
يفرظ انوروكب تاباصصإ’ا ددع سضافخنا
ةيبطلا مقطأ’ا ءاصسن نامركت لمعلاو نماصضتلا اترازو ^ انوروك نم ءافصشلل ةديدج ةلاح134 لثامتو ،تايفو8 ،ةباصصإا515^

 دلب23 نم نطاوم ف’أا9 نم رثكأا ةدوعب تحمصس ةيناثلا ةلحرملا^لبقملا ءاعبرأ’ا جراخلا يف نيقلاعلا ءÓجإ’ ةثلاثلا ةلحرملا قÓطنا^

:““رجفلا““ ـل نويئاصصخأا ،ةلاح007 ةبتع ةلبقملا عيباصسألا تاباصصإلا ددع غولبب تاعقوت طصسو

ةربدم ةرماؤوم ،دارج ،لوألا ريزولا اهربتعا اميف
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يرادإ’ا زجحلا زكارمب نيفوقوم نييرئازج ليحرت يف بغرت ةيصسنرفلا ةيلخادلا
U¢61 صضيبألا حلصسلاب يصسنرف بعل ىلع ىدتعا يرئازج لاقتعا مت امنيب

قـــيقحتلا يـــصضاق ماـــمأا لـــــثمي
لـــــبقملا نــــــينثلا يرـــــكصسعلا

،دعاقتملا لوأ’ا دعاصسملا مÓتصسا
 رئازجلا نم رافلا ،ةريونوب طيمرق

2/٣/5/7/١١صص

٣صص

 ةيملصسإلا ةفريصصلا تامدخ قيوصست رصشابي ““كنب لواك““

يـنطولا كـنبلا حـنم
ةداــــهصش يرـــئازجلا
ةيعرصشلا ةقباطملا

””ةنمقرلا وحن ايرابجإا نييرئازجلاب تعفد انوروك ةحئاج””:اــيموج عـــقوم ^
يـــــلودلا يداصصــــــتق’ا ىدـــتنملا رـــبع رــــئازجلا ةـــهجول جــــيورتلل كرــــحت^

5صص

Lundi 03 Aout 2020

قــــــــــــــيقحتلاب رــــــــــمأاي
ةــلويصسلا ،قـــئارحلا يـــف

 ءابرهكلا و ءاملا تاعاطقناو

قــــــــــــــيقحتلاب رــــــــــمأاي
ةــلويصسلا ،قـــئارحلا يـــف

 ءابرهكلا و ءاملا تاعاطقناو

قــــــــــــــيقحتلاب رــــــــــمأاي
ةــلويصسلا ،قـــئارحلا يـــف

 ءابرهكلا و ءاملا تاعاطقناو

قــــــــــــــيقحتلاب رــــــــــمأاي
ةــلويصسلا ،قـــئارحلا يـــف

 ءابرهكلا و ءاملا تاعاطقناو
ىتوملا و سضيرملا ةماركب سسملا ةبقاعمو ةحصصلا يمدختصسم ةيامح رمأا ىلع عّقو سسيئرلا ^
 اـــــــنوروك حاــــــقل ءاــــنتقا نأاـــــصشب  لوأ’ا رــــــيزولل تاـــــميلعت هـــــجوي نوـــــبت ^

نوـــــــــــــبت نوـــــــــــــبت نوـــــــــــــبت نوـــــــــــــبت

٣صص
 حلاصص دياق دمحأا قيرفلا موحرملا ةنامأا سسيئرك لغتصشي ناك طيمرق^
جراخلاب نيميقم نيرافل تامولعم بيرصستو سسÓتخا اياصضقب عباتم مهتملا^

 ةقلغم اهدودح ىلع ءاقبإلا اهرارق نم مغرلاب

يبوروأ’ا داحت’ا لوخد نم ةعونمملا لودلاب اهقاحلإا برغتصست رئازجلا

يصضاملا ةيليوج معد رصصانع5و رخآا فيقوتو نييباهرإا5 ىلع ءاصضقلا

رصصاعملا رئازجلا خيرات تاطحمل دصصر ..””رئازجلا ةركاذ يف بوقث””

 ةيديلقت ةلبنق9٣و نييباهرإلل أابخم62 ريمدت ىلإا ةفاصضإلاب
٣صص

٣صص

٣١صص

رهاط يلع دمحم بتاكلل ديدج رادصصا
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ينطو2

دصصر ةنجلل ي-م-صسر-لا ق-طا-ن-لا لا-قو ^
لامج روتكدلا ا-نورو-ك ضسوÒف ة-ع-با-ت-مو
حلاصصŸا ““ نأا يفحصصلا هر“ؤوم ‘ راروف
دÓبلا تايفصشتصسم فل-تÈ flع ة-ي-ب-ط-لا
” ثيح ةديدج تاباصصإا فاصشتكا لصصاوت
عفتÒل ةديدج ة-لا-ح515 ليجصست مو-ي-لا
È 84ع ةعزوم ةلاح56413 ¤إا ›امجإ’ا
تاذ حصضوأا دقف تايفولا نأاصشب امأا .““ةي’و
42 لا لÓخ تدصصر ةنجللا ““ نأا ثدحتŸا
ةديدج ةافو ت’اح Êامث ةÒخأ’ا ةعاصس
ةنمزŸا ضضارمأ’ا باحصصأا نم مهتيبلاغ
ةعزوم ةا-فو1321 ¤إا ›ام-جإ’ا ع-ف-تÒل
.““ةي’وÈ 04ع
ضسفن راصشأا ءافصشلا ت’ا◊ قرطتلا ءانثأاو

134 لثا“ ليجصست ” ““ هنأا ¤إا لوؤوصسŸا
دد-ع-لا ع-فÎي-ل ءا-ف-صشل-ل ةد-يد-ج ة-لا--ح
اوردا-غ ن-يذ-لا ى-صضر--م--ل--ل ›ا--م--جإ’ا

عم91412 ¤إا ة--ي--ح--صصلا تا--صسصسؤوŸا
ةيانعلا ت– ا-صضير-م45 دجاوت لي-ج-صست
.““ ةزكرŸا

ر كلام ^

ف-ي-ط-صس ة-ي’و تا-ي-ف-صشت-صسم تفر-ع ^
تابا-صص’ا دد-ع-ل ا-ظو-ح-ل-م ا-صضا-ف-خ-نا
ةل-ي-ل-ق-لا ما-يأ’ا لÓ-خ ا-نورو-ك ضسوÒف-ب
ةيرازولا ةنج-ل-لا تن-ل-عأا ثي-ح ة-ي-صضاŸا
نع انوروك ضسوÒف دصصرو ةعباتÃ ةفلكŸا
لوأا ءاصسم فيطصس ةي’وب ت’اح8 ليجصست
.ضسمأا
ىفصشتصسÃ ة-ي-ب-ط-لا ح-لا-صصŸا تل-ج-صسو
لازأا Úع ى-ف-صشت-صسÃ يوÓ-ع-ي ف--صسو--ي
بلغأا ةرداغمو تاباصصإ’ا ددع ‘ عجارت
جÓ-ع-ل-ل ع-صضخ--ت تنا--ك ي--ت--لا ت’ا◊ا

Ãتاذ تصصحأا ثي-ح ،لز-ع--لا ة--ح--ل--صص
ةدكؤوم Úب ةلاح44 دجاوت ضسمأا حلاصصŸا
ددع ناك امدع-ب ،ا-ه-ت-با-صصإا ‘ ه-ب-ت-صشمو
011 نع لقي ’ ةحلصصŸا هذهب ت’ا◊ا
د-مfi ى-ف-صشت-صسم ل-ج-صس ا-م-ك ،ت’ا--ح
رخآ’ا و-ه ناŸو Úع ة-ن-يدÃ فا-ي-صضو-ب
ت’ا◊ا دد-ع ‘ ا-صسو-صسfi ا-صضا-ف-خ--نا
عصضخت يتلا ديفوكلا ةحلصصÃ ةدجاوتŸا

لوأا ءاصسم اهددع ضضفخنا ثي-ح جÓ-ع-ل-ل
نع لقي ’ ناك امدعب ةلاح76 ¤إا ضسمأا
.ةلاح661
رونلا دبع ةنداعصس ىف-صشت-صسم فر-ع ا-م-ك
ن-م ا-عو-ن كلذ-ك ف-ي-ط--صسب ي--ع--ما÷ا
تابا-صص’ا دد-ع ‘ ع-جار-تو رار-ق-ت-صس’ا
ثيح ةيصضاŸا عيباصسأ’اب ةنراقم ةلجصسŸا

عصضخت ةلا-ح061 ضسمأا لوأا ل-ي-ج--صست ”
يصص– تناك يتلا لزعلا ةحلصصÃ جÓعلل
عيباصسأ’ا لÓخ ةلاح032 نم ديزأا دجاوت
 .ةيصضاŸا

Œدد---ع ›ا---م---جإا نأا ¤إا ةرا---صشإ’ا رد
ة-ي’و ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ل-ج-صسŸا ت’ا◊ا
دودح ¤إا ضسمأا لوأا ءاصسم لصصو فيطصس
ةبترŸا لت– فيطصس ةي’و لازت ’و5452
ت’ا◊ا ددع عوم‹ ثي-ح ن-م ة-ي-نا-ث-لا
ةيادب ذنم ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةلجصسŸا
.ءابولا راصشتنا

 نطولا صضرأا ىلإا نينطاوملا لك ةدوع ةيلمع ةلصصاوم راطإا يف  جلصصل ىصسيع ^

لبقملا ءاعبرألا جراخلا يف نيقلاعلا ءÓجإل ةثلاثلا ةلحرملا قÓطنا
دلب23 نم نطاوم فلأا9 نم Ìكأا ةدوعب تحمصس ةيناثلا ةلحرŸا  ^

ةثلاثلا ةلحرŸا ،ءاعبر’ا دغ دعب قلطنت ^
ءارج جراÿا ‘ Úيرئاز÷ا ءÓجا ةيلمعل
كلذو ،دجت-صسŸا ا-نورو-ك ضسوÒف ي-صشف-ت
ترفصسأا يتلاو ةيناثلا ةلحرŸا ءاهتنا دعب
23 نم نطاوم ف’أا9 نم Ìكأا ءÓجإا نع
نوؤو-صشلا ةرازو--ل نا--ي--ب ‘ ءا--جو .د--ل--ب
ةيليوج03 موي تمت-ت-خا ه-نا““ ة-ي-جراÿا
ءÓ-جإا ة-ي-ل-م-ع ن-م ة-ي-نا-ث-لا ة--ل--حرŸا
جراÿا ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا
ترفصسأاو ةيليوج02 خيراتب تقلطنا يتلا
¤إا انطاوم6359 هعوم‹ ام ءÓجإا نع
ىلع ⁄اعلا لوح ادلب23 نم نطولا ضضرأا
يأا ،Úتيرحب Úتلحرو ةيوج ةلحرÏ 24م
لÓخ اي-فا-صضإا ا-ن-طاو-م6971 ءÓ-جإا-ب
.““ةيلمعلا نم ةÒخأ’ا مايأا ةعبرأ’ا
ضسفن ‘ ررقت هنأا ¤إا ،نايبلا تاذ راصشأاو

ن-م ى-ق-ب-ت ا-م ءÓ-جإا ‘ ءد-ب--لا را--طإ’ا
ضسنوت ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا
قيرط نع توأاÚ 3نثإ’ا مويلا نم ءادتبا
.ةيÈلا ةيدود◊ا رباعŸا

بصسح- كلذ-ك ة-ي-ل-م-ع-لا ل-م-صشت--صسو
Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا نم اددع-ردصصŸا
ىرخأا نادلب نم ضسنوت ¤إا اولصصو نيذلا
بنا-جأ’او Úي-صسنو-ت-لا ا-يا-عر-لا ضضع--بو
 .رئاز÷ا ‘ ÚميقŸا
ام ءÓجإا رظت-نŸا ن-م““ نا-ي-ب-لا فا-صضأاو
ذإا ،ةيلمعلا هذه ‘ ضصخصش005 نع ديزي
‘ ةيلصصنقلا انتايلث‡و انترا-ف-صس ف-ك-ع-ت
ÒياعŸا بصسح مهمئاوق طبصض ىلع ضسنوت
اذهل ةصصتıا تاطلصسلا اه-ت-ع-صضو ي-ت-لا
عيم-ج نا ،رد-صصŸا تاذ د-كأاو .““ضضر-غ-لا
ت“ ةيناثلا اهتلحرم ‘ ءÓجإ’ا تايلمع

دوهج رفا-صضت ل-صضف-ب ة-ن-صسح فور-ظ ‘
تارازولا فلتfl نم Úل-خد-تŸا ع-ي-م-ج
نمو لقنلا تاصسصسؤومو ةينمأ’ا كÓصسأ’او
نم ةثلاث-لا ة-ل-حرŸا قÓ-ط-نا ر-ظ-ت-نŸا
.““0202 توأا5 خيراتب ءÓجإ’ا ةيلمع
دد-ع Úب قرا-ف--لا نأا ،نا--ي--ب--لا ح--صضوأاو
نم Óعف م-هؤوÓ-جإا ” ن-يذ-لا Úن-طاوŸا
او-نا-ك ن-يذ-لا Úن--طاوŸا دد--عو جراÿا
ةيلمعلا قÓ-طإا د-ن-ع ءÓ-جإÓ-ل È›Úم
ءÓجإ’ا طاقنب قاحت-ل’ا رذ-ع-ت ¤إا دو-ع-ي
مهنم ضضعبلل ة-ب-صسن-لا-ب ة-ئرا-ط فور-ظ-ل
¤إا ةدو-ع-لا ن-ع ر-خآ’ا ضضع-ب-لا لود-ع-لو
.ةظ◊ رخآا ‘ ةيدارإا ةفصصب رئاز÷ا

 بلاطوب ةراصس ^

يعماجلا ىفصشتصسملاب ةيئابولا ةلاحلل رارقتصسا ليجصست

ضسوريفب تاباصصإلا ددعل لصصاوتم ضضافخنا
فيطصس ةيلوب انوروك

 ءابولا تاروطت رخآا نع فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباصصإا515و تايفو8 ليجصست
““انوروك““ صسوÒفب ةديدج ةباصصإا515و ةافو ت’اح Êامث ليجصست ““ دحأ’ا صسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو1321و ةلاح56413 ¤إا صسوÒفلاب ةطبترŸا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل

   اصسنرفب نويل ةنيدم نم مهؤوÓجإا مت نيذلا صصخي
 فيطصس قدانف ةيعر972 ةرداغم

  رجحلا ةرتفل مهعوصضخ دعب
يرئازج نطاوم972 ضسمأا ءاصسم رداغ ^
Èع م-هؤوÓ-جإا ” ن-يذ-لا Úل-حرŸا ن--م
ةيو÷ا طوطخلل Úتعبات Úتيوج Úتلحر
مرصصنŸا رهصشلا نم72 ـلا موي ةيرئاز÷ا
نويلب يÒبزكا ناصس را-ط-م ن-م Úت-مدا-ق
يام8 نماثلا راطم هاŒاب اصسنرف بونج
مهلزانم وحن اورداغ ثيح ،فيطصس ةي’وب
يتلا ةملعلاو فيطصس ةنيدÃ قدانفلا نم

رج◊ا ةÎفل اوعصضخ امدعب ا-ه-ي-ف او-نا-ك
.يحصصلا
مهتباصصإا ‘ هابتصشا ة-لا-ح يأا ل-ج-صست ⁄و
ذ-ن-م م-ه-فو-ف--صص ‘ ا--نورو--ك ضسوÒف--ب

ةيلÙا تاطلصسلا ترصضح دقو ،مهئي‹
هن-م ضضع-ب-لا ةردا-غ-م ة-ظ◊ ة-ي-ئ’و-لاو
طصسوب عقاولا فيدزا قدنف-ب م-ه-ع-يدو-ت-ل
ل ىصسيع ^ .فيطصس ةنيدم

ينطولا نماصضتلا ةرازو نم لك تمظن ^
ل-م-ع-لا ةرازوو ةأارŸا ا-يا-صضقو ةر--صسأ’او
ضسمأا لوأا يعامتج’ا نامصضلاو ليغصشتلاو
ايÁركت Óفح ،ةمصصاعلا رئاز÷اب تبصسلا
‘ تÓ-ما-ع-لا ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طأ’ا ءا-صسن-ل
ضسوÒف ة-ه-جاوŸ ة-ي--ما--مأ’ا طو--طÿا
.(91-ديفوك) انوروك
زكرŸا هنصضت-حا يذ-لا ل-ف◊ا لÓ-خ ”و
تان-ي-مأا-ت-لا قود-ن-صصل ع-با-ت-لا ي-ل-ئا-ع-لا
،نونكع Íب ءارجأ’ا لامعلل ةيعا-م-ت-ج’ا
ينطولا نماصضتلا ةر-يزو ن-م ل-ك هر-صضحو
ل-م-ع-لا ةر-يزوو ةأارŸا ا-يا-صضقو ةر-صسأ’او
ةباينلاب يعامتج’ا نامصضلاو ل-ي-غ-صشت-لاو
نا-ك-صسلاو ة-ح-صصلا ر-يزوو و-ك-ير-ك ر-ثو-ك
نب نامحرلا دبع تايف-صشت-صسŸا حÓ-صصإاو
ةئيبلاب فلكŸا بدت-نŸا ر-يزو-لاو د-يزو-ب
ميلصست ،خيصشلا ديصس لآا ةزمح ةيوارحصصلا
نم ددعل نافرعو ريدقتو ركصش تاداهصش
تادجاوتŸا ةحصصلا عاطق ‘ تÓ-ما-ع-لا

ءا-بو ة-ه-جاوŸ ة-ي--ما--مأ’ا طو--طÿا ‘
  .انوروك
وكيرك ةد-ي-صسلا تق-لأا ،ة-ب-صسا-نŸا تاذ-بو
دوه÷ا““ اهلÓخ نم تيح ،ةبصضتقم ةملك
مقطأ’ا رصصان-ع ا-ه-لذ-ب-ي ي-ت-لا ““ةرا-ب÷ا
حفاكت يتلا““ ةأارŸا ركذلاب ةصصاخ ،ةيبطلا
اقÓطنا Úيرئاز÷ا حاورأا ذاقنإا لجأا نم
قبصسي ينطولا بجاولا نأاب اه-ت-عا-ن-ق ن-م
.““يرصسأ’ا مازتل’ا

نم ديدعلا ترقأا ةلودلا نأا ةريزولا تدكأاو
،ةئفلا هذه ةدئافل ““ةيدايصسلا تاءارجإ’ا““
ةناكم ةيقرت ةيمهأا-ب ا-ه-ن-م ا-ناÁإا““ كلذو
ع-م بن-ج ¤إا ا-ب-ن-ج ع-م--تÛا ‘ ةأارŸا
.““ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب لجأا نم لجرلا
معد ةلصصاوÃ وك-ير-ك ةد-ي-صسلا تد-ه-ع-تو
ءابو ةهجاوم ‘ ضضيبأ’ا ضشي÷ا يعاصسم
.انوروك
ضشي÷ا دوهج““ ةحصصلا ريزو ايح ،هتهج نم
‘ ““هرصصانعل ةيذ’و-ف-لا ةدارإ’او ضضي-بأ’ا
تارارقلا““ انمثم ،ةيحصصلا ةمزأ’ا ةهجاوم
تاطل-صسلا ا-ه-تذ-خ-تا ي-ت-لا تاءار-جإ’او
ة-ق-فارÊ ŸدŸا ع-م-تÛاو ة-ي-م-صسر--لا
ى-ل-ع ءا-صضق-لا فد-ه--ب ضضي--بأ’ا ضشي÷ا
.““انوروك ةحئاج
¤إا عام-ت-صس’ا ،ة-ب-صسا-نŸا تاذ-ب ” ا-م-ك
يهاز ةياط Úع ىفصشتصسم ةريدم ةلخادم
ةيÁركتلا ةردابŸا هذه تنمث يتلا موثلك
فرط نم ةذختŸا Òبادتلا فلتfl اذكو
.ةيبطلا مقطأ’ا معدل ةيمومعلا تاطلصسلا
لامع حاورأا ىلع ةثدحتŸا تمحرت اميفو
لÓخ مهحاورأا اودقف نيذلا ةحصصلا عاطق
ÚنطاوŸا تعد ،انوروك ءابول مهتهجاوم
لÓخ نم ةيبطلا مقطأ’ا عم نماصضتلا ¤إا
ة-ي-ئا-قو-لا Òباد--ت--لا ف--ل--تfl ماÎحا““
.““›زنŸا رج◊اب مازتل’او

و.ق ^

91 ديفوك ةهجاومل ةيمامأ’ا طوطخلا يف ندجاوتت

 ءاصسن نامركت لمعلاو نماصضتلا اترازو
ةيبطلا مقطألا

 ةباصصإا ببصسب لجيج ديرب بتكم قلغ
 انوروكب فظوم

تاطلصسلا لبق نم لجيج ةيدلبب ئطاصشلا يحب رئاز÷ا ديرب بتكم قلغ ضسمأا ” ^
.ليلاحتلا ءارجإا دعب انوروك ضسوÒفب بتكŸا ضضباق ةباصصإا توبث دعب اذهو ةيلÙا
بتكŸا يمدختصسم لكل اموي41 ةدŸ ةيزاÎحا ةيئاقو Òبادتك بتكŸا قلغ ” دقو
.هميقعت لجأا نم اذكو

ب.Úصساي  ^

:““رجفلا““ ل ءابولا نع نوثدحتي ةحصصلا يف نويئاصصخأا

يفرظ ““انوروك““ ضسوريفب تاباصصإلا ددع ضضافخنا
ةلاح007 ةبتع ةلبقملا عيباصسألا تاباصصإلا ددع غولب عقوتن^

نأا ة---ح---صصلا ‘ نو---صصتÈ flت----عا ^
ضسوÒفب تاباصص’ا دد-ع ‘ ضضا-ف-خ-ن’ا
ءا-ثÓ-ث-لا ذ-ن-م ر-ئاز÷ا-ب ““91 دي-فو-ك““
هيلع ءانب لوقلا نكÁ ’ ‘رظ مرصصنŸا
ةيناكمإا Úعقو-ت-م ه-ي-ل-ع ءا-صضق-لا ” ه-نأا

Œخ هب ت’ا◊ا ددع زواÓموي51 لا ل
   .ةلاح007 وأا056 ةبتع ةمداقلا

بعصصلا نم :يطايخ ىفطصصم
يلزانتلا دعلا ةلحرم يف اننأا لوقلا

ءابولل
ضسيئر يطايخ ىفطصصم روصسيفوÈلا دكأاو
ريوطتو ةحصصلا ةيقÎل ةين-طو-لا ة-ئ-ي-ه-لا
نهكتلا بعصصلا نم““ ه-نأا ““مارو-ف““ ثح-ب-لا
ددعل ›زانتلا دعلا ةحرم ‘ اننأا لوقلاو
اŸ نوك ““91 ديفوك““ ضسوÒفب تاباصص’ا
ÚنطاوŸا Úب Òبك كاكتحا كانه نوكي
ÚباصصŸا دادعأا عافتر’ تايناكما لظتصس
هنأا ¤إا اÒصشم ،““ةمداقلا مايأ’ا لÓخ هب
بجي Òثأاتل دوجو ’ هنأا Úنقيتم نوكنل““

»و ،““ىرخأا مايأا ةرصشع ¤ا ةعبصس Úب راظتنا
ددعل عافترا دوجو مدع انتظحÓم لاح ‘
دŸا نأا كلذ ىنعم-ف ءا-بو-لا-ب تا-با-صص’ا
.““رارمتصسا ‘ وهو حيحصص ›زانتلا

يف ريغتلا :ميركلا دبع يمغرم
““يفرظ““ هصضافخناو تاباصص’ا ددع
رباخملابو ةينقت رومأاب قلعتي وهو
وصضع Ëركلا دبع يمغرم رظن ةهجو نم
ةلدايصصلل ةير-ئاز÷ا ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا
تا-با-صص’ا دد-ع ‘ Òغ-ت-لا ““ نأا ضصاوÿا
ءاثÓثلا نم اءد-ب ا-ه-صضا-ف-خ-ناو ءا-بو-لا-ب
رومأاب قلعتي نأا نك‡و ““‘رظ““ مرصصنŸا
يت-لا ت’ا◊ا دد-عو ر-باıا-بو ة-ي-ن-ق-ت

ينعي ’ اذه““ قايصسلا ‘ افيصضم ،““اهيصص–
ة-ق-ير-ط-ب ضضف-خ-نا تا-با-صص’ا دد-ع نأا
أادب ءابولا نأا ىلع اهÒصسفت نكÁ ةظوحلم
““انوروك““ ءابو نأا ىلع اددصشم ،““لاوزلا ‘
ةطي◊ا ذخأاو رئاز÷ا-ب اد-جاو-ت-م لاز ’
دعابت نم ةياقولا تاءارجا عابتاو رذ◊او

نيديلا لصسغو ةمامك-ل-ل ءاد-تراو يد-صسج
.““اهيلع ةظفاÙا بجي
ةيرئاز÷ا ةينطولا ةباق-ن-لا و-صضع ع-قو-تو
91 ديفوك““ ضسوÒف ““ نأا ضصاوÿا ةلدايصصلل
بصسن ىقبتو راصشتنا ‘و ادجاوتم لظيصس ““
اهيلع ءانب لوقلا نكÁ ’ ةليئصض هصضافخنا
نأا ا--ح--صضو---م ،““لاوز---لا  ‘ أاد---ب ه---نأا
ءاثÓثلا ذنم هب تابا-صص’ا تا-صضا-ف-خ-نا““
حوارت تلاز’و طقف ةيبصسن ىقبت مرصصنŸا
‘ فرعي هراصشتنا ىحنمو ةباصصإا005 لا
تاصضافخنا وأا تاعا-ف-ترا تا-قوأ’ا ضضع-ب
““91 ديفوك““ راصشتنا““ اعقو-ت-م ،““ة-ف-ي-ف-ط
ةصصاخ دادزي وأا ةد◊ا ضسف-ن-ب Ó-ب-ق-ت-صسم
تÓئاعلا تÓقنت ةÌكل دي-ع-لا ما-يأا ءا-ن-ثأا
نك‡ ›اتلابو اهنيب اميف تارايزلا لدابتل
كانه نوكت ة-مدا-ق-لا مو-ي51 لا لÓ--خ
007 وأا056 ةبتع زواجتت ىرخأا تاعافترا
طا-ي-ت-ح’ا ذا-خ-تا»ب ا-ب-لا-ط-م ،““ة-لا-ح
.““ةياقولا تاءارجا ىلع ظاف◊او

ىفطصصم ديجم ^
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،ةيروه-م÷أ ة-سسا-ئر-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو ^
دبع ةيروهم÷أ سسيئر ““ نأأ سسمأأ ردسص

حت-ف-ب لوألأ ر-يزو-لأ ر-مأأ نو-ب-ت د-يÛأ
يت-لأ ثدأو◊أ با-ب-سسأأ ‘ أرو-ف ق-ي-ق–

رثألأ اهل ناكو ،ةÒخألأ مايألأ ‘ تعقو
داسصتقلأو ÚنطأوŸأ ةايح ىلع يبلسسلأ
.““ينطولأ

يروفلأ قيقحتلأ أذه لمسشيو““ فاسضأأو
تمهتلأ يتلأ قئأر◊أ بابسسأأ نع فسشكلأ

سصقنو ،تاباغلأ نم ةع-سسا-سش تا-حا-سسم
ز-كأرŸأو كو-ن-ب-لأ سضع-ب ‘ ة-لو--ي--سسلأ
ةيلحتل ةكوف ة-طfi ف-قو-تو ،ة-يد-يÈلأ

نع ءابرهكلأو ءاŸأ عاطقنأو رحبلأ هايم
ىرخأأ ىÈك ندمو ة-م-سصا-ع-لأ ‘ ءا-ي-حأأ
راعسشإأ نود كرابŸأ ىحسضألأ ديع يموي

.““قبسسم
¤إأ تاميلعت ،نوب-ت سسي-ئر-لأ ه-جو ا-م-ك

ءأر--جإأ ‘ عأر---سسإلا---ب لوألأ ر---يزو---لأ
ي-ت-لأ لود-لأ ع-م ة--مزÓ--لأ تلا--سصتلأ
حاقل جاتنإل ةيملعلأ ثاحبألأ اهيف تمدقت

ل--جأأ ن--م كلذو ا--نورو--ك سسوÒف د--سض
،هقيوسست روف ةبولطŸأ تايمكب هئا-ن-ت-قأ

.ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب ‘ درو ام بسسح
ةيروهم÷أ سسيئر عقو ،ىرخأ ةهج نم
ممتŸأو لدعŸأ رمألأ ،نوبت ديÛأ دبع
هيلع قداسص يذ-لأ ،تا-بو-ق-ع-لأ نو-نا-ق-ل

.Òخألأ هعامتجأ ‘ ءأرزولأ سسل‹
ما--ك--حألأ نأأ ،رد--سصŸأ تأذ ح--سضوأأو

ةيئأز÷أ ةيام◊أ Òفوت تنمسضت ةديد÷أ
تا-سسسسؤوŸا-ب Úمد-خ--ت--سسŸأ ع--ي--م÷

تأءأدتعلأ نم ةسصاÿأو ةماعلأ ةيحسصلأ
ةبقا-ع-م كلذ-كو ة-يد-سس÷أو ة-ي-ظ-ف-ل-لأ
ةلوقنŸأو ة-يرا-ق-ع-لأ كÓ-مألأ بير-خ-ت

Ÿغت-سسأو ،ة-ح-سصلأ تا-سسسسؤوÓتاكبسش ل
ةمأركب سسم-ل-ل ي-عا-م-ت-جلأ ل-سصأو-ت-لأ
.““ىتوملل بجأولأ مأÎحلأو سضيرŸأ

بلاطوب ةراسس  ^

 اهيضضأرأأ ىلع نيدجأوتملأ ددع ثيح نم يناثلأ فضصلأ يف نويرئأزجلأ

 انوروك ةيادب ذنم اولسصو نيذلا نيرجاهŸا درطب حولت ايلاطيإا
 ةحضصلأ يمدختضسم ةيامح رمأأ ىلع عّقو

 انوروك حاقل ءانتقا نأاسشب دار÷ تاميلعت هجوي نوبت
 ءابرهكلا تاعاطقناو ةلويسسلا سصقنو قئار◊ا بابسسأا ‘ تاقيق– حتف^

يتلأ ثأدحأ’أ سضعب نع ماثللأ عفرل تاقيقحتل يروف حتفب نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر رمأأ
هجو امك ،ينطولأ داضصتق’أو نينطأوملأ ةايح ىلع ابلضس ترثأأو ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ اندÓب اهتدهضش
 .انوروك دضض حاقل ءانتقأ لجأأ نم ةمزÓلأ ت’اضصت’أ ءأرجإأ يف عأرضسإ’اب تاميلعت

ةي-لا-ط-يإلأ ة-ي-ل-خأد-لأ ةر-يزو تن-ل-عأأ ^
يو-ن-ت ا-مور نأأ ،يز-ي-جرو-مل ا-نا-سشتو--ل
Úف--لاıأ در--ط تأءأر--جإأ ‘ عور--سشلأ
انوروك ةحئاج ةيأدب ذن-م أو-ل-سصو ن-يذ-لأ
.يسضاŸأ سسرام لئأوأأ ،دجتسسŸأ
ةفيحسصل ،سسمأأ لوأأ ،يزي-جرو-مل تلا-قو
ةحسص ةيامح نمسضن““ ““أÒسس Óيد يريروك““
ن-ير-جا-هŸأ ن-ك-ل ،Úي--لÙأ نا--ك--سسلأ
كانه تسسيل ه-نأأ نو-فر-ع-ي Úيدا-سصت-قلأ

أولسصو نيذلأ ىلع ةيعرسشلأ ءافسضإل ةسصرف
تدكأأو .““سسرام نم نماثلأ دعب ا-ي-لا-ط-يإأ
Òغ ن-ير-جا-هŸأ ع-ي--م--ج نأأ ،ةر--يزو--لأ
سصح-ف-ل م-ه-عا-سضخإأ م-ت-ي-سس Úي-عر-سشلأ
ايلاح راج ل-م-ع-لأ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ا-نورو-ك

نيرجاهŸأ لزعل ةيناث ةنيفسس زيهŒ ىلع
يسشفت عنم فدهب ،دÓبلأ ل-حأو-سس ة-لا-ب-ق
ةيفلخ ىلع حيرسصتلأ أذه يتأايو  .ءابولأ
ا-عا-ف-ترأ Úي-لا-ط-يإلأ Úلوؤو-سسŸأ د-سصر
Òغ ن-ير-جا--هŸأ دد--ع ‘ ا--سسو--م--ل--م
اسسوديبمل ةريزج ‘ ام-ي-سسل Úي-عر-سشلأ
ةليل-ق-لأ ما-يألأ لÓ-خ ا-ه-ي-لإأ ل-سصو ي-ت-لأ
را-ثأأ د-قو  .ا-سصخ-سش052 وحن ة-ي-سضاŸأ
لÓ-خ Úير-ئأز-ج ة-قأر◊ برا-ق لو-سصو
ةريزج ¤إأ ،ة-ي-سضاŸأ ة-ل-ي-ل-ق-لأ ر-ه-سشألأ

‘ ةÒبك تاماهفتسسأو بأرغتسسأ اينيدرسس
سسوÒف راسشت-نأو ن-مأز-ت يذ-لأ ا-ي-لا-ط-يإأ
ثي-ح ،دÓ-ب-لأ ‘ د--ج--ت--سسŸأ ا--نورو--ك
اموي41 ةدŸ يحسص رج◊ نوع-سضخ-ي-سس
ما-قرأأ ه-ي-ف تف-سشك تقو ‘ ،ل-قألأ ى-ل-ع
ةقأر◊أ نأأ ةيلاط-يلأ ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو-ل
ن-م Êا-ث-لأ ف-سصلأ ‘ أوءا-ج Úير-ئأز÷أ

ذنم اهل-حأو-سس ¤إأ Úل-سصأو-لأ دد-ع ثي-ح

11 لثÁ ا-م813 غلب دأدعتب ماعلأ ع-ل-ط-م
.ةئاŸاب

نم مغرلاب هنأ ““ايلاطيأ توسص““ عقوم ركذو
ا-نورو-ك سسوÒف بب-سسب ئرأو-ط-لأ ة-لا--ح

ة--قأر◊أ برأو--ق نأأ لإأ ،د---ج---ت---سسŸأ
بونج وحن اهطاسشن تفنأاتسسأ Úيرئأز÷أ

6 مسض ابراق نأأ احسضوم ،اينيدرسس ةريزج
¤إأ لسصو ةأأرمأ مهني-ب Úير-ئأز-ج ة-قأر-ح
.اينيدرسس بونج وسستامأرت وتروب ئطاسش
زكرم ¤إأ Úيرئأز÷أ ةقأر◊أ ليو– ”و
” ثيح ،Òتسسنوم ةق-ط-نÃ لا-ب-ق-ت-سسلأ
فرعتلأ تايلمعو يبط سصحفل مهعاسضخإأ

نإاف ،عقوŸأ سسفن بسسحو.مهتايوه ىلع
ا-ي--ن--يدر--سس أو--ل--سصو ن--يذ--لأ ة--قأر◊أ

41 ةدŸ يحسص رجح ةÎفل نو-ع-سضخ-ي-سس
ةظفاfi نأ اح-سضو-م ،ل-قلأ ى-ل-ع ا-مو-ي
Òبأد-ت-لأ ة-فا-ك ذا-خ-تأ دد-سصب ة-طر--سشلأ
ثودح ةيناكمإأ ا-ه-ن-م ي-ت-لأو ة-يزأÎحلأ
ى-ل-ع Úن-طأو-مو ة--قأر◊أ Úب ل--سصأو--ت
ة--ي--ل--خأد--لأ ةرأزو تر--كذو  .ةر---يز÷أ
Úيرئأز÷أ نأأ ،›انيمي-ف لإأ ،ة-ي-لا-ط-يلأ
لحأوسس ¤إأ Úلسصأولأ ةقأرحلل ةيسسنج Êاث
غلب دأدعتب ةيرا÷أ ةنسسلأ علطم ذنم دÓبلأ

نم ةئاŸا-ب11 ل-ثÁ ا-م ،ا-قأر--ح813
ة-ي-ل-خأد-لأ تا-نا-ي-ب ق--فوو .Úل--سصأو--لأ
لسصو قأر-ح1792 وحن نإاف ة-ي-لا-ط-يلأ

554 مهنم ةنسسلأ علطم ذنم دÓبلأ لحأوسس
51 ةبسسنب لوألأ فسصلأ ‘ سشيدÓغنب نم
11 ةبسسنو813 ـب نويرئأز÷أ مث ،ةئاŸاب
11 ةبسسنو013 ـب رأوفيد توك مث ةئاŸاب
.ةئاŸاب

بلاطوب ةراسس ^

ي-ن-طو-لأ سشي÷أ تأد--حو تن--ك“ ^
نم يسضاŸأ ةيليو-ج لÓ-خ ،ي-ب-ع-سشلأ
فيقوتو Úيباهرإأ ةسسمخ ىلع ءاسضقلأ
معد رسصا-ن-ع ة-سسم-خو ر-خآأ ي-با-هرإأ
نايب ‘ ءاجو  .ةيباهرإلأ تاعام-ج-ل-ل
نمسضت ،سسمأأ ،ينطولأ عافدلأ ةرأزول
هنأأ““ ةيليوج رهسشل ةيتايلمعلأ ةليسص◊أ

تنك“ ،با-هرإلأ ة-ح-فا-ك-م لا‹ ‘
لÓخ يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ تأدحو

ىل-ع ءا-سضق-لأ ن-م طرا-ف-لأ ة-ي-ل-يو-ج
ر-خآأ ف-ي-قو-ت ع-م Úي-با-هرإأ ة-سسم--خ
معد رسصا-ن-ع ة-سسم-خ ¤إأ ة-فا-سضإلا-ب
ىلع ةوÓع ،ة-ي-با-هرإلأ تا-عا-م-ج-ل-ل
93و ÚيباهرإÓل أابÒ 62flمدتو فسشك
” ،راطإلأ تأذ ‘و .““ةيديلقت ة-ل-ب-ن-ق

يتيقد-ن-ب““ ز-ج-ح ةÎف-لأ سسف-ن لÓ-خ
فوكنيسشÓك5و ةيرأركت ةيقدنبو ديسص
،ةÒخذ نزا3flو ةيلآأ تاسسدسسم4و
لبانق4و ة-سشو-طر-خ0001 أذ---كو
،بيرهتلأ ةحفاكم را-طإأ ‘و .““ة-يود-ي
473 فيقو-ت ” ه-نأأ ¤إأ نا-ي-ب-لأ را-سشأ

561 ط-ب-سض ع-م ،بهذ-لأ ن-ع بق-ن--م
يئابرهك دلو-م902و طغسض ةقر-ط-م
81و ندا-عŸأ ن-ع ف-سشك زا-ه--ج21و
ليتفلأ نم را-ت-مأأ4و تيمانيد ةع-ط-ق
.““ةبرع75 ¤إأ ةفاسضإلاب قعاسصلأ
نم راطنق262 .7 زجح كلذك ” امك
Îل33687و رئاجسس ةبلع04845و غبتلأ

ىلع ةوÓع ،Òظا-ن-م4و دوقو-لأ ن-م
بهذلأ طي-ل-خ ن-م ا-سسي-ك12 طب-سض
ةرا-ج◊أ Òسسك-ت-ل Úت--لآأو ةرا--ج◊أو
روظÙأ ديسصلل نامدخت-سست Úت-ي-لآأو
نم ةدحو8402 نع Óسضف ،ناجرملل
تابورسشŸأ نم ةدحو20893و ةيودألأ
ةيرانلأ باعلألأ ن-م ةد-حو0467061و
.ه-تأذ رد-سصŸأ بسسح ،جد0000922و
ة---ح---فا---كÃ ل---سصتŸأ ق----سشلأ ‘و
” ،ة--م--ظ---نŸأ ةÁر÷أو تأردıأ
.92 طبسضو تأردfl رجات77 فيقوت
751413و جلاعŸأ فيكلأ نم راطنق75
 .““سسولهم سصرق

بلاطوب ةراسس ^

 ةيديلقت ةلبنق93و ÚيباهرإÓل أابÒ 62flمدت ¤إأ ةفاضضإ’اب
 رخآا فيقوتو Úيباهرإا5 ىلع ءاسضقلا

 يسضاŸا ةيليوج معد رسصانع5و

 ةينعŸأ تاعاطقلأ ءأرزو عم هدقع رغضصم عامتجأ لÓخ
انوروك حاقل ىلع لسصحتسس يتلا لودلا ¤وأا Úب نم نوكنسس :دارج

 ةربدم ةرماؤوم ءابرهكلاو هايŸا تاعاطقناو ةلويسسلا سصقنو تاباغلا قئارح  ^

دعاقتŸأ لوألأ د-عا-سسŸأ مÓ-ت-سسأ ” ^
نأأ ىلع رئأز÷أ نم رافلأ ةريونوب طيمرق

Áموي يركسسعلأ قيقحتلأ يسضاق مامأأ لث
سسمأأ ه-ب دا-فأأ ا-م بسسح ،مدا-ق-لأ Úن-ثلأ
‘ ءا-جو.نمألأ حلاسصŸ نا-ي-ب د-حألأ
ةيروهم÷أ سسيئر ن-م ر-مأا-ب““ ه-نأأ نا-ي-ب-لأ
ريزو ةحلسسŸأ تأو-ق-ل-ل ى-ل-عألأ د-ئا-ق-لأ
ان◊اسصم Úب قيسسنتلابو ينطو-لأ عا-فد-لأ
ميلسست ” ةيكÎلأ نمألأ حلاسصمو ةينمألأ
لوألأ دعاسسŸأ يسضاŸأ سسيمÿأ مÓتسسأو
،هدلب نم رافلأ ةريونوب طيمرق دعاقتŸأ
قيقح-ت-لأ ي-سضا-ق ما-مأأ ل-ث-م-ي-سس يذ-لأو
دعاسسŸأ نا-كو.““Úنثلأ موي يرك-سسع-لأ
سسيئرك لغت-سشي ةر-يو-نو-ب ط-ي-مر-ق لوألأ
،حلاسص دياق دمحأأ قيرفلأ موحرŸأ ةنامأأ
ىلع لوسصحلل هب-سصن-م ي-ن-عŸأ ل-غ-ت-سسأو

جرا-خو ل-خأد لأو-مأأو ة-يرا-ق--ع كÓ--مأأ
قباسسلأ يرك-سسع-لأ ه-جأو-يو.نطولأ

ةقلعتم ةلي-ق-ث ا-م-ه-ت ةر-يو-نو-ب ط-ي-مر-ق
تامولعمو ق-ئا-ثو بير-سستو سسÓ-ت-خلا-ب
لخد امك ،ينطولأ عافدلأ ةرأزو نم ةيرسس
Úبراه سصاخسشأأ عم تلاسصتأ ‘ ينعŸأ

د-سصق جراÿأ ‘ Úم-ي-ق-م ة-لأد-ع-لأ ن--م
ق-ئا-ثو-لأو تا-مو-ل--عŸأ ر--سشنو بير--سست
عم تلا-سصتأ ‘ ي-ن-عŸأ نا-كو.ةيرسسلأ

جراÿأ ‘ Úميق-م ن-يد-عا-ق-ت-م طا-ب-سض
هذ-ه بير-سست سصو-سصخ-ب م-ه-ع--م ق--سسنو
ةريونوب طيمرقل تناك ا-م-ك ،تا-مو-ل-عŸأ

نمأÓل ما-ع-لأ ر-يدŸأ ع-م ة-يو-ق تا-قÓ-ع
دئاقو ةزعوب يني-سسأو ق-با-سسلأ ي-ل-خأد-لأ
.Òسصقلب ›اغ قباسسلأ ينطولأ كردلأ

ب سس ^

دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ فسشك ^
¤وأأ Úب ن-م نو-ك-ت-سس ر-ئأز÷أ نأأ د-حألأ
سصاÿأ حا-ق-ل-لأ ي-ن-ت-ق-ت-سس ي-ت-لأ لود-لأ
سسيئرلأ تاميلعتل أذيفنت انوروك سسوÒفب

نأأ رخأأ قايسس ‘ أدكؤوم نوبت ديÛأ دبع
ةلويسسلأ سصقنو تابا-غ-لأ ق-ئأر-ح ة-ل-م-ح
قطانم سضعبب ءابرهكلأو هايŸأ عا-ط-ق-نأو
نوكتسس ةنتف قلÿ ةربدم ةرمأؤوم نطولأ
رأرقتسسأ ةيام◊ دا-سصرŸا-ب ة-لود-لأ ا-ه-ل
.نطأوŸأ هب معني يذلأ

ةفاحسصلل حيرسصت ‘ لوألأ ريزولأ لاقو
ريزوو ة-ح-سصلأ ر-يزو-ب ه-عا-م-ت-جأ لÓ-خ

ريزوو ةينلديسصلأ ةعانسصلأ ريزوو ةيلاŸأ
روتسساب دهعم ريدمو تايفسشتسسŸأ حÓسصأ
دبع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر تا-م-ي-ل-ع-ت ““ نأأ
تلاسصتأ ءأرجإل ةموكحل-ل نو-ب-ت د-يÛأ

سسوÒفب سصاخ حاقل تروط يتلأ لودلأ عم
““ىنعم نم Ìكأأ ه-ل ما-ه رأر-ق و-ه ا-نورو-ك
¤وأأ نم تناك يتلأ رئأز÷أ ““ نأأ ¤أ أÒسشم
عاطق ةرسسأأو اه-ب-ع-سش تدوز ي-ت-لأ لود-لأ
انوروك سسوÒف ةهجأوم لئاسسو-ب ة-ح-سصلأ

Ãسصلأ نم اهئانتقأ ” تأدعÚ نم نوكتسس
.““حاقللأ أذه ينقتسس يتلأ لودلأ ¤وأأ

موقتسس ةموك◊أ نأأ قايسسلأ أذه ‘ دكأأو
نم نك“ ةيجهنم ميظن-ت-ل ق-ي-قد ل-م-ع-ب
لاجآلأ برقأأ ‘ حاق-ل-لأ أذ-ه لا-م-ع-ت-سسأ

لوألأ ريزو-لأ ا-عدو.Úنطأوملل ةمد-خ
مأزتللأ ةل-سصأو-م ةرور-سض ¤أ Úن-طأوŸأ
تامامكلأ ءأدترأ ةسصاخ ةيئاقولأ Òبأدتلاب
.يعامتجلأ دعابت-لأ ة-فا-سسÃ مأز-ت-للأو
سسيئر نأأ لوألأ ريزولأ دكأأ ىرخأأ ةهج نم
عاطقنأ ‘ قيقحتلا-ب ه-ف-ل-ك ة-يرو-ه-م÷أ
زكأرم ‘ ةلويسسلأ سصقنو ءابرهكلأو هايŸأ
بابسسأأ ‘ قيقحتلأ ¤أ ةفاسضإلاب ديÈلأ

تقو ‘ تنمأز-ت ي-ت-لأ تا-با-غ-لأ ق-ئأر-ح
.دحأو
دأري يتلأ ةرمأؤوŸاب تايلمعلأ هذه فسصوو
هب معني يذلأ رأر-ق-ت-سسلأ ة-عز-عز ا-ه-ن-م
نو-ك-ت-سس ة--لود--لأ نأأ أد--كؤو--م ن--طأوŸأ
اميفو .تايل-م-ع-لأ هذ-ه ل-ثŸ دا-سصرŸا-ب
هنأأ لوألأ ريزولأ ركذ ةلويسسلأ لكسشم سصخي

4 ديعلأ تقبسس يتلأ مايألأ لÓخ بحسس ”

ظحولو ديÈلأ زكأرم نم رانيد رايلم فلآأ
Òغ ى-ل-ع لأو-مألأ هذ-ه عا--جÎسسأ مد--ع
‘ Úسس– ليجسست ” هنأأ ¤أ أÒسشم ةداعلأ
موي ديÈلأ تا-سسسسؤوÃ ة-ي-لاŸأ ة-لو-ي-سسلأ
.تبسسلأ سسمأأو سسيمÿأ
ريزولأ فسشك تاباغلأ قئأرح سصخي اميفو
سصاخسشأأ ىلع سضبقلأ ” ةنتاب ةيلوب نأأ
4 ليجسست ” امك أدمع تاباغلأ نوقرحي

تقو ‘ تعلدنأ ةيدلبلأ سسفن ‘ قئأرح
راجو ناسسنلأ عنسص نم ل-م-ع و-هو د-حأو
 .هنأاسش ‘ قيقحتلأ
ةطfi باسصأأ يذلأ بط-ع-ل-ل ة-ب-سسن-لا-بو

فسشك ةزابيت ةيلو ةكوفب رحبلأ هايم ةيل–
ل-ب-ق ن-م ر-بد-م ل-م-ع ه-نأ لوألأ ر-يزو-لأ

عفر د-ق ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ر-يزوو ة-عا-م-ج
.لوه‹ دسض ىوكسش
ةيئابرهك طويخ بيرخت ” هنأأ فسشك امك
ةربدم لامعأأ لاق امك يهو ةبانع ةيلوب

ÿي-ل– ةرور-سض ¤أ ا-ي-عأد ة--ن--ت--ف ق--ل
هنأل اهرأرقتسسأ ةيام◊ يعولاب نطأوŸأ

 ناوسضر دمحم  ^ .ماه بسسكم

 ةقلغم اهدودح ىلع ءاقبإ’أ اهرأرق نم مغرلاب

يبوروألا دا–لا لوخد نم ةعونمŸا لودلا نمسض اهجاردإا برغتسست رئاز÷ا

 مهتاهيجوت نم ةدافتضسÓل نيدهاجملأ نم برقتلأ راطإأ يف
 دادزولب نامثع دهاجملا روزي يجعب

لسضفلأ وبأأ ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ ماعلأ Úمألأ ماق ^
دأدزولب نامثع Òبكلأ دهاÛأ ¤إأ ةلما‹ ةرايزب ،سسمأأ ،يجعب
Èعو  .هتحسص ىلع نانئمطلأو كرابŸأ ىحسضألأ ديعب هتئنهتل
ةيخيراتلأ22 ةعوم‹ نم ديحولأ وسضعلأ وهو ،دأدزولب دهاÛأ
¤وألأ يهو ،ةرايزلأ هذهب هرثأات نع ةاي◊أ ديق ىلع يقب يذلأ
دأدسسلأو قيفوتلأ لك هل اينمتم نÓفأÓل ماع Úمأأ نم اهاقلتي يتلأ

ةرايزب هزأزتعأ نع بزحلل ماعلأ Úمألأ Èع ،هرودبو .هماهم ‘
تلاسضن نأأ أدكؤوم ،““نامثع ي-م-ع““ ما-ق-م ن-م ة-يرو-ث ة-ي-سصخ-سش

يدتهي يتلأ سسأÈنلأ يه لظت ةينطولأ ةكر◊أ ةداقو22 ةعوم‹
عطقنت ل نأاب ماعلأ Úمألأ دهعتو .مويلأ ريرحتلأ ةهبج ءانبأأ هب
نم ةدافتسسÓل نيدهاÛأ يقابو نا-م-ث-ع ي-م-ع ن-ع تأرا-يز-لأ

Œلأ مهبراÌب ةراسس  ^ .ةديدسسلأ مهتاهيجوتو ةي

ن--ع د--حألأ سسمأأ ر---ئأز÷أ تبر---عأأ ^
ةمئاقلأ نمسض اه-جأردإأ ن-م ا-ه-بأر-غ-ت-سسأ
حمسس-ُي ل ي-ت-لأ لود-ل-ل ة-ثدÙأ ةÒخألأ

Ÿيبوروألأ دا–لأ ميلقإأ لوخدب اهينطأو
ثيح اهب (انوروك) سسوÒف راسشتنأ ببسسب

.اهنم ة-ي-لا-خ ةد-يد÷أ ة-م-ئا-ق-لأ تءا-ج
سسمأأ اهل نايب ‘ ة-ي-جراÿأ تبر-غ-ت-سسأو

ل ““ هنأأ ه-نأا-سشب تلا-ق يذ-لأ ءأر-جإلأ أذ-ه
رئأز÷أ نأل أرظن يل-م-ع ر-ثأأ يأأ ثد-ح-ُي
‘ ةقلغم اهدودح ءا-ق-بإأ ترر-ق نأأ ق-ب-سس
ة-يا-م-ح أأد-بÃ مرا-سصلأ ا-ه-مأز-ت-لأ را-طإأ

ةدروتسسŸأ ىودعلأ تلاح نم اهي-ن-طأو-م
‘ سسوÒفلأ راسشتنأ ةيأدب ءأرو تناك يتلأ
.““دÓبلأ
ةمخسضلأ لئاسسولاب ““ ةيجراÿأ نايب رّكذو
ةلود-لأ ا-ه-لذ-ب-ت ي-ت-لأ ةرا-ب÷أ دو-ه÷أو

Ÿخ نم ةحئا÷أ راسشتنأ ةهجأوÓفوت لÒ
ةسسبلألأو يب-ط-لأ دا-ت-ع-لأو تأز-ي-ه-ج-ت-لأ
ة-ما-عو ة-ي-ب-ط-لأ م-ق--طأÓ--ل ة--ي--قأو--لأ
.““ÚنطأوŸأ
دو---ه÷أ ““ ¤إأ رد---سصŸأ سسف---ن را---سشأأو
ىوتسسم غولبب ةلودلأ فرط نم ةلوذبŸأ

ةهجأوم ‘ ةيلاعف-لأو ة-ئ-ب-ع-ت-لأ ن-م لا-ع
براقي ام لÓخ نم اميسسل انوروك ةحئاج

لماك Èع ةعزوم سصيخسشت زكرم Úعبرأأ
يتلأ تا-سصو-ح-ف فلآأو ي-ن-طو-لأ بأÎلأ
.““ايموي ىرجُت
قل-غ ترر-ق د-ق تنا-ك ر-ئأز÷أ نأأ ر-كذ-ي

71 موي ةيو÷أو ةيرحبلأو ةيÈلأ اهدودح
نم دحلل يزأÎحأ ءأرجإاك طرافلأ سسرام
بقع دÓبلأ ‘ (ا-نورو-ك) سسوÒف را-سشت-نأ
Úق-لا-ع-لأ ا-يا-عر--لأ ن--م فلآلأ ءÓ--جإأ
ر كلام ^ .جراÿاب

Áنث’أ يركضسعلأ قيقحتلأ يضضاق مامأأ لثÚ أŸلبق
 رئاز÷ا نم رافلا ةريونوب طيمرق دعاقتŸا لوألا دعاسسŸا مÓتسسا

 حلاسص دياق دمحأا قيرفلا موحرŸا ةنامأا سسيئرك لغتسشي ناك طيمرق ^
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لوح ةيفحشص ةودن ‘ ،صشوÒمع لاقو ^
دوزتلا لوح ىحشضأ’ا ديع يموي ةليشصح
ءادتبا ارارق تذختا تاطلشسلا““ نأا  ،ءاŸاب

صصاوÿا نع هايŸا عطق مدعب صسرام نم
نأا ا-ن-ظ-ح’ ف-شسأÓ-ل ن-ك-ل ،لزا-نŸا ‘و

نع عنتماو تايناك-مإ’ا ه-يد-ل ن-م كا-ن-ه
.““هÒتاوف ديدشست
ن-يذ-لا Úن-طاوŸا ،لوؤو-شسŸا تاذ ا--عدو

Áا تايناكمإ’ا نو-ك-ل-تŸديدشست ¤إا ،ةيدا
عفد نم ةكرششلا نكم-ت-ت ى-ت-ح م-هÒتاو-ف
Òهطتلا داوم ءارشش اذكو ا-ه-لا-م-ع بتاور
.تابرشستلا حÓشصا تايناكماو
ة-ير-ئاز÷ا نأا ،ثد--ح--تŸا تاذ ف--ششكو
Úيرئاز÷ا نع ءاŸا عطقب مقت ⁄ هايملل
لكاششم اهببشس تابذبذتلا لب ،ديعلا يموي
هايŸا كÓهتشسا ةبشسن نأاو ةشصا-خ ة-ي-ن-ق-ت

5 لدا-ع-ت د-ي-ع-لا ي-مو-ي Úت-عا-شس لÓ--خ
.ةيداعلا ماي’ا ‘ تاعاشس
نم ةئاŸاب57 نأا ¤إا ،صشوÒم-ع را--ششأاو

،رابٱ’ا لشضف-ب ها-يŸا م-ه-يد-ل Úير-ئاز÷ا
مهنم ةئاŸا-ب41و ،دودشسلاو تاك-ب-ششلاو
نأا افيشضم ،Úنثا ىل-ع مو-ي ها-يŸا م-ه-يد-ل
ىلع ءاشضقلل فد-ه-ي ر-ط-شسŸا ج-ما-نÈلا
نم ءاه-ت-ن’ا د-ع-ب و ،بذ-بذ-ت-لا ة-ي-ع-شضو
ةئاŸاب59 نوكيشس لبقŸا ماعلا عيراششŸا
هايŸا مهيدل

ما-ع-لا ر-يدŸا ف-ششك ىر-خا ة--ه--ج ن--م
دنع نم معدم ءاŸا نأا ،هايملل ةيرئازجلل
،هيف رامثتشس’ا صصاوخلل نكÁ ’و ةلودلا

‘ ر-ك-ف-ت ’ ا-ي-لا-ح ة-مو--ك◊ا نأا اÒششم
.هايŸا لا‹ ‘ صصاوÿا عم رامثتشسإ’ا
نأا ، صشوÒمع فششك ريذبتلا صصوشصخبو
05 عايشض ءارو تابر-شست-لاو ها-يŸا ة-قر-شس
عايشض ةبشسن نأا اÒششم ،بورششلا ءاŸا نم%
تاكبشش مدق ةجيتن تابرشستلا ببشسب هايŸا
ةرهاظ دبكت اميف ،ةئاŸاب03 لث“ عيزوتلا

‘ Êو-نا-ق-لا Òغ ط-بر-لاو ءاŸا ة--قر--شس
ها-يŸا جا-ت-نإا ن-م ة--ئاŸا--ب02 ناد-ق-ف
نأا  نأا-ششلا تاذ ‘ ا-ف-ي--شضم ،›ا--م--جإ’ا
ردهي يذلا وه ءاملل طرفŸا كÓهتشس’ا

.ةيوي◊ا ةداŸا هذه
ةدع اهت-فر-ع ي-ت-لا تا-بذ-بذ-ت-لا نا-ششبو
حشضوا ديعلا ي-مو-ي ن-طو-لا ن-م ق-طا-ن-م
اهتدهشش يت-لا تا-بذ-بذ-ت-لا نا ثد-ح-تŸا

flا اهبابشسا عجرت ،نطولا تاي’و فلت¤
را-ي-ت-لا عا-ط-ق-نا ،را-ب’ا بو-شسن-م صصق-ن
.ةكبششلا ىوتشسم ىلع باطعاو ،يئابرهكلا
هراذتعا ،هايملل ةيرئاز÷ا ماع ريدم مدقو
تاعاطقن’ا مهتشسم نيذلا ÚنطاوŸا لكل

ل-ك د-ي-نŒ ى-ل-ع اد-كؤو-م ،ع--يزو--ت--لا ‘
ىلع ىÈكلا تابرشستلا حÓشصإ’ تاراط’ا

ىلع ءاشضقلاو تا-ي’و-لا ع-ي-م-ج ىو-ت-شسم
تاششرولا نأا اهو-ن-م ،ي-ئاو-ششع-لا ط-بر-لا

قÓطن’ا ” نكل ،صسرام ‘ فقوت تفرع
نأا ،ثدحتŸا فاشضأاو ،ناوج لÓخ اهيف
صضعب ‘ تاكبششلا Òيشستب موقتشس ه◊اشصم
نأا ¤إا اÒششم ،ملك051 اهيف يتلا تايدلبلا
ةدا-عإا نأا ا-ف-ي-شضم ،Ó-ه--شس صسي--ل ر--مأ’ا
بلطتت ،تابيرشستلا نم ليلقتلاو تاكبششلا
.ةÒبك لاومأا

ةرون ةظيفح^

،ينطولا يبعششلا صسلÛاب بئانلا دكأا ^
ةنشسلا ذيمÓت ةبلاطم نأا ،يوارمع دوعشسم
ةداهشش زايتجا نوكي نا-ب يو-نا-ث ة-ث-لا-ث-لا
Òغ حرط““ دعي هنأا ايرايت-خا ا-يرو-لا-ك-ب-لا

فاشضأا امك رابتعاب ،““يقطنم Òغو لوبقم
ىل-ع بجو-ت-شسيو ة-يŸا-ع ةدا-ه-ششلا هذ-ه
.ايرابجا اهزايتجا اهب ÚينعŸا

‘ قباشسلا يدايقلاو ،يوارمع دوعشسم Èع
هشضفر نع ،نيوكتلاو ةيبÎلا لامع دا–ا
نم ةثلاثلا ةنشسلا ذيمÓت ةبلاط-م ةر-ك-ف-ل
ةداهشش زايتجا نوكي نأاب يو-نا-ث-لا رو-ط-لا
ةداهشش رارغ ىلع ايرا-ي-ت-خا ا-يرو-لا-ك-ب-لا
بئانلا  ددشش و ،““مايبلا““ طشسوتŸا ميلعتلا

هنأا ىلع ، ““رجف-لا““ ب ي-ف-تا-ه لا-شصتا ‘
ىلع ي-ق-ط-ن-م Òغو لو-ب-ق-م Òغ حر-ط““
تشسيل ةيŸاع ايرولاكبلا ةداهشش نأا رابتعا
لاقتنÓل وأا طشسوتŸا مي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-ششك
ةلود لك““ نأا ادكؤوم ،““طشسوتم ¤وأ’ا ةنشسلل

ديرتو ا-ه-شسف-ن ى-ل-ع ظ-فا– لود-لا ن-م
قفو اهلعŒ نأاو ةداهششلا هذهل ةيقادشصم
.““ةيŸاعلا تافشصاوŸا
تاو-ن-شس لÓ-خ““ ه-نأا قا-ي-شسلا ‘ فا-شضأاو
رفوتب زاتŒ تناك ةداه-ششلا هذ-ه ة-ق-با-شس
ناد-ق-ف-ب د-يد-ه-ت-لاو صشغ-لا--ك ل--ماو--ع

نم ةلود يأا ‘ اهلوبق متي ’و اهتيقادشصم
ةداهششلا هذه““ نأا ا-ح-شضو-م ،““⁄ا-ع-لا لود
بجوتشسيو طقف رئاز÷اب ةطبترم تشسيل
ىلع مزلتشسيو ايرابجا ةبلطلا اهزاتجي نأا
ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارج’ا ذاختا ةلودلا
زكار-م Èكأا ى-ل-ع ا-ه-ب Úي-ن-عŸا ع-يزو-تو
ةداه-ششلا ا-ه-نأاو ة-شصا-خ ،تا-نا-ح-ت-مÓ-ل
،““اهزايتجا متي يتلا ةي-ماز-ل’ا ةد-ي-حو-لا
ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا م-ي-ق-ع-ت ““ ¤ا ا-ي-عاد
لظ ‘ ““يدشس÷ا دعابتلا ىلع ظاف◊او
. دÓبلا هب ر“ يذلا يئانثتشس’ا فرظلا
ينطولا يبعششلا صسلÛاب بئا-ن-لا دا-فأاو
ل-ك تذ-خ-تا اŸ لود-لا ن-م اÒث--ك““ نأا--ب
زايتجا ” ةمزÓلا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-ج’ا

ىلع بشسانŸا اهتقو ‘ ايرولاكبلا ةداهشش
عا-ب-تا--ب ةرواÛا لود--لا ىد--حا رار--غ
لك-ششŸا““ نأا Ó-ئا-ق ،““ة-يا-قو-لا تاءار-جا
دÓبلا هششيعت يذلا فرظلا ‘ يقيق◊ا

تاءارج’او نطاوŸا يعو ‘ نمكي ايلاح
ىلع اهشضرف ‘ ةلودلا ر-ه-شسو ة-ي-ئا-قو-لا
ىلع ةمراشصلا تاءارج’ا ذاختاو عيم÷ا
اذكه ل-ث-م ‘““ نأا اد-ق-ت-ع-م ،““ةذ-تا-شسأ’ا

فورظ ‘ ““كابلا““ ةداهشش زاتجتشس فورظ
    ىفطسصم ديجم ^.““ادج ةيعيبط

نأزخلأ غأرفأ ىلإأ ىدأ نأأ لاق
طرفملا كÓهتسسÓل عجار ديعلا يموي هايملا بذبذت : لايسس

ماعلا ريدŸا ،لاي-ي-با-ك صسي-ير-ب ف-ششك ^
ديعلا يموي هايŸا بذبذت نأا ،لايشس ةكرششل
هريذبتو هايملل Òبكلا كÓهتشسإ’ا ¤إا عجار
.ةيداعلا مايأ’اب ةنراقم
نأا ،ةيفحشص ةودن لÓخ ،ماعلا ريدŸا لاقو

ةÌكب هايŸا لمعتشست ءايح’ا صضعب كانه
لايشس ةشسشسؤوم نأا اف-ي-شضم ،لد-عŸا قو-فو

Îم نوي-ل-م ن-م Ìكا كÓ-ه-ت-شسا تل-ج-شس
.طقف ةمشصاعلا ‘ هايŸا نم بعكم
ةرورشض ¤إا ÚنطاوŸا ثدحتŸا تاذ اعدو
هكÓهتشسا ديششرتو هايŸا ىلع ةظفاÙا
‘ تشسيل ةلكششŸا نأا ادكؤوم ،هريذبت مدعو
.ÚنطاوŸا تافرشصت ‘ ا‰إاو ةموك◊ا

،““لايشس»ـل ماعلا ريدŸا ،لابيباك صسيرب لاق

نم ةÒبك ةيمك اوكل-ه-ت-شسا Úير-ئاز÷ا نإا
اÒششم ،نازÿا غارف ¤إا ىدأا ا‡ ،هايŸا
مايأا لبق ÚنطاوŸا نم تبلط ةشسشسؤوŸا نأا
طرفŸا كÓهتشس’ا ن’ ،نماشضتلل ديعلا

،ىرخأا قطانŸا ىلع Òبك Òثأات هل نوكيشس
د-ي-ششر-ت ةرور--شض ¤إا ثد--ح--تŸا ا--عدو
.فورظلا هذه ‘ ةشصاخ ءاŸا كÓهتشسا

ن.ح ^
انوروك ىودع يدافتل يحاصضلأ““ تأروديه““ عمج عنمت تايافنلأ ةجلاعم ةلاكو

     يحاسض’ا دولج يمر ببسسب ةنيزخلل ةراسسخ ميتنسس رايلم005
ة÷اعŸ ةيرئاز÷ا ةلاكولا ريدم نلعا ^

ميظنت متي نل هنأا ،نامو لام-ك ،تا-يا-ف-ن-لا
ماعلا اذه يحاشضأ’ا دولج ع-م-ج ة-ي-ل-م-ع
  .دجتشسŸا انوروك صسوÒف راششتنا ببشسب
ة÷اعŸ ةيرئاز÷ا ةلاكولا ريدم حشضوأاو
” يتلا ة-ي-عو-ت-لا ة-ل-م-ح نأا ،تا-يا-ف-ن-لا
روحمتت نل ىحشضأ’ا ديع ةبشسانÃ  اهمظنت

تاءارجإا لوح نكلو ، يحاشضأ’ا دولج لوح
¤إا رحنلا ةيلمع لو– يدافتل ة-فا-ظ-ن-لا

  .ىودعلا لاقتن’ لماع
ة÷اعŸ ةيرئاز÷ا ةلا-كو-لا ر-يد-م تف-لو
ةفنشصم حبذلا تافلfl نأا ¤إا ،تايافنلا

اهلقن ةيلامتح’ ،ةشصاÿا تايافنلا نمشض
اعباتم ،يحشصلا فرظلا اذه ‘ ىود-ع-ل-ل
ةيناوي◊ا اياقبلا هذه عمŒ نأا بجي ’““
تايافنلا عم ةÒطÿا ةنا-خ ‘ ة-ف-ن-شصŸا
ددهي Óمتfi اردشصم لكششت اهنأ’ ةيلزنŸا
  .““ةيمومعلا ةحشصلا
ة÷اعŸ ةيرئاز÷ا ة-لا-كو-لا ر-يد-م ا-عدو

مراشصلا ماÎح’ا ¤إا ÚنطاوŸا ،تايافنلا
في-ل-غ-ت-ب ى-شصوأاو ،ة-فا-ظ-ن-لا تاءار-جإ’
عم ةÒبك ةيكيتشسÓب صسايكأا ‘ تا-يا-ف-ن-لا

طاقن ‘ اهع-شضو ل-ب-ق ما-ك-حإا-ب ا-ه-ق-ل-غ
   .عم÷ا

صسلÛا صسي--ئر ف--ششك ،نأا---ششلا تاذ ‘
،نيدلا رون ”اخوب ،نارهو ةيدلبل يبعششلا

عيمج ةلازا نع ،““ رجفلا »ـل  حيرشصت ‘
flخ عمج دعب يحاشض’ا تافلاÓمويلا ل

اهيمر ” ةرود-ي-ه0031 ن---م Ìكا لو’ا
Òطخ يئابولا فرظلا نا مغر ،عراوششلاب
ة-ح--شصلا دد--ه--ي ا‡ ة--ح--ئا÷ا بب--شسب
ي-ئاو-ششع-لا ي-مر-لا بب-شسب ،ة-ي-مو-م-ع--لا
. يحاشض’ا تافلflو ةروديهلل
ةيدلبل Òهطت-لاو ة-فا-ظ-ن-لا لا-م-ع ما-قو
ةيلمعب (Òمأ’ا ةيدلبلا ةيبودنŸا) نارهو
طشسو ءايحأا لك Èع يحاشضأ’ا اياقب ةلازإا
ةيوناثلا و اهنم ةيشسيئرلا عراوششلا ةنيدŸا
ثي-ح ،ة-ي-ن-ك-شسلا تا-ع-مÛا بنا-ج ¤إا

ةيداŸا لئاشسولا لك ةيلمعلا هذهل ترخشس
نوع008 نم Ìكأا-ب ا-ه-حا‚إ’ ة-ير-ششب-لاو
يذلا ،ثدحتŸا هدكا ا-م بشسح ،ة-فا-ظ-ن
ةجيتن صضعبلا تافر-شصت ما-مأا ه-نا فا-شضا
يذلا نهارلا عشضولا ةروطخب ةيلا-ب-مÓ-لا

صسوÒفلا راششتنا ‘ مهاشسي نأا هنأاشش نم
رمتشسيل ،يحاشضأ’ا دو-ل-ج لÓ-خ ن-م Ìكأا
لك ‘و ةيوشضوف ةقيرطب اه-ن-م صصل-خ-ت-لا

لوأا تفرع يتلا ةي’ولا عراوشش نم ناكم
يحاشضأا دول÷ اعشساو اراششتنا دي-ع-لا ما-يأا
‘ دعاشس ةيوق حئاور اهنم ثعبنŸا ديعلا
.ةلجشسŸا ةرار◊ا تاجرد عافترا كلذ
ةيمومعلا ةنيزÿا نا، ةيدلبلا لث‡ فششكو
نم ديزا يحشضا ديع مشسوم لك عم دبكتت
يتلا دول÷ا كلت ةميقك ميتن-شس را-ي-ل-م005
ةيلوا ةدام ¤ا اهليو– نود ايونشس يمرت
ثاث’ا فلتfl ةعانشص ‘ اهنم ةدافتشس’او
اهيلع قفنت يتلا ةششرفاو ةيذحاو ةشسبلاو
  صسانيا.م ^  . اهداÒتشس’ ÒيŸÓا

: هايملل ةيرئأزجلأ ،دعبتصسم شصأوخلأ عم رامثتصسإلأو معدم ءاملأ نإأ تلاق

 رابآ’ا بوسسنم صصقن هببسس ءاملا عاطقنا
ةكبسشلا باطعاو ءابرهكلا عاطقناو

صسرام نم ءادتبا لزانملاو صصاوخلا نع هايملا عطق مدع تررق تاطلسسلا^
رانيد رايلم55 تغلب ةكرصشلأ نويد نأأ ،شسمأأ ،ششوريمع ليعامصسأ ،هايملل ةيرئأزجلل ماعلأ ريدملأ فصشك

لك ىلإأ ءاملأ لصصي ىتح نيدنجم هحلاصصم لامع ناف أذه مغر هنأ افيصضم ،ينطولأ بأرتلأ ربع يرئأزج
.نييرئأزجلأ

دوعصسم ،يرابجأ اهزايتجأو ةيملاع ةداهصش اهنأأ دكأأ
:““رجفلأ““ ـل يوأرمع

 ايرايتخا ““كابلا““ زايتجاب ةبلاطملا
لوبقم ريغو يقطنم ريغ

لجاعلأ لخدتلل ىلوألأ ةرأزولأ لصسأري فÓخ نب
 دارج نودسشاني يعماج جيرخ نويلم

ةلاطبلا حبسش نم مهذاقنا
ريزولا ،فÓخ نب رشضÿ ،بئانلا اعد ^

لجأا نم لخدتلل ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا
فيظوتلا تاقباشسم ن-ع د-ي-م-ج-ت-لا ع-فر
تاعما÷ا يج-ير-خ ة-ب-ل-ط-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب

.ةلاطبلا حبششو صسوباك نم مهجارخإ’
بئانلا ههجو يذلا يباتكلا لاؤوشس ‘ ءاجو
نب رشضÿ ةيم-ن-ت-لاو ة-لاد-ع-لا بز-ح ن-ع
اذهب مكيلا مدقتن““ ،لو’ا ر-يزو-ل-ل فÓ-خ

ديمجتلا عفرب قلعتي يذلا يباتكلا لاؤوشسلا
ةبلطلل ةبشسنلاب فيظوتلا تا-ق-با-شسم ن-ع
دعب ء’ؤوه نأا ثيح ،تاع-ما÷ا ي-ج-ير-خ
بشصنÃ رفظلا لجأا نم نوناعي مهجرخت

،ةلاطبلا حبششو صسوباك نم مهجرخي لمع
هشسفن ىلع صسيئرلا هعطق يذلا دعولا وهو

.““ةÒثك تابشسانم ‘
ة-ب-ل-ط-لا د-ع-ي ثي--ح““ لاؤو--شسلا فا--شضاو
ةعشساو ةحير-شش Úلا-ط-ب-لاو Úجر-خ-تŸا

مهو ينطو-لا باÎلا Èع نو-ي-لŸا تقا-ف
‘ لثمتت يتلاو  مهت’اغششنا نوعفري مويلا
فيظوتلا تاقباشسم ن-ع د-ي-م-ج-ت-لا ع-فر

‘ ةذتاشسأ’ا فيظوتل اه-م-ي-ظ-ن-ت ةدا-عإاو
مئاوقلاب لمعلا فاق-يا و راو-طأ’ا ع-ي-م-ج

ةثÓث ذنم اهتيلاعف تهتنا يتلا ةيطايتح’ا
.تاونشس

ت’اكو و ةيبÎلا تايريدم اوب-لا-ط ا-م-ك
عيمج نع نÓعإ’اب اهءاشسؤور و لي-غ-ششت-لا
،اهب بعÓتلا مد-عو ةر-غا-ششلا بشصا-نŸا
لك عم فاشصنإاو ةلادع لكب لماعتلا اذكو
.““ءاشصقإا وأا فاحجإا نود تاشصشصختلا

Úلطاعلا تاعما÷ا وجيرخ بلا-ط ا-م-ك
Òفو-ت-ب ،فÓ-خ ن-ب بشسح ل-م-ع--لا ن--ع
ةÿÈا طرشش ءاغلإاو ةمئاد لغشش بشصانم
متي امثير ةلاط-ب ة-ح-ن-م Òفو-ت و ،ن-شسلاو
.ةفيظو ىلع لوشص◊ا
تاءار---جا ن---ع فÓ---خ ن---ب لءا---شستو
لو’ا ر-يزو-لا يو-ن-ي ي-ت-لا ة-ل-ج-ع-ت-شسŸا
ماما فيظوتلا باب حتف لجأا نم اهذاختا

يج-ير-خ ن-م ة-ع-شساو-لا ة-ح-ير-ششلا هذ-ه
ذ.تاعما÷ا

ن .ةظيفح ^

املظ ناك لأوزلل ةليآلأ بترلأ نمصض مهفينصصت نأأ أودكأأ
صصخرب نوبلاطي ةيدملاب يئادتب’ا وملعم

ةيقرتلاو جامد’ا نم ةدافتسسÓل ةيئانثتسسا
ة-يدŸا-ب ي-ئاد-ت-ب’ا و-م-ل-ع--م د--ششا--ن ^

لاوز-ل-ل ة-ل-يآ’ا بتر-لا ن-م-شض Úف-ن--شصŸا
ثادحتشس’  دارج زيزعلا دبع لو’ا ريزولا،
ةيقÎلاب م-ه-ل ح-م-شست ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسا صصخر
نا نيدكؤوم ةثدحتشسŸا بترلا ‘ جامد’او
ناك لاوزلل ةليآ’ا بترلا نمشض م-ه-ف-ي-ن-شصت

اهب ثعب ةلشسارم ‘ ءاجو. مهقح ‘ املظ
مازتلا ىلع ءا-ن-ب““ لو’ا ر-يزو-ل-ل Úم-ل-عŸا
ةليآ’ا بترلا ةيشضق ة÷اعÃ ةيبÎلا ةرازو
فنشص ةيئادتب’ا ةشسردŸا يملعم““ لاوزلل
) ة-با-ق--ن--لا ع--م ةرازو--لا ر--شضfi و ““01
ETSEPANC5102 صسرا-م91 موی
هتايط ‘ ءاج يذلا8102 ليرفأا30 رشضfiو
نكل ،لاوزلل ةل-يآ’ا بتر-لا ة-ي-شضق ة÷ا-ع-م
هذه ‘ نوعبقي نولاز-ي ’ ة-يدŸا ي-م-ل-ع-م
دعب نع نيوكت-لا م-ه-ت-لواز-م م-غر ة-ب-تر-لا
ةشسردŸا يملعŸ دعب نع نيوكتلا ةداهشش““
اهنا ’ا ةرازولا هب بلاطت يذلا““ ةيئادتب’ا

بلاطو .““ةلا◊ا هذ-ه ة÷ا-ع-م ‘ تل-طا“
ء’ؤوهل ق◊او را-ب-ت-ع’ا ةدا-عإا-ب Úم-ل-عŸا
ةليآ’ا بتر-لا ة-نا-خ ‘ ا-م-ل-ظ نیف-ن-شصŸا
مهجامدإاب2002  ةنشس اوملظ نيذلا لاوزلل

يملعلا م-ه-ل-هؤوŸ ة-ق-با-ط-م Òغ ة-ب-تر ‘
ميشسارŸا عم صضراعتتو ( ةيعماج تاداهشش)
دكاو. ةÎفلا كلت ‘ ة-شصاÿا ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ةينوناقلا Òغ ةيعشضو-لا هذ-ه نا نو-ي-ن-عŸا
نوناعي مهتلعجو، ةئفلا هذهل ةلكششم تقلخو
‘ نولمعيو ،اذه انموي ¤إا ملظلا ذه نم
ثادحتشساب Úبلاطم ، ةئيشس ةيشسفن فورظ
ةيئانثتشس’ا صصخرلاك ةي-ئا-ن-ث-ت-شسا ة-شصخر
ةميلعتلا ىرخأا تائف اهنم تداف-ت-شسا ي-ت-لا

يتلاTLTP ةشصخرو300 ةميلعتلاو400
ة-ل-يآ’ا بتر-ل-ل ة-ق-با-شسلا ت’ا◊ا ت÷ا-ع
‘ جامد’ا  ةئفلا هذهل حمشست يتلاو لاوزلل
بتر-لا ‘ جا-مد’او ة-يد-عا-ق-لا ة--ب--تر--لا
ةÈخلل انيمثت) مهئÓمز ةيقبك ةثدحتشسŸا
يملعلا لهؤوŸا ىلع نوزوحي مهنأ’ ةينهŸا
مهل ح-م-شست ا-م-كبولطŸا نيوك-ت-لاو
وا ل-ي-هأا-ت-لا م-ئاو-ق ى-ل-ع ل-ي--ج--شست--لا--ب
ىلعأا بتر ¤إا ةيقÎلل ةيلخادلا تاقباشسŸا
فرط نم عوفرŸا راعششلا ىلع ءانب اذهو،
‘ لاوزلل ةليآ’ا بترلا ىلع ءاشضقلاب ةرازولا
.-نوملعŸا فيشضي- ميلعتلا كÓشسأا

ن. ةظيفح ^
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يداسصتقإا

تاشصنم فلتfl نا اÒششم  رئاز÷ا ‘ ^
ده÷ا تفعاشض دق ةينوÎك-ل’ا ةرا-ج-ت-لا
ةديازتŸا ÚكلهتشسŸا تاجايتحا ةيب-ل-ت-ل

ةيمومعلا تاطلشسلا تافتلا يعد-ت-شسي ا-م
يراجتلا عاطقلا ةنمقر ‘ ةيدجب Òكفتلل

دق انوروكلا ةنحÃ هتمشسأا ام نا ةشصاخ
.ةنمقرلا هاŒاب ةوقب Úيرئاز÷ا تعفد
ع-قوŸا ن-ع ةردا-شصلا ة-ل-شسارŸا بشسحو
يتلا دعب نع قيوشستلل ايموج ÊوÎكل’ا
ناونع لم– يتلا ,““ر-ج-ف-لا““ ا-ه-ت-م-ل-شست
ل◊ا يه له ،انوروكلا نمز ‘ ةنمقرلا““

،دعب نع ةشساردلا ،تيبلا نم لمعلا ناف »؟
،تاشصنŸا فلتÈ flع ةيبطلا ة-ع-با-تŸا
تا---مد---خ ي---ه تنÎنأ’ا Èع ءار---ششلا

تززعو  ةدششب انوروكلا ةحئاج اهتشضرف
يمقر وه ام لك ىلع دامتعإ’ا و لاقتنإ’ا

‘ ا-ه-نا-ك-شس د-جاو-ت-ي ي-ت-لا ر-ئاز÷ا ‘
فلتÈ flع روهششذن-م ي-ح-شصلا ر-ج◊ا
.نطولا تاي’و
ديدعلا تأا÷ ،ءابولا راششتنإا ةيادب ذنمف
ن-م ل-م-ع-ل-ل تارادإ’ا و تا-شسشسؤوŸا ن-م
لئاشسولا و تاشصنŸا ف-ل-تÈ flع تي-ب-لا
نم .ةثيد◊ا ةيجولو-ن-ك-ت-لا و ة-ي-م-قر-لا

و ةئششانلا تاشسشسؤوŸا تم-ها-شس ا-ه-ت-ه-ج
ام لك Òفوت ‘ يمقرلا لاÛا ‘ ةلعافلا

ةيحشصلا ةنÙا هذه Èع رورملل مز’ وه
ر-ك-ت-با ن-م Úي-ئا-شصخأ’ا ن-م-ف ،مÓ--شسب
و عشضولا ةعباتŸ ةيمقر جماربو تاقيبطت
تاشسشسؤوم تمهاشسو ،فششكلا قرط ليهشست
ةح-فا-ك-م ‘ ة-شصاÿا ا-ه-قر-ط-ب ىر-خأا
لا‹ ‘ ةدئارلا ايموجك ،ءابولا راششتنا
اهعقوم Èع ترفو يتلا ةيمقرلا ةراجتلا

لازام يتلا و Òهطتلا و ميقعتلا تادعم
ÚنطاوŸا نم ادياز-ت-م ا-ه-ي-ل-ع بل-ط-لا

راكتحإ’ا لظ ‘ ا-ه-ل ة-شساŸا م-ه-ت-جا◊
شضرغب شضعبلا امهيلإا أا÷ يتلا ةبراشضŸاو
فورظلا ‘ رامث-ت-شسإ’او ع-ير-شسلا ح-بر-لا
 .نويرئاز÷ا اهب رÁ يتلا ةبعشصلا

ديمجتب اهيلماعتم  اي-مو-ج تمز-لأا د-ق-ف
ةفاشضإ’اب  ة-برا-شضŸا ة-براÙ را-ع-شسأ’ا
لامعل َانا‹ ليشصوتلا ةمدÿ اهÁد-ق-ت-ل
عشضولا رارقتشسا ىلع نيرها-شسلا ة-ح-شصلا
لامع لك نم ًاÒبعت Úيرئازجلل يحشصلا
اŸ مهنافرعو م-ه-تد-نا-شسم ن-ع ة-كر-ششلا
‘ ءا-شضي-ب-لا رزآاŸا با-ح-شصأا ه-ب مو--ق--ي

.ةحئا÷ا هذهل مهتهجاوم
نو-ير-ئاز÷ا د--جو  ،ز--ي--جو  فر--ظ ‘

يجولونكتلا روطتلا ع-قاو ما-مأا م-ه-شسف-نأا
ءانتقاو عشضبتلا ةيناكمإا م-ه-ل ق-ل-خ يذ-لا
يحشصلا رج◊ا ءانثأا ةفلتıا مهشضارغأا

ى-ت-ح و Úل-ما-ع-تŸا ن-م د--يد--ع--لا Èع
ةيراجتلا تÓحملل ةع-با-ت-لا تا-ح-ف-شصلا
نئابزلل ليشصو-ت-لا تا-مد-خ تر-فو ي-ت-لا

مهلزانم نم مهجورÿ ًايدافت اودجو امنيأا
ًاÒخأا و Úيرئاز÷ا فرعتي يكل ،مهلقنت و
ةراجتلاب فرعي اÃ ““ايرابجإا““ ىتح ول و
.ةينوÎكلإ’ا
نم ديدع-لا ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ ر-فو ا-م-ك
Úنطاوملل مهتامدخ ةذتاشسأ’ا و ءابطأ’ا

و ج-ماÈلا ن-م د-يد-ع--لا Èع د--ع--ب ن--ع
ةنمقرلا وحن ىرخأا ةوطخ ‘ تاقيبطتلا
اذهب Úكردم ًارخؤوم ديدعلا اهفششتكا يتلا
ةنرشصع و مهتايموي ليهشست ‘ ا-ه-ت-ي-م-هأا
.تامدÿا

عقوم ‘ د-ي-ع-ب د◊ ي-با-جإا اذ-ه ل-ك
مد-ق-ت-لا بكر-ب ا-ه-قا-ح--ت--لإاو ر--ئاز÷ا
فيشضت ،⁄اعلا ‘ يمقرلا و يجولونكتلا

عفدلا مادام لمتكم Òغ ىقبي نكل ،ايموج
‘ ة-يد-ج ة-ف-شصب ل-خد--ي ⁄ ÊوÎك--لإ’ا
تاءاد--ن م--غر Úير--ئاز÷ا تÓ--ما--ع--ت
عاطق ىلع Úمئاقلا تاردابم و تاطلشسلا
ةنfi   نا ة-شصا-خ ،ر-ئاز÷ا ‘ ةرا-ج-ت-لا
وحن Úيرئاز÷اب Ìكأا تعفد دق انوروكلا
.ةنمقرلا

^ Ÿيولزرح .ءاي

ر-يد-م ،ي-ب-لا-طو-ب Úمأا ،شسما د--كأا ^
رامثتشسÓل ي-ق-ير-ف’ا ي-بر-ع-لا ز-كرŸا
يدا-شصت-ق’ا ىد-ت-نŸا نأا ،ر-يو-ط-ت--لاو
يرا÷ا توأا8و5و4  مايأا ررقŸا ›ودلا

ىدت-ن-م شسي-ئرو ›ود Òب-خ94 مشضي-شس
لامعأا لاجرو تايشصخششو ةيلود ةيعمجو
تاناكم’ا ىلع فرعتلا حي-ت-ي-شسو  را-ب-ك
ر-ئاز÷ا ا-ه-ح-ن“ ي-ت-لا تازا-ي-ت--م’او
فاشضأاو.نيدا÷ا نيرم-ث-ت-شسم-ل-ل
جمانرب ىلع افيشض هلوزن ىدل ،يبلاطوب
ة-عاذإ’ا جاو-ما ى-ل-ع ““حا-ب-شصلا ف-ي-شض““
وه ىدتنŸا ن-م فد-ه-لا نأا ،ة-ي-ن-طو-لا
ةيرامثتشسا ة-ه-جو-ك ر-ئاز-ج-ل-ل ج-يوÎلا

لاو----مأ’ا شسوؤور با----ط----ق----ت-----شس’
نأا ¤إا اÒششم ،ةيجراÿا تارامثتشس’او

‘ رامثتشس’ا دير-ت تا-ه-ج ةد-ع كا-ن-ه
نم اشصوشصخ ةكارششلا قيرط نع رئاز÷ا

ايشسورو ايناركوأاو ي-بر-ع-لا ج-ي-لÿا لود
تفلو.تاعاطقلا فلتÚ ‘ flشصلاو
نوكيشس ىقت-لŸا اذ-ه نأا ¤إا ي-ب-لا-طو-ب
ةفاك ىلع عÓطÓل رمث-ت-شسم-ل-ل ة-شصر-ف
اهتاي-نا-ك-مإا-ب ف-ير-ع-ت-لاو تا-مو-ل-عŸا
ىلع فرعتلاو ةيداشصتق’او ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
اهحن“ يتلا تازايتم’او تاز-ي-ف-ح-ت-لا
‘و.نيدا÷ا نيرمثت-شسم-ل-ل ر-ئاز÷ا
شصيلقت ةرورشض ¤إا يبلاطوب اعد قايشسلا
دا-شصت-ق’ ة-ي-طار-قوÒب--لا تاءار--جإ’ا
ة-ئ-ي-ب ر--ئاز÷ا ل--ع--جو لاŸاو تقو--لا
ثح ددشصلا اذه ‘و.ةبذاج ةيرامثتشسا
لمعلا فيثكتل رئاز÷ا ءارفشس يبلاطوب

ة-يدا-شصت-ق’ا ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لا لا‹ ‘
ل-ي-ه-شستو لاو-مأ’ا شسوؤور با-ط-ق-ت-شس’
لامعأ’ا لاجرل ةÒششأاتلا ىلع لوشص◊ا
ح.ل ^ .اهتدم ديد“و

ةهجول جيورتلل كرحتت ةيداسصتق’ا ةيسسامولبدلا
 يلودلا يداسصتق’ا ىدتنملا ربع رئازجلا
 لوضص◊ا ليهضست نم دبل :يبلاطوب

 لامعألا لاجرل ةÒضشأاتلا ىلع

:دكؤوتو ،هنع جارفإ’ا ةموكحلا دسشانت تنرتن’ا ىلع قيوسستلا تاسصنم

 ةــــينوÎكللا ةراـــــجتلل لــــبقتضسم ل
 ÊوÎــــكللا عــــفدلا باــــــيغ ‘

””ةنمقرلا وحن ايرابجإا نييرئازجلاب تعفد انوروك ةحئاج»:اــــــــــيموج عــــــــــقوم^
قيوسستلا ةيلمع ىلع ÚلبقŸا Úيرئاز÷ا ددع  عافترا نع ””ايموج”” ÊوÎكل’ا  قيوسستلا عقوم فسشك

لظ ‘ د‹  Òغ اذه لك ىقبي نكل رئاز÷ا ‘ انوروك ءابو يسشفت ذنم  دعب نع ءارسشلاو ÊوÎكل’ا
 .ÊوÎكل’ا عفدلا ةمدخ  بايغ

ّنأا ““زÎيور““ ةلاكو هترجأا حشسم فششك ^
نويلم وحنب عفترا طفنلا نم كبوأا جاتنإا
نأا دعب كلذو ،ةيليو-ج ‘ ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب
Úي-ج-ي-ل-خ ءا-شضعأاو ة-يدو-ع-شسلا تف-قوأا
ىلع ةيعوطلا ةيفاشضإ’ا دو-ي-ق-لا ن-ير-خآا
نيرخآا ءاشضعأا مدقت ناك Úح ‘ ،مهجاتنإا

fiشسحتب قلعتي اميف ،ادودÚ لاثتم’ا.
نادلبلا ةمظنم ءاشضعأا ّنأا حشسŸا دجوو
اوخشض31 مهددع غلابلا لوÎبلل ةردشصŸا

‘ طشسوتŸا ‘ ايموي ليمرب نويلم23.32
ليمرب ف-لأا079 هردق عافتراب ،ةي-ل-يو-ج

يتلاو ،ناوج ‘ ةلدعم ةءارق ن-ع ا-ي-مو-ي
.1991 ذنم ىندأ’ا تناك
ىل-ع ل-ير-فأا ‘ ءا-ف-ل-حو كبوأا تق-ف-تاو

تددب نأا دعب جاتنإÓل قوبشسم Òغ شضفخ
د-عا-شسو ،بل-ط-لا ا-نورو-ك شسوÒف ة--مزأا
ع-جار-تو قÓ-غإ’ا تاءار-جإ’ ف-ي-ف-خ--ت
04 نم Ìكأ’ طفنلا دوعشص ىلع تادادمإ’ا
ام دنع اماع12 عاق نم ليمÈلل ار’ود
،ليرفأا ‘ هغلب يذلا ار’ود61 نع لقي

ة--ي--نا--ث ة--جو--م ن---م فواıا نأا Òغ
.بشساكŸا ىلع طغشضت شسوÒفلل
،نورخآا نوجتنمو ايشسورو كبوأا تقفتا و

ىلع ،+كبوأا ةعومجÃ فرعي ام راطإا ‘
ليمرب نوي-ل-م7.9 اهردق تا-شضي-ف-خ-ت
ن-م ة-ئاŸا ‘01 لداع-ي ا-م يأا ،ا-ي-مو-ي
،يام لوأا نم اراب-ت-عا ،يŸا-ع-لا جا-ت-نإ’ا
480.6 شضفÿا ن-م كبوأا بي-شصن غ-ل-ب--يو
ةرششع اهب مزل-م ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
8102 ربوتكأا تايوتشسم نم يهو ،ءاشضعأا
.نادلبلا بلغأ’ ةبشسنلاب
ة-ي-ل-يو-ج ‘ تذ-ف-ن ا-ه-نأا ح-شسŸا د-جوو
ليمرب نويل-م347.5 اهردق تاشضيف-خ-ت
امازتلا ققحي اÃ ،هب دهعتŸا نم ايموي
ىوتشسم ليدعت ىرجو ،ةئاŸا ‘49 هتبشسن
‘111 ¤إا ةدايزلا-ب ناو-ج ‘ لا-ث-ت-م’ا

.ةئاŸا
ةيدوعشسلا تدهعت ،قوشسلا معد نم ديزŸو
نويم81.1 شضفخب تارا-مإ’او تيو-ك-لاو
،هدحو ناوج ‘ ةيفا-شضإا ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب
نم ماقرأاو زÎيورل حو-شسم ¤إا ادا-ن-ت-شساو
‘ جاتنإ’ا شصيلقت ‘ كلذ مهاشس ،كبوأا
كبوأ’ ىوتشسم ىندأا ¤إا ي-شضاŸا ر-ه-ششلا

ةقلعتŸا تاÒغتلا ءانثتشسا دعب ،1991 ذنم
.ةيوشضعلاب
،ايÒجينو قار-ع-لا نأا ¤إا ح-شسŸا شصل-خو
ناوج رهشش ‘ امه-جا-ت-نإا ا-ه-تداز Úت-ل-لا
تاقافتاب مازتل’ا ‘ Úتر-خأا-ت-م ا-ت-نا-كو
ةيفاشضإا دويق يأا اذفنت ⁄ ،ةقباشسلا +كبوأا

.تاردا-شصلا قار-ع-لا ع-فر ذإا ة-ي-ل-يو-ج ‘
تاشضيفخت ذيفنت-ب ناد-ه-ع-ت-ت ا-م-هÓ-كو
.ةيلاتلا روهششلا ‘ ةيفاشضإا
ىد-ل ل-لÙا ،جÈن-يا--ف ن--ج--يوأا لا--قو
بعشصي راعشسأ’ا شضافخنا““ ،كنب شسترموك
ةبلاطŸا كبوأا ‘ لودلا كلت ىلع رومأ’ا
.““جاتنإÓل ‘اشضإا شضفخب

‘ ناريإاو ايب-ي-ل تاداد-مإا تر-ق-ت-شساو
.عجاÎلا نم ديزم Óيوزنف جاتنإا باشصأاو
تاشضيفختلا نم ةانثتشسم ثÓثلا لودلاو
وأا ةيكير-مأا تا-بو-ق-ع بب-شسب ة-ي-عو-ط-لا

.جاتنإ’ا نم د– ةيلخاد تÓكششم
ببشسب يفناج ذنم شضفخنم ايبيل جاتنإاو

هشضرف-ت لو-ق◊او ئ-ناوŸا ى-ل-ع را-شصح
قرشش ‘ يركشسعلا دئاقلل ةيلاوم تاعامج

.Îفح ةفيلخ ايبيل
¤إا تادادمإ’ا عبتت زÎيور حشسم فدهتشسي
نم نحشش تانايب ىلع ينبم وهو قوشسلا

تا-ق-فد-ت تا-نا-ي-بو ة-ي-جرا--خ ردا--شصم
تاكرشش نم تامولعمو نوكيأا فيتي-ن-ي-فر
رلبكو شسكتشسيجول-وÎب لثم تÓقان عبتت
تاكرششب رداشصم نم ةمدقم تا-مو-ل-ع-مو
.تاراششتشسا تاكرششو كبوأاو طفن

ح.ل ^

 ايموي ليمرب نويلمب عفتري  طفنلا دادمإا
ضضفخ قافتاب مازتلإلا ةبضسن ةئاملاب49

 ةيليوج رهضشل  جاتنلا

 ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا تامدخ قيوسست رسشابي ””كنب لواك””
ةيعرضشلا ةقباطŸا ةداهضش يرئاز÷ا ينطولا كنبلا حنم

ةينطولا ةيعرششلا ة-ئ-ي-ه-لا تق-فاو ^
ةيمÓشسإ’ا ةيلاŸا ةعانشصل-ل ءا-ت-فإÓ-ل

ةيعرششلا ةقباطŸا ةداهشش حن-م ى-ل-ع
قيوشست-ب ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا كن-ب-ل-ل

،ةيمÓشسإ’ا ةفÒشصلاب ةشصاخ تاجتنم
شسلجملل نايب شسما هب دا-فأا ا-م-ب-شسح

.ىلعأ’ا يمÓشسإ’ا
ة-ئ-ي-ه-لا نا--ف ،رد--شصŸا تاذ بشسحو
ةعانشصلل ءاتفإÓل ةين-طو-لا ة-ي-عر-ششلا
ة-شسارد ل-شصاو-ت ة-ي-مÓ-شسإ’ا ة-ي-لاŸا
اهلامعأا لودج ‘ ة-جردŸا تا-ف-لŸا
ةقباطŸا تاداهشش حنŸ قمعم لكششب
ةفÒشصلا تاجتنم قيوشستل ة-ي-عر-ششلا
ةيلامو ةيكن-ب تا-شسشسؤوŸ ة-ي-مÓ-شسإ’ا
.ىرخأا
1 موي ةئيهلا هذه بيشصنت ” ،Òكذتلل
شسلÛا ىوتشسم ىلع يشضاŸا ليرفا
اهل تلكوأا ثي-ح ،ى-ل-عأ’ا ي-مÓ-شسإ’ا

اهيلإا تدرو يتلا تافلŸا ةشسارد ةمهم
ةيلاŸاو ةيكنبلا تاشسشسؤوŸا فرط نم
نم عو-ن-لا اذ-ه لا-خدإا مز-ت-ع-ت ي-ت-لا
.ةيفرشصŸا اهتامدخ ‘ تاجتنŸا
ماظنلل اذيفنت »و هنأا ،نايبلا حشضوأاو
02 ‘ خرؤوŸا رئاز÷ا كنب نع رداشصلا
0202 شسرام51 ـل قفاوŸا0441 بجر
ةقلعتŸا ةيكنبلا تايلمعلا ددحي يذلا
د-عاو--قو ة--ي--مÓ--شسإ’ا ة--فÒشصلا--ب

و كو-ن-ب-لا فر--ط ن--م ا--ه--ت--شسرا‡
41 ةداŸا ةشصاخو ةيلاŸا تاشسشسؤوŸا

ةيلاŸا ةشسشسؤوŸا وأا كنبلا ناف ، هنم
ىدل شصيخÎلا بلط Ëدقت لبق ةمزلم
تا-ج-ت-ن-م ق-يو--شست--ل ر--ئاز÷ا كن--ب
ىلع لو-شص◊ا ،ة-ي-مÓ-شسإ’ا ة-فÒشصلا

ةعيرششلا ما-ك-حأ’ ة-ق-با-طŸا ةدا-ه-شش
ةيعرششلا ةئيهلا فرط نم ا-ه-ل م-ل-شست
ةيلاŸا ةعانشصل-ل ءا-ت-فإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا
.ةيمÓشسإ’ا
نع رداشصلا نايب-لا ‘ ءا-ج ا-م-ب-شسحو
كنبلل كنبلا شصخر دقف رئاز÷ا كنب
لشصحي كنب لوأا ،ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا

تا-ج-ت-ن-م ق-يو-شست-ل شصي-خر-ت ى-ل--ع
ة--فار--شصلا--ب ة--شصا--خ ة--ي---فر---شصم
تاجتنم (90) ةعشست  حرطب ،ةيمÓشسإ’ا

.قوشسلا ‘ ةديدج
،نايبلا تاذ بشسح ،رمأ’ا ق-ل-ع-ت-يو

باشس◊او ،يمÓشسإ’ا كشصلا باشسحب
را-خد’ا با-شسحو ي-مÓ-شسإ’ا يرا÷ا

يمÓشسإ’ا راخد’ا باشسحو يمÓشسإ’ا
را-م--ث--ت--شس’ا با--شسحو ““با--ب--ششلا““
ة-ح-بارŸاو د-ي-قŸا Òغ ي-مÓ--شسإ’ا
ز-ي-ه-ج-ت-ل-ل ة-ح-بارŸاو ة-يرا-ق-ع--ل--ل
.ةراجإ’او تارايشسلل ةحبارŸاو
¤إا هنايب ماتخ ‘ رئاز÷ا كنب راششأاو
ي-ت-لا ،ةد-يد÷ا تا-ج-ت-نŸا هذ--ه نأا

نم اًرابتعا قاوشسأ’ا ‘ اهحرط متيشس
حيتت نأا اهنأا-شش ن-م ل-ب-قŸا عو-ب-شسأ’ا
Úل-ما--ع--تŸاو شصاوÿا ن--ئا--بز--ل--ل
ة-ي-فر-شصم تا-ج-ت-ن-م Úيدا--شصت--ق’ا

تاجت-نŸا ة-عو-م‹ ل-م-ك-ت ةد-يد-ج
.““ةقوشسŸا ةيديلقتلا ةيفرشصŸا

^ Ÿح.ءاي

 ءابولا ةحفاكمل يعامتج’ا دعابتلا ةرورسضب نيمدختسسملا سسيسسحتل فدهت

ةكارضش نامربت ةكحاضضلا ةرقبلاو ربياف
 ةديدج تاقضصلم قÓطإل

aL ““فاشش يÒك ششاف’““ ةكحاشضلا ةرقبلا  ةمÓع تفششك ^
®tiR iuQ ehcaVطا نعÓيف تاقشصلم ةعوم‹ قÈ
rebiVةديدج Ãىحشضأ’ا ديع ةبشسان.

قÓطإا دعبف Úتكرششلا نع رداشصلا كÎششŸا نايبلا بشسحو
ةلشسلشس ®فاشش يÒك ششاف’ قلطت ،Èياف ‘ فاشش ةعوم‹

رفوتت  .ىحشضأ’ا ديعب ةشصاخ اًقشصلم13 نم ةفلؤوم ةديدج
ÚثÓث ىلع يوت–و اًنا‹ ليمحتلل Èياف قوشس ‘ ةمز◊ا

فاشش يÒك ششاف’ ناولأابو ةركتبم تاÒبعت عم ًابيرقت ًاقشصلم
لئاشسر لدابتب Úمدختشسملل حام-شسل-ل د-ي-ع-لا عو-شضوŸو-ح ،

يتلا ةÎفلا هذه لÓخ ةحرم ةÈنب ةيحتلا
ةلئاعلا لمششو لقنتلا لادبت-شسا ا-ه-ي-ف م-ت-ي
ةليشسوك Èتعت .ةيفتاه تاŸاكمو ل-ئا-شسر-ب
د‚و .يعامتج’ا دعابتلا تاقوأا ‘ براقتلل
دشض شسيشسحتلل تاقشصلم ،كلذ ىلع ةفاشضإ’اب
،تاقشصلŸا ةمزح ليم– و ليزنتل  .91ديفوك ءابو
ةششاشش وأا تاقشصلŸا رجتم ¤إا باهذلا ىوشس كيلع ام
  :›اتلا طبارلا ىلع رقنلاب وأا فاششكتشس’ا
tiR_iuQ_ehcaV_aL/segap/moc.rebiv.srekcits//:sptth
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تايلولا رابخأا

تاناوي◊ا ةيامح مضسق سسيئر حضضوأا و ^
نا ““جأاو““ ـل يواردنكضس دمfi ،تاتابنلاو
وينوي رهضش علطم ذنم فلتا دق اقيرح661
تاحاضسŸا ن-م را-ت-ك-ه8162 طرا-ف-لا
تاباغلا نم راتك-ه5407 اهنم ءار-ضضÿا
نم راتك-ه608 ن-م د-يزا و (ق-ير-ح45)
نم راتك-ه397 و (ق-ير-ح66) لا-غد’ا
413 ¤ا ةفاضضإ’اب (قيرح52) سشارح’ا

رارغ ىلع ةرمثŸا را-ج-ضش’ا ن-م را-ت-ك-ه
لّدعÃ بورÿا و Úتلا و نوتيزلا راجضشا

.قيرح12
،9102 فيضص لÓخ هنا لوؤوضسŸا فاضضأاو

ىدأا قيرح371 نع لقي ’ ام ليجضست ”
تاحاضسŸا نم راتك-ه005.1 فÓ-تإا ¤ا
هذه تفلتا ناÒنلا نا افيضضم ،ءارضضÿا
ةنراقم راتك-ه000.1 ن-م Ìكا ة--ن--ضسلا
.ةطرافلا ةنضسلاب
ةليضصح قّلعتي اميف يوارد-ن-ك-ضس را-ضشأا و
ةعاضس84 لÓ-خ ة-ل-ج--ضسŸا ق--ئار◊ا
61 بوضشن نع غيلبتلا ” هنأا ¤ا ،ةÒخأ’ا

طرافلا سسيمÿا موي01 اهنيب نم ،قيرح
283 ى-ل-ع تتأا ،ة-ع-م÷ا سسمأا مو-ي6 و

قير◊ا .يتا-ب-ن-لا ءا-ط-غ-لا ن-م را-ت-ك-ه
ة-ضشي-ع ثأا ‘ نا-ك ع-لد-نا يذ-لا لو-هŸا
دق و ،ناقزوب ةرئادل ةعباتلا رجيأا ةيدلبب
،نيÒخأ’ا ةعم÷ا و ءاعبرأ’ا Úب ،فلتأا

ءاطغلا نم رات-ك-ه031 ن-ع ل-ق-ي ’ ا-م
نا-ك-ضسلا هاŒا ه-ئاد-ن ‘ و .““ي-تا-ب--ن--لا

رانلا مادختضسا ءانثأا ،ةظقيلا و ةثاغتضسÓل
¤ا هضسفن لوؤوضسŸا راضشأا ،(رخأا وأا ›زنم)
هذه اÒمدت د-ضشأا تح-ب-ضصأا ق-ئار◊ا نأا
زيمتت ة-ي-خا-ن-م فور-ظ بب-ضسب ،ة-ن-ضسلا

Ãغ لكضشب ’وطم قر-غ-ت-ضست ر-ح ة-جوÒ
.““يداع
راثأا د-حأا-ف ““ لو-ق-ي ا-ح-ل-م در-ط-ت-ضسا و
يه ،اهضشيعن ي-ت-لا ة-ي-خا-نŸا تاÒغ-ت-لا
Òي-غ-ت د-ير-ي ’ نا--ضسن’ا نأ’ ،ق--ئار◊ا

Úتاضسبلا فيظ-ن-ت ‘ ر-م-ت-ضسي و ه-تادا-ع
مارضضإاب تايافنلا نم سصلختلا و لوق◊او
ةظقيلاب يلحتلا بجي امك .ا-ه-ي-ف را-ن-لا

.““راخفلا تاضشرو ،اميضس ’ ،ىوتضسم ىلع
قر◊ا عنم رارقب ،هضسفن لوؤوضسŸا ركذو
76ـلا هتذخّتا يذلا و تايافنلل يئاوضشعلا
¤إا وينوي10 ةÎف نم ،ةي’ولا نم ةيدلب
نم ةياقولا ط-طfl ن-م-ضض ر-بو-ت-كأا13

.““تاباغلا قئارح

م ق ^

ةنيطنسسقب نايزوب ةماح ةيدلب ءايحأا ‘ ءام ةمزأا

ةÒخألا ةعاشس84 لÓخ قيرح61 ليجشست

 ةيفاسضإا راتكه0001 ىلع يتأات ناÒّنلا
وزو يزيتب ءارسضÿا تاحاسسŸا نم

علطم ذنم ناÒنلا اهيلع تتأا يتلا ءارشضÿا تاحاشسŸا نم راتكه0001 ـب ةدايز وزو يزيت ةيلو تلّجشس
.ةيشضاŸا ةنشسلا نم اهشسفن ةÎفلاب ةنراقم اذهو مويلا ةياغ ¤إا وينوي رهشش

ةيدلب-ب ةÒث-ك ءا-ي-حأا و-ن-طاو-م سشا-ع ^
ةمزأا ببضسب مهباضصعأا ىلع نايزوب ةماح
تحضش ثيح، د-ي-ع-لا ي-مو-ي لÓ-خ، ءا-م
لعج ا-م، ق-فد-ت-لا ف-ع-ضضو تا-ي-ف-ن◊ا
.ةÒبك ةاناعŸا
ةيدلب ءاي-حأا ي-ن-طاو-م ن-م Òث-ك-لا أا÷و

ةه÷اب ةدجاوتŸا اميضس ’ ، نايزوب ةماح
Úب طبارلا ينطولا قيرطلا ىلع ىلفضسلا

نم ءاŸا ءانتقا ¤إا لجيجو ة-ن-ي-ط-ن-ضسق
0021 نوعفدي ثيح، تارار÷ا جيراهضص
اميف، جيرهضص ىلع لو-ضص◊ا ل-با-ق-م جد
نورظتني اوناكو، ÚنطاوŸا بلغأا ىناع

ةثÓث لك ةرم مهلضصي يذلا ءاŸا ءي‹
عاطقناو قفدتلا فعضضب اوؤوجافتيل ، مايأا
.خضضلا نم ةعاضس نم لقأا دعب ءاŸا

سس ي ^

موكشسوب ةيشضرأا ىوتشسم ىلع غيشصلا فلتfl مشضت

ةنيطنسسقب نومحر د’وأا ةيدلبل  ةينكسس ةدحو0004 هيجوت
،ةنيطنضسقب نومحر ’وأا ة-يد-ل-ب تزا-ح ^

ةرئادل ةعبا-ت-لاو ة-ي’و-لا قر-ضش ة-ع-قاو-لا
‘ ة-ي-ن-ك--ضس ة--ضصح Èكأا ى--ل--ع بورÿا
ماه جمانرب نم اهتدافتضسا دعب ، اهخيرات
فلتfl نم ة-ي-ن-ك-ضس ةد-حو0004 م-ضضي
اهلهؤوي ام موكضسوب ةقطنÃ ماقتضس غيضصلا

ةمضصاعب ةديدج ةنيدم عبار  نضضت– نأ’
اضسينيضسام و ي-ل-ج-ن-م ي-ل-ع د-ع-ب قر-ضشلا
. دارم سشوديدب ةبترلاو  بورÿاب
نأا نايفضس ينكوب ةيد-ل-ب-لا سسي-ئر ف-ضشك و
متتضس ينكضسلا جمانÈلا اذه قÓطنا ةراضشإا

ةيوقرت ةد-حو021 لا-غ-ضشأا ‘ ءد-ب-لا ع-م
درجÃ كلذو ،اهتيضضرأا رايتخا ” ،ةمعدم

.ةقفضصلا تاءارجإا ما“إا
نأاضش ‘ لضصفلا ” هّنأا ةيدلبلا سسيئر دكأاو
ت“و ،موكضسوب ةديد÷ا عضسوتلا ةق-ط-ن-م
فوضس و ،ا-ه-تا-ط-طfl ى-ل-ع ة-قدا-ضصŸا
ـب ردقت ةحاضسم ىلع عبÎي راقع اهنضضتحي
كلذو ،ةعارزلل ة◊ا-ضص Òغ ارا-ت-ك-ه45

ÁÚ فمÎقرطلا ق Ãنومحر د’وأا  لخد
.بورÿا ةيدلب هاŒا ‘

005 نم ،نومحر د’وأا ةيدلب تدافتضسا دقو
فرعت و لاغضشأ’ا اهب ةيراج ةينكضس ةدحو
ـب رمأ’ا قلعتيو ،اتوافت اهتاضشرو مدقت ةبضسن
ةبضسن تلضصو حارقلا ةق-ط-نÃ ن-ك-ضس001
‘ ىرخأا004و ،ةئاŸاب06 ¤إا اهب زا‚إ’ا

” اهنم ةدحو003 تغلب ،ةراونوب ةقطنم
02 ةبضسن ،ة-ي-مو-م-ع ة-ضسضسؤوŸ ا-هدا-ن-ضسإا
ىوتضسم ىلع لاغضشأ’ا تلضصو اميف ،ةئاŸاب
.ةئŸاب08 ¤إا ةيقبتŸا نكضس001
د’وأا ‘ ةيراجيإا ةيمومع ةدحو04 دجوتو
‘81و ،حارقلاب ىرخأا03و ،زكرم نومحر
رظتنتو ةلمتكم اهلك يهو ،ةراونوب ةقطنم
.تاونضس ذنم عيزوتلا
فرعت ةيدلب-لا نأا ثد-ح-تŸا سسف-ن لا-قو

نكضسلا عاطق ‘ سضرعلا ‘ اÒبك ازجع
ايلاح ردقي يذلا بلطلاب ةنراقم يمومعلا
ةيفلأ’ا ةياهن ¤إا اهضضعب دوعت فلم0022 ـب
.ةيضضاŸا

نازيلغب ةيراŒ ةفلاfl رارق403 رير–
لا-ضصت’او مÓ--ع’ا ة--ي--ل--خ تف--ضشك ^
Ÿقيبطت نا نازيلغب يئ’ولا نم’ا ةيريد

سسوÒف راضشتنا نم ةيئا-قو-لا تاءار-ج’ا
مدق ىلع ةل-ضصاو-ت-م91- ديفو-ك ا-نورو-ك
تارارقلا قيب-ط-ت ل-جأا ن-م ن-مو قا-ضسو
تÙÓا ق-ل-غ ¤إا ة-ي-مار-لا ة-ي--ئ’و--لا
، تاءارجإ’ا هذهل لثت“ ’ يتلا ةيراجتلا

ناز-ي-ل-غ ة--ي’و ن--مأا ح--لا--ضصم تما--ق
ةدعب ÚناديŸا ءاكرضشلا ع-م ق-ي-ضسن-ت-لا-ب

قاو-ضسأ’ا تل-م-ضش ة-ي-ناد-ي--م تا--جر--خ

تما--ق ثي--ح ة--يرا--ج--ت---لا تÙÓاو
ةماع-لا ة-طر-ضشل-ل ة-ي-ئ’و-لا ة-ح-ل-ضصŸا
ةقفر ةيناديم ة-جر-خ12 ب ميظن-ت-لاو
و ةئي-ب-لا ة-ير-يد-م و ةرا-ج-ت-لا ة-ير-يد-م
ةبقارم اهلÓخ نم ” ، ةيدلبلا حلاضصم
تافلاıا عفر متيل ،ةيراجتلا تÙÓا

ىلع تر-ف-ضسأا ي-ت-لاو ا-ه-با-ح-ضصأا ى-ل-ع
اهرثإا ىلع ” ،تاف-لاfl ةد-ع ل-ي-ج-ضست

.قلغلاب حاÎقا و قلغ رارق403 رير–
قرزل ليسضوفلب ^

انوروك نع فسشاوك ءانتق’ ميتنسس نويلم008 و..
سصيضصخت ” هنأا ةنيطنضسق ›او فضشك ^
نع فضشك ةزهجأا ءانتق’ جد نويلم8 غلبم
دمحأا ›اولا حضضوأا ثيح انوروك سسوÒف
فضشاوكلا ءانتقا نأاب.يضساضس ظيف◊ا دبع
فضشكلاب ةفلكŸا ةيبطلا مقطأ’ا نكميضس
مايقلا““ نم ةنيطنضسقب انوروك سسوÒف نع
ةم-ث ن-م و ““تارا-ب-ت-خ’ا ن-م دد-ع Èكأا-ب
،““ةي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-ضضو-لا ‘ م-ك– ل-ضضفأا““

ةيلÙا ةرادإ’ا مازتلا ىلع ديكأاتلا ادد‹
نم اهنع ÈعŸا تاجايتح’ا عيمج ةيبلتب

اذه لÓخ اميضس’““ ةحضصلا عاطق فرط
يضشفتب ز-ي-م-تŸا ي-ئا-ن-ث-ت-ضس’ا فر-ظ-لا

““.91-ديفوك
متيضس يتلا فضشاوكلا ةضصح ع-ضضو م-ت-ي-ضسو
فرضصت ت– ةيلمعلا هذه مضسرب اهÒخضست

flÈ ف ن---ع ف---ضشك---لاÒا--نورو--ك سسو
علطم ذنم لماعلا (91-ديفوك) دجتضسŸا

ةينطولا ةضسردŸاب مرضصنŸا ناو-ج ر-ه-ضش
.3 ةنيطنضسق ةعماجب ايجولونكتويبلل ايلعلا
‘ زجع ليجضست ةنيط-ن-ضسق-ب ار-خؤو-م ”و
ءارجإ’ ة-يرور-ضض د-ع-ت ي-ت-لا ف-ضشاو-ك-لا
بضسح ،91-ديفوك نع فضشكلا تارابتخا

.هب Òكذتلا ” ام
سس ي ^

يح ي-ن-طا-ق ن-م تار-ضشع-لا ى-ك-ت-ضشا ^
يديضسب نيدموب يراو-ه عرا-ضش ن-ك-ضسم02
Òضس ةقيرط نم نازيلغب ةدوع نب دمfiا
فرّضصلا تاونق ةنايضصب ةقّلعتŸا لاغضشأ’ا
حيرضصت ‘ مهنم ديدعلا دكأا ثيح يحّضصلا
طور-ضشلا ¤إا ى-قر-ت ’ ا-ه-نإا ““ر-ج-ف-لا ““ ـل
ةينق-ت-لا Òيا-عŸا ة-ق-با-ط-م و ة-ي-م-ل-ع-لا
ةباقرل مات بايغ ‘ لظ ‘ اهب لومعŸا

ةيئاŸا دراوم-ل-ل ي-عر-ف-لا م-ضسق-لا ل-ث‡
ءانع هضسفن فلكي ⁄ ،يذلا رمطŸا ةرئادب
يّذلا ر-مأ’ا عور-ضشŸا ة-ب-قارŸ رو-ضض◊ا
سصقن مغر ÚنطاوŸا ل-خد-ت ¤إا ر-ط-ضضا
اوحبضصا نيأا، لاÛا ‘ مهتÈخ و مهتيارد

Áا تاه÷ا ’دب ةباقرلا نوضسراŸو ةلوؤوضس
ةيدام و ةيرضشب تايناكمإا اه-تزو-ح-ب ي-ت-لا

اهماهم ةيدأات و اهتايلوؤوضسÃ مايقلل ةلئاه
وه و هجو لمكأا ىلع و فورظلا نضسحأا ‘
.بيضسّتلا و ىضضوفلا نم ةلاح هنع بترت ام

ل-خد-ت ةرور-ضضب نو-ب-ضضا-غ-لا بلا--طو
ةي’ولاب يذيفنتلا زاه÷اب لو’ا لوؤوضسŸا
حلاضصم لم◊ يم-ي-هار-ب ةÒضصن ةد-ي-ضسلا
ىلع  ةيئاŸا دراو-م-ل-ل ي-عر-ف-لا م-ضسق-لا

بايغ عم نمازت يذ-لا ا-ه-طا-ضشن ة-لواز-م
ةدوع نب د-مfiا يد-ي-ضس يد-ل-ب ح-لا-ضصم
 .مهبضسح

قرزل ليسضوفلب ^

فرسصلا تاونق حÓسصإاب نوبلاطي دمfiا يديسسب نكسس02 ناكسسو..

سسا--ب--ع ة--يدŸا ›او ،سسمأا ،ىد---ضسأا ^
يذيفنتلا هزاه÷ ةمراضص تاميلعت يوادب
ةي’و-لا تارا-طاو ر-ئاود-لا ءا-ضسؤور ة-ق-فر
ع-يرا-ضشŸا م-ي-ل-ضست ى-ل-ع سصر◊ا د-ضصق،
¤و’ا ة-ل-حرŸا ‘ ا--هزا‚ا ل--ج--ضسŸا
ةياهن لبق اعورضشم233 ـب اهددع ردقŸاو
. مداقلا Èمتبضس رهضش
ةلحرŸا ‘ اهدعب ةر-ضشا-ب-م عور-ضشلا ع-م
تايلم-ع-لا ءا-ضصحا لا-م-ك-ت-ضس’ ة-ي-نا-ث-لا
ردقŸاو لظلا قطانم ة-ي-م-ن-ت-ب ة-ضصاÿا

بلط يوادب سسابع  ةيلمع0001ب اهددع
ة-ع-با-تŸ ه-ضصخ-ي ا-م-ي-ف ل-ك Úلوؤو--ضسŸا

لÓخ ةضصاخ ايمو-ي ع-يرا-ضشŸا ة-ب-قار-مو
.عوبضسأ’ا ةياهن
دادعإ’ رئاودلا ءاضسؤورل هتاميلعت هجو امك
عاطقو يرلا عاطق ةيع-ضضو لو-ح ة-قا-ط-ب
لمعلاو، ةيدلب لك ىوت-ضسم ى-ل-ع ة-قا-ط-لا

ديوزت-ل  ت’ا-غ-ضشن’ا ف-ل-تfl ل-ح ى-ل-ع
بر-ضشل-ل ة◊ا--ضصلا ها--يŸا--ب Úن--طاوŸا
ىلع لمعلاو ةقاطلا كÓه-ت-ضسا د-ي-ضشر-تو
تاقاطلاو ةيضسم-ضشلا ة-قا-ط-لا لÓ-غ-ت-ضسا
ةيوبÎلا تاضسضسؤوŸا ‘ اميضس’ ةددجتŸا
. ةماعلا نكامأ’او

ب م  ^

ةيدŸاب لظلا قطانÃ ةسصاخ ةيومنت ةيلمع0001 ة‹رب ءابرهكلا اهلشصت ⁄ لزانم و ةيبارت عراوشش
  ةيومنتلا ةطراÿا جراخ فيطسسب لازأا Úع ةيدلبب ““ةسشوطقوب““ يح

ةه÷اب عقاولا ““ةضشوطقوب““ ي-ح ّد-ع-ي ^
فيطضس ةي’وب لازآا Úع ةيدلبل ةيلامضشلا

،نايضسنلا ةناخ ‘ فنضصت يتلا ءايحأ’ا نم
ةيمنتلا ‘ هقح نم د-ف-ت-ضسي ⁄ ه-نأا ثي-ح
تاعمج-ت-لا و ءا-ي-حأ’ا ي-قا-ب رار-غ ى-ل-ع
. لازأا Úع ةيدلبل ةعباتلا ةينكضسلا
ةاناعŸا نع““ ةضشوطقوب““ يح ناكضس Èع و
ىندأا بايغ ببضسب ايموي اهنوهجاوي يتلا

يذلا، ي◊ا اذهب ةÁركلا ةاي◊ا طورضش
تضضم ةنضس02  نم ديزأا ¤إا هدجاوت دوعي
Èكأا نم ةيرضض◊ا ةئيهت-لا با-ي-غ د-ع-ي و،
ناكضسلا ء’ؤوه اهحرط ي-ت-لا ت’ا-غ-ضشن’ا
عم لوحتت ةيبارت لازت ’ ي◊ا عراوضشف،
نم ةعوم‹ ¤إا رطŸا تارطق ¤وأا لوزن
ى-ل-ع بع-ضصي تا-ع--ق--ن--ت--ضسŸا و كÈلا
ذيمÓتلا ةضصاخ اهÈع لّقنتلا ÚنطاوŸا
ءاد-ترا ¤إا نور-ط--ضضي--ف Úضسرد--م--تŸا
دعاقم ¤ا لوضصولل  ةيطاطŸا ةيذحأ’ا
هذ-ه Èع لا-حوأ’ا ةÌك بب-ضسب ة-ضسارد--لا
نم رابغلا را-ضشت-نإا ن-ع كي-ها-ن، عراو-ضشلا

،فيضصلا لضصف لÓخ ةي-باÎلا تا-قر-ط-لا
¤إا روكذŸا ي◊ا رقتفي اذه بناج ¤إا

Úع ةنيدÃ هطبر-ي ق-ئ’ ي-ضسي-ئر ق-ير-ط
ةئÎهم اي-لا-ح ةدو-جوŸا قر-ط-لا-ف ،لازا
لاز-ت ’ ا-م-ك ،Òضسل-ل ا-ما“ ة◊ا-ضص Òغو
ةكبضشلاب ةطوبرم Òغ لزانŸا نم Òثكلا
اهينكاضسب عفد يذلا رمأ’ا وهو ةيئابرهكلا
ةيئاوضشعلا تÓيضصوتلا ىلع دامتع’ا ¤إا
اذه ¤إا ةفاضضإ’اب، ةيئابرهكلا كÓضسأÓل

ةرانإ’ا سصقن نو-ب-ضضا-غ-لا نا-ك-ضسلا حر-ط
Úح مهضسفنأا ناكضسلا دجي ثيح ة-ي-ل-ي-ل-لا

مÓ-ظ ط-ضسو نو-ضشي-ع-ي Ó-ي-ل م-ه-جور--خ
.سسماد
ÚلوؤوضسŸا ىدل ةرركتŸا يواكضشلا مغرو
Úع ةيدلب نوؤوضش Òيضست ىل-ع Úب-قا-ع-تŸا
ذنم هلاح ى-ل-ع ي-ق-ب ع-ضضو-لا نأا ’إا ،لازأا

. نمزلا نم ةليوط تاونضس
ڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨڨجلسصل ىسسيع .^

 ميهاربا د’وا ‘ يعيبطلا زاغلاب تيب092 نم ديزا طبر
زاغلا ةكبضشل ةمدÿا زيح عضضو سسما ” ^

فيرط د’و ةيرقب تيب592 ةدئافل يعيبطلا
فيرط د’و ةيرق نم لكب تيب966 لضصا نم
تلضصو دقو  ميهارب د’وا ةيدلبب ،رڨنزو ةبعضشوب
تيبلل ميتنضس نويل-م42 زاغلا لاضصيا تفل-ك-ت
ةكبضشل ة-مدÿا ز-ي-ح ع-ضضو ” ا-م-ك د-حاو-لا
لضصا نم تيب07 تضسم ةبعضشوب ةيرقب ءابرهكلا

عمجتلا طبرل ةيلم-ع-لا ل-ضصاو-ت-تو تي-ب151
. ءابرهكلا ةكبضشب ةبعضشوب يفيرلا Êاكضسلا

ةقطنŸا ¤ا هتداق ةرايز لÓخ ةيدŸا ›او
ةلثمتŸا ÚنطاوŸا ت’اغضشن’ ع-م-ت-ضسا سسما

ىرقلاب لزانŸا لكل يعيبطلا زاغلا لاضصيا ‘
عورضشم زا‚ا ”ا“ا ¤ا ةفاضضإ’اب ةروكذŸا
ةئيهتو  فيرط د’وأاب ةضسردم زا‚او  هايŸا
‘ ينكضس جمانرب نم ةداف-ت-ضس’او تا-قر-ط-لا
. ةيفيرلا تاناع’ا راطا
ت’اغضشنا ذخأاب ةقاطلا ريدم يوادب رما امك
عم لزانŸا لك طبرو رابتع’ا Úعب ÚنطاوŸا

يت-لا ة-يراد’ا ل-ي-قار-ع-لاو تا-قو-عŸا تلازا
زاغلا نم ةدا-ف-ت-ضس’ا ن-م Úن-طاوŸا تمر-ح

لماك يطغيضس جمانÈلا نا دكؤو-م ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةقاط-لا ر-يد-م ف-ضشك د-قو اذ-هو . ر-ضشادŸا
ليجضست نع ةرايزلا سشماه ىلع ةيدŸا ةي’ول

ميهاربإا د’وب تاضسÓ◊ا ةيرق طبرل ةي-ل-م-ع
د-يز د’و ة-ير-قو ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا ة-ك-ب-ضشب
جماÈلا راطا ‘ ةكب-ضشلا سسف-ن-ب ة-ي-قاوÈلا-ب
ةيئادتب’ا ةضسردŸا سصوضصخبو . ةيلي-م-ك-ت-لا

عم‹ عورضشم ليجضست ىلع ةي’ولا ›او قفاو
ما“إاب لفكت امك، راقعلا رفوت ةطيرضش يضسردم
ةيئابرهكلا ةقاطلاب هايŸا ديوزت عورضشم طبر
حبضصتل ابيرق ةمدÿا زيح عورضشŸا لخديضسو
ة◊اضصلا هايŸا-ب دوز-ت-ت م-ي-هار-بإا د’و ىر-ق
.نودرضسا ةيدك نم برضشلل
تانكضس زا‚إ’ ةيفيرلا تاناعإ’اب قلعت اميفو

عزويضس جمانرب نع ةي’ولا ›او فضشك هقئ’
. ةي’ولا تايدلبلا ىلع اقح’
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 ةرواشسلا ةبيبشش
راعلاب ““فافلا““ ترارق فشصي يطاورز

““افيفلا““ ¤ا هئو÷ دكؤويو
يطاورز دمfi ةرواصسلا ةبيبصش قيرفل يمصسرلا قطانلا ادب ^
›ارديفلا بتكŸا هذختا يذلا يئاهن-لا رار-ق-لا ن-م ا-ب-صضا-غ
‘ ي-طاورز لا-قو ،يرا÷ا يور--ك--لا م--صسوŸا ضصو--صصخ--ب
:›اردفلا بتكŸا تارارق ىلع اقلعم ة-ي-مÓ-عإا تا-ح-ير-صصت
ةرم رهظأا يذلا ›ارديفلا بتكŸا نع ردصص ام راعو بيع““
حنم““ :فاصضاو ،““ةيرئاز÷ا ةركلا Òيصستل لهؤوم Òغ هنأاب ىرخأا
¤إا ءيصسي دادزولب بابصش قيرفل ةقيرطلا هذهب ةلوطبلا بقل
لاني نأا موعزŸا لطبلا ىلع ردجأ’ا نم ناك ،انتلوطب ةعمصس
ت’و÷ا نأ’ ةلوطبلا ةلصصاوم بجي ناكو ،ناديŸا ىلع بقللا
اذه ضضفرن هيلعو ،ةصسفانŸا ىر‹ Òغت نأا اهنكÁ ناك ةيقابلا
ءاصسؤور نم Òثكلا عم تارواصشم ‘ نآ’ا نحن““ :لصصاوو ،““رارقلا
ايلج ركفن لب ،ةلزهŸا هذه نأاصشب دحوم رارق ذاخت’ ةيدنأ’ا

ةمك◊ا وأا مدقلا ةر-ك-ل ة-ي-لود-لا ة-يدا–Ó-ل ىو-ك-صش ع-فر ‘
تاعاصسلا ‘ عمت‚ امدنع Ìكأا انفقوم حصضتيصسو ،ةيصضايرلا
اذه ءي‹ ذنمف ،انتركل ثدحي ام بيرغ““ :عباتو ،““ةمداقلا
تفرع ،لزاهŸاو فعصضلاو ناوهلا ه-ع-م بل-ج يذ-لا بت-كŸا
ئنهنف ةصسفانŸا لصصاوتت نأا ىنمتن انك ،تاصساكتنا ةدع انترك
ضسيلو ،Úب÷ا قرعب بقللا ىلع زوحي يذلا يقيق◊ا لطبلا
ةيدنأا قوقح بلصس وه لب Êوناق دنصس يأا ¤إا دنتصسي ’ رارقب
،““ةيرئاز÷ا ةركلا خيرات ‘ ¤وأاو ةÒطخ ةقباصس يهو ،ىرخأا
يأارب ىتح ذخأات ⁄ فافلا““ :لوقلا-ب ه-ث-يد-ح ي-طاورز م-ت-خو
ةاعارم نود ،يصشطز اهي-ل-ع ضساد ي-ت-لا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا

flا هتارارق تافلÿطÒة““. 

رفظلل ناعراشصتي اÎل‚او ايلاطيا يقÓمع
 ينيعبشس نب عيقوتب

›ودلا عفادŸا نأاب ةيناطيÈلا ““نصص اذ““ ةفيحصص تفصشك ^
يصسأا و يصسليصشت ةيدنأا ‘ بولطم ينيعبصس نب يمار يرئاز÷ا

›اطيإ’ا نÓيم Îنإا يدان نم Òبك مامتها ¤إا ةفاصضإ’اب نÓيم
ةصصاخ ،ينيعبصس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا عم دقاعتلا ةركفب
ءاوصس ،بصصانم ةدع لغصش هناكمإاب ينطولا بختنŸا م‚ نأاو
ناد-يŸا ط-صسو ‘ بع-ل-لا ى-ت-ح وأا ر-صسيأاو يروfi ع-فاد-م-ك
ردصصم لثÎ Áنإ’ا مجحب دان مامتها نإاف ديكأاتلابو ،يعافدلا

لبق ،وداراب ةيÁداكأا ‘ نوكت يذلا ينيعبصس Íل ةبصسنلاب رخف
ضصيمق اهدعب لمح مث ،ضسÒيل يدان عم اكيجلب ‘ هفاÎحا
‘ اÒخأا لاحرلا طحو يصسنرفلا يرودلا ‘ هييلبنوم يدان

تدكأاو ،›اوتلا ىلع ثلاثلا همصسوم هل بعل يذلا نير فوفصص
نايعصسي ويصشتلاكلا و غيلرÈÁلا يقÓمع نأاب ةفيحصصلا تاذ
 .ةيلا◊ا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ينيعبصس نب عم دقاعتلل

 ةيليوج رهششل بيشش نويبماششتلاب بع’ لشضفأا ةمحر نب
يدان مجاهم ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا جوت ^

مصسقلا ةلوطب ‘ ةيليوج رهصشل بع’ لصضفأا ةزئاجب ،دروفتنيرب
نب قلأاتو ،(بيصش نويبماصشتلا ) مدقلا ةركل يزيل‚’ا Êاثلا
ناك ثيح ، ةيليوج رهصش لÓخ هقيرف عم تف’ لكصشب ةمحر

راصشأاو ،قيرفلا جئاتن ‘ Òبك رثأا ةمصسا◊ا هتارير“و هفادهأ’
بعÓل Òبكلا قلأاتلا ¤إا يزيل‚’ا Êاثلا مصسقلا ةلوطب عقوم
مامأا ““كيرتاه““ اهنمصض نمو ،فادهأا ةتصس هزارحإاو يرئاز÷ا
يئاهن ¤إا هقيرف ةدا-ي-ق ‘ ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ح‚و ،نا-غ-يو
عمجيصس يذلاو ،زاتمŸا مصسقلا ة-لو-ط-ب ¤إا ل-هؤوŸا ق-ح-لŸا
بعلم ىلع يرا÷ا رهصشلا نم عبارلا ‘ ماهلوف دصض دروفتنيرب
 .يلبÁو

اهيجورم ىلع دريو هتافو ةعاششإا يفني نادعشس
ةافو دكؤوي مداصص Èخ ىلع ضسمأا لوأا ءاصسم نويرئاز÷ا ضشاع ^

تاصصنم تلوادت ثيح ،نادعصس حبار قباصسلا ينطولا بردŸا
تاحفصص فلتfl يلع تارصشن ةد-ع ي-عا-م-ت-ج’ا ل-صصاو-ت-لا
نامرد مأا ةمحلم ضسدنهم ،نادعصس حبار ةافوب ديفت ““كوبصسيف““
ةافو Èخ نأاب كلذ دعب ةيمÓعإا رداصصم تدافأا اميف ،نادوصسلاب
لصصاوتلا عقاوم ىلع اجاور Ìكأ’ا ةمئاق ردصصت ،نادعصس حبار
بقع اصصوصصخ ،ةيصضاŸا ةليلقلا تاعاصسلا لÓخ يعامتج’ا
حبار ةافو ةبرقم رداصصم تفنو ،هتا-فو-ب د-ي-ف-ت را-ب-خأا لواد-ت
،ينطولا بختنŸا عم ةيخيراتلا تازا‚إ’ا بحاصص ،نادعصس
وهو هل لوادتم ويديف ع-ط-ق-م ‘ ÚبردŸا خ-ي-صش ر-ه-ظ ا-م-ك
،ةديج ةيحصصلا هتلاح نأا ›إا اÒصشم ،ناكم لك ‘ هيبfi نئمطي
ينفلا ريدŸا ةافو Èخ ىرخأا رداصصم امك ،هتاذ اقيصسلا ‘و
يلع هلوادت ” ام لك ايفان ،ايصصخصش هنع Óقن رصضخلل قباصسلا
ةديج ةحصصب عتمتي هنأا ¤ا اÒصشم ،يعامتجإ’ا لصصاوتلا لئاصسو
هذه نأا ¤إا راصشيو ،يداع لكصشب ةي-ع-ي-ب-ط-لا ه-تا-ي-ح ضسراÁو
رهظيل ،رخآ’ تقو نم ،نادعصس حبار لوح اهلوادت متي ةعئاصشلا
Èخ لوح هلوادت متي ئصش لك يفني ويديف عطقم ‘ هصسفنب
تايصصخصشلا نم ،نادع-صس ح-بار نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد÷او ،ةا-فو-لا
عم ققحو ،يرئاز÷ا يوركلاو يصضايرلا طيÙا ‘ ةفورعŸا
ثلاثلا ‘ ةنتاب ديلاوم نم وهف و ،تازا‚إ’ا نم ديدعلا رصضÿا

 .6491 ةنصس يفناج نم

رئاز÷ا ةيدولوم قيرفل يم-صسر-لا ق-طا-ن-لا لا-ق ^
ةرادإا ضسلÒ Ûخأ’ا عامتج’ا بقع یرخلب رهاطلا
تا-ع-ب-ت ة-صسارد-ل كلذو ،ضساŸا ةدا-ي-ق-ب ق-ير--ف--لا
بقل هحنمو ›اردفلا بت-ك-م-ل-ل ةÒخأ’ا تارار-ق-لا
دعت تارارقلا كلت نأاب ،دادزولب بابصش قيرفل ةلوطبلا

⁄ ةيدولوŸا ةرادا نأاب ادكؤوم Úناوقلل احصضاو اقرخ
حرصصو ،باوب’ا عيمج قرطت-صسو كلذ ى-ل-ع تك-صست
قرخ هيف دادزولب بابصش قيرفل بقللا ءادها““ :Óئاق
ملظ هيفو اما“ لوبقم Òغ رمأا اذهو Úناوقلل خراصص
عيصضي نل ةيدولوŸا قح نأا دكؤوأا ينن-ك-لو ا-ن-ق-ير-ف-ل
ل-جأا ن-م ة-صضا-ير-لاو با-ب-صشلا ةرازو-ل أا-ج--ل--ن--صسو
نأاب دكأا تاصضاير-لا ر-يد-م نأاو ة-صصا-خ ه-عا-جÎصسا
ديدحتل اهدامتعا نكÁ ’و ةينوناق Òغ ةراصشتصس’ا

يمصسرلا قطانلا ل-صصاوو ،““يور-ك-لا م-صسوŸا Òصصم
اذه ‘ هثيدح يÒخلب رهاطلا ةرادإ’ا ضسل‹ مصساب
نحنو رارقتصس’ا ¤إا ةجاحب رئاز÷ا““ :Óئاق قايصسلا
ضسيئر بلاطن امك لقعتلاو ءودهلاب انراصصنأا بلاطن
نم حرصص هنأ’ لخدتلاب نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
،دحأا مل-ظ-ي ن-ل ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا ‘ ه-نأا ة-ياد-ب-لا
انك بقل انم عيصضي ناب حمصسن نلو انقح عجÎصسنصسو
 .““هب جيوتتلا ىلع نيرداق

 ةيدولوŸا ‘ عيقوتلا نم بÎقي يوارد
ناديم طصسوتم ،يوارد ءايركز تاب ،رخآا قايصس ‘و
¤إا لاقتن’ا نم ىندأا وأا Úصسوق باق ،فيطصس قافو

تÓيوحتلا ةÎف لÓخ ،رئاز÷ا ةيدولوم فوفصص
نأاب رداصصŸا ضضعب نم ملعو ،ة-ل-ب-قŸا ة-ي-ف-ي-صصلا
،بعÓلا عم اهت’اصصتا ترصشاب دق ةيدولوŸا ةرادإا

حتف عم ،يمصصاعلا يدانلا ¤إا مامصضن’اب هعانقإ’

تاذ ،مداقلا توأا5 موي ،ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةذفان
ضسمحتم (اًما-ع62) يوارد نأا تد--كأا ،ردا--صصŸا

ÿضضو Œراظتناب وهو ،ةمصصاعلا ‘ ةديدج ةبر
ضضرع نم هفقوم مصس◊ ،قافولا ةرادإاب عامتج’ا
با-ب-صش بع’ نأا ¤إا ةرا-صشإ’ا ردŒو ،ة--يدو--لوŸا
هدقع ةياهن دعب ،مازتلا يأا نم رح ،قباصسلا دادزولب

 .مصسوŸا ءاهتنا عم

قوراف.ج^

 Úناوقلل احشضاو اقرخ هنأاب ›اردفلا بتكŸا تارارق فشصو

  لخدتلاب نوبت سسيئرلا بلاطي ديمعلل يمشسرلا قطانلا

دادزولب بابشش
 ءاقبلا ىلع دويعشس Òمأا عم قفتي يششيرق

تيب نم ةبرقم رداصصم تحصضوأا ^
ةدا-ي-ق-ب ةرادإ’ا نأا ،دادزو-ل-ب با-ب-صش
قي-فو-ت ي-صسفا-ن-ت-لا بط-ق-لا ر-يد-م
ع-نا-صص ف-ل-م تق-ل-غأا د-ق ،ي-صشير-ق
مصسرت يذ-لا ،دو-ي-ع-صس Òمأا با-ع-لأ’ا
تثد– امدعب ،““ةبي-ق-ع-لا““ ‘ هؤوا-ق-ب
ليحرلا ‘ هتبغر نع فارطأ’ا ضضعب
دعب ،ةيصسنوتلا ةلوطبلا ‘ فاÎحÓل
ر-ه-صش ه-ي-لإا تمد-ق ي-ت-لا ضضور-ع-لا

جيلÿا ‘ ىتحو ،ي-صضاŸا ة-ي-ل-يو-ج
نم ديدعلا مامتها لfi ناك نأا دعب
تلخد يتلا يدوعصسلا يرودلا ةيدنأا

ةÎف-لا ‘ ه-ع-م ةدا--ج ت’ا--صصتا ‘
 .ةÒخأ’ا
ق-ي-فو-ت نأا تد-كأا ا-ه--تاذ ردا--صصŸا

،ءاقبلا ىلع دويعصس عم قفتا ،يصشيرق
ديدج دقع ىلع بعÓلا عقويصس امك
وهو ،Úيفاصضإا ÚمصسوŸ يدا-ن-لا ع-م
فيصص يدانلا عم هدقع يهتني يذلا

ه-ي--ف ردŒ يذ--لا تقو--لا ‘ ،1202
لوأ’ا ل----جر-----لا نأا ¤إا ةرا-----صشإ’ا

كنارف يصسنرفلا ةينف-لا ة-صضرا-ع-لا-ب
ةرادإا ى-ل--ع دد--صش د--ق نا--ك ،ا--مود
،دو-ي-ع-صسب ظا-ف-ت-ح’ا ““ي-برا-ي-صسلا““

بعللا ىلع لبقم قيرفلا نأاو اميصس’
 .لبقŸا مصسوŸا تاهبج ثÓث ىلع
بابصش نأا ودبي ،ة-ل-صص يذ قا-ي-صس ‘و
رصصن ناب-صشب اÒث-ك بج-ع-م دادزو-ل-ب

قيرفلا يبع’ اصصوصصخ ،ياد Úصسح
’إا ،زيجو تقو رÁ داكي Óف ،فيدرلا
نازخ نم ةبهوم ةرادإ’ا فد-ه-ت-صستو
ةرŸا هذه رودلا يتأاي-ل ،““ة-ير-صصن-لا““

ت’اصصتا ‘ دجاوتŸا ،نانصسوب ىلع
،يدادزولبلا يدانلا يÒصسم عم ةيدج
مهئارظن عانقإا ‘ لمأ’ا ىقبي ثيح

بعÓلا حيرصست-ل را÷ا ق-ير-ف-لا ن-م
مايأ’ا لÓخ ““يبرايصسلا““ ‘ هعيقوتو
ثدحي دق ام وهو ،ةلبقŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا
ضضرع مد-ع لا-ح ‘ ،ةÒب-ك ة-ب-صسن-ب

رباكأا عم دقع ى-ل-ع ءا-صضمإ’ا ه-ي-ل-ع
ترا---صشأا Úح ‘ ،ياد Úصسح ر---صصن

اوفر-صص ن-يÒصسŸا نأا ¤إا ا-نردا-صصم
بعÓلا باد-ت-نا ةر-ك-ف ن-ع ر-ظ-ن-لا
ءÓع يتيوكلا تيوكلا يدانل يقارعلا

هÒجا-ن-م ة-ل-طا‡ بب-صسب ،ضسا-ب--ع
ضضرفلد ىعصسي يذلا ،هلامعأا ليكوو
‘ مكحتلاو تاصضوافŸا ‘ ه-بو-ل-صسأا
وهو ،ةÒخأ’ا عيباصسأ’اب رومأ’ا مامز
قيفوت ةئيه هل-ب-ق-ت-ت ⁄ يذ-لا ر-مأ’ا

فرصص ‘ Òكفتلاب اهعفدو ،يصشيرق
ىعصست يذ-لاو ،بعÓ-لا ن-ع ر-ظ-ن-لا

ه-تا-ي-نا-ك-مإا-ب ر--خآا بع’ دا--ج--يإ’
ت’و-ط--ب--لا د--حأا ‘ ه--تÓ--هؤو--مو
ضضع-ب ه-تد-كأا ا-م بصسح ة-ي-ق-ير-فإ’ا
 .رداصصŸا
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 جيريرعوب جرب يلهأا
 لبقŸا توأا01 موي Úمهاشسملل ةماعلا ةيعم÷ا

جر-ب ي-ل-هأا ةرادإا ن-م ة-بر-ق--م ردا--صصم تف--صشك ^
01 ـلا خيرات ىلع تصسر دق ةÒخأ’ا نأا ،جيريرعوب
ةماعلا ةيعم÷ا دقعل يئاه-ن د-عو-م-ك ،يرا÷ا توأا
ببصسب قباصس تقو ‘ اهليجأات ” نأا دعب ،Úمهاصسملل
نب ضسينأا ةرادإ’ا ضسل‹ ضسيئر اهب رم يتلا فورظلا

ةصصصصfl ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م÷ا نو-ك-ت-صسو  .يدا-م-ح
Ÿلام ضسأار عفر رار-غ ى-ل-ع ،ا-يا-صضق ةد-ع ة-صشقا-ن

›اŸا ريرقتلا ىلع ةقداصصŸاو ةيرا-ج-ت-لا ة-كر-صشلا
ريدم Úيعت نع Óصضف ،9102 ةطرافلا ةنصسلل يبدأ’او

ريدŸا لصصاوي نأا ررقت ثيح ،قير-ف-ل-ل د-يد-ج ما-ع
ةياغ ¤إا ةتقؤوم ةفصصب هما-ه-م دا-نزو-ب ر-يذ-ن ›ا◊ا

رظتنŸا نم ،لصصتم قايصس ‘و  .ةماعلا ةيعم÷ا دقع
ةصصاÿا ة-يرو-ه-م÷ا ضسأا-ك ة-صسفا-ن-م ل-صصاو-ت-ت نأا
تايرابŸا بعلت نأا بقتري ثيح ،›ا◊ا مصسوŸاب
¤إا ةدوعلاو ي-ح-صصلا ر-ج◊ا ع-فر د-ع-ب ة-ي-ق-ب-تŸا
،›ارديفلا بتكŸا تارارق قفو يصضايرلا طاصشنلا
حمطي نيأا ،يئاهنلا عبر رودلا ‘ يلهأ’ا دجاوتيو
راو-صشŸا ة-ل-صصاوŸ ير-يزد لÓ-ب بردŸا لا--ب--صشأا
اذه نم بايإ’ا ءاقل ‘ فيطصس قافو ةبقع زواŒو
،يباجيإ’ا لداعتلاب باهذلا ءاقل ةياهن دعب ،رودلا
ركاصشت ىفطصصم بعلم رايتخا نع ثيد◊ا روديو
اذهو ،ةصسفانŸا هذه نم ةيقبتŸا تايرابŸا ة‹Èل

،خيراوتلا دد–راظتنا ‘ يئاه-ن-لا رود-لا ة-يا-غ ¤إا
ةÎفلا ‘ ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا دعب اذهو
ءابول بيهرلا راصشتن’ا ‘ مك-ح-ت-لا د-ع-ب ة-مدا-ق-لا
““اباكلا““ ةرادإا تقلت ،رخآا ديعصص ىلعو  .““91-ديفوك““

ةعباتلا تاعزانŸا ةن÷ ةفرغ فر-ط ن-م ة-ل-صسار-م
ىواكصشلا ضصوصصخب ،مدقلا ةركل ةينطولا ة-ط-بار-ل-ل
ثيح ،يصسورعو ةصشادق يئانثلا لبق نم ةعوفرŸا

نع ثح-ب-لا ‘ ،يدا-م-ح ن-ب ضسي-نأا ضسي-ئر-لا عر-صش
ديدصست لمأا ىلع ،ةيلاŸا ةمزأÓل ةلجعتصسŸا لول◊ا

ÚكتصشŸا عانقإ’ ،ةقلاع-لا تا-ق-ح-ت-صسŸا ن-م ءز-ج
 .تاعزانŸا ةن÷ ةلواط نم مهتافلم بحصسب

  نارهو ةيدولوم
 ملظŸا قفنلا قيرفلا ةرادإا لخدت ةيلاŸا لكاششŸا

ةيادب ذنم ةيلاŸا لكاصشŸا ‘ هطبخت نارهو ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ل-صصاو-ي ^
هتلخدأاو هراوصشم ىلع ترثأا تابوعصص ةدع هجاوي ثيح ،يصضقنŸا مصسوŸا

تاعارصصلا نع كيهان ،نيÒصسملل اصصيوع اقرأا تلكصش تابعصشتو تاهاتم ‘
رهظيل ينفلا مقاطلاو ÚبعÓل ةقلاعلا بتاورلاو ،Úمهاصسملل ةيصصخصشلا

ةئيهلاب لاصصت’ا ““نيدحوŸا““ قدنف ةرادإا تدواع نأا دعب رخآا ›ام لكصشم
ىتحو ،نارهو جراخ نونطقي نيذلا ÚبعÓلا ةماقإا فيلاكت عفدل ةÒصسŸا
 .ةلوطبلا تايرابم لÓخ لكك قيرفلا ةماقإا فيلاكت
قد-ن-ف تا-ق-ف-ن نأا تد-كأا د-ق ،ق-با-صس تقو ‘ ة-ي-نار-هو-لا ةرادإ’ا تنا-كو
نأا حجرŸا نم ثيح ،ةصضايرلاو بابصشلا ةيريدم اهب لفكتت ““نيدحوŸا““
004 تغلب يتلا نويدلا هذهل لح داجيإ’ ةه÷ا تاذب قدنفلا ةرادإا لصصتت

 .ميتنصس نويلم
ديصصرب نماثلا زكرŸا ‘ اهمصسوم نارهو ةيدولوم تهنأا ،رخآا ديعصص ىلعو
ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا لبق نم مصسوŸا ةياهن ميصسرت بقع ةطقن03
نيأا ،›ارديفلا بتكملل يئانثتصسا عامتجا لÓخ ،مرصصنŸا ءاعبرأ’ا مدقلا

‘ ةلوبقم ةليصصح يهو ،مئازه6و ت’داعت9 ،تاراصصتنا7 ““ةوارم◊ا““ ققح
ةرداق تناكو ،ايلامو ايرادإا ةيدولوŸا تهجاو يتلا ليقارعلاو لكاصشŸا زع
فيك تفرع ول ،ةيراقلا ةكراصشملل لهأاتلاو ““مو-يدو-ب-لا““ ‘ د-جاو-ت-لا ى-ل-ع
مئازه3 تلجصس نيأا رايدلا لخاد ةصصاخ ،تاهجاوŸا ضضعب ‘ ضضوافتت
  .ت’داعتلا ضضعبو
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ةماع رئاز÷او ةديعسس ةي’و تدقف
نع ةرامع ديعسس زمرلا خيسشلا ،ّسسما

نم ةلفاح ةÒسسم دعب78 زهاني رمع
Òيسستلاو ةسضايرلا ›ا‹ ‘ ءاطعلا

فوفشص ‘ قباشس بعل ةرامع ديعشس دهاÛا ^
ل-ئاوألا ن-م ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج ق-ير-ف
ةيشضقلا نع اعافد بخ-ت-نŸا اذ-ه-ب Úق-ح-ت-لŸا
ليودت ‘ لاطبألا نم ةلث ةقفر مهاشسو ةينطولا
Èع ةيرئاز÷ا ةيارلا ع-فرو ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-شضق-لا
بعÓك ةيفاÎحا ةÒشسم هل تناك مث ⁄اعلا راطقأا

يزيب لثم ةيشسنرفلا ةيدنألا نم ديدعلا فوفشص ‘
ىلع ةينطولا ة-يد-نألا سضع-ب ¤إا ة-فا-شضإا ودرو-بو
بعÓك اهعم جوت يتلا ةديع-شس ة-يدو-لو-م ا-ه-شسأار
رئاز÷ا سسأاكب بردمو
اهزربأا بشصانŸا نم د-يد-ع-لا د-ل-ق-ت مو-حرŸا
بابششل-ل ر-يد-مو ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–Ó-ل سسي-ئر
مدقلا ةركل ةيوه÷ا ةطبارلل ايشسئرو ةشضايرلاو
ةبيبششو نارهو ةيدولو-م ة-يد-نأا بردو ةد-ي-ع-شسب
ةلوطبلاب هعم جوت يذلا ركشسع-م ›ا-غو ترا-ي-ت
ىلع هفارششإا يدان نع Óشضف4891 ةنشس ةينطولا

ةرامع ديعشس خيششلا ةافوب يبيللا يزاغنب قيرف
ةلماعŸاو قلÿا نشسحب عيم÷ا هل دهشش يذلا
رئاز÷ا دقفت لمع-لا ‘ ة-ي-فاÎحلاو ة-ب-ي-ط-لا
ءانبألا دحأاو Êافتلاو لا-شضن-لا زو-مر ن-م از-مر
.ةيلولا هذهل ةرÈلا
ةÎف ذنم راز دق ي-مو-ل-ب ر-شضÿ م-ج-ن-لا نا-كو

هتحشص ىلع نانئمطÓ-ل ةرا-م-ع د-ي-ع-شس ةÒشصق
ما-شسو-ب هÁر--ك--ت تنا--ك كلذ--ك ة--ب--شسا--نŸاو
ةركل Òثكلا ىطعأا يذلا لجرلا وه و قاقحتشسلا
وه ريرحتلا ةروث ءادن ىب-لو ة-ير-ئاز÷ا مد-ق-لا
ير-ئاز÷ا م-ل-ع-لا ف-ير-ششت Úل-شضف-م هؤوÓ-مزو
يتلاو ةيشسنرفلا يداونلا تاءارغإا نع Úنغتشسم
ءادن ةيبلت مدع ل-با-ق-م لاŸا-ب م-ه-ير-غ-ت تنا-ك
امك دهاÛاو يبرŸا اذه .ة-ير-ئاز÷ا ةرو-ث-لا
ةمد-خ ‘ اÒث-ك م-ها-شس ي-مو-ل-ب ر-شضÿ لو-ق-ي

¤إا رظنلاب ة-ير-ئاز÷ا مد-ق-لا ةر-كو ة-شضا-ير-لا
ءاوشس اهب زيمتي ناك يتلا ةÒب-ك-لا تا-ي-نا-ك-مإلا
هل لجرو يبأا روزأا مويلا انأاو بردمك وأا بعÓك
‘ بهذ نم فرحأاب يمشسا ليجشست ‘ Òبك لشضف
ةميقلا هحئاشصنب ةيرئاز÷ا مد-ق-لا ةر-ك خ-يرا-ت
برد هنأا ارخف هيفكيو تابيردتلا ‘ هطابشضناو
هل ناك امك تانيعبشسلا تاونشس ينطولا قيرفلا

ةلوطبلا بقلب ركشسعم ›اغ قيرف جوتي نأا فرشش
.  هل ابردم اوهو

ج.إا ^

ةينابسس’ا ةلوطبلا
هيليبششا ¤ا صشتيكار عيبي ةنولششرب

ديدج روطت نع ،دحألا سسما ،Êولاتك يفحشص ريرقت فششك ^
طشسو بعل ،سشتيتي-كار نا-ف-يإا ي-تاور-ك-لا ل-ب-ق-ت-شسم نأا-ششب
.ةنولششرب
حنميشس اشسرابلا نأا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةف-ي-ح-شص تر-كذ د-ق-ف
،قباشسلا هقيرف ‘ لازتعلاب هملح قيق– ةشصرف ،سشتيتيكار
.ةيليبششإا
قيرفلل هبعل ليحر ىلع قفاو ،اجيللا فيشصو نأا ¤إا تراششأاو
.هبتار رفوي يك ،طقف وروي ÚيÓم01 لباقم ،يشسلدنألا
ماعلا فيشص ،يتاوركلا ›ودلا دق-ع ي-ه-ت-ن-ي نأا رر-قŸا ن-مو
.ديدمتلا وحن Úفرطلا نم كر– يأا دجوي لو ،لبقŸا
ةراشسخ مدع ‘ ركفي ،انارجول-ب-لا نأا ة-ف-ي-ح-شصلا تح-شضوأاو
هعيب لواحي هلعجي نل كلذ نكل ،سشتيتيكار ليحر دنع لاومألا
.بعÓلا ةبغر سسكع ،ىرخأا ةيدنأا ¤إا
ةنولششرب ريدقتل دوعي كلذ نإا ““و-ف-ي-ترو-ب-يد ود-نو-م““ تلا-قو
““و-ن بما-ك““ ‘ ه-تÒشسم لاو-ط فر-شصت يذ-لا ،سشت-ي-ت-ي-كار-ل
نم ردب ام سسكعب ،تاونشس6 ةدŸ ،ةبئاشش اهبوششت ل ةقيرطب
نع يدانلا ءان-غ-ت-شسا بق-ع در“ يذ-لا ،و-ل-ي-م ر-ثرآا ه-ل-ي-مز

.هتامدخ
ماربإا لامتحا نع تثد– دق ،ىرخأا ةيفحشص ريراقت تناكو

سشتيتيكار مشضت ،سسوتنفويو ةنولششر-ب Úب ،ة-ي-لدا-ب-ت ة-ق-ف-شص
.روكناتنب وجيردورو

ابوروأا لاطبا ةطبار
صسيراب حرفيو ةعرشسب ىفاعتي يبابم

نامÒج ناشس سسيراب م-جا-ه-م ،ي-با-ب-م نا-ي-ل-ي-ك لا-مآا تداز ^
21 موي ةررقŸا ،›اطيإلا اتنلاتا ةهجاوÃ قاحللا ‘ ،يشسنرفلا
.ابوروأا لاطبأا يرودل ةينامثلا رود ‘ ،يرا÷ا بآا/سسطشسغأا

ىفاعتي يبابم نأا ،ةيشسنر-ف-لا ““بي-ك-ي-ل““ ة-ف-ي-ح-شص تر-كذ د-ق-ف
Ãمدقلا لحاك ‘ ءاوتلاب هتباشصإا نم ،ةياغ-ل-ل ة-مد-ق-ت-م تلد-ع

.ىنميلا
.%05 زواجتت تتاب ،اتنلاتأا ةارابÃ هقا◊ سصرف نأا ¤إا تراششأاو
دعب ،نامÒج ناشس تلافتحا ‘ رهظ دق يشسنرفلا ›ودلا ناكو
نودب Òشسي وهو ،ةعم÷ا سسمأا ،ÚفÙÎا ةطبار سسأاكب جيوتتلا

.نيزاكع
42 موي ،نايتيإا تناشس ةارابم ‘ ةباشصإلا هذهل يبابم سضرعتو

يدانلا نلعأاو ،اشسنرف سسأاك يئاه-ن با-شس◊ ،ي-شضاŸا ة-ي-ل-يو-ج
.عيباشسأا ةثÓثل بيغيشس هنأا يشسيرابلا

ينفلا ريدŸا ينيÈشساج وÒيب نايج ىقلت ،ةلباقŸا ةه÷ا ‘
ةيوق ةباشصإل هقيرف سسراح سضرعت دعب ةعجوم ةبرشض ،اتنلاتأل

تاشسفانم ماتخ ‘ ،نÓيم Îنإا مامأا اًيلاح ةماقŸا ةارابŸا ‘
.›اطيإلا يرودلا
نم ةيناثلا ةقيقدلا ‘ ةباشصإÓل ينيلوج يجيول سسرا◊ا سضرعتو
لكششب طقشسو جرخ امدعب ،نÓيم Îنإا مامأا هقيرف ةارابم قÓطنا

.يوزتاÒنلل لوألا فدهلا ‘ ببشستو هيمدق ىلع ئطاخ
ةشسماÿا ةقيقدلا ‘ يرارطشضا ليدبت ءارجإا ينيÈشساج ررقو
.وليتروبشس وكرام هلfi لح اميف ينيلوج جورخب ،ءاقللا نم
يشساشسألا قيرفلا سسراح ةراشسخ حبشش ينيÈشساج هجاوي ›اتلابو

21 ‘ ،نا-مÒج نا--شس سسيرا--ب ما--مأا ةر--ظ--ت--نŸا ةارا--بŸا ‘
يرود نم يئاهنلا عبر رودلا تاشسفانÃ ،يرا÷ا بأا /سسطشسغأا
.ابوروأا لاطبأا
م‚ سشيششيليإا بيشسوج نأا ¤إا تراششأا ةيفحشص ريراقت تناكو
لكاششم ببشسب ،سسيراب ةهجاوم نع بي-غ-ي-شس ،ا-ت-نلا-تأا فاد-هو
.رظتنŸا ءاقللا لبق ›اطيإلا قيرفلا قلقي ام ،ةبعشص ةيشصخشش

ةركلا مو‚
ابيرق نجشسلا رداغي ونيدلانور

ىلع لوشص◊ا نم ،ةنولششرب ةروطشسأا ،وينيدلانور يليزاÈلا بÎقا ^
.ةيÈ÷ا ةماقإلاو لاقتعلا نم رهششأا دعب ،اÒًخأا هتيرح
،يشضاŸا سسرا-م4 موي ،وتربور هقيق-ششو و-ي-ن-يد-لا-نور ل-ق-ت-عُاو
اًيلاح نايشضقيو ،ةروزم رفشس تازاوج Èع ياو-جارا-ب ا-م-ه-لو-خد-ل

ةيئاوجارابلا ةمشصاع-لا-ب قد-ن-ف ل-خاد ،ة-يÈ÷ا ة-ما-قإلا ة-بو-ق-ع
.نويشسنوشسأا
ىلع هقيقششو وينيدلانور نإاف ،ةيناطيÈلا ““نشص اذ““ ةفيحشصل اًقفوو
.جارفإا ىلع لوشص◊ا باتعأا
ةلافك عفد دعب ،ةيÈ÷ا ةماقإلا ¤إا نجشسلا ارداغ دق نانثلا ناكو
.ينيلÎشسإا نويلم2.1 اهردق
قاروأا مظعم عيمجتب او-ما-ق ،ÚعدŸا نأا ¤إا ة-ف-ي-ح-شصلا ترا-ششأاو
ىرخأا ةيرهوج ةلدأا يأا ىلع لوشص◊ا نم اونكمتي ⁄ مهنكل ،ةيشضقلا

.ÚمهتŸا ةنادإل
نم Úقيقششلا حار-شس قÓ-طإا ي-ه ،ة-ل-ب-قŸا ةو-طÿا نأا تح-شضوأاو
ببشسب ،امهعم قق– تا-ط-ل-شسلا تنا-ك ا-مد-ع-ب ،ة-يÈ÷ا ة-ما-قإلا
.لاومأا ليشسغ ةمهت دوجو ‘ هابتششلا
هقيقششو وششتواج وينودلانور ق-با-شسلا ي-ل-يزاÈلا م-ج-ن-لا ي-شضق-يو
،ياوجاراب ‘ ›زنŸا سسب◊ا ل-خاد سسماÿا ا-م-هر-ه-شش و-تر-بور
.ةروزم اهنأا دعب اميف Úبت رفشس تازاوجب دÓبلل امهلوخد ببشسب
ةÎف هقيقشش عم اقباشس Êابشسإلا ةنولششرب م‚ ىشضق ،رمألا ةيادب ‘و
ÚمرÛا مشضي يذلا ةطرششلا زكارم دحأا لخاد يطايتحلا سسب◊ا
سسبحلل لو– ،يشضاŸا ناشسي-ن/ل-ير-بأا7 نم اءد-ب م-ث ،ن-ير-طÿا
.ةيناوجارابلا ةمشصاعلا قدانف دحأا لخاد ›زنŸا
تشضقو ،رلود نويلم6.1 اهردق ةينويلم ةلافك ناقيقششلا عفد امك
.دÓبلا نم جورÿا نم امهعنÃ اهنيح ةيشضقلا ¤وتت يتلا ةمكÙا

ر .ق ^

ةرامع ديعشس ةروطشس’ا عدوت ةيرئاز÷ا ةركلا

ابوروأا لاطبا ةطبار
ناديز لابششا رهق ‘ زرfi صصرف ززعي خيراتلا

يشسنرفلا هبردم ةدايق ت– ديردم لاير علطت ^
ةلوطب ‘ قيرفلا راشسم ليدعتل ،ناديز نيدلا نيز
جيوتتلا ‘ قيرفلا ح‚ امدعب ،ابوروأا لاطبأا يرود
.يدانلا خيرات ‘43ـلا اجيللا بقلب
Îشسششنام ىلع ةلواطلا بلقل هتبيتكو وزيز ىعشسيو
ر-شسخ ثي-ح ،لو-يدراو-ج بي-ب ه-برد-مو ي-ت-ي--شس
هلقعم ‘ يئاهنلا نمث رودلا باهذب ي‚ŸÒا
.(1-2) ةجيتنب ““ويبانرب وجايتناشس““

تاذ ‘ هخيراتب ةهجاوŸا كلت ‘ وزيز نشصحتيو
ةرارم يشسنرفلا بردŸا قوذتي ⁄ ثيح ،Úنذألا
3 ‘ اهب جوت يتلاو ،اًقباشس ةلوطبلا نم ءاشصقإلا

.¤وألا هتيلو لÓخ ةيلاتتم مشساوم
جئاتن ىلع ءوشضلا ،›اتلا ريرقتلا لÓخ طلشسنيو
راودألاب ا-ًما-ع02 ر-خآا لÓ--خ د--يرد--م لا--ير
:باهذلا ‘ هبعلم ىلع رشسخي امدعب ةيئاشصقإلا

0002-1002
مامأا يئاهنلا فشصن نم ةلوطبلا ديردم لاير عدو
هشضرأا ‘ اًباهذ رشسخ ثيح ،ÊاŸألا خنويم نرياب
.فدهل Úفدهب بايإلا ءاقل رشسخو ،در نود فدهب
5002-6002
يئاهن نمث ‘ لا-ن-شسرآا-ب د-يرد-م لا-ير مد-ط-شصا

هلقعم ‘ در نود فدهب باهذلا رشسخو ،ةلوطبلا
يبلشسلا لداعتلا مشسحو ،““و-ي-با-نر-ب و-جا-ي-ت-نا-شس““

رودلل زرنا÷ا Èعيل ،اÎل‚إا ‘ بايإلا ةهجاوم
.›اتلا

8002-9002
،يئاهنلا نم-ث ‘ لو-بر-ف-ي-ل د-يرد-م لا-ير ه-جاو
ءاقل ‘و ،در نود فدهب هشضرأا ‘ اًباهذ رشسخو
،ةفيظن ةيعابرب مهراشصت-نا زد-ير-لا رر-ك با-يإلا
.ةقباشسŸا ي‚ŸÒا عدويل

0102-1102
هÁرغب ي-ئا-ه-ن-لا ف-شصن ‘ ي‚ŸÒا مد-ط-شصا
وجايتناشس““ ‘ اًباهذ رشسخو ،ةنولششرب يدي-ل-ق-ت-لا
““ون بماك““ ‘ اًبايإا لداعتو ،ةفيظن ةيئانثب ““ويبانرب
.ةلوطبلا عدويل ،هلثŸ فدهب
‘ ي‚ŸÒا ل-ششف د-يرد-م لا-ير خ-يرا-ت لÓ-خو
حجني لهف ،هشضرأا ‘ اًباهذ ةراشسÿا دعب ةدوعلا

عبر رودلل روبعلاو ةلداعŸا Òيغت ‘ ةرŸا هذه
؟زيل‚إلا سضرأا نم يئاهنلا

ي-شسل-ي-ششت م‚ ،ا-ب-جورد ه-ي-يد-يد بذ-ت--جا ^
هتدهاششŸ ،اÒب-ك اد-ششح ،ق-با-شسلا يز-ي-ل‚إلا
ةرك دا–ا ةشسائرل هحششرت قاروأا-ب مد-ق-ت-ي و-هو
رهششلا تاباختنا ‘ ،راوفيد توك هدÓب ‘ مدقلا
.لبقŸا
دحاو وه ،اقباشس يقيرفأا بعل لشضفأا ابجوردو
مدقلا ةرك دا–ا ةشسائرل نوعشسي Úحششرم4 نم

.ايقيرفأا برغ ةعقاولا ةلودلا ‘
ن-م-شضي ل لاز ا-م (ا--ما--ع24) اب-جورد ن-ك-ل
سسماÿا ‘ ةررقŸا تاباخ-ت-نلا ‘ ة-كرا-ششŸا

3 حيششرت ¤إا هتجا◊ ةفاشضإلابو .Èم-ت-ب-شس ن-م
ن-م Úيدا-نو ¤وألا ة-جرد-لا يرود ة-يد--نأا ن--م
لوشص◊ا ابجورد ىلع بج-ي ،ى-ندألا تا-جرد-لا

مهو ةشسمÿا ةينعŸا فارطألا نم يأا دييأات ىلع
نو-ي-لا◊ا نو-ب--عÓ--لاو ءا--ب--طألاو نو--بردŸا
فارطألا هذه فششكت ⁄و.ماك◊او نوقباشسلاو

لوأا متيو ،همعد-ت-شس يذ-لا ح-ششرŸا ن-ع ا-ن-ل-ع

ة--ن÷ ل--ب--ق ن---م Úح---ششرŸا قاروأا سصح---ف
.تيوشصتلا ‘ ةكراششملل مهليهأات لبق تاباختنلا
هذه نإا ،مدقلا ةرك دا–ا مشساب ثدحتم لاقو
.مايأا5 قرغتشست نأا عقوتŸا نم ةيلمعلا
نم ةشسماÿا ةعاشسلا ىت-ح ا-ب-جورد ما-مأا نا-كو
ةعباتم لانو هحششرت قاروأا Ëدقتل ،تبشسلا ءاشسم
بكوم ‘ دا–لا ر-ق-م ¤إا ه-لو-شصو ىد-ل ةÒب-ك
.ةيشسائرلا بكاوŸا هبششي تارايشس
ةشضاير يه مدقلا ةرك““ Úيفحشصلا ابجورد غلبأاو
Úح مويلا كلذ ان-يأار .سسا-ن-لا د-حو-تو ع-ي-م÷ا

Œلحاشس دا–ا رقم مامأا سسانلا ءلؤوه لك عم
.““مدقلا ةركل ماعلا
توك عم تارم3 ⁄اعلا سسأاك ‘ ابجورد كراششو
·ألا سسأاك يئا-ه-ن ¤إا Úتر-م ا-هدا-قو راو-ف-يد
عم هباقلأا ببشسب ةÒبك ةيبعشش لانو ،ةيقيرفألا
يرودو زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ‘ يشسليششت
.ابوروأا لاطبأا

ةيقيرفا ةرك
هدلب دا–ا ةشسائرل حششÎي ابغورد

مدقلا ةرك
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تاقرفتم انوروك
““دمألا ةليوط““ ةحئا÷ دادعتسسلا ¤إا ⁄اعلا لود وعدت ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم

انويلم81 زواجتي ⁄اعلا ‘ انوروكب تاباضصإ’ا ددع
‘ ىودعلاب ÚباسصŸا ددع نأاب ،انوروك سسوÒف ةحئاج يسشفت عبتتي يذلا ““Îيمدلرو ““عقوم تانايب تدافأا
.سصخسش نويلم81 زواŒ ⁄اعلا

ددعلآ نإاف ،عقوŸآ تآءاسصحإآ بسسحو ^
دحأ’آ   حابسص ىتح غلب Úباسصملل ›امجإ’آ

986 وحن ‘وت ،افلأآ32 نم Ìكأآو انويلم81
3,11 نم Ìكأآ ءافسشلل لثا“ امنيب ،مهنم افلأآ

.نويلم
ÚيÓم6ـلآ Úبو ،%6 تايفولآ لدعم غلبو

ىقبت ،⁄اعلآ ءاحنأآ ‘ ةيقبتŸآ ةطسشن ةلاح
56) وحن ةجر◊آو ةÒطÿآ ت’ا◊آ ةبسسن
.(سصخسش فلأآ
تاباسصإ’آ ددع نأآ عقوŸآ تانايب ترهظأآو
فلأآ742 عقآوب يسضاŸآ مويلآ لÓخ عفترآ

ةافو ةلاح1395 ليجسست ” اميف ،ةلاح
.ةديدج
ىطخت دق ⁄اعلآ ‘ تاباسصإ’آ ›امجإآ ناكو

.ةيليوج92 ‘ انويلم71ـلآ ةبتع
Œزنوج”” ةعماج ةيئاسصحإآ نأآ ¤إآ ةراسشإ’آ رد

عوم‹ نأآ ¤إآ Òسشت ةيكيرمأ’آ ””زنكبوه
،ليلقب انويلم81 ت– لآزي ’ تاباسصإ’آ

58,71 ¤إآ دحأ’آآ حابسص ىتح لسصو ثيح
نويلم55,01و ةافو فلأآ586 اهنم ،نويلم
تاباسصإ’آ لدعم غلب اميف ،ءافسش ةلاح

.يسضاŸآ مويلآ لÓخ افلأآ852 ةيمويلآ
ةلاح نويلم5.4ـلا زواجتت تاباسصإلا

ةدحتŸا تايلولا ‘
ةحفاكŸ ةيكيرمأ’آ زكآرŸآ تلاق
ت’ا◊ ›امجإ’آ ددعلآ نإآ ،سضآرمأ’آ
دجتسسŸآ انوروك سسوÒفب ةباسصإ’آ
ءاسصحإ’آ نع دآدزآ ،ةدحتŸآ تاي’ولاب
.ةلاح9752454 غلبو ةباسصإآ50686ـب قباسسلآ
سضرÃ تايفولآ ددع نأآ ،زكآرŸآ تفاسضأآو
›امجإ’آ لسصيل ةلاح1731 دآز ،91-ديفوك
 .ةافو078251 ¤إآ
انوروك سسوÒفب ÚباسصŸآ ةليسصح تزواجو
‘و ،انويلم81 زجاح (91-ديفوك) دجتسسŸآ
ايقيرفأآ بونج هيف ترّدسصت يذلآ تقولآ

ÚباسصŸآ دآدعأآ ‘ ةيقيرفأ’آ لودلآ ةمئاق
ةي’و ططخت ،باسصم نويلم فسصن نم Ìكأاب
لزعلآ Òبآدت ديدسشتل ةيلآÎسسأ’آ ايروتكيف
.ماعلآ
يذلآ تقولآ ‘ ةديد÷آ ماقرأ’آ هذه يتأاتو
ةفسصاعلآ لابقتسس’ آديرولف هيف دعتسست
نأآ عقوتŸآ نم يتلآ ،سساياسسيإآ ةيئآوتسس’آ
ءز÷آ نم اهبآÎقآ درجÃ راسصعإآ ¤إآ لوحتت
اهحاتجي يتلآ ةي’ولآ نم يقرسشلآ يبون÷آ
.91-ديفوك
دآدعأآ ‘ ايŸاع ةيناثلآ ةبترŸآ ‘و
907 وحنو ÚنويلÃ ليزآÈلآ يتأات تاباسصإ’آ
157و نويلم نم Ìكأاب دنهلآ مث ،ةباسصإآ ف’آآ
.ةباسصإآ فلأآ
3 ىلع ليلقب ديزي ام نآ’آ ىتح عسضخو
سسوÒف نع فسشكلل سصحفلل سصخسش ÚيÓم
لوأآ تدكأآ يتلآ ،ايقيرفأآ بونج ‘ انوروك

ددع غلبو ،رهسشأآ5 ذنم اهب ةباسصإآ ةلاح
دÓبلآ ‘ انوروك سسوÒف ببسسب تايفولآ

.ةافو3518
لزعلل تآءآرجإآ ايقيرفأآ بونج تسضرفو

سسرام ةياهن ‘ دÓبلآ ءاحنأآ ‘ ماعلآ
اهنكل ،سسوÒفلآ راسشتنآ نم دحلل يسضاŸآ

زيزعتل دويقلآ نم ديدعلآ نآ’آ تففخ
ىرخأآ لود تلعف امك ،يداسصتق’آ طاسشنلآ

ةئف اهب دجوت يتلآ ،ةراقلآ ءاحنأآ عيمج ‘
نوهجآوي نيذلآ ءآرقفلآ ناكسسلآ نم ةÒبك
راسشتنآ ةحفاكÃ لسصتم قايسس ‘و  .عو÷آ
Úينيسصلآ ةحسصلآ ›وؤوسسم نم7 لسصو ،ءابولآ
قيرف نم ءاسضعأآ لوأاك ،دحأ’آ   غنوك غنوه ¤إآ

تآرابتخآ يرجيسس اسصخسش06 نم فلؤوم
سضرم نع فسشكلل عسسآو قاطن ىلع
زكرŸآ دآدعتسسآ عم ،ةنيدŸآ ‘91-ديفوك
نم ةثلاث ةجوم فقول يŸاعلآ ›اŸآ
.سضرŸآ
تاباسصإ’آ ‘ ةدايز غنوك غنوه تدهسشو
تقبطو ،يسضاŸآ ةيليوج ‘ ايلfi ةلوقنŸآ

كلذ ‘ اÃ ،ةددسشŸآ Òبآدتلآ نم ةلسسلسس
سضرفو ،Úسصخسش ىلع تاعمجتلآ رسصق
.ةحوتفŸآ ةماعلآ نكامأ’آ لك ‘ ةمامك عسضو

سسدقلآ نوؤوسش ريزو نلعأآ ،ليئآرسسإآ ‘و
‘آر ةيليئآرسسإ’آ ةموك◊آ ‘ ثآÎلآو
.انوروك سسوÒفب هتباسصإآ تبسسلآ  سستÒب
ءوسسل :Îيوت ىلع هباسسح Èع سستÒب لاقو
يذلآ انوروك سسوÒف سصحف ةجيتن ،ظ◊آ
.ةيباجيإآ تءاج ةعم÷آ هتيرجأآ

ةيمسسرلآ ””ناك”” ةانق تدافأآ ،لسصتم قايسس ‘
يليإآ ةموك◊آ ‘ تآرابختسس’آ ريزو نأاب
‘آآ (ناÈŸلآ) تسسينكلآ يوسضعو ،Úهوك
ببسسب رج◊آ آولخد ؛كرام تانسسوأآو Îخيد

flانوروكب اباسصم مهتطلا.
ةحسصلآ ةرآزو تدافأآ ،يبرعلآ ⁄اعلآ ‘و

ةباسصإآ832و ةافو92 تلجسس اهنأاب ةيرسصŸآ
.اسضيرم9941 ‘اعت ¤إآ ةفاسضإآ ،انوروكب
ليجسست ةحسصلآ ةرآزو تنلعأآ ،سسنوت ‘و
‘اعت ¤إآ ةفاسضإآ ،سسوÒفلاب ةباسصإآ71و ةافو
.اسضيرم32
›امجإآ نأآ -نايب ‘- ةرآزولآ تحسضوأآو
،ةافو15 اهنم ،2551 ¤إآ عفترآ تاباسصإ’آ

.فاعت ةلاح7121و
ليجسستب ةحسصلآ ةرآزو تدافأآ ،برغŸآ ‘و
¤إآ ةفاسضإآ ،سسوÒفلاب ةباسصإآ396و ،ةافو41
.203 ‘اعت
تايفو6 ةحسصلآ ةرآزو تلجسس ،نآدوسسلآ ‘و
.انوروكب ةباسصإآ49و
ليجسست ةحسصلآ ةرآزو تنلعأآ ،ايناتيروم ‘و
.اسضيرم18 ‘اعت ¤إآ ةفاسضإآ ،تاباسصإآ9

⁄اعلآ لود وعدت ةيŸاعلآ ةحسصلآ ةمظنم
””دمأ’آ ةليوط”” ةحئا÷ دآدعتسس’آ ¤إآ

نم تبسسلآ ةيŸاعلآ ةحسصلآ ةمظنم ترذح
،””دمأ’آ ليوط”” نوكيسس انوروك سسوÒف نأآ

ةيŸاعلآ رطاıآ ىوتسسم”” نأآ ¤إآ ةÒسشم
¤إآ ةيعآد ””ةياغلل عفترم91-ديفوكل
.ةيلودو ةيميلقإآو ةينطو”” ةباجتسسآ
دقعت يتلآ ،ةيŸاعلآ ةحسصلآ ةمظنم تعدو
لجأآ نم ةعبآرلآ ةرملل ةعم÷آ ذنم اعامتجآ
لود ،انوروك سسوÒف يسشفت مييقت ةداعإآ
.””دمأ’آ ةليوط”” ةحئا÷ دآدعتسس’آ ¤إآ ⁄اعلآ
رطاıآ ىوتسسم”” نأآ ¤إآ ةمظنŸآ تراسشأآو
¤إآ ةيعآد ””ةياغلل عفترم91-ديفوكل ةيŸاعلآ
ترذحو .””ةيلودو ةيميلقإآو ةينطو”” ةباجتسسآ

اهدمأآ”” نأآ نم ةمظنŸآ ‘ ئرآوطلآ ةن÷
نأآ تدكأآو .””آدج Óيوط عبطلاب نوكيسس
ىتح ،آورثأاتي نأآ نكÁ ⁄اعلآ ناكسس مظعم””
ةررسضتم قطانم ‘ نونطقي ’ نيذلآ كئلوأآ

تاعوم‹ تدعأآ ،Úبلفلآ ‘و .ءابولاب ””آدج
‘ ةحوتفم ةلاسسر ءابطأ’آ تآرسشع لث“
ماظن لباقم ””ةمأ’آ ¤إآ ةثاغتسسآ ةلاسسر”” لكسش
لم– نع آزجاع تاب هنأاب فسصوُي يحسص

.ءابعأ’آ
رسسخت”” مهدÓب نأآ نم ءابطأ’آ رذحو
ددعلآ ¤إآ نيÒسشم ””91-ديفوك دسض ةكرعŸآ
نيذلآ Úيحسصلآ Úلماعلآ نم ديآزتŸآ
آوتفلو .مهفئاظو آوكرت وأآ سضرŸاب آوبيسصأآ
سضفرت ةظتكŸآ تايفسشتسسŸآ سضعب نأآ ¤إآ
.ىسضرŸآ نم ديزم لابقتسسآ

ت’اكو ^

ةموك◊او يعانضص عم‹ ىلع قداضصت ليئارضسإا
نيدت ةينيطضسلفلا

›امسش Êاطيتسسآ ليغسشت عم‹ ءانبل ةطخ ىلع ليئآرسسإآ قيدسصت تبسسلآ   Úطسسلف تنآد̂ 
.ةيليئآرسسإ’آ تاطلسسلآ اهب موقت يتلآ ناطيتسس’آ ةيلمع عيرسست لظ ‘ ،ةلتÙآ سسدقلآ ةنيدم
ت’واfi قايسس ‘ يتأاي عمÛآ نإآ -نايب ‘- ةينيطسسلفلآ ÚبÎغŸآو ةيجراÿآ ةرآزو تلاقو
اهطيfi نع اهلسصفو اهتيوهو اهخيرات هيوسشتو اهعقآو Òيغتو ،سسدقلآ مسض سسيركت
.ينيطسسلفلآ
امك ،””Òطÿآ Êاطيتسس’آ ديعسصتلآ”” هاŒ هتايلوؤوسسم لمحتب ›ودلآ عمتÛآ ةرآزولآ تبلاطو
¤إآ ’وسصو ،لÓتح’آ مئآرج ‘ قيق– حتف ةعرسس ¤إآ ةيلودلآ ةيئان÷آ َةمكÙآ تعد

fiآ ةبسساŸلوؤوسسÚ يليئآرسسإ’آÚ آŸطروتÚ اهيف.
عم‹ ةماقإآ ةطخ ىلع تقفآو سسدقلآ ةيدلب نأاب   تدافأآ ةيمسسرلآ ةيÈعلآ ””ناك”” ةانق تناكو
.ةيليئآرسسإ’آ ةموك◊اب سسدقلآ نوؤوسش ةرآزو اهتحرط نأآ دعب ليغسشتلآ
ىنبيسسو ،ةينهمو ةيعانسصو ةيراŒ تfiÓ نمسضتت ةيعانسص ةقطنم وه ليغسشتلآ عم‹و
ةدلبل يقرسشلآ بنا÷آ ‘ (عبرم Îم فلأآ لداعي Âودلآ) ا‰ود09 ةحاسسم ىلع عمÛآ
نؤويل هيسشوم سسدقلآ ةيدلب سسيئر نأآ ¤إآ ةيليئآرسسإ’آ ةانقلآ تراسشأآو .(سسدقلآ ›امسش) ةيوسسيعلآ
ةموك◊آ تعرسس ،ةÒخأ’آ تآونسسلآ ‘و .ةنيدŸاب ةيناطيتسس’آ عيراسشŸآ ‘ رآرمتسس’اب دهعت
ىلع تآءآدتع’آ فيثكت ¤إآ ةفاسضإآ ،سسدقلآ ةنيدم ‘ ناطيتسس’آ تايلمع ةيليئآرسسإ’آ
.ىسصقأ’آ دجسسŸآو ÚيسسدقŸآ Úينيطسسلفلآ
ةقفسصب”” ةفورعŸآ طسسوأ’آ قرسشلآ ‘ ةيكÒمأ’آ مÓسسلآ ةطخ آوسضفر نوينيطسسلفلآ ناكو
ةطÿآ Èتعتو .يسضاŸآ يفناج ‘ ،بمآرت دلانود يكÒمأ’آ سسيئرلآ اهنلعأآ يتلآ ،””نرقلآ
.ليئآرسسإ’ ةمسصاع يبرغلآو يقرسشلآ اهيرطسشب سسدقلآ ةيكÒمأ’آ
ةمسصاع -7691 ماع ليئآرسسإآ اهتلتحآ يتلآ- ةيقرسشلآ سسدقلآ نأآ ىلع نوينيطسسلفلآ رسصيو
.ةيلبقتسسŸآ ةينيطسسلفلآ ةلودلآ

ت’اكو ^

fiدونج ماهتاب قلعتت ةيضضق ‘ رظنت ندنل ‘ ةمك
ناتضسناغفأا ‘ لزع Úيندم لتقب Úيناطيرب

نم رسصانع باكترآ لامتحآ نم فواıآ ةيناطيرب ةيركسسع ةيرسس قئاثو تددج ^
‘ نابلاط ةكر◊ مهتبراfi ءانثأآ برح مئآرج دÓبلآ سشي÷ ةعباتلآ ةبخنلآ تآوق
.مآوعأآ01 وحن لبق ناتسسناغفأآ
يفحسصلآ قيقحتلآ بقع ةيناطيرب ةمكfi اهرظنت ةيسضق راطإآ ‘ قئاثولآ ترهظو
.زÁات يآدنسص ةفيحسصو يسس يب يب هب تماق يذلآ
لتق تدمعت ةبخنلآ تآوق نم رسصانع نأاب معآزŸآ ىلع ءوسضلآ قيقحتلآ طلسسيو
.رطخ يأآ نولثÁ ’ سصاخسشأآ
.ةسسرامŸآ هذه ثودح ةيناطيÈلآ عافدلآ ةرآزو تركنأآو
‘ ةبسسانم ةروسصب قيقحتلآ ”آ دق ناك آذإآ ام ندنل ‘ ايلعلآ ةمكÙآ ثحبتو
.تاماهت’آ

ت’اكو ^
ايروسس

ايضشيليم Úب عقوŸا قافت’ا   نيدت ةيروضسلا ةيجراÿا
ةيكيرمأا طفن ةكرضشو دضسق

ةكرسشو دسسق ايسشيليم Úب عقوŸآ قافت’آ تآرابعلآ دسشأاب ةيروسسلآ ةيجراÿآ ةرآزو تنآد ^
. ””ةيكيرمأ’آ ةرآدإ’آ معدو ةياعرب يروسسلآ طفنلآ ةقرسسل”” ةيكيرمأآ طفن
نكÁ ’و ناكرأ’آ ةلماكتم ةفوسصوم ةقرسس دعي”” قافت’آ نإآ ةيروسسلآ ةيجراÿآ ةرآزو تلاقو
.””يÎسشت سصوسصلو قرسست سصوسصل Úب ةقفسصب ’إآ فسصوي نأآ
ةدايسسلآ ىلع ءآدتعآ لكسشي قافت’آ”” نأآ ةيروسسلآ ةيجراÿآ ‘ لوؤوسسم ردسصم فاسضأآو
يروسسلآ بعسشلآ تآورث ةقرسس ‘ ايروسس هاŒ يكيرمأ’آ يئآدعلآ جهنلل آرآرمتسسآو ةيروسسلآ
لبق نم همظعÃ موعدŸآ باهرإ’آ هرمد ام رامعإآ ةداعإ’ ةيروسسلآ ةلودلآ دوهج ةقاعإآو
،هل اينوناق رثأآ ’و ايغ’و Óطاب Èتعت ايروسس نأآ ردسصŸآ ركذو .””اهسسفن ةيكيرمأ’آ ةرآدإ’آ
ةليمعلآ تايسشيلŸآ هذه جهنو ط‰ نع Èعت ةسسيسسÿآ لاعفأ’آ هذه لثم”” نأاب آدد‹ رذ–و
.””يكيرمأ’آ لÓتح’آ ديب ةسصيخر ةيمد نوكت نأآ اهسسفنل تسضترآ يتلآ
””ةروجأاŸآ تايسشيلŸاب”” اهفسصو يتلآ ””دسسق”” ىلع ردسصŸآ نع ””اناسس”” ةلاكو تلقن ام بسسحو
لثم مهلثم نومزهيسس مهنآو ،ةلاfi ’ لآوز ¤إآ مسشاغلآ يكيرمأ’آ لÓتح’آ نأآ”” كردت نأآ
.””اهتÁزه ةيروسسلآ ةلودلآ تعاطتسسآ يتلآ ةيباهرإ’آ تاعومÛآ
ةدحو ىلع ظاف◊آو مهتآورث ةيامح ىلع نورداق Úيروسسلآ نإآ لوقلاب ردسصŸآ متتخآو
.ابعسشو اسضرأآ مهدÓب

ي.ر ^
نميلا

  ةيكيرمأا عÓطتضسا ةرئاط طاقضسإا نونلعي نويثو◊ا
‘02 ويك رآآ زآرط نم ةيكيرمأآ عÓطتسسآ ةرئاط طاقسسإآ نع مويلآ نويثو◊آ نلعأآ ^
.هنع فسشكي ⁄ ””بسسانم حÓسسب”” نآر‚ ةلابق سضرح
ةيو÷آ تاعافدلآ تنك“ :بسضتقم نايب ‘ عيرسس ىيحي ديمعلآ Úيثو◊آ ثدحتم لاقو
ةلابق سضرح ةيريدم ءآوجأآ ‘ (02 ويك رآآ ) عون ةيكيرمأآ عÓطتسسآ ةرئاط طاقسسإآ نم
.””بسسانم حÓسسب نآزيج
.يبر◊آ مÓعإ’آ ةسسدعب ةقثوم طاقسسإ’آ ةيلمع نأآ ¤إآ راسشأآو

ةÒضسŸا  ^

لماك ريرحتل هضشيج دادعتضسا نلعي Îفح ÒضشŸا :ايبيل
““يكÎلا ناودعلاو تايضشيلŸا نم““ ينطولا باÎلا

نع ،ايبيل قرسش تآوق دئاق ،Îفح ةفيلخ ÒسشŸآ نلعأآ ،ديعولآو ديدهتلآ ةغلب ^
.””يكÎلآ نآودعلآو تايسشيلŸآ نم”” ينطولآ بآÎلآ لماك ريرحتل هسشيج دآدعتسسآ
ةموكح ءافلحو هل ÚلآوŸآ Úب تلعتسشآ ةيمÓك برح دعب Îفح تاحيرسصت تءاجو
.جآرسسلآ زياف ةسسائرب ينطولآ قافولآ

انوروك سسوÒف ةحفاكم ‘ هلضشفبو داضسفلاب هماهتا لظ ‘ وهايناتن دضض نيرهاظتŸا ف’آا
تبسسلآ ءاسسم Úيليئآرسسإ’آ ف’آآ رهاظت ^

‘ وهايناتن Úماينب ءآرزولآ سسيئر دسض آدد‹
،دÓبلآ نم ةقرفتم نكامأآو بيبأآ لتو سسدقلآ

داسسفلآ تاماهتآ ةيفلخ ىلع هتلاقتسساب Úبلاطم
ءابو ةحفاكم ‘ هلسشفو هيلإآ تهجو يتلآ
.ةيداسصتق’آ هتايعآدت نم د◊آو91-ديفوك
ةياعدلآ»ـب ةسصاخ نويزفلت تآونق وهايناتن مهتآو
لÓخ نم ””ةيوسضوفلآ ةيراسسيلآ تآرهاظملل
ةرمتسسŸآ تاجاجتحÓل ةعسسآو ةيطغت Òفوت

ءاسسم Úيليئآرسسإ’آ ف’آآ رهاظتو.عيباسسأآ ذنم
‘ وهايناتن Úماينب ءآرزولآ سسيئر دسض تبسسلآ
رقم مامأآ اميسس ’و ،دÓبلآ نم ةقرفتم نكامأآ
هتلاقتسساب Úبلاطم ،سسدقلآ ‘ يمسسرلآ هتماقإآ

هيلإآ تهجو يتلآ داسسفلآ تاماهتآ ةيفلخ ىلع
.انوروك سسوÒفب تاباسصإ’آ عافترآو

تآرسشع دنع نورهاظتŸآ عمŒ دقف
آولمح ثيح روسس÷آو قرطلآو تاعطاقتلآ

¤إآ وعدتو ””لسشفلآ»ـب وهايناتن مهتت تاتف’
هتماقإآ رقم مامأآ ةرهاظم اسضيأآ ترجو ،هتلاقتسسآ
.ةيلامسشلآ ةيلحاسسلآ ةيراسسيق ةنيدم ‘ سصاÿآ

لدعم عافترآ دسض تائŸآ رهاظت ،بيبأآ لت ‘
سصاخسشأ’آ معد ‘ ةموك◊آ لسشفو ةلاطبلآ
مهنآدقف دعب سصاÿآ مهباسس◊ نولمعي نيذلآ

لئاسسو تدروأآ امك ،ءابولآ ببسسب مهقزر رداسصم
نيذلآ نورهاظتŸآ لمحو .ةيليئآرسسآ مÓعإآ
وهايناتن مهتت تاتف’ ةيقآو تامامك آوعسضو
نم د◊آو91-ديفوك ءابو ةحفاكم ‘ لسشفلاب
.ةيداسصتق’آ هتايعآدت
تآونق تبسسلآ ءاسسم وهايناتن مهتآ ،لعف ةدر ‘و
ةياعدلآ»ـب31و21 ةسصاÿآ نويزفلتلآ

Òفوت لÓخ نم ””ةيوسضوفلآ ةيراسسيلآ تآرهاظتلل
ذنم ةرمتسسŸآ تاجاجتحÓل ةعسسآو ةيطغت
لوقت دوكيللآ بز◊ ةديرغت رسشن داعأآو .عيباسسأآ
سسانلآ ةغمدأآ لسسغ سسئاي لكسشب نولواحي مهنإآ””
امك .””Úميلآ نم يوق ءآرزو سسيئر طاقسسإآ فدهب
ةعيبطلآ لهاŒ»ـب مÓعإ’آ لئاسسو وهايناتن مهتآ
لتقل اهلÓخ تآوعدلآو تاجاجتحÓل ةفينعلآ
.””هتلئاعو ءآرزولآ سسيئر
تآداقتن’ ةيليئآرسسإ’آ ةموك◊آ تسضرعتو
سسوÒفب تاباسصإ’آ يسشفت ةدوع عم ةديدسش
رخآوأآ ‘ رج◊آ تآءآرجآ عفر دعب انوروك
‘ عرسستلاب هسسفنب وهايناتن فÎعآ دقو .ليرفأآ
غلبي يتلآ ليئآرسسآ تلجسس ذإآ ،داسصتق’آ حتف ةداعإآ

نم Ìكأآ نآ’آ ىتح ةمسسن ÚيÓم9 اهناكسس ددع
فاو ^             .ةافو ةلاح325 اهنيب ةباسصإآ فلأآ27



ةعاشضرلل يم-لا-ع-لا عو-ب-شسأ’ا ق-ل-ط-نا ^
ىلإا ةيممأا ةوعد-ب ،ضسمأا لوأا ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةيمهأا ىلع دكؤوت ناكم لك يف تاعمتجملا
بكوك لجأا نم ةيعيبطلا ةعاشضرلا معد““
ةوعدلا ثحت ،راطإ’ا اذه يف .““ةحشص رثكأا
نيتيممأا نيتلاكو نع ةرداشصلا ةكر-ت-ششم-لا

قودنشصو ةيملاعلا ةحشصلا ةم-ظ-ن-م ا-م-ه
فشسينوي-لا ة-لو-ف-ط-ل-ل ةد-ح-ت-م-لا م-مأ’ا
لوشصو زيزعتو ةيام-ح ى-ل-ع تا-مو-ك-ح-لا
نأا-ششب ةر-ها-م-لا ةرو-ششم-لا ى-لإا ةأار--م--لا
ارشصنع ربتعت يتلا ةيعي-ب-ط-لا ة-عا-شضر-لا

.ةيعيبطلا ة-عا-شضر-لا م-عد ي-ف ا-م-شسا-ح
دئاوف نع ةدحتملا ممأ’ا تثدحت املاطلو
دئاوف رفوت يتلا ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا ة-عا-شضر-لا

لافطأÓل ة-ي-ف-طا-عو ة-ي-ئاذ-غو ة-ي-ح-شص
زيزعت ىلع دعاشست ا-ه-نأا ا-م-ك .تا-ه-مأ’او
.مادتشسم يئاذغ ماظن
ةيذيفنتلا ةريدملا تلاق  ،نأاششلا اذه يف
ماعلا ريدملاو ،روف اتييرن-ه ف-شسي-نو-ي-ل-ل
ضسورديت روتكدلا ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنمل
:كرتششم نايب يف ،ضسوشسيربي-غ مو-نا-هدأا
ةيعيبطلا ةعاشضر-لا نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع““

.امئاد ةلهشس تشسيل اهنأا ’إا ،ةيعيبط ةيلمع
ءد-ب-ل-ل - م-عد-لا ى-لإا تا-ه-مأ’ا جا-ت-ح--ت
““.اهب رارمتشس’او ةيعيبطلا ةعاشضرلاب

تاهمألل معدلاو تامولعŸا Òفوت
يرورسض

نأا ىلإا نازرابلا نايممأ’ا ن’وؤوشسملا راششأا
ةشسرمتملا وأا ةرهاملا ةرو-ششم-لا تا-مد-خ
رشسأ’او تاهمأ’ا لوشصح نمشضت نأا نكمي

ر-ي-فو-ت بنا-ج ى-لإا ،م-عد-لا اذ-ه ى--ل--ع
يتلا ةنينأامطلاو حئاشصن-لاو تا-مو-ل-ع-م-لا
لشضفأاب نهلاف-طأا ة-يذ-غ-ت-ل ا-ه-ن-جا-ت-ح-ي

.ةقيرط
ةروششملل نكمي ضسوشسيربيغو روف بشسحبو
دعاشست نأا ةي-ع-ي-ب-ط-لا ة-عا-شضر-لا نأا-ششب
مارت-حا ع-م ة-ق-ث-لا ءا-ن-ب ى-ل-ع تا-ه-مأ’ا

اهنأا امك .ةيدرفلا نه-تارا-ي-خو ن-ه-فور-ظ
تايدحتلا ىلع بلغتلا نم ةأارملا نّكمت““

دق يتلا ةياعرلاو ةيذغتلا تاشسرامم عنمو
،ىلثملا ةيعيبطلا ةعاشضر-لا ع-م ل-خاد-ت-ت

ة-يرور-شضلا ر-ي-غ ل-ئاو-شسلا ر-ي-فو-ت ل-ث-م
لافطأ’او عشضرلل مأ’ا نبل لئادبو ةيذغأ’او
.““راغشصلا
لوشصولا نيشسحت نإا ىلإا ن’وؤوشسملا راششأاو
نم ليطي نأا نكمي ةرهاملا ةروششملا ىلإا

ةعاشضرلا ززعيو ةيعيبطلا ةعاشضرلا ةرتف
ىلع عفنلاب دوعي امب ،ةيرشصحلا ةيعيبطلا

.تايداشصتق’او رشسأ’او لافطأ’ا
ةاي◊ا ذقنت ةيعيبطلا ةعاسضرلا

ةدايز““ نأا ىلإا ليلحتلا ر-ي-ششي ،ع-قاو-لا ي-ف
ةيرشصحلا ةيعيبط-لا ة-عا-شضر-لا ت’د-ع-م
،ماع لك لفط000.028 ةايح ذقنت نأا نكمي
ل-خد-لا ن-م ر’ود را-ي--ل--م203 رد--تو
نم ةعونتم ةعومجمل نك-م-ي.““ي-فا-شضإ’ا
ةي-ح-شصلا ة-يا-عر-لا ي-ف ن-ي-شصشصخ-ت-م-لا
لثم ،ةمزÓلا ةدعاشسملا ميدقت ةفلتخملا

معدلا يمد-ق-مو ة-عا-شضر-لا يرا-ششت-شسم
ةعومجم ي-ف - نار-قأ’ا ن-ي-ب لدا-ب-ت-م-لا

وأا تادايعلا اهيف امب تائيبلا نم ةعونتم
جماربلا وأا ةيلزنملا تارا-يز-لا لÓ-خ ن-م
.دعُب نع وأا ايشصخشش ،ةيعمتجملا

91  ديفوك للخ ةركتبم لولح
ةركتبم لولح داجيإا ةي-م-هأا ا-ي-لا-ح زر-ب-َت
هذه ىلع لوشصحلا عاطقنا مد-ع نا-م-شضل
لوشصح رارمتشساو ،ةيشسا-شسأ’ا تا-مد-خ-لا
يف اهيلإا جاتحت يتلا ةروششملا ىلع رشسأ’ا

عم ةشصاخ ،ةيعي-ب-ط-لا ة-عا-شضر-لا لا-ج-م
روهظ عم تشضرف ي-ت-لا قÓ-غإ’ا ر-ي-باد-ت

.91-ديفوك ةحئاج
نا-ت-م-ظ-ن-م-لا تعد ،دد-شصلا اذ--ه ي--فو
ع-م ًا-ي-ششا-م-ت ،تا-مو-ك-ح-لا نا-ت-ي-م-مأ’ا
اهيلإا وعدت يتلا ةيتا-شسا-ي-شسلا تاءار-جإ’ا
يتلا ةيعيبطلا ةعاشضرلل ةيملاعلا ةيعمجلا
ةحشصلا ةمظن-مو ف-ي-شسي-نو-ي-لا ا-هدو-ق-ت
تاوطخ ضسمخ ب مايقلا ىلإا ،ة-ي-م-لا-ع-لا
ة-عا-شضر-لا م-عد ا-ه-نأا-شش ن-م ة-ي--شسا--شسأا

يف رامثتشس’ا يف ضصخلتتو ،ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةعاشضرلا لاجم يف ةشسuرمتم ةروششم ريفوت
نامشض ّنأاب ًاملع .ةأارما ل-ك-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةعاشضرلا لاجم يف ةشسuرمتم ةروششم رفاوت
ةدايز بّلطت-ي-شس ةأار-ما ل-ك-ل ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةيعيبطلا ة-عا-شضر-لا ج-مار-ب-ل ل-يو-م-ت-لا
تا-شسا-ي-شسلا ذ-ي-ف-ن-تو د-شصر ن-ي--شسح--تو
.تامدخلاو جماربلاو
ةياعرلا لا-ج-م ي-ف ن-ي-ل-ما-ع-لا بيرد-تو
تÓ-با-ق-لا كلذ ي--ف ا--م--ب ،ة--ي--ح--شصلا
ةشسuرمتم ةروششم ميدقت ىلع ،تاشضرمملاو
ةعاشضرلا لا-ج-م ي-ف ر-َشسُأ’او تا-ه-مأÓ-ل
ةروششملا ةحاتإا نامشض اذكو .ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ةيذ-غ-ت-لاو ة-ح-شصلا تا-مد-خ ن-م ءز-ج-ك
ةدايز .اهيلإا لوشصولا لهشسي يتلا ةينيتورلا

عمتجم-لا ع-م نوا-ع-ت-لاو كُرا-ششت-لا ى-ل-ع
نم ،ةيحشصلا ةينهملا تاطبارلاو يندملا

ميدقتل ةيوق ة-ي-نوا-ع-ت م-ظ-ُن ءا-ن-ب لÓ-خ
ةيامح ىلا ةفاشضإا.ة-ب-شسا-ن-م-لا ةرو-ششم-لا
نم ةيحشصلا ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا
.لافطأ’ا ةيذغأا ةعانشص رئاود ريثأات
امهنايب ضسورديت .د و روف اتييرنه تمتخو
ةباين دحوملا لمعلا ىلإا ةح-ير-شص ةو-عد-ب

لÓخ نم ،ًاعم»:لا-ف-طأ’او تا-ه-مأ’ا ن-ع
،نواعتلاو رفا-شضت-م-لا ل-م-ع-لاو ماز-ت-ل’ا
ةروششم ىلع مأا لك لوشصح نامشض اننكمي

،ةيعيبطلا ةعاشضرلا لاجم يف ة-شسuر-م-ت-م
ةيادب لشضفأا اهلفط ءاطعإا نم اهنّكمي امم
.““ةايحلا يف ةنكمم

11 عقاولا نم

‘اسضإلا لخدلا نم رلود رايلم203 ردت يذلا تقولا ‘

ايونسس لفط فلأا028 ةايح ذقنت ةيعيبطلا ةعاسضرلا
91ديفوك لÓخ ةعاسضرلا معدل تايسصوت ضسمخ يطعت ةيŸاعلا ةحسصلا  ^

دئاوف قق– يهف ايونسس لفط فلأا028 ةايح ذقنت ةيعيبطلا ةعاسضرلا نأا ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم تفسشك
رايلم203 ردت اهنأا ذإا اسضيأا ةيداسصتقا دئاوف اهل امك .اعم تاهمألاو لافطألل ةيفطاعو ةيوذغتو ةيحسص
للخ ةعاسضرلا معدل تايسصوت سسمخ  ةي‡ألا ةمظنŸا تطعأا اميف .ماع لك ‘اسضإلا لخدلا نم رلود
.انوروك ةحئاج راسشتنا ةÎف

ـه .ةÁرك^

ـه1441ةج◊ا وذ31ـل قفوŸا م0202توأاÚ 3نثإلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

؟ىسضرŸا يجاتلا سسوÒفلا لتقي فيك ^
نوفرعي ’ كلذ عمو ،انوروك ضسوريف رارشسأا نع فششكلا نيدهاج ءاملعلا لواحي
مهريغ نود انوروك ىشضرم ضضعب لتقي ضسوريفلا لعجي ىذلا ددحملا ببشسلا دعب
يجاتلا ضسوريفلا لتق ةيفيكل ةوط-خ-ب ةو-ط-خ اًرا-شسم تا-شسارد-لا تدد-ح د-قو
.ىشضرملل
هبششت يتلا““ ضسوريف-لا تا-ن-ي-تور-ب نإا-ف ““رد-يا-شسنإا““ ع-قو-م ي-ف ءا-ج ا-م بشسحو
مث2ECA ىمشست نيتئرلا ىف ايÓخلا تÓبقتشسمب ً’وأا ق-شصت-ل-ت ““ر-ي-ما-شسم-لا
مدلا ايÓخ طيششنت لÓخ ن-م بي-ج-ت-شسيو اًر-ط-خ ة-عا-ن-م-لا زا-ه-ج ر-ع-ششت-شسي
غلابت نأا نكمي ،ةديدشش جئاتن مهيلع رهظت نيذلا ى-شضر-م-لا ن-ي-ب ن-م.ءا-شضي-ب-لا
تاراششإا قÓطإا - ““نيكوتيشس ةفشصاع““ ثادحإاب اهلع-ف در ى-ف ة-عا-ن-م-لا ةز-ه-جأا
.هايÓخ ةمجاهم ىلإا مشسجلا هجوت ةيئايميك
ىمحلا لثم ةيجاتلا تاشسوريفل ةلدتعم ضضارعأا روهظ ىف لعفلا در ببشستي دق
ىلإا اًشضيأا ىدؤوي نأا نكمي نكلو .مدقلا عباشصأا مروتو تÓشضعلا عاجوأاو بعتلاو
ةيعوأ’ا ىف طرفملا برشستلاو ،ةيومدلا تاطلجلا كلذ ىف امب ةديدشش ضضارعأا
طغشض ضضافخناو ،مدلا ىف نيجشسكأ’ا دافنتشساو ،نيتئرلا ىف لئاوشسلاو ،ةيومدلا
.مدلا
ىشضرم نيب ةيغامدلا تاتكشسلا راششتنا ةدايزب ةيومدلا تاطلجلا ءابطأ’ا طبرو
فلت ىلإا اًشضيأا ةيناودعلا ةيعانملا ةباجتشس’ا يدؤوت نأا نكمي ةيجاتلا ضسوريف
ةباشصإ’ا نع ةمجانلا ةافولا ت’اح مظعم نكل دبكلاو ءاعمأ’او ىلكلاو بلقلا
’ نيتئرلا نأا ىنعي امم ،يشسفنتلا زاهجلا لششف ىلإا عجرت ةيجاتلا تاشسوريفب
.مدلاب نيجشسكأ’ا نادوزت
نولواحي ام ءيشش كانه لازي ’و ،ءابطأ’ا قلق ةجرحلا ت’احلا طمن راثأا دقل
لثم ةحشضاو رطخ لماوع مهيدل نيذلا ضصاخششأ’ا طقف ضسيل هنأا ذإا هكاردإا
اًشضيأا نكلو ةديدشش ضضارمأاب نوباشصي نيذلا مه ةنمزملا ضضارمأ’او نيخدتلا
.ءاحشصأا مهنأا نورهظي نيذلا راغشصلا ضصاخششأ’ا ضضعب
نأا نكمي ررشضلا نم ريثكلا انوروك ضسوريف اهب قحلي ىتلا ةيفيكلا مهف نإاف هيلعو
.تايفششتشسملا ىف ةيلاعف رثكأا تاجÓع ىلإا يدؤوي

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

:ةمسصاعلاب يرسض◊ا نمألا حلاسصم

تاسسولهŸاو تاردıاب راŒإ’ا اياسضق ‘ مهيف هبتسشم ضصاخسشأا8فيقوت
حلاشصمو ةيئاشضقلا ةطرششلا ةقر-ف تج-لا-ع ¯
نيعباتلا ةجعنلا نيعل عشساتلا يرشضحلا نمأ’ا

ثÓث ،ضسيار دارم رئب ةيرادإ’ا ةعطاقملا نمأ’
لوح اهلمجم يف تروحمت ة-قر-ف-ت-م ا-يا-شضق
تاردخملا يف جيورتلاو ةرجاتملا و ةزايحلا

ةيلقعلا تارثؤوملا اذكو يدنهلا بنقلا عون نم
تزجحو ةعورششم ريغ ةقيرطب عيبلل اهشضرعو

مارغ07 ،يلقع رثؤوم ضصرق484 اهرثإا ىلع
5 ،يلقع رثؤوم تاروراق4 ،يدنهلا بنقلا نم
رانيد فلأا37 هردق يلام غلبم ،ةيبط تافشصو
ضصاخششأا عبرأا فيقوت ع-م ،ة-لا-ق-ن ف-تاو-ه4و
تاردخملا يف راجتإ’ا اياشضق يف مهيف هبتششم
.ةيلقعلا تارثؤوملاو
فيقوت دعب هنأا  حلاشصملا تاذل نايب يف ءاجو
تافشصو لغتشسي مهشضعب ناك ضصا-خ-ششأا ة-ع-برأا

ضضرغ-ل ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤو-م-لا ءار-ششل ة-ي-ب-ط
نم ةررحم تافشصولا كلت نا نيبت دق ،اهجيورت

نيوانعب نويئاشصخأا وأا نوماع ءابطأا ةدع دنع
،ادج ةبراقتمو ةمظتنم ريغ تارتفو ةفلتخم

تاردخملل جوري ناك رخآ’ا ضضعبلا نأا نيح يف
وأا هيف ميقي يذلا يحلاب ةيلقع-لا تار-ثؤو-م-لاو

اذه يف مت ثي-ح ،ةروا-ج-م-لا ءا-ي-حأ’ا ى-ت-ح
تارثؤوملا نم ةفلتخم تا-ي-م-ك ز-ج-ح دد-شصلا
امك لولحم وأا ضصارقأا لكشش ىلع ءاوشس ةيلقعلا

.ركذلا قبشس
نمأ’ا مÓعإا ةيلخ تحشضوأا ،رخآا نايب يفو
ةطرششلل ىطشسولا ةعطاق-م-لا نأا  ،ي-ئ’و-لا
مزع اهدافم ةمولعم ىلا تلشصوت  ةيئاشضقلا
ىلع ايئا-شضق ن-ي-قو-ب-شسم ضصا-خ-ششأا ثÓ-ث
تارثؤوملا ن-م ة-ي-م-ك ع-ي-ب-ل ة-ق-ف-شص مار-بإا
ةمكحم دشصرت ةيلمع كلذ رثإا متيل ةيلقعلا
عم نيشصخشش فيقوتب ترمثأا مهيف هبتششملل
لاز--ت ’ يذ--لا ثلا--ث--لا ضصخ--ششلا رار---ف
كرتو رف ثيح ،هقح يف ة-م-ئا-ق ثا-ح-بأ’ا
هنأا هششيتفت دعب حشضتا اي-ك-ي-ت-شسÓ-ب ا-شسي-ك
يفو .يلقع رثؤوم ضصرق054 ىلع يوتحي
نكمت ىلإا ،ردشصملا تاذ راششأا ،ةثلاث ةيشضق
ةعطاقملا نمأ’ ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلا

هبتششم ضصخشش فيقوت نم ةقارششلا ةيرادإ’ا
هتزوحب رثع ثيح ،هتافرشصت لÓخ نم هيف
تاردخملا نم ةيمك اهب رئاجشس ةبلع ىلع
ضسا-ي-كأا ي-ف تل-ث-م-ت ““ن-يور-ي-ه““ ة-ب-ل-شصلا
زجح عم مارغ7 يلامجإ’ا اهنزو ةيكيتشسÓب

.جد فلأا63 هردق يلام غلبم
ةطرششلا ةقرف رشصا-ن-ع تز-ج-ح ا-هرود-بو
ةيرادإ’ا ةعطاقملا نمأ’ ةعباتلا ةيئاشضقلا

تناك تاردخملا نم ةعطق ،دمحما يديشس
هعاشضخا د-ع-ب كلذو ه-ي-ف ه-ب-ت-ششم ةزو-ح-ب
دعبو ،ةينوناقلا يدشسجلا ضسملتلا ةيل-م-ع-ل
،يباين نذإ’ اقفو هلزنم ضشيتفتب نذإا ذيفنت
اهنزو يدنهلا بنقلا نم ةحيفشص زجح مت
.نايبلا تاذ قفو ،امارغ95
تاءار-جإ’ا لا-م-ك-ت-شسا د-ع--ب ه--نأا ر--كذ--ي
فلتخم يف مهيف هبتششملا قح يف ةينوناقلا
تا-ه-ج-لا ى-ل-ع م-ه-شضر-ع م-ت ،ا-يا--شضق--لا
.مهتافلم يف رظنلل ةشصتخملا ةيئاشضقلا

م.ق ^

:ةثيدح ةيبط ةسسارد ‘
ماع لك نوتوÁ ةد’ولا يثيدح نم ةئاŸاب08

نزولا ضضافخنا ببسسب
ترششن ةث-يد-ح ة-ي-ب-ط ة-شسارد تف-ششك ^

““ثليه لابولغ تيشسن’““ ةلجم يف اهجئاتن
يف لفط نويلم02 نم رثكأا نأاب  ةيملعلا
دنع نزولا ضضافخنا نم نونا-ع-ي م-لا-ع-لا
نم لقأا ه-نأا ى-ل-ع فّر-ع-ي يذ-لا ،ةد’و-لا

نم لفط يلاوح لداعي امب ،مارغ0052
ءاحنأا عيمج يف لا-ف-طأا ة-ع-ب-شس ل-ك ن-ي-ب
  .5102 ماع تانايب قفو ،ملاعلا
ء’ؤوه عا-برأا ة-ثÓ-ث و-ح-ن د-لو-ي ا-م-ن-ي-بو
بونج ايقيرفأاو ايشسآا بونج يف لافطأ’ا
كلذ عم ةلكششملا رثؤوت ،ىربكلا ءارحشصلا

ابوروأا يف لخدلا ةعفترم ناد-ل-ب-لا ى-ل-ع
مل ثيح ،ايلارتشسأاو ةي-لا-م-ششلا ا-ك-ير-مأاو
ضضفخ ي-ف ا-ب-ير-ق-ت مد-ق-ت يأا ق-ق-ح-ت-ي

ذنم ةد’ولا دنع نزولا ضضافخنا ت’دعم
.0002 ماع
،ضسي-نو-يد ضسد-ي-شسر-م رو-ت-كد-لا ح-شضوأا
ريبخلاو ة-شسارد-ل-ل كرا-ششم-لا ف-لؤو-م-لا
بابشسأ’ا ضضعب ،ةيملاعلا ةحشصلا ةمظنمب
:Ó-ئا-ق كلذ ى-لإا يدؤو-ت نأا ن-ك-م-ي ي-ت-لا
ركبم تقو يف لف-ط-لا د-لو-ي نأا ن-ك-م-ي““

73 لا-م-كإا ل-ب-ق يأا ،ناوأ’ا ل--ب--ق ،اد--ج
دلوي نأا نكمي وأا .ل-م-ح-لا ن-م ا-عو-ب-شسأا

لخاد ومن-لا ر-خأا-ت بب-شسب اد-ج ار-ي-غ-شص
ركبم تقو يف دلوي نأا نكمي وأا .محرلا
ء’ؤوه عبطلابو .ادج اريغشص دلويو ةياغلل

ر-ط-خ-ل ة-شضر-ع ر-ث-كأ’ا لا-ف--طأ’ا م--ه
““.ةيبلشسلا بقاوعلا
ضضا-ف-خ-ن’ا نأا ن-م ة-شسارد--لا ترذ--حو
دنع نزولا ضضافخنا ت’دعم يف يونشسلا
ةريتو ةفعاشضم ىلإا جاتحي فوشس ةد’ولا
يملاعلا فدهلا قيقحتل ةيلاحلا دوهجلا
را-ششت-نا لد-ع-م ضضف-خ ي-ف ل-ث-م-ت--م--لا
ة-ب-شسن-ب ةد’و-لا د-ن-ع نزو-لا ضضا-ف-خ--نا

يف امب ،5202و2102 يماع نيب ةئاملاب03
  .عفترملا لخدلا تاذ نادلبلا يف كلذ
ةمظنم يف ءاشضعأ’ا لودلا عيمج تناكو
تمزتلا دق ،ة-لود591 ،ةيملاعلا ةح-شصلا

ضصقن راششتنا لدع-م ضضف-خ-ب2102 ما-ع
لولحب ةئاملاب03 ةبشسنب ةد’ولا دنع نزولا

 .2102 ماع ت’دعمب ةنراقم ،5202 ماع
تاءارجإا ذاختا ىلإا ةشساردلا وفلؤوم اعدو
ءارو ةنماكلا بابشسأ’ا ةج-لا-ع-م-ل ة-يرو-ف
نامشضو ،ةد’ولا د-ن-ع نزو-لا ضضا-ف-خ-نا
لاف-طأÓ-ل ة-ير-ير-شسلا ة-يا-عر-لا ر-ي-فو-ت
دنع لافطأ’ا ل-ك نزو م-ت-ي نأاو ،را-غ-شصلا
ة-قا-ط-ب-لا ي-ف كلذ ل-ي--ج--شستو ةد’و--لا

 .ةيحشصلا
د-ن-ع نزو-لا ضضا-ف-خ-نا ر-طا-خ-م ن--عو
رثكأا يناعي““ ضسينويد روتكدلا لاق ،ةد’ولا

نيذلا ةد’ولا يثيدح نم  ةئاملاب08 نم
دنع نزولا ضضافخنا نم ماع لك نوتومي
ثلثلاو جدخلا نم ء’ؤوه اثلث ناك .ةد’ولا
ىلع نوقبي نم .ومنلا رخأات ببشسب رخآ’ا

ةديازتم رطاخم اشضيأا مهيدل ةايحلا ديق
ةلوفطلا يف ومنلا نع فقوتلاو ةقاعإÓل
ىلع كلذكو ،كولشسلا وأا ومنلا لكاششم وأا
ةديازتم رطاخم مهيدل ل-يو-ط-لا ىد-م-لا
ضضارمأا لثم ةنمزملا ضضارمأ’اب ةباشصإÓل
ضضر-مو ة-يو--مد--لا ة--ي--عوأ’او بل--ق--لا
““.يركشسلا
يف فيعشضلا ومنلا دع-ي ،ة-شسارد-لا ق-فوو
دنع نزولا ضضافخن’ ايشسيئر اببشس محرلا
امأا .لخدلا ةشضفخنم نادلبلا يف ةد’ولا

ام ابلاغف ،اروطت ر-ث-كأ’ا ق-طا-ن-م-لا ي-ف
ةد’ولا د-ن-ع نزو-لا ضضا-ف-خ-نا ط-ب-تر-ي
اعوبشسأا73 دعب لفطلا ةد’و يأا ،جادخلاب

 .لمحلا نم
فيفط ريغت ىلإا ةشساردلا تانايب ريششتو

يف ىتح ،ةيشضاملا اماع51 ـلا رادم ىلع
نوكي ثيح ،عفترملا لخدلا تاذ نكامأ’ا
ببشسب ابلاغ ةد’ولا دنع نزولا ضضافخنا
نيخدتلاو مأ’ا رمع مدقتل ةجيتن جادخلا
اهب ىشصوملا ريغ ةيرشصيقلا تاي-ل-م-ع-لاو

نم ديزت يتلا ةبوشصخلا تاجÓعو ايبط
 .تاد’ولا دادعت رطخ
ةجاحلا ىلع ءوشضلا جئاتنلا هذه طلشستو
نم لمعلاو رامثتشس’ا نم ديزمل ةحلملا
م-ه-ف لÓ-خ ن-م ،مد-ق-ت-لا ع-ير-شست ل-جأا
ضضافخن’ ةيشسيئرلا عفاود-لا ة-ج-لا-ع-مو
ءانثأا تاهمأ’ا ةياعر ،ةد’ولا دنع نزولا
نم““ ضسينويد روتكدلا لوقي امك ،لمحلا
لمحلا ءانثأا تاهمأ’ا ةياعر اد-ج م-ه-م-لا
تÓمكملاو تÓخدتلا كلذ لمششي ثيحب
وأا كيلوفلا ضضمحو ديدحلا لثم ةيئاذغلا
يتلا تاعمتج-م-لا كل-ت ي-ف مو-ي-شسلا-ك-لا
نم .مويشسلاكلا نم ةشضفخنم ةيمك اهيدل
لمحلا ت’اح ىلإا هابت-ن’ا ا-شضيأا م-ه-م-لا
ةد’ولا تاف-عا-شضم ل-ث-م ا-ه-ت-ج-لا-ع-مو
طغشض عافترا بارطشضا اهنمو ،ةنمزملا
ةريطخ فورظ هذه .لمح-لا ءا-ن-ثأا مد-لا
تاهمأ’ا تايفو ىلإا يدؤوت نأا نكمي ةياغلل
 ““.عشضرلا وأا

ـه.ك ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

ـه1441ةج◊ا وذ31ـل قفوŸا م0202توأاÚ 3نثإلا21 Òباعت

ةمهم وه ،يشضاŸا نع فششكلا
،تاقوألا مظعم ‘ ةياغلل ةبعشص
فيثك لكششب يئانثتشسا هنكلو
رئاز÷ا خيراتل ةبشسنلاب
ةبتاكلا Òبعت دح ىلع ،يومدلا
،تدكأا يتلا ،Êاشضمر ةليبن
ةفيحشص هترششن لاقم ‘ ،ًاشضيا
نأا ،ةيناطيÈلا نايدراغلا

‘ ليوط لجشس اهيدل اشسنرف
يتلا عئاظفلا ىلع Îشستلا
.اهتبكترا

ةيسضق قئاق◊ا تحبسصأا ،كلذ ببسسبو ^
ي-هو ،Êا-سضمر ف-ي-سضت ا-م-ك ،ة-ي-فÓ--خ
،يرئازج لسصأا ن-م ة-ي-سسنر-ف ة-ي-فا-ح-سص
بسضغ--لا د---مأا لا---طأا كلذ نأا ةد---كؤو---م
.اياحسضلا Úب ءايتسس’او

نأا-ب ير-ئاز÷ا بع-سشلا ىد-ل ة--عا--ن--ق ’
ةروفfi ةركاذ عم ديلا لوانتم ‘ براقتلا
بر◊اب
ي-سسنر-ف-لا سسي-ئر-لا نإا Êا-سضمر لو-ق-تو
ثيح ،اذه لك Òيغت ديري نوركام ليوناÁإا

سسيراب ‘ ًافورعم ًاي-ع-ما-ج ًاذا-ت-سسأا Ú-ّع
رامعتسس’ا ىركذ““ ىل-ع ءو-سضلا ط-ي-ل-سست-ل
فد-ه-لا نو-ك-ي-سسو ،““ة-ير-ئاز÷ا بر◊او
،ماعلا ةياهن عم ،اروتسس Úماجنبل يئاهنلا

ثدح ام لاوهأا ىلع ءو-سضلا ط-ي-ل-سست و-ه
ماع نم ًاءدب ،وزغلا نم ًاماع231 لÓخ
ن-م عو-ن ق-ي-ق– ‘ ةد-عا-سسŸاو ،0381

ي--سسنر--ف--لا Úب--ع--سشلا Úب ة◊ا--سصŸا““
رسصقل حومط نايب ‘ ءاج امك ““يرئاز÷او

.هيزيل’ا
‘ Êا--سضمر ح--سضو--ت ا--م--ك ،نور--كا--مو
جلاعي يسسنرف سسيئر لوأا وه ،““نايدراغلا““

ذنم حسضاف لكسشب ةلم-هŸا ة-ي-سضق-لا هذ-ه
Úي-ن-طو-لا يد-يأا ى-ل-ع ا-سسنر--ف ةÁز--ه
2691 ما-ع ‘ Úير--ئاز÷ا Úي--مو--ق--لا

سسيئرل-ل ة-ق-با-سس تا-ح-ير-سصت ¤إا ةÒسشم
ةيرئاز÷ا بر◊ا““ نأا اهيف لاق يسسنرفلا

’ اننأاو ةيسسايسسلا انتركاذ نع مويلا ةبئاغ
.““هقحسسن لب رمأ’ا اذه نع ثدحتن
ةعانق كانه تسسيل ،كلذ نم مغرلا ىلعو
ةيرئاز÷ا ةيلا÷او يرئاز÷ا بعسشلا ىدل

،ديلا لوانتم ‘ براق-ت-لا نأا-ب ا-سسنر-ف ‘
تلاز ا-م ي-عا-م÷ا ةر-كاذ-لا نأاو ة-سصا-خ
ةÎفل ترم-ت-سسا ي-ت-لا ة-ق-سشŸا ع-جÎسست

.ررحتلا دعب ةليوط
سسيل اشسنرف ‘ يرئاز÷ا عوشضوŸا

ددحي لب ،بر◊ا نع طقف
ةديد÷ا اشسنرف ةيشصخشش

نع ديزي ام داهسشتسسا ¤إا ةبتاكلا تراسشأاو
مهنيب ،بر◊ا ‘ يرئازج فسصنو نويلم
‘ مه-ي-ل-ع تسضق لا-ف-طأاو ءا-سسنو لا-جر
،زاغ فرغك مدختسست تناك يتلا ،فوهكلا
نم ديدعلا نع كيهان ،م-ل-با-ن-لا ل-با-ن-قو
دي ىلع م-ه-قار-غإا ” ن-يذ-لا Úير-ئاز÷ا

.لاقتعا تايلمع باقعأا ‘ سسيراب ةطرسش
ت’ا-ي-ت-غ’ا هذ-ه ن-ع نو-لوؤو-سسŸا نا-كو
ل-ب--ق ن--م ة--يا--م◊ا ت– ة--ي--عا--م÷ا

اسسنرف نأا ،هلك كلذ نم ىكنأ’او ،مهتموكح
ماع ىتح رئاز÷ا دسض اهبرحب فÎعت ⁄

.9991
بلج تايلمع نع ،ًاسضيا ،ةبتاكلا تثد–و
ةدعاسسملل اسسنرف ¤إا Úيرئاز÷ا لامعلا

نوسشيعي ء’ؤوه ناك فيكو ،دÓبلا رامعأا ‘
ةين-ك-سس تارا-ق-ع““ ¤إا ترو-ط-ت خاو-كأا ‘
نآ’ا ىتح ةفورعم قطان-م ‘ ““ة-ك-لا-ه-ت-م
.ةطرسشلا ةيسشحوو رقفلاب
Úن◊ا ¤إا ““نا-يدرا-غ--لا““ لا--ق--م را--سشأاو
يسسنرفلا ينطو-لا ع-م-ج-ت-لا ‘ د-سسا-ف-لا
Úنح وهو ,رامعتسس’ا تايركذل فرطتŸا
ناج ،يرسصنعلا ع-م-ج-ت-لا سسسسؤو-م ه-عرز
لامعأاب طبتري لازي ’ يذلا ،نابول يرام
،رئاز÷ا ‘ يدنجك هتمدخ ءانثأا بيذعتلا
ناكسس هاŒ ةقيمعلا ةديازتŸا ةيهاركلاو
مÓ-سسإ’او Úم-ل-سسŸاو ا-ي-ق-ير-فأا لا-م-سش
.ةنكادلا ةرسشبلا باحسصأاو
نإا-ف ،Êا-سضمر ف-ي-سضت ،ى-ن-عŸا اذ-ه--بو
ذإا ،بر◊ا ن-م Ìكأا ي-ه ر-ئاز÷ا ة-لا-سسم
ا-سسنر-ف ة-ي-سصخ-سشب ة-ط-ب-تر-م تح-ب-سصأا
اهزايحناب قلعتي اميف ة-سصا-خو ،ة-ث-يد◊ا
نوركام ءاكذ ¤إا ةÒسشم ،ةاواسسŸا مدعو
Úبخانلا تاوسصأا ىلع لوسص◊ا ‘ هتبغرو
تاباخت-نا ل-ب-ق Úير-ئاز÷ا Úي-سسنر-ف-لا
2202.
يÁداكأا خرؤوم و-هو ،ارو-ت-سس نأا تظ-ح’و
لامسش نوؤوسش ثاحبأا ‘ لفاح لجسس هيدل
عم ردقلا سسفنب ًايرئازج سسيل ،ا-ي-ق-ير-فأا
نأا نم م-غر-لا ى-ل-ع ،ا-سسنر-ف-ب ه-طا-ب-ترا

دي ىلع ة-ح-بذ-م تد-ه-سش ه-سسأار ط-ق-سسم
.5491 ويام ةسضافتنا لÓخ Úيسسنرفلا
ةيلات-لا ةو-طÿا نأا ¤إا Êا-سضمر تسصل-خو
تاسضيوعتو راذتعا Ëدقت نوكت نأا بجي

اهتبكترا يتلا ““ة-ي-ج-م-ه-لا م-ئار÷ا““ ن-ع
دسض مئارج ““ اهرابتعاب رئاز÷ا ‘ اسسنرف
. ““ةيناسسنإ’ا

””نايدراغلا”” نع ^

اضسنرف نم راذتعاو تاضضيوعتل ةجاحب رئاز÷ا
خيراتلا ‘ ًاضسرد سسيلو

ةيناث ...ايبيل ‘ يفيل رانÒب
اه-ُحا-ير تلا-ج ،ة-يدا-ع Òغ ة-ف-سصا-ع ^
Ãةيبي-ل-لا ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو
راطمأاو ،بسضغ دوعرب ةبوحسصم ،ًارخؤوم
اهب ماق ةرايز :ببسسلاو ،نيوختو ،جايتها
يÔه رانÒب ةيبيللا ة-تار-سصم ة-ن-يد-م ¤إا
.يفيل
ًانايب ردسصأا سسلبارط ‘ يسسائرلا سسلÛا
ةدسشب يفنيو ،ةرايزلا هيف ركنتسسي ًايمسسر
تاءارجإا ذاختاب دعوو .ا-ه-ب ه-ل ة-ل-سص يأا

.ةرايزلا ‘ هطروت تبثي نم د-سض ة-ي-سسا-ق
وأا ةيمسسر ىرخأا ةيبيل ةهج يأا نلعت ⁄و
Òفسس ردسصأا امك .اهنع اهتيلوؤوسسم ،ةيلهأا
بتاكلا حنم هيف يفني ًانايب سسيراب ‘ ايبيل
لخد ف-ي-ك-ف .لو-خد ةÒسشأا-ت ي-سسنر-ف-لا
ببسس امو ،ةفسص يأابو ،دÓبلا يفيل ديسسلا
؟ةرايزلا
ةرا-يز-لا نإا ،ي-م-سسر Òغ ل-ك-سشبو ،لا-ق-ي

ةيمÓعإا ريراقت Ëدقت اهسضرغ ،ةيفاحسص
‘ تفسشتكا يتلا ةيعام÷ا رو-ب-ق-لا لو-ح
ةحاسسلل بقارŸا نك-ل .ة-نو-هر-ت ة-ن-يد-م
يرجي اÃ ةقÓع هل رمأ’ا نأا كردي ةيبيللا

ةر-ق-نأا ‘ ة-يّر-سس تاروا-سشم ن-م ًا-ي-لا--ح
ةلواÙ مسصاوعلا نم امهÒغو ،طابرلاو
فار--طأ’ا Úب ق---فاو---ت ¤إا لو---سصو---لا
.عازنلل ةياهن عسضو فدهب ةعراسصتŸا
لÓخ امه-ت-ط-بر ا-ي-ب-ي-لو ي-ف-ي-ل د-ي-سسلا
نإاو ى-ت-ح ،ة-قÓ-ع ة-ي-سضاŸا تاو--ن--سسلا
.اهلهاجتب نوبسضاغ-لا نوÒث-ك-لا ر-ها-ظ-ت
ة-بر-ت ‘ ا-هروذ-ب تسسر-غ ة-قÓ-ع ي--هو
رمعم د-ي-ق-ع-لا ما-ظ-ن د-سض ة-سضا-ف-ت-ن’ا
.1102 (طابسش) رياÈف ‘ ‘اذقلا
لدجلل ةÒثم ةيسصخسش ،يفيل يÔه رانÒب
.⁄اعلا ‘ لب ،طقف اسسنرف هنطوم ‘ سسيل
ةيناطيرب ةيمÓعإا ريرا-ق-ت ¤إا ًادا-ن-ت-سساو
نم غلبي» يفيل ديسسلا نإاف ،ًارخؤوم ترسشن
ÚفقثŸا Ìكأا نم دع-يو ،ًا-ما-ع17 رمعلا
،ًاسضيأا ،وهو .ةحارسصو ةأار-ج Úي-سسنر-ف-لا

ةيلاغ ت’دب يدتري ،ر-ما-غ-مو ،‘ا-ح-سص
لجرو ،ةزي‡ ر-ع-سش ة-ح-ير-سستو ،ن-م-ث-لا

.ناك امنيأا ملظلا ةبراÙ سسركم عاجسش
بسشÿا رجات هيبأا نع ثرو ،يرث لجر وهو

هينج نوي-ل-م001 ن--ع ل--ق---ت ’ ةور---ث
.«ينيلÎسسإا

ةسضافتن’ا مسضخ ‘ هسسفنب يقلي نأا لبق
ةيناغفأ’ا ةمزأ’ا ‘ لخدتلا لواح ،ةيبيللا

نكل .دوعسسم هاسش دمحأا بر◊ا Òمأا Èع
نأا امهلوأا :Úببسسل قافخإ’ا هجاو هلخدت
كاج ةدايقب كاذتقو ةيسسنرفلا ة-سسا-ئر-لا

.ه-ب-ل-ط-ل ة--با--ج--ت--سس’ا تسضفر كاÒسش
لبق دوعسسم هاسش دمحأا لايتغا ا-م-ه-ي-نا-ثو
(لوليأا) Èمتب-سس11 ثاد-حأا ن-م Úمو--ي
‘ ايبيل ‘ ةسضافتن’ا ةيادب ىدل .1002
ًاوج رفسسلاب عراسس1102 ماع رياÈف رهسش
Èع ا-ي-ب-ي-ل ¤إا ل-خد ا-ه-ن-مو ،ر--سصم ¤إا
ىفطسصم راسشتسسŸا ىقتلاو ةيÈّلا دود◊ا

‘ ›اقتن’ا سسلÛا سسيئر ،ليل÷ا دبع
اهتعب-ت قÈط ¤إا ةرا-يز-لا .قÈط ة-ن-يد-م
ندŸ ةسصاخو ،يبيللا برغلا ¤إا تارايز
.هتارسصم ةنيدŸو ،يبرغلا لب÷ا
ةلث‡ ة-ي-سسنر-ف-لا ة-سسا-ئر-لا تبا-ج-ت-سسا
ديسسلا لخدتل يزوكراسس ’وكين سسيئرلاب
سسلÛا-ب تفÎعاو .ه-ب-لا-طŸو ،ي-ف-ي-ل
(راذآا) سسرام رهسش ‘ ›اقت-ن’ا ي-ن-طو-لا

قد رامسسم لوأا فاÎع’ا كلذ ناكو ،1102
رارق نأ’ ؛‘اذقلا ديقعلا ماظن سشعن ‘

ىلع ىرخأا ً’ود عجسش يسسنرفلا فاÎع’ا
رودسص ¤إا كلذ ىدأاو ،سسلÛاب فاÎع’ا

3791 م--قر ›ود--لا ن--مأ’ا سسل‹ رار--ق
¤إا ًاقح’ ىدأا ا‡ .ا-ي-ب-ي-ل ‘ ل-خد-ت-لا-ب
.ًايركسسع وتانلا لخدت
هفقاومو ،ةنايد-لا يدو-ه-ي ي-ف-ي-ل د-ي-سسلا
.ةيفÒ flغ ليئارسسإا ةلودل ةوقب ةمعادلا
ةفطاخ ةرايزب ماق ةسضافتن’ا مسضخ ‘و
ة-مو-ك◊ا سسي-ئر ى-ق-ت-لاو ل-ي-ئار-سسإا ¤إا
ةبغرب هغلبأا ءاقللا لÓخو ،وهاينتن Úماينب
‘ ايبيل ‘ ›ا-ق-ت-ن’ا ي-ن-طو-لا سسلÛا
ينطو-لا سسلÛا .ل-ي-ئار-سسإا-ب فاÎع’ا
،ÿÈا يفنب ًاديدسش ًانايب ردسصأا ›اقتن’ا
يفي-ل د-ي-سسلا ع-م ل-ما-ع-ت-ي ه-نأا ًاد-كؤو-مو
.Òغ ’ ةيسسنرفلا ةسسائرلل ثوعبمك

ًاطيرسش يفيل ديسسلا ردسصأا2102 ماع ‘
نع هليو“و هÁدقتو هجارخإاب ماق ًايقئاثو

،«قÈط مسسق» ناونعب ا-ي-ب-ي-ل ¤إا ه-ت-ل-حر
ناك ناونعلا sنإاف ةيمÓعإا ريراق-ت-ل ًا-ق-فوو
عبات يسسنرف يركسسع دئاق هب ماق اÃ ًانميت
ةمواقŸا برح ىدل ،ةر◊ا اسسنرف تاوقل

‘ ًادوجوم ناكو ،يزان-لا لÓ-ت-ح’ا د-سض
،كانه ،دهاعت ثيح ،ةيبيللا ةرفكلا ةحاو

رير–و لÓتح’ا ةمواقم ىلع هدونجو وه
م-سسق»ـب د-ه-ع-لا كلذ ي-م--سسو .ا--سسنر--ف
Òسشت ريراقت نم هيلع تعلطأا ام .«ةرفكلا

تثد-ح ي-ت-لا رزاÛا نأا ¤إا ة-ع--م--ت‹
طارخنا ءارو تناك ةنسسوبلا ‘ Úملسسملل
‘ هطروتو يسسايسسلا لمعلا ‘ يفيل ديسسلا
،دعب اميف ةيسسايسسلا ثادحأ’ا نم Òثكلا
رزا‹و ثراوك عوقو رارك-ت ع-ن-م فد-ه-ب

.ةهباسشم
Òغ ىفتخاو ،ايبيل ‘ ترسصتنا ةسضافتن’ا

،‘اذقلا ديق-ع-لا ما-ظ-ن ه-ي-ل-ع فو-سسأا-م
ىلع يومد عارسص برح قفن ايبيل تلخدو
ً’ود عارسصلا بطقتسساو ،ةوÌلاو ةطلسسلا
ذوفنلا ىلع سسفانتت ة-ي-بوروأاو ة-ي-م-ي-ل-قإا
لاتقلا رواfi تفرعو ،حلاسصŸا ديطوتو
داسشتو ايسسورو ايروسس نم ةقزترم ةيبيللا
‘و .لبانلاب لبا◊ا ط-ل-ت-خاو ،نادو-سسلاو

يفيل ديسسلا روسضح ىسشÓت ،مسضÿا اذه
اهو .اهب رهظ يتلا ةعرسسلا لثÃ ايبيل نم
بوبه ًا-ب-ب-سسم ،ةأا-ج-ف ر-ه-ظ-ي ،نآ’ا ،و-ه
.بسضغ نم ةفسصاع
لطب نم يفيل ديسسلا لّو– ،اذاŸو ،فيك
سضعبلا نأا ى-ت-ح ،سسمأ’ا-ب ة-سضا-ف-ت-نÓ-ل

سصخسش ¤إا ةيبيللا ةيسسن÷ا هحنÃ بلاط
رّيغتلا اذهل لهو ؟مويلا هيف بوغرم Òغ
‘ ةÒثك ةلئسسأا ؟ًايئاهن بر◊ا فقوب ةلسص
’ يسساي-سس ع-قاو ‘ ،تا-با-جإا ¤إا ة-جا-ح
ةرايزلل نأا حجرأ’ا نكل ،ةي-فا-ف-سش فر-ع-ي
رزاÛا ‘ قيقح-ت-لا ى-ط-خ-ت-ت ًا-فاد-هأا
اÃ ة-ل-سص تاذو ،ة-نو-هر-ت ‘ ة-ب-ك--ترŸا
،سضواف-ت ن-م سسي-لاو-ك-لا ف-ل-خ ثد-ح-ي
Úب فÓ--ت--خ’ا ةو--ه ÒسسŒ ة---لواfiو
ناسص◊ا عسضو لمأا ىل-ع ،ةر-ق-نأاو سسيرا-ب
.اهتبقع زواجتتل ةيبيللا مÓسسلا ةبرع مامأا

””طضسوأ’ا قرضشلا”” /بيلكوب ةعمج ^

تاي’ولا Úب تابوقعلا برح ‘ ..ناغودرأا ركم
ايكرت رضصتنت ايضسورو ةدحتŸا

نو-ط-نأا بت-ك ،هÓ-عأا ناو--ن--ع--لا ت– ^
لوح ،““اسسيرب اياندو-بو-ف-سس““ ‘ ،Úل-با-سشت
““يكÎلا ليسسلا““ Úب حاجنب ةرقنأا بعÓت
زا-غ-لا ا-ه-ئار-سشو ،““2…›امسشلا ل-ي-سسلا»و
.ايسسور ةحلسصم دسض ،لاسسŸا يكيرمأ’ا
باو-ن-لا سسل‹ تو-سص :لا-قŸا ‘ ءا--جو
ىلع عامجإ’اب ي-ك-ير-مأ’ا سسر-غ-نو-ك-لا-ب
ماعلل عافدلا ةينازيم نوناق عورسشم ليدعت
تابوقع سضرف ىل-ع سصن-ي يذ-لاو ،1202
بيبانأا طوطخ ءا-ن-ب ‘ Úكرا-سشŸا ى-ل-ع
ليسسلا““ نع رودي ثيد◊ا .ةيسسورلا زاغلا
.““يكÎلا ليسسلا»و ،““2…›امسشلا
،ةيهسش زاغلا قاوسسأا Ìكأا نم ةدحاو ،ايكرت
تقولا ‘ اهيلع اعارسص لود ةدع سضوختو
.هسسفن
يع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا تاداد-مإا ة-سصح دادز-ت
تناك7102 ماعلا يفف :ايكرت ¤إا لاسسŸا

ماعلا ‘و ،%5.22 تغلب8102 ‘و ،5.91%
¤إا ت‰ ،ماعلا اذه ‘و ،%5.33 يسضاŸا

““م-ه-ت-ل-ت““ ةد-ح-تŸا تا--ي’و--لاو .7.44%
نإا لوقلا يفكي :قوسسلا نم Èكأ’ا ةسص◊ا
2.1 اهدحو يسضاŸا ماعلا تكلهتسسا ايكرت

يعيب-ط-لا زا-غ-لا ن-م بع-ك-م Îم را-ي-ل-م
،ودبي ام ىلع ،يهو .اكيرمأا نم لاسسŸا
مامسص ،ةيكيرمأ’ا ةيجراÿا يديأاب ،قلغت

¤إا لسصاولا يسسور-لا زا-غ-لا بي-با-نأا ط-خ
.قاوسسأ’ا Èكأا دحأا
ة-كر-سش ‘ ي-ل-ي-ل-ح-ت--لا م--سسق--لا سسي--ئر

stekraMAاŸفييد مو-ي-ترأا ،ة-ي-لا،
طو-ط-خ لو-ح ثاد-حأ’ا نأا ن-م د-كأا-ت--م
ةيسسايسس ،ايكرت ¤إا ةهجتŸا زاغلا بيبانأا
Úبنا÷ا Úب رتوتلا دعاسصتي :لاقو ،ةتحب
،تاو-ن-سس ةد-ع ذ-ن-م ي-سسور--لاو ي--كÎلا
‘ عسضولاب يحاونلا نم Òثك ‘ طبتريو
ةادأا اي-كر-ت تمد-خ-ت-سسا ،كلذ-ل .ا-يرو-سس
بيبانأا طخ يأا ،ة-لو-ه-سس Ìكأ’ا ط-غ-سضلا
ءافوب كوك-سشلا Òث-ي ا-م ،ي-سسور-لا زا-غ-لا
ىلع .ة-يد-قا-ع-ت-لا تا-ماز-ت-ل’ا-ب ةر-ق-نأا
تازازفتسسا ¤إا يÎسشŸا أا-ج-ل-ي ،ح-جرأ’ا
بسسكيل ،ةديد÷ا دوقعلا طورسش فيفختل
.Ìكأا

زاغلا نع اما“ ايكرت ىلختت نأا نكÁ له
؟يسسورلا

نع اما“ ىلختت نأا ايكÎل حبرŸا Òغ نم
ةسضفخنم نآ’ا راعسسأ’ا نأ’ ،يسسورلا زاغلا

.اقح
ردق Èكأا ىلع لوسص◊ا اي-كر-ت لوا-ح-ت-سس

بيبانأا طخ لÓخ نم دوقولا نم نك‡
.(PANAT) لوسضا-نأÓ-ل ر-با-ع-لا زا-غ-لا
%21 طقف يطغي نأا نكÁ طÿا اذه نكلو
فوسسو .زاغلا نم دÓبلا تا-جا-ي-ت-حا ن-م
ةيŸاعلا قوسسلا ‘ دوقولا را-ع-سسأا ع-ف-تر-ت
،يŸاعلا داسصتق’ا ‘ا-ع-ت ع-م ًا-ي-ج-يرد-ت
.ايسسور نم تادادمإ’ا ةداعتسسا Úعتيو

””مويلا ايضسور””نع  ^

.. رضضتحي Ëدقلا يبرعلا ⁄اعلا
  دعب زÈي ⁄ ديد÷او

يئاسصقتسس’ا ““ تراب ايديم““ عقوم لاق  ^
ناÒب رايب ناج هدعأا ريرقت ‘ ،يسسنرفلا
ع-م-ق-لاو ة-ي--ل--هأ’ا بور◊ا Úب ا--م ه--نإا
دوعسصو لودلا رايهناو يبنجأ’ا ل-خد-ت-لاو
ة-يدا-سصت-ق’ا تا-مزأ’او تا--ي--سشي--ل--يŸا
اًددهم يبرع-لا ⁄ا-ع-لا ود-ب-ي … ةرر-ك-تŸا
.ىسضم تقو يأا نم Ìكأا ككفتلاو رايهن’اب
يسسايسسلا ثحابلا نع Óقن عقوŸا راسشأاو
ذنم ةيبرعلا تاروثلا لسشف ¤إا دجام دايز
ةداسضŸا تاروثلاو (سسنوت ءانثتسساب)1102
ةقباسسلا ةمظنأ’ا بخنو سشويجلل ةسسرسشلا
ةيدوعسسلا هريدت روfi لبق نم ةموعدŸا
.تارامإ’او
ادكؤوم قارعلا ‘ عسضولا ريرق-ت-لا لوا-ن-تو
اهنوناق سضرفت تايسشيليم عم سسلفم هنأا
سشي÷ا دو-جوو ة-لود-لا م-ي-ظ-ن-ت ةدو--عو
عقوŸا لوقي ام-ك ،ه-ي-سضارأا ى-ل-ع ي-كÎلا
اذه رهاظم نم نأا اح-سضو-م ،ي-سسنر-ف-لا
ما-سشه-ل ة-يوا--سسأاŸا ة--سصق--لا سسÓ--فإ’ا
هنجسس يذلا قباسسلا سضراعŸا  ،يمسشاهلا
Úسسح ماد-سص ل-حار-لا سسي-ئر--لا ما--ظ--ن
ÚسصسصختŸا لسضفأا دحأا دعب اميف حبسصأاو

ناك امك ،““ةيداه÷ا تا-ك-ب-سشلا““ نوؤو-سش ‘
طا-ب-سض رود ى-ل-ع ءو-سضلا ط-ل-سس ن-م لوأا

لتغي ملف .ةلودلا ميظنت ‘ Úسسح مادسص
لبق نم دادغب ‘ زو“ /ويلوي6 موي ماسشه
نم ةلت-ق ل-ب-ق ن-م ن-ك-لو ““سشعاد““ لا-جر
ةيلاوŸا ةيعيسشلا تايسشيل-يŸا ن-م ةد-حاو

ي-ت-لاو ،ى-سص– ’و د-ع-ت ’ ي-ت-لا نار-يإ’
ةقناÿا اهتسضبق للك Óب ثحابلا ركنتسسا

.““ترابايديم““ قفو ،ةلودلا ىلع
اهنأا يسسنرفلا عقوŸا حسضوأاف ايروسس  امأا

عم ،ءازجأا ثÓث ¤إا ةقز‡ ىرخأ’ا يه
سسورلا اهئافلح لسضفب طقف ت‚ ةموكح
راسشب نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-عو .Úي-نار-يإ’او
ى-ل-ع ا-ًير-ك-سسع اًرا-سصت-نا ق-ق-ح د--سسأ’ا

ة-م-طfi نآ’ا هدÓ-ب نإا-ف ، ه-ي--سضرا--ع--م
¤إا اهي-ن-طاو-م ثل-ث ءو÷ ع-م ، ةر-مد-مو
رسضتحي يذلا اهداسصتقا Êاعيسسو .جراÿا
ه-سضر-ف يذ-لا ر-سصي-ق نو-نا-ق ن-م Ó--سصأا
رظحي يذلاو ارخؤوم يكيرمأ’ا سسرغنوكلا
ةداعإا يأا عنÁو ماظنلا ع-م تÓ-ما-ع-ت يأا
نم ًارسس ةموكfi تتاب ايروسس نأا امك .ءانب
ةعسست ن-ع ل-ق-ي ’و ؛نار-يإاو ا-ي-سسور ل-ب-ق

ىل-ع ل-م-ع-لا ل-سصاو-ت ة-ي-ب-ن-جأا سشو-ي-ج
.ةيروسسلا يسضارأ’ا
عبرأا ¤إا ةمسسقم ةيروسسلا ةلودلا  لازت امو
عسضخت يتلا ““ةد-ي-فŸا ا-يرو-سس““ :ق-طا-ن-م
يتلا ، بلدإا ةظفاfiو … ماظنلا ةرطيسسل

دعب يروسسلا ماظنلا سشيج اهديعتسسي ⁄
حÓسسل بيهرلا فسصقلا نم م-غر-لا ى-ل-ع
… نا---ك---سسلا ى---ل---ع ي----سسور----لا و÷ا
،تارفلا قر-سش ة-ع-سسا-سشلا تا-ظ-فاÙاو
ا-يرو-سس تاو-ق ا-ه-ي-ل-ع ر-ط-ي--سست ي--ت--لا
نم موعدŸاو ،ة-يدر-ك-لا ة-ي-طار-قÁد-لا
يذلاو نطنسشاو ةدايقب ›ودلا فلا-ح-ت-لا
،افاجور تانوتناك ًاÒخأاو … اسسنرف مسضي
9102 فيرخ ذنم اًيئزج اهوزغ ” يتلا

تا-عا-م÷او ي--كÎلا سشي÷ا ل--ب--ق ن--م
تاعام÷ا نم اهمظ-ع-مو ،ا-ه-ل ة-ي-لاوŸا
.ةيروسسلا ةيمÓسسإ’ا
عقوم فقوت ،ايروسسو قارعلا ¤إا ةفاسضإ’اب
اذه نأا ًاحسضوم ،ايبيل دنع ““تراب ايديم““
عم ،Úمسسق ¤إا رخآ’ا و-ه م-سسق-م د-ل-ب-لا
وأا بنا÷ا اذه معدل ةددعتŸا تÓخدتلا
يسضاŸا  نإا يسسنرفلا عقوŸا لاقو  .كلذ
رثؤوي ام ردقب رسضا◊ا ىلع هل-ق-ث-ب ي-ق-ب-ي
.دÓ--ب--لا ى--ل--ع ي--جراÿا ل--خد--ت---لا
ذنم ايبيل قرسش هنم ىناع يذلا سشيمهتلاف““
‘ ه-ت-م-سصا-ع ‘اذ-ق-لا ر-م-ع-م سسسسأا نأا

9691 ماع دعب دÓب-لا بر-غ ‘ سسل-بار-ط
لقأ’ا ىلع ،هتاوقو Îفح ةحلسصم ‘ بسص

اًسضيأا كلذ ¤إا فاسضي  .هكارح ةيادب ‘
عفدي يذلا يبنجأ’ا بعÓت-لا ن-م Òث-ك-لا

‘ كابتسشÓل ةفلتıا تاهاŒ’ا عيمج
ًاحرسسم ايبيل ه-ي-ف تتا-ب تقو ‘ ،ا-ه-ن-ي-ب
تحبسصأا يتلاو ة-ي-م-ي-ل-قإ’ا تا-عار-سصل-ل

د-سض ،ة-ه-ج ن-م كار-تأ’ا Úب ،ة-ير-ك-سسع
؛ىرخأا ةهج نم Úيدوع-سسلاو Úي-تارا-مإ’ا
للÙا نع ““تراب ايديم““ ل-ق-ن-ي ا-م ق-فو
.دجام دايز يسسايسسلا

ايديم““ لاق-م ن-ع كلذ-ك ن-م-ي-لا بغ-ي ⁄
نأا يسسنرفلا ع-قوŸا Èت-عا ثي-ح ،““ترا-ب

، هل ةياهن ’ باذع ‘ ككفتي دلبلا اذه
ا--نورو--ك ءا--بوو ة--ي--ل--هأ’ا بر◊ا ت–

،يتارامإ’ا ـ يدو-ع-سسلا يو÷ا ف-سصق-لاو
يخيراتلا ثاÎلا ىتح هنم ملسسي ⁄ يذلا
⁄اعلا ‘ ىنغأ’ا Úب نم دعي يذلا نميلل
وه ،ةعاÛا دلبلا هجاو-ي نآ’او.ي-بر-ع-لا
Êاعي يذلا ميح÷ا ¤إا هل ةياهن ’ رادحنا

¤إا ةفاسضإ’اب .1102 ماع ذنم نميلا هنم
يتلا دÓبلا ميسسقت ‘ ة-ب-غر كا-ن-ه ،كلذ
.ماسسقأا ةثÓث ¤إا ةمسسقم نآ’ا يه
¤إا ة-فا-سضإ’ا-ب ه-نأا ““ترا-ب ا-يد-ي-م““ د-كأاو
ةيبرع نادلب كانه ،ركذلا ةفلاسس نادلبلا
… رئاز÷او نادوسسلاو نانبلو رسصم :ىرخأا

.”اق لبقتسسÃ ىرخأ’ا يه ةددهم
 ””تراب ايديم» ^
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رهاط يلع دمfi بتاكلل ديدج رأدصصأ

تاطfi مهأ’ دسصر ..““رئاز÷ا ةركاذ ‘ بوقث““
رسصاعŸا رئاز÷ا خيرات

تأروصشنم) رصشنلأو ملعإلل تأراملأ ة-صسصسؤو-م ن-ع ردا-صصلأ ،““ر-ئأز÷أ ةر-كأذ ‘ بو-ق-ث““ با-ت-ك يو-ح-ي
اهترصشن تأرأوحو تلاقم ةلصسلصس ،رهاط يلع دمfi ،يرئأز÷أ بتاكلل (ةيتأراملأ دا–لأ ةديرج
،نرق فصصن ةحاصسم قوف ةدتمŸأ ةيرئأز÷أ عجأوŸأ ةطيرخ سسملتت يهو ،ةيتأراملأ ““دا–لأ““ ةديرج
دعب ام وأأ ةروثلأ ةلحرم ‘ رئأز÷أ خيرات نم ةيصسنم تاحفصص ىلع يبرعلأ ئراقلأ فيرعتل فدهتو
.ينطولأ رئأز÷أ خيرات ‘ ““فنعلأ ةيرصشع““ باهرلأ دعب ام ةلحرم وأأ ةلودلأ ءانب ةلحرم وأأ ،اهراصصتنأ

‘ هنأا ..هباتك ةمدقم ‘ فلؤوŸا Òسشي ^
راوثلا عزت-نا2691 ةي-ل-يو-ج ن-م سسماÿا
تاب اميف ،اسسنرف نم مهلÓقتسسا نويرئاز÷ا
نويلŸا ةروثب ةيسسايسسلا تايبدألا ‘ فرعي
ثدح فنعأاو سسرسشأا قحب Èتعت يتلا ،ديهسش

.⁄اعلا بوعسش هتفرع ينطو رر–
يتلا رئاز÷ا تاحارج نع فلؤوŸا فسشكو
81 ..اهنمو يسسنرفلا را-م-ع-ت-سسلا ا-ه-ب-ب-سس

Œج--ف--ت ة--برÒ بل-ق ‘ ة--ي--سسنر--ف يرذ
ناسسنإلا ىلع ةيثراك جئاتنب تءاج ،اهئارحسص
تاسسرا‡ نم اهقفار امع كيهان ،ة-ئ-ي-ب-لاو
عئارسشلا دودح لك تطخت ،Úب÷ا اهل ىدني
اهتيوادوسسو اهدقحو اهتعاسشب ‘ Úناوقلاو
طوقسسل تدأا براجتلا هذهو ..ة-ي-نا-سسنإÓ-لا

تاباسصلا فلآاو رسشابم لكسشب ىلتقلا تائم
فاعسضأاب قوفت ة-ي-عا-ع-سشا ثراو-ك ثاد-حاو
ة-يوو-ن-لا ““ل-ي-بو-نر-سشت ة-ثرا-ك“ ة-ف--عا--سضم
اهتاماهتا ليئارسسإا لسصاوت امك ..ةيتايفوسسلا
.ةيرذ ةلبنق عينسصتب رئازجلل
اهبراŒ مسضخ ‘ اسسنرف نأا ⁄ؤوŸا رمألاو
فلتfl نم تانيع عسضوب فتكت ⁄ ةيوونلا
ها-يŸاو تا-تا-ب-ن-لاو رو-ي-ط-لاو تا-ناو--ي◊ا
لب ..اهيف تاعاعسشلا Òثأات ةفرعŸ ةيذغألاو

ن-م ل-ق-ت-ع--مو Úج--سس002 تر----سشح
تارسشع ¤ا ةفاسضا Úيرئاز÷ا نيدهاÛا
ةÁرج ..خويسشلاو نايبسصلاو لماو◊ا ءاسسنلا
.ةيناسسنإلا دسض ةلجflو ةعسشب
ي-ن-طو--لا ز--كرŸا رود--ل ف--لؤوŸا را--سشأاو
عباتلا ةينطولا ةكر◊ا ‘ ثحبلاو تاسساردلل
تاÒجفتلا فلم حتفب ،ن-يد-هاÛا ةرازو-ل
بتاكلا زاف :ملع-ل-لو) .ة-ي-سسنر-ف-لا ة-يوو-ن-لا
قيق– لسضفأا نع ةيبرعلا ةفاحسصلا ةزئاجب
لوح هتلاقم ةلسسلسس نع3002 ماعلل يئيب
.(رئاز÷ا ‘ ةيسسنرفلا ةيوونلا تاÒجفتلا
نم ءيسضم بناج ¤إا باتك-لا قر-ط-ت-ي ا-م-ك
‘ ل-ث“ ،ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-بر-ع-لا تا-قÓ-ع-لا

لاتقلا ‘ يرئازج يدنج فلأا03 ةكراسشم
ةهجاوم ‘ ةيروسسلاو ةيرسصŸا Úتهب÷ا ىلع
تغلبو ،(ديهسش فلأا مهنم طق-سس) ل-ي-ئار-سسإا

تد--سصت Úح ا--ه--تورذ ة--كرا---سشŸا هذ---ه
‘ نوراسش تابا-بد-ل ة-ير-ئاز÷ا تا-عردŸا
.راوسسرفدلا ةرغث
خيراتلا ¤إا ““ديعبلا““ خيراتلا نم بتاكلا جرعو
نرق-لا تا-ن-ي-ع-سست ¤إا اد-يد–و ““بير-ق-لا““
‘ نويرئاز÷ا اهيلع قلط-ي ي-ت-لا ،ي-سضاŸا
يتلا ““فنعلا ةيرسشع““ ةي-سسا-ي-سسلا م-ه-تا-ي-بدأا

،لÓقتسسلا دعب ام تاون-سس ر-ط-خأا تد-ه-سش
ةيفيكو سشي÷ا ةسسسسؤوم رود ىلع زكر ثيح

سسي-ئر ل-ب-ق ن-م رود--لا اذ--ه ““كي--ك--ف--ت““
.ةقيلفتوب زيزعلادبع كاذنآا ةيروهم÷ا
رئاز÷ا ةبيكر-ت ن-ع ا-سضيأا بتا-ك-لا ثد–و
ةفاقثلا عسضول اÒسشم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلا
ةروثلا دع-بو لÓ-خ Úير-ئاز÷ا Úف-ق-ثŸاو
‘ رامعتسسلا رودو ،ةيغ-يزا-ملا ة-ي-لا-ك-سشاو
ةفاسضإلاب ،ربÈلاو برعلا Úب ةنتفلا ران ءاكذا

ةيسضابإلا بهذم راسشتنا لوح سصاخ راو◊
مهحاتفناو رئاز÷ا ةروث ‘ هئانبأا ةمهاسسمو
.ةيمÓسسلا بهاذŸا عم
ثي-ح ءار-ح-سصلا ق-م-ع ¤إا بتا-ك--لا بهذو

اهذقنت ديل ““ةرظتنŸا““ ةردانلا تاطوطıا
لخادلا ندم سضعب ركذو ..نمزلا لماوع نم
نويسسنرفلا بهن يت-لا راردا ل-ث-م ير-ئاز÷ا
نأا نودو ،ةردانلا ا-ه-تا-طو-طflو ا-ه-تر-كاذ
اور-ثأا ن-يذ-لا باز-ي-م يداو نا-ك-سس ى-سسن--ي
تاحفسص درفأاو ..يركفلا م-ه-ثاÎب ر-ئاز÷ا

¤وأا نا تبثيل ““خيرات-لا ل-ب-ق ا-م““ تارا-سض◊
رئاز÷ا فوهك ‘ تأا-سشن ⁄ا-ع-لا تارا-سضح

نف لوأاو لاتق-لا تاودأا م-هأا ا-ن-ت-ط-عأا ي-ت-لا
ةيرقب-ع ن-ع كي-ها-ن ،⁄ا-ع-لا ‘ ي-حر-سسم
اهروذج برسضت يت-لا ة-يد-ئا-ع-لا ةرا-سض◊ا

.ةيرسشبلا خيرات ‘ اقيمع
خيرات ‘ ةدوقفŸا ةق-ل-ح-ل-ل بتا-ك-لا Òسشيو
‘ ءاوسس ةروسصلا لامتكا مدع ةجيتن رئاز÷ا

ببسسب اهراسصتنا دع-ب ا-م وأا ةرو-ث-لا ة-ل-حر-م
Œيسسايسسلا لهاÚ ةباتكل ةينطولا تادايقلاو

ةيقيثوت-لا تا-سسارد-لا با-ي-غو م-ه-تار-كذ-م
يعو لكسشت يتلا ةيسسا-ي-سسلا ةا-ي-ح-ل-ل ةدا÷ا
تلواÙا ةلق عم ينطولا اهخيرا-ت-ب ة-مألا
.ةدودÙا ةينطولا

ت’اكو\ث.ق^

،سشولسشوب ديعسس ،نانفلا سسمأا لوأا ىفوت ^
،ىفسشتسسŸا ‘ ةيحسصلا ةلا◊ا روهدت دعب
ةيحارج ةيل-م-ع ¤إا جا-ت-ح-ي تنا-ك  ي-ت-لاو
.نطولا جراخ ةلجعتسسم
تدعو ،ةدود نب ةكيلم ،ةفاقثلا ةريزو تناكو

يحسصلا عسضو-لا ة-ع-با-تÃ ا-ه-ل ةد-ير-غ-ت ‘
رثألا ميظع انرثأات دقل ““لوقت تبتكو .نانفلل
ةجر◊ا ةيح-سصلا ة-لا◊ا-ب ا-ن-عا-م-سس ىد-ل
نب دي-ع-سس ،بو-بÙاو ل-سضا-ف-لا نا-ن-ف-ل-ل
يحسصلا هعسضو ةعباتم ىلع لمعنو ؛سشولسش
،هتدناسسم ‘ اده-ج ر-خد-ن ن-لو بر-ق ن-ع
.امقسس هدعب ام ءافسش هيفسشي نأا هللا Úعاد
يقيسسوŸا عيزوتلا ةدمعأا دحأا وه ،سشولسشوب
،رئاز÷ا ‘ ةيبابسشلا ة-ي-ن-غألاو Úح-ل-ت-لاو
بحاسص وهو  ،Êاغأا فلؤومو عزوم ،نحلم
،قو-سسلا ‘ ا-جاور تقل ي-ت-لا Êا-غألا Èكأا

يÒ÷ل““ ينطولا بختنŸا Êاغا رارغ ىلع
، ““ةلاح وريد دلولاي““ ، ““رومانوم اي ةميŸ اي
.خلا.…““لانويسسان بيكيل اي–““

Òثكلا تاموبلا عيزوت ىلع موحرŸا فرسشاو
ةباسشلا ،Êوبا÷ا ريداك ل-ث-م Úنا-ن-ف-لا ن-م
¤ا ةفاسضلاب .خلا..ومÒلاب ليلج ، اينوسص
ةيئا-م-ي-ن-سسلا تا-ك-يÔ÷ا بل-غأل ه-ع-يزو-ت
ةنسس نيرسشعلا لاوط اهاندهسش يتلا ةيزفلتلاو
.ةÒخلا
ةفاق-ث-لا ةر-يزو تز-ع ،ه-تا-فو ي-ع-ن د-ع-بو
ديعسس ،نانفلا ةلئاع ،ةدود نب ةكيلم ،نونفلاو
.لاسضع سضرم دعب ىفوت يذ-لا ،سشو-ل-سشو-ب
ةسسمرلا اهت-ح-ف-سص ى-ل-ع ةر-يزو-لا تب-ت-كو
نزُ◊او ة-عو-sل-لا ن-م Òث-ك-ِب :كو-ب-سسيا-ف-ب
ناsنفلا موحرŸا لاقتنا أابن اني-sق-ل-ت ،ى-َسسألاو
،سشولسشب ديِعَسس لاَعِف-ْلا Ëر-َك-لاو بو-ُبÙا
ليِحsرلا ةَوهسص ىطت-مِا د-قو ؛ه-uبَر راو-ِج ¤ِإا
هيuبfiو هئاقدسصأا الكو ،هلهأاَو ،انبقرت ةظحَل
هsللا محر ،لعف ءاَسش امو هsللا رsدق .. هَءافِسش
مهلأاو ،ىلعألا سسودرفلا هنك-سسأاو ،د-ي-ق-َف-لا
.ليمَ÷ا sÈسصلا هيوذو هلهَأا

ث.ق̂ 

هتافو ‘ هتلئاعو ةينفلأ ةرصسألأ تزع ةفاقثلأ ريزو

هللا ةمذ ‘ لولسشوب ديعسس نانفلا

راسشب ينيطسسلفلا ثحابلاو فلؤوŸا ىعسسي ^
ينيطسسلفلا ثرإلا““ هباتك لÓخ نم طومسش
ظاف◊او هتاتسشتو هتأاسشن ..عومسسŸاو يئرŸا

يئرŸا ثرإلا ىلع ءوسضلا طيلسست ¤إا ““هيلع
فدهب ،Úطسسلفل زيمŸاو ينغلا عومسسŸاو
لئاسسو-لا-ب ه-ي-ل-ع ظا-ف◊ا ‘ ة-م-ها-سسŸا
ة-ي-عا-م÷ا ةر-كاذ-لا ق-ي-ثو-تو ،ة--ث--يد◊ا
عاسضوألا لظ ‘ امود ةدادهŸا ةينيطسسلفلا
بعسشلل ة-ب-ع-سصلا ة-ي-سشي-عŸاو ة-ي-سسا-ي-سسلا
.ينيطسسلفلا
تاسساردلا ةسسسسؤو-م ن-ع ردا-سصلا با-ت-ك-لاو
ةثÓث Èع عوسضوŸا لوانتي ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
ةيئرŸا داوŸا كلت ءوسشن خيرات :يه باوبأا
كل-ت دو--جو ن--كا--مأا م--ث ،ة--عو--م--سسŸاو
‘ ة-ت-ات-سشŸاو ةر-ثا--ن--تŸا تا--عو--مÛا
،اهيلإا لوسصولا ةي-ف-ي-كو ⁄ا-ع-لا تا-ف-ي-سشرأا
لومعŸا ةينقتلا تاي-سسا-سسألا سضع-ب اÒخأاو
ةثيد◊ا ةي-م-قر-لا ة-ف-سشرألا لا‹ ‘ ا-ه-ب
لاÛا اذه ‘ Úلماعلا داسشرإا ‘ دعاسسيل

.يبرعلا ⁄اعلا ‘
ىلع ينبŸا يعوسضوŸا ثحبلا بناج ¤إاو

اسضيأا باتكلا قارطتي ،ةيمقرلا ةفسشرألا مولع
ةق-ل-ع-تŸا ة-ير-هو÷ا ا-يا-سضق-لا سضع-ب ¤إا
بناج نم ةدمعتŸاو ةم-ئاد-لا تلواÙا-ب
ةيوهلا ءاف-خإل ة-ي-ل-ي-ئار-سسإلا تا-سس-اسسؤوŸا
ةركاذلا وfiو ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-فا-ق-ث-لا
ةنميهلاو ينيطسسل-ف-لا بع-سشل-ل ة-ي-عا-م÷ا

ةيسضق يعوسضوم بولسسأاب سشقانيو ،ا-ه-ي-ل-ع
ة-ي--ئرŸا تا--عو--مÛا ناد--ق--فو به--ن
حا-ي-ت-جلا بق-ع توÒب ن-م ة-عو-م-سسŸاو
ةم-ي-ق تاذ ي-هو ؛2891 ةنسس يلي-ئار-سسإلا

دق تناك ذإا ،ادج ةزي‡ ةيخيراتو ة-ي-فا-ق-ث
ةمظ-نŸ ›ا-سضن-لا ج-ه-ن-لا ل-ظ ‘ تج-ت-نأا
.اهقÓطنا ذنم ةينيطسسلفلا ريرحتلا
ج-لا-ع-ت ي-ت-لا تا-سسارد-لا ¤وأا ن-م ةد-حاو
ي-ئرŸا ي-ن-ي-ط-سسل--ف--لا ثرإلا عو--سضو--م
 يملعلا روظنŸا نم عومسسŸاو
ج-لا-ع-ت ي-ت-لا تا-سسارد-لا ¤وأا ن-م ةد-حاو
ي-ئرŸا ي-ن-ي-ط-سسل--ف--لا ثرإلا عو--سضو--م
يملعلا روظنŸا نم عومسسŸاو
¤وأا نم ةدحاو اهنأاب ةسساردلا هذه زات“و
ثرإلا عو-سضو-م ج-لا-ع-ت ي-ت-لا تا--سسارد--لا
ن-م ل عو-م-سسŸاو ي-ئرŸا ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
جاتنلل ةيخ-يرا-ت-لا وأا ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-ي-ف-لÿا
نم ا‰إاو ،ينيط-سسل-ف-لا ‘ا-ق-ث-لا كار◊او
فيسشرألا مولعل يلمعلاو يم-ل-ع-لا رو-ظ-نŸا
مامأا قيرطلا د-ه“ ي-ه كلذ-بو .ة-ث-يد◊ا
ام ‘ اقمعتو ةيعوسضوم Ìكأا ةقحل تاسسارد
.اديد– لاÛا اذه سصخي
ى--سضمأاو توÒب ‘ طو--م--سش را--سشب د--لوو

ين-طو-لا كار◊ا ل-ظ ‘ ا-ه-ي-ف ه-ت-لو-ف-ط
لئاوأاو تانيعبسسلا ‘ ينيطسسلفلا ‘ا-ق-ث-لاو
لمكأا مث .يسضاŸا نرقلا نم تا-ن-ي-نا-م-ث-لا
اهدعب سسردو ايناŸأا ‘ ة-يو-نا-ث-لا ه-ت-سسارد
جتنأاو ،يقيسسوŸا ليجسستلاو توسصلا ةسسدنه
Úنانفل ةيقيسسوŸا تÓيجسستلا نم ديدعلا
لا‹ ‘ سصاسصخت مث ،بناجأاو برع رابك
عومسسŸاو يئرŸا ثرإÓل ةيمقرلا ةفسشرألا
لاÛا اذه ‘ هاروتكدلا ةجرد ىلع زاحو
ةسصاسصختŸا ةيناŸألا نروبرداب ةعماج نم
.ةيمقرلا تامولعŸا ةينقتبو ‘اقثلا ثرإلاب

ث.ق ^

فلتلأ نم هل اظفح

باتك ‘ عومسسŸاو يئرŸا ينيطسسلفلا ثرإ’ا

ةديدج ةينغأأ ‘

فوسسو جروج عم ابيرق نواعتي ،يتاوت Ëرك ،يرئاز÷ا نانفلا
،يتاوت Ëر-ك ،ير-ئاز÷ا نا-ن-ف-لا عر-سشي ^
،““حورلا بيبح اي““ ةÒهسشلا ةينغألا بحاسص

هعمجي ،ديد-ج ي-ن-ف ل-م-ع-ل Òسضح-ت-لا ‘
،فوسسو جروج ،يبرع-لا بر-ط-لا نا-ط-ل-سسب
لبق روهم÷ا ¤ا هقيرط فرعي نا ر-ظ-ت-ن-ي
.يرا÷ا ماعلا ةياهن

هروهظ دع-ب ئ-جا-فŸا با-ي-غ-لا بب-سس ن-ع
دري ،ةرهاقلاب بارا وكنرف ناجرهÒ Ãخلا
راوسشمف ،يرايتخا وه بايغلا““ :Óئاق Ëرك
سسا-نا براŒ ن-م تم-ل-ع-تو ،بع-سص ن-ف-لا

‘ رخأاتت كلعجي قيرطلا اذه ..انا Êوقبسس
،ةميلسس ةيعامتجا ةايح سضوخو ةرسسا نيوكت
لبقتسسÃ سسيل اندلب ‘ نفلا نا نمؤوأا Êوكو
طباهلا نفلا عب-تا ل Êل ،لز-ن-م ح-ت-ف-ي لو
ينيوكت ءاهنا ىلع تسصرح Êوكو ،يقوسسلاو
م-ث ÎسساŸا ى-ل--ع تل--سصحو ي--ع--ما÷ا
عجارا ةÎف يسسفنل تذخا دقف ،تفظوت
نم ةيوقلا ةدوعلا ل-ب-ق ي-تا-با-سسح ا-ه-ي-ف
.هللا ءاسشنا توÒب
فوسسو جروج برطلا ناطلسس ةحسص نعو
يتلا ةيوق-لا ة-قÓ-ع-لا م-ك-ح-ب Ëر-ك در-ي
ةحسصب جروج““ :لاق جروج ةلئاع عم هطبرت

نا رمألا ‘ ام لك هيلع فوخ لو ةديج
وهو هتدلاو دقف نأا ذنم برطلا ناطلسس

Áخب وه ايلاح نكلو ةيحسص تامزأاب رÒ

.““هديدج ردسصيسس ابيرقو
كانهف يتاوت Ëرك ديدج سصخي اميف اما
نم Êاغا اهنمو ابيرق رو-ن-لا ىÎسس لا-م-عا
ا-ه-ع-ي-م-سست دد-سصب و-ه  ه-نا◊أاو ه-تا-م-ل--ك

Ûنا-ن-ف-لا ن-م ة-عو-مÚ Ãناطلسس مهيف ا
.فوسسو جروج برطلا
،يرئاز÷ا نانفلا ةيبرعلا ةفاحسصلا فسصتو
هعÓطسضل ،““لماسش نانف““ هنأاب ،يتاوت Ëرك
رهتسشاو ،اعم ةباتك-لاو Úح-ل-ت-لاو ءا-ن-غ-لا-ب
يتلا ،““حورلا بيبح اي ““ ةÒه-سشلا ه-ت-ي-ن-غأا-ب
نا◊أاو تاملك نم تناكو ،توÒبب تلجسس
تعمج يتلا ةليم÷ا ةينغلا ،يدركلا حÓسص

تناكف ،ئفادلا توسصلاو عئارلا سساسسحلا
احا‚ تقلو ،ءيسش لك ‘ ةلماكتم ةينغا
ةينغأا قلطيل  ،لامعلا اهدعب تلاوت ،ارهاب
نا◊ا Êويفأا ليبن تاملك) ““انيلع Úفياخ ول““

نم ناك) ثلاث لمع مث (افسص يلع عيزوتو
راقيسسوŸا نا◊أاو ةلاغ-سش حو-ف-سص تا-م-ل-ك
ير-طاŸا ن-سسfi ع-يزو-تو ل-سضا-ف ي-ل-بو-ن
،““عياسض يتقو““ ناونعب (سسنوتب لجسس يذلاو
ىلع اهتيسص اهل ءامسسأا هوحن تبذتجا يتلا
‘ تمهاسسو هتبهوÃ تنمآا ةينفلا ةحاسسلا
Úحلتلا ‘ تعرب ةيرئازج ةبهوم ةقÓطنا
.ةحجان ةيبرع  تاوسصأا ةدعل ةباتكلاو

ت’اكو /م.م  ^

،لوألا سسمأا ،¤اعت هللا ةمحر ¤ا لقتنا̂ 
وحد ،ذاتسسألاو ي-ئاور-لاو بتا-ك-لا ،ة-ع-م÷ا
.اماع07 زهاني رمع نع ،يتباث
دهسشŸاو ةينطولا ةيفاقث-لا ة-حا-سسلا تد-ق-ف
مهأا Úب نم ادحاو ركسسع-م ة-يلو-ب ‘ا-ق-ث-لا
و-حد ي-ئاور-لاو بتا-ك-لا ،ة-ي-بدألا تاو-سصألا
هدقفأا سضرÃ بيسصأا فيفك ديق-ف-لا ،ي-ت-با-ث
مغر ،هرمع نم ÚثÓثلا نسس ‘ وهو رسصبلا
نم ةعوم‹ هفلخ اكرات ةباتكلا لسصاو كلذ
6 اهنيب نم ،عب-ط-لا ر-ظ-ت-ن-ت تا-طو-طıا
ح-ير-سصت بسسح جاردألا ي-ط تي-ق-ب تا--ياور

هيف رهظأا ،““بعسشلا““ ةدير÷ قبا-سس ي-ف-ح-سص

ةينطولا ةسسسسؤوŸا لفكتت نأا ةديدسشلا هتبغر»
،يبدألا هجاتنإا عبطب راهسشإلاو رسشنلا لاسصتÓل

هتفلك دق هل ةيسصسصق ةعوم‹ رخآا نأاو ةسصاخ
ةمجر-ت ‘ ه-ت-ب-غر ي-ف-خ-ي نأا نود ،Òث-ك-لا

اهنم ديفتسسي ىتح ياÈلا ةغ-ي-سصب ه-تا-ف-لؤو-م
،هوذح نوذحيف رسصبلا ودقافو نو-فو-ف-كŸا
ةقاعإلا نم ŸÚاسسلا مهتاعادبإا-ب نور-ه-ب-يو
،لل÷ا باسصŸا اذه رثا ى-ل-عو  .““ة-ير-سصب-لا
دارفأا لكل يزاعتلا سصلخأاب ركسسعم ›او مدقت

هتمحرب هدمغتي نأا لجو زع هللا ايعاد ،هتلئاع
راوج ¤إا دلÿا ةن-ج ه-ق-ح-ل-ي ناو ة-ع-سساو-لا
ث.ق ̂                                    .Úقيدسصلاو ءادهسشلا

تايأور تصسل تاطوطflو ةيصصصصق ةعوم‹ كرت

هللا ةمذ ‘ يتباث وحد يئاورلاو بتاكلا

هحرط نم مايأأ3 دعب
 بÎقي ““ةلاسسغلا““

 هينج ÚيÓم3 نم
تادار-يإا ““ة-لا-سسغ-لا““م-ل-ي-ف ق--ق--ح ^
ديع مسسوÃ سضرع مايأا ىناث ‘ ةعفترم
3 نم بÎقا ثيح ،يئامنيسسلا يحسضألا

تاداريإلا تءاج تقو ‘ ،هينج ÚيÓم
ةنراقم ةليزه رسصم ‘ مÓفأÓل ةماعلا
حرطي ⁄ ثي-ح ،ة-ي-سضاŸا تاو-ن-سسلا-ب
نأا دعب ،مسسوŸا اذه ةلاسسغلا مليف ىوسس

Œا بنŸدعب انوروكلا رئاسسخ نوجتن
52 ةبسسن-ب تا-م-ن-ي-سسلا ل-ي-غ-سشت رار-ق
.ةئŸاب
فلا38 ““دادغب سصل““ مليف ققح امنيب

هينج فلأا49 ““سسولفلا““ مليفو ،هي-ن-ج
.هينج فلآا3 ““ىوناث تانب““ مليفو
هتلوط-ب ‘ كرا-سشي ““ة-لا-سسغ-لا““ م-ل-ي-ف
”اح دمحأاو ةديمح دو-مfi مو-ج-ن-لا
دمfi ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ،د-هاز-لا ا-ن-هو
يح-ت-ف د-م-حأاو داؤو-ف ي-مو-ي-بو ماÓ-سس
فرسشلا فويسض عم ،ةل-ي-ل و-بأا ر-ها-طو

fiو تور-ث د-مfiىلعو ىث-ي-ل-لا دو-م
سصاخ روه-ظ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب ،بي-ط-لا
.اسضر نيÒسش ةمجنلل

ث.ق ^

ركراب ن’آا نانفلا ةافو
،سسما لوا ،ركراب نلآا ÊاطيÈلا جرıا ‘وت ،مÓفألا ةعانسص لا‹ ‘ ةلفاح ةÒسسم دعب ^

.اماع67 زهاني رمع نع
امارد ىتحو ““نولام يزجاب““ مليف ‘ تاباسصعلا ايديموك نم ةعونتم امÓفأا جرخأاو ركراب فلأاو
.(سسÈسسكإا تيانديم) ““ليللا فسصتنم راطق““ لثم قيوسشتلا
ىلع نيدوم ويثام لثمŸا بتكو .سضرŸا عم ةليوط ةÎفل هتاناعم رثإا ‘وت هنإا ةثدحتم تلاقو
سشيعتسس اميظع انانف ناك نلآا .يتايح Òغ (يدÒب) يمحلŸا همليف ‘ ليثمتلا““ Óئاق Îيوت
.مانتيف برح نع همليفل ةراسشإا ‘ ““دبألا ¤إا همÓفأا
ةديدسش مÓفأا ىلع لمعلا ‘ Òبك حايتراب رعسشي ناكو هتيئاقتناب رهتسشا ركراب نلآا لحارلا جرıا
.ةمداسصلا مئار÷ا اماردو ةيديموكلا ةيئانغلا مÓفألا لثم عونتلا

ث.ق ^



ةليترلا

ناديز ىلع دري لاطع

ةيبطلا مقطألا ءاصسن Ëركت
ةشصا-خ ة-تا-ف-ت-لا ‘ ^
Ãىحشضألا ديع ةبشسان،

نماشضتلا اترازو تمرك
ل--م--ع--لاو ي--ن--طو--لا
،صسمأا لوا ،لي-غ-ششت-لاو
ايÁركت لف-ح ،تب-شسلا
ةيبطلا مق-طألا ءا-شسن-ل
طوطÿا ‘ تلماع-لا
ة-ه-جاوŸ ة--ي--ما--مألا

..انوروك صسوÒف
نم ددعل نافرعو ريدقتو رك-شش تادا-ه-شش م-ي-ل-شست ،ل-ف◊ا لل-خ ”و
ةي-ما-مألا طو-طÿا ‘ تاد-جاو-تŸا ة-ح-شصلا عا-ط-ق ‘ تل-ما-ع-لا

Ÿانوروك ءابو ةهجاو.  
ىلع ،موثلك يهاز ،ةياط Úع ىفششتشسم ةريدم تمحرت ،ةبشسانŸابو
¤إا ÚنطاوŸا تعدو ،مهحاورأا اودقف نيذلا ةحشصلا عاطق لامع حاورأا
Òبادتلا فلتfl ماÎحا““ للخ نم ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طألا ع-م ن-ما-شضت-لا
.““›زنŸا رج◊اب مازتللاو ةيئاقولا

يحصصلا رج◊ا ‘ يكيرمألا Òفصسلا ةجوز
ةح-ف-شصلا تف-ششك ^

ةراف-شسل-ل ة-ي-م-شسر-لا
ى-ل-ع ة--ي--ك--ير--ملا

ةجوز نأا ،كوب-شسيا-ف
ع---شضخ---ت Òف----شسلا
ي-ح-شصلا ر-ج-ح--ل--ل
اموي51 ةدم يل-ك-لا

اهتدوع دعب ةرششا-ب-م
تشصوأاو .رئاز÷ا ¤ا
دعابتلاو ةمامكلا صسبلو ةيئاقولا تاءارجلا قي-ب-ط-ت-ب Òف-شسلا ة-جوز
.رئازجلل اديعشس اديع ةينمتم ،يعامتجلا

 Úينيصصلا باجعا بطقتصسي ““يليل وبأا““
ةرافشس تفششك  ^

،رئاز÷اب Úشصلا
م---ل---ي---ف---لا نأا
و-بأا““ ،ير--ئاز÷ا
فر--ع ““ى--ل--ي--ل
نم اÒب-ك لا-ب-قإا

نيدهاششŸا لب-ق
.Úينيشصلا
““يليل وبأا““ مل-ي-فو
جار-----خإا ن-----م
32 ـلا ةرودلا ‘ هشضرع ىرج ،نيدموب يديشس Úمأا يرئاز÷ا جرıا

Ÿودلا يئامنيشسلا ياهغنشش ناجره‹.

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو صسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

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

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ملعإلل دئارلا م.م.ذ.صش نع ردشصت

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ31ـل قفوŸا م0202توأاÚ 3نثإلا

م‚ ،تاحيرشصت نأا ،يشسنرف-لا ““رو-ب-شس01 و-ل““ ع-قو-م Èت-عا  ^
ةرششابم Òغ ةلاشسر ةباثÃ تناك ةÒخألا ،لاطع فشسوي  ،رشضÿا
هيدان ‘ ءاقبلا اهيف لشضفي  ،ديردم لاير بردم ،ناديز نيدلا نيزل
.صسين ،يشسنرفلا
،صصاÿا هبلط ةباثÃ ناك يذلا ،لاطع عم دقاعتلا ديري  ناديز ناكو

.هقيرف عم Òبك مشسوم ءادأا ىلع زكري لازام رشضÿا م‚ نأا Òغ
لاطع ‘ طرفي نل هبنا-ج ن-م صسي-ن ق-ير-ف نأا نو-ع-ب-ت-تŸا د-كؤو-يو
يزلا باحشصأا رداغي نل هنأا قباشس تقو ‘ حرشص هنأاو ةشصاخ ،ةلوهشسب
.دوشسألاو رمحألا

 „وصسماصس ىلع قوفتت يواوه
عئاب Èكأا بقل ةينيشصلا ““زي-جو-لو-ن-ك-ت يواو-ه““ ة-كر-شش تعز-ت-نا ^

ا‡ ،Êاثلا عبرلا ‘ ““صسكنوÎكلإا „وشسماشس““ نم ةيكذلا فتاوهلل
ىلع يŸاعلا بلطلا عجارت عم ىتح ةيني-شصلا قو-شسلا ة-نا-ت-م د-كؤو-ي
.انوروك صسوÒف ةحئاج لظ ‘ ةلومÙا فتاوهلا
ناوجو ليرفأا Úب ةÎفلا ‘ فتاه نويلم8.55 يواوه تنحششو
بشسحب كلذو ،فتاه نويلم7.35 تنحشش يتلا „وشسماشس ةزواجتم
.ثاحبألل صسيلاناك ةكرشش نم تانايب
تلقرع يتلا ةيكيرمألا تابوقعلا ةأاطوب ةينيشصلا ةكرششلا ترعششو
‘ اهتنميه ديازت رهظت ماقرألا ثدحأا نكل ،جراÿا ‘ اهتطششنأا
.ةيلÙا قوشسلا

ثد◊ا لÓظ ‘

..لصصاوتي رئاز÷ا ىلع نزıا ماظن دقح
ةلطابلا هتاديازمو ةرذقلا هتاصسرا‡ برغŸا ‘ نزıا ماظن لصصاوي ^
ايوهج اهب فÎعŸا ،ةيبرغلا ءارحصصلا ف-ل-م كر-ح-ي ةرا-ت-ف ،ر-ئاز÷ا ى-ل-ع
طابرلا نأا ملعي لكلاو ،دود◊ا قلغ فلÃ ةراتو ،اي‡أاو ايلودو ايميلقاو
نيرجاهŸا ةيصضق-ب ةرا-تو ،4991 ةنصس قلغلاب ىهتنا يذ-لا د-ي-ع-صصت-لا ءارو
،ةيبرغلا دود◊ا ىلع مه-ب ءا-ق-لإلا-ب ر-ئاز÷ا ما-ه-تاو ،ة-قرا-فألا Úير-صسلا

ةبذك در‹ رمألا نأا اديج كردي رصشبلاب راŒلاو ةرجهلا ةكر◊ عبتتŸاو
فلم ةراتو ،ةيوارحصصلا ةيروهم÷او رئاز÷ا فده-ت-صست ة-ل-طا-ب ة-ل-م-حو
اذهو ،يركصسعلا قوفتلا لجأا نم قابصس ضضوخب رئاز÷ا ماهتاب ،حلصستلا

تاجتنŸا ضضعب ةيكلÃ ءاعدلا ى-ت-حو ،Úت-لود-لا تا-ي-ط-ع-م ن-يا-ب-ت م-غر
ضضعب اهيف اÃ ،ةيداŸا Òغو ةيداŸا ةيثاÎلاو ةينفلا ةيركفلا ةيرئاز÷ا
ضسمÓت رئاز÷ا دصض برغŸا تÓمح يه اهو ،Êاغألاو ةيفوصصلا قرطلا
ءاعدلاو ،دود◊ا ىلع ةيركصسعلا اهعقاوم نع روصص فصشكب ،ينمألا اهدعب
يصضارأا باصسح ىلع ع-صسو-ت-لا-ب ر-ئاز÷ا ما-ه-تاو ،ة-ير-ك-صسع د-عاو-ق ا-ه-نأا-ب
ةيلودلا دود◊ا اديج كردي ⁄اع-لا ل-كو ،ا-ه-م-ي-صسر-ت مد-ع-بو ،ة-ي-بر-غ-م
.ةقرا◊ا اهرانبو دود◊اب بعÓتي يذلا فرطلاو ،نيدلبلا Úب ةيمصسرلا

ذخأا يذلا ينطولا نمألا ديدهت قايصس ‘ يتأات ،ةÒطÿا ةوطÿا هذه
ةدعاق ءانب نع نزıا ماظن نÓعإاب ةروطخو ةيصساصسح Ìكأا رخآا ادعب

يتأات اهنأاو ةصصاخ ،ةير-ئاز÷ا دود◊ا بر-ق ،ةدار-ج ة-ق-ط-نÃ ة-ير-ك-صسع
ضسيئر اهنع نلعأا يتلا راو÷او اياونلا نصسحو Úمطتلا لئاصسرل ةصسكاعم
ناكو ،ةيبنجأاو ةينطو مÓعا لئاصسو ‘ ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا
ةيئادعلا ةوطÿا هذه ة÷اعم لدبف ،““42 ضسنارف““ ةانق عم هراوح اهرخآا

¤ا اهعفدو لاتقلا رصش رئاز÷ا يفكتو ،دود◊ا نع اهداعبإاو رئاز÷ا دصض
ةيمÓعلا عرذألا يه اه ،اعدر Ìكأا لئادب ¤ا أاجلت وأا ،ةرظانم ةدعاق ءانب
رصشنت يبرغŸا يكلŸا ضشي÷ا نم بيرقلا ““راف““ عقوم  اهنمو ،نزıا ماظنل
اهنإاو ،““ثرإا لغوغ““ ةينقت Èع ةطقتلم اهنإا لوقي اروصص  عصساو قاطن ىلعو
ماعلا يأارلل ةحوصضفم ةطلاغم ‘ ،برغŸا عم دود◊ا ىلع ةيرئازج دعاوقل
،دود◊ا ىلع ةيركصسع ةدعاق ءا-ن-ب ةروا-نŸ ة-ي-ط-غ-تو ،›ود-لاو ي-بر-ع-لا

ةيعانصصلا رامقألاب محدزم ءاصضفلا ام-ن-ي-ب ار-ك-صسع ار-صس ف-صشك-ت ا-ه-نأا-كو
ةد-عا-ق يأا د-جو-ت ل ثي-ح ،ضضرألا ى-ل-ع ضسف-ن--ت وأا ة--كر--ح ل--ك بقار--ت

دعوتتو ددهت تحار ا-م-ك ،بر-غŸا ع-م دود◊ا ى-ل-ع ة-ير-ئاز-ج ة-ير-ك-صسع
رمقلا ةبقارم ت– مويلا دجاوت-ت ،““ة-ير-ئاز÷ا د-عاو-ق-لا““ ل-ك نا لو-ق-لا-ب
ناÒن ت– نوكتصس اهنأاو ،رصشنلا نع ةبوجfi ليصصافتب يبرغŸا يعانصصلا
.يصشتابألا ناÒن ت– اصضيأاو ،ةيصضرألا ةيعفدŸا

يأارلا ظفلو رئاز÷ا اهيلع تداتعا اهبيذاكأاو ةرذقلا ةلم◊ا هذه نأا مغرو
‘ ىناوتي ل نزıا ماظن نإاف ،ذاصشلا اهفزع ›ودلاو يوه÷او يلÙا ماعلا

Òغ اياصضق قÓتخابو ،لايÿا نم لئاصسم لاعتفاب ولو ةيقرصشلا ةرا÷ا فصصق
هذه نم اوتاتقيل ،Úينزıا ناهذأا ‘ لإا اÃر ،Óصصأا ةحورطم وأا ةدوجوم
.هرمأا ىلع بولغŸا يبرغŸا بعصشلا باقر ‘ مهمك– نورÈيو ةدصسافلا ةراجتلا

Úب ةيلودلا دود◊ا قرخب رئاز÷ا ماهتا وه برغŸا تاءاعدا زربأا لعلو
،هناÒج لك عم ةيلودلا هدودح د-يد– ضضفر-ي بر-غŸا ا-م-ن-ي-ب ،ن-يد-ل-ب-لا

عيقوت م-غر ،Òخألا ي-بر-غŸا رو-ت-صسد-لا ‘ ى-ت-ح ا-ه-ي-لإا ةرا-صشلا ضضفر-يو
ةنصس02 ةدŸو برغŸا لطا“و ،2791 ةنصس دود◊ا ميصسرت لوح ةدهاعم
ةد-ير÷ا ‘ ا-هر-صشن م-ت--ي ⁄و ،2991 ‘ يبرغŸا ناÈŸلا ا-ه-ي-ل-ع قدا-صصي-ل
¤ا ،رئاز÷ا هلعفتو هتلعف ام رارغ ىلع ،برغŸا عراصسي نأا لدبو ،ةيمصسرلا

مدخت ةد-ي-ج تا-قÓ-ع ءا-ن-بو ضشيا-ع-ت-ل-ل ا-ت-با-ث ار-صسج دود◊ا ن-م ل-ع-ج
كصشلا عرز-يو دود◊ا هذ-ه ‘ ضشب-ن--لا--ب ةر--م ل--ك ‘ روا--ن--ي ،Úب--ع--صشلا

ت– ةيمهو دودح ليختو اهتركصسع ىلع مد-ق-يو ل-ب ،ا-ه-ي-ف كي-ك-صشت-لاو
،ةيبرغلا ءارحصصلا يصضارأا لك اهلÓخ نم علتبت ““Òبكلا برغŸا““ ةيمصست
دوجو ىوعدب ،ةيلاŸاو ةيرئاز÷ا يصضارألا نم ءاز-جأاو ،ا-ي-نا-ت-يرو-م ل-كو
يتلا ،طصسوألا قرصشلا ‘ ليئارصسا لعفت ام رارغ ىلع ،اهب ةيخيرات طباور
Úطصسلف لك ىلع ذاوحتصسلاب ،ىÈكلا ليئارصسا ةطراخ ضسيركتل ططخت
،ايكرت بونج نم ءزجو ،ايروصسو قارعلا يصضارأا ةيبلغأاو ،ندرألاو نانبلو
لكو ةيرصصŸا ءانيصسو ةيدوعصسلا يصضارألا نم ›امصشلا فصصنلا بناج ¤ا
 .لينلا رهنل ةيبرغلا ةفصضلا

نع ةثوروŸا دود◊ا نإاف ،2791 ةيقافتا ‘ اهيلع عقوŸا دود◊ا نع Óصضفو
دا–لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ا-ه-ب فÎعŸا دود◊ا ي-ه يرا-م--ع--ت--صسلا د--ه--ع--لا
ةكلمŸا اهيلا تمصضنا يتلاو ،اقباصس ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنم ،يقيرفألا
دودحب فÎعي يذلا يصساصسألا اهنوناق ىلع تقداصصو ،7102 ‘ ةيبرغŸا
اهباحصسنا دعب ،›امو ةيوارحصصلا ةيبرعلا ةيروهم÷او ايناتيرومو رئاز÷ا

رار-ق-ت-صساو مÓ-صس ر-صشؤو-م و-هو ،4891 ةنصس ذ-ن-م ي-ق-ير-فألا م-ظ-ت-نŸا ن-م
ةينيتÓلا اكيرمأا لود نأاصش وه امك ،ةيق-ير-فإلا لود-ل-ل ا-صضيأا قا-ق-ح-ت-صساو
..ايصسآا لودو

Òبك دقحبو ةلصصاوتŸا ةرذقلا هتÓمحو نزıا ماظن تاقامح لباقمو
هتاعانقو هميق ‘ Òبك دلبك ،ر-ئاز÷ا ل-صصاو-ت ،““ة-ي-قر-صشلا ةرا÷ا““ ى-ل-ع
Òظن ل ةيلوؤوصسمو ءودهب عصضولا عم لماعتلا ،اصضيأا هتاردقو هتايلوؤوصسمو
تلاجر““ ةهافصسو ضشيطو نو-ن-ج ل-م-ح-ت-تو ،ة-ي-لود-لا تا-قÓ-ع-لا ‘ ا-ه-ل
ةيناصسنإلاو ةين-طو-لا ا-ه-ت-لا-صسرو Èم-فو-ن ةرو-ث م-ي-ق ضسيد-ق-تو ،““نزıا
وأا Òغلا نوؤوصش ‘ لخد-ت-لا مد-عو راو÷ا ضسيد-ق-ت-ب ة-ع-ب-صشتŸا ،ة-يŸا-ع-لا
تاباتكلا ضضعب ةثيبخ ةحئار نم متصشي ام مغر ،هيلع رمآاتلا وأا ءادتعلا
دودرو فقاوŸا نحصشو جاردتصسلاو زازتبلا ¤ا فدهت كانه نم ةدراولا
.ةيوقلا لعفلا

ي◊اصص ىفطصصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsuM

فودمfi بيب◊ لوألا روهظلا
،ةيئانثتشسا تايرابم تارامإلا يبراfi ةلوطب نم21ـلا ةخشسنلا تدهشش ^

صصرحو.فودمfi رون بيبح ،زيمŸا يشسورلا لتا-قŸا رو-شضح ا-ه-ن-يز
fiيبظوبأا ةيتارامإلا ةمشصاعلا ¤إا رفشسلا ىلع فودم Ÿةلوطبلا ةعبات، ‘

هتباشصإاب ارثأاتم ،›ا◊ا رهششلا لئاوأا هدلاو ةافو ذنم هل ينلع روهظ لوأا
نبا ،فودمfi رون نامثع ،يشسورلا عاطتشساو.دجتشسŸا انوروك صسوÒفب

نم ¤وألا ةلو÷ا ‘ ،مÎشسنرافك يÒج يدنلنفلا ىلع زوفلا ،بيبح مع
نم ›اÿا هلجشس ىلع ظفاحيل ،(غلك17) ر◊ا نزولا بقل ىلع ةشسفانŸا
.0-01 عقاوب مئازهلا



ل--ئا--شسو ه--تر--كذ ا---م بشسحو
باششلا ىدت-عا د-ق-ف ، مل-عإ’ا
““fiبع’ ىلع  ،ةنشس03 ،““أا.دم
62 ،دحأ’ا موي ةيديد◊ا ةركلا

ثيح ،ييتاوب ةقط-نÃ ة-ي-لو-ج
ةÒهظلا ةÎف ‘ ءادتع’ا عقو

يرئاز÷ا نطاوŸا مهتا امدنع
ةيد-يد◊ا ةر-ك-لا ي-ب-ع’ د-حأا
،ه-ت-ك-ير-شش ةرا-ي-شس بير-خ-ت--ب
وعدŸا ماق ،لاشصفن’ا درجÃو

fiك-شس را--ه--ششإا--ب د--مÚ ن-م
ةيحشضلل تانعط هجويل هترايشس
  .ردشصŸا بشسح ،رارفلاب ذ’و
لشصو دقف ،تايرح-ت-ل-ل ا-ق-فوو
““fiما-ع ‘ ا-شسنر-ف ¤إا  ““أا.د-م

نودب Êوناق Òغ ل-ك-ششب6102
زرو--ت Úب ،ة--ما--قإا ح---ير---شصت
ءاعد’ا بلط ثي-ح ،ه-ي-ي-تاو-بو
لاقت-ع’ا ن-هر م-ه-تŸا ءا-ق-بإا
ةشسلج ىتح ، ةمكاحملل قباشسلا
  .Èمتبشس7 ‘ عامتشس’ا
خوي-ششلا صسلÛ ر-ير-ق-ت نا-كو
نأا فششك دق (انيشسلا) يشسنرفلا
ءارجإا دد-شصب ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو
ا-ه--تÒظ--ن ع--م تا--شضوا--ف--م
ايا-عر-لا ل-ي-حÎل ،ة-ير-ئاز÷ا
ل-خاد Úفو-قوŸا Úير--ئاز÷ا

بابشسأ’ ،يرادإ’ا زج◊ا زكارم
ماظنلاب للخإ’ا اياشضقب قلعتت

،يشسنرف-لا باÎلا ى-ل-ع ما-ع-لا
نيذلا اياعر-لا صضع-ب-ل ة-فا-شضإا
  .ةيشسنرفلا نوجشسلا نورداغي
هذ--ه ن---ع ف---ششك---لا ءا---جو
ريرقت Èع ةيشسنرفلا يعاشسŸا

Ûي-شسنر-ف--لا خو--ي--ششلا صسل
زكارم ةيعشضو لو-ح ،(ا-ن-ي-شسلا)
،صصا-خ-ششأل-ل يرادإ’ا ز--ج◊ا
‘ اههجاوت يت-لا تا-يد-ح-ت-لاو

ي-ت-لا ة-ي-ح--شصلا ة--مزأ’ا ل--ظ
انوروك صسوÒف راششتنا اهشضرف
  .دجتشسŸا
تايشسن÷ا نإاف ،ريرقت-لا ق-فوو
زج◊ا زكارم ‘ ادجاوت Ìكأ’ا
ةشصشصfl) صصاخششألل يرادإ’ا
بابشسأ’ Úفو-قوŸا ة-قار-خ-ل-ل

flنويرئاز÷ا يتأاي ،(ةف-ل-ت ‘
ةيرا-غ-م-ل-ل ة-فا-شضإا ،ة-مد-قŸا
م-ث ،Úي-نا-ب-لأ’او Úي-شسنو-ت--لاو

نود ،لا-غ-تÈلا ن-م نو-مدا-ق-لا
  .مهددع نع ليشصافت Ëدقت
رظنلاب هنأا رير-ق-ت-لا ر-كذ ا-م-ك

‘ ةدجاوتŸا تاي-شسن÷ا م-هأ’
يراد’ا ز----ج◊ا ز-----كار-----م
اهتمدقم ‘ يتلاو ،صصاخششألل
” دقف ،نوير-ئاز÷ا ا-يا-عر-لا

تاشضوافمو تاءارجإا ةر-ششا-ب-م
ىرخأا لود ةد-عو ،ر-ئاز÷ا ع-م
ر-ئاز÷ا ل-ب--ق--ت نا ل--جأا ن--م
ا-ي-نا--ب--لاو صسنو--تو بر--غŸاو
ا-ها-يا--عر ةدا--عا لا--غ--تÈلاو
ز-ج◊ا ز-كار-م ‘ Úفو--قوŸا
ايا-شضق ‘ Úب-ب-شستŸا ،يرادإ’ا
وأا ،ما-ع-لا ما-ظ-ن-لا-ب لل--خإ’ا
لجأا نم ،نجشسلا نم Úجراÿا
مهليحرتو مهداعبإا نم نكم-ت-لا
  .ةيلشصأ’ا مهنادلب ¤إا

  ع.ي^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!Úيكيرمأ’اب ىوقتصسي دادح يلع
ىلع قبطن-ي ل-ثŸأ ““قر-ح-ي تي-م ،قر-ح-ي ي-ح» ^
،دأشسفلأ أيأشضق تأئم ‘ نوجشسŸأ لأمعألأ لجر
أم ةنشس نم ديزأأ ذنم هنجشس مغر وهف ،دأدح ىلع
·ذ ءأر--شش ،ة---ل---شضفŸأ ه---ت---يأو---ه سسرأÁ لأز
رأمثتشسأب ،مهد-عوو ق-ب-شس ن-يذ-لأ Úي-ك-ير-مألأ

ي-ت-لأ تأرأ-ي-شسلأ ة-ن-يد-م ‘ تأرلود--لأ ÒيÓ--م
ريزولأ هقيدشص ةقفر ،““أوÎيد““ أهشسÓفإأ أونلعأأ
،برأوششوب مÓشسلأ دبع ةلأدعلأ نم رأفلأ قبأشسلأ
Ÿةم-ي-ن-غ ترأ-شص ر-ئأز÷أ نأأ نود-ق-ت-ع-ي أو-نأ-ك أ
 .أوءأشش أم أهب نولعفي مهتبأشصعل

ىد-حإأ ق-ير-ط ن-ع ةرŸأ هذ-ه مد-ق ،دأد-ح ي-ل--ع
رلود رأيلم01 ةميقب ةوششر دأشسفلأ ‘ هتأكرشش
عم دقع لكشش ‘ بمأرت نم برقم لأمعأأ لجرل

بنأ-ج ¤إأ ل-م-ع يذ-لأ رأ-ششت-شسŸأ أذ--ه ة--كر--شش
.يكيرمألأ سسيئرلأ

يذلأ سصللأ أذ-ه نأ-ك أذإأ-ف ،سضي-ف ن-م سضي-غ أذ-ه
هتحأزإأ نم نك“و لوألأ ريزولأ ىلع لوأطتي نأك
غلبŸأ أذه مدق ،ةبأشصع-لأ م-ك-ح ن-مز ه-ب-شصن-م ن-م
ى-ل-ع بمأر-ت ةرأدإأ ط-غ-شضت نأأ ‘ أ-ع-م-ط م-خ-شضلأ
ت– ةفيعشض أهنأأ دقتعي يتلأ ةيرئأز÷أ ةلودلأ

مكف ،نجشسلأ نم هجرخيو ،نو-ب-ت سسي-ئر-لأ م-ك-ح
نك-ي ⁄ يذ-لأ أذ-ه ل-ب-ق ن-م ة-بر-هŸأ لأو-مألأ ي-ه
فرعي نكي ⁄و ،ةحيح-شص ة-ل-م-ج ةءأر-ق ن-شسح-ي

هكيرششو هعم‹ أهنم دأفتشسأ يتلأ عيرأششŸأ ىتح
 ؟دÓبلأ بهن يذلأ سسيئرلأ قيقشش مر÷أ ‘

لأومألأب ةبلأطملل يرئأز÷أ ءأشضقلأ رظتني أذأم
دأشصتقلأ أهن-م مر-حو سصل-لأ أذ-ه أ-ه-قر-شس ي-ت-لأ
أوبه-ن ن‡ ه-لأ-ث-مأأ ن-م تأر-ششع-لأو و-ه ي-ن-طو-لأ
ليلد وه أه ؟قيقششلأ ةقيلفتوب نم زأعيإأب دÓبلأ
أذأملف ،يكيرمألأ مÓعإلأ ةرŸأ هذه هفششكي رخآأ

ل-جر-لأ ى-ل-ع ة-ير-ئأز÷أ تأ-ط-ل-شسلأ ط-غ-شضت ل
همشسأب ةبرهŸأ لأومألأ عأجÎشسأ نم أن-ن-ي-ك-م-ت-ل
؟جرأÿأب هتلئأع دأرفأأو

دشض أقيق– حتفت نأأ ةير-ئأز÷أ ة-لأد-ع-لأ ى-ل-ع
يلع مأقم موقت تلأز أم يتلأ نب ةنيÈشص هذه
‘ ه--م--شسأ--ب ة--قور--شسŸأ لأو--مألأ Òشستو دأد--ح

نعو ،طيÿأ سسأأر وهف أهيلع سضبقلأو ،جرأÿأ
Òبك أبأب يلع ةرأغم ¤إأ لوشصولأ نكÁ أهقيرط

؟سصوشصللأ
نجشسلأ رهششأأ هعم عفنت ⁄ دأدح يلع نأأ ودبيف
نم هشسفن ىلع لوبتي سشأر◊أ ‘ أهأشضمأأ يتلأ

نأأ هنأ-ك-مإأ-ب نأأ د-ق-ت-ع-ي لأز أ-مو ة-مد-شصلأ ةد-شش
نأأ دعبف ،ةقورشسŸأ لأومألأب ءيشش لك يÎششي
ريزو هلجأأ نم نأهأأ يذلأ ديعشسلأ ىلع لوعي نأك
تأي-شصخ-شش ى-جÎي مو-ي-لأ و-ه أ-ه أ-ق-بأ-شس لوألأ
وه سسيل ،سسي-ئر-لأ نو-ب-ت نأأ ى-شسن-يو ة-ي-ك-ير-مأأ

أمدنع هت-نأ-هإأ لوأ-ح يذ-لأ لوألأ ر-يزو-لأ نو-ب-ت
حرفيو كحشضيو ةموك◊أ سسأأر ىلع نم هب حأطأأ
.هيلع هرأشصتنأب
يشسنرفلأ سسيئرلل أموي لأق يذلأ لجرلأ لأز أم
،ر-ئأز÷أ ‘ ل-ب-قŸأ سسي-ئر-لأ Úع--ي ن--م و--ه ه--نأأ
هنأكمإأبو رئأز÷أ ‘ ةطلشسلأ نم ىكذأأ هنأأ دقتعي
أ-ن-لأو-مأأ-ب قأ-نÿأ أ-ه-ي-ل--ع د--ششيو أ--ه--ج--عز--ي نأأ
،سسردلأ دعب مهفي ⁄ دأدح لأز أم .ةقورشسŸأ

Úهر ر-خآلأ و-ه ه-ع--ن--شص يذ--لأ د--ي--ع--شسلأ نأأو
 ... نجشسلأ
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GBNô G’CNÑÉQ Úيرئأزج أيأعر ليحرت ‘ بغرت ةيشسنرفلأ ةيلخأدلأ

يرأدإلأ زج◊أ زكأرÚ Ãفوقوم

بع’ ىلع ىدتعا يرئازج لاقتعا
سضيبأ’ا حÓصسلاب يصسنرف

Òغ ةقيرطب ميقم يرئأزج نطأوم ىلع سضبقلأ ةيشسنرفلأ ةطرششلأ تقلأأ
‘ هعشضوب تمأق ثيح ،سضيبألأ حÓشسلأب سصخشش ىلع هئأدتعأ دعب ةيعرشش

 .هلأوقأل عأمتشسلأ رأظتنأ ‘ يطأيتحلأ نجشسلأ

رأتكه877.8 أهردق ةيلأمجأ ةحأشسم ىلع تتأأ
ةيليوجو ناوج يرهصش لÓخ قيرح0021 ليجصست

تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تلجشس ^
نم —اف-لا Úب ق-ير-ح ةرؤو-ب612.1
توأا رهشش نم —افلا و ناوج رهشش
اهردق ةيلامجا ةحا-شسم ى-ل-ع تتأا

راتكه0071 نم ديزاو راتكه877.8
. وزو يزت ةي’و ‘ تلجشس
، صسما ةيندŸا ةيامحلل نايب فششكو
نم راتكه648.2 تفلتأا““ ناÒنلا نأا
لاغدأ’ا نم راتكه542.3 و تاباغلا
,““صشارحأ’ا نم را-ت-ك-ه786.2 و
02 هلد-ع-م ا-م ل-ي-ج-شست ¤إا اÒششم
7ر2 ة--حا--شسم و ا---ي---مو---ي ةرؤو---ب

.ةÎفلا هذه للخ ةرؤوب/راتكه
ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ترا--ششا ا--م--ك
Ìكأا يه وزو يزيت ةي’و نأا تاباغلل
تاباغلا قئارح نم اررشضت تاي’ولا
ةرؤوب351 و راتكه767.1ر5 ليجشستب
,(تاباغلا نم راتك-ه414ر5 اهنم)
86 و راتكه615.1ر5) ةياجب اهيلت

,(تاباغلا نم راتكه974 اهنم ةرؤوب
امو رات-ك-ه258ر58) ترا-ي-ت م--ث

852ر3 ا-ه-ن-م ةرؤو-ب23 ه-عو-م‹
ةي’و اÒخأا و ,(تاباغلا نم راتكه
ةرؤوب32 و راتكه617ر5 ب فيطشس
.(تاباغلا نم راتكه663ر5 اهنم
Úب ام ةدتمŸا ةÎفل-ل ة-ب-شسن-لا-ب و
,ةيليوج52 و ناوج رهشش نم —افلا

ىلع تتأا قيرح ةرؤوب418 ليجشست ”
772.4 اهرد-ق ة-ي-لا-م-جا ة-حا-شسم
نم رات-ك-ه894.1 اه-ن-م را-ت-ك-ه
نم رات-ك-ه032.1 و ,تا-با--غ--لا
نم را-ت-ك-ه945.1 و لا------غدأ’ا
‘ ةرؤو-ب51 لد-عÃ يأا ,صشار--حأ’ا
ةرؤوبلل رات-ك-ه5 حا--شسم و مو--ي--لا
.ةدحاولا
ام ةدتمŸا ةÎفلاب صصخي اميف امأا
ليجشست ” دقف ويلوي92 وÚ 52ب
ةيلامجا ةحاشسم ىلع تتأا ةرؤوب823

ةحاشسم فلتأا راتكه829.3 اهردق
418.1 و تاباغلا نم راتكه452.1
نم راتكه078 و لاغدأ’ا نم راتكه
و موي/ةرؤوب74 لدعÃ يأا ,صشارحأ’ا

.ةرؤوب لكل راتكه21 ةحاشسم
ةيليوح82 و72 و62 مايأا تفرع و
لا-شسرا ” ذإا ةد-يد-شش ر-ح ة-جو--م
حلاشصم لبق نم ةشصاخ ةيوج ةيرششن
تاظفاfi عيم÷ ةيو÷ا داشصرأ’ا
.قئار◊اب ةينعŸا تاي’ولل تاباغلا
نم ةثلثلا مايأ’ا هذه للخ ” دقو
‘ اقيرح702 ليجشست ر◊ا ةجوم
اهتلمشش ةحاشسÃ ة-ي’و42 نم ل-ك
اÃ راتكه9403 ب تردق ناÒنلا

و تاباغلا نم راتكه3301 كلذ ‘
716 و صشارح’ا نم را-ت-ك-ه9931
96 لد-عÃ ،لا-غد’ا ن-م را-ت--ك--ه
راتكه51 ةحاشسمو مويلا ‘ اقيرح

ن.ح ^ .قيرح لكل

 ريوزت دأتعو ميتنشس يرأيلمو ءأود ةدحو نويلم فشصن زجح
ةنيطنصسقب ةيودأ’ا عيزوتل ةيمهوـ ةكرصش طاصشنل دح عصضو

ةطرششلل ةلق-ن-تŸا ة-قر-ف-لا تن-ك“ ^
حلاشصم دوهج راطإا ‘ اŸاب ةيئاشضقلا
يد-شصت-لا ‘ ة-ن-ي-ط-ن-شسق ة--ي’و ن--مأا
ةيودألل ةجورŸا ةيمارجإ’ا تاك-ب-ششل-ل
لاكششأا لك ةبراfi و ةيلقعلا تارثؤوŸاو
ةيمك زجح نم ةيعون ةيلمع رثا ،ريوزتلا

006264 ـب ردقت ةيودأ’ا نم ةÈتعم دج
يرايلم ةبارقب ردقي ›ام غلبم و صصرق
وجيب ““ عون نم ةبكرم ¤إا ةفاشضا ميتنشس
فاق-يا ا-ه-لل-خ ” ة-ي-ل-م-ع-لا ““604
Òغ ةكرشش راطإا ‘ ناطششني Úشصخشش
 .ةيودأ’ا عيزوتل ةينوناق

تاير– ¤إا دوعت ةي-شضق-لا تا-ي-ث-ي-ح
¤إا لو-شصو-لا ن-م تن-ك-م ة--ي--ناد--ي--م
متيل ،ةكبششلا هتاه طاششن نع تامولعم
صشي-ت-ف-ت تا-ي-ل-م--ع ةد--ع--ب ما--ي--ق--لا

Ãينعملل دوعت تا-عدو-ت-شسÚ ،ةنئاكلا و
Ãةنيطنشسق ةي’و قطا-ن-م ف-ل-ت-خ، ”
ةيودأ’ا نم ةيمكلا هتاه زجح اهللخ
›اŸا غلبŸا اذك و ،عاونأ’ا فلتfl نم
ةحلشسأا ىتح و ›آا ملعإا داتع و ÈتعŸا
يتلا ةيودأ’ا ءانت-قا Òتاو-ف ع-م ءا-شضي-ب
Úلاباغيرب ءاودل اشضيأا امهءان-ت-قا Úب-ت
رد-ق-ت ا-ي-ل-ق-ع ةر-ثؤوŸا صصئا-شصÿا وذ
قيشسنتلا متيل ، ةلوشسبك فلأا051 ›اوحـب

ةحشصلا يتيريدŸ ةيرادإ’ا حلاشصŸا عم
نأا Úب قمعŸا قي-ق-ح-ت-لا ، ةرا-ج-ت-لا و
و Òتاوفلا ريوزت دمعت و ةيمهو ةكرششلا
ن-م ة-يودأ’ا ءا-ن-ت--قا ل--جأ’ ما--ت--خأ’ا
دا-ع-بإا و ها-ب-ت--نا تف--ل نود ع--نا--شصŸا
.كوكششلا

ةمهت نع ةيشضق-لا فار-طأا Ëد-ق-ت ”

تاررfi ‘ روزŸا لامعتشسا و ريوزتلا
ماÎحا مدع ،مات-خأ’ا د-ي-ل-ق-ت ، ة-يرادإا
و ةيرادإ’ا ةبقارŸاب ةقلعتŸا دعاوقلا
و عيزوتب ة-شصاÿا ة-يرادإ’ا و ة-ي-ن-ق-ت-لا
ةرثؤوŸا صصئاشصÿا تاذ ةيودأ’ا ميلشست

ةقلع-تŸا ما-ك-حأ’ا ة-ف-لاfl ، ا-ي-ل-ق-ع
و ةين’ديشصلا داوملل ةلم÷اب عيزو-ت-لا-ب
‘ ةلمعتشسŸا ةي-ب-ط-لا تا-مز-ل-ت-شسŸا
Òغ ة--شسرا--مŸا ، ير--ششب---لا بط---لا
، لقن ةزايحب ،ةحشصلا ةنهŸ ةيعرششلا
نود ةين’ديشص ةيودأا عيب و عيزوت نيزخت
نود يراŒ طا--ششن ة--شسرا‡ ،ة--شصخر
ةحلشسأا ةزايح ،ةر-تو-ف-لا مد-ع ،ة-شصخر
‘ يعر-شش رÈم نود ةرو-ظfi ءا-شضي-ب
.ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا

سس.ي ^

 ةيزعت
Ãةرشس◊أ ن-م د-يز

تق-------ل--------ت ⁄ألأو
مأزح ةدح ةديشسلأ

ةد--ير---ج ةر---يد---م
ليحر أأ-ب-ن ““ر-ج-ف-لأ““
قيد-شصلأو ل-ي-مز-لأ
دهأÛأو ي-ف-ح-شصلأ

ن---ب د---يÛأ د---ب---ع
مشسق سسيئر د-يد-ح

ة--لأ--كو--ب رأ--ب--خألأ
،ةمألأ سسلجÃ فظوŸأو ةيرئأز÷أ ءأبنألأ
.أنوروك سسوÒفب هتبأشصإأ دعب
ة-ل-ئأ-ع ¤أ مد-ق-ت-ت ل-ل÷أ بأ--شصŸأ أذ--ه--بو
نأأ ¤وŸأ نم ةيجأر يزأعتلأ ر-حأأ-ب د-ي-ق-ف-لأ
مهمهليو هت-م-حر ع-شسأو-ب د-ي-ق-ف-لأ د-م-غ-ت-ي

.Èشصلأ ليمج
هيلإأ أنإأو هلل أنإأ ، ذخأأ أم هللو ىطعأأ أم هلل

نوعجأر

ءأبنألأ ةلأكو مأع ريدم
هتينهمو هلأشصخب دأششأ ةيرئأز÷أ
ديدح نب ديÛا دبع يفحصصلا

   هللا ةمذ ‘
ءأ-ب-نألأ ة-لأ-كو--ب ق--بأ--شسلأ ي--ف--ح--شصلأ ‘و--ت ^

نع ،سسمأأ لوأأ ,ديدح نب ديÛأ دبع ,ةيرئأز÷أ
ةيلوب ةعيلقلأ ىفششتشسÃ أمأع97 زهأني رمع
ىدل هأنملع أمبشسح ،لأشضع سضر-م ر-ثإأ ةزأ-ب-ي-ت

نمشض يفحشصلأ هرأوششم ديقفلأ رششأبو .هتلئأع
““يعوبشسألأ دهأÛأ““ ة-ي-عو-ب-شسأأ ر-ير– ة-ئ-ي-ه

ةلأكوب هقأحتلأ لبق ،ةيبرعلأ ةغ-ل-لأ-ب ة-ق-طأ-ن-لأ
بشصأ-ن-م ةد-ع ¤و-ت ثي-ح ،ة-ير-ئأز÷أ ءأ-ب-نألأ

يذلأ ,ديدح نب ديÛأ دبع لغششو .ةيلوؤوشسم
ءأبنألأ ةلأ-كو-ل Ó-شسأر-م0991وÚ 4891ب نأ----ك
ر-يد-م بشصن-م ،(نأ--ن--ب--ل) توÒب--ب ة--ير--ئأز÷أ
سسيئرل أرأششتشسم هنييعت لبق ةلأكولأب مÓعإلأ

.ةمألأ سسل‹

ةافو ‘ يزعي لاصصت’ا ريزو
ديدح نب يمÓع’ا
يمشسرلأ قطأنلأ لأشصتلأ ريزو مدق لل÷أ بأشصŸأ أذه مأمأأو
دأرفأل ةأشسأوŸأو يزأعتلأ سصلأخ ،رميحلب رأم-ع ،ة-مو-ك-ح-ل-ل

هتمحر عشسأوب هدمغتي نأأ ريدقلأ يلعلأ أيعأد ،ديقفلأ ةلئأع
ميلألأ فرظلأ أذه ‘و .نأولشسلأو Èشصلأ ليمج مهمهلي نأأو
Úلمأعلأ ةفأكو ةيرئأز÷أ ءأبنألأ ةلأكول مأعلأ ريدŸأ برعأأ
فشصوو .هل روفغŸأ ةلئأعل مه-تأ-شسأو-مو م-ه-ف-طأ-ع-ت ن-ع أ-ه-ب
،يدلب نيدلأ رخف ة-ير-ئأز÷أ ءأ-ب-نألأ ة-لأ-كو-ل مأ-ع-لأ ر-يدŸأ
ينهŸأو Ëركلأو ءأطعŸأ ““ليمزلأو قيدشصلأو خألأ»ـب ديقفلأ
.›أثŸأ

و.ق ^

برق ةيوهلا ةلوه‹ ةثج لاصشتنا
تنصشو“ Úعب لولج يديصس ءيطاصش
تنششو“ Úع ةيلوب ةي-ندŸأ ة-يأ-م◊أ ح-لأ-شصم تل-ششت-نأ ^

ةقطنŸأب ةقلأع ةيوهلأ لوه‹ ركذ سصخشش ةثج سسمأ لوأأ
ةيدلب) لول-ج يد-ي-شس ءي-طأ-شش بر-غ ة-ع-قأو-لأ ة-ير-خ-شصلأ

.ة-ئ-ي-ه-لأ تأذ ىد-ل سسمأ م-ل-ع أ-م-ب--شسح ،(‘أ--شصلأ يد--ي--شس
نوكي نأأ رد-ق-ي ي-ت-لأ ة-ث÷أ لأ-ششت-نإأ ة-ي-ل-م-ع تقر-غ-ت-شسأو
تمزلتشسأ نيأأ تأعأشس3 نم Ìكأأ ،تأنيشسمÿأ ‘ أهبحأشص
نم أنوع11 و Úنثإأ Úشسأطغو بلشص فشصن قروز Òخشست
،فأشص ينب-ب ة-يو-نأ-ث-لأ ةد-حو-ل-ل ة-ي-ندŸأ ة-يأ-م◊أ ح-لأ-شصم

¤إأ ةث÷أ ءÓجإأ ” أمنيبو .ردشصŸأ تأذ هيلإأ رأششأأ أمبشسح
ةيئأفششتشسلأ ةيمومعلأ ةشسشسؤوŸأ-ب ثث÷أ ظ-ف-ح ة-ح-ل-شصم
أقيق– أيميلقإأ ةشصتıأ ةينمألأ حلأشصŸأ تحتف ،فأشص ينبب
.ةأفولأ بأبشسأأ ةفرعمو ةث÷أ ةيوه ديدحتل

ج.ق ^

عمجÃ قيرغ لفط ةثج لاصشتنا
ةديلبلاب ةخورفب يئام
ةثج ةديلبلأ ةيلوب ةيندŸأ ةيأم◊أ حلأشصم تلششتنأ ^
ةيدلبب ةخورف زكرÃ ““ورجوب““ يئأŸأ عمÛأب قيرغ لفط

مÓعلأ ةيلخ سسمأ هب تدأفأأ أمبشسح ،(أقرشش) ةعموشصلأ
تأذ تحشضوأأو .ةيندŸأ ةيأم◊أ ةير-يد-م ىو-ت-شسم ى-ل-ع

31 رمعلأ نم غلأبلأ لفطلأ نع ثحبلأ ةيلمع نأأ ردأشصŸأ
ةيندŸأ ةيأ-م◊أ ةد-حو ن-م ل-ك أ-ه-تر-ششأ-ب ي-ت-لأ و ة-ن-شس
يشسأطغ ةقرف نم ميعدتلأب و ةعموشصلأ ة-يد-ل-ب عأ-ط-ق-ل
.فشصن و ةعأشسلأ تقأف ةيندŸأ ةيأم◊أ

روثعلأ نم تنك“ ةيندŸأ ةيأم◊أ حلأشصم نأأ تفأشضأأو
أشس81 ةعأشسلأ ىلع يئأŸأ عمÛأ رعق ‘ لفطلأ ةثج ىلع
ىفششتشسم ¤أ أهلقن متيل تبشسلأ سسمأأ ءأشسم نم د02 و
.كيرأفوب
ةيأم◊أ ةيريدم وعدت ةلثأ‡ ثدأوح ليجشستل أيدأفتو
نكأمألأ ‘ ةحأبشسلأ يدأفت ¤إأ ÚنطأوŸأ ةفأك ةيندŸأ
ى-ل-ع ةد-كؤو-م ة-ي-ئأŸأ تأ-ع-مÛأ ‘ ة-حأ-ب-شسلأ و ةÒطÿأ
و مهئأنبأأ ةبقأرم ‘ ءأيلولأ هب-ع-ل-ي يذ-لأ Òب-ك-لأ رود-لأ

.ةÒطÿأ نكأمألأ هذه لثم ‘ ةحأبشسلأ نم مهعنم
ج.ق ^

يـــــــــــــــــــــــعن
د--يد--شش ⁄أأ---ب
م-ك-ي--لإأ ي--ع--نأأ

هل روفغŸأ ةأفو
يمع هللأ نذإأب
د----ب----ع جأ◊أ
يبوهيم Ëركلأ

نأأ ¤وŸأ أيعأد
نأأو ةعشسأولأ هتمحرب هدمغتي
هلل أنإأ لي-م÷أ Èشصلأ أ-ن-قزر-ي
.نوعجأر هيلأ أنإأو

نيدلأ زع قبشسألأ ريزولأ
يبوهيم
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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/

