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دشصر ةنجلل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
حلاشصŸا ““ نأا يفحشصلا هر“ؤوم ‘ راروف
دÓبلا تايفششتشسم فل-تÈ flع ة-ي-ب-ط-لا
” ثيح ةديدج تاباشصإا فاششتكا لشصاوت
›امجإلا عفتÒل ةديدج ةلاح655 ليجشست
.““ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح05903 ¤إا
تاذ ح-شضوأا د-ق-ف تا-ي-فو--لا نأا--ششب ا--مأا
42 لا لÓخ تدشصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا

ةديد-ج ةا-فو ة-لا-ح31 ةÒخألا ة--عا--شس
ةنمزŸا سضارمألا باحشصأا نم مهتيبلاغ
ةعزوم ةا-فو3221 ¤إا ›ام-جإلا ع-ف-تÒل

.““ةيلوÈ 04ع
سسفن راششأا ءافششلا تلا◊ قرطتلا ءانثأاو

154 لثا“ ليجشست ” ““ هنأا ¤إا لوؤوشسŸا
دد-ع-لا ع-فÎي-ل ءا-ف-ششل-ل ةد-يد-ج ة-لا--ح

اوردا-غ ن-يذ-لا ى-شضر--م--ل--ل ›ا--م--جإلا

عم88902 ¤إا ة--ي--ح--شصلا تا--شسشسؤوŸا
ةيانعلا ت– ا-شضير-م46 دجاوت لي-ج-شست
 .““ ةزكرŸا

ر كلام ^

نم دونج ةعبرأا ¤اعت هللا ةمحر ¤ا لقتنا ^
مهتبا-شصإا د-ع-ب د-حاو مو-ي ‘ سضي-بألا سشي÷ا
.انوروك سسوÒفب
ةيئافششتشسإلا ةيمومعلا ةشسشسؤوŸا نايب بشسحو
‘وت دقف طاوغألاب ةليجع نب ةديمحأا ديهششلا

نب قراط بيب-ط-لا ةÒخألا ة-عا-شس42 لÓ-خ
ةÒمأا حايشص ةبيبطلاو ةنتابب ماع بيبط يجان
لازأا Úع ىفششتشسÃ ةما-ع ة-ب-ي-ب-ط ة-ن-شس92
.فيطشسب

يل-ع Òششب-لا سضر-مŸا ا-نورو-ك ف-ط-خ ا-م-ك
ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوŸاب لماعلا سشوكيشش
حارج حبار مي“ روتكدلاو ةليشسŸاب ةيراو÷ا
ةيحار÷ا تلا-ج-ع-ت-شسلا ة-ح-ل-شصم سسي-ئرو
.ةديلبلا ‘ حاتفم ىفششتشسÃ ةيبطلا
هيزاعت ةليجع نب ةد-ي-م-حأا ى-ف-ششت-شسم مد-قو
تÓئاع-لو ة-ح-شصلا عا-ط-ق لا-م-ع-ل ة-شصلاÿا
مهلي نأا لجو زع ¤وŸا نم اينمتم اياحشضلا
.ناولشسلاو Èشصلا مهيوذ

 ضسوريفلاب نيباضصملاب لفكتلل ةذختملا تاءارجإÓل كلذ عجرأا
تايفصشتصسملأ يف عصضولأ رأرقتصسأ دكؤوي ةحصصلأ ريزو

حÓ-شصإاو نا-ك--شسلاو ة--ح--شصلا ر--يزو د--كأا ^
نأا ديزوب نب نا-م-حر-لا د-ب-ع تا-ي-ف-ششت-شسŸا
رقتشسم نطولا تايفششتشسم ىوتشسم ىلع عشضولا
¤إا كلذ اعجرم ديازت-م ظو-ح-ل-م ن-شس– ‘و
ل-ف-ك-ت-ل--ل ةذ--خ--تŸا ةد--يد÷ا تاءار--جإلا
ةحفاكمو سسوÒفلاب Úبا-شصŸا سصا-خ-ششألا-ب
ةرايز لÓخ ديزوب نب ريزولا حشضوأاو .هراششتنا

ىوت-شسم ى-ل-ع تا-ي-ف-ششت-شسم ةد-ع ¤إا ه-تدا-ق
ىحشضألا ديع ةبشسانÃ ةعم÷ا موي ةمشصاعلا

تايفششتشسŸا هدهششت تناك يذلا طغشضلا““ نأاب
Òبادتلا ةجيتن ةرشسألا Òفوت دعب سضفخنا دق
ة---ح---شصلا ةرازو ““ نأا ¤إا اÒششم ،““ةد----يد÷ا
ةيجيتاÎشسا يشضاŸا ناوج01 ذنم تدمتعا

ىشضرم ثوكم ةÎف سصيلقت ىلع ةمئاق ةديدج
عاشضخإا عم ما-يأا5 ¤إا تايفششتشسŸاب ا-نورو-ك
ةعباتم ¤إا ةر-ها-ظ سضار-عأا نود-ب Úبا-شصŸا

‘ لوألا لجرلا ركذو .““ىفششتشسŸا جراخ ةيبط
ةد-يد÷ا تاءار-جإلا ““ نأا-ب ة-ح--شصلا عا--ط--ق

‘اشضإا ريرشس0003 نم Ìكأا Òفوت-ب تح-م-شس
¤إا ةرشسألا ددع عفتÒل ناوج رهشش علطم ذنم
لئاشسوو تاردقلا عفر ىلع ةدايز اريرشس59331
فششك-لا ل-ئا-شسو ن-م د-يزŸا Òفو-ت-ب جÓ-ع-لا
هعيجششتو همعد ن-ع بر-عأا ا-م-ك .““ة-يا-م◊او

اذه ‘ يبطلا ه-ب-ششو ي-ب-ط-لا كل-شسلا دار-فأل
ىنمتنل انه ¤إا انلقنت ““ Óئاق بعشصلا فرظلا
مكتمهم ءادأا ىلع مكعيجششتلو اديعشس اديع مكل
ر كلام ^ .““ةليبنلا

ايموي عفترت تايفولا ةليضصح
دحأو موي يف سضيبألأ سشيجلأ نم دونج ةعبرأأ فطخي انوروك

 ءابولا تاروطت رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
 انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإأ655و ةافو31 ليجصست

ضسوÒفب ةديدج ةباضصإا655و ةافو ةلاح31 ليجضست ““ تبضسلا ضسمأا ةيرئاز÷ا ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو3221و ةلاح05903 ¤إا ضسوÒفلاب ةطبترŸا تاباضصإلا ›امجإا عفتÒل (انوروك)

 لازأا نيعب يوÓعي فضسوي ىفضشتضسمب اهلمع ةرتف لÓخ
انوروك سسوريف ببصسب فيطصس ىفصشتصسمب ةبيبط ةافو

حايشص““ ةماع ةب-ي-ب-ط سسمأا حا-ب-شص تي-فو-ت ^
ةنداعشس يعما÷ا فيطشس ى-ف-ششت-شسÃ ““ةÒمأا

سسوÒفب اهتباشصإا دعب ف-ي-ط-شسب رو-ن-لا د-ب-ع
.انوروك
ناف اهيلع انلشص– يت-لا تا-مو-ل-عŸا بشسحو
تبيشصأا ةنشس92 رمعلا نم غلبت يتلا ةيحشضلا
اهلمع ةÎف لÓخ مايأا ةد-ع ذ-ن-م سسوÒف-لا-ب

Ãعي فشسو-ي ى-ف-ششت-شسÓيو Ãع ةنيدÚ لازأا
ةحلشصÃ جÓعلل تعشضخو فيطشس ةيلو بونج

اهليو– متي نأا لبق ىفششتشسŸا تاذب لزعلا

فيطشس ى-ف-ششت-شسÃ سشا-ع-نلا ة-ح-ل-شصم ¤إا
.ةÒخألا اهشسافنأا تظفل نيأا يعما÷ا
سس“ يتلا ةشسماÿا ةافولا ة-لا-ح هذ-ه د-ع-تو
انوروك سسوÒف ببشسب فيطشس ةيلوب ءابطألا
ةÒبكلا Úع ىفششتشسÃ ةب-ي-ب-ط ةا-فو-ب ة-ياد-ب
ىفششتشسÚ Ãبيبطو ةملعلا ىفششتشسÃ بيبطو
انوروك سسوÒف ببشست امك ،يعما÷ا فيطشس

سسيئرو Úيبطلا هبششلا نم تلاح3 ةافو ‘
فشسوي ىفششتشسÃ ةيا-قو-لاو ن-مألا ة-ح-ل-شصم
جلصصل ىصسيع ^ .يوÓعي

ديلوتلا ةحلشصÃ لغتششت ةباشش ةلباق تيفوت ^
يماfiو ةنيطنشسقب ي-ع-ما÷ا ى-ف-ششت-شسŸا-ب
.انوروك ءابوب فشسوي دوغيز ةيدلبب ميقي
يمدختشسŸ ةلقتشسŸا ةباقنلا سسمأا لوأا تعنو
ةباششلا ةلباقلا ةافو بابانشس ةيمومعلا ةرادإلا
ةÈتعم طقف اما-ع32 اهنشس زواجت-ي ⁄ ي-ت-لا
‘ تلث“ ىرخا يشسآاŸ فاشضت ةاشسأام ةثدا◊ا
ىفششتشسŸا-ب ح-لا-شصم ءا-شسؤورو ءا-ب-طأا ل-ي-حر

مهو Úعللا ءا-بو-لا م-ه-ي-ل-ع ى-شضق ي-ع-ما÷ا
.سصÓخإاو ةعاجشش لكب هنوهجاوي
يماÙا ىحشضألا ديع ةحيبشص ‘وت كلذ ¤إا
دعب فشسوي دوغيز ةيدلبب يوا-ي-ح-ي Úعا-م-شسإا

ىشضق Úماfi ¤إا فاشضيل ،سضرŸا عم ةاناعم
 .ةنيطنشسقب ءابولا مهيلع
Óعف ‘وت يماÙا ناك نإا انرداشصم دكؤوت ⁄و
ر م ^   .لتاقلا ءابولاب

ةنيطنضسقب يعماجلا ىفضشتضسملاب ةلباق ىلع يضضقي انوروك
فصسوي دوغيز ةيدلبب يماحم ةافو

61 سسمأا ةبا-ن-ع ة-يلو تا-ط-ل-شس تشصشصخ ^
نم اومدق دق اوناك بÎغم023 لقنل ةلفاح
Èع مهتماقا نكامأا بوشص ةيشسنرفلا ليل ةنيدم
Úعزوم رج◊ا ةÎف مهئاشضمإا دعب ،ةيلو03
،كتشسيجاŸا ،ليم÷ا Ëرلا يه قدانف4 ىلع
.يديارشس ةيد-ل-ب-ب هز-ت-نŸاو سسلا-ب ازو-م-ي-م
يأا ل-ي-ج-شست م-ت-ي ⁄ ه--نأا ¤إا ةرا--ششإلا ردŒو
نيذلا ÚينعŸا فوفشص ‘ انوروك ءابوب ةباشصإا
،ةشضايرلاو بابششلل Úيذيفنتلا ءاردŸا فرششأا

يتلا مهليحرت ةيلمع ىل-ع ،ن-مألاو ة-حا-ي-شسلا
ن-يذ-لا ÚبÎغŸا فو-ف--شص ‘ ¤وألا Èت--ع--ت
005 نم ديزأا لازتل اميف ةيلولا مهتل-ب-ق-ت-شسا
نم مهمودق دعب يح-شصلا ر-ج◊ا د-ي-ق ة-ي-عر

flا ف-ل-تŸةيدوعشسلا ةيبرعلا ،ةيشسنر-ف-لا ند
يحشصلا رج◊ا ةÎف ءاهنإا راظتنا ‘ ندرألاو
تايلو فلتÈ flع مهتماقإا ناكŸ مهليو–و
  .اقحل نطولا

ع ةبيهو ^

    ةبانع قدانفب يحضص رجح ةرتف مهئاضضمإا دعب
 مهتايلو بوصص نورداغي ايرئأزج023

تامولعŸا براشضت ن-م ع-ي-با-شسأا د-ع-ب ^
Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإا ةيل-م-ع نأا-ششب

تلشصو ،ةيكيرمألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا ‘
نم ¤وألا ةعفدلا ءÓجإا ةلحر ،سسمأا لوأا
ةر-ئا-ط ،سسمأا لوأا تط-حو  .Úق--لا--ع--لا
›ودلا رئاز÷ا راطÃ ةيرئاز÷ا ةيو÷ا

‘ ›ود--لا سسلاد را--ط--م ن--م ة--مدا--ق
نم ديدعلا اهنتم ىلعو ،نطنششاو ةمشصاعلا
قيلعت ببشسب اكيرمأاب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
سسوÒف ي-ششف--ت ءار--ج ناÒط--لا طا--ششن
‘ نوقلاعلا نويرئاز÷ا ناكو  .““انوروك““
اوقلت دق ةي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا
ةيلشصنقلا نم ،Úموي لبق اينوÎكلإا اديرب
ن-ع ثد-ح-ت-ي ،كرو-يو-ي-ن ‘ ة-ير-ئاز÷ا
لوشص◊ا مدع ببشسب ةلحرلا ءاغلإا لامتحا

،ةيكيرمألا تاطلشسلا نم سصيخÎلا ىلع

قÓ-ط-نا ة-ظ◊ ر-خآا ‘ د-كأا-ت-ي نأا ل-ب--ق
.اهتيقوت Òيغت عم خيراتلا سسفن ‘ ةلحرلا
ةيكيرمألا ةرافشسلا مشساب ثدحتŸا لاقو
ح-ير-شصت ‘ ،غÒب-شسف-لوو لو-ب ر-ئاز÷ا--ب

ةيكيرمألا ة-ي-جراÿا ةرازو نأا““ ي-ف-ح-شص
ةيرئاز÷ا ةرافشسلا عم قيثو لكششب لمعت

Úيرئاز÷ا ةدوع لي-ه-شست-ل ن-ط-ن-ششاو ‘
ةدحتŸا تايلولا ‘ ايلاح ن-يد-جاو-تŸا
قيثولا نواعتلا نمثن““ فاشضأاو .““ةيكيرمألا
تامدÿاو ةما-ه-لا ة-لأا-شسŸا هذ-ه نأا-ششب
¤ٕا علطتنو اهب ةطب-ترŸا ة-ي-ت-شسي-جو-ل-لا

ثيح ““نك‡ تقو برقٕا ‘ ةنمٕلا مهتدوع
ءÓجإل ىرخأا ةلحر ة‹رب ر-ظ-ت-نŸا ن-م
.يرا÷ا توأا5 موي Úقلاعلا ةيقب

بلاطوب ةراصس ^

 مهئÓجإا ةيلمع نأاضشب تامولعملا براضضت نم عيباضسأا دعب
لصصت اكيرمأأ يف نيقلاعلأ نم ةعفد لوأأ

 رئأزجلأ ىلإأ

:““نارفازام““ قدنف ريدم
””دحألأ أدغ يحصصلأ رجحلأ نورداغي يرئأزج نطأوم027 ””
يرئازج نطاوم027 ““ نأاب تبشسلا سسمأا ةمشصاعلاب ““نارفازام““ قدنف ريدم قورشش Úشساي لاق ^

رج◊ا ةÎف اوهنأا امدعب دحألا مويلا قدنفلا نورداغيشس جراÿا نم ارخؤوم مهؤوÓجإا ّ” ن‡
ىوتشسم ىلع Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا ةماقإاو ءاويإا ةيلمع نأاب قورشش Úشساي حشضوأاو.““يحشصلا
سسوÒفب اهتباشصإا ‘ هبتششم ةلاح يأا ليجشست متي ⁄ اميف ادج ةديج فورظ ‘ تّ“ قدنفلا
نيذلا سصخشش027 مهددع غلابلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا ““ نأاب فاشضأاو .ÚميقŸا Úب ““انوروك““

تاÒشض– طشسو دحألا مويلا نورداغيشس اموي41 ـب ةردقŸا يحشصلا رج◊ا ةÎف ‘ اوناك
فلآا3 نم ديزأا نأاب ““نارفازم““ قدنف ريدم دكأا راطإلا اذه ‘و.““اهبناوج لك نم ةيلمعلل

ىلع يحشصلا رج◊ا ‘ مهعشضو ّ” ،نطولا سضرأا ¤إا اوديعأاو جراÿا ‘ Úقلاع اوناك يرئازج
ةحار نامشضل بجي اÃ اوماق قدنفلا لامع نأاب دكأاو.ةحئا÷ا ةيادب ذنم قدنفلا ىوتشسم
‘ قدنفلاو Úيرئاز÷ا Úنطاوملل ةحيرŸا ةماقإلا طورشش لك Òفوت ” امك ،ÚميقŸا ةمÓشسو
.جراÿا ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا نم ىرخأا دادعأا لابقتشسل لشصاوتمو مات دادعتشسا

ر كلام ^

هقيوضست ةيادب عم هينتقتضس اهنأا دكؤوت ةحضصلا ةرازو
رئأزجلأ يف انوروك حاقل ةرفو نامصضل ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختأ

حÓشصإاو ناك-شسلاو ة-ح-شصلا ةرازو تذ-خ-تا ^
ةرفو نامشضل ةمزÓلا تاءارجإلا تايفششتشسŸا
ة-ياد-ب ع-م ر-ئاز÷ا ‘ ا-نورو-ك سسوÒف حا-ق-ل
مدقتلا نإا ““ ةرازو-لا نا-ي-ب ‘ ءا-جو .ه-ق-يو-شست
حاقل ريوطت ‘ رباıا نم ددع هققح يذلا

بيرقلا قيوشستلاب رششب-ي ا-نورو-ك سسوÒف د-شض

ةحشصلا ةرازو نأا ““ نايبلا فاشضأاو .““حاقللا اذهل
ذا-خ-تاو ة-ن-يا-عŸا ‘ ل-ع-ف-لا-ب تعر--شش د--ق
‘ حاقللا ةر-فو نا-م-شضل ة-مزÓ-لا تاءار-جإلا
اذ-ه ن-م ا-قÓ-ط-نا ““ ه-نأاو ““بشسا-نŸا تقو-لا
دهج يأا روتشساب د-ه-ع-م ر-خد-ي ن-ل رو-ظ-نŸا
ءابو ةهجاوم ‘ تاعقوتلا ىوتشسم ¤إا ءاقترÓل

¤إا ةرازو------لا تعد ،Òخألا ‘و .““91-ديفوك
يدشس÷ا دعابتلاو ة-فا-ظ-ن-لا د-عاو-ق ماÎحا
ة-ل-ي-شسو د-ع-ت ي-ت-لا ةز-جا◊ا Òباد-ت-لا اذ-كو

Ÿةظقيلا نإاف ›اتلابو ةحئا÷ا هذه ةحفاك
‘ زوفلا نامشض وه نا-ك-شسلا ع-ي-م-ج ةرزاؤو-مو
ر م ^ .““91-ديفوك ءابو دشض ةكرعŸا

 ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلل نيتلحر ةجمرب تمت
ةياجب ىلإأ اصسنرف نم ةيرئأزج ةيعر003 نم رثكأأ ءÓجإأ

وكضسوم ةنيدم نم ةمداق ةيوج ةلحر نتم ىلع

  نأرهو ىلإأ ايصسور ةلودب نيقلاع أوناك ةيعر003 ءÓجإأ
نارهوب ›ودلا ةلب نب دمحا راطم ¤إا لشصو ^
ةحيبشص نم ليللا فشصتنم ةعاشسلا دودح ‘

Úقلاع اوناك ير-ئاز-ج ة-ي-عر003 سسي-مÿا
نم ةمداق ةيوج ةلحر قيرط نع ايشسور ةلودب

نارهو راطم هاŒاب ةيشسورلا وكشسو-م ة-ن-يد-م
مهلابقتشسا ‘ ناك نيأا ة-ل-ب ن-ب د-م-حأا ›ود-لا

” دقو .يبط قيرفو ةيلولل ةيلÙا تاطلشسلا
ةيلمع نطولا سضرأا ¤إا نيدئاعلا عيم÷ ءارجإا
ÚنطاوŸا ءلؤو-ه لو-ح-ي-ل را-طŸا-ب ف-ششك-لا

رج◊ا ع-قاو-م ¤إا م-ه-لو-شصو د-ع-ب ةر-ششا-ب-م
ةيلولا ىوتشسم ىلع مهل ةشصشصıا يحشصلا
.ةنشسح فورظ ‘ Êارهولا سشينروكلا قدانفب

ÚنطاوŸا مويلا سسفن ‘ رداغ دقف ةراششإÓل
عوبشسأا ذ-ن-م ا-ي-كر-ت ة-لود ن-م او-مد-ق ن-يذ-لا
يحشصلا رج◊ا ءاهتنا دعب ةيعر045 مهددعو
ثيح تايشسلدنلا بكرمو سشتيبوين قدنفب مهل
ةيحشص ةلاح ‘ اياعر-لا نا ل-ي-لا-ح-ت-لا تن-ي-ب

 سسانيإأ.م ^  .ةديج

تناك ةيرئازج ةي-عر003 ن-م Ìكأا ل--شصو ^
ببشسب ةÒخألا رهششألا لÓخ اشسنرف-ب ة-ق-لا-ع
ةياهن ةياجب ةيلو ¤إا دجت-شسŸا ا-نورو-ك ءا-بو
.ةيلولا حلاشصم ىدل ملع ام قفو عوبشسألا
طوطخلل Úتلحر Èع اياعرلا ءلؤوه ءÓجإا ”و
يبط قيرف Òخشست ” اميف ،ةيرئاز÷ا ةيو÷ا

flهبششلا نم دد-عو ءا-ب-طأا سسم-خ م-شضي سصت
ةرئاطلا نم باكرلا لوزن ةيلمع Òطأاتل Úيبط
.ةمراشص ةيحشص فورظ ‘

›وأا سصحف نم نويرئاز÷ا اياعرلا دافتشساو
لبق مهلقنب اتماق Úت-ل-لا Úتر-ئا-ط-لا ل-خاد-ب

جردÃ مهلوز-ن ىد-ل تا-شصو-ح-ف-لا ة-ل-شصاو-م
ة-شصا-خ فر-غ سصي-شصخ-ت ” ثي--ح را--طŸا
Úغلابلا نيرفاشسŸا هجو ةبشسانŸابو .ةيلمعلل
نوعشضخيشس ثيح مهلزانم ¤إا ةنشس08 نم Ìكأا
يقاب عيزوت ” اميف ،›زنŸا يحشصلا رجحلل
امهعشضو ” ،Úتيقدنف Úتشسشسؤوم ىلع اياعرلا

نا-ك-شسلاو ة-ح-شصلا ة-ير--يد--م فر--شصت ت–

ةنيدÃ ةيناث-لاو ة-يلو-لا ل-حا-شسب ا-م-هاد-حأا
ةدŸ لزعلا تاءارجإل نوعشضخيشس ثيح ةياجب
.اموي41
قرفو زاه-ج بي-شصن-ت ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ق-ب-شسو
مايألا لÓخ اشضيأا ” اميف ،دودحلل ةبقارŸا
نم نورفاشسم ل-ق-ن-ت ة-ل-حر Òطأا-ت ة-ي-شضاŸا
سسيرا-ب-ب لو-غ-يد لرا-شش را-ط-م ¤إا ة--يا--ج--ب
.(اشسنرف)

ر م ^

  هايملا عاطقنا ببضسب طئاحلا ضضرع تاطلضسلا تايضصوت برضض
 انوروك سسوريف دصض ةياقولأ ريبأدت قرخت ةمصصاعلأ ءايحأأ

يحوت ل ءاوجأا ‘ ةنشسلا هذهل ىحشضألا ديع ةمشصاعلا ءايحأا نم ديدعلا تششاع ^
سسوÒفب ةباشصإلا تلدعم ديازت ءارج ةيئابو ةمزأاب ر“ رئاز÷ا نأا اهيف نمعتملل
رهاظم ىلع تÓئاعلا بلغأا تظفاح ثيح ،ةÒخلا مايألا ‘ ةشصاخ انوروك
ÚنطاوŸا ةيعوتل ةلمح تقلطأا يتلا تاطلشسلا تاميلعت مغر ،““Òبكلا““ ديعلا
نكامأا ‘ يحاشضألا اياقب عمجو ةفاظنلاو ةياقولا Òبادت ىلع ظاف◊ا ةرورشضب

flكلذل ةشصشص.  
رشسج رارغ ىلع ةمشصا-ع-لا ءا-ي-حأا ن-م دد-ع ‘ ““ر-ج-ف-لا““ ه-تد-شصر ا-م بشسحو
اعشساو اراششتنا ةÒخألا هذه تفرع دقف ياد Úشسحو ةعيرزوبو ةبقلا ،ةنيطنشسق
¤إا تلو– يتلا ةفشصرألا ىتحو ءايحألاو عراوششلا ‘ ةمكاŸÎا تايافنلا ماوكأل
ةهيركلا حئاورلا اهنم رششتنت يتلا يحاشضألا تافلflو تايافنلل ةيقيقح تاّبشصم
مغرلاب ،ىحشضألا ديع يموي لّوجتŸا هفلأا دهششم ‘ ةمامقلا سسايكأا سسدكت دعب

ءاوشس ةشصاخ تايواح عشضو نع اقباشس تنلعأا دق تناك ةينعŸا تاه÷ا نأا نم
سضرغلاب في ⁄ كلذ نأا لإا ،يئاوششعلا يمرلا يدافتل تايافنلا وأا دول÷ا عم÷

ÚنطاوŸا ىلع تشصغن ةهيرك حئاور ثاعب-نا ‘ ع-شضو-لا بب-شست د-قو بو-ل-طŸا
برغو قرشش ‘ تايدلبلا نم ددع ناكشس أاجافت ،اذه لك مشضخ ‘و   .ديعلا ةحرف
ةدلارز ،ةŸاعم ،سسوشسم ينب ،ةيرارد ةعيرزوب ،ناينبلا Úع رارغ ىلع ةمشصاعلا

‘ ةهئات اهشسفن تدجو يتلا تÓئاعلا ىلع ديعلا ءاوجأا ركع ام هايŸا عاطقنا نم
مغر حبذلا ةيلمع دعبو لبق ءايحألا ميقعتو فيظنتل اذكو تايافنلا نم سصلختلا
،سشوÒمع ليعامشسإا ماعلا اهريدم ناشسل ىلع هايملل ةيرئاز÷ا ةكرشش تانيمطت
نم ةيرورشضلا Òبادتلا لك تذختإا““ ةشسشسؤوŸا نأاب ،ىحشضألا ديع ةيششع دكأا يذلا
ديعلا يموي ةبولطŸا ةيعون-لاو ة-ي-م-ك-لا-ب بور-ششلا ها-يŸا ةر-فو نا-م-شض ل-جأا
تاءارجإلا لك تذختا ةشسشسؤوŸا““ نأا Óئاق ““نطولا قطانم لك Èع ىحشضألا
بورششلا ءاملل ةيمومعلا ةمدÿا ةيرارمتشسا نامشضل ةينقتلاو ةيناديŸا Òبادتلاو

.ديعلا موي هديشسŒ متي ⁄ ام وهو ،““ديعلا يموي لÓخ ينطولا باÎلا لك Èع
Òبادتلا ةاعارÚ ÃنطاوŸا نم تبلاط د-ق تنا-ك ة-ح-شصلا ةرازو نإا-ف Òكذ-ت-ل-ل
ىتح ةيحشضألا ءارششل هجوتلا ذنم انوروك سسوÒف ءابو لظ ‘ ةيفاشضإلا ةيئاقولا
كاكتحلا نم د◊ا اهنم Òبادتلا سضعبب ديقتلا ةرورشض ىلع تددشش نيأا ،حبذلا

تامامكلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ماÎحاو ،حبذلا نكامأا ‘ يرورشضلا Òغ
خفن بنŒو ،ةيحشضألا عم لماعت يأا دعبو لب-ق ا-م-هÒه-ط-ت وأا ن-يد-ي-لا ل-شسغو
فيظنت ةرورشض ىلع تدكأا امك    .حبذلا ةيلمع لÓخ مفلا قيرط نع ةيحشضألا
‘ تايافنلا لك عمج عم ةمدختشسŸا تاودألا كلذكو حبذلاو عيبلا نكامأا ميقعتو
  ع.ي ^   .هنم سصلختلاو ءاملل ةمواقم سسايكأا
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Ãا ىحسضأ’ا ديع لولح ةبسسانŸكراب

ةظقيلا ىلع ثحيو Úيرئاز÷ا ءىنهي نوبت سسيئرلا
 ÚلسصŸا عومج عم مظعألا دجسسŸأب ديعلا ةÓسص ءادأا تين“ ^

كرابŸا ىحسضأ’ا ديع لولح ةبسسانÃ يرئاز÷ا بعسشلا مومع نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا ضسيئر أانه
طورسش Òفوتل ةظقيلا ةجرد عفرو انوروك ءابو نم ةياقولا ‘ يخاÎلا بنŒ ¤إا ÚنطاوŸا ايعاد
.تاعاطقلا لك ىوتسسم ىلع تاطاسشنلا فانئتسسا

ةئنهت ةلاصسر ‘ نو-ب-ت سسي-ئر-لا لا-قو ^
ديع لولح ةبصسانÚ Ãيرئازجل-ل ا-ه-ث-ع-ب
،ميحرلا نمحرلا ه-ل-لا م-صسب ““ ى-ح-صضألا
ءاصشت ،نونطاوŸا اهيأا ،تانطاوŸا اهتيأا
مايألا نم رخآا اديع يصضقن نأا رادقألا
نع فلتخي ل وج ‘ هللا اهمظع يتلا

لوأل مرحي ثيح كرابŸا ر-ط-ف-لا د-ي-ع
ن-طو-لا ءا-ن-بأا ن-م فلآلا تار-صشع ةر-م
نم ⁄اعلا ‘ نيرخآلا ÚملصسŸا رئاصسك
مار◊ا هللا تيب ¤إا ج◊ا كصسانم ءادأا
رودو دجاصسŸا تلازام ثيحو ماعلا اذهل
.انوروك ةحئاج ببصسب ةق-ل-غ-م ةدا-ب-ع-لا
ا-ن-يزا-ع-تو ،ءا-بو-لا ا-يا-ح-صض ه-ل-لا م-حر
هللا لجعو ،مهيوذو مهي-لا-هأل ة-صصلاÿا
ة-ي–و ،ى--صضرŸاو Úبا--صصŸا ءا--ف--صشب

يمدختصسم اهب سصخأا ر-يد-ق-تو نا-فر-ع
ÚعوطتŸا رئاصسو مهكÓصسأا لكب ةحصصلا
.““مهبناج ¤إا Úفقاولا
نأا ىنمتن انك دقل ““ ثدحتŸا لصسÎصساو
ةنصس ييحن ىتح ،افلتfl فرظلا نوكي

هيلع ميهاربا ا-ند-ي-صس ن-م-حر-لا ل-ي-ل-خ
لصصاو-ت-لا-ب ةدا-ع-لا تر-ج ا-م-ك مÓ-صسلا
ءادأا تي-ن“ م-ك ،ا-ي-صصخ--صشو م--حاÎلاو

‘ كرا--بŸا ى--ح--صضألا د--ي--ع ةÓ---صص
عومج عم ةمصصاعلاب م-ظ-عألا د-ج-صسŸا
تويبل نيرماعلل هحتفب اناذيإا ،ÚلصصŸا
تءا-صش ن-ك-لو ،Úن-ئ-م-ط-م Úن-مآا ه-ل--لا
لإا ا-ن-ما-مأا سسي--ل--ف ،كلذ Òغ راد--قألا
‘ Êإاو ““ اعباتم ““هللا رادقأا ىلع Èصصلا

اعيمج اننأا قثاول ةكرا-بŸا ة-ل-ي-ل-لا هذ-ه
لصضفب ةنÙا هذه زواجتن نأا عيطتصسن
هتانبو ه-ئا-ن-بأا ة-ير-ق-ب-عو بع-صشلا ةدارإا
.““ةعونتŸا اندÓب تاردقو تاناكمإاو
يخاÎلا بنŒ ““ ¤إا Úيرئاز÷ا اعد امك

عفر ىلع مكثحأا لب ،ءابولا نم ةياقولا ‘
¤إا قيرطلا رصصتخن ىتح ةظقيلا ةجرد
فا-ن-ئ-ت-صسا طور-صش ر-فو-نو ،نا-مألا ر-ب
ملعلاب تا-عا-ط-ق-لا ل-ك ‘ تا-طا-صشن-لا
.““لمعلاو
ا-ه-ت-يأا ““ ة--يرو--ه--م÷ا سسي--ئر م--ت--خو
عمتÛا نإا ،نونطاوŸا اهيأا ،تانطاوŸا
،دومصصلاو Èصصلا ىلع رداقلا وه يوقلا
ةقÓطنل زفfi ¤إا ةنÙا ليو– ىلعو

ل ،نماصضتمو ،يوق انعم-ت‹و ،ةد-يد-ج
ىرخأا ةرم ىلŒ امك دئادصشلا ‘ اميصس
،ةينطولا ةينما-صضت-لا ة-ب-ه-لا لÓ-خ ن-م
نم فيفختلل ةÿÒا تاردابŸا سسفانتو
.““نيررصضتŸاو ÚباصصŸا ةاناعم

ءابطأ’او ىسضرŸا ئنهي نوبت
 يبطلا كلسسلا يمدختسسمو

ءابطألاو ىصضرŸا لك سسي-ئر-لا أا-ن-ه ا-م-ك
ةبصسانÃ يبطلا كلصسلا ‘ ÚمدختصسŸاو

.كرابŸا ىحصضلا ديع
يمصسرلا هباصسح ىلع نوبت سسيئرلا بتكو

اه““ Îيوت يعامتجلا لصصاو-ت-لا ع-قو-م ‘
د-ي-ع ‘ ير-ئاز÷ا سضي--بألا سشي÷ا و--ه
،ءابولا دصض حافكلاو طابرلا لصصاوي ديدج
ةمدخ ‘ ءيصش هتÁزع نم لاني نأا نود
ءافصش مهل ىنمتن نيذلا ىصضرŸاو رئاز÷ا

لك-ل ا-كرا-ب-م ى-ح-صضأا اد-ي-ع-ف .““Ó-جا-ع
لكو ÚمواقŸا ان-ئا-ب-طأا ل-ك-لو ى-صضرŸا
،ادرف ادرف يبطلا كلصسلا ‘ ÚمدختصسŸا

.““نايصسنلا ىبأات يتلا مهتايحصضت ىلع
ينطولا ضشي÷ا دارفأا ئنهي نوبت
دود◊ا ىلع ÚطبارŸاو يبعسشلا

ديÛا دبع سسيئرلا أانه ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
نم يبع-صشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا دار-فأا نو-ب-ت

ديع ةبصسانÃ دونجو فصص طابصضو طابصض
ىلع نوبت سسيئرلا بتكو .كرابŸا ىحصضلا

ل-صصاو-ت-لا ع-قو-م ‘ ي-م--صسر--لا ه--با--صسح
ىلع طبارم لك ¤إا�““ Îيو-ت ي-عا-م-ت-جلا
ر-ئاز÷ا فار-طأا ل-ك ‘و لا--ب÷او دود◊ا
دونجو فصص طابصضو طابصض نم ةيماŸÎا

فلأاب متنأاو ماع لكو كرابمو ديعصس مكديع
.Òخ
ةنمآا رئاز÷ا تصشاعو رئازجلل ارخذ متصشع
ةركاذ ‘ ةظوفÙا مكتايحصضت-ب ةر-ق-ت-صسم
سشي÷ا ¤إا ينطولا ريرحتلا سشيج نم ةمألا
.““يبعصشلا ينطولا

 ر كلأم  ^

نيدلبلا ةيجراخ يريزو Úب ةيفتاه ةŸاكم رثإا ىلع

 أيبيل ‘ عسضولا روهدت نم أمهقلق نع نأبرعت Úسصلاو رئاز÷ا
يÈصص ة-ي-جراÿا نوؤو-صشلا ر-يزو ى--ق--ل--ت ^

،ينيصصلا هÒظن نم ةيفتاه ةŸا-ك-م مودا-قو-ب
اميصسل اياصضق ةدع ‘ اهلÓخ اثحابت ،يي غناو
.نيدلبلا مهت ةكÎصشم اياصضقو يبيللا فلŸا
امهقلق نع ةبصسانŸا-ب نار-يزو-لا بر-عأا د-قو
هعلطت نعو ايبيل ‘ عصضولا روهدت نم ديدصشلا
 .ايبيل ‘ ءانب ارود ينيصصلا بنا÷ا بعلي نأا ¤إا
يصضŸا نأا ين-ي-صصلا ة-ي-جراÿا ر-يزو ف-صشكو
رئاز÷او Úصصلا Úب ةيديلقتلا ةقادصصلاب امدق

،Úب-ع-صشلا ح-لا--صصم مد--خ--يو كÎصشم بجاو
ميقت ةيبرع ةلود لوأا رئاز÷ا نأا ¤إا اÒصشم
.Úصصلا عم ةلماصش ةيجيتاÎصسا ةكارصش
رئاز÷ا نأا موداقوب يÈصص ريزولا د-كأا ا-م-ي-ف
‘ ةيصسيئر نواعت تاعورصشم ءاصشنإا معد مزتعت
نأا ¤إا علطتتو قيرطلاو ماز◊ا ةردابم راطإا
نم ديزŸا ءاصشنإا ‘ اماه ارود Úصصلا بعلت
.رئاز÷ا ‘ ةماهلا عيراصشŸا

م ناوسضر ^

ريرحتلا ةهبج بز◊ ما-ع Úمأا ل-ب-ق-ت-صسا ^
Òفصس سسمأا لوأا يجعب ل-صضف-لا و-بأا ي-ن-طو-لا
ةيطارقÁدلا ةيوارحصصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا
رقÃ رمع بلا-ط-لا ردا-ق-لا د-ب-ع ر-ئاز÷ا-ب
.ةرديح ‘ بز◊ا
فقوŸا ناي-ب ‘ ي-ج-ع-ب ل-صضف-لا و-بأا دد-جو
بعصشلا ةيصضق معدب نÓفأÓل تباثلاو يئدبŸا
هقوقح لي-ن-ل لدا-ع-لا ه-حا-ف-كو يوار-ح-صصلا
اذه ىلع رارمت-صسلا-ب اد-ه-ع-ت-م ة-عور-صشŸا
ةلودلا فقوم ع-م ا-ما“ م-ج-صسنŸا ف-قوŸا

يوارحصصلا بعصشلا قوقح معد ‘ ةيرئاز÷ا
.ÒصصŸا ريرقت ءاتفتصسا ميظنت ةياغ ¤إا
‘ ةلداعلا اياصضقلا م-عد نأا ثد-ح-تŸا د-كأاو
ةينيطصسلفلا ناتيصضقلا اه-صسأار ى-ل-عو ⁄ا-ع-لا
ةدايق مامتها بلصص ‘ نوكيصس ةيوارحصصلاو

ةلحرŸا ‘ ينطولا رير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز-ح
ةكبصش ءايحإا ىلع بز◊ا لمعي ثيح ةمداقلا

هرود بعل ¤إا دوع-ي-صسو ة-ي-جراÿا ه-تا-قÓ-ع
.ايلودو ايميلقإا رثؤوŸا

ر كلأم ^

 ةيوارحسصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا Òفسس يقتلي يجعب

ةيوارحسصلا ةيسضقلا معد ‘ رارمتسسلأب دهعتي نÓفألا

د--مfiأا يد--ي--صس ة--م--كfi تل---جأا ^
لاÔ÷ا ة--م--كاfi ي--صضاŸا سسي--مÿا
Èمتبصس3 ¤إا ديدح نب Úصسح دعاقتŸا
دعا-ق-تŸا لاÔ÷ا عاد-يإا ”و .ل-ب-قŸا
تهجوو9102 يام9 موي تقؤوŸا سسب◊ا

سشي÷ا تايونعم طابحإاب قلعتت مهت هل
طرافلا يفنا-ج20 خيراتب هنع جر-ف-ي-ل
¤إا قيقحتلا يصضاق لبق نم هفلم لاحيو
.ةمكاÙا

ر م  ^

 ةÁر÷ا ناكرأا عيمج توبث ةجحب

 هتلئأعو لمأه قح ‘ تأبوقعلا ىسصقأا سسمتلي رئاز÷ا ءأسضق سسل‹
ةفرغ-لا ىد-ل ما-ع-لا بئا-ن-لا سسم-ت-لا ^

‘ ر-ئاز÷ا ءا-صضق سسل-جÃ ة--ي--ئاز÷ا
داصسف ةيصضق ةمكاfi راوطأا Êاثلا مويلا
ينطولا ن-مأÓ-ل ق-با-صسلا ما-ع-لا ر-يدŸا
ى-صصقأا د-يد-صشت ه-ت-ل-ئا--ع ن--م دار--فأاو
نم ÚمهتŸا قح ‘ ةرداصصلا تابوقعلا

دمfiأا يديصسل ةيئادتبلا ةمكÙا لبق
تاونصس3و ةنصسÚ 51ب تحوارت يذلاو
ي-قا-بو ل-ما-ه ة-ل-ئا-ع ق-ح ‘ ا-ن-ج--صس
عيمج توبث كلذ ‘ ه-ت-ج-حو Úم-ه-تŸا
تا-فر--صصت نو--ك اذ--كو ةÁر÷ا نا--كرأا
.ةيمارجإا ÚمهتŸا
ماعلا بئا-ن-ل-ل ة-ب-صضت-ق-م ة-ع-فار-م ‘و

Ãءاهت-نلا بق-ع ر-ئاز÷ا ءا-صضق سسل-ج
حرصص ÚمهتŸا ةفا-ك لاو-قأا عا-م-صس ن-م
رئاز÷ا ءاصضق سسل‹ ىدل ماعلا بئانلا
عئاقو ¤ا رظنلاب هنأا ماعلا بئانلا دكأا

ماعلا ريدŸا هيف عباتي يذلا لا◊ا فلم
لماه Êاغلا دبع ينطولا نمأÓل قباصسلا
Úق-با-صس ةلوو ه-ت--ل--ئا--ع ن--م دار--فأاو
ةلودلا تا-ئ-ي-ه ف-ل-تÚ ‘ flلوؤو-صسمو
اهزربأا داصسف تاف-لÃ ة-ل-صص تاذ م-ه-ت-ب
عور-صشŸا Òغ ءاÌلاو لاو-مألا سضي-ي-ب-ت
ىلع لوصص◊ا اذكو ذو-ف-ن-لا لÓ-غ-ت-صساو
نوكت ةعورصشم Òغ قرطب ةيراقع ةيعوأا

ةينوناقلا اهناكرأا عيمجب ةمئاق ةÁر÷ا
ا-ه-ل-ك Úم--ه--تŸا تا--فر--صصت نأا ازÈم
سسمتلت اذل ا-ه-ي-ل-ع سسب-ل لو ة-ي-مار-جإا
ديدصشت ،فاصضأا ام-ك ، ة-ما-ع-لا ة-با-ي-ن-لا
د-يد-صشت يأا Úم-ه-تŸا ى-ل-ع ة-بو-ق-ع-لا
ة-م-كÙا ن-ع ةردا-صصلا تا--بو--ق--ع--لا
تقطن يذلا دمfiأا يديصسل ةيئادتبلا

دبع قح ‘ يصضاŸا ليرفأا نم —افلا ‘
اذفان انجصس51ب ةبوقع لماه Êا-غ-لا
.جد ÚيÓم8 اهردق ةيلام ةمارغو
تاونصس01 ب رايمع هنبا ةنادإا ت“ امك

ÚيÓم6 ب ةيلام ةمارغو اذفان اصسبح
اذفان اصسبح تاونصس8 ب قيفصش هنباو جد
7 ب دارم هنباو جد ÚيÓم5 ب ةمارغو
ÚيÓم5 ب ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس
اصسبح تاون-صس3 ب زانيه-صش ه-ت-ن-باو جد
،جد ÚيÓم5 اهردق ةمارغ ع-م اذ-فا-ن
Úماعب ةميلصس Êانع هتجوز تنيدأا اميف

تنادأاو .جد نويلÃ ةمارغو اذفان اصسبح
ن-ير-يزو-لا ن-م Ó--ك ة--م--كÙا سسف--ن
دبعو فايصضوب كلاŸا د-ب-ع Úق-با-صسلا
ناقباصس نايلاو امهيتفصصب نÓعز Êاغلا
اذفان ا-صسب-ح تاو-ن-صس3 ب نار--هو--ب
اصضيأا ت“و جد نويلÃ ة-ي-لا-م ة-مار-غو
اقباصس ايلاو هتفصصب Òبز نابصس نب ةنادإا

اذفان ا-صسب-ح تاو-ن-صس3 ب نا-صسم-ل-ت-ل
اق-با-صس ا-ي-لاو ه-ت-ف-صصب ى-صسو-م يÓ-غو
ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس5 ب ةزابيتل

Ãو جد نويلfiاحر دمÁا ةيŸماعلا ريد
Òي-صست-لاو ة-ي-قÎلا ناو--يد--ل ق--با--صسلا
اصسبح تاونصس3 ب ياد Úصسحب يراقعلا
 .جد فلأا005 اهردق ةيلام ةمارغو اذفان
تاكرصشلا Ëرغتب ة-م-كÙا تصضق ا-م-ك
جد نويلم23 ب لماه ةلئاع اهكل“ يتلا

تلوقنŸاو كÓمألا عيمج ةرداصصم عم
 .ةزوجÙا
مويلا لÓخ ةمكÙا ةئيه تعمتصسا دقو
نار-هو ا-ي-لاو ن-م ل--ك لاو--قأل Êا--ث--لا
د-ب-عو نÓ-عز Êا-غ-لا د-ب-ع Úق-با--صسلا
Úقباصسلا Úيلاولا ¤ا فايصضوب كلاŸا
يÓغ ةزابيتو نابصص نب Òبوز ناصسملتل

هيلا ةهجوŸا مهتلا اوركنا ثيح ىصسوم
تازايتما يأا اومدقي ⁄ م-ه-نأا ن-يد-كؤو-م
قفو ناك هب اوماق ام نأاو لماه ةلئاعل
ةيلÙا تارامثتصسلا م-عد-لو نو-نا-ق-لا
نا-صسم-ل-ت ›او نا-صسل ى-ل-ع ءا--ج ا--م--ك
هذ-ه ل-صصاو-ت-ت-صس ةرا-صشإÓ-ل .ق--با--صسلا
عافد تاعفارÚ Ãنثلا دغ موي ةيصضقلا
 .ÚمهتŸا

م ناوسضر ^

Èمتبسس3 ¤إا ديدح نب Úسسح لاÔ÷ا ةمكأfi ليجأأت

ÓÊب رمع لصسكورب ىدل رئاز÷ا Òفصس دكأا ^
ادو-ي-ق ي-بروألا دا–لا سضر-ف حÎق-م نأا-صشب

هل نوكي نل رارقلا نأا رئاز÷ا ¤إا رفصسلا ىلع
.رئاز÷ا اهتذختا يتلا تابيتÎلا ىلع Òثأات

تاطلصسلا نأا يمÓعإا حيرصصت ‘ ،ÓÊب لاقو
اهدودح ءاقبإا ةيدايصس ةفصصب تررق ةيرئاز÷ا
““ نأاو ة-ق-ل-غ-م ة-يÈلاو ة-ير-ح--ب--لاو ة--يو÷ا
رثؤوت نل ةثلاث فارطأا اهذختت يتلا تارارقلا
ينطولا انماظن ىلع لاكصشألا نم لكصش يأاب
ةلصسلصس رصسكو ءابولا ءاوتحا ¤إا فدهي يذلا
.““ىودعلا
ىلع رظ◊ ىرخأا ةرم نويرئاز÷ا عصضخيصسو
ي-بوروألا دا–لا ¤إا ي-صسا-صسألا Òغ ر-ف-صسلا
.انوروك سسوÒفب ةباصصإلا تلاح ةدايز ببصسب
،ةعم÷ا سسمأا لوأا ،تاءار-جإلا نا-ير-صس أاد-بو
و-صضع Òغ ة-لود11 نم نا-ك-صسلا نأا ي-ن-ع-يو

اد-ن-كو ا-ي-لاÎصسأا ي--هو ي--بوروألا دا–لا--ب
ادنل-يزو-ي-نو بر-غŸاو نا-با-ي-لاو ا-ي-جرو-جو
سسنوتو دنÓيا-تو ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-كو اد-ناورو
 .دويقلا نم مهؤوافعإا متيصس ياوغورأاو
ةقفاوŸا ت“ اذإا ،Úصصلا ىلع كلذ قبطنيصسو

دا–لا ناكصسل لداب-ت-م ق-ل-ع-م قا-ف-تا ى-ل-ع
دا–لا-ب نو-ي-صسا-مو--ل--بد نا--كو .ي--بوروألا
نإا ،ي-صضاŸا ءا-ع-برألا او-لا-ق د--ق ي--بوروألا
رفصسلا رظ◊ ادد‹ نوعصضخيصس Úيرئاز÷ا
تلاح ةدايز باقعأا ‘ يبوروألا دا–لا ¤إا
‘ د-ج-ت-صسŸا ا-نورو--ك سسوÒف--ب ة--با--صصإلا
‘ يبوروألا دا–لا ءارفصس قفاوو .رئاز÷ا
ى-ل-ع دو-ي-ق-لا سضر-ف ةدا-عإا ى-ل-ع ل-صسكور-ب
ءاصضعألا لودلا تعقوو ،Úيرئاز÷ا ÚميقŸا

.يصضاŸا سسيمÿا موي ةوطÿا ىلع
ب ةرأسس  ^

ق◊ا توسصلو ةعاجسشلل ازمر تناك اهنإا لاق

ةر◊ا ةأارملل لأثم ““يميلح ليزج““ ةÒسسم لظتسس :نوبت سسيئرلا
ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ىزع ^

يميلح ليزيج ةي-ماÙا ة-ل-ئا-ع ،نو-ب-ت
يصضاŸا ءاثÓثلا ة-ي-نŸا ا-ه-ت-فاو ي-ت-لا

ةدناصسŸا اهفقاومو اهتلا-صضن-ب اد-ي-صشم
ل-جأا ن-م ير-ئاز÷ا بع--صشلا حا--ف--ك--ل
نايب هب دافأا امبصسح ،ينطولا هلÓقتصسا
.ةيروهم÷ا ةصسائرل
ةنزÙا ةظحللا هذه ‘ ““نايبلا نمصضتو
ةيماÙا ةذاتصسألا ةافو أابن ىقلتأا انأاو

ىصسألاب روعصش ينباتني ،يميل-ح ل-يز-ي-ج
اهلاصضن طبتري ةزيمت-م ةأار-ما ناد-ق-ف-ل
ةفر-صشŸا ة-عا-ج-صشلا تلا-صضن-لا كل-ت-ب
اهفقاوÃ تفرع ةقو-مر-م تا-ي-صصخ-صشل
نم يرئاز÷ا بعصشلا حافك-ل ةد-نا-صسŸا
.““ينطولا لÓقتصسلا لجأا
ن--م ا--ه--نإا ““ رد--صصŸا سسف--ن فا--صضأاو
لاجرلا كئلوأا لجصس ‘ ةعمÓلا ءامصسألا
Úيقوق◊او باتكلا Òهاصشم نم ءاصسنلاو

ة--نادإا ‘ اوددÎي ⁄ ي--ئÓ--لاو ن--يذ--لا
ه--تا--صسرا‡و را--م--ع--ت--صسلا ة--عا--صشب
.““ةصضيغبلا
اهعدون اننإا ““لوق-لا ¤ا نا-ي-ب-لا سصل-خو
Òبك ريدقت-ب Òخألا ا-هاو-ث-م ¤ا مو-ي-لا
اهتÒصسÃ لظتصسو اهفقاو-مو ا-ه-لا-صضن-ل

توصصلو ةعاجصشلا ةر◊ا ةأار-م-ل-ل لا-ث-م
.““ق◊ا

ر م ^

 ىرخأا تÓحر راظتنا ‘ ةيفاسضإا ةلحر31 ة‹رب
 يرأ÷ا توأا جرأÿا ‘ Úقلأعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإل ةثلأث ةلحرم
ءÓجا ةيلمع ةيرئاز÷ا تاطلصسلا لصصاوت ^

قيلعت ببصسب جراÿا ‘ Úقلا-ع-لا Úير-ئاز÷ا
،““انوروك““ سسوÒف يصشفت ءارج ناÒطلا طاصشن

توأا ةياد-ب ‘ ة-ث-لا-ث ة-ل-حر-م ت‹ر-ب ثي-ح
Úير-ئاز÷ا ل-ك-ل حا-م-صسلا ل-جأا ن-م ،يرا÷ا
 .نطولا سضرأا ¤إا ةدوعلاب دÓبلا جراخ Úقلاعلا
ةلحرŸا نأا اهل نايب ‘ ةيجراÿا ةرازو تلاقو
توأا رهصش نم ةيادب قلطنتصس ةيلمعلا نم ةثلاثلا

توأا9 ¤اÚ 4ب ام ة-ل-حر31 ت‹رب ثي-ح
تاراطم نم قلطنت اه-ن-م تÓ-حر9 ،مداقلا
ثيح يبد راطم ة-ي-ل-م-ع-لا ل-م-صشت-صسو  .ىÈك
توأا7و4 خيراتب ناتلحر هنم اقÓطنا ت‹رب

‘ Úق-لا-ع-لا Úن-طاوŸا ءÓ--جإل ا--ت--صصصصخ
نيزئا◊ا كئلوأاو ةدحتŸا ةيبر-ع-لا تارا-مإلا

نيدئاعلا تارامإلا ناÒط ةكرصش ر-كاذ-ت ى-ل-ع
،Úصصلا ،سشيدÓ-غ-ن-ب ،ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-ك ن--م
 .اينيكو رقصشغدم ،ايلاÎصسأا ،ادنÓيات ،مانتيفلا
لوبنطصسإا نم ءÓجا ةيلمع كلذك ت‹رب دقو
ايكÎب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا Úنطاوملل ةبصسنلاب
ىلع نوزئا◊ا نونطاوŸا مهيلإا مصضنيصس نيذلا
ةيكÎلا ةيو÷ا طوطÿا Ïم ىلع رفصس ركاذت
‘و سصÈق ةر-يز-ج لا-م--صش ‘ نو--ق--لا--ع--لا

ةلحر Ïم ىلع ةدوعلل نا-ج-ي-برذأا ة-يرو-ه-م-ج
 .توأا5 موي ت‹رُب
¤وألا سصصصخت نايرخأا ناتلحر اهيلإا فاصضتو
Úن--طاوŸا ءÓ--جإل توأا6 مو----ي ة‹ŸÈا
ةيناثلا ةلحرلا سصصصخت اميف ،ايكÎب Úقلاعلا
نم ى-ق-ب-ت ا-م ءÓ-جإل توأا9 مو--ي ة‹ŸÈا
مهيلإا مصضنيصس نيذلا ايكÎب Úقلاعلا ÚنطاوŸا
ة-كر-صش ر-كاذ-ت ى-ل-ع نوز-ئا◊ا نو--ن--طاوŸا
ن-م نود-ئا-ع-لا ة--ي--كÎلا ة--يو÷ا طو--طÿا

،ناتصسكابو رق-صشغد-م ،اد-نÓ-يا-ت ،ما-ن-ت-ي-ف-لا
ا-يرو-صس ‘ Úق-لا-ع-لا Úن-طاوŸا ¤إا ة-فا-صضإا
توÒب راطم ‘ مهعيمŒ متيصس نيذلا نانبلو
 .مهئÓجإل ةلحرلا هذه طحتصس نيأا ›ودلا
Úنطاوملل ةبصسن-لا-ب توأا8 موي ت‹ر-ب ا-م-ك
نونطاوŸا مه-ي-لإا م-صضن-ي ،ر-ط-ق-ب Úق-لا-ع-لا
ناÒطلا ة-كر-صشل ر-ف-صسلا ر-كاذ-ت-ل نو-ل-ما◊ا
،ةي-بو-ن÷ا ا-يرو-ك ن-م نود-ئا-ع-لا ة-ير-ط-ق-لا
،ادنÓيا-ت ،نا-با-ي-لا ،سشيدÓ-غ-ن-ب ،نا-ت-صسكا-ب
.اينازنتو اينيك ،رقصشغدم ،ايلاÎصسأا
ثÓث ت‹رب سسيرا-ب را-ط-م ن-م ا-قÓ-ط-ناو
ءÓجإل سصصصخ-ت توأا9و5و4 مايأا تÓ-حر
 .اصسنرف ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا
ركاذتل نولما◊ا نو-ن-طاوŸا م-ه-ي-لإا م-صضن-يو
ن-م نود-ئا-ع-لا ة-ي-صسنر-ف-لا ناÒط-لا ة-كر-صش
،Úت--ن--جرألا ،كي--صسكŸا ،ا--بو--ك ،ل---يزاÈلا
ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروه-م-ج ،ا-ي-ب-مو-لو-ك
 .ىرخألا ةيقيرفإلا لودلا سضعبو
سسفن لÓخ ىرخأا تÓحر4 ة‹رب ” دقو
ءÓجإل توأا5 موي نطنصشاو نم اقÓطنا ةÎفلا

تايلولا ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا نم ىقبت ام
ةيبرعلا ةكلمŸا) ةدج ،ةي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا
بونجب غروبصسناهوج ،توأا6 موي :(ةيدوعصسلا
ادــناوــل نــم لـكـب ارورـم توأا6 موي ايقيرفإا
توك) ناجديبأاو (نوباغلا) ليفوÈيل ،(لوغنأا)
ارور-م توأا8 موي قار-ع-لا داد-غ-بو (راو-ف-يد
ة‹Èلاو ةصسارد-لا د-ي-ق د-جو-يو .تيو-ك-لا-ب
م-صصاو-ع-لا هذ-ه ن-م ىر-خأا تÓ-حر م-ي-ظ-ن-ت
نم ىقبت ام ءÓجإا فلم ¤إا ةفاصضإلاب اهÒغو
 .ايناتيرومو سسنوت ‘ Úقلاعلا انينطاوم

بلأطوب ةرأسس ^

 رئاز÷ا ¤إاو نم رفسسلا دويق ضضرف ةداعإا يبوروأ’ا دا–’ا رارق دعب

 ةيرئاز÷ا ةلودلا تأبيترت ىلع Òثأأت هل نوكي نل رارقلا :ÓÊب
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نأاب ،صسمأ اهل نايب ‘ ةيعم÷أ تدكأو ^
Èع ا-ه-ي-ل-ث‡ ن-م ةدرأو--لأ تÓ--ضسأرŸأ
ةعضسأو ةباجت-ضسأ تل-ج-ضس ن-طو-لأ تا-ي’و
يموي لÓخ ةموأدŸاب قلعتي اميف راجتلل
فلأأ74 مهددع غلب يذلأو ،ىحضضأ’أ ديع
  .تاطاضشن ةدع نولثÁ أرجات
ي-ت-لأ ة-ي-ع-م÷أ تر-كذ ر-خآأ قا-ي--ضس ‘و
را-ج-ت-لأ رأو-ن-لو-ب ر-ها--ط--لأ ا--ه--ضسأأÎي
‘ رأر-م-ت-ضس’أ ةرور-ضضب Úك-ل-ه-ت--ضسŸأو
،91 ديفوك نم ةيا-قو-لأ طور-ضشب مأز-ت-ل’أ
صسبل ،يعامتج’أ دعابت-لأ مأÎحا-ب أذ-هو
  .لمعلأ لئاضسو ميقعتو ةيقأولأ ةعنقأ’أ
ةبضسن نأ ةراجتلأ ةرأزو تفضشك اهتهج نم
ة--موأدŸأ ما--ظ--ن--ب را--ج--ت--لأ مأز--ت--لأ
ÚنطأوŸأ ن-يو“ نا-م-ضضل ن-ير-خ-ضسŸأو
Ãىحضضأ’أ ديع مايأأ لوأأ ‘ علضسلأ فلتخ
ةئاŸاب38,99 تغلب ينطولأ ىوتضسŸأ ىلع
  .لمعلل نيرخضسŸأ راجتلأ ددع عوم‹ نم
” ه-نأأ، ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ةرأزو-لأ تح--ضضوأأو
جمانÈب مأزتل’أ نم ىوتضسŸأ أذه قيق–
ىحضضأ’أ ديعل لوأ’أ مويلأ لÓخ ةموأدŸأ
هضشيعت يذلأ يحضصلأ فرظلأ نم مغرلاب
ةفاضضأ ،⁄اعلأ لود يقاب رأرغ ىلع دÓبلأ
Úب لقنتلأ عنم تأءأرجإأو يحضصلأ رجحلل
  .تاي’ولأ صضعب
،ةموأدŸأ ةيطغت بضسن عيزوت صصوضصخب و
لضصأأ نم ةيوه-ج تا-ير-يد-م ة-ضسم-خ نا-ف
001 يأأ ةلماك ةيطغت ةبضسن تققح ةعبضس
تايريدŸأ نم لكب رم’أ قلعتيو ،ةئاŸاب
ةنتابو ةديلبلأو ةلقروو رئأزجل-ل ة-يو-ه÷أ
ةبانع ةيوه÷أ ةيريدŸأ اهيلتو ،ةد-ي-ع-ضسو
ةئŸاب79،99 تغلب ةموأدملل ةيطغت ةبضسنب

25،89 ةبضسنب راضشب ةيوه÷أ ةيريدŸأ مث
  .ةئŸاب
ىلع ةبضسانŸاب ةراج-ت-لأ ةرأزو تن-ثأأ ا-م-ك
صضعب ىتحو نير-خ-ضسŸأ را-ج-ت-لأ مأز-ت-لأ
Ëدقتب مهمأزتلإ’ نيرخضسŸأ Òغ راجتلأ
أذه ‘ ةضصاخ Úنطأوملل ةيمومع ةمدخ
  .يئانثتضس’أ يحضصلأ فرظلأ
ةيأدب تنل-عأأ د-ق ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو تنا-ك و
رجاتÒ 995.74خضست نع يرا÷أ عوبضسأ’أ
نامضض لجأأ نم نطولأ تاي’و لماك Èع
ى-ح-ضض’أ د--ي--ع ةÎف لÓ--خ ة--موأدŸأ
م-ظ-ت-ن-م ن-يو-م-ت-ب ح-م-ضسي اÃ كرا--بŸأ
كÓ-ه-ت-ضس’أ تأذ دأوŸا-ب Úن-طأو-م--ل--ل
  .تامدÿأو عضسأولأ
راج-ت-ل-ل ›ا-م-جإ’أ دد-ع-لأ أذ-ه ل-م-ضش و
عا-ط-ق ‘ نو-ط-ضشن-يÚ 328.5بوا--نŸأ
دأوŸأ عا--ط--ق ‘974.23 و ز----باıأ
928.8 و هكأوفلأو رضضÿأو ةماعلأ ةيئأذغلأ
لمضش امك ،ةفلتıأ تاطاضشنلأ عاطق ‘

481  ةيجاتنإأ ةدحو864 ةموأدŸأ جمانرب
هايم جاتنإأ ةدحو24 و ةنحطم242 ةنبلم
  .ةيندعم
ةموأدŸأ جمانرب ذيف-ن-ت ىد-م ة-ع-با-تŸو
تر-خ-ضس ،ى-ح-ضضأ’أ د-ي-ع ما-يأا-ب صصاÿأ
لماك Èع ة-ب-قأر-م نو-ع659.1 ةرأزو-لأ
  .ينطولأ بأÎلأ
راجتلل ةينطولأ ةيعم÷أ تناك ، اهتهج نم
مئأوق ‘ ÚلجضسŸأ تعد دق Úيفر◊أو
ديع مايأأ لÓخ لمعلاب مأزتل’أ ةموأدŸأ
  .ىحضضأ’أ
نأاب ةراجتلأ ةرأزو حلا-ضصŸ نا-ي-ب ح-ضضوأأو
ةيريدŸأ ىوتضسم ىلع ةموأدŸاب مأزتل’أ
ةنتاب ةديلبلأ ،ةلقرو ،رٔيأز-ج-ل-ل ة-يو-ه÷أ
ةبضسنب ةلماكلأ ةمÓعلأ تل-ج-ضس ةد-ي-ع-ضسو
001%.  
تغلب ةبانعل ةيوه÷أ ةيريدملل ةبضسنلاب امأأ
‘ مأز-ت-ل’أ ة-ب-ضسن تغ-ل-ب ا-م-ك ،79,99%
  .%25,89 راضشبل ةيوه÷أ ةيريدŸأ

ةرون ةظيفح^

قي-ق– ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ةرأزو تح-ت-ف ^
نم’أ حلاضصم ىدل ىوكضش عأديإاب تماقو
فقوت صصخي اميف تايلوؤوضسŸأ ديد-ح-ت-ل

fiأ ة-ي-ل– ة-طŸةزابيت ةي’و ةكو-ف-ب ها-ي
ببضست ام ىحضضأ’أ ديع ةيضشع لضصح يذلأ
تاي’و ينطأوم طضسو رمذتلأ نم ةلاح ‘
    .تايفن◊أ فافج ببضسب دÓبلأ طضسو
لثم نأ ،ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو نايب فضشكو
ةيضشع ةرم نم Ìكأأ ‘ ءاج ثدأو◊أ هذه
وه املثم يرئأز÷أ بعضشلل ةمهم ديعأوم
يذلأ صسيمÿأ موي ثدا◊ ةبضسنلاب لا◊أ
،ىحضضأ’أ د-ي-ع-ب لا-ف-ت-ح’أ ة-ي-ضشع ءا-ج
ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو نأاب نا-ي-ب-لأ فا-ضضأأو
هذه لثم لبقتي نأأ هنكÁ ’ يقأرب يقزرأأ
أÒب--ك ا--جر--ح بب--ضست ي--ت--لأ عا--ضضوأ’أ
    .Úنطأوملل

هايŸأ ةيل– ة-طfi ف-قو-ت ثدا-ح نا-كو
يضضاŸأ صسيمÿأ موي لضصح يذلأ ةكوفب
ببضست احابضص فضصنو ةعبأرلأ ةعاضسلأ ىلع
ةدع ‘ بورضشلأ هايŸاب دوزتلأ ‘ بذبذتب
ببضس ام، ةزابيتو رئأز÷أ يتي’وب تايدلب
ÚنطأوŸأ ىدل طخضسلأو رمذتلأ نم ةلاح
ةيل-ح-ت-لأ ة-طfi نأأ ¤إأ ةرأزو-لأ تت-ف-لو،
ةرركتم ةفضصب ةلثا‡ ثدأوح دهضشت ةكوفل
‘ لضصح امك ،ماتلأ اهفقوتل يدؤوي اهضضعبو
ببضس يذلأ لكضشŸأ ةيوضست ت“ دقو9102
تدا--عو ةÒه--ظ--لأ ة--يأد--ب ع--م ثدا◊أ
نايبلل اقفو اهتقاط لماكب لمعلل ةطÙأ
لك تذختأ ““لايضس““ ةكرضش نأاب دكأأ يذلأ
ديع موي هايŸاب نيومتلأ نامضضل Òبأدتلأ
    . ةئلت‡ تانأزخب ىحضض’أ

  م. ناوشضر ^

  تاباغلا ةيامح ناوعأا بصصانم يف احداف ازجع يناعت اميف
  فيشصلا قئارح ءافطإل ““نورد““ تارئاطب بلاطت تاباغلا ةيريدم

ةحفاكمو ةيا-قو-لأ بت-ك-م صسي-ئر ا-عد ^
ديضشر ،تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸاب قئأر◊أ
تأرئاط مهحنŸ ةموك◊أ، هل-لأ د-ب-ع ن-ب
قئأرح ءافطإأ ‘ ةمهاضسم-ل-ل را-ي-ط نود-ب
لÓخ ةددهŸأ قطانŸأ ديد–و تاباغلأ
  .لاعتضش’اب فيضصلأ ةÎف
ة-ل-ق نأأ ،ه-ل-لأ د-ب-ع ن-ب د--ي--ضشر ح--ضضوأأو
تبعضص ةيكتضسجوللأ لئاضسولأو تايناكمإ’أ
نأأو اميضس ’ تاباغلأ ةير-يد-م ة-م-ه-م ن-م
ةÎفلأ لÓخ اعافترأ دهضش قئأر◊أ لدعم
عقأو »:قاي-ضسلأ أذ-ه ‘ ا-ف-ي-ضضم ،ةÒخأ’أ
Èع ةينعŸأ حلاضصŸأ نم Óخدت بل-ط-ت-ي
ةمزÓلأ تأزيهجتلأو ل-ئا-ضسو-لأ م-ه-ح-ن-م

ثدحتŸأ بلاط ،قايضسلأ ‘و   .““لخدتلل
تأرئاطب  مهزهي-ج-ت-ب ة-ي-ضصو-لأ تا-ه÷أ
ديدحت-ل نورد-ب ة-فور-عŸأو را-ي-ط نود-ب
،اهءافطأ ‘ ةمها-ضسŸأو ق-ئأر◊أ ع-قو-م
لئاضسولل ةضسام ةجا-ح-ب ن-ح-ن »:ا-حر-ضصم
ةيعابر تأرايضس وأأ تأرئاط ءأوضس ةثيد◊أ
ىلع تاقيبطت عضضو عم ،هايملل ةلقان عفدلأ
يتلأ نكامأ’أ ديدحتل ةلا-ق-ن-لأ ف-تأو-ه-لأ
  .““قئأرح فرعت
يرضشبلأ رضصنعلأ نأأ ¤إأ هللأ دبع نب راضشأأو
رخآ’أ وه تاباغلأ ةيامح نأوعأأ ‘ لثمŸأ
نم ديدعلأ جورخ ببضسب حداف صصقن فرعي
ام دعاقتلأ ىلع عاطقلأ أذه ‘ Úلماعلأ

هذه ةيامح ‘ ةمهاضسملل همعد بجوتضسي
  .ةيباغلأ ةوÌلأ
ةيا-قو-لأ بت-ك-م صسي-ئر ف-ضشك ل-با-قŸا-ب
ةماع-لأ ة-ير-يدŸا-ب ق-ئأر◊أ ة-ح-فا-ك-مو
،““صسرب قبضس““عقوŸ حيرضصت ‘ ،تا-با-غ-ل-ل
قئأر◊أ ة-ب-ضسن ‘ صسو-ضسfi عا-ف-ترأ ن-ع
‘ ه◊ا-ضصم تل-ج-ضس ثي-ح ،ة-ن-ضسلأ هذ-ه
ةياغ ¤أ نأوج —افلأ نم ةدتمŸأ ةÎفلأ
‘ Óئاق ،قيرح009 نم Ìكأ ةيليوج52
نع لوؤوضسم يرضشبلأ لماعلأ ““قايضسلأ أذه
ة-ق-ير-ط--ب ءأو--ضس ق--ئأر◊أ هذ--ه بل--غأأ
  .ةدوضصقم Òغ وأ ةدوضصقم

  ن.ح ^

  ةردنلا لكصشم حرط ةيود’ا ليجصست رخأات نا تدكا
  ةئاملاب02 ـب ينلديشصلا قوشسلا جامدإل ىعشست ةيزكرملا ةيلديشصلا

مقر ‘ اعجأرت تايفضشتضسملل ة-يز-كرŸأ ة-ي-لد-ي-ضصلأ تل-ّج-ضس ^
رظنلاب كلذو ،ةيرا÷أ ةنضسلأ نم لوأ’أ يضسأدضسلأ لÓخ ،اهلامعأأ
عم ةنراقم رئأز÷أ اهب ر“ يتلأ ةضصاÿأ ةيحضصلأ فورظلأ ¤إأ
    .ةيضضاŸأ ةنضسلأ نم اهتأذ ةÎفلأ
ةيلديضصلل ة-ما-ع-لأ ةر-يدŸأ ة-م-ي-ط-ف ي-ت-كأو ه-تد-كأأ ا-م بضسحو
رئأز÷أ اهنم Êاعت يتلأ انوروك ةمزأأ نإاف ،تايفضشتضسملل ةيزكرŸأ
حلاضصŸأ طاضشن ىلع رضشاب-م ل-ك-ضشب تر-ّثأأ ر-ه-ضشأأ5 ةبأرق ذ-ن-م
ةيودأأ نم ةداتعŸأ تا-ي-ب-ل-ط-لأ تل-ق ›ا-ت-لا-بو، ة-ي-ئا-ف-ضشت-ضس’أ
،ةيودأ’أ صضعب ليجضست رخأات ¤إأ ةفاضضإ’اب ،ةيحضص تامزلتضسمو
اهÒفوت ›اتلابو ةيلديضصلأ ىوتضسم ىلع اهÒفوت نود لاح ا‡
لباق عضضولأ أذه ّنأأ يتكأو تفاضضأأو .ةينطولأ تايبلطلأ نمضض
اقح’ يح-ضصلأ عا-ط-ق-لأ ‘ عا-ضضوأ’أ تن-ضس– ا-م أذإأ كرأد-ت-ل-ل
يذلأ لكضشلاب اهطاضشن ةيئافضشتضس’أ حلاضصŸأ مظعم تداعتضسأو
رظتنت يتلأ ةيود’أ صضعب نع جأرف’أ أذ-كو ا-ق-با-ضس ه-ي-ل-ع تنا-ك
    .ةضسضسؤوملل ةيئأودلأ ةنودŸأ ‘ اهجأردإأ
اهتمدق ماقرأ بضسح ،تايفضشتضسملل ةيزكرŸأ ةيلديضصلأ تققحو
نم ةئاŸاب31 ـب ردق9102 ¤إأ8102 يماع Úب أروطت ،اهتلث‡
ةضص◊أ رئأز÷أ ةي’و عرف هيف كتفأ ، رايلم311 ¤إأ رايلم301
أرظن أذهو ›امجإ’أ مقرلأ نم ةئاŸاب44 تلداع ةبضسنب ىÈكلأ
  .اهب ةدوجوŸأ ةيحضصلأ تاضسضسؤوŸأ ددعل
‘ يونضسلأ اه‹انرب تاعقوت نع ةيزكرŸأ ة-ي-لد-ي-ضصلأ تف-ضشكو

ثيح ،ةيجÓعلأ فانضصأ’أ بضسح ،0202 ماعلل ءأرضشلأو عيبلأ لا‹
ابيرقت رايلم5 ةدايزب كلذو رايلم811 ـب ءأرضشلأ تاعقوت تردق

511 زهاني اÃ عيبلأ تاعقوت تردق اميف ،9102 ماعلأ عم ةنراقم
    .ةئاŸاب1 ـب تردق رّوطت ةبضسنب كلذو رايلم
حÎقت ةيحّضصلأ تاضسضسؤوملل ةمدقŸأ تامدÿأ Úضس– راطإأ ‘و
تقولأ ‘ تايبلطلأ Ëدقتب ةضصاÿأ تايضصوتلأ صضعب ةيلديضصلأ
ىلع ةدعاضسŸأ لجأأ نم ةيحضص ت’وكوتورب ديد–و بضسانŸأ
  . لوضص◊أ ةبعضص ةيودأ’أو دأوŸأ بلج
اهل نا-كو91 ديفوك ةمزأأ لÓ-خ أÒب-ك أرود ة-ي-لد-ي-ضصلأ تب-ع-لو
ىلع ةيحضصلأ تامزلتضسŸأو ةيودأ’أ عيزوتو لابقتضسأ ‘ ةيرضص◊أ
ة-ي-م-ضسر-لأ تا-ضسضسؤوŸأ ن-طو-لأ Èع ة-ي-ح--ضص ة--ضسضسؤو--م406
Úيعت ” دقو . ÚعزوŸأو ةضصاÿأو ةماعلأ ةيحضصلأ تاضسضسؤوŸأو
ةديحو ةضسضسؤوم-ك لوأ’أ ر-يزو-لأ ل-ب-ق ن-م ة-يز-كرŸأ ة-ي-لد-ي-ضصلأ
اهعورف Èع اهتامزلت-ضسمو ة-ي-ب-ط-لأ دأوŸأ ع-يزو-تو لا-ب-ق-ت-ضس’
أذه ‘ ةيلديضصلأ تلبق-ت-ضسأو ،ن-طو-لأ بأر-ت ل-ما-ك ‘ ة-ضسمÿأ
نم ةيامحو ةياقو لئاضسوو تأزيهŒ نم ةديدع افانضصأأ قايضسلأ
    .ةيقأو ةضسبلأأو تأرهطمو ءابولأ
جاتنإ’أ ةرضشابم ¤إأ ،اهتريدم بضسح ،ةيزكرŸأ ةيلديضصلأ ىعضستو
ةلماك ةيطغت نامضضو يئأودلأ عيزوتلأ ةلضسلضس زيزعتل Ê’ديضصلأ
ترطضسو .ةئاŸا-ب02 ›أو-ح-ب Ê’د-ي-ضصلأ قو-ضسلأ جا-مدإأ ع--م
5 رأدم ىلع اهفأدهأأ غولبل ايضساضسأأ ايجيتأÎضسأ اططfl ةيلديضصلأ
ايضضرم ءأدآأو اقيضسنت نمضضي اÃ اهماهم قيق–و ةلبقŸأ تأونضس
يعزومو ةحضصلأ ةرأزوو ةيلد-ي-ضصلأ ي-هو ة-ثÓ-ث-لأ فأر-ط’أ Úب
  ءأودلأ

  ن.ح ^

  مهتÓحم اوحتف ةموادملاب نيينعم ريغ رجات ف’آا01

  ديعلا لÓخ ةموادŸاب اومزتلا راجتلا نم ةئŸاب99
يموي لÓخ مهتÓحم اوحتف رجات ف’أا01 نم ديزأا نأاب ،نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تفصشك
  .ةموادملا مئاوق ىلع مهجاردإا مدع مغر ديعلا

  ىحصضأ’ا ديع ةيصشع تايفنحلا فافج يف ببصست

 ةيلحت ةطحم فقوت بابشسأا يف قيقحت حتف
  ةكوفب رحبلا هايم

راقهلاب بهذلا قورعل يديلقتلا لÓغتصس’ا قÓطا
  ابيرق يزيلاو تصسارنمتو

مجانملا عاطق لوح نوناق عورششم
  ابيرق ةموكحلا ةلواط ىلع

هنأأ باقرع دمfi ،مجانŸأ ريزو دكأأ ^
عاطق ‘ قيرط ةطراخ دأدعأ ايلاح متي
ةعجأرم صصاخ لكضشب نم-ضضت-ت ،م-جا-نŸأ
ميظنتو عا-ط-ق-لأ ر-ّي-ضس-ُي يذ-لأ نو-نا-ق-لأ
معد فدهب مجانŸأ لوح ةينطو تاضسلج
ليوطلأ ىدŸأ ى-ل-ع ي-ن-طو-لأ دا-ضصت-ق’أ
  .ايلاح ةدروتضسŸأ ةيلوأ’أ دأوŸاب
نإأ باقرع حضضوأأ ،جأأو هب صصخ رأوح ‘و
عاطق ‘ ايلاح اهذيفنت متي قيرط ةطراخ
نوناقلأ ةعجأرم نمضضتت يت-لأو ،م-جا-نŸأ
ريوطتو ،عاطقلأ Òضسي يذلأ50-41 مقر
ةطراخ دأدعأو ““ةلكيهŸُأ““ ىÈكلأ لوق◊أ
ةوÓع مجانملل ةديدج ةينطو ةيجو-لو-ي-ج
لجأأ نم ام-ي-ضس’ ،با-ب-ضشلأ ن-يو-ك-ت ى-ل-ع
ةعجأرم صصوضصخ-بو   .بهذ-لأ لÓ-غ-ت-ضسأ
ريزولأ Èتعأ ،50-41 مقر مجانŸأ نوناق
،ة-ي-بذا-ج Ìكأأ ه-ل-ع-ج يرور-ضضلأ ن-م ه-نأأ
ن-م أد-يز-م ح-نÊ Áو-نا-ق را-طأ ل--ضضف--ب
ةرفوŸأ صصرفلأ ءأزأ ل-عا-ف-ت-لأو ة-نورŸأ
  .بناجأ’أو ÚيلÙأ نيرمثتضسملل
دجوي نوناقلأ عورضشم نإاف ،ريزولأ بضسحو
نم ةموكحلل مدقُيضسو ،ةيئاهنلأ هتلحرم ‘
‘ ةم-ها-ضسŸا-ب عا-ط-ق-ل-ل حا-م-ضسلأ ل-جأأ
تاعانضصلأ ديوزتو يداضصتق’أ صشاع-ت-ن’أ
  .ةيرورضضلأ ةيلوأ’أ دأوŸاب ةيليوحتلأ
لوح ةينطو تاضسلج مي-ظ-ن-ت م-ت-ي-ضس ا-م-ك
،1202 علط-مو0202 ةياه-ن Úب م-جا-نŸأ
بضسح ،ح-م-ضست-ضس ي-ت-لأ تا--ضسل÷أ ي--هو
ةضشقانÃ““ عاطقلأ ‘ Úل-عا-ف-ل-ل ،ر-يزو-لأ
ةعضسأو ةراضشتضسأ نع قثبنت يتلأ لئاضسŸأ
حمضست يتلأ ةيج-ي-تأÎضس’أ لو-ح ءأÈخ-ل-ل
روÙأ لثمتي و .““مجانŸأ عاطق ريوطتب
رواÙأ ريوطت ‘ قيرطلأ ةطراÊ ÿاثلأ
  .مجانŸأ لاÛ ةلكيهŸُأ
د-ق-ل““ ر-يزو-لأ لو--ق--ي ،نأا--ضشلأ أذ--ه ‘و
لكضشب اهريوطت بجو ’وقح ا-ن-فد-ه-ت-ضسأ
بهذلأ مجانمو تÓيبج راغ لثم كيضشو
روزيمأأ دأوب كنزلأو صصاضصرلأو را-ق-ه-لا-ب
ةبد◊أ دÓبب تافضسوفلأو ،(ةياجب ةي’و)
،““ير-ئأز÷أ قر-ضشلأ ل-كو (ة-ضسب--ت ة--ي’و)
حمضستضس ةلكيهŸُأ عيراضشŸأ هذه نأأ أدكؤوم
لوق◊أ هذه-ب ا-ع-ير-ضس طا-ضشن-لأ قÓ-طإا-ب
  .لبق نم ةضسوردŸأو ةتبثŸُأ
ةطراÿ ثلاثلأ يجيتأÎضس’أ روÙأ امأأ
تانايبلأ ريوطت صصخت-ف عا-ط-ق-لأ ق-ير-ط
لا-م-ع-ت-ضسأ لÓ--خ ن--م ة--ي--جو--لو--ي÷أ
راطإأ ‘ ةينقتلأو ةيجولونكتلأ تاقيبطتلأ
مجانملل ةديدج ةيجولويج ةطراخ دأدعأ
  .ينطولأ ىوتضسŸأ ىلع
كÓتماب قلعت-ي ر-مأ’أ نأأ ر-يزو-لأ ح-ضضوأأو
لم‹ صسمتل اعضسوتو أرفو-ت Ìكأأ تا-نا-ي-ب

انح-ن-م ل-جأأ ن-م ا-ي-ن-طو م-جا-نŸأ لا‹
لا‹ ‘ ةددfi ةر-ظ-ن ن-ير-م-ث-ت--ضسŸأو
‘ ةر-فو-تŸأ لو-ق◊أ هذ-ه فا-ضشك--ت--ضسأ
  .اهلÓغتضسأو رئأز÷أ
صصخي هنإاف ،عبأرلأ روÙاب قلعتي اميفو
كأر-ضشأ لÓ-خ ن-م ير--ضشب--لأ لاŸأ صسأأر
أذهو ،لاÛأ أذه ‘ مهنيوكتو بابضشلأ

دأد-عأ““ ،ر-يزو-لأ بضسح ،بل-ط-ت--ي ر--مأ’أ
ميلعتلأ يعاطق ةقفر ديج لكضشب جمأÈلأ
ءأÿÈأ أذكو ي-ن-هŸأ ن-يو-ك-ت-لأو ›ا-ع-لأ
‘ وأأ ا-ي-لfi ن-يد--جأو--تŸأ Úير--ئأز÷أ
  .جراÿأ

بيرق امع ةيندعم ةدام21 جاتنا
  ةينطولا ةعانصصلا ةدئافل

ةلاكولأ نأأ باقرع حضضوأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ترضضح دق ةيمجنŸأ تاطاضشنلل ةينطولأ
حمضستضس يتلأ تاضصقانم و طورضشلأ رتافد
رئأز÷أ ‘ ةيندعم ةدام21 جاتنإاب اعيرضس
  .ةينطولأ ةعانضصلأ ةدئافل
لم– ةلكيهُم عيراضشم  ةضسمخ ،’وأأ ،ةمثف
ريزو هيلإأ راضشأأ امبضسح ،دلبلل ةفاضضم ةميق
دق ةيرأزولأ هترئأد نأاب دافأأ يذلأ مجانŸأ
ىÈكلأ عيراضشŸأ هذه قÓطإأ ىلع تمزع
لوأ’أ يثÓثلأ علطم ىتحو0202 ةياهن لبق
  .1202 ةنضس نم
كي-ضشو-لأ عور-ضشŸأ نإأ لو-ق-ي در-ط-ت-ضسأو
ىلع يديلقتلأ لÓغتضس’أ قÓطأ ‘ لثمتي
تضسأÔ“و راقهلاب بهذلأ قورع ىوتضسم
وه ،طورضش Îفد ا-ندد-عأأ د-قو““ ،يز-ي-لأو
فيضضي- ايلاح قيقد-ت-لأو ة-ضسأرد-لأ د-ي-ق
  .-ريزولأ
مجانم لÓغتضسأ نأ مجانŸأ ريزو Èتعأو
نأ هنأاضش نم يديلقتلأ هروÈ fiع بهذلأ
Áمه-ضسف-نأ م-ي-ظ-ن-ت ن-م با-ب-ضشلأ ن-ك ‘
ةطضسوتم و ةÒغضص تاضسضسؤوم وأ تاينواعت
تأÿÈأ مهباضستكأ و مهنيوكت ‘ Úمعدم
جأر-خ-ت-ضسأ ة-ي-غ-ب ة-يرور-ضضلأ تأد-عŸا-ب
  .بهذلأ راجحأ
ليكضشت ىلع اهدعب فكعنضس““ لوقي عبات و
لÓغتضسأ ةضسضسؤوم مو-ق-ت بهذ-ل-ل فر-ضصم
هأو-ت-ضسم ى-ل-ع (رو-ن-يأ) بهذ-لأ م-جا-ن--م
عفد و همييقت و Úمثلأ ندعŸأ جأرختضساب
  .هوعمج نيذلأ بابضشلأ حلاضصل هنمث
طورضش Îفد Òضضحتب اضضيأ رم’أ قلعتي و
عم بهذلل يعانضصلأ لÓغ-ت-ضس’ا-ب صصا-خ
بنا÷أ ن-م ل-ي-ف-ك كير-ضش با-ط-ق--ت--ضسأ
  .مجانŸأ هتاه لÓغتضساب يجولونكتلأ
لكيهŸأ عور-ضشŸأ نأ ¤أ با-قر-ع را-ضشأو
دعت يذلأ تÓيبج راغ ‘ ل-ث-م-ت-ي Êا-ث-لأ
اهتلحرم ‘ هب ةضصاÿأ ةينقتلأ تاضسأردلأ
لقح ثلث عورضشŸأ أذه صصخي و ،ةيئاهنلأ
و ،هتأردق نم نط رايلم1ر6 يأ ديد◊أ
ةنضسلأ ةياهن لب-ق““ ه-نأ لو-ق-ي ر-يزو-لأ د-كأ
  .كيرضشلأ ديدحتب موقنضس ةيرا÷أ
و رخأ لكيهم عورضشم ¤أ ريزولأ قرطت و
تغلب يذلأ روزيمأ دأو-ب كنز-لأ ل-ق-ح و-ه
ثيح ةيئاهنلأ اهتلحرم ابير-ق-ت ا-ه-ت-ضسأرد
كيرضش نع ثحبلأ و قيقدتلأ ¤أ لقتننضس
عورضشملل ¤و’أ لكايهلأ ‘ عورضشلأ ةيغب
  .““1202 لو’أ يثÓثلأ نم اقÓطنأ
قرضشب تافضسو-ف-لأ عور-ضشم صصخ-ي ا-م-ي-ف
روط ‘ د-جو-ي ه-نأ با-قر-ع لا-ق ن-طو-لأ
  .كأرطنوضسو ةقاطلأ ةرأزو عم قيضسنتلأ

  ج.ق ^
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 لبقŸا عوبسسأ’ا ةيادب يرئاز÷ا ينطولا كنبلا اهقلطي تاجتنم عسست

ةيمومعلا كونبلاب ةيمÓشسإا ةيفرشصم تامدخ
 رئاز÷ا ‘ ةرم لوأ’

ةفÒسصلاب ةسصاخ ةديدج تاجتنم  ةع-سست حر-ط-ب صصي-خÎلا ى-ل-ع ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا كن-ب-لا ل-سص–
. رئاز÷ا ‘ ايمسسر ةيمÓسسإ’ا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

كنب نع رداشصلا نايبلا ‘ ءاج امبشسحو ^
موي نم ءادتبا كنبلا صصخر دقف رئاز÷ا
لوأا ،يرئاز÷ا ينطولا كن-ب-ل-ل صسي-مÿا
ق-يو-شست-ل صصي-خر-ت ى-ل-ع ل-شصح-ي كن--ب

ةفارشصلاب ة-شصا-خ ة-ي-فر-شصم تا-ج-ت-ن-م
تاجتنم (90) ةعشست  حرطب ،ة-ي-مÓ-شسإ’ا

.قوشسلا ‘ ةديدج
باشسحب ،نايبلا تاذ بشسح ،رمأ’ا قلعتيو
يرا÷ا با--شس◊او ،ي--مÓ---شسإ’ا كشصلا
يمÓ-شسإ’ا را-خد’ا با-شسحو ي-مÓ-شسإ’ا
““باب-ششلا““ ي-مÓ-شسإ’ا را-خد’ا با-شسحو
ديقŸا Òغ يمÓشسإ’ا رامثتشس’ا باشسحو
زيهجتلل ةحبارŸاو ةيراقعل-ل ة-ح-بارŸاو
.ةراجإ’او تارايشسلل ةحبارŸاو
نأا ¤إا هنايب ماتخ ‘ رئاز÷ا كنب راششأاو

متي-شس ي-ت-لا ،ةد-يد÷ا تا-ج-ت-نŸا هذ-ه
عوبشسأ’ا نم اًرابتعا قاوشسأ’ا ‘ اهحرط

نئا-بز-ل-ل ح-ي-ت-ت نأا ا-ه-نأا-شش ن-م ل-ب-قŸا
Úيدا--شصت--ق’ا Úل--ما--ع--تŸاو صصاوÿا

ةعوم‹ لمكت ةديدج ةيفرشصم تاجتنم
ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ة-ي-فر-شصŸا تا--ج--ت--نŸا
.““ةقوشسŸا
كنب نإا ةيلاŸا ريزو دكأا دق ناك Òكذتلل
نانوكيشس يرئاز÷ا ينطولا كن-ب-لاو رد-ب
رهششلا نم ءادتبإا هب لما-ع-ت-لا ‘ ل-ئاوأ’ا
ة-ي-مÓ-شسإ’ا ة-فÒشصلا““ Ó-ئا-ق ,ل-ب--قŸا

ةيكنبلا تÓماعŸا ‘ ايم-شسر د-م-ت-ع-ت-شس
ام-ك ة-م-ه-م د-ج ا-ه-نأ’ ل-ب-قŸا ر-ه-ششلا

قÓطن’ا لبق ىوتفب ان◊اشصم Úعتشستشس
.““اهب لمعلا ‘

باطقتشس’ ةيمÓشسإ’ا ةيلاŸا ىلع لوعيو
كل-ت وا ةز-ن-ت-كŸا ة--ي--لاŸا ة--لو--ي--شسلا

نع Óشضف ةيزاوŸا قوشسلا ‘ ةلوادتŸا
ةيداشصتق’ا راث’ا فيفخت ‘ ةمهاشسŸا

لÓ-خ ن-م ر-ئاز÷ا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا÷
ح-لا-شصل د-ئاو-ف نود-ب صضور--ق Ëد--ق--ت
د-ب-ع ن-ب د-ي-شسلا بشسح  ،Úل--ما--ع--تŸا
.نامحرلا

ىلع بجي هنأا ريزولا هون ىرخا ةهج نم
لك ل-يو“ ‘ م-ها-شسي نأا ة-ي-لاŸا عا-ط-ق
صضوه-ن-لا ‘ م-ها-شست ي-ت-لا تÓ-ما-عŸا
ليو“ رارغ ىل-ع ،ي-ن-طو-لا دا-شصت-ق’ا-ب
.ينطولا جوتنŸاو رامثتشس’او ةعانشصلا

�قŸا Òغ داÒتشس’ا نأا ريزولا فششكو
عوبر فلتfl ‘ ةينطو تاورث انيلع عيشض

لاق ،جراÿاب كونبلا صصوشصخبو .نطولا
¤إا فدهن ’ ““ هنأا نامحرلا دبع نب نÁأا
نم طقف جراÿاب ةيرئازج كو-ن-ب Òفو-ت
كانه نوكي-شس ه-نأا د-كأاو ““ا-هÒفو-ت ل-جأا

ة-ير-ئاز÷ا كو-ن-ب-لا صصو-شصخ-ب د-يد-ج
اÈتعم ،ةيرا÷ا ةنشسلا ةياهن لبق جراÿاب
ةدعاشسŸ قرطلا لكب لمعيشس هعاطق نأا
¤ا ة-فا-شضإ’ا-ب ،Úيرد-شصŸا ة-ق-فار--مو
.بئارشضلا تايششتفمو بتاكŸا لك ةنمقر

^ Ÿيو’زرح .ءاي

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو دكأا ^
كل“ رئاز÷ا نأا ،Êادمح ديم◊ا دبع
ةيمنتل ةيفاك-لا تارد-ق-لا و تÓ-هؤوŸا
اÃ بون÷ا ‘ ةي-ج-ي-تاÎشس’ا بع-ششلا

داوŸا و تويزلا جا-ت-نا تا-عارز ا-ه-ي-ف
ةروتاف صصي-ل-ق-ت ›ا-ت-لا-ب و ة-ير-ك-شسلا
رايلم1ر5 ايلاح قوفت يتلا اهداÒتشسا
.ر’ود
ح-ير-شصت ‘ Êاد-م-ح د-ي-شسلا ح--شضوأاو

ةيمنتل ق-ير-ط-لا ة-طرا-خ نا ي-ف-ح-شص
اهتشسارد ت“ يتلا ةيحÓفلا ةطششنأ’ا

ز-ك-تر-ت Òخ’ا ءارزو-لا صسل‹ لÓ--خ
ثع-ب ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-ما--ه صسشسأا  ى--ل--ع
بعششلا ةيمن-تو ل-ك-ي-هŸا را-م-ث-ت-شس’ا
ديششرتو بوب◊ا ةشصاخ ةيجيتاÎشس’ا
¤ا لوشصولا اÒخاو ةيمومعلا تاقفنلا
.داÒتشس’ا ةروتاف ‘ صسوشسfi صصيلقت
ة--طراÿا هذ--ه نأا ر--يزو--لا ح---شضوأاو
Úشس– اهلوا ةشساشسح لئاشسŸ تقرطت
ام ةشصاخ لام-ع-ت-شسا-ب بو-ب◊ا جا-ت-نإا
حمشسيشس ا‡ يليمكتلا يقشسلاب ىمشسي
.ةداŸا هذه داÒتشسا ةروتاف صصيلقتب
قيرط ةطراخ ‘ Êاث-لا ج-ما-نÈلا ا-مأا
ةحÓفلا ةيمن-ت ‘ ل-ث-م-ت-ي-ف عا-ط-ق-لا
بعششلل ةبشسنلا-ب ة-شصا-خ ة-يوار-ح-شصلا
ل-ع را-ثآا ا-ه-ل ي-ت-لا ة-ي--ج--ي--تاÎشس’ا
.داÒتشس’ا ثيح نم ينطولا داشصتق’ا
داوŸا جاتنا ¤إا هجوتلاب رم’ا قلعتيو
ةرذ-لا ة-شصا-خ تو-يز--لاو ة--ير--ك--شسلا
ةميق غل-ب-ت ي-ت-لا ير-ك-شسلا ر-ج-ن-ب-لاو
رايلم5.1 مو-ي-لا ا-هداÒت-شسا ةرو-تا-ف
.لوؤوشسŸا تاذ فيشضي ,ر’ود

¤ا ددشصلا اذه ‘ ةحÓفلا ريزو راششأاو
تÓ----هؤوŸا ل----ك كل“ ر----ئاز÷ا نأا
‘ ةشصاخ داوŸا هذه جاتنإ’ تاردقلاو
تاشساردلا لك و ةيوارح-شصلا ق-طا-نŸا
لامع-ت-شسا-ب را-ط’ا اذ-ه ‘ ة-ه-جوŸا
ة-ق-فارÃ و تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ثد--حا
لق’ا ىلع عيطتشسن ةيئاشضفلا ة-لا-كو-لا
هذه جاتنإ’ راتكه نوي-ل-م1 صصيشصخت
صصيلقت ¤إا لوشصو-لا ة-م-ث ن-مو داوŸا

.اهداÒتشسا ةروتاف
جمانرب نا Êادمح د-ي-شسلا حر-شص ا-م-ك
صسي-ل““ ةد-يد÷ا بع-ششلا هذ-ه ة-ي-م-ن-ت

و هديشسŒ نكÁ و يعقاو ا‰ا و ›ايخ
Ú 03ب ام جاتنإا ¤ا لق’ا ىلع لوشصولا
ةينطولا تاجايتح’ا نم ةئŸاب05 ¤إا

.““داوŸا هذه نم
عاطقلا ةيم-ن-ت ة-طرا-خ ن-م-شضت-ت ا-م-ك
ةبعشش و ةيوعرلا قطا-نŸا-ب ما-م-ت-ه’ا
را-ك-ت-ب’ا ع-ي-ج-ششت  ¤ ة-فا-شضا ل--ب’ا
راقعلاب Ìكأا مامته’او عاطقلا ةنمقرو
.يحÓفلا
ه-شسأار-ت يذ--لا ءارزو--لا صسل‹ نا--ك و
دبع ةيروهم÷ا صسيئر طرا-ف-لا د-حأ’ا
قيرط ةطراخ صسرد دق ،نوبت ديÛا
عاط-ق ‘ تا-طا-ششن-لا ة-ي-م-ن-تو ثع-ب-ل
دد– يتلا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا

ف-ل-تfl ،ة-ق-ي--قد ة--ما--نزر را--طإا ‘
ةدتمŸا ةيولوأ’ا تاذ جماÈلا تاطاششن

¤إا ةيرا÷ا ةنشسلل Êاثلا يشسادشسلا نم
تاطاششنلا اذكو ،1202 ةنشس ةياهن ةياغ
ىلع رمت-شسŸا ع-با-ط-لا تاذ ة-ي-ق-فأ’ا
.(4202-0202) طشسوتŸا ىدŸا

ةيروهم÷ا صسيئر دكا ، ةبشسانŸا هذهبو
جا-ت-نإ’ا ع-فر-ل ة-ح-لŸا ة-جا◊ا ى-ل-ع
نمأÓل ا-فدار-م هرا-ب-ت-عا-ب ،ي-حÓ-ف-لا
.داÒتشس’ا ةروتاف فيفختو ،يئاذغلا
جاتنإ’ ةيولوأ’ا ءاط-عإا ى-ل-ع د-كا ا-م-ك
تا-عارز-لاو ،ةرذ-لاو ،تو--يز--لا داو--م
بعششلا صضعب ¤إا ةفاشضإإ’اب ،ةيركشسلا
نود لحنلا ةيبر-ت رار-غ ى-ل-ع ة-شصاÿا
عبتي امو يششاوŸا ةيبرت عاطق لافغإا
.بيل◊ا جاتنإا نم كلذ
Ëدقت-ب ة-حÓ-ف-لا ةرازو ف-ي-ل-ك-ت ” و

لوح ،ر-ه-شش ل-جأا لÓ-خ ،لا-ح صضر-ع
،بعششلا هذه فلتخÃ ةقلعتŸا جماÈلا

قطانŸا ‘ جاتنإ’ا قطانم ديد– عم
.ةيبون÷ا
ةحÓفلا ةرازو ثح ” نأاششلا اذه ‘و
ل-يو-ح-ت-ل ع-نا-شصم ءا-ششنإا ع-ي-ج--ششت--ل
.جاتنإ’ا قطانم ‘ ةيحÓفلا تاجتنŸا

ح.ل  ^

 بون÷ا ‘ ةيجيتاÎسس’ا بعسشلا ةيمنتل قيرط ةطراخ طبسضت ةحÓفلا ةرازو

 ر’ود رايلم1ر5 خشضيشس ايلfi ةيركشسلا داوŸاو تويزلا جاتنا
 تادراولا ةروتاف حبكل بوب◊ا جاتنا ‘ يليمكتلا يقشسلل أاجلنشس :Êادمح ^

طقف ةيليوج رهسش لÓخ
ديÈلا بتاكم نم جد رايلم293 بحشس

 كونبلل ةيلآ’ا كيبابششلاو
بحشس رئاز÷ا ديرب ةشسشسؤوم تلجشس  ^
كيبابششلاو ديÈلا بتاكم نم جد رايلم293
ةيلآ’ا كيبابششلا نمو رئاز÷ا ديÈل ةيلآ’ا
ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةيراجتلا كونبلل ةعباتلا

بشسح ،يرا÷ا ةيليوج92و —افلا Úب ام
بحشس تاي-ل-م-ع ة-ل-ي-شصح ه-ب تدا-فأا ا-م
ة--يد--يÈلا تا--مدÿا را--طإا ‘ لاو--مأ’ا
.ةشسشسؤوملل ةيدقنلاو ةيلاŸا
رئاز÷ا ديرب نع رداشصلا نايبلا حشضوأاو
لÓخ هنأا ملعت رئاز÷ا ديرب ةشسشسؤوم““ نأا
ةيليوج92 ¤إاÚ 1ب ام ةد-ت-مŸا ةÎف-لا
›امجإا غلبم بحشس ل-ي-ج-شست ” ،يرا÷ا

ديÈلا بتاكم نم رانيد رايلم293 ـب ردقم
د--يÈل (BAG) ة-ي-لآ’ا كي-با-ب-ششلا ن-مو
ة-ي-لآ’ا كي-با-ب-ششلا ن-م كلذ-كو ر--ئاز÷ا
.““ةيراجتلا كونبلل ةعباتلا
ليشصافت نأا رئاز÷ ديرب ةشسشسؤوم تزربأاو
بحشس تايلمع ‘ ةلجشسŸا تايئاشصحإ’ا

صسفن لÓخ رئاز÷ا ديرب نئابزل لاومأ’ا
تايلمعل ›امجإ’ا غلبŸا““ نأا ديفت ، ةÎفلا

.““ جد603.631.843.293 غلب دوقنلا بحشس
‘ ة-شسشسؤوŸا تر--كذ ،را--ط’ا صسف--ن ‘و
نم دوقن-لا بح-شس تا-ي-ل-م-ع نأا ا-ه-نا-ي-ب
840.510.01 تغلب ديÈلا بتاكم كيبابشش
ه--ت--م--ي--ق ا---م بح---شس ن---م تن---ك---م
،ىرخأا ةهج نم  .جد608.489.000.713
نم بحشسلا تايلمع نأا هتاذ ردشصŸا دافأا
تغ-ل-ب ر-ئاز÷ا د-يÈل ة-ي-لآ’ا تا-عزوŸا

غلابم بحشس اهلÓخ ” ةيلمع1456443
.جد00087484216  ب تردق
نئابز بحشس تايلمع اهتهج نم تردقو
ةعباتلا ةيلآ’ا تاعزوŸا نم رئاز÷ا ديرب
ةيلمع001.357 ـب ة-يرا-ج-ت-لا كو-ن-ب-ل-ل

41890376 ةبوحشسŸا غلابŸاو ةلجشسم
.جد005

^ Ÿح.ءاي

 يئانثلا نواعتلا زيزعتل ةيلاŸا ريزوب ةدحتŸا ةكلمŸا Òفسس ءاقل لÓخ
راثآا فيفختل رئاز÷ا ةدعاشسÃ مزتلت ايناطيرب

 داشصتق’ا ىلع ةحئا÷ا
دبع نب نÁأا ،ةي-لاŸا ر-يزو ل-ب-ق-ت-شسا  ^

ةد-ح-تŸا ة-ك-ل-مŸا Òف-شس ،نا--م--حر--لا
ثحب يذلا ،نيول تربور يراب  ،رئاز÷اب

›اŸا نواعتلا ريوطت لئاشسوو قرط هعم
.ةرازولل نايب  دافا امبشسح ،نيدلبلا Úب
ر-قÃ ىر-ج يذ-لا ءا-ق-ل-لا اذ--ه لÓ--خو
ةي-ع-شضو نا-فر-ط-لا صضر-ع-ت-شسا““ ةرازو-لا
،ةيئانثلا ةيلاŸاو ةيداشصت-ق’ا تا-قÓ-ع-لا
‘ اميشس ’ اهزيزعتو اهريوطت قافآا اذكو
حور راطإا ‘ اذهو ةيلاŸاو كونبلا عاطق
تاذ دكأا امب-شسح ,““ة-كÎششŸا ة-ح-ل-شصŸا
.ردشصŸا
¤ا ةيلاŸا ريزو قرطت ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
’ رئازجلل ةيلاŸاو ةيداشصتق’ا ةيعشضولا

‘ ةلمتÙا حÓ-شصإ’ا تا-شسا-ي-شس ا-م-ي-شس
ططflو ةيروهم÷ا صسيئر جمانرب راطإا
تايدح-ت-لا ع-فر ¤ا ة-ي-مار-لا ،ة-مو-ك◊ا
ةيداشصتق’ا ةيم-ن-ت-لا ة-ل-شصاو-م نا-م-شضو
.دلبلل ةيعامتج’او
ن-م Úفر-ط-لا Úب تا-ثداÙا تن--ك--مو
يتلا لامع’ا صضعبب مازتل’ا ىلع قافت’ا

ةبرجتلا نم ةدافتشس’ا نم رئاز÷ا نك“
ةدايق ت’ا‹ ‘ ا-م-ي-شس ’ ة-ي-نا-ط-يÈلا
عيجششتو تÓيهشستلا قيبطتو تاحÓشصإ’ا
.نايبلا تاذ فاشضا امبشسح ،راكتب’ا
ةد-ح-تŸا ة-ك-ل-مŸا جور-خ صصو-شصخ-ب و
,(تيشسكيرب) يبوروأ’ا دا–’ا نم بيرقلا
ة-يؤور ‘ ه-ل-ما ن-ع ة-ي-لاŸا ر-يزو بر--عا
‘ ةيناطيÈلا تاشسشسؤوملل ““Èكا““ كارششا
ح-لا-شص ‘ ا-م-ي-شس ’ ة-ير--ئاز÷ا قو--شسلا
.اهعشضو متيشس يتلا تÓيهشستلا
اهنكÁ تاشسشسؤوŸا هذ-ه نا ر-يزو-لا لا-قو
عيشسوتل ةدعاقك ةيرئاز÷ا قو-شسلا ذا-خ-تا
ايازم نم ةدافتشس’ا لÓخ نم اهتاطاششن
يتلا ةيميلقإ’ا قوشسلا ر-ير– تا-ي-قا-ف-تا
.اندلب اهمربا
نع ÊاطيÈلا Òفشسلا برعأا ه-ت-ه-ج ن-مو
ةدعاشسŸاو معدلا نامشضل هدلب دادعتشسا
نم فيفختلاو Òيشستلا لا‹ ‘ ةين-ق-ت-لا
,91-ديفوك ةحئا÷ ةيداشصتق’ا تاÒثأاتلا

.نايبلا تاذ فاشضأا امبشسح
ح.ل  ^

:حرسصيو اهدحول رئاز÷ا ‘ حرطي ’ لكسشŸا نأا دكؤوي ةيلاŸا ريزو
رغشصم ةلويشس لكششم ششيعت رئاز÷ا““

  ““ رارقتشسÓل هجتي عشضولاو
د-ب-ع ن-ب نÁأا ،ة-ي--لاŸا ر--يزو د--كأا ^

ةلوي-شسلا صصق-ن ل-ك-ششم نأا-ب  ،نا-م-حر-لا
نأابو ‘رظ دÓبلا ه-فر-ع-ت يذ-لا ة-ي-لاŸا
.رارقتشس’ا وحن هجتي عشضولا
‘ نا-م-حر-لا د-ب-ع ن-ب د-ي-شسلا ح--شضوأاو
ةودن صشماه ىلع ة-ي-ف-ح-شص تا-ح-ير-شصت

ف-ل-كŸا بد-ت-نŸا ر-يزو-لا ع-م ة-كÎششم
نأاب ،تافايشض ميشسن ةرغشصŸا تاشسشسؤوŸاب
““رغشصم ة-لو-ي-شس ل-ك-ششم““ صشي-ع-ت دÓ-ب-لا

ىلع حرطي ’““ لكششŸا اذه نأاب افيشضم
.““⁄اعلا لود بلغأا ‘ لب اهدحول رئاز÷ا
هذه  لÓخ هنأا ¤إا ،قايشسلا اذه ‘ راششأاو
ف’آ’ا عشضومتي ،ديعلا قبشست يتلا ةÎفلا

ا-م و-هو قو-شسلا ‘ ة-ي-ششاŸا صسوؤور ن--م
.ةماه ةيلام ةلويشس هلباقي
رارقتشس’ا وحن هجتي عشضولا نأاب دكأا انهو

ةحيبشص ةبولطŸا ةلويشسلا Úمأات ” امدعب
يت-لا تا-ي’و-لا ع-ي-م-ج ‘ صسي-مÿا مو-ي
ىلع ةÒخأ’ا ةÎف-لا ‘ ا-ط-غ-شض تد-ه-شش
.ةدكيكشسو فيطشس رارغ
دكؤوأا ينكل ‘رظ رم’ا““ :لو-ق-لا-ب حر-شصو
صصقن نم فوختلا ,ةرفوتم ةلو-ي-شسلا نأا-ب
.““ةيعشضولا نم مقاف ةلويشسلا
ع-ي-م-ج ،را-ط’ا اذ-ه ‘ ،ر--يزو--لا ثحو
عفدلا لئاشسو مادخت-شسا ى-ل-ع Úن-طاوŸا
Òشضح--ت--لا ¤إا ا--ت--ف’ ة---ي---نوÎك---ل’ا

،ةيلاŸا) ةكÎششم ةيعاطق ةي-ج-ي-تاÎشس’
لئاشسو ريوطت فده-ب (ةرا-ج-ت-لاو د-يÈلا
ةيراجتلا تاحاشسŸا ‘ اهشضرف و عفدلا
تا--ي--لد--ي--شصلا--ك قو--شسلا ‘ ةر---ثؤوŸا
.ىÈكلا ةيراجتلا تاحاشسŸاو

ح.ل  ^

تاقورحملل ةينطولا ةكرششلا تعقو
““‘ مأاوأا““ ةيلودلا ةكرششلاو كارطانوشس
لجأا نم تاششقانŸا ءدبل مهافت ةركذم

رامثتشسÓل Úفرطلا تاينا-ك-مإا د-يد–
فا-ششك-ت-شس’ا تا-ي-ل-م--ع ‘ كÎششŸا
‘ تا-قورÙا جا-ت--نإاو ر--يو--ط--ت--لاو
.رئاز÷ا

ناف ةكرششلا نع ردا-شصلا نا-ي-ب-لا د-كأاو
Úفرطلا مامتها رهظت مهافتلا ةركذم
رودشص دع-ب نوا-ع-ت-لا صصر-ف م-ي-ي-ق-ت-ب
.تاقورحملل ديد÷ا نوناقلا
ةلماكتم ةيلود ةكرشش ““‘ مأاوأا““ Èتعتو
انييف ‘ اهرق-م ع-ق-ي زا-غ-لاو ط-ف-ن-ل-ل
جاتنإا9102 لÓخ تق-ق-ح ,(ا-شسم-ن-لا)

,ئفاكم طفن ليمرب فلأا784 غلب ايموي
‘ ة-ي-شسا-شسأ’ا صسمÿا ا-ه-ق-طا-ن--م ‘

طشسوأ’ا قرششلاو ا-بوروأا قر-ششو ط-شسو
ايشسآاو ايشسورو لامششلا رحبو ايقيرفإاو
صسف---ن بشسح ,ئدا---ه----لا ط----يÙاو
.ردشصŸا

ح.ل  ^

    ““‘ مأاوأا““  ةكرسشو كارطانوسس Úب مهافت ةركذم عيقوت

 ةيواشسمنلا ةيطفنلا تاكرششلا مامتها Òثي ديد÷اتاقورÙا نوناق
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تايلولا رابخأا

حا‚إا ى-ل-ع ة-شس-ّشسؤوŸا ةرادإا ل-م-ع-ت و ^
لÓخ نم ““ةيئانثتشسإ’ا““ Òيشسّت-لا ة-ي-ل-م-ع
ىلع طغشضلا يدافتل تايدلبلا عم لمعلا

Òفوتب ةناعتشس’ا و ينق-ت-لا مدّر-لا ز-كار-م
تيطعأا امك ة-ما-م-ق-لا ع-فر-ل تا-ن-حا-شش
ديعلا لبق Úموي تاروّدلا فيثكتل تاميلعت
اهمجح لشصي نأا بقترŸا تايافّنلا عمجو
يقاب ع-م ة-نرا-قŸا-ب ،ة-ئاŸا ‘54 ¤إا
م--ج--ح ل--شصي نأا رد--قŸا ن--مو ،ما--ّيأ’ا
.ةئاŸا ‘06 ¤إا ديعلا موي تايافنلا
نأا  ةجلثوب Ëرك مÓعإ’اب فلكŸا ّدكأا و
مدرلا زكارم ىلع اديدشش نوكيشس طغشضلا
تانحاششلا نم Òباوط-لا بب-شسب ي-ن-ق-ت-لا
¤إا عفدي ام وه و ،ةمامقلا عفرب ةشصاÿا
ةمامقلا عفر ‘ رخأاتلا ن-م عو-ن ل-ي-ج-شست
.مهفّتلا نطاوŸا ىلعو ببّشسلا اذهل

مقرلا ““موكتا-ن““ ة-شسشسؤو-م تر-ّخ-شس و اذ-ه
نم عون يأا نع غيل-ب-ت-ل-ل ضصاÿا ر-شضخأ’ا
عفرب ةينعŸا تاه÷ا ه-ب مو-ق-ت Òشصق-ت-لا
ةرششابم لاشصت’ا يرجي ثيح ،تا-يا-ف-ن-لا
لجأا نم روفلا ىل-ع ة-ي-ن-عŸا ة-شسشسؤوŸا-ب
.تامامقلا عفرب اهفيلكت

ةرششعلا ةعاشس نم تا-يرود-لا تق-ل-ط-نا و
،تايافنلا عم÷ رششع ةيدا◊ا ¤إا فشصنو
‘ ة-بر-ج-ت-لا م-ك-ح-ب تار-يد-ق-ت-لا هذ-هو
مويلا تايافن نأا افششاك ،ةطرافلا تاونشسلا

مويلاو ةئاŸا ‘09ـب ردقت ديعلا نم Êاثلا
¤ا001 ـلا نم مجح ةيمكلا ىدعتت ثلاثلا

.تايافنلا نم نط0052 يأا ةئاŸا ‘011
تاذ تماق ةن-شس ل-ك-ك ،ر-كّذ-لا-ب ر-يد÷ا و
ةفاظنل-ل نو-ع ف’آا4 دينجت-ب ة-شسشسؤوŸا
لك ىوتشسم ىلع ةزه‹ ةنحاشش003 وحنو
عمج ةمهÃ لفكتتشس ،ةمشصاع-لا-ب تا-يد-ل-ب

flاو يحاشضأ’ا تافلÙةفاظن ىلع ةظفا
ا--ما--قرأا ة--شسشسؤوŸا تع--شضوو ،ط---يÙا

تعدو ،ةمامقلا عفر ةيلمع ليهشستل ءارشضخ
‘ ةمهاشسملل ÚنطاوŸا ،ا-ه-تاذ ة-شسشسؤوŸا

حلŸاب اهئÓطو يحاشضأ’ا دولج عمج ةيلمع
ةمامقلا نع ديعب ناكم ‘ اهعشضوو اديج
ةفاظنلا ناوعأا فرط نم اهعمج ةداعإ’

  ر ح ^

ةيقرضش تايلو6 ‘ موادم رجات0974
ىحشضألا ديع ماّيأا ةليط ةيمومعلا تاقرطلا ‘ بيقنّتلل ضشيتفت قرف

طغضض و Êاّثلا مويلا ‘ تايافّنلا نم ةئاŸاب09 عفر
! مدرلا زكارم ىلع

نوكيشس ةنشسلا هذه تايافن-لا ع-فر ط-طfl نأا ““مو-ك-تا-ن““ ر-ئاز÷ا ة-يلو-ل ة-فا-ظ-ّن-لا ة-شس-ّشسؤو-م تف-ششك
ضشيتفت قرف و ةفاظن نوع0004 ضصيشصخت ” نيأا انوروك ةمزأا اهتأارط يتلا فورّظلل اعبت ايئانثتشسا
.عشضولا Òيشستل حلاشصŸا و قرفلا ءاشسؤورل رماوأا حنم بناج ¤إا قرطلا ‘ تايافنلا نع بيقنتلل

ةباينلاب ةراجتلل يوه÷ا ريدŸا فششك ^
جمانÈل مات ماÎحا ن-ع ةد-يزو-ب رو-ششا-ع
مايأا لوأا ,ةعم÷ا موي لÓخ راجتلا ةموادم
تشسلا قرششلا تاي’و Èع ,ىحشضأ’ا ديع
 ةيريدملل ةعباتلا
لوؤوشسŸا تاذ حشضوأا ,““جأاو““ ـل حيرشصت ‘و
مايأا لوأا لÓخ اورخشس نيذلا راجتلا نأاب

و ةنيطن-شسق تا-ي’و Èع ى-ح-شضأ’ا د-ي-ع
و ةلششن-خ و ي-قاو-ب-لا مأا و ة-ن-تا-ب و ة-شسب-ت
ةيوه÷ا ةيريدملل ايرادإا ةعبا-ت-لا ةر-ك-شسب
او-ح-ت-ف و م-ه-ماز-ت-لا-ب او-فوأا ةرا-ج-ت-ل-ل

fiÓمهت.
لجأا نم ارجات0974 نع لقي ’ ام رخشسو

يمو-ي لÓ-خ ة-موادŸا ج-ما-نر-ب نا-م-شض
نأا ¤إا راششا يذلا ةديزوب حشضوأا امك ,ديعلا

اذه نمشض ةجردŸا ةيراجتلا تاطاششنلا
‘ لثمتت ضصوشصÿا هجو ى-ل-ع ج-ما-نÈلا

456fl9003 و ةز--بfiÓ ا عي-ب-لŸداو
ةنحطم54 و هكاوفلا و رشضÿا و ةيئاذغلا
.ةنبلم71 و
يمارلا جمانÈلا تاذ نمشض جاردإا ” امك
ة--مدÿا ن---م ى---ندأ’ا د◊ا نا---م---شضل
8 ىحشضأ’ا ديع يموي لÓخ Úن-طاو-م-ل-ل
ةي’وب مهنم4 ةيندعŸا هايŸا عيبل تادحو
و ةنتابب نم لكب ةدحاو و ةشسبتب2 و ةركشسب
راجتلا نأا ¤إا ةرا-ششإ’ا ردŒ.ي-قاو-ب-لا مأا
رج◊ا Òبادت ماÎحاب نومزلم ÚموادŸا
يششفت نم ةياقولا Òبادت اذك و يحشصلا

.دجتشسŸا انوروك ضسوÒف
م ق ^

 ىحشضألا ديعو انمازت هايŸا بوشسنم ضضافخنا يدافتل

   نماضضت ءادن قلطت ةبانعب هايملل ةيرئاز÷ا
نم ،ةبانع ‘ هايملل ةيرئاز÷ا ترّذح ^

ديعو انمازت هايŸا كÓهتشسا ‘ طارفإ’ا
هذه ضسك-ع-ن-ت ثي-ح ،كرا-بŸا ى-ح-شضأ’ا
يتلا تانازÿا تايوتشسم ىلع تاشسرامŸا
‘ Òبك بذبذت هنع رجني لكششب ضضفخنت
ةعشساو ضشطع ةمزأا ›اّتلابو هايŸا عيزوت

   .ر◊ا مايأا زع ‘
يتلا هايŸا ةيمك نأا ،ردشصŸا تاذ فاشضأاو
غلبت عيزوتلا تاكبشش Èع ايموي اهخشض متي
عيزوتلا ت’دعم تفرع دقو3م000081
ءابو راششتنا ةجيتن ا-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا ا-عا-ف-ترا
لجأا نم هايملل ةشساŸا ة-جا◊او ،ا-نورو-ك
فاعشضا ‘ ببشست ام هرا-ششت-نا ة-ح-فا-ك-م
نم مغرلا ىلع برششلا هايÃ دوزتلا ماظن
عم ،اهتقاط لماكب لغتششت تائششنŸا لك نأا

Œةيرارمتشسا نام-شضل قر-ف-لا ة-فا-ك د-ي-ن
  .هايملل ةيمومعلا ةمدÿا
تهجو ىحشضأ’ا ديع لول-ح ع-م ا-ن-ماز-تو
Úنطاوملل اءادن هايملل ةيرئاز÷ا ةشسشسؤوم
كÓهتشس’ا نأ’ ،هايŸا لÓغت-شسا د-ي-ششÎب

غيلب لكششب رثؤوي ةÒشصقلا ةÎفلا هذه ‘
‘ ابارطشضا ببشسي ام خشضلا تايمك ىلع
طغشضلا ضصقن ةشصاخ هايŸاب دوزتلا ةيلمع

،ةينكشسلا تارامعلل ا-ي-ل-ع-لا ق-باو-ط-لا ‘

ىحشضأ’ا ديع هايملل ةيرئاز÷ا تÈتعاو
نم ÚنطاوŸا نماشضت-ل ة-شصر-ف كرا-بŸا
اذه ‘ اشصوشصخ هايŸا ىلع ظاف◊ا لجأا
جاتحي يذلا و ،بيشصعلا يحشصلا فرشضلا
تايلمع ةيرارمتشسا نامشض لجأا نم هايملل
ةيمومعلا نكامأ’ا اهب ىشض– يتلا ميقعتلا
رؤو-ب-لا Èع ا-شصو-شصخ ءا-ي-حأ’ا و عراو-ششلا
قر--ف نأا ةرا--ششإ’ا ردŒ   .ة--ي--ئا---بو---لا
فراطلا يت-ي’و Èع ها-ي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
ة÷اعم لجأا نم لماك ماودب لمعت ،ةبانعو
فلأ’ا اهددع زواŒ يتلا ءادوشسلا طاقنلا

ت“ امك ،ةيوي◊ا ةوÌلا هذه ىلع اشضافح
ةلماك ةنايشصو ةئيهت ةداعإا ة‹رب تايلمع
ةئيهت بناج ¤ا ،دودشسلا Èع تاخشضملل

تاو-ن-ق-لا ة-نا-ي-شصو ع-يزو-ت-لا تا--ناز--خ
اشضافح ةي’ولا تايدلب لك Èع ،ةيشسيئرلا

يدافت و عيزوتلا تايلمع  ةيرارمتشسا ىلع
اشصوشصخ برّششلا هايم Òفوت ‘ بذبذّتلا

.ر◊ا مشسوم لÓخ
ةلمح قلطت هايملل ةيرئاز÷ا
ةيدŸاب ءاŸا كÓهتشسا ديششرت

ةي’ول هايم-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا ةد-حو تق-ل-طا
د-ي-ششر-ت ة-ي-غ-ب ن-ما-شضت-لا ءاد-ن ة--يدŸا
نود نم هيلع ةظفاÙاو ءاŸا كÓهتشسا

لامعتشسا ‘ كلهتشسŸا ةحار نم ليلقتلا
خيشسرت ‘ ةمهاشسŸا و ةيوي◊ا ةداŸا هذه
دروŸا اذ-ه ى-ل-ع ة-ظ--فاÙا ة--فا--ق--ث
عفر لجأا نم ا-ع-ي-م-ج ا-ع-م داد-ع-ت-شس’او
.ىحشضأ’ا ديع ماّيأا لÓخ يدحتلا
ةدحو هايملل ةيرئاز÷ا نا ،ركذلاب ريد÷ا
هايŸا عيزوت ةكبشش Òشست ىلع رهشست ةيدŸا

مويلا/3م000511نـم Ìكأاو ،ةيدلبÈ 44ع
‘ ايموي خشضتو جتنت ،بورششلا هايŸا نم
كÓهتشسÓ-ل ار-ظ-ن و ،ع-يزو-ت-لا تا-ك-ب-شش
فيشصلا و ر◊ا تاÎف لÓخ هايملل عشساولا
ما-ظ-ن ف-ع-شضي ا‡ ة-ي-ن-يد-لا دا-ي--عأ’ا و
مغر ىلع ، بورششلا هايم عيزوتل تادادمإ’ا

و اهتقاط لماكب لغتششت تآاششنŸا لك نأا نم
كÓهتشس’ا اذه نا ’ا  ةذختŸا Òبادتلا
‘ عيرشس ضضافخنا ¤ا يدؤوي هايملل دئازلا

نكÁ ’ و ةيشسيئرلا تانازÿا تا-يو-ت-شسم
لوأ’ا مويلا لÓخ ةشصاخ اعيرشس هشضيوعت

ببشسي ا‡ ، كرابŸا ى-ح-شضأ’ا د-ي-ع ن-م
ثيح هايŸاب دوز-ت-لا ة-ي-ل-م-ع ‘ بذ-بذ-ت
ئلم ةداعإا ةد-حو-لا نا-ي-ب بشسح بل-ط-ت-ي
02¤اÚ 21ب ام ةدم تا-نازÿا ة-ئ-ب-ع-تو
.ةعاشس

ب م/عو ^

فيطضسب ةضشراقŸ ةيرقب ششطع ةمزأا
ةعقاولا ةششراقŸ ةيرق ناكشس يكتششي ^

، فيطشس ةي’وب رج◊ا Úع ةيدلب لامششب
بورششلا ءاŸاب دوزتلا ‘ ةقناخ ةمزأا نم
و نمزلا ن-م ة-ل-يو-ط تاو-ن-شسل م-ه-ت-مز’
رمع نأا  ’إا ةرّركتŸا يواكششلا نم مغرلاب

. Óشصاوتم لازي ’ ةمزأ’ا هذه
ة-ير-ق-لا هذ-ه نا--ك--شس هد--كأا ا--م بشسحو
ةرايز لÓخ ه-نإا-ف ““ر-ج-ف-لا““ ـل ة-لوز-عŸا
Úع ةيدلبل  يركشسعم رشصان قباشسلا ›ولا
يعيبطلا زاغلا Úششد-ت ة-ب-شسا-نÃ ر-ج◊ا

Ÿطنإا ةراششإا يط-عأا ة-ششدا-م◊ ة-ت-ششÓق
رهشش ‘ مهتيرقل هايŸا ةكبشش طبر عورششم
⁄ عور------ششŸا نأا Òغ،È 8102م--شسيد
.عقاولا ضضرأا ىلع دّشسجتي
بتاكلب دمfi ديد÷ا ›اولا ةرايز دعبو

رهشش لÓ-خ ر-ج◊ا Úع ة-يد-ل-ب-ل Úتر-م
ةÒخأ’ا ةرا-يز-لا لÓ-خ و،0202 يفنا-ج

لكششملل عمتشسا يرا÷ا ةيليوج رهشش ةيادب
عم ةششراقŸ ةيرق ناكشس هنم Êاعي يذلا
ىلع يقب عشضولا نا Òغ، بورششلا ءاŸا

يذلا لاغششنإ’ا اذهب لفكتلا متي ⁄ و هلاح
لÓخ ةشصاخ ،ناكشسلا ء’ؤوه لهاك قهرا

ىلع بلطلا Ìكي يتلا ةرا◊ا مايأ’ا هذه
اذه مامأاو . ةايحلل ةيرورشضلا ةداŸا هذه
نم ةششراقŸ ةيرق ناكشس بلاطي عشضولا
د-ي-شسŒ ةرور-شضب ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل--شسلا

‘، بور-ششلا ءاŸا-ب م-هد-يوز--ت عور--ششم
ةاناعŸ دح عشضول ةنكمŸا لاجآ’ا برقأا

.Óيوط مهعم ترمع
جلضصل ىضسيع ^

ينيمأات لمع جمانرب رطضسي ةبانع كرد
  ىحضضألا ديع مايأا لÓخ

كردلل ةيميلقإ’ا ةعومÛا تعشضو   ^
ديعب ضصاخ لمع جمانرب ةبانع-ب ي-ن-طو-لا
ن-م ة-ل-م-ج ن-م-شضت كرا-بŸا ى-ح--شضأ’ا
نم دينŒ ” يت-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا

م-ي-ل-قإا Èع تاد-حو-لا ع-ي-م-ج ا-ه-لÓ--خ
  .ضصاشصتخ’ا
ىلع يشسيئر لكششب تادحولا هذه لمعتو
ة-ه-ج ن-م ة-يرورŸا ة-ي-با-ي-شسن’ا Òفو--ت
ميلقإÓل ةماعلا ةباقرلا فيثكت ىلع لمعلاو

ةبكارلا تايرودلا ة-ف-عا-شضم ق-ير-ط ن-ع
ن--كا--مأ’ا ‘ ا--شصو--شصخو ة--ل---جار---لاو
كردلا حلا-شصم نا-ي-ب دا-فأاو ،ة-هو-ب-ششŸا
Úمأات ىلع نولمعي هرشصا-ن-ع نأا ي-ن-طو-لا
ع--ن--مو ،ة--شصخرŸا ة--ي---ششاŸا قاو---شسأا
ةمراشص ةباقر ضضرف عم ،اهنم ةيئاوششعلا

ايدافت اهيلا جولولا ع-نÃ ئ-طاو-ششلا ى-ل-ع
Ÿانوروك ءابو راششتنا عن.

ةيوه÷ا ةي-لÿا ما-ح-قا ” ،ةر-م لوأ’و

ةشصتıا تاه÷ا ةقفارŸ ،ةئيبلا ةيام◊
ةفاظنلا طورشش قيبطت ىدم ىلع رهشسلل
ةفاشضإا حباذŸا ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-ح-شصلاو
ر-ج◊ا تا-عا-شس ماÎحا ى-ل-ع ر--ه--شسل--ل
ةشصاÿا تارايشسلا لق-ن-ت مد-عو ،›ز-نŸا

ـ لقنت ضصخر ىلع اهباحشصأا نيزئا◊ا ادع
ءا-بو ن-م ع-م-تÛا Úمأا-ت را-طإا ‘ كلذو
ابشس– ةيئانثتشسا Òبادت ذا-خ-تا-ب ا-نورو-ك
ىحشضأ’ا ديع ة-ب-شسا-نÃ دار-فأ’ا ل-ق-ن-ت-ل
ينطولا كردلا ح-لا-شصم تعدو ،كرا-بŸا
ةوÌلا ىل-ع كلذ-ك ظا-ف-ح-ل-ل Úن-طاوŸا
مارشضا ‘ ببشستلا يدافت لÓخ نم ةيباغلا
كلذك ديقتلا عم اوهشس وأا ادمع اهب ناÒنلا
ءادتراب انوروك ءابو نم ةياقولا م-ي-لا-ع-ت-ب
دعاب-ت-لا تا-فا-شسم ماÎحاو تا-ما-م-ك-لا
.يعامتج’ا

ع ةبيهو   ^

ىشصقأاب ةعقاولا ةما◊ا ةيدلب ناكشس هجاوي
‘ داح ضصقن نم ،في-ط-شس ة-ي’و بو-ن-ج

نأا ناكشسلا ان-ل د-كأا ثي-ح، بور-ششلا ءاŸا
‘  ’إا مهلزان-م تا-ي-ف-ن◊ا ل-شصي ’ ءاŸا

وهو ، ا-مو-ي41¤إا لشصت دعا-ب-ت-م تاÎف
جيراهشص ءارششل ناكشسلاب عفد يذلا رمأ’ا
نورخآا رطشضي اميف، ةشضهاب نامثأاب ءاŸا

بل÷ ةيعيبط-لا ع-با-نŸا ¤ا ل-ق-ن-ت-لا ¤ا
هذه لÓخ مهششطع اهب نووري ءام ةرطق
ناكشسلا ء’ؤوه بلاط دق و، ةرا◊ا مايأ’ا
ة-يرور-شضلا ةداŸا هذ--ه Òفو--ت ةرور--شضب
.تاقوأ’ا برقأا ‘ ةايحلل

جلضصل ىضسيع ^

ششطعلا نوناعي ةما◊ا ةيدلب ناكضسو..

زاغل-نو-شس ة-كر-شش ح-لا-شصم تل-ج-شس ^
ةقرشسل ةلاحÚ 15تنشسلا لÓخ ةيدŸا
ةيدلبÈ 42ع اذهو ةيئابرهكلا لباوكلا

مي-ل-قا Èع ةر-ششت-نŸا46 ل--شصا ن--م
تشصخ هذه ةقرشسلا تايلمع ، ةي’ولا
ةك-ب-ششلا ى-ل-ع ة-ي-شسا-ح-ن-لا ل-باو-ك-لا
غلبو رتوتلا ةشضفخ-نŸا ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لا

ملك51  اهتقرشس ” يتلا ةكبششلا لوط
هرد-ق ›ا-م فÓ-غ  ة-كر--ششلا تد--ب--ك
ةداعإ’ م-ي-ت-ن-شس نو-ي-ل-م29ورايلم1
.تاكبششلا هذه حÓشصإا

نم  ةكبششلا ةمÓشس ىلع اهنم اشصرحو
حلاشصŸا تاذ تماق ةقرشسلا تايلمع

Ãةيناديم ةنياع Ÿنيا، ةقرشسلا ناك ”
تاطل-شسلا ىد-ل ة-ي-ئا-شضق ىو-عد ع-فر
ةيلمعلا هذه نوك ا-ي-م-ي-ل-قإا ة-شصتıا
ةهج نم نطاوŸا ىلع اب-ل-شس ضسك-ع-ن-ت
ىلعو ةمدÿا ةي-عو-نو ةدو-ج ‘ اذ-هو
ءابعأ’ا ثيح نم ةيناث ةهج نم ةكرششلا
ةيريدم قتاع ىلع عق-ت ي-ت-لا ةد-ئاز-لا
 .ةمدÿا ¤إا ةكبششلا ةداعإ’ عيزوتلا

ب م ^

ةيمنّتلا ‘ مهقحب نوبلاطي نازيلغب يوقرت362 يح اونطاق ةيضساحنلا لباوكلا ةقرضس ءاّرج ةيدŸا زاغلنوضس رئاضسخ ميتنضس رايلم نم ديزا
يح ينطا-ق ن-م تار-ششع-لا ى-ك-ت-ششا ^
ة-ي-عارز-لا ي◊ م-خا-تŸا يو--قر--ت362
يتلا ةيرزŸا عا-شضو’ا ن-م رو-ط-شسا-ك-ب
ةنيدŸا زاغ با-ي-غ بب-شسب ا-ه-نو-ششي-ع-ي
مهئانتقاب مهل-ها-ك كه-نا ،يذ-لا ،ر-م’ا
مهنامثأاب و ناتوبلا زاغ تاروراقل يمويلا
رم’ا اهيلع ديازتŸا بلطلا مغر ةشضهاب
ة-ي--مو--ي--لا م--ه--تا--ي--ح ضضو--ق يذ--لا
لخدلا يوذ نم مه-نو-ك ة-ي-عا-م-ت-ج’او
.راعشس’ا ءÓغ لظ ‘ دودÙا

ءاÎها رخا لكششم نوب-شضا-غ-لا فا-شضأاو
ةيبارت كلاشسم ¤ا لّوحتت يتلا تاقرطلا
جولو ىتحو Úنطاوملل لّقنتلا ةكرح لششت
لقنل يشسكاطلا و ناتشسيدنولكلا تارايشس
مهجئاوح ،ءاشضق وا ىفششتشسملل ىشضرŸا
بايغ ةلكششم ةنكاشسلا حرط امك  ةيمويلا
هتمرب ي◊ا لعج يذلا رمأ’ا تايوا◊ا
اه-تد-ح ن-م تداز تا-يا-ف-ن-لا ‘ قر-غ-ي
تفر-ع ي-ت-لا ةرار◊ا تا-جرد عا--ف--ترا
ةيوئم ةجد54 ةبتع تغلب ةيشسايق ماقرا

ح-ئاور-لا ثا-ع-ب-نا ¤ا ىدا يذ-لا ر--م’ا
بÓكلل بيهر عمŒو ةنتنلاو ة-ه-ير-ك-لا
ةيرزŸا عاشضو’ا هذه لظ ‘و ةدرششتŸا
زا-ه÷ا-ب لوؤو-شسŸا ة-ن--كا--شسلا د--ششا--ن
ةÒشصن ةد-ي-شسلا ة-ي’و-ل-ل يذ-ي-ف--ن--ت--لا
لمحو لجاعلا لخدتلا دشصق يم-ي-هار-ب

عشضولا ،ءاوتحا ىلع ةين-عŸا ا-ه◊ا-شصم
هجوا مهنع عفرت ةيومنت عيراششم جارداو
.Íغلا

قرزل ليضضوفلب  ^
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عم Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا نم ديدعلل تفÓلا قلأاتلاف ^
مهتلعج ةفلتıا مهتيدنأا عم اذكو ينطولا بختنŸا
نأا ادج نكمŸا نمو ،ةÒب-ك ة-يد-نأا باو-بأا نو-قر-ط-ي
تÓيوحتلا ةÎف Òبك لكششب نوبعÓلا ء’ؤوه طششني
 .مداقلا مشسوملل Òشضحتلاو
  ةيزيل‚إا ةيدنأا5 رادار ىلع دجاوتي ةمحر نب ديعشس
اشضورع رشضÿا مو‚ ضضعب ىقلت ،ددشصلا اذه ‘و

دودرŸا دعب اذهو ةفئاشصلا هذه ءاوجأ’ا Òيغتل ةماه
نع Óشضف يشضاŸا مشسوŸا ةليط هومدق يذلا عنقŸا
بختنŸا جيوتت ذنم تفلم ل-ك-ششب م-ه-ت-م-ي-ق عا-ف-ترا
ÚبولطŸا زربأا نمو ،ايقيرفإا ·أا ضسأاك بقلب ينطولا

ةيدنأا4 رادار ىلع دجاوتي يذلا ،ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-شس
هقلأات دعب ،لبقŸا مشسوŸا هم-شضل ا-ب-شس– ة-يز-ي-ل‚إا
““بيششنويبما-ششت-لا““ ¤وأ’ا ة-جرد-لا يرود ‘ تفÓ-لا

مشضل ةfiاطلا ةيدنأ’ا ةمئاق تمشضو ،مشسوŸا اذه
يتيشس Îشسيل نم لك ،ق-با-شسلا ي-شسنر-ف-لا ضسي-ن بع’
نيذلا ،يشسلششتو Óيف نو-ت-شسأاو لا-ن-شسرأاو ما-ه-ت-شسيوو
 .اعابت مهتبغر نع اوفششك
،مشسوŸا اذهل بع’ لشضفأا-ك ة-م-حر ن-ب را-ي-ت-خا ”و
هيدان ناولأاب ا-ه-ي-ل-ع م-شصب ي-ت-لا ما-قرأÓ-ل ر-ظ-ن-لا-ب
يبع’ بيترت ةمدقم ‘ هت-ل-ع-ج ي-ت-لاو ،درو-ف-ت-نر-ب
دوعشصلا ةشصرف هعي-ي-شضت م-غرو .““بي-ششنو-ي-ب-ما-ششلا““
نوكيشس ،ةÒخأ’ا ةلو÷ا ‘ ““غيلÈÁÒلا““ ¤إا رششابŸا

.دوعشصلا لجأا نم دشسلا تاءاقلب اينعم ““رشضÿا““ بع’
›ودلا ماقرأا ،يŸا-ع-لا ““درو-ك-شسو-ه““ ع-قو-م ف-ششكو
تارير“8 مدقو افد-ه71 لجشس يذ-لا ،ير-ئاز÷ا

ةفاشضإ’اب ،ةارابŸا ‘ ةديدشست9.3 لدعÃو ةمشساح
،ةدحاولا ةارابŸا ‘ ةحجان ةغوارم1.3 لدعم ¤إا
ل-جر بق-ل تاّر-م01 ير-ئاز÷ا ›ود-لا لا-ن ا--م--ك
نيرخآا Úبع’ ىوشس هيف هلداعُي ⁄ زايتما وهو ،ةارابŸا

 .ةيلا◊ا ةعبطلا ‘ يزيل‚إ’ا Êاثلا مشسقلا نم
يبع’ Úب نم مييقت ىلعأا ىلع ةمحر نب لشصح اذهبو
42) بحاشص طبتريو .15.7 لدعÃ ،““بيششن ويبماششلا““

يشضقنت ،دقعب يزيل‚إ’ا دروفت-نر-ب يدا-ن ع-م (ة-ن-شس
 .2202 فيشص هتدم

 مصض ىلع قباصستت ةيبوروألا ةيدنألا ديدع
 لاطع فصسوي

يدانل نÁأ’ا Òهظلا د‚ كلذك ÚبولطŸا زربأا نم
ديدع قباشستت يذلا ،لاطع فشسوي ،ي-شسنر-ف-لا ضسي-ن
مشسوŸا اهفوفشص ¤ا هم-شض ى-ل-ع ة-ي-بوروأ’ا ة-يد-نأ’ا
ينغوب ةرئاد تايدلب ىدحإا) ينغوب ةنيدم نبا .مداقلا
يذلا ،(رئاز÷ا طشسو ةقاولا وزو يزيت ةي’ول ةعباتلا

مشسوŸاو هتباشصإا لبق مشسوŸا اذه ةيوق اشضورع مدق
بذج ام اذه ،″1 غيللا““ ‘ ضسين يدان عم هلبق يذلا
ةÒبك قرفل ةبشسنلا-ب فد-ه ¤إا لو–و ه-ي-لإا ءاو-شضأ’ا

ديردم وكيتلتأاو ماهنتو-تو نÓ-ي-مو Îنإ’ا رار-غ ى-ل-ع
ثيح ديردم لاير قÓمعلا ادكو نامÒج ناشس ضسيرابو

ضسيئر نم قيرفلا بردم ناديز نيدلا نيز ينقتلا بلط
بعÓلا بادتنا ،زيÒب ونيت-نرو-ل-ف Êا-ب-شسإ’ا يدا-ن-لا
 .لاطع فشسوي يرئاز÷ا ›ودلا
قو-شس ‘ لا-ط-ع ف-شسو-ي ع-فادŸا ة-م--ي--ق غ--ل--ب--تو
›ودلا نأا ا-م-ل-ِع ،وروأا نو-ي-ل-م02 مقر،ت’اقت-نإ’ا
عم طبتري – ةنشس42 رمعلا نم غلابلا – يرئاز÷ا
 .3202 فيشص هتّدم يشضقنت ،دقعِب يشسنرفلا ضسين يدان
،اكيجلب ‘ يرتروكو وداراب ةيدنأ’ بعللا لاطعل قبشسو

،ايلاح يشسنرفلا ضسين يدان ‘ هتÒشسم رقتشست نأا لبق
بختنŸا عم ةارابم81 ›ودلا هلجشس ‘ لاطع كلÁو
اهلÓخ لجشس ،7102 ماع نم ناوج ‘ تأادب ،ينطولا

ايقيرفإا ضسأاكب رئاز÷ا جيوتت ‘ كراششو ،اديحو افده
 .رشصم ‘9102 ‘

‘ ةباشصإا نم مشسوŸا اذه ““ر-شضÿا““ ع-فاد-م ى-نا-عو
نأا ذإا ،يشضاŸا Èمشسيد ‘ ا-ه-ل ضضر-ع-ت نا-ك ة-ب-كر-لا

ءاغلإا لبق ›ا◊ا رهششلا لÓخ ةبقترم تناك هتدوع
‘ انوروك ضسوÒف يششف-ت بب-شسب ي-شسنر-ف-لا يرود-لا

موجنلا لشضفأا نم ادحاو هشسفن لاطع ضضرفو ،اشسنرف
لfi هلعج ام ،ةيŸاعلا مدقلا ةرك ءامشس ‘ ةدعاشصلا
Óلدم ابع’ تاب ثيح ،ÚظحÓم ةدع لبق نم ةداششإا
،اÒيف كيرتابو ““رشضÿا““ بردم ،يشضاملب لامج ىدل

ةفشصب ه-ي-ل-ع ’و-ع ن-يذ-لا ،ي-شسنر-ف-لا ضسي-ن برد-م
بابشسأا ةدعل اذهو ،ةÒخأ’ا تاونشسلا لاوط ةمظتنم
امهم هتايوتشسم لشضفأاب روهظلل امئاد هيعشس اهنيب نم
يتلا ةيلاتقلا حورلاو ،ةيندبلاو ةيشسفنلا هيتلاح تناك
،ةÒطخ تاباشصإ’ امئاد اشضرعم هلعŒ يتلاو اهب بعلي
Úتيحانلا نم ةنومشضŸا ةينف-لا ه-ت-فا-شضإا ن-ع Ó-شضف
ةيكيتكت ةقرو هنم لعجي ام ،ةيمو-ج-ه-لاو ة-ي-عا-فد-لا
،هيبردم تاميلعت قيبطتب لماكلا همازتلا اذكو ،ةنيمث
ةعومÛا فوفشص ‘ عيرشسلا هجامدنا نايشسن نود
 .لكاششملل هلاعتفا مدعو
بيترت ‘ يشسيم لينويل ىلع ،يرئاز÷ا ›ودلا قّوفتو
ةفيحشصلا ماقرأ’ ا-ق-فو ،⁄ا-ع-لا ‘ ÚغوارŸا ل-شضفأا
يرئاز÷ا مجنلا ح‚و ،““بيكيل““ ةيشسنرفلا ةيشضايرلا

،ةديحولا ةارابŸا ‘ ةغوارم4.01 لدعم قيق– ‘
3.8 لدعÃ انماث لح يذلا يشسيم لينويل ىلع اقوفتم
 .ةديحولا ةارابŸا ‘ ةغوارم

ةقلامع دحأا عم دقاعتلا ¤ا هجتي ينيعبصس نب يمار
 ةيبوروألا ةركلا

خابدÓغنششنوم ايشسيروب يدان عفادم هجتي ،هتهج نم
دحأا عم دقاعت-لا و-ح-ن ي-ن-ي-ع-ب-شس ن-ب ي-مار ÊاŸأ’ا

يذلا يدانلا ديد– نود نكل ةيبوروأ’ا ةركلا ةقلامع
نم ديدعلا ىقلت ثيح ،فيشصلا اذه هي-لإا ل-ق-ت-ن-ي د-ق
و ةينابشس’ا ةركلا ابطق ا-هزر-بأا ن-م ل-ع-لو ضضور-ع-لا
ضضع-ب نأا Òغ ،د-يرد-م لا-ير و ة-نو-ل-ششر-ب ة-يŸا-ع-لا
يشسنرفلا يرودلل هتدوع ةيناكمإا نع ثدحتت ريراقتلا

يدان هادبأا يذلا غلابلا ما-م-ت-ه’ا د-ع-ب اذ-هو ادد‹
،ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تدكأا امك ،هتامدخب نويل

›ودلا بعÓلا مادقتشساب نÓيم Îنأا يدان مامتها نع
رشسيأا Òهظل ةشساŸا قيرفلا ةجا◊ ارظن ،يرئاز÷ا

 .ةلبقŸا ةÎفلا ‘
دمfi يرئاز÷ا ›ودلا ضضواف دق نÓيم Îنأا ناكو
عم Òخأ’ا ةباشصإا نأا Òغ ،يشضاŸا مشسوŸا ،ضسراف
رايتخ’ا عقيل ،كلذ نود تلاح ›اطيإ’ا لابشس هقيرف
ينيعبشس نب ي-مار ر-خآ’ا ير-ئاز÷ا ى-ل-ع ةرŸا هذ-ه
Ìكأا امشسوم يدؤوي يذلا وداراب ةيÁداكأا ةشسردم جيرخ
هقيرف عم ““اغيلشسدنوبلا““ ÊاŸأ’ا يرودلا ‘ عئار نم
 .خابدÓغنششوم ايشسروب
عفادمك يوركلا هراوششم أادب ي-ن-ي-ع-ب-شس ن-ب نأا م-غرو

fiخأ’ا ماوعأ’ا ‘و هنأا ’إا ،يروÒإا هبشصنم رّيغ ة¤
نير يدان ‘ ناك نأا ذنم عافدلا نم ىرشسيلا ةه÷ا
يدانو ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م ا-هد-ع-بو ي-شسنر-ف-لا

،ديد÷ا هبشصنم ‘ نشس◊ا ءÓبلا ىلبأاو ،خابدÓغنششوم
 .ابوروأا ‘ ةيوقلا قرفلا ديدع مامتها لfi هلعج ام
نÓيم Îنأا يدان نإاف ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت بشسحو
،ينيعبشس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا تامدخب متهم

ونايششول ديد÷ا هبردم ةدا-ي-ق-ب ›ا-ط-يإ’ا يدا-ن-لا-ف
ÚبعÓلا ةمئاق نمشض ينيع-ب-شس ن-ب ع-شضو ي-ت-ي-لا-ب-شس
 .ةمداقلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ مهمشض بوغرŸا
(رئاز÷ا قرشش) ةقيتعلا ةنيطنشسق ةنيدم نبا ققحو
جّوت دقف ،بع’ رمع لبتقم ‘ وهو ،ةرهاب تازا‚إا
ىوقأا باشسح ىلعو ضسأاكلا وهو اشسنرف ‘ بقل ىلغأاب
نامÒج ناشس ضسيراب يدان و-هو ة-ي-شسنر-ف-لا ة-يد-نأ’ا
يبابم مهنمو ة-ي-شضرأ’ا ةر-ك-لا ي-ب-ع’ ن-شسحأا ما-مأاو
021 بعلو ،افليشس وغايتو Êافاكو ايرام يدو راÁانو
تÓكر ذيفنت ‘ Úحجانلا نم ناكو ةارابŸا ‘ ةقيقد
غلبو ضسأاكلاب جيوتتلا نم هقير-ف تن-ّك-م ي-ت-لا ءاز÷ا
ةقيرع قرف هجاوو غيل ابروأا نم يئاهنلا نمثلا رودلا

مامأا ’إا رشسخي ⁄و ،هيلع قّوفتو ايليبششإا ضسيتيب اهنم
زوفلا فرشش هل ناكو رشضÿا عم ايشساشسأا بعلو ،لانشسرأا
ـب ايقيرفإا ·أا ضسأاك وهو رئاز÷ا خيرات ‘ بقل ىلغأاب
يرود ‘ ايلا-ح و-هو ،ر-شصم بل-ق ‘و ا-ب-خ-ت-ن-م42
نم نك“و ،مراشصلاو بعشصلاو دقعŸا اغي-ل-شسد-نو-ب-لا

قرعأاو ىو-قأا ‘ ة-كرا-ششŸا-ب ه-مÓ-حأا د-حأا ق-ي-ق–
ابروأا لاطبأا ةطبار يهو ،⁄ا-ع-لاو ا-بروأا ‘ ة-شسفا-ن-م
 .لبقŸا مشسوŸا

 رصصان نب ليعامصسإا بقارت ابوروأا ةقÓمع نويع

يبع’ لشضفأا نم رشصان نب ليعامشسإا ““رشضÿا م‚ دعي
هنأا مغر ،م-شسوŸا اذ-ه ›ا-ط-يإ’ا يرود-لا ‘ نÓ-ي-م
فيشصلا هلاقتنا دعب قيرفلا عم لوأ’ا همشسوم يشضقي
نب ليعامشسإا ناكو .›وبمإا يدان نم ًامداق يشضاŸا
·أا ةلوطبب ءاوشضأ’ا ف-ط-خ د-ق ،(ًا-ما-ع22) رشصا-ن
لشضفأا رايتخا ّ” ذإا ،““رشضÿا““ عم رشص9102Ã ايقيرفأا

يبراfi““ زوف ‘ م-ها-شس ا-مد-ع-ب ة-ق-با-شسŸا-ب بع’
لّجع ام وهو ،ًاماع03 ذنم دوقفŸا جاتلاب ““ءارحشصلا
نم ديدعلا نم هفطخو هعم دقا-ع-ت-ل-ل نÓ-ي-م ةرادإا-ب
يدا-ن ع-شضوو .ه-م-شض ‘ بغر-ت تنا-ك ي-ت-لا ة-يد-نأ’ا
ايلام افÓغ نامرج ناشس ضسيراب ةيشسنرفلا ةمشصاعلا
.رشصان نب بادتنإ’ ،وروأا نو-ي-ل-م52 مقر ن-م بÎق-ي
22) رشصان نب ليعامشسإا ناد-يŸا ط-شسو-ت-م ط-ب-تر-يو
هتّدم تأادب ،دقعِب ›اطيإ’ا يشسآا نÓيم يدان عم (ةنشس
 .4202 ناوج نم03 ـلا ‘ يشضقنتو9102 فيشص
هذه رشصان نب بادت-نِ’ ةÒب-ك ة-يد-نأا ةّد-ع ق-با-شست-تو
ضسيرابو ،يزيل‚إ’ا يتيشس Îشسششنام اهزربأا ،ةفئاشصلا

ديردم لاير يدان بقارُي امك ،يشسنرفلا نامÒج ناشس
قوشس ‘ هبادتنا لمأا ىلع ،يرئاز÷ا ›ودلا Êابشسإ’ا
 .ةلبقŸُا ت’اقتنإ’ا
لاير يدان ضسيئر زيÒب ونيت-نرو-ل-ف لوؤو-شسŸا يد-ب-ُيو
،““رشضÿا““ باعلا عناشصب ،ا-با-ج-عإا Êا-ب-شسإ’ا د-يرد-م
رشصان نب Úب ““يغنŸÒا““ يدان ضسي-ئر ل-شضا-ف-ُي ثي-ح
يتفلا (ط-شساوأ’ا ة-ئ-ف) ي-شسنر-ف-لا ›ود-لا بعÓ-لاو
قيرف ناديم طشسوتم ،(ةنشس71) اغنيفاماك ودراوديإا
 .نار
22) رشصان نب ليعامشسإا ناد-يŸا ط-شسو-ت-م ط-ب-تر-يو
هتّدم تأادب ،دقعِب ›اطيإ’ا يشسآا نÓيم يدان عم (ةنشس
 .4202 ناوج نم03 ـلا ‘ يشضقنتو9102 فيشص
’ غلبم مÓ-ت-شسا ““يÒنو-شسور-لا““ يدا-ن ةرادإا طÎششتو
‘ بغري يذلا قيرفلا هدّدشسُي ،وروأا نويلم05 نع ّلقي

 .ةلبقŸا ت’اقتنإ’ا قوشس ‘ يرئاز÷ا ›ودلا بلج
 ةلبقلب سسيراه مصض ديرت ةيصسنرف ةيدنأا

ةركِل نايشسنرف-لا ضسنو-لو نا-ي-ت-يإا تنا-شس ا-يدا-ن ل-خد
ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا باد-ت-نا قا-ب-شس ،مد-ق--لا

 .ةلبقلب ضسيراه

بعÓلا هفوفشص ‘ ّمشضي نايتيإا تناشس قيرف نأا مولعمو
يموجهلا ناديŸا طشسوتمو قباشسلا يرئاز÷ا ›ودلا
ششن-ُي-َشسو ،زو-بدو-ب ضضا-ير دشض اشسنرف ضسأاك يئاه-ن ط-ّ
.يرا÷ا ةيليوج نم42 ـلا ‘ ،نامÒج ناشس ضسيراب
¤إا دوعشصلا ةÒششأات ارّخؤوُم ضسنول يدان دشصح امنيب
 .يشسنرفلا لّوأ’ا مشسقلا ةلوطب
وكشسÓغ يدان ¤إا ضسنولو نايتيإا تناشس اقيرف مشضناو
ارّخؤوُم هولوؤوشسم ىدبأا يذلا ،يدنل-ت-ك-شسأ’ا زر-ج-ن-ير
 .ةلبقلب ضسيراه تامدخ نم ةدافتشسإ’ا ‘ مهتبغر
نأا ،ةيشسنرف ةيفحشص ريراقت تركذ ،ةلشص يذ قايشس ‘و
هذ-ه ة-ل-ب-ق-ل-ب ح-ير-شست د-ير-ُت ’ تشسار-ب يدا-ن ةرادإا
يشساشسأ’ا ليكششتلا ‘ هيلع لّو-ع-ُت ا-ه-نو-ك ،ة-ف-ئا-شصلا
 .لبقŸا مشسوŸا ‘ ،يوركلا اهقيرفِل
نوشضكري نيذلا ÚبعÓلا ةÒخ Úب نم ،ةلبقلب Èتعيو

Ÿةيشسنرفلا ةلوطبلا نم ةارابم لك ‘ ةليوط تافاشس،
ىلع هدعاشست ةÒبك ةيندب تÓهؤوم بعللا كلتÁ ثيحب
 .ناديŸا طشسو ‘ بجي امك هرودب مايقلا
،يشضاملب لامج رشضÿا بردم نا ¤إا ةراششإ’ا ردŒو

وينوي رهشش ‘ ةحودلا ضصبرت نم ،ةلبقلب ضسيراه درط
ةفرغلا لخاد ةيقÓخأا Òغ ةطقلب ماق امدعب ،يشضاŸا
ترششتناو ،ةج-ي-كوا ضسرا◊ا ع-م ا-ه-م-شسا-ق-ت-ي ي-ت-لا
،يعامتج’ا لشصاوت-لا ل-ئا-شسو Èع ة-عر-شسب ة-ثدا◊ا
‘ ناك يذلا ،روليد يدنا ،فافلا تعدتشسا اهنيحو
 .ةيطايتح’ا ةمئاقلا
عم (ةنشس62) ةلبقلب ضسيراه ناديŸا طشسوتم طبتريو
يشضقنت ،دقعِب يشسنرفلا لّوأ’ا مشسقلا نِم تشسارب يدان

 .2202 فيشص هتّدم
 Êاميلصس مÓصسا لزاغي ةنوبصشل غنيتروبصس

فاده ،ةنوبششل غنيتروب-شس ق-ير-ف لزا-غ-ي ه-ت-ه-ج ن-م
بابششل قابشسلا بعÓلا ،Êا-م-ي-ل-شس مÓ-شسا ““ر-شضÿا““
لّجشس ‘ ،بهذو رون نم فرحأاِب همشسإا نّود ،دادزولب
ام وهو .ةيفيدهتلا هترازغ لشضفِب ،›اغتÈلا يدانلا

يدانلا ›وؤو-شسم ىد-ل Òب-ك ماÎحا-ِب ى-ظ-ح-ُي ه-ل-ع-ج
 .يوركلا مهقيرفِل ضضيرعلا روهم÷او
يتي-شس Îشسي-ل يدا-ن ع-م Êا-م-ي-ل-شس مÓ-شسإا ط-ب-تر-يو
نأا دعب .1202 فيشص هتّدم يشضقنت ،دقعِب يزيل‚إ’ا
يدان ¤إا دحاو مشسوم-ِل ه-ترا-عإا ةÎف ار-ّخؤو-ُم ته-ت-نا

 .يشسنرفلا وكانوم
فا-ق-يإا ن-ع ة-م-جا-ّن-لا ة-ي--لاŸا ة--مزأ’ا تب--ّب--شستو
‘ ،““انوروك““ ضسوÒف يّششفت دعب ةيوركلا تاشسفانŸا

 يذلا .Êاميلشس دقع ءارشش نع وكانوم يدان ةرادإا زجع
.../...

قوراف.ج^

 ÚبعÓلا تÓيو– قوصس ‘ ثد◊ا نوعنصصي نويرئاز÷ا نويلودلا

 ““رصضÿا““ مو‚ راظتنا ‘ ““نخاصس““ يفيصص وتاكÒم
بعÓلا عنصصيو .ةديدج تاهجوب قاحتلÓل ةوقب ةحصشرم ةديدع ءامصسأا نأا ثيح ،يرئاز÷ا بختنŸا يبعÓل ةيفيصصلا تÓيوحتلا ىلع Òبك ثيدح ةÒخألا ةÎفلا تفرع

نم هنأا نودكؤوي Úيصصاصصتخلا نأا ثيح مداقلا مصسوملل ابصس– ةÒبك ةيبوروأا ةيدنأا فرط نم انرصصانع اهتقلت يتلا ةديدعلا ضضورعلا لÓخ نم مايألا هذه ثد◊ا يرئاز÷ا
 .لبقتصسŸا ‘ اÒثك يرئاز÷ا بختنŸا ديفتصسيصسو مهئادأا ىوتصسم نم عفÒصس يذلا رمألا وهو ،انموجنل ةيرث دج ةيفيصصلا تلاقتنلا ةÎف نوكت نأا ادج لمتÙا
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غنيتروبشس قباشسلا هقيرف ¤إا ةفئاشصلا هذه دوعي دق
›اغتÈلا Úَيدانلا Úب ةقÓعلا نأاو ةشصاخ ،ةنوبششل
Úَقيرفلا ›وؤوشسمِل نكمُيو ،ةبّيط ّدج يزيل‚إ’او
نأا املِع .ليوحتلا ةق-ف-شص مار-بإا تا-ب-ق-ع ل-ي-لذ-ت
نأا تركذ ،ارّخؤوُم ةرداشص ةيلاغترب ةيفحشص ريراقت
ةّرم Êاميلشس بلجِل طّطخُت غنيتروبشسلا يدان ةرادإا
 .يوركلا اهقيرف ¤إا ىرخأا
ماق يلfi بع’ مهأا Êاميلشس مÓشسإا ايلاح Èتعيو

Ãث ‘ بعل ثي-ح ،د-ي-ج يور-ك راو-ششÓتايرود ث
flلا نم اءدب ،ةفلتÈثلاث ناولأا سصمقت ذإا لاغت

وهو ابوروأا ةلطب ايلاح ي-ه ي-ت-لا دÓ-ب-لا ‘ يدا-ن
ونايتشسيرك هل بعل يذلا ةنوبششل غن-ي-ترو-ب-شس يدا-ن
ىلع زئاح وهو يتيشس Îشسيل ¤إا لقتنا امك ،ودلانور
لاطبأا ةطبار ‘ كراششيو يزيل‚إ’ا يرودلا بقل
تاونشس ثÓث ذنم لشصو يذلا وكانوŸ بعلو ،ابوروأا
سصمقتو ابوروأا لا-ط-بأا ة-ط-بار ي-ئا-ه-ن ف-شصن ¤إا
ةرهاظلا مهشسأار ىلعو ⁄اعلا مو‚ نم ددع هناولأا
لك ‘ Êاميلشس مÓشسإ’ تناكو ،يبا-ب-م ة-ي-شسنر-ف-لا

 ةمشصب ةيدنأ’ا هذه
ناكو ليزاÈلا ‘ ⁄اعلا سسأاك ‘ كراشش امك ،ةرثؤوم

نم-ث ¤إا ر-ئاز÷ا ل-شصوأا يذ-لا فد-ه-لا بحا-شص
جّوتو ،رئاز÷ا خيرات ‘ ةرم لوأ’ لايدنوŸا يئاهن

ثيح ،ايقيرفإا ·أا سسأاك بقلب جيو-ت-ت-لا-ب ه-تÒشسم
‘ لجشسو اي-ناز-ن-ت بخ-ت-ن-م ما-مأا ا-ي-شسا-شسأا بع-ل
اتناك سسا-نو مدآ’ Úتر-ير“ مد-قو ا-فد-ه ةارا-بŸا

‘ راوفيد توك مامأا ايطايت-حا ل-خدو ،Úت-م-شسا-ح
نمشض ناكو ‘اشضإ’ا تقو-لا بع-لو Êا-ث-لا طو-ششلا

¤إا ““رشضÿا““ تلشصوأا يتلا ءاز÷ا تÓكر يلجشسم
مامأا يئاهن-لا ءا-ق-ل-لا ‘ ل-خدو ،ي-ئا-ه-ن-لا ف-شصن
 .حا‚وب دادغبل Óيدب لاغنشسلا

ةدوعلل بهأاتي يليÓب فسسوي ““رسضÿا““ م‚
 زوجعلا ةراقلا ¤ا

م‚ ةدو-ع لا-م-ت--حا ن--ع ار--خؤو--م ثيد◊ا أاد--ب
ةراقلا ¤إا ،ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا
ذنم ي‚وأا يدان عم ةÒشصقلا هتبرŒ دعب زوجعلا

قرف هل هيلوت Òبك مام-ت-ها كا-ن-ه ثي-ح ،تاو-ن-شس
نب حومط وهو ،اينابشسإاو اكيجلبو اشسنرف ‘ ةيبوروأا
سضيوعتو ةيموجنلا نع ثحبي يذلا نارهو ةيهابلا
⁄ ةبوقعلا نم Úمشسوم دعب هتتاف يتلا تاونشسلا
يلهأا كÎي نأا نكمŸا نمو ،ةركلا اهلÓخ بعادي

‘ همشسا ديلخت ‘ هملح قيقحتل يدوعشسلا ةدج
 .ةيوق ةيبوروأا ةلوطب

هلبقتشسم ،ةمشصاعلا دا–’ قباشسلا بعÓلا مشسحو
بعÓلا غ-ل-بأا ثي-ح ،يدو-ع-شسلا ي-ل-هأ’ا يدا-ن ع-م
مشسوŸا ةياهن ع-م يدا-ن-لا ن-ع ل-ي-حر-لا-ب هءÓ-مز
 .ةيدوعشس ةيمÓعإا ريراقت هتركذ ام قفو ،›ا◊ا
ة-ب-غر تد-كأا را-ب-خأ’ا ن-م د-يد-ع-لا نأا ¤إا را-ششيو
تايرود ‘ بعللا هتبرŒ مدعو ،ليحرلا ‘ بعÓلا
هيلإا مدق امخشض اشضرع نأا مغر ىرخأا ةرم جيلÿا

سضرعلا نكلو ،يرطقلا لي-حد-لا يدا-ن بنا-ج ن-م
نم لوأ’ا ،Úنثا دحأا وه هيلع ة-ق-فاو-م-ل-ل بر-قأ’ا

دان نم رخآ’او ،يكÎلا ياراشسات’اغ يدان بناج
 .يشسنرف
تاطوغشضلا نم ةعوم‹ سسرام دق ي-ل-يÓ-ب نا-كو
›إا ىوكشش Ëدقتب ديدهتلا لثم يلهأ’ا نع ليحرلل
هتاقحتشسم ى-ل-ع لو-شص◊ا مد-ع لا-ح ‘ ا-ف-ي-ف-لا
ةمئاقلا ‘ همشسا ديق مدع كلذك بلط امك ،ةيلاŸا
 .يوÓهأ’ا قيرفلل ةيويشسآ’ا
فشسوي ع-م د-قا-ع-ت د-ق ي-ل-هأ’ا يدا-ن-لا نأا ر-كذ-ي
ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ،اًماع82 ـلا بحاشص ،يليÓب
يجÎلا فوفشص ن-م ا-مدا-ق ،ة-ي-شضاŸا ة-ي-ف-ي-شصلا
‘ ،2202 ماع ىتح دتÁ دقعب ،يشسنوتلا يشضايرلا
ىرخأا ةرم يليÓب ةداع-ت-شسا ‘ Òخأ’ا ر-ك-ف-ي تقو
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار بق-ل-ب ه-ت-ق-فر جو-ت نأا د-ع-ب

 .9102و8102 يماع Úترم
لباقم يليÓب ف-شسو-ي ل-ي-حر ،ي-ل-هأ’ا ع-ناÁ ن-لو
هتركذ اŸ ا-ق-فو ر’ود ÚيÓ-م5.4 ىلع لو-شص◊ا
جيوتت ‘ مهاشس يليÓب نا-كو .ة-ي-فا-ح-شص ر-يرا-ق-ت
،9102 ايقيرفإا ·أا سسأاك بقلب ينطولا بختنŸا
خيرات ‘ ة-ي-نا-ث-لا ةر-م-ل-ل ر-شصم ‘ تم-ي-قأا ي-ت-لا

fiءارحشصلا يبرا. 
 ليل ةباوب نم يسسنرفلا يرؤدلا ¤ا دوعي سسانؤ مدآا

¤إا ،سسانو مدآا ،يرئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ه-ج-ت-ي
دعب ،لبقŸا مشسوŸا يشسنرفلا يرودلا ¤إا ةدوعلا
¤إا لاقتنÓل ةيشسنرف ةيمÓعإا رداشصم هتحششر نأا
ررق نأا دعب طقف ارهششأا اذهو ،يشسنرفلا ليل يدان
مد-ع طرا-ف-لا م-شسوŸا ه-ل بع-ل يذ-لا سسي-ن يدا-ن
.›اطيإ’ا ›وبان يدان نم هدقع ءارشش دنب ليعفت
ءارشش دنب ليعفت مدع نلعأا ي-شسنر-ف-لا سسي-ن نا-كو

ةÎف لÓ-خ ق-ير-ف-ل-ل م-شضنا يذ-لا سسا--نو د--ق--ع
›وبان نم ًامداق ةي-شضاŸا ة-ي-ف-ي-شصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا
اهببشس يت-لا ة-ي-لاŸا ة-مزأ’ا نأا ود-ب-يو ،›ا-ط-يإ’ا

ة-يد-نأ’ا ن-م Òث--ك--ل--ل د--يد÷ا ا--نورو--ك سسوÒف
غلبم عفد نع عجاÎي سسين قيرف تلعج ،ةيبوروأ’ا

ةداعإا دنب ةميق Èتعت يتلا يهو ،وروي نويلم52
عم (ةنشس32) سسانو بعلو ،هتراعإا دقع ‘ ءارششلا

ةلوط-ب ‘ ةارا-ب-م61 ،م-شسوŸا ءا-غ-لإا ل-ب-ق سسي-ن
ًاعناشص ،ةيلÙا سسأا-ك-لا ‘3و يشسنرفلا يرود-لا
 .فادهأا ةعبرأا لجشسو ةمشساح تارير“ عبرأا
ةيرئاز÷ا بهاوŸا لشضفأا نم دحاو سسانو دعيو
سسووهŸا يراشسيلا بعÓلا اذه يفكيو ،ةدعاشصلا
نم اشضعب هل ديعي قيرف عم رارقتشس’ا ،تاغوارŸاب
بختنم ‘ ةيشساشسأا ةعطقل لو-ح-ت-ي ى-ت-ح ،ة-ق-ث-لا
ةحبارلا قاروأ’ا مهأا دحأا ناك يذلا وهو ،رئاز÷ا
رشسيأ’ا قاورلا نإاف كشش نودو ،رشصم ‘ يشضاملبل

Óبقتشسم نوكي دق ،ر-ئاز÷ا بخ-ت-ن-م مو-ج-ه ن-م
دجاوتب ،ةيقيرفإ’ا ةراقلا تاب-خ-ت-ن-م Úب ى-ل-غأ’ا

،يليÓب فشسوي هينطاومو ،›اط-يإ’ا ›و-با-ن بع’
د◊ سسين ‘ سسانو مدآا بعلو ،ةمحر نب ديعشسو
،ةارابم31 ‘ ايشساشسأا ناك هنأا يأا ةقيقد4501 نآ’ا

عم يشضاŸا مشسوŸا هب عت“ ام فعشضلاب ازواجتم
نا-كو ،ط-ق-ف Úفد-ه نآ’ا د◊ ل-ج--شسو ،›و--با--ن
،ةيثÓث ويششلاك-لا ‘ ل-ج-شس د-ق ي-شضاŸا م-شسوŸا
ماقرأ’ا نع ديعب هبهاومو هنشس عم بعÓلا ىقبيو
د◊ ةيفاÎح’ا هتا-ي-ح ‘ ل-ج-شسي ⁄ ذإا ة-لو-مأاŸا
 .افده61 ىوشس نآ’ا
›اطيإ’ا بردŸا نم مل-ظ-ل-ل سسا-نو مدآا سضر-ع-تو
انأاشش لقأا Úبع’ لجأا نم هيف طّرف يذلا يتوليششنأا

نم Èمفون ‘ غلب يذلا بعÓلاو ،›وبان ‘ هنم
لبقي نأا نكÁ ’ نيرششعلاو ةثلاثلا ةيشضاŸا ةنشسلا
اهبعل يتلا قئاقدلا ‘ ام‚ ناك دقف ،رخآا سشيمهتب

’إا لخد املكو ،لاطبأ’ا ةطبار ‘ ىتح ›وبان عم
لثم ›وبان مو‚ ةيقب ىل-ع ه-ب-ع-ك و-ل-ع ن-ع نا-بأاو
نكلو ،نو-خ-ي-لا-ك ة-شصا-خو سسن-ي-ترا-مو ي-ن-ي-شسنآا
مو-ج-ن-لا ى-ل-ع ه-ت-ن-هارÃ فور-عŸا ي-تو-ل-ي--ششنأا
دعب بعÓلاو ،سشماهلا ىلع هكرت طقف نيروهششŸا

Œبعلل ة-جا-ح ‘ ن-ير-ششع-لاو ة-ث-لا-ث-لا ن-شس هزوا
لكششبو نÁأ’ا حان÷ا ‘ وأا باعلأا عناشصو يشساشسأاك
اهل سضرعت يتلا تاباشصإ’ا ىدافتي نأا لمأا ىلع مئاد
 .ودروبل بعل نأا ذنم

ديردم وكيتلتأا ‘ بعلي دق يدنام ىسسيع
 لبقŸا مسسوŸا Êابسس’ا

،ينطولا قيرف-لا ع-فاد-م ن-ع ثيد◊ا ف-قو-ت-ي ⁄
لجأا نأا امدعب ةديدع رهششأا ذنم ،يدنام ىشسيع

ليحرلا باوبأا حتفيل ،سسيتيب لاير عم هدقع ديد“
تاشسŸ هنا ةشصاخ ،يرا÷ا مشسوŸا ةياهن عم هنع

هعم دقاعتلا ديرت يتلا ةفورعŸا قرفلا سضعب ‘
 .Êابشس’ا ديردم وكيتلتأا اهزربأاو
يدان ةرادإا Úب دقع-لا د-يدŒ تا-شضوا-ف-م تل-شصو
›ودلا بعÓلاو Êابشسإ’ا ة-ي-ل-ي-ب-ششإا سست-ي-ب لا-ير
 .دودشسم قيرط ¤إا ،يدنام ىشسيع يرئاز÷ا

ةرادإا عم قافت’ لشصو-ت-ل-ل يد-نا-م ى-ع-شسي تقو ‘

مشسوŸا ةياهن قيرفلا ةرداغم دشصق ،Êابشسإ’ا هيدان
يدانلا عم اطبترم لاز’ يدنام نأا املع ،يرا÷ا
 .1202 فيشص ¤إا يشسلدنأ’ا
ىشسيع ،ق-لأا-تŸا ير-ئاز÷ا ع-فادŸا نأا ¤إا را-ششي

ذنم Êا-ب-شسإ’ا يرود-لا ‘ ه-شسف-ن سضر-ف ،يد-نا-م
‘ ح‚ ثيح ،سسيتيب لاير يدان فوفشصل همامشضنا
Úبردم ةّدع عم هلما-ع-ت د-ع-ب ه-تا-نا-ك-مإا ر-يو-ط-ت

ناك ،““يشسلدنأ’ا““ يدا-ن-لا ى-ل-ع او-فر-ششأا ن-يز-ي‡
يكيك ةنولششرب قيرفل ›ا◊ا ينفلا ريدŸا مهرخآا

ه-تارد-ق تا-ب-ثإا ‘ كلذ-ك يد-نا-م ح‚و .Úت-ي--شس
ابع’ حبشصيل ،يرئاز÷ا بختنŸا ةقفرب ة-ي-لا-ع-لا
لا-م-ج ي-ن-طو-لا بردŸا ة-ل-ي-ك-ششت ‘ ا-ي--شسا--شسأا
‘ ايقيرفأا ·أا سسأاك بقل-ب جو-ت ثي-ح ،ي-شضا-م-ل-ب
ذنم فافلا نئازخ نع تباغ يتلا ةÒخأ’ا اهتخشسن
0991. 

““سسراف دمfi ““ بادتنا’ قباسستت ةيدنأا ةسسمخ
 برقأ’ا ونيروتؤ

›ودلا بعÓلا بادتنِ’ ةيلاطيإا ةيدنأا ةشسمخ قباشستت
قوشس ‘ ،سسراف د-مfi ا-ي-ق-ير-فإا ل-ط-بو ير-ئاز÷ا
 .ةلبقŸُا ت’اقتنإ’ا
انيتنرويفو ›وبانو ونيروت :يداون نم ّلكِب رمأ’ا قّلعتيو
قاور ‘ ونيروت يدان دجويو .ولوشساشسو ماغÒب اتنلتأاو

ةنراقم ،يرئاز÷ا ›ودلا تامدخ نم ةدافتشسإÓل دّيج
ةرادإا تبدتنا نأا دعب اذهو ،ىرخأ’ا ةعبرأ’ا قرفلاِب
،يتايناف يديفاد يلÙا لوؤو-شسŸا ار-ّخؤو-ُم و-ن-يرو-ت
هكرت دعب ةرششابم ،يشضايرلا ريدŸا بشصنم هل تحنمو
يتايناف نأا تفاشضأاو .لابشس قيرف ‘ اهشسفن ةفيظولل
3102 ماع هبلج ثيح ادّيج يرئاز÷ا ›ودلا فرعي
‘ هعم لمع امك ،›اطيإ’ا انوÒف سسÓيه يدان ¤إا

 .لابشس قيرف
تاشضوافم ‘ ديحولا قئاعلا ›اŸا بل-طŸا ى-ق-ب-يو
نم ،سسراف دمfi يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لاقتنا

 .Úَيلاطيإ’ا ونيروت يدان ¤إا لابشس قيرف
،وروأا نويلم11 غلبم مÓتشسا لابشس يدان ةرادإا طÎششتو
هذه ونيرو-ت ق-ير-ف ¤إا سسرا-ف د-مfi ح-ير-شست Òظ-ن
 .ةفئاشصلا
ةميقلا سضيفختِب ونيروت يدان ةرادإا بلاطُت ،لباقŸاِبو
ةيف-ح-شصلا ر-يرا-ق-ت-لا ثد-حأا ه-تر-كذ ا-م-ك ،ة-ي-لاŸا
ليوحتلا ةقفشص نأا تفاشضأا يتلا .نأاششلا اذهِب ةيلاطيإ’ا

لاح ‘ ،4202 فيشص ىتح فدارŸُا مشساوم4 اهتّدم
 .اهماربإا
يدان عم (ةن-شس42) سسراف دمfi عفادŸا ط-ب-تر-يو
نم03 ـلا ‘ هتّدم يشضقنت ،د-ق-ع-ِب ›ا-ط-يإ’ا لا-ب-شس

ةلوط-ب ¤إا لز-ن ق-ير-ف-لا اذ-ه نأا ا-م-ل-ِع2202ناوج
يرئاز÷ا ›ودلا سضّرحُي ام وهو ،ة-ي-نا-ث-لا ة-جرد-لا
 .›ا◊ا فيشصلا ‘ ءاوجأ’ا Òيغت ىلع ايقيرفإا لطب

ةمسصاعلا دا–ا ىلع رايلم003 فرسصت روبÒسس ةيمومعلا ةكرسشلا
م-ها-شسŸا ،““رو--بÒشس““ ع--م‹ ق--ف--نا ^

دا–’ ةيشضا-ير-لا ة-كر-ششلا ‘ ي-شسي-ئر-لا
ةبارق ،يدانلا ىلع هفارششإا ذنم ،رئاز÷ا

مهاشسمك مث لوممك ،مي-ت-ن-شس را-ي-ل-م003
ماعلا ريدŸا هنع فششك ام بشسح ،يشسيئر
.يداه ينغلا دبع ،يمشصاعلا يدانلل
ةحفشصلل حيرشصت ‘ ماعلا ريدŸا حشضوأاو
:Óئاق ““كوبشسياف““ ىلع يدانلل ةي-م-شسر-لا
Èمتبشس ‘ ،لومم-ك رو-بÒشس ع-م‹ ءا-ج““

‘ يدانلا اهيف ناك يتلا ةÎفلا يهو ،9102
7 ةيادبلا ‘ انفرشص ثيح ،بارشضإا ةÎف
حمشس يذلا غلبŸا وهو ،ميت-ن-شس تارا-ي-ل-م
مهتاقحت-شسمو Úب-عÓ-لا رو-جأا د-يد-شست-ب
قيرفلا ةنيزخ ‘ انيخشض اهدعب .ةقباشسلا

انمق ،لوممك انتفشصب .ميتنشس رايلم5.21
Ãميتنشس رايلم02 ›اوح يدانلا حن““.

م-ها-شسŸا ““ي-ئا-ن-يŸا““ ع-مÛا ح-ب-شصأاو
ةكرششلا ‘ ،طرافلا سسرا-م ‘ ي-شسي-ئر-لا

رثإا ،دوشس’او رمح’ا يدان-ل-ل ة-ي-شضا-ير-لا
سشاعو .مهشسأ’ا ن-م ة-ئاŸا-ب59ـل هئار-شش
ةكرششلل اكلم ناك يذلا ،يمشصاعلا يدانلا
يتلا ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-شش’ا ‘ ة-شصتıا

Áا دادح يلع اهكلتŸنجشسلا ‘ دجاوت،
بب-شسب ل-كا-ششŸاو تاز-ه-لا ن-م د-يد-ع-لا

.مشسوŸا اذه لÓخ ةبعشصلا ةيعشضولا
نأا اهدعب روبÒشس ررق““ لوؤوشسŸا فاشضأاو
نكي ⁄و ،قيرفلل يشسيئرلا مهاشسŸا  حبشصي
لاŸا سسأار عفر ةميق ن’ .انل ةيده كلذ
رايلم002) رانيد نيرايلم ›اوحب تردق
003 ›اوح انفرشص عومÛا ‘و (ميتنشس
نادم يدانلا اندجو امك .م-ي-ت-ن-شس را-ي-ل-م

ةيئاب÷ا نويدلا اهنم ، ميتنشس رايلم054ب
رايلم001 ةبارقب ةردقŸاو ةيئاب÷ا هبششو
.““ميتنشس
،يداه Êاغلا دبع دكا قباشس حيرشصت ‘و
حامشسلل ““اهيد-ل ا-م ل-ك ل-م-ع-ت““ ةرادإ’ا نأا
.ةديدج ةلحرم ‘ لوخدلاب قيرفلل
يا رخدت ’ ةديد÷ا ةراد’ا““ اشضيا لاقو

زيكÎلاو ةقلاعلا تافلŸا ةيو-شست-ل دو-ه-ج
زا‚إا ةرور-شضو ،ل-ب-ق-ت-شسŸا ى-ل-ع ا-شضيا

ءاششنا هتمدقم ‘و يشضا-ير-لا ا-ن-عور-ششم
.““نيوكتلا زكرم

انوروك ةحئاج لÓخ ةسضايرلا لبقتسسم
تادا–’ا ءاسسؤؤرب ادغ عمتجي يدلاخ ريزولا

تادا–’ا ءاشسؤورب ، Úنث’ ادغ ،يدلاخ يلع ديشس ةشضايرلاو بابششلا ريزو عمتجي ^
.ةلبقŸا تاقاقحتشسÓل تاÒشضحتلا فانئتشساب ÚينعŸا ،Úيشضايرلاو Úينفلا نيريدŸاو
ةينقت قيرط نع ،ةشضايرلا بطل ينطولا زكرŸا هيف كراششيشس يذلا عامتج’ا دقعيشسو
دويقلا لظ ‘ تابيردتلل ةدوعلا ططfl لوانتي نا حجري ثيح ،دعب نع يئرŸا رشضاحتلا
.انوروك ةحئاج اهشضرفت يتلا
نيذلا Úيشضايرلل حمشستشس اهنا ،قباشس تقو ‘ تنلعأا ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تناك

سسفن قيق– لجا نم نوشسفاني نيذلاو ،ويكوط دايبŸوأا ‘ ةكراششملل مهلهأات اونمشض
.تابيردتلا فانئتشس’ ةدوعلاب ،فدهلا
نم ددع رخأات ةجيتن ةينق-ت تا-بو-ع-شص نآ’ا ى-ت-ح ه-جاو-ي ،اذ-ه ةدو-ع-لا ط-طfl ن-ك-ل
امدعب ،ةدوعلل يشساشسأ’ا طرششلا ،انوروك سسوÒف نع فششكلا رابتخا ءارجإا ‘ Úيشضايرلا
تادا–’ا سضعبب عفد ا‡ ،““ةمدÿا ““ هذه Òفوت هنكÁ ’ ةشضايرلا بط زكرم نا Úبت
.ةشصاخ زكارم ¤إا ءوجلل
زاهج ءانتق’ هجتت ةشضايرلاو بابششلا ةرازو ناف ““دازيد زوين سستروبشس ““ تامولعم بشسحو
يذلا تابيردتلا فانئتشسا راشسم مامأا تابقعلا ليلذت لجأا نم ،انوروك سسوÒف نع فششكلا
.عيم÷ا لمأا ىقبي



ـه1441ةج◊ا وذ21ـل قفوŸا م0202توأا2 دحأ’ا01 يلودلا

تاقرفتم  اكÒمأاب تايفولا عراشست

 ⁄اعلا Èع فلا007 ـلا ضسمÓي انوروكب تايفولا ددع
رحبلا ‘ انوروكب ÚباشصŸا نيرجاهŸا ىلع رج– ايلاطيإا ^

نم اديزم ةيحشصلا تاطلشسلا تعقوتو ،ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا ‘91-ديفوك ءابوب تايفولا لدع-م عرا-شست
.فلأا007 نم ايŸاع تايفولل ›امجإ’ا ددعلا بÎقي Úح ‘ ،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ عافتر’ا

ةعم÷ا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا تل-ج-سسو ^
ءارج ةعاسس42 لÓخ ةديدج ةافو2441
ا-نورو-ك ضسوÒف ه-ب--ب--سسي يذ--لا ضضرŸا
زنوج ةعما÷ ءا-سصحإا بسسح ،د-ج-ت-سسŸا

افلأا351 تايفولا عوم‹ زواجتيل ،زنكبوه
‘ ضسوÒف-لا-ب ارر-سضت د-سشأ’ا د-ل--ب--لا ‘

.⁄اعلا
ةباسصإا061و ا-ف-لأا96 دÓ-ب-لا تل-ج-سسو

دقو ،ةعاسس42 لÓخ ضسوÒفلاب ةد-يد-ج
Œل ›ا-م-جإ’ا دد-ع-لا زوا-Óىلع تابا-سصإ

5.4 ءابولا ةيادب ذنم ةيكÒمأ’ا يسضارأ’ا
.ةلاح ÚيÓم
تايفولا ةدايز عقوت

ةيكÒمأ’ا زكارŸا ةئيه تعقوت ،اهتهج نم
Ÿضسمأا اهنم ةياقولاو ضضار-مأ’ا ة-ح-فا-ك

ءارج تايفو-لا عو-م‹ غ-ل-ب-ي نأا ة-ع-م÷ا
ضصخسش فلأا281وÚ 861ب ام91-ديفوك
عرا---سست ع----م ،يرا÷ا  توا22 لولح-ب
ي-كا-ت-ن-كو ا-ما-ب’أا تا-ي’و ‘ تا-ي-فو--لا
ةقطنمو نطنسشاوو يسسينتو ي-سسÒجو-ي-نو
.وكيروتروب
ةد-كؤوŸا تا-با-سصإ’ا عو-م‹ زواŒ د--قو
نويلم7.71 ⁄ا-ع-لا ءا-ح-نأا ‘ ضضرŸا--ب

،ةافو فلأا386 نم Ìكأا ليجسست ”و ،ةلاح
.تاءاسصحإÓل ““Îيم دلرو““ ةسصنŸ اقفو
دلانود ضسيئرلا ةرادإا تلاق  ، اهتهج نم
ة-يودأÓ--ل ÚتÒب--ك Úت--كر--سش نإا بمار--ت
001ـب ة-ي-كÒمأ’ا ة-مو-ك◊ا نادوز--ت--سس
ضسوÒفل يبيرŒ حاقل نم ةعر-ج نو-ي-ل-م
.انوروك
لسصي ام عفدب ةيكÒمأ’ا ةموك◊ا مزتلتو
‘وناسس يتكر-سشل ر’ود را-ي-ل-م1.2 ¤إا
(IFONAS) غو ةيسسنرفلاÓثيمسس وسسك
(enilKhtimSoxalG) ن------يÓ-------ك
حاقللا نم يفكي اÃ اهديوزتل ،ةيناطيÈلا
ءارسش رايخ عم ضصخسش نويلم05 ميعطتل
.ىرخأا ةعرج نويلم005
ةرادإا جمانرب نمسض ةيقافت’ا هذه يتأاتو
حرطب ليجعت-لا ¤إا فد-ه-ي يذ-لا بمار-ت
لولحب قوسسلا ‘91-ديفوك ضضرŸ حاقل
.يرا÷ا ماعلا ةياهن
تا-جو-م ةد-يد-ع لود ح-فا-ك-ت ا-م-ن--ي--بو
‘ تاطلسسلا تلقتعا ءابولا نم ةلسصاوتم
ةفئاط ضسسسؤو-م تب-سسلا ة-ي-بو-ن÷ا ا-يرو-ك
ضشفت Èكأاب ة-ط-ب-تر-م ة-ير-سس ة-ي-ح-ي-سسم
.دÓبلا لخاد ضضرملل
(اماع98) › نإا ءاعد’ا تاطلسس لوقتو
بج◊ ةفئاطلل نيرخآا ءا-م-عز ع-م ر-مآا-ت

يسشفت ةورذ لÓخ تاطلسسلا نع تامولعم

مهددع زواجتي نيذلا هعابتأا Úب ضسوÒفلا
.ضصخسش فلأا002
‘ ةمكfi ةقفاوم دعب ةرسشابم › لقتعاو
رمأا ىلع لو-سس ي-بو-ن-ج نوو-سس ة-ق-ط-ن-م
.هلاقتعا
نم اقلق ناك › نإا نايب ‘ ةفئاطلا تلاقو
تانايبلا ىلع لوسص◊ا ةمو-ك◊ا بلا-ط-م
اقلطم لواحي ⁄ هنكل ءاسضعأÓل ةيسصخسشلا
.ءيسش يأا ءافخإا
 ايلاطيإا

ÚباشصŸا نيرجاهŸا ىلع رجح
رحبلا ‘ انوروكب

” هنأا ةيلاطيإ’ا ةي-ل-خاد-لا ةرازو تن-ل-عأا
نيرجاهملل يحسصلا رجحلل ةنيفسس ديد–

007 وحنل عسست-ت ة-ي-ل-ق-سص ¤إا ن-يد-فاو-لا
.رجاهم
نأا ،ةيلخادلا ةرازو ‘ ردا-سصم ن-ع ل-ق-نو
لوطسسأا ¤إا يمت-ن-ت ،ةرو-كذŸا ة-ن-ي-ف-سسلا
›اوح بعوتسست نأا نكÁو ،ةÒبكلا نفسسلا
مادختسسÓل ةلباق نوكت-سسو ،ضصخ-سش ف-لأا

،رجاهمÚ 006-007ب ةيباعيتسسا ةقاط عم
.يعامتج’ا دعابتلا Òبادتب امازتلا
نأا ،ةيلاطيإ’ا ةيلخادلا ‘ رداسصم تركذو
مايأا لÓخ ةمدخلل ةزهاج نوكتسس ةنيفسسلا

.ةيلقسص ‘ ةليلق
¤إا ةفاسضإ’اب““ هنإا اهتاذ رداسصŸا تلاقو
Òفوت ¤إا ةيلخاد-لا ةرازو ى-ع-سست-سس ،كلذ
ةعطاقم ¤إا اهلاسسرإا متيل ة-ي-نا-ث ة-ن-ي-ف-سس
.دÓبلا يبونج ،““ايرب’اك
فلأا5.2و ةافو002 نم Ìكأا لجسست ناريإا

ةعاسس42 لÓخ انوروكب ةباسصإا
ةي-نار-يإ’ا ة-ي-ح-سصلا تا-ط-ل-سسلا تن-ل-عأا
5.2و ةافو002 نم Ìكأا ليجسست نع تبسسلا
ا-نورو-ك ضسوÒف-ب ةد-يد-ج ة-با--سصإا ف--لأا
.ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا لÓخ دجتسسŸا
ةرازو مسساب ةيمسسر-لا ة-ثد-ح-تŸا تد-كأاو
،ةيناريإ’ا يبطلا ميلعتلاو جÓعلاو ةحسصلا
يذلا ضسوÒفلاب ةديدج ةباسصإا8452 دسصر
42 رخآا لÓخ ““91-ديفوك““ ضضرم ببسسي
.ضسمأا ةباسصإا4762 لباقم ،ةعاسس
تا-با-سصإ’ا دد-ع ›ا-م-جإا كلذ-ب ع-ف-تراو
‘ اهدسصر ” يت-لا ي-جا-ت-لا ضسوÒف-لا-ب
ةافو ةلاح28961 اهنم257603 ¤إا ناريإا
.ءافسش ةلاح038562و

دشض حاقل ريوطت نم يهتنت  ايشسور
Êاكشسلا ميعطتلاب  أادبتو انوروك

ليئاخي-م ي-سسور-لا ة-ح-سصلا ر-يزو ن-ل-عأا
‘ ةيريرسسلا براجتلا ءاهتنا نع وكسشاروم
ضسوÒف د-سض حا-ق--ل--ل ›ا--ما--غ ز--كر--م
.91-ديفوك
ةيريرسسلا تارابتخ’ا زا‚إا ”““ :هنأا لاقو

،يجاتلا ضسوÒفلا ىودع دسض حاق-ل ى-ل-ع
ثوحبل ينطولا ›اماغ زكرم اهروط يتلا
دادعإا يرجيو .ةقيقدلا ءايحأ’او ةئبوأ’ا
حا-ق-ل-لا ل-ي-ج-سست-ل ة-يرور-سضلا ق-ئا-ثو-لا
دعب حاقللا اذه مادختسسا متيسس و .““ايمسسر
عاطقلا ‘ Úلماعلا مي-ع-ط-ت-ل ،ه-ل-ي-ج-سست
.لوأ’ا ماقŸا ‘ ضسرادŸا ‘و يبطلا
‘  حاقلل يراجتلا جاتنإ’ا ةيلمع  أادبتسسو
 .لبقŸا ربوتكأا

ت’اكو ^

  ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ةسضراعم ةعامج ميعز لاقتعا نع نلعت ناريإا
ذختت يتلا ،ةسضراعŸا ““ردنت““ ةعامج ميعز لاقتعا نع مويلا ةيناريإ’ا تاطلسسلا تنلعأا

.اهل ارقم ةدحتŸا تاي’ولا نم
ديسشمج امهيعز تمهتاو ،““ة-ي-با-هرإ’ا““ ـب ة-عا-م÷ا ة-ي-نار-يإ’ا ن-مأ’ا ةرازو تف-سصوو
باتكلل ›ودلا ضضرعŸاو زاÒسشب ““دسس““ ‘ تاÒجفت““ ذيفنتل طي-ط-خ-ت-لا-ب د-ه-مرا-سش
.““ينيمÿا مام’ا دقرمو

ت’اكو ^
 ايبيل

ÚبعÓلا نم Òبك ددع دوجو :ةدحتŸا ·أ’ا
ةيميلقإا برحب ددهي ايبيل ‘ Úيجراÿا

عازنلا لو– رطخ نم ،زمايليو Êافيتسس ،ةبانإ’اب ايبيل ¤إا ةي‡أ’ا ةثوعبŸا ترذح ^
هÒسصم عوقو نم افوخ دادزي يبيللا بعسشلا نأا ةدكؤوم ،ةيميلقإا برح ¤إا دÓبلا هذه ‘
.Úيجراخ Úبع’ يديأا ‘

ءاوسس دح ىلع نويبيللا““ :تبسسلا  ندنل ¤إا اهترايز لÓخ اهحيرسصت زمايليو نع لقنو
مهنكل ،مÓسسلا ¤إا نوعلطتيو بر◊ا نم نوبعتم مهو ،فوÿاو كاهنإ’اب نورعسشي
.““مهيديأا ‘ قبي ⁄ كلذ ريرقت نأا نم نوسشخي
قÓطإاو لاتقلا فقو ¤إا ىعسسي يبيللا بعسشلا نأا ىلع ةيكيرمأ’ا ةيسسامولبدلا تددسشو
.دÓبلا Òمدت وه كلذ نع ديحولا ليدبلا نأا نم ةرذfi ،ةلماسش ةيسسايسس ةيوسست
،ةسصاÿا مهتادنجأا مهيدل نيذلا Úيجراÿا ÚبعÓلا نم Òبك ددع دوجو عم““ :تعباتو
Úب ةكرعم لثÁ نآ’ا يرجي ام ..اعفترم يميلقإا عازن ع’دناو ريدقتلا ءوسس رطخ دعي

.““مهتدايسس نويبيللا اهيف دقفي ةيلهأا برح وه ام ردقب Úيجراخ موسصخ
اŸاط ايبيل ‘ ةيلهأ’ا بر◊ا ءاهنإا ةياغل-ل بع-سصلا ن-م ه-نأا ى-ل-ع ة-ثو-ع-بŸا تدد-سشو
دوه÷ا لذب مدع ¤إا ةÒسشم ،ةيجراخ ىوق Úب ““ةلاكولاب برح““ دÓبلا ‘ لسصاوتت
ضصوسصÿا هجو ىلع لمسشي اÃ ،ايبيل ¤إا ةقزترŸاو ةحلسسأ’ا بيرهت عنŸ ةيفاكلا

.ةÒسسمو ةيبرح تارئاط
ةعوزنم ةقطنم ءاسشنإاو ةديدج ةنده Úمأات ىلع بأادب لم-ع-ت ا-ه-نأا ز-ما-ي-ل-يو تد-كأاو
““يبيللا ينطولا ضشي÷ا»و قافولا ةموكح تاوق Úب لسصفلا عم ،دÓبلا طسسو حÓسسلا
ÚلتاقŸا عيمج جارخإا ¤إا ةفاسضإ’اب ،ترسس ةنيدم ط-يÎ ‘ fiف-ح ة-ف-ي-ل-خ ةدا-ي-ق-ب
.ربوتكأا ‘ اهبسصنم اهترداغم لبق هيلع قفتم ينمز لودج بجوÃ بناجأ’ا

نايدراغ  ^

 داششت
Úيندم01 ةايحب يدوي مارح وكوبل موجه

مارح وكوب يحلسسŸ موجه ‘ لقأ’ا ىلع ضصاخسشأا01 لتقÃ ةينمأا رداسصم تدافأا  ^
.ةعم÷ا ضسمأا لوأا داسشت يبرغ ةÒحبلا ميلقإاب ةيرق ىلع
ةيرق ىلع موجه ‘ نيرخآا7 اوفطخو لقأ’ا ىلع Úيندم01  مارح وكوب يحلسسم  لتقو
.ناتأارما مهنيب نم ،انانيت
اهروسضح عّسسوت ،9002 ماع ايÒجين قرسش لامسش ‘ مارح وكوب ةعامج ترهظ امدعبو
ديدعلا اهيف رسشتنت هايŸا نم ةعسساسش ةحاسسم يهو ،داسشت ةÒحب ضضوح لمسشيل ايجيردت

.داسشتو نوÒماكلاو ايÒجينو رجينلا عم دود◊ا ىلع ةعقاولا رز÷ا نم
فاو ^

ةنيفشس قرغ ثداح ‘ ةيكÒمأ’ا ةيرحبلا ةاششم نم8 نادقف
تاوقلاب اراحبو ةيرحبلا ةاسشم دارفأا نم7 نإا ةيكÒمأ’ا ةيرحبلا ةاسشم تاوق ولوؤوسسم لاق ^

اينروفيلاك بونج ةلابق ةيموجه ةيئامرب ةنيفسس قرغ نم دحاو موي دعب ،ةعم÷ا   اودقف ةيرحبلا
.بيردت لÓخ
دونج ةينامث دحأا لاسشتنا ” هنإا اينروفيلاك بونج ‘ نوتلدنب بماك ةدعاق ‘ نولوؤوسسم ركذو

نأا احسضوم ،ىفسشتسسŸا ¤إا هلقن دعب هتافو تنلعأا نكل ،دنÓيآا ي-ت-ن-م-ي-ل-ك نا-سس ل-حا-سس ى-ل-ع
.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ’از ام نيرخآا نْييركسسع
اميف ،ةيلآ’ا قرغ ىلع ةعاسس42 نم Ìكأا دعب ’وه‹ دحاو راحبو دونجÒ 7سصم لاز امو
.نامÎسسوأا فيزوج لاÔ÷ا حرسص امك نفسسو تارئاط ةكراسشÃ مهنع ثحبلا تايلمع لسصاوتت
بونجب وغييد ناسس بر-غ م-ل-ك001 وحن دعب ىلع يتنمي-ل-ك نا-سس ةر-يز-ج بر-ق ثدا◊ا ع-قوو
 ةيئامرب موجه تابكرم Ïم ىلع ةريز÷ا ‘ زنيراملل51ـلا ةدحولل تاروانم رثإا اينروفيلاك
ةيلآ’ا نم جورÿا نم اونك“ نيذلا -ةا‚ تاÎسس نودتري- ÚحلسسŸا دون÷ا ددع فرعي ⁄و
.اهلخاد اوقلع نيذلا وأا انط62 نزت يتلا

ت’اكو ^

لتقل ؤوطاوتلاب يمظاكلا مهتي يقارعلا هللا بزح
ضسدنهŸاو Êاميلشس

قليف دئاق لايتغا ليهسستب يمظاكلا ىفطسصم ءارزولا ضسيئر يقارعلا هللا بزح بئاتك تمهتا ^
ةراغ ‘ ضسدنهŸا يدهم وبأا يقارعلا يبعسشلا دسش◊اب يدايقلاو Êاميلسس مسساق Êاريإ’ا ضسدقلا

.ةيكÒمأا ةيوج
‘ امهيقفارم نم اددعو ضسدنهŸاو Êاميلسس ةدحتŸا تاي’ولا تلاتغا يسضاŸا   يفناج3 ‘و

.ةÒسسم ةرئاط ةمدختسسم دادغب راطم نم برقلاب ةيوج ةراغ
يمظاكلا نإا Îيوت ىلع هرسشن نايب ‘ يركسسعلا يلع وبأا هللا بزح ‘ ينمأ’ا لوؤوسسŸا لاقو

Êاميلسس لتق ليهسستب ماق ةي-قار-ع-لا ة-ما-ع-لا تار-باıا ضسي-ئر بسصن-م ل-غ-سشي نا-ك ا-مد-ن-ع
رأاثلا ذخأاب ’إا اديع ينمزلا عطقŸا اذه ‘ انديع نوكي نل““ يركسسعلا فاسضأاو .ضسدنهŸاو
.““مهيلتاق نم -مئاقلا ةنيدم ءادهسشو ضسدنهŸاو Êاميلسسب انومسضمو امجح قيلي يذلا-
ليهسستب تمهاسس يتلا بترلا ىندأا ¤إا رداغلا يمظاك نم ءادتبا ÚيلÙا ÚكراسشŸا نإا““ لاقو

.““نمزلا لاطو نمثلا ناك امهم باقعلا نم اوتلفي نل ةيخيراتلا مئار÷ا هذه
ةيقارعلا ةماعلا تارباıا زاه÷ اسسيئر ناك Úح يمظاكلا ¤إا اماهتا يركسسعلا هجو نأا قبسسو
.ضسدنهŸاو Êاميلسس لايتغا ةيلمع ليهسستب
ىلع برح نÓعإا ةباثÃ ءارزولا ضسل‹ ةسسائرل يمظاكلا حيسشرت نأا هنيح ‘ يركسسعلا Èتعاو
.دÓبلا نمأا نم ىقبت ام قرحيسس هنأاو ،بعسشلا
،يمظاكلل يركسسعلا تاماهتا هيف ىفن انايب   يسضاŸا  ضسرام3 ‘ ردسصا تارباıا زاهج ناكو
ةزهجأ’ا ةعمسس يذؤوتو ،يمظاكلل ءيسستو ،يلهأ’ا ملسسلل احيرسص اديدهت لث“و ةلطاب اهنأا اÈتعم
تسسيلو ،بعسشلاو نطولا ةمدخ ‘ روحمتت زاه÷ا ماهم نأا ¤إا هنيح ‘ نايبلا راسشأاو .ةينمأ’ا

.ةيسسايسسلا تاجازملل ةعسضاخ
ت’اكو ^

 نميلا
  ضضايرلا قافتا ضضفري يروثلا كار◊ا

ر-ير--ح--ت--ل يرو--ث--لا كار◊ا ضضفر ^
ضضايرلا قافتا نميلا بونج لÓ-ق-ت-سساو
ددŒ ع-م يزاو-ت-لا-ب ،هذ-ي-ف-ن--ت ة--ي--لآاو
›ا-ق-ت-ن’ا ضسلÛا Úب تا-كا-ب--ت--سش’ا
فسشكلاو ،ةيعرسشلا ةموك◊او ي-بو-ن÷ا

نم ضضايرلا فقو-م ر-ه-ظ-ت ق-ئا-ثو ن-ع
.بون÷ا لاسصفنا ةيسضق
قيرفو ةطا-سسو-لا ة-ن÷ ‘ رد-سصم د-كأاو
نأا ،نميلا ‘ رانلا قÓطإا فقو ةبقارم
ةينميلا ةموك◊ا تاوق Úب تاكابتسش’ا
موعدŸا ›اقت-ن’ا ضسلÛا ي-ح-ل-سسمو
لا-ت-ق-لا ق-طا-ن-م ‘ تددŒ ا-ي-تارا--مإا

Ãبأا ةظفاحÚ بلا بونجÓد.
نإا   ةيلبقلا ةطاسسولا ةن÷ ضسيئر لاقو
ةطسسوتŸا ةحلسسأ’اب ترج تاكابتسش’ا
.ةيخوراسصلاو فئاذقلاو
لتق ،نميلا بو-ن-ج ند-ع ة-ظ-فاfi ‘و
›اقتن’ا ضسلÛا تاوق ن-م نا-ح-ل-سسم

4 بيسصأاو ا-ي-تارا-مإا مو-عدŸا ي-بو-ن÷ا
د-ئا-ق لز-ن-م ة-م-هاد-م ءا-ن--ثأا نور--خآا

ةيلاوŸا ةق-لا-م-ع-لا ة-يو-لأا ‘ ير-ك-سسع
.ةيعرسشلا ةموكحلل
ةيدوعسسلا نÓعإا نم مايأا دعب كلذ يتأاي
ةموك◊ا Úب ضضايرلا قافتا ذيفنتل ةيلآا
موعدŸا ›اقتن’ا ضسلÛاو ة-ي-عر-سشلا
.ايتارامإا
،ةيناديŸا تاروطتلا هذه عم يزاوتلابو
يروثلا كارح-ل-ل ى-ل-عأ’ا ضسلÛا ا-عد
¤إا نميلا بون-ج لÓ-ق-ت-سساو ر-ير-ح-ت-ل
ةراسشإا ‘ ،تاءÓمإ’اب اهفسصو ام ضضفر
Úب ةيذيفنتلا هتيلآاو ضضايرلا قافتا ¤إا
.›اقتن’ا ضسلÛاو ةيعرسشلا ةموك◊ا
يدو-ع-سسلا ف-لا-ح-ت-لا ضسلÛا م-ه--تاو
تاد-ن-جأا ضضر-ف ة-لوا-حÃ ي--تارا--مإ’ا
.ةيبون÷ا ةيسضقلا عورسشم عم ضضقانتت
ةيسضقل ةيدوعسسلا ة-يؤور ف-سشك-ت ق-ئا-ثوو

بون÷ا لاسصفنا
نأا ق-ئا-ثو تر-ه-ظأا ،ىر-خأا ة--ه--ج ن--م
نميلا بونج لسصف عم لماعتت ضضايرلا
ة-ي-سضق ل◊ حور-ط-م ي-سسا-سسأا را-ي-خ-ك
نأا ق--ئا--ثو--لا تف--سشك ا--م--ك ،بو--ن÷ا
ةيلاردفلا رايخ دع-ب-ت-سست ⁄ ة-يدو-ع-سسلا
بونج ةلكسشم ة÷اعم ‘ لم-تfi ل-ح-ك
.نميلا

ملعت ضضايرلا نأا قئاثو-لا كل-ت ح-سضو-تو
،نميلا بونج ‘ ثدحي ام ليسصافت لكب
ت’واfi ضضا-ه-جإا ى-ل-ع تل-م-ع ا--م--ك
اهثودح لبق نميلا يرطسش Úب ةدحولا

.0991 ماع
تفقو ةيدوعسسلا نإاف ،قئا-ثو-لا بسسح-بو

Úيلاسصفن’ا معدتل ن-م-ي-لا ةد-حو د-سض
ماع برح ‘ ايمÓعإاو ايركسسعو ايلام
4991.

ت’اكو ^



ذنم قلقو فوخ ةلاح نوريثكلا سشيعي ^
رهسش رئازجلا يف انوروك سسوريف روهظ
را-ب-خأ’ا ط-سسوو ،مر-سصن-م-لا ير-ف-ي--ف
سصوسصخب ايموي اهنوقلتي يتلا ةنزحملا
ببسسب تايفولاو تابا-سصإ’ا دد-ع ةدا-يز
تÓحم ىلا مهنم ريثكلا أاجل ، سسوريفلا
تاطلخ وأا باسشعأا نع اث-ح-ب ةرا-ط-ع-لا
مهلاح ناسسلو سضرملا رسش مهيفكت اهلعل
.““سشرسضت ام سشتعفنام اذإا““ لوقي
ل-يد-ب-لا بط-لا ى--ل--ع لا--ب--قإ’ا دادزا
ذنم ةيبطلا باسشعأ’ا ةراجت ترهدزاو
رئازجلا يف انوروك سسوريف روهظ ةيادب
ةيبطلا ةيودأ’ا سضعب ةردنل يرفيف رهسش
يدافتو ةعانملا عفرل اه-ب ح-سصن-ي ي-ت-لا
و ““سس““ نيماتيف-لا رار-غ ى-ل-ع ىود-ع-لا
لابقإ’ا ةجيتن ،تايلديسصلا يف  ،““كنزلا
ةمد-ق-م ي-ف ي-تأا-تو ،ا-ه-ي-ل-ع ر-ي-ب-ك-لا
عانعنلا و رتعزلا ةبو-ل-ط-م-لا با-سشعأ’ا
حيسشلاو جزاطلا ليبجنزلاو سسوتيلاكلاو
ىلا ةفاسضإ’اب لفنرقلاو سسوسسلا قرعو
تلمعتسسا باسشعأا يهو موثلاو نوميللا

دسصو يعانملا زاهجلا ةيوقتل مدقلا ذنم
ت’زنو ماكزلل ةب-ب-سسم-لا تا-سسور-ي-ف-لا
.دربلا

ءارو يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم
ةرهاظلا ديازت

م-ت-ي ا-م بب-سسب لا-ب-ق’ا اذ-ه ن--م دازو
عقاوم تا-ح-ف-سص ر-ب-ع ا-ي-مو-ي ه-لواد-ت
ولوانت سصاخسشأ’ يعامتج’ا ل-سصاو-ت-لا

نم تداز ةيبسشع تا-بور-سشمو تا-ط-ل-خ
ةلحرم يطخت نم مهتنكمو م-ه-ت-عا-ن-م
نوميل-لا بور-سشم ا-ه-ن-ي-ب ن-م ر-ط-خ-لا
تيزو يرب-لا ر-ت-عز-لاو ر-ح-لا ل-سسع-لاو
.موثلاو نوتيزلا
د--حأا هر--سشن ا--م كلذ ة--ل---ث---مأا ن---مو
يذلا ““ انوروك سسوريف نم نيفاعتملا““

يتجوزو انأا يئافسشو يتحار تدجو :لاق
لÓ-خ ن-م ط-ق-ف ما-يأا5 يف ل-ما-ح-لا
تناك ليلاحتلا عيمجو ““لفنرقلا برسش““

.ةيبلسس
راسشتنا ذ-ن-م ه-نأا با-سشعأا و-ع-ئا-ب د-كأاو
فلتخم نم نئابزلا دفاوت داز ةحئاجلا
ءانتقا سضرغ-ب ة-ي-عا-م-ت-جإ’ا ح-ئار-سشلا
لفنرقلا و حيسشلا و جزاطلا ل-ي-ب-ج-نز-لا
و مكر-ك-لا و سسو-سسلا قر-عو عا-ن-ع-ن-لاو
دادزا بلطلا نأا امك نارطقلا و نابللا
ةيرطعلا تويزلا ىلع ظو-ح-ل-م ل-ك-سشب
.عانعنلا و لفنرقلل
ىلع بلطلا نأا ،رسضخ و-ع-ئا-ب د-كأا ا-م-ك
سسوريف راسشتنا ذن-م نو-م-ي-ل-لا و مو-ث-لا
ىلا راعسسأ’ا هعم تعفتراو عفترا انوروك
غلكلل جد007 موثلا رعسس غلب ذإا فعسضلا
جد005 ىلإا نوميللا رعسس  لسصو امنيبو
تاجتنملا ن-م ا-ه-نو-ك د-حاو-لا غ-ل-ك-ل-ل
و ةعانملا ةيوقتل ةلا-ع-ف-لا ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
.تاسسوريفلا نم ةياقولا

يوذ ىلع رطخ ةيبطلا باششعلا
ةيشساشس◊او ةنمزŸا سضارمألا
،باسشعأ’ا ىلع نينطاوملا لابقا مامأاو
سصتخملا يدمحم داؤوف رو-ت-كد-لا رذ-ح
يف طارفإ’ا نم  ،ةيدعملا سضارمأ’ا يف
اسصوسصخ ةيبط-لا با-سشعأ’ا ماد-خ-ت-سسا
،ةنمزم سضارمأا نم نوناعي نيذلا كئلوا

بيكرت ىلع يوتحي اهسضعب نأا احسضوم
.مدلا طغسض عافتراو ةيسساسسحلا ببسسي
نأا ددسصلا اذه يف يئاسصخأ’ا تاذ دكأاو

نأا اهنأاسش نم ةيعيب-ط-لا با-سشعأ’ا هذ-ه
وأا دربلا ت’زن-ب ة-با-سصإ’ا ن-م ف-ف-خ-ت
اهنكل و  ،ةيداعلا ةيمسسوملا ازنولفنأ’ا

سسوريفب ةباسصإ’ا ةلاح يف ةحلاسص ريغ
ريخأ’ا اذ-ه نأا ى-ل-ع ادد-سشم  ،ا-نورو-ك
نم ةيبطلا ةياعرلاو ةعبات-م-لا بل-ط-ت-ي

سضار--مأ’ا ي--ف ن--ي--ي--ئا--سصخأا فر--ط
.ةيدعملا
ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م ه-لواد-ت-ت ا-م لو-حو
تافسصو ةيلاعف سصوسصخب يعا-م-ت-جإ’ا
نم ةياقولل ةيعي-ب-ط-لا با-سشعأ’ا سضع-ب

يئاسصخأ’ا تاذ راسشأا  ،91-ديفوك ىودع
نأا ىل-ع ي-ب-ط ل-ي-لد يأا د-جو-ي ’ ه-نأا““
ىود-ع ن-م ي-م-ح-ت ة-ي-ع-ي-ب-ط با-سشعأا

مازت-لإ’ا نأا اد-كؤو-م ،““ا-نورو-ك سسور-ي-ف
ةعنقأا ءادترا و يلزنملا رجحلا ريبادتب
و يدسسجلا د-عا-ب-ت-لا مار-ت-حا و ة-ي-قاو
عجنأا نم دع-ت  ،ةر-م-ت-سسم-لا ة-فا-ظ-ن-لا
اذ-ه-ب ة-با-سصإ’ا ن-م ة-يا-قو-ل-ل قر-ط--لا
.يجاتلا سسوريفلا
لاح يف يرور-سض تا-سصو-ح-ف-لا ءار-جإا
كسشلا

سضارمأا يف يئاسصخأ’ا راسشأا ،هتهج نم
نأا  ،سصيرخوب هط  ،يم-سضه-لا زا-ه-ج-لا
نكمي ’ ةيجاتلا تاسسوريفلا نم ديدعلا““
باسشعأ’ا لامعت-سسا-ب ا-ه-ي-ل-ع ءا-سضق-لا
انوروك سسوريف نأا ا-ف-ي-سضم ،““ة-ي-ب-ط-لا
ايÓخ-لا بي-سصي نأا ن-ك-م-ي د-ج-ت-سسم-لا
ءاعمأ’ا يف ةجسضانلا ةيرسشبلا ةيو-ع-م-لا
سصغملا  ،هبسسح  ،ببسسي دق ام ،ةقيقدلا
ناد-ق-ف ا-سضيأاو لا-ه-سسإ’ا وأا يو-ع--م--لا
ةباسصإ’ا سضارعأا نيب نم هذهو ،ةيهسشلا
.دجتسسملا انوروك سسوريفب
ىلإا نينطاوملا يئاسصخأ’ا تاذ حسصنيو

لوان-ت و لا-م-ع-ت-سسا ي-ف طار-فإ’ا مد-ع
ن-م ة-سصل-خ-ت-سسم-لا تا-ط-ل-خ-لا سضع-ب
ى-لا ه-جو-ت-لا-ب و ة-ي-ب--ط--لا با--سشعأ’ا
ةباسصإ’اب كسشلا ةلاح يف ى-ف-سشت-سسم-لا
ليلاحتلا و تاسصوحفلا ءارجإ’ ىودعلاب
.ةمزÓلا
روهظ ذنمو هنأا قا-ي-سسلا اذ-ه ي-ف د-كأاو
ت’ا-ح-لا د-يد-ع تل-ج-سس ة-ح-ئا--ج--لا
نيباسصملا عانتما ببسسب ة-ي-سصع-ت-سسم-لا
لزنملاب مهئاقبو تايفسشتسسملل هجو-ت-لا
ةيبطلا باسشعأ’ا لام-ع-ت-سس’ ه-جو-ت-لاو
.سسوريفلا ةحفاكم سضرغب

فعشضُت ةيبششعلا تاطلÿا سضعب
اهتدايز لدب ةعانŸا

يف ةريبخلا ترذح ، لوسصوم قايسس يف
ت’واحم نم  ،يفاك ةسسيفن  ،ةيذغتلا
انوروك سسوريف نم ةيامحلل قرط داجيإا
را-ثآ’ا-ب ما-م-ت-ه’ا نود  ،د-ج-ت--سسم--لا
سضع--ب--ل ة--ي--ب--ل--سسلا ة--ي--ب--نا---ج---لا
لامعتسس’ا نأا تلاق و .تاسصلخ-ت-سسم-لا
دق““ ةيبطلا باسشعأ’ا سضعبل يئاوسشعلا

فعسضيو مسسجلا يف اريبك Óلخ ببسسي
ة-سضر-ع ح-ب-سصي ي-لا-ت-لا-بو ،ه-ت-عا-ن--م
.““ ةفلتخملا تاسسوريفلل
ةروتكدلا يسصوت ةعانملا زاهج زيزعتلو
نم فايلأ’اب ينغ ءاذغ لوا-ن-ت-ب ي-فا-ك

مسسجلا نأا ةفيسضم ،هكاوف و تاورسضخ
كنز-لا ن-م فا--ك رد--ق ى--لإا جا--ت--ح--ي
ل-جأا ن-م د-يد-ح-لا و ““ج““ ن-ي-ما-ت-ي--فو
نأاو ديج ةعانم ما-ظ-ن ى-ل-ع ظا-ف-ح-لا
زاهج ةيوقت نمسضت ةد-ي-ج-لا ة-يذ-غ-ت-لا
ىودعلا عاونأا ةفاك ةمواقم-ل ة-عا-ن-م-لا
.ةيسسوريفلا

flةروطخ نم نورذحي نوشصت
يتاذلا بيبطتلا

ن-ع ن-ي-سصت-خ--م--لا ن--م دد--ع بر--عأا
نم ديدع-لا ءو-ج-ل ءار-ج ““م-ه-فوا-خ-م““
يه و يتاذلا بيبطتلا ىلإا نينطاوملا
نم ديدع-لا ل-م-ح-ت ي-ت-لا ة-سسرا-م-م-لا
يف ببسستت نأا اهنكمي يت-لا ر-طا-خ-م-لا
ىدل ةريطخ تا-ف-عا-سضم و تاد-ي-ق-ع-ت
. ىسضرملا سضعب
روسسيفور-ب-لا ح-سضوأا ،دد-سصلا اذ-ه ي-ف
يوهجلا سسلجملا سسيئر نا-ن-ج د-ي-سشر
سسيئر و ةنيط-ن-سسق-ب ءا-ب-طأ’ا ة-با-ق-ن-ل

ز-كر-م-لا-ب ن-ي-قور-ح-م--لا ة--ح--ل--سصم
نأاب ،سسيداب نبا يعماجلا يئافسشتسس’ا
يسساسسأا لكسشب سسكعي يتاذلا بيبطتلا ““
يتلا ناكسسلا ن-م ة-ن-ي-ع-م ة-ئ-ف ة-فا-ق-ث
نم عو-ن-لا اذ-ه ى-لإا ءو-ج-ل-لا تدا-ت-عا
تا--قÓ--ع--لا اذ--ك و تا--سسرا--م---م---لا
و طÓتخ’ا ىلع ةينبملا ةي-عا-م-ت-ج’ا
ثيح ،ئطاخ ينيد روسصت ا-ه-يد-ل ي-ت-لا
رد-ق-لاو ءا-سضق-لا-ب نا-م-يإ’ا ط-ل-ت-خ-ي
نكمي ’ يتلا ةئطاخ-لا تاد-ق-ت-ع-م-لا-ب
ةيبرتلا نم ديزم قيرط نع ’إا اهرييغت
““.رسضحتلاو
اذه ي-ف نا-ن-ج رو-سسي-فور-ب-لا ط-ل-سسو
ري-ي-سست ة-بو-ع-سص ى-ل-ع ءو-سضلا را-طإ’ا

و بعت لظ يف عون-لا اذ-ه ن-م ة-ح-ئا-ج
ظحول قاهرإا) ةيبط-لا م-ق-طأ’ا قا-هرإا

رود-لا ““ ى-ل-ع ا-ح-ل-م ،(م-لا-ع-لا ر--ب--ع
دوهجلل معدك نين-طاو-م-ل-ل ي-سسا-سسأ’ا
يمدختسسم عيمج فرط نم ةلوذ-ب-م-لا

““.ةحسصلا عاطق
مهفت مدع““ ل ،ىرخأا ةهج نم فسسأاتو

نولمهي نيذلا ناك-سسلا ن-م ر-ي-ب-ك ءز-ج
مارتحا ناي-حأ’ا سضع-ب ي-ف نو-سضفر-يو
ةعنقأ’ا ءادترا-ك ة-ي-ئا-قو-لا ر-ي-باد-ت-لا
لسسغ و يدسسج-لا د-عا-ب-ت-لاو ة-ي-قاو-لا
رحن نع عانتم’ا نوسضفري امك ،يديأ’ا
مغرلاب ىحسضأ’ا ديع لÓخ ة-ي-ح-سضأ’ا

تسصوأا يتلا ةيملعلا تائ-ي-ه-لا يأار ن-م

يسشفت رطخ عفادب كلذ نع عانتم’اب
““.انوروك سسوريفل ربكأا

اطاfi لازيل سسوÒفلا
سضومغلاب

،سشÓيغوز لام-ج ر-ب-ت-عا ،ه-ت-ه-ج ن-م
بطلا و ة-ئ-بوأ’ا م-ل-ع ي-ف رو-سسي-فور-ب
يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملاب يئاقولا
ءابنأ’ا ةلاكول حيرسصت يفو ،ةنيطنسسقب
مت دق ناك نإا و ىتح““ هنأاب ،ةيرئازجلا
اذه ةفرعم ي-ف ر-ي-ب-ك مد-ق-ت ل-ي-ج-سست
نأا ’إا ،هتيجولويب ام-ي-سس’ ،سسور-ي-ف-لا

،““هنأاسشب ارطي-سسم لاز-ي ا-م سضو-م-غ-لا
د-يد-ع لÓ--خ ن--م ه--نأا--ب ا--ح--سضو--م
سضعب لوحت““ نإاف ةريخأ’ا تاي-ط-ع-م-لا
نم رفسشملا ءزجلاب ق-ل-ع-ت-ي ت’Ó-سسلا
قارتخاب هل حمسسي يذلا تانيتوربلا ةينب
نم ديزملا جات-نإا ي-لا-ت-لا-ب و ة-ي-ل-خ-لا
ايÓخ-لا ر-ي-مد-تو ي-سسور-ي-ف-لا ءبع-لا
““.عرسسأا لكسشب
روسسيفوربلا ثدحت ، ددسصلا سسفن يف
مهف و ةفرعم ةبو-ع-سص ““ن-ع سشÓ-ي-غوز
ىلع كاذ وأا لوحت-لا اذ-ه تا-سسا-ك-ع-نا

ةلحرم لوخد وأا ةافولا) سسوريفلا ةدسش
ريبك لكسشب ق-ل-ع-ت-ت ا-ه-نو-ك (سشا-ع-نإ’ا
سضيرملا نسس رارغ ىلع ةنيعم لماوعب
يناعي نوكي دق يتلا ىرخأ’ا سضارمأ’او
يثارولا لماعلا ىلإا ة-فا-سضإ’ا-ب ،ا-ه-ن-م
عم““ فاسضأاو. ةلوهجم ىر-خأا ل-ماو-عو
ءابولا ي-سشف-ت ر-سسف-ي ’ اذ-ه نإا-ف كلذ
يف ةيريذحتلا هتارا-سشإا ل-ث-م-ت-ت يذ-لا

تاعومجملا) ىودعلا لاقت-نا ل-سسÓ-سس

و (ا-هر-ي-غ و سصا-خ-سشأ’ا تا-ع-م-ج--تو
و يديأ’ا قيرط نع سسوري-ف-لا لا-ق-ت-نا
ىلع ءاوهلا قيرط نع هلاقتنا ديكأات اذك
.““سصوسصخلا هجو
ى-ل-ع سشÓ-ي-غوز رو-سسي-فور-ب-لا د--كأاو

اذه يدافت نكمي ’““ هنأا كاردإا ةرورسض
نيعتي لب ،انم دحاو يأا فرط نم ءابولا

ريغ ةينمز ةرتفل هعم سشياعت-لا ا-ن-ي-ل-ع
بي-ب-ط-لا تاذ-ل ادا-ن-ت-سساو ““.ةدد-ح--م
ةي-سسا-سسأ’ا ر-ي-باد-ت-لا نإا-ف سصت-خ-م-لا
لا-ق-ت-نا ة-ل-سسل-سس ر-سسك ى-لإا ة-ي-مار--لا
و لزانملا لخاد هرا-سشت-نا و سسور-ي-ف-لا
هجو ىلع ين-ه-م-لا ط-سسو-لا و ءا-ي-حأ’ا
ر-ي-باد--ت--لا ي--ه ل--ظ--ت سصو--سصخ--لا
عيمج فرط نم ةدمتعملا ة-يزار-ت-ح’ا
عانقلا ءادترا ةيرابجإاك م-لا-ع-لا ناد-ل-ب
لسسغ و يعامتج’ا دعاب-ت-لا و ي-قاو-لا
.يديأ’ا
ةلمتحم-لا ت’و-ح-ت-لا““ Ó-ئا-ق ح-سضوأاو
تاحاقللا ةيلاعف ددهت د-ق سسور-ي-ف-ل-ل
امم ،Óبقتسسم ا-ه-جا-ت-نإا م-ت-ي-سس ي-ت-لا
لجأا نم ةيئاقو دو-ه-ج لذ-ب ي-عد-ت-سسي

ردق ةحئاجلا هذ-ه را-سشت-نا ةر-سصا-ح-م
دو-ه-ج-لا هذ-ه م-ها-سست-سسو ““.نا-ك-مإ’ا
ةجلاعملا م-قاو-ط-لا ة-حارإا ي-ف كلذ-ك
دادعأ’ا ءار-ج ة-ب-ع-ت-م-لا و ة-ك-ه-ن-م-لا
ام وه و ىود-ع-لا ت’ا-ح-ل ةد-ياز-ت-م-لا
،سشÓيغوز روسسيفوربلا بسسح ،مجرتي
عفترملا لدعملا نم رربملا مهقلق ““ ـب
لظ ي-ف تا-ي-فو-لاو ة-با-سصإ’ا ت’ا-ح-ل

بناج ىلإا ،مه-ب ي-سسف-ن ل-ف-ك-ت با-ي-غ
ى-لإا نا-ي-حأ’ا سضع-ب ي-ف م--ه--سضر--ع--ت
ى--سضر--م--لا فر--ط ن---م ءاد---ت---ع’ا
““.مهبراقأاو
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:نورذحي نوشصتfl ،اهيلع لابقلا ةدايز دعب

انوروك سسوÒف جÓعت ل اهنكلو ازنولفنألا ففخت ةيبطلا باسشعألا
ةيدعŸا سضارمألا ييئاسصخأا فرط نم ةياعرو ةعباتم بلطتي سسوÒفلا  ^

نم ةيحشصلا تاريذحتلا لظ ‘ انوروك سسوÒفب ةباشصإلا نم مهشسفنأا Úشص–و مهتويب ميقعت لجأا نم ةيبششعلا تاطلÿاب ةناعتشسلاو نيراطعلل ءوجللا نويرئازج راتخا
.ةعاشسلا د◊ ةحئا÷ا هذهل لاعف جÓع دوجو مدعو سسوÒفلل عيرشسلا راششتنلا

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ21ـل قفوŸا م0202توأا2 دحألا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟ةقلغŸا فرغلا لخاد انوروك سسوÒف رششتني فيك^
ةيفيك ،ةيكيرمأ’ا اتوسسينيم ةعماجب ةسسدنهلاو مولعلا ةيلك نم ةديدج ةسسارد تللح

تاكرسشلا دعاسسي نأا نكمي ام وهو ،ةقلغملا نكامأ’ا لخاد يجاتلا سسوريفلا راسشتنا
ةداعإا دنع ديفوك لاقتنا ةسصرف ليلقتل ةمزÓلا تاطايتح’ا ذاختا ىلع سسرادملاو
.اهحتف
نودب دارفأا8 اهقلطأا يتلا يوجلا ءابهلل ةقيقدلا ةيبيرجتلا تاسسايقلا مادختسسابو
ءاوهلا ربع اًيددع سسوريفلل يجراخلا قفدتلا ةجذمن نم نوثحابلا نكمت ، سضارعأا

ةيفيك اونراق مث ،تكرام ربوسسو يسسارد لسصفو دعسصم - ةيلخاد تاحاسسم ثÓث يف
يلغاسش نيب ةفلتخم تافاسسمو ةيوهتلا نم ةفلتخم تايوتسسم نيب سسوريفلا لداعت
.فرغلا
سضعب حسشرتسس ةيلخادلا تاحاسسملا يف ةديج-لا ة-يو-ه-ت-لا نأا  نو-ث-حا-ب-لا د-جو نم اً
.حطسسأ’ا ىلع رثكأا ةيسسوريف تائيزج كرتت دق اهنكل ،ءاوهلا جراخ سسوريفلا
نودب سسردم عم ةقيقد05 ةدمل ةاكاحم ءارجإا دعب ، يسساردلا لسصفلا ةئيب يفو
ءابهلا نم طقف ةئاملاب01 ةيفسصت مت هنأا نوثحابلا دجو ،رارمتسساب ثدحتي سضارعأا
ةفرغلا ءاحنأا عيمج يف ريثكب لقأا لكسشب سسوريفلل يوجلا ءابهلا رسشتنا ذإا .يوجلا

نكميو ،ةيوهت ةحتف تحت ةرسشابم - مÓكلا رثكأاب موقي يذلا - ملعملا عسضو مت امدنع
حتف ةداعإا يف دعاسست امك ، ةيسساردلا لوسصفلا ميقعت متي فيك انربخت نأا ةيؤورلا هذهل
ةسساردلل اقفو ،ةبسسانملا تاطايتح’ا عم تÓفحلا نكا-مأاو حرا-سسم-لا ل-ث-م ن-كا-مأا
  .““لاكديم ““ عقوم ىلع ةروسشنملا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

انوروك سسوÒف ءابو روطت دعب
عÈتلا ¤إا ÚنطاوŸا وعدت مدلل ةينطولا ةلاكولا

81 نيب ام مهرامعأا حوارتت نيذلا نينطاوملا عيمج مدلل ةينطولا ةلاكولا تعد ^
ىلا ةجاحب مه نيذلا ىسضرملا ةدئافل عربتلا ىلا ةديج ةحسصب نوعتمتيو ةنسس56 و
.مدلا لقن
روطت راطا يف““ يتأاي ءادنلا اذه نأا مدلل ةينطولا ةلاكولا تدكأا  ،اهل نايب يف و
لجسسن ثيح فيسصلا لسصف لÓخ اميسس’ اندلبب (91-ديفوك) انوروك سسوريف ءابو
ةداملا ىلع بلطلا عافترا و مدلا لقن لكايه ىلع نيعربتملا ددرت يف اعجارت
ىسضرم و لماوح-لا ءا-سسن-ل-ل و تا-قر-ط-لا ثداو-ح لÓ-خ ا-م-ي-سس ’  ،ة-يو-ي-ح-لا
.““ناطرسسلا
ذاقنإاب حمسسي ليبن لمعك““ يذلا مدلاب عربتلا ةيمهأاب ةلاكولا ترّكذ ، ماتخلا يف و
.““ةيرسشبلا حاورأ’ا

م.ق ^
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خرؤوŸا بصسح– اهموي جا◊ا ›اصصم باطخ ناكو  ^
fiرئاز÷ا ‘ أادبت بر◊ا ..4591هباتك ‘ يبرح دم)–

ةكر◊ا Òطأاتب تحمصس يتلا ةثÓثلا ثادحألا Èكا دحا
نم —افلا ةصضافتنا لبق ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-ن-طو-لا ة-يرو-ث-لا
.È 4591مفون
ةيقيرفا لامصش م‚ راكفأاو هباطخو جا◊ا ›اصصم يقلو

يذلا مجنلا لغوت ةيادب لكصشو ،رئاز÷ا ‘ اعصساو ىدصص
‘ ،اصسنرفب ÚبÎغŸا لا-م-ع-لا طا-صسوأا ‘ ط-صشن-ي نا-ك
.رئاز÷ا
را-صسي-لا ع-م ة-ه-جاو-م ‘ –ا-ه--ت--قو– ›ا--صصم ل--خدو
¤إا تلصصو يتلا ،ةيبعصشلا ةهب÷ا ‘ لثمتŸا ›اينولوكلا
ر“ؤوŸاو ،ةهج نم6391 ماع ةيادب اصسنرف ‘ مك◊ا
،ءاملعلا ةيعمجو Úيعويصشلا باونلا مصض يذلا يمÓصسإلا
عانقإل اقÓمع اعمŒ توأا نم Êاثلا موي اومظن نيذلا
نآلا ‘ ةرطÿاو ةليزهلا بلاطŸا ةحئÓب Úيرئاز÷ا
،اصسنرفب رئاز÷ا طبر-ب ة-حار-صص او-ب-لا-ط ثي-ح ،ه-تاذ
جا◊ا ›اصصم (هلل دم◊او) هر-صسك ا-م و-هو ،جا-مد-نلاو
.هدعب يرئاز÷ا بعصشلا بزح مث ةيقيرفا لامصش م‚و
Úبو ،ةيقيرفا لامصش م‚و جا◊ا ›اصصم Úب فÓخ ادبو
تامظنم نأا تبث نأا دعب ،ي-صسنر-ف-لا ي-عو-ي-صشلا بز◊ا
مÎ– ⁄و ،›اينولوكلا راصسيلا نم تناك يصسنرفلا راصسيلا

بازحألا ىلع تصضرف ي-ت-لا ،ة-ث-لا-ث-لا ة-ي‡ألا طور-صش
تاكر◊ا دعاصست نأا ةرمع-ت-صسŸا لود-لا ‘ ة-ي-عو-ي-صشلا
ناكو ،ررحتلا لجا نم تارمعتصسŸاو بوعصشلاو ةينطولا
،يصسنرفلا يعويصشلا بز◊ا نم ابيرق ،هتيادب ‘ مجنلا
فير-لا ‘ ي-با-طÿا Ëر-ك-لا د-ب-ع ةرو-ث د-نا-صس يذ-لا
اهفرع يتلا تاقياصضŸا دعب مجنلا لقتصسا مث ،يبرغŸا

بوعصشلا ر“ؤوم ‘ اهقلطأا يتلا جا◊ا ›اصصم ةملك ذنم
يرفيف ‘ ،لصسكوÈب ،رامعتصسلاو ةيلايÈمÓل ةصضهانŸا

.7291 ماع نم
رئاز÷ا ،ثÓثلا يبرعلا برغŸا لود لÓقتصساب بلاطو
ةليصسو اونوكي نا مجنلا ولصضانم سضفرو ،برغŸاو سسنوتو

نومكحتي ل ،يصسنرفلا يعويصشلا بز◊ا ““زاهج““ دي ‘
،““فجار مصساقلب““ ›اصصم قيفر لصضانŸا لوقي امكو ،هب
برغŸا نورقتحي او-نا-ك نو-ي-صسنر-ف-لا نو-ي-عو-ي-صشلا-ف
.ةيمÓصسإلا ةفاقثلاو

،هتامظنمو راصسيلا عم هتاقÓع عطقي ⁄ ،كلذ لك مغرو
.رامعتصسلا ةيفصصت أادبم لبقتي ⁄ يذلا
فصسوي نب اهدروأا يتلا ،فجار لصضانŸا ةداهصش بصسحو
Úيصسنرف نوكن نا““ :“Èمفون لوأا لوصصأا“ هباتك ‘ ةدخ نب
تايصصخصشلا Úبو انني-ب ل-صصا-ف-لا د◊ا و-ه ،نو-ك-ن ل وأا
.““..ةينطولل انروصصت ناك اذكه ،ةيرئاز÷ا تاميظنتلاو
مهتح-ل-صصم ‘ ن-ك-ي ⁄ Úي-م-ج-ن-لا نا ف-جار فا-صضأاو
ىلع اول-م-عو ،را-صسي-لا ع-م حو-ت-ف-م عار-صص ‘ لو-خد-لا
دصض تارهاظŸا ‘ اوكراصشو ،مهتمظ-ن-م ة-ي-لÓ-ق-ت-صسا
ةهبجلل ةلكصشŸا تامظنŸا بناج ¤إا ،فرطتŸا نميلا
.ةيبعصشلا

م‚ نم يبعصشلا عمج-ت-لا ة-ن÷ تب-لا-ط ،5391 ةن-صس ‘
مجنلا ديعيل ،يصسايصسلا ه‹انرب حيصضوت ةيقيرفا لامصش
ىلع لوصص◊ا ‘ ثÓثلا يبرعلا برغŸا لود ةدارإا ديكأات
نا ،مجنلا لاح ناصسل ،ةمألا ةيرح تدكأاو ،ا-ه-لÓ-ق-ت-صسا

وزغلا دصض ايبويثإا دناصست يتلا ،ةيبعصشلا ةهب÷ا تامظنم
ةيقيرفا لامصش ‘ سضفرت نا اهنكÁ ل ،يصشافلا ›اطيلا
.›اينولوكلا ماظنلا نم ررحتلا لمأا
،““ةينطولا ةكر◊ا خيرات““ هباتك ‘ سشادق ظوفfi لوقيو
يفناج ‘ مهلامآا تباخ Úيرئازج Úينطو Úلصضانم نا

¤إا تلصصو يتلا– ةيبعصشلا ةهب÷ا تنلعأا امدنع6391
عصضولا ‘ قيقحتلا ‘ ةيناŸرب ةن÷ ليكصشت نع –مك◊ا

:ىرخأا ةرم ،سشادق خرؤوŸا فيصضيو ،ةيقيرفا لامصش لوح
راصسيلا نم مهقا-فر نا نو-ير-ئاز÷ا نو-ي-ن-طو-لا ر-ع-صش““
.““مهوناخ يصسنرفلا
ادعت-صسم ن-ك-ي ⁄ ي-صسنر-ف-لا را-صسي-لا نا ا-ي-ل-ج ح-صضتاو
برغŸا لود ‘ Úينطولا تاحو-م-ط ¤إا ة-با-ج-ت-صسÓ-ل
.ثÓثلا
راطق ةطحÃ جا◊ا ›اصصم حرصص ،6391 ماع عيبر ‘و
ميصسارم ءارجإل اوعمŒ افلأا Úصسمخ ما“ ،نويل ةنيدم
ةصسايصس نا““ :ةيصشافلا ةيحصض ،““روصشرصشآا““ لصضانŸا نفد
اذكو ،اهب ددني ل-ق-ع-لا نل ،ز-ج-ن-ت نا ن-كÁ ل جا-مدإلا
لامصش ةيقرت لكصشŸ ديحولا ل◊ا ..خ-يرا-ت-لاو لد-ع-لاو
نا ديرنو ىنمتن اننإا ..ة-حار-صصب نآلا ه-لو-ق-ن ة-ي-ق-ير-فا
،اصسنرف نم ةيقيق◊ا ةدعاصسŸاب ةيقÎلا هذه ق-ق-ح-ت-ت
.““ةكÎصشŸا حلاصصŸا ¤إا رظنلاب
كلتل اهلهاŒ تلصصاو ةيصسنرفلا ةيبع-صشلا ة-ه-ب÷ا ن-ك-ل
ةيلاصضنلا تايلاعفلا ‘ كراصش مجنلا رمتصساو ..تاءادنلا
.ةصصاÿا هتاعمجتب نكلو ،ةيبعصشلا
يرئاز-ج فلآا01 ¤او-ح ف--قو ،6391 يا-م42 ‘و

ةروث ىركذبو ،سسيراب ““ةنومك““ ىركذب لافتحÓل اصسنرفب
دارأا دقو ،هتاذ تقولا ‘ ،ÊارقŸاو داد◊ا Úخيصشلا
ةلاصسŸاو ةيعامتجلا ةلاصسŸا نا راهظإا كلذب نومظنŸا
نم حافكلا سصخي اميف اقيثو اطابترا Úتطبترم ةينطولا
.يبرعلا برغŸا رير– لجا
تا-م-ظ-ن-م تنا-ك يذ-لا تقو--لا ‘ ،6391 ناو---ج ‘و
كرابتل ،اهر“ؤوم دقعت رئاز÷ا ‘ ““يمÓصسإلا ر“ؤوŸا““

قافر ةموكح نا““ :“ةمألا“ ةديرج تب-ت-ك ،مو-ل-ب ة-مو-ك-ح
اهثعبب يقيرفإا–لامصشلا بع-صشلا ق-ل-ق ى-ل-ع در-ت سسمألا

لقا تصسيل راصسيلا نم اهبلاطم نا تدكأاو ،““قيق– ةن÷
Òثك““ :لاقŸا ة“اخ ‘ ءاجو ،Úميلا نم اهبلاطم نم
..Úميلا ‘ ايجوغاÁدلا نم Òثك ..راصسيلا ‘ ناجللا نم
..““ةاي◊ا ‘ ق◊اب بلاطن اننطو ‘ نحنو
ةيليوج41ـب راصسيلا تلافتحا مجنلا كراصش ،كلذ مغرو
،ةصصاخ تاراعصش  يرئازج فلآا60 لمح ثيح ،6391
ةيقيرفا اوررح““ :اهنيب نم ،مهت-ي-ن-طو ن-ع ا-ه-ي-ف اوÈع
.““..يبرعلا ⁄اعلا اوررح ..ةيروصس اوررح ..ةيلامصشلا

ناك يمÓ-صسإلا ر“ؤوŸاو Úي-جا-مد-نلا ة-ه-جاو-م ‘
ةيصسايصسلا تاكر◊ا عمج ¤إا فدهي يمÓصسإلا ر“ؤوŸا
تاذ تاكرح عمجو ،ةيرئاز÷ا ةيفاقثلاو ةيعامتجلاو
وأا ،ةفلتfl تايجولو-يد-يإاو ة-ي-صسا-ي-صس تا-ي-ج-ي-تاÎصسا

ةركان ،ةيجامدنا تاكرح نم Óك-صشم نا-كو ،ة-صضقا-ن-ت-م
ةيعمجو ،Úيعويصشلاو ÚبختنŸا لثم ،ةمأاو ةيوه دوجول
ةيوهلا ىلع ظاف◊ا اهفادهأا د-حا نا-ك ي-ت-لا ءا-م-ل-ع-لا
خيراتو ،ةيبرعلا ةغللا نع عافدلا قيرط نع ،ةيرئاز÷ا
.مÓصسإلاو رئاز÷ا
فقاوم ناف ،ر“ؤوŸا لخاد تافÓتخلا ةيمهأل ارظنو
لق اذهو ،ةفلتfl تناك اصضيأا اه-ن-م م-ج-ن-لا ي-ل-صضا-ن-م
مجنلا ولصضانم دقتنا ثيح ،يمÓصسإلا ر“ؤوŸا سسيصسأات
،جامدإلاب ÚبلاطŸا هعابتأاو لولج نب رو-ت-كد-لا ف-ن-ع-ب
،ةيصصوصصÿا مهتيوه ن-ع او-لزا-ن-ت ،ة-نو-خ م-هوÈت-عاو
Úيجامدنلا مجنلا Èتعاو ،ةصسنر-ف-لاو ا-صسنر-ف ح-لا-صصل
تلزانت نا دعب ،لتÙا عم قافو ¤إا تلصصو ةيزاوجرب

.ةينطولا ديلاقتلا نع
وأا ،لولج نب روتكدلا نا““ :م-ه-ي-ف ة-مألا ةد-ير-ج تب-ت-كو
،انع ثيد◊ا ‘ ق◊ا مهل سسيل ،هعابتأاو لولج ةفيلÿا
عمتجملل لو مÓصسإÓل Óهأا اوصسي-ل م-ه-ف ،مÓ-صسإلا ن-عو
روعصشلا يÁدع اي –ةمألا فيصضت– انع اولحرا ،يبرعلا
نولمحي نيذلا ،مهعابتأا تبلاطو ..““فرصشلاو ةعاجصشلاو
اوكÎي نأاو اوصسن-ج-ت-يو او-ل-حر-ي نا ا-ه-صسف-ن ة-عا-ن-ق-لا
.نطولا لجا نم نولمعي Úيرئاز÷ا
كيتصسجاŸا امنيصس ةعاقب يمÓ-صسإلا ر“ؤوŸا ع-م-ت-جاو
Úيعويصشلا ن-ع Úل-ث‡ Úبود-ن-م رو-صضح-ب ،ر-ئاز÷ا-ب
لامصش م‚ ولصضانم اهيف بّيغو ،يو يو ينبو باونلاو
ةديرج بصسح (نودقتعي اوناك امك) مهرابتعاب ،ةيقيرفا
ةيبعصشلا ةهب÷ا ة-ب-لا-ط-م نود-ير-ي ،Úفر-ط-ت-م “ة-مألا“
يمÓصسإلا ر“ؤوŸا ىنبت عامتجلا ةياهن ‘و ،ليحتصسŸاب

ءاهنإا ىنعÃ ،ةاواصسŸا :Úيصساصسأا Úبلطم لم– ةحئل
رئاز÷ا طبرو ،ماعلا ق◊ا ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسلا ما-ك-حألا
.يباينلا ليثمتلا سضعبو ،اصسنرفب
ير-ئاز÷ا ل-ك-صشŸا حر-ط ي-مÓ--صسإلا ر“ؤوŸا سضفرو
،ريرحتلاو رامعتصسلا ةيفصصت ةيصضق يأا ،ةينطو ةيصضقك
نوبختنŸا اه-ب بلا-ط ي-ت-لا جا-مدإلا ة-صسا-ي-صس را-ت-خاو
نع دفو ةيل-يو-ج ‘ ر-فا-صسو ،ناو-عألاو نو-ي-عو-ي-صشلاو
بلاطŸا ةحئل Ëدقتل سسيراب ¤إا يمÓصسإلا ر“ؤوŸا
هلبقت ناب ريدج ،يجامدإا جمانرب ،ةيصسنرفلا ةموك◊ا ¤إا
،رئاز÷ا ىلع ةيصسنرفلا ةدايصسلا ددهي ل ،ةيبعصشلا ةهب÷ا
اوحبصصي نأاب مهملح قيقحتب نايعألاو Úبختنملل حمصسيو
.Úملصسم مهئاقب عم Úيصسنرف
هحرف نع Èع يذلا ،مولب مويل سسيراب ‘ دفولا لبقتصساو

،نير-خآا Úي-صسنر-ف نو-ل-ب-ق-ت-صسي Úي-صسنر-ف““ ىر-ي نا ‘
،““،ن-ير-خآا Úي-طار-قÁد نو-ل-ب-ق-ت-صسي نو-ي-طار-قÁدو
..Úجدنآلا بلاطÃ ايصصخصش ل-ف-ك-ت-ي-صس ه-ب م-هد-عوو

ةموك◊ا سسيئر ناف ““Úجد-نآلا““ ة-م-ل-ك ه-لا-م-ع-ت-صسا-بو
ركنيو ،ةهج نم Úيصسنرف Úير-ئاز÷ا Èت-ع-ي ة-ي-ب-ع-صشلا

ةاواصسŸا سضفر كلذكو ،ررحتلا قحو ةصصاÿا مهتيوه
.ىرخأا ةهج نم ةنطاوŸاو
جامد-نلا مد-خ-ت-صست كلذ-ب ة-ي-ب-ع-صشلا ة-ه-ب÷ا تنا-كو
.ةيرامعتصسلا ةنميهلا ةنلقعل ةيصصوصصÿاو
را-صسي-لا باز-حأا تل-ب-ق-ت-صسا ،مو-ل-ب ع-م ءا-ق-ل-لا د-ع--بو
ةيراصسيلا ةيناÈŸلا تاعومÛاو
دفو ،روكل نازوصس ،Òيفير ،ييدلاد ،روف لوب :ءارزولاو
Úمألا ،زيروت سسيروم هلبقتصسا امك ،يمÓصسإلا ر“ؤوŸا
ةيرظن بحاصص ،ي-صسنر-ف-لا ي-عو-ي-صشلا بز-ح-ل-ل ما-ع-لا
.““نيوكتلا ديق ةمأا رئاز÷ا““

توأأ20 باطخب ضسيداب خيضشلأ دعي جا◊أ ›اضصم
دفول ناك ،ةيصسنرفلا ةموك◊ا بازحأا عم هتاءاقل دعبو
،تارهطو سسيداب نب خيصشلاو سسابع تاحرف نم لكصشم
رامع نم نوكم ،ةيق-ير-فا لا-م-صش ن-م د-فو ع-م سشا-ق-ن

ي-صس د-مfiو نو-نا-ب ي-ل-كآا ،جا◊ا ›ا-صصم ،سشا-م--ي--ع
ةصسايصسل هتصضراعمو هصضفر دفولل ›اصصم Èعو ،›Óي÷ا
طبرو جامدإلا
،يمÓصسإلا ر“ؤوŸا ‘ كلذب بلاط امك ،اصسنرفب رئاز÷ا
ىلع ءاملع-لا ة-ي-ع-م-ج –سصو-صصÿا-ب– ›ا-صصم بتا-عو

نب خيصشلا جرحأا ام ،ÚصسنرفتŸا ÚبختنŸا عم اهفلا–
اذه لثم لوق لهصسلا نم هنا ›اصصŸ لاق يذلا ،سسيداب
عمقلاو يرئاز÷ا عقاولا نع اد-ي-ع-ب سسيرا-ب ‘ مÓ-ك-لا
باطخ لوق اصضيأا لهصسلا نم هنا افيصضم ،يرامعتصسلا
را-ه-ظإاو حا-صصفإلا بع-صصلا ن-مو سسيرا-ب ‘ ا-ن-ه يرو-ث
.رئاز÷ا ‘ اهصسفن ةيلاكيدارلا

هنا سسيداب نب خ-ي-صشلا جا◊ا ›ا-صصم د-عو ،ه-ب-نا-ج ن-م
ةيقيرفا لامصش م‚ تاحورطأا مدقيل رئاز÷ا ¤إا يتأايصس

.تقو برقا ‘
دحأل اهعيبن نلو انل ضضرألأ هذه

يمÓصسإلا ر“ؤوŸا ررق ،سسيراب نم دفولا ةدوع دعب
،بلاطŸاو ةرايزلا نع ريرقت Ëدقتل مخصض عمŒ ميظنت
توأا02 بعلم) روكلب بعلÃ ،6391 توأا20 موي كلذ ناكو

تأادبو دئار÷ا ‘ عمج-ت-لا ن-ع نÓ-عإلا ”و ،(ا-ي-لا-ح
أادب امك ،ا-حا-ب-صص ة-ع-با-صسلا ذ-ن-م ف-ط-صصت Òها-م÷ا
خيصشلا لثم ،اعابت مهلوخد دنع دوفولا يلثمŸ قيفصصتلا
يلث‡ اذكو ،يبقعلا بيطلا ،ي-م-ي-هار-بإلا ،سسيدا-ب ن-ب
يرصضخألا ،ةندر-خو-ب Òصشب-لا :ةر-تا-كد-لا :Úب-خ-ت-نŸا
.خوصشرف ةرامعو
ءانيÃ جا◊ا ›اصصم لوتصسم دمfi لصضانŸا لبقتصساو
نيروثلا Úينطولا سضعب عم ةرصشابم اوقلطناو ،رئاز÷ا
م‚ تاحورطأا Ëدقتل ،عمجتلا وحن رئاز÷اب Úطصشانلا

افلأا20 كاذنآا بعلŸاب ناكو ,.Òهامجلل ةيقيرفا لامصش
.رئاصصبلا ةديرج بصسح ،ÚنطاوŸا نم
رادو ،اصضيأا قيفصصتلاب دفولاو جا◊ا ›ا-صصم ل-ب-ق-ت-صساو
عامتجلا قلطنا دقل .هيرصصانم فاتكأا ىلع بعلŸا لخاد
سضوع ،ةقيقد Úعبرأاو سسمخو ةن-ما-ث-لا ة-عا-صسلا ى-ل-ع
هدوقي يذلا دفولا رخأاتل ارظن ،فصصنلاو ةعباصسلا ةعاصسلا
”و ،ÚبختنŸا ةيلاريدي-ف سسي-ئر ،لو-ل-ج ن-ب رو-ت-كد-لا

مث ،سسيراب ¤إا تلقنت يتلا ةنجللا ءاصضعأا Ëدقت ةرصشابم
،ناقزوأا رامع ¤إا –بيتÎلابو – ةرصشابم ةملكلا تيطعأا
نب روتكدلا مث ،ير-ئاز÷ا ي-عو-ي-صشلا بز◊ا ما-ع Úمأا

دبع :خويصشلا ¤إا مث ،ةندرخوب Òصشبلا روتكدلا مث ،لولج
ةيعمج نع يم-ي-هار-بإلا Òصشب-لاو سسيدا-ب ن-ب د-ي-م◊ا
جا◊ا ›اصصم بلط ،تÓخدتلا هذه لك دعبو.ءاملعلا
بعصشلا““ مصساب مظن عمجتلا نأل ،اهيطعأاف ،ةملكلا ذخا
ناكمإاب نكي ⁄و ،““هبازحأاو هتامظنمو ملصسŸا يرئاز÷ا
نا طرصشب ،اهبلطي نم ةملك سضفر وأا ةكراصشم عنم دفولا
.هراكفأاو هلاوقأا نع لوؤوصسم نوكي
فلأا002 مصساب ،بعصشلا ةي– دع ،جا◊ا ›اصصم ماقو
طبرو جامدإلا ةصسايصسب ديدنتلاب ،اصسنرفب يقيرفأا لامصش
..يمÓصسإلا ر“ؤوŸا هب بلاط يذلا ،اصسنرفب رئاز÷ا

ةوقلاب اهب اهطبر ” هناو ،اصسنرف تصسيل رئاز÷ا نا لاقو
اهلوصصحب لإا سصÿÓا ىرت نا اهنكÁ لو ،لÓتحلاو

انإا ..مزحبو ةحارصصب لو-ق-ن““ :ما-ت-لا لÓ-ق-ت-صسلا ى-ل-ع
قلعتي اميف يمÓصسإلا ر“ؤوŸا بلا-ط-م قا-ث-ي-م سضفر-ن
اننطو نل ،ÊاÈŸلا ليثمتلابو اصسنر-ف-ب ا-ندÓ-ب ط-بر-ب
اهترادإل اعصضاخو اصسنرفب ايرادإا اعبات هصسفن دجي مويلا
عوبتم ،فينع وزغ ةجيتن و-ه ط-بر-لا اذ-هو ،ة-يز-كرŸا
،رصشع عصساتلا سشي÷ا ىلع مويلا زكتري يركصسع لÓتحاب
.““اموي بعصشلا هكزي ⁄ يذلا
تارا-ي-ت-خلا ا-صضفار جا◊ا ›ا-صصم م-ي-عز-لا فا--صضأاو
بعصشلا ءانبأا اصضيأا نحن““ :يمÓصسإلا ر“ؤوملل ةيصسايصسلا
دصض رخآا نطوب اننطو طبري نا ادبأا لبقن نلو ،يرئاز÷ا
‘ لمألاو لبقتصسŸا نهرن نا رذع يأاب ديرن لو ،هتدارإا
.““يرئاز÷ا بعصشلل ينطولا ريرحتلا
باÎلا ن-م ة-صضب-ق ع-فرو ،ءا-ن-ح-نلا-ب ه-با-ط-خ م-ت-خو
..““ ..دحأل اهعيبن نل ،انكلم سضرألا هذه..““ :يرئاز÷ا
راكفأا ىنبتتو جا◊ا ›اصصم عفرتو ،Òها-م÷ا به-ت-ل-ت-ل

يعامتجلا عقاولا نع Èعت اهنأل ،ةيقيرفإا لامصش م‚
.Úيرئاز÷ا ةيبلغأا فرط نم سشيعŸا
ىطعأا جا◊ا ›اصصم باطخ نإا سساصسfi دمحأا لوقيو
تاصضقانتو تاكيتكتلاو تاتفاهتلا ىّرعو ،اديدج اصسفن
.ىرخألا ةيصسايصسلا تارايتلا
ماظنلاب ددح Úيرئاز÷ا Úينطولا ¤إا ةب-صسن-لا-ب ود-ع-لا
دÓبلا لتحا يذلا يرامعتصسلا
نم نكي ⁄ كلذل ، يصضارألا ىلع ¤وتصساو تاÿÒا بهنو
لكصشب لب ،‘اقثلا وأا يعامتجلا هقصش ‘ هحرط نكمŸا
Òمدتل ،ةديحو ةليصسوك ،ةير◊او لÓقتصسلا يأا ،ينطو
.ودعلا
نأا ““رئاز÷ا ‘ ةيروثلا ةكر◊ا““ سساصسfi دمحأا فيصضيو

خيرات ‘ ايقيقح اجرع-ن-م نا-ك6391 توأا20 باطخ
.رصصاعŸا رئاز÷ا
موجهو سسورصض برح ¤إا نوينطولاو ›اصصم سضرعتو
،ةفاحصصلا ،لولج نب ،يبقعلا خيصشلا فرط نم ديدصش
نويلوصصو مهنأاب Úينطولاو ›اصصم اومهتاو ..يدو-م-ع-لا
،ليحتصسم لÓقتصساب نوبلاطي ،نوفيزم نوينطو مهنأابو

.نولوكلاو Úميلل ةمدخ
›اصصم باطخ نا ،رئاز÷ا ةيدلب خيصش ،سسيزور بتكو
ةصضراعم Ìكألا باطÿا ناك رئاز÷اب يقلأا يذلا جا◊ا
.اصسنرفل

سشابيدل““ ‘ لولج نب روتكدلا بتك ،توأا نم عبارلا ‘
قطان ..جا◊ا ›اصصم وعدŸا““ هامصسأا ام لوح ،““ي÷اد
،›اصصم باطخ دعب““ :ةيقيرفإا لامصش م‚ بزح مصساب
..اهل ىنعم ل دوعوو..ةرفاك ةياعد ىفك ..ىفك ..حيصصأا

..ةين-طو ة-ي-عو-ي-صش بيذا-كأا ا-نا-ف-ك ..ةرا-ثإلا ل-جأا ن-م
.““ىقبتصسو اصسنرف يه رئاز÷اف
نم ،عيم÷ا دصض هراكفأا نع عافدلا جا◊ا ›اصصم لصصاو
ارورم ،راصسيلا ¤إا يرامعتصسلا يصشافلا فرطتŸا Úميلا
راكفأا ترصشتنا ،باطÿا دعبو .ةينطولا ةكر◊ا بازحأاب

جا◊ا ›اصصم ررقو ،رئاز÷ا ‘ ةوقب ةيقيرفإا لامصش م‚
” ثيح ،ةيروثلا ةينطولا ةكر◊ا ميظنتل هنطو ‘ ءاقبلا
دمfi ،ايركز يدفم ةقفر اهصسأارت ةيزكرم ةن÷ ءاصشنإا

.لو◊ Úصسح ،لوتصسم
تاعمŒ اهلÓخ مظن ،رئاز÷ا Èع ةلوجب ›اصصم ماقو
،›اينولوكلا ماظنلا دصض لاصضنلل ةيلاعفلا ءافصضإل ،ةيبعصش
ىتح ،ةلو÷ا هذ-ه لÓ-خ ة-يرو-ث-لا را-ك-فألا تر-صشت-ناو
م‚ رظح خيرات ،7391 يفناج نم نيرصشعلاو سسداصسلا

نم ةÒصصقلا ةÎفلا هذه لÓخ نك“و ،ةيقيرفإا لامصش
.رطقلا ىوتصسم ىلع اعرف16 ميصسرت
عصضو ةبلصص ةكصس ىلع ،لÓقتصسلا راطق كلذب تقلطناو
..روكلبب ،6391توأا Êاثلا موي جا◊ا ›اصصم اهصساصسأا
،ام-ي-ك-ح Ó-جر ه-ل-لا ه-م-حر سسيدا-ب ن-ب خ-ي-صشلا نا-كو
سسكع ،ةعرصسب سسردلا سصلختصسا
بعصش““ هتدلاخ اهد-ع-ب بت-كو ،ن-ير-خآلاو ي-ب-ق-ع-لا
نم لاÙا مار هل اجامدإا مار نم ..ملصسم رئاز÷ا
تعفر يت-لا Òها-م÷او رو-ك-ل-ب ي-ح نا-كو ،بل-ط-لا

ةبرصضلا مويلا كلذ ‘ اه-فا-ت-كأا ى-ل-ع جا◊ا ›ا-صصم
توأا20 دعب ةنصس42 يصسنرفلا رامعتصسÓل ةيصضاقلا

Ëرك لعج ام ..È 0691مصسيد11 تارهاظم ‘6391
·أÓل ةماعلا ةيعم÷ا ي-ن-ب-ت د-ع-ب لو-ق-ي م-صسا-ق-ل-ب
:È 0691مصسيد ‘ رئاز÷ا لÓقتصسا ةيصضق ةدحتŸا
.““نتاهنام ‘ تود روكلب ةخرصص نإا““

هتاركذم ‘ سسيداب نب خيصشلا بتك ،هقدصصل ارظنو
،ةغراف دايأاب اندع ،اهتقو““ :يمÓصسإلا ر“ؤوŸا نع
ىلع لصصح-ن ⁄ ا-ن-لز ا-مو ،ءي-صش ى-ل-ع ل-صصح-ن ⁄و
.““ءيصش

نوÎبوأا رصصتنم̂ 

..““دحل اهعيبن ل .انكلم ضضرألأ هذه““6391 توأأ20

ةكصسلا ىلع لÓقتصس’ا راطق عصضي جا◊ا ›اصصم ميعزلا
باجأأ امدنع ةل‰أأ ديق غلابيل فايضضوب دمfi ضسيئرلأ نكي ملف ،اينطو أديع6391 توأأ نم Êاثلأ لع‚ نأأ ناÁإلأ فعضضأأ نإاف ،هقح ةيرئأز÷أ ةمألأ خيرات يطعن نأأ اندرأأ أذإأ

›اضصم اهعفر يتلأ بأÎلأ ةضضبقب تأأدب لب ،9871 ماع ةيضسنرفلأ ةروثلأ نم لو ،7191ماع ةيضسورلأ ةروثلأ نم ل خضسنتضست وأأ حوتضست ⁄È 4591مفون ةروث نأأ““ :Óئاق ةيفحضص
.““عيبلل تضسيل ضضرألأ هذه““ :اخراضص يدلبلأ بعلŸاب توأأ20 موي جا◊
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 ةلÓخوب نانح ،ةيمÓع’أو ةيئأورلل

 اهمومهو ةمشصاعلا رئاز÷ا ⁄اوعل  دشصر..““ةراطشسوشس““
لمعلأ أذه ثأدحأأ مهأ’ Êاكم زيحك رئأز÷أ ةنيدم نم ّةراطشسوشس““ اهتيأور ‘ ةلÓخوب نانح ةبتاكلأ ذختت
.ةيدوجولأ ت’ؤواشستلأو عقأولأو خيراتلأ ثأدحأأ Úب عمŒ ةيشسفن مومهو ةيتأذ تافأÎعأ لكشش ‘ ءاج يذلأ

ةراطصسوصس يحب ةياورلا ثادحأا رودت ^
ةمصصاعلا رئاز÷ا بلقب Òقفلاو ي-ب-ع-صشلا
نع ةرغصصم ةروصصك ةللخوب هتمدق يذلاو
ةصصق للخ نم اذهو ة-ق-ي-م-ع-لا ر-ئاز÷ا

‘ ة-ق-ل-ط-م ةا-ت-ف ،بن-يز Úب ع-مŒ بح
ن-م ر-م-ع-لا ن-م ن-ير-صشع--لاو ة--ع--بار--لا

يعامتجا يصضام تاذو ةبيئك ،ةراطصسوصس
رواÛا ي◊ا نم وليلعو ،بعصص يصسفنو
تنÎنلا Èع هيلع فرعتت يذلا ةراغزلا
.ةيصضاÎفا بح ةقلع امهعمŒو
اÒصسأاو ناطبfi وليلعو بنيز Úلطبلا لك
اهنزح ةصسيبح بنيزف ،ميلألا ا-م-ه-ي-صضا-م
اذ-كو ه-ب تد-لو يذ-لا جر-ع-لاو Ëد--ق--لا

Òبكلا اهبحو اهمأا عم ةجنصشتŸا اهتقلع
ةÎف ‘ ةعجر نود ىف-ت-خا يذ-لا ا-ه-ي-بأل
¤إا ةفاصضإلاب ،تاين-ي-ع-صست-لا ‘ با-هرإلا

.فصسويل Ëدقلا اهقصشع
نكلو تنÎنا ىهقم ‘ لغتصشيف وليلع امأاو
Úب هئا-ت ،ل-ب-ق-ت-صسم وأا ر-صضا-ح يأا نود-ب

ةاي◊ ن-يز◊ا ه-ل-مأا-تو سسئا-ب-لا ه-ي-صضا-م
اصضيأاو ،ةيلخادلا مهŸاوعو ةرباعلا سسانلا

.Úمصسايل ةقباصسلا هبح ةصصق
‘ رصشنلل لايخ راد نع ةرداصصلا ةياورلا

Úب ا-ه-لو-صصف Èع ع-مŒ ة-ح-ف--صص231
ة-ي-نا-صسنإا سسجاو-هو ة-ط-ل-تfl ر-عا--صشم
ل-كا-صشŸاو ما-ي-ه-لاو ب◊ا-ك ة-ل-خاد-ت--م

ة-ي-عا-م-ت-جلا تا-عار-صصلاو ة-ي-ل-ئا-ع--لا
سسن÷او ةلصشاف-لا ة-ي-جوز-لا تا-قل-ع-لاو
لمألاو مدقلا ةرك قصشع اذكو ،راحتنلاو
هلقن ام قف و ،.لصضفأا ل-ب-ق-ت-صسÃ م-ئاد-لا

.ةعاذلا عقوم
نع ةي-مارو-نا-ب ةرو-صص ا-صضيأا مد-ق-ت ا-م-ك
اصضيأاو ةقيتعلا اهئايحأا سضعبو ة-م-صصا-ع-لا

ىهقمو ةواصشتك عماجك ةيخيراتلا اهŸاعم
ديلاقتو تاداع ¤إا ةفا-صضإلا-ب ،فو-كل-م
اذهلو دياصصقلاو يبعصشلا تادعقك ا-ه-ل-هأا

تارابعلا نم ديد-ع-لا سصن-لا ل-م-ح د-ق-ف

ةبصسن-لا-ب ة-م-صصا-ع-لا نأا Òغ .ة-جراد-لا-ب
ةصسي-ع-ت-لا ة-ن-يدŸا ا-صضيأا ي-ه ة-ي-ئاور-ل-ل
مئار÷او ىصضوفلاو ر-ق-ف-لا ‘ ة-م-ئا-ع-لا
يروكذلا ركفلا ةنصضاح اهنأا امك خصسولاو
اهلعجيو ةأارŸا ىلع فنعلا سسراÁ يذلا
،ةيهانتمللا طوغصضلا نم ةماود ‘ سشيعت

.ةياورلا بصسح
ةللخوبل ¤وألا ةياورلا ةراطصسوصس Èتعتو
ا-مو ،ة-فا-ح-صصلا لا‹ ‘ تل-م-ع ي-ت--لا

Áيفت– اهنأا اهزي Ãيتلا رئاز÷ا ةنيد
.Úيئاورلا فغصش Òثت اهد‚ املق

ث.ق^

 Òشصقلأ ““ةطاششتشسأ““مليف لÓخ نم ةيعامتجأ اياشضق جلاعت
›ودلا ايشسينيف ناجرهم ‘ كراششت ةوارشصم Ëرم

““ةطاصشتصسا““ Òصصقلا مليف-لا كرا-صشي-صس ^
،ةوارصصم Ëرم ةجرخملل ،(وب ود رولفآا)

ناجرهÚ، Ÿعبصسلاو ةعباصسلا ةع-ب-ط-لا ‘
عمزŸا ›ود-لا ي-ئا-م-ن-ي-صسلا ا-ي-صسي-ن-ي-ف
,مداقلا Èمتب-صس21 وÚ 2ب ام همي-ظ-ن-ت

ىلع ةرهاظتلا هذه ومظنم راصشا ام بصسح
.ناجرهملل سصصصıا تنÎنلا عقوم
م-صسق ن-م-صض م-ل-ي-ف-لا اذ-ه ق-با-صست-ي-صسو
ىرخا ملفا ةدع بناج ¤إا ““يتنوزيروأا““

““اتينآا““ و (ديوصسلا)  ““ليللا راطق““ رارغ ىلع

.خلا (دنهلا)
ةصصق ةق-ي-قد51 لل-خ م-ل-ي-ف-لا يور-يو
م-ه-ف ةدا-عا لوا– ة-با-صش ي-هو ،““ةرا--صس““

نا دعب اهصسف-ن-بو ن-ير-خآلا-ب ا-ه-تا-قل-ع
،اهرفاظأا م-صضق ن-م ا-ه-تد-لاو ا-ه-ت-ع-ن-م
ادعاصصف نآلا نم اهيلع بجي هنأا فصشتكتل
عط-ت-صست ن-ل ةد-يد-ج Úناو-ق-ل لا-ث-ت-ملا

.اهمهف
يقئاثولا ملي-ف-لا سضر-ع-ي-صس ،ه-ت-ه-ج ن-م
(ققحي وصصروم) ““داصضم قيق–““ ،وصصروم

يذلاو ،ليوم-ت-لا قو-صس ج-ما-نر-ب را-طا ‘
عيراصشمل-ل ›ا-م م-عد دا-ج-يا ¤ا فد-ه-ي
تاقلع ةماقا قير-ط ن-ع ة-ي-ئا-م-ن-ي-صسلا

.لاÛا ‘ ÚلماعتŸا Úب ةينهم
سسينأل ““رجاه““ مليف عورصشم دي-ف-ت-صسي-صسو
ةصشرو نم دعصسيا حلاصصل ““لوصص»و دعاصس
ىرخأا ةقيرط يه و ، ““زينيف نإا تاك لانيف““
ام ةلحرم ‘ ملفألل ليو“ نع ثحبلل
.جاتنلا دعب

ث.ق ^

ةد-ير÷ا ن-م Òخألا دد-ع-لا ‘ رد--صص ^
ططfl ،ةيرئاز÷ا ةيروهمجلل ةيمصسرلا

ةن-يدŸ ير-ثألا ع-قوŸا Úم-ث-تو ة-يا-م◊
ينثا نمصضتي ،هتيامح ة-ق-ط-ن-مو نو-ب-ي-ه
ءاوهلا ‘ فحتŸا اذهل ايرثأا اعقوم رصشع
.ةبانع ةيلو ‘ قلطلا
ةر-يزو ه-ت-ع-قو يذ-لا ،مو-صسرŸا سصخ--يو
عقاوŸا ،ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا
،نوبيه حرصسم لثم ةÁدقلا نوبيهل ةيرثألا
،هيحو موروفلاو ،رصشع ينثلا ةهلآلا دبعمو

ءا-ي--حألاو تا--ما--م◊ا را--ثآاو ،قو--صسلاو
.ةنيدŸا جيراهصص وأا ةيلحاصسلا
،ةبانع ةيلوب ةفا-ق-ث-لا ر-يد-م ف-ل-ك د-قو
يبعصشلا سسلÛا سسي-ئر ع-م ق-ي-صسن-ت-لا-ب
.ططıا اذه Òيصست و ذيفنتب ،يدلبلا
ةÁدقلا نوبيهل ةيرثألا عقاوŸا نأا Òكذتلل
ءاصشنإا تدهصش ثيح ،ةÒبك ةيمهأا يصستكت

ةعوم‹ ىلع يوتحي8691 ماع ‘ فحتم
.ةعطق00002 ›اوح نم

ث.ق ^

ةيمشسرلأ ةدير÷أ ‘ ردشص
flةيرثألا نوبيه ةنيدم ةيام◊ طط

ةيشسلدنأ’أ ىقيشسوŸأ ديمع
ينه ليعامشسإا برطŸا ليحر

،ةمصصاعلا رئاز÷اب ،عوبصسلا ةياهن ،‘وت ^
،ينه ليعامصسإا ،يصسلدنألا ىقيصسوŸا ديمع
ىلع تنوكت نأا دعب ،ةنصس67 زهان رمع نع
،Úنانفلاو Úي-ق-ي-صسوŸا ن-م لا-ي-جأا ه-يد-ي

.هتلئاع بصسح
لجأا نم رارمتصساب ينه ليعامصسإا لمع دقو
ةيرئاز÷ا ةيكيصسلكلا ىق-ي-صسوŸا ة-ي-قر-ت
اصسصسؤوم اوصضعو اصسيئر ناكو ،اهيلع ظاف◊او

.ةمصصاعلا رئاز÷ا ‘ ““حارصشنلا““ ةيعم÷
ر-ئاز÷ا-ب ة-ب-صصق-لا ‘6491 ما--ع د---لو
وج ‘ ينه ليعامصسإا سشاع ثيح ،ةمصصاعلا

يتلا ،ةديج هتمع عم هتلوفط ذنم يقيصسوم
دهعŸا نم جرختو ،ةÒبك ةيلئابق ةينغم تناك

¤إا ابنج لمع ثيح ،رئاز÷ا-ب ي-ق-ي-صسوŸا
ىلع ،يصسلدنألأا نفلا رابك ةذتاصسأا عم بنج
قازر-لا د-ب-عو ›اد Ëر-ك--لا د--ب--ع رار--غ
.ناقرف ةعمجوبو يجراخف

اًوصضع ينه ليعامصسإا حبصصأا ،1791 ماع ‘
ىقتلا ثيح ،لا-م-ع-ل-ل ‘ا-ق-ث-لا ل-م-ع-لا ‘
مومعز يلعو Úصساي بتاك نم لكب اهللخ
.ةلصسع دمحأاو
ة-قر-ف-لا هذ-ه-ل ًا-ي-ق-ي-صسو-م نا--ك ا--م--ك
‘ تلوج ‘ اهع-با-ت ي-ت-لا ة-ي-حر-صسŸا
دمfi““لثم تايحرصسŸ اصسنرفو رئاز÷ا

““اهتنايخ ت“ Úطصسلف»و ““كتبيقح ذخ
.““ةنصس فلألا برح»و

اًصسصسؤوم اًوصضع حبصصأا ،تاينينامثلا ةيادب ‘و
،6891 ةنصس ‘ امأا .““ةيجراخ-ف-لا““ ة-ي-ع-م÷

صسصسؤوم اًوصضع لحارلا ح-ب-صصأا د-ق-ف اًصسيئرو اً
‘ ح‚و .““ةيصسدنصسلا““ ةيعمج ةقرفل اصسيئرو
نحلŸا عم ةديدج ةبون فيلأات ‘ ،4991 ةنصس
5991 ماع ‘و وراناتنوم ليصشي-م ي-صسنر-ف-لا
.““ةيبراغم ةبون““ لوأا فيلأاتب
،رئاز÷اب ““حارصشنلا““ ةيعمج تأار ،7991 ‘و
ليعامصسإا Úب تثدح يتلا ةعيطقلا دعب رونلا

سسيئر رمتصساو ،ةيصسدنصسلا ة-ي-ع-م-جو ي-ن-ه
بابصش ةدئافل نيوكتلاو سسيردتلا ‘ ةقرفلا
.ةديدع تاونصسل ةيعم÷ا

ث.ق ^

ريد ناف رتوف يدنلوهلا ثحابلا دجو ^
لزعلا تاءارجإل عصضخي ناك يذلا ،Úف
يصشفت ءاوتحا دويق ببصسب هلزنم ‘ ماعلا

‘اكلا تقولا ،انورو-ك سسوÒف ة-ح-ئا-ج
ةÁدق ةيديرب تاقاطب ‘ ثحبلل اÒخأا
ماصسرلا اهيف تام يتلا ةيصسنرفلا ةيرقلل
فاصشتكا ¤إا لصصوتو ،غوغ ناف تنصسنف
.مهم
روذج ةروصص اهيل-ع تا-قا-ط-ب-لا ىد-حإا
،سسيراب برق قيرط ىلع رجصش عوذجو
نانفلا تاحول رخآا ةÒبك ةجردب هبصشت
ن-مو .““ةر-ج-صشلا روذ-ج““ يد-ن--لو--ه--لا
Úنوللاب ةموصسرŸا ةحوللا نأا د-ق-ت-عŸا
ر--خآا Úع---طا---صسلا ر---صضخألاو قرزألا
قلطأا يذلا مويلا ‘ اهم-صسرو ،ه-لا-م-عأا

نم72 موي هصسفن ىل-ع سصا-صصر-لا ه-ي-ف
.0981 ةيليوج
.Úمويب كلذ دعب ‘وتو
‘ يمل-ع-لا ر-يدŸا Úف ر-يد نا-ف لا-قو
ىقلت هنإا اصسنرفب رفوأا ‘ غوغ ناف دهعم

نم ةÒبك ةعوم‹ ماعلا اذه علطم ‘
ل-ئاوأا ¤إا دو-ع-ت ة-يد-يÈلا تا-قا-ط-ب-لا
رمعلا نم غلبت ةأارما نم نيرصشعلا نرقلا

.رفوأا ةيرق نم اماع49
تن-ك ا-صسنر-ف ‘ ع-ي-م÷ا ل-ث-م““ :لا--قو

كلذ تمدختصساو ،ماعلا لزعلل ا-ع-صضا-خ
خصسن ¤إا تا-قا-ط-ب-لا ل-يو-ح-ت-ل تقو-لا

روذج مصسرل تهب-ت-نا ا-ه-ت-قوو ،ة-ي-م-قر
سضيبألاب ناك .ةقا-ط-ب-لا ى-ل-ع ر-ج-صشلا
.““ةلثامتم تناك لاكصشألا نكل دوصسألاو
هئلمزل هيلإا لصصوت ام ثحابلا لصسرأاو

ثيح ،مادÎصسمأا ‘ غوغ ناف دهعم ‘
ةقاطبلا نأاب رقأا يذلاو ،ةحوللا سضرعت
عقاولا ينيبود عراصشب ةصصاÿا -ةيديÈلا

جربوأا قدنف نم اÎم051 ةفاصسم ىلع
ىلع رهظت -خوج ناف ‘وت ثيح وفار
.هتاحول رخآا عقوم حجرألا
دهعÃ ثحابلا بوردنيد-ي-م و-ي-ت لا-قو
ناف دهعم عم كÎصشم نايب ‘ غوغ ناف
حÎقŸا ناكŸا““ اصسنرف ‘ رفوأا ‘ غوغ
نا-كŸا نو--ك--ي نأا اد--ج ح--جرŸا ن--م
فاصشتكا هنإا .انرظن ةهجو نم حيحصصلا

.““ليمج
اهت-يا-م◊ نآلا ة-ق-ط-نŸا ق-يو-ط-ت ”و
لاقو .قحل تقو ‘ روهمجلل حاتتصسو
ىلع تناك ةحوللا ةركف نإا Úف ريد ناف
عادو ةلاصسر ،غوغ ناف نم ةلاصسر ودبي ام
.ديدجتلاو توŸا نع ناولألاب
عذج نم بط◊ا عطق-ت ا-مد-ن-ع““ لا-قو
تنا-ك .ةد-يد-ج م-عار-ب و-م-ن-ت ،ةر-ج-صش
تقو ‘و .ىهتنا دق ه-ل-م-ع نأا ه-ت-لا-صسر

ىلع رانلا قل-طأا ،مو-ي-لا كلذ ن-م ق-حل
.““ةبيرقلا ةرذلا لوقح ‘ هردصص

ث.ق ^

هراحتنأ لبق غوغ ناف اهمشسر
 ““ناولألاب عادو ةلاشسر““ عقوم فششكت ةيديرب ةقاطب

““كر’““ ‘اقثلأ عاعششإÓل ةيرئأز÷أ ةلاكولأ همظنت

رماع يمششاهلا يليكششتلل يشضاÎفا ينف سضرعم
عاعصشإلل ةير-ئاز÷ا ة-لا-كو-لا تف-ت-حا ^

ي-ل-ي-ك-صشت-لا نا-ن-ف-لا-ب ““كرل““ ‘ا-ق-ث--لا
سضرعم ميظنت للخ نم رماع يمصشاهلا
ةينفلا هتاي-ح ا-صضيأاو ه-لا-م-عأل ي-صضاÎفا
ةجيتن سضورفŸا رج◊ا لظ ‘ ةنهارلا
.انوروك سسوÒف راصشتنا
يصضاÎفلا اه‹انرب نمصض ةلاكولا مدقتو
-يحصصلا رج◊ا تايادب ذنم- سصصصıا
لوح ويديف طيرصش Úنانفلا ن-م د-يد-ع-ل-ل
هتصشروب يمويلا هطاصشنو رماع يم-صشا-ه-لا

Ãا-غ-ت-صسÂ يتلا لا-م-عألا سضع-ب ر-ه-ظ-ت
ةÎف للخ قرولاو سشامقلا ىلع اهز‚أا
نع ةرا-ب-ع ةز-ج-نŸا لا-م-عألاو .ر-ج◊ا

سسكعت ةفلتfl تا-ي-ن-ق-ت-ب تا-ه-ير-ترو-ب
ةجيتن ناصسنإلا ىلع تلح يتلا ““ةبآاكلا““
لو-ح تا-حو-ل ¤إا ة-فا-صضإلا--ب ،ءا--بو--لا
نأا نانفلا لوق-يو .ة-ت-ما-صصلا ة-ع-ي-ب-ط-لا
مازتلل-ل ةو-قو ةÁز-ع““ ه-تداز ة-ح-ئا÷ا
مازتلا اصضيأاو يحصصلاو ›زنŸا رج◊اب

Ãاغتصسم ‘ همصسرÂ ..““.
برغ) طوجح ةنيدÃ رماع يمصشاه دلو
ىلع لصص–و9591 ‘ (ةمصصاعلا رئاز÷ا

نم ةماعلا ةينفلا تا-صسارد-لا ‘ ةدا-ه-صش
ةل-ي-م÷ا نو-ن-ف-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-صسردŸا
مصضني نأا لبق1891 ‘ ةمصصاعلا رئاز÷اب
Úيليكصشت عم مصسرلا تاصشرو نم ددع ¤إا

ىلع ل-صص–5891 ما-ع ‘و .Úفور-ع-م
نو-ن-ف-لا تا-صسارد-ل ي-ن-طو-لا مو-ل-بد--لا
هعبت ““تا-م-ن-م-نŸا““ سصصصخ-ت ة-ل-ي-م÷ا
ن-م ا-ي-ل-ع-لا تا-صسارد-لا ‘ ا-يرو-لا--ك--ب
ةيقيبطتلا نونفلل ة-يز-كرŸا ة-يÁدا-كألا
.Ú ‘ 8891كب
تدتما يتلا ةينفلا هتÒصسم هت-ن-ك-م د-قو

‘ هلامعأا سضرع نم اماع03 نم Ìكأل
اصضيأاو رئاز÷ا ‘ سضرعلا تاعاق Èكأا
ةيعامجو ةيدرف سضراعÃ اذهو جراÿاب
ةد-ح-تŸا تا-يلو-لاو ا--صسنر--ف--ب ا--م--ك
.ليوزنفو ناريإاو ةيكيرمألا

ث.ق ^

يديلقتلأ صسابللاب صصاخ
 يدامÓلا ثاÎلل ارهشش ررقت ةفاقثلا ةرازو

نع نونفلا و ة-فا-ق-ث-لا ةرازو تن-ل-عأا ^
سصصصfl يدامللا ثاÎلل رهصش قلطا
سسابلل ةينطولا مايلا““ يديلقتلا سسابلل
توأا3 ن-م ءد-ب ما-ق-ي-صسو ،““ير--ئاز÷ا
نم لولا عوبصسلا ةياغ ¤ا دتÁو لبقŸا

يتركاذ يصساب-ل““ را-ع-صش ت– ،Èم-ت-ب-صس
.ةرازولل نايب بصسح ،““يتفاقثو
جردنت يتلا ةيفاقثلا ةيلاعفلا هذه ىعصستو

ةظفاÙا ¤ا يمارلا ةرازولا عورصشم ‘
عفر ¤ا رئاز÷ا ‘ يدامللا ثاÎلا ىلع

‘3002 ذنم تلذب يتلا دوه÷ا تايد–
كلذو ،هزا‚ا ” ا-م ءار-ثاو ل--ق◊ا اذ--ه
Úي--فر◊او Úصصتıا ن--م ما--ه---صسإا---ب
.ناديŸا ‘ ةلعافلا تايعم÷او
تارصضاfi ةرهاظتلا ج-ما-نر-ب ل-م-صشيو
ثاÎلا عوصضوم لوح ةيعوبصسا ةيصضاÎفا
ايفاقث انا-جر-ه-مو يدا-مل-لا ‘ا-ق-ث-لا
ةر-كاذ ‘““ ناو-ن-ع-ب ير-ئاز÷ا سسا-ب-ل--ل

.““يرئاز÷ا سسابللا
نا-جر-هŸا سشما-ه ى-ل-ع م-ظ-ن-ت ا-م--ك
يديلقت سسابل مد-قا““ لو-ح نا-ت-ق-با-صسم
سسا-ب-ل-لا ثيد– ““ عو-صضو-مو ““ي-ل-ئا--ع
تاقاطب قلطا بناج ¤ا ،““يدي-ل-ق-ت-لا
،هدرجو يرئاز÷ا سسا-ب-ل-لا ف-ي-صصو-ت-ل
ل-ك-ب ة-فا-ق-ث-لا تا--ير--يد--م Èع كلذو
.تايلولا
ةينويزفلت تاودن جمانÈلا اصضيا لمصشيو

ر-ئاز÷ا ‘ يد-ي-ل-ق-ت-لا سسا-ب-ل-لا لو-ح
تاءارجلا نع ما-ث-ل-لا ة-طا-ما سضر-غ-ب
يثارت رصصنع ليجصست فلم ‘ ةذختŸا

ىدل ايناصسنا اثارت هراب-ت-عا-ب ،ير-ئاز-ج
‘ ىرخا عيصضاوم بناج ¤ا وكصسنويلا

ةيفاقثلا تايعم÷ا ةكراصشÃ نأاصشلا اذه
Úصصتıا ا-صضيأاو لاÛا ‘ ة-ل-عا-ف-لا
.ÚفÙÎاو Úليكصشتلاو

ث.ق ^

نمراك ةريدقلا ةينانبللا ةم-ج-ن-لا تع-ن ^
لام-ج ،Òب-ك-لا ير-ئاز÷ا نا-ن-ف-لا سسب-ل
دعب انŸاع نع سسما لحر يذلا  ،كراب

.سضرŸا عم ليوط عارصص
دهاصشŸا دحأا نم ويد-ي-ف تر-صشن ن-مرا-ك
،ÿÈا اذه نيزح““ :تبتكو امهتعمج يتلا

ير-ئاز÷ا ل-ث-مŸا ‘و-ت د-ي-ع-لا مو--ي ‘
انانف ناك همحري هللا ،كراب لامج ريدقلا

لهأا لكل ةرا◊ا ّيزاعت““ :تعباتو .““ايقيقح
.““رئاز÷ا كراب لامج هليحر ىلع رئاز÷ا
تنك يق-يد-صص كم-حر-ي ه-ل-لا““ :تفا-صضأاو
ةيباجيإا ةقاط كلوح نم حن“ يطعت امئاد
،سضير-مو تنا ى--ت--ح ا--م--ئاد كح--صضتو
فصسألل نك-ل ،ه-مز-ه-ت-ل سضرŸا برا–و

كصسفن نو-ك-ت ه-ل-لا-صشنا ..كا-ّت-ف سضرŸا
.(امصسلاب
لام-ج ر-يد-ق-لا ير-ئاز÷ا ل-ث-مŸا ‘و-ت
د---حأا ل---خاد ،سسما لو---ط---لا ،كرا----ب
.ةيحصصلا هتلاح روهدت دعب تايفصشتصسŸا
‘ حر-صسŸا ى-ل-ع ل-حار-لا ة-ياد-ب تنا-كو
:اهزربأا ةفلتfl لامعأا للخ نم اصسنرف
““ناونع نود-ب»و ،ي-كرو-غ م-ي-صسكŸ ““مألا““
.اكرول Òهصشلا Êابصسإلا رعاصشلل
““ةواÿا““ يلصسلصسم كراب راودأا رخآا تناكو
ريدقلا ل-ث-مŸا ر-ه-ُت-صشأا.““لل◊ا دلوأا»و
(ةواÿا) لصسلصسم :ا-ه-م-هأا لا-م-عأا ةد-ع-ب
.(لل◊ا دلوأا) لصسلصسمو

ث.ق ^

اهتÓشسلشسم دحأأ ةلوطب اهكراشش
كراب لامج يرئاز÷ا نانفلا عدوت سسبل نمراك



ةليترلا

69ـلا رمع ‘ ةعما÷ا نم جرخت

راردأا ءارحشص ‘ ةتشسلا Úهئاتلا ىلع روثعلا
ةيلو حلاسصم تنلعأأ ^

،تبسسلأ سسمأ ،رأردأأ
ىلع روثعلأ نع
ةتسسلأ نيدوقفŸأ
مهو تفورزنت قيرطب

.ةديج ةحسص ‘
»:ةيلولأ نايب ‘ ءاجو
” دقل ،هلل دم◊أ
نيدوقفŸأ ىلع روثعلأ
قيرطب كلذو ،نامكاسش عون نم ةنحاسشلأ Ïم ىلع أوناك نيذلأ ةتسسلأ
ليز÷أ ركسشلاب هجوتن ماقŸأ أذه ‘و ..ةديج ةحسص ‘ مهو تفورزنت
ينطولأ سشي÷أ دأرفألو ثحبلأ ةيلمع ‘ ÚعوطتŸأ ÚنطأوŸأ لكل
.““ينطولأ كردلأو يبعسشلأ
Úب ءأرحسصلأ ‘ ،ةعم÷أ ،سسمأأ لوأأ ،أوهات دق ةتسسلأ سصاخسشألأ ناكو
Ïم ىلع أوناكو راتfl يجاب جÈل ةيرأدإلأ ةعطاقŸأو ناقر ةنيدم
.نامكاسش عون نم ةنحاسش

 نوئنهي رشضÿا مو‚

ةفاكو يرئأز÷أ بعسشلل ةرأرحبو ،ينطولأ بختنŸأ مو‚ أانه  ^
.كرابŸأ ىحسضألأ ديع ةبسسانÃ ةملسسŸأ ةمألأ
““ يمسسرلأ عقوŸأ Èع رسشن ،ويديف عطقم ‘ ايقيرفإأ لاطبأأ مدقو
ةيئانثتسسأ فورظ ‘ يتأات يتلأ ةبسسانŸأ هذهب ةسصاÿأ مهيناهت ،““فافلل
.انوروك ءابو يسشفتب عمجأأ ⁄اعلاب تŸأأ يتلأ ةيحسصلأ ةمزألأ ببسسب

 قئار◊ا ‘ مكحتلل ““نورد““
““رايط نودب تأرئاطب اهمعد ،تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تبلط  ^

قطانŸأ طبسضل أديد–و ،تاباغلأ قئأرح ءافطإأ ‘ ةمهاسسملل ““نورد
.لاعتسشلاب فيسصلأ ةÎف لÓخ ةددهŸأ
ةيرسشبلأ ىتحو ةيكتسسجوللأ لئاسسولأو تايناكمإلأ ةلق ةيريدŸأ تكسشو
بلطتي ام وهو ،مايألأ هذه تاباغلأ قئأرح راسشتنأ مجح عم ةنراقم
ةثيد◊أ تأزيهجتلأو لئاسسولأ مهحنم Èع ةينعŸأ حلاسصŸأ نم Óخدت
عسضو عم ،هايملل ةلقان عفدلأ ةيعابر تأرايسس وأأ تأرئاط ءأوسس ةثيد◊أ
.قئأرح فرعت يتلأ نكامألأ ديدحتل ةلاقنلأ فتأوهلأ ىلع تاقيبطت

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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نطأوŸأ جرخت ^
يبيزوج ،›اطيإلأ
69 رمعب ،ونرتاب

ةعماج ‘ ،اماع
،ةيلاطيإلأ ومÒلاب
خيراتلأ سصسصخت
حبسصيل ،ةفسسلفلأو
انسس Èكألأ بلاطلأ

،دÓبلأ خيرات ‘
باجعإأ لان ثيح
لفح لÓخ ةرأرحب هل أوقفسص نيذلأ هترسسأأو هيملعمو هئÓمز
.جرختلأ
ةعما÷أ ‘ ليجسستلأ نم نكمتي ⁄و ةÒقف ةرسسأأ ‘ ونرتاب أاسشن

،ةيناثلأ ةيŸاعلأ بر◊أ لÓخ ةيرحبلأ ‘ مدخ مث ،اباسش ناك امدنع
اهدعب ،ةيديد◊أ ككسسلأ ‘ Óماع حبسصأأ اهدعبو ،02ـلأ نسس ذنم
.نانثأ نانبأ هلو جوزت

 ينيشصلا ““كوت كيت““  ىلع رودلا يتأايو..
ىلع عيقوتلأ مزتعي هنأأ ،بمأرت دلانود ،يكÒمألأ سسيئرلأ نلعأأ ^

ةÒسصقلأ ويديفلأ عطاقŸ ““كوت كيت““ قيبطت رظحي يذيفنت رمأأ
 .ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةينيسصلأ ““سسنأد تياب““ ةكرسشل كولمŸأ
ةعم÷أ سسمأأ لوأأ ةسسائرلأ ةرئاط Ïم ىلع Úيفحسصلل بمأرت لاقو
ىلع عقوأاسس ،ةدحتŸأ تايلولأ ‘ اهرظحنسس كوت كيتب قلعتي اميف““
  .““أدغ ةقيثولأ
نأاسشب ةيكÒمألأ يموقلأ نمألأ فواfl ةورذ ةوطÿأ هذه لثمتسسو
لثمتسس اهنأأ امك ،كوت كيت اهلوانتي يتلأ ةيسصخسشلأ تانايبلأ ةمÓسس
نم ليلق ددع Úب نم تحبسصأأ يتلأ ““سسنأد تياب““ ةكرسشل ةÒبك ةبرسض

أذهل يراجتلأ حاجنلأ لسضفب ةقيق◊أ ةيŸاعلأ ةينيسصلأ تÓتكتلأ
.قيبطتلأ

ثد◊ا للظ ‘

هفقشس ايبيل هاجت رئازجلا ىعشسم عفري نيح
لوصصولا لجأا نم للك نودب  اهكارح ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا لصصاوت ^

اهت’اصصتا فقصس تعفر رئاز÷ا نأا ودبيو ،ةيبيللا ةمزألل يملصس لح ¤ا
دعبف ،يقلتلا ىلع Úيبيللا ءاقرفلا عيجصشتل اهعم لصصاوتت يتلا فارطأ’او
رئاز÷ا يه اه ،راو÷ا لودو ةعراصصتŸا ةيبيللا فارطأ’ا هاŒ كرحتلا

اهصض◊ ،ةصصاخ نمأ’ا سسل‹ ‘ اهتملك اهل يتلا ىمظعلا لودلا عم لصصاوتت
ةمزأ’ا ةيوصستل ةيصسايصس ةيصضرأا داجيا يعاصسم ‘ ايباجيا لخدتلا ىلع

‘ اهقرغتو ةقطنŸا لك نمأا ددهت ىرخأا اداعبأا ذخأات نأا لبق ةيبيللا
سسيركتو ،ةيركصسعلا تاهجاوŸا لثم ،اهل ةياهن ’ تاباصسحو تاعارصص

.ةيملصسلا ةيوصستلا ظوظح نم ذئنيح بعصصي ام وهو ،ميصسقتلا
نطنصشاو سضفرب هديدنتب سسمأا لوأا يوقلا ÊاŸأ’ا لخدتلا نأاصش نمو

ةقباصسلا رئاز÷ا بلاطم معدي نأا ،ايبيل ‘ ةمزألل ي‡أا لث‡ Úيعتل
سضفرو ةملصس ناصسغ ةلاقتصسا دعب ايبيل ¤ا ي‡أا لث‡ Úيعت لاجعتصساب
 .ايبيل ¤ا اي‡أا اثوعبم ةرمامعل ناطمر ،يرئاز÷ا يصسامولبيدلا Úيعت

،ةديد÷ا رئاز÷ا اهصضوخت يتلا ةيصسامولبدلا تاكرحتلل رباع دصصرف
ةيويحو ،ةيبيللا ةمزألل يملصسلا ل◊اب رئاز÷ا كصس“  انل فصشكي
دعبف ،ةقدÙا تاديدهتلاو رطاخملل ارظن ،دغلا لبق مويلا هب ليجعتلا
،Úيبيللا باونلا سسل‹و قافولا ةموكح ›وؤوصسم عم رصشابŸا لصصاوتلا

ىلعو ،ةمزأ’ا ‘ ةلعاف ةيبرع لودو ،Úيلاطي’او كارتأ’ا ÚلوؤوصسŸاو
ثيحو اهيعاصسم فقصس عفر ¤ا رئاز÷ا ترداب ،ةيدوعصسلاو سسنوت اهصسأار

Áتناكو ،ةمزأ’ا ‘ رصشابم ي‡أا لخدتل رصضخأ’ا ءوصضلا ءاطعا نك
مايأا ديعب اهتعبت ،ايفتاه يصسورلا ةÒظنب سسيئرلا لاصصتاب ةيادبلا

حلاصصل رئاز÷ا تعفار ثيح ،وكصسوم ¤ا ةيجراÿا ريزول  ةرايز تادودعم
نم وأا لخادلا ‘ ،عارصصلا ةركصسع وحن هجوت يأا سضفرو يملصسلا ل◊ا
ىÈكلا ىوقلا هترصضح يذلا  ،Úلرب ر“ؤوم تاجرfl ذيفنتو ،جراÿا

ةردابŸ دوجو ’ نأا فورف’و مودقوب تاحيرصصت تدكأاو ،هيلع تقداصصو
يتلا ،رئاز÷ا ىعصسم ظوظح ززعي ام وهو ،ةيصسور ةيرئازج ةكÎصشم
امنيب ،ايبيل ‘ ةمزأ’ا فارطأا لك عم ةدحاو ةفاصسم ىلع فقت اهنأا دكؤوت
نمو ،⁄اعلا تعمصسأا ثيح ،ةمزأ’ا فارطأا دحأ’ امعاد ايصسور Èتعت
.ايبيل ‘ ةمزأ’ا ل◊  اهاعصسم ةعيبط ،وكصسوم
سسمأا لوأا ،ةيجراÿا ريزو لصصاوت ،Òبكلا يصسامولبدلا زا‚إ’ا اذه دعب

،تاثداÙا روfi يبيللا فلŸا ناكو ،ايفتاه ،ينيصصلا هÒظن عم ،ةعم÷ا
ناك ا‰او ،ايصضارعتصسا وأا ارباع يرئاز÷ا بنا÷ا روصضح هيف نكي ⁄و
نع تبرعأا ثيح ،ايبيل ‘ عصضولا روهدت نم ديدصشلا رئاز÷ا قلق نع اÈعم
ديعب نم لماعتت تلظ امدعب  ،ايبيل ‘ ءانب ارود ينيصصلا بعلت نأ’ اهعلطت
لماع لكصشتو ،نمأ’ا سسل‹ ‘ مئاد وصضع اهنأاو ةصصاخ ،ةمزأ’ا نأاصشب
 .ةي‡أ’ا ةئيهلا تارارق ‘ نزاوت
عوبصسأ’ا اهتوعد وه ،قايصسلا اذه ‘ يرئازج يصسامولبد كارح زربأا لعلو
لح داجيا ¤ا ،ةينلعو ةرصشابم ةفصصبو ›ودلا نمأ’ا سسل‹ ،يصضاŸا

لجأ’ ““فارطأ’ا ددعتمو سسوملم لمع““ ةيقرتو ايبيل ‘ لماصش يصسايصس
مئادلا اهلث‡و رئاز÷ا Òفصس ركنتصسا ثيح ،دلبلا اذه ‘ ةمزأ’ا ةهجاوم
لوح يصضاÎفا عامتجا للخ ،Êوميم نايفصس ،ةدحتŸا ·أ’ا ىدل
،ىرخأ’ا ةينعŸا لودلاو ايبيلل ةرواÛا لودلا عم ةيمصسرلا Òغ تارواصشŸا
·أ’اب نمأ’ا سسلÛ ةعباتلا تابوقعلا ةن÷ مرصصنŸا ءاثلثلا موي هتمظن
،هحئاولل ةرركتŸا تاكاهتن’ا فقو ‘ سسلÛا روصصق ،ايبيل نأاصشب ةدحتŸا

·ألل ةيذيفنتلا ةئيهلا اعد امنيبو ،ةحلصسأ’ا رظحب ةقلعتŸا كلت اميصس’
،يصسايصسلا راصسŸا ليعفت ةداعإاو ةيبنجأ’ا تلخدتلل دح عصضو ¤إا ةدحتŸا

،ةرواÛا نادلبلا رارقتصسا ىلع ايبيل ‘ عصضولل ةÒبكلا تايعادتلاب ركذ
يغبني لب ،اهتاذ دح ‘ ةياغ نوكت نأا يغبني ’““ تابوقعلا نأا اÈتعم
اهقيبطت بجو ،›اتلابو ،يصسايصسلا راصسŸا معدل ةيصساصسأا ةادأا اهرابتعا
¤ا يفصضي لماصش ىعصسم ةيزكرم دوجول ىÈكلا ةيمهأ’ا زاربا عم ،لماكلاب

.Úيبيللا لجأ’و نويبيللا هددحي لماصش يصسايصس لح
¤ا ةيلودلا ةعومÛاو نمأ’ا سسل‹ يرئاز÷ا يصسامولبدلا اعد امنيبو
سضفر ¤ا ةحصضاو ةراصشا ‘ ،ةقيصضلا ةينطولا تادنجأ’ا نع يلختلا
ناصسغل افلخ ايبيل ‘ ي‡أا لثممك ةرمامعل ناطمر Úيعتل ةدحتŸا تاي’ولا

ل◊ امعد سسوملمو فارطأ’ا ددعتم لمع ةيقرت ¤او ،ليقتصسŸا ةملصس
قوق◊ا ظف◊ امود ىعصستصس ،راج دلبك رئاز÷ا نأا دكأا ،ايبيل ‘ يصسايصس
اءزج نوكت نأا ىلع لمعلا و ةرواÛا لودلا رارقتصساو Úيبيلل ةعورصشŸا

يوق ›ود مازتلا  ةرورصض ىلعو ،لكصشŸا  نم اءزج سسيلو ل◊ا نم
فرصصتلا ‘ اهبعصش قح اذكو ةيباÎلا اهتدحوو ايبيل ةدايصس ماÎح’
Ãلوقيل ،““ةيعيبطلا هدراو:«’ Áوأا لامصش ’و قرصش وأا برغ دجوي نأا نك
ةعورصشم تاعلطت عم يبيل بعصش دجويو ةدحاو ايبيل دجوت..بونج

Ÿرهدزم دلب ‘ يملصس لبقتصس““.
Úلعافلا عانقإ’ ةيلودلا ةدعصصأ’ا لك ىلع رئاز÷ا ىعصست ،اذكهو
ظفحي لجاع يملصس لح ¤ا لصصوتلا ةرورصضب Úيلودلاو Úيميلقإ’ا
عفانŸاو ةقيصضلا تاباصس◊ا نع اديعب هتلودو هنمأا يبيللا بعصشلل
¤ا رظنلاب ةصساصس◊ا ةمهŸا هذه سضوÿ اهدادعتصسا دكؤوتو ،ةيداصصتق’ا

Œاهتيلوؤوصسمو ةقباصسلا اهبرا Œو قيقصش بعصش هاŒزأاتل ابنË عاصضوأا
ةيؤور جاصضنا ¤ا ةيصسامولبدلا ىعصست ةمهŸا هذه قيقحتلو ،Ìكأا ةقطنŸا

لح زا‚ا دوهج اهلوح زكرمتت ةلجاع ةي‡أا ةياعر ¤او ،ةدحوم ةيلود
 .ايبيل ‘ ةمزألل يملصس

ي◊اصص ىفطصصم
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

انوروك راششتنا فقوي ذاذر
ثوحبلل ىلعألأ سسلÛأ نلعأأ ^

ءاملعلأ نأأ ،اينابسسإأ ‘ ةيملعلأ
نأأ نكÁ““ ذأذر ريوطتب نوموقي
،انوروك سسوÒف راسشتنأ ““فقوي

.مفلأ ‘ هسشر دنع
‘ Úكراسشم ءاملع قفوو
بقترŸأ ذأذرلأ نإاف ،ةسسأردلأ

هقÎخي ل زجاحك لمعيسس
‘ هÒثأات دقفيو ،سسوÒفلأ
هذه ‘ أأدبت ىودعلأ نأأ دقتعي ثيح ،يموعلبلأ يومفلأ فيوجتلأ
يذلأ سسوÒفلأ ديحيسس ذأذرلأ مأدختسسأ نإأ ءاملع لوقيو .ةقطنŸأ
،ةيلوألأ ةلحرŸأ هذه ‘ ىودعلأ تأأدب ول ىتح ةباسصŸأ ايÿÓأ ‘ رثاكتي
 .سضرŸأ ةدسش نم للقي ام ،ةئرلأ ةقطنم ¤إأ ىودعلأ راسشتنأ نم دحي امك



كÎسشم نا---ي---ب ‘ ءا----جو ^
ه-جو-م ة-كر-سشلأو ع-م-ج-م--ل--ل

Ÿد-ي-سصلأ ءا-ن-ي-م ي-ل-م-ع-ت--سس
ةحفسص ىلع ،رئأزجلل يرح-ب-لأ
كوبسسيف ي-عا-م-ت-جلأ ع-قوŸأ
ديسصلأ ءانيŸ يرأدإلأ قحلم-ل-ل
هنأأ ،ةمسصاعلأ رئأزجلل يرحبلأ
رثإأ ةذختŸأ تأرأرقلل اقيبطت““
ويلوي32 موي دقعنŸأ عامتجلأ

صسوÒف ةعباتم ة-ن-ج-ل-ل0202
يرحب-لأ د-ي-سصل-ل91-ديفوك

Ãف-قو رر-ق-ت ،ر-ئأز÷أ ءا-ن--ي
ةكمسسم ىوتسسم ىل-ع طا-سشن-لأ
92 ن-م ءأد-ت-بأ أذ-هو ر--ئأز÷أ
صسطسسغأأ11 ةيا-غ ¤إأ و-ي-لو-ي
تأروطت ةنياعم لجأأ نم0202
ىد-م أذ-كو ي-ئا-بو-لأ ع--سضو--لأ

ةي-ح-سصلأ تأءأر-جإلأ ة-ي-لا-ع-ف
فا-سضأأو   .““ا-ق-با-سس ةذ-خ--تŸأ
اسضيأأ ررق عامت-جلأ نأأ نا-ي-ب-لأ

ةيباتك تامأزتلأ Ëد-ق-ت صضر-ف

نمسضت عيب-لأ ءÓ-كو فر-ط ن-م
نم ع-برŸأ لا-م-ع ل-ك ة-مÓ-سس
طاسشنلأ ةداعإأ موي أذهو ءابولأ
( صسطسسغأأ11) ةكمسسŸأ لخأد
ررقتو  .يئاقو يزأÎحأ ءأرجإاك
Ëدقت ،نايبلأ صسفن قفو ،اسضيأأ

¤إأ ة-ك-م-سسŸأ ح-ت-ف تا-عا--سس
لجأأ نم احابسص40 :00 ةعاسسلأ
درأوم-ل-ل ير-ط-ي-ب-لأ صصح-ف-لأ
نم ءاهتنلأ ةياغ ¤إأ ةيكمسسلأ

ىت-ح أذ-هو صصح-ف-لأ ة-ي-ل-م-ع
ىسصقأاك احابسص50 :00 ةعاسسلأ

ةا-عأر-م ة-يرا-ب-جإأ أذ--كو د--ح
ة-ي-ح-سصلأ د-عأو--ق--لأ مأÎحأو
زكرو .ءابو-لأ را-سشت-نأ يدا-ف-ت-ل
ىلع ،ىرخأأ ةه-ج ن-م رد-سصŸأ

تايلمع نم فيث-ك-ت-لأ ةرور-سض
أذ-هو ف-ي-ظ-ن-ت-لأو م-ي-ق-ع-ت-لأ
ة--يلو--لأ ح--لا--سصم كأÎسشا--ب
  .ةسصتıأ

  ج.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !ديع اي تدع لاح يأاب ديع
ن-م د-يزŸأ مو-ي ل-ك د-سص– ا-نورو-ك تلأز ا--م ^

سضي-بأ’أ سشي÷أ لأز ا-مو ،ا-ندÓ-ب ‘ ا-يا-ح--سضلأ
حبذم ىلع هئانبأأ ةÒخ نم Úبأرق ايموي مدقي

flأ رطاŸتايناكمإ’أ نم ليلقب فقت يتلأ ،ةنه
بجأو--لا--ب سسا--سسحإ’أو ةدأرإ’أ ن---م Òث---ك---بو
 ءابولأ هجو ‘ ،ةينهŸأ ةلاسسرلأو
،ةنيطنسسق ن-م ه-مأأ د-ي-حو ن-يد-لأ ع-فأر ه-م-سسأ
ةجوزو ىلكث مأأ ا-كرا-ت ،د-ي-ع-لأ ة-ي-سشع ل-حر-ي
براحي ناك يذلأ و-هو ،ى-ما-ت-ي لا-ف-طأأو ة-ل-مرأأ
لسصأوتلأ ع-قأو-م ى-ل-عو ،ى-ف-سشت-سسŸأ ‘ ءا-بو-لأ
مأز-ت-ل’أ ى--ل--ع سسا--ن--لأ ثح--ي ي--عا--م--ت--ج’أ
ناكو ،ةما-م-ك-لأ ءأد-ترأو ة-ي-ح-سصلأ طور-سشلا-ب
زاهجب طبر-لأ وأأ ة-ما-م-ك-لأ ءأد-ترأ ا-مإأ م-هÒخ-ي
نم هفطت-خأ Úع-ل-لأ سسوÒف-لأ ن-ك-ل ،سسف-ن-ت-لأ
.هاسضرم نمو هترسسأأ

ةبيبط ،ةنسس92 اهرمع ،حايسص ةÒمأأ اهمسسأو
أÒث-ك حر-ف-ت ⁄ ،لأزأأ Úع ى-ف-سشت-سسÃ ة-ما--ع

Ãأ ة-سسرا-مŸلمجأأ تسضمأأو ،اهت-ب-حأأ ي-ت-لأ ة-ن-ه
،اهتسسأرد بعا-ت-م ‘ Òسصق-لأ ا-هر-م-ع تأو-ن-سس
اهل ةنيودت رخآأ تناكو ،سسمأأ ءابولأ اهفطتخيل

اهل أوعدي نأأ اهيعباتم ىجÎت كوبسسيافلأ ىلع
ةسسيدوب ءافو ا-ه-ت-ل-ي-مز-ب ق-ح-ت-ل-ت-ل ،ءا-ف-سشلا-ب
انوروك سسوÒفب اهتوم زه يتلأ لما◊أ ةبيبطلأ

.ةماع رئأز÷أو فيطسس اهلمح رهسشأأ رخأوأأ ‘
ةذ--تا--سسأ’أو ءا--ب--طأ’أ تأر--سشع ا--م--ه--ل---ب---قو
ةد-ي-ل-ب ‘ ا-عا-ب-ت م-ه-تا-ي-ح أو-ع-فد ،Úسضر-مŸأو
ند--م ل--ك ‘و ر--ئأز÷أو ةر--ك--سسب ف--ي--ط--سسو
ى-ل-ع ا-ي-مو-ي سسفا-ن-ت-ت ترا--سص ي--ت--لأ ر--ئأز÷أ

.تايفولأو تاباسصإ’أ نم ددع Èكأأ ليجسست
مقطأ’أ راهنتسس ،ىحنŸأ ىلع عسضولأ رمتسسأ نإأو
يذلأ بعتلأ بب-سسب تا-ي-ف-سشت-سسŸأ ‘ ة-ي-ب-ط-لأ
ءابولل ةغئاسص ةمقل مهلعجي ام مهتعانم فعسضي
.Ìكأأ لحفتسسأ هنأأ ودبي يذلأ

ببسسب ل-ت-ق-ت ،ىر-خأأ ة-ي-ح-سض ن-م ا-ن-مز-ل-ي م-ك
⁄ انوروك نأأ مهفنل ،ءابو-لا-ب سسا-ن-لأ ة-نا-ه-ت-سسأ

ى-ل-ع ا-ن-سضع-ب سسود-يو ة--ط--ل--سسلأ ا--ه--عÎخ--ت
ماظن ةسضراعŸ ةقير-ط-ك ة-ي-ح-سصلأ تأءأر-جإ’أ
،تايفولأ نم تأرسشعلأ لجسسن موي لك ؟مك◊أ

،ةد--يد÷أ تا--با--سصإ’أ ن--م تا---ئ---م ة---ع---سضبو
م-ك-لأ أذ-ه بعو-ت-سست د-ع-ت ⁄ تا-ي-ف-سشت--سسŸأو
.تايناكمإ’أ سصقن عم تاباسصإ’أ نم لئاهلأ

هفلخيسس يذلأ راجفن’أ لجسسن ⁄ انلز امو أذه
ىلعو ،ديعلأ ليبق يسشأوŸأ قأوسسأأ ىلع عفأدتلأ

تدهسش يتلأ ديÈلأ حلاسصمو كونبلأ كيبابسش
ل-ب-ق ن-م ا-ق-سصÓ-تو Òبأو-ط ةÒخأ’أ ما--يأ’أ ‘

 .ةلويسسلأ سصقن ببسسب نيدعاقتŸأ
نوا-ه--ت--لأ أذ--ه ى--ل--ع ع--سضو--لأ ر--م--ت--سسأ أذإأ

تأءأرجإ’أ ىلع سسودلأو ءابولاب فافختسس’أو
ن-م د-يزŸأ أذ-ه ا-ن-ئا-ب-غ-ب ل-ت-ق-ن-سس ،ة-ي--ح--سصلأ
رايهنأو ،سسوÒفلاب وأأ قاهرإ’اب ءأوسس ،ءابطأ’أ
ىسضوفلأ نم د-يزŸأ ف-ل-خ-ي-سس ي-ب-ط-لأ م-قا-ط-لأ

لحتسسو اه÷اعي نم دŒ نل يتلأ تاباسصإ’أو
مهتا-فر-سصت-ب Úير-ئأز÷أ نأأ ود-ب-يو ،ة-ثرا-ك-لأ
‘ ة-يا-ك-ن ة-ثرا-ك--لأ أورا--ت--خأ ة--لوؤو--سسمÓ--لأ
!.. تاطلسسلأ
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GBNô G’CNÑÉQ انوروك سسوريف يسشفت دسض ةيئاقولأ تأءأرجإÓل اعبت

  لبقŸأ توأأ11 ةياغ ¤إأ رئأز÷أ ةكمسسم طاسشن فقو
،يرحبلأ ديسصلأ ئنأوم Òيسست ةكرسشو ةيمومعلأ ةيئانيŸأ تامدÿأ عم‹ نلعأأ
كلذو ،مداقلأ توأأ11 ةياغ ¤إأ رئأز÷أ ةكمسسم طاسشن فقو نع ،رئأز÷أ ةدحو

   . (91 ديفوك) انوروك سسوÒف يسشفت دسض ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ راطإأ ‘

  تابايغ ليجسست لاح يف ةيطايتحأ ةمئاق نع تفسشك
  ءاعبرأ’أ أذه ايكرت نم ءÓجإ’اب ÚينعŸأ ةمئاق رسشنت رئأز÷أ ةرافسس

ة-ير-ئأز÷أ ةرا-ف-سسلأ تر-سشن ^
Úن-طأوŸأ ة-م-ئا--ق ،ةر--ق--نأا--ب
ةلحرب ÚينعŸأ ايكÎب Úقلاعلأ
    .مداقلأ ءاعبرألأ موي ءÓجإأ
دأد-عإأ ن-ع ،ةرا-ف-سسلأ تن-ل-عأأو
ة-ي-طا-ي-ت-حأ ة-ي-فا-سضأ ة-م-ئا-ق
درف يأأ بايغ ةلاح ‘ ةقفرŸأ

دكأو  .ة-ي-ل-سصلأ ة-م-ئا-ق-لأ ن-م
لأ Úن-طأوŸأ ى-ل-ع ةرا--ف--سسلأ

موي لوبنطسسأ راطم ¤إأ أوهجوتي
ىلع وه نم لإأ ،مداقلأ ءاعبرألأ
ةيلمع ليهسست-ل كلذو ة-م-ئا-ق-لأ
نأأ ةرافسسلأ تهبن امك     .ءÓجلأ
مهؤوامسسأأ ةدجأوتŸأ ÚنطأوŸأ

متيسس ،ةيطايتحلأ ة-م-ئا-ق-لأ ‘
صسيمÿأ موي ةلحر ‘ مهؤوÓجأ
ذافنتسسأ ةلاح ‘ كلذو ،مداقلأ
موي ةرئاطلل ةيباعيتسسلأ ةردقلأ

  .ءاعبرألأ
رسشنتسس اهنأأ ،ةرا-ف-سسلأ تف-سشكو
توأأ9و6 ةلحرب ÚينعŸأ ةمئاق
ام-ك ،لا-جآلأ بر-قأأ ‘ ،يرا÷أ

¤إأ ةنوميم ةدوع ةرافسسلأ تن“
Úي-ن-عŸأ ل-ك--ل ن--طو--لأ صضرأأ
ع--ي--م÷أ ة--ي--عأد ،ءÓ--جلا--ب
ن-سس◊أ Òسسلأ ‘ ة-م--ها--سسŸأ
  ج.ق ^   .ةيلمعلأ هذهل

  اقرغ أوفوت سصاخسشأ’ ثثج5 لاسشتنأ عم
  ةÒخأ’أ ةعاسس84 ـلأ لÓخ نيرخآأ492 حرجو صصاخسشأأ6 ةافو

يوافلخ زيزع لحأرلأ يفحسصلأ ةلئاع يزعي لاسصت’أ ريزو
قطانلأ ،لاسصتلأ ريزو ثعب ^

رامع ةموك◊أ مسساب ي-م-سسر-لأ
ةلئاعل ةيزعت ة-ي-قÈب ر-م-ي-ح-ل-ب

ةيرئأز÷أ ءانبألأ ةلاكو يفحسص
ه-ت-فأو يذ-لأ يوا-ف-ل-خ ز-يز--ع
ن-ع ة-ع-م÷أ صسمأأ لوأأ ة-ي--نŸأ

اهيف اهل Èع ةنسس46 زهاني رمع
و ةاسسأوŸأ تأرابع ى-م-سسأأ ن-ع
فر-ظ-لأ أذ--ه ‘ ن--ما--سضت--لأ
.بيسصعلأ
ةيقرب ‘ رميحلب د-ي-سسلأ بت-كو
أذ-ه ‘ ي-ن-ع-سسي ل““ ة-يز-ع-ت--لأ
مدقتأأ نأأ ىوسس م-ي-لألأ فر-ظ-لأ
صصلخأأ و يزاعتلأ قدسصأاب مكيلأ

،““نماسضتلأ و ةاسسأوŸأ تأرا-ب-ع
نأأ لج و زع ¤وŸأ نم ايجأر
Èسصلأ هيوذ و ديقفلأ ةلئاع مهلُي
.ةنÙأ هذه يطختل نأولسسلأ و

ءابنألأ ةلاكوب ديقفلأ قحتلأ دقو
لمعو6891 ة-ن-سس ة-ير-ئأز÷أ
ر-ئأز÷ا--ب ما--سسقلأ د--يد--ع--ب
رأردأأ ةيلوب لسسأرمك و ةمسصاعلأ

مأاب بسصنŸأ تأذ لغسشي نأأ لبق
ى-ل-ع ل-ي-حأأ ثي-ح ي--قأو--ب--لأ
ةنسس51 دعب6102 ةنسس دعاقتلأ

.ةنيدŸأ هذهب اهاسضق
ةرو-سصب هؤوÓ-مز ه-ل ظ-ف-ت-ح--يو
عسضأوتŸأو صشو-سشب-لأ صصخ-سشلأ
نامث-ج يروو د-قو .نوا-ع-تŸأو
ة-ع-م÷أ مو-ي ىÌلأ د-ي--ق--ف--لأ

ÃقÈيقأوبلأ مأأ ة.
م.ق ^

مهعرسصم صصاخسشأأ  ةتسس يقل ^
حورج-ب نور-خأ492 بي--سصأأو
ةد-ع ر-ثأ ،ةرو-طÿأ ة-توا-ف-ت-م
Èع تل-ج-سس ة-يرور--م ثدأو--ح

84 ـلأ لÓ-خ ي--ن--طو--لأ بأÎلأ
هب دافأأ ام بسسح ،ةÒخألأ ةعاسس
ةماع-لأ ة-ير-يد-م-ل-ل نا-ي-ب صسمأ
  .ةيندŸأ ةيامحلل
لقثأأ نأأ رد-سصŸأ صسف-ن ح-سضوأأو

ةريوبلأ ةيلوب تلج-سس ة-ل-ي-سصح
50 ةباسصأو صصا-خ-سشأ3 ةافو-ب
30 ر-ثأ ى-ل-ع حور-ج-ب ن--ير--خآأ

  .رورم ثدأوح
تأدحو تلخدت ،ىرخأأ ةهج نم
لاسشتنأ لجأل ةي-ندŸأ ة-يا-م◊أ

اقرغ أوفوت صصا-خ-سشأأ5 ثث-ج
،ةر-يو-ب-لأ ،ة--ف--ل÷أ تا--يلو--ب

  .فلسشلأو ةدكيكسس ،Âاغتسسم
ةقلعتŸأ تاطاسشنلأ صصو-سصخ-ب

صسوÒف را-سشت-نأ ن-م ة-يا-قو-لا-ب
صسفن تماق ،(91-ديفوك) انوروك
ـب ،ةÎفلأ صسفن لÓخ ،تأدحولأ

È 13ع ةيسسيسس– ةي-ل-م-ع391
ةدئافل (ة-يد-ل-ب701) ة---يلو
تايلو-لأ ة-فا-ك Èع Úن-طأوŸأ

ةرورسض ىلع مهر-كذ-تو م-ه-ث–
يحسصلأ ر-ج◊أ د-عأو-ق مأÎحأ
،ي-عا-م-ت-جلأ د-عا-ب-ت-لأ أذ-كو
541 ـب ما-ي-ق-لأ ¤إأ ة-فا--سضإلا--ب

47) ةيلوÈ 42ع ميقعت ةيلمع
ل-كا-ي-هو تآا-سشن-م ن-م (ة-يد-ل-ب

تاعمÛأ ة-سصا-خو ة-ي-مو-م-ع
  .عرأوسشلأو ةينكسسلأ
Ú 186تيلمع-لأ Úت-ه-ل صصسصخ و

فلتخÃ ة-ي-ند-م ة-يا-م-ح نو-ع
67 و فاعسسإأ ةرايسس911 ،بترلأ

ع-سضو ¤إأ ة-فا-سضإلا-ب ،ة-ن-حا-سش
نكامأأ66 ةيطغتل ةينمأأ ةز-ه-جأأ

يحسصلأ رجحلل ةهجوم ةماقإÓل
،رئأز÷أ تايلو ـب Úن-طأو-م-ل-ل
،يز--ي--لأ ،ةر---ك---سسب ،يدأو---لأ

،صسأدرموب ،وزو يزيت ،Âاغتسسم
Úع ،ةنيطنسسق ،ةŸاق ،فيطسس
  .ةدكيكسسو ةبانع ،ىلفدلأ

زا-ه-ج ما--ق ،ر--خآأ بنا--ج ن--م
تا-با-غ-لأ ق-ئأر-ح ة-ح--فا--ك--م
لÓ-خ ة-ي-عأرز-لأ ل-ي-سصاÙأو
قيرح871 دامخإاب ةÎفلأ صسفن

قيرح33 ،ةباغ قيرح98 اهنم
41 ، صشئاسشح قيرح24 ،لاغدأأ

¤أ تدأأ ةيعأرز ليسصاfi قيرح
، تاباغلأ نم راتكه2431 فÓتإأ

765 ،لاغدألأ ن-م را-ت-ك-ه037
أذ-كو صشئا-سش◊أ ن-م را--ت--ك--ه
34023و Íت ة---مز---ح09061
  .ةرمثم ةرجسش

 ةـــــــــــــــــــــــئنهت  ن.ح ^
تلاعتو ةحرفلأ تمع

: ةÒمأ’أ دايدزإاب ديراغزلأ

''eÉjÉ''
ةديعسسلأ ةبسسانŸأ هذهبو
دأرفأأ لك مدقتي ةيلاغلأ و

بيطأابةياطقوب ةلئاع
Úجأر ،مأ’أ و بأÓل Êاهتلأ
 ةيفاعلأ و ةحسصلأ روفوم اهل

٫انسسح اتابن هللأ اهتبني نأأ و
كوÈم فلأأ فلأأ

  ةليÃ ةيسضرأأ ةزه ليجسست
ةزه ةقيقد83و ةدحأولأ ةعاسسلأ دودح ‘ ، سسمأأ ،تلجسس
ملسس ىøلøع تاøجرد3.3 اهتدسش تغøلøب ةøلøيøم ةøي’وøب ةøيøسضرأأ

كلفøلأ مøلøع ‘ ثحøبøلأ زøكرŸ ناøيøب هدروأأ اøم بسسح ،Îسشير
نأأ ،هتأذ ردسصŸأ حسضوأأو   .ءايزيفوي÷أو ةيكلفلأ ءايزيفلأو
سسفنب ةقوق مرأرق قرسش-لامسش ملك5 ـب ددح ةزهلأ زكرم
  .ةي’ولأ

  ج.ق ^

ةقلعم لوه‹ ةثج ىلع روثعلأ
  ةيدŸأ ةرجسشب

لوه‹ ةثج ىلع ،سسمأأ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تÌع ^
ةيدلبب ةرأوه سسبح ىمسسŸأ ناكŸاب ةرجسشب ةقلعم ةيوهلأ

ظفح ةحلسصم ¤إأ ةث÷أ لقن ” دق و ،ةيدŸأ قرسش ةرزو
ثيح ةي’ولأ ةمسصاعب فايسضوب دمfi ىفسشتسسÃ ثث÷أ

بحاسص ةيوه ديدحتل اقيق– ينطولأ كردلأ حلاسصم تحتف
  . ثدا◊أ أذه تاسسبÓم زغل كف و ةث÷أ

ةقلعم باسش ةثج ىلع روثعلأو..
  ةريوبلاب لبطسسأ ‘

ةيرقب كلذو راحتن’أ ىلع ةنسس72 رمعلأ نم غلبي باسش مدقأ
دøيøع ماøيأأ لوأأ ‘ ةرøيوøبøلأ ةøي’و رزøيøح ةøيدøلøب  ةøøلاøøكرøøم
لبطسسأ لخأد لøبøحøب اøقøلøعøم دøجو ثيøح كراøبŸأ ىøحøسضأ’أ
ةيام◊أ حلاسصم تلخدت كلذ رثإأ ىلعو   .يسشأوŸأ ةيبÎل
ىقسشتسسÃ ثث÷أ ظفح ةحلسصم ¤إأ ةيحسضلأ لقنل ةيندŸأ
ةفرعŸ اقيøق– ةøيøنøمأ’أ حøلاøسصŸأ ترøسشاøب اøمøنøيøب .ةøي’وøلأ
  .ثدا◊أ تاسسبÓمو بابسسأأ

  ج.ق ^

مامأأ حوبذم صصخسش ةثج ىلع روثعلأ
  تنسشو“ Úعب رجحوب مامحب هتيب

ةي’وب رجحوب مامح ةيندøعŸأ تاøماøم◊أ ةøيدøلøب تزøتøهأ ^
لøتøق ةÁرøج ىøلøع ىøحøسضأ’أ دøيøع موøي لوأأ تنøøسشو“ Úع
‘ هتيب مامأأ ىقلم دجو ثيح (ر. ح) اهتيحسض بهذ ةعسشب
  . ديرولأ ¤أ ديرولأ نم احوبذم و ءامدلأ نم ةكرب
ةعم÷أ ةليل ةرهسس ىسضق دق ةيحسضلأ ناف ›اهأ’أ بسسحو

Ãةينمأ’أ تاطلسسلأ لبق نم قيق– حتف ” ءاقفرلأ ةيع.  
  ديبع.م ^

فاك ئطاسشب قرغ لفط ةثج لاسشتنأ
  ةدكيكسسب زوزع نب ةيدلبب ةمطاف
تبسسلأ ¤إأ ةعم÷أ ةليل ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تلسشتنأ ^
فاك ئطاسشب اقرغ كله ةنسس41 رمعلأ نم غلبي لفط ةثج
نب ةيدلبب ةحابسسلل حومسسŸأ Òغ و سسورÙأ Òغ ،ةمطاف

حلأ سصم نم سسمأ ملøع اøم بسسح ،““ةدøكøيøكøسس قرøسش““ زوزøع
لاøسشتøنأ ” هøنأاøب ردøسصŸأ تأذ حøسضوأأو     .ةøيøندŸأ ةøياøم◊أ
يسساطغ فرط نم رحبلأ ئطاسش نم Îم03 دعب ىلع ةث÷أ
رحبلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ثحبلأ نم تاعاسس دعب ةيندŸأ ةيام◊أ

ةيحسضلأ ةثج لقن ” هنأاب ردسصŸأ تأذ فاسضأأو .ائداه ناك
    .ةبأزع ىفسشتسسÃ ثث÷أ ظفح ةحلسصم ¤إأ

  ج.ق ^

يحرسسŸأ جرıأو لثمŸأ ةافو
  كراب لامج

يحرسسŸأ جرıأو لثمŸأ ةعم÷أ ¤إأ سسيمÿأ ةليل ‘وت ^
ةنسس45 زهان رمع نع ،كراب لامج ،يسسنرفلأ -يرئأز÷أ
ىلع هبراقأأ هب داøفأأ اøمøبøسسح ،سضرŸأ عøم لøيوøط عأرøسص دøعøب
ناك ،اسسنرفب رقتسسأ امدعب   .يعاøمøتøج’أ لøسصأوøتøلأ عøقأوøم
رأرغ ىلع ةينف لامعأأ ةدع ‘ أرأودأأ ىدأأ دق لحأرلأ نانفلأ

ةواÿأ““ ÚلسسلسسŸأو ،⁄اسس سسايلإأ جرخملل ““Êأرهولأ““ مليف
هل رود  رخآأ لثÁ نأأ لبق ،(9102) ““لÓ◊أ د’وأأ»و (7102) ““2

““sèrpa’d eiv aL““0202 ةنسس  ““ةرخآ’أ ةايح““ مليف ‘
و   .جاتنإ’أ دعب ام ةلحرم ‘ نآ’أ وهو ،داعج سسينأأ جرخملل
‘ رأودأأ ةدع ايدؤوم حرسسŸأ ‘ ينفلأ هرأوسشم يديموكلأ أأدب
نهÈيل ،جروج لاسشيمو Úسسح تربور ةماقلأ تايحرسسم
امنøيøسسلأ ‘ øÓث‡ هøتøفøسصب هøبøهأوøم كراøب لاøمøج لøحأرøلأ
اينويزفلت امليøف06 ›أوح هتبعøج ‘ بسسكøيو ،ةøيøسسنرøفøلأ

رود اهيف لثم ام أÒثك تÓسسلسسم ‘ أذكو ،أÒسصقو Óيوط
ةنسس ذنمو   .هئأدأأ ‘ �فت ثيحب ““رجاهم““ نبأ وأأ ““يبراغŸأ““
ةيسسنرفلأ مÓفأ’أ رابك ‘ أرأودأأ لحأرلأ نانفلأ بعل ،9991
غÈلبسس نفيتسس جرخملøل ““خøنوøيøم““ رأرøغ ىøلøع ةøيøبøنøجأ’أو
نبورل ““نودøئاøعøلأ»و يøخورøف لøيøعاøمøسس’ ““رأرøحأأ لاøجر»و
““لاجرلأ نع أديعب»و ““ءأدعأأ ةوخإأ““ يمليف بناج ¤إأ ،وليبماك
مايأ’أ ةبسسان4102Ã ةنسس اسضرع نيذللأ ،نفوهøلوأأ دøيøفدøل
جرøخأأ ،5002 ةنسس ‘و   .ةمسصاøعøلأ رøئأز÷اøب ةøيøئاøمøيøنøسسلأ
(يÒيلوم سسيل) ““Òيلوم يام تون““ نأونعب ةيحرسسم ديقفلأ

مøøسسأ لøøم– ىرøøخأأ ةøøبر9002Œ ماøøع سضوøøخøøي نأأ لøøبøøøق
أذه   .7002وÚ 7891ب ةبسشÿأ ىلع عدبأأ هنأأ املع ،““لويسسول““

’ لاثŸأ ليبسس ىøلøع اøهøب عøلøطøسضأ رأودأأ ةدøع هøل تناøك دøقو
،امسسات Úلأ’ ““ةملظŸأ1691 ربوتكأأ71 ةليل““ مليف ‘ رسص◊أ

““نوسشتيب““ وأأ يمسساق Òمسسل ““دحأ’أ مويلأ““ Òسصقلأ مليفلأو
لسسلسسم نم لوأ’أ ءز÷أ ‘ ىتحو لب ،بتاك اسضر جرخملل
سسيدناك»و ““هلøلأ مøهøمøحر»و ““ناøطøÓب»و ““تاøفأرÿأ بتøكøم““

  .““رأونور



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

