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لوكوتوربلا قيبطت ةبوعسصب ةيدنألا تفرتعا امنيب
 يوركلا مسسوملا ءاغلإل اوهجتاو يحسصلا

فانئتشسا ىلع رشصت ””فافلا””
 رجحلا عفر دعب ةلوطبلا

بيلغتو ةلوطبلا فيقوت ىلع تقفتا ةيدنأ’ا :راودم ^
ةماعلا ةحلشصŸا

رارق ذاختا لاح ‘ لدعلاب نوبلاطي ةيدنأ’ا ءاشسؤور ^
مشسوŸا ءاغلإا

بقللاب جيوتتلا انقح نمو ةلوطبلا ءاغلإا رارق ديؤون :يششيرق ^
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راتكه006 اهردق ةحاسسمب رامثتسسÓل ةهجوم تناك

درŒ ةلودلا كÓمأا
 ةقرŸوب ةبيشسح

ةلقروب ةيحÓف صضرأا نم
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ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا لاقو ^
‘ رارو-ف لا-م-ج رو-ت-كد-لا ا--نورو--ك سسوÒف
ةيملعلا ةنجللا““ نإا يمويلا يفحسصلا هر“ؤوم
تايطعŸا نوك برق نع عسضولا ةعباتم لسصاوت
موي نم اديقعت دادزت ءابولا راسشتناب ةقلعتŸا

.““رخآ’
ليجسست سسمأا ” ““ هنأا راروف روتكدلا فسشكو
تا-با-سصإ’ا عو-م‹ ثي-ح ن-م ي-سسا-ي-ق م--قر
عقاوب دÓبلا ‘ ةحئا÷ا راسشتنا ذنم ةيمويلا

ةلاح70931 ¤إا ›امجإ’ا عف-تÒل ة-لا-ح633
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم
““ نأا تايفو-لا نأا-سشب رارو-ف رو-ت-كد-لا ح-سضوأاو
حاورأا ن-م د--يزŸا د--سصح ل--سصاو--ي ءا--بو--لا
لقن يدافت ةرورسض ““ ىلع زكر ثيح ““ÚباسصŸا
’ نيذلا ةنمزŸا سضارمأ’ا باحسصأ’ ىودعلا

Áخ ” ““ هنأا عباتو ““ءابولا ةمواقم مهنكÓلا ل
تاي-فو (7) عبسس لي-ج-سست ةÒخأ’ا ة-عا-سس42

عفÎيل فيطسس ةي’وب تايفو عبرأا اهنم ةديدج
.““ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو219 ¤إا ›امجإ’ا

تاذ د-كأا-ف ءا-ف-سشلا ت’ا-ح سصو-سصخ--ب ا--مأا
ةلاح322 لثا“ ل-ي-ج-سست ” ““ ه-نأا لوؤو-سسŸا

نم اوفاعت نيذلا ددع عفتÒل ءافسشلل ةديدج

ةلاح7989 ¤إا تايفسشتسسŸا اوردا-غو ءا-بو-لا
ةيانع-لا ت– با-سصم44 دجاوت لي-ج-سست ع-م
  .““ ةزكرŸا

دادر كلام ^

 (انوروك) صسوÒفب تايفو عبسسو ةدكؤوم ةباسصإا633

ءابولا راسشتن’ ةيموي ةليسصح Èكأا ليجسست
ةلاح633 عقاوب دÓبلا ‘ ةيمويلا تاباسصإÓل ددع Èكأا ليجسست ““ نع ءاثÓثلا صسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا

¤إا تاباسصإ’ا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتسسŸا انوروك) صسوÒفب ةديدج تايفو (7) عبسسو ةدكؤوم
.““ةافو219و ةلاح70931

ريدم-لا رارد يزو-ف ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ف-سشك ^
ةجوملا““ نأا رئازجلا روت-سسا-ب د-ه-ع-م-ل ما-ع-لا
ةفاثك قيرط نع سساق-ت سسور-ي-ف-ل-ل ة-ي-نا-ث-لا
يف تلازام رئازجلا نأا ““ نأا افيسضم ““راسشتن’ا
سسوريفلل ىلوأ’ا ةجوملا ةه-جاو-مو يد-سصت-لا
““سسوريفلا راسشتنا ة-جرد ى-لإا د-ع-ب ل-سصن م-لو
ؤوبنتلا ملاعلا ربع دحأ’ نكمي ’““ هنأا ىلإا اريسشم
.““انوروك سسوريف راسشتن’ ةيناث ةجومب
روتسساب دهعم ““ نأا رارد لاق لسصتم قايسس يفو

ةديدج ربا-خ-م-ب تا-ي’و-لا ي-ف م-عد-ي لاز’
يف اهب لمعلل نيرخآا نييسصاسصتخا بلج متيسسو
سصيخسشت ىلع لمعتسس رباخملا نأ’ لبقتسسملا

.““ديعبلا ىدملا ىلع ىرخأا سضارمأا
ةرورسض ““ ىلإا ن-ي-ن-طاو-م-لا رارد يزو-ف ا-عدو
لبق نم ىطعت يتلا تاداسشرإ’ا عبتتو ديقتلا
تاودأا ىلع ةينبم نوك-ت ي-ت-لاو ن-ي-سصت-خ-م-لا

ربع لقتني يذلا سسوريفلا سصئاسصخو ةيملع
تامامكلا لامعتسسا ةرورسض ““ ىلإا ايعاد ““ءاوهلا
.““سسوريفلا راسشتنا يدافتل نيديلا لسسغو
ي-ت-لا ثÓ-ث-لا با-ب-سسأ’ا ““ ن--ع رارد ف--سشكو
ت’اح عا-ف-ترا ي-ف ر-ي-ب-ك ل-ك-سشبو تم-ها-سس
““رئازجلا يف انوروك سسوريفب ةدكؤوملا ةباسصإ’ا

سسوريفلا ةعيبطل ’وأا عجار ““ هنأا حسضوأا ثيح
نأا ه-تاذ قا-ي-سسلا ي-ف ار-ي-سشم ““ ه-تاذ د-ح ي-ف

ةعيبطو ةعرسسب رسشتن-يو ل-ق-ت-ن-ي سسور-ي-ف-لا““
.““كلذل ةبسسانم تناك خانملا
ت’ا-ح عا-ف-تر’ ي-نا-ث-لا بب-سسلا ““ نأا ع-با--تو
نينطاوملا ةدوع ىلإا دوعت سسوريفلاب ةباسصإ’ا
تاعمجتلا ليكسشتو ايجيردت ةعيبطلا ةاي-ح-ل-ل
لاقتنا ةمهم نم لهسس امم ةيبعسشلاو ةيلئاعلا
يئزجلا ىتحو يلكلا عفرلا““ نأا افيسضم ““ءابولا
يسشفتو لاقتنا نم ل-ه-سسي ي-ح-سصلا ر-ج-ح-ل-ل
سسيل أاطخلا““ نأا احسضوم ““سسانلا نيب سسوريفلا

ةعرسس يف سسوريفلا ةيسصخ نكل نينطاوملا يف
.““ببسسلا يه هراسشتنا

ر م ^

ءابولا راسشتنا ةعرسس ‘ ا‰إاو ÚنطاوŸا ‘ صسيل أاطÿا نأا لاق
““انوروك سسوÒفل ةيناث ةجوÃ ؤوبنتلا نكÁ ’““ :رارد

قلغ ىلع سسمأا وزو يزيت يلاو مدقأا  ^
ىمسسملا ناكملاب دجاوتملا ةيسشاملا قوسس
انوروك ءابو راسشتنا مقافت يدافتل نابعسشل
ةعمجلا ناكسسلا نع قوسسلا بيغيل ةي’ولاب
رداسصم ه-ن-ع تف-سشك ا-م بسسح ل-ب-ق-م-لا
.رجفلا
قلغلا رارق ““ نأا رداسصملا سسفن تفاسضأاو

نم ة’ولا تاي-حÓ-سص ع-ي-سسو-ت د-ع-ب ءا-ج
ة-برا-ح-م لا-ج-م ي-ف ة-مو-ك-ح-لا فر-ط
ي-ف ف-حز-ي لاز--ي ا--م يذ--لا91ديفوك

اهترخسس يتلا تايناكمإ’ا مغر عمت-ج-م-لا
.““هتبراحمل ايلعلا تاطلسسلا
ببسسب وزو يزيتب ةيسشا-م-لا قو-سس ق-ل-غ-بو
نينطاوم-لا-ب ج-ع-ي نا-ك-م-لا نو-ك ا-نورو-ك

ةبسسانملا هذه نإاف ديعلا يحاسضأا ءانتق’
نيذلا ء’ؤوه نم سضعبلا اهيحي دق ةينيدلا
دجي نيح يف لزانملا يف ةيسشاملا نوبري
نع ثحبلا ةلحر مامأا مهسسفنأا ة-ي-ب-لا-غ-لا
.ديعلا سشبك

ع ج ^

ةكرح نع ““زاغ-ل-نو-سس““ ن-م رد-سصم ف-سشك ^
نيماعلا ءاردملا سسأار ىلع ةديدج تار-ي-ي-غ-ت
ءابرهكلا عيزوت ةكرسشل ةيوهجلا تا-ير-يد-م-ل-ل
ةنيطنسسقو نارهو تاي’وب عقت ي-ت-لاو زا-غ-لاو
.ةديلبلاو رئازجلاو
““زاغلنوسس““ عمجم نأا رد-سصم-لا سسف-ن فا-سضأاو
،نيتديدج نيتوهج نيتيريدم ثادحتسساب ماق
اهرقمو يبرغلا بونجلا ى-ل-ع فر-سشت ى-لوأ’ا
بونجلا ىلع فرسشت ةيوهج ةير-يد-مو ة-ل-قرو
ددع كلذب عفتريل ،را-سشب ا-هر-ق-مو ي-قر-سشلا
تايريدم6 ىلإا زاغلنوسسل ةيوهجلا تايريدملا

لخدت ثيح ،ينطو-لا ر-ط-ق-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
،ديدج سسفن ءاطعإا راطإا يف ريي-غ-ت-لا ة-كر-ح
ةباسشلا تاراطإ’او تاءافكلا لكل ةسصرف حنمو
ةينعملا تاي’ولاب ةديدج ةي-ك-ي-ما-ن-يد ثع-بو
امم رارقلا ةيزكرم ’ ربع ةعسساو تايحÓسصب
نسسحأا ءادأاو ماعلا قفرملا نيسسحت يف مهاسسي

.نينطاوملل رثكأا برقتلاو ةيمومعلا ةمدخلل
ةلسسلسسل ةلسصاوم ةديدجلا تاريي-غ-ت-لا ي-تأا-تو
بيسصنت دعب ،عمجملاب ةديدج-لا تا-ن-ي-ي-ع-ت-لا
طبسض ةنجلل اسسيئر سسما لوأا يدانم يدسشار
ثيح ،لاوسش رداقلا دبعل افلخ زاغلاو ءابرهكلا
راطع ديجملا دبع ديدجلا ةقاطلا ريزو دكأا
ديدجلا سسيئرلا بي-سصن-ت ى-ل-ع فر-سشأا يذ-لا
سسيئرلاو ت’اكو-لا ءا-سسؤور رو-سضح-ب ة-ن-ج-ل-ل
ةقاطلا عاطق تراطاو زاغلنوسسل ماعلا ريدملا

ةبسسا-ن-م لو-ل-ح ى-ل-ع ثح-ب-لا ةرور-سض ى-ل-ع
تابلط ديدعل لاجآ’ا برقأا يف ة-با-ج-ت-سسÓ-ل
ةقلعتملا نيحÓفلا و نييعانسصلا نيرمثتسسملا
حمسستسس يت-لاو ءا-بر-ه-ك-لا ة-ك-ب-سشب ط-بر-لا-ب
ةميقل-ل ة-قÓ-خ-لا تا-طا-سشن-لا ثاد-ح-ت-سسا-ب
.هريبعت دح ىلع لغسش بسصانمو ةفاسضملا

ع.ي ^

لÓخ سسمأا لوأا ةيسشع ةيدملا يلاو ردسصأا  ^
يسضقي ارارق نمأ’ا ةنج-ل عا-م-ت-ج’ ه-سسؤور-ت
نم لك يف ةيسشاملا قاوسسأ’ يروفلا قلغلاب
بونج يراخ-ب-لا ر-سصقو لوز-غو-ب ي-ت-يد-ل-ب
ةياقولل ةيزارتح’ا ريبادتلا راطإا يف ةيدملا

.91 ديفوك انوروك ءابو راسشتنا نم
ديدعلا ليجسست رثإا ىلع ءاج اذه قلغلا رارق
ةيسشاملا قاوسسأا ىوتسسم ىلع تاباسصإ’ا نم
مدع ببسسب نيتيد-ل-ب-لا ن-ي-تا-ه ن-م ل-ك ي-ف

ءادلا راسشتنا عنمل ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا
نيلاوم نم قوسسلا يداترم ةح-سصل ة-يا-م-حو
.نينطاومو

ر-ي-باد-ت-لا ع-م رار-ق-لا اذ-ه ن-ماز-ت ا-م-ك
ةرازولا اهترقأا يت-لا ةد-يد-ج-لا ة-يزار-ت-ح’ا
ةدمل ةيسشاملا قاوسسأا قلغب ةيسضاقلاو ىلوأ’ا

اعافترا ده-سشت ي-ت-لا تا-ي’و-لا ي-ف مو-ي51
.سسوريفلاب تاباسص’ا ددع يف اسسوسسحم

ب م ^

لوزغوبب يسشاوŸا قوسس قلغب رمأاي ةيدŸا ›او
يراخبلا رسصقو

flÈ ةلحرمك تانيع ليلا– ‘ عرسشي فسشكلا Œةيبير  

   فيطسس تايفسشتسسÃ انوروك سسوÒف ببسسب ةديدج تايفو ليجسست
بورسص ىفسشتسسمب ةيبطلا حلا-سصم-لا تل-ج-سس ^

موي فيطسس ةي’و قرسش ةملعلا ةنيد-م-ب ر-ي-ث-خ-لا
انوروك سسوريف ببسسب ةد-يد-ج تا-ي-فو3 سس-مأا
ردحني ةنسس66 رمعلا نم غلبي لجرب رمأ’ا قلعتيو
ةنسس06 رمعلا نم غلبت ةأارماو ةملعلا ةيدلب نم
.ةنسس28 زوجعو
لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي ف-سسو-ي ى-ف-سشت-سسم-بو

ةليل ةيبطلا حلاسصملا تلجسس فيطسس ةي’و بونج
ةافو سسمأا لوأا ةليل تلجسس امك زوجع ةافو سسمأا
سسوريف ببسسب ة-ن-سس65 رمعلا ن-م غ-ل-ب-ي ل-جر
نيع ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسمبو .انوروك
’و،91-ديفوكب نوباسصم سصاخسشأا4 يفوت ناملو
ريغ عبسشت ةلاح دهسشت تايفسشتسسملا ةيبلاغ لازت

ىفسشتسسمل ةبسسنلاب لاحلا وه ام-ل-ث-م ،ة-قو-ب-سسم
371 هب دجاوتت يذلا ناملو نيعب فايسضوب دمحم

ليلاحتلا ةطسساوبو ريناكسسلاب دكؤوم اهبلغأا ةلاح
ةرقتسسم هتلاح باسصم21 مهنيب نمو ،ةيربخملا
نيع ةيدلبب بابسشلا تيبب جÓعلل ايلاح نوعسضخي
.ناملو
ىوتسسم ىلع ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع عفترا دقو
ةنجل هنع تنلعأا ام بسسح سسمأا لوأا ءاسسم ةي’ولا

.ةباسصإا8711 ىلإا راروف
ىلع ةداير-لا ل-ت-ح-ت ف-ي-ط-سس ة-ي’و لاز-ت ’و

ةيمويلا تاباسصإ’ا ددع يف ي-ن-طو-لا ىو-ت-سسم-لا
وهو ةدكؤوم ةباسصإا84 سسمأا لوأا ليجسست مت ثيح

نم .نطولا تاي’و ربع لجسس يذلا ىلعأ’ا مقرلا
ليلاحت ربخ-م نأا-ب ر-ج-ف-لا تم-ل-ع ر-خآا بنا-ج

ةنداعسس ىفسشتسسمب انوروك سسوريف نع فسشكلا
عرسش دق ،فيطسس ةنيدمب يعما-ج-لا رو-ن-لا د-ب-ع
ةلحرمك تانيعلا سضعبل ليلاحت ءارجإا يف سسمأا

ةمداق-لا ما-يأ’ا ي-ف مو-ق-ي نأا ى-ل-ع ،ة-ي-ب-ير-ج-ت
تايفسشتسسم لك نم ليلاحتلا تانيع لا-ب-ق-ت-سسا-ب
ىلع ءابطأ’ا دعاسسيسس يذلا رمأ’ا وهو ،ةي’ولا
لي-لا-ح-ت-لا ة-ط-سساو-ب تا-با-سصإ’ا ن-ع ف-سشك-لا
ةداعلا هيلع ترج ام سسكع ،ةعرسسب ةير-ب-خ-م-لا

رظنيو ةنيطنسسق ىلإا لسسرت تانيعلا تناك ثيح
مايأا01 نع ديزت ةدم ىسضرملاو يبطلا مقاطلا
باسصم Óعف ناك نإا سضيرملا ةلاح نم دكأاتي يكل
.’ مأا انوروكب
انورو-ك سسور-ي-ف ن-ع ع-ير-سسلا ف-سشك-لا نأا ا-م-ك
حلاسصم اريثك دعاسسي ةيربخملا ليلاحتلا ةطسساوب
ةيئابولا تاقيقحتلا ةيلمع يف ةيراوجلا ةحسصلا
.ءابولا راسشتنا نم دحت نأا اهنأاسش نم يتلا

جلسصل ىسسيع ^

 ““91-ديفوك““ انروك صسوÒف راسشتنا نم دحلل
مداقلا ةيليوج31 ةياغ ¤إا ›زنŸا رج◊ا تاءارجا ديد“

ةرورسضلا دنع لماك رجح سضرفل ة’ولل تايحÓسص ءاطعإا ^
رجحلا تاءارجإا ديدمت ة-مو-ك-ح-لا ترر-ق ^

سسوريف ةبراحم راطإا يف ةذختملا ي-لز-ن-م-لا
سصنت يتلاو0202 ويلوي31 ةياغ ىلإا ا-نورو-ك
ةي’و91 نع لماكلا يلزنملا رجحلا عفر ىلع
ةياغ ىلا Óيل ةن-ما-ث-لا ة-عا-سسلا ن-م ه-سضر-فو
92 ىلع يلاوملا مويلا نم احا-ب-سص ة-سسما-خ-لا
مارتحا ىلع ةباقرلا د-يد-سشت ع-م ىر-خأا ة-ي’و
ءاسسم هب دافأا ام بسسح ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-ج’ا

.لوأ’ا ريزولا حلاسصمل نايب نينث’ا
يه يلزنملا رجحلاب ةينعملا92لا تاي’ولاو
تليسسمسسيت و سسارهأا قوسس و سسادرموب نم لك
ةريوبلاو ةنتابو يقاوبلا مأاو ركسسعمو ةفلجلاو
و فلسشلاو ةليسسملاو ةلسشنخو ةركسسبو نازيلغو
جرب و ةديلب-لا و ة-يد-م-لا و سسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-سس
رئازجلاو راسشبو ةلقروو ةزابي-ت و ج-ير-ير-عو-ب
ةبانعو فيطسسو نارهوو ةنيطنسسقو ةمسصاعلا

.يداولاو طاوغأ’او راردأاو ةياجبو
يسضتقت نيح نوبلاطم ة’ولا نأا نايبلا حسضوأاو
تاطلسسلا ةقفاوم دعبو ة-ي-ح-سصلا ة-ي-ع-سضو-لا
وأا يئزج يحسص رجح سضرفب دÓ-ب-ل-ل ا-ي-ل-ع-لا
ارؤوب فرعت ءايحأا وأا تايدلب قطانم نع لماك

  .سسوريفلا راسشتن’
ر م ^

بيب◊ا وب قبسسأ’ا رفانسسلا قيرف صسيئر مهنيب نم
سسرع ةميلو رثإا ىلع ةنيطنسسقب ةديدج تاباسصإا ليجسست

قبسسأ’ا ةنيطنسسق بابسش قيرف سسيئر بيسصأا ^
دجاوتم وهو ،انوروك ءابوب بيبحلا وب دمحم
ةقفر يعجرملا دارم سشوديد ىفسشتسسمب ايلاح
91 ديفوك ةحلسصمب اوقح-ت-لا دد-ج ن-ي-با-سصم
.بورخلاو نايزوب ةماح يتنيدم نم مهبلغأا

ميقي خيسش يفوت دقف ،سسمأا هانملع ام بسسحو
هنبا دجوي اميف ،نايزوب ةماح يف ناريغلا يحب
ةباسصإا دعبتسسي ’و ،سشوديد ىفسشتسسمب هتجوزو
رهظت مل نيباسصمب اوكتحا ن-ير-خآا سصا-خ-سشأا

ثيح ،سسرع ةميلو ي-ف سضار-عأا ة-يأا م-ه-ي-ل-ع
ةأارما ةباسصإا ن-ع ة-ق-با-ط-ت-م ردا-سصم تدا-فأا
مهنيب نم اهتلئاع نم دار-فأ’ ىود-ع-لا تل-ق-نو
.يفوتملا خيسشلا

سسورتع يحب ةأارما سسمأا لوأا تيفوت كلذ ىلإا
انوروك ءابو ببسسب نا-يزو-ب ة-ما-ح-ب م-ي-هار-بإا
اهنفد مت دقو نمزم سضرم نم يناعت تناكو
سسوريفب ةسصاخلا تاءارجإ’ا قفو سسمأا ءاسسم
.ةنتيوزلا ةربقمب انوروك
تاءارجإاب ديقتلا ةدوع سسمأا حابسص ا-ن-ل-ج-سسو
ىلإا ةدوعلا دعب ةنيطنسسق ةنيدم طسسو ةياقولا
ثيح ،تارايسسلا لخاد ةمامكلا عسضو ةيمازلإا

دسض ةلمجلاب تافلاخم ة-طر-سشلا لا-جر د-ّي-ق
مازتلا ان-ظ-ح ’ ا-م-ي-ف ،رار-ق-ل-ل ن-ي-ف-لا-خ-م
طسسو عراوسش يف تامامكلا عسضوب نينطاوملا
.ةنيدملا

سس .ديزي ^

يدافتل ةيسشاŸا قوسس قلغي وزو يزيت ›او
انوروك فحز ةبعسصلا ةيسسفنلا مهتلاحو ةيداŸا مهعاسضوأا ببسسب

 مهئÓجإ’ سسيئرلا نودسشاني ايسسينودنأاب اقلاع ايرئازج07
ايسسينودنأا ندم يف نوقلاع نويرئازج دسشان ^

دبع سسيئرلا اتركاجو يلاب يتنيدمب م-ه-ب-ل-غأا
مهئÓجإ’ لجاع-لا ل-خد-ت-لا نو-ب-ت د-ي-ج-م-لا
 .نطولا ىلإا مهتداعإاو
لوأا ،رسشُن ويديف يف ايسسينودنأاب نوقلاعلا اعدو
ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قو--م ر--ب--ع سسمأا
رقهقت دع-ب م-ه-تد-عا-سسم ى-لإا ““كو-ب-سسي-ف-لا““
رفسصلا ّدح تلسصو يت-لا ة-يدا-م-لا م-ه-عا-سضوأا

اذهب مهتماقإا ةدم ءا-ه-ت-نا ع-م م-ه-لو-ق بسسح

 .دلبلا
دجت مل تÓئاع كانه ّنأا ىلإا نوقلاعلا راسشأاو
يتلا ةبعسصلا ةيدام-لا فور-ظ-ل-ل ار-ظ-ن ىوأا-م
جÓعلل يلاب ةنيدم اودسصق ىسضر-مو ا-ه-سشي-ع-ت
ءاسضقل ايسسينودنأا ىلإا اوهجو-ت جاوزأاو ة-ب-ل-طو
مهبلغأا ّنأا نوثدحتملا ح-سضوأاو .ل-سسع-لا ر-ه-سش
ءارج ءاسسنلا ةسصاخ ةبعسص ةيسسفن ةلاح سشيعي
يذلا يح-سصلا ع-سضو-لاو لاو-مأا نود م-ه-ئا-ق-ب
يف ملاعلا لود نم اهريغك ايسسينودنأا هسشيعت

ء’ؤو-ه دد-جو .ا-نورو-ك سسور-ي-ف را-سشت-نا ل-ظ
ليجعتلل ،نوبت ديجملا دبع سسيئرلا مهتدسشانم
 .هنوسشيعي يذلا عسضولا نم مهذاقنإاو مهئÓجإاب
،يراجلا ناوج22ـلا يف رسشن قباسس ويديف يفو
نم ديزأا مهددع ّنأا ايسسينودنأاب نوقلاعلا ركذ
اهنم ندملا سضعب ىلع نيعزو-م ،ا-سصخ-سش07
فلتخت يتلاو ،اتراكاج ةمسصاعلاو يلاب يتنيدم
.مهنم دحاو لك فورظ

بلاطوب ةراسس ^

ةيدود◊ا رباعملل ““يئانثتسسا““ حتفب تاطلسسلا تبلاط
اهرايد ¤إا ةدوعلل

يداولا ةي’و رقم مامأا جت– ةيرئازجو ةيسسنوت تÓئاع
ةيرئازجو ةيسسنو-ت تÓ-ئا-ع سسمأا تج-ت-حا^
ذنم رئازجلاب ةدجاوتملاو سسنوت يف ة-م-ي-ق-م
ريبادت ءارج ةيربلا ا-هدود-ح ر-ئاز-ج-لا ق-ل-غ
ةي’و رقم مامأا انوروك ءابو راسشتنا نم ةياقولا
حتفب ةيرئازجلا تاط-ل-سسلا ة-ب-لا-ط-م يداو-لا
يف اهرايد ىلإا ةدوع-ل-ل ة-يدود-ح-لا ر-با-ع-م-لا
.سسنوت
تاطلسسلا نÓعإا دعب ،تÓئاعلا جاجتحا يتأايو
عم ةيربلا اهدود-ح ح-ت-ف ار-خؤو-م ة-ي-سسنو-ت-لا
ريغ ،انوروك ءابو ىلع اهترطيسس دعب رئازجلا
ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر تاحيرسصت نأا
ةيوجلاو ةيربلا دودحلا قلغ ةل-سصاو-م-ب نو-ب-ت
قوف انوروك ت’اح ةدايز عم رئازجلل ةيرحبلاو

مهلوسصح نود ت’اح ايمو-ي ة-لا-ح003 ةبتع
سضعب تلقنت ثيح ،روبعل-ل سصي-خار-ت-لا ى-ل-ع

يدودحلا ربعملا ىلإا ة-ج-ت-ح-م-لا تÓ-ئا-ع-لا
ة-ف-قو كا-ن-ه تم-ظ-نو ي-بر--ع--لا بلا--ط--لا
’إا اهرايد ىلإا اهتداعإاب ةبلاطملل ةيجاجتحا
ةرداغمب سصيخرت ىلع لوسصحلا يف تلسشف اهنأا
.يرئازجلا بارتلا
لبق تقفاو دق ةي-سسنو-ت-لا تا-ط-ل-سسلا تنا-كو
روبعل يدودحلا ةوزح ربعم حتف ىلع نيرهسش
يسضارأ’ا يف نيقلاعلا نيير-ئاز-ج-لا ن-م003
قلغ ةيسسنوتلا ةموكحلا رارق ذن-م ة-ي-سسنو-ت-لا
سسرام فسصتنم رئازجلا عم ة-ير-ب-لا دود-ح-لا
نيب قيسسنتلاو ت’اسصت’ا حاجن دعب ،يسضاملا
اهتري-ظ-نو ة-ير-ئاز-ج-لا ة-ي-جرا-خ-لا ي-ترازو
يئانثتسسا حتف رارق ىلإا تهتنا يتلاو ،ةيسسنوتلا
رزوت ةي’وب ةوزحب يسسنوتلا ير-ب-لا ر-ب-ع-م-ل-ل

ع.ي   ^                                              .دÓبلا يبونج

ةديلبلاو رئاز÷ا ،ةنيطنسسق ،نارهو تاي’و صصخت
Úماعلا ءاردŸا سسأار ىلع ةديدج تاÒيغت

ةيوه÷ا تايريدملل
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دارج ،ءابولا نم ةياقولا تاءارجإل Úفلاخملل يدصصتلاب دعوت

نوسضرحي ةيسسايسس تايفلخب ضصاخسشأا””
 ””ةمامك نودب رهاظتلا ىلع

رونلا قطانم حبسصتسس لظلا قطانمو ةرفوتم ةيداŸا تايناكمإلا ^
 ضسرادŸا ‘ ةينوÎكللا تاروبسصلا ميمعت عورسشم ضسردت ةموك◊ا ^

ءابولا ىلع ءاسضقلا دعب دجاسسŸا ‘ يلسصنسس ^
بابصشلا ضضير– ىلع نوملعي ””رئاز÷ا ‘ نوصشيعي ل اصصاخصشأا”” دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا مجاه
.ةيصسايصس تايفلخ نولمحي ءلؤوه نأا ازÈم ،ةمامك نود رهاظتلاو جورخلل

لÓ-خ ،سسمأأ ،لوأ’أ ر-يزو-لأ ،د-عو-تو ^
فود-ن-ت ة-ي’و ¤إأ ه-تدا-ق ي-ت-لأ ةرا-يز--لأ
فلاfl لك-ل نو-نا-ق-لأ ةو-ق-ب يد-سصت-لا-ب

راسشتنأ نوديري نŸو ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإ’
ةلودلأ Òفوت م-غر ه-نأأ ¤أ أÒسشم ،ءا-بو-لأ
لأزي ’ ءابولأ نأأ ’إأ لئا-سسو-ل-ل ة-مو-ك◊أو
اعافترأ ت’ا◊أ تد-ه-سش ثي-ح أدو-جو-م
.أرخؤوم

ددع ةافو ةيلوؤوسسم ء’ؤوه ،دأرج لمحو
ةيلوؤوسسمو ””انوروك”” سسوÒفب ÚباسصŸأ نم
نأأ أزÈم ،مو-ي-لأ ة-يا-غ ¤إأ ءا-بو-لأ ءا--ق--ب

.ىسضوفلأ رسشن وه مهسضرغ
،ر--يزو--لأ تأذ ا--عد ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
عفÒل هللأ ¤إأ ءاعدلاب هجوتلل Úيرئأز÷أ

انع عفري اŸ هللأ ءاسش نإأ”” لاقو ،ءابولأ انع
عيمج ‘ يلسصنسس ،ءابولأ لجو زع ¤وŸأ
.””دجاسسŸأ

ريزولأ دكأأ ،ةينكسسلأ عيراسشŸأ سصوسصخبو
تهتنأ دوعولأو فيوسستلأ ةسسايسس نأأ ،لوأ’أ
نأأ ”” Ó-ئا-ق ،را-ق-ع-لأ ل-ك-سشم ل-ح بج-يو
‘ أÒسشم ،””يهتنت نأأ بجي دعولأ ةسسايسس
ايئاهن ءاسضقلأ بجي هنأأ ¤إأ هتأذ قايسسلأ

لكسشمو ةيطأرقوÒبلأ لاكسشأأ ع-ي-م-ج ن-م
.راقعلأ

جامدأ ةرورسض ى-ل-ع ،ر-يزو-لأ دد-سش ا-م-ك
تاقاطلأ نع يلختلأو ،ةديد÷أ تاقاطلأ
أدكؤوم ،ةديد÷أ عيراسشŸأ لك ‘ ةيديلقتلأ
ةعيبط ع-م ى-سشا-م-ت-ي نأ بج-ي ءا-ن-ب-لأ نأأ
.خانŸأو ناكسسلأ

ءاملعب ةناعتسس’أ ةرورسض ¤إأ ،دأرج هبنو

ط-ي-ط-خ-ت-لأ د-ن-ع سسف-ن-لأو عا-م-ت--ج’أ
،ةديد÷أ تانكسسلأو ندŸأ ءانبل يرسض◊أ

تانكسس طقف تسسيل ةنيدŸأ نأأ ¤إأ أÒسشم
ةبسسنلاب ىتح تاحاسسمو قفأرم نم دب’و
زا‚إأ عور-سشم هد-ق-ف-ت ىد-لو .لا-ف-طأÓ-ل

،لوأ’أ ريزولأ حرسص ،ديÈتلأ نزاfl عم‹
ةيقرتو عي-ج-سشت ى-ل-ع ة-مزا-ع ة-لود-لأ نأأ
لاقو ،ةيليوحتلأ ةعانسصلأ معدو رامثتسس’أ
عمÛأ أذه ةقفأرم ل-جأأ ن-م ل-م-ع-ن-سس””
ةلودلأ ةيجيتأÎسسأ معد ‘ مهاسسيسس يذلأ
عيجسشتو ةي-حÓ-ف-لأ تا-ج-ت-نŸأ ط-ب-سضل
،””نيزختلأ تأردق نم ع-فر-لأو ÚحÓ-ف-لأ
لمعلأ ىلع ةمزاع تاط-ل-سسلأ نأأ فا-سضأأو

تأÒخ نأ’ ةيعأرز نوكتل ةقطنŸأ ءايحإ’
.أدج ةÒثك ءأرحسصلأ

عورسشم لوؤو-سسم ،لوأ’أ ر-يزو-لأ بطا-خو
لوق-لا-ب ””قا-فو-لأ-ما-ئو-لأ”” خ-سضلأ بكر-م
عورسشŸأ نأأ › لوقت تأرم ثÓث رأذح””

نورخأاتت كلذ دعبو ةئŸاب Úعسستو ةسسمخ

ايموي رتويبمكلأ Èع مكعباتأ انأأ هميلسست ‘
.نطولأ عيراسشم لك عباتأأ
””لظلأ قطانم”” نأأ لوأ’أ ريزولأ نأامط امك
حبسصتسس ،””ةميلأ’أ ةرهاظلأ”” ـب اهفسصو يتلأ

،سسيئرلأ تاميلعتل أذيفنت رو-ن-لأ ق-طا-ن-م
ةرفوتم ةيداŸأ تايناكمإ’أ ةفاك نأأ أدكؤوم
.قطانŸأ هذهب لفكتلل

ءابرهكلأ هايŸأ لكاسشم لحب ،ريزولأ دعوو
هذه ‘ نونطأوŸأ اهنم Êاعي يتلأ زاغلأو
نورعسشيسس نونطأوŸأ نأأ أددسشم ،قطانŸأ
ىلختت نل مهتيروهمج نأأو مهعم مهتلود نأأ

.مهنع
نع ،لوأ’أ ريزولأ فسشك ،ىرخأأ ةهج نم
ىلع ةينوÎكلإ’أ تاحوللأ ميمعتل عورسشم
سصيلقتلأ ةرورسض أدكؤوم ،ذيمÓتلأ ع-ي-م-ج
ددسش امك .ةيسسردŸأ ظفاÙأ مجح نم

Òفو-ت ةرور-سض ى--ل--ع ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘
ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ ‘ ةينوÎكلإأ تأروبسس
بلاطوب ةراسس .نطولأ ءاحنأأ فلتÈ flع

 بلاطوب ةراسس ^

Ãلا لمعلل ›ودلا مويلا ةبصسانÈŸاÊ 

دعبلل يباجيإلا روطتلاب ديسشي ةمألا ضسل‹
·ألاو بوعسشلا ةايح ‘ ÊاÈŸلا

دعبلل يبا-ج-يإ’أ رو-ط-ت-لا-ب ة-مأ’أ سسل‹ دا-سشأأ ^
يمانتبو ·أ’أو بوعسشلأ ةايح ‘ رسضا◊أ ÊاÈŸلأ
ةيسسايسسلأ ةاي◊أ ةيقرت ‘ ÊاÈŸلأ ءأدأ’أ ةيمهأأ
ةلعافلأ ةمهاسسŸأ لÓخ نم ،دل-ب ل-ك-ل ة-ي-ن-طو-لأ
لمعلأو مÓسسلأو مدقتلأو ءامنلأ ديسسŒ ‘ ناÈŸلل

.اهÒسصم ريرقت ‘ بوعسشلأ قح سسيركت لجأأ نم
سسمأأ هردسصأأ ،نايب ‘ ةمأ’أ سسل‹ بتكم ددجو
ÊاÈŸلأ لمعلل ›ودلأ مو-ي-لأ ة-ب-سسا-نÃ ءا-ثÓ-ث-لأ
رودلأ ىلع هديكأات ،ةنسس لك نم وينوي03 ل فداسصŸأ
ىلع ة-ي-ن-طو-لأ تا-ناÈŸلأ ه-ب مو-ق-ت يذ-لأ ما-ه-لأ
تا-ي-لآأ را-طإأ ‘ ي-م-ي-ل--قإ’أو ›ود--لأ ىو--ت--سسŸأ
فأدهأأ قيق– لجأأ نم ،ةيناÈŸلأ ةيسسامولبيدلأ
ةيطأرقÁدلأ ميق سسيركتو ةمأد-ت-سسŸأ ة-ي-م-ن-ت-لأ
،تاعيرسشتلأ نسس ‘و ،ة-ير◊أو ن-مأ’أو سشيا-ع-ت-لأو
نا-م-سض ‘ تا-ناÈŸلا-ب طو--نŸأ رود--لأ كلذ--كو
درفتم عقوم”” ‘ اهلعجي ا‡ ،ةبقأرŸأو ةلءاسسŸأ
تاسسسسؤومو بعسشلأ Úب لسصو ةقلح ة-با-ثÃ نو-ك-ت-ل
.””دلبلأ
ÊاÈŸلأ لمعلأ روط-ت نأأ سسلÛأ بت-ك-م Èت-عأو

ةيعيرسشتلأ ة-ط-ل-سسلأ ز-يز-ع-ت”” Èع رÁ ⁄ا-ع-لأ Èع

Úب رمثŸأ لعافتلل ةسسكاع ةآأر-م نو-ك-ي-ل ناÈŸل-ل
ة-كأر-سشلأ را-طإأ ‘ ة-لود-لأ تا--سسسسؤو--مو بع--سشلأ
ىلع هتأذ قايسسلأ ‘ أدكؤوم ””ماجسسن’أو نواعتلأو
سسيركت ‘ يراسض◊أ هجوتلأ أذهل رئأز÷أ ةبكأوم””
يأ’ ي-م-ت-ح را-سسم-ك ة-ي-كرا-سشت-لأ ة-ي-طأر-قÁد-لأ
روتسسدلأ ليدعت عورسشم لÓخ نم كلذو تاحÓسصإأ
،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر هب رداب يذلأ

Œل أد-ي-سس-Óبعسشلأ ¤إأ اه-مد-ق ي-ت-لأ تا-مأز-ت-ل
تايسسائرل ةيبا-خ-ت-ن’أ ه-ت-ل-م-ح لÓ-خ ير-ئأز÷أ
.””È 9102مسسيد
ةقحتسسŸأ ةناكŸاب اسضيأأ ةم’أ سسل‹ بتكم هونو
ناÈŸلل عورسشŸأ ةدوسسم اهتنمسضت يتلأ ةزيمŸأو
Úب ة-ي-سسا-سسأ’أ تا-نزأو-ت-لأ ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأ ع-م
Ìكأأ يسسايسس ماظن لجأ نم تاسسسسؤوŸأ تاطلسسلأ
هجوت Òبك حايتراب”” Óجسسم ””ا-حو-سضوو ا-ما-ج-سسنأ
بجوÃ ةتباث ىطخب نوبت سسيئرلأ ةدايقب رئأز÷أ
سسركتت ةديدج ةيروهمج وحن ةيوق ةيسسايسس ةدأرإأ

ةلعاف ةقفأرÃ ةق◊أ ةيطأرقÁدلأ ةسسرامŸأ اهيف
.””ناÈŸلأ نم

ر كلام ^

ةيروهم÷ا ةصسائرل ةعوفرŸا هتاحÎقم ‘

مداقلا روتسسدلا ‘È 45مفون نايب ضصيسصنت ¤إا وعدي ناسسنلا قوقح ضسل‹
¤إأ ناسسنإ’أ قوق◊ ينطولأ سسلÛأ اعد ^

نم روتسسدلأ ةجا-ب-يد ن-م تأر-ق-ف01 ليدع-ت
Èمفون لوأأ نايب ىلع ةحأرسص سصيسصنتلأ لÓخ
ىلع ةطلسس نايغ-ط ن-ع دا-ع-ت-ب’أ أذ-كو4591
امبسسح ةلأدعلأ ةيلÓقتسسأ زيزعتو ىرخأأ ةطلسس
.سسلجملل نايب ‘ درو
ةسسائر ح-لا-سصم ¤إأ سسل-ج-م-ل-ل ة-ي-لا-سسرإأ ‘و
لوح ةسصاÿأ هتمهاسسم تنم-سضت ة-يرو-ه-م÷أ
نم دعŸأ روتسسدلأ ليدعتل يديهمتلأ عورسشŸأ

سسيئر فرط نم ةنيعŸأ ءأÿÈأ ةن÷ فرط
حلا-سصم ¤إأ نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ
ن-م ة-عو-م‹ مد--ق ة--يرو--ه--م÷أ ة--سسا--ئر
عورسشŸأ ما-ك-حأأ ف-ل-تfl تسسم تا-حأÎق’أ
نم تأرقف رسشع ليدعت حÎقأ ثيح يديهمتلأ
ةفاسضإ’اب وأأ فذ◊اب ءأوسس روتسسد-لأ ة-جا-ب-يد
لاخدإأو ةغايسصلأ ةدا-عإا-ب نا-ي-حأ’أ سضع-ب ‘و
وأأ ةغايسصلأ ةداعإاب ءأوسس ةدام18 ىلع تÓيدعت
عبرأأ ةفاسضإأو دأوم رسشع فذح أذكو ةفاسضإ’اب

تاحأÎقأ ‘ ءاج ام مهأأ نمو  .ديدج دأوم
أذ-ه ‘ نا-سسنإ’أ قو-ق◊ ي-ن--طو--لأ سسلÛأ

ىلع روتسسدلأ ةجابيد ‘ حيرسصلأ سصنلأ قايسسلأ
يداŸأ ردسصŸأ وهÈ 4591مفون لوأ نايب نأأ
نأأ ثيح نم يرئأز÷أ روتسسدلأ ماكحأ’ يدبأ’أ
سسسسأ’أو ئدابŸأ ددحي يذلأ وه نايبلأ كلذ
يسسايسسلأ ماظنلأ اهيل-ع ى-ن-ب-ي نأأ بج-ي ي-ت-لأ
.رئأز÷أ ‘ يروتسسدلأو
ماكحأ’أ نم Òثك-لأ ل-يد-ع-ت ا-سضيأأ حÎقأ ا-م-ك
نم Êاثلأ بابلأ نم لوأ’أ لسصفلأ ‘ ةدرأولأ
ةقلعتŸأو روتسسدلأ ليدعتل يديهمتلأ عورسشŸأ
ةفاسضإ’اب ءأوسس ةيسساسسأ’أ تاير◊أو قوق◊اب
فذ◊اب نايحأ’أ سضعب ‘و ةغايسصلأ ةداعإاب وأأ
ناسسنإأ قو-ق-ح ة-مو-ظ-ن-م ءا-ن-ب فد-ه-ب كلذو

.روتسسدلأ بلسص ‘ ةيقأرو ةيقيقح
مي-عد-ت كلذ-ك سسلÛأ تا-حأÎقأ Úب ن-مو

اهنزأوتو تاطلسسلأ Úب لسصفلأ أأدب-م ق-ي-قد-تو
نم نك‡ دح دعبأأ ¤إأ سصيلقت-لا-ب ا-ه-نوا-ع-تو
تاطلسسلأ يقاب ىلع ةطلسس يأأ نايغط ةيناكمأ
ةيذيفنتلأو ةي-ع-ير-سشت-لأ Úت-ط-ل-سسلأ ءا-ط-عإأو
امهلعج لجأأ نم ةلدابتم طغسضو Òثأات لئاسسو
لك ةيئاسضقلأ ةطلسسلأ ءاطعإأو Úتيوق Úتطلسس

ةيذيفنتلأ Úتطلسسلأ نع ةي-لÓ-ق-ت-سس’أ تأودأأ
ىلعأ’أ سسلÛأ ل-ع-ج-ب كلذو ة-ي-ع-ير-سشت-لأو
نيوكتلأ ثي-ح ن-م ة-ي-سسا-سسأأ ة-ئ-ي-ه ءا-سضق-ل-ل
ةق◊أ ةيلÓقتسس’أ سسيركت-ل تا-سصا-سصت-خ’أو

ةيلودلأ Òياعملل اقفو يسضاقلأو ءاسضقلأ زاه÷
.نأاسشلأ أذهب اهيلع فراعتŸأ ةيميلقإ’أو
ةيروتسسدلأ ةلأدعلأ ميعدت سسلÛأ حÎقأ امك
يتلأ لئاسسولأ ةيروتسسد-لأ ة-م-كÙأ ءا-ط-عإا-ب

موقت ةيمومعلأ تاطل-سسلأ ل-ع-ج ن-م ا-ه-ن-ك“
ما-ك-حأ’ مرا-سصلأ مأÎح’أ را-طإأ ‘ ا-ه-ل-م-ع-ب
ةمزÓلأ لئاسسولأ اسضيأ اه-ئا-ط-عإأو رو-ت-سسد-لأ
هتايرحو ناسسنإ’أ قوقح ي-ما-ح رود-ب مو-ق-ت-ل
ة-ي-با-قر-لأ تا-ئ-ي-ه-لأ ح-ن-م أذ-كو ة-ي-سسا-سسأ’أ
روتسسدلأ ‘ اهيل-ع سصو-سصنŸأ ة-يرا-سشت-سس’أو
اهرودب مايقلأ نم اهنك“ ة-ي-فا-سضإأ تا-ط-ل-سس
ةباقرلاب مايقلأو ةراسشتسس’أ Ëد-ق-ت ‘ Ó-ما-ك
Úتطلسسلأ مامأأ قيرطلأ ديبعت-ل ا-ه-ب ة-طو-نŸأ
امهرأودأاب مايقلل ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأو ة-ي-ع-ير-سشت-لأ
 .ةيروتسسدلأ

م ناوسضر ^

نم ةلودلأ كÓمأ’ ةماعلأ ةيريدŸأ تدرج ^
ةيحÓفلأ يسضأرأÓل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ لÓ-خ

ةبيسسح اقباسس Îم0051 قابسسل ةيŸاعلأ ةلطبلأ
راتكه006 ةحاسسÃ ةيحÓف سضرأأ نم ةقرŸوب
يحÓفلأ زايت-م’أ را-طإأ ‘ ا-ه-ن-م تدا-ف-ت-سسأ
.اهتلمهأأو
ة-حÓ-ف-لأ عا-ط-ق-ب ة-ي-م-سسر ردا-سصم تدا-فأأو
سسمأأ ةيمÓعإأ تاحيرسصت ‘ ةيفيرلأ ةيمنتلأو
ةيحÓ-ف-لأ ي-سضأرأÓ-ل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ ”” نأأ
اهتحاسسم ردقت ةيحÓف اسضرأأ أرخؤوم عجÎسسأ

يقرسشلأ بون÷أ ‘ ةدجأوتم راتكه ةئامتسسب
.””ةلقرو ةي’وب أديد–و دÓبلل
لزانت سضرأ’أ هذه”” نأاب عجأرŸأ تأذ تلاقو

يحÓفلأ زاي-ت-م’أ را-طإأ ‘ نأو-يد-لأ ا-ه-ي-ل-ع
باقلأ’أ ةبحاسصو ة-ق-با-سسلأ ةءأد-ع-لأ ةد-ئا-ف-ل
لجأأ نم ةقرŸوب ةبيسسح ةيŸاعلأو ةيبŸوأ’أ
ةعبرأأ رورم مغرو ه-نأأ Òغ ا-ه-ي-ف را-م-ث-ت-سس’أ
لزانتلأ لfi سضرأ’أ رمع نع أرهسش نيرسشعو
ر-سشا-ب-ي ⁄ ا-ه-ن-م د-ي-ف-ت-سسŸأ سصخ-سشلأ نإا-ف
باسشعأ’ ةعأرز نع ةرابع ناك يذلأ رامثتسس’أ

نأويدلأ ”” نأاب ع-جأرŸأ سسف-ن تد-كأأو.””ة-ي-ب-ط
هجو دق ناك ة-ي-حÓ-ف-لأ ي-سضأرأÓ-ل ي-ن-طو-لأ
ةددÙأ لا-جآ’أ رور-م د-ع-ب Úن-ثأ ن-يرأذ-عأ

رهسشأأ ةتسسب رامثتسس’أ ‘ قÓ-ط-نÓ-ل ا-نو-نا-ق
نأأ ’إأ نا÷ فرط نم ةينأديم تاقيقحتب ماقو

رسشابت ⁄و تأرأرقلل لثت“ ⁄ ةقرŸوب ةبيسسح
عم دقعلأ خسسفي نأويدلأ لعج ام اهرامثتسسأ
‘ تأرامثتسسأ اهيدل ي-ت-لأ ة-ق-با-سسلأ ةءأد-ع-لأ

.””ةين’ديسصلأ ةعانسصلأ لا‹
و.ق ^

بيطلأ ريزولأ كÓتمأ ،نيدهاÛأ ةرأزو تدنف  ^
.ةيرئأز÷أ ةيسسن÷أ Òغ ةيسسن÷ Êوتيز
’ نيدهاÛأ ريزو ”” نأأ ،اهل نايب ‘ ةرأزولأ تدكأأو

Áةلي-سصأ’أ ة-ي-ل-سصأ’أ ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-سسن÷أ ’إأ كل
رخف لكب اهلم-ح-ي ي-ت-لأو د-ج ن-ع أد-بأأ ة-ثوروŸأ
.””أدغو مويلأ ىرخأأ ةيسسنج هل نوكت نلو زأزتعأو

سصيرح Êوتيز ”” نأأ ،نيدهاÛأ ةرأزو نايب زربأأو
ةركأذلأ رثآامو زومر ديج“و دي-ل-خ-تو نو-سص ى-ل-ع

رامعتسس’أ مئأرج ءأدهسش حأورأ’ ءافولأو ة-ي-ن-طو-لأ
.””يسسنرفلأ
‘ اه-لوأد-ت ” تا-مو-ل-ع-م نأأ ¤إأ ،ةرا-سشإ’أ ردŒو
بيطلأ نيدهاÛأ ريزو نأأ تركذ لسصأوتلأ تاكبسش
زوحي هنأأ مغر دأرج ةموكح ‘ أريزو ايقب Êوتيز
ةنباعسش Òمسس عم ثدح ام سسكع ةيسسنرفلأ ةيسسن÷أ
.هبيذكت ¤إأ هترأزو تعراسس ام وهو

 بلاطوب ةراسس ^

 ةيصسنرفلا ةيصسنجلل هلمح لوح تامولعم لوادت دعب

ةيرئاز÷ا ةيسسن÷ا لإا كلÁ ل Êوتيز :نيدهاÛا ةرازو

،ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-سشلأ سسلÛأ سسي-ئر ا--عد ^
ةير◊أ نم بوعسشلأ Úك“ ¤إأ ،Úنسش ناميلسس
.ةمأركلأو نمأ’أو ةÁركلأ ةاي◊أو
مويلأ ةبسسانÎ Ãيوت ىلع ،سسمأأ ،Úنسش بتكو
نأأ ¤إأ انتوعد دد‚”” ÊاÈŸلأ لمعلل ›ودلأ

ملسسلأو لÓقتسس’أو ةير◊أ نم بوعسشلأ نك“
ةمأركلأو ةÁرك-لأ ةا-ي◊أو ةدا-ي-سسلأو ن-م’أو
ةحسصلأ ‘ ةسصاخو Êاسسنإ’أ نماسضتلأ ةيولوأأو
.””ةيطأرقÁدلأ زيزعتو ةيمنتلأ ‘ ق◊أو

 ب ضس ^

 نمألاو ملسسلاو ةير◊ا نم بوعسشلا Úكمتل وعدي Úنسش

راتكه006 اهردق ةحاصسÃ رامثتصسÓل ةهجوم تناك

ةلقروب ةيحÓف ضضرأا نم ةقرŸوب ةبيسسح درŒ ةلودلا كÓمأا

سسمأأ ةعمتÛأ يطأرقÁدلأ ليدبلأ ىوق تÈع ^
بزح عم قلطŸأ اهنماسضت نع ةمسصاعلاب ءاثÓثلأ
تلاق يذلأ ةيطأرقÁدلأو ةفاقثلأ لجأأ نم عمجتلأ
.””ةيلخأدلأ ةرأزو نم اطوغسض هجأوي ””هنأأ
اهنم بأزحأأ ةدع مسضي يذلأ لتكتلل نايب حسضوأأو
”” نع Èعت يطأرقÁدلأ ليدبلأ ىوق نأأ يديسسرأ’أ
ةفاقثلأ لجأأ نم عمج-ت-لأ ع-م ق-ل-طŸأ ا-ه-ن-ما-سضت
ديدهتلاب ه-فأد-ه-ت-سسأ ة-ه-جأوŸ ة-ي-طأر-قÁد-لأو
نم فسصل ةدحول ”” ليدبلأ ىوق تعد امك .””ل◊اب
تاير◊أو ةيسسايسسلأ ة-يدد-ع-ت-لأ ن-ع عا-فد-لأ ل-جأأ

Òيغتلأ قيق– اهنود نم نكÁ يتلأ ةيطأرقÁدلأ
.””ماظنلل يطأرقÁدلأ
يطأرقÁدلأ ل-يد-ب-لأ تا-طا-سشن ”” نأأ ¤إأ ترا-سشأأو

¤إأ ةيعأد””9102 نأوج62 موي أذه أاسشن ذنم ةعون‡
ةداعإأو Úلقت-عŸأ قو-ق-ح ى-ل-ع دو-ي-ق-لأ ل-ك ع-فر””
.””مهل ةيسسايسسلأو ةينوناقلأ رابتع’أ
يطأرقÁدلأ ليدبلأ ىوق مأزتلأ ”” نايبلأ ددج امك
نع لقتسسم يطأرقÁد لاقتنأ ديسسŒ ىلع لمعلاب
ةلقتسسم ةينطو ةودن Èع ر“و ماظنلل ةياسصو يأأ
  م.ر ^                                          .””ماظنلأ ليحرب يهتنت

””ةيلخادلا ةرازو نم اطوغصض هجاوي ””هنأا تلاق

يديسسرألا عم اهنماسضت نع Èعت يطارقÁدلا ليدبلا ىوق

ةيليوج2 موي وباط دسض مك◊ا فاقيإا بلط ‘ لسصفلا
وباط Ëرك ةيسضق ‘ رأرقلاب قطنلأ رئأز÷أ ءاسضق سسلجÃ ةسسماÿأ ةيئأز÷أ ةفرغلأ تررق
.ةيليوج2 سسيمÿأ مويل يئأز÷أ رأرقلأ ذيفنت ةيلباق ‘ ةعزانŸاب ةقلعتŸأ
0202 سسرام42 موي رئأز÷أ ءاسضق سسل‹ نع رداسصلأ مك◊أ فاقيإأ بلطب وباط عافد مدقتو
  م.ر ^                                                                                             .ذفان نجسس ماعب وباط Ëرك نأدأأ يذلأو

 طرافلا يام ‘ ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةليصصح

 ةيسضق1582 ‘ مهطروتل هيف هبسشم0782 فاقيإا
رهسش لÓخ ةيئاسضقلأ ةطر-سشلأ ح-لا-سصم ت÷ا-ع ¯
0782 فاقيإأ ¤إأ تسضفأأ ةيسضق1582 طرافلأ يام
ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ مهÁد-ق-ت ” ه-ي-ف ه-ب-ت-سشم
ةي’و نمأأ حلاسصŸ نايب ‘ ءاج امبسسح ةسصتıأ
تاقÓعلأو لاسصت’أ ة-ح-ل-سصم تح-سضوأأو.ر-ئأز÷أ
تاطاسشن ةليسصح ‘ ةينمأ’أ ةسسسسؤوŸأ تأذب ةماعلأ
راطإأ ‘و هنأأ ¤إأ مرسصنŸأ يام رهسش لÓخ حلاسصŸأ

ح-لا-سصم ت÷ا-ع ة-ير-سض◊أ ةÁر÷أ ة-ح-فا--ك--م
فاقيإأ ¤إأ تسضفأأ ةيسضق1582 ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ

تا-ه÷أ ما-مأأ م-هÁد-ق-ت ” ه-ي-ف ه-ب-ت--سشم0782
قلعتت اياسضق ‘7031 مهنيب نم ةسصتıأ ةيئاسضقلأ
ةسسولهŸأ سصأرقأ’أو تأردıأ كÓهتسسأو ةزايحب
ءاسضيبلأ ةحل-سسأ’أ ل-م-ح ‘ طرو-ت-م سصخ-سش691
ف-ل-تfl ‘ طرو-ت-م سصخ-سش7631و ةرو-ظÙأ
Úب ن-م ه-نأأ ح-لا-سصŸأ تأذ تفا-سضأو .ا-يا--سضق--لأ
سساسسŸاب ةقلعتم ة-ي-سضق815 ة÷اعŸأ اياسضق-لا-ب
سساسسŸاب ةق-ل-ع-ت-م ة-ي-سضق961و سصا-خ-سشأ’ا-ب

.تاكلتمŸاب
بأدآ’أو ةرسسأ’أ دسض تايان÷أو حنجلل ةبسسنلاب امأأ
80 رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم ت÷اع دقف ةماعلأ

ةقلعتم ة-ي-سضق274 ة÷ا-ع-م ” ا-م-ن-ي-ب ا-يا--سضق
ةفاسضإ’اب يمومعلأ ءيسشلأ دسض حن÷أو تايان÷اب
ةيلاŸأو ةيداسصتق’أ مئأر÷اب ةقلعتم ةيسضق47 ¤إأ
.ةيتامولعŸأ مئأر÷اب ةقلعتم ةيسضق2و

ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ ل-م-ح ا-يا-سضق-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأأ
حلاسصŸأ تأذ نإاف ناي-ب-لأ تأذ ف-ي-سضي ةرو-ظÙأ

” سصخ-سش169 اهي-ف طرو-ت ة-ي-سضق59 ت÷ا-ع
سسمخ مهنم عدوأأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ مهÁدقت
.تقؤوŸأ سسب◊أ
6711 ة÷اعم ت“ تأردıأ ةحفاكم راطإأ ‘و
غلك60 زجح عم سصخسش7031 اهيف طروت ةيسضق
14051 ¤إأ ةفاسضإ’اب يدنهلأ بنقلأ نم مأرغ005و
.Úياكوكلأ نم مأرغ01ر40 سسولهم سصرق

ر م ^

يسسيسسأاتلا هر“ؤوم دقع لجؤوي ينطولا رايتلا ةهبج
5 خيراتب ررقم ناك يذلأ يسسيسسأاتلأ هر“ؤوم دقع خيرات ليجأات سسيسسأاتلأ ديق ينطولأ رايتلأ ةهبج بزح نلعأأ

دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةماعلأ فورظلل أرظن هنأاب ينطولأ رايتلأ ةهبج نع رداسص نايب ‘ ءاجو .مداقلأ ةيليوج
عمزم ناك يذلأ يسسيسسأاتلأ ر“ؤوŸأ داقعنأ ليجأات ” ينطولأ بأÎلأ لماك Èع رج◊أ عفر مدع Èخ دكأاتو

بابسسأ’أ هذهل هنأأ احسضوم ةسصتıأ تاه÷أ نم عامتج’أ ةسصخر ىلع لوسص◊أ رذعتل ةيليوج50 موي هدقع
ةيئانثتسسأ ةسصخر ىلع لسصحتلأ وأأ دÓبلل ةيحسصلأ فورظلأ رفوت Úح ¤إأ ر“ؤوŸأ داقعنأ خيرات ليجأات ررق
م.ر                                                                                                                                                                 .ةيلخأدلأ ةرأزو نم
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لماع فلا نم ديزا حلاسصل ةهجوم

 ءانبلإ تاشسشسؤوÃ ةيئانثتشس’إ لطعلإ ضضيوعتل جد رايلم2
تاعاطقل ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوسس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجأ’ا ةعوفدŸا لطعلل ينطولا قودنسصلا مدق
يرو ةيمومع لاغسشاو ءانب عاطق ةسسسسؤوم000.1 نم ديزأ’ تاسضيوعت يرلاو ةيمومعلا لاغسشأ’او ءانبلا

›امجا غلبم دسصر ” ثيح ،91-ديفوك ةحئاج نع ةŒانلا ةيئانثتسس’ا لطعلا راطا ‘ اذهو هل ةعبات
.جد رايلم47.2  ـب ردقي

،قود--ن--شصل--ل ما--ع--لا ر--يدŸا لا---قو ^
Ëدق-ت ”““ ه-نا ،ير-كا-ك-شش د-يÛاد-ب-ع
و ةيمومع ة-شسشسؤو-م940.1 ل تاشضيو-ع-ت

لاغشش’ا و ءانب-لا عا-ط-ق-ل ة-ع-با-ت ة-شصا-خ
قودنشصلا فرط ن-م ير-لا و ة-ي-مو-م-ع-لا
ةلاطبلا و رجأ’ا ةعوفدŸا لطعلل ينطولا
‘ اذه و ةيو÷ا لاوحأ’ا ءوشس نع ةمجانلا
854.311 ةدئافل ةيئانثتشس’ا لطعلا راطا

عوم‹ نم ة-ئŸا-ب2 ةبشسن-ب يا ،ل-ما-ع
،قودنشصلل ةعباتلا ءانبلا عاطق تاشسشسؤوم
.““جد رايلم47.2 دشصر ” ثيح
د-ق قود-ن-شصلا نا لوؤو-شسŸا تاذ ح-شضوأاو
سضيوعت ةيلمع ،يئانثتشسا ءارجا-ك ،ق-ل-طا
ة-ن-شسل-ل ا-ق-ب-شسم ة-عو--فدŸا تازا--ج’ا

هذ-ه لا--م--ع ةد--ئا--ف--ل9102/0202
ةيعجرŸا اهتÎف دت“ يتلا و تاشسشسؤوŸا

0202 يرفيف92 ¤ا9102 ةيليوج1 نم
يتلا تاكاÎشش’ا نم رهششا8 ب ةقلعتŸا
.قودنشصلل لمعلا بحاشص اهعفد
سصخي ءار-ج’ا اذ-ه““ نا لو-ق-لا-ب در-شساو
يتلا و قودن-شصل-ل ة-ب-شست-نŸا تا-شسشسؤوŸا
‘ ةقبشسم ةفشصب اهلامعل تازاج’ا تطعا
يششفت بقع يحشصلا رج◊ا Òبادت راطا

مهبلط اومدق ن-يذ-لا و91–ديفوكةحئاج
هذ-ه-ب ةدا-ف-ت-شس’ا ل-جا ن-م قود-ن-شصل--ل
ةنيزخ نوكلتÁ ’ مهنوك ةيلاŸا تاناع’ا
.““ةحئا÷ا ةهجاوŸ ةÒبك
تقلطأا تابلطلا يقلت ةيلمع نأا فاشضأاو

71 ¤إا ليربأا71 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ
نأا ¤إا راششأا هنأا ’إا .ةيرا÷ا ةنشسلا نم ويام
¤إا ة-ب-شست-نŸا تا--شسشسؤوŸا ة--ي--ب--ل--غأا““

لط-ع-لا ةÎف را-ظ-ت-نا تل-شضف قود-ن-شصلا
ديفتشسي ىت-ح  و-ي-لو-ي —ا-ف-لا ن-م ءاد-ت-با
.““ةرششابم ةفشصب اهؤوارجأا
ل-ط-ع-ل-ل ي-ن-طو-لا قود-ن--شصلا نأا ر--كذو
نع ةمجانلا ةلاطبلا و رجأ’ا ةعوفدŸا

و ءانبلا تاعاطق-ل ة-يو÷ا لاو-حأ’ا ءو-شس
(تابوكاك) يرلا و ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-ششأ’ا
نا-م-شضلا ق--يدا--ن--شص ن--م د--ع--ي يذ--لا
نم ةشسشسؤوم135.75 يشصحي يعامتج’ا

يرلا و ةيمومعلا لاغششأ’ا و ءانبلا عاطق
1 نم Ìكأا مشضت يتلا ةبشستنŸا و ةطششانلا

.قودنشصلا ىدل مهب حرشصم لماع نويلم
ةياشصول عشضاÿا تابوكاك قودنشص مدقيو
نا-م-شضلا و ل-ي-غ-ششت-لا و ل--م--ع--لا ةرازو
ل-ط-ع-لا سصخ-ت تا-مد-خ ي-عا-م-ت--ج’ا

تاشضيوعتلا و رجأ’ا ة-عو-فد-م ة-يو-ن-شسلا
نع ةمجانلا ةلاطبلا راطإا ‘ ةحونمŸا

Úشس– فد-ه--ب ة--يو÷ا لاو--حأ’ا ءو--شس
و ءانبلا عاطق لامعل ةيعامتج’ا فورظلا
.يرلا و ةيمومعلا لاغششأ’ا

اذه ‘ لماعلا دي-ف-ت-شسي را-ط’ا اذ-ه ‘
نم اره-شش21 ةدŸ هلمع د-ع-ب عا-ط-ق-لا

،ةنشس لكل ويلوي —افلا نم ءادتبا ةلطع
لاغششأ’او ءانبلا عا-ط-ق ة-شسشسؤو-م ع-فد-تو
ةنشسلا لاوط اكاÎششا ير-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا
حرشصŸا Òجأ’ا لماعلا ةدئافل قودنشصلل
تا-كاÎشش’ا هذ-ه ع-ي-مŒ ح-م--شسي و ه--ب
ةلطع نم ةدافتشس’ا نم ينعŸا ل-ما-ع-ل-ل
يذلا لمعلا ةدŸ اق-فو ا-ه-با-شست-حا م-ت-ي
 .Òجأ’ا هلواز

ةرون ةظيفح^

ةينطولا ةيدا–’ا سسيئر ةشسابع لاج-ع-ل ا-عد
Ÿا تاطلشسلا لقنلا عاطق يمدختشسıةشصت
Ÿةرمتشسمو ةيموي ةفشصب طاششنلا اذه ةبقار
هب ÚينعŸا طاشسوأا Úب ةيعوتلاب مازتل’ا عم
ةوقب ““انوروك““ ءابو راششتن’ ابنŒ نيرفاشسŸاو
،نيÒخأ’ا Úمويلا لÓخ دÓبلا هتد-ه-شش ا-م-ك
ةÒظ◊ا ‘ رظنلا ةداعا ةرورشض ىلع اددششم
فلتخÃ لقنلا تابكرم ةيعونو لقنلل ةينطولا
.نورفاشسŸا اهلقتشسي يتلا اهعاونأا
ـب يفتاه لاشصتا لÓخ نم ةشسابع لاجعل دكاو
نم ““91 ديفوك““ ءابو نم ةياقولا نا ““رجفلا““

تاءارج’ا عابتا»ب ةطبترم ىقبت رظن ةهجو
ةشصتıا تاطلشسلا اهيلع سصنت يتلا ةيحشصلا
ت’ا-ح د-ياز-ت““ نأا قا--ي--شسلا ‘ ا--ف--ي--شضم،““
ةÒخأ’ا ةÎفلا لÓخ سسوÒفلا اذهب تاباشص’ا
رطفلا ديع ءانثأا لعفلا ةدر ¤ا ةرششابم دوعت
د-عا-ب-ت-لا-ب Úن-طاوŸا ماز-ت-لا مد-عو Òخأ’ا
لاح ‘ يتلا ةيئاقولا تاءارج’او يعامتج’ا
.““هيلع يشضقنشس اهب انمازتلا
ة-ي-ن--طو--لا ة--يدا–’ا سسي--ئر د--ع--ب--ت--شساو

Ÿءاغلا رارق نوكي““ نأا لقنلا عاطق يمدختشس
Èع ةي’و91 ارخؤوم سسم يذلا يلكلا رج◊ا
ةوقب ““انوروك““ را-ششت-نا ‘ م-ها-شس د-ق ن-طو-لا

ول““ فاشضأا امك نوك ““نيÒخأ’ا Úمويلا لÓخ
وأا تاي’ولا هذه ىلع يلكلا رج◊ا ءاغلا ”

مزتلن ول نأ’ عقي-شس ا-ه-ل-ما-ك-ب ر-ئاز÷ا ى-ل-ع
نم اهيلع سصوشصنŸا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-ج’ا-ب

ةفاظنلا يعامت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا ماÎحا لÓ-خ
هذه ¤ا ا-ن-ل-شصو اŸ تا-ما-م-ك-لا لا-م-ع-ت-شسا
اهنع عفر ةيبرغ لود»ب ’دت-شسم ،““ة-ج-ي-ت-ن-لا
م-هرو-ع-ششو ا-ه-ي-ن-طاو-م ماز-ت-لا ع-م ر-ج◊ا
سضر-ف ” ا-م اذا““ Ó-ئا-شست-م ،““ة-ي-لوؤو-شسŸا--ب
نوكيشس فيكف تاعاطقلا سضعب ىلع رج◊ا

““؟دÓبلاب ةيداشصتق’ا ةلجعلا Òشصم
لقنلا طاششن عوجر““ نأا ةشسابع لاجعل حشضوأاو

وه بايغلا نم ةدم دعب ةهجاولا ¤ا ادد‹
نأا اددششم ،““ةيعيبطلا ةيعامتج’ا ةايحلل ةدوع

طورششب نيرفاشسŸاو Úلقا-ن-لا ماز-ت-لا مد-ع““
لكل ةيشصخشش ةيلوؤوشسم يه ءابولا نم ةياقولا
تا-ط-ل-شسلا ى-ل-ع بج-ي““ ه-نأا اÒششم ،““ل-قا--ن

ةيموي ةفشصب طاششنلا اذه ةب-قار-مو ة-ق-فار-م
انأا““ Óئاق ،““ةيعوتلاب مازت-ل’ا ع-م ةر-م-ت-شسمو
نأا لوقأاو دوعأا ةينطو ةباقن سسيئرك ايشصخشش
ةيحشصلا اهتÒظن عم لقنلا ةمو-ظ-ن-م م-غا-ن-ت
ةÒظ◊او ةي-عو-ن ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عا بل-ط-ت-ي
ميلعت تابكرم ةي-عو-ن ‘و ل-ق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
ةقلعتŸا ءاوشس ةينقتلا سصئاشصÿا و ةقايشسلا
يمومعلا لقنلا تÓ-فا-حو ةر-جأ’ا تارا-ي-شسب
.““ نطولا تاي’وو تايدلب Úب ام وأا يرشض◊ا

ىفطشصم دي‹ ^

ةياقولا طورسشب نيرفاسسŸاو Úلقانلا مازتلا مدع نأا دكأا
ةيسصخسش ةيلوؤوسسم يه

ةبقإرŸ تاطلشسلإ وعدت لقنلإ يمدختشسم ةيدا–إ
 لقنلإ طاششن

ة-م-ه-م دا-ن-شسإا ““بير-ق ا-م-ع““ م-ت-ي--شس ^
نم ةئاŸا-ب57ـل سشغلا ع-م-قو ة-ب-قارŸا

،نطولا Èع ةراجتلا تاير-يد-م ي-ف-ظو-م
،ةراجتلا ريزو لجيج نم هب حرشص امبشسح
.قيزر لامك
ديد÷ا رقملل هنيششدت ىدل ريزولا حشضوأاو
هترئاد نأاب ةراجتلل ة-ي-ئ’و-لا ة-ير-يد-م-ل-ل
ةمي-ل-ع-ت بير-ق ا-م-ع ل-شسÎشس““ ة-يرازو-لا

نطو-لا Èع ةرا-ج-ت-لا تا-ير-يد-م ع-ي-م÷
ÚفظوŸا نم ةئاŸابÒ 57خشستب مهمزلت
““.سشغلا عمق و ةبقارŸا ةمهÃ مايقلل
مزلم ةراجتلا نوع نأاب قيزر لامك فاشضأاو
، بتكŸا ‘ سسيل و ناديŸا ‘ دجاوتلاب

بتاكŸا ‘ ظافتح’ا Úعتي هنأا-ب اد-ي-ف-م
ةرادإ’ا Òشس نامشضب حمشسي يذلا دادعتلاب
ةيامح وه ةراجتلا ةيريدم رود نأ’ طقف
ةيلمعلا و قاوشسأ’ا ةب-قار-م و كل-ه-ت-شسŸا
““.ةيشسفانتلا
رودلا ¤إا عو-جر-لا Úع-ت-ي““ ه-نأا لا-ق ا-م-ك
نأاب افدرم ،““ةراجت-لا ة-ير-يدŸ ي-با-قر-لا
سسيل و ي-با-قر ةرا-ج-ت-لا تا-ير-يد-م رود““
يلÙا عرفلا رقŸ هترايز ىدلو ““.يرادإا
ريزو رمأا يراجتلا لجشسلل ينطولا زكرملل

تÓجشسلا ميلشست ةÎف سصيلقت-ب ةرا-ج-ت-لا
13 لولح لبق لقأا وأا ةعاشس21 ¤إا ةيراجتلا
.ةيرا÷ا ةنشسلا نم Èمشسيد
جار-خ-ت-شسا ةر-ئاد ع-ي-شسو-ت-ب ق-يزر ر-مأا و
باحشصأا ل-م-ششت-ل ة-يرا-ج-ت-لا تÓ-ج-شسلا
و Úيئابرهكلا رارغ ىلع ،ةلقنتŸا فر◊ا
’ ن-يذ-لا Úي-ك-ي-نا-ك-يŸا و Úشصا-شصر--لا
،مهطاششن ةشسرا-مŸ لfi ¤إا نو-جا-ت-ح-ي

لغشش بشصانم ثادحت-شسا-ب ح-م-شسي-شس ا‡
ةفعاشضم ةرورشض““ ىل-ع ادد-ششم ،ةد-يد-ج

ليو– ةرورشضب راجتلا سسيشسحتل دوه÷ا
¤إا ةيكي-شسÓ-ك-لا ة-يرا-ج-ت-لا تÓ-ج-شسلا

““.ةينوÎكلإا ةيراŒ تÓجشس
زكرملل ما-ع-لا ر-يدŸا ر-مأا نا-كŸا Úع-بو
ناك يذلا ،يرا-ج-ت-لا ل-ج-شسل-ل ي-ن-طو-لا
قئاثولا نم فيفختلا ةرور-شضب ،ه-ت-ق-فر-ب
و يراجتلا لجشسلا جارخت-شس’ ة-بو-ل-طŸا

¤إا ة-فا-شضإا ،ةد-حاو ة-ق-ي-ثو ‘ ا-هر-شصح
يراجتلا لجشسلا جارختشسا قوقح سضيفخت
.ج.د0001 زواجتت ’ ثيحب
ليلقتلا ىلع لمعلاب تاميلعت ىط-عأا ا-م-ك
لجشسلا رقم ¤إا Úن-طاوŸا تÓ-ق-ن-ت ن-م
ةيمقر ةيشضرأا Òفوت لÓ-خ ن-م يرا-ج-ت-لا

و اينوÎكلإا مهتاحيرشصت Ëدقتب مهل حمشست
ةقيثولا مÓتشس’ ’إا رقŸا ¤إا لقنتلا مدع
(.يراجتلا لجشسلا) ةبولطŸا
تا--شسشسؤوŸا سضر--عŸ ه---ترا---يز ىد---لو
،نج نج ءانيÃ دول÷ا و Úلفلل ةردشصŸا
تايريد-م ى-ل-ع Úع-ت-ي““ ه-نأا-ب ق-يزر دا-فأا
تاعاطقلا فلتfl عم قيشسنت-لا ةرا-ج-ت-لا
اهنم دي-ف-ت-شسي ي-ت-لا تازا-ي-ت-م’ا حر-ششل
ةيغب Úيعانشص و ÚحÓف نم نوردشصŸا
هجو ىلع اهنيب نم يتلا و ريدشصتلا عيجششت
05ل ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا ل-م– سصو-شصÿا
““.لقنلا ةفلك نم ةئاŸاب
ر-شصت-ق-ي نأا Úع-ت-ي ’““ ه-نأا فا-شضأا ا--م--ك
بجي لب جاتنإ’ا نم سضئافلا ىلع ريدشصتلا
هنم ةئاŸا-ب03 ¤إا02 ن-م سصي-شصخ-ت
““.ريدشصتلل
فرششأا ،لجيج ة-ي’و-ل ه-ترا-يز ما-ت-خ ‘و
ىلع عيقوتلا مشسارم ىل-ع ةرا-ج-ت-لا ر-يزو
ن-م ن--ط ف--لأا004 ريدشصت-ل ة-ي-قا-ف-تا
و رجينلا يتلود ¤إا ““ركنيلكلا““ تنمشسإ’ا

ديدح نم نط فلأا04 ¤إا ةفاشضإا ،›ام
.Úتلودلا تاذل ةناشسرÿا

ن.ح ^

ةراجتلا عاطق يفظوم نم ةئŸاب57 ـل سشغلا عمقو ةبقارŸا ةمهم دانسسا
بتكŸإ ضسيلو نإديŸإ ‘ ةراجتلإ نوع ناكم : قيزر

ت’اغسشن’ا نم ةلمج حرطل ريزولا عم عامتجاب تبلاط
 ةعما÷اب ضضوهنلل عورششم عشضول ىعشست ›اعلإ ميلعتلإ ةيدا–إ

›اعلا ميلعتلل ةينطولا ةيدا–’ا تفششك ^
عورششم عشضو ¤إا اهيعشس ،يملعلا ثحبلاو
ةموظنŸاو ةيرئاز÷ا ةعما÷اب سضوهنلل
.ةرازولا عم ةكارششلاب ةيميلعتلا
اهنأاب اهل يمشسر نايب ‘ ةيدا–’ا تدكأاو
ة-ع-ما÷ا ح-لا-شص ‘ ّبشصي ي-ع-شس ّيأا ع--م
سضوهنلا قلطنم ن-م ن-طو-لاو ة-ير-ئاز÷ا
‘ اهداعبأا فلتخÃ ةيميلعتلا ةموظنŸاب
.دÓبلا

ريزو عم اعامتجا بلطتشس اهنأا-ب ة-ف-ي-شضم

ةلمج حرطل يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا
ةذتاشسأ’ا ما-م-ت-ها لfi ت’ا-غ-ششن’ا ن-م
تاي-شضت-ق-م لو-ح روا-ششت-لاو Úث-حا-ب-لاو
.حÎقŸا عورششŸا
ةيدا–’ا ىرت يتلا ت’اغششن’ا Úب نمو

ةذتاشسأ’ا لاغششنا ،اهيلإا قرط-ت-ل-ل ةرور-شض
ةيعما÷ا ةنجلل34 ةرودلا دقعب قلعتŸا
›اعلا ميلعتلا ذاتشسأ’ ة-ي-قÎل-ل ة-ي-ن-طو-لا
.44 ةرودلا دقع دعومو

ميلعتلل ة-ي-ن-طو-لا ة-يدا–’ا تلا-قو اذ-ه

ذنم تفكع اهنإا يملع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
لوح زيكÎلا ىلع طرافلا سسرام22 خيرات
ةيعما÷ا ةيشساردلا ةن-شسلا ءا-ه-نإا ة-ي-ف-ي-ك
0202– 1202.
دامتعا ةيدا–’ا تنّمث ،راطإ’ا اذه ‘و

ل-يد-ب-ك ÊوÎك-لإ’ا م-ي-ل-ع-ت-لا ة--ق--ير--ط
ةرورشضب ةهبنم ،لاّعف ‘ر-ظ ي-جو-غاد-ي-ب
ة--ع--ما÷ا ‘ جذو--م--ن--لا اذ---ه ءا---شسرإا
.ةيرئاز÷ا

ن.ح ^

هيف ت‹دا ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓسصا عورسشم نأا تدكأا
:ةيوبرت تاباقن ،ةقباسس تارازو تاحÓسصا

 ةعنقم Òغ تناك انت’اغششنإ ىلع ةرإزولإ دودر
ةينطولا ةيبÎلا عاطق ‘ تاباقن تدقتنا ^

ت’اغششن’ا لوح ارخؤوم اهتقل-ت ي-ت-لا دودر-لا
اهتفشصوو مرشصنŸا سسرام رهشش اهتحرط يتلا
،““ةعنقم Òغ»و ““ةيحطشسلا»و ““ةشضافشضفلا““ ـب

لج تدمتشسا ة-ي-شصو-لا ةرازو-لا نأا ¤ا ةÒششم
نم ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓشصا عورششم طاقن

،ةقباشس تارازو نم اهيلا قرط-ت-لا ” تا-ف-ل-م
ءا-كر-ششل-ل د-حو-م حر-ط Ëد-ق-ت ¤ا ة--ي--عاد
قيرط ةط-ير-خ ¤ا لو-شصو-ل-ل Úي-عا-م-ت-ج’ا

.ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓشص’
ةموظنŸا حÓسصا عورسشم :””فاتاسسلا

تاحÓسصا هيف ت‹دا ةيوبÎلا
 ةقباسس تارازو

ةباقن-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا ،ةرو-م-ع مÓ-عو-ب د-كا
،““فاتاشسلا““ نيوكتلاو ةيبÎلا لامعل ةلقتشسŸا
ةيئانثلا تاءاقللا ت’اغششنا ىلع ةرازو دودر نا
سسرام Úيعامتج’ا ءاكرششلاب اهتع-م-ج ي-ت-لا
⁄““ ““ةشضماغو ةيحطشس ةلماشش““ تناك يشضاŸا

ةرازولا““ نأا اددششم ،““اه-ي-ف سسو-م-ل-م يأا د‚
ةÒبك لكاششŸ لولح داجي’ لخدتت ⁄ ةيشصولا
ق-ل-ع-ت-ت تا-با-ق-ن-لا ل-ما-ك ا-ه-ي-لا تقر--ط--ت
ذختت ⁄و ةيبÎلا عاطقل ةيئ’ولا تايريدŸاب
ةيبÎلا يريدم سضعب قح ‘ ةمزÓلا Òبادتلا
سضعب ‘ Úطروتم حلاشصم ءاشسؤور وأا ةينطولا
““نيرخÓل ةÈع اونوكيل تافلŸا
ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓشصا عورششم ةيحان نمو
ىري ،ارخؤوم هتشساردل تاباقنلا هتملشست يذلا
ةيبÎلا لامعل ةلقتشسŸا ةياقن-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا
ه-ب جا-مدا ”““ ه-نأا ““فا-تا-شسلا““ ن--يو--ك--ت--لاو
لئاشسو فلمك ه-ب ة-ق-با-شس تارازو تا-حÓ-شصا
لÓخ هتشسارد ” ي-ت-لا ة-ي-شسردŸا

و ديزو-ب ن-ب د-ه-ع ‘11022102
ميظنت ‘ رظ-ن-لا ةدا-عا ة-ي-نا-ك-ما
نب دهع ‘ هانلوانت يذلا ايرولاكبلا

نأا افي-شضم،““51026102 ط-يÈغ
ة-ي-بÎلا عا-ط-ق-ل ة-ي-لا◊ا ةرازو-لا
اقÓطنا اهعورششم تنب““ ةي-ن-طو-لا

ا-هد-ع-ب ي-لÙا ىو--ت--شسŸا ن--م
ي-ن-طو-لا م-ث يو-ه÷او ي--ئ’و--لا
ةر-ك-ف حر-ط و--ه ه--ي--ف د--يد÷او
ن-يو-ك-ت-لا ن-م فار-طأا ة--كرا--ششم
›اعلا ميلعت-لا ةرازو ن-مو ي-ن-هŸا
” ام  وهو ةيداشصت-قا تا-ي-ع-م-جو
.““ةقباشس تافلم ‘ هلوانت
ىلع ةرازولا تاباجا:ويتنسسأا ـ

سسيلو ةيحطسس انت’اغسشنا
 ىنعم يأا اهل

ف-ل--كŸا سشÒح د--ي--ه--ج را--ششأا
لامعل ةينطولا ةباقن-لا-ب مÓ-ع’ا-ب
دودرلا““ نأا ¤ا ““ويتن-شسأ’ا““ ة-ي-بÎلا

لÓ-خ ة-عو-فرŸا بلا-طŸا ى-ل-ع
اهتدم تناك ة-ي-ئا-ن-ث-لا تاءا-ق-ل-لا

لÓخ درلاب انودعو امدعب ة-ل-يو-ط
ىتح ترخأاتو مرشصنŸا رهشش ةياهن

قايشسلا ‘ افيشضم ،““يرا÷ا ناوج
وأا ةعن-ق-م تنا-ك و-ل تي-ل ا-ي““ ا-ه-نأا
اÈتعم ،““اهانحرط يتلا ةغ-ي-شصلا-ب

ةيحطشسو ةعنقم Òغ ةشضا-ف-شضف تنا-ك““ ا-ه-نأا
Òخأاتلا كلذ نع Èعت ’و ىنعم يأا اهيدل تشسيل

ل-ك ل-ي–و بب-شس نود-ب نا--ك يذ--لا در--لا ‘
نكÁ ’ لبقت-شسŸا ¤ا ة-حور-طŸا ة-ل-ئ-شسأ’ا
’و عاطقلاب ةيلامعلا دعاوقلا ¤ا اهب باهذلا

.““ةيئ’ولا بتاكŸا ¤ا ىتح
ةينطولا ةباقنلا-ب مÓ-ع’ا-ب ف-ل-كŸا ح-شضوأاو
حÓشصا عورششم““ نأا ““ويتنشسأ’ا““ ةيبÎلا لامعل
عورششم نم ةخشسن هبششي ة-يو-بÎلا ة-مو-ظ-نŸا

قرطت ةيشصولا ةرازولل ةقباشس تاراط’ قباشس
،““ةدعاقلل اهدعب لزنت ةيمي-ي-ق-ت تا-شسل-ج ¤ا

رارق ¤ا جا-ت-ح-ي ة-ي-بÎلا عا-ط-ق““ نأا اد-كؤو-م
ايدبم ،““يقيقح حÓشصا ¤ا لوشصولل يشسايشس
يذلا خفلا سسفن ‘ طوقشسلا راركت نم““ هفوخت
ءانثأا ةقباشس تاراطا عم تاباقنلا هيف تعقو
اهنأا دكؤوت تناك ،ةقبا-شس ةر-يزو عا-ط-ق-لا ›و-ت

ةيرئاز÷ا ةشسردŸا ايابخب ةديج ةفرعم ىلع
‘ انيششم اŸ ا-ن-نأا Òغ لو-ل◊ا ¤ا با-هذ-لاو

قق– ⁄و ةيل’ا كلت عيي“ ” مييقتلل تاشسلج
نمكي ل◊ا““ نأا سشÒح ديهج دافأاو .““اهفادهأا
‘ اندحوت ‘ تاباقنو تاميظنتك انرا-ب-ت-عا-ب
ة-يو-بÎلا ة-مو-ظ-نŸا حÓ-شصا عو-شضو-م را-طا
ةرازو عم ةدحاو ق-ير-ط ة-طرا-خ-ب با-هذ-لاو
انيلع حرطت نم ي-ه ،سسك-ع-لا سسي-لو ة-ي-بÎلا

رظحن اننأاك يشش‰ نحنو اه-ق-ير-ط ة-ط-ير-خ
انم بولطŸا و ، اهحرط مي-عد-ت-ل ر-شصا-ن-ع-ك
قيرط ةطيرخ ¤ا لوشصولل دحوم حرط Ëدقت
سسيلو ةموظ-نŸا حÓ-شص’ ة-ي-بر-ت تا-با-ق-ن-ك
ةيبÎلا ةرازو قيرط ةطيرخ يبلن اننأا سسكعلا
ىفطشصم دي‹ ^                        .““ةينطولا

راهششإإ
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:هعاطق حÓصصإأ تأرأرق ىلوأأ نع فصشكي ةيلاملأ ريزو

حلسصإ’ ةسشروو ةنمقرلل ةماع ةيريدم ثادحتسسا
 ةيئابجلا ةموظنملا

 تاونسس ثلث للخ ةينازيملا نم ةئاملاب08 ىلإا لسصتل ةيئابجلا دراوملا ةئبعت ^
ءاصضعأأ ىلع7102 ةنصسل ةينأزيملأ ةيوصست نوناق ضصن ضسمأأ ,نمحرلأ دبع نب نميأأ ,ةيلاملأ ريزو ضضرع
.ليجوق حلاصص ةباينلاب ضسلجملأ ضسيئر اهصسأأرت ةينلع ةصسلج لÓخ ,ةمألأ ضسلجم

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداصصتقإأ
 رأديصس عمجمو  بلصصلل ةيرطقلأ ةيرئأزجلأ ةكرصشلأ نيب مهافت ةركذم

يرئازجلا ءانبلا ديدح نم نط000.02 ريدسصت
رجينلاو يلام ىلإا

ةنرسصعو تاحÓسصإلا نأا ريزولا لاقو ^
ر-ب-ع م-ت-ي نأا د--بل ة--ي--لا--م--لا تارادإلا
ادكؤوم ةنمقرلل ةماع ةيريدم ثاد-ح-ت-سسا
لذب لسصاوتسس ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-سسلا نأا
ةيداعلا ةيئابجلا دراوملا ةئبعت-ل دو-ه-ج-لا
ةينازيملا نم ةئاملاب08 ةبسسن ىلإا لسصتل
.3202 ةنسس
حتف مزتعي عاطقلا نأا ىلإا ريزولا راسشأا امك
حÓسصإل مداقلا ةيل-يو-ج ف-سصت-ن-م ة-سشرو
عيجسشت فده-ب ,ة-ي-ئا-ب-ج-لا ة-مو-ظ-ن-م-لا
ةورث-ل-ل ئ-سشن-م-لا ي-ن-طو-لا را-م-ث-ت-سسلا
.لغسشلاو
ة-يو-سست نو-نا-ق ن-م-سضت ,ر-يزو--لا بسسحو
ريبادتلا نم ةمزح7102 ةنسسل ةينازيملا
تاداريإلا ىوتسسم نيسسحت-ل ة-ي-ع-ير-سشت-لا
ةيتاينازيملا تاقفنلا ديسشرتو ة-ي-ئا-ب-ج-لا
عيجسشتو ةيئاب-ج-لا تاءار-جإلا ل-ي-ه-سستو
.رامثتسسلا
تغلب ,ريزولا اهسضرع يتلا ماقرأÓل اقفوو
يف ةققحملا تاداريإÓل ةيلامجإلا ةميقلا

لباقم جد را-ي-ل-م270.6 ىوت-سسم7102
نوناق ي-ف جد را-ي-ل-م536.5 ب تاع-قو-ت
.ةنسسلا سسفنل ةيلاملا
ةينعملا ةنسسلل ةيلعفلا تاداريإلا تعزوتو

رايلم549.3 ةميقب ةيداعلا دراوم-لا ى-ل-ع
(تاداريإلا يلامجإا نم ةئاملاب46ر79) جد
721.2 ةميقب ةيلورتبلا ة-يا-ب-ج-لا دراو-مو
.(ةئاملاب53ر3) جد رايلم
ةينازيملا تاقفن تغلب كلذ لباقم يف و
جد رايل-م767.6 هتمي-ق ا-م7102 ناونع-ب
ةميقب تاقفن ةيلاملا نوناق عقو-ت ا-م-ن-ي-ب
.جد رايلم388.6
ريزولا دكأا ةيعامتجلا تÓيوحتلا لوح و
7102 ي-ف جد را-ي--ل--م136.1 تغ-ل-ب ا-ه-نأا
ب ةنراقم ةئام-لا-ب11ر4 هردق سضافخ-نا-ب

تÓ-يو-ح--ت--لا هذ--ه ل--م--سشت و .6102
503 ب ةردقملا نكسسلا معد تاسصسصخم
(6102 ب ةنراقم ةئاملاب53-) جد رايلم
7-) جد راي-ل-م314 ب تÓ-ئا-ع-لا م-عدو
رايلم732 ب نيدعاقتملا معدو (ةئاملاب
نيزوع-م-لا م-عدو (ة-ئا-م-لا-ب2-) جد
741 ب فيعسضلا لخدلا يوذو نيقاعملاو
.(ةئاملاب01-) جد رايلم
يتلا ,ةعقوتملا ريغ تاقف-ن-لا ة-فا-سضإا-ب و
ةينازيملا زجع لسصو ,جد رايلم29 تغلب
.7102 ةنسس جد رايلم687 ىلإا
ةيعسضولا تفسشك ,ةلويسسلا سصخي اميف امأا
نع7102 ةيلاملا نوناق ذيفنتل ةيئا-ه-ن-لا

رايلم062.2 ةميقـب ةنيزخلل يلامجإا زجع
طبسض قودنسص قيرط نع هتيطغت تمت جد
.يديلقتلا ليومتلا ةيلاو تاداريإلا
ذافنتسسا7102 يف مت سساسسألا اذه ىلعو
دعب كلذو تاداريإلا طبسض قودنسص دراوم
.هيف يقبتملا جد رايلم838 غلبم عاطتقا
ح-سضوأا يدا-سصت-قلا را-طإلا سصو-سصخ-ب و
تغلب7102 لÓخ ومنلا ة-ب-سسن نأا ر-يزو-لا
ةئاملاب3ر9 لباقم ةئا-م-لا-ب1ر4 وح-ن

سسفنل ةيلاملا نوناق بجوم-ب ة-ع-قو-ت-م-لا
.ةنسسلا
ـب تاداريإا تاقور-ح-م-لا عا-ط-ق ل-ج-سس و
جد رايلم170.4 لباقم جد راي-ل-م066.3
قرافب يأا ةيلاملا نوناق بجومب ةعقوتم
.جد رايلم114 هردق يبلسس
رعسس سضاف-خ-نا7102 ما-ع د-ه-سش ا-م--ك
يكيرمألا رلودلل رانيد94ر1 ـب فرسصلا
يف رلودلل جد901ر74 نم Óقتنم دحاولا

.7102 يف رلودلل جد011ر69 ىلا6102
يف ةلجسسملا مخسضتلا ةبسسن-ل ة-ب-سسن-لا-ب و
4 لباقم ةئاملاب5ر95 تغلب دقف7102
.ةعقوتم ةئاملاب
رايلم79ر33 فرسصلا تاطايت-حا تغ-ل-ب و
رايلم411ر41 لباقم7102 ةياهن يف رلود
.6102 ةياهن رلود
ةياهن يمومعلا نيدلا تاقحتسسم تغلب و
ام وهو جد راي-ل-م650.5 هتميق ا-م7102
يلخادلا جتانلا ن-م ة-ئا-م-لا-ب72 لداع-ي
نيدلا سصخت رانيد رايلم119.4 اهنم ماخلا
نيدلاب قلعتت رانيد راي-ل-م541و يلخادلا
.يجراخلا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ةكرسشلا نيب م-ها-ف-ت ةر-كذ-م ع-ي-قو-ت  م-ت    ^
عم ةكارسشلاب بلسصلل ة-ير-ط-ق-لا ة-ير-ئاز-ج-لا

و ديدحلل يمومعلا عمجملا عرف راديسس عمجم
ريدسصتل اغامات ة-كر-سش و ““لا-ت-ي-م-يا““ بل-سصلا

يلام نم لك ىلإا ءانبلا ديدح نم نط000.02
.لاتيميا عمجمل نايب هب دافأا امبسسح ,رجينلاو
يتلا ةركذم-لا هذ-ه نأا رد-سصم-لا تاذ ح-سضوأاو
دق ,ديدجتلل ةلباق ةد-حاو ة-ن-سس ى-ل-ع د-ت-م-ت
بلسصلل ةيرطقلا ةيرئازجلا ةكرسشلا نيب تعقو
عبات عرف يهو ,راديسس ةعومجم عم ةكارسشلاب
تاذ ةكرسش) اغامات ةكرسش و ,لاتيميا عمجمل

ةعسضا-خ ة-كر-سش ي-هو ,(ةدود-ح-م ة-ي-لوؤو-سسم
يركاوسس ديسسلاب ةلثمم ,يرئازج-لا نو-نا-ق-ل-ل

لجا نم ,كيرسشلا ريسسملا هتف-سصب ,ن-يد-لاز-ع
نجنج ءانيم ربع رحبلا قيرط نع ريدسصتلا
حيلسستلا نابسضق ن-م ن-ط000.02 ل (لجي-ج)
متيل ,نينبو لاغنسسلا يئانيم وحن ةينا-سسر-خ-لا
و يلام ىلإا يلاوتلا ى-ل-ع د-ع-ب ا-م-ي-ف ا-ه-ل-ق-ن

تاهيجوتل اقيبطت عيقوتلا اذه يتأايو .رجينلا
نم نوبت ديجملا دبع ديسسلا ةيروهمجلا سسيئر
ءابولا مغر ينطولا دا-سصت-قلا ط-ي-سشن-ت ل-جا
.91 -ديفوكب طبترملا
ةركذملا هذه نم سضرغلا““ نأا نايبلا تاذ ركذو

ريوطتو ةماقإا ىودج ةسسارد وه ةمزلملا ريغ
نيفرطلا نيب لمتحم يئانث يداسصتقا نواعت
تاجتن-م ق-يو-سستو تا-ي-ب-ل-ط ة-ي-ب-ل-ت فد-ه-ب
““.بلسصلا
ةسسايسسلا لÓخ نم““ هنا نايبلا تاذ سصلخ و
عمجمل ماعلا ريدملا سسيئرلا ا-ها-ن-ب-ت-ي ي-ت-لا
ىعسست يتلاو ،ةمÓسسوب قراط ديسسلا ،لاتيميا
و ديدحلا تاجتنم ريدسصت ةيلمع عيجسشت ىلإا
يف ةديد-ج سصسصح ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل بل-سصلا
هذه ريدسصتلا ةيلمع نإاف ،ةي-ق-ير-فلأا قو-سسلا

دقنلا يطايتحا ةدايز ىلع كسش Óب دعاسستسس
.““دÓبلل يبنجألا

ح.ل ^

ماظنلأ حÓصصأ ىلأ وعدي  ،يحي نب  ،يداصصتقلأ ريبخلأ
:فصشكي و يكنبلأ

يعانطسص’ا ءاكذلاو بعسص عسضو يف داسصتق’ا
 رييلملا رديسس

تافسسوفلا يردسصم ةمدقم يغف نوكت نأ’ اهحسشرت تلهؤوم كلمت رئازجلا ^
نب ديرف يداسصتقلا لل-ح-م-لا دد-سش ^

يكن-ب-لا حÓ-سصلا ةرور-سض ى-ل-ع ي-ح-ي
قيرط نع هريو-ط-تو ه-ت-ل-ك-ي-ه ةدا-عاو
ىلعو ةروطتملا تايجولونك-ت-لا لا-خدا
.ةنمقرلا ةينقت اهسسأار
افيسض لزن يذلا يحي نب ديرف فاسضأاو

ةانقل-ل حا-ب-سصلا ف-ي-سض ج-ما-نر-ب ى-ل-ع
يف داسصتقلا نأا سسما ىلوألا ةيعاذإلا
ةبعسص ةيعسضو يف مويلا دجوي رئازجلا
ه-ت-ف-ل-خ يذ-لا ل-ي-ق-ث-لا ثرإلا بب--سسب
ىلإا ة-فا-سضإلا-ب ““ة-ق-با-سسلا ة-با-سصع-لا““
.انوروك سسوريفل ةيئابولا ةيعسضولا
ر--ي--ب--خ--لا ا--عد را--طلا اذ---ه ي---فو
رجحلل يلك-لا ع-فر-لا ى-لا يدا-سصت-قلا
تاعاطق-لا ا-م-ي-سسل دا-سصت-قلا ح-ت-فو
ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-سشألا ل-ث-م ة-م-ه-م--لا
ىلع ىربكلا عيراسشملا ثعبو ةحÓفلاو

ةميق قلخ لجأا نم ةيكذلا ندملا رارغ
.راقعلل ةيفاسضإا
زايتملاب ىمسسي ام ىلإا اسضيأا اعد امك
تاعماجلا ليهأا-ت لÓ-خ ن-م ي-م-ل-ع-لا
ءاكذلا جاردإاو روطتلاو ثحبلا زكارمو
رييÓم ردت لماوع اهلك»و يعانطسصلا
.““ينطولا داسصتقلا ىلع تارلودلا

مويلا يدا-سصت-قلا رو-ط-ت-لا نإا »:لا-قو
اهنمسض نم ةنيعم تامزيناكيم بلطتي
ةن-م-قر لÓ-خ ن-م تا-ق-ف-ن-لا د-ي-سشر-ت
كو-ن-ب-لا ل-ث-م ة-م-ه-م-لا تا-عا-ط-ق-لا
عاطق سصيخسشتو بئارسضلاو كرامجلاو
ةفرعمل يعانسصلا لاجملاو تاقورحملا

ءاسشنإا اذكو ،اهب لومعملا قرطلا مجح
عم ةيحايسسو ةيعانسصو ةيحÓف باطقأا

ليهسستو تاكر-سشلا ن-ي-ب سسفا-ن-ت ق-ل-خ
طامنلا نم ةدافتسسلاو تارام-ث-ت-سسلا
يزيلاملا جذومنلا رارغ ىلع ةيجراخلا
لك و ةينطولا ةحلسصملاو ىسشامت-ي ا-م-ب

.““ةيطارقوريبلا حبسش نع اديعب اذه
اهتجهتنا يتلا ةوطخلا يحي ديرف نمثو
مجانملا عاطق ةيلÓقتسسا يف ةموكحلا
بلج هتعاطتسساب ريخألا اذه نإا““ لاقو
ناك اذإا تارلودلا نم رييÓم-لا تا-ئ-م
ي-ف ة-ي-ج-تار-ت-سسإاو سصي-خ-سشت كا-ن--ه
لاجم يف اديعب بهذنسس ثيح رييسستلا
قلخي ام و-هو ىر-ب-ك-لا تارا-م-ث-ت-سسلا

نكمي امك رانيدلا ةميقل ةفاسضم ةميق
يف لودلا ىلوأا نم نوك-ت نأا ر-ئاز-ج-ل-ل
.““تافسسوفلا ريدسصت

ح.ل ^

 ةيملاعلأ ريياعملل ةقباطم اهميمصصت يف حجني فيطصسب تأراطإلأ عنصصم
اكيرمأا وحن ةيطاطملا تاراطإلل ريدسصت ةيلمع لوأا

ةعانسصل ““سسيريإا““ ةسسسسؤوم  تعرسش ^
لوأا يف تابكرملل ةيطاطملا تاراطإلا

تايلولا وحن اهجوتنمل ريدسصت ةيلمع
 .ةيكيرمألا ةدحتملا
لاسصتلا و مÓ-علا ةر-يد-م تح-سضوأاو
هذ-ه““ نأا جو-بزو-ب م-ير--م ة--كر--سشلا--ب
يرئازج جتنم لوأا دعت يتلا ةسسسسؤوملا
ي-ق-ير-فإلا د-ي-ع-سصلا ى-ل-ع ثلا--ث--لاو
دق ،تابكرملل ةيطا-ط-م-لا تارا-طإÓ-ل
ةيكيرمألا قوسسلا ماحتقإا ي-ف تح-ج-ن
،““بكرملا ليغسشت قÓطنإا نم ماع دعب

ىقل سسيريإا ةلجع راطإا ““ نأا ةدكؤوم
يلحملا نيديعسصلا ىلع ارهاب ذاحاجن
نم (ةسسسسؤوملا) اه-ن-ك-م ا-م ،ي-لود-لاو
.““ملاعلا ربع تاراق ةدع ىلإا ريدسصتلا
نم طقف رهسشأا ةتسس دعب هنأا تزربأاو
تنكمت ،ريدسصت-لا تا-ي-ل-م-ع قÓ-ط-نا
قطانم نم ديدعلا ةيطغت نم ““سسيريإا““
ةمÓعلا هذه تح-ب-سصأا ثي-ح ،م-لا-ع-لا
نادلب01 يف ةر-سضا-ح““ ة-ير-ئاز-ج-لا
ةد-ح--ت--م--لا تا--يلو--لا ى--لإا لو--سصو
ة-فور-ع-م قو--سس ي--هو ة--ي--ك--ير--مألا

ىلع اهسصرحو اهتيسسفانتو اه-ت-مار-سصب
.““نمألاو ةدوجلا ريياعم
ىد--ل مÓ--عإلا ة--لوؤو---سسم تفا---سضأاو
تارا---طإÓ---ل ““سسير---يإا““ ة---سسسسؤو----م
نامسض لجأل هنأا تابكرملل ةيطاطملا

قوسسلا يف ه-حر-طو ةدو-ج يذ جو-ت-ن-م
ءاق-ت-نا م-ت ،ة-ي-م-لا-ع-لاو ة-ي-ن-طو-لا�
تما-ق ة-ي-لود ة-ع-م-سس تاذ تا-ئ-ي-ه�

ق-يد-سصت-لاو را-ب-ت-خلا تا--ي--ل--م--ع--ب
وهو جوتنملاب ةقلعت-م-لا ة-ق-با-ط-م-لاو
لكب عتمتي ريخألا اذه لعج يذلا رمألا

اهطرتسشت يتلا نمألاو ةدوجلا ريياعم
. لاجملا اذه يف قاوسسألا ربكأا
ةكراسشمل ةرمث ريدسصتلا ةيل-م-ع د-ع-تو

يف ةيسضاملا ةن-سسلا ““سسير-يإا““ ة-مÓ-ع
اميسس““ ةيكيرمألا سضراعملا مهأا دحأا

ربمفون رهسش يف هميظنت مت يذلا ،““وسش
ىد-بأا ثي-ح ،سسا-غ-ي-ف سسل ة-ن-يد-م--ب
لاجملا اذه يف نيينهملا نم ديدعلا
،يرئازجلا جوتنملا ةدوجب مهسشاهدنا
ةربتعم ةلوؤوسسملا تاذ هتركذ ام قفو
ةيملاعلا ىلإا ““رئازجلاب عنسص““ لوسصو

.““ةرخفملا»ـب
تارا--طإلا ع--ن--سصم نإا--ف ،ةرا--سشإÓ--ل
يذلا ““سسيريإا““ تابكرملل ةي-طا-ط-م-لا

نم تÓجع راطإا لوأا قيوسست يف عرسش
نم ويلوي ي-ف سصلا-خ ير-ئاز-ج ع-ن-سص

ةحاسسم ىلع عبرتي ،ةي-سضا-م-لا ة-ن-سسلا
جاتنإا ةردقب تارا-ت-ك-ه5،5 ـب رد-ق--ت

ىلوألا اهتلحرم ي-ف تل-سصو ةد-ياز-ت-م
راطإا نويل-م2 ىلإا (ةقÓط-نإلا د-ن-ع)

يراجتلاو يحايسسلا عون-لا ن-م ة-ل-ج-ع
هذه ديازتتل ،ايونسس ليق-ث-لا ف-سصن-لاو
يف نويلم4،5 غلبتل ايجيردت ةري-تو-لا
زيمت-ت-سس ا-م-ي-ف ،ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حر-م-لا
عونلا تÓجع عينسصتب ةثلاثلا ةلحرملا
يف ةل-ج-ع ف-لأا004 ةردقب لي-ق-ث-لا
.ةنسسلا
ىلع رفوتي يذلا عنسصملا اذه نكميسسو
نم لاجملا يف ة-ث-يد-ح ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت
ي-ف ل-م-ع بسصن-م0031 ثادح-ت-سسا

ادانتسسا ،ةمداقلا تاونسس5ـلا نوسضغ
ردسصملا تاذل

ح.ل  ^

:نلعت بئأرصضلل ةماعلأ ةيريدملأ
 ةيليوج03  ىتح ليخادملل ةيونسسلا تاحيرسصتلا باتتكا لاجآا ديدمت

،بئارسضلل ةماعلا ةيريدم-لا تن-ل-عأا ^
با-ت--ت--كا لا--جآا د--يد--م--ت ن--ع سسما
ج-ئا-ت-ن-ل-ل ة-يو-ن-سسلا تا--ح--ير--سصت--لا
ةيليوج03 ة-يا-غ ى-لإا ل-ي-خاد--م--لاو
.لبقملا

ديدمت ررقت هنأا ةيريدملل نايب حسضوأاو
با-ت-ت-كا لا-جآا ،ي-ئا-ن-ث-ت--سسا ل--ك--سشب
و ج-ئا-ت-ن-ل-ل ة-يو-ن-سسلا تا-ح-ير--سصت--لا
(11GوG،4G 1 ةلسسلسس) ليخادملا
.0202 ةيليوج03 ةياغ ىلإا

نيينعملا ةبيرسضلاب نيفلكملا تعد امك
ءادأل ة-يرور-سضلا تاءار-جإلا ذا--خ--تل
.ددحملا لجألا يف ةيئابجلا مهتابجاو

ح,ءايمل ^

ةصصنوأأ نويلم نم Ìكأاب ردقي يطايتحاب
ءارحسصلا ‘ بهذلل مجنم فاسشتكا نلعت رسصم

فسشك قيقحت نع سسما ،رسصم تنلعأا ^
ةيقرسشلا ءار-ح-سصلا ي-ف بهذ-ل-ل يرا-ج-ت
نم ةسصنوأا نويلم نم رثكأاب ردقي يطايتحاب
.بهذلا
ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ةرازو تحسضوأاو
عقي ديدجلا فسشكلا نأا ،نايب يف ،ةيرسصملا

ةورثلل ““نيتÓسش““ ةكرسش زايتما ةقطنم يف
.ةيندعملا
59 غلب-ت سصÓ-خ-ت-سسلا ة-ب-سسن““ نإا تلا-قو
بسسن ى-ل-عأا ن-م ر-ب-ت-ع-ت ي-ت-لا ،ة-ئ-م-لا--ب
ىلع تارامثتسسا يلامجإابو ،سصÓختسسلا

رايلم نم رثكأا ةمداقلا تاونسس رسشعلا رادم
.““رلود

ةئيهلا نم لك ““نيتÓسش““ ةكرسش يف مهاسستو
زاهجو ةيندعملا ةورثلل ةماع-لا ة-ير-سصم-لا

كن-بو ة-ي-ن-طو-لا ة-مد-خ-لا تا--عور--سشم
ةيرسصملا ةكر-سشلاو ي-مو-ق-لا را-م-ث-ت-سسلا
هنإا ناي-ب-لا لا-قو .ة-ي-ن-يد-ع-ت-لا تاور-ث-ل-ل
ن-ي-ب ةد-يد-ج ة-كر-سش ن-يو-ك-ت ير-ج-ي--سس
ةرسشابمل ةيندعملا ةورثلا ةئيهو ““نيتÓسش““
ثلاث حبسصتل ،فسشكلا ةقطنم يف تايلمعلا

بهذلا جارختسسا يف لمعت رسصم يف ةكرسش
ةكرسش بناج ىلإا ،ةب-حا-سصم-لا ندا-ع-م-لاو
سشمح““ ةكرسشو بهذلا مجانمل ““يركسسلا““

بهذلا مجانمل رسصم
 ت’اكو ^

 ليمÈلل ر’ود14 ¤إا عجاÎت طفنلا راعسسأا
دمع ذإا سسمأا طفنلا را-ع-سسأا تع-جار-ت
رثإا حابرألا ينجل عيبلا ىلإا نولماعتملا

ةقباسسلا ة-سسل-ج-لا ي-ف ة-يو-ق بسسا-ك-م
نع ةيبيل-لا ط-ف-ن-لا ة-سسسسؤو-م نÓ-عإاو
فا-ن-ئ-ت-سسل تا-ثدا--ح--م ي--ف مد--ق--ت
.سضورعملا ززعي دق امب ،تارداسصلا
ماخل طسشنألا ةلجآلا دوقعلا تعجارتو
امب اتنسس42 لوليأا ربمتبسس ميلسست تنرب
رلود16.14 ىلإا ةئ-م-لا-ب6.0 لداع-ي

تيقوتب01:70 ةعاسسلا لولحب ،ليمربلل
نينثلا موي بسساكم ةسصلقم ، رئازجلا
سسطسسغأا دقع لزنو .اتنسس29 ةغلابلا
42 ،ءاثÓثلا موي هلجأا لحي يذلا ،بآا

.رلود74.14 ىلإا اتنسس
وأا اتنسس33 يكيرمألا ماخلا سضفخناو
رلود73.93 لج-سسي-ل ة-ئ-م-لا-ب8.0
.ليمربلل

ا,ق ^
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تاي’ولا رابخأا تاي’ولا نم ديدعلا ‘ ةباشصإ’ا ت’اح عافترا بقع

““ةيلاجعتشسا““ تاميلعت نورششابي ةيروهم÷ا ة’و
Ÿف ةهجاوÒانوروك ضسو

! رخآا راعششإا ¤إا ةعون‡ ةيراّنلا تاجاّردلا و ةديلبلاب ةيدلب52 ـل لماشش رظح° ^
ةزابيت ةي’وب يتامدÿا و يراجّتلا و يرشض◊ا لقّنلا ةدوع° ^

ةبانعب راجتلا ىلع ةباقرلا ديدششت و ءايحأ’ا ‘ تايرود° ^
ةليشصح عافترا دعب ىودعلا لاقتنا فيزن فقول ةيزاÎح’ا Òبادّتلا نم ةلمج ةيروهم÷ا ة’و ذخّتا
شصلا ةفاك ةموك◊ا حنم بقع اهتورذ ىشصقأا غولب و ةÒخأ’ا مايأا3 لÓخ ÚباشصŸا ّÓفرشصّتلل تايح ‘
.ةبانع و ةزابيت ةديلبلا رارغ ىلع ةي’و ّلك ةيعشضول اعبت Òبادّتلا

ةيفاضضإا Òبادت ة’ولا نم ددع قلطا و ^
ضصلا ع-ضضو-لا Òي--ضست--ب ق--ل--ع--ت--ت ي-ح-ّ
تاءارجإ’ا عم ةازاوŸاب ““›اجعتضس’ا““
ةي-م-ل-ع-لا ة-ن-ج-ل-لا ا-ه-ب تجر-خ ي-ت-لا
سضارعت-ضسا د-ع-ب ة-ي-ح-ضصلا ة-ط-ل-ضسلاو
في-ث-ك-ت رار-غ ى-ل-ع ي-ئا-بو-لا ع-ضضو-لا
تÙÓّا ىوتضسم ىلع ةبقارŸا تايرود
تابوقعلا قيبطت د-يد-ضشت و ة-يرا-ج-ّت-لا

.يحّضصلا رجحلل Úفلاıا ىلع
ةنيدÃ ةيدلب52 ـب لماشش رظح
تاجاّردلا Òشس عنم عم دورولا

 ! ةيراّنلا
ةلمج رضصيون لامك ةديلبلا ›او ردضصأا

تÙÓّا قلغ اه-ن-م تا-م-ي-ل-ع-ت-لا ن-م
Òغ ا-طا-ضشن مد-ق-ت ي-ت-لا ،ة-يرا-ج--ت--لا
قلعتيو ،ةيدلب52 ىوتضسم ىلع يضساضسأا
سسرا“ ي----ت----لا تÙÓا----ب ر----مأ’ا
Êاوأ’ا ع-ي-ب ة-يرا-ج-ت--لا تا--طا--ضشن--لا
عيب تfiÓ ،›زنŸا ثاثأ’ا ،ة-ي-لز-نŸا
سسبŸÓاو ةيذحأ’ا ،اهعاونأاب ةضشمقأ’ا
لا-جر-ل-ل ة-قÓ◊ا تا-عا--ق ،ةز--ها÷ا
را-ّج-ت-لا سضر--ع--ت--ي ثي--ح ،ءا--ضسن--لاو
.ةيئاضضقلا ةعباتملل رارقلل نوفلاıا
رماو’ا نم ددع ةميلع-ت-لا تق-فار ا-م-ك
تاجاردلا ةط-ضساو-ب Òضسلا ع-ن-م ا-ه-ن-م
سسرام32 خ-يرا-ت ن-م اءد-ب ة-يرا--ن--لا
سضر-ع-ت-يو .ق-ح’ را-ع-ضشإا ¤إا ،يرا÷ا
رضش–و ،ةيئاضضقلا ةعباتملل نوفلاıا
.يدلبلا رضشÙا ‘ ةيرانلا م-ه-تا-جارد
،ن-مأ’ا ح-لا-ضصم تف-ّث-ك ا-ه-ت--ه--ج ن--م
ث◊ ،ةي’ولا ميلقإاب ةيوعوّتلا اهتÓمح

‘ ثو-كŸا ةرور-ضض ى--ل--ع Úن--طاوŸا
مدع عم ،ءابولا راضشتن’ ايدافت ،لزانŸا
.ةرورضضلل ’إا جورÿا

ةديلبلاب يراŒ ل14fi قلغ
ةÒخ’ا ةعاشس42 لÓخ

عم قيضسنتلاب ةيئ’ولا تاطلّضسلا تمدقأا
تاطلضسلا ةي-عÃ ة-يرا-ج-ت-لا ح-لا-ضصŸا
نم ددعل ةبقارŸا تايرود لÓخ ةينمأ’ا
ى-ل-ع ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا و قاو--ضسأ’ا

تضصلخ ثيح ىÈكلا تايدلبلا ىوتضسم
قح ‘ ةÒطÿا تاف-لاıا ل-ي-ج-ضست-ب

مدعب قلعت ام ا-ه-ن-م را-ج-ت-لا ن-م دد-ع
ةفاضسم ماÎحا مدع و تامامكلا ءادترا
ن-ئا-بز-لا دد-ع د-يد– مد-ع و نا-م’او
تضصحأا ثيح ةيراجتلا مهتاعبرم لخاد
.يراŒ ل14fi ةيريدŸا
‘ رضضاfi ريرحتب ةراجّتلا ناوعأا ماق و

ع-م Úف-لاıا را-ج-ّت-لا ن-م دد-ع ق--ح
و ة-يراŒ تÓّ-ج--ضس9 ›او--ح بح--ضس
ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع ة-ي-ئا-ضضق تا--ع--با--ت--م
تا-ه÷ا ا-ه-ت-م-ظ-ن ي-ت-لا تا-م-هادŸا
يتلا ةيدايتعإ’ا اهتايرود بقع ةيلÙا
عم نمازتلاب ةراجتلا ةيريدم اهتدمتعا
رماوأ’ اقيبطت ا-نورو-ك سسوÒف را-ضشت-نا
.ةراجتلا ةرازو

عن“ ““ةيلاجعتشسا““ ةميلعت
ةي’ولاب زئان÷ا و سسارعأ’ا

اتاب اعنم عنÁ ارارق ةميلعتلا تقفار و
،مئ’ولاو تاب-ضسا-نŸاو حار-فأ’ا ة-ما-قإا

ن-كا-مأ’او ن-كا--ضسŸا ىو--ت--ضسم ى--ل--ع
.ةي’ولا تايد-ل-ب ع-ي-م-ج Èع ،ة-ضصاÿا
ةماقإا ةرهاظ راضشتنا دعب رارقلا يتأايو
تاعاق قÓغإا بقع ،لزانŸاب سسارعأ’ا
،رارقلا نم3 ةداŸا بضسحو .تÓف◊ا

يئ’ولا رارقلا ماكحأ’ فلاfl لك نإاف
.ةيئاضضقلا ةعباتملل سضرعتي
ىل-ع ظا-ف◊ا را-طإا ‘ رار-ق-لا ي-تأا-يو

Òباد--ت--لا اذ--كو ،Úن--طاوŸا ة--ح---ضص
.91 ديفوك سسوÒف راضشتنا عنŸ ةيئاقولا

يرشض◊ا لقنلا طاششن فانئتشسا
ةزابيتب يتامدÿا و يراجتلا و

سصي-خÎلا رار-ق ةزا-ب--ي--ت ›او ى--ضضمأا
Úب ام يرضض◊ا لقنلا طاضشن فانئتضساب
ةيئاقولا دعاوقلا-ب د-ي-ق-ت-لا ع-م  ندŸا

ءادترإا نود نيرفاضسŸا لوخد عنم اهنم
Òهطتلا عم، اتاب اع-ن-م  ‘او-لا عا-ن-ق-لا
حتف رارقإا بناج ¤إا دعاقملل مظتنŸا
ةيوهتلا ةم-ظ-نأا ن-م ا-هÒغ و ذ-فاو-ن-لا
نيرفاضسŸا ددع ديد– عم  ةيع-ي-ب-ط-لا
لك با-ع-ي-ت-ضسإا ةرد-ق ن-م %05 ةبضسن-ب
ةرّهطم داوم عضضو  كيهان لقن ةليضسو

ةليضسو عاضضخإا عم تÓفا◊ا Ïم ىلع
Òهطتلا و فيظنتلا ةيلمعل ايموي لقنلا

ىل-ع يد-ضس÷ا د-عا-ب-ت-لا م-ي-ظ-ن-ت ع-م
.تÓفا◊ا فقاومو تاطÙا ىوتضسم

و لق-ن-لا ة-ل-ي-ضسو ¤إا دو-ع-ضصلا رار-قإا
و ة-ف-ل-تfl باو-بأا Èع ا-ه-ن-م لوز--ن--لا
Úعتي باوبأ’ا ةديحو تÓفاحلل ةبضسنلاب
بنجي وحن ىلع با-كر-لا ق-فد-ت Òي-ضست
. نئابزلا عطاقت
سصيخÎلا ماكحا ليدعت رارق ىضضمأا و
و ةيراجتلا تاطاضشنلا سضعب فانئتضساب
طاضشن فان-ئ-ن-ت-ضسإا ا-ه-ن-م ة-ي-تا-مدÿا

يغب-ن-ي و ،ة-ي-ئا-ضسن-لا ة-قÓ◊ا تا-عا-ق
عم ديعاوŸا ماظن-ب ل-م-ع-لا-ب د-ي-ق-ت-لا
لك لبق نم يقاولا عانقلا ءادترإا ةيمازلإا

لوخد ديد–و ة-نو-بز-لا و ة-قÓ◊ا ن-م
ةفاضضإ’اب Ìكأ’ا ىل-ع Úت-نو-بز-ل لÙا
عيب Òهطتلا و فيظن-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ¤إا
بيرŒ ر-ظ-ح-ي ، ة-يذ--حأ’ا و سسبŸÓا
ةيكيتضسÓب سسايكأا لامعتضسإا و سسبŸÓا
طاضشن فانئتضسإا عم ديحو لامعتضسإا تاذ
ءار-ك و ة-قا--ي--ضسلا م--ي--ل--ع--ت سسراد--م
.تارايضسلا

راششتنا ةهجاوŸ دّنجتت تاطلشسلا
  ةبانعب91 ديفوك

Œتد-ّن flا ف-ل-تŸةيئ’ولا ح-لا-ضص ‘
ت’ا◊ قلقŸا عافتر’ا ةهجاوŸ ،ةبانع
Òطضست قيرط نع انوروك ءابوب ةباضصإ’ا

هذي-ف-ن-ت ‘ تكرا-ضش ،يو-عو-ت ج-ما-نر-ب
ع-م-تÛا ي-ل-ث‡و ة-ي-ن-مأ’ا ح-لا-ضصŸا
ت’ا◊ ةيعوّن-لا ةز-ف-ق-لا بق-ع ÊدŸا
مايأا ةثÓث لÓخ تلضصو ي-ت-لا ة-با-ضصإ’ا

.ةلاح342 طقف
بوŒ ،ةبانع ةي’و تايدلب فلتÈ flع
دضشانت ينطولا ن-مأ’ا تارا-ي-ضس ا-ي-مو-ي
،تاماّمكلا ءادتراب مازت-ل’ا Úن-طاوŸا
3 نع ديزت يت-لا تا-ع-ّم-ج-ت-لا يدا-ف-تو
ديفوك ءابو راضشتنا نم افوخ سصاخضشأا

ا-م-ك ،ق-ل-ق-م د-ياز-ت ‘ و-ه يذ--لا91
فيثكت ‘ تايعم÷ا ف-ل-تfl تم-ها-ضس
عيزوتلا قيرط نع ةيو-عو-ت-لا تÓ-م◊ا
ديكأاتلا و ةهج نم تاما-م-ك-ل-ل ÊاÛا

دعابتلا تا-فا-ضسم ماÎحا بو-جو ى-ل-ع
ط-ضسو Èع ا-ضصو-ضصخ ،سصا-خ-ضشأ’ا Úب

اÒبك ’ابقا فرعت يتلا ة-با-ن-ع ة-ن-يد-م
و تÙÓا نودضصقي نيذلا Úنطاوملل
ر-مأ’ا و-هو ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م قاو-ضسأ’ا
راضشتنا ىلع ر-ضشا-ب-م ل-ك-ضشب ر-ثأا يذ-لا
تأÓم يّتلا ةباضصإ’ا ت’اح عفر و ءابولا
ا-م ،نا-بر-ضضلا ى-ف-ضشت-ضسم ةر-ضسأا ا-ي-ل-ك
Èع تا-ي-ف-ضشت-ضسم Òخ-ضست ى-عد--ت--ضسا
ح-لا-ضصل را-ج◊ا و ةدرا-ب-لا ي-ت--يد--ل--ب
.ةديد÷ا تاباضصإ’ا
ة-ح-ضصلا ة-ير-يد-م نأا ،ةرا--ضشإ’ا ردŒو
ماز-ت-ل’ا مد-ع ن-م ترّذ-ح ة--ي--ئ’و--لا

Ãيا-عÒ يتلا انوروك ءا-بو ن-م ة-يا-قو-لا
Áدعب ةلوهضس لكب ةلاح005 غلبت نأا نك

لب ،تامامكلا ءادترا ‘ Òبكلا بيضستلا
اهب مايقلا متي يتلا حارفأ’ا ‘ عمجتلا و

راضشتنا لماع Òفوت ›اتلاب و لزانŸا ‘
عم ايموي هتر-ئاد ع-ضست-ت يذ-لا ،سضرŸا
ىضضرم4 نم Ìكأا ايموي هيجوتل ةراضشإ’ا
تاّحضصŸا حلاضصم ىدل مهتباضصإا ديكأاتل
مهجئاتن نوكت ام ابلاغ نيذلاو ةّضصاÿا
.ةيباجيإا
ديفوكب ÚباضصŸا مقر عافترا نأا ركذي
ناك-ضس ىد-ل بعر ة-لا-ح ف-ّل-خ د-ق91
ةيئ’ولا تاطلضسلا مهتعد نيذلا ،ةي’ولا

يدا--ف---تو ،›ز---نŸا ر---ج◊ا ماÎح’
مازتل’ا نع كيهان تاعمجتلا و لوجتلا
يدافتل ،ةيا-قو-لا تا-م-ي-ل-ع-ت-ب مرا-ضصلا
ليجضست يدافت و ÚباضصŸا نم ديزŸا

ذنم ةافو11 تغلب يتلا تايفولا ت’اح
.مرضصنŸا سسرام رهضش ةحئا÷ا ع’دنا

م و /ر ح ^

ةبانع ‘ حمقلا دودرم نم عقوتم Òغ ضضافخنا ليجشست
نم ةلكضشت-م ة-كÎضشم ة-ن÷ تن-يا-ع ^
ةلث‡و ةيتابنلا ةح-ضصلا ن-ع ة-لوؤو-ضسم
سسيئر بناج ¤ا ،ة-ي-حÓ-ف-لا ة-فر-غ-لا
Úعو ةملعلا ةيدلب-ل ي-حÓ-ف-لا عر-ف-لا
ر-ثا تا-ي-لو-ق-ب-لا تا-حا-ضسم ،ةدرا-ب-لا
ىل-ع  ع-ضضاو-ت-م د-ج دودر-م ل-ي-ج-ضست

ذنم داضص◊ا ةيلمع ةر-ضشا-ب-م ة-ي-ف-ل-خ
ةيتابن سضارمأا يضشفت ةجيتن ،Úعوبضسأا

flغتلا نع اضساضسأا ةم-جا-ن ة-ف-ل-تÒتا
ةعجارلا اه-ت-براfi ءو-ضس و ة-ي-خا-نŸا
داو-م-ل-ل ي-م-ل-ع-لا Òغ ماد-خ-ت-ضسÓ--ل
و تايلوقبلا تاقÒب ةضصاÿا ةيواميكلا

Êاعي يتلا ةيداŸا بابضسأ’ا نم اهÒغ
رمأ’ نأا املع ،ةي’ولا ‘ حÓفلا اهنم
Úطب-ترŸا ÚحÓ-ف-ل-ل ة-مد-ضص ل-ك-ضش
ةيمنت-لا كن-ب ن-م ق-ي-فر-لا سضر-ق-لا-ب

فيلاكت نم مهلمح-ي ا-مو ،ة-ي-حÓ-ف-لا
تايقافتا قفو اهديدضست مهيلع ةيلام
ةيلمعل ةجي-ت-نو ،Úفر-ط-لا Úب ة-مÈم
يح يتقط-ن-م تل-م-ضش ي-ت-لا د-ق-ف-ت-لا
اذكو ةملعلا ‘ نئاكلا ،حلاضص يديبعل

Úع ة-يد-ل-ب ‘ د-ي-ضصلا Úع ة-ق-ط-ن--م
ةلضصفم ريراقت رير– ” دقف ،ةدرابلا
نم نكم-ت-ل-ل دودرŸا ع-جار-ت ع-ئا-قو-ب
,ÚينعŸا نويد ةلودج ةداعإا

Œناك داضص◊ا ةلمح نأا ،ةراضشإ’ا رد
نويلم فضصن  لجضست نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م
هذه نأا Òغ Òعضشلا حمقلا نم راطنق
يذلا جوتنŸا ىلع رثؤوتضس تادجتضسŸا

ةي’و ‘ يحÓف مضسوم أاوضسأا فرعيضس
.تاونضس ذنم ةبانع

ع ةبيهو ^

ةدئافل ةيومنتلا عيراششŸا نم ةمزح هيجوت
نازيلغب لظلا قطانم

ةي’ول لاضصت’او مÓع’ا ةيلخ تفضشك ^
Úن--طاوŸا ت’ا--غ--ضشنا نا ناز--ي--ل---غ
قطانÃ لفكتلاب قلعتي امي-ف ة-عو-فرŸا
نا-ط-ل-ضسلا تا-يو-لوا ن-م تتا-ب ل--ظ--لا
لو’ا لوؤوضسŸا اه-ضسأار ى-ل-عو ة-ي-لÙا
.ةي’ولاب يذيفنتلا زاه÷اب
” دقف ناي-ب-لا نو-م-ضضم ¤ا ادا-ن-ت-ضساو
ةداعإا اهنم ةيومنت تايلمع ةدع قÓطا
ةيدلبب ةينيانزلا يحب ق-ير-ط-لا ة-ئ-ي-ه-ت
لاغضشأا هب تقلط-نا يذ-لاو و-ي-هرا يداو
قيرطلل ةتفزŸا ةنا-ضسرÿا-ب ة-ئ-ي-ه-ت-لا
راودب40 مقر ينطولا قيرطلا طبارلا
ملك20 ةفاضسم ىلع ةينيانزلا و ةيÁاترلا
نما-ضضت-لا قود-ن-ضص را-طإا ‘ ل-ج-ضسŸا
حواÎتو ةيلÙا تاعامج-ل-ل نا-م-ضضلاو
 .%52 لاغضشأ’ا ةبضسن
70 مقر يئ’ولا قيرطلا قلعتي اميف اّمأا

ة-يد-ل-ب Úب ط-بار-لا Òخأ’ا هر--ط--ضش ‘
” دقف Âاغتضسم ة-ي’و دود-حو ير-م-ح
Òخأ’ا رطضشلا ليهأاتل ةيل-م-ع ل-ي-ج-ضست

يرمح ةيدل-ب Úب م-ل-ك90 ةفاضسم ى-ل-ع
( هللا اعم د’وأا ) Âاغتضسم ةي’و دودحو

ةقداضصŸا ” دق و0202 ةينازيم نمضض
د-ي-ق تاءار-جإ’او طور-ضشلا Îفد ى-ل-ع
.زا‚إ’ا ةضسضسؤوم رايتخ’ ءاهتنإ’ا
و يو-م--ن--ّت--لا ق--ّضشلا سصو--ضصخ--ب ا--ّمأا
ة-ير-ق نا-ك-ضس ت’ا--غ--ضشنا سصو--ضصخ--ب
اميضس’ للي ةيدلبب ديمح د’وأا ةيŸاوضسلا

Úضشدت سصخي اميف رخأا-ت-لا-ب ق-ل-ع-ت ا-م
بت-ك--م ح--ضضوا د--ق--ف ي--ئاŸا نازÿا
هزا‚إا ” يئاŸا ناّزÿا ، نا مÓع’ا

ةنضسل ةيمنتلل يدل-ب-لا ط-ّطıا ن-م-ضض
هايŸاب نيومتل-ل3م004 ةع-ضسب7102
،ةواو◊ا ر-يواود--ل بر--ضشل--ل ة◊ا--ضصلا
م-ت-ي نأا ى-ل-ع د-ي-م--ح د’وأاو بيرارÿا
. ةيناث ةلحرمك عيزوتلا ةكبضش زا‚إا
ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا-ب ل-ف-ك-ت-لا ” د--قو
نماضضت-لا قود-ن-ضص را-طإا ‘ عور-ضشم-ل-ل
قلطنتضسو ةيلÙا تاعامجلل نامضضلاو
تاءارجإ’ا لا-م-ك-ت-ضسا د-ع-ب ة-ي-ل-م-ع-لا
رخآا عورضشم ل-ي-ج-ضست ” ا-م-ك ة-يرادإ’ا
قودنضص جمانرب راطإا ‘ ةيرقلا سسفنب
ةيلÙا تاعامجلل نماضضتلاو نا-م-ضضلا

قيرطلا طبارلا قيرطلل رابتع’ا ةداعإ’
،ةيŸاو-ضسلا-ب راŸا80 م-قر يور--ق--لا
ديق ةيلمعلاو ملك30 ةفاضسم ىلع ةواو◊ا
‘ عضضو متي-ضس ا-م-ي-ف ةÒخأ’ا ل-حارŸا
جÓعلا ةعاقل لجاعلا بيرقلا ‘ ةمدÿا
ت’اغضشنا نع اما . ةير-ق-لا-ب ةدو-جوŸا

ةضشاب◊ا سشرع ةيضشياو-ضشلا راود نا-ك-ضس
لا‹ ‘ لثمتŸاو مÓضسلا يداو ةيدلبب
.ةلزعلا كف
ةيمنت-ل-ل يد-ل-ب-لا ط-طıا ن-م-ضض ّ”و
طبارلا يدلبلا قيرطلا زا‚إا912 ةنضسل
ي-ئ’و-لا ق-ير-ط-لاو ة-ي--ضشياو--ضشلا راود
81wcى-ل-ع ةرار-ج-ضس راود-ب ارور-م
ةيلمع ليجضست ” ام-ك ،م-ل-ك30 ةفاضسم
قرزل فاكلا Úب طبارلا قيرطلا زا‚إ’
ة-عرزŸا دود-ح-ب ارور-م تا-ي-مو-ت--لا و
رفوت روف اذ-هو ة-جا-ت ي-ضس ة-ي-حÓ-ف-لا
.ةيلاŸا دراوŸا

 قرزل ليشضوفلب ^

ةيرشصع نيرفاشسم ةطÙ رقتفت ةيدŸاب طÓبات ةنيدم
¤إا و نم ÚهجّتŸا نيرفاضسŸا برعأا ^

مك021 دعب ىلع ةعقاولا طÓبات ةيدلب
ىتحو ةيدŸا ةي’و ةمضصاع قرضش لامضش
ى-ل-ع ة-ل-ما-ع--لا تÓ--فا◊ا با--ح--ضصأا
نع طÓبات ةنيدم ¤ا ةيدؤوŸا طوطÿا
ءاّرج Úقيمعلا مه-ئا-ي-ت-ضسإا و م-هر-مذ-ت
رمأ’ا ،نيرفاضسŸا لقنل  ةطfi مادعنا
لقنتلا ءانعل ةضضرع ايموي مهلعج يذلا
عراو--ضش Èع ةر--ضشت--نŸا ف---قاوŸا Úب
.ةنيدŸا

هذ-ه نإا-ف  ““ر-ج--ف--لا““ ردا--ضصم بضسح و
ةدع ذنم اهلاح ىلع لاز-ت ’ ة-ي-ع-ضضو-لا

سصاوÿا تÓفاح فقو-ت-ت ن-يأا تاو-ن-ضس
ةيذاÙا تاي’ولا ¤ا نيرفاضسŸا لقنل

سسفن اذك و ةنيدŸا طضسو ماع عراضش ‘
لقنب ةضصاÿا تÓفاحلل ةبضسنلاب ئيضشلا
ىر-ق-لا و ر-ضشادŸا و-ح-ن ن-ير-فا--ضسŸا

لخدÃ رورŸا ةكرح ةلقرع ‘ ةببضستم
.يح

ب م ^

اهببضس ثداوح عوقو اذه ىلع فضض ^
تÓفا◊ا تارضشعل يئاوضشعلا فقوّتلا
ه-ب-ضشلا و ير-ضض◊ا ل-ق-ن-لا-ب ة--ضصاÿا
ةئيهم ةطfi با-ي-غ ل-ظ ‘ ير-ضض◊ا
ةديدعلا تÓضسارŸا مغر اذه و ةراقو
لضشفلاب تءاب اهنأا ’إا ةيضصولا تاهجلل
ر-ظ-ن-م هو-ضشت عا-ضضوأ’ا مزأا-ت داز ا-م و
ةجي-ت-ن ة-طÙا ه-ب-ضشل يذاÙا ي◊ا
تÓ-ج-ع-ب لا-حوأ’ا و ة-بر-تأ’ا م-كار--ت
اهجورخ دنع ا-هرŒ ي-ت-لا تÓ-فا◊ا

نإاف تقولا تاذ ‘ و ةطÙا هبضش نم
تÓفاحلل ةمظتنŸا Òغلا ةكر◊ا هذه

Úلجارلا ىلع رورŸا ةكرح نم تبعضص
انثد– ن-يذ-لا ا-مود نا-ك-ضسلا بضسح و
نوناعي رخآا لكضشم كان-ه نإا-ف م-ه-ي-لا

¤ا لا-حو’ا و ة-بر-تأ’ا لو– و-ه ه-ن-م
ةحضص ىلع رثؤوي نا هنأاضش نم قناخ رابغ
بلطم ىقبي-ل ف-قاوŸا هذ-ه يدا-تر-م
سسي-يا-قŸا-ب  ة--ير--ضصع ة--طfi زا‚ا
قفارŸا عي-م-ج Òفو-تو ا-ه-ب لو-م-عŸا
ناك-ضس ل-مأا-ي ا-م-ه-م ار-ما ة-يرور-ضضلا
يتلا مهتاناعم يهنيو ققحتي نأا طÓبات

.Óيوط ترمع
ب م  ^

تÓفاحلل يئاوششعلا فقوتلا ىلع عجششي فقاوŸا مادعناو..
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‘ تايط-عŸأ ن-م Òث-ك-لأ بسصت ^
ةدوعلأ مدعو ،مسسوŸأ ءا-غ-لإأ ة-نا-خ

مغرو ،ةسسفانŸأ فانئتسسأ رايخ ¤إأ
لأز-ي ل ر-مألأ أذ--ه ‘ م--سس◊أ نأأ

يتلأ جئاتن-لأ نأأ لإأ ،ه-نأوأل ا-ق-با-سس
ة-ط-بأر-لأ سسي-ئر ءا-ق-ل ا-ه-ب جر--خ

ةيدنأأ ءاسسؤورب ةفÙÎأ ة-ي-ن-طو-لأ
‘ بسصي Úنثلأ سسمأأ ءاسسم طسسولأ

فأÎعأ لظ ‘ ةسصاخ ،هاŒلأ أذه
¤وألأ ةطبأرلأ ةيدنأأ ىلع Úمئاقلأ
تأءأرجإأ قيبطت ةبوعسصب ة-ي-نا-ث-لأو
ةدوعلأ لاح ‘ يحسصلأ لوكوتوÈلأ
نأأ دكؤوي ام وهو ،نيدايŸأ ءأوجأأ ¤إأ
.ءاغلإلأ ةناخ ‘ Òسست ةفكلأ
رظتني يسضاير-لأ عرا-سشلأ لأز-ي ا-مو
‘ ،›ا◊أ يوركلأ مسسوŸأ Òسصم
ةرو-سصلأ ه-ي-ف ود-ب-ت يذ--لأ تقو--لأ

ى-ت-ح ة--ح--سضأو Òغو ة--ي--مÓ--ظ
د-ع-ب تدأدزأ ي-ت-لأو ،ة--ظ--ح--ل--لأ
سسيئر هدقع يذلأ Òخألأ عامتجلأ
برغلأو قرسشلأ ةيدنأأ ع-م ة-ط-بأر-لأ
تأرأرق نم هنع جتن امو ،طسسولأو
اÃرو ،ةفاك ةيدنألأ اهيلع تعمجأ
اههجأوت يتلأ ةلسضعŸأ لح ‘ مهسست

Èتعت يتلأ ،ةيلاŸأ اسصوسصخو ايلاح
.بلاطŸأ ‘ ةيرهو÷أ ةطقنلأ
مايألأ هذه يوركلأ طيÙأ سشيعيو

ل-ب-ق-ت-سسم ن-ع ثيد◊أ ع-قو ى-ل-ع
8 هنم تيق-ب يذ-لأ ›ا◊أ يور-ك-لأ

،نيرايخ زورب لظ ‘ أذهو ،تلوج
فا-ن-ئ-ت--سسأ ة--نا--خ ‘ بسصي لوألأ
ءاغ-لإأ ¤إأ و-عد-ي ر-خآأو ،ة-سسفا-نŸأ
لأدسسإأ نع تلو-ج8 لبق م-سسوŸأ
تابلطتŸ غر-ف-ت-لأ ة-ي-غ-ب ،را-ت-سسلأ
زواŒ ةرŸا-بو ،ل--ب--قŸأ م--سسوŸأ
بعا-سصŸأو بعا-تŸأ ن-م Òث-ك--لأ
نم ءأوسس ،ةيدنألأ سضعب قحÓت يتلأ
أذكو ةيميظنتلأو ةي-لاŸأ ة-ي-حا-ن-لأ
قيبطت ةبوعسصب قلعت ام وأأ ،ةينفلأ
هيلإأ ىدان يذلأ يبطلأ لوكوتوÈلأ

ر-خآأ ‘ ،ي--سشطز فا--ف--لأ سسي--ئر
‘ ،ةينطولأ ةعأذإÓ-ل ه-تا-ح-ير-سصت
ةطبأرلأ سسيئر مو-ق-ي يذ-لأ تقو-لأ
تاسسلجب رأودم ةفÙÎأ ةينطولأ

ثيح ،ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةيدنأأ عم
ةياهن برغلأ ةيدنأأ عم ةيأدبلأ تناك
،قرسشلأ ةيدنأ مث طراف-لأ عو-ب-سسألأ
.طسسولأ ةيدنأأ عم Úنثإلأ سسمأأو
ةلوط-ب تف-قوأأ د-ق فا-ف-لأ تنا-كو
سسرام نم41 ـلأ ‘ Êاثلأ مسسقلأ
‘ لّوألأ مسسقلأ ةلو-ط-بو ،ي-سضاŸأ
ر-خآأ تب-ع-ُل ا-م-ي-ف .›أوŸأ مو-ي--لأ

سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم
سسرا-م ن-م11 ـلأ ‘ ،ر------ئأز÷أ
‘ تلوج8 تيقب هيل-ع. ي-سضاŸأ
3 دوجو ع-م ،لّوألأ م-سسق-لأ ة-لو-ط-ب

.ةرخاتم تÓباقم
نا---ك ير---ئأز÷أ دا–لأ نأ ر---كذ
ةطخ ،يسضاŸأ رهسشلأ ةياهن دمتعأ

سصنت يوركلأ مسسوŸأ لا-م-ك-ت-سسل
Úب ام ةÎفل تابيردتلل ةدوعلأ ىلع
رج◊أ ءاهنإأ د-ع-ب ،ع-ي-با-سسأأ6و5
لاÛأ اهدع-ب ح-سسف-ي-ل ،ي-ح-سصلأ

ىلع تلو-ج ن-م ى-ق-ب-ت ا-م ما“إل
.عيباسسأأ8 رأدم
Òسصم فنتك-ي سضو-م-غ-لأ لأز-ي لو
رأر-ق بق-ع ،ا-ندÓ-ب ‘ ة-لو-ط-ب-لأ
لك ديمŒ دÓبلأ ‘ ايلعلأ تاطلسسلأ

ةرك اهيف اÃ ،ةيسضايرلأ تاطاسشنلأ
بابلأ حتف يذلأ رمألأ وهو ،مدقلأ

ل--ب--ق--ت--سسم ن--ع ثيد◊أ لو--ح
نم اهفانئتسسأ مث ن-مو ،ة-لو-ط-ب-لأ

تبراسضت نأأ د-ع-ب ة-سصا-خ ،ه-مد-ع
رمألأ وهو ،ة-ي-سضق-لأ نأا-سشب ءأرآلأ
ةركل يرئأز÷أ دا–إلاب عفد يذلأ
ثحبت ةسصاخ ةن÷ ليكسشتل مدقلأ

ىلع ““انورو-ك““ ة-مزأأ تا-ي-عأد-ت ‘
نأاسشب تاعقوتلأو ،ةيرئأز÷أ ةركلأ

سسوÒف-لأ لأوز د-ع-ب ا-م ة-ل-حر--م
رأر-ق ق-ق-ح-ي لو .ي-ئا-ه-ن ل-ك-سشب
،مدقلأ ةر-ك-ل ير-ئأز÷أ يدا–لأ
لا-م-كإا-ب ،ة-فÙÎأ ة--ط--بأر--لأو
ام ىلع عا-م-جإلأ ،›ا◊أ م-سسوŸأ
‘ Úلعافلأ نم Òثكلأ دنع ،ودبي
مدعل أرظنف ،ةيرئأز÷أ مدقلأ ةرك
،نآلأ دح ¤إأ د-ع-ب ا-يؤور-لأ حا-سضتأ
ةياغ ¤إأ يح-سصلأ ر-ج◊أ د-يد“و
اÃرو ،ة-مو-ك◊أ سسل‹ عا-م-ت-جأ

ببسسب ىرخأأ ةرم ديدمتلأ ددجتيسس
ىر--ي ،ا--ي--مو--ي تلا◊أ عا--ف--ترأ
طاسشنلأ فيقوت بجي هنأأ نوÒثكلأ
ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ،ا-ي-ئا-ه-ن يور-ك-لأ
ىود-ع را-سشت-نل ا-يدا-ف-تو حأورألأ
،كا-ت-ف-لأ سسوÒف-لا--ب ة--با--سصإلأ

ددهي ى-ق-ب-ي ر-طÿأ نأأ ن-يÈت-ع-م
‘ ““فافلأ““ تماقو .عيم÷أ ةحسص

،يسضاŸأ يذيفنتلأ اهبتكم عامتجأ
نأا-سشب ق-ير--ط ة--طرا--خ ع--سضو--ب
رودسص ةرظتنم ،مسسوŸأ فانئتسسأ
أذهب ايلعلأ تاطلسسلأ نم رأرق يأأ
تأأدب لاعفألأ دودر نأأ Òغ ،نأاسشلأ
¤إأ ةدوعلأ ةيسضق سصخي اميف دأدزت
قبسس ثيح ،ديد-ج ن-م ة-سسفا-نŸأ
د-مfi ،ةروا-سسلأ ة-ب-ي-ب-سش سسي--ئر
ن----ع نÓ-----عإلأ ¤إأ ،ي-----طأورز
ة-يدا–لأ ه-تر-قأأ اŸ ه-ت-سضرا-ع-م
لامكإل ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ
بلا--ط ثي---ح ،يرا÷أ م---سسوŸأ
¤إأ رظنلاب ،مسسوŸأ ةياهن نÓعإاب
ر-ق-ت-سسŸأ Òغ ي-ح-سصلأ فر-ظ-لأ
،““انوروك““ ءابو يسشفت نع م-جا-ن-لأ

تا-بو-ع--سص كا--ن--ه نأأ ¤إأ أÒسشم
نم لعŒ د-ق ،ىر-خأأ ة-ي-م-ي-ظ-ن-ت

›ا◊أ مسسوŸأ فانئ-ت-سسأ ةو-ط-خ
Úعتي هنأأ دكأأو ،ديسسج-ت-لأ ة-ب-ع-سص
،رئأز÷أ ‘ ةيوركلأ تائيهلأ ىلع
ديد÷أ مسسوŸأ قÓطإأ ‘ Òكفتلأ

ة-ن-هأرŸأ ن-م لد-ب ،0202-1202
نأأ لإأ ، نومسضم Òغ لبقتسسم ىلع
ةÒبك ةبسسنب ابسصنم نوكيسس Òكفتلأ
لاح ‘ ىر-خأأ تأرا-ي-خ ‘ كلذ-ك
اهئوسض ىلعو ،مسسوŸأ ءاغلإأ ميسسرت

د-ئأر-ل بق-ل-لأ ح-ن-م م-ت-ي--سس ل--ه
Òسصم نو-ك-ي-سس ف-ي-كو ،بي--تÎلأ
ف-ل--تfl ‘ لوز--ن--لأو دو--ع--سصلأ
ةيوه أذكو ،تايوت-سسŸأو ما-سسقألأ
ةÒظح ‘ ¤وألأ بتأرŸأ باحسصأأ
ةيدنألأ ةفرعم ىنسستي ىتح ،رابكلأ
.ايراق انلثمتسس يتلأ
ةلوطب تف-قوأأ د-ق فا-ف-لأ تنا-كو
سسرام نم41 ـلأ ‘ Êاثلأ مسسقلأ
‘ لّوألأ مسسقلأ ةلوطبو ،يسضاŸأ
رخآأ تب-ع-ُل ا-م-ي-ف .›أوŸأ مو-ي-لأ

سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم
سسرام ن-م11 ـلأ ‘ ،ر-----ئأز÷أ
‘ تلوج8 تيقب هيلع. يسضاŸأ
3 دوجو عم ،لّوألأ مسسق-لأ ة-لو-ط-ب

.ةرخأاتم تÓباقم

قوراف.ج^

ـه1441ةدعقلا وذ01ـل قفوŸا م0202ةيليوج1 ءاعبرألا

دعب ةلوطبلا فانئتضسا ىلع رضصت ““فافلا““
 رج◊ا عفر

نيدلأ Òخ ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–لأ سسيئر لسصأوي ^
سصخي اميف عيم÷أ يد– ›أرديفلأ هبت-ك-م ة-ي-عÃ ،ي-سشطز
Èع هعامتجأ ‘ ءاثÓثلأ سسمأأ ررق ثيح ،ةلوطبلأ لبقتسسم
ررق و ،سضيبألأ مسسوŸأ نع نÓ-عإلأ مد-ع و-يد-ي-ف-لأ ة-ي-ن-ق-ت
مغر ،دÓبلأ ‘ يحسصلأ رج◊أ عفر دعب تاسسفانŸأ فانئتسسأ
نم31 خيرات ةياغ ¤إأ رج◊أ Òبأدت تددم دق تاطلسسلأ نأأ

تامÓع نم ديدعلأ حرط-ي ا-م و-هو ،يرا÷أ ة-ي-ل-يو-ج ر-ه-سش
دعب ايباسسح هنأأو ةسصاخ ““فافلأ““ سسيئر ةين لوح ماهفتسسلأ

كلذو ،يوركلأ طاسشنلأ ةدوعل أدقعم ىقبي رمألأ رج◊أ ديد“
،لبقŸأ ةيليوج31 دعب ديدج رجح ةÎف ديد“ مدع لاح ‘

نم41 ـلأ ‘ Êاثلأ مسسقلأ ةلوطب تفقوأأ دق فافلأ تناكو
اميف .›أوŸأ مويلأ ‘ لّوألأ مسسقلأ ةلوطبو ،يسضاŸأ سسرام
ـلأ ‘ ،رئأز÷أ سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم رخآأ تبعُل
مسسقلأ ةلوطب ‘ تلوج8 تيقب هيلع. يسضاŸأ سسرام نم11
.ةرخاتم تÓباقم3 دوجو عم ،لّوألأ
،يسضاŸأ رهسشلأ ةياهن دمتعأ ناك يرئأز÷أ دا–لأ نأ ركذي

تابيردتلل ةدوعلأ ىلع سصنت يوركلأ مسسوŸأ لامكتسسل ةطخ
حسسفيل ،يحسصلأ رج◊أ ءاهنإأ دعب ،عيباسسأأ6وÚ 5ب ام ةÎفل
.عيباسسأأ8 رأدم ىلع تلوج نم ىقبت ام ما“إل لاÛأ اهدعب

دادزولب بابصش
ةلوطبلا ءاغلإا رارق ديؤون :يضشيرق

بقللاب جيوتتلا انقح نمو

،دأدزولب بابسش قيرفل يسضايرلأ ريدŸأ ،يسشيرق قيفوت دكأأ ^
نأأ ¤إأ رظنلاب ،م-سسوŸأ ءا-غ-لإأ رأر-ق ع-م لأز-ي ل ه-ق-ير-ف نأا-ب
لاقو ،مدقلأ ةرك ‘ Òكفتلاب أدبأأ حمسسي ل ›ا◊أ فرظلأ

عمج يذلأ عامتجلأ سشماه ىلع سسمأأ لوأأ حيرسصت ‘ يسشيرق
بيتÎلأ ةرأدسص لتحن اننأأ مغر““ :دÓبلأ طسسو ةيدناب ةطبأرلأ
انيلأ ةبسسنلاب سسانلأ ةايحف ،ةلوطبلأ ءاغلإأ رأرق ديؤون اننأأ لإأ
بلاطي قيرف لوأأ ان-ك““ :فا-سضأأو ،““مد-ق-لأ ةر-ك بع-ل ن-م ¤وأأ
دنع انلزلو ،لبقŸأ م-سسوŸأ ‘ Òك-ف-ت-لأو ،م-سسوŸأ ءا-غ-لإا-ب
،ةيداŸأ ةيحانلأ نم Êاعت ةيدنألأ ةيبلاغ نأأ ةسصاخ ،انرأرق
:عباتو ،““يحسصلأ لوكوتوÈلأ قيبطتل ةÒبك تابوعسص هجأوتسسو
قحألأ نوكيسس دأدزولب بابسش نأأ دقتعأأ ،ةلوطبلأ ءاغلإأ لاح ‘““
ةلو÷أ ذنم دهسشŸأ ردسصت هنأأ ةسصاخ ،ةلوطبلأ بقلب جيوتتلاب
.““¤وألأ

يتلأ تاحيرسصتلأ يسشيرق قيفوت برغ-ت-سسأ ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
اهيف ءاج يتلأو يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم Èع هيلإأ تبسسن
هقيرف نإاف ،ةلوطبلأ بقلب بابسشلأ جيوتت مدع ةلاح ‘ هنأاب
تاقفن ةميق يهو ،ميتنسس رايلم07 هتميق سضيوعتب بلاطيسس
ينطولأ ينقتلأ ريدŸأ لاقو ،›ا◊أ مسسوŸأ ة-ل-ي-ط ق-ير-ف-لأ
نمو مÓكلأ أذه ردسصم فرعأ ل““ :ددسصلأ أذه ‘ قباسسلأ
قيرفلأ بعت بهذ-ي نأأ لو-ق-عŸأ Òغ ن-م““ :فا-سضأأو ،““ه-جور
بلاطن ⁄ نكلو ،ءابه موسسŸأ ةليط ا-ه-فر-سص ي-ت-لأ لأو-مألأو
فسشكنو أذهك ائيسش لوقن نأأ لوقعŸأ Òغ نم هنأل سضيوعتب

.““تاباسس◊أ ةيلمعب اهوجورم ماق أذإأ لإأ قيرفلأ تاباسسح

لئابقلا ةبيبصش
معد انيلع متحي ةلوطبلا نم انعقوم :لÓم

مضسوŸا فانئتضسا رارق
لئابقلأ ةبيبسش قيرف ةرأدإأ سسل‹ سسيئر ،لÓم فيرسش دك ^

أÒسشم ،مسسوŸأ لامكتسسأ رأرق عم لأزي ل هقيرف نأاب سسمأأ لوأأ
تاطلسسلأ ديب ىقبي ،Òخألأو لوألأ رأرقلأ نأأ ¤إأ هتأذ تقولأ ‘

لئاسسول حيرسصت ‘ ،لÓم لاقو ،›أرديفلأ بتكŸأو ةسصتıأ
ررقن وأأ ةلوطبلأ فقونسس نم نحن انسسل ،ةحأرسص لكب““ :مÓعإلأ
نم انفقومو انيأأر حنÃ نوبلاطم طقف نح-ن-ف ،ا-ه-فا-ن-ئ-ت-سسأ
،نآلأ اهديعأأو قباسسلأ ‘ اهتلق دقل““ :عباتو ،““مسسوŸأ لامكتسسأ

دعب وأأ ،رهسش دعب وأأ ،مويلأ فانئتسسلأ رأرق عم لئابقلأ ةبيبسش
قيق– انناكمإابو ،امدقتم أزكرم لتحن نحن-ف ،ر-ه-سشأأ ة-ثÓ-ث
لامكتسسأ ديرن اننأأ مغر““ :متخو ،““مسسوŸأ ةياهن ‘ ةأاجافŸأ
تايرابم Êامثلأ ‘ انظو-ظ-ح ل-ما-ك ن-ع عا-فد-لأو ،م-سسوŸأ
بتكŸأو ،ةيحسصلأ تاطلسسلأ رأرق مÎحن ان-نأأ لإأ ،ة-ي-ق-ب-تŸأ
.““رأرقلأ ذاختاب ÚينعŸأ نم أدحأو هرابتعاب ›أرديفلأ

يحصصلا لوكوتوÈلا قيبطت ةبوعصصب ةيدنألا فاÎعا دعب

رئاز÷ا ‘ يوركلا مضسوŸا ءاغلإا ةناخ ‘ Òضست ةفكلا

¤وألأ ÚتفÙÎأ Úتطبأرلأ ة-يد-نأأ تع-م-جأأ ^
لوأأ اهعامتجأ لÓخ ،طسسولأ ةقط-نŸ ة-ي-نا-ث-لأو
،ةفÙÎأ مدقلأ ةرك ةطبأر عم ةمسصاعلاب سسمأأ

ةحلسصŸأ بيلغت و ةلوطبلأ فيقوت ةرورسض ىلع
انوروك سسوÒف ىودع ي-سشف-ت-ل ا-يدا-ف-ت ة-ما-ع-لأ
سسي-ئر ف-سشكو ،Úب--عÓ--لأ ط--سسو ““91 دي-فو-ك““
ءاسسؤور نأاب ةفاحسصلل رأودم Ëركلأ دبع ةطبأرلأ
نهأرلأ يحسصلأ عسضولأ ¤إأ أوقرطت دق ةيدنألأ
كانهو ،همدع نم ةسسفانŸأ ¤إأ عوجرلأ ةيفيكو
رأرق ىلع ،ةئاŸاب09 نم Ìكأ ةبسسنبو عامجإأ هبسش
أرظن نهأرلأ تقولأ ‘ ةسسفان-م-ل-ل ةدو-ع-لأ مد-ع
قيرف سسيئر لاقو ،ةبعسصلأ ة-ي-ح-سصلأ فور-ظ-ل-ل

قيبط-ت بع-سصلأ ن-م““ :ق-با-سسلأ ف-ل-سش ة-ي-ع-م-ج
ةحسصلأ ةرأزو هعسضتسس يذلأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ

Ãءابطأأ ةيع flسصتÚ، سصفم أريرقت مدقنسسوÓ
ىتح““ :فاسضأأو ،““كلذ لوح ›أرديف-لأ بت-ك-م-ل-ل
لئابقلأ ةبيبسش يهو ،بقللأ ىلع بعلت يتلأ ةيدنألأ
،رئأز÷أ ةيدولومو فيطسس قافوو دأدزولب بابسشو
رأرقلأ دناسستو ةماعلأ ةحل-سصŸأ ع-م ا-ه-نأأ تد-كأأ
،““ةيئانثتسسلأ فورظلأ هذه ‘ اميسسل بئاسصلأ
يتلأ قرفلل ةبسسن-لا-ب ءي-سشلأ سسف-ن““ :ا-سضيأأ لا-قو
ىلع بعلت يتلأ قرفلأ ىتحو طوقسسلأ ىلع بعلت
سسفن وهو ،¤وألأ ¤إأ ةيناثلأ ةطبأرلأ نم دوعسصلأ
““اعم برغلأو قرسشلأ ةيدنأأ هتمدق يذلأ حÎقŸأ

دعاسصلأ وأأ لطبلأ ةيوه ¤إأ قرطتت ⁄ ةيدنألأ
لزانلأو
قرفلأ ءاسسؤور نأاب رأودم حسضوأأ ،هثيدح مسضخ ‘و

عوجرلأ نأأ اÃ ،مداقلأ مسسوŸأ ¤إأ غرفتلاب أوبلاط
›ا◊أ فرظلل أرظن ةيمتح تسسيل ةسسفانŸأ ¤إأ
بقأوع اهل نوكتسس ةسسفانŸأ ةدوع نأأ و ،بعسصلأ
⁄ قرفلأ ولوئسسم““ :ةئيهلأ لوؤوسسم حرسصو ،ةميخو
لثميسس نم ¤إأ لو لطبلأ ةيوه ¤إأ ل أوقرطتي
ثيح ،ةيبرعلأو ةيراق-لأ تا-سسفا-نŸأ ‘ ر-ئأز÷أ

،ةماعلأ ةحلسصŸأ بي-ل-غ-ت ةرور-سض ى-ل-ع أودد-سش

مغرلاب ،دوعسصلأ لجأأ نم بعلي نمع رظنلأ سضغب
:فاسضأأو ،““ةظهاب لأومأأ كلذل أوسصسصخ مهنأأ نم
،نهأر-لأ تقو-لأ ‘ ةرور-سض تسسي-ل مد-ق-لأ ةر-ك““

سضعب كانه لب ،ءيسش يأأ نم مهأأ نطأوŸأ ةمÓسس
لاح ‘ لأو-مألأ ن-م Òث-ك-لأ ر-سسخ-ت-سس ة-يد-نألأ
.““هلانت دق ا‡ Ìكأأ فانئتسسلأ

ذاختا لاح ‘ لدعلاب نوبلاطي ةيدنألا ءاضسؤور
مضسوŸا ءاغلإا رارق

‘ لدعلأ ةيدنألأ ولوئ-سسم طÎسشأ ،م-ه-ت-ه-ج ن-م
ةلوطب ءاغلإأ ” ام لاح ‘ ةسصاخ ،تأرأرقلأ ذاختأ

Òسضحتلأ ةرورسضب هبسسح ،Úبلاطم ،مسسوŸأ أذه
،عامتجلأ سشماه ىلعو ،لبقŸأ مسسوملل ةرسشابم
بيلغت ةرور-سض ى-ل-ع ة-يد-نألأ ة-ي-ب-ل-غأأ تع-م-جأأ

يئاهنلأ فيقوتلأ لÓخ ن-م Úب-عÓ-لأ ة-ح-ل-سصم
يمسسرلأ قطانلأ ،يسشيرق قيفوت لاقو ،ةلو-ط-ب-ل-ل
ÚنطأوŸأ ةحسصل ةيولوألأ نأا-ب دأدزو-ل-ب با-ب-سشل
فيقوت رأر-ق ى-ل-ع عا-م-جإأ كا-ن-هو ،Úب-عÓ-لأو
Òغ يحأونلأ عيمج نمو فورظ-لأ نأل ة-لو-ط-ب-لأ

يذلأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ لظ ‘ ةسصاخ ،ةيتأوم
‘ Òكفتلأ بج-ي““ :فا-سضأأو ،““ه-ق-ي-ب-ط-ت بع-سصي

يقيرفل بقللأ حنم ىلع ثيد◊أو لبقŸأ مسسوŸأ
بقع نو-ك-ي-سس كلذ ن-ع ثيد◊ا-ف ،يو-نا-ث ر-مأأ
سسيئر امأأ ،““ةلوطبلأ فيقوت نع يمسسرلأ نÓعإلأ

رسصا-ن-لأ د-ب-ع ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ةرأدإأ سسل‹
ةيدام طورسش دجوت ل هنأاب حسضوأأ دقف ،سساŸأأ
لوكوتوÈلأ اميسسل ،ةسسفا-نŸأ فا-ن-ئ-ت-سسأ Òظ-ن
ةيدنأأ نأل ه-ق-ي-ب-ط-ت ل-ي-ح-ت-سسي يذ-لأ ي-ح-سصلأ
تايناكمإلأ كلت“ ل ةيناثلأ و ¤وألأ Úتطبأرلأ

ءاغلإأ ›اتلاب نسسحتسسيو طورسشلأ ل-ك ءا-ف-ي-ت-سسل
مسسوŸأ أذه انرسسخ دقل““ :لاقو ،›ا◊أ مسسوŸأ

راسس ،هتهج نم ،““لبقŸأ مسسوŸأ رسسخن لأأ انيلعف
‘ ،ناقزرم نابعسش ،يأد Úسسح رسصن قيرف لث‡

تاي-نا-ك-مإلأ كل-ت‰ ل““ :Ó-ئا-ق ق-ير-ط-لأ سسف-ن
ىلع ةدوعلل طورسش كانه ،ةلوطبلأ ¤إأ عوجرلل

،ل-قألأ ى-ل-ع ،سسبŸÓأ Òي-غ-ت-ل Úت-فر-غ رأر--غ
رفوتت ل ام أذهو ،لقألأ ىل-ع Úت-ن-ثأ Úت-ل-فا-حو

ر-طا-سشن““ :فا-سضأأو ،““ة-ير-ئأز÷أ قر-ف-لأ ه-ي-ل--ع
أذهو ،ةلوطبلأ فيقوتب ةيدنألأ ءاسسؤور تأردابم
نم عراسصت يتلأ ةيرسصنلأ ةيعسضوب ةقÓع هل سسيل
.““ءاقبلأ لجأأ
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ةماعلا ةحلضصŸا بيلغت و ةلوطبلا فيقوت ةرورضض ىلع تقفتا ةيدنألا :راودم
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فيطصس قافو
 ديزملل عيقوتلأ لشسأوب قافولأ ارأدأأ

نابششلأ ÚبعÓلأ نم
ديدعلا Úسص– ىلع ،فيطسس قافو قيرف ةرادا لمعت ^
،ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةذفان حتف لبق ،نابسشلا اهيبع’ نم
لوسص◊ا ىلع ةيلÙا ةيدنأ’ا نم ديدعلا تفاهت طسسو

Èع نايب ‘ يفياطسسلا يدانلا نل-عأاو ،م-ه-تا-مد-خ ى-ل-ع
،فيدرلا يئانث عيقوت ““كوبسسيف““ ىلع ي-م-سسر-لا ه-با-سسح
د-ق-ع لوأا ى-ل-ع ،ة-سشتار-ب ى-سضتر-مو ،يوار-ح-سص جار-سس
ىع-سستو ،5202 ف-ي-سص ¤إا د-تÁ ا-م-ه-تÒسسم ‘ ‘اÎحا
م-ي-ل-سس بردŸا ةدا-ي-ق-ب ،قا-فو-ل-ل ة-ي-ن-ف--لا ة--ير--يدŸا
ةيفاÎح’ا دوقعلا نم ديزŸا ع-ي-قو-ت ¤إا ،تÓ-ي-ج◊و-ب
ىلع مهتردق مسسوŸا اذه اوتبثأا نيذلا ،فيدرلا يبعÓل
دق قافولا ةرادإا تناكو ،لوأ’ا قيرف-ل-ل ة-فا-سضإ’ا Ëد-ق-ت
عم ةيفاÎحا دوقع ةدع اهعي-قو-ت ق-با-سس تقو ‘ تن-ل-عأا

دبع طسسابلا د-ب-ع ع-فادŸا ،رار-غ ى-ل-ع يدا-ن-لا نا-ب-سش
ضسرا◊او ،يابلب نÁأا نÁأ’ا Òهظلاو ،ةداه-ي-م د-م-سصلا
.فايسضوب نÁأا
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رئاز÷ا ةيدولوم.
Òفوب ىلع رداق دان كانه ضسيل :ضساŸأأ

ليدبب فرغ Óçةو لÓفاح Óçة
ضسبŸÓأ

ةرادإا ضسل‹ ضسي-ئر ،ضساŸأا ر-سصا-ن-لا د-ب--ع ا--عد ^
ذاختا ¤إا ايلعلا تاطلسسلا ضسمأا لوأا رئاز÷ا ةيدولوم
لاقو ،مسسوŸا اذه ،ة-لو-ط-ب-لا ءا-غ-لإا-ب ي-ئا-ه-ن رار-ق
رك-ف-ن نأا بج-ي““ :ة-ي-ف-ح-سص تا-ح-ير-سصت ‘ ،ضساŸأا
ةحلسصŸا ىلع ةماعلا ةحلسصŸا مد-ق-نو ،ة-ي-نÓ-ق-ع-ب
اذه ةلو-ط-ب لا-م-ك-ت-سسا ‘ Òك-ف-ت-لا-ف ،ة-ي-سصخ-سشلا
مسسوŸا ‘ ةلوط-ب-لا Òسصم ى-ل-ع ر-ثؤو-ي د-ق ،م-سسوŸا
ه-جاو-ت-سس ة-يد-نأ’ا نأا د-ق-ت-عأا““ :فا-سضأاو ،““مدا-ق--لا

Óف ،ةيئاقولا تاءارجإ’ا ق-ي-ب-ط-ت-ل ةÒب-ك تا-بو-ع-سص
فرغ ثÓث Òفوت ىلع رداق رئاز÷ا ‘ قيرف دجوي

نحن““ :عباتو ،““لقأ’ا ىلع ثÓث وأا Úتلفاحو ،ضسبÓم
ا-ندرأا اذإا ن-ك-ل ،رار-م-ت-سس’ا حÎق-م اد-بأا ضضفر--ن ⁄

،تايناكمإ’ا نم Òثكلا Òفوت بجي مسسوŸا لامكتسسا
قيبطت ىل-ع ردا-ق دا-ن د-جو-ي ’ ر-سضا◊ا تقو-لا ‘و
انن-كÁ ’ ة-حار-سص““ :فدرأاو ،““ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا
ذنم ةفقوتم ةلوطبلاو ،مسسوŸا لامكتسسا نع ثدحتلا

ةجاحب نوكتسس قرفلا نأا ينعي ام وهو ،ضسرام رهسش
.““طاسشنلا فانئتسس’ ةليوط دادعإا ةÎفل
9102 ةنسسل ›اŸا ريرقتلا ‘ ةيلام تارغث اندجو ول

ةلادعلا ¤إا رمأ’ا انلو◊
دبع رئاز÷ا ةيدو-لو-م ةرادإا ضسل‹ ضسي-ئر د-كأا ا-م-ك
ريرقتلا ىلع ةقداسصŸا ت“ دق هنأاب ضساŸأا رسصانلا
ةما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا فر-ط ن-م9102 ة--ن---سسل ›اŸا
دحأ’ا موي رئاز÷ا ةيدو-لو-م ق-ير-ف ‘ Úم-ها-سسم-ل-ل
يأا ليجسست متي ⁄ ه-نأا-ب ثد-ح-تŸا ف-سشكو ،ي-سضاŸا
كلذو ةيرادإ’ا ءاطخأ’ا ضضعب ءانثتسساب ،ةيلام تارغث

ةيدنأا ءاسسؤور عم ةطبارلا عامتجا هروسضح ضشماه ىلع
ةيلاŸا ةليسص◊ا انسشقا-ن““ :لا-قو ،ضسمأا لوأا ط-سسو-لا
اهيلع ةقداسصŸا ”و ،ةماعلا ةيعم÷ا ‘9102 ةنسسل
:فاسضأاو ،““تاباسس◊ا ظفاfi فر-ط ن-م ة-ق-فاوŸاو
تسسيل نكلو تابقعلا ضضعب كانه لب ،تارغث دجوي ’““
،ةلادعلا ¤إا ةرسشابم لو– تارغثلا نأ’ ،ةيلام تارغث

،ءا-ط-خأ’ا ضضع-بو ا-ه-ي-ف غ-لا-ب-م ف-يرا-سصم كا-ن--ه
.““أاطÿا نم موسصعم ضسيل ناسسنإ’او
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ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ضسيئر فسشك ^
ةسسفانم ناب نابعل بيبح د-ي-لا ةر-ك-ل
ديلا ةركل0202-9102 رئاز÷ا ضسأاك

⁄و ›ا◊ا مسسوŸا ةمانزر ‘ تلاز ’
نع مايأا دعب ةعاسسلا د◊ اهؤواغلإا متي
ضسوÒف ةحئاج ببسسب اهفيقوت حاÎقا
ةئيهلل لوأ’ا لوئسسŸا دكأا و ،انوروك
:Óئاق يفحسص حيرسصت ‘ ةيلاردفلا
ر---ئاز÷ا ضسأا---ك نآ’ا ة---يا----غ ¤ا““

تقولا ¤إا عجري اذه نكل ،لسصاوتتسس
درجÃ ،مسسوŸا لامكإ’ انل يقبتŸا
تاعاقلا حتفو يح-سصلا ر-ج◊ا ع-فر
لÓ-خ نا-ب-ع-ل حÎقا و ،““ة-ي-سضا-ير-لا
عم يسضاŸا ناوج6 ‘ هدقع عامتجا
ة-ي-ن-ق-ت ة-ط-سساو-ب ة-يد--نأ’ا ءا--سسؤور
ضسأاك ءاغلإا دعب نع يئرŸا رسضاحتلا
‘ ظا--ظ--ت---ك’ا بب---سسب ر---ئاز÷ا
تقولا ‘ انفقوأا اذإا““ :Óئاق ةمانزرلا
كان-ه نو-ك-ت-سسف ،ة-لو-ط-ب-لا ›ا◊ا

ا-ب--سس– ن--ير--ه--سش ةدŸ تاÒسض–

وأا عوبسسأاب ةعوبتم لب-قŸا م-سسو-م-ل-ل
و ،يرادإ’ا فا-ن-ئ-ت-سسÓ-ل Úعو-ب-سسأا
تاÒسض– نأا اسضيأا ملع-ن نأا ي-غ-ب-ن-ي
توأا رهسش أادبت-سس ي-ن-طو-لا ق-ير-ف-لا
ناكمإ’ا-ب ه-نا Èت-عأا اذ-ه-لو ل-ب-قŸا
دعبتسسا و ،““رئاز÷ا ضسأاكب ةيحسضتلا

ةركف اسضيأا ةيلاردفلا ةئ-ي-ه-لا ضسي-ئر
ةيدا–’ا نأا ¤إا اÒسشم ضضيبأا مسسوم
دح ىسصقأا ¤إا ضصيلق-ت ى-ل-ع ل-م-ع-ت

ىنسستي ىتح ةلوطبلا تا-يرا-ب-م دد-ع
قلعŸا يسضايرلا مسسوŸا ءا-ه-نإا ا-ه-ل

يسضاŸا ضسرام رهسش فسصت-ن-م ذ-ن-م

و ،ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ح-ئا--ج بب--سسب
ة-ما-نزر-لا ا-ن-ع-ب-تا ا-م اذإا““ :ح--سضوأا
تيقوت ‘ Óكسشم هجاونسسف ةيلا◊ا
روظنŸا اذه ن-مو ة-لو-ط-ب-لا ءا-ه-نإا

ةمهŸا تاءاقللا طقف ة‹رب انررق
ةدوجوŸا ةيدنأ’اب ةسصاخ ةق-ل-ع-تŸا

Úي-ع-ت فد-ه-ب بي-تÎلا ة-مد-ق-م ‘
لامتح’ ابسس–و ،““ة-ل-ط-ب-لا قر-ف-لا
ةيدا–’ا تملسس ،ةسسفانŸا فانئتسسا
يسضاŸا تبسسلا ديلا ةركل ةيرئاز÷ا

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو حلاسصم نم
لو-كو-توÈلا-ب ق-ل-ع-تŸا ا-ه-حÎق--م
ةيبطلا مقطأ’ا هتدعأا يذلا يحسصلا
رمأ’ا قلعت-يو ،ة-ي-لارد-ف-لا ة-ئ-ي-ه-ل-ل
ةيدا–’ا هتدعأا ي-ح-سص لو-كو-توÈب
ءارجإاب Óثم يسضقي ةب-ع-ل-ل ة-ي-لود-لا

تاعاقلا م-ي-ق-ع-تو ة-يflÈ ل-ي-لا–
ىلع ÚبعÓ-لا را-ب-جإا و رار-م-ت-سسا-ب
ضسابللا نيدترم ةارابŸا موي روسض◊ا
لخاد كاكتح’ا بن-ج-ت-ل ي-م-سسر-لا

نابعل لاق امك ضسبŸÓا Òيغت تاعاق
.هثيدح ماتخ ‘
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:دكؤوي ديلا ةركل يرئاز÷ا دا–’ا سسيئر

اهارنا ‹لونا ت يديرطه ريغ ضغببألا مسسوçا ةر÷ف

جريرعوب جرب يلهأا[
هعم نونماشضتي يلهأ’أ راشصنأأو لوه‹ نم Òطخ ءأدتع’ ضضرعتي Óشسيأ ›اغنشسلأ بعÓلأ

رئاز÷اب ةيقيرفإ’ا ةلوطبلا ‘ ةÒخأ’ا هتكراصشم نع ةبتÎم
ر’ود فلأأ36 غلبÃ يرشصŸأ هÒظن ةبلاطم ددجي ةعراشصملل يرئأز÷أ دا–’أ

ةعراسصملل ىرئاز÷ا دا–’ا ددج ^
دادسسب ،ىرسصŸا هÒظ-ن ه-ت-ب-لا-ط-م
ةيفلخ ى-ل-ع ،ر’ود ف-لأا36ـلا غلب-م
ةلوط-ب-لا تا-سسفا-ن-م ‘ ة-كرا-سشŸا
رهسش رئاز÷اب تميقأا يتلا ةيقيرفأ’ا

اهنيح ماق ثي-ح ،ى-سضاŸا ير-ف-ي-ف
ةبعلل ةيرسصŸا دا–’ا قودنسص Úمأا
عيقوتب ةث-ع-ب-لا ضسي-ئرو Òك-ب ه-ي-جو
،ةعاسس84 لÓخ غلبŸا دادسسب رارقإا
تءاجو ،اهت-قو ن-م م-ت-ي ⁄ ا-م و-هو
دا–’ا نم تÓسسارم ةد-ع ا-هد-ع-ب
ل-خد-ت ¤إا ة-فا--سضإ’ا--ب ىر--ئاز÷ا
ديدŒ متيل ،ةبعلل يقيرفأ’ا دا–’ا
تقو-لا ‘ غ-ل-بŸا داد-سسب بلا-طŸا
دو-مfi د-كأا ه-ب-نا--ج ن--مو ،›ا◊ا
نأا-ب دا–’ا ما-ع Òتر-ك-سس د--ي--سسلا

نأاو ةسصاخ ،لحلل اهقيرط ‘ ةمزأ’ا
هÒظن ¤إا لسسرأا دق ىرسصŸا دا–’ا
كنارف ¤إا لوfi غ-ل-بŸا ىر-ئاز÷ا

فقو كانه كنبلا نك-لو ،ىر-سسيو-سس
دا–’ا بلطف ،ةلمعلا هذهب لماعتلا
دا–’ا ¤إا غلبŸا لاسسرإا يرئاز÷ا
¤إا هليو-ح-ت-ب هرود-ب مو-ق-يو ›ود-لا
كن--ب--لا ن--ك--ل ،ير--ئاز÷ا دا–’ا
‘ ةعراسصŸا باسسح ىلع لوئسسŸا

’إا غ--ل--بŸا ل---يو– ضضفر ،ر---سصم
Ãو ،ة--سضا--ير--لا ةرازو ة---ق---فاو”

طرسشب نكل ةقفاوŸا ىلع لوسص◊ا
ى-ل-ع ير-ئاز÷ا دا–’ا ة-ق--فاو--م

،›ود-لا دا–Ó-ل ه--با--سسح ل--يو–
،غلبŸا مÓتسسا ىلع Òخأ’ا ةقفاومو
ير-سصŸا دا–’ا Òتر-ك-سس فا-سضأاو

ةفيحسص ضسمأا هنع تفسشك ام بسسحب
‘ هنأا-ب ة-ير-سصŸا ““ع-با-سسلا مو-ي-لا““
دا–’ا نم ةقفاوم لو-سصو را-ظ-ت-نا
هميلسستل غلبŸا ليوحتب ةبعلل ›ودلا
ةمزأا تأادبو ،يرئاز÷ا دا–’ا ¤إا
يذلا ةعراسصملل ىرسصŸا بختنŸا

ة-لو-ط-ب-لا تا--سسفا--ن--م ‘ كرا--سش
‘ ،رئاز÷اب تميقأا يتلا ةيقيرفأ’ا
،يسضاŸا يرفيف9 ¤إا4 نم ةÎفلا
ة-ما-قإ’ا قد-ن-ف ضضفر--ب ة--سصاÿاو
تاسسفانم لÓخ ةث-ع-ب-لا لا-ب-ق-ت-سسا
بولطŸا غلبŸا دادسس مدعل ةلوطبلا
،ةلوطبلا ‘ ةكراسشŸاو ةماقإ’ا Òظن

،تاسسفا-نŸا ‘ ة-كرا-سشŸا دد-ه ا-م
مدعل ىرئاز÷ا دا–’ا ضضفر ءاجو
فلأا36 غلبم ةيرسصŸا ةثعبلا دادسس

لباقŸاو بختنŸا ةماقإا ةميق ر’ود
‘ كاÎسش’ا Òظ---------------ن يداŸا
¤إا هدادسس مت-ي يذ-لاو ،تا-سسفا-نŸا
ددسسي ⁄ ثيح ،ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا
دا–’ا قود-ن-سص Úمأا Òك-ب ه-ي--جو
ةلوطبلا ‘ ةثعب-لا ضسي-ئرو ىر-سصŸا
اهنيح ةمزأ’ا تهتناو ،ةنجلل غلبŸا
¤وئسسŸ ارارقإا ةثعبلا ضسيئر عيقوتب
بو-ل-طŸا غ-ل-بŸا داد-سسب قد-ن-ف-لا

ىنسست-ي ى-ت-ح ،ة-عا-سس84 لÓ--خ
كلذكو قدنفلاب تيبŸا بخ-ت-ن-م-ل-ل

،ينفلا عامت-ج’او ة-عر-ق-لا رو-سضح
⁄ لازا--م ير--سصŸا دا–’ا نأا Òغ
نآ’ا ةياغ ¤ا هيلع يذلا نيدلا ددسسي

قوراف.ج ^

ضسي-ئر ضسي--ئر ي--سشطز ن--يد--لا Òخ دا--سشأا ^
ةÁز نب Ëركب دقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا

مد-ق-ي يذ-لا و Êا--ب--سس’ا د--يرد--م لا--ير م‚
،يكلŸا يدانلا عم مسسوŸا اذه ةÒبك تايوتسسم
هارجأا راوح ‘ قباسسلا وداراب يدان ضسيئر لاقو
Ëرك““ :ضسمأا رسشن ةينابسسإ’ا ““ضسآا““ ةفيحسص عم
هتيسسنج نأا Òغ ،ةئŸاب ةئم يرئازج ةÁز نب
بعللا هنكÁ ’““ :فاسضأاو ،““ةيسسنرف ةيسضايرلا

وهو ،كلذ عن“ افيف-لا ح-ئاو-ل نأ’ ر-ئاز÷ا ع-م
،ةياغلل لماكتم بع’ و ،⁄اعلا ‘ مجاهم لسضفأا
ن-م د-يد-ع--لا ةÒخأ’ا تاو--ن--سسلا ‘ ل--ج--سسو
ديردم لاير لثم ميظع يدانل بعليو فادهأ’ا
ظو--ظfi و--هو بع’ يأا م---ل---ح و---ه اذ---هو
مجنب ضسي-ئر ي-سشطز دا-سشأا ا-م-ك ،““ه-ق-ي-ق-ح-ت-ل
نب Ëرك ديردم لاير م‚و زرfi ضضاير رسضÿا
نكل نا-ير-ئاز-ج ةÁز ن-بو زرfi““ :لا-قو ،ةÁز
امهيدل““ :فاسضأاو ،““ةفلتfl ةيسضاير ة-ي-سسن-ج-ب

‘ اعم بعللا امهنكÁ ’ نكل ةÒبك تايناكمإا
ÚبعÓ-لا Ó-ك““ :ع-با-تو ،““ير-ئاز÷ا بخ-ت-نŸا
لا-ير ع-م ءاو-سس ةÒب-ك تا-يو-ت-سسم ‘ نا-مد-ق-ي

ةبعسص ت’وطب ‘و يتيسس Îسسسشنام وأا ديردم
،ةينابسس’ا ةلوطبلا ىوتسسÃ يسشطز داسشا امك
‘ ادج ةÒبك ة-ي-ب-ع-سشب ى-ظ– ا-ه-نأا-ب اد-كؤو-م
نم ةعباتم ةينابسسإ’ا ةلوطبلا““ :لاقو ،رئاز÷ا

،ليم÷ا بعللا نوبحي مهنأ’ Úيرئاز÷ا فرط
¤إا نوبهذ-ي Úير-ئاز÷ا ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-هو
نم ةينابسسإ’ا بعŸÓا ¤ا نولخديو ا-ي-نا-ب-سسإا
،““ةعئارلا ءاو-جأ’ا كل-ت فا-سشت-كاو ضشي-ع ل-جأا
ديردم لاير عجسشي ضضعبلا رئاز÷ا ‘““ :عباتو
ة-نو-ل-سشر-بو ي-سسي-م ع-ج-سشي ر-خآ’ا ضضع--ب--لاو
امئاد وهو ،ÚعجسشŸا Úب فقوتي ’ ثيد◊او
‘ ناكم يأا ‘ هعمسست دق اقيسش اثيدح نوكي ام
.““رئاز÷ا

قوراف.ج ^

Óسسيإا ›اغنسسلا بعÓ-لا ضضر-ع-ت ^
يلهأا يدان ناد-ي-م ط-سسو-ت-م ،يدواد
،لوه‹ دي ىلع Òطخ ءادتع’ ،جÈلا
ام ،فيطسس ةنيدÃ هتماقإا رقم مامأا
يقلتل ىفسشت-سسم-ل-ل ه-ل-ق-ن ى-عد-ت-سسا
جرخ يذ-لا Ó-سسيإا ضضر-ع-تو ،جÓ-ع-لا
ىقلت نأا دعب ىفسشتسسŸا ن-م ل-ع-ف-لا-ب

ةداح ةلآاب ءادتعÓل ،ةيبط-لا ة-يا-عر-لا
ضصخ-سش فر-ط ن--م ضسمأا لوا ءا--سسم

ةدŸ ز-ج-ع-ب ه-ل بب-سست ا‡ ،لو-ه‹
دق ›اغنسسلا بعÓلا نأا ملعو ،عوبسسأا
روف ،فيطسس ةي’و نمأا رقم ¤إا لقنت

ماق ثيح ،ى-ف-سشت-سسŸا ن-م ه-جور-خ
راظتنا ‘ ،لوه‹ دسض ىوكسش عاديإاب

تاقيقحتلا جئا-ت-ن ه-ن-ع ر-ف-سست-سس ا-م
انماسضت بعÓلا يق-لو ،تا-ير-ح-ت-لاو
يذلا قيرفلا راسصنا ل-ب-ق ن-م ا-ع-سساو
،ع-ي-ن-سشلا ل-ع-ف-لا اذ-ه ةد-سشب او--نادا

نع زجع يذلا بعÓلا عم Úفطاعتم
نهار-لا تقو-لا ‘ ه-ن-طو ¤ا ةدو-ع-لا
قيلعتو يحسصلا رج◊ا فورظ ببسسب

ردŒو ،ة-يو÷ا تÓ-حر-لا ع--ي--م--ج
يتلا ¤وأ’ا ةرŸا هذه نأا ¤إا ةراسشإ’ا
،ءادتعÓل يبنجأا بع’ اهيف ضضرعتي

ةثداح دعب ،ةÒخأ’ا تاونسس تسسلا ‘
،يسسوبيإا تÈلأا ،لئابقلا ةبيبسش بع’
هتباسصإا ضضعب ،4102 ةنسس ‘وت يذلا
.تاجردŸا نم ضشئاط رجحب

ةينابصس’ا ““سسآا““ ةفيحصص عم راوح ‘
يرئأز÷أ بختنŸأ ‘ اعم نابعلي زرfiو ةÁز نب نأأ ول تين“ :يششطز
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تاقرفتم
نييروصسلا ةدعاصسمل تارايلملا ريفوت ىلإا فدهي نيحناملل رمتؤوم

فدهب ةحناملأ تائيهلأو تاموكحلل ويديفلاب رمتؤوم ليصسكورب ةيكيجلبلأ ةمصصاعلأ يف دقعي ^
ممألأ علطتتو .اهجراخو دÓبلأ لخأد يف نييروصسلأ ةدعاصسمل تأرلودلأ تأرايلم ريفوت
.ةرواجملأ لودلأو ايروصس يف مه نمل رلود تأرايلم ةرصشع ةبأرق عمج ىلإأ ماعلأ أذه ةدحتملأ
يف كراصشتصس ةيموكح ريغ ةلاكوو ةموكح06 نم غلبملأ أذه نم ريبك ءزج عمج يف لمأاتو
يف ةيامحلأو ةدعاصسملل ةجاحب سصخصش نويلم11 نم رثكأأ نإأ ةدحتملأ ممألأ لوقتو .عامتجلأ

.ملاعلأ يف ءوجل ةمزأأ أأوصسأأ راثأأ امم ةرواجملأ لودلأ ىلإأ سصخصش نويلم6.6 رف امك ايروصس
يصس يب يب ^

غنوك غنوه لوح لدجلل اريثم انوناق رقت نيصصلا
ىكذأأ ام ،غنوك غنوه نوؤوصش ىلع ةرطيصسلأ نم ديزملأ نيكب حنمي انوناق ينيصصلأ ناملربلأ رقأأ ^

سصاخ ينوناق عصضوب عتمتت يتلأ ةيناطيربلأ ةرمعتصسملأ يف تايرحلأ عصضو لايح فواخملأ
ينطولأ سسلجملل ةمئأدلأ ةنجللأ ءاصضعأأ عيمج قفأوو .ةينيصصلأ يصضأرألأ يقاب نع اهزيمي
.غنوك غنوهب سصاخلأ ينطولأ نمألأ نوناق عورصشم ىلع ينيصصلأ بعصشلأ بأونل
جيجأاتو ةيبنجأأ ىوق عم نواعتلأو بيرختلأ مهت هيجوت نكمي هنإاف نوناقلأ سصوصصن بصسحبو
.تاجاجتحلأ ىلإأ نوعدي نمل ةيلاصصفنلأ رعاصشملأ

رمأأ““ عيرصشتلأ رأرقإأ نإأ تلاق نابايلأ نأأ لإأ نيكب لبق نم يمصسر قيلعت يأأ دعب ردصصي ملو أذه
.““ناماظنو ةدحأو ةلود““ ةغيصص ةيقأدصصم سضوقيو ““فصسؤوم

يصس يب يب ^

  ““ةينويلملا ةرهاظملا““ لÓخ هبلاطم نلعي نيينادوصسلا نيينهملا عمجت
،““نيينأدوصسلأ نيينهملأ عمجت““ نلعأأ ،ءاثÓثلأ ،نأدوصسلأ يف تأرهاظملأ قÓطنأ عم نمأزتلاب ^

.بلاطملأ نم ةلمج نع ،ريصشبلأ رمع لوزعملأ سسيئرلأ دصض كأرحلأ داق يذلأ
.اهل ددحملأ دعوملأ لبق موطرخلأ ءايحأأ سضعبو نأدوصسلأ تايلو يف  تأرهاظملأ تجرخو
ميظنت ىلإأ قباصس تقو يف اعد يذلأ ،““نيينأدوصسلأ نيينهملأ عمجت““““ ردصصأأ كلذ عم نمأزتلاب

سضرفو ةيلاقتنلأ ةرتفلأ راصسم حيحصصت““ اهمهأأ ،بلاطملأ نم ةلمج نع ،ةينويلم تأرهاظم
ىلإأ نايبلأ يف اعد كلذك .““اهتاقاقحتصسأو اهتروث تابولطمل لجاعلأ قيقحتلأ يف اهتدأرإأ
ميدقتو ،ةباينلأو ءاصضقلأ يف دئابلأ ماظنلأ رصصانع نيكمت ةيفصصتو ةيلدعلأ ةموظنملأ حÓصصإأ““

ةلداع تامكاحمل مويلأ ىتحو9891 نأوج03 ذنم مئأرجلأ لك يبكترمو دئابلأ ماظنلأ زومر
ةطلصسلأ لكايه لامكتصسأ““ ةيمهأأ ىلع نايبلأ دكأأ امك .““ليجأات نودو لجاع لكصشب ةينلعو
.““نييندملأ ةلولأ نييعتو يعيرصشتلأ سسلجملأ نيوكتب ةيندملأ ةيلاقتنلأ
ترقفأأ يتلأ دئابلأ ماظنلأ تاصسايصس عم لماكلأ عطقلاب““ يداصصتقلأ حÓصصإلاب كلذك بلاطو
ةيركصسعلأ ةصسصسؤوملأ ةلكيه““ ىلع ددصشو .““نيجتنملأو جاتنإلأ معدت تاصسايصس ينبتو ،بعصشلأ
.““يندملأ ءأرزولأ سسلجم نم لماك فأرصشإأ تحت دحأو يموق ينطو سشيج ءانبو

ت’اكو ^

ةفصضلا نم ءازجأا مصض لوح بمارت ةرادإاو ليئارصسإا نيب ةيرصس تاصشقانم
نأاصشب ةيكريمألأ ةرأدإلأ عم ةلصصأوتم ةيرصسلأ تاصشقانملأ نإأ يليئأرصسإلأ ءأرزولأ سسيئر لاق ^
ينيطصسلفلأ بناجلأ ددج امنيب ،ةيليئأرصسإلأ ةدايصسلأ ىلإأ ةيبرغلأ ةفصضلأ نم ءأزجأأ مصضل هتطخ
راصشتصسم اهيرجي تاثحابم بيبأأ لت يف  سسمأأ يهتنت نأأ ررقملأ نم ناكو .ةيلمعلل عطاقلأ هصضفر
نييليئأرصسإأ نيلوؤوصسم عم سشتيفوكريب يفآأ طصسوألأ قرصشلأ يف مÓصسلأ ةيلمعل يكريمألأ سسيئرلأ
عافدلأ ريزو نكل ،ءاعبرألأ  مويلأ مصضلأ ةيملع ءدب وهاينتن ةطخ يصضتقتو .مصضلأ ةيلمع نأاصشب
.اصسدقم سسيل دعوملأ أذه نإأ لاق سستناغ ينيب يليئأرصسإلأ

ءأرزولأ سسيئر ددصشو ،مهتلود يصضأرأأ نم عاطتقأ يأأ مهصضفر نوينيطصسلفلأ ددج ،مهبناج نم
ناك ءأوصس ةينيطصسلفلأ يصضأرألأ مصضق لاكصشأأ نم لكصش يأأ سضفر““ ىلع ةيتصشأ دمحم ينيطصسلفلأ

ةموكح لخأد تافÓخ دوجو ببصسب أدغ قبطت نل مصضلأ ةطخ .““أريبك امصض مأأ أريغصص امصض
قيبطت يف مولأ ليئأرصسإأ ةموكح  عرصشت  نل ةيمÓعإأ رداصصمل اقفوو .ةيكيرمألأ ةرأدإلأو ليئأرصسإأ

تافÓخ ببصسب ةلتحملأ ةينيطصسلفلأ يصضأرألأ نم ةعصسأو ءأزجأأ ىلع اهتدايصس سضرفل اهططخ
مصضلأ ةوطخ ليجأات متي نأأ ،رداصصملأ بصسح ،حجرملأ نم نكل .ةيكيرمألأ ةردإلأ لخأدو اهلخأد
ىلع ،بمأرت دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ ةرأدإأ يفو ،ةيليئأرصسإلأ ةموكحلأ لخأد تافÓخ ببصسب

نيماينب يليئأرصسإلأ ءأرزولأ سسيئر ططخ هجأوت ،ةيليئأرصسإأ ةيمÓعإأ ريراقت بصسحو .ءأوصس دح
عافدلأ ريزو نمو يزانكصشأأ يباغ نم ةصضراعم ويلوي1 يف مصضلأ تأءأرجإأ يف عورصشلل وهاينتن
.سستناغ ينيب

ت’اكو ^

ةيمهو فئاظو ةيصضق يف نجصسلاب هتجوزو نويف اوصسنارف ىلع مكحلا :اصسنرف
ذيفنتلأ فقو عم اهنم ثÓث ،تأونصس5 نجصسلاب نينثإلأ سسيراب يف ةيئانجلأ ةمكحملأ تصضق ^
رثإأ نويف أوصسنأرف7102 يف ةيصسائرلأ تاباختنÓل ينيميلأ حصشرملأو قبصسألأ ءأرزولأ سسيئر ىلع
لباقم هئانبأأ نم نانثأو بولينيب هتجوز اهنم تدافتصسأ ةيمهو ةيناملرب فئاظو ةيصضق يف هتنأدإأ

ثÓث نجصسلاب بولينيب هتجوز ىلع مكحو .ةماعلأ لأومألأ نم تعفد تاهورويلأ فلآأ تائم
يتلأ ،هتجوزل ةيمهو ةفيظو دانصسإأ ةيصضق يف ًابنذم هرابتعأ دعب كلذو ،ذيفنتلأ فقو عم تأونصس
ةمأرغب ةبوقعلأ هذه ةيئانجلأ ةمكحملأ تنرقأأو .7102 ماعل ةيصسائرلأ تاباختنÓل هتلمح تزه
.تأونصس رصشع ةدمل ةيلهأأ مدع ةبوقعو وروي فلأأ573 اهتميق
اهنأاصشب ملعي مل دوقع بجومب وروي فلأأ316 هعومجم ام بولينيب تصضاقت ،3102و8991 نيبو
ىنغ ل““ ماهم نع ،امهتئربت عافدلأ بلط نأذللأ نويف ناجوزلأ ثدحتو .نيبيرقلأ سضعب ىوصس
ذختي دعاصسملأ لمع نأأ نويف حصضوأأو .يصسايصسلأ لمعلأ ىطاعتي سصخصش ىلإأ ةبصسنلاب ““اهنع
.روظحم رمأأ هنأاب املع ،هب موقت ةجوزلأ تناك أذإأ اصصوصصخو اعونتم اعباط
نم رثكأأ ““بئان ةجوزل يعامتجأ رودب““ لصصتي هتمرب عوصضوملأ نأأ ةباينلأ تربتعأ ،لباقملأ يف
.““ةيمهو““ ةفيظولأ هذه نأأ ينعي ام ،ةيناملرب ةدعاصسمك ةريخألأ اهتلوت ةيلعف ةفيظو هنوك

 فاو ^

ناغصشتيم ةي’و يف نيرهاظتملا سسهد لواحت ةيكريمأ’ا ةطرصشلا
ةيكريمألأ ةطرصشلأ سسهدل ةروصصم عطاقم يعامتجلأ لصصأوتلأ لئاصسو ىلع ءاطصشن لوأدت ^

.ناغصشتيم ةيلوب تيورتيد ةنيدم يف نيرهاظتُملأ
ةددنم ةرهاظت ءانثأأ ةطرصشلأ تأرايصس ىدحإأ لوح فافتللاب نيرهاظتملأ نم ةعومجم تماقو
ةلواحمب مايقلل ةطرصشلأ ةرايصس دئاق زفح امم ،““مÓصس ل ..ةلأدع ل““ نيددرُم ،ةيرصصنعلاب
نيرهاظتملأ ىلع ةطرصشلأ لبق نم تأءأدتعÓل ةروصصم عطاقم ءاطصشن لوأدت امك .مهصسعد
.عومدلل ليصسُملأ زاغلأ لبانق قÓطإأو مهيلع سضبقلأو
لتقم دعب ةيرصصنعلاب ةددنُملأ تأرهاظتلأ رأرمتصسأ لظ يف يتأات ثأدحألأ هذه نأأ ركذي
.يصضاملأ رهصشلأ ةيكريمألأ ةطرصشلأ دي ىلع ديولف جروج يقيرفأأ لصصأأ نم يكريمألأ نطأوملأ

ت’اكو ^

سسيراب برغ ةينمأا ةيلمع قلطت ةيصسنرفلا ةطرصشلا
سسيراب ةمصصاعلأ برغ يراجتلأ سسنافيد ل يح يف ةينمأأ ةيلمع ةيصسنرفلأ ةطرصشلأ تقلطأ ^

.ةقطنملأ يف حلصسم لجر ةدهاصشم نع لاصصتأ يقلت دعب
ورتملأ يتطحم لافقإأو يراجتلأspmeT ertauQ seL زكرم ءÓخإأ سسيراب ةطرصش تدكأأو
.سضرتفم ““حلصسم لجر““ نع أرمتصسم ثحبلأ لأزي ل اميف ،يحلأ يف تأراطقلأو
.ةقطنملأ نع داعتبلأ ىلإأ نينطأوملأ ةطرصشلأ تعدو

 فاو ^

 رذحت ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم

““دعب تأاي مل أاوصسأ’ا““
ماعلا ةياهن نيسصلا يف هراسشتنا ةيادب ذنم نييÓم ةرسشعلا ملاعلا لوح سسوريفلاب نيباسصملا ددع قاف
.نآلا ىتح سصخسش فلأا005 نم رثكأا هتيحسض بهذو ،يسضاملا

ملاعلأ يف تاباصصإلأ ددع فصصن لّجصسو ^
نكل ،ابوروأأو ةدحتملأ تايلولأ يف
يف ًايلاح ةعرصسب رصشتني سسوريفلأ
.نيتيكريمألأ
ةيملاعلأ ةحصصلأ ةمظنم سسيئر رّذحو
نإأ Óًئاق91-ديفوك ءابو نأاصشب ملاعلأ
.““دعب تأاي مل أأوصسألأ““

نم ربكأأ ًأددع بيصصيصس سسوريفلأ نإأ لاقو
تاصسايصسلأ تاموكحلأ دمتعت مل نإأ سسانلأ
.ةبصسانملأ

دامتعا ةرورسض نع هتلاسسر رّركو
لزعلاو سسوريفلا عبتتو فسشكلا““

““يحسصلا رجحلاو
ايصسآأ بونج يف ًايلاح سسوريفلأ ىّصشفتي و
ةورذ غلبي نأأ حّجرملأ نمو ايقيرفإأو
.ةيليوج رهصش ةياهن عم هراصشتنأ
Óًئاق ويديفلأ ربع ةمظنملأ سسيئر حّرصصو
انعيمج ،يهتني نأأ أذهل ديري انعيمج »:
ةقيقحلأ نكل ،رمتصست نأأ انتايحل ديري
نم نيبيرق ىتح انصسل اننأأ يه ةبعصصلأ
.““ةياهنلأ
نأدلبلأ سضعب زأرحإأ مغر هنأأ فاصضأأو
عراصستي ءابولأ راصشتنأ لأزي ل ،مدقتلأ سضعب
.ملاعلأ ءاحنأأ يف
عابتأ ىلع تاموكحلأ نم ديزملأ ّثحو
،ةيبونجلأ ايروكو نابايلأو ايناملأأ جذومن
لÓخ نم سسوريفلأ يصشفت ةبقأرم يف
سصوحفلأ ءأرجإأ تنمصضت ةمراصص تاصسايصس
.عبتتلأو
5.2 نآلأ ىتح ةدحتملأ تايلولأ تلّجصسو
دهصشت يهو ،ةافو فلأأ621و ةباصصإأ نويلم
لودلأ نيب ىلعألأ تاباصصإلأ ةبصسن
.ىرخألأ
دويق تعفر يتلأ تايلولأ تلّجصس امك
ًاعافترأ -ةيبونجلأ اميصس ل - قÓغإلأ

تدمعو .تاباصصإلأ ددع يف ًأداح
تايلوو أديرولفو سساصسكت يف تاطلصسلأ
ىلع دويقلأ سضرف ةداعإأ ىلإأ ىرخأأ
.لامعألأ
دعب ، ةيناثلأ ةبترملأ يف ليزأربلأ يتأاتو
نويلم3.1 اهليجصست دعب ةدحتملأ تايلولأ
.ةافو فلأأ75 نم رثكأأو ةباصصإأ

ةمصصاعلأ يف ئرأوطلأ ةلاح تنلعأأو
.تاباصصإلأ ددع عافترأ دعب ايليزأرب
تايفولأ نم ددع ربكأأ  ايناطيرب تدهصشو
.سسوريفلأ ببصسب ابوروأأ برغ ةقطنم يف
يف قÓغإلأ ريبأدت دهصشت نأأ عمزملأ نمو
نم أءدب فيفختلأ نم ديزملأ أرتلجنأ

حتف داعيصس ثيح ،عوبصسألأ ةياهن ةلطع
يففصصمو قدانفلأو معاطملأو تاناحلأ
تايفولأ ةليصصح سسمÓت اميف ،رعصشلأ
يف انوروك ءأرج اهيف هبتصشملأو ةدكؤوملأ
.افلأأ55ـلأ ةكلمملأ

ةرصشع نم رثكأاب تايفولأ زواجتت امنيب
لبق نم ةروصشنملأ ماقرألأ ةلاح فلآأ
.ةيناطيربلأ ةموكحلأ
يلامجإأ نأأ  ةيناطيربلأ ةلاكولأ تدكأأو

سسوريفلأ نع ةمجانلأ تايفولأ ددع
اهيف هبتصشملأ ةافولأ تلاح اهنيب ،يجاتلأ

نآلأ ىتح غلب دÓبلأ يف ،ءابولأ ءأرج
اهنع تنلعأأ ةافو57534 لباقم ،25845
.سسمأأ ءاصسم ةيناطيربلأ ةموكحلأ
دعب ،ةثلاثلأ ةبترملأ ايناطيرب لتحتو
ةمئاق يف ،ليزأربلأو ةدحتملأ تايلولأ
ددع ثيح نم انوروكب أررصضت رثكألأ لودلأ
.تايفولأ
،نآلأ ىتح ةدحتملأ ةكلمملأ يف تلجصسو

213 ةبأرق ،ةحصصلأ ةرأزو تانايب بصسح
يأأ ،““91-ديفوك»ـب ةدكؤوم ةباصصإأ فلأأ

.ملاعلأ ىوتصسم ىلع ةليصصح ربكأأ سسماخ
ةيصسورلأ ةيحصصلأ تاطلصسلأ تلجصسو

نم رثكأأ ةيصضاملأ42ـلأ تاعاصسلأ لÓخ
انوروك سسوريف ءأرج ةديدج ةافو051
اظوحلم اعافترأ لثمي ام ،دجتصسملأ

.نيقباصسلأ نيمويلأ تأءاصصحإأ عم ةنراقم
ةبراحمب ةصصاخلأ تايلمعلأ ةفرغ تنلعأأو
ةافو451 دصصر نع انوروك سسوريف راصشتنأ

““91-ديفوك““ سضرمب نيباصصملأ نيب ةديدج
39 لباقم) انوروك سسوريف هببصسي يذلأ
ام ،(دحألأ تايفو401و نيثلأ سسمأأ ةافو
ىلإأ دÓبلأ يف ءابولأ اياحصض ةليصصح عفري
.ةافو ةلاح0239

ةباسصإا7542و ةافو741 ليجسست
ناريإا يف ةديدج

،ءاثÓثلأ ،ةينأريإلأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ
نيرخآأ7542 ةباصصإأو اصصخصش741 ةافو
42ـلأ تاعاصسلأ لÓخ انوروك سسوريفب
.ةيصضاملأ
ةرأزو تأءاصصحإأو ماقرأأ رخآأ بصسحبو
ءدب ذنم تايفولأ ةليصصح تعفترأ ةحصصلأ
تغلبو .71801 ىلإأ سسوريفلأ يصشفت

266722 سسوريفلاب نيباصصملأ ةليصصح
.نآلأ ىتح اصصخصش
سسوريفب اباصصم9403 نإأ ةرأزولأ تلاقو
يف نودقري ةجرح ةيحصص ةلاح يف انوروك
.ةزكرملأ ةيانعلأ فرغ

ت’اكو^

ايبيل

ايبيل ‘ ““ةيمارجإ’او ةيخيراتلا ةيلوؤوصسŸا““ ايكرت لمحي نوركام
،نوركام ليوناميإأ ،يصسنرفلأ سسيئرلأ نصش ^
،ايكرت ىلع ةجهللأ ديدصش أديدج اموجه
.ايبيل يف اهتصسايصس ببصسب
هدقع يفحصص رمتؤوم ءانثأأ ،نوركام ددصشو
عم ،نينثلأ  ةيناملألأ غربيصسم ةنيدم يف
نأأ ىلع ،لكريم Óيغنأأ ةيناملألأ ةراصشتصسملأ
““ةيمأرجإأو ةيخيرات ةيلوؤوصسم““ لمحتت ايكرت
هذه يف جاتحن““ :لاقو ،يبيللأ عأزنلأ يف
ةصسايصسلل هنع ىنغ ل حيصضوت ىلإأ ةلحرملأ
ةصضوفرم يه يتلأو ،ايبيل يف ةيكرتلأ
.““انل ةبصسنلاب
لوأأ““ اهنأاب ايكرت يصسنرفلأ سسيئرلأ فصصوو

امهتم ،““ايبيل يف لخدتي يجراخ فرط
تامأزتللأ نم يأاب ءافولأ مدعب ةرقنأأ
ةدايزبو ،نيلرب رمتؤوم يف اهيلع ةبترتملأ
دأريتصسأ »و ايبيل يف يركصسعلأ اهدوجو

نييمÓصسإأ نيحلصسم ريبك لكصشبو أددجم
.ايبيل ىلإأ مهلاصسرإأو ““ايروصس نم نيددصشتم
ةيخيراتلأ ةيلوؤوصسملأ اهنإأ““ :Óئاق درطتصسأو
يف وصضع اهنأأ يعدت يتلأ ايكرتل ةيمأرجإلأو

اهنإأ لاح يأأ يف .يصسلطلأ لامصش فلح
““(ةيلوؤوصسملأ هذه) لمحتت
،ايبيل هاجت اصسنرف فقوم سصوصصخب امأأو
دح عصضو““ يف هتبغر نع نوركام برعأاف
معدت سسيراب ةموكح نأاب ““ةئطاخ ةركفل
ةفيلخ ةدايقب ““يبيللأ ينطولأ سشيجلأ““

ىعصست اصسنرف““ نأأ ىلع أددصشم ،رتفح
يف ““مأدتصسم يملصس لح داجيإأ ىلإأ ىرحألاب
.ايبيل
ةرقنأأ نيب Óصصأأ مئاقلأ رتوتلأ دعاصصتو
ةيصضاملأ روهصشلأ يف سسوملم لكصشب سسيرابو

ةرقنأأ مدقت ثيح ،يبيللأ عأزنلأ ةيفلخ ىلع

قافولأ ةموكح ىلإأ ايركصسع امعد
يتلأو تأريخصصلأ قافتأ نع ةصضخمتملأ
.اهل أرقم سسلبأرط ةمصصاعلأ نم ذختت

يف ةيجراخلأ ةرأزو تدقتنأ اهتهج نم
رخأات ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكح
ليوناميإأ يصسنرفلأ سسيئرلأ تاحيرصصت

ءأوللأ نأودع اهيف سضفري يتلأ نوركام
طصسو ،سسلبأرط ىلع رتفح ةفيلخ دعاقتملأ
.رانلأ قÓطإل يروف فقول ةيكريمأأ تأوعد

قافولأ ةموكح يف ةيجراخلأ ريزو لاق و
تاحيرصصت ىلع أدر ةلايصس رهاطلأ دمحم
سسيئرلأ نع ردصصي نأأ لمأان انك اننإأ»:نوركام
ديفي حيرصصت نوركام ليوناميإأ يصسنرفلأ
41 ذنم سسلبأرط ىلع رتفح نأودعل هصضفرب
.““أرهصش

ت’اكو ^

ةروطÿا يديدصش Úيباهرإا نيرصصنع لتقم نلعي يرصصŸا نمأ’ا
،ءاثÓثلأ ةيرصصملأ ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ ^
ةروطخلأ يديدصش نييباهرإأ نيرصصنع لتقم
ةيئأدع تايلمع مهذيفنت لبق ،ءانيصس لامصشب
. نأوج03 ةروث ىركذ عم نمأزتلاب
تامولعم ترفأوت““ :اهنايب يف ةرأزولأ تلاقو
ةعومجم دجأوت لوح ينطولأ نمألأ عاطقل

ةنابلج ةقطنمب ةيباهرإلأ رصصانعلأ نم
طيطختلأو دأدعإلاب مهمايقو ءانيصس لامصشب
هاجت ةيئأدعلأ تايلمعلأ نم ةلصسلصس ذيفنتل
تأذب ةطرصشلأو ةحلصسملأ تأوقلأ تأزاكترإأ

03 ةروث ىركذ تلافتحأ عم انمأزت قاطنلأ
كلت عم لماعتلأ روفلأ ىلع متف ،وينوي
هذه دجأوت نكامأأ ديدحتل تامولعملأ
.““مهتأددرتو رصصانعلأ
نم2 دجأوت دصصر نع جئاتنلأ ترفصسأأو
لخأد ةروطخلأ ةديدصش ةيباهرإلأ رصصانعلأ
،نوللأ ءاصضيب ناصسين ةكرام ،تأرايصسلأ ىدحإأ
راطإأ يف ةينمألأ تأزاكترلأ دصصر فدهب
روف امهنأأ لإأ ،اهفأدهتصسل دأدعإلأ
اماق امهيلع راصصحلأ ماكحإاب امهراعصشتصسأ

متف تأوقلأ هاجت ةفاثكب نأرينلأ قÓطإاب
.امهعرصصم نع رفصسأأ امم ،امهعم لماعتلأ
،نييلآأ نيحÓصس ىلع امهتزوحب روثعلأ مت امك
،رايعلأ تأذ نم ةريخذلأ نم ةيمكو نئأزخ5و
ىلوتصسم اهنأأ نيبت ةجنبطو ،يكلصسل زاهجو

رصصانعلأ نم ةعومجم مايق بقع اهيلع
ةطرصشلأ دأرفأأ دحأأ ىلع موجهلاب ةيباهرإلأ
ةنيدم قاطنب7102 توأ9 خيراتب هداهصشتصسأو
.ءانيصس لامصشب دبعلأ رئب

ت’اكو ^



ةحئاج نع ةمجا-ن-لا ة-ي-ح-صصلا ة-مزألا-ف
اهرهصش لخدت دجتصسملا انورو-ك سسور-ي-ف
ىلع بعصصي قا-هرإلا ن-م ة-لا-ح-ب ع-بار-لا

نييبط هب-صشو ءا-ب-طأا ن-م جÓ-ع-لا م-قاو-ط
-ديفوك ةحفاكم زكارمب سضيرمتلا ناوعأاو
،طيحملا ةقفارم نود ن-م ا-هزوا-ج-ت91
لÓ-خ ن-م كلذو ،ن-ي-ن-طاو-م-لا ة-صصا-خو
ة-ه-ج ن-م ة-يا-قو-لا طور-صشب د--ي--ق--ت--لا
مهدمي يذلا يونعملا معدلاب مهتدناصسمو
ديدجتل ةيرورصضلا ةي-با-ج-يإلا ة-قا-ط-لا-ب
تاذ تفاصضأا امك ،تايونعملا عفرو ةدارإلا
.ةثدحتملا
نوميقم ءاب-طأاو نو-صصت-خ-م ءا-ب-طأا م-ه-نإا
هبصش يف ناوعأا ىلإا ةفاصضإلاب بابصش مهبلغأا
ءابأاو جاوزأا مهنيب نم ،نيصضرممو ي-ب-ط-لا
يلاوتلا ىلع عبارلا رهصشلل نوصشيعي تاهمأاو
نم ىودعلا لقن نم مهيوذ ىلع فوخلا نيب

تايموي يف قاهرإلاب سساصسحإلا لقثو ةهج
نم جÓعلا زكارم لخاد ةبعتمو ةهباصشتم
رهاظم بايغ اهيلإا فا-صضي ،ىر-خأا ة-ه-ج

ةيرورصضلا ةيدرفلا ةيلوؤو-صسم-لا-ب رو-ع-صشلا
طا-صسوأا ي-ف ة-ح-ئا-ج-لا ى-ل-ع ءا-صضق--ل--ل
.نينطاوملا
ةعباتلا ةيناصسفنلا ةبيبطلا تاذ تزربأا امك
يف ةبانعب يعماجلا يئافصشتصسلا زكرملل

ةيمهأا ،ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكول ا-ه-ث-يد-ح
ىلع رهصست يتلا مقاوطلا تا-يو-ن-ع-م ع-فر

.ىصضرملا جÓع
سضر-م-م ،نا-م-حر-لا د-ب-ع هد-كأا ا-م كلذ
91 -دي-فو-ك ةز-كر-م-لا ة-يا-ن-ع-لا ةد-حو-ب
يذلا  ،ةبانعب ““ءا-ن-ي-صس ن-با““ ى-ف-صشت-صسم-ب
يف اديازت ةريخألا عي-با-صسألا ي-ف ل-ج-صسي

نم ةزكرملا ةيانعلا وحن ليوحتلا تلاح
ربع ةحوتفملا91 -ديفوك تادحو عومجم
. ةيلولا
رارمتصسا نأا حيحصص““ :قايصسلا اذه يف لاقو
ديازتو يلاوتلا ىلع عبارلا رهصشلل ةحئاجلا

،تايونعملل طبحم ر-مأا ة-با-صصإلا تلا-ح
يف جÓعلا مقاوط ةدارإا نم لاني نل هنأا ريغ
.““ةحئاجلل يدصصتلا
يينهم تايونعم ىلع ابل-صس ر-ثؤو-ي ا-م ن-ك-ل
نواهتلا تايكولصس وه ،فاصضأا امك ،ةحصصلا
نينطاوملا سضعب فر-ط ن-م ةلا-ب-مÓ-لاو
قلعتي اميف مهتيلوؤو-صسم-ل ن-ي-ل-ها-ج-ت-م-لا
نأاب اركذم ،ةيئاقولا ر-ي-باد-ت-لا مار-ت-حا-ب
ةدحاو ةباصصإا ةلاح نأاب تت-ب-ثأا ة-بر-ج-ت-لا
لقن يف تببصست ةبانع ةنيدم ءايحأا دحأاب
اصصخصش ن-ير-صشع ن-م ر-ث-كأا ى-لإا ىود-ع-لا
سضعبل ة-لوؤو-صسم ر-ي-غ تا-ي-كو-ل-صس بب-صسب
.نينطاوملا

ةهجاوم يف حÓسس ..ةيعوتلا
ةيبلسسلا تايكولسسلا

ةيبلصسلا تايكولصسلا هذه لثم نأاب فاصضأاو
رهصسي ام وهو ةيعوتلاب اهتبراحم نم دب ل
ةحصصلا عاطق ناوعأا سضعب هب مايقلا ىلع
ةصصصصخملا فاعصسإلا تارايصس يقئاصس نم
دجتصسملا انوروك سسوريفب نيباصصملا لقنل
تاءادن ايموي نوهجوي نيذلا ني-صضر-م-مو

ةصصاخو يعامتجلا لصصاوتلا عقاو-م ر-ب-ع
عطا-ق-مو تا-هو-يد-ي-ف-ب ““كو-ب-صسيا-ف-لا““
ةباصصإا تلاح رصشن لÓخ نم ة-ي-صسي-صسح-ت
ةجرد نع ربعت ىصضر-م-لا سضع-ب ةا-نا-ع-مو
مازتللا ةرورصضو قاهرإلا ل-ق-ثو ر-ط-خ-لا
.ةياقولا ريبادتب

ةيبطلا ةدعاصسملا قرف رهصست ،اهتهج نم
91- ديفوك ينهملا طصسولا يف ةيصسفنلاو
ةهجاوم ريبادت راطإا يف اهثادحتصسا ذنم
يف نيصصصصختم ءابطأا مصضت يتلاو ةحئاجلا

ريفوت ىلع نييناصسفن ءابطأا و لمعلا بط
ةحصصلا يينهمل ةيجولوكيصسبلا ةق-فار-م-لا
ىصضرمب لفك-ت-لا تاد-حو-ب ن-ي-ط-صشا-ن-لا

.انوروك سسوريف
يف ،زوزع ةينغ ،ةيناصسفنلا ةبيبطلل ناكو

ةقفارملا ريفوتل تÓخدت ةدع راطإلا اذه
ةصصاخ ةحصصلا يينهمل ة-ي-جو-لو-ك-ي-صسب-لا

ءارج ايجولوكيصسب اوررصضت ن-يذ-لا م-ه-ن-م
مهتلمصش يتلا يح-صصلا ر-ج-ح-لا تاءار-جإا
نمصض ةباصصإا تلاح يف ها-ب-ت-صشلا بب-صسب

كلاصسملا سضارمأا حلاصصمب جÓعلا مقاوط
ىفصشتصسمب ديلوتلاو ءاصسنلا بطو ةي-لو-ب-لا
ة-ح-ل-صصم ى--لإا ة--فا--صضإلا--ب د--صشر ن--با
ءانيصس نبا ىفصشتصسمل ةيبطلا تلاجعتصسلا
.ةحئاجلا ةيادب يف كلذو
يف ىجولوكيصسبلا طغصضلا ببصس ناك اذإاو
-ديفوك تادحوب ةحصصلا يين-ه-م طا-صسوأا

لهجي سسوريف نم فوخلاب اطبترم ناك91
يجولوكيصسبلا طغصضلا نإاف ،ريث-ك-لا ه-ن-ع
راثآاو ةهج نم بعت-لا ن-ع ج-تا-ن ي-لا-ح-لا
يقفارم سضعبل ةيبلصسلا تايكولصسلا سضعب
لا-صصتا ى-ل-ع او-نا-ك ن-يذ-لا وأا ى-صضر-م-لا
ةيئا-صصخألا تاذ تر-كذ ا-م-ك ن-ي-با-صصم-ب
.ةيناصسفنلا
،يواديع يكم روصسيفوربلا هدكؤوي ام كلذ
ة-يد-ع-م-لا سضار-مألا ة--ح--ل--صصم سسي--ئر
ىفصشتصسمب91 -د-ي-فو-ك ةد-حو لوؤو-صسمو
نم ديدعلا اذكو ،ةبانعب نابرصض م-ي-ك-ح-لا
نيميقملا ءابطألاو نيدعا-صسم-لا ءا-ب-طألا
.ةدحولا تاذب
لمحتن نأا انل فيك »:قايصسلا اذه يف لاقو
نينطاوملا سضعبل ةلوؤوصسم ريغ تايكولصس
-ديفوك ةدحو ىلع ايموي نودفاوتي نيذلا

ءارجإاب نوبلاطيو ىف-صشت-صسم-لا تاذ-ب91
لاصصتا ىلع اوناك مهنأا ةجح-ب ل-ي-لا-ح-ت-لا
ل مهنأا نم مغرلا ىلع ،اهب هبتصشم ةلاحب
دكؤوي نأا لبق  ،““سضارعأا ةيأا مهيلع رهظت
يف اهنأاو ةدنجم ىقبت جÓعلا مقاوط  نأاب

ةهجاومل اهتاقاط لك هي-جو-ت ى-لإا ة-جا-ح
سضعب رييصستو ةيعوتلا ا-م-ن-ي-ب ة-ح-ئا-ج-لا
تايحÓصص ن-م تصسي-ل ي-ه-ف تا-ي-ن-هذ-لا
.جÓعلاب لفكتت يتلا ةيبطلا مقاوطلا
نم ددع نأاب قايصسلا سسفن يف اصضيأا ركذو
و متصشلل ةصضرع نك تاميقملا تاب-ي-ب-ط-لا
ىصضرملا يقفارم سضعب فرط نم ديدهتلا

يف ةياقولا طورصش مارتحا نصضرف نهنأل
.ىصضرملا يقفارم سضعب عم لماعتلا
تاذ ي-ف يواد-ي-ع رو-صسي-فور-ب-لا دد--صشو
ة-كر-ع-م بصسك ةرور--صض ى--ل--ع قا--ي--صسلا
ىقبي ةحئاجلا ىلع ءاصضقلا نأل سسيصسحتلا

ةجرد ىدمب -هيلإا را-صشأا ا-م-ك - ا-نو-هر-م
ةيدرفلا ةيلوؤوصسم-لا-ب ن-ي-ن-طاو-م-لا ي-عو
لÓخ نم ىودعلا لقن عنمل ة-ي-عا-م-ج-لاو
.ةياقولا ريبادتب مراصصلا ديقتلا

لاثتمإلاب نطاوملا نوبلاطي ءابطأا
ةيئاقولا ريبادتلل ““مراسصلا““

يف نوصسرامم بلاط ،لصصت-م قا-ي-صس ي-ف
طخ ىلع نودنج-م ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-صصلا
سسوريف ةح-فا-ك-م ي-ف لوألا ة-ه-جاو-م-لا
ةل-قرو-ب (91-ديفوك) دج-ت-صسم-لا ا-نورو-ك
ةيلوؤوصسملا حورب يلحت-لا»ـب ن-ي-ن-طاو-م-لا
،ة-يا-قو-لا ر-ي-باد-ت-ب مرا-صصلا ماز--ت--لإلاو
جÓع يف طغصضلا نم مهيلع ف-ي-ف-خ-ت-ل-ل

راصشتنا نم دحلا يف ةمهاصسملا و ىصضرملا
.ةحئاجلا هذه
مراصصلا لاثتمإلا نأا ى-ل-ع ءا-ب-طأا ع-م-جأاو
دادعأا سصيلقت هنأاصش نم ةيئاقولا ريبادتلل
اذه يصشفت نم دحلاو ىودع-لا-ب ة-با-صصإلا
مهيلع ففخ-ي-صس ا-م،ريطخلا سسوريف-لا

نيباصصملا ددع سصل-ق-ت-ب ل-م-ع-لا ط-غ-صض
هذه نم دÓبلا جورخ ىلع دعاصسي يلاتلابو
.ةصساصسحلا ةنهارلا ةيحصصلا ةمزألا
مهودحت نيذلا نيصسرامملا ءلؤوه نيب نمو
ةحفاكمل دوهجلا ةلصصاوم يف ةريبك ةبغر

يتلا ةيصسفنلا طوغصضلا مغر،ةحئاجلا هذه
ماصستبا ةروتكدلا،رارمتصساب اهل نوصضرعتي
يف ةيئاصصخأا ةيئافصشتصسإا ةذا-ت-صسأا،يتاعلا
ةيمومعلا ةصسصسؤوملاب ةيد-ع-م-لا سضار-مألا
يتلا،فايصضوب دمح-م ة-ي-ئا-ف-صشت-صسلا

د-عاو-ق مار-ت-حا ةرور-صض ى--ل--ع تدد--صش
يقاولا عانقلا ءادترا كلذ يف امب،ةياقولا
.ينامصسجلا دعابتلاو (ةمامكلا)
يف ددرتلا مدع ى-لإا ن-ي-ن-طاو-م-لا تث-حو
يف ةيئافصشتصسإلا تاصسصسؤوملا نم برقتلا

سسوريفلاب ةباصصإلا سضارعأاب روعصشلا ةلاح
لوانتب ءافتكإلا مدعو مزÓلا جÓعلا يقلتل
تركذو .بيب-ط-لا ةرا-صشت-صسا نود ة-يودألا
اذه نم تلاح تفداصص اهنأا ةبصسا-ن-م-لا-ب
يف ىفصشتصسم-لا ى-لإا او-مد-ق ن-م-م عو-ن-لا
.مهتايح اودقف نم مهنمو ةرخأاتم ةيعصضو
تايون-ع-م نأا،قا-ي-صسلا تاذ ي-ف د-كؤو--تو
،““ةيلاع““ يبطلا هبصشلاو ي-ب-ط-لا ق-ير-ف-لا

ا-ه-ئÓ-مز سضع-ب ة--با--صصإا ى--لإا ةر--ي--صشم
روف لمعلا ىلإا اوداع مهنأا لإا سسوريفلاب
مهقاحتلا نأا ةربت-ع-م،مهتيفاع ةداعت-صسا
تاذب ةدجاوت-م-لا91-ديفوك ةحل-صصم-ب
نع ناك ةيئافصشتصسإلا ةيمومعلا ةصسصسؤوملا

ةقدا-صص ة-ب-غر م-هود-ح-ت ثي-ح،ةعانق
لمكأا ىلع ةليبنلا مهتمهمب مايقلا ةلصصاومل
.هجو
ةحئاجلا روهظ ذنمو هنأا ““ اهلوقب تراصشأا و
يدصسجلا قاهرإلا نم ري-ث-ك-ل-ل ا-ن-صضر-ع-ت
اريبك ارثأا اهل ناك يتلا ةينهملا طوغصضلاو

اهزربأاو،ةحلصصملاب انلمع ةيادب ذنم انيلع
اهلقن وأا لمعلا ءانثأا ىودع-لا ن-م فو-خ-لا
تاطايتحإلا مغر كلذو انبراقأاو انتÓئاعل
.““مايقلا ىلع سصرحن يتلا
ةبوعصص ىلإا،ةثدحتملا تاذ تقرطت امك
مدعو سسوريفلاب باصصملا سضيرملا عانقإا
اهبصسح - سضرفي امم،ةقيقحلا هذهل هلبقت

هعم لماعتلا جلاعملا يبطلا مقاطلا ىلع -
ةياعرلا ري-فو-ت لÓ-خ ن-م سصا-خ ل-ك-صشب
هتدعاصسم ىلإا ةفاصضإلاب،ةمزÓلا ةيحصصلا

روعصشلاو ةيصسفنلا ة-مد-صصلا زوا-ج-ت ى-ل-ع
نييئاصصخأا ةدعاصسمب ةبآا-ك-لاو طا-ب-حإلا-ب
.نييناصسفن
يذلا يدصسجلا فن-ع-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
سصخ-صش فر-ط ن-م ار-خؤو-م ه-ل تصضر-ع-ت

ةروتكدلا تلا-ق،ىصضرملا د-حأل ق-فار-م
يصسفن رثأا تكرت ةثداحلا كل-ت نأا ي-تا-ع-لا

تببصست اهنأا ىلع Óصضف،اهيدل قيمع يبلصس

عارذلا ىوتصسم ىلع ةيدصسج ةباصصإا يف اهل
تافرصصتلا““ ن-م عو-ن-لا اذ-ه نأا ةد-كؤو-م،
تاصسصسؤوملا يمدخ-ت-صسم د-صض ة-ن-ي-صشم-لا
اهتهباجمل تايلآا عصضو يعدتصسي ةيحصصلا
يبطلا مقاطلل لصضفأا لمع فورظ ريفوتل
.““ىصضرملاب لفكتلل
،حياوصس فصسوي بيبط-لا د-كأا،هبناج نمو
ىفصشتصسمب مدلا ةي-ف-صصت ة-ح-ل-صصم سسي-ئر
لمعلا ةلصصاو-م ى-ل-ع،فايصضوب دمح-م
فلتخم ةهباجمو ةحئاجلا هذه ةحفاكمل
هتاذ تقولا يف ازربم،ةيمويلا تايدحتلا
ةحفاكم يف نطاوملا ة-م-ها-صسم ة-ي-م-هأا
طغصضلا ففخيصس امم ،91-ديفوك يصشفت

لÓخ نم كلذو،ةحصصلا يمدختصسم ىلع
ةصصاخ ةياقولا تاداصشرإاو ريباد-ت-ب ذ-خألا

ىودعلا اولقني نأا نكمي نيذلا بابصشلا ةئف
يف نيمدقتملا ةئف نم اميصسل مهتÓئاعل
بب-صسب ة-ن-مز-م-لا سضار-مألا يوذو ن-صسلا
.ةلابمÓلاو راتهتصسإلا
نأا لوقلاب عصضولا حياوصس بيبطلا سصخلو
فواخملا عم لماعتلا ىلإا رطصضم بيبطلا
سضيرملا ىدل سسوريفلا اذه اهريثي يتلا
ةيباجيإلا سصحفلا ةجيتن-ل ه-ل-ب-ق-ت مد-عو
ملقأاتلا ىلع سصرحلا ىلع ةوÓع،انايحأا

.يمويلا يصسفنلا طغصضلا عم
طوطخلاب ةريبك تايحسضت
 ةحئاجلا ةهباجمل ةيمامألا

ةصسصسؤوملا تاذب بيبطلا دكأا،هبناج نمو
ىلع،دهاصشلا لداع دمح-م،ةيئافصشتصسإلا

ءابطأا نم عاطقلا يمد-خ-ت-صسم ة-فا-ك مز-ع
ىلع ةفاظن ناوعأاو نيصضرممو نييئاصصخأا

،اهيلع راصصتنإلا ىتح ةحئاجلا هذه ةبراحم
مقاوطلا اهتمدق يتلا تايحصضتلا اركذتصسم
ةهباجمل ةي-ما-مألا طو-ط-خ-لا-ب ة-ي-ب-ط-لا
،ينÓيك هملاد روتكدلا مهنيب نمو ةحئاجلا
دمحم ىف-صشت-صسم-ب سشا-ع-نإلا م-صسق سسي-ئر
سسوريفل ة-مزألا ة-ي-ل-خ و-صضعو فا-ي-صضو-ب
اذ-ه ه-با-صصأا يذ-لا ة-يلو-لا--ب91-ديفوك
ءادهصشو،هلمعل هتلوازم لÓ-خ سسور-ي-ف-لا
نطولا ربع ةحصصلا يمدختصسم نم بجاولا
يذلا ةريجه نب سصوحب بيبطلا مهيف امب
.ةلقروب ىودعلا ببصسب ارخؤوم يفوت
دهجلا نع نورخآا نوصسرامم ثدحت امك
لÓ-خ ه-ب نو-مو-ق-ي يذ-لا ف--عا--صضم--لا

ةحئاجلا هذه د-صض ة-صسر-صشلا م-ه-ت-كر-ع-م
سصقن ببصسب طابحإلا بنجت مهت-لوا-ح-مو
ةباصصإلا تلاح لدعمو ةيبطلا تاد-ع-م-لا
حاورأا ى-ل-ع نو-م-حر-ت-ي م-هو،ديازتملا

.ةحئاجلا هذه اياحصض
ةحصصلا عاطق ريدم اعد،لصصتم قايصس يفو
نينطاوملا يابل-ب قرا-ط،ةلقروب ةباينلا-ب
دعت يتلا ةياقو-لا ر-ي-باد-ت-ب ماز-ت-لإلا ى-لإا
نم دحلاو ةحئاجلا ءاوتحإل ةليصسو نصسحأا
هحلاصصم““ نأا ةبصسانملاب اريصشم،اهراصشتنا

نأا نكمي ئراط رمأا يأا عم لماعتلل ةدعتصسم
.““ثدحي
882 نع لقي ل ام ة-ل-قرو ة-يلو ي-صصح-تو
لف-ك-ت-ل-ل سصصصخ-م ي-ئا-ف-صشت-صسإا ر-ير-صس

،دجتصسملا سسوريفلا اذ-ه-ب ن-ي-با-صصم-لا-ب
يصساحو ةلقرو تايفصشتصسم ىلع ن-ي-عزو-م
تاذ بصس-ح،تابيطلاو ترق-تو دو-ع-صسم
.لوؤوصسملا
ةتصس كانه ،رصصحلا ل لاثملا ليبصس ىلعو
دمحم ةيئافصشتصسإلا ةصسصسؤوم-لا-ب ح-لا-صصم
91-ديفوك ىصضرمل ةصصصصخ-م فا-ي-صضو-ب
ديصسلا قفو،تاباصصإلا دادعأا ديازت ةجيتن
ىلإا نيدهاج ىعصسن ““ هلوقب افيصضم،يابلب
لبصس زيزعت لÓ-خ ن-م ا-ه-ن-م سصي-ل-ق-ت-لا
ني-ن-طاو-م-لا م-ه-ف-ت لÓ-خ ن-م ة-يا-قو-لا
.““ةيلوؤوصسملاو يعولا حورب مهيلحتو
نم ةحصصلا يمدختصسم ةوعد سصوصصخبو
ارخؤوم تقلطأا ي-ت-لا ن-ي-صضر-م-مو ءا-ب-طأا
ةرخصسملا ةيبطلا مقاوطلا زيز-ع-ت فد-ه-ب
نأا يابلب ديصسلا ركذ، ةحئاجلا ةحفاكمل
،ةلقرو ةيلو ىلع طق-ف ر-صصت-ق-ي ل ر-مألا
راطإا يف جردني ىعصسملا اذه نأا رابتعاب
-02 مقر يذيفنتلا موصسرملا ماكحأا قيبطت
ددحي يذلا0202 سسرام42 يف خرؤوملا07
راصشتنا نم ةياقولل ةيلي-م-ك-ت-لا ر-ي-باد-ت-لا

.هتحفاكمو انوروك سسوريف
لك ةوعدل ءادنلا ددجن انرودب نحن ““ دكأاو
نو-ع-لا د-ي د-م ى--ل--ع ةرد--ق--لا ه--ل ن--م
عاطقلا حلاصصم ىلإا مدقتلاب ةد-عا-صسم-لاو
فوفصصلا يف مهئÓمزب قاحتلإلا لجأا نم
اقفو دجتصسملا سسوريفلا ةهجاومل ىلوألا
.““اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلا

فلأا036 نم غيلبت فلأا781 ..نمأا
يحسصلا رجحلا ريبادت نع ةملاكم

فلأا036 نم ديزأا ين-طو-لا ن-ملا ى-ق-ل-ت
رهصشأا ةثÓ-ث-لا لÓ-خ ة-ي-ف-تا-ه ة-م-لا-ك-م
اهنم ،ةيناجملا اهطو-ط-خ ر-ب-ع ةر-ي-خألا

ةفلتخم تاغÓبب قلعتت ةملاكم116.781
رجحلا ريبادتب لÓخإلا اهيف امب ةعونتمو
،ةطرصشلا ظفاحم هدكأا ام بصسح ،يحصصلا
.لامك يلاو
جما-نر-ب-لا ي-ف ثد-ح-ت-م-لا تاذ ح-صضوأاو
عو-صضو-م لو-ح ““م-ي-م-صصلا ي-ف““ ي--عاذلا

ن-مأÓ-ل ة-ي-لا-صصتلا م-ئا-عد-لا ة-م-ها-صسم
دحلاو يراوجلا لمعلا زيزعت يف ينطولا

تاعاق““ نأا ،انورو-ك سسور-ي-ف ي-صشف-ت ن-م
بارتلا ربع ين-طو-لا ن-مأÓ-ل تا-ي-ل-م-ع-لا
ةملاكم فلأا036 نم ديزأا تقلت ينطولا

ربع ةريخألا رهصشأا ةثÓثلا لÓخ ةيفتاه
ةملاكم116.781 اهنم ةيناجملا اهطوطخ
اهيف امب ةعونتمو ةفلتخم تاغÓبب قلعتت
اهونم ،““يحصصلا رجحلا ريبادتب لÓخإلا
وأا نيلعافلا فلتخم عم قيصسنتلا ةيمهأاب»ـب

ةهباجمل يندم-لا ع-م-ت-ج-م-لا تا-ي-ع-م-ج
ةجرد عفرو ةيعامتجلا تافآلا ف-ل-ت-خ-م
.““نطاوملا ىدل ينمألا يعولا
ة-م-ها-صسم““ ى-لإا لوؤو-صسم-لا سسف-ن را--صشأاو
ةيريدملل ةيلا-صصتلا م-ئا-عد-لا ف-ل-ت-خ-م
خيصسرتو ءانب يف ينطو-لا ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا
لمعلا زيزعتو نطاوملا ىدل غيلبتلا ةفاقث
ءار-صضخ-لا ما-قرألا لÓ-خ ن-م يراو-ج--لا
عجنأا نم ربتعت ي-ت-لا71و8451 ةطرصشلل
يناعم مجرتت يت-لا ة-ي-لا-صصتلا تاو-ن-ق-لا
.““ةيعمتجملاو ةيراوجلا ةبراقملا

ميصسن ةطرصشلا ديم-ع قر-ط-ت ،ه-ت-ه-ج ن-م
يذلا يجولونكتلا رو-ط-ت-لا ى-لا ة-نا-طو-ب

لاصصتÓل ةديدج ط-ئا-صسو زور-ب ه-ب-حا-صص
ىلا اريصشم ،تنرتنلا ةكبصش ربع لصصاوتلاو
تلمع ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا نأا

هذه عم ةيلاصصتلا اهتاودأا في-ي-ك-ت““ ى-ل-ع
لاج-م ي-ف سضو-خ-لا ا-ه-ن-مو تار-ي-غ-ت-لا

ي-ت-لا ي-عا-م-ت-جلا ل-صصاو-ت-لا تا-صصن--م
عمتجملا حئارصش لك بط-ق-ت-صست تح-ب-صصأا
.““ةيرمعلا تائفلا لك نمو
يتلا رطاخملا““ ىلإا لوؤوصسم-لا سسف-ن ه-ب-نو
ءيصسلا لامعتصسلا ن-ع بتر-ت-ت نأا ن-ك-م-ي
راصشتنا اهنمو ةيلعا-ف-ت-لا ع-قاو-م-لا هذ-ه-ل
ءارو قا-ي-صسنلا وأا ة-طو-ل-غ-م-لا را--ب--خألا
يذلا نهارلا فرظلا يف ةصصاخ ،ةعاصشإلا
.““يئانثتصسلا يحصصلا عصضولا هزرفأا

11 عقاولا نم

هتايلوؤوسسمل عراسشلا لهاجتو انوروك ةحئاج رارمتسساو قاهرإلا نوهجاوي

 اهدحول قفسصت ’ ةيبطلا مقاوطلا يديأا
 تايونعملل طبثم ةياقولا ريبادتب نينطاوملا ضضعب ة’ابم’و نواهت ^

ةلسصاوم نم مهنيكمتل ةيرورسض نم رثكأا ةبانعب91-ديفوك زكرم ربع انوروك سسوريفب نيباسصملا ىسضرملاب لفكتلا ىلع رهسست يتلا ةيبطلا هبسشو ةيبطلا مقاوطلا ةدناسسم دعت
.زوزع ةينغ ،ةيناسسفنلا ةبيبطلا91-ديفوك لوح ينهملا طسسولا يف ةيسسفنلاو ةيبطلا ةدعاسسملا ةقرف وسضع هنع تبرعأا امك ةمئاق لازت ل ةحئاجلا نأاو ةسصاخ ءابولل يدسصتلا

عمتÛا مسسق ^
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ةديدع ةلئضسأا يبيللا عضضولا تاÒغ-ت-م حر-ط-تو ^
ةيكÎلا تاقÓعلاو ،ايب-ي-ل ‘ ي-كÎلا رود-لا نأا-ضشب
دهع ¤إا ةيخيراتلا اهروذج برضضت يتلا ةيبيللا
ةضساضسلا سضعب عجري ثي-ح ،ة-ي-نا-م-ث-ع-لا ة-لود-لا
مهيدل نأا ¤إا ايبيل ‘ ايكرت دوجو ببضس كارتأ’ا
ةديدج ةلود““ اوضسيل مهنأاو ،““ايبيل عم اÁدق اخيرات““
005 نم Ìكأا انيدلو ،ايبيل ¤إا ةبضسنلاب ةيبنجأا وأا

مضساب قطانلا بضسح ،““كÎضشŸا خيراتلا نم ةنضس
نأا فاضضأا يذلا ،نلاك ميهاربإا ،ةيكÎلا ةموك◊ا
عم““ قافت’ا-ب نا-ك هدÓ-ب ن-م ير-ك-ضسع-لا م-عد-لا
ملعيو ،اهنم بلطبو ،ةيعرضشلا ةي-ب-ي-ل-لا ة-مو-ك◊ا
‘ تاونضس ذنم لمعت ةيكÎلا تاكرضشلا نأا عيم÷ا
ّ” كا-ن-ه بر◊ا ن-م Úبا-ضصŸا نأا ا-م-ك ،ا-ي-ب-ي-ل

يقل-ت نو-ل-ضصاو-ي نآ’ا ¤إاو ،ا-ي-كر-ت ‘ م-ه-جÓ-ع
.““جÓعلا

تاقÓعلا خيرات ‘
ةلحرم ¤إا ةيبيللا ةيكÎلا تاقÓع-لا روذ-ج دو-ع-ت
›اهأ’ا دجنت-ضسا Úح ،ا-ي-ب-ي-ل-ل Êا-ب-ضسإ’ا وز-غ-لا
2551 ماع ‘ ةينامث-ع-لا ة-لود-لا-ب ه-ل نو-موا-قŸا

Ÿب رير– ‘ مهتدعاضسÓةيبلت تنّضشدو ،هنم مهد
تلخد ،ةيخيرات ةظ◊ مهبلط ةينا-م-ث-ع-لا ة-لود-لا

عم ةرضشابŸا ةقÓعلا ‘ ًاديدج ًاروط ايبيل اهيف
‘ مهم رود مهل ناك نيذلا كار-تأ’ا Úي-نا-م-ث-ع-لا
يبرعلا برغŸا نادلب اهعمو ،ا-ي-ب-ي-ل ن-ع عا-فد-لا
،اهيف ة-ي-مÓ-ضسإ’ا ةدا-ي-ضسلا ة-يار ت–و ،ىر-خأ’ا

ًايضسايضس ًانايك ،تقولا كلذ ‘ ،ايبيل تلّكضش ثيح
ماق مث ،يللنامرقلا دهعلا ‘ اضصوضصخو ،Óًقتضسم
لÓخ ايبيل ‘ ةلودلا سسضسأا ثيدحتب نوينامثعلا

تضضّرعت امدنعو .ةينامثعلا تاميظن-ت-لا ة-ل-حر-م
نوينامثعلا لضسرأا ،›اطيإ’ا لÓ-ت-ح’ا ¤إا ا-ي-ب-ي-ل
،1191 ماع ‘ ايبيل نع عافد-لا ل-جأا ن-م م-ه-تاو-ق
،اضشاب رونأا ةيكÎلا تاو-ق-لا كل-ت سسأار ى-ل-ع نا-كو
ي-كÎلا بدأ’ا ي-ف-ت-ح-يو .لا--م--ك ى--ف--ط--ضصمو
يذلا ،يضسونضسلا دمحأاب يفتح-ي ا-م-ك ،Úم-ضس’ا-ب

لÓقتضس’ا برح ‘ ةكراضشملل كاذنآا ايبيل نم ءاج
نامثع Òمأ’ا نع ًاضصضصق كارتأ’ا يوريو .ةيكÎلا

دنع ايبيل ‘ لاتقلا ةهبج دوقي ناك يذلا ،يداؤوف
نايلطلا لتحا نأا دعبو .ةينامثعلا ة-لود-لا را-ي-ه-نا
،ةيقرضشلا ةقطنŸا ‘ ةيبيل ةموكح تلكضشت ،ايبيل

باّتك ركذيو .ايكرت ‘ ميقي ناك اهتايضصخضش مظعم
ةكلمŸا تلكضشت امدنع هنأا رخفب كارتأا نوخّرؤومو
ةرايز لوأا نإاف ،Úيلاطيإ’ا ءÓج دع-ب ة-ي-ضسو-ن-ضسلا

،ايكرت ¤إا تناك يضسونضسلا سسيردإا كلملل ةيجراخ
لوأا ولغوأا لوك هللا دعضس يكÎلا نوكي نأا بلطو
Ú 9491ب ةيبيللا ةكلمŸا ةموكح ‘ ءارزولل سسيئر
.2591و
بÓقنا دعب ًاروتف ايبيلو ايكرت Úب ةقÓعلا تفرعو
ةكلمŸا ىلع ءاضضقلاو ،يضسونضسلا كلŸا ىلع9691
¤إا كاذنآا لقتنا يضسونضسلا نأا اضصوضصخ ،ة-ي-ب-ي-ل-لا
ةضساضسلل ًاجرح كلذ لكضشو ،نانويلا نم ًامداق ايكرت
ايبيل لّو– ع-م م-ه-ي-طا-ع-ت ‘ سسك-ع-نا ،كار-تأ’ا

نم تاÎف نيدلبلا تاقÓع تدهضش مث .ةيروهمج
ع-جاÎلا ن-م ىر--خأاو ،ة--قاد--ضصلاو ل--ضصاو--ت--لا
،ءادعلاو رتوتلا ّدح ¤إا لضصت ⁄ اهنكل ،ةعيطقلاو

ةلحرŸا Èتعا ‘اذقلا رمعم نأا نم مغرلا ىلع
هفضصوو ،ي-ب-ن-جأا لÓ-ت-حا ة-ل-حر-م ة-ي-نا-م-ث-ع-لا
›اطيإ’ا لÓتح’ا لثم ،سضي-غ-ب-لا را-م-ع-ت-ضس’ا-ب
.Êابضسإ’ا وزغلاو
تأادب ،نيرضشعلا نرقلا تاينيعب-ضس ف-ضصت-ن-م ع-مو
Èع ،اهتعيبط ¤إا دوعت ةيبيللا ةي-كÎلا تا-قÓ-ع-لا
ماربإاو ،نيدلبلا Úب ةيرازولا تارايزلا سضعب لدابت

براقت-لا تاو-ط-خ تعرا-ضست م-ث ،ة-يراŒ دو-ق-ع
،تاينيعضستلا ة-ياد-ب ذ-ن-م يدا-ضصت-ق’ا لدا-ب-ت-لاو
ةيكÎلا تاكرضشلا تلضصحو .1102 ماعلا ¤إا ً’وضصو

‘ ةيتحتلا ىنبلا تاعورضشم ‘ ةمهم دوقع ىلع
‘ نيدلبلا Úب يراجتلا لدابّتلا مجح لضصوو ،ايبيل

تغلب اميف ،ر’ود تارايلم01 ةبارق ¤إا0102 ماع
51 وحن ءانبلا عاطق تارامثتضساو تاعورضشم ةميق
.ر’ود رايلم

 ةروثلا نم فقوŸا
دّدرت تاظ◊ ةيكÎلا ةيضسايضسلا فقاوŸا تفرع
عم ادب امك ،ةيبرعلا تاروثلا لايح ةديدضش كابتراو
ماع-لا ‘ ““ر-ياÈف71 ةروث““ ،ةيبيللا ةرو-ث-لا ة-ياد-ب
ل-خد-ت  يأا كار-تأ’ا ةدا-ق--لا سضرا--ع Úح ،1102
ءارزولا سسيئر سضرع مث ،ايبيل دضض ›ود يركضسع

ديقعلا ىدل ةطاضسو ،ناغودرأا بيط بجر ،هنيح ‘
.رانلا قÓطإا فقو ىلع قفاوي يك ‘اذقلا رمعم
فرط-لا سصر-ح كلذ ‘ سسا-ضسأ’ا كّرÙا نا-كو
ناك ثيح ،ايبيل ‘ ه◊اضصم ةيامح ىلع يكÎلا
Úينفلاو لامعلا نم يكرت فلأا52 ›اوح دجوي
ةكرضش يتئام نم Ìكأا دوجو بناج ¤إا ،كارتأ’ا
نوضضفري اوناك كارتأ’ا ÚلوؤوضسŸا نك-لو .ة-ي-كر-ت
ئدابŸا ىلع ةيكÎلا حلاضصŸا نومّدقي مهنإا لوقلا

نأا عم ،ةيبرعلا تاروث-لا ة-جو-م ن-م م-ه-ف-قو-م ‘

حلاضصŸا نم ةلمج Úب ًاطÓتخا تفرع مهفقاوم
.ئدابŸاو
اينبم ةيبيللا ةروثلا ةيادب عم يكÎلا فقوŸا ناكو

ديرت ’ ةموك◊ا تناك ذإا ،ةلخادتم تاباضسح ىلع
يركضسع-لا ل-خد-ت-لا ‘ ة-كرا-ضشم ةو-ق ر-ه-ظ-ت نأا
ئدابمو تادّدfi فلاخي هنوك ،ايبيل ‘ يجراÿا
تاروثلا لايح ةي-جراÿا ا-ه-ت-ضسا-ي-ضسل ا-ه-ت-ع-ضضو
‘ ًامزاح يكÎلا فقوŸا نا-ك كلذ-لو ،ة-ي-بر-ع-لا
يضسلطأ’ا لامضش فل◊ يركضسع-لا ل-خد-ت-لا سضفر
بلاط ،يبيللا ع-ضضو-لا مزأا-ت ع-م ن-ك-لو .(و-تا-ن-لا)
بلاطم عم بواجتلاب ‘اذقلا كارتأ’ا نولوؤوضسŸا
نأا اوÈتعاو ،ف-ن-ع-لا ماد-خ-ت-ضسا مد-عو ،بع-ضشلا

ايكÎل ةينطولا حلاضصŸا اهدّد– ا-ي-كر-ت ف-قاو-م
اوقفاوو اوداع كارتأ’ا نأا Òغ .رخآا ءيضش يأا لبق
،ةيبرغلا ظوغضضلا Òثأات ت– ““وتانلا““ لخدت ىلع
تاي-ل-م-ع-لا ‘ ا-ي-كر-ت ة-كرا-ضشم مد-ع او-طÎضشاو
‘ تذخأا ،ًةطاضسو ايكرت تحرط م-ث .ة-ير-ك-ضسع-لا
اهيف اÃ ،يبيللا عمتÛا تانو-ك-م ل-ك را-ب-ت-ع’ا
ةيباين تاباختنا ¤إا تعدو ،هتلئاع دارفأاو ‘اذقلا
⁄و ،ةيبيللا فارطأ’ا لوبق قلت ⁄ اهنكل ،ةيضسائرو
تدادزا لب ،›ودلا مامته’ا نم ا-ه-ب-ي-ضصن ذ-خأا-ت
لعج ام ،ةيكÎلا ةموك◊ا ىلع ةيبرغلا طوغضضلا

ثيح ،Òغتي ايبيل ‘ ةمزأ’ا لا-ي-ح ةر-ق-نأا ف-قو-م
ينطولا سسلÛا ‘ ءاضضعأا ع-م لا-ضصت’ا-ب تأاد-ب
عطق ¤إا كلذ يدؤوي نأا نود نم ،يبيللا ›اقتن’ا
يكÎلا فقوŸا روطت مث .‘اذقلا عم ت’اضصت’ا

¤إا كارتأ’ا نولوؤوضسŸا ها-عد Úح ،ا-ي-ب-ي-ل لا-ي-ح
سسلÛا سسي-ئر ¤إا ةو-عد او-ه-جوو ،ي--ّح--ن--ت--لا
ةرايزل ،ليل÷ا دبع ىفطضصم ،يب-ي-ل-لا ›ا-ق-ت-ن’ا
نم ثلاثلا ‘ ،سسلÛاب ايكرت تفÎعا مث .ةرقنأا
.يبيللا بعضشلل ًايعرضش Óًث‡ هفضصوب1102 ويلوي
،كارتأ’ا ةضساضسلا زّكر ،‘اذقلا ماظن طوقضس دعبو

نأا ىلعو ،ةيبيللا يضضارأ’ا ةدحو ىلع ،مهباطخ ‘
.يبيللا بعضشلا حماطم يضسايضسلا Òيغت-لا ق-ق-ح-ي
ا-ي-كر-ت ءارزو سسي--ئر راز ،È 1102متب-ضس61 ‘و
سسيئر ىقتلاو ،يزاغنبو سسلبارط ،ناغودرأا ،كاذنآا
تنا-كو .هءا-ضضعاو ي-ن-طو-لا  ›ا-ق-ت-ن’ا سسلÛا
،ةيبيللا ةروثلل يكÎلا معدلا ىلع ًارضشؤوم ةرايزلا
.ديد÷ا يبيللا عضضولاب مامته’ا ىلعو
ايبيل عم ةيداضصتق’ا اهتقÓع ةداعتضسا ايكرت تلواحو
ةيزكرم ةموكح ةدناضسمو ،رارقتضس’ا معد ةباوب نم
حلاضصŸاب ترضضأا يتلا ىضضوفلا ءا-ه-نإا ى-ل-ع ةردا-ق
¤إا ،اهدقع طارفناو ةلودلا رايهنا نكلو ،ةيكÎلا

بئاتكلاو ةيوايضشيلŸا تاعو-مÛا را-ضشت-نا بنا-ج
ة-ي-لود-لا ة-ي-جراÿا تÓ-خد-ت-لاو ،ة-ي-ل-ئا-ضصف--لا
ايبيل لّو– ¤إا هلك كلذ ىضضفأا ،ايبيل ‘ ةيميلقإ’او
مايق دعب اضصوضصخ ،›ودو يميلقإا عارضص ةحاضس ¤إا
ةيركضسع ةيلمعب Îف-ح ة-ف-ي-ل-خ د-عا-ق-تŸا ءاو-ل-لا
ماع ةيادب ‘ دÓبلا برغ قطانم ى-ل-ع ةر-ط-ي-ضسل-ل
قافولا ةموكح تاوق معد ¤إا ايكرت تلامو ،4102
¤إا لضصوتلا دعب ،اهل ةمعادلا ةيركضسعلا لئاضصفلاو
تاÒخضصلا ‘ عuقُو يذلا يبيللا يضسايضسلا قافت’ا
أادبو .È 5102مضسيد ‘ ،ةي‡أا ةياعر-ب ،ة-ي-بر-غŸا
دعب ،ًاينلع اًعباط ذخأاي ي-كÎلا ير-ك-ضسع-لا م-عد-لا
‘ ،ينطولا قافولا ةموكحو ةيكÎلا ةموك◊ا عيقوت
نواعتلا نأاضشب مهاف-ت ي-تر-ّكذ-م ،È 9102مفو-ن72
ةيرحبلا قطانŸا ىلع ةدايضسلاو يركضسعلاو ينمأ’ا

.طضسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا ‘
ايبيل ةيمهأا

،ةيئانثلا تاقÓعلا ةيخ-يرا-ت ن-ع ر-ظ-ن-لا فر-ضصب
ةلود ،ةيكÎلا حلاضصŸاو تاباضس◊ا ‘ ،ايبيل Èتعت

اهل نّيع يتلا لود-لا ل-ئÓ-ق ن-م ّد-ع-ت ذإا ،ة-م-ه-م
،4102 ربوتكأا ‘ ًاضصاخ ًاثوعبم ناغودرأا سسيئرلا
ةبضسنلاب اهتيمهأاو ايبيل ةناكم فضشكي يذلا رمأ’ا
ةينمأاو ةيضسايضسو ة-يدا-ضصت-قا ح-لا-ضصم ة-ل-م-ج ¤إا
ةيبرعلا تاروثلا نادلب دحأا اهفضصوب ،اهيف ايكÎل
¤إا ةفاضضإا ،طضسوتŸا سضيبأ’ا رحبلا ىلع ةلطŸا
.ةيقيرفأ’ا ةّراقلا ¤إا تاباوبلا ىدحإا لكضشت اهنأا
دعت ايبيل نإاف ،ةيضسايضسوي÷ا اهتيمهأا نع Óًضضفو

،ايقيرفأا ‘ طفن يطايتحا Èكأا كلت“ يتلا ةلودلا
ةبضسن لكضشيو ،ليمر-ب را-ي-ل-م04 ›اوحب رد-ق-يو
¤إا ة-فا-ضضإا ،يŸا-ع-لا ي-طا-ي-ت--ح’ا ن--م 67.3%
مدق نويليرت6.45 ›اوحب رsدقُت زاغ تايطايتحا

ايبيل ‘ ايكÎل ةقلعم تاعورضشم كانهو .بعكم
حومط بنا-ج ¤إا ،Ìكأاو ر’ود را-ي-ل-م91 اهتميق
ةيلمع ‘ ىÈك عيراضشم ذيفنتب ةيكÎلا تاكرضشلا
ةيكÎلا حلاضصŸا زواجتت كلذلو .ايبيل رامعإا ةداعإا

نم ًاءزج لكضشتل ،ةيداضصتق’ا حلا-ضصŸا ا-ي-ب-ي-ل ‘
رود ةدايز ¤إا ةfiاطلا ،ة-ي-كÎلا ة-ي-ج-ي-تاÎضس’ا
ىوق عم سسفانتلا قايضس ‘ اهتناكمو اهذوفنو ايكرت
ايلاطيإاو اضسنرف اهنمضض نم ،ىرخأا ةيميلقإاو ةيلود
سصÈقو ل-ي-ئار-ضسإاو تارا-مإ’او ر-ضصمو ا-ي--ضسورو
ت’واfi نم ىضشخت ايكرت نأا اضصوضصخ ،نانويلاو

تايمك ىلع ةضسفانŸا نم ا-هدا-ع-ب-ت-ضساو ا-ه-لز-ع
ضشَتكŸا ةÒبكلا ا-هدراو-مو ة-قا-ط-لا ةقطنم ‘ ةفَ

تانويليرت5.3 ›اوحب ةردقŸا ،طضسوتŸا يقرضش
نم ليمرب رايلم7.1و يعيبطلا زاغلا نم بعكم Îم
سسفانتلا ناديم ايكرت لوخد ¤إا ةفا-ضضإا .ط-ف-ن-لا
رز÷ا سضعب ىلع ةدايضسلا ىلع عازنلاو يخيراتلا

.نانويلا عم طضسوتŸا رحبلا ‘
تايقافتلا ةيمهأا

،ايبيل ‘ يميلقإ’او ›ودلا ل-خد-ت-لا داد-ت-ضشا ع-م
،9102 ليربإا علطم ،Îفح ة-ف-ي-ل-خ لاÔ÷ا ن-ضشو

دايدزاو ،سسلبارط ةمضصاعلا ىلع ةيرك-ضسع ة-ل-م-ح
قطانم ‘ ةماهلا ةقاطلا ىلع سسفانتلاو تارتوتلا

سصÈقو ليئارضسإا نم لك تدقع ،طضسوتŸا يقرضش
Èع ،ةقطنŸا هذه سصخت تام-ها-ف-ت ،نا-نو-ي-لاو
هنم تدعبُتضسا ،طضسوتŸا يقرضش زاغ ىدتنم ءاضشنإا
عيقوت ¤إا كارتأ’ا ةضساضسلا عفد يذلا رمأ’ا ،ايكرت

ةموكح عم ةيرحبلاو ةينمأ’ا مها-ف-ت-لا ي-تر-كذ-م
ةبضسنلاب ةÒبك ةيمهأاب ناتيقافت’ا تيظحو .قافولا
نارفوتو ،يراقلا اهفرج ناعّضسوت امهنأ’ ،ايكرت ¤إا
يقرضش ‘ اهذوفنل Êوناقلاو يضسايضسلا ءاطغلا اهل
حيبت ةينمأ’ا ةي-قا-ف-ت’ا نأا ا-ضصو-ضصخ ،ط-ضسو-تŸا
دعاوق ةماقإاو ةيبيللا ءاو-جأ’ا ماد-خ-ت-ضسا ا-ي-كÎل

رمأ’ا ،ةيميلقإ’ا ايبيل هايم ¤إا لوخدلاو ةيركضسع
تاوق حلاضصل نزاوتلا ةداعإا نم ايكرت نّكم يذلا

(نوضصو) ءاقبب اهدوجو طبتري يتلا قافولا ةموكح
.ايبيل عم اهتاقÓعو ايكرت حلاضصم
تاباضسحو ،ةيئانثلا تا-قÓ-ع-لا ن-م م-غر-لا ى-ل-عو
‘ ،ا-ي-كر-ت تلوا-ح ،تا-ي-ج-ي-تاÎضس’او ح-لا-ضصŸا
›ودلا عارضصلا ‘ ًافرط نوك-ت نأا ب-ّنŒ ،ة-ياد-ب-لا
ل◊ا ةرورضضب يدانت تناكو ،ايبيل ىلع ي-م-ي-ل-قإ’او
قفاوتلا أادبم قفو يلخادلا عارضصلا ءاهنإاو ،يضسايضسلا
دعب تامزأ’او عار-ضصلا تارو-ط-ت ن-ك-لو ،ي-ن-طو-لا
ة-عرا--ضصتŸا فار--طأ’ا لو--ب--ق مد--عو ،ةرو--ث--لا
ًافرط اهتلعج ،ةي‡أ’ا ة-ي-ضسا-ي-ضسلا تا-ي-قا-ف-ت’ا-ب

ىلع تÓخدتلا رضصتقت ⁄ ثيح ،عارضصلا ‘ Óًخدتم
تÓخدت كانه لب ،ةيبرع-لا ة-ي-م-ي-ل-قإ’ا فار-طأ’ا
.ايبيل ‘ ةيكÒمأاو ةيلاطيإاو ةيضسنرفو ةيضسور
’إا يبيللا نأاضشلا ‘ ةلخدتŸا فارطأ’ا ثÎكت ’و
ديطوتب نوينعم نوي-بوروأ’ا-ف ،عار-ضصلا ج-ي-جأا-ت-ب
Òغ نيرجاهŸا قفدت عنم لجأا نم مهنيب نواعتلا
ةيبيللا دود◊ا ةبقارÃ ًاÒثك نومتهيو ،Úيعرضشلا

ةحلضسأا لاخدإاب حامضسلا مدع-بو ،ًار-ح-بو ًار-بو او-ج
‘ سسورلا رمتضسي امنيب ،ا-ه-نو-ل-ضسر-ي ي-ت-لا ىو-ضس
ةفاضضإا ،تÓتاقم مهلاضسرإا Èع ،يركضسعلا مهلخدت
يتارامإ’او يرضصŸا معدلاو ،Ôغاف ةقزترم ¤إا

.قافولا ةموك◊ ةضضهانŸا فارطأÓل رمتضسم
‘ ةلخدتŸا ةيجراÿا فارطأ’ا ىدل نأا ودبي ’و
لضصوتلا ‘ ةيلعفلا ةبغرلاو ةدارإ’ا يبيللا نأاضشلا
ىلع قفاوتلا Èع ،ايبيل ‘ عارضصلا ءاهنإ’ لح ¤إا
ف-قو ‘ Úي-ب-ي-ل-لا ة-ب-غر ق-ق– ٍة-لدا-ع ٍة-يو-ضست

ة--يدا--ضصت--ق’ا ا--ه◊ا--ضصم نأ’ ،م--ه--تا--نا--ع--م
.يبيللا بعضشلا حلاضصم زواجت-ت ة-ي-ضسا-ي-ضسو-ي÷او
‘ فقوتلل ًاحضشرم ايبيل ىلع عارضصلا سسيل كلذل
.بيرقلا روظنŸا

ششوك رمع ^

تايجيتارتسس’او حلاسصملا .. رسضاحلاو يسضاملا نيب ةيبيللا ةيكرتلا تاقÓعلا
دعاقتملا ءاوللا تاوق رقهقت باشسح ىلع ،سسلبارط ةمشصاعلا يف ينطولا قافولا ةموكح تاوق حلاشصل ىوقلا نيزاوم يف ًاريبك ًاريغت ،اريخأا ،ايبيل يف يركشسعلا عشضولا دهشش

مهأا دوعتو .ةيجيتارتشسإلا ترشس ةنيدم هاجتاب مّدقتلا قافولا ةموكح تاوق لشصاوت اميف ،يبيللا برغلا يف اهترطيشس تحت تناك ةديدع قطانم اهتراشسخو ،رتفح ةفيلخ
ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئرو ،ناغودرأا بيط بجر ،يكرتلا سسيئرلا عقو نأا دعب اشصوشصخ ،اهل مدُق يذلا قافولا ةموكح تاوقل يكرتلا معدلا ىلإا يناديملا ريغتلا اذه تايثيح
ثيح ،نيدلبلا نيب ةيرحبلا ةيحÓشصلا قطانم ديدحتب ةيناثلاو ،يركشسعلاو ينمألا نواعتلاب ىلوألا قلعتت ،يشضاملا ربمفون72 يف ،مهافت يتركذم وأا نيتيقافتا ،جارشسلا زئاف
شسحت رهظأاو ،سضرألا ىلع ىوقلا نيزاوم يف ًايعون ًاريغت ثدحأا يذلا رمألا ،ةيبيللا ةموكحلا تاوق ىلإا ةيركشسع تادعاشسم كلذ لظ يف ايكرت تمدق ةيركشسعلا تاردقلا يف ًانّ
.يوجلا قوفتلا يف ًاديدحتو ،قافولا ةموكحل

 اكيوÎسسيÒبلاب رّكذت ةدحتŸا تاي’ولا ثادحأا
يتيفوسسلا دا–’ا ‘

لوح ““دايلغزف““ ‘ ،افوروفيكين ايروتكيف تبتك ^
نأا لامتحاو ،اك-ير-مأا ‘ تا-جا-ج-ت-ح’ا ة-ع-ي-ب-ط

.ةرطيضسلا جراخ ىضضوف ¤إا لوحتت
ءا-م-ل--عو نو--خرؤوŸا سسرد--ي :لا--قŸا ‘ ءا--جو
تابارطضض’ا ةرهاظ طاضشنب نويكيرمأ’ا عامتج’ا

.ةدحتŸا تاي’ولا ‘
تاهجاوم حط-ضسلا ¤إا دو-ع-ت ،ÚخرؤوŸا بضسح-ب-ف
.رارمتضساب ،ةيقرعلا ي-ضضاŸا نر-ق-لا تا-ي-ن-ي-ت-ضس
تار-ها-ظŸا ن-م ة-جو-م تحا-ت-جا ،ا-ه--ن--ي--ح--ف
امو .اكيرمأا ءاجرأا عيمج ةطرضشلا عم تاكابتضش’او
ىدضص Ìكأ’ا يه ةيقر-ع-لا تا-ه-جاوŸا كل-ت تلاز

.مويلا ىتح
انركذت ةيقرعلا ةي-ضضاŸا تاو-ن-ضسلا تا-ماد-ضص نإا
عمو .مويلا ةيرا÷ا ““ةمهم دوضسلا ةايح““ ـب ةدضشب
‘ تاجاجتح’ا ةدن-جأا Úب تا-فÓ-ت-خ’ا-ف ،كلذ
ىدتقا دقف .ةحضضاو ةيلا◊ا ةدنجأ’او تاينيتضسلا
رثول نترام ،Úضضفتنمل-ل ي-جو-لو-يد-يإ’ا م-ي-عز-لا
¤إا ايرضصح اعدو ،لاثمك ،يدناغ ا“اهŸاب ،غنيك
.ةيفنعÓلا ةمواقŸا

¤إا ةدوعلا ىلع Úيكيرمأ’ا غنيك ثح ،عقاولا ‘
.ةيرضصنعلاو لضصفلا نع يلختلاب ،ةيقيق◊ا مهميق
دا–’ا ‘ ىر--ج اŸ ا--ه--با--ضشم ه--ل--ك كلذ نا---ك
رعضش ثيح ،يضضاŸا نرقلا تاينيتضس ‘ ،يتيفوضسلا

ةرو-ث-لا ن-م ¤وأ’ا تاو-ن-ضسلا ¤إا Úن◊ا-ب سسا-ن-لا
.““ةينينيللا ميقلا““ ¤إا ةدوعلاب اوملحو
انركذت ةدحتŸا تاي’و-لا ‘ مو-ي-لا ثاد-حأا ن-ك-ل
،” امدنع ،ةيضسورلا اكيوÎضسيÒبلا ةياهنب لعفلاب

ةراضض◊ا ثرإا لماك Òمدت ،يتامولعŸا لاÛا ‘
ةعامج نم نوبغاضشŸا مه اهف .ابيرقت ةيتيفوضسلا
قلعتي ام لك Òمدت نولواحي ““ةمهم دوضسلا ةايح““
سسوبمولوك نم اءدب ،اكيرمأا ‘ ءاضضيبلا ةراضض◊اب
.تلفزور يديت ¤إا ’وضصو
مÓعإ’ا لئاضسو عيمج ،تايني-ت-ضسلا فÓ-خ ،مو-ي-لا
‘ كيكضشتلاو .مهبناج ¤إا فقت ابيرق-ت ة-ي-ب-ع-ضشلا
تحبضصأا دقف .ليحتضسم رمأا نيرهاظتŸا ةيقحأا
ةيلومضش ماعلا يأارلا ىلع ةيتامو-ل-عŸا ةر-ط-ي-ضسلا

.اما“
قوبضسم Òغ يرضصنع ماضسقنا ¤إا يدؤوي ،هلك اذهو

.دÓبلا ‘
دضض تاجاج-ت-ح’او بير-خ-ت-لا لا-م-عأا تنا-ك اذإا
،لاثŸا ليبضس ىلع ،ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ةطرضشلا
ينعي اذهف ،2991 وأا8691 ماعلا ثادحأا نم ةخضسن
تا-با-خ-ت-ن’ا د-ع-ب ،ف-يرÿا ‘ د-م-ه-ت-ضس ا--ه--نأا
هجاوتضسف ،اديدج ائيضش تناك اذإا امأا .ة-ي-ضسا-ئر-لا
.ةرطيضسلا جراخ ىضضوف اكيرمأا

““مويلا ايسسور““ نع ^
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31 ‘اقثلا
ÊوÎكلإلا اهعقوم ىلع يصضاÎفا سضرعم ‘

 ضضرعم ‘ ،ةيرئاز÷ا ةياب تاحول
توÒب ‘ ةيكيرمألا ةعما÷ا

هتقلطأا يذلا ÊوÎكللا ينفلا سضرعŸا ‘  ،ةياب ،ةلحارلا ةيرئاز÷ا ةليكصشتلا ةنانفلا تاحول رصض–
تاءارجإا ببصسب راّوزلا مامأا اهقاور باوبأا تقلغأا نأا دعب ،اهعقوم ىلع توÒب ‘ ةيكيرمألا ةعما÷ا
.انوروك ةحئاج نم ةياقولا

ـه1441ةدعقلا وذ01ـل قفوŸا م0202ةيليوج1 ءاعبرألا

ةياب ،تاحول نم اشضعب عقوŸا سضرعو ^
fiةئيبلا ليشصافت لقنت ي-ت-لا ،ن-يد-لا ي-ي

ءاشسنلا ةايح رهاظمو ،ةيرئاز÷ا ةيورقلا
ءاشسن :تاينيشسمÿا رئازج ‘ تاطيشسبلا
لم– ،ةششكرزمو ةنولم ةيديل-ق-ت ة-شسب-لأا-ب
ج-ي-شسن-لا ‘ ا-ه-ي-ل-ع فرا-ع-ت-م فرا--خز
رويط ¤إا ةفاشضم ناولأاو ،يوديلا يديلقتلا
.هكاوفو كامشسأاو
Êاموح نيراد ةينانبل-لا ة-ب-تا-ك-لا تهو-نو
تلاقو ،لاقم ‘ ةيرئاز÷ا ةياب تاحولب
ه-ب-ت-نا““ يذ-لا و-ه ه-شسف-ن و--شسا--ك--ي--ب نإا
ن--يد--لا يfi ة--يا--ب ة--ير---ئاز---ج---ل---ل
ةمداخ لمع-ت تنا-ك ي-ت-لا (1391-8991)
ىعر وشساكيب““ نأاو ..““ةيشسنرف ةماشسر ىدل

قّلعتي اميف نيدلا يfi ةياب لامعأا ةّيلامج
اهاعدو هتاينقتب ترّثأات دقو طÿاو نوللاب
ةاي◊ا نايرشش اهÈتعي ناك دقف هعم لمعلل
هتاحول ةلشسلشس ‘ هتمهل-مو ه-ل ي-عاد-بإ’ا
مهلتشسا““ امك .““تايرئازج ءاشسن““ ةاّمشسŸا
كلت اهلامعأا نم Òبك لكششب نوتيرب هيردنأا
.““ةبيرغلا تايشصخششلاو ةئير÷ا ناولأ’ا
ذخأا يتلا ةيرئاز÷ا ةياب نأا اشضيا تركذو
اذه لك مغرو ،⁄اعلا ¤إا اهديب وشساكيب

ةّرمتشسŸا نوتيرب ةوعد مغرو اهب مامته’ا
¤إا مامشضن’ا ه-شضر-ع تشضفر د-ق-ف ،ا-ه-ل

ةفرعŸا ةفشسلف ةعيرذب ةيلايروشسلا تاقلح
ىلع ةيبرغ تاباطخ سضرفو ةيلاينولوكلا
تشضفر ا-م-ك ،ي-ل-ب-ق-لا ير-ئاز÷ا ن-ف--لا

fiا ةلواŸيشسنرفلا نيرمعتشسÚ اوبشسني نأا
.““ةيشسنرفلا ةفاقثلا ¤إا اهلامعأا
ةÒبك ةقاب بناج ¤ا ةياب تاحول تشضرعو
مهنم ،Úيبرغو برع Úنا-ن-ف لا-م-عا ن-م
يواني-ت-لا ي-ح-ب-شص و-بأا يرو-شسلا نا-ن-ف-لا
م-شسر ‘ سصشصخ-ت يذ--لا  (8881-7391)
‘ نيروهششŸا برعلا لاطبأ’ا““ سصوخشش
نأا بح-ي نا-ك ا-م-ك ““ى-ط-شسو-لا نور--ق--لا
ي◊ا دبع ينيطشسلفلا نانفلاو ،مه-ي-ّم-شسي

تط-ب-ترا يذ--لا (-3391) ةرارز م--ّل--شسم
ينيطشسلفلا بعششلاب سصاخ لكششب هلامعا
اذكو .هدي-لا-ق-تو ه-ت-موا-ق-مو ه-تا-نا-ع-مو
ا--ششير سسلو--ب Êا--ن--ب--ل--لا تا---ّح---ن---لا
،اًيتاذ مّلعت اvيمأا ناك يذلا (8291-8102)

نفلا ¤إا ءاج هتايح نم ةرخأاتم ةلحرم ‘
نم تحنلا رّرقي نأا لبق داّدحك هلمع نم
ةحل-شسأ’ا-ك ة-ي-ند-ع-م داو-م ن-مو د-يد◊ا
هفfiÎ ‘ اهزجني ناك ،تارايشسلا عطقو

توÒب ةايح نع اًديعب نوÎبلا ‘ هتيرق ‘
ةيبيعششلا ةيبرغŸا ةنانفلا اشضيأاو ،ةيفاقثلا

تءاجو ةيّمأا تناك (3002-9291) لÓط
ةحÓف نمو ةيلزنŸا ةمدÿا نم نفلا ¤إا
،ةركبم نشس ‘ ةلمرأا مث اvمأا تناك ،سضرأ’ا
ةفدشصلاب تÒبيدوغ Òيب نانفلا اهفششتكا

مّدقتل اهمعدف ،برغŸا ¤إا هل ةوعد لÓخ
Ìكأا ‘ تكراشش دقو سضراعŸا ‘ اهلامعأا

لودلا نم ددع ‘ اًيليكششت اًشضرعم51 نم
لÓخ نم لÓط ةيبيعششلا تلقن .ةيبوروأ’ا
ناولأاب سشيعŸا يمويلا اهع-قاو ا-ه-تا-حو-ل

ششو ةيو-قو ةر-ششا-ب-م تاحولب اهلامعأا تهّبُ
.اربوكلا ةعامجو وشساكيب
ن-ف-لا““ أا-ششن ى-ت-م د-يد– بع--شصلا ن--مو
ةيادب عم هتيادب نإا لوقلا نكÁ ،““جذاشسلا
تاموشسرلا عمو سضرأ’ا هجو ىلع ناشسنإ’ا
فوهكلا ناردج ىلع اه-فا-ششت-كا ّ” ي-ت-لا
لا-ب-ج ا-هر-ه-ششأا ن-مو ،را-ج-حأ’ا ى-ل-عو
ةنّولŸا تاموشسرلاو ،يلي-شسا-ت-لا فو-ه-كو

ايبيل ‘ سسوكاكأا فوهك ‘ ر-خ-شصلا ى-ل-ع
نفلاب دشصقيو .ة-ن-شس00012 ¤إا دو-ع-تو
⁄ نيذلا ء’ؤو-ه لا-م-عا ا-مو-م-ع جذا-شسلا
نورّبعي مهلعج اّ‡ ةينفلا ةفاقثلا مهلطت
ÚفقثŸا-ك سسي-لو م-ه-ل-خاود ن-ع قد-شصب
يك-ي-شسÓ-ك-لا ن-ف-لا ئدا-بÚ Ãمو-كÙا
Òبعت دح ىلع ،““رشصاعŸا نفلا وأا هشسشسأاو
.داقنلا دحأا

م.Ëرم^

flلل ايلك ةصصصصÎيرئاز÷ا ثا

““راد÷““ ردصصت ةفاقثلا ةرازو
ارادشصا ارخؤوم ةفا-ق-ث-لا ةرازو تر-ششن ^
سصشصfl ““راد÷““ ناو-ن-ع ت– اد--يد--ج

Òغو يداŸا يرئاز÷ا ثاÎلل لما-ك-لا-ب
 .يداŸا
نم (ةحفشص021) لوأ’ا ددعلا قرطت دقو

رهششا ةثÓث لك ردشصت يتلا ةلÛا هذه
د-ب-ع Òمأ’ا نو-شصحو رو-شصق““ ف-ل--م ¤إا
ىرخأا تامهاشسم ¤إا ةفاشضإ’ا-ب ،““ردا-ق-لا

ÿÈي--ع--ما---جو ءاÚ راد÷ را--ثأا لو--ح
ةÒظح اذكو (ترايت) ةدنرف-ب ة-يز-ئا-ن÷ا
ةيبازيŸا ة-ي-برز-لاو ر-جا-ن ي-ل-ي-شسا-ط-لا
.يني ثآ’ يديلقتلا يل◊او
،دارج زيزعلا دب-ع ،لوأ’ا ر-يزو-لا Èت-عاو
ثاÎلا نأا ،ددعلا اذه ةيحاتتفا عقو يذلا
نأا افيشضم ،““ةيو-ه-ل-ل ي-ق-ي-ق-ح ف-ير-ع-ت““
Úمث-ت-لا““ ¤إا ة-جا-ح-ب ير-ئاز÷ا ثاÎلا
امك ““رامثتشس’ا بذج لجأا نم ““ةيقÎلاو
اقيشسنت““ ،لوأ’ا ريزولا بشسح ،بلطتي هنا
نوكيل ةحايشسلاو ةفا-ق-ث-لا تا-عا-ط-ق Úب

.““امئاد ايداشصتقا Óيدبو ةيمنت لماع
ةيدا-ششÎشسا ةرا-يز ““راد÷“ ة-ل‹ حÎق-تو
رداقلا دبع Òمأ’ا نوشصحو روشصق راثأا ¤إا

رداقلا دبع ،يعما÷ا ذاتشسأ’ا عيقوت نم
ةعلق ى-ل-ع ءو-شضلا ط-ل-شس يذ-لا ،حود-حد
بونج راغوبو Âاغتشسم بونج تمادقات
ةديعشسو ،ةنايل-م ة-ق-ط-نÃ ةزا-تو ة-يدŸا

عا-فد ط-خ ل-ث“ تنا-ك ي-ت-لا ر-ك-شسع--مو
.رداقلا دبع ÒمأÓل

نشصح لكل اقيقد افشصو راثأ’ا Òبخ مدقيو
ن-م ا-هÒمد-ت-ب تقو-لا سسف-ن ‘ ار-كذ-م
مد-ق ا-م-ك .يرا-م-ع-ت-شس’ا سشي÷ا فر-ط
ةيدقنلا عطق-لا لو-ح ة-م-ها-شسم حود-حد
.رداقلا دبع ÒمأÓل
Úع يذلا ،حودحد ردا-ق-لا د-ب-ع حÎق-يو
Òيشستل ينطولا ناويدلا سسأار ىلع ارخؤوم
،اهلÓغتشساو ةيمÙا ةيفاقثلا تاكلتمŸا

31ـلا راد÷ تا--مار--هأا لو--ح ا--شضر---ع
Ãدييششت ةبقح دوعت يتلاو ةدنر-ف ة-ق-ط-ن

 .عبارلا نرقلا ةياهن ¤إا اهمدقأا
لو-ح ت’ا-ق-م كلذ-ك ة-لÛا تن-م-شضتو

تاشصقرلاو ءاشسفيشسفلا م-ي-مر-تو ة-يا-م-ح
ةفنشصŸا (ليللا لهأا) ليلهأ’ ة-ب-حا-شصŸا

يŸا-ع-لا ثاÎلا ن--م--شض8002 ذ-ن--م
¤إا ةفاشضإ’اب و-ك-شسي-نو-ي-ل-ل ة-ي-نا-شسنإÓ-ل

اهتفنشص يتلا رجا-ن ي-ل-ي-شسا-ط-لا ةÒظ-ح
Òغ راثآ’ا ةيلاكششاو2791 ماع وكشسينويلا
ةشضرعŸاو يليشساط-لا لا-م-شش ة-ف-ن-شصŸا
.رششبلا ديدهتل

د-مfi را-ثأ’ا Òب-خ قر-ط-ت ،ه-ت-ه-ج ن-م
Úع سضوح ‘ هفاششتكا ” ام ¤إا Êونحشس

Êاشسنإ’ا دوجولل راثأا نم فيطشسب سشن◊
ىلع ةوÓعو .ةن-شس نو-ي-ل-م4.2¤إا دوع-ت

طÿا نف لوح ف-ل-مو رو-شصم جا-ترو-بور
لوح ة-م-ها-شسم ة-لÛا تر-ششن ي-بر-ع-لا

نونفلل ‘اقثلا ثاÎلا لÓ-غ-ت-شسا ةرور-شض
انا‹ راد÷ ةل‹ عيزوت متيشسو .باد’او

‘ flا ف--ل--تŸو ة-ي-ن-طو--لا ف--حا--ت‘
.تاراطŸا

ث.ق ^

نيويام ةيرئاز÷ا ةجرخملل

““يئامنيصسلا ناك““ ‘ ““أا.نأا.يد““
ناك“ ناجرهŸ ماعلا بود-نŸا را-ت-خا ^

،ايرئازج امليف ،وÁرف يÒت ،يئامنيشسلا
هئاغلإا مغر ،اÒشصق امليف65 بناج ¤ا
ةكراششملل امليف7602 مدقتة .37 ةرودلا

امليف235 ا--ه--ن--ي--ب نا--جر--هŸا ‘
ı65 رايت-خا ” ة-يا-ه-ن-لا ‘و ،تا-جر

.ءاشسن لبق نم تجرخأا اهنم61 ،امليف
لوشصأا نم تاجرfl ثÓث اهنمشض نمو

نيويام ةيرئاز÷ا ةجرıا نه ،ةيبرع
ةباششلا ة-جرıا ،(““أا.نأا.يد““ م-ل-ي-ف-ب)
(““داعشس““ اهمليف عم) Úمأا Ïيآا ةيرشصŸا
لايناد ةيشسنرفلا - ةينانبللا ةجرıاو

.(““طيشسب فغشش““ اهمليف عم) ديبرع
ةرشسأا لخاد ةيؤور ““أا.نأا.يد““ مليف مدقيو
اهبراقأا عم ةا-ت-ف-لا ة-قÓ-عو ة-يد-ي-ل-ق-ت
دعاشصت طشسو اه-يد-لاو-ل ا-ه-ت-ه-جاو-مو
ةيو-ه ة-مزأا ¤إا يدؤو-ت ي-ت-لا تار-تو-ت-لا
ةايح نع ““داعشس““ مليف ثدح-ت-يو ،ة-ي-تاذ
قطانم نم تاقهارŸا تايتفلا رعاششمو

flمليف يك-ح-ي ا-م-ي-ف ،ر-شصم ‘ ة-ف-ل-ت
Úقيششع Úب بح ة-شصق ط-ي-شسب ف-غ-شش““
ششت ةق-ير-ط-ب ةيعامتج’ا ماكحأ’ا نع ذّ
.ةدئاشسلا

ث.ق ^

ةÒهصشلا ةيلزهلا ““لح يلفوصش““ ةلصسلصس  بحاصص

هللا ةمذ ‘ ديصصلا نيدلا حÓصص ،يصسنوتلا جرıا
ةرازوو ةينطولا ةزفلتلا ةشسشسؤوم تعن ^

جرıا Úيشسنوتلا ة-ي-فا-ق-ث-لا نوؤو-ششلا
،ديشصلا نيدلا حÓشص ،يشسنوتلا يزفلتلا
هشضرعت دعب Úنث’ا ةينŸا هتفاو يذلا
طرافلا يام ره-شش ‘ ة-ي-ح-شص ة-ك-عو-ل

.لاشضع سضرم ءارج
فلؤومو جرfl وه ،ديشصلا نيدلا حÓشصو
Úجرıا Ìكأا نم دعُي ،يزفلت يشسنوت
لان ذإا .لاÛا اذه ‘ احا‚و ةيبعشش
ينفلا لاÛا دودح ‘ ’ ،ةعشساو ةرهشش
عرا-ششلا ‘و ل-ب ،بشسح-ف يز-ف--ل--ت--لاو
فرُعو اذه .هحئارشش فلتخÃ يشسنوتلا
““لح يلفوشش““ ةلشسلشسل هجارخإاب لحارلا
تويب تمحتقا يتلا ةÒه-ششلا ة-ي-لز-ه-لا
ةبشسانم نم Ìكأا ‘ تديعأاو Úيشسنوتلا

.2ةينطولا ةانقلا ىلع

لامعأ’ا نم ديدعلا ل-حار-لا مد-ق ا-م-ك
نيرششعلا نر-ق-لا ر-خاوأا ‘ ة-يز-ف-ل-ت-لا
ح‚و ،نيرششعلاو دحاولا نرقلا ةيادبو
ة-ي-مارد--لا تÓ--شسل--شسŸا لÓ--خ ن--م
باتك م-هأا ا-ه-ف-لأا ي-ت-لا ة-يد-ي-مو-ك-لاو
”احو يتاوللا يلع رارغ ىلع ويرانيشسلا
ديقف-لا د-ي-شصر ‘و .ا-م-هÒغو جا◊ا-ب

مايل““  اهنم تÓشسل-شسŸا ن-م ما-ه دد-ع
ه-ل-شسل-شسمو ،““جاو-مأا»و ““ح-ير--لا ف--ي--ك
‘ ““با-ب--لا ى--ل--ع با--طÿا““ Òه--ششلا

ةمانم““ ،““تا-يا-ك-حو ة-ق-ششع““ ،ن-يءز-ج
،““سسورÙا يديشس ةرم-ق““ ،““ة-ي-شسور-ع

““لح يلفوشش““ ،““زيزع دن-ع““ ،““ل-ي-تو-لا““
لامعأ’ا نم اهÒغو ““ةزيزعلا يتبيشسن»و
.ةيماردلا

ث.ق ^

ءاردŸ ي-شضاÎف’ا عا-م-ت-ج’ا ى-شصوأا ^
دقع يذلا ،ة-ي-بر-ع-لا با-ت-ك-لا سضرا-ع-م
حاÎقاب ،برعلا نيرششان-لا دا–ا ة-يا-عر-ب
ةماقإ’ ة-كÎششم ة-ي-شضاÎفا ة-شصن-م ءا-ن-ب
ةيقيوشست ةطخ عشضوو ةيبر-ع-لا سضرا-عŸا
عيجششتو ،ةيشضاÎف’ا سضراعمل-ل ج-يوÎل-ل
نم بتكلا ءانتقاو ا-ه-ترا-يز ى-ل-ع ءار-ق-لا

يبرعلا رششانلا عيجششت بناج ¤إا ،اهلÓخ
ماد-خ-ت-شساو ي-م-قر-لا لو-ح--ت--لا ى--ل--ع
.رششنلا ‘ ايجولونكتلا
هيف تكراشش يذلا عا-م-ت-ج’ا ى-شصوأا ا-م-ك
تاشصنم ءانبب ةيبرع ةيفاق-ث تا-ه-ج ةد-ع
نيرششانلل ةحاتم نوكت ةمادت-شسم ة-ي-م-قر
دا–ا عم نواعت-لا ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب بر-ع-لا
بتكلا مئاوق لاشسرإ’ بر-ع-لا ن-ير-ششا-ن-لا
تاه÷او دهاعŸاو تاعما÷ا ¤إا ةثيد◊ا
رود ىلع زيكÎلاو ةيميلع-ت-لاو ة-ي-فا-ق-ث-لا

ام حرطو ىوتÙا ريوطتب يبرعلا رششانلا
ةركف معد عم ،رششنلا ةعانشص ‘ ديدج وه
نيرششانلل ةيلخاد تايلاعفو سضراعم ةماقإا
.ÚيلÙا
ع-قاو سشقا-ن يذ-لا ،عا-م--ت--ج’ا ر--شضحو
لظ ‘ ةيبرعلا لودلا ‘ بتكلا سضراعم

ددع ،91-ديفوك  ةحئاج راششتنا تايد–
ةن÷و ،ةيبرعلا باتكلا سضراعم ءاردم نم
،بر-ع-لا ن-ير-ششا-ن-لا دا–ا ‘ سضرا-عŸا
سسل‹ ءا-شضعأا ن-م دد-ع ¤إا ة-فا-شضإ’ا--ب
لوا-ن-تو .بر-ع-لا ن-ير-ششا-ن-لا دا–ا ةرادإا
رواÙاو عيشضاوŸا نم ادد-ع عا-م-ت-ج’ا
تايشصوت ةغايشصل ،سشاقنلل تحر-ط ي-ت-لا
لبقتشسŸ ةيلمع لول-ح دا-ج-يإا ‘ م-ها-شست

لظ ‘ يبرعلا ر-ششن-لاو بت-ك-لا سضرا-ع-م
.⁄اعلا اهششيعي يتلا ةيلا◊ا فورظلا

ث.ق ^

:ةيبرعلا سضراعŸا وريدم

ةيصضاÎفا ةصصنم ءانبب ءادن

سسيراب ‘

يÒخ دازم ‘ طصسوألا قرصشلا Êانف لامعأا
ناجوزلا ةينفلا لامعأ’ا اعماج دِهع ^

زيت-شسير-ك راد ¤إا نا-م-ي-ل سسنار-فو دو-ل-ك
نم ةينف لامعأا عيبب سسيراب ‘ تادازملل

Úنانفلا نم ةلثب ة-شصاÿا ا-م-ه-ت-عو-م‹
61 ى-ت-ح ل-شصاو-ت-يو .بنا-جأ’او بر-ع-لا

‘ ةينفلا لامعأ’ا سضرع يرا÷ا ةيليوج
ر-ع-شسلا حواÎي ثي-ح ،تنÎنإ’ا Èع داز-م
 .وروأا فلأا04و فلأ’ا Úب لمعلل يريدقتلا
يÿÒا دازŸا اذه عير في-ظو-ت م-ت-ي-شسو

Ÿنا-ن-ف-لا ةد-نا-شسÚ اورثأات ن‡ با-ب-ششلا
قودنشص معدلو ،ةيلا◊ا انوروك ةح-ئا-ج-ب
⁄اعلا دهعŸ عباتلا ناميل سسنار-فو دو-ل-ك
ليومتل فدهي يذلاو ،سسيراب ‘ يبرعلا

ميظنتو ،ةيلبقتشسŸا ذاوحتشس’ا تاي-ل-م-ع
ر--ششنو ثا--ح---بأ’ا ءار---جإاو سضرا---عŸا
 .سضراعŸا تاجولاتك
‘ ناميل سسنار-فو دو-ل-ك نا-جوز-لا مّد-قو
فلأا اهماوق ةن-ي-م-ث ة-ب-ه8102 ربوت-كأا
قرششلا نم Úنانفل ةينف ةعطق ةئم ثÓثو
⁄اعلا دهعŸ عباتلا فحتŸا ¤إا طشسوأ’ا
Èكأا هذ-ه تنا-كو ،سسيرا--ب ‘ ي--بر--ع--لا

¤إا اهب عÈّتلا م-ت-ي تا-ي-ن-ت-ق-م ة-عو-م‹
نم0891 ماعلا ‘ هشسيشسأات ذن-م د-ه-عŸا

طقف دحاو ماع دعبو ،ةيبرع ةلود81 لبق
¤إا ةحونمŸا ةي-ن-ف-لا لا-م-عأ’ا دد-ع داز
.لمع0051
نم اما-ع Úت-شس44ـلا لامعأ’ا سسك-ع-تو
قرششلا ءاحنأا عي-م-ج ‘ ي-ن-ف-لا رّو-ط-ت-لا
نانفلل زربأ’ا ل-م-ع-لا ن-م اًءد-ب ،ط-شسوأ’ا
دو-ب-ع ق-ي-ف-شش Êا-ن-ب-ل-لا ي-ل--ي--ك--ششت--لا
ماعل ““مشسوم““ ناونع ت– ،(6291-4002)
Úـب ةيريدقتلا هتميق غ-ل-ب-ت يذ-لاو9591
ًءا-ه-ت-ناو ورو-ي ف-لأا06و ف--لأا Úع---برأا

Ãةي-ن-ف لا-م-عأا ة-ع-شست ن-م ة-عو-م-ج ”
لوح0202-9102 ي-ما-ع ‘ ا-ه-جا-ت-نإا

‘ ّبشش يذلا مادرتون ةي-ئارد-تا-ك ق-ير-ح
.9102 ليربأا
‘ مهلامعأا عابتشس يتلا ءامشسأ’ا زربأا نمو
ن-م ل-ك تا--حو--ل ر--ظ– يÿÒا دازŸا

ليتيإاو يكلد-ب-ع ف-شسو-يو دو-ب-ع ق-ي-ف-شش
يّرعŸا سسرطبو يدوشسأ’ا رشصانو ناندع
ةيجانو Îنع نب هللادبعو يوازعلا ءايشضو
ةديل-خو ة-ل-ب ن-ب بو-جfiو ي-جدا-ح-ي-م
اوشض دلاخو ين-ي-كو-شش ي-قو-ششو تير-غو-ب
.نيرخآاو

ث.ق ^

Áامث نولّثÊ لود

ةباوبلا ناجرهم““ ‘ امليف33
““Òصصقلا مليفلل ةيمقرلا

اÒشصق امليف33 نع لقي ’ ام كراششي ^
Áامث نولّثÊ ةيئامنيشسلا ةرهاظتلا ‘ لود

ةيمقر-لا ة-باو-ب-لا نا-جر-ه-م““ ة-ي-شضاÎف’ا
بشسح ،ناوج رهششب ةشصاÿا ““Òشصقلا مليفلل

.ريذوخلب ليلد ناجرهŸا ريدم نم ملع ام
ششلا ةر-ها-ظ-ّت-لا هذ-ه د-ع-ت ادادت-ما ة-ير-ه-ّ
مليفلل يشضاÎف’ا نا-جر-هŸا““ ةر-ها-ظ-ت-ل
رهشش ةبانعب ةرم لوأ’ مّظن يذلا ،““Òشصقلا
طيششنتلل ةركتبم ةردابمك مر-شصنŸا ل-ير-فأا
عشضولا عم ا-ي-ششا“ ي-ئا-م-ن-ي-شسلاو ي-ن-ف-لا
نم ةياقولا Òبادت هتشضرف يذلا يئانثتشس’ا

يام رهشش ةعبط ّنأاب ارّكذم ،انوروك ةحئاج
اÒشصق امليف61 ةكراششم تدهشش مرشصنŸا

Áةيبوروأاو ةيبرع لود6 نولث.
ث.ق ^



ةليترلا

يركاوسس ةميلسس لسصت تابلطلا

 ودنوكياتلاب حيطي انوروك
ةيدا–’ا تنلعا ^

ودنوكياتلل ةيرئاز÷ا
مضسوŸا ءاغلإا
›ا◊ا يضضايرلا
،انوروك ةحئاج ببضسب
ءاهنا نود لو– يتلاو
تاضسفانم نم ىقبت ام
ءاغل’ا رارق نوكي ثيح ،نمآا وج ‘و ،فورظلا نضسحا ‘ ة‹Èم
ديد“ نع Óضضف يبط لوكوترب قيبطت ةلاحتضسا ¤ا رظنلاب ابقترم
.دÓبلاب يحضصلا رج◊ا
يذفينتلا بتكŸا نا ودنوكياتلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا تحضضوأاو
رارق ذاختا ”و ،ةمضصاعلاب طرافلا شسيمÿا عمتجا دق ةيدا–Óل
بابضشلا ةرازو ةلضسارمو ،نهارلا عضضولا ةضسارد دعب مضسوŸا ءاغلا
ةدوع نأاو ةضصاخ ،مضسوŸا ءاغلا نم رفم ’ ناك ثيح ،ةضضايرلاو
.ليحتضسم هبضش ىقبي نهارلا تقولا ‘ ةيضضايرلا تاضسفانŸا

كونبلا تاحÓسصا راظتنا ‘
Òبÿا اعد  ^

نب ديرف ،يداضصتق’ا
لككو ،ىيحي
¤إا ،ÚظحŸÓا

حÓضص’ا ةرورضض
هتلكيه ةداعاو يكنبلا
قيرط نع هريوطتو
تايجولونكتلا لاخدا
اهضسأار ىلعو ةروطتŸا
.ةنمقرلا ةينقت

نأا هل فيكو ،نآ’ا دح ¤ا هفادهأا ققحي ⁄ كونبلا حÓضصا نأا ودبيو
‘ ةديد÷ا رئازجلل ةيوقلا ةدارإ’ا قفاريو تاحومطلا هذه ¤ا لضصي
نم دح ¤ا عطتضسي ⁄ وهو ،تاقورحملل ةيعبتلا ىلع يضضقيو ةيمنتلا
ىلع كنب لكل وأا كونبلا لكل ةزكر‡ ةيتامولعم ةكبضش ‘ جامدن’ا

كونبلا ‘ ةعدوŸا هلاومأا بحضس هنكÁ ’ نوبزلا نأا ثيح ،ةدح
ديرب رارغ ىلع هتانايبل زكر‡ Òغ دحاولا كنبلا ىتحو ،ءاضش امثيح

،ةيكنب ةلاكو ةيأا نم لاومأ’ا بحضس ناك اÃ ةبوعضصلا نم ذإا ،رئاز÷ا
يعاود شضقاني ام وهو ،ةينوطارام Òبادتو تاءارجا رمأ’ا بلطتيو
.ةيداضصتق’ا ةرورضضلا

Úيرئاز÷ا مامأا اهدودح حتفت ابوروأا
نمضض نم نونوكيضس Úيرئاز÷ا نأا ةيبوروأا ةيمÓعإا رداضصم تلاق  ^
دا–’ا رارق نم ديفتضستضس ىرخأا ةلود94و ،ةيبرع لود5 ينطاوم
  .ويلوي لوأا ،شسمأا موي نم ءادتبا ةيجراÿا هدودح حتفب
امهادحإا ّمضضت Úتمئاق رادضصإا ايلاح نويبوروأ’ا نولوؤوضسŸا ششقانيو
لمضشتو ،يبوروأ’ا دا–’ا لود لوخدب اهينطاوŸ حومضسŸا لودلا
تزع ثيح ،دا–’ا لود لوخد اهونطاوم عنÁ يتلا لودلا ةيناثلا

.ةينعŸا لودلا ‘91-ديفوكب تاباضصإ’ا بضسن ¤إا بابضسأ’ا رداضصم

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهضشإ’ا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : شسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإ’او رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : شسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرضشلا ةعبطم :قرضشلا -AIS : طضسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرضشلا - طضسولا

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف راوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :شسكافلا

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : شسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830شسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : شسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأا ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلا لضصت يتلا روضصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.شش نع ردضصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامضسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجضسلا

 يكنبلا باضسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ01ـل قفاوŸا م0202ةيليوج1 ءاعبرأ’ا

،يركاوضس ةميلضس ،ةبخنلا ةضضايرب ةفلكŸا ةلودلا ةبتاك تقلت ^
.اهتلباقم لجأا نم Úيضضاير فرط نم تابلطلا نم اددع
لقن لجأا نم اهعم دعوم ة‹رب ةضضايرلا تاماق نم Òبك ددع لمأايو
افلخ طقف مرضصنŸا عوبضس’ا اهبيضصنت ” يتلا يهو ،مهت’اغضشنا
.يلضسرم نيدلا رون ،قباضسلا يبŸو’ا لطبلل

تÓغضشناب لفكتلا ‘ ةقباضسلا ودي÷ا ةعراضصم حجنتضس لهف
يتلاو ،ةبعضصلا فورظلا هذه لثم ‘ ةضصاخ ةديدعلا ةضضايرلا
.ةرازولا عدوي وهو هئادأا مييقت ‘ تاقوعŸا Úب نم يلضسرم اهÈتعا

ناريا بلط ضضفرت لوبÎنأا
ارمأا ناريإا تردضصأا ،لثŸاب ةلماعŸا قطنم نمو ،يوق فقوم ‘ ^

ببضسب ،نيرخآا53و ،بمارت دلانود ،يكيرمأ’ا شسيئرلا لاقتعاب
.Êاريإ’ا يروثلا شسر◊ا دئاق ،Êاميلضس مضساق ةيفضصت ةيلمع
ىوقأا شسيئر فيقوت رما رادضصا دنع فقوتت ⁄ ةيناريإ’ا تاطلضسلا
ةيلودلا ةيئان÷ا ةطرضشلا ةمظنم بلاط  لب ،⁄اعلا ‘ ةلود
.هذيفنت ىلع اهتدعاضسÃ ““لوبÎنإ’ا““
نم عونلا اذه ‘ لخدتت ’ اهنأاب تدرو ،Óيوط رظتنت ⁄ لوبÎنأ’ا
رظحُي يذلا لوبÎنإ’ا روتضسد نم ةثلاثلا ةداŸا بجوÃ ،اياضضقلا

يضسايضس عباط تاذ ةطضشنأا وأا ،لخدت يأاب مايقلا ةمظنŸا ىلع اما“
.““يقرع وأا ينيد وأا يركضسع وأا

نايرب ،ناريإا نوؤوضشل شصاÿا يكيرمأ’ا لثمŸا Èتعا ،هبناج نم
ودبت ناريإا لعŒ ةيضسايضس ةليح““ بمارت لاقتعا ةركذم نأا ،كوه
.““ءاقمح

ثد◊ا للظ ‘

..عدسصتت ةيرامعتسس’ا اسسنرف اياقب
،تقولا رورم عم ةيرامعتشس’ا اشسنرف قنع ىلع ةشضبقلا دتششت

وأا ةنادا ةيأ’ ةشضفارلاو يشضاŸا اهرامعتشس’ دجمŸا اهفقوم هجتيو
ŒرË ا ةروث عم ةشصاخ ،لاهتر’او عدشصتلا ¤ا هلŸنولÚ ‘ اكيرمأا

¤ا اهتادادتماو ،ةيدوبعلا خيرات ¤ا زمري ام لكو ةيرشصنعلا دشض
دوشسلا دشض اهتاقورخب ءاوشس ،اشسنرف ةشصاخو ،ةيبوروأ’ا ةراقلا
سسركŸا وباطلا اذه ترشسك يتلاو ،ايقيرفا لامشش ناكشس وأا ةقرافأ’ا
سضام اهل ناك ىرخأا لود مادقإاو ،ةينودلاو ةنميهلا ركفو ملظلل
يهو ،ةررشضتŸا بوعششلل راذتع’او هنم ؤوÈتلا ¤ا ”اق يرامعتشسا

برح ‘ اهت’اشضنو  رئاز÷ا فقوم ةيوقت اهنكÁ ةديدج بشساكم
ةبكترŸا ةيرامعتشس’ا اهمئارجب فاÎع’اب اشسنرف ةبلاطمو ،ةركاذلا

خلشس ،ةيوون براŒو ،قراfi ،بيذعت ،لتق ،Úيرئاز÷ا قح ‘
،اهئادهشش مجامج ىتحو ،يداŸا اهخيرات ةنشصرقو ،اهتيوه نم رئاز÷ا

تاعلطت ةيأا نم اهعنم ةلواfiو يشسنرفلا داشصتق’اب رئاز÷ا طبرو
رارغ ىلع كلذو ،ةيناشسن’ا دشض مئارج نمشض فنشصت يتلاو ،ةلقتشسم
.ايزينيلوبو ةيقيرفا لود ‘ ،ىرخأا بوعشش

تاهوباطلا لك ،ديولف جوج ،نولŸا يكيرمأ’ا ةثداح ترجف دقل
امك ،اهجراخو ةدحتŸا تاي’ولا لخاد ةتوبكŸاو ةلجؤوŸا تادار’او

تاشسرا‡و رامدتشس’او رامعتشسإلل تشضرعت يتلا بوعششلا تررح
‘ Úيلشصأ’ا ناكشسلاو ةقرافأ’ا اهشسأار ىلعو ،ةيدوبعلاو ةيرشصنعلا
مهتاعمŒ تيتششتو مهششيمهت مغر ،ايلاÎشسأاو ادنكو ةدحتŸا تاي’ولا

ام وهو ““ةيبرغلا““ ةاي◊ا نم مهتافاقث سضارقنا ¤ا ىدأا  ام ،مهليحرتو
اهتعفدو ،⁄اعلا نم عمشسمو ىأارم مامأا نوينيطشسلفلا هل سضرعتي
عششبلا يشضاŸا اذه Ëرجتب بلاطŸا اهتوشص عفر ¤ا اهتاموكحو
Úيكيرمأ’ا تاجاجتحا تعفدو لب ،ةيناشسن’ا Òغو ةتيقŸا هتشسرا‡و
ةيبعشش بلاطمو تلمح لوبقب عجاÎلا ¤ا يرامعتشس’ا ركفلا عقاوم
،ةيرشصنعلاو رامعتشس’او ةيدوبعلل زمرت يتلا ليثامتلا لك طاقشسإاب
ةيبرغلا ةراشضحلل ءيشسŸا يشضاŸا اذهب ديدنتلا ىلع تمدقأا اهنإا لب

   .ةماع ةيناشسن’او ،ةشصاخ
غلاب نع ،اهخيرات ‘ ¤وأ’ا ةرمللو ،اكيجلب تنلعأا ،طقف ،سسمأا مويف

ةيروهم÷ يكيجلبلا رامعتشس’ا ةÎف اهب تببشست يتلا حورجلل اهفشسأا
.ةيطارقÁدلا وغنوكلا

وغنوكلا ةيروهمج سسيئر ¤إا ،سسمأا تهجو ةلاشسر ‘ ،بيليف كلŸا لاقو
Èعأا نأا دوأا» :دلبلا للقتشس’ Úتشسلا ىركذلا ةبشسانÃ ،ةيطارقÁدلا

زييمتلا Èع مويلا اهŸأا داعتشسي يتلا هذه يشضاŸا حور÷ يفشسأا غلاب نع
،““انتاعمت‹ ‘ ًارشضاح لازي ’ يذلا

ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروهمج ءايحا عم انمازت فاÎع’ا اذه يتأايو
Úطششانلل ةودق ىحشضأا يذلا ،ابمومول سسيرتاب ،ينطولا اهلطب ىركذ
ةقباشسلا ةيرامعتشس’ا ىوقلا نوبلاطي نيذلاو رامعتشسلل ÚشضهانŸا
ةيكيجلب ةيناŸرب ةن÷ تشصلخ ،1002 ‘و .اهيشضام نع ةيلوؤوشسŸا لمحتب
.ابمومول لايتغا نع اكيجلبل ةيقلخأ’ا ةيلوؤوشسŸاب رارقإ’ا ¤إا

يرامعتشس’ا ركفلا اياقب برشض لازلز ةباثÃ يه ةيوق ةجرخ ‘و
نع عافدلا ةبشصع““ ةمظنم  ولشضانم يشضاŸا عوبشسأ’ا رهاظت ،يشسنرفلا
لاÔ÷ا رابتعاب بلاطت تاراعشش اوعفرو ،سسيراب ‘ ““دوشسلا ةقرافأ’ا

طاقشسإا ¤ا تعدو ،برح مر‹ ،لوغيد لراشش ،يشسنرفلا سسيئرلاو
لوغيد نإا تلاقو ،خيراتلا يمر‹ يقاب رارغ ىلع هتامشس‹و هليثا“

ف’آ’اب اوناك مهنأا مغر ،ةيزانلا نم اشسنرف رير– ‘ ةقرافأ’ا رود ىغلأا
كرتو ايناطيرب ¤ا لوغيد لاÔ÷ا بره تقو ‘ ،ةيمامأ’ا فوفشصلا ‘و
 .يموق لطبك اقح’ هشسفن مدقيو ،اهدحول ةمواقŸا

،يشسنرفلا لاÔ÷ا مشسا ةلازإاب ةبلاطŸا دعبو ،طقف عيباشسأا ذنمو
فاÎعاب نويشسنوتلا بلاط ،ةمشصاعلا عراوشش Èكأا نم ،لوغيد لراشش
هشضرع ” نوناق عورششم Èع اهمئارجبو يرامعتشس’ا يشضاŸاب اشسنرف

تايشصخششو تايعمج لبق نم ةريرم ت’اشضنل جيوتتك ناÈŸلا ىلع
عورششŸا ناك نإاو ،داششح تاحرف ةرشسأا اهشسأار ىلعو ،ةيشسايشسو ةيركف

بعششلا نأاو ،نوناقلا ىودجو ةيمهأا لوح نيابت ببشسب هشضاهجا ”
¤ا رظنلاب هنإاف ،هشضرأا نم هدرطو رامعتشس’ا ىلع رشصتنا يشسنوتلا

Ìكأا Úيرئاز÷ا نم لعجي سسنوت ‘ يشسنرفلا رامعتشس’ا ةعيبط
تافلم ة÷اعمو ،اهمئارجب فاÎع’اب اشسنرف ةبلاطم ‘ ةدحو ارارشصا
  .ةركاذلا

دشض مئارج باكتراب اشسنرفل اهتاماهتا ايزينيلوب لشصاوت ،اهبناج نم
ىلع ةيوون ةبر391Œ ذيفنتب6991وÚ 6691ب اهمايق دعب ةيناشسنإ’ا
اهتبلاطمو ،ةيشسنرفلا ةرطيشسلل ةعشضاÿا ةيزينيلوبلا يشضارأ’ا
اشسنرف دشض ةيئاشضق ىواعد عفر ¤ا تبهذو ،سضيوعتلاو فاÎع’اب
،ةيناشسنإ’ا دشض مئارج اهباكترا ةمهتب ةيلودلا تايان÷ا ةمكfi مامأا

،ةيوونلا براجتلا ةيادب ذنم Úيشسنرفلا ءاشسؤورلا لك ةبشساfi اهفده
اياحشض سضيوعت نوناق ىلع اشسنرف فافتلا وه بلاطم  هذه ززعي امو
لوح اهبرح ‘ رئاز÷ا قلطنا ةيشضرأا نوكت اذكهو.براجتلا هذه

ىقبت امو ،اهتيبعشش تعشسوتو اهتيعرشش تززعت دق اشسنرف عم ةركاذلا
اهÁدقتو ،زيمتŸا فرظلا اذه ‘ ةشصاخو  ،بلاطŸا ىلع رارشص’ا ىوشس

كر– نمشض يعامج وأا يدرف لكششب ءاوشس ،مظنمو سسوردم راطا ‘
اشسنرف ‘ يرامعتشس’ا ركفلا اياقب نإاف ،كشش نود نمو ،›ود وأا يميلقإا

هقاثبنا رظتنŸا ديد÷ا ⁄اعلاو خيراتلا نأ’ ،فاطŸا ةياهن ‘ خشضÎشس
.بوعششلا فشصنيشس

ي◊اشص ىفطشصم

ر’ود نويلم11 ـب ةيدنليزوين ةدلب
ريراقت تفضشك ،يزمرلا وروأ’اب  عيبلل تضضرع يتلا ةيلاطي’ا ةيرقلا دعب

-snolleM)  (hcnaR ششنار ›وفضسنولليم لوخد نع ةيفحضص
yllofغضص ةدلبÒا ادنليزوينب ةŸنآ’ا ةضضورعم يهو  ،ةيلودلا ةضصقان
““غنموياو““ ةنيدŸ اقيقد خاضسنتضسا يهو.ر’ود نويلم6.11 رعضسب عيبلل
(gnimoyW) رضشع عضساتلا نرقلا تاينيتضس ¤إا دوعت يتلا ةيدود◊ا،
 .رقبلا ةاعر قاضشع دحأا لبق نم6002 ماع تضسضسأاتو
،اهنم برهلل نوقوتيو مهنادلب نم اومئضس نيذلا كئلوأا نأا ردضصŸا لاقو

Áادنليزوين ¤إا لاقتن’او كلذ قيقحتل ةديرف ةضصرف ىلع لوضص◊ا مهنك.



يذلا ،باتكلا رودسص نمازتو ^
ي--ف ““سسد--ق--لا راد““ ه--تر---سشن
47 ـلا ىر--كذ--لا ع--م ،نار---هو
يف نارهو ةيدو-لو-م سسي-سسأا-ت-ل

املع ،مرسصنملا ويام ف-سصت-ن-م
ةرتف ذنم عرسش دق ناك هفلؤوم نأا

اذه خيرا-ت ة-با-ت-ك يد-ح-ت ي-ف
دع-ي يذ-لا ي-نار-هو-لا يدا-ن-لا

ةه-ج-لا يداو-ن ل-ع-سشم ل-ما-ح
.دÓبلا نم ةيبرغلا
ديعي يخيرات لمعب رمأ’ا قلعتيو
ع--م ثاد--حأ’ا ه--لÓ---خ ن---م
نيبعÓلاو نيريسسملا راسضحتسسا
نم-م ،32 مهدد-عو ،ءاد-ه-سشلا

رير-ح-ت ة-كر-ع-م ي-ف او-ط-ق-سس
ت’وحت-لا ن-ع Ó-سضف ،ن-طو-لا
هباقلأا و يدان-لا ا-ه-فر-ع ي-ت-لا
هنإا هفلؤوم لوقي ثيح ،ةري-ث-ك-لا
سضحد يف هثاحبأا لسضفب حجن
ىلع ترسشتنا يتلا ة-مو-ل-ع-م-لا

نأا د-ي-ف-ت ي-ت-لاو ع-سساو قا-ط-ن
.7191 ماع تسسسسأات ةيدولوملا
هب دافا امقفو فلؤوملا دمتعاو

ة-ي-م-سسر-لا ردا-سصم--لا““ ى--ل--ع
ليلدلابو – تابثإÓ-ل ،ةد-يد-ع-لا
ة-يدو-لو-م نأا ى-ل-ع ،–ع-طا-ق-لا
6491 ويام يف تسسسسأات نارهو
يتلا تا-ق-يا-سضم-لا م-سضخ ي-ف
كلت يف ناط-ي-ت-سس’ا ا-ه-سضر-ف
دÓبلا خيرات نم ةينمزلا ةبقحلا

ةكر-ح ل-ك ع-ن-م-ي نا-ك ا-مد-ن-ع
ة-ي-سصخ-سش ن-ع ر--ي--ب--ع--ت--ل--ل
.““نييرئازجلا
حير-سصت ي-ف بتا-ك-لا ف-ي-سضيو
تناك““ :ةيرئازجلا ءابنأ’ا ةلاكول
دقعلا كلذ يف ةيموقلا ةوحسصلا

سضرأا ةباثمب يسضاملا نرقلا نم
يتلا ةيمÓسسإ’ا ةيدنأÓل ةبسصخ
ةيرادإ’ا دويقلا لمحت اهيلع ناك
.عاونأ’ا عيمج نم

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!يعو ةيسضق ةيسضقلا
لّمح““ امد-ن-ع دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لوألا ر-يزو-لا ق-ح-م ^

هامشسا امل تاباشصإلا عافترل ةرششابملا ريغ ةيلوؤوشسملا
.““نييرئازج لتق يف ببشست ام عمتجملا نم ةئف
تايفلخ لمحت ةئفلا هذه نوكت نأا ةرورشضلاب شسيل هنكل

قلعتت ةيشضقلاف ،ةموكحلا تاهجوت-ل ة-يدا-ع-م ة-ي-شسا-ي-شس
ام لك يف ةقثلا مادعناو ةهج نم يحشصلا يعولا مادعناب
.نطاوملا ةحلشصم يف ناك ول ىتح ةطلشسلا نم يتأاي

نييكارحلا شضعب لواح ،انوروك ةمزأا ةيادب يف هنأا حيحشص
ةيرئازجلا تاطلشسلا نأا تعدا ةيبرغ مÓعإا لئاشسو ىتحو
نويكارحلا فتهو ،كارحلا نع قييشضتلل ءابولا تلغتشسا
نأا شضعبلا مهف اهدعب نكل ،““ ةواخ ةواخ انوروكو كارحلا““
امل تاعم-ج-ت-لا بن-ج-ت بجوو ةرو-ط-خ-لا ة-يا-غ ي-ف ر-مألا

.ةيحشص ثراوك نم هببشستشس
ةبوذكأا انوروك نأا دقتعي نم طقف نييكارحلا شضعب شسيلو
ةيئرملا مÓعإلا لئاشسو ىلع امبر ناكو ،ةطلشسلا اهتعنشص

في-كو ،91-ديفوكب نيباشصملا ىشضرملا ةانا-ع-م ل-ق-ن-ت نأا
ةروشصلاو توشصلاب تاجاتروبور ثبتو ،ةبوعشصب نوشسفنتي

ىلا ةدوعلا نم ىتح اومرح ف-ي-كو ءا-ب-طألا ةا-نا-ع-م ى-ل-ع
نع ةءولمملا تايفششتشسملا ةر-شسأاو ،م-ه-لا-ف-طأاو م-هر-شسأا
يذلا رطخلا ةقيقح ءلؤوه مهفيل ،ىشضرملا ءلؤوهب اهرخآا

مازتلÓل شسانلا شضفر هتدح ن-م دازو ،ر-ئاز-ج-لا ه-ه-جاو-ت
 .ةيحشصلا طورششلابو رجحلاب
يف تفاهتلا ببشستو قبشسف ،يعو-لا ة-لأا-شسم-ل ا-م-ئاد دو-عأا

يف ديمشسلا شسايكأا ىلعو تايولحلا ىلع يشضاملا ناشضمر
ديدششت ةداعإا ىلع ةموكحلا ربجا امم ،تاباشصلا راجفنا
تايولحلا تÓحم ديدج نم تقلغو ،ةيحشصلا تاءارجلا

نم هعم تعفتراو نئابزلل اريبك لابقا دهشش يذلا شسابللاو
 .تاباشصلا ديدج

ىحشضألا ديع بار-ت-قا ع-م رر-ك-ت-ت ةا-شسأا-م-لا شسف-ن مو-ي-لا
يف ةشصاخ ةيششام-لا قاو-شسأا ى-ل-ع ن-ي-ير-ئاز-ج-لا تفا-ه-تو
ةيبرتب رهتششت يتلا باشضهلا قطا-ن-مو ة-ي-ل-خاد-لا ند-م-لا
،يششاوملا قاوشسأا قلغ يرورشضلا نم راشص اذهل ،يششاوملا

ايدافت ةنشسلا هذه ةيحشضتلا نع يلختلل ةوعدلا ل املو
.ىودعلا رششنو كاكتحÓل
كرت يذلا لوألا ر-يزو-ل-ل ا-شضيأا بئا-شص رار-ق ،ىر-خأا ةر-م
،ءابولا نم ةررشضتملا ةشصاخو تايلولا يف ةلولل ةيرحلا

اذه يف ةشصاخ ،يلكلا وأا يئزجلا رجحلا رارق ذاختا يف
يف ةيوشضوف ةروشصب يششاوملا قاوشسأا قشسنت ثيح فرظلا

.ءايحلاو ندملا لك
فوقولل نييرئازجلا يعو ىلع لوعن انك ةيادبلا ذنم
ةيشصخششلا ةحشصل-ل ة-يا-م-ح ءا-بو-لا را-ششت-نا ه-جو ي-ف
،ناهرلا انرشسخ اننا ودبي نكل ،ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-شصلاو
.ايلاغ نمثلا عفدنشسو

www.alfadjr-online.com
0095ددعلا-ـه1441ةدعقلا وذ01ـل قفاوملام0202 ةيليوج1 ءاعبرألا

0202 telliuJ1idercreM
GBNô G’CNÑÉQ ..““ةيدولوملل ءارمحلا ةمحلملا““

نارهو ةيدولوم تاوطخ عبتي باتك
،““0102-6491 ةيدولوملل ءارم◊ا ةمحلŸا““ هباتك ‘ Úشسوحلب نشس◊ بتاكلا دوعي

ةكرعم لاكششأا نم رخآا Óكشش  قيرفلا ةأاششن اÈتعم نارهو ةيدولوم خيرات ¤إا
.يشسنرفلا رامعتشسلا دشض Úيرئاز÷ا

وزو يزيت ةيلو رقم مامأا نومسصتعي نودقاعتملا ةذتاسسألا
ةيلو رقم ماما ،شسما نودقاعتملا ةذتاشسألا مشصتعا ^

تاونشس دعب مهبشصانم يف مهميشسرتب نيبلاطم ،وزو يزيت
،““رجفلا»ـل نيجتحملا شضعب تاحيرشصت بشسح، ةمدخلا نم
يف نولمعي ثيحب ةربخلا ىلع نورفوتي مهنا نيدكؤوم
لك قوف ذيملتلا ةحلشصم نيعشضاو ةديعب ةيئان قطانم
لكك ةرخأاتم اهنوقلتي مهروجا ىتح نا نيفيشضم ،رابتعا

يف مهجمدب نيبلاطم، ءاشصقلا نم ءلؤوه رذح دقو ،ةرم
.لاجآلا برقا يف مهبشصانمب

راحتنلا ةرهاظ فقول نيقهارملا ةعباتم ةنجل بيسصنتو..
وزو يزيتب نوفزاب

ةيشسفنلا تلاحلا ةعباتمل ةنجل بيشصنت شسما مت ^
يتلا راحتنلا ةرهاظ فقو لجا نم نوفزاب نيقهارملا

ةقطنملاب باشش ةثج ىلع رثع امدعب ،ةهجاولل ارخؤوم تداع
ةفيشضم ،““رجفلا»ـل ةلوؤوشسم رداشصم هنع تفشش كام بشسح

ىفششتشسم نم نيشصتخمو نييناشسفن اهل شصشصخ ةيلمعلا نا
ىلا ن نولقتني نيذلاو ،وزو يزيتل ةيلحاشسلا ةهجلاب نوفزا
تلاح ةشسارد و تÓئاعلا ةلباقمل ةديعبلا ةيفيرلا قطانملا
لقلا ىلع زيكرتلا عم ركبملا اهشصيخششت لجا نم رتوتلا

دعب ةبعشص ةيشسفن تلاح يف نودجاوتملا ،ةنشس81نم
متيشس امك ،ارخؤوم تاطلشسلا هتعفر يذلا يلزنملا رجحلا
لازي ل يتلا ئطاوششلا ىوتشسم ىلع شسيشسحتلا اشضيا
.رخا راعششأل انوروك ببشسب اهقلغ مغر اهدشصقي شضعبلا

سشوريمع لامج ^

تاباسسح ةيفسصت ةيحسض عقت ةطايخ ةسشرو ةبحاسص
يكردو نيهوبسشم سصاخسشأا نيب

ةينمألا تاقيقحتلا هنع رفشستشس ام راظتنا يف ^
ايميلقإا ةشصتخملا ةينمألا تاطلشسلا اهترششاب يتلا
تاقيقحتلاو تايرحتلا رخآا تفششك ،لجيجب
تدخا يتلاو ةنشسكاتب شسمأا ةيشضق يف ةينمألا
تشسم ةيقÓخأا ةيشضق شساشسا ىلع اعشساو اراششتنا
ةأارملا نأاب ،ةقطنملا ةعمشسو تÓئاعلا شضارعاب

نوكت دق ءاشسنو لاجر ةطايخلل لحم ةبحاشص
ةفدشصلاب  ةديكمو تاباشسح ةيفشصت ةيحشض تعقو
، ةنشسكات جراخ نم مهبلغأا نيهوبششم شصاخششأا نيب
ةحاطإلا ةيفلخ ىلع ينطولا كردلا رشصانع و
. تاشسولهملا جيورتل ةكبششب ارخؤوم
يف  شسما لوأا ءاشسم ىلإا ةيشضقلا تايثيح دوعتو

رشصانع  دحأا لخد امدنع لاوز ةشسماخلا دودح
ةطايخ لحم ىلإا  يندملا هيزب ينطولا كردلا
هشسبÓم شضعب ةطايخل، نوبزك ةنشسكات ةنيدمب
شصاخششألا نم ةعومجم هدشصرتي نأا لبق
نيلواحم، ةنشسكات جراخ نم مهبلغاو  نيهوبششملا
لحملا قلغب ةطايخلا ةأارملا موقتل هيلع ءادتعلا

ةقرفب لاشصتلاو، انرداشصم بشسح هل ةيامح
. لخدتلل ينطولا كردلا
لحملا قلغ ةداعإاب شصاخششألا شضعب ماق اهدعب
ناكشسلا ماهيإل هئÓمز نمو هنم اماقتنا ديدج لفقب
يتلا ةطايخلا عم ةهوبششم ةقÓع ىلع ناك هنأاب

ةقيرطب هزاجتحاو لحملا جراخ ةدجاوتم تناك
نأا لبق ، كلذ دعب ناكشسلا عمجت عم ةينوناق ريغ
بيرق ةقرفلا رقم نأا مكحب يكردلا ءÓمز لخدتي
دعب مهعم هدخاو لحملا حتفب اوماق نيأا، لحملا نم

نيدجاوتملا بابششلا شضعب عم تامادشص ثودح
ةيشضق شساشسأا ىلع ربخلا اهدعب رششتنيل  ، ناكملاب
ءاطعإا نود كوب شسيافلا تاحفشص يف ةيقÓخأا
عمجت يف كلذ ببشست و ،. ةلماكلا تامولعملا
لوأا ةليل لخدتلاو نمألا ةقرف مامأا نينطاوملا
. شسما

شسما ةحيبشص بابششلا نم ةعومجم ماق دقو اده
دجشسملا نم برقلاب77 ينطولا قيرطلا قلغب
و نمألا ةقرف رقم ليوحتب ةبلاطملل يزكرملا
تارامعلا طشسو نم ينطولا كردلا ةعباتلا لخدتلا
. ةرئادلا مامأا تاجاجتحا ىلإا ةفاشضإا، ةينكشسلا

دق نوكت ةطايخلا نإاف تامولعملا رخآا بشسحو
اهتلئاعو اهشسفنل رابتعلا ةداعإل ىوكشش تمدق
.اهب ريهششتلاب ماق نم لك دشضو

ب.ي ^

كÓهتسسا يف نيطروتم سصاخسشأا ةعبرأا فيقوت
تليسسمسستب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتو

ةلقنتملا ةقرفلل ةطرششلا تاوق ارخؤوم تفقوأا ^
ةعبرأا تليشسمشسيت ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
جيورتو ةزايح ةيشضق يف نيطروتم شصاخششأا
ةزايح عم يرشضحلا طشسولا يف ةيلقعلا تارثؤوملا
بشسح يعرشش رربم نودب ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأا
.ينمألا زاهجلا تاذل لاشصتلا ةيلخ نايب
تءاج ةيلمعلا نا ““دوليملا نيت““ ظفاحملا حشضوأاو
يتلا تايرحتلا فيثكتو تامولعم لÓغتشسا ةجيتن
جيورتب موقي باشش ةيوه ديدحت نم تنكم
طبشض نيأا هنكشسم ششيتفت متيل ،ةيلقعلا تارثؤوملا
رمعلا نم تاينيرششعلا يف شصاخششأا ةعبرأا هلخادب
شصرق55 ــب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمكو
ةحلشساو ، غلم003 ““نيلاباقيرب““ عون نم شسولهم
نيكشس ،““يباكوأا““ عون نم رجنخ يف ةلثمم ءاشضيب
،ةشسولهملا شصارقألا طاششمأا عيطقت يف لمعتشسي
يلام غلبم ىلا ةفاشضلاب ريبكلا مجحلا نم روطاشس
.مومشسلا جيورت تادئاع نم جد0004 ردق
، مهيف هبتششملا دشض يئاشضق فلم زاجنإا مت و اذه
ىدل ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا مهميدقتو
. تليشسمشسيت ةمكحم

ب.ديمح ^

 :ةمشصاعلا رئازجلا

ابيرق ياد نيسسحب سسلبارط عراسشب ةيانب63 ميمرت
و-ي-لو-ي ر-ه-سش ة-يا-ه-ن ق-ل-ط-ن--ت ^

ةيلمع نم ىلوأ’ا ةلحرملا ،يراجلا
عراسش ىوتسسم ىلع ةيانب63 ميمرت

ياد ن-ي-سسح ة-يد-ل-ب--ب سسل--بار--ط
اهرايتخا مت ةمسصاع-لا ر-ئاز-ج-لا-ب
اهلكسشت يتلا ةروطخلا ىلإا رظنلاب

مويلا هب دافأا امبسسح ،ةنكاسسلا ىلع
ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ءاثÓثلا
.يفلد ديزي ،ياد نيسسحل ةيرادإ’ا
حيرسصت يف يف-لد د-ي-سسلا ح-سضوأاو

لاغسشأا ةجمرب تم-ت ه-نأا ي-ف-ح-سص
ىلع ةيانب921 سسمت ةعسساو ميمرت

زجنت-سس سسل-بار-ط عرا-سش ىو-ت-سسم
ىلوأ’ا قلطنت““ ،ن-ي-ت-ل-حر-م ى-ل-ع
لمسشتو يراجلا ويلوي رهسش ة-يا-ه-ن
اهراي-ت-خا م-ت ثي-ح ،““ة-يا-ن-ب63
هلكسشت يذلا رطخلا ىلإا ر-ظ-ن-لا-ب

– اه-ت-ف-ن-سص د-قو ة-ن-كا-سسلا ى-ل-ع
ةينقتلا ةبقارملا حلاسصم –ف-ي-سضي
ام““4 ةجردلا يف (CTC) ءانبلل
يلاجعت-سس’ا ل-خد-ت-لا ي-عد-ت-سسي

.““اهذاقنإ’
بقتر-ي ،ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حر-م-لا ا-مأا
سسطسسغأا رهسش ةياهن““ ا-ه-قÓ-ط-نا
نم ى-ق-ب-ت ا-م ل-م-سشتو ““ل-ب-ق-م-لا
سسلبارط عراسشب ةعقاولا تايا-ن-ب-لا
مت يتلا ةعومجملا نم ةيانب39 يأا
ةلجعتسسملا ةيلمعلا هذهل اهؤواقتنا
ةيريد-م فار-سشإا تح-ت م-ت-ت ي-ت-لا

ءايحأ’ا ةلك-ي-ه ةدا-عإا و ة-ئ-ي-ه-ت-لا
(CRAD) ا--ه--ل تد--سصر““ د--قو

052 اهردق ةينازيم ةي’ولا حلاسصم
تاذ راسشأا ا-م-ك ،““م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل-م
ياد نيسسح ةيدلب نأا ىلإا ثدحتملا

ةدع نم5102 ذنم تدافت-سسا د-ق
41 نآ’ا دحل تسسم ميمرت تايلمع
.نكسسم6351 و ةيانب46 مسضي ايح
ح-ير-سصت ي-ف رد--سصم--لا فا--سضأاو
نأا  ،ة-ير-ئاز-ج-لا ءا-ب-نأ’ا ة-لا-كو-ل
يتلا سسلبار-ط عرا-سش46 ةرامع-لا

رهسشلا علطم نيقباط رايهنا تلجسس
ن-م-سض ن-م نو-ك--ت--سس ،يرا--ج--لا
ةياهن ةجمربملا ىلوأ’ا ةعومجملا
تÓئاعلا ةبسسانملاب اعدو  ،و-ي-لو-ي
ى-لإا““ تا-يا-ن-ب-لا هذ-ه-ب ة-ن-طا-ق-لا
ةيلحملا تا-ط-ل-سسلا ع-م نوا-ع-ت-لا

يتلا ميمرتلا ةيلم-ع حا-ج-نإا د-سصق
.““ارهسش81 ىلإا21 نم قرغتسستسس
ةيدلبلا حلاسصم““ هنإا لوقلاب فدرأاو
يف مداقلا رهسشلا عل-ط-م عر-سشت-سس
نين-طا-ق-لا ى-لإا تارر-ق-م لا-سسرإا
تانكسسلا ءÓخإاب63 ـلا تايانبلا-ب
تاذ يف ازربم ،““ميمر-ت-لا سضر-غ-ل
يرور-سض““ ءار-جإ’ا اذ-ه نأا نأا-سشلا

لمع بلطتت ةينعملا تايانبلا نأ’
د-يد-ج-ت-ل ع-سساو ل-خد-تو ق-ي-م-ع
ملÓسسلاو تاماعد-لاو تا-ي-سضرأ’ا

يأا دجاوت ىلع ار-ط-خ ل-ك-سشي ا-م

ي-ت-لا تا-سشرو--لا ط--سسو ن--كا--سس
.““حتفتسس
نيسسحل ةيرادإ’ا ةعطاقملا لمعتو
ىلع ،لوأ’ا اهلوؤوسسم بسسح ،ياد
لك ىلع ميمرتلا جما-نر-ب م-ي-م-ع-ت
،ةيرقملا) اهل ةعبا-ت-لا تا-يد-ل-ب-لا
لاقو ،(ةبقلاو ياد نيسسح ،دادزولب
يه تدا-ف-ت-سسا ة-ب-ق-لا ة-يد-ل-ب نأا
جمانرب ن-م5102 ذ-ن-م  ىر--خأ’ا
و ةيانب251) ايح41 سسم ميمر-ت
.(نكسسم8613
،لوؤوسسملا لاق ،دادزولب ةيدلب نعو
ىوتسسم ىلع قلطنتسس ةيل-م-ع-لا نإا

حلاسصم هل تسصسصخو دادزولب عراسش
ميتنسس رايلم081““ ةينازيم ةي’ولا
،ةيانب411  ارخؤوم ءاسصحا مت دقو
ةداعإاو ةئيهتلا ةيريدم نأا افيسضم
ةبحاسص اهتفسصب ،ءاي-حأ’ا ة-ل-ك-ي-ه
ربع““ لمعلا يف قلطنتسس ،عورسشملا

ةلحرملا يف نآ’ا يهو ،لحارم3
ة-ب-قار-م-لا سصخ-ت ي-ت-لاو ى-لوأ’ا
ةلحرملا امأا ،““تايانبل-ل ة-ي-ن-ق-ت-لا
ءاهتنا عم““ –فيسضي – أادبتف ةيناثلا

عورسشو (ي-سس– ي-ت –ي-سس) ة-م-ه-م
ذيفنتل نيعم-لا تا-سسارد-لا بت-ك-م
ثيح ةبولطملا مي-مر-ت-لا ة-ي-ل-م-ع
4 هاسصقا لجأا يف ةيلمعلا قلطنتسس
.““رهسشأا

م.ق ^

هلمع جمانرب ليدعت ىلع È‹ يشضاملب

انوروك ببسسب ايقيرفا سسأاك ليجأات ررقت فاكلا
ةر-ك-ل ي-ق-ير-ف’ا دا-ح-ت’ا رر-ق ^

تايئاه-ن ل-ي-جا-ت ،فا-ك-لا ،مد-ق-لا
ةررقم تناك يتلا ايقيرفا ممأا سسأاك

،2202 ماع علطم ىلا مداقلا يفناج
،انوروك ةحئاج ريثات ببسسب كلذو
دعوم-لا م-ي-ظ-ن-ت ة-ي-نا-ك-ما مد-عو
،قباسسلا هخيرات يف يراقلا يوركلا

ة-سسفا-ن-م--لا ى--ل--ع ءا--ق--ب’ا ع--م
.نوريماكلاب
ةيذيفن-ت-لا ة-ن-ج-ل-لا تذ-خ-تا ا-م-ك
اهعامتجا تد-ق-ع ي-ت-لاو فا-ك-ل-ل
ممأا ةلوط-ب ل-ي-جأا-ت-ب ًارار-ق ،سسمأا
ىلإا نييلحملا ني-ب-عÓ-ل ا-ي-ق-ير-فإا
.1202 رياني
ةيقيرفإ’ا سسوؤوكل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا

يرود يئاهن فسصن ةماقإا ررّقت دقف
ةدحاو ةارابم ماظنب ايقيرفإا لاطبأا

.نوريماكلاب لبقملا ربمتبسس يف
سسأاك يئاهن فسصن ما-ق-ي-سس ،هرود-ب
ةارابم ماظن-ب ي-ق-ير-فإ’ا دا-ح-ت’ا
ىلع نكل لبقملا ربمتبسس يف ةدحاو

.برغملا سضرأا
ةركل ينطولا بخ-ت-ن-م-لا ر-ب-ت-ع-يو
ثيح ،ةلوطبلا بقل ل-ما-ح مد-ق-لا
ماعلا هخيرات يف ةرم يناثل اهب جوت
وعدم نوكيسسو ،ر-سصم-ب ي-سضا-م-لا
ماع دعب يراقلا هجات ن-ع عا-فد-ل-ل
ي---سضار’ا---ب ن’ا ن----م ف----سصنو
.ةينوريماكلا
دحاو ماع-ب نا-ك-لا ل-ي-جأا-ت ي-تا-يو
يأا نود مدا-ق-لا ما-ع-لا ل--ع--ج--ي--ل

نيذلاو ،رسضخلل ةيجراخ تاسسفانم
ةسصاخلا تاهجاوملا-ب نو-ف-ت-ك-ي-سس
ا-ي-ق-ير-فا م-ما سسأا-ك تا-ي-ف-سصت--ب
اهتلحرم يف ملاعلا سسأاك تايفسصتو
.ةمسساحلا لبقو ةيناثلا
رسضخ-لا نا-ف ،2202 ما-ع ي-ف ا--مأا

لو’ا ،ن-يد-عو-م ما-مأا نو-نو-ك-ي-سس
،نوريماكلا-ب ا-ي-ق-ير-فا م-مأا سسأا-ك
لاح يف رطقب ملاعلا سسأاك اهدعبو
. مهلهأات
ملاعلا سسأاك ة-لو-ط-ب نو-ك-ت فو-سسو

ةيناثلا ةلوطب-لا2202 مدقلا ةر-ك-ل
ملاعلا سسأاك ت’وطب نم نيرسشعلاو
.رطق اهفيسضتسستسسو ،مد-ق-لا ةر-ك-ل
فيسضت-سسم-لا ن-ع نÓ-عإ’ا م-ت د-قو

ررقملا نمو .0102 ربمسسيد2 خيراتب
12 نيب ام ةرتفلا يف ةلوطبلا أادبت نأا
.2202 ربمسسيد81و ربمفون

ر .ق ^

دادزولب بابشش
ينف ريدم بسصنم يف فراسش مÓعوب ةفÓخل حسشرم نادعسس حبار
ينفلا ريدملا ةفيلخ نع ثحبلا ةلحر بابششلا ةرادإا لشصاوت ^

نم اريثك برتقي يذلا ريخألا اذه ،فراشش مÓعوب يلاحلا
تدكأا ثيح ،ششارحلا داحتإا قباشسلا هقيرف ىلإا ةدوعلا

نم ربتعي ،نادعشس حبار قباشسلا ينطولا بخانلا نأا انرداشصم
هيلع رايتخلا عقو نأا دعب ،هتفÓخل نيحششرملا زربأا نيب
هميدقت ةيناكمإا اذكو ،لاجملا اذه يف ةريبكلا هتربخل رظنلاب
يف ،يدادزولبلا يدانلا نابششل نيوكتلاب قلعتي ام لكل ةفاشضإلا
يدعشس فيطشس قافو بعل ريجانم نأامط يذلا تقولا

نع تجار يتلا رابخألا دعب ،بابششلا يريشسم يناوشضر
،قباشسلا هقيرفل ةدوعلاو ةمشصاعلا داحتإا عم هدقاعت ةيناكمإا

ل ةيولوألا نأا بابششلا يريشسم عم هثيدح يف فششك ثيح
ءاهنإاو ،رمحألاو شضيبألا شصيمقلا لمحل امئاد لازت
.ةرتف لبق تأادب يتلا تاشضوافملا

قوراف.ج ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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