
ةاــــيحلا دـــــيق ىـــــلع ىـــــيحيوأا
توــــــــــــــــــكحط ةــــــــــــــــيصضقو ةــــــــــــــــثلاث ةـــــــــــــــيصضق يــــــــــــــف ةـــــــــــــــنصس51و نـــــــــــــــيترم انــــــــــــــجصس ةــــــــــــــنصس21ـب ةيــــــــــــــئاصضق ماكــــــــــــحأا3 ىــــــــــــــيحيوأا قــــــــــــــح يــــــــــــــف تردـــــــــــــــصص  ^

ءارولا ىلإا نمزلا هب داع ول اهصسفن تارارقلا ذختيصس هنإاو امدان سسيل هنإا لاق ىيحيوأا  ^9102 سسرام11 يف ةموكحلا نم هتلاقتصسا ذنم ناطرصسلاب هتباصصا نع فصشك ىيحيوأا^

:ةداورك نب نيما يماحملا ،ةيحشصلا هتلاح روهدت ببشسب اششاب ىفطشصم ىفششتشسمب هدجاوت دكأا

 :نارهو ءاشضق صسلجمب دعاشسملا ماعلا بئانلا ،ةيعدرلا تاءارجلا ليعفتل لولا ريزولا ةوعد نمث
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يديربلا باصسحلا مقر نم ريخألا ددعلا بصسح دعاقتلا تاصشاعم بصص
مايا ىلع اهعيزوتو اهبشص خيراوت اهشساشسأا ىلع ددحت

U¢4

ماعطلا نع بارشضإا يف لخد
يــــشضاملا ةــــــعمجلا ذـــــــنم
تايصسائرل يحصشرت :يريدغ يلع

يــــــــــــــنجصس ءارو لـــــــــــــــيرفأا81

3صص

2/3/5/7/11صص

ةيداشصتقلا ةمكوحلاو تاودألا ديدجتب أادبي داشصتقلا حÓشصابناوجلا ةددعتملا ةينطولا ةمزأÓل لولحلا داجيإا دشصق
:ةفلاخ نب  ،ةيطارقوريبلا ةبراحمو

ةــــــــــيليوحتلا ةـــــــــــــعانصصلا
ةــــــــــــيولوأا ةــــــــــــــيبيكرتلاو
ةـــيعانصصلا ةـــيجيتارتصسلا

رئازجلل يلود ريفصس ةيلغب نوتيز تيز.. ””كــيرفأا نوـــــج”” ةفيحصص  ^
رئازجلا مامصضــنا ىلــع قـــفاوي رـــيمعتلاو ءاصشــنإÓل يبوروألا كنبلا  ^
 بوبحلا نزاخم ةكرح لوح ةينورتكلا ىتح لو ةيقرو تÓـصسارم ل  ^

فارطألا عيمج عم راوحلل هحاتفنا دكؤوي سسافافألا
  ةيلخادلا ةحايشسلا راعشسا ةعجارمل ءاكرششلا  يقتلتشس ةرازولا
 انوروك ةحئاج دعب ةلغتصسملا ريغ ةيحايصسلا تاراقعلا عاجرتصسا
““فافلل““ يلاردفلا بتكملا عامتجا ىلا مويلا ةدودششم راظنألا
 لطبلا ديدحت نود ””سضيبأا مصسوم”” نع نÓعلا وحن

3صص

٤صص

5صص٩صص

Mercredi 15 Juillet 2020

””نـجصسلا وأا ةـمامكلا يدتري ل نمل ةمارغ نويلم2 ”” ””نـجصسلا وأا ةـمامكلا يدتري ل نمل ةمارغ نويلم2 ”” ””نـجصسلا وأا ةـمامكلا يدتري ل نمل ةمارغ نويلم2 ”” ””نـجصسلا وأا ةـمامكلا يدتري ل نمل ةمارغ نويلم2 ””

3صص

اــــــــنوروك سسوÒـــــــــــفب تاـــيفو01 و ةــــباصصإا725 ¤ا ةرـــــــم لوأل عـــــفتري تاـــــباصصإلا ددــــــع^
ءاــبطألا ىلع ءادتعلا ةرهاظ دعب ةمارصصب لماعتلل Úماعلا باونلل تاميلعت هجوي لدعلا ريزو^
ةـــــــياقولا Òـــــــــبادتل Úـــــفلاıا عــــم ةــــــمارصصب لـــــماعتلا ةرورــــــصض :يـــــنطولا نــــــمألا رــــيدم^
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ينطو2

ةثداح ةيفلخ ىلع تامي-ل-ع-ت-لا ي-تأا-تو ^
ر-يد-م ى-ل--ع Úن--ثإ’ا ءا--سسم ءاد--ت--ع’ا

زفقلا ¤إا رطسضا يذلا ةريوبلا ىفسشتسسم
بورهلل Êاثلا قباطلا ‘ هبتكم ةذفان نم
.ءادتعا ةيلمع نم
اهتحفسص ىلع لدعلا ةرازو هترسشن امبسسحو
رثإا ىلعو هنإاف كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا
يمدختسسم ىلع ءادتع’ا ةرها-ظ ي-سشف-ت
يÒسسمو ي-ب-ط ه-ب-سشلاو ي-ب-ط-لا كل-سسلا
هجو ةيئافسشتسس’او ةي-ح-سصلا تا-سسسسؤوŸا
ماعلا باونلا ¤إا سسمأا ةميلعت لدعلا ريزو
.ةيئاسضقلا سسلاÛا ىدل
‘ ءاج امبسسح ةم-ي-ل-ع-ت-لا هذ-ه فد-ه-تو
ةرور--سض ““ ¤إا لد---ع---لا ةرازو رو---سشن---م
اذكو ةرهاظلا هذه ةروطخ نم سسيسسحتلا
يتلا ةمارسصلاب اهعم لماعتلا ¤إا مهتوعد

.““دلبلل ةيحسصلا ةيعسضولا اهب ر“
ريزو تاميلع-ت تن-م-سضت را-طإ’ا اذ-ه ‘و
ءوجللا““ ةيمازلإا Úماع-لا باو-ن-ل-ل لد-ع-لا

نيذلا سصاخ-سشأ’ا ف-ي-قو-ت ¤إا ا-ي-ئا-ق-ل-ت
مهقح ‘ ذاختاو لاعفأ’ا هذ-ه نو-ب-ك-تر-ي
مهÁدقتو ر-ظ-ن-ل-ل ف-ي-قو-ت-لا تاءار-جإا
.““ةيروهم÷ا ليكو مامأا ايبوجو
كلذك ماتخ’ا ظفاح لدعلا ريزو رمأا امك

ءاوسس ةمراسص تاسسامتلا Ëدقت بوجوب ““
مك◊ا تاهج مامأا وأا قيقحتلا ةاسضق مامأا
ةفلاıا رماوأ’او ما-ك-حأ’ا فا-ن-ئ-ت-سساو
.““تاسسامتل’ا هذهل

ر كلام ^

ةفيلخ ينطولا نمألل ماعلا ريدŸا ددسش ^
ى-ل-ع ر-ك-سسعÃ ءا-ثل-ث-لا سسمأا ي-سسي-نوأا

ةمارسصب““ ةطرسشلا حلاسصم لماعت ةرورسض
ي-ت-لا تاءار-جإل-ل Úف--لاıا ع--م ““Èكأا
نم ةياقولل ةيمومعلا تاطلسسلا اه-تذ-خ-تا
.(91-ديفوك) انوروك ءابو يسشفت
يئ’ولا نمأ’ا سسيئر همدق سضرع للخو

Ÿه◊اسصم تاطاسشن ةليسصح لوح ركسسع
د-كأا ا-نورو-ك ءا-بو ن-م ة-يا-قو-لا لا‹ ‘

Èكأا ةمارسصب يلحتلا ةيمهأا ىلع يسسينوأا
ىلع اميسس ’ ةياقولا Òبادتل Úفلاıا عم

لقنلا لئاسسوو ةيراجتلا تاءاسضفلا ىوتسسم
.اهÒغو
ىلع ةطرسشلا ح-لا-سصم ة-ب-سسا-نŸا-ب ثحو
تلمح زيز-ع-ت ى-ل-ع تا-ي’و-لا ىو-ت-سسم
ÚنطاوŸا ةدئافل ةي-عو-ت-لاو سسي-سسح-ت-لا

ازÈم ءابولا راسشتنا نم ةياقولا قرط لوح
.سسوÒفلا يسشفت ةبراfi ‘ اهتيمهأا
ةي’وب ينطولا نمألل ماعلا ريدŸا نسشدو
يرسض◊ا نمألل ةديدج تارقم4 ركسسعم
ةحورفو فينغيتو ركسسعم تايدلب نم لكب
ر م ^ .ةيدمÙاو

 نينطاوم فرط نم هبتكم ةرسصاحمو هريدم ىلع ءادتعلا دعب
 همقإوط دسض فنعلإ لامعتسساب ددنت ةريوبلل ةحسصلإ ةيريدم

ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تددن ^
ةلوؤوسسم Òغلا تافرسصت-لا ةد-سشب ةر-يو-ب-لا
ةيبطلا مقاوطلا دسض فنع-لا لا-م-ع-ت-سسا-ب
نايب ‘ ءاجو .ةيرادإ’او ةي-ب-ط-لا ه-ب-سشلاو

Ÿاعبت ““ ةريو-ب-لا ة-ي’و-ل ة-ح-سصلا ة-ير-يد
ى-ل-ع ةرر-ك-تŸاو ة-ف--سسؤوŸا ثاد--حأل--ل

فا-ي-سضو-ب د-مfi ى-ف-سشت-سسم ىو--ت--سسم
يبطلا مقاطلا ىلع تاءادتعا نم ةريوبلاب
عقو ام ةسصاخ (ةيدسسجو ةيظفل) يراد’او
اءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا ىلع Úنث’ا ءاسسم
ريد-م ةرŸا هذ-ه ا-ه-ت-ي-ح-سض حار يذ-لاو
لامج ر“وب فايسضوب د-مfi ى-ف-سشت-سسم
نم زفقلاب ماق نأا دعب ةبوجعأاب ى‚ يذلا

هرسصاح نأا دعب هبتك-م ن-م لوأ’ا ق-با-ط-لا
ةحسصلا ةيريدŸا ددن-ت ،Úن-طاوŸا سضع-ب
Òغلا تافرسصتلا هذهب ةدسشب ةريوبلا ةي’ول

مقاوطلا دسض فنعلا لامعت-سسا-ب ة-لوؤو-سسم
يتلا ةيراد’او ةيب-ط-لا ه-ب-سشلاو ة-ي-ب-ط-لا
.““ايموي ابيرقت اهدهاسشنو رركتت
هذ-ه ل-ث-م نإا ،ة-ير--يدŸا تاذ تفا--سضأاو
اÒثك فعسضت ةلوؤو-سسم Òغ-لا تا-فر-سصت-لا

مهو مهمقاوط لكب ةحسصلا لامع تايونعم
لجأا نم رهسشأا5 نم Ìكأا ذنم نودن‹

ىود--ع--لا ى--سضر--م ة--سصا--خ ى---سضرŸا
.انوروك سسوÒفلاب
هذ-ه ‘و لو-ق-عŸا Òغ ن-م““ ه-نأا تد-كأاو

اندلب اهب ر“ يتلا تاذلاب ةجر◊ا ةÎفلا
Úي-ب-ط-لا ه-ب-سشلاو ءا-ب-طأ’ا تا-ي-ح--سضتو
Úسسحتل راهن ليل نولمعي نيذلا Úيراد’او
لثم نولباقي مهب لفكتلاو ىسضرŸا عاسضوأا

حلاسص ‘ بسصت ’ يت-لا تا-فر-سصت-لا هذ-ه
م-ق-ط’ا ح-لا--سص ‘ ’و ه--سسف--ن سضيرŸا
.““ةيرادإ’او ةبطلا هبسشلاو ةيبطلا
ةي’ول ناكسسلاو ة-ح-سصلا ة-ير-يد-م تن“و
ثادح’ا هذه لثم رر-ك-ت-ت ’ نأا ةر-يو-ب-لا

سسف-ن-لا ط-ب--سض نأا ةزÈم ،ل--ب--ق--ت--سسم
بنجتل لثمأ’ا ل◊ا امود ىقبت ةرواسشŸاو
.ةŸؤوŸا ثادحأ’ا هذه لثم

بلاطوب ةراسس  ^

:ركسسعم نم ددسشي ينطولا نمألل ماعلا ريدŸا
Úفلاıإ عم Èكأإ ةمإرسصب لماعتلإ ةرورسض

ةياقولإ Òبإدتل

ءابطألا ىلع ءادتعلا ةرهاظ يف مقافت ليجسست دعب

 ةمإرسصب لماعتلل نيماعلإ بإونلل تاميلعت هجوي لدعلإ ريزو
ىلع Úماعلا باونلل ةمراسص تاميلعت ءاثلثلا سسمأا يتامغز مسساقلب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو هجو
كلسسلا لامع ىلع ءادتعلا ةراهظل يدسصتلا لجأا نم ةمارسصب لماعتلل ةيئاسضقلا سسلاÛا لك ىوتسسم
.ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا فلتخÃ يبط هبسشلاو يبطلا

ةينطولا ةباقنلا سسيئر ديم◊ا دبع روعل حلاسص روتكدلا
 Úماعلا ءابطألل

دوه÷إ رفاسضت بجيو قلقم يحسصلإ عسضولإ
ءابولإ راسشتنإ نم دحلل

ديم◊ا دبع روعل حلاسص روتكدلا دكأا ^
Úماعلا ءابطألل ةينطولا ةبا-ق-ن-لا سسي-ئر
ن-يو-ك-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا سسي-ئرو
يحسصلا عسضولا ةروطخ ى-ل-ع ل-سصاو-تŸا
عاف-تر’ا ل-ي-ج-سست ع-م دل-ب-لا ‘ ›ا◊ا
سسوÒف-ب تا-با-سصإ’ا دد-ع ‘ ئ-جا--فŸا
عفرلا ¤ا كلذ ‘ ببسسلا عجرأاو انوروك
.يسضاŸا ناوج41 ‘ رجحلل يئز÷ا
يذلا ديم◊ا دبع رو-ع-ل ح-لا-سص فا-سضأاو
جمانرب ىلع ءا-ثل-ث-لا سسمأا ا-ف-ي-سض لز-ن
هنأا ،¤وأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلل ““حابسصلا فيسض““
نم ءابولا راسشتنا ةهجاوم ‘ Òكفتلا بجي

تاعاطقلا عيم-ج دو-ه-ج ر-فا-ظ-ت لل-خ
،ةيلخادلا تاعاطق رارغ ىل-ع ،ة-ي-ن-عŸا
عيمج كارسشإاو لاسصت’ا ،ةيبÎلا ،ةئ-ي-ب-لا
،ةمئأاو Úنان-فو Úف-ق-ث-م ن-م Úل-عا-ف-لا
ةحسصلا عاطق ىلع طقف راسصتق’ا سسيل»و
عسضوو ةمئلŸا لو-ل◊ا ‘ Òك-ف-ت-لا ع-م

.““ءابولا راسشتنا نم دحلل ةيجيتاÎسسا
Òسضح-ت-لا ى-ل-ع حا-ب-سصلا ف-ي-سض دد-سشو
فيثكت لل-خ ن-م ،ة-ل-ب-قŸا ة-ل-حر-م-ل-ل

Òفوتو سسوÒفلا نع ف-سشك-لا تا-ي-ل-م-ع
تاراب-ت-خ’ا ة-ي-نا‹و ف-سشك-لا ةز-ه-جأا
ىلع انا‹ اهعيزوتو تا-ما-م-ك-لا Òفو-تو
ءابطأ’ا ىلع دامتع’ا عم نك‡ قاطن Èكأا
.ءابولل يدسصتلا ‘ ةبرح سسأارك Úماعلا
‘ ةيلوؤوسسŸا لم– ىلع نطاوŸا ثحو

ةياقولا طورسش عابتإاب كلذو فورظلا هذه
دعابتلاو نيدي-لا ل-سسغ ل-ث-م ة-فا-ظ-ن-لاو
خف ‘ عوقولا يدافت““ كلذكو يعامتج’ا
نع ةبذاكلا رابخأ’او ةسضر-غŸا ة-يا-عد-لا

يتلا يعامتج’ا لسصاوتلا ع-قاو-م ق-ير-ط
لمع-ت-سست مد-ه لو-ع-م نو-ك-ت ا-م ا-ب-لا-غ
امئاد دكأاتلا بجي اذهل ةهوبسشم سضارغأ’
.““اهتيقادسصمو رابخأ’ا رداسصم نم

ر م ^

نم نارهوب يعما÷ا ىفسشتسسم Êاعي ^
Úج--سسكو’ا تارورا--ق ‘ حدا--ف سصق---ن
نيدفاوتŸا انوروك ءابو ىسضرÃ لف-ك-ت-ل-ل

ام وهو زكرŸا تاذب ديفوك ةحلسصم ىلع
لفكتل-ل ةÒح ‘ ي-ب-ط-لا م-قا-ط-لا ل-ع-ج

تايناكمإاو لئاسسو سصقن لظ ‘ ىسضرŸاب
.جلعلا
91 د-ي-فو-ك ة-ح-ل-سصŸا ة-سسي-ئر تلا--قو
““ نأا سسمأا ةا‚ ق----فو----م رو-----سسفوÈلا
سسيلو Úجسسكوأا ¤إا ةجاح-ب ى-ف-سشت-سسŸا
تاروراقل ةقناÿا ةمزأ’ا لظ ‘ ةرسسأا ¤إا

 .““Úجسسكوأ’ا
Ò 063فوتب ةي’ولا ›او دهعت هتهج نم
سصيسصختبو ىسضرم-ل-ل Úج-سسكوا ةرورا-ق
يسضرم ءاوتحاو لف-ك-ت-ل-ل41 ةح-ل-سصم
.91 ديفوك
41 سصيسصخت-ب ز-كرŸا ةرادا تما-ق ا-م-ك
Úجسسكوأ’ا تاروراق ءارسشل ميتنسس رايلم
اهيد-ل ر-فو-تŸا نوزıا ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب
.ذافنلا كسشو ىلع3م12 ب ردقŸاو

سسانيإإ م ^

 نارهوب يعما÷ا ىفسشتسسÃ ةا‚ قفوم روسسفوÈلا
 ””Úجسسكوأ’إ تإروراق ¤إإ ةجاحب ديفوك ةحلسصم»

 :دكؤوي روتسساب دهعم ريدم
هتلعج انوروك سسوريف ىلع تأإرط تإرييغت

راسشتن’إ عيرسس
سسوÒف ةبيكرت ىلع تأارط تاÒيغت ““ نأا رارد يزوف روتسساب دهعŸ ماعلا ريدŸا فسشك
افيسض هلولح للخ رارد لاقو.““ةيسضاŸا رهسشأ’اب ةنراقم راسشتن’ا عيرسس هتلعج انوروك
نم نوكم سسوÒفلا ““ نأا تفسشك دق ةيıÈا ريراقتلا نأا ةثلاثلا ةيرابخ’ا ةانقلا ىلع
رارد فاسضأاو.““ج““ ةعومجملل يمتني رئاز÷ا ‘ رسشتنŸا سسوÒفلاو تاعوم‹ ةتسس
نأاب ادكؤوم ““طقف رئاز÷ا ‘ سسيلو ةيŸاع ةرهاظ حبسصأا اعيرسس سسوÒفلا راسشتنا ““ نأا
.““اهنم للقتو سسوÒفلا راسشتنا ةدح هجاوت نأا اهنأاسش نم اثيدح ةذختŸا تاءارج’ا““

ر م ^

ديد÷ا هتيقوتب يئز÷ا رج◊ا قيبطت نم عوبسسأا ›اوح دعب
انوروك سسوÒفب تاباسصإ’إ ددع ‘ اسضافخنإ لجسست فيطسس تايفسشتسسم

فيط-سس ة-ي’و تا-ي-ف-سشت-سسم تل-ج-سس ^
تاباسص’ا ددع ‘ اسسو-سسfi ا-سضا-ف-خ-نا
نم عوب-سسأا ›او-ح د-ع-ب ا-نورو-ك سسوÒف-ب
ديد÷ا هتيقوتب يئز÷ا ر-ج◊ا ق-ي-ب-ط-ت

ددع Èكأا اهب تلجسس يتلا ةيدلب81 ىلع
دد-ع سضف-خ-نا ثي--ح ،تا--با--سصإ’ا ن--م
امدعب ةباسصإا02 ¤إا سسمأا لوأا تاباسص’ا

Œعوبسسأ’ا دحاو موي ‘ ةباسصإا27 تزوا
.يسضاŸا

ةي’ولا تايفسشت-سسم ة-ي-ب-لا-غ تل-ج-سسو
ددع روغسشو ىسضرŸا دد-ع ‘ سضا-ف-خ-نا

ة-لا-ح د-ه-سشت تنا-ك ا-مد-ع-ب ةر-سسأ’ا ن-م
لوأا ءاسسم تلج-سس ثي-ح ،Òب-ك ظا-ظ-ت-كا
دجاوت ناŸو Úع ىفسشتسسم حلاسصم سسمأا
.رغاسش رير-سس95 رفو-تو سضير-م301
96 دجاوت لجسس ةÒبكلا Úع ىفسشتسسÃو

ةرسسأا3 رفوتو لز-ع-لا ة-ح-ل-سصÃ ة-لا-ح

يرماوع ديع-سسلا ى-ف-سشت-سسÃو .ةر-غا-سش
ةحلسصم لخاد ةلاح721 دجاوتت ةعاقوبب
دجاوتيو ،رغاسش ريرسس33 رفوت عم لزعلا

Ã6و ةلا-ح42 نليترو ين-ب ى-ف-سشت-سس
Úع ىفسشتسسŸ ةبسسنلاب امأا ،ةرغاسش ةرسسأا
.عبسشت ةلاح نادهسشيف ةملعلاو لازأا
ف-ي-ط-سس ة-ي’و-ل ة-ح-سصلا ر-يد-م بسسحو
ينب ىفسشتسسم نإاف ماقر مي-ل-سس ة-با-ي-ن-لا-ب

دق ةي’ولل يقرسشلا لامسشلا ىسصقأاب زيزع
ةقاطب ديفوكلا ىسضرم لابقتسسا ‘ عرسش
.ريرسس54 باعيتسسا
عمتجا يذلا ف-ي-ط-سس ة-ي’و ›او ف-سشكو

ÊدŸا ع-م-تÛا ي-ل-ث-مÃ سسمأا حا-ب--سص
Ò 051فو-ت ن-ع ة-ي-لÙا تا-ي-ع--م÷او
باعي-ت-سس’ا ةرد-ق م-عد-ل ‘ا-سضإا ر-ير-سس

Ãفسشاك0005 نعو ةي’ولا تايفسشتسس
فر--سصت ت– سسمأا لوأا ة--ل--ي--ل تع--سضو

.فيطسس ةي’وب ةدمتعŸا رباıا
فيطسس ةي’و نع لوأ’ا لوؤوسسŸا فاسضأاو
Êاعي هتانوك-م ل-ك-ب سضي-ب’ا سشي÷ا نأا-ب
دحأا تام نم مه-ن-مو را-ت-ه-ت-سس’ا بب-سسب
ببسسب ةزان÷ا روسضح نم نكمتي ⁄و هبرقأا
.ينهŸا بجاولاب همازتلا
رج◊ا رارق نأا ىلع ديكأاتلا ›اولا داعأاو
ةيئاجفلا تارايزلا هتمعدو يبعسش بلطم
  .تايفسشتسسŸا ¤إا
سسما لوأا ءاسسم ةي’ولا ›او فاسضتسسا امك

Ãا ةمئأا هبتكŸنوؤوسشلا ريدم ةقفر دجاسس
مهرود نودؤوي مهنأاب مهل دكأا نيأا ةينيدلا

¤و’ا فوفسصلا نمسض مهو هجو لمكأا ىلع
هيجوت ‘ مهبجاو ءادأا نع او-ف-ل-خ-ت-ي ⁄و
¤ا م-ها-يإا ا-ي-عاد Úن-طاوŸا سسي--سس–و
.ةليبنلا مهتلاسسر ةلسصاوم

جلسصل ىسسيع ^

 ةيفحسص ةودن يف نارهو ءاسضق سسلجمب دعاسسملا ماعلا بئانلا
””نجسسلل أاجلن دقو ةمامكلإ يدتري ’ نم لكل ةمإرغ نويلم2»

سسلجÃ دعاسسŸا ماعلا بئانلا نمث ^
ةودن ‘ سسمأا رمع راون نارهو ءاسضق
دبع لو’ا ريزولا تاحيرسصت ةي-ف-ح-سص

ل-ي-ع-ف-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸاو دار-ج ز-يز-ع--لا
’ نطاوم لك دسض ةيعدرلا تاءارج’ا
نا-ح ه-ن ¤إا اÒسشم ة-ما-م-ك-لا يد-تر-ي
تاءار-ج’ا ن-م ة-مز--ح د--ع--ب تقو--لا
قيبطت متي نا م-ي-سسارŸاو ة-ي-نو-نا-ق-لا
مÎح-ي ’ ن-طاو-م ل-ك ى-ل-ع نو-نا-ق--لا
ديفوك دسض ةيا-قو-لا Òباد-تو تاءار-جا
91.

دعاسسŸا ماعلا بئان لاق نأاسشلا تاذ ‘

مهبجاوب نوموقي نوروكسشم ءابط’ا نأا
حاورا داقنا لجأا نم نوحسضي اوحبسصأاو
نكل ‘وت نم مهنم Òثكلاو ÚنطاوŸا
انيلع ام تابا-سص’ا دد-ع عا-ف-ترا د-ع-ب
مويلا ن’ نو-نا-ق-لا ق-ي-ب-ط-ت ’ا مو-ي-لا
،نوناقلا مÎحي ’ هنا انسسŸ نطاوŸا
Úن---طاوŸا ف’ا عراو----سشلا----ب د‚و
مغر ةمامك نودبو ببسس نودب نولوجتي
نم ة-ئاŸا-ب05 تع--سضو ة--لود--لا نا
’ا رج’ا ةعوفدم ةلطع ‘ ÚفظوŸا
.ةيلوؤوسسŸا مجح نوردقي ’ مهنا
لامعتسسا نم’ا حلاسصم ىلع ““ هنأا عباتو

‘ تاعام÷ا قيرفتل ةيموم-ع-لا ةو-ق-لا
‘و ءارسضÿا تاحاسسŸا ‘و عراوسشلا
لوحي نوناقلل لثتÁ ’ نم لكو ناكم لك
ع-سضو-لا ن’ ة-ي-ئا--سضق--لا تا--ه÷ا ¤ا
‘ ةباسص’ا ت’احو ادج Òطخ يئابولا
⁄ ةيسسايق ماقرا تغلبو ديازتم عافترا
نا ةسصاخ نارهو ةي’وب اهعقوتن نوكن

لا‹ ’و تألتما تايفسشتسسŸا عيمج
موسسرŸا ن’ نوناقلا قيبطت ‘ نواهتلل
لكو ةمامكلا ءادترا ىلع Èجي Òخ’ا

flرظنلا ت– هعسضو ادبل فلا.
سسانيإإ م ^
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ةرايزلإ هذهل خيرات ديد– راظتنإ ‘و ^
ببشسب طرافلإ سسرام ‘ اهليجأات ” يتلإ
⁄اعلإ عاقب ةفاك ‘ انوروك ةحئاج يششفت
نإ Úعبا-تŸإ ن-م Òث-ك-لإ ىر-ي ا-ب-ير-ق-ت
Úب ةعونتمو ةفثكم نوك-ت-شس ا-ه-تد-ن-جإ
ةيداشصتقلإو ةيشسايشسلإ ةينمألإ تافلŸإ
ثيح ةنهإرلإ فورظلإ هشضرفت ام اقفو
لولح عفد لبشس نيدلبلإ اشسيئر ثحبيشس
اهناكم حوإرت يتلإ ةيبيللإ ةمزÓل ةيملشس
اهلولح تحبشصأإو ةديد-ع تإو-ن-شس ذ-ن-م
.ةيبرغ ىوق حلاشصم فذاقت ةنيهر
‘ هشسفن يبيللإ ف-لŸإ رو-ط-ت سضر-ف-يو
دبع سسيئرلإ Úب مداقلإ عامتجلإ ةدنجإ
سسيق ي-شسنو-ت-لإ هÒظ-نو نو-ب-ت د-يÛإ

نيدلبلإ نوك اهنم تإرابتعإ ةدعل ديعشس
إررشضت Ìكأإ مه ›اتلابو ايبيلل نإروا‹

روهدتو ايبيل رإرق-ت-شسإ مد-ع ة-لا-ح ن-م
.ينمألإ امهعشضو

ةكÎششم فقإوم ناكلÁ نإدلبلإ نإ امك
ةرورشض ىلع ناقفتي ثيح ةمزلإ هذه نم

ةوق يأإ مإد-خ-ت-شسإ نود ا-ي-م-ل-شس ا-ه-ل-ح
دقع-ي د-ق ي-ب-ن-جأإ ل-خد-ت وإ ة-ير-ك-شسع
يتلإ ةمزألإ ر-م-ع ن-م ل-ي-ط-يو ع-شضو-لإ
بر-ح ا-ه-نإ تقو-لإ رور-م ع-م تح--شضتإ
ةدهاج ىعشست ةيبرغ ىوق Úب ة-لا-كو-لا-ب
ى-ل-ع ة-يدا-شصت-قلإ ا-ه◊ا-شصم نا-م-شضل

.يبيللإ بعششلإ مد باشسح
لود-لإ ة-فا-كو سسنو-تو ر-ئإز÷إ ف-ق-تو
ىلع ايب-ي-ل رإو-ج لود ة-ي-لأإ ‘ ءا-شضعألإ
ةيبإÎلإ ةدحو-لإ ن-م-شضت لو-ل-ح دا-ج-يإإ
.ايبيلل ةيبعششلإو
ةيبيللإ ةمزلإ نع لشصفنم Òغ فلم ‘و
Úمأات زيزعت لبشس ناشسي-ئر-لإ ثح-ب-ي-شس
اÃ ن-يد--ل--ب--لإ Úب ة--كÎششŸإ دود◊إ
.رإو÷إ لود روهدتو عقإولإ هشضرفي
نو-ك-ت-شس ي-ب-ي-ل-لإ ف--لŸإ بنا--ج ¤إو
اههجإوت يتلإ تانا-هر-لإو تا-يد-ح-ت-لإ
ةدنجإ بلشص ‘ ىرخألإ ي-ه ا-ي-ق-ير-فإ
ديÛإ دب-ع سسي-ئر-ل-ل ¤وألإ ةرا-يز-لإ
ر-ئإز÷إ نإو ة-شصا-خ سسنو-ت ¤إ نو-ب--ت
دا–لإ تاشسشسؤوم نمشض ةدهاج لمعت
يت-لإ لو-ل◊إ ة-قر-فأإ ى-ل-ع ي-ق-ير-فلإ

قلعت ام اميشسل ءإرمشسلإ ةراقلإ سصخت
ىلع ةÒقفلإ لودلإ ةدعاشسمو ةيمنتلاب

Œاميشسل انوروك ة-مزإ تا-شصا-هرإ زوا
ن-م تب--لا--ط د--ق تنا--ك ر--ئإز÷إ نإو
·ألإ اه-ت-مد-ق-م ‘ ›ود-لإ ع-م-تÛإ
سسيئر ناشسل ى-ل-ع ة-حإر-شصب ةد-ح-تŸإ
ةيلود تاب-شسا-ن-م ةد-ع ‘ ة-يرو-ه-م÷إ

زواŒ ى-ل-ع ةÒق-ف-لإ لود-لإ ةد-عا-شسم
انوروك ةحئاج اهترقأإ يتلإ تابوعشصلإ
 . ⁄اعلإ برشضت يتلإ
سسيئرلإ عم نوبت سسيئرلإ قرطتيشس امك
ز-يز-ع-ت ل-ب-شس د-ي-ع-شس سسي-ق ي-شسنو-ت-لإ
ةدع ‘ نيدلبلإ Úب ةيداشصتقلإ ةكإرششلإ

ق-طا--نŸإ ط--ي--ششن--تو ةد--عإو تلا‹
سسنوت نإو اميشسل نيدلبلإ Úب ةيدود◊إ
ةحاطإلإ ذن-م ة-يدا-شصت-قإ ة-مزإ سشي-ع-ت
ةدح اهدإز يلع نب نيدباعلإ نيو ماظنب

عا-ط-ق تبر-شض ي-ت-لإ ا-نورو-ك ة-ح-ئا--ج
داشصتقلإ ه-ب سسف-ن-ت-ي يذ-لإ ة-حا-ي-شسلإ
.يشسنوتلإ

^ fiر دم

هنجضس ءارو ناك ليرفأا81 تاباختنل هحضشرت نإا لاق

ماعطلإ نع بإرسضإإ ‘ لخدي يريدغ يلع
 اقحل اهخيرات ديد– راظتنا ‘

 بلق ‘ يئانثلإ نؤاعتلإؤ ةيبيللإ ةمزألإ
 سسنوت ¤إإ نوبت ةرايز جمانرب

بلق ‘ يداضصتقلاو ينمألا قضشلا ‘ اميضسل نيدلبلا Úب يئانثلا نواعتلا عفدو ةيبيللا ةمزألا ىظحتضس
.سسنوت ¤إا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئرل ةبقترŸا ¤وألا ةرايزلا جمانرب

يريدغ يلع دعاقتŸإ لإÔ÷إ نلعأإ ^
ةشسشسؤوŸاب ماعطلإ نع بإرشضإإ ‘ هلوخد
اهيف يشضقي يتلإ سشإر◊إ ‘ ةي-با-ق-ع-لإ

ن-م Ìكأإ ذ-ن-م تقؤوŸإ سسب◊إ ة-بو-ق--ع
.ةنشس
لئاشسول اههجو ةلاشسر ‘ يريدغ لاقو
ةدŸ هدجإوت ببشس نأإ ىري هنإإ مÓعإلإ
نجشس ‘ يشسايشسلإ رج◊إ ‘ ةنشس قوفت
تابا-خ-ت-نÓ-ل ح-ششÎلإ ه-ب-ب-شس سشإر◊إ
.““9102 ليرفأإ81 ةيشسائرلإ
ةيرششبلإ درإوملل ق-با-شسلإ ر-يدŸإ ر-ّكذو
‘ ددÎي ⁄ هنأإ ينطو-لإ عا-فد-لإ ةرإزو-ب

ةجا◊إ تشضتقإ امدنع هتيلوؤوشسم لم–
ةدهعل-ل نو-ل-ل-ه-ي سضع-ب-لإ نا-ك ا-مد-ن-ع
ما-ظ-ن-لإ ة--موÁد نا--م--شضو ة--شسماÿإ
.دشسافلإ
ا-ه-ب ع-با-تŸإ ة-م-ه-ت-لإ ير-يد-غ د-ن--فو
دإرفأإ تايونعÃ سساشسŸا-ب ة-ق-ل-ع-تŸإو

‘ ةنلعŸإ هفقإوم ¤إإ إدنتشسم سشي÷إ
اهإدحإإ ‘ فشصو يتلإ مÓعإلإ لئاشسو
““Ÿةديحولإ ا-ه-نأا-ب ة-ير-ك-شسع-لإ ة-شسشسؤو
رطاıإ نم دÓبلإ ذاقنإ ىلع ةرداقلإ
.““اهددهت يتلإ
دير-ي ل ه-نأا-ب ة-لا-شسر-لإ بحا-شص دد-ششو
نأإ– هبشسح – ديري لب ناك يأإ فاطعتشسإ
،نإوألإ تإوف لبق ةقيق◊إ عيم÷إ فرعي
بإرشضإلاب كشسمتلإ هرإرشصإاب ه-نإإ Ó-ئا-ق
تاماهتلإ بشسحف دنفي ل ما-ع-ط-لإ ن-ع
يرئإز÷إ بعششلإ دهششي لب هل ةهجوŸإ
اهنم دإري Òبإدت لإإ هنم Êاعي ام لك نأإ
.هتعمشسو هشصخششب سساشسŸإ
دقل ““ هتلاشسر دعا-ق-تŸإ لإÔ÷إ م-ت-خو
توŸإ يداف-ت-ل ة-ق-ير-ط-لإ هذ-ه تÎخإ
نأإ ىرأإ يذ-لإ ءا-ن-ب÷إ تو-م ءي-ط--ب--لإ
.““› هوراتخإ رإرقلإ باحشصأإ
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ة-ي-كإÎششلإ ىو-ق-لإ ة-ه-ب-ج تدد-ج ^
سسيشسأاتل امئإد اهحتفت ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لإ

لك عم ل-ما-ششو فا-ف-ششو قدا-شص رإو-ح
ÊدŸإ عمتÛإو ةيشساي-شسلإ فإر-طألإ
ةمزأÓل لول◊إ داجيإإ دشصق ءاشصقإإ نود
.بنإو÷إ ةددعتŸإ ةينطولإ
حا‚ ““ نأإ هل نايب ‘ سسافافألإ ركذو
9 يموي دقعنŸُإ يئان-ث-ت-شسلإ ر“ؤوŸإ
لمع ةرمث دعي يرا÷إ ة-ي-ل-يو-ج01و

ن-م د-يد-ع-لإ ه--ب ما--ق د--مألإ ل--يو--ط
ة-ئ-ي-ه-لإ تدا-ششأإ Úح ‘ ،Úل-شضا--نŸإ
ÚلشضانŸإ عيمجب ةديد÷إ ة-ي-شسا-ئر-لإ
ن-يذ-لإ بز◊إ تإرا-طإإو Úب-خ--ت--نŸإ

Œشض– ل-جأإ ن-م إود-ّنÒ إذ-ه حا‚إإو
ةئيهلإ نإإ ““ نا-ي-ب-لإ فا-شضأإو.““ر“ؤوŸإ
ىلع عيم÷إ ئنهت بزح-ل-ل ة-ي-شسا-ئر-لإ
نأإ نوك ،بزحلل ايلعلإ ةحلشصŸإ ءÓعإإ
عشسإو عامجإإ ققح ل-م-ششلإ ع-م-ج ج-ه-ن
ءا-ق-فر-لإ ر-ك-ششن إذ-ه-ل بز◊إ ل--خإد
يلشضانم عيمج مهلÓخ نمو ÚبودنŸإ

.““انل هولوأإ يذلإ فرششلل بز◊إ
ةيشسائرلإ ةئيهلإ تدكأإ ،رخأإ قايشس ‘و
نم مزعلإ لك ةمزاع““ اه-نأإ سسا-فا-فأÓ-ل
عامجإلإ ةيكيمانيد ‘ رإرمتشسلإ لجأإ
ينطولإ ر“ؤوŸإ Òشضح-ت-ل ل-م-ششلإ ⁄و
ل بز◊إ ّنأل ،مداق-لإ ع-ما÷إ يدا-ع-لإ

Áد-ي-حو-ت-ب ّلإإ ًا-يو-ق نو-ك--ي نأإ ه--ن--ك
وه كلذ لماششو عماج جهنبو فوفشصلإ
⁄ قيق– لجأإ ن-م د-ي-حو-لإ ق-ير-ط-لإ

.““بز◊إ لمشش
ةحفشص تحتف دقل ““ هتإذ ردشصŸإ عباتو

يتلإ ا-ن-بز-ح ةا-ي-ح ‘ ،مو-ي-لإ ةد-يد-ج
مإزتللإ ىلع ةمئاق ،ة-ع-ما-ج نو-ك-ت-شس
تذ-خ-تإ د-ق-لو ،قا-ف-تلإو روا--ششت--لإو
ةذفان تا-مإز-ت-لإ ة-ي-شسا-ئر-لإ ة-ئ-ي-ه-لإ
ر“ؤومل-ل ة-ل-ما-شش ة-ق-ير-ط-ب Òشضح-ت-ل
فر-ظ ‘ سسدا-شسلإ يدا-ع-لإ ي-ن-طو--لإ
.““إرهشش رششع ينثإ ىدعتي ل ينمز

ر كلام ^

بناو÷ا ةددعتŸا ةينطولا ةمزألل لول◊ا داجيإا دضصق
فإرطألإ عيمج عم رإوحلل هحاتفنإ دكؤوي سسافافألإ

 ةيحضصلا هتلاح روهدت ببضسب اضشاب ىفطضصم ىفضشتضسمب هدجاوت دكأا
ةهب-ج بز◊ ما-ع-لإ Úمألإ سضر-ع-ت-شسإ ^ هلكوم ةافؤ ربخ دنفي ىيحيؤأإ يماحم

‘ يجعب لشضفلإ وبأإ ،ين-طو-لإ ر-ير-ح-ت-لإ
ةدحتŸإ تايلولإ Òفشس عم ةيفتاه ةŸاكم
نم ددع رششوريد نوج رئإز÷اب ةيكيرمألإ
Úب كÎششŸإ ما-م-ت--هلإ تإذ تا--ف--لŸإ
ف-لŸإ رإر-غ ى-ل-ع ن-ط-ن-ششإوو ر--ئإز÷إ
ةيفشصتو ةينيطشسلف-لإ ة-ي-شضق-لإو ي-ب-ي-ل-لإ
ام امبشسح ةيبرغلإ ءإرحشصلإ ‘ رامعتشسلإ
هذه لÓخ ” دقو  .بزحلل نايب هب دافأإ
لبشس ةشسإرد نلافألإ نايب بشسح ةŸاكŸإ
تايلولإو رئإز÷إ Úب تاقÓ-ع-لإ ز-يز-ع-ت
تلاÛإ فلتfl ‘ ةيكيرمألإ ةدحتŸإ

بناج ¤إ يداشصتقلإ لاÛإ ‘ ةشصاخ
ةيداشصتقلإ تاشسشسؤوŸإ دجإوت ز-يز-ع-ت لإ
ةدعإولإ سصرفلإ نم ةدافتشسÓل ةيكيرمألإ
عيمج ‘ ةيرئإز÷إ قوشسلإ اهرفو-ت ي-ت-لإ
.ةيداشصتقلإ نيدايŸإ
ةيوقت ةيمهأإ ¤إإ اشضيأإ نافرطلإ قرطت امك
نم نيدلبلإ Úب ‘اقثلإ لدابتلإ تاقÓعلإ

‘ ةيزيل‚لإ ةغللإ سسيردت زيزعت لÓخ
ة-ب-ل--ط--لإ Èكأإ سصر--ف ح--ن--مو ر--ئإز÷إ
تا-ع-ما÷ا-ب قا--ح--ت--لÓ--ل Úير--ئإز÷إ
.ةدحتŸإ تايلولإ ‘ ةيميلعتلإ زكإرŸإو

م نإوسضر ^

دمحإ قباشسلإ لوألإ ريزولإ يماfi دنف ^
هلكوم ةافو Èخ ةدإورك نب Úمإ ،ىيحيوإ
نع ءابنأاب لشصإوتلإ عقإوم تجشض نإ دعب
نم هلقنو ةيحشصلإ هتلاح روهدت دعب هتافو
اششاب ى-ف-ط-شصم ى-ف-ششت-شسم ¤إإ ن-ج-شسلإ
.يعما÷إ
‘ ةدإور---ك ن---ب Úمأإ ي---ماÙإ لا---قو
دجإوتي ىيحيوأإ““ نإإ ،ةيفحشص تاحيرشصت

ا-ششا-ب ى-ف-ط-شصم ى-ف-ششت-شسم ‘ ا-ًي-لا--ح
هتلاح روهدت ببشسب ى-ط-شسو-لإ ر-ئإز÷ا-ب
م-ت-ك-ت-لإ ن-م ة-لا-ح ط-شسوو ،““ة-ي-ح--شصلإ
ةكعولإ ةعيبط نع فششكلإ متي ⁄ ،ديدششلإ
31 ذنم نوجشسŸإ ىيحيوأإ اهنم Êاعي يتلإ

.إًرهشش
هنأإ عوبشسأإ لبق فششك د-ق ى-ي-ح-يوأإ نا-كو
نم هتلا-ق-ت-شسإ ذ-ن-م نا-طر-شسلا-ب ٌبا-شصم

لا-قو ،9102 سسرا-م11 ‘ ة-مو--ك◊إ
ل-جر-ل ¤وألإ ة-م-كاÙإ ة-شسل--ج لÓ--خ

باشصم““ هنإإ توكحط نيدلإ يfi لامعألإ
رخآإ ما“إإ نم نكمتي ⁄ هنإإو ناطرشسلاب

.““جÓع ةشصح
بحاشش ة-م-كاÙإ لÓ-خ ى-ي-ح-يوأإ إد-بو
تاشسل÷إ فÓخب ،دشس÷إ ليزهو هجولإ
.ىر-خأإ ا-يا-شضق ‘ ه-ت-م-كاfi ن-م ¤وألإ
رد--شص--ُت ⁄ ،ردا--شصŸإ سضع--ب بشسح---بو
ةرإزول ةع-با-ت-لإ نو-ج-شسلإ ةرإدإإ ة-شسشسؤو-م
Úجشسلإ لقن دكؤوي وأإ يفني ٍنايب ّيأإ لدعلإ
يقلت-ل ى-ف-ششت-شسŸإ ¤إإ ى-ي-ح-يوأإ د-م-حأإ
.جÓعلإ

د-مfiأإ يد-ي-شس ة-م--كfi تشسم--ت--لإو
ةذفان انجشس ةنشس51 ةمشصاعلإ رئإز÷اب

يfi لامعألإ لجر ةيشضق ‘ ىيحيوأإ دشض

‘ قطنلإ متي نأإ ىل-ع ،تو-ك-ح-ط ن-يد-لإ
.ءاعبرألإ مويلإ يئاهنلإ مك◊إ

ةثÓث نآلإ ىتح ىي-ح-يوأإ ّق-ح ‘ رد-شصو
‘ Úترم انجشس ةنشس21ـب ةيئاشضق ماكحأإ

ةفاشضإإ ،ةثلاث ةيشضق ‘ ةنشس51و Úتيشضق
توكحط ةيشضق يهو ةعبإرلإ ةيشضقلإ ¤إإ
.اهنأاششب هتمكاfi ترج يتلإ

سسيل““ هنإإ ىيحيوأإ دم-حأإ لا-ق ا-ه-لÓ-خو
‘ اهذختإ ي-ت-لإ تإرإر-ق-لإ ى-ل-ع ا-مدا-ن
ول اهشسفن تإرإرقلإ ذختيشس هنإإو ،قباشسلإ

مÎحإ ه-نإإو ،ءإرو-لإ ¤إإ ن-مز--لإ ه--ب دا--ع
وهو ،““اهذختإ يتلإ تإرإرقلإ ‘ نوناقلإ
هاÚ Œير-ئإز÷إ بشضغ ن-م دإز ح-ير-شصت
ام إودقتنإ مهنم Òثك ناك نأإ دعب ىيحيوأإ

يماÙإ هقيقشش ةزا-ن-ج لÓ-خ ه-ل ثد-ح
بلاطوب ةراسس  ^ .مايأإ لبق ىيحيوأإ ةفيعلإ

يبوروألا دا–لا لود نم ددعل ةيلخادلا ءارزو عم ءاقل ‘ كراضش

ةيعرسشلإ Òغ ةرجهلإ عم لماعتلإ ‘ ةيرئإز÷إ ةبراقŸإ سضرعتسسي دوجلب
تاعام÷إو ةيلخإدلإ ريزو سضر-ع-ت-شسإ ^

دوجلب لامك ،ةينإرمعلإ ةئيهتلإو ةيلÙإ
رشضاحت-لإ ة-ي-ن-ق-ت Èع ه-ت-كرا-ششم لÓ-خ

ةيلخإدلإ ءإرزو عم ءاقل ‘ دعب نع يئرŸإ
ةبراقŸإ يبوروألإ دا–لإ لود نم ددعل
لماعتلإ ‘ Êاشسنإلإ اهدعب ‘ ةيرئإز÷إ

.ةيعرششلإ Òغ ةرجهلإ ةرهاظ عم
إذه لÓ-خ ” ه-نأإ ةرإزو-ل-ل نا-ي-ب ح-شضوأإو
Úنثلإ ءاشسم ÚكراششŸإ عمج يذلإ ءاقللإ
،اينابشسإ ،ايلاطيإ نع نولث‡ هيف كراششو
ةشسإردو قرطتلإ““ ايناŸأإو اطلام ،اشسنرف

ل-ب-شسو ة-ي-عر-ششلإ Òغ ةر-ج-ه-لإ ةر-ها-ظ

.““اهنم د◊إو اهتهجإوم
ىلع دوجلب ددشش ،هت-ل-خإد-م ل-ه-ت-شسم ‘

زيزعت هنأاشش نم يذلإ““ ءاقللإ إذه ةيمهأإ
ى-ل-ع Úل-عا-ف-لإ ف-ل-تÚ flب نوا-ع--ت--لإ
لا‹ ‘ ›ودلإو ي-م-ي-ل-قإلإ Úيو-ت-شسŸإ

Òغ نيرجاهŸإ بيرهت تاكبشش ةح-فا-ك-م
ةي-ل-ع-ف لو-ل-ح ن-ع ثح-ب-لإو Úي-عر-ششلإ

Ÿسضرعت-شسي-ل ،““ةر-ها-ظ-لإ هذ-ه ة-ه-جإو
اهدع-ب ‘ ة-ير-ئإز÷إ ة-برا-قŸإ ا-هد-ع-ب
ةرجهلإ ةرهاظ عم ل-ما-ع-ت-لإ ‘ Êا-شسنإلإ

اهنم ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-شسل““ ة-ي-عر-ششلإ Òغ
ة-يدا-م تا-ي-نا-ك-مإإو درإو-م سصي-شصخ-ت--ب

Òغ نيرجاهŸاب لفكتل-ل ة-ما-ه ة-ير-ششبو
.““Úيعرششلإ
رئإز÷إ دإدعتشسإ ةبشسانŸاب ريزولإ ددجو
رشصإوأإ ديطوت ىل-ع ا-ه-شصر-حو ““م-ئإد-لإ““
لجأإ نم ،ءاكر-ششلإ ف-ل-تfl ع-م نوا-ع-ت-لإ
Òغ نيرجاهŸإ قفدت ‘ لشضفألإ مكحتلإ
هشساشسأإ نزإوتم روظنŸ اقفو““ Úيعرششلإ
Úب ةقÓعلإ ةاعإرم عم ،نماشضتلإو نواعتلإ

يلماعو ةي-عر-ششلإ Òغ ةر-ج-ه-لإ ةر-ها-ظ
ىلع اهتيعإدت ةهجإوŸ نمألإو ة-ي-م-ن-ت-لإ

.““ةقطنŸإ لود عيمج
ر كلام ^

 يكيرمألا Òفضسلا عم ةيفتاه ةŸاكم ‘
نطنسشإؤ عم ةيئانثلإ تاقÓعلإ زيزعت لبسس سسردي يجعب

ةليشسŸإ ةمكحÃ قيقحتلإ يشضاق رمأإ ^
ءاشسؤور30و قباشسلإ يرلإ ر-يد-م عإد-يإا-ب

مهنيب اشصخشش72 عشضوو سسب◊إ حلاشصم
ةباقرلإ ت– Úلواقمو ةيريدŸاب تإراطإإ
،سسمأإ لوأإ ،إولثم نومه-تŸإ .ة-ي-ئا-شضق-لإ
نع ةمكÙإ ىدل قيقحت-لإ ي-شضا-ق ما-مأإ

ةفلاfl تاقفشص مإربإإو حنÃ قلع-ت-ت م-ه-ت
ةءاشسإإ ،ةيميظنتلإو ةيعير-ششت-لإ ما-ك-حأÓ-ل
،ةيمومع لإومأإ ديدبت ،ةفيظولإ لÓغتشسإ
لإومأإ عايشض ¤إإ يدؤوŸإ حشضإولإ لامهإلإ

Òغ عئاقو تبثت ةداهشش رير– ،ة-ي-مو-م-ع
ب سس ^ .ةحيحشص

 داضسف اياضضق ‘ مهطروتل
ءاسسؤؤر3 ةقفر قباسسلإ يرلإ ريدم عإديإإ

 ةليسسŸاب سسب◊إ حلاسصم

ىلع اينولاتك م-ي-ل-قإإ ة-طر-شش تر-كذ ^
ة--طر--ششلإ نأإ ““Îيو--ت““ ‘ ا--ه--با---شسح

ÚنطإوŸإ نم Úنثإ تلقتعإ ةينابشسإلإ
ةحفا-كŸ ة-ي-ل-م-ع ءا-ن-ثأإ ،Úير-ئإز÷إ
سسمأإ حا-ب--شص ،ة--نو--ل--ششÈب با--هرإلإ
.ءاثÓثلإ

ةينابشسإلإ إÒشس ا-ن-يدا-ك ة-عإذإإ تلا-قو
نإإ قيقحتلإ نم ةبيرق رداشصم نع Óقن
نإز-ه-ج-ي ا-نا-ك Úير-ئإز÷إ Úل-جر--لإ
ةطر-ششلإ د-كؤو-ت ⁄و ،ي-با-هرإإ مو-ج-ه-ل
.تامولعŸإ هذه ةيلÙإ

ب سس ^

 ةنولسشÈب Úيرئإزج لقتعت اينابسسإإ
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سصسصخ ل-ف-ح لÓ-خ ر-يزو-لا د--كأاو ^
ريزو روسضحب  ةديد÷ا ةمانزرلا سضرعل
،يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا

ن-ير-يدŸاو ،ي-قو-سش ف-سسو-ي ق--سشا--ع
قود-ن-سصلاو ر-ئاز÷ا د--يÈل Úما--ع--لا
قلع-ت-ي ر-مألا نأا ،د-عا-ق-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا
رهسش نم ةيادب قبطتسس ةديدج ةمانزرب
حنŸا بسص خيراوت دد– و يرا÷ا ويلوي
ىلع دامتعلاب مايا ةدع ىلع اهعيزوت و
يديÈلا باسس◊ا مقر نم Òخألا ددعلا
.يرا÷ا

ديرب ‘ لوؤو-سسم حر-سص نأا-سشلا اذ-ه ‘
Òخلا ددعلا دامتعا بجي هنأا رئاز÷ا

نود يديÈلا يرا÷ا باسس◊ا مقر نم
ةفرعŸ نابسس◊ا ‘ حاتفŸا مقر ذخأا
تا--سشا---ع---م و ح---ن---م بسص خ---يرا---ت
.نيدعاقتŸا
يوذ و نيدعاقتŸا نأا ثدحتŸا دكأاو
و م-ه-ح-ن-م نو-سضب-ق-ي ن-يذ-لا قو-ق◊ا

نيذلاو رهسش لك نم02 موي مهتاسشاعم
نوكيسس1 وأا0 مقرب مهباسسح يه-ت-ن-ي
لك نم81 موي مهتاسشاع-م بسص خ-يرا-ت
4 و3 و2 ـب مهباسسح يهتني نيذلاو رهسش
نم91 موي اهبسص خيرات ددح دقف5 وأا
و6 ب مهباسسح يهتني نيذلا و رهسش لك

لك نم02 موي اهنوسضبقيسس9 وأا8 و7
.رهسش
نيذلا قوق◊ا يوذ و نيدعاقتŸا امأا
موي مهتاسشاعم و مهحنم نوسضبقي اوناك
1 و0 ـب مهباسسح يهتنيو رهسش لك نم22
ددح دق اهب-سص خ-يرا-ت نا-ف3 وأا2 و
يهتني نيذلا و رهسش لك نم91 خيراتب

اهبسص خيرات ددح دقف4 مقرب مهباسسح
مقر يهتني نيذلاو ،رهسش لك نم02 ب
هذه بسص خيرات ناف6 وأا5 ـب مهباسسح

لك نم02 موي نوكيسس تاسشاعŸاو حنŸا
رهسش لك نم22 خيرات ددح اميف رهسش
.9 وأا8 و7 ـب مهباسسح يهتني نيذلل
يوذو نيدعاقتŸاب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
ي-ق-ل-ت ى-ل-ع اودا-ت-عا ن-يذ-لا قو-ق◊ا

رهسش لك نم42 ‘ مهحنم و مهتاسشاعم
نإاف ،1 وأا0 ـب مهباسسح يهتني نيذلاو
نوكيسس مهحنم و مهتاسشاعم عفد خيرات

نيذلا كئلوأا امأا ،ره-سش ل-ك ن-م02 ‘
خيرات ناف ،3 وأا2 ـب مهباسسح يهتني
،ره-سش ل-ك ن-م22 ‘ نوك-ي-سس ع-فد-لا
ناف ،7 وأا6 ـب مهباسسح يهتني نيذلاو
،رهسش لك نم32 ‘ متيسس عفدلا خيرات
وأا8 ـب مهباسسح يهتني نيذلا كئلوأا امأا

نم42 ‘ نوكيسس عفدلا خيرات ناف ،9
.رهسش لك
نولسصحي اوناك نيذلا كئلوأل ةبسسنلابو

لك نم62 ‘ مهحنمو مهتاسشاعم ىلع
وأا0 ـب مهباسسح مقر يهتني نيذلاو رهسش
مهحنمو مهتاسشاعم عفد خ-يرا-ت نإا-ف ،1
كئلوأاو ،ره-سش ل-ك ن-م22 ‘ نوك-ي-سس
،3 وأا2 ـب مه-با-سسح ي-ه-ت-ن-ي ن-يذ-لا

لك ن-م32 ‘ عفدلا خ-يرا-ت نو-ك-ي-سسف
وأا4 ـب مهباسسح يهتني نيذلا امأا ،رهسش
لك نم42 ‘ عفدلا خيرات نوكيسسف ،5
وأا6 ـب مهباسسح يهتني نيذلا امأا ،رهسش
لك نم52 موي متيسس عفدلا خيرات ناف ،7
ي-ه-ت-ن-ي ن-يذ-لا كئ-لوأا اÒًخأاو ،ر-ه--سش

عفدلا خيرا-ت نا-ف ،9 وأا8 ـب مهبا-سسح
.رهسش لك نم62 ‘ نوكيسس
فدهت ةمانزرلا هذ-ه نإا راز-مو-ب د-كأاو
لا---ب---ق---ت---سسا فور----ظ Úسس–““ ¤إا
مايأا لÓخ قوق◊ا يوذ و نيدعاقتŸا
Úسس–و ،حنŸاو دعاقتلا تاسشاعم عفد
.““ةيمومعلا ةمدÿا ةيعون

يقوسش فسسوي قسشاع حسضوأا هبناج نم
Úسس–““ ¤إا فده-ت ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه نأا
قودنسصلا ىوتسسم ىلع ةمدÿا Ëدقت
قفدتلا نم ليلقتلاو دعاقتل-ل ي-ن-طو-لا
ىوتسسم ىلع ن-يد-عا-ق-ت-م-ل-ل ي-مو-ي-لا

ةبسسانŸا هذهب ًاي-عاد ،““د-يÈلا بتا-ك-م
ةمانزرلا هذه ماÎحا““ ¤إا نيدعاقتŸا
لجا نم دعابتلا Òبادت ¤إا ةفاسضإلاب

                 .““انوروك سسوÒف ةحفاكم

ن ةظيفح^

تعمج لمع ةسسلج سسما لوا تمظن ^
،ي-قار-ب ي-قزرا ،ة--ي--ئاŸا دراوŸا ر--يزو
نواعتلل ةينطولا ةلا-كو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸاو
دمfi ،ةيمنتلاو نماسضتلا لجا نم ›ودلا

نواعتلا تافلم ‘ رظنلل ،حابسصم قيفسش
.ةرازولل نايب هب دافا امبسسح ،Úتئيهلا Úب
ر-قÃ تر-ج ي-ت-لا ة-سسل÷ا هذ-ه ر-سضحو
،ةرازولا نايب بسسح، ةيئاŸا دراوŸا ةرازو

نواعتلا ةلاكوو ةرازولا تاراطا نم ددع
ل-ما-سش سضر-ع Ëد-ق-ت ” ثي-ح ،›ود-لا
Úب نواع-ت-لا رواfi زر-با لو-ح ل-سصف-مو
نادلبلا فلتfl عم ةيئاŸا دراوŸا عاطق
.ردسصŸا سسفن فيسضي ،ةيلودلا تاييهلاو
ةيئاŸا دراوŸا ريزو اعد ةبسسانŸا هذهب
نوا-ع-ت-لا ل-ب-سس ز-يز-ع-ت سصر-ف ثح-ب ¤ا

ةينطولا ةلاكولا تاءافك ىل-ع دا-ن-ت-سسلا-ب
لا‹ ع-ي-سسو-ت د-سصق ›ود-لا نوا-ع-ت--ل--ل
ةيئاŸا دراوŸا لا‹ ‘ ةيلودلا ةكارسشلا
تاÈخ نم عاطق-لا هزر-ف-ي نا ن-كÁ ا-مو
ة-ي--ئاŸا دراوŸا سصخ--ت داو--م جا--ت--ناو
تاطحم-ك ،ة-ي-ب-ن-جا لود ¤ا ر-يد-سصت-ل-ل

ن-م لا-حولا عز-ن تلا و ها-يŸا ة÷ا-ع-م
اهعنسص متي يتلا بيبانلا كلذكو دودسسلا

.رئاز÷ا ‘ ايلاح
،›ودلا نواعتلل ةينطولا ةلاكو-لا ل-م-ع-تو
هردسصأا رارق ىسضتقÃ ا-هؤوا-سشنا ” ي-ت-لا
،نوبت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
نما-سضت-لا ل-جا ن-م ،0202 رياÈف ر-ه-سش
›ودلا نواعتلا ةيقرتو ريوطت ،ةي-م-ن-ت-لاو

ج.ق ^ .راو÷ا لود عم اسصوسصخ

  ةيلخادلا ةحايسسلا راعسسا ةعجارمل ءاكرسشلا  يقتلتسس ةرازولا

 انوروك ةحئاج دعب ةلغتسسملا ريغ ةيحايسسلا تاراقعلا عاجرتسسا
ة-عا-ن-سصلا و ة-حا-ي-سسلا ر-يزو حر-سص ^

دمfi ،يلئاعلا ل-م-ع-لا و ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
انوروك ةحئاج ءاسضقنا دعب نأا ،وديمح
را-ق-ع-لا عا-جÎسسا عو-سضو-م نو-ك--ي--سس
تايولوأا نم““ لغت-سسŸا Òغ ي-حا-ي-سسلا
.““ةيرازولا هترئاد
ةسشرو-ل هد-ق-ف-ت ىد-ل ،ر-يزو-لا ح-سضوأاو
هنأا ،ةنيدŸا تاذب سصاخ قدنف زا‚إا

نم نيديفت-سسŸا Ëد-ق-ت مد-ع لا-ح ‘
ةلغ-ت-سسŸا Òغ ة-ي-حÓ-ف-لا تارا-ق-ع-لا

ŸÈمد-ع با-ب--سسأا لو--ح ة--غ--ماد تار
تاراقعلا عاجÎسسا متيسس ،لÓ-غ-ت-سسلا
.““ةلولا عم قيسسنتلاب““ ةينعŸا
دافأا ،ةيلخادلا ةحايسسلا زيزعت نأاسشبو
ةمزألا هذه رورم دعب هنأاب اسضيأا ريزولا
و ةحايسسلا ةرازو رسشا-ب-ت-سس ،ة-ي-ح-سصلا
يلئاعلا لمعلا و ةيديل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا
‘ Úلعافلا فلتfl عم تاءاقل ميظنت““
ةيو÷ا طو-طÿا رار-غ ى-ل-ع عا-ط-ق-لا
لجأا نم قدانفلا باحسصأا و ةيرئاز÷ا

نم نطاوŸا Úكمتل راعسسألا ة-ع-جار-م
.““نطولا لخاد ةيحايسس تلوجب مايقلا
ة--يرازو--لا ه--تر--ئاد نأا--ب فدرأا ا--م--ك
ل-ك ة--ق--فار--م و م--عد--ل ةد--ع--ت--سسم““
زا‚إل عا-ط-ق--لا ‘ ن--ير--م--ث--ت--سسŸا

ةلازإا دوهج راطإا ‘ كلذو مه-ع-يرا-سشم
ةقاعإا ا-ه-نأا-سش ن-م ي-ت-لا ز-جاو◊ا ل-ك

.““يحايسسلا رامثتسسلا
تاميلعت ريزولا ىدسسأا قايسسلا اذه ‘و
ةيب-ل-ت ةرور-سضب عا-ط-ق-لا ي-ف-ظو-م ¤إا

رامثت-سسلا د-ير-ي ن-طاو-م ل-ك تا-ب-ل-ط
بسصانم ثادحتسساو ةوÌلا قلخ فدهب
عاطق-ل ة-ي-ع-ب-ت-لا ن-م جور-خ-ل-ل ل-غ-سش
.تاقورÙا
هترايز لهتسسم ‘ ماق دق وديمح ناكو
Úتنثإا Úتسشرو ةنياعÃ فيط-سس ة-يلو-ل

ةطا-ي-خ ‘ ÚسصتÚ flي-لÚ fiي-فر◊
زا‚إا عورسشم اذكو ةيقاولا تاما-م-ك-لا

يحب سصاÿا عاطقلا ‘ مو‚4 قدنف
.ةيلولا ةمسصاعب ةيرسصقلا

و ةحايسسلا ر-يزو د-كأا ىر-خا ة-ه-ج ن-م
يلئاعلا لمعلا و ةيديل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا

fiب ود-ي-م-ح د-مÈىلع جير-ير-عو-ب ج
تا-نا-ك-مإلا ل-ك لÓ-غ--ت--سسا ةرور--سض““
نم جورÿا و عاطقلاب سضوهنلل ةحاتŸا
ريزولا ح-سضوأاو.““تاقورحملل ةيعبت-لا

هذه ¤إا اهب ماق ةيد-ق-ف-ت ةرا-يز لÓ-خ
ل---ك كل---ت“““ ر---ئاز÷ا نأا ة---يلو---لا
و يحايسسلا عاطقلاب سضوهنلل تاموقŸا
تاناكمإلا لك لÓغتسسل ناوألا ناح هنأا
رار-غ ى-ل-ع ا-ه--ل ج--يوÎلاو ة--حا--تŸا
و ةيوم◊ا ةحايسسلا و ةيئيبلا ةحايسسلا
ة-يوار-ح-سصلاو ة-ي--ل--ب÷ا ة--حا--ي--سسلا
Úعتي““ : وديمح ديسسلا لاقو.ةيفاقثلاو

اذه ‘ تادوهÛا لك هي-جو-ت ا-ن-ي-ل-ع
عاط-ق-لا ل-ت-ح-ي نأا ل-جأا ن-م ى-ع-سسŸا
و مامتها نم هق-ح-ت-سسي ا-م ي-حا-ي-سسلا
نم ةماهلا دÓ-ب-لا دراو-م د-حأا نو-ك-ي-ل
فيسضي ،يغبني ا-م-ك.““ةبعسصلا ةلمع-لا
‘اقثلا ثوروŸا لكب مامتهلا ،ريزولا
هيل-ع ظ-فا-ح-ت-ل ه-ن-ع را-ب-غ-لا سضف-نو
هقيوسست ىلع لمعلا و ةمداقلا لايجألا

fiنم ددعل هتنياعم ءانثأاو.ايلود و ايل
داسشأا ،ةيلولا ةمسصاعب ةسصاÿا قدانفلا
او-ع-سضو ن-يذ-لا ا-ه-با-ح-سصأا-ب ر-يزو--لا

تاطل-سسلا فر-سصت ت– م-ه-تا-سسسسؤو-م
ءابو ةبراÒ fiبادت قايسس ‘ ةيمومعلا
ىلختت نل ةلودلا““ نأا ادكؤوم ،91–ديفوك

ةبعسص ةÎفب نورÁ مهنأا و ةسصاخ مهنع
نم جورخلل مهمعدت و مهقفاÎسس اهنأاو
.““ةحئا÷ا هذه تايعادت
سضرعŸ هترايز لÓخ ريزولا ىنثأا امك
ةيد-ي-ل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا ة-فر-غ-ب ما-ق-م
ى-ل--ع ة--يلو--لا ة--م--سصا--ع--ب فر◊او
‘ نولماعتم اه-لذ-ب ي-ت-لا تادو-هÛا

ددعل م-هÒفو-ت ثي-ح ن-م لاÛا اذ-ه
اه-ت-طا-ي-خ ” تا-ما-م-ك-لا ن-م Èت-ع-م
دوهÛا ‘ مهنم ةمهاسسمك مهتاسشروب
،دجتسسŸا انوروك ءابو ةبراÙ ينطولا

.مهنم ددع Ëركتب موقي نأا لبق
ن .ةظيفح ^

مايا ىلع اهعيزوتو اهبسص خيراوت اهسساسسأا ىلع ددحت

 ريخألا ددعلا بسسح دعاقتلا تاسشاعم بسص
يديربلا باسسحلا مقر نم

رئازجلا ديرب نأا رئازجلاب ،رازموب ميهاربا ،ةيكلسسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-سسلا تÓ-سصاو-م-لاو د-ير-ب-لا ر-يزو ن-ل-عأا
هذهب لثمأا لفكت نامسض دسصق نيدعاقتملا حنم بسصل ةديدج ةمانزر اددح دعاقتلل ينطولا قودنسصلاو
.عمتجملا نم ةئفلا

بيبان’او لاحو’ا عزن ت’آاو هايملا ةجلاعم تاطحم لثم
رئازجلا يف عنسصت يتلا

دراوملا سصخت داوم جاتنإل حمطي يقارب
جراخلل اهريدسصتو ةيئاملا

انوروك ببسسب مهطاسشن قفوت نع ةمجانلا رئاسسخلا سضيوعتل
ةيونسسلا ةلطعلا ءاغلإاب بلاطت ةقايسسلا ميلعت سسرادم

راهسشإا

سسرادŸ ةينطولا ةيدا–لا تلسسار ^
لاغسشلاو لقنلا ريزو ةقاي-سسلا م-ي-ل-ع-ت
ةيونسسلا ةلطعلا ءاغلا لجا نم ةيمومعلا
ميلعت سسراد-م با-ح-سصأل0202 ماع-ل
يتلا ر-ئا-سسÿا سضيو-ع-ت-ل ن ة-قا-ي-سسلا
ةدŸ رج◊ا تاءارجا  ءارج اهودبكت
. رهسشا3 تقاف
فرط نم ةع-قوŸا ة-ل-سسارŸا ‘ ءا-جو
يديسس““ Òسشب يبيرعل ةيدا–لا سسيئر
ماÎحلاو ةيح-ت-لا بجاو د-ع-ب ر-يزو-لا
امك هنأا ثيح ،يتلاب مكتدايسسل مدقتأا
نع مات فقوت ‘ رهسشأا30 انثبل نوملعت
رهسش ‘ انلمع انف-نأا-ت-سسا م-ث طا-سشن-لا

تاءارجإلا لك Úعبتم يرا÷ا ةي-ل-يو-ج
،نا-ح-ت-ملاو بيرد-ت-لا ‘ ة-ي-ئا--قو--لا
نع فقوتن ماع ل-ك ‘ ا-ن-نا نو-م-ل-ع-تو

سسيلو ا-يرا-ب-جا توا ر-ه-سش ‘ ل-م-ع-لا
ةدŸا ‘ ان-ل-ط-ع-ت-ل ار-ظ-نو ،ارا-ي-ت-خا
ءاغلإا مك-تدا-ي-سس ن-م بل-ط-ن ة-ق-با-سسلا

تا-نا-ح-ت-ملا م-ي-ظ-ن-تو توأا ة-ل--ط--ع
سصخرل ينطولا زكرŸا عم قي-سسن-ت-لا-ب
انيحسشŸÎو انل ىن-سست ي-ك ، ة-قا-ي-سسلا
““.تاناحتما نم انتاف ام سضعب كرادت
ر-يزو-لا يد-ي-سس ““ ة-يدا–لا تفا--سضاو
ةا-ي-ح دد-ه-ي ءا-بو-لا را-سشت-نا نأا م-ل-ع-ن
عبتن اننأاب مكمامأا دهعتن اننكل ،عيم÷ا
يتلاو ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجلا لك

انيحسشÎم حلاسص نمو ان◊اسص نم يه
لك نأا اديج ملعن انأا امك ، انيمدختسسمو
ا--ه--ل ن---طو---لا تا---يلو ن---م ة---يلو

راسشتنا ةدح ثيح ن-م ا-ه-تا-ي-سصو-سصخ
ن.ح ^ .ءابولا

: طوعجاو ،مهقوقح ةيامح يف رئازجلا تامازتلا دكأا
 مجسسنت ةيبرت حنمت نأا ةسسردملا بجاو

لفطلا قوقح عم
دمfi ،ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو د-كا ^

ر--ئاز÷ا تا---ماز---ت---لا ،طو---ع---جاو
ئدابŸ اديسسŒو ةيلودلا تايقاف-تإلا-ب
ا‡ ،لفطلا قوق◊ ةيلودلا ةي-قا-ف-تلا
ةلودلل ةيسسايسسلا ةدارإلا ا-م-ت-ح د-كؤو-ي
قوقح ةيامحب ا-ه-ماز-ت-لاو ة-ير-ئاز÷ا
زيزعت عم اهتاعيرسشت لÓخ نم لفطلا
.نوناقلا و ق◊ا ةلود مئاعد ءاسسرإا
لÓ--خ ،سسما كرا--سش ر--يزو--لا د---كاو
نامسضلل ايل-ع-لا ة-سسردŸا-ب ه-ت-كرا-سشم
ءايحا ‘ ،نو-ن-ك-ع ن-ب – ي-عا-م-ت-جلا
يرئاز÷ا لفطلل ينطولا مو-ي-لا ىر-كذ
،ةنسس لك نم ةي-ل-يو-ج51ـل فدا-سصŸا
ن-ما-سضت-لا ةرازو فر-ط ن-م م-ظ-نŸاو
ت– ،ةأارŸا اياسضقو ةرسسألاو ينطولا

نأا ،““ةيلوؤوسسŸا دهم ةلوف-ط-لا““ را-ع-سش
ةسسايسس نم-سض جرد-ن-ت Òب-ع-ت-لا ة-ير-ح

نم لفطلل Òبعتلا قح ءاطعإا ‘ ةلودلا
هتامامتهاو هراكفأا نع Òب-ع-ت-لا لÓ-خ
Òفو--ت لÓ--خ ن--م ع--م--تÛا ل---خاد

ق--ح ه--ح--ن--م ع--م ،كلذ--ل تاءا---سضف
و مÓ-عإلاو يأار-لا ءاد-بإا و ة-كرا--سشŸا
حن“ ةيجوغاديب قرطب ةمولعŸا Òفوت
ة-ي-سسف--ن--لا ة--مر◊ا زز--ع--تو نا--مألا
. لفطلل ةيدسس÷او

نأا ةينطولا ةيبÎلا ر-يزو فا-سضأا ا-م-ك
و ةيدايقلا هحور معد و لفطلا ةيامح
راو◊او Òب-ع-ت-لا ة-ير-ح ق-ح ز-يز--ع--ت
⁄اع ءانب سساسسأا رواسشتلاو ةكراسشŸاو
عيمجلل ةمادتسسا Ìكأاو لافطأÓل لسضفأا
.
نأا ة-سسردŸا بجاو ن--م ه--نأا فا--سضاو

لفطلا قوقح عم مجسسن-ت ة-ي-بر-ت ح-ن“
سشا-ق-ن-لا ئدا-ب-م ذ-ي-مÓ-ت-لا با-سسكاو
اهجوم ،ةيب-ل-غألا يأار لو-ب-قو راو◊او
نأا اهيف اين-م-ت-م د-غ-لا لا-ي-جأل ة-م-ل-ك
انئادهسش تاحومط ىوتسسم ‘ او-نو-ك-ي
هللا نوعب نون-م-سضي-سس ن-يذ-لا دا‹ألا
.لودلا Úب رئاز÷ا ةناكÃ ءاقترلا

ن. ةظيفح ^

 فيطسس: ةي’و
 لازأا Úع: ةرئاد
 لازأا Úع: ةيدلب

 ةيلfi ةيعم÷ ةيذيفنتلا ةئيهلا ديدجتب حيرسصتلا ليجسست لسصو
قفاوŸا3341 ما-عر-ف--سص81 ‘ خرؤو--------Ÿا21/60نو-نا-ق-لا ن-م81 ةداŸا ما--ك--حأ’ ا---ق---ب---ط

 تايعم÷اب قلعتŸا21/10/2102ـل
ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةئيهلا ديدجتب حيرسصتلا ليجسست لسصو ميلسست52/60/0202مويلا اذه ”

ةيلÙا
ت– ة---ل---ج---سسŸا ،نا---ف---ع ن---ب نا---م---ث---ع د---ج---سسŸ ة---ي---ن---يد---لا ة---ي---ع---م÷ا ةا---م---سسŸا

.90/20/0202:خيراتب10/0202:مقر
ناكم و خيرات، نيدلا زع ىسسيع: (ة) ديسسلا اهسسأاÎي، لازأا Úع نكسسم113 يحـب اهرقم نئاكلا
. لازأا Úع نكسسم113 يحب ميقŸا ، جرب ءاسضيب62/50/0791 : دايدزإ’ا

 : بتكŸا ةليكسشت
لاŸا Úمأا دعاسسم سساق نب يداوذلا                     ماع Úمأا   ‘ولfl قوراف        سسيئر    نيدلا زع ىسسيع
10 دعاسسم لطاعلب ليلخ         ماعلا Úمأ’ا دعاسسم    لطاعلب ةزمح       لوأا بئان     نارمع سشايع

20 دعاسسم فينرك —اف                    لاŸا Úمأا     حياسس كوÈم   Êاث بئان   ةيرهاوط دمحأا
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 ةقدب ليسصاÙا نيزخت عبتتل ايمقر اماظن دمتعي بوبحلل ينهŸا ناويدلا

 بوب◊أ نزاfl ةكرح لوح ةينوÎكلأ ىتح لو ةيقرو تلشسأرم ل
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يداسصتقإا

ضسما ردأشصلا يفحشصلا نأيبلا بشسحو ^
نأف ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا  ةرازو نع
‘ نوشسدنهم هروط ديد÷ا مأظنلا اذه
ينطولا ناو-يد-ل-ل نو-ع-بأ-ت ›آ’ا مÓ-عإ’ا
ةيادب لبق تاو-ن-شس4 فرظ ‘ بوب-ح-ل-ل

ىوتشسم ىلع8102 ةيأهن بيرجتلا ةلحرم
.ةيحÓف تأينوأعت ضسمخ
ةنشس علط-م ‘  ه-نأا نأ-ي-ب-لا تاذ فأ-شضاو
رئأشس ىل-ع مأ-ظ-ن-لا م-ي-م-ع-ت أاد-ب9102
مأظنلا ن-ع Ó-يد-ب ل-ح-ي-ل تأ-ي-نوأ-ع-ت-لا
لقن ىلع دمتعي نأك يذ-لا ي-ك-ي-شسÓ-ك-لا
ة-ي-قرو-لا تÓ--شسارŸا Èع ة--مو--ل--عŸا
ت’أ-شصت’او ة-ي-نوÎك-لإ’ا تÓ--شسارŸاو
.ةيفتأهلا
أيئأهن ضصلختلا ”0202 ةنشس ةيادب عمو
تÓ-مأ-ع-ت-لا ‘ Ëد-ق-لا مأ--ظ--ن--لا ن--م
يمقرلا مأظنلا اذه ىلع يلكلا دأمتع’او
.ديد÷ا
مأظنلا حمشسي ,ة-ي-ل-م-ع-لا ة-ي-حأ-ن-لا ن-مو
نزأıا ةكرح عب-ت-ت-ب د-يد÷ا ي-م-قر-لا
ةيمك ليو– لÓخ نم أميشس’ ةيلأع ةقدب

يطعي ثيحب ىرخأ’ ةينوأعت نم حمقلا نم

و أهجورخ تقو نع تأ-مو-ل-ع-م مأ-ظ-ن-لا
Úلقأنلا نع تأمولع-م كلذ-كو أ-ه-لو-شصو
لأح ‘ رششأبŸا لخدتلا و أهرأشسم عبتتل
.ليوحتلا ةيلمع ‘ بارطشضا يأا ليجشست
ةفرعم ناويدلل مأظن-لا اذ-ه ح-م-شسي أ-م-ك

ىلع أهعيزوتو نزأıا ‘ تأيمكلا مجح
⁄ يذلا وهو هل ةعبأت ةينوأعت لك ىوتشسم
قبأشسلا يكيشسÓكلا مأظنلا ‘ أحأتم نكي

.نيÒبك أتقوو ادهج بلطتي هدادعإاو
ناويدلا وشسدنه-م د-كأا ,ة-ب-شسأ-نŸا هذ-ه-ب
مأظنلا نأأب بوبحل-ل ة-ي-ن-هŸا ير-ئاز÷ا
هيلع وه أ‡ Ìكأا هريوطت متيشس ديد÷ا

اديزم ءأفشضإاو Ìكأا هلمع ليهشستل أ-ي-لأ-ح
هيلإا يمري أم وهو ةيفأفششلاو ةقدلا نم
Òيشستلا ‘ ةنمقرلا لع-ج يذ-لا ناو-يد-لا

.هتأيولوأا نم

^ Ÿيولزرح .ءاي

ىرخأا ةرم ،›ودلا دقنلا قودنشص ضضفخ ^
طشسوأ’ا قرششلا ةقطنم ‘ ومنلا تأعقوت
ىندأا ¤إا عجاÎتل (أنيم) أيق-ير-فا لأ-م-ششو
ضشمكنت نأا عقوت ذإا ،ةنشس05 ذنم هتأيوتشسم
5ر7 ةبشسنب0202لÓخ ةقطنŸا تادأشصتقا
ةئأŸأب2ر4 ةبشسنب ضضأف-خ-نأ-ب ،ة-ئأŸأ-ب

.0202 ليرفا تأعقوتب ةنرأقم
رهششل ›ودلا دقنلا قودنشص ر-ير-ق-ت دأ-فاو

دأشصتق’ا قأفآا تادجتشسم لو-ح ة-ي-ل-يو-ج
’ ةمزأا““ ناونع ت– ءأج يذلاو يŸأعلا

تادأشصتقا نأا ،““دكؤوم Òغ فأعتو أهل ليثم
31 ةبشسنب ضشمكنت دق تأعازن دهششت لود
تادأشصتق’ ةبشسنلا نوكتشس أم-ي-ف ة-ئأŸأ-ب
ضسل‹ لود ‘ ة-قأ-ط-لا ى-ل-ع ةد-م-ت--عŸا
يأا ،ةئأŸأب7ر1 دودح ‘ يجيلÿا نوأعتلا
ليرفا رهشش تأعقوت نم ةئأŸأب4ر4 ـب لقا
.يشضأŸا
¤إا ريرقتلا تاذ قفو ،عجاÎلا اذه ىزعيو
د--ج--ت--شسŸا أ--نورو--ك ضسوÒف رأ---ششت---نا
.طفنلا رأعشسأا ضضأفخناو
ةقطنŸا دهششت نأا نم ‘ قودنشصلا رذحو
دق أم ةلأطبلاو رقفلا ت’دعم ‘ أعأفترا
.ةيعأمتج’ا تأبارطشض’ا ججؤوي
ةئأŸأب -4ر9 يŸأعلا ومنلا غلبي نأا عقوتيو

ةطقن1ر9 هردق ضضأفخنأب ،0202 ةنشس ‘
نم0202 ليرفا ددع هب أأبنت أ-م-ع ة-يو-ئ-م
.يŸأعلا دأشصتق’ا قأف ريرقت
ىلع91-ديفو-ك ة-ح-ئأ-ج Òثأأ-ت نأ-ك د-قو
نم لوأ’ا فشصنلا ‘ يدأشصتق’ا طأششنلا

ىو-ت--شسŸا ن--م أ--ب--ل--شس Ìكأا ،0202 مأ--ع
Ìكأا ‘أعتلا نوكي نأا ر-ظ-ت-ن-يو ،ر-ظ-ت-نŸا
.ةقبأشسلا تاؤوبنتلا هيلإا ترأششأا أ‡ أجردت
ة-ن-شس تار-يد-ق-ت ‘ ه-تاذ رد--شصŸا Òششيو
،’أمجإاو ـةئأŸأب5ر4 ومنلا غلبي نأا ،1202
œأ-ن-لا ›أ-م-جإا ضضف-خ ¤إا اذ-ه يدؤو-ي-شس
ةطقن6ر5 وحن-ب1202 ة-ن-شس ‘ ي--لÙا

ةقبأشسلا0202 ريأني تأعقوتب ةنرأقم ةيوئم
.91-ديفوك روهظ ىلع
ةشضفخنم رشسأ’ا ىلع يبلشسلا Òثأأتلا مشستيو
مدقتلا ددهي أ‡ ،ةغلأب-لا ةد◊أ-ب ل-خد-لا
ر-ق-ف-لا ن-م د◊ا ‘ ق-ق– يذ-لا Òب-ك--لا
تأنيعشست ذنم ⁄أعلا ىوتشسم ىلع عقدŸا
.ريرقتلا تاذ قفو ،يشضأŸا نرقلا
ةرورشض ›ودلا دقنلا قودنشص ريرقت دكأاو

نادلبلا أهيف أÃ ،نادلبلا عيمج دكأأتت نا
تأبأشصإ’ا ةورذ تزوأŒ أ-ه-نأا ود-ب-ي ي-ت-لا
ةيفأكلا دراوŸا رفوت نم ،أنوروك ضسوÒفب

Ÿةيحشصلا ةيأعرلا تأموظن.
ةدأيز ققحي نأا ›ودلا عمتÛا ىلع بجيو
‘ أÃ ،ةينطولا تاردأبملل همعد ‘ ةÒبك
نادلبلل ةي-لأŸا تاد-عأ-شسŸا ز-يز-ع-ت كلذ
ةيأعرلا لأ‹ ‘ ةدودÙا تاردقلا تاذ
عم حأقللا جأتنإ’ ليومتلا هيجوتو ةيحشصلا
لكل حأتت ىتح ،ةي-ب-ط-لا برأ-ج-ت-لا مد-ق-ت
‘ ةفلكتلا ةروشسيمو ةيفأك تأعرج نادلبلا

.ةÒشصق ةÎف
‘ ةيدقنلا ةشسأيشسلا رمتشست نأب ىشصوا أمك

ذأختأب لخدلا رئأشسخ ن-م ر-شسأ’ا ة-يأ-م-ح
بنأج ¤إا ةقدب ةه-جو-مو ةÒب-ك تاءار-جإا
نم Êأع-ت ي-ت-لا تأ-كر-ششل-ل م-عد-لا Òفو-ت

ىلع ةشضورفŸا ةيمازلإ’ا دو-ي-ق-لا بقاو-ع
.يدأشصتق’ا طأششنلا
،أهتأيدأشصتقا حتف ديعت يت-لا ناد-ل-ب-لا ‘و
معدلا Ëدقت نع عجاÎلا نوكي نأا يغبني
.أيجيردت هجوŸا
فارطأ’ا ددعتم نوأعتلا رير-ق-ت-لا Èت-عاو

تأيعادتلا ة-ه-جاو-م ‘ أ-ي-شسأ-شسأا Ó-مأ-ع
ةدع ىلعو أ-نورو-ك ة-ح-ئأ÷ ة-يدأ-شصت-ق’ا
ةيدقنلا ة-لو-ي-شسلا تاد-عأ-شسم-ف ،ةد-ع-شصأا

هجاوت يتلا نادلبلل لجأع لكششب ةبولطم
ل-يو-م-ت-لا ‘ أ--شصق--نو ة--ي--ح--شص تأ--مزأا
ءأ-ب-عأا ف-ي-ف--خ--ت كلذ ‘ أÃ ،ي--جرأÿا
نأمأ’ا ةكبشش لÓخ نم ليوم-ت-لاو نو-يد-لا
ار-ظ-نو ,ر-خا بنأ-ج ‘و ة-يŸأ-ع-لا ›أŸا
تأثأعبنا ىوتشسم ‘ ي-شسأ-ي-ق-لا طو-ب-ه-ل-ل

،ةحئأ÷ا ءأنثأا يرار◊ا ضسأبتح’ا تازأغ
وعنأشص يفي نأا ةرورشض ىلع قودنشصلا ددشش
فيفختب ةقلعتŸا مهتادهعت-ب تأ-شسأ-ي-شسلا
عمتÛا ىلع Úعتي أمك .خأنŸا Òغت رأث
راركت بنجتل ةعر-شسب كر-ح-ت-ي نأا ›ود-لا

تأنوزfl ءأن-ب ق-ير-ط ن-ع ة-ثرأ-ك-لا هذ-ه
ةيئأقولا تاّدعŸاو تادادمإ’ا نم ةيŸأع
مظ-ن م-عدو ثأ-ح-بأ’ا ل-يو“و ة-يرور-شضلا
ةلأعف تأيلآا ءأ-شسرإاو ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-شصلا
ة-مزÓ-لا تاد-عأ-شسŸا لأ-شصيإاو ز-يز-ع-ت--ل
ار-ق-ف د-ششأ’ا تأ-ئ-ف-لا ءأ-ب-عأا ف-ي-ف-خ-ت-ل
.أجأيتحاو

  أ.ق ^

ومنلل هتاعقوت ىرخأا ةرم صضفخي ›ودلا دقنلا قودنسص
:ايقيرفإا لامسشو طسسوأ’ا قرسشلاب

داشصتقلأو ةنشس05 ذنم عجأرت ىندأأ دهششتشس
 ةئاŸاب7,5 ـب سشمكنيشس

ةسسفانŸا ىلع صصاÿا عاطقلا ةردق ليومتب حمسست
رئأز÷أ مامشضنأ ىلع قفأوي Òمعتلأو ءاششنإلل يبوروألأ كنبلأ

Òمعتلاو ءأششنإÓل يبوروأ’ا كنبلا لأق ^
مأمشضنا ىلع اوقفاو هيمهأشسم نإا  ضسمأا
ةددعتم ةيلأŸا ةشسشسؤوŸا ةيوشضعل رئاز÷ا
.فارطأ’ا
ةينأكمإا مأمأا بأبلا رئاز÷ا ةيوشضع حتفتو
عأطقلا ةردق ليومتل أمعد ةلود-لا ي-ق-ل-ت
تادادمإا زيزعتو ةشسفأ-نŸا ى-ل-ع ضصأÿا
تأمدÿا ةءأفكو ةدوج عفرو ةقأطلل ةمئاد
.دÓبلا ‘ ةمأعلا
لأمعأأب مئأقلا كن-يÎج-ير ن-جرو-ي لأ-قو
نأ-ن-ع-لا قÓ-طإا أ-ن-فد-ه““ كن-ب-لا ضسي--ئر

عأطقلا ‘ أم-ي-شس’ ،ر-ئاز÷ا تأ-نأ-ك-مإ’
ة-ي-م-ن-ت-لا م-عدو ف-ئأ-ظو ق-لÿ ضصأÿا
.““ةمادتشسŸا
ةروأÛا لودلل معدلا رارغ ىلع““ عبأتو
ءأششنإÓل يبوروأ’ا كنبلل نكÁ ،ر-ئاز-ج-ل-ل
ةÈخ كلذكو ةيلأم دراوم دششح Òمعتلاو
.““ةيرأششتشسا تأمدخو ةيجولونكت
ةدعأشس1991Ÿ مأ-ع ‘ كن-ب-لا ضسشسأأ--تو
أ-بوروأا ‘ ة-ق-بأ-شسلا ة-ي-عو-ي--ششلا لود--لا
.قوشسلا دأشصتق’ لوحتلا ىلع ةيقرششلا
ىÈك-لا ة-يدأ--شصت--ق’ا ىو--ق--لا كل--ت“و

Ãكنبلا ‘ ةيبلغأا ةشصح عب-شسلا ة-عو-م-ج
مشضيل ةÒخأ’ا تاو-ن-شسلا ‘ ع-شسو-ت يذ-لا

.أيقيرفأا ‘ برغŸاو ضسنوت و رشصم
وروي رأيلم21 ىلع وبري أم كنبلا رمثتشساو

ةقطنم قرششو بونج ‘ أعورششم062 ‘
ة-ي-ع-ي-ب-ط دراو-م ‘ ط-شسو-تŸا ر-ح-ب--لا
عينشصتو ةيعارز ةطششنأاو ةيلأم تأشسشسؤومو
ةيت– ةينب تأعورششم نع Óشضف تأمدخو
يحشصلا فرشصلاو هأيŸاو ءأبره-ك-لا ل-ث-م
.لقنلا تأمدخو

ح.ل   ^

:ةفلاخ نب  ،ةيطارقوÒبلا ةبراfiو ةيداسصتق’ا ةمكو◊او تاودأ’ا ديدجتب أادبي داسصتق’ا حÓسصا
ةيعانشصلأ ةيجيتأÎشسلأ ‘ ةيولوألأ لكششت ةيبيكÎلأو ةيليوحتلأ ةعانشصلأ

ثوعبŸاو ق-ب-شسأ’ا ة-ي-لأŸا ر-يزو د-كأا ^
نمحرلا دبع ،يقيرفأ’ا دأ–Óل ضصأÿا
تأحÓشص’ا ن-م ة-مز-ح نأا ،ة-ف-لأ-خ ن-ب
نم Ìكأا ةيدأشصتق’او ةي-لأŸاو ة-ي-ك-ن-ب-لا

يدأشصتق’ا عÓق’ا ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-يرور-شض
أهيلإا حمطت يتلا ةفأشضŸا ةميقلا قلخو
.رئاز÷ا
ضسمأا لوأا هلوزن ىدل ،ةفلأخ نب حشضوأاو

يذلا ““حأبشصلا فيشض““ جمأنرب ىلع أفيشض
حÓشصا نأا ،¤وأ’ا ةيعاذ’ا ةأ-ن-ق-لا ه-ث-ب-ت
د-يدÈ Œع رÁ ي--ن--طو--لا دأ--شصت--ق’ا
ة-م-كو-ح ءأ-شسرإاو ة-يدأ--شصت--ق’ا تاودأ’ا
بي-لاود ة-نر-شصع بنأ-ج ¤إا ة-يدأ-شصت--قا

قئاوعلا نم د◊او ه-ت-ل-ك-ي-هو دأ-شصت-ق’ا
.ةيطارقوÒبلا
تأكرششلا لاو-مأا ضسوؤور ح-ت-ف نأا فأ-شضأاو
عم ةيلأŸا قوشسلا كرfi لكششي ةيمومعلا

يدأ-شصت-ق’ا ن-ع ي-عأ--م--ت--ج’ا ل--شصف
تأكرششلا هتأه مجح عيشسوت ‘ عيرشستلاو

طلÿا مدع ةرورشض ¤إا قأيشسلا ‘ أتف’
يعأمت-جا ر-خاو يدأ-شصت-قا ق-ط-ن-م Úب
نم ضصقني يذلا ىÈكلا تأشسشسؤوŸا لخاد
.تأكرششلل ةيدأشصتق’ا ةيلعأفلا
ةيليوحتلا ةعأنشصلا نأا ة-ف-لأ-خ ن-ب ىر-يو
‘ ة--يو--لوأ’ا ل--ك--ششت ة--ي---ب---ي---كÎلاو
عم Óبقتشسم ةي-عأ-ن-شصلا ة-ي-ج-ي-تاÎشس’ا

طرششك رأمثتشس’ا دعاوق تيبث-ت ةأ-عار-م
نيرمثتشسŸا بذجو يدأشصتق’ا حأتفنÓل
.ةفأشضŸا ةيقلا قلÿ بنأجأ’ا

ىلع ةفلأخ نب ددشش ،لشصتم ديعشص ىلع
لجأا نم معدلا ةموظنم حÓشصا ةرورشض
رير–و هي-ق-ح-ت-شسŸ بهذ-ي-ل ه-ب-يو-شصت
تÓمأعŸا نأا ¤إا أتف’ رأعشسأ’او قوشسلا
بأيغ نم Êأعت و ةفأف-شش Òغ ة-يرأ-ج-ت-لا
ط-ب-شض نأا ¤إا اÒششم ،ةر--تو--ف--ل--ل Òب--ك
ضشماوهلاو رأ-ع-شسأ’ا ة-ب-قار-مو قاو-شسأ’ا
نأا اÈتعم ةيكتأموتوأا ةقيرطب متي نأا بجي
.Óح نوكت نأا نكÁ ’ ةيرادإ’ا ةبأقرلا

إأ.ق ^

نإا ،ةيشسنرفلا ““كيرفأا نوج““ ةيعوبشسأا تلأق ^
نإا ثي-ح ،ط-ق-ف ط-ف-ن-لا رد--شصت ’ ر--ئاز÷ا

‘ أهتبعتا يتلا نوتيزلا ة-عارز م-عد ة-شسأ-ي-شس
تتأ-بو ،أ-هرأ-م-ث تد-شصح ةÒخأ’ا تاو-ن-شسلا
،⁄أعلا ‘ تويزلا لشضفأا دحأا نآ’ا جتنت دÓبلا
ةيلغب ةدلب نم تلعج يتلا  درأيك ةلئأع لشضفب
نم Îموليك001 دعب ىلع ةعقاولا ،ةÒغشصلا
.لئأشسلا بهذلل ًأعترم ،ةمشصأعلا رئاز÷ا
ةي’وب ةيلغب ةدلب نأا ¤إا ““كيرفأا نوج““ Òششتو
نوتيزلا تويز لشضفأا نم ادحاو جتنت ضسادرموب

‘ زئاوج ثÓث دشصح أهلشضفب يتلاو ،⁄أعلا ‘
.ةقومرŸا ةيلودلا تأقبأشسŸا
جتني نأا برغتشسŸا نم ،كلذ نم مغرلا ىلعو
‘ تويزلا لشضفأا نم ادحاو موركلا ةعارز دلب
ى-ل-ع ’و-شصح أ-هÌكأا ن-م اد-حاوو ،⁄أ--ع--لا
،درأيك ديمح أهيلع در ةظحÓم يهو .زئاو÷ا
ةكحشضب ،حأجنلا اذه ءارو فقي يذلا لجرلا

.عشسأشش د-ل-ب ر-ئاز÷ا نو-م-ل-ع-ت أ-م-ك““ :ةÒب-ك
لئأبقلا ةقطنم نأأب ةدئأشسلا ةركف-ل-ل أ-فÓ-خو

عرازم دجوت ،زأيتمأب نوتيزلا ةرجشش دلب يه
تليشسمشسيت كلذ ‘ أÃ ،نأكم لك ‘ نوتيزلا
‘ ة--شصأ--خو ،ة--ف---ل÷او ى---ل---فد---لا Úعو
.““تأعفترŸا
‘ ه-نأا ح-ي-شضو-ت-لا ““كير-فأا نو--ج““ تع--بأ--تو
نوتيزلا ةرج-شش تح-ب-شصأا ،ةÒخأ’ا تاو-ن-شسلا
ةلحأقلا هبشش يشضارأ’ا هذه ‘ ةوقب ضسفأنتت
نم ةÒبكلا نأع-ط-ق-لا ىو-شس فر-ع-ت ⁄ ي-ت-لا
يشضارأ’او Óًحأق خأنŸا نوكي أمدنعف .منغلا

أم لشضفأا مدقت نوت-يز-لا ةر-ج-شش نإأ-ف ،ةÒق-ف
.أهيدل
ةيرئاز÷ا ةلودلا نأا ““ كيرفأا نوج““ تحشضوأاو
لÓخ نم نوتيزلا ةعارز Òبك لكششب تعجشش
.قأطنلا ةعشساو ططخو جمارب

إأ.ق ^  يعانطسص’ا ءاكذلاب معدم
””سسأ9يأ”” ديد÷أ اهفتاه ايأزم فششكت ””يوأوه””

أهفتأه أيازم نع ““يواوه““ ةكرشش تفششك ^
اÒمأكلا ىلع رفوتي يذلا ““S9Y““ ديد÷ا
ةقدب يعأنطشص’ا ءأكذلأب ةمعدŸا ةيثÓثلا
ةلمأك ضضرعلا ةششأ-ششو ل-شسك-ي-بأ-غ-ي-م84
.ةقدلا ةقئأف ةعشساوو
ةكرششلل نأيب ‘ تركذ يتلا تازيŸا Úب نمو
اÒمأكلا مأظنب ز-ه‹ د-يد÷ا ف-تأ-ه-لا نأا
ةقدب يعأنطشص’ا ءأكذلأب ةمعدŸا ةيثÓثلا

ةشسد-ع-لا بنأ-ج ¤إاو ،ل-شسك-ي-بأ-غ-ي-م84
تاذ ةشسدع ىلع فتأهلا رفو-ت-ي ة-ي-شسي-ئر-لا
اÒمأكب ة-جرد021 ة-قد-ب ة-شضير-ع ة-يواز
ةثلأث اÒمأكو ليشسكيبأغيم8 ¤إا لشصت ةعشساو
.ليشسكيبأغيم2 ¤إا لشصت

ةينيشصلا ةكرششلل ديد÷ا راد-شصإ’ا ن-م-شضيو
““ضسيا““ ةينقتف ،لهذم ويديفو ةديج  ةدوج

عطأقم كل نمشضتشس زازته’ا عنÃ ةشصأÿا
نوكتشس أمئادو ،ضشيوششت يأا نود ةتبأث ويديف
أمك ،ةيبأبشضلا نع اديعب ادج ةحشضاو ةروشص

Áءيط-ب ضضر-ع ل-ي-ج-شستو عاد-بإ’ا م-ك-ن-ك
ىلع لوشصحلل ةينأثلا ‘ ةروشص084 ةعرشسب
.زي‡و لمأك يئأمنيشس Òثأأت
طأقتلا قأششعل ةعو-مÛا ف-تاو-ه ر-فو-تو
ادج ةيوق اÒمأك يف-ل-ي-شس ة-ي-تاذ-لا رو-شصلا

flمأ-ك ي-هو رو-شصلا ق-ي-ثو--ت--ل ة--شصشصÒا
ىلعأا دأتعŸا أهنأكم ‘ ر-ه-ظ-ت ’ ة-ششهد-م
‘ دجاوتتو رأظنأ’ا نع ةيفfl لب ةششأششلا

دنع ’إا رهظت نلو ،فتأهلل ةيولعلا ةفأ◊ا
.أهيلإا ةجأ◊ا
ليشسكيبأغيم61 ةقدب يه ةيمأمأ’ا اÒمأكلا

لشضفأأب مكدعتو مكل نمشضت بح-شسل-ل ة-ل-بأ-ق
لشضفب ،يكذلا فتأهلا لأمعتشسأب تأط-ق-ل-لا

ةززعŸا ةيمأمأ’ا ةءأشضإ’أب ريوشصتلا ةيشصأخ
.يعأنطشص’ا ءأكذلأب
ةقئأفلا ةلمأك-لا ضضر-ع-لا ة-ششأ-شش ن-م-شضتو

عأتمتشس’ا ةشصوب95.6 مجحب ةقدلا ةي-لأ-ع
حوشضولا ة-ق-ئأ-فو ة-ل-مأ-ك ضضر-ع ة-بر-ج-ت-ب
ة-حأ-شسم ن-م ن-ك‡ د-ح ى-شصقأا كح--ن“و
.ةدهأششŸا

 ح.ل ^

دÓبلا عوبر لك ‘ نوتيزلا جاتناب تداسشأا ““كيرفأا نوج““ ةفيحسص
رئأزجلل ›ود Òفشس ..ةيلغب نوتيز تيز

 ةيسضاŸا ةنسسلا عم ةنراقم ةئاŸاب2 ةبسسنب عفترا
9102 ‘ تانيمأاتلل ةيرئأز÷أ ةكرششلأ لامعأأ مقر رانيد رايلم5.42

تأنيمأأت-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-كر-ششلا تق-ق-ح ^
لÓخ جد رأيلم42ر5 قوفي لأمعأا مقر (تأك)
ةنشسلأب ةنرأقم ةئŸأب2 هردق ومنب يا9102
.ةكرششلل نأيب  هب دأفا أمبشسح,ةيشضأŸا
رأ---طا ‘ »و ه---نا رد---شصŸا تاذ ح---شضوأاو
,أهب موقت يتلا لأشصت’ا و مÓع’ا تأطأششن
ة-ق-ل-ع-تŸا تأ-مو-ل-عŸا ة--كر--ششلا تر--ششن
ةقدأشصŸا دعب ةيلأŸاو ةيرأجتلا أهتطششنأأب

9102 ةنشسل ةيعأم-ت-ج’ا أ-ه-تأ-بأ-شسح ى-ل-ع
تدقعنا يتلا ةيدأعلا ةمأعلا ةيعم÷ا لÓخ
.يشضأŸا ناوج82 ‘

لÓخ ثداو◊ا نع ضضيوعتلا غ-ل-ب-م ز-هأ-نو
ةوق نع مني أم جد رأيلم31 ›اوح9102 ةنشس
تغلب يتلا و ثداو◊ا تأفلم ةيوشست ةÒتو

.فلم000.861
دهشش دقف ةكرششلل ›أŸا طأششنلا ديعشص ىلعو

جد رأيل-م43 نم Ìكأأب ردق رأم-ث-ت-شسا م-ج-ح
,جد رأي-ل-م52ر8 أهردق ة-شصأ-خ ل-ي-مأ-شسر-ب

.ةئŸأب5  ـب ردقت و‰ ةبشسن ةلجشسم
ةشسشسؤوŸا تأطأششن ةليشصحب قلعتي أ-م-ي-ف أ-مإا

ضشمأه ‘أشص لقتنا د-ق-ف ة-ن-شسلا هذ-ه لÓ-خ
ةنشس يرئازج رأنيد رأ-ي-ل-م7ر7 نم Úمأأ-ت-لا

ةنشس ‘ رأنيد رأيلم8ر1 نم Ìكأا ¤إا8102
‘أشص غلبو .ةئأŸأب6 برأقي عأفترأب يأا9102
يذلا و جد رأيلم2ر5 غلبم9102  ةيلأŸا ةنشسلا
تاذ بشسح ,ة-كر-ششل-ل ›أŸا ءأ-عو--لا زز--ع--ي
.ردشصŸا

Ÿح.ءاي
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ةن-ي-ط-ن-سسق ›أو ،سسمأأ ،سسّأأر-تو ^
عامتجأ ظي-ف◊أ د-ب-ع د-م-حأ ي-سسا-سس
ةهباÛ ة-ع-سسوŸأ ة-ي-ئ’و-لأ ة-ن-ج-ل-لأ

سسيئر ةيعÃ دجتسسŸأ انوروك سسوÒف
رو-سضح-بو ي-ئ’و-لأ ي-ب-ع-سشلأ سسلÛأ
يلع ةيرأد’أ ةعطاقملل بدتنŸأ ›أولأ

ريدم و رئأودلأ ءاسسؤور ةداسسلأ و يلجنم
. ÚينعŸأ فلتfl و ةحسصلأ

‘ تءا-ج ي-ت-لأ تأرأر-ق-لأ سص--ّخ--ل--م
دعب ةي’ولأ ›أو ا-ه-ب حر-سص عا-م-ت-ج’أ

لك ة-سشقا-ن-م و رو-سض◊أ ل-ج ة-ق-فأو-م

سصل-خ يذ-لأ و ة-حا-تŸأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ
ىفسشتسسم حتف اهمهأأ اقنلأ نم ة-ل-م-ج-ب
عم ديفو-ك ت’ا-ح لا-ب-ق-ت-سسإ’ بورÿأ
سضايرلأ ىفسشتسسم حتف ةيناكمإأ ةسسأرد
لفكّتلل ““و-ك-ي-سشت ن-ب““ بل-ق-لأ سضأر-مأ’
نأ را-ب-ت-عأ ى-ل--ع ة--جر◊أ ت’ا◊ا--ب
ريرسس06 ى-ل-ع ر-ّفو-ت-ي ى-ف-سشت-سسŸأ
ى-ف-سشت-سسŸأ م-عد بنا-ج ¤إأ ،سشا-ع-نأ
ةّرسسأ نم ة-مزÓ-لأ درأوŸا-ب ي-ع-ما÷أ
ةنايسص و سسف-ن-ّت-لأ ةز-ه-جأأ و سشا-ع-ن’أ

. Úجسسكوأ’أ ةكبسش
تأدا-ي-ع-لأ Òخ-سست-ل تا-م-ي-ل-ع-ت ح-ن--م
ةكراسشŸأ لجأأ نم تامدÿأ ةددعتŸأ

رهظت نŸ ةبسسنلاب سصحفلأ ة-ي-ل-م-ع ‘
دهعم حتف عم ءا-بو-لأ سضأر-عأ م-ه-ي-ل-ع
ريرسسÒ 58خسستب يبطلأ هبسش نيوكتلأ

أذ-ه لÓ--خ Úبا--سصŸأ لا--ب--ق--ت--سس’
.عوبسسأ’أ

‘ قدانفلأ دحأأ لÓغتسسإأ ةي-نا-ك-مإأ ع-م
ة-ي-ع-سضو-لأ رو-ط-ت ى-عد-ت-سسأ ا-م لا-ح

ةيبطلأ ريراقتلأ دع-ب أذ-ه و  ة-ي-ئا-بو-لأ
لباقم تايناكم’أ ‘ سصقن تفسشك يتلأ
سسفن يه و تابا-سصإ’أ دد-ع ‘ عا-ف-ترأ
ة-ي-ب--ل--غأأ ه--جأو--ت ي--ت--لأ ة--ل--سضعŸأ
رّدسصتت يتلأ تاي’ولأ Èع تايفسشتسسŸأ

.انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ ددع ةمئاق

ر ح ^

مغر ةلزع ‘ ةغيسسنأ ةيدلب لأزت ’ ^
راظنأأ ن-ع م-ك3 ىوسس د-ع-ب-ت ’ ا-ه-نأأ
يتاسشم ناكسس بلاطي ثيح ÚلوؤوسسŸأ
ةيلÙأ تاطلسسلأ نم ةغ-ي-سسنأ ة-يد-ل-ب
‘ مهنع ةاناعŸأ عفرل لخدتلأ ةلسشنخب

Ëركلأ سشيعلأ طورسش طسسبأأ بايغ لظ
ةفح÷أ رأود ناكسس لسصفت مك3..اهيف
فلتخÃ ةدافتسس’أ نع و ند-م-ت-لأ ن-ع
ةمورfi ةلئاع03  ،ةيومنتلأ عيراسشŸأ

Ëركلأ سشيع-لأ تا-يرور-سض ط-سسبأأ ن-م
يدلبلأ قيرطلأ  ىلع ةعقأولأ ةيرقلاف
اهناكسس دجي ةزماط و ةغيسسنأ ةيدلب Úب

ببسسب افيسص اهيلإأ لوسصولأ ‘ ةبوعسص
و حبسصي  ةي-بأÎلأ ا-ه-ك-لا-سسم ة-ع-ي-ب-ط

‘ ةرطاıأ نم ابر-سض ا-ه-ل لو-سصو-لأ
تÓسصأوŸأ قرط بايغف ءاتسشلأ لسصف
كر-ت  ن-يأأ ا-ه-ب ةا-ي◊أ Òسس ر--ثأأ ا--ه--ل
‘ ةسصاخ مهرمأأ نم ةÒح ‘ اهناكسس

و هايŸأ ةكبسشب ةيرقلأ طبر مدع لظ
Òم◊أ رهظ ىلع ناكسسلأ اهبلجي يتلأ

و تانيتسسلأ تأونسسل انديعي دهسشم ‘
Ó-ف بئا-سصŸأ د-ن-ع ةا-نا--عŸأ دأدز--ت
مهل لوسصولأ اه-ن-كÁ فا-ع-سسإأ ةرا-ي-سس
فرع يلfi لوؤوسسم ’و  مهسضيرم لقنل

نع مهت’ا-غ-سشنأ ع-م-سسي-ل م-ه-ل ق-ير-ط
 .برق
سشيعي ة-ف-ح÷أ رأود ن-ع د-ي-ع-ب Òغ و

سسفن ى-سسو-م ي-سس د’وأ ة-ير-ق نا-ك-سس
نا-ك-سسف ل-قأأ ة-جرد-ب اÃر و ةا-نا-عŸأ
نوسشيعي يحÓفلأ عباطلأ تأذ ةتسشŸأ
رقفلأ نأدنسس و سشيمهتلأ ةقرطم Úب
ةمدعنم تاقرط-لأ ة-ئ-ي-ه-ت ع-يرا-سشم-ف

و ةيرقلأ Úب طبأرلأ ق-ير-ط-لأ ة-سصا-خ
يوغل فسصو داجيإأ نكÁ ’ ةيدلبلأ رقم

ديحو-لأ ل-ي-ب-سسلأ ه-نأأ ة-سصا-خ ه-ت-لا◊
مهليسصاÙ لوسصولل ةقطنŸأ يحÓفل
 ةيعأرزلأ
ة◊اسصلأ هايŸأ ةك-ب-سش سصو-سصخ-ب ا-مأأ
اقح تناك امدعب املح تحبسصأأ برسشلل

ن-يذ-لأ ة-ق-ط-نŸأ نا-ك-سسل ا--عور--سشم
مهنأÒج  عم ةاناعŸأ سسفن نومسساقتي

طبسضلاب لأڨغوب دأو ةقطنم ناكسس نم
نم نورظتني نيذلأ ل-ب-ج د’وأأ ة-ت-سشم
ةلكسشŸ ةيوسست داجيإأ ةينعŸأ تاطلسسلأ
يذلأ برسشلل  حلاسصلأ ءاŸاب مهديوزت
3 ›أوح ذنم مهتويبل اه-تأو-ن-ق تل-سصو
يكت-سشت تي-ق-ب ن-ك-ل ف-سصن و تأو-ن-سس
با-ب--سسأ’  Ú◊أ كلذ ذ--ن--م فا--ف÷أ

أرظن و ناكسسلأ ّرطسضي ثيح ةلوه‹
فيسصلأ لسصف عم ةسصاخ  ةاناعŸأ  هتاهل

جيراهسص ءانت-قإ’ م-ه-ل-ك ر-ط-سضي ثي-ح
ةسضهاب نامثأاب سصأوÿأ دنع نم هايŸأ
. رانيد0021 ¤إأ لسصت

شش ر ^

ةلصشنخب ةفح÷ا و ىصسوم يصس و لبج د’وا ىرق
 ةيمنتلا نم اهبيصصن رظتنت

 سسوÒفلاب ÚباسصŸا ةعباتم ةعقر عيسسوت

ةيبطلا مقاوطلا معدل ةيئانثتصسا تارارق
ةنيطنصسقب ةيداŸا تايناكمإ’اب

ÚباسصŸا ةبسسن عافترا ةّدح نم ليلقتلا ةلواÙ ة-ي-لا-ج-ع-ت-سسا تارار-ق د-ي-سسŒ ة-ن-ي-ط-ن-سسق ›او رّر-ق
ةعباتŸا ةعقر عيسسوتل تايفسشتسسŸا نم ددعب يبطلا مقاطلا معد لÓخ نم كلذ و انوروك سسوÒفب
رماوأل اقيبطت اذه و يسسيئرلا يعما÷ا ىفسشتسسŸا ىوتسسم ىلع بيهرلا طغسضلا نم ليلقتلا و ةيبطلا
.سضيبألا سشي÷ا لمع ليهسستل تايناكمإلا ةفاك Òفوتب ةقلعتŸا ةيموك◊ا

ةيدŸأ ةي’و نمأ ح-لا-سصŸ نا-ي-ب دا-فأأ ^
تأو-ق نأ ه-ن-م ة-خ-سسن ““ر--ج--ف--لأ““ زو–

دج فرظ ‘ تن-ّك“ ة-يدŸا-ب ة-طر-سشلأ
يتلأ ةقرسسلأ ةÁرج زغل كف نم ،يسسايق

ىÈك-لأ ة-يرا-ج-ت-لأ ز-كأرŸأ د-حأ تلا-ط
ةحاط’أ و ،رسسك-لأ ق-ير-ط ن-ع ة-يدŸا-ب
ةنوكتŸأ ةيمأرجأ ةكبسشلأ دأرفأ عي-م-ج-ب

لك  عا-جÎسسأ ع-م ،سصا-خ-سشأأ ة-ع-برأ ن-م
.ةقورسسŸأ سضأرغ’أ

” نا-ي-ب-لأ تأذ بسسح ة-قر-سسلأ ة-ي-ل-م-ع
Úم-ّث-ل-م Úلو-ه‹ فر-ط ن-م ا-ه-فأÎقأ

Úلغتسسم، ةيقأولأ تا-ما-م-ك-لأ ة-ط-سسأو-ب
” ن-يأ ،ي-ح-سصلأ ر-ج◊أ فر--ظ كلذ--ب
قودنّسصلاب ناك ›ام غلبم ىلع ءÓيتسس’أ
سسبŸÓأ سضعب ¤إأ ةفاسضإ’ا-ب ، يد-ق-ّن-لأ
‘ قيق– حتف مت-ي-ل ،ع-ي-ب-ل-ل ة-سضور-عŸأ
يرحتلأ و ثحبلأ ةيلمع فيثكت و ةيسضقلأ
ةيوه ىلع فرعتلل ةينقت لئاسسو لامعتسساب
ةيطبّسضلأ رسصانع تنّكم يتلأ و ،Úلعافلأ
فيقوت و ةقرّسسلأ زغل كف نم ةيئاسضقلأ
.يسسايق فرظ ‘ Úلعافلأ

ب م ^

سصاÿأ ةيلم-ع-لأ را-طإأ ‘ ^ ةحفاكŸ ةّ
نم زاعيإاب و91 ديفوك انوروك سسوÒف
ةيلمع ميظنت ” ، ةنيطنسسق ةي’و ›أو
ةيدلب ءايحأأ Òهطت و م-ي-ق-ع-ت-ل ة-ع-سسأو
41 ةيلمعلأ هذهل Òخسست ” ، ةنيطنسسق
نوع54 و ةدايق تأرايسس30 ، لخدت ةيلآأ

قرفلأ ميسسقت ” ثيح ة-ي-ند-م ة-يا-م-ح
قطانم ىلع ةي-ل-م-ع-لأ هذ-ه-ب ة-ف-ل-كŸأ

flةنيطنسسق ةيدلبب ةديدعو ةفلت .
ةقطنم ةعسسأولأ ميقعتلأ ةيلمع تلمسشو
أرور--م (نا‚ا--سس) دأدزو---ل---ب عرا---سش
ةطÙأ ةياغ ¤إأ و ةيزكرŸأ ةÈقŸاب
ديهسشلأ بعلم ةلابق يأومأÎلل ةيئاهنلأ
ةلفاقلأ لقتنتل ناسضمر كلاŸأ دبع نبأ

نا-م-سضل-ل ي-ن-طو-لأ قود-ن--سصلأ و--ح--ن
ةياغ ¤إأ ÚبراÙأ جهن و  ، يعامتج’أ

ةعما÷اب ردا-ق-لأ د-ب-ع Òمأ’أ د-ج-سسم
. ةيمÓسسإ’أ
تناكف ميقعتلل ةي-نا-ث-لأ ة-ق-ط-نŸأ ا-مأأ

بلق ‘ ( ديمأÒب’) ناسضمر نابع عراسش
عرا-سش ، يز-كرŸأ د-يÈلأ ، و ة--ن--يدŸأ
يديهم نب يبرعلأ عراسش و فسسوي دوغيز
.ةرطنقلأ باب رسسج ةياغ ¤إأ
يديسس رسسجو ، اتÒسس لزن ميقعت ” امك
ة-طfi و تÓ--فا◊أ ة--طfiو ، د--سشأر
‘اقثلأ بكرŸأو ةرطنقلأ باب راطقلأ

fiيطأوع عراسش ، ةفيلخ لآأ ديعلأ دم
يح و رسضÿ لي-حو-ك ي-ح ، ى-ف-ط-سصم

.›Óيف
دجسسم ، ةيدك-لأ ي-ح  م-ي-ق-ع-ت ” ا-م-ك
فحتŸأ ، ةيبÎلأ ةيريدم ، لÓقتسسإ’أ
لزن و يئ’ولأ نمأ’أ ةيريدم ، يوه÷أ
امئأد ةنيدŸأ طسسو ‘ ةيلاŸأ
ميقعتلأ ¤إأ ةدوعلأ دكؤوت يتلأ ةي-ل-م-ع-لأ
طسسو طيfi جراخ اسضيأأ تلاط عسسأولأ
ىف-سشت-سسم و ، ي-سسقد-لأ ي-ح ة-ن-يدŸأ
.ىلكلأ سضأرمأأ
ذنم تفقوت ميقعتلأ تايلمع نأأ مولعمو
حمسس ام وهو ، يخأÎلأ ببسسب عيباسسأأ
ة’ابم ’ بناج ¤إأ سسوÒف-لأ را-سشت-نا-ب
.مهراتهتسسأو ÚنطأوŸأ

 شس ي ^

 ةي’ولاب ةيفير قطانم3 ىلع ةلزعلا كفو..
ءابرهكلأ نم ةل-ئا-ع85 تداف-ت-سسأ ^

ةيدلبب57 و سسينافل ةقطنÃ ةيفيرلأ
حلاسصلأ ءاŸأ نم د-ي-ف-ت-سست تنا-يزوا-ت
و نامسضلأ قودنسص نم م-عد-ب بر-سشل-ل
  .ةيلÙأ تاعامجلل نماسضتلأ
ى-ل-ع ة--ل--سشن--خ ة--ي’و ›أو فر--سشأأو
ةقطنÃ ةلئا-ع85 تدافتسسأ مي-سسأر-م
يتلأ و راباب ةيدلبل ةعبات-لأ سسي-نأو-ف-ل
ةقطنŸأ ناكسسل ق-با-سس بل-ط-م تنا-ك
.0202 ير-ف-ي-ف ر--ه--سش ر--خأوأ ذ--ن--م
تاطيfi نم-سض ة-ف-ن-سصŸأ ة-ق-ط-نŸأ

نم اماه امعد ىقلتسس ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م
عباط تأذ اهنو-ك ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأ

عفر ‘ ةمهاسسŸأ اهنأاسش نم و يحÓف
دعب ةي’ولاب يحÓفلأ جاتنإ’أ ىوتسسم
رأر-ق-ت-سس’  يو-م-ن-ت-لأ خا-نŸأ Òفو--ت
رامثتسس’أ لمأوع Òفوت و اهب ناكسسلأ
اهيف يحÓفلأ
” دقف  يحÓفلأ عاطقلأ ةيمنت ركذب و
ءابرهكلأ  عورسشم ة-مدÿأ ز-ي-ح ع-سضو
ةدئافل  Êا-ث-لأ هر-ط-سش ‘ ة-ي-حÓ-ف-لأ

بط-ق-لأ و ة-ب-ي-ت-ك ة-ق-ط-ن-م ي-حÓ--ف

طبرب كلذ و ةما◊أ ةيدلبل يحÓفلأ
عسضو أذك و ءابرهكلاب يزأوترأ رئب93

57 ةدئافل يئا-م نأزÿ ة-مدÿأ ز-ي-ح
تنايزوات ةيدلبب ةبيتك ةقطنÃ نكسسم
رايلم4.2  ـب ردقت ةيلام-جإأ ة-ف-ل-ك-ت-ب
نماسضتلأ و نامسضلأ قودنسص نم ميتنسس
.ةيلÙأ تاعامجلل
هل تناك ةلسشنخب يحÓفلأ رام-ث-ت-سس’أ
تسسم ي-ت-لأ و م-عد--لأ ن--م ه--ب--ي--سصن

ط-يÙا-ب Úت-ي-حÓ-ف Úتر-م-ث--ت--سسم
ىلع ›أولأ ىنثأأ نيأأ ةما◊أ يحÓفلأ
فر--ط ن--م ة--لوذ---بŸأ تأدو---هÛأ
عاطقب سضو-ه-ّن-ل-ل سصأوÿأ ÚحÓّ-ف-لأ
تي-ط-عأأ و ه-ب-نا-ج ن--م و ة--حÓ--ف--لأ
ةرورسضب ة-حÓ-ف-لأ ر-يدŸ تا-م-ي-ل-ع-ت
كلذ و لي-قأر-ع-لأ ل-ك ع-فر و ءا-غ-سصإ’أ
ةلسصلأ تأذ تاعاطقلأ Úب قي-سسن-ّت-لا-ب

ÚحÓفلأ ةاناعم نم فيفخّتلأ لجأ نم
أذه  عفدل  مهتقفأرمو قطانŸأ هذهب
هيلع لوعي يذلأ يجيتأÎسس’أ عاطقلأ
.ةي’ولاف أÒثك

شش ر ^

تلاط يتلا ةقرصسلا ةÁرج زغل كفت ةيدŸا ةطرصش
 يراجتلا زكرŸا

هبجوÃ أرأرق ،ةبانع ةي’و ›أو ردسصأأ ^
‘ ةيراجتلأ تأءا-سضف-لأ ع-ي-م-ج ق-ل-غ ”

سسوÒف راسشتن’ ةرؤوب تÈتعأ يتلأ ةي’ولأ
وأأ راجتلأ أءأوسس ديقت مدع ةجيتن ،انوروك
اهيلع سصوسصنŸأ ةياقولأ ميلاعتب نئابزلأ

أذه يتأايو ،ةيح-سصلأ ح-لا-سصŸأ ل-ب-ق ن-م
عيمج ق-ل-غ رأر-ق ذ-ي-ف-ن-ت بق-ع رأر-ق-لأ

ÚنطأوŸأ ع-مŒ ع-نŸ ة-ي’و-لأ ئ-طأو-سش
..ةحابسسلأ سضرغب
رئأودلأ ءاسسؤور ىل-ع ،ة-ي’و-لأ ›أو دد-سشو
ةح-فا-ك-مو ة-ح-سصلأ ة-ير-يد-م ›وؤو-سسمو
نأد---يŸأ ¤إأ جورÿأ ةرور---سضب ،سشغ---لأ
و انوروك ءابو ةحفاكم جمأرب ىلع فوقولل
ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحاب  اسساسسأأ ةقلعتŸأ
يعامتج’أ دعاب-ت-لأ تا-فا-سسÃ ة-سصاÿأ

،ةيمومعلأ ةيتامدÿأ لكاي-ه-لأ ل-ما-ك Èع
ديقت-لأ و ،تا-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ بنا-ج ¤أ
Úنأوق مأÎحأ و تام-ق-عŸأ مأد-خ-ت-سسا-ب
تÙÓأ ‘ طق-ف ن-ئا-بز3 عم لماع-ت-لأ
جمأرب قÓطنأ رظتنŸأ ن-مو ،ة-يرا-ج-ت-لأ
عقأو ى-ل-ع ا-ي-ن-ي-ع فو-قو-لأ و ة-ي-عو-ت-لأ

،Êوبلأ تايدلب Èع ،انوروك ءابو ةحفاكم
رابتعأ ىلع رامع يديسسو راج◊أ ،ةبانع
نكمتلأ متي ⁄ ةيئابو رؤوب قطانŸأ هذه نوك
.دعب اهيلع ةرطيسسلأ نم

Œق-ل-غ بنا--ج ¤أو ه--نأأ ،ةرا--سشإ’أ رد
تاطلسسلأ تدافأأ ،ةيراجتلأ تا-حا-سسŸأ
يتيدلب قلغ دع-ب-ت-سست ’ ا-ه-نأأ ة-ي-ئ’و-لأ

لسصأوت لاح ‘ Êو-ب-لأ و ط-سسو ة-با-ن-ع
ذنم غلب يذلأ تاباسصإ’أ عاف-ترأ ى-ح-ن-م

أذهو ،ةبا-سصإأ223 ¤أ ،ءا-بو-لأ ة-يأد--ب
نم ردحنت تاباسصإ’أ ةبلاغ نوك ببسسب

ليجسست ¤أ ةراسشإ’أ عم ،Úتيدلبلأ Úتاه
Œطخ تأزواÒوبلأ ةيدلب ‘ ةÊ تلسصو

ةرك تايرابم ميظنت و ،يهاقŸأ حتف ¤أ
يتلأ تأرها-ظ-ت-لأ ن-م ا-هÒغو  مد-ق-لأ

Œبك أددع عمÒأ نم أŸنطأوÚ ززع ام
ع-م ا-سصو-سصخ ءا-بو-لأ را-سشت-نأ ل-ه--سس و
ميلاعت عيمجب ط-ئا◊أ سضر-ع-ل بر-سضلأ
ءأدترأ اهتمدقم ‘ يتأاي يتلأ و ةياقولأ
قيبطت رظتني قايسسلأ أذه ‘ ،ةمامكلأ
ةهجأوم تايلمع ‘ ةمأرسصلأ نم ديزŸأ
يقاب رأرغ ىلع ةبا-ن-ع ‘ ا-نورو-ك ءا-بو
 .نطولأ تاي’و

ع ةبيهو .^

Êوبلا و طسسو ةنيدŸاب  يّلكلا رج◊ا قيبطت داعبتسسا مدع عم

انوروكب تاباصصإ’ا ددع عافتر’ ةيراجّتلا تاءاصضفلا قلغب رمأاي ةبانع ›او

ةنيطنسسقب ميقعّتلا ¤إا ةدوعلا
ةي’ولاب ةّماه قفارمو عراوّصشلا Èكأا تلاط ةعصساو ةّيلمع

نزıأ ىوتسسم ىلع بسشن قيرح نأزيلغل ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم ،سسمأأ، تلّجسس ^
نأ نود مدلأ ةيفسصت دأوŸ ةدودfi رئاسسخ فلخ ىلكلأ ةيفسصت ةحلسصŸ عباتلأ يوناثلأ
ةيمومعلأ  ةسسسسؤوŸأ ريدم نأامط هيل-عو ق-ير◊أ دا-م-خأ د-ع-ب ة-ير-سشب ر-ئا-سسخ ل-ج-سست
Òسسو نامسض ىلع رداق ›ا◊أ نوزıأ نأاب فيفخ لامك فايسضوب دمfi ةيئافسشتسس’أ
 ..يداع لكسشب ىسضرŸأ عيم÷و ةيفسصتلأ سصسصح ىسصخي اميف ةحلسصŸأ

قرزل ليصضوفلب ^

  ىلكلا ةيفصصت ةدحول يوناثلا نزıاب قيرح
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دادزولب بابسش
انتادوه‹ بهذت نأا ضضفرن :يسشيرق

بقللاب ردجألا نحنو حايرلا جاردأا

يدانب يسسفانتلا بطقلا ريد-م ،ي-سشير-ق ق-ي-فو-ت د-كأا ^
نأاسشب ت’امتح’ا لكل زهاج هقيرف نأاب ،دادزولب بابسش
بق-ل Òغ-ب ى-سضر-ي ن-ل ه-نأا ¤إا اÒسشم ،ة-لو-ط-ب--لا Òسصم
‘ ةسسفانŸا ءاغلإا ›ارديفلا بتكŸا ررق لاح ‘ ،ةلوطبلا
تاحيرسصت ‘ يسشيرق لاقو ،مويلا ر-ظ-ت-نŸا ه-عا-م-ت-جا

نم Òبك ددعب زافو ،ازي‡ امسسوم مدق انقيرف““ :ةيفحسص
ذنم لوأ’ا زكرŸا فطخ نم هنكم يذلا رمأ’ا ،تايرابŸا
‘ انمدام““ :فاسضأاو ،““ةلوج رخآا ¤إا ة-لو-ط-ب-لا قÓ-ط-نا
رارق عمو ،ضضيبأ’ا مسسوŸا رايخ دسض نحن لوأ’ا زكرŸا
ةÒبك تادوه‹ لذب يدانلا نأا ةسصاخ ،مسسوŸا لامكتسسا
هتيقحأا تابثإ’ ازهاج نوكيسسو ،زكرŸا اذه ىلع ظافحلل

بتكŸا ررق لاح ‘““ :متخو ،““ةدايرلا ىلع ةسسفانŸا ‘
زوفلاب ردجأ’ا اننأا دقت-عأا ،ة-لو-ط-ب-لا ءا-غ-لإا ›ارد-ي-ف-لا
حئاوللا نأ’ ةركفلا ضضراعيسس ق-ير-ف د-جو-ي ’و ،بق-ل-لا-ب
.““ةحسضاو Úناوقلاو

قوراف.ج^

فسشكت ””فافلا»
ÚبعÓلا هاŒ ةفÙÎا ةيدنألا نويد

ميتنسس رايلم09 براقت ÚبردŸاو
ةركل ير-ئاز÷ا دا–’ا هر-سشن د-يد-ج ر-ير-ق-ت ف-سشك  ^

ىلع عقت يتلا نويدلا مجح نأاب ضسمأا لوأا ءاسسم مدقلا
ا-ه-ي-ب-ع’ هاÊ، Œا-ث-لاو لوأ’ا ÚفÙÎا ة-يد-نأا ق-تا--ع
يذلا ريرقتلا رهظأاو ،ميتنسس رايلم09 براقي ،اهيبردمو
ةيعسضولا لوح ،تاعازنلا ةيوسستل ةينطولا ةفرغلا هتدعأا
اقيرف32 نأا-ب ،ي-سضاŸا ناو-ج52 خيرات ىتح ة-ما-ع-لا

fiÎةيدنأ’ا هذه نمو ،نويدلا نم نوناعي23 لسصأا نم اف
ةيدنأ’ا عيمج Êاعت امنيب ،¤وأ’ا ةجردلل يم-ت-ن-ت ة-ع-ب-سس
مجح لسصيو ،نويدلا نم ةيناثلا ةجردلل ةيمتنŸا61ـلا
،ميتنسس رايلم02 ¤إا ةعبسسلا ¤وأ’ا ةجردلا ةيدنأا نويد
،ميتنسس رايلم54 ـب ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا نويد تردق اميف
ةجردلا نم ةيدنأا ةثÓث عنم ررقت ،نويدلا هذه ببسسبو
تادقاعت ءارجإا نم ،ةيناثلا ةجردلا نم ايدان11و ،¤وأ’ا

يرود ‘ بعلت تناك ةيدنأا01 نويد تلسصو امنيب ،ةديدج
02 براقي اŸ ،ةاوهلا يرود ¤إا تطقسسو ،ةيناثلا ةجردلا

ةعبرأا Úبردملل ةقحتسسŸا نويدلا تغلبو ،ميت-ن-سس را-ي-ل-م
هذه نم ةئŸا-ب78 نم Ìكا نأاب املع ،ميت-ن-سس تارا-ي-ل-م
اهلمحتت ،فسصنو تارايلم ة-ثÓ-ث لدا-ع-ي ا-م يأا ،نو-يد-لا
ةيدنأ’ ميتنسس رايلم فسصن لباقم ،ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا
.¤وأ’ا ةجردلا

ةمكÓملل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
مسسوŸا ةياهن نع نلعت

مسسوŸا ءاهنإا ةمكÓمل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–’ا ترر-ق ^
كلذو ،ةيرمعلا تائفلا فلتı ،0202–9102 يسضايرلا
امـبسسح ،انوروك ضسوÒف ىودع راسشتنا رطاı رظنلاـب
ةئيهلا تدروأاو ،ةيلارد-ي-ف-لا ة-ئ-ي-ه-لا ضسمأا لوأا ه-ت-ن-ل-عأا
باـبسشلا ةرازو تاميلعتـب Óمع““ :اهل نايـب ‘ ةيلارديفلا
دسصرو ةعباتŸ ةيـبطلا ةنجللا عم قيسسنتلابو ،ةسضايرلاو

Òطÿا روطتلاو بعسصلا عسضولل رظنلاـبو ،انوروك ةحئاج
عيمج ءاهنإا ةيدا–’ا تررق ،ينطولا ىوتسسŸا ىلع ءابولل
ضسأاكو ةينطولا ةلوطبلا اهنيـب نمو ةيسضايرلا تاسسفانŸا
ÚلهأاتŸا Úيسضايرلا تاÒسض– ضصخي اميفو ،““رئاز÷ا
Úي-ن-عŸا وأا ،1202 ¤إا ة-ل-جؤوŸا ،و-ي-كو-ط دا-يـبŸوأا ¤إا
¤إا ةدوعلاب مهل حامسسلا ” دقف ،دعوŸا اذه ¤إا لهأاتلاب
ماÎح’ا عم ةسضايرلاو باـبسشلا ةرازو لـبق نم تابيردتلا
ينطولا زكرŸا لفكتيسسو ،يحسصلا لوكوتورـبلل مراسصلا
ضصاÿا يحسصلا لو-كو-توÈلا ع-سضوـب ي-سضا-ير-لا بط-ل-ل
قيلعت ” هنأا ركذي ،تاÒسضحتلاب Úين-عŸا Úي-سضا-ير-لا-ب

61 خيرات ذنم رئاز÷ا ‘ ةيسضاير-لا تا-سسفا-نŸا ع-ي-م-ج
.(91–ديفوك) انوروك ءابو يسشفت بـبسسـب طرافلا ضسرام

ة--سسسسؤو--م ا--ي--لا---ح ف---ك---ع---ت ^
تاظفحتلا عفر ىلع ““مأا.ضسأا.‘.وأا““
ةيلاردفنوك-لا فر-ط ن-م ة-ل-ج-سسŸا
ىلع ““فاك““ مدقلا ةرك-ل ة-ي-ق-ير-فإ’ا

ةبيورلل ي-سضا-ير-لا بكرŸا ىو-ت-سسم
فلتfl ناسضتح’ هدامت-ع’ اد-ي-ه“

ءاهتنا دعب كلذو ،ةيراقلا تاسسفانŸا
،ةيجراÿا ةرانإ’او ةئي-ه-ت-لا لا-غ-سشأا

ةي’و حلاسصŸ نايب هب دافأا ام بسسح
ح--سضوأاو ،ضسمأا لوأا ءا--سسم ر--ئاز÷ا
ةح-ف-سصلا ى-ل-ع ر-سشن يذ-لا نا-ي-ب-لا
يعامتج’ا لسصاوتلا ةكبسشب ةيمسسرلا
›اولا نأاب رئاز÷ا ةي’ول ““كوبسسف““
دق ،حودوب دمحأا ،ةبيورل-ل بد-ت-نŸا
بكرŸا يسضاŸا دحأ’ا ءاسسم دقفت
ءاهتنا دعبو ثيح ،ةبيورلاب يسضايرلا
ةيجراÿا ةرانإ’او ةئ-ي-ه-ت-لا لا-غ-سشأا
عفر ىلع ““مأا ضسأا ‘ وأا““ ةسسسسؤوم لمعت
فرط ن-م ة-ل-ج-سسŸا تا-ظ-ف-ح-ت-لا
ناسضتح’ هدامت-ع’ اد-ي-ه“ فا-ك-لا

flا ف-ل-تŸراسشأاو ،ةيراقلا تاسسفا-ن
بيسصنت مت-ي-سس ه-نأا ¤إا رد-سصŸا تاذ
ىوقلا با-ع-لأا را-م-سضم زا‚إا ة-سشرو

يسضايرلا بكرŸا تاذ ىوتسسم ىلع
روف كلذو ةبيورلل ةيرادإ’ا ةعطاقŸاب
يتلا ناديŸا ةيسضرأا ةئيهت لامكتسسا
ةهج نم ،ايجيردت اهت-لا-ح ن-سسح-ت-ت

بد--ت--نŸا ›او--لا ىد--سسأا ،ىر---خأا
يبعسشلا ضسلÛا ضسيئرل هتا-م-ي-ل-ع-ت
‘ ةقفسص ماربإا دسصق ةب-يور ة-يد-ل-ب-ل
قيرط نع د-قا-ع-ت-لا تاءار-جإا را-طإا
ة-سسسسؤوŸا ع-م ط-ي-سسب--لا ي--سضاÎلا
ةطسساوب ةبقارŸا زا‚إ’ ةيمو-م-ع-لا
ةبقارŸا ماظن عسضو دسصق و-يد-ي-ف-لا
ة-ي’و ح-لا-سصم بسسح ،و-يد-ي--ف--لا--ب
نايبلا ركذ ،راطإ’ا تاذ ‘و ،رئاز÷ا

حر-سصلا اذ-ه Òي-سست ضصخ-ي ا--م--ي--ف
دق بد-ت-نŸا ›او-لا نأا-ب ي-سضا-ير-لا

ي-ب-ع-سشلا ضسلÛا ضسي-ئر ن-م بل-ط
ءاسضعأا عم روا-سشت-لا ة-ب-يور ة-يد-ل-ب-ل

لواد-ت-لا د-سصق ي-ب--ع--سشلا ضسلÛا
دنسست ةيدلب ةيمومع ةسسسسؤوم ءاسشنإ’
اذيفنت قفرŸا اذه Òيسست ةمهم اهل
‘و ،رئاز÷ا ةي’و ›او تاه-ي-جو-ت-ل
لا-غ-سشأا تف-نؤو-ت--سسا ،قا--ي--سسلا تاذ
ةبيورلاب يبŸوأا حبسسم زا‚إا عورسشم
ر-ج◊ا ة-ل-ي-ط ف-قو-ت-لا ةÎف د-ع--ب
،انوروك ءابو يسشفت نم دحلل ›زنŸا

ةف-ل-كŸا ة-سسسسؤوŸا ةو-عد ” ا-م-ي-ف
ة-سشرو-لا م-ي--عد--ت د--سصق زا‚إ’ا--ب
ةÎف ن-ع œا-ن-لا Òخأا-ت-لا كراد--ت--ل
.فقوتلا
يبعلم مÓتسسا دكؤوي ة-م-سصا-ع-لا ›او

لبقŸا ماعلا علطم ةريودلاو يقارب
›او ضسمأا ف-سشك ،ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘و
ف-سسو-ي ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ة-ي’و
ةريودلاو يقارب يبعل-م نأا-ب ،ة-فر-سش
لا-غ-سش’ا د-ي-ق ا-ي-لا--ح نادو--جوŸا

ÚفلكŸا فرط نم ابيرق ناملسسيسس
،راظتنا لوط دعب اذهو ،امهزا‚إاب
‘ ضسمأا ثد-----ح-----تŸا ح-----سضوأاو
نأاب ةثلاثلا ةيعاذإ’ا ةانقلل تاحيرسصت
فر-سصت ت– نا-نو-ك-ي-سس Úب-ع--لŸا
نم ةيادب ةينعŸا ةسضا-ير-لا تا-ه÷ا
،1202 ةمداقلا ةنسسلل لوأ’ا ي-ثÓ-ث-لا

بناج ¤ا نابعلŸا ناذه Èتعيو اذه
Ìكا ن-م ىر-خأا ة--سضا--ير ع--يرا--سشم
ن-م Òث-ك-لا ترا-ثا ي-ت-لا ع-يرا-سشŸا
ي--ت---لا ةدŸا لو---ط بب---سسب لد÷ا
¤ا ،رونلا ايري نأا نود ا-ها-قر-غ-ت-سسا

تفرسص يتلا ةلئاطلا لاوم’ا بناج
مغر امهميلسست متي نا نود ،ام-ه-ي-ل-ع
تمدق دق تناك يتلا ةديدعلا لاج’ا

تارازولا مغرو ،مÎ– ⁄و لبق نم
،ةب-قا-ع-تŸا تا-مو-ك◊او ةد-يد-ع-لا
ىل-ع ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-سسلا تطÎسشاو
ف-سشو-ي ة-م-سصا-ع-ل-ل د-يد÷ا ›او-لا

لكسشم لح ىلع هسسفنب لمعي نا ةفرسش
ى-ل-ع ل-م-ع--لاو Úب--ع--لŸا ن--يذ--ه
ثيح ،نك‡ تقو برقا ‘ امهميلسست
امهحاتتفا مت-ي وأا بق-ترŸا ن-م تا-ب

.ةمداقلا ةنسسلا علطم
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ةيراقلا تاسسفانŸا ناسضتح’ ازهاج نوكيسس

ةبيور بعلم نع ““فاكلا““ تاظف– عفر ىلع لمعت رئاز÷ا ةيلو

ديدج لكسشم مامأا ””فافلا”” عسضت ””فاكلا»
ةيراقلا تاكراسشŸاب ةينعŸا ةيدنألا ءامسسأا ديدحتل لجا رخآاك توأا13 خيرات تددح

ببسسب اديدج Óكسشم ““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هجاوت ^
ةسصاÿا ،ةينطولا ةلوطبلا ÒسصÃ قلعتي يئاهن رارق ذاختا ‘ اهرخأات
ن-م ““فا-ك““ مد-ق-لا ةر-ك-ل ي-ق-ير-فإ’ا دا–إ’ا بلا-طو ،›ا◊ا م-سسوŸا-ب
ةيقيرفإ’ا ت’وطبلا ‘ كراسشتسس يتلا ةيدنأ’ا ءامسسأا ديد– تادا–’ا
نأاب ةيمÓعا رداسصم تفسشكو ،1202 –0202 لبقŸا مسسوŸاب ةسصاÿا

يرئاز÷ا دا–’ا اهنيب نمو ةيقيرفإ’ا تادا–’ا تلسسار دق فاكلا ةئيه
ايقيرفإا لاطبأا يرود يتلوطبل ةلهأاتŸا ةيدن’ا ءامسسأا ديد– مهنم بلطت
نم نوكيسسو ،لبقŸا توأا13 خيرات لبق ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا ضسأاكو

ةبسسنلاب ةيقيرفإ’ا ت’وطبلا ‘ ÚكراسشŸا ءا-م-سسأا د-يد– ل-ي-ح-ت-سسŸا
رارقب يرئاز÷ا دا–إ’ا كسس“ اذإا اسصوسصخ ،خيراتلا اذه لبق رئازجلل
نوكيسس Úح ‘ ،لبقŸا Èمتبسس رهسش نوكت دق يتلاو ،ةسسفانŸا فانئتسسا
ديدحتل مسساح عامتجا عم دعوم ىلع ءاعبر’ا مويلا ›اردفلا بتكŸا

يسشطز ةئي-ه نأا-ب ي-حو-ت تار-سشؤوŸا ل-ك نأاو ة-سصا-خ ،ة-لو-ط-ب-لا Òسصم
ءاهنا نلعتو ةيسصولا ةرازولاو ةيبطلا ةنجللاو ةيدن’ا تاطوغسضل خسضÎسس
.يمسسر لكسشب يوركلا مسسوŸا
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لÓخ فيطسس قافو ةنيزخ معد-ت-ت نأا ر-ظ-ت-ن-ي ^
،ميتنسس رايل-م12 براقي غ-ل-بÃ يرا÷ا عو-ب-سسأ’ا
قاحسسإا باسشلا مجاهŸا ليو– غلب-م ل-ث“ ي-ت-لاو
ةيبيرقت ةميقب ،يكيجلبلا لامول قيرف ¤إا فوسصوب
ÒيÓم8 نع Óسضف ميتن-سس را-ي-ل-م31 ¤إا ل--سصت
بابسشلا ةيريدم نم لك فرط نم ةحون‡ ،ميتنسس
تاناعإ’ا راطإا ‘ ،ةي’ولا حلاسصم اذكو ةسضايرلاو
متيسس يتلا ميقلا يهو ،قيرفلل ةحونمŸا ةيونسسلا
ÚبعÓلا تاقحتسسم نم رطسش ةيوسستل اهسصيسصخت
ليبن بردŸا ىدبأا نأا دعب ةسصاخ ،ينفلا مقاطلاو
ة-يو-سست مد-ع ضصو-سصخ-ب ها-سضر مد-ع ،ي--كو--ك--لا

ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو .ه-م-قا-ط ءا-سضعأا تا-ق-ح--ت--سسم
،ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎفب ةسصاÿا تا-باد-ت-نإ’ا-ب

يÒجينلا بعÓلا نأا ةعلط-م ردا-سصم تد-كأا د-ق-ف
ينفلا مقاطلا فرط نم مامتها لfi ىقبي ،وتوبكوأا
قلأات نأا دعب ،يكوكلا ليبن بردŸا ةدايقب قافولل
Òت-سسنوŸا فو--ف--سص ‘ م--سسوŸا اذ--ه بعÓ--لا
ةلوطبلا ‘ لوأ’ا فادهلا Èت-ع-ي ثي-ح ،ي-سسنو-ت-لا
تبلاط ÒتسسنوŸا ةرادإا نأا املع ،نآ’ا د◊ ةيسسنوتلا

Ãدق-ع ع-ي-ب ل-جأا ن-م وروأا ف-لأا005 زهاني غ-ل-ب
قرف ةدع نم مامتها لfi دجاوتي يذلا ،بعÓلا
مجنلا اذكو يسضاير-لا ي-جÎلا رار-غ ى-ل-ع ىر-خأا
ةرادإا تهجو ،رخآا ديعسص ىلعو .يسسنوتلا يلحاسسلا
ةيدولوÃ اهتÒظن ¤إا ةيمسسر ةلسسارم فيطسس قافو
ةيلاŸا تافلıا ةيوسست ةرورسض تنمسضت ،رئاز÷ا
قافولل قباسسلا بعÓلا ليو– ةقفسص نع ةبتŸÎا

نم مسسوم لبق ديمعلا فوفسص ¤إا ي-ع-ي-بر دو-ل-ي-م
30 غلبم نم ةدافتسسإ’ا ‘ قافولا ةرادإا لمأاتو ،نآ’ا

،بعÓلا ليو– غلبم لثÁ يذلاو م-ي-ت-ن-سس ÒيÓ-م
ةباتك ةياغ ¤إا قافولا ةنيزخ هنم دفتسست ⁄ ثيح
فيطسس قافو دئاق دجاوت-يو اذ-ه .ر-ط-سسأ’ا هذ-ه
قيرف ةرادإا فرط نم مامتها لfi طينحج مركأا

ةÎف لÓخ هبادتنا ‘ بغرت يتلا ،ةنيطنسسق بابسش
قباسسلا عفادŸا ررق اميف ،ةيفي-سصلا تÓ-يو-ح-ت-لا
قافولا عم هدقع خسسف ” يذلاو يحي نب قافولل

دا–إا قبسسأ’ا هيدانل ةدوعلا ،ةطرافلا مايأ’ا لÓخ
.ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف ‘ ةمسصاعلا
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رئاز÷ا ةيدولوم
تامادقتسسلا ةن÷ نم بحسسني يزيزعل

يدانل يسضايرلا ق-سسنŸا ،يز-يز-ع-ل قرا-ط رر-ق ¯
ة--ن÷ ن--م با--ح--سسن’ا ،ر---ئاز÷ا ة---يدو---لو---م
،ءاسضعأ’ا دحأا عم هفÓتخا ببسسب تا-ماد-ق-ت-سس’ا

ةÎف لÓخ Úفد-ه-ت-سسŸا Úب-عÓ-لا ءا-م-سسأا لو-ح
ضضعب نم مل-عو ،ة-ي-لا◊ا ة-ي-ف-ي-سصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا
ضسل‹ ضسيئر نم بلط دق يزيزعل نأاب رداسصŸا
هتمهم نم هءاف-عإا ،ضساŸأا ر-سصا-ن-لا د-ب-ع ،ةرادإ’ا
نع دعتبي ى-ت-ح ،تا-ماد-ق-ت-سس’ا ة-ن÷ ‘ و-سضع-ك
قسسنمك هماهŸ غرفتيو ،هيل-ع ضضور-فŸا ط-غ-سضلا
ة---ن÷ م---سضتو ،ةرادإ’ا ضسل‹و Úب----عÓ----لا Úب
ضسيئر نم لك ،يمسصاعلا يدان-لا-ب تا-ماد-ق-ت-سس’ا

،ز--ي--غ--ن ل--ي--ب--ن ›ا◊ا بردŸاو ،ةرادإ’ا ضسل‹
بعÓل ةفا-سضإ’ا-ب ،ضشيو-ب ر-سصا-ن ما-ع-لا ر-يدŸاو
ةراسشإ’ا ردŒو ،ضشواسش ميهاربإا قيرف-ل-ل ق-با-سسلا

ىلع رسصتق-ت تا-ماد-ق-ت-سس’ا ة-ن÷ ة-م-ه-م نأا ¤إا
عم ضضوافتلاو ،معدلاب ةي-ن-عŸا بسصا-نŸا د-يد–

بردŸا لبق نم مهحاÎقا م-ت-ي ن-يذ-لا ،Úب-عÓ-لا
.زيغن
ةكبسش ىلع ““ةيدولوŸا““ ةانق قÓطإا نع نلعت ةرادإ’ا
رهسشلا ةياهن لبق تنÎن’ا

رئاز÷ا ةيدولوم قيرف ةرادإا تررق ،ىرخأا ةهج نم
ضساŸأا رسصانلا دبع ضسلÛا ضسيئر ةقداسصم دعبو
حنم ثيح ،تينÎن’ا Èع ةينويزف-ل-ت ةا-ن-ق قÓ-طإا
Òسضحتلا ‘ قÓطنÓ-ل ر-سضخأ’ا ءو-سضلا ضسي-ئر-لا
ةياهن لبق قلطي نأا بقتري يذلا ،عورسشŸا اذهل
دكؤويل ءاج يذلا رمأ’ا وهو ،يرا÷ا ةيليوج رهسش
مهلعجو ،راسصنأ’ا نم يدانلا بیرقتل نيÒسسŸا ةين

قايسسلا ‘و ،قيرفلا رابخأا لك-ب م-ئاد عÓ-طا ى-ل-ع

تنلا Èع رثاز÷ا ة-يدو-لو-م ةا-ن-ق نو-ك-ت-سس ،ه-تاذ
ةسصاخ ةيمسسر ةينويزفلت ةانق حتف عورسشŸ ةيسضرأا
Èتعي يذلا فدهلا وهو ،رئاز÷ا ةيدولوم يدانب

Ãدق ديمعلا ةرادإ’ا نأا ركذيوو ،عيمجلل ملح ةباث
،عورسشŸا قÓ-طإا ى-ل-ع لوؤو-سسم بي-سصن-ت-ب تما-ق
امك ،يرسصبلا يعمسسلا لا‹ ‘ اسصسصختم Èتعيو
ةÒخ’ا نأاب يدانلا ةرادا نم ةبرقم رداسصم تفسشك
عم ةازاوŸاب ةينويزفلتلا ةانقلا قÓطإا ىلع نهارت
فيسص ‘ يأا ،يدانلا ضسي-سسأا-ت-ل ة-يو-ئŸا ىر-كذ-لا
دبع ضسيئرلا نهاري يد– و-هو ،ة-ل-ب-قŸا ة-ن-سسلا
ىلع هديسسŒ ىلع ¤وأ’ا ةجردلاب ضساŸأا رسصانلا
هيف مسسح دق عورسشŸا اذه نأا ولو ،عقاولا ضضرأا

هنكلو ،ةلموب ةعمجوب قباسسلا ضسيئر-لا د-ه-ع ذ-ن-م
.Ú◊ا كلذ ذنم ىونلا ري ⁄و جاردأ’ا ضسيبح يقب

فيطسس قافو
يعيبر ليو– غلبÃ ةيدولوŸا بلاطت ةرادإلاو ÒتسسنŸا مجاهم ديري يكوكلا
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مويلا ةدودششم راظنألا نو-ك-ت-شس ^
ةركل يرئاز÷ا دا–لا ر-ق-م و-ح-ن
دقعيشس ثيح ،ميهارب ›ادب مدقلا
،م--شسا◊او يÒشصŸا عا--م--ت--جلا
ةيوركلا ةشسفانŸا Òشصم سصوشصخب

طاششنلا نع ةفقوتŸا ،رئاز÷ا ‘
،يشضاŸا سسرام رهشش فشصتنم ذنم
.““انوروك““ ءابو يششفت ببشسب
ةقداشصŸا ¤ا تانهكتلا لك Òششت و
ىلع ،عامتجلا اذه لÓخ عامجإلاب
،اهفانئتشسا مدعو ة-لو-ط-ب-لا ءا-غ-لإا

طا-ششن-لا ¤إا ةدو-ع-لا ة-لا-ح--ت--شسل
تلا-ح عا-ف-ترا ل-ظ ‘ ،يور--ك--لا
.““انوروك““ ءابوب ايموي ÚباشصŸا
ار-ظ-ت-ن-م ءا-غ-لإلا رار--ق نا--ك نإاو
ةرك ‘ Úلعافلا نم Òثكلل ابلطمو
لاكششإلا ىقب-ي ،ة-ير-ئاز÷ا مد-ق-لا
هذختيشس يذلا رارقلا نع حورطŸا
جوتŸا سصوشصخب ›اردفلا بتكŸا
تاشسفانŸا بعليشس ن-مو ،بق-ل-لا-ب
Òشصم ديد– ¤ا ةف-شضا ،ة-يرا-ق-لا
Úتطبارلا نم Úلزانلاو نيدعاشصلا
هذه ،ةي-نا-ث-لاو ¤وألا Úت-فÙÎا

تلعج يتلا ،ةشصيوعلا ةلكششŸا يه
‘ ةدŸا هذه ةليط ثيÎت ““فافلا““
¤إا ةركلا-ب ة-ي-مار ،م-شسوŸا ءا-غ-لإا

يذ-لا ،ة-شضا-ير-لاو با-ب-ششلا ر--يزو
يتلا ،ةيدا–لا ¤إا ا-هدا-عأا هرود-ب

،عوشضوŸا اذه ‘ لشصفت نأا اهيلع
،جرح فقوم ‘ ا-ه-شسف-ن د-ج-ت-شسو

Òخ ،““فا-ف-لا““ سسي-ئر نأا ة--شصا--خ
نأاب حرشص نأا هل قبشس ،يششطز نيدلا
،ناديŸا ةيشضرأا قوف بعلي جيوتتلا
دادزولب بابششل لمأا ل نأا ينعي اذهو

،›ا◊ا مشسومل-ل Ó-ط-ب ه-نÓ-عإا ‘
ة-يد-نألا ل-ع-ف در نو-ك-ي-شس ف-ي-كو
بقللا ىلع سسفانت-ت ي-ت-لا ىر-خألا
دادزولب بابشش نÓعإا لاح ‘ ،اشضيأا

وأا لئابقلا ةبيبشش قيرف لثم ،اجوتم

قا-فو ى-ت-حو ،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو--م
لاح ‘ هنأاب نوري نيذ-لا ،ف-ي-ط-شس
.جيوتتلا مهنكÁ ةلوطبلا تبعل
رار-ق-لا تكر-ت د-ق ةرازو-لا تنا--كو
ةي-شضا-ير-لا تادا–لا د-ي-ب Òخلا
دا-م-ت-عا ،ا-ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي-شس ي-ت-لا
امإا ،ابشسان-م هار-ت يذ-لا تارار-ق-لا
ديد– نود ““سضيبأا مشسوم““ نÓعإاب
،لوزنلاو دوعشصلا دامتعا وأا لطبلا
ن-يد-عا-شصلاو لا-ط-بألا د--يد– وأا
.Úلزانلاو
رظتني يشضايرلا عرا-ششلا لاز-ي ا-مو
‘ ،›ا◊ا يوركلا مشسوŸا Òشصم

ةرو-شصلا ه-ي-ف ود-ب-ت يذ--لا تقو--لا
ى-ت-ح ة--ح--شضاو Òغو ة--ي--مÓ--ظ

د-ع-ب تدادزا ي-ت-لاو ،ة--ظ--ح--ل--لا
سسيئر هدقع يذلا Òخألا عامتجلا
برغلا ،قرششلا ةيدنأا ع-م ة-ط-بار-لا
تارارق نم هنع جتن امو ، طشسولاو
اÃرو ،ةفاك ةيدنألا اهيلع تعمجا
ي-ت-لا ة--ل--شضعŸا ل--ح ‘ م--ه--شست
،ةيلاŸا اشصوشصخو ايلاح اهه-جاو-ت
‘ ةيرهو÷ا ةطق-ن-لا Èت-ع-ت ي-ت-لا
.بلاطŸا
نا-ك ير--ئاز÷ا دا–لا نا ر--كذ--ي
ةطخ ،يشضاŸا رهششلا ةياهن دمتعا

سصنت يوركلا مشسوŸا لا-م-ك-ت-شسل
Úب ام ةÎفل تابيردتلل ةدوعلا ىلع
رج◊ا ءاهنإا دع-ب ،ع-ي-با-شسأا6و5
لاÛا اهدع-ب ح-شسف-ي-ل ،ي-ح-شصلا

ىلع تلو-ج ن-م ى-ق-ب-ت ا-م ما“إل
.عيباشسأا8 رادم
ةلوط-ب تف-قوأا د-ق فا-ف-لا تنا-كو
سسرام نم41 ـلا ‘ Êاثلا مشسقلا
‘ لّوألا مشسقلا ةلو-ط-بو ،ي-شضاŸا
ر-خآا تب-ع-ُل ا-م-ي-ف .›اوŸا مو-ي-لا

سسأاك يئاهن عبر باهذ نم Úَتلباقم
سسرام ن-م11 ـلا ‘ ،ر-----ئاز÷ا
‘ تلوج8 تيقب هيلع. يشضاŸا
3 دوجو عم ،لّوألا م-شسق-لا ة-لو-ط-ب

.ةرخأاتم تÓباقم

قوراف.ج ^

ةينابسسلا ةلوطبلا
ادغ ةلوطبلاب جيوتتلا ةسصرف ماما ديردم لاير

ةقلاعلا نويدلا لكسشم ببسسب
تابادتن’ا نم دان41 عن“ فافلا

،سسما لوأا هل نايب ‘ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا تفششك ^
Êاثلاو لوألا فÙÎا ةيدنأا اهنم Êاعت يتلا نويدلا مجح نع
.ÚبردŸاو ÚبعÓلا هاŒا
بشسح ميتنشس رايلمÊ 16اثلاو لوألا مشسقلا ةيدنأا نويد تبراقو
يذلاو ،تاعازنلا ةيوشستل ةينطولا ةفرغلا هتدعأا يذلا ريرقتلا
.مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–Óل يمشسرلا عقوŸا هرششن
نوناعي23 لشصأا نم افfiÎ اقيرف32 نأا ،فافلا ريرقت دكأاو
7 نويد تغلب ثيح ،يشضاŸا ناوج52 خيرات ىتح نويد نم
.ميتنشس رايلم3.22 لوألا ينطولا مشسقلا نم ةيدنأا

.ميتنشس رايلم43 ـب ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأا نويد تردق اميف
،¤وألا ةطبارلا نم ةيدنأا ةثÓث عنم ررقت ،نويدلا هذه ببشسبو
.ةديدج تادقاعت ءارجإا نم ،ةيناثلا ةطبارلا نم ايدان11و
ةيدنأا01 كانه نأا ،تاعازنلا ةيوشست ةن÷ ريرقت فششك امك
ينطولا مشسقلا ¤إا تطقشسو ،ةيناثلا ةطبارلا ‘ بعلت تناك
تغلبو .ميتنشس رايلم32 براقي ام اهنويد تلشصو ،ةاوه Êاثلا
ةيدنأا لمحتت ،ميتنشس رايلمÚ 8.4بردملل ةقحتشسŸا نويدلا
.متينشس رايلم2.4 ةميق ام اهدحول ةيناثلا ةجردلا

ةيسسنرفلا ةسضايرلا ريزو
““اسسنرفل راسصتنا بعŸÓا ¤ا Òهام÷ا ةدوع ““

،ةيشسنرفلا ةشضايرلا ةريزو ،ونين-ي-شسارا-م ا-نا-شسكور تدا-ششأا ^
ةÎف دعب ،Òهام÷ا طشسو بعلل نامÒج ناشس سسيراب ةدوعب

انوروك سسوÒف يششفت تايعاد-ت بب-شسب ف-قو-ت-لا ن-م ة-ل-يو-ط
ةفيحشص اهترششن تاحيرشصت ‘ ،ونينيشسارام تلاقو .دجتشسŸا
ةيشسنرفلا ةركلل راشصتنا هنإا““ :سسما لوا ،ةي-شسنر-ف-لا ““بي-ك-ي-ل““

.““اشسنرف ‘ ةشضايرللو
طششانلا ،ر-فا-هو-ل ى-ل-ع ا-ف-ي-شض نا-مÒج نا-شس سسيرا-ب ل-حو
يÒهامج روشضح عم ،دحألا ،ةيدو ةارابم ‘ ،ةيناثلا ةجردلاب

fiح ‘ ،(عجششم0005) ددÚ ا ةعشس غلبتŸفلأا52 بعل
،ÚعجششŸاو ÚبعÓل ةبشسنلاب هنأا ونينيشسارام تبتكو .جرفتم
تاجردم دوجوب ىتح ،ةيعيبطلا ةايحلل ةدوعلا ةباثÃ رمألا ناك
.Òبك دح ¤إا ةغراف
تايلاعفلا روشض◊ ،ددÙا ددعلا وه سصخشش0005 نإا تلاقو
‘ رظنلا ةداعإا ةيناكمإا ¤إا تراششأا اهنكل ،اشسنرف ‘ ةماعلا
.Èكألا ةعشسلا تاذ بعŸÓا سضعبب قلعتي اميف ةشصاخ ،رمألا
.““ةحشصلا ةرازو تاداششرإا عابتا انيلع بجي““ :تفاشضأاو
ةارابم لبق ،اشسنر-ف ‘ تم-ي-قأا ي-ت-لا ةÒخألا ةارا-بŸا تنا-كو
سسرام نم نماثلا ‘ ،نويلو لي-ل ي-ق-ير-ف Úب تع-م-ج ،د-حألا
.يŸاعلا انوروك ءابو ببشسب يرودلا ةلوطب ءاغلإا لبق ،يشضاŸا
أادب يذلا تقولا ‘ ،(9/0) ءاقللاب نامÒج ناشس سسيراب زافو
ةلوطبلا ‘ ،ةشسفانملل ادد‹ ةدو-ع-ل-ل ق-ير-ف-لا ه-ي-ف د-ع-ت-شسي
21 موي نم ءادتبا ،لاغتÈلاب ابوروأا لاطبأا يرودل ةرغشصŸا
 .لبقŸا توا

““فافلل““ ›اردفلا بتكŸا عامتجا ¤ا مويلا ةدودسشم راظنألا

 لطبلا ديد– نود ““ضضيبأا مسسوم““ نع نÓع’ا وحن

مسسوŸا يهنت ةيرئازج ةيدا–ا سسداسس
انوروك ببسسب ضضيبا مسسوم نع نلعت ةمكŸÓا ةيدا–ا

ءاهنا ةمكÓم-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا ترر-ق ^
ف-ل-تı ،0202-9102 ي-شضا-ير-لا م--شسوŸا
راششتنا رطاı رظنلاـب““ كلذو ،ةيرمعلا تائفلا

Úنثلا هتنلعأا امـب-شسح ،““ا-نورو-ك سسوÒف ىود-ع
.ةيلارديفلا ةئيهلا
تاميلعتـب Óمع““ اهل نايـب ‘ ةيلارديفلا تدروأاو
ةنجللا عم قيشسنت-لاـب ،ة-شضا-ير-لاو ـباـب-ششلا ةرازو
رظنلاـبو ،انوروك ةحئاج دشصرو ةعـباتŸ ةيـبطلا
ىلع ءاـبول-ل Òطÿا رو-ط-ت-لاو ـب-ع-شصلا ع-شضو-ل-ل
عيمج ءاهنا ةيدا–لا تررق ،ينطو-لا ىو-ت-شسŸا
ةينطولا ةلوطـبلا اهنيـب نم ةيشضايرلا تاشسفانŸا
.““رئاز÷ا سسأاكو
¤ا ÚلهأاتŸا Úيشضايرلا تاÒشض– سصخي اميفو
ÚينعŸا وأا ،1202 ¤إا ةلجؤوŸا ،ويكوط دايـبŸوأا
مهل حامشسلا ” دقف ،دعوŸا اذه ¤ا لهأاتلاـب
ـباـبششلا ةرازو لـبق نم تاـبيرد-ت-لا ¤ا ةدو-ع-لاـب
لوكو-تورـب-ل-ل مرا-شصلا ماÎحلا ع-م““ ة-شضا-ير-لاو
ـبطلل ي-ن-طو-لا ز-كرŸا ل-ف-ك-ت-ي-شسو .““ي-ح-شصلا
سصاÿا يحشصلا لوكوتورـب-لا ع-شضوـب ي-شضا-ير-لا
.تاÒشضحتلاـب ÚينعŸا Úيشضايرلاـب
ةيشضايرلا تاشسفانŸا عيمج قيل-ع-ت ” ه-نأا ر-كذ-ي
ـبـبشسـب طرافلا سسرام61 خيرات ذنم رئاز÷اـب

.(91-ديفوك) انوروك ءاـبو يششفت
حبار ،ةلشسلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر ناكو
مشسوم نÓعإاب هتئيه رارق نع نلعا دق ،يفيرعوب
ةثÓث دعب ““طوقشس وأا دوعشص وأا بقل نودب““ سضيبأا
يششفت دعب تاشسفانŸا فقوت نم فشصنو رهششأا
.دجتشسŸا انوروك ءابو
دعب““ :ةيلاردفلا ةئيهلا نع لوألا لوؤوشسŸا حرشصو
ةيدنألا كلذ ‘ اÃ ،فارطألا فلتfl عم رواششتلا

،سضيبأا مشسوم نÓعإا انررق ،Úيلاردفلا ءابطألاو
كانه نوكي نل »: فا-شضأاو .ل-ط-ب-لا د-يد– نود

ارظن ةمكحب انفرشصت اننأا دقتعأا طوقشس وأا دوعشص
»: لوقلاب كلذ ارÈم  ““ .دلبلا ‘ يحشصلا عشضولل
هنأاو ةشصاخ ،ةلوطبلا ةلشصاوم ليحتشسŸا نم ناك
.““ةماعلا ةحشصلل ةيولوألا ءاطعإا بجي
رهشش ن-م31 ــــلا ‘ تا-شسفا-نŸا فا--ق--يإا ”و
تآا-ششنŸا ق-ل-غ-ب تا-ط-ل-شسلا رار-ق د-ع-ب سسرا--م
.انوروك سسوÒف يششفت ببشسب ةيشضايرلا
ةشسفانŸا فانئتشساب رمألا ةيادب ‘ ا-ن-فد-ه نا-ك
ديد“ رارق دعب ةليحتشسم ةيعشضولا تحشضأا نكلو
نأاو ةشصاخ.وي-لو-ي31 ¤إا ي--ح--شصلا ر---ج◊ا
سسأاك-ل راودأا3و ءاق-ل51 هيف ىقبت-ي ج-ما-نÈلا
.رئاز÷ا
Òشصم لوح لد÷ا يه-ن-ي-ل ة-شصر-ف-لا تو-ف-ي ⁄و
تقولا اهل نآلا ةيدنألا  »: نأا  لوقلاب ةلوطبلا
.““مداقلا مشسوŸا Òشض– لجا نم ‘اكلا
فلتÚ ‘ flيرئاز÷ا ÚلثمŸاب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
لاق ،(ةيبرعلاو ةيقيرفإلا) ةي-لود-لا تا-ق-با-شسŸا
تاÒشضح--ت--لا Òيا--ع--م““ نأا ة--يدا–لا سسي---ئر
‘ رابتعلا Úعب ذخؤوت-شس يدا-ن ل-ك-ل ل-ئا-شسو-لاو
.““بشسانŸا تقولا ‘ رايتخلا

بقل ةداعتشسا وحن اÒًبك اًطوشش ديردم لاير عطق ^
رقع ‘ ةطانرغ ىلع بلغت امدعب Êابشسإلا يرودلا
.63ـلا ةلو÷ا تاشسفانم راطإا ‘ ،(1-2) هراد
يشسنرفلا يئانثلا ق-ير-ط ن-ع Ó-ج-شس لا-ير-لا ا-فد-ه
،61وÚ 01تقيقدلا ‘ اÁزنب Ëركو يدنيم دنلÒف
ةقيقدلا ‘ ةطانرغ فده زيششتام نيوراد زرحأا امنيب
05.
،ةطقن38 ¤إا يكلŸا قيرفلا ديشصر عفر زوفلا اذه
،هقحÓم Úبو هنيب4ـلا طاقنلا قراف ىلع ظفاحيل
فقوت امنيب ،ةياهنلا ىلع طقف Úتلوج لبق ،ةنولششرب

تءاج  .عشساتلا ز-كرŸا ‘ ة-ط-ق-ن05 دنع ةطانر-غ
،ةرششاعلا ةقيقدلا ىتح Úفرطلا Óك نم ةئداه ةيادبلا
¤إا تلشصو ةعيرشس ةدترم لا-ير-لا ن-شش تد-ه-شش ي-ت-لا

قلطأاو ،ةطانرغ ءازج ةقطنم قÎخا يذلا ،يدنيم
تنكشس ،ةليحتشسم ةيواز نم ةيخوراشص ةيراشسي ةديدشست
يكلŸا قيرفلا لهÁ ⁄و .افليشس يور سسرا◊ا كابشش
نك“ ىتح فدهب هرخأات باعيتشسل ة-شصر-ف ه-ف-ي-شضم
Èع طقف قئاقد6 دعب ةجيتنلا ةفعاشضم نم اÁزنب
عطتشسي ⁄ ،ءاز÷ا ةقطنم لخاد نم هانميب ةديدشست

.اهل يدشصتلا افليشس
ىمرŸ ةيقيقح ةشصرف لوأاب يشسلدنألا قيرفلا لشصوو
نك-ل ،ز-يد-نا-نÒف سسو-لرا-ك ن-م ة-ي-شسأار Èع لا-ير-لا
.اهل ىدشصت اوتروك وبيت يكيجلبلا سسرا◊ا
ةقطنم لخاد سشتيردوم اكول نم ةرك اÁزنب ملشستو
،ةطانرغ ىمرم بوشص ةيوق ةرك ددشسي نأا لبق ،ءاز÷ا
يهتنيل ،ةينكر ¤إا ةعاÈب اهلوح افليشس سسرا◊ا نكل
.(0-2) لايرلا مدقتب لوألا طوششلا
باحشصأا بناج نم ةÒثم تءاج Êاثلا طوششلا ةيادب
فدهب يجنيŸÒا ةتغابم ‘ اوح‚ نيذلا ،سضرألا
لخاد ةيني-ب ةر-ير“ م-ل-شست يذ-لا ،ز-ي-ششتا-م Èع لوأا

ةشسŸ نم ةديد-شست-ب ةر-ك-لا ع-شضي-ل ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
 .اوتروك مادقأا Úب ،ةدحاو
ةقطنم جراخ نم ةديدشستب هظح ةبرŒ وكشسيإا لواحو
.ةطانرغ سسراح ناشضحأا ¤إا تبهذ اهنكل ،ءاز÷ا

اهيف تباغ يتلا ،ةيلاتلا قئاقدلا ‘ ءودهلا داشسو
.ÚيمرŸا نع ةروطÿا
،ةطانرغ ةشضاف-ت-نا ةÒخألا5ـلا قئاقدلا تد-ه-ششو
رئاطلا ىلع ةديدشست Èع ةجيتنلا لداعي نأا داك يذلا

،هامرم نع ةعاÈب اهدعبأا اوتروك نكل ،زيدنانÒف نم
تناك ،ىمرŸا طخ ىلع نم ةرك سسومار دعبي نأا لبق

.كابششلا ¤إا اهقيرط ‘
ءازج ةقطنم لخاد زايد ليج ¤إا ةيشضرع ةرك تلشصوو
¤إا ةيشسأار ةديدشست Èع ةبارغب اهردهأا هنكل ،لايرلا

ىلع ظاف◊ا ‘ فو-ي-شضلا ح-ج-ن-ي-ل ،بع-لŸا جرا-خ

.ةارابŸا ةياهن ىتح مهمدقت
‘ لايرلف هفيشض سسيمÿا ادغ لاير-لا ل-ب-ق-ت-شسي-شسو
زوفلا لاح ‘ ثيح ،ةلوطبلا نم Òخلا لبق ءاقللا

،Óيوط هنائزخ نع بئاغلا بقللاب ايمشسر جوتيشس هناف
.اشسÈلا ةرطيشس يهنيو

ر .ق
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تاقرفتم

هيدناسسمو Îف◊ اديدهت   ونونق  هجو اميف

ايبيل ‘ يرسصم يركسسع لخدتل دهÁ قÈط ناŸرب
يبيللا عارسصلا  ‘ ايركسسع لخدتت نأاب رسصŸ حامسسلا ،Îفح ةفيلخ Òسشملل ديؤوŸا يبيللا ناÈŸلا ررق
Ÿلا لخدتلا  ةهجاوÎا ريزو  يركسش حماسس دقتنا  امنيب ،يكÿا ةيجراŸظن تاحيرسصت يرسصÒلا هÎيك
.اÒطخ اروطت اهيف ىأارو ،ترسس نأاسشب

،حلاسص ةليقع ةسسائرب ناÈŸلا ردسصأاو ^
نإا   هيف لاق ،ءاثÓثلا   ركبم تقو ‘   انايب
‘ ق◊ا ةيرسصŸا ةحلسسŸا تاوقلل
يبيللا يموقلا نمألا ةيام◊ لخدتلا
امهاد ارطخ كانه نأا تأار اذإا يرسصŸاو
.نيدلبلا لاطي اكيسشو
ءاج اÃ بيحÎلا ددجي هنأا نايبلا فاسضأاو
حاتفلا دبع يرسصŸا شسيئرلا ةملكب
لاق يتلاو ،يسضاŸا  ناوج02 ‘ يسسيسسلا

اÎموليك054) ترسس ةنيدم زواŒ نإا اهيف
عقت يتلا ةرف÷ا ةدعاق وأا (شسلبارط قرسش

.ةرهاقلل ةبسسنلاب رمحأا اطخ Èتعي ابونج
ديحوتو رفاسضت ¤إا قÈط ناŸرب اعدو
هفسصو ام ةهجاوم ‘ رسصم عم دوه÷ا
عيزوتلا نامسض نإا لاقو ،يكÎلا لخدتلاب
تادئاعو يبيللا بعسشلا تاوÌل لداعلا
نم حلاسصل اهب ثبعلا مدع نامسضو ،طفنلا

ةجراÿا ةحلسسŸا تايسشيلŸاب مهامسس
عيم÷ يعرسش بلطم ،نوناقلا نع
.Úيبيللا
هلث“““ اÃ هنايب ‘ ناÈŸلا رّكذو

قمع نم ةيبرعلا رسصم ةيروهمج
،ةدعسصألا ةفاك ىلع ايبيلل يجيتاÎسسا
ّرم ىلع ةيعامتجلاو ةيداسصتقلاو ةينمألا
نع ةمجانلا رطاıا هلث“ اÃو ،خيراتلا
اندÓبل رسشابم ديدهت نم يكÎلا لÓتحلا
““ةقيقسشلا اهتمدقم ‘و ،راو÷ا لودو
.رسصم
تاكر– طسسو روطتلا اذه يتأايو

،ايبيل عم دود◊ا برق ةيرسصم ةيركسسع
يتلا ““0202 مسسح““ تاروانم اهرخآا ناك
ءاسضقلا““ اهفده نإا يرسصŸا ششي÷ا لاق
.““ةيماظن Òغ ششويج نم ةقزترŸا ىلع
وحن ذنم لاق دق يرسصŸا شسيئرلا ناكو
ايبيل ‘ رسشابم لكسشب هدÓب لخدت نإا رهسش
ايعاد ““ةيلود ةيعرسش““ ـب ىظحي تاب
يأاب مايقلل دادعتسسلا ¤إا يرسصŸا ششي÷ا

.رمألا مزل اذإا جراÿا ‘ ةمهم
يرسصŸا ةيجراÿا ريزو شضفر ،هتهج نم
يكÎلا هÒظن تاحيرسصت يركسش حماسس
فقو طورسش نأاسشب ولغوأا ششيواج دولوم

ةيلمعل تاÒسضحتلاو ،ايبيل ‘ رانلا قÓطإا
.ةيلحاسسلا ترسس ةنيدم ‘ ةيركسسع
ديكأاتلا يكÎلا ةيجراÿا ريزو ددج دقو

ديحولا ل◊ا وه يسسايسسلا ل◊ا نأا ىلع
تاوق هتاذ تقولا ‘ بلاط هنكل ،ايبيل ‘

ةموعدŸا ،Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا
باحسسنلاب ،ايسسورو تارامإلاو رسصم نم
قافتا نع ثيد◊ا لبق ةرف÷او ترسس نم
.رانلا قÓطإا فقول
‘ نوكي نل رانلا قÓطإا فقو نأا دكأاو

هذه نأا اًنيبم ،قافولا ةموكح حلاسص
اهيدل جارسسلا زئاف ةسسائرب ةموك◊ا

flفح نأا اهداقتعل ،فواÎ اًقداسص شسيل،
،هذاقنإا لجأا نم طقف ةوطخ نوكتسس اهنأاو
ةموك◊ا كراسشت ةرقنأا نأا ¤إا اÒسشم
.هتاذ داقتعلا ةيبيللا
قرسشلا ءابنأا ةلاكو تلقن ،ءانثألا كلت ‘و
نع »أا شش أا““ ةيمسسرلا ةيرسصŸا طسسوألا

·ألا ‘ ةعلطŸاب اهتفسصو رداسصم
ةيدوعسسلاو رسصم نإا اهلوق ةدحتŸا
ةركذم تهجو شصÈقو نانويلاو نيرحبلاو
ي‡ألا ماعلا Úمألا بتكŸ ةكÎسشم
ةيكÎلا ةركذŸا ليجسست مدعب اهيف بلاطت
.ةيرحبلا دود◊ا نأاسشب ةيبيللا
تمدقت يتلا ةركذŸا نإا »أا شش أا““ تلاقو

ةيكÎلا ةركذŸا فسصت لودلا كلت اهب
لو Êوناقلا رثألا ةمودعم اهنأاب ةيبيللا
.ةدحتŸا ·ألا ىدل اهليجسست زوجي
هيدناسسمو Îف◊ اديدهت هجوي ونونقو
تاوق مسساب ثدحتŸا نلعأا ،هتهج نم
دمfi   ،ايبيل ‘ ينطولا قافولا ةموكح
ادد‹ طفنلا قفدتل ناح تقولا نأا ونونق
ءاهنإاو ،هفقوت يتلا يديألا ىلع برسضلاو
Úمعادلا ةقزترŸاب  مهامسس نم دجاوت

Ûايبيل شضرأا مهل حابأا يذلا بر◊ا مر
.““اهءامسسو
ةموكح مسساب يركسسعلا ثدحتŸا ددسشو
رٔوب برسض““ ‘ رارمتسسلا ىلع قافولا
تاعومÛا ءاهنإاو تدجو امنئا ديدهتلا
حاورٔاب ةنيهتسسŸا نوناقلا ىلع ةجراÿا
.““دÓبلا ءاحنٔا لماك ‘ Úيبيللا
ءافرسشلا Úيبيللاب مهفسصو نم ونونق رسشبو
انندم ¤ٔا““ ةيسضام قافولا تاوق نأاب
،اهٔيانبٔا نع ملظلا عفرو ،ةفطتıا
ةلودلا ناطلسس طسسبنسسو ،اهيرجهم ةدوعو
اهرحبو اهبارت لماك ىلع ةيبيللا
.““اهٔيامسسو
ةموكح مسساب يركسسعلا ثدحتŸا هجوو
Îفح لولفب اهتعن نŸ ةلاسسر قافولا

.““نوعمسست ام ل نورت ام باو÷ا““ اهدافم

ت’اكو^

ايناتيروم

Òمأ’ ةريزج حنم  ‘ طروت Òبك   لوؤوسسم ةلاقتسسأ
قباسسلأ رطق

دورو دعب ،هتلاقتسسا ،هيب ديزيإا دمحأا دلو كلسسإا ،ايلاطيإا ‘ ÊاتيروŸا Òفسسلا نلعأا ^
رطق Òمأل ةريزج ،زيزعلا دبع دلو دمfi ،قباسسلا ÊاتيروŸا شسيئرلا حنم فلم ‘ همسسا
.ةفيلخ نب دمح قباسسلا
يعامتجلا لسصاوتلا عقوÃ هتحفسص ىلع هل ةنيودت ‘ ليقتسسŸا ÊاتيروŸا Òفسسلا لاقو
يتعمسسب ق◊ ا‡ نكمأا ام لقسصل ايلحرم غرفتلل““ يتأاي ةلاقتسسلاب هرارق نإا ،““كوبسسيف““

.““اناودعو املظ شسند نم يتماركو
ديسسلا قباسسلا شسيئرلل قباسس Êوناق راسشتسسŸ تاحيرسصت ىلع  ءانب Òفسسلا مسساب جزو

fiسصأا ةوعدلا هل هجوت نأا نود ،ةنجللا مامأا اهب ءلدإلاب ““عوطت““ ،زيزعلا دبع دلو دمÓ،
.““ةقوثوم رداسصم بسسح
ءارزولا ءاسسؤورو ءارزولا نم ددع تاداهسشل تعمتسسا دق ةيناÈŸلا قيقحتلا ةن÷ تناكو
اميف ،تافلŸا نم ددع نأاسشب ،زيزعلا دبع دلو دمfi قباسسلا شسيئرلا دهع ‘ Úقباسسلا
.اهمامأا لوثملل اهفرط نم هل هجوŸا ءاعدتسسلا ملتسسي نأا Òخألا شضفر

ت’اكو ^

برح مئأرج ‘ مهتم يمÓسسإأ يدايق ةمكاfi ءدب
›اÃ يسسنج دابعتسسأو

يدايق ةمكاfi تاسسلج ةيدنلوهلا ياهل ةنيدم ‘ ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا تأادب ^
.›ام ›امسش وتكب“ ةنيدم ‘ ةيناسسنإلا دسض مئارجو برح مئارج باكتراب مهتم يمÓسسإا
يلعفلا شسيئرلا ةباثÃ ناك زيزعلا دبع غأا نسس◊ا نإاف ةمكÙا قئاثو ‘ ءاج ام بسسحبو

برغŸا دÓب ‘ ةدعاقلا ميظنت ةرطيسس ءانثأا وتكب“ ‘ ““ةيمÓسسإلا ةطرسشلا““ زاه÷
.ةنيدŸا ىلع نيدلا راسصنأا ةعامجو يمÓسسإلا
تاميظنتلا يحلسسم نم وتكب“ ءاسسنل يرسسق جيوزت ىلع فرسشأا زيزعلا دبع نأا دقتعيو
تايتفلاو ءاسسنلا دابعتسساو ةرركتم باسصتغا مئارج باكترا نع رفسسأا ا‡ ةددسشتŸا

.ايسسنج
.وتكب“ ‘ ةيخيرات نابم و ةحرسضأا Òمدتب ةيمÓسسلا ةطرسشلا رمأا هنأا دقتعي امك

ت’اكو ^
 ايروسس

تفدهتسسأ ةفسسان ةوبعب سسور دونج ةثÓث ةباسصإأ
  ايكرت عم ةكÎسشم ةيرود

ةيكرت ةيسسور ةيرود فادهتسسا ءارج ةفيفط حورجب ءاثÓثلا شسور دونج ةثÓث بيسصأا ^
،ايروسس برغ لامسش ‘ يجيتاÎسسا ›ود قيرط ىلع اهرورم ىدل ةفسسان ةوبعب ةكÎسشم
.ةيسسورلا عافدلا ةرازو تدافأا ام قفو
ىدل ةفسسان ةوبعب ةيكرت ةيسسور ةيرود فادهتسسا نع نايب ‘ ةيسسورلا عافدلا ةرازو تدافأاو
دونجو ،““ةفيفط حورجب شسور دونج ةثÓث““ ةباسصإاب ببسست ام ،““روف مإا““ قيرط ىلع اهرورم
.نايبلا بسسحب ،““ةيرودلا قيلعتو دون÷ا ءÓجا ”““ ،كلذ رثإاو .مهددع دد– ⁄ كارتأا
ةدحاو ،Úتحفسصم Úتبرع نم ةفلؤوŸا ةيرودلا راجفنلا ةديدسشلا ةوبعلا تفدهتسساو
دسصرŸا قفو ،احيرأا ةنيدم قرسش لامسش عقت ةيرق ‘ اهرورم ىدل ،ةيكرت ىرخألاو ةيسسور
.ناسسنإلا قوق◊ يروسسلا
تارهاظت جورخو ةهج نم تايرودلل ةيداهج لئاسصف شضاÎعا لاح ،ةقباسسلا تارŸا ‘و
.ةÒخألا اهتهجو غولب نود ةيناث ةهج نم ةئوانم

ت’اكو ^
باهرا/ اينابسسا

باهرإ’أ ةحفاكŸ ةيلمع ‘ Úنثأ Úيرئأزج  لاقتعأ
ةنولسشÈب

تلقتعا ةينابسسإلا ةطرسشلا نأا ““Îيوت““ ‘ اهباسسح ىلع اينولاتك ميلقإا ةطرسش تركذ ^
.ءاثÓثلا مويلا حابسص ،ةنولسشÈب باهرإلا ةحفاكŸ ةيلمع ‘  Úنثا Úيرئازج
Úلجرلا نإا قيقحتلا نم ةبيرق رداسصم نع Óقن ةينابسسإلا Òسس انيداك ةعاذإا تلاقو
.يباهرإا موجهل نازهجي اناك Úيرئاز÷ا
.تامولعŸا هذه ةيلÙا ةطرسشلا دكؤوت ⁄و

Îيور ^

 شسنوت
ةموك◊أ نم ةسضهنلأ ءاسصقإ’  ىعسسي خافخفلأ

ةيسسنوتلا ةموك◊ا   شسيئر نلعأا ^
‘ يموكح ريو– نع خافخفلا شسايلإا
،عقوتŸا نمو ةمداقلا ةليلقلا مايألا
نم ةسضهنلا ةكرح ءارزو داعبتسسا
ةوعد ةلودلا شسيئر شضفر دعب ،ةموك◊ا
تاهبسش ببسسب ةموك◊ا Òيغت ¤إا ةكر◊ا

.اهسسيئر لوح ›ام داسسف
مزتعي هنأا نايب ‘ Úنثلا خافخفلا نلعأاو
لÓخ هتموكح ةبيكرت ىلع ليدعت ءارجإا
ايلعلا ةحلسصŸاو بسسانتيل ةلبقŸا مايألا
.هÒبعت بسسح ،دÓبلل
بازحأا Èكأا يهو ،ةسضهنلا ةكرح مهتاو
دهسشÒ Ÿسضحتلاب   مكا◊ا فÓتئلا
اه◊اسصم ةمدخو ،موزأاŸاب هفسصو

نماسضتلا أادبÃ لÓخإلاو ،ةيبز◊ا
.يموك◊ا
ةموكح ليكسشت ¤إا ةسضهنلا ةوعد Èتعاو

نم ةكر◊ا لبق نم ابرهت ةديدج
‘ اهئاكرسش عم اهتادهعتو اهتامازتلا
عاسسÃ اهفسصو ام مسضخ ‘ فÓتئلا
دÓبلا داسصتقاو ةلودلا ذاقنإل ةينطو
كاهتنا““ هنأاب اهفقوم فسصو امك ،كهنŸا

.““رارقتسسلاب فافختسساو خراسص
ىلع ادر ةموك◊ا شسيئر نايب يتأايو
ةسضهنلا ةكرح ىروسش شسل‹ فقوم
شسيئر فيلكتب يسضقي ارارق ىنبت يذلا
ءارجإاب يسشونغلا دسشار ةكر◊ا

دّيعسس شسيق ةلودلا شسيئر عم تارواسشم

تامظنŸاو ةيسسايسسلا ىوقلاو
ةموكح ليكسشت لجأا نم ،ةيعامتجلا

حلاسصŸا براسضت تاهبسش ببسسب ةديدج
خافخفلا لوح عيباسسأا لبق تÒثأا يتلا
لماعتت تاكرسش ‘ امهسسأا هكÓتما نأاسشب

تاقفسص اهعم تمربأاو ،ايراŒ ةلودلا عم
ÃÓيÚ ام وهو ،تارلودلا Áهعن

.نوناقلا
در ،خافخفلا نايب نم تاعاسس لبقو
ةكرح ةوعد ىلع هرودب دّيعسس شسيئرلا
تارواسشم يأا ءارجإا هسضفرب ةسضهنلا
ةوطÿا هذه نأا Èتعاو ،ةموك◊ا Òيغتل

.روتسسدلا شصن عم مءÓتت ل
ت’اكو ^

 اسسنرف

طسسوتŸأ ‘ ““ةيسسايسسوي÷أ تافلŸأ““ ىلع اهدي عسضول ابوروأأ وعدي نوركام
ليوناÁإا يسسنرفلا شسيئرلا Èتعا ^

اهدي ابوروأا عسضت نأا ةيمهألا نم هنأا نوركام
‘ ةيسسايسسوي÷ا تافلŸا ىلع رسشابم لكسشب

اهÒسصم نوكي يك ،طسسوتŸا رحبلا ةقطنم
.““ىرخأا ىوق““ يديأا Úب شسيلو اهيدي Úب
ديعلا ةيسشع ةحلسسŸا تاوقلا ¤إا ةملك ‘و
شسيئرلا لاق ،( ةيليوج41) دÓبلل ينطولا
شضيبألا رحبلا ةقطنم““ نإا ،Úنثلا يسسنرفلا
تاونسسلا ‘ ايد– لكسشتسس طسسوتŸا
عمجتت يتلا تامزألا لماوع نإا ذإا ،ةلبقŸا

،ةيرحب قطانم ىلع تاعازن :ةديدع اهيف

ةعزعز ،ةئطاسشتم لود Úب تاهجاوم
لوسصولاو ،بيرهتلا ،ةرجهلا ،ايبيل رارقتسسا
.““دراوŸا ¤إا
،““ةديدج ىوق ةبعل““ ¤إا نوركام تفل ذإاو
ديد– ابوروأا ديعت نأا بوجو““ ىلع ددسش
نمو ةجاذسس نود نم ،كانه اهتناكمو اهرود
.““نواهت نود
شضيبألا رحبلا ةقطنŸ نكÁ ل““ هنأا فاسضأاو
لو ،اننود نم امئاد امÓسس ينبت نأا طسسوتŸا

Áىرخأا ىوق ينبت نأاب لبقن نأا اننك
.““انلبقتسسم

ةيبوروأا ةسسايسس““ عسضو نأا ىلع نوركام ددسشو
رمأا وه طسسوتŸا شضيبألا رحبلل ةيقيقح
.““حلمو يرورسض
انه دوأا ،ايبيلب قلعتي ام ‘““ :لاق ايبيلب  نعو
ابوروأا نمأل يسساسسأا اهرارقتسسا نأا رركأا نأا
¤إا وعدأا ،ببسسلا اذهلو .لحاسسلا ةقطنمو
راو◊و تاسضوافملل يروفلا فانئتسسلا

قÓطإل فقو ¤إا لسصوتلا ةيغب ،يسسايسس
ةلئاه تايمك قفدتل دح عسضو بجي .رانلا

.““دلبلا اذه ¤إا ةقزترŸاو ةحلسسألا نم
فأو ^

يروسسلا ششي÷ا  هلقتعا

Úيكيرمأأ دي ىلع تابيردت انيقلت : فÎعي حلسسم
ىعدت ةعومÛ يمتني حلسسم فÎعا ^

ششي÷ا هلقتعا ،““ةروثلا ريواغم““
ىقلت هنأاب ،رمدت نم برقلاب يروسسلا
.Úيكيرمأا Úبردم فارسشإا ت– ابيردت
يحلسسم نم ةثÓث  لقتعاو قبسس امك
لقح ‘ اوعقو نأا دعب ““ةروثلا ريواغم““
.ماغلأا
مهنأاب  نولقتعŸا نوحلسسŸا  فسشكو
تامولعم ىلع لوسص◊ا  ةمهÃ  اوفلك

.ايروسسب ةيناريإاو ةيسسور فادهأا لوح
ةيفيك اوملعت  مهنأا مهدحأا فÎعاو
لبق نم ةحلسسألا عاونأا عيمج عم لماعتلا

ةحلسسألا عيمجو .Úيكيرمأا Úبردم
ىأار هنأا لاقو .عنسصلا ةيكيرمأا تناك
نكل ،بيردتلل نوتأاي Úيكيرمأا Úبردم
امنيب .نويروسس اهب موقي بيردتلا ةيلمع
نم تابيردتلا ىلع نويكيرمألا فرسشي
. ديعب
ششي÷ا ىدل زجتÙا حلسسŸا فÎعاو
ىرج ةعومÛا بيردت نأاب يروسسلا

،عنسصلا ةيكيرمأا ةحلسسأا لامعتسسا ىلع
اولسسرأا ةعومÛا ‘ ÚكراسشŸا نكل
.ةيسسور قدانبب ةمهŸا ذيفنتل

ت’اكو ^



ةحصصلأ ةم-ظ-نŸ ما-ع-لأ ر-يدŸأ لا-قو ^
مو-نا-هدأأ صسورد-ي-ت رو-ت-كد-لأ ،ة-يŸا-ع-لأ

،ةيرود ةيفحصص ةودن لÓخ ،صسوصسيÈيغ
،لوأ’أ ماعلأ ودعلأ لأزي ’ صسوÒفلأ““ نإأ
صسانلأو تاموك◊أ نم ديدعلأ لاعفأأ نكل

   .““كلذ صسكعت ’
ةرداصصلأ ةبراصضتŸأ لئاصسرلأ نأأ ¤إأ راصشأأو

رصصنعلأ دعت يتلأ ،ةقثلأ صضوقت ةداقلأ نع
نأأ Úح ‘ ،ةباجتصسأ يأأ ‘ ةيمهأأ Ìكأ’أ
ىلع روثعلأ وه صسوÒفلل ديحولأ فدهلأ
   .مهبيصصيل صصاخصشأأ
أأوصسأأو أأوصسأأ حبصصتصس““ رومأ’أ نأأ نم رذحو
حوصضوب تاموك◊أ لصصأوتت ⁄ ام ،““أأوصسأأو
ةلماصش ةيجيتأÎصسأ قبطتو اهين-طأو-م ع-م
ذاقنإأو ىودعلأ لاق-ت-نأ ف-قو ى-ل-ع ز-كر-ت
ةحصصلأ ئدابم ناكصسلأ عبتي اميف ،حأورأ’أ
دعابتلأ ‘ ةلثم-تŸأ ة-ي-صسا-صسأ’أ ة-ما-ع-لأ
ءأد--ترأو ،ن--يد--ي--لأ ل--صسغو ،يد--صس÷أ
‘ ءاقبلأو ،لاعصسلأ بأدآأ عابتأ ،تامامكلأ
   .صضرŸأ دنع لزنŸأ

 امخز  ارخؤوم بصستكا91-ديفوك *
،ةيŸاعلأ ةحصصلأ ةمظنم صسيئر بصسحبو
يصسايق مقر ليجصست دحأ’أ موي دهصش دقف
ةمظنم غÓبإأ ” ةباصصإأ ةلاح فلأأ032 غلب
‘08 تءاج ثيح ،اهب ةيŸاعلأ ةحصصلأ
طق-ف لود01 نم ابير-ق-ت ا-ه-ن-م ة-ئاŸأ
   .طقف Úتلود نم اهفصصن ›أوحو
’ نكل““ : Óئاق صسورديت روتكدلأ دصشانو
،““وحنلأ أذه ى-ل-ع ر-مأ’أ نو-ك-ي نأأ بج-ي

مايقلأ““ درفو ةموكحو ميعز ل-ك ا-ب-لا-ط-م
ىودع لاقتنأ ةل-صسل-صس ر-صسك-ل م-ه-ب-جأو-ب
.““ةيعام÷أ ةا-نا-عŸأ ءا-ه-نإأو91-ديفوك
ل-جأأ ن-م ه-نإأ صسورد-ي-ت رو-ت-كد-لأ لا--قو
صسان-لأ ي-صضمو صضرŸأ ى-ل-ع ةر-ط-ي-صسلأ

ءايصشأأ ةثÓ-ث كا-ن-ه ،م-ه-تا-ي-ح ‘ ا-مد-ق
ىلع زيكÎلأ ‘ لثمت-ي ا-ه-لوأأ ..ة-بو-ل-ط-م
؛ىودعلأ لاقتنأ فقوو تايفولأ نم د◊أ
عمت‹ ىلع زيكÎلأ ‘ لث-م-ت-ي ا-ه-ي-نا-ثو
ةيدرف كولصس Òبأدت عبتي كراصشمو صضوفم
‘ لثمتي اهثلاثو .صضعب-لأ ه-صضع-ب ح-لا-صصل
ق-ي-صسن-تو ة-يو-ق ة-ي-مو-ك-ح ةدا-ي-ق دو-جو

حوصضوب اهليصصوت متي ةلماصش تايجيتأÎصسإ’
   .تابثو
لكصشب نيدع-ت-صسم ن-ك-ن ⁄ ا-ن-نأأ““ فا-صضأأو

عيمج مدختصسن نأأ بجي ن-ك-لو ،ي-عا-م-ج
هذه ىلع ةرطيصسل-ل ا-ن-يد-ل ي-ت-لأ تأودأ’أ
كلذب مايقلأ ¤إأ ةجاحب نحنو .ةحئا÷أ
.““نآ’أ
نإاف ,““زÎيور““ ةلاكو تا-ي-ئا-صصحإ’ ا-ق-فوو

31 تزواŒ صسوÒف-لا-ب ة-با-صصإ’أ ت’ا-ح
نويلÃ ةدايز ليجصست دعب ,⁄اعلأ ‘ انويلم
Ìكأأ ‘وت اميف ,مايأأ ةصسمخ رخآأ ‘ ةباصصإأ

.ىودعلأ ءأرج صصخصش نويلم فصصن نم

11 عقاولا نم

 :ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم ،Ìكأاف Ìكأا اءوصس دادزت دق انوروك ةمزأا نأا تدكأا

روظنŸا لبقتشسŸا ‘ ““Ëدقلا يعيبطلا عشضولا““ ¤إا ةدوع ل
ةيئاقو ةيجيتاÎشسا قبطتو اهينطاوم عم حوشضوب تاموك◊ا لشصاوتت ⁄ ام أاوشسأا حبشصتشس رومألا  ^

عصضولا““ ¤إا ةدوع كانه نوك-ت ن-ل ه-نأا ن-م ،Úن-ثلا سسما لوأا ،ة-يŸا-ع-لا ة-ح-صصلا ة-م-ظ-ن-م سسي-ئر رذ-ح
لازت ل نادلبلا نم Òثكلا نأاو ،ةيلا◊ا91-ديفوك ةحئا÷ ةجيتن روظنŸا لبقتصسŸا ‘ ““Ëدقلا يعيبطلا

   .ئطاÿا هاŒلا ‘ Òصست

تلاكو ^

ـه1441ةدعقلا وذ42ـل قفوŸا م0202ةيليوج51 ءاعبرألا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

قئاثوو يحصصلا رج◊ا تقو لقنتلا سصخر اوردصصأا
 تاعÈت اوعمجو بناجأل

اهدارفأا لحتني لايتحلاو بشصنلل ةكبشش كيكفت
ةيروهم÷ا ةشسائرب Úفظوم ةفشص

ةكبصش كيكفت نم نمأ’أ حلاصصم تنك“ ^
ةفصص اهدأرفأأ لحتني لاي-ت-ح’أو بصصن-ل-ل

ملع امبصسح ،ةيروهم÷أ ةصسائرب Úفظوم
.حلاصصŸأ صسفن ىدل Úنث’أ صسمأأ لوأ
أوناك““ ÚينعŸأ نأأ هتأذ ردصصŸأ حصضوأأو
،ةدمتعم Òغ ة-ي-ع-م-ج م-صسا-ب نو-ط-صشن-ي
عم قيصسنتلاب مهلمعب مهاياحصض نومهويو
افيصضم ،““مهيلع بصصنلل ةيروهم÷أ ةصسائر
رأدصصإاب ،قح هجو نود أوماق““ ÚينعŸأ نأأ
رج◊أ تقو يئانثت-صس’أ ل-ق-ن-ت-ل-ل صصخر
،ةيلام غلابم ل-با-ق-م Úن-طأوŸ ي-ح-صصلأ
نع اهليو–و تا-عÈت ع-م-ج ¤إأ ة-فا-صضإأ
قئاثوو صصخر رأدصصإاب أوماق و ا-ه-ت-ه-جو

.قح هجو نود بناجأأ صصاخصشأ’
هبتصشŸأ Ëدق-ت-ب ن-مأ’أ ح-لا-صصم تما-قو
ل-ي-كو ما-مأأ ة-ي-صضق--لأ هذ--ه ‘ م--ه--ي--ف

صسيأر دأرم رئب ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ
د-يد– د-صصق ة-يرا-ج تلأز’ ثا-ح-بأ’أو

نيرخأ اياحصضو مهيف هبتصشŸأ يقاب ةيوه
.ةيمأرجإ’أ ةكبصشلأ هذهل
رئب ةمكfi ىدل قيق-ح-ت-لأ ي-صضا-ق ر-مأأو
ÚمهتŸأ ن-م ة-ثÓ-ث عأد-يإا-ب صسيأر دأر-م
نيرخآأ ةصسمخ عصضوو تقؤوŸأ صسب◊أ نهر

رمأوأأ رأدصصإأ عم ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ت–
.نيرخآأ Úمهتم قح ‘ صضبقلاب
ةفصص لاحتنأ““ مهت مهل ته-جو نو-ي-ن-عŸأ

،بصصنلأ ،قح هجو Òغب انو-نا-ق ة-م-ظ-ن-م
Òغب لخدتلأ ،روزŸأ لامعتصسأو ،ريوزتلأ

وأأ ةيندŸأ ةيمومعلأ ف-ئا-ظو-لأ ‘ ة-ف-صص
هذه لامعأأ نم لمعب مايقلأ وأأ ةيركصسعلأ
.““فئاظولأ

م.ق ^

 ايموي ةدحو فلا001 ¤إا ابيرق سسداصس لماعتم قاحتلا دعب جاتنإلا عفتÎصس
““2يب.فأا.فأا““ عون نم رئاز÷اب ايرهشش عانق Êويلم جاتنإا ‘ عورششلا

يتي’و نم نانثأ نÓماعتم ابيرق عرصشيصس ^
جات-نأ ‘ ة-م-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷أو صسأدر-مو-ب

(2يب.فأأ.فأأ) فنصص نم ايرهصش عانق Êويلم
هب تدافأأ امبصسح ،ةيبوروأ’أ صسيياقŸأ يذ
.ةين’ديصصلأ ةعانصصلأ ةرأزو
فلكم ،فولfl نب دي‹ روت-كد-لأ ف-صشكو
ةعانصصلأ ةرأزوب صصيخ-ل-ت-لأو تا-صسأرد-لا-ب
ناعرصشيصس Úنثأ Úلماعتم نأأ ،ةي-ن’د-ي-صصلأ

(2يب.فأأ.فأأ) فنصص نم ةعنقأ’أ جاتنأ ‘
نوصضغ ‘ Êاث-لأو ما-يأ’أ هذ-ه لÓ-خ لوأ’أ
تأزيهجتلل ه-ئا-ن-ت-قأ د-ع-ب مدا-ق-لأ ر-ه-صشلأ
هذه ع-ي-ن-صصت-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-ي-لوأ’أ ةداŸأو
.ةيبطلأ تامزلتصسŸأ

تأذ بصسح - تامزل-ت-صسŸأ هذ-ه ع-صضخ-تو
ىلع اهعيزوتو ا-ه-ق-يو-صست ل-ب-ق -لوؤو-صسŸأ
ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ي-ئا-ف-صشت--صسإ’أ تا--صسصسؤوŸأ
ةينطولأ ةلاكولل ةيلبقلأ ةقفأوملل ةصصاÿأو
.ةيودأÓل
3 عو-ن ن-م ىر-خأ’أ ة-ع-ن-قأ’أ صصو-صصخ--بو

دكأأ ،كلذك يبطلأ لامعتصسإ’أ تأذو تاقبط
Úلماعتم5 دجوي هنأأ فولfl نب رو-ت-كد-لأ
ةردق عفتÎصسو ،ايموي ةدحو فلأأ04 نوجتني
لماعتم قاحتلأ دعب ةداŸأ هذه نم جاتنإ’أ

ةدحو فلأ001 ¤إأ مايأ’أ هذه لÓخ صسداصس
بصسح لمعلأ تاعاصس مي-ظ-ن-ت د-ع-ب ا-ي-مو-ي
. ةبوانŸأ

هذه دأÒتصسأ نع تنغ-ت-صسأ ر-ئأز÷أ تنا-كو
هذه نم ييتأذ ءافتكأ قيق– د-ع-ب ة-ع-ن-قأ’أ
نأأ ¤أ أÒصشم ردصصŸأ فاصضأأ امك- ةداŸأ
¤إأ تداع تايفصشتصسملل ةيزكرŸأ ةيلديصصلأ
Úصصلأ ةيروهمج نم ديدج نم اهدأÒتصسأ
.ةيبعصشلأ
ة--صسصسؤوŸأ تأذ نأأ رد--صصŸأ تأذ ح---صضوأأو
ليربأأ ذنم عانق نوي-ل-م84 نم ديزأأ تن-ت-قأ
¤إأ نويلÙأ نوجتنŸأ مدق اميف يصضاŸأ

عي-م-ج د-يوز-ت-ب ة-ف-ل-كŸأ ة-صسصسؤوŸأ هذ-ه
5 اهب ةصصاÿأو ةيمو-م-ع-لأ تا-ي-ف-صشت-صسŸأ

.رئأز÷اب صسوÒفلأ روهظ ذنم عانق ÚيÓم
و.ق ^

 راششبو ترايتو لجيج تايلو ‘ ةوقب برشضت نمألا حلاشصم
‘ مهيف هبتصشم صصاخصشأأ ةدع فيقوت ^

 ةيلوحكلأ تابورصشŸأو تأردıأ جيورت
4 فيقو-ت ن-م ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم تن-ك“

05241 زجحو م-ه-ي-ف ه-ب-ت-صشم صصا-خ-صشأأ
نم ديزأأو ةيلوحكلأ تابورصشŸأ نم ةدحو
لكب كلذو جلاعŸأ فيكلأ نم مأرغوليك2
بصسح ،راصشبو ترايتو لجيج تاي’و نم
نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل نا-ي-ب ه-ب دا-فأأ ا-م
. ينطولأ
ةطرصشلأ تأو-ق نأأ ه-تأذ رد-صصŸأ ح-صضوأأو
فيقوتب تماق لجيج ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلأ

تابورصشŸأ عيبب موقي هيف هبتصشم صصخصش
25721 زجحو ة-صصخر نود-ب ة-ي-لو-ح-ك-لأ

تنك“ اميف ،تابورصشŸأ هذه نم ةدحو
ةلÓصشلأ رصصق ةرئأد نمأ’ ةطرصشلأ رصصانع
امهيف هبتصشم Úصصخصش فيقوت نم ترايتب

نودب ةيلو-ح-ك-لأ تا-بور-صشŸأ ة-ي-صضق ‘
ةدحو8941ب تردق ةيمك زجحو ةصصخر
نود-ب ما-ج-ح’أو عأو-ن’أ ف--ل--تfl ن--م
.ةروتاف
نم ةطرصشلأ تأوق تن-ك“ را-صشب ة-ي’و-بو
هتزوحب هيف ه-ب-ت-صشم (1) صصخصش في-قو-ت
مأرغوليك2ب تردق تأردıأ نم ةيمك
ةهجوم جلاعŸأ ف-ي-ك-لأ ن-م مأر-غ008و
.جيوÎلل

و.ق ^

 :سسابعلب يديصس ةعاذإل لوألا ريزولا اهنع فصشك
بابششلاو ةيفيرلا ةأارŸا حلاشصل تاءارجإا

زيزعلأ دبع ،لوأ’أ ريزولأ نلعأأ ^
ةي’و ¤إأ هترايز ما-ت-خ ‘ ،دأر-ج
تأءأرجإأ ةدع نع ،صسابعلب يديصس
ةيفيرلأ ةأأرŸأو با-ب-صشلأ ح-لا-صصل
راطإأ ‘ كلذو ،تيبلأ ‘ ةثكاŸأ
فدا-ه-لأ ي-مو--ك◊أ ط--طıأ
يداصصتق’أو يعامتج’أ جامدإÓل
ىرخأأ تائف أذكو Úتئفلأ Úتاهل

.عمتÛأ ‘
هلخدت ىدل ،دأرج ديصسلأ حرصصو
،صسابعلب يديصسل ةيلÙأ ةعأذإ’اب
ةناعإأ02 وحنل مويلأ هحنم نع Óصضف هنأاب

هذه نإاف ،يفيرلأ نكصسلأ جمانرب نمصض ةيلام
003 نع لقي ’ ام ابير-ق ل-م-صشت-صس ة-نا-عإ’أ

.ةي’ولاب ةلئاع
Òبأد-ت-لأ را-طإأ ‘ ءأر-جإ’أ أذ-ه ل--خد--يو
ةلكيهل““ ةيمأرلأ ةموك◊أ فرط نم ةذختŸأ
هل صصصصخ يذلأ ،نطولاب ““ةيفيرلأ تانكصسلأ

،ميتنصس رايل-م000.3 ةمي-ق-ب ›ا-م فÓ-غ
.لوأ’أ ريزولأ هدكأأ امبصسح
نم اعيجصشتو هنأا-ب لوؤو-صسŸأ صسف-ن فا-صضأأو

ةاي◊أ ‘ ةيفيرلأ ةأأرŸأ جامدإأ ىلع ةموك◊أ
صسابع-ل-ب يد-ي-صس ة-ي’و-ب ” ،ة-يدا-صصت-ق’أ
تÓيومتلأ عوم‹ نم ةئاŸاب03 صصيصصخت
،ةيفيرلأ ةأأرŸأ ةيقرت ج-ما-نÈل ة-صصصصıأ
.تيبلأ ‘ تاثكاŸأ ءاصسنلأ ¤إأ
071 عيزوت نع ةبصسانŸاب دأرج ديصسلأ نلعأأو
‘ ةثكاŸأ ةيفير-لأ ةأأر-م-ل-ل ر-غ-صصم صضر-ق
تأذب دحأولل ميتنصس ÚيÓم01 ةميقب تيبلأ
065 ةيلمعلأ لم-صشت نأأ را-ظ-ت-نأ ‘ ،ة-ي’و-لأ

صضور-ق-لأ هذ-ه ح-م--صست--صسو ر--خآأ صضر--ق
مايقلأ»ـب تي-ب-لأ ‘ تا-ث-كاŸأ تا-ي-ف-ير-ل-ل

ةيعامتجأو ةيداصصتقأ تاطاصشنب
د-عا-صست ة-عو-ن-ت--م ت’ا‹ ‘

لوخدŸأ Úصس–““ ىلع اهلصضفب
ح-صضوأأ ا-م-ك ،““ا--هر--صسأ’ ›اŸأ
.دأرج ديصسلأ
ةرورصض ىلع لوأ’أ ريزولأ ددصشو
يوذ ة-ئ-ف-ب ا--صضيأأ ما--م--ت--ه’أ
نيذ-لأ ،ة-صصاÿأ تا-جا-ي-ت-ح’أ

ةي’وب مهنم نونطاقلأ ديفتصسيصس
اصضرق54 نم صسابع-ل-ب يد-ي-صس
تأءأر-جإ’أ را-طإأ ‘ ،أر--غ--صصم

‘ جامدن’أ ىل-ع م-ه-تد-عا-صسŸ ةذ-خ-تŸأ
.يعامتج’أو يداصصتق’أ ÚلاÛأ
و ي-عا-م-ت-ج’أ جا-مد-ن’أ صضر-غ صسف-ن-لو
باب-صشل-ل ة-مو-ك◊أ تصصصصخ ،يدا-صصت-ق’أ
صضرق004 ةي’ولأ تأذب لمعلأ نع لطاعلأ

نأأ نأاصشلأ أذه ‘ دأرج ديصسلأ دكأأو ،رغصصم
ه-ب ر“ يذ-لأ بع-صصلأ ي-ح-صصلأ ع--صضو--لأ““
لفكتلأ ةرورصض  نع انيهلي نأأ بجي ’““دÓبلأ
يداصصتق’أ Úبنا÷أ نم ةئفلأ هذه ةقفأرمو
و.ق ^                                             .““يعامتج’أو

تماق ةيمارجإا ةكبششب حيطت ةيدŸا ةطرششو..
يراŒ زكرم ةقرشسب

نم ةيدŸأ ةي’وب ةطرصشلأ حلاصصم تنك“
نم لكصشتت ةيمأرجإأ ةكبصش دأرفأاب ةحاطإ’أ
د-حأأ ة-قر-صسب تما-ق ،صصا-خ-صشأأ ة--ع--برأأ
دافأأ ام بصسح ،ىÈكلأ ةيراجتلأ زكأرŸأ
نمأأ ح-لا-صصŸ نا-ي-ب Úن-ث’أ صسمأأ لوأ ه-ب
.ةي’ولأ
ةطرصشلأ تأوق““ نأأ ردصصŸأ تأذ حصضوأأو
نم ،يصسايق دج فرظ ‘ تنك“ ةيدŸاب
دحأأ تلاط يتلأ ةقرصسلأ ةÁرج زغل كف
نع ةيدŸا-ب ىÈك-لأ ة-يرا-ج-ت-لأ ز-كأرŸأ

دأرفأ عيمجب ة-حا-طإ’أو ،ر-صسك-لأ ق-ير-ط
ةعبرأ ن-م ة-نو-ك-تŸأ ة-ي-مأر-جأ ة-ك-ب-صشلأ
صضأر-غأ’أ ل-ك عا-جÎصسأ ع-م ،صصا-خ--صشأأ
.““ةقورصسŸأ

”““ ةقرصسلأ ة-ي-ل-م-ع نأأ نا-ي-ب-لأ فا-صضأأو
Úم-ث-ل-م Úلو-ه‹ فر-ط ن-م ا-ه-فأÎقأ
Úلغتصسم ،ةيقأولأ تا-ما-م-ك-لأ ة-ط-صسأو-ب
” ن-يأأ ،ي-ح-صصلأ ر--ج◊أ فر--ظ كلذ--ب
قودنصصلاب ناك ›ام غلبم ىلع ءÓيتصس’أ
صسبŸÓأ صضعب ¤أ ة-فا-صضإ’ا-ب ،يد-ق-ن-لأ
‘ قيق– حتف متي-ل  ،ع-ي-ب-ل-ل ة-صضور-عŸأ
يرحتلأو ثحبلأ ةيلمع فيثكت و ةيصضقلأ
ةيوه ىلع فرعتلل ةينقت لئاصسو لامعتصساب
ةيطبصضلأ رصصانع تنكم يتلأ و ،Úلعافلأ
فيقوت و ةقرصسلأ زغل كف نم ة-ي-ئا-صضق-لأ
90 دعتي ⁄ ،يصسا-ي-ق فر-ظ ‘ Úل-عا-ف-لأ

.““تاعاصس
و.ق ^

يحصصلا رج◊ا فرظ تلغتصسا ةباصصعلا
 تلاط ةقرشس ةÁرج زغل كفت ةيدŸا ةطرشش

 ةيدŸاب يراŒ زكرم

،ةيدŸأ ةي’و نمأ حلاصصŸ نايب دافأأ ^
تأو-ق نأا-ب ،ه-ن-م ة-خ-صسن ““ر-ج-ف-لأ““ زو–

دج فر-ظ ‘ تن-ك“ ة-يدŸا-ب ة-طر-صشلأ
يتلأ ةقرصسلأ ةÁرج زغل كف نم ،يصسايق

ىÈك-لأ ة-يرا-ج-ت-لأ ز-كأرŸأ د-حأأ تلا-ط
ةحاط’أ و ،ر-صسك-لأ ق-ير-ط ن-ع ة-يدŸا-ب
ةنوكتŸأ ةيمأرجأ ةكبصشلأ دأرفأ ع-ي-م-ج-ب

ل-ك  عا-جÎصسأ ع-م ،صصا-خ-صشأأ ة-ع-برأ ن-م
.ةقورصسŸأ صضأرغ’أ

” نا-ي-ب-لأ تأذ بصسح ة-قر-صسلأ ة-ي-ل-م-ع
Úم-ث-ل-م Úلو-ه‹ فر-ط ن-م ا-ه-فأÎقأ

Úلغتصسم ،ةيقأولأ تا-ما-م-ك-لأ ة-ط-صسأو-ب
” ن-يأ ،ي-ح-صصلأ ر--ج◊أ فر--ظ كلذ--ب
قودنصصلاب ناك ›ام غلبم ىلع ءÓيتصس’أ
صسبŸÓأ صضعب ¤أ ة-فا-صضإ’ا-ب ،يد-ق-ن-لأ
‘ قيق– حتف مت-ي-ل ،ع-ي-ب-ل-ل ة-صضور-عŸأ
يرحتلأو ثحبلأ ةيلمع فيثكتو ة-ي-صضق-لأ
ةيوه ىلع فرعتلل ةينقت لئاصسو لامعتصساب
ةيطبصضلأ رصصانع تنكم يتلأو ،Úلعافلأ
فيقوت و ةقرصسلأ زغل كف نم ة-ي-ئا-صضق-لأ
.يصسايق فرظ ‘ Úلعافلأ

ب.م ^
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ناكرب““ ةيلمعل ةيمضسرلإ ةحفضصلإ هترضشن حيرضصت ‘ ،ونونق لاقو ^
تباثلإ اهفقوم ىلع دكؤوت قافولإ تإوق نإإ ،ءاثÓثلإ مويلإ ،““بضضغلإ
تقولإ ناح““ فاضضأإو .سسف-ن-لإ ن-ع عور-ضشŸإ عا-فد-لإ ‘ ر-م-ت-ضسŸإو
توقب ةثباعلإ ةمثآلإ يديألإ ىلع برضضلإو ،ًإدد‹ ط-ف-ن-لإ ق-فد-ت-ي-ل
حابأإ يذلإ بر◊إ مرÚ Ûمعإدلإ ةقزترŸإ دجإوت ءاهنإإو Úيبيللإ
برضض““ ‘ ““قافولإ““ تإوق يضضم ىلع ًإدكؤوم ،““اهءامضسو ايبيل سضرأإ مهل
نوناقلإ ىلع ةجراÿإ تاعومÛإ ءاهنإإو تدجو امنيأإ ديدهتلإ رؤوب
.““دÓبلإ ءاحنأإ لماك ‘ Úيبيللإ حإورأاب ةنيهتضسŸإ
نوضضام اننأإ ،ءافرضشلإ Úيبيللإ لك رضشبن““ لوقلاب Úيبيلل ونونق دهعتو
،اهيرجهم ةدوعو ،اهئانبأإ نع م-ل-ظ-لإ ع-فرو ،ة-ف-ط-تıإ ا-ن-ند-م ¤إإ
.““اهئامضسو اهرحبو اهبإرت لماك ىلع ةيبيللإ ةلودلإ ناطلضس طضسبنضسو

عافدلا ‘ رمتسسŸاو تباثلا اهفقوم ىلع قافولا تاوق دكؤوت
شسفنلا نع عورسشŸا

دهضشت ةعاضسلإ ىتح ترضس ةنيدم طيfi ‘ لاتقلإ رواfi لإزت لو
مضساب يمضسرلإ ثدحتŸإ دكأإ دقف ،نيرهضش نم Ìكأإ ذنم ًإرذح ءوده
ىلع ميخي ءودهلإ نأإ ،هإرد يداهلإ دبع ترضس–ةرف÷إ رير– ةفرغ

flفلت fiإ موخت ‘ لاتقلإ رواŸضشم .ةنيدÒيبرعلإ»ـل ثيدح ‘ ًإ
ترضس ىلع اهترطيضس طضسب ىلع ““قافولإ““ تإوق رإرضصإإ ¤إإ ““ديد÷إ
نأاضشب ر-مإوألإ را-ظ-ت-نإو تإدإد-ع-ت-ضسلإ لا-م-ت-كإ ًإد-كؤو-مو ،ةر-ف÷إو
.ةيلاتقلإ تايلمعلإ
كÓهلإ لم– ةلبقŸإ مايألإ““ نأاب تدده دق Îفح تايضشيلم تناكو
،Îفح تايضشيلŸ ةعباتلإ يبر◊إ مÓعإلإ ةبعضش تنلعأإ ثيح ،““ودعلل
““موجه يأإ دضصل ةلماكلإ ةيزها÷إ ةلاح ‘““ تايضشيلŸإ نأإ ،Úنثإلإ موي

نلو ةقلغم لإزت ل ةيطفنلإ لوق◊إ““ نأإ ¤إإ ةÒضشم ،ةرف÷إو ترضس ىلع
ىلع““ هنأإ نايب ‘ تعباتو .““ةماعلإ ةدايقلإ طورضش ذيفنت دنع لإإ حتفت
ةدايقلإو سشيجلل ةحلضسŸإ تإوقلإ نإاف ،يجراÿإ طغضضلإ نم مغرلإ
رير– ‘ ةلثمتŸإ اهتيضضق ‘ ةر-م-ت-ضسم لإز-ت ل (Îف-ح تا-ي-ضشي-ل-م)
نأإ ةفيضضم ،““طقف ةرف÷إو ترضس نع عافدلإ سسيلو ،لماكلاب نطولإ
.““ودعلل كÓهلإو سشيجلل ÿÒإ نم Òثكلإ لم– ةلبقŸإ مايألإ““

ةفيلخ دعاقتŸإ لإÔجلل ديؤوŸإ ،ايبيل يقرضش قÈط بإون سسل‹ ناكو
ل-ّخد-ت-لإ ¤إإ ير-ضصŸإ سشي÷إ ،Úن-ثإلإ سسمأإ ءا-ضسم ا-عد د-ق ،Îف-ح

دوه÷إ رفاضضت ةيمهأإ ىلع ًإدّدضشم ،نيدلبلل ““يموقلإ نمألإ ةيام◊““
ّنإإ نايب ‘ ناÈŸلإ لاقو .ي-كÎلإ ““يزا-غ-لإ ّل-ت-حŸُإ ر-حد““ ل-جأإ ن-م

يبيللإ يموقلإ نمألإ ةيام◊ لّخدتلإ ة-ير-ضصŸإ ة-ح-ّل-ضسŸإ تإو-ق-ل-ل““
.““انيدلب نمأإ لواطي ًاكيضشو ًامهإد ًإرطخ كانه ّنأإ تأإر إذإإ يرضصŸإو
معدل ًإرضشابم ًايرضصم Óًخدت نوحجري ل يبيللإ نأاضشلإ ‘ ءإÈخ نكل

ركضسعم بناج نم نإديŸإ قإروأإ طÓتخإ ¤إإ نيÒضشم ،Îفح تايضشيلم
،سسلبإرط بونج ،هتإوق راضسكنإ رثإإ ةÒبك تإرايهنإ دهضش يذلإ Îفح
.ايبيل برغ قطانمو

رحدل لّخدتلا ¤إا يرسصŸا ششي÷ا وعدي باونلا شسل‹
يكÎلا ““يزاغلا ّلتحŸُا““

بلط نأإ ،قÈلإ ىفطضصم ،ةيلودلإ تاقÓعلإ ‘ يبيللإ ثحابلإ حضضويو
Îف◊ دعت ⁄ هنأإ لوألإ ،Úينعم لمحي رضصم نم لخدتلإ قÈط ناŸرب
بناجلل ةهجوم ةلاضسر Êاثلإو ،““قافولإ““ تإوق هجإوت نأإ اهنكÁ ةوق
نولإوي ل Îفح ركضسعم ا-يا-ق-بو قÈط ناŸر-ب نأإ ا-هدا-ف-م ي-كÒمألإ
نطنضشإو نأإ ًاضصوضصخ ،ÚيكÒمأÓل جاعزإإ ردضصم إوتاب نيذلإ سسورلإ

.يركضسعلإ رايÿاب كضسمتي نم ىلع ةلزعو تابوقع سضرفب تدده
‘ طروتت ن-ل ر-ضصم نأإ ““د-يد÷إ ي-بر-ع-لإ»ـل ه-ث-يد-ح ‘ قÈلإ ىر-يو
رواضشتلإو لضصإوتلإ وه ًايلاح ديحولإ اهرايخ ودبيو ،يبيللإ عقنتضسŸإ

ضصو-ت-ل-ل ىÈك-لإ فإر-طألإ ع-م دعب ام ةل-حر-م نأا-ضشب تا-م-ها-ف-ت-ل ل-ّ
ةي-جراÿإ ر-يزو تا-ح-ير-ضصت ه-ي-لإإ ترا-ضشأإ ا-م و-هو ،ةر-ف÷إ–تر-ضس
ددع عم لضصإوتت هدÓب نأإ نم ،ءاثÓثلإ مويلإ ،يركضش حماضس يرضصŸإ

ايلاطيإإو اضسنرفو ايناŸأإ اهضسأإر ىلعو ،ةيبيللإ ةمزألإ ل◊ لودلإ نم
.يبيللإ رإو÷إ لودو
طروتلإ يضشا– ىلع ًامود لمعت ةيرضصŸإ ةضسايضسلإ نإاف قÈلإ بضسحبو
⁄ اهنأإ امك ،نميلإ ىلع برحل-ل ما-م-ضضنلإ تضضفر د-ق-ف ،ير-ك-ضسع-لإ
ةرطيضسلإ ‘ هتإوق عّضسوتو Îفح ةوق نابإإ ايبيل ‘ رضشابم لكضشب لخدتت

.دÓبلإ مظعم ىلع
ةÒخألإ ونونق تاحيرضصت نأإ ¤إإ هبناج نم يبيللإ يÁداكألإ تفليو

.طفنلإ ةمزأإ نأاضشب تامهافت ¤إإ لّضصوتلإ ¤إإ Òضشي ام اهتايط ‘ لم–
ةمزأإ Èتعت يتلإ طفنلإ ةمزأإ ىلع ثيد◊إ زكر ونونق نايب““ نأإ ىريو
نأاضشب تامهافت كانه نأإ ودبيو ،يركضسعلإ لمعلإ نع ًإديعب ةيضسايضس
.““ةيطفنلإ تآاضشنŸإ قلغ ةداعإاب Òخألإ هرإرق نع Îفح ةدوع
،برح نود ةرف÷إ–ترضس لخدتضس قافولإ تإوق نإاف قÈلإ بضسحبو
¤إإ ًإÒضشم ،ةيضسورلإ ““Ôغاف““ ةقزترم مه امه-ي-ل-ع نور-ط-ي-ضسي ن-م-ف
.ةرقنأإ Èع قافولإ ةموكح عم يضسور لضصإوت

““ترسس لوح عرقت يتلا بر◊ا لوبط““ نم رذحي ششاقرق

،تإرامإلإ ةلودب ةيجراÿإ نوؤوضشلل ة-لود-لإ ر-يزو سشا-قر-ق رو-نأإ لا-ق
ددهت ايبيل ‘ ترضس لوح عرقت يتلإ بر◊إ لوبط نإإ ،ءاثÓثلإ  سسمأإ
.ةÒطخ ةيضسايضسو ةيناضسنإإ تاعبتو ميضسج روطتب
فقولإ ¤إإ ،““Îيوت““ ىلع هباضسح ‘ اهرضشن ةديرغت ‘ سشاقرق اعدو
فإرطألإ Úب رإوح ‘ لوخدلإو ،ةمك◊إ بيلغتو رانلإ قÓطإل يروفلإ
يميلقإلإ سضيرحتلإ لهاŒو ،ةحضضإو ةيلود تايعجرم نمضضو ةيبيللإ
.هتاياغو
،ايبيل قرضشب هرقم يذلإ ،يبيللإ بإونلإ سسل‹ نأإ تركذ ريراقت تناكو
هإرت ام““ ذاختل ةرهاقلإ لÓ-خ ن-م ا-عد سسمأإ لوأإ مو-ي ا-نا-ي-ب رد-ضصأإ

.““يموقلإ نيدلبلإ نمأإ ظف◊

¤ا ةرف÷او ترسس نأاسشب قافولا تاحÎقم لقنت ايكرت
وكسسوم

سسمأإ ،ولغوأإ سشوواضشت دولوم ،يكÎلإ ةيجراÿإ ريزو اعد ،هبناج نم
اهرقم يتلإ ةيبيللإ قافولإ ةموك◊ ةرف÷إو ترضس ميلضست ةرورضض ¤إإ
مغر كلذو ،رمتضسم ةيركضسع ةيلمعل دإدعتضسلإ نأإ إدكؤوم ،سسلبإرطب

.رمحأإ طخ ترضس ةنيدم نأاب رضصم ريذ–
ا-ي-ضسور تم-ّل-ضس هدÓ-ب نأإ ،Úن-ثإلإ سسمأإ لوأإ تا--ح--ير--ضصت ‘ د--ّكأإ و
ًإددضشم ،ةرف÷إو ترضس نأاضشب ينطولإ قافولإ ةموكح نم تاحإÎقإ

نأإ ¤إإ ولغوأإ راضشأإو .قافولإ ةموك◊ ÚتنيدŸإ ميلضست ةرورضض ىلع
مث نمو ،ءإÿÈإ ىوتضسم ىلع ًاعامتجإ نإدقع-ت د-ق ةر-ق-نأإو و-ك-ضسو-م
.ايبيل نأاضشب ءإرزولإ
نأاضشب تاضضوافŸإ نإاف ،دإد◊إ ةفيل-خ ،ي-ضسا-ي-ضسلإ ل-لÙإ بضسح-بو
،تقو ةلأاضسم ريدضصتلإو جاتنإلإ ةدوعو ،ءاهتنلإ ىلع تفراضش دق طفنلإ
حلاضصم دّقعت ¤إإ دوعي سسيلإوكلإ ‘ ةلأاضسŸإ دّقعت نأإ ¤إإ راضشأإ هنكل

،رضصمو ايضسورو اضسنرفك لود ةد-ع-ب ط-ب-ترŸإ ا-ي-ب-ي-ل ‘ Îف-ح ف-ل-ح
.كلذ ببضسب اهبراضضتو
نم يكÒمأإ قلق كانهف ،ًإدقعم تاب يبيللإ فلŸإ نأإ دإد◊إ حضضوأإو
رتوتو ،بناج نم ›اطيإإ يضسنرف فÓ-خ كا-ن-هو ،ي-ضسور-لإ ل-غو-ت-لإ

ةبعضص لإزت ل قيرطلإ نأإ ¤إإ ًإÒضشم ،رخآإ بناج نم يكرت يضسنرف
.ةيضسايضسلإ ةمزأÓل لولح ¤إإ لوضصولل ةده‡ Òغو

ت’اكو ^

؟يركشسع مادشص مأا تايؤشستل ةمدقم ..ترشس مؤخت ىلع رتؤت

 ةفل÷ا  ةي’و
 ماعلا ميظنتلا ةحلشصم -  ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ةيريدم

0202 سسرام2 ‘ خرؤؤŸا093 مقر يئ’ؤلا رارقلا

و سش ذ م  ةدئافل سسيمÿإ ةيدلبب – لمرلإ نمكŸ علقم – زا‚إإ عورضشم لوح يمومع قيق– حتف نمضضتي
.ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ م م ذو
رابتعإلإ Úعب ذخألاب قلعتŸإ60/11/9102 ‘ خرؤوŸإ6071 مقر ةئيبلإر يدم ديضسلإ لاضسرإلرظن
م م ذ و و سش ذ م ةدئافل لمرلإ نمكŸ علقم ) ةفنضصم ةضسضسؤوم زا‚إإ عورضشŸ ةئيبلإ ىلع Òثأاتل ةضسإردل
. سسيمÿإ ةيدلبب ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ

CXP.2182  مقر يمجنŸإ دنضسلل سصيخÎلإ ديدجتل إرظن
سصيخÎلإ نمضضتŸإو ةيمجنŸإ تاطاضشنلل ةينطولإ ةلاكولإ نعرداضصلإ31/30/8102 ‘ خرؤوŸإ

و سش ذ م سسيمÿإ ةيدلب بإرت ىلع1 سسيمخ ىمضسŸإ ناكŸاب لمرلإ نمكŸ علقم لÓغتضسل يمجنم
  م م ذ و
.  ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ
عم‹ ةدودÙإ ةيلوؤوضسŸإ تإذو ديحولإ سصخضشلإ تإذ ةضسضسؤوملل يضساضسألإ نوناقلإ ليدعتل إرظن
نيدلإ رضصان  سسينولب قيثتلإ بتكم نع رداضصلإ20/60/5102  خياتب477 سسرهف لمرلإ عيزوتو جإرختضسإ
 رئإز÷إ –  ميهإربإ ›إدب

 ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ريدم ديشسلا نم حاÎقابو
ررقي

 ةدئافل ( لمرلإ نمكŸ علقم) ةفنضصم ةضسضسؤوم زا‚إ عورضشم لوح يمومع قيق– حتفي   : ¤وألإ  : ةداŸإ
ناكŸاب ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ  م م ذ و و سش ذ م
.  سسيمÿإ ةيدلب بإرت ىلع1 سسيمخ ىمضسŸإ
ةمئŸÓإ مدع وأإ ةمئŸÓإ ىدمو ةئيبلإ ىلع Òثاتلإ ىدم ريدقت ¤إإ قيقحتلإ  إذه فدهي  :2 : ةداŸإ
 عورضشŸإ إذهل
اققfi  اظفاfi لاجعل  يديضس ةرئإدب Òمعتلإو ءانبلإ عرف سسيئر دوإدوب لحكل ديضسلإ Úعي :30 : ةداŸإ
يديضس ةرئإدب نكضسلإ  مضسق سسيئر  رداقلإ دبع روقاضش ديضسلإ هفلخي ةرورضضلإ ةلاح ‘و سضرغلإ إذهل
 . لاجعل
. عورضشŸإ بحاضص باضسح ىلع Úتينطو Úتيموي ‘ رإرقلإ إذه رضشني  :40 : ةداŸإ
يبعضشلإ سسلÛإ سسيئر فرط نم هيلع رضشؤومو مقرم لجضس حتفب ققÙإ ظفاÙإ موقي  :50 : ةداŸإ
لوح مهئإرآإو مهتاظحÓم ليجضستل يمومعلإ قيقحتلاب ÚينعŸإ ÚنطإوŸإ فرضصت ت– عضضوي يدلبلإ

دعب ةيدلبلإ رقÃ قيقحتلإ حتف نع نÓعإلإ رضشن نم إءإدتبإ  (51) اموي رضشع ةضسمخ لÓخ  عورضشŸإ إذه
 . ةيمويلإ فحضصلإ ‘ هرضشن
لجضس لفقب يدلبلإ يبعضشلإ سسلÛإ سسيئر موقي يمومعلإ قيقحتلإ ةدم ءاهتنإ دعب  :60 : ةداŸإ
يأإربو هيأإرب انورقم ( ةماعلإ  نوؤوضشلإو ميظنتلإ ةيريدم) ةيلولإ ›إو ديضسلإ ¤إإ هلاضسرإإو قيقحتلإ
. عورضشŸإ إذه  لوح حيرضصلإ ظفاÙإ
– ةئيبلإ ريدم –  ةماعلإ نوؤوضشلإو ميظنتلإ ريدم  –  ةيلولل ماعلإ Úمألإ  : ةداضسلإ فلكي  :70 : ةداŸإ

ةيندŸإ ةيام◊إ  ريدم –  ةيئاŸإ  درإوŸإ ريدم –  ةيحÓفلإ حلاضصŸإ ريدم – مجانŸإو ةعانضصلإ ريدم
ةيدلبل  يدلبلإ  يبعضشلإ  يضسلÛإ  سسيئر  –  لاجعل  يديضس  ةرئإد  سسيئر  – ةيمومعلإ لاغضشألإ  ريدم –
.ةيلولل ةيرإدإلإ تإرإرقلإ فنضصم ‘ رضشنيضس  يذلإ  رإرقلإ إذه  ذيفنتب  هضصخي اميف لك –  سسيمÿإ

 ةفل÷ا  ةي’و
 ماعلا ميظنتلا ةحلشصم -  ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ةيريدم

0202 سسرام2 ‘ خرؤؤŸا193 :مقر يئ’ؤلا رارقلا
ذ م  ةدئافل سسيمÿإ ةيدلبب – لمرلإ نمكŸ علقم – زا‚إإ عورضشم لوح يمومع قيق– حتف نمضضتي
.ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ م م ذو و سش
Úعب ذخألاب قلع-تŸإ60/11/9102 ‘ خرؤو-Ÿإ4071 مقر ةئيبلإريدم دي-ضسلإ لا-ضسرإل إر-ظ-ن
ةدئافل لمرلإ نمكŸ علقم ) ةفنضصم ةضسضسؤوم زا‚إإ عورضشŸ ةئيبلإ ىلع Òثأاتل ةضسإردل رابتعإلإ
ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ  م م ذ و و سش ذ م
. سسيمÿإ ةيدلبب

3207CXP  مقر يمجنŸإ دنضسلل سصيخÎلإ  ليوحتل إرظن
سصيخÎلإ نمضضتŸإو ةيمجنŸإ تاطاضشنلل ةينطولإ ةلاكولإ نعرداضصلإ30/60/8102 ‘ خرؤوŸإ

ةيدلب بإرت ىلع  عقإولإ رضسنلإ  فاك رإود   ىمضسŸإ ناكŸاب لمرلإ نمكŸ علقم لÓغتضسل يمجنم
  م م ذ و و سش ذ م سسيمÿإ
.  ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ
عم‹ ةدودÙإ ةيلوؤوضسŸإ تإذو ديحولإ سصخضشلإ تإذ ةضسضسؤوملل يضساضسألإ نوناقلإ ليدعتل إرظن
رضصان  سسينولب   قيثوتلإ بتكم نع رداضصلإ20/60/5102  خياتب477 سسرهف لمرلإ عيزوتو جإرختضسإ
 رئإز÷إ –  ميهإربإ ›إدب نيدلإ

 ةماعلا نوؤؤششلاو ميظنتلا ريدم ديشسلا نم حاÎقابو
ررقي

 ةدئافل ( لمرلإ نمكŸ علقم) ةفنضصم ةضسضسؤوم زا‚إ عورضشم لوح يمومع قيق– حتفي   : ¤وألإ  : ةداŸإ
ناكŸاب ديلو دمfi نانروب ديضسلإ اهÒضسŸ لمرلإ عيزوتو  جإرختضسإ عم‹ ةامضسŸإ  م م ذ و و سش ذ م
 . سسيمÿإ  ةيدلب  رضسنلإ فاك  رإود  ىمضسŸإ
إذهل ةمئŸÓإ مدع وأإ ةمئŸÓإ ىدمو ةئيبلإ ىلع  Òثأاتلإ ىدم ريدقت ¤إإ قيقحتلإ  إذه فدهي  :2 : ةداŸإ
. عورضشŸإ
إذهل اققfi  اظفاfi لاجعل  يديضس ةرئإدب  ةحÓفلإ عرف سسيئر  ىقتب  ‘ولخ ديضسلإ Úعي :30 : ةداŸإ
 . لاجعل  يديضس   ةرئإدب Òمعتلإو ءانبلإ عرف سسيئر   دوإدوب لحكل ديضسلإ هفلخي ةرورضضلإ ةلاح ‘و سضرغلإ
. عورضشŸإ بحاضص باضسح ىلع Úتينطو Úتيموي ‘ رإرقلإ إذه رضشني  :40 : ةداŸإ
يبعضشلإ سسلÛإ سسيئر فرط نم هيلع رضشؤومو مقرم لجضس حتفب ققÙإ ظفاÙإ موقي  :50 : ةداŸإ
إذه لوح مهئإرآإو مهتاظحÓم ليجضستل يمومعلإ قيقحتلاب ÚينعŸإ ÚنطإوŸإ فرضصت ت– عضضوي يدلبلإ
‘ هرضشن دعب ةيدلبلإ رقÃ قيقحتلإ حتف نع نÓعإلإ رضشن نم إءإدتبإ  (51) اموي رضشع ةضسمخ لÓخ  عورضشŸإ
 . ةيمويلإ فحضصلإ
قيقحتلإ لجضس لفقب يدلبلإ يبعضشلإ سسلÛإ سسيئر موقي يمومعلإ قيقحتلإ ةدم ءاهتنإ دعب  :60 : ةداŸإ
حيرضصلإ ظفاÙإ  يأإربو هيإرب انورقم ( ةماعلإ  نوؤوضشلإو ميظنتلإ ةيريدم) ةيلولإ ›إو ديضسلإ ¤إإ هلاضسرإإو

. عورضشŸإ إذه  لوح
ريدم – ةئيبلإ ريدم –  ةماعلإ نوؤوضشلإو ميظنتلإ ريدم  –  ةيلولل ماعلإ Úمألإ  : ةداضسلإ فلكي  :70 : ةداŸإ
ريدم –  ةيندŸإ ةيام◊إ  ريدم –  ةيئاŸإ  درإوŸإ ريدم –  ةيحÓفلإ حلاضصŸإ ريدم – مجانŸإو ةعانضصلإ
لك –  سسيمÿإ ةيدلبل  يدلبلإ  يبعضشلإ  يضسلÛإ  سسيئر  –  لاجعل  يديضس  ةرئإد  سسيئر  – ةيمومعلإ لاغضشألإ

.ةيلولل ةيرإدإلإ تإرإرقلإ فنضصم ‘ رضشنيضس  يذلإ  رإرقلإ إذه  ذيفنتب  هضصخي اميف

مسساب يمسسرلا ثدحتŸا ديكأات اهرخآا ،امهفقاومو ايبيل ‘ عارسصلا ‘رط تاحيرسصت ةيفلخ ىلع مايأا ذنم ًاديازتم ًارتوت دهسشي ،دÓبلا طسسو ،ترسس ةنيدم طيfi لازي ’
.لخدتلل يرسصŸا ششي÷ا قÈط ناŸرب اعد اميف ،يبيللا باÎلا لماك ىلع اهترطيسس طسسب ىلع قافولا ةموكح رارسصإا ،ونونق دمfi ،يبيللا ششي÷ا
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برغلأ ىلع أدر ⁄اعلاب ناكم يأأ ‘ يقلتملل Êاضسنإلأ باطÿأ لاضصيأ تÈتعأ

““تاينمألا ةكل‡““ ةياور رادضصت يرهم ىدن
ةيزيل‚إÓل ةمجÎم

ةكل‡”” ةيأورل ةيزي-ل‚إلأ ة-خ-ضسن-لأ رأد-ضصإأ ¤إأ ا-ب-ير-ق ،ير-ه-م ىد-ن ،ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-ئأور-لأ د-ع-ت-ضست
.ÚيرضصŸأ Úيوغللأو ÚمجŸÎأ ةيعمج سسيئر ،ىفطضصم نيدلأ ماضسح ،روتكدلأ ةمجرت ،””تاينمألأ

ةمجÎلا نم فدهلا نا يرهم تلاق ^
نأا بتاكلا ىلعو ،رخآلا عم  لسصاوتلا وه

Áهلئاسسر لسصويل اينا-سسنإا ا-با-ط-خ  كل
رارغ ىلع ،⁄اعلاب ناكم يأا ‘ يقلتملل
هرك-فو ه-ل-ئا-سسر ل-سصو-ي يذ-لا بر-غ-لا
ل-ك-سشب ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ¤إا ه-جا-ت--نإاو
لثŸاب موقن نأا يرورسضلا نمف ،رمتسسم
¤إا اهلاسصيإل انلامعأا ريوطت ىلع لمعنو
.رخآلا
ةرهاظ لسصاوتلا““ نإا  يرهم تحسضوأاو

ةيسسايسسلا تا-قÓ-ع-لا ‘ ا-ن-لو ة-ي-ح-سص
Úب اهÒغو ةيداسصتقلاو  ةيسسامولبدلاو
‘ اهتينمأا نع ةبرعم ،““لاثم Òخ لودلا
ا-ير-ك-فو ا-ي-فا-ق-ث Ó-سصاو-ت ضسسسؤو-ت نأا
ةمجÎلا قيرط ن-ع لدا-ب-ت-م ا-ي-م-ل-عو
ىرخأا تاغل ¤إا ة-ي-بر-ع-لا ن-م ل-ق-ن-لاو
اهدفاورو ةيبرعلا ةفاقثلاب ف-ير-ع-ت-ل-ل
ءزج  ةيبرعلا ةفاقث-لا نو-ك ،ة-ف-ل-تıا
.ةيŸاعلا ةفاقثلا نم يجيتاÎسسا
Ìكأا حاتفنÓل  تقولا ناح دق هنا تدكاو
ةمسس هنأل عونتلا ىلع ىسضم تقو يأا نم
يركفلا عونتلا نأا امك  ⁄اع-ل-ل ة-مزÓ-م
،بو-ع-سشلا  Úب  Êا--سسنإلاو يو--غ--ل--لاو
ديطوتو  تاعمتÛا  ةيمنت ‘ مهاسسي
اهتقÓع ““يره-م““ تف-سصوو .ا-هر-سصاوأا
بح ةلاح اهل ةبسسنلاب اهنأا-ب ة-با-ت-ك-لا-ب
وه  ب◊ا ‘ ام لمجأاو ،¤وألا ةجردلاب
لافطألا مه يتب-حأاو““ ة-ف-ي-سضم ،حو-ب-لا
مه-ل بت-كأا نأا  بحأا كلذ-لو ،با-ب-سشلاو
تدجوو ،›امعأاو يراكفأا مهكراسشأا نأاو
؛مهعم لسصاوتلل  ةباوب لايÿا بدأا نم
Òغو ةيبذا÷او ةعتŸا  لايÿا ‘ نأل
ةيعقاو رومألا ضضعب  نوكت دقو عقوتŸا
ةباوب  لايÿاف ،لايÿا ‘ تثدح نإاو
.““نك‡ وه ام لكل

قلطنم نم بت-كأا ا-نأا :ة-ل-ئا-ق تفدرأاو
ةيناسسنإلا ميقلا-ف عو-ن-ت-لاو ة-ي-نا-سسنإلا
⁄اعلا ‘ ناكم لك ‘  ةدوجوم  ةليم÷ا

ةكÎسشم يهف تابيÿاو مومهلاك اما“
بابسشلا تايلاكسشإاو ،ةيسسنج لم– لو
داكتو  ناكم لك ‘ ةدوجوم مهسسجاوهو
تاقايسسلا  تفلتخا نأاو ،ةبراقتم نوكت
ن-م ة÷ا-عŸا بي-لا-سسأاو  تا-فا-ق-ث--لاو

نحن““ :ةلئاق تدرطتسساو .رخآل عمت‹
⁄اع ‘ نك-سسن ل-ب ،ة-لز-ع ‘ ضشي-ع-ن ل
وأا انئسش ضشهدم لكسشب انم ا-ب-ير-ق تا-ب
دعاسس يجولونكتلا روطتلا لعلو ،انيبأا

،ىسضم تقو يأا نم باÎقلا اذه ىلع
رثإا ةنهارلا ة-ل-حرŸا هد-كؤو-ت ا-م اذ-هو
ءوجللاو ⁄اعلا ‘ انوروك ةحئاج يسشفت
‘ ضشيعلاو ايجولونكتلا ماد-خ-ت-سسا ¤إا

⁄اعلل تقؤو-م  ل-يد-ب-ك ي-سضاÎفا ⁄ا-ع
.““يعقاولا
رو-سصلا ر-كذ ى-ل-عو :““ير-ه-م““ تع-با-تو
يئامنيسسلا جات-نإلا نأا د‚  ة-ي-ط-م-ن-لا
متها  ةيك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا-ب
بابسشلاو لافطألا يتئفب ايعون امامتها

بدألا عئاور ليو– ىل-ع ر-سصت-ق-ي م-ل-ف
لب ةكرحتم موسسر وأا مÓفأا ¤إا يŸاعلا
ضضعب ‘ ميهافŸا ضضعب  ةغايسص داعأا
ضضعب رسسكو ،ةدلاÿا ةيŸاعلا ضصسصقلا
تاياهن  ةباتك داعأاو ،ةيط-م-ن-لا رو-سصلا

رعاسشم Óثمف ،ضصسصقلا هذ-ه-ل ةد-يد-ج
ة-قÓ-ع ى-ل-ع ةر-سصت-ق-م د-ع-ت ⁄ ب◊ا
تÓكسشم  يهتنت نأاو ةلط-ب-لا-ب ل-ط-ب-لا
ةÒمألاف ،اهتاي-ح ‘ هدو-جو-ب ة-ل-ط-ب-لا

ةرحاسسلا ةبfi اهذ-ق-ن-ت د-ق ة-م-ئا-ن-لا
اهتلعج ةنعل اهيلع تقلطأا يتلا ةريرسشلا
ل  جلثلا ضضايب نأاو ،مألا لوأا ‘ ةمئان
باسشلا  كلذ اهذقني لب Òمألا اهدقني

ةرحاسسلا  هتلسسرأا يذلا تآافاكŸا دئاسص
ثادحألا بلقنت انهو اه-ن-م ضصل-خ-ت-ل-ل
اهتكل‡  ةداعتسسل اسشيج ةÒمألا دوقتو
ذقن-ت د-ق ل-ب ،ةر-ير-سشلا ةر-حا-سسلا ن-م
اهلم– يتلا ةبÙا  ر-عا-سشم ة-ل-ط-ب-لا
‘ اندهاسش ا-م ل-ث-م ا-ه-ت-خأا ¤إا تخألا

.(nezorf)  ةكرحتŸا موسسرلا مليف
ة-ك--ل‡““ ة--ياور نأا ر--كذ--لا--ب ر--يد--ج

اهتبتك ةÒسصق ةسصقل ةمتت يه ““تاينمألا
ناونعب6991 ةنسس ر-ئاز÷ا-ب ““ير-ه-م““
بابسشلل  ةهجوم يهو ،““موجنلا ةÒمأا““

دقو ايزاتنافلاو لايÿا بدأا ¤إا يمتنتو
‘  ا-ه-ن-م ة-ي-بر-ع-لا ة-خ-سسن-لا ترد-سص

ضسر-ه-ف راد ن-ع9102 ةنسس ةر-ها-ق-لا
لوح ةياورلا رودتو .ع-يزو-ت-لاو ر-سشن-ل-ل
ر-م-ع-لا ن-م تا-ي-ن-ير--سشع--لا ‘ ةا--ت--ف
ةلحر ‘ قلطنت كلفلا ملع ‘ تسصسصخت

ةÒمأا اهتقيدسص ن-ع ثح-ب-ل-ل ة-ي-لا-ي-خ
.موجنلا ةكل‡

تلاكو/ث.ق ^

مأرغتضسلأ Èع
ةماضسأا Ëرك يرضصŸا يمÓعإلا ةفيضض يكرت صسيقلب

ضسيقلب ،ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-مÓ-عإلا ل– ^
عم ةفيسض ،ةمداقلا ةع-م÷ا مو-ي ،ي-كر-ت
ة--برŒ ‘ ة--ما--سسأا Ëر--ك ي--مÓ--عإلا
ه--با--سسح Èع ه--ب ضصاÿا ““ف---يÓ---لا““
،““مار-غ-ت-سسنإا““ ع-قو-م ى-ل-ع ي-سصخ-سشلا
ةعسساتلا ةعاسسلا ما“ ‘ ءاق-ل-لا نو-ك-يو
ضسيق-ل-ب تنا-كو .ر-سصم تي-قو-ت-ب ًءا-سسم
Ëر-ك ي-مÓ-علا تكرا-سش د--ق ،ي--كر--ت
ضسابللا ناجرهم تايلاعف Ëدقت ةماسسأا
رئاز÷ا ىف ¤وألا هترودب ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا

ر-ه-بأا ءادأاو رو-سضح ط-سسو ة-م-سصا--ع--لا
.عيم÷ا
‘ اهتاوطخ لوأا تمسسر ضسيقلب نأا راسشي
مث ،ةيو÷ا ةر-سشن-لا ة-مد-ق-م-ك مÓ-علا
ة-ي-مÓ--عإلا ف--ئا--ظو--لا Úب تجرد--ت
نا-ك نأا ¤إا ،ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا تاو-ن-ق-لاو
ا-ه-ب-ي-سصن ن-م ،““زو-ي-ن را-ت-سس““ ج-ما-نر-ب
ةعيذم نسسحأا بقلب تجوتو ،هل ةمدقمك

.يبرعلا نطولاب نفلا يلسسارمو رابخأل
ث.ق ^

ءأدوضسلأ ايديموكلأ لا‹ ‘
ةتيوزوبو يجاهنضصلا يضسنوتلا يئانثلا ديدج ““ةركاذلا““
يسسنوتلا يحرسسŸا يئا-ن-ث-لا د-ع-ت-سسي ^
حابسصو جار-خإلا ‘ ي-جا-ه-ن-سصلا م-ي-ل-سس
Ëدقتل ليث-م-ت-لاو ة-با-ت-ك-لا ‘ ة-ت-يوزو-ب

ةبسشÿا نع بايغ رثإا ةديد-ج ة-ي-حر-سسم
““بح ةعاسس““ دعبف .نمزلا نم دقعلا زواج

(3002) ““توŸا ة------------سصقر»و (1002)
““ا-فÔيŸار-ئا--ط»و (4002) ““ف----سصلا»و
““ةركاذلا““ يتأات (9002) ““رفسس»و (7002)
.امهلامعأا رخآاك
ىلع ةتيوزوب حابسص ه-ت-ب-ت-ك يذ-لا ضصن-لاو
تابلقت هيف تلوانت ،تاونسس تسس دادتما
ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة-ي--سسا--ي--سسلا عا--سضوألا
رياني41 ةروث ذنم ضسنوت ‘ ةيداسصتقلاو
نأا يجاهنسصلا دّكؤو-يو .نآلا ى-ت-حو1102

ديد÷ا يحرسسŸا لم-ع-ل-ل ما-ع-لا خا-نŸا
قباسسلا هلم-ع ⁄او-ع Òب-ك د-ح ¤إا ه-ب-سشي
ا-ه-لوأا ،بناو÷ا ن-م د-يد-ع-لا ‘ ““ر-ف-سس““
ةبسشÿا ىلع Úلث‡ ةثÓث ىلع هدا-م-ت-عا
ةد-يد-قو-ب ا-سضرو ة-ت-يوزو-ب حا-ب-سص م--هو
ةيحرسسŸا لي“ امك ،بو-يأا ن-يد-لاءÓ-عو
ةروثلل اهسضوخ ‘ ءادوسسلا ةيرخسسلا ¤إا
.ماعلا نأاسشلا ىلع اهتاسساكعناو ةيسسنوتلا
ازهاج ل-م-ع-لا نو-ك-ي نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-مو
مداقلا ‘اقثلا مسسوŸا ةيادب عم ضضرعلل
Èم-ت-ب--سس ر--ه--سش ‘ يأا ،0202/1202
.لبقŸا

ث.ق ^

يتلا ““امنيسس انتيب ‘““ ة-سصن-م ضضر-ع-ت ^
يئامنيسسلا ةقراسشلا نا-جر-ه-م ا-ه-ق-ل-طأا
امليف11 ،با-ب-سشلاو لا-ف-طأÓ-ل ›ود-لا

قثوتو ÚئجÓلا ايا-سضق لوا-ن-ت-ي اد-يد-ج
Œدقت ‘ كراسشي تايا-ك-ح-ب م-ه-براÁاه

ةلثمŸا لثم ÚيŸاعلا موجنلا نم ديدعلا
نم مهÒغو ،رليتسس نبو ،›و-ج ا-ن-ي-ل‚أا

.ةيŸاعلا امنيسسلا مو‚
نف ةسسسسؤوŸ عباتلا ،ناجرهŸا فيسضتسسيو
يمÓعإلا نفلا م-عدو ز-يز-ع-ت-ب ة-ي-ن-عŸا
روهمج ،تارامإلاب ةئ-سشا-ن-لاو لا-ف-طأÓ-ل
ناجرهملل يمسسر-لا ع-قوŸا Èع ة-سصنŸا

ةيليوج21 نم ةÎفلا لÓخ كلذو ،انا‹
قاسشعل مدقي ثي-ح ،مدا-ق-لا توأا21 ¤إا
ايبويثإاو نانبلو ادنك نم امÓفأا امنيسسلا
تا-يلو-لاو ا-يرو-سسو ا-ي-ن-ي-كو اد-ن-ل-سسياو
.رسصمو ةدحتŸا
ا-ه-مÓ-فأا لÓ-خ ن-م ة-سصنŸا ضضر-ع--تو
نوئجÓلا اهسشيعي يتلا ةيسساقلا فورظلا
مÓسسلا نع ثحبلا ةلحر ‘ م-ه-تÓ-ئا-عو
يوري ثيح ،مهدÓب ‘ نامألاو ةير◊او
مÓ-حأا ر-كذ-ت ل-ه““ Êا-ن-ب-ل-لا م-ل--ي--ف--لا

ضشيعت يتلا نازر ةلفطلا ةسصق ““؟كتلوفط
Úيرو-سسلا لا-ف-طألا ن-م Òب-ك دد--ع ع--م

تانطوتسسمو تاميfl ‘ اهلثم ÚئجÓلا
مغرو ،نا-ن-ب-ل ‘ Úئ-جÓ-ل ة-ي-م-سسر Òغ
ظفت– لازت ل ،رقفلاو ةيسساقلا فورظلا
اهنطوم ¤إا ةدوعلاب مل– ذإا ،ا-ه-مÓ-حأا-ب
نم بير-ق لز-ن-م ‘ ن-ك-سست نأاو ،ا-يرو-سس
نأاو ،ادبأا اهب ِقتلت ⁄ يتلا اهتدج لزنم
حبسصت نأاو ،عبسشت ىت-ح ما-ع-ط-لا لوا-ن-ت-ت

.ىسضرŸا جلاعتل ةبيبط
يد–““ مليف ةسصنŸا ضضرعت ايبويثإا نمو
61 تاذ ةاتف ةسصق درسسي يذلا ،““كوهاين
ل اهنكل ةرئاط ةدئاق حبسصت نأا مل– اعيبر
لو ةيئادتبلا اهتسسارد لمكت نأا عيطتسست
ة-سسردŸا لو-خد-ل ة-سصر-ف كل-ت“ دا-ك-ت
‘ لافطألا فسصن عيطتسسي ل ذإا ،ةيوناثلا

flلا ميÓئجÚ ‘ يبماغ ةنيدمÓ ايبويثإاب
ى-ل-ع لو-سص◊او ة-سسردŸا ¤إا با-هذ--لا
.ميلعتلاك مهقوقح طسسبأا
زكرم““ Òسصقلا يقئاثولا ملي-ف-لا ع-ب-ت-ت-يو
ةايح ،““اي-ن-ي-ك ‘ تا-ئ-جÓ-ل ي-سشو-ي-ف-ير
بونج ‘ تائجÓلا تاباسشلاو تا-ي-ت-ف-لا
ىلع دكؤويو ةيقير-فألا ىÈك-لا ءار-ح-سصلا

سضحُت ثيح ،ة-ي-با-ج-يإلا ةا-ي◊ا Êا-ع-م رّ
ءا-يزأÓ-ل ا-سضر-ع ا-ي-عو-ب-سسأا تا-ي-ت--ف--لا
،ّن-ه-تو-ق ز-يز-ع--ت ى--ل--ع ن--هد--عا--سسي

امدنع ،ّنهسسفنأاب ّنهت-ق-ثو ،ّن-هزاز-ت-عاو
ÁسشÚَ قثويو ،ءايزألا ضضرع ةسصنم ىلع

ثوعبŸا ،›وج انيلي‚أا رو-سضح م-ل-ي-ف-لا
·أÓ-ل ة-ي-ما-سسلا ة-ي-سضو-ف-م-ل--ل ضصاÿا
ضضورعلا دحأل ÚئجÓلا نوؤوسشل ةدحتŸا
.ةيعوبسسألا
دعب –ةنمآا ةقطن-م““ م-ل-ي-ف-لا لÓ-خ ن-مو
جرıا انيلع ل-ط-ي ،““تاو-ن-سس4 رور-م
ةديدج ةرايز ‘ رغنيلوب و-كرا-م يŸا-ع-لا
Úيروسسلا ÚئجÓل ““لياندعسس““ ميfl ¤إا

لمع ضشرو ميظنت عبات-ي ثي-ح ،نا-ن-ب-ل ‘
يسصسصقلا درسسلاو تايا-ك◊ا ة-ياور لو-ح
تايتفلا ميلعت لسصاويو ،ويديفلا قيرط نع
ةفلتıا لمعلا ضشرو ‘ نكراسش يتÓلا
ةعبرألا ماوعألا رادم ىلع اه-م-ظ-ن ي-ت-لا
ىلع ةديد÷ا ةمئاق-لا م-سضتو .ة-ي-سضاŸا
ع-م ا-مو-ي ِضضقا““ مÓ-فأا كلذ--ك ة--سصنŸا
ةينادوسس ةاتف»و ““مل◊ا تايموي»و ““نتÒب

ميلعتلا ‘ اهملح قيقحت-ل ى-ع-سست ة-ئ-جل
Ãبر◊ا اهتهوسش ةاتف :ا-يرو-سس»و ““ر-سص““

مادعنا ىلع نوبلغتي جاعلا لحاسس ىماتي»و
دوعي فوطfl يقارع ىت-ف»و ““ة-ي-سسن÷ا
.““ادنك ‘ هتلئاعل

ث.ق ^

..أربوألأ ¤إأ ةيبر◊أ تÓجعلأ قابضس نم
امورب صسوميضسكام ةحاضس ‘ يدÒف تاعوطقم فزع

تا-قوألا ن-م تقو ‘ تنا-ك نأا د-ع--ب ^
ةيبر◊ا تÓج-ع-لا تا-قا-ب-سسل ا-حر-سسم
‘ ضسوميسسكام ةحاسس يه اه ،ةÁدقلا
،لمعلا نم ديدج مسسوŸ د-ع-ت-سست ا-مور
ع-م ،ار-بوأÓ-ل راد-ك ةرŸا هذ-ه ه-ن-ك--لو
ةحئاج ةأاطو ت– Úمظ-نŸا رار-ط-سضا

عقاوم ن-ع ثح-ب-لا ¤إا ا-نورو-ك ضسوÒف
.يعامتجلا دعابتلا-ب ح-م-سست ة-م-خ-سض
ةحاسسلا زيهجتل عيباسسأا رمألا قرغتسساو
Èكأا نم يهو ،ماع0082 ¤إا دوعت يتلا
نأا امك ،⁄اعلا ‘ ةماعلا هيفÎلا نكامأا
يذلا يعيبطلا اهلكيهو ةعسساولا اهداعبأا
ةÁد-ق-لا ة-ي-ق-ير-غإلا حرا-سسŸا ه-ب--سشي

.ايلاثم اعقوم اهلعجي
رادل ينفلا ريدŸا انيرأا وكسسيسشنارف لاق
ضسوميسسكام ةحاسس““ زÎيورل امور اربوأا

راد ¤إا ..حرسسم ¤إا ةحاسس نم تلو–
ا-ه-نإا““ فا-سضأاو .““ة-لا◊ا هذ-ه ‘ ار-بوأا
ا-ه-ل-سصأل ىر-خأا-ب وأا ة-ق-ير-ط--ب دو--ع--ت
.““ضضرع ةعاقك اه-ت-ف-ي-ظوو ا-هروذ-جو
اهمسسو-م ا-مور ار-بوأا م-ظ-ن-ت ا-م ةدا-عو
لاكاراك تامامح ةقط-ن-م ‘ ي-ف-ي-سصلا
اهنكÁ ل نكل ،اسضيأا ةحوتفŸا ةيرثألا

ةحا-سس هر-فو-ت يذ-لا د-عا-ب-ت-لا نا-م-سض
.ضسوميسسكام

ث.ق ^

””امنيضس انتيب ‘””

امليفÚ ‘ 11ئجÓلا صصضصق

^

سسنوت Êانف زربأأ مضضي

““تامام◊ا تايرهضس““ ‘ اضضرع03
““تامام◊ا تايرهسس““ ةرهاظ-ت ما-ق-ت ^

زكرŸا ريدم اهميظن-ت ن-ع ن-ل-عأا ي-ت-لا
راد““ تا--ما--م◊ا--ب ›ود--لا ‘ا--ق--ث--لا
دعسسألا ““نونف-لاو ة-فا-ق-ث-ل-ل ط-سسو-تŸا

توأا22 ¤إا ›ا◊ا ةيليوج52 نم دّيعسس
اسضرع03 ة‹ر-ب لÓ-خ ن-م ،مدا-ق--لا

حكر اهنسضتحيسس ةره-سس62 ىلع اعزو-م
.تامام◊ا حرسسم
ضضور-ع-لا نأا نا-جر-هŸا ظ-فاfi د-ّكأاو
ي-ه ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه ن-م-سض ة-جردŸا
ع-م ى-سشا-م--ت--تو ،ة--سصلا--خ ة--ي--سسنو--ت

افيسضم ،تا-ما-م◊ا ح-كر تا-ي-سصو-سصخ
ةحوارم اهيف ةعونتم ضضورع يه““ هلوق
ىقيسسوŸاو ايفارغيروكلاو ام-ن-ي-سسلا Úب
ةفاسضإلاب ،ةفلتfl لايجأا نمو اهعاونأاب
نوكتسس يت-لا ة-ي-حر-سسŸا ضضور-ع-لا ¤إا

.““ضضورع7ـب ةرسضاح

عم نمازتي يذلا حاتتفلا لفح نإا لاقو
ديعل36ـلا ىر-كذ--لا--ب لا--ف--ت--حلا
اÎسسكروألا ه-ي-ي-ح--ت--سس ،ة--يرو--ه--م÷ا
ماتتخلا لفح امأا ،ةيسسنوتلا ةينوفمسسلا
يفطل نا-ن-ف-لا ه-ن-مؤو-ي-ف توأا22 مو--ي
Ëركت نع ا-سضيأا ثّد– ا-م-ك .قا-ن-سشو-ب

،ةيسسنوتلا ةينفلا زو-مر-لا ن-م ة-عو-م‹
يدايعلا نامحرلادبع ذاتسسألا اهنم ركذو
فسسويو يدايسصلا ثيغلب لحارلا نانفلاو
.يميمتلا
قيبطت ‘ ةرهاظ-ت-لا ةرادإا ضصر-ح د-كأاو
نم يقوتلل ةمارسصب يحسصلا لوكوتوÈلا
نأا ا-ن-ّي-ب-م ،ا-نورو-ك ضسور-يا-ف را--سشت--نا
ع-م روا-سشت-لا-ب هداد-عإا ّ” لو--كو--توÈلا
.انوروك ضسورياف ةهباÛ ايلعلا ةنجللا

ث.ق ^



ةليترلا

ىحسضألا ديع ةÓسص عن“ ةيدوعسسلا
ةفوسشكŸا نكامألا ‘

انوروك فقول ةمامكلا ..فيطسس ›او
ع--م ءا--ق--ل  ‘ ^

ÊدŸا ع-م--تÛا
سسيسسح-ت-لا لو-ح
ءا-بو ةرو--ط--خ--ب
›او دكأا ،ا-نورو-ك
،ف-ي-ط--سس ة--ي’و

fiبتا-ك-ل-ب د--م،
نأا ،ءاثÓث-لا سسما
ي-ه ة--ما--م--ك--لا
يسسيئرلا ز-جا◊ا
راسشتنا نم د-ح-ل-ل
لبق نم ةيلوؤوسسŸاب يلحت-لا ةرور-سض ى-ل-ع دد-سشو .ا-نورو-ك سسوÒف
.يدسس÷ا دعابتلاب مازتل’او ،عيم÷ا
بلطم ةي’ولا ىلع سضورفŸا رج◊ا تاءارجإا نأا ¤إا ›اولا راسشأاو
فيطسس تحبسصأا مايأا3 دعب““ :لاقو ،فيطسس ةي’و ناكسس بلاطم نم

لÓخ نم ¤وأ’ا بتارŸا لت– تناك امد-ع-ب ةر-سشا-ع-لا ة-ب-ترŸا ‘
.““ طقف مايأا لبق سسوÒفلا راسشتنا

لاقنلا ةمغن بسسح سصقري ءاغبب

هتسصقر Òيغتب موقي ءاغببل افيرط ويديف لسصاوتلا عقاوم تلوادت ^
.لومÙا فتاهلا ةمغن Òغت بسسحب
ف’آا ققحو هتايناكمإا ر-ه-ظأا سصقر-لا ‘ عرا-ب-لاو ي-كذ-لا ءا-غ-ب-ب-لا
.ةيعامتج’ا تاكبسشلا Èع تاقيلعتلاو تاباجعإ’ا

يداولاب91 ديفوك ىسضرم ةرايز عنم
ىسضرملل تارايزلا يداولا ةي’ول ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم تعنم ^

سصي-خÎلا ع-ن-م ¤إا ة-فا-سضإ’ا--ب ـ91 د-ي-فو-ك ح-لا-سصم ‘ Úث--كاŸا
Ÿاب مهيقفارŸا ‘ ثوكŸاهتاذ ةحلسص.  

Úيبطلا ÚبقارŸا ىلع Úعتي هنأا نا ¤ا ةيريدŸا ةميلعت تراسشاو
حلاسصŸا Èع ةيرود ‘ ىسضرŸا ةبقارم ‘ ةماتلا ةيلوؤوسسŸا لم–

 .ءاسسم03.51و احابسص03.7 ةعاسسلا ىلع لمعلا ةيادب دنع
فرط نم لمعلا ةيادب دنع باوبأ’ا عيمج قلغب ةيريدŸا تبلطو
.لمع ةÎف لك ةياهن دنع لسصفم ريرقت Ëدقتو Úيبطلا ÚبقارŸا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ42ـل قفوŸا م0202ةيليوج51 ءاعبرألا

ديع ةÓسص ةماقإا مدع ،ةرم لوأ’و ،ةيدوعسسلا تاطلسسلا تررق ^
يتلا ةيئانثتسس’ا فورظلا ءوسض ‘ ،ةفوسشكŸا نكامأ’ا ‘ ىحسضأ’ا

دجاسسŸاب تفتكاو ،انوروك ةحئاج ةهجاو-م ن-م ة-ك-ل-مŸا ا-ه-ب ر“
.ةيئاقولا تاءارجإ’ا بسسح ةÓسصلل ةأايهŸا
لوأا ،يدوعسسلا داسشرإ’او ةوعد-لاو ة-ي-مÓ-سسإ’ا نوؤو-سشلا ر-يزو ر-مأاو
ةÓسص ةماقإا دامتعاب““ ةكلمŸا قطانÃ ةرازولا عورف  ،Úنث’ا سسمأا

د-جا-سسŸاو ع-ماو÷ا ‘ يرا÷ا ما-ع-ل-ل كرا-بŸا ى-ح-سضأ’ا د-ي--ع
تايلسصŸا ‘ اهتماقإا مدع ىلع ديكأاتلاو ،طقف ةأايهŸا ةيفاسضإ’ا
تاءارجإ’اب ذخأ’ا عم ،ةيئانثتسس’ا فور-ظ-لا ءو-سض ‘ ،ة-فو-سشكŸا
.““ةسصتıا تاه÷ا نم ةرداسصلا ةيئاقولا

اينوروك ¤وألا ةنتاب
لوأا ،انوروك سسوÒفب تاباسصإ’ا ‘ عافترا Èكأا ةنتاب ةي’و تلجسس  ^
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.اينطو سسوÒفلاب ةباسصا
ادعاسصت تفرع تاي’و8 نأا سسوÒفلا راسشتنا  يسصقت ةن÷ تفسشكو
ةوقب هراسشتنا سسوÒفلا لسصاوي امك ،ةمئاقلا ردسصتت تحسضاو اÒثم

ةركسسبو ةزرابيتو ةياجبو ةديلبلاو ةيادرغو ةمسصاعلا رئاز÷ا لك ‘
03 ـلا ةي’ولا هذهب زواجت-ي ⁄ تا-با-سص’ا دد-ع نا م-غر ،ف-ي-ط-سسو
.ةباسصا

ثد◊ا لÓظ ‘

؟ ›ام قئاقحو ..يسسنرفلا مÓعإلا
ثادحأل ةيسسنرفلا مÓعإلا لئاسسو ف-ل-تı ة-ي-مÓ-عإلا ة-ي-ط-غ-ت-ل-ل ع-ب-ت-تŸا ^

ةينهŸا أاد-ب-م نأا كرد-ي ،مر-سصنŸا ناو-ج5 ذنم ›ام ‘ ة-يرا÷ا تا-جا-ج-ت-حلا
قلعتي امدنع راعسش ¤ا لوحتي Úيلود-لا نو-نا-ق-لاو ة-ي-عر-سشلاو ة-ي-فاÎحلاو
اسسرفل  ةمعانلا ةوقلا لئاسسو نم Èتعي Úح ‘ ،ىÈكلا اسسنرف حلاسصÃ رمألا

هسسراÁو هسسرام ام وهو ،رخآلا ةموا-سسمو زاز-ت-بل ة-ي-م-ي-ل-قلا ىو-ق-لا ي-قا-بو
قطنم ¤ا ةدوعلل اهاعسسمو ةديد÷ا رئاز÷اب قلعتي ام لك ‘ يسسنرفلا مÓعلا

ةيامحو ةمأÓل ا-ي-ل-ع-لا ح-لا-سصŸا ة-يا-عرو ،ة-ن-طاوŸاو تا-ير◊او نو-نا-ق-لا ة-لود
تناك امك ،›ودلاو يراقلاو يميلقلا اهطيfi ‘ اهرود بعل اذكو ،اهتاÒخ
ة-ي-سسا-ي-سسلاو ة-يدا-سصت-قلا ا-ه-تز-عو ›ا-سضن-لا ا--ه--ج--هو تاÎف لÓ--خ ا--م--ئاد
.ةيسسامولبدلاو
،ةيسسنرفلا مÓعلا ربانم قفوو ،وكاماب ،ةيلاŸا ةمسصاعلا اهفرعت يتلا ثادحألا

مكح ماظن دسض ””عي-بر”” ةرو-ث ا-ه-نو-ك ن-ع جر-خ-ت ⁄ ،””42 سسنارفّ ةانق ة-سصا-خو
ةيداسصتقلا عاسضوألا Òي-غ-ت-ل ةو-عدو ،ا-ت-ي-ك ر-ك-بو-ب م-ي-هار-بإا ،›اŸا سسي-ئر-لا

دجاوتلا ءاهنا وه اهبلاطم لوأا نأا م-غر ،دÓ-ب-لا ا-ه-سشي-ع-ت ي-ت-لا ة-ي-عا-م-ت-جلاو
تار-ها-ظŸا نأا ثي-ح ،با-هرلا ة-براfi را-طا ‘ ›ا-م ‘ ي-سسنر-ف-لا ير-ك-سسع-لا
ةيسسايسسلا ةبخنلا نم مظعألا داوسسلاو وينوي5 ةكرح اهدوقت يتلا ،ةمراعلا
ةمادتسساو سسيركت نع ةرسشابم ةف-سصب لوؤو-سسم ›اŸا سسي-ئر-لا Èت-ع-ت ،ة-ي-لاŸا
حلاسصل ›اŸا بعسشلا ح-لا-سصم ‘ طر-ف ه-نأا-بو ،ي-سسنر-ف-لا ير-ك-سسع-لا د-جاو-ت-لا

هتاذ دح ‘ فدهك سسيل ةطلسسلا نع يحنتلا ¤ا هعفد بجو كلذلو ،اسسنرف
.›ام نم اسسنرف ليحÎل اكيتكت ا‰او
تامظنمو ،ةينيد تايسصخسشو ،ةسضراعŸا ،ةيسسايسسلا مهتاهجوت لكبو ،نويلاŸا
¤ا ا-ه-ل-ل-سست ذ-ن-م ا-سسنر-ف ة-نادإا ‘ حو-سضو ل-ك--بو اوددÎي ⁄  ،ÊدŸا ع--م--تÛا
يركسسعلا اهلوخد نأا تبثي خيراتلاو ،باهرلا ةبراfi ىوعدب ةيلاŸا يسضارألا

رمأÓل اسسيركت اقحل ردسص يذلاو ،ةلسصلا يذ ي‡ألا رارقلا يأا رودسص  قبسس
ةيرامعتسسإلا اسسنرف نأا نودكؤويو ،ةيرئاز÷ا مÓسسلا ةردابم ةزواجتم ،عقاولا

يسساسسألا اهفده ،ةيركسسع دعاوق ةماقإاو ،مهفيوختل هعنسصتو باهرلا لعتفت
تاوÌلا بهن ةنعرسشو ،ديدج جارخإا ‘ ةيرامعتسسلا ةنميهلا رارمتسسا وه
.باهرلا نم ةيام◊ا لباقم

طاسشن نأا ‘ ›اŸا نأاسشلل ÚعبتتŸاو ÚيلاŸا Úيسسايسسلا تاحيرسصت تعطاقتو
يركسسعلا دوجولا نم ›ام رير– ‘  هرÈم دجو ةيداه÷او ةحلسسŸا تاعام÷ا
بعسشلا ىلع طغسض ةقروو نيد ¤ا لو– لاكدورد ىلع ءاسضقلا نأاو ،يسسنرفلا
دوجولا در-ط بل-ط-م ى-ح-سضأا ثي-ح ،با-هرإلا ة-براfi ة-ج-ح-ب ل-م-ع-ت-سست ›اŸا
‘ اببسس هنوÈتع-ي يذ-لاو ،›اŸا ي-ب-ع-سشلا كار◊ا سسا-سسأا ›ا-م ‘ ير-ك-سسع-لا

‘ يرذج Òيغت قيق– Èع إاكلذ ققحتي لو ،دÓبلا ‘ ةينمألا عسضوألا يدرت
تاوقلا دقع ديدŒ مدع رارقب ةديقم تناك وينوي5 ةكرح نأاو ةسصاخ ،دÓبلا
ةمظنم تايسصوت قفو كلذو ،يسسنرفلا سشي÷ا ‘ اسساسسأا ةلثمŸا ةدحتŸا  ·ألا

ةهجاوم ‘ ةيبعسش ةيعرسش اهاط-عأا ه-ب ماز-ت-للا مد-ع نأا Òغ ،ا-ي-ق-ير-فا بر-غ
فواıا مغر ،جراÿاو لخادلا ‘ ،عيم÷ا ىلع ةج◊ا ةماقإاو ،عقاولا رمألا
تايسساسسح مامأا بابلا حتفو اتياك ركب وبأا ماظن طاقسسا تلآام نم اهنع ÈعŸا

.›اŸا عمتÛا كسسا“ ددهت  تايعرسشو تارايتو
فلتflو ،›اŸا بعسشلا لبق نم رسشابم لكسشب اهفادهتسسل اسسنرف كاردا مامأاو

لحاسسلا لودل ةمق دقع ¤ا تعراسس ،ةيوعم÷او ةينيدلاو ةيسسايسسلا هفايطأا
،ةقطنŸا ‘ باهرإلا رطاfl زاربإل ،مرسصنŸا ناوج رخاوأا طسشقاونب ةسسمÿا

،ةقطنŸا ‘ ةروهدتŸا ةينمألا عاسضوألاو ةحلسسŸا تاعام÷ا عم  هتادادتماو
نأا ملعي لكلاو ،ةقطنŸا ‘ يركسسعلا اهدجاوت ريÈتو ،ايبيل ‘ عسضولا ةسصاخو
دوزت يتلا موينارويلا مجانم : اهنم ،ي-سسنر-ف-لا ل-خد-ت-ل-ل ىر-خأا ع-فاود كا-ن-ه””

نم تامجهل تسضرعت يتلاو  ،رجين-لا ‘ ءا-بر-ه-ك-لا ن-م ا-ه-تا-جا-ح ثل-ث-ب ا-سسنر-ف
عم ةيراجتلا تاكارسشلاو زاغلاو طفنلا نم ىرخأا حلاسصم ىلع ًةوÓع ،Úحلسسم
راوفيد توكو ، ايناتيرومو  ،ايÒجينو ، ايبيل : لثم ،ايقيرفإا لامسشو برغ ‘ لود
ةيقيرفأا تامظ-ن-مو ة-ي-قاد-سصم تاذ ة-ي-بوروأا لود تكر-سشأا ثي-ح ،لا-غ-ن-سسلاو
Úك“ نع Óسضف ،””ةينوفوكنارفلا ةمظنم ÚكراسشŸا Úب نم ناك امك ،ةي‡أاو
سضوق امدعب ،بون÷ا نم ةيبيللا ةمزألا ‘ رخآاب وأا لكسشب لخدتلا نم اسسنرف
  .اهقاروأا يكÎلا لخدتلا طلخأاو ايبيل لامسش ‘ اهرود

،3102 ›ام ‘ اهلخدت ذنم هتنت ⁄ يعاسسمو تلاسصتا دعبو ،اسسنرف تعنقأا امك
دقو ،ةيزمر ةفسصب ولو ،›ام ¤إا ةيركسسع تاوق لاسسرإاب ةلعاف ةيبروأا لود
‘ عورسشلا متيسس هنأا ،يرا÷ا عوبسسألا رحب ،ةيسسنرفلا سشوي÷ا ةريزو تنلعأا
،مويلا نم ءدب ›ام ‘ يبوروألا دا–Óل ةعبات ةكÎسشم ةسصاخ تاوق رسشن
نم ¤وألا ةعفدلا مسضتو ..ةقطنŸا ‘ باهرإلا ىلع بر◊ا معدل ،ءاعبرألا

ةيناث ةبيتك دارفأا مهب قحتليسس ،Êوتسسإاو يسسنرف يدنج ةئم وحن ةوقلا هذه
رياني ‘ ايديوسس ايدنج051 وحن مث ،ربوتكأا ‘ ايكيسشت ايدنج06 وحن مسضت
نأا ينعي ام وهو ،مامسضنلا ‘ اهتبغر نع تبرعأا ايلاطيإا نإا ¤ا ةÒسشم ،1202
.لوطتسس ةدحتŸا ·ألا ةلظم ت– يرŒ يتلا ةيركسسعلا ةيلمعلا

سضfi وه ›ام ‘ عسضولا نأاسشب يسسنرفلا مÓعإلا هسسراÁ ام نإاف ،كسش نودو
تارهاظم تاراعسش زربأا نأل ،›ودلاو يم-ي-ل-قلاو ي-لÙا ما-ع-لا يأار-ل-ل ط-ي-ل-غ-ت
عسضولا حÓسصا ¤ا ةفاسضا ›ام نم ةيسسنرفلا تاو-ق-لا ل-ي-حر-ب بلا-ط-ت و-كا-ما-ب
ةيطغتلا درت نأا ينهŸا جر◊ا نم نكي ⁄و ،يلخادلا يداسصتقإلاو يسسايسسلا

Ãا ىلع اظافح ةيعوسضوŸخأاو ةيقادسصÓا تايقŸوأا انجسس تسسيل ›ام نأل ،ةنه
مÓعلاو لسصاوتلا طئاسسو نأاو ،ةمولعŸا ‘ مكحتلا نكÁ اسضfi ايسسنرف ءاسضف

ا-ه-تاو-سصأا ع-م-سسنو ر-سشا-بŸا ى-ل-ع ثاد-حألا د-ها-سشن ،ة-ير-ق ⁄ا-ع-لا ن-م تل-ع--ج
.اهتاخرسصو

ي◊اسص ىفطسصم ^

Úتوب ملق رسس اذه
،فوكسسي-ب يÎي-مد لا-ق ^

سسي-ئر-لا م-سسا-ب ثد-ح-تŸا
يذ-لا م-ل-ق-لا نإا ،ي-سسور-لا
ÁÒدÓ-ف  ،ه--مد--خ--ت--سسي
،تامولعم ليلد سسيل ،Úتوب
هب ةبات-ك-لا ل-جأا ن-م ن-ك-لو
اق-ي-ل-ع-ت كلذو ،Ìكأا سسي-لو

اذهب ديازتŸا مامته’ا ىلع
.ملقلا
،تاكنلل رمأ’ا لو– ⁄ يتلا Úيفحسصلا ت’ؤواسست ىلع فوكسسيب قلعو
.؟سسورلا مامتها قحتسسي اذه ناك اذإا امو ،ةدا÷ا تÓيلحتلل اسضيأا نكلو
’و ،ةددfi رابخأا ةسصÓخب ثÎكت ’ ،طيسسب باو÷ا““ :Óئاق حسضوأاو
سسيلو لمعلاو ةباتكلل ملقلا مدختسسي سسيئرلا .ىرخأا راكفأاب كسسفن جعزت
.““Ìكأا



بر-سست ل-ي--ج--سست ” د--قو ^
تأرسشع لخأد راطمألأ لويسسل
ةيدلـبـب انكسس03 يحـب لزانŸأ
ببسسـب ةيلÙأ ةعام÷أ تأذـب
يراÛأو تاعولاـب-لأ دأد-سسنأ
متي ⁄ يذلأ تقولأ ‘ ،ةيئاŸأ
بسسح ،ةيرسشـب رئاسسخ ليجسست

ة-يا-م◊أ ح-لا-سصم ه-تد--كأأ ا--م
.ةيندŸأ
ةقفرـب ي◊أ أذه نا-ك-سس ما-قو

ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ ر--سصا--ن--ع
ل-خأد ن-م ها--يŸأ ف--ير--سصتـب
ل-م-ع-لأو ةرر-سضتŸأ ن-كا-سسŸأ

ةدكأرلأ ها-يŸأ ف-ير-سصت ى-ل-ع
ةيدلـبلل ةيسسيئرلأ عرأوسشلأ رـبع
ةـبسسنلاـب رورŸأ ةكرح ليهسستل
.تاـبكرŸأو Úلجأرلل
ةيو÷أ لأوحألأ ءوسس بـبسست امك
نم ةرـبتعم تا-ي-م-ك ط-قا-سستو
‘ ة-يد-لـب--لأ تأذـب را--ط--مألأ

Œـبك تاي-م-ك ع-مÒأ نم ةŸهاي
ةيعرفلأو ةيسسي-ئر-لأ عرأو-سشلاـب

ة--ن--يدŸ يد--لـب--لأ بع---لŸأو
ا-ما“ تط-غ يذ--لأ ،ةز--ما--ط

ةيسضرأأ ة-ط-قا-سستŸأ را-ط-مألأ
.هنأديم
‘ ةÒـبك رئاسسخ ل-ي-ج-سست ”و
ة---ي---عأرز---لأ ل---ي----سصاÙأ
رـبع ةيحلفلأ تأرم-ث-ت-سسŸاـب
رهتسشت يتلأ ةيدلـبلأ هذه ميلقإأ
ـبـب-سسـب ةر-م--ثŸأ را--ج--سشألاـب
تاـب◊ ف-ي-ث-ك-لأ ط-قا--سست--لأ
.درـبلأ

يلع ،ةل-سشن-خ ›أو ل-ق-ن-ت د-قو
ن-م ل-كـب ا-قو-فر-م ،يد--يزوـب

سسيئرو ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ر-يد-م
ةيدلـبلأ هذهل يـبعسشلأ سسلÛأ
ةيدلـبـب ان-ك-سس03 ي-----ح ¤إأ

تلاغسشنل عمتسسأ ثيح ،ةزماط
ذاختل رمأوأأ ىط-عأأو نا-ك-سسلأ
‘ عورسشلل ةيلاجعتسسأ تأءأرجإأ
هذ-ه ة-يا-م-ح عور-سشم لا-غ-سشأأ
رط-خ ن-م ة-ي-لÙأ ة-عا-م÷أ
.تاناسضيفلأ

م.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

؟ةعاسشإا يجورم مأا نويمÓعإا
تا-ي-فو-لأو تا-با-ضصإ’أ را-ب-خأأ ا-ن-ف-ك-ت ⁄أأ ^

تاهج لك ن-م ي-تأا-ت ي-ت-لأ Úع-ل-لأ ا-نورو-ك-ب
ا-ند-يز-ت ى-ت-ح ،ع-ئا-ج-ف-لا-ب ة-ل-مfi ن-طو-لأ

ةبذاكلأ رابخأ’أ جيورتو ةعاضشإ’أ تاحفضص
نوبضستني اهيجورم نأأ ة-ب-ي-ضصŸأو ،ا-طا-ب-حإأ
’ نم ةنهم راضص هنأأ ودبي يذلأ مÓعإ’أ ¤إأ

.هل ةنهم
قبضسأ’أ لوأ’أ ريزولأ ةافو تاع-ئا-ضش د-ع-ب-ف
‘ نجضسلاب هي-ل-ع مو-كÙأ ى-ي-ح-يوأأ د-م-حأأ

هضسافنأأ ظفل هنأأ ليق يذلأو ،داضسف اياضضق
هبذك يذلأ ÿÈأ اضشاب ىفضشتضسÃ ةÒخأ’أ
ة-ضضر-غŸأ ة-عا-ضشإ’أ ي-ه ا-ه ،ه-ي-ماfi د-حأأ

ةريو-ب-لأ ة-ي’و-ب ى-ف-ضشت-ضسم ر-يد-م ل-ت-ق-ت
›اهأأ نأأ ىوعدب ثلاثلأ قباطلأ نم هيمرتو
جرخ دم◊أ هللو ،هورضصاح انوروك ىضضرم
لكو ،ÿÈأ ابذكم لضصأوتلأ عقأوم Èع هنبأ
بي-ضصتو ا-ضصا-خ-ضشأأ ة-عا-ضشإ’أ ل-ت-ق--ت مو--ي
يواضسأام سسيل عضضولأ ناكو ،ءابولاب نيرخآأ

Ãأ نابرغ هل فيضضيل ةيافكلأ هيف اŸبئاضص
.أدأوضس
لوقأأ ’ أوطرخنأ ÚيمÓعإأ نأأ ةبيضصŸأ تلق

تايقÓخأأ ىلع سسودلأ ‘ لب ،ليوهتلأ ‘
،يفح-ضصلأ ق-ب-ضسلأ ق-ي-ق– ىو-عد-ب ة-ن-هŸأ

امدعب أاطÿاب أوفÎعيو نورذتع-ي م-ه-ت-ي-لو
.مهبيذاكأأ دكأاتت

أو-ق-ن-ي نأأ ا-ه-ئا-ضصخأأو ة-ن-هŸأ ءا-فر-ضش ى-ل--ع
راضص يذلأ ة-عا-ضشإ’أ مÓ-عإأ ن-م م-ه-فو-ف-ضص
مÓ-ع’أ ة-ي--قأد--ضصم ‘ مو--ي ل--ك ن--ع--ط--ي
فر-ع-ي ’ ي-ق-ل-تŸأ را-ضص ى-ت-ح ،ي-ق--ي--ق◊أ
.حلاطلأ نم حلاضصلأ

،هتأذب مئاق ملعو ةفيرضش ةن-ه-م مÓ-عإ’ا-ف
فرط ن-م ة-ن-هŸأ ى-ل-ع سسود-لا-ب حا-م-ضسلأو
دعب قمعلأ ‘ ةنهمل-ل بر-ضض و-ه Úق-ل-ضست-م
هيجوتو طوغضضو ميمكت نم اهق◊ ام لك
،ةق-با-ضسلأ ة-م-ظ-نأ’أ تا-ط-ل-ضسلأ فر-ط ن-م
عقأوم ‘ بيذاكأ’أ جيور-ت ى-ل-ع تو-ك-ضسلأو
ة-لا-ضسر ى-ل-ع سسودو ؤو-طأو-ت و-ه ة-عا-ضشإ’أ

لÓخ مهتايح أوعفد نيذلأ مÓع’أ ءأدهضش
نطأوŸأ قح ىلع اعافد ءأدوضسلأ ةيرضشعلأ

.قداضصو رح مÓعإأ ‘
·ذ-لأ ة-عا-ب ن-م مÓ--عإ’أ فو--ف--ضص أو--ق--ن
بلاط يتلأ ةديد÷أ رئأز÷اف ،بيذاكأ’أو
ة-ط-ل-ضسلأ تد-عوو ل--ي--ضصأ’أ كأر◊أ ا--ه--ب
ينهم مÓعإأ ¤أ جات– ،اهقيقحتل ةيلا◊أ

.قداضصو
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نكاسسملا تارسشع رمغت راطمأ’ا لويسس
 ةزماطب رورملا ةكرح لطعتو

،Úنث’أ ،سسمأأ لوأأ رهظ دعـب تطقاضست يتلأ ،ةيدعرلأ راطمأ’أ لويضس ترمغ
رورŸأ ةكرح ليطعتو ÚحÓفلل ةيدام رئاضسخ ‘ تـبـبضستو نكاضسŸأ تأرضشع
.ةلضشنخ ةي’وـب ةزماط ةيدلـبـب

اهناضضتخأ نع ايمضسر فاكلل رذتعأ نوريماكلأ
ايقيرفا لاطبأا ةطبار تايرابم ةفاسضتسسا ايمسسر بلطت رسصم

يمسسر لكسشب ر-سصم تمد-ق-ت ^
ةركل يقيرفألأ دا–لل باطخب
فسصن ةفاسضتسسل (فاك) مد-ق-لأ
لاطبأأ ةط-بأر ي-ئا-ه-نو ي-ئا-ه-ن
.نوÒماكلأ رأذتعأ دعب ايقيرفأ
ةنجللأ وسضع ،لسضف دمfi لاقو
ير-سصŸأ دا–لا-ب ة-ي-سسا-مÿأ
تا-ح-ير-سصت ‘ ،مد-ق-لأ ةر-ك--ل
ةيرسصŸأ ةلودلأ نإأ ةينو-يز-ف-ل-ت
ةفاسضتسسأ ىلع لع-ف-لا-ب تق-فأو
د-ع-ب ا-ي-ق-ير-فأأ لا-ط-بأأ ة-ط-بأر
ةئيهلأ““ لئاق نوÒماكلأ رأذتعأ
ةوطخ ى-ل-ع تمد-قأأ ة-ير-سصŸأ
ة-ط-بأر تا-يرا-ب-م ة-فا-سضت--سسأ
ر-ه-سشب ة-ي-ق-ير--فإلأ لا--ط--بألأ

اهيلوؤوسسم نأل ،لبقŸأ Èم-ت-ب-سس
وأأ ي-ل-هألأ ج-يو-ت-ت ‘ نو-ل-مأا--ي
.““يراقلأ بقللاب كلامزلأ

لوأأ رسصم““ ثدح-تŸأ فا-سضأو
ي-م-سسر بل-ط-ب مد-ق-ت--ت ة--لود

ة-ط-بأر تا-يرا-ب-م ة-فا-سضت-سسل
رأذتعأ د-ع-ب ا-ي-ق-ير-فأ لا-ط-بأأ
دكؤوŸأ نم““ عبا-تو ،““نوÒما-ك-لأ
ة-فا-سضت-سسل ةز-ها-ج ر--سصم نأأ
ةلوطب ‘ ثدح ا-م-ل-ث-م ثد◊أ
رابكألل ةي-ق-ير-فألأ ·ألأ سسأا-ك
نأأ بناجب ،اماع32 ت– اسضيأأو
بلطب مدقتتسس عبطلا-ب بر-غŸأ
ف--سصن ‘ Úق--ير--ف دو---جو---ل
فوسس““ لئاق متتخأو .““يئاه-ن-لأ

فاكلأ رأرق نوك-ي-سس أذا-م ىر-ن
.““فيسضتسسŸأ دلبلأ لوح
دق ،ÊوÒماكلأ دا–لأ نأأ ركذي
مدع نع ايمسسر فاك-ل-ل رذ-ت-عأ
ةط-بأر تا-يرا-بŸ ه-ت-فا-سضت-سسأ
.Úنثلأ سسمأأ ةيقيرفإلأ لاطبأأ
سسيئر ايو‚ وبموبم وديسس لاقو
ر“ؤو-م ‘ ÊوÒما-ك--لأ دا–لأ

ةيراقلأ ةئيهلأ انرطخأأ““ يفحسص
ناسضت-حأ مد-ع ن-ع رأذ-ت-علا-ب
ةطبأر نم ةيق-ب-تŸأ تا-يرا-بŸأ
و-ه بب-سسلأو ا-ي-ق-ير-فإأ لا-ط-بأأ
ة-فا-سضت-سسلأ ة--مو--ك◊أ سضفر
.““انوروك سسوÒف راسشتنأ ببسسب
رهسش أدد-ح د-ق فا-ك-لأ تنا-كو
نم يق-ب-تŸأ ة-ما-قإل Èم-ت-ب-سس
ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر تا-يرا-ب-م
 .ةيلأردفنوكلأ ةلوطبو

ر.ق ^

: ىوتفلأ ةنجل ،ةيمومعلأ ةحضصلأ ظفحت فورظ يف نوكت نأ بجي ةيلمعلأ نإأ تلاق
انوروك نم ةياقولاو ةمÓسسلا طورسش مÎحي نأا بجي اهحبذو يحاسضأ’ا لقن

     ر“ؤوŸا Òسض– ةن÷ صسيئر نم ةقثلا بحسسي ةيدŸا ““ايتيجيا““ دا–إا
ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ءا-سضعأأ ن-ع-ط ^

ة-يدا–إلا-ب تا-سسسسؤوŸأو  تا-با-ق--ن--لأو
Úيرئأز÷أ لامعلل ماعلأ دا–لل ةيئلولأ
Òسضحتل ةيئلولأ ةنجللأ رأرق ‘ ،ةيدŸاب
ةنجل-لأ نا-ي-ب ه-ن-م-سضت ا-م-ب-سسح ر“ؤوŸأ
عيمج فر-ط ن-م ع-قوŸأو، ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ
تاباق-نو ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ءا-سضعأأ

.80/70/0202 خيراتب تاسسسسؤوŸأ
هسشيعت ام ءوسض ىلع““ نايبلأ تأذ ‘ ءاجو
ولسضانمو وطرخن-مو ة-ي-با-ق-ن-لأ عور-ف-لأ

،Úيرئأز÷أ لامعلل ماعلأ دا–إلأ فوفسص
Úيعت ةجيتن رأرقتسسأ مدعو رتوتو قلق نم
مدا--ق--لأ ر“ؤوŸأ Òسض– ة--ن÷ سسي---ئر

ةف-سصلأ كلÁ ل ه-نو-ك ،ي-ئلو-لأ دا–إل-ل
دا–إلأ موهفم قلطنم نم أذهو ةينوناقلأ
ماظنلأ نأل ،““Úيرئأز÷أ لا-م-ع-ل-ل ما-ع-لأ
طور-سش ة-ف-سصب ر-ق-ي دا–إل-ل ي-ل-خأد-لأ
نأأ ةن÷ سسأأرت وأأ ةيباختنأ ةدهعل حسشÎلأ
لماع هنوكب ةفسصلأ بحا-سص زا-تÁ نو-ك-ي
ةن÷ سسيئر سصخسش ‘ رفوتم Òغ أذهو

ةظيفح راثأ يذلأ ءيسشلأ ر“ؤوŸأ Òسض–
بحسس ¤أ مهعفدو ميظنتلأ أذه يطرخنم
رفوتت سسيئر Úيعتب ةبلاطŸأو هنم ةقثلأ

Òسض– ةن÷ سسأأÎل طورسشلأ عيمج هيف
.ر“ؤوŸأ

ب.م ^

ة--يرأزو--لأ ة--ن÷أ ترد--سصأأ ^
سصوسصخب ايحيسضوت انايب ىوتفلل
فورظ-لأ ‘ ة-ي-ح-سضألأ ةÒع-سش
، دلبلأ اهفرعت يتلأ ةيئانثتسسلأ

ةنسس ديعلأ ةيحسضأأ نأأ هيف ةدكؤوم
‘ طقسستو ،اهيلع رداقلل ةدكؤوم
نأأو ،اهئأر-سش ن-ع ز-جا-ع-لأ ق-ح
فورظ ‘ نوكي نأأ دبل اهقيبطت

لو ةيمو-م-ع-لأ ة-ح-سصلأ ظ-ف–
.ةيناسسنلأ سسفنلاب ررسضلأ قحلت
يحاسضأأ حبذ زوجي هنأأ تدكأأ امك
ثلاثلأو Êاثلأ Úمويلأ ‘ ديعلأ

ظا-ظ-ت-كلأ يدا-ف-ت ل--جأأ ن--م
ى-ل-ع ةدد-سشم ،تا-ع-م-ج--ت--لأو

عرأوسشلأ ‘ حبذلأ مدع ةرورسض
ع-م-تÛأ ة-ي-عأد ،تا-قر-ط-لأو
ةدعاسسŸ ءايحألأ نا÷و ÊدŸأ
عم ،حبذلأ ةيلمع ‘ ÚنطأوŸأ
تأودأأ م-ي-ق-ع-ت ى--ل--ع سصر◊أ
اهلدابت بانتجأو خلسسلأو ح-بذ-لأ

ÚكراسشŸأ ددع نم ليلقتلأ عم
.ةيلمعلأ ‘

ليعفت ىلع ىوتفلأ ةن÷ تثحو
¤إأ يحا-سضألأ ل-ي-سصو-ت ة-مد-خ

مرا-سصلأ د-ي-ق-ت-لأ ع-م تو-ي-ب--لأ
‘ ةيئاقولأ تامامك-لأ ءأد-ترا-ب
ةيحسضألاب ةلسصتŸأ لحأرŸأ لك
ةيلمع ةياهن ¤إأ اهئأرسش تقو نم
¤إأ Úن-طأوŸأ ة-ي-عأد ،ح-بذ--لأ
للخ ةيلئاعلأ تأرايزلأ يدا-ف-ت
ةرا-يزو كرا-بŸأ د-ي--ع--لأ ما--يأأ
محرلأ ةلسصب ءافت-كلأو ر-با-قŸأ

ل---سصأو---ت---لأ ل----ئا----سسو Èع
.يعامتجلأ

 م .ناوسضر ^

نطولأ ربع كرامجلأ ماضسقأ’ ةيضشتفم72 تضسم

 كرام÷ا كلسس ‘ ةيئزج ةكرح
ةيئزج ةكرح كرام-ج-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تر-جأأ
ماسسقأل ةيسشتفم سسيئر72 تسسم ةيكرم÷أ تأراطإلل
أذكو ئ-نأوŸأو تأرا-طŸأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع كرا-م÷أ
ةيقرسشلأو ة-ي-بر-غ-لأو ة-ي-بو-ن÷أ ة-يدود◊أ ر-با-عŸأ
.ةيريدملل نايب هب دافأأ امبسسح ،نطولل
ة-يرود-لأ ة-كر◊أ هذ--ه نا--ف رد--سصŸأ تأذ بسسحو
¤أ فدهت Úنثلأ سسمأأ لوأ اهنع نلعأأ يتلأ ،ةيئز÷أ
““Œأ رودلأ ديسسÙماهلأ و يرو Ÿكرام÷أ حلاسص ‘
ةلوذبŸأ ةثيث◊أ تأدوهÛأ ميعدت أذكو ““نأديŸأ

يباقرلأ رودلأ ةيلاعفو ةيكرم÷أ ة÷اعŸأ لا‹ ‘
ة-يا-م◊ ي-كر-م÷أ ءأدلأ ة-ي-قر-ت و ة-مأر-سص ل--ك--ب
.نطأوŸأو ينطولأ داسصتقلأ
لك ةبراfiو ةهبا‹ ¤أ -نايبلأ فيسضي - يمرت امك
ةرباعلأ ةيداسصتقلأ مئأر÷أو بيرهتلأو سشغلأ لاكسشأ
ةبراقŸأ““ ةيئز÷أ ة-كر◊أ هذ-ه سسر-ك-تو .دود-ح-ل-ل
م.ق ^ .يرسشبلأ درأوŸأ Òيسستل ةديد÷أ

2.3 اهتوق ةيسضرا ةزه ليجسست
Âاغتسسم ةي’وب ةجرد

ىلع ة-جرد3ر2 اهتو-ق ة-ي-ضضرأ ةز-ه ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ تع-قو
‘ ثحبلأ زكرŸ نايب بضسح Âاغتضسم ةي’وب Îضشير سسايقم

حضضوأ و .ءايزيفوي÷أ و ةي-ك-ل-ف-لأ ءا-يز-ي-ف-لأ و كل-ف-لأ م-ل-ع
23و ليللأ ف-ضصت-ن-م ة-عا-ضسلأ ى-ل-ع تع-قو ةز-ه-لأ نأ نا-ي-ب-لأ

قرضش بونج ملك5 دعب ىلع اهزكرم ددح و (00ر23) ةقيقد
.Âاغتضسم ةي’وب رانيدوب Úع

ج.ق ^

تÓسصاوŸاو ديÈلا ريدم ةافو
فيطسس ةي’وب

ة-ي-ك-ل-ضسلأ تÓ-ضصأوŸأو د-يÈلأ ر-يد-م سسمأأ حا-ب-ضص ‘و--ت
،فيطضس ةي’وب ةنمقرلأو تايجو-لو-ن-ك-ت-لأو ة-ي-ك-ل-ضسÓ-لأو
، ةÒب-ك-لأ Úع ى-ف-ضشت-ضسÃ ،بي-ط-لأ د--مfi م--جر د--ي--ضسلأ

لخد ديقفلأ نإاف اهيل-ع ا-ن-ل-ضص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-ع-ه-لأ بضسحو
‘ هبتضشي ةلاحك سسمأأ لوأأ ءاضسم  ةÒبكلأ Úع ىفضشتضسم
بيطلأ دمfi مجر نأ Òكذتلل ، انوروك سسوÒفب اهتباضصأ

ةيكلضسÓلأو ةيكلضسلأ تÓضصأوŸأو ديÈلأ ريدم بضصنم لغضش
ةليوط تأونضسل فيطضس ةي’وب

ل .ىسسيع ^

 Úسصتfl صصاخسشأا4 فيقوت
ةيلقعلا تارثؤوŸاب ةرجاتŸا ‘

ةي’و نمأاب تأردıأ بيرهت ةحفا-ك-م ة-قر-ف ر-ضصا-ن-ع ع-قوأأ
‘ Úضصتfl سصا-خ-ضشأأ ة-ع-برأأ ف-ي--قو--ت ن--م تن--ضشو“ Úع

Úتيلمع ‘ أذهو تأرذıأ و ة-ي-ل-ق-ع-لأ تأر-ثؤوŸا-ب ةر-جا-تŸأ
زو– ة-ما-ع--لأ تا--قÓ--ع--لأ و لا--ضصت’أ لÓ--خ نا--ي--ب بضسح

تءاج ،مهيف هبتضشŸأ فيقوت ةيلمع . هنم ةخضسن ةدير÷أ
سصاخضشأ’أ نم ة-عو-م‹ دو-جو ا-هدا-ف-م تا-مو-ل-عŸ ة-ج-ي-ت-ن
، بابضشلأ طاضسوأأ Úب ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ و تأردıأ نوجوري
” و مهتيو-ه د-يد– ن-م ح-لا-ضصŸأ تأذ تا-ير-ح-ت-لأ  تن-ك-مو
فيكلأ نم مأرغ521 زجح ” نيأ سسبلت ةلاح ‘ مهفيقوت
ـب ردق ›ام غلبمو ليتيك عون نم سسولهم سصرق03و جلاعŸأ
ةحلضسأأ و مومضسلأ هذه جيورت تأدئاع نم Èتعي جد00073
22 ،إأ .م. خ)، (ةنضس53 ،إأ .ب) وعدŸاب رمأ’أ قلعتي و ءاضضيب

هبتضشŸأ.(ةنضس23 ،سس .ب) وعدŸأ و( ةنضس92 ،ب .ب )، (ةنضس
ردضص نيأأ ةضصتıأ ةيئاضضقلأ ةه÷أ مامأأ مهÁدقت ” مهيف

.عأديإ’اب رمأأ مهقح ‘
ديبع.م ^

رورŸا ثداوح ‘ اسصخسش22 لتقم
طرافلا عوبسس’ا

حورجب نور-خآأ9221 بيضصأأو مه-ف-ت-ح ا-ضصخ-ضش22 ي-ق--ل ^
ىلع لجضس Êامضسج رورم ثداح5801 ‘ ةروطÿأ ةتوافتم
¤إأÚ 5ب ام ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ ةيرضض◊أ قطانŸأ ىوتضسم
ةماع-لأ ة-ير-يدŸأ سسمأ ا-ه-تدروأأ ة-ل-ي-ضصح بضسح ,و-ي-لو-ي11
ةل-ي-ضصح ل-ق-ثأأ نأأ ,رد-ضصŸأ تأذ ح-ضضوأأو.ةيندŸأ ةيامحل-ل

93 حرجو سصاخ-ضشأأ4 ةافوب ,ىل-فد-لأ Úع ة-ي’و ‘ تل-ج-ضس
,ةيئافضشتضس’أ زكأرŸأ ¤إأ مه-ل-يو–و م-ه-فا-ع-ضسإأ ” ن-ير-خآأ

       .رورم ثداح62 رثإأ ىلع
0373 ـب ,ةÎفلأ تأذ لÓخ ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماقو
ةيعانضص ةيلزنم ا-ه-ن-م ق-ير-ح4292 دامخإا-ب ح-م-ضس ل-خد-ت
تماقف ,ةفلتıأ تايلمعلأ سصخي اميف امأأ.ةفلتfl قئأرحو
2795 ةيطغتل ,ةÎف-لأ سسف-ن ‘ ل-خد-ت4076 ـب ح-لا-ضصŸأ تأذ

سصوضصخبو    .رطخ ‘ سصاخضشأ’أ ذاقنإأو فاعضسإأ ةيلمع
انوروك سسوÒف راضشتنأ نم ةيا-قو-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ تا-طا-ضشن-لأ

بأÎلأ ةفاك Èع ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماقف ,91-ديفوك
È 84ع ÚنطأوŸأ ةدئافل ةيضسيضس– ة-ي-ل-م-ع656 ـب ينطو-لأ

رج◊أ دعأوق مأÎحأ ةرورضض ىلع مهركذتو مهث– ,ةي’و
496 ـب مايقلأ ¤إأ ةفاضضإ’اب ,يعامتج’أ دعابتلأ أذكو يحضصلأ

تآا-ضشن-م ةد-ع تضسم ة--ي’وÈ 84ع ةماع مي-ق-ع-ت ة-ي-ل-م-ع
ة--ي--ن--ك--ضسلأ تا--ع--مÛأ ة--ضصا--خو ة--ي--مو--م--ع ل--كا---ي---هو
ةي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تضصضصخو.عرأو-ضشلأو
,بترلأ فلتخÃ ةيندم ةيامح نوعÚ, 9333تيلمعلأ Úتاهل
.ةخضضم ةنحاضش714و فاعضسإأ ةرايضس106 ¤إأ ةفاضضإ’اب

ن.ح ^

ةيران ةجأرد2371و ةبكرم1293رجح

ةيادب ذنم اسصخسش فلا32 ةعباتم
فيطسسب ةحئا÷ا
قيبطت ةعباتÃ ةفلكŸأ فيط-ضس ة-ي’و ن-مأأ ح-لا-ضصم تع-با-ت
أذ-ه رأر-قإأو ة-ح-ئا÷أ ة-يأد-ب ذ-ن-م، ي-ئز÷أ ›ز-نŸأ ر--ج◊أ
مهمأزتلأ مدع تبث اضصخضش83432  تعبات يئاقولأ ءأرجإ’أ
ةجأرد2371و ةبكرم1293 زجحب تماق امك ،رج◊أ تأءأرجإاب
أومÎحي ⁄ أر-جا-تو ا-ضصخ-ضش926 ة-ع-با-ت-م بنا-ج ¤إأ يرا-ن
ذنم تد-م-ع ح-لا-ضصŸأ تأذ تضصحأأ ا-م-ك .د-عا-ب-ت-لأ تأءأر-جإأ

ة-عا-ضسلأ ة-يا-غ ¤إأ31 ة-عا-ضسلأ ن--م ر--ج◊أ لا--جآأ د--يد“
مهمأزتلأ مدع تبث اضصخضش4132 ةعباتم ،احابضص ةضسماÿأ
ةجأرد002و ةبكرم325  زجحب  تماق امك ،رج◊أ تأءأرجإاب
تافزلأ تÓفح ىتح و تاعمجتلأ ظفل ةرم06 لخدتلأ ،ةيران
.دعابتلأ تأءأرجإأ أومÎحي ⁄ اضصخضش22 ةعباتم عم

  جلسصل.ع ^



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/

