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لكشش يف اهراهظإاو رئازجلا ةعمشس فدهتشست اهنإا لاق
:ءارزولا صسلجم يف دكؤوي صسيئرلا ،زجاعلا
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انوروك نم ةديدج ءافشش ةلاح663و تايفو8 ،ةباشصا616 ليجشست
2/3/5/7/11صص ةيحشضأ’ا ةريعشش ءايحإا ءانثأا رذحلاو ةطيحلاب نينطاوملا ءاربخلا بلاطي امنيب

ىدل ةيروهمجلا ةباين نم رمأاب
ناشســـــملتب ةـــــينعم ةـــــمكحم

يــــــئاشضق قـــــــــيقحت حــــــتف
يطرشش ءادتعا ةثداح يف
ةــــــينغمب نــــــــطاوم ىــــــــلع

3صص

ةــيعانشصلا ةــلوانملل صسـماخلا طورــششلا رـتفد ةجمرب عـم
 :ررقي صسـيئرلا ،لبقملا عامتج’ا

ةـــــعانشصل نـــــــّيحم قÓــــــــطا
ةزــــــــــــهجأ’او تاراـــــــــــــيشسلا
ةينورتكل’او ةيلزنمورهكلا
ةئاــملاب07 نع لــقت نل يــلزنمورـهكلا بيكرتلا يف جامدإ’ا ةبشسن ^
ةـيئابرهكلا تارايشسلا داريتشسا عيجششتل ةيكرمجو ةيئابج تاءارجإا  ^
طورـششـب تاونشس5 نـم لـقأ’ ةلمعتشسملا عـناشصملا داريـتشسا داــمـتعا ^

5صص
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ةيبيرختلا لاعفأ’ا
عاــطق تشسـم يــتلا
 ةرـــــبدم ةــــــــحشصلا

ةيبيرختلا لاعفأ’ا
عاــطق تشسـم يــتلا
 ةرـــــبدم ةــــــــحشصلا

ةيبيرختلا لاعفأ’ا
عاــطق تشسـم يــتلا
 ةرـــــبدم ةــــــــحشصلا

ةيبيرختلا لاعفأ’ا
عاــطق تشسـم يــتلا
 ةرـــــبدم ةــــــــحشصلا

ةحشصلا لامع ىلع تاءادتع’ا عم لماعتلا ‘ ةمارشصلا ¤إا وعدي نوبت^
انوروـك ضسويفب ةباشصÓل ضضرعŸا يبطلا كلشسلا لكل لماششلا Úمأاتلا^
ةÒــــغشصلا نـــــــهŸا باحــشصأ’ راـــــنيد فــــــلأا03 ـب تادــــــعاشسم حــــــــنم^
ةمــظنŸا Òـــغ يـــحÓفلا جاـــتنإ’ا تاـــقلح نـــم جورــــÿا ¤إا ةوـــعدلا^

61صص ةياجبب يرانلا هحÓشسب ةطرشش ديمع راحتنا يف ققحت ةباينلا ^

يندملا عمتجملاو تاباقنو بازحأاو تايشصخشش نم حرتقم0052 اهيقلت تدكأا
 روتشسدلا ليدعت ءاربخ ةنجل ضضرعل عمتشسي نوبت

مايبلاو ايرولاكبلا تاناحتما تاءاعدتشسا بحشس ديعاوم هذه

؟ طوقشسلا ءاغلاو ةلوطبلا بقللاب دادزولب بابشش جيوتت

ةشصاخلا صسرادملا طاـششن يف قيقحت ناجل ءاششنإا ي ذيمÓتلا ءايلوأا نمث اميف
3صص

4صص
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ةشصاخلا ةيباتكلا ةراششتشس’ا جئاتن نع فششكلا

3صص
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ة-ن÷ سسي-ئر ه-ن--ع ف--صشك ا--م بصسحو ^
رأروف لامج انوروك سسوÒف دصصرو ةعباتم
37972 ¤إأ ع-ف-ترأ تا-با-صصإ’أ دد--ع نإا--ف
.انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةباصصإأ
عفترأ د-ق-ف تا-ي-فو-لأ سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ
ةافو8 ليجصست د-ع-ب3611¤إأ ›ام-جإ’أ

.ةÒخأ’أ ةعاصس42 للخ
ليجصست ” دقف ءافصشلأ ت’اح سصوصصخبو

عفÎيل ءافصشلل ةديد-ج ة-لا-ح663 ل-ثا“
تردا---غ ي----ت----لأ ت’ا◊أ ›ا----م----جإأ
دجأوت عم ةلاح73881 ¤إأ تايفصشتصسŸأ

.ةزكرŸأ ةيبطلأ ةيانعلأ ت– اصضيرم85

ر كلام ^

ة-عا-ن-صصلأو ة-حا-ي-صسلأ ةرأزو م-ها--صست ^
عم قيصسنتلاب يلئاعلأ لمعلأو ةيد-ي-ل-ق-ت-لأ

ةيناثلأ ةيلمعلأ ‘ ةينع-م تا-عا-ط-ق ةد-ع
Úير-ئأز÷أ Úن-طأوŸأ ءل-جإا-ب ة-صصاÿأ
02 ‘ اهيف عرصش يت-لأ جراÿا-ب Úق-لا-ع-لأ
ةصسصسؤومÒ 803فوتب كلذو يرا÷أ ويلوي
ىوتصسŸأ ىلع ةصصاخو ةيمومع ة-ي-قد-ن-ف
رج◊أ ةيلمع ‘ للغتصس’ ةلباق ينطولأ
.اموي41 مودت يتلأ يزأÎح’أ يحصصلأ
ةرأزوب نواعتلأو لا-صصت’أ ةر-يد-م تد-كأأو
ةيلمعلأ هذه ““ نأأ ي’وم ءامصسأأ ةحايصسلأ
يتلأ تاميلعتلأ راطإأ ‘ جردن-ت ة-ي-ح-صصلأ
¤إأ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ اهأدصسأأ
ةيلخأدلأو ةيجراÿأ نوؤوصشلأ ءأرزو نم لك
ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أو
لوطصسأ’أ ةئبعت لجأأ نم لقنلأو ةحصصلأو
أذكو ةمداقلأ ما-يأ’أ ‘ ير-ح-ب-لأو يو÷أ
اهتهج نم اصضيأأ سصيصصختل ةحايصسلأ ةرأزو
ةÎف ‘ اهمأدختصس’ ةيقد-ن-ف تا-صسصسؤو-م
ÚنطأوŸأ ةدئافل يئاقولأ يحصصلأ رج◊أ
.““مهؤولجإأ متيصس نيذلأ Úيرئأز÷أ
متي ن-يذ-لأ Úن-طأوŸأ ء’ؤو-ه د-ي-ف-ت-صسيو
هذ-ه ‘ ي-ح-صصلأ ر--ج◊أ ‘ م--ه--ع--صضو
نم ة-لوؤو-صسŸأ تأذ تلا-ق ا-م-ك قدا-ن-ف-لأ
ماع-ط’أو ءأو-ي’أ لل-خ ن-م ما-ت ل-ف-ك-ت““

ةقفأرŸأو يلك-لأ Òه-ط-ت-لأو م-ي-ق-ع-ت-لأو
تأرأزولأ هذه عم قيصسنتلأ راطإأ ‘ ةيبطلأ
   .““ةينعŸأ
اقدنف81 را-طإ’أ أذ-ه ‘ سصصصخ ا--م--ك
،نطولأ نم ةي’و31 ىوتصسم ىلع ايمومع
سصصصıأ يبطلأ رج◊أ ‘ ةمها-صسم-ل-ل
ىصضرŸاب لفكتلأ ل-جأأ ن-م ءا-ف-صشت-صسل-ل
’ نيذلأو ““91 ديفوك““ سسوÒفب ÚباصصŸأ
أذهو ةدقعم ةيبط ةقفأرم ¤أ نوجاتحي

تا-صسصسؤوŸأ ظا-ظ-ت-كأ يدا-ف-ت ل-جأأ ن--م
.““ةيئافصشتصس’أ
Òخ-صست““ ا-صضيأأ ” ه-نأا-ب ي’و-م تفا-صضأأو

ةيبطلأ مقطألل ىرخأ ةيقدنف تاصسصسؤوم
ءا--ب--طأ’أ فر--صصت ت– ة---عو---صضوŸأو
ةرصس’أ لا-م-ع ن-م م-هÒغو Úصضر-مŸأو
ىلع رهصسلأو مهتقفأرم لجأأ نم ة-ي-ب-ط-لأ
‘ مهماهم ءأدأأ نم م-ه-ن-ي-ك“و م-ه-ت-حأر
.““فورظلأ نصسحأأ
ةيئاقولأو ةيحصصلأ ةيلمعلأ هذه ‘ مهاصسو
ن’أ د◊ انوروك ةحئاج راصشتنأ نم دحلل
ثيح ينطولأ ىوتصسŸأ ىلع ‘رح3522
هناب ةركذم ةمامك نويلم61 زا‚إاب أوماق

دأو-م ن-م ÎلÒ 051822فو-ت كلذ--ك ”
ةعانصصلأو ةحايصسلأ ةرأزو تناكو .Òهطتلأ
ي’وم تدكأأ امك يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ
يتلأ ةقباصسلأ ةيلم-ع-لأ ة-يأد-ب ‘ تل-ف-ك-ت
ابلاط04 ب0202 ريأÈف2 ‘ تقلطنأ

” ثيح ةينيصصلأ ناهوو ةنيدم نم أوداع
سسيأرلأ قدنفب يحصصلأ رج◊أ ‘ مهعصضو
‘ امو-ي41 ةدŸ ةم-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب

نم Ìكأاب لفكتلأ بناج ¤أ ةديج فورظ
نأدلبلأ فلتfl نم أوؤوا-ج ن-طأو-م8479
ةيقدنف ةصسصسؤوم36 ىوتصسم ىلع ةيبنج’أ

.ةصصاخو ةيمومع
فلتfl““ نأأ ¤أ اهتأذ ةلوؤوصسŸأ تراصشأأو
ددصصب ةيلمع-لأ هذ-ه-ب ة-ي-ن-عŸأ تأرأزو-لأ

ىل-ع ،ة-ل-صصأو-ت-م ة-ف-صصب دأد-ع’أ Úي–
ن’أ د◊ ةرمت-صسم ة-ي-ل-م-ع-لأ نأأ را-ب-ت-عأ
هفرعت يذلأ يح-صصلأ فر-ظ-ل-ل ر-ظ-ن-لا-ب
.““⁄اعلأ نأدلب رأرغ ىلع رئأز÷أ
نوؤوصشلأ ةرأزو مصساب يمصسرلأ قطانلأ ناكو
فيرصشلأ يلع نب زيزعلأ دبع ،ةيجراÿأ
اياعر-لأ ءل-جإأ ة-ي-ل-م-ع نأا-ب د-ح’أ د-كأأ
لصصأوتت جراÿأ ‘ Úقلا-ع-لأ Úير-ئأز÷أ

8515 ةداعإأ نم سسمأأ ةياغ ¤إأ تنكم ثيح
أدلبÚ ‘ 62قلاع أوناك يرئأزج نطأوم
.Úتيرحب Úتلحرو ةيوج ةلحرÈ 02ع

ر كلام ^  :رجفلأ ل نأرهو ىفسشتسسمب91 ديفوك ةحلسصم سسيئر

  نيجشسكوأÓل ةجاحبو ةنمزم صضارما مهل نيباشصملا نم ةئاملاب56
دعابت مارتحاو رارمتشساب نيديلا لشسغو رحنلا ءانثأا ةمامكلا لامعتشسا^

يفصشتصس91Á ديفوك ةحلصصم سسيئر نلعأأ ^
‘ حلاصص ولل روصسفوÈلأÈ 4591مفون —افلأ
نم ةئاŸا-ب56 نأأ ر-ج-ف-ل-ل سسمأأ ح-ير-صصت
اصضأرمأأ نوناع-ي ا-نورو-ك سسوÒف-ب ى-صضرŸأ

نم ةÒبك تايمك نوكلهتصسي مهلعŒ ةنمزم
Úجصسكوألل اصضيأأ ةÒبك ةجاحبو Úجصسكوأ’أ

سسفنتلأ ةيل-م-ع Úصس–و Úت-ئر-لأ سشا-ع-نإ’
ىلع رطيصس دق سسوÒفلأ نوكي امدعب مهيدل
.اهنم ةÒبك ءأزجأأ
Úجصسكو’أ ““ نأأ ¤إأ ولل روصسيفوÈلأ راصشأأو
ةيبطلأ حلاصصŸاب أدج ايرورصض مويلأ حبصصأأ
ةيبلغأأ نأأو ةصصاخ91 ديفوك ىصضرÃ ةفلكŸأ
ى-ل-ع نود-فأو-ت-ي ن-يذ-لأ مو-ي-لأ Úبا--صصŸأ
نم ةمدقتم دج ةلاح ‘ نوتأاي ىفصشتصسŸأ
ذاقنإ’ لخدتلأ ةبوعصص نم ديزي ا‡ ءابولأ
.““سضيرŸأ

نم نوناعي يصضرŸأ نم Òثكلأ نأأ دكأأ امك
ي-عد-ت-صستو ةÒط--خو ة--ن--مز--م سضأر--مأأ
Úح ‘ مهتدعاصسÚ Ÿجصسكوأ’اب ةناعتصس’أ

ن-م ى-صضرŸأ ع-ي-م-ج رو--صسي--فوÈلأ رذ--ح
.مهلزانم ‘ تافيكŸأ لامعتصسأ

نع حلاصص ولل روصسفوÈلأ دكأأ ىرحأأ ةهج نم
ةيصضرم ةلاح08 ¤إأÚ 07ب ام ايموي لابقتصسأ

تاب يذلأ رمأ’أ ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-با-صصم
ماقرأ’أ ‘ ةدايز لظ ‘ ةصصاخ رطÿاب رذني
ىفصشتصسŸأ ¤إأ ةدفأولأ ةيصضرŸأ ت’ا◊أو
ديقت مدعو راته-ت-صس’أ ة-ج-ي-ت-ن د-ي-ع-لأ ع-م
ة-ي-ح-صصلأ ة-مل-صسلأ د-عأو-ق--ب Úن--طأوŸأ
تامامكلأ لامعتصسأو يعامتج’أ دعا-ب-ت-لأو
عم تاباصصإ’أ ددع ‘ ةدايز عقوتن ““ لئاق
ÚنطأوŸأ أومرحي ⁄ أذإأ““ فا-صضأأو ““د-ي-ع-لأ

لامعتصسأو ةيحصض’أ رحن ‘ دعابتلأ ةيلمع

نوباصصلأو ءاŸاب رأرمتصساب لصسغلأو ةمامكلأ
تقولأ ‘ فعاصضتتصس ةباصصإ’أ ت’اح نإاف
ةر--صسأ’أ ‘ سصق--ن ه--ي--ف ل--ج---صسي يذ---لأ
‘ ايموي ي-صضرŸأ دد-ع نأ’ ى-ف-صشت-صسŸا-ب
نيذلأ ىصضرŸأ حيرصست مغرلاب رمتصسم ديأزت
مه نيذلأو سسوÒف-لا-ب م-ه-ت-با-صصإأ تد-كأا-ت

ةعباتŸ ةرقتصسم ةيحصص ةيع-صضو ‘ ا-مو-م-ع
مايأأ5 ةدم مهئاقبأ دعب مهلزانÃ مهجلع
تاصصوحفل  مهعاصضخإأ دعب يحصصلأ زكرŸاب
سضأرمأأ يأأ دوجو مدع نم دكأا-ت-ل-ل ة-ق-ي-قد
 .ةلمتfi تافعاصضم  ¤إأ يدؤوت دق ةنمزم
ÚباصصŸأ نأأ حلا-صص و-ل-ل رو-صسي-فوÈلأ د-كأأو
‘ Úكورولكلاب جلعلل نوعصضخي91 ديفوكب

ةفاكب ديقتلأو لزعلاب مأزتل’أ عم مه-لزا-ن-م
ىودعلأ لاقتنأ ع-نŸ ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ
صسانيإا.م ^ .ةرصسأ’أ لخأد

91-ديفوك سسوريف راسشتأ نم ةيئاقولأ ريبأدتلأ راطإأ يف

 اهلÓغتشس’ ةيقدنف ةشسشسؤوم803 ريفوت
يحشصلا رجحلا ةيلمع يف

ءابولأ تأروطت رخآأ فسشكت ةحسصلأ ةرأزو

انوروك صسوريفب ةديدج ةباشصإا616و تايفو8 ليجشست
تايفو8و دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ616 ليجسست نع Úنثإ’أ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ

.ةÒخأ’أ ةعاسس42 لÓخ

ةي’ولاب ةيودأأ عنسصم لامع طاسسوأأ يف تاباسصإأ ليجسست

انوروك نع فششكلا زكرم طاششن فانئتشسا وحن
3ةنيطنشسق ةعماجب

5 ليجصست نع علطم ردصصم سسمأأ دافأأ ^
عنصصم ىوتصسم ىلع انوروك ءابوب تاباصصإأ
رصضÿ لي-حو-ك ي-ح-ب د-جأو-ت-ي ة-يودأل-ل
ةرأدأ نأأ ردصصŸأ تأذ حصضوأأو .ةنيطنصسقب
ترر-ق سصأوÿأ د-حأ’ ع-با-ت-لأ ع-ن--صصŸأ
رج◊أ ى-ل-ع Úبا-صصŸأ لا-م-ع-لأ ة-لا-حإأ
ن-م ة-يودأأ أو-م-ل-ت-صسأ نأأ د-ع--ب ،›ز--نŸأ
تأءأرجأ د-يد-صشت ع-م ة-ي-ب-ط-لأ تا-ه÷أ
لامع يقابل ةبصسنلاب ةفاظ-ن-لأو ة-يا-قو-لأ
مهل ليلاحتلأ ءأرجإأو عنصصŸأ
فنأاتصسي نأأ رظتنŸأ نم لصصتم قايصس ‘و
سسوÒف ن-ع ف-صشك-ل-ل يو--ه÷أ ز--كرŸأ
ا-ي-ل-ع-لأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-صسردŸا-ب ا--نورو--ك
دعب هطاصشن ةنيطنصسقب ايجولونك-تو-ي-ب-ل-ل
.رهصشلأ ةبأرق مأد فقوت

ر-يزو نأأ يدوأد ة--صسردŸأ ر--يد--م د--كأأو
لجأأ نم لعاف-ت ىد-بأأ ›ا-ع-لأ م-ي-ل-ع-ت-لأ
Òفوتب دهعتو هطاصشنل ıÈأ فان-ئ-ت-صسأ
ةحصصلأ ةرأزو عم قيصسنتلا-ب تا-ي-نا-ك-مإ’أ
¤إأ هتداق يتلأ ةرا-يز-لأ با-ق-عأأ ‘ كلذو
نم ديزأ’ مأد فقوت دعب ةنيطنصسق ةي’و
يصس يب““ تأرابتخأ داف-ن بب-صسب ا-مو-ي02
نع فصشك-ل-ل يو-ه÷أ ıÈأ ل-خدو .““رآأ

نأوج7 ‘ ةمدÿأ زيح انوروك سسوÒف
ل-مأأ ة-ي-ع-م-ج ن-م فأر--صشإا--ب ي--صضاŸأ
ءابطأأ نم بابصش ة-عو-م‹ ن-م ةردا-بÃو
عم قيصسنتلاب أولفكت نيذلأ ةنيطنصسق ةي’و
زاهجو ةيبطلأ تأزيهجتلأ Òفوتب ÚعÈتم
.91 ديفوك نع فصشكلل ““رآأ يصس يب““

صس .ديزي ^

Úقلاعلا ءÓجإ’ ندنل ¤إا ةيوج ةلحر
ندنل وحن ءاثلثلأ مويلأ ءلجإأ ةلحر ة‹رب نع ةيرئأز÷أ ةيو÷أ ةكرصش تنلعأأ ^

.““انوروك““ سسوÒف يصشفت ببصسب Úقلاعلأ ÚميقŸأو اياعرلل
¤إأ ةلحرلأ هذه Ïم ىلع ءلجإ’أ ‘ Úبغأرلأو ÚينعŸأ Úيرئأز÷أ ةيو÷أ تعدو
قدنف ىوتصسم ىلع وأأ نأدوأأ سسيروم ةحاصس ىوتصسم ىلع ةيراجتلأ ت’اكولأ عم لصصأوتلأ
ر م ^ .›ودلأ رئأز÷أ راطÃ ةيراجتلأ ةلاكولأ وأأ يصسأروأ’أ

 مييقتلأو ةنياعملأ ةيلمعل ةرمث ناك عاطقلأ يف هب متق ام نإأ لاق

ةيحشصلا ةياعرلا زيزعت ىلإا يمري نييزكرم ءاردم رييغت :ديزوب نب
ةيحشصلا ةمزأ’ا ةلحرم رييشست ىلع ةرداق تاءافك كانه :حابشصم ^

حلصصإأو نا-ك-صسلأو ة-ح-صصلأ ر-يزو د-كأأ ^
سسمأأ ديزوب نب نمحرلأ دبع تايفصشتصسŸأ
تلم-صش ي-ت-لأ Òي-غ-ت-لأ ة-كر-ح نأأ Úن-ث’أ

أز-يز-ع-ت ي-تأا-ت Úيز-كر-م ءأرد-م أر-خؤو-م
لظ ‘ كلذو ةمدقŸأ ةيحصصلأ ة-يا-عر-ل-ل
ام بصسح ““مجصسنمو قصسنم يعامج لمع““

.ةرأزولل نايب ‘ ءاج
ءأرد-م بي-صصن-ت ى-ل-ع ه-فأر--صشإأ لل--خو
لكايهلأ نم ددع سسأأر ىلع ددج Úيزكرم
Òيغتلأ أذه نأأ ريزولأ دكأأ ،عاطقلل ةعباتلأ

نم مييقتلأو ةنياعŸأ ةيلم-ع-ل ةر-م-ث ““ و-ه
ةمدقŸأ تا-مدÿأ ة-ي-عو-ن Úصس– ل-جأأ
لمع لظ ‘ ةي-ح-صصلأ ة-يا-عر-لأ ز-يز-ع-تو

.““مجصسنمو قصسنم يعامج
فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ راصشأأ ،هتهج نمو
حابصصم ليعامصسأ تايفصشت-صسŸأ حل-صصإا-ب
Òيصستلأ ىلع ةرداقلأ تأءافك-لأ ر-فو-ت ¤إأ

دلبلأ اهي-ف ر“ ي-ت-لأ ةÎف-لأ هذ-ه لل-خ
ةحئا-ج ي-صشف-ت ة-ج-ي-ت-ن ة-ي-ح-صص ة-مزأا-ب
.““91-ديفوك““

تأءافك-لأ““ ل-ئا-ق نأا-صشلأ أذ-ه ‘ حر-صصو
يد–و ةيلوؤوصسŸأ لم– لجأأ نم ةدوجوم
ثعبت نأأ اه-نأا-صش ن-م ي-ت-لأ فور-ظ-لأ ل-ك
هذه نم جورÿأو ن-صسحأ’أ ¤إأ عا-ط-ق-لا-ب
.““ةيحصصلأ ةمزأ’أ
ءا-ط-عإأ د-صصق »و ه-نأأ ¤إأ ةرا-صشإ’أ ردŒو

ةرأدإ’أ لم-ع ل-ي-ع-ف-ت-ل ةد-يد-ج ة-ي-كر-ح
ةمهم اهقتاع ىل-ع ع-ق-ت ي-ت-لأ ة-يز-كرŸأ
ةينطولأ ةصسايصسلأ ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع ر-ه-صسلأ
ريزو-لأ ة-ق-فر د-يزو-ب ن-ب ما-ق ،““ة-ح-صصل-ل
تايفصشتصسŸأ حلصصإاب فل-كŸأ بد-ت-نŸأ
لاحر سسايلإأ روصسيفوÈلأ نم لك بيصصنتب

حلصصإأو ةيحصصلأ حلاصصملل ا-ما-ع أر-يد-م
ةبيهو جوجح روصسيفوÈلأو تايفصشتصسŸأ

ةيبطلأ تأزيهجتلأو ةلديصصلل ةماع ةريدم
.ةديد÷أ مهماهم ‘

فرصشأأ دق ديزوب نب ناك راطإ’أ تأذ ‘و
تأراطإأ ةدع بيصصنت ىلع طرافلأ عوبصسأ’أ

ر كلام ^ .ةرأزولأ ىوتصسم ىلع

 يئزجلأ يلزنملأ رجحلأ ديدمت بقع دكؤوي ةمسصاعلأ يلأو

لوعفملا ةيراشس يام51 دعب ةرداشصلا ةيئانثتشس’ا لقنتلا صصيخارت
ةفرصش فصسوي ة-م-صصا-ع-لأ ›أو ن-ل-عأأ ^

رج◊أ ءأر-جإأ د-يد“ ن-ع Úن-ث’أ سسمأأ
ميلقإأ ةفاك ىوتصسم ىلع ›زنŸأ يئز÷أ
ةنماثلأ ةعاصسلأ نم اموي51 ةدŸ ةي’ولأ

.احابصص ةصسماÿأ ¤أ ءاصسم
نم هرأرقإأ ” ا-م ى-ل-ع ءا-ن-ب أذ-ه ي-تأا-ي

دأرج زيزعلأ د-ب-ع لوأ’أ ر-يزو-لأ فر-ط
Òبأد-ت-لا-ب ل-م-ع-لأ د-يد“ سصو--صصخ--ب
.انوروك ءابو راصشتنأ نم ةياقولل ةذختŸأ
رورŸأ ةكرح عنم ديد“ ›أولأ نلعأأ امك

Ÿاموي51 ةد Ãأ تأرايصسلأ اهيف اÿةصصا
ءانثتصساب رئأز÷أ ةي’و م-ي-ل-قإأ ¤إأو ن-م
.علصسلأ فلقنو ÚمدختصسŸأ
يعام÷أ لقنلأ طا-صشن ق-ي-ل-ع-ت ” ا-م-ك
لقنلأ ه-ي-ف اÃ ،سصا-خ-صشأل-ل ير-صض◊أ
ة-ل-ط-ع-لأ لل-خ ،سصاÿأو ي-مو-م--ع--لأ
.ةرجأ’أ تأرايصس ءانثتصساب ،ةيعوبصسأ’أ
ةيمومعلأ تائيه-لأ ة-فا-ك ›أو-لأ م-ل-عأأو

ىلع Úل-صصا◊أ سصا-خ-صش’أو ة-صصاÿأو
نع ةردا-صص ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسأ ل-ق-ن-ت سصخر
تاع-طا-قŸأ وأ ر-ئأز÷أ ة-ي’و ح-لا-صصم
،يام51 خيرات دعب ،اهل ةعباتلأ ةيرأدإ’أ

نم لوعفŸأ ةيراصسو ة◊اصص ىقبت اهنأأ
سصي-خأر-ت رأد-صصت-صسأ ¤أ ة--جا◊أ Òغ
.ةديدج

ر م ^

يناثلأ هءأدن قلطي (لأدباك) جمانرب

 ةيجذومن تايدلب ىوتشسم ىلع ةيلحملا ةيمنتلل ةيوعمج عيراششم حارتقا
،(لأدباك ) ةيلÙأ ةيمنتلأ ‘ Úلعافلأ تأردق معد جمانرب نلعأأ ^
Êاثلأ هئأدن قÓطإأ نع Úنث’أ سسمأ ÊدŸأ عمتÛأ تأردق اميسس ’
ىلع ةطسشانلأ ةيلÙأ تايعمجلل هجوم ،ةيوعمج عيراسشم حأÎق’
ةدجأوتŸأ ةيئ’ولأ تايعم÷أ أذك و ةيجذومنلأ تايدلبلأ ىوتسسم
سصخ-ي ءأد-ن-لأ أذ-ه نأأ ج-ما-نÈلأ ن-ع ردا-سص نا-ي-ب ح-سضوأأو .ا-ه-ي--ف
دبع نب د’وأأ :ةيلاتلأ ةيجذومنلأ تايدلبلأ ‘ ةطسشانلأ تايعم÷أ
ةليمجو يزيلإاب تناجو ة-ل-سشن-خ-ب را-با-بو ف-ل-سشلأ ة-ي’و-ب ردا-ق-لأ
نومي“و ةفل÷اب دعسسم و ةنيطنسسق ةي’وب بورÿأو فيطسسب
أذه نم يسسيئرلأ فدهلأ نأ ¤أ راسشأأو . ناسسملتب تأوزغلأو رأردأاب
ىوتسسم ىلع ÊدŸأ عمتÛأ ‘ Úلعافلل حامسسلأ““ وه Êاثلأ ءأدنلأ
ةدجتسسŸأ ةبراقŸأ ينبت نم ركذلأ ةفلاسس ةي-جذو-م-ن-لأ تا-يد-ل-ب-لأ
اهل جوري يتلأ ةيلومسشلأو ة‹دنŸأو ةيرواسشتلأ ةيلÙأ ةماكحلل
ميلقإأ ةيمنت ‘ سسوملم لكسشب ةمهاسسŸأو ،ةهج نم لأدباك  جمانرب

ةيم-ي-ظ-ن-ت-لأ ا-ه-تأرد-ق ز-يز-ع-ت لÓ-خ ن-م ىر-خأ ة-ه-ج ن-م يد-ل-ب
عيراسشم ذيفنت قيرط نع ةيومن-ت-لأ ع-يرا-سشŸأ Òي-سست-ب ة-سصاÿأو

بسسح نيأأزج ¤أ ءأدنلأ أذه ميسسقت ” دقو .““ةرغسصم ةيوعمج
عيراسشÃ قلعتي هنم لو’أ ءز÷أ نأأ ¤إأ راسشأأ يذلأ ،ردسصŸأ تأذ
¤إأ فدهت عيراسشم معد و ليو“ لÓخ نم ÊدŸأ عمتÛأ معدل
‘ ةيلاعف و اطاسشن Ìكأأ ةكراسشم لجأأ نم ÊدŸأ عمتÛأ زيزعت
تÓمح قÓطإأ قيرط نع ÚتيلÙأ ة-ي-م-ن-ت-لأو ة-ما-ك◊أ تأرا-سسم
لÓخ نم كلذكو ن-يو-ك-ت و ط-ي-سشن-ت و لا-سصتأو ة-ي-عو-ت و مÓ-عأ

كلت اميسس ’ ت’اÛأ فلتfl ‘ ةيجذو‰ عيراسشم ذيفنت و ريوطت
Úلعافلأ لبق نم ةيلÙأ ةي-م-ن-ت-ل-ل تا-يو-لوأا-ك ا-هد-يد– ” ي-ت-لأ
.ةيجذومنلأ تايدلبلأ ‘ ÚيلÙأ

ةيمنتلل ةزفÙأ ةسسوملŸأ عيراسشŸاب ءأدنلأ نم Êاثلأ ءز÷أ قلعتيو
لمع سصرف قلخ ىلع ةردقلأ ا-ه-يد-ل ي-ت-لأو ة-ي-لÙأ ة-يدا-سصت-ق’أ

مهتيلباق Úسس– وأأ Úفده-ت-سسŸأ نا-ك-سسل-ل ة-مأد-ت-سسم ل-ي-خأد-مو
و ليوحتلأ و جاتنإ’أ ىلع مهتأردق معدو Úسس– ىتح وأأ فيظوتلل
.قيوسستلأ

‘ ،اهئاقتنأ مت-ي-سس ي-ت-لأ تا-ي-ع-م÷أ كرا-سشت-سس ،نا-ي-ب-لأ بسسحو
تايدلبلأ ىوتسسم ىلع ““ ةيو-ع-م÷أ ع-يرا-سشم-ل-ل ة-ي-لfi ة-ن-سضا-ح““
‘ اهمعد و اهتقفأرÚ Ÿتينيوكت Úترود ل-ك-سش ى-ل-ع ة-ي-جذو-م-ن-لأ

تاحÎقم Ëدقت لاجآأ رخآأ ناب املع اهعيراسشم لامكتسسأو ةغايسص
.È 0202متبسس21 موي نوكيسس عيراسشŸأ
ةيكراسشتلأ ةماكحلل ةركتبŸأ ““لأدباك““ جمانرب ةبراقم ذيفنت متي
Úب ةيجي-تأÎسسأ ة-كأر-سش را-طإأ ‘ ،7102 رياني ذنم ةيروا-سشت-لأو
ةرأزوو ةينأرمعلأ ةئيهتلأ و ةيلÙأ تاعام÷أ و ةيلخأدلأ ةرأزو
نم معد-ب ي-ئا‰إ’أ ةد-ح-تŸأ ·’أ ج-ما-نر-ب و ة-ي-جراÿأ نوؤو-سشلأ
و.ق ^ .يبوروأ’أ دا–إ’أ
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اذ-ه لÓ-خ ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر--مأاو ^
تايلمع لكل يروفلا ديمجتلاب عا-م-ت-ج’ا
تا-ماز-ت-ل’او ة-ي-لاŸا ءا-ب-عأ’ا د-يد--سست
قتاع ىلع ةعقاولا ةيئاب÷ا هبسشو ةيئاب÷ا
ةÎف لÓ-خ Úيدا-سصت--ق’ا Úل--ما--ع--تŸا
يأا ق-ب-ط-ت ن-ل ثي-ح-ب ي-ح--سصلا ر--ج◊ا

ÚلماعتŸا ء’ؤوه ىلع تامارغ وأا تابوقع
ءارزو-لا ف-ي-ل-ك-ت ع-م ةÎف-لا هذ-ه لÓ--خ

بئارسضلا ةرادإاو كونبلا غÓبإا-ب Úي-ن-عŸا
نامسضلاو لمعلا ةرازول ةعباتلا تارادإ’او
اذكو رارقلا اذ-ه ىو-ح-ف-ب ي-عا-م-ت-ج’ا
ةمجانلا رار-سضأÓ-ل ق-ي-قد م-ي-ي-ق-ت ءار-جإا
Úل-ما-ع-تŸا-ب تق◊ ي--ت--لا ر--ئا--سسÿاو
ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ة-سصا--خو Úيدا--سصت--ق’ا
ة--ط--سسو--تŸاو ةÒغ--سصلا تا--سسسسؤوŸا--ب
يرجي نأا ىلع ةÒغسصلا نهŸا باحسصأاو

بنجتيو فاف-سش را-طإا ‘ م-ي-ي-ق-ت-لا اذ-ه
.ةبذاكلا تاحيرسصتلا
ةدئافل ةيلام ةدعاسسم حنم اسضيأا ررقت امك
يقئاسس رارغ ىلع ةÒغسصلا نهŸا باحسصأا

00003 ةميقب نوقÓ◊او ةرجأ’ا تارايسس
مييقت ىلع ءانب كلذو رهسشأا ةثÓث ةدŸ جد

رهسشأ’ا لÓخ ةلا-ح ل-ك ة-ي-ع-سضو-ل مرا-سص
يذيفنت موسسرم ردسصيسسو ةÒخأ’ا ةعبرأ’ا
.رهسشلا ةياهن لبق نأاسشلا اذهب
ةميلعت هيجوتب ةيلاŸا ريزو فيلكت ” امك
ذيفنت نامسض لجأا نم ‘رسصŸا عا-ط-ق-ل-ل
ىلع لوسص◊ا ليهسستب ةقلع-تŸا Òباد-ت-لا
نأا رئاز÷ا كنب-ل ق-ب-سس ي-ت-لاو ل-يو-م-ت-لا
.اهذختا

‘ ةمإرضصلإ ¤إإ وعدي نوبت
لامع ىلع تإءإدتعلإ عم لماعتلإ

ةحضصلإ
سسيئر حلأا ةلادعلا عاطقب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف

بجي ي-ت-لا ة-مار-سصلا ى-ل-ع ة-يرو-ه-م÷ا
ةيمارجإ’ا لامعأ’ا عم لماعتلا ‘ اهيخوت
ةحسصلا عاطق يمدختسسم فدهتسست يتلا

تابلطل ةسصاخ ة-يا-ن-ع ءÓ-يإا-ب ر-مأا ثي-ح
رارسضإ’اب ةقلعتŸا ت’ا◊ا ‘ سضيوعتلا
.ةماعلا تاكلتمŸاب
راطإ’ا Úمسضت-ب لد-ع-لا ر-يزو ف-ل-ك ا-م-ك
ت’ا◊ا هدا-م-ت-عا ر-ظ-ت-نŸا Êو-نا--ق--لا
متي يتلا ةي-مار-جإ’ا لا-م-عأ’ا-ب ة-سصاÿا
را-سشأاو Òغ-لا ن-م سضير-ح-ت-ب ا-ه-با-ك--ترا
ن--م دد--ع د--سصر ” ه--نأا ¤إا سسي--ئر---لا
لباق-م ا-ه-با-ك-ترا ” ي-ت-لا تا-كا-ه-ت-ن’ا

‘ ةي-ف-خ طا-سسوأا ن-م ة-ي-لا-م تاز-ي-ف–
بعسشلا ميق نع ا-ما“ ة-ب-ير-غ تا-فر-سصت
كلسسلا مك– يتلا ميقلا كلتو يرئاز÷ا
.يبطلا

يمدختضسŸ سصاخ Úمات رإرقإإ
ةحضصلإ عاطق

عاطق يمدختسسم Úمأاتب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
اذه نأا ةيروهم÷ا سسيئر حسضوأا ةحسصلا

ةلودلل نكÁ ام لقأا وه سصاÿا Úمأاتلا
اذهل ةمأ’ا لك نافرع نع Òبعتلل هب مايقلا
هذه ة-ع-ي-ل-ط-لا ‘ ه-جاو-ي يذ-لا كل-سسلا
نأا ىلع اددسشم اهرو-ه-ظ ذ-ن-م ة-ح-ئا÷ا
يتأاي ةسصاÿا Úمأاتلا ةحنÃ ›اŸا لفكتلا

يتلا رطاıا ةيطغتل بسسانŸا تقولا ‘
ÚينعŸا ةحسصلا ومدختسسم اهل سضر-ع-ت-ي

انوروك ةح-ئا-ج ن-م ة-يا-قو-لا-ب ةر-سشا-ب-م
يذلا Úمأاتلا اذه نكميسسو اهت-ح-فا-ك-مو
ن-م ة-يرو-ه-م÷ا ة-سسا-ئر ه-ب ل-ف-ك-ت-ت--سس
Úمأاتلل ةيرئاز÷ا ةكرسشلا ىدل كاÎسش’ا
‘ ايرهسشو سصخسش لك نع Úمأاتلا ةداعإاو

هردق لامسسأارب ايرهسش رانيد0053 دودح
.انوع311662 لمسشيو ج.د Êويلم
‘ يحسصلا عسضولا روطتب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
نأا ة-يرو-ه--م÷ا سسي--ئر ظ--ح’ دÓ--ب--لا
لكايهلا فلتÚ flب قيسسنتلا ‘ ت’Óتخا
ىلع ابلسس ترثأا نايحأ’ا سضعب ‘ ةيحسصلا
¤إا راسشأاو ةجئا◊ا هذه ةح-فا-ك-م Òي-سست
رار-ق-لا ة-يز-كر--م’ نإا--ف كلذ ع--مو ه--نأا
‘ ظوحلم نسسح-ت-ب ا-ي-ناد-ي-م تسسك-ع-نا
.Òيسستلا
‘ لج-سسŸا ن-سسح-ت-لا نأا ¤إا را-سشأا ا-م-ك

تاءارجإ’ا ل-كو ة-ح-سصلا ل-كا-ي-ه ن-يو“
يحسصلا رج◊ا Òبادت راطإا ‘ ةذختŸا

’ ةحئا÷ا هذه نم ةررسضتŸا قطانŸا ‘
Áمات طارخنا نود اهرامث يطعت نأا نك
ءار-جإا ماÎحا Èع Úن-طاوŸا ل-ب--ق ن--م
يد-سس÷ا د-عا-ب-ت-لاو ة-ما-م-ك-لا ءاد--ترا
د◊ اتتبثأا Úتللا Úتليسسولا امهرا-ب-ت-عا-ب
.امهتيلاعف نآ’ا
لاجر دوهج-ب سسي-ئر-لا هو-ن ة-ب-سسا-نŸا-بو
يذلا تا-ع-ما÷او تا-سسسسؤوŸاو ة-ح-سصلا

لامعتسسا ةلاح نم لاقتن’ا ى-ل-ع او-ل-م-ع
ÚثÓثو Úن-ثإا ¤إا ف-سشك-ل-ل د-حاو ز-كر-م
انبسستحا ام اذإا ازكر-م Úع-برأا ل-ب از-كر-م
هيلإا لسصوتي ⁄ يذلا مقرلا وهو تاعما÷ا
كلذ ‘ اÃ ةيقير-ف’ا ةرا-ق-لا ‘ د-ل-ب يأا
ناكسسلا ددع ‘ اهعم ىواسستن يتلا لودلا
Úنثا نيزكرم ىلع رفوت-ت دا-ك-لا-ب ي-ت-لاو
.طقف فسشكلل

لسصوت نع ةيروهم÷ا سسيئر فسسأات امك
نأا ¤إا ن-مأ’ا ح-لا-سصم ف-ل-تfl تا--ير–

تسسم ي-ت-لا لا-ع-فأ’ا ن-م اÈت-ع-م ادد--ع
نكي ⁄ ةحسصلا عاطقل ةعباتلا تاسسسسؤوŸاب

ةعمسسب سساسسŸا ىوسس نوون-ي ا-ه-با-ح-سصأا
نع زجاعلا لك-سش ‘ ا-هرا-ه-ظإاو ر-ئاز÷ا
هذ-ه نأا-ب Úب-تو ة-ي-ح-سصلا ة-مزأ’ا Òي-سست
ةرسسأ’اب عفدلا دسصق ةربدم يه لاعفأ’ا
لامعأا ةطسساوب كلذو سسأايلا ¤إا ة-ي-ب-ط-لا
يدا-يأا نأا ازÈم بير-خ-ت-لا ة-جرد غ-ل--ب--ت
ة-قر-سسو ل-ب غار-فإا ¤إا تردا-ب ة-ي-مار-جإا

نم Ìكأا لب Úجسسكأ’ا تا-ناز-خو ر-يراو-ق
تاي-ف-سشت-سسŸا ن-م Úما-ث-ج ة-قر-سس كلذ
وه كلذ نم ةياغلاو عراسشلا ‘ اهسضرعو
تا-ك-ب-سش ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-ج-سض ثاد--حإا
ىلع رئاز÷ا راهظإ’ يعامتج’ا لسصاوتلا
.ةحئا÷ا ةهجاوم ىلع ةزجاع اهنأا

تاقلح نم جورÿإ ¤إإ ةوعدلإ
ةمظنŸإ Òغ يحÓفلإ جاتنإلإ

¤إا نوبت سسيئرلا اعد ةحÓفلا عاطق ‘و
تاءاسضف زا‚ا نم تقو برقأا ‘ ءاهتن’ا
نمسضي اÃ ةيحÓفلا تاجتنŸا ن-يز-خ-ت-ل

جورÿاو قوسسلل يرورسضلا طبسضلا قيق–
.ةمظنŸا Òغ جاتنإ’ا تاقلح نم
نم ةحÓفلا ريزو هيجوت ” نأاسشلا اذه ‘و
ل-يو-ح-ت-ل ع-نا-سصم ءا-سشنإا ع-ي-ج-سشت ل-جأا
.جاتنإ’ا قطانم ‘ ةيحÓفلا تاجتنŸا
لوأ’ا ريزولا ةيروه-م÷ا سسي-ئر ر-مأا ا-م-ك
›اعلا ميلعتلا ريزو ع-م Òباد-ت-لا ذا-خ-تا-ب
هجو ىلع ءاسشنإا لجأا نم يملعلا ثحبلاو
بون÷ا-ب تا-ع-ما÷ا ىد-حإا ‘ ة-عر-سسلا

ةناعتسس’ا عم ةيوارحسصلا ةعارزلل د-ه-ع-م
ءاكرسشلاو ›ودلا نواعت-لا-ب ة-جا◊ا د-ن-ع
اذه ‘ ةديكأا ةÈخ نوكلÁ نيذلا بناجأ’ا
.لاÛا
لكايهلاو نيواودلا ءاسشنإا-ب سسي-ئر-لا ر-مأاو
ÚحÓفلا عم ماجسسنا قلخب ح-م-سست ي-ت-لا
يت-لا تارا-سسŸا Úب ن-م ا-سضيأا نو-ك-ي-سسو
اهعسضوو لمعلا اهو-ح-ن ه-جو-ت-ي نأا بج-ي
تاعارزلاو ةرذلاو تويزلا داو-م ة-يو-لوأا-ك
بع-سشلا سضع-ب ¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ة-ير-ك-سسلا
لافغإا نود لحنلا ةيبرت رارغ ىلع ةسصاÿا

جاتنإا نم عبتي امو يسشاوŸا ةي-بر-ت عا-ط-ق
.بيل◊ا
Ëدقتب ةحÓ-ف-لا ةرازو ف-ي-ل-ك-ت ” ا-م-ك

جماÈلا نع رهسش لجأا لÓخ لاح سضرع
ديد– عم بعسشلا هذه فلتخÃ ةقلعتŸا

.ةيبون÷ا قطانŸا ‘ جاتنإ’ا قطانم

 م ناوشضر ^

 نإرهوب قباضسلإ لضصنقلإ تاحيرضصتب لدتضست ””يزأإ كيرفأإ»
ةيناودعلا هتشسايشس ذفني نزıا
 برغلل ةيلاوم تايبولب رئاز÷ا دشض

 ءإرزولإ سسل‹ عامتجإ لÓخ

 ةحشصلا لامعل اشصاخ انيمأات ررقي نوبت سسيئرلا
 ةرــــــبدم لاــــمعأا ةـــحشصلا عاطق تشســـم يتلا ةـــيبيرختلا لاــــعفألا ^
زجاعلا لكشش ‘ اهراهظإاو رئاز÷ا ةعمشسب سساشسŸا اهنم فدهلا^
ةÒــــغشصلا نـــــهŸا باــــحشصأل رانيد فـــلأا03ب تادــــعاشسم حـــنم  ^

إددع نأإ ¤إإ تلضصوت نمألإ حلاضصم فلتfl تاير– نأإ نوبت ديÛإ دبع ةيروهم÷إ سسيئر فضشك
نكي ⁄ ةربدم لامعأإ يه ةحضصلإ عاطقل ةعباتلإ تاضسضسؤوŸإ تضسم يتلإ ةيبيرختلإ لاعفألإ نم إÈتعم
انوروك ةحئاج Òيضست نع زجاعلإ لكضش ‘ اهراهظإإو رئإز÷إ ةعمضسب سساضسŸإ ىوضس نووني اهباحضصأإ

ةفاكل يروفلإ ديمجتلإو ةحضصلإ عاطقل سصاخ Úمات عضضو ررق هيلعو سسأايلإ ¤إإ ةيبطلإ ةرضسألاب عفدو
نهŸإ باحضصأإ ةدئافل ةيلام ةدعاضسم حنمو  ةيئاب÷إو ة-ي-لاŸإ تا-مإز-ت-للإو ءا-ب-عألإ د-يد-ضست تا-ي-ل-م-ع

.رهضشأإ ةثÓث ةدŸ جد00003 ةميقب نوقÓ◊إو ةرجألإ تإرايضس يقئاضس نم ةÒغضصلإ

برغŸا نأا ““يزآا كيرفأا““ ةل‹ تفسشك ^
رئاز÷ا دسض ةربدم ةيناودع ةسسايسس ذفني
تايبول لامعتسساب ةيمسسرلا ا-ه-تا-سسسسؤو-مو
.ةيبرغ ىوقل ةيلاوم ةيبرغم
فÎعا اهعون نم ¤وأ’ا يه ةقباسس ‘و
كيرفأا““ ةديرج ‘ لث‡ يسسنرفلا مÓع’ا
عم ةفلاحتم ةيبرغم تايبول دوجوب ““يزأا
ثيح ةيبرغلا لودلا ديدع ن-م ا-ه-تاÒظ-ن
لاثŸا لي-ب-سس ى-ل-ع لا-قŸا بحا-سص ر-كذ
ةدح-تŸا تا-ي’و-لاو ا-ك-ي-ج-ل-بو ا-سسنر-ف
يذلا يكلŸا رسصقلا نا ادكؤوم ةيكيرم’ا
ةيجيتاÎسسا ينبت ‘ تاونسس ةدعل لطامتي
طغسضلا فدهب رئاز÷ا ع-م ة-م-ئاد ر-تو-ت

ذنم اهانبتت يتلا ةيجراÿا اهتسسايسس ىلع
لاغدا ‘ ةيرئاز÷ا ةيسسامولبد-لا دÓ-ي-م
معد ىلع ةمئاقلاو ينطولا ريرحتلا ةروث

قطنم نم اهÒسصم ريرقت ‘ بوعسشلا قح
Œا اهتبرŸيسسنرفلا رامعتسس’ا عم ةرير
تفسشك راطإ’ا سسفن ‘و .ةنسس031 ةليط

ي-بر-غŸا ي-م-سسر-لا ما-ظ-ن-لا نا ة-لÛا
هذه نم ةبيرق ةيمÓ-عإا قاو-بأا مد-خ-ت-سسي
¤ا دنتسست ’ ةقيرطب مجهت-ل-ل تا-ي-بو-ل-لا

تاسسسسؤوŸا ىلع ةيعوسضوŸاو ةيفاÎح’ا
نا افÎعم رئازجلل ةير-ك-سسع-لاو ة-ي-ندŸا
ةلاح سشيعت اهنأا-كو بر-غŸا ‘ ة-ط-ل-سسلا

لÓخ ن-م ة-ي-قر-سشلا ا-ه-ترا-ج ع-م بر-ح
Òهسشتلل ““ اعادخ Ìكأا ““ قر-ط لا-م-ع-ت-سسا
ليلد ردسصŸا سسفن بسسح وهو رئاز÷اب

رئاود اهسسركت يتلا ةيهار-ك-لا ة-جرد ن-ع
ةلÛا تداعو .نزıا ماظن ‘ ةن-ي-ع-م
ماعلا لسصنقلل ةنيسشŸا تا-ح-ير-سصت-لا ¤ا
تدكا ثيح نارهو ةي’وب قباسسلا يبرغŸا
ام ردقب ،ةفدسص د-ي-لو ح-ير-سصت سسي-ل ه-نأا
كر– يتلا ةين-هذ-لا ة-لا◊ا ن-ع ن-هÈي
.رئاز÷ا هاŒ يبرغŸا لوؤوسسŸا
سسيئر تاحير-سصت-ب ا-سضيأا تلد-ت-سسا ا-م-ك

يكلاŸا بيب-ح ي-بر-غŸا باو-ن-لا سسل‹
دسض ةيبرغŸا ةلم◊اب هتاحيرسصت ةفسصاو
مئاتسشلاو ليلسضتلاب زيم-ت-ت ي-ت-لا ر-ئاز÷ا
ةربدم ةيناودع ةيسسايسسل اذيفنت Òهسشتلاو

يمرهلا لسسلسستلا ‘ ىوتسسم ى-ل-عأا ى-ل-ع
.ةيبرغŸا ةطلسسلل

م ناوشضر ^

ةمكحÃ قيق-ح-ت-لا ة-ي-سضا-ق ترد-سصأا ^
رارق د-حأ’ا ءا-سسم ة-ل-سشن-خ ة-ي’و سسيا-ق
سسب◊ا قباسسلا ةلسشنخ ةيدلب سسيئر عاديإاب
يدلبلا سسلÛاب نيوسضع عسضوو تقؤوŸا

لاومأا ديدبت ةمهتب ةيئاسضقلا ةباقرلا ت–
Òغ ةقيرطب تازاي-ت-ما ح-ن-مو ة-ي-مو-م-ع
ةلودلل كلم يسضارأا ‘ لث-م-ت-ت ة-عور-سشم
يدلبلا سسلÛا نم ءاسضعأا اهيلع ¤وتسسا

ÿة-ل-سشن fiبو-سسÚ ةيدلبلا سسي-ئر ى-ل-ع
‘ ةذفانلا تايسصخسشلا نم ددعو فقوŸا
داوم ىلع ءÓيتسس’ا ¤إا ةفاسضإ’اب ةي’ولا

ناسضمر ةفق ميعدتل ةهجوم تناك ةيئاذغ
.7102و6102 يتنسس
نم هفيقوت ” يذلا (ح .ك) ةيدلبلا سسيئر
دعب ةيلخاد-لا ةرازو ن-م رار-ق-ب ه-ب-سصن-م
يرفيف91 موي ةيدلبلل زاكن ةرايز ثادحأا

ةقيلفتوب سسي-ئر-لا ةرو-سص بح-سسو9102
سسودلاو ةيدل-ب-لا ر-ق-م ى-ل-ع ن-م كاذ-نآا

متيل ،بسضاغلا بابسشلا فرط ن-م ا-ه-ي-ل-ع
هدسض تاقيقحتلا نم ديدع حتف كلذ دعب

‘ fiةمامحوبو سسياقو سشاسشر د’وأا مكا
7 ¤إا اهيف عباتŸا اياسضقلا ددع لسصو نيأا

ةنادإ’اب ماك-حأا ه-ق-ح ‘ ترد-سص ا-يا-سضق
.تاونسس8 ¤إا اهعوم‹ لسصو سسب◊اب
قيقحتلا ديق ةديدع اياسضق لازت ’ اميف
بسصنŸا لÓغتسساو داسسفلاب قلعتت مهت نع
ة-ق-ح-ت-سسم Òغ ا-ياز-م ى-ل-ع لو--سص◊او
ةباينلا لبق نم ةي-مو-م-ع لاو-مأا د-يد-ب-تو
عباتŸا اياسضقلا عيزوت ” نيأا ،ةيمومعلا
ارظن ةلسشنخ ةي’و مكاfi فلتfl ىلع اهب

هعم قي-ق-ح-ت-لا-ب ح-م-سسي ’ نو-نا-ق-لا نأ’
Ãناك يتلا ةفسصلل ارظن ةل-سشن-خ ة-م-ك-ح

سسياق ةمكfi تراتخا يتلا ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ي
Ùلا◊ا ةيسضق ‘ هعم قيقحتلاو هتمكا

دعبو قيقحتلا ةيسضاق اهيف تردسصأا يتلاو
نهر هعسضوب ارارق مه-تŸا عا-م-سس ة-سسل-ج

لا-م--ك--ت--سسا ة--يا--غ ¤إا تقؤوŸا سسب◊ا
هل Úبئان ترج يتلا ةيسضقلا ‘ قيقحتلا
ت– ا-م-ه-ع-سضو ”و ة-لاد-ع-لا ة-قورأا ¤إا
يتلا ةيسضقلا ي-هو ة-ي-ئا-سضق-لا ة-با-قر-لا

Òيسستلا لوح روتسسŸا ا-م-ت-ح ف-سشك-ت-سس
.ةلسشنخ ةيدلب هتسشاع يذلا يثراكلا

سش .ر ^

 ةيمومع لإومأإ ديدبتو ناضضمر ةفق سصخت ةيضضق ‘
تقؤوŸا سسب◊ا قباشسلا ةلششنخ ةيدلب سسيئر عاديإا

حÎقم0052 اهيقلت بقع اضضرع هل تمدق
روتشسدلا ليدعت ءاÈخ ةن÷ لبقتشسي نوبت

ق-ط-ن-لا سسمأا يداو-لا ة-م-كfi تل-جأا ^
ةدعب Úعباتم ءاطسشن ةينامث قح ‘ مك◊اب

  .لبقŸا Úنثإ’ا ةياغ ¤إا رهسشأا ذنم حنج
ةذفان تاونسس01 سسب◊ا ةباينلا تسسمتلاو
نهر عدوŸا يوازع بويأا طسشا-ن-لا ق-ح-ب
‘ يسضاŸا يام31 ذنم تقؤوŸا سسب◊ا

رسصانع فرط نم هفيقوت دعب ¤وأا ةيسضق
سسيئر ةناهإاب حن-ج ه-ي-لإا ه-ي-جو-تو ن-مأ’ا
ةكبسش ىلع تاروسشنم عسضوو ،ة-يرو-ه-م÷ا
رارسضإ’ا اهنأاسش نم يعامتج’ا ل-سصاو-ت-لا
.ةينطولا ةحلسصŸاب
طسشانلا قحب اسضيأا ةباينلا تسسم-ت-لا ا-م-ك
تاونسس5 سسب◊ا ة-ي-نا-ث ة-ي-سضق ‘ ه-تاذ
ÚيÓم01 اهردق ةيلام ة-مار-غو ةذ-فا-ن
م-هو ءا-ط-سشن-لا ه-ئÓ-مز ة-ق-فر م-ي-ت-ن-سس
ةز-م-ح ،بي-ع-سش Êا-ج-ت--لا ةز--ي--ح--ط--ف

ميمحأا ،دين يزوف ،ددح دمحأا ،يوارحسص
ةعباتم ت“ ثيح ةسشيكب يلعو ،دهاÛا

ةحنج-ب Úع-با-ت-م ح-ن-ج-ب ء’ؤو-ه ع-ي-م-ج
ةحنجو ،نطولا ةدحوو ةمÓسسب سساسسŸا
رار-سضإ’ا ا-ه-نأا-سش ن-م تارو-سشن--م ع--سضو
سضيرحتلا ةحنجو ،ةينطو-لا ة-ح-ل-سصŸا-ب

  .حلسسŸا Òغ رهمجتلا ىلع
‘ دو-جوŸا يواز-ع بو-يأا ءا-ن-ث-ت--سسا--بو
جراخ Úعباتم ءاطسشنلا ةيقب نإاف ،نجسسلا
تقؤوŸا جارفإ’اب م-ه-تدا-ف-ت-سس’ ن-ج-سسلا

‘ اولقتعا دق اوناك ءاطسشن ة-ثÓ-ث م-ه-ن-م
اموي12 ةدŸ ةيسسائرلا تاباختن’ا ةÎف
سسيئر نم رارقب جارفإ’اب اوديفتسسي نأا لبق
ةزيحطف دي-ن-لا يزو-ف م-هو ة-يرو-ه-م÷ا
  .ةسشيكب يلعو بيعسش Êاجتلا

  ع.ي ^

ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر لبقتسسا ^
ءاÿÈا ةن÷ نع ادفو Úنث’ا سسمأا نوبت
ذاتسس’ا ةسسائرب روتسسدلا ةعجارÃ ةفلكŸا
لاغسشأا نع اسضرع هل مدق يذلا ةبارعل دمحأا
حÎقم0052 ›اوح تقلت ي-ت-لا ة-ن-ج-ل-لا

.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب هب دافا ام بسسح

سسيئر نأا ةيروهم÷ا ةسسائر نايب ‘ ءاجو
ادفو لبقتسسا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا

ة-ع-جارÃ ة--ف--ل--كŸا ءاÿÈا ة--ن÷ ن--ع
يذلا ةبارعل دمحأا ذاتسسأ’ا ةسسائرب روتسسدلا

ةيجهنŸاو ةنجللا لاغسشا نع اسضرع هل مدق
ةقلعتŸا تاحاÎق’ا ة-سسارد-ل ةد-م-ت-عŸا

.روتسسدلا ةدوسسŸ يدي-ه-م-ت-لا عور-سشŸا-ب
غلب تاحاÎق’ا ددع نأا ¤إا ردسصŸا راسشأاو

تايسصخسش نم نآ’ا ىتح تدرو0052 ›اوح
تاباقنو ةي-سسا-ي-سس باز-حأا ةدا-قو ة-ي-ن-طو
.ÊدŸا عمتÛا يلث‡و

ناوشضر م ^

  تإروضشنم عضضوو ةيروهم÷إ سسيئر ةناهإإ حنجب Úعباتم
fiلجؤوت يداولا ةمك fiءاطششن8 ةمكا

  لبقŸا Úنثإلا ةياغ ¤إا
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تأءاعد-ت-سسلأ هذ-ه بح-سس نو-ك-ي-سسو ^
ةيسضرلأ نمÈ0202متبسس ةرودب ةسصاÿأ
نأويدلأ عقومو ءايلولأ عقومو  ة-ي-م-قر-لأ
ىلع تاقباسسŸأو تاناحت-مÓ-ل ي-ن-طو-لأ
sptth :zd.ceno.meb ط--بأر--لأ
ناحتمأ زايتجأ ىلع Úلبق-م-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب
أذه نم أءدب  طسسوتŸأ مي-ل-ع-ت-لأ ةدا-ه-سش
طبأرلأ ىلعو مداقلأ Èمتبسس9 ¤أ ءاعبرلأ
sptth :zd.ceno.cabأÿسصا

ÃÎايرولاكب-لأ ةدا-ه-سش نا-ح-ت-مأ ي-ح-سش
مهتأءاعدتسسأ  بحسس م-ه-نا-ك-مإا-ب ن-يذ-لأ
71 ة-يا-غ ¤أ ل-ب-قŸأ توأأ5 نم ءأد-ت-بأ

.È 0202متبسس
،ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو ىدل ملع ام بسسحو
أوعاسضأأ نيذ-لأ Úح-سشÎم-ل-ل ق-ح-ي ه-نإا-ف
تأرا-ب-ت-خأ زا-ي-ت-جأ م--ه--تأءا--عد--ت--سسأ
مهÁدقت ةطيرسش ““ظف–»ـب Úنا-ح-ت-ملأ
نم موي رخآأ ةياغ ¤أ تأءاعدتسسلأ هذهل
.ناحتملأ
ءأرجإأ خ-يرا-ت ة-ي-بÎلأ ةرأزو تدد-ح د-قو

نم طسسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ ةدا-ه-سش نا-ح-ت-مأ
امأأ ،È 0202متبسس9 ءاعبرألأ ¤إأÚ 7نثلأ
ايرولاكبلأ ةداهسش نا-ح-ت-مأ ءأر-جإأ خ-يرا-ت
71 سسيمÿأ ¤إأ31 دحألأ نم ددح دقف
.È 0202متبسس
تأءأر-جإلأ را-طأ ‘ ةرأزو-لأ تلد-ع د-قو
سسوÒف ءابو راسشتنأ ة-ح-فا-كŸ ةذ-خ-تŸأ
ءأرجأ خيرأوت ةمانزر ،(91-ديفوك) انوروك

ايرولاكبلأو طسسوتŸأ ميل-ع-ت-لأ Êا-ح-ت-مأ
ةيسسأردلأ ةنسسلل ةيسسردŸأ ل-ط-ع-لأ أذ-كو
يسسردŸأ لوخد-لأ خ-يرا-تو9102/0202
.1202/0202 ةيسسأردلأ  ةنسسلل
نم ةياقولل ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ نمسض ”و
ةلحرم ةياه-ن نا-ح-ت-مأ ءا-غ-لإأ ،91-ديفوك
.يئأدتبلأ ميلعتلأ

ةرون ةظيفح^

ي-ن-طو-لأ دا–إÓ-ل ما-ع--لأ Úمألأ د--كأأ ^
راعسسأأ ّنأأ ،سسمأ ،يويلع دمÚ، fiحÓفلل
امدعب ةعفترم يقبت ديعلأ أذه يحاسضألأ
مغرلاب أدهو، ميتنسس ÚيÓم8 ¤أ تلسصو
ى-ل-ع  بل-ط-لأ ن-م Ìكأ سضر-ع-لأ نأ ن--م
أذه أودبكت ÚلأوŸأ نأ أÒسشم ، ةيسشاŸأ
دعب ةيلام رئاسسخ ةح-ئا÷أ بب-سسب ما-ع-لأ
،ع-ي-ب-لأ تأءا--سضفو تا--حا--سسم ق--ي--سضت
ة-ي-سشاŸأ ق-يو-سست مد-ع ¤أ ة--فا--سضإلا--ب
قيلعت دعب ÚنطأوŸأ ل-ب-ق ن-م دا-ت-عŸا-ك
معاطŸأو حأرفألأو  ز-ئا-ن÷أو سسأر-عإلأ
. اهÒغو تاميıأو
يفحسص حيرسصت ‘ ،يويلع دمfi حسضوأ و
حوأÎتسس يحاسضألأ راعسسأأ نأأ ،““رجفلأ »ـل
ددع نأأ ، افيسضم ميتنسس نويلم8وÚ 2ب
ةنراقم دي-ع-لأ أذ-ه ف-عا-سضت ي-حا-سضألأ
،ةيحسضأأ ÚيÓم8 غلبو ةيسضاŸأ ةن-سسلا-ب
ةيسشاŸأ قأوسسأأ طاسشن ف-قو-ت د-ع-ب كلذو
ترثأ يتلأ ،انوروك ةحئا-ج ي-سشف-ت بب-سسب
نطأوملل ة-ي-ئأر-سشلأ ةرد-ق-لأ ى-ل-ع أÒث-ك
ةرهاظ ليجسست ” ماعلأ أذه نأ أÒسشم،

نم موقي تاكرسش دجأوت ‘ لثمتت ةديدج
يحاسضأ ءأرسشب ÚنسسÙأ سضعب ا-ه-لÓ-خ

أوررسضت نيذلأ نم نيزوعŸأ ىلع اهعيزوتل

، ÚجاتÙأ ىلع قدسصتو ةحئا÷أ لعفب
سشعتنت ةيسشاŸأ عيب ةيلمع لعجيسس ام وهو

ةيلوب ةسصاخ ،يÈكلأ تايلولأ سضعب ‘
ةيروه-م÷أ ةلو ي-ق-ب-ي ا-م-ي-ف ، ر-ئأز÷أ

ةي-سشاŸأ ع-ي-ب ة-ي-ل-م-ع Òطأا-ت-ب Úف-ل-ك-م
Òبأدتو دعأوقب مأزتلأو دعابتلأ مأÎحأو
سسوÒفب ةباسصلأ نم ةياقولل ةيزأÎحلأ
. انوروك

ماعلأ دا–إÓ-ل ما-ع-لأ Úمألأ ن-ل-عأأ ا-م-ك
” ماعلأ أذ-ه نأأ ،Úير-ئأز÷أ ÚحÓ-ف-ل-ل
ىلع ÚلأوŸأ نم Òثكلأ د-فأو-ت ل-ي-ج-سست
نكل مهتيسشام قيوسست-ل يÈك-لأ تا-يلو-لأ
هليجسست ” ام أدع ام ،مهل سصيخرت نودب

انلعجي ا-م ة-بد-ت-نŸأ تا-يلو-لأ سضع-ب ‘
ةيسشاŸأ عيب ةيلمع ةقفأرÃ موقن دا–اك

تÙÓأ ‘ ع-ي-ب-لأ طا-ق-ن ف-ل--تÈ flع
، ةيسشاŸأ قأوسسأ قلغ دعب يرخأ نكامأو
عسضخت نأأ بجي ةيسشاŸأ قأوسسأأ نأ افيسضم
راسشتنأ يدافتل ةمراسص ةيحسص تأءأرجإل
‘ ةدايز نم هنع مجني امو ءابولأ ىودع
يئا-بو-لأ ع-سضو-لأ نأ ة-سصا-خ ،تا-با-سصلأ
قلقم حبسصأ نطولأ تايلو ن-م د-يد-ع-لا-ب
. Òطخو

  سسانيأ.م  ^

 ىصضوفلا ءاهنإل صسرادملا عيمجل ةدحوم طاصسقأاؤ تاقحتصسم ملصس عصضول اوعد
ةصصاخلأ سسرأدملأ طاـصشن يف قيقحت ناجل ءاصشنإأ نونمثي ذيمÓتلأ ءايلوأأ

ءايلوأأ تايعم÷ ةيلأرديفلأ سسيئر تنمث ^
ةيبÎلأ يترأزو رأرق ،رايخ ةليمج ذيمÓتلأ
قيق– نا÷ ءاسشنإاب ةراج-ت-لأو ة-ي-ن-طو-لأ

Ÿأ د-ي-ق-ت ىد-م ة-ب-قأرŸأ سسرأدÿة-سصا
.ايراŒو ايوبرت  طاسشنلأ ةسسرا‡ طورسشب
نأأ ،ةعأذإÓل حير-سصت  ‘ ،را-ي-خ تفا-سضأأو

تأزوا-ج-ت-ل أد-ح ع-سضت-سس نا-ج-ل-لأ هذ--ه
Òغ ن-م-ف ، ة-سصاÿأ سسرأدŸأ با-ح--سصأأ
ءايلوألأ عفدي نأأ -رايخ لوقت - لوقعŸأ

أوقحتلي ⁄ مهو مه-ئا-ن-بأأ سسرد“ قو-ق-ح
. يسضام سسرام ذنم سسرأدŸاب
ءايلوأأ تايعم÷ ةيلأرديفلأ سسيئر تبرعأأو
نأأ ‘ اهلمأأ نع، رايخ ةلي-م-ج ذ-ي-مÓ-ت-لأ
عسضوب ، ةكÎسشŸأ قيقح-ت-لأ نا÷ ي-سصو-ت
عيم÷ ةدحوم طاسسقأأو تاقحت-سسم م-ل-سس
ى--سضو--ف--لأ ءا--ه--نإل ة--سصاÿأ سسرأدŸأ
سصاÿأ طور-سشلأ Îفد ق-ي-ب-ط-ت  مأÎحأو
. مهطاسشنب

ةيرئأز÷أ ةمظنŸأ تدد-ن ،ا-ه-ب-نا-ج ن-م
Òغ تا-سسرا-مŸا-ب كل-ه-ت-سسŸأ ة-يا--م◊

ةيميلعتلأ تا-سسسسؤو-م سضع-ب-ل ة-ي-نو-نا-ق-لأ
عفد ىلع ءايلوألأ م-غر-ت ي-ت-لأو ،ة-سصاÿأ

ف-قو-ت م-غر م-ه-ئا-ن-بأأ سسرد“  قو--ق--ح
ةÈتعم ،ثلاث-لأ ل-سصف-لأ لÓ-خ ة-سسأرد-لأ
تا-ف-لŸأ ح-ن--م تا--سسسسؤوŸأ هذ--ه سضفر
اكولسس عفدلأ Úح ¤إأ ذيمÓتلل ةيسسأردلأ
د-عأو-ق  ى-ل-ع ي-ن-ب-م Òغ ا-يزأز-ف-ت--سسأ““

قيق– نا÷ ءاسشنأ دحألأ ررقتو  .““ةينوناق
و ةين-طو-لأ ة-ي-بÎلأ ي-ترأزو  Úب ة-كÎسشم
ديقتلأ ىدم ة-ب-قأر-م ل-جأأ ن-م ةرا-ج-ت-لأ
تا--سسسسؤوŸأ  طا--سشن ة--سسرا‡ طور--سشب
و ةيوبÎلأ Úتيحانلأ نم ةسصاÿأ ةيميلعتلأ
كÎسشم نايب  هب دافأأ ام بسسح ،ةيراجتلأ
نأأ ه--تأذ رد--سصŸأ ح--سضوأأو .Úترأزو--ل--ل
ءايلوأأ نم ىواكسش ةدع ا-ت-ق-ل-ت““ Úترأزو-لأ
ةسصاخ ةيميلعت تاسسسسؤوÃ  مهؤوانبأ سسردي
Òغو ةي-ف-سسع-ت تا-سسرا‡ ن-م نو-ك-ت-سشي
هذه ›وؤوسسم سضعب لبق نم ةي-جو-غأد-ي-ب
هذه نأأ ¤إأ ردسصŸأ راسشأأو .““تاسسسسؤوŸأ
عفد سضرف““ ‘ اسساسسأ لثمتت تاسسرامŸأ

يثÓثلاب ةسصاÿأ  ةسسأرد-لأ تا-ق-ح-ت-سسم
ةيسسأردلأ ةنسسلأ فقوت نم مغرلاب ثلاثلأ

أذيفن-ت ،0202 سسرا-م21 خيرات ذ-ن-م
راطأ ‘ ةذختŸأ ةيزأÎحلأ تأءأرجإÓل

.““انوروك سسوÒف راسشتنأ ةحفاكم
ةيميظنتلأو ةيعيرسشتلأ ماكحأÓل اقي-ب-ط-تو
ةيبÎلأ يعاطقل ةرطؤوŸأ لوعفŸأ ةيراسس
نايب-لأ بسسح-- رر-ق-ت د-ق-ف ،ةرا-ج-ت-لأو
ةكÎسشم قيق– نا÷ ءاسشنأ““ --كÎسشŸأ
لجأ نم Úعاطقلأ ي-سشت-ف-م ن-م نو-ك-ت-ت

ةسسرا‡ طورسشب دي-ق-ت-لأ ىد-م ة-ب-قأر-م
Úتيحانلأ نم  ةينعŸأ تاسسسسؤوŸأ طاسشن
.““ةيراجتلأو ةيوبÎلأ
نم وجرŸأ فدهلأ نأأ ردسصŸأ تأذ دكأأو

سسردمتب حامسسلأ““ وه هذه قيقحتلأ نا÷
ةهأزنو ةيفافسش نامسضو ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل  دا-ع
.““ةيراجتلأ تاسسرامŸأ
884 يسصحي ةينطولأ ةيبÎلأ عاطق نأ ركذي

ىلع ةدجأوتم ةسصاخ ةيم-ي-ل-ع-ت ة-سسسسؤو-م
ن.ح ^ . ةيلو13 ىوتسسم

:نايز نب ،يملاعلا فينصصتلا يف لخدت تأادب تاعماجلا صضعب نأا دكأا
ةيمقرلأ تاصصنملأ ربع تمت ةيقيبطتلأ لامعألأو تأرصضاحملأ نم ةئاملاب09

ثحبلأو ›اعلأ م-ي-ل-ع-ت-لأ ر-يزو د-كأأ ^
نأأ ،نا-يز ن-ب ي-قا-ب-لأ د-ب-ع ،ي-م-ل-ع-لأ
نم ةعوم‹ هجأوت ةيرئأز÷أ ةعما÷أ
ىلع حتفتلاب ةبلاطم يهو ،تايد-ح-ت-لأ

fiيعا-م-ت-جلأو يدا-سصت-قلأ ا-ه-ط-ي،
ةعجأرم ددسصب  ةرأزولأ نأأ ¤إأ أÒسشم
›اعلأ ميلعتلأ عاطقل يهيجوتلأ نوناقلأ
نم ةئاŸاب09 نأأ دكأأو ،يملعلأ ثحبلأو
لك ‘ ةيقيبطتلأ لامعألأو تأرسضاÙأ
تا--سصنŸأ Èع ت“ تا---سصسصخ---ت---لأ
.ةيمقرلأ
،سسمأ ،ه-لوز-ن ىد-ل نا-يز ن--ب ح--سضوأأو

““حابسصلأ فيسض““ جما-نر-ب ى-ل-ع ا-ف-ي-سض
يملعلأ عاطق نأأ ¤وألأ ةانقلأ هثبت يذلأ

ءابو يسشفت ةه-جأو-م دو-ه-ج ‘ م-ها-سس
تاعما÷أ قلغك ،ةيأدب-لأ ذ-ن-م ا-نورو-ك
تا-سصنŸأ Èع ن-يو-ك--ت--لأ دا--م--ت--عأو
.ةيمقرلأ
تأرسضاÙأ نم ة-ئاŸا-ب09 نإأ لا--قو
تاسصسصختلأ لك ‘ ةيقيبطتلأ لامعألأو

.ةيمقرلأ تاسصنŸأ Èع ت“
ةمهاسسم ¤إأ ةبسسانŸاب نايز نب تفلو
‘ Úثحاب-لأو تا-ع-ما÷أ ن-م د-يد-ع-لأ

لÓخ نم انوروك ءابو نم ةياقولأ دوهج
سسفنتلأو ف-سشك-لأ تأز-ي-هŒ ة-عا-ن-سص

.ةمقعŸأ دأوŸأو يعانطسصلأ
نأأ نا-يز ن--ب ىر--ي ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م

ةعوم‹ هجأوت ة-ير-ئأز÷أ تا-ع-ما÷أ
ةبلطلأ دأدعت اهمهأأ لعل ،تايدحتلأ نم
تأداهسشلأ ةيعو-نو ن-يو-ك-ت-لأ ة-ي-عو-نو
يد–و تا-ع--ما÷أ ن--م ة--حو--ن--مŸأ
.ةنمقرلأو راكتبلأو ليغسشتلأ
نأأ ىلع نايز نب دكأأ ددسصلأ أذه ‘و
ىلع ةحوتفم نو-ك-ت نأأ بج-ي ة-ع-ما÷أ
ي-عا-م-ت-جلأو يدا-سصت--قلأ ءا--سضف--لأ
فا-سصم غو--ل--ب--ل ›ود--لأ نوا--ع--ت--لأو
سضرعم ‘ اتفل ،ة-يŸا-ع-لأ تا-ع-ما÷أ

تأأدب تاع-ما÷أ سضع-ب نأأ ¤إأ ه-ث-يد-ح
‘ تمدقتو يŸاعلأ فينسصتلأ ‘ لخدت
يقيرفألأ ىو-ت-سسŸأ ى-ل-ع ف-ي-ن-سصت-لأ
.يŸاعلأو يويسسآلأو
نأأ ،نا-يز ن-ب ح-سضوأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن--م
عم اهمأربأ ” يتلأ ةينامثلأ تايقافتلأ
،ي-سضاŸأ عو-ب-سسألأ ة--عا--ن--سصلأ ةرأزو
زايتمأ باطقأأ ثأد-ح-ت-سسأ ¤إأ فد-ه-ت
زايتملأ باطقأأ نأأ ¤إأ أÒسشم ، راكتبأو
اكيناكيŸأ ي-ه تلا‹ سسم-خ ل-م-سشت
فزÿأ ة---عا---ن---سصو ة---مد----ق----تŸأ
ةينلديسصلأ ةعانسصلأو كينورتا-غ-يŸأو
.ةحÓفلأو

نأأ ¤إأ نايز نب حسضوأأ ،رخآأ ديعسص ىلع
تاعما÷أ يقاب عم قيسسنتلابو ه◊اسصم
نوناقلأ ةعجأرم ددسصب ثحبلأ زكأرمو
يذلأ ›اعلأ ميلعتلأ عاطقل يه-ي-جو-ت-لأ

عم مغانتت تÓ-يد-ع-ت ه-ب-سسح بل-ط-ت-ي
هنأل يتاسسسسؤوŸأو يداسصتقلأ رو-ط-ت-لأ

ل-ك را-ب-ت-علأ Úع--ب ذ--خأا--ب بلا--ط--م
ه-جأو-ت ي-ت--لأ ةد--يد÷أ تا--ي--ط--عŸأ
ن.ح  ^ .ةيرئأز÷أ ةعما÷أ

دغ موي نم ءادتبا اهبحصس يف طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش ينحتمم عرصشي اميف

لبقملأ توأأ5 نم ةيأدب ايرولاكبلأ تاناحتمأ تأءاعدتصسأ بحصس
طصسوتملا ميلعتلا ةداهصش ناحتما ءارجا تاءاعدتصسا بحصس نأا ،صسما ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازؤ تنلعأا

ةداهصش ناحتماب ةصصاخلا تاءاعدتصسلا بحصس يف عرصشيصس اميف ،يراجلا ةيليوج92 نم ءادتبا نوكيصس
.لبقملا تؤأا5 نم ءادتبا  ايرولاكبلا

ببصسب صسأار نييÓم8 ىلا عفترا ةيصشاملا صسؤؤؤر ددع
  رجحلا تاءارجا

ميتنصس ÚيÓم8 ¤أ تلصصو يحاصضألأ راعصسأأ :يويلع

:ةبارعوب ،لقنلا عاطق حÓصصإل لخدتلل ةيروهمجلا صسيئر اعد
““608 وجيب““ تابكرم زجح فلم يف رظنلأ

ةرأزولأ لخدت بلطتي

جمانربلا قيبطت ىدم ةبقارمل نوع659.1 صصيصصخت

ىحصضألأ ديع لÓخ ةموأدŸأ نامصضل رجات فلأأÒ 74خصست
Òخ-سست ن-ع ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو تن-ل--عأأ ^
نطولأ تايلو لما-ك Èع ر-جا-ت995.74
ديع ةÎف لÓخ ةموأدŸأ نامسض لجأأ نم
نيوم-ت-ب ح-م-سسي اÃ كرا-بŸأ ى-ح-سضلأ

تأذ دأوŸا-ب Úن-طأو-م--ل--ل م--ظ--ت--ن--م
 .تامدÿأو عسسأولأ كÓهتسسلأ

ددعلأ أذه Úب نم نأأ ةرأزولأ تحسضوأأو
328.5 كانه ،ÚبوانŸأ راجتلل ›امجإلأ
‘974.23 و زباıأ عاطق ‘ نوطسشني
رسضÿأو ةماعلأ ةي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ عا-ط-ق
تاطاسشنلأ عا-ط-ق ‘928.8 و هكأو-ف-لأو
481) ةيجا-ت-نإأ ةد-حو864 و ة-ف-ل-تıأ

هايم جاتنإأ ةدحو24 و ةنحطم242 ،ةنبلم
.(ةيندعم
ىوتسسŸأ ىلع ةبوانŸأ جمانرب بسسحبو
رجاتÒ 337.5خ-سست ” د-ق-ف ،يو-ه÷أ

طسسولل ةيوه÷أ ةيريدŸأ ىوت-سسم ى-ل-ع
ر-ئأز÷أ تا-يلو ن--م ل--ك م--سضت ي--ت--لأ

954.7 و ،سسأدرموبو ةزابيتو ة-م-سصا-ع-لأ
ةيوه÷أ ةيريدŸأ ىوتسسŸأ ىل-ع أر-جا-ت
Úعو ةديلبلأ تايلو ل-م-سشتو ،ةد-ي-ل-ب-ل-ل
و  ،وزو يزيت و ةيدŸأو ،ةريوبلأو ىلفدلأ

ىو-ت-سسم ى-ل-ع ا-بوا-ن-م أر-جا-ت066.3
قوسس ،ةبانع) ،ةبانعل ةيو-ه÷أ ة-ير-يدŸأ
و (ةŸاق ،فراطلأ ،ةد-ك-ي-ك-سس ،سسأر-هأ

ةيريدŸأ ىوت-سسم ى-ل-ع ر-جا-ت950.01
جر-بو ف-ي-ط-سس ) ف-ي--ط--سسل ة--يو--ه÷أ
،لجيجو ،ةل-ي-مو ة-ل-ي-سسم و ج-ير-ير-عو-ب
ةيريدŸأ ىوتسسم ىلع563.8 و ،(ةياجبو
نا-سسم-ل-تو نأر-هو) نأر-هو-ل ة--يو--ه÷أ
Úعو Âا-غ-ت-سسمو سسا-ب-ع-ل--ب يد--ي--سسو
ىوت-سسم ى-ل-ع076.3 و (تن-سشو-م--ي--ت
ةد-ي-ع-سس) ةد-ي-ع-سسل ة-يو-ه÷أ ة-ير-يدŸأ
تليسسمسسيتو نأزيلغو ركسسعمو فلسشلأو
ةريدŸأ ىوتسسم ىل-ع386.4 و (تراي-تو
مأو ةرك-سسبو ة-ن-تا-ب ) ة-ن-تا-ب-ل ة-يو-ه÷أ

(ةنيطنسسقو ة-سسب-تو ة-ل-سشن-خو ي-قأو-ب-لأ
رأردأأو را-سشب )را-سشب ة-ير--يد728.1Ãو
أÒخأأو  (ة-ما-ع-ن-لأو سضي-ب-لأو فود-ن-تو
ةيريدŸأ ىوتسسم ى-ل-ع أر-جا-ت341.2
ةلقرو تايلو لمسشت و ة-ل-قرو-ل ة-يو-ه÷أ
يز-ي-لأو يدأو--لأو طأو--غألأ ة--يأدر--غو
.تسسأÔ“و
ةموأدŸأ جمانرب ذيفنت ىد-م ة-ع-با-تŸو
تسصرح ،ى-ح-سضألأ د-ي-ع ما-يأا-ب سصاÿأ
ةبقأرم نوعÒ 659.1خسست ىلع ةرأزولأ

نايبلأ فيسضي ،ينطولأ بأÎلأ لماك Èع
جمانÈلأ Òطسست نأأ ¤أ أÒسشم يرأزولأ

نوناقلأ نم8 ةداŸأ ماكحأل اقيبطت ”
لدعŸأ4002 توأأ41 ‘ خرؤوŸأ31-60
41 ‘ خرؤو--Ÿأ80-40 نوناقلل م-م-تŸأو
ةسسرا‡ طورسشب قل-ع-تŸأو4002 توأأ
.ةيراجتل تاطاسشنلأ

 ج.ق ^

ةمظنŸأ سسيئر ،ة-بأر-عو-ب Úسسح د-كأأ ^
فلم حتف نأ ،سصأوÿأ Úلقانلل ةي-ن-طو-لأ

نم ““608 وجيب““ تأرايسس زجح تاي-ل-م-ع
ينطولأ نمألأو كرام÷أ ح-لا-سصم فر-ط
لخدت بلط-ت-ي ،ه-ل ل-ح دا-ج-يأو كرد-لأو
ةدعب هطابترل ¤وأأ ةجردب ¤وألأ ةرأزولأ
سضع-ب ذ-خأا-ي د--ق كلذ نأأ أÒسشم، تأرأزو
سسيئر لخدت ‘ ه-ل-مأ ن-ع أÈع-م ،تقو-لأ
يذلأ لقنلأ عا-ط-ق حÓ-سصإل ة-يرو-ه-م÷أ

ذنم لكاسشم ةدع ن-م ه-ب-سسح Êا-ع-ي لأزل
.دÓبلاب مك◊أ مامز ةباسصعلأ دأرفأأ ›وت

ـب يفتاه لاسصتأ ‘ ،ةبأرعوب Úسسح دافأأو
ةينطولأ ةمظنŸأ تايقيسسنت نأأ ،““رجفلأ““
راجتلل ماعلأ دا–لأ و Úيرئأز÷أ Úلقانلل
ينطولأ دا–لأ و Úيرئأز÷أ Úيفر◊أ و
ي-ن-طو-لأ دا–لأ و Úل-قا-ن-ل-ل ير-ئأز÷أ
ةرأزو رقÃ أوقتلأ ةرجألأ تأرايسس يقئاسسل
نم ءأرظن روسضحب اهنع Úل-ث-مÃ ل-ق-ن-لأ
، ةقاطلأ ،ةي-لاŸأ ،ةرا-ج-ت-لأ ،ة-ي-ل-خأد-لأ
جرfl دا--ج--يإل ة--لواfi ‘ ،م--جا---نŸأ
نم ““608 وجيب““ تأرايسس زجح تايلمعل

ينطولأ نمألأو كرام÷أ ح-لا-سصم فر-ط
ن-م م-غر-لأ ى-ل--ع نلأ د◊و7102 ذن-م
تأرايسس وقئاسس ةسصاخ اهباحسصأأ كÓتمأ
ةيمسسر-لأ ق-ئا-ثو-لأ ل-ك-ل، م-ه-ن-م ةر-جألأ
كلذ نم لباقŸاب مهسضرعتو اهب ةقلعتŸأ
نأأ افيسضم ،تاقرطلأ ‘ تاقياسضم ةدعل
تأرأزو-لأ ي-ل-ث‡ تم-ل-سس““ ة-ي-ق-ي-سسن-ت-لأ

اهنمسض قأروأأ ةدع هب فلم ركذلأ ةفلاسسلأ
لوح ينطولأ ىقتلŸأ بلاطمو تا-ي-سصو-ت
أذه ز-ج-ح و ر-ئأز÷ا-ب ل-ق-ن-لأ ة-ي-ع-سضو
ةنيدÃ دقع-نŸأ تا-ب-كرŸأ ن-م ف-ن-سصلأ

اهتقو ةلسسأرمو7102ةياهن سسابعلب يديسس
مدعو ىيحيوأأ دمحأأ قباسسلأ لوألأ ريزولأ
بلطŸأ ¤أ ةفاسضأ هفرط نم در يأأ يقلت
ةيليوج22لأ خ--يرا---ت---ب خرؤوŸأ Òخألأ
.““مرسصنŸأ
Úلقانلل ةينطولأ ةمظنŸأ سسيئر حسضوأأو
دودر رظ-ت-ن-ت ة-ي-ق-ي-سسن-ت-لأ““ نأأ سصأوÿأ
يذلأ ““فلŸأ لوح دÓبلاب ايلعلأ تاطلسسلأ
هتسسأردل ةÒبك تأءأرجأ““ ددسش امك بلطتي
نم هب لفكتلأو هلقثل رظنلاب هحتفل تقوو

هطابترل ¤وأأ ةجردب ¤وألأ ةرأزولأ فرط
ةيأدب ‘ اهيلأ ةراسشلأ قبسس تأرأزو ةدعب
لدعلأ ةرأزو لخدت ةي-نا-ك-مأ ع-م ،لا-قŸأ
هل◊ ةينوناق ةغيسص داجيإل اهرودب كلذك

‘ Òبكلأ هلمأأ““ نع أÈعم ،““راطلأ أذه ‘
ةيعسضو Úسسحتل ةيروهم÷أ سسيئر لخدت
ذنم طبختي ل-ق-ن-لأ عا-ط-ق نو-ك ،ل-ق-ن-لأ

ةداعإل ةيجيتأÎسسأ دامتعأ مدع-ل تأو-ن-سس
يعامتجلأ نامسضلأو ،بئأرسضلأ ‘ رظنلأ
نم ةئŸاب04 اهب يتلأ ةÒظ◊أ ديدŒو
ةد-م ن-م ة-ن--سس52 قو-ف--ت تÓ--فا◊أ
ام لكب مامتهلأ ¤أ ةفاسضإلاب اهلامعتسسأ
.““عاطقلأ مهي

ىفطصصم دي‹ ^
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يداسصتقإا

ديضسلا نأا ةيروهم÷ا ةضسائرل نايب حضضوأاو ^
رتافدب ةقلعتŸا مضسارŸا دامتعا““ ررق نوبت
تادعŸا جا-ت-نإا ة-ط-ضشنأا-ب ة-ضصاÿا طور-ضشلا
تارايضسلا عينضصتو ،ةينوÎكل’او ةيلزنمورهكلا
سصي-خر-تو ،ةد-يد÷ا تا--ب--كرŸا داÒت--ضساو

اهديدŒ ” يتلا تادعŸاو طوطÿا ةكرمج
.““ةيجاتنإ’ا تاطاضشنلا راطإا ‘

¤إا ةيروهم÷ا سسيئر راضشأا ،ددضصلا اذه ‘و
Êوناقلا راطإÓل رارقت-ضس’ا ح-ن-م ¤إا ة-جا◊ا
كلذ ىلع قافت’ا ” امك ،هدام-ت-عا ر-ظ-ت-نŸا

،““تاون-ضس ر-ضشع ن-ع ل-ق-ت ’““ ةÎف-ل ،ا-ق-با-ضس
‘ يميظنت سصن لك ةضسارد بوجو ىلع اددضشم
نأا ىلع رهضسلا عم ““يدج““ لكضشب لاÛا اذه
وأا ةيفرظ تارابتعاب ةطبترم هماكحأا نوكت ’
.ةيضصخضش حلاضصم
حلأا ،ةلمعتضسŸا عناضصŸا داÒتضسا سصوضصخبو
Òفوت ىلع سصر◊ا ةيمهأا ىلع نوبت سسيئرلا

نوكت نأا ةرورضض اهنيب نم ،تانامضضلا نم ددع
زواجتي ’أاو ة◊اضص ةا-ن-ت-قŸا جا-ت-نإ’ا تاودأا
،اهئانتقا خيرات نم تاونضس سسمخ اهلامعتضسا
زيزعتو ةفاضضŸا ةميقلا جاتنإا ‘ مهاضست نأاو

.لغضشلا بضصانم قلخ
،راطإ’ا اذه ‘ تايلمعلا لك متت نأا بجي امك
لبق نم ةيجراخو ةقبضسم ةقمعم ةضسارد دعب““

،ةفورعŸا Úمأاتلا تاكرضشو تاضساردلا بتاكم
ىرخأ’ا لودلا ةÈخ ¤إا ةجا◊ا لامهإا نود
بج-ي ي-ت-لا تا-نا-م-ضضلا اذ--كو ،ة--ضسفا--نŸا

هذهل ةرد-ضصŸا لود-لا ن-م ا-ه-ي-ل-ع لو-ضص◊ا
.نايبلا بضسح ،““عناضصŸا
،رارقلا ذاختا -نايبلا فيضضي - كلذك بجيو
جاتنإ’ا تاودأا لعج لجأا نم ،ىرخأا وأا ةقيرطب

’ ةددfi ةÎف لÓخ لزانتلل ةلباق Òغ ،هذه
.تاونضس سسمخ نع لقت
نإاف ،ةديد÷ا تابكرŸا داÒتضساب قلعتي اميفو
ينطولا ىوتضسŸا ىل-ع م-ت-ي نا بج-ي را-ضسŸا
ةكبضش لمضشيو ،Úينطو Úل-ما-ع-ت-م ل-ب-ق ن-مو
نايب دكؤوي ،عيبلا دعب ام تامدÿ ةلاعف ةينطو
نوكيضس هنأا ¤إا راضشأا يذلا ةيروهم÷ا ةضسائر
لخدت ميظنتل سصن اقح’ دامتعا مئŸÓا نم
.عاطقلا اذه ‘ بناج’ا ÚلماعتŸا
ريزو نوب-ت د-ي-ضسلا ف-ل-ك ،قا-ي-ضسلا سسف-ن ‘و
ةيكرم÷او ةيئاب÷ا تاءارجإ’ا ذاختاب ةيلاŸا

تارا--ي--ضسلا داÒت--ضسا ع--ي--ج--ضشت ل--جأا ن--م
.ةيئابرهكلا
نإاف ،ةيلزنمورهك-لا ةز-ه-جأ’ا بي-كر-ت لو-حو
07 نع لقت نأا بجي ’ ةيرابجإ’ا جامدإ’ا ةبضسن
.جاتنإÓل ¤وأ’ا ةنضسلا نم ءادتبا ةئاŸاب
نأا يغبني هنإاف ،تارايضسلا بيكرت سصوضصخب امأا
03 نع ل-ق-ي ’ جا-مدإا لد-عÃ طا-ضشن-لا أاد-ب-ي
يذلا ،ةيروهم÷ا سسيئر هدكأا امبضسح ،ةئاŸاب
عضضو ¤إا لوضصولا يه ةيئاهنلا ةياغلا نأاب ركذ
.““ةيقيقح ةيكيناكيم ةعانضصل لماضش راضسم““

ق-ل-ع-تŸا سسماÿا سصن--لا سصخ--ي ا--م--ي--فو
سسي-ئر رر-ق د-ق-ف ،ة-ي-عا-ن-ضصلا ة--لوا--نŸا--ب
عامتج’ا لÓخ هت-ضسارد ة‹ر-ب ة-يرو-ه-م÷ا
.نايبلا فيضضي ،ءارزولا سسلÛ لبقŸا

يداضصتق’ا مضسقلا ^

ةيرئاز÷ا ةيلارد-ف-نو-ك-لا سسي-ئر ا-عد ^
يماضس دمÚ، fiنطاوŸا لم-ع-لا با-برأ’
ذيفنتب عارضسإ’ا ¤إا ،Úنث’ا سسما  ،يلقع
كونبلا ىوتضسم ىلع ةموك◊ا تا-م-ي-ل-ع-ت
ÚلماعتŸا ةدئافل ة-ي-مو-م-ع-لا تارادإ’او
ةمزأ’ا هذه لÓخ امي-ضس’ ،Úيدا-ضصت-ق’ا
.ةيحضصلا
ة-عاذإ’ا جاو-مأا ى-ل-ع ،ه-ل ة-ل--خاد--م ‘و
ةدارإ’ا““ Óئاق يلقع ديضسلا حرضص ،ةينطولا
Úل-ما--ع--تŸا ة--ق--فارŸ ة--ي--ضسا--ي--ضسلا
ىلع ةدوجوم تاضسضسؤوŸا و Úيداضصتق’ا
هتعيضض يذلا تقولا نأا Òغ ىوتضسم ىلعأا
فلكي د-ق تارار-ق-لا ق-ي-ب-ط-ت ‘ ةرادإ’ا
داضصتقÓل ›اتلابو تا-ضسضسؤو-م-ل-ل Òث-ك-لا
.““ةيمومعلا ةنيزÿا و ةينطولا

ةيلاردفنوكلا سسيئر اعد ،ددضصلا اذه ‘
Úن-طاوŸا ل-م-ع-لا با-برأ’ ة--ير--ئاز÷ا
كونبلا (اقباضس تاضسضسؤوŸا ءاضسؤور ىدتنم)
““يروفلا ذيفنتلا““ ¤ا ةيمومعلا تارادإ’او
اÈتعم ،مهاوتضسم ىلع ةموك◊ا تاميلعتل
ق-ي-ب-ط-ت ل-قر-ع-ت ة-ي--طار--قوÒب--لا““ نأا
تقولا ‘ تاضسضسؤوŸا ةدئافل تاميل-ع-ت-لا
ببضسب اهنم سضعب ا-ه-ي-ف لوز-ت د-ق يذ-لا
.““ةيحضصلا ةمزأ’ا
ىلع قايضسلا اذ-ه ‘ ل-خد-تŸا ر-كذ د-قو
و ءا-ب-عأ’ا ع-فد ءا--جرإا لا--ثŸا ل--ي--ب--ضس
Òخأاتلا تامار-غ د-يد-ضست نود بئار-ضضلا
ةدŸ تاضسضسؤوŸا ةدئافل هذاختا ” يذلا
‘ ““ مرضصنŸا ليربأا نم ةيادب رهضشأا ةثÓث

عفد ¤ا و-عد-ت ة-ي-ئا-ب÷ا ةرادإ’ا نأا Úح
¤إا كلذب ايعاد ،““لير-بأا ر-ه-ضش تار-خؤو-م
نوكل ءان-ث-ت-ضس’ا ءار-جإ’ا اذ-ه ع-ي-ضسو-ت““

تاضسضسؤوŸا اميضس’ ،تا-ضسضسؤوŸا ة-ن-يز-خ
تا---ضسضسؤوŸاو تا---ضسضسؤوŸاو ةÒغ---ضصلا
.““ءابعأ’ا هذه لم– اهنكÁ ’ ةرغضصŸا

كونبلا يلقع ديضسلا اعد ،ىرخأا ةهج نم
ب Úيداضصتق’ا Úلماع-تŸا ة-ق-فار-م ¤ا
نود ““ ةضضفfl بضسنلاو تارخؤوم ديدضست““
نأ’ ““ةيمومعلا تاطلضسلا لخدت ““ راظتنا
ا-ه-تا-ضسا-ك-ع-ناو ة-ي-ح-ضصلا ة-ي-ع-ضضو--لا““
ذاختاو عيم÷ا دنŒ بلطتت ةيداضصتق’ا
.““›ا◊ا فرظلا ‘ ةيئانثتضسا تارارقلا
اهادضسأا يتلا تاميلعتلا لوح لاؤوضس نعو
لوح نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر
تاÒثأاتل ““يقيقحو لداع““ مي-ي-ق-ت داد-عا
يذلا ينطولا داضصتق’ا ى-ل-ع91-ديفوك
عم قيضسنتلاب هيف تعرضش نأا ةموكحلل قبضس
دكأا ،Úيداضصتق’او Úيعامتج’ا ءاكرضشلا
يلحتلا عيم÷ا ى-ل-ع ه-نأا ي-ل-ق-ع د-ي-ضسلا
““ةرŸا““ ة-ق-ي-ق◊ا هذ-ه لو-ح ي-عو--لا--ب
اذه ةجيتن ““دقعŸا ““ يداضصتق’ا عضضولاو
لامعأ’اب لخدتŸا داضشأا ،هي-ل-عو .ءا-بو-لا
ةيروهم÷ا سسيئر نم لك ا-ه-ب ردا-ب ي-ت-لا
ي-ه مو-ي-لا ة-ح-ل-ضصŸا““ نأ’ ة--مو--ك◊او
نود روطتي نأا دلب يأ’ نكÁ ’و ةيداضصتقا
ةدارإ’ا هذهب هونن اننإاف هيلعو يوق داضصتقا
ذاقنإ’ ةيمومعلا تا-ط-ل-ضسل-ل ة-ي-ق-ي-ق◊ا
ة-عا-ج-ضش تاءار-جا ذا-خ-تاو دا-ضصت--ق’ا
.““يحضصلا عضضولا عم فيكتت ةلجاعو
تاذ ىري ،تاضساكعن’ا مييقت سصوضصخبو
اهب مايقلا بجي ““ةقباضس ““ اهنأا لوؤوضسŸا

بعضصلا نم““ هنأا افيضضم  ،““ةعجان““ ةفضص
ةرورضض ““ ةم-ث ن-م و ما-قرأا ءا-ط-عا ““اد-ج

ةموك◊ا هترضشاب يذلا يرواضشتلا ل-م-ع-لا
““Úيداضصتق’او Úيعامتج’ا ءاكرضشلا عم
.عضضولا لوح ةليضصح دادعإ’
ع-ضضو--لا نأا ¤إا دد--ضصلا اذ--ه ‘ را--ضشأاو
‘ عضضولل هباضشم ير-ئاز÷ا يدا-ضصت-ق’ا
انوروك سسوÒف ءابو ببضسب هرضسأاب ⁄اعلا
ةنضسب ر‰““ اننأ’ ة-ضصا-خ ة-ف-ضص ه-ل ن-ك-لو

اًبيرقت يهو9102 ماع دعب ةيناث ة-ب-ع-ضص
ىلع ظاف◊ا عم ومن-لا ثي-ح ن-م ءا-ضضي-ب
يدا-ضصت-ق’ا طا-ضشن-لا ن--م ى--ندأ’ا د◊ا

كلذ ‘ دÓبلل يضسا-ي-ضسلا ع-ضضو-لا بب-ضسب
رطÿا سسوقان قد دقف ه-ي-ل-عو .““تقو-لا

ةحايضسلا لث-م ،ة-ن-ي-ع-م تا-عا-ط-ق ى-ل-ع
مقر نم %08 تدقف اهنأا ادكؤوم ،ءانبلاو
فقوت نع مجانلا عضضولا و-هو م-ه-لا-م-عأا
دود◊ا قÓغإاو لوأÓل ةبضسنلاب عيراضشŸا
.Êاثلا سصخي اميف ةيحضصلا ةمزأ’ا ببضسب
هذه ةقفارم ىلع قايضسلا اذه ‘ ددضشو
ىلع ظاف◊ا““ لجأا نم اهÒغو تاعاطقلا
نم ىندأ’ا د-ح-ل-ل يدا-ضصت-ق’ا طا-ضشن-لا
فئاظولا ىلع ةظفاÙاو لاومأ’ا سسوؤور
ةيئارضشلا ةردقلا ىلع ةظفاÙا لجأا نم
.““ينطولا داضصتق’ا و‰ ةرطاق يه يتلا

ىلع دمتعي يداسصتقلا سشاعتنلا
91-ديفوكل حاقل داجيإا يف لمألا

يلقع ديضسلا لاق ،تاعقوتلاب قلعتي اميف
دعب ام ةÎف ‘ Òكفتلا نآ’ا ذنم انيلع““
فقوت رهضش ناف ءاÈخلل اًقفو هنأ’ ةمزأ’ا
سشاعتن’ا دعب لمعلا نم رهضشأا ةتضس لداعي
ضضيأا دمتعت““ اهنأا اف-ي-ضضم ،““يدا-ضصت-ق’ا اً

.““91-ديفوكل حاقل داجيإا ‘ لمأ’ا ىلع
ةيرئاز÷ا تاكرضشلا ةردقب قلعتي ا-م-ي-فو

راضشأا ،ةيحضصلا ةمزأ’ا جئات-ن ل-م– ى-ل-ع
ةعبرأاب ةدماضص تلاز’ تاكرضشلا““ نأا ¤إا
اذه نكل ةضصاÿا اهلاومأا نم رهضشأا (4)
ةبضسنلاب ةضصاخ ،اهلم– نكÁ ’ ةيعضضولا
.ةطضسوتŸاو ةÒغضصلا تاكرضشلل
قود--ن--ضص ¤إا ه--قر--ط--ت سضر--ع---م ‘و
ةيلاŸا ريزو هنع نلعأا يذلا تاضضيوعتلا
ةطضسوتŸاو ةÒغضصلا تاضسضسؤوŸا ةدئا-ف-ل
سسي--ئر بحر ،ةر--غ--ضصŸا تا--كر---ضشلاو
نأا ¤إا ًاÒضشم ،ةردابŸا هذهب ةيلاردفنوكلا

تاكرضشلا نم ةئف سصخ-ي قود-ن-ضصلا اذ-ه
ذإا ةيعامج ةهجاوم عضضولا بلطتي““ اميف
ةموكح ،اهيف مهاضسي نأا عيم÷ا ىلع بجي
““Úيداضصتقا Úلعافو Úيعامتجا ءاكرضشو

سشاعتنا ¤إا ةجا-ح-ب Úل-غ-ضشŸا را-ب-ك نأ’
ديضسلا اعد ،كلذ ¤إا ةفاضضإ’اب .يداضصتقا

›ا◊ا عضضولا نم ةداف-ت-ضس’ا ¤إا ي-ل-ق-ع
نم جورخلل““ ةيداضصتقا تاحÓضصإا لاخدإاو

يطفنلا عيرلا ىلع مئاق يداضصتقا جذو‰
د-لو-ت ي-ت-لا را-م-ث-ت-ضس’ا تا--ضضيو--ف--تو
باهذلاو ةنيعم تاعاط-ق ‘ تارا-ك-ت-حا
ةضسفانŸا ىلع مئاق يداضصتقا جذو‰ وحن
هذه ىل-ع بج-ي ه-نا فا-ضضأاو .““ة-لدا-ع-لا
ةداعتضسا لوح رو-ح-م-ت-ت نا تا-حÓ-ضصإ’ا
حÓضصإاو Úل-ما-ع-تŸاو ةرادإ’ا Úب ة-ق-ث-لا
ة-ن-م-قر-لاو ›اŸاو ‘ر-ضصŸا ما-ظ--ن--لا
ر-ضضت ي--ت--لا ة--ي--طار--قوÒب--لا ËرŒو
لامعأ’ا خانم Úضس–و ينطولا داضصتق’اب

و ةرضشابŸا ةيبنجأ’ا تارامثتضس’ا بذ÷
يمضسرلا Òغ عاطقلا نم لاومأ’ا ليو–

.ةيفرضصŸا رئاودلا ¤إا
نأاب““ دÓبلل حمضسن ى-ت-ح ،لا-ق ا-م-ك كلذو
حبضصي يذلاو ““ًاماه ًايداضصتقا Óًعاف نوكت
ةيداضصتق’ا ةضسفانŸا راطإا ‘ ““ًايرورضض““
Úل--عا--ف--لا نأا د--كأا ا--م--ك ،لود---لا Úب
نم ““Òثكلا““ عم نومغانت-م Úيدا-ضصت-ق’ا
ةقيثو ‘ اهÁدقت نووني يتلا تاحÎقŸا
.ةمداقلا ةيثÓثلا لÓخ ةموكحلل ةدحاو

إا.ق ^

تاميلعتلا قيبطت لقرعت ةيطارقوÒبلا““ نإا لاق
:يلقع ،تاسسسسؤوŸا ةدئافل

تاميلعتل يروفلا ذيفنتلا ةرورضض
تاضسضسؤوŸا ةدئافل ةموك◊ا

‘رضصŸا ماظنلا حÓضصإاو ÚلماعتŸاو ةرادإ’ا Úب ةقثلا ةداعتضسا بجي^
ةيطارقوÒبلا ËرŒو ةنمقرلاو ›اŸاو

  مهلامعأا مقر نم%08 تدقف  ءانبلاو ةحايضسلا تاعاطق  ^

،لبقملا عامتجلا ةيعانسصلا ةلوانملل سسماخلا طورسشلا رتفد ةجمرب عم
 :ءارزولا سسلجم يف ررقي ةيروهمجلا سسيئر

ةزهجأ’او تارايضسلا ةعانضص طورضش رتافد دامتعا
ةينوÎكل’او ةيلزنمورهكلا

ةيئابرهكلا تارايضسلا داÒتضسا عيجضشت لجأا نم ةيكرم÷او ةيئاب÷ا تاءارجإ’ا ذاختا ^
طورضشب تاونضس5 نم لقأ’ ةلمعتضسŸا عناضصŸا داÒتضسا  ^

ةئاŸاب07 نع لقت ’ ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا بيكرت ‘ ةيرابجإ’ا جامدإ’ا ةبضسن ^
ةيئابرهكلا تارايضسلا داÒتضسا عيجضشتل ةيكرمجو ةيئابج تاءارجإا ذاختا  ^

مسسارŸا ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ،دحألا سسمأا لوأا هسسأارت يذلا ،ءارزولا سسل‹ دمتعا
ةيلزنمورهكلا ةزهجلا جاتناو اهداÒتسساو تارايسسلا ةعانسص سصخت طور-سش ر-تا-فد ة-ع-برأا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا

قلعتŸاو سسماÿا طورسشلا Îفد ة‹رب ت“ امنيب ،ةددÛا جاتنلا تادعم داÒتسساو ةينوÎكللاو
.لبقŸا عامتجلا لÓخ ةيعانسصلا ةلوانŸاب

انوروك ةحئاج راسشتنا ءارج زويتÒف ةسصنم Èع مداقلا Èمتبسس61و51 يموي مظني
 رئاز÷اب تامولعŸا ايجولونكت يينهŸ عمÈ Œكأ’ ةيضضاÎفا ةعبط

تاكرضشلا ىلع ةيحضصلا ةمزأ’ا تاضساكعنا ششقاني يمقرلا لامع’ا ىقتلم ^
مايا ىقتلم  ةنضسلا هذه رئاز÷ا نضضت– ^

ةلحب ةثلاثلا اهتعبط ‘ ةيمقرلا لامع’ا
Èمتبضس61 و51 يموي نيديدج موه-ف-مو
يتلا ةنهارلا عاضضوأ’ا ا-ه-ت-ضضر-ف ل-ب-قŸا
.دÓبلا اهضشيعت
ةه÷ا ن-م ““ر-ج-ف-لا““ ه-ت-م-ل-ع ا-م بضسحو
مايأ’ا ىقتلم مي-ظ-ن-ت م-ت-ي-ضسف ة-م-ظ-نŸا
اذه ةيضضاÎفا ةخضسنب لامعأÓل ةي-م-قر-لا
‘ انورو-ك ة-ح-ئا-ج را-ضشت-نا ءار-ج ما-ع-لا
ةنمقرلا““  راعضش لمحتضس يتلاو  ،رئاز÷ا

اثدح نوكيضس يذلا و ““Òغتم ⁄اع بلق ‘
يينهمو رارقلا عانضصل اضصضصfl ايئانثتضسإا

.تامولعŸا ايجولونكت لا‹
ا-نورو-ك سسوÒف را-ضشت--نا قا--ي--ضس ي--ف--ف
تاداضشرإا عابتا ىل-ع ا-ضصر-حو د-ج-ت-ضسŸا
،يعامتج’ا دعابتلا-ب ة-ضصاÿا ة-مÓ-ضسلا

ةكبضش Èع ةثلاثلا ةخضسنلا مي-ظ-ن-ت م-ت-ي-ضس
.È 0202متبضس61و51 يموي تنÎن’ا
تازي‡ سسفن ة-ع-ب-ط-لا هذ-ه ل-م-ح-ت-ضسو
سضراعم ،تاودن نم ،ةيعقاولا تار“ؤوŸا
.ايضضاÎفا اهلك مظَنُت ،لمع تاعا-م-ت-جاو
ةيلاثم ةضصرف Èتعي هتاذ دح ‘ ىقتلŸاف
تاكرضشلل ةيمقرلا تا-ضسرا-مŸا م-ي-ي-ق-ت-ل
انوروك ءابو ي-ضشف-ت قا-ي-ضس ‘ ة-ير-ئاز÷ا
طئاضسو-ل-ل ءو-ج-ل-لا سضر-ف هرود-ب يذ-لاو
.ليدب لحك ةيكذلا ةيمقرلا

لمع تاضشروو تار“ؤوم ة‹رب ت“ دقف
ة÷ا-ع-م ا-ه-لÓ-خ ن-م م-ت-ي ،ة--ي--ضضاÎفا
تا-كر-ضشلا ا-ه-ه-جاو-ت ي--ت--لا ل--كا--ضشŸا
،ة-ي-ح-ضصلا ة-مزأ’ا قا-ي-ضس ‘ ة-ير--ئاز÷ا

Ãخ ةكراضشÈءا fiيلÚ يلودوÚ Ùةلوا
ةرداق لولح Ëدقتو ،نهارلا عضضولا مييقت

ثيد–و ،ة-كر-ضشلا ة-م-ظ-نأا د-يدŒ ى-ل-ع
سسيل ،اهئاكرضشو اهيفظوم هاŒ اهتاضسرا‡

ةيحضصلا ةمزأ’ا تاعبت ىلع بلغتلل طقف
ةضصر-ف-ك ن-ك-لو ،بير-ق-لا ل-ب-ق-ت-ضسŸا ‘
اقفو ةيمقر-لا ة-م-ظ-نأ’ا ة-ل-ك-ي-ه ةدا-عإ’
.ةيلبقتضسŸا تابلطتملل
تاكرضش ءاضسؤورل تÓخادم مد-ق-ت-ضس ا-م-ك

لضضفأا زاربإ’ ،ةيباجيإ’ا مهبراجتب اوزي“
ةهجاوم ‘ اهعابتا Úعتي يتلا تاضسرامŸا
.تامزأ’ا
دع-ت ،ة-ي-نوÎك-لإ’ا تاود-ن-لا ¤إا ة-فا-ضضإا
اهتخضسن ‘ ، لا-م-عأÓ-ل ة-ي-م-قر-لا ما-يأ’ا
يضصضصختŸ ءاق-ت-لا ة-ط-ق-ن ،ة-ي-ضضاÎف’ا
نم رارقلا عانضصو تامولعŸا تايجولونكت

Òفوتو ةيئانث لمع تÓباقم ميظنت لÓخ
فدهب ،ةكراضشŸا تاكرضشلل سضر-ع حا-ن-ج

،اهراعضش ،ة-يرا-ج-ت-لا ا-ه-تا-مد-خ Ëد-ق-ت
ليلد ،تاروضشن-م) ا-ه-ب ة-ضصاÿا ق-ئا-ثو-لا

(...ةيجيور-ت تا-هو-يد-ي-ف ،ا-ه-تا-ج-ت-ن-م
لثم ‘ ىنضستي .خلإا ،لا-ضصت’ا تا-مو-ل-ع-م
ةيضضاÎف’ا ةيداضصتق’ا تاي-لا-ع-ف-لا هذ-ه
ةقلعتŸا تايئاضصح’ا ةعبات-م Úضضرا-ع-ل-ل
مهتل-ضسار-م م-ه-ن-كÁ ن-يذ-لا تارا-يز-لا-ب
.ةينآاو ةنمآا ةقيرطب
ة-ي-ضضاÎفا ة-برŒ  ى-ق-ت-لŸا اذ-ه د--ع--ي

ر--ئاز÷ا ‘ ة--قو--ب--ضسم Òغو ة--ير--ضصح
يتلاو ““زويتÒف ““ ةيلfi ةضصنم لامعتضساب
سضراعم ةدع ميظنت ىلع ا-ه-ترد-ق تت-ب-ثأا
.ةماه ةيضضاÎفا

نم ديزŸا ى-ل-ع عÓ-ط’او ل-ي-ج-ضست-ل-ل
:›اتلا طبارلا حفضصت ىجري تامولعŸا
-ssenisub-latigid.www

moc.syad
ءاقل وه لامعأÓل ةيمقرلا مايأ’ا Òكذتلل
لا‹ ‘ Úيداضصتقا Úلماعتم مضضي ينهم
قلخ ¤ا فدهي .تامو-ل-عŸاو ت’ا-ضصت’ا

‘ ةنمقرلا يضصتÚ flب ةرضشا-ب-م ة-قÓ-ع
ثحبو رامثتضس’ا ريوطت سضر-غ-ب ر-ئاز÷ا

.نواعتلل سصرف
لا‹ ‘ ءاÈخلل ةضصرفلا هذ-ه ح-م-ضست-ضس
‘ ةنهارلا اياضضقلا لوح لدابتلاب ةنمقرلا
لوحتلا مييقتو تامو-ل-عŸا ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت
اذه لÓ-خ م-ت-ي .م-ه-تا-ضسضسؤوŸ ي-م-قر-لا
Úب ة-ي-ئا-ن-ث تÓ-با-ق-م م-ي-ظ-ن--ت ثد◊ا
.مهتاجايتح’ اًقفو ÚكراضشŸا
005 ن-م Ìكأا8102 ةعب-ط ‘  ع-م-ج د-قو
رارقلا عانضص نم053 كلذ ‘ اÃ كراضشم

،ةنمقرلاو تامولعŸا ايجولونكت لا‹ ‘
،مهتاجتنم سضرعل لول◊ا يدوزم نم71 و
.ةيئانث لمع ةلباقم004 ميظنت ” امك

وهف زو-ي-تÒف ي-ضضاÎف’ا سضر-عŸا ا-ما
سسفنب موقت ةينوÎك-لا ة-ضصن-م ن-ع ةرا-ب-ع
Òفوت لÓخ ن-م ي-ع-قاو-لا سضر-عŸا ءادأا
راوزلا نم لك-ل لدا-ب-ت-ل-ل ة-م-ئÓ-م ة-ئ-ي-ب
.Úضضراعلاو
زو-ي-تÒف ي-ضضاÎف’ا نو-لا--ضصلا ح--م--ضسي
نود ÚلهؤوŸا راوزلا ¤إا ةرضشابم لوضصولاب
نِكَمُي امك .ةيكيتضسجول وأا ةيفارغج دويق
ةحاضسم ىلع ذاو-ح-ت-ضس’ا ن-م Úضضرا-ع-لا

سصخي اميف امأا .Úعم سسايق نود سضرع
ةدو÷ا ةيلاع تامولعم مدقتضسف تانايبلا
سضراعŸاب ةنراقم لقأا دراومو في-لا-ك-ت-ب
.ةيقيق◊ا

^ Ÿيو’زرح ءاي
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تاقرفتم

‘ ،ةني-ط-ن-سسق ة-ي’و ،سسمأا لوأا،تدروأاو ^
«كوبسسيف» عقوÃ اهتحفسص ىلع هترسشن رارق
عا-سضخإا--ب نو--مَز--ل--م ÚبرŸا نأا سسمأا لوأا
ءا-ب-طأ’ا فر-ط ن-م ة-ب-قار-م-ل-ل ة-ي--سشاŸا
طاقنلا ىوتسسم ىلع نيرخسسŸا ةر-طا-ي-ب-لا
ةيبعسشلا سسلاÛا ءاسسؤور نأا امك ،ةينعŸا
لئاسسولا لك Òفوت-ب نو-ب-لا-ط-م ة-يد-ل-ب-لا
ةمئŸÓا فور-ظ-لا ة-ئ-ي-ه-ت ع-م ة-مزÓ-لا

مهماهم ةيدأاتل ةيرطيبلا حلاسصŸا ناوعأ’
عيب اتاب اعنم عنÁ اميف ،هجو نسسحأا ىلع
ل-كو ةددÙا طا-ق-ن-لا جرا--خ ي--سشاوŸا

flتابوقعلل سضرعت-ي رار-ق-لا اذ-ه-ل ف-لا
 .انوناق اهيلع سصوسصنŸا
تايدلب ىلع ةعزوم عيب ةطقن253 تدّدحو

Úع ةيدلبب  اه-ن-م64 ـل سصخرو ة-ي’و-لا
ةطقن82و سسيداب نب ةيد-ل-ب-ب92و ديب-ع
د’وأا ‘ ة-ط-ق--ن16و بورÿا ة-يد-ل-ب-ب
Úع ةيدلبب طاقنلا ددع غلب اميف ،نومحر
ةيد-ل-ب ‘15 تد-م--ت--عاو ،51 ةرا-م-سس
اهب تددحف دايز نبا ةيدلب امأا ،ةنيطنسسق
،ويرجوب دوعسسم ةيدلب ‘31و ،ةطقن62
ىلع31 ¤إا ةفاسضإا ،نايزوب ةماح ‘81و
ينب ةيدلب-ب25 و فسسو-ي دو-غ-يز ىو-ت-سسم
.ناديمح

Úيو-سضو-ف-لا ة-عا-ب-لا  لازا-م  كلذ ¤إا
Áىلع مايأا ذنم عيبلا تايلمع نوسسرا
ى-ل-عو ،ة-سصخر-م Òغ طا-ق-ن ىو-ت-سسم
لءاسضت ددعلا نأا ولو تاقرطلا فاوح
لعج ام، يرا÷ا عوب-سسأ’ا ة-ياد-ب ذ-ن-م
نم ةرسشابم ءارسشلا نولسضفي نونطاوŸا

فا--يرأ’ا ‘ ن---يد---جاو---تŸا ÚبرŸا
يدي-سس لا-ب-ج ىو-ت-سسم ى-ل-ع ة-سصا-خ،
Òغ ةي’ولا لامسش دمfi د’وأاو سسيرد
قطانÃو ناديمح ينب ةيدلب نع ديعب

يداو نم برقلاب ةليم ةي’و دودح ىلع
، ةيقرسشلا تايدلبل-ل ة-ب-سسن-لا-ب نا-ق-سس
ىلع دايز نباو ويرجوب دوعسسم لابجبو

. ةليم ةي’و دودح
ةنراقم راع-سسأ’ا تنأا نو-ن-طاو-م دا-فأاو
Úعجرم، ةلوقعم دعت ةيسضاŸا ةنسسلاب
ءارسشلا نع Òثكلا فوزع ¤إا كلذ ببسس
نيذللا نيÒخأ’ا Úمويلا ¤إا راظتن’او
نم Òثكلا كانه نأا امك، ديعلا  ناقبسسي
ر-ظ-ن-لا-ب ا-ي-ئا-ه-ن ءار-سشلا مد-ع ل-سضف

Ÿءابو رارمتسسا ة-ج-ي-ت-ن ة-ي-لا-م بعا-ت
. لمعلا نع Òثكلا فقوتو انوروك

سس ديزي ^

ةدحو ، سسمأا لوأا ءاسسم، تلخدت ^
‘ ةكولمات ةيندŸا ةيامحلل عاطقلا

رورم ثداح لج’ ،د72 اسس81 دودح
عون نم Úترايسس Úب رسشابم مادطسصا

ةباسصإا ثدا◊ا فلخ ،4 ويلك و فلوق
اوفعسسا ، ركذ سسنج نم سصاخسشا3

ناو-ع’ا ف ر-ط ن--م نا--كŸا Úع ‘

¤إا فا--ع--سس’ا ةرا--ي--سسب او--ل--ق---نو
ةيراو÷ا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا
ةيحسضلاو ،ةمدسص ةلاح ‘ ة-كو-ل-ما-ت
لبق لقن تاو-ن-سس01 لفط ةع-بار-لا
ى-ل-ع حر-ج-ب بي-سصأا ثي-ح لو-سصو-لا

.سسأارلا ىوتسسم
سس ي ^

ةŸاق ‘ ةكولماتب Úترايصس مادطصصا ‘ ىحرج3

تاطلسسلا تاريذ– مغر نوطسشني اولازام Úيعرسش Òغ ةعاب

ةنيطنصسقب يصشاوŸا عيبل““ةيماظن““ ةطقن253 ديد–
اطورسش ةعسضاو ،21 ـلا اهتايدلب فلتخÃ يسشاوŸا عيبل ةيماظن ةطقن253 ةنيطنسسق ةيلو حلاسصم تدّدح

اعبت كلذ و91 ديفوك ءابو يسشفت ‘ ببسستلا نود يحاسضألا عيب تايلمع حا‚إا لجأا نم ةدّدسشم ةيئاقو
.ةبقارŸا تايلمع ديدسشت عم يزاÎحإلا ططخملل

سسلÛا  يرا÷ا عوبسسأ’ا ةيادب ذخّتا ^
ة-ي’و-ب د-ي-ب-ع Úع-ل يد-ل-ب-لا ي-ب-ع--سشلا

ق-ئاد◊ا ق-ل-غ-ب ارار--ق ،ة--ن--ي--ط--ن--سسق
’ابقإا فرعت يتلا ةيمومعلا تاحاسسŸاو
راطإا ‘ اذهو ،ÚنطاوŸا فرط نم اÒبك
انوروك ءا-بو را-سشت-نا ن-م د◊او ة-يا-قو-لا
.دجتسسŸا
” رارقلا نأا ةيدلبلا سسيئر بئان حسضوأاو
فثكŸا دجاوت-لا ة-ي-ف-ل-خ ى-ل-ع هذا-خ-تا

مدع ¤إا ةفاسضإا ،Úتقيدح ‘ Úنطاوملل
تامامكلا عسضوب ،ةياقولا طورسشب ديقتلا
رمأ’ا قلعتيو ،يعامتج’ا دعا-ب-ت-لا اذ-كو
ة-ن-يدŸا ط-سسو-ب ة-ع-قاو-لا ة-ق--يد◊ا--ب
امأا ،«ةيمراد÷ا نانج» مسساب ةفورعŸاو
ةدوجوŸا ءارسضÿا ةحاسسŸا يهف ةيناثلا

دجسسŸ ةيذاÙا نا-ت-سسب-لا ة-ق-ط-ن-م ‘
.Êامح دمحأا خيسشلا

سس ي ^

نأا ةبان-ع ة-ي’و ن-مأا ح-لا-سصم تدا-فأا  ^
رفسسأا ،ةعا-سس84 لÓخ اه-ناو-عأا طا-سشن

81 عسضو ع-م ا-سصخ-سش371 فيقوت ى-ل-ع
ر-سشÙا ‘ ة-يرا-ن ة--جارد31و ةبكر-م
Òبادتلاو تارار-ق-لا ة-ف-لاı ،يد-ل-ب-لا
.انوروك ءابو ةهباÛ ةذختŸا ةيزاÎح’ا
ءادتراب اومزتلي ⁄ اسصخسشË 44رغت ّ” و
ام ،ةÎفلا سسف-ن لÓ-خ كلذو ،ة-ما-م-ك-لا
ة’ا-ب-م’و نوا--ه--ت--لا سشما--ه سسك--ع--ي
ءابو تا-با-سصإا عا-ف-ترا ز-ع ‘ Úن-طاوŸا
.ةباسصإا624 ايمسسر غلب يذلا انوروك

نأا ،ةرا--سشإ’ا ردŒ قا--ي---سسلا اذ---ه ‘ و
تا-ط-ل-سسلا ق-فار-ت ة-ي-ن-مأ’ا ح--لا--سصŸا
قلغ تارارق ذيفنت تايل-م-ع ‘ ة-ي-لÙا
بعŸÓا و ة--يرا--ج--ت--لا تا---حا---سسŸا
ماÎحا Òبادت ةفاك ذاختا عم ،ةيراو÷ا

فلتfl قلغ قيرط ن-ع ر-ج◊ا تا-عا-سس
يتيد-ل-ب Èع ا-سصو-سصخ ىÈك-لا ءا-ي-حأ’ا

ارؤوب ناÈتعت ناتللاو Êوبلا و طسسو ةبانع
تاباسصإ’ا دادعأا عفر ‘ اتمهاسس ةيئابو

عوبسسأا لÓخ ه-نأا م-ل-ع-لا ع-م  ،ة-ي’و-لا ‘
نم Ìكأا فيقوت ” د-ق نا-ك ط-ق-ف د-حاو

و ةياقولا ميلاع-ت-ل ف-لاfl ن-طاو-م004
  .›زنŸا رج◊ا تاعاسس
تناك ،ةبانع ‘ ةينمأ’ا تاطلسسلا نا ركذي
نم Ìكأاف Ìكأا اهناوعأا دجاوت تززع دق
فلتخÃ مازتل’ا ‘ ةمارسصلا سضرف لجأا
تÓمح ن-سش ع-م ،ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا
اينا‹ تامامكلا ف’ا عيزو-ت و ة-يو-عو-ت

عيجسشتلا وحن ةوطخ ‘ ÚنطاوŸا ىلع
ةمزأ’ا هذه نم جور-خ-ل-ل ماز-ت-ل’ا ى-ل-ع
 .ةئراطلا ةيحسصلا

  ع ةبيهو ^

ةي’وب ديÈلا بتا-ك-م ف-ل-تfl تفر-ع ^
لكسشت دعب اÒبك امحازت ، سسمأا ةنيطنسسقب

¤وأ’ا تاعاسسلا نم  ةيادب ةليوط Òباوط
ل-ئا-سسو  ى-ندأا ماÎحا نود ة-ح-ي--ب--سصل--ل
.ةياقولا
رارغ ىلع ىÈكلا ندŸاب ماحدز’ا Ìكيو
Úعو نايزوب ةماحو بورÿاو ةني-ط-ن-سسق
غلبم بحسس بعسصلا نم ثيح ، ةرامسسلا

ةلاحو ة-ل-يو-ط-لا Òباو-ط-لا ل-ظ ‘ ›ا-م
. ماحدز’او ىسضوفلا
’إا ، رومأ’ا ميظنتل نمأا لاجر دجاوت مغرو
Úب ر-خأ’ Úح ن-م ثد– تا-سشوا-ن--م نا

ما-مأا سسما لوأا ثد-ح ا--م--ك، Úن--طاوŸا
، ةنيطنسسق ةنيدم بلاقب يزكرŸا ديÈلا
كارعلا دح تلسصو تاسشوانم تلجسس نيا
. سصاخسشأا Úب
ثيح، اديقعت Ìكأا عسضولا يلجنم يلعبو
بل-ع Úن--طاوŸا ن--م Òث--ك--لا سشÎف--ي
زكارم مامأا تيبي نم كا-ن-هو، نو-ترا-ك-لا
رفظلا نم حابسصلا ‘ نكمت-ي ى-ت-ح د-ير-ب
ءي-سست ةر-ها-ظ ي--هو، ه--لاو--مأا بح--سسب

Ÿلا ح-لا-سصÈلظ ‘ ةسصاخ، د-ل-ب-ل-لو د-ي
. انوروك ءابول Òبكلا راسشتن’ا

سس ي ^

نونطاومو يزكرŸا ديÈلا مامأا Òبك محازت
يلجنم يلعزكرم مامأا نوتيبي

ةÒخألا ةعاسس84 للخ

  ةبانع ‘ ةياقولا Òبادتل ةفلا371flليجصست

عاطقلا ةدحو مويلا سسفن ‘ تلخدت ^
دودح ‘ ةكولمات ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
ينطولا قيرط-لا-ب د42 ا-سس41 ةعا-سسلا
ةيد-ل-ب باÎلا Úع ل-خد-م201 م-قر
Òط-خ رور-م ثدا-ح ل-جأ’ ة-كو-ل-ما--ت
نم ةرايسس بÓقناو فارحنا ‘ لثمتي
ةباسصا ثدا◊ا فلخ ،702 وجيب عون

سضو◊ا ‘ م’او حور--ج--ب ق---ئا---سسلا
ىقلت ، ةنسس83 ركذ سسنج نم فتكلاو
ةيام◊ا ناوعا فرط نم تا-فا-ع-سس’ا
¤ا ةعرسسلا حانج ىلع لقنو ةيندŸا
ةيراو÷ا ةحسصلل ةيمومع-لا ة-سسسسؤوŸا
.ةكولمات

سس ي ^

باÎلا Úع لخدÃ ةرايصس فارحناو..

ديبع Úعب ءابولا راصشتنا نم دحلل ةيمومع قئادح قلغب رارق

 ديÈلا زكارÃ ثلاثلا عوبسسألل ةيلاŸا ةلويّسسلا بايغ ‘
 لّخدتلا ىلع ›اولا رابجإل يصسيئرلا قيرطلا نوعطقي نازيلغ اونطاوم

نئابز نم تائŸا ،سسمأا حابسص ،مدقأا ^
ةئف نم مهبلغا نازيلغ-ب ر-ئاز÷ا د-ير-ب
عراسشلا قيرط عطق ىلع ن-يد-عا-ق-تŸا
نيددنم ة-ي’و-لا ة-م-سصا-ع-ل ي-سسي-ئر-لا
تمقافت يتلاو ةيلاŸا ةلويسسلا مادعناب

روسضح Úبلاطم ، عيباسس’ا هذه لÓخ
مجح ىلع فوقولاو ةيئ’ولا تاطلسسلا
بتاكŸا اوداترم اهسشيعي يتلا ةاناعŸا
مغرو هنم يسسيئرلا ا-م-ي-سس’ ة-يد-يÈلا
ةبتع تغلب يتلا ةعفترŸا ةرار◊ا ةجرد
ةا-نا-عŸا م-ج-ح ’ا ة-يو-ئ-م ة-جرد54
عيباسسا ةدع ذنم اهنوسشيعي يتلا ةيمويلا

نع نوÈعي مهتلعجو م-ه-ب-سضغ تر-ج-ف
يتلا ةيثراكلا عا-سضو’ا ن-م م-ه-ط-خ-سس
،ءابو ،يسشفت ة-مزا ز-ع ‘ ا-ه-نو-سشي-ع-ي
قيرطلا عط-ق-ب91- د-ي-فو-ك ا-نورو-ك
يّذلا لكسشŸا اذه لحي ىتح ،يسسيئرلا

ليكسشت ¤ا ىّدأا يذلا ،رمأ’ا Óيوط رّمع
د-يÈلا ز-كر-م ما--مأا ة--ير--سشب Òباو--ط

تتاب يتلا ةيناثلا وا ةهج نم ،يسسيئّرلا
سضعب لا-ق ذإا  ا-ه-سشور-ع ى-ل-ع ة-يوا-خ

تا-ح-ير-سصت نا ن-ظ-ن ا-ن-ك Úن--طاوŸا
لو-ح د-يÈلا ة-سسسسؤو-م ةرادا او-لوؤو-سسم
د÷ا ن-م ءي-سش ه-ي-ف ة-لو-ي-سسلا Òفو--ت

⁄ رمأ’ا ّنأا ّ’إا ة-ي-لوؤو-سسŸا ن-م ،رد-قو
.Òغ ’ ماعلا يأارلا طيلغتل ىوسس نكي
ىلع نحن ““رجفلا““ ـل سضعبلا فاسضأاو
فيكف كرابŸا ى-ح-سض’ا د-ي-ع باو-بأا

طيسسقتلاب ولو ديع-لا سشب-ك ي-ن-ت-ق-ن-سس
ام عيب ¤ا رطسضن انلعجي يذلا رمأ’ا

لظ ‘و سضاÎق’ا ¤ا ءوجللا وأا كل‰
ةيلاŸا ةلويسسلاب ةقل-ع-تŸا ة-مز’ا هذ-ه
ىقبي ملف عيباسسا3 وحن ذنم ةلجسسŸاو
لخدتلا ’ا ةلوؤوسسŸا تاه÷ا ىلع ىوسس
 .ايئاهن لكسشŸا سضحدل لجاعلا

قرزل ليصضوفلب ^

ةديعصسب ياقز لبج ةباغ قيرح ‘ ةÒبك رئاصسخ

ةيندŸا ةيامحلل فاعصسا ةرايصس ‘  ديلوت ةيلمع

يذلا قير◊ا دامخا ةيل-م-ع ل-سصاو-ت-ت ^
ةيدلبب ياقز دمحا يديسس لبج ةباغب علدنا
ةعم÷ا موي ءا-سسم بو-ي ةر-ئاد تبا-ث يوذ
ه--ل تر--خ---سس يذ---لا و0202/70/42
ةمزÓلا ةيرسشب-لا و ة-يداŸا تا-ي-نا-ك-م’ا

Ÿا ةيام◊ا ةيريدŸو ، ةديعسس ةي’ول ةيند
ميعدتلا ” ةيباغلا ةحاسسŸا ةفاثكل ارظن
يديسس ةي’و ن-م ل-ك-ل ل-ق-ن-تŸا ل-تر-لا-ب
 .ترايت و ركسسعم ، سسابعلب

ين-طو-لا سشي÷ا ن-م ل-ك ة-كرا-سشÃ اذ-ه
تاباغلا حلاسصمو ينطولا كردلاو يبعسشلا
مدرلا ةسسسسؤوم اذك و ةيمومعلا لاغسش’او
¤إا يرسض◊ا Úسسحتلا ةسسسسؤوم و ينقتلا

حلاسصمو Òهطتلل ينطولا ناويدلا بناج
و تباث يوذ و بوي ، ةديعسس نم لكل ةيدلبلا

باهتلا لعفب تكلها طا-ق-ن-لا ن-م ا-هÒغ
.ناÒنلا

م ق ^

 ىوتصسم ىلع ءابرهكلا دم لاغصشأا ءاهتنا
يلجنم يلعب2 لدع نكصسم0001 عقوم

ةسسسسؤوم ر-يد-م سشو-سشن-خ د-مfi د-كأا ^
،ةنيطنسسقب ءابرهكلاو زاغلا عيزوتل زايتما
0001 عقوم ىوتسسم ىلع لاغسشأ’ا ةبسسن نأا

‘ ةيبرغلا ة-ع-سسو-ت-لا-ب2 لد-ع ن--ك--سس
تغلب دق ،يلجنم يلع ةيرادإ’ا ةعطاقŸا

لاغسشأ’ا نأا حسضوأا ا-م-ي-ف ،ة-ئاŸا-ب ة-ئا-م
Ãسست ن-ك-سس0006 ةبتر-لا ع-قوÒ توبÒة
.ةعيرسس

ةنيطنسسقب زاغلنوسس ةسسسسؤو-م ر-يد-م د-كأاو
fiىلع لاغسشأ’ا ة-ب-سسن نأا سشو-سشن-خ د-م

يلعب لد-ع ن-ك-سس0001 عقو-م ىو-ت-سسم
ءاوسس ،ةئŸاب ةئم ةبسسنب ته-ت-نا ي-ل-ج-ن-م
وأا زاغلاب تا-ن-ك-سسلا ط-بر-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت
تم-ل-سس يذ-لا ع-قوŸا و-هو ،ءا-بر-ه--ك--لا
عوبسسأ’ا ةيادب نيدي-ف-ت-سسم-ل-ل ح-ي-تا-فŸا
يرا÷ا

سس ي ^

 ةيدŸاب نوتيز ةرجصش0563  ىلع يتأات قئار◊ا

ةعاسسلا دودح ‘ سسمأا ةليل  تنسشو“ Úع ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا لخدت ^
بسسح و ةد’و ةلاح ‘ ةنسس43 رمعلا نم غلبت ةأارما ءÓجا و فاعسسا لجأا نم اسس61.01
تماق يتلا ةلغلا يسساح ةيدلبل ةعباتلا فاعسس’ا ةقرف ةيلمعلا ناف لاسصت’ا ةيلخ نايب
ةحسص ‘ امه و ركذ سسنج نم  دولوÃ  مأ’ا تقزر ثيح ةيفاÎحا لكب ديلوتلا ةيلمعب

. تنسشو“ Úع ةي’ولا ةمسصاعب لفطلا و مأ’ا ةحلسصم ¤ا مهلقن ” ثيح ةديج
حلاصص ^

‘  ّبسش يذلا ةدحولا قيرح بّبسست ^
ناكŸا-ب د04 و ا--سس51 ةعا-سسلا دود-ح

ةيدلب  ةدومح د’وأا ةقرف ةعقرلا ىمسسŸا
نوتيز ةرج-سش0563 فÓ-تا ‘ ةوار-غ--م
حلاسصم فرط نم قير◊ا دامخإا ” اميف
ةرئادب ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
ي-قا-ب  ة-يا-م-ح ” ا-م-ي-ف  ة--يز--يز--ع--لا
.تاكلتمŸا

ة-يو-نا-ث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت د--قو اذ--ه

‘  ةيقاوÈلا ةرئادل ةي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
لجأا ن-م د22 و ا-سس01 ةعاسسلا دود-ح

ىمسسŸا ناكŸاب رخآا ةباغ قيرح دامخإا
،ةيقاوÈلا ةيدلب  ناميلسس يدي-سس ة-ب-ع-سش
‘ تلث“ ةيدام رئاسسخ نع رفسسأا قير◊ا
،  ةيبا-غ-لا را-ج-سش’ا ن-م را-ت-ك-ه ف-سصن
فلتخÃ ناوعأا80 اهل Òخسست ” ةيلمعلا
عم قيسسن-ت-لا-ب ءا-ف-طإا ة-ن-حا-سشو بتر-لا

.تاباغلا حلاسصم

ةيامحلل  ةيوناثلا ةدحولا تلخدت امنيب
ةدحولاب ةموعدم يرماو ةرئادل ةيندŸا
‘  ةيدŸاب ةيندŸا ةيامحلل ة-ي-سسي-ئر-لا

لجأا ن-م د15 و ا-سس61 ةعاسسلا دود-ح
Úع ىمسسŸا ناكŸاب ةباغ قيرح دامخإا

نع رفسسأا قير◊ا ،يرماو ةيدلب  Úعامسس
ةديسصح راتكه8‘ تلث“ ةيدام رئاسسخ
.  ةيباغ راجسشاو

ب م ^



يشضايرلا8

alfadjrwatani@yahoo.fr

ـه1441ةج◊ا وذ7ـل قفوŸا م0202ةيليوج82 ءاثÓثلا

ادغ ايئانثتشسا عمتجي ›اردفلا بتكŸا
  ةلؤطبلا Òشصم مشس◊

ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا د-ق-ع-ي ^
ةيدا◊ا ةعاشسلا نم ةيادب ءاعبرألا دغ موي اعامتجا ،مدقلا

،ةمشصاعلاب ميهاربإا ›ادب ن-ئا-ك-لا هر-قÃ ا-حا-ب-شص ر-ششع
فقوتŸا0202-9102 يشضايرلا مشسوŸا Òشصم ديد-ح-ت-ل

نايب بشسح انوروك ةحئاج ببشسب طرافلا ضسرام رهشش ذنم
عامتجلا اذه يتأايو ،ةيلاردي-ف-لا ةأا-ي-ه-لا ضسمأا ه-ترد-شصأا
نم ةيناثلا ةر-ق-ف-لا ن-م53 ةداملل اقيبطت ،يئا-ن-ث-ت-شسلا
‘ ةدحاو ةطقن جاردإا متيشس ثيح ،فافلل يلخادلا نوناقلا

يشضايرلا مشسوŸا لبقتشسم ‘ رظنلا يهو لامعألا لودج
دق ةيدا–لا تناكو ،فا-ف-لا نا-ي-ب ف-ي-شضي9102-0202
مهÒششتشست تاطبارلاو ةيدنألا فلتı تارامتشسا تلشسرأا

نمشضتت0202-9102 يشضايرلا م-شسوŸا ل-ب-ق-ت-شسم لو-ح
ةيناثلا ةلا◊ا ‘و ،اهئاهنإا وأا ةلوطبلا ةلشصاوم امإا ،نيرايخ
،ضضيبأا مشسوم نÓعإا ،ةيلاتلا تاحÎقŸا دحا رايتخا Úعتي
لك ‘ تبعل يتلا ةÒخألا ةلو÷ا دنع بيتÎلا دامتعا وا
اÒخأاو ،Úلزانلاو نيدعاشصلاو لطبلا ديد– عم ماشسقألا

تشضفرو ،طوقشس نودب نكلو نيدعاشصلاو لطبلا ديد–
ةيناثلاو ¤وألا Úتطبارلا يتلوطب ‘ ةطششان ةيدنأا ةدع
فافلا اهتمدق يتلا ةيبا-ت-ك-لا ةرا-ششت-شسلا ،مد-ق-لا ةر-ك-ل

يشضايرلا مشسوŸا Òشصم ديدحتل ةماعلا ةيعم÷ا ءاشضعأل
جيريرعوب جرب يلهأاو ،فيطشس قافو مهنيب نم9102-0202
اذكو ،¤وألا ةطبارلا نم ةرواشسلا ةبيبششو لئابقلا ةبيبششو
 .ةيناثلا ةطبارلا نم ضشار◊ا دا–او تنانجات عافد
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اهتارامتشسا تلشسرأا ةيدنألا لج :دؤبع
  ليلق ددع ءانثتشساب

مشسا-ب ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا ،دو-ب-ع يا-ب ح-لا-شص بر-عأا ^
نم هئايتشسا نع ضسمأا لوأا ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
لاقو ،دا–لا لوح ارخؤوم تددرت يتلا تاعئاششلا ضضعب

لواحي اذاŸ ملعأا ل““ :ةيفحشص تاح-ير-شصت لÓ-خ ،دو-ب-ع
تقولا اذه ‘ ،يرئاز÷ا دا–لا ىلع ضشيوششتلا ضضعبلا
Òشصم مشسح وهو ،حشضاو انفد-ه ا-ن-ل ة-ب-شسن-لا-ب ،تاذ-لا-ب
رششن نع ءلؤوه فقو-ت-ي نأا ى-ن“أا““ :فا-شضأاو ،““ة-لو-ط-ب-لا
يرئاز÷ا دا–لاف ،ةيفخ بابشسأل بيذاكألاو تاعئاششلا

‘ هنأا كردي هنأل ،ادبأا فقوت-ي ن-لو ،ه-ت-شسا-ي-شس ‘ ضضا-م
تدقتنا فارطألا ضضعب““ :ل-شصاوو ،““ح-ي-ح-شصلا ق-ير-ط-لا
نأا مغر ،ةماعلا ةيعم÷ا ¤إا ءوجللا راتخا امدنع ،دا–لا
هÈتعاو ،رمألا كراب ا-ف-ي-ف مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–لا

عيمج كارششإل فد-ه-ت ،ة-ي-طار-قÁدو ة-ي-با-ج-يإا ةو-ط-خ
فارطألا ضضعب““ :عباتو ،““رارقلا ‘ Úيشضايرلا Úلعافلا
ةيباتكلا ةراششتشسلا ‘ ةكراششŸا تشضفر ،ةيدنألا نأا تعدا
قرف تارامتشسا لج انلبقتشسا اننكل ،›اردي-ف-لا بت-ك-م-ل-ل
دوبع متخو ،““ليلق ددع ءانثتشساب ،Êاثلاو لوألا فÙÎا
،تاراششتشسلا لابقتشسل ل-جأا ر-خآا نا-ك Úن-ثلا ضسمأا نأا-ب
عيمج ‘ قيقدتلا ة-ي-ل-م-ع ‘ عور-ششلا م-ت-ي-شس كلذ د-ع-بو
رارق رادشصإا لبق ،يئاشضق رشضfi روشضحب ،تارامتشسلا
 .ءاعبرألا ادغ يئاهن

 فيطسس قافو
فافلا رمتشستشس ىتم ¤إا ملعن ل :بارعأا

  ةلؤطبلا Òشصم ‘ مشس◊ا ليجأات ‘
قافو يدان ةرادإا ضسل‹ ضسيئر ،بارعأا نيدلا زع دكأا ^
›ارديفلا بتكŸا ةراششتشسا ى-ل-ع در-لا ه-شضفر ،ف-ي-ط-شس
لÓخ هنÓعإا ” هقيرف فقو-م نأا ى-ل-ع ادد-ششم ،فا-ف-ل-ل
تاحيرشصت ‘ بارعأا لاقو ،ةفÙÎا ةط-بار-لا عا-م-ت-جا

بتكŸا رمتشسيشس ىتم ¤إا مل-ع-ن ل““ :ضسمأا لوأا ،ة-ي-ف-ح-شص
نأا مغر ،ةلوطبلا Òشصم ‘ مشس◊ا ليجأات ‘ ،›ارديفلا

يدان““ :فاشضأاو ،““احيرشصو اح-شضاو نا-ك ة-يد-نألا ف-قو-م
،›ارديفلا بتكŸا ةراششتشسا ىلع دري نل ،فيطشس قافو

انفقوم انحشضو اننأاو ةشصاخ ،تقولل ةعيشضم اهÈتعي هنأل
Ëركلا دبع ةفÙÎا ةطبارلا ضسيئرب ان-عا-م-ت-جا لÓ-خ
رارق ذاختا يرئاز÷ا دا–لا ىلع ناك““ :متخو ،““روادم
يحوت تناك تارششؤوŸا لك نأاو ةشصاخ ،ةÎف ذنم يئاهن
 .““ءابولا راششتنا ببشسب ،طاششنلل ةدوعلا ةلاحتشساب
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‘ ة-ط-ششا-ن ة-يد--نأا ةد--ع تشضفر ^
ةيناثلاو ¤وألا Úتطبار-لا ي-ت-لو-ط-ب
ةراششتشسلا ،مدقلا ةرك-ل Úت-فÙÎا
ةيدا–لا اهت-مد-ق ي-ت-لا ة-ي-با-ت-ك-لا
ةيعم÷ا ءاشضعأل ““فا-ف““ ة-ير-ئاز÷ا
م-شسوŸا Òشصم د-يد-ح-ت-ل ة-ما--ع--لا
ببشسب قلعŸا0202-9102 يشضايرلا

هدقع عامتجا بقع ،انوروك ة-ح-ئا-ج
ضسمأا لوأا قر-ف ة-شسم--خ و--لو--ئ--شسم
نم لكب رمألا قلع-ت-يو ،ة-م-شصا-ع-لا-ب
جرب ي-ل-هأاو ،ف-ي-ط-شس قا-فو ة-يد-نأا
نم لئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-ششو ج-ير-ير-عو-ب
و تنانجات عافد اذكو ،¤وألا ةطبارلا
،ةيناثلا ةطبارلا نم ضشار◊ا دا–ا
ىل-ع ف-ي-ط-شس قا-فو-ل نا-ي-ب بشسحو
ةي-ن-عŸا ة-يد-نألا نإا-ف ،““كو-ب-شسي-ف““
ةيباتكلا ةراششتشسلا ىلع درلا ضضفرت
›اردي-ف-لا بت-كŸا ا-ه-شضر-ع ي-ت-لا
›ا◊ا م--شسوŸا Òشصم ضصو--شصخ---ب
ل اهÈتعت و ،ةشسفانŸا ماظن Òيغتو

ةن÷ ليك-ششت قا-فو-لا حÎقاو ،ثد-ح
بابششلا ةرازو نع Úلث‡ مشضت ةيثÓث
ةيدنألا و ةي-لارد-ي-ف-لا و ة-شضا-ير-لاو
ةطخ عشضو ىلع فكعتشس ،ةفÙÎا

ع--شضوو قر--ف--لا ل--كا--ششم ءا--ه---نإل
امك ،ةحيحشصلا هتكشس ىلع فاÎحلا

عورششم Ëدقت ىلع قرفلا ف-ك-ع-ت-شس
يقاب ىلع هشضرع متيشس لمع ةيشضرأل
،ىحشضألا ديع د-ع-ب ،قر-ف-لا ءا-شسؤور
راطإلا اذه ‘ لمعلا ةلشصاوم اوررقيل

ةرواشسلا ةبيبشش قيرف ناكو ،هشضفر وأا
ى-ل-ع در-لا ه-شضفر ن-ل-ع-ي ق-ير-ف لوأا
تÈتعا ثيح ،ةيبات-ك-لا ةرا-ششت-شسلا
فدهب ةيوبعششو ابعÓ-ت ل-ك-ششت ا-ه-نأا
ةمداقلا فافلا تاباختنل Òشضح-ت-لا
‘ ماعلا يحشصلا عشضولا ةاعارم نود

تارامتشسا ةيدا–لا تلشسرأا و ،دÓبلا
ıنمشضتت ،تاطبارلاو ةيدنألا فلت

وأا ةلوطب-لا ة-ل-شصاو-م ا-مإا ،ن-يرا-ي-خ
Úعتي ةينا-ث-لا ة-لا◊ا ‘و ،ا-ه-ئا-ه-نإا
امإا ،ةيلاتلا تاحÎقŸا دحا رايتخا
دا-م-ت-عا وا ،ضضي-بأا م-شسو--م نÓ--عإا
يت-لا ةÒخألا ة-لو÷ا د-ن-ع بي-تÎلا
لطبلا ديد– عم ماشسقألا لك ‘ تبعل
اÒخأا و ،Úلزا-ن-لا و ن--يد--عا--شصلا و

نكل و نيد-عا-شصلاو ل-ط-ب-لا د-يد–
فا-ف-لا تح-شضوأاو ،طو-ق--شس نود--ب
م-هرا-ي-ت-خا لا-ح ‘ ه-نأا ءا-شضعأÓ--ل
Òيغت لاخدإا متيشسف ،Òخألا حاÎقÓل

،يمرهلا ةشسفانŸا ماظن ىلع فيفط
نوكيشس1202-0202 م--شسو--م نأا يأا
ماظنلا ¤إا ةدو-ع-لا ل-ب-ق ،ا-ي-لا-ق-ت-نا
2202-1202 مشسوم لÓ-خ ي-مر-ه-لا

ة-ي-ع-م÷ا لÓ-خ هرار-قإا ” ا-م-ل-ث-م
بت--كŸا نا---كو ،9102 ‘ ة-ما--ع--لا
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›ارديفلا
Òخألا هعامتجا لÓخ ررق دق مدقلا
ةيئانثتشسا ةماع ة-ي-ع-م-ج ءا-عد-ت-شسا
Òغ ،تاشسفانŸا لبقتشسم ‘ لشصفلل
تشضفر ةشضايرلا و بابششلا ةرازو نأا
ةجردم تشسيل ةلا◊ا هذه نوك كلذ

 .ةيدا–لا ةئيهلل ةماعلا Úناوقلا ‘
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  اهلكاسشم لح ىلع صصر– ةن÷ ليكسشت تحÎقا

 ةيباتكلا ةراششتشسلا ىلع درلا ضضفرتو ““فافلا““ ىلع درمتت ةيدنألا ضضعب

دادزولب بابسش
زئاكرلا دؤقع ديد“ لشصاؤتو يتؤششو بؤب نب تامدخ ىلع لشص– ةبيقعل

و بوي نب Òهز ،نايروÙا ناعفادŸا مشضنا ^
هتدم دقعب دادزولب بابشش قيرف ¤إا يتوشش ناوشضر
دا–ا و ةرواشسلا ةبيبشش نم Úمداق ،ماوعأا ةعبرأا
ردشصتم هنع فششك ام بشسح ،›اوتلا ىلع ضسابعلب
ىلع مدقلا ةركل ةفÙÎا ¤وألا ةطبارلا ةلوطب

اذه قحتليو ،““كوبشسيف““ ىلع ةيمشسرلا هتحفشص
باششلا ناديŸا طشسوب ،اماع81 بحاشص ،يئانثلا

نم مدقتشسŸا (ة-ن-شس02) قزيرم ن-يد-لا ما-شسح
دقع ىلع رخآلا وه عقو يذلا ،رئاز÷ا ةيدولوم

Áتلغتشساو ،فيدرلا قيرفلا عم تاونشس عبرأل دت
ببشسب ةشسفا-نŸا ف-قو-ت ة-ل-حر-م با-ب-ششلا ةرادإا
مادقتشساب اهدادعت زيزعتل ،انوروك ةحئاج يششفت

يدانلا ددم ،كلذ عم ةازاوŸابو ،ة-با-شش ر-شصا-ن-ع
قلعتيو Úيشساشسأا Úبعل ةثÓث دوق-ع ي-م-شصا-ع-لا

نيزو (ةن-شس62) دادك بيع-شش Úع-فادŸا-ب ر-مألا
ناد-يŸا ط-شسوو (ة-ن-شس03) ةوÿوب ن-يد-با-ع-لا
قبشس ام-ك ،(ة-ن-شس92) تاكير-ت لÓ-ب ي-عا-فد-لا
اددم نأا ضسيا-ح نا-يرو يŸا-شس Úشسح ي-ئا-ن-ث-ل-ل

يدانلا ةرادإا نأا ودبيو ،Úيفاشضإا Úماعل امهيدقع
لÓخ نم رارقتشسلا ةشساي-شس ع-ب-ت-ت يدادزو-ل-ب-لا
ضضعب بادتنا عم ةليكششت-لا رداو-ك ى-ل-ع ظا-ف◊ا
ناك ،ةلوطبلا فيقو-ت ل-ب-قو ،ة-با-ششلا ر-شصا-ن-ع-لا

،ةطقن04 ـب بي-تÎلا رد-شصت-ي دادزو-ل-ب با-ب--شش
قافوو رئاز÷ا ةيدولوم نع طاقن ثÓثب امدقتم
نأا مولعمو ،قيرف لكل ةطقن73 ديشصرب فيطشس
نم ناشصوقنم رئاز÷ا ةيدولومو دادزو-ل-ب با-ب-شش
 .ةدحاو ةارابم
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  افليسس هليمزل عادو ةلاسسر هجو
fiلا متخي زرÈÁÒفدهب غيل
 لايرلل ادعؤم برشضيو يŸاع

  لاطبألا ةطبار ‘
ىلع زرfi ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ضسمأا لوأا ةيشسمأا عقو ^
بلغت يتيشسلا ،ةعورلا ةياغ ‘ يتيشس Îشسششنام هقيرف عم ديدج فده
باشس◊ در نود ةلماك ةيشسامخب دا–إلا بعلÃ يتيشس ضشتيورون ىلع
بختنŸا دئاق ،زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا نم ةÒخألاو83 ةلو÷ا
‘ ةعئار ةقيرطب ضسنزيتيشسلل عبارلا فدهلا لجشس يرئاز÷ا ينطولا
ةيادب ‘ طايتحلا دعاقم ىلع رشضÿا دئاق ضسلجو ،38 ةقيقدلا
داششأاو ،64 ةقيقدلا ‘ ندوف ليف ناكم ‘ كراششي نأا لبق ةارابŸا
،ةارابŸا كلت لÓخ ير-ئاز÷ا ه-م‚ ءادأا-ب ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م يدا-ن

fiا اذه فده11 ليجشست ‘ ح‚ زرŸمز حنمو مشسوÓتارير“9 هئ
باشسح رششنو ،ءاز-ج تÓ-كر5 ىلع هلوشصح ¤إا ةفاشضإلاب ة-م-شسا-ح
ىلع ضشتيرون بعل لخدتل ةروشص ““Îيوتلا““ عقوم Èع يتيشس Îشسششنام

fiفاقيإل ةديحولا ةقيرطلا هذ-ه““ :ةد-ير-غ-ت-لا ‘ ءا-جو زر fiبرا
اذه همدق يذلا Òبكلا ءادألا نع ماتلا هاشضر زرfi  ىدبأاو ،““ءارحشصلا
‘ يمشسرلا هباشسح Èع رششنو ،لويدراوغ بيب ةدايق ت– مشسوŸا
ضسفن ‘و ،““غيلÈÁÒلا مشسوŸ ةيلاثم ةياه-ن““ :Ó-ئا-ق ““مار-غ-ت-شسنلا““
يهو ابوروأا ‘ ىلغألا ةشسفانŸا ىلع نآلا زكري هنأاب زورح دكأا قايشسلا
نم يئاهنلا نمثلا بايإا ‘ ديردم لايرل ادعوم ابراشض ،لاطبلا ةطبار
دئاقل ةرثؤوم ةلاشسر يرئاز÷ا مجنلا هجو ،ىرخأا ةهج نم ،ةشسفانŸا
يرودلا ‘ هل ةارابم رخآا ضسمأا لوأا بعل يذلا افليشس ديفاد قيرفلا
‘ يمشسرلا هباشسح Èع يرئاز÷ا رششنو ،يتيشسلا ةقفر يزيل‚إلا
باقلألاب اعم جيوتتلاو تايرابŸا ضضعب ‘ كعم ةكراششŸا““ :““Îيوتلا““

ظح ،› ةبشسنلاب ارخف Èتعي يتيشس Îشسششنام عم ةلفا◊ا كتÒشسم ‘
ررق دق افليشس ديفاد نأا ¤إا راششيو ،““رحاشسلا اهيأا مداق وه اميف قفوم
تاونشس01 ىشضمأا نيأا مشسوŸا ةياهن دعب ي-ت-ي-شس Îشسششنا-م ةردا-غ-م
   .يزيل‚إلا يدانلا فوفشص ‘ ةلماك

يليÓب رارمتشساب ؤؤبنت تارششؤؤم ةثÓث
 يدؤعشسلا يلهألا عم

يرئاز÷ا مجنلا ةقÓع ‘ ةرثؤوم فقاومو دهاششم ةدع ةيشضاŸا ةÎفلا تدهشش ^
نأاب دهاششŸا هذه تفششكو ،هيدان عم يدوعشسلا يلهألا قيرف حانج ،يليÓب فشسوي
نأا مغر ريدقت لقأا ىلع ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ يدانلا فوفشص نم لحري نل بعÓلا
نع ثحبلاو ليحرلل هقيرط ‘ يرئاز÷ا مجنلا نأا ¤إا تبهذ دق تناك ةيوق ريراقت

،هترشسأا راوجب ءاقبلل رئاز÷ا ¤إا بعÓلا رفاشس امدعب ىرخأا ةيفاÎحا ةوطخ
‘ تابيردتلا فانئتشسا رارق دعب يدانلل همامشضنا رذعتو ،فقوتلا ةÎف لÓخ

‘ عيم÷ا لعج ارخؤوم ثد-ح ا-م ن-ك-ل يو÷ا لاÛا قÓ-غإا بب-شسب ،ة-ك-ل-مŸا
ةشصاخ ةفشصب يلهألا ناردج Úبو مومعلا هجو ىلع يدوعشسلا يوركلا عراششلا

وه دوعيشس بعÓلا نأا دكؤوي رششؤوم لوأاو ،ايلاح ي-ل-يÓ-ب ل-ي-حر مد-ع ن-م د-كأا-ت-م
هنأا لوألا اهلÓخ دكأا يلهألا ةرادإا Úبو بعÓلا Úب ارخؤوم ت“ يتلا تلاشصتلا

ناك رئاز÷ا ‘ راطŸا قÓغإا نأا حشضوأاو ىحشضألا ديع ةزاجأا دعب ةكلمملل دوعيشس
نل هنأاب ةيمÓعإلا ريرقتلا ضضعب هتركذ ام بعÓلا يفنو ،هماشضنإا Òخأات ‘ ببشسلا
،ضشتيفيوليم نادÓف يبرشصلا مايق ‘ لثمتيف Êاثلا رششؤوŸا امأا ،يلهأÓل دوعي
يرئاز÷ا مجنلل ضصاخ يئاذغو يبيردت جمانرب عشضوب ،يلهأÓل ينفلا ريدŸا
Úينفلا هيدعاشسم دحأا ضشتيفيوليم فلك ثيح ، رئاز÷اب هلزنم ‘ ›اح هذفني

Ãب ة-ع-با-ت-Óع ،ي-ل-يÈ همازتلا ىدم ىلع فوقولل يعامتجلا لشصاوت-لا ل-ئا-شسو
دوعيشس يرئاز÷ا بعÓلا نأا دكؤوي امو ،هل هقيبطت ةيفيكو يبيردتلا جمانÈلاب
نيذلا ÚبعÓلا ءÓكو ضضعب عم ثيد◊ا ارخؤوم ضضفر هنأا مايأا نوشضغ ‘ يلهأÓل
قيرفلا عم ءاقبلا ‘ بغري هنأا مهل حشضوأاو ،ةيبرع تايرود نم ضضورع هل اورشضحأا
ÚبعÓلا نم ادحاو يليÓب دعيو ،هÒهامج عمو ةوقب هعم طبترا امدعب يوÓهألا
نم هدعي ثيح ،ةلبقŸا تايرابŸا لÓخ ضشتيفيولي-م م-ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-ي-شس ن-يذ-لا
هاوتشسمو هنزو ىلع ظفاحي ىتح ،دعب نم هزيهŒ ىلع لمعيو ،ةمهŸا رشصانعلا
،ةدج ¤إا هلوشصو روف ةيعام÷ا تابيردتلا ‘ طرخني هلعŒ يتلا ةجردلاب يقايللا
يجÎلا نم امداق9102 توا ‘ يلهألا فوفشصل اماع82ـلا بحاشص يليÓب مشضناو
يليÓب كراششو ،لبقŸا2202 ناوج ىتح دتÁ يقارلا عم دقعب طبتريو ،يشسنوتلا

يرود31) تاقباشسŸا عيمجب يرا÷ا مشسوŸا لÓ-خ ي-ل-هألا ع-م ةارا-ب-م81 ‘
رود ‘ ةدحاوو اي-شسآا لا-ط-بأا يرود تا-ي-ف-شصت ةد-حاو ،كلŸا ضسأا-ك3و ،يدوعشس
 .نيرخآا3 عنشصو فادهأا5 مهلÓخ لجشس ،(تاعومÛا

  قوراف.ج ^
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حلاصصل ةيرئاز÷ا ةيدنأ’ا ءاصسؤور ةيبلغأا توصص ^
عم دوعصصلا تيبثتو طوقصسلا ءاغلاب يصضقي حÎقم
وهو ،ةعلطم رداصصم قفو ،يوركلا مصسوŸا ءاهنا
بت-كŸا ا-ه-حÎقا ي-ت-لا تارا--يÿا ن--م د--حاو
نم مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل يذ-ي-ف-ن-ت-لا
‘ ةينطولا ةلوط-ب-لا ل-ب-ق-ت-صسم ‘ م-صس◊ا ل-جأا

flاو اهماصسقا فلتŸا سسرام ذنم ةعقوتŸيصضا
سسوÒف يصشفتو نهارلا ي-ح-صصلا ع-صضو-لا بب-صسب
.انوروك
نم ةئاŸاب09 نم Ìكأا نا ،رداصصŸا سسفن تركذو
يصضاقلا ثلاثلا رايÿا حلاصصل توصص قرفلا ءاصسؤور
ماكتح’او ،›ا◊ا مصسوŸا تايرابم لامكا مدعب
قر-ف-لا د-يد– ل-جأا ن-م ف--قو--تŸا بي--تÎل--ل
،ماصسقأ’ا عيمج ‘ طوقصسلا ءاغلا عم ،ةدعاصصلا
ةصسفانملل ديد÷ا ماظ-ن-لا ‘ عور-صشلا ›ا-ت-لا-بو
ةداع’ ةقباصس هتحÎقا د-ق فا-ف-لا تنا-ك يذ-لاو

..ةينطولا ةركلا ميظنتو فاÎح’ا ةلكيه
ةيباتكلا ةراصشتصس’ا ىلع او-تو-صص211 لصصا ن-مو
نع عنتما مهنم ط-ق-ف ة-ئاŸا-ب71 ناف ،فاف-ل-ل
لجأا نم ة-يد-نأا ةد-ع ي-عا-صسم م-غر ،تي-صصو-ت-لا

قافو ةيدنا ءاصسؤور اهداق ،ةراصشت-صس’ا ة-ع-طا-ق-م
ةبيبصش ،لئابقلا ة-ب-ي-ب-صش ،جÈلا ي-ل-هأا ،ف-ي-ط-صس
نم كلذو ،تانجات عافدو سشار◊ا دا–ا ،ةرواصسلا
نيدلا Òخ فافلل ›ا◊ا سسيئرلا ةصضراعم لجأا
.يصشطز

Òغ اعامتجا فافلل يذيفنتلا بتكŸا دقعيصسو
جئاتنلا نع نÓع’ا لجأا نم ءاعبر’ا ادغ يداع
نوكيصس يذلا رارقلا وهو ،بصسانŸا رارقلا ذاختاو
.ةيدنأ’ا هيلع تتوصص يذلا رارقلا ةÒبك ةبصسنب
Úتطبارلا يتلوطب ‘ ةطصشان ةيدنأا ةدع تصضفرو
ةيباتكلا ةراصشتصس’ا ،مدقلا ةركل ة-ي-نا-ث-لاو ¤وأ’ا
ءاصضعأ’ (فاف) ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا اهتمدق يتلا
يصضايرلا مصسوŸا Òصصم ديدحتل ةماعلا ةيعم÷ا

بقع ،انوروك ةحئاج ببصسب قلعŸا9102-0202
دحأ’ا مويلا قرف ةصسمخ ولوؤوصسم هدقع عامتجا

.ةمصصاعلا رئاز÷اب
يلهأا ،فيطصس قافو ةيدنأا نم لكب رمأ’ا قلعتيو
(¤وأ’ا ةطبارلا) لئابقلا ةبيبصشو جيريرعوب جرب
ةطبارلا) سشار◊ا دا–ا و تنان-جا-ت عا-فد اذ-كو
.(ةيناثلا
نإاف ،““كوبصسياف““ ىلع فيطصس قافول نايب بصسحو
ةراصشتصس’ا ىلع در-لا سضفر-ت““ ة-ي-ن-عŸا ة-يد-نأ’ا
›ارديفلا بت-كŸا ا-ه-صضر-ع ي-ت-لا (ة-ي-با-ت-ك-لا)
ماظ-ن Òي-غ-تو ›ا◊ا م-صسوŸا Òصصم سصو-صصخ-ب
.““ثدح ’ اهÈتعت و ،ةصسفانŸا

ميهاربا .ج ^

ابوروأا لاطبا ةطبار
اتنÓتا ةهجاوم لبق يبابم ءافسش وحن

لمأ’ا نامÒج ناصس سسيراب مجاهم ،يبابم نايليك دقفي ⁄ ^
توا21 اهل ررقŸا ،›اطيإ’ا اتن’اتأا ةهجاوÃ قاحللا ‘ اما“

.ابوروأا لاطبأا يرودل ةينامثلا رود تاصسفانم نمصض ،لبقŸا
ةطخ نع قباصسلا اصسنرف بختنم بي-ب-ط ا-ك-ب-ي-ل دراودإا ف-صشكو

نكÁ ’ يصسيطانغŸا Úنرلا ةعصشأا““ Óئاق ،يبابم زيهجتل ةيجÓع
،ةباصصإ’ا نم ةليلق مايأا دعب اهئارجإا دنع امئاد اهيلع دامتع’ا
ةقد Ìكأا نوكت نأا نكÁ لب ،م’آ’ا عصضوم لوح ءازجأ’ا لك مروتل
.““مايأا5 وأا4 دعب تيرجأا اذإا
نا-ك اذإا““ ترو-ب-صس ‘ ي-ت سسنار-ف ة-ك-ب-صش Èع ا-ك-ب-ي-ل فا-صضأاو
،يصسيطانغŸا Úنرلا ءارجإا دنع ي-صشŸا ي-با-ب-م ة-عا-ط-ت-صسا-ب
نويل ةارابم ‘ كراصشي نل ديكأاتلاب ،اديج ارصشؤوم كلذ نوكيصس
ةهجاوŸ ازهاج نوكيصس ييأار ‘ نكل ،ةط-بار-لا سسأا-ك ي-ئا-ه-ن-ب
.““اتن’اتأا
5 ¤إا4 نم ةحار ىلع لصصحيصس نايليك““ يصسنرفلا بيبطلا حصضوأاو
تانكصسŸاو جلثلا عمو ،حاصشتر’او مروتلا م’آا نم سصلختلل مايأا

همدق سسملت ’أاب ههيجوت متي اÃرو ،ايجيردت م’آ’ا سضفخنتصس
.““مونلا ءانثأا سضرأ’ا
،سضرأ’ا سسملت نأا يبابم مدقل نكÁ ،رصشاعلا مويلا ‘““ درطتصساو
سسايقل عطاقتم لكصشب مث ميقتصسم طخ ‘ يصشŸا قيرط نع ’وأا
.““تاهاŒ’ا Òيغتل لحاكلا ةباجتصسا
،تاهاŒ’ا Òيغت معدي لحاكلا ناك اذإا““ هتاحيرصصت اكبيل ”أاو
هذه ‘ م’آ’اب هروعصش ىدمو ،ةركلاب بردتلا يبابŸ نكÁ اهتقو
نأا نكÁ لب ،اÒطخ نوكي نل هنإاف ،⁄أا كانه ناك اذإاف ،ةلحرŸا
.““يبط طابرب ةفوفلم همدقو ةارابŸا سضوخي
ةجيتن ىنميلا مدقلا لحاك ‘ ديدصش ءاوتلاب يبابم نايليك بيصصأاو
لÓخ نايتيإا تناصس دئاق ،نيÒب يول ،هرثإا ىلع درط فينع لخدت

.اصسنرف سسأاك يئاهن ‘ يصضاŸا ةعم÷ا موي ،Úقيرفلا ةارابم
ةيزيل‚’ا ةلوطبلا

دتيانويلا قلأاتو زرfi فدهب ممتخي مسسوŸا
فقوت ليوط مصسوم دعب ،يزيل‚إ’ا يرودلا تاصسفانم تهتنا ^
هدادتم’ ىدأا ام ،دجتصسŸا انوروك سسوÒف راصشتنا ببصسب رهصشأا3

.اذه انموي ىتح
ثيد◊ا ماظنلا خيرات ‘ ¤وأ’ا ةرملل بقللاب لوبرفيل زافو

يصسليصشتو دتيانوي Îصسصشنامو يتيصس Îصسصشنام عم لهأاتو ،ةلوطبلل
ثو‰رو-بو درو-ف-تاو ن-م ل-ك ط-ب-هو ،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود ¤إا
.(بيصشنويبماصشت) ¤وأ’ا ةجردلا ¤إا يتيصس سشتيورونو
مكل اهانعمج يتلا تايئاصصحإ’او ماقرأ’ا نم ةعوم‹ يلي اميفو
:يرودلا ءاهتنا عم
‘ ةثلاثلا ةرملل ““بيصشنويبماصشت»ـلا ةلوطب ¤إا دروفتاو طبه-
Ú 9991-0002مصسوŸا ‘ هتاذ ر-مأ’ا ثد-ح ا-مد-ع-ب ،ه-خ-يرا-ت
.7002-6002و

هل زكرم أاوصسأا وهو ،يرودلا ةياهنب نماثلا زكرŸا لانصسرآا لتحا -
.رصشع Êاثلا زكرŸا ‘ لح امدنع ،5991-4991 مصسوŸا ذنم
ىلع هل ةيتيب ةارابم31 لوأا ‘ طقف تاراصصتنا5 هقيق– دعب -
6 يصسليصشت لج-صس ،م-صسوŸا اذ-ه ““جد-ير-ب درو-ف-ما-ت-صس““ بع-ل-م
.هصضرأا ىلع ةيلاتتم تاراصصتنا

‘ Óماك امصسوم سضوخي ق-ير-ف ع-بار نو-ت-ب-ما-هر-ف-لوو تا-ب -
كابصشلا زه هفوفصصب يزيل‚إا بع’ عيطتصسي نأا نود جيلÈÁÒلا
ماهلوف نم لك كلذ ¤إا هقبصسو ،(ةيصسكعلا فادهأ’ا باصسح نود)
كوتصسو ،(7002-6002) لانصسرآاو ،(6002-5002و1002-2002)
.(6102-5102) يتيصس
لجصسي انصس بع’ Èكأا ،وÒج هيفيلوأا يصسليصشت مجاهم حبصصأا -
.(اماع33) ايصساصسأا اهصضاخ تايرابم5 ‘ افادهأا

يرودلاب طقف تايرابم8 ‘ هكابصش ةفاظن ىلع ماهنتوت ظفاح -
م-صسوŸا ذ-ن-م ة-ق-با-صسŸا-ب ه-ل م-قر أاو-صسأا و-هو ،م-صسوŸا اذ--ه
.(اصضيأا تايرابم8)0102-1102
خ-يرا-ت ‘ ط-با-ه Òغ ق-ير-ف لوأا سس’ا--ب لا--ت--صسير--ك تا--ب -
نم Ìكأا ليجصست عيطتصسي نأا نود Óماك امصسوم يهني ،جيلÈÁÒلا

.ةدحاولا ةارابŸا ‘ Úفده
ىلع11 ةرملل ¤وأ’ا ةتصسلا زكارŸا ‘ يرودلا ماهنتوت ىهنأا -
.امصسوم71 لÓخ طقف Úترم كلذ ‘ ح‚ ناك اهلبقو ،›اوتلا

بيترت أاوصسأا وهو ،رصشع Êاثلا زكرŸا ‘ يرودلا نوترفيإا ىهنأا -
.رصشع عباصسلا زكرŸا ‘ لح امدنع ،4002-3002 مصسوŸا ذنم هل

ىصضمأا هنأا مغر ،سسماÿا زكرŸا ‘ يرودلا يتيصس Îصسيل ىهنأا -
.مصسوŸا لاوط لئاوأ’ا ةعبرأ’ا Úب اموي523
يرودلا ‘ رابكلا ةعبرأ’ا Úب ازكرم دتيانوي Îصسصشنام لتحا -
ةرŸا اهنأا امك ،ةÒخأ’ا ةصسمÿا مصساوŸا ‘ طقف ةيناثلا ةرملل
بردŸا لازتعا ذنم هتاذ ر-مأ’ا ا-ه-ي-ف ق-ق-ح-ي ي-ت-لا ة-ث-لا-ث-لا
.3102 ماعلا نوصسجÒف سسكيلأا يروطصسأ’ا

ليجصست تارم ددع ‘ يصسايقلا مقرلا يتيصس Îصسصشنام لمحي -
ةفاكب يزيل‚إ’ا يرودلاب دحاولا مصسوŸا ‘ فده001 نم Ìكأا

.(مصساوم5) هتايمصسم
افده33 ليجصست ‘ ،نيورب يد Úك يتيصس Îصسصشنام م‚ مهاصس -
يأا نم Ìكأا يأا ،ةمصساح ةرير“02و افده31 عقاوب ،ةقباصسŸاب

يصسليصشت بردم كراصش نأا ذنم ،يرودلا خيرات ‘ طصسو بع’
مصسوŸاب ا-فد-ه63 ل--ي--ج--صست ‘ درا--ب--م’ كنار--ف ›ا◊ا

 .ةمصساح ةرير“41و افده22 عقاوب ،9002-0102

ةشصاÿا ةيباتكلا ةراششتشس’ا جئاتن نع فششكلا

؟ طوقسسلا ءاغلاو ةلوطبلا بقللاب دادزولب بابسش جيوتت

ةيلاطي’ا ةلوطبلا
ويسشتلاكلاب زوفلل ‘ويلا دوقي ودلانور

يرود-لا بق-ل-ب سسو-ت-ن-فو-ي جّو-ت ^
لبق ،›وتلا ىلع عصسا-ت-لا ›ا-ط-يإ’ا
زوفلاب ،Úتلوجب ة-ق-با-صسŸا ة-يا-ه-ن

ءا---صسم ،(0-2) ا-يرود-ب-ما-صس ى-ل-ع
نم63 عو---ب----صسأ’ا ‘ ،د----حأ’ا
.ويصشتلاكلا

وكيريديفو ودلانور ونايتصسيرك لجصس
يÒنوكنايبلا ‘ده ي-ك-صسيدرا-نÒب

.76و6+54 قئاقدلا ‘
هديصصر سسوتنفوي عفر ،زوف-لا اذ-ه-ب
نع طاق-ن7 قرافب ةط-ق-ن38 ¤إا
امنيب ،(67) نÓيم Îنإا Êاثلا زكرŸا

Œ14 دنع ايرودب-ما-صس د-ي-صصر د-م
.51ـلا زكرŸا ‘ ةطقن
تد-ب ءا-ق-ل-لا ن-م ¤وأ’ا ق-ئا-قد-لا

زيÒمار نو-ت-صسا-ج دا-كو ،ة-ن-خا-صس
فدهب مدقتي نأا ايرود-ب-ما-صس بع’
نم ةيصضرع ةرك ل-با-ق ا-مد-ع-ب ،لوأا
‘ تبرصض هصسأارب ىرصسيلا ةي-حا-ن-لا
سسرا◊ ة--ل--ه--صس تل---صصوو سضرأ’ا
.Êزيصشت سسوتنفوي
‘ ود-لا-نور-ل ة-صصر-ف-لا تح-ن--صسو
سشتينايب نم ةرير“ دعب02 ةقيقدلا
،ىر-صسي-لا ة-ه÷ا ‘ يد-يو-تا-م ¤إا
ا-ه-ل ي-ق-ترا ة-ي-صضر-ع ةر-ك رر-م-ي-ل
هاŒا-ب ة-ي-صسأار ا-ه-بو-صصو ود-لا-نور
ايرودبما-صس سسرا-ح ن-ك-ل ،ى-مرŸا
قلط-ي نأا ل-ب-ق ،ة-بو-ع-صصب ا-هد-ع-بأا
ىلع أاطخ ابصستfi ،هترفاصص مك◊ا
.مصصÿا عفد يعادب ،›اغتÈلا
ويصسيروا-م ىر-جأا ،92 ةقي-قد-لا ‘و
،سسوتنفويل ي-ن-ف-لا ر-يدŸا ،يرا-صس
دعب وليناد جورخب ايرارطصضا Óيدبت
عم لخدت ر-ثإا ،ة-با-صصإÓ-ل ه-صضر-ع-ت

ه-لfi ل-ح-ي-ل ،ا-يرود-ب-ما-صس بع’
ناو-خ لو-ح-ت-يو ،ي--ك--صسيدرا--نÒب

Òه-ظ-لا ز-كرŸ دو-ع-ي--ل ودارداو--ك
يكصسيدرانÒب كراصش امن-ي-ب ،نÁأ’ا

.نÁأ’ا حان÷ا زكرم ‘
نم ةرير“ يك-صسيدرا-نÒب م-ل-ت-صساو
نم ةركلا ديدصست لواحيل ،سشتينايب
ترم اهنأا ’إا ،ءاز÷ا ةق-ط-ن-م ما-مأا
.ىمرŸا راوجب
ايرودبماصس مجاهم Óيرا-ي-لاو-ك درو
جرا-خ ن-م ة-ي-خورا-صص ةد-يد--صست--ب

نم Êزيصشت نك“ ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
.اهب كاصسمإ’ا
ةققfi ةصصرف ايرود-ب-ما-صس رد-هأاو
رم امد-ع-ب ،73 ةقيقدلاب ليجصست-ل-ل

ررميل ىرصسيلا ةيحانلا نم وت-ك-نا-ج
،ءاز÷ا ةمÓع دنع Óيرا-ي-لاو-ك ¤إا
.سسرا◊ا دي ‘ ةفيعصض ةرك ددصسيو
’ا-ب--يد سضر--ع--ت ،93 ةقي-قد-لا-بو
Êاث ءارجإا يراصس ررقي-ل ة-با-صصإÓ-ل
لو-خدو و-لوا-ب جور-خ-ب ه-تÓ-يد-ب-ت

.نياوجيه ولازنوج
لبق ةجيتنلا حتتفي نأا سسوتنفوي داكو

أاي-ه ا-مد-ع-ب ،لوأ’ا طو-صشلا ة-يا-ه-ن
نم مداقلا ¤إا ةر-ك-لا و-نا-ي-ت-صسير-ك
ددصس يذلا ،ي-ك-صسيدرا-نÒب ف-لÿا

ىدصصت ،ةقطنŸا جراخ نم اخوراصص
.هدي ةصضبقب وريدوأا هل
فده ليجصست ن-م ود-لا-نور ن-ك“و
طوصشلا نم6+54 ةقيقدلا ‘ مدقتلا
سشتينايب اهذفن ةرح ةلكر دعب ،لوأ’ا
لخاد ودلانور ¤إا ةعداخ ةرير-م-ت-ب

نود-لا ا-هدد-صس ،ءاز÷ا ة-ق-ط--ن--م
‘ ة-ي-صضرأا ةد-يد-صست--ب ةر--صشا--ب--م
.كابصشلا
ةرطخ تءاج ،Êاثلا طوصشلا ةيادب

لداعتي نأا داك يذلا ايرودبماصس نم
ةيصضرع ةر-ير“ د-ع-ب ،15 ةقيقدلا-ب

ةديدصستب سسيرهل اهلباق وتكناج نم
.مئاقلا راوجب ترم ةعداخ
بÎقا ،ة--جودز--م ة--م---ج---ه ‘و
دعب ،اÒًثك لداعتلا نم ايرود-ب-ما-صس
ةقط-نŸا ل-خاد تذ-ف-ن ةر-ح ة-ل-كر
هعباصصأا فارطأاب Êزيصشت ا-هد-ع-بأاو

.‘ويلا ىمرم تدده ةينكر ¤إا
بع’ ن-م ةر-ك-لا و-ي-بار ف--ط--خو
¤إا ررÁو ل-غو-ت-ي-ل ،ا-يرود-ب-ما-صس
يذلا ىنميلا ة-ي-حا-ن-لا ‘ ود-لا-نور
نك“ ىمرŸا هاŒاب اخوراصص ددصس
ة-ي--ن--كر ¤إا هدا--ع--بإا ن--م سسرا◊ا
.16 ةقيقدلاب
Êاثلا فدهلا يكصسيدرانÒب فاصضأاو
عبات امدعب ،76 ةقيقدلاب سسوتنفويل
اهل ىدصصت يتلا ونايتصسيرك ةديدصست
ه--ن--م تد--تراو ،ور---يدوأا سسرا◊ا
‘ ةديدصستب وكيريد-ي-ف ا-ه-ع-با-ت-ي-ل
.كابصشلا
ةجيتنلا سصلقي نأا Óيرا-ي-لاو-ك دا-كو
ةيصضرع لباق امدعب ،ا-يرود-ب-ما-صسل

اهدعبأا Êزيصشت نكل ،ةيصسأارب سسيره
.هامرم نع ةعاÈب
ايرودب-ما-صس ل-م-كأا ،77 ةقيقد-لا-بو
يبصسروت درط دعب Úبع’01ـب ءاقللا
يوق لخدت دعب ،ءارم◊ا ةقاطبلاب

.سشتينايب مدق ىلع
دعب ةققfi ةصصرف نياوجيه ردهأاو

حنم يذلا ودلانور نم يدرف دوه‹
بهذ نم قبط ىلع ةرير“ ولازنوج

هنأا ’إا ،ىمرŸاب اًدرفنم هصسفن دجيل
.مئاقلا راوجب ةركلا ددصس
دعب ءازج ةلكر ىلع وردناصس لصصحو

لبق نم ةق-ط-نŸا ل-خاد ه-ت-ل-قر-ع
اهليو– ‘ ونايتصسيرك لصشف ،›وابيد
ةركلا ددصس امدعب ،ثلاث فده ¤إا

.98 ةقيقدلاب ةصضراعلا ‘
ذ-ق-نأا ،ى-مرŸا ط-خ ى--ل--ع ن--مو
،ققfi فده نم ها-مر-م اد-ي-صشو-ي
نم يصشتونوب ةديدصست دع-بأا ا-مد-ع-ب

نم ‘ويلا مرحيل ،ىمرŸا طخ ىلع
.ثلاث فده

لبق يحصص رج◊ عوصضÿا نم وفع ىلع ديردم لاير قيرف لصصح ^
بايإا ‘ دا–’ا بعلم ىلع ،لبقŸا توا7 موي ،يتيصس Îصسصشنام ةهجاوم
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
نيرفاصسŸا ىلع Úع-ت-ي-صس ه-نأا تن-ل-عأا ة-ي-نا-ط-يÈلا ة-مو-ك◊ا تنا-كو
يحصصلا رجحلل عوصضÿا ةيزيل‚إ’ا يصضارأ’ا ¤إا اينابصسإا نم Úمداقلا

Ÿف يصشفت ةدوع ببصسب ،اًموي41 ةدÒا انوروك سسوŸب ‘ دجتصسÓد
.روداتاŸا

ةثعب تحنم ةيناطيÈلا ةموك◊ا نإاف ،““سستروبصس ياكصس““ ةكبصشل اًقفوو
ةارابم لبق اًموي41 ةدŸ يحصص رج◊ عوصضÿا نم اًوفع ديردم لاير
.يتيصس Îصسصشنام
’ يحصصلا رج◊ا نم ءافعإا ىلع اولصصح نيذلا سصاخصشأ’ا نأا تركذو
.ةباقرلل ةعصضاخو ةقلغم تائيب ‘ اولمعيو اوصشيعي نأا دب
ىلع يتيصس Îصسصشنام زوفب تهتنا Úقيرفلا Úب باهذلا ةارابم تناكو
.““ويبانرب وجايتناصس““ بعلم ىلع1-2 ةجيتنب ي‚ŸÒا

ابوروا لاطبأا ةطبار
اÎل‚ا ‘ لايرلا ةماقا لكسشم ل– ةيناطيÈلا تاطلسسلا



ـه1441ةج◊ا وذ7ـل قفوŸا م0202ةيليوج82 ءاثÓثلا01 يلودلأ

تاقرفتم  انوروك

ةئراط ةلاح رطخأأ انوروك ةحئاج :ةحصصلأ ةمظنم
⁄اعلأ ىوتصسم ىلع

ةئراط ةلاح رطخأا دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئاج Èتعت اهنأا ،Úنث’ا  ،ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظ-ن-م تلا-ق
61 وحن  غلب تاباسص’ا ددع نأا يفحسص ر“ؤوم ‘ ،ةمظنملل ماعلا ريدŸا لاقو .⁄اعلا ىوتسسم ىلع اهتنلعأا

.””عراسستلا لسصاوت ةحئا÷ا”” :ادكؤوم ،””ةافو فلأا046 نم Ìكأاو سسوÒفلاب ةباسصإا ةلاح نويلم

ة-ح-ئا-ج نأأ ح-سضأو-لأ ن-م  ه-نأأ ، فا--سضأأو
ةئراط ةلاح رط-خأأ ل-ث“ ا-نورو-ك سسوÒف
نأأو ،ى-سضم تقو يأأ ‘ ا-ن-ل-عأأ ة--ي--ح--سص

افعاسضت تد-ه-سش ةÒخأ’أ6ـلأ عيبا-سسأ’أ““
.““ابيرقت Úترم تاباسصإÓل
سسوÒفلأ ىلع راسصتن’أ نكÁ ’ هنأأ تفلو
تأءأرجإÓل مراسصلأ قيبطتلأ قيرط نع ’إأ
ءأد-ترأ ن-م ا-ئد-ب ة-ي-ح-سصلأ ة-ي--ئا--قو--لأ
دا-سشت-حأ بنŒ ¤إأ ’و-سصوو تا-ما-م-ك-لأ
يرجي يتلأ نكامأ’أ ‘““ :ا-ن-ي-ب-م ،سسا-ن-لأ

عجأرت متي Òبأدتلأ هذ-ه-ب مأز-ت-ل’أ ا-ه-ي-ف
ق-ب--ط--ت ’ ي--ت--لأ ن--كاŸأ ‘و ،ت’ا◊أ
.““عفترت تاباسصإ’أ
تأءأرجإ’اب ةمظنملل ماعلأ ريدŸأ  داسشأأو
أدنك نم ل-ك تا-مو-ك-ح ا-ه-تذ-خ-تأ ي-ت-لأ
يتلأ ،ةيبو-ن÷أ ا-يرو-كو ا-ي-ناŸأأو Úسصلأو

.يسشفتلأ ىلع ةرطيسسلأ نم تنك“
ةافو58و ةبا-سصإأ5365 لج-سست ا-ي-سسور

 ةديدج
6365 ليجسست نع Úنث’أ   ايسسور تنلعأأ
لÓخ انورو-ك سسوÒف-ب ةا-فو58و ةبا-سصإأ
77و ةباسصإأ5675 لباقم ،ةعا-سس42 رخآأ
ةليسص◊أ غلبتل ،دح’أ ة-ي-ئا-سصحإأ ‘ ةا-فو
.ةافو45331 اهنم ،ةلاح021818

نع رداسصلأ يمويلأ ريرقتلأ ‘ كلذ ءاج
سسوÒف ةحفاكŸ يسسورلأ تايلمعلأ زكرم
ÚفاعتŸأ ›امجإأ نأأ فاسضأأ يذلأ ،انوروك

ليجسست دعب923306 ¤إأ عفترأ دÓبلأ ‘
مويلأ لÓ-خ ةد-يد-ج ءا-ف-سش ة-لا-ح9703
ةلاح734102 كان-ه ى-ق-ب-ت-ل ،ي-سضاŸأ
.ةطسشن

Òغ تابا-سصإ’أ دد-ع ع-ف-ترأ ،Úسصلأ ‘و
ىلعأأ ¤إأ جراÿأ نم نيدئاعلاب ةطبترŸأ

ددع غلب ثيح  سسرام علطم ذنم لدعم
Ú 16ب نم75 ايلfi ىودعلأ لاقتنأ ت’اح
.ةديدج ةباسصإأ ةلاح
ديزŸأ غنوك غنوه نلعت نأأ رظتنŸأ نمو
ماعطلأ لوانت رظح كلذ ‘ اÃ دويقلأ نم

‘ ةمامكلأ ءأدترأ سضر-فو ،م-عا-طŸأ ‘
لئاسسول ريراقت ‘ ءاج اŸ اقفو ،جراÿأ
.ةيلfi مÓعإأ
نأأ ن-م ة-ي-لأÎسسأ’أ تا-ط-ل-سسلأ ترذ--حو
نم ءأزجأأ ‘ عي-با-سسأأ ة-ت-سس ةدŸ ا-قÓ-غإأ
دق دÓبلأ قرسش بونجب ا-يرو-ت-ك-ي-ف ة-ي’و
دÓبلأ تلجسس نأأ دعب ،لوطأأ ةÎفل رمتسسي
.ت’ا◊أ ددع ‘ ةيموي ةدايز Èكأأ

ةدايز ةيلأÎسسأ’أ ايروتكيف ةي’و تلجسسو
ةباسصإأ ةلا-ح235 تغلب ةيسسا-ي-ق ة-ي-مو-ي

عفتÒل ،تايفو تسسو ،Úنث’أ مويلأ ةديدج
سسوÒفلاب ةافولأ ت’ا◊ ›امجإ’أ ددعلأ

ددعلأ فسصن ةبأرق يأأ ،77 ¤إأ ةي’ولأ ‘
.ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع تايفولل ›امجإ’أ

اهنإأ ةينابايلأ ةموك◊أ تلاق ا-ه-ت-ه-ج ن-م
لم-ع ف-ي-ث-ك-ت ى-ل-ع تا-كر-سشلأ ثح-ت-سس
زيزعتو (تنÎن’أ Èع) دعب نع اهيفظوم
،ىرخأ’أ يعامتج’أ د-عا-ب-ت-لأ تأءأر-جإأ
انوروكب ةباسصإ’أ ت’اح ددع عافترأ طسسو

.Úلماعلأ طاسسوأأ ‘
08 ءÓجإأ ددسصب اهنإأ مانتيف ةموكح تلاقو
نم ،نوحئا-سس م-ه-م-ظ-ع-م ،سصخ-سش ف-لأأ

دكأات دعب ،دÓبلأ طسسو-ب ،غ-نا-نأد ة-ن-يد-م
‘ سسوÒفلاب ناك-سسلأ ن-م ة-ثÓ-ث ة-با-سصإأ

.عوبسسأ’أ علطم
فلأأ41 نم Ìكأأ ةيبون÷أ ايروك تلجسسو
.لمÛأ ‘ سسوÒفلاب ةافو892و ةباسصإأ
اهيف ةديد÷أ ةباسصإ’أ ت’اح ددع ناكو
ىلعأ’أ وه ،ة-لا-ح311 و-هو ،تب-سسلأ مو-ي

.سسرام13 ذنم موي لÓخ
ةقيقح تفخأا Úكب : ينيسص بيبط

 انوروك سسوÒف يسشفت مجح
هتايادب ‘

ةركبم ت’اح سصيخسشتب ما-ق بي-ب-ط لا-ق
هنإأ   Úسصلأ ‘ انوروك سسوÒفب ةباسصإ’أ نم
مجح أوفخأأ ÚيلÙأ ÚلوؤوسسŸأ نأأ دقتعي
.هتايأدب ‘ سسوÒفلأ يسشفت
‘ د-عا-سس يذ-لأ  رو-سسي--فوÈلأ فا--سضأأو
ةنيدم ‘ سسوÒفلأ رو-ه-ظ ‘ ق-ي-ق-ح-ت-لأ

ة-لدأ’أ فÓ-تإأ ” ه-نأأ ،ة-ي-ن-ي-سصلأ نا--هوو
براجتلأ جئاتنل ة-با-ج-ت-سس’أ نأأو ة-يداŸأ
.ةئيطب تناك ةيريرسسلأ
قو-سس ¤إأ نو-ق-قÙأ بهذ ا-مد-ن-ع ه-نأأو

لوأأ هنأأ دقت-ع-ي ثي-ح Úسصلأ ى-ف نا-نأو-ه
نأأ أود-جو ، سسوÒف-لأ ه-ي-ف ر-ه-ظ نا-ك--م
Òهطتب لعفلاب تماق ةيلÙأ تا-ط-ل-سسلأ
روهظ لوح ةيويح ة-لدأأ وfiو ،ة-ق-ط-نŸأ
.سسوÒفلأ
‘ ةدايزلأ فقول برغŸأ ‘ ندم لزع و

تاباسصإ’أ ددع
رأرق قيبطت ‘ ةيبرغŸأ تاطلسسلأ تأأدب

‘ دÓبلأ ‘ ندم ةدع ¤إأو نم لقنتلأ عنم
ت’اح دد-ع ‘ د-يأز-ت-لأ ف-قو-ل ى-ع-سسم
.انوروك سسوÒفب ةباسصإ’أ
لزعلأ اهلمسش ي-ت-لأ ندŸأ ة-م-ئا-ق م-سضتو

رأدلأ ،سسان-ك-م ،سسا-ف ،نأو-ط-ت ،ة-ج-ن-ط
نأأ ىلع سشكأرمو تاطسس ،ديسشرب ،ءاسضيبلأ
ت’ا◊أ با-ح-سصأأ رأر-ق-لأ ن-م ى-ن-ث-ت-سسي
.ةلجعتسسŸأ ةيبطلأ
مدعل مدع ¤إأ اهرأرق تاطلسسلأ تعجرأأو
ةيئاقولأ Òبأدتلل ÚنطأوŸأ ةيبلغأأ مأÎحأ
،ي-عا-م-ت-ج’أ د-عا-ب-ت--لا--ك ،ةذ--خ--تŸأ
،ميقعتلأ لئاسسو لامعتسسأو ةمامكلاعسضوو
ا‡ ؛قأوسسأ’أ ‘ ةÌكب اهرفأوت مغر كلذو
عاف-ترأو ،ىود-ع-لأ را-سشت-نأ ةدا-يز ¤إأ ىدأأ

.““ةدكؤوŸأ ت’ا◊أ ددع
ة-با-سصإ’أ ت’ا-ح دد-ع ›ا--م--جإأ زواŒو
تغلب امنيب ،افلأأ02 برغŸأ ‘ ةدكؤوŸأ

.313 تايفولأ ةليسصح

ت’اكو ^

قارعل
نيرخآأ02 ةباصصإأو Úيقأرعلأ نيرهاظتŸأ نم Úنثأ لتقم

تأوق قÓطإأ ةجيتن نيرهاظتŸأ نم Úنثأ لتقم قأرعلأ ‘ ةيبط رداسصم  تفسشك ^
ريرحتلأ ةحاسس نم ةبيرقلأ نأÒطلأ ةحاسس ‘ مهيلع عومدلل ةليسسŸأ لبانقلأ نمأ’أ
.دأدغب طسسو
ةحفاكم تأوق عم ةيليل تاكابتسشأ لÓخ حورجب  رخآأ أرهاظتم02 نم Ìكأأ بيسصأأ امك
ميظنت ¤أ Úنث’أ رجف دأدغب طسسو ريرحت-لأ ة-حا-سس ‘ نو-م-سصت-ع-م ا-عد و .بغ-سشلأ
.ةيقأرعلأ ةمسصاعلأ طسسو سسودرفلأ ةحاسس ‘ ةرهاظت
.نيرهاظتŸأ ةلتق ةبسساÙ وعدت تأروسشنم نومسصتعŸأ عزوو
يئابرهكلأ رايتلأ عاطقنأ ىلع تاجاجتحأ قأرعلأ يبونجو طسسو تاظفاfi دهسشتو
.ةيوئم05ـلأ قوف ام ¤أ ةرأر◊أ تاجرد عافترأ لظ ‘ ءابرهكلأ ةرأزو تامدخ ىدرتو

ت’اكو ^

ةموك◊أو روفرأدب موجه ‘ لقأ’أ ىلع اصصخصش06 لتقم
ةينمأأ تأوق رصشن مزتعت ةينأدوصسلأ

موجه رثإأ ،نيرخآأ06 ةباسصإأو اسصخسش06 نع لقي ’ ام لتقم دحأ’أ ةدحتŸأ ·أ’أ تنلعأأ ^
أÎموليك84 ةفاسسم ىلع ةعقأولأ يÒتسسم ةيرق ىلع دحأ’أ ¤أ تبسسلأ ةليل حلسسم005 وحن هنسش
 .روفرأد برغ ةي’و ةمسصاع ةنين÷أ ةنيدم نم
لاسسرإأ مزتعت موطرÿأ نأأ كودمح هللأ دبع ةسسائرب ةينأدوسسلأ ةموك◊أ تدكأأ ،اهبناج نمو
.““يعأرزلأ مسسوŸأو ÚيندŸأ ةيام◊““ برطسضŸأ روفرأد ميلقإأ ¤إأ ةينمأأ تأوق
ىلع ةموك◊أ سصرح كودمح هللأ دبع ءأرزولأ سسل‹ سسيئر دكأأ““ هبتكم نع رداسص نايب لاقو
 .““ينمأ’أ رأرقتسس’أ زيزعت
Úمأاتو ÚنطأوŸأ ةيام◊ روفرأد تاي’و ىوتسسم ىلع ةكÎسشم ةوق نيوكت““ ” هنأأ فاسضأأو
ايندمÚ 02حلسسم لتق نم Úموي دعب كودمح هردسصأأ يذلأ نÓعإ’أ ءاجو .““يعأرزلأ مسسوŸأ

موجه ‘ ،تأونسس ذنم ¤وأ’أ ةرملل ةيعأرزلأ مهلوقح ¤إأ مهتدوع ىدل ،لافطأأ مهنيب ،لقأ’أ ىلع
.فنعلأ لامعأأ ةلسسلسس راطإأ ‘ جردني
.ةنين÷أ ةيلfi ‘ ةيرق ÚثÓث ›أوح رثأات (اسشتوأأ) ةيناسسنإ’أ نوؤوسشلل ةدحتŸأ ·أ’أ بتكم دكأأو
ترثأات ةنين÷أ ةيلfi ‘ عقو ثأدحأ’أ نم أددع نإاف ،ةيناسسنإأ تامظنم نم ريراقتل اقفو““ تلاقو
نم ددع ّرف ،›ا◊أ ةيليوجو نأوج32و12 يموي ‘ هنأأ تفاسضأأو .““ةيرق ÚثÓث ›أوح اهب
.سسرأدŸأ لثم ةماع نابم ‘ أوميقُيل ةنين÷أ ةنيدم وحن مهلزانم نم سصاخسشأ’أ

ت’اكو ^
 نميلا

ءاصصقإ’أ سضفرو ةيعرصشلأ معدل Úبأاب تأرهاظم
اهيف نوكراسشŸأ نلعأأ ،ةدسشاح ةÒسسم ةينميلأ Úبأأ ةظفاحÃ ردول ةنيدم ‘ تجرخ ^

ليث“ راكتحأ ةلواfiو ءاسصقإ’أ تايلمع اهوّمسس ام سضفرو ةيعرسشلأ ةطلسسلل مهمعد
.دحأو يسسايسس نوكم ‘ ةيبون÷أ ةيسضقلأ
رسص◊ يتأرامإ’أ يدوعسسلأ فلاحتلأ تاه-جو-ت سضفر-ت تأرا-ع-سش نور-ها-ظ-تŸأ ددرو
أوبلاطو ،ايتأرامإأ موعدŸأ يبون÷أ ›اقتن’أ سسلÛأ لي-ث“ ‘ ة-ي-بو-ن÷أ ة-ي-سضق-لأ
لحب قلعتت ةيسسايسس تأرواسشم ةيأأ ‘ يبون÷أ كأر◊أ تأرايتو ىوق ةفاك كأرسشإاب
روسصنم هبر دبع سسيئرلأ ةدايقب ةيعرسشلأ ةموكحلل مهدييأات أونلعأأ امك .ةينميلأ ةمزأ’أ

سسلÛأ اهمظن ةÒسسم ىلع أدر تءاج يتلأ- ةÒسسŸأ ‘ ÚكراسشŸأ نأأ ظحولو .يداه
.اماع51 وحن ذنم ةرم لوأ’ نميلأ مÓعأأ أوعفر -يسضاŸأ عوبسسأ’أ ›اقتن’أ

ت’اكو ^

  ودغنصش ‘ ةيكيرمأ’أ ةيلصصنقلأ ىلع ““رطيصست““ Úكب
تاي’ولأ ةيلسصنق ىلع ““اهترطيسس““ تسضرف Úكب نأأ Úنث’أ ةينيسصلأ ةيجراÿأ ةرأزو تنلعأأ ^

اهقÓغإأ ةينيسصلأ تاطلسسلأ نÓعإأ نم مايأأ ةثÓث بقع ةوطÿأ هذه يتأاتو .ودغنسش ‘ ةدحتŸأ
طسسوو .Ïسسويه ‘ ةينيسصلأ ةيلسصنقلأ قحب ةيكيرمأ’أ تاطلسسلأ هتذختأ لثا‡ ءأرجإأ ىلع درك

اما“ تقلغأأ مث ،ةيكيرمأ’أ ةيلسصنقلأ بناج ¤إأ ةينيسصلأ مÓعأ’أ عفر ” ،فيثك ينمأأ روسضح
 .Úكب نم رمأاب اهبأوبأأ

تررق ،Úسصلأو ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ Úب دعاسصتŸأ رتوتلأ لسسلسسم نم ةديدج ةوطخ ‘
““اهترطيسس““ سضرف سشتنيرغ تيقوتب ةيناثلأو ،يلÙأ تيقوتلاب ةرسشاعلأ ةعاسسلأ Úنث’أ ةÒخأ’أ

نم اهقÓغإأ نÓعإأ نم مايأأ ةثÓث رورم بقع كلذو ودغنسش ‘ ةدحتŸأ تاي’ولأ ةيلسصنق ىلع
ةعم÷أ ترمأأ ةينيسصلأ ةموك◊أ تناكو.ةينيسصلأ ةيجراÿأ ةرأزو تنلعأأ ام بسسح ،Úكب بناج

ةينيسصلأ ةيلسصنقلأ قحب ةدحتŸأ تاي’ولأ هتذختأ لثا‡ ءأرجإأ ىلع أدر ،ةيلسصنقلأ هذه قÓغإاب
 .Ïسسويه ‘

ةيكيرمأ’أ ةيلسصنقلأ بناجب ةينيسصلأ مÓعأ’أ عفر
فأو  ^

سسنوت
ظفحتت ةصضهنلأو ةموك◊أ سسأر ىلع  يصشيصشŸأ فيلكتب بيحرت

يسشيسشŸأ ماسشه ›ا◊أ ةيلخأدلأ ريزو فيلكت-ب سسنو-ت ‘ ة-ي-سسا-ي-سسلأ ىو-ق-لأ بل-غأأ تب-حر^
مغر ،ةيسسايسس ةموكح ‘ اهتبغر نع ةسضهنلأ ةكرح تÈع Úح ‘ ،ةديد÷أ ةموك◊أ ليكسشتب
نلعت ⁄ و .ةموك◊أ ةدايقل ردقأ’أ ةيسصخسشلأ رايتخأ ‘ سسيئرلأ ةيجهنم ىلع تاظف– اهئأدبإأ
ةكر◊أ نأأ لاق  اهئاسضعأأ دحأ’ احيرسصت نكل   ،Úنث’أ حابسص ىتح اهفقوم نع ايمسسر     ةسضهنلأ
حاجنلأ   تن“ اهنكل .Úيسسنوتلأ تاعلطتل بيجتسست ةيسسايسس ةينطو ةدحو ةموكح ليكسشت ديرت
.هتمهم ‘ يسشيسشملل
ىلع سضÎعت ’ ةكر◊أ نإأ تاحيرسصت ‘ لاق مÓسسلأ دبع قيفر ةسضهنلأ ةكرح ‘  يدايق ناكو
ةيسصخسشلأ رايتخأ ‘ ديعسس سسيق سسيئرلأ ةيجهنم ىلع تاظف– اهيدل ا‰إأو ،يسشيسشŸأ فيلكت
يسشونغلأ دسشأر ةسضهنلأ ةكرح سسيئر اعد ،يسشيسشŸأ رايتخأ لبقو .ةموك◊أ ةسسائر ›وتل ردقأ’أ
64) يسشيسشŸأ فيلكت تبسسلأ ررق يسسنوتلأ سسيئرلأ ناكو .ةينوناق ’ ةيداسصتقأ ةيسصخسش Úيعتل

افلاfl ،ةليقتسسŸأ خافخفلأ سسايلإأ ةموكح لfi لحتسس يتلأ ،ةديد÷أ ةموك◊أ ليكسشتب (اماع
نم يتلأو ،بأزحأ’أ اهتحÎقأ يتلأ ءامسسأ’أ Úب نم نكي ⁄ يسشيسشŸأ مسسأ نإأ ثيح ،تاعقوتلأ لك
،يكÎلأ مايخ لامعأ’أ لجرو ،ةدومح نب ميكحو ‘اكلأ دبع لسضاف ناقباسسلأ نأريزولأ اهنيب
.بأزحأ’أ نم ديدعلأ مهتحÎقأ ةثÓثلأ ء’ؤوهو
رخأوأأ خافخفلأ ةموكح ىلع تيوسصتلأ ليبق تاظف– لfi ناك فلكŸأ ةموك◊أ سسيئر نأأ مغر
-هجراخ وأأ ›ا◊أ يموك◊أ فÓتئ’أ ‘ ةكراسشŸأ ءأوسس- ةيسسنوتلأ بأزحأ’أ لج نإاف ،يرفيف

راسشتسسم اهنيبو بسصانŸأ سضعب ¤وت ناكو ،لقتسسŸاب فسصوي يذلأ لجرلأ ىلع تاظف– دبت ⁄
.ةيسسايسسلأ ةÿÈأ دقتفي هنإأ لوقي سضعبلأ نكل ،ديعسس سسيئرلل Êوناق

ت’اكو ^

نأأ ،ةيرسصŸأ ةحلسسŸأ تأو-ق-لأ تن-ل-عأأ  ^
دمfi يرسصŸأ سشي÷أ برح ناكرأأ سسيئر
فا-ف--ط--سص’أ تأءأر--جإأ د--ه--سش د--ير--ف
هاŒ’أ ىلع دونجلل ›ا-ت-ق-لأ دأد-ع-ت-سس’أو
.ايبيل دودح برق يبرغلأ يجيتأÎسس’أ
ةحلسسŸأ تأوقلل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ تلاقو
قيرفلأ دهسش““ :““كوبسسي-ف““ ى-ل-ع ة-ير-سصŸأ

fiتأوق-لأ بر-ح نا-كرأأ سسي-ئر د-ير-ف د-م
دأدعتسس’أو فافطسص’أ تأءأرجإأ ةحلسسŸأ
ىلع ةحلسسŸأ تأوق-لأ ر-سصا-ن-ع-ل ›ا-ت-ق-لأ
يتأاي يذلأو ،يبرغلأ ي-ج-ي-تأÎسس’أ هاŒ’أ

ةع-با-تŸ ة-ما-ع-لأ ةدا-ي-ق-لأ ة-ط-خ را-طإأ ‘
ة-يا-م◊ ةدد-سشŸأ تأءأر-جإ’أو Òبأد--ت--لأ

ةفاك ىلع يمو-ق-لأ ا-ه-ن-مأأو ة-لود-لأ دود-ح
أوجو أرحبو أرب ةيج-ي-تأÎسس’أ تا-هاŒ’أ
ة-ي-سسي-ئر-لأ عر-فأ’أ ة-فا-ك Úب نوا-ع--ت--لا--ب
.““ ةحلسسŸأ تأوقلل ةيوبعتلأ تÓيكسشتلأو
ةفا-ك ى-ل-ع ةدا-ق-لأ تأرأر-ق سضر-ع كلذ-ك
رسصانع ةفاك Úب نواعتلأ ميظنتو تايوتسسŸأ
ةيÈلأ تأوقلل ةيجيتأÎسس’أ ةيلمعلأ ليكسشت
اÃ ةحلسسŸأ تأوق-ل-ل ة-ي-سسي-ئر-لأ عر-فأ’أو
ةقد لكب ماهملل رسصانعلأ ةفاك ذيفنت نمسضي

ددع سشقان امك ،ةددÙأ تاتي-قو-ت-لأ ى-فو
ماهŸأ ذيفنت بولسسأأ ‘ طابسضلأو ةداقلأ نم
ةدا◊أ تأÒغتلأ ةهبا‹ ةيفيكو ةططıأ
.““لاتقلأ لامعأأ Òسس ءانثأأ ةعيرسسلأو
برح نا-كرأأ سسي-ئر ما-ق““ :ه-نأأ ¤إأ ترا-سشأأو
رسصانعلأ ىلع رورŸا-ب ة-ح-ل-سسŸأ تأو-ق-لأ
اهتيزهاج ىدم ىلع نانئمطÓل ةفطسصŸأ
فوقولأو ماهŸأ ةفاك ذيفنت ىلع اهتردقو

ةحلسسأÓل ةي-ن-ف-لأ ةءا-ف-ك-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
.““تأدعŸأو
سشي÷أ بر-ح نا-كرأأ سسي--ئر نأأ تح--سضوأأو
سسي-ئر-لأ ر-يد-ق-تو تا-ي– ل-ق-ن ير-سصŸأ
عافدلأ ريزوو يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصŸأ

fiأ سشي÷أ تأوقل ىكز دمŸيرسص.
تÓخدتلا عنÃ بلاطت ةيدوعسسلاو

نÓعإا معدتو ايبيل ‘ ةيجراÿا
ةرهاقلا

،يدوعسسلأ ةيجراÿأ ريزو د-كأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
بلاطت هدÓب نأأ ،ناحرف نب لسصيف Òمأ’أ
معدتو ايبيل نع ةيجراÿأ تÓخدتلأ داعبإاب
رانلأ قÓطإأ فقوب قلعتŸأ ةرهاقلأ نÓعإأ

.كانه

كÎسشم يفحسص ر“ؤوم ‘ ،ناحرف نب لاقو
بقع ،يركسش حما-سس ،ير-سصŸأ هÒظ-ن ع-م

fiن-ث’أ  ا-م-ه-ن-ي-ب تا-ثداÚ ‘ ةر-ها-ق-لأ:
ةيم-ي-ل-قإ’أ رو-مأ’أ ن-ع ع-ب-ط-لا-ب ا-ن-ثد–““

ةكل-مŸأ م-عد تد-كأأو ،ا-ي-ب-ي-ل ‘ ع-سضو-لأو
نÓعإأ معدو ،يرسصŸأ فقو-م-ل-ل ل-ما-ك-لأ
ةيمهأأ نم تباثلأ ةكلمŸأ فقومو ،ةرهاقلأ

تأرواسشŸأ لÓخ نم يب-ي-ل-لأ ع-سضو-لأ ل-ح
رانلأ قÓطإأ ف-قوو ة-ي-م-ل-سسلأ ة-ي-سسا-ي-سسلأ
.““يرسصŸأ ينطولأ نمأ’أ تانوكم مأÎحأو
ايبيل داعبإأ ةيمهأأ““ ىلع ناحرف نب ددسش امك

،““اهلاكسشأأ ىتسشب ةيجراÿأ تÓخد-ت-لأ ن-ع
أذه ‘ اما“ نوقفأوتم اننأأ دقتعأأ““ :افيسضم
Úب قي-ثو-لأ ق-ي-سسن-ت-لأ ل-سصأو-ن-سس .بنا÷أ
أذه ة÷اعŸ سصرف داجيإأ ةلواÙ نيدلبلأ
.““يدحتلأ
حماسس ،يرسصŸأ ةيجراÿأ ريزو لاق امنيب
نم فأدهتسس’ تسضرع-ت هدÓ-ب نإأ ،ير-ك-سش
،ايبيل نم اقÓطنأ ةيباهرإأ تامي-ظ-ن-ت ل-ب-ق
اه◊اسصم نع عفأدتسس رسصم نأأ ىلع أددسشم
.ةيموقلأ

ت’اكو ^

  ايبيل دودح برق دونجلل ›اتقلأ دأدعتصس’أ دقفتي يرصصŸأ سشي÷أ   ناكرأأ سسيئر



ىلع ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تدكأا ،راطإلا اذه يف ^
للغتشسا بنجت يف ةلثمتملا تايشصوتلاب ديقتلا ةرورشض

حبذلا تاودأا ميقعتو رحنلا تايلمع يف ماعلا قيرطلا
ةيلمع يف نيكراششملا ددع نم ليلقتلا و اهلدابت بنجتو
ينلقعلا ريغ لامعتشسلا نم رذحلا اذكو انوروك ،حبذلا

.رحنلا تاودأل
مازتلإلا نينطاوملا ىلع هنأا ةيريدم-ل-ل نا-ي-ب ي-ف ءا-جو
دعابتلا مارتحا يف ةلثمت-م-لا ة-ي-ن-مألا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا-ب
،ةيحشضألا لوح ةريثكلا تاعمجتلا يدافتو ،يدشسجلا
نم ءاهتنلا دعبو لبق حبذلا ناكم فيظ-ن-تو ر-ي-ه-ط-تو
تازافقلا لامعتشساو يقاولا عانقلا ءاد-تراو ،ة-ي-ل-م-ع-لا
.مفلاب ةيحشضألا خفن بنجتو ةيوديلا ةيئاوهلا ةخشضملاو
تاودأا ميقعتب مايقلاب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم تشصوأاو
نم ءاهتنلا دعبو ءانثأاو لبق كلذو ،ةلمعتشسملا رحنلا
لشسغ عم ،سصاخششألا نيب تاودألا لدابت مدعو ةيلمعلا
عشضوو مفلاو فنألا ،هجولا سسمل يدافتو ماظتناب نيديلا

مدع ىلإا ةيعاد.لافطألا لوانتم نع اديعب تاودألا هذه
ذحشش تلآا لامعتشسا مدعو ،سضرألا ىلع نيكاكشسلا كرت
لعاششملل ديجلا نيزختلاو ،لاف-طألا ما-مأا ن-ي-كا-ك-شسلا
تير-ب-ك-لاو ““ة-نو-با-ط-لا““ ة-شصا-خو  ي-ه-ط-لا ةز-ه-جأاو
،راغشصلا لوانتم نع اديعب اهب ظاف-ت-حلاو تا-علو-لاو
بيبانأاو زاغلا مظنم ةيحلشص ةدم ةبقارم ىلإا ةفاشضإلاب
كرت مدعو اهتملشسو يهطلا ةز-ه-جأل زا-غ-لا ل-ي-شصو-ت
عنم اذكو ةبقارم نود ةلعتششم يهطلا ةزهجأاو لعاششملا
متي نأا بجي ذإا رانلا رداشصم نم بارتقلا نم لافطألا
.نيدششارلا فرط نم طقف اهليغششت
حبذلا ناكم نوكي نأا ى-ل-ع تدد-شش ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
رئاتشسلاو ثاثألا نع ةديعب يهطلا ةزهجأاو لعاششملاو
ءاوششلا ةيلمعب مايقلا نم ترذحو ،قئارح بوششن عنمل
عم قئارحلا علدنا يدافتل تاباغلا نم برقلاب وأا لخاد
وأا ثداح يأا عوقو ةلاح يفو .كلذل ةشصاخ نكامأا ةئيهت

نينطاوملا ةيريدملا تثحو ىحشضألا ديع للخ قيرح
عم ،41و1201 نيمقرلا ىلع اهحلاشصمب لاشصتلا ىلع
.قيقدتلاب ناونعلاو ثداحلا ةعيبط ديدحت

21 ليفاج ءاÃ ميقعتو فيظنت
تعد ،تايفششتشسملا حل-شصإاو نا-ك-شسلاو ة-ح-شصلا ةرازو

للخ ةيئا-قو-لا ر-ي-باد-ت-لا مار-ت-حا ى-لإا ىر-خألا ي-ه
ءارشش موي نم اءدب ،رحنلا ةيلم-ع-ل ة-ل-ما-ك-لا ة-ل-شسل-شسلا
ةرورشض ىلع ةددششم ،رحنلا مو-ي ة-يا-غ ى-لإا ة-ي-ح-شضألا
ءارششلا نكامأا يف يرورشضلا ريغ كاكتحلا نم دحلا
عانقلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا مارتحاو ،حبذلاو
عم لماعت يأا دعبو لبق امهريهطت وأا نيديلا لشسغو
للخ مفلا قيرط نع ةيحشضألا خفن بنجتو ،ةيحشضألا

.حبذلا ةيلمع
نكامأا ميقعتو فيظنت اشضيأا ةيئاقولا  ر-ي-باد-ت-لا ن-مو
لامعتشساب ةمدختشسملا تاودألا كلذكو حبذلاو عيبلا

نم ةدحاو ةعرج يأا)1/01 ىلإا ففخم21 ليفاج ءام

عمج عم ،(ءاملا نم تاعرج عشست لباقم21 ليفاج ءام
.اهنم سصلختلاو ءاملل ةمواقم سسايكأا يف تايافنلا لك

سسايكأا لم– يتلا ءاشضعألا قرح وأا يلغ
ةيئام

تاطاي-ت-حلا مار-ت-حا ى-لإا ع-ي-م-ج-لا ةرازو-لا تعدو
،يئاملا سسيكلا ىودعل رطخ يأا يدافت دشصق ةمزللا
دعب ةيحشضألا سصحفل تابيترتلا ةفاك ذخأا اهنيب نمو
مدع ةلاح يفو ،يرطيبلا بيبطلا فرط نم اهحبذ
بي-ب-ط-لا فر-ط ن-م سصح-ف-لا ءار-جإا ن-م ن-ك-م-ت-لا
دبكلا) ةي-ح-شضألا ءا-شضعأا سصح-ف بج-ي ،ير-ط-ي-ب-لا
سسايكألا نع اثحب ةيانعب ىرخألا ءاششحألاو (نيتئرلاو
. تلشصيوحلا وأا
لمحت يتلا ةيحشضألا ءاشضعأا قرح وأا يلغ““ يغبني امك
اشسايكأا لمحت يتلا ةيحشضألا ءاشضعأا نفد ،ةيئام اشسايكأا

بلكلا عيط-ت-شست ل ثي-ح-ب (م-شس05) اقيمع ةي-ئا-م
ءاشضعألا نم سصلختلا مدعو ،اه-جار-خ-ت-شسا ة-لا-شضلا
ءاطعإا مدعو ،ايئاوششع اهيمرب ةهوبششملا ءاششحألاو
يمر مدعو  بلكلل ة-هو-ب-ششم-لا ءا-ششحألاو ءا-شضعألا
ةيلزنملا تايافنلا عم ةهوب-ششم-لا ة-ي-ح-شضألا ءا-شضعأا

نم سصلختلا ةلاح يفو ،ةلاشضلا بلكلا اهلكأات دقف
نكامألا يف هكرت نشسح-ت-شسم-لا ن-م ،فور-خ-لا د-ل-ج

ةماعلا دعاوقلا ىلع ظافحلا عم كلذ-ل ة-شصشصخ-م-لا
.ةفاظنلل
ةيكوششلا تاروكملا وأا ،يئاملا سسيكلا نإاف ،ةراششإلل
نع علتبلا هببشسي يدعم يليفط سضرم““ وه ،ةيئاملا

مشسج يف أاششنت يتلا تاكوششملا سضيبل أاطخلا قيرط
ناديدلل داتعملا يئاهنلا فيشضملا د-ع-ي يذ-لا بل-ك-لا
كاكتحلا قيرط نع ىود-ع-لا ثد-ح-تو ة-ي-ط-ير-ششلا
ماعطلا لوانت نع مجنت اهنوك نم رثكأا بلكلاب رششابملا
سضرملا اذه رهظيو.““ريخألا اذه تلشضفب ثولتملا
سسيك نيوكت قيرط نع ،ةافولا ىلإا يدؤوي دق““ يذلا

.““نيتئرلاو دبكلا يف ربكأا لكششب دجاوتي يئام
ل وهف  ةيمومعلا ةحشصلل ةلكششم يئاملا سسيكلا دعيو
متي ام ابلاغو ،هنيوكت ة-ياد-ب ي-ف سضار-عأا ة-يأا يد-ب-ي
روهظ دعب طقف تافعاشضملا ةلحر-م ي-ف ه-شصي-خ-ششت
ايحارج لخدت يعدتشسي امم ،ءاشضعألا يف سسايكألا
ةدششب حشصني اذل .نايحألا نم ريثك يف ادقعمو ليقث
اهرابتعاب بلكلا سسمل د-ع-بو ل-ب-ق ن-يد-ي-لا ل-شسغ-ب
.تايليفطلا هذهل يئاهنلا فيشضتشسملا

ةجوم ¤ا يدؤوي ةياقولا Òبادت ماÎحا مدع
ةديدج تاباشصإا

يرطيبلا بيبطلا حشضوأا ةيئا-قو-لا تاءار-جلا لو-حو
ردشصم ةرملا هذه لكششي ةيحشضألا رحن افرخ قوراف
فورظلل رظنلاب نيينهملا ىد-ل ا-م-ي-شسل ر-ي-ب-ك ق-ل-ق
اذإا اشصوشصخ ،سسوريفلا لاقتنا نم ززعت يتلا ةيحشصلا

دعاوقلا عم قفاوت-ت ل ة-يد-ي-ل-ق-ت قر-ط ق-فو سسرو-م
.ةيحشصلا
انوروك سسوريف نإاف يرطيبلا بيبطلا تاذل ادانتشساو
يتلاو هروطتل ةمئلملا فورظلا رفوت لاح يف لقتني
باعللا يهو ديعلا ةيحشضأا رحن سسو-ق-ط-ب زز-ع-ت-ت د-ق
نأا ادكؤوم ،ةفاظنلا سصقن و ةبوطرلاو مدلا و لاعشسلاو
ةمراشص ةيئاقو ري-باد-ت مار-ت-حا نود ة-ي-ح-شضألا ر-ح-ن
،تاباشصإلا نم ةديد-ج ة-جو-م ن-ع لوؤو-شسم نو-ك-ي-شس
ةيحشصلا ةيعشضولل ةعباتم ىلع زكتري هفوخت نأاب افيشضم
سسوريفلا يششفت و روهظ ةدوع ةظحل-م و ة-ي-م-لا-ع-لا
ندملا ىدحإا ىوتشسم ىلع حباذملا دحأا نم اقلطنا
حبذملا اذه نأاب جاول حيرشصت ي-ف ح-شضوأاو.ة-ي-نا-م-لألا
و عابتإا ىلع اثاح ““ةحئاجلا هذهل زاتمم لقان““ هنأاب تبثأا
نمشضتشس يتلا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا سضع-ب ة-مار-شصب و ة-قد-ب
سضرعتلا رطخ نود و عتمم ىحشضأا ديع ءاشضق نطاوملل
.91-ديفوك ةشصاخ تاشسوريفلاب ةباشصإلل
يرطيبلا بيبطلا تاذ طلشس ل-ي-شصف-ت-لا ن-م ءي-ششب و

تاودألا لشسغ للخ نم ةفاظنلا ةيمهأا ىلع ءوشضلا
نيكاكشسلا) ةيحشضألا خلشس و رحن ةيلمع يف ةلمعتشسملا
عشضوي يذلا ءاملاب (خافنملا و اشصعلا و تافاطخلا و
.حلملا نم ةيفاك ةيمك عم هطلخ عم ليفاجلا ءام هيف
حبذلا ناكم سسيلكت و فيظنت ةرورشض نع ثدحت امك
يحلا ريجلا قيرط نع رحنلا ةيلمع لامكتشسا درجمب

سسوريفلا اذه يششفتل لمتحم ردشصم يأا ةلازإا لجأا نم
هشضيرعتو ةيحشضألا دلج ىلع حلملا عشضو ىلع ةولع
.تاعاشس ةدعل سسمششلل
سسيشسحت نإاف ير-ط-ي-ب-لا بي-ب-ط-لا تاذ-ل ادا-ن-ت-شساو
فلتخم و ةيششاملا قاوشسأا ىلع نيدفاولا نينطاوملا
ةبشسانملا هذه راطإا يف ةحوتفملا يششاوملا عيب طاقن
ىتح و لب ةوطخ ل-شضفأا ل-ك-ششي ة-كرا-ب-م-لا ة-ي-ن-يد-لا
عابتإا نم نيحشضملا نيكمتل ““ةي-م-ت-ح-لا ة-م-ي-ل-ع-ت-لا““
.اهريفاذحب ةيئاقولا دعاوقلا
ءاقلل باهذلا لظي يرط-ي-ب-لا بي-ب-ط-لا تاذ بشسحو
ةرششابم ةفشصب مهل حورشش ميدقت لجأا نم نينطاوملا

مارتحا مدع لاح يف ة-با-شصإلا ىود-ع را-ط-خأا لو-ح
ريخألا لحلا““ ديعلا موي انوروك سسوريف ةحفاكم زاهج

.““91-ديفوكل ريطخ يششفت يدافتل
لكششم لحيشس Òهطتلل ينطولا ناويدلا

يحشصلا فرشصلا تاكبشش
ىحشضألا ديع للخ ريهطتلل ينطولا ناويدلا موقيشس
ةحفاكم ىلإا فدهي مراشص ة-مواد-م ما-ظ-ن ل-ي-ع-ف-ت-ب
ي-ح-شصلا فر-شصلا تا-ك-ب-شش ق-ي-ع-ت ي-ت-لا ل-كا-ششم-لا
تاءارجإلا ذيفنت ىلع اشصرح .ةجلاعم-لا تا-ط-ح-مو
ةموكحلا اهترقا يتلا ةيئاقولا
ينطولا ناو-يد-لا ىد-ل مل-عإلا-ب ة-ف-ل-ك-م-لا تلا-ق و
ءابنألا ةلاكول حيرشصت يف ،يحيوأا م-ير-م ،ر-ي-ه-ط-ت-ل-ل
تايلمع دعب تايافنلا ببشست ام ابلاغ هنأا ،ةيرئازجلا
يئيبلا عشضولا مزأاي ام تاكبششلا هذه دادشسنا يف رحنلا

ةيناكشسلا تاعمجتلا طاشسوأا يف اميشس
اذه قيبطت لجأا نم ه-نأا ،ة-ثد-ح-ت-م-لا تاذ تفا-شضأاو
ناويدلـل ةعباتلا تادحولا عيمج ريخشست متيشس ،ماظنلا
،ىحشضألا ديع مايأا يف اهلم-ع ة-يرار-م-ت-شسا نا-م-شضل
ةمزللا ةيداملاو ةيرششبلا دراوملا زيزعت ىلإا ةفاشضإلاب
ىوتشسم ىلع تلخد-ت-لا ل-ك ى-ل-ع فو-قو-لا سضر-غ-ب
هايملا ةجلاعم تاطحمو ي-ح-شصلا فر-شصلا تا-ك-ب-شش
يتلا قفارملا عيمج نمأا نا-م-شضو ة-ب-قار-م-ل كلذ-كو
.ناويدلا اهريدي
تاءارجإلا مارتحا عم تلخدتلا هذه ذيفنت متيشس و
عم ةيقاولا ةعنقألا ءادترا-ب يأا ،ة-ي-ئا-قو-لا ة-ي-ح-شصلا
لجأا نم نكامألا ميقعتو ريهطتو يعامتجلا دعابتلا
.ىودعلل رطخ يأا بنجت
ردجي ،يحاشضألا حبذ ةيلم-ع-ل ة-ب-شسن-لا-ب ه-نأا تد-كأا و
بنجت يف ةلثمتملا تايشصوتلاب ديقتلا ن-ي-ن-طاو-م-لا-ب
ميقعتو رحنلا تايلمع يف ماع-لا ق-ير-ط-لا لل-غ-ت-شسا
ددع نم ليل-ق-ت-لا و ا-ه-لدا-ب-ت بن-ج-تو ح-بذ-لا تاودأا
.حبذلا ةيلمع يف نيكراششملا
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ةديدج تاباشصإا ةجوم نم دحي ةمزÓلا تاطايتحإلا مازتلا

يئاŸأ سسيكلأ رطخو انوروك سسوÒف نم ةياقولأ تأءأرجأ ذيفنت ‘ ددسشت
ىحسضأ’أ ديعب لافتحإ’أ لÓخ رذ◊أو ةطي◊اب نوبلاطم نونطأوŸأ  ^

،انوروك سسوÒف ىودع راششتنا ببشسب يئانثتشسا يحشص عشضو عم ةنشسلا هذه تنمازت يتلا رحنلا ةÒعشش ءادأا لÓخ ةيئاقولا تاءارجإلا ذيفنت ةرورشض ىلع تاطلشسلا تددشش
.ةبشسانŸا هذه لÓخ مهتÓئاع ةمÓشسو مهتمÓشس نامشضل ةمزÓلا تاطايتحلا عيمج ذخأا ¤ا ÚنطاوŸا عيمج ةيعاد

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ7ـل قفوŸا م0202ةيليوج82 ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

انوروك لوح بأوجو لأؤوسس
؟نوباشصلاو ءاŸا نم لشضفأا نيديلا مقعم مادختشسا له^

سسوريف ةحئاج ىششفت للخ ةياقولل ىمويلا ةايحلا نيتور ىف ةماهلا ءايششألا نم نيديلا تامقعم تحبشصأا
دعابتلا تافاشسم ىلع ظافحلاو تامامك-لا ءاد-ترا ل-م-ششت ىر-خألا ءا-ي-ششألا بنا-ج-ب ، ر-م-ت-شسم-لا ا-نورو-ك
يدؤوي نأا نكمي ، ايريتكبلاو ميثارجلا عم لماعتلا يف ةلاعف دي-لا تا-م-ق-ع-م نأا ن-م م-غر-لا-بو ،ى-عا-م-ت-جلا
.اًشضيأا ةديجلا ايريتكبلا لتق ىلإا طرفملا مادختشسلا
كلذ عمو ،سضرملا راششتنا ىلع ءاشضقلا يف ةلاعف لوحكلا تارهطم ربتعت ،زوين ميات ةفيحشصل ريرقتل اقفوو
يوديلا دلجلا باهتلا لثم ةديدشش ةيدلج لكاششم ىلإا ىدأا هشسفنل طرفملا مادختشسلا نأاب تاءاعدا كانه تناك
وأا دلجلا ققششت عم دلجلا رارمحاو قرحلاو ديدششلا فافجلا لثم ةيدلج لكاششم اًشضيأا سصاخششألا هجاو
. فيزنلا
هدح نع ءيششلا داز املكف ،لشضفألا رايخلا اًمئاد وه نيديلا تامقعمل دودحملا مادختشسلا نأا دلج ءابطأا لاقو
نوكي نأا نكميف ، ةدودحم ةيمكب همادختشسا مت اذإا .ديلا تارهطمل ةبشسنلاب لاحلا كلذكو ،هدشض ىلا بلقنا

امم ، ةلوهشسب ةرششبلا فلت يف ببشستي دقف ، كلذك نكي مل اذإا نكلو ايريتكبلاو ميثارجلا عم لماعتلا يف اديج
يف رفوتم هيف بوغرم ريغ يئايميك ثولت دوجو يدؤوي نأا نكمي .يوديلا دلجلا باهتلا ثودح ىلإا يدؤوي

تانوكملا نوكت نأا نكمي ببشسلا اذهلو طرفم لكششب همادختشسا مت اذإا ةدومحم ريغ ءايششأا ىلا ديلا تارهطم
ةرورشض ىلع ببشسلا وه اذه نايحألا سضعب يف ةفيخم ىتح وأا ةديفم ديلا تارهطم يف ةدوجوملا ةيئايميكلا
.تارهطملل دئازلا مادختشسلا بنجتو ، ةيزارتحا تاوطخ ذاختا

لشضفألا نم ، يوديلا دلجلا باهتلا سضارعأا روهظ أادبت دق ، ةليوط ةرتفل نيديلا تامقعم مادختشسا ةلاح يف
.جلعلل ةيبط مهارم و ةديج تابطرم مدختشسا عم ىوشصقلا ةرورشضلا يف لا رهطملا مادختشسا مدع
ةيشساشسألا تاجلعلا دحأا وه بطرملا مادختشسا نإاف ، دلجلا فافج وأا اميزكإلا نم يناعي سصخششلا ناك اذإاو
مادختشسا نإاف ، كلذ ىلإا ةفاشضإلاب .يوديلا دلجلا باهتلا لثم ةيشسيئرلا ةيدلجلا لكاششملا نم عون يأا بنجتل
.ةيفدشصلا ىتحو دلجلا باهتلاو اميزكألا لثم لكاششم ىلإا يدؤوي نأا نكمي يذلا دلجلا فافج نم للقي بطرملا
و نيديلا تامقعم مادختشسا لواحف ،نيديلا مقعم مادختشسا ىلع نوباشصلاو ءاملاب نيديلا لشسغ لشضفيو
.نوباشصو ةيراج هايم اهيف دجوت ل يتلا فقاوملا يف طقف ةللبملا ليدانملا

ـه.ك ^

:رششبلاب راÓŒل يŸاعلا مويلا ‘ سسيÒتوغ
ةأواسسمÓلأ هجوأأ نم Òثكلأ نع ماثللأ تطامأأ انوروك

،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا دّدشش ^
،دحألا ،سسمأا لوا ،سسيريتوغ وينوطنأا

ةرجاتملا اياحشض ةيامح ةرور-شض ى-ل-ع
تا-ع-م-ت-ج--م دا--ج--يإاو ر--ششب--لا ي--ف
.عيمجلل ةلماشش تايداشصتقاو
ةحفاكمل يملاع-لا مو-ي-لا ة-ب-شسا-ن-م-بو
03 ـل فدا-شصم-لا ر-ششب-لا ي-ف را-ج-تلا

نإا سسريتوغ لاق ،ماع لك نم ةيليوج
نع ماثل-لا تطا-مأا ““ا-نورو-ك““ ة-ح-ئا-ج

ةيملاعلا ةاواشسمللا هجوأا نم ري-ث-ك-لا
.اهمقافت نم تدازو
ةد-يد-ج تا-ب-ق-ع زور-ب ى-لإا ار--ي--ششم
ةيم-ن-ت-لا فاد-هأا ق-ي-ق-ح-ت سضر-ت-ع-ت
ني-يل-م-لا ل-ع-ج ا-م-م ،ة-ماد-ت-شسم-لا
يف نورجاتي نمل ““لانم لهشسأا ةشسيرف““
يشسنجلا للغت-شسلا سضار-غأل ر-ششب-لا
هار-كإلا-ب جاوز-لاو ير-شسق-لا ل-م-ع--لاو
.اهريغو
نلّكششي تايتفلاو ءاشسن-لا نأا-ب ا-ف-ي-شضم
راجتإلا اياحشض نم ةئملاب07 نم رثكأا

ّد-ششأا ن-م مو-ي-لا ،ن--هو ،ر--ششب--لا ي--ف

.ةحئاجلا هذه نم تاررشضتملا
ديُرأا»:هتلاشسر يف سسير-ي-تو-غ ح-شضوأاو
ةينا-شسنإلا ة-مار-ك-لا ع-شضي نأا م-لا-ع-ل-ل
دوهجلا مي-م-شص ي-ف نا-شسنإلا قو-ق-حو
-ديفوك ةحئاجل يدشصتلا ىلإا ةيمارلا

لذبن نأا يغبنيو ،اهن-م ي-فا-ع-ت-لاو91
عنمو راجتإلا اياحشض ةيامح-ل د-يز-م-لا
.““ءافعشضلل نيمرجملا للغتشسا
اذه مّركت ةبشسانملا هذه نأا ىلإا  راششأاو
ءاشضقلا ّدشض لئاوألا نيبيجتشسملا ماعلا

مهو ،رششبلا يف راجتلا ةم-ير-ج ى-ل-ع
نويئاشصخألا ،نوناقلا ذا-ف-نإا و-ف-ظو-م
.نويعامتجلا
لاجم يف ن-ي-ل-ما-ع-لا ى-لإا ة-فا-شضإلا-ب
تامظنملا يفظومو ،ةيحشصلا ةياعرلا

لاطبأا رارغ ى-ل-ع ،ة-ي-مو-ك-ح-لا ر-ي-غ
نوذقني ن-يذ-لا ة-ي-ما-مألا طو-ط-خ-لا
يف ان-تا-ع-م-ت-ج-م نو-م-عد-يو حاورألا

.““انوروك““ ةحئاج ةهجاوم
سسير-ي-تو-غ ا-عد ،قا-ي-شسلا اذ-ه ي--فو
ى-ل-ع تا-ع-م-ت-ج-م-لاو تا-مو-ك--ح--لا

،مهتلاشسرل امعد مهءارو فا-ف-ط-شصلا
قودنشص يف ةمها-شسم-لا كلذ ي-ف ا-م-ب
تاعربتلل ينامئتشسإلا ةدحت-م-لا م-مألا
.سصاخششألا يف راجتلا اياحشضل

ةيليوج03 موي ملا-ع-لا ي-ي-ح-يو ،اذ-ه
ةحفاك-م-ل ي-م-لا-ع-لا مو-ي-لا يرا-ج-لا
لمعلا““ راعشش تحت رششبلا يف راجتلا

““رششبلا يف راج-تلا ءا-ه-نإا ة-ه-ب-ج ي-ف
راجتإلل نيبيجتشسملا لوأا ىلع ز-كر-ي-ل
.رششبلا يف
يف راجتلا نع يملاعلا ريرقتلا ريششيو
ةدحت-م-لا م-مألا بت-ك-م-ل سصا-خ-ششألا
ماعل ةميرجلاو تاردخم-لا-ب ي-ن-ع-م-لا

تددح ن-يذ-لا ا-يا-ح-شضلا لو-ح ،9102
اياحشضلا نم ةئملاب15 نأا ىلإا ،مهتيوه
ةئملاب02و ،لاجر ةئم-لا-ب12و ،ءا-شسن
ءلؤوه نيب نمو.نايتف ةئملاب8و تايتف
راجتلا مت نيذلا ةبشسن تغلب ،اياحشضلا

،ةئملاب54 يشسنجلا للغتشسلل مه-ي-ف
.ةئملاب83 يرشسقلا لمعلاو

ت’اكو ^
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هتكراششُم نِم تاونشس ر-ششع د-ع-ب ^
Èع ا-ي-ب-ي-ل Òمد--ت ‘ ة--لا--ّع--ف--لا

لÓِخ نم ““ةروثلا““ معدب هتمهاشسُم
صسيئرلا عان-قإا ‘ اÒًب-ك اًرود ه-ب-ع-ل
صسلو-ك-ي-ن ق--با--شسلا ي--شسنر--ف--لا

ا-vير-ك-شسع ل-ّخد-ت-لا-ب يزو--كرا--شس
رمعم دي-ق-ع-لا ما-ظ-ن-ب ة-حا-طإÓ-ل
فلأا03 نم Ìكأا داهششتشساو ‘اذقلا

م-هدا-شسجأا تقّز-م ي-ب-ي-ل ن-طاو--ُم
اه ،وتاّنلا فلح تارئاط ةر-ها-ّط-لا

يفيل يÔه درانرب ““فوشسليفلا““ وه
بألا هّنأاب برعلا هراشصنأا هفِشصَي يذلا
““يبرعلا عيبر-لا““ تارو-ث-ل ي-حور-لا
،هتارشصم راط-م ‘ لا-حّر-لا ط-ُح-َي
رششنيو ،Úحِتافلا لابقتشساب ىظحيو
لشصاوتلا لئاشسو ىلع اًروُشص هشسفنل
ÚحّلشسŸاب ا-ًطا-ح-ُم ي-عا-م-ت-جلا
ٌةيداب حرفلا تامÓ-عو ،Úع-ّن-قŸُاو

طشسو ‘ فِقَي هّنأاب اًن-ل-ع-ُمو ،ه-ي-ل-ع
.ّيبيللا برغلا ‘ ةنوهرت ةنيدم

بر◊ا““ ناونُع لمح يذلا هباتك ‘
بت-ُك بنا-ج ¤إا ““ا-ه-ّب-ح-ُن نأا نود-ب
،ايبيل ‘ هتاّيموي ا-ه-ي-ف ق-ّثو ىر-خأا
لّوأا ن-م نا-ك ف-ي-ك ي-ف-ي--ل ف--َشصو
د-ي-يأا-ت-ل يزا-غ-ن--ب ¤إا Úل--شصاو--لا
عانقإا ىلع هتردُقب ىهابتو ،““راّوثلا““
ل-ّخد-ت-لا-ب يزو--كرا--شس صسي--ئر--لا

ةّيبرح تارئا-ط لا-شسرإاو ا-vير-ك-شسع
تفشصقو ةّيبيللا ءاوجألا ¤إا تلشصو
فشصو املثم ،اهيف ًةّيركشسع اًفادهأا
دبع ىفطشصم دّيشسلا ى-ق-ت-لا ف-ي-ك
ي-ن-طو-لا صسلÛا صسي-ئر ل-ي--ل÷ا
،هبيشصنت نم تاعاشس دعب ›اقتنلا
صسيئرلا ءاقلل هدفول ءا-ق-ل بي-تر-تو
ةشسائرب هيزيلإلا رشصق ‘ يشسنرفلا

ةمئاق Óًِماح ،صسنو-ي حا-ت-ف-لا د-ب-ع
ةّيلآا001 مشضت ةّيركشسعلا بلاطŸاب

ةراّيشس ةئمو ،عفّدلا ةّيعابر ةّيركشسع
““يج يب رآا““ فذاق008و ““بآا كيب““
عفدم ف-لأاو ،تا-با-ّبد-ل-ل ةّدا-شضŸُا
خيراوشص تاموظنم ةشسمخو ،صشاّششر
.نÓيم
يفيل ““فوشسليفلا““ ّنأا ًةّيمهأا Ìكألا
نم ةّمهŸَا هذه ‘ قلطنا هّنأا دّكأا

ةلود نمأل ًةمدخو ،ةّيدوهيلا هتديقع
،اهرارقِتشساو ،يليئارشسإلا لÓتحلا
تا-قÓ-ُع ما-ي--ِق ى--ل--ع ه--ِشصر--ِحو
يبيللا ماظنلا Úبو اهنيب ةّيشسامولبد
دعب ايبي-ل م-ُك-ح-َي-شس يذ-لا د-يد÷ا
‘اذ--ق--لا ما--ظ---ن---ب ة---حا---طإلا
““دِشسافلا““ يركشسعلا يروتا-ت-ك-يد-لا

.هفيشصوت بشسح

ِرهَظ ىلع هتارشصم ¤إا لَشصو يفيل
شصا-خ ٍةر-ئا--ط ٍنذإا ى-ل-ع تل-شصح ٍة-ّ

،راطŸا تاطلُشس نع رداشص طوبُهلاب
ةرازو نم ةدمتعُم لو-خُد ِةÒششأا-ت-بو
نكلو ،قافولا ةموكُح ‘ ةّيجراÿا

صسيئر جارشسلا زيا-ف د-ّي-شسلا بت-ك-م
ىفن اًنايب ردشصأا يشسائرلا صسلÛا

قيقحتلاب رَمأاو اهب هل ةقÓُع ّيأا هيف
Ÿليشصافّتلاو قئاق◊ا ةّفاك““ ة-فر-ع

تاءارجإلا ذاخّتاو ا-ه-ب ة-ط-ي-حŸُا
دعب ف-قوŸا اذ-ه ءا-جو ““ة-مزا-ّل-لا

مظعُم تدا-شس ي-ت-لا بشضغ-لا ة-لا-ح
بِعَل يذلا لجّرلا اذهل اًشضفر ايبيل
روذُب رَذبو ،اهÒمدت ‘ اÒًبك اًرود
اهرارقِتشساو اهنمأا ةعز-عز-ل Ï-ِف-لا
.ةّيباÎلا اهتدحوو
‘ يفيل يÔه درا-نر-ب ع-م تكرا-شش
ة-ّي-نو-يز-ف-ل-ت-لا ج-ماÈلا م-هأا د-حأا
thgiNsweN”“ ة-ّي--نا--ط--يÈلا
،Òهششلا عيذŸُا همّد-ق-ُي نا-ك يذ-لا

‘ اًفيشض تنُكو ،نا-م-شسكا-ب ي-مÒج
ةكراششُم تناكو ندنل ‘ ويدوتشسلا
نم ةّيعان-شصلا را-م-قألا Èع ي-ف-ي-ل
ءاقّللا اذه ‘ يفيل صضفر ،صسيراب
بر◊ا مئارج داقتنا ىّتح وأا ةنادإا
لÓ-ت-حلا صشي-ج ا-ه-ب-ك-ترا ي--ت--لا
عاطِق ىلع هموجُه ‘ يل-ي-ئار-شسإلا

مّدق-ُم حا◊إا م-غر ،4102 ماع ةّز-غ
هّنأل ناودُع-لا اذ-ه د-ّيأاو ،ج-ما-نÈلا

ة---برا---حŸُ ،ه----يأار بشسح ،ءا----ج
ة-موا-قŸُا ة-كر-ح ن-م Úي-با--هرإلا
نأا صضفر املثم ““صسامح““ ةّيمÓشسإلا
¤إا ىّدأا يذلا ناود-ُع-لا اذ-ه Èت-ع-ي
لز-ن-م ف-لأا ة-ئ-ِم با-ط-عإاو Òمد-ت
صصخشش0003 ّ›اوح دا-ه-شش-ِت-شساو
وأا برح ةÁرج لافطألا نِم مهُثلُث
يعدتشسي ناشسنإلا قو-قُ◊ ا-ًكا-ه-ت-نا
هفقول ةّيشسنرفلا تارئا-ط-لا لا-شسرإا
،ايبيل ‘ لعف املثم ءايربألا ةيامِحو
‘ دوجوم ج-ما-نÈلا اذ-ه و-يد-ي-فو
.ةيناثلا ةانقلا ““يشس يب يب““ فيششرأا
ÚعفادŸُا صسرششأا نم Èتع-ُي ي-ف-ي-ل

ي-ل-ي-ئار-شسإلا لÓ-ت-حلا ة-لود ن-ع
امك ،ةّلتÙا يشضارألا ‘ اهمئارجو
ءاتفِتشساب ““Úلفت-حŸُا““ Úب ن-م نا-ك
،قارِعلا لامشش ‘ يدرُكلا لاشصفنلا
،نادو-شسلا بو-ن-ج لÓ-ق-ِت-شسا د-ّيأاو
،روفراد ‘ xيركشسع ٍلّخدتب بلاطو
ة-ّيرو-شسلا ة-شضرا-عŸُا ٍةّو-ق-ب م--عدو
Èع يروشسلا ما-ظ-ّن-لا-ب ة-حا-طإÓ-ل
.ّيركشسعلا رايÿِا
ٍةباّوب Èعو ،فشسأÓل ايبيل روزي يفيل

ىظحيو ،راهّنلا حَشضو ‘و ،ةّيمشسر
““هتازا‚إا““ دّقفَتيل ،xيمشسر ٍلابقتشساب
يتلا ““ةزجعŸُا““ جئاتن ىلع عÓّطلاو

ٍةÒبك ٍةمهاشسÃُ اهشضرأا ىلع تقّق–
ٍةلششاف ٍةلود ¤إا ا-ه-ل-يو– يأا ،ه-ن-م
اهعئادو نم رلود رايلم003 بهنو
ىلع ءاج يذلا ماظنلا اهعدوأا يتلا

تارئاط ةحنجأا ت– وأا ،ةباّبد رهظ
لتقو ه-ب ة-حا-طإÓ-ل و-تا-ن-لا ف-ل-ِح
Òجهتو ،هئانبأا نم فلآلا تارششع
بناج ¤إا ،راوِ÷ا لود ¤إا ÚيŸÓا

صضرع كاهتناو ‘اذقلا ديقعلا لتق
خيراّتلا ‘ ثُدحَت ⁄ ٍةقيرطب ،هتّثج

.ثيد◊ا
““اًبيرُم““ ودبي ةرا-يز-لا هذ-ه تي-قو-ت
،ىنعم نم ةملكلا هذه هينعت ام لُكب
امّنأاو ،اهتليل تنِب ا-ه-ّنأا د-ق-ت-ع-ن لو
تاُيلمعو تلا-شص-ّتا ة-ج-ي-ت-ن تنا-ك
نُكَي ⁄ نإا اًمايأا تّر-م-ت-شسا ق-ي-شسن-ت
ةورذ ‘ ي----تأا----ت ي-----ه-----ف ،Ìكأا
تر-شس““ ة--كر--عŸ تاداد--ع--ِت--شسلا
ة-ب--شس--ّن--لا--ب ة--ّيÒشصŸا ““ةر--ف÷ا
قر-ششلا ‘ Ú-َم-شصÿَا Úفر--ّط--ل--ل
اهل تادادعِتشسلا Òشست يتلا برغلاو

““رومأا““ كا-ن-ُه-ف ،قا-شسو ٍمد-ق ى-ل-ع
لّكششُيو ءافÿا ‘ اه-خ-ب-ط ير-ج-ي
ةَبرِ◊ا صسوؤور دحأا يفيل فوشسليفلا

؟نآلا ةرايّزلا هذهب ماق اذاŸو ؟اهيف
رّتشستي يتلا ةّيفاحشصلا ةفّشصلا لهو

رزا‹ نع قيق– ةباتك يأا ،اهفلخ
تيÎشس لوو““ ة-ف-ي-ح-شصل ة-نو-هر--ت

شضفŸُا ““لا-نرو-ج دلانود صسيئرلل ةل-ّ
؟ةعِنقُم ٌةّجح بمارت
ل لاق يبيل نطاوم لُكل اًركشش لوقن
نأا صضَفرو ““ةزجعŸُا““ هذه بحاشصل
دعب ،ةرهاّطلا ايبيل صضرأا هامدق أاَطت
ةرماؤوŸُا ،ةّيوُهو ،⁄اعم تحشضّتا نأا
كشش ىندأا انيدل صسيلو ،نيرمآاتŸُاو
رمع ديه-ششلا م-ي-عّز-لا دا-ف-حأا ّنأا-ب
ل-ب--ح ¤إا مّد--ق--ت يذ--لا را--تıا
شض-ِفار صسأار-لا ا-ًع-ِفار ة-ق-ن--ششŸِا ا-ً
ةروث راشصتنا نم اًقثاوو رام-ع-ت-شسلا

نيرمآاتŸُا لُكل نوّدشصتَي-شس ،ه-ب-ع-شش
ةّيباÎلا هتدحوو مهنطوو مهتّمأا ىلع
¤إا مهنومّدقُي-شسو ،ة-ّي-فار-غÁد-لاو

fiصصاشصقلا لينل ٍةهيزن ٍةلداعٍ مكا
نم هوبكترا امِل ه-نو-ّق-ح-ت-شسي يذ-لا

ما-ّيألاو ..ٍة-َع-ِشش-َب ٍرزا‹و ٍم--ئار--ج
.اننيب

نإؤطع يرابلإ دبع ^

 ..إدد‹ ايبيل ‘ ييفيل يÔه
؟ةناه’إ هذه نع  لوؤؤشسŸإ نم

طُحي ةّيبيللا ةروثلل ي-حور-لا بأ’ا ه-ّنأا-ب هرا-ضصنأا ه-ف-ِضص-َي يذ-لا ي-ف-ي-ل يÔه درا-نر-ب
؟وتانلا لّخدت نم تاونضس رضشع دعب ““هتازا‚إا““ دّقفتل ءاج له ..هتارضصم ‘ لاحّرلا

فلخ فِقَي يذلا نمو ؟ةنوهرت ‘ لّوجتلاو طوبُهلاب ةّضصاÿا هترئاطل حَمضس نمو
؟““ةناهإ’ا““ هذه

ءاقل صصن ““تناشسÒموك““ ترششن ،هÓعأا ناونعلا ت– ^
ن-ع ،›Ó-ج م-ظا-ك ،ا-ي-شسور ىد-ل نار--يإا Òف--شس ع--م
‘ ءاجو .ايشسور عم نواع-ت-لاو ة-ي-ك-ير-مألا طو-غ-شضلا
ةحلشسألا رظح ديد“ ىل-ع ن-ط-ن-ششاو ر-شصت :ءا-ق-ل-لا
،ربوتكأا ‘ هتدم يهتنت يذلا ،ناريإا ىلع صضورفŸا
.ناريإا دشض ةديدششلا تابوقعلا ةداعإاب ددهتو

ا-ن-ي-ل-يا ،تنا-شسÒمو-ك ة-ل-شسار--م تلأا--شس ،كلذ لو--ح
مظاك ،و-ك-شسو-م ىد-ل Êار-يإلا Òف-شسلا ،و-ك-ن-ي-نÒششت

:لاقف ،›Óج
لود-ل-ل دا-ن ءا-ششنإل ا-ن-ل نا-ح د-ق تقو-لا نأا › ود-ب-ي
كانه نوكيشس هئاشضعأا Úب نمو .تابوقعلل ةعشضاÿا
:ةمدقتŸا تاداشصتقلا تاذ ةيوقلا لودلا نم ديدعلا
.ناريإاو Úشصلاو ايشسور
؟اياحضضلا يدان لب ،نيذوبنŸا يدان نوكي نل

اذاŸ .صضعبلا انشضعب دعاشسن نأا بجي .اما“ حيحشص
نوديري ل Úيكيرمألا نأل ؟مكيلع تابو-ق-ع-لا صضر-ف-ُت
.مهنم ًاذوفن Ìكأاو ىوقأا ةقطنم يأا ‘ ةلود يأا ةيؤور
ةعبات Úشصلاو ،ةفيعشض ايشسور نوكت نأا نوديري مهنإا
‘ نحن ،كلذل .مهل ةرمعتشسم ناريإاو ،ايداشصتقا مهل

لماكتلاو ،صضعبلا انشضعب ةدعاشسمو نواعتلا ¤إا ةجاح
راهظإا طقف بجي ،ةلئاه صصرف انيد-ل .ا-ن-ن-ي-ب ا-م-ي-ف
هذ-ه ر-يو-ط-ت-ل دو-ه÷ا لذ--بو ة--ي--شسا--ي--شسلا ةدارإلا
ايشسور ىلع هحÎقت ام ناريإا ىدل .ةءافكب تاناكمإلا

.Úشصلاو
نوا-ع--ت--لا رو--ط--ت--ي ’ اذاŸ م--ه--فأا ’ تلز ا--م

؟بنذŸا ن-م ،نار-يإاو ا-ي-ضسور Úب يدا-ضصت-ق’ا
؟ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا

تا-يلو-لا ‘ تشسي-ل ،ا-ن-ه ،ة-ي-شسي-ئر-لا ة-ل-ك-ششŸا .ل
اشضيأا بعلت ،عبطلاب ،اهنأا نم م-غر-لا ى-ل-ع ،ةد-ح-تŸا
روطتت نمألاو ةشسايشسلا ‘ انتاقÓع نإا .ايبلشس ارود
ن-ع د-ي-ع-ب-ف دا-شصت-قلا ‘ نوا-ع-ت--لا ا--مأا ،طا--ششن--ب
Úجِتنم انيدلب نوك ¤إا ايئزج كلذ عجريو.تانكمŸا
،انيداشصتقل اشساشسأا زاغلاو طفنلا ل-ك-ششيو ،ة-قا-ط-ل-ل
؛صضعبلا انشضعب رركن ا‰إا ،لماكتن ل ،ىنعŸا اذهبو
دا-شصت-قلا ه-جو-ت ّنأا و-ه ›ا◊ا ع-شضو-ل-ل ر-خآا بب--شس
اننأا نم م-غر-لا ى-ل-ع ،ل-ي-ل-ق ر-يد-شصت-لا ¤إا Êار-يإلا
؛يريدشصت داشصتقا وحن ايجيردت كرحتن
تامولعŸا ‘ Òبكلا صصقنلا وهف ،ثلاثلا ببشسلا امأاو

،ادج نابراقتم اننادلب ،ًايشسايشس .صضعبلا انشضعب نع
نع Òثكلا نافرعي ل يشسورلاو Êاريإلا Úبعششلا نكل
.صضعبلا امهشضعب
،مويلا نارهط عراوشش ‘ ايشسور نع صسانلا تلأاشس اذإا

ةÎفلا وأا رشصيقلا ةبق-ح ن-ع كنو-ثد-ح-ي-شس نوÒث-ك-ف
.مويلا يه فيك فرعي مهنم ةلق نكل ،ةيعويششلا
ىوشس صسورلا ىدل صسيل :ناريإل ةبشسنلاب هشسفن رمألا
..ةرشصاعŸا ناريإا صشيعت فيك تامولعŸا نم ليلقلا

ةبَقاعŸإ لودلإ يدان سسيشسأات نإوأإ نآإ

راهششإإ
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 يحورلاو يداسصتق’ا عسضولا عجارتو ةيعامتج’ا ميقلا Úب ءاطسسبلا ةاناعم يكا–

 راطو ضضايرل ةثلاثلأ ةيأورلأ ..““ءأدوسس مايأأ““
ةاناعم ¤ا هيف قرطت ،““ءادوسس مايأا»ـب ا-مو-سسو-م ،اد-يد-ج ا-يدر-سس Ó-م-ع ،را-طو ضضا-ير ،ي-ئاور-لا رد-سصأا
،ةيداسصتق’ا تايط-عŸاو ة-ي-عا-م-ت-ج’ا م-ي-ق-لا ن-م ة-عو-م‹ ل-ظ ت– ،ع-م-تÛا ‘ ا-ي-ند-لا تا-ق-ب-ط-لا

..ةيحورلاو ةينيدلا تاق’زن’او

ةكÎسشم ةعبط ‘ ““ءادوسس مايأا““ تردسص ^
رسشنلل ا-ي-نا-مو-ل-ب-ب رادو ف-ق-ثŸا راد Úب
‘ هعيزوت متيسس امك ،ةير-سصŸا ع-يزو-ت-لاو

،ندرلا ،ر-سصم :ي-ه ة-ي-بر-ع لود سسم-خ
‘ بت-كو .نادو-سسلاو نا--ن--ب--ل ،قار--ع--لا

ينتلسصو اÒخاو““ :كوب سسيافلاب ،هتحفسص
مايا““ يت-ياور-ل ة-ي-قرو-لا ة-خ-سسن-لا مو-ي-لا

راد ةر-يدŸ لو-سصوŸا ر--ك--سشلا ““ءادو--سس
،يروسصنم ةÒمسس ،عيزوتلاو رسشنلل فقثŸا

‘ لمعلا ردسصيل هتلذب يذلا دوهÛا ىلع
حاجنلا رادلا مقاطلو اهل اينمتم هتلح ىهبأا
.““ينهŸا مهراسسم ‘ قيفوتلاو
يذلا نيز◊ا راسسŸا ¤ا ةياورلا قرطتتو
وهو ،““ةسشومك““ رداقلا دبع ةايح هتذختا

ىد-حإا-ب ل-غ-ت--سشي Úمأاو ه--يز--ن سصخ--سش
سسÓتخاب م-ه-ت-ُي ،ة-ي-ن-طو-لا تا-سسسسؤوŸا
لوؤوسسŸا هنألو ،ةسسسسؤوŸا ةنزخ نم لاومأا
سسمÿ نجسسلا ‘ هب كد-ي ا-ه-ي-ل-ع لوألا

.ةلماك تاونسس
هتيب ¤إا دوعيو  ةرŸا تاو-ن-سسلا ي-ه-ت-ن-ت
،تÒغت دق ةÒثك ارومأا فسشتكيل ،هيحو
فيظنت ةلماع ¤إا تلو– ةيكز ةجوزلاف
ه-لا-ف-طأا را-ت-خا و  ،زو-ج-ع جوز مد-خ--ت
مهنم بر-ق-ت-لا  ى-ل-ع ل-م-ع-ف ،تا-ت-سشلا
زكرم ‘ فاي-ط-سصÓ-ل م-ه-ع-م جورÿا-ب
ةيلحاسسلا ةزاب-ي-ت ة-يلو-ب ما-م-ج-ت-سسÓ-ل
هتجوز هل سضفسضف-ت كا-ن-هو ،ةر-حا-سسلا

اهدعيو اهتنأامط لواحيف ،Úن-سسلا ءا-ن-ع
اهنم سسمتليو ،تاف ام ىلع ا-ه-سضيو-ع-ت-ب
،بجي امك هرود وه ملتسسيل تيبلاب ءاقبلا
بب-سسب ،ىود--ج نود باو--بألا ل--ك قد--ي

هنكل ،ةخسستŸا ةيلدعلا هقباوسس ةفيحسص

ديعسس هقيدسص هدعاسسيو ل-مألا د-ق-ف-ي ل
ىدحإاب يليل سسراحك لم-ع دا-ج-يإا ى-ل-ع
هنكل لمعلا ‘ عرسشيو ،ةسصاÿا تاكرسشلا
ةعجافلا يهتنتل ،يباهرإا موجه-ب أا-جا-ف-ي
.يباهرإلا لتقو هريرحتب

هسساسسحإا دادزي ثادحألا هذه مسضخ ‘
ةسشومك رداقلا دبع ظقي-ت-سسي-ل  ،ة-ما-ت-ق
هنبا لو– وهو Èكأا سسوباك ىلع موي تاذ
دقفي ةمدسصلا لوهلو ،Òطخ يباهرإا ¤إا
سضارمألا ىفسشتسسم ‘ هب جزيو ،هباسصعأا
اهÒسصم ةيكز هتجوز هجاوتف ،ة-ي-ل-ق-ع-لا
اهجوز ةلاعإل جر-خ-تو ،د-يد-ج ن-م رŸا
ثيح ،اه-ت-ل-ئا-ع دار-فأا ي-قا-بو سضيرŸا
اهب سشرحتي معطم بحاسص د-ن-ع ل-م-ع-ت

حابسص تاذ جرختل ،اهيلع يدتعيو ايسسنج
اما-ق-ت-نا ه-ب ه-ن-ع-ط-ت Úك-سس ا-هد-ي ‘و

اهلوخدب اهتا-سسأا-م ي-ه-ت-ن-تو ،ا-ه-فر-سشل
.نجسسلا
اهيف قرطتي يتلا ¤ولا ةرŸا هذه تسسيل
ةسشهلا تاقبطلا ةاناعم ¤ا راطو سضاير
ردسصا نا ه-ل ق-ب-سس د-ق-ف ،ع-م-تÛا ن-م
دسصري يتلاو ،““سساطرف-لا Ëر-ح““ ة-ياور
د-ع-ب تا-ب-سصت-غŸا ءا-سسن-لا ع-قاو ا-ه-ي-ف
د-ع-ب ،ا-قر-ط-ت-م ،ءادو-سسلا ة--ير--سشع--لا
نم ةئف ةاناع-م ¤ا ،““ة-يو-ث-نأا تا-ها-ت-م““
ءاسسن-لا ة-ئ-ف ي-هو ير-ئاز÷ا ع-م-تÛا
لÓ-خ با-هرإلا ل-ب-ق ن-م تا-ب-سصت-غŸا

.رئاز÷ا اهتفرع يتلا باهرإلا تاونسس
هل ،‘اقث طسشانو ،يفحسص ،راطو سضاير
عقوم هلو ،ةيئامنيسسو ةيمÓعإا تامامتها
لا‹ ‘ سصتخي ““ةيفاقث ذفاون““ يمÓعا
.ةفاقثلا

م.Ëرم ^

Úهاسش فسسوي Òبكلا جرخملل

يŸاع مليف001 لسضفأأ ةمئاق ‘ ..““ةليمج““
،اهتيطعأا ام ردقب امنيسسلا نم تذخأا““ ^

نم هتمدق ام لك قحت-سست ا-ه-ع-م ي-ت-ل-حرو
،Òبكلا جرıا تام-ل-ك زر-بأا ن-م ،““ا-ه-ل-جأا
¤إا هتره-سش تل-سصو يذ-لا ،Úها-سش ف-سسو-ي
امن-ي-سسلا ‘ ه-عاد-بإا لÓ-خ ن-م ة-يŸا-ع-لا
.امليف04 نم برقي ينف ديسصرب ةيرسصŸا

ةداسشلا تقح-ت-سسا ي-ت-لا مÓ-فلا هذ-ه ن-م
ةليمج ،ةيرئاز÷ا ن-ع ه-م-ل-ي-ف ،ة-يŸا-ع-لا
ةسصق Úها-سش ف-سسو-ي مد-ق ثي-ح ،دÒحو-ب

ةمواقم ‘ تمهاسس يتلا ةلسضانŸا هذه ةايح
ناونع ت– ،رئازجلل يسسنر-ف-لا لÓ-ت-حلا
فسسوي ف-ي-لأا-ت ن-م ،8591 ماع ““ةل-ي-م-ج““
،ظوفfi بي‚ راوحو ويراي-سس ،ي-عا-ب-سسلا
حÓسص ،رهظم دمحأا ،ةدجام ةلوطب نم وهو
رخاف ،Óعلا ةرهز ،ةظابأا يدسشر ،راقفلا وذ
وكسسوم ناجرهم ‘ هب رسصم تكراسشو ،رخاف
.9591 ماع ›ودلا يئامنيسسلا

ناتليمج
اهتياكح ““ةدجام““ ةيرسصŸا ةنان-ف-لا يور-تو
مايألا دحأا حابسص ‘““ :ةلئاق ““ةليمج““ مليف عم
تأارق دئار÷ا حفسصتأاو راطفإلا لوانتأا انأاو

ةيسسنرفلا تاطلسسلا نأا لوقي ازفتسسم اÈخ
سضبقلاب تماق ةيرئاز÷ا يسضارأÓل ةلتÙا

،““دÒحوب ةليمج““ ةيرئاز÷ا ةلسضانŸا يلع
تحبسصأا يذلا اهحافكو ةليمج ين-ت-ب-ج-عأاو
لÓخ نم ايموي هتءارق يلع موادأاو هعباتأا
نأا يئاقدسصأا سضعب نم تبلط لب فحسصلا
يتلا ةيŸاعلاو ةيبرعلا ف-ح-سصلا-ب › او-تأا-ي
ةيلمع يلع بترت امو ةل-ي-م-ج ة-سصق ر-سشن-ت
رمحألا بيلسصلا تÓخدتو اهي-ل-ع سضب-ق-لا

نمو Úيسسنرفلا ةيسشحو نم ةليمج ةيام◊
ل اذاŸ““ يسسفن ‘ تلقو ةركفلا تءاج انه
لاسضنلل زمرك مليف ‘ ة-ل-ي-م-ج ةا-ي-ح مد-قأا
““؟رامعتسسلا دسض يبرعلا ينطولا
نم يدل ام لك تعمج ل-ع-ف-لا-ب““ :ف-ي-سضتو

يعابسسلا فسسو-ي ›إا ا-ه-ب تب-هذو ف-ح-سص
مليف ةسصق اهلÓخ نم بتكي ةدام كلت نوكتل
يلع ينثاو يعابسسلا بحرو ،ةيقيقح ةثادحأا
ةنجللا نم ان-ل-سصح ه-لÓ-خ ن-مو عو-سضوŸا

رسصم ‘ ةدوجوم تناك يتلا““ رئازجلل ةيلعلا
سضعب يلع ““رسصانلا دبع لامج سسيئرلا رمأاب
امو ةليمج ةايح ةسصق نع ة-ي-م-ل-ع-لا داوŸا
‘ يعابسسلا دعاسستل رئاز÷ا-ب ا-ه-ن-ع بت-ك
لÓخ نم اهبتكي أاد-ب ي-ت-لا ة-سصق-لا ة-با-ت-ك
تأا÷ ، اهنم يهتنأا امدنعو يعامتجا روظنم
بي‚““ كاذ Úح با-ت-ك-لا ي-ت-عأا ›إا ا--ه--ب

fiا-قرز-لا ي-ل-عو ظو-فÊ نمحرلا د-ب-عو
،راو◊او ويراني-سسلا او-ب-ت-ك-ي-ل ““يوا-قر-سشلا

.““كلذب اوبحرف
رئاز÷او Úهاسش

Úنا-ن-ف-لا-ب Úها--سش كا--ك--ت--حا ة--ياد--ب
Úمليف جاتنإا نم نك“ امدنع Úيرئاز÷ا

ناونعب2791 ة--ن---سس لوألا ،Úل---يو---ط
ةايح ةه-ج ن-م در-سسي يذ-لا ،““رو-ف-سصع-لا““
نمو7691 ةسسكن دعب بر-ع-لاو Úير-سصŸا

يتلا ةوسشرلا ةرها-ظ ح-سضف-ي ىر-خأا ة-ه-ج
ةرو--سصب ير--سصŸا ع--م--تÛا ‘ تسشف--ت

عاسضوأÓل ينل-ع-لا ح-سضف-لا اذ-ه ،ة-ق-ل-ق-م
هف-ل-ك ةÎف-لا كل-ت ‘ ة-يدŸÎا ة-ير-سصŸا

راسص◊ا اذه نأا لإا ،تاطلسسلا نم اراسصح
ةÎفلا هذه ‘و ،ةطلسسلا ىلع هدر“ ‘ داز
نم ،امنيسسلاو نفلا داور ةلبق تناك رئاز÷ا

رابكلا Úجرıا مامأا لاÛا حتف لÓخ
Ÿسشم جاتنإا عيراسشÎنم ديدعلاب تللكت ةك

مليف اهنيب  نم ةدلاÿا ةيئامنيسسلا لامعألا
سسارفاغ اتسسوك يŸا-ع-لا جر-خ-م-ل-ل ““داز““

ةزئاجب جيوتتلا ن-م ر-ئاز÷ا ن-ك-م يذ-لاو
9691 ةنسس يب-ن-جأا م-ل-ي-ف ن-سسحأا را-ك-سسوأا
جتنŸاو جرıا ةÎفلا كلت ‘ ا-ه-م-ل-سستو
اهباوبأا رئاز÷ا تحتف امك ،يدسشار دمحأا
راسص◊ا هنع ّكفتل Úهاسش فسسوي جرخملل
نم هعنم دعب رسصم ‘ هل سضّرعتي ناك يذلا
ن-ع ثح-ب-ل-ل ر-ئاز÷ا ¤إا أا÷ ذإا ،ل-م-ع-لا

هقيرط طسسب ‘ تمهاسسو ،همÓفأل ليو“
بحاسص يدسشار دمحأا ناكو ،ةيŸاعلا وحن
Úبو هنيب ةقادسصلا ةقÓعل ار-ظ-ن ل-سضف-لا
Úب ،ًلوؤو-سسم يد-سشار نا--ك ثي--ح ،““و--ج““

‘ جات-نإلا م-سسق ن-ع ،3791و7691 يماع
ةرا-ج-ت-ل-ل ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا ناو-يد--لا
.اقباسس  ةيفارغوتامنيسسلا ةعانسصلاو
رمتسسا رئاز÷ا عم Úهاسش فسسوي نواعت
ناونعب6791 ةنسس Êاثلا همليف زجني حارو
طÓتخاب يهتني يذلا ““لاسضلا نبلا ةدوع““
ةيرسصŸا ةيروثلا رسسألا ىدحإا ىلع رومألا
فسسوي ،هنبا ىلع زهجي بألا نأا ةجرد ¤إا

حيسضوت لمعلا اذه لÓخ نم دارأا Úهاسش
ةيبرعلا نادلبلا باسصأا يذلا نفعتلا ةجرد
هيف تدأا يذلا مليفلا .رسصم اهتمدقم ‘و
ةدجام ةينانبل-لا ة-نا-ن-ف-لا ة-لو-ط-ب-لا رود
لثمŸا رئاز÷ا نم هيف كراسشو يمورلا
يذلا تاريوك يلع د-ي-سس ل-حار-لا Òب-ك-لا

Úهاسش فسسويل رخآا مليف ‘ اهدعب كراسش
.““رجاهŸا““ وهو
،Úهاسش فسسوي ليحر ىلع ترم اًماع21
ماع نم ةيليوج72 موي انŸاع نع لحر يذلا

ةيبرع-لا ز-ئاو÷ا ن-م Òث-ك-لا د-سصح ،8002
يبهذلا ليبوي-لا ةز-ئا-ج ا-ه-ن-م ،ة-ي-لود-لاو

Ÿهلامعأا لم‹ نع7991 ماع ناك ناجره،
ةيبهذلا ةفعسسلا ةزئا÷ حسشرت هنأاو اًسصوسصخ
نبا““ مÓفأا نع تارم5 ،ناك ناجرهم نم
ا-ًعادو ،سضرألا ،يداو-لا ‘ عار-سص ،ل-ي-ن--لا
.““ÒسصŸا ،تربانوب

م.Ëرم̂ 

دم◊ا دبع ،يرئاز÷ا بتاكلا محتقي ^
فوسصتلا ةذفان نم ةيرذسشلا ةباتكلا ،ازيا
يسشت ‘وسص سسفنب ةقيمع اسصوسصف مدقيل
ىلع اعسساو اعÓطاو ةيرث ةيتايح ةبرجتب
لكسشب ىلجتت ،ةÒبكلا ةيفوسصلا براجتلا
‘و ةفو-سصتŸا ع-م تارواÙا ‘ ح-سضاو
ءلؤوه تارابعب حفاطلا نافرع-لا سسو-ما-ق
.مهتاراسشاو
،ابيرق ردسصي يذلا  ،هباتك  ةقدب ازيا مسسقي
ام ،كراسشي ل ام ،كردي ل ام) باوبأا7 ¤ا

ركني ل ام ،ركَذُي ل ام ،لاقي ل ام ،قاطي ل
¤إا7 مقرلا ليحيو (هي-ل-ع تك-سسي ل ا-مو
اهيسستكي يتلا ةيفÿا Êا-عŸاو ة-سساد-ق-لا
هطابترل نايدلا عيمج ‘ ةفوسصتŸا ىدل
تاوامسسلا»ـف ،ءايسشأÓل يحور-لا بنا÷ا-ب
تاكرد عبسس منهجو عبسس سسئان-ك-لاو ع-ب-سس
بكاوكلاو ناو-للاو ما-يا ع-ب-سس ‘ ق-لÿاو
ىدل م-قر-لا اذ-ه ط-ب-ترا د-قو ..““ة-ع-ب-سس

دوجوب داقتعلاب لاباكلا بهذم يقنتعم
.فرح لكل يفخ ىنعم
ليوأات بعسص““ تارذسشلا هذه ناونع ليحي
ةسصاخ ةغللا ةروطخو ةيمهأا ¤ا ““ليدهلا

رذعتلاو ةبو-ع-سصلا-ف ،فو-سصت-لا ل-ق-ح ‘
يه ةددعتم ةيليوأات تللد ىلع حاتفنلاو
نا امك ،‘وسصلا با-طÿا تا-م-سس ىد-حا
مهفلا ةلوا-حÃ ة-ق-ي-سصل ة-ف-سص ل-يوأا-ت-لا
ليده-لا ا-ما ،ه-ئا-ي-سشاو ⁄ا-ع-ل-ل كاردلاو
حاونلا Úب جيزم وه يذلا مام◊ا توسص)
مها دحأا قوسشلل Òثمو جيهم وهف (ءانغلاو

اهÌكاو ،ة-ي-فو-سصلا ة-بر-ج-ت-لا ر-سصا-ن-ع
ناو-ن-ع-لاو ،ءلؤو-ه سسو-ما--ق ‘ ارو--سضح
ةنكاسسلاو ةد-ما÷ا ة-ي-م-سسلا ه-ت-غا-ي-سصب
،اهحرسش ةبوعسصو ةبرجتلا قمع ¤ا ليحي
، ةراسشلا تعسستا املك :ير-ف-ن-لا ل-ق-ي ⁄أا

؟ةرابعلا تقاسض
ث.ق ^

:ازيا ديم◊ا دبعل ““ليدهلا ليوأات بعسص““

ةيفوسص ةهكنب ةيدوجو ةلئسسأأ

ىقيسسوŸا ⁄اع ‘ دوسسلا Úنانفلا نولغتسسي مهنإا لاق
ديبعلا ةراŒ ةقيرط ىلع

مهتاف دوهيلأ دقتنأ..يليأو ÊاطيÈلأ ينغŸأ
Ãةيماسسلأ ةأداع

بار--لا ي--ن--غ---م ه---جاو ^
اقيق– ،ي-ل-ياو ،Êا-ط-يÈلا
نم ةل-سسل-سس د-ع-ب ة-طر-سشل-ل
ة-يدا--عŸا تا--ح--ير--سصت--لا
ىلع اهبت-ك ي-ت-لا ة-ي-ما-سسل-ل

ع-قاو-م ى--ل--ع ه--تا--با--سسح
،ي-عا-م-ت--جلا ل--سصاو--ت--لا
تÓيجسست-لا ة-كر-سش تع-فدو
اهيدل لمعي يتلا ةيقيسسوŸا
رسشنو .هعم لماعتلا ءاهنإا ¤إا

Îيو-ت ى-ل-ع ي-ل-ياو با--سسح
ةعم÷ا موي تاديرغت ةلسسلسس
نولغ-ت-سسي دو-ه-ي-لا نأا د-كؤو-ت
وحن ى-ل-ع دو-سسلا Úنا-ن-ف-لا

ط‰ راطإا ‘ ىقيسسوŸا ⁄اع ‘ جهن‡
ةراŒ مايأل دوعي لÓ-غ-ت-سسÓ-ل ر-م-ت-سسم
.ديبعلا
دوهيلا هبأاي ل““ تاديرغتلا ىدحإا ‘ ءاجو

Ãبسسحف انولغتسسي مهنإا ،هب دوسسلا رم ا
ذ-ن-م ...م-ه-ئا-ن-بأا ما-ع-طإاو لاŸا ي-ن÷

ىلع ىرخأا ةديرغت تمدختسساو .““لايجأا
¤إا هيعبا-ت-م دد-ع ل-سصي يذ-لا با-سس◊ا
يغبني هنإا ةلئاق ةجراد ةغل نويلŸا فسصن

مهف بعاتŸا سضعب عقو-ت دو-ه-ي-لا ى-ل-ع
.اهنوقحتسسي
مسساب فرعُت ةيناطيرب ةم-ظ-ن-م تلا-حأاو

ةديرغتلا هذه ةيماسسلا ةاداعم دسض ةلمح
يسضير– لمع اهنإا ةل-ئا-ق ة-طر-سشلا ¤إا
Òبعتلا نإاو ةيقرع ةيهارك ىلع يوطني
ي--ل--ياو ه--مد--خ--ت--سسا يذ--لا جراد---لا
.““سصاسصرلا يقلت““ ي-ن-ع-ي ة-يز-ي-ل‚إلا-ب

سصوسصخب ىواكسش اهيقلت ةطرسشلا تدكأاو
سضع-ب Îيو-ت ة-كر--سش تفذ--حو .ي--ل--ياو
باسسح ىلع ةيماسسلل ةيداعŸا تاديرغتلا
ادوجوم رخآلا سضعبلا لازي ل نكل يلياو

ة-سصنŸ ن-ير-خآا Úمد-خ-ت-سسم ع--فد ا‡
ه-ي-جو-ت ¤إا ي-عا-م-ت--جلا ل--سصاو--ت--لا
.تاداقتنا
يقيق◊ا همسساو ،(اماع14) يلياو قلطأاو
¤إا تلسصو ةدرفنم ةينغأا ،يواك دراسشتير
هلو2102 ماع ايناطيرب ‘ لوألا زكرŸا
¤إا تلسصو يتلا تاي-ن-غألا ن-م د-يد-ع-لا

ه-ت-مر-كو .Êا-غأا ر-سشع ل-سضفأا ة-م--ئا--ق
لسضفب8102 ماع ةيناط-يÈلا ة-مو-ك◊ا
.ىقيسسوŸا ⁄اع ‘ هتاماهسسإا
تسسيل-هيإا ةكرسش ن-م ف-لوو نو-ج لا-قو
نإا ةيقيسسوŸا تÓيجسستلل تن-م-جد-نا-م
.يلياو لث“ دعت ⁄ ةكرسشلا

ث.ق ^

““حيرلا عم بهذ““ ةلطب
مأوعأأ401 نع دنÓيفاه يد ايفيلوأأ ةافو

مليف ةم‚ نإا دوويلوه لسسارم لاق ^
،دنÓيفاه يد ايفيلوأا ،““حيرلا عم بهذ““
401 زهان رمع ن-ع د-حألا مو-ي تي-فو-ت
ل-ي-كو-لا ن--ع Ó--ق--ن فا--سضأاو .ماو--عأا
تيفوت اهنأا ةلحارلا ةلثممل-ل ي-مÓ-عإلا

ثيح سسيراب ‘ اهتيب ‘ ةيعيبط بابسسأل
.اماع06 نم Ìكأا ذنم ميقت تناك
رخآا تناك يتلا ،دنÓيفاه يد تلسصحو

ر-سصع-لا ن-م ةا-ي◊ا د-ي-ق ى-ل-ع ة-ل--ث‡
بهذ““ مليفب ترهتسشاو دوويلوهل يبهذلا

يتزئا-ج ى-ل-ع ،9391 ما-ع ““ح-ير-لا ع-م
يتلا ةي-ن-ف-لا ا-ه-تÒسسم لÓ-خ را-ك-سسوأا

تدهسش امك .امليف05 ‘ اهلÓخ تكراسش
عم دمألا ةليوط ةسسرسش ةسسفانم اهتايح

يتلا Úتنوف ناوج ةلحارلا ةلثمŸا اهتخأا
.3102 ‘ اماع69 نع تيفوت
ل-م– ي-ت-لا ،د-نÓ--ي--فا--ه يد تنا--كو
ن-يو-بأل تد-لوو ة-ي-ك-ير-مألا ة-ي--سسن÷ا
سسيراب ‘ سشيعت ،نا-با-ي-لا-ب Úيز-ي-ل‚إا

ذنم اÒث-ك ر-ه-ظ-ت ⁄و .3591 ماع ذ-ن-م
ماع دوويلوه ¤إا تداع اهنكل اهدعاقت
ز-ئاو-ج سضر-ع ‘ ة-كرا-سشم-ل--ل3002
.Úعبسسلاو سسماÿا راكسسوألا
¤إا د-نÓ-ي-فا--ه يد ةر--سُسأا تل--ق--ت--ناو
تأادبو ،ةلفط تناك امدنع اينرو-ف-ي-لا-ك

جرıا اهآار نأا دعب امنيسسلا-ب ا-ه-ل-م-ع
ملح““ ةيحرسسم سضرع ‘ دراهنير سسكام
ارود اهل دنسسأاو ““فيسصلا فسصتنم ‘ ةليل

ةيحرسسŸا نم هسسبتقا يذلا م-ل-ي-ف-لا ‘
سسورب رنراو ةكرسش ترهبناو .5391 ماع
كاذ ‘ ةاتفلا-ب ي-ئا-م-ن-ي-سسلا جا-ت-نإÓ-ل
عبسس ةدŸ ادق-ع ا-ه-ع-م تع-قوو تقو-لا

.تاونسس
نم Úماينب ىعدي نبا ةلحارلا ةلثممللو
سشيدروج سسوكرام بتاكلا لوألا اهجوز
Êاثلا اهجوز نم ليز-ي-ج ى-عد-ت ة-ن-باو
.يتنلاج Òيب يفحسصلا

ث.ق ^



ةليترلا

تاغل01ـل ةفرع موي ةبطخ ةمجرت

 ةيدŸاب لظلا قطانÃ ةسصاخ ةيومنت ةيلمع0001
هعامتجا لÓخ ^

هزاهجب سسما
ةقفر يذيفنتلا
رئاودلا ءاضسؤور
،ةي’ولا تاراطاو

قطانم لوح
ىدضسا ،لظلا
،ةيدŸا ›او

،يوادب سسابع
ميلضست ىلع سصر◊ا دضصق يذيفنتلا هزاه÷ ةمراضص تاميلعت
اهددع ردقŸاو ¤و’ا ةلحرŸا ‘ اهزا‚ا لجضسŸا عيراضشŸا
‘ عورضشلا عم ،مداقلا Èمتبضس رهضش ةياهن لبق اعورضشم233 ـب
ـب اهددع ردقŸاو لظلا قطانم ةيمنتب ةيناثلا ةلحرŸا

.ةيلمع0001
fiعئار فدهب همسسوم يهني زر 

مجنلا كرت ^
سضاير ،يرئاز÷ا

fiهتمضصب ،زر ‘
يرودلا ماتخ

،يزيل‚إ’ا
فده ليجضستب
ءاقللا لÓخ ،عئر
هقيرف عمج يذلا

يتيضس Îضسضشنام
.ةقباضسŸا نم ةÒخأ’ا83ـلا ةلحرŸا ‘ ،يتيضس سشتيرونب
ىلع اضضيرع ازوف ““يتيضسلا““ قيق– ‘ ،كلذب زرfi مهاضسو
.0-5 ةجيتنب ،سشتيرون
ذنم ،يتيضس  Îضسضشنام عم زرÙ لضضفأ’ا ،مضسوŸا اذه دعيو
92ـلا بحاضص نكلو ،افده11 لجضس ثيح ،8102 ‘ هيلإا همامضضنا

ةزئاج ،ماعلا كاذ ‘ يرئاز÷ا ›ودلا حان÷ا لان امك ،اماع
.““غيل ÈÁÒلا““ ‘ بع’ لضضفأا

يكيرمألا فنعلل Úلرب ةبقاعÃ بلاطي ÊاŸألا راسسيلا
ديروتل يروف فقوب ،سضراعŸا ÊاŸأ’ا ““راضسيلا““ بزح بلاط ^

لامضش فلح ‘ ةكيرضشلا ،ةدحتŸا تاي’ولا ¤إا ةيناŸأا ةحلضسأا
.كانه ةطرضشلا فنع ت’اح ببضسب ؛(وتانلا) يضسلطأ’ا
،Úلدجاد ميفيضس ،بز◊ا ‘ ةيجراÿا نوؤوضشلا ةÒبخ تبرعأاو

نم داتع وأا ةحلضسأا ةيكيرمأ’ا ةطرضشلا مدختضست نأا نم اهفوخ نع
.نيرهاظتم دضض ÊاŸأا جاتنإا
ةموك◊ا ةقفاوم رارمتضسا لم– نكÚ، ““’ Áلدجاد تلاقو
نم هنأا مغر ،ةدحتŸا تاي’ولل ةيناŸأا ةحلضسأا عيب ىلع ةيناŸأ’ا
يتلا ،ةدحتŸا تاي’ولا ةطرضش ةزهجأا نأا ايلاح فورعŸا
نم ةحلضسأاب ةدوزم ،فنعلا ببضسب ايلاح تاداقتن’ سضرعتت
.““ةيناŸأا حÓضس تاكرضش

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهضشإ’ا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإ’او رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

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

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باضسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ7ـل قفوŸا م0202ةيليوج82 ءاثÓثلا

،ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمŸاب Úمر◊ا نوؤوضش ةضسائر تنلعأا ^
.تاغل رضشع ¤إا ماعلا اذهل ةفرع موي ةبطخ ةمجرت نع
يتلا تاغللا نأا ،Úنث’ا سسمأا ،ةيدوعضسلا ءابنأ’ا ةلاكو تحضضوأاو
،ةيزيل‚إ’ا :لمضشت اهيلإا ةفرع موي ةبطخ ةمجرت متيضس
،ةينيضصلاو ،ةيضسرافلاو ،ةيضسينودنإ’او ،ةيضسنرفلاو ،ةيدرأ’او
ةيلاغنبلاو ،ةيواضسوهلاو ،ةيضسورلاو ،ةيكÎلاو

““رسصان نب““ ليحر سضفرت ““نÓيم““ Òهامج
نÓيم““ عقوم رضشن  ^

دكؤوي  ’وطم اريرقت ““زوين
يدان Òهامج سضفر
م‚ ليحر سضفرت نÓيم
نب ليعامضسا ،رضضÿا
تناك امهم ،رضصان
نب عفد ام وهو ،بابضسأ’ا
ىلع ديكأاتلا ¤ا رضصان
يدانلل بعللاب هتداعضس
.مضسوŸا اذه ليحرلا يوني ’ هنأاو
ةيدنأ’ا نم ددع ءادبا  عم انمازت Òها÷ا سضفر يتأايو
عفدل اهدادعتضساو ،رضصان نب مضضب  اهمامتها ةÒبكلا ةيبوروأ’ا
.وروأا نويلم05 ـب ردقŸا يئاز÷ا طرضشلا

ثد◊ا لÓظ ‘

..ةدودمŸا رئاز÷ا ديب اوكسسمتسسا Óه
اهنأأ دكؤؤت يهو ةديحو ةديرف اهسسفن رئأز÷أ دŒ ىرخأأ ةرم ̂ 

امنيب ،ايبيل ‘ ةمزألأ ءاقرف Úب ةدحأو ةفاسسم دعب ىلع فقت
ليطتو هكهنت يذلأ يبيللأ عأرسصلل ةينأديŸأ تأرؤطتلأ تفسشك
ةمزألل ىرخألأ لودلأ ةرظن ةقيقح نع ،ةلاكؤلاب بور◊أ هرمع

حؤسضفم يعسسو ،ةيجيتأÎسسأؤيج تاباسسحو حلاسصم ىلع ةمئاقلأ
دلبلأ أذه ‘ مدق ئطؤم نع ثحبلأو عأرسصلأ قأÎخأ لجأأ نم
يسسايسس دهع ¤أ هلقنت ةÒسسع ةدلو نم Êاعي لأزام يذلأ يطفنلأ

،قباسسلأ ‘ هيلع ناك ا‡ Ìكأأ عسضؤلأ قأرغإأ ‘ ديزي ام ؤهو ،ديدج
فأرطألأ لخدت ةجرد نمو ،يلبقتسسم لح يأأ ةفلك نم عفريو
.نآلأ افؤسشكم اهطرؤت ىحسضأأ يتلأ ةيبنجألأ

،ةÒخألأ مايألأ ‘ نلعلأ ¤أ اهقأروأأ تجرخأأ ايبيل ‘ ةمزألأ
ءافتخلأو بعلتلأو بذكلأ نع أديعب ةيقيق◊أ اهتغل تلمعتسسأو
،Îفحو جأرسسلأ نم لك فسشك دقف ،ليم÷أ ملكلأو حيملتلأ ءأرو
امهو ،ةيجراÿأ امهتأدأدتمأو امهتأءلو نع ،ايبيل ‘ ةمزألأ اسسأأر
لمعلأ لسضفت ىرخأأ ىؤق نع ليكو لأ امه امو ،رسصمو ايكرت اسساسسأأ

داجتتسسلأ ¤أ امهنم لك عراسس ذإأ ،باجح ءأرو نم ةروانŸأو
.يسسامؤلبدو يسسايسسو يدام معد نع ثحبلأو هيمعأدب

‘ تجسسن يتلأ ةيلودلأ ةيعرسشلأ لظب لظتسسي لوألاف
ىؤقلأ يقاب نعط لهاجتم ،5102 ةنسس ةيبرغŸأ تأÒخسصلأ
اهتردقو يبيللأ بعسشلأ فايطأأ لكل اهليث“ ‘ ةيميلقلأو ةيبيللأ

هتلاسض دجوو ،صصلاخ يبيل يسسايسس لح يأأ ‘ مهل اهباطقتسسأ ىلع
،اهتمزأأو ايبيل نع ايسسايسس ىتحو اينمأأو ايفأرغج ةديعبلأ ايكرت ‘

ةيبرغلأ ىؤقلأو يسسلطألأ فل◊أ ىلع عم ايجيتأÎسسأ  ةبؤسسÙأو
تأردق نم هكلت“ امو ،ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلؤلأ اهنيب ،ىÈكلأ

هتيسسجرن ناغودرأأ ‘ ابطاfl ،ةيلاع ةيسسامؤلبدو ةيركسسع
نع رخأاتي ⁄ يذلأو ،يجيتأÎسسلأ ددمتلأو ةنميهلأ ‘ هتبغرو
للخ كلذ نع Èع امك ،ةدايزو بؤلطŸأ نم Ìكأأ مدقف ،بلطلأ
امهفلا– حاجنب ايسشتنم ،ةرقنأأ ‘ جأرسسلأ زياف عم ةÒخألأ هئاقل

.ايبيل ‘ ةكرحتŸأ لعأؤفلأ يقابو امهمسصخ دسض
،ةرا÷أ ¤أ ،Îفح ةفيلخ ،دعاقتŸأ يركسسعلأ عراسس ،هبناج نم

ةلاح نم هذاقنأو يسسامؤلبدلأو يركسسعلأ دأدملأ بلطل ،رسصم
مامأأ هزجعو هدعاقت ةلاح  تبثأأ يذلأ ،نئابلأ لسشفلأو نهؤلأ
رسصم تناك نإأو ،ةرؤطتŸأ ةيركسسعلأ ةؤقلأو ةعراسستŸأ ثأدحألأ
ايفأرغ÷أ دأدتمأو ةÒ÷أ مكحب ايكرت نم اهبعسشو ايبيل ¤أ برقأأ

،ةيداسصتقلأو ةينمألأ حلاسصŸأ لماكتو ،ملك فلأأ لؤط ىلع امهنيب
بسساكم نم هذاقنأ نكÁ ام ذاقنإل ،يسسيسسلأ ،صسيئرلأ ةردابم نأأ لإأ

يتلأ هايŸأ ىر‹ نم Òغت ⁄ ةفيعسضو ةرخأاتم تءاج ،هفيلح
نكÁ ل ةردابŸأ نأأ Òغ ،““لؤبنطسسأ““ نم ةمداقلأ تاقفدتلأ اهتكرح
Úلجرلل هيفتتو فافختسساب رظنلأو صصيح“ نودب أذكه اهدسص
ةيسضرأأ نؤكت دقف ،ايلود ةلعافو ةمعأد ىؤق نم امهءأرو نمو
در ةباثÃ نؤكت يتلأو ،نأديŸأ ‘ ةدعبتسسم Òغ تأرؤطت رÈت

نم Òغ يذلأ يكÎلأ لخدتلأ ةعيبط عم قواسستي يعؤنو لثا‡
.ديدج Úلرب طئاح تÒسس ةنيدم نم لعجي دق ،ةمزألأ ةلداعم

تأؤعدل صضفأرلأو ةعيرسس ةيركسسع تأراسصتناب رورغŸأ أذه Úبو
عؤفدŸأو ةيبيللأ يسضأرألأ يثلث ىلع عباقلأ حاترŸأ كأذو  ،رأؤ◊أ

فقت ،Úفرطلأ دحأأ عم ىرخأأ لود عقؤ“و ،رأؤ◊أ ةغل ¤أ اعفد
لخدتلأ مدع ىلع ةمئاقلأ ةيسسامؤلبدلأ اهتديقعب أدد‹ رئأز÷أ

ةيملسسلأ لؤل◊أ معدو بؤعسشلأو لودلل ةيلخأدلأ نوؤؤسشلأ ‘
فأرطأأو رأؤ÷أ لود ةجردتسسم ،ةيلودلأ ةيعرسشلأو ةمأدتسسŸأ
نقحيو ءاقرفلأ ةؤخألأ Úب عمجي يسسايسس لح ¤أ ةيبيللأ ةمزألأ

¤أ صسؤل÷أو ،رانلأ قلطإل يرؤف فقؤب أأدبي ،Úيبيللأ ءامد
Èتعت ل ايبيل ‘ عسضؤلأ تأدجتسسم نإاف ،كسش نودو   .رأؤ◊أ ةلواط

صسيئر اهطسشن يتلأ ةÒخألأ رئأز÷أ ةردابم ىلع افافتلأ
،Úيبيللأ ءاقسشألأ ¤أ امئأد ةدودمŸأ اهدي ىلع أزفق وأأ ،ةيرؤهم÷أ

عفدتو ،اهتملسس دكؤؤتو ةهجأؤلأ ¤أ رئأز÷أ ةيؤور ديعت لب
رئأز÷أ ةغل ¤أ عامتسسلأ ¤أ ةيجراÿأو ةيلخأدلأ فأرطألأ

ةدحوو يبيللأ بعسشلأ ةحلسصم عسضو ،ةيسسامؤلبدلأ اهتكنحو
.رابتعأ لك قؤف هيسضأرأأ ةملسسو

 ي◊اسص ىفطسصم̂ 
moc.liamg@ihlas.ahpatsuM
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ببسسب قلغلاب ددهم (CMPC) ىفسشتسسم
 انوروك سسوÒف

ءابو راضشتن’ ةيلاغ ةروتاف نوعفدي ناطرضسلا ىضضرم لازي ’  ^
‘ ناطرضسلا زكرم عم ةرŸا هذهو ،ةمضصاعلا رئاز÷ا ‘ انوروك
طضسو ةباضصإا03 نم Ìكأا لجضس يذلاو (CMPC) ةمضصاعلا
نيذلا ىضضرŸا ء’ؤوه .. ناطرضسلا ىضضرŸ جلاعŸا يبطلا مقاطلا

مدعو انوروك سسوÒفب مهتباضصإا دعب مهنيب نم تايفو اضضيأا تلجضس
نب ،روضسيفوÈلا لعج ا‡ .. هتمواقم ىلع ةضشهلا مهتعانم ةردق
.. دراو دج ابعضص Óح حبضصأا زكرŸا قلغل ءوجللا نأا لوقي ،ديزوب
ببضسب ءابولا راضشتنا عراضست لظ ‘ ناطرضسلا ىضضرم Òضصم وه امف
.. ةماعلا نكامأ’ا و عراوضشلا ‘ ةمÓضسلا تاميلعتب خراضص راتهتضسا



نأا ، هشسفن ردشصŸا حشضوأاو ^
ةنيدم طشسوب يد-يÈلا ز-كرŸا

اماحدزا ارخؤوم دهشش““ ة-ي-ن-غ-م
رط-شضا ا‡ ،ة-مرا-ع ى-شضو-فو

ةحلشصÚ Ÿعباتلا نمألا رشصانع
ميظنتو لخدتلل يمومعلا نمألا
ى-ل-ع ن-يد--فاو--لا Úن--طاوŸا
د--حأا سضر--ع--ت ن--يأا ،ز---كرŸا
نم يدشسج ءادتعل ÚنطاوŸا

ة-طر-ششلا ناو-عأا د--حأا فر--ط
طيرششب هتنياعم ت“ ام اذهو
دحأا فرط نم هرششن ” ويديف
عقوÃ ةحفشص Èع سصا-خ-ششألا
.““يعامتجلا لشصاوتلا
اقبطو““ هنأا ،ةئيهلا تاذ تدكأاو

نوناق ن-م3 ةرق-ف11 ةدامل-ل
درجÃو ،ةي-ئاز÷ا تاءار-جإلا

ءاطعإا ” ،ة-ع-قاو-لا-ب ا-ن-م-ل-ع
نم ةشصتıا حلاشصملل تاميلعت

عئاقو-لا ‘ ق-ي-ق– ح-ت-ف ل-جأا
طيرششلا اذه ةحشص نم دكأاتلاو
د----------يد–و رو-----------ششنŸا
.““تايلوؤوشسŸا

ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ةكرعم لخدت  رجينلا ةيروهمج
رطخلل اهشسفن سضرعتو ايبيل

دود◊أ ى-ل-ع د-جو-ت ي-ت-لأ ،ر-ج-ي-ن-لأ نأأ ود-ب--ي ^
ح-نÃ تل-ب-ق  ،ا-ي-ب-ي-ل ا-شضيأأو ر-ئأز÷أ ع-م ر-ششا--بŸأ

،نمز-لأ ن-م ة-ل-ف-غ ‘ ا-ي-كÎل ة-ير-ك-شسع ةد-عا-ق
ىلع أر-ط-خ ةرا-ج ة-لود ن-م رأر-ق-لأ أذ-ه Èت-ع-يو

برشض دعبو اي-كر-ت نأأ م-هŸأ ،ن-ير-ششا-بŸأ ا-ه-نأÒج
تكردأأ ،Úتر-م ،ا-ي-ب-ي-ل بر-غ ،ة-ي-طو--لأ ةد--عا--ق

ةشصاخ ،ايبيل ‘ رومألأ مامز ‘ مكحتلأ ةبوعشص
ى-ل-ع مو-ج-ه-لأ رد-شصم نآلأ د◊ فر-ع-ت ⁄ ا-ه--نأأو
نم ددع لتق و يكÎلأ داتعلأ اهب رمد يتلأ ةدعاقلأ
ةÒطخ ةقبا-شس ي-هو ،را-ب-ك-لأ كأر-تألأ طا-ب-شضلأ

ايبي-ل لÓ-ت-حأ د-ير-ي يذ-لأ ي-كÎلأ سشي÷أ ى-ل-ع
لامشش ‘ ناغدرأأ دأدجأأ لعف امك اهتأÒخ بهنو
.ايقيرفأ
لقنت يذلأ ،يكÎلأ لوؤوشسŸأ تأريÈت ‘ بيجعلأ
،ةيركشسعلأ ةيقافتلأ ىلع ءاشضمإÓل ر-ج-ي-ن-لأ ¤إأ
نم يتأاي-شس يذ-لأ با-هرلأ ة-براfi ن-ع ثد-ح-ت-ي
كحشضم رمأأ ،رجينلأ ¤إأ م-ث ءأر-ح-شصلأ ¤إأ ا-ي-ب-ي-ل
ةه-جأوŸ ر-ج-ي-ن-لأ د-عا-شسم د-ير-ت ا-ي-كر-ت ،ي-ك-ب-م
اهبلج Èع ايبيل ‘ ايكرت هعنشصتشس يذلأ باهرإلأ
اهششيج نمشض يباهرأ يششعأد  يروشس فلأأ81 ـل
.ديد÷أ يراششكنإلأ

ثحبت يهف  رجينلأ ¤إأ اهئوجلب ةقيق◊أ ‘ ايكرت
هيف نمؤوت ،ايبي-ل ى-ل-ع مو-ج-ه-ل-ل بير-ق نا-ك-م ن-ع
‘ اهلامع-ت-شسأ د-ير-ت ي-ت-لأ ““61 فأ““ ـلأ ا-ه-تأر-ئا-ط
يبيللأ ينطولأ سشي÷أ ،ايب-ي-ل قر-شش د-شض ا-ه-بر-ح

لخد-ت رأر-ق-لأ أذ-ه-ب ر-ج-ي-ن-لأ ،ر-شصم ن-م مو-عدŸأ
دعت ⁄و ةقطنŸأ ىلع اهبرح ‘ ايكرت عم كيرششك

تلعتششأ أذإأ اهدشض بر◊أو فشصقلأ نم ىأانم ‘
بأرÿأو باهرلأ اهيف اي-كر-ت ر-ششن-ت-شسو ،رو-مألأ

سسورلأ لخدت لول ةيروشس لامشش ‘ تلعف امك
،يروشسلأ بأÎلأ نم تعاطتشسأ ام تمحو اهدشض
لك تبهنو بأرخ ¤إأ ةيروشس لامشش تلوح ايكرت
 .هتأورث
ةيمÓعلأ اهتلآأ Èع ةجذاشسلأ ةيكÎلأ تأريÈتلأ

،ةقطنŸأ نم اشسنرف ةحزحز ةلواfi نع ثدحتت
Úباشصم-ل-ل ط-ق-ف ه-جو-م ه-ل ى-ن-ع-م ل رÈم أذ-هو
ايكرت ةقيق◊أ ‘ ،ينيد-لأو ي-شسا-ي-شسلأ ى-م-ع-لا-ب
ةداعإأو ةق-ط-نŸأو ا-ي-ب-ي-ل تأÒخ به-ن ن-ع ثح-ب-ت
ناغدرأ هلوقي امك ،ةقطنملل يكÎلأ رامعتشسلأ
لود لك ‘ اه-ل ÚلأوŸأ ما-ك◊أ بي-شصن-ت-ب ،ه-شسف-ن
.ÚملشسŸأ نأوخإلأ ةكرح نم ايقيرفأ لامشش
،اهنأÒج نم ايئأدع افقو-م أذ-ك-ه ذ-خأا-ت ر-ج-ي-ن-لأ
أذه تاعبت لك لمحتتو ،داششتلأ ،رئأز÷أ ،ايبيل
ةيفلخ ةدعاق اهن-ي-مأا-ت Èع ،بئا-شصلأ Òغ رأر-ق-لأ
مامأأ انلع ناغدرأأ اهلوقي يرامعتشسأ يعشسوت ماظنل
عم لشصح امك اهفشصق ” أذإأ برغتشست لو ،عيم÷أ

..لوهÛأ نأÒطلأ نم ةيبيللأ ةيطولأ ةدعاق
دشض هتيئأدعو اهفقوم ةروطخ رجينلأ كردت لهف
.اهنأÒج

 طأرف رشضÿ ..لشسكورب نم ““رجفلأ““ لشسأرم ^^
 يشسلطألأ فل◊أو يبورولأ دا–إلأ ىدل دمتعم يفحشص ^^
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ءادتعا ةثداح يف يئاشضق قيقحت حتف
ةينغمب نطاوم ىلع ةطرشش نوع

تطعأأ اهنأأ ، سسمأ ،(ناشسملت) ةينغم ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ةباين تنلعأأ
ىلع ويديف طيرشش رششن ةعقأو لوح قيق– حتفل ةشصتıأ حلاشصملل تاميلعت

نمأل Úعباتلأ ةطرششلأ نأوعأأ دحأأ ءأدتعأ هيف Úبي يعامتجلأ لشصأوتلأ عقأوم
.نطأوم ىلع ةينغم ةرئأد

ينهملأ جامدلأو لمعلأ دوقع ديدجتب ةبلاطملل
  ةبانعب نوجتحي ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصا

ر-ق-م ما-مأا ن-مو ،سسمأا ن-شش ^
نا-ب-ششلا تا-ئ-م ة-با-ن--ع ة--يلو
دوقع نمشض اين-ه-م Úط-ششا-ن-لا
نو-ع-با-ت-لاو ،ة-ت-قؤوŸا ل-م-ع--لا

Ÿطاششن-لاو ن-ما-شضت-لا ة-ير-يد
لام-ع-ل-ل ة-فا-شضإا ي-عا-م-ت-جلا
ناويدلل Úعبات-لا ن-يد-قا-ع-تŸا
اجاجت-حا ،ة-شضا-ير-ل-ل يد-ل-ب-لا

›او ءا-ق-ل-ب ا-ب-لا-ط-م ا-ب-خا-شص
  .ةيلولا
،سسمأا ةطرششلا رشصانع لخدتو
لامعلا ةئف جاج-ت-حا ق-يو-ط-ت-ل
ف-ل-تfl ن-م-شض ن-يد-قا-ع--تŸا
مهتيبلاغ تهتنا نيذ-لاو غ-ي-شصلا

قلزنا يأا عنŸ ،م-هدو-ق-ع ةÎف
عاف-ترا ل-شض ‘ ثود◊ا ن-ك‡

او-ن-ي-ع ن-يذ-لا Úي-ن-عŸا دد--ع
›او ة-ل-با-قŸ ،م-ه-ن-ع Úل--ث‡

م-ه-تلا-غ-ششنا حر--طو ة--يلو--لا
مهدوقع د-يد-ج-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸا

ةير-يدŸ ا-ه-ل-يو–و ة-ي-ه-ت-نŸا
قي-ب-ط-ت بنا-ج ¤ا ،ل-ي-غ-ششت-لا
طورششŸا Òغ رششابŸا جامدلا

ةفاشضإا ،ةÿÈاو ةيمدقألا بشسح
ا-ي-ف-شسع--ت Úفو--قوŸا جا--مدإل

ıجامدا ع-م ،با-ب-شسألا ف-ل-ت
نود ةيعامتجلا ةكب-ششلا لا-م-ع
يوذ فا-شصناو د--ي--ق وأا طر--شش
ا-م-ك ،ة-شصاÿا تا-جا-ي--ت--حلا
قيبطت بلاطŸا ةحئل تنمشضت
ةرداشصلا و0651 مقر ةميلعت-لا
نعÈ 9102م-شسيد61 خيرات-ب
  .ةرشسلا اياشضقو نماشضتلا ةرازو
لا-م-ع-لا بلا-ط م-ه-ب-نا-ج ن--م
دوقع راطإا نم-شض نود-قا-ع-تŸا

يدلبلا ناويدلل نوعباتلا ،ةيئزج
لجأا نم ›اولا لخدتب ،ةشضايرلل

⁄ ي-ت--لا م--هرو--جأا ل--ي--شص–
وهو ،ةلماك ةنشس ذنم اهوشضاقتي

،مهلهاك ى-ل-ع ا-ئ-ب-ع ل-ك-شش ا-م

بابرأا مهتيب-لا-غ نأاو ا-شصو-شصخ
سشيعلا ةمقل تÓيو دباكت رشسأا

ة-ي-ح-شصلا فور--ظ--لا هذ--ه ‘
،دÓبلا اه-ب ر“ ي-ت-لا ة-ب-ع-شصلا
و ينهŸا جامدلا ةيشضق حبشصتل

Œل-ك-ششت ل-غ-ششلا دو-ق-ع د--يد
‘ ةيئلولا تاطل-شسل-ل ا-عاد-شص
لثم ىلع تداتعا يتلا و ةبانع
متي ي-ت-لا تا-جا-ج-ت-حلا هذ-ه
اميف ،Úنثا موي ل-ك ا-ه-م-ي-ظ-ن-ت
ادعوم عوبشسألا مايأا يقاب ىقبي

ى-ل-ع ن-ك-شسلا تا-جا--ج--ت--حل
د-ق-ف ةرا--ششإÓ--لو ،سصو--شصÿا
ن-ع Úل-ث‡ ›او-لا ل-ب-ق--ت--شسا
ع--فر--ب م--هد--عوو Úج--تÙا
ةيشصو-لا ةرازو-ل-ل  م-ه-تلا-غ-ششنا
داجيإا لجأا نم ةموك◊ا ةشسائرو
فلŸا اذ-ه-ل ة-ن-ك-مŸا لو-ل◊ا
     .كئاششلا

  ع.ةبيهو  ^

   يفاقث بكرم ىلأ حابشصلأ يحب تأرمتؤوملأ رشصق ليوحت نع نلعت ةدود نب
نارهوب ةلولع حرشسمو ةنابز فحتم ةئيهتل كيششتلا عم ةيقافتا ماربا

Ê 0202اثلا يثÓثلا ‘ ةفلاfl فلآا8 يشص– نارمعلا ةطرشش
نارم-ع-لا ة-طر-شش ح-لا-شصم تل-ج-شس ^

Èع ة-ف-لا210.8fl ةئيب-لا ة-يا-م-حو
Êاثلا يثÓ-ث-لا لÓ-خ ي-ن-طو-لا باÎلا
ةقلعتم ةفلا126.3flاهنم ،0202 ةنشسل
ةقلعتم ة-ف-لا193.4flو ةئيب-لا-ب
ةماعلا ةيريدملل نايب بشسحو.نارمعلاب
ةقل-ع-تŸا تا-ف-لاıا ن-طو-لا ن-مأÓ-ل
تاءانبلا سصاخ لكششب لم-ششت ة-ئ-ي-ب-لا-ب

تاءانبلاو ،سصيخارت نودبو ةيوشضو-ف-لا
ةينوناقلا تافشصاوم-ل-ل ة-ق-با-طŸا Òغ
سصختف نارمعلا تافلاخÃ قلعتي اميفو
اياقب يمرو تايافنلل يئاوششعلا يمرلا
يمومعلا قيرطلا ىوتشسم ى-ل-ع ءا-ن-ب-لا
نايبلا فاشضأاو.ءارشضÿا تاحاشسŸاو
تماق ةئيبلاو نارمعلا ةطرشش قرف نأا

ءارجإا830.8 زا‚إاب ةÎفلا سسفن لÓخ

قرفلا كلت نأا اركذم ،يئاشضقو يرادإا
تاميظنتلاو Úناوقلا قيبطت ىلع لمعت
ةئيبلا ةيا-م-حو نار-م-ع-لا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
نم ،نطاوملل يششيعŸا راطإلا ةيقرتو
ى-ل-ع ظا-ف◊ا ‘ ة--م--ها--شسŸا ل--جأا

نم ةياقولاو ةميلشسلا ةئي-ب-لا تا-مو-ق-م
ةمزألا رارغ ىل-ع ،ة-ئ-بوألاو سضار-مألا
ءارج دÓ-ب-لا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا ة-ي-ح-شصلا

.91-ديفوك انورو-ك سسوÒف ي-ششف--ت
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تركذو
طخو8451 رشضخألا مقرلاب ةبشسانŸاب
اشس42/42 تاغÓبلا يقلتل71 ةدجنلا
ةلثمتŸا ةيمقرلا ةيلاشصتلا اهمئاعدو،

ة-ح-ف-شصو ÊوÎك-لإلا ع-قوŸا ‘
.Îيوت باشسحو كوبشسيافلا

ج.ق ^

ةكيلم ةفاقثلا ةر-يزو تن-ل-عأا ^
ديشسŒ برق نع، سسما، ةدود نب
ةلود ن-م ءاÈخ ع-م ة-ي-قا-ف-تلا
فحتŸا ةئيهت لجأا نم كيششتلا
ميمرتو ة-نا-بز د-م-حا ي-ن-طو-لا

حر-شسŸاو ف--ح--تŸا ل--ي--ثا“
. ةلولع رداقلا دبع يوه÷ا
ا-ه-تا-م-ي-ل-ع-ت ةدود ن-ب تد-شسأاو

Ÿا ر-يدŸل-ك““ ذا-خ-تا-ب ف-ح-ت
تاءارجإلاو ة-ي-ن-مألا Òباد-ت-لا
عم فحاتŸا ل-خاد ““ة-ي-ئا-قو-لا

ن-مألا ط-طÚ flي– ةرور--شض
ترمأا امك فحتم لكل ““يلخادلا
دعب اŸ جمانرب ديد– ةرورشضب
و  .““.ةنهارلا ةيحشصلا ةمزألا

لمع ةرايز لÓخ  ةريزولا تفششك
نع ،Úلماك Úموي مودتشس دقفتو
يو--ه÷ا حر--شسŸا ف--ي--ن--شصت
ثاÎلا ةم-ئا-ق ن-م-شض نار-هو-ب
ع-م قا-ف-تلا اذ-كو ،ي--ن--طو--لا
ة-يلو-ل-ل ة-ي-لÙا تا-ط-ل--شسلا
تار“ؤوŸا رشصق رقم ليو-ح-ت-ل
بكرم ¤ا حابشصلا يحب ا-ق-با-شس
تآاششنŸا نم ديدعلا مشضي ‘اقث
نانفلا رادك ،ةيفاقثلاو ة-ي-ن-ف-لا
،  اهÒغو نفلا ىهقمو
ج-ما-نر-ب ن-م ة--ط--ق--ن لوا ‘و
،لولا مو-ي-لا لÓ-خ ا--ه--ترا--يز
ف-ح-تŸا ةر-يزو--لا تد--ق--ف--ت
 .،ةنابز دمحا ينطولا

دبع نارهو  ›او دكا هتهج نم
ةرور-شض ى-ل-ع ،يوÓ-ج ردا-ق-لا
ة-ي-ن-ق-ت ةÈخ ءار-جإا-ب عار-شسإلا

ةيفاقثلا ⁄اعŸا ظفح اه-ت-يا-غ
اشصوشصخ ةزرابلا ةينفلا فحتلاو
ةيحايشس اŸاعم لكششت يتلا كلت
‘ زايتماب ةيخيرا-تو ة-ي-فا-ق-ثو
ى-ل-ع د-كا ا-م-ك ،نار-هو ط-شسو

ير-ثألا ع-قوŸا Úم-ث-ت ةرور-شض
،ةويطب ةيدلبب سسينغام سسيتروب
ظاف◊او عقوŸا جييشستب ة-ياد-ب

.بيرختلا لاكششأا لك ن-م ه-ي-ل-ع
ةينف هوجو  ةشسمخ Ëركت ” امك
ينفلا اهراوششمو اهئاطع Òظن
  سسانيا.م ^    .ليوطلا

دشصرم سسيئرو يشسنرفلأ ةيلخأدلأ ريزو
Ÿشسإلأ ةشضهانÓنانيدي ايبوفوم

ةهجاو ىلع ةديدج ةئيشسم موشسر
اشسنرف ‘ دجشسم

برغ بونج ‘ ناجأا ةنيدم د-ج-شسم ة-ه-جاو تهو-شش ^
تنلعأا ام قفو ةئيشسم موشسرب دحألا ¤ا تبشسلا ليل اشسنرف
ةيعمج سسيئر حرشصو.نويلfi نولوؤوشسمو ةيئاشضق رداشصم
وحن““ رمألاب غّلبت هنأا ،يتاتشس دوعشسم ،ةنيدŸا ‘ ÚملشسŸا
موشسرلا اوظحل ةّرام ةطشساوب (غ ت00,00)00,20 ةعاشسلا

فلكŸا ناجأا ةطرشش زكر-م نأا ح-شضوأاو .““ة-ه-جاو-لا ى-ل-ع
يتاتشس لاقو.ةبقارŸا تاÒماك تÓيجشست ملشست قيقحتلاب
دجشسŸا ةحاب لخدي Óجر ره-ظ-ت تÓ-ي-ج-شست-لا هذ-ه نإا
يتلا ¤وألا ةرŸا““ اهنأا احشضوم ،““ليل-لا ف-شصت-ن-م د-ي-ع-ب““
ةيلخادلا ريزو نادأاو .““ةءاشسإلا نم عونلا اذه اهيف دهششن
تاءاشسإلا تارابعلا دششأاب““ ،نانا-مراد د-لاÒج ،ي-شسنر-ف-لا

ىلع بتكو .““ناجأا دجشسم تفدهتشسا يتلا ةلوبقŸا Òغ
،““ةيروهم÷ا مَيق سضقانت ةعينششلا لامعألا هذه““ نا Îيوت

هللادبع ، سسيئر لاقو .ناجأا يملشسم عم هنماشضت نع ابرعم
ديعلا نم مايأا ةشسمخ لبق (يتأات يتلا) موشسرلا هذه““ ،يركز
Úيشسنرفلا Úنطاوملل ةناهإاو ازازفتشسا لكششت (ىحشضألا)
-.مهتبقاعمو ÚبكترŸا فيقوت Óمآا ،““ناجأا ‘ ÚملشسŸا

م.ق ^

هحÓشسب ةطرشش ديمع راحتنا
ةياجبب يرانلا

نمألأ سسيئر بشصن-م ل-غ-ششي ة-طر-شش د-ي-م-ع ،سسمأ مد-قأأ ^
هحÓشس لامعتشساب راحتنلأ ىلع ،ةياجبب نماثلأ يرشض◊أ
72  خيراتب““ هناف ينطولأ نملأ ةيريدŸ نايب بشسحو. يرانلأ

ديمع ةبترب فظوم مدقأأ03:21 ةعاشسلأ ىلع0202 ةيليوج
ةياجب ةيلو نمأاب نما-ث-لأ ير-شض◊أ ن-مألأ سسي-ئر ،ة-طر-شش
متي ⁄ بابشسأل يدرفلأ هحÓشس ةطشسأوب هتاي◊ دح عشضوب

ةشصتıأ ةباينلأ قيق– اهفششك-ي-شس ي-ت-لأو ،د-ع-ب ا-هد-يد–
لوح ديدج يأأ نأأ ،ينطولأ نمألأ ةيريدم نايب دافأأو .ايميلقإأ

ةيطرششلأ ةرشسألأو موحرŸأ ةلئاع تباشصأأ يتلأ ةاشسأاŸأ هذه
.ةشصتıأ ةطلشسلأ نع ردشصي نايب لfi نوكيشس

ن.ح ^
Œأ ةيامحلل نوع021 دينŸةيند

    ءافطإأ ةنحاشش51و
Úتاشسبو تاباغ طشسو قئارح بوششن
فيطشسب ةرمثŸا راجششألا

ةيلول ةي-ندŸأ ة-يا-م◊أ تأد-حو-ل ءا-ف-طإلأ قر-ف لأز-تل ^
تشسم  ق-ئأر-ح دا-م-خإأ ل-جأل ا-ه-تأدو-ه‹ ل-شصأو-ت ف-ي-ط-شس
لوأأ موي بششن يت-لأو ،ةر-م-ثŸأ را-ج-ششألأ Úتا-شسب و تا-با-غ-لأ
ةيدلبب لاغدأاب أذكو ،مÓشسوب ةيدلب نومقأأ يحأوشضب سسمأأ

اهدهششت يتلأ ر◊أ ةجومو حايرلأ تمهاشسو. نشسافيإأ ةلات
¤إأ نأÒنلأ راششتنأ ‘ ،ةيلب÷أ اهتعيبطب ةفورعŸأ ةقطنŸأ

لامشش ىشصقأأ ‘ ةنابشش ينب ةيدلب بأÎب يتامج ينب رششأدم
ةشسأر◊أو ءافطإلأ تايلمع ترمتشسأ ثيح ،ةيلولأ برغ
ةلهآأ ةقطنŸأ را-ب-ت-عأ ى-ل-ع Ó-ي-لو ة-حرا-ب-لأ ة-ي-شسمأأ ة-ل-ي-ط

.ناكشسلاب
ةيندŸأ ةيامح-ل-ل نو-ع021 دينŒ ةيل-م-ع-لأ تعد-ت-شسأ د-قو

Ãةيام◊أ تأدحو لخدتب ءافطإأ ةنحاشش51و بترلأ فلتخ
لترلاب ةموعدم ةعاقوبو نÓيثرو ينب ،سسأدنعوب ةيندŸأ
ةيندŸأ ةيامحلل تاباغلأ ق-ئأر-ح ة-ح-فا-كÃ سصاÿأ ل-ق-ن-تŸأ

تاباغلأ حلاشصم تايناكمأو ج-ير-ير-عو-ب جر-ب أذ-كو ف-ي-ط-شس
عم ينطولأ كردلأ حلاشصŸ يوق روشضحب ةرواÛأ تايدلبلأو

Œأ ›اهأأ نم سصاخششألأ تائم دنŸإأ ةفاشضإلاب ،ةوقب ةقطن¤
ةيامحلل ةماعلأ ةيريدمل-ل ة-ع-با-ت تا-فأو-ط ة-ثÓ-ث-ل ل-خد-ت
ميلقإأ ‘ ةرم لوأل قير◊أ أذه دامخإل تاعلط ةدعب ةيندŸأ

ةيامحلل يو÷أ لوطشسألأ أذه ءا-ششنإأ ذ-ن-م ف-ي-ط-شس ة-يلو
ةزمحوب ةيدلب فاحيششيت دشس نم ءاŸاب دوزتلأ ناكو ،ةيندŸأ

اهلمع تفنأاتشسأ يتلأو ،مك02 ›أوح دعب ىلع ةياجب ةيلو
تاباشصإأ ةيأأ لجشست ⁄و ،ىرخأأ تاعلطب كلذك مويلأ ةحيبشص
سصوشصخبو ،Úل-خد-تŸأ أذ-كو Úن-طأوŸأ فو-ف-شص ‘ ةÒط-خ

دعب اهديد– متي ⁄ اهفانشصأأ ةعيبطو ةقورÙأ تاحاشسŸأ
.أراتكه001 تزواŒ نأÒنلأ اهتحاتجأ يتلأ ةحاشسŸأ نكل

قر-ف تل-خد-ت ، مو-ي-لأ سسف-ن ة-ي--شسمأأ ‘و لاÛأ سسف--ن ‘و
لترلأ نم تانحا-ششب ة-م-عد-م سسأد-ن-عو-ب ةد-حو-ل ءا-ف-طإلأ
لاغدأأ قيرح دامخإل فيطشس تاباغلأ قئأرح ةحفاكŸ لقنتŸأ
قير◊أ دامخإأ ” نيأأ ،نÓكوم ةرئأد نشسافيإأ ةلات ةيدلبب
نم أراتك-ه02 ›أوح حات-جأ يذ-لأو ،را-ششت-نلأ ن-م ه-ع-ن-مو
.سشئاشش◊أو سشأرحألأو لاغدألأ

جلشصل ىشسيع ^

ةيدلبب اذيملت لتقت ةيئابرهك ةقعشص
فيطشسب لازا Úع
لبقم ةنشس81 رمعلأ نم غلبي ذيملت سسمأأ لوأأ ةليل سضرعت ^
تدوأأ ةيئابرهك ةقعشصل ،ا-يرو-لا-ك-ب-لأ ةدا-ه-شش زا-ي-ت-جأ ى-ل-ع
.فيطشس ةيلو بونج لأزأأ Úع ةنيدم طشسوب ،هتايحب
ناك ةيحشضلأ نإاف اه-ي-ل-ع ا-ن-ل-شص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بشسحو
سسمل دشصق Òغ نعو، يئأرهك دومع نم برقلاب دجأوتي
يذلأ رمألأ، دومعلأ أذهب ةلشصوŸأ ةيئابرهكلأ كÓشسألأ دحأأ

نم ةيحشضلأ لقن ” ةثدا◊أ عوقو روفو ،هتافو ‘ ببشست
.ىفششتشسŸأ ¤إأ ةيندŸأ ةيام◊أ فرط
لوح اقي-ق– ن-مألأ ح-لا-شصم ه-ي-ف تح-ت-ف يذ-لأ تقو-لأ ‘و
ةنوحششم ءأوجأأ تفلخ يتلأ ةميلألأ ةثدا◊أ هذه تايثيح

كرت لو-ح Úن-طأوŸأ ىد-ل Òب-ك ءا-ي-ت-شسأ تكر-ت و، نز◊ا-ب
ةقيرطلأ هذهب ةيئابرهكلأ كÓشسألأ هذهل ةينعŸأ تاطلشسلأ
.كÓهلل لافطألأ ةشصاخ و ناكشسلأ ةايح سضرعت يتلأ

 ل. ىشسيع ^
¤إأ احابشص ةعباشسلأ نم دت“

أرهظ ةدحأولأ
د◊ا نامشض دكؤوت رئاز÷ا تلاشصتا
تشساÔ“ ةيلوب تامدخلل ىندألا

تنÎنلأو تباثلأ ف-تا-ه-ل-ل ي-مو-م-ع-لأ ع-مÛأ سسمأ ن-ل-عأأ ^
سصخ-ي ا-م-ي-ف ه-نأأ ي-م-شسر-لأ ه-ع-قو-م Èع  ر-ئأز÷أ تلا-شصتأ
Úب ي-ئز÷أ ر-ج◊ا-ب ة-ي-ن-عŸأ تشسأÔما--ت ة--يلو تا--يد--ل--ب
ىندألأ د◊أ ن-م-شضت ا-ه-نإا-ف ،00:50 ةعا-شسلأو00:71 ةعا-شسلأ
00:70 ةعاشسلأ نم عيبلأ طاقنو ةيراجتلأ تلاكولأ ‘ ةمدخلل
اهترقأ ي-ت-لأ ة-مدÿأ تي-قأو-م ل-يد-ع-ت جرد-ن-يو .00:31 ¤إأ
نهأرلأ يئانثت-شسلأ فر-ظ-لأ ع-م ا-ي-ششا“ ر-ئأز÷أ تلا-شصتأ
ءابو يششفت ةبراÙ يحشصلأ رج◊أ تأءأرجإأ اهتشضرف يذلأ

.رئأز÷أ ‘ انوروك
ح.ل ^



هذه الصحيفة تم تحميل 
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