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انوروك ببسسب يوجلا لاجملا قلغ ذنم ةيعر فلأا03 ةبارق ءلجإا
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ةروتافلا حبكت لولحل ةموكحلا ىعسست اميف
:ثحبي روتيسش ،ةيوقاطلا

نوـــيكيرمأاو ناـــملأا ءاــــكرسش
 كـترزيد عورسشـمل نوـينيسصو
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:ءايلوألا ،صسوريفلا راسشتناو يحسصلا لوكوتوربلا ةعاجن مدع نم مهفوخت نع اوربع

اذـــــــيملت02 داـــــمتعا
دـــــحاولا مسسقلا يــــــف
بــــــــــــــــــعسص رـــــــــــــــــــــــمأا

 ةذـــــــــتاسسألل ةــــــــيجوغاديبلا ةمـــــــهملا ليـــــــهسستل يـــــئادتبألا مــــــلعتلا سصـــــسصح تاــــــططخم ^
يوــــناث مــــيلعت ذاـــــتسسأا ةـــــبتر يــــف نـــــييعتلا تاــــيلآا طبــــــسضل لــــــــخدتت ةـــــيبرتلا ةرازو^
ددـــــــجلا ةذـــــــــتاسسألل يـــــــــجوغاديبلا نــــــــيوكتلا فانـــــــئتسسل ةــــــيئانثتسسا رــــــيبادت^
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عاطق ريهطتب دعي رــــميحلب
ءلــــــــــــخدلا نــــم راـــــهسشإلا
عاطق ريهطتب دعي رــــميحلب
ءلــــــــــــخدلا نــــم راـــــهسشإلا
عاطق ريهطتب دعي رــــميحلب
ءلــــــــــــخدلا نــــم راـــــهسشإلا
عاطق ريهطتب دعيرــــميحلب
ءلــــــــــــخدلا نــــم راـــــهسشإلا

5صص
دوقولا كلهتسسا ديسشرتل ةينورتكللا تارايسسلاو زاغريسس^
””ةورثلل قلخ كلهتسسإل يوقاطلا كلهتسسلا ليوحتل ىعسسن”” :راطع  ^

مهجامدا ةياغ ىلا نينثا لك ةيجاجتحا تافقو ميظنت اوررق
نـــطولا رـــــــبع نوـــــسضفتني ””ماـــــــــــــــــــنل”” لاــــــمع

 يملعإلا قيوسستلل ةردابم رانلا قلطا فقو:يرامسسملا

””رجهملا يف سسفنلا عارسص ..يزيلجنلا يتمع نبا”” :مليف مدقي دايسص ميرك

ةرفجلاو ترسس ىلع ةيركسسع ةيلمعل زهجتت قافولا ةموكح تاوقو ةرقنأا نإا لاق
4صص
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 ةيرئازجلا ةيسسامولبدلا خيرات نع  يسسكيرب يسسونسس ديمحلا دبع دعاقتملا يسسامولبدلا بتك لميف

 ””يمومعلا راهسشإلل ةنيعم تاسسسسؤوم راكتحا دهع ىهتنا””:يغونو  ^
 يــمومعلا راـــهسشإلا عــــــيزوتل  اــــــــيلاقتنا اـــــــسسايقم51 دــــــــيدحت^
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دصصر ةنجلل ي-م-صسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
”” نأأ يمويلأ ي-ف-ح-صصلأ هر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
اهفاصشتكأ ” ةلجصسŸأ ةديد÷أ تاباصصإلأ

ةباصصإأ يأأ ليجصست متي ⁄ اميف ةيلوÈ 72ع
طقف تايلو تصس ”” نأأ عباتو ””ةيلوÈ 12ع

Œةلاح02 تاباصصإلأ ددع اهب تزوا””.
تءاج ةبانع ةيلو ”” نأأ رأروف روتكدلأ دكأأو
ددع ثيح نم ةمد-قŸأ ‘ ¤وألأ ةر-م-ل-ل
ةلاح57 اهليجصستب ةي-مو-ي-لأ تا-با-صصإلأ

ةم-صصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب ة-عو-ب-ت-م ةد-يد-ج
ةيلو اهيلت ةد-يد-ج ة-لا-ح35 اهئاصصحإا-ب
سسأدرموب ة-يلو م-ث53 عقأو-ب وزو يز-ي-ت
.””ةديدج ةباصصإأ62 عقأوب
تدصصر ةنجللأ ”” نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو

ةافو ةلاح11 ةÒخألأ ةعاصس42 لأ لÓخ
سضأرمألأ باحصصأأ نم مهتيب-لا-غ ةد-يد-ج

ةافو6441 ¤إأ ›امجإلأ عفتÒل ةنمزŸأ

ةتصس وحن لبق دÓبلأ ‘ ءابولأ يصشفت ذنم
.”” ةيلوÈ 04ع ةعزوم رهصشأأ
ةلاح722 لثا“ ليجصست ” ”” هنأأ ¤إأ راصشأأو

›امجإلأ ددعلأ عفÎي-ل ءا-ف-صشل-ل ةد-يد-ج

¤إأ تايفصشتصسŸأ أورداغ نيذلأ Úباصصملل
ت– اصضيرم73 دجأوت عم ةلاح96392
 .””ةزكرŸأ ةيانعلأ

ر كلام ^

ن-ع Úن-طأوŸأ ن-م Òث-ك-لأ ى-ل-خ--ت ^
سسوÒف نم ةيئاقولأ تأءأرجإلأ قيبطت
يد-صس÷أ د-عا-ب-ت-لأ Òبأد-تو ا--نورو--ك

Ãأو تاعمج-ت-لأ ف-ل-ت-خŸةيلوب عقأو
.ةÒخألأ ةÎفلأ لÓخ ةنيطنصسق
يلختلأ أذه ببصستي نأأ ءابطألأ ىصشخيو
سسوÒف راصشتنأ ةدوع ‘ لوؤوصسŸأ Òغ
ةصصاخ ةلبقŸأ مايألأ لÓخ ةوقب انوروك
أاب-ن-ت-ي د-حأأ لو لو-ه‹ سسوÒف-لأ نأأو
دواعي في-ك فر-ع-ي وأأ ه-ت-يا-ه-ن بر-ق-ب
.طاصشنلأ
نم هتيصشخ ةهافوب م-ي-ك◊أ ف-خ-ي ⁄و
أذه لظ ‘ سسوÒفل-ل ة-يو-ق-لأ ةدو-ع-لأ
مد-ع ¤إأ Úن-طأوŸأ ا-ي--عأد ي--خأÎلأ
ةياقولأ تأءأرجإأ عابتأو فا-ف-خ-ت-صسلأ
.ةÒخألأ رهصشألأ ‘ ناك امك
¤إأ ةنأورصش ةميك◊أ تراصشأأ اهتهج نم
نأل ةياقولأ تأءأرجإأ ق-ي-ب-ط-ت ةرور-صض

امئاق لأزي ل رطÿأ نأا-ب ر-ق-ي ع-قأو-لأ
نأا-ب كلذ-ك ر-ق-ت ة-ل-ج-صسŸأ ما--قرألأو
ةÒصشم ،هيف مكحتم Òغ لأزام عصضولأ
ثيح ،ايلاطيإأو اصسنرفب ثدحي ام ¤إأ
ل--ج--صست ترا--صصو رو--مألأ تد--ق--ع--ت
  . موي لك فلألاب تاباصصإلأ
سسمأأ ا-ن-تدا-ق ة-لو-ج لÓ-خ ا-ن-ظ-حلو
أÒبك ايخأرت ،ةنيطنصسق ةنيدم طصسوب

ديدعلاب ةيئاقولأ تأءأرجإلأ ذاختأ ‘
تحتف يت-لأ م-عا-طŸأو ي-ها-قŸأ ن-م
قيبطت دعبو هنأأ ذإأ ،عوبصسأأ ذنم اهبأوبأأ

مايألأ لÓخ ةيزأÎحلأ Òبأدتلل مراصص
Òثكلأ ىلخت ام ناعرصس ح-ت-ف-ل-ل ¤وألأ

تÙÓأ باحصصأأ ىتحو ÚنطأوŸأ نم
.اينأديم اهقيبطت نع
دمع يلجنم يلع ةد-يد÷أ ة-ن-يدŸا-بو
ءأدترأ نع ايئاهن يل-خ-ت-لأ ¤إأ  Òث-ك-لأ
Ìكأأ سسولج ىلع انفقو امك ،تامامكلأ

تناك و ةدحأو ةلواط ىلع Úصصخصش نم
عيرصسلأ ماعطإلأ تfiÓو يهاقŸأ لج
تأÎف فلتfl ‘ اهرخآأ نع ة-ظ-ت-ك-م
ظاظتكلأو ماحدزلأ نع كيهان مويلأ

Ãأ ف-ل-ت-خÙÓح ‘ ،تÚ ا-ن-ظ-حل
ةفاظ-نو تا-م-ق-ع-م-ل-ل ا-ما-ت ا-مأد-ع-نأ
.ىرخأل ةÎف نم اهميقعت وأأ تلواطلأ
ندم Èكأأ ثلاث  نايزوب ةماح ةيدلببو

Ìكأأ عصضولأ يرئأز÷أ قرصشلأ ةمصصاع
دورفلأ تأرايصس تحبصصأأ ثيح ،ةروطخ

ىلفصسلأ ة-ما◊أ روÈ fiع ة-ط-صشا-ن-لأ
اميصس ل باكر4 لم– ،ةنيدŸأ طصسو

Òطخ لخت ‘ ةيئا-صسŸأ ةÎف-لأ لÓ-خ
نأأ امك ،دعابتلأ تأءأرجإأ قي-ب-ط-ت ن-ع
.عصضولأ ىلع أوصضÎعي ⁄ نيÒثكلأ
عصضولأ ىÈكلأ ةيراجتلأ تاحا-صسŸا-بو
ÚقوصستŸأ بلغأأ نأأ ثيح ،أديقعت Ìكأأ

نو-مÎح-ي لو تا-ما-م-ك-لأ نود-تر-ي ل
ديدعلأ كانه نأأ امك ،دعابتلأ ةفاصسم
وه ىل-خ-ت ن-م تÙÓأ با-ح-صصأأ ن-م
ةيئاقولأ تأءأرجإلأ قيبط-ت ن-ع هرود-ب

Úصصخ-صش ن-م Ìكأل ح-م-صسي تا-ب ثي-ح
دجأوت هنع جتن ام وهو لÙأ لوخدب

.ةقيصض ةحاصسم ‘ ÚنطأوŸأ تأرصشع
شس ديزي ^

 ةيلولاب ةيئابولا ةيعشضولا روطتل رظنلاب

 ةيفاسضإا اموي41 ـل ةلاقلا ةيدلب ىلع ›زنŸا رج◊ا ديد“
تاعا-م÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو تن-ل-عأأ ^

Úنثلأ سسمأأ ةينأرمعلأ ةئيهت-لأو ة-ي-لÙأ
›زنŸأ رج◊أ د-يد“ ن-ع ا-ه-ل نا-ي-ب ‘

فراطلأ ةيلوب ةلاقلأ ةيدلب ىلع يئز÷أ
Ÿ-إأ ءاصسم ةر-صشا-ع-لأ ن-م ا-مو-ي41 ةد¤

.›أوŸأ مويلأ حابصص نم ةصسماÿأ
لخديصس يذلأ ديدمت-لأ أذ-ه ن-ع م-ج-ن-يو

ءاثÓثلأ مويلأ راهن نم ءأدتبأ ذيفنتلأ زيح

ةيراجتلأ ةطصشنألأ لك-ل ما-ت-لأ ف-ي-قو-ت-لأ
كلذ ‘ اÃ ةيعا-م-ت-جلأو ة-يدا-صصت-قلأو
تأرايصسلأو نيرفاصسŸأ لقن ةكرح فيقوت

روطتل رظنلاب رأرقلأ أذه ذاختأ ” ثيح
دعبو فراطلأ ةيلوب ةيئا-بو-لأ ة-ي-ع-صضو-لأ

 .ةصصتıأ ةيمومعلأ تاطلصسلأ ةقفأوم
Ó-م-ع ي-تأا-ي رو-كذŸأ ءأر-جإلأ نأأ ر-كذ-ي
281-02 مقر يذيفنتلأ موصسرŸأ ما-ك-حأا-ب

نمصضتŸأ طرافلأ ةيل-يو-ج7 ‘ خرؤو--Ÿأ
سسوÒف راصشتنأ نم ةياقولأ ما-ظ-ن ز-يز-ع-ت
اميصسل هت-ح-فا-ك-مو (91-ديفوك) ا-نورو-ك
تأديصسلل لو-خ-ت ي-ت-لأ ه-ن-م20 ةدا--Ÿأ
وأ رأر-قإأ ةرور-صضلأ د-ن-ع ةلو-لأ ةدا--صسلأو
يئزج ›زنم رجح تاقوأأ طبصض وأأ ليدعت
وأأ ايح وأأ ةيدلب وأأ اناكم فدهتصسي يلك وأأ
م ناوسضر ^ .ىودعلل أرؤوب دهصشت Ìكأأ

ةنيطنشسقب انوروك نم ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحا مدع

ةيوق ةدوع نم فواخمو ءابطألا ىدل قلق
شسوريفلا راسشتنل

ءابولا تاروطت رخآا فششكت ةحشصلا ةرازو
انوروك شسوريفب ةديدج ةباسصإا893و ةافو11 ليجسست

 ءافسشلل ةديدج ةلاح722 لثامت ^
عفتÒل (انوروك) صسوÒفب ةديدج ةباشصإا893و ةافو11 ليجشست ““ Úنثإلا صسمأا ةحشصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو6441و ةلاح85814 ¤إا صسوÒفلاب ةطبترŸا تاباشصإلا ›امجإا

ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تايئاشصحإا بشسح

اودفاوت فاطسصم فلأا054 نم ديزأا
 اهحتف دنم نارهو ئطاوسش ىلع

  ةرم لوأل شساطغ61و يمسسوم نوع057 دينجت مت^
يبرغلأ سشينروكلأ ئطأوصش ىلع دفأوت ^
ذنم طبصضلابو عوب-صسأ ن-م ل-قأأ فر-ظ ‘

نم Ìكأأ ئطأوصشلأ حتف ةداعإأ نع نÓعإلأ
هنع نلعأأ ا-م-ب-صسح فا-ط-صصم ف-لأأ054
ةيام◊أ ة-ير-يد-م ‘ مÓ-عإلا-ب ف-ل-كŸأ
.رداقلأ دبع ةلÓب بيقنلأ ةيلولاب ةيندŸأ
ةيلولأ ئطأوصش ”” نأأ ¤إأ ثدحتŸأ راصشأأو
لÓخ تلبقتصسأ ةحابصسلأ اهي-ف حو-م-صسŸأ

Úمداقلأ ÚفاطصصŸأ ديدع عو-ب-صسأأ ةد-م
ميقرت بصسح نطولأ تايلو ف-ل-تfl ن-م
  .تأرايصسلأ
زكرم43 راطإلأ أذ-ه ‘ ز-ي-هŒ ” ا-م-ك
ئطأوصشلأ عيمج ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ب-قأر-م
يمصسوم نوع057 دينŒ ” امك ةصصخرŸأ
ةءافك يوذ نم ا-صسا-ط-غ61و ينه-م05و

   .ذاقنإلأ تايلمع ‘ ةيلاع
دب-ع نأر-هو ة-يلو ›أو رر-ق ه-ت-ه-ج ن-م
ططfl    ميظ-ن-ت ةدا-عإأ يوÓ-ج ردا-ق-لأ
ة-ه-ج ى-ل-ع نأر-هو روfi ى-ل-ع ل-ق-ن--لأ

Òصسلأ ماظن رأرقإاب ،كÎلأ Úع سشينروكلأ
.دحأولأ هاŒلاب
نم ¤ولأ ةلحرŸأ تايطعم ليل– دعبو

تا-ب-ل-ط-ل ة-با-ج-ت-صسأو ة-بر-ج-ت-لأ هذ--ه
أذهل Úلم-ع-ت-صسŸأ ةرر-ك-تŸأ Úن-طأوŸأ
ةفاك ملع ¤إأ ةيلولأ ›أو ىهنأأ ،روÙأ
” ئطأوصشلأ حتفو اعابتأ هنأأ ÚنطأوŸأ
عم ،ÚهاŒلأ ‘ Òصسلأ ما-ظ-ن-ب ل-م-ع-لأ
ة-صصتıأ ة-ي-ن-ملأ ح-لا-صصŸأ ظا-ف-ت-حأ
هذه ‘ رظنلأ ةداعإل ةيريدقتلأ ةطلصسلاب
سشي-نرو-ك-لأ ة-ه-ج د-ه-صشتو .تا-ب-ي--تÎلأ
نيذلأ Úفاطصصملل Òبك قفد-ت Êأر-هو-لأ
بدح لك نم نأرهو ئطأوصش ىلع أودفأوت
يتلأ تأرايصسلأ تاميقرت اهتزربأأ بوصصو
تا-ط-ل-صسلأ سصي-خر-ت د-ع-ب نأر-هو ترأز
يج-يرد-ت-لأ ح-ت-ف-لا-ب دÓ-ب-لأ ‘ ا-ي-ل-ع-لأ
ة-يزأÎحلأ Òبأد-ت--لأ ر--ثإأ ئ--طأو--صشل--ل
دنم ةيلولأ ناكصس اهب ديقت يتلأ ةمراصصلأ

 شسانيإا.م ^ .طرافلأ سسرام

ةحومصسŸأ ةينامثلأ ئطأو-صشلأ د-ه-صشت ^
يزيتب نوفزأو تريزقيت نم لكب ةحابصسلل
Òخألأ عوبصسلأ ا-ه-ح-ت-ف ةدا-عإأ ذ-ن-م وزو
فلتfl نم Úمداقلأ رأوزلل أÒبك أدفأوت

لظ ‘ اهجراخ نم ىتحو ةيلولأ قطانم
تأءأر-جإلا-ب ن-يد-صصا-ق-لأ ةلا-ب--م مد--ع
يصشفت لظ ‘ اهعاب-تأ بجأو-لأ ة-ي-ح-صصلأ
ةيام◊أ ح-لا-صصم تنا-كو.انوروك ءا-بو
لاعف لم-ع ط-طfl تد-عأأ د-ق ة-ي-ندŸأ
ةبقأرم لجأأ نم نيرخلأ ءا-كر-صشلأ ة-ق-فر
نامصضل ةحابصسلل ة-حو-م-صسŸأ ئ-طأو-صشلأ
تصصحأ ثيح ÚفاطصصŸأ ةمÓصسو ةحأر
45نع لقي ل ام ئطأوصشلأ حتف ةداعأ ذنم
تلجصس امك ،تÓئاعلأ اهيف اÃ رئأز فلأأ

عم قرغلأ نم اصصخصش12 ذاقنإأو لخدت131
Úع-ب ن-ير-خأل ة-ي-لوأ تا-فا-ع-صسأ Ëد-ق-ت
سضعب تانيا-ع-م لÓ-خ Úب-تو .نا-كŸأ
مدع ئ-طأو-صشلأ هذ-ه-ل ة-ي-صصو-لأ تا-ه÷أ
وه اÃ اهيلأ نيدفأو-لأ ة-ي-ب-لا-غ ما-م-ت-هأ

ةمÓصسلأو ةياقولأ لا‹ ‘ هيلع سصوصصنم
Òثكلأ لفغ ثيح-ب91ديفوك يصشفت د-صض
سضر-ع بر-صضو تا-ما-م-ك--لأ ع--صضو ن--ع
نع كيهان يعامتجلأ دعابتلاب طئا◊أ
.لافطألأ ةقفر تاعامج ةحابصسلأ

سضعب لعج ¤أ نورخأأ بابصش دمع امك
ميخ بيصصنت لÓخ نم مهل اكلم نكاملأ
.لوخدلأ راعصسأل مهنÓعأ عم تÓئاعل

ششوريمع لامج ^

يحشصلا لوكوتوربلل يلك لهاجت

وزو يزيت ئطاوسش اودسصق فاطسصم فلأا45
عوبسسأا لÓخ

 يراجلا توأا81و يشضاملا صسرام نيب ام دتمت ةرتفلا

انوروك ببسسب يوجلا لاجملا قلغ ذنم ةيعر فلأا03 ةبارق ءÓجإا
اهخيرات ديدحت نود ءÓجإلا نم ةعبارلا ةلحرملل ريسضحتلا^

”” نأأ ة-ي-جراÿأ نوؤو-صشلأ ةرأزو تن-ل-عأأ ^
‘ Úق-لا-ع-لأ Úير-ئأز÷أ ا-يا-عر-لأ دد-ع
ءابو يصشفت رثإأ مهؤوÓجإأ ” نيذلأ جراÿأ
يرا-÷أ توأأ81 ةياغ ¤إأ غ-ل-ب (ا-نورو-ك)
قÓطنأ ذنم كلذو سصخصش فلأأ03 ةبأرق
.””مرصصنŸأ سسرام رهصش ةيلمعلأ
”” نأأ د-حألأ ءا-صسم ة-ي-جراÿأ نا-ي-ب لا-قو
اهاياعر ءÓجإل اهدوهج لصصأوت رئأز÷أ
-ديفوك) ةحئاج رثإأ جراÿأ ‘ Úقلاعلأ

ت“ نيذلأ ÚنطأوŸأ ددع غلب ثيح (91
قÓطنأ ذن-م ن-طو-لأ سضرأأ ¤إأ م-ه-تدا-عإأ

¤إأو0202 سسرام91 موي ءÓجإلأ ةيلمع
هعوم‹ ا-م يرا÷أ سسط-صسغأأ81 ةياغ
.””لحأرم ثÓث Èع سصخصش92ر478

ةثلاثلأ ةلحرŸأ ”” نأأ ¤إأ نايبلأ تأذ راصشأأو
81 ¤إأ4 نم تدتمأ يتلأ ةيلمعلأ هذه نم
ثÓ-ث ءأر-جإا-ب ته--ت--نأ د--ق يرا÷أ توأأ
81و61 ي-مو-ي ة-ي-فا-صضإأ ة-يو-ج تÓ-حر
ي-بد را-ط-م ن--م ا--قÓ--ط--نأ سسط--صسغأأ
را-ط-مو (ةد-ح-تŸأ ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإلأ)
تصسيراخوب راطم أذكو (ايكرت) لوبنطصسإأ
095 ءÓ-جإأ ا-ه-لÓ-خ ن-م ” (ا-ي--نا--مور)

.””انطأوم
غ-ل-ب كلذ-ب ”” ه-نأأ رد-صصŸأ سسف-ن فا-صضأأو
‘ مهؤوÓجإأ ” نيذلأ ÚنطأوŸأ ›امجإأ
È 62ع اصصخصش8236 ةثلاثلأ ةلحرŸأ راطإأ
ة-يÈلأ دود◊أ Èع أذ-كو ة-يو--ج ة--ل--حر
‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ اياعرلل ةب-صسن-لا-ب

.””سسنوت
”” نأاب قايصسلأ تأذ ‘ ةيجراÿأ تدكأأ امك
ةي-ل-م-ع ن-م ةÒخألأو ة-ع-بأر-لأ ة-ل-حرŸأ
ÚنطأوŸأ ةداعإل ابيرق قلطنتصس ءÓجإلأ
Úق-لا-ع نو-لأز-ي ل ن--يذ--لأ Úير--ئأز÷أ
.””اهخيرات ديد– نود جراÿاب
سسرام91 خيراتب تماق رئأز÷أ نأأ ركذي
ةيÈلأو ةيو÷أ تÓحرلأ قيلعتب يصضاŸأ
دحلل ةيئاقولأ Òبأدتلأ راطإأ ‘ ةيرحبلأو
تر-ط-صسو (ا-نورو-ك) سسوÒف را-صشت-نأ ن-م
Úقلاعلأ اهاياعر ءÓجإأ لجأأ نم ا‹انرب

‘ flاعلأ لود فلت⁄.
ر كلام ^

 ““د““ عون نم ةريششأاتلاو ةماقإلا ةقاطب يلماح““ صصخت

  اسسنرفب يلروأا راطم هاجتاب اياعرلا ءÓجإل ةلحر جمربت ةيرئازجلا ةيوجلا
ةلصصأوم نع ةيرئأز÷أ ةيو÷أ تنلعأأ  ^

بناجألأ اياعرلأ ءÓجإل اهتÓحر جمانرب
ة-ل-حر ة‹Èب ا-صسنر-ف هاŒا-ب ر-ئأز÷ا-ب
›روأ راطم هاŒاب رئأز÷أ نم اقÓطنأ
  .ءاعبرلأ دغ موي
،سسمأأ اهل نايب ‘ ةيرئأز÷أ ةيو÷أ تلاقو
Úب اه‹Èت يت-لأ ة-صسدا-صسلأ ة-ل-حر-لأ نأأ
بناجألأ اياعرلأ سصخت اصسنرفو رئأز÷أ
ة-ما-قإلأ ة-قا-ط-ب ي-ل-ما◊»و ر--ئأز÷ا--ب
ةماقإلأ ةÒصشأات / د عو-ن-لأ ن-م ةÒصشأا-ت-لأو
لوبق متي نل هنأأ ةركذم ،””(تيبثتلأ) ةليوطلأ

تأÒصشأا-ت وأأ ن-غ-ن-صش تأÒصشأا-ت ي-ل--ما--ح
Úبغأرلأ ىلع Úعتي ثيح ،ىرخأأ ةيحايصس

رفصسلل ةداهصش Ëدقت ةلحرلأ Èع لقنتلأ ‘
سسوÒفب ةباصصإلأ مد-ع-ب ‘ر-صش ح-ير-صصتو
  .ةرئاطلل هدوعصص لبق91 ديفوك
Úي-ن-عŸأ ة-ير-ئأز÷أ ة-يو÷أ تعد ا-م--ك
هذ-ه Ïم ى-ل-ع ءÓ--جإلأ ‘ Úب--غأر--لأو
ةيراجتلأ تلاكولأ عم لصصأو-ت-لأ ة-ل-حر-لأ

ىلع وأأ نأدوأأ سسيروم ةحاصس ىوتصسم ىلع

¤أ ةفاصضإلا-ب ي-صسأروألأ قد-ن-ف ىو-ت-صسم
›ودلأ رئأز÷أ راطÃ ةيراجت-لأ ة-لا-كو-لأ

    .نيدموب يرأوه
تاهجو تصس تصصصصخ دق ةكرصشلأ تناكو
ةيليوج رهصش ةمصصاعلأ رئأز÷أ نم ةيلود
بنا--جألأ ا--يا--عر--لأ ح--لا--صصل ي--صضاŸأ
””د”” فنصص أزيف ىلع نيزئا◊أو ÚميقŸأو
راصشتنأ ببصسب رئأز÷اب Úقلا-ع-لأ ن-غ-ن-صش

،ل-صسكور-ب ،ا-مور ي-هو ا-نورو-ك ة-ح-ئا--ج
ةرهاقلأو ةحودلأ ،طقصسم ،ترو-ف-ك-نأر-ف

نيذلأ ا-يا-عر-لأ ل-ك ى-ل-ع تطÎصشأ ثي-ح
رفوتت نأأ تÓحرلأ هذه Èع نول-ّق-ن-ت-ي-صس
دلبلأ ¤إأ لوخدل-ل طور-صشلأ ة-فا-ك م-ه-ي-ف
ى-ل-ع عÓ-طلأ د-ع-ب أذ-هو ،ل-ب-ق-ت--صسŸأ
هذهل ة-ي-مو-ك◊أ ة-ي-نوÎك-للأ تا-صصنŸأ
  ع.ي ^   .نأدلبلأ
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هل ةم-ل-ك ‘ ،سسمأا ،ر-م-ي-ح-ل-ب ح-شضوأاو ^
Ãب ي-مل-عا ءا-ق-ل ة-ب-شسا--نÚ اŸة-شسشسؤو

را-ه-ششلاو ر-ششن-لاو لا-شصتل-ل ة-ي-ن-طو-لا
عو-شضو-م لو-ح ة-ي-ن-طو-لا ة--فا--ح--شصلاو
راهششإلا عيزوت-ل ة-ي-لا-ق-ت-نلا سسي-يا-قŸا““
ءارو نم ىمشسألا فد-ه-لا نأا ““ي-مو-م-ع-لا
سسرا“ نأا و-ه را-ه-ششإلا عا-ط-ق Òه--ط--ت
.Úيفحشصلا فرط نم ةفاحشصلا
اهل سسيل لاشصتلا ةرازو نأا““ ريزولا لاقو
ة---شسشسؤو---م Òي---شستو ةرادإا ‘ ل----خد يأا
نونا-ق-ل-ل ع-شضخ-ت ة-ي-مو-م-ع ة-يدا-شصت-قا
كلاŸا نحن ،رمألا رخآاو لوأا ‘ يراجتلا
اينوناق ةلوؤوشسم ةلقتشسم ةشسشسؤوŸ ديحولا

انه انشسل ““ افيشضم ،““تارارقك هذختت امع
ةياشصولاو ءلولا دهع نأل ة-يا-شصو-ك ا-شضيأا
بعشصي ةيداشصتقا ثراوك ¤إا ىدأا ةيرادإلا
نمث ،قايشسلا تاذ ‘و .““موي-لا ا-ه-م-ي-ي-ق-ت
ةردا-ب-م عا--ط--ق--لا ن--ع لوألا لوؤو--شسŸا
ر-ششن-لاو لا-شصتل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة--شسشسؤوŸا
Êوناق-لا Úطو-ت-ل-ل ة-ي-عا-شسلا را-ه-ششلاو
لوشصولا مظنت يتلا ةيدقاعتلا تاءارجإلل
لوخمك هÒشست يذلا يمومعلا راهششإلا ¤إا

بلطلا هيف لثÁ دل-ب ‘ ة-لود-ل-ل ير-شصح
را-م-ث-ت-شسل-ل لوألا كرÙا ي-مو-م-ع--لا
رود حاشضتا ازÈم ،يدا-شصت-قلا طا-ششن-لاو
ةيمومعلا تاقفشصلاو تاشصقانŸا ةناكمو

.يراهششإلا جوتنŸا ةمئاق ‘
يمشسر-لا ق-طا-ن-لا لا-شصتلا ر-يزو د-كأاو

‘ راكت-حا يأا د-جو-ي ل ه-نأا ،ة-مو-ك-ح-ل-ل
قرفن نأا بجي““ لئاق ،يمومعلا راهششإلا
‘ ماعلا عاطقلا مي-ظ-ن-تو ،را-ك-ت-حلا Úب
نم فدهلا نأا ا-ف-ي-شضم ،““ي-شسفا-ن-ت را-طإا
دي-ششر-ت و-ه ي-مو-م-ع-لا را-ه-ششإلا ع-يزو-ت

.ةيمومعلا فيراشصŸا
نم ديفتشست ةديرج نأا ،رميحل-ب لا-ق ا-م-ك
نايب رششن سضفر-تو ة-ي-مو-م-ع-لا را-ه-ششإلا

نأا ادكؤوم ،سضوفرم رمأا ،ءارزولا سسل‹
عيم÷ ةيرورشض يه ،ةي-مو-م-ع-لا ة-مدÿا
.Êوناقلا اهعباط ناك امهم ملعإلا لئاشسو
ف-ي-شضت-شس ة-شسشسؤوŸا نأا ،ر-يزو-لا ف-ششكو
—افلا نم ءادتبا اهتايقا-ف-تا ¤إا ا-ق-ح-ل-م
لاق ا-م-ك ة-با-ثÃ و-هو ،ل-ب-قŸا ي-ف-نا-ج

ة-كار-ششو يراŒ ل-ما-ع-ت لا-خدإا ءار--جإا““
جردنيو ،““Ê ›Èوناق قا-ي-شس ‘ ةد-يد-ج
ةيرح نمشض ـ ريزولا بشسح ـ ىعشسŸا اذه
Úناوقو ىفانتت ل ةير◊ا تمادام دقاعتلا
.ةيروهم÷ا

يعاري هتاذ ىعشسŸا نأا ¤إا ،ريزولا راششأاو
‘ نك‡ ءيشش لك نأا يهو ئدابم ةثلث
نم95 ةداŸا سصنت ثيح ،نو-نا-ق-لا را-طإا
ةجيتن دلوي دقعلا نأا ىلع ÊدŸا نوناقلا
ماكحألاب سساشسŸا نود ةق-فاو-ت-م تادارإا
تايرحلل ةئداهلا ةشسرامŸاو ،ةي-نو-نا-ق-لا
ةيلوؤوشسŸا موهفŸ رابتعلا ةداعإا لشضفب

ةيقرولا ةفاحشصلا نم لاقتنلا ‘ عورششلاو
قطانلا دافأاو .ةينوÎكلإلا ة-فا-ح-شصلا ¤إا
¤إا رظنلا بجي هنأا ةموك-ح-ل-ل ي-م-شسر-لا
يبرغلا ⁄اعلا ‘ ةيŸاعلا فحشصلا ىÈك
ىلع يشساشسأا لكششب دمتعت تحبشصأا يتلا

لاثم كلذب ابراشض ،ةينوÎكلإلا اه-ع-قاو-م
08 يتلا زÁات كرويو-ي-ن ة-ف-ي-ح-شص لو-ح
Èع اهنوعلا-ط-ي ا-ه-ي-كÎششم ن-م ة-ئاŸا-ب

.ÊوÎكللا اهعقوم
اÒشض– هنأا““ رميحلب لاق ،ىرخأا ةهج نم

فورظلل اريدقتو يعا-م-ت-جلا لو-خد-ل-ل
انبلط ةفاحشصلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتشسلا

دئار÷ا نويد ةيفشصت ““بانل““ ةشسشسؤوم نم
.““دحألا مويلا ايئاهن اهتيوشست متتشس يتلاو
¤إا ةجاحب ا-ن-نأا ،ر-يزو-لا لا-ق Òخألا ‘و
ن-م سصشصخ-ت-م مل--عإاو يراو--ج مل--عإا
ةشضا-ير-لاو با-ب-ششلا-ب ة-شصاÿا تلÛا
¤إا اÒششم ،تلاÛا ن------م ا------هÒغو
ة-فا-ح-شصلا ي-ه ،ة-شصشصخ--تŸا تلÛا
ىلع قوفتت لازت ل يتلا ةديحولا ةيقرولا
.ةينوÎكلإلا ةفاحشصلا

بلاطوب ةراسس ^

دنهلا Òفسس لبقتسسي نوبت سسيئرلا
هماهم ءاهتنا رثإا رئاز÷اب

 ةيداسصتقا ثراوك ‘ ببسست ةياسصولاو ءلولا دهع نإا لاق

ءÓخدلا نم راهسشإ’ا عاطق Òهطتب دعي رميحلب
 ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا عامطأ’ا نم دحيسس هنأا دكؤوي ريزولا^

¤إا فداهلا ةموك◊ا ىعسسم رارمتسسا ىلع ،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ،لاسصتلا ريزو دكأا
.ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا تاسسرامŸاو عامطألل دح عسضول راهسشلا عاطق Òهطت

نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر لبقتشسا ^
ىد-ل د-ن-ه-لا ة-يرو-ه-م-ج Òف-شس Úن-ثلا سسمأا
هل ىدأا يذلا غني-شس Òب-تا-شس د-ي-شسلا ،ر-ئاز÷ا
.رئاز÷ا ‘ هتمهم ءاهتنا رثإا عادو ةرايز
لاق لابقتشسلا بقع ةفا-ح-شصل-ل ح-ير-شصت ‘و
ىظحأا نأا فر-ششلا › نا-ك ““ يد-ن-ه-لا Òف-شسلا
ةيروهم÷ا سسيئر فرط نم را-ح لا-ب-ق-ت-شسا-ب
تاقلع-لا ر-يو-ط-ت ى-ل-ع ه-شصر-ح د-كأا يذ-لا

.““ةيئانثلا
‘ اهمدق يتلا تاحاÎقلاب اديعشس تنك ““عباتو

د-ي-شسŒ ى-ل-ع ل-م-ع-ن-شس ثي-ح نأا--ششلا اذ--ه
نيدلبلا ““ نأا افيشضم ““اهدد-ح ي-ت-لا فاد-هألا
ةنشسلا نم ةيادب فثكم لم-ع لود-ج ا-م-ه-يد-ل
نم لمأانو هديشسŒ ىل-ع ل-م-ع-ن-شسو ة-ل-ب-قŸا

رئاز÷ا Úب نواع-ت-لا م-ج-ح ةدا-يز ‘ ه-لل-خ
ر م ^ .““دنهلاو

ةردابŸا ءاطششن نم ةعلطم رداشصم تدافأا ^
نم ددع Ëدقت نع حلشصإلا ىوق-ل ة-ي-ن-طو-لا
تايشصخششلاو تايعم÷او ةيشسايشسلا بازحألا

تمدق يتلا ةردابŸا هذه ¤إا مامشضنلل ابلط
نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئرل ايمشسر
يم-ل-شس Òي-غ-ت ق-ي-ق-ح-ت-ل طرا-ف-لا عو-ب-شسألا
متي-شسو ي-شسا-ي-شسلا ما-ظ-ن-ل-ل ن-مآا يرو-ت-شسدو
هذه ¤إا دد÷ا نيدفاولا ءامشسأا نع فششكلا
عامتجا ةبشسانÃ مداقلا سسيمÿا موي ةردابŸا
نأا ““ رجفلا »ل ردشصŸا سسفن فششكو  .يمييقت
ترداب يتلا حلشصإلا ىوقل ةينطولا ةردابŸا ““
نم ددع ة-ق-فر ي-ن-طو-لا ءا-ن-ب-لا ة-كر-ح ا-ه-ب
ÊدŸا عمتÛا تايعمجو ةيشسايشسلا بازحألا
اهعامتجا Êاث دقعتشس ةلقت-شسم تا-ي-شصخ-ششو
ينطولا ءانبلا ةكرح رقÃ مداقلا سسيمÿا موي
متي عامتجا وهو ةمشصاعلا ›اعأا ةيرارد ةيدلبب
يذلا لمعلا ىلع ةردابŸا فارطأا علطا هيف

طرا-ف-لا عو-ب-شسألا ا-هدل-ي-م ذ-ن-م هزا‚إا ”

ةيروهم÷ا سسيئر ىلع اهعوشضوŸ ا-ه-شضر-عو
ÚلثمŸ هلابقتشسا ةبشسانÃ نوبت ديÛا دبع
كار◊ا بلاطم ةيبلت ¤إا نوعشسي نيذلا اهنع
ةشسماÿا ةدهعلا عورششÃ حاطأا يذلا يبعششلا
نمشض ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةيروهم÷ا سسيئرل
سصخي اميف ةدحوم بلاطم ن-م-شضت-ت ة-ق-ي-ثو
ماظنلاب ةشصاخ ىرخأاو رو-ت-شسد-لا تا-حÎق-م
ةقلخأاب ةشصاخ قششو يعامتجلاو يداشصتقلا
داشسفلا بشساور نم اهفيظنتو ةيشسايشسلا ةاي◊ا
يتلا بازحألاو قباشسلا ماظ-ن-لا ه-شسر-ك يذ-لا
ةطلشسلل ةلاوŸا باز-حأا م-شسا-ب فر-ع-ت تنا-ك
.9102سسرام لبق ةمئاق تناك يتلا
ىوقلا ةردابم لشصفتشس ردشصŸا سسفن بحشسبو
‘ سسيمÿا اهعامتجا ‘ حلشصإلل ةينطولا

بازحأا ن-م ا-ه-ي-لإا دد÷ا ن-يد-فاو-لا ة-م-ئا-ق
فلتfl ‘ ةطششان ةينطو تايعمجو ةيشسايشس
.ةينطو تايشصخشش بناج ¤ا نيدايŸا

^ fiناوسضر دم

 مداقلا سسيمÿا اهعامتجا ‘ اهنع فسشكتسس
 ةديدج تايعمجو ةيسسايسس تارايت بطقتسست حÓسصإ’ا ةردابم

 ةينطولا دئار÷ا ىلع هعيزوتل اسسايقم51 ددح
 ””يمومعلا راهسشإÓل ةنيعم تاسسسسؤوم راكتحا دهع ىهتنا  ””:يغونو

ديمع ““ نأا ““رجفلل““ ةيملع رداشصم ترشسأا ^
رمأا ةديلبلاب كيرافوب ةمكحÃ قيقحتلا ةاشضق
ةداششإلا ةيانج فلم تادنتشسم لاشسرإاب ارخؤوم
تافلم ةلودج ةفرغ ىلع ةيباهرإلا لامعألاب
.““ةمكÙا تاذب تايان÷ا
ثيح كيرافوب نمأا اهرجف ة-ي-لا◊ا ة-ي-شضق-لا
باشش مههابتنا تفل مه-ل ة-ي-ن-ي-تور ة-يرود ‘و
تاشسشسؤوŸا سضعبل روشص طاقتلاب موق-ي ح-ت-ل-م
ة-يد-ل-ب-لاو ةر-ئاد-لا رار-غ ى-ل-ع ة-ي-مو--ك◊ا
رقŸ هدايت-قاو ه-ف-ي-قو-ت ” ثي-ح ة-م-كÙاو
 .نمألا
ىلع علطلا ” هع-م ق-ي-ق-ح-ت-لا لل-خ ن-مو

ينعŸا نأا Úبت ثيح كوب-شسيا-ف-لا ‘ ه-با-شسح
هئاقدشصأا عم هتكراششمو و-يد-ي-ف ر-ششن-ب مو-ق-ي
هيلعو ثيح ةيباهرإا مئار÷ عطقم ىلع يوحي

بنا÷ا ف-ي-ث-ك-تو ق-ي-ق-ح-ت-لا ةر-ششا--ب--م ”
رخأا باشش كانه نأا حشضتا ثيح يتاملعتشسلا

قاطن لع ويديفلا رششن ىل-ع ه-تد-عا-شسÃ ما-ق
.Êاثلا مهتŸا دايتقا ” هيلعو عشساو
رقÃ زج◊ا ةفرغ ‘ ةÎفل امه-ثو-ك-م د-ع-بو
فلكت ثيح ةمكÙا ىلع امهشضرع ” نمألا

كيرافوب ةمك-حÃ ق-ي-ق-ح-ت-لا ةا-شضق د-ي-م-ع
لوألا مهتŸا عشضو ررق نيأا رمألا ‘ يشصقتلاب
دافتشسا اميف ةي-ئا-شضق-لا ة-با-قر-لا ت– ““ن.م““
هنأا Òغ ىوعدلا هجو ءافتنا نم Êاثلا مهتŸا
يشضاق ىلع ف-لŸا تا-ي-ط-ع-م سضر-ع د-ن-عو

هيجوت ةداعإا Òخألا اذه رر-ق ما-ه-تلا ة-فر-غ
ت– امهع-شضو ع-م Êا-ث-لا م-ه-ت-م-ل-ل ما-ه-تلا
.ةباقرلا

يتامغ حتاف ^

ةينطولا ةلاكو-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ف-ششك ^
نع ،يغونو ي-بر-ع-لا ،را-ه-ششإلاو ر-ششن-ل-ل
يمومعلا راهششإلا حنŸ اشسايقم51 دادعإا

‘ fiهطت ‘ ةمهاشسملل ةلواÒ عاطقلا
ةيلاقتنا سسيياقŸا نأاب لاقو ءلخدلا نم

يذلا راهششإلا نو-نا-ق رود-شص را-ظ-ت-نا ‘
.لشصافلا وه نوكيشس
‘ اهاقلأا ةملك للخ ،سسمأا ،يغونو لاقو
را-م-ع لا--شصتلا ر--يزو ا--هر--شضح ةود--ن
ريزو تاهيجوت ىلع ءان-بو ه-نأا ،ر-م-ي-ح-ل-ب
” ةيروهم÷ا سسيئرو ةموك◊او لاشصتلا

ةيعوشضوم طورششو ارا-ي-ع-م51 د-يد–
دئار÷ا ىلع يمومعلا را-ه-ششلا ع-يزو-ت-ل
.ةينطولا

Êامث نأا ¤إا ““بانأا““ ـل ماعلا ريدŸا راششأاو
ىدل ةعدوŸا فلŸا نيوكتب قل-ع-ت-ت داو-م
Òياعم ةع-ب-شسو را-ه-ششلاو ر-ششن-لا ة-لا-كو
متيشس ،يمومعلا راهششإلا نم ةدا-ف-ت-شسل-ل
Èع1202 يفناج نم ءادتبا ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت

Œا عم تايقافتلا ديدŸتاشسشسؤو.
‘ لثمتت اشسايقم51 نإاف يغونو بشسحو
ى-ل-ع لو-شص◊ا ،يراŒ ل-ج-شس كل-ت--ما
يبوجولا حيرشصتلا ،لاشصتلا ةرازو دامتعا
يئاشصحلا فيرعتلا تاداهشش ،بئارشضلاب
هاŒا ةيع-شضو-لا-ب ف-ير-ع-ت-لا ،ي-ئا-ب÷او

،بحشسلا ،يعامت-جلا نا-م-شضلا قود-ن-شص

،ةينطو وأا ةيلfi ءاو-شس د-ئار÷ا ة-ع-ي-ب-ط
دا-شسف ة-براfi ،ةد--حاو ةد--ير--ج ءا--ششنإا
،مشسلا ةراعإا ىلع ظفح-ت-لا ،ن-ير-ششا-ن-لا

را-ه-ششإلا ة-ب-شسن ماÎحا ،فذ-ق-لا ف--ل--م
ددع ثلث ىدعتي ل يأا ةيرششنلل حونمŸا

رششن ،ةنهŸا تايقلخأا ،ةدير÷ا تاحفشص
ةيرششنلا ةعيبط ،ةيعام-ت-جلا تا-با-شس◊ا
.ةيعمج وأا بز◊ نوكت نأا بجي ل يتلا

رششنلل ةينطولا ةلاكولا ر-يد-م دد-شش ا-م-ك
راكتحا ةرهاظ في-قو-ت ى-ل-ع ،را-ه-ششإلاو
را-ه-ششإلا را-ك-ت-حا نا““ ل-ئا-ق ،را-ه--ششإلا
تاشسشسؤوŸا سضع-ب فر-ط ن-م ي-مو-م-ع-لا
قيبطت ءاج مويلاو ،هدهع ىهتنا ةيملعإلا

نم ةلودلاو لامل-ل ما-ع-لا د-ي-ششÎلا أاد-ب-م

ةف-شصب لاŸاو را-ه-ششإلا ة-ب-قار-م ا-ه-ق-ح
.““ةماع
راكتحلا ةرهاظ نأا ،ثدحتŸا تاذ زربأاو
ام رارغ ىلع ،اهتيبلشس تتبثأا ةماع ةفشصب

دعب رمألا هيلإا لآا امو لقنلا عاطق ‘ ثدح
ةقحتشسم Òغ ايازم نم سصاخششأا دافتشسا
.ةبقارŸا مدع عم يزاوتلاب

ةديد÷ا ةشسايشسلا نأا-ب ،ي-غو-نو ح-شضوأاو
قافنإلا ديششرت أادبم ى-ل-ع مو-ق-ت ة-لود-ل-ل
راهششإلا-ب سصاÿا لاŸا ة-ب-قار-مو ما-ع-لا
دي-طو-ت ¤إا ي-ع-شسلا اد-كؤو-م ،ي-مو-م-ع-لا
ل ىتح دلبلا مدخي ل ام لك Òيغتو نوناقلا
تاذ لا-قو .ى-شضو--ف--لا ة--ماود ‘ ع--ق--ن
عزو-ي نا-ك ف-ي-ك م-ل-ع-ن ن-ح-ن““ لوؤو--شسŸا
انلعج ام وهو اقباشس ي-مو-م-ع-لا را-ه-ششإلا
ديششÎلاو عيزوتلا تامزيناكيم بيترت ديعن
هنأاب افÎعم ،““ماعلا لاŸا ةبقارم ةداعإاو
” ه-نأا Òغ ،ءي-شش Òغ-ت-ي ⁄ نلا د--ح ¤إا
7و6 ى-ل-ع د-ئار-ج ذاو-ح-ت-شسا ف-ي-قو-ت

.قح هجو نود نم راهششإا تاحفشص
سسيياقŸا لك قيبطت ىلع ،يغونو دكأاو

يفناج —افلا نم ءادبا ةينوناق ةمارشصب
ماعلا لاŸا ةبقارمو ديششرت راطإا ‘1202
Úيفاحشصلاو ةفاحشصلا ى-ل-ع ة-ع-فادŸاو
.ةماع ةفشصب

بلاطوب ةراسس ^

  ىرخأا رهسشأا4 ةدŸ تقؤوŸا سسب◊ا ديد“ عم
  ةديسشك طسشانلا نع جارفإ’ا سضفري فيطسس ةمكÙ قيقحتلا يسضاق

‘ تقؤوŸا جارفإلا بلط سضفر سسمأا ”  ^
نم ““ةديششك دي-لو““ نودŸاو ط-ششا-ن-لا ق-ح
عم فيطشس ةمكÙ قيقحتلا يشضاق قرط
ىرخأا رهششأا4 ةدŸ تقؤوŸا سسب◊ا ديد“

يأا0202 توأا72 سسيمÿا موي نم ءادتبا
  .¤وألا عاديإلا ةÎف ءاشضقنا دعب
¤وألا ةرŸا قيقحتلل ةديششك ءاعدتشسا ”و

ةرŸا م-ث0202 لير-فأا42 سسي-مÿا مو-ي
مامأا هÁدقت متيل0202 ليرفأا62 موي ةيناثلا
موي فيط-شس ة-م-كÙ ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو
مامأا هفلم Ëدقتو0202 ليرفأاÚ 72نثإلا
تّقؤوŸا سسب◊ا هعاديإا ررق يذلا يشضاقلا
ةناهإا““ ،““ةيماظن ةئيه ةناهإا““ ةمهتب عباتŸا
ةيمومعلا ىوقلا ةناهإا““ ،““ةيروهم÷ا سسيئر

تاروششنم ببشسب اذهو ““هماهم ةيدأات ءانثأا
كارح““ كوبشسيافلا ة-عو-م‹ ‘ ““ز-م-ي-م““

.كوبشسيف ىلع ىر-خأا ة-ح-ف-شص ‘و ““ز-ي‡
أاششنأا دق يبعششلا كار◊ا ‘ طششانلا ناكو

كارح““ مشساب كوبشسياف-لا ى-ل-ع ة-عو-م‹
دلبلا ‘ يشسايشسلا عشضولا لوان-ت-ت ““ز-م-ي-م
ع.ي ^   .ةيلزه ةقيرطب

ةيباهرإا مئارج يوحي ويديف ‘ Úباسش طروت رثإا ىلع
كيرافوب ةمكfi مامأا ةيباهرإ’ا لامعأ’اب ةداسشإ’ا فلم

سسمأا ،ةيروهم÷ا ةشسائر حلاشصم تفششك ^
Èمفون1 خيرا-ت د-يد– رر-ق-ت ه-نأا ،د-حألا
ليدعت عورششم لوح ءاتفتشسإلل ادعوم مداقلا
ديÛا دبع ،سسيئرلا هرقأا يذلا يروتشسدلا
Èمشسيد ‘ ةطلشسلا ¤ا هلو-شصو د-ع-ب ،نو-ب-ت
دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر لبق-ت-شساو .طرا-ف-لا
ةطلشسلا سسيئر ،سسما ءا-شسم ،نو-ب-ت د-يÛا
دمfi ،تاباختنل-ل ة-ل-ق-ت-شسŸا ة-ي-ن-طو-لا

ة-شسا-ئر-ل نا-ي-ب ه-ب دا-فأا ا-م--ب--شسح ،‘ر--شش
لوح اشضرع ‘رشش مدق  ثي-ح ،ة-يرو-ه-م÷ا
اÒشض– ة----يرا÷ا تاداد-----ع-----ت-----شسلا““
اءدب ،““ة‹ŸÈا ةيباختنلا تاقاقحت-شسل-ل
روتشسدلا ليدعت عورششم ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-شسلا-ب
Èمفو-ن ن-م —ا-ف-لا ‘ هد-عو-م دد-ح يذ-لا
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ناكو .مداقلا
ةلولا عامت-جا ى-ل-ع ه-فار-ششا لل-خ ،نو-ب-ت
لظلا قطانم ةيمنتل سصشصخ يذلا ةموك◊اب
ةحارشص ةيروهم÷ا ةلو هباطخ ‘ اعد دق
ىلع ءات-ف-ت-شسل-ل Òشضح-ت-لا ‘ عور-ششلا ¤ا

فششكي ⁄ يذلا ،يروتشسدلا ليدعت عورششم
ليجشست دعب ةيئاهنلا هتغيشص عورششم نع دعب

ن---م تا---ئŸا تا---حÎقŸ ءاÿÈا ة----ن÷
اهتاهجوت فلتخا ىلع ةيشسايشسلا بازحألا
يهو ،تايشصخششلاو ةينطولا تايعم÷ا اذكو
ةدايقب ءاÿÈا ةن÷ اهتلقن يتلا تاحÎقŸا
‘ ةيروهم÷ا سسي-ئر-ل ة-بار-ع-ل رو-شسي-فÈلا
لوأا لبق ةيئاهنلا ةقيثولا نع فششكلا راظتنا
اذه ديد–و . روتشسدلا ليدعت خيرات Èمفون
تايفلخ ¤ا ةحشضاو ةيزمر يطع-ي خ-يرا-ت-لا

،لك-ك ةد-يد÷ا ر-ئاز÷او سسي-ئر-لا ى-ع-شسم

جردنيشس مداقلا يروتشسدلا ليدعتلا نأا دكؤويو
ءاتفتشسلا نوكيشسو ،يÈمفون ينطو قايشس ‘
رئاز÷ا ءانبل امهم اينطو لعف روتشسدلا ىلع
تاروانŸا سضعب ىلع حيرشص در ‘ ،ةديد÷ا
كشس“و دلبلا رارقتشسابر-شض ¤ا ة-ي-عا-شسلا
سضعب تاديازم ىل-عو ،ي-ن-طو-لا ا-ه-ناد-جو
بييغت ‘ رامتث-شسلا تدارأا ي-ت-لا فار-طألا
نايب ةيعجرم ىلع ةمئاقلا ةينطو-لا ة-يو-ه-لا
هدكأا امك  ،روتشسدلا ةجابيد ‘ ،Èمفون  لوأا
ة-مأل-ل ه-با-ط-خ لوأا ذ-ن-م نو-ب-ت سسي--ئر--لا
ةيروتشسدلا Úميلا هئادأا ةبشسانÃ ةيرئاز÷ا
سسي--ئر د--كأا ا--م--ك ،ة--مألا تارا--طإا ما---مأا
عشضو ىلع هشصرح ةطfi لك ‘ ةيروهم÷ا
بعششلا تانوكم عيمج يشضري يقفاوت روتشسد
ه-ت-يو-ه ر-شصا-ن-ع ن-م ا-قل-ط-نا ير-ئاز÷ا
Èمفو-ن لوا نا-ي-ب ا-ه-ت-مد-ق-م ‘ ،ة-ت-با-ث-لا
ةيرئاز÷ا ةلودلا ⁄اعم ددح يذلا ،4591
ةيملشسإلا ة-ي-بر-ع-لا ا-هدا-ع-بأا-ب ة-ي-ن-طو-لا
. يعامتجلا هجوتلا تاذو ةيغيزاملاو
Èمفون نم —افلا موي رئاز÷ا فرعتشس اذهبو
65 ـلا ىر-كذ-لا فدا-شصي يذ--لاو ،مدا--ق--لا

Úثدح ةديÛا ةيريرحت-لا ةرو-ث-لا علد-نل
يروتشسدلا ليدعتلاب ق-ل-ع-ت-ي لوألا ،ن-يزرا-ب
ثد– ةديدج رئازج ءانبل هيلع لوعي يذلا

ءاشصقلا ةيلا-ب-لا تا-شسرا-مŸا ع-م ة-ع-ي-ط-ق
رئاز÷ا دجشسم Úششد-ت اذ-كو ،سشي-م-ه-ت-لاو
⁄اعلا ‘ دجاشسم Èكا تلاث وهو ،مظعألا
ملعلل ةرانمو ،ة-ي-ق-ير-فلا ةرا-ق-لا ‘ لوألاو
.ةيطشسولا ةيملشسلا ةفاقثلاو

 دمfi ناوسضر ^

ةازاومو ةديد÷ا رئازجلل يميقلا دعبلل اسسيركت
مظعألا رئاز÷ا دجسسم Úسشدت عم

مداقلا Èمفون لوأا ‘ روتسسدلا ليدعت ءاتفتسسا
ةلبقŸا تاقاقحتسسÓل دادعتسس’ا لوح اسضرع عل مدقو ،‘رسش دمfi لبقتسسا سسيئرلا^
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‘ تابوعصص كانه نأاب ،ةنيز نب ىريو ^
02 ىدعتت ’ ةرغصصم جاوفأا ماظن دامتعا
ةعيبط لظ ‘ دحاولا م-صسق-لا ‘ اذ-ي-م-ل-ت
Òب-ك-لا دد-ع-لاو ة-ي-صسردŸا ل--كا--ي--ه--لا
ثيح تاي’ولا مظ-ع-م ‘ Úصسرد-م-ت-م-ل-ل
مصسقلا ‘ اذيملت04 لدعم انايحأا زواجتي
.دحاولا
نأا مغر““ :ذي-مÓ-ت-لا ءا-ي-لوأا ل-ث‡ ع-با-تو
’ دق قئاوعب مطصصيصس هنكل يباجيا رارقلا
يقلتل يعاصسلا م-ج◊ا سصي-ل-ق-ت  ا-ه-ل-ح-ي
تاعاصس3 ىتح ذيمÓتلل ةبصسنلاب سسوردلا
.““ يئادتبإ’ا روطلل ةبصسنلاب
ة-م-ظ-نŸا ة-ع-با-تÃ ثد-ح-تŸا د-ه-ع--تو
ةيبÎلا ريزو اهنع نلعأا يتلا تا-ي-صصو-ت-ل-ل

نأا اوجرن ““ :افيصضم ،ناديŸا ةيصضرأا ىلع
‘ Êاوتن نل اننأ’ طقف مÓك در‹ ىقبت
دبع ةيروهمج سسيئر ةلصسارمو جاجتح’ا

.““نوبت ديÛا
ة-م-ظ-نŸا سسي-ئر د-كأا ر--خآا قا--ي--صس ‘و
لوكوتوÈلا نأا ذيمÓتلا ءايلوأ’ ة-ي-ن-طو-لا
ءانثأا ةياصصولا لبق نم دم-ت-عŸا ي-ح-صصلا

Òغ ““مايبلا»و ““ايرولاكب-لا““ Êا-ح-ت-ما ةÎف
‘ ببصستت دق تارغث هل نوكي دقو فاك
ط--صسو ي--جا--ت--لا سسوÒف--لا را---صشت---نا
.ÚنحتمŸا

ن.ح^

ليغصشتلا لبق ام دوقع لامع سسما مظن ^
ةيهتنŸاو ةيعامتج’ا ةكب-صشلا با-ح-صصاو

لك Èع ةيجا-ج-ت-حا تا-ف-قو، م-هدو-ق-ع
ة-ب-لا-طŸا ل--جا ن--م ،ن--طو--لا تا--ي’و
قيبطتو ةمئاد لمع بصصانم ‘ مهجامدإاب
. جامد’ا ‘ ةيعامتج’ا ةلادعلا
ةئفل ينطو-لا ق-صسنŸا ه-ف-صشك ا-م بصسحو

ة-ك-ب-صشلاو ل-ي-غ-صشت-لا ل-ب--ق ا--م دو--ق--ع
اوصضفر ÚلوؤوصسŸا ناف ، سسما ةيعامتج’ا
مهت’اغصشنا ىلع عÓ-طÓ-ل م-ه-لا-ب-ق-ت-صسا

ةياغ ¤ا تاجاجتح’ا ةلصصاوم ن-يد-كؤو-م
فيظوت ‘ ةيعامتج’ا ةلاد-ع-لا ق-ي-ب-ط-ت
ةمئاد بصصانم ‘ نيدقاعتŸا لك بيصصنتو
باحصصأاك تائفلا ةيق-ب-ل لو-ل-ح دا-ج-ياو،
ف’ا5 نا اودكا نيذلا ةيعامتج’ا ةكبصشلا

ةفاصضا ، ةفاك Òغ يهو ابتار Èتعت ’ رانيد
ةيهتنŸاو ايفصسعت ن-يدور-طŸا جا-مدا ¤ا

. مهدوقع
Úلوؤو-صسŸا سضع--ب نا ثد--ح--تŸا د--كاو
سسما م-ه-لا-ب-ق-ت-صسا-ب Úج-تÙا اود-عو
اوقبطي ⁄ مهنكل مهت’اغصشن’ عامتصس’او
نوكتصس تاف-قو-لا نا ن-يد-كؤو-م م-هدو-عو
تاي’و لماك Èع Úنثا موي لك ةيعوبصسا
.مهبلاطم قيق– ةياغ ¤ا ، نطولا
ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر نو-ج-تÙا د-صشا-نو
نم ةئفلا هذه ذا-ق-نا ل-جا ن-م ل-خد-ت-ل-ل
دوقع لامع جامدا ةÒتو عيرصستو سشيمهتلا

ةموك◊ا اهتقلطا يتلا ليغ-صشت-لا ل-ب-ق ا-م
. ةطرافلا ةنصسلا

ةرون ةظيفح ^

يوبرتلا مهئادأا نيسسحتو ةذتاسسأÓل ةيجوغاديبلا ةمهملا ليهسستل
يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرمل ملعتلا صصسصح تاططخم ىلع ةقداسصملا

دمfi ،ةينطو-لا ة-ي-بÎلا ر-يزو فر-صشأا ^
ينطو ىقتلم حاتتفا ىلع ،سسما ،طوعجاو

flم--ث--ت--ل--ل سصصصÚ اوŸى-ل-ع ة-قدا-صص
flملعتلا سصصصح تاطط Ÿميلعتلا ةلحر

ايصساصسأا ا-ب-ل-ط-م تنا-ك ي-ت-لا ي-ئاد-ت-ب’ا
.يميلعتلا روطلا اذه ةذتاصسأ’
دعي يذلا ىقتلŸا اذه نأا طوعجاو دكأاو
يرفي-ف  ‘ م-ظ-ن يذ-لا كلذ د-ع-ب Êا-ث-لا
م-ل-ع-ت-لا تا--ط--طfl داد--عإ’ ي--صضاŸا
ةلحرم لثÁ ،اهيلع ةقداصصŸاو اهديحوتو
ةيرا÷ا ةنصسلا علطم أادب راصسم نم ةÒخأا
ىل-ع ا-ي-م-صسر ة-قدا-صصŸا م-ت-ي-صس ثي-ح-ب

flملعتلا سصصصح تاطط Ÿميلعتلا ةلحر
¤إا فد-ه-ي ه-نأا ¤إا اÒصشم ،““ي-ئاد--ت--ب’ا
ملعتلا سصصصح تاططfl ىلع ةقداصصŸا
تاططfl ةعجارŸ ةيلآا ديد– ،ةزجنŸا

ةيلآا ديد– اذكو اهميلعتو ملعتلا سصصصح
دادعإ’ زا-ه-ج ع-صضوو تا-ط-طıا ر-صشن
تاططfl لÓغ-ت-صسا ة-ق-فار-مو Úم-ث-تو
.““ملعتلا

داد-عإا ‘ Òك-ف-ت-لا نأا ر--يزو--لا فا--صضأاو
ةقفارŸ ةيجذو‰ ةيجو-غاد-ي-ب تار-كذ-م
بلاطم دحأ’ ةباجتصس’او يميلعتلا ماظنلا
يصضاقلاو ي-ئاد-ت-ب’ا م-ي-ل-ع-ت-لا ةذ-تا-صسأا
يئادتب’ا ميلعتلا ذاتصسأا ىلع فيف-خ-ت-لا-ب
تار-كذŸ ي-مو-ي--لا Òصضح--ت--لا ءا--ب--عأا
تاودأاب ذاتصس’ا ديوزت““ هنم داري ،سسوردلا

ه-ت-م--ه--م ءادأا ى--ل--ع هد--عا--صست ل--م--ع
كئلوأ’ ةبصسنلاب امي-صس’ ،ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
ايلعلا ةصسردŸا نم او-جر-خ-ت-ي ⁄ ن-يذ-لا
تاركذŸا ديحو-ت بنا-ج ¤إا ،ةذ-تا-صسأÓ-ل
ميلعتل ا-نا-م-صض ةذ-تا-صس’ا Úب ة-لواد-تŸا

عم Òيغتلا ةيرح ىلع ءاقب’ا عم ئفاكتم
.““ةرطصسŸا فاده’ا ةاعارم
تاططfl نأا ىلع قايصسلا تاذ ‘ ددصشو

تصسيل““ اهدادعإا ” يتلا م-ل-ع-ت-لا سصصصح
Òصض– ‘ اهب Úعتصسي وهف ذاتصسأÓل ةمزلم
تايصضتقم بصسح اهفيكي نأا هلو سسوردلا
يلعفلا ىو-ت-صسŸاو ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا ة-صص◊ا
حÎق-ي نأا ه-ل ن-كÁ ا-م-ك ،ذ--ي--مÓ--ت--ل--ل

فادهأ’ا قق– يتلا ةيميلعتلا تايعصضولا
ل-م-ع-لا اذ-ه نأا ا-ف--ي--صضم ،““ةر--ط--صسŸا
ةعجارمل-ل Ó-با-ق ى-ق-ب-ي““ي-جو-غاد-ي-ب-لا
نم رمتصسم لكصشب Úصسح-ت-لاو ل-يد-ع-ت-لاو

‘ اهيلع قافت’ا متيصس يتلا ةيلآ’ا لÓخ
.““ىقتلŸا اذه
نم لك دوهج»ب ريزولا هون ،ة-ب-صسا-نŸا-بو
““يجوغاديبلا لمعلا اذه زا‚إا ‘ مهاصس
سصصصح تا-ط-طfl داد-عإا ‘ ل-ث-م--تŸا
اذه ‘ يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرŸ م-ل-ع-ت-لا
-ديفوك ةحئاج ببصسب يئانثتصس’ا فرظلا

.يحصصلا رج◊ا فورظو91
ىطعأا ناك ةينطولا ةيبÎلا ريزو نأا ركذي

قÓ-ط-ن’ا ةرا-صشإا ي-صضاŸا ي--ف--نا--ج ‘
تا-ط-طıا داد-عإا عور-صشŸ ي-م-صسر-لا
ة-صصاÿا م-ل-ع-ت-لا سصصص◊ ة-ي-جذو-م-ن-لا
اهب بلاط اŸاط يتلاو يئادتب’ا ميلعتلاب
مهتمه-م ل-ي-ه-صست-ل رو-ط-لا اذ-ه ةذ-تا-صسأا
.يوبÎلا مهئادأا Úصس–و ةيجوغاديبلا

ن.ح ^

يوناث ميلعت ذاتسسأا ةبتر يف نييعتلا تايلآا طبسضل لخدتت ةيبرتلا ةرازو
ددجلا ةذتاسسأÓل يجوغاديبلا نيوكتلا فانئتسس’ ةيئانثتسسا ريبادت

Òباد-ت ،ة-ي-ن-طو-لا ة--ي--بÎلا ةرازو تر--ق̂ 
ةينيوكتلا تايلمعلا فانئ-ت-صس’ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسا
ةه-جوŸاو ،9102/0202 ناو-ن-ع-ب ة‹ŸÈا
،سصصصختŸا نيوكتلا طا‰أاب ةينعŸا تائفلل
نيوكتلا ،ةيقÎلا لبق ام يليمك-ت-لا ن-يو-ك-ت-لا
،يوناث ميلعت ذاتصسأا ةبتر ‘ Úيعت-ل-ل ق-ب-صسŸا
ةذتاصسأÓل يÒصضحتلا يجوغاديبلا نيو-ك-ت-لا
.دد÷ا
تثعب يتلا ةميلعتلا ‘ ةيصصولا ةرازولا تعدو
،نيوكتلل ةينطولا د-ها-عŸا ير-يد-م ¤ا ا-ه-ب
ةذتاصسأÓل يجوغاديبلا نيوكتلاب ة-ق-ل-ع-تŸاو
حتفل ةيرورصضلا طورصشلا لك ةئيهت ¤ا ،دد÷ا
لك Òهطتو فيظنت ،ةين-يو-ك-ت-لا تا-صسصسؤوŸا

فيظنت ،ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا تا-صسصسؤوŸا تاءا-صضف
ةدايعلل ءاصضف ةئيهت ،هايŸا تانازخ Òهطتو

فيظنت ىلع سصر◊ا ،نيو-ك-ت-لا ةÎف ة-ل-ي-ط
Òفوت ،ة-يرود ة-ف-صصب ة-ي-ئاو-ه-لا تا-ف-ي-كŸا

ىلع سصر◊ا ،Òهطتلاو فيظنتلا تامزلتصسم
.ةيفاكلا دادعأ’اب ةرار◊ا سسايق ةزهجأا Òفوت
مقاطلا عم ةماع ةصسلج دقع ةرازولا تدكأاو
Úي-ن-عŸا ل-كو ي-جو--غاد--ي--ب--لا و يراد’ا
لوكوتوÈلا ةءارقل ،ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا ة-صسصسؤوŸا-ب
اهعيزوتو ماهŸا ديد–و ي-ئا-قو-لا ي-ح-صصلا

ةرورصضب عيم÷ا ماز-لإاو ،سصا-صصت-خ’ا بصسح
.ةمزÓلا ةظقيلاب يلحتلاو دينجتلا
Úب لقنتلل يحيصضوت ططfl عصضو تدكأا امك
ع-صضو ،ة-ي-ن-يو--ك--ت--لا ة--صسصسؤوŸا تاءا--صضف

ةيهيجوتلا ةيمÓع’ا تاروصشنŸاو تاقصصلŸا
ةياقولاو ةمÓصسلا تامي-ل-ع-ت ن-م-صضت-ت ي-ت-لا
قفارم لك ‘ اه-ماÎحا بجاو-لا د-عاو-ق-لاو
زجاوح ميظنت اهنيب نم ،ةينيوكتلا ةصسصسؤوŸا

ىلع زراب ءÓط وأا ة-نو-ل-م ة-طر-صشأا وأا ة-يدا-م
لوخدلا ذفنم ديد–و ةكر◊ا ميظنتل سضرأ’ا
ةرازو تددصشو .امهنيب لصصفلا عم ،جورÿاو
يدصس÷ا دعابتلا ماÎحا ةرورصض ىلع ةيبÎلا

تاءاصضفلا فلتflو ةصسصسؤوŸا ل-خد-م د-ن-ع
لخادب ئيصشلا سسفنو ،اهل ةع-با-ت-لا ق-فارŸاو

اهÒصض– مت-ي-صس ثي-ح ،ن-يو-ك-ت-لا تا-عا-ق
دعابتلا ةفاصسم ماÎحا عم ت’واطلا ميظنتو
قاحتلا د-ن-ع ا-مأا .Úنو-ك-تŸا Úب يد-صس÷ا
عصضو متيصس ،ةينيوكتلا تاصسصسؤوŸاب ÚنوكتŸا

لخادم دنع ةيذ-حأÓ-ل ةر-ه-ط-م تا-ح-صس‡
لك لخدم دنع اذكو ،ة-ي-ن-يو-ك-ت-لا ة-صسصسؤوŸا

عاصضخا ىلع ةرازولا تددصش امك .اهيف قفرم
سسايقل ةينيوكتلا ةصسصسؤوŸا يمدختصسم عيمج
ل--خدŸا د--ن--ع ا--ي--مو---ي ةرار◊ا ة---جرد
ن.ح̂  .سصصصختŸا

سسوÒفلا راسشتناو يحسصلا لوكوتوÈلا ةعا‚ مدع نم مهفوخت نع اوÈع

 اذيملت02 دامتعا : ذيمÓتلا ءايلوا
بعسص رمأا دحاولا مسسقلا يف

يذلا ططخملا ديسسجت ةيناكمإا نع ،ةنيز نب يلع ،ذيمÓتلا ءايلوأ’ ةينطولا ةمظنملا سسيئر لءاسست
نمسضت يذلاو مداقلا ربوتكأا4 موي ررقملا ةيسساردلا ةنسسلا حاتتفا يف ةينطولا ةيبرتلا ةرازو هتعسضو
.انوروك ءابو يسشفت رارمتسسا عم انمازت سسيردتلا يف اديدج اطمن

مهجامدا ةياغ ىلا نينثا لك ةيجاجتحا تافقو ميظنت اوررق

نطولا ربع نوسضفتني ““مان’““ لامع

داسصتق’ا ىلإا يديلقتلا يطخلا داسصتق’ا نم لوحتلل
مادتسسملاو رسضخأ’ا يرئادلا

نيوكتلا يجيرخ جامدإ’ ةكارسش عيقوت
ةئيبلا عاطق يف ينهملا

 تلمكتسسا0202 –9102 ةنسسل ةررقملا ةيجوغاديبلا جماربلا اثلث
ءاسضيب ةيعماج ةنسسل دوجو ’ : يلاعلا ميلعتلا ةرازو

نيوكتلاو ميل-ع-ت-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا ^
ثحبلاو ›اعلا ميلع-ت-لا ةرازو-ب Úي-لا-ع-لا
دوجو ’ هنأا ،Êاديعصس مÓ-عو-ب ،ي-م-ل-ع-لا
ن-ع ا-ف-صشا-ك ،ءا-صضي-ب ة-ي-ع-ما--ج ة--ن--صسل
ةرازولا اهترطصس يتلا ةيئاقولا تاءارجإ’ا

.ديد÷ا يعما÷ا لوخدلا لابقتصس’
‘ افي-صض ه-لوز-ن ىد-ل Êاد-ي-ع-صس ن-ل-عأاو
يمومعلا نويزفلتلاب حابصصلا اذه جمانرب
،راطإا لوكو-تور-ب ثاد-حإا ن-ع ير-ئاز÷ا
ةصساردلا فانئتصسا تامزلم طبصضي يذلا

ظافحلل اذهو ،تاع-ما÷ا ىو-ت-صسم ى-ل-ع

كلذ اÈتعم ،ةعما÷ا ةرصسأ’ا ةحصص ىلع
.عاطقلا تايولوأا نم
يذ-لا لو-كو-توÈلا نأا ثد-ح-تŸا را--صشأاو
هثادحتصسا ” ،›اعلا ميلعتلا ةرازو هتعصضو
نم Úيعامتج’ا ءاكرصشلا ع-م كرا-صشت-لا-ب
تايعم÷ا ،ةذ-تا-صسأ’ا تا-با-ق-نو ةذ-تا-صسأا
زكتر-يو ،ة-ب-ل-ط-لا تا-با-ق-نو ة-ي-بÓ-ط-لا
يه ةيصساصسأا طاقن عبرأا ىل-ع لو-كو-توÈلا
،ي--جو--غاد--ي--ب--لا ،ي---ح---صصلا بنا÷ا
.ةصساردلا ¤إا ةدوعلا ةمانزرو يعامتجإ’ا
-9102 ةعما÷ا ةن-صسلا ن-ع ه-ث-يد-ح ‘و

لاقو ،ءاصضيب ةنصسل دوجو ’ هنأا دكأا ،0202
‘ يحصصلا رج◊ا رارقإا دعب““ قايصسلا ‘
ةصساردلا فيقو-ت ” ،ي-صضاŸا سسرا-م21

Ëدقت ‘ عاطقلا ر-صشا-ب ثي-ح ،ا-يرو-صضح
ةيعما÷ا ةنصسلا نأا ادكؤوم ،““دعب نع سسورد
لامكتصساب اذه ،ةديج فورظ ‘ متتختصس
فصصتنم لÓ-خ ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا ج-ماÈلا

ج-ماÈلا ي-ث-ل-ث ّنأا ا-ح-صضو-م ،Èم--ت--ب--صس
0202 -9102 ةنصسل ةررقŸا ةيجوغاديبلا

.طقف ثلثلا اهنم يقبو تلمكتصسا دق
ن.ح ^

عيقوتلا ةمصصاعلا رئاز÷اب ، سسما ، ” ^
يعاطق Úب ةكارصشلل راطإا ةيقا-ف-تا ى-ل-ع
ةفاقث رصشن دصصق ةئيبلاو ينهŸا نيوكتلا
ةوÌل---ل ة---قÿÓا ““ءار---صضÿا ن----هŸا““

‘ عيراصشم زا‚ا ىلع بابصشلا ةقفارمو
.لاÛا اذه
,ثارح نب ةÒصصن ,ةئيبلا ةريزو تحصضوأاو

عم ةيقافت’ا ىلع عيقوت-لا م-صسار-م لÓ-خ
نب مايه ,ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو
ةيمهأا““ىلع دكؤوي قافت’ا اذ-ه نأا ,ة-حر-ف
ىلع ة-ي-ن-ب-م ة-يو-ق ة-كار-صشل سسصسأا ع-صضو
تا-ب-جاو-لا م-صسا-ق-ت-ل ئدا-ب--مو فاد--هأا
¤إا ةفاصضإا ,Úلعافلا عيمج Úب سصرفلاو
ةفاقث رصشنو ةيئ-ي-ب-لا ة-ي-فاÎح’ا ة-يو-ق-ت
اذكو اهيف نيوكتلا زيزعتو ءارصضÿا نهŸا
.““ةوÌلل ةقÿÓا ةيئيبلا نهŸا عيجصشت
دع-ي با-ب-صشلا نأا ى-ل-ع ةر-يزو-لا تدد-صشو
داصصتق’ا نم لوحتلا ‘ ةيصساصسأ’ا ةنبللا““
يرئادلا داصصتق’ا ¤إا يديلق-ت-لا ي-طÿا
ن-هŸا لÓ-خ ن-م ““ماد-ت-صسŸاو ر-صضخأ’ا
ةركتبŸا مهراكفأاو مهعيراصشمو ءارصضÿا

,ةمادتصسŸا ةي-م-ن-ت-لاو ة-ئ-ي-ب-لا لا‹ ‘
نوكيصس يرازو-لا ا-ه-عا-ط-ق نأا ¤إا ةÒصشم
هعيرا-صشم زا‚ا ‘ ه-ت-ق-فارŸ اد-ع-ت-صسم
لك Òخصستو هتادوه‹ Úمثتو ه-ه-ي-جو-تو
ىلع هثحو همعدل تايناكمإ’او ل-ئا-صسو-لا
.ةلاعفلا ةكراصشŸاو راكتب’ا
ن-م عو-ن-لا اذ-ه نأا ¤ا ترا-صشأا ا-مد-ع--بو
ما-ه-لا رو-ط-ت-لا ع-م ق-فاو-ت-ي تارار-ق--لا
ةيامحو ةئيبلا اياصضق ‘ لصصا◊ا عيرصسلاو
,يرئادلا داصصتق’ا ¤إا لاقتن’او سضرأ’ا
دادعتصسا ىلع اهعاطق نأا ةريزولا تركذ
ةمزÓلا ةينيوكت-لا ج-ماÈلا ة-فا-ك Òفو-ت-ل
هذ--ه--ب ة--صصاÿا ة--ير---ظ---ن---لا داوŸاو
سصرف Òفوت ع-م ة-ث-يد◊ا تا-صصصصخ-ت-لا
ةيقيبطتلا ةقفارŸاو ةيناديŸا تاصصبÎلل

ةقفارŸا Òفوت نع Óصضف ,تاي’ولا لك ‘
ةلحرم ‘ Úجيرخلل ةيقيبطتلاو ةين-ق-ت-لا
.ءارصضÿا مهعيراصشم ذيفنت قÓطنا
ينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا عاطق نأا تدكأاو

اصساصسأا قل-ع-ي ““ا-م-ه-م ارود““ مو-ي-لا بع-ل-ي
‘ ايون-صس با-ب-صشلا ن-م ف’آ’ا ج-ير-خ-ت-ب

flي-ت-لا تا-صصصصخ-ت-لا ف-ل-ت Áنأا اهن-ك
ءار-صضÿا ع-يرا-صشŸا ةدا-يز““ ‘ م--ها--صست
ىلع ظ-فا– ي-ت-لا ة-ماد-ت-صسŸا ن-هŸاو
قطانŸا ‘ ةيع-ي-ب-ط-لا دراوŸاو ة-ئ-ي-ب-لا
ف-ل-تfl ‘ اذ-كو ة-ي-ف-ير-لاو ة-ير--صض◊ا
.““ةيعيبطلا طاصسوأ’ا
نب ةديصسلا فيصضت ,عاطقلا ¤و-ت-ي-صس ا-م-ك

ريوطتو ةيرصصعلا ج-ماÈلا داد-عإا ,ثار-ح
عيصسوت عم ةئيبلا لا‹ ‘ ةيلا◊ا جماÈلا
جا-مدإاو ة-ث-يد◊ا ن-هŸاو تا-صصصصخ-ت-لا
Èع اه-م-ي-م-ع-تو ءار-صضÿا ة-ي-ت’وا-قŸا

flا فلتŸاو دهاعŸعيجصشت دصصق ,زكار
ءا-صشنإا ى-ل-ع - تلا--ق ا--م--ك - با--ب--صشلا

Òي-صست““ رار-غ ى-ل-ع ةر-غ-صصم تا-صسصسؤو-م
تافلıا ةرادإاو تايافنلا Úمثتو ريودتو
تافلıاو ةÒطÿا تايافنلاو ةيعانصصلا
ءانبلاو يئ-ي-ب-لا ءا-صصحإ’ا اذ-كو ة-ل-ئا-صسلا
.““يجولوكيإ’ا
كلذك يتأات ة-ي-قا-ف-ت’ا هذ-ه نأا تفا-صضأاو
نم ةموك◊ا تاهيجوت ذيف-ن-تو Úم-ث-ت»ل
ةيقرتو تاعاطقلا Úب ةكارصشلا زيزعت لجأا
ططخ زا‚إ’ ةركتبŸا جه-ن-لا ع-ي-ج-صشتو
فيلا-ك-ت-لا سضف-خو ة-ل-ما-صشلا ة-ي-م-ن-ت-لا
ة-ي-عا-م-ت-ج’او ة-ي-ئ-ي-ب-لاو ة-يدا-صصت-ق’ا

ةيصسفانتلا ةردقلا ديطوت كلذكو Óبقتصسم
.““رقفلا ةدح سضفخ و ةيداصصتق’ا
ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو تدكأا ,اهتهج نمو
نم نواعت ةيقافتا ىلع عيقوتلا نأا ÚينهŸا

اراعصش دعي““ ⁄ ةئيبلا ت’ا‹ ‘ عونلا اذه
ةيمنتلل يصساصسأا Òغتم لب ه-ي-ل-ع ظ-فا-ح-ن
ةيداصصتق’ا ةبراقŸا قفو هيلإا رظنلا بجو
و ة-يدا-صصت-ق’ا دراوŸا ى-ل-ع لو-صصح-ل--ل
ةبراقم““ ةئيبلا نأا ةÈتعم ,““اهيلع ظاف◊ا
.““زايتماب ةيداصصتقا
نم ءادت-با م-ت-ي-صس ه-نأا ةر-يزو-لا تفا-صضأاو
‘ با-ب-صش ن--يو--ك--ت مدا--ق--لا لو--خد--لا
‘ تاصسصسؤوم ءاصشنإاب مهل حمصست تاصصصصخت

.ةئيبلا لا‹
ج.ق ^
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يداصصتقإا

افيشض هلوزن ىدل Úشساي ديلو حشضوأأو ^
هثبت يذلأ ““حابشصلأ فيشض““ جما-نر-ب ى-ل-ع
ل--يو“ قود--ن--شص نأأ ،¤وأ’أ ةا---ن---ق---لأ
رظتننو““هؤواششنأ ” ةئ-ششا-ن-لأ تا-شسشسؤوŸأ

ةد-ير÷أ ‘ Êو-نا--ق--لأ را--طإ’أ رود--شص
‘ ءدبلأو هقÓطإ’ مايأ’أ مداق ‘ ةيمشسرلأ
ةبأوب قيرط نع ليومتلأ تابلط لابقتشسأ
ز---جأو◊أ يدا---ف---ت---ل ة---ي---نوÎك----لأ
 .““ةيطأرقوÒبلأ
تاشسشسؤوملل ةهجوŸأ تÓ-ي-ه-شست-لأ ن-عو
لمششت ا-ه-نأأ ¤إأ ر-يزو-لأ را-ششأأ،ة-ئ-ششا-ن-لأ
بناج ¤إأ ليومتلأو ةيبيرشضلأ تأءافع’أ
تا-ن-شضا◊أ تا-مد-خ ن-م ةدا--ف--ت--شس’أ
81 كا-ن-ه نأأ ¤إأ ا-ت--ف’ ،تا--عر--شسŸأو

نأأو ةمشصا-ع-لأ ‘41 اهنيب نم ة-ن-شضا-ح
 .ةي’و لك ‘ ةنشضاح زا‚إأ مزتعت ةرأزولأ
لمع-لأ نأأ ر-يزو-لأ د-كأأ ،قا-ي-شسلأ تأذ ‘و
تا-ب-ق-ع-لأ زوا-ج-ت-ل ءا-ج ح--ير--شصت--لا--ب
’ يتلأ ليومتلأ لكا-ششمو ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
تاشسشسؤوŸأ هذه تابلطتم ع-م ى-ششا-م-ت-ت
دقو تاي‹ربو ةيكذ ’ولح بلطتت يتلأ

ي-ل-ما-ح ن-كÊ Áو--نا--ق را--طأ زا‚أ ”
ليو-م-ت-لأ ى-ل-ع لو-شص◊أ ن-م ع-يرا-ششŸأ
فرعتلأو اهب حيرشصتلأو مهعيراششم ةماقأو

،ىرخأأ ةهج نم  .اهئاششنأ لبق ىتح اهيلع
Òشض– دد-شصب ه-ترأزو نأأ ر-يزو-لأ ف--ششك

فيرعتلل ةينوناق-لأ ر-طأ’أ ن-م ة-عو-م‹
لامعأ’أ ة-ن-شضا-حو ة-ئ-ششا-ن-لأ ة-كر-ششلا-ب
Êوناقلأ لكششلأو ي-ح-ير-شصت-لأ ما-ظ-ن-لأو
نونا-ق-ل تا-حÎق-م بنا-ج ¤إأ ة-كر-ششل-ل
1202 ةيلاŸأ نوناقو يلي-م-ك-ت-لأ ة-ي-لاŸأ

 .ةيلاŸأ ةرأزوب ةشسأردلأ ديق وه يذلأ
ةئششانلأ ةشسشسؤوŸأ نأأ Úشسا-ي د-ي-لو ىر-يو
يهو ةر-غ-شصŸأ ة-شسشسؤوŸأ ن-ع ف-ل-ت-خ-ت
عيرشسلأ ومنلل ةيلباقلأ اهيدل ةركتبم ةكرشش
ايجولونكتلأ ت’ا‹ ‘ ا-ث-يد-ح تئ-ششنُأ،
داشصتق’أو يعانشصلأ ءا-كذ-لأو را-ك-ت-ب’أو
نأأ حا-ب-شصلأ ف-ي-شض فا-شضأأو  . ي-م-قر-لأ
هيف يقترت يذلأ ديحولأ دلبلأ يه رئأز÷أ

ةئششان تا-شسشسؤو-م ءا-ششنإأ ز-يز-ع-ت ة-لأا-شسم
 .يرأزو عاطق ىوتشسم  ¤إأ يئيبلأ ماظنلأو

^ Ÿح.ءاي 

تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتن’أ ريزو لاق ^
نإأ ،رو-ت-ي-شش ن-يد-لأ سسم-شش ،ةدد--ج--تŸأ
تايلآأو لو-ل-ح دا-ج-يإ’ ى-ع-شست ة-مو-ك◊أ

‘ دو-قو-لأ كÓ-ه-ت-شسأ د-ي-ششÎل ةد-يد-ج
 .دÓبلأ
سسمأأ ةفاحشصلل تاحيرشصت ‘ روتيشش ركذو
ميمعت-ل ه-جو-ت-ل-ل ة-ي-لا-م-ت-حأ كا-ن-ه نأأ
اميشس ’ ةينوÎكل’أ تأرايشسلأ لام-ع-ت-شسأ
لك نولشضفي Úيرئأز÷أ نم ةئاŸاب08 نأأو
 .ÊوÎكلإأ وه ام
ملع-ي نأأ ةرور-شض ى-ل-ع ثد-ح-تŸأ دد-ششو
Ìكأأ أرط-خ ل-ك-ششي توزاŸأ نأأ ن-طأوŸأ

ةطخ دوجو دكأأ لباقŸاب ،زاغÒشسلأ نم

نيزنبلل فيثكلأ لامعتشس’أ ن-م جور-خ-ل-ل
زاغÒشس مأدختشسأ ميمعت وحن هجوتلأ Èع
 .لأزايدلأو
ريزو راششأأ ةيشسمششلأ ةقاطلاب قلعتي اميفو
ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لا-ق-ت-ن’أ
تا-قا-ط-لأ لا-م-ع-ت--شسأ ع--ي--شسو--ت نأأ ¤إأ
‘ رئأز÷أو ايرورشض ىح-شضأأ ة-ي-شسم-ششلأ

 .عورششŸأ ديشسجتل اهقيرط
عورششم ريوطتل »:قاي-شسلأ أذ-ه ‘ ع-با-تو
انمزلي ءأرحشصلأ ‘ ةددجتŸأ تا-قا-ط-لأ
لاÛأ ‘ Úشصتıأ ءاكرششلأ نع ثحبلأ

ى-ت-حو Úي-ك-ير-مأ’أو Úي-ن-ي-شصلأ ل--ث--م
 ح.ل ^  .““ناŸأ’أ

  ةيوقاطلا ةروتافلا حبكل لولحلا نع ثحبت ةموكحلا
ديسشرتل ةينورتكل’ا تارايسسلا و زاغريسس

  رئازجلا يف دوقولا كÓهتسسا
 ““ةيسسمسشلا ةقاطلا عورسشم ديسسجتل ناملأا و نيينيسص نييكيرمأا ءاكرسش نع ثحبن““:روتيسش ^

  مايأا لÓخ اينورتكلا ““با_تراتصس““ مهتاكرصش ليومتل بابصشلا تابلط لابقتصسا

  ابـــيرق ةــــي’و لـــك يــــف ةـــــنسضاح
 ““ةنمقرلاب ةيطارقوÒبلا ىلع يسضقنسس و مويلا ىتح تاسسسسؤوملل ةنسضاح81 انأاسشنأا»:Úسساي ديلو^^

ليو“ قودنصص نأا ديلو Úصساي ةئصشانلا تاصسصسؤوŸاو ةفرعŸا داصصتقاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا سسمأا فصشك
ميظنتل ةينوناقلا رطألا نم ةعوم‹ بناج ¤إا لمعلا ‘ ابيرق قلطنيصس ةركتبŸاو ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا

ىلع رداق ديدج داصصتقا ءاصسرا ‘ ةموك◊ا اهيلع دمتعت يتلا زئاكرلا دحأا اهرابتعاب هليهصستو اهلمع
 .نآلا ةياغ ¤إا تاصسصسؤوملل ةنصضاح81 ءاصشنإا ¤إا اÒصشم ،لغصشلا بصصانمو ةوÌلا قلخ

كنبل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ ف-ششك ^
نم دولي-م ة-ت-حأر-ف ير-ئأز÷أ ي-ن-طو-لأ
ةفÒشصلأ تامدخ قيوشست نأأ نع فلششلأ
ةي’وÈ 84ع أرفوتم نوكيشس ةيمÓشسإ’أ

 .ةيرا÷أ ةنشسلأ ةياهن ليبق
ةيلÙأ ةفاحشصلل ةتحأرف ديشسلأ حشضوأأو

ةفÒشصلأ تا-مد-خ قÓ-طإأ سشما-ه ى-ل-ع
كنبلل ةي-شسي-ئر-لأ ة-لا-كو-لا-ب ة-ي-مÓ-شسإ’أ
ه◊اشصم نأأ ،فلششلاب يرئأز÷أ ينطولأ
تامدخ قيوشست فدهتشست ¤وأأ ةلحرمكو
دودحب ةلاكوÈ 23ع ةيمÓشسإ’أ ةفÒشصلأ
ممعت نأأ ىلع ،لبقŸأ Èمتبشس رهشش ةياهن

 ““.ةنشسلأ ةياهن ليبق ةي’و84 ىلع
Èع ةلاكو11““ نأأ لوؤوشسŸأ تأذ فاشضأأو
قيوشست ‘ ايم-شسر تعر-شش تا-ي’و نا-م-ث

نأأ ىلع ،““ةيمÓشسإ’أ ةفÒشصلأ تا-ج-ت-ن-م
اتف’ ،اعابتإأ ت’اكولأ يقاب ةيلمعلأ لمششت
هذه ىلع دأرفأÓل Òبكلأ لابقإ’أ نأأ ¤إأ
هذ-ه ع-ي-شسو-ت ‘ م-ها-شسي-شس تا-ج-ت-نŸأ
 .ةيكنبلأ تامدÿأ
ةشسأرد ” دقف ةتحأرف ديشسل-ل أدا-ن-ت-شسأو
اهنم ،تاجتنم9 سضرعو قوشسلأ تابلطتم
فدهلأ نأأ رابتعاب راخدإÓل ةهجوم سسمخ

وه تامدÿأ هذه قÓ-طإأ ن-م ي-شسا-شسأ’أ
‘ ةدوجوŸأ Òغ ةيراخد’أ دأوŸأ ةئبعت
ليو“ ةيناكمإ’ ›اŸأو ‘رشصŸأ عاطقلأ
ةيليو“ ىرخأأ تاجتنم عبرأأو ،داشصتق’أ
 .دأرفأ’أ سصخت
ةفÒشصلأ تاجتنم عشسوتت نأأ رظت-ن-ي ا-م-ك
يرئأز÷أ ينطو-لأ كن-ب-لا-ب ة-ي-مÓ-شسإ’أ

ÚلماعتŸأو تاشسشسؤوŸأ لم-ششت-ل ،ا-ب-ير-ق
ةشسأردلأ ديق د-جو-ت ي-ت-لأ Úيدا-شصت-ق’أ
ىلع سضرعتل ةيميظنتلأ ةيلمعلأو ةينقتلأ
ا-ه-ق-يو-شست ‘ عور--ششل--ل ر--ئأز÷أ كن--ب

 .ةتحأرف ديشسلأ فاشضأأ املثم ،Óبقتشسم
ةشضورعŸأ تاجتنŸأ ةيعرشش سصوشصخبو
،ةيمÓشسإ’أ ةعيرششلأ ئدابŸ اه-ت-ق-فأو-مو
ينطولأ كنبلل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ حشضوأأ
مو-ق-ت نأأ د-ع-بو ه◊ا--شصم نأأ ير--ئأز÷أ
تاجتنملل ةيميظنتلأو ةينقتلأ ة-شسأرد-لا-ب
كنبلل ةيعرشش ةئيه ىلع اه-شضر-ع-ب مو-ق-ت

Ÿةعيرششلأ ماكحأ’ اهتقباطم ىدم ةاعأر،
ي-مÓ-شسإ’أ سسلÛأ ى-ل-ع سضر--ع--ت م--ث
 .رئأز÷أ كنب ىلع Òخأ’أ ‘و ىلعأ’أ
كنبلل ةيعرششلأ ةئ-ي-ه-لأ هذ-ه مو-ق-ت ا-م-ك
لك-ل ة-ل-شصأو-تŸأو ة-م-ئأد-لأ ة-ب-قأرŸا-ب

ةشضورعŸأ ةيمÓشسإ’أ ةفÒشصلأ تاجت-ن-م
 .نئابزلأ مامأأ
سسمأأ يرئأز÷أ ينطولأ كنبلأ قلطأأ دقو
لكب ةيمÓ-شسإ’أ ة-فÒشصلأ تا-مد-خ لوأ’أ

ةديلبلأ يتي’وب هل Ïيشسيئرلأ Úتلاكولأ نم
 .فلششلأ و
تا-مدÿأ هذ-ه قÓ--طإأ م--شسأر--م ت“و
ةعيرششلأ ئدابم قفو ترج يتلأ ةي-ك-ن-ب-لأ
ة-ح-بأرŸأ سسا-شسأأ ى-ل-عو ة--ي--مÓ--شسإ’أ
تأراطإأ نم ددعو ماعلأ ريدŸأ روشضحب
 .يرئأز÷أ ينطولأ كنبلأ

ريدŸأ حشضوأأ ،ةبشسا-نŸا-ب ه-ل ة-م-ل-ك ‘و
نأأ ،دوليم ة-ت-حأر-ف ،كن-ب-لأ تأذ-ل ما-ع-لأ

ي-تأا-ت ة-ي-مÓ-شسإ’أ ة--فÒشصلأ تا--مد--خ
ةبكأومو ةيكنبلأ تامدÿأ عيونتل ةباجتشسأ
وأأ دأرفأÓل ةبشسنلاب ءأوشس ،نئابزلأ تاعلطت
 .  Úيداشصتق’أ ÚلماعتŸأ
و عباشس نأدعت فلششلأ و ةديلبلأ نأأ زربأأو
ةفÒشصلأ تامدخ اهب قلط-ي ة-ي’و ن-ما-ث
يقاب ىلع اهميمعت راظتنأ ‘ ةيمÓشسإ’أ
ديأزت لظ ‘ ةشصاخ ،ت’اكولأو تاي’ولأ
عقوŸأ Èع تامدÿأ هذه ى-ل-ع بل-ط-لأ
عقأوم ىلع كنبلل ةي-م-شسر-لأ ة-ح-ف-شصلأو
 .يعامتج’أ لشصأوتلأ
ذنم ÚنطأوŸأ لابقإأ ةتحأرف ديشسلأ نمثو
تا--مد--خ قÓ---طإ’ ¤وأ’أ تا---عا---شسلأ
 .ةيمÓشسإ’أ ةفÒشصلأ
تف’ لا--ب--قإأ نا--كŸأ Úع ‘ ظ--حو--لو
،ةيمÓشسإ’أ ةفÒشصلأ كابشش ىلع دأرفأÓل

تاجتنم عشست ايلاح كنب-لأ سضر-ع-ي ثي-ح
راخدإ’اب قلعتت اه-ن-م ة-شسم-خ ة-ي-مÓ-شسإأ
ليو“ سصخت ىرخأأ ةعبرأأ و را-م-ث-ت-شس’أو
أذ-كو تا-ن-ك-شسلأو تأز-ي-ه-ج-ت--لأ ءأر--شش
 .تأرايشسلأ
تامدخب فلكŸأ حشضوأأ ،قايشسلأ أذه ‘و
،ف-ل-ششلأ ة-لا-كو-ب ة-ي-مÓ-شسإ’أ ة-فÒشصلأ
ÚمتهŸأ دأرفأ’أ نأأ ،يرأو-ه-لأ م-شسا-ق-ل-ب
نووعدم ةيكنبلأ تامدÿأ نم عونلأ أذهب
ةفاك ىلع عÓط’أو ه◊اشصم نم برقتلل
تامولعŸأ سضعب نع أديع-ب ل-ي-شصا-ف-ت-لأ
لشصأوتلأ عقأوم ىلع ةلوأدتŸأ ةطولغŸأ
نم ةغيشصلأ هذه سصوشصخب ي-عا-م-ت-ج’أ
 .تامدÿأ
يتلأ ةعشست-لأ تا-ج-ت-نŸأ نإا-ف ،Òكذ-ت-ل-ل
كنبلل Úتيشسي-ئر-لأ Úت-لا-كو-لا-ب تق-ل-طأأ
يه فلششلأ و ةديلبلاب يرئأز÷أ ينطولأ
،بلطلأ ت– عئأدولل يمÓشسإ’أ باشس◊أ
با--شسح ،ي--مÓ--شسإ’أ يرا÷أ با--شس◊أ
Òفو-ت-لأ با-شسح ،ي-مÓ--شسإ’أ Òفو--ت--لأ
با-شسح ،““ر-شصق-لأ““ با-ب-ششل-ل ي-مÓ-شسإ’أ
،د-ي-قŸأ Òغ ي-مÓ-شسإ’أ را--م--ث--ت--شس’أ
،تأزيھجتلل ةحبأرŸأ ،ةيراقعلأ ة-ح-بأرŸأ
 .ةراجإ’أو تأرايشسلل ةحبأرŸأ

 ح.ل ^

لÓحلا تاجتنملا قلطي يرئازجلا ينطولا كنبلا
  ةديلبلا و فلصشلا يتلاكو ىوتصسم ىلع

ةيمÓسسإ’ا ةفÒسصلا تامدخ قيوسست
    ةنسسلا ةياهن ليبق ةي’وÈ 84ع

  ةنصس لك اهدحول ةمصصاعلا اهمهتلت زاغلا نم بعكم Îم رايلم3,1
  ÚنطاوŸا لبق نم كلهتسست زاغلا و ءابرهكلا نم ةئاŸاب08

 ““ةوÌلل قÓخ كÓهتسسإ’ يوقاطلا كÓهتسس’ا ليوحتل ىعسسن““ راطع ^^
ديÛأ دبع ،ةقاطلأ ريزو سسمأأ فششك ^
زاغلأو ءابرهكلأ نم ةئاŸاب08 نأأ ،راطع
افيشضم ،ÚنطأوŸأ لبق نم اهكÓهتشسأ متي
يداشصتقأ روطت نع ثيد◊أ نكÁ ’ هنأأ
ةرايز لÓ-خ را-ط-ع لا-قو  .ة-قا-ط نود-ب

ر-ئأز÷أ ة-ي’و-ل سسمأأ ه-تدا-ق ة-ي-نأد-ي--م
ءا-بر--ه--ك--لأ ل--يو– ز--كر--م Úششد--ت--ل
022/vK06ابŸرأدلل ةيرأدإ’أ ةعطاق
ىعشست ه◊ا-شصم نإأ ،““ز-ي-م◊أ““ ءا-شضي-ب-لأ
ةوÌلأ قلÿ يوقاطلأ كÓهتشس’أ ليوحتل

 .تامدÿأو ةعانشصلأو ةحÓفلأ لÓخ نم
ةمشصاعلأ ر-ئأز÷أ ة-ي’و نأأ را-ط-ع لا-قو
بعكم Îم رايل-م3,1  اهدحول كله-ت-شست
نم ةئŸاب01 لداعي ام يأ زاغلأ نم ايونشس
وه يذلأو نطو-لأ Èع كل-ه-ت-شسŸأ زا-غ-لأ

¤إأ را-ط-ع ا-عدو  .بع-ك-م Îم را-ي-ل-م41
كÓهتشس’أ ليو– وح-ن ه-جو-ت-لأ ةرور-شض

تأوÌل-ل ق-لا-خ كÓ-ه-ت-شسإ’ يو-قا-ط--لأ
دامتع’ا-ب ’إأ د-شسج-ت-ي ’ كلذو ةد-يد÷أ

أÒششم  .ةعانشصلأو ةحÓفلأ يعاطق ىلع
ايلاح ةقاطلأ عاطق نم وجرŸأ فدهلأ نأأ

تأردق عافترأ ىل-ع ظا-ف◊أ ة-لواfi و-ه
ةبكأوم لجأأ نم كلذو ةقاطلأ كÓهتشسأ
.لغششلأ بشصانم قل-خ فد-ه-ب و رو-ط-ت-لأ
ىلع ايلاح زيكÎلأ متيشس هنأأ راطع لاقو
نيدايŸأ ىلع زاغلأ و ءابر-ه-ك-لا-ب ط-بر-لأ
‘ و لغششلأ بشصانم و ةور-ث ق-ل-خ-ت ي-ت-لأ

 .ةحÓفلأ اهتمدقم
يتلأ عيراششŸأ نأ Èتعأ ،ددشصلأ أذه ‘و

ليو– زكرم يه و ، ةمشصاعلاب اهنيششدت ”
زيم◊اب (طلوفولي-ك022/06) ءابرهك-لأ
ل-يو– ز-كر-م و (ءا-شضي-ب-لأ رأد ة-يد--ل--ب)
›أد ةيدلبب (طلوفوليك022/06) ءابرهكلأ
يعيبطلأ زاغلأ ليو– بوبنأأ أذك و ميهأربأ
،““أدج ةمهم““ Èتعت  ،ةقأرششلأ -كيرافوب

زاغلنوشس تأرامثت-شسأ ة-م-ي-ق نأ ¤أ أÒششم
ÒيÓم5 اهن-م ،جد ÒيÓ-م8 تقاف اهي-ف
 .يعيبطلأ زاغلأ ليو– بوبنأ ‘ طقف
عيراششŸأ هتاه نأ راطع د-ي-شسلأ فا-شضأو
يوقاطلأ Úمأاتلأ ططfl راطإأ ‘ لخدت
ع-يزو-ت ثي-ح ن-م ءأو-شس ر-ئأز÷أ ة-ي’و--ل
نأأ ¤إأ أÒششم ،يعيبطلأ زاغلأ وأ ءابرهكلأ
نم يت’أ يعيب-ط-لأ زا-غ-لأ ل-يو– بو-ب-نأأ
لك ديوزتب حمشسيشس ةقأرششلأ وحن كيرافوب

ثيح نم رئأز÷أ ةي’ول ةيبرغلأ ةقطنŸأ
اشصوشصخ ،يعيبطلأ زاغلأ عيزوت و نيومتلأ
  .هللأ دبع يديشسب ةديد÷أ ةنيدŸأ
يتلأ ليقأرعلل ÚلوؤوشسŸأ عم هقرطت ىدلو
زاغ-لأ ل-يو– عور-ششم لا-م-ك-ت-شسأ ق-ي-ع-ت
اشصوشصخ ،ةقأرششلأ-كيرافوب ي-ع-ي-ب-ط-لأ
،ةشصاÿأ ةيكلŸأ تاعأزنب ةقل-ع-تŸأ كل-ت
ةيوشست ‘ عأرشسإ’اب تاميلعت ريزولأ هجو
نكÁ ’““ هنأأ احشضوم ،ةقلاعلأ تايعشضولأ
Îم052 ببشسب ÒيŸÓاب عورششم قي-ل-ع-ت

هنأأو اشصوشصخ ،ةشصاخ ةيكلم عأزنب ةقلعتم
بجي أذهل و ةي-مو-م-ع ة-ح-ل-شصم عور-ششم
لشصوتلأ و ÚينعŸأ ÚنطأوŸأ عم رواحتلأ
ق-ي-ل-ع-ت نود م-ه-ف-ت-لأ ن-م Úع-م د-ح ¤أ
 .““عورششŸأ لامكتشسأ

نأأ ىلع ريزو-لأ دد-شش ،دد-شصلأ أذ-ه ‘و
لجأ ن-م ل-م-ع-ت -زا-غ-ل-نو-شس- ة-شسشسؤو-م““
فدهت اهعيراششمو ةيمو-م-ع-لأ ة-ح-ل-شصŸأ
ةحÓفلأ تاعاطق و Úن-طأوŸأ ن-يو-م-ت-ل
›اتلاب و لمع بشصانم قلختو ةعانشصلأو

ةقفأوŸأ و كلذك مهفتلأ ÚنطأوŸأ ىلع
لكاششملل لو-ل-ح دا-ج-يإ’ روا-ح-ت-لأ ى-ل-ع
““زاغلنوشس““ ›وؤوشسم كلذك ايعأد ،““ةقلاعلأ
ع-يرا-ششŸأ لا-م-ك-ت--شسأ ‘ عأر--شسإ’أ““ ¤إأ

 .““لظلأ قطانÃ ةقلعتŸأ كلت اشصوشصخ
زكرŸ هني-ششد-ت ىد-ل و ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-م

دكأأ ،ميهأربإأ ›أد ةيدلبب ءابرهكلأ ليو–
ءابرهكلأ جاتنإأ تأرد-ق““ نأأ ة-قا-ط-لأ ر-يزو
ةيكÓهتشس’أ تاجايتح’أ قوفت ة-ي-ن-طو-لأ
‘ ةورذ يأ’ ة-با-جإ’أ ع-ي-ط-ت--شست ا--ه--نأأو

بجي““ ،راطع ديشسلأ فيشضي ،نكل ،““بلطلأ
تاقاطلل لشضفأأ لÓغتشسأ ‘ Òكفتلأ انيلع
ىر--خأأ تا--قا--طو زا--غ--لا--ك ة---ي---لا◊أ
ام نأ’ لبقتشسŸأ نام-شضل Úجورد-ي-ه-لا-ك
هنكÚ ’ Áيلا◊أ ناكشسلأ ددعل مويلأ يفكي

و-م-ن-لأ بب-شسب بل-ط-لأ د-يأز-ت ةر--يا--شسم
 .““لبقتشسŸأ ‘ ‘أرغÁدلأ
ىوتشسم رخآأ قايشس ‘ ،ريزولأ نشسحتشسأو
يتلأ ةيجولونكت-لأ ل-ئا-شسو-لأ و ة-ن-م-قر-لأ
ايعأد ،اهتآاششنم ‘ ““زاغلنوشس““ اهل-م-ع-ت-شست
جا--مدإ’أ ن--م د---يزŸأ““ ¤إأ Úلوؤو---شسŸأ
تأردقلأ لÓغت-شسا-ب زا‚إ’أ ‘ ي-ن-طو-لأ
 .““ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع ةحاتŸأ ةينابششلأ
ركشش ،““زاغل-نو-شس““ لا-م-ع ¤إأ ة-لا-شسر ‘و
ى-ل-ع ع-مÛأ ي--ف--ظو--م ل--ك ر--يزو--لأ
لي-ب-شس ‘ ا-ه-نو-لذ-ب-ي ي-ت-لأ تأدو-هÛأ
مهايإأ ايعأد ،““يوقاطلأ Úمأات-لأ ق-ي-ق–““
‘ عأر-شسإÓ-ل ةر-با-ثŸأ ن--م د--يزŸأ““ ¤إأ

    .““عاطقلأ فأدهأأو عيراششم قيق–
هترايز لÓخ اقوفرم راطع د-ي-شسلأ نا-كو
¤إأ ،ةفرشش فشسو-ي ،ر-ئأز÷أ ة-ي’و ›أو-ب

ÚيلÙأ ÚلوؤوشسŸأ ن-م د-يد-ع-لأ بنا-ج
ة-قا-ط-لأ ةرأزو تأرا-طإأ أذ-ك و ،بأو-ن-لأو
 .““زاغلنوشس““ عمÛ ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأو
نع اشضرع ،ةرايزلأ ةيأدب ‘ ،ريزولأ ىقلتو
اشصوشصخ ،رئأز÷أ ةي’وب ةقا-ط-لأ عا-ط-ق
زاغلأو ءا-بر-ه-ك-ل-ل ة-ي-جا-ت-نإ’أ تأرد-ق-لأ
بلطلأ مجح أذك و اهعيزو-ت و ي-ع-ي-ب-ط-لأ
ة-يو-قا-ط-لأ دأوŸأ ه-تا-ه ى-ل-ع ي--لÙأ
 ح.ل ^  .ة‹ŸÈأ عيراششŸأو
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فل-تfl ى-ل-ع Úفا-ط-سصŸا تفا-ه-ت-ي و ^
ةي’و-ب ة-حا-ب-سسل-ل ة-حو-م-سسŸا ئ-طاو-سشلا
حتفلا ةيادب دعب كلذو ةزابيت ىتح و رئاز÷ا
ةيلسستلا تاءاسضفو ئ-طاو-سشل-ل ي-ج-يرد-ت-لا
,ةيمومعلا تاطلسسلا هتر-قأا يذ-لا ه-ي-فÎلاو
ÚفاطسصŸا مازتل’ مات هبسش مادعنا طسسو
راسشتنإا نم ةيئاقولاو ةيحسصلا ت’وكوتوÈلاب
.انوروك شسوÒف
و ةزابيت ئطاوسش شضعبل ““رجفلا““ ةرايز ‘و
““Òبكلا دفاوت““  ةحابسسلل ةسصخرŸا ةمسصاعلا
ةحيبسص نم ¤وأ’ا تاعاسسلا ذنم Úنطاوملل
ذيفنتلا زيح لوخد دعب دحأ’ا مويو تبسسلا

” ام مهأا لعلو ,يجيردتلا حتفلا تاءارجإ’
ىلع ئطاوسشلا هذه ىوتسسم ىلع هتظحلم
ةزابيتب ةونسش و ةدلارزب2 و1 ‘ولخ رارغ

ة-ي-ح-سصلا ت’و-كو-توÈلا-ب ل-م-ع-لا با-ي-غ
شسوÒف را-سشت-نإا ن-م ة-يا-م◊او ة-ي-ئا-قو-لا
.انوروك
ثيح ثد◊ا ““ ةيجمهلا““ دهاسشم تلّكسش و

لخادم Èع  تارايسسلل ةيهانتم ’ Òباوط
جرح ’ و ثدحف ئ-طاو-سشلا ا-ما ئ-طاو-سشلا

لكسش ىلع ةمظتنم Òغ ةروسصب Úفاطسصم
ماÎحا نود اهنيب اميف ةلخادتم تاعوم‹

Ÿاومّظنم اه-ي-لا ا-عد ي-ت-لا نا-مأ’ا ة-فا-سس
ءادتر’ مات هبسش با-ي-غ ل-با-ق-م ئ-طاو-سشلا
تقل-ط-نا ي-ت-لا ل-خادŸا ا-مأا تا-ما-م-ك-لا
تاجرد-ل شسا-ي-ق-ل Úفا-ط-سصŸا عا-سضخإا-ب
نا و ةسصاخ لو’ا مويلا ‘ تفتخا ةرار◊ا
ةيدؤوŸا كلاسسŸاو ذفانŸا ةدّدعتم اهتيبلغا
.اهيلإا

شضع-ب ة-سسرا‡ ظ-حو-ل ،ىر-خأا ة-ه-ج ن--م
تامامك نود ةحاب-سسلا لا-ف-طأ’او با-ب-سشلا
د-عا-ب-ت-لا ة-فا-سسŸ ماÎحا وأا ة’ا-ب-م نودو

ن‡ ةليلق ةئف ءايتسسا راثأا ام وهو يدسس÷ا
ءاقبلاو ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادترا ىلع شصر–
Ÿراظت-نا ‘ ئ-طا-سشلا ن-ع ةد-ي-ع-ب ة-فا-سس
تامسسنب عاتمتسسل-ل Úفا-ط-سصŸا ةردا-غ-م
ىودعلا نم فوختلا نود ه-جاو-مأاو ر-ح-ب-لا
. انوروك شسوÒفب
نم ديد-ع-لا بعو-ت-سسي ⁄ ,را-طإ’ا اذ-ه ‘و
رط-خ م-ه-ن-م ءا-ي-لو’ا ة-سصا-خ Úن-طاوŸا
مهئانبا كرت و Úفاط-سصŸا ع-م طل-ت-خإ’ا

نم افوخ مهتملسس و م-ه-ت-ع-با-ت-م نود ن-م
... انوروك شسوÒف ىودع
اذك و ةمسصاعلا ›او كر– رمأ’ا بلطتي و
ةيلمع ‘ رظنلا ةداعإا لجأا نم ةزابيت ›او
ئطاوسش ىوتسسم ىلع ةسصاخ ميظنتلا شضرف
و ةمسصاعلاب ةدلارز ئطاوسش و ةزابيتب ةونسش
امتح بلقنتسس تاقورخ طسسو ظت-ك-ت ي-ت-لا

تادوهÛا رسسكت و عي-م÷ا ى-ل-ع ا-ي-ب-ل-سس
...ةطرافلا رهسشأا6 ـلا ةليط ةلوذبŸا

ر ح ^

 ميظنّتلأ ضضرف نع زجعت ةطرّسشلأ و نامأأ ةفاسسم ’ تاماّمك ’

ئطاوّصشلاب يحصصلا لوكوتوÈلا نورصسكي نوفاطصصŸا
! ثد◊ا عنصصت ““ّةيجمهلا““ و

^ °Œلّخدتلاب نوبلاطم ة’ولا و ةدلارز و ةزابيت ئطاوصشب ةينلع تازوا
مات بايغ طسسو تاي’ولأ فلتfl نم Úفاطسصملل ’وهم ’ابقأ ةزابيت و ةمسصاعلأ يتي’و ئطأوسش دهسشت
ضسايق مأدعنأ نع كيهان نام’أ ةفاسسم مأÎحأ و تامامكلأ عسضو ةيرابجإأ نم هنع نلعŸأ يحسصلأ لوكوتوÈلل
... Òبأدتلأ نم اهÒغ و ئطأوّسشلأ لخأدÃ ةرأر◊أ تاجرد

ةاي◊أ اهل ديعت نأأ رظتني
ةيحايصسلا ةيمنتلا ةلاكول ةبانع ‘ ةيطصسوتŸا ةقيد◊ا Òيصست حنم

ةيحايسسلا ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولا تملتسسا ^
ةيرسض◊ا ةقيد◊ا Òيسست ةيل-م-ع  ،ة-با-ن-ع ‘

‘  ،ةي’ولا ›اعأا ةلابق Òسشع Úعب ةيطسسوتŸا
Èع ةيحايسسلا عقاوŸا ريوط-تو ة-ي-م-ن-ت را-طا
اذه  شسÁ نأا رظتني يذلا و ،ينطولا باÎلا
ذنم هلكا-ي-ه د-ع-ب ل-م-ت-ك-ت ⁄ يذ-لا ق-فرŸا

.تاونسس
ة-ير-سض◊ا ة-ق-يد◊ا ة--ي--ع--سضو ترو--هد--ت
Ìكأا ذنم اهب لاغسشأ’ا لج تفّقوت و ةيطسسوتŸا

اهاحتتفا اعمزم ناك هنأا ملعلا عم Úتنسس نم
نأا Òغ  ،7102 لا ةنسس نم توأا رهسش  Úنطاوملل
لاغسشأا ءاهنا مدع ةجيت-ن ا-ن-ك‡ ن-ك-ي ⁄ كلذ
” يتلا ةيهيفÎلا لكا-ي-ه-لا ي-قا-ب و ح-ب-سسŸا
ىل-ع ةرا-ب-ع ي-ه و حر-سصلا اذ-ه ‘ ا-ه-جاردا

،تارايسسلا نكرل ةقلمع ةÒسضح ،تاه-ي-لا-سش
،كامسسأا شضوح و بعلم ة-ي-عا-ن-ط-سصا ةÒح-ب
ءار--سضخ تا--حا--سسم و ة--ي--ب---سشخ كا---سشكأا

ق-فار-م و م-عا-ط-م بنا-ج ¤ا ،ءا-خÎسسل--ل
56 ةحاسسم ىلع اهلك عبÎت ئر-خأا ة-ي-تا-مد-خ
.ميتنسس رايلم53 ـب ردق ›ام فلغب اراتكه
تناك عورسشŸا ة-قل-ط-نا نأا ،ةرا-سش’ا ردŒو
عم مويلا ¤ا ا-ه-نا-ك-م حواÎل6102 لا ة-ن-سس
اهقلغ ةجيتن ةقيد◊ا عسضو روهدتل ةراسش’ا

ةعباتم وأا ةئيهت وأا ةنايسص  نود Úتلماك Úتنسس
املع ،اهزا‚ا رخأات وأا تفقوت يتلا عيراسشملل
ىلع ÚبوسسÙا و Úقباسسلا ةي’ولا ة’و  نأا
لا-غ-سشا غو-ل-ب اود-كأا د-ق او-نا-ك  ،ة-با-سصع--لا
ةبسسن ن-م ة-ئاŸا-ب07 ن-م Ìكأا ع-يرا--سشŸا
لاجعتسسا ىل-ع د-ي-كأا-ت-لا ›ا-ت-لا-ب و زا‚’ا
ع-م  ،مو-ي-لا ¤ا ثد-ح-ي ⁄ يذ-لا حا-ت-ت--ف’ا
يتامدخ ل-ك-ي-ه يأا د-جاو-ت مد-ع-ل ةرا-سش’ا

رسصتقت يتلا ةقيد◊ا هذه ‘ زا‚’ا يهتنم
ةيبسشÿا كاسشكأ’ا شضعب و ةيباغ تار‡ ىلع
، راطمأ’ا طقاسست  لعفب تأاÎها دعاقم و

ةقيدحلل ةيسسيئرلا ةباوبلا أادسص ن-ع كي-ها-ن
حرسصلا اذهل ششيمهتلا و لامه’ا دكؤوي يذلا
عسضو هزا‚ا نم فدهلاا ناك يذلا يمومعلا

يباغلا ءاط-غ-لا Èع تن-م-سس’ا مد-ق-ت-ل د-ح
.ةبانع ةئر ىمسست اقباسس تناك يتلا ةقطنملل

ةيمنتلل ةينطولا ةلاكولل عورسشŸا  ميلسستبو
اذه Òسصم حيسضوت رظتنŸا نم  ،ةيحايسسلا
يقاب فانئتسسا و ،ما-ه-لا ي-حا-ي-سسلا حر-سصلا
اولسض نيذلا ÚنطاوŸا مامأا هحتف و هلاغسشأا
ةفاسضا نوكيسس  هنأ’ ،تاونسس ذنم هب نوملحي
ةأاطو ت– نئت يتلا ةي’ولا ‘ عاطقلل ةيعون
،ةيحايسسلا عيراسشŸا عيمج زا‚ا ‘ لطامتلا
يبياطسش يتيدلب Èع عسسوتلا قطانم اهزربأا
ةلوهم عيراسشم ىلع ازو– ناتللا تارقب داوو
و ششيمهتلا يط يقب اهسضعب و قلطنا اهسضعب
 ..تاونسس ذنم نايسسنلا

ع ةبيهو ^
مداقلأ يسسردŸأ لوخدلأ عم اهبأوبأأ حتفت نأأ رظتني

ةبانع ‘ ةينارمعلا باطقأ’ا Èع ةديدج ةيوبرت ةصسصسؤوم61
نع ةبانع ةي’ول ة-ي-بÎلا ة-ير-يد-م تف-سشك ^

فلتı ةيميلعت ةسسسسؤو-م61 ملتسسا اهبقر-ت
مامأا اهباوبا حت-ف-ت نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م راو-طأ’ا
بقترŸا يعامتج’ا لوخدلا ع-م ذ-ي-مل-ت-لا

تاسسسسؤوŸا هذه عزوتت و ،مداقلا ربوتكأا رهسش
.ةديد÷ا  ةينكسسلا تاعمجتلا Èع اسصوسصخ
ةنيدŸا Èع يوبÎلا يميلعتلا عاطقلا معدت
عبرأاب ،بنعلا داو ةيدلبب ششيرلا عارذ ةديد÷ا
ةدحاو ةيوناث و ،Úتنثا Úتطسسوتم ،تايئادتبا

ةديفتسسŸا رسسأ’ا ذيملت شسردمتب حمسسيسس ام
ثيح  ،ناكŸا Úع ‘ نكسسلا غيسص فلتfl  نم

اهمهأا ةين-ك-سسلا شصسص◊ا د-يد-ع م-ي-ل-سست ”
رخا بناج نم ،يعامتجا نكسس0051 لا ةسصح

عيزوت  تفرع يتلا ةرطنقلا ةقطنم تدافتسسا
و Úتيئادتبا نم ايعامتجا انكسس005 نم Ìكأا

Úع تايدلب نم لك تدافتسسا اميف ،Úتطسسوتم
نم Êوبلا و ،ةيئاد-ت-با و ة-يو-نا-ث ن-م ةدرا-ب-لا
ةطسسوتم نم ةزار-خ ة-ق-ط-ن-م و Úت-ي-ئاد-ت-با
تاونسس ذنم ÚنطاوŸا بل-ط-م تنا-ك ةد-حاو

عمجتلا اذه Èع تاطسسوتم د-جاو-ت ماد-ع-ن’
طقف ةدحاو ةيئادتبا ىلع زوحي يذلا ينكسسلا
ميتنسس نويلم005 ب ردق ›ام فلغل تجاتحا

.اهتئيهت و اهميمرت ةداعإ’
دح عسضو نم ةيوبÎلا لكايهلا هذ-ه ن-ك-م-ت-سس
ف-ل-تÈ flع Úسسرد-م-تŸا ف’ا ل--ق--ن--ت--ل
باطقأ’ا نوك ءارج ،مهسسرادم غولبل تايدلبلا

ة-ن-يدŸا رار-غ ى-ل-ع ةد-يد÷ا ة-ي-نار-م-ع--لا
Úب يزاوت-لا د-ه-سشت ⁄ ششير-لا عارذ ةد-يد÷ا
لكايهلا فلتfl و ةينك-سسلا تارا-م-ع-لا ءا-سشنا
،ةفلتıا ةي-تا-مدÿا وأا ة-ي-ح-سصلا ة-يو-بÎلا
¤ا اهلوحو ا-ه-ي-ف ةا-ي◊ا بع-سص يذ-لا ر-مأ’ا

،اهيف تانكسسلا نم نيديفتسسملل دقارم در‹
با-ط-قأ’ا ي-قا-ب ى-ل-ع لا-ق-ي ر-مأ’ا شسف--ن و
ام رمأ’ا ،Êوبلا و لاجرب يتيدلب Èع ةينارمعلا
زا‚إا ةيجيتÎسسا كاردتسسا بوجو ىعدتسسا

flا لكايهلا فلتŸشصسص◊ا زا‚ا عم ةجرد
نم اهليومتل ةيلاŸا ةفلغأ’ا Òفوتب ،ةينكسسلا
.ةددÛا اهلاجا ‘ اهميلسستو اهديسسŒ لجأا

ب م ^

نوصضفتني ناميلصس ينبب  ÚطبارŸا يح ناكصس
ةيدŸا ةي’و رقم مامأا

ن-م تار-سشع-لا ،لو’ا شسمأا ،ج-ت--حا ^
56 ناميلسس ينبب ÚطبارŸا يح ناكسس
،  ةي’ولا رقم مامأا  ةيدŸا قرسش مك
مايأا ذ-ن-م ¤وأ’ا م-ه-ت-ف-قو د-ع-ب كلذو
لكاسشÃ رمأ’ا ق-ل-ع-ت-يو بب-سسلا تاذ-ل
نم Ìكأا ذنم اهيف نوطبختي يتلا ي◊ا

مادعنا لكسشم اه-سسأار ى-ل-عو ة-ن-سس02
ف-قو-تŸاو ي-ح-سصلا فر-سصلا تاو-ن-ق
غلبŸا رفوت مغر ةدم ذنم  اهعورسشم
فلكŸا لواقŸا تادعمو داومو ›اŸا
لكسشŸا يقب ثيح ، عورسشŸا زا‚إاب
ناكسس بسسح2102 ذنم هناك-م حوار-ي
كلذ ‘ نودمتعي مهنأا Úفيسضم ، ي◊ا

راطخأا نم اهلامو نفع-ت-لا ر-ف-ح ى-ل-ع

مهتيبلغأاف ، ةئيبلاو ناسسنإ’ا ةحسص ىلع
شضارمأ’ا نم مهثيد-ح بسسح نو-نا-ع-ي
¤إا ةفا-سضإ’ا-ب ، ة-ئ-بوأ’او ة-ي-سسف-ن-ت-لا
مهي-ح ط-بر-ي يذ-لا ي-باÎلا ق-ير-ط-لا
لاحوأا نع ةرابع وهف ةن-يدŸا ط-سسو-ب
ديد-عو ا-ف-ي-سص ة-بر-تأاو ر-ف-حو ءا-ت-سش
.ىرخأ’ا لكاسشŸا

ناكسسلا ندل نم لاغسشن’ا حرط و اذه
يبعسشلا شسلÛاو ةرئادلا يسسيئر ىلع
شسفن ةرم لك ‘و تاّر-م ةد-ع يد-ل-ب-لا
مهبسسح لفكتلاب دوعو  در‹و ملكلا
ناكسسو هناكم حواري ل-ك-سشŸا ى-ق-ب-ي-ل
.نوناعي ي◊ا

ب م ^

نازيلغب ةدوع نب و يلعوب د’وا راود ناكصس
ءابرهكلا عاطقنا نم نوكتصشي

نب ةيدلبب يلعوب د’وا راود ناكسس دّدن ^
نازيلغ ةي’ولا ةمسصاع-ل ة-م-خا-تŸا دواد
ءابره-ك-لا ةرر-ك-تŸا تا-عا-ط-ق-ن’ا ن-م
تاجرد فرعت نيا ةورذ-لا تقو ا-م-ي-سس’
ةدا-يز بب-سسب ا-ب-ي-هر ا-عا--ف--ترا ةرار◊ا
ام وهو ةيوي◊ا ةقاطلا هذه ىلع بلطلا

م-ه-تز-ه-جا لا-م-ع-ت-سسا ن--م م--ه--مر--ح
تافيكŸا رار-غ ى-ل-ع ة-ي-لز-ن-مور-ه-ك-لا
شضع-ب دا-سسف ¤ا ىدا ا‡ تا--جل--ث--لاو
رم’ا وهو فلتلا ةعيرسسلا ةيئاذغلا داوŸا
يديسس ةيدلب ةنطاق ىل-ع ي-ل-ط-ن-ي يذ-لا

ةفاثك دعت يتلاو ةيئانلا ةدوع نب دمfiا
نا نوينعŸا شصلخو ةÈتعم دج ةيناكسس
’ ن-سسلا را-ب-كو ى-سضر-م م--ه--ن--ي--ب ن--م
بي-هر-لا عا-ف-تر’ا ل-م– نو-ع-ي-ط-ت-سسي
لوحي ثيح ةع-ف-ترŸا ةرار◊ا تا-جرد-ل
ة-ي-ب-ط-لا ح-لا-سصŸا ¤ا م-ه-ن-م د-يد-ع-لا
Úجسسكو’ا نم ةعرج ذخأ’ ةيئافسشتسس’ا
زاغلنوسس حلاسصم لخدت ‘ مهل-ما ى-ق-ب-يو
عفرل ةيونا-ث د-يوز-ت تا-طfi د-ي-سسج-ت-ل
 .ةيلا◊ا ةكبسشلا ىلع لجسسŸا طغسضلا

قرزل ليصضوفلب ^

 ةدافتصسا ررقم022 و ايبلأا نكصس541 عيزوت
تنصشو“ Úعب

عوبسسأ’ا ةياهن تاطاسشن ةدع ميظنت ” ^
مويلل اءايحإا كلذ و تنسشو“ Úع ةي’وب
ةجودزŸا ىركذلا و دهاجم-ل-ل ي-ن-طو-لا
و5591 ينيطنسسقلا لامسشلا ىلع موجهلل

ةيمسست ” ثي-ح6591 ماموسصلا ر“ؤو-م
ميلسست و نيدهاÛا ءامسسأاب ءايحأ’ا شضعب

ةيرماعلاب معدŸا يوقÎلا نكسسلا حيتافم
.ةيفير تانكسس نم ةدافتسس’ا تاررقم و
عيزوت ششماه ىلع ة-ب-ي-ب-ل زا-ن-يو تر-كذ و
0021 عيزوتل جمانرب كان-ه نأا ح-ي-تا-فŸا

رارغ ىلع تايدل-ب-لا ف-ل-تÈ flع ن-ك-سس
ةمسصاع و حلاŸا، ةيرماعلا، رجحوب مامح

ةن-سسلا ة-يا-ه-ن ع-م تن-سشو“ Úع ة-ي’و-لا
ميلسست ةيل-م-ع د-ه-سش ج-ما-نÈلا. ة-يرا÷ا

و  ةينكسس شصسصح نم نيديفتسسملل حيتافم
ةلودلا تاناعا ن-م ةدا-ف-ت-سس’ا تارر-ق-م
تايدلب Èع ي-ف-ير-لا ن-ك-سسل-ل ة-ه-جوŸا
.ةي’ولا
نا Êادملب Òث-خ ن-ك-سسلا ر-يد-م ف-سشك و
( ايبلأ’ا) اهنم Úتغي-سص شسم-ي-سس ع-يزو-ت-لا
ةدحو541 عو-م-جÃ م--عدŸا يو--قÎلا
Úعورسشم ىلع ةعزوم ةيرماع-لا ة-يد-ل-ب-ب

ةدحو09 و ششيعلب يقرملل ةدحو55 اهنم
و ءا-سضي-ب-لا ةر-هو÷ا ي-قر-م-ل-ل ة-ل--ثا‡

يفيرلا نكسسلا ‘ ةلثمتŸا ةيناثلا ةغيسصلا
Ãىوتسسم ىلع ةدافتسسا ررقم022 عومج

flةي’ولا تايدلب فلت .
  حلاصص ^

ةيÁداكألل يئ’ولا بتكŸا حÎقا &^
قوق-حو Êا-سسن’ا ل-م-ع-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا
›اولل هل ةلسسارم ‘ ،ةبا-ن-ع-ب نا-سسن’ا
ةديد÷ا ةيراد’ا ةعطاقمل-ل ة-بد-ت-نŸا
وأا ي-ئ’و ى-ق-ت-ل-م د-ق-ع ،ششير-لا عارذ

ةسصرف نوكي ةديد÷ا ةنيدم-ل-ل يو-ه-ج
Ÿة---يدا---سصت---ق’ا قا---ف’ا ة---سشقا---ن

للخ نم ةيلبقت-سسŸا ة-يرا-م-ث-ت-سس’او
ة-يراد’ا ة-ع-طا-قŸا هذ-ه-ب ف-ير-ع-ت-لا
يترئاد مسضت نا رظتني يتلا و ةمخسضلا
لاز’ حÎقم بسسح يبياطسش و لاحرب
يمري ،ةموك◊ا فرط نم ةسساردلا ديق
‘ لظلا قطانÃ لثمأ’ا لفكتلل اسساسسا

ام-ه-ط-بر نأا ثي-ح ،Úت-يد-ل-ب-لا Úتا-ه
ة‹رب لهسسي-سس ة-يراد’ا ة-ع-طا-قŸا-ب

flا فلتŸنوكتسس يتلا ةيومنتلا عيراسش
‘ هت‹رب ةيلمع متتسس اŸ ’ام-ك-ت-سسا
نأا ثي-ح ،ا-ه-سسف-ن ةد-يد÷ا ة--ن--يدŸا
ىلع رسصتقت نل ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ي-م-ن-ت-لا

ديدسشت عم اسصوسصخ اهاوسس نود ةقطنم

لثمأ’ا لفكتلا ةرور-سض ى-ل-ع ة-مو-ك◊ا
Ãغلا عفر بجي ي-ت-لا ،ل-ظ-لا ق-طا-نÍ
ششيمهتلا نم دوقع دعب اهنا-ك-سس ى-ل-ع
..اهيف نوطبختي اولسض يتلا
عارذ ةديد÷ا ةنيدŸا نوك رابتعا ىلعو
،تف’ اينارمع اع-سسو-ت فر-ع-ت ششير-لا

ا-ه-ي-ف ة-يدا-سصت-ق’ا تا-طا-سشن-لا نا--ف
اذ-ه ‘  ،ة-لو-ه-م ة-لاfi ’ نو--ك--ت--سس
ة-ي-م-ن-ت شصر-ف ق-ل-خ م-ت-ي-سس قا-ي--سسلا
لاجر اهثدح-ت-سسي ة-ي-عو-ن ة-يدا-سصت-قا
و ن-ير-م--ث--ت--سسŸا ،لا--م--عأ’ا و لاŸا
ن--م م--هÒغ و Úيرا--ق---ع---لا ÚقرŸا
د-يد-ع ى-ل-ع ن-يدا-سصت-ق’ا Úل-عا-ف-لا

ةعطاقŸ ةبسسنلاب ةوÌلا قلخ تايوتسسم
اهميسسقت ةعجارم  متت نأا رظتني  ةيرادا
م--سض ل--جأا ن--م ىر--خأا ةر---م يراد’ا
، ةي’ولل يبرغلا زي◊ا ‘ عقت  تايدلب
يتلا ششيرلا عارذ نم ادج ةبيرق يهو
.بنعلا داو ةيدلب ايلاح مسضت

ع و ^

 ةديد÷ا ةنيدŸا لوح يوهج ءاقل
ةبانع ‘ ششيرلا عارذ
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ـه2441مر6fiـل قفوŸا م0202توأا52  ءاثÓثلا

 ةقفصص مصسح ىلع زكري يجصسايبلا
يرود يئاهن هتراصسخ دعب رصصان نب

  لاطبألا
زيزعتل يشسنرفلا نامÒج نا-شس سسيرا-ب يدا-ن ع-ل-ط-ت-ي ^
لاطبأا يرود بقل ةراشسخ دعب ،ةديدج تاقفشصب هفوفشص

سسمأا لوا رهشس0 -1 خنويم نرياب مامأا ةÁزهلاب ،ابوروأا
تركذ ،ددشصلا اذ-ه ‘و ،ة-ي-ئا-ه-ن-لا ةارا-بŸا ‘ ،د-حألا

ةيشسنرفلا ةمشصاعلا يدان نأاب ةيشسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحشص
،ءامشسأا ةدع Úب لشضاف-يو ،ط-شسو-لا ط-خ م-ي-عد-ت د-ير-ي
،يرئاز÷ا عم دقاعتلا ديرت يج سسإا يب ةرادإا نأاب تفششكو
ويتام وأا ،›اطيإلا نÓي-م بعل ،ر-شصا-ن ن-ب ل-ي-عا-م-شسإا

‘ كلذو ،يزيل‚إلا لانشسرآا ناديم طشسوتم ،يزودنج
،سشتيفاشس سشتيفوكنيليم ،ويشستل م‚ ر-ع-شس عا-ف-ترا ل-ظ
،نم Óك يعافدلا طشسولا طخ ‘ نامÒج ناشس كلÁو
ريدنأاو ،سسيديراب وردنايلو ،يياج اشسيردإاو ،يتاÒف وكرام
سسوينيكرام يليزاÈلا عفادŸا فيظوت فÓخب ،اريÒه

يشسيرابلا قÓمعلا ر-شسخ ا-م-ن-ي-ب اذ-هو ،ز-كرŸا اذ-ه ‘
،يشساوك يوغناتو سشيششوع لداع ،باششلا يئانثلا تامدخ

 .قيرفلا نع لحر يذلا
 قوراف.ج ^

ىلع ةصسارصشب فيفع سسفاني يميهارب
  يرطقلا يرودلا ‘ بعل لصضفأا ةزئاج
،مدقلا ةركل يرطقلا دا–لا ةزئاج ءانمأا سسل‹ ررق ^

ةنهارلا فورظلا ببشسب مشسوŸا اذه ةزئا÷ا لفح ءاغلإا
متيشس ثيح ،دجتشسŸا انوروك سسوÒف يششفت تايعادتو
عقاوŸا لÓخ نم ن-يز-ئا-ف-لاو Úح-ششرŸا ن-ع نÓ-عإلا
يرطقلا دا–Óل ةيمشسرلا يعامتجلا لشصاوتلا لئاشسوو
،ةزئا÷ا ءانمأا سسل‹ دقعو ،رطق مو‚ يرود ةشسشسؤومو
زئاوجب ةشصاÿا تادادعتشسلا ةششقانŸ دعب نع اعامتجا
ءامشسألا دامتعاو ،0202-9102 يشضايرلا مشسوملل لشضفألا
،تيوشصتلل عشضخت يتلا زئاو÷ا نم ةئف لك ‘ ةيئاهنلا

نم ةزئاج لكل ةحششرŸا ةيئاهنلا ءامشسألا دامتعا ” ثيح
Úبعل3 حيششرت ىرجو ،تيوشصتلل عشضخت يتلا زئاو÷ا
Úمألا مامه مهو ،ةنشس32 ت– بعل لشضفأا ةزئاج لينل

،دشسلا يدان بعل نامل-شس قرا-طو ة-فار-غ-لا يدا-ن بعل
،بردم لشضفأا ةزئاج امأا ،ةركولا يدان بعل Òنم دلاخو
يدان زيدنانÒه ‘اششت مهو Úبردم ةثÓث حيششرت ىرجف
سشتيفوناكوي اشسيفÓشسو نايرلا يدان يÒغأا وغييدو دشسلا
ةزئاج ‘ هدششأا ىلع عارشصلا نوكيشس اميف ،ةفارغلا يدان
بعل فيفع مركأا نم ل-ك سسفا-ن-ت-ي ثي-ح ،بعل ل-شضفأا
يدان بعل يميهارب Úشساي يرئاز÷ا عم ،دشسلا يدان
ةيلمع متتشسو ،ليحدلا بعل روينوج نوشسلمدأاو نايرلا
تا-ه÷ا ¤إا تارا-م-ت-شسلا لا-شسرإا لÓ-خ ن-م تيو-شصت-لا
زر-ف كلذ د-ع-ب م-ت-يو ،تيو-شصت-لا-ب ة-لوıا ة--ي--ن--عŸا
،نيزئافلا نع نÓعإلاو جئاتن-لا دا-م-ت-عاو تارا-م-ت-شسلا
ةرك ةزئاجو ،ماكح مقاط لشضفأا ةزئاج-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
عم انمازت نيزئافلا نع نÓعإلا متي-شس ع-ي-م-ج-ل-ل مد-ق-لا
 .زئاو÷ا جئاتن نÓعإا

 قوراف.ج ^

سسوتنفوج ¤إا لاقتنلا ررقي راوع
  لانصسراو ديردم لاير نم لدب

راوع ماشسح نأاب سسمأا ةينابشسإا ةيفحشص ريراقت تفششك ^
لقتنيشس يذلا قيرفلا راتخا دق يرئازج وكنارفلا مجنلا
ليحرلا ‘ هتبغر لظ ‘ ›ا◊ا يفيشصلا وتاكŸÒا ‘ هيلإا

‘ ل-هذ-م ءادأا راو-ع ما-شسح مد-قو ،نو-ي-ل فو-ف-شص ن--ع
طخ ‘ لوألا هقيرف م‚ دعيو ،نويل عم ›ا◊ا مشسوŸا
‘ ابوروأا ةيدنأا رابك نم ابولطم هلعج يذلا رمألا ،طشسولا
لاير ¤إا لاقتنلاب راوع ماشسح طبتراو ،يرا÷ا فيشصلا

مدع ررق يكلŸا يدانلا نكل ،ةيشضاŸا رهششألا ‘ ديردم
ةقفشصلا ليجأاتو ›ا◊ا فيشصلا ‘ بعÓل سضرع Ëدقت
Úح ‘ ،انوروك سسوÒف ةحئاج بب-شسب مدا-ق-لا ف-ي-شصل-ل
مايألا ‘ يزيل‚لا لانشسرآا نم ايرغم اشضرع راوع ىقلت
رداشصŸا نم ديدعلا هتدكأا ام بشسحب ةيشضاŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا
رايخ هنأاب اتيترأا ليكيم بردŸا ىري ثي-ح ،ة-ي-نا-ط-يÈلا

ن اشضيأا مامتها كانه نأا امك ،طشسولا طخ ميعدتل ›اثم
ةياغل سضورع ةيأا هل مدقي ⁄ هنكل يتيشس Îشسششنام بناج

ررق ،““لاÎنشس اشسن-ف-يد““ ة-ك-شش ه-تر-كذ ا-م بشسح-بو ،نآلا
ىعشسي يذلا سسوتنفوي فوفشص ¤إا لاقتنلا راوع ماشسح
يرودلا نأاب دقتعي وهف ،هتامدخ ىلع لوشصحلل رخآلا وه
ةكبششلا تفاشضأاو ،هل بشسنألا نا-كŸا نو-ك-ي-شس ›ا-ط-يإلا
أادب سسوتنفوي نأا ،يشسنرفلا ““تروبشس01““  عقوم نع Óقن
مدقتي نأا رظتنŸا نمو ،راوع ماشسح عم هتاشضوافم لعفلاب
 .ةلبقŸا مايألا ‘ نويلل يمشسر سضرعب
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ةيرئاز÷ا ةيدا–لا نم ةبّرقم رداشصم تفششك ^
ميشسقت ةركف سسردتشس ةÒخألا هذه ّنأا مدقلا ةركل
شس– Úجو-ف ¤إا ¤وألا ة-فÙÎا ة--ط--بار--لا ا-ب-ّ
عمتجي نأا رظتنŸا نمو .ديد÷ا يوركلا مشسوملل
نيدلا Òخ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر
ةبعلل ةينطولا ةطبارلا سسيئرب ءاعبرألا ادغ يششطز

ةيدنألا ءاشسؤور ¤إا ةفاشضإلاب راود-م Ëر-ك-لا د-ب-ع
Ãةششقانم لجأا نم م-ي-هار-با ›اد-ب ““فا-ف-لا““ ّر-ق
ن--مز ‘ د--يد÷ا يور--ك--لا م---شسوŸا تاÒشض–

ميشسقت ةركف ّنأا رداشصŸا تاذ تلاقو .““انوروكلا““
Úجوف ¤إا ¤وألا ةطبارلا ةلوطبل02 ـلا ةيدنألا
يÓبلا) ةرّغشصم ةلوطب بعل مث ،(جوف لك ‘01)
تارايÿا دحأا دعي بقللاب جوتŸا ديدحتل (فوأا
 .عامتجلا اهششقاني دق يتلا
مشسوم دامتعا نأا يوركلا نأاششلل نوعبتتŸا ىريو
ينعي ،اقيرف02 ةكراششÃ بايإلاو باهذلا ماظنب
Óيوط اتقو قرغت-شسي-شس ا-م و-هو ،ة-لو-ج83 بع-ل

ام ىلع نوكت نل ةقÓط-نلا ناو ة-شصا-خ ،ه-ئا-ه-نإل
ثيح ،ةيحشصلا ةمزألا ببشسب Èمفون رهشش لبق ودبي

فانئتشسا دعوم ‘ ايلعلا تاطلشسلا دعب لشصفت ⁄
مشسوŸا قÓطناو ةيدنأÓل ةي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا
 .1202-0202 ديد÷ا يوركلا

ىلع ةيدنألا عيزوت موقت ““فافلا““ لعجي دق ام وهو
نأا ين-ع-ي ا-م ،(ة-عو-م‹ ل-ك ‘01) Úتعو-م‹

.ةلوج81 ‘ بعلتشس ¤وألا ةلحرŸا ‘ ةلوطبلا
ةرود بعلل ايفاك نوكي-شس تقو-لا نا-ف د-ي-كأا-ت-لا-بو
،كلذب عيم÷ا يشضر اذإا ءاقبلا ةرود ىتح وأا بقللا
ىتح لو ينطولا بختنŸا ةمانزرب سساشسŸا نود
ةيقيرفإلا تاشسفانŸا ‘ ةكراششŸا ةيدنألا ديعاوم
،فافلا سسيئر عمتجيشس ،ىرخأا ةهج نم .ةيبرعلاو
ةركل ةينطولا ةطبار-لا سسي-ئر ،كلا-م ي-ل-ع ة-ق-فر

لوؤوشسم ،سشود-ب-ع ا-شضر رو-شضح ‘ ،ةاو-ه مد-ق-لا
ءاشسؤورب ،ةيدنأÓل ةيلاŸاو Òيشستلا ةبقارم ةيريدم
Úينفلا نيريدŸاب Úقوفرم ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأا
.سضرغ-لا تاذ-ل ،يرا÷ا توأا13 موي Úيشضاير-لا
تمشسق63 ـلا ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب ةيدنأا نأا ركذي
ثيح ،ةعوم‹ لك ‘ اقيرف81ـب Úتعوم‹ ¤إا

›ارديفلا بتكŸا عامتجا لÓخ رارقلا ميشسرت ّ”
ماظن دامتعا ّ”و يشضاŸا ةيليوج92 ‘ يئانثتشسلا
 .طوقشسلا نود دوعشصلا
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 ءاعبرألا ادغ راودمو يصشطز Úب عامتجا

 ديد÷ا يوركلا مصسوملل ابّصس– Úجوف ¤إا ¤وألا ةفÙÎا ةطبارلا ميصسقت وحن

 لئابقلا ةبيبصش

 ةلجعتصسم تاءارجإا ذاختاو لخدتلل نوبت لصسارت يرانكلا ةرادإا
 فافلل ةÒخألا تارارقلا دصض

ةدايقب ،لئابقلا ةبيبشش قيرف ةرادإا سسل‹ لشسار ^
‘ ةيشضايرلاو ةيمومعلا تاطل-شسلا ،لÓ-م ف-ير-شش
دشض ،ةلجعتشسم تاءارجإا ذاختا لجأا نم ،رئاز÷ا

قلعتŸا مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا رار-ق
،دادزولب بابشش قيرفل بقللا حنمو ةلوطبلا ءاغلاب
¤إا اههجو ةلشسارم ‘ ي-ل-ئا-ب-ق-لا يدا-ن-لا بلا-طو
ر-يزوو ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
سسيئرو ،يدلاخ يل-ع د-ي-شس ،ة-شضا-ير-لاو با-ب-ششلا
لخدتلاب تاطلشسلا ،يششطز نيدلا Òخ ،ةيدا–لا
عيمج فششكل قيق– حتفو ،تازواجتلا هذه فقول
بتكŸا نأاب يلئا-ب-ق-لا يدا-ن-لا د-كأاو ،تا-شسبŸÓا
‘ ةبعلل ةمظنŸا Úناوقلا ف-لا-خ د-ق ›ارد-ي-ف-لا
يشساشسألا ماظن-لا ن-م92/60و ،28و22 ،داو-Ÿا
نوناق601 ةداŸا نم30 ةرقفلا ماكحأاو ،ةيدا–Óل
ةيندبلا ةطششنألا ميظنت-ب ق-ل-ع-تŸاو50-31 م-قر
،ةبيبششلا ةرادإا سسل‹ مهتاو ،اهريوطتو ةيشضايرلاو
،ةطلشسلا زواجتب مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا
سضرع ةشضايرلاو بابششلا ةرازو تا-ي-شصو-ت بر-شضو
ماظنلا نم2 ةرقف53 ةداŸا ¤إا دانتشسلاب ،طئا◊ا
مدع ىلع هشصرح يلئابقلا يدانلا ددجو ،يشساشسألا
يتلا تازواجتلا نم عونلا اذه لثم نع ،يشضاغتلا
‘ مدقلا ةرك ةنهم ةهازنو ،يدان-لا ة-ع-م-شسب ر-شضت
 .رئاز÷ا

حامصسلل ةيئانثتصسا ةصصخر بلطت ةبيبصشلا
بناجألا ÚبعÓلاو Êافلزلا لوخدب

ةبيبشش قيرفل يشضايرلا ريدŸا فششك ،رخآا قايشس ‘و
يتلا تاءارجإلا ن-ع ،مÓ-شسلا د-ب-ع لا-م-ك ،ل-ئا-ب-ق-لا
نماي يشسنوتلا بردŸا ةدوعل ،قيرف-لا ةرادإا ا-ه-تذ-خ-تا

رذعت يذلاو ،رئاز÷ا ¤إا بناجألا ÚبعÓلاو ،Êافلزلا
لاÛا قلغ ببشسب ةدم ذنم رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا مهيلع
،انوروك سسوÒف ةحئاج يششفت رثا ىلع يÈلاو يو÷ا
حام-شسل-ل ،سصا-خ بل-ط ا-ن-عدوأا““ :مÓ-شسلا د-ع حر-شصو
¤إا بناجألا انيبعلو ،Êافلزلا نماي بردŸا لوخدب
:لئابقلا ةبيبششل يشضا-ير-لا ر-يدŸا ح-شضوأاو ،““ر-ئاز÷ا
Úعوبشسأل سصبرت ‘ قيرفلا لوخد سضرغب اذه يتأاي““
بردم نأا ركذي ،““لبقŸا تبشسلا موي نم ءادتبا ،ةياجبب
،سسنوت هدلبب دجاوتي ،Êافلزلا نماي ،لئاب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش
يدانل بناجألا ÚبعÓلا ةيقبل ةفاشضإلاب ،انوروك ببشسب
 .لئابقلا ةبيبشش

يرامعلا سسيناي دعوتت ةبيبصشلا ةرادإا
  هل تجور يتلا ةينويزفلتلا ةانقلاو

نع ،لئابقلا ةبيبشش يدان بر-عأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
Èع ةوقب اهلوادت ” يتلا تاطلاغŸا نم هئايتشسا
همشسا باششل ،ةشصاÿا ةينويزفيلتلا تاونقلا ىدحإا

ةبيبشش فوفشص ‘ بعل هنأاب يعدي ،يرامعلا سسيناي
،ةشصاÿا ةيرئاز÷ا تاونقلا ىدحإا تناكو ،لئابقلا

يرئازج بعل نع ويديف-لا-ب ار-ير-ق-ت تر-ششن د-ق
بعل هنأاب هيف لوقي ،Òبك لبقتشسÃ هل تأابنت ،باشش

يلئابقلا يدانلا لاقو ،يلئابقلا يدانلا فوفشص ‘
يدانلا ةرادإا دوت ““ :يمشسرلا هباشسح Èع نايب ‘

ةبيبشش راشصنأا ةشصاخو ،ي-شضا-ير-لا رو-ه-م÷ا غÓ-بإا
يعدي يذلا ،يرامعلا سسيناي ىمشسŸا نأاب ،لئابقلا
ةلشص ةيأا هل تشسيل ،لئا-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-شش ‘ بعل ه-نأا

:نايبلا فاشضأاو ،““يدانلاب ةرششابم Òغ وأا ةرششابم
يدانلا ة-يو-ه ماد-خ-ت-شساو ،ر-يوز-ت-لا لا-م-ع-ت-شسا““

ايدعت دع-ي ،ةا-عر-لا تارا-ع-شش را-ه-ظإاو ه-شصي-م-قو
لئابقلا ةبيبشش ةرادإا ظفت– اذهل ،اÒطخو اخراشص
،ةشصتıا مكاÙا ما-مأا ىو-عد ع-فر ‘ ا-ه-ق-ح-ب
 .““هتاعرو يدانلاب تق◊ يتلا رارشضألا ببشسب
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احششرم تاب يزيل‚لا Óيف نوتشسأا يدان نأاب ةيناطيÈلا ““نشص اذ““ ةفيحشص تدكأا ^
ططخيو ،ةيفيشصلا تلاقتنلا ةÎف ‘ ةمحر نب ديعشس يرئاز÷ا مجاهŸا مشضل ايوق
تاشسفانŸ ابشس– ،حان÷ا زكرم ‘ ديدج بعÓب فوفشصلا ةيوقتل ““سسنÓيفلا““
ةقباشسم ‘ مدقتم زكرم لÓتحل قير-ف-لا ه-ي-ف ى-ع-شسي-شس يذ-لا د-يد÷ا م-شسوŸا
¤وألا ة-جرد-لا يرود-ل طو-ب-ه-لا ن-م ا-ب-ير-ق ق--ير--ف--لا نا--كو ،““غ--ي--لÈÁÒلا““
8و زوف9 نم ةطقن53 ديشصرب71 زكرŸا ‘ مشسوŸا ىهنأا ثيح ،““بيششنويبماششتلا““
هعم كراشش ثيح ،دروفتنيرب عم ايفارخ امشسوم ةمحر نب مدقو ،ةÁزه12و لداعت

ةمحر نب دوجو عمو ،ليجشستو ةعانشص Úب ام افده72 ‘ اهيف مهشسأا ةارابم64 ‘
ن‡ هÒغ نم لقأا نوكي فوشس ديكأاتلاب هرعشس نإاف ،““بيششنويبماششتلا““ ‘ ايلاح
ل ديكأاتلاب رعشسلا اذهو ،اهجراخ وأا اÎل‚إا ‘ ءاوشس ةزاتمŸا ةجردلا ‘ نوطششني
بشسحو ،ةيلا◊ا تلاقتنلا قوشس لظ ‘ ةشصاخ اهكلتÁ يتلا هتايناكمإا عم بشسانتي

نب رعشس نإاف ÚبعÓلا تلاقتنا ‘ سصتıا يŸاعلا ““تكرام Òفشسنارت““ عقوم
نويلم8 نم0202 ماع ىتحو9102 ماع نم ةليلق رهششأا رورم لÓخ عفترا دق ةمحر
ارثأات ÚبعÓلا لك ةيقب لثم ةيقوشسلا هتميق طبهت نأا لبق ،وروأا نويلم31 ¤إا وروأا
،وروأا نويلم03.01 ¤إا ثدح يذلا Òبكلا فقوتلاو ةيلا◊ا فورظلاو ثادحألاب
يرودلا ‘ طششنت يتلا ىÈكلا ةيدنألا لبق نم هيلع لوشص◊ا لهشسي مقرلا اذهبو
 قوراف.ج ^                  .زاتمŸا يزيل‚لا

 ياد Úصسح رصصن ةمحر نب ديعصس  مصض نم ةوطخ دعب ىلع Óيف نوتصسأا
  ةيفيصصلا اهتاقفصص Êاث مÈت ةيرصصنلا

رشصن فوفشصب ،Êورطب اشضر ةدكيكشس ةبيبشش قيرف مجاهم قحتلا ^
سسمأا لوأا ملع ام بشسح ،Úتنشس ةدŸ دقع ىلع ايشض‡ ،ياد Úشسح
دعب ةيرشصنلل ةقفشص Êاث Êورطب دعيو ،يمشصاعلا يدانلا ةرادإا نم
دقع ىلع هرودب ىشضمأا يذلاو ‘رعلا Úشسح بعÓلا تامدخ نامشض
Ÿتنشس ةدÚ، فلا ‘ ةيرشصنلا ناولأا اقباشس سصمقت دق ‘رعلا ناكوÎة

نمو ،ةرقم م‚ فوفشصب قحتلي نأا لبق ،9102 ¤إا6102 نم ةدتمŸا
ةشضراعلا ةدايقل ديدج بردم عم دقاعتلا ةيرشصنلا لوا– ،ىرخأا ةهج

ىلع اقباشس ةمشصاعلا دا–ا بردم دودغز Òنم دجاوتي نيأا ةينفلا
جر-ب ي-ل-ها برد-م ا-شضيأا ى-ق-ب-ي ،كلذ بنا--ج ¤إا ،ة--ح--ئÓ--لا سسأار
ياد Úشسح رشصن ناكو ،تايولوألا ن-م-شض ،لÓ-ب ير-يزد ،ج-ير-ير-عو-ب

يششفت ببشسب يئانث-ت-شسلا0202-9102 مشسوم ‘ طوق-شسلا-ب ادد-ه-م
قرفلاو لطبلا ديد– عم طوقشسلا ءاغلإا متي نأا لبق انوروك سسوÒف
موي ايمشسر ةيفي-شصلا تلا-ق-ت-نلا ةÎف تح-ت-ت-فاو ،ط-ق-ف ةد-عا-شصلا
متي ⁄ يذلا تقولا ‘ ،ربوتكأا72 ةياغ ¤إا رمتشستشسو توأا5 ءاعبرألا
.1202-0202 مشسوم قÓطناو تابيردتلا فانئتشسا دعوم ديد– دعب

 قوراف.ج ^



alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يصضايرلاـه2441مر6fiـل قفوŸا م0202توأا52  ءاثÓثلا قحلملا

او--سشو--ي لا--ف--ت--حا ة--ق--ير---ط تنا---ك
خينويم نرياب هقيرف زوفب ،سشتيميك
مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا يرود بقلب

،نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب با-سسح ى-ل--ع
.اما“ ةبسسانم ،دحألا سسمأا

ةرفاسص قÓطإا نم ةقيقد09 نم Ìكأا دعبو ^
‘ سشتيميك سسلج ،ر-ف-سص-1 زوفلا ىلع ةياه-ن-لا
‘ غراف دع-ق-م ف-لأا56 مامأا ف-سصت-نŸا ةر-ئاد
.ةلبطلا ىلع عرقي وهو زول اد داتسسا
لÓخ اما“ يعامتجا د-عا-ب-ت كا-ن-ه ن-ك-ي ⁄و
ديفيدو يÈنا-ج جÒسس م-سضنا ثي-ح ،لا-ف-ت-حلا
ناك كلذ عمو بعلŸا طسسو ‘ سشيميك ¤إا ابلأا
.ارثؤوم لافتحا
لثم ،ابوروأا لاطبأا يرود نم مسسوŸا اذه فقوتو
،يسضاŸا سسرام ‘ ،ةا-ي◊ا بناو-ج ن-م Òث-ك-لا
ةمسصاع ‘ لمتكا هنكل ،91-ديفوك ةحئاج ببسسب
ةيداع Òغ فورظ طسسو كلذ ناك نإاو ،لاغتÈلا

.قÓطإلا ىلع
Úبعلم ‘ اموي11 رادم ىلع تايرابم7 تميقأاو

لوا ةيئاهنلا ةارابŸاب اهتورذ تغ-ل-ب ة-نو-ب-سشل ‘
Òهامجلل احوم-سسم ن-ك-ي ⁄ ن-ك-ل ،د-حألا سسمأا
ىلع روسض◊ا رسصتقا ثيح ،تاداتسسلا لوخدب

يبطلا مقاطلاو ةيدنألا ›وؤوسسم نم دودfi ددع
.مÓعإلا لئاسسوو ينمألاو
بايغو ةبيرغلا ءاوجألا مغرو ىرخأاب وأا ةقيرطبو
سضعب نوبعÓلا مدق ،ةداتعŸا مدقلا ةرك ءاوجأا
بقلب نريا-ب جو-ت-ي-ل ى-سسن-ت ل ي-ت-لا تا-يرا-بŸا

.لاطبألا يرودل قحتسسم
يبوروألا دا–لا سسيئر نيرفيسشت ردنسسكلأا لاقو
لبق ،زÎيور عم ةلباقم ‘ ،(افيويلا) مدقلا ةركل
ةبسسنلاب اÒبك ايد– ناك دقل““ ةيئاهنلا ةارابŸا
ءي-سش ل-ك ق-ل-ع-ت و-ه Èكألا يد-ح-ت-لا نا-ك .ا-ن-ل
عيمج ‘ رسشتني يذلا سسوÒفلا اذهو ةحسصلاب

ىتح ءيسش لك ىلع ةرطيسسلا انلواح .⁄اعلا ءاحنأا
ةمهم تناك اهنكل ⁄اعلا يقاب نع ÚبعÓلا لزعن

.““يسسيئرلا يدحتلا وه اذه ناك .ةمخسض
⁄اعلا نع نوبعÓلا هيف لزعنا يذلا تقولا ‘و
ىرجأا ،بيردتلا ق-فار-مو قدا-ن-ف ‘ ،ي-جراÿا
¤إا ةلوطبلا لاوط ةمظتنم تاراب-ت-خا ا-ف-يو-ي-لا

يرودو ،بابسشلا يرودو ،يبوروألا يرودلا بناج
21 نم Ìكأا ءارجإا ” ذإا ،تاديسسلل ابوروأا لاطبأا
يئاهن نوكي نأا سضÎفŸا نم ناكو .رابتخا فلأا
ةسصرفو مدقلا ةركل لافتحا ةباثÃ لاطبألا يرود
‘ عوبسسألا ةياهن ةلطعب عاتمتسسÓ-ل Òها-م-ج-ل-ل

لاوط اهقيرف حاجنب لافتحلاو ةي-بوروأا ة-ن-يد-م
.راهنلاو ليللا
ءارزولا سسيئر ن-م ة-ي-سصخ-سش ةو-عد ى-ت-ح ن-ك-ل
عانقإا ‘ ىوسس حجنت ⁄ ،اتسسوك وينوطنأا ›اغتÈلا

ةنوبسشل ¤إا رفسسلاب Òهام÷ا نم دودfi ددع
‘ اهروسضح نوعيط-ت-سسي ل تا-يرا-ب-م ل-جأا ن-م
.بعلŸا
قدنف ‘ اسسنرف نم Úع-ج-سشŸا سضع-ب ر-ظ-ت-ناو
تايو-ن-ع-م ع-فر ة-لواÙ نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب
بقع قيرفلا ة-ل-فا-ح تدا-ع ا-مد-ن-ع Úب-عÓ-لا
.ةراسسÿا
فÎعا ،بقللاب هقيرف تلافت-حا ط-سسو ى-ت-حو

دحأا بايغب خينوي-م نر-يا-ب برد-م كي-ل-ف ز-نا-ه
يبوروألا هبقلب هقيرف راسصتنا ‘ ةمهŸا رسصانعلا
.سسداسسلا
‘ اÃر .Òها-م÷ا و-ه هد--ق--ت--ف--ن ا--م““ لا--قو
روسضحب تايرابم سضوخ-ن نأا ن-كÁ ل-ب-ق-ت-سسŸا
لثم بعلم وأا ةسضايرلا هذه .ىرخأا ةرم Òهام÷ا

.““كلذ قحتسسي اذه

تلاكو^

ابوروا لاطبا ةطبار
لواب لفتحي يكصسودنافيل

هل يبوروأا بقل
لوأل هجيوتتب يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلا لفتحا ^
نرياب هقيرف زوف دعب ابوروأا لا-ط-بأا يرود-ل Óً-ط-ب ةر-م
ةارا-بŸا ‘0-1 نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب ى-ل-ع خ-نو-ي--م
.ةيئاهنلا
‘ ةرم لوأل لي-ج-سست-لا ن-ع ف-قو-ت يد-ن-لو-ب-لا ›ود-لا
يلسسجنيك يسسنرفلا هليمز نكل ،م-سسوŸا اذ-ه ة-لو-ط-ب-لا
.ةارابŸاب زوفلا فده زارحإاب لفكت ناموك

فقوتت ل““ :بتك ثيح ،Îيوت Èع يكسسفودنافيل درغو
دجب لمعا .لسشفت امدنع اًدبأا ملسستسست ل .مل◊ا نع اًدبأا
.““كفده قيقحتل
رهظ ،هتديرغت ةقفر ةرو-سص ا-ًما-ع23ـلا بحاسص ق-فرأاو
ءانثأا هدÓب ملع Óًماح ،Úنذألا تاذ سسأاكلا مامأا اهيف
.بقللاب هلافتحا
‘ رسسخ امدعب ،يئاهنلا ‘ هسسحن نرياب مجاهم رسسكو
،3102 ماع دنو“رود ايسسوروب سصيمقب ¤وألا هتكراسشم
.دحاو ماع دعب هيلإا لقتنا يذلا ،يرافابلا قيرفلا مامأا
يرودل اًفاده مسسوŸا ىهنأا ي-ك-سسفود-نا-ف-ي-ل نأا ر-كذ-ي
‘ اًفده51 ديسصرب كلذو ،هتÒسسم ‘ ةرم لوأل لاطبألا

.تايرابم01

ايبوروأا ةبيÿا لسصاوي سسيراب

قيق– ‘ لصشفت يفيلÿا لاوما
هملح

لهأاتلاب حاجن-لا ةءا-ب-ع ىد-ترا ه-نأا سضع-ب-لا ىر-ي د-ق ^
نأا لإا ،هخيرات ‘ ¤وألا ةرملل لا-ط-بألا يرود ي-ئا-ه-ن-ل
Óسشف اهئارو يفخت0-1 خنويم نرياب دي ىلع ةراسسÿا

Ÿج ناسس سسيراب هناونع ،تاونسس ماد عورسشÒنام.
ةقيدح ةقورأا لخاد ىنغألا عورسشŸا رمع يه تاونسس9
ةلوطبلا ةدقع تي-ق-ب ةÎف-لا هذ-ه لاو-ط ن-ك-ل ،ءار-مألا
ىلع ة-ي-سصع ⁄ا-ع-لا ‘ ة-يد-نألا ىو-ت-سسم ى-ل-ع ن-م-ثألا
.Úيسسيرابلا
ناك ،يفيلÿا رسصان ةسسائرب ،ةيرطقلا ةرادإلا مودق ذنمو
ناكو ،اهل لغاسشلا لغسشلا وه ““Úنذألا تاذ““ سسأاكلا بقل

عقاولا نكل ،ىسضم تقو يأا نم برقأا ةيلا◊ا ةخسسنلا ‘
لطب نع اديعب بقللاب حيطيل ،ةياهنلا ‘ هتملك سضرف
.اسسنرف
يذلا عورسشŸا اذه نإا ،رمألا اذه ‘ هلوق نكÁ ام لقأاو
،زوجعلا ةراقلا وزغ لمأا ىلع تاونسس5 ايدج قرغتسسا

.ةدŸا فعسضل ،لقألا ىلع ،رظتنيسس
بردŸا ةدايقب يسسيرابلا ق-ير-ف-لا ة-ب-ي-ت-ك تمد-ط-سصاو
اد رامين يليزاÈلا Úمج-ن-لاو ل-ي-خو-ت سسا-مو-ت ÊاŸألا

رابك دحأاب ماعلا اذه ،يبابم نايليك يسسنر-ف-لاو ا-ف-ل-ي-سس
‘ اهم-ل-ح دأاو ” نأا د-ع-ب ،خ-نو-ي-م نر-يا-ب و-هو ا-بوروأا

لايرو ةنولسشرب اينابسسإا يبطق مامأا ة-ق-با-سس تا-ب-سسا-ن-م
مسسوŸا ‘ دتيانوي Îسسسشنام دي ىلع ىرخأا ةرمو ،ديردم
.يسضاŸا
ىلع ارداق نكي ⁄ يذلا نامÒج ناسس سسيراب نأا كسش لو

Œكألا ةخسسنلا نم دافتسسا ،اقبا-سس ي-ئا-ه-ن-لا ع-بر زواÌ
ترسصتخا نأا دعب ،لاط-بألا يرود خ-يرا-ت ‘ ة-ي-سصو-سصخ

يسشفت ببسسب (ةينامثلا رود نم ةيادب) ةيئاهنلا ةلحرŸا
سسفنلا رقتفا هنكل ،يئاهنلا ‘ هدعقم زجحيل ،انوروك
.نوثاراŸا رارغ ىلع Òخألا

 ماقرألا بارسس
مسضي يدانلا ناكو لإا ،لاطبألا يرود ‘ لسشف لك عمو

يتلا هتمئاق ¤إا مسضيل ،ةيلايخ ماقرأاب ةديدج تاقفسص
222 لباقم ةنولسشرب نم رامين عم دقاع-ت-لا-ب ا-ه-ح-ت-ت-فا

.وروي نويلم081 لباقم يبابم وهو رخآا م‚ ،وروي نويلم
‘ قيرفلل ةيندبلاو ةيسسف-ن-لا ىو-ق-لا عا-م-ج-ت-سسا م-غرو
ركسسعم ‘ دجاوتلاب ةلو-ط-ب-لا ن-م ة-م-سسا◊ا ة-ل-حرŸا
جيجسض نع داعتبلاو ،ةنوبسشل ة-ي-لا-غ-تÈلا ة-م-سصا-ع-لا-ب
جيوتتلا ملح رخب-ي-ل دا-ع ““فوÿا““ ح-ب-سش نأا لإا ،سسيرا-ب
.لاطبألا يرودب
Úيرطقلا ةبقح ‘ سسماÿا بردŸا و-ه ل-ي-خو-ت د-ع-يو
.““يج سسإا يب»ـل ينفلا ريدŸا دعقم ىلع سسلجي يذلا
لسشف يذلا يتوليسشنأا ولراك ›اطيإلا عم ةيادبلا تناكو

هدعب نم ءاج مث ،ةلوطبلا ‘ ةكراسشŸا ‘ هيمسسوم لÓخ
‘ ةينامثلا رود بات-عأا ى-ل-ع ف-قو-ت يذ-لا نÓ-ب نارو-ل

.(ءارمألا ةقيدح) لخاد اهاسضق يتلا3 ـلا همسساوم
Òغتي ⁄ رمألا نأا لإا ،يرÁإا يانوأا Êابسسإلا ءاج اقحل
ل يتلا ةيخيراتلا ““اداتنوÁرلا““ اهنمو ،ةدقعلا ترمتسساو
رمألا هب ي-ه-ت-ن-يو ،7102 ‘ ةنول-سشر-ب د-ي ى-ل-ع ى-سسن-ُت
.دوسشنŸا بقللا بلج نود لحريو هيقباسسك

ابوروا لاطبا ةطبار

انوروك مصسوم لطب نرايب

يطرسش61 ةباسصإاو بغاسشم001 نم Ìكا لاقتعا

لاطبلا يرود ةراصسخ دعب سسيراب ‘ بغصش
ةراثإا ،نامÒج ناسس سسيراب Òهامج تلسصاو ^

ةراسسخ دعب كلذو ،ةيسسنرفلا ةمسصاعلا ‘ بغسشلا
نرياب دي ىلع ابوروأا لاطبأا يرود بقل اهقيرف
.خنويم
مامأا ةÁزهلا خف ‘ يسسيرا-ب-لا ق-ير-ف-لا ط-ق-سسو
‘ ،(0-1) ةجيتنب ،دحألا سسمأا ،يرافابلا هÒظن
.ةقباسسŸا يئاهن
ةيسسنرفلا ةطرسشلا نأا ،““42 سسنارف““ ةانق تركذو
سسيراب Òهامج نم تارسشعلا ىلع سضبقلا تقلأا

.ةطرسشلا عم مهكابتسشا دعب ،نامÒج ناسس
ن-م سصخ-سش فلآا5 ›او-ح ع-مŒ ه-نأا تفا-سضأاو
ةدناسسŸ ،سسنيرب يد كرا-ب بع-ل-م ‘ Òها-م÷ا
‘ اوببسست مهنأا لإا ،خنو-ي-م نر-يا-ب ما-مأا ق-ير-ف-لا
عراسش ‘ ليللا نم رخأاتم تقو ‘ تاكابتسشا علدنا
تارايسسلا ‘ ناÒنلا اومرسضأا ثيح ،هيزيلزناسشلا
.رجاتŸا بيرختب اوماقو ذفاونلا اومطحو
سضبقلا تقلأا اهنأا ةيسسنرفلا ة-طر-سشلا تح-سضوأاو

فنع لامعأاو رارسضأا مهباكترل اًسصخسش841 ىلع
.اًيطرسش61 ةباسصإا ‘ اوببسستو ،تافوذقŸا يمرو
يتلا فنعلا لامعأاب يسسنرفلا ةيلخادلا ريزو ددنو

Òغ لعفلاب كلذ فسصوو ،سسيراب وعجسشم اهلعتفا
.لوبقŸا
دحألا1 / رفسص نرياب مامأا نامÒج ناسس رسسخو

،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود-ل ة-ي-ئا-ه-ن--لا ةارا--بŸا ‘
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلا ةمسصاعلاب
عقوم ى-ل-ع ةد-ير-غ-ت ‘ سسيرا-ب ة-طر-سش تر-كذو
‘ اسصخ-سش38 ىلع سضبق-لا تق-لأا ا-ه-نأا ““Îيو-ت““
ةيسسنرفلا ةمسصاعلاب تعلدنا يتلا بغسشلا ثادحأا

.ةÁزهلا هذه بقع
نع ،بغسشلا اوراثأا ن-يذ-لا ،نو-ع-ج-سشŸا بر-عأاو

مهعمŒ لÓخ كلذو ةراسسÿا هذهل مهلمأا ةبيخ
كلذكو ““ءار-مألا ة-ق-يد-ح““  دا-ت-سس ن-م بر-ق-لا-ب
.هيزيلإلا رسصق نم برقلاب
ةطرسشلا عم تامداسصم بغسشلا ثادحأا تدهسشو

ليسسŸا زاغلا ةطرسشلا تمدختسساو ،داتسسلا لوح
مهعم اوبحطسصا نيذلا نيدسشتÙا دسض عومدلل
.ةيرانلا باعلألا
تارايسسلا تاراطإا سضعب قرحب بغسشلا وÒثم ماقو
.هيزيلزناسشلا عراسش ‘ رجاتŸاو ذفاونلا اومطحو
خنويم ةنيدم ‘ نو-ع-ج-سشŸا لز-ن ،ل-با-قŸا ‘و

مهقيرف زوفب لاف-ت-حÓ-ل عراو-سشلا ¤إا ة-ي-ناŸألا
سسأاكو يرود) ةيثÓثلا لامكتسساو يبوروألا بقللاب
.›ا◊ا مسسوŸا ‘ (ابوروأا لاطبأا يرودو ايناŸأا
نرياب اهيف لمكتسسي يتلا ةيناثلا ةرŸا يه هذهو
ماع اذه ‘ ح‚ ثيح دحاو مسسوم ‘ ةيثÓثلا

3102.
دلوبويل عراسش ¤إا اعيرسس ÚعجسشŸا تائم عفدناو
ناكŸا اذه رهتسشي ثيح خنوي-م ة-ن-يد-م ط-سسو-ب
قاوبأا سضع-ب-لا ق-ل-طأاو ،تارا-ي-سسلا تلا-ف-ت-حا-ب
لو-ط-ب مÓ-عألا-ب نور-خآا حو-ل ا-م-ي-ف تارا-ي-سسلا
.عراسشلا
ئداه عسضولا نأا ¤إا ةيناŸألا ةطرسشلا تراسشأاو
.ةينÓقعب اوفرسصت ÚعجسشŸا مظعم نأاو
نكت ⁄ ،ماع لكسشب““ :ةطرسشلا نع ثدحتم لاقو

.““ةÒبك لكاسشم يأا كانه
سضيأا تناك نا-مÒج نا-سس Òها-م-ج نأا ر-كذ-ي دق اً
ىل-ع سسيرا-ب زو-ف بق-ع ف-ن-ع لا-م-عأا تب-ك-ترا

،يئاهنلا فسصن رودلا ‘ ةفيظن ةيثÓثب جيزبيل
.ةرم لوأل ةيئاهنلا ةارابملل مهلوسصوو

تلاكو ^

يرود بقلب زاف يذلا ،خنويم نرياب ح‚ ^
هبلغت دعب ،هخيرات ‘ سسداسسلا ابوروأا لاطبأا
‘ ،دحألا ،نامÒج ناسس سسيراب ىلع (1-0)
يبوروألا دا–لا فينسصت ةرادسص ىلع عبÎلا
.(افيوي) مدقلا ةركل
ةنم-ي-ه-ل اد-ح يرا-فا-ب-لا قÓ-م-ع-لا ع-سضوو
،ةطقن فلأا631ـب فينسصتلا ردسصتو ،يكلŸا

بردŸا هدوقي يذلا قيرفلا ىل-ع ا-مد-ق-ت-م
،(ةطق-ن ف-لأا431) ناد--يز ن--يد--لا ن--يز
ديردم وكيتلتأاو ،(ةطقن فلأا821) ةنولسشربو
.(ةطقن فلأا721)

،عباسسلا زكرŸا نامÒج ناسس سسيراب لتحيو
711) سسوتنفوي دعب ،ةطقن فلأا311 ديسصرب
فلأا611) يتيسس Îسسسشنامو ،(ة-ط-ق-ن ف-لأا
.(ةطقن
201) ةيليبسشإا ىلع يسسيرابلا قيرفلا مدقتيو
يذلا ،يبوروألا يرودلا لط-ب (ة-ط-ق-ن ف-لأا

،ةيراقلا ربوسسلا سسأاك ىلع نرياب سسفانيسس
.لبقŸا Èمتبسس ‘

،مسسوŸا اذه ،ةيثÓثلاب خنويم نرياب جوتو
،(3102-2102) دعب هخيرات ‘ ةيناثلا ةرملل

ىلع كيلف زناه بردŸا ةبيتك تنميه ثيح

اسسÈلاو لايرلا ىلع اقوفتم
ةيبوروألا ةيدنألا بيترت ردصصتي خينويم نرايب
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ةرف÷او ترسس ىلع ةيركسسع ةيلمعل زهجتت قافولا ةموكح تاوقو ةرقنأا نإا لاق

 يمÓعإلأ قيوصستلل ةردابم رانلأ قÓطأ فقو :يرامصسŸأ
ىلع كحسضو يمÓعإا قيوسست““ ايبيل ‘ رانلا قÓطإا ف-قو نÓ-عإا ..Îف-ح تاو-ق ن-م ي-م-سسر در لوأا ‘

.ةرف÷او ترسس يتنيدم ىلع ةيركسسع ةيلمع نسشل زهجتت ةموك◊ا تاوقو ةرقنأا نم ءاجو ““نوقذلا

ةفيلخ ÒششŸآ مشساب ثدح-تŸآ د-ق-ت-نآ ^
،يبيللآ قر-ششلآ ‘ يو-ق-لآ ل-جر-لآ ،Îف-ح

ًآÈتعم ،دÓبلآ ‘ رانلآ قÓطإآ فقو نÓعإآ
بناج ن-م ““ي-مÓ-عإآ ق-يو-شست““ دّر‹ ه-نأآ

اهمهّتي ي-ت-لآ ي-ن-طو-لآ قا-فو-لآ ة-مو-ك-ح
.ديدج يركشسع موجهل Òشضحتلاب
Úنايب ‘ ران قÓطإآ فقو ةعم÷آ نلعُأآو
ةموكح سسيئر نع رداشص لوأ’آ Úلشصفنم
سسيئر نع Êاث-لآو جآر-شسلآ ز-ئا-ف قا-فو-لآ
حلاشص ةليقع بخ-ت-نŸآ ي-ب-ي-ل-لآ ناÈŸلآ
.Îفح ركشسعŸ معآدلآ
تاباختنآ ميظنت نع ًاشضيأآ نانايبلآ ثد–و
ذنم ى-شضو-ف-لآ ‘ قرا-غ د-ل-ب ‘ ة-ل-ب-ق-م
ماع ‘آذقلآ رّمعم ميعزلآ ماظنب ةحاطإ’آ

Úتشسفانت-م Úت-ط-ل-شس Úب قز‡و1102
‘ ين-طو-لآ قا-فو-لآ ة-مو-ك-ح ي-ه ¤وأ’آ
ةدح-تŸآ ·أ’آ ن-م ا-ه-ب فÎع-م بر-غ-لآ
ةيفلخ ÒششŸآ ةدايقب قرششلآ ‘ ة-ي-نا-ث-لآو

.Îفح
ىلع Îفح مشساب ثدحتŸ لعف ّدر لوأآ ‘و
دمحأآ ءآوللآ لاق ،رانلآ قÓطإآ فقو نÓعإآ
،سسمأآ ،Úن-ث’آ د-حأ’آ ة-ل-ي-ل ،يرا-م-شسŸآ
يهو يمÓعإ’آ ق-يو-شست-ل-ل ةردا-ب-م ا-ه-نإآ““

‘ دا-مر-لآ ّرذو نو--قذ--لآ ى--ل--ع كح--شض
ىلع يتلآ يه ةقيق◊آ““ ًافيشضم ،““نويعلآ
.““سضرأ’آ
ةنيدÃ ةطيÙآ ةقطنملل ةطراخ رهظأآو
عيباشسأآ ذنم ةهب÷آ تّرقتشسآ ثيح ترشس
ةموك◊ ةيلآوŸآ تآوق-لآ نأآ د-كؤو-ي-ل ةد-ع

‘ انتآدحو ىلع موج-ه-لآ يو-ن-ت““ قا-فو-لآ
كلذ دعبو ةرف÷آ ‘ انتآدحو ىلعو ترشس
وحن ،““يطفنلآ لÓهلآ ةقطنم وحن مدقتت
ةيطفنلآ لو-ق◊آ ع-ق-ت ثي-ح Ìكأآ قر-ششلآ
.دÓبلآ ‘ ةيشسيئرلآ
نيرششعلآو عبرأ’آ تا-عا-شسلآ لÓ-خ““ لا-قو
ةيكرت تاطاقرفو ًانفشس اند-شصر ة-ي-شضاŸآ
““يموجه عشضوب يهو ترشس و-ح-ن مد-ق-ت-ت

ةوقب هباجيشس يئآدع لمع يأآ““ نأآ ًافيشضم
.““ةبراشض
،ةيدوعشسلآ ““ثد◊آ““ ةانق Èع ةلخآدم ‘و

هتاحير-شصت ةد-ح ن-م يرا-م-شسŸآ ف-ف-خ
فقو سضفري ’ Îفح ر-ك-شسع-م نأآ ًآد-كؤو-م
بتك جآرشسلآ نايب““ نأآ Èتعآو .رانلآ قÓطإآ

ِتأاي ⁄و .““سسلبآرط ‘ بتكي ⁄و ةرقنآ ‘

.حلاشص ةليقع نايب ركذ ىلع
ايبيل ‘ رانلآ قÓ-طإآ ف-قو نÓ-عإآ ى-ق’و
دا–’آو ةدحتŸآ ·أ’آ بناج نم ًابيحرت
‘ ل-م-تfi مد-ق-ت ه-نأآ È-ُت-عآو ي-بوروأ’آ
نم Òثكلآ هيف طرخنت يذلآ يبيللآ عآزنلآ
رطقو ا-ي-كر-ت م-عد-ت .ة-ي-جراÿآ ىو-ق-لآ

اميف ةهج نم ي-ن-طو-لآ قا-فو-لآ ة-مو-ك-ح
تآوق رشصمو تآرامإ’آو ةيدوع-شسلآ م-عد-ت
.ىرخأآ ةهج نم Îفح ةفيلخ ÒششŸآ
‘ سسلبآرط ىلع ا-ه-مو-ج-ه ل-ششف د-ع-بو
وحن Îف-ح تآو-ق تع-جآر-ت ،9102 لير-بأآ

قرشش وحن ملك054) ةيلحاشسلآ ترشس ةنيدم
ةبشسنلاب ةيجيتآÎشسآ ةطقن يهو (سسلبآرط

ةدعاقو ةيشسا-شسأ’آ ة-ي-ط-ف-ن-لآ ع-قآو-م-ل-ل
بون÷آ ‘ ةيو÷آ ةرف÷آ

تلاكو /›ودلأ مصسقلأ^

هلزنم ¤إا زجتÙا ،اتيك ركب وبأا ميهاربا ،›اŸا شسيئرلا ةدوعب اوحمسس
تأونصس3ـل دÓبلأ ةرأدإل ةيركصسع ةئيه نوحرتقي نودرمتملأ نويركصسعلأ

ىلع نودر-م-تŸآ نو-ير-ك-شسع-لآ حÎقآ ^
،ةيلاقتنآ ةئيه““ ل-ي-ك-ششت ›ا-م ‘ م-ك◊آ
ةدŸ دÓبلآ ةرآدإآ ¤وتت ،ةيركشسع ةشسائرب
ةدو-ع-ب آو-ح-م-شس ا-م-ك ،““تآو-ن-شس ة-ثÓ-ث
زجتÙآ اتيك ركب وبأآ ميهآر-بآ سسي-ئر-لآ
دفو ‘ رداشصم هتدروأآ امبشسح ,هلزنم ¤إآ
بر-غ لود-ل ة-يدا-شصت--ق’آ ة--عو--مÛآ
.وكاماب ‘ (سسآوكيإآ) ايقيرفإآ
‘ - سسآوك-ي’آ د-فو ردا-شصم تح-شضوأآو
Úير-ك-شسع--لآ نأآ -ي--ف--ح--شص ح--ير--شصت
ةيلمع““ نوديري مه-نأآ آود-كأآ ن-يدر-م-تŸآ
ةعجآرŸ تآونشس ثÓث اهتدم ة-ي-لا-ق-ت-نآ
هذه““ نأآ Úحشضوم ,““ةيلاŸآ ةلودلآ سسشسأآ
ةئيه اهترآدإآ ¤وتت ةيلاقت-ن’آ ة-ي-ل-م-ع-لآ
هشسفن تقولآ ‘ نوكي يرك-شسع ا-ه-شسأآر-ي
ةي-ل-م-ع-لآ““ نأآ آود-كأآو .““ة-لود-ل-ل ا-شسي-ئر

نوكتشسو ،تآونشس ثÓث اهتدم ةيلاقتن’آ
ة-ف-لؤو-م ة-مو-ك-حو ير-ك-شسع ة-شسا--ئر--ب
.““Úيركشسعلآ نم اهتيبلاغب
‘ يروتشسدلآ Òغ Òيغتلآ يذفنم ىرجأآو
نم دفو عم تاثداfi دح’آ سسمأآ ›ام
رآرمتشسآ راطإآ ‘ و-كا-ما-ب ‘ سسآو-ك-ي’آ
ÊدŸآ مك◊آ ةداعإآ ¤إآ ةيمآرلآ دوه÷آ
.دÓبلل
سسيئر ةشسائر-ب ،سسآو-ك-يإآ د-فو ى-ق-ت-لآو
عم ،ناثانوج ك’دوج قبا-شسلآ ا-يÒج-ي-ن
ةينطولآ ة-ن-ج-ل-لآ»ب ى-م-شسي ا-م ءا-شضعأآ

يميشسأآ لينولوكلآ ةدايقب ““بعششلآ ذاقنإ’
تاعاشس ةدعل ““قلغم عامت-جآ““ ‘ ا-ت-يو-غ
 .دحأ’آ ءاشسم
نإآ Úيركشسعلآ ن-م بر-ق-م رد-شصم لا-قو
تابوقعلآ ىلع تزكر-ت سسمآ تا-ث-حا-ب-م

بقع ›ام ىلع ““سسآوكيإآ““ اهتشضرف يتلآ
نأآ افيشضم , مك◊آ ىلع يركشسعلآ درمتلآ
ةز-ي-جو ةÎف-ل ا-شضيأآ ا-ع-م-ت-جآ Úب-نا÷آ
.تبشسلآ موي ةقيقد02 وحن ترمتشسآ
ا-مرا-شص ا-ف-قو-م ““سسآو-ك-يإآ““ تذ--خ--تآو
‘ نهآرلآ عشضولآ ن-م ق-ل-ق-ب ا-هرو-ع-ششل

‘ ةليوط ةÎفل تابآرطشضآ ثودحو ›ام
باشصتغآ تايلمع ثودح لامتحآو دÓبلآ

.ةقطنŸآ ‘ ةطلشسلل ةلثا‡
‘ ›ا-م ة--يو--شضع سسآو--ك--يإآ تق--ل--عو
,ةعو-مÛا-ب رآر-ق-لآ ع-ن-شص تا-شسشسؤو-م
تا-ق-فد-ت-لآ تف-قوأآو دود◊آ تق-ل--غأآو
ةيلمع تلبوق اميف آذ-ه ,ا-ه-ي-لإآ ة-ي-لاŸآ
اتيك ركبوبأآ ميهآربإآ سسيئرلآ ىلع درمتلآ
ةدوعلل تآوعد طشسو ةعشسآو ةيلود ةنآدإاب
.›ام ‘ يروتشسدلآ ماظنلاب لمعلل

 ندرأ’او قارعلاو رسصم مسضي

 قÓمعلأ ““ديدجلأ ماصشلأ““ عورصشم ليصصافت نع فصشكلأ
رشصن-لآ فÓ-ت-ئآ ‘ يدا-ي-ق-لآ ف-ششك ^

ليشصافتلآ ،ين-يدر-لآ ل-ي-ق-ع ،ي-قآر-ع-لآ
يذلآ ،““ديد÷آ ماششلآ““ عورششŸ ةلماكلآ

،ي-قآر-ع-لآ ءآرزو-لآ سسي-ئر ه-ت--ع ثد–
.آرخؤوم يمظاكلآ ىفطشصم
ة-لا-كو ع-م ثيد-ح ‘ ،ي-ن-يدر--لآ لا--قو
ما-ششلآ عور--ششم““ نإآ ،““مو--ي--لآ دآد--غ--ب““
يذ-لآ ي-بوروأ’آ ق-شسن-لآ ق--فو د--يد÷آ

مويلآ ديلو سسيل ،يمظا-ك-لآ ه-ن-ع ثد–
ة-مو--ك◊آ سسي--ئر ن--مز ‘ حر--ط ا‰إآو
.““يدابعلآ رديح قبشسأ’آ
ىلع موقي قÓمعلآ عورششŸآ““ نأآ فاشضأآو
ة-يدا-شصت-ق’آ تا--م--ها--ف--ت--لآ سسا--شسأآ
د-قو ،ر-شصمو قآر-ع-لآ Úب ة-ي-شسا-ي-شسلآو
عور--ششŸآ ط--خ ى--ل--ع ندرأ’آ تل---خد
ىلع امئاق عورششŸآ““ نأآ انيبم ،““آرخؤوم
ة-ير-ششب ة-ل-ت-ك ل--ث“ ر--شصم نأآ سسا--شسأآ
ىلع تلخد ندرأ’آو ،ةيطفن ةلتك قآرعلآو
.““امهيلك تامدخ نم ةدافتشسÓل طÿآ

نأآ ،رشصنلآ فÓ-ت-ئآ ‘ يدا-ي-ق-لآ ع-با-تو
ى-ف-ط-شصم ة-مو-ك-ح ىد-ل ة-ي-ن كا-ن-ه““
،عور-ششŸآ آذ-ه لا-م--كإ’ ي--م--ظا--ك--لآ

نآدمت-ع-ت ر-شصمو ندرأ’آ نأآو ا-شصو-شصخ
.““ةلدتعŸآ ةيشسايشسلآ
،يمظاكلآ ىفطشصم ءآرزولآ سسيئر ناكو
ةد-يد÷آ ما-ششلآ دÓ-ب عور-ششم““ نإآ لا--ق
ةحر-ط م-ت-ي-شس ،ي-بوروأ’آ ق-شسن-لآ ق-فو

قآرعلآ Úب ةبقترŸآ ةثÓثلآ ةمقلآ لÓخ
.““رشصمو ندرأ’آو
ةفيحشص عم رآو-ح ‘ ،ي-م-ظا-ك-لآ لا-قو
عورششم حرطيشس““ هنإآ ،““تشسوب نطنششآو““
ق--شسن--لآ ق--فو ةد--يد÷آ ما--ششلآ دÓ---ب
،ندرأ’آو ر-شصم ةدا-ق ى--ل--ع ،ي--بوروأ’آ
سسأآر تاقفدت نوكتشس هلÓخ نم يذلآو
افيشضم ،““ةيرح Ìكأآ ،ايجولونكتلآو لاŸآ
ءاقلل ابيرق ةيدوعشسلآ ¤إآ رفاشسيشس““ هنأآ
تاقÓعلآ ريوطت ثحبو اهيف ÚلوؤوشسŸآ
.““ةيئانثلآ

ششي÷ا كيكفتل ىعسست ةمّظنُم تÓمح نع ثد–
دÓبلا تيتفتو Êادوسسلا

   ةروثلأ فطخ ديري نم كانه :ناهربلأ
›اقتن’آ ةدايشسلآ سسل‹ سسيئر فششك ^
سسمآ ،ناهÈلآ حات-ف-لآ د-ب-ع ،نآدو-شسلآ ‘

كيكفتل ىعشست ةمظنم تÓمح  نع Úنث’آ
.دÓبلآ تيتفتل Êآدوشسلآ سشي÷آ
نع مويلآ يرابخإ’آ ““Êآدوشسلآ““ عقوم لقنو
ةقطنÃ تاحيرشصت لÓخ ، هلوق ناهÈلآ
نولششافلآ ديري »: ،ةيركشسعلآ انديشس يدآو
تاشسشسؤوم ىلع م-ه-تا-قا-ف-خإآ آو-ق-ل-ع-ي نأآ
طي-ط-خ-ت-لآ ءو-شس نأآ ا-ح-شضو-م ، ““سشي÷آ
.ةيلا◊آ ةمز’آ ببشس ةرآدإ’آو
فاطتخآ ديري نم كانه نأآ ناهÈلآ دكأآو
ىلع انشضرع»: Óئاق ،باب-ششلآ ن-م ةرو-ث-لآ
آولعفي ⁄ نك-لو ةد-عا-شسŸآ ل-ك ة-مو-ك◊آ

.““ائيشش
تامزأ’آ عنشصت تاهج كانه““ نأآ فاشضأآو
انل»: Óئاق ، ““بعششلآو سشي÷آ Úب عاقيإÓل
نحنو  ،فÎعنو ة-جا-ح ا-ن-ل-م-ع ا-م ة-ن-شس
انيدع-ت-شسآ ’و ›آو ‘و ر-يزو ‘ د-با-ج-ت-ن
ة--لو--غ--ششم سسا--ن--لآو تا--با--خ--ت--نÓ--ل
.““ةشصشصاÙاب

ةصسائر نم هيجوت يأأ قلتأأ ⁄ :ةيجراÿأ ريزو
ليئأرصسإأ عم عيبطتلل ةموك◊أ

نآدوشسلآ ةيجراخ ريزو فششك ،هبناج نم
هدÓب ةموكح نأآ ،نيدلآ رمق رمع ،فلكŸآ

ن-م ف-قوŸآ ة--ظ◊ ة--يأآ ‘ سشقا--ن--ت ⁄
ةشسائر نم قلتي ⁄ ايشصخشش هنأآو ،ليئآرشسإآ
.عيبطتلاب قلعتي هيجوت يأآ ءآرزولآ
،فلكŸآ Êآدوشسلآ ةي-جراÿآ ر-يزو دد-ششو

هنأآ ىلع ،Êآدوشسلآ نويزفلتلآ عم رآوح ‘
‘ ةيجراÿآ ةرآزو ›وتب هفيلكت ” نأآ ذنم
ل-ي-ئآر-شسإآ ل-شصت-ت ⁄““ ،ي-شضاŸآ و--ي--لو--ي
.““نآدوشسلاب
يأآر نع مني ريرقت يأآ رأآ ⁄و ملعأآ ’»:لاقو
ىلع ق-ي-ل-ع-ت ’و ،ر-مأ’آ آذ-ه ‘ نآدو-شسلآ

ةشسائر نم ق-ل-تأآ ⁄ Êأ’ ،نآدو-شسلآ ف-قو-م
⁄و ،عوشضوŸآ آذه ىوحفب رمأآ يأآ ءآرزولآ
نع ءيشش يأآ ينلشصي ⁄و ،هيجوت يأآ › تأاي

.““رمأ’آ آذه
ىلع ل-م-ع-ت ة-ي-جراÿآ ةرآزو““ نأآ ح-شضوأآو

يتلآ ةيجراÿآ نآدوشسلآ ةشساي-شس ة-غا-ي-شص
¤إآ اتف’ ،““ءآرزولآ سسل‹ ىلع اهحÎقتشس
نم همشسآ عفر ىلع دجب لمعي نآدوشسلآ نأآ

.باهرإÓل ةيعآرلآ لودلآ ةمئاق
تنك نأآ ذن-م رأآ ⁄““ :ن-يد-لآ ر-م-ق فا-شضأآو
وأآ ةقيثو يأآ ،ةدحتŸآ تاي’ولآ ‘ اطششان

ةمئاقلآ ‘ نآدوشسلآ دوجو Úب طبرت ةلمج

Òغ ،ىر-خأآ ة-لود يأا-ب ،ا-ه-ن--م ه--ع--فر وأآ
.““ةيكيرمأ’آ ةدحتŸآ تاي’ولآ
Òفشسلآ ءاف-عإآ ”““ ه-نإآ ن-يد-لآ ر-م-ق لا-قو

يمشسر قطانك ه-ب-شصن-م ن-م يود-ب رد-ي-ح
تاحيرشصت-ب ¤دأآ ا-مد-ع-ب ،ةرآزو-لآ م-شسا-ب

ىوحفل سسيل ،فلŸآ آذه لو-ح ة-ي-ف-ح-شص
‘ لمعلآ حئآول هتفلاı نكلو ،حيرشصتلآ
⁄ ةرآزولآ““ نأآ ¤إآ اتف’ ،““ةيجراÿآ ةرآزو
ا-ه-ي-جو-ت ه-ي-ف رد-شصت ⁄و ر-مأ’آ سشقا-ن-ت
آرشسك Èتعي هنع ثيد◊آ ›اتلابو ،احشضآو
كلذلو ،ةيندŸآ ةمدÿآ ‘ لمعلآ Úنآوقل

.““يمشسر قطانك هبشصنم نم هؤوافعإآ ”
زوجي ’ ايلع ةشسايشس رمأ’آ آذه““ :فاشضأآو

،نذأآ وأآ رمأا-ب ’إآ ا-ه-ي-ف ثد-ح-ت-ي نأآ د-حأ’
ف-قو-م سشقا-ن-ت ⁄ نآدو-شسلآ ة--مو--ك--حو
نم ة-ظ◊ يأآ ‘ ل-ي-ئآر-شسإآ ن-م نآدو-شسلآ
سسل‹ سسيئر ىقت-لآ نأآ د-ع-ب تا-ظ-ح-ل-لآ
ناهÈلآ حاتفلآ دبع لوأآ قير-ف-لآ ةدا-ي-شسلآ
‘ وهاينتن Úماينب ليئآرشسإآ ءآرزو سسيئر
سسل‹ طباشضم كانهو ،يشضاŸآ ريآÈف
Úب ة-كÎششŸآ تا-عا--م--ت--ج’آو ءآرزو--لآ

.““ةدايشسلآو ءآرزولآ يشسل‹
ريزو ءدب عم انمآزت تاحيرشصتلآ هذه يتأات
مويلآ ،ويبموب كيام ،يكير-مأ’آ ة-ي-جراÿآ
لمششت طشسوأ’آ قر-ششلآ ‘ ة-لو-ج ،Úن-ث’آ
،ليئآرشسإآو نيرحبلآو تآرا-مإ’آو نآدو-شسلآ
قافتآ اهتششقانم ررقŸآ اياشضقلآ زربأآ نمو
،ليئآر-شسإآو تآرا-مإ’آ Úب ع-قوŸآ مÓ-شسلآ
هفشصو اŸ ن-ط-ن-ششآو م-عد زآر-بإآ بنا-ج-ب
.يبظ وبأآو موطرÿآ Úب تاقÓعلآ قيمعتب
ة-ي-جراÿآ ةرآزو م-شسا-ب ثد-ح-تŸآ را-ثأآو
يودب رديح ،هبشصنم نم لاقŸآ ةينآدوشسلآ

ءاثÓثلآ مو-ي لا-ق ا-مد-ن-ع لد÷آ ،قدا-شص
مآر-بإ’ ع-ل-ط--ت--ي نآدو--شسلآ““نإآ ،ي--شضاŸآ

ةمئاق نوكت ليئآر-شسإآ ع-م مÓ-شس ةد-ها-ع-م
نود ن-م ن-ك-ل ،نآدو-شسلآ ة-ح-ل-شصم ى-ل--ع
.““تبآوثلآو ميقلاب ةيحشضتلآ
تآرابخ-ت-شس’آ ر-يزو د-ي-كأا-ت كلذ بق-عأآو
كا-ن-ه نأآ ،Úهو-ك ي-ل-يإآ ي--ل--ي--ئآر--شسإ’آ

هتراششإآو ،نآدوشسلآو هدÓ-ب Úب تا-ث-حا-ب-م
لشصوتلآ ‘ لمأات““ ليئآرشسإآ نأآ ¤إآ ةحيرشصلآ
قا--ف--ت’آ نأآ ر--كذو .““مÓ--شس قا--ف---تآ ¤إآ
لمششيشس ،Êآدوشسلآ بنا÷آ عم يلبقتشسŸآ
¤إآ ليئآر-شسإآ ‘ Úي-نآدو-شس Úئ-ج’ ةدا-عإآ
يرŒ ل-ي-ئآر-شسإآ““ نأآ ا-ح-شضو-م ،م-هد-ل--ب

fiىرخأآ ةيقيرفإآو ةيبرع لود عم تاثدا““.

 راو◊ا فانئتسسا ىلع ديكأاتلل
يقتلي ايناطيرب ةيجراخ ريزو

سسابعو وهاينتن عم
كينيمود ،ÊاطيÈلآ ةيجراÿآ ريزو عم-ت-ج-ي
Úما-ي-ن-ب ل-ي-ئآر-شسإآ ءآرزو سسي--ئر ع--م ،بآر
،سسابع دومfi ينيطشسلفلآ سسيئرلآو وهاينتن

رآو◊آ فانئتشس’ ة-لواfi ‘ ،عو-ب-شسأ’آ آذ-ه
.Úبنا÷آ Úب
لآز-ت ’““ :Úن-ث’آ سسمآ نا-ي--ب ‘ بآر لا--قو
ليئآرشسإآ نمأاب ةمز-ت-ل-م ةد-ح-تŸآ ة-ك-ل-مŸآ
عيبطت نع آرخؤوم نÓعإ’آ ناكو ،اهرآرقتشسآو
ةظ◊ تآرا-مإ’آو ل-ي-ئآر-شسإآ Úب تا-قÓ-ع-لآ

يذلآ قافت’آ ¤إآ ةراششإآ ‘ ،““ةقطنملل ةمهم
ليئآرشسإآ Úب ةيكيرمأآ ةياعرب هيلإآ لشصوتلآ ”

.ةلماك تاقÓع ةماقإآ ىلع تآرامإ’آو
وه سضآرأآ مشضل ليئآرشسإآ قيلعت““ :بآر فاشضأآو

قرششلآ ‘ مÓشسلآ زيزعت وحن ةيشساشسأآ ةوطخ
هذ-ه ى-ل-ع ءا--ن--ب--لآ م--هŸآ ن--م .ط--شسوأ’آ
نكÁ ’ ةياهنلآ ‘و ،ةديد÷آ ةيك-ي-ما-ن-يد-لآ
نامشضل مزÓلآ Úتلودلآ لح ىل-ع سضوا-ف-ت-لآ

ليئآرشسإآ ةموك-ح Úب ’إآ م-ئآد مÓ-شس ق-ي-ق–
.““ةينيطشسلفلآ ةطلشسلآو

سسوÒف نأآ ¤إآ تآءا---شصحإآ ر---خآآ Òششت ^
008 نم Ìكأآ ةايحب ىدوأآ  ّدجتشسŸآ انوروك
‘ هفاششت-كآ ذ-ن-م ⁄ا-ع-لآ ‘ سصخ-شش ف-لأآ
،لمÛآ ‘و .يشضاŸآ Èمشسيد ‘ Úشصلآ
‘ ت’اح4و فلأآ008 تايفولآ ددع تغلب
97و ف’آآ3و انويلم32 لشصأآ نم ،⁄ا-ع-لآ
.ةنلعم ةباشصإآ
ةقطنŸآ يبيراكلآو ةينيتÓلآ ا-كÒمأآ د-ع-تو
798و اف-لأآ452 اهلي-ج-شست-ب آًرر-شضت Ìكأ’آ
تايفولآ فشصن نم Ìكأآ تلجُشس ثيح ،ةافو

يه ؛لود4 ‘ ⁄ا-ع-لآ ‘ سسوÒف-لآ ءآر-ج
(614و ا-ف--لأآ571) ةد-ح-تŸآ تا--ي’و--لآ
95) كيشسكŸآو (853و افلأآ311) ليزآÈلآو
.(497و افلأآ55) دنهلآو (016و افلأآ

ةيكيسسكŸا ةيكÒمأ’ا دود◊ا ىلع دويق
دود◊آ ةيام-حو كرا-م÷آ ة-ئ-ي-ه تن-ل-عأآ
دود◊آ ىلع ةيفاشضإآ دويق سضرف ةيكÒمأ’آ

سسوÒف راششت-نآ ن-م د-ح-ل-ل كي-شسكŸآ ع-م
ل-م-ششتو ،(91-ديفوك) دج-ت-شسŸآ ا-نورو-ك
سضعب ‘ رورŸآ قÓغإآ ةديد÷آ تآءآرجإ’آ
ةيفاشضإآ سشيتفت تايلم-ع ءآر-جإآو ،ر-با-عŸآ

ةدح-تŸآ تا-ي’و-لآ تنا-كو .دود◊آ د-ن-ع
ىلع آدويق يشضاŸآ رآذآآ/سسرام ‘ تشضرف
طقف روبعلاب تحمشسو ،دود◊آ Èع رورŸآ

تنا-كو .ىو--شصق--لآ ةرور--شضلآ ت’ا--ح ‘
.ÚيكيشسكŸآ ÚنطآوŸآ سصخت تآءآرجإ’آ
اشضيأآ لم-ششت ي-ه-ف ،ةد-يد÷آ دو-ي-ق-لآ ا-مأآ
ن-م ن-يد-ئا--ع--لآ Úي--كÒمأ’آ Úن--طآوŸآ
ةمئآدلآ ةماقإ’آ ىلع نيزئا◊آو كيشسكŸآ

.ةدحتŸآ تاي’ولآ ‘

ةباسصإا فلأا059 ىطختت ايسسور
1294 ليجشست تبشسلآ مويلآ ا-ي-شسور تن-ل-عأآ
،دجتشسŸآ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباشصإآ

افلأآ159 ¤إآ اهيف ت’ا◊آ ›امجإآ عفر ا‡
اهنأآ تا-ط-ل-شسلآ تفا-شضأآو .ة-با-شصإآ798و
42 ـلآ ‘ ىر-خأآ ةا-فو ة-لا--ح121 تلج-شس
ةيم-شسر-لآ ة-ل-ي-شص◊آ ع-فر ا‡ ،ة-ي-شضاŸآ
.013و افلأآ61 ¤إآ تايفولل

لافطأ’ا ءادتراب حسصنت ةحسصلا ةمظنم
21 نسس نم تامامكلا

ةمظنمو ةيŸاعلآ ة-ح-شصلآ ة-م-ظ-ن-م تعد
‘ (فيشسينوي) ةلو-ف-ط-ل-ل ةد-ح-تŸآ ·أ’آ
ةرورشض ¤إآ تآرآرقلآ عانشصل ةيهيجوت ةقيثو
تامامكلآ اماع21 نشس نم لافطأ’آ ءآدترآ

Úغلابلآ ىل-ع بجو-ت-ي ا-م-ك ،نا-ك-م يأآ ‘
ةليشسوك ةم-حدزŸآ ن-كا-مأ’آ ‘ ا-هؤوآد-ترآ
.انوروك سسوÒف نم ةياقولل
·أÓل ناتعبا-ت-لآ نا-ت-م-ظ-نŸآ ح-شصن-ت ⁄و
Úب لافطأ’آ يدتري نأآ ماع لكششب ةدحتŸآ

Òكفتلآ بجي نكلو ،تامامك اماع11و6
ىودع-لآ ت’د-ع-م تآذ ن-كا-مأ’آ ‘ ا-ه-ي-ف
لث-م ،ا-ه-ن-ي-ع-ب تا-ع-مŒ ‘ وأآ ة-ف-ي-ث-ك-لآ
مدع بجي هنأآ ةقيثولآ ‘ ءاجو .سسرآدŸآ
ءآدترآ ىلع انشس ر-غ-شصأ’آ لا-ف-طأ’آ را-ب-جإآ
هنأآ ¤إآ سساشسأ’آ ‘ كلذ عجريو ،تامامكلآ

’ Áحيحشص لكششب اهتلآزإآو اهع-شضو م-ه-ن-ك
.مهشسفنأاب
%7وÚ 1ب نإاف ،ةيŸاعلآ تانايبلآ بشسحو
لافطأآ مه انوروك يباشصم لك ن-م ا-ب-ير-ق-ت
.اماع81 نود بابششو

اررسضت Ìكأ’ا دنهلاو  كيسسكŸاو  ليزاÈلاو  ةدحتŸا تاي’ولا

انوروك سسوريفب ةباصصأ نويلم3.32 لصصأأ نم ةافو فلأأ008



ةلم÷ ةفطاخ ةلوجب تماق ““رجفلا““ ^
ة-م-شصا-ع-لا ‘ ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا ن--م
قيبطتب راجتلا مازتلا ىدم ىلع فوقولل
ي-شضا-ق-لا ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا Òباد--ت
‘ م-ق-عŸا ع-شضوو تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا--ب

.يدشس÷ا دعابتلا ماÎحاو نئابزلا لوانتم
ةرجألا ةرايشس ق-ئا-شس ع-م تنا-ك ة-ياد-ب-لا
لا هلمششي ل انعوشضوم نأا نم مغرلا ىلعو
ق-ي-ب-ط-ت-ب Úي-ن-عŸا Úب ن-م د-حاو ه--نأا
ةرايشسلا اندوعشص روفف ،ةياقولا تاءارجا

ةمامكلا هئادترا مدع بب-شس ن-ع ها-ن-لأا-شس
لماك سسانلا ““ راته-ت-شسا ل-ك-ب ا-ن-ب-ي-ج-ي-ل

مدع ىلع ر-شصأاو ““ ا-ه-ن-ير-ياد سشم-هار-م
نم ان-باÎقا در-جÃو ه-نأا Òغ ا-ه-ئاد-ترا
عشضو يديراق-ب تبا-ث-لا ي-ن-مألا ز-جا◊ا
! نمألا مازح طبرو ةمامكلا
Ìكت نيأا ءادهششلا ةحاشس تنا-ك ا-ن-ت-ه-جو
ة--عا--ب--لا ن--ع ثد--ح--ت--نلو ،ة---كر◊ا
طورشش هيأا نوقبطي ل نيذلا Úيوشضوفلا
باحشصأا مه انعوشضوم روحمف ،Úناوق وأا
هب سسأابل اددع انلخد ،ةيراجتلا تÙÓا

ةز--ها÷ا سسبŸÓا ع---ي---ب تfiÓ ن---م
Òبادتلاب مازت-للا ‘ ا-ن-يا-ب-ت ا-ن-ظ-حلو
باغ ة-ما-م-ك-لا تد-جُو نإا-ف ،ة-ي-ح-شصلا
ظاظتكلا رشضح نانثلا رفوت ناو مقعŸا

.لÙا ‘
يدتري ناك يذلا ةلم÷ا راŒ دحأا لاق
ه-نا لÙا ‘ هد-عا-شسم و-ه ة-ما-م--ك--لا

موي51 ةدŸ هلfi قلغب رماغي نأا نكÁل
ل اننأا Òغ ““ ةميخو نو-ك-ت-شس ر-ئا-شسÿا-ف

يذلا ءاوهلا فيكم لغششي ناك هنأا انظح
انفقو اننأا امك عون‡ هنا سضورفŸا نم

.تامامك نود نئابزلا نم ددع لوخد ىلع
ا-نردا-بو تراو-شسشسكا ع-ي-ب لfi ا-ن--ل--خد

ع-شضت ل اذاŸ““ لاؤو-شسلا-ب لÙا بحا--شص
› انوروك سشفاخنام انا لاقف““ ؟ةمامكلا

.““اهيب ابحرم يبر اهباج
عيب لfi ان-بذ-ج ه-ن-م را-ت-مأا د-ع-ب ى-ل-ع
بيتÎلاو ةفاظنلا تا-مÓ-ع-ب تا-ب-طرŸا
لÙا بحاشص نأا ىتح ديعب نم حولت يتلا

عشضو ىلع نئابزلا اهيف ثحي ةتفل قلع
ف-شصنو Îم ة-فا-شسم ماÎحاو ة-ما-م-ك-لا
Òبادتلا لك اندجو انلوخد دنع لعفلابو

fiÎح ¤ا ة-مÚ ةلماعل ا-ن-تد-ها-ششم ‘
،ةمام-ك وأا تازا-ف-ق وأا رز-ئ-م نود لÙا
ن-يد-تر-ت ل اذاŸ““ ا-ها-ن-لأا-شس ع-ب-ط-لا-بو
اهيدترأاشس““ ةداح ةÈنب تدرف ““؟ةما-م-ك-لا

قيب-ط-ت-ب ا-ن-ي-ل-ع دوŒ ا-ه-نأا-كو ““ا-ق-حل
.اهيلع ةشضورفŸا ةياقولا تاءارجا

عئاب عم ثيدح انل ناك عوشضوŸا سسفن ‘
ةما-م-ك-ل-ل هءاد-ترا مد-ع رر-ب تار-هو‹

ةبوعشص دجي هنأاو نمزم سضرÃ هتباشصإاب
هرذع ناك نإاو ، اه-لÓ-خ ن-م سسف-ن-ت-لا ‘
ثودح عنÁ ⁄ اذامل-ف ا-م ا-عو-ن لو-ب-ق-م

Œا ل-خاد ىر--خأا تازواÙل-ي-غ-ششت-ك ل
عمجتلاب نئابزلل حامشسلاو ءاوه-لا ف-ي-ك-م
ءادترا نودو يدشس÷ا دعابتلا ماÎحا نود
..تامامك
قيبطتب نولاب-يلرا-ج-ت-لا بل-غأا نأا ود-ب-ي
ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-يا-قو--لا تاءار--جا
ماز-ت-للا ‘ ن-ئا-بز-لا ع-م نو-ل-ها--شست--يو
حلاشصم نأا نم مغر-لا ى-ل-ع ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت-ب

Úفلاخملل فقت نمألاو ةراجتلا ة-ير-يد-م
ةيريدم حلاشصم نأا ركذٌي انهو ، داشصرŸاب
قلغ-لا-ب تما-قر-ئاز÷ا ة-يلو-ل ةرا-ج-ت-لا
فلتÈ flع يراŒ ل7363fi ـل يروفلا

كلذو ،ةمشصاع-لا-ب ة-يرادإلا تا-ع-طا-قŸا
71 ¤إا ةيليوج01 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ

باحشصأا ماÎحا  مدع ببشسب ،يرا÷ا توأا
ةذخ-تŸا ة-يزاÎحلا Òباد-ت-ل-ل تÙÓا
.انوروك  سسوÒف يششفت نم ةياقولل

رششن رئاز÷ا ةيلو نايب ركذ نأاششلا اذه ‘
لشصاوتلا عقوÃ ةيمشسرلا اهتحف-شص ى-ل-ع
ددع نأا لوألا سسمأا كوبشسياف يعامتجلا
1584 تغلب نمألا حلاشصم قرف تÓخدت
اميف يراŒ ل469fi  قلغ نع ترفشسأا
ةيريدم حلاشصم قرف تÓخدت ددع لشصو
قلغ ¤إا ىشضفأا لخدت626.51  ةراجتلا

3762fiل Œ244  ل--ي--ج--شست ”و.يرا
flلباقم ة-ما-م-ك-لا ءاد-ترا مد-ع-ل ة-ف-لا

د-عا-ب-ت-لا ماÎحا مد-ع-ل726 ل-ي-ج-شست
ظاظتكإلا سصخ-ي ا-م-ي-فو. ي-عا-م-ت-جلا
539 تلجشس ة-يرا-ج-ت-لا  تÙÓا ل-خاد

fl508  ¤ا ةفاشضلاب ةفلاflمدعل ةفلا
ببشسب ة-ف-لا543fl اذ-كو Òه-ط-ت-لا

ةشصخرم Òغ ة-يراŒ تا-طا-ششن ة-شسرا‡
¤إا ةفا-شضإا ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ةÎف لÓ-خ
384flةحفاكم لا‹ ‘ ىر-خأا تا-ف-لا
. انوروك سسوÒف راششتنا
تددشش دق رئاز÷ا ةيلو حلاشصم تناكو

باحشصأا نأا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ق-با-شس تقو ‘
تاءا-شضف-لاو تÙÓا ي--مد--خ--ت--شسمو
ة-شسرا-مÃ ا-ه--ل سصخرŸا ة--يرا--ج--ت--لا
ءادتراب نومز-ل-م ة-يرا-ج-ت-لا ا-ه-ت-ط-ششنأا
تاذ Òبادتلا ةفاك ماÎحا اذكو.تامامكلا
د--عا--ب--ت--لا تا--طا--ي--ت--حا--ب ة--ل--شصلا
نم حلاشصŸا تاذ ترذحو.يعام-ت-جلاو
بتÎيشس تاءارجإلا اذهل ةفلاfl لك نأا

هذ-ه-ل يرادإلا ق-ل-غ-لا ¤إا ءو-ج-ل-لا ه-ن-ع
.تاءاشضفلاو تÙÓا

11 عقاولا نم

ل7303fi قلغب داصصرŸاب مهل فقت نمأ’او ةراجتلا ةيريدم حلاصصمو

ةياقولا تاءارجا ةفلاfl نولسصاوي ةيراجتلا تلÙا باحسصأا
ضسوÒف هصضرف يذلا يئانثتصس’ا يحصصلا ع-صضو-لا ى-ل-ع اودا-ت-عا ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا با-ح-صصأا نأا ود-ب-ي
رطخ نأاكو مهنئابزل وأا مهل ةبصسنلاب ءاوصس ةياقولا تاءارجا قيبطتل مامتها يأا نولوي ’ اوتابو ،انوروك
.دوجوم Òغ ىودعلا

ـه .ةÁرك^

ـه2441مر6fiـل قفوŸا م0202توأا52  ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ةباسصإلل ةسضرع Ìكأ’ا تاناوي◊ا يهام
؟انوروك سسوÒفب

تتاب دقف انوروك سسوÒفب ةباشصإلا-ب دد-هŸا د-ي-حو-لا قو-لıا نا-شسنإلا سسي-ل ^
ةعماج ‘ ءاملع اهارجأا ةثيدح ةشسارد هتدكأا ام قفو ،اشضيأا ةددهم تاناوي◊ا
يشسيئرلا  لبقتشسŸا ةنراقŸ يني÷ا ليلحتلا اومد-خ-ت-شسا نا د-ع-ب  ،ا-ي-نرو-ف-ي-لا-ك
رويطلا كلذ ‘ اÃ ،تايراقفلا نم ةفلتfl عاونأا014 ‘ رششبلا ىدل سسوÒفلل
.تاييدثلاو فحاوزلاو تايئامÈلاو كامشسألاو

ام ثاحبأا ةليمزو ةيثحبلا ةقرولل لوألا فلؤوŸا ،سساماد اناوج تلاق ،ددشصلا اذه ‘
تاناوي◊ا نوكت نأا عقوتŸا نم““ :سسيفيد ‘ اينروفيلاك ةعماج ‘ هاروتكدلا دعب
يرششبلا ÚتوÈلل ةقباطŸا52 ـلا ةينيمألا سضامحألا اياقب عيمج ىلع يوت– يتلا

.انوروك سسوÒفب ةباشصإلا رطÿ اًشضرعت Ìكألا يه
فينشصت ”““مولعلل ةينطولا ةيÁداكألا عئاقو““ ةيرود ‘ ترششُن ىتلا ةشساردلل اقفوو

ىلع انوروكـب ةباشصإÓل ةشضرع نوكت نأا لمتحي يتلا عاونألا نم ةئاŸاب04 ›اوح
ةشضرعم نوكت دقو ةعيبطلا ىلع ظافحلل ›ودلا دا–لا لبق نم ““ةددهم““ اهنأا
يتلا ىرخألا تاناوي◊ا لمششتو .ناويح ¤إا ناشسنإا نم ىودعلا لاقتنل سصاخ لكششب

ةيدامرلا ناتي◊ا لثم ةيرحبلا تاييدثلا ةروطÿا ةيلاع اهنأا ىلع اهنع غÓبإلا ”
ططقلا لثم ةفيلألا تاناوي◊ا عشضختو.ي-ن-ي-شصلا Îشسما-ه-لا كلذ-كو ، Úفلد-لاو
اهيدل ريزانÿاو لويÿاو بÓكلا نأا دجوو ، طشسوتم رطÿ مانغألاو ةيششاŸاو

flل ةشضفخنم رطاÓفلاب ةباشصÒسسو.
¤إا ةرششابم ديد÷ا يجاتلا سسوÒفلا لقنت سشيفافÿا تناك اذإا ام دعب فرعُي ⁄و
ةركف معدت ةشساردلا نكل ، طيشسو فيشضم Èع ترم دق تناك اذإا ام وأا ، رششبلا

ىلع زيكÎلاب Úثحابلل تانايبلا حم-شستو.Ìكأا وأا د-حاو ط-ي-شسو ف-ي-شضم ة-كرا-ششم
دوه÷ا ‘ دعاشسي ا‡ ، ةيÈلا ‘ طيشسو فيشضم ةباثÃ نوكت نأا نكÁ يتلا عاونألا
.تاناوي◊او رششبلا Úب لبقتشسŸا ‘ سسراشسلا ىودع يششفت ىلع ةرطيشسلل ةلوذبŸا

ـه.ك ^

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

... ةلصشنخ ‘ نارفعزلا ةعارز

Œلسشاف قيوسستو ةحجان برا
ام وأا نار-ف-عز-لا ة-عارز ة-ب-ع-شش تفر-ع ^

لÓخ ““ر-م-حألا بهذ-لا““ ب ه-ي-ل-ع ق-ل-ط-ي
ةيلوب اÒبك اششاعتنا ةÒخألا تاونشس ثÓثلا

تارمثتشسŸا ددع ةدايز ه-ت-شسك-ع ة-ل-ششن-خ
.ةعورزŸا ةحاشسŸاو جاتنإلا ةيمك عافتراو
ىلع ةثيدح ةبعشش ىلع ةقلعم لامآلا لظتو
يتلا نارفعزلا ةعارز يهو ةيلولا ىوتشسم
اÈتعم اددع ارخؤوم اهيلإا بلŒ فيك تفرع
زيجو فرظ ‘ اونك“ نيذلا ÚحÓفلا نم
نم مغرلا ىلع .ةعجششم جئاتن قيق– نم
بوب◊ا ةعارزو ةرمثŸا راجششألا يتبعشش نأا

ةط-ششنألا م-ل-شس ‘ ة-ما-ه ة-نا-ك-م نÓ-ت–
.ةلششنخ ةيلوب ةيحÓفلا

سسيئر دادقم دامع حرشص ،ددشصلا اذه ‘
حلاشصŸا ةيريدÃ يحÓفلا ءاشصحإلا بتكم
ةعارز نإاب ,جأاو/ـل ةلششنخ ةيلول ةيحÓفلا
ةثيد◊ا تاطاششنلا نم Èت-ع-ت““ نار-ف-عز-لا
ةÒخألا ةنوآلا ‘ نوحÓفلا اهيلإا أا÷ يتلا

Ÿا ىلع ةماه ليخادم نم هردت اŸجتنÚ
هذه نم دحاولا مارغ-لا ر-ع-شس نأا را-ب-ت-عا-ب
ركذو.جد فلآا6 ¤إاÚ 0054ب حواÎي ةتبنلا
لÓخ ةلششنخ ةيلو ىو-ت-شسم ى-ل-ع ” ه-نأا-ب
9102-8102 مر-شصنŸا ي-حÓ-ف-لا م-شسوŸا
نارفعزلا نم غ-ل-ك02ـلا براقي ا-م جا-ت-نإا
عم جد نوي-ل-م021 ةيلامجإا ةيلام ةم-ي-ق-ب
لÓخ يلÙا جاتنإلا ةميق عافتراب تاعقوت
لوخد فرع يذلا يرا÷ا يحÓفلا مشسوŸا

. ةبعششلا هذه عيشسوتو ددج نيرمثتشسم
Èتعت يتلا نارف-عز-لا ة-عارز نأا-ب فا-شضأاو
ةيلوب ةدعاو ةيدا-شصت-قا قا-فآا تاذ ة-ب-ع-شش

اشصوشصخ ةيلب÷ا قطانŸاب زكرمتت ةلششنخ
ةزماطو ةمامحوبو ةيليششو ةراشصŸ تايدلبب
ةيبطلا ةتبنلا هذه عاونأا دوجأا جت-ن-ت ي-ت-لاو
خانŸا فورظ ة-م-ئÓ-م بب-شسب ة-ير-ط-ع-لا
ةنشسلا لوشصف ةيقب ‘ فا÷او ءاتشش درابلا
ةتبنلا هذه عرزل ةبشسا-نŸا ة-بÎلا ة-ي-عو-نو
.تقولا تاذ ‘ ةيبطلاو ةيرطعلا
ن-يذ-لا با-ب-ششلا بل-غأا Êا-ع-ي ،ل-با-قŸا--ب
نارفعزلا ةعارز ةبعشش ‘ ارخؤوم اورمثتشسا

عرششي يتلا ةتبنلا هذ-ه ق-يو-شست ‘ ل-كا-ششم
لك نم سسطشسغأا رهشش فشصتنم نوعرازŸا

لوشصÙا ينج متي نأا ىلع اهتعارز ‘ ةنشس
ةيادب ميشسايŸا جارختشساو روهزلا فطقو
ىلع لوشص◊او اهفيفŒ لبق Èمفون رهشش
امك لباوتك اهلامعتشسا متي ةقيقر تاÒعشش
ا-ه-ئا-ن-ت-قا-ب ة-ي-ب-ن-جألا ر--باıا مو--ق--ت

ةيودألا عاونأا فلتfl جاتنإا ‘ اهلامعتشسل
د-ي-شسلا حر-شص دد-شصلا اذ-ه ‘و .تو-يز-لاو

يجولويبلا نارفعزلا يجتنم دحأا يرام◊
هنا ةلششنخ ةيلو برغ ملك06““ ةيليشش ةيدلبب
هتوخإا ةقفر اهيناعي يتلا تابوعشصلا مغر““

تÓ-ي-شصب-ب ءا-ن-ت-علاو ة-عارز ة-ي-ل-م-ع ‘

عز-ن اذ-كو ة-ن-شسلا ما-يأا لو-ط نار-ف--عز--لا
ر-شسك يدا-ف-ت-ل ا-يود-ي ةرا--شضلا با--ششعألا
نم ةيلمعلا هبلط-ت-ت ا-مو ةÒغ-شصلا م-عاÈلا

دعب مدطشصي هنأا لإا Òبك Èشصو ةقاطو دهج
يذلا قيوشستلا لكششÃ ين÷ا مشسوم ةياهن
افيشضم.““رامثتشسلا ةرئاد عيشسوت نود لوحي
فلآا01 نم Ìكأا نأا نولهجي نيÒثكلا نأاب
نارفعزلا نم طقف ا-مار-غ06 جتنت ةر-هز
نم طقف غلك فشصن يطعت ةرهز فلأا021و
ليلاحتلا تدكأا يذلا يجولويبلا نارفعزلا
ىلع يوتحي هنأا اهل هلوشصfi عشضخأا يتلا
مشسجلل ةيرورشضلا تانيماتيفلا نم ديدعلا
تاذ ة-ي-شسا-شسألا تو-يز-لا ن-م ة-عو--م‹و
م-شس÷ ةد-ي-فŸا ة-ي-جÓ--ع--لا سصئا--شصÿا
.ناشسنإلا
نيرمثتشسŸا بلغأا نأا ¤إا ثدحتŸا راششأاو

ةلششنخ ةيلوب نارفعز-لا ة-عارز ة-ب-ع-شش ‘
مرشصنŸا يحÓ-ف-لا م-شسوŸا لÓ-خ او-ما-ق
ليلاحتلا ¤إا مهليشصاfi نم ةنيع عاشضخإاب

Ãةيشس◊ا ةوقلا مييقتب تماق ةيبنجأا رباخ
Úتئفلا ¤إا جتنŸا ةقباطم تتبثأاو جتنملل
⁄ كلذ نأا لإا23-63 وزيإا رايعم نم2و1
قيوشست ةي-ل-م-ع ة-عا-شسلا د◊ م-ه-ل ل-ه-شسي

¤إا رمث-ت-شسŸا تاذ سصل-خو.م-ه-تا-ج-ت-ن-م
ةبعشش دامتعا ةيلمع نأاشش نم““ هنأاب ديكأاتلا
ةمئاق ةل-ق-ت-شسم ة-ب-ع-ششك ر◊ا نار-ف-عز-لا
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو فرط ن-م ا-ه-تاذ-ب
حتفت نأا مرشصنŸا ويام03 خيراتب ةيفيرلا

Úطششانلا ÚحÓفلل ةدعاو اقافآا Óبقتشسم
يحÓفلا مشسوŸا نم ةيادب ةبعششلا هذه ‘

.““لبقŸا
Òشسم ي-ب-يور لا-م-ج ن-هار-ي ه-ت-ه-ج ن-مو
ةعارزل يبيور ةوخإلا ةيحÓفلا ةرمثتشسŸا
برغ ملك08 ) ةراشصŸ ةيدلبب نار-ف-عز-لا

جأاو هب تقتلا يذلاو (ةلششنخ ةيلو ةمشصاع
ةشصشصıا ةيشضرألا ةئيهت ة-ي-ل-م-ع دد-شصب
ريدشصت ةيلمع ليعفت ىلع نارفعزلا ةعارزل

‘ نيرمثتشسŸا ميظنت لÓخ نم ةتبنلا هذه
قاوشسأا داجيإا ىلع مهتدعاشسمو ةبعششلا هذه
قوشسلا نأا نوك مهتاجتنم قيوشستل ةيجراخ

‘ ÚجتنŸا تاعلطتل بيجتشسي ل يلÙا
يذلا دحاولا مارغوليك-لا ر-ع-شس ءÓ-غ ل-ظ

.جد ÚيÓم6 ¤إا لشصي
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو عرازŸا تاذ دششانو
دي Ëدقتو ةبعششلا هذه ¤إا تافتللا ةيفيرلا
نارفعزلا ةعارز ‘ نيرمثتشسملل ةدعاشسŸا
قاوشسألا لو-خدو ة-ي-م-ن-ت-لا ة-ل-ج-ع ع-فد-ل
ةيمنت ‘  مهاشسي نأا هنأاشش نم ام ةيŸاعلا
ةبعشصلا ةلمعلا بل-جو ة-ي-ف-ير-لا ق-طا-نŸا
ة-باو-ب ن-م ي-ن-طو-لا دا-شصت-قلا ر-يو-ط--تو
.ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلا

م.ق ^

ىرخأا ضضارعأا باصصŸا ىلع رهظت ’ امنيب

انوروك سسوÒفب ةباسصإ’ا دنع مسشلا ةسساح نادقف ببسس فسشكت ةسسارد
نع ةرداشص ةثيدح ةيملع ةشسارد تفششك ^
نادقف ببشس ةيكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج

ىودعب مهتباشصإا دن-ع م-ششلا ة-شسا-ح سسا-ن-لا
.دجتشسŸا انوروك سسوÒف
ع-قو-م Èع ةرو-ششنŸا ة-شسارد-لا تح-شضوأاو
كلت ¤إا اولشصوت ءاملعلا نأا ““وان زوين زÁات““
متي يتلا ،ةجشسنألا ةشسارد قيرط نع جئاتنلا
.(91 ديفوك) ىشضرم فونأا نم اهتلازإا
نم Òثكلا نادقف ببشس نأا ءاملعلا فششتكاو
يذلا تقولا ‘ مششلا ةشساح انوروك يباشصم
¤إا دوعي ،ىرخأا سضارعأا مه-ي-ل-ع ر-ه-ظ-ت ل
Ëز-نإا ن--م ة--ي--لا--ع تا--يو--ت--شسم دو--جو
‘ (ECA-2) لوÙا Úشسن---تو---ي‚ألا

ةلوؤوشسŸا قطانŸاب اديد–و ،فنألا ةقطنم
.مششلا ةشساح نع
ةطقن““ وه Ëزنإلا اذه نأا ءاملعلا د-ق-ت-ع-يو
ا-نورو-ك سسوÒف-ل ح-م-شست ي-ت-لا ““لو-خد--لا
م-شس÷ا ا-يÓ-خ ¤إا لو-خد-لا-ب د-ج-ت--شسŸا
.نيرخآا سسانأل ىودع ثودح ‘ ببشستلاو
وردنأا روشسيفوÈلا ةشساردلا كلت ىلع فكعو

ةدعاق ةحارجو فنألا بط مشسق ريدم ،Úل
زنوج ةعماج-ب بط-لا ة-ي-ل-ك ‘ ة-م-ج-م÷ا

،ةيكيرمألا ةدح-تŸا تا-يلو-لا-ب ز-ن-ك-بو-ه
كراششŸا ثحابلا ،Úششت يفغنيم روتكدلاو

.ةيلكلا سسفن ‘
Úل رو-شسي-فوÈلا لا-ق ة-شسارد-لا كل-ت ن-عو
ف-نألا ل-كا-ششم ‘ ا-شصشصخ-ت-م ي-ت-ف--شصب““

ةشساح نادقف نإا-ف اذ-ل ،ة-ي-ف-نألا بو-ي÷او
ةيمهأا ه-ل91 ديفوكب ة-با-شصإلا د-ن-ع م-ششلا
تقولا يفف .› ةبشسنلاب ةشصاخ ةيك-ي-ن-ي-ل-كإا
يشسفنت-لا زا-ه÷ا تا-شسوÒف بب-شست-ت يذ-لا
نم مششلا ةشساح نادقف ‘ امومع ىرخألا

مرو-ت بب-شسب ،ءاو-ه-لا ق-فد-ت ة-قا-عإا لÓ-خ
سسوÒفلا اذه بب-شست-ي ،ة-ي-ف-نألا تار-مŸا
مدع مغر مششلا ة-شسا-ح ناد-ق-ف ‘ ا-نا-ي-حأا
.““ىرخأا ةيفنأا سضارعأا دوجو
انل تحمشس““ Úششت روتكدلا لاق ،هبناج نم
Ëز--نإا تا--يو--ت--شسم ة--يؤور ‘ ة---شسارد---لا
ىلعأا ‘ زكÎت تناك يت-لاو ،Úشسن-تو-ي-غ-نألا

ن-م نا-شسنإلا ن-ك“ ي-ت-لا ف-نألا ن-م ءز-ج

كراششي ⁄ يذلا ،يتليو سسايبوت لاقو .““مششلا
ا-ق-با-شس ا-شسي-ئر نا-ك يذ-لاو ،ة-شسارد--لا ‘

ذاتشسأاو ،يشسفنتلا زاهجلل ةيبوروألا ةيعمجلل
سضار-مألا م-شسق ر-يد-مو ،يو-ئر--لا بط--لا
ةعماجب بطلا ةيل-ك ‘ ة-يد-عŸاو ة-يو-ئر-لا

نم ديدعلا نأا ملعن نحن““ ةيناŸألا رفوناه
لثم ،ةعئاششلا يشسفن-ت-لا زا-ه÷ا تا-با-ه-ت-لا
دقفن انلعŒ نأا نكÁ ،دÈلا تلزنو لاعشسلا

فنألا دادشسنا بناج ¤إا مششلا ةشساح اتقؤوم
ثاحبألا تر-ه-ظأا د-قو .ق-ل◊ا با-ه-ت-لا وأا
ةداتعم Òغ ةرو-شصب91 ديفوك نأا ةق-با-شسلا
هذهو ،طقف مششلا ةشساح نادقف ¤إا يدؤوي
كلذ ثودح بب-شس ‘ ثح-ب-ت ة-ي-كذ ة-شسارد
ءز÷ا نأا ¤إا ةشساردلا Òششت““ فاشضأاو .““رمألا
نأا نكÁ انفنأا ن-م ة-ح-ئار-لا ن-ع لوؤو-شسŸا
سسوÒف هيف بشستكي يذلا ناكŸا اشضيأا نوكي
ديكأات بجي .مشس÷ا ‘ مدق ئطوم انوروك

ةديدج Óبشس رفو-ت ا-ه-نأل ،ة-ج-ي-ت-ن-لا هذ-ه
fiعل ةلمتÓىودعلا ج““.

ت’اكو ^
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““رجهŸا ‘ سسفنلا عارسص ..يزيل‚’ا يتمع نبا““
هدسسج ام آذه .ابوروأآ ‘ لدج عسضوم لكسشتو ،يرئآز÷آ بابسشلآ لغسشت يتلآ اياسضقلآ نم ،ةرجهلآ
رجاهŸ ةيناسسنآ ةلاح صضرعي ،””يزيل‚لآ يتمع نبآ”” نآونعب  ،يئامنيسس لمع ‘ ،دايسص Ëرك ،جرıآ

.ايناطيرب ‘ ةبرغلآ نم تآونسس دعب ةيدوجو ةمزأآ صشيعي يرئآزج

““يزيل‚إ’ا يتمع نبا““ مليف يكحي ’ ^
ل-ب ،بسسح-ف ة-ي-ع-قاو ة-سصق ي-ق-ئا--ثو--لا
جرıا ةلئاع نم درفب قلعتت ةيسصخسشو
هعم هطبرت يذلا هتم-ع ن-با و-هو ،ه-سسف-ن

سصا-خ ة--قÓ--ع ة-ك-ل-مŸا ‘ م-ي-قŸاو ،ة-ّ
.ًابيرقت اماع نيرسشع ذنم ةدحتŸا
هتايح ةقيرطو ه-ع-قاو ط-ير-سشلا لوا-ن-ت-ي

نم هيف رÁو هرطاخ ‘ لوجي امو كانه
¤إا ةفاسضإ’ا-ب ،بÎغ-م-ك ة-ي-سسف-ن تا-مزأا
رئاز÷ا ‘ ةميقŸا هتلئاع لماعت ة-ي-ف-ي-ك
رهظي امك ،بÎغŸا مهنبا هسشي-ع-ي ا-م ع-م
،هتارارق ‘ هنوبعلي يذلا رودلاو مهءارآا
سص لو-سصف ة-سسم--خ ‘ كلذو Úب ا-م ترو-ُ
.ةيزيل‚إ’ا ““يبسسÁرغ““ ةنيدمو رئاز÷ا

رجاهم ةلحر +
رجهŸا ‘ هتايح أادب ،يرئازج ةلحر يه
ةبيقح هدي ‘ ل-سصو ،ًا-ئ-ي-سش كلÁ ’ و-هو
‘و سسبŸÓا سضعب يوت– ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب

كلÁ ’ وهو لسصو ..وروأا Úسسمخ هبيج
ةيزيل‚إ’ا ةغللا نقتي ’و ةيعماج ةداهسش
‘ سشيعلل ة-ي-نو-نا-ق قاروأا ه-يد-ل تسسي-لو
عاطتسساو ةغللا ملعتف ،ةدح-تŸا ة-ك-ل-مŸا
،ةماقإا حيرسصت ىلعو لمع ىلع لوسص◊ا
اهعم سشاع ،ةيناطير-ب ةد-ي-سس ن-م جوز-تو
.اهنع لسصفنا ّمث ًاماع رسشع ةعبرأا
ةايح نم ةÎفلا هذه لوانتي ’ مليفلا ّنكل
ىلع زّكر-ي ن-ك-لو ،م-ل-ي-ف-لا ل-ط-ب ““د-ه-ف““
اهسشيعي يت-لا ةÒ◊ا ةÎف ى-ل-ع ،ر-سضا◊ا
ةمسستŸا ،ر-م-ع-لا ن-م Úع-برأ’ا غ-ل-ب د-قو
دهف لأاسسي ثيح ،عايسضلاو للŸاو ةدحولاب
لمكأا ىقبأا مأا ،يدلب ¤إا دوعأا له ،هسسفن

ةأارما نم جوزتأا له ؟رج-هŸا ‘ ي-تا-ي-ح
ةجوز نع › ثحبأا مأا ،ديدج نم ةيناطيرب

هدوقت يتلا ةلئسسأ’ا نم اهÒغو ؟ةيرئازج
.ةدوعلاو ءاقبلا Úب بذبذتلا ¤إا
‘ تاعمتÛاو بابسشلاب هتفرعم م-ك-ح-ب
‘ هتد’و ذنم سشيعي هنأ’و ،ةيبرعلا نادلبلا

جرıا ديري ام ّلك نإا-ف ،ي-بر-غ ع-م-ت‹
سضغب- نيدهاسشملل ه-غÓ-بإا دا-ي-سص Ëر-ك
مأا ةيبرغ تناك ءاوسس مهلوسصأا نع رظنلا

‘ .““همليف ثادحأا ‘ دو-جو-م““ -ة-ي-بر-ع
لا-م-عأا نأا لو-ق-لا ن-كÁ ،ءا--ن--ثأ’ا هذ--ه
ىدل ادي-ج ً’و-ب-ق ى-ق-ل-ت با-سشلا جرıا

ةيبرغلاو ةيبرعلا تانا-جر-هŸا Òها-م-ج
لعافت ‘ رهظ ام و-هو .ءاو-سس د-ح ى-ل-ع
دعب ةيئامنيسسلا نروتولوسس ما-يأا رو-ه-م-ج
‘ ““يزيل‚إ’ا يتمع نبا““ همليف سضرع
رمأ’ا رسصتقي ⁄ ثيح ،ي-سضاŸا ي-ف-نا-ج
لب سضرعلا ةياهن ‘ را◊ا قيفسصتلا ىلع

Œحرط ‘ رهظ يذ-لا ،ما-م-ت-ه’ا ‘ ى-ل
،جرıا ةبوجأا ¤إا عامت-سس’او ة-ل-ئ-سسأ’ا
،حكرلا ىلع مÓفأ’ا ةمدق-م تا-ق-ي-ل-ع-تو
دا-ي-سصلا ها-ق-ل-ت يذ--لا ح--يدŸا كلذ--كو
نم هجورخ ءانثأا Úجرفتم ن-م ةر-سشا-ب-م
معطم ‘ ءادغلا ةبجو هلوانت ىدلو ةعاقلا

.روا‹
همليف عوسضوŸ دايسصلا رايتخا ءارو عفادلا
لطب ““دهفب ةسصاÿا هتقÓع““ ةطاسسبب ناك
يتأاي ““ًاÒبك ًاماÎحا هل ّنكُي““ وهف مليفلا

ةايح ءانب ىلع هتردقو هحافك ةلحر نم
،تابوعسصلا لك م-غر ،ر-ج-هŸا ‘ ةÁر-ك
نكلو تسسردو ارسسيوسس ‘ تÈك انأا““ لوقي

بعاسصم لك يد– هدرفÃ هيلع ناك وه
.““ةاي◊ا

Ÿ؟ةرجهلآ آذا
ةرجهلا برعلا نابسشلا راتخي اذاŸ نكلو

كانه دايسصل ةبسسنلاب ؟فاطŸا ةياهن ‘
عمتÛا رقفب ةقÓ-ع ه-ل لوأ’ا ،نا-ب-ب-سس
ةاي◊ا تابلطتم طسسبأا Ëدقت نع هزجعو
ءانبأا عسضو نع ثيد◊ا عي-ط-ت-سسأا““ :م-ه-ل

ام اذإا ،ةÒغسص ةيرق ن-م م-ه ،ي-ت-مو-م-ع
،Óًيل ةنماثلا ة-عا-سسلا ‘ كا-ن-ه َتجر-خ

ىوتسسŸا ىلع ،هلعف-ت ءي-سش كا-ن-ه سسي-ل
سسيل ،باتك ءارسش د-ير-ت ،Óً-ث-م ‘ا-ق-ث-لا

،امنيسسلل راد كانه سسيل ،ةب-ت-ك-م كا-ن-ه
حفسصت-ت وأا زا-ف-ل-ت-لا د-ها-سشتو سسل-ج-ت-ف
نإاو ،لمعلل ةيناكمإا كانه سسيل ،تنÎنإ’ا
،ةطسساو ¤إا جاتحي رمإ’اف ،ادوجوم ناك

.““كلمع لا‹ ‘ لسضفأ’ا تنك نإاو ىتح
نادلبلا بابسش ةيؤور““ وهف Êاثلا رمأ’ا اّمأا
،ةيعامتج’ا لسصاوتلا لئاسسو Èع ىرخأ’ا
نيرجاهŸا نم ةلئاعلا نم كروزي نم وأا
نولعف-ي اذا-مو م-ه-تا-ي-ح ة-ق-ير-ط ىر-تو
،ًاسضيأا ةرجهلاب مل–و ىنمتتف ،نودتريو
.مهلثم نوكتل
تسسيل ةرجهلا ،دايسص Ëرك-ل ة-ب-سسن-لا-ب
سسيل ه-نأا-ب ا-سضيأا فÎع-ي ه-ن-ك-لو ل◊ا

كار◊ا كانه نأا ،حيحسص .ليدب كانه
ة-ي-سضق كا-ن-هو ر-ئاز÷ا ‘ ي-ب-ع--سشلا
هنكلو ،كانه ةمئاقلا ةم-هŸا Òي-غ-ت-لا
ديرُي ’““ هنأا ىلع هسسفن تقولا ‘ دكؤوي
انأا““ ف-ي-سضيو ،““ن-ير-خآ’ا ن-ع ثيد◊ا
’و ،لمع ّيدلو ف-ق-ث-مو ،ا-ن-ه سشي-عأا
،““دحأ’ حئاسصنلا ءاطعإاب يسسفنل حمسسأا

ةطر-سشلا تأاد-ب ا-م اذإا ه-نأاو ا-سصو-سصخ
لاقتعا-ب ل-ع-ف-لا-ب تار-ها-ظŸا ءا-ن-ثأا
‘ نوكأاسس““ نجسسلا ‘ مهعسضوو  سسانلا

نأا ّيلع لهسسلا ن-م-ف كلذ-ل ،ار-سسيو-سس
.““باطÿا اذهب موقأا
دوجو ىلع جرıا دكؤوي ،ءيسش ّلك مغر
‘ ةفاقثلاو ام-ن-ي-سسلا-ب Òب-ك ما-م-ت-ها
هجو ىلع رئاز÷ا ‘و ةيبرعلا نادلبلا
نع اهيلإا لسصو ةعانق يهو ،سصوسصÿا

سضرع دقف ،ةيئامنيسسلا هتبرŒ قيرط
ا-هÒغو ر-سصمو ر--ئاز÷ا ‘ ه--مÓ--فأا
لب ،روهم÷ا ىدل اعسساو ’وبق تق’و
يملي-ف ة-ط-بار ة-قر-سسب م-هد-حأا ما-ق““
عقوم ى-ل-ع هر-سشنو (ا-فو-نازا-ك رو-با-ب)
،رئاز÷ا ‘ مليفلا سضرع دعب بويتوي
ةدهاسشم ف-لأا001 ى-ل-ع ل-سصح د-قو
اهلÓخ نمو تاقيلعتلا نم ديدعلا راثأاو
.لوقي امك ،““ًايلج مامته’ا ىرت

رمأ’ا نأا دايسصلا ىري ،فاطŸا ةياهن ‘
ام اذإا““ :لوقيو ،تايناكمإ’ا ىلع فقوتي
مهف ،مÓفأ’ا ةيؤور ةيناك-مإا م-ه-ل تر-فو-ت
¤إا نوجاتحي مهف ،اهنودهاسشيو نوبهذي

هذه ةسشياعŸ ىسشطعو مÓفأ’ا ةدهاسشم
رمأ’ا امأا ،““ماع لكسشب ةفاقثللو ةبرجتلا
‘ مهتبغر““ ‘ لثمتيف مهأ’ا وهو Êاثلا

ةدهاسشم نم اوبعت مهف !مهسسفنأا ةدهاسشم
يتلاو ،اهÒغو دو-ي-لو-ه مÓ-فأا ‘ ر-خآ’ا
مه ،ة-ي-لا-ثŸا ه-لا-ك-سشأا-ب ر-خآ’ا ر-ه-ظ-ت
نع ًائيسش ،مهعقاو ةد-ها-سشم ‘ نو-ب-غر-ي
رئاز÷ا نم باسشلا ،مÓفأ’ا ‘ مهسسفنأا
‘ هلثم باسشلا سشيعي فيك ىري نأا ىنمتي

ام مويلا كانه سسيل ،ّبحي فيك ،رئاز÷ا
وه رفوتŸا ،هعقاو نم ةلا◊ا هذه يكاحي
،ة-ي-ك-ي-سسكŸا وأا ة-ي--ك--ير--مأ’ا مÓ--فأ’ا

نكلو ،مهلثم ب– نأا مل–و اهدهاسشتف
دب ’ ،هطيfi هباسشي ام كطيfi ‘ سسيل

.““كتراسضح نم لاثم دوجو نم
ءرŸا مÎح-ي نأا دا-ي-سصلا ل-سضف-ي ا--ن--هو
ةفاقثلا هذه يكاحي نأاو ةسصاÿا هتفاقث
ىري نأا جاتحي عم-تÛا .ًا-سضيأا مÓ-فأ’ا-ب

fiخ ن-م ه--ع--قاو--ل ةا--كا-Óلا-م-عأ’ا ل
ىلع بجي““ :لوق-يو ًا-سضيأا ة-ي-ئا-م-ن-ي-سسلا
لغسشي ام ج-لا-ع-ت نأا ة-ي-ق-ئا-ثو-لا مÓ-فأ’ا
.““ةيبرعلا تاعمتÛا

ةيبرعلآ ةباقرلآ
مليف يقل ،اÃر تاع-قو-ت-لا سسك-ع ى-ل-عو
روهمج فرط نم ً’وبق يقئاثولا دايسصلا

نكل ،رسصم ‘ هيلع سضرُع يبرع
،““ةيسسايسس““ لظت دايسصلل ةبسسنلاب ةلكسشŸا

ةلأاسسŸاب مامتها كانه سسيل هنأا ىري وهف
دوجو Ó-ف ،رار-ق-لا با-ح-سصأا فر-ط ن-م
تايرح كان-ه تسسي-ل ل-ب ا-م-ن-ي-سس رود-ل
،لاثŸا ليبسس ىلع““ :لوق-يو ،ما-ع ل-ك-سشب

ةعاقلا ‘ ،رسصم ‘ اذه يمليف تسضرع
نكلو ،ةيلÓقتسس’ا يعّدت يتلا ةد-ي-حو-لا
نأا نم Úفئاخ اوناك اهيف ÚلوؤوسسŸا لك
نم سسا-نأا كا-ن-ه ،ي-سسي-سسلا ن-ع ثد–أا
لبق مÓفأ’ا نودهاسشيو نوتأاي تارباıا

،مليفلا ليسصافت ‘ نولخدت-يو ،ا-ه-سضر-ع
هيف اذهو ،ركسسع-لا د-سض ءي-سش ه-ي-ف اذ-ه
ايروسس ن-ع كي-ها-ن ...د-ل-ب-لا د-سض ءي-سش
مهأاب زو-ف-ت مÓ-فأا كا-ن-ه““ ل-ب ،““نا-ن-ب-لو

‘ اهسضرعب حمسس-ُي ’و ⁄ا-ع-لا ‘ ز-ئاو-ج
ير-ئاز÷ا م-ل-ي-ف-لا Óً-ث-م ذ-خ ،ا-هدÓ-ب
فر-ط ن-م ه-ل-يو“ ” يذ-لا ،““ا-سشي-با--ب““
نا--ك نا--جر--ه--م ‘ سضِر--ُعو ة--لود---لا
‘ سضرعلا نم عِنُم هنك-لو ،ي-ئا-م-ن-ي-سسلا
.““رئاز÷ا
يرسسيوسس - يرئازج جرfl ،دايسص Ëرك
تفل ،نازو-ل ة-ن-يد-م ‘4891 ةن-سس د-لُو
سضرع ىدل5102 ماع ذنم هيلإا راظنأ’ا
‘ ““ا-فو-نازا-ك رو-با-ب““ ه-لا-م-عأا ةرو-كا--ب

يذلا ،امنيسسلل ›ودلا ونراكول نا-جر-ه-م
ةيموي-لا ةا-ي◊ا راو-طأا ه-لÓ-خ ن-م ع-با-ت
يدان عي-ج-سشت ‘ ه-تا-ي-ح ي-سضق-ي با-سشل
زربو .مدق-لا ةر-ك-ل ““ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م““

‘ ““لا-جرو سشا-ب-ك““ م-ل-ي-ف ‘ جر-خ-م--ك
‘ ةليوط-لا ة-ي-ئاور-لا مÓ-فأ’ا ة-ق-با-سسم
نبا““ امأا .يئامن-ي-سسلا ة-نو÷ا نا-جر-ه-م
هلام-عأا ر-خآا و-ه-ف ،““يز-ي-ل‚إ’ا ي-ت-م-ع
نروتولوسس مايأ’55 ةرودلا ‘ هب كراسشو
.0202 يفناج ‘ ةيئامنيسسلا

ت’اكو/ث.ق ^

كولم نم ..ةيرئآز÷آ ةيسسامولبدلآ ¤إآ لخدم””نآونعب
””Úيكآر◊آ ¤إآ غيزامألآ

يسسكيرب يسسونسس ديم◊ا دبع دعاقتŸا يسسامولبدلل ديدج باتك

ةيزيل‚’ا ةغل-لا-ب با-ت-ك ار-خؤو-م رد-سص ^
دبع ،دعاقتŸا ير-ئاز÷ا ي-سسا-مو-ل-بد-ل-ل
ناونع ت– ،يسسك-ير-ب ي-سسو-ن-سس د-ي-م◊ا
نم ..ةيرئاز÷ا ةيسسامول-بد-لا ¤إا ل-خد-م““

هيف طلسس ،““Úيكار◊ا ¤إا غ-يزا-مأ’ا كو-ل-م
ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا خيرات ى-ل-ع ءو-سضلا

.ةÁدقلا روسصعلا ذنم
تاروسشنم““ نع رداسصلا- باتكلا اذه مسضيو
ءاج يذلا لوأ’ا ءز÷ا .ءازجأا ةعبرأا -““رافار

Èع ةيرئاز÷ا ةيسسامولبد-لا““ ناو-ن-ع ت–
هذه خيرات ي-سسك-ير-ب ه-ي-ف لوا-ن-ت ““ن-مز-لا
ارورم (ديلغأ’ا) غيزامأ’ا كولم ذنم ةÒخأ’ا
برعلاف Úيطنزيبلاو لاد-نو-لاو نا-مور-لا-ب
اÒخأاو يسسنرفلا لÓتح’ا ةÎف مث كارتأ’او
.لÓقتسس’ا ةلحرم
ةيادب نأا هفلؤوم لهت-سسم ‘ بتا-ك-لا لو-ق-يو
- رئاز÷ا مويلا ةامسسŸا ةقطنŸا لسصاوت
بناجأ’ا عم -غيزامأ’ا ÚيلÙا ا-ه-نا-ك-سسب
مهنع فرعي ’““ نيذلا Úيقينيفلا عم تناك
ناك ةيرحب دعاوق اوسسسسأا مهنأا ىوسس ““Òثكلا
يرا-ج-ت-لا لدا-ب-ت-لا““ ‘ ““يو-ي-ح““ رود ا-ه-ل
.““يراسض◊ا حقÓتلاو
اموي اونوكي ⁄““ مهكولمو غيزامأ’ا نأا Èتعيو

’و Úي-ق-ي-ن-ي-ف-ل-ل ’ ““Úع-با-ت ’و Úع-نا--خ
Úمواقم““ ا‰إاو نامورلل ’و Úيجا-طر-ق-ل-ل
اذه ىلعو مهسضرأا ““ةيقيرفإا نع Úعفادمو
،““ةيسسامولبدلا مه-تا-قÓ-ع““ تنا-ك سسا-سسأ’ا

.هلوق دح ىلع
ف--سصو ¤إا ا--هد--ع--ب ي--سسك--ير--ب دا---عو
ف-ل-تÈ flع ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-سسا-مو-ل-بد--لا

مودق دعب دÓب-لا ا-ه-ت-فر-ع ي-ت-لا كلا-مŸا
يتلا ةيمتسسرلا ةلودلاب لثŸا ابراسض برعلا
““بر-غŸا ة-ق--ط--نÃ ءار--ح--سصلا تط--بر““

ع-م ح-ما-سست-لا ا-هدا-سس““ ي-ت-لا ة-يدا--م◊او
تناك اهنأا Èتعا يت-لا نا-سسم-ل-تو ““بنا-جأ’ا
ا-ي-ق-ير-فإا Úب ع-م-ج-ي يراŒ ز-كر-م م-هأا““

.““ابوروأاو
ةيسسامولبدلل ةمهم ةناكم بتاكلا سصسصخيو
نأا اÈتعم Êامثعلا ده-ع-لا نا-بإا ة-ير-ئاز÷ا
ةفي-ل-ح““ تنا-ك تا-ياد-لا د-ه-ع ‘ ر-ئاز÷ا
اهنكلو ““ةفيلÿاب ايحور ةطبترمو Úينامثعلل
اهتاقÓع نأا ثيح لوبنطسسا نع ة-ل-ق-ت-سسم““
امك ,““طقف اهمسساب متت تناك ةيسسامولبدلا

‘ ةيسسامولبد-لا هذ-ه لا-ح ن-ع ا-مأاو .لا-ق
مسسق دقف يسسنرفلا يرا-م-ع-ت-سس’ا د-ه-ع-لا
ل-حار-م ثÓ-ث ¤إا ةÎف-لا هذ-ه ي-سسك-ير--ب

تاروثلا-ب (9191 -0381) ¤وأ’ا تز---ي“
-9191) ةيناثلاو ياب دمحأا ةروثك ة-ي-ب-ع-سشلا

ة-موا-قŸا ة-ي-سسا-ي-سسلا تا-كر◊ا--ب (4591
ةثلاثلا فسصو امنيب جا◊ا ›ا-سصم ة-كر-ح-ك
““بر◊ا ة-ي-سسا-مو-ل--بد»ـب (2691 -4591)
ةهبج تدمتعا اŸ ““ريرحتلا ةيسسا-مو-ل-بد»و
سسفن ‘و بر◊ا ةسسايسس ينطولا ريرحتلا
.ةيسسامولبدلا تقولا
ناونع ت– باتكلا نم Êاثلا ءز÷ا ءاجو
““ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلل ةم-ه-م ع-ي-سضاو-م““

رو-ت-سسد-لا لو-ح هءارآا ف-لؤوŸا ه--ي--ف مد--ق
ددحي يذلا عيرسشت-لا هرا-ب-ت-عا-ب ير-ئاز÷ا
.ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلل ““ىÈكلا داعبأ’ا““

ث.ق̂ 

يبيرجتلآ حرسسŸآ ناجرهم

بناجأاو برع Úيحرسسم Ëركت
›ودلا ةرهاقلا ناجر-ه-م ةرادإا تن-ل-عأا ^

ةمئاق72ـلا هترود ‘ يبيرجت-لا حر-سسم-ل-ل
ررقŸا ،حاتتف’ا لفح ‘ ÚمركŸا ءامسسأا
مسضت يتلاو ،لبقŸا Èم-ت-ب-سس1 موي هت-ما-قإا
‘ زي‡ رود مهل ناك Úيحرسسمو ÚيÁداكأا

يحرسسŸا عادبإ’ا ةسساردو عادبإاو ة-عا-ن-سص
.رياغŸاو رماغŸا

لحار-لا جرıا م-سسا نا-جر-هŸا مر-ك-ي
جار-خإ’ا ذا-ت-سسأا م-سساو ،د--مfi رو--سصن--م
يماسس روتكدلا لحارلا مجŸÎا ليث-م-ت-لاو

اسضيأا ÚمركŸا ةم-ئا-ق م-سضت ا-م-ك ،حÓ-سص
ةجرıا نانبل ن-مو ،ه-ط ي-ما-سس جرıا

ةجرflو ةلث‡و ةب-تا-ك ي-هو ،بي-بز ا-يا-م
،قاقز حرسسم يسسسسؤوم نم اهنوك نع Óسضف
ر-يدŸا وار و-ل-ي-م جرıا ار-سسيو-سس ن-مو
اسسنرف نمو ،اكيجلبب تنج حر-سسŸ ي-ن-ف-لا

ونورب““ اي-فار-غو-ن-ي-سسلا م-م-سصمو جرıا
جرfl ““ي-ن-ي-كا-ف و-لو--ن““ اÒخأاو ،““ا--سسي--م
/كرا‰ادلا2 يليب اتناك حرسسم سسسسؤومو
.ايلاطيإا
ترات-خا ن-ير-سشع-لا ةرود-لا سضور-ع ن-مو
،““ثبكام يديللا““ Êاركوأ’ا سضرعلا ةنجللا
سضرعلاو ،““سساحنلا ة-ن-يد-م““ يوا-سسم-ن-لاو
يقارعلا سضر-ع-لا اذ-كو ،““عا-ن-ق-لا““ يرذأ’ا
ةزئا÷ اهت-قو ح-سشر يذ-لا ““ر-ف-سصلا ت–““
‘ Úتزئاج زاحو ،لماك-ت-م سضر-ع ل-سضفأا
.ايفارغونيسسلا ‘ ةثلاثو ليثمتلا
ةرودلا سضورع نم ةنجللا ترات-خا ا-م-ن-ي-ب
ي-ه سضور-ع ة-ثÓ-ث ن-ير-سشع-لاو ة-ي-نا-ث-لا
›ا--ط--يإ’او ““ق--لÿا ة--ياد--ب““ ي--سسور--لا
.““نوجسس““  Êدرأ’ا اÒخأاو ““سسويفروأا““

ث.ق ^

ةحنم نم نارهو ةي’وب نانف464 دافتسسا^
ةي-ن-هŸا ة-ئ-ف-لا هذ-ه ةد-عا-سسŸ ن-ما-سضت-لا
انوروك سسوÒف ةحئا-ج ءار-ج ن-م ةرر-سضتŸا
،Úنث’ا ،سسما ديفتسسا ا-م-ب-سسح ،د-ج-ت-سسŸا
.ةفاقثلل ةيئ’ولا ةيريدŸا ىدل
ثÓثلا رطسشأ’ا ىلع نوديفتسسŸا لسص– دقو
03 ـب عومÛا ‘ اهتميق ةردقŸاو ةحنملل
ة-ح-ل-سصم سسي-ئر هزر-بأا ا-م--ب--سسح ،جد ف--لأا
.تاطاسشنلا
لÓخ انان-ف152 ¤وأ’ا ةيل-م-ع-لا تسسم د-قو
دد-ع غ-ل--ب ا--م--ي--ف ي--سضاŸا ناو--ج ر--ه--سش
عم تناك يتلا ةيناثلا ةيلمعلا نم نيديفتسسŸا
فاسضأا امك ،انانف312 يسضاŸا رهسشلا ةياهن
.يسسيfl يرون
نم ثÓثلا سصسص◊ا رخآا نانف761 ملتسسيسسو

نأا املع  ،يرا÷ا عوبسسأ’ا لÓخ ةحنŸا هذه

ةيلاŸا تاناعإ’ا هذه نم نيديفتسسŸا عيمج
حرسسŸا اه-ن-م ،نو-ن-ف-لا ى-ت-سش ‘ نو-ط-سشن-ي
ءانغلاو امنيسسلاو ةيليكسشتلاو ةيبعسشلا نونفلاو
ةيلمع ت“ دقو .يسسيfl قفو ،ىقيسسوŸاو
ةينوÎكلإا ةسصنم ىوتسسم ىلع Úنانفلا ليجسست
لقنت يدافتل نارهول ةفاقثلا ةيريدم اهتعسضو
¤وأ’ا ةلحرŸا ‘ ليجسست ” ثيح ،ÚينعŸا

‘ ر-خآا08و انان-ف312 ةيناثلاو ،انا-ن-ف152
‘ ÚلجسسŸا ددع غلب اميف ةثلاثلا ة-ي-ل-م-ع-لا
.لوؤوسسŸا تاذ قفو ، انانف78 ةعبارلا
ةلودلا اهترقأا يتلا ةحنŸا هذه نم ديفتسسيو
نم ةقاط-ب وأا نا-ن-ف ة-قا-ط-ب كلÁ نا-ن-ف ل-ك
قوق◊او فلؤوŸا قو-ق◊ ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا
،ينفلا ناديŸا ‘ هتسسرا‡ تبثي وأا ةرواÛا
.هيلإا Òسشأا امك

ث.ق ^

يرا÷آ عوبسسألآ لÓخ ةحنŸآ نم ثÓثلآ صصسص◊آ رخآآ نانف761 ملتسسيسس
نماسضتلا ةحنم نم نارهو ةي’و نم نانف464 ةدافتسسا



ةليترلا

ةبتعلا راظتنا ‘

لظلا طاقنو ةتوترئب ةفسصرأا
ةيلمع ةتوتلإ رئب ةنيدم عرإوسش دهسشت^

أهليو–و ،ةفسصرأ’إ طÓب ديدجتل ةعسسإو
ينتمسسإ ءأطغ ¤إ طÓبلإ عسضو نم
،ةنيدملل ةمأعلإ ةرظنلإ دحويسس ،لكسشم
طسسو ةعسسإو تإدأقتنإ عورسشŸإ رأثإ دقو
ةينأكسسلإ تأعمجتلإو ةنيدŸإ نأكسس
ةي’ولإ ¤إ ةيمتنŸإ ةروأÛإ تأيدلبلإو
ةلأسستو لبسش د’وأإ ،ةتوتلإ رئبل ةبدتنŸإ
نع ثيد◊إ عم تنمإزت أهنأإ أÃ ،ةجرŸإ
هتسضرأعم سضعبلإ ىدبأإ أمنيبف ،لظلإ طأقن

Ÿإ هذه لثŸةيحطسسلإ عيرأسش
لب ،ةديج ةلأح ‘ لإزأم جوزنŸإ طÓبلإ نأإو ةسصأخ ،عرإوسشلإ سسفنل ةفدهتسسŸإو
‘ يرسض◊إ نمأ’إ رقم قرط قÎفم نم يدؤوŸإ عرأسشلل ةبسسنلأب ةسصأخو ،ةليمجو
Êأعت Úح ‘ ،عيرأسشŸإ سسفن خأسسنتسسإ نورخآإ ظح’ ،يبرغلإ جرıإ هأŒإ

ةروأÛإ تأيدلبلإ ءأيحأإ Êأعت أمك ،Óسصأإ ةفسصرأ’إ مإدعنإ نم ىرخأإ عرإوسش
.أهتفسصرأإو أهعرإوسشل قلطم روهدت نم ةيرإد’إ ةرئإدلإ ىلع ةبوسسÙإ

يقاربو ةجرŸا ةلاسست Òباوط اورذحأا
ـ قرسش رأيسسلإ قيرطلإ ولمعتسسم لإزأم ^
رئإز÷إ ـ كيرأفوب عطقم ،برغ
نيرمأ’إ نوهجإوي سسإدرموب ـ كيرأفوبوأإ
ىلع لأغسشأ’إ رإرمتسسإ ببسسب أيموي

ثيح ،يقإربو ةجرŸإ ةلأسست ىوتسسم
Œحلأسصم ةأعإرم نودو ءيطب لكسشب ير

مهتقوو رأيسسلإ قيرطلإ يلمعتسسم
تلسصو ،يهتنت’ Òبإوطلأف.Úمثلإ
،يلع أبأب ¤إ ،ةجرŸإ ةلأسست نم أنأيحأإ

نمو ،ةمسصأعلإ ¤إ هجوتŸإ طÿإ ‘
هدعب أمو نأنعوب وحن لوÙإ ¤إ ةلأسست

نأك أملثم ،رورŸإ ةلويسس ةأعإرم مدع ببسسب ،سسإدرموب وحن هأÓŒل ةبسسنلأب
أسس42 لمعلأك ،برغ ـ قرسش قيرطلإ زأ‚إ ءأنثأإ ةيبنجأ’إ تأكرسشلإ عم رمأ’إ

لكسشب Òسسلإ ةكرح Òيغت زجإوح عسضوو ،عوبسسأ’إ ةلطع ‘و ،أسس42 ىلع
ةÒطخ رورم ثدإوح ¤إ ىدأإ أم وهو ،يئأهن لكسشب رورŸإ فقوي ’ حوتفم
.ةيتنمسسإ’إ زجإو◊أب تإرأيسسلإ مإدطسصإ ءإرج

9102 ناك ءاوجأا رسضحتسسي فاكلا
،مدقلإ ةركل يقيرفإ’إ دأ–إ’إ رسضحتسسإ ^

ةيروطسسأ’إو ةعئإرلإ ءإوجأ’إ ،““فأكلإ““
‘ يرئإز÷إ بختنŸإ رأسصنأإ أهعنسص يتلإ
إÒسشم ،رسص9102Ã أيقيرفإإ ·أإ يئأهن
جأتلل رسضÿإ دسصح ‘ Òبكلإ مهرودل
يمسسرلإ بأسس◊إ رسشنو.يقيرفإ’إ
عطقم ،مدقلإ ةركل يقيرفإ’إ دأ–Óل
‘ ءإوجأ’إ  هذه نم أبنأج زÈي ،ويديف
هنونعو ،›ودلإ ةرهأقلإ بعلم تأجردم
قلعو.““سصقرو ،لأفتحإ ،ةحرف““ ةرأبعب
بعلم ‘ لفت– ةيرئإز÷إ Òهأم÷إ““ ءإوجأ’إ هذه ىلعيقيرفإ’إ دأ–إ’إ
دعب .““9102 أيقيرفإإ ·أإ سسأأكب ،ءإرحسصلإ يبرأfi جيوتتب ،›ودلإ ةرهأقلإ

.لأغنسسلإ بختنم بأسسح ىلع ،0-1ـب ةيئأهنلإ ةإرأبŸإ ‘ مهزوف

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلإو ةرإدإ’إ
 تووأج رهأطلإ ةفأحسصلإ رإد

 رئإزجلإ - يأم لوأإ
06.67.56.120  :فتأهلإ
87.67.56.120  :فتأهلإ
37.67.56.120  :سسكأفلإ

 تنرتنأ’إ ىلع رجفلإ عقوم

ينورتكلإ’إ ديربلإ

 رأــــــــــهسشإ’إ

 رجفلإ رأهسشإإ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكأفلإ / فتأهلإ

 رئإزجلإ روتسسأب جهن1 رأهسشإ’إو رسشنلل ةينطولإ ةلأكولإ
95.59.37.120 : سسكأفلإ87.67.37.120 : فتأهلإ

:عبطلإ
برغلإ ةعبطم :برغلإ -قرسشلإ ةعبطم :قرسشلإ -AIS : طسسولإ

 :عيزوتلإ
““رجفلإ““ : برغلإ - قرسشلإ - طسسولإ

يوهجلإ ةنيطنسسق بتكم

(أتريسس قدنف رإوجب) ةنيطنسسق نأبعز عرأسش2
66.08.29.130 :فتأهلإ
10.18.29.130 :سسكأفلإ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أإ ةرأمع4101 يح
98.67.38.630 : سسكأف / فتأه

 ةبأنع بتكم
طسسو سسيدأب نب عرأسش11 ““ كأب ““ لأمعأ’إ زكرم

 ةبأنع ةنيدم
40.48.68.830سسكأف / فتأه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلإ ةيريدم لبأقم ) نأسسرفلإ يح ج ةرأمع

99.96.74.430 : سسكأف / فتأه

 رسشنت مل مأإ ترسشن أهبأحسصأ’ درت ’ ةديرجلإ لسصت يتلإ روسصلإ وأإ قئأثولإ لك

ةيرأبخإإ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئإرلإ م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعأمتجإ’إ أهلأمسسأإر
رئإزجلإ1592630 ب00  :مقر يرأجتلإ لجسسلإ

 يكنبلإ بأسسحلإ
72/228003003001600100sellaHselANB

يرأجبلإ يديربلإ بأسسحلإ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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أيرولأكبلإ ةدأهسش نأحتمإ زأيتجإ ىلع نولبقŸإ ذيمÓتلإ يكتسشي ^
سسوردلإ ةبتعل ةيأسصولإ ديد– مدع نم طسسوتŸإ ميلعتلإ ةدأهسشو
مأيأإ ىوسس هل قبي ⁄ نأحتم’إ زأيتجإ دعوم نأإ مغر ،نآ’إ ةيأغ ¤إ

ةسسسسؤوم نم سسوردلإ Úقلت ‘ نيأبتلإ نأإ نوحسشŸÎإ دكأإو  .ةدودعم
مغرف ،سسوردلإ بأعيتسسإ ثيح نم ةطرو ‘ ء’ؤوه عقوأإ ىرخأ’
نأإ ’إإ نأحتمÓل إÒسض– طقف Úلسصف ةعجإرÃ ذيمÓتلإ مإزتلإ
Êأثلإ لسصفلإ ررقم سسيردت إولمكتسسي ⁄ ةذتأسسأ’إ نم Òثكلإ
 .لمأكلأب

““ايفوسص ايآا““ روزي ايكÎب رئازج Òفسس
،أيكرت ‘ رئإز÷إ Òفسس رإز ^
يخيرأتلإ ““أيفوسص أيآإ ““ عمأج
Ãبك ددع ةقفر ،لوبنطسسإإ ةنيدÒ
نيدمتعŸإ بنأجأ’إ ءإرفسسلإ نم
ةحفسصلإ تلأقو.أيكرت ىدل
ةرقنأأب رئإز÷إ ةرأفسسلل ةيمسسرلإ

ةرأيزلإ نإإ ،““كوبسسيأفلإ ““ ىلع
يمسسرلإ قطأنلإ روسضح تفرع
،نلأك ميهإربإإ ،ةيكÎلإ ةسسأئرلل
إذه خيرأت نع ةذبن مدق يذلإ
أيآإ““ ليو– ةيمهأإ إدكؤوم ،ءإرفسسلإ ةلئسسأإ نع بأجأإو ينيدلإ حرسصلإ

.فحتمك أمأع68 ةدŸ هئأقب دعب  دجسسم ¤إإ ““أيفوسص

ثد◊أ لÓظ ‘

..ةيمÓع’ا Òغ ىوقلا مهادي راطق
دينجتلأو ةيعوتلأو Òظنتلأ نم تلقتنأ لاصصت’أ ةرأزو حلاصصم نأأ ودبي  ^
ززعتو يمومعلأ راهصش’أ مظنت ةينوناق ةيصضرأأ نع فصشكلاب لعفلأ ¤أ
لاŸأ تاصسرا‡و زأزتب’أو ةمواصسŸأ لا‹ نم هبحصستو ،ةيفأÎحإ’أ بلطم
ةيمÓع’أ Òغ ىوقلأو ةباصصعلأ اياقب دي يئاهن لكصشبو ةعطاق ،دصسافلأ
عيرب عافتن’أ لÓخ نم طقف سسيل ،اهيف ةمكحتŸأو ةفاحصصلأ ¤أ ةللصستŸأ
ÚعبتتŸأ نم Òثك ههبصشي يذلأو ،ÒيŸÓاب ردقŸأ يمومعلأ راهصش’أ
نم فحصصلأ ليخأدم ىلع ةنميهلأ لÓخ نم ا‰إأو ،مÓعإ’أ كأرطنوصسب
Úنأوقلاب بعÓتلاب ولو ،رخآاب وأأ لكصشب نيوانعلأ ةيكلم ¤أ للصستلأ لÓخ
در‹ ةنهŸأو يفحصصلأ اهيف نوكي ،2102 ةنصسل مÓعأ’أ نوناق ةصصاخو
هيجوتو عيرصسلأ بصسكلل ةليصسوو بكري أرهظو فلم ‘ ةقرو وأأ ةعفنم
.هتعانصصو ماعلأ يأأرلأ

نل ،عيزوتلأ ‘ ةيعوصضوŸأو فاصصنإ’أ نع أديعب ،قفدتŸأ راهصشإ’أ نودف
اهيلع تطصس اŸ ةمهŸأو ةنهŸأ ةيصساصسح نودو ،عاطقلأ ىلع ءÓخدلأ لبقي
ةصصاخو ،يمومعلأ مÓع’أ تركتحأو ،قنÿأ دح ¤أ اهتمصضو ةباصصعلأ
نم لوÁو ةيمومع ةمدخ مدقي هنأأ مغر ،هتأونق لكب يمومعلأ نويزفلتلأ
سسافنأأ ‘ مكحتلأ وه هلك فدهلأو ،ÚنطأوŸأ ليخأدم ىلع تاعاطتقأ
ةيطغتو ،اه◊اصصمو اهتأرايخ مدخي ام قفو ماعلأ يأأرلأ تاصضبتو ،ÚينهŸأ
ةبصسنلاب وأأ ،ماعلأ نأاصشلأ Òيصست ىوتصسم ىلع نإأ ،ةعيظفلأ اهتافأرحنأ

لÓخ نم ايلج أدب يذلأو ،ماعلأ لاŸأو دÓبلل ايلعلأ حلاصصŸأ ةيام◊
fiع’أ تأوصصأ’أ ةرصصاÓأو ،عصضولل ةصضفأرلأ ةيمŸلب ،اهتاهجوتل ةصضراع
ةلأدع طوصس طيلصستو يمومعلأ راهصش’أ نم اهنامرح دح ¤أ باهذلأ
 .ةلعتفم اياصضقب اهتقحÃÓ اهيلع فتاهلأ

،ةموك◊أ مصساب يمصسرلأ قطانلأ لاصصت’أ ريزو ةردابم نإاف ،كصش نودو
،راهصش’أو رصشنلأو لاصصتÓل ةينطولأ ةصسصسؤوŸأ ريدمو ،رميحلب رامع
‘ ةيفأÎح’أو ةينهŸأ أأدبم ززعتصس ،امهل بصسحتصس يتلأو ،يغونو يبرعلأ
‘ يروfi سساصسأاك ،يفحصصلأ لمعلأ راطإأ معدتو ،ةيمÓع’أ ةصسرامŸأ
اصسايقم وأأ أرايعم51 قيبطت لÓخ نم ،ءÓخدلأ ““ةراكصش““ سسيلو ةنهŸأ
عيزوتل ةيلاقتن’أ سسيياقŸأ »ـب ايئدبم تيمصس يتلأو ،راهصش’أ ىلع لوصصحلل
دامتع’أ بحاصص ىدل ينهŸأ دعبلأ رفوت ،اهمهأأ لعلو ،““يمومعلأ راهصشإ’أ
مهلمع فورظو Úيفحصصلأ ددعو ،Óيا–و ةصسنزب سسيلو ةلاصصأأ هكÓتمأو
تاهج لكل اهتيلومصشو ،ةدير÷أ بحصس مجحو ،ةينهŸأو ةيعامتج’أ
،عاطقلأ ‘ ةءوبوŸأ لظلأ طاقن نم Òثكلأ قحÓتصس طورصش يهو ،نطولأ
يتلأ ،ةيروتصسدلأ Òغ ةيمÓع’أ ىوقلأ وأأ ةنهŸأ ىلع ءÓخدلاب ÚفرعŸأو
،ةفاحصصلأو Òبعتلأ ةيرحو ةنهŸأ ‘ مكحتلل ةطلصس راهصش’أ نم تلعج
يرŒ يتلأ ،““بان’““ ،راهصش’أ ردصصم نم ةيأدبلأ نوكتو ،أŸÓأ مامأأ مهيرعتو
امو ،داعبأ’أ ةقيمع Òهطت ةيلمعو فأرطأ’أ ةددعتم ةينمأأ تاقيق– اهب
عزوت تناك يتلأ ÒيŸÓأ لوح ةفاحصصلل أرخؤوم ““بان’““ ريدم هنع فصشك
يفخ امو ،ةنيع ’إأ ،انايحأأ نأونعلأ بحصس نود ىتحو ،يرهاظ راهصشإاك
   .مظعأأ

ريزولأ دكأأ ،›ا◊أ ةفاحصصلأ عقأول ةبصسنلاب ““يروثلأ““ قايصسلأ أذه ‘
راهصش’أو رصشنلأو لاصصتÓل ةينطولأ ةصسصسؤوŸأ Úب يمÓعأ ءاقل ‘ ،أدد‹
راهصشإ’أ عيزوتل ةيلاقتن’أ سسيياقŸأ““ عوصضوم لوح ةينطولأ ةفاحصصلأو
عاطق Òهطت ¤إأ فداهلأ ةموك◊أ ىعصسم رأرمتصسأ““ ىلع ،““يمومعلأ
نإأ لاقو ،““ةفاحصصلأ ةنهŸ ةيفانŸأ تاصسرامŸأو عامطأÓل دح عصضول راهصش’أ
نم ةفاحصصلأ سسرا“““ نأأ وه راهصش’أ عاطق Òهطت ءأرو نم ىمصسأ’أ فدهلأ

ء’ولأ دهع نأ’ ،ةياصصوک اصضيأأ انه انصسل ““ :عباتو ،““Úيفحصصلأ فرط
.““مويلأ اهمييقت بعصصي ةيداصصتقأ ثرأوك ¤إأ ىدأأ ةيرأدإ’أ ةياصصولأو

تايلآ’أو ءايصشأ’أ قمع ¤أ ،سسمأأ ،““بان’““ ريدم لغوت ،هبناج نم
تاصسصسؤوŸأ ديد– ىلع لمعت ةن÷ بيصصنت نع فصشكف ،ةدمتعŸأ
امك ،يمومعلأ راهصش’أ قحتصست يتلأ اهÒغ نود ةيقيق◊أ ةيمÓع’أ
اهبحصس ” يتلأ خصسنلأ ددعل ةيمويلأ ةبقأرŸاب علطصضت ةيلخ ءاصشنأ متيصس
بحصسلأ ددع راهصشأ ةرورصض عم ،دئأرجلل ةينوÎكل’أ عقأوŸأ رأوز ددعو
نامصضلأ ىدل Úيفحصصلاب حيرصصتلأ عم ،““ةخصسن لك ‘ قباصسلأ
..يعامتج’أ

نم Òثك ‘ قراغلأ ،2102 ةنصسل مÓع’أ نوناق ةعجأرم راظتنأ ‘و
هنيمصضتو ،Óيا–و اصشغ ءÓخدلأ اهنم للصستي يتلأ تاغأرفلأو تاطقصسلأ
روتصسدلأ حورو قفأوتي اÃو ،هذيفنت يرا÷أو ةنلعŸأ Òيغتلأ ةداترأ
نوناق رأدصصإأ هيلي ،مداقلأ Èمفون لوأأ ‘ هلوح ىتفتصسيصس يذلأ ،ديد÷أ
سسلÛاب يمصس امك وأأ ،ةبوتكŸأ ةفاحصصلأ طبصض ةطلصس ءاصشنأ عم ،راهصشإÓل
ءيصشل ’ ،رÈم نود تأرم ةدع تلجأاتو ترخأات يتلأ ،Úيفحصصلل ينطولأ
ةصسركŸأ ةيلآ’أ هذه لطعت ةيروتصسدلأ Òغ ىوقلأو ةباصصعلأ نأ’ ’إأ
لظلأ طاقن نم ةطقن اهنم ةلعاج ،ةق◊أ ةينهŸأ ةطلصسو ةيفافصشلل
يذلأ ةنهŸأ تايقÓخأأ سسل‹ ءاصشنأو ،دصسافلأ لاŸأو ةفاحصصلأ ‘ ةنفعتŸأ
لÓخ نمو ،ÚينهŸأ نإاف ،تأزواجتلأ وأأ تاقورÿأ نم ÚيمÓع’أ يمحي
لكب اهل سسيصسأاتلأ يرا÷أ ةيمÓع’أ ةموظنŸأ داعبأأو سسصسأ’ مهتاصشقانم
ينهŸأ اهطيfi قافأابو ،ةنهŸأ لبقتصسÃ نولئافتم ،كصسا“و ةوق
ملصسلأ تاجرد ىندأأ ‘  حبصصأأو ،سضيصض◊أ ‘ قرغ يذلأ يعامتج’أو
.يعامتج’أ

ي◊اصص ىفطصصم
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

نامÒج ناسس سسيراب ةÁزهب لفت– ايليسسرام
ةنيدم تلو– ةأأجف ^
،أسسنرف بونج ،أيليسسرأم
،ةينأŸأإ ةيرأفأب ةي’و ¤إإ

أهيبأإ ةركب نع تجرخ ثيح
نريأب زوفب لأفتحÓل

سسدأسسلإ بقللأب خينويم
ىلع ،أبوروأإ لأطبأإ يرودل

نأمÒج نأسس سسيرأب بأسسح
أيليسسرأم Òهأم÷ ةÒبكلإ ةحرفلإ ‘ يسسيئرلإ ببسسلإ نمكيو  .يسسنرفلإ
يذلإ ديحولإ يسسنرفلإ يدأنلإ لظ ةنيدŸإ قيرف نأإ ،سسيرأب ةÁزه دعب

لك ىلع هب قوفتي أيليسسرأŸ سصأخ زأ‚إإ وهو ،أبوروأإ لأطبأإ يرود ققح
›أطيإ’إ نÓيم بأسسح ىلع4991 مأع ديحولإ هبقل نأإ أمك ،دÓبلإ ةيدنأإ
.أينأŸأإ ‘ يبميلوأ’إ خينويم بعلم ‘ هزأ‚إ ” ،در نود فدهب



ةرا-يز-ب ة-فر-صش فر--صشأا و ^
عاطق عيراصشم فلتı لمع
ةقفر ،رئاز÷ا ةي’وب ةقاطلا
ي--ب--ع--صشلا سسلÛا سسي---ئر
و Ëركلا دبع رونلاب يئ’ولا

رو-صضح-بو عا-ط--ق--لا ءارد--م
ة-ي-لÙا تا-ط-ل-صسلا ي-ل-ث‡

.ةينمأ’او
Úصشدت-ب ةرا-يز-لا تل-ه-ت-صساو
ٍءا-بر-ه--ك--لا ل--يو– ز--كر--م
022/vK06ابŸةعطاق
ءا-صضي--ب--لا راد--ل--ل ة--يرادإ’ا
احرصش ى-ق-ل-ت ن-يأا ““ز-ي-م◊ا““

جمانرب لوح ا-صضر-عو ا-ي-فاو
ةي’وب ةقاطلا عاطق ر-يو-ط-ت
ل--يو– ز---كر---مو ر---ئاز÷ا
›ادبvK06/022 ءابرهكلا
ةراصشإا ح-ن-م ع-م2 ميهار-بإا
طوطخ زا‚إا لاغصشأا قÓطنإا
Úب مصس82 رطق زاغلا بيبانأا
ط-بر ع-م ة-ع-يرزو-ب و ةد-لارز
نيدايŸاو ةيحÓفلا باطقأ’ا
بصصانم و ةوÌلا قلخ-ت ي-ت-لا
ةيئابرهكلا ةقاط-لا-ب ل-غ-صشلا
.انا‹ يعيبطلا زاغلاو
نم ةمصصاعلا ناكصس دافتصسا و
زاغلا ةكبصشب ط-بر-ل ج-ما-نر-ب
ةنصسل ءابرهك-لا و ي-ع-ي-ب-ط-لا

ط-بر-ب ة-ق-ل-ع--تŸا و0202

زاغلا ةك-ب-صشب ن-ك-صس08001
لÓخ نم ءابرهكلاو يعيبطلا

اهديصسŒ متيصس عورصشم821
ة-ي’و م-ي-ل-قإا ىو-ت-صسم ى-ل-ع
عورصشم17 ا-ه-ن-م ،ر-ئاز÷ا

ة-ك-ب--صشب ط--بر--لا--ب سصا--خ
سصاخ عورصشم75و ءابرهكلا
زا-غ-لا ة--ك--ب--صشب ط--بر--لا--ب
ةقفر ةفرصش زّكر و .يعيبطلا
ةرورصض ى-ل-ع ة-قا-ط-لا ر-يزو

Œةكبصشب طبرلا جمانرب ديصس
ءابرهكلاو ي-ع-ي-ب-ط-لا زا-غ-لا

Ãرئاز÷ا ةي’ول لظلا قطان
زاغلاب نكصس3727 طبر اهنم
لÓخ نم ءابرهكلاو يعيبطلا

عورصشم52 اهنم عورصشم111
68و ءابره-ك-لا ة-ك-ب-صشب ط-بر
زاغ-لا ة-ك-ب-صشب ط-بر عور-صشم
.يعيبطلا

ريوطت جمانرب سضرع لÓخ و
ءاطعإا ”و زا-غ-ل-نو-صس ع-م‹

لوÙا لمع قÓط-نإا ةرا-صشإا
تايلمعلا ةعاق نم ءابره-ك-لا
زكارم ةيمهأا ىل-ع فو-قو-لاو

و Úمأات ‘ ءابر-ه-ك-لا ل-يو–
د--يوز--ت تارد--ق ز---يز---ع---ت
‘ ءا-بر-ه-ك--لا--ب Úن--طاوŸا
كرادت ةلواfi عم ةمصصا-ع-لا
Èع ة-ل-ج-صسŸا سصئا--ق--ن--لا

flةمصصاعلا ميلقإا طاقن فلت
.تاعاطقنإ’ا نم فيفختلاو
ةي’ول ةقاطلا ةيريدم بصسحو
35 ءا-----صصحإا ” ،ر-----ئاز÷ا

ةدوزم Òغ ةيحÓف ةرمثتصسم
ةعزوم ةيئابرهكلا ة-قا-ط-لا-ب

ةحاصسÃ تا-يد-ل-ب9 ى-ل--ع
يّتلاو ،راتك-ه3821 اهرد-ق
.ابيرق اهديوزت متيصس

ر. ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

حيحشصلا قيرطلا ىلع ةوطخ
ةلاكو-لا ا-ه-تذ-خ-تا ي-ت-لا ة-عا-ج-صش تاءار-جإا^

قوصس ركت– يت-لا را-ه-صش’او ر-صشن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
اهريدم لاق ا-م-ل-ث-م ي-ت-لاو ،ي-مو-م-ع-لا را-ه-صشإ’ا
نم عاطقلا Òهطت ىلع لمعتصس يغونو يبرعلا
ةر--ها--ظ ن--م ما---ع---لا لاŸا ي---م–و ،ءل---خد---لا
لاو-ط عا-ط-ق-لا ى-ل-ع تف-ت-لا ي-ت-لا ة-ي-صصو-صصل-لا
لك مامأا ملعإ’ا تحتفو ،ÚتيصضاŸا Úتيرصشعلا

ام ،ماعلا لاŸا ىلع �قم وطصس ‘ بدو به نم
،ةفيحصص يتئاŸا ةبارقب قوصسلا قارغإا ¤إا ىدأا

⁄و ،ةيملعإ’ا ةحا-صسل-ل ة-فا-صضإا ة-يأا مد-ق-ت ⁄
مهبلغأا لاز ام نيذلا Úيفحصصلا ىلع عفنلاب دعت
.ةيرزم ةينهمو ةيعامتجا عاصضوأا نم Êاعي
ةيقا-ف-ت’ا ‘ ر-صشع ة-صسمÿا دو-ن-ب-لا تنا-ك نإاو
ةكارصش لجأا ن-م““ را-ع-صش تل-م-ح ي-ت-لا ةد-يد÷ا

ة--صسصسؤوŸا Úب ة--قل--ع--لا دد--ح--ت--صس ““ةد--يد---ج
نم اهرير–و ةنهŸا مي-ظ-ن-ت فد-ه-ب ،ف-ح-صصلاو
تدقفا يتلا تامواصسŸا ةفاح-صص ن-مو ،ءل-خد-لا
نأا ’إا ،اهتلا-صسر-ل تءا-صسأاو ا-ه-ت-ي-قاد-صصم ة-ن-هŸا

د-صض ه-لا-م-ع-ت-صسا ءا-صسي نأا ن--كÁ د--ن--ب كا--ن--ه
مهيدل نم ءاصصقإا دنب وهو ،نيرصشانلاو فحصصلا
تانلعإ’ا ن-م ةدا-ف-ت-صس’ا ن-م فذ-ق-لا-ب ما-ك-حأا
لوحتي نأا نكÁو صضافصضف دنب وهف ،ةيمومعلا
ن-م دد-ح-يو ف-ح-صصلا صسوؤور ى--ل--ع ف--ي--صس ¤إا

.اهتيرح فقصس
وهو ،ةي-قا-ف-ت’ا ‘ ه-ب ه-يو-ن-ت-لا بجو ما-ه د-ن-ب
مو-كÙاو Úطرو-تŸا ع-ن-م و-هو ،ع-صسا-ت-لا د-ن--ب--لا

دنبلا اذه نأا دقت-عأاو ،دا-صسف ا-يا-صضق ‘ م-ه-ي-ل-ع
ى-ل-ع نا-ك اÃرو ،عا-ط-ق-لا Òه-ط-ت-ل فا-ك هد-حو
‘ اوثحبي نأا ةيقافت’ا ةغايصص ىلع ÚفرصشŸا

،هرداصصم نعو فحصصل-ل ي-عا-م-ت-ج’ا لاŸا صسأار
ة-ي-مل-عإا تا-صسصسؤو-مو ف-ح-صص كا-ن-ه ا-ي-لا--ح--ف
Òصصم ام-ف ،““را-ي-صسلا ق-ير-ط-لا ““ لاو-مأا-ب تصسصسأا

 .لبقتصسم ةفاحصصلا هذه
ةينو داج Òكفت نع ةعبان ةو-ط-خ ا-ه-نأا ح-ي-ح-صص
،Úيفحصصللو ةفاحصصلل رابتع’ا ةداعإ’ ةقداصص
تنا-ك يذ-لا دا-صسف-لا ع-ق-ن-ت-صسم ن-م ا--ه--جار--خإاو
ماعلا لاŸا هجوي نأا ىلع ،ةباصصعلا عم هيف اكيرصش
،ة-ن-هŸا تا-ي-قل-خأا مÎ– ي--ت--لا ف--ح--صصلا ¤إا

،تاديازم نود نم ةفيظن ةيملعإا ةمدخ مدقتو
تايولوأا ‘ يفحصصلا عصضت يتلا تاصسصسؤوŸا ¤إاو
ه-ن-يو-ك-تو ه-ب-تار Úصس– ثي-ح ن-م ا-ه-ما-م--ت--ها

هتيقرتو يعامتج’ا نامصضلا ىدل هب حيرصصتلاو
اذهل ةلودلا راكتحا ةي-صضق ى-ق-ب-ت ن-ك-ل ،ا-ي-ن-ه-م
ةردابŸا ةيرحو ،قوصسلا ةيرحو ىفانتت عاطقلا

.امومع ةفاحصصلا ةيرحو
ةداعإا-ب ل-ي-ج-ع-ت-لا ةرازو-لا ى-ل-ع ىر-خأا ة-لا-صسم
ليكلل دح عصضول عباطŸا ميظنت يهو ،اهميظنت

Ãلا-ي-كÚ، اوŸنيوانع ةدئافل ةيليصضفتلا ة-ل-ما-ع
.ىرخأا باصسح ىلع

فار-صشإا ت– ة-لا-كو-لا ا-ه-تذ-خ-تا ي-ت-لا ةردا--بŸا
ةرم لوأل-ف ،ة-ي-با-ج-يإا ةردا-ب-م ،لا-صصت’ا ةرازو
،يمومعلا راهصشإ’ا عيزوتل ةحصضاو دعاوق عصضوت
Òغ تا-صسصسؤوŸاو ف--تا--ه--لا ر--ماوأا ن--ع اد--ي--ع--ب
امومع دلبلا ىلع ةمقن تناك يتلا ةيروتصسدلا

.ملعإ’ا ىلع طقف صسيلو

www.alfadjr-online.com
4495ددعلا-ـه2441 مر6fiـل قفوŸا م0202توأا52 ءاثلثلا

Mardi 25 Aout 2020
GBNô G’CNÑÉQ ةي’ولاب لظلا قطانÃ يوقاط عورصشم82 ديصسŒ ‘ قلطن’ا

ينطولا زاغلا نم ةئاŸاب01 كلهتشست ةمشصاعلا
Îم رايلم3.1 لداعي ام كلهتصست ةي’ولا نا ةفرصش فصسوي ةمصصاعلا ›او فصشك
لماك Èع كلهتصسŸا زاغلا نم %01 لداعي ام يأا يعيبطلا زاغلا نم ةنصسلا ‘ بعكم

.بعكم Îم رايلم41 ـب ردقŸا ينطولا باÎلا

ةبانعب ةلادعلا ىلع ئطاوششلل Êوناق Òغ لÓغتشسا فلم22 ةلاحا
ة-ي’و ن-مأا ح-لا-صصم تلا--حأا ^
ا-صصا-خ ا-ف-ل-م22 ة-با--ن--ع
Êو-نا-ق-لا Òغ لÓ--غ--ت--صس’ا--ب
ثيح ةلادع-لا ى-ل-ع ئ-طاو-صشل-ل
،اينوناق اهباحصصا ةعباتم متتصس
ةبيتك اهتذفن تايلمع رثا ،كلذو
ن--مأÓ--ل ع--ير--صسلا ل--خد--ت--لا
،ع-با-صسلا و سسدا-صسلا ير--صض◊ا
تا-ف-لŸا زا‚ا ى-ل-ع تر-ف-صسأا
اهنمصض نم يتلا و ركذلا ةفلاصسلا

Òغ لÓغ-ت-صس’ا-ب ة-صصا-خ61
ةقلعتم6 و ئطاوصشلل Êو-نا-ق-لا
نود تارايصسلل ف-قاو-م ءا-صشنإا-ب
51 ، يصسرك77 زجح عم ،ةصصخر

¤ا ةيصسمصش ةلصضم06 و ةلواط

ةيران ة-جارد63 فيقو-ت بنا-ج
با-ك-تر’ ر-صشÙا-ب ا-ه-ع-صضوو
.تافلاfl اهباحصصأا

نأا ةراصش’ا ردŒ رخا بناج نم
اهتلمح لصصاوت ةينمأ’ا حلاصصŸا
انوروك سسوÒف د-صض ة-يو-عو-ت-لا
لمأ’ا رون ةيعمج عم نوا-ع-ت-لا-ب
و باب-صشلا ة-ي-قر-ت و ة-ي-م-ن-ت-ل-ل
لماك Èع ةبانع ةي’ول ةفا-ق-ث-لا
.ةي’ولل يلحاصسلا طيرصشلا

يجورم نم4 فيقوتو..
مهنيب ةصسولهم صصارقأا

ةاتف
ةرئادل ةطرصشلا حلاصصم تفقوأا

4 ،سسمأا راهن ةبا-ن-ع ‘ لا-حر-ب
Úب مهرامعأا تحوارت سصاخصشأا
ةغلاب ةاتف مهنيب نم ةن94و52 لا

‘ اوطروت ة-ن-صس82 رمع-لا ن-م
سصار-قأا ةزا-ي-ح سصخ-ت ا-يا-صضق
سضيبا حÓصس ةزايحو ،ة-صسو-ل-ه-م

fiهمادختصسا ه-ب-ت-صشي رو-صض ‘
،ÚنطاوŸا ىلع  ءادتعا تايلمع

ةرصشا-ب-م ت“ قا-ي-صسلا اذ-ه ‘
نيذلا ÚينعŸا عم تاقيق-ح-ت-لا

ة-فا-ك ذا-خ-تا ر--ظ--ت--نŸا ن--م
مهقح ‘ ةينونا-ق-لا تاءار-ج’ا

.اقح’
ع.ةبيهو ^

فراطلاب تو◊ا داوب تاباغلا قئارح ‘ طروتم فيقوت

جلاعŸا فيكلا نم غلك13 زجحو ةينطو ةكبشش كيكفت
لخدتلا و ثح-ب-لا ة-قر-ف  تن-ك“ ^

كيكفت نم تنصشو“ Úع ةي’و نمأاب
ةرجاتŸا ‘ ةصصتfl ة-ي-ن-طو ة-ك-ب-صش
13 نم Ìكأا  زجح ” نيأا تاردıاب
40 فيقوت عم جلاعŸا فيكلا نم  غلك
و ،ة-ي-صضق-لا ‘ Úطرو-ت-م سصا-خ-صشأا

‘ ل-م-ع-ت-صست تنا-ك Úترا-ي-صس ز-ج-ح
لخدت ةيلمعلا. مومصسلا هذهل جيوÎلا

ى--ت--صشب ةÁر÷ا ة--براfi را---طا ‘
ز-ج-ح ةازاوŸا-ب ” ا-م-ك ، ا-ه-عاو--نأا

نم Èتعت ةيلام غلابم و ةلاقن فتاوه
. مومصسلا تادئاع

30 فيقوت ” دصصÎلا دعب و ةيلمعلا
اوناك سسبلت ةلاح ‘ اهدارفأا نم دارفأا
متيل تاردıا مÓتصسا و ملصست ددصصب

و غ-ل-ك13 ب ةرد-ق-م ة-ي-م--ك ز--ج--ح
033 نم ةلكصشم فيكلا نم  مارغ007
لخادب ماكحإاب ةأابfl تناك ةح-ي-ف-صص

دعب و ، ةبكرم-ل-ل ي-ف-لÿا قود-ن-صصلا
عم قيقحتلا و ةيروهم÷ا ليكو مÓعا
مهكيرصش ديد– ” م-ه-ي-ف ه-ب-ت-صشŸا
هÁدقت متيصس يذلا هفي-قو-ت و ع-بار-لا

ةيروهم÷ا ليكو دي-صسلا ما-مأا ا-ق-ح’
Ùديبع.م    ^ .فاصص ينب ةمك 

ةيميلقإ’ا ةعومÛا تنك“ ^
نم فراطلاب ي-ن-طو-لا كرد-ل-ل
هطروتب هبتصشم سصخصش ف-ي-قو-ت

ام تا-با-غ-لا-ب را-ن-لا مار-صضإا ‘
ةيباغ ةحاصسم فÓتإا ‘ ببصست
تو◊ا داو ة-ق-ط-نÃ ة-ع-صسا--صش
ام بصسح ،قوصسلا ل-مر ة-يد-ل-ب-ب

مÓ-عإ’ا-ب ف-ل-كŸا ن--م م--ل--ع
،ينمأ’ا زاه÷ا اذهب ة-با-ي-ن-لا-ب
. يرصصان لامج دئارلا
ةودن لÓخ يرصصان دئارلا دكأاو

ر-قÃ ا--هد--ق--ع ة--ي--ف--ح--صص
كردلل ةي-م-ي-ل-قإ’ا ة-عو-مÛا
نم غلابلا مه-تŸا نأا-ب ي-ن-طو-لا
هف-ي-قو-ت ”““ ة-ن-صس22 رم-ع-لا

““.همرج راثآا هعم لمحي اصسبلتم

دعب و هنأاب ردصصŸا تاذ حصضوأاو
لمعلاب د-ي-ف-ت تا-مو-ل-ع-م دورو
فوقوŸا سصخصشل-ل ي-مار-جإ’ا
،ة-ق-ط-نŸا تاذ ن-م رد-ح--نŸا

ينطولا كردلا حلا-صصم تح-ت-ف
ةيوه ديد– لجأا ن-م ا-ق-ي-ق–

هذهب ناÒنلل همارصضإاب هبتصشŸا
ا-ه-توÌب ة-فور-عŸا ة-ق-ط--نŸا
.ةماهلا ةيباغلا
امنيح هب هبتصشŸا فيقوت ” دقو
ىأارم ىلع رار-ف-لا لوا-ح-ي نا-ك

متيل ،ينطو-لا كرد-لا ر-صصا-ن-ع
قيقحتلا ي-صضا-ق ما-مأا هÁد-ق-ت
رمأا يذلا فراطلا ةمكfi ىدل
ةمهتب تقؤوŸا سسب◊ا هعاد-يإا-ب
يذلا تاباغلل يد-م-ع-لا قر◊ا““

ÚتوÌلا ‘ ر-ئا--صسخ ‘ بب--صست
ركذو ““.ة-ي-ناو-ي◊ا و ة-ي-تا-ب-ن-لا
راطإا ‘ و هنأاب ير-صصا-ن د-ئار-لا
ة-ح-فا-كŸ ة-لوذ--بŸا دو--ه÷ا

flر÷ا لاكصشأا فلتÁتنك“ ،ة
ةي’ولاب ينطولا كردلا حلاصصم
(7) ةعبصس ف-ي-قو-ت ن-م ار-خؤو-م
م-ه-طرو-ت ه-ب-ت-صشم سصا--خ--صشأا
تببصست تاباغلاب ناÒنلا مارصضإاب

فÓتإا ‘ يرا÷ا رهصشلا علطم
محفت و تاباغلاب ةماه تاحاصسم
كلذو ي-صشاو-مو ل-ح-ن ا--يÓ--خ
يتا-م-صس و ة-مر-ك Úع ة-يد-ل-ب-ب
.ةي’ولا ةمصصاعب ةعقاولا

م.ق ^

ثداح ‘ حيرجو نÓيتق
تنششو“ Úعب رورم

Úع ةي’ول ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم تل-خد-ت ^
ثداح رثا اصس04.51 دودح ‘  سسمأا راهن تنصشو“
مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع عقو تي‡ يرورم
رجحوب مامح و ةنصساصس◊ا يت-يد-ل-ب Úب ط-بار-لا59

ميقرت ت– ينيب اهن-م Úترا-ي-صس ماد-ط-صصا ‘ ل-ث“
ةمقرم سسكيله اطويط عون نم ىرخ’ا و  ةديعصس ةي’و
. تنصشو“ Úعب
حواÎي ناكŸا Úعب Úصصخصش ةافو ىلع رفصسا ثدا◊ا

ةديعصس ةي’و نم نوردحني ةنصس25 وÚ 14ب مهنصس
بحاصص وه و ةفيفخ حورج-ب م-ه-ث-لا-ث بي-صصأا ا-م-ي-ف
¤ا مهلق-ن ” ا-يا-ح-صضلا.64ب ةمقرŸا ة-ب-كرŸا

مام◊ دياع يديصس ىفصشتصسÃ  ثث÷ا ظفح ةحلصصم
ت’اجعتصس’ا ةحلصصم ¤ا حير÷ا لقن اميف رجحوب
.ةصسصسؤوŸا تاذب

نوزfl لخاد لوهم قيرح بوششن
 فيطشسب عجÎشسŸا نوتركلل ماه

دامخإا نم ،فيطصس ةي’و-ل ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-صصم تن-ك“ ^
دحأ’ ةعبات ةد-حو-ب ،ع-جÎصسŸا نو-تر-ك-ل-ل ما-ه نوزfl ق-ير-ح

بونج ةيعانصصلا ةقط-نŸا-بtsE-orgA ““تصسآا ور----قآا““ صصاوÿا
ةرصصاfi ةلخدتŸا قر-ف-لا تعا-ط-ت-صسا د-قو .ف-ي-ط-صس ة-ن-يد-م
ا-م-ي-صس’ ةرواÛا تاد-حو-لا ¤إا را-صشت-ن’ا ن-م ه-ع-ن-مو ق-ير◊ا

نم ءافطإا تانحاصش ةعصست Òخصستب ،ابونج بيل◊ا جاتنإ’ ةدحو
ةيصسيئرلا ةدحولل ةعبات فا-ع-صسإل-ل Úترا-ي-صسو Òب-ك-لا م-ج◊ا
تنيب-ت Úع Úمد-ق-تŸا ن-يز-كرŸاو ف-ي-ط-صس ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
قئارح ةحفاكÃ صصاÿا لقنتŸا لترلا اذكو ،فيطصسب يوايحيو
ةدايقب بترلا فلت-خÃ ا-نو-ع06 تلصصو ،اهمقاوط لك-ب تا-با-غ-لا

.لترلا تادحولا ءاصسؤور اذكو ةي’ولل ةيندŸا ةيام◊ا ريدم
دامخإ’ا نم دكأاتلا لجأ’ ،نمزلا نم تاعاصسل ةيلمعلا تلصصاوتو

ةناعتصس’اب ،بيلقتلاو زرفلا تا-ي-ل-م-ع ءار-جإا-ب ق-ير-ح-ل-ل ما-ت-لا
ءاملل فثكم لامعتصساب لصصاوتŸا ديÈتلاو ةيكيناكيم ةفارجب
ةيأا لجصست ⁄و ،ها-يŸا-ب دوز-ت-ل-ل ىر-خأا تا-ن-حا-صشب Úن-ي-ع-ت-صسم
تناك ةيمك هنم ،همظعم نوزıا تفلتأا اميف ،ةيرصشب تاباصصإا

، ع-بر-م Îم0005 ›اوح ةحاصسم ىلع قلط-لا ءاو-ه-لا-ب ةد-جاو-ت-م
ةردقم ة-ي-لا-م-جإا ة-حا-صسÚ Ãبآار-م ل-خاد ا-نزfl نا-ك ي-قا-ب-لاو
كرد-لاو ن-مأ’ا ح-لا-صصم تل-ق-ن-ت د--قو .ع--بر--م Îم0002 ›او-ح-ب
‘ قيقحتلل ،قير◊ا ع’دنا روف ،زا-غ-ل-نو-صس ح-لا-صصمو ي-ن-طو-لا
.ةلوه‹ ةعاصسلا د◊ ىقبت يتلا قير◊ا اذه بابصسأا

 جلشصل ىشسيع ^

لازأا Úعب ةيرانلا ةجاردلا قراشس
نابشضقلا ءارو فيطشسب
،فيطصس ةي’وب لازأا Úع ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو رما ^
،تقؤوŸا صسب◊ا ةنصس03 رمعلا نم غلبي باصش عاديإاب صسمأا ءاصسم
ىدمعلا قر◊او ةيران ةجارد ةقرصس ةمهتب هتمكاÚ fiح ¤إا
Ÿغلا تاكلتمÒ، ع ةيدلبل ينطولا كردلا حلاصصم تناك وÚ لازأا
اهيقلت دع-ب ،ما-يأا5 ›اوح ذن-م م-ه-تŸا ى-ل-ع صضب-ق-لا تي-ق-لأا د-ق
.اياحصضلا فرط نم ىوكصشل

زجحي ةنخشسلا مامح نمأاو..
 تاعقرفŸا نم ةدحو0006

0006 ـلا ةبارق  زجح نم فيطصس ةي’و نمأا حلاصصم تنك“ ^
تناك  يتلا و ةنخصسلا مامح ةنيدم طصسوب تاعقرفŸا نم ةدحو
لبق نم ترطأا ةيلمعلا . ةرواÛا تاي’ولا ىدحإ’ عيبلل ةهجوم

رثإا ، ةنخصسلا مامح ةرئاد نمأاب ةي-ئا-صضق-لا ة-ي-ط-ب-صضلا ر-صصا-ن-ع
” نيأا ،ةنيدملل يبرغلا ل-خدŸا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-ب-قار-م ز-جا-ح
” اهصشيتفتو اهتبقارم دعبو ،ةهبصش لfi ةيراŒ ةبكرم فيقوت
ـــب تردق ةيرانلا باعلأا ‘ تلث“ ةروظfi ةعاصضب ىلع روثعلا

رقم ¤إا ينعŸا ليو– كلذ روف متيل ،تاعقرفŸا نم ةدحو0006
ةيطبصضلا .ةيصضقلا تاصسبلم ‘ قمعم قيق– حتف و ةرئادلا نمأا
افلم تدعأا ، ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاكل اهذاختا دعبو ةيئاصضقلا

) ةروظfi ةعاصضب لقنو ةزايح ةمهت نع ،طروتŸا دصض ايئاصضق
ةيئاصضقلا تاه÷ا مامأا هبجوÃ ليحأا ،عيبلا دصصق ( ةيران باعلأا
.هيف تبلل ةصصتıا

ل .ىشسيع ^

تاردfl جيورت ةباشصعل دح عشضو
ةنيطنشسقب ةيلقعلا تارثؤومو
ةطرصشلل ةي-ئ’و-لا ة-ح-ل-صصŸا-ب تاردıا ة-ح-فا-ك-م ة-قر-ف تن-ك“ ^

نم ناغلبي Úصصخصش فيقوت نم ةنيط-ن-صسق ة-ي’و ن-مأا-ب ة-ي-ئا-صضق-لا
جلاعم فيك ) تاردıا ةزايح ةيصضق ‘ امهعولصضل ةنصس13 و62 رمعلا
ةعورصشم Òغ ةروصصب ةين’ديصصلا ةيودأ’ا و ةيلقعلا تارثؤوŸا و (
ءاصضيب ةحلصسأا ةزايح ، ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا ‘ عيبلا دصصق

fiم نود ةروظÈتامولعم ¤إا دوعت ةيصضقلا تايثيح  . يعرصش ر
جيوÎب Úقيقصش ام-هو Úصصخ-صش ما-ي-ق صصو-صصخ-ب ة-قر-ف-لا ا-ه-ت-ق-ل-ت
متيل ، ةيدايزلا يح و وكيروصصلا يحب ةيلقعلا تارثؤوŸا و تاردıا

جئاتن قيقحتب تللك يتلا و ةيناديŸا تاير-ح-ت-لا و ثا-ح-بأ’ا ف-ي-ث-ك-ت
نم نيوخألل يلئاعلا لزنملل صشيتفتلاب نذإا رادصصتصسا رثا ةيباجيا
تاردıا نم ةيمك زجح و ناينعŸا فيقوت ” نيأا ةصصتıا ةطلصسلا

ءاود نم ا-صصر-ق935 ةفا-صضإا دوار-م90 و ة-ح-ي-ف-صص ف-صصن ‘ تل-ث“
نم ةلوصسبك43 ، غلم60 ليتيك ءاود نم صصرق382 ، غلم50 ليديكراب
عون نم روظfi صضيبأا حلصس ¤إا ةفاصضإا غلمÚ 051/003لاباغيرب ءاود
نم هنأا حجري ›ام غلبم و (روتيك) قرو عطاق يترفصش اذك و21 لانيبوا

تاردıا ةحفاكم ةقرف اه-تدا-ق ي-ت-لا ة-ي-ل-م-ع-لا  . ج-يوÎلا تاد-ئا-ع
، ةيودأ’ا و ةيلقعلا تارثؤوŸا نم اصصرق658 هلم‹ ام زجحب تحمصس
فلم زا‚إا نم ءاهتن’ا دعب. ءاصضيب ةحلصسأا و تاردıا نم ةيمك
. ةيلÙا ةباينلا مامأا Úفرطلا Ëدقت ” ةيئازج تاءارجإا

ةيشضق ‘ اطروت Úشصخشش فيقوتو..
ةنانجوبب رشسكلاب ةقرشس

ةي’و نمأاب صسداصسلا يرصض◊ا نمألل ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تنك“ ^
ةنصس14 و72 رمعلا نم ناغلبي Úصصخصش ف-ي-قو-ت ن-م ، ة-ن-ي-ط-ن-صسق
ةيانج باكتر’ دادعإ’ا و رارصشأا ةيعمج نيوكت ةيصضق ‘ امهطروتل
ةنÎقŸا ةفوصصوŸا ةقرصسلا ، تاكلتمŸا وأا صصاخصشأ’ا دصض ةحنج و
ليهصستل كرfi تاذ ة-ب-كر-م را-صضح-ت-صسا و ر-صسك-لا دد-ع-ت-لا فر-ظ-ب
. دصصÎلا و رارصصإ’ا قبصس عم بورهلا

صصوصصخب ةيحصض لبق نم ةمدقم ىوكصشل ¤إا ةيصضقلا عئاقو دوعت
فدهتصسا يذلا و ةقرصسلا لعفل ةنانجوب يحب نئاكلا هلزنم صضرعت

تايرحتلا . ىرخا صضارغأاو ةيلزنموره-ك ةز-ه-جأا نو-ل-عا-ف-لا ه-لل-خ
يرصض◊ا نمأ’اب ةطرصشلا تاوق اه-تر-صشا-ب ي-ت-لا ثا-ح-بأ’ا و ة-ق-م-عŸا
ديدحتب تللك ةاقتصسŸا تامولعŸا و نئارقلا ةفاك للغتصساب صسداصسلا

هليو– و هفيقوت متيل ةيحصضلا راج هنا Úبت يذلا هيف هبتصشم ةيوه
ةيوه ديد– ” قيقحتلا ‘ ةلصصاوم . قيقحتلا تاءارجإا لامكتصس’
ةبكرم Ïم ىلع تاقورصسŸا لقنب لفكت يذلا و هيف هبتصشŸا كيرصش
نم ءاهتن’ا دع-ب. تا-قور-صسŸا ن-م ءز-ج عا-جÎصساو ه-ف-ي-قو-ت م-ت-ي-ل

” ÚينعŸا قح ‘ ةيئازج تاءارجإا فلم زا‚ا ” قيقحتلا تاير‹
صس.ي ^ . ةيلÙا ةباينلا مامأا امهÁدقت



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

