
 ةرازولا در نورظتني نويعامتج’ا ءاكرضشلا
 ةحوتفم تافلم..بون÷ا ةقطنم ةحنم ،نكضسلا لمعلا بط ةيعامتج’ا تامدÿا ،ةيئارضشلا ةردقلا  ^

 : ةبيدوب ،Óبقتشسم ةيوبرتلأ ةموظنملأ حÓشصأ عورششم لوح ةيمييقت تاشسلج دقعت اميف

 :رذحُي ةحشصلأ ريزو ،انوروك ىشضرم حلاشصل تايفششتشسملاب ةرشسألأ ددع ةدايزب بلاط
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““اهــــــتضسبتقا لــــــب يــــــ‰اغتضسم ملــــــحأ’ ةراــــــبع قرــــــضسأا ⁄““
:درـــــت روـــــنمل ءاـــــمشسأأ ةـــــيبرغملأ ،اـــــهماهتأ دـــــعب

U¢31

يرشصنع صشيجلل زرافم تفقوأأ اميف
ةــــيباهرلأ تاــــعامجلل مــــعد
،يــــــباهرإ’ا ىــــــلع ضضـــــــبقلا

ىنــــــــــكŸا ،لــــــــــــــيضش دـــــــــلو
تضساÔمتب ““دــــمحأا يــكولم““

٤صص

2/3/٥/7/11صص

ةئيه همظنت يشضأرتفأ يرأوح ءاقل يفةيحشضلأ ةريعشش ءاغلأ صضفري ينطولأ صسلجملأ
ةيدوعشسلأ ةمجرتلأو رششنلأو بدألأ

..جرعأ’ا ينيضساو
اـــنوروك نــم تبره
ةــــــــــــــــــباتكلا ىــــــــلإا

^ Œقفخأا يذلا ناديز يجروج جذو‰أا نم جورخ ةيخيراتلا ةياورلا ‘ يتبر

اــــــيجيردت دــــــجاضسŸا حــــــتفب نوــــــبلاطي ةـــــــمئ’ا
مهروجأأ  رخأات نوكتششي ليغششتلأ لبق ام دوقعب نولماعلأ
ىحضضأ’ا ديع لبق جامد’ا حنم بضصب رمأاي لمعلا ريزو

ةموكحلأ فرط نم عاطقلل ةلكوملأ تافلملأ ةعباتمل اعامتجأ صسأأرت
 يعامتج’او يداضصتق’ا ضشاعن’ا ةطخ ديضسجتل هتاراطإا رفنتضسي قيزر

٤صص

٤صص

31صص٥صص

Lundi 13 Juillet 2020

رضشـــــــــــــتني ضسوÒــــــــــــــــــفلا
ءابولا يهتني ىتم يردن ’و
رضشـــــــــــــتني ضسوÒــــــــــــــــــفلا

ءابولا يهتني ىتم يردن ’و
رضشـــــــــــــتني ضسوÒــــــــــــــــــفلا

ءابولا يهتني ىتم يردن ’و
رضشـــــــــــــتني ضسوÒــــــــــــــــــفلا

ءابولا يهتني ىتم يردن ’و

3صص

رخآلل نودـــعتضسم نـــحنو نماضضـــــتلاب ءاـــبولا هــجاوت رـئازجلا :دـــــــــــــيزوب نـــــــــــــب ^
انوروـــــــكب ةدــــــيدج تايــــفو70و ءاـــــفضش ةـــــلاح863 ،ةـــباضصا384 لــــيجضست ^
 ةــــمارضصب يـــــــحضصلا رــــــجحلا رـــــــيبادت ضضرــــــفب ة’ولا رــــــمأات ةـــــيلخادلا رـــــــيزو ^
91 ديـــفوك لوـــح نيــنطاوملا ضسيـــضسحتل ةـــينطو ةـــلمح قـــلطي لاـــضصت’ا رــــيزو^



ـه1441ةدعقلأ وذ22ـل قفوŸأ م0202ةيليوجÚ 31نثإ’أ

alfadjrwatani@yahoo. fr

ينطو2

ةنجل-ل ي-م-صسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع--با--ت--مو د--صصر
ر“ؤو-م ‘ رأرو-ف لا-م-ج رو-ت-كد--لأ

ة--با--صصإ’أ ت’ا--ح ”” نأأ ي--ف--ح--صص
دÓ--ب--لأ ‘ سسوÒف--لا--ب ةد---يد÷أ
ليجصست ” ثي-ح عا-ف-تر’أ ل-صصأو-ت
ع-ف-تÒل ةد-يد--ج ة--با--صصإأ384
.””ةلاح59191 ¤إأ ›امجإ’أ
نأا--صشب رأرو--ف رو--ت--كد--لأ ح--صضوأأو
لÓخ تدصصر ةنجللأ ”” نأأ تايفولأ
(7) ع-ب-صس ةÒخأ’أ ة-عا--صس42 لأ
باحصصأأ مهتيبلا-غ ةد-يد-ج تا-ي-فو
›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ سضأرمأ’أ
È 04ع ة-عزو-م ةا--فو1101 ¤إأ
.””ةي’و
دقف ءافصشلأ ت’ا-ح سصو-صصخ-ب ا-مأأ

” ”” ه--نأأ ¤إأ لوؤو--صسŸأ تأذ را---صشأأ
ةديدج ةلا-ح863 لثا“ لي-ج-صست
›ا-م-جإ’أ دد-ع-لأ ع-فÎي-ل ءا-ف-صشل-ل

تا---صسصسؤوŸأ أوردا---غ ن---يذ---ل----ل
.””34731 ¤إأ ةيئافصشتصس’أ

دادر كلام ^

ةفرصش فصسوي ةمصصاعلأ ›أو سسمأأ ىطعأأ ^
عم نواعتلل زئان÷أ Òيصست ةصسصسؤوŸ احيرصست
زئان-ج م-ي-ظ-ن-ت-ب ة-م-ها-صسŸأ تا-ي-ع-م÷أ
عم ةأزأوŸاب نامصضل91 ديفوكب ÚباصصŸأ
ةيعو-ت-ل ة-ي-صسي-صس– تÓ-م-ح Ëد-ق-ت كلذ
سسيصسأا-ت-ل تÓ-ي-ه-صست ح-ن-م ع-م Úن-طأوŸأ
.ةيوعمج تايقيصسنت
ر-صضخأ’أ ءو-صضلأ ة-م-صصا-ع-لأ ›أو ى-ط-عأأو

Ÿي--صست ة--صسصسؤوÒ ع-م نوا-ع-ت-لا-ب ز-ئا-ن÷أ
زئان-ج م-ي-ظ-ن-ت-ل ة-م-ها-صسŸأ تا-ي-ع-م÷أ
هلابقتصسأ بقع انورو-ك سسوÒف-ب Úبا-صصŸأ
””ةدحتŸأ ءاصضيبلأ رأدلأ ”” ةيلÙأ ةيعم÷أ
بابل رم-حأ’أ لÓ-ه-لأ بت-ك-م ن-م ءا-صضعأأو
¤إأ عمتصسأ ثيح ،رئأز÷أ ةي’و رقÃ رأوزلأ

تا-طا-صشن-لأ ف-ل-تı ي-ل-ي-صصف--ت سضر--ع
اميصس’ Úتيعم÷أ اهب موقت يتلأ تÓم◊أو
ةحفاكŸ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ سصخ-ي ا-م-ي-ف
.انوروك ءابو
ح-لا-صصم نا-ي-ب بصسح تأءأر--ج’أ تل--ث“و
ةخصسن ىلع ””رج-ف-لأ”” زو– يذ-لأو ة-ي’و-لأ

ةيجولو-ك-ي-صسبو ة-ي-صسف-ن تأد-عا-صسم ،ه-ن-م
Úنطأوملل ةياقولأ لئاصسو عيزوت ،Úنطأوملل
فلتı يرودلأ ميقعتلأ ،تا-ي-ف-صشت-صسŸأو

قأوصسأ’أو ةينك-صسلأ تا-ع-م-ج-ت-لأو ءا-ي-حأ’أ
سشي÷أ ما-ع-طإا-ب ل-ف-ك-ت-لأ ¤إأ ة-فا-صضإ’ا--ب
،يبط هبصشلأو ةيبط-لأ م-ق-طأ’أ ن-م سضي-بأ’أ
زئانج ميظ-ن-ت ‘ ة-م-ها-صسŸأ ن-ع كي-ها-ن
،انوروك سسوÒفب ةباصصإ’أ ءأّرج نم ÚفوتŸأ
،مدلاب عÈتلل ةيرود تÓم-ح م-ي-ظ-ن-ت أذ-كو
يوذ-ل تأد-عا-صسم Ëد-ق-ت ¤إأ ة-فا-صضإ’ا--ب
.ةزوعŸأ تÓئاعلأو ةصصاÿأ تا-جا-ي-ت-ح’أ

Òكفتلأ ةرورصض ىلع ›أولأ ددصش هتهج نم
ةيعو-ت-ل ا-هدا-م-ت-عأ ن-كÁ لو-ل-ح حأÎقأو
انوروك ءابوب ةباصصإ’أ رط-خ ن-م Úن-طأوŸأ
ءابولاب مهتباصصإأ تد-كأا-ت ن-يذ-لأ سسي-صس–و
ةرور-صض ى-ل-ع ›ز-نŸأ ر-ج-ح-ل-ل أو-ه--جوو
مدعو ةيحصصلأ Òبأدتلأ مأÎحأو هب لاثتم’أ
ناك امهم Úن-طأوŸا-ب طÓ-ت-خ’أو جورÿأ
.عفأدلأ
Ëدقتل ل-ما-ك-لأ هدأد-ع-ت-صسأ ›أو-لأ ىد-بأأو
يتلأ تايعم-ج-ل-ل تÓ-ي-ه-صستو تأد-عا-صسم
حيرصستلأو تا-ي-ق-ي-صسن-ت سسي-صسأا-ت ‘ بغر-ت

Ÿيصست ةصسصسؤوÒ عم تايقافتأ مأربإ’ زئان÷أ
‘ ةمها-صسŸأ ‘ بغر-ت ي-ت-لأ تا-ي-ع-م÷أ
.91 ديفوكب ÚباصصŸأ زئانج ميظنت

ديفوك ىسضرم حلأسصل تأيفسشتسسملأب ةرسسأ’أ ددع ةدأيزب بلأط ر ح ^
ءابولا يهتني ىتم يردن ’و رصشتني سسوريفلا :رذحُي ةحصصلا ريزو

حÓصصأو ناكصسلأو ة-ح-صصلأ ر-يزو بل-ط ^
نم ديزوب نب نامحرلأ دبع ،تايفصشتصسŸأ

ةر--صسأ’أ دد--ع ةدا--يز ة--ح---صصلأ ءأرد---م
.ديفوك ىصضرم حلاصصل تايفصشتصسŸاب
،دحأ’أ سسمأأ هدقع ءاقل ‘ ،ريزولأ دروأأو
تا-صسصسؤوŸأ ءأرد-مو ه-عا-ط-ق ءأرد-م ع-م
تاباصص’أ ددع عافترأ ”” نأأ ةيئافصشتصس’أ
ةجوŸأ ةهجأوÌ Ÿكأأ نماصضت-ن ا-ن-ل-ع-ج-ي
ةصصاخ نطأوملل نصسحأ’أ Ëدقتو ةديد÷أ

Úلوؤوصسملل ريزو-لأ ح-ن-مو .””ةر-صسأ’أ دد-ع
ةرصسأ’أ ةبصسن عفرل ةعاصس84 ةلهم ÚينعŸأ
”” هنأأ أدكؤوم ””انوروك ىصضرŸ ةصصصصıأ
¤إأ ن--طأو--م يأأ بهذ--ي نأأ ل--ب--ق--ي ن--ل
بلط كلذل ،ريرصس دجي ’و تايفصشتصسŸأ
ةرصسأ’أ ن-م ة-ئŸا-ب03 ىت-ح سصي-صصخ-ت

هلك يقابلأو ت’اجعتصسÓل تايفصشتصسŸاب
هنأأ ريزولأ دعوو .””91 ديفوك ‘ لغتصسيصس
نصسحتتصس تأءأرجإ’أ هذه قي-ب-ط-ت د-ع-بو
مايأأ5 وأأ3 دعب ةرصسأÓل ةبصسن-لا-ب رو-م’أ
سسوÒف-لا-ب تا-با-صص’أ دد-ع ”” نأأ ع--با--تو
عافتر’أ ةبصسن نكلو دأدزي دÓبلاب يجاتلأ

.””لودلأ يقابب ةنراقم ةصضفخنم
اŸ ددعلأ عفترأ نإأو ىتح”” ديزوب نب لاقو
لك دوجوم جÓعلأو ةدوجوم ةرصسأ’أ نوكت
رمتصس ةمزأ’أ ””نأأ افيصضم ””ءودهب رÁ ءيصش
’ نأأ ىنمتنو نمث يأابو ىتم يردأأ ’ نكل
تا-با-صص’أ ن-م د-يد-ع-لأ ءا-بو-لأ د-صصح-ي
ببصسبو هنأأ ديزوب نب فصشكو .””تايفولأو

نأ’ سصئاقنلأ ديدعلأ تره-ظ ءا-بو-لأ أذ-ه
،أذه مغرو تاعاطقلأ لك تلطع ةحئا÷أ

ءابو-لأ ر-ئأز÷أ ه-جأو-ت ،ر-يزو-لأ ف-ي-صضي
.””رخآÓل نودعتصسم نحنو نماصضتلاب
عا-ط--ق--لأ ن--ع لوأ’أ لوؤو--صسŸأ ف--صشكو
ا-نورو-ك سسوÒف ”” نأأ دÓ-ب-لأ ‘ ي-ح--صصلأ
نم ةلاح فل-خ ا-م أذ-هو دأدز-يو ر-صشت-ن-ي
ر-يزو-لأ نأا-م-طو .تا-ي’و-لأ Èع ق-ل--ق--لأ
،يحصصلأ عاطقلأ يمدختصسمو ÚنطأوŸأ””
تاما-م-ك-لأو ة-ي-قأو-لأ تا-مز-ل-ت-صسŸأ نأأ
نأأ ريزولأ دكأأ امك .””يفكت ةيقأولأ ةصسبلأ’أو
ةيصضق ررقت نم يه ىوتفلل ةينطولأ ةنجللأ

اعد ثيح حبذلأ ةÒع-صشو ى-ح-صضأ’أ د-ي-ع
تابصسانŸأ ‘و ديعلأ ‘ تاعمجتلأ يدافتل
نم دحلل أذهو تÓق-ن-ت-لأ أذ-كو ىر-خأ’أ
.Òبك لكصشب سسوÒفلأ راصشتنأ

ر كلام ^

ةمهأسسملأ تأيعمجلأ عم قيسسنتلأب رسضخأ’أ ءوسضلأ حنمي ةمسصأعلأ يلأو
ميظنتل زئانجلا رييصست ةصسصسؤومل حيرصستلا

انوروك اياحصض زئانج

ءأبولل ةليسصح رخآأ فسشكت ةحسصلأ ةرأزو

انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا384و تايفو7 ليجصست
(أنوروك) سسوÒفب ةديدج ةبأسصإأ384و تأيفو (7) عبسس ليجسست دحأ’أ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
.””ةأفو1101و ةلأح59191 ¤إأ تأبأسصإ’أ ›أمجإأ عفتÒل

ليلأحتلأ جئأتنلأ رودسص رأظتنأ يف
 ةيبطلا ةباقرلا تحت قدانف يف  مهتباصصإا هبتصشملا عصضو :فيطصس يلاو
بتاكلب دمfi فيطصس ةي’و ›أو دكأأ ^
ةياقولل ةيئ’ولأ ةن-ج-ل-لأ عا-م-ت-جأ لÓ-خ
هدقع يذ-لأ91 ديفوك ءابو-ل ة-ع-با-تŸأو
ىلع ،فيط-صس ة-ي’و-لأ ر-قÃ سسمأأ ءا-صسم
سسوÒف-ب م-ه-ت-با-صصإأ ‘ ه-ب-ت-صشŸأ ع-صضو
¤إأ ةيبطلأ ةباقرلأ ت– قدانف ‘ انوروك

نأأ بتاكلب حصضوأأو .ليلاحتلأ جئاتنلأ ةياغ
نو÷اعي نيذلأ ىصضرŸأ ينعت ’ قدانفلأ ””

أدكؤوم ”” ةزكرŸأ ةي-ب-ط-لأ ة-يا-عر-لأ ت–
عوبصس’أ ةياهن لبق Òفوت متيصس ”” هنأأ ىلع
عم ليلاحت-ل-ل ف-صشا-ك ف’آأ01 يرا-÷أ

دد-ع سصي-ل-ق-ت ى-ل-ع تا-ط-ل-صسلأ سصر-ح
هجوو .””انورو-ك سسوÒف بب-صسب تا-ي-فو-لأ
سشيجلل مأÎحأو ريدقت ةي– ةي’ولأ ›أو
قدانفلأ Òخصست ى-ل-ع د-كأأ ثي-ح سضي-بأ’أ
ةيحيرأأ ‘ مهعصضول Úيبط هبصشلأو ءابطأÓل

.ةمئÓم فورظ ‘ مهماهم ةيدأاتل
Òفوتل ةزهاج ةي’ولأ حلاصصم نأاب حصضوأأو
Ò 001فوت ” ثيح مهل ة-يا-قو-لأ ةز-ه-جأأ
¤أ ددعلأ عفر بقتر-يو ي-ب-ط ي-قأو ف-لأأ

.ةيح-صصلأ قر-ف-لأ ل-ك-ل ي-قأو ف-لأأ004
Ò 46خصست ” يبطلأ مقاطلأ زيزعت دصصقو

ءاب-طأأو ة-ي-ع-ما÷أ تا-مد-خ-ل-ل ا-ب-ي-ب-ط
¤إأ يعامتج’أ نامصضلل ينطولأ قودنصصلأ

”و ةبوانملل سصأوÿأ ءابطأ’أ ةوعد بناج
›أو فصشكو   .ÚعوطتŸأ ءابطأÓل حنم
قيبطت متيصس هناب ةديدصش ةجه-ل-ب ة-ي’و-لأ
Úفلاıأ ل-ك ى-ل-ع ة-مأر-صصب نو-نا-ق-لأ

⁄ ي-ت-لأ سسأر--عأ’أ با--ح--صصأأ ة--صصا--خ
ىلع ةصضورفŸأ رج◊أ Úنأو-ق أو-مÎح-ي
.فيطصس ةي’و

جلصصل ىصسيع ^

را-صشت-نأ ر-ط-خ نأأ ءا-ب--طأأ سسمأأ دا--فأأ ^
‘ عصستي نأأ ح-جرŸأ ن-م ا-نورو-ك سسوÒف

ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإأ ق-ي-ب-ط-ت مد-ع لا--ح
راتهتصس’ رظنلاب نوناقلأ ةوق-بو ة-مأر-صصب
نيذلأ ÚباصصŸأ سضعب ى-ت-حو Úن-طأوŸأ
Òغ اهÒغو ةنيطنصسق عرأوصش ‘ نولوجتي

ةعرصسبو ىودعلأ لقن-ت ةرو-ط-خ-ب Úلا-ب-م
ةيأدب مويلأ حابصص عمتŒ كلذ ¤إأ .ةقئاف
ةنجل-لأ ا-حا-ب-صص ةر-صشا-ع-لأ ة-عا-صسلأ ن-م
دجتصسŸأ انوروك ءابو ة-ع-با-تŸ ة-ي-ئ’و-لأ
يحب ةني-ط-ن-صسق ة-ي’و-ل يرأدإ’أ ر-قŸا-ب
›أوو ةنجل-لأ ءا-صضعأأ رو-صضح-ب ي-صسقد-لأ
يح-صصلأ عا-ط-ق-لأ ‘ Úلوؤو-صسمو ة-ي’و-لأ
،ةفاحصصلأو ةينهŸأ كÓصسأ’أ نع Úلث‡و

روطت باقعأأ ‘ مظني يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ و-هو
ا-نورو-ك سسوÒف-ل ة-ي-ئا-بو-لأ ة-ي-ع-صضو--لأ
تأرصشع يصص– تراصص يتلأ ةني-ط-ن-صسق-ب
سسمأأ ره-ظ ا-ن-ف-قوو .مو-ي ل-ك تا-با-صصإ’أ

ÃقÈأ ةÿقير-ط-لأ ى-ل-ع ة-ع-قأو-لأ بور
يلجنم يلع ة-ن-يد-م ¤إأ يدؤوŸأ ع-ير-صسلأ

عصضوو ةفأر÷اب روبق رفح تايلمع ىلع
ىتوم روبق ى-ل-ع Ò÷أ ةدا-مو تا-م-ق-ع-م
ةفيfl ةرو-صص ‘ ىود-ع-ل-ل ا-ب-نŒ ءا-بو-لأ
لذ-ب بل-ط-ت-يو ق-ل-ق-م د-ج تا-ب ع-صضو--ل

يمصسرلأ ÚيوتصسŸأ ى-ل-ع Èكأأ تأدو-ه‹
هذه نم جورÿأ Óعف اندرأأ نإأ يبعصشلأو
ايدامو ايرصشب رثؤوتو لوطت دق يتلأ ةمزأ’أ

سس ديزي ^ .دÓبلأ ىلع

مويلأ عمتجت ءأبولأ ةعبأتمل ةيئ’ولأ ةنجللأ
ةنيطنصسق عراوصش يف نولوجتي انوروكب نوباصصم

فيطسسب ءأبولأ رأسشتنأ ةيأدب ذنم ةدكؤوم ةلأح6163 ليجسست
    ةملعلاب ريثخلا بورصص ىفصشتصسمب انوروك سسوريفب ةديدج تايفو5

ىفصشتصسÃ ةيب-ط-لأ ح-لا-صصŸأ تل-ج-صس ^
ةي’و قرصش ةملعلأ ةنيدÒ Ãثÿأ بورصص
ةديدج تاي-فو5 سسمأأ حا-ب-صص ف-ي-ط-صس
دد-ع غ-ل-ب ثي-ح ،ا-نورو-ك سسوÒف بب--صسب
ةيدلب حلاصصم بصسح سسوÒفلاب تا-ي-فو-لأ
07 يرا÷أ ةيليوج رهصش لولح ذنم ةملعلأ
ةه÷اب عقت ةيد-ل-ب21 ىلع ة-عزو-م ةا-فو
ةيدلب اهنيب نمو فيطصس ةي’ول ةيقرصشلأ

ةيدلبو جيريرعوب جرب ةي’ول ةعبات ةرفاعج
.ةليم ةي’ول ةعبات تنانجات
Úب نم نأأ ¤إأ ةيدل-ب-لأ ح-لا-صصم ترا-صشأأو
ةنصس06 ت– مه-ن-صس ت’ا-ح9 تايفو-لأ
نم غلبت ةباصش مهرغصصأأو ،روكذ مهتيبلغأأو
تلجصس تÓئاع Êام-ثو ،ة-ن-صس63 رمع-لأ
تأداهصش نأأ ملعلأ عم ،ةافو يتلاح نم Ìكأأ
وه ةافولأ ببصس نأاب ةدكؤوم ةملصسŸأ ةافولأ

.91 ديفوكلأ
Òثÿأ بورصص ىفصشتصسم حلاصصم بصسحو
دد-ع ‘ ف-ي-ف-ط ع--جأر--ت كا--ن--ه نا--ف
نم مغرلابو لزعلأ ة-ح-ل-صصÃ تا-با-صصإ’أ

’و عبصشت ةلاح ‘ ىفصشتصسŸأ ىقبي أذه
نأأ ركذلاب ر-يد-ج ،ر-غا-صش ر-ير-صس د-جو-ي

تنلعأأ دق فيطصس ةي’ول ةحصصلأ ةيريدم
ةلاح6163 لي-ج-صست ن-ع سسمأأ لوأأ ءا-صسم
.اندÓبب ءابولأ راصشتنأ ةيأدب ذنم ةدكؤوم
دق ةلاح3403 ناف رداصصŸأ تأذ بصسحو

فيطصس ةي’و نأ ملعلأ عم ،ءافصشلل تلثا“
ىوت-صسŸأ ى-ل-ع ة-ث-لا-ث-لأ ة-ب-ترŸأ ل-ت–

ةدكؤوŸأ تاباصص’أ ددع ثيح نم ينطولأ
ةمصصاعلأ رئأز÷أو ةديل-ب-لأ ي-ت-ي’و د-ع-ب
‘ ةيصسايق اماقرأأ فيطصس ةي’و تلجصسو

  جلصصل ىصسيع ^ .ةيمويلأ تاباصصإ’أ ددع

 تأبأسصإ’أ ددع عأفترأ مغر ةرطيسسلأ تحت عسضولأ نأأ دكأأ
انوروكب تاباصصإ’ا مجحو ةروطخ نم للقي يوايهم روصسيفوربلا

ةعباتŸ ةيحصصلأ ةنجللأ وصضع يوايهم سضاير روصسيفوÈلأ للق ^
تاباصص’أ م-ج-حو ةرو-ط-خ ن-م ا-نورو-ك سسوÒف ي-صشف-ت د-صصرو
ÚنطأوŸأ طصسو ‘ تداصس يتلأ علهلأ ةلاح دعب انوروك سسوÒفب

ةÒخأ’أ مايأ’أ ‘ تاباصصإ’أ ددع ‘ د-يأز-ت ل-ي-ج-صست با-ق-عأأ ‘
يوايهم سضاير حصضوأأو .ةرطيصسلأ ت– لأزام عصضولأ نأأ أدكؤوم
عوبصسأ’أ ذنم هنأأ ””حابصصلأ فيصض”” جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل
اعجرم تاباصصإ’أ ددع ‘ ةقوبصسم Òغ ماقرأأ ليجصست ” يصضاŸأ
ددصصب دÓبلأ نوكت نأأ ىفنو سصيخصشتلأ تايلمع عافترأ ¤إأ كلذ
ةلاح ”” نأأ ¤إأ يوايهم راصشأأ ىرخأأ ةهج نم .ءابولأ نم ةيناث ةجوم
‘ سصقنل اهدرم ةيبطلأ طاصسوأ’أ سضعب اهنع تÈع يتلأ قلقلأ
ةرأزو”” نأأ أدكؤوم ””انوروك سسوÒف نم ةيا-قو-لأو ة-يا-م◊أ ل-ئا-صسو
ىرخأأ ةهج نم اتف’ ””مهت’اغصشنأ لكب لفكتلأ ىلع لمعت ةحصصلأ
‘ زجعلأ دصسل ةمدÿأ جراخ يه يتلأ مقأوطلاب ةناعتصس’أ”” نأأ ¤إأ

فدهلأ”” نإأ يوايهم لاق لصصتم ديعصص ى-ل-ع .””ة-ي-ب-ط-لأ ردأو-ك-لأ
تايفولأ ددع نوكي نأأ ايفان تايفولأ ددع نم ليلقتلأ وه وجرŸأ
ةحصص ‘ ÚككصشŸأ سضعب ىلع أدر ح-ي-ح-صص Òغ ا-ه-ن-ع ن-ل-عŸأ
ةيعصضولا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-ح-صصلأ ةرأزو ن-ع ةردا-صصلأ ما-قرأ’أ
نم ةياقولأ Òبأدت مأÎحأ ةرورصض”” ىلع يوايهم ددصشو .””ةيئابولأ
ةفاصسم مأÎحأو ةيقأولأ ةعنقأ’أ ءأدترأ اهتمدقم ‘و سسوÒفلأ
ةروطخب سسيصسحتلأو يعولأ عفر نأأ أÈتعم ””يعامتج’أ دعابتلأ
.ةيصسايق ةÎف ‘ ءابولأ يصشفت ءأوتحأ ‘ مهاصسيصس ءابولأ
نأ لاقو ةياقولأ تأءأرجأ مأÎحأ ةرورصضب راجتلأ يوايهم بلاطو
مأزتل’أ ىلع ÚنطأوŸأ ثح ‘ مهقتاع ىلع عقت ةÒبك ةيلوؤوصسم
تايعمج تامهاصسم يوايهم نمث امك .ةياقولأو ةمÓصسلأ Òبأدتب
عيزوتو ةيعوتلأ تÓم-ح ‘ سصاÿأ عا-ط-ق-لأو ÊدŸأ ع-م-تÛأ
ر كلام ^ .هيصشفت نم د◊أو ءابولأ ءأوتح’ ةياقولأ لئاصسو

 تأءأرجإلل مرأسصلأ مأÎح’أ ةيمهأأب سسيسسحتلأ لجأأ نم

91 ديفوك لوح ÚنطاوŸا سسيصسحتل ةينطو ةلمح قلطي لاصصت’ا ريزو
مصساب يمصسرلأ قطانلأ لاصصت’أ ريزو نلعأأ ^

ةينطو ةلمح قÓطإأ نع رميحلب رامع ةموك◊أ
ة-ي-مÓ-عإ’أ م-ئا-عد-لأ ف-ل-تÈ flع ة-ل-ما-صش
عوبصسأ’أ راهصشإ’أو رصشنلل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأو
ةيمهأاب ÚنطأوŸأ سسيصس– ل-جأأ ن-م ل-ب-قŸأ
عنŸ ةيئا-قو-لأ تأءأر-جإÓ-ل مرا-صصلأ مأÎح’أ
.91-ديفوك يصشفت
ة-ح-صصلأ ر-يزو ا-صضيأأ م-صض عا-م--ت--جأ لÓ--خو
نامحرلأ دبع تايفصشتصسŸأ حÓصصإأو ناكصسلأو
ةلاكو-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأو د-يزو-ب ن-ب
يغونو يبرع-لأ را-ه-صشإ’أو ر-صشن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
ةحئا÷أ روطت ةعباتŸ ةيملعلأ ةنجللأ ءاصضعأأو
فرعي قايصس ‘ يتأاي ءاقللأ أذه نأأ رميحلب دكأأ
ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-با-صصإ’أ ت’ا◊ ا-عا-ف-ترأ
ة÷اعم ءوصسو ةهج نم (91-ديفوك) دجتصسŸأ
نم كلذو ىرخأأ ةهج نم مÓعإ’أ لئاصسو سضعب

كئلوأ’ يدصصتلأو ةئدهتلأ ىلع ل-م-ع-لأ لÓ-خ
مÓصستصس’أ عنمو عصضولأ أذه نولغتصسي نيذلأ

Ÿنإاف ريزولأ بصسحو .””سسوهلأو رعذلأ رعاصش

لجأأ نم لاصصت’أ رصصانع Úيحتب قلعتي رمأ’أ
نع ةبتŸÎأ ””ة-ي-نو-نا-ق-لأ”” تا-بو-ق-ع-لأ زأر-بإأ

flخ نم ةيام◊أ تأءأرجإأ ةفلاÓغتصسأ لÓل
تÓ-فا-حو تfiÓ) ي--مو--م--ع--لأ ءا--صضف--لأ
نهذ ‘ ةقلاع كلذب اهلعجو (خلأ...تأراطقو
هذه ناكمإ’أ ردق ميمع-ت لÓ-خ ن-م ن-طأوŸأ
‘ حجنن ىتح”” هنأأ ريزولأ حصضوأأو .ر-صصا-ن-ع-لأ
ع-قأو-لأ لÓ-غ-ت-صسأو ة-فر-ع-م ن--م د--ب ’ كلذ
لئاصسرلأ غيلبتو يرئأز÷أ بعصشلل يعامتج’أ
دأدعإأو ةيحيصضوت رو-صصو ة-يرا-ه-صشأ تا-صضمو)

تاغل ةدع ‘ (ةياقولأ تأءأرجإأ لوح كيÔيج
¤إأ أÒصشم ””(ةيصسنرفلأو ةيغيزامأ’أو ةيبرعلأ)
تائيهلأ تابلط ىلع درلل ديحولأ ليبصسلأ هنأأ
دبع ةيروهم÷أ سسيئر اهصسأأر ىلعو دلبلل ايلعلأ
يتلأ ةلم◊أ هذه نأأ ريزولأ دكأأو .نوبت ديÛأ

نع ةعابطلأ تاططfl يم-م-صصم كر-صش-ُت-صس
لجأأ نم Úصصتıأو ةرأدإ’أو ينقتلأ بنا÷أ
ةهجوم ،ةيرورصضلأ تاقفأوŸأ ى-ل-ع لو-صص◊أ
م-ت-ي نأأ ل-مآأو .ن-طو-لأ عو-بر ة-فا-ك ل-م--صشت--ل

لبق نطولأ عوبر ةفاكب ‘أولأ لكصشلاب اهميمعت””
.””عوبصسأ’أ ةياهن
ةليصسو ÿÈأ نأ د-كأأ د-ق-ف ة-ح-صصلأ ر-يزو ا-مأأ

زيمتي ينطو قايصس ‘ ةلاصسرلأ ريرمتل ةمهم
نم يعامتج’أ لصصأوتلأ ع-قأو-م ””ةرو-ط-خ»ب
ام وهو انايحأأ ةبذاكلأ رابخأ’أ ةعاصشإأ لÓخ
ةهجأوŸ يمÓعإ’أ ليلصضتلأ ةبراfi بجوتصسي
أرابخأأ انايحأأ مدقت يتلأ مÓعإ’أ لئاصسو سضعب

.””ليلصضتلأ ةبراfi”” ةرورصض أزÈم ،ةطولغم
لاق ،ةلم◊أ هذه سصوصصخب لأؤوصس ىلع هدر ‘و
لاصصتÓل ةينطولأ ةلاكولل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ
Èع موقتصس ه-ت-صسصسؤو-م نأأ را-ه-صش’أو ر-صشن-لأو
ةيمومعلأ نكامأ’أ ‘ ةفثكم تاقصصلÃ اهعورف
.ةيدلب1451 ىوتصسم ىلع
ةنجللأ ةراصشإأ طقف رظت-ن-ن”” :لو-ق-لا-ب فدرأأو
دصصق ةلم◊أ قلطنل ةحصصلأ ةرأزوب ةصصتıأ

لوح ÚنطأوŸأ ةدئافل نصسحأأ ةي-عو-ت نا-م-صض
د◊اب ةليفكلأ ةي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأو ة-ح-ئا÷أ

ر كلام ^ .””اهنم
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لوشضا-نألأ ة-لا-كو ه-ب شصخ ثيد-ح ‘و ^
›اطيلأ هÒظنب هئاقل ششماه ىلع ةيكÎلأ
د-ي-شسلأ د-كأأ ،ا-مور ‘ و-يا-م يد ي-ج-يو-ل
ذاختأ وأأ (Úيبيللأ) قيرفت ديرن ل““ مودقوب

ة-ي-بأÎلأ ة-مÓ-شسلا-ب شسÁ د--ق ف--قو--م
. ““ايبيل ةدحوو مÓشسو لبقتشسمو

رئأز÷أ نأأ ريزولأ حشضوأأ ،ددشصلأ أذه ‘
ةدحوو ةيبأÎلأ ةمÓشسلأ ““ لجأأ نم لمعت
قلعت-ي ر-مألأ نأل (...) ا-ي-ب-ي-ل رأر-ق-ت-شسأو

Ãانل ةبشسنلاب ةيشساشسأأ لئاشس““.
لك لمشش ⁄ وه رئأز÷أ فده نأأ دكأأ ذإأو
يتلأ رئأز÷أ فقوÃ ريزولأ ركذ ،Úيبيللأ
مدق ىلع Úيبيللأ ءاقر-ف-لأ ة-فا-ك ل-ما-ع-ت
.ةأواشسŸأ

نأأ مودقوب ديشسلأ حرشص ،ىرخأأ ةهج نم
،ايبيل ““ ميشسقت عنم ““ ىلع لمعت رئأز÷أ

نوكي دق لامتحلأ أذه لثم““ نأأ افيشضم
نأدلبلأ ىلع ةشصاخ عيم÷أ ى-ل-ع أÒط-خ

ةفاشضإأ ““ لوقي لشسÎشسأ امك.““ةرواÛأ
انيلع بجي (...) رئأز÷أ نمأأ ةلأاشسم ¤إأ

بعل انم أوبلط Úيبيللأ عيمجو مهتدعاشسم

نودعتشسم لا◊أ ةعيبطب نحن و رودلأ أذه
. ““كلذب مايقلل
جئاتنل رئأز÷أ معدب مودقوب ديشسلأ ركذو
¤إأ اشضيأأ أÒششم ،ايب-ي-ل لو-ح Úلر-ب ةود-ن
فلŸأ لوح رظنلأ تاهجو لدابت و نواعتلأ
شسنوت نيرواÛأ ن-يد-ل-ب-لأ ع-م ي-ب-ي-ل-لأ
.رشصمو

نوؤو--ششلأ ر--يزو ا--عد ،نأا---ششلأ شسف---ن ‘
ثوعبم Úي-ع-ت ‘ عأر-شسإلأ ¤إأ ة-ي-جراÿأ
بشصنŸأ أذه يقب ثيح ،ايبيل ¤إأ ي‡أأ

Êانبللأ طيشسولأ ةلا-ق-ت-شسأ ذ-ن-م أر-غا-شش
. يشضاŸأ شسرام رهشش ةمÓشس ناشسغ
حلن““ لوقي لوشضانأأ ةلاكول ريزولأ دكأأ امك
‘ ماعلأ ÚمأÓل شصاخ لث‡ Úيعت ىلع
.““لاجآلأ برقأأ
دكأأ دق رئأز÷أ ةيشسامولبدلأ شسيئر ناكو
نمألأ شسل‹ مامأأ يشضاŸأ ءا-ع-برألأ مو-ي
دج ةراششإأ لثميشس Úيعتلأ أذه نأأ ي‡ألأ
هلمأأ نع ابرعم ،راشسŸأ ةلشصأوŸ ةيباجيإأ
هيأأرب ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ Úمألأ ›دي نأأ

.شصاخ ثوعبم Úيعت لوح
ديشسلأ لاق ،Úيبيللأ Úب رأوحلل هقرطت ‘و
رشصتقت نأأ بجي ل تاثداÙأ““ نأأ مودقوب

هل حيملت ‘ ،““شسلبأرط و يزاغنب ىلع طقف
ةن-ئا-ك-لأ ي-ن-طو-لأ قا-فو-لأ ة-مو-ك-ح ¤إأ
ذإأ ،Îفح ةفيلخ ÒششŸأ تأوقلو شسلبأرطب
.اشضيأأ ايبيل بونج لمششت نأأ هبشسح يغبني
كل-ت ‘ كا-ن-ه““ لو-ق-ي ر-يزو--لأ فا--شضأأو
لئابقلأو تÓئاع-لأ ن-م فلألأ ة-ق-ط-نŸأ
Úيرئأز÷أ عم اهديلاقت ‘ كÎششت يتلأ

رذجت-ب أر-كذ-م ،““ة-يدود◊أ ق-طا-نŸأ ‘
Úير-ئأز÷أ Úب ة-ي--ل--ئا--ع--لأ ط--بأور--لأ
.Úيبيللأو
،ايبيل ‘ يركشسع لح يأل هشضفر ددج ذإأو
ةيوشست نأأ ةيجراÿأ نوؤوششلأ ريزو حشضوأأ
Úعب ذخأات نأأ بجي دلبلأ أذه ‘ ةمزألأ
فقو““ يهو ةيشساشسأأ رشصانع ةثÓث رابتعلأ
ةحلشسألأ ىلع رظ◊أ مأÎحأ ،رانلأ قÓطإأ
.““Úيبيللأ Úب رأو◊أ ةلشصأوم و
ديشسلأ زربأأ ،لوشضانألأ ةلاكول هرأوح ‘و
Úب ةمئاقلأ ““ةدي÷أ تاقÓ-ع-لأ““ مود-قو-ب
تاثداÙأ ديدعب أذكو ا-ي-كر-تو ر-ئأز÷أ
ءا-ق-ل ¤إأ أÒششم ،ن-يد-ل-ب-لأ ›وؤو--شسم Úب
رهشش نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ شسيئر
بجر ،يكÎلأ هÒظن عم رئأز÷ا-ب ر-يا-ن-ي

.ناغودرأ بيط

ر م ^

ةكراسشŸ ناÈŸلاو نمأÓل ىلعأ’ا شسلÛا ةراسشتسساب بلاط
جراÿاب ششي÷ا

ةيعوصضوم طورصش ديد– حÎقي ةلإدعلإو ةير◊إ
يروتصسدلإ ليدعتلإ ‘ يصسائرلإ ثلثلإ ةمئاق ‘

:مودقوب ،راو÷ا نادلب ةسصاخ عيم÷ا ىلع اÒطخ نوكي دق يذلا ميسسقتلا لامتحا نم رذح

 ..رإو◊إو ةحلصسألإ رظح مإÎحإ ،رانلإ قÓطإإ فقو
ةيوصستلإ حا‚  ةيثÓث

ةمÓسس ىلع ظاف◊ا لجأا نم اهدوهج لسصاوت رئاز÷ا نإا مودقوب يÈسص ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو دكأا
.ةيرئاز÷ا ةطاسسولا ¤إا ةيبيللا فارطأ’ا عيمج هيف وعدت يذلا تقولا ‘ ةيباÎلا ايبيل

ةباينلاب ةلأدعلأو ةير◊أ بزح شسيئر دكأأ ^
ليدعتلأ ‘ حÎقأ هبزح نأأ يدايز نب لامج

Òياعم ‘ رظنلأ ةدا-عإأ مدا-ق-لأ يرو-ت-شسد-لأ
ي-شسا-ئر-لأ ثل-ث-لأ ة-م-ئا-ق د-يد– طور--ششو

Ãةينوناق تابو-ق-ع شضر-ف ع-م ة-ملأ شسل-ج
مÎ– ل يتلأ ةي-مو-م-ع-لأ تا-شسشسؤوŸأ ى-ل-ع
ةيمشسرلأ اهماهم ‘ ةينطولأ ةغللأ لامعتشسأ

ةرا--ششت--شسأ ا--شضيأأ حÎق--ي ه--بز---ح نأ أزÈم
لبق اميف ناÈŸلأ عم نمأÓل ىلعألأ شسلÛأ
ششي÷أ نم تأدحو ةكراششم شصخي رأرق يأأ
جراÿاب مÓشس تايلمع ‘ يبع-ششلأ ي-ن-طو-لأ

ةدحتŸأ ·ألأ ءأول ت–
ةيشساي-شسلأ ه-ت-ل-ي-ك-ششت نأأ يدا-يز ن-ب ف-ششكو
حÎقم86 ةيروهم÷أ ةشسائر حلاشصŸ تمدق
ةحورطŸأ روتشسدلأ ليدعت ةدوشسم شصوشصخب
شصخي اميف تاحÎقم بناج ¤أ ششاقنلأ ¤أ
نأ ¤أ أÒششم ا-ه-ب تءا-ج ي-ت-لأ ة-جا-ب-يد--لأ
ةلود زيزعت وه تاحÎقŸأ هذه نم فدهلأ
Úب ل-شصف-لأ أد-ب-م ى-ل-ع ة-م-ئا-ق نو-نا--ق--لأ
ةطلشسلأ ¤أ لوشصولأ ةيلمع ميظنتو تاطلشسلأ
.اهنم جورÿأ أÒخأأو اهتشسرا‡ مث
ىلع ةيدابلأ عرشستلأ حمÓم د-ق-ت-نأ نأ د-ع-بو

عوشضو مدعو روتشسدلأ ليدعت ةدوشسم ةغايشص
تءاج يتلأ ةينوناقلأ دعأو-ق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ
¤أ ليÁ هبزح نأأ يدايز نب دكأأ تاحÎقمك
ششياعتلأ ىلع موقي يشسائر هبشش ماظن دامتعأ
ةيذيفنتلأ ةيعيرششتلأ ةثÓث-لأ تا-ط-ل-شسلأ Úب
.ةيئاشضقلأو
بأونو ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر-ل ةد-ه-ع حÎق-يو
لجأ نم ةدحأو ةرم ديدجتلل ةلباق ناÈŸلأ
تأءافك زوربو ةطلشسلأ ىلع لوأدتلاب حامشسلأ

ةرورشضل عفأري ام-ك ة-ب-خ-ت-نŸأ شسلاÛأ ‘
ةيناÈŸلأ ةيبلغألأ نم ةموك◊أ شسيئر Úعت
شسي-ئر-ل ح-ي-ت-ي ة-ي-ب-ل-غألأ مأد-ع-نأ لا-ح ‘و
نم ىتح ةءافك ىل-ع دا-ن-ت-شسلأ ة-يرو-ه-م÷أ

.ناÈŸلأ جراخ

بشسح ةلأد-ع-لأو ة-ير◊أ بز-ح شضرا-ع-ي لو
هنأأ Òغ ناÈŸلل ةيناثلأ ةفرغلأ ءاقب هشسيئر
يشسائرلأ ثلثلأ ءاشضعأأ Òياعم ةعجأرم حÎقأ

Ãةمئاق ةيعوشضوم طورشش قوفو ةمألأ شسلج
.تائفاكŸأ بولشسأأ نع أديعب ةءافكلأ ىلع
لد-عŸأ رو-ت-شسد-لأ ة-ششقا-ن-م حÎق--م ن--عو
يبعششلأ ءاتفتشسلأ ىلع هشضرع لبق ناÈŸلاب
يلكشش ر-مألأ أذ-ه نأأ ثد-ح-تŸأ شسف-ن زر-بأأ

‘ نو--ع--ط--م ›ا◊أ ناÈŸلأ نأ ¤أ أÒششم
.هتيعرشش
شضع-ب-ل شصا-خ ما-ظ-ن ع-شضو شصخ-ي ا-م-ي--فو
لدب حأÎقأ هبزح نأأ يدايز نب دكأأ تايدلبلأ

ندŸأ Òيشستل شصاخ ماظن عشضو ةداŸأ هذه
حمشست ةثيد-ح ة-يدا-شصت-قأ ةر-ظ-ن-ب ةد-يد÷أ
.ةيمومعلأ ةنيزخلل ةيفاشضإأ درأوم داجيإاب
ةينطولأ ةيمشسرلأ ةغللأ لامع-ت-شسأ ز-يز-ع-ت-لو
ىلع ةينونا-ق تا-بو-ق-ع ةÎشسد بز◊أ حÎقأ
‘ لمعتشست ل يتلأ ةيمومعلأ تاشسشسؤوŸأ ةفاك
.ةيبرعلأ ةغللأ ةيمشسرلأ اهتÓشسأرمو اهماهم
شسفن حشضوأأ داشسفلأ ةحفاكم شصخ-ي ا-م-ي-فو
نوكت نأأ لبق ةفلأ هذه ةحفاكم نأأ لوؤوشسŸأ

قÓ-خأو تا-شسرا‡ نو-ك-ت نأأ بج-ي نو-نا--ق
ماعلأ لاŸأ ى-ل-ع ة-با-قر-لأ ز-يز-ع-ت-ل حÎقأو
Úلوؤو-شسŸأ ة-فا-ك تا-ك-ل-ت-مÃ ح--ير--شصت--لأ
امك رشصقلأ مهئانبأأو مهتا-جوزو ة-ي-مو-م-ع-لأ
ةينطولأ ةط-ل-شسلأ ة-ي-م-شست لأد-ب-ت-شسأ حÎقأ
شساشسأأ ىلع موقت ةئيهب تاباختنÓل ةلقتشسŸأ
.Úيعتلأ شسيلو باختنلأ
ششي÷أ ن-م تأد-حو ة-كرا-ششم شصو--شصخ--بو
جراÿاب مÓشس تايلمع ‘ يبع-ششلأ ي-ن-طو-لأ

بز◊أ حÎق--ي ةد--ح--تŸأ ·ألأ ة---يأر ت–
ناÈŸلأ عم نمأÓل ىلعألأ شسلÛأ ةراششتشسأ

ظاف◊أ وه هفده حÎقŸأ أذه نأ ¤أ أÒششم
هموهفÃ رئأزجلل يجيتأÎشسلأ ن-مألأ ى-ل-ع
.رشصاعŸأ

 م نإوصضر ^

ةيلÙأ تاعام÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ ر-يزو د-كأأ ^
ةرورشض ىلع دوجلب لامك ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
لÓخ نم Úفلاıأ لك هاŒ ةمأرشصب لماعتلأ
‘ اهيلع شصوشصنŸأ تأءأر-جإلأ ل-ك ق-ي-ب-ط-ت
.هب لومعŸأ عيرششتلأو ميظنتلأ
دوجلب ريزولأ عامتجأ جوت ةرأزولل نايب راششأأو
،دعب نع رشضاحتلأ ةينقت Èع ةيروهم÷أ ةلوب
يتلأ Òبأدتلأ ذيف-ن-ت-لأ ز-ي-ح ع-شضو ” ه-نأأ ¤إأ

شسيئرلأ ةشسائرب لم-ع-لأ ة-شسل-ج ن-ع تشضخ“
” يتلأ عيراششŸأ Òشس ةعباتم اهنيب نم ،نوبت
ةناكم زيزعتو لظلأ قطانم ةد-ئا-ف-ل قÓ-ط-نأ
‘ تاي-ع-مÛأ ة-ق-فأر-مو ÊدŸأ ع-م-تÛأ

را-طإلأ Úشس– ¤إأ ة-فا--شضإلا--ب ،ا--ه--طا--ششن
قلعتي ام لك شسرأدتو Úن-طأو-م-ل-ل ي-ششي-عŸأ
.ةيمويلأ هتايحب
لك ذاختا-ب ةلو-لأ ه-تأذ لوؤو-شسŸأ بلا-ط ا-م-ك
وأأ ةيدلب لك ةيعشضوو قفأوت-ت ي-ت-لأ تأرأر-ق-لأ

.ءابو ةرؤوب وأأ يح
ةرورشض ىلع ثدحتŸأ دكأأ ،رياغم قايشس ‘و
م-ه-ل Ëد-ق-تو ÊدŸأ ع-م-تÛأ رود ز-يز-ع--ت
ةكر◊أ ‘ طأرخنلأ Úبغأر-ل-ل تÓ-ي-ه-شست-لأ
مايأأ01 ‘ نوكت تافلŸأ ةشسأرد نأأو ةيوعم÷أ
.ىشصقأأ دحك

ر م ^

دوجلب لامك ةيلخادلا ريزوب مهعمج يذلا ءاقللا لÓخ

ريبإدت ضضرفل ةيروهمجلإ ةلول تاميلعت
ةمإرصصب يحصصلإ رجحلإ

 لقنتلا ةكرح تديق يتلا ةيموك◊ا تاءارجإ’ا رودسص دعب
قحل راعصشإإ ¤إإ ةيزكرŸإ ةنجللإ ةرود ليجأات ررقي نÓفألإ

ن-م ،كأر-تألأ Úن-طأوŸأ تأر-ششع بلا--ط  ^
¤إأ ةدوعلاب رئأز÷اب Úقلاع Úيندمو Úفظوم
بب-شسب يو÷أ لاÛأ قÓ-غإأ د-ع-ب م--هرا--يد
.91 ديفوك ءابو راششتنأ
رئأز÷اب نودجأوتŸأ كأرتألأ لامعلأ بلاطو
مهئÓجإاب ةمشصاعلاب ةيكÎلأ ةيلشصنقلأ مامأأ نم
ةفيحشص هتدروأأ ام بشسح نك‡ تقو عرشسأاب
ذخ-ت-ت ل ثي-ح ،ة-ي-مو-ي-لأ ة-ي-كÎلأ ““تا-ن-ي-ب““
ةرداب-م يأأ–م-ه-ب-شسح– ة-ي-كÎلأ ة-ي-ل-شصن-ق-لأ

دعب مهقلقأأ يذلأ رمألأ ،مهدÓب ¤إأ مهتداعإل
شسوÒفلاب ةباشصإلأ تلاح ‘ ةÒبكلأ ةدايزلأ

.رئأز÷أ ‘

ردشصŸأ شسفنل رئأز÷اب يكرت ل-ما-ع حر-شصو
انغلبأأ رئأز÷أ ‘ يكر-ت بع-ششك ن-ح-ن““ Ó-ئا-ق
،ةدوعلأ ديرن اننأأ مهل انلقو انعشضوب ةيلشصنقلأ
.““مايأأ ةرششع ذنم انب أومتهي ⁄ مهنكل

¤إأ ةدوعلأ ‘ مهنم شضعبلأ Èع ىرخأ ةهج نم
ة-لا-ح ‘ جÓ-ع-لأ ن-م ةدا-ف-ت-شسÓ-ل م-هدÓ--ب
تأذل أوراششأأ ثيح ،انوروك شسوÒفب مهتباشصإأ
تلاح نأأو ة-شصا-خ ةدو-ع-لأ د-ير-ن““   رد-شصŸأ
أذإأ ،رئأز÷أ ‘ موي دعب اموي ديأزتت شضرŸأ
جÓعلأ يقلت نم نكمتن نلف شسوÒفلاب انبشصأأ

معد راظتنأ ‘ ىقبنو ،انه Úنمؤوم انشسل اننأل
ع.ي ^   .““ةيكÎلأ ةيلشصنقلأ

ريرحتلأ ة-ه-ب-ج بز-ح ةدا-ي-ق تل-جأأ ^
يتلأ ةيزكرŸأ ةنجللأ ةرود دقع ينطولأ
يرا÷أ ةيليو-ج81 مو-ي ةرر-ق-م تنا-ك
رئأز÷أ ‘ تأر“ؤوملل ›ودلأ زكرŸاب
.ةمشصاعلأ
ةداي-ق نإا-ف ةد-كؤو-م تا-مو-ل-ع-م بشسحو
شصيخÎلأ بلطب تمدقت ديتعلأ بز◊أ
رود-شص د-ع-ب ع-جأÎت نأأ ل-ب-ق ةرود--ل--ل
ةكرح تديق يتلأ ةيموك◊أ تأءأرجإلأ

.تايلولأ Úب لقنتلأ
ما-ع-لأ Úمألأ شضر-ع-ي نأأ أرر-ق-م نا--كو

وبأأ يجعب ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊
يشسايشسلأ بتكŸأ ءاشضعأأ ةمئاق ،لشضف
.اهيلع ةقداشصملل ةيزكرŸأ ةنجللأ ىلع
راتخأ يجعب نأأ تامولعŸأ شسفن Òششتو
ل-خدأأو ي--شسا--ي--شسلأ بت--كŸأ ءا--شضعأأ
ةيلا◊أ ةمئاقلأ ى-ل-ع ةÒب-ك تÓ-يد-ع-ت
دمfi قباشسلأ ماعلأ Úمألأ اهدعأأ يتلأ

عنŸ ةÒبك ةيرشس دمتعأ Úح ‘ يعيمج
بنجتل ةرودلأ دقع لبق ءامشسألأ برشست
ىلع ششيوششتلأ اهناك-مإا-ب ل-ع-ف دودر يأأ
.ءاقللأ
ةرودلأ ‘ ةيزكرŸأ ةنجللأ ءاشضعأأ ىكزو
تأر“ؤوملل ›ودلأ زكرŸاب تدقع يتلأ
لشضفلأ وبأأ يجعب طرافلأ يام03 موي
ر م ^.نÓفأÓل اماع انيمأأ

 ةفÓخ عورسشم راطإا يف نوكي ’ شسيئرلل بئان نييعت لاق
 تإونصس6 اهتدم ةدحإو ةيصسائر ةدهع حرتقي يباحر

دبع ،قبشسألأ يشسامول-بد-لأو ر-يزو-لأ حÎقأ ^
6 اهتدم ةدحأو ةيشسائر ةدهع ،يباحر زيزعلأ

كراشش يذلأ ،يروتشسدلأ ليدعتلأ ‘ ،تأونشس
.ةيروهم÷أ ةشسائر نم ةوعدب هتششقانم ‘

شسيئرلأ ¤إأ اههجو ةلاشسر ‘ ،يباحر حشضوأأو
ةدا-عإأ ى-ل-ع بتÎي ه-نأأ ،نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع
ةيبوشسÙأو داشسفلأ عيجششت شسيئرلأ باختنأ
فأر-ح-نلأو ة-ي-شصخ-ششلأ ة-ط-ل-شسلأ ز-يز-ع-تو
أذ-هو ،ة-هو-ب-ششŸأ تا-ب-ي--تÎلأو ،ي--شسجÔلأ
قÓ-طإأ ى-ل-ع – ه-ب-شسح – ع-ج-ششي ل ع--شضو--لأ
نم ةلاح قلخت يتلأ ة-ي-ق-ي-ق◊أ تا-حÓ-شصإلأ

ةيلمع لهشسي ل يذلأ يعامتجلأ اشضرلأ مدع
.باختنلأ ةداعإأ
لاكششإأ ةيناثلأ ““نأرفزم““ ةودن ريدم ىري ل امك

نوكي ل نأأ ةطيرشش ،شسيئر-ل-ل بئا-ن Úي-ع-ت ‘
ىلع ددششي ثيح ،ةفÓخ عورششم راطإأ ‘ كلذ

تلا◊أ ل-ك ‘ شسي-ئر--لأ نو--ك--ي نأأ ةرور--شض
شسل‹ نع ءانغتشسلأ .قودنشصلأ نم اب-خ-ت-ن-م
لاشصتلأ ريزو اعد ،لباقŸاب  يرورشض ةمألأ
هنوك ،ةمألأ شسل‹ نع ءانغتشسلأ ¤إأ ،قبشسألأ
اÓشضف ةيرورشض Òغو ةمخشض ةينأزيم كلهتشسي

‘ هتدجوأأ يتلأ ة-ي-فر-ظ-لأ ة-جا◊أ نو-ك ن-ع
عم تلأز ةيشسايشسلأو ةي-ن-مألأ ة-مزألأ تأو-ن-شس
هلثÁ يذلأ لÓت-خلأ ¤إأ ة-فا-شضإلا-ب ،تقو-لأ
.اهلمع ءأدأأ ‘ نيزاهجب ةيعيرششت ةطلشس دوجو
حÎقأ ،ة-يرو-ت-شسد-لأ ة-م-كÙأ شصو--شصخ--بو
ءاشضعأأ نوقباشسلأ ءا-شسؤور-لأ نو-ك-ي نأأ ي-با-حر
ااطبترم Èكأأ أرابتعأ اه-ح-ن-م ل-جأأ ن-م ا-ه-ي-ف

Ãخو م--ه--ت--ب--ترÈنزأو-ت ة-شسرا‡ ‘ م--ه--ت
.ةلودلأ ةمدخ ‘ نولظيشس مهنأأ امك ،تاطلشسلأ

ةيطارقÁدلا““ فذح حاÎقا
 رئاز÷ا““ ةيمسست نم ““ةيبعسشلا

ةيمشست Òي-غ-ت ن-ع ،ةو-ق-ب ي-با-حر ع-فأد ا-م-ك
ة-ي-طأر-قÁد-لأ ة--ير--ئأز÷أ ة--يرو--ه--م÷أ““
ة-يرو-ه-م÷أ““ وأأ ““ر-ئأز÷أ““ ¤إأ ،““ة-ي--ب--ع--ششلأ
أدنشس هتأرÈم ‘ ي-با-حر د-ج-يو ““ة-ير-ئأز÷أ
امك ،رئأز÷أ اهتفرع ةموكح لوأاف ،ا-ي-خ-يرا-ت
ةيروهمجلل ةت-قؤوŸأ ة-مو-ك◊أ““ تنا-ك ،لو-ق-ي
اه-ب تفÎعأ ي-ت-لأو ،8591 ةنشس ““ة-ير-ئأز÷أ
رئأز÷أ تلثمو ،ةقيدشص ةلود ÚثÓث نم Ìكأأ
مث تشضوافتو ةيلودلأ ة-حا-شسلأ ى-ل-ع ا-ي-م-شسر
بع-ششلأ م-شسا-ب نا-ي--ف--يإأ ة--ي--قا--ف--تأ تشضمأأ
.يرئأز÷أ

ةيطأرقÁدلأ““ ةفاشضإأ فرعت ⁄ هنأأ ¤إأ راششأأو
ىوشس ،رئأز÷أ ةيمشست ¤إأ اهقيرط ““ة-ي-ب-ع-ششلأ

ةيليوج1 روت-شسد ‘ لÓ-ق-ت-شسلأ د-ع-ب ة-ن-شس
ةŒان ةحشضأو ةيلخأد بابشسأل كلذو ،3691
ةلتكلأ رايهنأ عم نكل ،كأذنآأ ىوقلأ نزأوت نع
– ةيروتاتكيدلأ ةمظنألأ ع-جأر-تو ة-ي-عو-ي-ششلأ
تÒغ ة-لود05 نإأ– ق-با-شسلأ Òف-شسلأ لو-ق-ي
يلشصألأ مشسلأ ¤إأ ةدوعلأ تراتخأو اه-ت-ي-م-شست
.دÓبلل

 دود◊ا جراخ ششي÷ا ةكراسشŸ معن
جراخ ششي÷أ نم تأوق لاشسرإأ شصوشصخب امأأ
ةيلا-ع-ف Úبو ا-ه-ن-ي-ب ي-با-حر جز-م-ف ،دود◊أ
نأأ أÈتعم ،جراÿأ ‘ ةيرئأز÷أ ةيشسامولبدلأ

نع ،قبشسألأ ريزو-لأ ع-فأرو .Ó-ما-ك-ت-م ر-مألأ
روطتت نأأ اهنكÁ ةيركشسعلأ ةديقعلأ نأأ ةركف
اهعفأود زكترت ،دمألأ ةل-يو-ط تا-ق-ل◊ ا-ق-فو

نأأ ¤إأ Òششيو ،ا-شسا-شسأأ ي-ن-طو-لأ ن-مألأ ى-ل-ع
Óب اهشسفن شضرفت تح-ب-شصأأ ة-ي-شسا-ي-شسو-ي÷أ

.ةوقلأ تاقÓعل ليث-م-ت-ك لود-لأ ى-ل-ع ةدأو-ه
Úتداملل ةيلك ةغا-ي-شص ةدا-عإأ ،ي-با-حر حÎقأو
ماهÃ ناقلعتت Úتللأ ،روتشسدلأ نم13و03
ماهÃ هيفلكت ةيناكمإأو يبعششلأ ينطولأ ششي÷أ

ةديد÷أ ةغايشصلأ ‘ تفÓلأو ،نطولأ جراخ
ةيامح ةمهم ةفاشضإأ ،يبا-حر ا-ه-حÎق-ي ي-ت-لأ
‘ دري ⁄ ام وهو ،ششيجلل يروتشسدلأ ماظنلأ

.روتشسدلأ ةدوشسم
ةمهم لثمتت““ :يلي امك ةحÎقŸأ ةداŸأ تءاجو
نم ة-نو-ك-م ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ح-ل-شسŸأ تأو-ق-لأ
نامشض ‘ ،ةيو÷أو ةيرحب-لأو ة-يÈلأ تأو-ق-لأ

ن-ع عا-فد-لأو ر-ئأز÷أ لÓ-ق-ت--شسأو ةدا--ي--شس
.يروتشسد-لأ ا-ه-ما-ظ-نو ة-ي-بأÎلأ ا-ه-ت-مÓ-شس
يو÷أو يÈلأ اهلا‹ ةيامح ةمهÃ علطشضتو
ششي÷أ .ةيرحبلأ اهكÓمأأ ق-طا-ن-م ف-ل-تflو
تأردقلأ روطيو خشسريو مظني يبعششلأ ينطولأ
يشسامولبدلأ ظ-ف-ت-حأو .““ة-مأÓ-ل ة-ي-عا-فد-لأ
ليدعت عم13 ةداŸأ ةغايشص شسفنب ،قبشسألأ
ةيناك-مإأ ¤إأ Òششت ي-ت-لأ ةداŸأ ي-هو ،ط-ي-شسب

ةداعتشسأو ظفح تايلمع ‘ رئأز÷أ ةكراششم
ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-م-ظ-ن--م را--طإأ ‘ مÓ--شسلأ
.ةيبرعلأ لودلأ ةعماجو يقيرفإلأ دا–لأو

بلاطوب ةراصس ^

ءابولاب ةباسصإ’ا ت’اح يف عافترا ليجسست دعب

نوبلاطي رئإز÷اب ةيكÎلإ ةيلا÷إ دإرفأإ
مهئÓجإاب مهدÓب تاطلصس

تصسإÔمتب معد يرصصنع فيقوتو يباهرإإ ىلع ضضبقلإ ءاقلإإ
يبع-ششلأ ي-ن-طو-لأ ششي-ج-ل-ل ةزر-ف-م تق-لأأ ^

شسمأأ ،ينطولأ نمألأ حلا-شصم ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب
ىلع شضبقلأ ،تشسأÔ“ ةيلو ،لڨمأأ Úعب تبشسلأ
ىنكŸأ ““Óيشش دلو دمحأأ““ ىمشسŸأ يباهرإلأ
يرشصنع فيقوت ¤إأ ةفاشضإلاب ““دمحأأ يكولم““

.ةقطنŸأ شسفنب باهرإÓل معد

شسمأأ ،ي-ن-طو-لأ عا-فد-لأ ةرأزو نا--ي--ب بشسحو
تاعام÷اب ي-با-هرإلأ ق-ح-ت-لأ د-ق-ف ،د-حألأ
ةنشس لحاشسلأ ةقطنÃ ةط-ششا-ن-لأ ة-ي-مأر-جإلأ
2102.
يبعششلأ ينطولأ ششيجل-ل زرا-ف-م تف-قوأأ ا-م-ك
ةيركشسعلأ ةيحانلاب تشسأÔمتب ةقطنŸأ شسفنب

تاعام-ج-ل-ل م-عد (20) ير-شصن-ع ة-شسدا-شسلأ
عافدلأ ةرأزول ناي-ب دا-فأ ا-م-ب-شسح ة-ي-با-هرلأ
ةحفاكم راطإأ ‘““ ناي-ب-لأ ‘ ءا-جو .ي-ن-طو-لأ
تفقوأ تامولعŸأ لÓغتشسأ لشضفبو باهرلأ

ةيليوج01 موي يبعششلأ ينطولأ ششيجلل زرافم
ةيركشسع-لأ ة-ي-حا-ن-لا-ب تشسأÔم-ت-ب0202

تاعام-ج-ل-ل م-عد (20) ير-شصن-ع ة-شسدا-شسلأ
.““ةيباهرلأ
تفقوأأ ،ةمظنŸأ ةÁر÷أ ةبراfi راطإأ ‘و
7 تناجب يبع-ششلأ ي-ن-طو-لأ ششي-ج-ل-ل زرا-ف-م
11و ةيئابرهك تأدلوم9 تطبشضو شصاخششأأ

نم شسيك81 ¤إأ ةفاشضإلاب ،طغشض ة-قر-ط-م

ةرجفتم دأومو بهذلأ ماخو ةراج◊أ طيلخ
بيقنتلأ تايلمع ‘ لمعتشست ةفلتfl تأدعمو

ز-ج--ح Úح ‘ .بهذ--لأ ن--ع عور--ششŸأ Òغ
نم ةد-حو7207 ينطو-لأ كرد-لأ ر-شصا-ن-ع

flأ فلتŸيدأولاب تابورشش.
ر م ^
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دعب ه-نا ””ر-ج-ف-لا »ـل ردا-سصم تف-سشكو ^
نولماعلا اهمدق يتلا ةرركتŸا يواكسشلا
ةحنم مهيقلت مدعب ،ليغسشتلا لبق ام دوقعب
ريزو رما ،ن-ير-ه-سش قو-ف-ت ةÎف-ل جا-مدلا
تايريدم لك Èع ليغسشتلا ءارد-م ل-م-ع-لا
دي-ع لو-ل-ح ل-ب-ق ة-ح-نŸا بسصب ن-طو-لا
. كرابŸا ىحسضلا
بسص نا كوبسسيفلا Èع نوينعŸا اودكاو
نم ناك ثيح ،ابيهر ارخأات فرعي روجلا
نم5 موي ‘ ةحنŸا بسص متي نا سضÎفŸا
نم02 موي ¤ا ايلاح اهÒخأات ”و ،رهسش لك
Úيرهسش نولمعي مهنا Úهو-ن-م ،ر-ه-سش ل-ك
،دحاو رهسش ةرجا ىلع اولسصحيل Úلاتتم
اوقلتي ⁄ مهنا قايسسلا سسفن ‘ اوفاسضاو

،ناوجو يا-م ير-ه-سش ي-ت-ح-ن-م نلا د◊
،يسضاŸا ليرفا ذنم اهقلتي ⁄ نم مهنمو
‘ ةسصاخ ا-ه-ب-سص ‘ عار-سسلا ¤ا Úي-عاد
رئاز÷ا اهسشيعت يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا
نوك لخدتلل ةرازولا نوينعŸا دسشان امك .

امك مهبجاوب نوموقي ل ءاردم سضعب كانه
فرسص ‘ ر-خأا-ت-لا ‘ بب-سست ا-م ي-غ-ب-ن-ي
يط ‘ تلازل يتلا جامدلا ةيلمعو روجلا
دوعولا قيبطتب Úبلاطم ،مهبسسح نايسسنلا
،عيم÷ا جامدإا ‘ سسيئرلا دعوب مازتللا و
لبق ام دوقع لامع دكا قايسسلا اذه ‘و

حوارت لازت ل جامدلا ةيلمع نا ليغسشتلا
د◊ ¤ولا ةعفدلا جامدا متي ⁄و مهناكم
عوبسسلا نوجرخي م-ه-ل-ع-ج ا-م و-هو ،نلا
ةبلاطملل ةيجاجت-حا تا-ف-قو ‘ طرا-ف-لا
بسصان-م ‘ جا-مدلا ةÒتو ‘ ع-ير-سست-لا-ب

. ةمئاد لمع

‘ اعجارت رئاز÷ا ءانيم طاسشن لجسس ^ةرون ةظيفح^
لل-خ ن-ح-سشلا ل-ق-نو ة-حلŸا ة--كر--ح

ةÎفلاب ةنراق-م ،0202 نم لوألا يثل-ث-لا
تادئاع سضافخنا ببسسب ،9102 نم اهسسفن
،ةيŸاعلا ةيحسصلا ةمزألا تاعبتو ط-ف-ن-لا

ءانيم ةسسسسؤوŸ ة-ل-ي-سصح ‘ درو ا-م-ب-سسح
تنلعأا يتلا تانايب-لا تر-ه-ظأاو .ر-ئاز÷ا

مقر ةيرودلا اهترسشن ‘ ة-سسسسؤوŸا ا-ه-ن-ع
تا-يوا◊ا ة-كر-ح ‘ ا-سضا-ف--خ--نا”” ،421
دد--ع ع--جار---ت ثي---ح ،””تا---قورÙاو
ةئاŸاب93  ةب-سسن-ب ة-لواد-تŸا تا-يوا◊ا

‘ ةبسسنلاب ةئاŸاب01 ب سضافخنا لباقم
ددعل ةبسسنلاب ةئاŸا-ب6و عئاسضبلا ةكر-ح

رياني Úب ةÎفلا للخ ،ة-ي-سسار-لا ن-ف-سسلا
نم ةÎفلا سسفنب ة-نرا-ق-م0202 سسرا-مو
9102.
ة÷اعÃ رئاز÷ا ءاني-م ة-سسسسؤو-م تما-قو
لوألا يثلثلا ‘ (اًمدق02) ةيواح461.08
037.331 ـب تاع-قو-ت ل-با-ق-م0202 ن-م
تققح ةسسسسؤوŸا نا ينعي ام وهو ،ةيواح

بسسح ،ة-ئاŸا--ب06 ة-ب-سسن-ب ا-ه-فاد-ها
ددعلا اذه نأا ¤إا تراسشأا يتلا ةليسص◊ا

سضا-ف-خ-نا د-ه-سش ةئاŸاب83،78ب اÒًبك اً
.9102 نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم
عئاسضبلا ةكرح تسضف-خ-نا د-ق-ف ،ه-ي-ل-عو
ةسسسسؤوŸا تناك امنيب نط نويلم2،75¤إا
ينعي ام وهو نط نويلم3،51 غولبل حمطت
اهفاد-هأا ن-م ة-ئاŸا-ب28 تق-ق-ح ا-ه-نا
كلذ-ب ل-ج--سستو .0202ل لوألا ي-ثل-ث-ل-ل

ةئاŸاب9،57 ب اسضافخنا عئاسضبلا ةكرح
.قباسسلا ماعلا نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم
ةيرودلا اهتر-سشن ‘ ة-سسسسؤوŸا تح-سضوأاو
ةكرح عجارت ¤إا عجري سضافخنلا اذه نأا
تراسشأا اه-نأا لإا ،تا-قورÙاو تا-يوا◊ا
سضعبل ةبسسنلاب تادراولا مجح ةدايز ¤إا
بوب◊ا اميسس ل ،ة-سسنا-ج-تŸا ع-ئا-سضب-لا
.ءانبلا داومو نداعŸا تاجتنمو
ةÎفلا سسفن للخ رئاز÷ا ءانيم لجسسو
،ةلماع ةنيفسس583 اهنم ،ةنيفسس824 وسسر
رطسسŸا فدهلا نم ةئاŸاب68 لدعÃ يأا
يثلثلاب ةنراقم ةئاŸاب5،39 سضافخنابو
سضافخنلا اذ-ه سسمو.9102 ن-م لوألا
(ور/ور) ةجرحد-لا ن-ف-سس سصا-خ ل-ك-سشب
تاراي-سسلا تارا-ب-عو نا-تو-ب-لا تل-قا-نو
ن-م لوألا ي-ثل-ث-لا ‘ تا-يوا◊ا ن-ف-سسو
32 - و ة-ئاŸا-ب65 - بسسن--ب كلذو0202
ىلع ةئاŸاب9 - و ةئاŸاب12 - و ةئاŸاب
نم ةر-ظا-نŸا ةÎف-لا-ب ة-نرا-ق-م ›او-ت-لا

دد-ع غ-ل-ب ،ىر-خأا ة--ه--ج ن--م.9102
رئاز÷ا ءان-ي-م ق-ير-ط ن-ع ن-ير-فا-سسŸا

نم لوألا  ي-ثل-ث-لا ‘ ار-فا-سسم150.92
نم ة-ئاŸا-ب77 لدا--ع---ي ا---م يأا ،0202
.(رفاسسم005.73) ةر-ط-سسŸا فاد-هألا

41،56 ب اعجارت لثÁ مقرلا اذه نأا Òغ
9102ل لوألا يثلثلا-ب ة-نرا-ق-م ة-ئاŸا-ب
630.43 ب نير-فا-سسم دد-ع ل-ج-سس يذ-لا

تاءارجإا ¤إا اًسساسسأا كلذ ىزعيو.سصخسش
،لودلا مظعم اهترقأا يتلا يحسصلا رج◊ا

.ةليسص◊ا بسسح
” ،تارا-ي-سسلا رو-ب-ع ة-كر◊ ة-ب-سسن-لا-بو
ثيح ،ةئاŸاب51،89ب سضافخنا ليج-سست

لوألا يثلثلا ‘ ةبكرم898.22 نم لقتنا
سسفن ‘ ةب-كر-م932.91 ¤إا9102 ن-م
ةئاŸاب97 لثÁ ام وهو ،0202 نم ةÎفلا

.)ةبكرم005.42) ةسسسسؤوŸا فادهأا نم
كلذ و ،ءÊاوŸا دودرŸ ة---ب---سسن---لا---بو
،9102 ماع نم لوألا يثلثلا عم ةنراقŸاب
را-ظ-ت-نلا تقو ط-سسو-ت-م فر--ع د--ق--ف
،افيفط انسس– ن-ف-سسلا و-سسر-ل ›ا-م-جإلا

ام اًموي1ر3 ¤إا اًموي1ر52 نم عفترا ثيح
Áاب81 ةبسسنب ب اسضافخنا لثŸكلذو ةئا

راظتنلا تاÎف عونت ىلع دانتسسلا لسضفب
ıي-ت-لا ن-ف--سسلا ف--ل--ت Ÿءا-ن-ي-م تسس

.رئاز÷ا
راظتنلا تقو ‘ نسسحتلا اذ-ه ط-ب-تر-يو
ةجرحدلا نفسسب Òبك دح ¤إا نفسسلا وسسرل
لقن نفسس و ةئاŸاب56 - ةبسسنب (ور-ور)
تايوا◊ا نفسسو ، (ةئاŸاب84 -)  ناتوبلا
01-) بوب◊ا لقن نفسسو ،( ةئاŸاب33-)
.(ةئاŸاب
يد-عا-سصت هاŒا ل-ي-ج-سست ” ،كلذ ع--مو

Ÿن-ف-سسلا ف-ي-سصر ‘ ة-ما-قإلا ط--سسو--ت
ئ-ناو-م ة-سسسسؤو-م فر--ط ن--م ة÷ا--عŸا
‘ اًموي3ر12 نم لقت-نا ثي-ح ،ر-ئاز÷ا
اًموي3ر34 ¤إا9102 ماع نم لوألا يثلثلا

عجريو ،0202 ماع نم لوألا يثلثلا ‘
وا و-سسر-لا ةد--م ةدا--يز ¤إا ا--ًسسا--سسأا كلذ
لم– يتلا ةماعلا عئاسضبلا نفسسل ةماقإلا
لق-ن و تا-قورÙا ن-ف-سس اذ-ك و د-يد◊ا
.تايوا◊ا
ةلما◊ا نفسسلا ءا-ق-ب وا و-سسر ةد-م ن-ك-لو
ور /ور ةا-م-سسŸا ن-ف-سسلاو ة-ي--سشا--م--ل--ل
66- و ة-ئاŸا--ب86- ةبسسن-ب تسضف-خ-نا
سسف-ن-ل ا-ًق-فو ،›او-ت-لا ى--ل--ع ة--ئاŸا--ب
.ةليسص◊ا

رئازجلا ئناوم ةشسشسؤوم
ةمزأ’ا ةهجاومل ةدنجم

ةيحشصلا
ةسسسسؤوŸ ماع-لا ر-يدŸا سسي-ئر-لا را-سشأاو

‘ ،ي-بر-ع-لا د--مfi ،ر--ئاز÷ا ئ--ناو--م
ءابو نأا ¤إا ةيملعإلا ةيرسشنلا ةيحاتتفا
داسصتقلا ىلع ””Èتعم”” Òثأات هل ناك انوروك
ةطبترم”” رئاز÷ا نا رابتعاب و ، يŸاعلا
اÒثك ترثأات دقف ”” داسصتقلا اذه ـب ةوقب
نم لوألا يثلثلا نا Èتعاو.ةمزألا هذهب
ةسسسسؤوŸا ىلع يبلسس Òثأات هل ناك0202
، عسضولا اذه نم مغرلا ىلع هنأا ¤ا اÒسشم

نع رئاز÷ا ءىناوم ةسسسسؤو-م ف-قو-ت-ت ⁄
نأا رابتعاب ، ءابولا روهظ ذن-م ا-ه-ت-ط-سشنأا
.ينطولا داسصتقلل ةيسساسسأا ةزيكر ءانيŸا
لازت ل ةكرسشلا”” نأاب يبرع-لا نأا-م-ط ا-م-ك

ةهجاوم ‘ ىسضم تقو يأا نم Ìكأا ةدن‹
ةرداق اهنأاو ””قو-ب-سسŸا Òغ ع-سضو-لا اذ-ه
ةباجتسسلاو اهريوطت راسسم ةلسصاوم”” ىلع
.””نئابزلا بلطل ةيلاعفب

هنأا لوؤوسسŸا تاذ دقتعي ،ىرخا ةهج نم
مسسوم طا-سشن ى-ل-ع ثيد◊ا بع-سصلا ن-م
ةداعإا ةلأاسسم نأا اŸاط”” ماعلا اذهل فيسصلا

تلاز ل ةمظتنŸا ةيرحبلا طوطÿا حتف
.””دعب حسضتت ⁄

ج.ق ^

ةيحشض’ا ةريعشش ءاغلا شضفري ينطولا شسلجملا
ايجيردت دجاشسملا حتفب نوبلاطي ةمئ’ا

 : ةبيدوب  ،Óبقتشسم ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓشص’ يديهمتلا عورششŸا لوح ةيمييقت تاشسلج
نويعامتج’ا ءاكرششلا اهعفر تافلم ىلع دعب درت ⁄ ةرازولا

ملعلاب فلكŸا يمسسرلا ق-طا-ن-لا ،ة-ب-يدو-ب دو-ع-سسم ف-سشك ^
ينقتلاو يوناثلا ميلعتلا ةذتاسسأل لقت-سسŸا ي-ن-طو-لا سسل-ج-م-ل-ل
ءاكرسشلا اهعفر يتلا ىÈكلا تافلŸا تلاغسشنا نأا ،””تسسابانكلا””
ءاقللا للخ ذيملتلا ءايلوأا تايعمجو تاباقن نم نويعامتجلا
دودر ‘ مدقت يأا فرعت ⁄ مرسصنŸا سسرام رهسش Òخألا يئانثلا
لبقتسسم ىرجتسس هنأا اديفم ،اهيلع ةÒخألا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو

حلسصإل يديهمتلا عورسشŸا لوح ةيمييقت ة-ي-سصي-خ-سشت تا-سسل-ج
عاطقب تاحلسصلا قمعو ىؤورلا ح-سضت-ت-ل ة-يو-بÎلا ة-مو-ظ-نŸا
ـب يفتاه لاسصتا ‘ ،ةبيدوب دو-ع-سسم دا-فأاو    .ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
رمألا اهسشي-ع-ن ي-ت-لا ة-ي-ح-سصلا عا-سضوألا ل-ظ ‘”” نأا ،””ر-ج-ف-لا””
ءاوجألا Òفوت ىلع زيكÎلا لو-ح بسصن-م ا-ي-لا-ح ا-ن-ل ي-سسا-سسألا
نوكي فوسس فيكو ،لبقŸا يسسردŸا لوخدلل ةمزللا ةيحسصلا
ةرازو دودر”” نأا ادكؤوم ،””””كابلا»و ””ما-ي-ب-لا”” تا-نا-ح-ت-ما ءار-جاو
كلتك ىÈكلا تافلŸا مظعمو بلاطŸا لو-ح ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-بÎلا
ةيعامتجلا تامدÿا Úناوقو ةيئارسشلا ةردقلاب ةقلعتŸا
تا-مدÿاو تا-ك-ل-ت-مŸاو ة-ي-مو-ك◊ا ة-ن-ج-ل-لا بي-سصن-تو
تايلول ةقطنم Úي– ةحنمو لم-ع-لا بطو ة-ي-عا-م-ت-جلا
للخ نويعامتجلا ءاكرسشلا اهعفر يتلا نكسسلاو بون÷ا
امدقت فرعي ⁄ ، ارخؤوم Úفرطلا Úب ةيئا-ن-ث-لا تاءا-ق-ل-لا
تافلم كانه”” نأا قايسسلا ‘ افيسضم ،””ةفلتfl ججحب اÒبك
دوعو تدرو ةينطولا ةيبÎلا ةرازوب ىرخأاو ةموك◊اب قلعتت
ةÎف ديد“  ىلع لمعلاك عقاو-لا سضرأا ى-ل-ع ا-هد-ي-سسج-ت-ب
عايسض مدعو اهديمŒ نود ةلوليحلل ةيعامتجلا تامدÿا

عورسشŸا”” نأا ةبيدوب دوعسسم حسضوأاو ””.عاطقلا لامع حلاسصم
عسضو ¤ا فدهي ةيوبÎلا ةمو-ظ-نŸا حل-سصإل يد-ي-ه-م-ت-لا

لوح ةيمييقت ةيسصيخسشت تاسسل-ج د-ق-ع-ل ق-ير-ط ة-ط-ير-خ
ىلع حسضتتسس نيأا ،بسسانŸا تقولا ‘ ةيوبÎلا ةموظنŸا
،””ةينطولا ةيبÎلا عاطقب تاحلسصلا قمعو ةيؤورلا اهسساسسأا

Úيعامتجلا ءاكرسشلا تبلاط طوعجاو ةرازو”” نأا ¤ا اÒسشم

ةطيرخ هنم قثبنت يذلا عورسشŸا اذه دادعإل تاحÎقم Ëدقتب
ةرازولا”” نأا افيسضم ،””ةيمييقت ةيسصيخسشت تا-سسل-ج د-ق-ع-ل ق-ير-ط

ةموظنŸاب ةقلعتŸاو اه-م-ي-ي-ق-ت بج-ي ي-ت-لا تلاÛا تحÎقا
لكو ÚفظوŸا وا جماÈلا وا جهانŸاب ق-ل-ع-ت ا-م ءاو-سس ة-يو-بÎلا
لو-ح مد-ق-ت يأا أار-ط-ي ⁄”” ه-نأا ى-ل-ع ادد-سشم ،””ىر-خألا بناو÷ا
ةموظنŸاب ة-ط-يÙا بناو÷ا ”” نأا ل-ئا-ق ،””ة-ي-ن-هŸا بلا-طŸا
تيسسن دق ةيسصولا ةرازولا نوكت نأا نكÁ ةتباثو ةفورعم ةيوبÎلا

مسضيو يديهمتلا عورسشŸا اذه امومع ن-ك-ل ،ا-ه-ن-م Úع-م بنا-ج
ةموظنŸا ىوتسسم ىلع اهسصيخسشتو اهمييقت نكÁ يتلا تلاÛا
عورسشŸا اذهل ةفاسضإلل سصئاقن ىرن اŸ تاباقنك نحنو ةيوبÎلا

.””اهمدقنسس
ىفطشصم دي‹ ^

ةمئألل لقتسسŸا ينطولا سسلÛا اعد ^
ةموك◊ا ،سسمأا ،ةينيدلا نوؤوسشلا يفظومو
،يج-يرد-ت ل-ك-سشب و-لو د-جا-سسŸا ح-ت-ف-ل

لثم ةنكمŸا ةياقولا تاءارجإاب بوحسصم
ةيبرعلا لود-لا سضع-ب ‘ ج-ه-ت-ن-م و-ه ا-م
.ةيملسسإلاو
نأا ،ه-ل نا-ي-ب ‘ ة-م--ئألا سسل‹ ح--سضوأاو
ح-ب-سصأا د-جا-سسŸا ق-ل-غ رار-ق ة-ع-جار-م
رجحلل يجيردتلا عفرلا لظ ‘ ،ايرورسض

ن-م اÒث-ك سسم يذ-لا ع-ن-م-ل-لو ي-ح--سصلا
ة--يرا--ج--ت--لاو ة--يرادإلا تا--طا---سشن---لا
سضيو--ف---ت ل---ظ ‘و ،ة---يدا---سصت---قلاو
.ةلولل كلذب ةقلعتŸا تايحلسصلا
‘ تبلا سضيوفت متي نأا سسلÛا حÎقا امك

دجاسسم-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا ة-ق-ير-ط
Èع دجسسم لكل ةعباتلا ةيملعلا سسلاجملل
ةيئلولا بتاكŸا عم قيسسنتلاب تايريدŸا
،ةيلو لك ةيسصوسصخ ةا-عارŸ د-ج-سسم-ل-ل
عاطقلا يفظومو ةمئألا فيلكت ¤إا ايعاد

ىندألا د◊اب ةعم÷ا ةماقإاب دجسسم لك ‘
.انبهذم ‘ دمتعŸا
مد-ق ،ة-يا-قو--لا تاءار--جإا سصو--سصخ--بو

تاحاÎقلا نم ةلمج يباقنلا م-ي-ظ-ن-ت-لا
ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا نو-ك-ي نأا ‘ تل--ث“
ةقلغم ءوسضولا تويب ىلع ءاقبإلاب ابحاسصم
ةماقإا ¤إا ةفاسضإا ،ءاسسنلا تا-ي-ل-سصم اذ-كو
ةبسسنلاب ةحوتفŸا تاحاسسلا ‘ تاولسصلا
سضيوعتو ،كلذ ىلع رفوتت يتلا دجاسسملل
ل-ك-ل يدر-ف-لا دا-ج-سسلا-ب ا-هÒغ ‘ كلذ
.””لسصم
نم هنأا سسلÛا ىري ،قايسسلا سسفن ‘و
ة-ما-قإا ‘ د-عا-ب-ت-لا ةا-عار-م يرور--سضلا
ام لك بحسسو ،عاطتسسŸا ردق فوفسصلا
تاحبسسلاو فحاسصŸاك يديألا-ب لواد-ت-ي
.””اهÒغو
ي-ج-يرد-ت-لا ح--ت--ف--لا نأا سسلÛا د--كأاو
ةيعرسشلا هترورسض ¤إا ةفاسضإلاب دجاسسملل
ةنأامط ةلاسسر ةباثÃ نوكيسس ،ةيعامتجلاو
تأادب نيذلا ÚنطاوŸا ¤إا ةموك◊ا نم
ثاÎكا مد-ع-ب نو-ن-ظ-لا م-ه-ي-لإا ل-ل-سست--ت

.””اهداور رعاسشمو دجاسسŸاب مهتموكح
ةÒع-سش سصو-سصخ-بو ،ىر--خأا ة--ه--ج ن--م
ءا-غ-لإل ه-سضفر سسلÛا د-كا ة-ي--ح--سضألا
ةيئاقو تاءارجا ذاختا بجي هنأاو ةÒعسشلا

طور-سشب ماز-ت-للا-ب Úن-طاوŸا ة-ي-عو--تو
ءادا لجأل يعامتجلا دعابتلاو ةفا-ظ-ن-لا

دكأاو ،فورظلا نسسحا ‘ ةيحسضلا ةÒعسش
نسسحأا ةذختŸا تاءارجلا نأا نايبلا تاذ
ةيدهو ةنسس Èتعت يتلا ةÒعسشلا ءاغلا نم
.لوبقم Òغ رمأا اهئاغلاو لجو زع ¤وملل

قلقو مامتهاب عباتن”” :سسلÛا نايب لاقو
ءاغلإا ¤إا ةيعادلا تاوسصألا ›اعت ،نيÒبك
سشوسشتل اهنم ةلواfi ،ة-ي-ح-سضألا ةÒع-سش
ةÒسشع-لا هذ-ه لا-ي-ح Úير-ئاز÷ا نا-هذأا
يملع ليلد يأا دوجو مدع مغر ،ةميظعلا
ةدايز ‘ ة-ي-ح-سضألا ةÒع-سش بب-سست تب-ث-ي
ذ-خألا ” اذإا ه-ي-سشف-تو ءا-بو--لا را--سشت--نا
Òثي رمألا ،ةياقو-لاو ة-مل-سسلا با-ب-سسأا-ب
رئاعسش هاŒ ءلؤوه تاين ةقيقح ‘ اكوكسش
ةيسصولا ةه÷ا  Úلمfi ،ا-هزو-مرو ة-مألا
.””ةÒعسشلا ظفحي اÃ ةيلوؤوسسŸا
Òثي رمألا”” هنأا ¤إا راسشأا ،ددسصلا اذه ‘و
رئاعسش هاŒ ءلؤوه تاين ةقيقح ‘ اكوكسش
ةيسصولا ةه÷ا”” Úلمfi ،””اهزومرو ةمألا
.””ةÒعسشلا ظفحي اÃ ةيلوؤوسسŸا

ن. ةظيفح ^

راهششإا

مهروجأا بشص يف رخأاتلا نوكتششي ليغششتلا لبق ام دوقعب نولماعلا

ىحشضأ’ا ديع لبق جامد’ا حنم بشصب رمأاي لمعلا ريزو
ليغششتلا تايريدŸ تاميلعت ،فشسوي قششاع يقوشش ،يعامتج’ا نامشضلاو ليغششتلاو لمعلا ريزو ىطعا

. كرابŸا ىحشض’ا ديع لبق  جامد’ا حنمو روج’ا لك بشصب نطولا Èع

ةيحشصلا ةمز’او طفنلا تادئاع عجارت ببشسب

لÓخ رئاز÷ا ءانيم طاششن ضضافخنا
0202 نم لو’ا يثÓثلا

0092 زمر          ،›اششوب .ف
،ىطشسولا رئاز÷اب ةقثوم
 ،21 مقر ،يداز دولوم عراشش
،011 مقر دارم ششوديد عراشش و

ةدودÙا ةيلوؤوشسŸا تاذ ةكرششلا لامشسأار عفر
““ يشس يشس مآا قيوشستلل روشصنŸا زكرم ““ ةامشسŸا

Ãررح دقع بجو Ãمشسيد ،10 ‘ انبتكÈ 9102، تاذ  ةكرششلا لامشسأار عفر ” ،لجشسم
يعامتج’ا اهرقم نئاكلا ““ يشس يشس مآا قيوشستلل روشصنŸا زكرم ““ ةامشسŸا ةدودÙا ةــــيلوؤوشسŸا
رئاز÷ا ةي’ول يراجتلا لجشسلاب ةديقŸا ،رئاز÷ا ،ةردـــيح ةيدلب قئاد◊ا عراشش66  :ـب

ةئام ¤إا رانيد (جد000.000.02) نوـــــــــــيلم نورـششع نم ،00/61-4758100ب20 مقر ت–
(000.000.08) رانيد نويلم نونامث غلبم جامدإا قيرــط نع،رانيد (جد000.000.001) نويلم
ةــــيعامتج’ا ةشصحلل ةيمشس’ا ةميقلا عفربو ،ةمشسقŸا Òغ جئاتنلا باشسح نم عطتقŸا رانيد
.رانيد (000.5) ف’آا ةشسمخ ¤إا رانيد (000.1) فلأا نم ةدحاولا
.رئاز÷ا ةي’ول يراجتلا لجشسلا ىدل ،دقعلا اذه نم ةخشسن عاديإا متيشس :  عاديإ’ا
.ةقثوم ، ›اششوب ةيزوف                                               رششنلل

F. BOUCHALI    Code 2900
NOTAIRE A ALGER –CENTRE
12 ,RUE MOULOUD ZADI
Et 110 Rue Didouche Mourad

AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA S.A.R.L.
AL MANSOUR COMMERCIAL CENTER MCC

Par acte dressé en notre étude en date du  01 Décembre 2019 ,  enregistré, il a été
procédé, à l’augmentation du capital de la S.A.R.L  AL MANSOUR COMMER-
CIAL CENTER  MCC, dont le siège est situé au  66  Rue des jardins Commune
d’Hydra, Alger, inscrite au Registre de commerce de la wilaya d’Alger,  sous le
numéro 02B0018574-00/16, de Vingt Millions (20.000.000) Dinars  à Cent Millions
(100.000.000) Dinars  par l’incorporation de Quatre vingt millions (80.000.000)
Dinars déduites du compte report a nouveau, résultats non distribués, et par la
modification de la valeur nominale de la part sociale, de  Mille (1.000) Dinars à
Cinq Mille (5.000) Dinars. 
Dépôt :Une copie de l’acte sera déposée au registre de commerce de la Wilaya
d’Alger.
Pour avis et insertion.                                     Maitre F.Bouchali                                                                 

Notaire
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 ةئاŸاب51 ةبارقب يوهت تاقورÙا تارداصص راعصسأا

 رهسشأا3 فرظ ‘ رانيد رايلم582 ـب يراجتلا زجعلا عاسستا
0202 نم لوأ’ا يثÓثلا ‘ %3.1 ـب تادراولا راعسسأا عافترا ^

يثÓثلا لÓخ %3.41 ةبصسنب اصضافخنا ،تاقورÙا كلذ ‘ اÃ ،رانيدلاب علصسلا ريدصصت راعصسأا تلجصس
اعافترا داÒتصس’ا راعصسأا تفرع اميف ،9102 ةنصس نم اهصسفن ةÎفلاب ةنراقم ،0202 ةنصس نم لوأ’ا

. %3.1 ةبصسنب افيفط

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداصصتقإا

تايئاصصحإÓل ينطولأ نأويدلأ حصضوأأو ^
ةيودحو-لأ م-ي-ق-لأ ر-صشؤو-م ضضا-ف-خ-نأ نأأ
عجأر (ريدصصتلأ ر-ع-صس) ع-ل-صسلأ ر-يد-صصت-ل
%8.41 ةبصسنب ضضافخنأ ¤إأ يصساصسأأ لكصشب

ضضاف-خ-نأ كلذ-كو تا-قورÙأ را-ع-صسأ’
جراخ تاج-ت-نŸأ ن-م تأردا-صصلأ را-ع-صسأأ
ةÎفلأ ضسفن لÓخ %8 ةبصسنب تاقورÙأ
.ةنراقŸأ
ي--ن--طو--لأ نأو--يد--ل--ل ة--ير---صشن Òصشتو
م-ي-ق-لأ تأر-صشؤو-م لو-ح تا-ي-ئا-صصحإÓ--ل
لÓخ علصسلل ةيجراÿأ ةراجتلل ةيودحولأ
نأأ0202 ة--ن--صس ن--م لوأ’أ ي--ثÓ--ث--لأ
يتلأ ،علصسلأ ريدصصت راعصسأأ ‘ ضضافخن’أ
تلثم يتلأو ،تاقورÙأ اهيل-ع ن-م-ي-ه-ت
ةيرئأز÷أ تأرداصصلأ ›امجإأ نم 04.29%

ماعلأ ن-م ¤وأ’أ ة-ثÓ-ث-لأ ر-ه-صشأ’أ لÓ-خ
را-ع-صسأ’أ ضضا-ف--خ--نأ ¤إأ ع--جأر ،›ا◊أ
.تاقورحملل ةيŸاعلأ
ة--ير--ئأز÷أ تأردا--صصلأ تفر---ع د---قو
رايلم5.418 لجصستل %72 ةبصسنب اصضافخنأ

ةثÓث-لأ ر-ه-صشأ’أ لÓ-خ ير-ئأز-ج را-ن-يد
5.611.1 لباق-م ›ا◊أ ما-ع-لأ ن-م ¤وأ’أ

،قباصسلأ ماعلأ نم ةÎفلأ ضسفن ‘ جد رايلم
.ردصصŸأ تأذ بصسح
‘ جد رايلم3.990.1 تأدرأولأ تغلب امك
لباقم0202 ما-ع ن-م لوأ’أ ي--ثÓ--ث--لأ

نم ةÎفلأ ضسفن لÓخ جد رايلم5.443.1
تل-ج-صس كلذ-ب ة-ل-ج--صسم ،9102 ة-ن-صس
.%2.81 ةبصسنب ةيرا÷أ ميقلأ ‘ اًصضافخنأ
ر-صشؤوŸ (%3.1) يد-عا-صصت-لأ هاŒ’أ ا-مأأ
يصساصسأأ لكصشب عجأر-ف ،تأدرأو-لأ را-ع-صسأأ
نم عمصشلأو مو-ح-صشلأو تو-يز-لأ دأو-م ¤إأ
ت’آأو ، (%8.31 +) يتابن وأأ Êأويح لصصأأ
تابورصشŸأو (%2.6 +) لقنلأ تأدعمو
ةيئأذغلأ تاج-ت-نŸأو (%4.3 +) غب-ت-لأو
.(%3.2 +) ةبصسنب ةي◊أ تانأوي◊أو
ىرخأأ تاجتنم تاعوم‹ تدهصش امك
قلعتي و ،ّتأدرأولأ راعصسأأ ‘ اًصضافخنأ
تاجت-ن-م تا-عو-م-جÃ ة-صصا-خ ر-مأ’أ
،كÓهتصسÓل ة◊اصصلأ Òغ ماÿأ دأوŸأ
دو-قو--لأو ،(%11-) دوقو-لأ ءا-ن-ث-ت-صسا-ب
تاجتنŸأو ميح-صشت-لأ دأو-مو ،Êد-عŸأ

دأو-Ÿأ أÒً--خأأو ،(%9.3-) ة-ل--صصلأ تأذ
-) ةلصصلأ تأذ تاجتنŸأو ةيئاي-م-ي-ك-لأ

8.2%).
¤إأ ةلجصسŸأ تأروطتلأ هذه تدأأ دقو
نم عفترأ يذلأ يراجتلأ زجعلأ عاصستأ

يثÓثلأ ‘ يرئأزج ران-يد را-ي-ل-م822
رايلم8.482 ¤إأ9102 ةن-صس ن-م لوأ’أ
ن-م ةÎف-لأ ضسف-ن ‘ ير-ئأز-ج را--ن--يد
0202.
،ةيجراÿأ ةراجتلأ جئاتن نع م‚ امك
تأدرأولأ ة-ي-ط-غ-ت لد-عŸ ا-صضا-ف-خ-نأ
%1.47 ¤إأ %38 نم ةلقتنم تأرداصصلاب

.ةنراقŸأ ةÎفلأ ضسفن لÓخ
تلجصس دقف ،ةلما-ك9102 ةن-صس ‘ ا-مأأ
،را-ن-يد-لا-ب ع-ل-صسلأ ر--يد--صصت را--ع--صسأأ
ماع-ب ة-نرا-ق-م %3.7 ةبصسنب ا-صضا-ف-خ-نأ

دأÒتصس’أ راعصسأأ تلجصس Úح ‘ ،8102
.%9.0 ةبصسنب ةفيفط ةدايز
‘ تايئاصصحإÓل ينطولأ نأويدلأ راصشأأو
ةثÓثلأ رهصشأ’أ تايطعم نأأ ¤إأ Òخ’أ
كلذ---كو ،›ا◊أ ما---ع---لأ ن----م ¤وأ’أ

.ةتقؤوم تانايب دعت ،9102 تايطعم

^ Ÿيو’زرح .ءاي

هنغنز نجيب Êأريإ’أ طفنلأ ريزو لاق ^
ةمزاع نأريإأ نإأ  نويزفلتلأ اهلقن ةملك ‘
مغر ةيطفنلأ ا-ه-ت-عا-ن-صص ر-يو-ط-ت ى-ل-ع
ىلع ةصضورفŸأ ة-ي-ك-ير-مأ’أ تا-بو-ق-ع-لأ
.دÓبلأ
يأأ ت– م-ل-صست-صسن ن--ل““ ه--ن--غ--نز لا--قو

نكمتن ىتح انتردق ةدايز انيلع ...فورظ
لوخد نم ة-ل-ما-ك ةو-ق-بو ةرور-صضلأ د-ن-ع
.““ةيقوصسلأ انتصصح ةداعتصسأو قوصسلأ
ةميقب دقع عيقوت لبق ثدحتي ريزولأ ناك
ط-ف-ن-لأ ة-كر-صش Úب ر’ود نو-ي-ل--م492
ةينأريإ’أ ايصشرب ةكرصشو ةينأريإ’أ ةينطولأ
نأرا-ي ل-ق-ح ر-يو-ط-ت-ل زا-غ-لأو ط-ف-ن-ل-ل
ي-قأر-ع-لأ نو-ن‹ ل-ق--ح ع--م كÎصشŸأ
.رواÛأ
ةرأزول عباتلأ يرابخإ’أ اناصش عقوم ركذو
¤إأ فدهي قافت’أ نأأ ة-ي-نأر-يإ’أ ط-ف-ن-لأ
نم طفنلأ نم ليمرب نو-ي-ل-م5.93 جاتنإأ

ناتصسزوخ مي-ل-قإأ ‘ ع-قأو-لأ نأرا-ي ل-ق-ح
.نأريإأ برغ بونجب
001 نم ةيطفنلأ نأريإأ تأرداصص حوأÎتو
اطوبه ،ايموي ليمر-ب ف-لأأ002 ¤إأ ف-لأأ

‘ ايموي ليمرب نويلم5.2 ىلع وبري ا‡
يتلأ تابوقعلل كلذ عجريو .8102 ليرفأأ
8102 ‘ اهصضرف ةدحتŸأ تاي’ولأ تداعأأ
يوو-ن-لأ قا-ف-ت’أ ن-م تب-ح-صسنأ نأأ د-ع-ب
.5102 ‘ مŸÈأ Êأريإ’أ
¤إأ ماÿأ طفنلأ نم نأريأ جاتنإأ عجأرتو
ليمرب Êويل-م و-ح-ن ¤إأ ل-صصي-ل ف-صصن-لأ
.ايموي
قباصس تقو ‘ تطبه دق راعصسأ’أ تناكو
ة-صسصسؤوŸأ تن-ل-عأأ نأأ د-ع-ب ة--صسل÷أ ن--م
ةلاح تعفر اهنأأ ايبيل ‘ طفنلل ةينطولأ
عيمج ىلع اهصضرفت يتلأ ةرها-ق-لأ ةو-ق-لأ

نم ةنصس فصصن دعب كلذو ،طفنلأ تأرداصص
.دÓبلأ قرصش نم تأوق بناج نم راصص◊أ
ةمخت دهصشت طفنلأ تانوزfl تلأز امو
لزيدلأو نيزنبلأ ىلع بلطلأ ددبت ببصسب
›وأ’أ يصشفتلأ لÓخ دوقولأ عأونأأ ةيقبو
.ةحئاجلل
ةيكير-مأ’أ ط-ف-ن-لأ تا-نوزfl تع-ف-ترأو
يصضاŸأ عوبصسأ’أ ليمرب ÚيÓم ةتصس وحنب
وحنب اهصضافخنأ نو-ل-لfi ع-قو-ت نأأ د-ع-ب
.مقرلأ كلذ فصصن
ن-م ة-ف-لؤوŸأ +كبوأأ ة-عو--م‹ تنا--ك و
لوÎبلل ةردصصŸأ نأدلبلأ ةمظنم ءاصضعأأ
دق ايصسور اهصسأأر ىلع اهعم ةفلاحتم لودو
أرابتعأ طفنلأ جاتنإأ ضضفخ ى-ل-ع تق-ف-تأ

،ايموي ليمرب نويل-م7.9 عقأوب يا-م ن-م
تدد-ب د-ع-ب كلذو ،ي-صسا-ي-ق م-ج-ح و-هو

بل-ط-لأ ثل-ث ا-نورو-ك ضسوÒف ة--ح--ئا--ج
.طفنلأ ىلع يŸاعلأ
ل-م-ع-لأ ر-م--ت--صسي نأأ نآ’أ رر--قŸأ ن--مو
ةيليوج ةياهن ىتح ةيصسايقلأ تاصضيفختلاب
نويلم7.7 ¤إأ اهمجح ضصل-ق-ت-ي نأأ ل-ب-ق
.Èمصسيد ىتح ايموي ليمرب
’و‚أأ مهنيب نمو كبوأأ ءاصضعأأ ضضعب نكل

جاتنإ’أ تاصضيفختب لماكلا-ب أو-مز-ت-ل-ي ⁄
.يام ذنم اهيلع قفتŸأ
+كبوأأ ة--عو--م‹ ن---م ة---ن÷ تكر---تو
وأأ ديد“ مامأأ احوتفم بابلأ Úج-ت-ن-م-ل-ل
رهصش نم أرابتعأ تاصضيفختلأ كلت فيفخت
نم ددع ىلع اطغصض تصسرام امنيب توأأ
Úصسحتل ،ناتصسخأزاقو قأرعلأ لثم ،لودلأ

.اهمأزتلأ لدعم
لقأأ1202 ‘ طفنلأ ىلع بلطلأ نوكيصسو

ليمرب نويل-م6.2 رأدقÃ ح-جرأ’أ ى-ل-ع
لثميصس امي-ف ،9102 تايوتصسم نع اي-مو-ي
بب-صسب ،تأر-ئا-ط-لأ دو--قوو ÚصسوÒك--لأ
عا-برأأ ة-ثÓ-ث ،أو-ج ر-ف-صسلأ ضضا--ف--خ--نأ
.عجأÎلأ
تاكرصشل ةبصسنلاب““ ةقاط-لأ ة-لا-كو تلا-قو
نصس– نم ةدا-ف-ت-صسأ يأأ نإا-ف ،ر-ير-ك-ت-لأ
تاعقوت اهرثأأ ددبت نأأ حجرŸأ نم بلطلأ
.Óبقت-صسم م-ي-ق-ل-لأ قأو-صسأأ ‘ Èكأأ ح-صشب

تايد– هجأوتصس اصضيأأ ريركتلأ ضشمأوه
تا-ج-ت-نŸأ تا-نوزı ضضئا-ف ل--ع--ف--ب
يذلأ ديدصشلأ فعصضلأ ببصسب ة-ي-صسي-ئر-لأ
.““0202 نم Êاثلأ عبرلأ ىÎعأ
ة-لا-كو تلا-ق ،تأدأد-مإ’أ بنا-ج ى-ل-عو
نأدلبلأ ة-م-ظ-ن-م نإأ ة-ي-لود-لأ ة-قا-ط-لأ
Úج-ت-ن-مو (كبوأأ) لوÎب--ل--ل ةرد--صصŸأ
فرعُي اميف ،ايصسور م-ه-ن-ي-ب ن-م ن-ير-خآأ
لدعم أول-ج-صس ،+كبوأأ ة-عو-م‹ م-صسا-ب
حبكل مهقافتاب ةئŸاب801 ةبصسنب لاثتمأ
.جاتنإ’أ
قوصسلاب ةعوفدŸأ تاصضيف-خ-ت-لأ تر-ثأأو

ضصخأ’أ ى-ل-ع ،ن-ير-خآأ Úج-ت-ن-م ى-ل--ع
نأأ عقوتŸأ نم نأأ مغر ،ةدحتŸأ تاي’ولأ
ةÒتوب ةي-ك-ير-مأ’أ تأدأد-مإ’أ ى-فا-ع-ت-ت
امنيب0202 نم Êاثلأ فصصنلأ ‘ ةئيطب
نع ةرهاقلأ ةوقلأ ةلاح عفر فيصضي دق
ةيفاصضإأ ة-ي-م-ك ي-ب-ي-ل-لأ ماÿأ تأردا-صص
قأوصسأ’أ ¤إأ ايموي ليمرب فلأأ009 اهردق
.ماعلأ ةياهن لولحب ةيŸاعلأ

ت’اكو ^

 يئانثلا نواعتلا زيزعتل ةحاتŸا سصرفلا يصسيكصسŸا Òفصسلل زÈي يلقع
 رئاز÷ا ‘ مهتارامثتسسا زيزعتب نومتهم كيسسكŸا لامعأا لاجر

يلقع ي-ما-صس د-مfi ضسمأ  ل-ب-ق-ت-صسأ ^
تا--صسصسؤوŸأ ءا--صسؤور ىد--ت--ن---م ضسي---ئر
Òفصس ةمصصاعلاب ىدت-نŸأ ر-قÃ““و-ي-صسفأ““

لا-ير-با-غ ،ر--ئأز÷ا--ب كي--صسكŸأ ة--لود
GIEWZNESOR leirbaG .M ) غيوزنأزور
.Òخأ’أ نم بلطب،(
راطإأ عصضو ةيمهأأ ¤إأ نا-فر-ط-لأ قر-ط-تو
ىد-ت-نŸأ لا-م-عأأ لا-جر Úب ق-ي-صسن-ت-ل--ل
تأردقب فيرعتلل ،كيصسكŸأ ‘ مهئأرظنو

ثحبل أذكو ةحاتŸأ را-م-ث-ت-صس’أ ضصر-فو
تاصسصسؤوم Úب ةيلب-ق-ت-صسم ة-كأر-صش ضصر-ف
.اينأديم اهديصسŒو نيدلبلأ
ةÒبكلأ ضصرفلأ ،يلقع يماصس دمfi زربأأو
رامثتصس’أ لا‹ ‘ اندÓب اهب عتمتت يتلأ
ةينب-لأ ر-فو-تو ،تا-عا-ط-ق-لأ ع-ي-م-ج ‘و
.داصصتق’أ دامع دعت يتلأ ةيتحتلأ
ةرورصض ةرك-ف-ب ،كي-صسكŸأ Òف-صس ب-ّحرو
.نيدلبلأ يرمثتصسم Úب ةقÓعلأ ليعفت

ضسيئر ،دأرÁد نب يدهم ،ءا-ق-ل-لأ ر-صضحو
ضسمصش ،ىدتنŸاب ةيلودلأ تاقÓعلأ ةن÷

،““ىدتنŸأ ليج““ ضسي-ئر ،Êو-ت-يز-ب ن-يد-لأ
،يذيفنت-لأ ضسلÛأ و-صضع ،را-غز ل-صصي-ف
ةي’ول ىدتنŸأ بودنم ،نول-ع م-ي-هأر-بإأو
ةلود Òف-صس ّع-قو ،Òخأ’أ ‘و .ضسأدر-مو-ب
،ىدتنملل يبهذلأ لجصسلأ ىلع كيصسكŸأ
فرط نم ةيديلقت ة-يز-مر ة-يد-ه م-ل-صستو

fiح.ل   ^                         .يلقع يماصس دم

:هنغنز نجيب ،Êاريإ’ا طفنلا ريزو
ةيطفنلا اهتعانسص ريوطت ىلع ةمزاع ناريإا

ةيكيرمأ’ا تابوقعلا مغر

ةموك◊ا فرط نم عاطقلل ةلكوŸا تافلŸا ةعباتŸ اعامتجا سسأارت
 يعامتج’او يداسصتق’ا ششاعن’ا ةطخ ديسسجتل هتاراطإا رفنتسسي قيزر

،قيزر لامك ،ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو ضسأأر-ت ^
Ãل ا-عا-م-ت-جأ ،ه--ترأزو ر--ق-Óتأرا-طإ

تا-ف-لŸأ ة-ع-با-تŸ ضصصصخ ة-يز--كرŸأ
.ةموك◊أ فرط نم عاطقلل ةلكوŸأ
ةرأزو ن--ع ردا--صصلأ نا--ي--ب---لأ بصسحو
لÓخ ،قيزر لامك ددصش دق-ف ةرا-ج-ت-لأ
بدتنŸأ ريزو-لأ هر-صضح يذ-لأ ءا-ق-ل-لأ
روتكدلأ ةيجراÿأ ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸأ

مأزت-ل’أ ةرور-صض ى-ل-ع ،يا-ك-ب ى-صسي-ع
تاف-لŸأ ‘ ة-صصا-خ ةددÙأ لا-جآ’ا-ب
ة-يرأزو-لأ تا-عا-ط-ق-لأ ع-م ة--كÎصشŸأ
عا-ط-ق نأأ Òكذ-ت-لأ رد--ج--ي . ىر--خأ’أ

ةينعŸأ تاعا-ط-ق-لأ Úب ن-م ةرا-ج-ت-لأ
Ãأ عور-صشÿل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-Óضشاع-نإ

ت“ يت-لأ ي-عا-م-ت-ج’أو يدا-صصت-ق’أ
اهصسأأرت لم-ع ة-صسل-ج لÓ-خ ا-ه-ت-صسأرد
دبع ديصسلأ ،ةيروهم÷أ ضسي-ئر أر-خؤو-م
لوأ’أ ريزولأ اهر-صضح و،نو-ب-ت د-يÛأ
ة-عا-ن-صصلأو ة-قا-ط-لأو ة-ي-لاŸأ ءأرزوو
ةيمنتلأو ةحÓفلأو ةراجتلأو م-جا-نŸأو
ريزولأ ىدل بدتنŸأ ريزولأو ة-ي-ف-ير-لأ
.فأرصشتصس’اب فلكŸأ لوأ’أ
ن-م ضسي-ئر-لأ بل--ط ،ة--صسل÷أ لÓ--خو
ةرصشابŸأ نيرصضا◊أ ةمو-ك◊أ ءا-صضعأأ

داجيإاب لوأ’أ ريزولأ فأرصشإأ ت– أروف
‘ ضضيفختلل ةلاعف-لأ تا-مز-ي-نا-ك-يŸأ
Òغ تا--ق--ف--ن--لأ ن--م Òصصق--لأ ىدŸأ
عيجصشتب تأدأر-يإ’أ ةدا-يزو ة-يرور-صضلأ
ةن-م-قر-لأ م-ي-م-ع-تو ي-ن-طو-لأ جا-ت-نإ’أ
يب-ير-صضلأ بر-ه-ت-لأ ة-براfi د-يد-صشتو
ىتح ةمخ-صضŸأ Òتأو-ف-لأو ر-يذ-ب-ت-لأو
ةت-قؤوŸأ تا-بو-ع-صصلأ دÓ-ب-لأ زوا-ج-ت-ت
ةŒانلأ ةجودزŸأ ةمزأ’أ نع ةدلوتŸأ

يصشفتو تاقورÙأ تأدئاع ضصلقت نع
.91-ديفوك ةحئاج

^   Ÿح.ءاي

لÓخ نط ÚيÓم ةتصس ¤إا  يلÙا جاتنإ’ا لصصي نأا عقوتت
داصص◊ا مصسوم

حمقلا نم يتاذلا ءافتك’ا قيق– نلعت  قارعلا
اهنإأ ،ةي-قأر-ع-لأ ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو تلا-ق ^

حمقلأ ن-م ن-ط نو-ي-ل-م935.4 تÎ-صشأ
02 ‘ أأدب يذلأ ›ا◊أ مصسوŸأ ‘ يلÙأ
.يصضاŸأ ليرفأأ
د-مfi ،ةرأزو-لأ م-صسا-ب ثد-ح-تŸأ د--كأأو

تنلعأأ ةرأزولأ نأأ يمصسر نايب ‘ ،نونح
قيقح-ت-ل قأر-ع-لأ لو-صصو ا-ي-م-صسر كلذ-ب
.حمقلأ ‘ يتأذلأ ءافتك’أ
نأأ عقوتت اهنإأ لبق نم ةعأرزلأ ةرأزو تلاقو
ةتصس ¤إأ حمقلأ نم يلÙأ جاتنإ’أ لصصي

دتمŸأ داصص◊أ مصسوم لÓخ نط ÚيÓم
.يام ¤إأ ليرفأأ نم
وهو ،قأرعلأ ن-ل-عأأ ،ي-صضاŸأ ضسرا-م ‘و
قر-صشلأ ‘ بو-ب-ح-ل-ل ي-صسي-ئر درو--ت--صسم
نويلم دأÒتصسأ ¤إأ جاتحيصس هنأأ ،طصسوأ’أ

ز-يز-ع-ت-ل ما-ع-لأ أذ-ه ح-م-ق--لأ ن--م ن--ط
نم ةديأزتم فواfl طصسو ،تايطايتح’أ
ضسوÒف ةح-ئا-ج ة-ح-فا-ك-م تأءأر-جإأ نأأ
.ءأذغل أ تأدأدمإأ لصسÓصس ئطبتصس انوروك

ح.ل   ^

: نلعت رئاز÷ا ت’اصصتا
ىوتسسم ىلع ت’اكولا لمع تيقاوم ليدعت

 رج◊اب ةينعŸا تايدلبلا
ليدعت نع ،رئأز÷أ ت’اصصتأ تنÎن’أ و تباثلأ فتاهلل يمومعلأ عمÛأ  نلعأأ ^
نم لك ‘ ،يحصصلأ رج◊أ تأءأرجإأ ديدصشتب ةينعŸأ تايدلبلأ ‘ هت’اكو لمع تيقأوم
.فيطصسو ةليصسŸأ ،ةزابيت تاي’و
عصضخت يتلأ تايدلبلأ ضضعبب رمأ’أ قلعتيف رئأز÷أ ت’اصصتأ نع رداصصلأ نايبلأ بصسحو
.احابصص00:50و ’أوزÚ 00:31ب ام ةÎفلأ ‘ يحصصلأ رجحلل
ةمدÿأ نم ىندأ’أ د◊أ نمصضتتصس رئأز÷أ ت’اصصتأ ت’اكو نأأ ¤إأ هتأذ ردصصŸأ راصشأأو

.00.21 ¤إأ احابصص00.80 نم ةÎفلأ ‘
ح.ل   ^
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تاي’ولإ رابخأإ

اهيف لظلإ قطانم Èع
ةبانع ‘ ةيدلب11 حلاسصل يسسردم لقن ةلفاح81 عيزوت

عورسشم ،›أو-لأ ،سسمأأ لوأأ ،د-ّق-ف-تو ^
يأومأÎلأ طخ نم Êاثلأ رطسشلأ زا‚إأ
يرداق ةطfi نم دتمŸأو ،يلجنم يلعب
يرهم ديم◊أ دبع ةعماج ¤إأ ميهأرب
سسيئر-لأ ة-ي-عÃ ،2 ةيرأو÷أ ةد-حو-لا-ب
يريدمو رأديسسوك ةكرسشل ماعلأ ريدŸأ
ةكرسش لث‡و ل-ق-ن-لأو ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ

.زاغلنوسس
لو-ح تا-حور-سشل ،لوؤو-سسŸأ ع-م-ت-سسأو
،لاغسشألأ مدقت ةبسسنب قلع-ت-ت عور-سشŸأ

قلعتت يت-لأ زا‚إلأ ة-ب-سسن تغ-ل-ب ثي-ح
32.85 عور-سشŸأ ن--م Êا--ث--لأ ءز÷ا--ب
ة-كر-سشلأ ل-ث‡ قر-ط-ت ا-م--ك ،ة--ئŸا--ب
ر--سس÷أ زا‚أ ة--ب--سسن ¤إأ ةز---ج---نŸأ
تلسصو يتلأو لÓقتسسلأ يحب دوجوŸأ

ةبسسنلاب امأأ ،ةئŸا-ب51.73 ¤إأ هب-سسح
هب زا‚إلأ ةبسسن تلسصوف5 مقر قفنلل
ةبسسنلاب ةئŸاب46.98و ،ةئŸاب09.69
ىلع زا‚إلأ ةبسسن غلبتل ،6 مقر قفنلل
.ةئŸاب28 ماعلأ ىوتسسŸأ
ر-ط-سشلأ زا‚إأ لا-غ-سشأأ ة-ب-سسن تقا--فو
ةعطاقŸاب يأو-مأÎلأ ط-خ ن-م Êا-ث-لأ

08 ،ةنيطنسسق ‘ يلجنم يلع ةيرأدإلأ
ةني-ط-ن-سسق ›أو بلا-ط ا-م-ي-ف ،ة-ئŸا-ب
ىوتسسم ىل-ع لا-غ-سشألأ ةÒتو ع-ير-سست-ب
يتلأ ةسصاخو قر-ط-لأ تا-قÎف-م سضع-ب
‘ تببسست نأأ دعب ،ةيويح ةكرح فرعت
.ةنيدŸاب رورŸأ ةكرح ليطعت
قئأوعلأ ةلأزإاب ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق ›أو ر-مأأو
هايŸأ فيرسصتب ةقلعتŸأ اميسسل ةينقتلأ

ينعŸأ لوؤوسسملل تامي-ل-ع-ت ه-جو ثي-ح
مايألأ لÓ-خ ا-ه-ن-م ءا-ه-ت-نلأ ةرور-سضب
ةكبسش ليوحتل ةبسسنلاب كلذكو ةمداقلأ
.زاغلأ

سس ديزي   ^

ن-م-سضت-ي أرأر-ق ة-ل-ي-سسŸأ ›أو رد-سصأأ ^
تايدلب5 ‘ يئزج ›زن-م ر-ج-ح سضر-ف
ةياغ ¤إأ لأوز ةدحأولأ ةعاسسلأ نم ءأدتبأ
.احابسص ةسسماÿأ
يديسس ،ةليسسŸأ تايدل-ب رأر-ق-لأ ل-م-سشيو

.ةداعسسوب ،موهرب ،ةرقم ،ىسسيع
ذيفنتلأ زي-ح ةد-يد÷أ Òبأد-ت-لأ ل-خد-تو

نم ليلقتلأ فدهب أذه و مويلأ نم ءأدتبأ
تدهسش ةيلولأ نأ و ةسصاخ تاباسصإلأ ةّدح
اهنأ رابتعأ ىلع Òظنلأ ةعطقن-م ة-ي-كر-ح
ىلع دعاسس ام ةيسشاملل قأوسسأ ةدع مظت

يتلأ قطانŸاب ة-سصا-خ Úن-طأوŸأ كّر–
. اهيف رج◊أ نÓعأ ”

م ق ^

ةليسسŸاب تايدلب5 ‘ رج◊أ تأءأرجإأ ديدسشت
ةنيطنشسقب يلجنم يلع ةديد÷إ ةنيدŸإ°°°°

يأومأÎلأ طÊ ÿاثلأ رطسشلأ لاغسشأأ ‘ Òبك مدقت
Êاثلإ طÿإ لاغششأإ ةÒتو ع-ير-شست ةرور-شض ¤إإ ظ-ي-ف◊إ د-ب-ع د-م-حأإ ي-شسا-شس ة-ن-ي-ط-ن-شسق ›إو ا-عد

. يلجنم يلع ةنيدÃ قرطلإ  تاقÎفم ضضعب ىوتشسم ىلع ةشصاخ ، يإومإÎلل

قلغ ةدكيكسسب ةيئلولأ تاطلسسلأ تررق ^
¤إأ ة---يدؤوŸأ قر---ط----لأ رواfi سضع----ب
ةيزأÎحلأ Òبأدت-لأ را-طإأ ‘ ءى-طأو-سشلأ
.انوروك سسوÒف يسشفت نم دحلل
ررقت هنأأ ¤إأ ةيلولأ حلاسصŸ نايب راسشأأو

قيرطلأ ىلع دوجوŸأ قرطلأ قÎفم قلغ
يبياطسش ةيدلب ¤إأ يدؤوŸأ80 مقر يئلولأ
نيدجأوتŸأ قلغ ¤إأ ةفاسضإلا-ب ،ة-با-ن-ع-ب

¤إأ ÚيدؤوŸأ Úي-ئلو-لأ Úق-ير-ط-لأ ى-ل-ع
زوزع نبو ىسسرŸأ يتيدلبب رحبلأ ئطأوسش
.قطانŸأ هذه ناكسس أدع ام
رأرقلأ ماكحأأ ديد“ ” ،قايسسلأ تأذ ‘و
0202 /70 /20 ‘ خرؤو--Ÿأ435 م-قر
سضع-ب--ل تقؤوŸأ ف--قو--ت--لأ ن--م--سضتŸأ
.نويام قانتخأ ةيدلبب تاطاسشنلأ

م ق ^

ةيلو قرسش ةملعلأ ةيدلب حلاسصم لسصأوت ^
ةكبسشل رابتعلأ و ةداعأ تايلمع ، فيطسس
‘ تفرع يتلأ و ، ةنيدŸأ لخأد تاقرطلأ
لكأآات لعفب أÒب-ك أرو-هد-ت ةÒخلأ ة-نولأ
تابطŸأ رف◊أ ةÌك و ةتفزŸأ ةناسسرÿأ
عسضو نم ءا-ه-ت-نلأ ” ثي-ح ، ا-ه-ط-سسو-ب
قيرطلأ ديبعت عورسشŸ ةيدعاقلأ ةقبطلأ
ي-ح و Èم-فو--ن لوأأ عرا--سش Úب ط--بأر--لأ

98 و لوألأ يرسض◊أ نمألاب أرورم ›اطوق
ديبع-ت م-ت-ي-سس و ، سشود-يد ي-ح-ب ة-ع-ط-ق
و تاعولابلأ زا‚أ دعب ةرسشاب-م ق-ير-ط-لأ

قيرطلأ ديبعت ” ام-ك، ف-ي-سصر-لأ فأو-ح

دمfi ي-ح-ب ةا-ط-غŸأ قو-سسل-ل يذاÙأ
دي-ه-سشلأ عرا-سش د-ي-ب-ع-ت أذ-كو ،برا-سشو-ب
، يزكرŸأ ديÈلأ يذاÙأ نأوعك يسشيرق
ديبعت لاغسشأأ فانئتسسأ ” امك  بناج ¤أ
ابونج ةيديد◊أ ةكسسلل يزأوŸأ قيرطلأ
و ةÁدق-لأ فر-فرو-ب ي-ح Úب ط-بأر-لأ و،
يسضرأأ ت– ÈعŸأ د-ي-ب-ع-ت ع-م ةد-يد÷أ
تيقل دقل و، يديبعل ي◊ يدؤوŸأ ديد÷أ

لبق نم أÒبك اناسسحت-سسأ ع-يرا-سشŸأ هذ-ه
نوناعي نوناك يذلأ ةملعلأ ةن-يد-م نا-ك-سس
.تأونسس ذنم ةيلخأدلأ تاقرطلأ ةكبسش نم

 ل ىسسيع ^

ةنيدŸأ لخأدب تاقرط ةدعل رابتع’أ ديعت فيطسسب ةملعلأ ةيدلب

ةدكيكسس ئطأوسش ¤أ ةيدؤوŸأ قرطلأ قلغ

ن-بأ ي-ع-ما÷أ ى-ف-سشت-سسŸأ Êا--ع--ي ^
ديدسش طغسض ةلاح نم ةنيطنسسقب سسيداب
سسوÒف-ب Úبا-سصŸأ دد-ع عا-ف-ترإأ ع--م ،
¤إأ أاجلت ةرأدإلأ لعج ام وهو ، انوروك

عفرل ىرخأأ حلاسصÃ داجنتسسإلأ ةرورسض
. ةرسسألأ ددع
يفسشتسسŸاب لا-سصتلا-ب ف-ل-كŸأ دا-فأأو
نأأ ، ،سشوبعك زيزع ،سسيداب نبأ يعما÷أ

سسوÒف-ب Úبا-سصŸأ با-ع-ي-ت-سسأ ة-قا--ط
،أريرسس021 ¤إأ ع-ف--تÎسس «91 ديفو-ك»

ةحلسصم ‘ د-يد-ج حا-ن-ج ة-فا-سضإأ د-ع-ب
دعب ةمدÿأ تداع يتلأ نويعلأ سضأرمأأ

‘ عرسشيسسو قلغلأ نم رهسشأأ ةعبسس ةبأرق
ى-ل-ع ة-ي-حأر÷أ تا-ي-ل--م--ع--لأ ءأر--جإأ

نأأ ¤إأ ه-ب-ن Úح ‘ ،ا-ب-ير-ق ا-هأو-ت--سسم
تحتف دق ةيدل÷أ سضأر-مألأ ة-ح-ل-سصم
ذ-ن-م سسوÒف-لا-ب Úبا-سصم-ل-ل ا-ه-بأو--بأأ
سسوÒفلاب لفكتلأ بطق تمعدو ءاثÓثلأ
.أديدج أريرسس رسشع ةتسسب

سس ي ^

 يعما÷أ ىفسشتسسŸاب ديدسش طغسض و021 ¤إأ ديفوك ةّرسسأأ ددع عفر

ةبانع ‘ ةيئلولأ تاطلسسلأ تفرسشأأ ^
،يسسردم لقن ة-ل-فا-ح81 عيزو-ت ى-ل-ع
قطانم Èع ةدجأوتم ةيد-ل-ب11 حلاسصل
اهدأدعت غلابلأو اهؤواسصحأ ” يتلأ لظلأ
هذه نك-م-ت-سسو ،ة-ق-ط-ن-م002 ا-ي-ل-ك
فلأ ةا-نا--ع--م ءا--ه--نأ ن--م تÓ--فا◊أ
مأد-قألأ ى-ل-ع ل-ق-ن-ت-لأ ن-م ذ-ي-مÓ-ت-لأ

،مهسسرأدم غولبل تأÎمولي-ك-لأ تأر-سشع
،بنعلأ دأو ،يبياطسش تايدلب رأرغ ىلع
تءاج راطلأ أذه ‘ ،لاحرب ،تاعيÎلأ
دق ةيلخأدلأ ةرأزو تناك يتلأ ةردابŸأ

‘ ،اهنأاسشب ةيئلو-لأ تا-ط-ل-سسلأ تل-سسأر
ةنسسلل يسسردŸأ لوخدلل Òسضحتلأ راطأ
را---طلأ Úسس– لÓ---خ ن---م ة---يرا÷أ
نع ،لظ-لأ ق-طا-ن-م نا-ك-سسل ي-سشي-عŸأ

يتلأ و ةاي◊أ تا-يرور-سض Òفو-ت ق-ير-ط
ايعسس اهزربأأ نم يسسردŸأ لقنلأ Èتعي
،Úسسردمتملل يملعلأ ليسصحتلأ سسيركتل
فلأل ةسسأردلأ فيقوت رهاظم يدافت و
.لقنلأ مأدعنأ وأأ سصقن ببسسب ذيمÓتلأ

Œد-يد-ع ة‹ر--ب ” ه--نأأ ،ةرا--سشإلأ رد
Òفوت رأرغ ىل-ع ة-يو-م-ن-ت-لأ ع-يرا-سشŸأ

هايم ع-يزو-ت تا-ك-ب-سشب ط-بر-لأ ،ل-ق-ن-لأ
و ءا-بر-ه-ك-لأ ة-ك-ب-سشب ط-بر-لأ ،بر-سشلأ
زا‚أ بنا-ج ¤أ ،ة-ي-ف-ير-لأ ءا-بر--ه--ك--لأ
ةيحسصلأ زكأرŸأ لثم ةيتامدÿأ قفأرŸأ
نم اهÒغو ،ةينابسشلأ لكايهلأ و ةيرأو÷أ

عباطلأ تأذ ة-ي-ت-ح-ت-لأ ة-ي-ن-ب-لأ ع-يرا-سشم
ردق ›ام فÓغ دسصر ” يتلأ و يمومعلأ

ةيعسضولأ Úسسحتل ميتن-سس را-ي-ل-م004 ب
أولظ نيذ-لأ Úن-طأوŸأ فلأل ة-ي-سشي-عŸأ

  .ةلماك ةنسس02 نم Ìكأل Úسشمهم
ع ةبيهو ^

ةبانع ‘ ةيئلولأ تاطلسسلأ تقلغأأ  ^
رأرغ ىلع ،ئطأو-سشل-ل ة-يدؤوŸأ قر-ط-لأ
يت-يد-ل-ب ئ-طأو-سش ¤أ ة-يدؤوŸأ قر-ط-لأ

ن-ع كي-ها-ن ،يد-يأر-سس و ي--ب--يا--ط--سش
‘ ،ةنيدŸأ طسسول يل-حا-سسلأ ط-ير-سشلأ

رج◊أ تاقورÿ دح عسضو وحن ةوطخ
ÚلبقŸأ ÚنطأوŸأ فرط ن-م ي-ح-سصلأ

ثيح ،ئطأوسشلأ هذه ‘ ةحابسسلأ ىلع

Œلجأأ نم ينطولأ كردلأ ر-سصا-ن-ع د-ن
عم ،ÚنطأوŸأ نم ئطأوسشلأ ولخ ةعباتم
تمهاسس يتلأ ةرهاظلأ هذه نأأ ةراسشإلأ

انوروك سضرÃ تاباسصإلأ دأدعأأ عفر ‘
913 لأ اهددع زواŒ ثيح ،ةيلولأ ‘

قرفلأ زيزعت ” قايسسلأ أذه ‘ ،ةباسصإأ
مأÎحأ ىلع ديدسشتلأ لجأأ ن-م ة-ي-ن-مألأ
ءأدترا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإأ

دعابتلأ تافاسسم مأÎحأو ،تا-ما-م-ك-لأ
تلا◊ دح عسضو بناج ¤أ ،يعامتجلأ
اعاف-ترأ ل-ج-سسي يذ-لأ ي-ح-سصلأ قرÿأ

تاعاسس سصاخسشأأ لقن-ت ءأر-ج أد-يأز-ت-م
ط-سسو ءا-ي--حأأ ف--ل--تÈ flع  ،ر--ج◊أ
‘ ةينمألأ حلاسصŸأ تلجسس دقو ةنيدŸأ

لقأأ فرظ ‘113فيقوت  ،قايسسلأ أذه
       .عوبسسأأ نم

ةبانعب انوروك ءابو راششتنإ ةحفاكم راطإإ ‘

ÚنطأوŸأ نع اهعنمو ايلك ئطأوسشلأ قلغ

قÓطنأ ةلمح حا‚إل Òسضحّتلأ راطإأ ‘ ^
ةيرا÷أ ةنسسلل يحÓ-ف-لأ ي-ق-سسلأ ة-ل-م-ح
ةفورعŸأ نأزيلغ ةيلو تدا-ف-ت-سسأ0202
نم ةيفاسضأ ةسصح نم يحÓفلأ اهعباطب

ةدئافل3م ÚيÓم40 ــب ردقت يقسسلأ هايم
fiأ لخدت دعب أذهو ،ا-ن-ي-م ط-يŸلوؤوسس

يتلأو ةيلولل ،يذي-ف-ن-ت-لأ زا-ه÷ا-ب لولأ
اهعفر يتلأ بلاطŸأ نم ةمزح دعب تناك
” ثيح ةينعŸأ ةرأزولأ ىد-ل نو-حÓ-ف-لأ
60 ةسص◊أ حبسصت-ل3م نويلم20 ةفاسضإأ

دمfiأ يديسس دسس نم اقÓطنأ3م ÚيÓم
.ةدوع نب
ة-ن-ج-ل-لأ تد-ق-ع د-ق-ف ا-نرا-سصم بسسحو
لك فأرسشإاب يقسسلأ ةلمح ةعباتŸ ةيئلولأ

حلاسصŸأ ريدمو ةيئاŸأ درأوŸأ ريدم نم
نأويدلأ يريدم نم لك روسضحب ةيحÓفلأ
يديسس دسس ،يحÓف-لأ ي-ق-سسل-ل ي-ن-طو-لأ
ةيحÓفلأ ةفرغلأ سسيئرو ةدوع نب دمfiأ

ءا--سسؤور ÚحÓ--ف--لأ ي--ل---ث‡ ةدا---سسلأو
دمfiأ يديسس دسس يلمعتسسم تا-ي-ع-م÷أ
تلا-غ-سشنلأ ة-سشقا-ن-م فد-ه-ب ةدو-ع ن-ب
ىلع نورسضا◊أ ع-م-جأأ ن-يأ ،ة-حور-طŸأ
02 موي انيم طيحÃ يقسسلأ ةلمح قÓطنأ

هجوتلأ متي نأأ ىلع ،رهسشلأ أذه نم ةيليوج
ير-لأ ‘ ة-ث-يد◊أ تا-ي-ن-ق-ت-لأ دا-م-ت-عل
لاكسشأأ لك ب-ّنŒو Òط-ق-ت-لا-ب ي-ق-سسلا-ك
.يقسسلأ ‘ فأرسسإلأ
55 حنم تسصحأأ نأز-ي-ل-غ ة-يلو نأأ را-سشيو
ةسصخر16 و8102 ةنسس رئب رف◊ ةسصخر
ذنم ةسصخر94 حنم ّ” ام-ي-ف9102 ةنسس

ةيلمع-لأو أذ-ه ا-ن-مو-ي ¤إأ0202 يفنا-ج
أذهو ،ةعدوŸأ تافلŸأ ةسسأردل ةلسصأوتم

لك ليلذ-تو ÚحÓ-ف-لأ ة-ق-فأر-م را-طإأ ‘
،ءا-ن-ثأ م-ه-سضÎع-ت ي--ت--لأ تا--بو--ع--سصلأ

 .يحÓفلأ طاسشنلل مهتسسرا‡
قرزل ليسضوفلب

رـهسشلأ ةياهن لبق يلجنم يلعب لدـع نكسس فلأأ عيزوت
‘ تاطلسسلأ  عرسشت نأأ رظتنŸأ نم  ^

ةد-حو ف-لأأ عور-سشم تا-ن-ك--سس ع--يزو--ت
يلع ةيرأدإلأ ةعطاقŸاب2 لدع جمانÈب

نم22 و81 يموي Úب ةنيطنسسقب يلجنم
. يرا÷أ رهسشلأ
ةد-حو ف--لأأ ة--سصح نأأ ،›أو--لأ حر--سصو
ة‹Èم يلجنم يلعب ةيبرغلأ ةعسسوتلاب
22 و81 يموي  Úب  ام ةÎفلأ ‘ عيزوتلل

يئاهنلأ دعوŸأ ددحي نأأ ىلع ،ةيليوج
دكأأ امك متيو مايأأ ةثÓ-ث د-ع-ب ع-يزو-ت-ل-ل
بلا-ط ا-م-ي-ف  ،كلذ-ب ع-ي--م÷أ عÓ--طإأ
مأÎحاب ةيوه÷أ ةير-يدŸأ نو-ب-ت-ت-كŸأ
ةبسسانم لك ‘ اه-ل-ي-جأا-ت مد-عو لا-جآلأ

زها÷أ عقوŸأ أذهب قلعتي ام ‘ اميسسل
.رهسشأأ ذنم

سس ي ^

بعكم Îم Êويلم نم نأزيلغ ةي’و ةدافتسسأ
 يحÓفلأ يقسسلأ هايم نم ةيفاسضأ

ةهجأولأ يداترم ةدئافل ةيقأو ةماّمك0002 نم ديزأأ عيزوت ّ” ^
‘ كلذ و يئلولأ نمألأ نم ةردابÃ لجيجب ةماتك ةحاسسو ةيرحبلأ
راسشتنأ نم دحلل اهقÓطإأ ” يت-لأ ة-ي-سسي-سسح-ت-لأ ة-ل-م◊أ را-طإأ

لاسصتلأ ةيلخ ةلوؤوسسم نم ةعم÷أ موي ملع امبسسح ,انوروك ةحئاج
.يماظنلأ كلسسلأ تأذب ةماعلأ تاقÓعلأو
تأذ لÓخ ” هّنأاب ورورج ةزيزع ةطرّسشلأ ةظفاfi تحسضوأأو
سسيسس– ““رذحب دعنل““ راعسش ت– تءاج يتلأ ةيوعوتلأ ةلم◊أ

نم ةياقولل ةذخّتŸأ Òبأدتلاب ديقّتلأ ةلسصأوم ةرورسضب ÚنطأوŸأ
.ةيلولاب يحّسصلأ رجحلل يلكلأ عفرلأ مغر انوروك ةحئاج
يقأولأ عانقلل ÚنطأوŸأ ءأدترأ ةرور-سض ى-ل-ع ز-ي-كر-ّت-لأ ّ” ا-م-ك
ءانثأأ اميسسل سسوÒفلأ راسشتنأ نم دحلل هل ةÒبكلأ ةيمهألأ زأربإأو
فلتı ةفيثك ةكرح دهسشت يتلأ ةيمومعلأ نكامألأ ‘ مهدجأوت
.هيلإأ ةراسشإلأ ت“ امبسسح ,عمتÛأ حئأرسش

م  ق ^

لجيجب ةيرحبلأ ةهجأولأ يداترم ىلع ةيقأو ةمامك0002 نم ديزأأ عيزوت
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رداق انأاو ودروب عم ءاقبلا ىن“أا :فسساخ
يدانلا اذهل Òثكلا Ëدقت ىلع

‘ فشسا-خ ل-فو-ن ،ير-ئأز÷أ ر-شسيأ’أ Òه-ظ-لأ ح-م-ط-ي ^
¤وأ’أ ةجردلأ ‘ طششانلأ ودروب يدان عم هرأوششم ةلشصأوم
‘ هفوفشصب قحتلأ يذلأو ،مدقلأ ةركل ةيشسنرفلأ ةلوطبلأ نم
Úشسح رشصن نم امداق ةراعإأ لكشش ىلع طرافلأ يرفيف رهشش
عقوŸ يأد Úشسح رشصن قيرفل قباشسلأ بعÓلأ حرشصو ،يأد
يدانلأ أذه ‘ ءاقبلأ ىن“أأ عبطلاب““ :Óئاق ““أدنوÒج بأو““

عم ديج لكششب تفيكت دقل ،ودروب ةنيدم ‘ ايلاح انأأ أذهلو
،““يدانلأ أذهل Òثكلأ Ëدقت يننكÁ هنأأ ملعأأ ،ةنيدŸأ هذه
Úشسح رشصنل قباشسلأ بعÓلأ نك“ ،يشضايرلأ بنا÷أ نمو
يتلأ ىوكششلأ ىقبت ةيبلشسلأ ةطقنلأ نكلو عانقإ’أ نم يأد
ةلأدعلأ ىدل ،د-م-حأأ تيآأ يد-ه-م ،ه-لا-م-عأأ ل-ي-كو ا-ه-ع-فر
ودرأودإأ ،ودروب يدانل ي-شضا-ير-لأ ر-يدŸأ د-شض ة-ي-شسنر-ف-لأ

ةقيق◊أ ‘““ :Óئاق بعÓلأ متتخأو ،ةقفشصلأ ببشسب ،ايشسام
ودروب يدان سسيئر يبو‚ول ديشسلأ لاق ،دعب هتني ⁄ رمأ’أ
اميف دمحأأ تيآأ يدهم ليكولأ عم لح ¤إأ لوشصولأ ” أذإأ هنأاب
.““ودروب ‘ ءاقبلأ يننكÁ ،اهب مدقت يتلأ ىوكششلاب قلعتي

قوراف.ج^

ششار◊ا دا–ا
ءارفسصلا عم هتيسضقب زوفي ودلا يدامح

““افيفلا““ ىدل
ةركل ةيلودلأ ةيدا–Óل ةعباتلأ تاعأزنلأ ةن÷ تمشسح ^

دشض ،ودلأ يدامح يشسنوتلأ بردŸأ ىوعد ،““افيف““ مدقلأ
ق-ير-ف-لأ مأز-لإأ رر-ق-تو ،سشأر◊أ دا–أ ق-با-شسلأ ه-ق--ير--ف
،ىوكششلأ فيلاكت عم ،ودلل وروأأ فلأأ41 عفدب يرئأز÷أ
ودلأ يدامح نأأ ¤إأ ةراششإ’أ ردŒو ،وروأأ0081ـب ردقت يتلأ
لبق ،7102 ةنشس نم ربوتكأأ ‘ سشأر◊أ دا–اب قحتلأ دق ناك
وحن دعب يأأ ،8102 يفنتج ‘ ،Úفرطلأ Úب دقعلأ خشسف
قيرف ىلع ايلاح ودلأ فرششيو ،هبيشصنت نم طقف رهششأ ةثÓث
هدا-قو ،ي-شضاŸأ Èم-شسيد ذ-ن-م ي-شسنو-ت-لأ ن-يوا-ط-ت دا–أ
لÓتحأو ،عاقلأ ةرداغم نم هتنكم ةيباجيإأ جئات-ن ق-ي-ق-ح-ت-ل
.ةطقن31 ديشصرب ةلوطبلأ بيترت ‘ رششاعلأ زكرŸأ

قوراف.ج^

يدنام ىلع ءاقبإلل طغسضي سسيتيب لاير
هبتار عفر نود

سضو-م-غ--لأ دو--شسي ^
د-ق-ع د-يد“ ة-ي--شضق
›ود-----لأ بعÓ-----لأ
ى--شسي---ع ير---ئأز÷أ

يدان عم هدقعل يدنام
،Êابشس’أ سسيتيب لاير

رم’أ نأاب ود-ب-ي ثي-ح
ىلع Úهلا-ب نو-ك-ي ن-ل

ببشسب فأرطأ’أ عيمج
نم فرط لك اهعشضي يتلأ تاباشس◊أ ‘ حشضأولأ فÓتخ’أ

ةرأدإأ نأاب ،ةينابشسإ’أ مÓعإ’أ ل-ئا-شسو سسمأأ تف-ششكو ،ة-ه-ج
،رشضÿأ عفأدŸ اهشضرع تشضف-خ د-ق ي-شسلد-نأ’أ ق-ير-ف-لأ

⁄اعلأ برشضت يتلأ ةيداشصتق’أ ةمزأ’اب كلذ ‘ ةججحتم
نم سصوشصÿأ هجو ىلع ةينابشس’أ ةركلأو اينابشسأو ،ايلاح
ةÒثأاتو ““91 ديفوك““ انوروك سسوÒف راششتنأ تايعأدت ءأرج

،⁄اعلأ ءاحنأ لك ‘ ة-يد-ن’أ ل-ي-خأد-م ى-ل-ع Òب-ك ل-ك-ششب
ىلع ةرداق Òغ اهنأاب يدانلأ ةرأدأ نم رداشصم تحشضوأأو
،يدنام ىشسيع مهيف نÃو بع’ يأ’ يونشسلأ بتأرلأ ةدايز
سسيتيب ةرأدأ نأاب ودبيو ،يدانلأ ليخأدم ررشضت دعب كلذو
هعانقأو يدنام ىلع طغشضلل ةوطÿأ هذه لÓخ نم ىعشست
يأأ ¤أ هلاقتنأ نأأو ةشصاخ ،عقأولأ رمÓل خوشضرلأو ءاقبلاب
رظنلاب أدج بعشص ›ا◊أ يفيشصلأ وتاكŸÒأ ‘ رخآأ يدان
عفترŸأو ،هدقع ‘ دجوي يذلأ يئأز÷أ طرششلأ ةميق ¤أ

قرفلأ سضعبب يدنام ىشسيع مشسأ طبترإأ نأأو قبشسو ،أدج
تÒغ انوروك ةحئاج نكلو ،ايلاطيإأو أÎل‚إأ ‘ ةمÙÎأ
فيكتلأ ىلع ةيدن’أ لج تÈجأو ،أرخؤو-م تا-ي-ط-عŸأ ل-ك

.فيراشصŸأ ليلقتل يعشسلأو نهأرلأ عشضولأ ىلع
قوراف.ج^

ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ ل-شصأو ^
Ëد-ق-ت ،تب-شسلأ ،ة-م-حر ن-ب د-ي-ع--شس
ه-ق-ير-ف ع-م ة-ي-با-ج--يإ’أ سضور--ع--لأ
.ةيئانث لّجشسو ،يزيل‚إ’أ دروفتن-ير-ب
(3-1) ةجيتنِب دروفتنير-ب ق-ير-ف زا-فو

،يتنواك يبريد يدا-ن ف-ي-شضŸأ ى-ل-ع
يرود رمع نم34 ـلأ ةلو÷أ باشسحِل
ى-شضمأأو .يز-ي-ل‚إ’أ ¤وأ’أ ة-جرد-لأ

Úَتقيقدلأ ‘ هيَفده ةمحر نب ديعشس
،ةيشضأرعتشسأ ةقيرطِبو ،46 ـلأو94 ـلأ
71 ¤إأ هتّل-غ ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ع-فرو

أذه دروفتنيرب قير-ف نأو-لأا-ِب ،ا-فد-ه
8 ديشصر هتزايح ن-ع Ó-شضف .م-شسوŸأ

نب ديعشس ىه-نأأو .ة-م-شسا-ح تأر-ير“
زايتمأ ّكتفأ دقو ،ةأرابŸأ هذه ةمحر
ط-ب-تر-يو .ةأرا-بŸأ ‘ بع’ ن--شسحأأ
عم (ةنشس42) ةمحر نب ديعشس مجاهŸأ
Êاثلأ مشسق-لأ ن-م درو-ف-ت-ن-ير-ب يدا-ن

فيشص هتّدم تأأدب ،دق-ع-ِب يز-ي-ل‚إ’أ
نأوج ن-م03 ـلأ ‘ ي-شضق-ن-تو8102
دروفتنيرب يدان ةرأدإأ فدهتو .2202
،حو-م-طو م-خ-شض عور-ششم د-ي-شسج-ت-ِل

¤إأ دوعشصلأ فده ق-ي-ق– ه-نو-م-شضم

يز-ي-ل‚إ’أ لّوأ’أ م-شسق--لأ ة--لو--ط--ب
م-شسوŸأ ة-يا-ه-ن د-ن-ع ،(غ-ي-لرÈÁلأ)
نم ءاهتنإ’أ ىل-ع كششو-ت ا-م-ك .›ا◊أ
كلذل .د-يد-جو Òب-ك بع-ل-م د-ي-ي-ششت
ةÒخ نم ةثÓثِب ظافتح’أ ‘ بغرت

دحأو مشسومِل يوركلأ اهقير-ف ي-ب-ع’
امك .ةمحر نب مهنيب دجوي ،لقأ’أ ىلع
ي--شسل--ي--ششت يدا---ن ةرأدإأ تمّد---ق---ت
هتميق مخشض x›ام فÓغِب يزيل‚إ’أ

براfi بأد-ت-نِ’ ،وروأأ نو-ي-ل--م52
دعب دروفتنيرب قيرف تابو .ءأرحشصلأ

87 عم-ج-ي ،Úم-ث-لأ را-شصت-نإ’أ أذ-ه
لغششيو .ثلا-ث-لأ ز-كرŸأ ‘ ة-ط-ق-ن
9 ـلأ ةبتر-لأ ي-ت-نوا-ك ي-بر-يد يدا-ن
نع ت’وج3 لبق ،ةطقن16 ديشصرِب
ق-ير-ف فد-ه-يو .را-ت--شسلأ لأد--شسإأ
دوعشصلأ ةقاطب دشصح ¤إأ دروفتنيرب
يز---ي---ل‚إ’أ لّوأ’أ م---شسق----لأ ¤إأ
¤إأ ءاقترإ’أ نأأ املِع ،(غيلرÈÁلأ)

بولشسأاِب رشصت-ق-ي ة-ب-خ-ن-لأ ةÒظ-ح
،فيشصولأو د-ئأّر-لأ ى-ل-ع ر-ششا-بŸأ
3 ـلأ Úب ام بتأرم قرف بعلت امنيب
يئاهن فشصن) ةرّغشصُم ةلوطب6 ـلأو
ةثلاثلأ ةÒششأاتلاِب رفظلل ،(ي-ئا-ه-نو
.ةÒخأ’أو
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مداقلا مشسوŸا يشسلششت ‘ ةÒبك ةبشسنب بعليشس

يزيل‚إلا ¤وألا ةجردلا يرود ‘71 مقر فدهلا ¤ا لسصي ةمحر نب

رئاز÷ا ةيدولوم

ةيدولوŸا باوبأا قرطت ةيلاŸا ةمزألا

فيطشس قافو
فوسصوب عيب بابسسأا حسضوت دوسسألا رسسنلا ةرادإا

مأر-بإأ نأا-ب ف-ي-ط-شس قا-فو ق-ير-ف ةرأدإأ تدا-فأأ  ^
بشصانŸأ ددعتŸأ قيرف-لأ بع’ لا-ق-ت-نأ ة-ق-ف-شص

Èع يكيجلبلأ يرتروك يدان ¤إأ فوشصوب قاحشسإأ
ى-م-شسŸأ Úب-عÓ-لأ ل-يو-ح-ت-ل يŸا-ع-لأ ع--مÛأ
امبشسح ةنهأرلأ فورظلأ اهتشضرف ““يتيشس لوبتوف““

حشضوأأو ،سسمأأ لوأأ ءاشسم يدانلأ تأذ ةرأدإأ نم ملع
يدا-ن--لأ ل--ث‡و تقؤوŸأ ÒشسŸأ بت--كŸأ سسي--ئر
قافولل ““زلغيإأ كÓب““ ةيراجتلأ ةكرششلأ ىدل يواهلأ
‘ سشÓغز رباج د-ي-شسلأ ي-ف-يا-ط-شسلأ ي-شضا-ير-لأ
نم مغرلابو ةقف-شصلأ هذ-ه نأا-ب ي-ف-ح-شص ح-ير-شصت

قيرفلأ ةنيزخ ىلع ةيباجيإ’أ ةي-لاŸأ ا-ه-ت-يدودر-م
يدا--ن--لأ نأأ ’إأ ،وروأأ ف--لأأ009 وح-ن-ب ةرد-قŸأو
ىلع ىرخأأ ةنشس بعÓلأ ءاقب دوي ناك يفياطشسلأ
قيرفلأ هنم ديفتشسي ىتح قافولأ فوفشص ‘ لق’أ
هليو– ةميق ديزت ›اتلابو Ìكأأ ايكيتكت جشضنيو Ìكأأ
فورظلأ نأاب سشÓغز رباج فاشضأأ و ،فأÎح’أ ¤إأ
ببشسب ةلوطبلأ فقوت ‘ ةلثمتŸأو ايلاح ةدئاشسلأ

ةبغرو يدانلل ةيداŸأ فورظ-لأو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج

خ-شضر-ن ةرأدإ’أ ن-م تل-ع-ج فأÎح’أ ‘ بعÓ-لأ
دعب يتأات ةيداŸأ رومأ’أ نأأ ¤إأ أÒششم عقأولأ رمأÓل

بتكŸأ سسيئر فششكو ،قيرفلأو بعÓ-لأ ة-ح-ل-شصم
هذ-ه نأا-ب ف-ي-ط-شس قا-فو يدا-ن--ل تقؤوŸأ ÒشسŸأ
تÓيوحتلأ نم ةلشسلشسل ةيأدب ’إأ يه ام ةقفشصلأ
رظنلاب ةيبوروأأ يدأون وحن ÚقلأاتŸأ قيرفلأ نابششل
‘ Úبوهوم Úبع’ نم ايلاح قيرفلأ هزوحي ام ¤إأ

flمهتأردق زأربإأ مهناكمإاب نيذلأو فانشصأ’أ فلت
هلاقتنأ دعي يذلأ فوشصوب قاحشسإأ مهليمزب ءأدتقإأ

أÒبك اعيجششت1002 ديلأوم نم وهو نشسلأ أذه ‘
بعللأ ةشصرف مهنم8 وأأ7ل حنمتشس نيذلأ هئاقفرل

يتلأ ةيجيتأÎشس’أ بشسح مداقلأ مشسوŸأ رباكأ’أ عم
ليبن يشسنوتلأ ينقتلأ عم قير-ف-لأ ةرأدإأ ا-ه-تر-ط-شس
نأأ سشÓغز رباج حرشص ر-خآأ قا-ي-شس ‘و ،ي-كو-ك-لأ
ت“ ثيح ،توÁ ’و سضرÁ فيطشس قافو يدان
ريرقتلأ كلذ ‘ اÃو ةيرأدإ’أ قئأوعلأ عيمج ةيوشست
طرا-ف-لأ ي-شضا-ير-لأ م-شسو--م--ل--ل ي--بدأ’أ و ›اŸأ

مايأ’أ ‘ لكشش يذلأ يواهلأ يدانلل ،8102/9102

نم يدانلأ ةدافتشسأ تقاعأأ ةلكششم ةيشضاŸأ ةليلقلأ
بعÓلأ نإاف Òكذتل-لو ،ة-ي-لاŸأ تا-نا-عإ’أ د-يد-ع
أأدبو1002 ديلأوم ن-م فو-شصو-ب قا-ح-شسإأ با-ششلأ

مث ةليم بابشش يدان ق-ير-ف ‘ ي-شضا-ير-لأ هرأو-ششم
ةنشس71 نم لقأ’ فيطشس قا-فو فو-ف-شصب ق-ح-ت-لأ

فرط ن-م هؤوا-ق-ت-نأ ” ثي-ح ،7102/8102 مشسو-م
هذه ىلع أوفرششأأ نيذلأ Úي-ن-ق-ت-لأ ن-م ة-عو-م‹

›أوŸأ مشسوŸأ ‘ اهدعب يقتÒل كأذنآأ ةيلمعلأ
هم‚ زÈيل ةنشس91 نم لقأأ فنشص ¤إأ9102 /8102
عيمج ‘ همحقأأ يذلأ رأود نايفشس بردŸأ ةدايقب
أذهل سسأاكلأو ةلوطبلأ يلبودلأ هعم لانو تأءاقللأ
ف-ل-تfl ‘ فد-ه13 اهلÓ-خ ل-ج-شسو ف-ن-شصلأ
نأولأأ سصمقتب ه-ل ح-م-شس يذ-لأ ر-مأ’أ تا-شسفا-نŸأ
¤إأ اهدعب يقتÒل ةنشس02 نم لقأ’ ينطولأ قيرفلأ

،9102/0202 يرا÷أ مشسوŸأ لÓخ رباكأ’أ فنشص
ينقتلأ ةدايق ت– ةÒبك تاناكمإأ ىلع نابأأ ثيح
ةيدنأ’أ نم Òثكلأ عمط-م ح-ب-شصأأو ي-كو-ك-لأ ل-ي-ب-ن
قوراف.ج                                         .ةيبوروأ’أو ةينطولأ

‘ طششانلأ ةيرئأز÷أ ةيدنأ’أ ةم-ئا-ق ¤إأ ،ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م يدا-ن م-شضنأ ^
ءافولأ نم هتمرح ،ةقناخ ةيلام ةمزأأ ن-م Êا-ع-ت ي-ت-لأ و ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ
ذنم ةقلاعلأ ينفلأ مقاطلأو ،ÚبعÓلأ تاقحتشسم ديدشستو ،ةيداŸأ هتامأزتلاب

دÓبلأ ‘ Èكأ’أ يه ةيرئأزج ةيمومع ةكرشش ةياعر ت– طششني هنأ مغر ،ةدم
ةمق ‘ نودجوي ةيدولوŸأ يب-ع’ نأا-ب ةد-كؤو-م ردا-شصم ن-م م-ل-عو ،ى-ن-غأ’أو
ثيح ،ةقلاعلأ تاقحتشسŸأ ديدشست ‘ ةرأدإ’أ سسل‹ رخأات ببشسب ،ءايتشس’أ

تدكأأ رداشصŸأ تأذ ،نك‡ تقو برقأأ ‘ روجأ’أ نم ءزج عفد ةرورشضب أوبلاط
مهبلاطو ،ÚبعÓلاب لشصتأ دق سساŸأأ رشصانلأ دبع ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر نأاب
،ةقلاعلأ مهتابترم ىلع لوشصحلل ،لأومأ’أ لوخد راظتنأو ،Èشصلا-ب ي-ل-ح-ت-لا-ب
فقوت دعب ةبيهر ةيلام ةمزأأ Êاعت ةيرئأز÷أ ةيدنأ’أ لج نأأ ¤إأ ةراششإ’أ ردŒو
سسوÒف راششتنأ ببشسب يشضاŸأ سسرام رهشش فشصتنم ذنم ،ةلوطبلاب طاششنلأ
.دجتشسŸأ انوروك

ةيدولوŸأ سضرع لوبقل ودلأÒج ىلع طغشضي يرشصŸأ يلهأ’أ
Áأ يلهأ’أ يدان ولوؤوشسم سسراŸبك اطوغشض يرشصÒلأ ىلع ةÓوغنأ’أ بع¤
هاقلت يذلأ ىرئأز÷أ سضرعلأ ىلع ةقفأوملل ،رمحأ’أ قيرفلأ حانج ،ودلأÒج
ريدŸأ ،رلياف هينير ىرشسيوشسلأ ةبغر لظ ىف ،رئأز÷أ ةيدولوم ىدان نم أرخؤوم
نأاب سسمأأ ةيرشصم ةيمÓعأ رداشصم تحشضوأأو ،هعيب وأأ بعÓلأ ةراعإأ ‘ ،ىنفلأ
انا‹ ليحرلأ لمأأ ىلع سضورعلأ سضفر ‘ لطاÁ لأزي ’ بعÓلأ لامعأأ ليكو

ىلع ةقفأوŸأ بعÓلأ عم ثحبي يذلأ يلهأ’أ هشضفري ام وهو ،مشسوŸأ ةياهن ‘
،ىرشصم دان يأ’ بعللأ مدعب هتبغر مأÎحأ دعب اشصوشصخ ،سضورعلأ نم يأأ
يدانلأ ‘ تأدقاعتلأ ريدم ،قيفوت Òمأأ عم ودلأÒج ةشسلج ىلهأ’أ بقÎيو
دقاعتلأ لمأأ ىلع هليحرب ىنفلأ مقاطلأ كشس“ لظ ‘ هلبقتشسم مشس◊ رمح’أ

بناجأ’أ ددع ببشسب ،ة-ل-ب-قŸأ ما-يأ’أ لÓ-خ ةد-يد-ج ة-ي-ق-ير-فإأ ة-ق-ف-شص ع-م
 قوراف.ج ^                                                                          .قيرفلأ ةمئاق ‘ نيدوجوŸأ

ةنيطنشسق بابشش
 نايزم ةيسضقو يتلاقتسسا تمدق نم انأا :جارجر

  دعب اهيف لسصفي ⁄
نم هماهم ءاهنإأ رأرقب ملعي ’ هنأاب ،ةنيطنشسق بابشش قيرفل ماعلأ ريدŸأ ،جأرجر ديششر دكأأ ^
ببشسب ،يشضاŸأ نأوج42 موي ةرأدإ’أ سسلÛ هتلاقتشساب مدقت هنأأ ¤إأ أÒششم ،يدانلأ كÓم
مقي ⁄ رابآ’أ ةرأدإأ سسل‹ نأاب دكؤوأأ““ :ةيفحشص تاحيرشصت ‘ جأرجر لاقو ،ةيلئاعلأ هتامأزتلأ
،““يدانلأ ةرأدإأ سسأأر ىلع يماهم ةلشصأوم ةلاحتشسأ ببشسب يتلاقتشساب تمدقت نم انأأ لب ،يتلاقإاب
تيعشس يننأأ دكؤوأأو ،ةرأدإ’أ سسل‹ نم يماهم ءاهنإأ رأرقب يغÓبإأ متي ⁄ نآ’أ د◊““ :فاشضأأو

سسرا◊أ ةيشضق اهنيب نمو ،اياشضقلأ نم ديدعلأ ‘ ةنيطنشسق بابشش قوقح نع عافدلل أدهاج
’و ،دعب اهيف لشصفي ⁄ نايزم سسرا◊أ ةيشضق نأأ مغر ليوهتلأ أذه لك أذاŸ ملعأأ ’““ :عباتو ،““نايزم
قح ‘ طرفن نلو ،قيرفلأ قوقح نع عافدلاب ايماfi انفلك دقل ،تاعزانŸأ ةن÷ ةلواط ىلع لأزت
.““أدبأأ بابششلأ

قوراف.ج ^
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تادا–’ا نم ديدعلا لمات
‘ ةيرئاز÷ا ةيسضايرلا
نم صصيخرت ىلع لوسص◊ا

نم ايلعلا تاطلسسلا فرط
ة‹رب ‘ اهل حامسسلا لجا
اهتاسسفانمو اهتاطاسشن
،مداقلا رمتبسس نم ةيادب

ببسسب ليوط فقوت بقع
’ ثيح ،انوروك صسوÒف
يسضايرلا طاسشنلا لازي

صسرام فسصتنم ذنم دم‹
.طرافلا
ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ سسي-ئر ف-ضشكو
لمأاي هنأأ ،ناضسح نب نايفضس ،يبغيرلل

رهضش ي-ضضا-ير-لأ طا-ضشن-لأ ةدو-ع ‘
ةرأزو نم ةقفأوÃ ،لبقŸأ Èمتبضس
ايلاح سسردت يتلأ ةضضايرلأو بابضشلأ
اهترضضح يتلأ ““ةي-ن-ف-لأ ة-قا-ط-ب-لأ““

فانئتضسأ لوكوتورب سصوضصخب هتئيه
مضسوملل ابضس– ،ي-لÙأ ي-ب-غ-ير-لأ
         .ديد÷أ
ءاب-ن’أ ة-لا-كو-ل نا-ضسح ن-ب حر-ضص و
ةرأزو ا-ن--م تب--ل--ط““ :ة--ير--ئأز÷أ
ةقاطب لاضسرإأ ة-ضضا-ير-لأو با-ب-ضشلأ

ةدوع ةيناكمإأ ةضسأرد لجأأ نم ةينف
ةيل-م-ع ي-هو ،ي-ضضا-ير-لأ طا-ضشن-لأ
مأÎحاب ل-حأر-م تضس ن-م ل-ك-ضشت-ت
.ةيئاقولأ ةيحضصلأ تاميلعتلأ
ثيح ،ةرأزولأ ةقفأوم رظتن-ن ن-ح-ن
رهضش نأد-يŸأ ¤إأ ةدو-ع-لأ ‘ ل-مأا-ن

و أد-ج م-ه-م ر-مأأ أذ-ه-ف ،Èم-ت-ب-ضس
.““يلÙأ يبغيرلل يضساضسأأ
يتلأ رطاıأ نم فو-خ-ت-لأ لو-حو
تاطاضشنلأ فانئتضسأ نع ر-ج-ن-ت د-ق
ل-ظ ‘ ر--ئأز÷أ ‘ ة--ي--ضضا--ير--لأ
ةباضصإ’أ ت’ا◊ ديأزتŸأ عا-ف-ترإ’أ
ديدع Èع انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸأ
’““ هنأأ لوؤوضسŸأ دكأأ ،نطولأ تاي’و
أذه عم سشياعتلأ ةرور-ضض ن-م ر-ف-م
بوع-ضش ة-ي-ق-ب رأر-غ ى-ل-ع ““ءا-بو-لأ
،ةحأرضص““ :ثدحتŸأ لا-قو .⁄ا-ع-لأ
ع-م سشيا-ع-ت-لأ ا-ن-ي--ل--ع ه--نأأ ن--ظأأ
حاقل داجيإأ متي ⁄ ثيح ،سسوÒفلأ

اننكÁ ’ ،لاعف جÓع وأأ هل داضضم
.هببضسب انتايح نم ةضضايرلأ ءاغلإأ

ةطضشنأ’أ ةضسرا‡ ¤إأ ةدوعلأ بجي
ةقفأوÈ Ãمتبضس رهضش ةيمضسر ةفضصب
ةيحضصلأ تاطلضسلأو ةيضصولأ ةرأزولأ

.““لا◊أ ةعيبطب ةيمومعلأو
لماعتلل نورطضضم نحن““ :فاضضأأ و
ذا--خ--تأ ع--م ا--نورو--ك سسوÒف ع--م
تأءأرجإ’أو ةمزÓلأ تا-طا-ي-ت-ح’أ
ة-يدا–ا-كو .ة-ي-ئا-قو-لأ ة-ي-ح--ضصلأ

لثمتي ،يبط داتعب ةيدنأ’أ دعاضسنضس
مقعم مÓ-ه ،ة-ي-ئا-قو تا-ما-م-ك ‘

ةز-ه-جأا-ك ىر-خأأ تأودأأ و يد-يأÓ--ل
ت– ة--ع--ضشأ’ا--ب ةرأر◊أ سسا--ي--ق
دي÷أ قيبطت-لأ ل-جأأ ن-م ،ءأر-م◊أ
‘ عورضشلأو ةي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإÓ-ل
ر-ه-ضش ن-م ة-يأد-ب د-يد÷أ م-ضسوŸأ

.““Èمتبضس
ة-ضضا-ير-لأو با-ب-ضشلأ ةرأزو تنا--كو
ةطضشنأ’أ عيمج قيلعت رأرق تردضصأأ
سسرام61 ذنم رئأز÷اب ةيضضايرلأ
انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب يضضاŸأ

سسيمÿأ سسمأأ لوأأ دكؤوتل ،سسوÒف

تقولأ ‘““ اهفانئتضسأ ةيناكمإأ مدع
.““نهأرلأ
ةئي-ه-لأ تق-ل-طأأ ،ر-خآأ بنا-ج ن-مو
ي-ق-ير-فإ’أ دا–Ó-ل ة-يذ-ي-ف-ن--ت--لأ
،مرضصنŸأ وينو-ي ر-ه-ضش ،ي-ب-غ-ير-ل-ل

000071 ةميقب نماضضتلأ قود-ن-ضص
‘ ةيراقلأ تأدا–Ó-ل ا-م-عد ،وروأأ

اهتدلو يتلأ ةيحضصلأ ةمزأ’أ ةهبا‹
.سسوÒف انوروك ةحئاج
،ددضصلأ أذه ‘ لأؤوضس نع هدر ‘و
انيقلت““ :ةيلأرديفلأ ةئيهلأ سسيئر لاق
قود--ن--ضص فر--ط ن--م ةد--عا--ضسم
دا–’أ هأا--ضشنأأ يذ--لأ ن--ما--ضضت--لأ
و-ضضع ا-ي-لا-ح ا-ن-نأأ م-غر ،يرا-ق--لأ

ة-ب-ع-ل-ل ›ود-لأ دا–’أ ‘ كرا-ضشم
.امئأد أوضضع سسيلو
ةيرا-ق-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ سسي-ئر ر-ك-ضشأأ
عفأد يذلأ ،(وباب دلاخ يضسنوتلأ)

ةميق ىلع ا-ن-ل-ضص– ثي-ح ،ا-ن-ع
عفد ‘ ةيدا–’أ تدعاضس ةيلام
ءا-ن-ت-قأ ف--ي--لا--ك--ت ن--م ءز--ج

ةيئاقولأ ةيب-ط-لأ تا-مز-ل-ت-ضسŸأ
‘ ةيلÙأ ةيدنأÓل هجوتضس يتلأ

مضسوملل Òضضحتلأو ةدوعلأ ليبضس
.““1202-0202 ديد÷أ
›أرديفلأ بتكŸأ نإاف ،Òكذت-ل-ل
يبغيرل-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–Ó-ل
طرافلأ ويام ره-ضش رر-ق د-ق نا-ك
ىلع سضيبأأ مضسوم رأرق ق-ي-ب-ط-ت

ببضسب ةينطولأ ت’وطبلأ عي-م-ج
،انوروك سسوÒف راضشت-نأ ل-ضصأو-ت

جو-ت-م كا--ن--ه ن--ك--ي ⁄ ثي--ح
م-ضسوŸ ة-ي-ن-طو-لأ ة-لو-ط-ب-لا--ب
9102-0202.

ر.ق ^

صصوحفلل اوعسضخ نويرئاز÷ا نوبعÓلا
يدوعشسلا يرودلا ‘ انوروكب ةباشصا79

Òمأ’أ سسأاك يرود ةيدنأأ نم ابع’05 ةباضصإأ توبث ،مدقلأ ةركل يدوعضسلأ دا–’أ نلعأأ
fiناملضس نب دم (حملل يدوعضسلأ يرودلأÎفÚ)، فبÒأ انوروك سسوŸدجتضس.

ويلوي/زو“8و يضضاŸأ وينوي/نأريزحÚ 12ب ةÎفلل ةيئاضصحإأ ةبعللأ دا–أ رضشنو
61 ةغلابلأ يرودلأ ةيدنأأ نم اينفو ايرأدإأ74و ابع’05 ةباضصإأ ترهظأأ يتلأو ،يرا÷أ
.ايدان
1531 لضصأأ نم سسوÒفلاب اباضصم79 يدوعضسلأ يرودلأ ‘ دأرفأ’أ تاباضصإأ عوم‹ غلبو
.ايflÈ اضصحف
وينوي/نأريزح12 موي يضضايرلأ طاضشنلأ ةدوع ،ةيدو-ع-ضسلأ ة-ضضا-ير-لأ ةرأزو تن-ل-عأأو
سسوÒف ءابو راضشتنأ ببضسب ،يضضاŸأ سسرا-م/رأذآأ ر-ه-ضش ذ-ن-م ف-قو-ت د-ع-ب ،ي-ضضاŸأ
نب دمÒ fiمأ’أ يرود ةيدنأأ ‘ اضصحف187 ءأرجإأ ” دقف ةيئاضصحإ’أ بضسحبو .انوروك
،ابع’52 ددع ةباضصإأ ترهظأأ ثيح ،ايدان02 اهددع غلابلأو ¤وأ’أ ةجردلل ناملضس
.Úينفلأو ÚيرأدإÓل ةيباجيأ ةلاح يأأ نم تلخ اميف

ةينابسس’ا ةلوطبلا
ةدراطم لشصاوي اشسÈلا

لايرلا
،در نود فدهب اًمهمو اًبعضص أًراضصتنأ ةنولضشرب ققح ^
ءاضسم امهتعمج يتلأ ةأرابŸأ ‘ ،ديلولأ دلب هفيضضم ىلع
‘ Óييروز يضسوج وفوين بعلم ىلع ،تبضسلأ سسمأأ لوأأ
.اجيللأ نم63 ةلو÷أ تاضسفانم راطإأ
ةقيقدلأ ‘ لأديف وروترأأ ديحولأ ةأرابŸأ فده لجضسو
بقل ىلع عأرضصلأ ‘ انأرجولبلأ رأرم-ت-ضسأ ن-م-ضضي-ل ،51
.زاتمŸأ Êابضسإ’أ يرودلأ
‘ ةطقن97 ¤إأ هديضصر ةنولضشرب عفري راضصتن’أ أذهبو
ردضصتŸأ نع اًتقؤوم ةديحو ةطقن قرافبو ،Êاثلأ زكرŸأ
ةطقن93 دنع ديلولأ دلب ديضصر دمŒ امنيب ،ديردم لاير

.41 زكرŸأ ‘
يكير ىقلت ثيح ،5 ةقيقدلأ ‘ ناك ةأرابŸأ ‘ ديدهت لوأأ
ةرك ددضسو ،ءأز÷أ ةقطنم ‘ وديميضس نم ةرير“ جيوب

.بيضسام ديلولأ دلب سسراح يدي Úب ةفيعضض
‘ ةنولضشÈل لوأ’أ فدهلأ ليجضست ‘ لأديف وروترأأ ح‚و
،يضسيم نم قمع-لأ ‘ ةر-ير“ ى-ق-ل-ت ثي-ح ،51 ةقيقدلأ
كابضش نكضستو نÁأ’أ مئاقلاب ةركلأ مطتÎل ةوقب ددضسو
.ديلولأ دلب
ةقطنم ‘ وديميضس نم ةيضضرع ةرير“ نامزيرج ىقلتو
نع أًديعب ةديدضش ةنوعرب ددضس هنكل ،91 ةقيقدلاب ءأز÷أ
.Êاثلأ فدهلأ نم اضسرابلأ مرحيل ،ىمرŸأ
ىقلتو ،ةجيتنلأ ةفعاضضŸُ ةنولضشرب ت’واfi ترمتضسأو
ددضسو ،ءأز÷أ ةقطنم ‘ سستيكضسوب نم ةرير“ وديميضس
ىلع ةرك-ل-ل ىد-ضصتو د-عوŸأ ‘ بي-ضسا-م سسرا◊أ ن-ك-ل

.32 ةقيقدلأ ‘ Úترم
‘ ديلولأ دلبل لداعتلأ فده لجضسُي نأأ زيÒب يكيك داكو
نم احدا-ف ا-ي-عا-فد أا-ط-خ ل-غ-ت-ضسأ ثي-ح ،73 ةقيقد-لأ
‘ قلأات يذلأو ،نجيتضش Òت سسرا◊اب درفنيل ،تيلجنيل
.هعباضصأأ فأرطأاب ةركلل يدضصتلأ
ة-يو-ق ةر-ك دد-ضسو ،ءأز÷أ ة-ق-ط-ن-م ‘ ي-ضسي-م ل-غو--تو
سسراحلل نÁأ’أ مئاقلأ بناجب ترمو عافدلاب تمدطضصأ

.14 ةقيقدلأ ‘ ةينكر ¤إأ لوحتتل ،بيضسام
.در نود فدهب ةنولضشرب مدقتب لوأ’أ طوضشلأ ىهتنأو
بع’ ج-يو-ب ي-ك-ير ى-ق-ل-ت ،Êا-ث-لأ طو-ضشلأ ة-يأد-ب ع-مو
ةقطنم دودح ىلع وتÒبور يجÒضس نم ةرير“ ،ةنولضشرب
ديلولأ دلب سسراح يدي Úب ،ةفيعضض ةرك ددضسو ،ءأز÷أ

.84 ةقيقدلأ ‘ بيضسام
ةقطنم جراخ نم ةيوق ةرك ديلولأ دلب بع’ لانوأأ ددضسو
ةلوهضسب ،ةنولضشرب سسراح نجيتضش Òت اهل ىدضصت ،ءأز÷أ

.15 ةقيقدلأ ‘
ةيخوراضص ةديدضست ديلولأ دلب مجاهم زيÒب يكيك لضسرأأو
Òتل نÁأ’أ مئاقلأ بناجب ترم ،ءأز÷أ ةقطنم جراخ نم
.85 ةقيقدلأ ‘ نجيتضش
لانوأأ نم ةيوق ةيضسأأر ةركل يدضصتلأ ‘ نجيتضش Òت قلأاتو
.06 ةقيقدلأ ‘ ديلولأ دلب مجاهم
ةقطنم دودح ىلع ةرضشابم ةرح ةلكر ىلع يضسيم لضصحو
يدضصتلأ ‘ دي-لو-لأ د-ل-ب سسرا-ح بي-ضسا-م ق-لأا-ت ،ءأز÷أ
.36 ةقيقدلأ ‘ ةينكر ¤إأ اهلوحو ينيتنجرأ’أ ةديدضستل
زيرأوضسب عفدلأ ،ةنو-ل-ضشر-ب برد-م Úت-ي-ضس ي-ك-ي-ك رر-قو
تيلجنيلو نامزيرج نم ’دب وبÒفو سشتيتيكأرو وخوأرأأو
.بيتÎلأ ىلع سستيكضسوبو جيوب يكيرو
فده ليجضست لجأأ نم مهت’واfi ديلولأ دلب وبع’ فثكو
،تأركلأ تيتضشت ‘ ح‚ ةنول-ضشر-ب عا-فد ن-ك-ل ،لدا-ع-ت-لأ
نم Úتديدضستل يدضصت يذلأ نجي-ت-ضش Òت ق-لأا-ت بنا-ج-ب
.عئاضضلأ نم ’دب تقولأ ‘ لانوأأو وردناضس
Ìعت راظتنأ ‘ ،ثÓثلأ طاقنلأ دضصحب ةنولضشرب ح‚و

.ةلو÷أ سسفنب ةطانرغ هجأويضس يذلأ ديردم لاير هÁرغ

يحسصلا عسضولاب قلعم تاسسفانŸا لبقتسسم

مداقلا Èمتبشس ‘ يشضايرلا طاششنلا ةدوع ةيناكم’ بقرت

ةيلاطي’ا ةلوطبلا

‘ويلا مامأا بيfl لداعتب يفتكي يوقلا اتنÓتا

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
fiل‚ا رابكل مشضنيو يشصخششلا همقر مطحي زرÎا

زرfi سضاير يرئأز÷أ مجنلأ لضصأو ^
عم اهمد-ق-ي ي-ت-لأ ة-ب-ي-ط-لأ ه-تا-يو-ت-ضسم
ةعانضصب ،مضسوŸأ أذ-ه ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م
،نوتيأر-ب ما-مأأ ه-ق-ير-ف ةأرا-ب-م ‘ فد-ه
يرودلأ ن-م53 ة-لو÷أ تأءا-ق-ل ن-م-ضض

.زاتمŸأ يزيل‚إ’أ
،يت-ي-ضسل-ل ثلا-ث-لأ فد-ه-لأ زرfi ع-ن-ضصو
بنا÷أ نم ةنقتم ةيضضرع ل-ضسرأأ ا-مد-ع-ب
ةيضسأأرب جني-لÎضس م-ي-حر ا-ه-ع-با-ت ،نÁأ’أ

.كابضشلأ تنكضس
هعنضصي يذلأ عضسا-ت-لأ فد-ه-لأ كلذ د-ع-يو

fiلأ ‘ زرÈÁÒأ أذه جيلŸنوكيل ،مضسو

‘ فأدهأÓل ةعانضص ÚبعÓلأ Ìكأأ ثلاث
.مضسوŸأ أذه يزيل‚إ’أ يرودلأ
يتيضس Îضسضشنام ‘ هليمز ةمئاقلأ ردضصتيو
81ـب نيورب يد Úفيك يكيج-ل-ب-لأ م-ج-ن-لأ

Òهظلأ Êاثلأ زكرŸأ ‘ دجأوتيو ،اًفده
دلونرأأ ردنضسكلأأ تنيرت لوبرف-ي-ل-ل نÁأ’أ
ةرŸأ يه هذه نأأ امك .اًفده21 ةعانضصب
يتيضس Îضسضشنام اهيف لجضسي يتلأ23 مقر
ت– جيلÈÁÒلأ ‘ لقأ’أ ىلع فأدهأأ4
’ويدرأوج بي-ب Êا-ب-ضسإ’أ بردŸأ ةدا-ي-ق
نم Ìكأأ ،7102 -6102 مضسوم ةيأدب ذنم
.ةقباضسŸأ ‘ رخآأ قيرف يأأ

هفيضض نم اًني-م-ث ً’دا-ع-ت سسو-ت-ن-فو-ي ف-ط-خ ^
امهتعمج يتلأ ةأرابŸأ ‘ ،(2-2) ةجيتنب ،اتن’اتأأ
،ونيروتب مويداتضس زنايلأأ بعلÃ ،تبضسلأ سسمأ لوأأ

يرود-لأ ن-م23 ة-لو÷أ تا-ضسفا--ن--م را--طإأ ‘
.›اطيإ’أ
ي-ك-ضسفو-ن-ي-لا-م نÓ-ضسورو ا-تا-بأز نا-فود زر-حأأ

لج-ضس ا-م-ن-ي-ب ،08وÚ 61تقيقد-لا-ب ا-ت-ن’ا-تأ’
يتلكر نم سسوتنفوي ‘ده ودلا-نور و-نا-ي-ت-ضسير-ك

.98وÚ 55تقيقدلأ ‘ ءأزج
ةطقن67 ¤إأ هديضصر سسوتنفوي عفر لداعتلأ أذهبو

76 ¤إأ هديضصر اتن’اتأأ ع-فر ا-م-ن-ي-ب ،ةرأد-ضصلأ ‘
 .ثلاثلأ زكرŸاب ةطقن
6 رورم دع-ب تءا-ج ةأرا-بŸأ ‘ ¤وأ’أ ة-ضصر-ف-لأ
ىرضسيلأ ةيحانلأ ‘ ييناتضساك رم ا-مد-ع-ب ق-ئا-قد
ددضس يذلأ اتابأز نافود تدجو ةيضضرع ةرك ررمو
ة-با-قر-لأ با-ي-غ ط-ضسو ة-ضضرا-ع-لأ قو-ف ةر-ك--لأ
.ةيعافدلأ
بعلم فضصتنم نم ةركلأ ىل-ع رو-ب-ي-تا-ه ل-ضصحو
ىنميلأ ةيحانلأ ‘ قلطنيو ولينأد نم رميل هقيرف
ةقطنم دودح ىل-ع سشي-ضشي-ل-يإأ ¤إأ ةر-ك-لأ ررÁو
ترم ىرضسيلأ همدقب ةيوق ةرك ددضس يذلأ ،ءأز÷أ
.نÁأ’أ سسوتنفوي مئاق رأوجب
نك“ امدعب هترطيضس ةم-جر-ت ‘ ا-ت-ن’ا-تأأ ح‚و
،61 ةقيقدلأ ‘ لوأ’أ فدهلأ ليجضست نم اتابأز

ثيح زيموج نم بهذ نم قبط ىلع ةرير“ دعب
ةيضضرأأ ةفيذق ددضسو ةقطنŸأ لخأد ةركلأ ملتضسأ

.Êزيضشت كابضش تنكضس
ىلع سسوتنفويل ¤وأ’أ ةيقيق◊أ ةلواÙأ تءاجو
’ابيد ملتضسأ امدعب ،23 ةقيقدلأ ‘ اتن’اتأأ ىمرم

همدقب ةيوق ةرك ددضسيل ةيلوطلأ روكناتنب ةرير“
بناج-ب ر“و ا-ت-ن’ا-تأأ ع-فأد-م سسم-ل-ت ىر-ضسي-لأ
.ةينكر ¤إأ ىمرŸأ
ةضصرف ودلانور ردهأأ ،لوأ’أ طوضشلأ ةياهن لبقو
ةركلأ ىلع ’ابيد لضصح امدعب لي-ج-ضست-ل-ل ة-ع-ئأر
ددضس يذلأ ودلانور سسأأر ىلع ةركلأ ررÁو لغوتيل
¤إأ راضشأأ ءاقللأ مكح نأأ ’إأ ،مئاقلأ رأوجب ةركلأ
.ةبعللأ ةيأدب ‘ ولواب ىلع للضست ةلاح دوجو

ءأزج ةلكر ىلع لضصح ى-ت-ح سسو-ت-ن-فو-ي م-جا-ه
دي سسملتل ةقطنŸأ لخأد ةركلأ ’ابيد ررم امدعب

¤إأ اهليو– نم ودلانور نك“و ،نور يد نترام
.55 ةقيقدلاب زوجعلأ ةديضسلل لداعتلأ فده
سسÓجودب عفدلأ ،سسوتنفوي بردم يراضس ررقو
يكضسيدرانÒب لÓ fiحيل وردناضس سسكيلأأو اتضسوك
بردم ينيÈضسا-ج ع-فد ،ل-با-قŸأ ‘و ،و-ل-ي-نأدو
.سشيضشيليإأ بيضسوج نم ً’دب سشتيلأزابب ،اتن’اتأأ
فدهلأ فيضضي نأأ اتن’اتأأ داك ،66 ةقيقدلأ ‘و
بيرقلأ مئاقلأ ىلع تبعُل ةينكر ةلكر دعب Êاثلأ
نم ايلعلأ كابضشلأ سسملت ةيضسأأرب روبيتاه اهلباقيل

دع-ب ا-ت-ن’ا-تأأ ى-مرÃ ود-لا-نور در-ف-نأو .جراÿأ
ةركلأ نودلأ ددضسيل ،نيأوجيه ليدبلأ نم ةرير“

نع ءاقللأ مكح نلعي نأأ لبق سسرا◊أ اهل ىدضصتيو
.ونايتضسيرك ىلع للضست ةلاح دوجو
47 ةقيقدلاب تءاج Êاثلأ طوضشلأ سصرف رطخأأ
ةركلأ يكضسفونيلام ملتضسأ امدعب ،اتن’اتأأ حلاضصل
رأوجب ترم ةيوق ةرك ددضسو ءأز÷أ ةقطنم لخأد
ةققfi ةضصرفب وناي-ت-ضسير-ك درو .Êز-ي-ضشت م-ئا-ق
ودأردأوك نم ةي-لو-ط ةر-ير“ د-ع-ب ،77 ةقيقدلا-ب
اخوراضص ددضسو ةعئأر ةقيرطب ودلانور اهملتضسأ

دعبأأو قلأات ينيلوج نأأ ’إأ اتن’اتأأ يعفأدم Úب نم
 .هدي ةضضبقب ةركلأ
يكضسفونيلام نÓضسور ليدبلأ نم ديدج خوراضصبو

مدقتلأ فده ليجضست نم نك“ ،08 ةقيقدلأ ‘
لخأد نم ةيوق ةف-يذ-ق دد-ضس ا-مد-ع-ب ،ا-ت-ن’ا-تأ’
 .Êزيضشت سسرا◊أ كابضش تنكضس ءأز÷أ ةقطنم
ىلع ديدضستلأ ت’واfi يك-ضسفو-ن-ي-لا-م ل-ضصأوو
ونايتضسيرك بÎقأو ،ليدبك هتكراضشم ذنم ىمرŸأ
ةتباث ةلكر ددضس امدعب ،لداعتلأ كأردإأ نم أÒًثك
.ةينكر ¤إأ مئاقلأ رأوجب ترم
ةقيقدلاب ةديدج ءأزج ةلكر ىلع نيأوجيه لضصحو
،ةقطنŸأ لخأد لييروم دي ةركلأ تضسŸ امدعب98

ه-ل نا-ث فد-ه-ل ا-ه-ل-يو– ن-م ود--لا--نور ن--ك“
.سسوتنفويلو
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تاقرفتم  ةيبيللا ةيطفنلا ئناوŸا قÓغإا لسصاوت

آديدج اصسيئر بختني ةلودلل ىلعأ’آ سسلÛآ
سسيئر نم نوكتت ةديدج ةسسائر ةئيه باختنل ةسسلج دحألا   ايبيل ‘ ةلودلل ىلعألا سسلÛا دقع
نوه ةنيدم دهسشت اميف كلذ يتأاي ،ةيبون÷او ةيقرسشلاو ةيبرغلا ،ثÓثلا ايبيل قطانم نولثÚ Áبئانو
.Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا تاوق اهتذفن فاطتخاو لتق تايلمع ىلع اجاجتحا Óماك ايندم انايسصع

ناكو ،ايونصس  ت تاباختنلا هذه يرŒو ^
،يصضاŸا ليرفا ‘ متت نأا سضÎفŸا نم
ىلع Îفح تاوق هنصشت يذلا موجهلا نكل
دجتصسŸا انوروك ءابو يصشفتو ةمصصاعلا
.كلذ نود لاح (91-ديفوك)
ىلعألا سسلÛا نأا ¤إا ةفيلخ راصشأاو
ةيصسايصسلا تاصسصسؤوŸا ىدحإا دعي ةلودلل
يصسايصسلا قافتلا نع ةقثبنŸا ثÓثلا
‘ ةيبرغŸا تاÒخصصلا ‘ عقوŸا يبيللا

.È  5102مصسيد71
سصاخصشألا نم اددع نأا ¤إا تفلو
ةصسائرل ةثÓثلا بصصانŸا ىلع نوصسفانتي
.اوصضع041 نم نوكŸا سسلÛا
نم ةيلfi رداصصم تدكأا اميف كلذ يتأاي

بون÷ا طصسو ةرف÷ا ةقطنÃ نوه ةنيدم
ايندم انايصصع دهصشت ةنيدŸا نأا يبيللا
.لماكلاب ةكرحلل Óيطعتو
جاجتحا ةيفلخ ىلع كرحتلا اذه ءاجو
فاطتخاو لتق تايلمع ىلع ›اهألا
ةفيلخ دعاقتŸا ءاولل ةعبات تاوق اهتذفن

نانثا يقل ،نوه ءانبأا نم3 تلاطو Îفح
رقم لخاد بيذعتلا ت– امهعرصصم مهنم
.Îف◊ ةعباتلا821 ةبيتكلل
لÓتحاب هنوفصصي ام   نوه  ناكصس سضفرو
Ôغاف ةكرصش يحلصسمو ديوجن÷ا ةقزترم
ءلؤوه اهيف لوجتي يتلا مهتنيدŸ ةيصسورلا
مهتارايصسو ةفيفÿا مهتحلصسأاب ةقزترŸا
.مهÒبعت بصسح ،ةيركصسعلا
تابارطصضا نوه تدهصش ،قباصس تقو ‘و
تاهجاوم ¤إا تدأا اهعراوصشل اقÓغإاو
ةنيدŸا ءانبأا نم ددع Úب ةدودfi ةحلصسم
لئاصصف نم Úحلصسمو Îفح تاوقو
،Îف◊ ةمعادلا ةينادوصسلا ديوجن÷ا

.رداصصŸا تلاق امبصسح
،ةيطفنلا ئناوŸا ةمزأاب لصصتم قايصس ‘

ئناوŸا قÓغإا Îفح تاوق لصصاوت
اهتمصس ام ذيفنت Úح ¤إا ةيطفنلا لوق◊او
.اهنأاصشب يبيللا بعصشلا رماوأاو بلاطم
مصساب قطانلا يرامصسŸا دمحأا نلعأاو
لوق◊ا ةفاك قÓغإاب ارارق Îفح تاوق
قيق– ىتح ايبيل ‘ ةيطفنلا ئناوŸاو

‘ طفنلا دئاوع عاديإا اهنم ،طورصش ةدع
قافنإÓل ةفافصش ةيلآا عصضوو ،ةيبنجأا ةلود
تاباصسح ةعجارمو ،ةيلود تانامصضب

سسلبارط ‘ يزكرŸا ايبيل فرصصم
Ÿطفنلا دئاوع تقفنأا نيأاو فيك ةفرع
.ةيصضاŸا تاونصسلا لاوط
عم نواعتلا راطإا ‘ هنإا يرامصسŸا لاقو
ةقيدصصلا لودلاو ›ودلا عمتÛا

ةلقانل حامصسلا تبلط يتلا- ةقيقصشلاو
نم ةنزfl ةيمك ليمحتب ةدحاو طفن
لبق اهيلع دقاعتم (ةعم÷ا  ) طفنلا
ةاعارم كلذل بيجتصسا دقف -قÓغإلا

Ÿخأاو لوأا يبيللا بعصشلا ةحلصصÒا.
فارطألا ايناطيرب تعد ،اهتهج نم
نم ةدحتŸا ·ألا هدوقت راوح ¤إا ةيبيللا
.ةقاطلا تاداريإا نأاصشب قفاوت لجأا
‘ سسلبارط ‘ ةيناطيÈلا ةرافصسلا تلاقو
طفنلا تاداريإل لداعلا عيزوتلا““ نإا نايب
قيق– وحن ةمهم ةوطخ نوكيصس زاغلاو
تبحر امك ،““ايبيل ‘ ةمئاد ةيصسايصس ةيوصست
طفنلل ةينطولا ةصسصسؤوŸا نÓعإاب ايناطيرب
،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح عفر ةعم÷ا
لÓهلا ةقطنم ‘ لمعلا فانئتصساو
.يطفنلا

ت’اكو^

قارعلا
ىحرجو ىلتق طوقصس نع ءابنأآو دآدغب دودح ىلع تآرهاظت
^ Œا  عمŸا نم تائŸامدعب ،دادغب ةمصصاعلل ةيبون÷ا دود◊ا ىلع  سسمأا نيرهاظت
.اهيلإا لوخدلا نم ةينمألا تاوقلا مهتعنم
طصسوألا تارفلا تاظفاfi نم  (Úقباصسلا) Úيصسايصسلا ءانجصسلا نم تائŸا““ مدقو
نيرهاظتŸا““ نأا ًانيبم ،““مهتعنم ةينمألا تاوقلا نكل ،ةمصصاعلا لوخد اولواحو بون÷او
.““مهبتاور سصيلقتب يمظاكلا ىفطصصم ةموكح رارق ىلع اوجتحا
دكأاتت ⁄ نكل ،نيرهاظتŸا نم ددع ةباصصإاو لتقم نع ةيقارع مÓعإا لئاصسو تلقنو
.نآلا ىتح ةيمصسر رداصصم نم تامولعŸا

،يقارعلا باونلا سسل‹ ‘ Úيصسايصسلا ءانجصسلاو ءادهصشلا ةن÷ سسيئر لاق هتهج نم
حئارصشلا هذه هاŒ ةموك◊ا اهب تماق يتلا تاءارجإلا نم برغتصسن““ :يلئانلا هللا دبع
رهاظتلا قح نوك نع Óصضف ،ةينوناقلاو ةيروتصسدلا اهقوقحب بلاطت تءاج يتلا
.““هل يدصصتلا وأا هدييقت زوجي لو اينوناقو ايروتصسد لوفكم يأارلا نع Òبعتلاو

ت’اكو ^
ايروسس

ايكرت Èع ايروصس ¤إآ تآدعاصسŸآ ليصصوتل ةيلآآ دمتعي نمأ’آ سسل‹
ةيناصسنإلا تادعاصسŸا فانئتصسا حلاصصل ةدحتŸا ·أÓل عباتلا نمألا سسل‹ توصص ^
.ايروصس ¤إا ايكرت نم دود◊ا Èع
.كلذ ىلع يصسور رارصصإا دعب ،دحاو Èعم Èع تادعاصسŸا ر“ نأا رظتنŸا نم نكلو
Èع تادعاصسŸا لوخد رارمتصسا عنŸ (وتيفلا) سضقنلا قح ايصسورو Úصصلا تمدختصساو
.قباصسلا ‘ ثدحي ناك امك ،روبع يتطقن
نم عوبصسأا دعب ةيوصست ةباثÃ ءاج يذلا رارقلا عورصشم اكيجلبو ايناŸأا تحÎقاو
.تارم ةدع نمألا سسلجÃ قافتا رير“ لصشفو ،تاصضوافŸا
Úيروصسلل ““ةايح نايرصش““ ايكرت Èع تادعاصسŸا ليصصوت نأا ةدحتŸا ·ألا ىرتو
.دÓبلا يبرغ لامصش ‘ نيدوجوŸا
Úتطقن Èع Úيروصسلا نم ÚيŸÓا ¤إا لصصت ىرخأا تادعاصسمو ةيئاذغلا داوŸا تناكو
.بلدإا ‘ ةصضراعŸا اهيلع رطيصست يتلا قطانŸاو بلح ةظفاfi ¤إا
سسيئرلا اهفيلح ةموكح Èع ر“ نأا دبل ةيناصسنإلا تادعاصسŸا نأا ىرت ايصسور نكلو
.دصسألا راصشب يروصسلا
¤إا تادعاصسŸا لوصصو ىلع قييصضتلاب ةفورعم قصشمد ‘ ةموك◊ا نإا نوللfi لوقيو
.ةصضراعŸا اهيلع رطيصست يتلا قطانŸا
هجاوت ايروصس نأا ¤إا يصضاŸا رهصشلا ›زيب ديفيد يŸاعلا ءاذغلا جمانرب سسيئر هبنو

flا رفوتي ⁄ اذإا ،حوزنلا نم ىرخأا ةجوم وأا ةعصساو ةعا‹ رطاŸا نم ديزŸتادعاصس
.ةيناصسنإلا

داوŸا راعصسأل سشحاف عافتراو ،ةيروصسلا ةلمعلا ةميق رايهنا ¤إا بر◊ا تدأا دقف
.ةيئاذغلا
نانبلو ايكرت ‘ نودوجوم مهبلغأا ،سصخصش ÚيÓمÚ 6.6يروصسلا ÚئجÓلا ددع غلبيو
.انوروك سسوÒف ءابو راصشتنا Òثأات نم اهتاداصصتقا Êاعت يتلا ،رصصمو قارعلاو ندرألاو
لخاد ةيناصسنإلا لامعأÓل رلود تارايلمÒ 8.3فوتب اهؤوافلحو ةدحتŸا ·ألا تبلاطو
تغلبو .Úيروصسلا ÚئجÓلا يوؤوت يتلا ةقطنŸا لود ةدعاصسŸ تارايلم40.6و ،ايروصس
.›اوتلا ىلع ةئŸا ‘91و ةئŸا ‘03 ةبصسن ةحناŸا لودلا ةباجتصسا

ت’اكو ^

 : ناريإا

  ةينآركوأ’آ ةرئاطلآ طاقصسإاب ببصست رآدآرلآ طبصض ‘ أاطخ
طبصضب اطبترم ““ايرصشب أاطخ““ نأا Êاريلا ÊدŸا ناÒطلا ةمظنŸ ريرقت نلعأا ^

يفناج8 ‘ ةيناركوألا غنيوب ةرئاط طاقصسإا ثداح ءارو ““يصساصسألا ببصسلا““ ناك رادارلا
.اهنتم ىلع اوناك اصصخصش671ـب ىدوأا يذلاو نارهط برق
‘ يرصشب أاطخ نع م‚ لطع كانه ناك““ دحألا تبصسلا ليل رصشن يذلا ريرقتلا دافأاو
‘ ءايصشألا راصسم ىلع فّرعتلا ىلع هتردق لقرع ام ،رادارلا ماظن طبصض ““ةيلمع ةعباتم

.هلا‹
ةرطيصسلا ًاعبط ناكمإلاب ناك ،(ثداو◊ا نم) ةÒطخ ةلصسلصس ببصس““ أاطÿا اذه ّنإا لاقو

.““ىرخأا Òبادت ذاختا لاح ‘ هيلع
ًايئاهن ًاريرقت ل ““عئاقولا نع ريرقت““ هّنأاب هنع فّرع يذلا ةمظنŸا ريرقت قفوو
.تيمŸا ثدا◊ا تبقعأا يتلا قئاقدلا ‘ تعقو ىرخأا ءاطخأا ّنإاف ،قيقحتلل
راصسم لوح هتزوحب تناك يتلا ةطولغŸا تامولعŸا مغرب هّنأا ¤إا ريرقتلا راصشأاو
،ةيندم ةرئاط هّنأا ىلع فدهلا ديد– هرودقÃ ناك رادارلا ماظن لّغصشم ّنإاف ،ةرئاطلا
.““ةيوهلا ديد– ‘ أاطخ““ لصصح ،سسكعلا ىلع نكلو
لّغصشم هقلطأا ،ةرئاطلا هاŒاب اقلطأا نيذللا Úخوراصصلا لوأا ّنأا ¤إا ريرقتلا تفلو
.هب طبتري يذلا ““قيصسنتلا زكرم نم باوج ىلع لصصحي نأا نود نم““ ةيعافد ةيراطب
نويناريإا مهتيبلاغب مهو ،ةرئاطلا Ïم ىلع اوناك اصصخصش671 لتقم نع ثدا◊ا رفصسأاو
.ةعصستلا ةرئاطلا مقاط دارفأا مهنيب ًايناركوأا11 ¤إا ةفاصضإا نويدنكو

 انوروك
““لبقŸآ ماعلآ علطم““ ايناطيرب ‘ احاتم نوكيصس انوروك سسوÒف دصض حاقللآ
سسوÒف دصض حاقللا Òفوتو جاتنإا ةيناكمإا نع ةيندنللا جديلوك لايÒبمإا ةعماج تنلعأا ^

اذإا ،لبقŸا ماعلا نم لوألا فصصنلا لÓخ ةدحتŸا ةكلمŸا ءاحنأا عيمج ‘ انوروك
.““ديج لكصشب““ رومألا تراصس
ًاعوطتم51 نأا ،جديلوك لايÈمإا ‘ تاحاقللا ريوطت قيرف دوقي يذلا  روصسيفوÈلا دكأاو
‘ هنوقلتيصس نيرخآا عوطتم003 براقي ام نأاو ،91-ديفوك سضرم دصض حاقللا اوقلت دق
ىلع لصصحن نأا عقوتن ،ماري ام ىلع ءيصش لك راصس اذإا““ :  لاق و .ةلبقŸا عيباصسألا نوصضغ
ةيتحتلا ةينبلا انعصضو دقو .لبقŸا ماعلا لئاوأا لولحب حاقللا ةعا‚ ىدم نع ةباجإا
.““ةدحتŸا ةكلمŸا ءاحنأا عيمج ‘ حاقللا اذه ةحاتإل ةمزÓلا
ءاحنأا عيمج ‘ هحرط متي نأا نكÁ ،حاقللا ءارصشل مزÓلا ليومتلا رفوت سضرفب““ :  عباتو
.““لبقŸا ماعلا نم لوألا فصصنلا لÓخ ايناطيرب

ت’اكو  ^

ايكرت

ايكرتو نانويلآ Úب آديدج آرتوت   ببصست ايفوصص ايآآ
ايآا ليو– ايكرت رارق نانويلا تقلت ^
،قيرعلا يصسكذوثرألا عقوŸا ايفوصص

‘ ،““ًازازفتصسا““ هفصصوب دجصسم ¤إا
روهدت نم ديزي نأا هنأاصش نم ثدح

ىري ام قفو ،انيثأاو ةرقنأا Úب تاقÓعلا
.نوللfiو نوينانوي نولوؤوصسم
زازفتصسلا اذه““ ّنإا نوللfi لوقيو
ل برغلا ¤إا هجوŸا ،ديد÷ا يكÎلا
ًايفاصضإا ًائبع يقلي ،بصسحف نانويلا ¤إا

.““ةرقنأاو انيثأا Úب (تاقÓعلا) ىلع
قفاو يكÎلا ةلودلا سسل‹ ناكو
تامظنم اهتمدق تابلط ىلع ةعم÷ا

يموكح رارق لاطبإا ¤إا وعدت ةدع
ايآا لعج ىلع سصني4391 ماعلل دوعي

نلعأا ،ليلقب كلذ دعب .افحتم ايفوصص
نأا ناغودرإا بيط بجر يكÎلا سسيئرلا
حتفتصس يطنزيبلا حرصصلا اذه باوبأا
.ةيليوج42 ‘ ةÓصصلل ÚملصسŸا مامأا
‘ ًاطخصسو ةجصض رارقلا اذه راثأاو

¤إا نطنصشاو نم ،⁄اعلا مصصاوع
لودلا ‘ ًاصصوصصخو ،سسيراب
.ايصسورو نانويلاك ةيصسكذوثرألا
سسوكايÒك Êانويلا ءارزولا سسيئر نادو
ّدصشأاب““ يكÎلا رارقلا سسيكاتوصستيم
.““تارابعلا
ىلع رثؤوي نل““ رارقلا ّنإا ،نايب ‘   لاقو
،بصسحف ايكرتو نانويلا Úب تاقÓعلا
نم لكب ايكرت تاقÓع ىلع ًاصضيأا لب
·ألا ةمظنم)و يبوروألا دا–لا
(مولعلاو ةفاقثلاو ةيبÎلل ةدحتŸا
.““هرصسأاب ›ودلا عمتÛاو وكصسينويلا
انيل ةينانويلا ةفاقثلا ةريزو تناكو
هّنأاب يكÎلا رارقلا تفصصو Êودنم
.““رصضحتŸا ⁄اعلل زازفتصسا““

ةلاصسر““ ىلع  رارقلا  يوطنيو
لخادلا ¤إا ةهجوم ةدحاو ،““ةجودزم
‘ ًاعجارت ناغودرإا هجاوي ثيح يكÎلا

¤إا ةهجوم ةيناثلا اميف ،هتيبعصش
ايكرت ّنأا عقاو ¤إا كلذ دوعيو .برغلا
قرصش ‘ دهصشŸا ىلع ةنميهلا ديرت
قرصشلا ‘و طصسوتŸا سضيبألا رحبلا
 .طصسوألا
دراوم لÓغتصسا اهتلواحÃ ايكرت مهتت
،طصسوتŸا قرصش-بونج ‘ ةقاطلا

‘و ايروصس لامصش ‘ تامجهلا ةلصصاوم
‘ اهلخدت ًاصضيأا وأا ،ًاÒخأا قارعلا
.““يبيللا عازنلا

اهديصش ةيرامعم ةف– ايفوصص ايآاو
اوناكو سسداصسلا نرقلا ‘ نويطنزيبلا
تجردأا دقو .اهيف مهترطابأا نوجّوتي

.Êاصسنإلا ثاÎلل وكصسنويلا ةحئل ىلع
¤إا ايفوصص ايآا ليو– ثدح لغصشو
لئاصسول ةيصسيئرلا نيوانعلا دجصسم
اذه ةياهن ‘ ةينانويلا مÓعإلا
ًادجصسم ايفوصص ايآا تيقبو   .عوبصسألا

ىلع Úينامثعلا ةرطيصس ذنم
ماعلا ¤إا ،3541 ‘ ةينيطنطصسقلا

نم رارقب ًافحتم تحبصصأا Úح5391
ةيتفلا ةيكÎلا ةيروهم÷ا سسيئر
فدهب (كروتاتأا) لامك ىفطصصم
.““ةيناصسنإلا ¤إا اهئادهإا““

يبوروألا دا–لا نم بلطنصس :نانويلا
ايكرت قحب ةيوق تاءارجإا ةمئاق دادعإا

ةيجراÿا ريزو دكأا ، هتهج نم
دا–لا نم بلطتصس انيثأا نأا ،Êانويلا
ذاختا ةيناكمإا ةصسارد يبوروألا
ىلع ادر ،ايكرت قحب ةمراصص تاءارجإا
قوق◊ اهلبق نم ةلمتfi تاكاهتنا

.ةيدايصسلا نانويلا
ءارزول عامتجا لوأا ليبق  ريزولا ركذو

ةيادب ذنم يبوروألا دا–لا ةيجراخ
‘ مويلا دقعيصس انوروك سسوÒف ةحئاج

نم بلطتصس نانويلا نأا ركذ ،لصسكورب
ىوقأاب ةمئاق دادعإا““ دا–لا
لاح ‘ ايكرت قحب ذختت دق ““تاءارجإا

flنانويلل ةيدايصسلا قوق◊ا اهتفلا““،
بيقنتلا لامعأا ¤إا ةراصشإا ‘ كلذو
.طصسوتŸا قرصش ‘ ةيكÎلا

ذختت نأا ةرورصض ىلع ريزولا ددصشو
افقوم ةعرصسلا هجو ىلع ابوروأا

ةلمتfi تاكاهتنا يأا عنŸ ابصسانم
اذإا““ :افيصضم ،ةيدايصسلا نانويلا قوق◊
،كلذ لوصصح نود (ابوروأا) لو– ⁄
اندكأا دقل .يتأايصس ام اهبجعي نل هنإاف
.““يديألا ‘وتكم ىقبن نل اننأا ايكÎل

نأا ¤إا ريزولا تفل ،هصسفن تقولا ‘
دا–لا اهصسردي دق يتلا تابوقعلا
يكÎلا رارقلاب قلعتت نل يبوروألا
ايآا ملعم ليو– ةداعإا نأاصشب Òخألا

¤إا لوبنطصسا ‘ يخيراتلا ايفوصص
ةرقنأا حنم ةرورصض ¤إا اÒصشم ،دجصسم
سضرعتلا نود اهرارق ةعجارŸ ةصصرف
.ةيلود تاطوغصضل
·ألا ةمظنم نأا ¤إا ريزولا تفلو
ةفاقثلاو ملعلاو ةيبÎلل ةدحتŸا
ةه÷ا دعت نانويلا سسيلو ““وكصسنويلا““
،يخيراتلا ملعŸا ةيامحب ةينعŸا
ايآا ةلأاصسم رابتعا ةروطخ نم رذحو

تاقÓعلاب ةقلعتم ةيصضق ايفوصص
اددصشم ،طقف انيثأاو ةرقنأا Úب ةيئانثلا

.ايŸاع اعباط لم– اهنأا ىلع
ت’اكو  ^



يتلأ Òبأدتلأ لوخد لبق طقف تاعاصس ^
تايدلب ةرصشعب ةيمومعلأ تاطلصسلأ اهترقأأ
تلاحلل ““افيfl““ اعافترإأ اهب ليجصست دعب
تأو--ق تر--صشا--ب ،91-ديفوك ةي-با-ج-يإلأ
سسانلأ ثحو سسيصسحتلأ تايرود ةطرصشلأ

›زنŸأ ر-ج◊أ تي-قأوÃ مأز-ت-للأ ى-ل-ع
¤إأ لأوز ةد-حأو-لأ ة-عا-صسلأ ن-م ي-ئز÷أ
.مايآأ ةرصشع ةدŸ احابصص ةصسماÿأ
رظنلاب ةيمومعلأ تاطل-صسلأ رأر-ق ل-م-صشو
ايلزنم أرجح ،ةيئابولأ ةيع-صضو-لأ رو-ط-ت-ل

طصسوو قرصشب تايدلب ةرصشع ىلع ايئزج
ةبطاط◊أ نم لكب رمألأ قلعتيو .ةيلولأ
Úعو يتصسيمخو ليعامصسأوبو ة-ع-ي-ل-ق-لأو
طو-ج-حو ط-صسو ةزا--ب--ي--تو تيأرو--قا--ت
.روظانلأو دأرمو ةقيقروبو
‘ ةل-ما-ع-لأ ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم تل-ج-صسو
اعافترإأ دهصشت يتلأ تايدلبلأ كلتب نأديŸأ
““فيıأ»ب ةزابيت ةيلو حلاصصم هتفصصو
““قلطم هبصش امأزتلإأ““ ،ةيباجيإلأ تلاحلل
Òغ تافرصصتلأ سضعب أدع ا-م ،Òبأد-ت-لا-ب
.بابصشلأ سضعبل ةقئللأ

قلغأأ ،ةيلولأ ةمصصاع ،ةزابيت ةيدلب يفف
نم ءدب ةيراجتلأ مهتلfi راجتلأ بلغأأ

ةعم÷أ ةلصص ءاصضق-ل ،را-ه-ن-لأ ف-صصت-ن-م
ايدافت دجاصسŸاب اهعنم ” امدعب مهتويبب

.ءابولأ راصشتنل
ددع عجأرت لمأأ ىلع حايترأ

تاباشصلأ
اميصسل ،ندملل ةيصسيئرلأ عرأوصشلأ تدبو
ىلع ،ةÒبكلأ ةيناكصسلأ ةفاثكلأ تأذ اهنم
طوجحو ليعا-م-صسأو-بو ة-ع-ي-ل-ق-لأ رأر-غ
اميف ،ةكر◊أ نم ةيلاخ ،ةقيقروبو ةزابيتو
ءايحألأ لخأد تاكر-ح-ت-لأ سضع-ب تل-ج-صس

،ةيبعصشلأ ءايحألاب تأرامعلأ لخأدم دنعو
ءايحألأ كلت ءلقع لخدت يعدتصسي عصضو
ث◊ ةيÿÒأ تايعم÷أو ءايحألأ نا÷ وأأ
يه““ يتلأ ،Òبأدتلاب مأزتللأ ىلع بابصشلأ

لوقي ،““ÊدŸأ عمتÛأ ةيلوؤوصسمو ةمهم
كلهتصسŸأ ةحصص ةيام-ح ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر
.سسابعلب ةزمح ،هتئيبو
د÷أ““ ةيعم÷أ سسيئر لجصس ،قايصسلأ ‘و
حايتراب ،ةزابيت ةيلو ىوتصسم ىلع ““ةطيصشن
سضÎف-ي نا-ك““ ه-نأأ أزÈم ،Òبأد-ت--لأ كل--ت
.““ةدم ذنم اهقيبطت
ةيلو ةزابيت ةيلو نأأ ددصصلأ أذه ‘ لاقو
ىلع ،ةمهم تايلول ةمخا-ت-مو ة-ي-حا-ي-صس
ةلبقو ةديلبلأو ة-م-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷أ رأر-غ

Ÿلعج-ي ا-م ،ا-ي-مو-ي رأوز-لأ فلآأ وأأ تا-ئ
ا-ه--ب ا--نورو--ك ءا--بو را--صشت--نإأ ““ر--ط--خ““
.““فعاصضتي““

:ل-صسÎصسم سسا-ب-ع-ل-ب د--ي--صسلأ فا--صضأأو
ةيبطلأ مقأوطلأو فيfl يحصصلأ عصضولأ““

لم– عيم÷أ ىلع بجوتي ،ةبعتمو ةقهرم
يصشفت ةهجأوŸ ،ةموكحو ابعصش ،هتيلوؤوصسم
دأدعأأ عجأرت ‘ ““لمألأ““ ىق-ب-يو ،““ءا-بو-لأ
هراصشتنأ ة-ه-جأو-مو ا-نورو-ك-ب تا-با-صصإلأ

Úن-طأوŸأ مأز-ت-لأ ىد-م ى-ل-ع ا-ق-ل--ع--م
.سسابعلب ديصسلأ لوقي ،ةيئاقولأ Òبأدتلاب
ءا-ب-نألأ ة-لا-كو--ل ح--ير--صصت ‘ ،فا--صضأأو
ةحصضأو ةيؤور دوجو مدع نأأ  ،ةيرئأز÷أ

Ÿاهيلع بلغتلأ لبصسو ة-ح-ئا÷أ ل-ب-ق-ت-صس
‘ ببصست ،هرصسأاب ⁄اعلأ فرط نم ايئاهن
ا-ي-عأد ،ع-ي-م÷أ با-ت-ن-ي ي-صسف-ن قا--هرإأ
مرا--صصلأ مأز--ت--لإلأ ا--مإأ ،¤إأ Úن--طأوŸأ
ةيداعلأ ةايحلل ةدوعلأو قفنلأ نم جورÿأو
دوجو بيذكتو راتهتصسلأ ‘ رأرمتصسلأ وأأ
.ةيمومعلأ ةحصصلأ ديدهتو سسوÒفلأ

11 عقأولأ نم

:ةزابيتب91-ديفوك نم ةياقولأ لوح  ةعشسأو سسيشس– ةلمح طشسو

›زنŸا يحصصلا رج◊اب ةينعŸا تايدلبلاب مات هبصش مازتلا
ةيلوب تايدلب رششعب ،ةعم÷أ ،لوألأ سسمأأ موي نم ءدب ةررقŸأ يئز÷أ ›زنŸأ رج◊أ Òبأدت تدهشش
.ثيبÿأ ءابولأ أذه ىلع ءاشضقلأو ةيباجيإلأ تلا◊أ عجأرت لمأأ ىلع ““امات هبشش امأزتلأ““ ةزابيت

عمتÛا مصسق ^

ـه1441ةدعقلأ وذ22ـل قفوŸأ م0202ةيليوجÚ 31نثإلأ

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ةفئاشصلأ ةيأدب ذنم اهيلع Òبك لابقأ ىدأأ رأرقلأ

قئار◊ا رطاfl نم عفري ئطاوصشلا قÓغإا
ةيباغلا تاءاصضفلاب

ي-ل-ع ،تا-با-غ-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ رذ-ح ^
fiببصسب ئطأوصشلأ قلغإأ نأأ نم ،يدوم

91-ديفوك سسوÒفب ىودعلأ تلاح عافترأ
تأءاصضفلأ ى-ل-ع Òب-ك لا-ب-قأ ن-ع ر-ف-صسأأ
عا-ف-ترأ كلذ ن-ع بتÎي-صس ا‡ ة-ي-با-غ-لأ

flهذ-ه لل-خ تا-با-غ-لأ ق-ئأر--ح ر--طا
.ةفئاصصلأ
قلغ ل-صض ‘ ه-نأ يدو-مfi د-ي-صسلأ د-كأأو
نإاف ءابولأ يصشفت نم ةيا-قو-ل-ل ئ-طأو-صشلأ
تأءاصضفلأ ¤أ ةفاثكب أولو– ÚنطأوŸأ
ثودح ‘ اببصس لكصشي نأأ نمكي ام ةيباغلأ

.اهتعقر عاصستأو تاباغلأ قئأرح
ق-ئأر-ح تا-ي-ئا-صصحإا-ب لوؤو--صسŸأ ر--كذو
،مرصصنŸأ وينوي رهصش ةيأدب ذنم تاباغلأ

ةÎفلأ هذهب ةقلعتŸأ ةليصص◊أ نأ احصضوم
للخ اميصسل ،ئ-جا-ف-م ل-ك-صشب تع-ف-ترأ
ةلجصسم يرا÷أ ويلوي رهصشل لوألأ عوبصسألأ

ةيلامجأ ةحاصسم تف-ل-تأ ق-ير-ح ةرؤو-ب94
.راتكه161.1 تغلب
للخ تصصحأ د-ق تا-با-غ-لأ ةرأدإأ تنا-كو
43 ويلوي7 ¤إأ وينوي1 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ
309.1 ن-م د-يزأأ ى-ل-ع تتأ ق-ير-ح ةرؤو--ب

رؤوب01 ‘ لثمتي لدعم لكصشي ا‡ راتكه
لكل/راتكه5ر6 غلبت ةراصسخ و ايموي قيرح
.قيرح ةرؤوب
سسفن ‘ تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تلجصسو
وينوي1 نم) ةمرصصنŸأ ةنصسلأ نم ةÎفلأ
تتأ قيرح ةرؤو-ب774 (9102 ويلوي7 ¤إأ

.راتكه708.2 ىلع
ةلمح ةيأدب لبقف يدومfi ديصسلأ بصسحو
، ةيرا÷أ ةنصسلل تاباغلأ قئأرح ةحفاكم
جئاتن تعقوت تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ نإاف

⁄ ثيح8102 ةلمح نم نصسحأأ وأأ ةلثا‡
003.2  ةرر-صضتŸأ تا-حا-صسŸأ زوا-ج-ت--ت

اهيلع تتأ راتك-ه840.12 لباقم راتك-ه
.9102 ةلمح للخ قئأر◊أ
ة-ن-صسلأ هذ-ه ع-قو-ت-ن““ : لوؤو-صسŸأ ع-با--تو

ةقبصسم ةفصصب انمق ثيح ،نصسحأأ ةليصصح
ÚيلÙأ ناكصسلأ نا÷ عم يرأوج لمعب
تايعم-جو ة-ئ-ي-ب-لأ ة-يا-م-ح تا-ي-ع-م-جو
تاباغلأ قئأرح ةحفاكم لوح ن-يدا-ي-صصلأ
طغصض ةنوآلأ هذه ‘ لجصسن فصسألل نكلو
تاميıأو تاهزتنŸأ ىوتصسم ىلع Òبك

للخ قئأر◊أ ةليصصح نم عفري دق ا‡
.ةفئاصصلأ هذه
تام-يıأو تا-هز-ت-نŸأ هذ-ه Úب ن-م »
ةدجكيتو ةرجرجو (ةديلبلأ) ةعيرصش هزتنم
رطصضت ثيح ،(ةياجب) ايأروقو (وزو يزيت)
حلاصصÃ ةناعت-صسلأ ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-صسلأ
نم نكامألأ هذه غأرفإل ي-ن-طو-لأ كرد-لأ

.اهيداترم
ةينمألأ Òبأدتلاب قلعتي لأؤوصس ىلع هدر ‘و
دصض ,تاباغلأ نأوعأأ ةملصسو نمأأ نامصضل
للخ اهيلأ نوصضرعتي ي-ت-لأ تأءأد-ت-علأ

نأأ يدومfi ديصسلأ لاق ,مهماهم ةصسرا‡
ةداعإاب بلاطت تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ““
مهل ىنصستي يكل تاباغلأ نأو-عأأ ح-ي-ل-صست-ب

.““مهصسفنأ ةيامح
ناك0991 ةياهن ىتح““ لاق ددصصلأ أذه ‘و
تاطلصسلأ نأأ لأ Úحلصسم تاباغلأ نأوعأأ
ن-م م-هد-يرŒ ¤أ تد-م-ع ة-ي-مو-م-ع-لأ
.““باهرإلأ ةيأدب عم مهتحلصسأ
تأوÌلأ ىلع ءأدتعلاب قلعت-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
,بصشخلل Êوناقلأ Òغ عط-ق-لأ) ة-ي-با-غ-لأ
,ةيمÙأ تاتابنلأ فطق ,راجصشألأ فلتأ
تانأويحلل رئا÷أ دي-صصلأو Úل-ف-لأ به-نو

تفل ,(سضأرقنلاب ةددهŸأ كل-ت ا-م-ي-صسل
نوناق بايغ لظ ‘ هنأأ يدومfi ديصسلأ

ةماعلأ ةيريدŸأ أاج-ل-ت ا-م ا-ب-لا-غ ,مرا-صص
نوناقلأو تابوقعلأ نو-نا-ق ¤أ تا-با-غ-ل-ل
ىلع ظافحلل يصضأرألأ نوناق أذكو ÊدŸأ
.ةيباغلأ تأءاصضفلأ
ةماعلأ ةيريدŸأ نع لوألأ لوؤوصسŸأ ىريو
ق-ل-ع-تŸأ ›ا◊أ نو-نا-ق-لأ نأأ ,تا-با-غ-ل-ل
,نمزلأ هزواŒ دق (21-48 مقر) تاباغلاب

سصوصصنلأ ةعجأرمو ل-يد-ع-ت ن-ع ا-ن-ل-ع-م
ة-يا-م-ح ز-يز-ع-ت-ب ح-م-صسي ا‡  ,ة-ي-لا◊أ
‘ رامثتصسلأ عيجصشتل اصضيأأ نكلو تاباغلأ
ة-ي-م-ن-ت-لأ ر-يو-ط-ت و ي-با-غ-لأ عا-ط--ق--لأ
.ةمأدتصسŸأ

نم53 ةداŸأ نأأ ¤أ لوؤوصسŸأ تأذ تفلو
قرط و طورصشب ةقلعتŸأو تاباغلأ نوناق
ايرصصح سصخت ةيبا-غ-لأ ةوÌلأ لل-غ-ت-صسأ
تاباغلأ ‘ Úنطاقلأ ناكصسلأ

معدل Òشضحتلأ ديق ديدج نوناق
جتنŸأ رامثتشسلأ

فيصضي ,ةينوناقلأ ةبقعلأ هذ-ه زوا-ج-ت-لو
‘ دأوم جأردإاب ان-م-ق ““،يدو-مfi د-ي-صسلأ
معدل هÒصض– يرا÷أ د-يد÷أ نو-نا-ق-لأ
  .““يباغلأ عاطقلأ ‘ ةجتنŸأ تأرامثتصسلأ
عم رامثتصسلل ةحاتŸأ سصرفلأ Úب نمو
ركذ ,ذيفنتلأ ديق ديد÷أ نوناقلأ لوخد
ةيرطعلأ تاتابنلأ لا‹ يدومfi ديصسلأ
.ةيلاعلأ ةفاصضŸأ ةميقلأ يذ ةيبطلأو
نيرمثتصسملل يباغلأ عاطقلأ حتف ¤أ راصشأأو
ديد÷أ نوناق-لأ نأأ ا-ن-ئ-م-ط-م ,سصأوÿأ

ءاصشنأ ىلع نيرمثت-صسŸأ را-ب-ك ع-ج-صشي-صس
قطانم ‘ ةصصاخ ةيباغلأ م-ه-تأرا-م-ث-ت-صسأ
.بون÷أ
لثم دامتعأ ‘ ةيجولوكيلأ ةيمهألاب هونو

حمصست ي-ت-لأ بو-ن÷أ ‘ ع-يرا-صشŸأ هذ-ه
Ãلأ فأر‚أ ةبراحÎد◊أو رحصصتلأو ةب
اهتيمهأأ نع لصضف ،يخانŸأ Òيغتلأ نم
.ةيداصصتقلأ
يداصصتقلأ للغتصساب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
حصضوأأ ,بصشÿأ ةعانصص ثعب ‘ تاباغلل
،ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول ،يدومfi ديصسلأ
1,4 زواجتي ل رئأز÷اب يباغلأ ءاطغلأ نأأ

ةحاصسم يهو راتكه832 نم راتكه نويلم
.ةليئصض دج
‘ رئأز÷اب ةباغلأ نأ““ لوؤوصسŸأ دكأأ امك
يجولوكيأو يئيب رود اهل ,نهأرلأ فرظلأ
طصسوتم نأ اح-صضو-م ,““يدا-صصت-قأ سسي-لو
ردقت ايونصس اهيلع لصصÙأ بصشÿأ ةيمك
جاتن ي-هو بع-ك-م Îم000.521 ›أوح-ب
لجأ نم عطقلأو د-م-ع-تŸأ Òغ ع-ط-ق-لأ““
نم وأأ قئأر◊أ اياقب نم تاباغ-لأ ة-ي-ق-ن-ت
ل-ي-ئ-صض ءز-ج ل-ثÁ ا-م ,Ëد-ق-لأ بصشÿأ

 .““يلÙأ بلطلاب ةنراقم
ةيام◊ اهدينŒ ” يتلأ لئاصسولأ نأاصشبو
ديصسلأ دافأ ,قئأر◊أ ن-م ة-ي-با-غ-لأ ةوÌلأ

fiأ نأ يدو-مŸتاباغلل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يد
.““ةيرورصضلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ لك““ تذختأ
Èع ةماه تايناكمأ Òخصستب انمق ““ عباتو
744) تاباغلأ قئأرحب ة-ي-ن-ع-م ة-يلو04
ةيريدŸأ نأأ افيصضم ,(ةيدلب603.1 و ةرئأد
ÚميقŸأ ناكصسلأ تكراصش تاباغلل ةماعلأ
ةحفاكم تايلمع ‘ نيدايصصلأ تايعمجو

  .تاباغلأ قئأرح ةرهاظ
ةيريدŸأ نا-ف ,يدو-مfi د-ي-صسلأ بصسحو
704““ ةلم◊أ هذهل تدنج تاباغلل ةماعلأ

يطعي يذلأ سصخصشلأ يأ) ة-ظ-ق-ي ل-ما-ع
لماع069ب مهمعد ” (قئأر◊اب رأذنلأ

بلط مهنيب ن-م ة-م-ئأد Òغ بصصا-ن-م ‘
تاباغلأ Èع Úعزوم Úي-م-صسو-م لا-م-عو
.ةفيثكلأ
874 نم ديزأ دينŒ اصضيأ أذه ¤أ فاصضيو
نوع783.2 نم ةنوكتم ةل-ق-ن-ت-م ة-قر-ف
ةلاح ‘ ةلجاعلأ تلخدتلاب مايقلل تاباغ
 .قئأر◊أ علدنأ
تاباغ-ل-ل ة-يرأدلأ ح-لا-صصŸأ تما-ق ا-م-ك
عبنمÈ ““ 028.2ع ةيئاŸأ ةوÌلأ دينجتب

23 و اهنم بيرق وأأ تاباغلأ ‘ عقي ءام
.ةÒبك ةعصس تأذ جيراهصصب ةزه‹ ةنحاصش
ة-ح-فا-كŸ ةز-هÛأ ل-ئا-صسو-لأ Úب ن-مو

يدومfi دي-صسلأ ر-كذ ,تا-با-غ-لأ ق-ئأر-ح
ةيكلصسللأ تلاصصتلأ ةكب-صش لل-غ-ت-صسا-ب
.يكلصسللأ زاه-ج000.2 دين-ج-ت-ب كلذو
ءاطعإاب ةيكلصسللأ ةزهجلأ هذه حمصست»و
دد– ة-عر-صس ى--صصقأا--ب رأذ--نلأ ةرا--صشأ

‘ قيصسنتلأ زيزعتب أذكو قئأر◊أ قطانم
.““قئأر◊أ ةبراfi لئاصسو دينŒو لخدتلأ
08 ـب تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تمعدت امك
دامخإاب ةصصاخ ةديدج جير-ه-صص ة-ن-حا-صش
يرئأزج رانيد رايلم1ر1 غلبÃ قئأر◊أ
ةنحاصش061 ¤أ ›امجلأ ددع-لأ ع-ف-تÒل

علد-نأ لا-ح ‘ ة--يلوÈ 02ع ة-عزو--م
.لوؤوصسŸأ فيصضي ,““قئأر◊أ
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 ةموظنŸأ حا‚إل ةشصاخ ةلماكتم ةيرششب ةمظنأأ نيوكت بلطتت

دحوتلا بارطصضاب ÚباصصŸاب لفكتلل ةثيدح ةيجوغاديب جمارب دامتعا
ل--ف--ك--ت--لأ لا‹ ‘ نو--صصتfl د---كأأ ^

دحوتلأ بأرطصضا-ب Úبا-صصŸأ لا-ف-طألا-ب
نأونع تلمح ةيملع ةودن ‘ نوكراصشŸأ
بأرطصضأ يوذب لفكتلل ةيفأرصشتصسأ ةرظن““
ةرورصض ىلع ““ÚصسرامŸأ نويع-ب د-حو-ت-لأ
لفكتلل ةثيدح ةيجوغأديب جمأرب دا-م-ت-عأ
ةقراخ تأردقب عتمتت ي-ت-لأ ة-ئ-ف-لأ هذ-ه-ب
.ةداعلل
ةيملعلأ ةودنلأ هذه ‘ نو-كرا-صشŸأ ىر-يو
يئرŸأ رصضاحتلأ ةينقت Èع تمظن يتلأ
نم دحلل ةيئاقولأ تأءأر-جإل-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت
نم د-بل ه-نأأ91-ديفوك سسوÒف ي-صشف-ت
ÚباصصŸاب لفكتلل ةثيدح جمأر-ب دا-م-ت-عأ
فلتı ةصصصصfl نوكت دحوت-لأ ف-ي-ط-ب
ةموظنم معد فده-ب ة-ير-م-ع-لأ تا-ئ-ف-لأ
قلعت ام اميصسل ,اهريوطتو ةيلا◊أ لفكتلأ

.يميلعتلأو يليهأاتلأ بنا÷اب اهنم
ةيملعلأ ةودنلأ هذه ‘ نوصصتıأ اعد امك
سسمأأ ،لوأأ ا-ه-م-ي-ظ-ن-ت ¤إأ تردا-ب ي-ت--لأ
‘ ةدئأرلأ تاي-ع-م÷أ ن-م دد-ع  ،تب-صسلأ
ةيرصشب ةمظنأأ نيوكت ةرورصض““ ¤إأ لاÛأ

دعت ةÒخألأ هذ-ه نأأو ة-صصا-خ ة-ل-ما-ك-ت-م
اهيل-ع مو-ق-ت ي-ت-لأ ة-ي-صسا-صسألأ ةز-ي-كر-لأ

Úبا-صصŸأ ة-يا-عرو ل-ف-ك-ت-لأ ة-مو-ظ-ن--م
.““دحوتلأ بأرطصضاب
ةرور-صض““ ى-ل-ع أود-كأأ ،دد--صصلأ أذ--ه ‘و
ةحاتŸأ ““ةلئاهلأ تا-ي-نا-ك-ملأ لل-غ-ت-صسأ
هذهب لفكتلأ ةموظنم ريو-ط-ت-ل ر-ئأز÷ا-ب
زكأرŸأو تايعم÷أ ‘ ةلث-م-تŸأو ة-ئ-ف-لأ
يتلأو لاÛأ أذه ‘ ةصصصصختŸأ ةينطولأ
مهيدل نيذلأ Úصسرا-مŸأ ن-م أدد-ع م-صضت

أوÈع نيذلأو لاÛأ أذه ‘ ةÒبك ةÈخ
عم تا-مو-ل-عŸأ لدا-ب-ت ‘ م-ه-ت-ب-غر ن-ع
.ءايلولأ
تلاصصتأ سسدن-ه-م د-كأأ دد-صصلأ أذ-ه ‘و

يبدب يعانطصصلأ ءا-كذ-لأ ‘ سصصصخ-ت-م
ةرورصض““ ىلع يفصسو-ي Êا-ث ز-يز-ع-لأ د-ب-ع
لافطلاب لفكتلل ةيجيتأÎصسأ ةطخ عصضو
فد-ه-ب د-حو-ت-لأ بأر-ط-صضا-ب Úبا-صصŸأ
سصاخصشأأ مهلعجو لبق-ت-صسم-ل-ل م-هدأد-عأ

تنيب تاصسأردلأ““ نأأ ¤إأ أÒصشم ,““نيركتبم
.““ةقراخ تأردقب مهعت“

هتلخأدم ‘ يفصسوي Êاث سسدنهŸأ ىريو
للخ ن-م لإأ ى-تأا-ت-ي ن-ل فد-ه-لأ أذ-ه نأأ

Œأ ز-ي-هŸأ ز-كأرŸلفكت-لأ ‘ ة-صصصصخ-ت
تايجولونكتلأ ثد-حأا-ب لا-ف-طلأ ءلؤو-ه-ب
ىلع ةدعاصسŸأو Òطأاتلأ ىوتصسم نم عفرلل
.مهتايكولصس Úصس–و ليدعت

ظيفح يصسفنلأ يئاصصخألأ اعد ،هتهج نم
لفكتلأ ةيلمع ‘ ءايلوألأ كأرصشأ ¤أ ديزوب
يذلأ ليوط-لأ تقو-لأ م-ك-ح-ب لا-ف-طألا-ب

Áقيصسنتلأ ةيمهأأ ىلع أدكؤوم ,مهعم هنوصض
براجتلأو راكفلأ لدابت-ل تا-ي-ع-م÷أ Úب
.لافطلأ ءلؤوه ةحلصصم ‘ بصصت يتلأو
سشقا-ن ي-ل-ي-هأا-ت-لأ بنا÷أ ¤أ ة-فا--صضأو
اصضيأأ ةيملعلأ ةودن-لأ هذ-ه ‘ نو-كرا-صشŸأ

بأرطصضل رك-بŸأ سصي-خ-صشت-لأ عو-صضو-م

ةيلقعلأ سضأرمألأ ةبيبط تدكأأ نيأأ ,دحوتلأ
(اصسنرف) سسيرابب ىفصشتصسÃ -لافطلأ -
ىلع لمعلأ ةيمهأأ ،يحام ةي‚ ،ةروتكدلأ
ذنم مهب لفكتلأ فد-ه-ب ر-ك-بŸأ ف-صشك-لأ
.مهتلزع نم مهجأرخإل ¤ولأ تأونصسلأ
سصتfl ها-ن-ب-ت يذ-لأ حر-ط-لأ سسف-ن و--هو
،نامع ة-ن-ط-ل-صس ن-م ي-ف-ي-ظو-لأ جل-ع-لأ
ديكأات نأأ دكأأ يذلأ ،ميك◊أ دبع روتكدلأ
نكÁ ل دحوتلأ بأرطصضاب لفطلأ ةباصصأ
لب Úتصسلج وأأ ةصسل-ج ‘ ا-ه-ي-ف ل-صصف-ي نأأ

Úنثأ لدعÃ أذهو تاصسلج ةدع ¤أ جات–
.ايعوبصسأأ ةثلث وأأ
ةيملعلأ ةودنلأ هذه تصصلخ دقف ،ةراصشإلل

اهنأاصش نم ي-ت-لأ تا-ي-صصو-ت-لأ ن-م ة-ل-م÷
اهمهأأ لبقتصسم ةئفلأ هذهب لفكتلأ Úصس–

ي-ن-طو ط-طfl دأد-عإل ة-يو-لوأأ ءا-ط--عأ
ÚباصصŸاب لفكتلأ ةيلمع م-عدو د-حو-ت-ل-ل
رب ¤أ مهب جورخلل د-حو-ت-لأ بأر-ط-صضا-ب
تا-مدÿأ Òفو-ت ¤أ ة-فا-صضإلا--ب نا--ملأ
.ةياعرلأو لخدتلأو
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نم هنمسضتي ام لكب رامعتسس’أ فلم نأ ^
مئأرج و رزا‹ و يرسسق ءافتخأ و بيذعت

⁄اعلل ةفورعم تحسضأ يتلأ ةيناسسن’أ دسض
Úب تاقÓ-ع-لأ ى-ل-ع ه-لÓ-ظ-ب ى-ق-لأ د-ق
ةركأذلأ ةلأاسسم لعج ا-م أذ-ه و ,ن-يد-ل-ب-لأ
نم ةليوط تأونسس اهتزيم يتلأ ةكÎسشŸأ
ةرم لك ‘ حطسسلأ ىلع وفطت رامعتسس’أ

.اسسنرف و رئأز÷أ Úب تاقÓعلأ داسسفإ’
سسيئرلل ةيمÓع’أ تاجرÿأ تددعت دقلو
7102 ةنسس ذنم نوركام ليوناÁأ يسسنرفلأ

ةلأاسسم لوح ةسسائر-ل-ل ا-ح-سشر-م نا-ك Úح
نأ رئأزجل-ل ه-ترا-يز ‘ حر-سص ذإأ ةر-كأذ-لأ
ةÁرج هنأ““ Óئاق  ““ةÁر-ج““ را-م-ع-ت-سس’أ

بكترأ ” يسشحو لمع هنأ .ةيناسسن’أ دسض
و هب فأÎع’أ انيلع بجي و يسضاŸأ ‘
.““مهقح ‘ هانبكترأ ن‡ رأذتع’أ بلط
،نوركام ،سسيئرلأ فÎعأ8102 ةنسس ‘و
نأاب ةيسسنرفلأ ةيروهم÷أ مسسا-بو حو-سضو-ب
لجأ نم لسضا-نŸأو تا-ي-سضا-ير-لأ ذا-ت-سسأأ
سضرعت ,نأدوأأ سسيروم ،رئأز÷أ لÓقتسسأ
نم ““توŸأ ىتح بذع وأأ لتق مث بيذعتلل

بر-ح لÓ-خ ي-سسنر--ف--لأ سشي÷أ فر--ط
.(2691-4591) ةيرئأز÷أ ريرحتلأ
لامعأاب فÎعيل نوركام سسيئرلأ نكي ⁄و
ÚخرؤوŸأ ثا--ح--بأ ’و---ل بيذ---ع---ت---لأ
نيذلأ ،يكان لأديف رايب ،لثم Úيفحسصلأو

ءافتخأ لوح ة-ق-ي-ق◊أ ر-سشن ن-م أو-ن-ك“
.نأدوأأ سسيروم
باسشلأ لسضانŸأ نأاب ايمسسر فأÎع’أ ”و
ت– ‘وت““ دق7591 وينوي ‘ ىفتخأ يذلأ
‘ يسسنرفلأ ماظنلأ فرط ن-م بيذ-ع-ت-لأ
.““كأذنآأ رئأز÷أ
مهل رهظي ⁄و أوفتخأ ن‡ ف’آ’أ كانهو
ةكرعم لÓخ نأدوأأ سسيرو-م ل-ث-م ر-ثأأ يأأ
ةطرسشلل ماعلأ Úمأ’أ هركذ ام وهو رئأز÷أ
ناجتيت لوب ,رئأز÷أ ةنيدم ‘ ةيسسنرفلأ

ىلع فسسأات ثي-ح ه-ت-لا-ق-ت-سسأ ة-لا-سسر ‘
ةمسصاعلأ رئأز÷أ ‘ سصخسش4203 ءافتخأ

.7591 ةنسس
هتمواقÃ فورعŸأ ناجتي-ت د-ي-سسلأ نا-كو
معدب اعرذ قاسض د-ق ÊاŸأ’أ لÓ-ت-حÓ-ل
ةنيد-م م-كا-حو ،تسسو-ك’ ف-يأ ،ه-ئا-سسؤور
نيذلأ Úيل-ظ-م-ل-ل ،يرا-ب جÒسس ،ر-ئأز÷أ
لسصو ىتح تاطلسسلأ عيمجب نوعتمتي أوناك
.لتقلاب هديدهت ¤أ رم’أ
هذ-ه-ب تأد-يد-ن-ت-لأ ن-م د-يد-ع--لأ تق’و
اسسنرف ‘ ىد-سص ة-ي-سشحو-لأ تا-سسرا-مŸأ
رير– سسيئر هب ماق ام رأرغ ىلع  ،⁄اعلأو

reglA) ““نا-ك-ي-ل-ب-ي-بور ي÷آأ““ ةد-ير--ج

niacilbupéR), هÔحسضف نم ،ق’آأ ي
بيذع-ت-لأ ة-سسرا-مŸ ءو-ج-ل-لا-ب د-يد-ن-تو
بب--سسب ة--م--كاfi نود تا--ي--ف--سصت---لأو
قرفل ة-حو-ن-مŸأ ة-سصاÿأ تا-ي-حÓ-سصلأ
aL) ““ة-لأا-سسŸأ““ ه--با--ت--ك ‘ Úي--ل--ظŸأ

noitseuQ) باتكو8591 ةنسس رسشن يذلأ
يذ-لأ (noitacfiicaP) ““مل-سسلأ لÓ-حأ““

.نامأÒك ظيف◊أ دبع هتئطوتب ماق
نم ةر◊أ تأوسص’أ نم ديدعلأ تمسضنأو
ة-ل-م-ح ¤إأ ة-ي-سسنر-ف-لأ ي-سضأر’أ ل--خأد
نم افقث-م121 عقو ثي-ح تأد-يد-ن-ت-لأ

سسداسسلأ ‘ Úيسسنرف Úنانف و Úي-ع-ما-ج
اهيف Úبلاطم ةسضيرع ىلعÈ 0691متبسس
برح ‘ ة-سضا-ف-ت-ن’أ ق-ح-ب فأÎع’ا-ب““
.““رئأز÷أ

سسيراشسوأا ةثرو
ق-با--سسلأ لوؤو--سسŸأ تا--فأÎعأ تنا--ك

يذلأ ،سسيراسسوأأ لوبO “““ ودنوموكلل
تأءافتخ’أ نم Òبك ءزج نع ’وؤوسسم ناك

بيذعتلأ ل-ع-جو ر-ئأز÷أ ة-كر-ع-م لÓ-خ
ينطولأ رير-ح-ت-لأ بر-ح نا-بإأ سسرا-مŸأ

ÚنÙأ ي-بو-ل تعز-عز د-ق ،ا--عور--سشم
ةمو-عزŸأ ة-م-هŸأ“ ن---ع Úع---فأدŸأو
.““ةراسض◊أ رسشن ‘ رامعتسسÓل
،1002 ةنسس ترسشن ي-ت-لأ ه-تأر-كذ-م ي-ف-ف
ن-ع ’وؤو-سسم نا-ك ه-نأأ سسيرا--سسوأ فÎعأ
يلجنم يلعو يديهم نب يبرع-لأ ءا-ف-ت-خأ
ةينطولأ ةيسضقلأ ن-ع ن-ير-خآأ Úل-سضا-ن-مو
.ةيرئأز÷أ
اهتلباق تاسساكعنأ تافأÎع’أ هذهل تناك

fiة--يرو--ه--م÷أ خ--يرا---ت ع---سضو ت’وا
‘ طرو--تŸأ ا--م--ي--سس’ ،ة--ي--سسنر--ف---لأ
لÓخ نم ىأانم ‘ ،ةقباسسلأ تانطوتسسŸأ

.5002 نوناق
رير“ ،ا-ه-ن-ي-ح ،سسيرا-سسوأأ ة-ثرو لوا-حو
سسلÛأ ‘ را-م-ع-ت-سس’أ د-جÁ نو--نا--ق
لبق نم ةعسسأو ةنأدإأ يق-ل يذ-لأ ي-ن-طو-لأ

ةنأدإ’ تأوسصأ’أ تلاعتف Úيسسنرف Úخرؤوم
لÓغتسسأو ““ةيرامعتسس’أ ةركأذلأ ‘ ةرغث““
““رامعتسسÓل ةيباجيإ’أ بنأو÷أ»و ““مدنلأ““

.ةيباختنأ بابسسأ’
ةيحسضلأ عسضو““ ت’واÙ فسسأاتلأ ” دقو
ليجسست بجي .““ ةفكلأ سسفن ‘ دÓ÷أو

تا-سسسسؤوŸأ ى-ع-سسم ‘ ت’واÙأ هذ--ه
بسسح ،ودبي يتلأ ةيسسنر-ف-لأ ة-ي-سسا-ي-سسلأ
ةنكاسس““ تيقب اهنأأ ،نوÒسسنام ليج خرؤوŸأ

ة----ب----ق◊أ ن----ع ة----ثورو----م جذا‰ ‘
.““ةيرامعتسس’أ
ريأÈف31 نو-نا-ق نأأ نوÒسسنا-م د-كؤو--يو

ةطسشنأأ Úب ءاق-ت-لأ ة-ج-ي-ت-ن““ د-ع-ي5002
تاعام÷أ اهسسرا“ يتلأ طغسضلأو دسش◊أ
نم ةبيرقلأ ءأدوسسلأ مأدقأÓ-ل ة-فر-ط-تŸأ

ÚيناÈŸلأو (...) يرسسلأ سشي÷أ ةمظنم
مهلهج كÎي نيذلأو مهي-لإأ أو-غ-سصأأ يذ-لأ
ةÒخأ’أ ةيخيرات-لأ لا-غ-سشأÓ-ل ظو-ح-لŸأ
.““رامعتسس’أ تأريÈت أأوسسأ’ لاÛأ

‘ اعراسست ةيناثلأ ةيفلأ’أ ةيأدب دهسشتسس
ةقلع-تŸأ ل-ئا-سسŸأ سصو-سصخ-ب سشا-ق-ن-لأ
عسضو متيل تافأÎع’أ بقاعتت ذإأ ةركأذلاب

خيرا-ت ن-م ة-ع-سسأو ة-نأدإأ ه-جأو-ي ي-سضا-م
.ماهت’أ سصفق ‘ ةيناسسن’أ
تخطلت ،هذه تا-فأÎع’أ ة-عو-م‹ ‘و
اهنينحب ةفورعم ةيسسنرف تايسصخسش ةعمسس
.ةيرامعتسس’أ ةيروطأÈم’أ ¤إأ
،نابول يرام نا÷ ة-ب-سسن-لا-ب نأا-سشلأ و-هو
،فرطتŸأ Úميلأ بز◊ قباسسلأ سسيئرلأ
دسض ىوعد عفر يذ-لأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ه-ب÷أ
ت’اقم ببسسب3002 ةنسس ““دنومول““ ةيموي

رئأز÷أ ‘ بيذع-ت-لأ ‘ ه-ت-كرا-سشم لو-ح
.2002 وينوي4 و ويام4 خيراتب ترسشن
71 ـلأ ةيئان÷أ ةفر-غ-لأ تنا-ك ،Òكذ-ت-ل-لو

Ùدنومول““ ةديرج تأأرب دق سسيراب ةمك““
ناج ىوعد تسضفرو3002 وينوي62 خيراتب

.فذقلأ تاعباتÃ ةلقعتŸأ نابول سسيرام
، خيراتلأ نأركن برد ىلع اهنم ةلسصأومو

ةيجولويبلأ ةثيرولأ ،نابول ن-يرا-م تلوا-ح
،ةينطولأ ةهب÷أ سسسسؤوŸ ةيجولو-يد-يإ’أو
‘ ،يسسنرفلأ عمجتلأ ةسسيئر ا-ي-لا-ح ي-هو
خيراتلأ أذه سسمط Îيوتلأ ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت
‘ رأرمت-سس’أ لÓ-خ ن-م ،يرا-م-ع-ت-سس’أ

ءابنأ’أ ةلاكو لوق-ت ،را-م-ع-ت-سس’أ د-ي-ج“
..ةيرئأز÷أ
لأو-قأأ ،Úظ-حŸÓأ بسسح ،رÈي ا-م و-هو
ديÛأ دبع د-ي-سسلأ ،ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
¤وأ’أ هتلباقم لÓخ ،حرسص امدنع ،نوبت

رياني ‘ ةينطولأ ةفاحسصلأ نع Úلث‡ عم
ىلع دقاح يبول اسسنرفب دجوي““ هنأأ0202
.““رئأز÷أ
ءاقل لÓخ ،ثد– دق نوبت ديسسلأ ناكو

هذ-ه ن-ع ،““ورا-غ-ي-فو-ل““ ةد-ير-ج-ب ه-سصخ
سسيئرلأ نأاب ام-ي-سس’ أد-كؤو-م ،تا-ي-بو-ل-لأ

+ةركأذلأ+ لكسشم ل-ح لوا-ح-ي““ نو-كرا-م
Úب ة-م-ئا-ق-لأ تا-قÓ-ع-لأ د-سسف--ي يذ--لأ
لكسشيو موهفم Òغ انايحأأ نوكي .نيدلبلأ
لبق نم ة-ف-ي-ن-ع تا-م-ج-ه لfi ا-نا-ي-حأأ
ديري يبول كانه (...) ةيوق د-ج تا-ي-بو-ل
دوقفŸأ سسودرفلاب ملحيو ماقتن’أو رأاثلأ
(...)““.

يشسنرفلا رامعتشس’ا يدج‡ راشصح مغر

 مدقتت ةركاذلا ةلأاصسم
مجح نم هلمح امو يرامعتشس’ا يشضاŸاب فاÎعÓل اشسنرف لخاد نم تاوشصأا هيف حدشصت يذلا تقولا ‘
ةرادا ىلع نورشصي ن‡ ديدعلا كانه نإاف ,ةيناشسن’ا دشض اهتفÎقا يتلا مئار÷ا و فنعلا نم لئاه
اشسنرف ‘ ةدششب هب ديدنتلا ” ام وهو ““رامعتشس’ا تايباجيا زاربا““ Úلواfi فينعلا يشضاŸا اذهل مهرهظ

.كاذنآا

:ناشسح نوعمر ثحابلا ،رامعتشسÓل ةدج‡ تاحيرشصتب راŒ’ا سسيراشسوا ةثرو لشصاوي اميف

نابول نيرام ةبعل ‘ اوصضوخي ’أا Úيرئاز÷ا ىلع
لبقتصسŸا وحن مدقتلا بورد ةرانإ’ لعصشŸا لمح ءششنلا قتاع ىلع ـ

،ناسسح نوعمر ،خرؤوŸأو ثحابلأ اعد ^
ةب-ع-ل ‘ سضوÿأ مد-ع ¤إأ Úير-ئأز÷أ
ي-ن-ي-م-ي-لأ ي-سسنر-ف-لأ بز◊أ ة-سسي--ئر
ـب أر-كذ-م ,نا-بو-ل ن-يرا-م ،فر-ط-تŸأ
‘ يسسنر-ف-لأ را-م-ع-ت-سس’أ ““ة-عا-ظ-ف““
.رئأز÷أ
،لوأ’أ سسمأأ ،نو--ع--مر د--ي--سسلأ لا--قو
ةيلوأ’أ يلعف ةدر تناك لا◊أ ةعيبطب““

fiبجي هيلع و .اه-تا-ح-ير-سصت-ل ةر-ق-ت
لوا– نا-بو-ل ن-يرا--م نأأ ¤أ ةرا--سش’أ
و بناجأÓل ةيداعŸأ راكفأ’أ Úب جزŸأ
’ اهيديؤو-م ىد-ل را-م-ع-ت-سسÓ-ل Úن◊أ

Úن◊أ““ ةركف نونبتي نيذلأ ء’ؤوه اميسس
نم ماقت-ن’أ و ““ة-ي-سسنر-ف-لأ ر-ئأز-ج-ل-ل
هوغيسستسسي ⁄ يذلأ رئأز÷أ لÓ-ق-ت-سسأ

تأذ ‘ ,Úيرئأز÷أ ايعأد ,““نآ’أ د◊
ة-ب-ع-ل ‘ سضوÿأ مد-ع““ ¤أ ,قا-ي--سسلأ
.““فرطتŸأ Úميلأ

بزح ةسسيئر تا-ح-ير-سصت سصو-سصخ-بو
رامعتسس’ ةدجمŸأ فرط-تŸأ Úم-ي-لأ
و-هو ،نو-ع-مر ذا-ت-سس’أ ىر-ي ,ر-ئأز÷أ
ثح--ب--لأ ز--كر--م ‘ كرا--سشم ثحا--ب
ةيفاقثلأ و ةيعامتج’أ ايجولوبوÌنأÓل
نا-بو-ل ن-يرا-م نأ ،(كسسأر-ك) نأر-هو-ب
Ìكأ بز◊أ ‘ اهيديؤوŸ““ اهمÓك هجوت

.““Úيرئأز÷أ ¤إأ هنم
ىظحي يذلأ نزولأ ¤إأ هنم ةراسشأ ‘و
ة-ي-سسا--ي--سسلأ ة--حا--سسلأ ‘ بز◊أ ه--ب
دكأ ,يسسنرفلأ ماعلأ يأأرلأو  ةيسسنرفلأ
فلتfl نإاف امومع““ هنأ نوعمر ديسسلأ
نيدقعلأ لÓخ ةمظ-نŸأ تا-با-خ-ت-ن’أ
عمجتلأ بزح اهلÓخ عاطتسسأ نيÒخأ’أ
tnemelbmessaR) ي----ن----طو----لأ
lanoitan) إأ02 ةبسسن ىلع لوسص◊أ¤
دكؤوي ام وهو تأوسصأ’أ نم ةئاŸاب52
نإأو ىتح Úبخانلأ دسش◊ ةيقيقح ةردق

05 تيوسصتلأ نع عانتم’أ ةبسسن تقاف
م-ئأو-ق ‘ Úل--ج--سسŸأ ن--م ة--ئاŸا--ب
.““تاباختن’أ
‘ ،نا-سسح نو-ع-مر ثحا-ب-لأ فا--سضأأو
نأ  ،ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ ةلا-كو-ل ح-ير-سصت
⁄اعلأو اسسنر-ف ‘ فر-ط-تŸأ Úم-ي-لأ““
طا-سسوأ’أ ‘ ه-يد-يؤو-م د-سشح-ي هر-سسأا-ب
ÚنيدتŸأو ÚنسسŸأ ىد-لو ة-ظ-فاÙأ
نكل و خلأ ةسشمهŸأ ىرقلأو  ÚبسصعتŸأ
با-ب--سشلأ ىد--ل Òث--ك--ب ل--قأ ة--ف--سصب
Úم-ي-لأ د-جأو-ت-ي ا-م-ك  ،““Úم-ل-ع-تŸأو
يتلأ لظلأ قطانم““ ‘ اسضيأ فرطتŸأ
ةيعامتج’أ تامدÿأ ةسشاسشهب زي-م-ت-ت
نأ املع ““ةيعا-ن-سصلأ ل-كا-ي-ه-لأ سصق-نو
ركفل-ل Ó-قا-ع-م تنا-ك ق-طا-نŸأ هذ-ه““
.““يراسسيلأ
Úسضرا-عŸأ ع--سسو ‘““ ه--نأأ ¤أ را--سشأأو
درأوم ىلع لوسص◊أ فرطتŸأ Úميلل

لك طابحإ’ ع-م-تÛأ م-سضخ ‘ ة-ما-ه
fiي-ن-طو-لأ ع--م--ج--ت--لأ بز◊ ة--لوا

ء’ؤوه نم أÒث-ك نأأ أر-كذ-م ,““ا-سسنر-ف-ب
ت’ا--غ--سشن’ نو--ت--سصن--ي Úسضرا--عŸأ
ةفسضلأ بوعسشو ىمأدقلأ نيرمع-ت-سسŸأ
نأأ ¤إأ ددسصلأ أذه-ب ا-ي-عأد ,ة-ي-بو-ن÷أ
هذ-ه ¤إأ ““تسصن-ي ن-م ن--ح--ن نو--ك--ن““
.فأرطأ’أ

 لÓتحÓل عششبلا هجولا
نم ةدا-ق42 تا-فر عا-جÎسسأ نأا-سشبو

لÓ-ت-ح’أ د-سض ة-ي-ب-ع-سشلأ ة-موا--قŸأ
ة-ع-ما-ج-ب ذا-ت-سسأ’أ Èت-عأ ,ي-سسنر-ف-لأ
جرخت يتلأ ,مجام÷أ هذه““ نأأ2 نأرهو
هجولاب انركذت ا‰إأ ,نايسسنلأ ةرئأد نم
نايك زه ام و-هو  ,““لÓ-ت-حÓ-ل ع-سشب-لأ
ام ردق-ب ا-سسنر-ف-ب فر-ط-تŸأ Úم-ي-لأ
ن-م Òب-ك دد--ع د--جأو--ت--ل ز--ئ--م--سشي
تأرمعتسسم ن-م ن-يد-فأو ن-ير-جا-هŸأ

.ةÁدق
¤إأ ي-ع-ما÷أ ذا-ت-سسأ’أ ا-عد ،أذ-ك--هو
يوبرت ل-ك-سشبو ا-مود ا-ن-با-ب-سش Òكذ-ت““

اسسنرف اهتفÎقأ يت-لأ م-ئأر÷ا-ب ي-كذو
ىل-ع Úير-ئأز÷أ د-سض ة-يرا-م-ع-ت-سس’أ
,عسسوأأ لكسشب ةيرسشبلأ دسضو سصوسصÿأ

¤إأ رظنلأ ىلع بابسشلأ ثح ةرورسض عم
.““لبقتسسŸأ
وعدم خيراتلأ سسايق-م““ نإا-ف ›ا-ت-لا-بو
‘ ما-ه-سسإÓ-ل ى-سضم تقو يأأ ن--م Ìكأأ
ةرور-سضب ةر-كأذ-لأ ظ-ف-ح بجأو ط--بر
د‹ أوعن-سص ن-م ق-ح ‘ فأر-سشت-سس’أ
Òبعت دح ىلع ,““لايجأ’أ Èع رئأز÷أ
ىلع عقي““ هنأأ أÈت-ع-م ,نو-ع-مر د-ي-سسلأ

بورد ةرانإ’ لعسشŸأ لمح ءسشنلأ قتاع
ىلع أددسشمو ,““لبقتسسŸأ وحن مدقتلأ

حبنت بÓكلأ““ ةلوقم نوكت ’أأ ةرورسض
 .فوجأأ راعسش در‹ ““Òسست ةلفاقلأو

رئاز÷ا ‘ رامعتصس’ا ثرإاو اصسنرف
‘ أولتُق Óتاق-م42 تافر ا-سسنر-ف تدا-عأأ ^
‘ ةيسسنرفلأ ةيرامع-ت-سس’أ تأو-ق-لأ ة-موا-ق-م
ء’ؤو-ه .ر-سشع ع-سسا-ت-لأ نر-ق-لأ نا-بإأ ر-ئأز÷أ
ي-ع-ي-ب-ط-لأ م-ه-ق-ح ن-م أو-مر-ُح نو-ل-تا-قŸأ
ماع071 ن-م Ìكأ’ أو-ن-فد-ي نأأ ‘ Êا--سسنإ’أو

فحت-م ة-قورأأ ى-ف م-ه-م-جا-م-ج تل-ظ ثي-ح
حيحسص .سسيراب ةيسسنرفلأ ةمسصاعلاب ناسسنإ’أ
،Úير-ئأز÷أ Úموا-قŸأ م-جا-م--ج ةدا--عإأ نإأ
اسسنرف ‘ ةمكا◊أ ةبخنلأ نم افأÎعأ لكسشي
ي-سسنر-ف-لأ ف-قوŸأ ل-ظ-ي ن-ك-ل ،ي-سضاŸا--ب
ن---ع ا---ي---م---سسر رأذ---ت---عإÓ---ل سضفأر---لأ
لا----مآ’ ا----ب-----يfl (2691-0381)رامعتسسإ’أ
ثأÒم نم نوناعي أولأزام ن-يذ-لأ Úير-ئأز÷أ
ةيداŸأو ةيونعŸأ اهراثآاب ةيرامعتسس’أ ةبق◊أ
.ةيقÓخأ’أو

وÙأ وأأ نايسسنلأ ىلع ىسصعتسسي ثأŸÒأ أذه
ىذلأ يرئأز÷أ بعسشلل ةيعم÷أ ةركأذلأ نم
تعونت مسشاغ لÓتحأ نم اماع231 ةليط ىناع
سشيمهتلأو راقتحإ’أو بيذع-ت-لأ لا-ك-سشأأ  ه-ي-ف
نكÁ يتلأ ةيعا-م÷أ ح-بأذŸأو ة-ير-سصن-ع-لأو
دسض مئأرجو برح مئأرج اهنأاب زايتماب اهفسصو
.ةيناسسنإ’أ

ا-سسنر-ف د-ي-نŒ و-ه م-ئأر÷أ هذ-ه زر--بأأ ن--م
¤وأ’أ Úت-يŸا-ع-لأ Úبر◊أ لÓ-خ يرا-ب-جإ’أ
لباقم اهسشيج ‘ Úير-ئأز÷أ فآ’أ ة-ي-نا-ث-لأو
ام وهو  ,ةلماكلأ ةنطأوŸأ مه-ح-نÃ ا-هدو-عو
عن“ يتلأ7091 ياه’ ةيقافتأ عم سضرا-ع-ت-ي

Œأ نا-ك--سس د--ي--نŸل تأر-م-ع-ت-سس-Óسضأر-غأ
كلذ ىلع افطع .ةقاسشلأ لامعأ’أو ةيركسسعلأ

ةيسسنرفلأ ةيسسن÷أ حنم ““ويÁرك موسسرم““ نإاف
ي-ق-ب Úح ‘ ،ط-ق-ف دو-ه-ي-لأو Úي--بوروأÓ--ل
›ا-هأ’أ““ ة-نا-خ ‘ - Úم--ل--سسŸأ -نور--خآ’أ
. ““ ÚيلÙأ
عم ةيناثلأ ة-يŸا-ع-لأ بر◊أ ءا-ه-ت-نأ بكأو-ت و
‘ رامعتسسإ’أ اهبكترأأ يتلأ عئاظفلأ Èكأأ ىدحأ

هقحب ابلاطم جرخ ىذلأ يرئأز÷أ بعسشلأ قح
فيطسس ندÃ و-يا-مÒ ‘ 8سصŸأ ر-ير-ق--ت ‘

لباق لÓتح’أ سشيج نأأ ’أ ,ةطأرخو ةŸاڤو
ة-يرو-ف-لأ تا-مأد-عإ’ا-ب تأر--ها--ظŸأ هذ--ه
فلأأ54 هءأرو اكرات ،يسشحولأ عمقلأو رزاÛأو
اهدروي يتلأ ماقرأ’أ بسسحب  ير-ئأز-ج ل-ي-ت-ق
ا-ه-ب لز-ن-ت ي-ت-لأو نو--ير--ئأز÷أ نو--خرؤوŸأ
Ú 51ب ام ¤إأ ةيسسنرفلأ ةيمسسرلأ تأريدقتلأ
لك ‘ اهفسصو نكÁ ا‡ ,يرئأزج فلأأ02و
.رئأز÷اب يسسنرفلأ ““تسسوكولوهلأ““ ـب لأوحأ’أ
ىلع يسسنرفلأ رامعتسسإ’أ مئأرج عسشبأأ نأأ ’أ
‘ ة---يوو---ن براŒ ءأر---جإأ ي---ه قÓ---طإ’أ
›ودلأ مخزلأ ناك تقو ‘ رئأز÷أ ةرمعتسسŸأ
تنلعأأ لعفلاب و ةيوونلأ براجتلأ دسض  دعاسصتي
تاي’ولأ) كأدنأأ ىمظ-ع-لأ ة-ثÓ-ث-لأ نأد-ل-ب-لأ
ق-با-سسلأ ي--تا--ي--فو--سسلأ دا–’أ ،ةد--ح--تŸأ
براجتلأ رظ-ح8591 ماع ‘ (ا-ي-نا-ط-ير-بو
تمدقأأ كلذ نم مغرلأ ىلعو .ةيو÷أ ةيوونلأ

ةيوونلأ براجت-لأ ن-م ة-ل-سسل-سس ى-ل-ع ا-سسنر-ف
. موينأرويلأو موينوتولبلأ ل-با-ن-ق مأد-خ-ت-سسإا-ب
ىلع0691 ريأÈف31 ‘ ¤وأ’أ ةبرجتلأ تناكو
ةظ-فاfi ‘ نا-قر ة-ن-يد-م ن-ع م-ك (06) دع-ب
تأرم ثÓث اهتوق ‘ لداعت اهنإأ لاقيو ،رأردأأ

ةنيدم ىلع تيقُلأأ يتلأ ةيوونلأ ة-ل-ب-ن-ق-لأ ةو-ق
ةثÓث ¤وأ’أ ةبرج-ت-لأ تب-ق-عأأو .ا-م-ي-سشوÒه

Œليربأأ1) سضي--بأ’أ عو--بر÷أ :ىر--خأأ برا
(È 0691مسسيد72) رمح’أ عوبر÷أ ، (0691
.(1691 ليربأأ52) رسضخأ’أو

‘ ةيسسنرفلأ ةيوونلأ براجتلأ““ باتك سضرعيو
فيك  ““تأداه-سشو ثو-ح-بو تا-سسأرد :ر-ئأز÷أ

فأدهأاك ÚيلÙأ ناكسسلأ نويسسنرف-لأ ر-َخ-سس
مجانم ‘ لمعلأ ةج-ح-ب ة-يوو-ن-لأ برا-ج-ت-ل-ل
نودتري نويسسنرفلأ دون÷أ ناك امنيبو بهذلأ

ناكسسلأ ىدل رفوتي ⁄ ,ةسصاخ ةيقأو سسبÓم
نأأ كلذ نم عظفأ’أو .ةيداعلأ مهتسسبلأأ ىوسس
ءأدترأ ىلع ÚيلÙأ ناكسسلأ نويسسنرفلأ Èجأأ

نكَمُت ةيلسسلسست اماقرأأ لم– ةيندعم تأدÓق
عاع-سشإ’أ را-ثآأ سسا-ي-ق ن-م Úسسنر-ف-لأ ءأÿÈأ

““زورح““ اهنأاب ءاطسسبلأ ناكسسلأ Úمهوم مهيلع
.عاعسشإ’أ رسش مهيقت

يسسنرفلأ بتا-ك-لأ Òسشي قا-ي-سسلأ سسف-ن ى-فو
ةيوونلأ براج-ت-لأ““ ه-با-ت-ك ‘ و-ل-يرا-ب و-ن-ير-ب
رامعتسسإ’أ تاطلسس نأأ ″6691 -0691 ةيسسنرفلأ
يرئأز-ج ف-لأأ24 تمدخت-سسأ ة-ي-سسنر-ف-لأ

اهلبانق ¤وأأ اهÒج-ف-ت ‘ ““براŒ نأر-ئ-ف»ك
Úيسسنرفلأ ّنأأ و رئأز÷أ ءأر-ح-سص ‘ ة-يوو-ن-لأ
عيونتو بيرجتلأ اياحسض نم را-ث-كإ’أ أود-ّم-ع-ت
رسشبلأ ةمواقم ىوتسسم ىلع فوقولل ،ةسسبلأ’أ
.ةفلتfl تافاسسم ىلع ةيوونلأ تا-عا-ع-سشإÓ-ل
ةيلاع ةجرد ¤وأ’أ ةيوونلأ ةبرجتلأ تلت دقلو
¤أ تلسصو ءأدوسس ةمامغ ةروسص ‘ ثولتلأ نم
ءأدوسس راطمأأ تطقسس مث ,داسشت ةمسصاع يماين

مويلأ ىفو لاغتÈلأ بونج ,0691ريأÈف61 ‘
ةيبلسسلأ راثآ’أ روسصت نكÁو !نابايلأ ىلع ›اتلأ
ىذلأ -ناكسسلأ ىلع طقف سسيل ثول-ت-لأ أذ-ه-ل
عاعسشإÓل مهنم نو-ي-ل-م2 بر-ق-ي ا-م سضر-ع-ت
تابنلأ ىلع اسضيأأ نكلو -ةيوون-لأ تا-يا-ف-ن-لأو
.ماع لكسشب ةئيبلأو نأوي◊أو
اغأورم يسسنرفلأ فقوŸأ لأزي’ ،أذه لك عمو

Œثيح رامع-ت-سسإ’أ ن-ع رأذ-ت-عإ’أ ة-ي-سضق ها
رأذعأ’أ قÓتخأ ‘ نويسسنرفلأ ءاسسؤورلأ رمتسسأ
نع رأذتعإ’أ بجأو نم تÓفإÓل تأريÈتلأو

مهرخآأ ناكو ة-يرا-م-ع-ت-سسإ’أ ا-سسنر-ف م-ئأر-ج
نع ايمسسر أرأذتعأ مد-ق-ي ⁄ ىذ-لأ ““د-ن’و-ه““
ماظن هنأاب رقأأ ناك نأو يسسنرف-لأ را-م-ع-ت-سسإ’أ

ماع ‘ رئأزجلل هترايز ءانثأأ لداع Òغو دبتسسم
رئأز÷أ رأز يذلأ ““يزوكراسس““ ه-ق-ب-سسو2102
ءاطخأأ نع ًاسضيأأ رأذتعإ’أ سضفرو ،7002 ةياهن

’““ ةيسسايسس عبتأ ىذلأ نوركام مهرخآأو هÒغ
،ايقيرفأأ ‘ اسسنرف خيرات نع ““رأذتعإأ ’و راكنإأ
ليم– مدعو يسضاŸأ ةحفسص يط ¤إأ ايعأد
!هدأدجأأ اهفÎقأ بونذ ةيلا◊أ لايجأ’أ
ىلع نويسسنرفلأ نويسساي-سسلأ سضع-ب ر-سصيو ل-ب
نمو يراسضح لعف ر-ئأز÷أ لÓ-ت-حإأ را-ب-ت-عأ
““نويف أوسسنأرف““ يسسنرفلأ Úميلأ لث‡ مهزربأأ
ترسشن ةيرامع-ت-سسإ’أ ا-سسنر-ف نأأ م-عز-ي ىذ-لأ
- ةيقيرفإ’أ اهتأرمعتسسم ‘ رسضحتلأو ةفاقثلأ

ةناهإأو ,رامعتسسإ’أ عئاظ-ف-ل ح-سضأو نأر-ك-ن ‘
ةركأذ وfiو بÓتسسإ’ ةلواfiو هاياحسضل ةغلاب
نوركام  نأأ ةيرخ-سسل-ل ÒثŸأ ن-مو .بو-ع-سشلأ
ىلع يقÓخأ’أ عباطلأ ءافسضإأ نع ًأÒثك ملكتي
هب موقت نأأ نكÁ ام ةاعأرم ةرورسضو ةسسايسسلأ
كهتنت نأأ نود ماعلأ حلاسصلأ لجأأ نم ةطلسسلأ

Èتعُي  ’أ .ةيقÓخأ’أ ئدابŸأ فرظ يأأ ت–
لم–و رامع-ت-سسإ’أ ن-ع ي-م-سسر-لأ رأذ-ت-عإ’أ

اب-ل-ط-م ه-ن-ع سضيو-ع-ت-لأو أا-طÿأ ة-ي-لوؤو-سسم
نم ررحتلأو يسسآاŸأ زواجتل ايناسسنأو ايقÓخأأ

؟ءأدوسسلأ هتاحفسص يطو يسضاŸأ دويق
Òنم زيزعلا دبع ةزيزع .د

ةيرصصم ةبتاك
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ةيدوعسسلا ةمجÎلاو رسشنلاو بدألا ةئيه همظنت يسضاÎفا يراوح ءاقل ‘

ةباتكلأ ¤أ انوروك نم تبره..جرعألأ ينيسسأو
^ Œقفخأأ يذلأ نأديز يجروج جذو‰أأ نم جورخ ةيخيراتلأ ةيأورلأ ‘ يتبر

تفاسضتسسا ايسضاÎفا ايراوح ءاقل ،سسمأا لوأا ءاسسم ،ةيدوعسسلا ةمجÎلاو رسشنلاو بدألا ةئيه تمظن
نم ةلسسلسس نمسض كلذو ،يÒسضÿا بنيز ةروتكدلا هترادأاو ،جرعألا ينيسساو ،يرئاز÷ا يئاورلا هيف
.Úعوبسسأا ىدم ىلع ةئيهلا اهمظنت ةيسضاÎفلا ةيراو◊ا تاءاقللا

ي-ن-ي-شساو ،ير-ئاز÷ا ي-ئاور-لا ف-ششك ^
¤إا انوروك ةحئاج نم بره هنأا  ،جرعأ’ا
ةليشسو هل ةبشسنلاب تحبشصأا يت-لا ة-با-ت-ك-لا
ىدحإا ‘ سشي-ع-ي نا-ك ا-مد-ن-ع ،ةا-ي-ح-ل-ل
ءارم-ح ة-ق-ط-ن-م-ك ة-ف-ن-شصŸا ق-طا-نŸا
أا÷ هنأا انيبم ،سسيراب ،ةيشسنرفلا ةمشصاعلاب
موقيل ،قلقلا نم بورهلل ةقيرطك ةباتكلل
هتحفشص ‘ ةياورلا نم ءزج رششنب ًايعوبشسأا
ل--شصاو--ت--لا تا--شصن--م ى--ل--ع ة--شصاÿا
ليشصافت هروهمج عم سشقانيو ،ةيعامتج’ا

.هرششن ” ام
ناك امدن-ع ه-ت-ياد-ب ن-ع جر-عأ’ا ثد–و
سسرادم ىدحإا ‘ ةيبرعلا ة-غ-ل-لا م-ل-ع-ت-ي
ىلع هتدج هتعجشش اميف ،Ëر-ك-لا نآار-ق-لا
زازتع’او ةيبرعلا ةغللا ةشساردو ق-م-ع-ت-لا
ةغللاب ةباتكلا Úب قرفلا نأا ¤إاً اÒششم ،اهب
وه ةيشسنرفلا لثم ىرخأ’ا تاغللاو ةيبرعلا
يذلا سصاÿا اهŸاع اهنم ةدحاو لكل نأا
نم هيف ام لبقتي نأا بتاكلا ىلع بجوي
كانه نأاً ادكؤوم ،ةباتكلل ةقيرطو بولشسأا
وه امف ،ةغل لكل ةيوغللا ىنُبلا ‘ افÓتخا

غاشستشسم Òغ نوكي دق بعشش دنع لوبقم
.نيرخآا دنع
ة-ي-لا-ك-ششإا ¤إا جر-عأ’ا ي-ئاور-لا قر-ط-تو
ءابدأ’ا سضعب دمتعا يتلا ةيخيراتلا ةباتكلا

ةيفطا-ع-لا سصشصق-لا سضع-ب ما-ح-قإا ى-ل-ع
فدهب ةيخيراتلا ثاد-حأ’ا قا-ي-شس ن-م-شض
نأا لبقي ’ هنأاً ادكؤوم ،بابششلا ءارقلا بذج

ثد-ح-ل-ل ةد-حاو ة-ياور ى-ل-ع د--م--ت--ع--ي
وأا تشس نم Ìكأا نع ثحبلا لب ،يخيراتلا

ةيؤورلا ةغايشصب اهدعب موقيل ،تاياور عبشس
ةزئاجب زوفي هلعج ام اذهو ،اهديري يتلا
،7002 ماع ¤وأ’ا ةرودلا ‘ دياز خيششلا

نأا ةياورلاب سصاÿا ر-ير-ق-ت-لا ر-كذ ثي-ح
ةدام خيراتلا نم لعجي نأا عاطتشسا بتاكلا
.ةيبدأا
تا-قا-ي-شسلا ل-خاد-ت ةرور--شض ¤إا را--ششأاو
ةباتك ‘ ةيناشسنإ’ا براجت-لاو ة-ي-فا-ق-ث-لا
‘ ه-ت-برŒ اÈت-ع-م ،ة-ي-ئاور-لا لا-م-عأ’ا
نم جورخلل ةلواfi ةي-خ-يرا-ت-لا ة-ياور-لا
دعب ،قفخأا يذلا ناديز يجروج جذو‰أا

نوكتل اهدروأا يتلا ةيفطاعلا ةشصقلا ةبلغ
““خيراتلا““ ةيشساشسأ’ا ةيشضق-لا ¤إا ا-ط-ي-شسو

نأاب ادكؤوم ،سشماهلا وحن Òخأ’ا حايزناو
ةيخيراتلا ةداŸا عشضو ‘ لثمتي يدحتلا

.ةيبدأا ةغايشصو قايشس ‘
فششكب ةيشسمأ’ا جرعأ’ا يني-شساو م-ت-ت-خاو
نأا دع-ب ة-ي-ئاور-لا ة-با-ت-ك-لا ‘ ه-تا-نا-هر
نئاك اهرابتعاب ةغللا فيظوت :‘ اهزجوأا

ةف-عا-شضم دو-ه-ج لذ-بو ،ل-عا-ف-ت-م ي-ح
ههبششت ’ ىتح هتيشصخشش نع اهيف لشصفني

دايطشصا ¤إا ةفاشضإ’اب ،ةيئاورلا هلامعأا ‘
تاعوشضوŸا لÓظ ىلع ليوعتلاو راكفأ’ا

،نورخآ’ا هيلإا تفت-ل-ي ⁄ ا-م قا-ط-ن-ت-شس’
ل-ما-ك-ب ة-ياور-لا ⁄او-ع ي--شصق--ت اÒخأاو
ادهششتشسم ،اهيف عورششلا لبق اه-ل-ي-شصا-ف-ت
ةنشس ةرداشصلا ““ي-م““ ة-ياور ‘ ه-ت-بر-ج-ت-ب
ةبيدأ’ا ةبرŒ نع اهيف يكحي يتلاو ،7102
‘ ةليلو ةليل ةئامثÓث»و ةدايز يم ةينانبللا

.““ةيروفشصعلا ميحج
،هقبشس يذلا يشسيشسأاتلا لي÷ا فÓخ ىلع
Úتغللاب بتكي يذلا ،ينيشساو لامعأا يمتنت
ةديد÷ا ةشسردŸا ¤إا ،ةيشسنرفلاو ةيبرعلا
لب ،تباثو دحاو لكشش ىلع رقتشست ’ يتلا
ةديد÷ا ةيÒبعتلا اهلبشس نع امئاد ثحبت
زهو ةغ-ل-لا ى-ل-ع دا÷ا ل-م-ع-لا-ب ة-ي◊او

تشسيل ،ىنعŸا اذهب ةغللا نإا .اهتا-ي-ن-ي-ق-ي
مئاد ثحب اهنكلو ارقتشسمو اًزهاج ىطعم
.رمتشسمو
ةيديدجتلا ةيبيرجتلا ينيشساو ةوق نمكتو
ً’دج تراثأا يتلا هتياور ‘ حشضاو لكششب
ديدعلا ‘ مويلا ة‹ŸÈاو ،اÒًبك ًايدقن

ةعباشسلا ةليللا““ :⁄اعلا ‘ تاعما÷ا نم
““ة-ياŸا ل-مر““ :ا-ه-يأاز-ج-ب ““ف-لأ’ا د--ع--ب
اهيف رواح دقف .““ةيقرششلا ةطوطıا»و
خيراتلا ديدرت عقوم نم ’ ،ةليلو ةليل فلأا
ةبغرلا سسجاه نم نكلو ،سصنلا ةداعتشساو

ةعئاشضلا ةيدرشسلا د-ي-لا-ق-ت-لا دادÎشسا ‘
تعنشص يت-لا ة-ي-ل-خاد-لا ا-ه-م-ظ-ن م-ه-فو
ة-م-ظ-عو ا-ها-ن-غ ‘ ة-ي-بر-ع-لا ة-ل-يıا
.اهحاتفنا
نم ةلشسلشس نمشض ي-تأا-ي ءا-ق-ل-لا نأا ر-كذ-ي
ي-ت-لا ة-ي-شضاÎف’ا ة-يراو◊ا تاءا-ق--ل--لا
ةمجÎلاو رششنلاو بدأ’ا ةئي-ه ا-ه-م-ظ-ن-ت

فيشضتشستو ،يرا÷ا ة-ي-ل-يو-ج81 ى-ت-ح
ÚفقثŸاو نيركفŸا نم ة-ب-خ-ن ا-ه-لÓ-خ

نوؤوشش ‘ مهرواحتل ،برعلاو Úيدوعشسلا
ةانقلا Èع ةرششابم ثبتو ،ةعونتم ةيفاقث
. بويتوي عقوم ‘ ةفاقثلا ةرازول ةيمشسرلا

تلاكو /م.م ^

وزو يزيت ‘ هنامثج يروُو
يلكآأ دمÒ fiخلب نانفلأ نوعدوي نويرئأز÷أ

عدو ،ر-عا-ششŸا ة-شضي-ف-ت-شسم تارا-ب--ع--ب
يعامتج’ا لشصاوتلا لئاشسو ومد-خ-ت-شسم
دمÒ fiخلب ،يلئابقلا رولك-ل-ف-لا ي-ن-غ-م
ىلعأ’ا قيفرلا راوج ¤إا لقتنا يذلا ،يلكأا
96 زهان رمع ن-ع ي-شضاŸا ة-ع-م÷ا مو-ي
بشسح ،سضرŸا عم ليوط عارشص دعب ةنشس
،يلكأا دنÒ fiخلب موحرŸا ناكو .هبراقأا
أادب دق ،(وزو يزيت) ةميجوب نم ردحنŸا

Úح تاينيتشسلا ةيادب ‘ ي-ن-ف-لا هراو-ششم
Úنغملل ة-شصشصfl ة-ي-عاذإا ة-شصح ‘ زر-ب
موحرŸا كاذ-نآا ا-ه-ط-ششن-ي نا-ك ،ةاو-ه-لا

.مادخ فيرششلا
نأا لبق ة-ناو-ط-شسأا لوأا ل-ج-شس ،3791 ‘و
ثيح اشسنرف ¤إا تاونشس ةشسمخ دعب رداغي
يهو ’ا هي-نا-غأا ر-ه-ششأا ن-م ةد-حاو ف-لأا
موحرŸا كرتو .““›ادوفأا دن-ح يد-ي-شسأا““
لوانتت يتلا Êاغأ’ نم ايرث Óجشس Òخلب
نطو-لاو ى-ف-نŸا ا-يا-شضق سصا-خ ل-ك-ششب
نانفلا ةزانج تع-ي-ششو .ةأارŸاو ة-يو-ه-لاو

لامشش ،ةميجوب ةÈقÃ سسمأا لوأا ةÒهظ
.هبراقأا بشسح ،وزو يزيت قرشش

 ث.ق ^

ةيخيرات تايسصخسشل ءاسسأا هنأا Úمعاز

ءاسضقلل راتıأ رمع مليف يجتنم نورجي نويبيل نوبختنم
سسلÛا عفر ،هشضرع نم تاون-شس د-ع-ب
ىوعد ،ةيبيللا نايرغ ة-ن-يدÃ يد-ل-ب-لا

رم-ع““ م-ل-ي-ف ي-ج-ت-ن-م د-شض ة-ي-ئا-شضق
ىوعدب ،هجاتنإا ‘ كراشش نمو ““راتıا
نا-ير-غ ة-ن-يدŸ ةر--ششا--بŸا ةءا--شسإ’ا““

.““اههيوششتو
نايرغ ةنيدÃ يد-ل-ب-لا سسلÛا ر-ششنو

دكأا انايب ““كوبشسيف““ ‘ هتح-ف-شص ى-ل-ع
‘ تر-ششا-ب نا-ير-غ ة--يد--ل--ب نأا ه--ي--ف
د-شض ة-ي-ند--م ىو--عد ع--فر تاءار--جإا““

كراشش نمو ““راتıا رمع““ مليف يجتنم
ةرششا-بŸا ةءا-شسإ’ا بب-شسب ،ه-جا-ت-نإا ‘
Ÿدحأا هيوششت و ا-ه-ل-هأاو نا-ير-غ ة-ن-يد

ةفورعŸا ةيبيللا ةيشسايشسلا تايشصخششلا
وهو ،نايرغ ةنيدم بقل لم-ح-ي يذ-لاو
ام قفو ،““Êايرغلا دمح اششاب فراششلا““
لوأا حا-ب-شص ،مو-ي-لا ا-ي-شسور ع-قو-م دروأا
نع نا-ي-ب-لا ‘ سسلÛا بر-عأاو .سسمأا
‘و ““يبيللا ءاشضقلا ‘ ةيلا-ع-لا ه-ت-ق-ث““

،““Êايرغلا اششاب فراششلل رابتع’ا هدر““
‘““ Êايرغلا رهظأا مليفلا نأا ¤إا تفلو
رداشصŸا لك فÓخ ىلع ،ةنايخ عشضوم
هرود تبثت يتلا ة-قو-ثوŸا ة-ي-خ-يرا-ت-لا
دششان امك .““يبيللا داه÷ا ‘ يخيراتلا
تاداهشش وأا قئاثو هيدل نم لك““ سسلÛا
ىتح ةيدلبلل اهمدقي نأا ةيشضقلا معدت
هيوششتلاو ملظلا اذه ع-فر ن-م ن-ك-م-ت-ت
.““ابيرقت اماع04 نم Ìكأ’ دتما يذلا
مليف وهو ،““راتıا رمع““ مل-ي-ف ج-ت-نأاو
ةلوطب نم ،1891 ةنشس ،يخيرات يمحلم
رود ءادأا-ب ما-ق يذ-لا ،ن-يو-ك Êو--ط--نأا
ةبراfi ‘ راتıا رمع يبيللا دئاقلا

ليبق لتÙا ›اطيإ’ا ينيلوشسوم سشيج
جارخإا نمو ،ةي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊ا
ى-ف-ط-شصم ل-حار--لا يرو--شسلا جرıا
نويلم53 ›اوح هتينازيم تغلبو ،داقعلا
.كاذنآا يكيرمأا ر’ود

ث.ق ^

،رونŸ ءامشسأا ،ةيبرغŸا ةنا-ن-ف-لا تر-ششن^
،““مارغتشسنا““ عقوÃ اهتحفشص ىل-ع ة-ن-يود-ت
Óشسارم لمعي يرئاز-ج ‘ا-ح-شص ى-ل-ع ادر

Ÿا-ن-ب-ل ع-قوÊ، اهروشص ىدحإا ىل-ع ق-ل-ع،
يب قيلي له““ ةرابع ةقر-شسب ا-ها-يإا ا-م-ه-ت-م
مÓحأا““  ةيرئاز÷ا ةب-تا-ك-لا ن-م  ““؟دو-شسأ’ا

:““رونŸ““ ةنيود-ت ‘ تءا-جو .““ي‰ا-غ-ت-شسم
ةقراشسب ينتعن يذلا يفحشصلا ¤إا ةلاشسر““

فشسÓٔل سضعبلا““ :““› قيل-ي دو-شسأ’ا““ ةرا-ب-ع
uدو-لا ِحور ِسسف-ن ن--ع نوÈع--ي ’ د--يد--ششلا
بعششلا اهنع رّبع اŸاط-ل ي-ت-لا ة-ب-ي-ط-لاو
هتّؤخا ىلع دٔكوي يذلا بعششلا ،يرئاز÷ا
.““يبرغŸا بعششلا هاŒ ةمئادلا
⁄““ اهمهتم نأا ةيبرغŸا ةنا-ن-ف-لا تفا-شضأاو
نم نٔا-ك ،ة-قر-شسلاو سسا-ب-ت-ق’ا Úب ز-ي-م-ُي
‘ ةيقوذ ةلٔاشسم نع Èعيل ًةلمج ل-م-ع-ت-شسا
نٔا ملعلا عم ا-قرا-شس را-شص هÒغ ؤا سسا-ب-ل-لا
ي‰ا-غ-ت-شسم مÓ-حأا ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ئاور-لا

ةياورل ةيشسنرفلا ةخشسنلا تردشصأا ا-مد-ن-ع
،ايفرح اهتمجرت تّبنŒ ““كب قيلي دوشسأ’ا““

اهتياور ناونع Úب طلÿا ىداف-ت-ت ى-ت-ح�
ةيحرشسŸاو2102 ةن-شس ا-ه-ترد-شصأا ي-ت-لا
لوشس اهتبتك يتلاو� ةيزيل‚’ا ةيشسي-لو-ب-لا

اه-ت-خ-شسن تشضر-ُعو ،9591 ة-ن-شس ،ارا--هوأا
.يشضاŸا نرقلا نم57 ةنشس ةيشسنرفلا
ناك ام نيوانع-لا ه-با-ششت نأا و-لو““ :تفا-شضأاو
ةيئاورلل ةيبدأ’ا ةميقلا نم ائيشش سصق-ت-ن-ي-ل
دراوت وا ًايبدأا اّشصانت نوكي نأا ودعي ’ رمأ’اف
ىلع لاوحأ’ا نم لا-ح يأا-ب ر-ثؤو-ي ’ ٍرا-ك-فأا

ةيئاورلا لبق نم ةمد-قŸا ة-يؤور-لا ة-ي-ها-م

دق ةياهنلا ‘““ :لوقلاب تمتخو .““ةيرئاز÷ا
ُتبشسن ذإا ةيرئاز÷ا ةفاحشصلل ةŸاظ نوكأا
بع-ششل-ل كلذ-كو ا-ه-ن-م سسي-ل ن-م ا-ه--ي--لإا
ناولأا هب قيلت ’ نم هيلإا تبشسن ذا يرئاز÷ا

هذه رركأاو دوعأاو ة-ثÓ-ث-لا ءاد-ه-ششلا م-ل-ع
سضيبأ’ا -ماهفتشس’ا ’ ديكأاتلا ةغيشصب ةرŸا
ث.ق ^                              .““يب ناقيلي دوشسأ’او

 ““رسصتننسس اعيمج““ ،““مسسرلا““ ،““ةياجح يليكحا““ تلمسش
تاقباسسŸأ جئاتن نع فسشكي ةبانع حرسسم

سسمأا لوأا ،يوه÷ا ةبانع حرشسم فششك ^
اهمظن يتلا تاقباشسŸا جئاتن نع ،تبشسلا

4 تلم-ششو ،ي-شضاŸا سسرا-م ة-ياد-ب ذ-ن-م
.يحشصلا رج◊ا ةÎف نم رهششأا
مشسا لمحي يذلا ،ةبا-ن-ع حر-شسم را-ت-خاو
دا-ع-شسإا ،ي-بو‹ ن-يد-لاز--ع قÓ--م--ع--لا
نيزئافلا ءامشسأا نع فششكلاو ÚكراششŸا

Ãقتشس’ا يدي-ع-ب لا-ف-ت-ح’ا ة-ب-شسا-نÓل
،““ةفاقثلا ةير◊ا““ راع-شش ت–و با-ب-ششلاو
قلعتت ةينف تاردابم ةل-شسل-شسل ً’ا-م-ك-ت-شسا

Ãإا نفلا بيرقت ‘ تم-ه-شسأا تا-ق-با-شس¤
ن-ما-شضت-لا ‘ تم-ه-شسأاو ،سسا-ن-لا تو-ي--ب
نع هيفÎلاب سصاÿا دو-هÛاو ي-ن-طو-لا
ةحئاج ءارج اهتويب ‘ ةثكاŸا تÓئاعلا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو نم ةيشصوتب انوروك
تزاف ،““ةياجح ي-ل-ي-ك-حا““ ة-ق-با-شسم ‘و
ةي’و نم ةحيبر ةدا-ب-ع ىـلوأ’ا ة-ب-ترŸا-ب

بيشصن نم تناك ةـيناثلا ةبترŸاو .ةبانع
،ةليشسŸا ةي’و نم ناور حلاشص حششŸÎا
ةي’و نم نابعز نان◊ ةث-لا-ث-لا ة-ب-ترŸاو
مارم اهتلانف ةعبارلا ةبترŸا امأا ،طاوغأ’ا

.ةيديامح
راغشصلاو رابكلل ةحوتفم ةقباشسŸا تناكو
ىدعتت ’ تاهويديف لا-شسرإا ‘ ة-ل-ث-م-ت-م
ثاÎلا ن-م تا-يا-ك◊ ق-ئا-قد3 اهتد-م
اتف’ ’ا-ب-قإا تق’و ،ير-ئاز÷ا ي-ب-ع-ششلا
را-م-عأا ن-مو Úشسن÷ا ن-م Úكرا-ششم--ل--ل

flديدع نمو ،لافطأ’ا ا-شصو-شصخ ة-ف-ل-ت
.نطولا تاي’و
تاذ تاشسŸ تاكراششŸا ةي-ب-لا-غ-ل تنا-كو
لوقعو بولق نم ةعبان اهنوكل ،ةينف داعبأا

عيجششتلا قحتشست ءام-شسأا تزر-فأاو ة-ئ-ير-ب
ة-ن÷ ه-ت-غا-شص اŸ ا--ق--فو ،ة--ق--فارŸاو
.ميكحتلا
ةمركوب ةنيل ةناد ترفظ  ،ةيناث ةيحان نمو
ّمث يقافع حÓشصب ةعوبتم ،¤وأ’ا ةبترŸاب

،ةبانع ةي’و نم مهتثÓثو ،ةيديامح مارم
لاشسرإا ‘ ةلثمتŸاو ““مشسرلا““ ةقباشسم ‘

يبأا““ ةرهاظت ةر-ك-ف سصخ-ل-ي ل-م-ع م-شسر
.حرشسŸا ¤إا Êذخ
وأا ““رشصتننشس اعيمج““ ةقباشسم ّسصخي اميفو
ةحوتفم تناك يتلاو ““وشش نام ناولا نف““
¤وأ’ا ةبترŸا تلان ،Úعفايلاو لا-ف-طأÓ-ل
اهÓت ،ة-با-ن-ع ة-ي’و ن-م ى-ه-شس فا-شصنإا

امنيب ،ةيناثلا ة-ب-ترŸا ‘ نو-ي-ح نار-م-ع
ةمشصاعلا رئاز÷ا نم ةياقروب ايند تجوت
‘ ةقباشسŸا تلث“و .ةث-لا-ث-لا ة-ب-ترŸا-ب
ءانثأا تيبلا نم ةيليث“ تاهويديف لاشسرإا

. يحشصلا رج◊ا ةÎف
حرشسم ريد-م ف-ششك ،ة-ل-شص يذ قا-ي-شس ‘
يتقباشسم ّنأا ،فورعم نب ق◊ا دبع ،ةبانع

ءادر001 ـب زئاف ةئم»و ،““ةلئاعلا حرشسم““
¤إا Úترم-ت-شسم تلاز ا-م ““حر-شسŸا ل-ط-ب

لعافت نم لك ركششو ،اهلاجآا ءاهتنا ةياغ
يتلا سضور-ع-لاو حر-شسŸا تا-ق-با-شسم ع-م
،بوتويلا ىلع ةيمشسرلا هتانق Èع اهمدقي

““ةلئاعلا حرشسم““ ةقباشسم لاجآا ّنأا احشضوم
امأا ،ي-شضاŸا ناو-ج03 مو-ي ته-ت-نا د-ق
لط-ب ءادر001 ـب ز-ئا-ف ة-ئ-م ة-ق-با-شسم
نيزئافلا ددع لامتكاب يهتنتشسف ““حرشسŸا

001.
ث.ق ^

:درت رونŸ ءامسسأا ةيبرغŸا ،اهماهتا دعب

””اهتسسبتقأ لب ي‰اغتسسم مÓحأل ةرابع قرسسأأ ⁄””



ةليترلأ

ةرواصسلأ ةبيبصش سسيئر يزعي يصشطز

هعأدبأ لصصأوي ““رئأز÷أ يصسيم““

ةجردلا يرود ‘ هقلأات ،ةمحر نب ديعشس ،يرئاز÷ا ›ودلا لشصاوي  ^
ىلع ديدج زوف ¤إا ،دروفتنارب ،هيدان داق ثيح ،يزيلكنإلا ¤وألا

نب عقو ،فده لباقم فادهأا ةثÓثب يتنواك يبراد يدان هفيشضم
.افده61 ¤إا همحر نب فادهأا ددع عفتÒل ،اهنم Úفده ةمحر
ديعشس ، مجنلاب ةداششلا ‘ ،دروفتنيرب بردم ،كنارف سساموت بنطأاو
نب ..ىرخأا ةرم”” :قيرفلل يمشسرلا عقوملل حيرشصت ‘ لاقو ،ةمحر نب
نب تاراهم ¤إا ةجاحب نحن”” :فاشضأاو .””هتداعك اعئار ناك ةمحر
نكل ،ةشسوردم فادهأا ليجشستو ةليمج مدق ةرك قيبطت بحأا ،ةمحر

.””كلذ ينبجعي ةيدرف ةراهÃ فادهأا لجشسن امدنع نايحألا سضعب ‘

نÓيم ةهجأوم ‘ يصساصسأأ م’وغ
ورانيج ›اطيإلا Èع ^
يدان بردم ،وزوتاغ
ةلماكلا هتقث نع ،›وبان

يزوف ،رشضÿا م‚ ‘
ىلع هتنهارمو ،ملوغ
يشسآا ةهجاوم ‘ هئادأا

 .نÓيم
باشس◊ا فششكو
،›وبان يدانل يمشسرلا
ملوغ عشضو بردŸا نأا

ةيشساشسألا ةمئاقلا نمشض
.ةهجاوŸا هذهل مهئاعدتشسا ” ،ابعل12 ءامشسأا مشضت يتلا

 ةرم لوأ’ عانقلاب بمأرت
‘ ¤وألا ةرملل ًاعانق ،بمارت دلانود ،يكÒمألا سسيئرلا عشضو ^
نوكي يك طوغشضلل انعذم ،ًايبط ًازكرم هترايز لÓخ تبشسلا ماع ناكم
سسوÒفب تاباشصإلا ةÒتو دادتششا عم ةماعلا ةحشصلا لا‹ ‘ لاثم
.ةدحتŸا تايلولا ءاحنأا ‘ انوروك
جراخ ،يركشسعلا دير Îلاو ىفششتشسم ةقورأا لخاد بمارت راشسو
ىمادق ًادونج هئاقل لبق نوللا دوشسأا عانق ههجو ىلعو ،نطنششاو
.ةينويزفلت تاطقل ترهظأا ام قفو ،Úباشصم

 رصشنلأ ةلوؤوصسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ”” كاب ”” لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ22ـل قفوŸا م0202ةيليوجÚ 31نثإلا

سسيئر ثعب ^
ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا
يششطز ،مدقلا ةركل

ةلاشسر ،نيدلا Òخ
ةبيبشش سسيئرل ةيزعت
دمfi ،ةرواشسلا
ةافو دعب ،يطاورز
تاعاشسلا ‘ هتدلاو
.ةيشضاŸا
ةموحرŸا تعيُششو
،Òخألا اهاوثم ¤ا

Èع ةيŸألا ةبشسانŸا هذهبو ،ةشسدانقلا ةÈقÃ ،دحألا سسما ةحيبشص
نم Úجار ،مهرثأات نع ›ارديفلا هبتكم ءاشضعأاو يششطز نيدلا Òخ

.ناولشسلاو Èشصلا اهترشسأا مهلُيو ةديقفلا محري نأا هللا

انوروكب باصصي دوييلوه ‘ لث‡ رهصشأأ
تاطلشسلا تلاق ^

،دنهلا ‘ ةيحشصلا
ّنإا ،دحألا سسما
مو‚ رهششأا
،ةيدنهلا امنيشسلا
،ناششتاب باتيمأا
‘ ،كيششيهبأا هنباو

دعب ةرقتشسم ةلاح
.انوروك سسوÒفب امهتباشصإا

ةليل ،Îيوت ىلع ،اماع77 ،دوييلوب ةروطشسأا نلعأا امدعب كلذ ءاج
.ىودعلا ديدشش سسوÒفلاب هتباشصإا تبثأا سصحفلا ّنأا ،تبشسلا سسمأا
عقوŸا ىلع ،ًاماع44 ،ناششتاب كيششيهبأا هنبا لاق ،قئاقدب كلذ دعبو
.سضرŸاب بيشصأا هّنإا هشسفن
رهظت ⁄ هّنأا مغر ،يابموم ‘ يتافانان ىفششتشسم ¤إا نانثلا لقنو

ÚيÓم نبلاو بألا دششان اميف ،ةفيفخ سضارعأا ىوشس امهيلع
.رعذلا مدعو ءودهلاب يلحتلا ÚبجعŸا

ثد◊ا لÓظ ‘

قوقحو قئاقح ..ةيليوج41و ةيليوج5
لكل فداشصملا ،لÓقتشس’ا ديعب ةيبعششلاو ةيمشسرلا اشسنرف ،ءاثÓثلا ادغ ،لفتحت^
5 لكل فداشصملا رئازجلا لÓقتشسا خيرات عم نمازتم خيرات وهو ،ةيليوج41
يفو ،هت’ولدمو خيراتلا يف ناقرغيو ناطلتخي نيثدحلا لعج ام ،ةيليوج

رئازجلا لÓقتشسا دعب اومشضهي مل نيذلا ،رامعتشس’ا ةثرو نم نييشسايشسلا تاحيرشصت
امنيب لÓقتشس’اب نولفتحي مهف ،مهريكفت يف ةدقعو مهقلح يف ةشصغ لازي امو

نيثدحلا يف ام مغر ،ةمات ةدايشسو ةيلÓقتشسابو مهوذح وذحي نأا ريغلا ىلع مارح
طوبرم يشسنرفلا لÓقتشس’ا ناك نإاو ،ررحتلا لجأا نم لاشضنلاو تاذلاب كشسمت نم
ةفشص لمحو ،يشسنرفلا لخادلا يف ةششحافلا ةيزاوجربلاو ةيكلملا ىلع ءاشضقلاب
نم تايحشضتو ت’اشضنبو ةروثب نرتقم رئازجلا لÓقتشسا يف امنيب ،““ةيلخاد ةروث““
ارشسق بيغو ،يرئازج نييÓم8 نم رثكأا اهلجأا نم طقشس يبنجأا رمعتشسم درط لجأا

املاط Óشصاوتم لاشضنلا لازامو ،فينو نرق نم رثكأ’ ةيملاعلا ةراشضحلا خيرات نع
نحنو ،ديدجلا رامعتشس’ا قطنم قفو ةنميهلا يف هتبغرو يرامعتشس’ا ركفلا رمتشسا

لئاشضف لجأا نم ماق يذلا ،ريبكلا نييشسنرفلا خيرات رغشصتشسن وأا ىفششتن ’ انه
فاحج’ا ىدمو ةروشصلا حيشضوت ىلا ىعشسن ام ردقب ،ةاواشسملاو ةيرحلاو ةلادعلا
يتلا رامعتشس’ا مئارجب فارتع’ا يف لقأ’ا ىلعو ،نييرئازجلا قح يف لشصاوتملا

هقوقحو ،هتروث بعششو دلب لكلف ،مداقتلاب طقشست ’و ةيناشسن’ا دشض مئارج يه
.ةيناشسن’او ةينطولا

ءاهن’ اديلخت ،0881يام12 ذنم اشسنرفل ينطو ديعك ةيليوج41 رارقا مت دقف
ىلع ءÓيتشسإ’ا ىركذو ،تازايتم’او ةشسدقملا ةطلشسلا بحاشص قلطملا يكلملا مكحلا
عشضولا يدرت دعب ،““نييشسيرابلا راوثلا““ لبق نم9871 يف ليتشسابلا نجشس
كلملا اهرشضح ،ةبشسانملاب ةينطو ت’افتحا نم هعبت امو ،يعامتج’او يداشصتق’ا
.رششع ضسداشسلا ضسيول

،نيتيملاعلا نيبرحلا يف ةيركشسعلا اهتاراشصتناب ،كشش نودو ،اشضيأا اشسنرف لفتحتو
خراشص قرخ يف ،يرئازج باشش فلأا571ـل يرابج’ا دينجتلابو ،ةيناثلاو ىلوأ’ا

،ةيركشسعلا ضضارغأÓل تارمعتشسملا ناكشس دينجت عنمت يتلا7091 ياه’ ةيقافت’
ينطولا عافدلاو ةريخذلاو ةيبرحلا عناشصملا يف يرئازج فلأا72 لمع امك
اياحشضل ةينطولا ةربقملا يف اونفُد ،يرئازج ليتق فلأا62  اهيف لتق ،ةيشسنرفلا
نيح يف ،يشسنرفلا ضشيجلا ىلتق نم ةئاملا يف41 لثمي ام ،ىلوأ’ا ةيملاعلا برحلا
فلأا523 نم رثكأا نيبرحلا يف لتق دقو ،يرئازج دنجم فلأا27 اهيف بيشصأا

دونجلا ِتاششاعم ةشسماخلا ةّيروهمجلا تدمج اميف ،ارشسق اودنج يرئازج
تناك امنيب2691 ةنشس اهاوتشسم َدنع ىلوأ’ا برح يف اوكراشش نيذلا نيّيرئازجلا

نم ارابتعاو ةميق لقأابو نكل اهعفر مت مث ،ماظتناب عجارت نييشسنرفلا تاششاعم
ةيلافتحا يف رئازجلاب ،يميا رانريب ،يشسنرفلا ريفشسلا فرتعا دقو ,نييشسنرفلا
هاجت يدبأ’ا اشسنرف نافرع““ دكأا نيح ،6102 يف نارهو ةنيدمب ةربقمب تميقأا
.““ليتق فلأا62 مهنم طقشس ،برحلا كلت يف اوكراشش رئازجلا نم يدنج فلأا571
ةمواقملا زومرب يفتحتو ،ةيزانلا ىلع اهراشصتناب لفتحت اشسنرف تناك امنيبو
ةعششب ةرزجم باكترا يف اشسنرف ددرتت مل ،رلته يديأاب اشسنرف طوقشس دعب ةيشسنرفلا

ريرقتب ةبلاطملل اوجرخ لزعأا يرئازج فلأا54 اهتيحشض حار نييرئازجلا دشض
 .يشسنرفلا دعولا قفو5491يام8 يف ريشصملا

بهنلا لشضفب ،ىمظع ةيروطاربماو ةيرامعتشسا ةوق ىلا اهلوحتب اشسنرف لفتحتشسو
اهشضرأا نييشسنرفلا مادقأا تئطو نأا ذنم ،ةشصاخ رئازجلا تاريخ لاط يذلا مظنملا
نويلم05 ىلع وطشسلا ةيشسنرفلا ةلودلا اهشسرامت بهن ةيلمع لوأا تناكو ،ةرهاطلا

نويلم08ـب لاومأاو عئادو نم كاذنآا ةنيزخلا تايوتحم ردقتو ،0381 ةنشس كنرف
داشصتق’ا ةمدخ ىلا اهناكشسو رئازجلا تاريخ لك رامعتشس’ا لوح دقو ،كنرف
لÓتح’ا لبق اشسنرف ىدل قحتشسملا يرئازجلا نيدلا ةميق ردقت امنيب ،يشسنرفلا

،مويلا دح ىلإا عجرتشسي مل يذلاو ،رشصعلا كلذ يف ةيبهذ ةعطق نويلم42 يلاوحب
نتم ىلع ةيبهذلا عطقلا نم ةريبك تايمك ليوحت““ مت هنأا ثيغلب ذاتشسأ’ا ركذو

ةميق تاذ ةيقدنب فلأا03 يلاوحو ةنيمث ءايششأا نع Óشضف ،ةيشسنرف نفشس ضسمخ
اءزج نأا فاشضأاو ،““دهعلا كلذ يف ةيشسنرف ةيمشسر تاطلشس نم رمأاب كلذ ناكو ،ةريبك
.ةيرامعتشس’ا ةلمحلا يف اهتدعاشسمل ةدحتملا ةكلمملا ىلإا بهذ اهنم

يف اهبراجت حاجن دعب ،ىمظع ةيوون ةوق ىلا اهلوحتب اشضيأا اشسنرف لفتحتشسو
ةثÓث ةوقبو ،6691 ةياغ ىلاو0691 يرفيف31 نم ءادتبا ،ةيرئازجلا ءارحشصلا
نارئفك يرئازج فلأا04 نم رثكأا اهيف تمدخشسا يتلاو ،اميششوريه ةلبنق فاعشضأا

دجو امو ،ةيقلخ تاهوششتو تاقاعإاب ،يرئازج نويلم2 اهنم ررشضتو ،براجت
 .دامجو تابن نم ةقطنملاب

تايحشضتب ايوشضع اطابترا طبترا يذلا ،اهلÓقتشسا ديعب اشسنرف لفتحتشس اذكهو
031 لÓخ مهدلب يف نيدبعتشسملا وأا اشسنرف ىلا ارشسق نيرجهملا ءاوشس ،نييرئازجلا
هانركذ امو ،داشصتق’او ةيوهلاو خيراتلا لك لاط يذلا رامدتشس’او رامعتشس’ا نم ةنشس
نيميلا لفتحيشس اذكهو  .نييرئازجلا ةاناعم رحب نم ةرطق ’إا ةلاجعلا هذه يف
نييرئازجلا نييÓم ءامدو ثثج ىلع مئاقلا ةميظعلا اشسنرف فرششب فرطتملا

،مهتاششروو مهلوقح يف نيدبعتشسملا نييÓم قرعو ةعئاشضلا ةنجلا تاريخو
، رئازجلا نأا اومشضهي مل مهنأ’ ،هديدجتو يرامعتشس’ا خيراتلا ثعب نولواحيو
لوأا ميق ىلع ةمئاق ةديدج رئازجل ضسشسؤوي يه اهو تلقتشسا دق ،ةعئاشضلا ةنجدلا
نيمعدم نييرئازجلا ةبلاطم نيلهاجتم ،نمزلا جراخ مهنأاكو ،هتايحشضتو ربمفون
اهلك ةيناشسن’او بوعششلا ةروث نيلهاجتم ،ةيخيراتلا مهقوقحب رارحأ’ا نييشسنرفلاب

ةقلطنم ،ةينانأ’ا ةيوبعششلاو لÓغتشس’او ةيرشصنعلاو فرطتلا لاكششأا فلتخم ىلع
،بمارت ضسيئرلا طقشس ثيح ،اكيرمأا ،رشضحتلاو تايرحلاو تايطارقميدلا ةلبق نم
اهتايلوؤوشسم لمحتتو رثكأا عجششتت نأا ةيمشسرلا اشسنرفل ناوأ’ا نآا امأا   .اههوجو زربأا
نم ةمواقملا ءادهشش مجامج ريرحت ةوطخ دعب ،نييرئازجلا فشصنتو  ةيخيراتلا
رقتو ،اشسنرف رشضاحو يشضام يف مهلشضفب فرتعتو ،““ةيناشسن’ا““ فحتمب مهنجشس
اهتمواقمو اهتاراشصتناو اهتروثب لفتحت امكف ،مهقح يف ةبكترملا اهمئارجب
مهتاراشصتناو مهتروثو مهتمواقمب اولفتحي نأا نييرئازجلا قح نم ،يزانلا رامعتشسÓل

مهتحرف اوششيعيو ،هديجمت هركف اياقب لواحي ،هقيقحت لاحتشسا ضضيغب رامعتشسا ىلع
ةيشسنرفلا فحاتملا ىلا ةبرهملا مجامجلاو تافرلا أانهتو ،ةشصوقنم ريغ ةلماك
 ..ديهشش نويلملا ضضرأا يف مهروبق يف ءادهششلا حاورأاو

يحلاصص ىفطصصم ^

بهذو سساŸأأ نم تامامك
،يشسكوششت كابيد ضضرع ^
ةنيدم يف رجتم بحاشص
تاراجوج ةي’وب تاروشس
هنئابز ىلع ،دنهلا برغب
ضساملأ’اب ةعشصرم تامامك
هنإا ،يشسكوششت لاقو .بهذلاو
نييزت يف بهذلا مدختشسا
عطق ىلإا ةفاشضإ’اب تامامكلا
ضساملأ’او ةيكيرمأ’ا ضساملأ’ا
ةلاكول اقفو ،يقيقحلا

ةمامكلا نأا ةأاجافملاو.زرتيور
امنيب ،ار’ود5991 يزاوي امب عابت يكيرمأ’ا ضساملأ’او بهذلاب ةنيزملا

2235 وحن بهذلاو ةيقيقحلا تاشساملأ’اب ةعشصرملا ةمامكلا ةفلكت غلبت
.يشسكوششتل اقفو ،ار’ود



ةر-ك-ت-بŸأ ةر-ك-ف-لأ تل-ث“و ^
‘ ةقباسسŸأ ةزئاج-ب ة-جو-تŸأ

ثأدح-ت-سسأ ¤إأ ي-مر-ي عور-سشم
نم رفوت ة-ي-كذ بلا-ط ة-قا-ط-ب

ط-ي-ط-خ-ت-ب ة-ع-با-تŸأ لÓ--خ
ةنك‡ ة-يا-قو ن-سسحأأ ÊوÎك-لإأ

اŸ اقفو ،ةيدعŸأ سضأرمأ’أ نم
هÁدقت ” يذلأ سضرعلأ ‘ درو

جئاتن نع نÓعإ’أ مسسأرم لÓخ
مويلأ تمظ-ن ي-ت-لأ ة-ق-با-سسŸأ

Ãتأراطإأ روسضحب ةعما÷أ رق
ةسسسسؤوم نع Úلوؤوسسمو ةعما÷أ

و د-يد-ح-ل-ل را--ج◊أ رأد--ي--سس
. ÚكراسشŸأ ةبلطلأو بلسصلأ
ةيع-ي-ج-سشت-لأ ةز-ئا÷أ تدا-عو
لانم ةبلاطلل ةق-با-سسŸأ هذ-ه-ل
سضرأ’أ مولع ة-ي-ل-ك ن-م ي-ل-يا-ن
تسصسصخ اميف ة-ع-ما÷أ تأذ-ب

ةقباسسŸأ هذهل ميكح-ت-لأ ة-ن÷
نك ““ ةعومÛ ةيفر-سش ةز-ئا-ج
ة-ل-م-ح تحÎقأ ي-ت-لأ ““ ي-عأو

راطخأأ نم ةياقول-ل ة-ي-سسي-سس–
.91-ديفوك
يتلأ ةقباسسŸأ هذه ‘ كراسشو
ىلع ةبلطلأ عيجسشت ¤إأ فدهت
داعبأأ تأذ ةركتبم راكفأأ حأÎقأ
ةيملعو ةيداسصتقأو ةيعا-م-ت-جأ

ةسسسسؤوم ءاسشنإأ و ديسسجتلل ةلباق
رود-ب ءا-ق-تر’أ أذ-كو ة-ئ--سشا--ن
تايدحتلأ ة÷اعم ‘ ة-ع-ما÷أ
اعورسشم31 دÓبلأ هجأوت يتلأ

اياسضق ةبلطلأ هلÓخ نم جلاع

ة-يا-قو-لأو ة-ح-سصلا-ب ق-ل-ع--ت--ت
ي--عا--م--ت--ج’أ ل--ف--ك--ت---لأو
ةد-عا-سسمو ي-جو-لو-ك-ي-سسب-لأو
راثآأ ةهجأوم ‘ ةسشهلأ تائفلأ

ا--نورو--ك سسوÒف ة---ح---ئا---ج
. دجتسسŸأ
ةركف نسسحأأ ةقبا-سسم تم-ظ-نو
ة-ح-ئا-ج ة-ح-فا-كŸ ةر-ك-ت-ب-م
ةعماج فر-ط ن-م91 -ديفو-ك
عم نواعتلاب ةبانعب راتfl يجاب

.راج◊أ رأديسس ةسسسسؤوم

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!انوروك نافوط اوفقوأا
ةمامكلا عضضي ل اذاÚ، ŸلوجتŸا ةعابلا دحأا تلأاضس ^
در-ف ؟ا-نورو-ك-ب ة--با--ضصإلا ر--طÿ ه--ضسف--ن سضر--ع--يو
‘ سسمأاو ““؟اهنم نياك انوروك نأا نمأا تنأا ““ :ائزهتضسم
نوضسلجي سصاخضشلا تار-ضشع-ل رو-ضص تر-ضشن ف-ل-ضشلا

،ءابولا ايا-ح-ضض د-حأل ة-قد-ضص ءا-ضشع ‘ ةد-ئا-م لو-ح
ت– اهعضضي رخآلا سضعبلاو ةمامكلا يدتري ل مهضضعب

،تافرضصتلا هذه لثم نع أارقنو دهاضشن ايمويو ،هتي◊
ام ،مئلولاو سسارعألا عن-م م-غر-ف ،تا-يلو-لا ل-ك Èع
محازتتو ،رج◊ا تاءار-جإا نو-قÎخ-ي نوÒث-ك-لا لاز
ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-م-ي-لو ‘ ن-ئا-بز-لاو ة-عا-ب--لا--ب قاو--ضسألا
تائŸا نم تارضشعلا لدب دضصحي راضص يذلا سسوÒفلل
.ةيمويلا تاباضصإلا نم فلآلا ابيرقو
،Úيراحتنلا ءلؤوه عم عف-ن-ت-ضس ة-ي-ج-ي-تاÎضسا ة-يأا-ف
تو-م ‘ اذ-ه م-هرو-ه-ت-ب او-ب-ب-ضست ف-ضسأÓ--لو ن--يذ--لا
Èع ة-ي-ب--ط--لا تارا--طإلاو ءا--ب--طألا ن--م تار--ضشع--لا

طغ-ضض ت– ن-ئ-ت ترا-ضص ي-ت-لا دÓ-ب-لا تا-ي-ف-ضشت-ضسم
ناك يتلا تايناكملا ةلق مامأا ،ءابولل بعرŸا راضشتنلا

؟انوروك روهظ لبق ىتح اهنم Êاعي ةحضصلا عاطق
نأا لاق امدنع ةحضصلا ريزو ةخر-ضصل ى-غ-ضصي-ضس ن-م-ف
يأل دادعتضسلا بجوو ةروطÿا نم ادح غلب رطÿا

لبان-ق اورا-ضص ن‡ ن-يÒث-ك-لا را-ت-ه-ت-ضسا ما-مأا ،ئرا-ط
مهنم ملضست ⁄و ،عراوضشلا ‘ ءا-بو-ل-ل ة-ل-قا-ن ة-تو-قو-م

ءابولا ببضسب اهلماكب تديبأا رضسأا كانهف ،مهرضسأا ىتح
كانه نأا لوجتŸا عئابلا اذه لثم بذك اهدارفأا دحأا ،ل
ةدئام لوح ماعطلا فرغي حارو انوروك همضسا ءيضش
؟سسرع
ءاوتحل اقبضسم ةطلضسلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا لك
نأا ى-ت-ح ،ن-يÎه-ت-ضسŸا ما-مأا   ة-ع-فا-ن د-ع-ت ⁄ ءا--بو--لا
Èع رجحلل قراÿا بابضشلا قحÓت تراضص ةطرضشلا
مازتلÓل تاوعد-لا م-ه-ع-م ع-ف-ن-ت ⁄ ا-مد-ع-ب ،عراو-ضشلا
رابجإل هتانكث نم سشي÷ا جارخإا بجي لهف ،تويبلاب
د-عا-ب-ت-لا سضر-ف-لو ،ر-ج◊ا-ب ماز-ت-للا ى-ل-ع سسا--ن--لا
  ؟مئلولاو سسارعألا ةماقإا عنمو يعامتجلا
باهرإلا نع ةروطخ لقي ل انوروك ءابوب راتهتضسلا

نم Úتيرضشع لاوط دÓبلا تعور يتلا همعد تاكبضشو
ءابولا رطاخÚ ÃنطاوŸا يعو ىلع لوعن انكو ،نمزلا
ةمظنألا Ìكأاو لودلا ىوقأا همامأا تزجع يتلا لتاقلا
تÓمح ل-ك نأا ر-ه-ظأا ع-قاو-لا ن-ك-ل ،ة-عا‚ ة-ي-ح-ضصلا
اودبي نيذلا ءلؤوه عم عفنت ⁄ ءا-بو-لا د-ضض ة-ي-عو-ت-لا
ة-مزألا ة-ياد-ب ‘ كار◊ا تارا--ع--ضش او--قد--ضص م--ه--نأا
اوقدضص املثم ““ةواخ ةواخ انوروكو كار◊ا ““ ،ةيحضصلا
ىلع قييضضتلل انوروك لغتضست ةطلضسلا نأاب تاءاعدلا
ةموظنŸا رايهنا ةفاح ىلع فقن نحن اهو ،نيرهاظتŸا
ةÒخ ايموي دقفي يذلا يبطلا راطلا فقيو ،ةيحضصلا
عراضستلا  ءاوتحا ىلع زجاع هبضش ،ءابغلا ةيحضض هئانبأا
.تاباضصإلا ‘ كبرŸا

ما-قرألا ر-ضشن لو ر-يذ-ح-ت-لا ي-ف-ك-ي د-ع-ي ⁄ ه--نأا اÃو
مامأا قبي ⁄ ،تايفو-لاو ة-ي-مو-ي-لا تا-با-ضصإÓ-ل ة-ب-عرŸا
لقنل تايفضشتضسŸا لخاد ن-م رو-ضص ر-ضشن لإا ة-ط-ل-ضسلا

لو ،رضشابŸا ىلع تاي-نا-ك-ملا ل-ق-نو Úبا-ضصŸا ةا-نا-ع-م
ىلع سسانلا Èجيضس نا-ك اذإا ل-يو-ه-ت-ل-ل د-م-ع-ت نأا سسأا-ب
Òبعت دح ىلع ““اهنم ن-يا-ك““ ا-نورو-ك-لا نأا-ب ق-يد-ضصت-لا
ىلع ءلؤوه Èجي نأا نكÁ بعرلا هدحوف ،نيÎهتضسŸا
طقف اذكهف ،ةيئاقولاو ةيحضصلا تاءارجإلاب مازتللا
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  ¤وأ’ا ةزئا÷اب زوفي صشاغزم دامع بلاطلا
““راتfl يجاب““ ةعماجب سسدنهŸا مولع ةيل-ك ن-م ،سشا-غز-م دا-م-ع ،ي-ع-ما÷ا بلا-ط-لا زا-ف
ةركف نضسحأا ةقباضسŸ ¤وألا ةزئا÷اب دحألا سسمأا موي (كينوÎكلإا سصضصخت) ةبانعب
ام بضسح ،يضضاŸا ليربأا ‘ ةعما÷ا تاذ اهتقلطأا يتلا91 -ديفوك ةحئاج ةحفاكŸ ةركتبم

.ايلعلا ةيميلعتلا ةضسضسؤوŸا هذه ةرادإا نم ملع

 اهرثأات غلاب نع ةفاقثلا ةريزو تبرعا
تليشســـــــــــــمشسيت ةـــــــــــــي’ول ةـــــــــــــفاقثلا رـــــــــــــيدم ةاـــــــــــــفو

،سسمأ ،هل-لأ ة-م-حر ¤إأ ل-ق-ت-نأ̂ 
تليسسمسسيت ةي’ول ةفاق-ث-لأ ر-يد-م
ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸا-ب
نع ،لهأد دمfi ،ة-ما-ع-نو-ب جÈل

ةكعو ر-ثأ ،ة-ن-سس55 زها-ن ر-م-ع
تأراطإأ ىدل ملع امبسسح ،ةيحسص
.ةيريدŸأ تأذ
ديقفلأ نأا-ب رد-سصŸأ تأذ ح-سضوأأو
ماجرل ةنيد5691Ã ةنسس دولوŸأ
ريدم بسصنم لغسشي (تليسسم-سسي-ت)
وهو1102 ةنسس ذنم ةفاقثلل يئ’و

ةفاحسصلل ايلع-لأ ة-سسردŸأ ج-ير-خ
ر---ئأز÷أ) مÓ---عإ’أ مو----ل----عو
.(ةمسصاعلأ
هيلوت ةÎف لÓخ لحأرلأ فرسشأأو

Ÿةي’ولاب ةفاقث-ل-ل أر-يد-م بسصن،
ناجرهملل تاعبط عبسس ميظنت ىلع
ةينغأ’أو يبعسشلأ رعسشل-ل ي-ن-طو-لأ
ةيمهأأ ءÓيإأ ىلع Ó-سضف ،ة-يود-ب-لأ
يذلأ يداŸأ ثأÎلأ لاجÃ ةÒبك
لمعلأ لÓخ نم ة-ه÷أ ه-ب ر-خز-ت

ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأو Úم-ث-ت ى-ل--ع
نمسض ةف-ن-سصŸأ ة-ير-ثأ’أ ع-قأوŸأ
تاكلتمم-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-م-ئا-ق-لأ
““أزات““ نسصح رأرغ ىلع ةي-فا-ق-ث-لأ
.رداقلأ دبع Òمأ’أ جرب ةيدلبب
ل-غ-ت-سشأ نأأ ل-حأر-ل-ل ق-ب-سس ا-م--ك
ىدسص““ ةلجÃ يفح-سص ل-سسأر-م-ك

د--حأأ نا--ك ي--ت--لأ ““سسير--سشنو--لأ
ىÌلأ ديق-ف-لأ يروو ،ا-ه-ي-سسسسؤو-م
ةÈقÃ ر-سصع ةÓ-سص د-ع--ب ،سسمأ
ما-جر-ل ة-يد-ل-ب-ب ““د-م--حأأ جا◊أ““

.هسسأأر طقسسم
ةفاقثلأ ةريزو تمدق ،اهت-ه-ج ن-م
اهيزاعت ،ةدود نب ةكي-ل-م نو-ن-ف-لأو

Ÿة--فا--ق--ث--لأ ة--ير--يد Ÿة-ن--يد
ةافو أابن اهيقلت د-ع-ب تل-ي-سسم-سسي-ت

fiةي’ول ةفاقثلأ ريدم ،لهأد دم
.تليسسمسسيت
اهرثأات غلاب ن-ع ةر-يزو-لأ تبر-عأو
ّ⁄أأ يذ-لأ ل-ل÷أ با-سصŸأ أذ--ه--ب
هللأ ¤إأ عّرسضتتو ،ةيفاقثلأ ةرسسأ’اب
هحور دّمغتي نأأ ،¤اعتو ه-نا-ح-ب-سس

.ةعسسأولأ هتمحرب
ديقفلأ ةلئاع ¤إأ ،ةدود نب تمدقتو
يزا-ع--ت--لأ تأرا--ب--ع سصلا--خ--ب
زيزع-لأ ¤وŸأ ة-ي-عأد ،ةا-سسأوŸأو
Èسصلأ ليمج مهمه-ل-ُي نأأ ر-يد-ق-لأ
.نأولسسلأو

ةضسضسؤوملا ريدم ةافو
ةضصضصختملا ةيئافضشتضسإلا

ارثأاتم ““لفطلا-مألا““
انوروك سسوريفب هتباضصإاب

ريدم دحأ’أ سسمأأ موي ‘وت امك
ة--ي--ئا---ف---سشت---سسإ’أ ة---سسسسؤوŸأ
ميك◊أ ““لفطلأ-مأ’أ““ ةسصسصختŸأ

،يفسسوي ديزي ،طأوغأ’ا-ب نأد-ع-سس
سسوÒف-ب ه-ت-با-سصإأ ن-م ما-يأأ د-ع-ب
,(91 دي-فو-ك) د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك

ةيريدم حلاسصم ىدل ملع ا-م-ب-سسح
حÓ--سصإأو نا--ك--سسلأو ة---ح---سصلأ
لقن دق ديقفلأ ناكو .تايفسشتسسŸأ
ي-ب-ط-لأ سشا-ع-نإ’أ ة-ح-ل--سصم ¤إأ
ةيئافسشتسسإ’أ ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸا-ب
ةي’ولأ ةمسصاعب ةليجع نب ةديمحأأ

نم دكأا-ت-لأ د-ع-ب ما-يأأ ة-ع-برأأ ل-ب-ق
ق-ير-ط ن-ع سسوÒف-لا-ب ه-ت-با-سصإأ
اهتبثأأ و هل تيرجأأ يتلأ لي-لا-ح-ت-لأ
رئأز÷اب روتسسا-ب د-ه-ع-م ر-ير-ق-ت
.ردسصŸأ تأذ قفو ،ةمسصاعلأ

ج.ق̂ 

لقنتلا عنم تاءارجإاب ةينعŸا تاي’ولا نيو“ نامشضب رمأاي قيزر
لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو ه-جو ^

ءأرد-م-ل-ل تا-م-ي--ل--ع--ت ,ق--يزر
نا-م-سضل عا-ط-ق--ل--ل Úيو--ه÷أ
ة-ي-سسا-سسأ’أ ع-ل-سسلا-ب ن-يو-م-ت-لأ
ةينعŸأ92لأ تا--ي’و--ل---ل
اهيلإأ و نم لقنتلأ عنم تأءأرجإاب

ءا-بو ة-ه-جأو-م دو-ه-ج را-طإأ ‘
.انوروك

يذلأ ءاقللأ لÓخ قيزر مدق و
يئرŸأ رسضاحتلأ ةينق-ت-ب م-ظ-ن

ر-يزو-لأ رو--سضح--ب ,د--ع--ب ن--ع
ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت-نŸأ
““ ,يا-ك-ب ى-سسي--ع ، ة--ي--جراÿأ
Úيوه÷أ ءأردم-ل-ل ه-تا-م-ي-ل-ع-ت
نيومتلأ نامسضو ةعباتم ةرورسضب
دأوŸأو عئاسضبلأو علسسلأ لق-ن-تو
ت– كل-ه-ت-سسم-ل-ل ة-ي-سسا-سسأ’أ

.““ةيروهم÷أ ة’و ةداسسلأ ةطلسس

يأأ ةبراfi ىلع ريزولأ ددسش امك
fiدق يتلأ و ةبرا-سضم-ل-ل ت’وا
كلذو فر-ظ أذ--ك--ه ‘ ثد–

حلاسصŸأ فلتfl عم قيسسن-ت-لا-ب
.““ةينمأ’أ
ةباقرلأ تايلمع ةلسصأوÃ رمأأو
را-ج-ت-لأ مأز-ت-لإأ سصخ-ي ا-م-ي--ف
Úيدا--سصت--قإ’أ Úل--ما--ع--تŸأو
تأءأرجإأو يحسصلأ لوكو-تÈلا-ب
.ةياقولأ
لمعلأ ة-سسل-ج لÓ-خ ه-نأ ر-كذ-ي
ةيروهم÷أ سسيئر اهسسأأرت ي-ت-لأ

ءا-سسم ,نو--ب--ت د--يÛأ د--ب--ع
ي--ت--لأ و  طرا--ف---لأ سسي---مÿأ

ة-ي-ع-سضو-لأ ة--سسأرد--ل تسصسصخ
ديأزت ءوسض ‘ دÓبلأ ‘ ةيحسصلأ
‘91-ديفوك ةحئاجب تاباسصإ’أ

ذا-خ-تأ ”  ,تا-ي’و-لأ ن-م دد-ع

¤إأ فد--ه---ت تأءأر---جإأ ةد---ع
ت– ع-سضو-لأ ى--ل--ع ءا--ق--بإ’أ““
ةكرح عنم اهنيب نم ““ةر-ط-ي-سسلأ
تاي’ولأ Úب و ¤إأو نم رورŸأ
عوب-سسأأ ةدŸ ةرر-سضتŸأ92 ـ-لأ
.ةعم÷أ سسمأأ نم ءأدتبأ
‘ تا-ي’و-لأ هذ-ه ل--ث--م--ت--ت و
سسأر--هأأ قو--سسو سسأدر---مو---ب
ركسسعمو ةفل÷أو تليسسم-سسي-تو
ةريوب-لأو ة-ن-تا-بو ي-قأو-ب-لأ مأأو
و ةل-سشن-خو ةر-ك-سسبو نأز-ي-ل-غو
يد-ي-سس و ف-ل-سشلأو ة-ل--ي--سسŸأ
جربو ةديلبلأو ةيدŸأو سساب-ع-ل-ب
راسشبو ةلقرو و ةزابيتو جيريرعوب
نأرهو و ةنيط-ن-سسق و ر-ئأز÷أو
رأردأأو ةياجبو ةبانعو فيطسسو
.يدأولأ و طأوغأ’أو

ج.ق ^

ةجاجوب رداقلا دبع نانفلا ةافو
،ه-ل-لأ ة-م-حر ¤إأ ل-ق--ت--نأ ^

،ريد-ق-لأ ير-ئأز÷أ ل-ث-مŸأ
، سسمأ ،ةجاجوب رداقلأ دبع
.سضرŸأ عم عأرسص دعب
‘ ،لحأر-لأ نا-ن-ف-لأ كرا-سشو
ىلع ،لا-م-عأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ

،““د---سس÷أ ةر---كأذ“““  رأر----غ
.““وسصروق سسيأرلأ»و

ج.ق ^

صسما Âاغتشسم ةي’وب ةزه ليجشست
1.3 ةد-سشب ة-ي-سضرأأ ةز-ه ،سسمأأ ،Âا-غ-ت-سسم ة-ي’و تل-ج-سس
يجولوي÷أ زكرŸأ دافأأ امبسسح ،Îسشير ملسس ىلع تاجرد
ةيسضرأ’أ ةزهلأ نإاف ،ردسصŸأ تأذ بسسحو.لز’زلأ دسصرل

تلجسس دقو ،ةقيقد15و ةسسماÿأ ةعاسسلأ دودح ‘ تبرسض
.Âاغتسسم ةي’و قرسش بونج ملك51 دعب ىلع ةزهلأ

ج.ق ^

91 د--ي--فو--ك ءا--بو Òي--ضست ‘ ى---ضضو---ف
Ãةعمجوب يبارت ديهضشلا ىفضشتضس

راششبب نوجتحي Úيبطلا هبششو ءابط’ا
لا-م-عو Úي-ب-ط-لا ه-ب-ضشو ءا-ب-طألا ن--م تار--ضشع--لا سسما جر--خ
ة-ف-قو ‘ ““ر-ير-ضس042““ ةعمجو-ب ي-بار-ت د-ي-ه-ضشلا ى-ف-ضشت-ضسم
تلاجع-ت-ضسلا ة-ح-ل-ضصŸ ي-ضسي-ئر-لا ل-خدŸا ما-مأا  ة-ي-جا-ج-ت-حا
ءابو Òضست ةيلخ بايغو لمعلا فورظ بايغب اديدنت ،ةيبطلا

لمعلا فورظب اديدن-ت او-جر-خ م-ه-نأا نو-ج-تÙا لا-قو .ا-نورو-ك
ةبضسانم لمع ةئيب Òفوت اهنأاضش نم يتلا لماوعلا ىندأا بايغو
ةمزأا Òيضست ةيلخ يه ن-يأا““ ،““؟نو-لوؤو-ضسŸا م-ه ن-يأا ““ Úل-ئا-ضست-م
ÚباضصŸاو ىضضرŸا طÓتخا ‘ ببضست ام ،““راضشب ةيلوب ديفوك

Ãا ع-م تلا-ج-ع-ت-ضسلا ة-ح-ل-ضصŸبا-ضصÚ ا وأاŸمهت-با-ضصإا-ب ه-ب-ت-ضش
انل هجوت نأا اÒثك فضسأاتن ““ نوجتÙا فاضضاو .انوروك سسوÒفب
ى-ندأا ن-م Úمورfi ا-ن-نأا Úح ‘ Òضصق--ت--لا--ب ما--ه--تلا ع--با--ضصأا

ةمدخ ‘و بعضشلا نمو بعضشلا ءانبأا نحن ،ةمدÿا تايرورضض
ديدعلا كانهف ،كلذ لجأل نمثلا انعفد نحن““ Úفيضضم ““بعضشلا

اودجي ⁄و ،انوروك سسوÒفب اوبيضصأا Úيبطلا هبضشو ءابطألا نم
. عيرضسلا سصحفلا تاودأاب ل سصيخضشتلا لئاضسو مهضسفنأل

ن.ح ^
:رورŸا ثداوح
لÓخ نيرخآا88 ةباشصإاو تايفو4

ةيرشض◊ا قطانŸاب عوبشسأ’ا ةياهن
رورم ثداح76 ليجضست ،مرضصنŸا عوبضسألا ةياهن لÓخ ،”̂ 
سصاخضشأا4 ةافو نع رف-ضسأا ،ة-ير-ضض◊ا ق-طا-نŸا ىو-ت-ضسم ى-ل-ع
ةليضصح بضسح ،ةروطÿا ةتوافتم حورجب نيرخآا88 ةباضصإاو
Òضشتو .ي-ن-طو-لا ن-ملا ح-لا-ضصم د--حلا سسما ا--ه--ن--ع تف--ضشك
نأا ينطولا نمأÓل ةضصتıا حلاضصŸا اهب ا-ه-ت-مد-ق ي-ت-لا تا-ي-ط-عŸا

رضصنعلا ¤إا ¤وألا ة-جرد-لا-ب دو-ع-ي ثداو◊ا هذ-ه عو-قو بب-ضس
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا ددŒ ،راطإلا اذه ‘و .يرضشبلا

رذ◊او ةطي◊ا يخوت»ل  ماعلا قيرطلا يلمعتضسم ¤ا اهتوعد
ةماعلا ةيريدŸا عضضت امك .““رورŸا نوناق ماÎحاو ةقايضسلا ءانثأا
8451 ر-ضضخألا م-قر-لا Úن-طاوŸا فر-ضصت ت– ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل
تل-ج-ضس د-قو .42/اضس42 تاغÓبلا يق-ل-ت-ل71 ةدج-ن-لا ط-خو
701 ةباضصإا ،ةÒخألا ةعاضس42ـ لا لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا تادحو
Èع ةقرفتم رورم ثداوح رثإا ةروطÿا ةتوافتم حورجب سصخضش
لخدت48 تلجضس اهنأاب ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصم تدافأاو .نطولا

سصخضش701 ة-با-ضصإا تف-ّل-خ ،ة-قر-ف-ت-م رور-م ثداو-ح ل-جأا ن-م
يأا ليجضست متي ⁄ اميف ،تايفضشتضسŸا ¤إا مهليو– ّ” حورجب
ىوتضسŸا ىلع لخدت9813 ةيام◊ا تادحو تلجضس امك .ةافو
ىلع ،ةيندŸا ةيام◊ا طا-ضشن تلا‹ ف-ل-تfl ل-م-ضش ي-ن-طو-لا

تماقو .قئار◊ا دامخإاو يحضصلا ءÓجإلاو رورŸا ثداوح رارغ
قرغ امدعب ةنضس42 هرمع باضش ةثج لاضشتناب ةيام◊ا حلاضصم

امأا .تناج ةيدلبب ““نيوابوكيت““ ىمضسŸا ناكŸا ‘ ةيئام ةكرب ‘
تماق دقف ،““انوروك““ سسوÒف راضشتنا نم ةياقولا تاطاضشن نع
،تايلوÈ 01ع ةيضسي-ضس– ة-ي-ل-م-ع76ـ ب ة-يا-م◊ا ح-لا--ضصم
و فاعضسإا ةرايضس05 اهل ترخضس ميقعت ةيلمع07 ¤إا ةفاضضإلاب

.ةيندم ةيامح نوع133 و ةنحاضش55
ن.ح ^

0002 زجحو ةكبششب ةحاط’ا
فلششلاب صسولهم صصرق
يداو ةرئاد نمأاب ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةلقنتŸا ةقرفلا تحاطأا ̂ 

تارثؤوŸا جيوÎل ةيلfi ةكبضشب (فلضشلا قرضش ملك02) ةضضفلا
.سسولهم سصرق0002 ةبارق تزجحو ةيلقعلا

يتلا ةيعونلا ةيلمعلا هذه نأا ،ميلح ةنحارف ,لوأا مزÓم , حضضوأاو
ةيلقع-لا تار-ثؤوŸاو تاردıا-ب راŒلا ة-براfi را-طإا ‘ جرد-ن-ت

سصاخضشألا نم ةعوم‹ طاضشن اهدافم تامولعŸ لÓغتضسا ت“
اهتاير– ةقرفلا تاذ رضشابتل ةضسولهŸا سصارقألا عيبو جيورت ‘

فيقوت نع ردضصملل ادانتضسا ةيلمعلا هذه ترفضسأاو .اهثاحبأاو
سصرق4791 ءاهز ز-ج-حو (ة-ن-ضس34 ¤إا73) سصاخ-ضشأا ثÓ-ث
‘ لمعتضست تناك ةيحايضس ةرا-ي-ضس اذ-كو ›ا-م غ-ل-ب-مو سسو-ل-ه-م
‘ زجنŸا يئاز÷ا فلŸا لامكتضسا دعبو .ةكبضشلا هذه طاضشن

‘ ي-عر-ضشلا Òغ راŒلا““ ة-ي-ضضق لو-ح م-ه-ي-ف ه-ب--ت--ضشŸا ق--ح
مهتلاحإا ” ““ةمظنم ةيمارجإا ةعامج نم-ضض ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا

.فاطعلا ةمكfi ىدل ةيئاضضقلا تاه÷ا ىلع
ج.ق ^

راضشبو ترايتو لجيج تايلوب
جيوÎب مهيف هبتششم صصاخششأا ةدع فيقوت
ةيلوحكلا تابورششŸاو تاردıا

مهيف هبتضشم سصاخ-ضشأا4 فيقوت نم ةطر-ضشلا ح-لا-ضصم تن-ك“
2 نم د-يزأاو ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-ضشŸا ن-م ةد-حو05241 زج-حو
لجيج تا-يلو ن-م ل-ك-ب كلذو ج-لا-عŸا ف-ي-ك-لا ن-م مار-غو-ل-ي-ك
ةماعلا ةيريدملل نايب ،سسمأا هب دافأا ام بضسح ،راضشبو ترايتو
ة-طر-ضشلا تاو-ق نأا ه--تاذ رد--ضصŸا ح--ضضوأاو. ينطو-لا ن-مأÓ-ل
هيف هبتضشم سصخضش فيقوتب تماق لجيج ةيلو نمأل ةيئاضضقلا
25721 زجحو ةضصخر نودب ةيلوحك-لا تا-بور-ضشŸا ع-ي-ب-ب مو-ق-ي
نمأل ةطرضشلا رضصانع تنك“ اميف ،تابورضشŸا هذه نم ةدحو
امهيف هبتضشم Úضصخضش فيقوت نم ترايتب ةلÓضشلا رضصق ةرئاد

ةيمك زج-حو ة-ضصخر نود-ب ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-ضشŸا ة-ي-ضضق ‘
نود-ب ما-ج-حلاو عاو-نلا ف-ل-تfl ن-م ةد--حو8941ب ترد-ق
ف-ي-قو-ت ن-م ة-طر-ضشلا تاو-ق تن-ك“ را-ضشب ة-يلو-بو .ةرو-تا--ف
2ب تردق تاردıا نم ةي-م-ك ه-تزو-ح-ب ه-ي-ف ه-ب-ت-ضشم سصخ-ضش
.جيوÎلل ةهجوم جلاعŸا فيكلا نم مارغ008و مارغوليك

ج.ق ^

صسنوت وحن منغ صسار25 بيرهت ةلواfi طابحا
عم قيضسنتلاب فراطلا ‘ كرامجلل ةلقنتŸا ةقرفلا تطبحأا ^

سسأار25 بيرهت ةلواfi ،راجحوب ‘ ماهŸا ةددعتم ةقرفلا
ةماعلا ةيريدŸا نا-ي-ب بضسحو.ي-ضسنو-ت-لا باÎلا و-ح-ن م-ن-غ
ت“ دقف ،““كوبضسيافلا““ ‘ ةيمضسرلا اهتحفضص Èع كرامجلل
Úب كÎضشم لمع رثإا ،Óيل يرا÷ا ةيليوج01 موي ةيلمعلا

قا-ط-ن-لا ل-خاد را-ج-حو--بو فرا--ط--لا ‘ كرا--م÷ا تاد--حو
ةي-ضشاŸا ن-م سسأار25 زجح ةيل-م-ع-لا لÓ-خ ”و .ي-كر-م÷ا

fiم ىلع ةلّمÏ نود نم ““يادنويه وجيب““ عون نم ةنحاضش
.يضسنوتلا باÎلا وحن بيرهتلل ةهجوم لقنت ةضصخر

ن.ح ^



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 

 

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

