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ةرأزوب سسوÒفلأ راسشتنأ ةعباتم ةن÷ تلاقو ^
¤إأ تعفترأ ةيلام-جإ’أ ة-ل-ي-سص◊أ نأأ ة-ح-سصلأ

.ةيحسض2031و ةدكؤوم ةباسصإأ41253
324 ليجسست ” هنأأ ¤إأ ردسصŸأ سسفن راسشأأو

¤إأ ›امجإ’أ عفري لكسشب ةديدج ءافسش ةلاح
‘ ًاسضير-م75 دجأوتي ام-ي-ف ،ت’ا-ح60542
.ةزكرŸأ ةيانعلأ

ر كلام ^
ناŸاسس دومfi دمحأأ روتكدلأ فسشك ^
دروفسسكأأ ةع-ما-ج-ب ثح-ب-لأ ق-ير-ف و-سضع
ديفوك انوروك حاقل ريوطت ةيلمع ليسصافت
‘ ناملسس دومfi دمحأأ روتكدلأ لاقو .91
نأأ ““راهنلأ““ ةانق-ل ة-ي-مÓ-عإأ تا-ح-ير-سصت

امدقت تققح ةيناطيÈلأ دروفسسكأأ ةعماج
¤إأ راسشأأ امك ““انوروك حاقل ريوطت ‘ أÒبك
حاقللاب مهحيق-ل-ت ” عو-ط-ت-م0011 نأأ
.ةديج تناك جئاتنلأو هريوطت يرا÷أ
ة-ع-ما-ج-ب ثح-ب-لأ ق-ير-ف و-سضع ح-سضوأأو
ىلع هت-برŒ ت“ حا-ق-ل-لأ““ نأأ درو-ف-سسكأ

flو سسا-ن-جأ’أ ف-ل-تflلأ ف-ل-تÎتابي-ك
.““هتيلاعف تابثإ’ ةيني÷أ
درو-ف-سسكوأأ حا-ق-ل““ نأأ ثد-ح-ت-لأ ف--سشكو
ةعرجل-ل ر’ود7وÚ 5ب هتفلكت نو-ك-ت-سس
.““⁄اعلأ ‘ ةفلكت تاحاقللأ لقأأ نم Èتعيو
دروفسسكأ ةعماجب ثحبلأ قيرف وسضع دكأأو
ةلحرŸأ جئا-ت-ن ن-ع نÓ-عإ’أ م-ت-ي-سس ه-نأ

رهسش ةياه-ن حا-ق-ل-لأ براŒ ن-م ة-ث-لا-ث-لأ
.Èمتبسس
““ حاقلل ةجتنŸأ ةكرسشلأ نأأ روتكدلأ لاقو
تاي’و-لأ ع-م تد-قا-ع-ت ““ ا-ك-ي-ن-يز أÎسسأأ
.““ةيبوروأأ لود4و ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ

و.ق ^

 :نضسحلب روضسيفوربلإ ةيئابولإ تاقيقحتلاب ةفلكملإ ةيلخلإ ضسيئر

 ””لاعف يئاقو ماظن ءاسشنإل لئاسسولا لك اهيدل رئازجلا ””
تايرحتلاب ة-ف-ل-كŸأ ة-ي-لÿأ سسي-ئر د-كأأ ^

دمfi روسسيفوÈلأ ةيئابولأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأو
ةياقولأ ةسسايسس لعج ةرورسض ““ ىلع Úسسحلب

‘ ةيحسصلأ ة-مو-ظ-نŸأ حÓ-سصإأ م-ي-م-سص ‘
لئاسسولأ لك اهيدل رئأز÷أ““ نأأ افيسضم ““دÓبلأ

.““ةيلاعف Ìكأأ يئاقو ماظن ءاسشنإ’
¤إأ ةفاسضإأ““ هنأأ Úسسحلب روسسيفوÈلأ حسضوأأو
ةسسايسس دوعت نأأ بجي ةيئابولأ تاق-ي-ق-ح-ت-لأ
زكرم ¤إأ دسصق Òغب وأأ أدسصق ةلمهŸأ ةياقولأ
‘ ةي-مو-م-ع-لأ ة-ح-سصلأ ة-مو-ظ-ن-م حÓ-سصإأ
لئاسسولأ لك اهيدل دÓبلأ ““ نأأ أدكؤوم ““رئأز÷أ
.““كلذب مايقلل
تايرحتلاب ةفلكŸأ ة-ي-لÿأ سسي-ئر فا-سضأأو
ليحتسسŸأ نم ““ هنأأ ةيئابولأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأو
نم ةياقو نود ةيمومع ةحسص ةموظنم ليغسشت
يحسص مÓعإأ ماظن لÓخ نم سضأرمأأ يسشفت
““ ددسصلأ أذه ‘ بلا-طو .““Úع-جا-ن ة-يا-قوو
ةحسصل-ل ي-ن-طو-لأ د-ه-عŸأ ل-ي-هأا-ت ةدا-عإا-ب
““ ةيسساسسأ’أ هتمهم لثمت-ت يذ-لأ ة-ي-مو-م-ع-لأ

ثح-ب-ل-ل Ó-ي-لد نو--ك--ي نأأ ‘ ““ ه--يأأر بسسح
لا‹ ‘ تأرأرقلأ ذاختأ ىلع ةدعاسسŸأو
.““ةيمومعلأ ةحسصلأ
نع مجانلأ يئابولأ عسضولاب قلعتي اميف امأأ
دق-ف (91- ديفو-ك) ا-نورو-ك سسوÒف را-سشت-نأ

ةيعو-ت-ب ما-ي-ق-لأ ““ Úسسح-ل-ب ذا-ت-سسأ’أ ل-سضف
دحلل ةيعدرلأ تأءأرجإ’أ نم ’دب ÚنطأوŸأ

ل-ح ““ نأأ أÈت-ع-م ““سسوÒف-لأ أذ-ه Òثأا-ت ن-م
ىلع ةرطيسسلأ Úب نزأو-ت ‘ ن-م-ك-ي ط-ي-سسو
ىلع ةروطخ لقأأ نوكت ةايح فانئتسسأو ءابولأ

.““ديحولأ ل◊أ وه ÚنطأوŸأ
‘ امئأد ىقبن نأأ اننكÓ ““’ Áئاق فاسضأأو
ةطسشنأ’أ نم Òثكلأ كانهف يحسصلأ رج◊أ
أذه نم ةد-سشب ترر-سضت ي-ت-لأ ة-يدا-سصت-ق’أ
““ ¤إأ ÚنطأوŸأ اعد هن-ك-ل ““ر-ج◊أو ءا-بو-لأ
اميسس ’ يعامتج’أ دعابتلأ Òبأدت مأÎحأ

يذلأ مسسوŸأ وهو فيرÿأ لسصف لولح عم
أزنولف-نإ’ا-ب ة-با-سصإ’أ ت’ا-ح ه-ي-ف ل-ج-سسن
.““ةيمسسوŸأ
ةد-يد-ج ة-با-سصإأ ة--لا--ح يأأ ““ نأأ ¤إأ را--سشأأو
راسشتن’أ ن-ع ف-سشك-ت91 دي-فو-ك سسوÒف-ب
ىلع انعجسشي ا‡ اندلب ‘ سسوÒفلل طسشنلأ
يحسصلأ عسضولأ نوك د-يد-سشلأ رذ◊أ ي-خو-ت
طسشن لكسشب رسشتني سسوÒفلأ أذه نأأ فسشكي
ةيحان نم .““اهلمكأاب دÓبلأ ىلع نآ’أ رثؤوي هنأأو
رسشتنأ يذلأ ءابولأ نأأ ¤إأ Úسسحلب تفل ىرخأأ
عسسوت ةردق هل نأأ تبثأأ دÓبلأ طسسو ‘ ةيأدب
‘ مث اقرسش لقت-نأ ثي-ح ““ة-يا-غ-ل-ل ة-ع-ير-سس
ةيبون÷أ تاي’ولأ وحن هجوت ةيناثلأ ةلحرŸأ
ةيلامتحأ ““ نأأ عباتو .أراسشتنأ لقأأ ةجردب نكل
ط-ب-تر-م سسوÒف-لأ ة--ط--سسأو--ب ة--با--سصإ’أ
أذه ““ نأأ افيسضم ““رخآأ ناسسنإأ عم كاكتح’اب

يدسس÷أ دعابتلأو رج◊أ نأأ ‘ ببسسلأ وه
ةباسص’أ دسض ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ نم Èتعت
.““هب
رج◊أ فيفختب تاطلسسلأ رأرق باقعأأ ‘و

،ةداع سسانلأ ةماع اهداتري ةنيعم نكامأأ ‘
ذاتسسأ’أ ىري ،ئ-طأو-سشلأ وأأ د-جا-سسŸأ ل-ث-م
ةياقولأ Òبأدت““ ىلع نودمتعي مهنأأ Úسسحلب

اننكÁ هنأأ ليخت بعسصلأ ن-م ا-ه-نود-ب ي-ت-لأ
.هيأأر بسسح ““ءابولأ أذه ءأوتحأ
كا-ن-ه نأأ Úسسح-ل-ب ىر-ي ،دد-سصلأ أذ-ه ‘و
نآ’أ نودتري نيذلأ سصاخ-سشأ’أ ن-م د-يد-ع-لأ
،ةلمتÙأ ىودعلأ نم مهسسفنأأ ةيام◊ ةعنقأأ
نم Òثكلأ لذب Úعتي لأزي ’ كلذ مغر نكل
تأءأرجإاب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-سس ’ ،دو-ه÷أ
ددسصلأ أذه ‘ ًانل-ع-م ،يد-سس÷أ د-عا-ب-ت-لأ
ىد-ل ي-عو-لأو طا-ب-سضن’أ ى-ل-ع دا-م-ت-ع’أ
.ÚنطأوŸأ
رجح نإاف تايئا-بو-لأ ي-ئا-سصخأ’ ة-ب-سسن-لا-ب

رسسكل““ ةيلاعف Ìكأ’أ ل◊أ وه باسصم سضيرم
بيسصأأ عمت‹ ‘ ““ىودعلأ لا-ق-ت-نأ ة-ل-سسل-سس
.انوروك سسوÒفب

‘ مهاسس يذلأ Úسسحلب دقتعي ىرخأأ ةهج نم
وغنوكلأ ةيروهمج ‘ ’وبيإ’أ سضرم ةحفاكم
سصح-ف-لأ ةرد-ق ةدا-يز نأأ ة-ي--طأر--قÁد--لأ

Òغ نمو باسصم وه نم ةفرعم ‘ دعاسسيسس
Óًيلق أًددع كانه نأأ ¤إأ Òسشي هنكل باسصم
أذه ةهجأوم ‘ تح‚ يتلأ نأدلبلأ نم أًدج

سصح-ف-لأ تأودأأ نأأ ¤إأ ا--ت--ف’ يد--ح--ت--لأ
.بويعو ايأزم اهل رئأز÷أ ‘ ةمدختسسŸأ
لاق ،فثك-مو ل-ما-سش سصح-ف ءأر-جإأ د-سصقو
سشيج بلط-ت-ي ر-مأ’أ نإأ Úسسح-ل-ب رسشبلأ نم اً
عيطتسسي ’ تأدعŸأ نم ةيمك ¤إأ ةفاسضإ’اب
امك .اهÒفوت نأدلبلأ نم ليلق ددع ىوسس

ءابو راسشتنأ نم Úسسحل-ب رو-سسي-فوÈلأ رذ-ح
ج-ما-نر-ب ‘ بأر-ط--سضأ بب--سسب ة--ب--سص◊أ
ر دمحم̂  .ميعطتلأ

ةفلكت تاحاقللإ لقأإ نم Èتعي

هتفلكت نوكتسس دروفسسكوأا حاقل
 ةعرجلل رلود7وÚ 5ب ام

 ءابولإ تايئاضصحإإ رخآإ فضشكت ةحضصلإ ةرإزو

 انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا125و تايفو9 ليجسست
انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباضصإإ125و تايفو9 ليجضست دحأ’إ ضسمأإ تايفضشتضسŸإ حÓضصإإو ناكضسلإو ةحضصلإ ةرإزو تنلعأإ
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  :رجفلل نإرهوبÈ 45مفون —افلإ ىفضشتضسم ريدم

ليجسستو سصخسش4972 ىلع ليلا– ءارجإا
 انوروكب0532 ةباسصإا

ريدم دمfi يروسصنم روتكدلأ فسشك ^
È 4591مفون —افلأ يوه÷أ ىفسشتسسŸأ
أًرابتخأ4972 زكرŸأ ءأرجإأ نع نأرهوب

نع رفسسأأ ،““رأ يسس يب ““ ةينق-ت-ب ا-ي-ل-ي-ل–
ةدكؤو-م ة-لا-ح0532 دو--جو فا--سشت--كأ
أودافتسسأ امدعب اهب لفكتلأ ” سسوÒفلاب

ىلع ءاقبإ’أ ” ثيح جÓعلأ لوكوترب نم
مهتلا-ح نأ’ ى-ف-سشت-سسŸا-ب با-سصم082
لفكتلأ ”و ةرقتسسم Òغ تنا-ك ة-ي-ح-سصلأ
‘ ةسصسصختŸأ ةيبطلأ قرفلأ لبق نم مهب
.ةيبط حلاسصمÈ 01ع91 ديفوك
رجفلل حيرسصت ‘ يروسصنم روتكدلأ لاقو
هبسشو ةيبطلأ كÓسسأ’أ لك دينŒ ” ““ هنأأ
ميعدت دسصق تاسصسصختلأ فلتı ةيبطلأ
ىوتسسم ىلع ةسسرا-مŸأ ة-ي-ب-ط-لأ قر-ف-لأ
-ديفوكب ÚباسصŸاب لفكتت يتلأ حلاسصŸأ

91““. 
يروسصنم روتكدلأ حسضوأأ لسصتم قايسس ‘

fiفوت ” ““ هنأأ دمÒ 021 ةعسسب ىفسشتسسم
52 ةعسسب ةزكرŸأ ةيانعلل ةدحو عم أًريرسس
نم نوناع-ي ن-يذ-لأ سصا-خ-سشأÓ-ل أًر-ير-سس
يبطلأ هبسشو يبطلأ مقاطلأ امأأ .““ ديفوكلأ

نم سسرا‡005 نم Ìكأأ ةئبعت ” دقف
ف’آأ م-ه-ق-فأر-ي تا-سصسصخ-ت-لأ ع-ي--م--ج

لسضفأأ راطإأ نامسضل Úيبطلأ نيدعاسسŸأ
ىفسشتسسŸأ لجسس ثيحب ىسضرŸأ ةياعرل

طرافلأ سسرام رهسش نم ءابولأ ةيأدب ذنم
يسضرم ءأوتح’ ةيب-ط ة-ح-ن-جأأ01 حت-ف
تاباسص’أ ددع عافترأ دعب انوروك سسوÒف
حتف-ب تح-م-سس ي-ت-لأو أر-خؤو-م ة-ي’و-لا-ب

ي-سضرŸأ ما-مأأ ةد-يد-ج ة-ي-ب-ط ح-لا--سصم
ةيغب ةسصاخ تايناكمإأ عسضو عم مهب لفكتلل

دأدعتسس’أو ى-سضرŸا-ب ل-ف-ك-ت-لأ Úسس–
ةردق نم عفرلل ةيفاسضإأ حلاسصم دي-ن-ج-ت-ل
يبطلأ زكرŸأ حبسصأأ امدعب با-ع-ي-ت-سس’أ
.““ةيئابو ةلاح08 نم ديزأأ ايموي لبقتسسي
فور-ظ-لأ ن-م م-غر-لا-ب ““ ه-نأأ ¤إأ را-سشأأو
رأرغ ىلع دÓبلأ اهسشيع-ت ي-ت-لأ ة-ب-ع-سصلأ
يئانثتسس’أ فر-ظ-لأو ⁄ا-ع-لأ لود ي-قا-ب
نو-ك-ت نأأ ي-عد-ت-سسي يذ-لأو ة-ح-ئا-ج-ل-ل
نأأ ’إأ ا-نورو-ك سسوÒف ى-سضرŸ ة-يو-لوأ’أ
لمع جمانرب تر-ط-سس ى-ف-سشت-سسŸأ ةرأدإأ
يسضرŸأ عيمجب لفكتلل يحسص لوكوتربو
ط-ق--ف سسي--لو تا--سصسصخ--ت--لأ ل--ك ‘و
ةباسص’أ نم نوناع-ي ن-يذ-لأ سصا-خ-سشأÓ-ل
ةح-ل-سصم تي-ق-ب ثي-ح ا-نورو-ك سسوÒف-ب

ةيعوأ’أ ةحأرجو راظنŸأ ناطرسس ةحأرج
ة-حأر-جو بل-ق-لأ ة-حأر--جو ة--يو--مد--لأ
ةحأر÷أو ةيبسصع-لأو ة-ي-لو-ب-لأ كلا-سسŸأ
ةحوتفم امئأد روسسكلأو ماظعلأ ةحأرجو
سسانيإا م    .““ىسضرŸأ مامأأ

Úن-طأوŸأ طا-سسوأأ ‘ Òب-ك ءا-ي--ت--سسأ ^
أذ--كو Úب--خ---ت---نŸأو ناÈŸلأ بأو---نو
‘ Òبكلأ رخأاتلأ نم ةحسصلأ يمدختسسم
نلعأأ يذلأ91 ديفوك ليلحت-ل flÈ ح-ت-ف
اموي02 نم Ìكأأ دنم لجيج ةي’و ›أو هنع
مقاطلأ أذكو ناكŸأ هل Òفوت ” يذلأو
ط-ق-ف ى-ق-بو ةز-ه-جأ’أ ى-ت-حو ير-سشب-لأ
يذلأ رخأاتلأ وهو ،ةرأزولأ نم سصيخÎلأ

انوروكب مه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸأ ى-سضرŸأ ل-ع-ج
روتسساب دهعÃ مهل-ي-لا– ج-ئا-ت-ن ر-خأا-ت-ت
نم مغرلاب اموي02 نم Ìكأ’ ةنيطنسسقب
سضيرملل يلكلأ ءافسشلل ة-ي-فا-ك ةد-م ا-ه-نأأ

ةيريدم نم تا-مو-ل-عŸأ ر-خآأ نأأو ا-م-ي-سس
005 نم Ìكأأ لأزي ’ هنأا-ب د-ي-ف-ت ة-ح-سصلأ

. جئاتنلأ رظتني سضيرم
سضعب نع فسشكلأ ‘ عأرسسإ’أ لجأأ نمو
تايفسشتسسم ءابطأأ لأزي’ انوروكل ت’ا◊أ

ةطسسأو-ب ف-سشك-لا-ب نو-سصخ-سشي ل-ج-ي-ج
وأأ  Òهاطلأ ىف-سشت-سسÃ ءأو-سس Òنا-ك-سسلأ

ة-ف-ل-ك--ت عا--ف--ترأ م--غر سصأوÿأ د--ن--ع
ديدعلأ Èع ىرخأأ ةهج نم .  سصيخسشتلأ

دافن ةيأدب نع ةح-سصلأ ي-مد-خ-ت-سسم ن-م
flقلخ-ي د-ق ا‡ ة-ي-قأو-لأ ة-سسب-لأ’أ نوز

قرطت امك ،ةلبقŸأ عي-با-سسأ’أ ‘ ’Ó-ت-خأ
تثد– نيذلأ ÚسضرمŸأو ءابطأ’أ مظعم
قاطي ’ قاهرإأو بعت نع ““رجفلأ““ مهعم
فورظ ‘و فقو-ت نود-ب ر-ه-سشأأ70 دن-م
ةيسسفن تاطوغسضو ةيا-غ-ل-ل ة-ب-ع-سص ل-م-ع
مهلوسص◊ لح داجيإأ Úبلا-ط-م ة-يد-سسجو

ىتح امو-ي51 ولو ةيو-ن-سس ة-ل-ط-ع ى-ل-ع
ةهج نم . سسافنأ’أ ديدŒ نم أو-ن-ك-م-ت-ي
ةينيد-لأ نوؤو-سشلأ ة-ير-يد-م ترر-ق ىر-خأأ
تايدلب Èع أدجسسم84 حتف لجيج ةي’ول
ةي’ولأ ةمسصاع-ب80 مهن-ي-ب ن-م ة-ي’و-لأ
سسوÒف نم ةياقولأ Òبأدت مأزتلأ طرسشب
ام اميسس ةرأزولأ لبق نم ددÙأ انوروك
دجسسŸأ ةقاطو تأداجسسلأ بلج-ب ق-ل-ع-ت
دجسسŸأ لخأد دعاب-ت-لأو قو-ف ا-م-ف ف-لأأ
لك دعب دجسسŸأ ميقعت عم مقعŸأ Òفوتو

بجي ي-ت-لأ Òبأد-ت-لأ ن-م ا-هÒغو ةÓ-سص
. اهقيبطت ىلع سصر◊أ

ب.نيسساي ^

لجيجب91 ديفوك ليلاحتل flÈ حتف راظتنإ لاط اميف

سصاوÿا دنع Òناكسسلاب سصيخسشتلا لسصاوت
 ةيقاولا ةسسبلألا ذافن ةيادبو

قاهرإلاو بعتلا ببسسب ةيونسس لطعب نوبلاطي ءابطألا^

انوروك ضسوريفب تاباضص’إ ددع يف لضصإوتم ضضافخنإ

ةديلبلاو نارهوو ةمسصاعلا دعب ةعبارلا ةبترملا ىلإا عجارتت فيطسس
ددع ‘ فيطسس ة-ي’و بي-تر-ت ع-جأر-ت ^

ىلع ةلجسسŸأ انوروك سسوÒفب تاباسص’أ
نيÒخأ’أ Úمويلأ لÓخ ينطولأ ىوتسسŸأ

نم لك دعب ةعبأرلأ ¤إأ ةيناثلأ ةبترŸأ نم
.ةديلبلأو نأرهوو ةمسصاعلأ رئأز÷أ
ةليط ةلجسسŸأ تاباسصإ’أ ددع رقتسسأ دقو
ايموي ةبا-سصإأ02 ت– ة-ي--سضاŸأ ما--يأ’أ
اماقرأأ لجسست فيطسس ةي’و تناك امدعب
29 دودح ¤أ تلسصو قبسس امي-ف ة-ي-سسا-ي-ق
.دحأو موي لÓخ ةباسصأ
51 اهلبقو ةباسصإأ71 سسمأأ لوأأ تلجسس دقو
ةينطولأ ةنجللأ هنع تنلعأأ امبسسح ةباسصإأ

سسوÒف يسشفت ةعباتمو دسصر-ل ة-ي-م-ل-ع-لأ
.انوروك
انسس– فيطسس ةي’و تايفسشتسسم تفرعو
أÒبك اطغسض أده-سشت تنا-ك ا-مد-ع-ب أÒب-ك
ىلع ةيسضاŸأ رهسشأ’أ لÓخ اقوبسسم Òغو

ةنيدÃ فايسضوب دمfi ىف-سشت-سسم رأر-غ
تسصحأأ يذلأ ،ةي’ولأ بونجب ناŸو Úع
ددع ‘ Òبك سضافخنأ ةي-ب-ط-لأ ه◊ا-سصم
ةحلسصÃ جÓ-ع-ل-ل ع-سضخ-ت ي-ت-لأ ت’ا◊أ
ةلاح061 نع لق-ت ’ تنا-ك ي-ت-لأ لز-ع-لأ
،ديفوكلأ ىسضرÃ ه◊اسصم عيمج عبسشتو
لوأأ موي لسصو Òبك سضافخنأ لجسس امنيب

ليجسست ” امك ،ةلاح04 دجأوت ¤إأ سسمأأ
يلخأدلأ بطلأ ةح-ل-سصÃ ةر-سسأ’أ رو-غ-سش
ةح-ل-سصŸ ع-بأر-لأ ق-با-ط-لأ رو-غ-سش أذ-كو
سسوÒف ى-سضر-م ن-م ة-ما-ع--لأ ة--حأر÷أ
.انوروك

يوÓعي فسسوي ى-ف-سشت-سسم ل-ج-سس ا-م-ك
Ãع ةنيدÚ سضافخنأ كلذك وه لأزأ ‘
ةحلسصÃ جÓعلل عسضخت يتلأ ت’ا◊أ ددع
011 نع لقي ’ اهددع ناك امدعبف ،لزعلأ

¤إأ ةيسضاŸأ مايأ’أ ةليط سضف-خ-نأ ،ة-لا-ح
.ةلاح94 نم لقأأ

 جلسصل ىسسيع ^

عاطقنإ نود هيلإإ ةجاحب ىضضرم

ةنيطنسسق تايفسشتسسÃ تايفولا ددع ديازت ءارو Úجسسكوألا سصقن
ىفسشتسسŸاب نوفظومو ءابطأأ سسمأأ دافأأ ^

عافتر’أ ببسس نأأ ةن-ي-ط-ن-سسق-ب ي-ع-ما÷أ
ةي’ولاب91 ديفوك تايفو ددع ‘ لجسسŸأ

اÃ هل ةقÓع ’و Úجسسكوأ’أ سصقن هدرم
ءأرو Úكورولك ءأود نأأ سساسسأأ ىلع هل جوري
ى-ف--سشت--سسÃ لوؤو--سسم ف--خ--ي ⁄و .كلذ
جÓ--ع ‘ ي---ع---جرŸأ دأر---م سشود---يد
سصقن كانه نأأ لتاقلأ ءابو-لا-ب Úبا-سصŸأ

يعدتسسي ام وهو ،Úجسسكوأ’أ ‘ لجسسم
راسص رمأ’أ نأ’ ،هÒفوتل تاطلسسلأ لخدت

ةسصاخ ةدسشب نوناعي ىسضرم كانهو أدقعم
 .كلذ ةجيتن ليللأ ‘

فÓخ نب ر-سضÊ ÿاÈŸلأ بئا-ن-لأ نا-كو
¤إأ ةنيطنسسقب ةيلÙأ تاطلسسلأ اعد دق
نو--توÁ ى--سضر--م ذا--ق--نإ’ ل--خد--ت---لأ

ببسسب ةنيطنسسقب يعما÷أ ى-ف-سشت-سسŸا-ب
سصوسصخب ةبسسانŸأ تأرأرقلأ ذاختأ مدع
نايب ‘ بئانلأ راسشأأو .Úجسسكوأ’أ ةلكسشم
ديفوك ىسضرم سضعب نأأ سسمأأ لوأأ هردسصأأ

نود Úج-سسكوأ’أ ¤إأ ة--سسا--م ة--جا--ح ‘
نأأ Úح ‘ ،ةبولطŸأ ةيمك-لا-بو عا-ط-ق-نأ

fiةروراقلأ ىوت Áيل دفني نأأ نكÓ وÁتو
متت ⁄ هنأأ ،ف-لا-خ ن-ب فا-سضأأو .سضيرŸأ

ةينأزيم ن-م Úج-سسكوأ’أ بي-با-نأأ ة-نا-ي-سص
ةكبسشلأ ىلع تاحÓسصإأ ءأرجإأ نأأو ،9102

ذإأ ،رأرقلأو ةدأرإ’أ ترفوت لاح ‘ نك‡
ةسصاخ ةكرسشب ناعتسسأ ،لاق امك ،›أولأ نأأ

نم تنك“ امك ناÛابو لاغسشأ’اب تماق
لمعتسس Úح ‘ Úجسسكوأأ جرÒ 34flفوت

يتحلسصÃ ر-خآأ ا-جرÒ 44flفوت ى-ل-ع

جراıأ ددع لسصيل ““ب»و ““ أأ ““ ةحأر÷أ
مولعمو   .ةلبقŸأ ةليلقلأ مايأ’أ ‘78 ¤إأ
¤إأ ةسسام ةجاح ‘91 ديفوك ىسضرم نأأ
ة-ي-م-ك-لا-بو عا--ط--ق--نأ نود Úج--سسكوأ’أ
ةرورا-ق-لأ ىو-تfi نأأ Úح ‘ ،ة-بو-ل-طŸأ

Áيل ذفني نأأ نكÓ وÁأ توŸوه امك سضير
هنأأ هنبأ دافأأ دأرم سشوديد نم لجر لاح
هتافو لبق موي Úجسسكوأ’أ سصقن نم ىناع
تا-ي-فو-لأ دد-ع نإا-ف ةرا-سشإÓ-ل .سسمأأ لوأأ
ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ ظوحلم لكسشب عفترأأ
ةافو سسمأأ لوأأ لجسس هنأأ يفكيو ،ةيسضاŸأ
ديفوك ةحلسصÃ دحأو موي ‘ ىسضرم ةثÓث

Ãن-ع كي-ها-ن هد-حو سشود-يد ى-ف-سشت-سس
.يعما÷أ ىفسشتسسŸاب تايفو

سس.ديزي ^
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،ءابنألأ ةلاكو عم رأوح ‘ ،رميحلب لاق ^
‘ ىلجتت ةينهŸأ Òغ تاسسرامŸأ هذه نإأ

لامعتسسلأ اهنيب ن-م ر-ها-ظŸأ ن-م دد-ع
سسبللأ وأأ ةراع-ت-سسŸأ ءا-م-سسأÓ-ل طر-فŸأ
Úيفحسصلأ Úب لمعلأ ةقÓع يÎعي يذلأ
 .ةيمÓعلأ مهتاسسسسؤومو
ا-سضيأأ–ر-يزو-لأ بسسح – ر-مألأ ق-ل-ع--ت--يو
ى-م-سسي اŸ لو-ل-ح دا-ج-يإأ ‘ Òك-ف-ت-لا--ب
ةÌكو ““ة-ير-سسلأ تا-ح-ف-سصلأ““ ةر-ها--ظ--ب
كسشلأ عرز ا‡ ،ة-ع--قوŸُأ Òغ تلا--قŸأ
ا-ه-ت-ي-قأد-سصم سصو-سصخ-ب ئرا-ق-لأ ىد--ل
 .اهردسصمو
يأأ كانه سسيل““ قايسسلأ أذه ‘ فاسضأأو
ىلع عجسشي ،Êوناق لو يقÓخأأ ل ،رابتعأ

ة-سسرا‡ ‘ ة-يو-ه-لأ ن-ع ف-سشك--لأ مد--ع
لعفلاب تناك نإأ هنأأ ا-ف-ي-سضم ،ة-فا-ح-سصلأ
Úيفحسصلأ حن“ ةي-ف-ح-سصلأ تا-سسرا-مŸأ
عيقوتلأ مدع وأأ عيقوتلأ ‘ ةير◊أ سضعب

يتلأ تاجا-ترو-بور-لأ وأأ سصو-سصن-لأ ى-ل-ع
سصوسصن ىلع عيقوتلأ مدع نإاف ،اهنوجتني

اميف اهباحسصأأ ةيلوؤوسسم يغ-ل-ي ل ة-ن-ي-ع-م
اميف مÓعإلأ لئاسسو ةيلوؤوسسم لو هنوجتني
نأأ ،لاسصتلأ ريزو Èتعأو  .هثبت وأأ هرسشنت
دنع ةيلوؤوسسم-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ه-سسف-ن ر-مألأ
ذإأ سصوسصن عيقوتل راعتسسم مسسأ مأدختسسأ
ةسسرا‡ ةراع-ت-سسم ءا-م-سسأأ مأد-خ-ت-سسأ نأأ

Óئاق درطتسسأو  .ةلوبقم داكلاب ةيفحسص
ة-ي-حا-ن--لأ ن--م ،ن--ك--مŸأ ن--م نا--ك نإأ““
ءامسسألأ مأدختسسأ ميمعت لوبق ،ةيقÓخألأ
ةقحÓم ما-يأأ ةا‚ ة-ل-ي-سسو-ك ةرا-ع-ت-سسŸأ
ةيرسشعلأ لÓخ لا◊أ ناك امك Úيفحسصلأ
كلذك رمألأ نوكي نأأ يغبني Óف ،ءأدوسسلأ

ةنهملل ةر◊أ ةسسرامملل ›ا◊أ قايسسلأ ‘
““لظلأ مÓقأأ““ ¤إأ ةسسرامŸأ بسسنت ثيح
 .““““ةيفخ ةيوه““ ةباثÃ نوكتو
تسسرك يتلأ ةير-سسلأ تا-ح-ف-سصل نأ لا-قو
اًيموي اهرسشنل اهسسفن فحسصلأ نم ديدعلأ
ىلع ةراثإلأ لسضفت ام اًبلاغ ،تأونسس ةدعل

نأأ افيسضم Úسصرلأ مÓعإلأ بجأو باسسح
،تلاقŸأ نم ءأزجأأ مظنت تاحفسص كانه
رو-سص وأأ ة-يرو-تا-ك-يرا-ك مو-سسر-ب ة-ق-فر-م
تاعئاسشلأ ¤إأ برقأأ يه يتلأو ،ةيفيسشرأأ
تأذ تامولعم ¤إأ اه-ن-م لا-ق-لأو ل-ي-ق-لأو
مسسأ رهظي ل ثي-ح ،ة-ي-مو-م-ع ة-ح-ل-سصم
 .ردسصŸأ لو بتاكلأ
لا-سصتلأ ر--يزو ا--عد ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘و
فلتfl ةمو-ك-ح-ل-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأو
ينبت ¤إأ ي-مÓ-علأ ل-ق◊أ ‘ Úل-عا-ف-لأ

،ر-ئأز÷أ ‘ ل-سضفأأ ة-ي-ف-ح--سص ة--سسرا‡
لÓخ نم ،ةيتأذلأ ةباقرلأ أأدبÃ امأزتلأ

ي-ق--فأو--ت ير--ئأز--ج قا--ث--ي--م ر--ير–
عا-ط-ق Òي-سست فد-ه--ب تا--ي--قÓ--خأÓ--ل
لكسشيسس قاثيŸأ أذه نأأ أزÈم ،ةفاحسصلأ

سصوسصنŸأ تاطلسسلأو سسلجمل-ل ا-ع-جر-م
رت ⁄ يتلأو2102 مÓعلأ نوناق ‘ اهيلع
 .دعب رونلأ
لئاسسو حلاسصل نؤلماعلا نؤيفحسصلا

مهماهم نؤسسراÁ ةيبنجأا مÓعإا
 دامتعا نودب

عم لمعلأ ةقÓع براسضت سصخي اميف امأأ
دكأأ دقف ،ةيبنجألأ ةلغسشŸأ تائيهلأ سضعب
أونيع Úيفحسصلأ سضعب نأأ لاسصتلأ ريزو
Òغ – ““Úي-ل-ع-ف Úل--سسأر--م““ م--ه--سسف--نأأ

–اهب لومعŸأ تأءأرجإÓل اًقفو نيدمتعم
نم عون قفو نولمعي مهف ،ةيبنجأأ تائيهل
ةدع-ل م-ه-سضر-ع-ي ““ع-قأو-لأ ر-مألأ نو-نا-ق““

flعلأ مدع اهلقأأ سسيلو اهلوأأ ،رطاÎفأ
ماهم ¤إأ نوأاجلي مهنأو ،““Úلسسأرمك““ مهب
ÚنواعتŸأو ،سصاÿأ مهباسس◊ Úل-ما-ع-لأ
نوناق-لأ ن-م18 ةداŸأ ىل-ع ل-يا-ح-ت-ل-ل
رياني21 ‘ خرؤوŸأ50–21 مقر يوسضعلأ

نأأ ىلع سصنت يتلأ مÓعإلاب قلعتŸأ2102
نولمعي ن-يذ-لأ نو-ي-ن-هŸأ نو-ي-ف-ح-سصلأ““

بجي يبنجأأ نوناقل ةعسضاخ ةئيه باسس◊
 .““دامتعلأ ىلع أولسصحي نأأ
Úيرئأزج Úي-ف-ح-سص نأأ ر-م-ي-ح-ل-ب ر-كذو
ىلع ةقباطتم Òغ ،لمع تاقÓع نوميقي
مÓ-عإأ ل-ئا-سسو ع-م ،Êو-نا-ق-لأ ىو-ت-سسŸأ
وأأ ةينوناق دوقع مهيد-ل سسي-ل-ف ،ة-ي-ب-ن-جأأ
‘ لمعلأ بحاسص نع ةرداسص ةينهم ةقاطب
 .يليث“ بتكم وأأ جراÿأ
يمسسرلأ قطا-ن-لأ لا-سصتلأ ر-يزو سصل-خو
ملعي نأأ ةرورسض ¤إأ Òخألأ ‘ ة-مو-ك-ح-ل-ل

مÓعإلأ لئاسسو لود نأاب Úيفحسصلأ ءلؤوه
أًدبأأ أوحمسسيل أونوك-ي ⁄ م-ه-ف-ظو-ت ي-ت-لأ

Ãأ هذ-ه ل-ثŸمه-ي-سضأرأأ ى-ل-ع تا-سسرا-م
Úلسسأرمل-ل ط-ق-ف ن-كÁ ثي-ح ،ة-سصاÿأ
أذاملف ،كانه لمعلأ اًيم-سسر ن-يد-م-ت-عŸأ
 .اندلبب رمألأ قلعتي امدنع كلذب حمسست

ب ةراضس^

  توأا31 خيراتب ة‹Èم ةيناثلا ةلحرلا
تايلمع نع انايب ردضصت ةيكيرمألا ةيجراÿا

  Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ءلجإا

ةفاحسصلا تايقÓخأل يقفاؤت يرئازج قاثيم رير– ¤ا اعد

 تاضسرامملل دح عضضو ةرورضض :رميحلب
 يفحضصلا لمعلل ةينهŸا Òغ

 اهباحضصأا ةيلوؤوضسم يغلي ل ةراعتضسم ءامضسأاب اهعيقوت وأا تلاقŸا ىلع عيقوتلا مدع ^
تاسسرامملا ضضعبل دح عسضو ةرورسض ىلع ،رميحلب رامع ةمؤكحلل يمسسرلا قطانلا ،لاسصتلا ريزو دكأا

ىلإا ينطؤلا يمÓعلا لقحلا يف نيلعافلا لك ايعاد ،اندÓب يف يفحسصلا لمعلا بؤسشت يتلا ةينهملا ريغ
 .تاسسرامملا هذه نم دحلل لئاسسؤلاو لبسسلا ديدحت لجأل ةءانبو ةيدج ةقيرطب اعم ريكفتلا

نع ةيكيرمألأ ةيجراÿأ ةرأزو تبرعأأ ^
تاطلسسلأ عم قيثولأ نواعتلا-ب ا-ه-تدا-ع-سس
ةداعإل ةيناث ةلحر مي-ظ-ن-ت ‘ ة-ير-ئأز÷أ

¤أ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ تائم
  .نطولأ سضرأأ
ىدل ةيكيرمألأ ةرافسسلأ رو-سشن-م ‘ ءا-جو
ة---ي---جراÿأ ةرأزو تبر---عأأ““ ر----ئأز÷أ
عم قيثولأ نواعتلاب اهتداعسس نع ةيكيرمألأ
ةيناث ةلحر ميظنت ‘ ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ

Úير-ئأز÷أ Úن--طأوŸأ تا--ئ--م ةدا--عإل
  .““نطولأ سضرأأ ¤أ Úقلاعلأ
ن-م ¤وألأ ة-ع-فد-لأ ءÓ-جإأ ة-ل-حر تنا-كو
Èع يسضاŸأ عوبسسألأ تطح دق Úقلاعلأ

سسلأد راطÃ ةير-ئأز÷أ ة-يو÷أ ةر-ئا-ط
عيباسسأأ دعب ،نطنسشأو ةمسصاعلأ ‘ ›ودلأ

ءÓجإأ ةيلمع نأاسشب تامولعŸأ براسضت نم
ةدحتŸأ تايلولأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ
‘ ةيلا÷أ دأرفأأ ىقلت ثيح ،ة-ي-ك-ير-مألأ
أد-ير-ب ة-ي-ك-ير-مألأ ةد-ح-تŸأ تا-يلو--لأ
‘ ةيرئأز÷أ ةيل-سصن-ق-لأ ن-م ،ا-ي-نوÎك-لإأ
ءاغلإأ لا-م-ت-حأ ن-ع ثد-ح-ت-ي ،كرو-يو-ي-ن
ى-ل-ع لو-سص◊أ مد--ع بب--سسب ة--ل--حر--لأ

لبق ،ةيكيرمألأ تاطل-سسلأ ن-م سصي-خÎلأ
‘ ةلحرلأ قÓطنأ ةظ◊ رخآأ ‘ دكأاتي نأأ
  .““اهتيقوت Òيغت عم خيراتلأ سسفن
بسسح ةيكيرمألأ ة-ي-جراÿأ تل-م-ع ا-م-ك
ةرافسسلأ عم قيثو لكسشب رئأز÷اب ةرافسسلأ
ةدوع لي-ه-سست-ل ن-ط-ن-سشأو ‘ ة-ير-ئأز÷أ
تايلولأ ‘ ايلاح نيدجأوتŸأ Úيرئأز÷أ
ثدحتŸأ لاق ثيح ،ةيكيرمألأ ةدحتŸأ
ة-ي-ك-ير-ملأ ةرا-ف-سسلأ م-سسا-ب ي-م-سسر--لأ
هذه نأاسشب قيثولأ نواعتلأ نمثن““ رئأز÷اب
ةيتسسجوللأ تا-مدÿأو ة-ما-ه-لأ ة-لأا-سسŸأ
ةنمٕلأ مهتدوع ¤ٕأ علطتنو اهب ةطبترŸأ

    .““نك‡ تقو برقأأ ‘
ة-ي-جراÿأ نوؤو-سشلأ ةرأزو نإا-ف ةرا-سشإÓ--ل
ةيو÷أ تÓحرلل جمانرب Úي– نع تنلعأأ
Úقلاع-لأ Úير-ئأز÷أ ءÓ-جإل ة-ي-ق-ب-تŸأ
ةياغ توأأ4 خيراتب تقلطنأ يتلأو جراÿاب
ةلحر ت‹رب ثيح ،رهسشلأ سسفن نم61
توأأ31 خيراتب نطنسشأو نم ةيناث ءÓجإأ
  .يرا÷أ

  ع.ي ^

ةيسسنوتلأ ة-يرو-ه-م÷أ ةرا-ف-سس تن-ل-عأأ ^
يـــــــف ÚلجسسŸأ ةمئاق قل-غ ر-ئأز÷ا-ب

توأأ21 مو-ي ة‹ŸÈأ ءÓ-جإلأ ة-ي-ل-م-ع
0202.  
نكÁ هنأأ ،اهل نايب ‘ ةرافسسلأ تحسضوأو
ركأذت ءانتقأ ة-ل-حرــلأ هذ-ه-ب Úي-ن-ع-م-ل-ل
ة-يو÷أ طو-طÿأ ة-لا-كو ىد-ل م-هر-ف--سس
نم ةيأدب ،نيدموب يرأوه راطÃ ةيسسنوتلأ
ىل-ع ،0202 توأÚ 01ن-ثلأ مو-ي خ-يرا-ت
ةثلاثلأ51 ةعاسسلأ ¤إأ احابسص01 ةعاسسلأ
ة-ل-سصأو-م ةرا-ف-سسلأ مز-ت-ع-ت ثي--ح ،لأوز

دعب ،ةمداقلأ مايألأ لÓخ ءÓجإلأ تايلمع
ة-ي-سسنو-ت-لأ تا-ط-ل-سسلأ ع-م ق-ي--سسن--ت--لأ
  .ةسصتıأ
ىلع تددسش دق ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ تناكو

يقدنفلأ ز-ج◊ا-ب را-ه-ظ-ت-سسلأ ةرور-سض
ةروسشنŸأو سضرغلل ةدعŸأ قدانفلأ دحأاب
يحسصلأ رج◊أ ءاسضقل ةرافسسلأ ةحفسصب
نورهظتسسي نيذلل مايأأ7 هتدمو يرابجإلأ

نيذلل مايأأ01 ةدŸوRCP ليل– ةداهسش
راسشŸأ ليلحتلاب مايقلأ ن-م أو-ن-ك-م-ت-ي ⁄

لك ىلع قبطي ءأرجإلأ أذه نأأ ةدكؤوم ،هيلإأ
ناك ولو ىتح ،ءانثت-سسأ نود ،ن-ير-فا-سسŸأ
    ةنسس21 نسس نود ءانبأأ مهتقفرب

تحتف ةيسسنوتلأ ةمو-ك◊أ نإا-ف ،ةرا-سشإÓ-ل
تنثتسسأو ،يرا÷أ نأوج72 موي اهدودح

ةيع-سضو-لأ ف-ي-ن-سصت لود-ج ن-م ر-ئأز÷أ
ةفاك““ تعد امك ؛⁄ا-ع-لأ لود-ل ة-ي-ئا-بو-لأ
بأÎلاب نيدوجوŸأ Úيسسنوتلأ ÚنطأوŸأ
تأءأر--جإلأ را--ظ--ت---نأ ¤إأ ،ير---ئأز÷أ
رواسشتلاب اهذاختأ ّمتي-سس ي-ت-لأ ،ةد-يد÷أ
مومعلأ مÓعإأ متي نأأ ى-ل-ع ،ن-يد-ل-ب-لأ Úب
   .““تأءأرجإلأ هذهب

  ع.ي ^

  توأا21 مؤي ة‹ŸÈا ةلحرلل ابسس–
  ءلجإلل ÚلجضسŸا ةمئاق قلغت رئاز÷اب سسنوت ةرافضس

ءأوللأ ،ةاسشملل ايلعلأ ةسسردŸأ دئاق دكأأ ^
اهماع جلت يتلأ ةسسردŸأ نأأ حير ›Óي÷أ
تايرظن نم تأدجتسسŸأ لك بكأوت72 ـلأ
ةثيد◊أ ة-ير-ك-سسع-لأ مو-ل-ع-لأ م-ي-ها-ف-مو
.لاتقلأ دئاقعو
جرخت ةبسسانÃ هل ةملك ‘ ءأوللأ فاسضأأو
،فسصلأ طابسضو طابسضلأ نم تاعفد ةعسست
ةدا-ي-ق-لأ ن-ف ا-سضيأأ بكأو-ت ة-سسردŸأ ““ نأأ
اهتيجيتأÎسسأو ة-ث-يد◊أ بور◊أ نو-ن-فو

ءأدأأ ى-ل-ع نوردا-ق ءا-ف-كأأ ةدا-ق ل-ي-هأا-ت-ل
أدكؤو-م ،رأد-ت-قأو Êا-ف-ت ل-ك-ب م-ه-ما-ه-م

Ãي-غ-ت-لأ تا-جوÒ قيلأ مهملعوÚ قمعلاب
ةينطولأ ةوقلأ تا-مو-ق-مو ي-ج-ي-تأÎسسلأ
ةه-جأو-م ‘ ر-ئأز÷أ ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ت ي-ت-لأ
تأرسشؤوم ةهجأومو ةيميلقإلأ تا-يد-ح-ت-لأ
.““رئأز÷أ نامآأو نمأأ فأدهتسسأ
ةيمأرلأ رئأز÷أ تأردابم ““ نأأ ءأوللأ زربأأو

ةقطنم ‘ رأرقت-سسلأ ن-م د-يز-م لÓ-حإل
لاعف أرود اهيف ةيسسايسسلأ تأرتوتلأ تبعل

فرط-ت-لأ ءو-سشنو ى-سضو-ف-لأ ة-عا-ن-سص ‘
درأوŸأ ة-م-ي-ق ““ كلذ-ك أزÈم ““با-هرإلأو
ل--يو–و نا--طوألأ ءا--ن--ب ‘ ة--ير--سشب--لأ
عقأو ¤إأ تاعلطتلأو لامآلأو تاحومطلأ

ىؤورلأو تا-ه-ي-جو-ت-لأ ءو-سض ‘ سسو-م-ل-م
سسيئر ،قيرفلل ةي-ن-طو-لأ ة-ي-ج-ي-تأÎسسلأ
دكؤوت يتلأو يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ
اهتأردق Ëوقت متي ل ةثيد◊أ سشوي÷أ نأأ
ةثيد◊أ مظنلأو اهتأوق مجحب ا-ه-تءا-ف-كو
نم اهكÓت-مأ ىدÃ ا‰إأ  ا-ه-ك-ل-ت“ ي-ت-لأ

ةرأدإأو ليغسشت ىلع ةردا-ق ة-ير-سشب تأرد-ق
.““مظنلأ كلت

ر كلام ^

 انورؤك ببسسب تÓحرلا فقؤت دعب ءÓجإلا ةيلمع ةلسصاؤم راطإا ‘

ىرخأا لودو نانبلو ايروضس ‘ Úقلاعلا اهءانبأا ديعت رئاز÷ا
نو--ير--ئأز÷أ ،د--حألأ سسمأأ ،ل--سصو ^

سضرأ ¤أ نانبلو ايروسس نم لكب نوقلاعلأ
توÒب راطم مهعيمŒ ” نأ دعب ،نطولأ
طو-طÿأ ةر-ئا-ط تط--ح ن--يأأ ›ود--لأ
دعب ايكرت ن-م ة-ي-تآأ ة-ير-ئأز÷أ ة-يو÷أ
لسصو امك ،كا-ن-ه Úير-ئأز÷ ا-ه-ئÓ-جإأ
،ة-يدو-ع-سسلا-ك ىر-خأأ لود ن--م نور--خآأ

.ندنلو اسسنرف
نايب ‘ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةرأزو تنلعأأو
ءÓجإأ ة-ل-حر12 ة‹ر--ب ن--ع ،ا--ه--ل
دقو ،جراÿأ ‘ Úقلاع-لأ Úير-ئأز-ج-ل-ل
¤إأ لسصأوتتو توأأ4 موي ةيلمعلأ تقلطنأ

.رهسشلأ سسفن نم61 ةياغ
تÓ-حر ة‹ر-ب ¤أ نا-ي-ب-لأ را-سشأ د-قو

ةكل-مŸأ““ ةد-ج ن-م توأ90 موي ة-يو-ج
،رئأز÷أ راطم وحن ““ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ
وحن ““اسسنرف““ سسيرا-ب ن-م ة-يو-ج ة-ل-حر
ندنل نم ةيو-ج ة-ل-حرو ر-ئأز÷أ را-ط-م
رئأز÷أ راطم وحن ““ةدحتŸأ ةكلمŸأ““

وحن ““ايكرت““ لوبنطسسإأ نم ةيوج ةلحرو
Úن-طأوŸأ ءÓ-جإل ة-ن-ي-ط-ن-سسق را-ط-م
امأأ ،ىرخألأ نأدلبلأو ا-ي-كÎب Úق-لا-ع-لأ
دقف نانبلو ايروسس ‘ Úقلاعلل ةبسسنلاب

” Œم-ه-ع-ي-م Ãب راطÒنيأأ ›ودلأ تو
.مهئÓجإل تÓحرلأ هذه ط–

01 مويلأ ،ىرخأ ةيوج تÓحر ت‹ربو
لايÎنو-م ن-م ة-يو-ج ة-ل-حر ا-ه-ن-م توأ

ةيوج ةلحرو ،رئأز÷أ راطم وحن ““أدنك““
““ةدحتŸأ ةي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ““ ي-بد ن-م
نم ةيوج ةل-حرو ،ر-ئأز÷أ را-ط-م و-ح-ن
راكأدب أرورم ““ا-ي-نا-ت-يرو-م““ طو-سشقأو-ن
ةلحرو يدأولأ راطم وحن ““لاغ-ن-ي-ن-سسلأ““

وحن توأأ11 موي رطق ةحودلأ نم ةيوج
ءÓ--جإل سصسصخ--تو ة--با--ن--ع را---ط---م
مهددعو قأرعلأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ

ةلحرو ىرخأأ نأد-ل-ب ¤إأ ة-فا-سضإلا-ب84
توأأ31 موي ““ايكرت““ لوبنطسسإأ نم ةيوج

ىرخأ ةيوج ةلحرو ،نأرهو را-ط-م و-ح-ن
ةد-ح-تŸأ تا-يلو--لأ““ ن--ط--ن--سشأو ن--م
ةفاسضإلاب نأرهو راطم وحن ““ةيكيرملأ

تأرا-مإلأ““ ي-بد ن-م ة-يو--ج ة--ل--حر ¤إأ
راطم وحن توأأ61 موي ““ةدحتŸأ ةيبرعلأ

.ةنيطنسسق
نأأ لمتÙأ نم هنأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒو
ببسسب تأÒيغت جمانÈلأ أذه ىلع أأرطت
سصيخأرتو ةيحسصلأو ةيرأدإلأ حيراسصتلأ
نأد-ل--ب--لأ ف--ل--تı نأÒط--لأ تأرأدإأ
يو÷أ لاÛأ ق-ل-غو ح-ت--ف تأءأر--جإأو
سسوÒف ة-ح-ئا-ج را-سشت-نا-ب ة-ط-ب--ترŸأ
سضعب اهذختت يت-لأ د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك
نم انينطأوم ءÓجإأ مت-ي-سس ي-ت-لأ لود-لأ

.اهتأراطم
بلاطوب ةراضس  ^

 دكؤؤي ةاسشملل ايلعلا ةسسردŸا دئاق

ةينطولا ةوقلا تاموقÃ عتمتت رئاز÷ا
Ÿةيميلقإلا تايدحتلا ةهجاو

 ÚملسسŸا ءاملعلا ةيعمج
 يحضصلا رج◊ا عفر تاءارجإا عم يباجيإلا لماعتلا ¤إا ةوعدلا

Úمل-سسŸأ ءا-م-ل-ع-لأ ة-ي-ع-م-ج تبر-عأأ ^
حت-ف ةدا-عإل ا-ه-حا-ي-ترأ ن-ع Úير-ئأز÷أ
Èسصلأ ن-م د--يزŸ ة--ي--عأد ،د--جا--سسŸأ
عفر تأءأر-جإأ ع-م ي-با-ج-يإلأ ل-ما-ع-ت-لأو
فر-ط ن-م ن-ل-عŸأ ي-ج-يرد-ت-لأ ر--ج◊أ
.ةموك◊أ
Úم-ل-سسŸأ ءا-م-ل-ع-لأ ة-ي--ع--م--ج تلا--قو
بحرت ““ اهنأأ اهل نايب ‘ سسمأأ Úيرئأز÷أ
ةÎفلأ هذه لÓخ نوÿÒأ هلذب دهج لكب
ةحئاج ءأرج دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةبيسصعلأ

نم د-يزÚ ““ Ÿير-ئأز÷أ ة-ي-عأد ““ا-نورو-ك
تأءأرجإأ عم يباج-يإلأ ل-ما-ع-ت-لأو Èسصلأ
سسمأأ اهرقأأ يتلأ يجيرد-ت-لأ ر-ج◊أ ع-فر
.““دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ
سس◊أ راهظإأ ةرورسض ““ ىلع تددسش امك
هذ-ه ر-ئأز÷أ زوا-ج-ت-ت ى-ت-ح يرا-سض◊أ
.““رئاسسÿأ لقأاب ةنÙأ
تنمث ،دجا-سسŸأ ح-ت-ف-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
عيمج حتف ¤إأ تعدو رأرقلأ أذه ةيعم÷أ
رأرقلأ أذه نأل ،ءان-ث-ت-سسأ نود د-جا-سسŸأ

،ةÒبكلأ دجاسسŸأ ظا-ظ-ت-كأ ¤إأ يدؤو-ي-سس
أذ-ه حا‚إأ ¤إأ قا-ي--سسلأ تأذ ‘ ة--ي--عأد
نوداطسصي نŸ ةسصرف كرت مدعو ،حتفلأ

رامع ليم– نولواحيو ،ةركعلأ هايŸأ ‘
يذلأ ءا-بو-لأ را-سشت-نأ با-ب-سسأأ د-جا-سسŸأ
.ةيناسسنإلأ برسضي
مأÎحأ ةرورسض ى-ل-ع ة-ي-ع-م÷أ تدد-سشو
اهيلإأ تعد يتلأ ،ةيحسصلأ ةياقولأ تأءأرجإأ
مئأد حتف ن-م-سضي ا-م ة-سصتıأ ة-ن-ج-ل-لأ
م ناوضضر ^ .دجاسسملل
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ة-عاذإÓ-ل ،يد-ه-م-ل-ب ف-شسو-ي حر--شصو ^
ىلع انلشص– ةنياعŸا ةيلمع دعب““ ةينطولا
دجاشسŸا عوم‹ نم ة-ئاŸا-ب42 ›اوح
اهيف ترفوت ينطولا باÎلا Èع ةعزوŸا
0004 لدا--ع--ي ا‡ ،ة--مزÓ--لا طور---ششلا
قيبطتل يد– Èتعي مقرلا اذه ،دجشسم
.““يحشصلا لوكوتوÈلا
قيبطت ةيلم-ع نأا ه-ل-خد-ت لÓ-خ فا-شضأاو
نوكيشس ،دجاشسŸا ‘ ،يحشصلا لوكوتوÈلا
فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو فارششإاب
ةن-ج-ل-لا سسأار-ي يذ-لا ›او-لا ة-ب-ق ت–و
ر“ ةلحرم لإا Èتعت هذه““ ةيئلولا ةيملعلا
اذهو ،ةطششنألا عيم-ج Èع ،ر-ئاز÷ا ا-ه-ب
يذلا ›اولا ةبق Èع قبطيشس لوكوتوÈلا
ل رمألا نأل ،ةيئلولا ةينمألا ةنجللا سسأاري
ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-ششلا ةرازو ط--ق--ف سصخ--ي
ÊدŸا عمتÛا دنŒ كانه لب فاقوألاو
جئاتن ¤إا هللا ءاشش نإا لشصنشسو ،عوطتتŸا
.““ةيشضرم
‘ ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو راششأاو
ةودق نوكتشس دجاشسŸا نأا ¤إا هثيدح ماتخ
تا-ع-م-ج-ت-لا ن-م Òث-ك-لا ه--ب يد--ت--ق--ت
سسي--شسح--ت--لا ‘ ىر--خألا تاءا--شضف--لاو
هرابتعاب ،ءابولا راششتنا نم ّد◊او ةيعوتلاو
اناكمو Úنطاوم-ل-ل اÒب-ك ا-ع-مŒ فر-ع-ي
.هللا نم بّرقتلل
،ىرخأا ةرم دجاشسŸا قلغ داعي ل ىتحو
‘ سصÓخإلا ¤إا Úن-طاوŸا ر-يزو-لا ا-عد
ةدوعلا هذه نم اول-ع-ج-ي نأاو ه-ل-ل ءا-عد-لا
.مهناوخإاو هللا Úبو مهنيب ةديمح ةدوع
اذه ‘ تعشضو يتلا Òبادتلا نأاب احشضوم
نكي ⁄و ،انّدشض تشسيلو ان◊اشص نم نأاششلا
تاءار--جإلاو Òباد--ت--لا ذا--خ--تا ا--مو---ي
““انوروك““ ءابو يششفت نم ّدحلل ةيزاÎحلا
ةيام◊ لب ،ىرخأا سضارغأا ّيأا ىلع اينبم
مهفتن نأا يغبنيو ةماعلا ةحشصلاو نطاوŸا
.كلذ
ماز-ت-للا ¤إا Úل-شصŸا يد-ه-م-ل--ب ا--عدو

،ةيحشصلا Òبادتلاو لوكو-توÈلا-ب مرا-شصلا
لّث‰ اننأاب ادكؤوم ،ىوتشسŸا ‘ اونوكي نأاو
““ملشسو هيلع هللا ىلشص““ هللا لوشسر انديشس
 .قلÿُا ‘ احْمَشس ناك يذلا

ديقتلا ىلا وعدت ىوتفلا ةنجل
  ةيحشصلا تلوكوتوربلاب مراشصلا
ةيرازولا ةنجل-لا تعد ،ر-خأا بنا-ج ن-م

دجاشسŸا داور نواعت ةرورشض ¤ا ،ىوتفلل
لا-ث--ت--ملاو Úم--ظ--نŸاو ة--م--ئلا ع--م
مراشصلا قيبطتلا لجأا نم م-ه-تا-ه-ي-جو-ت-ل
ةيل-م-ع حا‚إل ة-ي-ح-شصلا تلو-كو-توÈل-ل
نم ةيادب دجاشسم-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا
سسما ه-ب دا-فأا ا-م بشسح ،ل-ب-قŸا تب-شسلا
.فاقولاو ةينيدلا نوؤوششلا ةرازول نايب
ةظفاÙا ىلع اشصرح““ هنأا نايبلا ‘ ءاجو
لوحتت نأا اهبينŒو دجاشسŸا ةيشسدق ىلع
،““انوروك سسوÒف لاقتناو ىودعلل رؤوب ¤ا
ذخلا ¤ا ىوتفلل ةيرازولا ةنج-ل-لا و-عد-ت
حتفلا ءانثأا ةيرورشضلا تاطا-ي-ت-حلا ل-ك-ب
¤ا اهداور ةيعاد دجاشسم-ل-ل ي-ج-يرد-ت-لا
لاثتملاو ÚمظنŸاو ةمئلا ع-م نوا-ع-ت-لا
وهو وجرŸا فدهلا ليهشستل مهتاهيجوتل
ةاي◊ا ¤ا ةدوعلاو دجاشسملل يلكلا حتفلا
.““لجاعلا بيرقلا ‘ ةمظتنŸاو ةيداعلا
قيبطتلا ةيم-هأا““ ى-ل-ع ة-ن-ج-ل-لا تدد-ششو

نواهتلا مدعو ةمÓشسلا تاميلعتل مراشصلا
ةرؤوب ¤ا هللا تويب لوح-ت-ت ل ي-ك-ل ا-ه-ي-ف
¤ا ر-ط-شضي د-ق ا‡ سسوÒف-لا را--ششت--نل
،““ىرخأا ةرم ةعام÷ا ةÓشص قيلعت ةداعا
سسيشسحتلا تايل-م-ع-ب ما-ي-ق-لا ¤ا ة-ي-عاد
ىلع اشصرحو Úلشصملل اÒشض– ةيعوتلاو
.يجيردتلا حتفلا تاوطخ حا‚ا
ةيئاقولاو ةيحشصلا طورششلاب Òكذتلا دعبو
ة-ن÷ تدد-ج ،Úل-شصŸا ن-م ة-بو--ل--طŸا
ةينعŸا دجاشسŸا نأا ىلع ديكأاتلا ىوتفلا
حتفلا رارق اهيلع سصن يتلا كلت يه حتفلاب
ةياقولا فورظ ىلع اهرفوتل ي-ج-يرد-ت-لا
رج◊ا تقو ةاعارم ةرورشض عم ةمئŸÓا
ةلجؤوم ةعم÷ا ةÓشص ىقبت امك ،يحشصلا
حتفل-ل ة-ي-تاوŸا فور-ظ-لا ر-فو-ت-ت نأا ¤ا
.هللا تويبل يلكلا
طقف ةÓشصلل ةينعŸا دجاشسŸا حتفت امك
ة-ق-ل-ع-م ة-يدÛا تا-طا-ششن--لا ءا--ق--باو
تابتكŸاو ةيميلعتلا تاقل◊او سسوردلاك
ةينآار-ق-لا سسرادŸاو ءا-شسن-لا تا-ي-ل-شصمو
دجاشسŸا ميقعت ىلع سصر◊ا عم ةقلغم
يتلا ىوتفلا ةن÷ بشسح ايموي اهفيظنتو
عÈت-لا ¤ا Úن-طاوŸا ة-ب-شسا-نŸا--ب تعد
ةيقاولا ةعنقلاو ميقعتلاو ةفاظنلا لئاشسوب
.دحاولا لامعتشسلا تاذ تاداجشسلاو
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ةلداي-شصل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا تث-ع-ب ^
دبع ةيروهم÷ا سسيئر-ل ة-لا-شسر سصاوÿا
رارق ‘ رظنلا ةداعا لجا نم نوبت ديÛا
ةينلديشصلا داوملل ةينطولا ةلا-كو-لا ع-شضو

نا ةÈتعم، ةعا-ن-شصلا ةرازو ة-يا-شصو ت–
يحشصلا ماظ-ن-لا مد-ه-ي د-ق رار-ق-لا اذ-ه
. رئاز÷اب
ةلدايشصلل ةينطو-لا ة-با-ق-ن-لا تر-ك-ن-ت-شسا
، ةيروهم÷ا سسيئرل اهتلاشسر ‘ سصاوÿا
ةينلديشصلا داوملل ةينطولا ةلا-كو-لا ع-شضو

عجار-تو ة-عا-ن-شصلا عا-ط-ق ة-يا-شصو ت–
عشضي يذلا يشساشسلا اهنوناق نع رئاز÷ا
،ةحشصلا ةرازو ةياشصو ت– ةلا-كو-لا هذ-ه
اذ-ه ل-ثŸ رÈم يأا د-جو-ي ل ه--نا ةÒششم
ةيئدبم ةيشضق نع عجاÎلا لقعي لو رارقلا
نوناقب ةتبثŸا و ةيم-هلا و م-ج◊ا اذ-ه-ب
نم ةنشس33 بلطت يذ-لا81–11 ةحشصلا
و تا-ششا--ق--ن--لا و يروا--ششت--لا ل--م--ع--لا
و تاءافكلا لك ناو ة-شصا-خ ،تاÒشضح-ت-لا

ةينطولا تائيهلا لكو نطولا ةي◊ا ىوقلا
اذه ءا-ن-ب و داد-عإا ‘ تم-ها-شس ة-ي-ن-عŸا
.Úنشسلا تارششع لÓخ نوناقلا

دج ةروان-م رار-ق-لا ة-با-ق-ن-لا تÈت-عاو
ت– ةلا-كو-لا هذ-ه ل-ع÷ و-ب-شصت ةÒط-خ
عاط-ق سضو-ع ة-عا-ن-شصلا عا-ط-ق ة-يا-شصو
ةوقب رورملل ةلواfi اهتÈتعا امك ،ةحشصلا
و ايلعلا تاطلشسلا قح ‘ ةميظع ةطلاغم و
فاد-هألا ن-ع ة-ل-ئا-شست-م ،ما-ع-لا يأار--لا
دشصÎت يتلا ةيقيق◊ا و ةي-فÿا ا-ياو-ن-لاو
. ةباقنلا بشسح . عورششŸا اذه ءارو
دارŸا Òي-غ-ت-لا نا ة-با--ق--ن--لا تفا--شضاو
ةماده و ةÒطخ ةفشصب سسميشس هثادحتشسا
لششي د-قو ،ر-ئاز-ج-ل-ل ي-ح-شصلا ما-ظ-ن-لا
و ماعلا Úعاطقلا ‘ ةي-ح-شصلا تا-مدÿا
ى-ل-ع ةر-ششا-ب-م تا-شسا-ك-ت-نا ع-م سصاÿا
ةÒششم ،نطولا ‘ يحشصلا نمألا و ناكشسلا
ت– ةي-ح-شص ة-يو-ه تاذ ة-لا-كو ع-شضو نا
هنع سضخمتيشس ي-عا-ن-شص عا-ط-ق ة-ط-ل-شس

و حلاشصŸا لخادت ةرهاظ ايلا و ا-ي-ئا-ق-ل-ت
ةيحشصلا تايولوألاو ئدابŸا نع يل-خ-ت-لا
فيشضت– يغبني امك ، ىرخأا حلاشصم ةدئافل
نأا ةيحشص ةيوه تاذ ةلاكو يأل  –ةباقنلا
ىلع رارقلا ‘ ةنومشضم ةيلÓقتشساب عتمتت
لو .يحشصلا و يملعلا و ينقتلا ديعشصلا
اا لا رارقلا اذه ةيلÓقتشسا نامشض نكم
ة-ط-ل-شسلا ة-يا-شصو ت– ة-لا-كو--لا تنا--ك
. ةيحشصلا
نم ةلاكولا ةدايشس نامشض ¤ا ةباقنلا تعدو
ت– اهئاقبإاو ةينقتلاو ةيتايلمعلا ةيحانلا
اهيلÓقتشسا نامشضل ةحشصلا عاطق ةياشصو
تاكرششلا ذوفن و يعانشصلا عاطقلل ةبشسنلاب
ت– ةلاكولا عشضو نا ةÒششم ،ةينلديشصلا
طورششلا لك ر-فو-ي-شس ة-عا-ن-شصلا ة-يا-شصو
لك لÓتخا و حلاشصŸا لخادت تايعشضول
تاشسا-ك-ع-نا ع-م ط-باو-شضلا و تا-نزاو-ت-لا
. ةيحشصلا ةموظنŸا ىلع ةرششابم
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 ءابولا لظ يف نيناحتملا حاجنإل تاحارتقلا نم ةلمج اومدق تايوناثلا ءاردم
ةعاقلا يف01 ىلا ““مايبلا““و ““كابلا““ ينحتمم ددع صصيلقتب بلاطم

تاحÎقم ةدع تايونا-ث-لا ءارد-م مد-ق ^
Êاحت-ما حا‚ا ل-جا ن-م ة-ي-بÎلا ةرازو-ل
ةيحشصلا فورظلا لظ ‘ ما-ي-ب-لاو كا-ب-لا
Úلfi دÓبلا اهب ر“ يتلا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا
‘ Úناحتملا Òيشست لششف ةيلوؤوشسم اهايا
د÷ا لمfi ىلع مهبلاطÃ ذخلا دع لاح
ةباقنلل ينطولا بت-كŸا ءا-شضعأا ى-ق-ت-لا .
ير-يدŸ ل-ق-ت-شسŸا ي--ن--طو--لا سسلÛا
رشضاحتلا قيرط نع عامتجا ‘ تايوناثلا
عشضولا تادجت-شسم لوا-ن-ت ثي-ح ،ي-ئرŸا
نم ةلم-ج اذ-كو ة-ي-بÎلا عا-ط-ق-ب سصاÿا
تايوناثلا يريدم سصخت يتلا تلاغششنلا
›ا نا-ي-ب-لا بشسح عا-م--ت--جلا سصل--خو .

ةرازو نا  ¤ا ““ر-ج-ف-لا““ ه-ي--ل--ع تل--شص–
ليحتشسي Úناوقب لمعلاب ر-م-ت-شست ة-ي-بÎلا
يشسائرلا موشسرŸا رارغ ىلع ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت
و ةيئانثتشسلا لطعلا نمشضتŸا0202/96
ةيبÎلا ريزول ءاردŸا و-ل-شسار-م م-غر كلذ
تاحÎقم Ëدقت و عوشضوŸا اذهب ةينطولا
ددنو ، هب لمعلا قيل-ع-ت ا-ه-م-هأا، ة-ي-ل-م-ع
ينطولا سسلÛا ةباقنلل ينطولا بتكŸا
تافرشصتب، تايوناثلا ير-يدŸ ل-ق-ت-شسŸا
نم نوبلاطي نيذلا ةيبÎلا يريدم سضعب
Úف-ظوŸا ءا-شصحإا تا-يو-نا-ث-لا ير-يد--م
ءا-شسن-لا و ة-ن-مز-م سضار-مأا--ب Úبا--شصŸا
لقت لافطأا ةيبرت Úلوتي يتاوللا و لماو◊ا
ر-مأا و-ه و ،ة-ن-شس41 نشس ن-ع م-هرا-م-عأا
اذهب لمعلا ءا-ق-بإا نأا ةÒششم ، ل-ي-ح-ت-شسم
‘ اÒب-ك از-ج-ع بب-شسي فو-شس مو--شسرŸا
ءاوشس ةيمشسرلا تاناحتملا Òطأات ةي-ل-م-ع
ىو-ت-شسم ى-ل-ع وأا تا-نا-مألا یو-ت-شسم ى-ل-ع
.ةشسار◊ا
عباطلا ىلع ءاقبإلا نا ةباقنلا تدكا امك
مي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-شش نا-ح-ت-مل يرا-ي-ت-خلا

فلكي هنوكل بلا-شص Òغ رار-ق ط-شسو-تŸا
ة-مزألا ز-ع ‘ ة-ل--ئا--ط لاو--مأا ة--لود--لا
09 ن-م Ìكأا نأا و ة-شصا-خ ،ة--يدا--شصت--قلا
م-ه ÚشضÎفŸا Úح-ششŸÎا ن-م ة-ئاŸا-ب
،يوناث ¤وأا ةنشسلا مئاوق ‘ نولجشسم نآلا
نم برشض ناحتمÓل م-ه-تو-عد-ف ه-ي-ل-ع و
Úف-ظوŸا ع-ي-م-جو م-ه-شضر-ع--ي ثب--ع--لا
ديفوك انوروك ءابولاب ةباشصإÓل نيرخشسŸا
91.
زكارŸا ءاشسؤور ق-ل-ق ن-ع بت-كŸا ف-ششكو
ءابولا نم يئاقولا لوكو-توÈلا سصو-شصخ-ب
⁄ ذإا ،ايرولاكبلاو مايبلا تاناح-ت-ما ءا-ن-ثأا

ةياقولا تامزلتشسم ءا-ن-ت-قا ردا-شصم دد–
‘ دعابتلا ديشسŒ ةبوعشص اذكو ،ميلعتلاو
،ةعاق-لا ‘ ح-ششÎم02 ىلع ءا-ق-بإلا ل-ظ
ددع سصيل-ق-ت-ب ة-يا-شصو-لا ن-م Úب-لا-ط-م
اذكو ،طقف01 ¤إا ةعاقلا ‘ ÚحششŸÎا
ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا ةدعاشسم ‘ Òكفتلا
ةياقولا تامزلتشسÃ لفكتلا لجأا نم ايلام
ل تاشسشسؤوŸا هذه تاينازيم نأل ةيحشصلا
.كلذب حمشست
ةينازيم ع-فر-ب ي-ن-طو-لا بت-كŸا بلا-طو
ةمئادو ةمظتنم ةفشصب تاشسشسؤوŸا Òيشست

Ãسسردمتل ةلوبقم طورشش قلخ نمشضي ا
ةيئانثتشسا ةينازيم سصيشصختو ،ذ-ي-مÓ-ت-لا
تاناحتملا ءارجا زیارم تاقفن ة-ي-ط-غ-ت-ل
،حيحشصتلاو عيمجتلا ز-كار-مو ة-ي-م-شسر-لا
0202/96 يشسائرلا موشسرŸاب لمعلا قيلعت
ثادحتشساو ، ةيئانثتشسلا لطعلا نمشضتŸا
لكل ةÈتعم ةيئا-ن-ث-ت-شساو ة-شصا-خ ة-ح-ن-م
امك ،ةيلمعلا Òطأاتل نيرخشسŸا ÚفظوŸا
سسي-ئر-ل ع-بار-لا بئا-ن-لا Òخ-شست ¤ا ا-عد
لفكتلل ةحشصلا عاطق ءابطأا Úب نم زكرŸا
يتلا ةيحشصلا لكاششŸا ة÷اعمو ةياقولاب

تاءار-جإا ثاد-ح-ت-شسا اذ-كو ،ر-ه-ظ-ت د-ق
تاناحتما ءارجا زكارÃ ة-شصا-خ ة-ي-ئا-قو
.بون÷ا ةقطنŸ ةبشسانم ةنشسلا ةياهن
هذه لهاŒ لاح ‘ هنا ةباقنلا تفاشضاو
ةيعقاولاو ةطيشسبلا بلاطŸاو تاحÎقŸا
بقاوع لمحتت نم يه اهدحو ةرازولا نإاف
⁄ ام تاناحتملا هذ-ه Òي-شست ‘ ل-ششف-لا
يريدم يلث‡ تاحÎق-م ة-يد-ج-ب ذ-خأا-ت
. نايبلا تا لوقي تايوناثلا

ةرون ةظيفح ^

:يدهملب فشسوي ،يحشصلا لوكوتوربلا قيبطتل ايدحت مقرلا ربتعا

نيلسصملا مامأا اهباوبأا حتفب ينعم دجسسم0004 نم ديزأا
اهحتف متيشس0004 نم ديزأا كانه نأا ،سسما ،يدهملب فشسوي ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو فششك
0001ـل عاشستلا طرشش  اهيف امب ةمزÓلا يف رفوتت ،يراجلا توأا51 موي دجاشسملل يجيردتلا حتفلا ةيلمع
.يلشصم

: سصاوخلا ةلدايشصلا ةباقن ،رارقلا يف رظنلا ةداعإل ةيروهمجلا سسيئر تلشسار
يحسصلا ماظنلل مده ةعانسصلا ةياسصو تحت ةينلديسصلا داوملا ةلاكو عسضو

مهب قيلي لمع بشصنمب رفظلا لجأا نم اهوقÓي يتلا ليقارعلا نم اوكتششا
لوألا ريزولاب نودجنتسسي تابتكملا ملع وجيرخ

ةلاطبلا حبسش نم مهذاقنإل
ي-ب-ع-ششلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا دد--ج ^
¤ا هتوعد فÓخ ن-ب ر-شضÿ ي-ن-طو-لا
لخدتلل دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا
ملع ‘ ÚجرختŸا ةبل-ط-لا سصو-شصخ-ب
ةلاطبلا حبششو تامول-عŸاو تا-ب-ت-كŸا
.سصشصختلا اذهل امزÓم حبشصأا يذلا
لاؤوشسلا  دعب فÓ-خ ن-ب ةو-عد تءا-جو
م-ل-ع ة-ب-ل-ط سصخ-ي يذ-لا ي-با--ت--ك--لا
‘ اوشسرد نيذلا تامولعŸاو تابتكŸا
عوبر ةفا-ك Èع ة-ير-ئاز÷ا تا-ع-ما÷ا
نع فششكلاو مهتلاغششنا عفرل ،نطولا
بلاطلا هنم Êاعي يذلا يثراكلا عشضولا
ينهŸا هعقاوو سصشصختلا اذه بحاشص
تاب يذلا ةلاط-ب-لا ح-ب-شش ن-ع كي-ها-ن
تاداهششلا ةل-م-حو ه-ي-شسراد-ل ا-مزÓ-م
لظ ‘ مهŸا سصشصختلا اذهل ةيعما÷ا
سساشسألا-ب ة-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا تاÒغ-تŸا
ي-ت-لا ة-ث-يد◊ا ة-يرادإلا بي--لا--شسألاو
.ةشساردلا جهانم نمشض لخدت
ه-جوŸا ه-لاؤو-شس ‘ فÓ-خ ن-ب را--ششاو
و يملعلا ديعشصلا ىلع هنا ،لولا ريزولل
‘ م-ها-شسي سصشصخ-ت-لا ذ-ه-ف ‘ا-ق-ث-لا
بتكلا ‘ ةن-ما-ك-لا ة-فا-ق-ث-لا خ-ي-شسر-ت
نم رئاز÷ا اهب رخزت يتلا تافلؤوŸاو
جا-ت-نإÓ-ل ة-شصشصخ--تŸا ةرادإلا لÓ--خ
اق-فو ي-م-ل-ع-لا و ‘ا-ق-ث-لا و ير-ك-ف-لا
نيدي-ف-ت-شسŸا و ءار-ق-لا تا-جا-ي-ت-حل
‘ ةيملعلا بيلاشسألا ىل-ع دا-م-ت-علا-ب
تاعاط-ق-ل ة-ع-با-ت-لا تا-ب-ت-كŸا ةرادإا
.هعاونأا لكب ميلعتلا و ةيبÎلاو ةفاقثلا
جرخت دعبو هناف فÓخ نب ىلع ءانبو
سصاشصتخلا اذه ‘ ةبلطلا نم Òثكلا
لجأا نم اهوقÓي يتلا ليقارعلا مامأاو
عفر مهماقÃ قيلي لمع بشصنÃ رفظلا
، تلا-غ-ششنلا ن-م ة-ل-م-ج نو-ي--ن--عŸا
ىلع ةيشسردŸا تابتكŸا رود لي-ع-ف-ت-ك
) ة--يو---بÎلا تا---شسشسؤوŸا ىو---ت---شسم
حتفو ( تايوناث ،تاطشسوتم ،تايئادتبا
يجيرخ نم Úيعماجلل فيظو-ت-لا با-ب
‘ تامولعŸاو تابت-كŸا م-ل-ع ما-شسقأا
ةيشسردŸا تابتكملل ةرطؤوŸا بشصانŸا
روطلا ‘ ةيبتكŸا ةيبÎلا ةدام جاردإاو
و ةيفاقثلا فئاظولا دانشسا و يئادتبلا
قحلم بشصنم) Úيبتكملل ةيجوغاديبلا
(ةيئادتبا لكل لوأا ىوتشسم تا-ب-ت-كŸا-ب
روطلا ‘ ثحبلا تاينقت ةدام جاردإاو
ةبترب يبتكم فرط نم رطؤوت يو-نا-ث-لا
.لوأا ىوتشسم تابتكŸاب قحلم
ىلع فيششرأا بشصنم حتفب اوبلا-ط ا-م-ك
عيمجو ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا لك ىوتشسم
) ا-ه-ل ة-ع-با-ت-لا عور-ف-لاو تا-ير--يدŸا
و  )تاظوفÚ fiمأا يق-ئا-ثو ي-ف-ي-ششرأا
تاداهششلا ىوتشسم رابتعلا Úعب ذخألا
‘ ينقتلا Úب فيظوتلا دنع ة-ي-م-ل-ع-لا
Úلما◊ا و نوعك في-ششرألاو ق-ي-ثو-ت-لا
و تابتكŸا ملع ‘ ةيعما÷ا تاداهششلل

.تامولعŸا
بلاط ةفا-ق-ث-لا ةرازو  ىو-ت-شسم ى-ل-عو
ددÙا نونا-ق-لا ة-ع-جار-م نو-ي-ن-عŸا
ةعباتلا تابتكŸا-ب قا-ح-ت-للا طور-ششل
رامثتشسلاب حمشسي لكششب ةفاقثلا عاطقل

Úشصشصخ-تŸا ن-م عا--ط--ق--لا اذ--ه ‘
مولع ‘ ةيعما÷ا تاداهششلل Úلما◊ا
نم مهني-ك“و تا-مو-ل-عŸا تا-ب-ت-كŸا
ة--يرادإلا ف--ئا--ظو--لا Òي---شست و ةرادإا
عاطقل ةعبات-لا تا-ب-ت-ك-م-ل-ل ة-ي-ن-ف-لاو
قلعتŸا نوناق-لا ة-ع-جار-مو ة-فا-ق-ث-لا
يميظنتلا لكيهلل ةنو-كŸا تاد-حو-لا-ب
عم قفاوتي لكششب ةيمومعلا تابت-ك-م-ل-ل
و ةيملعلا و ةيوبÎلاو ةيفاقثلا داعبألا
ةرورشض عم ةي-جو-لو-ن-ك-ت-لا تاÒغ-تŸا
Úي--ع--ما--ج فر--ط ن---م ا---هÒطأا---ت
تا--ب--ت--كŸا مو--ل--ع ‘ Úشصشصخ--ت--م
ل-يو– ةرور--شض اذ--كو تا--مو--ل--عŸاو
ةيمومع تابتكم ¤إا ةيدلبلا تابتكŸا
ةفاقثلا عاطق-ل ا-ي-لا-مو ا-يرادإا ة-ع-با-ت
– مات لكششب – ةيعبتلا نم ا-ه-شصي-ل-خ-تو
ة-ي-ل-خاد-لا عا-ط--ق يأا تا--يد--ل--ب--ل--ل
.ةيلÙا تاعام÷او
رابت-علا Úع-ب ذ-خألا  ا-شضيا او-ب-لا-طو
) ة--ي--ع--ما÷ا تادا--ه--ششلا ىو--ت---شسم
تا-شصشصخ-ت-لا و (Îشسا--م –سسنا--شسي--ل
و تا-ب-ت-كŸا مو-ل-ع ت– ة--يو--ط--نŸا
ةيملعلا بيلاشسألا قيبطتو تا-مو-ل-عŸا
Òيشستو ةرادإا ‘ ة-ي-ن-ق-ت-لا ل-ئا-شسو-لاو
اذه و ةفاقثلا عاطقل ةعباتلا تابتكŸا
لا‹ ‘ ÚشصشصختŸا فيظوت بلطتي
باب حتفو تامولعŸاو تابتكŸا مولع
‘ ةرغاششلا بشصانŸا لغششو فيظوتلا
حتفو .ةفاقثلا عاطقل ةعباتلا تابتكŸا
يف-ي-ششرأا بشصن-مو ف-ي-ششرألا بتا-ك-م
ىلع تاظو-فÚ fiمأا ي-ق-ئا-ثو ة-ب-تر-ب
و ة-ي-فا--ق--ث--لا تا--شسشسؤوŸا ىو--ت--شسم
.ةفاقثلا عاطقل ةعباتلا تايريدŸا
و م-ي-ل-ع-ت-لا ةرازو  ىو-ت-شسم ى-ل-ع ا--ما
حتفب ،نوينعŸا بلاط ÚينهŸا نيوكتلا
ى-ل-ع ف-ي-ششرألا و ق-ي-ثو-ت-لا سصشصخ-ت
ينهŸا نيوكتلا زكارمو دهاعم ىوتشسم
باب حتف و ةرغا-ششلا بشصا-نŸا ل-غ-ششو
ذاتشسأا بشصنÃ قا-ح-ت-لÓ-ل ف-ي-ظو-ت-لا
قيثوتلا سصشصخت ‘ ÚشصبŸÎا Òطأاتل
ى-ل-ع قا-ح-ت-للا طر-شش ) ف--ي--ششرألاو
م-ل-ع ‘ Îشسا-م و-ه ةدا-ه-ششلا سسا--شسأا
(تامولعŸاو تابتكŸا
تاءار-جلا ن--ع فÓ--خ ن--ب لءا--شستو
اهذا-خ-تا نوو-ن-ت ي-ت-لا ة-ل-ج-ع-ت-شسŸا
نم ةحيرششلا هذه بلاطŸ ةباجتشسÓل
سصاشصتخلا اذه ‘ ÚجرختŸا ةبلطلا
نم ةمج تابوعشص نوقÓي نيذلاو مهŸا
م--غر ل--م--ع بشصنÃ ر--ف--ظ--لا ل--جأا
.تاعاطقلا لك ‘ ةرغاششلا بشصانŸا

ن.ح ^
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يداشصتقإا

Úظ--حŸÓا نأا ¤ا ل--ي--ك--ح را--صشأاو ^
ى-ل-ع او-ف-قو لاÛا اذ-ه ‘ Úي-بورو’ا
ة-ي-بورو’ا قاو-صس’ا ‘ را-ع-صس’ا عا-ف-ترا
دهصشت تقو ‘ ةئاŸاب05 ¤ا لصصت ةبصسنب
لوانت-م ‘ ارا-ع-صسا Úير-ئاز÷ا قاو-صس’ا
Óثم حافتلا رعصس لصصو ثيح ،ÚنطاوŸا

.جد001 ¤ا قاوصس’ا سضعب ‘
Úيرئاز÷ا نيردصصŸا نأا ثدحتŸا لاقو
نم مهتاجتنم سضرع نم ابيرق نونكمتيصس
سسي‚ار قو--صس ‘ ه--كاو--ف--لاو ر---صضÿا
ددصصب نحن»: فاصضأاو ،سسيراب-ب يŸا-ع-لا
ةفرصشŸا تائيهلا عم تا-صضوا-ف-م ءار-جإا

يŸا-ع--لا سسي‚ار قو--صس Òي--صست ى--ل--ع
ةدع ميظنت لجأا نم ،ةجزاطلا تاجتنملل

.هيف تارهاظت
ةوطÿا““ نأا ““سسكÓفك““ لتكت سسيئر عباتو
نأا-ب Úير-ئاز÷ا ن-يرد-صصم-ل-ل ح-م-صست-صس
سضرفو ،مهتاجتنمو م-ه-صسف-نأا-ب او-فر-ع-ي

تا--كر--صشلا ىÈك--ل ي---لÙا ج---ت---نŸا
نأا““ ¤ا اÒصشم ،““ةي-ب-ن-جأ’ا ة-يدا-صصت-قإ’ا
اهميمعت متيصس لب ¤وأ’ا نوكت نل ةوطÿا

.““ةيبروأ’ا نادلبلا نم ديدعلا ‘

إا.ق ^
د------يÈلا ر------يزو ،سسمأا فر------صشأا ^

،ة-ي-ك-ل-صسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸاو
ءارجإا قÓط-نا ى-ل-ع ،راز-مو-ب م-ي-هار-با
ÚحصشŸÎّا مي-ي-ق-ت سضر-غ-ب تÓ-با-قŸا
.ةيئ’ولا تايريدŸا ‘ ايلع ةفيظو لغصشل
ةرازو ن-ع سسما ردا-صصلا نا-ي-ب--لا بصسحو
ة---ي---ك---ل---صسلا تÓ---صصاوŸاو د----يÈلا
,يمصسرلا اهعقوم Èع هترصشن,ةيكلصسÓلاو
ل-كا-ي-ه-لا م-ي-عد--ت د--صصق اذ--ه ي--تأا--ي
ةيجراÿا حلا-صصŸا اذ-كو ،ة-يز-كر-مÓ-لا

Ãاهنم رظتن-ي ي-ت-لا تاءا-ف-ك-لا ف-ل-ت-خ
ططı لثمأ’ا ذيفن-ت-لا ‘ ة-م-ها-صسŸا

.عاطقلا لمع
ّر-ق-م ىو-ت-صسم ى-ل-ع تÓ-با-قŸا يرŒو
ةينطولا ةنجّللا ءاصضعأا رو-صضح-ب ،ةرازو-لا
ةلحرم ‘ تّ“ نأا د-ع-ب ،كلذ-ب ة-ف-ّل-كŸا
تافلŸا ةصسارد Èع ءاقتنإ’ا ةّيلمع ،¤وأا
.ةعدوŸا
ؤوفاك-تو ة-ي-فا-ف-صشلا را-طإا ‘و ،Òكذ-ّت-ل-ل
د--يÈلا عا--ط---ق تارا---طإ’ سصر---ف---لا
تناك ،ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو
حصشرّتلا باب حتف نع ةرازولا تنلعأا دق
مرصصنŸا يام رهصش ايلع فئاظو لغصشل

ح.ءايمل ^

 : نلعت ديربلا ةرازو

لغسشل نيحسشّرتملا تÓباقم ءارجإا قÓطنا
 عاطقلاب ايلع فئاظو

:ليحك قيفؤت ،““ضسكÓفك““ لتكت ضسيئر ،ةيرئازجلا علشسلا ةيبؤلطم دكأا

ابيرق ابوروا يف مهتاجتنم سضرع مهنكمي نوردسصملا
تاجتنملا نا ،ليحك قيفؤت ،““ضسكÓفك““ ريدشصتلل هجؤملا هكاؤفلاو رشضخلل يرئازجلا لتكتلا ضسيئر دكا
.اهتعيبطو اهتدؤجل ارظن ةيبورولا قاؤشسلا يف ةدششب ةبؤلطم ةيرئازجلا

هنا بئارصضلل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا ^
Áفلك-م-ل-ل ن-كÚ نوناعي نيذلا ةبيرصضلاب
سضباق نم اوصسمتلي نأا ،ةيلام تابوعصص نم
لوصص◊ا ،ا-ي-م-ي-ل-قإا سصتıا بئار-صضلا

و بئار-صضلا ع-فد-ل ي-ن-مز لود-ج ى--ل--ع
بصسح اذ-ه و ،ة--ق--ح--ت--صسŸا مو--صسر--لا
Òبادتلل اقيبطت كلذ و ةيلاŸا مهتايناكمإا
‘ تاصسصسؤوŸا معدل ةذخ-تŸا ة-ي-ئا-ب÷ا

.91ديفوك ةحئاج ةهجاوم
ة-ير-يدŸا ن-ع ردا-صصلا نا-ي--ب--لا بصسحو
اهعقوم Èع هترصشن يذلا بئارصضلل ةماعلا
Òبادت قيبطت راطإا ‘ هنا دكؤوتف يمصسرلا
ةيمومعلا تاطلصسلا اهتذختا يتلا Òصسيتلا
نيرثأاتŸا Úيداصصتقا Úلماعتم-ل-ل ا-م-عد
متيصس ،ةيلا◊ا ةيحصصلا ةمز ا ءارج ايلام
تابوق-عو تادا-يز-لاو تا-مار-غ-لا ءا-غ-لإا
رخأاتŸاعادي ا لاح ‘ ةقبطŸا Òخأاتلا
و بئارصضلا و قوق◊ا عفد و تاحيرصصتلل
 .اهب ةقلعتŸا موصسرلا
لمصشت Òبادتلا هذه نا ةيريدŸا فيصضتو
رهصشب ةقلعتŸا ة-ير-ه-صشلا تا-ح-ير-صصت-لا

تاحيرصصتلا  و ،هي-ل-ي ا-مو0202 يرفيف
سسفن نم Êاثلاو  لو’ا لصصفلاب ةقلعتŸا
وأا جئاتنلل ةيونصسلا تاحيرصصت-لاو ،ة-ن-صسلا

ةهج نمو9102 ةيلاŸا ةنصسلل ليخادŸا
سضر-ف لواد-ج سصخ-ي ا-م--ي--ف و ،ىر--خأا
‘ اهجاردإا خيرا-ت دد-ح ي-ت-لا ة-ب-ير-صضلا
سسرام22 خيرات نم ءاد-ت-با ل-ي-صصح-ت-لا

Òخأاتلا تابوقع ءاغلإا اصضيأا متيصسف ،9102
.ةبيرصضلاب ÚفلكŸا قتاع ىلع ةعقاولا

نإاف ،Òبدتلا اذه نم ةدا-ف-ت-صسا ل-جأا ن-م
نووعدم ÚينعŸا ة-ب-ير-صضلا-ب Úف-ل-كŸا
ةيريدŸ هجوم يئ’و ءافعإا بلط Ëدقتل
ةراصش ا عم ،ايمي-ل-قإا ة-صصتıا بئار-صضلا
عوصضوم لكصشت يتلا تابوق-ع-لا ¤إا ة-قد-ب
.بلطلا

دبع ةيروهم÷ا سسي-ئر ر-مأا Òكذ-ت-ل-ل
هد-ق-ع لÓ-خ  ة-مو-ك◊ا نو-ب-ت د--يÛا
ةرورصضب ارخؤوم ءارزو-لا سسل‹ عا-م-ت-جا
تق◊ يتلا رئاصسÿاب قيقد مييقت ءارجإا
تايلمع ديمŒ ¤إا ةفاصضإ’اب ÚلماعتŸاب
ءابعأ’ا ديدصست ديمŒو بئارصضلا ديدصست
.ةيئاب÷ا هبصشو ةيلاŸا
رئاصسÿا مييقتب سصاÿا ءارجإ’ا لمصشيو
ةÒغ-صصلا تا-صسصسؤوŸاو ةÒغ--صصلا ن--هŸا
فيفخت ¤إا فد-ه-ي ثي-ح ،ة-ط-صسو-تŸاو
ع ةيحصصلا ةمزأ’ا ببصسب ةيلاŸا رارصض’ا
ح.ءايŸ ^ .انوروك ةحئاج راصشتنا

 تاشسشسؤؤملا  معدل ةذختملا ةيئابجلا ريبادتلاب قلعتي
  انورؤك ةحئاج ةهجاؤم يف

نيرثعتملل سساقملا ىلع ينمز لودج
 موسسرلاو بئارسضلا عفد يف

 ريخأاتلا تابوقع ءاغلإا بلط عاديإل ةبيرسضلاب نيفلكملا ةوعد^

جاتنإلا ضضفخ يف كبوأا قافتاب نامزتلي قارعلاو ةيدؤعشسلا
 ةيملاعلا طفنلا ةمزأا جارفنا رداوب

 تاششاعملاو بتاورلا نامشضو ةلؤيشسلا ةمزأا ةهجاؤمل فيقشستلل أاجلي رئازجلا ديرب
 ديربلا زكارم نم  هبحسس نكمي ام  ىسصقأا..رانيد فلا001

ددحملا غلبملا  زواجتي نمل ةليدب عفد لئاسسو  ^

 ةيليؤج يف ةيملاعلا ءاذغلا راعشسأا رششؤؤم عافترا
بهتلت ءاذغلا راعسسا :””واـــــــــــــــــــــــــــــف””

ةعارزلاو ة-يذ-غأ’ا ة-م-ظ-ن-م تلا-ق  ^
راعصسأا نإا (واف) ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا
ةيليوج رهصش ‘ تعفترا ةيŸاعلا ءاذغلا
تاجتنمو ة-ي-تا-ب-ن-لا تو-يز-لا ةدا-ي-ق-ب
نم اصشاعتنا ةلصصاوم ،ر-ك-صسلاو نا-ب-لأ’ا
ةداح تاعجارت دعب ءاج قباصسلا رهصشلا
.انوروك سسوÒف ةحئاج نع ةمجان
،ءاذغلا راعصسأ’ واف رصشؤوم طصسوتم غلبو
ةلصسل ةيرهصشلا تاÒغت-لا سسي-ق-ي يذ-لا

تاجتنمو ةيتابنلا تويزلاو بوب◊ا نم
‘ ةطقن2.49 ،ركصسلاو موحللاو نابلأ’ا

لكصشب لدعم مقر لباقم ةيل-يو-ج ر-ه-صش
.ةطقن1.39 غلب ناوج رهصش ‘ فيفط
تقاف ،تقاف لثم““ نايب ‘ واف تلاقو
ةيتابنلا تويزلا راعصسأا ‘ ىرخأا تادايز
اعجار-ت ر-ك-صسلاو نا-ب-لأ’ا تا-ج-ت-ن-مو
ةميق عم موح-ل-لا قاو-صسأا ‘ را-ع-صسأÓ-ل

را-ع-صسأا ر-صشؤوŸ ل-مÛا ‘ ةر-ق-ت--صسم
.““بوب◊ا
تويزلا راعصسأ’ ةمظنŸا رصشؤوم دعصصو
غلبيل ةيل-يو-ج ‘ ة-ئŸا-ب6.7 ةيتابن-لا
.رهصشأا ةصسمخ ‘ ىوتصسم ىلعأا
ىقلت ليخنلا تيز نأا ةمظنŸا تفاصضأاو

جات-نإ’ا ‘ ع-قو-ت-م ؤو-طا-ب-ت ن-م ا-م-عد
سصق-نو يŸا-ع-لا بل-ط-لا سشا--ع--ت--ناو
Úح ‘ ،دمأ’ا ليوط ةرجاهŸا ةلامعلا

مجلصشلا روذب تيزو ايوصصلا تيز لصصح
‘ تادادمإ’ا حصش نم معد ىلع اعابت
.ابوروأا ‘ بلطلا ‘ ددŒو ليزاÈلا
دق ةيتابنلا تويزلا ىل-ع بل-ط-لا نا-كو
ببصسب ماعلا نم قباصس تقو ‘ عجارت
فد-ه-ت ي-ت-لا ما-ع-لا لز-ع-لا تاءار-جإا

Ÿف ة-ح-فا-كÒا ا-نورو-ك سسوŸدج-ت-صس

معاطŸا بلط سضاف-خ-ن’ تدأا ي-ت-لاو
.يوي◊ا دوقولا ىلع بلطلاو
تاجتن-م ع-ي-م-ج نإا ة-م-ظ-نŸا تلا-قو
رهصشلا تعفترا اهت-ع-با-ت ي-ت-لا نا-ب-لأ’ا
تاجتن-م ر-صشؤو-م د-عا-صس ا‡ ي-صضاŸا
ةدوعلاو ةئŸاب5.3 عافتر’ا ىلع نابلأ’ا
ل-ب-ق ا-م ىو-ت-صسم ازوا-ج-ت-م دو-ع-صصل-ل
.ةحئا÷ا
4.1 رك-صسلا را-ع-صسأا ط-صسو-ت-م ع-ف-تراو
ةقاطلا راعصسأا عافترا نم معدب ،ةئŸاب
‘ فاف÷ا ببصسب جا-ت-نإ’ا سضا-ف-خ-ناو
يئزج لكصشب ه-لدا-ع يذ-لاو ،د-نÓ-يا-ت

.ليزاÈلا ‘ ةÒبك تايمكب ركصسلا نحط
راعصسأ’ واف رصشؤوم لزن ،سضيقنلا ىلع
اعجارت ل-ج-صسو ة-ئŸا-ب8.1 موح-ل-لا
.ماع لبق هاوتصسم نع ةئŸاب2.9 ةبصسنب
لظ ‘ ابيرقت بوب◊ا رصشؤوم Òغتي ⁄و
ةعيفرلا ةرذ-لاو ةرذ-ل-ل ةدا-ح بصسا-ك-م
نم ةÒبك ةي-ن-ي-صص تا-يÎصشÃ ة-ل-صصت-م
‘ عجارت اهلبا-ق ،Úي-ك-ير-مأا ن-يدرو-م
را-ع-صسأا ‘ رار-ق--ت--صساو زرأ’ا را--ع--صسأا
.حمقلا

ح.ل  ^

ريزو نأا  ةيقارعلا ءابنأ’ا ةلاكو تلاق ^
يقارعلا طفنلا ريزوو يدوعصسلا ة-قا-ط-لا
امهدÓب مازت-لا ي-ف-تا-ه لا-صصتا ‘ اد-كأا
تاداد-مإا سضفÿ +كبوأا قا-ف-تا-ب ما-ت--لا
.طفنلا
ةلاكو هتلقن ا-م بصسح ن-ير-يزو-لا ا-ث-ح-بو
طفنلا قاوصسأا ‘ تاروطتلا ثدحأا زÎيور
،يŸاعلا بلطلا ‘ ر-م-ت-صسŸا ‘ا-ع-ت-لاو
قافتا قيبطت هاŒاب قق– يذلا مدقتلاو
.+كبوأا
لوÎبلل ةردصصŸا نادلبلا ةمظنم تأادبو
،+كبوأاب فرعي ام يأا ،اهؤوافلحو (كبوأا)

معدل يام ‘ تادادمإÓل ايصسايق اصضفخ
ةمزأا اه-ب تف-صصع ي-ت-لا ط-ف-ن-لا را-ع-صسأا

.انوروك سسوÒف
جاتنإ’ا سضفخ ى-ل-ع ة-يدو-ع-صسلا تق-فاوو

بجوÃ ايموي ليمرب نو-ي-ل-م5.2 عقاو-ب
.+كبوأا قافتا
،دحأ’ا سسما،طفنلا راع-صسأا تل-ج-صس د-قو
عجارت ليجصست ،ةيلودلا قوصسلا ‘ اعجرت

بلطلا Ìعت لعفب ءاج ط-ف-ن-لا را-ع-صسأا ‘
تا-با-صصإ’ا عا-ف-ترا بب-صسب دو-قو-لا ى-ل-ع
.⁄اعلا ءاحنأا ‘ انوروك سسوÒفب

ليجصست نع ة-ي-لود ت’ا-كو تف-صشك ثي-ح
40.1 ةبصسنب اصضاف-خ-نا تنر-ب ما-خ ر-ع-صس
نم ليمÈلل ر’ود56.44 ¤إا غلبيل ةئاŸاب
01.54 دنع ةصسل÷ا لÓ-خ ىو-ت-صسم ى-ندأا
.ر’ود
برغ ماÿ ةلجآ’ا دوقعلا تعجارت امنيب
39.0 ب ي-ك-ير-مأ’ا ط-ي-صسو-لا سسا-صسك--ت
ليمÈلل ر’ود65.14 ¤إا ةئاŸاب

ح.ل ^

د-يÈل ة-ما-ع--لا ة--ير--يدŸا ترد--صصا ^
تاد-حو-لا ءارد-م ¤ا ة-م-ي-ل-ع-ت ر-ئاز÷ا
تايل-م-ع ف-ي-ق-صست-ب ة-ي-ئ’و-لا ة-يد-يÈلا
رانيد فلأا ةئاÃ ديÈلا بتاكÃ بحصسلا

 .انوروك ةحئاج ةÎف لÓخ يرئازج
ةصسصسؤوم نع سسما رداصصلا نايبلا بصسحو
ةخصسن ““رجف-لا““ تم-ل-صست ,ر-ئاز÷ا د-ير-ب

¤ا ةيمارلا Òبادتلا ءاصسرإا راطإا يفف  ،هنم
بتاكŸا ‘ ةلويصسلا قفدت ىوتصسم Úصس–

ة-ي-ح-صصلا ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ ة--يد--يÈلا
لك ءاصضرإا ةيغبو ،(91 ديفوك) ةيئانثتصس’ا
تا-جا-ي-ت-حا ن-م ر-ئاز÷ا د-ير-ب ن-ئا--بز
،ÚفظوŸا ةئف اميصس’ ،ةيدقنلا ةلويصسلا
ديرب ةصسصسؤوم ملعت ،نيدعاقتŸاو ءارج’ا
دامتعا تررق اهنا ماركلا اهنئابز رئاز÷ا
تايلمعل يئانثتصس’ا و تقؤوŸا فيقصستلا

و كيبابصشلا ىوتصسم ى-ل-ع دو-ق-ن-لا بح-صس
را---ن---يد ف---لأا ة---ئ---م دود----ح ‘ كلذ
.نوبز لكل ايموي (جد000.001)

فر---صصت ت– ع---صضت ة---صسصسؤوŸا نا Òغ
مهتدصصرأا بحصس ‘ نوبغري نيذلا اهنئابز
فقصسلا قوفت فيلاك-ت ة-ي-ط-غ-ت ل-جأا ن-م
ع-فد-لا ل-ئا-صسو ن-م ة-عو--م‹ ، ددÙا
ةيباتكلا عفدلا لئاصسو ام-ي-صس’ ،ة-ل-يد-ب-لا
قداصصŸا كصصلا ةغيصص  ‘ لث-م-ت-ت  ي-ت-لا

يديÈلا بتكŸا سسيئر هدعي يذلاو هيلع
باصسح نم ليوحتلا و ،نوبز-ل-ل  ه-م-ل-صسيو
يراج يديرب با-صسح ¤ا يرا-ج يد-ير-ب

نم ليوحتلاو ،يديرب كصص ةطصساوب رخآا
يديرب باصسح ¤ا يراج يديرب باصسح
.ةيبهذلا ةقاطبلا ةطصساوب رخآا يراج
هنا -نايبلا فيصضي- Òكذت-لا رد-ج-ي ا-م-ك

Áىلع نيزئا◊ا رئاز÷ا ديرب نئابزل نك
كصص ر-ير– ة-يرا-ج ة-يد-ير-ب تا-با--صسح
ديفتصسŸا ناك ءاوصس Òغلا ةدئافل يديرب

ىتح وا يراج يديرب باصسح ىلع ازئاح
.يكنب باصسح
يتلا ةلويصسلا ةمزأا تلحف-ت-صسا د-ق تنا-كو

رئاز÷ا ‘  انوروك ءابو يصشفت عم ترهظ
ليبق  ديÈلا بتاكم و كونبلا ىوتصسم ىلع
تا-صشا--ع--م بصص ع--م ى--ح--صضأ’ا د--ي--ع
ءار-ج كلذو,رو--ج’ا  و  ن--يد--عا--ق--تŸا
لكصشب ةيلاŸا  ةلويصسلا ىوتصسم سضافخنا

و  ةيمومعلا  ةنيزÿا ىوتصسم ىلع يصسايق
ةميخولا ةيداصصتق’ا را-ث’ا ة-ج-ي-ت-ن كلذ
.رئاز÷ا  ‘  ءابولا  راصشتنا اهببصس يتلا
ىوتصسم ىلع ةمزأا  ةيلخ ليكصشت ” دق و
لكصشم ة÷اعŸ كون-ب-لا و د-يÈلا ز-كار-م
ةعباتم و   اهتدح نم  ليلقتلاو  ةلويصسلا
اÒصشم قيقدو  Êأا لكصشب  بثك نع  عصضولا
Òبك لكصشب  ترثا دق  انوروك  ةحئاج نا

متي  يتلا  ةيلاŸا  ةلويصسلا  ىوتصسم ىلع
ام  كونب-لا و د-يÈلا بتا-ك-م ‘  ا-ه-خ-صض

جتحي يذلا نوبزلا ىلع  ةرصشابم سسكعنا
يذلا  غلبŸا مجح  فيقصست ىلع ةرم لك ‘
Áتاعفد ىلع هطيصسقت وا  هبحصس نك .

ةر-فو ‘ ةدا-ح ة--مزأا ر--ئاز÷ا سشي--ع--تو
ى-ل-ع كلذ-كو ،د-يÈلا بتا-كÃ ة-لو-ي-صسلا

¤إا ىدأا ا‡ ،ةيكن-ب-لا ت’ا-كو-لا ىو-ت-صسم
مامأا ةليوط فوف-صصل Úن-طاوŸا ل-ي-ك-صشت
¤إا تلو– نأا دعب ت’اكولاو بتاكŸا كلت
.ةنمزم ةمزأا
ةدع ذنم تأادب دق ةلويصسلا ةمزأا تناكو
هيف تنلعأا تناك يذلا تقولا يفف ،مايأا
لكصشب لاومأ’ا بحصس فقو نع تاطلصسلا

نمصض ،ديÈلا بتاك-م ل-خاد ن-م ر-صشا-ب-م
سسوÒف نم ةيا-م◊او ة-يا-قو-لا تاءار-جإا
،›آ’ا بحصسلا ت’آاب ءا-ف-ت-ك’او ،ا-نورو-ك
كلذو ،لمعت ’ ت’آ’ا هذه مظعم نأا Úبت
Óصضف ،ةلويصسلا لكصشم ¤إا ةجردلاب دوعي

بحصسلا ت’آا نم يفكي ام دوجو مدع نع
ةقيرطلاب بحصسلا ة-ي-ل-م-ع دو-ع-ت-ل ،›آ’ا
فلخ ام وهو ،بتاكŸا لخاد نم ةÁدقلا
هعم تبهذ اقاصصتلاو اعفاد-تو ا-ظا-ظ-ت-كا

تقو ‘ ،حاير-لا جاردأا د-عا-ب-ت-لا د-عاو-ق
.ةيصسايق اماقرأا انوروك ةحئاج هيف لجصست
اداح اظاظ-ت-كا د-يÈلا ز-كار-م تد-ه-صشو
‘ سصق-ن بب-صسب ا-ه-ل ة-يا-ه-ن ’ Òباو--طو
نم ديدعلا دجو ثيح ،ةيدقن-لا ة-لو-ي-صسلا
م-ه-ب-تاور بح-صس ‘ ل-كا-صشم Úن--طاوŸا
تاعاصسل ءاقبلل  اور-ط-صضاو م-ه-ت-صشا-ع-مو

انايحأاو غلبŸا فصصن ىلع لوصصحلل ةليوط
يذلا ›اŸا غلبŸا لوصص◊ا نود نورداغي
ح.ءايمل ^ .هبحصس داري
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سشماه ىل-ع ,ل-سسع-ل-ب د-ي-سسلا ح-سضوأاو ^
ىلع ،رسصيونل لام-ك ،ة-ي’و-لا ›او فو-قو
ح--ت--ف ةدا--عإا--ب ة--سصاÿا تاÒسضح--ت--لا
دينŒ ” هنأا ,يجيردت ل-ك-سشب د-جا-سسŸا
دجسسم411 ىلع Úعزوم نوع009 ةبارق
Úب نم اذهو ¤وأا ةلحرمك اهحتف داعيسس
.ةي’ولا تايدلب Èع عزوم دجسسم143
دجاسسŸا ناوعأا نأا لوؤوسسŸا تاذ فاسضأاو
ىلع ÚلسصŸا لوخد ميظنتب نول-ف-ك-ت-ي-سس
دعا-ب-ت-لا ة-فا-سسم ماÎحا-ب ح-م-سسي و-ح-ن
ŸÎا نع لقت نأا بجي ’ يتلا يدسس÷ا
نم جورÿاو لوخدلا ةئيهت اذكو فسصنلاو
.ÚلسصŸا يقÓت يدافت لجأا
لكسشي نيذلا ,ناوعأ’ا ء’ؤوه فرسشيسس امك
ىلع ,عوطتم با-ب-سش م-ه-ن-م ةÒب-ك ة-ب-سسن
ق-ل-ع-ت ا-م ا-م-ي-سس’ Úل--سصŸا ه--ي--جو--ت
اهرارقا ” يت-لا ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا-ب
ىلع يدعŸا سسوÒفلا اذه يسشفت يدافتل
لامعتسسا و ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا ءاد-ترا رار-غ
دنع مه-ل مد-ق-ي يذ-لا ر-ه-طŸا لو-لÙا
,ثدحتŸا تاذ فيسضي ,دج-سسŸا ل-خد-م
ÚلسصŸا دات-ع-ي نأا ع-قو-ت-ي ه-نأا ¤إا اÒسشم
دحك عوبسسأا فرظ ‘ ما-ظ-ن-لا اذ-ه ى-ل-ع
سس◊ا ىو-ت-سسم ع--فر فد--ه--بو .ى--سصقأا
فيثك-ت م-ت-ي-سس Úل-سصŸا ىد-ل يو-عو-ت-لا
اهدوقيسس ي-ت-لا ة-ي-سسي-سسح-ت-لا تÓ-م◊ا
ةطسشانلا تايعمجلل Úلث‡ عوطتم بابسش
Óسضف اذه ÊدŸا عمتÛا دارفأا اذك و
ى-ع-سسŸا اذ-ه ‘ ة-م-ئأ’ا ة-م-ها-سسم ن-ع
.ةينيدلا نوؤوسشلا ريدم فيسضي
لسسعلب د-ي-سسلا د-كأا ,ة-ل-سص يذ قا-ي-سس ‘و
ةيÒسضحتلا تاءارج’ا ة-فا-ك لا-م-ك-ت-سسا

ةينعŸا دجاسسŸا ىوتسسم ىل-ع ةذ-خ-تŸا
عيمج بح-سس رار-غ ى-ل-ع ح-ت-ف-لا رار-ق-ب
اهلامعتسسا يدافتل حبا-سسŸاو ف-حا-سصŸا
ميقع-ت اذ-كو سصخ-سش ن-م Ìكأا فر-ط ن-م
عسضو ¤ا ةفاسضإ’اب اهت-يو-ه-تو د-جا-سسŸا
يلسصم ل-ك فو-قو نا-ك-م دد– تا-مÓ-ع
.يدسس÷ا دعابتلا ةفاسسم ماÎحا نامسضل
لوأا ¤وأ’ا ةرازولا تفسشك دقف ،ةراسشإÓل
ذيفنت ماظن نع اهل نايب ‘ تبسسلا سسمأا
““بقارŸاو ي-ج-يرد-ت-لا““ ح--ت--ف--لا رار--ق
مرا-سصلا د-ي-ق-ت-لا ل--ظ ‘ د--جا--سسم--ل--ل
ةياقولاب ةطبترŸا ةيحسصلا ت’وكوتوÈلاب
,91-دي-فو-ك ءا-بو را-سشت-نا ن-م ة-يا-م◊او
Òبادتلا هذهل لاثتم’ا مدع““ نأا ¤إا ةÒسشم
ىودع يأا دوجو نع غي-ل-ب-ت-لا ة-لا-ح ‘ وأا
دجسسملل يروفلا قلغلا نع نÓعإ’ا متيسس
.““ينعŸا

ةلحرمك متيسس هناف ردسصŸا تاذ بسسحبو
ةعسضاÿا تا-ي’و-لا ىو-ت-سسم ى-ل-عو ¤وأا

ةي’و92 اهددعو ي-ئز-ج ›ز-ن-م ر-ج◊
ةردق اهيدل ي-ت-لا د-جا-سسŸا ح-ت-ف ةدا-عا
ايرسصحو يل-سصم000.1 قوفت باع-ي-ت-سسا
برغŸاو رسصعلاو رهظلا تاولسصل ةبسسنلاب
ىلع لبقŸا تبسسلا موي نم ءادتبا ءاسشعلاو
ةعم÷ا موي ءانثتسساب عو-ب-سسأ’ا ما-يأا ىد-م
ر-سصع-لا تاو-ل-سص ءادأا ه-ي-ف م-ت-ي-سس يذ-لا
ي-قا-ب-ب ا-مأا ط-ق-ف ءا--سشع--لاو بر--غŸاو
اهنع عفر يتلا ةي’و91 اهددعو تاي’ولا
دجاسسŸا حت-ف دا-ع-ي-سسف ي-ئز÷ا ر-ج◊ا
يلسصم000.1 اهباعيتسسا ةردق قوفت يتلا
سسمÿا ةيمويلا تاولسصلل ةبسسن-لا-ب ا-سضيأا
ءانثتسساب عوبسسأ’ا مايأا لك ىدم ىلع كلذو
تاولسص ءادأا هيف متيسس يذلا ةعم÷ا موي
.طقف ءاسشعلاو برغŸاو رسصعلا

يلÙا مسسق ^

تنسشو“ Úع بابسش تاسسسسؤوم ناويد
ةمامك ف’آا70 عنسصي

ايجيردت دجصسم143 حتف ةداعأ تأريصضحت ىلع يلأولأ فقو اميف

نيلسصملا لوخد ميظنتل نوع009 دينجت
ةديلبلاب دجاسسملا ىلإا

¤إأ ÚلصصŸأ لوخد ميظنتل دجصسم نوع009 ةبأرق ةديلبلأ ةيلوب ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةيريدم تدنج
يدافتل ةذختŸأ تأءأرجلأ راطأ ‘ أذهو ،لبقŸأ تبصسلأ موي نم ءأدتبأ اهحتف ةداعإل ابصس– دجاصسŸأ
ةي’وب بابسشلا تاسسسسؤوم ناويد دعتسسي ^.لصسعلب لامك ،اهريدم هب دافأأ امبصسح ,91-ديفوك سسوÒف راصشتنأ

ة-براfi دو-ه--ج م--عد--ل تن--سشو“ Úع
ديدع عم دوه÷ا قيسسنتب انوروك سسوÒف
و ةطايÿ بابسشلا رود ةسصا-خ Úل-عا-ف-لا
لوقي ةمامك ف’آا70 نع ديزي ام عنسص
تاسسسسؤوم ناويد ريد-م م-سسا-قو-ب د-م-حأا
تاسسسسؤوŸا ى-ل-ع عزو-ت ي-ت-لا و با-ب-سشلا
قÓطا عم Úن-طاوŸا اذ-ك و ة-ي-مو-م-ع-لا
ءادترا ةيمهأا ىلع ديكأاتل ةيسسيسس– ةلمح
.يقاولا عانقلا
اهناسش نم ةليسسو اهنا ثدحتŸا تاذ ىريو
يسشفت نم ليل-ق-ت-لا و ÊدŸا سس◊ا ع-فر
ةب-سصن-م ا-ه-ل-ك دو-ه÷ا نا ا-م-ك ىود-ع-لا

ÿاهيلع فرسشي يتلا و تامام-ك-لا ة-طا-ي
يتلا ة-ي-م-ك-لا بنا-ج ¤ا ح-سضاو د-ي-سسلا

يتلا و لحيكلا Úعب بابسشلا رادب تز‚ا
ةيلمعب تعبت يت-لا و ة-ما-م-ك003 تقا-ف

007 نم Ìكا اهيف عيزوت ” يتلا و  ةلثا‡
عفÒسس ناويدلا و ةقرات ةيد-ل-ب-ب ة-ما-م-ك
ةمامك ف’آا7 زا‚ا و عنسص غولبل يدحتلا
تاعاطقلا فلتfl ىل-ع عزو-ت-سس ي-ت-لا و
ىلع تاعامتجا دقع ىلع اياح موقت امك.
متيسس و Èمفون لوأا بابسشلا راد ىوتسسم
تاءاسصح’ا فلتfl سضر-ع ة-ب-سسا-نŸا-ب
Úناو-ق-لا و ا-نورو-ك ءا-بو را-سشت--نا لو--ح
” امك Úفلاخم-ل-ل يد-سصت-ل-ل ة-ي-عدر-لا
كوبسسيافلا Èع ةحفسص حتف ة-ب-سسا-نŸا-ب
ءا-ب-طأ’ تادا--سشرا و ح--ئا--سصن سضر--ع--ت

flسصتÚ ةيح تادا-ه-سش و ىود-ع-لا لو-ح
Ÿحلاسص ^ .ءابولا اذهب اوبيسصأا ىسضر   

ةيلوألأ ةلحرŸأ ‘ ةحنŸأ ىلع أولصص– لقان فلأأ نم ديزأأ
انوروك ةمزأا ءاّرج Óقان4042  طاسشن فّقوت

تنسشو“ Úع ‘
Úع ة-ي’و-ل ل-ق-ن-لا ة-ير-يد--م تسصحأا ^
ةÎف نم اررسضت-م Ó-قا-ن7571 تن-سشو“
مهطاسشن فقوت نيذ-لا و ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
91 د-ي-فو-ك ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو بب--سسب
ةلحرمك جد ف’آا01 ةحنم نم ةدافتسسÓل
باحسصأا لمسشت يتلا و ةيلمع-لا ن-م ة-ي-نا-ث
Úب ا-م-ي-ف  ل-ق-ن--لا و ةر--جأ’ا تارا--ي--سس
.تاي’ولا

ةحل-سصم سسي-ئر ر-سضÿ د-يد-ح بسسح و
Èع متت ةدافت-سس’ا نا-ف ة-ير-يدŸا تاذ-ب
متي نا ىلع ظاظ-ت-كÓ-ل ا-يدا-ف-ت ل-حار-م
يرا÷ا عوبسس’ا ةياهن ةيلمعلا نم ءاهتن’ا
لقنلا ةيريدم نا ام-ل-ع ر-يد-ق-ت ى-سصقأا-ك

. ررسضتم4042 عوم‹ ام يسص–
و نم’ا ةيبودنم عم قيسسنتلاب ت“ ةيلمعلا
نيا ةيلÙا ةيريدŸا اذك و ةمز’ا ةيلخ
عفد ” ثيح ÚلماعتŸا عيمجب لفكتلا ”
عقو هنا ’ا Êاثلا رطسشلا و لو’ا رطسشلا
نم ةرامتسس’ا أÓم مدع Òسضن ت’Óتخا
قل-غ بنا-ج ¤ا Úل-ما-ع-تŸا سضع-ب ل-ب-ق
سضعب و رخآ’ا سضع-ب-ل-ل يرا÷ا با-سس◊ا
‘ ةيلمعلا ترفسسا ثيح ةيراد’ا ءاطخأ’ا
Óقان5431ل ةحنŸا عفدب لوأ’ا اهرطسش
مهنم مهب ةسصاÿا كو-ك-سصلا ق-ير-ط ن-ع
ميت لومfi كسص وا ةلومfi ت’اوح037
. ةنيزÿا لبق نم هفرسص
نم ÚلماعتŸا ىلع ثدحتŸا تاذ اعدو
ةحنŸا اوقل-ت-ي ⁄ و تارا-م-ت-سس’ا او-ع-فد
راسسفتسسÓل ةيسصولا ةيريدŸا ¤ا مدقتلا
ةنجللا لبق نم هسضفر ” نم كانه ثيحب
نوسضغ اذه و ثلاثلا رطسشلا ديدسست دعب
،ةحلسصŸا سسيئر لوق-ي مدا-ق-لا عو-ب-سس’ا
و ةمقرم يه تارامتسس’ا دد-ع نا ا-م-ل-ع

ةرامتسس’ا عفد نم لك ثي-ح-ب ة-طو-ب-سضم
ةحنŸا عفد مدع بابسسا د-ج-ي و ا-هد-ج-ي
نم و ةحنŸاب ليجسستلا مدع رارغ ىلع
ةلفاح و يراŒ لfi لثم رخآا لمع هيدل
. نهŸا ىدحا ىلع ةحنŸا ىسضاقتي انهف
82 نم ةنوكتم ىرخا ةعوم‹ دجوي امك
ديÈلا ىوتسسم ىلع مهتحنم بسص ” Óقان
مهتباسسح ةحيرسش يه و مهلسصت ⁄ اهنا ’ا
مقر ‘ أاطخ ع-قو ن-م م-ه-ن-م و ة-ف-ّقو-ت-م
Ëد-ق-لا م-قر-لا بت-ك و يرا÷ا با-سس◊ا
Òيغت ثادحا ” دق هنا املع ةرامتسس’اب

و ىرخأا ت’اح بناج ¤ا  حاتفŸا مقر ‘
و مهتلكسشم ةيوسستل مهراظتنا ‘ ةيريدŸا
اهعاونا ىتسشب Úلقا-ن-ل-ل ه-جو-م ءاد-ن و-ه
و تاي’ولا Úب ام لق-ن-لا تÓ-فا-ح ءاو-سس
هذ-ه ‘ و ي-ن-ع-م Òغ ير-سض◊ا ل-ق-ن--لا
لسصاوتلا ةكبسشب ةناع-ت-سس’ا ” ة-ي-ل-م-ع-لا
مار-حا د-سصق  ءا-كر-سشلا و ي-عا-م--ت--ج’ا
ام وه و ىودعلل ابنŒ ةيئاقولا تاءارج’ا
نيديفتسسŸا ىلع نÓ-عإÓ-ل ةرادإ’ا-ب ع-فد
ةسصاÿا يعامتج’ا لسصاوتلا ة-ك-ب-سش Èع
Ãع وه يذلا لقنلا ةيريدÚ “لقن تنسشو
لقنلا ةيريدم ةحفسص وا ةيبنج’ا ة-غ-ل-لا-ب
ةروسشنم م-ئاو-ق-لا سصح-ف-تŸا د-ج-ي ن-يا
‘ ديفتسسم003 ميلسست ” نيا اي-ج-يرد-ت
ةفاك اومÎحا مهرودب نيذلا و لو’ا مويلا
ةدعاقلل تلسصاوت ةي-ل-م-ع-لا و تاءار-ج’ا
‘ Òسست ةيلمعلا نآ’ا و ةثلاث-لا و ة-ي-نا-ث-لا
دح ¤ا تسسم ةيلمعلا و ةعبارلا ةمئاقلا
لازت ’ ةمئاقلا و ديف-ت-سسم ف-لأا ة-عا-سسلا
.لوعفŸا Òسس

 حلاسص ^

مÓتسسا ن-ع ة-يدŸا ة-ي’و ›او ف-سشك ^
قطانÃ ةسصاÿا عيراسشŸا نم Òبك ءزج
يلع ةعزوم عورسشم233 ـب ةردقŸا لظلا
ي-قا-ب مÓ-ت-سسإا م-ت-ي-سسو ة--ي’و--لا بار--ت
Èمتبسس رهسش ةياهن ةلمتكم Òغلا عيراسشŸا
اهدعب قلط-ن-ت-سس ا-م-ي-ف ،›وأا ة-ل-حر-م-ك
ةسصاÿا عيراسشŸا نم ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا
قطانŸ ةهجوŸاو يرلاو ةقاطلا عاطقب
ءاسشنإاب ةي’ولا ›او رمأا امك ،ةي’ولاب لظلا
قر-ف-لا ىو-ت-سسم ي-ل-ع ة-ي-ئا-م تا-ناز--خ
ةمزأا نم Êاعت ي-ت-لا ة-ي-ئا-ن-لا ق-طا-نŸاو

برسشلل ة◊اسصلا هايŸا مهل Òفوتو سشطع
ةمزأ’ا هذه يلع ءاسضقلاو لاجآ’ا برقأا ‘
.ÚنطاوŸا ةايح قرؤوت تتاب يتلا
يلع ةي’ولا ›او ددسش ،قايسسلا تاذ ‘و
‘ ة-ي-سسم-سشلا ة-قا-ط-لا ي-ل-ع دا-م-ت-ع’ا
ىوتسسم يلع ةيمو-م-ع-لا ةرا-نإ’ا ع-يرا-سشم
ديسشÎل قرطلا قÎفمو ىÈكلا ت’وÙا
تح-ب-سصا ي-ت-لاو ءا-بر-ه-ك-لا كÓ-ه-ت-سسا
يل-ع ئ-ب-ع ل-ك-سشت ة-م-خ-سضلا ا-هÒتاو-ف
.ةيلÙا تارادإ’ا ةينازيم

شس ششيبح ^
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 يعيبطلا زاغلا نم ديفتسست ةلئاع295
 ميهاربا د’وأاب

رورم يثداح  ‘  ىحرج80
ةÒخأ’ا ةعاسس42 لÓخ
ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةد-حو-لا تل-خد-ت ^
41 ةعاسسلا دودح ‘ سسما  ناميلسس ينب ةرئادل
ناكŸاب عقو رورم ثداح لج أا نم د54 و اسس
مقر و ط ىوتسسم ىلع ةلحاحكلا ةقرف ىمسسŸا
مادطسصا ‘ لث“ ثدا◊ا ، نكسسوب ةيدلب81
‘ Úباسصم70 فلخ ، امهنيب اميف تارايسس30
Ú (50ب ا-م م-هرا-م-عأا حواÎت نا-كŸا Úـــــع
ةتوافتم تابا-سصإا ه-يد-ل (ة-ن-سس76 و ر-ه--سشأا
عا-ط-ق-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت ا-م-ك  . ةرو-طÿا
دودح ‘ لوزغوب ةيدلبل  ةي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
رورم ثداح لج أا نم د52 و اسس81 ةعاسسلا
ىلع يطاوغ-ل-ب ى-م-سسŸا نا-كŸا-ب ع-قو ر-خآا
لوزغوب ةيدلب10 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم
ةيران ةجارد بÓقناو فارحنا لث“ ثدا◊ا ،
Úـــــع ‘ د--حاو با--سصم ثدا◊ا ف--ل--خ  ،
تاباسصإا هيدل (ةنسس62)   رمعلا نم غلبي ناكŸا
‘ مهفاعسسإا ” اياحسضلا .  ةروطÿا ةتوافتم
لك ¤إا ةعرسسلا حانج ىلع مهلقنو ناكŸا Úع
فسصوت-سسمو نا-م-ي-ل-سس ي-ن-ب ى-ف-سشت-سسم ن-م
قئارح دامخاو مزÓلا جÓعلا يقلتل لوزغوب

flخ ةفلتÓخأ’ا ةعاسس42 لÒاب ةŸنم  .ةيد
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا نم لك تلخدت اهتهج
61 ةعاسسلا دودح ‘  ةينوبهسشلا ةرئادل ةيندŸا
لوسصfi قيرح دا-م-خإا ل-ج أا ن-مد12 و ا-سس
لوسساغلا ةقط-ن-م ى-م-سسŸا نا-كŸا-ب ي-عارز
رئاسسخ نع رفسسأا قير◊ا ، سشيعاوبلا ةيدلب
مئاق Òعسش راتكه501 قاÎحا ‘ تلث“ ةيدام
ي-قا-ب ة-يا-م-ح ” ا-م-ي-ف ةد-ي-سصح را-ت-ك-ه و
داسصح ة-لآاو  ن-يرار-جو ي-عارز-لا لو-سصÙا
نم لك تلخدت دقو اذه . نوتيز ةرجسش061و
ةرزو ةرئادل ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا

دامخإا لج أا نم د71 و اسس81 ةعاسسلا دودح ‘
ناكŸاب يعارز لوسصfi ‘ لث“ رخآا قيرح
قير◊ا ةرزو ةيدلب ةيحÓفلا ةر-ق-لا ى-م-سسŸا
02 قاÎحا ‘ تلث“ ةيدام رئاسسخ نع رفسسأا
” اميف سشارحأ’ا نم رآا60 و مئاق حمق رآا
ةيلمع ، ي-عارز-لا لو-سصÙا ي-قا-ب ة-يا-م-ح
82د و اسس10 تقرغتسسا  دامخإ’ا

ب م ^

د’وا ةقر-ف-ب ن-ك-سسم592 ط----بر ” ^
ةي’و قرسش ميهاربا د’وا ةيدل-ب-ب ف-ير-ط
فرسشأا ثيح يعيبطلا زاغلا ةكبسشب ةيدŸا
زا-غ-لا ة-ك-ب-سش ع-سضو ي-ل-ع ة-ي’و--لا ›او
ةبسسنلاب تناك يتلاو ةمدÿا زيح يعيبطلا
اميف ،مهل قيق– دق ملح ةقطنŸا ناكسسل
ميتنسس نويلم42 ب عورسشŸا تفلكت تردق
‘ عورسشŸا اذه زا‚ا ”و دحاولا لزنملل
ÚلوؤوسسŸا تاحيرسصت بسسح زيجو فرظ
.ÚنطاوŸاو
طبرب ةبعسشوب ةقرف ناكسس دافت-سسا ا-م-ي-ف
نم نكسس151 لسصأا نم نكسسم07 ›اوح
زيح تعسضوو ةيفير-لا ءا-بر-ه-ك-لا ة-ك-ب-سش

ن-كا-سسŸا هذ-ه نإا-ف ةرا-سشإÓ-ل ،ة--مدÿا
يفيرلا نكسسلا ةغيسص نم اهباحسصأا دافتسسا
ةيرزŸا ةيعامتجإ’ا مهتلاح ببسسب نكلو
و ةيئابرهك ةدمعأا ءانت-قإا او-ع-ي-ط-ت-سسي ⁄
›وؤوسسم دوعو ديسسŒ ةليوط ةدŸ ورظتنإا
يتلا ءابرهكلا ةكبسشب مه-ط-بر-ب ة-يد-ل-ب-لا
هذه لخدتو ،اÒخأا تدسسŒو اهب اوملح
يتلا لظلا قطانم ةيمنت راطإا ‘ عيراسشŸا
ةيرئاز÷ا ةلودلا تايو-لوأا ن-م تح-ب-سصأا
ناك-سسل ة-ي’و-لا ›او تا-ح-ير-سصت بسسح
هتداق يتلا ةيناديŸا هتجرخ ‘ ةقطنŸا
.مهيلا

شس ششيبح ^

قيرطلا نوقلغي وسصروقب دمfi ولكسسا يح ناكسس
ءابرهكلا عاطقن’

ءابرهكلل ةرركتŸا تاعاطقن’ا تّببسست ^
دمfi ديهسشلا يح ‘ لماك عوبسسأا ةليط
امو ي◊ا ناكسس ءايتسسا ‘ وسصروقب ولكسسأا
رايتلا عاطقنا وه ناك-سسلا ة-ظ-ي-ف-ح را-ثا
ءايح’ا عيمج ‘  هحÓسصاو ي-ئا-بر-ه-ك-لا
. ولكسسا يح ءانثتسساب
يلع ““رجفلا““ ـل ي◊ا ةن÷ سسيئر لوقيو
طوطخو ةيئابرهكلا ةكبسشلا مدق نا ولكسسا
دو-ع-ت ي-ت-لاو ة-ئÎهŸا ءا-بر-ه-ك-لا ل-ق--ن
¤ا ةفاسضا يسضاŸا نر-ق-لا تا-ن-ي-نا-م-ث-ل
يتلا يه ةلسصاوتŸا ج’و-ك-يÈلا ة-سسا-ي-سس
هنم Êاعت يذلا يثراكلا عسضولا ¤ا تعفد
فيسضي و ي◊اب  نطق-ت ة-ل-ئا-ع06 ةبارق
عا-ط-ق--نا در--جÃ ه--نا ثد--ح--تŸا تاذ
هايم ةمزا ‘ ي◊ا ناكسس لخدي ءابرهكلا
دجاوتŸا هايŸا نازخ نا رابتعاب ةرسشابم
. ةيئابرهكلا ةقاطلاب لمعي ي◊ا طسسو
مايأا لوأا  ةيسشع ءاŸاو ءابرهكلا عاطقنا
نود مايأ’ اهرار-م-ت-سسا و ى-ح-سضأ’ا د-ي-ع
ناكسسلاب  عفد ةيداعلا مايأ’ا نع ثيد◊ا
رقم مامأا  قيرطلا ق-ل-غو جا-ج-ت-ح’ا ¤ا
ىدا ام زاغلاو ءابره-ك-لا ع-يزو-ت ة-ير-يد-م
Ãةدا-عاو كر-ح-ت-لا ¤ا ة-كر-سشلا ›وؤو-سس
طغسض ت– ي◊ا ¤ا يئابره-ك-لا را-ي-ت-لا
ط-خ-سسو ر-مذ-ت ط-سسوو تا-جا-ج-ت--ح’ا

تقولا ‘ هنا رجفلل وحرسص نيذلا ناكسسلا
ر-ح-ن ى-ل-ع ف-كا-ع ع-ي-م÷ا نا--ك يذ--لا
قير-ط-لا ق-ل-غ-ب ن-ح-ن ا-ن-م-ق ي-حا-سض’ا
لهف انتوسص عامسسإ’ ةكرسشلا رقŸ رواÛا
ديهسشلا يح ناك-سس ل-ئا-سست-ي اذ-ه ل-ق-ع-ي
 دمfi ولكسسا
لو-ل◊ا نا ي◊ا ة-ن÷ سسي--ئر ف--ي--سضيو
ي◊ا ونطاق يسضرت نل ةتقؤوŸا و ةيعيقÎلا
عيزو-ت ة-كر-سش ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لا ا-ب-لا-ط-م
يسضقي يرذج لح داجيإاب زاغلاو ءابرهكلا
تقرا يت-لا تا-عا-ط-ق-ن’ا ل-ك-سشم ى-ل-ع
. ناكسسلا

م ق ^
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ـه1441ةج◊ا وذ02ـل قفوŸا م0202توأاÚ  01نثإ’ا

 لانسسرأاو يتيسس Îسسسشنام Úب اعارسص لعسشي راوع رئازجلا ةيدولوم
كيبŸوأا قيرف بعل ،راوع ماضسح يرئاز÷ا وكنارفلا بعÓلا لعضشأا ^
لا-ن-ضسرأاو ي-ت-ي-ضس Îضسضشنا-م ي-يدا-ن Úب ا-عار-ضص ،ي-ضسنر-ف-لا نو-ي-ل
راوع مدقيو ،يفيضصلا وتاكŸÒا لÓخ ه-م-ضض ل-جأا ن-م ،Úيز-ي-ل‚إلا

وهو ،›ا◊ا مضسوŸا ةيادب ذنم يضسنرفلا قيرفلا عم ةزي‡ تايوتضسم
اŸ اقفوو ،ىÈكلا ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا مامتها طfi هلعج ام
ةيرئاز÷ا لوضصألا يذ بعÓلا نإاف ،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحضص هتلقن

يتيضس Îضسضشنام ا-يدا-ن بغر-ي ي-ت-لا فاد-هألا زر-بأا ن-م ود-ب-ي
ل تابضسانم7 ‘ اضسنرف لطب ،اهعم د-قا-ع-ت-لا ‘ لا-ن-ضسرأاو

ةيفيضصلا تلاقتنلا ةÎف لÓ-خ راو-ع ما-ضسح ع-ي-ب ضضفر-ي
‘ قيرفلا لضشف دعب اميضسل ،ةيداضصتقاو ةيضضاير تارابتعل

،ل-ب-قŸا م-ضسوŸا ‘ ة-ي-بوروألا تا-ق-با-ضسم-ل-ل ل-هأا--ت--لا
ةنحاط ةيلام ةمزأا نم Êاعي نويل نإاف ،كلذ ¤إا ةفاضضإلابو
يضشفت ببضسب ةليوط ةÎف-ل يور-ك-لا طا-ضشن-لا ف-قو-ت ءار-ج
،ةحاتم راوع ليحر ةركف لعجي ام وهو ،انوروك ضسوÒف

نم ينيلÎضسإا هينج نويلم45 ىلع لوضصحلل نويل ططخيو
لجأا نم ،ةيفيضصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ راوع عيب ةيلمع

ليحر ىلع نويل ةقفاو-م ل-ظ ‘و ،ة-يداŸا ه-ت-مزأا ل-ح
ى-ق-ب-ي ،ه-م-ضض ى-ل-ع ة-يد-نأا ةد-ع Úب عار-ضصلاو ،راو-ع

وه ،يتيضس Îضسضشنام بردم ،لو-يدراو-غ بي-ب Êا-ب-ضسإلا
نم لوأا ناك لويدراوغ ،لا-ق-ت-نلا اذ-ه ‘ ر-ضسلا ة-م-ل-ك
‘ هب داضشأا ثيح ،ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ة-ب-هوŸ ن-ط-ف-ت
كيبŸوأاب ““زنيزيتيضسلا““ تعمج يتلا ة-ه-جاوŸا با-ق-عأا

ةلو÷ا ‘ ،2-2 ةجيتنب لداعتلاب تهتنا يتلاو ،نويل
،ابوروأا لاطبأا يرودل تاعومÛا رود نم ةضسماÿا
بعÓب Òبكلا هباجعإا Êابضسإلا بردŸا فخي ⁄و

امضساح نوكي دق يذلا لماعلا وهو ،باضشلا طضسولا
ثح-ب-يو ،راو-ع ما-ضس◊ ةد-يد÷ا ة-ه-جو-لا د--يد– ‘
يذلا ،افليضس ديفيد ه-ن-طاوŸ ضضو-ع-م ن-ع لو-يدراو-غ

دعب ،›ا◊ا مضسوŸا باقعأا ‘ قيرفلا نع لحÒضس
Œنويل عم راوع طضشنيو ،تاونضس01 ترمتضسا ةبر

641 هد--ي--ضصر ‘ كلÁو ،6102 ماع ذ-ن-م
،تاق-با-ضسŸا ف-ل-تfl ‘ ةارا-ب-م

Úب ام افده35 ‘ اهلÓخ مهضسأا
راوع دجاوتيو ،ليجضستو ةعانضص
ةر-ضصتıا ة-م-ئا-ق-لا ن--م--ضض

مامضضنÓل Úح-ضشرŸا Úب-عÓ-ل
ةÎفلا لÓخ يرئاز÷ا بخ-ت-ن-م-ل-ل
ةيضسنرفلا ةجودزŸا ةيضسن÷ا باح-ضصأا ن-م بهاوŸا ن-م ة-ب-خ-ن رار-غ ى-ل-ع ،ة-ل-ب-قŸا
ةبهوم يقرضش نايرو ،يضسنرفلا ودروب طضسو بعل ،›دع Úضساي مهنيب نمو ،ةيرئاز÷او
،لبقتضسŸا ‘ هلثميضس يذلا بختنŸا ةيوه دعب مضسحي ⁄ راوع نأا ركذي ،يضسنرفلا نويل
ىلع ءارحضصلا يبراfi بختنم ¤إا همامضضنا برق دكؤوت تارضشؤوŸا نم اÒثك نأا ولو

.Úئضشانلا تابختنم نمضض هل بعل يذلا ،““كويدلا““ بختنم باضسح
 قوراف.ج  ^

 قوراف.ج ^
،ة-يرود-لا بع-ل-م““ :فا-ضضأاو ^

نمو ،قيرفلا راضصنأا بلطم دعي
بعلÃ ةبلاطŸا ةيدولوŸا قح
ةيدنألا ديمع اهنوك ،اهب ضصاخ

ةد-عا-ق Èكا ا-ه-لو ،ة-ير-ئاز÷ا
لامضش ‘و رئاز÷ا ‘ ة-ي-ب-ع-ضش
:ثدحتŸا لضصاوو ،““ا-ي-ق-ير-فإا
ي--ه هذ--ه نو--ك--ت نأا ى--ن“أا““
ةرادإÓ--ل ةد---يد÷ا ة---م---هŸا
كلذب نوكيل ،قيرف-ل-ل ةد-يد÷ا

،يدان-ل-ل بضسك-م بع-لŸا اذ-ه
ق-ير-ف-لا بيرد-ت ز-كر-م د--ع--ب
لوأا هيف تذختا يذلا ،ةدلارزب
دكأا ،رخآا قايضس ‘و ،““تاوطÿا
ةيدولوملل يواهلا يدانلا ضسيئر
ىلع يرŒ ةÒبك تاÒضض– نأاب
حا‚إا ل-جأا ن--م ،قا--ضسو مد--ق
،ةيوئŸاب ق-ير-ف-لا ة-ي-لا-ف-ت-حا
ةضصتfl ة-ن÷ كا-ن-ه““ :حر-ضصو
Òبك جمانرب Òطضست ىلع لمعت
ة-يو-ئÃ لا-ف-ت--حا ،عو--ن--ت--مو
نوÒثكلا““ :فا-ضضأاو ،““ق-ير-ف-لا
ةÒبك ةارابم ىلع طقف نوزكري

،ةبضسانŸا هذه-ب مد-ق-لا ةر-ك ‘
لم-ضش ⁄ ‘ لوأا ر-ك-ف-ن ن-ح-نو

نيÒضسم نم قيرفلا ءانبأا عيمج
ةحفضص ي-طو ى-ماد-ق Úب-علو

:ل-ضصاوو ،““تا-فÿÓا ع-ي--م--ج
ةيدنألا ن-م د-يد-ع-لا ا-ن-ل-ضسار““

‘ ةكراضشملل ةÒبكلا ةيبوروألا
اذه حا‚إا دضصق ،قيرفلا ةيوئم
تلازل تاضضوا-فŸاو ،ضسر-ع-لا

:يدو-ع-ضسم ع--با--تو ،““ة--يرا--ج
اذه نوك-ي نأا ى-ل-ع ل-م-ع-ن-ضس““
ق-ي-ل-ي ،اÒب--ك ا--ضسر--ع ثد◊ا

Ãهذ--ه--بو ر--ئاز÷ا ة--يدو---لو
ع-ي-م-ج رو-ضضح-ب ،ة-ب--ضسا--نŸا
عيمج نم ÚبعÓلاو نيÒضسŸا
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يكرت دا-ضشأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-مو
يواهلا يدانلا ضسيئر ،يدوعضسم
،ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو--م ق--ير--ف--ل
مهتلافتحا دعب قيرفلا راضصنأاب

ديعب يضضاŸا عو-ب-ضسلا ة-يا-ه-ن
ةيدولوم قيرفل ،99 مقر دÓيŸا
خيرات عم انمازت كلذو ،رئاز÷ا

حر-ضصو ،ما--ع ل--ك ن--م توأا7
اوناك راضصنألا““ :Óئاق يدوعضسم
او-ل-ف-ت-حاو ،اد-ج ن-يد--ي--ع--ضس
راظت-نا ‘ اذ-هو ،ضسي-ضسأا-ت-لا-ب
ح-ضضوأاو ،““Ó-ب-ق-ت-ضسم ل-ضضفألا

لخاد ع-ي-م÷ا نأا-ب ،يدو-ع-ضسم
،نضسحأا دغب لمأاي ةيدولوŸا تيب

باقلألا با-ي-غ ل-ظ ‘ ة-ضصا-خ
دكأاو ،ةيضضاŸا تاونضسلا لÓخ
ةرور-ضض ى-ل-ع ،ثد-ح-تŸا تاذ
ة--مزÓ--لا تادو---هÛا لذ---ب

ه-ت-نا-ك-م ¤ا ق-ير-ف-لا ةدا--عإل
،ارخؤوم اهدقف يتلا ةقومرŸا
ىلع ،يدوعضسم يكرت رضصأا امك
وه رئاز÷ا ةيدولو-م ق-ير-ف نأا

ة--يد--نلا د--ي--م--ع
نود--ب ة--ير---ئاز÷ا

با-ب-ضش رار-ضصإا م-غر ،عزا--ن--م
هنأا ىلع ةني-ط-ن-ضسق
قيرف مد-قأاو لوأا

حرضصو ،رئاز÷ا ‘
يواهلا يدانلا ضسيئر
اذ-ه ‘ ة-يدو-لو-م-ل-ل
مÓك ل““ :Óئا-ق قا-ي-ضسلا
ة--يدو--لو---م ،لاد---ج لو
،““ديم-ع-لا ي-ه ر-ئاز÷ا
راضصنا ىلع يدوعضسم درو
،ة-ن-ي-ط-ن-ضسق با-ب-ضش

يد--ل““ :لا--ق ثي--ح
د------حاو لاؤو------ضس
تأادب ىتم ،هحر-طأا
اندÓب ‘ ة-لو-ط-ب-لا

ةÎف لÓ---------------خ
ن--لو ،را--م--ع--ت--ضسإلا
:لضصاوو ،““؟ائيضش فيضضأا
ة--يدو--لوŸا ن--ح--ن““
ةيبعضشلا
،يرئازج قيرف لوأا ،ةيرئاز÷ا
 .““هنم غورفم رمأا اذهو

بلط ميدقتب قيرفلا ةرادإا ةقفر ماق هنأاب ،يدوعشسم يكرت ،رئازجلا ةيدولوم قيرفل يواهلا يدانلا سسيئر حشضوأا
لاقو ،ديدجلا ةريودلا بعلم تامدخ نم ةدافتشس’ا لجأا نم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل يمشسر
نم نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئرل ةيباتك ةلشسارمب انمق““ :ةيفحشص تاحيرشصت يف يدوعشسم يكرت
اذه يف ةيروهمجلا سسيئرلا راششتشسم عم تثدحت امك ،ةريودلا-ب د-يد-ج-لا بع-ل-م-لا ن-م ةدا-ف-ت-شس’ا ل-جأا
““نأاششلا

يرئاز÷ا بردŸا ةافو
ثداح ‘ توحلب ديسشر

 اسسنرفب رورم

تا--عا--ضسلا ‘ ل--ق---ت---نا ^
ضسمأا حا-ب-ضص ن--م ة--ي--ضضاŸا
د--ي--ضشر ير---ئاز÷ا بردŸا
¤اعت ه-بر راو-ج ¤إا تو-ح-ل-ب
رور-م ثدا◊ ه-ضضر-ع-ت د-ع--ب

ةنيدÃ هقيقضش ةبحضص Òطخ
ينقتلا   .ة-ي-ضسنر-ف-لا ي-ضسنا-ن
قبضس ،ةنضس67 رمعلا نم غلابلا
ة--يد---نأا ةد---ع برد نأاو ه---ل

قافو ا-ه-ن-ي-ب ن-م ،ة-ير-ئاز-ج
امك   .لئابقلا ةبيبضشو فيطضس
ضسنو--ت ‘ ة--برŒ ه--ل تنا--ك
ىلع فرضشأا ثيح ،ة-ق-ي-ق-ضشلا
ي--بŸوألا ن--م ل---ك بيرد---ت
،يÒتضسنŸا دا–إلاو يجاب-لا
⁄اع عم هتيادب ىضسنن نأا نود
ةيكيجلبلا ةيدنألا ‘ بيردتلا
  .غروبمضسكللا ‘ ىتحو

 قوراف.ج ^

 لئابقلا ةبيبشش
ةريخألا ““فافلا““ تارارق يف نعطت ةبيبسشلا

 ةيسصولا ةرازولاو ةيلاردفلا ةئيهلا ىدل

 نايتيا تناسس ‘ هبردم طروي زوبدوب

ة-ب-ي-ب-ضش ق-ير--ف ةرادإا تÈع ^
رارق ىلع اهجاجتحا نع لئابقلا
ةيدا–Ó-ل ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا
““فافلا““ مدقلا ةركل ة-ير-ئاز÷ا
م-ضسوŸا ف-ي-قو-ت-ب ي-ضضا--ق--لا
ايئاهن0202-9102 يور-ك--لا
بقل حن-مو ا-نورو-ك ءا-بو بب-ضسب
دادزولب بابضش قيرفل ة-لو-ط-ب-لا

وزو يزيت نم هيلإا راضشأا امبضسح
fiيبرعلا ذاتضسألا قيرفلا يما

حاتفم ذاتضسألا ح-ضضوأاو ،حا-ت-ف-م
رقÃ تمظن ةيفحضص ةودن لÓخ

نأا--ب ضسمأا لوا ءا--ضسم يدا--ن--لا
امئاد كضسمتت ةبيبضشلا ة-ير-يد-م

Ãيذلا رارقلا ضضراعتو اهفقاو
فافلل ›ارديفلا بتكŸا هذختا
نأاضشب يضضاŸا ةيليوج92 خيراتب
بضسحو ،ايئاهن مضسوŸا في-قو-ت
رارقلا اذه نإاف ثدحتŸا ضسفن
لومعŸا ميظنتلل تاقيعم هيÎعت
Úيعتو ضضيوعت ¤إا اقرط-ت-م ه-ب

،›ارديفلا بتكŸا ءاضضعأا ضضعب
اذه نأا ىلع ثدحتŸا تاذ حلأاو
ماكحأا عم ايلك ىفانت-ي ى-ع-ضسŸا
ىلع ضصنت يتلا ةيضساضسألا مظنلا
بت--كŸا ءا--ضضعأا با---خ---ت---نا
قفو ةماع ةيعمج Èع ›ارديفلا
تضسي----ل Úح ‘ ير----ضس عاÎقا

مويلا ةياغل ةمول-ع-م ة-يأا كا-ن-ه
اهب ماق يتلا تاضضيوع-ت-لا نأا-ضشب
نأا ي-ماÙا ح-ضضوأاو ،بت--كŸا
‘ Òغ د-ق ›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا
فلاخي لكضشب ة-ضسفا-نŸا ما-ظ-ن
با--ب--ضشلا ةرازو تا--م--ي--ل--ع--ت
ناوج8 ‘ ةرداضصلا ةضضا-ير-لاو
تاقيعŸا هذ-ه د-ع-بو ،ي-ضضاŸا
تمدق ،هب لومعŸا م-ي-ظ-ن-ت-ل-ل
ىوتضسم ىلع انعط ةبيبضشلا ةرادإا
اهضسأار ىلعو ةين-عŸا تا-ئ-ي-ه-لا

ةرازوو ةيلارديفلاب نوعطلا ةن÷
درطتضساو ،ةضضا-ير-لاو با-ب-ضشلا
دق لئابق-لا ة-ب-ي-ب-ضش نأا-ب لو-ق-ي

ىلع ضضاÎعلا عم ةازاوم تماق
تاظف– Ëدقتب بت-كŸا رار-ق
لازت ام يتلا تافلŸا ةلاح نأاضشب

ة-ن÷ ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ة--ق--لا--ع
ةط-بار-ل-ل ة-ع-با-ت-لا طا-ب-ضضنلا

Ÿة-كرا-ضشم ة-ي-نا--ك--مإا ة--فر--ع
نم ةيقيرفا ةضسفانم ‘ يرانكلا

نمو ،مداقلا مضسوŸا ‘ اهمدع
ذا-ت-ضسألا ل-غ-ت-ضسا ،ر-خأا بنا--ج
بيذ-ك-ت-ل ة-ضصر-ف--لا حا--ت--ف--م
مهضسأا ءارضش ضصوضصخب تاعئاضشلا
مهضسألا تاذ ةيضضاير-لا ة-كر-ضشلا
ة-ضسضسؤو-م ل-ب-ق ن-م ة-ب-ي-ب--ضشل--ل

تاعئاضشلا هذه افضصاو ،ةيمومع
ةمث ه-نأا ا-ف-ي-ضضم تا-ن-ه-ك-ت-لا-ب
بجو ما--ه را---ضسمو تاءار---جإا
نم يراجتلا نوناقلا قفو هعابتا
وأا ةيمومع ةكرضش يÎضشت نأا لجأا

ةيضضايرلا ةكرضشلا مهضسأا ةضصاخ
 .ةبيبضشلل

قوراف.ج ^

›ود----لا بعÓ----لا ف-----ضشك ^
نÓيم يدا-ن م‚و ير-ئاز÷ا
رضصان نب ليعامضسا ›ا-ط-يلا
م‚ ةدهاضشم اÒثك ذبحي هنأاب
،نا----مÒج نا-----ضس ضسيرا-----ب
لاقو ،يتاÒف وكرام ›ا-ط-يإلا
تاحير-ضصت ‘ ر-ضصا-ن ن-ب

بحأا““ :ة--ي---ف---ح---ضص
و--كرا---م ةد---ها---ضشم
م-ل-ع-تأا ا-نأا-ف ،ي-تاÒف
:فاضضأاو ،““اÒث-ك ه-ن-م
‘ Êاثلا يمضسوم اذه““
بع-لأا ا--نأاو ا--ي--لا--ط--يإا
يزا-ك-ترا ناد-ي-م ط-ضسو-ك
ى-ل-ع اد--ها--ج ل--م--عأاو
يمامأا لاز-ي لو رو-ط-ت-لا
رضصان نب نأا ركذي ،““Òثكلا

fiنم ديدعلا ما-م-ت-ها ل
ةÒبكلا ةيبوروألا ةيد-نألا

،ديردم لاير رارغ ىلع
ضسيرا-بو ،ي-ضسل-ي-ضشتو
،نا------مÒج نا------ضس
ي--ت--ي--ضس Îضسضشنا---مو
هبردم ىعضسي يذلا يزيل‚لا
لو--يدراو--غ بي--ب Êا--ب---ضسلا
لÓخ نم هتامدخ ىلع لوضصحلل
ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ‘ ه-ل-ي-مز
يذ-لا زرfi ضضا--ير ير--ئاز÷ا
هنأاب ةيزيل‚ا ةيفحضص ريراقت تدكأا
رضصان نب عانقإل ط-ي-ضسو-لا رود بع-ل-ي
لبقŸا مضسوŸا ““يتيضسلا““ ناولأا ضصمقتب
نÓيŸا كضس“ ببضسب ةمهŸا ةبوعضص مغر
نب ليعامضسا يرئاز÷ا ›ودلا تا-مد-خ-ب
ءامضس ‘ مضسوŸا اذه هم‚ عŸ يذلا رضصان
رابك لعج Òبك لكضشب ›اطيلا ““و-ي-ضشت-لا-ك-لا““
ءا-مد-ق--لا Úب--عÓ--لاو Úل--لÙا
هنونراقي ›اط-يلا ق-ير-ف-ل-ل
بب-ضسب ق-ير-ف-لا Òطا-ضسأا-ب

ةÒب-ك-لا ه-تدارإاو ه-تÁز--ع
  .ناديŸا ةيضضرأا قوف
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Òثكلا Êرظتنيو دجب لمعأا :رسصان نب
 يتايناكمإا نم روطأل

 ةيدولوملل ديد÷ا ةريود بعلم حنم لجأا نم نوبت سسيئرلا انلسسار :يدوعسسم

ق-با-ضسلا ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ع--ضضو̂ 
،جرح عضضو ‘ ليوب دولك هبردم زوبدوب ضضاير
عور-ضشم د-ي-ضسŒ ن-ع ز-ج-ع نأا د--ع--ب كلذو
همادقتضسا مغر هتليكضشتل لما-ك-لا د-يد-ج-ت-لا
ةفيحضص تفضشكو ،نيدعاضصلا ÚبعÓلا ضضعب
زوبدوب نأا-ب را-طإلا اذ-ه ‘ ““ترو-ب-ضس01 و-ل““
نع اÈع دق يرزÿا يبهو يضسنو-ت-لا ه-ل-ي-مزو

بردŸا ةبغر نم مغر-لا-ب ،ل-ي-حر-لا ا-م-ه-ضضفر
اد-كأا ذإا ،ا-م-ه-ع-ي-ب ‘ ةرادإلا ضسل‹و ي-ضسنر--ف--لا
لÓخ ،قير-ف-ل-ل د-يزŸا Ëد-ق-ت ى-ل-ع ا-م-ه-ترد-ق

مامأا اضسنرف ضسأاك يئاهن ةارابم ‘ دي÷ا امهروهظ
ةمئاق تمضضو ،نا-مÒج نا-ضس ضسيرا-ب ه-ضسفا-ن-م

،ةÒهضش ءا-م-ضسأا م-ه-ي-ف بو-غرŸا Òغ Úب-عÓ-لا

قيرفلا عم رمتضسا يذلا ييفور نافيتضس ضسرا◊ا اميضسل
Óيفم ناي يضسنرفلا ›ودلا ¤إا ةفاضضإا ،ةلماك تاونضس عضست
مامأا يرزÿاو زوبدوب عضضي ام وهو ،Êويد ضسيول ىتحو
نم ةÒثك اضضورع يضسنوتلا ›ودلا كلتÁو ،ليحرلا عقاو
نم بولطŸا زوبدوب هليمز لثم ،Êابضسإلا يرودلا ةيدنأا

عئار لكضشب هقلأات دهضش يذلا ،هييليبنوم ،قباضسلا هقيرف
ةبغر تءاجو ،ضسيتيب لاير فوفضص ¤إا اهدعب لقتني هلعج

¤إا قيرطلا ديهمتل ،ءامضسألا ضضعب نع يلختلا ‘ ليوب
لداع ،ةيرئاز÷ا لوضصألا بحاضص وهو ،رخآا يبرع بعل
ايضساضسأا بعللا طÎضشا يذلا ،ةنضس81 بحاضص ضشيضشوع
هيلع ناك يذلا Òبكلا بلطلا لظ ‘ ضضرعلا لوبق لباقم
 .غيزبيلو دنو“رود ايضسوروبك ،ةÒهضش ةيدنأا نم

 قوراف.ج̂ 
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ايوق إدن نوكي-شس ه-نأإ ة-نو-ل-ششر-ب د-كؤو-ي ^
رود ‘ امه-ت-ه-جإو-م ‘ خ-نو-ي-م نر-يا-ب-ل
مدقلإ ةركل ابوروأإ لاطبأإ يرودل ةينامثلإ
لوإ1-3 ›وبان ىلع عنقŸإ Òغ هزوف مغر
.تبشسلإ سسمأإ
تلمح لوألإ طو-ششلإ ‘ فإد-هأإ ل-شضف-بو
يشسيم لينويلو تيلجنيل تنوميل-ك ع-ي-قو-ت
رود ¤إإ ةنولششر-ب مد-ق-ت ز-يرإو-شس سسيو-لو
ةنوبششل ‘ هتايرابم ماقتشس يذلإ ةينامثلإ

قحشس يذلإ ايناŸأإ لط-ب ه-جإو-ي-شس ثي-ح
رود ‘ لام-جإإ1-7و ابايإإ1-4 يشسليششت
ةنو-ل-ششر-ب زو-ف ة-ج-ي-ت-ن ود-ب-ت اÃرو .61
1-4 يهو61 رود ‘ ›وبان ىلع ةيلامجإلإ
عقإولإ ‘ اهنكل تانÓعإلإ ةحول ىلع ةÒبك

قيرف-لإ ر-ط-ي-شس ذإإ ا-ما“ كلذ-ك ن-ك-ت ⁄
ىلع وزوتاج ورانيج هدوقي يذلإ ›اطيإلإ
زه نأإ دعب Êاثلإ ةإرابŸإ طوشش ‘ بعللإ

ةياهن ‘ كابششلإ ينيشسنإإ وزن-يرو-ل ه-ب-عل
بردم نإاف كلذ مغر نكل .لوألإ طوششلإ
يغبني ل هنأإ دكؤوي Úتيشس يكي-ك ة-نو-ل-ششر-ب
عم ةهجإوŸإ ‘ هقيرف سصرف نم ليلقتلإ
سسكعب ةيلÙإ ةيئانثلإ دشصح يذلإ نرياب
نع عافدلإ ‘ لششف يذلإ Êولاتكلإ يدانلإ

رخآإ بقل يأإ ىلع لشصحي ⁄و يرودلإ بقل
.اشضيأإ
يفحشص ر“ؤوم ‘ ةنول-ششر-ب برد-م لا-قو
مهنأل انل ةبشسنلاب ةبعشص ة-م-ه-م نو-ك-ت-شس““

ىلع إو-ن-م-ي-هو إزا-ت‡ ا-م-شسو-م إو-مد-ق
انيلع ابعشص رمألإ نوكي-شس .م-ه-تا-ه-جإو-م
قيرف مهنإإ .اشضيأإ مهيلع كلذ-ك نو-ك-ي-شسو

.““اشضيأإ كلذك اننكل زات‡
ةيواسستم ظوظح

بختنمو ةنولششرب مجاه-م ز-يرإو-شس لا-قو
نكÁ ةدحإو ةإرابŸ ةبشسنلاب““ يإوجوروأإ

نإاف إذل .ةشصرف ىلع لشصحي نأإ فرط يأل
.““05-05 ةبشسنبو ةيواشستم ظوظ◊إ
د-حأإ و-هو Òب-ك ق-ير-ف نر--يا--ب““ ل--شصإوو
نكل ةلو-ط-ب-لإ بق-ل-ب زو-ف-ل-ل Úح-ششرŸإ

لك نم ابعلÚ 11ب ةهجإوم كانه نوكتشس
.““ةقيقد09 لإوط قيرف
لبق ‘ نرياب ىلع زوفلإ ةنولششÈل قبشسو
جوت ماع رخآإ ‘5102 ‘ ةلوطبلإ يئاهن
قبشس نأإ دعب بقللاب Êابشسإلإ يدانلإ هيف
يرافابلإ يدانلإ مامأإ لامجإإ0 -7 رشسخو

.3102 ‘ ةلوطبلإ يئاهن لبق ‘
ÚيشضاŸإ ÚمشسوŸإ ‘ لاطبألإ يرود ‘و
ةÒبك جئاتن ىلع ظاف◊إ ‘ ةنولششرب لششف

امور ىلع1-4 همدقت ردهأإ امدنع اباهذ
هزوف ىلع ظاف◊إ ‘ اشضيأإ لششفو8102 ‘

ما-ع-لإ ‘0 -3 لوبرف-ي-ل ى-ل-ع ا-با-هذ
.يشضاŸإ
نإإ وتربور يجÒشس ط-شسو-لإ بعل لو-ق-يو
طقف ةدحإو ةإرابم نم ة-ه-جإوŸإ ة-ما-قإإ
تايرا-بŸإ ‘ ءإدألإو ج-ئا-ت-ن-لإ نأإ ي-ن-ع-ي
.مشساح رود اهل نوكي ل اÃر ةقباشسلإ
ةلقتشسم نوكتشس ةإرابم لك““ وتربور فاشضأإو
‘ قوفتلل حششرم قيرف دجوي ل ..اهتإذب
نكÁ قيرف يأإ .ةرŸإ هذه لاطبألإ يرود
.““ةدحإو ةإرابم ‘ رشسخي وأإ زوفي نأإ
ةإرابم اهنأاكو ودبتشس ةإرا-ب-م ل-ك““ ل-شصإوو
‘ نوكن نأإ انيلع Úعتيشس هنإاف إذلو ةيئاهن
قبشسألإ نرياب بعل نك-ل .““ز-ي-كÎلإ ة-م-ق
نإإ لاقو رخآإ يأإر هل ناك سسو-ي-تا-م را-ثو-ل
ةوقب حششرŸإ قيرف-لإ و-ه ق-با-شسلإ ه-يدا-ن
.لبقŸإ ةعم÷إ ةإرابم ‘ زوفلل
:ايناŸأإ ‘ سستروبشس ياكشس ةكبششل لاقو
ام ةيعونلإ نم كلÁ ةنول-ششر-ب ع-ب-ط-لا-ب““
ىوتشسم ىلع ءإدأإ ل-شضفأإ Ëد-ق-ت-ل ي-ف-ك-ي

ل نرياب نأإ دقتعأإ ين-ك-ل .ةد-حإو ةإرا-ب-م
Áة-ل-ي-ك-ششت ة-ه-جإو-م ‘ ر-شسخ-ي نأإ ن--ك

نم Òثكلإ بكترإ إذإإ لإإ ةيلا◊إ ةنولششرب
.““تإÌعلإ نم Òثكلإ هتهجإوو ءاطخألإ

ميهاربا .ج^

ابوروا لاطبأا ةطبار
غيلزنويبماسشلاب ملحت ةيسسنرفلا ةيدن’ا

ةيسسنرفلا ةلوطبلا

نامرج ناسس سسيرابل عيقوتلا نم بيرق ودلانور
ديدج روطت نع ،دحألإ سسمإ ،يشسنرف يفحشص ريرقت فششك ^

نع ليحرلإ ‘ ودلانور ونايتشسيرك ›اغتÈلإ Òكفت نأاششب
.لبقŸإ مشسوŸإ لÓخ سسوتنفوي
نأإ مايأإ ذنم تمعز ““لوبتوف سسنإرف““ ةل‹ تناكو
نامÒج ناشس سسيراب ¤إإ لاقتنلإ دإرأإ ونايتشسيرك
ءإرو انوروك سسوÒف ةمزأإ نأإ لإإ ،ماعلإ إذه علطم
.تاشضوافŸإ فاقيإإ
رعششي ودلانور نإإ ،يشسنرفلإ ““وتاكÒم توف““ عقوم لاقو
لهأاتلإ ‘ لششفلإ بقع ،سسوتنفوي ‘ طابحإلاب
مامأإ ابوروأإ لاطبأإ يرود ي-ئا-ه-ن ع-بر ¤إإ
.نويل
سضوÿ دعتشسم إريدام خوراشص نأإ فاشضأإو

Œاعي رخآإ ٍدان عم ةديدج ةبرÊ اًشضيأإ
سسيراب) ا-بوروأإ لا-ط-بأإ يرود ‘
.(نامÒج ناشس
›اغتÈلإ نأإ ¤إإ راششأإو

،زيد-ن-ي-م ي-خرو-خ
،ود-لا--نور ل--ي--كو
ع-م ي-ق--ت--ل--ي--شس
ريدŸإ ودرانو-ي-ل
ناشسل يشضا-ير-لإ

ءان-ثأإ ،نا-مÒج
تايرابم ةماقإإ

لاطبأإ يرود
ةنيدÃ ابوروأإ
ثحبل ،ةنوبششل
مإر-بإإ ة-ي-ف-ي-ك

.ةقفشصلإ
م‚ ،ود-لا-نور و-نا-ي-ت-شسير-ك ق--ل--ع
رود نم هقيرف جورخ ىلع ،سسوتنفوي
دي ىلع ،ابوروأإ لاطبأإ يرودل61ـلإ
.سسمأإ يشسنرفلإ نويل
هباشسح Èع ودلا-نور بت-كو

ىهتنإ““ :““كوبشسيف““ ىل-ع
0202 ـ9102 م-شسو-م
إًرخأاتم ،انل ةبشسنلاب
،داتعŸإ نع إÒًث-ك
تقو ‘ ن----ك----لو

.““انعقوت ا‡ برقأإ
ليلحتل تقولإ ناح ،Òكفتلل نآلإ تقولإ ناح““ :فاشضأإو
ةقيرطلإ لثÁ يدقنلإ Òكف-ت-لإ نأل ،طو-ب-ه-لإو دو-ع-شصلإ
.““Úشسحتلل ةديحولإ
ىلع اًمئإد سسوتنفوي لثم مخشض ٍدان ركفي نأإ بجي““ :عباتو
‘ لشضفألإ لثم لمعي نأإو ،⁄اعلإ ‘ لشضفألإ هنأإ سساشسأإ
Èكأإو لشضفأإ دحأاب انشسفنأإ ةيمشست نم نكمتن ىتح ،⁄اعلإ
.““⁄اعلإ ‘ ةيدنألإ
لثم ‘ ىرخأإ ةرم ›اطيإلإ يرودلاب زوفلإ““ :لمكأإو

،اًيشصخشش ،هب رخفن رمأإ وه بعشصلإ ماعلإ إذه
اًفده11و سسوتنفويل اًفده73 ليجشست

ينلعجي ر-مأإ ›ا-غ-تÈلإ بخ-ت-ن-م-ل-ل
ددجتم حومطب ل-ب-ق-ت-شسŸإ ه-جإوأإ

لشضفألإ Ëدقت ةلشصإوم ‘ ةبغرو
.““ماع لك لشضفألإو

Úع--ج--ششŸإ ن--ك--ل““ :ح--شضوأإو
نوعقوتي ،ديزŸاب اننو-ب-لا-ط-ي
،زجنن نأإ انيلعو ،ا-ن-م د-يزŸإ

ى-ل-عأإ ¤إإ ي-ق-تر--ن نأإ بج--ي
.““تاعقوتلإ
ا-ن-ل ح-م-شست نأإ ى--ن“أإ““ :”أإو

ذاختا-ب ةÒشصق-لإ ة-ل-ط-ع-لإ هذ-ه
Ìكأإو ىوقأإ ةدوعلإو لبقتشسملل تإرإرقلإ لشضفأإ

.““!اًبيرق مكإرأإ ..ىشضم تقو يأإ نم اًمإزتلإ
فيشص ىتح دتÁ سسوتنفوي عم ودلانور دقع نأإ ركذي
2202.

يئاهن عبرل ةلهأاتŸإ قرفلإ دقع لمتكإ ^
كانه ىقبت نك-لو ،ا-بوروأإ لا-ط-بأإ يرود

ة-ل-حرŸإ هذ-ه ‘ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسإ ة--لا--ح
.ةمشسا◊إ
ناشس سسيرابو نويل كيبŸوأإ اقيرف لهأاتو

ايد– ناهجإويو ،يئاهنلإ عبرل نامÒج
يرود-لإ ءا-غ-لإل إر-ظ-ن سصا-خ عو--ن ن--م
ليربأإ03 ‘ ةيموكح ةيشصوتب يشسنرفلإ
.يشضاŸإ
ةينامثلإ رود ‘ هدعقم نمشض يج سسإإ يب
ايشسوروب حإزأإ ثيح انوروك ةح-ئا-ج ل-ب-ق
امنيب ،يشضاŸإ سسرام لئإوأإ ‘ دنو“رود

قÓمعلإ ءاشصقإاب ةÒبك ةأاجافم نويل ققح
.سسوتنفوي ›اطيإلإ
نإديحولإ ناقيرفلإ اشسنرف اب-ط-ق د-ع-يو
لمتكت ⁄ نيذللإ ةينامثلإ رود ةيدنأإ Úب

لامكتشسإ لظ ‘ ةيلÙإ ا-م-ه-ت-ق-با-شسم
ÊاŸألإو يز-ي-ل‚إلإ تا-يرود-لإ ي-قا--ب
رو--شضح نود Êا--ب--شسإلإو ›ا---ط---يإلإو

ن--ير--ه--ششلإ رإد--م ى--ل--ع يÒها--م--ج
.ÚيشضاŸإ
تايدحتلإ ريرقت-لإ إذ-ه ‘ سضر-ع-ت-شسيو
.ةيشسنرفلإ ةركلإ يلث‡ هجإوت يتلإ

نامريج ناسس سسيراب
اهلÓخ ققح ة-يدو تا-يرا-ب-م4 سضا-خ

نيÒفيب ،رفاهول مامأإ ةشضيرع تإراشصتنإ
.وششوشسو يدنلتكشسلإ كيتليشس ،يكيجلبلإ
يج سسإإ يب بردم ليخوت سساموت لغتشسإ

ددع Èكأإ زيهŒ ‘ ةيدولإ تافوÈلإ هذه
يبقلب زوفلإ ‘ اشضيأإ ح‚و ،ÚبعÓلإ نم
باشسح ىلع اشسنرف سسأاكو ةطبإرلإ سسأاك
.نايتيإإ تناشسو نويل
ةمزأإ نم Êاعي يشسيرابلإ قÓمعلإ نأإ لإإ
ي-ثÓ-ث-لإ ل-ي-حر ل-ظ ‘ يدد--ع سصق--ن
ه-ي-ي-نو-م سسا-مو-تو Êا-فا--ك نو--شسن--يدإإ
‘ مهدوقع ءاهتنإ دعب يشسإوك يو‚اتو
.يشضاŸإ نإوج03
قيرفلإ فوفشص تا-با-شصإلإ تبر-شض ا-م-ك
لو-ح كو-ك-شش مو– ثي--ح ي--شسنر--ف--لإ

،يتإÒف وكرام ط-شسو-لإ بعل ة-يز-ها-ج
سضرعت يذلإ يبابم نا-ي-ل-ي-ك م-جا-هŸإو

Òهظلإ فÓخب لحاكلإ ‘ ديدشش ءإوتلل
إرخؤوم ىفاعت يذلإ تانÒب نإوخ رشسيألإ

ن-مز-لإ ق-با-شسيو ،ة-ي-ل-شضع ة-با-شصإإ ن-م
.›اطيإلإ اتنلاتأإ ةإرابم ‘ ةكراششملل

نويل
سسين دشض ةيدو تايرابم5 اشضيأإ سضاخ
تنيجو كيتلي-شسو زر-ج-ن-ير و-ج-شسÓ-جو
هبردŸ عفششت ⁄ اهنكل ،بريوتنأإ لايورو

،ةطبإرلإ سسأاكب زوف-ل-ل ا-ي-شسرا-ج يدور
حيجÎلإ تÓ-كر-ب بق-ل-لإ ر-شسخ ثي-ح
.نامÒج ناشس سسيراب مامأإ
لوط نم اشضيأإ دافتشسإ ايشسراج نأإ لإإ

تامدخ ةدا-ع-ت-شسإ ‘ ف-قو-ت-لإ ةÎف
ي-ئا-ن-ث-لإ ة-شصا-خ Úبا-شصŸإ سضع--ب

ديÓيدأإ هينير فيجو يابيد سسيف‡
ىشسوم ةقفر ةيموجهلإ ةوقلإ ززعتتل
د-نإر-تر-بو رإو-ع ما-شسحو ي--ل--بÁد
وكوتو هي-نرو-ك ل-يو-شسكا-مو يروإر-ت

نويل بردم ثدحتشسإ امك .يبماكيإإ
طشسولإ بعل دجإوتب ةديد-ج ة-ح-ل-شسأإ
Òبك هرود هرظتني يذلإ (هيÒكاك) دعإولإ

نوكيشس إذل .يتيشس Îشسششنام ةهجإوم ‘
سسك-ع Òشسلإ يد– ‘ ا-شسنر--ف Ó--ط--ب

Ìكأإ Úشسفا-ن-م ما-مأإ ة-عا-شسلإ برا--ق--ع
تاكاكتحإ سضوخ لشضفب ةيندب ةيزهاج
سسيلو ،ةيلÙإ تايرودلإ ‘ ةيوق ةيمشسر
.تايدولإ نم ددعب ءافتكلإ

ابوروا لاطبأا ةطبار
نرايبلاو اسسÈلا Úب ناول’ا لبق يئاهن

نع ،دحألإ سسمإ ،Êابشسإإ يفحشص ريرقت فششك ^
بقع ديردم لاير سسبÓم ةفرغ لخإد لعفلإ دودر
.يكلŸإ قيرفلإ مشسوم ءاهتنإ
ابوروأإ لاطبأإ يرود ةلوطب عدو ديردم لاير ناكو

ما-مأإ ،ي-شضاŸإ ة--ع--م÷إ ،2-1 ةرا--شسÿإ بق--ع
يئاهنلإ نمث رودلإ بايإإ ‘ يتيشس Îشسششنام
نإا-ف ،Êا-ب-شسإلإ ““و-ت-ي‚Òششلإ““ ج-ما-نÈل ا-ًق--فوو
نوديري ديردم لاير يبعل نم ىمظعلإ ةيبلاغلإ
نيز يشسنرفلإ بردŸإ عم ل-م-ع-لإ ‘ رإر-م-ت-شسلإ
.نإديز نيدلإ
لاير سسبÓم ةفرغ ‘ ÚبعÓلإ سضعب نأإ فاشضأإو
نيديإإ يكيجلبلإ مهليمز ءإدأإ نم نوطبfi ديردم
.›ا◊إ مشسوŸإ ‘ درإزاه
فيشصلإ ‘ د-يرد-م لا-ير ¤إإ م-شضنإ درإزا-ه نا-كو
تإÎفل باغ هنأإ لإإ ،وروي نويلمÒ 001ظن يشضاŸإ

لك ‘ إًدحإو اًفده ىوشس زرحي ⁄و ،ةباشصإÓل ةليوط
.تلوطبلإ

ديردم لاير
ÚـــــــــــــــــــــــــــبعÓلا

ناديز نومعدي
نودقـــــــــــتــــــــــنيو

درازاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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 Úطسسلف

ليئارصسإا نإا يصسنرفلا سسيئرلا لاقو ^
Ùنانبل ةدعاصسم اهدادعتصسا ¤إا ت.

ةيŸاعلا ىوقلا نإا   نوركام فاصضاو
دعب معدلاب Êانبللا بعصشلل نيدت
.توÒب ةمصصاعلا رمد لئاه راجفنا

فرصصتن نأا““ ةرورصض ىلع نوركام ددصش
هذه بهذت ىتح ةءافكو ةعرصسب
ثيح ¤إا ةرصشابم تادعاصسŸا

ىلع نانبل لبقتصسم““ :لاقو .““اهجات–
.““كÙا
نمصضت ةدعاصسŸا سضرع نإا ، فاصضأاو
،لقتصسمو قوثومو دياfi قيق– معد

نع رفصسأا يذلا توÒب أافرم راجفنا ‘
.لقألا ىلع اصصخصش851 لتقم
نأا يغبني ل ىصضوفلاو فنعلا :نوركام
 نانبل ‘ ““ادوصسي
““ لمعلا بجي هنأا ىلع نوركام ددصشو
نانبل ‘ ىصضوفلا بنجتل انعصسوب ام
ايعاد ، ““عصضولا مدخت ل اهنأل

مايقلا ¤إا ةينانبللا تاطلصسلا““
اهيلإا حمطي يتلا تاحÓصصلاب
.““بعصشلا
مدقت فوصس تادعاصسŸا نأا ¤إا تفلو
ةمئاق دعب دد– ⁄و .ةي‡أا ةياعرب
دد– ⁄ ر“ؤوŸا ‘ ةكراصشŸا لودلا
يصسنرفلا سسيئرلا فاصضتصسأاو .دعب
يكيرمألا هÒظن نآلا نوركام ليوناÁإا
Úيصسايصس ءامعزو بمارت دلانود
ةرئاد Èع Úحناملل ر“ؤوم ‘   نيرخآا
ةدحتŸا ·ألا ةياعر ت– ةينويزفلت

نانبل لجأا نم ةئراط تادعاصسم عم÷
‘ عقو يذلا لئاهلا راجفنلا دعب
·ألا تردقو .يصضاŸا عوبصسألا توÒب
عاطقلا تاجايتحا ةميق ةدحتŸا
نويلم58 وحنب نانبل ‘ هدحو يحصصلا
  .رلود
نوركام اهاقلا يتلا حاتتفلا ةملك دعبو

توÒبل ›ودلا معدلا ر“ؤوم““ ‘
¤ا ةصسل÷ا تلّو– ،““Êانبللا بعصشللو

يه  ةحناŸا لودلا و.ةقلغم ةصسلج
Úصصلاو اصسنرفو ةدحتŸا تايلولا
 اكيجلبو ايصسورو

قيقحتب ةبلاطŸا Èتعي نوع
أافرŸا راجفنا ةيسضق ‘ ›ود

تقولل عييسضت
ةصسائر ‘ مÓعلا بتكم لاق
لاصشيم سسيئرلا نإا ةينانبللا ةيروهم÷ا

قيقحتلاب ةبلاطŸا نأا Èتعا نوع
هنم فدهلا ،أافرŸا ةيصضق ‘ ›ودلا
.تقولا عييصضت

اعيرصس نوكي نأا بجي ءاصضقلا نأا  ،لاقو
مر‹ وه نم ديكأاتلل عرصست نود نم
.أافرŸا ثداح ‘ ءيرب وه نمو
ÊوÎكللا سساصسأا عقوم““ نإا ،فاصضأاو
نوع ءاقل لوح ةطولغم تامولعم رصشن

ةيبرعلا لودلا ةعما÷ ماعلا Úمألا عم
لئاصسو تلقانتو ،طيغلا وبأا دمحأا
فقوم لوح تامولعŸا هذه مÓعإلا
تاهج ›وت نم ةيروهم÷ا سسيئر

راجفنلا ‘ قيقحتلا ةيلود وأا ةيبرع
ةحصص ل““ نأاو .““توÒب أافرم ‘ Òبكلا

فقوم نأل سساصسأا عقوم ةياورل اقلطم
لÓخ هنع Èع ةيروهم÷ا سسيئر
ةعم÷ا موي ÚيمÓعإلا عم راو◊ا
ةبلاطŸا نأا Èتعا ثيح يصضاŸا
أافرŸا ةيصضق ‘ ›ودلا قيقحتلاب

اددصشم ،ةقيق◊ا عييصضت هنم فدهلا
اذإا ىنعم يأا مكحلل دوعي ل هنأا ىلع
نوكي نأا بجي ءاصضقلاو هرودصص لاط
تصسيل ةرخأاتŸا ةلادعلا نأل اعيرصس
نمو ةيروف نوكت نأا بجي لب ،ةلادعب
مر‹ وه نم دكأاتلا متيل عرصست نود
.““ءيرب وه نمو
‘ ةيروهم÷ا سسيئر فقوم يتأايو
سضعب ءاصسؤورل ةرياغم فقاوم لباقم
سسيئر بلاط ثيح ،ةينانبللا بازحألا
،طÓبنج ديلو يكاÎصشلا بز◊ا
،عجعج Òمصس تاوقلا بزح سسيئر
،يرير◊ا دعصس ةموك◊ا سسيئرو
رام ÊوراŸا كريرطبلا ¤إا ةفاصضإلاب
قيق– ةنجلب ،يعارلا سسرطب ةراصشب
.راجفنلا ةقيقح ةفرعŸ ةيلود
توÒب ‘ يصسنرفلا Òفصسلا نلعأا امنيب
‘ تاقيقحتلا ‘ كراصشتصس هدÓب نأا
.توÒب أافرم راجفنا
5 ةميقب تادعاصسم نلعت اكيجلبو
نانبل ¤إا وروي ÚيÓم
بيليف ،يكيجلبلا ةيجراÿا ريزو نلعأا

ةدعاصسم هدÓب Ëدقت نع ،Úفوغ
‘ ،نانبل ¤إا وروي ÚيÓم5 ةميقب
ءاثÓثلا توÒب أافرم راجفنا باقعأا
.يصضاŸا
ةيكيجلبلا ةيجراÿا ةرازو تلاقو
نوؤوصشلا ريزو    نأا:نايب ‘ ،دحألا
،يكيجلبلا يئا‰إلا نواعتلاو ةيلاŸا
،ةيجراÿا ريزوو ،ورك يد ردنصسكلأا

تادعاصسم اقلطأا ،Úفوغ بيليف
توÒب ¤إا ةيفاصضإا ةلجاع ةيناصسنإا
. ““وروي ÚيÓم ةصسمخب اهتميق ردقت

نم مÓعإ’ا ةريزو ةلاقتسسا
ةموك◊ا

لانم ةينانبللا مÓعإلا ةريزو تنلعأا
نم اهتلاقتصسا دحألا  ،دمصصلا دبع

 .بايد ناصسح ةموكح
نم رذتعأا““ :نايب ‘ ةريزولا تلاقو
ةيبلت نم نكمتن ⁄ نيذلا Úينانبللا

لانŸا ديعب يقب Òيغتلا ،مهتاحومط
دعبو حومطلا قباطي ⁄ عقاولا نأا اÃو

نم يتلاقتصساب مدقتأا توÒب ةثراك لوه
.““ةموك◊ا
ةملك ‘ سسمأا لاق ةموك◊ا سسيئر ناكو
هنإا ،ةيبعصش تاجاجتحا عم ةنمازتم
ءارزولا سسل‹ ىلع Úنثلا حرطيصس
اددصشم ،ةركبم ةيباين تاباختنا ءارجإا

نم نانبل جرخي نأا نكÁ ل هنأا ىلع
تاباختنا ءارجإاب لإا ةيوينبلا هتمزأا
ةيصسايصس ةقبط جاتنإل ةركبم ةيباين

.ةديدج
ةيلوؤوصسŸا لمحتل دعتصسم انأا““ :لاقو
.““ةمزألا لح ىلع اوقفتي يك نيرهصشل
نم دمصصلا دبع ةلاقتصسا يتأاتو
نم باون5 ةلاقتصسا ةادغ ،ةموك◊ا
بزح باون مه ،Êانبللا ناÈŸلا
ليم÷ا يماصس ةصسائرب ““بئاتكلا““

ةلتك وصضعو ،نايبوقعي لوب ةبئانلاو
.ةدامح ناورم ةيباينلا طÓبنج

ىوقلا نم ليتقو اباسصم832»
توÒب تارهاظم ‘ ””ةينمأ’ا

تبسسلا
ليبق انخاصس Óيل توÒب تدهصش

نانبلل معدلا ر“ؤوم داقعنا نم تاعاصس
،ةتفل ةوطخ ‘  اصسنرف همظنت يذلا
رارصضأا نم ديزŸا فصشك عم انمازت
أافرŸا راجفنا
اومحتقا نوينانبل   نوجتfi ناكو
ةرازو اهزربأا ةدع قفارم تبصسلا
¤إا مخزب مهتدوع دعب ،ةيجراÿا
،““باصس◊ا موي““ راعصش ت– عراصشلا

نع ÚلوؤوصسŸا ةبقاعÚ Ãبلاطم
وحن عقوأا يذلا توÒب أافرم راجفنا

مقافو ىحر÷ا فلآاو Óيتق061
.تاطلصسلا ىلع ةيبعصشلا ةمقنلا
توÒب طصسو ‘ تاهجاوŸا تعقوأاو
Êانبللا رمحألا بيلصصلا نلعأا ام قفو
¤إا مهنم36 لقن ّ” ،اباصصم832
نويندم مهنيب ،جÓعلل تايفصشتصسم
لك ددع ديد– نود نم ،نويركصسعو
.امهنم
نمألا ىوق تنلعأا ،اهتهج نمو
‘ اهرصصانع دحأا لتقم   يلخادلا
نيزجتfi ةدعاصسم ءانثأا““ توÒب طصسو
ىدتعا نأا دعب ““يارغول““ قدنف لخاد
ام ،ÚبغاصشŸا ةلتقلا نم ددع هيلع
بصسحب ،““هداهصشتصساو هطوقصس ¤إا ىّدأا

ناكو .نمألا ىوق نايب ‘ درو ام
fiنلا اومرصضأا دق نوجتÒدنع نا

.توÒب طصسو ‘ يقارلا قدنفلا لخدم
ىلع قيبمزوم ةكرسش نم نايب

ثدا◊اب ةلسص
لوح انايب ةيقيبمزوم ةكرصش تردصصأا
نعلقنو.ثدا◊اب اهتقÓع ةعيبط

قيبمزوم ةكرصش مصساب ثدحتŸا
ةنحصش نأا هديكأات تارجفتŸا ةعانصصل
‘ تببصست يتلا موينومألا تاÎن
سصخت تناك توÒب أافرم راجفنا
.ةكرصشلا
يتلا ةنحصشلا نأا ثدحتŸا حصضوأاو

ةصصصصfl تناك ةكرصشلا اهتبلط
نيدعتلا تاكرصشل تارجفتم ةعانصصل

اهترداصصم ت“ نكل ،قيبمزوم ‘
وحن ذنم توÒب ءانيم ‘ اهزاجتحاو
.تاونصس عبصس
ةنحصشلا هذه نأا ¤إا ثدحتŸا راصشأاو

¤إا اÒصشم ،لصصت ⁄ يتلا ةديحولا يه
قÓطإلا ىلع اعئاصش سسيل““ رمألا نأا

تدقف ةنحصش تصسيلو ةÒبك ةيمك يهف
.““ديÈلا ‘

نمث عفدت ⁄ هتكرصش نأا ثدحتŸا دكأاو
اÒًصشم ،اهملتصست ⁄ اهنإا ثيح ةنحصشلا
ىرخأا ةنحصش تÎصشا ةÒخألا نأا ¤إا

.ةدوقفŸا ةنحصشلا نع اصضوع
” يتلا ةدملل هئجافت نع برعأا امك
أافرم ‘ ةنحصشلاب ظافتحلا اهيف
ل ةداŸا هذه نأا ¤إا اÒصشم ،توÒب
 .اهل مادختصسا يأا نود نزخت

ينمأا ردصصم ركذ  ،ىرخأا ةهج نم
نأا ،Úيصسنرف ءاÈخ نع Óقن يصسنرف
رمد يذلا فينعلا توÒب راجفنا
عبارلا ‘ ةنيدŸا نم ءازجأاو أافرŸا

ام لتقم ¤إا ىدأاو ،يرا÷ا رهصشلا نم
ةرفحب ببصست ،اصصخصش951 نع لقي ل
.اÎم34 اهقمع

تلاكو ^

57ـلأ ىركذلأ يي– يكاصساغان
ةيوون ةلبنقب اهفصصق ىلع
دحألا ةينابايلا يكاصساغان ةنيدم تيحأا ^

ةيرذ ةلبنقب اهÒمدتل Úعبصسلاو ةصسماÿا ىركذلا
.91-ديفوك ءابو ببصسب دودfi روصضحب مصسارم ‘

اياحصض ىركذ ‘ دحألا حابصص سسادق ىرجو
يماكاروأا ةصسينك ‘ يكÒمألا يوونلا فصصقلا
ناكصس كراصش امنيب ،راجفنلا ناكم نم برقلاب
.مÓصسلا ةقيدح ‘ مصسارم ‘ نورخآا

ىدأا ،احابصص20,11 ةعاصسلا دنع5491  توأا9 ‘
نم ةئŸا ‘Ò 08مدت ¤إا ““هيإا““ ةلبنقلا راجفنا
ةيئاردتاك كلذ ‘ اÃ يكاصساغان ‘ ÊابŸا
فلأا47 ¤اوح لتقم ‘ ببصستو ةÒهصشلا يماكاروأا

لتيل““ ةلبنق طاقصسإا ىدأا ، توأا6 ‘ اهلبق .سصخصش
‘ ةعقاولا اميصشوÒه ةنيدم Òمدت ¤إا ““يوب
.سصخصش فلأا041 لتقم نع رفصسأا ام لامصشلا
يلث‡ نم ددع رصضحأا ،ةليلق تاظ◊ لبقو
ةذتاصسألاو ذيمÓتلاو اياحصضلا تÓئاعو Úجانلا

ءازجأا نم تعمج هايم اهيف ةيبصشخ تايواح
flا نم ةفلتŸىركذلل ءايحإاو ةيزمر ةوطخك ةنيد

اوناكو نورصضتحي اوناك نيذلا سصاخصشأÓل ةرثؤوŸا
.برصشلل ءام ىلع لوصص◊ا نوبلطي
وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا رذحو

ماعلا Úمألا بئان اهأارق ةلاصسر ‘ سشيÒتوغ
أاطخ ثودح لامتحا““ نأا نم وصستيماكان يموزيإا

يوونلا حÓصسلل ريدقت ءوصس وأا يصضرع وأا دمعتم
.““Òبك لكصشب دوجوم

ت’اكو ^

حأرصس قÓطإأ ىلع ةقفأوملأ
  نابلاط ىحلصسم نم004
‘ - اجÒج ايوللا وأا -ءامك◊ا سسل‹ قفاو ^

نم Úجصس004 حارصس قÓطإا ىلع ناتصسناغفأا
ةوطÿا هذه قق– نأا لمأا ىلع ،نابلاط يحلصسم
.مÓصسلا تاثداfi ‘ اًمدقت
بلاطŸ لعفلاب تلثتما دق ةموك◊ا تناكو

نكل ،ءانجصسلا نم فلآا ةدع نع جارفإلاب نابلاط
مهتفصصوو مهيلع ءاقبلا ” ةئامعبرألا ءلؤوه
مهلعج ا‡ ، ““نوÒطخ نومر‹““ مهنأاب ةموك◊ا

.تاصضوافŸا قيرط ‘ ةÌع رجح
لتقلا لثم مئارج باكتراب ءلؤوه مظعم مهتُيو
.تاردıا بيرهتو فاطتخلاو
ةيقافتا ةدحتŸا تايلولاو نابلاط تعقوو
تاوقلا باحصسنا ليهصستل يرفيف ‘ ةيخيرات
قيرطلا ديه“و ناتصسناغفا نم ةيكيرمألا

Ùب تاثداÚ ناغفألا.
نم اًيصساصسأا اًءزج ءانجصسلا حارصس قÓطإا ناكو

ت’اكو ^ .قافتلا اذه

فصصقت ةيليئأرصسإلأ ةيعفدŸأ
ةزغ عاطق ‘ عقأوم
،ةيعفدم فئاذق يليئارصسإلا سشي÷ا قلطأا ^

ةنيدم قرصش عقومو ةيعارز سضرأا هاŒاب ،دحألا
.ةزغ عاطق طصسو ،حلبلا ريد
نأا ،““افو““ ةينيطصسلفلا ءابنألا ةلاكو تركذو
ىلع ةزكرمتŸا يليئارصسإلا سشي÷ا ةيعفدم
““ميفوصسيك““ عقوم طيfi ‘ يدود◊ا طيرصشلا
،حلبلا ريد قرصش بونج ،يليئارصسإلا يركصسعلا
ÚنطاوŸا يصضارأا بوصص فئاذق ةدع تقلطأا
Òمدت ¤إا ىدأا ام ،ةقطنŸا ‘ عقومو ةيعارزلا
نع غلبي نأا نود ،هيف ناÒنلا لاعتصشاو عقوŸا
.تاباصصإا عوقو
هاŒاب ران قÓطا توصص عمصس   قباصس تقو ‘و
بونج ينمألا جايصسلا ىلع ةيليئارصسإا لامعأا

جايصسلا ىلع لامعألا قيلعت ” ثيح ،ةزغ عاطق
‘ Êاخد راتصس قلÿ نواه فئاذق قÓطاو
.ةقطنŸا
ةوق وحن عاطقلا نم ران قÓطإا كلذ دعب ” و

نود ،ةقطنŸا ¤إا تعره ةيليئارصسإا ةيركصسع
.تاباصصإا عوقو

افو ^

ةبوكنŸا ةينانبللا ةمشصاعلل تادعاشسم دشش◊ ةيلود ةمق

بهذت نأأ بجي تأدعاصسملأ : نوركام
ةرصشابم اهقحتصسي نم ىلإأ

ةــــــــــــــــــــموكحلا نــــــــــــــــــــم مÓـــــــــــــــــــــــــــعإ’ا ةرــــــــــــــــــــــــيزو ةــــــــــــــــــــــــلاقتسسا ^
تقولل ةعيسضم هربتعيو راجفن’ا يف يلودلا قيقحتلا بلطم ضضفري نوع ^

نم  دب ’ هنأا افيسضم ،Êانبللا بعسشلا بناجب نوكن نأا انرود نإا ÚحناŸا ر“ؤوم حاتتفا ‘ نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا لاق
تادعاسسŸا هذه بهذت نأا بحيو اعيرسس لمعلا انيلع Úعتي””هنأا نوركام  ،لاقو.ةدحتŸا ·أ’ا قيسسنت ت– ةيلود ةباجتسسا ءانب
.ةيادب در‹ نوكت نأا بجي مويلا تعمج يتلا لاومأ’ا نأا ¤إا اÒسشم ،سضرأ’ا ىلع سسانلا اهجاتحي ثيح ¤إا ةرسشابم

  انوروك

ةعماج اهتلجصس يتلا مويلا ةليصصح ‘ ^
يصص– يتلا ةيكيرمألا زنكبوه زنوج

غلب ⁄اعلا Èع انوروك تايفوو تاباصصإا
امنيب ، ةباصصإا نويلم02تاباصصلا ددع

Œةباصصإا فلا727 تايفولا ددع زوا 
ةرادصص ‘ ةدحتŸا تايلولا ىقبتو
اهليجصستب ،ءابولاب اررصضت Ìكألا لودلا

زواŒ امنيب ، ةباصصغ نويلم5تلا ةبارق
اهيلت ، ةافو فلا161 ةليصصح تايفولا
27599  ةباصصإا2442692 ـب ليزاÈلا

و ةباصصإا704964   كيصسكŸا مث ،ةافو
ةباصصإا500903 ايناطيربو  ةافو11315
دنهلا تلجصسو ،ةافو11564و
بصسح ، ةافو81524 و ةباصصإا1168802
. ةعما÷ا دادعت
ةباصصإا9815 لجصست ايصسور تلجصس امنيب
،موي لÓخ انوروكب ةديدج ةافو77و
اهنم ،ةلاح635788 ةليصص◊ا غلبتل
.ةافو ةلاح13941

يصسورلا تايلمعلا زكرم كلذب دافأا

Ÿف ةحفاكÒهريرقت ‘ انوروك سسو
نم %6,62 نأا فاصضأا يذلا ،يمويلا
مهيدل رهظت ⁄ دد÷ا ÚباصصŸا
.سضرŸا سضارعأا
ÚفاعتŸا ›امجإا نإاف ،ريرقتلا بصسحو
دعب224396 ¤إا عفترا91-ديفوك نم
لÓخ ةديدج ءافصش ةلاح5123 ليجصست
381971 كانه ىقبتل ،يصضاŸا مويلا

.ةطصشن ةلاح
ت’اكو ^

 ملاعلأ ربع فلأ727 لتقتو صصخصش نويلم02 نم رثكأأ بيصصت انوروك



ى-ل-ع ة-ير-ئاز÷ا تÓ-ئا-ع-لا تصشا--ع ^
ةيصضاŸا تصسلا رهصشألا ةل-ي-ط ا-ه-با-صصعأا
ه----ي----فÎلا  تاءا----صضف ¤ا جورÿا نود
تانحصشلا غيرفتو سسيف-ن-ت-ل-ل ة-ي-ل-صست-لاو
،يحصصلا رج◊ا اهف-ل-خ ي-ت-لا ة-ي-ب-ل-صسلا

دودÙا لخدلا يوذل ةبصسنلاب اصصوصصخ
وأا ةقيصض لزانم ‘ نوصشيعي نيذلا كئلوا وأا

مهتايموي ولختل نيذلا تارامع-لا نا-ك-صس
.تاراجصشلا نم
نم ءادتبا دارفألاو تÓئاع-ل-ل ح-م-صس-ُي-صس
ئ-طاو-صشلا دا--ي--ترا--ب ل--ب--قŸا تب--صسلا
ةيلصستلا تاءاصضفو ة-ب-قارŸاو ة-صصخرŸا
قدانفلاو هيفÎلاو ما-م-ج-ت-صسلا ن-كا-مأاو
طر-صشب ن-ك-لو ،م-عا--طŸاو ي--ها--قŸاو
ىلع زكرت يتلا ةياقولا تاءارجإاب مازتللا
دعابتلا ماÎحا و يقاو-لا عا-ن-ق-لا ءاد-ترا
Òكذتلا نمصضتت تاقصصلم عصضوو يدصس÷ا
طاقن فلتfl ‘ ةيحصصلا ةياقولا Òبادتب
نكا-مأا م-ي-ظ-ن-ت و ن-كا-مألا ¤إا لو-خد-لا

.تارايصسلا نكرل ةبصسانم
هذهل يج-يرد-ت-لا ح-ت-ف-لا رار-ق نأل كلذو
انوروك سسوÒف ءافتخا ي-ن-ع-ي ل ق-فارŸا
،سسوÒفلاب ةبا-صصلا ن-ع نود-ي-ع-ب ا-ن-نأاو
ايموي ةحصصلا ةرازو اهمدقت يتلا ماقرألاف
دق-ف ىود-ع-لا را-صشت-نا ل-صصاو-ت ¤ا Òصشت
ةباصصإا835 ليجصست نع لوألا سسمأا تنلعأا

لÓخ11 ةافوو انوروك سسوÒف-ب ةد-يد-ج
ةليصصح عف-تÎل .ة-مر-صصنŸا ة-عا-صس42
‘ .ةدكؤوم ة-لا-ح39643 ¤إا تا-با-صصإلا

3921 ¤إا انوروكب تايفولا ددع لصصو Úح
لÓخ ءافصشلل ةلاح614 تلثا“ امنيب ةلاح
Ú 38042فاعتŸا ددع لصصيل ،ةعاصس42

26 دوجو نع ةرازولا تف-صشك ا-م-ك .ة-لا-ح
وعدي ام اذهو .ةزكرŸا ةيانعلا ‘ اصصخصش
يدافتل رذ◊او ة-ط-ي◊ا ن-م د-يزŸا ¤ا
.Ìكأا ىودعلا راصشتنا
ةيام◊ا رصصانع نوكتصس ئطاوصشلل ةبصسنلاب
ةرارح ةجرد سسا-ي-ق-ل ةر-صضا-ح ة-ي-ندŸا
،ةرورصضلا دن-عو ،ا-ق-ب-صسم ،Úفا-ط-صصŸا

Òفوت عم ئطاوصشلا لخادم ىوتصسم ىلع
ةعنقألا نم سصلختلل ةصصصصfl ق-يدا-ن-صص
ة-ل-م-ع-ت-صسŸا ل-يدا-نŸا وأا تازا-ف--ق--لاو
.فرصصتلا ت– اهعصضوو
يهاقŸا يداترم ةمÓصس نامصض لجأا نمو
قيبطتلا ن-م د-بل قدا-ن-ف-لاو م-عا-طŸاو
ءادترا ةلثمتŸا ةياقو-لا Òباد-ت-ل مرا-صصلا
‘ رهطم لولfi ع-صضوو ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا

ةرهطم تاحصس‡ عصضوو نئابزلا لوانتم
في-ظ-ن-ت-لا و ل-خادŸا د-ن-ع ة-يذ-حأÓ-ل
تلدبو فصشانŸاو ة-صشم-قأÓ-ل م-ظ-ت-نŸا
نكامأÓ-ل م-ظ-ت-نŸا م-ي-ق-ع-ت-لا و ل-م-ع-لا
تاءا--صضفو ي--صسار--ك--لاو تلوا--ط---لاو

ءاوهلا تافيكم لامعتصسا عنمو تازيهجتلا
ديزت اهنأل قفارŸا هذه لخاد حوارŸاو
نمو .ءاوهلا ‘ سسوÒفلا راصشتنا رطخ نم
دعابتلا ميظنت اصضيأا ة-ي-ئا-قو-لا Òباد-ت-لا
لÓغتصساو هجراخو لÙا لخاد يدصس÷ا

تاءاصضفلا ‘ Úتنثا Úب نم ةدحاو ةلواط
باب نم تافرصشلا مادختصسا و ة-ي-ل-خاد-لا
لقتو ةحوتفم تاءا-صضف ا-ه-نو-ك ة-يو-لوألا

.ىودعلا طاقتلا سصرف اهيف
سضر-ع-ي-صس Òباد-ت-لا هذ-ه-ل ف-لاfl ل-كو
قلغلاب بقاعيصس ›اتلابو رطخلل نئابزلا
.ي-ن-عŸا طا-صشن-لا وأا ءا-صضف-ل-ل يرو-ف--لا
Òبادتب ديقتلا سضرف ىلع ةلولا رهصسيصسو
م-ت-ي-صس ي-ت-لا هذ-ه ة-يا-م◊او ة-يا--قو--لا
رارقب ،ةجا◊ا تعد ام-ل-ك ،ا-ه-ح-ي-صضو-ت
ةيئاجف سشيتفت تايلمعب ما-ي-ق-لاو ،ي-ئلو
ماظنلا اذهل لاثتملا ىدم نم ق-ق-ح-ت-ل-ل

راصشتنا نم ليلقتلاو دارفلا ةمÓصس لجأل
.انوروك سسوÒف

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^
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؟انوروك سسوÒف نم ÚفاعتŸأ عم لماعتت فيك
نم نوناعيصس انوروك ءابو نم نوفاعتيصس وأا اوفاعت نيذلا سصاخصشألا ةيبلاغ نأا دجو ^

.جÓعلا نم رهصش ›اوح دعب لقألا ىلع دحاو يصسفن بارطصضا
فصصن نم برقي ام ىلع رثؤوت ةيلقعلا تابارطصضلا نأا ¤إا ةيثحب ةصسارد Òصشتو
اودجوو انوروك نم ٍجان004 ›اوح سصحفب نوثحابلا ماق ،انوروك سسوÒف نم Úجانلا
.لقألا ىلع دحاو يبط بارطصضل ةيريرصس ةجيتن اومدق مهنم ةئاŸاب55 نأا
24 ىلع رثأا ثيح ، اًراصشتنا Ìكألا سضرŸا ناك قلقلا نأا اًصضيأا ةصساردلا تدجوو
يتلا ىرخألا ةيلقعلا ةحصصلا تÓكصشم تناك ،ÚباصصŸا ىصضرŸا ›امجإا نم ةئاŸاب
ةمدصصلا دعب ام بارطصضاو ، بائتكلاو ، قرألا  اهراصشتنا بيتÎب سصاخصشألا اههجاو
.ىرخأا رومأا Úب نم ، يرهقلا سساوصسولا سضارعأاو ،
لماعتلا اهلÓخ نم نكÁ يتلا قرطلا سضعب هذه .““زوين Ëات““ ةفيحصصل ريرقتل اقفو
:انوروك سسوÒف نم ÚفاعتŸا عم
¤إا نوجاتحيصسو Òطخ سضرŸ اوصضرعت مهنأا ةقيقح مهفت نأا اًدج مهŸا نم لوأا
Ìكأا مهلعجي نأا نكÁ مهفلا وأا تقولا مهحنم مدع اًيلقعو اًيدصسج هنم ‘اعتلل تقو
.اًقلق
ةيدعم ديد÷ا انوروك سسوÒف ىودع نأل اًرظنف  راعلا ةمصصو رصسك نم دبل ايناث
دعب ىتح سسوÒفلا نولمحي نيذلا سصاخصشألا نم ديدعلا نع ريراقت ترهظو ، ةياغلل
نم Úجانلا دصض اًديدصش اًزي-ي“ سسا-ن-لا سسراÁ نأا ن-كÁ ، سضرŸا ن-م م-ه-ي-فا-ع-ت
، ءيصش تاطايتحلا عابتا  ةيلقعلا مهتحصص روهدت ¤إا يدؤوي دق ا‡ ،انوروك سسوÒف
.رÈم Òغ سضيرŸا وأا سضرŸا مصصو ىقبي نكل
جÓعلا ىلع لوصصحلل ةياغلل مهم وه امك اًما“ ،ة-ي-ن-هŸا ةد-عا-صسŸا بل-طا ا-ث-لا-ث
ةيبط ةدعاصسم ىلع لوصص◊ا اًصضيأا مهŸا نم ،انوروك لثم يدصسج سضرŸ بصسانŸا
نأا ءرŸا ىلع بجي ،ةمئاق راعلا ةمصصو لظت امنيب ةيلقعلا ةحصصلا لكاصشŸ ةيفاÎحا
سضارعأا أادبت امدنعو اذإا ،ةيبطلا ةدعاصسŸا بلط ‘ ءابولا نم Úجانلا دعاصسي

.روهظلاب ةيلقعلا ةحصصلا ةلكصشم
سضيرŸا ىلع ةياغلل بعصصُي ⁄اعلا هفاخي سضرم نم ةاناعŸاف  ةيباجيإلا قلخ اعبار
مهلع÷ ىصضرŸا لوح ةيباجيإلا قلخ  ةلواfi بجي اذل عوصضوملل ةيباجيإاب رظنلا
يئاذغ ماظن عابتا عم ةيلمعلا هذه ‘ بتكلا دعاصست نأا نكموي نصسحتب نورعصشي

. اًدج فيفخ Êدب طاصشنو يحصص
ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوشس

ةيدŸاب قيرح مأرشضأ ‘ طروت رشصاقل يطايتح’أ سسب◊أ يحصصلا لوكوتوربلا قيبطت نم ققحتلل ةيئاجف سشيتفت تايلمع

معاطملأو ئطأوششلل يجيردتلأ حتفلأ
انوروك لأوز ينعي’ يهاقملأو

يروفلأ قلغلاب ةددهم ةياقولأ ريبأدتل ةفلاخملأ تأءاشضفلأو قفأرملأ ^
يتلا ةماعلا قفارملل يجيردتلا حتفلا دعب مامجتصس’او هيفرتلا سضعبب ةير-ئاز-ج-لا تÓ-ئا-ع-لا م-ع-ن-ت-صس

ةحئاج مهيلع هتصضرف يذلا يحصصلا رجحلا تاءارجا ببصسب ةيصضاملا رهصشأا ةتصس ةليط اهنم تمرح
ديقتلا طرصش اددجم ةيلصستلا تاءاصضفو مامجتصس’ا نكامأاو ،ئطاوصشلا لوخد مهناكمإاب نوكيصسو انوروك
.ىودعلا نم ةياقولل ةمزÓلا ةيحصصلا ريبادتلاب

نب ةمكÙ قيقحت-لا ي-صضا-ق ع-م-ت-صسا ^
¤ا ثادحألا اياصضقب ف-ل-كŸا نا-م-ي-ل-صس
يذلا قير◊ا لاعصشإاب Úمهت-م ن-ير-صصا-ق
ين-ب-ب ة-با-غ ‘ توا ر-ه-صش ة-ياد-ب ع-لد-نا

.ةيدŸا برغ ناميلصس
ةمكÙا تاذل ةيروهم÷ا ليكول نايب دافا
دحا عاديا ” عامتصسلا ةصسل-ج د-ع-ب ه-نأا-ب

ام رمد يذلا ““ةبعصشلا لها““ قيرح يلعتفم
يطايتحلا سسب◊ا تارا-ت-ك-ه5 براق-ي
ة-با-قر-لا ت– ه-ك-ير-صش ع-صضو ا--م--ن--ي--ب
ÚمهتŸا ىلع سضبقلا يقلأاو .ةي-ئا-صضق-لا

لبق قير◊ا علدنا دعب Úنطاوم فرط نم

نيذلا ينطولا كردلا رصصانع ¤ا مهميلصست
ةمكfi نم بلط ىلع ءانب اقيق– اوحتف
هذه تاصسبÓم ديد-ح-ت-ل نا-م-ي-ل-صس ي-ن-ب
ما-ما نار-صصا--ق--لا فÎعاو .ة--ي--صضق--لا
لجا نم رانلا لاعصشا ا-م-ه-نأا-ب Úق-قÙا
Óعصشأا ناكŸا ةرداغÃ امه اŸ و ءاوصشلا
،ةعتŸا لجا نم ط-ق-ف ىر-خا ةر-م را-ن-لا

بهل-لا ة-ن-صسلا ن-ك-ل و ،ا-م-ه-لاو-قا بصسح
نا دعبو .ةباغلا لخاد ¤ا ةعرصسب ترصشتنا

نيذلا ÚنطاوŸا سضعب ماق رارفلا لواح
و امهيلع سضبقلا ءاقلإاب عقوŸا برق اوناك
م.ق ^ .ينطولا كردلل امهميلصست

 مزيتامورلا م’آا فيفختو مصضهلا ىلع دعاصستو يهطلا يف مدختصست
ةلقروب ايفيتشسلأو لانورتشسلأ ةعأرزل ةحجان ةبرجت

ة-عارز ر-يو-ط-ت-ل ةد-ئار ة--برŒ تق--ق--ح ^
ىو-ت-صسم ى-ل-ع ا-ي-ف-ي-ت--صسلاو لا--نوÎي--صسلا

ةرئادب سصاوÿا دحأ’ ةيحÓ-ف ةر-م-ث-ت-صسم
جئاتن ،ة-ل-قرو لا-م-صش م-ل-ك001 ،ةÒ-ج-◊ا
يذلا ““دي÷ا““ دودرŸا ءوصض ىلع““ةعجصشم““

،ةÒخأ’ا تاونصسلا لÓخ هيلإا لصصوتلا ”
.ةبرجتلا هذه بحاصص نم ملع امبصسح
لخدت يتلا ةعارزلا نم عونلا اذه لجصسو
ةيبطلاو ةيرطعلا تاتاب-ن-لا ة-ب-ع-صش ن-م-صض
هذه ‘ تاونصس عبرأا وحن اهيف عورصشلا ذنم
مكلا ثيح نم ““ةيباجيإا جئات-ن““ ةر-م-ث-ت-صسŸا

ءا--ب--نأ’ا ة--لا--كو--ل ح--صضوأا ا--م--ك ،عو---ن---لاو
.يدهملب دوليم رهزل ،رمثتصسŸا ،ةيرئاز÷ا

ة--عارز---ل ة---صصصصıا ة---حا---صسŸا تفر---عو
ة--صشي--صشح““ـب فر--ع--ي ا--م وأا لا--ي---نوÎصسلا
ةÎف-لا لÓ-خ ا-ظو-ح-ل-م ارو-ط-ت ““نو-م-ي-ل--لا
م0005 ¤إا2 م002 نم تزفق ثيح ،ةروكذŸا

ارصشؤوم““ هرابتعا نكÁ لوصصfi قيق– عم2
هذ-ه ة-عارز ع-ي-صسو-ت ى-ل-ع ع-ج-صشي ““اد-ي--ج

يهطلل نوكمك ابلاغ مدختصست يتلا ةتبنلا
عم بصسانت يتلا تافصصولا فلتÒ flصض–و
دعاصست اهنأا نع Óصضف ،Úيتابنلا تاجايتحا

مز-ي-تا-مور-لا م’آا ف-ي-ف-خ-تو م-صضه-لا ى-ل-ع
.ثدحتŸا تاذ بصسح ،ايازŸا نم اهÒغو
،ةيركصسلا ا-ي-ف-ي-ت-صسلا ة-عارز تل-ج-صس ا-م-ك
ل-ئاد--ب--لا ل--صضفأا ن--م ةد--حاو د--ع--ت ي--ت--لا
يه ،رركŸا ركصسلل ة-ي-ئاذ-غ-لاو ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
ديصسلا ف-ي-صضي ،““ة-ع-ن-ق-م““ ج-ئا-ت-ن ىر-خأ’ا
يذلا ةتبنلا هذه ةعارز نأا ادكؤوم ،يدهملب
‘ ،متت ةيبون÷ا اكيرمأا ¤إا اهلوصصأا دوعت
يعيبط طصسو ىلع لوصص◊ا فدهب سضاوحأا

ةيخانŸا فورظلا ل-ك ى-ل-ع ر-فو-ت-ي ،م-ئÓ-م
يوار-ح-صصلا خا-نŸا ع-م م-ل-قأا-ت-ل-ل ة-ب--صسا--نŸا
.را◊او فا÷ا

م-ت-ت ي-ت--لا ،ة--ت--ب--ن--لا هذ--ه نأا ¤إا را--صشأاو
ةداع قوصستو لودلا نم ديدعلا ‘ اهتعارز

،ل-ئا-صس وأا ةردو-ب وأا ة-فا-ج قاروأا ل-ك--صش ‘
ةيلحتل ةدام وأا ي-ئاذ-غ ل-م-ك-م-ك كل-ه-ت-صست
تابورصشŸا لثم ة-ي-ئاذ-غ-لا تا-ج-ت-نŸا سضع-ب
ةبصسنلاب ةصصاخ ةÒثكلا اهدئاوف نع Óصضف
Ÿنوعبتي نيذلا سصاخصشأ’او يركصسلا ىصضر

.ةيئاذغ ةيمح
نأا ،يدهملب ديصسلا ركذ ،لصصتم قايصس ‘و

Œا ة-عارز ة-برŸاهيلع قلطي يتلا ،ا-غ-ن-يرو
ا-يازŸا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ““ةا-ي◊ا ةر-ج-صش““ ا--صضيأا

ةصصاخ ،اهرفوت ي-ت-لا ةدد-ع-تŸا ة-ي-جÓ-ع-لا
’ جئاتن تط-عأا د-ق ،ة-عا-نŸا زا-ه-ج ة-يو-ق-ت
ةليلقلا تاونصسلا ىد-م ى-ل-ع ،ة-ي-م-هأا ل-ق-ت
اهريوطتل ““ةدعاو““ اقافآا حتف ا‡ ،ةيصضاŸا

بصسح ،ةقطنŸاب اه-ت-عارز قا-ط-ن ع-ي-صسو-تو
.يدهملب ديصسلا

ةعارز ع-ي-ج-صشت نأا ر-م-ث-ت-صسŸا تاذ Èت-عاو
نأا هنأاصش نم لباوتلاو ة-ير-ط-ع-لا تا-تا-ب-ن-لا
ة-ي-عارز-لا تا-عا-ن-صصلا ر-يو-ط-ت ‘ م-ها-صسي
ه--ب--صشو ة--ي--ن’د--ي--صصلاو ة--ي--ل--يو--ح---ت---لا
لماوعلا عيمج ترفوت Úح ‘ ،ةين’ديصصلا
نأا ¤إا ىرخأا ةه-ج ن-م اÒصشم ،ة-ي-ع-ي-ب-ط-لا
تابقعلا زربأا Úب نم ايلا-ح د-ع-ي ق-يو-صست-لا
.ةقطنŸاب ةبعصشلا هذه روطت هجاوت يتلا

ةر-م-ث--ت--صسŸا هذ--ه نأا ¤إا ةرا--صشإ’ا ردŒو
ةيلا-م-جإا ة-حا-صسم ى-ل-ع ع-بÎت ة-ي-حÓ-ف-لا

‘و اهحن-م ” ،را-ت-ك-ه02 ن-م Ìكأا-ب رد-ق-ت
روصشنملل اقيبطت ي-حÓ-ف-لا زا-ي-ت-مإ’ا را-طا
32 ‘ ردا--صصلا801 م--قر كÎصشŸا يرازو--لا

تارمثتصسم ءاصشنإا ن-م-صضتŸاو1102 يرفي-ف
ثيح ،تاناوي◊ا ةيبرتو ةحÓفلل ةديدج

بوب◊او رمثŸا لي-خ-ن-لا ة-عارز ‘ سصت-خ-ت
ة-ي-بر-تو ،فÓ--عأ’او ةر--م--ثŸا را--ج--صشأ’او
‘ (رمحأ’ا يطلبلا) ة-بذ-ع-لا ها-يŸا كا-م-صسأا
ة-ي-بر-ت ة-ب-ع-صش ‘ ة--حÓ--ف--لا جا--مدإا را--طإا
تا-تا-ب-ن-لا ة-عارز ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب ،تا-ي-ئاŸا
ايفيتصسلاو نوميللا ةبصشع لثم ،ة-ير-ط-ع-لا

.اجنيروŸاو
‘ ةعقاولا ةرمثتصسŸا هذه بحاصص علطتيو

fiةيحاصضلا) ي-عارز-لا ر-م-ع-م ي-صسا-ح ط-ي
ر-يو-ط-ت و-ح-ن (ةÒج◊ا ةر-ئاد-ل ة-ي-قر-صشلا

ن-ع Ó-صضف ،Òع-صشلاو Úل-لا ح-م-ق-لا ة--عارز
ة-ير-ط-ع-لا تا-تا-ب-ن-لا ة÷ا-عŸ ل-م-ع-م زا‚إا

.رومتلا نم ةصصلختصسŸا داوŸا عينصصتو
يد-ه-م-ل-ب د-ي-صسلا د-صشا-ن-ي ،دد-صصلا اذ--ه--بو
‘ هتدعاصسŸ لخدتلل ة-ي-ئ’و-لا تا-ط-ل-صسلا

Œخ نم هعورصشم ديصسÓىلع لوصص◊ا ل
ع-ير-صستو ة-ي-عارز-لا ة-حا-صسم-ل-ل ة-ع--صسو--ت
را-ق-ع-لا-ب ة-ق--ل--ع--تŸا ة--يرادإ’ا تاءار--جإ’ا
ة-ي-غ-ب ،ة-ي-ن-عŸا ح-لا-صصŸا ىد-ل ي--عا--ن--صصلا
” يذ-لا ل-م-عŸا عور-صشم زا‚إا ‘ عور-صشلا

روÙ ةرواÛا ة-ق-ط-نŸا--ب ه--ع--قو--م د--يد–
يتنيدم Úب طبارلا3-مقر ينطولا قيرطلا

م.ق ^ .ةلقروو ترقت

:نيصسحلب دمحم روصسيفوربلا ،ةيئابولا تاقيقحتلاب ةفلكملا ةيلخلا سسيئر
نينطأوملأ طابشضنأ ىدمب طبترم دجاشسملأو ئطأوششلأ حتف دعب ءابولأ ءأوتحأ

ةحصصلاب ةرصضم ةيئايميك داومب ةين’ديصص داوم نوطلخي
 نأرهوب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ ديلقتو ةعانشص يف أوطروت رأرششأأ ةعوجم فيقوت

ةيمارجإا ةكبصشل دح عصضو نم نارهوب ةطرصشلا حلاصصم تنك“ ^
ديلقتو ةعانصصل ةيرصس ةصشرو تأاصشنأا سصاخصشأا ةعبرأا نم نوكتت
لاصصتلا ةيلخ نايب سسمأا حصضوأا راطلا اذه ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا
ت“““ةيعونلا““ ةيلمعلا هذه نأا ،يئلولا نمأÓل ةماعلا تاقÓعلاو
اهدافم تامولعŸ لÓغتصسا71 يرصض◊ا نمألا حلاصصم فرط نم
ةنيدم طصسو ءايحأا دحأاب نكصسم ليوحتب رارصشأا ةعوم‹ مايق
عون نم ةيلقعلا تارثؤوŸا ديلقتو ةعانصصل ةيرصس ةصشرو ¤ا نارهو
ةرصضم ةيئايميك داوÃ اهجزمو ةيبط داوم لامعتصساب ““يزاتصسكا““
سسفن ق-فو , با-ب-صشلا ط-صسو ‘ ا-ه-ج-يور-ت ةدا-عإا ع-م ة-ح-صصلا-ب

‘ ةعبرألا ÚطروتŸا فيقوت نم ةطرصشلا تنك“ دقو .ردصصŸا
سصرق051 طبصض نع نكصسŸا سشيتفت ةيلمع ترفصسأا اميف ةيصضقلا

هذه عينصصت ‘ لمعتصست ةيبط داومو ج-يوÎل-ل ةأا-ي-ه-م ة-صشو-صشغ-م
نوللا سسفن نم نوجعمو يجصسفنب لئاصس ةروراق اهنم سصارقألا
نانصسأا نوجعمو سضيبأا قوحصسمو ةغراف ةي-نلد-ي-صص داو-م بل-عو
غلبمو يمارجإلا طاصشنلا اذه ‘ لمعتصست تناك تادعم نع Óصضف
ÚفوقوŸا دصض ءارجإا رير– ” دقو .جد فلأا6 ب ردقي ›ام
¤ا هبجوÃ نولاحيصس ،ةنصس33وÚ 91ب ام مهرامعأا حواÎت نيذلا
.هيلإا Òصشأا املثم ةلادعلا

ة--ف--ل--كŸا ة--ي---لÿا سسي---ئر Èت---عا ^
تايئابولا يئاصصخأاو ةيئابولا تاقيقحتلاب
ءاوتحا نأا ،Úصسح-ل-ب د-مfi رو-صسي-فوÈلا
دجا-صسŸاو ئ-طاو-صشلا ح-ت-ف د-ع-ب ءا-بو-لا
طابصضنا ىدÃ طبترم ىرخألا قفارŸاو
.ةياقولا تاءارجإاب مهمازتلاو ÚنطاوŸا
هلوزن ىدل Úصسح-ل-ب رو-صسي-فوÈلا ح-صضوأا

يذلا ““ريرحتلا فيصض““ جمانرب ىلع افيصض
ةلاح يأا نأا ةثلاثلا ةيعاذلا ةا-ن-ق-لا ه-ث-ب-ت
فصشكت91 ديفوك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا

،““اندلب ‘ سسوÒفلل طصشنلا راصشتنلا““ نع
.““ديدصشلا رذ◊ا يخوت ىلع انعجصشي ا‡

اذ-ه نأا ف-صشك-ي ي--ح--صصلا ع--صضو--لا نأاو
رثؤوي هنأاو ، طصشن لكصشب رصشتني سسوÒفلا
ثدحتŸا لاقو ،اهلمكأاب دÓبلا ىلع نآلا
طصسو ‘ ةياد-ب ر-صشت-نا يذ-لا ءا-بو-لا نأا-ب
ةعيرصس عصسوت ةردق ““ هل نأا تبثأا ، دÓبلا
‘ ، مث ، ا-قر-صش ل-ق-ت-نا ثي-ح ، ““ة-يا-غ-ل-ل
تايلولا وحن ه-جو-ت ، ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حرŸا

احصضوم اراصشتنا لقأا ةجردب نكل ةيبون÷ا
سسوÒفلا ةطصساوب ةباصصإلا ةي-لا-م-ت-حا نأا

افيصضم ،رخآا ناصسنإا عم كاكتحلاب طبترم
دعابتلاو رج◊ا نأا ‘ ببصسلا وه اذه نأا
ةيئاقولا تاءار-جإلا ن-م Èت-ع-ت يد-صس÷ا

.هب ةباصصلا دصض
فيف-خ-ت-ب تا-ط-ل-صسلا رار-ق با-ق-عأا ‘و
ةماع اهداتري ة-ن-ي-ع-م ن-كا-مأا ‘ ر-ج◊ا
، ئطاوصشلا وأا دجاصسŸا لثم ، ةداع سسانلا
ىلع نودمتعي مهنأا Úصسحلب ذاتصسألا ىري
بعصصلا نم““ ،اهنودب يتلا ““ةياقولا Òبادت““
.ءابولا اذه ءاوتحا اننكÁ هنأا ليخت
كانه نأا Úصسحلب ىري ،ددصصلا اذه ‘و
نآلا نودتري نيذلا سصاخصشألا نم ديدعلا
ىود-ع-لا ن-م م-ه-صسف-نأا ة-يا-م◊ ة-ع--ن--قأا
Úعتي لازي ل كلذ مغر نكل ، ةلمتÙا
اميف ام-ي-صس ل ، دو-ه÷ا ن-م Òث-ك-لا لذ-ب
ادكؤوم ، يدصس÷ا دعابتلا تاءارجإاب قلعتي
ماز-ت-للا ةرور-صض ى-ل-ع دد-صصلا اذ-ه ‘ ،

.ÚنطاوŸا ىدل يعولاو طابصضنلاب
باصصم سضيرم رجح نأا سصتıا راصشأاو

ةلصسل-صس ر-صسك-ل““ ة-ي-لا-ع-ف Ìكألا ل◊ا و-ه
سسوÒفب بيصصأا عمت‹ ‘ ““ىودعلا لاقتنا
.انوروك
يذلا Úصسحلب د-ق-ت-ع-ي ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
‘ لو-ب-يإلا سضر-م ة-ح-فا-ك-م ‘ م-ها-صس

نإاف ، ةيطارقÁدلا وغ-نو-ك-لا ة-يرو-ه-م-ج
ةفرعم ‘ دعاصسيصس سصحفلا ةردق ةدايز
هن-ك-ل .با-صصم Òغ ن-مو با-صصم و-ه ن-م
نم اًدج Óًي-ل-ق اًدد-ع كا-ن-ه نأا ¤إا Òصشي
اذ-ه ة-ه-جاو-م ‘ تح‚ ي-ت-لا ناد-ل-ب-لا
سصح-ف-لا تاودأا نأا ¤إا ا-ت-فل  .يد-ح-ت-لا
،بويعو ايازم اهل رئاز÷ا ‘ ةمدختصسŸا
لاق ،فثكمو لماصش سصحف ءارجإا دصصقو
، رصشبلا نم اًصشيج بلطتي رمألا نإا Úصسحلب
ل تادعŸا نم ةÒبك ةيمك ¤إا ةفاصضإلاب
نادلبلا نم ل-ي-ل-ق دد-ع ىو-صس ع-ي-ط-ت-صسي
ـه.ك ^ .اهÒفوت
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مألا» ن-شض◊ ةدو-ع-ل-ل تاو--عد--لا--ف  ^
طشسولا نم قلط-ن-ت ا-م ا-ب-لا-غ «نو-ن◊ا
ل-ظ ن-ع ة-ث-حا-ب-لا كل-تو ،ي-ح--ي--شسŸا
،Êاطلشسلا طÓبلاو «ةينامثعلا ةفÿÓا»

،ين-شسلا تي-ب-لا ‘ ا-جاور دŒ ا-م ةدا-ع
ذوفنلا نأا ،اي-خ-يرا-ت تفÓ-لا ن-م ل-ع-لو
Úينانبللا طاشسوأا ‘ ق-م-ع-ت ي-شسنر-ف-لا
ةينامث-ع-لا ة-ب-ق◊ا لÓ-خ Úي-ح-ي-شسŸا
ة-لود-لا تر-ط-شضا ا-مد-ن--ع ،ا--ه--شسف--ن
تاد-ها-عŸ نا-عذإÓ-ل ة--ي--نا--م--ث--ع--لا
دوجولا سسشسأاتيل ،ةيبنجألا تازا-ي-ت-ملا
Úيح-ي-شسŸا ح-ن“ Úناو-ق-ب ي-شسنر-ف-لا
ن-م م-ه-جار-خإل ل-شصو ،ا-شصا-خ ا-ع-شضو
نرقلا ‘ ةشصاخ ،Êامثعلا ءاشضقلا ةطلشس
‘ ةيفئاط-لا0681 رزا‹ د-ع--ب Òخلا
نوينامثعلا لبق امدن-ع ،ق-ششمدو نا-ن-ب-ل
لشصو توÒب ‘ ة-ي-شسنر-ف تاو-ق لوز-ن-ب
ىلع مهشسفنأاب فارششإÓل قششمدل مهشضعب

ه-ل سضر-ع-ت ا-م نأا-ششب تا-ق-ي--ق--ح--ت--لا
ةعيششل ةبشسنلاب امأا .كاذنآا نويحيشسŸا
Êاريإلا نولشضفي كشش Óب مهنإاف ،نانبل

لوألا ل-ث-مŸا بز◊او ،ي--كÎلا ى--ل--ع
لك ‘ دشصحي «هللا بزح» ،نانبل بون÷

ةلتك-لا ‘ تاو-شصألا ى-ل-عأا تا-با-خ-ت-نا
عو-شضو-م ل-ك-ششي نأا نود-ب ،ة-ي--ع--ي--ششلا
يأا Êاريلا هيقفلا ةيلوب ينلعلا هطابترا

. ةيلخادلا هتناكم مامأا قئاع
ىلع ةليقثلا هلÓظ يقلي لازي ل يشضاŸا
‘ ةمشسقنŸا ناد-ل-ب-لا ر-ئا-شسو ،نا-ن-ب-ل
ايروشس ¤إا قارعلا نم يبرعلا قرششŸا
هل يجراÿا لخدتلاو ذوفنلا نإاف اذكهو
ةيلخاد لماو-ع-ل نا-ن-ب-ل ‘ مد-ق ئ-طو-م

fiةدا◊ا تاماشسقنلا هذ-ه تدأاو ،ة-ي-ل
سسيل ،ةيخيراتلا ةيع-جرŸاو ة-يو-ه-لا ‘

جاهنم ديحوت لو-ح تا-فÓ-خ ¤إا ط-ق-ف
¤إا لب ،ةينانب-ل-لا سسرادŸا ‘ خ-يرا-ت-لا
اهدهششت ةمزأا لك عم خيراتلا ءا-عد-ت-شسا
ي-ق-ل-ي لاز-ي ل ي-شضاŸا نأا يأا ،دÓ-ب--لا

،دلبلا اذه رشضاح ىلع ةلي-ق-ث-لا ه-لÓ-ظ
قرششŸا ‘ ةمشسقنŸا ناد-ل-ب-لا ر-ئا-شسو
اذه نأا امك .ايروشسل قارعلا نم يبرعلا
قرششŸا ‘ ن-يÒث-ك-لا نأا ي-ن-ع-ي جازŸا
نم ثعبني لح ‘ لمألا اودقف يبرعلا
ةرجهلاب لإا قفأا يأا نوري لو ،لخادلا
ىتحو .جراÿا مكح ةدو-ع-ب وأا ،جرا-خ-ل-ل

نم نوÒثكلا ناك ،نوركام ةرايز لÓخ
(سسنارف افيف) نوفته-ي ةز-ي-م÷ا ›ا-هأا
فت-ه-ت ىر-خأا تاو-شصأا تر-ه-ظ ا-م-ن-ي-ب
يرا-شسي-لا ل-شضا--نŸا حار--شس قÓ--طإا--ب
موكÙاو اشسنر-ف نو-ج-شس ‘ ل-ق-ت-عŸا
Êانبللا ،هللا دبع جروج دبؤوŸا سسب◊اب

،Úطشسلف ريرحتل ةيبعششلا ةهب÷ا وشضع
ط-شسو ا-ه-ت-ل-ق ى-ل--ع تاو--شصألا هذ--هو
اذ-ه ن--ع تر--ّب--ع ا--ه--نأا لإا ،دو--شش◊ا
ة-ح-ير-شش تو-شص لÓ-خ ن-م ،ما-شسق--نلا
رودلا اÒثك اهيوهتشسي ل ىرخأا ةي-نا-ن-ب-ل
ىلع ير-شسي ه-شسف-ن ر-مألاو .ي-شسنر-ف-لا
أافر-م ‘ Òخألا Òج-ف-ت-لا ن-م ف-قوŸا
هللا بزحو نو-ع را-ي-ت را-شصنأا-ف ،توÒب
ة-بر-قŸا مÓ-عإلا ل-ئا-شسو ‘ نو-جور--ي

‘ ،ةيلمعلا ‘ يليئارشسإا رود نع مهنم
‘ «ةعنامŸا روfi» تايبدأا رششح راطإا
قد-ن-خ-ت-لا را-شضح-ت-شساو ،ة--ثدا--ح ل--ك
،ليئارشسإا ليم–و ،مهئافل◊ يشسا-ي-شسلا
نإاف لباقŸابو ،نانبل ‘ ثد-ح-ي ا-م ل-ك

نع اشضيأا نوثدح-ت-ي ه-ل-لا بز-ح مو-شصخ
›اتلابو ،«هللا بزح حÓشس نزfl» ةياور
نم سضرغلا نكل ،ليئارشسإا نم هفادهتشسا

،ةركف خيشسرت وه ةلباقŸا ةياورلا هذه
رّمد ن-م ا-م-ه ه-حÓ-شسو ه-ل-لا بز-ح نأا
ثد◊ا ةيؤور ديري نذإا فرط لك .توÒب
تافتللا نودب ،هتاراظنو هنويعب هتءارقو
‘ Òششت يتلا ،ةي-عو-شضوŸا ق-ئا-ق-ح-ل-ل

ةجيتن لشصحي ⁄ راجفنلا نأا ¤إا اهبلغأا
يوحي نكي ⁄ نزıاو ،يليئارشسإا لمع
تاÎن ةدا-م ل-ب ،ه--ل--لا بز◊ ا--حÓ--شس
ةلومح يهو ،راجفنلا ةديدشش موينومألا

بشسح ،4102 ماع ذنم ةنوزfl ةن-ي-ف-شس
يتلا ةيم-شسر-لا تا-ب-طاıاو ق-ئا-ثو-لا
ةدتمŸا ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا هذ-هو ؛تر-ششن

دوجو يفنتل يفكي اÃ ةليوط4102 ذنم
بزح نزاı اهلقن وأا ،اهمادختشسل ةين
قيرط نأا امك ،عاقبلا وأا ،بون÷ا ‘ هللا
ةليقثلا ةحلشسألا نم هللا بزح تادادمإا
دودح نم وه هذهك ةÒبكلا تلوم◊او
و-ه ا-مو ،توÒب أا-فر-م سسي--لو ا--يرو--شس
ة-شصشصfl ر-با-ن-ع دو-جو ن-م لواد--ت--م
قيرط نع ه-ل-لا بز◊ ل-شصت تا-ن-ح-ششو
تاذ تادعمو ةزهجأا-ب ق-ل-ع-ت-ت ،ءا-ن-يŸا

،ةÒبك لقن ةعشس بلطتت ل ةينقت ةعيبط
.ايروشس قيرط ىلع ةرفوتŸا كلتك
كان-ه نأا ¤إا تا-مو-ل-عŸا بل-غأا Òششتو
اشضيأا تاع-قر-فŸا ن-م ة-ي-م-ك ل-ع-ف-لا-ب

نانطأا بناجب نزاıا كلت ‘ ةدوجوم
حوشضوب رهظي ام وهو ،موينومألا تاÎن

قاÎحا ة--ي--ل--م--ع---ل ¤وألا رو---شصلا ‘
لاعتششا دوجو حوشضوب رهظ ذإا ،نزاıا

Ÿةداع ردشصي ناخد بناج ¤إا تاعقرف
نأا ود-ب-يو ،تاÎن-لا ةدا-م قاÎحا د-ن--ع
مي◊ تايل-م-ع-ل دو-ع-ي لا-ع-ت-ششلا بب-شس
نم تاعاشس لبق ترج ،ربانعلا تاباوبل
نع œان لاعتششل اÃر ىدأا ام ،راجفنلا

.ميحللا تاودأا ةرارشش
وه عيم÷ا هيلع قفتي يذلا رمألا ىقبي
يتلا ة-ي-مو-ك◊ا ةرادإلا دا-شسفو لا-م-هإا
‘ تاونشسل ةرطخ ةدام ءاقبإاب تÎهتشسا

flا نزاŸا هذهف ،ءانيŸاهمدختشست ةدا
خ-ي-خ-ف--ت ‘ ة--ح--ل--شسŸا تا--عا--م÷ا
،ةداع دامشسك لمعتشست ي-هو ،تارا-ي-شسلا
نكمت-ت ،ماد-خ-ت-شسلا ة-جودز-م ا-ه-نألو
خيخفتو اهئارشش نم ةحلشسŸا تاعام÷ا

اÒثك لشصحي ناك ام اذهو ،اهب اهلبانق
تنكو ،قارعلا ‘ «ةدعاقلا» ميظنت ىدل
يتلا تاخخفŸا هذه ىدحإا تدهاشش دق
ماع دادغب نو-تاÒشش قد-ن-ف تفد-ه-ت-شسا

تمدختشساو ،ةجولفلا ةكرعم ءانثأا4002
،تنمشسإا طÓخ ةنحاشش راجفنلا اذه ‘
ناكرأا زه يوق فشصع ءوششن ¤إا ىدأا ام
جاجز مطحو هيف م-ي-ق-ن يذ-لا قد-ن-ف-لا
راجفنا ‘ ل-شصح ا-م-ك ،ا-ما“ ذ-فاو-ن-لا
نأا ¤إا تامولعŸا Òششت كلذكو ،توÒب

توÒبب ةيكيرمألا ةرافشسلا Òجفت ةيلمع
ةيعيشش ةعامج هتذ-ف-ن يذ-لا3891 ما-ع
ناك ،ةينغم دامع ةدايقب ناريإاب ةطبترم
هذه اهنم داوم ةدع نم طيلخ مادختشساب
.راجفنلا ةديدشش ةداŸا

..مأسصع لئاو  ^
””يبرعلا سسدقلا”” / ينيطسسلف بتأك ^

يسسنرفلا بادتن’ا تاوعد Úب ..نأنبل
!ةيناريإ’ا ةيأسصولاو ةينأمثعلا ةفÿÓاو

ن--م دد--ع تا--ب--لا--ط--م ترا--ثأأ
لÓتح’أ ةدوع-ب ن-ي-ي-نا-ن-ب-ل-لأ
نوركام ةرايز لÓخ يسسنرفلأ

رربمو ديؤوم نيب ؛اعسسأو ’دج
عي-قو-ت د-ع-بو ،دد-ن-مو ضضفأرو
ينا-ن-ب-ل ف-لأأ03 ن--م ر---ث---كأأ

ةدوعب اهيف نوبلا-ط-ي ة-سضير-ع
كانه نأأ حسضتأ ،ن-ي-ي-سسنر-ف-لأ

عم ىهامتي ،ام ا-ي-ب-ع-سش ا-جأز-م
مكحل ةيعأد ،هذه-ك تا-حور-ط
دا-سسف ن-م ضصل-خ-ت-ل-ل ي-جرا-خ

ه-ل قور-ي ’ ن-م-ف ،ي--ل--خأد--لأ
،يكرتلأ نع ثدحتي يسسنرفلأ

ن--م أد--يز--م ر--ظ--ت--ن--ي ر---خآأو
ضضعبلأ ،ينأر-يإ’ا-ب قا-سصت-ل’أ
ر-ي-غ تا-ب-لا-ط-م--لأ هذ--ه ىر--ي
ضسيفنت در-ج-م ي-هو ،ة-ي-ع-قأو
ةقبطلاب ة-يا-ك-نو بسضغ-لأ ن-ع

ريبعتو ،ةدسسافلأ ة-ي-سسا-ي-سسلأ
،اهدسض ديدسشلأ جاجتح’أ نع
ن-م ا-سضيأأ و-ل-خ-ي ’ ر-مأ’أ ن-ك-ل

يف ديدسشلأ ماسسقن’أ تامÓع
،ن--ي--ي--نا--ن--ب--ل--لأ تأءا--م--ت---نأ

ة-لود-لأ ل-ك-سشل م-ه-تا-ع-ل-ط--تو
مسساح ببسسم و-هو ،ا-ه-ت-يو-هو
نم نانبل هنم يناع-ي ا-م-ل ا-سضيأأ
داكي ’ عأزنو ةيسسايسس تامزأأ
نانبل» نع نÓعإ’أ ذنم يهتني
ة-لود--لأ هذ--ه ي--ف «ر--ي--ب--ك--لأ
. ةريغسصلأ

؟توÒب رمد يذلا نم ..””تسسيÎنا لأنوسشأن””
ءاثÓثلا توÒب هتدهشش ام نأا كشش ل ^

Òغ تاراجفنلا Èكأا نم ناك يشضاŸا
موينومألا تاÎنف .خيراتلا ‘ ة-يوو-ن-لا

تاوبعك مدختشست يتلاو ،راجفنلا ببشس
سشي÷ا حÓ-شس تنا-ك ة-شصي-خر ة-ف-شسا-ن
عشساو قاطن ىلع يدنلريإلا يروهم÷ا

تناكو ،ةيلامششلا ادنلريإا ‘ هبرح ‘
‘ ياف كام يثوميتل راتıا حÓشسلا

ىنبم دشض5991 ماع يباهرإلا هموجه
ة-ن-يد-م ‘ ›ارد-ي-ف-لا ارو-م د-ير-ف-لا
ةنحاشش نإاف كلذ عمو .يتيشس اماهÓكوا

Úنط لم– تناك ةخخفŸا ياف كام
نا-ك ا-م-ن-ي-ب ،تاÎن-لا هذ-ه ن-م ط-ق-ف
يوحي ناك رجفنا يذلا توÒب عدوتشسم
.اهنم نط فلآا ةثÓث ›اوح
تشسيÎنا لا--نو--ششا--ن ة--ل‹ تر---كذو
راجفنلا نإا اهل ريرق-ت ‘ ة-ي-ك-ير-مألا
نم اع-قو-ت-م نا-ك ه-نأل ة-يوا-شسأا-م Ìكأا

.اراركتو ارارم أافرŸا ›وؤوشسم بناج
و-لوؤو-شسم بت-ك ي-شضاŸا ر-يا-ن-ي ي-ف--ف
ةيئاشضقلا ةئيهلا ¤إا ةينانبللا كرام÷ا
نم ارمأا اهيف Úبلاط ةلاشسر ةلوؤوشسŸا
تاÎن ن--م سصل--خ--ت--لا--ب ة--م---كÙا
تيقب اذإا اهنأا نم نيرذfiو ،موينومألا

توÒب ف-شسن-ت نأا ““ن-كÁ ا-ه-نا-ك--م ‘
ة-لا-شسر-لا ي-ه هذ-ه تنا-كو -““ا--ه--ل--ك
نم ةلشسلشس ‘ احا◊إا Ìكألاو ثدحألا
ماع ذ-ن-م ادر ق-ل-ت ⁄ ي-ت-لا ل-ئا-شسر-لا

4102.
تامولعŸا هذ-ه ن-ع ف-ششك-لا بق-عأاو

بتر روفلا ىلعو ،اعقو-ت-م نا-ك ا-ب-شضغ
بايد نا-شسح Êا-ن-ب-ل-لا ءارزو-لا سسي-ئر

د--يد--ح--ت--ل يرو--ف ق--ي--ق– ءار--جإل
ن-م سسي-لو .ثدا◊ا ن-ع ة-ي--لوؤو--شسŸا
.كلذ نع قيقحت-لا ر-ف-شسي نأا ح-جرŸا
لشصوت-لا م-ت-ي فو-شس ه-نأا د-كؤوŸا ن-مو
تلعششأا يتلا ةرار-ششل-ل ر-ششا-ب-م بب-شسل
نم ةنفح ءا-ق-لإا م-ت-ي فو-شسو ،ق-ير◊ا
‘ ىو-ت-شسŸا ي-شضف-خ-ن--م Úف--ظوŸا
ة-ب-قارŸا سضع-ب-ل عو-شضخ-ل-ل ن-ج-شسلا
ثدح ،دودfi قاطن ىلعو )ةف-ي-ف-ط-لا
نم ديدعلا عشضو ” دقف ؛لعفلاب كلذ
ة---ما----قإلا ت– أا----فرŸا ›وؤو----شسم
لظي نأا ح-جرŸا ن-م ن-ك-لو .(ة-يÈ÷ا
ةرادإلا ءوشس -نو-ي-ق-ي-ق◊ا نو-مرÛا
،ج-ه--ن--مŸا دا--شسف--لاو ،ة--ي--مو--ك◊ا
نم نوناقلا مك◊ دئا-شسلا ل-ها-ج-ت-لاو

-ايندلاو ايلعلا تايو-ت-شسŸا ل-ك بنا-ج
.بيرقلا لبقتشسŸا ‘ حارشسلا يقلطم
يأا ‘ هنأا تشسيÎنا لانوششان تفاشضأاو
لمكأا ىلع اهلمع يدؤوت ةموكح اهب ةلود
ذاخ-تا م-ت-ي نأا م-تÙا ن-م نا-ك ،ه-جو
ÚلوؤوشسŸا تاريذحتل ةبشسن-لا-ب ءار-جإا
تشسيل نانبل نكل .ةرركتŸا ةمومÙا

مغرلا ىلعف .لودلا نم عونلا اذه نم
‘ ايقرع اعو-ن-ت لود-لا Ìكأا ا-ه-نأا ن-م
ة-م-شسق-ن-م تلاز ا-م ،ط-شسوألا قر-ششلا
ذنم ينيد سساشسأا ى-ل-ع ق-ي-م-ع ل-ك-ششب
يذلا يبشسنلا ليثمتلا ماظنف .اهشسيشسأات

⁄ نا-ن-ب-ل لÓ-ق--ت--شسا تقو هرار--قإا ”
ىدأا ا‡ ،Êاكشسلا اهÒغت ع-م ق-فاو-ت-ي

ماع نم ترمتشسا ةيششحو ةيلهأا بر◊
ىل-ع م-ت-ي ⁄0991 ما-ع ى-ت-ح5791
رارشضأا نم هتق◊ا ام حÓشصإا قÓطإلا
.لماك لكششب دÓبلل ةيشساشسألا ةينبلاب
سضعب ققح نانبل نأا نم مغرلا ىلعو
¤وألا رششعلا تاونشسلا لÓ-خ ‘ا-ع-ت-لا

نم ةÒبك ةعوم‹ تدأا ،نرقلا اذه نم
دعب ةيداشصتقلاو ةي-شسا-ي-شسلا تا-مزألا
ةيز-كرŸا ة-مو-ك◊ا فا-ع-شضإا ¤إا كلذ
يفف .رايهنلا ة-فا-ح ى-ل-ع تح-ب-شصأاو
نم تقو ‘ فشصوت تناك يتلا توÒب
قر--ششلا سسيرا--ب ““ا--ه--نأا---ب تا---قوألا
ت– نا-ك-شسلا ثل-ث سشي-ع-ي ،““ط-شسوألا

.لمع نودب ةئŸا ‘03و رقفلا طخ
لكاششŸا نم لئاهلا مكلا اذه لظ ‘و
ةÒبك ةيدجب لماعتلا متي ⁄ هنأا لمتحي

ق-ل-ع-ت--ت ة--شضما--غ تار--يذ– يأا ع--م
Ãا ‘ عدوتشسم تايوتحŸأافر.

ة÷اعم ةبوعشصو ديقع-ت با-ب-شسأا د-حأاو
داشسف ةفاق-ث دو-جو و-ه نا-ن-ب-ل تا-مزأا

.ةموك◊ا تا-يو-ت-شسم ل-ك ‘ ةر-ششت-ن-م
هذهل ل-شضفأا لا-ث-م كا-ن-ه سسي-ل اÃرو
توÒب أافرم ‘ ثدح ام نم ةاشسأاŸا
.هشسفن
ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي أا--فرŸا Òمد--ت ل--ب--قو
هنوفشصي نويلÙا ناكشسلا ناك يشضاŸا
،““يمارح Úعبرألاو اباب يلع فهك »ــب

-قاطنلا عشساولا داشسفلا ¤إا ةراششإا ‘
،بير-ه-ت-لاو ،بئار-شضلا ن-م بر-ه-ت--لا
تناك يتلا-ءادوشسلا قوشسلا تا-ع-ي-ب-مو
لاغ-ششألا ر-يزو ف-شصو د-قو .ه-ي-ف م-ت-ت
يشضيرعلا يزاغ قباشسلا لقنلاو ةماعلا

،أافرŸا ‘ بيره-ت-ل-ل ةد-ق-ع-م ة-ك-ب-شش
ءا-ط-شسو-لا ن-م Òث-ك ى-ل-ع د--م--ت--ع--ت
.اهلمع تايوتشسم لك ى-ل-ع يوا-ششر-لاو
ف-ل-ك-ي نا-ك اذ-ه نإا ي-شضير-ع-لا لا-قو
تاداريإا نم رلود رايلم ›اوح أافرŸا
.ماع لك موشسرلا
ةرغشصم ةروشص أافرŸا ةرادإا ءوشس Èتعيو
عشسوألا ةينانبللا ةيشسا-ي-شسلا ة-ق-ب-ط-ل-ل
فئاوطلا سساشسأا ىلع ةمشسقŸا ، اقاطن
لويŸا ثيح -بناجألا ةاعرلاو ةينيدلا

Œوأا برغلا ها Œودبت نكلو -ةيروشس ها
ينمشضلا اهلوبق ‘ ةدحتم ةقبطلا هذه
اءو-شس دادز-ي يذ-لا م-ئا-ق-لا ع--شضو--ل--ل
.Úيداعلا Úينانبللا ةيهافر-ل Ó-هاŒو
ةموك◊ا ةيشسايشسلا تاروانŸا تعفدو
ةلاوم ¤إا قششمد ةلاوم نم لوحتلا ¤إا
اهنكل ،ىرخأا ةر-م ةدو-ع-لاو ن-ط-ن-ششاو

.ماودلا ىلع ةلاعف Òغ تلظ
ا-ه-ما-ي-ق ة-مو-ك◊ا ل-م-ه-ت ا-مد--ن--عو

Ãلثم ةشصاخ تامظنم موق-ت ،ا-ه-ت-م-ه
هفلخت يذ-لا غار-ف-لا ءلÃ ه-ل-لا بز-ح

بناج نم فنشصم هللا بزحو .ةموك◊ا
،ةيباهرإا ةمظنم هنأاب ةدحتŸا تايلولا
تامدخ ةمظنم-ك ا-شضيأا ل-م-ع-ي ه-ن-ك-ل
ةياعرلاو ماعط-لا ر-فو-ي ،ة-ي-عا-م-ت-جا
ل ام وهو ءارقفلا Úينان-ب-ل-ل ة-ي-ب-ط-لا
.ةموك◊ا هلعفت
نم ،ةر-ماؤوŸا تا-ير-ظ-ن ن-ع اد-ي-ع-بو
لمتÙا قيقحتلا رف-شسي نأا ل-م-تÙا

سسيلو اثداح ناك راجفنلا نأاب رارق نع
ءاقلإا ةبوعشص نم ديز-ي اذ-هو ,اÒج-ف-ت
.فرط يأا ىلع ةاشسأاŸا ‘ ببشستلا مول
نأا ل-م-تÙا ن-م ه-نأا ،ة-قرا-فŸا ن-مو
راركت مدعل ةبشسنلاب Òثكلا اذه ققحي

هب موقي راجفنا يأاف .ثدا◊ا اذه لثم
موللا ءاقلإا ةلو-ه-شسب ن-كÁ نو-ي-با-هرإا

راجفنا يأل ةبشسنلابو ؛Úيباهرإلا ىلع
بجي ةءافكلا مدعو داشسفلا هببشس نوكي
داشسفلا كلذ ردشصم ىل-ع مو-ل-لا ءا-ق-لإا
Úعم ليشصف يأا مقي ملف .ةءافكلا مدعو
؛توÒب Òمدتب ةمكا◊ا ةقبطلا لخاد
يتلا يه لكك ةمكا◊ا ةق-ب-ط-لا ن-ك-لو
اهÒمدتب نوموقي مهو ،توÒب ترمد
.يشضاŸا دقعلا لاوط ءطبب
هدهششي يذلا راجفنلا دعب ام بشضغ نإا
نكمŸا نم ل-ع-ج-ي فو-شس نآلا نا-ن-ب-ل

نم ةجهن‡و ةشسوملم تاÒيغت قيق–
لاوط نانبل هجاتح-ي يذ-لا عو-ن-لا كلذ
.هخيرات

ليق ام ًايعوشضوم ًاحرط ناك لكششلا ‘ ^
موينومألا تاÎن نم ةرجفتم داوم نأا نع
،توÒب أافرم ‘ تاونشس ذنم ةنزfl تناك

ّزه يذلا Òبكلا راجفنلا ءارو ببشسلا يه
نكت ⁄ ٌءايششأا ةم-ث نو-م-شضŸا ‘ ، نا-ن-ب-ل

⁄، هتيلكب دهششŸا ‘ قÓطإلا ىلع ةرباع
يفنل Êويهشصلا نايكلا ةعراشسم ًارباع نكي

دعب رثاكتت نأا نود نم ةثدا◊ا ‘ هعولشض
يمشسر ٍحيرشصت وأا انه ٍماهتل تامدقم يأا

ف-شصو كلذ-ك ًار-با-ع ن-ك-ي ⁄و ، كا--ن--ه
⁄و ،موجهلاب لشصاحلل يكÒمألا سسيئرلا
يشسنرفلا سسيئرلا ةرايز ًاشضيأا ًارباع نكي
قاثي-م ““ ه-نأا لا-ق اÃ ح-شضا-ف-لا ه-ل-خد-تو
ةمث ،نانبل ‘ ماظ-ن-لا Òي-غ-ت-ل ““ي-شسا-ي-شس
،راجفنلا ليشصاف-ت ‘ ئ-ب-ت-خ-ي ٌنا-ط-ي-شش
نم ةلم-ج ة-ي-حا-ن-لو تي-قو-ت-لا ة-ي-حا-ن-ل
،اهن-ي-ع-ب ن-يدا-ي-م ‘ تعرا-شست ثاد-حألا
،ناريإا اهتدهشش تامجه نع انه ثدحتن
ىلع قو-ب-شسم Òغ ي-ل-ي-ئار-شسا د-ي-ع-شصتو
يموي يليئارشسا ثيدحو ،ةيروشسلا ةهب÷ا

،ا-ه-ئا-ف-ل-حو نار-يإا تارد-ق ي-ما-ن-ت ن-ع

عورششم ليئارشسإا هن-ع لو-ق-ت ا-م ًاد-يد–و
‘ هذافنإا ىلع ناريإا لمعت ةقيقد خيراوشص

نايكلل ةيعون ةبر-شض ه-ي-جو-ت-ل ة-ق-ط-نŸا
.Êويهشصلا
مدع نم ةيناث ةلحرمك تأاي اÃر راجفنلا
ناك يتلا حراطملل ¤وألا ةلحرŸا لوشصو
،Êان-ب-ل-لا ل-خاد-لا ‘ ا-ه-ل ل-شصت نأا دار-ُي
تاراعشش ت– يفئاطلا لاتتقÓل ةلشصوŸُا
موشصخ ىدل دارŸاف ، ةق-ح-ُم ة-يدا-شصت-قا
جزلاو ةيلا◊ا ةموك◊ا طاقشسإا وه نانبل
قر– ٍرا-ن بي-ه-ل ‘ Êا-ن-ب-ل-لا ل-خاد-لا-ب
نأا يهو ةثلاثلا ةلحرŸا لّهشسُي ام، عيم÷ا
ةلم÷ خشضري ،ةغئاشس ةمقل هللا بزح نوكي
نانب-ل ‘ ثاد-حأÓ-ل ل-شصا◊ا ل-ي-شصف-ت-لا
لعلو ،Êانبللا سشي-ج-ل-ل ه-حÓ-شس م-ل-شس-ُيو
ماحتقا اولواح Úج-تÚ fiب تا-ه-جاوŸا
ة-ياد-ب-لا ي-ه ن-مألا تاو-ق Úبو ناÈŸلا

بادتنلا ةدوعب فلآلا ةب-لا-ط-مو ،ط-ق-ف
.““سصقرلا““ لوأا وه دÓبلل يشسنرفلا
نأا ةه÷ حرطلا ‘ ًاديعب بهذي ٌليل– ةمث
ةلمجب Êانبللا لخادلا لاعششإا ىلع لمعلا

ةكاحŸُا ثادحألاو تا-هو-يرا-ن-ي-شسلا ن-م
وه ،ةيليئارشسإلا Úعلا ىلع عنشص-ُتو ة-قد-ب

‘ اميشسلو Êويهشصلا نايكلل ةّحلُم ةجاح
ة-ي-ن-مألا ةز-ه-جألا ه-ي-ف بقÎت تي--قو--ت
در لكششو ةعيبط ةيليئارشسإلا ةير-ك-شسع-لاو

نشسfi لماك يلع لايتغا ىلع هللا بزح
بز◊ا اهيف ح‚ ةلحرم ‘و ،قششمد ‘

ةكرعŸا ‘ ةفعاشضم ٍداشصح َطاقن لجشسو
نم ًاديفتشسم ،يليئارشسإلا ع-م ة-ي-مÓ-علا
للشست لوح ةيليئارشسإلا تاياورلا براشضت

ي-ل-ي-ئار-شسإلا حا‚و بز◊ا ن-م ة-ي--ل--خ
لتق ‘ (ة-ي-ل-ي-ئار-شسإلا ة-ياور-لا بشسح-ب)
ذإا ،اهفادهأا قيق– نم اهعنمو ةعومÛا
ة--ياور--لا بيذ--ك--ت بز◊ا عا--ط---ت---شسا
روه-م÷ا Úب ة-ق-ث-لا ز-هو ة-ي-ل-ي-ئار-شسإلا
.همÓعإا لئاشسوو يليئارشسإلا
ةكرعŸ ةمدقم وهف هببشس ناك ًاّيا راجفنلا

ةحلشصم يليئارشسإÓل ،Êانبللا لخادلا ‘
ةورذلل اهلوشصوو اهلوا-ط-تو ا-ه-ي-ما-ن-ت ‘
هب يدغتلا ““ ةدعاق ىلع هللا بزح لاغششإل
امك ““يليئارشسإلاب بز◊ا ىّششعتي نأا لبق

.لاقُي
ةيلخ هنع تلاق ام نأاب ليئارشسإا فّشصوُت نأا
Úطشسلفو ةيروشس Úب دود◊ا Èع تللشست
جاتن اهنأاب ةفشسان تاو-ب-ع عرز-ل ،ة-ل-تÙا
حتف ةدعاق ىلع هللا بز◊ ةيتحتلا ةينبلل

لتÙا يروشسلا نلو÷ا نم ةديدج ةهبج
دامع داهجو راطقلا Òمشس يدايأا تناكو
عورششŸا اذه سسيشسأات ‘ ةرشضاح ة-ي-ن-غ-م
قر-ششت-شسŸا لا-ق ا-م-ك ،5102 ماع-لا ذ-ن-م
نع Óًقن ميحا-ن-م ن-ب Êو-ي ي-ل-ي-ئار-شسإلا

للدي اذهف ،ةعيفر ةيليئارشسإا ةينمأا رداشصم
لاعششإا ‘ ةيليئارشسإلا ةحلشصŸا ىدم ىلع
.Êانبللا لخادلا
‘ ةعلاشض تشسيل Óًعف ليئارشسإا تناك نإا
نو-ي-ع-لا نأا د-كؤو-م و-ه ا-م-ف ،را-ج-ف--نلا
ىقبت-شس ، را-ج-ف-نلا د-ع-ب ة-ي-ل-ي-ئار-شسإلا

كولشس بقرت Úٌع ،ةليوط ةÎفلو ةظحاج
نانبل ‘ رانلا دهششم ريدت ىرخأاو ،بز◊ا
ةÎف لوطأا ًادقتم هئا-ق-بو ه-ت-يذ-غ-ت و-ح-ن

..ركب دمحم روتكدلا ^ .ةنك‡
أينأملأا – كوتسسور /ينيطسسلف يفحسص بتأك ^

؟توÒب أأفرم ليئارسسإا تفدهتسسا اذكه



بر--طŸا ل--حر ،ي---شضاŸا يا---م ‘ ^
طير-شش د-ي-م-ح ير-ئاز÷ا ي-ق-ي-شسوŸاو
‘ ،ريديإا مشساب فورعŸا ،(0202 –7491)
فشصتنم ذن-م ا-ه-ب ر-ق-ت-شسا ي-ت-لا سسيرا-ب
مدق Úح لإا اهدعب دعي ⁄و ،تاينيعبشسلا

‘ هل يبعشش Ëركت لÓخ Óفح5102 ماع
ةيلوب ن-شس◊ تيآا ة-ير-ق ؛ه-شسأار ط-ق-شسم
ةمشصاعلا رئاز÷ا ‘ Úلفح ّمث ،وزو يزيت

‘ 8102..
ةليط ةّدتمŸا ةي-ن-ف-لا ه-ت-برŒ بنا-ج ¤إا

اÒفشس““ هنم تعنشص يتلاو نرق فشصن ةبارق
بشستكا ،⁄اعلا ‘ ““ةيغ-يزا-مألا ة-ي-ن-غأÓ-ل
ىلع تفشضأاو مزتلŸا ناّنفلا ة-ف-شص ر-يد-يإا
اذهو .““ايلزأا““ اناّنف ُهنم ُلعŒ ةيزمر همشسا
يلْعو رمعا ناّيفاحشصلا همدختشسا Òبعتلا
رداشصلا امهباتكل ًاناون-ع د-شصا-ق د-ي-ع-شسو

،رئاز÷ا ‘ ““وكوك تاروششنم““ نع ًاثيدح
،لحارلا نانفلا ةÒشس ىلع ءيشضي يذلاو
نم ددع ا-ه-مّد-ق تادا-ه-شش ¤إا ادا-ن-ت-شسا
ةيفاحشص تÓباقمو ،ه-ئا-قد-شصأاو ه-برا-قأا
.ةيمÓعإا لئاشسو عم اهارجأا
دنع دشصاقو يلْعو فقوتي ،““›زألا ريديإا““
ناعبتتيو ،ريديإا ةا-ي-ح ‘ تا-ّطÙا زر-بأا

تيآا ة-ير-ق ‘ ه-ت-لو-ف-ط ن-م اءد-ب ه-تÒشس
نم هققح ام ¤إا ًلوشصو وزو يزيتب نشس◊

براŒ نم امه-ن-ي-ب ا-مو ،ة-يŸا-ع ةر-ه-شش
هتلئاع عم هلاقتنا لثم ،فقاومو تاÈخو
ناك ثيح ةمشصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ‘ سشي-ع-ل-ل
،ة-يرا-كذ-ت-لا ف-ح-ت-ل-ل fiÓ كلÁ هد-لاو
،ركبم تقو ‘ ةيقيشسوŸا هلو-ي-م رو-ه-ظو

ةراث-ي-ق-لا ي-ت-لآا ى-ل-ع فز-ع-ي نا-ك ثي-ح
رئاز÷ا ةعماجب هقا-ح-ت-لا ّم-ث ،را-مزŸاو

همامتهاو ،ايجولوي÷ا ةشساردل0791 ماع
بتاكلا ناك يتلا ةيغيزامألا ةغللا سسوردب
–7191) يرمعم دولوم يرئاز÷ا ثحابلاو
.كاذنآا اهمدقُي (9891
شصخ-ُيو اقحلم نم-شضت يذ-لا ،ل-م-ع-لا سص-ّ
اهادأا يتلا ةيرعششلا سصو-شصن-لا ن-م دد-ع-ل
تطبترا اياشضق نع ثيدحلل ابناج ،ريديإا

ÃشسÒماع رئاز÷ا رداغ يذ-لا نا-ّن-ف-لا ة
نيرجاهŸا فورظو ةرج-ه-لا ل-ث-م ؛5791
لجأا نم هلا-شضنو ،سسيرا-ب ‘ Ú-ّير-ئاز÷ا
ةقّلعتŸا هفقاو-مو ،ة-ي-غ-يزا-مألا ة-يو-ه-لا
ىلع بابششلا هعيجششتو ،ناشسنإلا قو-ق-ح-ب
اذه ‘و .يق-ي-شسوŸا ثاÎلا-ب ما-م-ت-هلا
Ëرك نانف ةروشص نافّلؤوŸا مشسري ،قايشسلا

م--عد ‘ ددÎي ن--ك---ي ⁄ ع---شضاو---ت---مو
.بابششلا ÚيقيشسوŸا
بتاكلا داعتشسا ،Úتمدقم باتكلا نمشضتو
نانفلاب هءاقل ¤وألا ‘ ةرشضخ ةن-ي-م-شسا-ي
ةنيدم ‘ تا-ي-ن-ي-ع-ب-شسلا لÓ-خ ل-حار-لا
امو ،ةمشصاعلا رئاز÷ا يبر-غ ،ة-ع-ي-ل-ق-لا
ةيناثلا ‘و .تايركذ نم ءاقللا كلذ هكرت

ن-ع فÓ-ششح ز-يز-ع ي-ق-ي-شسوŸا ثد–
باتكلا نأا ¤إا اÒششم ،ريديإا عم هتقادشص

حا‚ لماوع زÈُت ةنيتم قئاثو ¤إا دنتشسي““
¤إا داد-جألا تو-شص لا-شصيإا ‘ نا--ن--ف--لا
.““⁄اعلا
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ةر-شسألا ي-ي– ة-ن-شس ل-ك رار-غ ى-ل-ع-ف ^
رهشش نم نماثلا ‘ ةديلبلا ةيلوب ةيروثلا
ةينمألاو ةيئلولا تاطلشسلا روشضحبو  ،توأا
›Óي÷ا ،داهششت-شسا ىر-كذ ة-ير-ك-شسع-لاو
رئاز÷ا ءادهشش لا-ط-بأا د-حأا  ،ة-ما-ع-نو-ب
نم دعي يذلا ““سسيرششنولا دشسأا»ـب بقلŸا
اورشصان يذلا عئÓ-ط-لا Úل-شضا-نŸا د-حأا

لينل ديحو لحك حل-شسŸا حا-ف-ك-لا““ ةر-ك-ف
عمجأا ام بشسحب ،““اه-لÓ-ق-ت-شسل ر-ئاز÷ا

نوشصرحي يذلا نيدهاÛا نم ددع هيلع
حورل اÁركت ةبشسانŸا هذ-ه رو-شضح ى-ل-ع
هتكنح ل-شضف-ب ن-ك“ ي-ت-لا ل-ط-ب-لا اذ-ه
رمعتشسŸا ودعلا دي-ب-ك-ت ن-م ة-ير-ك-شسع-لا
ردشصتي هتلع-ج ةÒب-ك ر-ئا-شسخ ي-شسنر-ف-لا

تا-ط-ل-شسلا ىد--ل Úبو--ل--طŸا ة--م--ئا--ق
.ةيشسنرفلا
ن-م د-يد-ع-لا سصر-ح ،ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
تافشصو لا-شصخ در-شس ى-ل-ع ن-يد-هاÛا

دئاقلا Úب ام تعمج يتلا  ةيشصخششلا هذه
اذكو رظنلا ديعب ي-شسا-ي-شسلاو ير-ك-شسع-لا
ىلع فوطعلا Òب-ك-لا  بل-ق-لا وذ د-ئا-ق-لا

Úب ط-ق-ف هرو-شضح نا-ك ثي-ح-ب ،هدو-ن--ج
‘ ةلامتشساو  ة-عا-ج-شش م-ه-ح-نÁ دو-ن÷ا

دئاقلا سسيل““ ةلوقم بحاشص و-هو لا-ت-ق-لا
نأا هيلع لب طقف ›وطب لم-ع-ب مو-ق-ي ن-م
مهلعجيو مهبحي مهعنق-ي لا-جر ه-ل نو-ك-ي
دارفأا نم ددع تاداهشش بشسحبو .““هنوبحي
›Ó-ي-ج د-ي-ه-ششلا نا-ف ة-يرو-ث-لا ةر-شسألا
دون÷ا فرط نم ار-قو-م  نا-ك ة-ما-ع-نو-ب
ةءولمŸا هتافرشصتب ارو-ه-ششم نا-ك ثي-ح-ب
مدقي وهو دهوشش  ةرم نم مكف ةفطاعلاب
فلخ-ي وأا ر-خآا يد-ن÷ هءاذ-ح وأا ه-شسا-ب-ل

¤إاو .ليللا فشصتنم ‘ ةشسار◊ا ‘ ايدنج
ططخ ،›اع Êاشسنإا سسحب هعت“ بناج

،ةÒبك تايلمع ةد-ع-ل ““سسير-ششنو-لا د-شسأا““
لامشش ناشسرف ةبيتك د-شض مو-ج-ه-لا ا-ه-ن-م
اهدئاق رشسأاو (ةيتوت-لا) د◊ا ة-ي-ن-ث قر-شش
““Úترمل““ ةيلمعو دحلا قو-شس  لÓ-ت-حاو
ثيح يدنج ÚثÓث رشسأا نع ترفشسأا يتلاو
تا-ي-ل-م-ع-لا ق-ل-ي-ف ه-شسف-ن-ب  دو-ق-ي نا--ك
سسيرششنولاب
سصاÿا جمانÈلا لهت-شسا د-ق-ف ،ةرا-ششإÓ-ل
ةنشس لك ةشصرف دعت يتلا ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-ب

يروثلا لطبلا اذه تاي-ح-شضت را-كذ-ت-شسل
نيدها‹ نم ةيروثلا ةرشسألا دارفأا عمجتب
ةيلÙا تاطلشسلا اذكو ،ءاده-ششلا ءا-ن-بأاو
مامأا ةيلولا ءانبأاو ةيرك-شسع-لاو ة-ي-ن-مألاو
ع-قاو-لا ه-ب سصاÿا يرا-كذ--ت--لا بشصن--لا

ةديلبلا ةنيدم طشسو رئاز÷ا باب ةحاشسب
55 ىركذ-لا ة-ب-شسا-نÃ ه-ن-ع را-ت-شسلا ع-فر

ينطولا مل-ع-لا ع-فر بق-عو .هدا-ه-ششت-شسل
ءادهشش حاورأا ىلع بات-ك-لا ة–ا-ف ةءار-قو
راوجب روهز ليلكإا عشضوو ةيريرحتلا ةروثلا
ةملكلا اهدعب حنم-ت-ل يرا-كذ-ت-لا بشصن-لا
اذه اوششياع نيذلا  نيدهاÛا نم ددعل
.هتلوطب راكذتشسإل لطبلا لجرلا
نم ةماعنوب ›Ó-ي÷ا د-ي-ق-ع-لا نأا ر-كذ-ي

لدنه ينب راودب6291 ليرفأا رهشش ديلاوم
ةشسردŸا-ب ق-ح-ت-لا سسير-ششنو-لا بل-ق  ‘

¤إا ةركبم ن-شس ‘ ه-جو-ت م-ث ة-ي-ئاد-ت-بلا
ليعي يكل مجنÃ لمع ثيح ةيلمعلا ةاي◊ا
ةروثلا فوفشصب قحتلاو .ةÒق-ف-لا ه-تر-شسأا
لشضفب نك“و اهعلدنا دعب ة-ير-ير-ح-ت-لا

ةقط-ن-م ل-ع-ج  ن-م ه-ت-بÓ-شصو ه-ت-يو-ي-ح
ريرحتلا ةهب÷ ة-يو-ق ة-ع-ل-ق سسير-ششنو-لا
ذنم اذهو ينطولا ريرحتلا سشيجو ينطولا

.6591 ةياغ ¤إاو5591 ةنشس
دئاق دئار ةبتر ¤إا ىقترا ،7591 ةنشس ‘و
ماق ثيح ،ةعبارلا ةيلولل ةثلاثلا ةقطنŸا
يعامتجلاو يرادإلاو يشسايشسلا ميظنتلاب
ى-ل-ع ة-مرfi ة-ق-ط--نŸا هذ--ه ل--ع--جو
سسلج8591Ã ةن-شس Úع-ي-ل ر-م-ع-ت-شسŸا
بناج ¤ا يركشسع دئارك ةعبارلا ةيلولا

اذه داهششتشسا د-ع-بو ةر-قو-ب  د-مfi ي-شس
ةيلولا ةدا-ي-ق ة-م-ه-م ه-ل تد-ن-شسأا Òخألا
.ةعبارلا
ةدايقل ازكرم ةديلبلا ة-ن-يد-م را-ت-خا د-قو
تايلمعلا مظنيو دعي حبشصأا اهنمو ةيلولا
ميظنت ‘ Èكألا علشضلا هل ناكو ةيركشسعلا

8 ةل-ي-ل ‘و .È0691مشسيد11 تارهاظم
ةدا-ي-ق ز-كر-م ود-ع-لا ف--ششك ،1691 توأا
ةديلبلا ةن-يد-م ط-شسو-ب ة-ع-بار-لا ة-يلو-لا
دلاخ يشس ةقفر دئاقلا لطبلا د-ه-ششت-شسي-ل
يميعنلا  ىفطشصمو لفداو ردا-ق-لا د-ب-عو
ةدحولا دشض ةفينع تاهجاو-م د-ع-ب اذ-هو
ةريزج نم تمدق يتلا ةشصاÿا ةيركشسعلا
ىلع سضبقلا ءا-ق-لإا ” ا-م-ي-ف ،ا-ك-ي-شسرو-ك

fiاب-تا-ك نا-ك يذ-لا ،ة-ي-ق-ت د-م Ãسسلج
.يدهموب دمfi كلذكو ةيلولا

ث.ق^

ديشسلا ،ا-شسنر-ف-ب ر-ئاز÷ا Òف-شس ل-ث-م ^
عييششت مشسارم ‘ رئاز÷ا ،يويدبل حلاشص
ترج يتلا ،يميلح ليزيج ،ةديشسلا ةزانج

،سسيرابب ““زيششل Òب““ ةÈقÃ سسيمÿا موي
لوأا ةيجراÿا نوؤوششلا ةرازو هتدكأا امبشسح

. اهل نايب ‘ سسمأا
روشضحب ةزان÷ا ع-ي-ي-ششت م-شسار-م تر-جو
عمتÛا نم دارفاو ةيشسايشس تا-ي-شصخ-شش
.Úيفحشصو Úماfiو ÊدŸا
ةلئاع دارفأل يويدبل حلاشص ديشسلا ددج و
سسيئر يزاعت ،يميلح ليز-ي-ج ،ةد-ي-ق-ف-لا
،نوبت ديÛا د-ب-ع د-ي-شسلا ،ة-يرو-ه-م÷ا

,ةديقفلاب ةشصاخ ةداششا همشساب داششأا ثيح
ليزيج تيفو-تو .رد---شصŸا تاذ بشسح
‘ ةمزتلŸا ةروهششŸا ةيماÙا يم-ي-ل-ح

نم رئاز÷ا لÓق-ت-شسا ل-جا ن-م لا-شضن-لا
ريرحتلا ةهبج ءاشضعا نع اهعافد لÓخ

82 موي ,اششابوب ةليمج ا-م-ي-شسل ي-ن-طو-لا
ث.ق ^ .ةنشس39 زهان رمع نع0202 ويلوي

يندملا عمتجملا نم دارفاو ةيشسايشس تايشصخشش روشضحب
نييفحشصو نيماحمو

عييششت يف رئازجلا لثم يويدبل حلاشص ريفشسلا
 سسيرابب يميلح ليزيج ةزانج

ةعبارلا ةيخيراتلا ةي’ولا دئاق
ةماعنوب يلÓيجلا ديهششلا رثآامو تلوطب ركذتشست ةديلبلا

يلÓيجلا ،ةعبارلا ةيخيراتلا ةي’ولا دئا-ق دا-ه-ششت-شس’95ـلا ىركذلا ءايحإا ،ةدي-ل-ب-لا-ب ،سسما لوا ،م-ت
ةشصاخو نيدهاجملا ةداهششب ةيريرحتلا ةروثلا لاطبأا عجششأاو ىوقأا دحأا ،دمحم يشس وعدملا ةماعنوب

.ةي’ولا هذهب ىوق’ا ةيشصخششلاب هوفشصو يذلا حافكلا  يف هؤواقفر

:““يلزأ’ا ريديإا““ باتك
ةرجهلاو ةشسايشسلاو نفلا يف تاطحم

ديرف يروشسلا يليكششتلا نا-ن-ف-لا ر-ثأا-ت ^
يرامعŸاو يراشض◊ا عبا-ط-لا-ب نا-ك-ن-شش

Ÿع ةو-ق-ب تر-شضح-ف ،ق-ششمد ه-ت--ن--يدÈ
لÓخ نم ة-ف-ل-تıا ة-ي-ن-ف-لا ه-تا-عاد-بإا

لث“ يتلاو ،ةيناكŸاو ةينامزلا اهتاثوروم
نم اهليشصافت لكب ةيرو-شسلا ة-ن-يدŸا ثرإا

.ناردجو ةقيشض ةقزأاو عراوششو تاراح
تعمج ةÁدقلا قششمد نأا ناكنشش دّكؤويو
ماخرلا ا-ن-ف ي-ق-ت-ل-ي ثي-ح ،نو-ن-ف-لا ل-ك
لكششو قلمألاو قلبألابو رج◊اب تحنلاو
ة-فر-خزو ا-هÒفاو-نو ءاŸا كر-ب را-ج-حأا
ةبوا-ن-تŸا ا-ه-نارد-جو ا-ه-فو-ق-شس سشق-نو
نأا نانفلا ىريو .ةÁدقلا اهتويب ‘ ناولألا
‘ ةدوجوŸاو ةقيرع-لا نو-ن-ف-لا هذ-ه ل-ك
يروشسلاو يقششمدلا ناشسنإلا يطعت قششمد
ادعب اهيف نطق-ي يذ-لا ي-ب-ن-جألا ى-ت-حو
أÁÓ زنك-ك ،ف-شصو-ي ل ا-ي-فو-شصو ا-ي-حور
ةنينأامطلا ه-ح-نÁو ةا-ي◊ا ىد-م ه-تر-كاذ
.نوكشسلاو
ي-بر-ع-لا طÿا م-ل-ع-ت يذ-لا نا--ك--ن--ششو
يليكششتلا نفلا سسردي نأا لبق ةفرخزلاو
عنشصت ل نف-لا ة-شسارد نأا د-ج-ي ،ا-يÁدا-كأا

طوطÿا هئاطعإا ‘ مهشست اهنأا مغر انانف
تاه-ي-جو-تو ح-ئا-شصن لÓ-خ ن-م ة-ي-لوألا
بلا-ط-لا ى-ل-ع نأا ¤إا اÒششم ،ةذ-تا--شسألا
لمكي نأا هرودب يليكششت-لا ن-ف-ل-ل سسراد-لا
ةليوطلا هبراŒ لÓخ نم هشسفنب قيرطلا
ثحبلا ةلشصاومو نفلل ةيمويلا هتشسرا‡و

فرعي نأاو ،زيمتلاو عاد-بإلا ن-ما-ك-م ن-ع
.هفعشض طاقن مّمريو هتوق طاقن
Úنانف دروي اهب رّثأات ي-ت-لا ءا-م-شسألا ن-عو
ريذنو سسردŸا —اف نم Úشسّركم Úلحار
نشسحو يشسنهب فيف-ع ن-ع Ó-شضف ،ة-ع-ب-ن
ىلع هفّرعتب لشضفلا امهل ناك نيذللا لامك
نانفلا Òششيو .يشسلدنألاو يماششلا ثاÎلا
نفلاو يليكششتلا ن-ف-لا نأا ¤إا ي-ق-ششمد-لا
،ركفلاو ديلا ةراهم ىلع نادمتعي يثاÎلا

فلتıا هÒثأاتو هتفيظو ن-ف ل-ك-ل ن-ك-لو
عناشصلا وه قراف-لاو ،Úع-لاو حور-لا ى-ل-ع
نانفلا بحو عدبŸاو بو-هوŸا نا-ن-ف-لاو
.عنشصي وأا مشسري اŸ هقششعو
ةليوطلا هتÈخ نأا ناكنشش ديرف ركني لو
ثاÎلاو ةيماششلا ةفرخزلا ن-ف-ل ه-ق-ششعو
ءانب ‘ يشسيئرو يشسا-شسأا ل-ك-ششب ا-م-ها-شس
ام اذهو ،اقحل ةيليكششتلا هتحول ليكششتو
،ةيÒبعتلا ةيليكششتلا هلامعأا ‘ ايلج رهظي

ي-ثاÎلا ثوروŸا ن--م دا--ف--ت--شسا ثي--ح
زو-مرو مو-شسر ن-م ه-ل-ك--ششي اÃ يرو--شسلا
.““يليكششتلا لمعلا ءانب ‘ ناولأاو
زّيمتي نأا يليكششتلا نانفلا ىلع نأا دّكؤويو
نم هتداف-ت-شساو ه-ت-ي-شصو-شصخ لÓ-خ ن-م
نكلو .عونتŸا ‘اقث-لاو ي-ثاÎلا ه-ثورو-م
هجشسن ة-ق-ير-طو ير-شصب-لا سصن-لا ى-ق-ب-ي
يشساشسألا لما-ع-لا و-ه ه-تادر-ف-م ع-يزو-تو
ثارت فيظوت ىلع لمع كلذل ،يعادبإلاو
جيشسن ن-يو-ك-تو ⁄ا-ع-م ‘ ه‹دو ق-ششمد
نوكي ل يكل ةيÒبعتلاو ةيليكششتلا هتحول

عشضي يكلو نيرخآا ÚيŸاع Úنانفل ىدشص
ارثؤوم نوكيو هاوشس نّمع هزي“ يتلا هتمشصب

.عاطتشسا ام ردق ارثأاتم ل
قششمد ديلاوم نم ناكنشش دير-ف نا-ن-ف-لاو

نونف سسويرولاكب ىلع لشصاح ،3691 ماع
و-هو ،6891 ماع قششمد ةع-ما-ج ة-ل-ي-م-ج
Úيلي-ك-ششت-لا Úنا-ن-ف-لا يدا–ا ‘ و-شضع
‘ ي-شصا-شصت--خاو ،بر--ع--لاو Úيرو--شسلا
لا-م-عأاو ي-ما-ششلا ‘ر--خز--لا م--ي--مÎلا
‘ Òبخو يقرششلاو يقششمدلا كشسيبارألا
ةفلتıا هنونفو ي-بر-ع-لا ثاÎلا لا-م-عأا
ىÈك نم يماخرلا ءاشسفيشسفلا لامعأا ‘و
نم ديدعلا ‘ كراشش ،ةيلاطيإلا تاكرششلا
ا-يرو-شس ل-خاد ة-ي-ل-ي-ك--ششت--لا سضرا--عŸا
نم ديدعلا ‘ ةانتقم هلامعأاو ا-ه-جرا-خو
.⁄اعلا لود

ث.ق ^

ةميدقلا قششمد يف
ءاشسفيشسفلاو كشسيبارألا نم مهلتشسي يروشس نانف

نايلوج ،ىكيرمألا ىئامنيشسلا جتنŸاو رعاششلاو مجŸÎا حÎقا ^
معد ،افوميبيل ا÷وأا ،ةيشسورلا ةفاقثلا ةريزو ىلع ،دليفنول ىÔه
ءانثأا لاقو ،““عمجأا ⁄اعلل Úكششوب““ ناونعب قاطنلا عشساو هعورششم
مليف ريوشصتب ىشضقي عورششŸا نإا ةيشسورلا ةفاقثلا ةريزو عم ءاقل

Í (9971–7381)كششوب ردنشسكلأا ،ميظعلا ىشسورلا رعاششلا نع
Úكششوب ىتيحرشسم جارخإا لثم ىرخأا ةيفاقث تايلاعف بناج ¤إا
.““نوعاطلا ءابو ءانثأا ةميلولا»و ““ ةÒغشصلا ىشسآاŸا““

مليف جارخإا  مزتعي هنإا ىكيرمألا ىئامنيشسلا جتنŸاو مجŸÎا لاقو
جرıا عم نواعتلاب Úكششو-ب رد-ن-شسك-لأا ى-شسور-لا ر-عا-ششلا ن-ع
ةفاقثلا ةريزو تلاقو .ليتيششتوأا ىشسكيلأا ،ىشسور-لا ى-ئا-م-ن-ي-شسلا
جارخإا لا‹ ىف ةعشساو ةÈخ هل ليتيششتوأا ىشسكيلأا ،نإا ةيشسورلا
،““يت.رأا““ عقوÃ ءاج ام بشسح ،ايشسور ىف ة-ي-ئا-م-ن-ي-شسلا مÓ-فألا
ةموك◊ا لبق نم ايلام امعد مليفلا حنÁ نأاب اهلمأا نع تبرعأاو
مليفلل جيوÎلادب هبناج نم دهعتف دليفنول ىÔه امأا ،ةيشسورلا

.برغلا ىف
¤ودلا نيÓنوأا ىدتنم نأا نا-هذألا ¤إا ة-فا-ق-ث-لا ةر-يزو تدا-عأاو
وكشسوم ىف ايلاح دقعي ىذلا :““نششيديإا لتيجيد““ مÓفألا قوشسل

سسورلا نويئامنيشسلا نوجرıا اهي-ف مد-ق-ي ة-حا-شس ن-ع ةرا-ب-ع
جتنŸا تعدو بناجألا Úيئامنيشسلا ÚجتنŸا ما-مأا م-ه-تا-ج-ت-ن-م
.لبقŸا ماعلا ىدتنم ىف ةكراششملل ىكيرمألا ىئامنيشسلا
ةريزو فلك دق ناك Úتوب ÁÒدÓ-ف ى-شسور-لا سسي-ئر-لا نأا ر-كذ-ي
دليفنول ىÔه عم ءاقل دقعب ،افوميبويل ا÷وأا ،ةيشسورلا ةفاقثلا
هعم ثحبلاو Úكششوب ردنشسك-لأا تا-ف-لؤوŸ ه-تا-م-جÎب فور-عŸا

Ÿملل قبشسو ،⁄اعلاو اي-شسور ى-ف ا-ه-ق-ي-ق– د-ير-ي ع-يرا-ششÎمج
راكفألا لدابت نأا  ةيكيرمألاو ةيشسورلا Úتيشسن÷ا لماح ىكيرمألا

موي هدقع ويديف ر“ؤوم ىف ⁄اعلا ىف ةيشسورلا ةفاقثلا جيورت نع
.تنÎنإلا ىلع ناوج6

ث.ق ^

دليفنو’ ىرنه نايلوجل
؟““نيكششوب““ يشسورلا رعاششلا نع يكيرما مليف جتني له



ةليترلأ

 لزلزلل مواقم نوراه ينب ّدسس

ةليم ¤إأ ةينماسضت ةلفاق لسسرت لجيج
،لجيج ةيلو يلاو فرششأا ^
،سسما  ةحيبشص ،لاكلك رداقلادبع
ةينماشضتلا ةلفاقلا قلطنا ىلع
نيررشضتملا ةليم ةيلو ناكشس ةدئافل
.ةريخألا ةيشضرألا ةزهلا نم
نم انط06 ةلفاقلا تنمشضتو
داوملا نم اشساشسأا ةنوكتم تاناعلا
يلاولا دكأا ةبشسانملابو  .ةينماشضتلا
يتلا ةينماشضتلا ةبهلا هذه نأا
هاجتاب ةنحاشش11 قلطنا تدهشش
ينطاوم لك اهيف كراشش ،ةليم ةيلو
،ةلودلا تاشسشسؤوم ،لجيج ةيلو
تايعمجلاو يندملا عمتجملا
 .ةيلحملا

ةبانع عرأوسش ةرانإل ميتنسس رايلم
نويلم21 سصيشصخت ةبانع يلاو ررق ^
عراوششلا سضعب ىلإا ةرانإلا ةداعإل رانيد
يف  ظحل امدعب ،ةنيدملاب ءايحألاو
ةرانإلا بايغ ةيئاجف ةيناديم تاجرخ
ءايحأا ةدع ىوتشسم ىلع ةيمومعلا
بناج ىلا ةنيدملا طشسوب عقت عراوششو
نمو .44 مقر ينطولا قيرطلا
نيشسحتلا ةشسشسؤوم عرششت نأا رظتنملا
ةكبشش ةنايشص يف ةيلولل يرشضحلا
اهملتشسا روف ،ةيمومعلا ةرانلا
ربتعي يذلاو ،ماهلا يلاملا سصيشصختلل
ل لجاعلا لخدتلاب رمأا ةباثمب اشضيأا
 .راظتنلا لبقي

 مدقلأ ةرك ديمع ئنهي نلافألأ
ةهبج بزحل ماعلا نيمألا أانه ^
،لشضفلا وبأا يجعب ،ينطولا ريرحتلا
ةبشسانمب رئازجلا ةيدولوم قيرف
فداشصملاو هشسيشسأاتل99ـلا ةركذلا
.ماع لك نم توأا7 ـل
بزحل ماعلا نيمألا ةئنهت يف ءاجو
ىلع ينطولا ريرحتلا ةهبج
لشصاوتلا ةكبششب يمشسرلا باشسحلا
نم عباشسلا خيرات...““ :يعامتجإلا
راشصنألا ةجهبب ةنشس لك دوعي توا
ةعانشصب ،نطولا عوبر ربع مهتحرفو
لق تلافتحاو ةدلاخ ةينف تاحول
جاكارك نوكيل ،ملاعلا يف اهليثم
هلثم ليلق هعون نم اديرف ةيدولوملا
ىلإا ةنشس99 اهرمع نمزلا نم ةلحر يف انذخأايل ،ءيشش هيهاشضي ل ملاعلا يف
ىقبت فوشس ،ةديعشس لب ،ةرثؤوم تاظحل ،ةيخيرات تاظحلب انركذت ءارولا
بشسكمو ةرخفم ةيدولوملا نأل نييرئازجلاو رئازجلا ةركاذ يف ةخشسار
““.....ةيملاعلاو ةيقيرفإلاو ةيرئازجلا مدقلا ةركل يخيرات

 رسشنلأ ةلوؤوسسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ صسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

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

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

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

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ملعإلل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردشصت
جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار

رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا
 يكنبلا باشسحلا

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ02ـل قفوŸا م0202توأاÚ  01نثإلا

نم مهفوخت نأاششب ةليم ةيلو ناكشسل دراوملا ريزو ةنأامط دعب ^
ةقيرطب هءانيب مهل ادكؤوم ،ريخألا لازلزلا نم نوراه ينب دشس ررشضت
لازلزلا عوقو ةظحل طقُتلا ويديف وه اه  ،ةيشضرألا تازهلل ةمواقم
دشسلا ةمواقم ىدم رهظي نوراه ينب دشس ىوتشسم ىلع ةعمجلا موي
ةطشساوب ويديفلا دهاششم  طاقتلا مت دقو .ةيعيبطلا ةرهاظلا هذهل
.نوراه ينب دشس ىوتشسم ىلع دشصرلاو عُمشستلا زاهج

اسضيأأ ةنانف أدنليزوين ءأرزو ةسسيئر
،ةيدنليزوينلا ءارزولا ةشسيئر ربعت
تقولا رورم عم ،نردرأا ادنيشساج
نف ةشسرامم يف اهتاردق نع
مشسرلا يف اشضيأاو ةشسايشسلا
مشسر بذج ثيح ،يعادبلا
ةرودلا““ ناونع تحت ،اهل يلشصأا
،مامتهلا نم ريثكلا ،““ةيشسايشسلا
عقوم ىلع ةديازملل سضرع ثيح
يهتناو ،تادازملل ““يم ديرت““
يهو ،““ريك وروك““ ىلإا عيبلا تادئاع بهذتشسو .دحألا سسما ءاشسم
وأا اشضارمأا نوهجاوي نيذلا ادنليزوين لافطأا معدت ةيريخ ةشسشسؤوم
لثم ،ةينفلا نردرأا لامعأا عيب مت نأا قبشسو  .مهتايح ددهت تاقاعإا
ةشسشسؤوم حلاشصل تشصشصخ ،رلود0761 لباقم ““تشسيل ود وت““لمع
.8102 ماع يف ةيريخلا ““تنريب وت تنريب““

ثد◊ا لÓظ ‘

...راجفنإلأ تأدأدترأ مامأأ نانبل دمسصي له
عم ةÁرج مأا إثدإح نإك ءاوشس ،توÒب أإفرم رإجفنا نإإف ،كشش نود نم ^
دإقعناو ،ةطروتŸا فارطأ’ا وأا فرطلا نإك إمهمو ،دشصÎلاو رارشص’ا قبشس
نوركإم سسيئرلا هبشستكا يذلا ””سضيوفتلا»و ،سسيرإبب ÚحنإŸا ر“ؤوم

‘ ›ود قيقحتب ةبلإطŸاو ،توÒب ¤ا ةيئإنثتشس’ا هترإيز لÓخ
‘ سشحإف ›ود لخدتل ةعرششŸا ةذفإنلا نوكيشس ،توÒب أإفرم Òجفت
نمو ،ةقطنŸا تإمزأا نم يوقلا نإنبل فقوم ةشضيإقمو ،Êإنبللا نأإششلا

ركذتي لكلاو ،طشسوأ’ا قرششلا ‘ إكيرمأاو Êويهشصلا نإيكلا عيرإششم
هتطرإخ مغر ،9102 ةيبرعلا ةمقلا ‘ ليشسإب ناÈج بإطخ

حÓشسلا نم لوزعŸا ””ةطرششلا”” هششيجو ةÒغشصلا ةيرششبلاو ةيفارغ÷ا
ادرب ةيلإمششلا دود◊ا نوكت ىتح ،يرحبلاو يو÷او يÈلا ليقثلا

نوع ،Êإنبللا سسيئرلا هنع Èع إم وهو ،Êويهشصلا نإيكلا ىلع إمÓشسو
إحشضاو إشسإشسم هرإبتعإب ،›ود قيقحتل ثدإ◊ا عإشضخا سضفر Úح

.فقثŸاو رشضحتŸاو يطارقÁدلا نإنبل ةعمشسبو ةدإيشسلإب
،نإنبل نم ةجعزنŸا تإه÷ا كÎت نأا رومأ’ا حيطشست وأا ثبعلا نمو
ةلودلا تإشسشسؤوم كشسإ“ نم ىقبت إم زه يذلا رإجفن’ا لثم إثدح

نود ماركلا رورم رÁ ،بعششلا Úبو إهنيب ةوهلا قمعو ،ةينإنبللا
،هتيعرشش ‘ نوعطŸا ،كهنŸا ،فيعشضلا ،نإنبل جاردتشساو هيف رإمثتشس’ا
ةينإنبللا ةيجرإÿا ةشسإيشسلا نإشسل عطق إهنمو ،إهرك وأا إعوط  ديرت إم ¤ا
Òثأإت ةرشصإfiو ،ةقطنŸا ‘ ديد÷ا رإمعتشس’ا عيرإششÃ كإتفلاو يوقلا

‘ ةيركشسعلاو ةينمأ’او ةيدإشصتق’او ةيشسإيشسلا ةإي◊ا ‘ هللا بزح
سشي÷ا ‘ جإمدن’ا وأا ،دمغلا ‘ هحÓشس عشضو ىلع هرإبجاو ،نإنبل
رإجفنا تإيفلخ ‘ ›ود قيق– سضرف لÓخ نم ،لقأ’ا ىلع ،Êإنبللا

عيرإششŸ ارير“و ،نإنبل ءإشضقو ةرادا ةيقادشصم ‘ إنعط ،توÒب أإفرم
مدقت يتلا تارŸÈاو ةيتاوŸا ةشصرفلا بقÎت تنإك ،ةحشضاو لخدت
.›ودلاو يلÙا مإعلا يأارلل

بشضغو Èشص سسأإك نإشضيف وه ،يثرإكلا رإجفن’ا تإيعادت ¤وأإف
‘و ،Êإنبللا مإعلا نأإششلا Òيشست نع ةلودلا بإيغ ءارج ،Úينإنبللا
موينومأ’ا تاÎن نم إنط0572 رإجفنا نإك ثيح ،هرهإظم طشسبأا

flمغر ،سضبإنلا إهبلقو ةينإنبللا ةمشصإعلا أإفرم ‘3102 ذنم ةنز
وأا ،ةلذإختŸا هتطلشس ىلع عمتÛا درمتل ارÈمو ،إعطإق Óيلد  ،إهتروطخ
دششت– ،⁄إعلا إيفارغج ‘ ةيره‹ ةحإشسم نإنبلف  ،نإيعلل ودبي اذكه

ةيليئارشس’ا ةشصإخو ،تارإبختشس’ا ةزهجأا لك إهلخادبو إهقوفو إهلوح
ةحلشسأ’ا لقن ةكرح ةقدب عبإتتو ،ةÒبكو ةÒغشص لك فرعت يتلا ،إهنم
نأا ةيرخشسلا نمف ،راو÷ا لود لكو ،قارعلاو ةزغو نإنبلو إيروشس لخاد
موينومأ’ا تاÎن نم ةلئإهلا ةيمكلا هذه دوجوب ملعت نكت ⁄ إهنأإب لوقن

تإهج توÒب ¤ا إهلوشصو ةشصق لعاوف نأاو ةشصإخ ،توÒب ءإنيم ‘
‘ هللا بزح تإكر–و سسإفنأا نأا إمك ،ةلوهشسب إهيلا للشستلا نكÁ ةيبنجأا
 .رهÛا ت– لظت هÒغ ‘و نإنبل

،لخادلا نم نإنبل Òجفتب ددهي يذلا يبعششلا بشضغلا نإشضيف نأا ودبيو
ت’وإÙا فلتfl لششف دعب  ،رخآا موؤوششم ””يبرع عيبر”” ليتف لإعششاو
جمÈم ،يلخادلا ””طÓختلا»و ةيدإشصتق’او ةيشسإمولبدلا ،طوغشضلاو
مإهت’ا عبإشصأا هيف تهجو يذلا ،توÒب أإفرم رإجفنا نمازت إمو ،ةقدب
ةمكÙا تإشسلج رخآا دإقعنا عم ،قيقحتلا لبق ىتح ،هللا بزج ¤ا
هللا بزح رشصإنع مإهتا ¤ا مإعلا إهقإيشس هجوتو ،نإنبل لوح ةيلودلا

يفن مغر ،يرير◊ا قيفر ،قبشسأ’ا ةموك◊ا سسيئر لإيتغا ‘ طروتلإب
نمازت ‘ نيÒبك Úثدح عطإقت اوروشصتو ،تإمإهت’ا هذهل بز◊ا ةدإيق
تإه÷ا إميشس’و ،Êإنبللا عرإششلا ىلع هÒثأإتو دحاو فدهو دحاو
‘ يركشسع وأا يفئإط وأا يشسإيشس طإششنك ،هللا بز◊ ةشضرإعŸا ةيشسإيشسلا
نمشض ،ةقطنŸا ‘ ةيعشسوتلا هتإططflو Êويهشصلا نإيكلا هجاوي  نإنبل
يشضإŸا ربوتكأا71 ذنم نإنبل دهشش إمدعبف  .ةموإقŸا روحÃ ىمشسي إم
ةيدإشصتقا عإشضوأ’ا Úشس–و دإشسفلا ةبرإحÃ بلإطت تإجإجتحا

تإئف رخأإتت ⁄ ،ةلإقتشسإ’ا  ¤ا يرير◊ا دعشس ةموكح تعفد ،ةيشسإيشسلاو
ةينإنبللا ةيجرإÿا رقم مإحتقا ‘ سسمأا لوأا Úينإنبللا ÚجتÙا نم
ةشضهإنم تارإعشش اوددرو اوفته ثيح ،نمأ’ا ظفح تاوق ةهجاومو
،اديد– ،هللا رشصن نشسح هللا بزح مإع Úمأا دشضو ةيشسإيشسلا ةقبطلل
زومر لك ليحرب اوبلإطيل ،تهتنا ””Úينإنبللا ةروث ةيملشس”” نأا اودكأاو
نإنبل ةÒفشس دعبف ،ت’إقتشس’ا تلاوت ،هجوتلا اذه عم إمغإنتو   .مك◊ا
ةريزو سسمأا تلإقتشسا ،طÓبنج نم برقم ÊإŸرب بئإنو ،ندرأ’ا ىدل
ددع عفتراو  ،ةيمنتلاو ةئيبلا ريزوو ،رششإبŸا ىلع ،ةينإنبللا مÓع’ا
تاروث”” ‘ ثدح إÃ ركذي Òطخ رششؤوم ‘ ،ةتشس ¤ا ÚليقتشسŸا باونلا
ةيشسإيشس تادإيق تلإقتشسا Úح ،ةشصإخ إيروشسو إيبيل ‘ ””يبرعلا عيبرلا

طإقشسإإب ددهيو  ،سسيرإبو ندنل ةشصإخو ،جرإÿا ¤ا ترفو ةيركشسعو
غارف ¤ا دÓبلا ‘ سشهلا عشضولا سضيرعتو  ةينإنبللا ةلودلا تإشسشسؤوم
‘ اديحو كÎيو ،هÒشصم ¤ا نإنبل قإشسي اذكه   .Òطخ يتإشسشسؤوم
ةيدإشصتقا ةمزأا ةأإطو ت– ،إعفد إهيلا عفد ،ةئفإكتم Òغ ةكرعم
لودلاو ،إنكإشس كر– ’ ةيبرعلا ةعمإ÷ا إمنيب ،ةقنإخ ةيشسإيشسو
يذلا يميلق’ا طيÙا ىتحو ،ةيدإŸا تادعإشسŸا لإشسرإإب يفتكت ةيبرعلا

،’ولششم Óجو ادب هفقاوم نع هلÓخ نم Èعيو نإنبل هيف طششني نإك
ففخت دق لئادب حرطو  ةردإبŸا لدب هعم ملقأإتيل ثدحيشس إم بقÎي
..نإنبل إي هللا كلف ،نإنبل ىلع طوغشضلا

ي◊إشص ىفطشصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

صصخرأأو عفنأأ انوروكل داسضŸأ دروفسسكوأأ حاقل
ةعماجب ثحبلا قيرف وشضع ،ناملاشس دومحم دمحأا روتكدلا فششك ^
ّنأا ىلإا راششأاو ،91 ديفوك انوروك حاقل ريوطت ةيلمع ليشصافت ،دروفشسكا
.ةديج تناك جئاتنلاو هريوطت يراجلا حاقللاب مهحيقلت مت عوطتم0011
سسانجألا فلتخم ىلع هتبرجت تمت حاقللا نأاب روتكدلا حشضوأاو
7و5 نيب نوكتشس هتفلكت نأا ادكؤوم ،هتيلاعف تابثإل ةينيجلا تابيكرتلاو
.ملاعلا يف تاحاقللا سصخرأا نم ربتعيو ،ةعرجلل رلود
عم تدقاعت ““ اكينيز ارتشسأا““ حاقلل ةجتنملا ةكرششلا نا روتكدلا لاقو
.ةيبوروأا لود4و اذكو ةيبوروأا لود4 و ةيكيرمألا ةدحتملا تايلولا



أذه لÓ-خ عا-م-ت-سس’أ م-ت-ي-سس ا-م-ك
امئأد ““فافلأ““ ناي-ب بسسح عا-م-ت-ج’أ
رأرغ ىلع ،ناجللأ فلتfl ضضورع ¤إأ

ةيلاŸأ ةنجل-لأو ،ر-ئأز÷أ ضسأا-ك ة-ن÷
نايب فاسضأأو ،تاعأزنلأ ةن÷و ةيبطلأو
Ëد-ق-ت ا-سضيأأ م-ت-ي-سس ه-نأا-ب ة-يدا–’أ

ةينطؤ-لأ ة-ي-ن-ق-ت-لأ ة-سسردŸأ عور-سشم
ءا-ق-ل-لأ ة-قرو عور-سشم ¤إأ ة-فا-سضإ’ا-ب
›اŸأ ريرقتلأ ضضر-عو ،ة-ي-نوÎك-لإ’أ
يسشطز نيدلأ Òخ حŸأأو   .9102 ماعل
،مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–إ’أ ضسيئر
ضسأاك ةسسفانم فانئت-سسأ ة-ي-نا-ك-مإأ ¤إأ
ضسرام ‘ تفّقؤ-ت ي-ت-لأ ،ة-يرؤ-ه-م÷أ
سشف--ت بب--سس--ِب ،ي--سضاŸأ ة-ح-ئا-ج ي-ّ
نإأ يسشطز نيدلأ Òخ لاقو   .““انورؤك““
فانئتسسأ ر-مأأ ‘ ل-سصف-ت-سس ““فا-ف-لأ““

،همدع نم ةيرؤهم÷أ ضسأا-ك ة-سسفا-ن-م
›أرديفلأ بتكŸأ عامتجأ لÓخ مؤيلأ

ضصلخ أذإأ ،فانئتسس’أ خيرات ديد– عم
  .حÎقŸُأ أذه يّنبت رأرق ¤إأ عامتج’أ
›أد ى-ن-ب-م ‘ لّوأ’أ ل-جّر--لأ ىد--بأأو
هذه فانئتسساِب ’ؤوافت يوركلأ ميهأربإأ
،ةينطؤلأ ة-لؤ-ط-ب-لأ ضسك-ع ة-سسفا-نŸأ
ضسأاك تÓبا-ق-م ن-م ى-ق-ب-ت ا-م نؤ-ك-ِل
““قنخي““ نلو ،أÒث-ك ضسي-ل ة-يرؤ-ه-م÷أ
  .لبقŸأ مسسؤŸأ ةدنجأأ
ةيرؤهم÷أ ضسأاك ةسسفان-م نأأ مؤ-ل-ع-مو

يئاهنلأ عبر رودلأ ءأرجإأ دعب تفّقؤت
‘ ت’ؤج عبرأأ ءاقب ين-ع-ي ا-م ،با-هذ
عبر با-يإأ :Òب-ع-ت-لأ ّح-سص نإأ ،قا-ب-سسلأ
فسصن با-يإأ ة-ق-فر با-هذو ي-ئا-ه-ن-لأ
نأأ فافلل نكمُي وأأ .يئاهنلأو يئاهنلأ
بايإأ فذحِب ةغيسصلأ ليدعت ¤إأ أاجلت
ةغيسصِب ىرجُت ى-ل-ع ،ي-ئا-ه-ن-لأ ف-سصن
با-هذ-لأ ضسك-ع) ر-سشا-بŸأ ءا--سصقإ’أ
  .(بايإ’أو
حمسست ىتح ،““فاكلأ““ أرّخؤؤُم تلسسأرو
ةيدنأ’أ ةمئاق لاسسرإأ لاجأأ ديدمتِب اهل
لاطبأأ ة-ط-بأر-ِب ة-ي-ن-عŸأ ة-ير-ئأز÷أ
ام ،يقيرفإ’أ دا–إ’أ ضسأاكو اي-ق-ير-فإأ
ضسأاك فانئتسسأ ‘ ““فافلأ““ ةبغر ينعي
ةيئاهنلأ ةأرابŸأ ميظن-تو ة-يرؤ-ه-م÷أ
.يرا÷أ ضسط-سسغأ ن--م13 ـلأ د-ع--ب

ضسأاكب جؤتŸأ كراسشي نأأ ةداعلأ ترجو
ةقفر ““فا-ك-لأ““ ضسأا-ك ‘ ة-يرؤ-ه-م÷أ

،ةلؤط-ب-لأ ‘ ثلا-ث-لأ ز-كرŸأ بحا-سص
ثيحب ،ةرŸأ هذه فلتخي عسضؤلأ نكلو

نم رأرقب يسضايرلأ طاسشنلأ قيلعت ”
ضسرام رهسش ذ-ن-م ا-ي-ل-ع-لأ تا-ط-ل-سسلأ
،““ا-نورؤ--ك ضسوÒف““ بب--سسب ،ي--سضاŸأ
مسسؤŸأ ءاهنإأ ›أردف-لأ بت-كŸأ رر-قو
،ةماعلأ ةيعم÷أ ةراسشتسسأ ىلع أدمتعم
مسسؤÓ Ÿطب دأدزؤلب بابسش Úيعت ” ذإأ

ة-ط-بأر ضضؤ-خ-ي--سسو ،0202 /9102
اميف ،رئأز÷أ ةيدؤلؤم ةقفر لاطبأ’أ

ضسأاك بعل-ل ف-ي-ط-سس قا-فو ل-يؤ– ”
ءاغلإاب تأرسشؤؤŸأ لك ي-حؤ-تو ،فا-ك-لأ

بيتÎلأ عبأر رايتخأو ضسأاكلأ ةسسفانم
.فاكلأ ضسأاك بعلل ماعلأ

  قوراف.ج^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 ”” ! عيطقلإ رجح””
رجحيو حابسصلا ‘ نوق-ل-ط-ي ،ع-ي-ط-ق-لا ر-ج-ح» ^
عقاوŸ داور مايأا نم قلع اذكه ،““ءاسسŸا ‘ مهيلع

يتلا تاءارج’ا نيدقتنم يعامتج’ا لسصاوتلا
انوروكلا ءابو راسشتنا نم دحلل ةطلسسلا اهتذختا

نحن Óف ،ةباسصإا ةلاح لوأا ليجسست ذنم اندÓب ‘
ضسيئر اهنلعأا يتلا عيطقلا ةعانم ةسسايسس انقبط

‘ ءا-بو-لا را-سشت-نا ة-ياد-ب ‘ Êا-ط-يÈلا ءارزو--لا
ر-ج◊ا ق-ي-ب-ط-ت ة-ك-ل-مŸا تسضفر ا-مد-ن-ع ،هدÓ-ب
هت-م-ل-ك لا-قو ،ة-ي-عا-م÷ا ة-عا-نŸا ى-ل-ع ة-لو-ع-م
““ قيبطت ررق امدنع ““مكءابحأا اوعدو““ ةÒهسشلا

اهنمث تعفد يتلا ة-سسا-ي-سسلا ،““ ع-ي-ط-ق-لا ة-عا-ن-م
عفدي نأا نوسسنوج ضسيروب دا-كو ،ا-ي-لا-غ ة-ك-ل-مŸا

.91-ديفوكلاب هتباسصإا دعب هتايح
رج◊ا ديدسشت Úب ح-جرأا-ت-ن ا-ن-ي-ق-ب-ف ن-ح-ن ا-مأا
،ةلئاطلا انب تلاطو ،حتفلاو قلغلا Úب ،هفيفختو
ف’آ’ا نادقف نمو ،تاءارج’ا نم ضسانلا مئسسو
قلغ تاءارجا ببسسب ،ةيموي-لا م-ه-سشي-ع ة-م-ق-ل-ل
ي-هو ،ي--عا--م÷ا ل--ق--ن--لاو م--عا--طŸاو ي--ها--قŸا
.ةلاطبلا نم ةÒبك ةبسسن ضصت“ يتلا تاعاطقلا

ر-ه-سسو ،ةذ-خ-تŸا تاءار--ج’ا ة--مار--سص م--غرو
نÚ ÃباسصŸا لكل جÓعلا Òفو-ت ى-ل-ع تا-ط-ل-سسلا

مغرلابو ضسوÒفلاب هتباسصإا تب-ث-ت ⁄ ن-م م-ه-ي-ف
،ءابولا تارو-ط-ت-ل ة-مو-ك◊ا ن-م ةدا÷ا ة-ع-با-تŸا

نأا ’إا ،ءابولا ءاوتح’ تايناكم’ا لك ضصيسصختو
،ÚنطاوŸا نم ةعسساو ةحيرسش ىدل يعولا بايغ
ةذختŸا ة-ي-ح-سصلا تاءار-جإ’ا-ب ا-ه-ماز-ت-لا مد-عو
ةيقاولا ةعنق’ا ءادتراو يعامتج’ا دعا-ب-ت-لا-بو
،تاباسص’ا ‘ لج-سسŸا را-ج-ف-ن’ا ¤إا ىدأا ن-م و-ه
تاباسص’ا بلغأاف ،ةرقت-سسم تا-ي-فو-لا تي-ق-ب نإاو
ةŒان تناك ،يبطلا راط’ا ‘ ةلجسسŸا ءانثتسساب

نل نكÁ ام اذهو ،”آام وأا ضسارعأا ‘ تاعمŒ نع
.““عيطقلا رجح““ هÓعأا ةروكذŸا ةتكنلاب هفسصن
،ةنك‡ مراسصلا رج◊ا ¤ا ةدوعلا دعت ⁄ ،نآ’ا
تاباسص’ا فاعسضأا لجسست يتلا نادلبلا ‘ ىتحف
،ايداسصتقا ةحاترŸاو اندنع ةلج-سسŸا ،تا-ي-فو-لاو
،ايئاهن اهئاغلإا وأا تاءارج’ا فيفخت ¤إا ترطسضا

ىتح ،لكسشلا اذهب رمتسست نأا نكÁ ’ ةاي◊ا نأ’
رسضأا مراسصلا رج◊ا نأا تتبثأا ةيبط تاسسارد نأا
اودوعي ⁄و ،ضسانلل ةيسسفنلاو ةيمسس÷ا ةحسصلاب
ةا-ي◊ا ¤ا ةدو-ع-لا ترا-سصو ،ق-ل-غ-لا نو--ق--ي--ط--ي
ةعنقأ’ا ءادترا ةيرابجا عم ،ل◊ا يه ةيعيبطلا

ةفاسسم ماÎحاو ةقلغŸاو ةي-مو-م-ع-لا ن-كا-مأ’ا ‘
.تاباسصإ’ا راسشتنا نم دحلل ،دارف’ا Úب ةنيعم
نعو ضسوÒفلا نع Òثكلا فرعن انرسص دقو نآ’ا

،هنم انسسفنأا ةيامح ة-ي-ف-ي-كو هرا-سشت-نا ة-ق-ير-ط
ةيامحب ينعم لكو ،ضسانلا ديب نآ’ا ل◊ا ىقبيف
نأا قدسصي ’ لاز ام يذلاو ،ةباسصإ’ا نم هسسفن
ةطلسسلا نأا دقتعيو لتاق ءابو وه انوروك ضسوÒف
وهف ،تاير◊ا ىلع قييسضتلل هءارو فقت نم يه
.هتايح نعو هسسفن نع لوؤوسسŸا هدحو
تايناكمإا Òفوت نع ةلوؤوسسم ةموك◊ا ىقبت نكل
لوانتم ‘ نوكت راعسسأاب ةيقاولا ةعنقأ’او جÓعلا
ن-م ة-ي-ح-سصلا تاءار-ج’ا ماÎحا ا--مأا ،ع--ي--م÷ا

.Òغ ’ دارفأ’ا ةيلوؤوسسم يهف اهمدع
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GBNô G’CNÑÉQ   مويلا عمتجي مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل يلارديفلا بتكملا

عبإر رايتخإو رئإزجلإ ضسأاك ةصسفانم ءاغلإ وحن
  فاكلإ ضسأاك بعلل ماعلإ بيترتلإ

نم ةيادب Úنثإ’ا مويلا حابسص ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ›ارديفلا بتكŸا دقعي
لودج نمسضتيو ،ةمسصاعلاب ميهاربإا ›ادب ةيدا–’ا رقÃ اعامتجا ،احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا

ريراقت ضضرع ىلعو ،طرافلا ةيليوج51 ةسسلج رسضfi ىلع ةقداسصŸا ىلع عامتج’ا لامعأا
ةيوسسنلا ةركلا ةطبارو ،تاه÷ا Úب ام ةطبارو ،ةاوهلا ةطبارو ،مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا

ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةطبارو

 :بوجË fiرم .د ،ةرورسض ¤وأ’ا تاعاسسلا لÓخ لسصŸا ذخأا

 ايونصس يبرقعلإ ممصستلاب ةافو05
،بؤ-جË fiر-م ةرؤ-ت-كد-لأ تف-سشك ^

ىفسشتسسÃ مؤم-سسلأ م-ل-ع ‘ ة-سصتıأ
fiمأ’أ د---مÚ غا---بدÚ ر---ئأز÷ا---ب

ةلاح05  نم ديزأأ ليجسست نع ،ةمسصاعلأ
يدؤؤت رئأز÷اب ايؤنسس برقعلا-ب ة-غد-ل
ددع نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ةافو ةلاح05 ¤إأ
تاينيعسستلأ ذن-م ف-عا-سضت تا-با-سصإ’أ
ددع ‘ ضضاف-خ-نأ ل-با-قŸا-ب ” ن-ك-ل
د-ي÷أ ل-ف-ك-ت-لأ ل--سضف--ب تا--ي--فؤ--لأ
.يبرقعلأ ممسستلاب ÚباسصŸاب
لÓخ ،بؤ-جfi ةرؤ-ت-كد-لأ تح-سضوأأو

ضسمأ ،¤وأ’أ ةانقلأ اهتثب ةسصاخ ةسصح
و  يبرقعلأ ممسستلأ رطاfl لؤح ،دحأ’أ

ام وأأ برقعلأ تاعسسل نم ةياقؤلأ قرط
نأأ ،““تؤŸأ تاع-سسل ضسؤ-با-ك»ـب فر-ع-ي
ماعلأ لÓ-خ ة-ل-ج-سسŸأ تا-ي-ئا-سصحإ’أ

هذهب ةينع-م ة-ي’و24 نأأ تن-ي-ب9102
نم براقعلأ ةر-ج-ه بب-سسب ةر-ها-ظ-لأ
ت’دابتلل أرظن بؤن÷أ ؤ-ح-ن لا-م-سشلأ
ت’اح عافترأ ةزÈم ،اهÒغو ةيراجتلأ
يلت يتلأ ةÎفلأ لÓخ يبرقعلأ ممسستلأ

ءافتخأ ببسسب كرابŸأ ى-ح-سضأ’أ د-ي-ع
.ةيسشاŸأ فأؤسصأأ لخأد براقعلأ
تا-ي’و …ة-ثد-ح--تŸأ بسسح… ل--ت–و
ة--ف--ل÷أو رأردأأو يدأؤ--لأ و ةر--ك---سسب

راسشتنأ ‘ ةلقروو فود-ن-تو ة-ل-ي-سسŸأو
نأأ ةÈتعم ،يبرقعلأ ممسست-لا-ب ةر-ها-ظ

ةيتأؤم بؤن÷أ ‘ ةيخا-نŸأ فور-ظ-لأ
ةقطنŸاب ضشيعت ثيح براقعلأ ضشيعل
‘ براق-ع-لأ عأؤ-نأأ ر-ط-خأأ ن-م ةد-جأو
.اهديكأات بسسح ⁄اعلأ
تاغدل-ب ة-فد-ه-ت-سسŸأ تا-ئ-ف-لأ ن-عو
،امؤمع يبرقعلأ م-م-سست-لأو برا-ق-ع-لأ
مؤ-م--سسلأ م--ل--ع ‘ ة--سصتıأ تد--كأأ
ت’ا-ح نأأ بؤ-جË fiر-م ةرؤ-ت-كد--لأ
ثيح  رطÿأ ةليلق اهمؤمع ‘ ممسستلأ
هذه نم ة-ئاŸا-ب09 ¤إأÚ 08--ب نأأ
وأأ ضضأرعأأ يأأ اه-ن-ع ج-ت-ن-ي ’ ت’ا◊أ
ةيلfi وأأ ةيعسضؤم اهنكل ضضأرعأأ جتنت
،م’آأ وأأ باهتلأ وأأ قورح نع ةرابع يهو
هذ-ه رؤ-ط-ت ردا-ن-لأ ن-م ه-نأأ ا-ف-ي--سضم
ة-ل-حرŸأ ن-م ضضأر-عأأ ¤إأ ضضأر--عأ’أ
ةرأر◊أ ةجرد عافترأو قرعتلاك ةيناثلأ
يهو ) ةثلاثلأ ةلحرŸأ وأأ ، مدلأ طغسضو
ةرابع يهو ةافؤلل يدؤؤت يتلأ (رطخأ’أ

ةي-ب-سصعو ة-ي-سسف-ن-ت تا-بأر-ط-سضأ ن-ع
ةيعوأ’أو بلقلأ ‘ ىرخأأو
يه ÚنسسŸأو لافطأ’أ نإأ ¤إأ تراسشأو
يبرقعلأ ممسستلل اسضرعت Ìكأ’أ ناتئفلأ
…فيسصلأ لسصف نأأ امك ،بؤن÷أ تاي’ؤب

هذهل ةرؤ-طÿأ ر-سشؤؤ-م ل-ثÁ …ف-ي-سضت
ةرهاظلأ

لامعتسسأ نم ترذح ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
يكلأو ضصŸاك جÓعلل ةيديلقتلأ قرطلأ
جÓع ‘ بيسصعتلأو زاغ-لأ لا-م-ع-ت-سسأو
ه-نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ي-بر-ق-ع-لأ م--م--سست--لأ
لكسشت يهف اهتدئا-ف مد-ع-ل ة-فا-سضإ’ا-ب

برقعلأ ةغدلب با-سصŸأ ى-ل-ع أر-ط-خ
ديزت دقو اهترؤطÿ  …ف-ي-سضت…أر-ظ-ن

ىفسشتسسمل-ل با-سصŸأ ل-ق-ن ضصر-ف ن-م
رسشؤؤم ن-م د-يز-ي ا‡ ل-سصŸأ ي-ق-ل-ت-ل
ل-سضفأ’أ ن-م ه-نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ةرؤ-طÿأ
ممسستلل داسضŸأ لسصملل باسصŸأ يقلت
¤وأ’أ ةعبرأ’أ تاعاسسلأ لÓخ يبرقعلأ
.يبرقعلأ ممسستلأ ةيلمع يلت يتلأ
ممسستلل داسضŸأ لسصŸأ نأأ ¤إأ تهؤنو
بؤن÷أ قطانÃ ايلاح رفؤتم يبرقعلأ
¤إأ ةÒسشم ،هب ÚباسصŸأ جÓعب حمسسي
اهل ةميلعت  ‘ تحسصن ةحسصلأ ةرأزو نأأ

باسصŸأ يقلت ةرورسض ¤إأ0202 ؤيام ‘
امهم يبرقعلأ ممسستلل داسضŸأ لسصملل
هتيأد-ب ‘ ؤ-لو م-م-سست-لأ ة-ل-حر-م نا-ك
وأأ ةيناثلأ ةلحرŸأ ؤحن رؤطتلأ يدافتل
  .هتافؤل يدؤؤت يتلأ ةثلاثلأ

م.ق ^

تامولعملا ةجلاعم كنب ربع يمارجإا كولسس وأا رورم ثداح روسص لاسسرإاب
لومحملإ فتاهلإ لامعتصساب ةميرجلإ نع غÓبإÓل يكذ قيبطت ””ةطرصش ولأإ””

لجيجب Úترايصس مإدطصصإ ‘ ضصخصش ةافو
ةيامحل-ل ة-يؤ-نا-ث-لأ ةد-حؤ-لأ تل-خد-ت ^

ثداح لجأأ ن-م ضسمأ ضسا-ي-تؤ-ب ة-ي-ندŸأ
ينطؤلأ قيرطلأ ىؤتسسم ىلع تي‡ رورم

، رسصنعلأ ةيدلب ةبأرعل ة-ق-ط-ن34Ã مقر
Úتراي-سس Úب مأد-ط-سصأ ‘ ل-ث“ ثدا◊أ

نم غلا-ب-لأ ق-ئا-سسلأ ةا-فو ثدا◊أ ف-ل-خ

هسسا-ف-نأ ظ-ف-ل  يد-لأو ة-ن-سس29 رمع-لأ
Ãسشب ىفسشتسسÒ اب يرؤتنمŸًأرثأاتم ةيلي

ةيحسضلأ Êاع-ت Úح ‘ ،ي-ل-خأد ف-يز-ن-ب

يهو ةنسس75  رمعلأ نم ةغلابلأ ة-ي-نا-ث-لأ
ىؤتسسم ىلع ةفي-ف-خ حور-ج ن-م  ه-ت-جوز
ب.Úصساي ^ .هجؤلأ

نمأÓل ةما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ تر-كذ  ^
““ةطرسش ؤلأأ““ يكذلأ قيبطتلاب ينطؤلأ
نع غÓبإ’اب نطأؤمل-ل ح-م-سست ي-ت-لأ
فتاهلأ لا-م-ع-ت-سسا-ب كلذو ةÁر÷أ
ح-لا-سصŸ ى-ن-سست-ي ى-ت-ح لؤ-مÙأ
ةيام◊ ةيلاعف لكب لخدتلأ ةطرسشلأ
ام بسسح ،تاكلت-مŸأو ضصا-خ-سشأ’أ
.حلاسصŸأ تأذل نايب ،ضسمأ هب دافأأ
ينطؤلأ نم’أ حلاسصŸ نايب حسضوأأو
أذه لÓ-خ ن-م ه-ن-كÁ ن-طأؤŸأ نأأ
وأأ رورم ثداح رؤسص لاسسرإأ““ قيبطتلأ

ة÷اعم كن-ب Èع ي-مأر-جإأ كؤ-ل-سس
نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل تا-مؤ-ل-عŸأ

ةطرسشلأ حلاسصŸ ىنسستي-ل ي-ن-طؤ-لأ
لكب لخدتلأو Úما-سضŸأ لÓ-غ-ت-سسأ

ضصا-خ--سشأ’أ ة--يا--م◊ ة--ي--لا--ع--ف
هنأأ نايب-لأ فا-سضأأو .““تا-ك-ل-ت-مŸأو

Áط’أ ن--ك--Óؤ-لأأ““ ة-مد-خ ى-ل-ع ع
ÊوÎك--ل’أ ع--قؤŸأ Èع ““ة--طر--سش
يعامت-ج’أ ل-سصأؤ-ت-لأ تا-ح-ف-سصو
.ينطؤلأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل
ةيريدŸأ ترد-سصأأ ،ر-خآأ قا-ي-سس ‘و
لوأ’أ ددعلأ ينطؤلأ نمأÓ-ل ة-ما-ع-لأ

نمسضت يذلأو ،ةيبطلأ ا-ه-ت-ل‹ ن-م
قل-ع-ت-ت ثؤ-ح-بو ة-ي-م-ل-ع ت’ا-ق-م
ءاسضف لك-سشي ا-م ،ي-ب-ط-لأ لاÛا-ب

Úب برا-ج-ت-لأو تأÿÈأ لدا--ب--ت--ل
Úث--حا--ب--لأو Úسصتıأ ءا--ب--طأ’أ
لاÛأ ‘ Úي-ع-ما÷أ ة-ب--ل--ط--لأو
نأأ نايبلأ حسضوأأو .يبطلأو ي-م-ل-ع-لأ

ايملع اعجرم““ لكسشي رأدسصإ’أ أذه
لاÛأ ‘ Úسصتıأو ة-ب-ل--ط--ل--ل
لاجÃ ضصاÿأ ي-ن-هŸأو ير-ظ-ن-لأ
ح-ف-سصت ءأر-ق--ل--ل ن--كÁو .““بط--لأ
Èع د-يد÷أ دد-ع-لأ أذ-ه ل-ي--م–و
ةماعلأ ةيريدملل ÊوÎك-ل’أ ع-قؤŸأ
: ط-بأر-لأ ى-ل-ع ي-ن-طؤ-لأ ن--مأÓ--ل
. zd.ecilopeiregla.www

ج.ق ^

: ةزابيتب ضسÓيغ يديسس لازلز
رئاصسخ ةيإ لجصست مدع
ةيدام وإ ةيرصشب

ةيسضر’أ ةزهلأ رثأ ةيدام وأ ةيرسشب رئاسسخ يأ لجسست ⁄ ^
‘ ةزابيت ةي’ؤب ضسÓ-ي-غ يد-ي-سس ة-ق-ط-ن-م تبر-سض ي-ت-لأ
تاي’ؤلأ ناكسس اهب رعسش ،دح’أ ضسمأ نم ¤و’أ تاعاسسلأ
.ةيندŸأ ةيامحلل نايب ‘ ءاج ام بسسح ،ةرواÛأ
أؤماق ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو نأ ردسصŸأ تأذ حسضوأو
ءايحأو تايدلب فلتÈ flع فرعتو عÓطتسسأ تا-ي-ل-م-ع-ب““
متي ⁄ ةعاسسلأ د◊ ، ةزهلاب اهناكسس رعسش يتلأ تاي’ؤلأ
هتأذ ردسصŸأ فاسضأو .““ ةيدام وأ ةيرسشب رئاسسخ يأ ليجسست
فلسشلأو ةزابيت تاي’و ناكسس اهب رعسش ةيسضر’أ ةزهلأ نأ
فسصتنم ‘ د-ح’أ ضسمأ تل-ج-سسو . ر-ئأز÷أو ةد-ي-ل-ب-لأو
ةزابيت ةي’ؤب ضسÓيغ يديسس برق ةيسضرأأ ةزه (00.00)ليللأ
هب دافأأ ام بسسح Îسشير ملسس ىلع تاجرد4ر3 اهتدسش تغلب
ةيكلفلأ ءايز-ي-ف-لأو كل-ف-لأ م-ل-ع ‘ ثح-ب-لأ ز-كرŸ نا-ي-ب
برغ لامسش ملك01 ـب ةزهلأ زكرم ددحو .ءايزيفؤي÷أو
. لاسشرسش برغ ملك7 ىلع عقت يتلأو ضسÓيغ يديسس ةيدلب

م.ق ^

قباسس ›ود بع’ اهدوقي
ضضيرحتلل ةيمإرجإإ ةباصصع فيقوت
دÓبلإ جراخ نمو لخإد
ةيمارجا ةباسصع فيقوت نم ارخؤوم نمأ’ا حلاسصم تنك“  ^

دسسافلا لاŸاو دÓبلا جراخو لخاد ‘ ÚسضرحÃ ةقÓع اهل
كÓ-سسأ’ا ن-م ضصا-خ-سشأ’ا ضضع-ب و نو-يرادا ا-ه-ي-ف طرو-ت-مو
.حلاسصŸا تاذ ىدل ضسما تملع امبسسح ،ةينمأ’ا

ةليلقلا ماي’ا ‘ تنك“ ةينم’ا ان◊اسصم““ نأا ردسصŸا ركذو
ةقÓع اهل ةيمارجا ةباسصع طاسشنل دح عسضو نم ةيسضاŸا
د--سسا--ف--لا لاŸاو جراÿاو ل---خاد---لا ‘ ÚسضرÙا ضضع---ب---ب
ضصاخسشأ’ا ضضعبو Úيراد’ا ÚلوؤوسسŸا ضضعب اهيف Úطروتم
ةباسصعلا نأاب نم’ا حلاسصم تفاسضأاو .““ةينم’ا كÓسس’ا نم
اسضيأا مسضت مدقلا ةرك ‘ قباسس ›ود بع’ اهدوقي““ يتلا

.دÓبلا نم ““نيراف و Úنوجسسم
ن.ح ^

عم ةرسشابم لماعتلا ىلع دكأا
يماتÿا نايبلا ،Êانبللا بعسشلا
Ÿنانبل معد ر“ؤو: 
يداصصتق’إ ضضوهنلإ معدل نودعتصسم
 تاحÓصصإ’اب تاطلصسلإ مإزتلإ عم

دأدعتسسأ نان-ب-ل م-عد ر“ؤؤŸ ي-ما-تÿأ نا-ي-ب-لأ د-كأأ ^
ام نانبلل ›اŸأو يداسصتق’أ ضضؤهن-لأ م-عد-ل ءا-كر-سشلأ““
اعيرسس مايقلاب ةينا-ن-ب-ل-لأ تا-ط-ل-سسلأ مأز-ت-لأ ي-عد-ت-سسي
ÚكراسشŸأ نأأ ناي-ب-لأ د-كأأو.تاحÓسص’أو تأءأرجإ’ا-ب
عيباسسأ’أو مايأ’أ لÓخ ةمهم درأؤم د-سشح ى-ل-ع أؤ-ق-ف-تأ
بعسشلأ لذخي نل ›ودلأ عمتÛأ نأأ ¤إأ اتف’ ،ةيلاتلأ
Ëدقت ىلع دحأ’أ ضسمأأ ةيŸاع ىؤق تقفتأو.Êانبللأ
راجفن’أ نم ‘اعتلأ ىلع توÒب ةدعاسسŸ ““ةمهم درأؤم““
دهعت امك ،ةنيدŸأ نم ةعسسأو قطانم رمد يذلأ لئاهلأ
‘ ءاجو.Êانبللأ بعسشلأ أؤلذخي نل مه-نأا-ب نؤ-ح-ناŸأ
بعسشللو توÒبل ›ودلأ معدلأ ر“ؤؤŸ ي-ما-تÿأ نا-ي-ب-لأ
مهتأدعاسسم نؤكت نأأ ىلع أؤقفأؤت ÚكراسشŸأ نأأ Êانبللأ
…Êانبللأ بعسشلأ تاجايتحأ عم ةبسسانتمو ةيفاكو ةعيرسس““

ةيلاعفلأ تاجرد ىلعأاب ،Êانبللأ بعسشلل ةرسشابم مsلسسُت نأأو
يتلأ تأدهعتلأ مجح نع نايبلأ حسصفي ⁄و.““ةيفافسشلأو

.اهÁدقت ىرج
قوثومو لقتسسم دياfi قيقحتب مايقلا ةرورسض

أافرŸا راجفنا نأاسشب
دكأأ ،Êانبللأ بعسشلأ أؤلذخي ن-ل م-ه-نأا-ب أود-عو نأأ د-ع-بو
دياfi قيقحتب مايقلأ ةرورسض ىلع ر“ؤؤŸأ ‘ نؤكراسشŸأ
ءاثÓثلأ عقو يذلأ أافرم راجفنأ نأاسشب هب قؤثؤمو لقتسسمو
تأرايلم01 ؤحنب تردق ةÒبك رئاسسخ فلخو ،يسضاŸأ
‘ ،بمأرت دلانود ،يكÒمأ’أ ضسي-ئر-لأ ا-عد ا-م-ك.ر’ود
قيقحتب مايقلأ ¤إأ ةينانبللأ ة-مؤ-ك◊أ ر“ؤؤŸا-ب ه-ت-ل-م-ك
هدÓب دأدعتسسأ ايدبم ،أافرŸأ راجفنأ ‘ فافسشو لماسش
ضسيئرلأ لاق ،ه-ت-ه-ج ن-م.تاقيقحتلأ ‘ ةدعا-سسم-ل-ل
¤إأ لسصتسس تأدعاسسŸأ نإأ ،نوركام ليؤناÁإأ ،يسسنرفلأ
ةكراسشÃ ،نكÁ ا-م عر-سسأا-ب نا-ن-ب-ل ‘ ÊدŸأ ع-م-تÛأ

فاسضأأو .ةيلودو ةيلام تاسسسسؤؤمو ›ودلأ دقنلأ قودنسص
ثيح ¤إأ ةرسشابم تأدعاسسŸأ كلت بهذت نأأ بجي هنأأ
¤إأ نانبل ‘ تاطلسسلأ اعدو ،ضضرأ’أ ىلع ضسانلأ اهجاتحي
بلاطي يتلأ ةيداسصتق’أو ةيسسايسسلأ تاحÓسصإ’اب مايقلأ
.فنعلأو ىسضؤفلأ دلبلأ دؤسست نأأ نم أرذfi ،بعسشلأ اهب
ةÒبك تاجايتح’أ نإأ ،نؤع لاسشيم ،Êانبللأ ضسيئرلأ لاقو

نؤكت نأأ ةرورسض أدكؤؤم ،ءاتسشلأ لبق اهتيبلت بجيو ،أدج
نع ةقثبنم هسسيسسأات متيسس يذلأ تاعÈتلأ قودنسص ةرأدإأ
هل ضضرعت ام نأأ فاسضأأو .اسسنرف هيلإأ تعد يذلأ ر“ؤؤŸأ
ةهبا‹ لعج ا‡ ؛ةددعتم تا-مزأأ م-سضخ ‘ ءا-ج نا-ن-ب-ل
هنإأ لاق امك.هÒبعت بسسح ،دلبلأ ةردق ىطختت هتايعأدت
اياحسضل ةلأدعلأ قيقحت-ب Êا-ن-ب-ل-لأ بع-سشلأ ما-مأأ مز-ت-لأ
،نؤناقلأ قؤف دحأأ ’ هنأأ ىلع أددسشم ،توÒب أافرم راجفنأ
Úنأؤقلأ قفو بسساحيسس هطرؤت قيقحتلأ تبثي نم لك نأأو
رهظ دقعنأ يذلأ ÚحناŸأ ر“ؤؤم ‘ كراسشو.ةينانبللأ
ةينقت Èع ، ةدحتŸأ ·’أ فأرسشأ ت– ضسيرابب مؤيلأ
دا–’أ اهنيب نم ،ة-سسسسؤؤ-مو ة-لود63 دعب نع لسصأؤ-ت-لأ
د.ق.ةيبرعلأ لودلأ ةعماجو يبورو’أ
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

