
تأنأسضيفلاو لز’زلاو قئارحلا ببسسب رأيلم545 رسسخت رئازجلا
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ةريخألأ61 ـلأ تأونصسلأ صصخت ةليصصحلأ
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 سشورحلا ىفسشتسسمو لزأنم ققسشت ليجسستو ..ةدكيكسس برسضي2.5 ةوقب لازلز
٤صصةيرصشب رئاصسخ يأأ ليجصست مدع دكؤوت ةيامحلأو ىوصصق رافنتصسأ ةلاح

ريجصشتلأ ةلمح حاجنو يباجيإلأ ىدصصلأ دعب
قÓـــــــطنا نـــلعي لوأ’ا رــيزولا

نينسسملا حيقلتل ةينطو ةلمح
قÓـــــــطنا نـــلعي لوأ’ا رــيزولا

نينسسملا حيقلتل ةينطو ةلمح
قÓـــــــطنا نـــلعي لوأ’ا رــيزولا

نينسسملا حيقلتل ةينطو ةلمح
قÓـــــــطنا نـــلعي لوأ’ا رــيزولا

نينسسملا حيقلتل ةينطو ةلمح
قÓـــــــطنا نـــلعي لوأ’ا رــيزولا

نينسسملا حيقلتل ةينطو ةلمح

٣صص

2صص

 ةيبيرصضلأ تأءافعإلأ نم يلآلأ مÓعإلأ تأدعمو ةلاقنلأ فتأوهلأ ءانثتصسأ

يعّنسصم ةدأفتسسا طورسش هذه
ةــــــــــــــــينورتكلإ’ا ةزــــــــــــــهجأ’ا

مأــــظنلا نــــم ةـــيلزنمورهكلاو
 يــــــــــــــــــــليسضفتلا يـــــــــــــــــــئأبجلا

ةقبأطم نـم دـكأأتلل عـنأسصملل ةـــيناديم تارأــيز ^
 يــــــــنقتلا مـــــــييقتلا ررقم عــــــــــفر لــــــبق تادـــــعملا

5صص
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”” قلقم عسضولاو تأÓتما سشأعنإ’ا حلأسصم”” :ديزوب نب ”” قلقم عسضولاو تأÓتما سشأعنإ’ا حلأسصم”” :ديزوب نب ”” قلقم عسضولاو تأÓتما سشأعنإ’ا حلأسصم”” :ديزوب نب ”” قلقم عسضولاو تأÓتما سشأعنإ’ا حلأسصم”” :ديزوب نب ”” قلقم عسضولاو تأÓتما سشأعنإ’ا حلأسصم””:ديزوب نب

ارـــيبك أــــــطغسض دــــــــــــهسشت فـــــــــيطسسو وزو يزــــــــــيتو ةـــــــــمسصأعلا تأـــــــيفسشتسسم  ^
سشأعنإ’ا حلأسصم يف نودجاوتي أنوروكب بأسصم0041 :ةـحسصلا ةرازوب ةرـيدم^
 مـــــهئÓمز مــــــــــعدل لــــــجيج تأـــــــــيفسشتسسمب نوـــــــقحتلي فــــــيطسس نــــــم ءأــــــبطأا^
ةرــيخأ’ا ةــعأسس42 ـلا لÓـخ أـنوروكب ةـبأسصإا8801و ةأـفو ةــلأح71 لـــجسست^

٣صص

نمأسضتلا يتازو فارسشإا ت– ةلم◊ا ةيادب ^
مـــــيهاربا ›ادــب ÚـــنسسŸا راد نـــم ةــــحسصلاو

 ةيمصسرلأ ةديرجلل ريخألأ ددعلأ يف ردصص رأرقلأ
 أتقؤوم ةديلبلأب ةيركسسعلا ةمكحملا سسيئر فÓختسسا

ربمفون62 موي سسيردتلا ةعطأقمب نوددهي ةمسصأعلأب يئادتب’ا ةذتأسسأا

 ةرادج نع ””ةرأطسسوسس”” نم ةزأتمŸا سسأأكلا عزتنت ””ةبيقعل””

لبقملأ ربمصسيد نم حتافلأ يف ةيجاجتحأ تافقوب عوبتم بأرصضإأ
٣صص

٤صص

٨صص

  انوروكلأ نمز يف دأدزولب بابصش حلاصصل بقل لوأأ
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سشما-ه ى-ل-ع ،سسمأأ ،ة-ح-شصلأ ر-يزو لا-قو ^
91 ديفوك ةحلشصم ¤أ هتداق يتلأ دقفتلأ ةرايز

Ãرزياف حاقلل ةبشسنلاب”” سسوشسم ينب ىفششتشس،
أذه بل‚ نأأ بجي ،اه-شسرد-ن بنأو-ج كا-ن-ه
07ـب تايواح اهنيب نم ةشصاخ فورظ ‘ حاقللأ
تايوا◊أ هذه نأأ افيشضم ،رفشصلأ ت– ةجرد
’ Áترم ’إأ حتفت نأأ نكÚ، يوت– نأأ بجي امك
9.07 ت– عنشصي سصاخ ج-ل-ث ى-ل-ع تا-يوا◊أ
كا-ن-ه نأأ ،ثد-ح-تŸأ تأذ فا--شضأأو .ة--جرد
ءانتق’ اهتشسأرد متي يتلأ بنأو÷أ نم ديدعلأ

ةشصاÿأ نق◊أو رعشسلأ اهنيب نم ،حاقللأ أذه
ديدعلأ عم تثد– رئأز÷أ نأأ ¤إأ أÒششم ،هب

اهيف اÃ حاقل-لأ لو-ح ة-يŸا-ع-لأ ر-باıأ ن-م
اهجتنت ىرخأأ تاحاقل كان-ه”” ع-با-تو ،رز-يا-ف
ةيحشصلأ ةنج-ل-لأ ع-م ع-م-ت-ج-ن-شس ،ىر-خأأ لود
ةيمكلأو ه-ت-ي-عو-نو هر-ع-شس سشقا-ن-نو ءأÿÈأو
ةمظنم حشصفت امد-ن-ع ا-ف-ي-شضم ،””ة-بو-ل-طŸأ
موقنشس ،بشسانŸأ حاقللأ نع ةيŸاعلأ ةحشصلأ
نأأ ،ديزوب نب فششك ،ىرخأأ ةهج نم  .””بجأولاب
دهششي سسوشسم ينب ىفششتشسم ‘ سشاعن’أ مشسق
ةبشسنلاب امأأ،ق-ل-ق-م ع-شضو-لأو ،أÒب-ك ا-ط-غ-شض
مدختشسي”” هنأأ ح-شضوأأ ،””رأأ ي-شس ي-ب””  ف-ششا-ك-ل
، ””سضأرعأأ مهيد-ل ر-ه-ظ-ت ن-يذ-لأ ى-شضر-م-ل-ل
‘ ر-ششت-نأ ق-با-شسلأ ‘ سسوÒف-لأ”” نأأ فا-شضأأو
قاطن ىلع دجأوتم ايلاح هنكلو ،ةددfi نكامأأ
ةوعد ¤إأ ريزولاب عفد ا‡ ””ناكم لك ‘و عشسوأأ
انوروك سسوÒفب ةباشص’أ سضأرعأأ هيدل نم لك ””
.””رأأ يشس يب ”” سصحف ءأرجأ ¤أ

يبطلأ مقاطلأو ةموك◊أ نأأ ديزوب نب دكأأو
ىلع ءاشضقلأ لجأأ نم مهعشسوب ام لك نولمعي
تافرشصت باعأأو ،هراششتنأ سصيلقتو سسوÒفلأ
را-ع-شسأأ ع-فر أود-م-ع-ت ن-يذ-لأ را-ج-ت-لأ سضع-ب
ةشساŸأ ةجا◊أ Úلغتشسم ،ةيبطلأ تا-ما-م-ك-لأ
ةفاك عفر متيشس هنأأ”” لاق لباقŸاب .Úنطأوملل

لك ىلع فوقولأو يبطلأ م-قا-ط-لأ ت’ا-غ-ششنأ
لكششŸأ نأأ أزÈم ،””اهنم نوناعي يتلأ سصئاقنلأ
نأأ لاق امك ،سشاعنإ’أ ةرشسأأ ددع وه حورطŸأ

Úنأوقلأ ةع-جأر-م ى-ل-ع ل-م-ع-ت ة-ن÷ كا-ن-ه
رجاتي نم ىلع فشسأاتنو ،ليلاح-ت-لا-ب ة-شصاÿأ
نب فششك ماقرأ’أ ةغل-بو .ع-شضو-لأ أذ-ه ‘ ا-ه-ب
ريرشس فلأأ81 نم Ìكأأ Òفوت ” ”” هنأأ ديزوب
ديفوكلأ ىشضرم لابقتشس’ سشاعنإأ ريرشس0051و
ىلع سضيرم0087 ءافششتشسأ ايلاح لجشسن امنيب

نم ةئاŸاب24 لداعي ام تايفششتشسŸأ ىوتشسم
ةئاŸاب16 اهيلإأ فاشضي ةيلكلأ باعيتشس’أ ةردق
ىشضرŸأ لابقتشس’ ةزهاج سشاعنإ’أ ةرشسأأ نم
.””(ايلاح ةلوغششم ةئاŸاب93) ديد÷أ
تا-ي-ف-ششت-شسم ”” نأأ ¤إأ ة-ح-شصلأ ر-يزو را--ششأأو
اطغشض دهششت فيطشسو وزو يزيتو ة-م-شصا-ع-لأ
6 وأأ5 ليجشست ” ىرخأأ تاي’و ‘ امنيب أÒبك
ىو-ت-شسم ى-ل-ع جÓ-ع-ل-ل نو-ع-شضخ-ي ى-شضر--م
Úب حوأÎت ةيباعيتشسأ ةقاط تأذ تايفششتشسŸأ

” تاي’ولأ سضعب نأأ Úح ‘ ،أريرشس052و002
.””ةلاح0 اهيف Óيجشست
ةيرأرطر-ئ-ب ى-ف-ششت-شسÃ ر-يزو-لأ د-ه-ششت-شسأو
ةلماك ةيباعيتشس’أ هتقاط غلب يذلأ ةمشصاعلاب

هنع دعبي ’ يذلأ راطقلأ ىفششتشسم تقو ‘

ريرشس001 ىلع رفوت-ي تأÎمو-ل-ي-ك3 ىو-شس
أذه ا-ع-جر-م ،ى-شضرŸأ لا-ب-ق-ت-شس’ ةز-ها-ج

سضعب اهيلإأ تلشصو يتلأ عبششتلأ ةلاحو طغشضلأ
.قيشسنتلأ بايغ ¤إأ تايفششتشسŸأ
ماقرأأ نأأ حيحشص ”” Óئاق ةحشصلأ ريزو فاشضأأو
نكل ،قلقلأ ي-عد-ت-شست ة-ع-ف-ترŸأ تا-با-شصإ’أ
بشسح نوكيشس تأءأرج’أ د-يد-ششتو كر-ح-ت-لأ
ةيعشضولأو ،ةقطنم لك ‘ ةيئابو-لأ ة-ي-ع-شضو-لأ
ددع زواŒ د-ع-ب ة-ق-ل-ق-م ة-ما-ع-لأ ة-ي-ح-شصلأ
د-يد-ششت ن-ك-ل ف-لأ’أ ة-ي-مو-ي--لأ تا--با--شص’أ
”” ¤إأ أÒششم ،””ا-ي-لا-ح د-ع-ب-ت--شسم تأءأر--ج’أ

نم ءابولأ ةهجأوŸ دنجتلأو ةئبعت-لأ ة-ل-شصأو-م
نم ةحيرم تانوزflو ةيفاك ةرشسأأ Òفوت لÓخ

.””ةيام◊أ لئاشسوو ةيودأ’أ
لبقتشسÃ ةيحشضتلأ نكÁ ’ ”” هنأأ ديزوب نب دكأأو
ةحوتفم سسرأدŸأ ىلع ءاقب’أ رأرقو ذيمÓتلأ
ةيئانثتشس’أ ت’ا◊أ سضعب ‘ ’إأ امئاق ىقبي
”” نأأ ىلع أددششم ””سسرأدŸأ قلغ يعدتشست يتلأ
ام أذإأ ءابولأ راششتن’ أردشصم نوكت نل ةشسردŸأ

مقاط ىل–و ي-ح-شصلأ لو-كو-توÈلأ مأÎحأ ”
ن-يذ-لأ ءا-ي-لوأ’أ ى-ت--حو ةرأدإ’أو سسيرد--ت--لأ
أومÎحأو ةي-لوؤو-شسŸا-ب م-هءا-ي-لوأأ نو-ق-فأر-ي
.””ةيئاقولأ Òبأدتلأ

 ةراسس ^

ن-م د-فو عو-ب-شس’أ ة-يا-ه-ن ق-ح-ت--لأ ^
فيطشس ة-ي’و ن-م Úشصتıأ ءا-ب-طأ’أ
Ëدقتل لجيجو Òهاطلأ ىفششتشسم ¤إأ
امد-ع-ب ل-ج-ي-ج-ب م-ه-ئÓ-مز-ل م-عد-لأ
عافتر’أو ءابولل ةرؤوب لجي-ج تح-ب-شصأأ
تايفو-لأو تا-با-شصإ’أ دد-ع-ل د-يأز-تŸأ
Èع انوروك حلاشصŸ يموي-لأ ع-ب-ششت-لأو
قوفي حبشصأأ يذلأ ةي’ولأ تاي-ف-ششت-شسم
ةدام ¤إأ ةجاحب مهب-ل-غأأ ا-شضير-م053
. Úجشسكأ’أ

ةردابÃ تءاج ةينماشضتلأ ةلفاقلأ هذه
فيطشسب ÚملشسŸأ ءاملعلأ ةيعمج نم
Úشصتıأ ءابطأ’أ نم ةعوم‹ اهقفأر
أو-ق-ح-ت-لأ ن-يذ-لأ وة--ي’و--لأ تأذ ن--م

Ãها-ط-لأ ى-ف-ششت-شسÒ معدل ل-ج-ي-جو
ةهجأوم ‘ ةÿÈأ لقنو ،يبطلأ مقاطلأ

اÚ Ãبوحشصم ،فيطشسب انوروك ةحئاج
ةزهجأأ ،يبط يقأو عانق فلأأ02 قوفي
سسا-ي-ق ةز-ه-جأأ ،ة-ي-لز-نŸأ Úج-شسكأ’أ
،Úج---شسكأ’أ تأرورا----ق ،Úج----شسكأ’أ

كاينيشسوبلأ بابي-شس ةز-ه-جأأ ،تأزا-ف-ق
تيقل ثيح سسفنتلأ ىلع دعاشست يتلأ
مقاطلأ طاشسوأأ ‘ اناشسحتشسأ ةردابŸأ
. ىشضرŸأو يحشصلأ

ىشضرم عم ان-ما-شضتو ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ة-ل-ق-ت-شسŸأ ة-ط-ل-شسلأ تما-ق ل-ج-ي--ج

ةينماشضت ةبه م-ي-ل-شست-ب تا-با-خ-ت-نÓ-ل

ةزهجأأ ةشسمخ ‘ لثمتت لج-ي-ج ة-ي’و-ل
‘ كلذو ،همزأول لكب ةيعانطشصأ سسفنت
ةحئاج ةهبا‹ ‘ ا-ه-ت-م-ها-شسم را-طأ
.91 ديفوك انوروك
يترايشس عوبشسأ’أ ةياهن  مÓتشسأ ” امك
عمÛأ فرط نم ةزه‹ (20) فاعشسأ
ىلع كلذو رئأز÷أ تنمشسإ’ يعانشصلأ

نم تايمك مÓتشسأ ” امك ةراعإ’أ ليبشس
.فيظنتلأ و Òهطتلأ دأوم

‘ سصتfl بي-ب-ط  مأد-ع--نأ ل--ظ ‘و
ةرأدإأ تماق دق-ف ة-ي’و-لأ Èع ة-ع-شش’أ

حلاشصم عم قيشسنتلابو لجيج ىفششتشسم
ةيقافتاب لجيج يعا-م-ت-ج’أ نا-م-شضلأ
ءأرجإاب ىفششت-شسŸأ ل-ف-ك-ت ‘ ل-ث-م-ت-ت
ا-ه-ب ر-مأا-ي ي-ت-لأ ت’ا-ح-ل-ل Òنا-ك-شسلأ
متيو ةشسشسؤوŸأ ىوتشسم ى-ل-ع بي-ب-ط-لأ

بي-ب-ط-لأ فر-ط ن-م Òنا-ك-شسلأ ةءأر-ق
نامشضلأ ةلاكو حلاشصŸ عباتلأ سصتıأ
.لجي÷ يعامتج’أ
ةيبط تأدع-مو ةز-ه-جأأ ع-يزو-ت ” ا-م-ك
تايفششتشسم ىلع نو-ي-ل-م063 ةميق-ب
ى--ل--ع عو--ب--شسأ’أ ة--يا--ه--ن ة---ي’و---لأ
ةل-م◊أ د-ع-ب ة-ثÓ-ث-لأ تا-ي-ف-ششت-شسŸأ
لجيج ةعأذإأ اهب تماق يتلأ ةينماشضتلأ

عم قي-شسن-ت-لا-ب نو-ط و-يدأر لÓ-خ ن-م
 .ةيÒخ تايعمج

ب.نيسساي ^

 ةئبوأ’اب ةصصاÿا ةيبطلا تامزلتصسŸاو ةيودأ’او ةيصسفنتلا ةزهجأ’ا رفوت دكأا

تايفسشتسسŸإ ‘ ةلغتسسم Òغ سشاعنإلإ ةرسسأإ نم ةئاŸاب06 :لاحر روسسيفوÈلإ
هتروطخ مغر نآلإ د◊ يحسصلإ عسضولإ ‘ ةمكحتم رئإز÷إ ^

وشضعو ةيحشصلأ لكايهلل ماعلأ ريدŸأ دكأأ ^
لاحر سسايلإأ91- ديفوك دشصرو ةعباتم ةن÷

تأءأر-جإا-ب مأز-ت--ل’أ ةرور--شض ”” ى--ل--ع سسمأأ
ة-براfi ”” ة-ي-مأز-لإأ ى-ل-ع أدد-ششم ””ة-يا-قو--لأ
””اهلخأد سسيلو تايفششت-شسŸأ جرا-خ سسوÒف-لأ

اهتروطخ ىلع ةيلا◊أ ةيعشضولأ ”” نأأ افيشضم
افيشض هلوزن ىدل لاحر دكأأو .””اهي-ف م-ك-ح-ت-م
”” دحأ’أ سسمأأ ”” حابشصلأ فيشض ”” جمانرب ىلع
نأأو ةر--شسأ’أو سسف--ن---ت---لأ ةز---ه---جأأ ةر---فو
‘ عبششت ةبشسن لجشست نطولأ Èع تايفششتشسŸأ
ةبشسنو ةئاŸا-ب24.84 ةيئاف-ششت-شس’أ ت’ا◊أ

.””سشاعن’أ ‘ ةئاŸاب7.93
،ماقرأ’اب رأز÷أ ‘ ةيئابولأ ةلا◊أ لاحر مدقو
ةيجيتأÎشسأ عبتت ن’أ د◊ رئأز÷أ ”” نأأ أدكؤوم
””يئابولأ عشضولأ ‘ مكحتلأ نم تنكم ةددجتم

‘ سضير--م2187 ل-ي-ج-شست ”” ن-ع ا-ف--ششا--ك
لباقم ‘ سشاعن’أ ‘ ةلاح995و تايفششتشسŸأ
ىشضرŸ سصشصfl سشاعنإأ ر-ير-شس6051 دوجو
نأأ افيشضم ””يئافششتشسأ ريرشس98381و ديفوكلأ
قلعتŸأ بنا÷أ ‘ تايفششتشسŸأ ‘ عبششتلأ ””
⁄ Úح ‘7,93 ـلأ دودح زواجتي ⁄ سشاعنإ’اب
د◊ ةيئافششتشس’أ اهتقاط تايفششتشسŸأ لغششت
.””ةئŸاب24,84 دودح ‘ ّ’أ ن’أ

ددع عافترأ تايأدب ‘ رئأز÷أ ”” نأأ ركذ امك
نيرششع نم Ìكأأ تشصشصخ دق تناك تاباشص’أ
دقو ىرخأأ سضأرمأأ باشسح ى-ل-ع ر-ير-شس ف-لأأ
نأأ دعبتشسي ⁄و ي-ل-شص’أ ا-ه-ل-م-ع ¤أ تد-ي-عأأ
لاح ‘ ديفوكلأ ىشضرŸ ىرخأأ ةرم عجÎشست
.””تاباشص’أ تديأزت
ةنوآ’أ ‘ تاباشص’أ ددعل ةيوقلأ ةدوعلأ لوحو

ليم– دد-شصب سسي-ل ه-نإأ لا-حر لا-ق ، ةÒخ’أ
كانه”” نأأ أدكؤوم ،رخآأ نود فرطل ةيلوؤوشسŸأ
ةيملعلأ تأÒشسفتلأ اهشسأأر ىلع ةديدع ابابشسأأ

‘ اهرا-ششت-نأ د-كؤو-ت ي-ت-لأ تا-شسوÒف-لأ لو-ح
لخأد تاعمجتلأ ¤أ ةفاشضإأ ةدراب-لأ لو-شصف-لأ
ةفاشضأ سسوÒفلأ لاقتنأ ‘ مهاشست يتلأ تويبلأ
نم ةيا-قو-لأ تأءأر-جإا-ب مأز-ت-ل’أ ي-خأر-ت ¤أ

يتلأ تاشصوحفلأ ددع ةدايزو انوروك سسوÒف
Èع أزكر-م55 ن-م Ìكأ ‘ ىرŒ تح--ب--شصأ
.””ةشصاÿأ رباıأ اهنيب نم نطولأ
ÚلغتششŸأو ىشضرŸأ حابشصلأ فيشض نأامط امك

ةزهج’أ ر-فو-ت أد-كؤو-م ي-ح-شصلأ عا-ط-ق-لأ ‘
ةيبطلأ تامز-ل-ت-شسŸأو ة-يود’أو ة-ي-شسف-ن-ت-لأ
ةشصاÿأ تأÎشسلأو ةعنقأ’اك ةئبوأ’اب ةشصاÿأ
ر كلام ^ .ءابطأ’اب

ةيبطلا تازيهجتلاب تاعÈتلا لطاهت رارمتصسا عم ةازاوم
 فاعصسإ’ا تارايصسو

لجيج تايفسشتسسÃ نوقحتلي فيطسس نم ءابطأإ
انوروك ةهجإوم ‘ مهئلمز معدل

 ةيبطلا ليلاحتلا راعصسأا Úناوق ةعجارŸ ةن÷ بيصصنت

Úيرئإزجلل رزياف حاقل ءانتقإ هجإوت تابقع نع فسشكي ديزوب نب
ىسضرŸإ تلاح ‘ مدختسسي ““رأإ يسس يب““ ^  قلقم عسضولإو انوروك تلاحب تألتمإ سشاعنإلإ حلاسصم  ^

إÒبك اطغسض دهسشت فيطسسو وزو يزيتو ةمسصاعلإ تايفسشتسسم ^ سضإرعألإ مهيلع رهظت نيذلإ
 ةحوتفم ىقبتسس سسرإدŸإو ذيملتلإ لبقتسسÃ ةيحسضتلإ نكÁ ل ^

،Úيرئازجلل رزياف حاقل ءانتقا هجاوت تابقع نع تايفصشتصسŸا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو فصشك
.رفصصلا ت– ةجرد07ـب تايواح اهنيب نم ةصصاخ فورظ هلقن بلطتي حاقللا اذه نأا اهزربأا

رطÿا ضسوقان قدي نارهوبÈ 4591مفون —افلا ىفصشتصسم ريدم

ةباسصإإ051 ايموي لبقتسست91 ديفوك ةحلسصم
  سشاعنإلإ ‘ ةلاح04و

 انوروك سسوÒفب باسصم يبطلإ مقاطلإ نم ةئاŸاب05 ^
Èمفون —افلأ ىفششتشسم ريدم دكأأ ^
”” نأأ سسمأأ دمfi يروشصنم روتكدلأ45
تحبشصأأ نأرهوب ةي-ئا-بو-لأ ة-ي-ع-شضو-لأ
يشسايق-لأ عا-ف-ترأ د-ع-ب ق-ل-ق-ل-ل و-عد-ت
نكÁ ام هنأأ لاقو”” انوروكب تاباشصإÓل
سضعب ىلع رج◊أ ةداعإأ رأرق ”” نأأ هلوق
‘ ءاج معاطŸأو يهاقŸاك ةطششنأ’أ
نم ديدعلأ نواهتو راتهتشسأ مامأأ هتقو
طئا◊أ سضرع أوبرشض نيذلأ ÚنطأوŸأ

ا-م-ي-شس’ ة-يزأÎح’أ Òبأد-ت-لأ ع-ي-م-ج
ن-م ا-هÒغو ة-يرا-ج-ت-لأ تا-حا-شسŸا-ب
لبق نم أÒبك ’ابقإأ ىقلت يتلأ ةطششنأ’أ
سشي÷أ ح-ب--شصأأ ”” تقو ‘ ””Úن--طأوŸأ
دعب راتهتشس’أ كلذ نمث عفدي سضيبأ’أ
.””سسوÒفلاب مهنم ةئاŸاب05 ةباشصإأ
ئرأوط ةلاح ى-ف-ششت-شسŸأ تأذ ن-ل-عأأو
051 ةبتع هغولبب ىرخأأ ةرم رافنتشسأو
دحأو-لأ مو-ي-لأ ‘ د-ي-فو-ك-لا-ب ة-با-شصإأ
ةيبطلأ ت’اجعتشس’اب ماحدزأو طغشضو
دعاشصتلأ ةيفلخ ىلع ابيرقت عوبشسأأ ذنم
قاهرإأو ةدكؤوŸأ ت’ا◊أ ددعل قلقŸأ
سضيبأ’أ سشي÷أ تاقا-ط-ل فأز-ن-ت-شسأو
Úب ا-م ح-جرأا-ت-ت ه-تأرد-ق تأأد-ب يذ-لأ
ىلع ةدفأولأ ت’احلل ديأزتŸأ طغشضلأ
فوÿأو قلقلأ Úبو ةيبط-لأ تأد-حو-لأ

تتاب يتلأ سسوÒفلل ةيوقلأ ةجوŸأ نم
ىلعأأ لي-ج-شست د-ع-ب ى-شضرŸا-ب كت-ف-ت

‘ ةلاح04 ب ءابولأ روهظ ذنم ةليشصح
  .سشاعن’أ

⁄ ”” ه-نأأ ا-ن-ثدfi د-كأ نأا-ششلأ تأذ ‘
نم ةيبط-لأ م-ق-طأ’أ نآ’أ د◊ ن-ك-م-ت-ت
يتلأ ةدكؤوŸأ تا-با-شصإ’أ ف-يز-ن ف-قو
تاشسشسؤوŸأ ا-ي-مو-ي ا-ه-ل-ب-ق-ت-شست تتا-ب
طرافلأ ربوتكأأ رهشش ذنم ةيئافششتشس’أ
مأÎحأ مد-عو ة’ا-ب--مÓ--لأ ة--ج--ي--ت--ن
ما-ت-لأ با-ي-غ-لأو ي-ح-شصلأ لو-ك--توÈلأ
مأد-ع-ن’أو Úن-طأوŸأ ط-شسو ي-عو-ل--ل
تأءاشضفلاب ةيزأÎح’أ Òبأدتلل لماكلأ
تأءأرجإأ نم فيف-خ-ت-لأ د-ع-ب ة-ما-ع-لأ
  .””¤و’أ ةلحرŸأ ‘ رج◊أ
دد--ع ف--عا--شضت عو--ب--شسأأ فر---ظ ‘و
رذني ا-م و-هو تأر-م3 ¤إأ تا-با-شصإ’أ
Ìكأأ ةلحرŸ رششؤويو ةيق-ي-ق-ح ة-ثرا-ك-ب

نأأو ةشصاخ ةقباشسلأ مايأ’أ نم ةروطخ
ةينمز ةÎف ‘ تلج-شس ة-ل-ي-شص◊أ هذ-ه
م-ت-ي ⁄و ة--ع--قو--ت--م ن--ك--ت ⁄ ةÒشصق
ام ،سسوÒف-لأ رو-ه-ظ ذ-ن-م ا-هؤوا-شصحإأ
ةيعدرلأ تأءأرج’أ ديد-ششت ي-عد-ت-شسي
ى-ل-ع ا-مز-ح Ìكأأ Òبأد--ت ط--ي--ل--شستو
سشيعي ⁄ا-ع-لأ نأأو ا-م-ي-شس’ Úن-طأوŸأ
أرخأأ أدعاشصت عقوتيو ةب-ع-شص ا-عا-شضوأأ
ءاشصحإاب تا-ي-فو-لأو تا-با-شصإ’أ دد-ع-ل
  .تايفو4 ايموي

 سسانيإإ .م ^

”” د-حأ’أ سسمأأ ة-ح-شصلأ ةرأزو تن--ل--عأأ ^
ةباشصإأ8801و ةا-فو ة-لا--ح71 لي-ج-شست

›امجإأ عفتÒل ا-نورو-ك سسوÒف-ب ةد-يد-ج
26847 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباشصإ’أ

.”” ةافو5722و ةلاح
تدشصر ةنجللأ ”” نأأ ثدحتŸأ تأذ حشضوأأو

ةافو ةلاح71 ةÒخأ’أ ةعاشس42 لأ لÓخ
سضأرمأ’أ باحشصأأ نم مهتيب-لا-غ ةد-يد-ج

ةافو5722 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ
.”” ةي’وÈ 04ع ةعزوم
ةلاح116 لثا“ ليجشست ” ”” هنأأ ¤إأ راششأأو

›امجإ’أ ددعلأ عف-تÒل ءا-ف-ششل-ل ةد-يد-ج
¤إأ تايفششتشسŸأ أورداغ نيذلأ Úباشصملل
‘ ةلاح64 دجأوت ليجشست عم ةلاح49784
.ةزكرŸأ ةيانعلأ

 ر كلام ^

ءابولا تاروطت رخآا نع فصشكت ةحصصلا ةرازو
ةديدج ةباسصإإ8801و ةافو ةلاح71 ليجسست

 انوروك سسوÒفب
ءافسشلل تلثا“ ةديدج ةلاح116 ءاسصحإإ ^

ىفصشتصسŸا ‘ جÓعلل نوعصضخي ضضيرم ف’آا7 دجاوت نع تفصشك

سشاعنإلإ حلاسصم ‘ نودجإوتي انوروكب باسصم0041 :ةحسصلإ ةرإزوب ةريدم
ىلع ةيعرفلأ ةريدŸأ فشساي ةيماشس تفششك ^
”” نأأ ةحشصلأ ةرأزوب ةح-شصلأ ح-لا-شصم ىو-ت-شسم
زهانت سشاعنإ’أ حلاشصم ‘ ةّرشسأ’أ لغشش ةبشسن
ةّرشسأ’أ ددع عفر ”” تدكأأ ثيح ””ةئاŸاب6.83
¤إأ91ديفوك ىشضرŸ ةشصشصıأ ةيئافششتشس’أ

فلأأ21 ـب ةددfi تناك نأأ دعب ريرشس فلأأ81
”” ةيناكمإأ ةلوؤوشسŸأ تأذ دعبتشست ⁄و .””ريرشس

فورظلأ تبلطت لاح ‘ أدد‹ ةرشسأ’أ عفر
”” نع ةشصتıأ تنلعأأ ثيح ””Ó-ب-ق-ت-شسم كلذ
‘ جÓعلل نوع-شضخ-ي سضير-م ف’آأ7  دجأو-ت
ح-لا-شصم ‘ ر-خآأ سضير-م0041و ىفششت-شسŸأ
.””نطولأ تاي’و فلتÈ flع سشاعنإ’أ
سضعب ‘ د-يز-ت بشسن-لأ هذ-ه ”” نإا-ف ا-ه-ب-شسحو
ىلع أÒبك اعبششت فر-ع-ت ي-ت-لأ ىÈك-لأ ندŸأ

ةنيطنشسقو ةياجبو ةديلب-لأو ة-م-شصا-ع-لأ رأر-غ
””ةئاŸاب08 اهشضعب-ب تز-ها-ن ن-يأأ ةد-ي-ع-شسو
ةدعاشصتŸأ بشسنلأ هذه مغر هنأأ ”” نأأ ةحشضوم
تراششأأو .””هيف امكحتم لأزي ’ عشضولأ ّنأأ ’إأ
تأد-حو ى-ل-ع ي-ح-شصلأ ما-ظ-ن-لأ ر-ّفو-ت ”” ¤إأ

رأرغ ىلع نآ’أ ةياغ ¤إأ ل-غ-ت-شست ⁄ ة-يد-عا-ق
ر م ^ .””ةيرأو÷أ ةحشصلأ تاشسشسؤوم

ايموي ةباصصإا001نم Ìكأا ليجصست و ÚباصصŸاب لفكتلا ‘ بعتلا مهكهنا امدعب

ديدج ةحلسصم ةسسيئر31 بيسصنت ىلع فرسشي نإرهوب  بجرز نب ميك◊إ ىفسشتسسم ريدم
ز-كر-م-ل-ل ما-ع-لأ ر-يدŸأ سسمأأ لوأأ فر-ششأأ  ^

بجرز نب روتكد-لأ  ي-ع-ما÷أ ي-ئا-ف-ششت-شس’أ
31 بيشصنت ميشسأرم ىلع جاح فأوطب نأرهوب
نيذلأ ةذتاشسأ’أ Ëركتو ديدج ةحلشصم سسيئر
ح-لا-شصŸأ سسأأر ى-ل--ع م--ه--ما--ه--م ته--ت--نأ
.ةيئافششتشس’أ

مقاطلأ Ëركتلأو بيشصنتلأ ميشسأرم رشضح دقو
ح---لا---شصŸأ ءا---شسؤور ن----م دد----عو يرأدإ’أ
د-عا-ب-ت-لأ Òبأد-ت مأÎحأ ع-م ة-ي-ئا-ف-ششت-شس’أ
مدق ثيح ةمÓ-شسلأ تأءأر-جإأو ي-عا-م-ت-ج’أ
نيذلأ حلاشصŸأ ءاشسؤور لكل ه-تأر-ك-ششت ر-يدŸأ
نم هولذبو هومدق ام لك ىلع مهماهم تهتنأ

””ماعلأ حلاشصلأو سضير-م-ل-ل ة-مد-خ تأدو-ه‹
ىلع ءاقبإ’أو مه-ل ةرأدإ’أ م-عد”” ى-ل-ع أد-كؤو-م
أانه امك ””تاقوأ’أ لك ‘ مهل ةحوتفم اهبأوبأأ
قيفوتلأ مهل اين-م-ت-م دد÷أ ح-لا-شصŸأ ءا-شسؤور
.مهل ةلكوŸأ ماهŸأ ‘ دأدشسلأو

سسانيإإ م ^
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ةÎفلا ‘ تفرشص رئاز÷ا ““ نأاب ةرفع لاقو  ^
قلعتŸا نوناقلا رود-شص خ-يرا-تÚ 4002ب ا--م
ثراوكلا Òيشستو ىÈكلا راطخأ’ا نم ةياقولاب

لقي ’ ام9102و ةمادتشسŸا ةيمنتلا راطإا ‘
عوقو دعب تÓخدتلا ةجيتن رانيد رايلم545 نع
 .““تاناشضيفلاو تاباغلا قئارحو لز’زلا
ةرورشض ىلع ةرفع دد-شش ة-ل-شص يذ قا-ي-شس ‘و
ثراوكلا Òيشستل ةديد÷ا ميهافŸا عم ملقأاتلا
““يادناشس““ راطإا هيلع سصن-ي اŸ ا-ق-فو ىÈك-لا
ىلع ددششي يذلاو ثراوكلا رطاfl نم دحلل

ةرادإا ¤إا ثراوكلا ةرادإا نم لاقتن’ا ةرورشض
دعبلا ‘ ةدتمŸاو اهن-ع ة-م-جا-ن-لا ر-طاıا
رودشص ““ نع ددشصلا اذه ‘ فششكو .ينمزلا

لمع ‘ رظنلا ةداعإا نمشضتŸا موشسرملل ابيرق
ىÈكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنŸا مي-ظ-ن-تو
ءاقللا لÓخ لوأ’ا ريزولا تاميل-ع-ت-ل اذ-ي-ف-ن-ت
راطإ’ اقي-ب-ط-ت و ة’و-لا-ب ة-مو-ك-ح-ل-ل Òخأ’ا
دامتعا ‘ تعرشش رئاز÷ا تناكو  .““يادناشس““

4002 ذنم ىÈكلا رطاıا نم ةياقولا ةشسايشس
ايعيبط ارطخ51 ددح نوناق عشضو لÓخ نم
اهنم ةياقولا تايفيك حشضوأا امك ،ايجولونكتو
Òغ اهعوقو ىدل لخدتلا قرطو اهعم لماعتلاو
4002 نوناق لوخد نم ةنشس61 رورم مغرو هنأا

مي-شسارŸا دد-ع زوا-ج-ت-ي ⁄ ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح
روكذŸا سصنلل اقيبطت ةردا-شصلا ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا
نم ناك اموشسرم03 عوم‹ نم طقف ةعبرأا
ةفاك نم ةياقولا تايفيك دد– نأا سضورفŸا
اŸ اقفو نوناقلا اذه اهنمشضتي يتلا رطاıا
¤إا هبشسح رخأاتلا اذه دوعيو  .ةرفع هيلإا راششأا

نوناقلا قرطت مدع اهنم بابشسأ’ا نم ةلمج

ذيفنت-لا لا-جآا-ب ق-ل-ع-تŸا ق-ششلا ¤إا رو-كذŸا
ةلوıا تاه÷او تايلوؤوشسملل هديد– مدعو
نأا م-ك-ح-ب ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا م-ي-شسارŸا راد-شصإا-ب
ا‰إاو هنيعب اعاطق ينعت ’ ىÈكلا رطاıا

ميشسارŸا رادشصإا مدع ىدأا دقو ،ةدع تاعاطق
ةيجيتاÎشس’ا جاردإا ةل-قر-ع ¤إا ة-يذ-ي-ف-ن-ت-لا
نمشض ىÈكلا ثراوكلا نم ةياقو-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا

flا ىلع ةيمنتلا تاططŸا ىوتشسÙوهو يل
نأا Òغ لشضفأ’ا ةروشصلا-ب م-ت-ي ⁄ يذ-لا ر-مأ’ا
لو-خد د-ع-ب ه-كراد-ت م-ت-ي-شس سصق-ن--لا اذ--ه““
دكأا املثم ““ذيفنتلا زيح ةديد÷ا ةيجيتاÎشس’ا
⁄ هركذ قبشس ام ¤إا ةفاشضإ’ابو  .لوؤوشسŸا تاذ
ذيفنت ليو“ تايفيك اشضيأا سصن-لا اذ-ه دد-ح-ي
رطاıا نم ةياقولل ةينطولا ة-ي-ج-ي-تاÎشس’ا
ةيŸاعلا تايشسايشسلا Òغ-ت ن-ع Ó-شضف ىÈك-لا
تحبشصأا يتلا ىÈكلا ر-طاıا ن-م ة-يا-قو-ل-ل
لدب ةثراكلا ر-ط-خ Òي-شست5102 ذن-م سصخ-ت
ىلع ةرفع ددششو  .اهتاذ دح ‘ ةثراكلا Òيشست

Ìكأا بيلاشسأا مادختشسا وح-ن ه-جو-ت-لا ةرور-شض

دبكت يتلا تاباغلا قئارح ةحفاكم ‘ ةثادح
لÓخ نم رانيد رايلم1ر5 وح““ ايونشس رئاز÷ا

زكارمو ةيرئاز÷ا تاعما÷ا عم ةكارشش دقع
نع قايشسلا اذه ‘ فششكو ،ةي-ن-طو-لا ثح-ب-لا

زكرم عم ايلاح ةيبود-نŸا ا-ه-يرŒ تاروا-ششم
لامعتشس’ ةيعانشصلا تايجولونكتلا ‘ ثحبلا

ةلاح ‘ دعب نع راذنإÓل رايط نودب تارئاط
ماد-خ-ت-شساو تا-با--غ--لا ق--ئار◊ رؤو--ب د--شصر
لدب قئار◊ا دامخإ’ هايملل ةفذاقلا تارئاطلا
ةيام◊ا ناوعأ’ ةيوديلا تÓخدتلاب ءا-ف-ت-ك’ا
ام عم تابا-غ-لا تا-ظ-فاfi ناو-عأاو ة-ي-ندŸا
رششابم رطخو تقولل رده نم كلذ لك لكششي
 .ء’ؤوه ةايح ددهي
ينطولا بود-نŸا دد-شش ة-ل-شص يذ قا-ي-شس ‘و
ىوشصقلا ةي-م-هأ’ا ى-ل-ع ىÈك-لا ر-طا-خ-م-ل-ل

اهرفوت ينلا ةقي-قد-لا ة-مو-ل-عŸا لÓ-غ-ت-شس’
ةعباتم سضرغب تأاششنأا يتلا ةيمقرلا ةيشضرأ’ا
اهنع ةم-جا-ن-لا ر-ئا-شسÿاو ىÈك-لا ثراو-ك-لا
.تاي’ولا ةفاكب ةعاشسلا رادم ىلع ةلشصتŸاو

م ناؤسضر ^

ةلبقŸا ةعم÷ا دقعي طسسوتŸا لجأا نم دا–لا
 سسماÿا يميلقإلا ىدتنŸا

رسصان لامك ماعلا Úمألا عم ثحبي موداقؤب
انورؤك ةحفاكم لبسس

ةÒخألا61 لا تاونسسلا سصخت ةليسص◊ا

رانيد رايلم545 رسسخت رئاز÷ا
تاناسضيفلاو لزلزلاو قئار◊ا ببسسب

 تاباغلا قئارح ببسسب ةيؤنسس رئاسسخ رانيد رايلم5.1^
ةنسس61 لا لÓخ رئاز÷اب تاباغلا قئارحو تاناسضيفلاو لزلزلا عوقو ىدل تÓخدتلا ةفلكت تغلب
فسشك ام بسسح تاباغلا قئارح ءارج ايونسس رانيد رايلم5.1 اهنم رانيد رايلم545 نع لقي ل ام ةÒخألا

.ديمح ةرفع ىÈكلا رطاخملل ينطولا بودنŸا ةمسصاعلا رئاز÷اب دحألا سسمأا هنع

موداقوب يÈشص ةي-جراÿا ر-يزو ثح-ب ^
نم دا–Óل ماعلا Úمأ’ا عم تبشسلا ءاشسم
نواعت-لا ““ ل-ما-ك ر-شصا-ن ط-شسو-تŸا ل-جأا
ر-ئاز÷او ة-شسشسؤوŸا هذ-ه Úب ي-ئا-ن--ث--لا
دوه÷ا ¤إا ةفاشضإ’اب اهريوطت ةيناكمإاو
ةحفاكم لجأا نم دا–’ا لود اهلذبت يتلا

.(انوروك) سسوÒف
يÈشص ““ نأا اهل نايب ‘ ةيجراÿا تلاقو
Úمأ’ا عم ايفتاه ’اشصتا ىرجأا موداقوب
رشصان طشسوتŸا لجأا ن-م دا–Ó-ل ما-ع-لا
يئانثلا نواعتلا ثحبل ةبشسانم ناك لماك
ةي-نا-ك-مإاو ر-ئاز÷او ة-شسشسؤوŸا هذ-ه Úب
رئاز÷ا اهلذبت يتلا دو-ه÷او ا-هر-يو-ط-ت
نم ط-شسو-تŸا سضو◊ا ناد-ل-ب ف-ل-تflو
نأاو اميشس’ (انوروك) سسوÒف ةحفاكم لجأا
.““ءابولل اÒبك راششتنا دهششت ةقطنŸا
اقرطت ÚلوؤوشسŸا ““ نأا نايبلا تاذ حشضوأاو
اهششيعت يتلا ةيحشصلا فورظلا ¤إا ’وطم
¤إا ةفاشضإ’اب طشسوتŸا سضوح نادلب لود
ةلود لك اهدهششت يتلا ةيئابولا ةي-ع-شضو-لا

نم ديزŸا لذب ةرورشض ىلع زيكÎلا عم
راششتنا نم د◊ا لجأا نم قيشسنتلاو دوه÷ا

ديزŸا دشصح ايموي لشصاو-ي يذ-لا ءا-بو-لا
.““حاورأ’ا نم
ماعلا Úمأ’ا نأا ¤إا ردشصŸا سسفن راششأاو
تادوهجملل هحايترا ن-ع ““ ر-ّب-ع دا–Ó-ل
ةحفاكم راطإا ‘ ر-ئاز÷ا ا-ه-لذ-ب-ت ي-ت-لا
سسفن ‘ اديششم ““ (انوروك) ةحئاج راششتنا
ةقطنŸا ‘ هبعل-ت يذ-لا رود-لا-ب ““ تقو-لا
.““ءابولا راششتنا نم د◊ا ‘ ةمهاشسملل
رخدت نل رئاز÷ا ““ نأا موداقوب دكأا اميف
نوا-ع-ت-لا ع-ي-شسو--ت ل--جأا ن--م د--ه--ج يأا
ءابولا را-ششت-نا ن-م د◊ا ‘ ة-م-ها-شسŸاو
طشسوتŸا لجأا نم دا–’ا دوهج ةقفارمو
(انوروك) ءابو تاعبت ةحفاكم ¤إا ةيمارلا
.““⁄اعلا حاتجا يذلا
دقعي طشسوتŸا لجأا نم دا–’ا نأا ركذي
(يرا÷ا Èم-فو-ن72) ةل-ب-قŸا ة-ع-م÷ا
لئاشسو Èع سسماÿا يمي-ل-قإ’ا ىد-ت-نŸا
ثي-ح (ة-نو-ل-ششر-ب) ‘ ي--ئرŸا لا--شصت’ا
ىلع52 لا ىركذلا ءايحإا عم ءاقللا نمازتي
اهنع سضخ“ يتلاو ةنولششرب ةيلمع قÓطإا

.دا–’ا اذه دÓيم
ر كلام ^

فÓختشساب هللا لشضف قداشص فيلكت ”^
‘ ةديلبلاب ةيرك-شسع-لا ة-م-كÙا ة-شسا-ئر
،ةتقؤوم ةفشصب ¤وأ’ا ةيركشسعلا ة-ي-حا-ن-لا

ةديرجلل Òخأ’ا ددعلا ‘ ءاج ام بشسح
.ةيمشسرلا

È 0202مفون5 ‘ خرؤوم رارق ‘ ءاجو
ديشسلا فلكي““ ةيمشسرلا ةدير÷ا ‘ ردشص
ة-م-كÙا سسي--ئر ،ه--ل--لا ل--شضف قدا--شص

ةيركشسعلا ةيحانلا تشساÔمتب ةير-ك-شسع-لا

ةشسا-ئر فÓ-خ-ت-شسا نا-م-شضب ،ة-شسدا-شسلا
ةيحانلا ةديلب-لا-ب ة-ير-ك-شسع-لا ة-م-كÙا
Èمفون8 نم ءادت-با ،¤وأ’ا ة-ير-ك-شسع-لا

سسف-ن بشسحو .““ة-ت-قؤو-م ة--ف--شصب0202
ماكحأاب اقيبطت رارقلا اذه يتأاي ردشصŸا
82-17 مقر ر-مأ’ا ن-م1 رركم5 ةداŸا
نمشضتŸاو1791 ةنشس ليرفأا22 ‘ خرؤوŸا

لد-عŸا ،ير-ك-شسع--لا ءا--شضق--لا نو--نا--ق
ب ةراسس  ^ .ممتŸاو

 ةيمسسرلا ةديرجلل Òخألا ددعلا ‘ ردسص رارقلا
 اتقؤؤم ةديلبلاب ةيركسسعلا ةمكÙا سسيئر فÓختسسا

ة-م-كÙ ة-ي-ئاز÷ا ة-فر--غ--لا تل--جأا ^
ةمشصاعلا رئاز÷ا ءاشضق سسل‹ فانئتشسا
ÊاÈŸلا ة-ي-شضق ‘ ر-ظ-ن-لا د-حأ’ا سسمأا
ةبيلط نيدلا ءاهب ةبانع ةي’و نع قباشسلا
نم بلطب مداق-لا Èم-فو-ن92 خ-يرا-ت ¤إا

بزح نع بئانلا نيدأا دقو .عافدلا ةئيه
ةيششاح نم برقŸا ينطولا ريرحتلا ةهبج

نم ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباشسلا سسيئرلا
تاونشس Êامثب دمfiا يديشس ةمكfi لبق

ةمارغ جد ÚيÓم ةينام-ثو ةذ-فا-ن ا-شسب-ح
ةفلاfl اهمهأا داشسفلاب ةقلعتم مهتب ةيلام
سسوؤور ة-كر--ح ‘ فر--شصلاو ع--ير--ششت--لا
مهتلا سسفن يهو جراÿا ¤إاو نم لاومأ’ا
قباشسلا ما-ع-لا Úمأ’ا ا-ه-ب ة-نادا ” ي-ت-لا

دلو لامج ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊
ةيشضقلا فانئتشسا ل-ي-جأا-ت ءا-جو .سسا-ب-ع
عÓطÓل ÚمهتŸا عافد قيرف نم بلطب

ريزولا هيف طروت يذلا فلŸا ىلع Ìكأا
ةهبج بز◊ قبشسأ’ا ماعلا Úمأ’او قباشسلا
هيل‚و سسابع دلو لامج ينطولا ريرحتلا
ةم-كfi ه-ت-نادا يذ-لا ‘او-لاو رد-ن-ك-شسا

ةيشضقلا هذه ‘ ا-ي-با-ي-غ د-مfiا يد-ي-شس
›ود رمأا رادشصا عم ةنشس02 ةدŸ نجشسلاب
¤إا ةفاشضا مهتلا سسفن-ب ه-ي-ل-ع سضب-ق-لا-ب
.ةقحتشسم Òغ ايازم ىلع لوشص◊ا
اشسبح Úتنشسب ة-م-كÙا تاذ تشضق ا-م-ك
هÁرغت عم قانششوب يدÓخ قح ‘ اذفان

¤إا ةفاشضا مه-ت-لا سسف-ن-ب جد ف-لا002ب
ةيلوؤوشسم هيلوت لÓ-خ ذو-ف-ن-لا لÓ-غ-ت-شسا
ة-ه-ب-ج بز-ح ‘ تا-ح--ي--ششÎلا ة--شسارد
تاباختنÓل اب-شس– ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا
يتلاو7102 يام ‘ ترج يتلا ةيعيرششتلا
ةيشضقلا هذه ةمكاfi اهطويخ نع تفششك
م ناؤسضر ^  .دمfiأا يديشس ةمكfi لبق نم

 انجسس تاونسس ةينامثب سسابع دلو لامج ةقفر نيدأا
بئانلا ةيسضق فانئتسسا لجؤؤي رئاز÷ا ءاسضق سسل‹

 Èمفؤن92 مؤيل ةبيلط
Òجسشتلا ةلمح حا‚و يباجيإلا ىدسصلا دعب

ÚنسسŸا حيقلتل ةينطو ةلمح قÓطنا نلعي لوألا ريزؤلا
 ÚنسسŸا راد نم ةحسصلاو نماسضتلا يتازو فارسشإا ت– ةلم◊ا ةيادب ^

،دحأ’ا سسمأا ،ةياجب ءاشضق سسل‹ قطن ^
ليقتشسŸا بئانلا ةيشضق ‘ ةءاÈلا مكحب

د-لا-خ ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا سسلÛا ن--م
.عافد ةئ-ي-ه ه-تر-ششن ا-م-ب-شسح ،ترا-غز-ت
رهشش ةياهن تنادأا وبقآا ةمكfi نأا ركذيو
عم ذفان سسب-ح ما-ع-ب ترا-غز-ت Èم-ت-ب-شس
نع ةيلام ةمارغ رانيد فلأا002و عاديإ’ا

.حلشسŸا Òغ رهمجتلا ةمهت
‘ تراغزت دلاخ بئانلا بختنا ،ةراششإÓل
ةه-ب-ج ة-م-ئا-ق ن-ع7102 تاي-ع-ير-ششت
،ديعلب زيزعلا دبع اهمعزتي يتلا لبقتشسŸا

ةعشضب لبق بز◊ا اذه نم ليقتشسي نأا لبق
نم كلذ لبق لاقتشسا تراغزت ناكو ،رهششأا

ب سس ^ .ةيكاÎشش’ا ىوقلا ةهبج بزح

نع ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا نلعأا ^
ÚباشصŸاو ÚنشسŸا حيقلت ‘ ةموك◊ا ةرششابم
از-نو-ل-ف-نأ’ا سسوÒف د-شض ة-ن-مز-م سضار-مأا-ب
هباشسحب هل روششنم ‘ دارج بتكو .ةيمشسوŸا
ىدشصلا دعب ““ كو-ب-شسي-ف ع-قو-م ‘ ي-م-شسر-لا
Òج-ششت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ل-م-ح-ل-ل ي-با--ج--يإ’ا
ترششاب ،نطولا تاي’و ل-ك ‘ ““ا-َه-ْشسِر-ْغ-َي-ْل-َف““
ةينطو ةلمح ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلاو ة-مو-ك◊ا
ةنمزم سضارمأاب ÚباشصŸاو ÚنشسŸا لُك حيقلتل

““لوأ’ا ريزولا عباتو .““ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا دشض
انشصرحو اننماشضت اهلÓ-خ ن-م د-كؤو-ن ةردا-ب-م
ةمÓشسلاو ةياقو-لا ل-جأا ن-م ل-م-ع-ل-ل م-ئاد-لا
.““نطاوملل ةيحشصلا
دشض حيقلتلل ةينطولا ةل-م◊ا سسمأا تق-ل-ط-ناو
سصا-خ-شش’ا راد ن-م ة-ي-م-شسوŸا از-نو-ل-ف-نأ’ا
يترازو فارششا ت– ميهاربا ›ادب ÚنشسŸا
ةأارŸا اياشضقو ةر-شس’او ي-ن-طو-لا ن-ما-شضت-لا
ينطولا نماشضتلا ةريزو تركذ ثيح ةحشصلاو

اهلذبي ئتف ام يتلا تادوهÛاب وكيرك رثوك
ةششهلا تائفلا-ب بشسن’ا ل-ف-ك-ت-ل-ل ا-ه-عا-ط-ق
ز-كارŸا ‘ ن-يد-جاو-تŸا Úن-شسŸا ا-م-ي--شس’
ةيشسايشس ةدارا““ دوجو ةدكؤوم ““عاطقلل ةعباتلا
ÚنشسŸا ةئفل ةن-ك-مŸا ة-يا-عر-لا ل-ك Òفو-ت-ل

ةبعشصلا ة-ي-ح-شصلا فور-ظ-لا هذ-ه ‘ ة-شصا-خ
از-نو-ل-ف-نأ’او ا-نورو-ك ءا--بو را--ششت--نا بب--شسب
حا-ق-ل-لا Òفو-ت ي-عد-ت-شست ي-ت-لا ة-ي-م--شسوŸا
.““اهتدح نم فيفختلل
نم سضيب’ا سشي÷ا هب موقي ام لك تنمث امك
عمتÛا تايلاعف اذكو ةحشصلا يينهمو ءابطأا
لكو ÚنطاوŸا ةحشص ىل-ع ظا-ف-ح-ل-ل ÊدŸا
مازتل’اب مهشسيشس– لÓخ نم ىرخ’ا تائفلا
ءابو راششتنا نم دحلل ةيزاÎح’ا تاءارجإ’اب
ة-مز’او سسوÒف-لا ى-ل-ع بل-غ-ت--لاو ا--نورو--ك
دشض حيقل-ت-لا ة-ل-م-ح نأا ¤ا ةÒششم ة-ي-ح-شصلا
ءاجرأا لك لمششتل ممعتشس ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا
دكأا هتهج نم .لظلا قطانم ا-م-ي-شس’ ن-طو-لا

تايفششتشسŸا حÓشصاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو
ةروشصلا““ هذه نأاب ديزو-ب ن-ب نا-م-حر-لا د-ب-ع
حيقلتلا ةينطولا ةلم◊ا قÓطن’ ““ةيجذومنلا

ÚنشسŸا سصاخششأÓل ةيمشسوŸا ازنولفنأ’ا دشض
فدهتشست ثيح نطولا قطانم لك ىلع ممعتشس

ÚباشصŸاو Úن-شسŸا سصا-خ-شش’ا ة-ياد-ب-لا ‘
لظلا قطا-ن-م ‘ اذ-كو ة-ن-مزŸا سضار-مأ’ا-ب
ايلاح رفوتم““ حاق-ل-لا نأا ¤ا اÒششم ة-ي-ئا-ن-لاو

.““قلقلل ي-عاد ’و تا-ي-ف-ششت-شسŸا ‘ ة-شصا-خ
ازنولفن’ا دشض حيقلتلل ةي-ن-طو ة-ل-م-ح تنا-كو
مودتل يرا÷ا Èمفون3 ‘ تقلطنا ةيمشسوŸا

ةرازو تد-كأاو .ءا-ت-ششلا-ف-يرÿا ةÎف لاو--ط
تاشسشسؤوم ىوتشسم ىلع حاقل-لا ر-فو-ت ة-ح-شصلا
ةين’ديشصلا ت’ا-كو-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-شصلا

ف’آا با-شصي ف-ير-خ ل-شصف ل-ك ه-نأا ةر--كذ--م
ةيمشسوŸا ازنولفنأ’اب رئاز÷ا ‘ سصاخششأ’ا
نم ةياقول-ل ““ع‚أ’ا ل◊ا““ ح-ي-ق-ل-ت-لا ى-ق-ب-يو
ر م ^  .ازنولفن’ا هذه تاديقعت

 ناÈŸلل ىلفسسلا ةفرغلا باون فرط نم هيلع ةقداسصŸا دعب
 ةيلاŸا نؤناق عورسشم مؤيلا نؤسشقاني ةمألا سسل‹ ءاسضعأا

سسل‹ ¤إا ،Úنث’ا مويلا ،نمحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو لزني ^
ةقداشصŸا دعب كلذو ،1202 ةنشسل ةيلاŸا نوناق عورششم ةششقانŸ ةمأ’ا

.ينطولا يبعششلا سسلÛا باون فرط نم ةيبلغأ’اب هيلع
سسلÛا باون ةقداشصم بقع ،نامحرلا دبع نب نÁأا ،ةيلاŸا ريزو دكأاو
،1202 ةنشسل ةيلاŸا نوناق عورششم ىلع ةي-ب-ل-غأ’ا-ب ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ششلا
هدهششت يذلا يئانثتشس’او بعشصلا فرظلا مغر هنأا ،يشضاŸا ءاثÓثلا
تفدهتشسا ةيلا◊ا ةيحشصلا ةمزأ’او طفنلا راعشسأا عجارت ءارج نم دÓبلا
ةيئارششلا ةردقلا ىلع ظاف◊ا عورششŸا اذه ماكحأا لÓخ نم ةموك◊ا
عفرت رامثتشسا ةيكيمانيدل سسيشسأاتلاو ةششهلا ةقبطلا ةيامحو نطاوملل

.داشصتق’ا عيونت يعاشسم ززعتو جاتن’ا ىوتشسم نم
ةيحشصلاو ةيلاŸا تايدحتلا ةهجاوم نأا ،نامحرلا دبع نب Èتعا امك
كولشس لك ذبن يعدتشست ةيلاŸا ةيرارمتشس’ا تابلطتم Òفوتو ةيلا◊ا

راشسŸا قي-ق– ‘ ة-ما-ع-لا ةدارإÓ-ل سسكا-عŸا هاŒ’ا ‘ Òشسي ي-ب-ل-شس
.دلبلا اذهل حاجنلا قق– هتياغ يذلا مادتشسŸا ينطولا يومنتلا
ةيمومعلا ةيلاŸا تاشصشصخمل-ل لا-ع-ف-لا Òي-شست-لا نإا-ف ر-يزو-لا بشسحو
روظنم قفو ماعلا لاملل دششارلا لامعتشس’ا ىلع زيكÎلا ةلشصاوم يشضتقي

يأا يدافتو يئاب÷ا ليشصحتلل يجيردتلا Úشسحتلا عم ةازاومو جردتم

ةلحرŸا زواجتل يبيرشضلا ءاعولا عيشسوت لÓخ نم لاÛا اذه ‘ طغشض
.ةنهارلا ةيئانثتشس’ا
ليو“و ةيمومعلا كونبلا لامشسأار حتف لوح ةفاحشصلا ةلئشسأا ىلع هدر ‘و

نوناق ىوتشسم ىلع هب حومشسم ءارجإ’ا نأا ريزولا لاق ،ةينازيŸا زجع
دراوŸا عيونت Òبادت نأا احشضوم ،ةيميظنتلا تاءارج’او سضرقلاو دقنلا
تاشسشسؤوŸاو رامثتشس’ا ةقفارم ‘ كونبلا رود ريوطت نمشضتت ةيلاŸا
.ةديدج ةشصاخ كونب حتفو ةيمومعلا كونبلا لامشسأار حتف بناج ¤إا
أاجلتشس ةموك◊ا نأا ريزولا فششك ،ةينازيŸا زجع ليو“ تايفيك لوحو
كلذو ،انوناق اهيلع سصوشصنŸا ةيدقن-لا ة-شسا-ي-شسلا تا-ي-لا ذ-ي-ف-ن-ت ¤إا
.ةيلاŸا قوشسلا ¤إا ةدوعلا بناج ¤إا ،رئاز÷ا كنب عم رواششتلاب

تايطايتح’ا نم ءزج لامعتشساب سصوشصÿا هجو ىلع رمأ’ا قلعتيو
نم ءزج عاد-يإاو ،يز-كرŸا كن-ب-لا فر-ط ن-م ة-نو-كŸا تا-شصشصıاو
35 ةداملل اقفو ةنيزÿا تادنشس لكشش ‘ رئاز÷ا كنبل ةشصاÿا لاومأ’ا

قوشس طيششنت بناج ¤إا سضرقلاو دقنلاب قلعتŸا11-30 مقر رمأ’ا نم
ةكÎششŸا ةيكنبلا سضورق-لا ءار-شش ةدا-عإا لÓ-خ ن-م ة-ن-يزÿا تاد-ن-شس
هذه ءارشش ةداعإا لباقم ةرداشصلا ةنيزÿا تادنشس ليو“ ةداعإاو ةÒبكلا
بلاطؤب ةراسس  ^ .ةكÎششŸا ةيكنبلا سضورقلا

 ذفان سسبح ماعب Èمتبسس ةياهن وبقآا ةمكfi هتنادأا امدعب
حلسسŸا Òغ رهمجتلا ةمهت نع تراغزت دلاخ قباسسلا ÊاÈŸلل ةءاÈلا

 انوروك سسوÒفب هتباسصإا ةجحب ¤وألا ةسسل÷ا نع هبيغت دعب
 Èمسسيد ةيادب ¤إا فيفع يسس يدايقلل عامتسسلا ةسسلج لجؤؤي ””نÓفألا»

فيفع يسس ديم◊ا دبع بز◊ا ‘ يدايقلل عامتسسلا ةسسلج ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحب طابسضنلا ةن÷ تلجأا
رئاز÷ا ‘ نÓفلا رقÃ سسمأا ة‹Èم تناك يتلا ةسسل÷ا نع هبيغت ببسسب Èمسسيد رهسش نم لوألا عوبسسألا ¤إا
هروسضح نود لاح ام انوروك سسوÒفب هتباسصإاب ه-با-ي-غ رر-ب ف-ي-ف-ع ي-سس نأا ة-ي-نÓ-فأا ردا-سصم تف-سشكو .ة-م-سصا-ع-لا
دبع ينطولا يبعسشلا سسلÛاب تاير◊او ةينوناقلا ةنجللا سسيئرل ىرخأا عامتسسا ةسسلج ة‹رب ررقتو ،ةسسل÷ا
ةثÓث تافلم ‘ رظنلل ةسسلج سسمأا تدقع طابسضنلا ةن÷ نأا ¤إا ةراسشلا ردŒو  .اموي51 دعب فيفع يسس ديم◊ا

fiظفاÚ مألا ¤إا يئاهنلا اهريرقت عفرل ادادعتسساÚ ل ماعلاÓفأÓعمُتسسا امدعب اهيف لسصفلل يجعب لسضفلا وبأا ن
لبق تحتف دق ةليلم Úعو ةلقروو سسارهأا قوسس يظفاfi ةيسضق نأا مولعمو  .طرافلا سسيمÿا موي ÚنعŸا لاوقأل

ءلؤوه سضفر باقعا ‘ ةلبلبلا قلخو بز◊ا رارقتسسا برسض مهت مهل تهجو ثيح روتسسدلا عورسشم لوح ءاتفتسسلا
ةيسضق ‘ فيفع يسس ديم◊ا دبع بئانلا عباتي Úح ‘ ماعلا Úمألا لبق نم ةرداسصلا Úيعتلا تارارقل لاثتملا

ب ةراسس ^.بزحلل ماعلا Úمألا ةعمسسب سساسسŸاب ةقلعتم
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ةا-ن-ق-ل-ل ح-ير-صصت ‘ يد-م--ح ف--صشكو ^
تاد-حو ل-ك”” نأا ، سسما ،¤وأ’ا ة-ي--عاذإ’ا
رافنتصسا ةلا-ح تفر-ع ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا
فاصضأاو ””ةيصضرأ’ا ةزهلا عوقو روف ىوصصق
عÓطتصسا تاي-ل-م-ع-ب تما-ق ه◊ا-صصم”” نأا
رئاصسخ ةيأا اهلÓخ ل-ج-صسي ⁄ ة-ل-صصاو-ت-م
.””ةيدامو ةيرصشب
و40 ةعاصسلا ىلع ،سسما ةحيبصص تلجصسو
ةجرد5ر2 اهتوق ةيصضرا ةز-ه ة-ق-ي-قد35
Ãصشير سسايقÎ ام بصسح ةدكيكصس ةي’وب
كل-ف-لا م-ل-ع ‘ ثا-ح-بأ’ا ز-كر-م ن--ل--عأا
حصضوأاو ،ءايزيفوي÷او ةيكلفلا ءايز-ي-ف-لاو
ىلع ددح ةزهلا زكرم نأا هصسفن ردصصŸا
ةي’وب سشور◊ا برغ بونج ملك21 دعب
.ةدكيكصس
ةزه د71و60 ةعاصسلا ىلع تلج-صس ا-م-ك
سسايقÃ ةجرد3ر9 اهتوق ةيدادترا ةيصضرأا
يتلا ¤وأ’ا ةز-ه-لا نا-ك-م سسف-ن ‘ Îصشير
برغ بون-ج م-ل-ك21 دع-ب ى-ل-ع تدد-ح
ز-كر-م ه-ن-ع ن-ل--عأا ا--م بصسح ،سشور◊ا
ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثاحب’ا
.ءايزيفوي÷او
ةمزأا ةيلخ ةدكيكصس ةي’و حلاصصم تبصصنو
ةزهلا عوقو روف ،سسما حابصص ةيلاجعتصسا
حلاصصم نم ملع ام بصسح ،¤وأ’ا ةيصضرأ’ا
ةيلخ نأا-ب رد-صصŸا تاذ ح-صضوأاو .ة-ي’و-لا
ة-ي’و ›او ا-ه-ي-ل-ع فر-صشي ي-ت-لا ة-مزأ’ا

نم لكصشتت ،ديعصس نب رداقلا دبع ،ةدكيكصس
تايريد-م رار-غ ى-ل-ع Úل-عا-ف-لا ع-ي-م-ج
ةيندŸا ةيام◊او ةيئاŸا دراوŸاو نكصسلا
ة-يد-ل-ب-لا ة-ي-ب-ع-صشلا سسلاÛا ح-لا-صصمو
نم ةينمأ’ا حلاصصŸاو لازلز-لا-ب ة-ي-ن-عŸا
.مهÒغو ينطو كردو ةطرصش
ةدكيك-صس ›او نأا-ب رد-صصŸا تاذ فا-صضأاو
Úع ةقطنم ¤إا لازلزلا عوقو دعب لقنت دق
نم ةبيرقلا ( ةدكيكصس برغ بونج) نايزوب
ى-ل-ع ءا-ن-ب Úت-ي-صضرأ’ا Úتز-ه-لا ز--كر--م
تاعام÷او ةي-ل-خاد-لا ر-يزو تا-م-ي-ل-ع-ت
فقو ثيح ةينارمعلا ةئ-ي-ه-ت-لاو ة-ي-لÙا
.رارصضأ’ا مجحو ةيعصضولا ىلع
⁄ ةي’ولا حلاصصŸ ةيلوأ’ا ةنياعŸا بصسحو

” Úح ‘ ةيرصشب رئاصسخ يأا ليجصست متي
ىلع ةفيفطلا تاققصشت-لا سضع-ب ل-ي-ج-صست
ى-ف--صشت--صسمو لزا--نŸا سضع--ب ىو--ت--صسم
ة--ي--لوأ’ا تا--مو--ل---عŸا بصسح سشور◊ا
.حلاصصŸا تاذ نم ةاقتصسŸا
نم ةينقت ةن÷ نأاب ردصصŸا تاذ فاصضأاو
¤إا لاز-لز-لا عو-قو رو-ف ته-جو-ت ة-ي’و-لا
فوقولل سشور◊او نايزوب Úع يتق-ط-ن-م
ىدم ةفرعمو تاققصشتلا هذه مجح ىلع
نم .لازلزلا اذه نع ة-م-جا-ن-لا رار-صضأ’ا
ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تعراصس ،اهتهج
نم ةبيرقلا عقاوŸا ¤إا هجوتلاب ةي’ولاب
يأا ة-ن-يا-عÚ Ÿت-ي-صضرأ’ا Úتز-ه-لا ز-كر-م
.ةلمتfi رارصضأا

ن.ةظيفح^

لامعل ينطو-لا دا–’ا ة-با-ق-ن تع-فر ^
نم ةلمج ””فا-ب-ن-يإا”” ن-يو-ك-ت-لاو ة-ي-بÎلا
ةيبÎلا ريدم ¤ا ت’اغصشن’ا و ىواكصشلا
ت’ا-غ-صشنإا ن-م تدر و ،ناز-ي-ل-غ ة-ي’و--ل
و ةيدلب-لا بتا-كŸا و ة-ي-با-ق-ن-لا عور-ف-لا
نم و اهتباقنل ةعبا-ت-لا ة-ي-ئ’و-لا نا-ج-ل-لا

flصسأ’ا ف-ل-ت-Óةلماعلا تا-ئ-ف-لا و ك ‘
.ةيبÎلا عاطق
تمل-صست يذ-لا نا-ي-ب-لا نو-م-صضم لا-قو
فور-ظ-لا و ه-نا ،ه-ن-م ة-خ--صسن ةد--ير÷ا
و انوروك ةحئاج نع ةبتŸÎا ةيئانثتصس’ا
تاط-ل-صسلا ل-ب-ق ن-م ةذ-خ-ّتŸا Òباد-ت-لا
Ÿتاصساكعنا ا-ه-ل تنا-ك ، ءا-بو-لا ة-ه-جاو
ةيبÎلا عاطق ‘ Úلماعلا ةّمهم نم تبّعصص
لك ىوتصسم ىلع و مهتائف و مهكÓصسأا ةّفاكب
،مهئادأا و مهدودرم ىلع ترّثأا و ،راوطأ’ا
ت’اغ-صشنا ع-فر ةرور-صضب دا–’ا بلا-طو
يوناث-لا و ط-صسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا ةذ-تا-صسأاّ ددع ‘ رظنلا ةداعإاب قلعتي اميف ةرازولل
‘ ذاتصسأÓل دنصست يتلا ةيميلعتلا سصصص◊ا
صصح23 ¤إا ل-صصت ي-ت-لا و ،عو-ب-صسأ’ا وأا ة-ّ
قي-ب-ط-ت ة-بو-ع-صص ه-ن-ع ر‚ا اّ‡ ،قو-ف-ت
لكل قاهرإÓل ىّدأا و جماÈلا و تيقاوŸا
.ينهŸا و يرادإ’ا و يوبÎلا مقاطلا

تبصسلا موي لم-ع-لا ءا-غ-لإا-ب بلا-ط ا-م-ك
لمعت يتلا ةيئادتب’ا سسرادملل ة-ب-صسن-لا-ب
سصصص◊ا ددع ديحوت عم Úماودلا ماظنب

جذامنلا سضعب حاÎقا و ,Úماظنلل ةبصسنلاب
نطولا Èع ةيبÎلا تايريدم نع ةرداصصلا
نع ءبعلا في-ف-خ-ت ا-ه-نأا-صش ن-م ي-ت-لا و
فر-ظ-لا اذ-ه ‘ ذا-ت--صسأ’ا و م--ل--ع--تŸا
يباقنلا ميظنتلا بلاط امك ،يئا-ن-ث-ت-صس’ا
تيقاوŸا و جماÈلا طبصض ةداعإا  ةرورصضب
تاصسصسؤوŸا سضعب ‘ ةذتاصسأÓ-ل ةد-ن-صسŸا
7211 ةيرازولا ة-ل-صسارŸا مÎ– ⁄ ي-ت-لا
اهنأاصش ن-م11/01/0202 ‘ ة--خرؤوŸا
كÓصسأ’ا فلتı ،معلا تاعاصس فيفخت
لاّمع-لا و ة-كÎصشŸا كÓ-صسأ’ا و ة-يرادإ’ا
ديزأ’ لمعلا بعصصلا نم هّنأا ثيح ÚينهŸا
هنع رجني اّ‡، ةيلات-ت-م تاـعا-صس90 نم
نصس◊ا Òصسلا و ءادأ’ا فعصض و قاهرإ’ا
ءا-غ-لإا ¤إا ةو-عد-لا ع-م ،تا--صسصسؤو--م--ل--ل
سضعبل بتارلا نم م-صصÿا وأا تا-بو-ق-ع-لا
يئادتب’ا ىوتصسم ىلع ةّصصاخ و ةذتاصسأ’ا
ببصسب لقنت-لا ن-م او-ن-ك-م-ت-ي ⁄ ن-يذ-لا و
ةياهن ماّيأا يمومعلا لقنلا ةكر-ح ف-ي-قو-ت
فورظلا ذخأا و ،تبصسلا و ةعم÷ا عوبصسأ’ا
عم رابتع’ا Úعب ةرهاق-لا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صس’ا
ليهصست  ةرورصضب ةيبÎلا ةيريدم ةيمازلإا
لوخدلا و تÓيوحتلا و لداب-ت-لا ة-ي-ل-م-ع
و كÓصسأ’ا فلتfl و ةذتا-صسأÓ-ل ي-ئ’و-لا
و ةذتاصسأÓل ة-ما-قإ’ا و ءاو-يإ’ا Òفو-ت اذ-ك
.هانكصس رقم نع اديعب Úلماعلا

 قرزل ليصضفلب ^

رارقلاب نيينعم ريغ مهتاناحتما اوهني مل نيذلا ةبلطلا نأا تدكأا
اهميقعتل ةيعماجلا تاماقإ’ا ةرداغمل ذيمÓتلا وعدت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

مÓعإ’ا ميمعتل يعرفلا ريدŸا فصشك ^
ينطو-لا ناو-يد-لا-ب تا-ي-ئا-صصحإ’او ›آ’ا
نأا ،دولوم فيرصش ة-ي-ع-ما÷ا تا-مد-خ-ل-ل
Òغ دعب مهتاناحتما اوهني ⁄ نيذلا ةبلطلا
، ةيعما÷ا تاماقإ’ا ةرداغم رارقب Úينعم
ءابو ةحفاكم راطإا ‘ اه-م-ي-ق-ع-ت سضر-غ-ب
مداقلا يعما÷ا لوخدلل اÒصض– ،انوروك
0202-1202.
جاومأا Èع ،سسما دولو-م ف-ير-صش نأا-م-طو
⁄ نيذلا ةبلطلا”” نأاب ¤وأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا
رارق مهصسÁ نل دعب مهتا-نا-ح-ت-ما او-ه-ن-ي
سضرغب ذختŸا ةيعما÷ا تاماقإ’ا ةرداغم

سسميصس رارقلا اذه نأا دكؤوم ،””اه-م-ي-ق-ع-ت
،مهتاناحتمإا اوهنأا نيذ-لا ة-ب-ل-ط-لا ط-ق-ف
ي-ت-لا ة-ي-لوأ’ا ة-ما-نزر-لا بصسح”” Ó--ئا--ق
ءاهتنإا سصوصصخب ةياصصولا لبق نم اهانيقلت
0202 -9102 ةيعما÷ا ةنصسلا لام-ك-ت-صسإا
كلذل ،يرا÷ا Èمفو-ن22 موي ةرر-قŸاو
تاناحتم’ا او“أا نيذلا ةبلطلا نم بلطن
تاماقإ’ا اورداغيو رار-ق-لا او-م-ه-ف-ت-ي نأا
تايلمع ةرصشابÃ ا-ن-ل حا-م-صسل ة-ي-ع-ما÷ا
ةيرورصضلا تا-ب-ي-تÎلا ةدا-عإاو م-ي-ق-ع-ت-لا
.””ةبلطلا لابقتصسإ’
نل ءارجإ’ا اذه”” نأا هلخدت لÓخ فيصضيل

دعب اوهني ⁄ نيذلا ةب-ل-ط-لا ى-ل-ع ق-ب-ط-ي
‘ ةنويل كانه نوكتصس هنأاو مهتا-نا-ح-ت-ما
حلاصصŸا عم قيصسنتلاب ءارجإ’ا اذه قيبطت
.””ةيجوغاديبلا
ليجأات تررق تاطل-صسلا نأا ر-كذ-لا ر-يد-ج
¤إا0202/1202 يعما÷ا مصسوŸا قÓطنا
مظ-ع-م نو-ك ل-ب-قŸا Èم-صسيد51 ة-يا-غ
ا-ه--تا--نا--ح--ت--ما ت‹ر--ب تا--ع--ما÷ا
ام ،طرافلا عوبصسأ’ا نم ةيادب ةيكاردتصس’ا
مصسوŸا ىلع راتصسلا لادصسإا ةبوعصص ينعي
.يرا÷ا Èمفون22  ‘ ›ا◊ا

ن ةظيفح ^

مهتاداهشش قفاوت يتلا بترلا يف يجراخلا فيظوتلا تاقباشسم يف ةكراششملا مهناكمإاب لاق
””ىلعأا بتر يف ةداهصش يلماح جامدإا نكمي ’ :لامصشوب

لبقملا ربمشسيد نم حتافلا يف ةيجاجتحا تافقوب عوبتم بارشضإا

Èمفون62 موي شسيردتلا ةعطاقÃ نوددهي ةمصصاعلاب يئادتب’ا ةذتاصسأا
ةذتاصس’ ةينطولا ةيقيصسن-ت-لا تدد-ه ^
ةمصصاعلا رئاز÷ا”” يئادتب’ا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةيصسمأا ةعطا-قÃ ””بر-غو ط-صسوو قر-صش
ماودلا ماظن) Èمفو-ن62 سسيمÿا مو-ي
لكل فصصنو ةعاصس سسيردتب يأا  (دحاولا
-51:11  ¤إا ةنماث-لا ن-م ا-حا-ب-صص جو-ف
ءاثÓثلا موي بارصضإاب مايقلا متي نا ىلع
مامأا ةيجاجت-حا ة-ف-قو ع-م  Èم-صسيد1

ةعاصسلا ىلع ةمصصاعلاب ةيبÎلا ةيريدم
.ًاحابصص ةرصشاعلا
ةيبÎلا ةرازو نع ردصص ام دعب اذه ءاجو
بنا÷ا ي---عار---ت ’ تي---قاو---م  ن----م
’و ذاتصس’او ذي-م-ل-ت-ل-ل ي-جو-غاد-ي-ب-لا
يحصصلا لوكوتوÈلا ماÎحا ىتح يعارت
بصسح ءاثÓثلا موي Úجوف ةصسارد ةصصاخ
. ةيقيصسنتلا نايب

سضوع هنا”” اهل نايب ‘ ةيقيصسنتلا تلاقو
اهذخاو ةذتا-صس’ا بلا-طŸ عا-م-ت-صس’ا
ةل-صصاو-م ةرازو-لا تل-صضف ة-يد÷ا Úع-ب
ق-ط-ن-م ، ا-ه-ق-ط-ن-م سضر-فو ا-ه-ت-ن-ع-ت
لÓ-غ-ت-صساو فاز-ن-ت-صسا ‘ رار-م-ت-صس’ا
لدعÓ-لا سسير-ك-ت ق-ط-ن-مو ا-ن-تا-قا-ط
مهصضفرو مهلصضان دعب ، ةءادرلا Úنقتو
ةصسارحك اهماهم Òغ اما-ه-م ا-هدا-ن-صسا

ذيمÓتلا ةق-فار-مو م-ع-طŸاو ة-حا-صسلا
ماهم Úنقت ىلع ارجتت ةرازولا ”” ةÒصشم
ةدعاصسم”” ””ةيبط- هبصش»و ةيرادا ىرخا
لوكوتÈلا قيبطت ‘ تاصسصسؤوŸا يريدم
‘ ةيبÎلا ةرازو باصسح ى-ل-ع ي-ح-صصلا
.”” ””ةÒخ’ا اهنياب
ة-ع-جارŸا  ¤ا ة-ي-ق-ي-صسن-ت-لا تب-لا-طو
ق-ح ةا-عار-م ع-م تي-قاو-ت-ل-ل ة-يرو-ف-لا

عوبصس’ا ‘ موي فصصن ةحارلا ‘ ذاتصس’ا
””عوبصس’ا”” ةياهن ةلطعب سساصسŸا مدعو ،
تايناكم’او لئاصسولا Òفوتو  ””تبصسلا””
سضرا ىلع يحصصلا لوكوتوÈلا ديصسجتل
ىلع تاركذŸا Òفوت عارصس’او عقاولا
فيظوتل بصصانم حتفو ةيمقرلا ةيصضر’ا
‘ ة--يو--بر--ت Úفر--صشمو ن--يد--عا--صسم
ن ةظيفح ^. ةيئادتب’ا سسرادŸا

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدŸا لصصف ^
نيذ-لا Úف-ظوŸا  ة-ي-صضق ‘ ””لا-م-صشو-ب””
‘È 6102مفو-ن9 خيرات د-ع-ب او-كرا-صش
‘ ةفنصصم بتر ‘ فيظو-ت-لا تا-ق-با-صسم
ةداه-صش نوزو-ح-ي ن-يذ-لاو،01 ف-ن-صصلا
ىلع ةيقي-ب-ط-ت-لا ة-ي-ع-ما÷ا تا-صسارد-لا
تاونصس3 دعبو ايرولاكبلا ةدا-ه-صش سسا-صسا
.”” اهل ةلداعم ةداهصش وا ›اعلا ميلعتلا نم
يباتك لاؤوصس ى-ل-ع هدر ‘ لا-م-صشو-ب لا-قو
’ هنا ”” ينطولا يبعصشلا سسلÛاب بئانل
Áتناك امهم ىلعا بتر ‘ مهجامدا نك
نكÁ هنا Òغ ، اهنوزوح-ي ي-ت-لا ةدا-ه-صشلا
اذهو ىلع’ا بترلا ¤ا Úي-ن-عŸا ة-ي-قر-ت
انوناق اهيلع سصو-صصنŸا ة-ي-قÎلا طا‰أ’

سساصسا ىلع ةيقÎلاو ين-هŸا نا-ح-ت-م’ا””
ليهاتلا ةمئاق ‘ ليجصستلا دعب رابتخ’ا
تا-ق-با-صسم ‘ ة-كرا-صشŸا م-ه-ن-كÁ ا-م-ك
قفاوت يتلا بترلا ‘ يجراÿا فيظوتلا
””.مهتاداهصش
مو--صسرŸا نا”” لا--م---صشو---ب در ‘ ءا---جو
Èمفون2 ‘ خرؤوŸا61/082 مقر يذيفنتلا
هذه ةلمح بلاطÃ ةيلك ةفصصب لفكت6102
دحا ‘ اهل ةلدا-عŸا ةدا-ه-صش وا ةدا-ه-صشلا
ةداعإاب امي-صس’ ة-بو-ل-طŸا تا-صصصصخ-ت-لا
اقبط11فنصص ””أا”” ةعومÛا ‘ اهفينصصت
‘ خرؤوŸا41/662 مقر يصسائرلا موصسرملل
””.È 4102متبصس82
بتر ثادحتصسا ” هنا ”” درلا تاذ راصشا و

تادا-ه-صشلا يز-ئا-ح-ب ة-صصا--خ ةد--يد--ج
قلعتيو11فنصصلا ‘ ةفنصصم ةيقيب-ط-ت-لا
ةبع-صش ‘ فر-صصت-م د-عا-صسم ة-ب-تر ر-م’ا
Úما ، قئاثو دعاصسم ةبترو ماعلا ةراد’ا
ق-ئا-ثو-لا ة-ب-ع-صش ،سسي--ئر تا--ظو--فÙا
سسدنه-م د-عا-صسم ة-ب-ترو تا-ظو-فÙاو
›’ا مÓ--ع’ا ة---ب---ع---صش ‘1ىوتصسم
ثيح ، ةنايصصلاو ıÈا ، تايئاصصح’او
Úف-ظوŸا ل-ك حا-مدا را--ط’ا اذ--ه ‘ ”
ةلاح ‘ اوناك ن-يذ-لا ةدا-ه-صشل-ل Úل-ما◊ا
تايرصس خيرات ،È 6102مفون9 ‘ طاصشن
‘ خرؤوŸا61/082مقر يذيفنتلا موصسرŸا
””.È 6102مفون2

ن ةظيفح ^

ةيرششب رئاشسخ يأا ليجشست مدع دكؤوت ةيام◊او ىوشصق رافنتشسا ةلاح

ةدكيكصس ةي’و برصضي2.5 ةوقب لازلز
 ششور◊ا ىفصشتصسمو لزانŸا شضعب ىوتصسم ىلع تاققصشتلا شضعب ليجصست  ^

ةيرششب رئاشسخ ةيأا لجشست متي ⁄ هنأا ،يدمح ميهاربإا ةدكيكشس ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا ريدم دكأا
.ةدكيكشس ةي’وب ششور◊ا برقب تعقو يتلا ةيشضرأ’ا ةزهلا رثإا ىلع ةيدامو

ةاعارمو ةذتاشسألل بتارلا نم مشصخلاو تابوقعلا ءاغلإا عم
لقنتلا فورظ

يعاصسلا مج◊ا شضيفختب بلاطي ””فابنيإا””
يئادتب’اب تبصسلا موي ءاغلإاو شسيردتلل

فصسعت-لا-ب  ””تصسبا-ن-ك-لا”” ة-با-ق-ن تدد-ن ^
جراخ Úن-طا-ق-لا ةذ-تا-صس’ا ق-ح ‘ �قŸا
Úب ةي-مو-م-ع-لا تÓ-صصاوŸا ع-نÃ ة-ي’و-لا
قاحتل’اب مهمازلإا هصسفن تقولا ‘و تاي’ولا
Ãع-م م-ه-ل-م-ع بصصا-ن fiىل-ع م-ه-ت-ب-صسا
””تصسبانكلا”” رذحي اذهبو ةيرصسقلا مهتابايغ
ن-ل-ع-يو ي-ن-هŸا  م-هرا-صسÃ سسا-صسŸا ن-م
سسلÛا اعدو .م-ه-ع-م ق-ل-طŸا ه-ن-ما-صضت
يثÓث عاطقلل سسيردتلا يمدختصسŸ ينطولا
عم ةقيقح ةكارصش ¤ا ةيبÎلا ةرازو راوط’ا
لكل ةيحصص تائيه قلخ Èع ةحصصلا ةرازو

ءابول سصيخصشتلاب لفكتلل سسرادŸا نم ددع
ن-م هر-يذ– ادد‹ ة÷ا-عŸاو91 ديفو-ك
ةياقولا لوكوتورب ديصسÒ ‘ Œبكلا ز-ج-ع-لا
سسايقو ميقعتلا تايلمع ا-ي-م-صس’ ة-ي-ح-صصلا
سسرادŸا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-صصا--خو ةرار◊ا
Èع ””تصسبان-ك-لا”” سسل‹ قدو .ة-ي-ئاد-ت-ب’ا

flا سسوقان تاي’ولاب هعورف فلتÿنم رط
Úب91 ديفوكب تاباصصإ’ا ددع يمانت ءارج
ةيفاكلا Òبادتلا ذاختا مدعو عاطقلا يفظوم
يقاب ¤ا اهلاقتنا نم د◊او ىودعلا يدافتل
ن.ح̂  . ةيوبÎلا ةعما÷ا ءاصضعا

تاي’ولا نيب يمومعلا لقنلا فقوت لظ يف
جراخ نينطاقلا ةذتاصسأ’ا مازلإاب ددني تصسابانكلا

مهلمع بصصانمب قاحتل’ا تاي’ولا

ةرطيشسو ةلودلا ةناعإا ىلع مهلوشصح مدع اوكتششا
““ناتشسيدنولكلا““

وزو يزيت ةي’و رقم مامأا نومصصتعي شصاوخلا نولقانلا
ماما سصاوÿا نولقان-لا ،سسما م-صصت-عا ^
كلذب ن-ير-صصاfi ،وزو يز-ي-ت ة-ي’و ر-ق-م
لخدتلا ةرورصضب هوبلاط يذلا ›اولا بتكم
يتلا مهتا-نا-ع-م ءا-ه-نا ل-جا ن-م ل-جا-ع-لا
يصشفت ببصسب ،ةيحصصلا ةمز’ا عم تمقافت
سضعب هنع فصشك ام بصسحو . انوروك ءابو
ناف ، ””رجفلا»ـل مهحيرصصت ‘ ÚجتÙا
تاناعا ىلع دع-ب او-ل-صصح-ت-ي ⁄ Úل-قا-ن-لا
لظ ‘ ةيمويلا مهتاناعم نم داز ام ةلودلا
91ديفوك ببصسب مهيلع ةصضورفŸا ةلاطبلا
لحب ةمزلم ةي’و-لا ح-لا-صصم نا Úف-ي-صضم،
،همقاف-ت ل-ب-ق لا-ج’ا بر-قا ‘ ل-ك-صشŸا
سصاÿا رارقلا ‘ رظنلا ةداعا عم اميصس’
ة--صصاÿا د--عا--قŸا دد--ع سصي--ل--ق--ت---ب
دعي ⁄ يذلا رم’ا ،فصصنلا ¤ا نيرفاصسŸاب

ام يتلا بئارصضلا لظ ‘ ةدئافلاب م-ه-ي-ل-ع
بوجو ¤ا Úعاد، مهيل-ع ة-صضور-ف-م لاز-ت
فيفختلل يلعف لكصشب اهتيوصست و اهيف رظنلا
با-ح-صصا ن-م سصاوÿا Úل-قا-ن--لا ى--ل--ع
نيذ-لا و ةÒغ-صصلا تا-ب-كرŸا و تÓ-فا◊ا
ىنبŸا ماما م-ه-ما-صصت-عا لÓ-خ او-ك-ت-صشا
ذنم  ةذختŸا ترارقلا سضعب نم يراد’ا
‘ ، انرووك ءابو-ل ة-ي-نا-ث-لا ة-جوŸا رو-ه-ظ
‘ عوبصس’ا ةيا-ه-ن طا-صشن-لا د-ي-مŒ لا‹
لاÛا ح--صسف ا--م ة--ير--صض◊ا طا--صسو’ا
و قطنŸا سضرفل ،ناتصسدنولك-ل-ل م-ه-ب-صسح
بلطي ثي-ح-ب ،Úن-طاوŸا بو-ي÷ ه-بر-صض
ةنيدŸا Úب ن-طاو-م ل-ق-ن-ل جد003 ء’ؤو-ه
وه امك جد03لدب ةنيدŸا ›اعا و ةديد÷ا
ششوريمع لامج ^.هب لومعم
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alfadjrwatani@yahoo. fr

يداضصتقإا

مقر يذيفنتلأ موضسرŸاب رمأ’أ قلعتيو ^
È 0202مفو-ن51 مو---ي خرؤوŸأ02-313
زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ فرط نم عقوŸأ

.دأرج
ةيلوأ’أ دأوŸأ ىفعت““ هنأأ موضسرŸأ ‘ ءاجو
أذ-كو ا-ي-لfi ةا-ن--ت--قŸأ وأأ ةدرو--ت--ضسŸأ
Úلوا-نŸأ ىد--ل ةا--ن--ت--قŸأ تا--نو--كŸأ
تا-عو--مـÛأ جا--ت--نإأ ‘ Úـط--ضشا--ن--لأ
ة--ه--جوŸأ ة--ي--عر--فـلأ تا--عو--مÛأو
ةينوÎكلإ’أ تأزيه-ج-ت-لأو تا-جو-ت-ن-م-ل-ل
ةيكرم÷أ قوق◊أ نم ةيلز-ن-م-ور-ه-ك-لأو
.““ةفاضضŸأ ةميقلأ ىلع مضسرلأو
قو-ق-ح-ل-ل ،سصن-لأ بضسح ،ع-ضضخ-ت ا--م--ك
ىلع مضسرلأ ة-ئاŸا-ب5 لدعÃ ةي-كر-م÷أ
عيمج ةئاŸاب91 لدعÃ ةفاضضŸأ ةميقلأ
ة-ي-عر-ف-لأ تا-عو-مÛأو تا-عو--مÛأ
لضصفنم لكضش ‘ ةدروتضسŸأ ،تاقحلŸأو
Úل-ما-ع-تŸأ ل-ب-ق ن-م ،تا-عو-م‹ ‘ وأأ
.بولطŸأ جامدإ’أ لدعم أوغلب نيذلأ
أذكو ةلاقنلأ ةيفتاهلأ تأدعŸأ ىن-ث-ت-ضستو
قيبط-ت لا‹ ن-م ›آ’أ مÓ-عإ’أ تأد-ع-م
¤أ أÒضشم ،موضسرŸأ فيضضي موضسرŸأ أذه
يئاب÷أ ماظنلأ نم ةدافتضس’أ طبترت هنأأ
طورضشلأ Îـفد ‘ باـتـتـك’اب يليضضفتلأ
قبضسŸأ لو-ضص◊ا-بو مو-ضسرŸا-ب ق-فرـŸأ

كلذك قفرŸأ ينقتلأ مييقتلأ ررـقم ىلع
.موضسرŸاب هجذو‰

ن-م ةدا-ف-ت-ضس’أ ف-ل-م ع-فد ى-ل-ع ةدا-يزو
فرط نم يلي-ضضف-ت-لأ ي-ئا-ب÷أ ما-ظ-ن-لأ
ح-لا-ضصŸأ ى-ل-ع سصن-لأ طÎضشأ ،ي-ن-عŸأ
ةفل-كŸأ ة-ي-ئ’و-لأ ة-ير-يد-م-ل-ل ة-ي-ن-عŸأ
ءأرجإاب ا-ي-م-ي-ل-قإأ ة-ضصتıأ ة-عا-ن-ضصلا-ب
دضصق جاتنإ’أ عقأوم ¤إأ ةي-نأد-ي-م تأرا-يز
ةدوجوŸأ لكايهلأ ةقباطم ن-م ق-ق-ح-ت-لأ
Ëدقت لبق بلطلأ ‘ ةمد-قŸأ ق-ئا-ثو-ل-ل

.ينقتلأ مييقتلأ ررقم
لÓخ بلطلأ بحاضصل ظ-ف– ل-ك غ-ل-ب-يو
نم ءأدتبأ ا-مو-ي Ú (54)عبرأ’أو ة-ضسمÿأ
كرأدت نم نكمتي ىتح بلطلأ عأديإأ خيرات
ءأدتبأ اموي (51) رضشع ةضسمخ لجأأ ‘ كلذ
.غيلبتلأ خيرات نم
ف--ل--كŸأ ر--يزو--لأ نإا--ف سصن--لأ بضسحو
¤إأ ينقتلأ مييقتلأ ررقم ملضسي ةعانضصلاب
Úعبرأأو ةضسمخ زواجتي ’ لجأأ ‘ ينعŸأ
لضصو ميلضست خيرات ن-م ءأد-ت-بأ ا-مو-ي (54)
ÚثÓثب لجأ’أ أذه ديد“ نكÁو عأديإ’أ
ةيـنـقـتـلأ ةنجللأ Úك“ دضصق اموي (03)

ة-يـل-يـم--كـتـلأ تا--موـلـعŸأ ة--ضسأرد نـم
.تاظفحتلأ عفرب ةـقلـعتŸأ
جا-مدإ’أ ة-ب-ضسن ر-يÈت م-ت-ي نأأ بج-ي ا-م-ك
طور-ضشلأ Îفد ‘ ا-ه--ي--ل--ع سصو--ضصنŸأ
دعبو جاتنإأ ةلحرم لك ةيأدب ‘ ةققحـŸأو

ةبولطŸأ ةيئاهنلأ جامدإ’أ ة-ب-ضسن ق-ي-ق–
تأررقم ديدŒ متي جوتنم لكل ة-ب-ضسن-لا-ب
.ايونضس ينقتلأ مييقتلأ
ى-ل-ع بج-ي ،ءا-ف-عإ’أ ن-م ةدا-ف-ت-ضسÓ-لو
ىلع م-ضسر-لأ ن-م ءا-ف-عإ’أ بل-ط ،ج-تـنŸأ
ةـياب÷أ حلاضصم ىدــل ةفاضضŸأ ة-م-ي-ق-لأ
ررقم Ëدقت ىلع ءانب ،ايـميـلقإأ ةضصتـıأ
ةيمكلأ ةمئاقلأ مضضي يذلأ ينقتلأ مييقتلأ
تاعومÛأو تانوكŸأو ةي-لوأ’أ دأو-م-ل-ل
.ءافعإ’أ عوضضوم ةيعرفلأ تاعومÛأو
مضسرلأ نم ءافعإ’أ نــم ةدافتضس’أ طبترتو

ةيكرم÷أ قوق◊أو ةفاضضŸأ ةميـقـلأ ىلع
Ëدقتب ةدرو-ت-ضسŸأ ة-ي-لوأ’أ دأوŸأ ى-ل-ع
ىلع مضسرلأ ن-م ءا-ف-عإ’أ ةدا-ه-ضش ج-ت-نŸأ
ينقتـلأ مييقتلأ ررقمو ةفاضضŸأ ة-م-ي-ق-لأ
دأو-مـلـل ة-ي-م-كـلأ ة-م-ئا-قـلأ م-ضضي يذـلأ
¤إأ ،ءا-ف-عإ’أ لfi تا-نو-كŸأو ة--ي--لوأ’أ
.ةيكرم÷أ حلاضصŸأ

هنأأ ى-ل-ع طور-ضشلأ Îفد سصن ه-ت-ه-ج ن-م
ليضضفتلأ يئاب÷أ ماظ-ن-لأ ن-م د-ي-ف-ت-ضسي

يذلأو طورضشلأ Îفدب ديقتي يذلأ جتنŸأ
ةعيبطل قباطم رامثتضسأ تابثإأ هيلع بجي
لكايه-لأ ثي-ح ن-م ه-ب حر-ضصŸأ طا-ضشن-لأ
.جاتنإ’أ تاعقوت عم بضسانتلاب تأدعŸأو
ةمئاق Ëدقت لما-ع-تŸأ ى-ل-ع بج-ي ا-م-ك
تاعومÛأ و تا-عو-مÛأو تا-نو-كŸأ
اهجامدإأ متيضس يتلأ وأأ ة‹دŸأ ةيعرفلأ
هذه دد–و ايلfi ا-ه-جا-ت-نإا-ب مأز-ت-ل’أو
يتلأ تاجتنملل ةيراجتلأ عجأرŸأ ةمئاقلأ

تا-عو-مÛأو تا-نو-كŸأ هذ-ه م-ضضت--ضس
فضصو Ëدقتو ،ةي-عر-ف-لأ تا-عو-مÛأو
تايفي-كو تأرو-ط-ت ف-ل-تı ي-ل-ي-ضصف-ت
أذكو ،ةيددع تايطعم لكضش ىلع جامدإ’أ
‘ جتنم لكل اهجاتنإأ ع-قو-تŸأ تا-ي-م-ك-لأ
ةبضساfi كضسم كلذك و ميظنتلأ أذه راطإأ

›امجإأو جاتنإ’أ ةفل-ك-ت ر-ع-ضسل ة-ي-ل-ي-ل–
ريرقتو تاجتنŸأو تÓ-خدŸأ تا-ق-فد-ت

fiÚ أ لوحıنوز Áدقت نكÁيأأ ‘ ه
.ةباقرلأ تائيه فلتı تقو
مزتلي نأ ى-ل-ع طور-ضشلأ Îفد سصن-ي ا-م-ك
قيقحتل يلمع يعانضص جهن ينبتب جتنŸأ
وأأ/و هعنضصم ىوت-ضسم ى-ل-ع ي-لfi جا-مدإأ
.ةينطولأ ةلوانŸاب ةناعتضس’أ
نم ةديفتضسŸأ تاجتنŸأ نوكت نأأ بجيو
ىلع ةلضصاح يليضضفتلأ ي-ئا-ب÷أ ما-ظ-ن-لأ
تافضصأوŸأ بضسح ةق-با-طŸا-ب دا-ه-ضشإ’أ
عم ،ةقاطلأ كÓهتضسأو نمأ’اب ة-ق-ل-ع-تŸأ

تائيه ل-ب-ق ن-م ة-ب-قأر-م-ل-ل ا-ه-عو-ضضخ
ىدل ءاضضتق’أ دنعو ،ة-ي-ن-طو-لأ دا-ه-ضشإ’أ
.ةلهؤوŸأ ةيلودلأ تائيهلأ
دعب ام ةمدخ نامضضب جتنŸأ مز-ت-ل-ي ا-م-ك
عاجرإ’أ ةمدخ أذكو هتاجوتنم لكل عيبلأ
هنإاف ،طاضشنلأ فقوت لاح ‘و لأدبتضس’أو
نامضض تأون-ضس سسم-خ ةدŸ ه-ي-ل-ع بج-ي
ءأزجأ’أ تاعوم‹و رايغلأ عطقب ديوزتلأ
‘ هتاجتنم نام-ضضو حÓ-ضصإ’ ة-يرور-ضضلأ

 .ةحونمŸأ تانامضضلأ دودح

ةيبيرضضلا تاءافعإلا نم ›آلا مÓعإلا تادعمو ةلاقنلا فتاوهلا ءانثتضسا

ةينوÎكلإلا ةزهجألا يعّنصصم ةدافتصسا طورصش هذه
يليصضفتلا يئاب÷ا ماظنلا نم ةيلزنمورهكلاو
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ءافعإ’اب لوأ’أ قلعتي Úيذيفنت Úموضسرم
ةميقلأ ىلع مضسرلأو ةيكرم÷أ قوق◊أ نم
ةيلوأ’أ دأوŸأو تانوكŸأ ىل-ع ة-فا-ضضŸأ
نم ايلfi اهؤوانتقأ ” يتلأ وأأ ةدروتضسŸأ

طورضش Êاثلأ ددحي امنيب ،ÚلوانŸأ فرط
تأدعمو طو-ط-خ ة-كر-م-ج ة-ضصخر ح-ن-م
تاطاضشن راطإأ ‘ اهديدŒ ” يتلأ جاتنإ’أ
.تامدÿأو علضسلأ جاتنإأ
مقر Úيذيفنتلأ ÚموضسرŸاب رمأ’أ قلعتيو
ÚخرؤوŸأ ›أوتلأ ىلع213-02 و02-113
فرط نم ÚعقوŸأÈ 0202مفون51 موي
.دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ
ىفعت هنأأ لوأ’أ يذيفنتلأ موضسرŸأ ّسصنو
ةميقلأ ىلع مضسرلأو ةيكرم÷أ قوق◊أ نم
ة-ي-لوأ’أ دأوŸأو تا-نو--كŸأ ،ة--فا--ضضŸأ
نم ايلfi اهؤوانتقأ ” يتلأ وأأ ةدروتضسŸأ

جاتنإ’ مهتطضشنأأ راطإأ ‘ ،ÚلوانŸأ فرط
ة-ه-جوŸأ ة-ي-عر-ف-لأ م-ق-طأ’أو م-ق--طأ’أ
تا-عا-ن-ضصلأ تأز-ي-هŒو تا-ج-ت-ن--م--ل--ل
ةيـئابرهكلأو ةيـنوÎـكـلإ’أو ةيكي-نا-ك-يŸأ
فلتı جاتـنإ’أ تأد-ع-م ة-نا-يـضصل أذ-كو
رايغلأ عط-ق جا-ت-نإأو طا-ضشن-لأ تا-عا-ط-ق
،ت’امعتضس’أ عيم÷ ةهجوŸأ تانوكŸأو
ةدŸ ح-نÁ ءا--ف--عإ’أ أذ--ه نأأ ¤أ أÒضشم
.ديدجتلل ةلباق Úتنضس
أذه نم ةدافت-ضس’أ نأأ نو-نا-ق-لأ ح-ضضو-يو
طورضشلأ Îفد ‘ باتتكÓل عضضخت ءافعإ’أ
قبضسŸأ لوضص◊أو موضسرŸأ أذهب قفرŸأ

رداضصلأ ءافعإ’أ نم ةدافتضس’أ ررقم ىلع
افيضضم ،ةعانضصلا-ب ف-ل-كŸأ ر-يزو-لأ ن-ع
بجي تأءافعإ’أ نم ةدافتضسÓل هنأأ كلذك
ة-ي-لوأ’أ دأوŸأو تا--نو--كŸأ ع--ضضخ--ت نأأ
مقطأ’أو مقطأ’أ جاتنإأ تايلمعل ةهجوŸأ
تايلمعل ،جتنŸأ اهزجني يت-لأ ة-ي-عر-ف-لأ

.جاتنإ’أ ةطضشنأأ راطإأ ‘ ةيعانضص ليو–
نم ةدا-ف-ت-ضس’أ رر-ق-م ى-ل-ع لو-ضصح-ل-لو
نم فلم Ëدقت ،سصنلأ طÎضشأ ،ءافعإ’أ

ة-نا-مأ’أ ىد-ل Úت-خ-ضسن ‘ ،ج-ت-نŸأ ل-ب-ق
مÓتضسأ لباقم ةلوıأ ةنج-ل-ل ة-ي-ن-ق-ت-لأ
فلكŸأ ريزولأ نأأ ¤إأ أÒضشم ،عأديإأ لضصو
نم ةدافتضس’أ رر-ق-م رد-ضصي ة-عا-ن-ضصلا-ب
اموي Ú (03)ثÓث زواجتي ’ لجأأ ‘ ءافعإ’أ
.فلŸأ عأديإأ لضصو ميلضست خيرات نم ءأدتبأ
بلطل سضفر لك ريÈت سصنلأ بجوأ امك
راطخإأو تأءافعإ’أ نم ةدافتضس’أ جتنŸأ
Ú (06)تضس زواجتي ’ لجأأ ‘ هب ينعŸأ
.فلŸأ عأديإأ لضصو ميلضست خيرات نم اموي
سصن ،ماظنلأ ةعباتمو تامأزتل’أ ةبقأرŸو
،ةيرأزو ةينقت ةن÷ ءا-ضشنأ ى-ل-ع نو-نا-ق-لأ
ف-ل-كŸأ ر-يزو-لأ ن-ع ل-ث‡ ن-م نو-ك-ت-ت
Úلث‡ ةثÓث كلذكو ،اضسيئر ،ة-عا-ن-ضصلا-ب

لث‡و ،ةعان-ضصلا-ب ف-ل-كŸأ ر-يزو-لأ ن-ع
تا-ضسضسؤوŸأ ر-يو-ط-ت ة-لا--كو ن--ع د--حأو
،راكتب’أ ةي-قر-تو ة-ط-ضسو-تŸأو ةÒغ-ضصلأ

ف-ل-كŸأ ةرأزو-لأ ح--لا--ضصم نأأ ¤إأ أÒضشم
.ةينقتلأ اهتنامأأ ¤وتت ةعانضصلاب
بضسح ،ةينقتلأ ةنجللأ هذه ماهم مهأأ نمو
زاعيإ’أو ءافعإ’أ تابلط ةضسأرد ،موضسرŸأ

Ÿأ تا-ي’و-لأ ير-يدŸف-ل-كÚ ةعان-ضصلا-ب
ريراق-ت لا-ضسرإأو ة-ق-با-ضس تأرا-يز ءأر-جإ’
ومدقم تامأزتلأ ىلع ره-ضسلأو تأرا-يز-لأ
دضصق لجضسم سصقن لكب مهغيلبتو تابلطلأ
فلكŸأ ريزولأ ةافأو-م أذ-كو ه-ب ل-ف-ك-ت-لأ
ةدافتضس’أ ررقم ديمŒ رأرقب ةعا-ن-ضصلا-ب
.ةيعضضولأ ةيوضست ةياغ ¤أ

يذيفنتلأ موضسرŸأ نمضضت ،ىرخأأ ةهج نم
ةكرمج ةضصخر حنم تايفيكو طورضش Êاثلأ

اهديدŒ ” يتلأ جاتنإ’أ تأدعمو طوطخ
.تامدÿأو علضسلأ جاتنإأ تاطاضشن راطإأ ‘

طوطخ ةكرمج عضضخت““ هنأأ سصنلأ حضضويو
¤أ اهديدŒ ” ي-ت-لأ جا-ت-نإ’أ تأد-ع-مو
فلكŸأ ريزولأ هم-ل-ضسي ق-ب-ضسم سصي-خر-ت
هدأدعإأ مت-ي رر-ق-م ل-ك-ضش ‘ ة-عا-ن-ضصلا-ب

.““موضسرŸاب قفرŸأ جذومنلأ بضسح
ىلع لوضصحلل Óهؤوم دعي هنأأ سصنلأ Èتعأو
نويداضصتق’أ نولماعتŸأ ةكرم÷أ ةضصخر

راطإأ ‘ يراجت-لأ ل-ج-ضسلأ ‘ نود-ي-قŸأ
علضسلل ةيجاتنإ’أ ةردقلأ ع-ي-ضسو-ت وأأ ءا-ضشنإأ
م-ه-طا-ضشن ط-ب-تر-ي ن-يذ--لأ ،تا--مدÿأو
هل ةهجوŸأ طاضشنلا-ب أر-ضشا-ب-م ا-طا-ب-ترأ

أذه عوضضوم جات-نإ’أ تأد-ع-م وأأ طو-ط-خ
.موضسرŸأ
رÈي نأأ بج--ي ه--نأ نو--نا--ق--لأ فا---ضضأأو
ةبضسانم ةيت– ةينب مهتزايح نوديفتضسŸأ

نأأ ىلع ،ةدروتضسŸأ طوطÿأ لÓ-غ-ت-ضس’
موضسرŸأ ماكحأأ نم ةدافتضس’أ نم ىنثتضسي
سصا--خ--ضشأ’أ ل--ق--ن تأد--ع--م دأÒت---ضسأ
.عئاضضبلأو

نل جاتنإ’أ تأدعمو طوطخ لامعتضسأ ةدم
 تأونضس01 زواجتت

زواجتت ’ نأأ بجي هنأأ سصنلأ حضضوأأ امك
01) جاتنإ’أ تأدعمو طوطخ لامعتضسأ ةدم
زواجتي نأأ نكÁ ’ هنأ افيضضم ،(تأونضس
” ي--ت---لأ تأد---عŸأو طو---طÿأ مد---ق

Œكلتل ةبضسنلاب تأونضس (5) سسمخ اهديد
Úتنـضسو ةـيـئأذـغـلأ تاعانضصلل ة-ه-جوŸأ
تاعا-ن-ضصل-ل ة-ه-جوŸأ كل-ت-ل ة-ب-ضسـن-لا-ب
.ةين’ديضصلأ هبضشو ةين’ديضصلأ
طوطخ عضضخت نأأ بوجو اضضيأأ طÎضشيو
ةيلمعل اهديدŒ ” يتلأ جاتنإ’أ تأدعمو

Œةدم-ت-ع-م ة-ئ-ي-ه ا-ه-ي-ل-ع د-ه-ضشت د-يد
.ةقباطŸأ ىلع داهـضشإÓل
ة-ضصخر ح-ن-م نأأ ى-ل--ع نو--نا--ق--لأ سصنو
ردضصتو فلم Ëد-ق-ت-ل ع-ضضخ-ي ة-كر-م÷أ
فلكŸأ ريزولأ فرط نم ةكرم÷أ ةضصخر
يتلأ اموي03 ىدعتي ’ لجأأ ‘ ةعانضصلاب
نأأ دعب عأديإ’أ ل-ضصو م-ي-ل-ضست خ-يرا-ت تل-ت
.قباطŸأ اهيأأر ةينقتلأ ةنجللأ يدبت
بلط سضفر لك ريÈت بجي هنأأ سصن امك
ح-لا-ضصŸأ فر-ط ن-م ي-ن-عŸأ را-ط--خإأو
لجأأ ‘ ةعانضصلاب ةفلكŸأ ةرأزولل ةينعŸأ

يلت يت-لأ ا-مو-ي Ú (03)ثÓثلأ زوا-ج-ت-ي ’
نكÁ هنأ ¤إأ أÒضشم ،بلطلأ عأديإأ خيرات
رضشع ةضسمخ لجأأ ‘ نعط Ëدقت ينعملل
لجأ ‘ نوعطلأ ةن÷ در نوكي و موي (51)
.موي (03) نوثÓث هردق
مأÎحأ لظ ‘ ةكرم÷أ ةضصخر غيلبت لبقو
حلاضصŸأ موقت هنأ نو-نا-ق-لأ سصن ،لا-جآ’أ
ةفلكŸأ ةي-ئ’و-لأ ة-ير-يد-م-ل-ل ة-ضصتıأ
تأرايزب ايم-ي-ل-قإأ ة-ضصتıأ ة-عا-ن-ضصلا-ب
ةقباط-م ن-م ق-ق-ح-ت-لأ فد-ه-ب سشي-ت-ف-ت
ا-ه-نأا-ضش ن-م ي-ت-لأ ،ةدو-جوŸأ تآا--ضشنŸأ
” يتلأ جاتنإ’أ تأدعمو طوطخ لابقتضسأ

Œرظنلاب ،ةضصخرلأ بلط عوضضوم ،اهديد
هذ-ه نأ ا-ح-ضضو-م ،ة-مد-قŸأ ق-ئا-ثو--ل--ل
كÓمأÓل يفضصو ريرقت-ب جو-ت-ت تأرا-يز-لأ
يذلأ فلŸأ ن-م أءز-ج نو-ك-ي تآا-ضشنŸأو
.ةكرم÷أ ةضصخر حنم رÈي
ينثاب ةضصخرلأ هذه ةيحÓضص ةدم دد–و

خ-يرا-ت ن-م ءأد-ت--بأ أر--ه--ضش (21) ر--ضشع
.اهئاضضمإأ
ةÎفل ،ءانثتضسأ ،ةدŸأ هذه ديد“ نكÁو
بـلـطب رـهضشأ (6) ةتـضس زواجتت ’ ىرخأأ

قـئا-ثوـب ا-قـفر-م نو-ك-ي ل-ما-ع-تŸأ ن--م
لاجآ’أ ‘ ةكرم÷أ مدع ةلاح ‘و ةيريÈت
ةو-ق-ب ةا-غ-ل-م ة-ضصخر-لأ د-ع-ت ،ةدد-حـŸأ
.نوناقلأ
لوخدل ةـنـياعم رـضضfi دأدعإأ بـجي امك

اهديدŒ ” يتلأ جاتنإ’أ تأدعمو طوطخ
رضضfi ةنياعم ةطضسأوب لÓغ-ت-ضس’أ ز-ي-ح
نم ديفت-ضسŸأ بل-ط ى-ل-ع ءا-ن-ب ي-ئا-ضضق
(6) ةتضس هاضصقأأ لجأأ ‘ ةكرم÷أ ةضصخر
طوطÿأ ةكرمج خيرات نم ءأدتبأ ،رهضشأأ
.اهديدŒ ” يتلأ تأدعŸأو
تأد-ع-مو طو-ط--خ““ نأ مو--ضسرŸأ Òضشيو
Òغ اهتكرمجو اهديدŒ ” يتلأ جاتنإ’أ

تأون-ضس (5) سسمخ ةدŸ لزان-ت-ل-ل ة-ل-با-ق
لÓغتضس’أ زيح اهعضضو خيرات ن-م ءأد-ت-بأ
ةفلكŸأ تأرأزولأ حلاضصم غÓبإأ Úعتي امك
نـم ،ةمـظـتـنم ةفـضصب ،ةيلاŸأو ةراجتلاب

ما-ك-حأأ قر-خ ة-لاـح ‘ ة-ن-ج--ل--لأ فرـط
.موضسرŸأ

^ Ÿح.ءاي

ةيلوألا داوŸاب ةقلعتŸا ةيذيفنتلا ميضسارŸا رودضص
  ايلfi اهؤوانتقا ” يتلا ةدروتضسŸا

ةيكرم÷ا قوق◊ا نم ÚلوانŸا ءافعإا
Ÿتنصس ةدÚ ديدجتلل ةلباق 

جارفلا ةدّدÛا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج ةصصخر حنم طورصش نع ^

فرضصت ت– عضضو نع بئأرضضلل ةماعلأ ةيريدŸأ سسمأأ تنلعأأ. ^
ديحولأ ةيفأز÷أ ةبيرضضلأ ماظنل Úعضضاÿأ ةبيرضضلاب ÚفلكŸأ
.ةيئاب÷أ تاحيرضصتلل ةديد÷أ جذامنلأ
ÊوÎكل’أ اهعقوم Èع ةيريدŸأ ه-تر-ضشن يذ-لأ نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو
ةبيرضضلاب ÚفلكŸأ ملع ¤إأ بئأرضضلل ةما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ ي-ه-ن-ت““
ةديد÷أ جذامنلأ نأأ ةديحولأ ةيفأز÷أ ةبيرضضلأ ماظنل Úعضضاÿأ
- يئاهنلأ حيرضصتلأ،(رركمn G 21 ةلضسلضسلأ) يئاهنلأ حيرضصتلل
ةلباقو ةرو-ضشن-م (ret21 nG ة-ل-ضسل-ضسلأ)  -دد÷أ Úف-ل-كŸأ
.““بئأرضضلل ةماعلأ  ةيريدملل ÊوÎكل’أ عقوŸأ ىلع ليمحتلل

ةبيرضضلاب ÚفلكŸأ ىلع هنأأ ¤إأ ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ ترا-ضشأأ ا-م-ك
،ابوجو باتتكأ، ةديحولأ ةيفأز÷أ ةب-ير-ضضلأ ما-ظ-ن-ل Úع-ضضاÿأ
ةلضسلضس) يئأھن حيرضصت ،1202 ةنضس نم ،Ìكأ’أ ىلع رياني02 لولحب
21 n Gتأدأري’أ وأ لامعأ’أ مقر نمضضتي نأأ بجي يذلأو (رركم
.““ايلعف ةققÙأ ةينهŸأ
هتأذ ردضصŸأ حضضوأ دقف ،دد÷أ ةبيرضضلاب ÚفلكŸأ قلعتي اميفو
‘ (ret21 n G ةلضسلضس) يئاهنلأ حيرضصتلأ عأديأ مهيلع Úعتي هنأ
.ةيرا÷أ ةنضسلأ نم Èمضسيد31 هاضصقأ لجأأ

^ Ÿح.ءاي

:نلعت بئارضضلل ةماعلا ةيريدŸا

   ةبيرصضلاب Úفلكملل ةحاتم ةيئاب÷ا تاحيرصصتلل ةديد÷ا جذامنلا
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ةير-يدŸ مÓ-عإ’ا-ب ف-ل-كŸا ف-سشكو ^
ةطرسشلا ظفاfi نارهوب يئ’ولا نمأ’ا

تاءارجإ’ا  نع ““ردفلا““ ـل ميلسس ةويرع
سصوسصخب نمأ’ا حلاسصم اهتذختا يتلا
راطإا ‘و ا-نورو-ك ي-سشف-ت ن-م ة-يا-قو-لا
Èمفون5 ذنم يعدّرلاو يئاقولا لخدتلا
ليجسست نع سسمأا موي ةياغ ¤إا يرا÷ا

0006flة-ف-لا Ã006 لدعflةف-لا ‘
باح-سصأا تا-ف-لاfl با-سست-حإا-ب مو-ي-لا
ي-ها-قŸا وأا را-ج-ت--لا ءاو--سس تÙÓا
. عيرسسلا لكأ’ا تfiÓو
تا--ف--لاıا ة--ل--ي--سصح سصو--سصخ--بو
د-سض ةذ-خ-تŸا تاءار-جإ’او ة-ل-ج-سسŸا
ة-ل--ج--سسŸا تا--ف--لاıاو Úف--لاıا
ة--ط--ب--ترŸا ةذ--خ--تŸا تاءار---جإ’او
تما-ق ثي-ح ،ة-يرا-ج-ت-لا ة--ط--سشنأ’ا--ب

تاقوأاب مهمازتلا مد-ع-ل5101 فيقوت-ب
نع امأا ،Úلجارلا سصخ-ي ا-م-ي-ف ر-ج◊ا
ةفاسسÃ اومزتل-ي ⁄ ن-يذ-لا سصا-خ-سشأ’ا
ءار-جإا ل673fi تسصحأا د-ق-ف نا-مأ’ا
2613 يقاولا عانقلا ءادترا مدع ببسسب
لامعتسساب يحسصلا رج◊ا ةفلاfl امنيب

اوفلاخ ثي-ح563 لسصو د-ق-ف ة-ب-كر-م
ةنماثلا نم هد-يد– ” يذ-لا تي-قو-ت-لا

نع امأا احابسص ةسسماÿا ةياغ ¤إا ءاسسم
flةجاردلا لا-م-ع-ت-سسا-ب ر-ج◊ا ة-ف-لا

. ةفلا35fl تلجسسف ةيرانلا
نمأ’ا حلاسصم تسصحأا ،ىرخأا ةهج نم
165flا باحسصأا ىدل ة-ف-لاÙÓت،
نع اوعنتما نيذلا سصاخسشأ’ا اهنيب نم
نئابزلا لبق نم يقاولا عانقلا ءادترا
مدع نع امأا201 يراجتلا لÙا لخاد
كلام لبق نم ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا ءاد-ترا
ن--ع ا--مأا ،152 دد-ع-لا نا--ك--ف لÙا

flا دد-ع-لا ة--ف--لاŸل-خاد ه-ب حو-م-سس
،26 لجسسف نئا-بز-لا فر-ط ن-م لÙا
سصخي ام-ي-ف تسصحأا-ف اذ-ه بنا-ج ¤ا
سصاخسشأÓل ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا ل-ئا-سسو

flا بوكر ةفلاŸءادترا نودب نيرفاسس
مظت-نŸا ف-ي-ظ-ن-ت مد-عو ي-قاو عا-ن-ق

Ÿو لقنلا لئاسسو دعاقflىرخأا تافلا
تاعمجتلاب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف941 ـ---ب
سسار--عأ’ا و تÓ--ف◊ا و ي--ها---قŸاو
..اهÒغو زئان÷او
نارهو ةي’ول ةينمأ’ا حلاسصŸا لمعت و

لÓخ نم ةيباقرلا اهقرف فيثكت ىلع
عراوسشلا بوŒ يتلا ةبقارŸا تايرود
د-ي--سسŒ ة--لواfi و Úف--لاıا غدر--ل
تاه÷ا لبق نم هنع نلعŸا لوكوتوÈلا
اذك و ÚنطاوŸا ةمÓسسل اذه و ةيسصولا
سسوÒفلا راسشت-نا ةد-ح ن-م ل-ي-ل-ق-ت-ل-ل
 ..بيهرلا

شسانيا م ^

GCNÑ`````````````````````````````ÉQ
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Ã006 لدعflايموي ةفلا

5101 فيقوتو ةفلاfl ف’آا6 ليجشست
   نارهوب رج◊ا تاءارجإا ديد“ ذنم

ةياغ ¤إا يرا÷ا رهسشلا ةيادب ذنم ةفلاfl فلآا6 ليجسست نع نارهو ةيلول ةينمألا تاطلسسلا تنلعأا
ءادترإاب قلعت ام ةّسصاخ ةبقارŸا تايلمع فيثكت يعدتسسي ام وه و ايموي ةفلا006fl لدعÃ يأا مويلا
باحسصأا ىدل ةيلخادلا ةرازو لبق نم هنع نلعŸا لوكوتوÈلا رسسك و يعامتجإلا دعابتلا و تاماّمكلا
مدع نع كيهان ميقعتلا لئاسسو بايغ و لÙاب نئابزلا ددع ماÎحا مدع لÓخ نم ةيراجتلا تÙÓا
سسلا دح ىلع راجتلا و ÚنطاوŸا بناج نم تامامكلا ءادترا ..ءاوّ

ةيداشصتقا ةيدودرم تاذ ةÒجشش0598 شسرغ
لجيجب

ةقفر لجيج ةي’و ›او ،سسمأا ،فرسشأا ^
و يــــئ’ولا يبــــعسشلا سسلÛا سسيئر
قÓطإا ىلع، ةينمأ’ا و ةيندŸا تاطلسسلا
ىوتسسم ىلع Òجسشتلل ةين-طو-لا ة-ل-م◊ا

.سسواق ةيدلبب مرقعلا دسس
اوببسست نم ىلع ادر تءاج ةلم◊ا هذه

¤إا اسضيأا  يمرت  امك، تاباغلا قرح ‘
يتلا ةيباغ-لا تاءا-سضف-لا ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عإا
ةيام-ح ¤إا ة-فا-سضإا ق-ئار◊ا ا-ه-ت-ف-ل-تأا
فل-تfl ة-كرا-سشÃ، دود-سسلا و نا-يدو-لا
و ةيندŸا تائيهلا ) ءاكرسشلا و Úلعافلا
. ÊدŸا عمتÛا تايلاعف و  ( ةيركسسعلا

هذه لÓخ ةينعŸا ح-لا-سصŸا مز-ت-ع-تو
¤إا ةرجسش627.106 سسرغ ¤إا ةردابŸا

فلتfl لمسشت و،0202 سسرام12 ةياغ
يتلا قطانŸا اميسس ’ ة-ي’و-لا تا-يد-ل-ب
ةلم◊ا هذه زيمتتو ، قئار◊ا ا-ه-ت-ف-ل-تا
ىرخأا فان-سصأا ة-فا-سضإا-ب (0202/1202)

رار-غ ى-ل-ع ة-يدا-سصت-قا ة-يدودر--م تاذ
. لطسسقلا و بورÿا راجسشأا

بعسش قلخ ىلع دكأا ةبسسانŸاب و ›اولا
ىلع ةيلب÷ا ةوÌلا نم داسصتق’ا ريوطتل
نم ايعاد ، ةمظنم بعسشلا هذه نوكت نأا

ÚينهŸا فلتfl عم لماعتلا ¤إا اهلÓخ
Úب قيسسن-ت-لا ةرور-سض ى-ل-ع ح-لأا  ا-م-ك ،
Ëد--ق--ت د--سصق ة--ي--ن--عŸا ح--لا--سصŸا
يلبج داسصتقا ءاسشناو ةلاعف ةيجيتاÎسسا
.

Œخ هنأا  ةراسش’ا ردÓمتيسس مويلا اذه  ل
اعقوم31 لم-سشت ةÒج-سش0598 سسر-غ
. تايدلب90 ىوتسسم ىلع
ةدع-ب Òج-سشت ة-ل-م-ح ا-سضيأا تنا-ك ا-م-ك
ةدروزا-ت ة-ق--ط--نÃ اذ--كو تا--سسسسؤو--م
Úلعافلاو تائيهلا لك ةكراسشÃ ةفقسشلاب

.ةيوعم÷ا ةكر◊ا نم
ب Úشساي ^

Òبادتلاب قلعتت ةفلا0383fl نم Ìكا ليجشست
 نازيلغب ةيزاÎحإ’ا

رسص◊ ةلوذبŸا تادوهÛا راطا ‘ ^
تلجسس91 ديفو-ك ا-نورو-ك سسوÒف ي-سشف-ت

نم Ìكأا نازيلغب يئ’ولا ن-مأ’ا ة-ح-ل-سصم
0383flحا مد-ع-ب ق--ل--ع--ت--ت ة--ف--لاÎما
ة--ي--ئا--قو--لا تاءار--جإÓ---ل Úن---طاوŸا
تامام-ك-لا ع-سضو-ب ة-ق-ل-عŸا ة-يزاÎح’ا
طاسسوا ‘ يعامتج’ا دعابتلاو ة-ي-قاو-لا
¤إا4 خيرات ن-م ة-ياد-ب اذ-هو Úن-طاوŸا

ع--سضو لÓ--خ ن--م يرا÷ا Èم---فو---ن51
تا-يرود-لا طا-سشنو ة-ي--ن--مأ’ا ز--جاو◊ا
.ةينمأ’ا
““رجفلا““ اهيلع تلسص– يتلا ماقرأ’ا ةغلبو
ماÎحا مدعب قل-ع-ت-ت ة-ف-لا983fl لج-سس
مدعب قلعتت ةفلا6443fl و نامأ’ا ةفاسسم
ىلع ةف-لا86flو  ةيقاولا ة-ع-ن-قأ’ا ع-سضو

ي-ها-قŸا ة-يرا-ج-ت-لا تÙÓا ىو-ت-سسم
نولخي اهباحسصأا لاز-ي ’ ي-ت-لا م-عا-طŸا
قسش ‘ ةردا-سصلا تارار-ق-لاو ح-ئا-سصن-لا-ب

Œسس’ا د-ي-سسÎةينطولا ةيجي-تا Ÿةحفاك
ىنحن-م ل-ج-سسي تا-ب يذ-لا ا-نورو-ك ءا-بو
.رهسشلا اذه لÓخ يدعاسصت
ةيام◊ا حلاسصم تماق ةلسص تاذ قسش ‘و
ةيعوت934 و Òهطت  ةلمح134 ب ةيندŸا
ةحوتفŸا تاءاسضفلا ىوتسسم ى-ل-ع اذ-هو

لخدت051 حلاسصŸا تاذ تسصحا Úح .‘
نم ة-يو-بÎلا تا-سسسسؤوŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
تارجحلل  ميقعت تايلمع ذ-ي-ف-ن-ت لÓ-خ
ى-ل-ع تا-يو-ط-م ع-يزو--تو تا--حا--سسŸاو
 .ذيمÓتلا

قرزل ليشضوفلب ^

ةيدŸاب ةÒجسش فلا005 نم ديزأا سسرغ فدهتسست ةلم◊ا
 طÓبات لابج ›اعأاب قر◊ا اهلاط يتلا تاباغلا شسرغ ديعت ششي÷ا رشصانع

ةحي-ب-سص ة-يدŸا ›او ،سسمأا، فر-سشأا ^
يئ’و-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا سسي-ئر ة-ق-فر
Òجسشتلل ينطولا مويلا ةبسسانÃ ةباي-ن-لا-ب
Òجسشت ة-ل-م-ح قÓ-ط-نا ةرا-سشإا ءا-ط-عإا-ب
تفدهتسسا ““ اهسسرغيلف““ راعسش ت– ةعسساو
يعاسسم راطإا ‘ اذ-ه و ة-ي’و-لا تا-يد-ل-ب
ة-ي-لÙا تا-عا-م÷ا و ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو
قئار◊ا نم ةيباغ-لا ر-ئا-سسÿا سضيو-ع-ت-ل
يتلاو نطولاب تاي’و ةدعب ارخؤوم ةمجانلا

.. اهئاسصحإا ”
ت“ Òجسشتلا ةلم◊  يمسسرلا قÓطن’ا

ةيدلبب نانرف-لا ة-ق-ط-ن-م  ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ة-لود-لا تا-سسسسؤو-م  كار-سشا-ب ة-ي-قاوÈلا
ة-كر◊او ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي--لا--ع--فو
‘و ›اولا ،دجا-سسŸا ة-م-ئأاو ة-يو-ع-م÷ا

يتلا Òجسشتلا ةلمح لوح هلخدت سضرعم
دكأا، اهتايدلب فلتخÃ ةي’و-لا ا-ه-تد-ه-سش
ةيلمعلا اهيسستكت يتلا ةغلابلا ةيمهأ’ا ىلع
يتلا ةÒخ’ا قر◊ا تايلمع د-ع-ب ا-م-ي-سس
نطولا تاي’و سضعب ‘ تاباغلا تفدهتسسا
.
تفدهتسسا ةيلمعلا نأا ،ثّدحتŸا فاسضأا و

” نيا تايدلب عب-سس ¤و’ا ا-ه-ت-ل-حر-م ‘
لسصاوتتل ةÒجسش00251 نم د-يزا سسر-غ
فلا215 سسر-غ ¤ا لو-سصو-ل-ل ة-ي-ل-م-ع--لا

امك، ةرّطسسŸا ةيجيتاÎسس’ا يهو ةÒجسش
ةيوعم÷ا ةكر◊ا تاي-لا-ع-ف دو-ه-ج ن-م-ث
¤ا ةوقب تكراسش ي-ت-لا ÊدŸا ع-م-تÛاو

Òجسشتلا ةلمح ‘ ةلودلا تاسسسسؤوم بناج
ةبسسانÃ ةلوفطلا اهيف كلذك تكرسشا يتلا
ةلم◊ ةينمسض ةلا-سسر-ك يŸا-ع-لا م-ه-مو-ي

رئاسسÿا سضيوعت و دغلا رئازج ءانب لعسشم
د-ج ةÎف لÓ--خ تم‚ ي--ت--لا ةÒب--ك--لا

.ةÒسصق
رسصانع تماق Úلعافلا عيم-ج كار-سشا-بو
لا-جر ة-ق-فر ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا
يه ةي-ندŸا ة-يا-م◊او ي-ن-طو-لا كرد-لا
ةاي◊ا ةداعإا دسصق Òجسشت ةلمحب ىرخأ’ا
بيرختلا يدايا اهتلاط يتلا تاباغلا ¤ا
تا-يد-ل-ب لا-ب-ج ›ا-عأا-ب ار-خؤو-م قر◊او
ىسصقأا Úسضو◊ا جفو ةيواسسيعلاو طÓبات
ةيدŸا قرسش لامسش

تارسشع ن-م-سض ن-م Èت-ع-ت ة-ل-م◊ا هذ-ه
درل تاطلسسلا اه-ب مو-ق-ت ي-ت-لا تÓ-م◊ا
متي يتلا ةيبا-غ-لا تا-حا-سسم-ل-ل را-ب-ت-عإ’ا

تاقيقح-ت-لا نا و ة-سصا-خ ةو-ن-ع ا-ه-قر-ح
ةيباغلا و ةي-ن-مأ’ا ح-لا-سصم-ل-ل ة-ي-ناد-يŸا
نكت ⁄ و ةرّبدم لاعفأا ا-ه-نا ن-ع تر-ف-سسأا
..ةعيبطلا لعفب
رئاز÷ا تسشاع د-ق-ف ،ر-كّذ-لا-ب ر-يد÷ا و

ق-ئار-ح ةد-ع ةÒخأ’ا تاو--ن--سسلا لÓ--خ
اهنأا نع تتبثأا تاقيقحتلا لج و ةيلاتتم
ام وه و ةعيبطلا لع-ف-ب ن-ك-ت ⁄ و ةر-ّبد-م
لÓخ نم ›اجعتسسإ’ا لخدتلا ي-عد-ت-سسي
.   ةعيبطلا ءادعأا و Úفلاıا عدر

°°°°°°°°°°°°°° ب م ^ُ

ةسصحب تنسشو“ Úع ةي’و تدافتسسا ^
را-طا ‘ كلذ و ن-ك-سسلا ن-م ة-ي-فا--سضإا

هن-ع تف-سشك ا-م و-ه و““2لدع““ تانك-سس
ـب ةردقŸا و6102 ةنسس نكسسلا ةيريدم
ديسشر ديسسلا لوقي ثيحب ةدحو5271
هنأا  نكسسلا ةيريدÃ بتكم سسيئر رومز
رهسش ةد-حو004 ـب لاغسشأ’ا تق-ل-ط-نا
.È 8102مفون
Úح ‘ لاغسشأ’ا  ‘ مدقت بسسن فرعت و
0021 زا‚إ’ ةيسضرأ’ا رايتخا ” ىقبت
ةنسسلا ن-م ناو-ج02 ‘ ىر-خأا ةد--حو
نم ةيقرسشلا ةيبون÷ا ةه÷اب ةيرا÷ا

امي-ف تن-سشو“ Úع ة-ي’و-لا ة-م-سصا-ع
‘ ةد-حو521 ـب ةردقم ة-سصح ى-ق-ب-ت
ة-يراد’ا تاءار-ج’ا لا-م-ك-ت-سسا را-طا

نم ةدحو9283  عوم‹ كانه نا املع
.راجيإ’اب عيبلا وأا لدع تانكسس
فلأا0001 مي-ل-سست ” نأا و ق-ب-سس د-ق و

اهنم7102 و6102 تاونسس لÓخ نكسس
7102 ةن-سس003 و6102 ةن-سس007
لدع نكسس4011 ةسصح ¤ا ةفا-سضإ’ا-ب
Úع ةيد-ل-ب-ب ةد-حو279 اه-ن-م با-ن-ك

ةفاسضإ’اب حلاŸا ةيدلبب231 و تنسشو“
ىلع ةعزوم ةي-ن-ك-سس ةد-حو5271 ¤ا

flةدحو004ا-ه-ن-م سصسص◊ا ف-ل--ت
ا-ه-ب تق-ل-ط-نا تن-سشو“ Úع ة-يد-ل-ب-ب
وÈ 8102مفو-ن71 خيرات-ب لا-غ-سشأ’ا

لاغ-سش’ا ا-ه-ب تق-ل-ط-نا ةد-حو0021
ةسصح تيقب اميف0202 ناوج02 خيراتب
رايتخا ” دق طمنلا تاذ نم ةدحو521
لاغسشأ’ا ‘ قÓط’ا بق-تر-ي ة-ي-سضرأ’ا

لامكتسسا دعب ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا ‘
فده-ب ا-ه-ن-ع ن-ل-عŸا طور-سشلا ة-فا-ك

. ÚبتتكŸا بلاطم قيق–

حلاشص ^

لدع ةينكشس ةدحو521 ةشص◊ ةيشضرأ’ا رايتخا

 ةيدŸا رششادم ‘  دادع ف’ا3 نم ديزأا بيكرت ‘ عورششلا
لظلا قطانم ةنكاسسب لفكتلا راطا ‘ ^

ديوزتلا لا‹ ‘ اميسس’ ةيدŸا ةي’وب
اذ-ي-ف-ن-ت و بر-سشل-ل ة◊ا-سصلا ها--يŸا--ب
¤إا ةي-مار-لا ة-ي’و-لا ›او  تا-م-ي-ل-ع-ت-ل
قطانÃ ةطق-ن د-ع-بأا ¤إا ءاŸا ل-ي-سصو-ت
ة-سسسسؤو--م تعر--سش ، ة--يدŸا--ب ل--ظ--لا
‘ ارخؤوم ةيدŸا ةدحو هايملل ةيرئاز÷ا

ةدئافل ةيئاŸا تادادعلا بيسصنت ةيلمع
ىرقلا و رسشادŸاب نوبز0003 نم ديزأا
يسس  رارغ ىلع تايدلبلا فلتı ةعباتلا
و نوسشيعو-بو را-م-سسلا عارذو بو-جÙا
سسمخ ةيدلبو يرماو و طÓبات و لوزغوب

قطانŸا هذه د-يوز-ت ل-جا ن-م  ع-ماو-ج
.ةمظتنم و ةينوناق ةقيرطب

لئاسسولا ةفاك ةيلمعلا هذ-ه-ل تر-ّخ-سس و
اهقرف ترسشاب ثيح ة-ير-سشب-لاو ة-يداŸا
امك، تادادع-لا هذ-ه بي-كر-ت ة-ي-ن-ق-ت-لا
امدعب ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب تنا-ع-ت-سسا

Úب ةكارسش تاي-قا-ف-تا مار-بإا ار-خؤو-م ”
71 و ة-يدŸا ةد-حو ها-ي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا

بيكÎلJESNA ةر-غ-سصم ة-سسسسؤو-م
ى-ل-ع تا-بر-سست-لا حÓ-سصإا و تاداد-ع--لا

اذكو ،ة-يدر-ف-لا تÓ-ي-سصو-ت-لا ىو-ت-سسم
ةعباتŸا و ةقفارŸاب ةيدرفلا ت’اسصيإ’ا

.ةسسسسؤوŸا حلاسصم فرط نم ةيمويلا
بيكر-ت تا-ي-ل-م-ع ن-م ءا-ه-ت-ن’ا رو-ف و
هايŸا عيزوت Òي-سست ل-ق-ت-ن-ي تاداد-ع-لا
نم ر-سشادŸا و ىر-ق-لا هذ-ه-ل بور-سشلا
هايملل ةيرئاز÷ا ¤إا ةيدلب-لا ح-لا-سصŸا
¤إا ‘از÷ا كÓ----ه----ت----سس’ا ن-----مو
امك ،يقي-ق◊ا و يدر-ف-لا كÓ-ه-ت-سس’ا

‘ اسضيأا هذه طبرلا ةيل-م-ع م-ها-سست-سس
نم د◊ا و ةي-مو-م-ع-لا ة-مدÿا Úسس–

عجارت و يعرسش Òغ و يئاوسشعلا طبرلا
ىر-ق-لا-ب بور-سشلا ها-يŸا رد-ه ة--ب--سسن
فور-ظ Úسس– بنا--ج ¤إا، ر--سشادŸاو

اذهل لسضفأا ميظنت نامسض و ةدافتسس’ا
يوي◊ا دروŸا
ملتسست نأا رظتنŸا نم قايسسلا تاذ ‘و
ةيدŸا ةدحو هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوم
رئب ةيدلبب برسشلل حلاسصلا ءاŸا Òيسست
ةليلقلا مايأ’ا ‘ ةيدŸا قرسش دباع نب
مÓتسسا ىلع قافت’ا ” امدعب ةمداقلا
ةسسسسؤوŸ ةيدلبلا ح-لا-سصم ن-م Òي-سست-لا
ةيراج ة-ي-ل-م-ع-لاو ها-ي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا

تادادعلا بيكرت دسصق نئابزلا ءاسصحإ’
.مهل ةيئاŸا

ب م ^
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ـهÊ 2441اثلا عيبر7ـل قفوŸا مÈ0202مفونÚ 32نثإ’ا

هءÓمز ةينانا ببسسب Êاعي رسضÿا بع’

fiماهنتوت مامأأ رسسخيو طسسوتم ءأدأ مدقي زر
يرودلا نم ةعسساتلا ةلو÷ا تايرابم ةمق ‘ ماهنتوت هسسفانم مامأا يتيسس Îسسنام يدان ةقفر زرfi ضضاير رسسخ

Úم „ويه زÒبسسلا ‘ده لجسس ثيح ،ماهنتوت بعلم اهنسضتحا يتلا ةارابŸا ‘ ،در نود Úفدهب ،زاتمŸا يزيل‚إ’ا
.(56و5) Úتقيقدلا ‘ وسسليسس ول Êافويجو نوسس

ىودعلا مهيقلت لوح كوكسش
يوبابÁز ةيرفسس لÓخ

انوروكب يميهأربو ينيعبسس نب ةباسصأ

نأا-ي-ناŸألا خا-بدÓ-ج-ن-سشنو-م ا-ي-سسورو-ب يدا-ن ن-ل--عأا ^
نب يمار ير-ئاز÷ا ه-ع-فاد-م ة-با-سصإا تف-سشك سصو-ح-ف-لا

لزعل-ل ع-سضخ-ي ه-نأاو ،ا-نورو-ك سسوÒف ىود-ع-ب ي-ن-ي-ع-ب-سس
.يحسصلا
كراسش يذلا ،ينيعبسس نب يمار ةباسصإا نع نÓعإلا ىرجو

ةارابم لب-ق ،ر-سضÿا فو-ف-سص ن-م-سض ة-ي-سضاŸا ما-يألا ‘
ةلحرŸا ‘ جروبسسجوأا مامأا مويلا ةررقŸا خابدÓجنسشنوم
.ÊاŸألا يرودلا نم ةنماثلا
ينطولا بختنŸا ‘ بعل Êاث ،ينيعبسس نب يمار حبسصأاو
وخ بيسصا يذلا يميهارب Úسساي د-ع-ب ىود-ع-ل-ل سضر-ع-ت-ي
.يرطقلا نايرلا هيدانل نايب بسسح سسوÒفلاب رخلا

ر .ق

ةنولسشرب

ماعلأ ةياهن ىتح بيغي يكيب عفأدŸأ
نع ،دحألا سسما لوا ،Êاب-سسإا ي-ف-ح-سص ر-ير-ق-ت ف-سشك ^

نع ،ةنولسشرب عفادم ،هيكيب دراÒج بايغل ةعقوتŸا ةدŸا
.تايرابŸا
،سسمألاب وكيتلتأا ةارابم ‘ بعلŸا سضرأا ىلع هيكيب طقسسو

سضرأا نم اًيكاب جرخ مث ،ايروك ليخنأا عم ةكÎسشم ةرك بقع
.بعلŸا
نم Êاعُي هيكيب““ :سسمألاب يمسسر نايب ‘ ،ةنولسشرب لاقو
تارابتخلا نم ديزŸا راظتنا ‘و ،ىنميلا ةبكرلا ‘ ءاوتلا

Ÿهتباسصإا ةقد ةفرع““.
اذإا هنإاف ،ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ة-ف-ي-ح-سصل ا-ًق-فوو
ةÎف نإاف ،هيكيب ةباسصإل ›وألا سصيخسشتلا ةحسص تدكأات

.عيباسسأا8 ¤إا6 نم حواÎت تايرابŸا نع بعÓلا بايغ
،وكيتلتأا مامأا در نود فدهب سسمألاب رسسخ ةنولسشرب ناكو
.ةطقن11ـب رسشاعلا زكرŸا ¤إا اسسرابلا بيترت عجاÎيل

ديردم لاير1-1 لايرايف

طاقنلأ عييسضت لسصأوي لايرلأ

خف ‘ طوقسسلاب ،طاق-ن-لا راد-هإا د-يرد-م لا-ير ل-سصاو ^
نمسض ،تبسسلا ءاسسم ،لايرايف هفيسضم مامأا (1-1) لداعتلا
.““اكيماÒسس ل““ بعلم ىلع ،اجيللا نم ةرسشاعلا ةلو÷ا
امنيب ،2 ةقيقدلا ‘ زايد ونايرام ،ديرد-م لا-ير-ل ل-ج-سسو
نم67 ةقيقدلا ‘ ،لايرايف فده ونيروم دراÒج زرحأا
.ءازج ةلكر
زكرŸا ‘ ةطقن91 ¤إا هديسصر لايرايف عفر ،لداعتلا اذهبو
‘ ،ةطق-ن71 ¤إا هديسصر ديرد-م لا-ير ع-فر ا-م-ك ،Êا-ث-لا
.عبارلا زكرŸا
Êاد ل-سسرأاو ،ر-ك-ب-م ط-غ-سضب ةارا-بŸا ي-ج-ن-يŸÒا أاد-بو
ونايراŸ تلسصو ،ءاز÷ا ةقطنم ‘ ةيسضرع ةرك لاخافراك
ةقيقدلا ‘ ،لايرايف كابسش ‘ ةيوق ةيسسأار ددسس يذلا زايد
2.
ةرك تلسصو ثيح ،02 ةقيقدلا ‘ لايرايف نم در لوأا ءاجو

يذلا ،وخيراب Êاد سسأار ¤إا ،يكلŸا عافد فلخ ةيسضرع
اوتروك ىمرم ىلعأا ةيوق اهددسس
نم ًأاطخ ونيروم دراÒج لغتسسا ،Êاثلا طوسشلا ةيادب عمو
مئاقلا بناجب ترم ةيوق ةر-ك دد-سسو ،د-يرد-م لا-ير عا-فد
.65 ةقيقدلا ‘ ،اوتروك ىمرŸ نÁألا
‘ ،لايرايفل لداعتلا ليجسست ةسصرف وخيراب Êاد ردهأاو
نم ةيسضرأا ةيسضر-ع ةر-ير“ ل-ب-ق-ت-سسا ثي-ح ،07 ةقيقد-لا
.نÁألا مئاقلا بناجب ةوقب اهبوسص هنكل ،ناينيبوتسسإا هليمز
رثإا ،مه◊اسصل ءازج ةلكر باسستحاب لايرايف وبعل بلاطو

Ÿاد سسÊ هظلا ،لاخافراكÒ ألاÁةركلا ،ديردم لايرل ن
.بعللا رارمتسساب بلاط ةارابŸا مكح نكل ،هديب
‘ ،ءار-ف-سصلا تا-سصاو-غ-ل-ل ءاز-ج ة-ل-كر م-ك◊ا بسست-حاو
ىلع اوترو-ك ن-م ف-ي-ن-ع-لا ل-خد-ت-لا بب-سسب ،47 ةقيقد-لا

ددسس يذلا ،ونيروم دراÒج اهذيفنتل ىÈناو ،يزيوكوسش
.لداعتلا اققfi يكيجلبلا سسرا◊ا ÁÚ ىسصقأا
يدسصتلا ‘ ،لا-يرا-ي-ف ى-مر-م سسرا-ح ،و-خ-ن-ي-سسأا ق-لأا-تو
‘ ،فويسضلا مجاهم ،روينوج سسويسسين-ي-ف ن-م ةد-يد-سست-ل
.98 ةقيقدلا
،لايرايفل راسصتنلا فده فطخ-ي نأا و-بو-ك ل-يد-ب-لا دا-كو

ةفيعسض ةرك ددسس هنكل ،او-ترو-ك سسرا◊ا-ب در-ف-نا ا-مد-ن-ع
.19 ةقيقدلا ‘ ،Òخألا اهل ىدسصت
ليجسستب ،مهف-قو-م ذا-ق-نإا ‘ د-يرد-م لا-ير و-ب-عل ل-سشفو
امدعب ،اجيللا ‘ هÌعت قيرفلا ل-سصاو-ي-ل ،Êا-ث-لا فد-ه-لا

.(1-4) ةيسضاŸا ةلو÷ا ‘ ايسسنلاف ةهجاوم رسسخ
ر .ق   ^

¤إا ماهنتوت ىقترا ةجيتنلا كلتبو ^
02 ديسصرب بيتÎلا لودج ةرادسص
Îسسسشنام ديسصر دمŒ امنيب ،ةطقن
زكرŸا ‘ ةط-ق-ن21 دنع يت-ي-سس
.رسشاعلا
ةوقب ةارابŸا يتي-سس Îسسسشنا-م أاد-ب
ءاز÷ا ةقطنم جراخ نم ةديدسستب

،¤وألا ة-ق-ي-قد-لا ‘ سسيرو--ت Èع
.سسيرول ناسضحأا ‘ تبهذ
‘ اًركبم ليجسستلا ماهنتوت حتتفاو
يلبمودن لسسرأا امد-ع-ب ،5 ةقيقدلا

يذلا نوسس هاŒ ةنقتم ةينيب ةرير“
ةيسضرأا ةرك ددسسو نوسسريدإاب درفنا

.كابسشلا تنكسس
نم تأادب ةعيرسس ةدترم ةمجه نمو
‘ ن-يو-جÒب ¤إا تل-سصوو ه-ي--يروأا
ررم ،نوسس ¤إا هنمو رخآلا بنا÷ا
ىمرŸا مامأا Úك ¤إا ةركلا يروكلا
‘ اًفده لجسسيل هسسراح نم ›اÿا
يعادب ىغل-ي نأا ل-ب-ق41 ةقيقد-لا
.للسستلا
ن-م ة-ي-سضر-ع ن-يور--ب يد ل--سسرأاو

flاهعبا-ت ،51 ةق-ي-قد-لا ‘ ة-ف-لا
ا-ه-ب كسسمأا ة-ي--سسأار--ب و--ج--يردور
.سسيرول
ةركلا ىلع يتيسس Îسسسشنام ذوحتسسا
دم-ت-عاو ،%96 ¤إا ل---سصو يذ---لاو
‘ ةدترŸا تامجهلا ىلع ماهنتوت
.ةيلاتلا قئاقدلا

ليدع-ت ‘ ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ح‚و
ىقلت امدعب ،72 ةقيقدلا ‘ ةجيتنلا

ءاز÷ا ةطقنم ‘ ةيسضرع سسوسسيج
اهدهÁ نأا لبق ،هدي-ب ا-ه-ل-ب-ق-ت-سسا
ةرسشابم ةرك دد-سس يذ-لا ترو-بÓ-ل
دوعي نأا لبق ،سسيرول كابسش تنكسس

.فدهلا يغليو رافلل ةارابŸا مكح
ىلع ذاوحت-سسلا ي-ت-ي-سسلا ل-سصاوو
‘ ةيلاتلا ةرو-طÿا ل-ك-سشو ةر-ك-لا
لخاد زرfi نم لغوتب ،14 ةقيقدلا

ةركلا تلسصو ىتح ،ءاز÷ا ةقطنم
ةيوق ةرك ددسس يذلا سسوسسيج ¤إا

يهت-ن-ي-ل ،م-ئا-ق-لا راو-ج ¤إا تر-م
ماهنتوت مدقتب لوألا طوسشلا اهدعب
.در نود فدهب
ةيادب عم هتلواfi يتيسسلا لسصاو

فد-ه ل-ي-ج-سست-ل Êا-ث-لا طو--سشلا
يد نم ةيسضرأا ةديدسست-ب ،لدا-ع-ت-لا
ةق-ط-ن-م دود-ح ى-ل-ع ن-م ن-يور-ب
.مئاقلا راوج ¤إا ترم ،ءاز÷ا
جراخ نم ةديدسستب زرfi ا-ه-ع-ب-تو
،35 ةق-ي-قد-لا ‘ ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
.سسيرول ناسضحأا ‘ ةلهسس تبهذ
ن-م ة-ي-سضر-ع و--ج--يردور ل--سسرأاو
،سسو--سسي--ج هاŒ ر--سسيألا بنا÷ا

ةروسصب اهديدسست ي-ل-يزاÈلا لوا-ح
ةركلا نأا لإا ،75 ةقيقدلا ‘ ةرسشابم
.مئاقلا راوج ¤إا ترم
‘ لوألا ليدبتلا وي-ن-يرو-م ىر-جأاو
ىلع وسسليسس ول لوزنب46 ةقيقدلا

.يلبمودن باسسح
‘ Êاثلا فدهلا لجسس هلوزن زوفو

ة-م--ج--ه ن--م كلذو ،56 ةقي-قد-لا
دلÒفريدلأا اهأادب ،ةعير-سس ةد-تر-م
برق Úك ¤إا تلسصو ة-ي-ن-ي-ب ةر-ك-ب
ررÁو هرودب قلطنيل ،بعلŸا طسسو
بنا÷ا ‘ و-سسل-ي-سس و-ل ¤إا ةر-ك--لا
ةرك ددسسيل ،ءاز÷ا ةقطنŸ رسسيألا
.نوسسريدإا كابسش تنكسس ةيسضرأا
ةقيقدلا ‘ لويدراوج عفد هرودبو
ىلع جنيلÎسسو نيدوف نم لكب27

عفد امنيب ،زرfiو اف-ل-ي-سس با-سسح
با-سسح ى--ل--ع اروÃ و--ي--ن--يرو--م
.نيوجÒب
سصيلقت نيور-ب يد ا-هد-ع-ب لوا-حو
اًددسسم ،ةفلاfl ةرك ذيفنتب قرافلا
راوج ¤إا ليلقب ترم ةرسشابم ةرك
.مئاقلا
،ليبب عفدلل وينيروم دادعتسسا عمو
متيل ،ةباسصإÓل دلÒفريدلأا سضر-ع-ت
لوزنب18 ةقيقد-لا ‘ ه-لاد-ب-ت-سسا
.هنم ًلدب نودور
،38 ةقيقدلا ‘ نيورب يد لسسرأاو

جنيلÎسس هاŒ ةفلاfl نم ةيسضرع
يزيل‚إلا نأا لإا ،ءاز÷ا ةقطنم ‘

¤إا رمتل ةركلاب م-ك-ح-ت-لا ‘ ل-سشف
.مئاقلا راوج
نم ةيسضرع لسسÒل نيورب يد داعو

flزايد اهعبات ،09 ةقيقدلا ‘ ةفلا
سسيرول قلأات ،ةيوق ةيسسأار ةديدسستب

ءاقللا يه-ت-ن-ي-ل ،ا-ه-ل يد-سصت-لا ‘
نود Úفدهب ماهنتوت زوف-ب ا-هد-ع-ب
 .در

  ر .ق ^

وج-ي-يد ي-ن-ي-ت-ن-جرألا ر-سسك ^
وكيتلتأل ينفلا ر-يدŸا Êو-ي-م-ي-سس
،ةنولسشر-ب د-سض ه-تد-ق-ع ،د-يرد-م
ةرم لوأل انارجولبلا ىلع زو-ف-لا-ب

ءاسسم در نود فده-ب ،ا-ج-ي-ل-لا ‘
ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘ ،تبسسلا
كيناي يكيجلبلا لجسسو.ةرسشا-ع-لا

وكيتلتأا فد-ه ،و-ك-سسارا-ك ار-يÒف
ة-ق-ي-قد-لا ‘ ،د-ي-حو-لا د--يرد--م
(54+3).
و-ك-ي-ت-ل-تأا ع-فر را-سصت-نلا اذ-ه-بو
زكرŸا ‘ ةط-ق-ن02 ¤إا هد-ي-سصر
د-ي-سصر د-م-ج-ت-ي ا-م-ن-ي-ب ،Êا-ث-لا
زكرŸا ‘ ةطقن11 دنع ةنولسشرب
.رسشاعلا
Úح ،اًركبُم طغسضلا ةنولسشرب أادب
‘ ة-ي-سضر-ع ةر-ك ي-ل-بÁد ل--سسرأا
نامزيرج ه-ل-ي-مز-ل ،(3) ةقي-قد-لا
ى-مر--م ى--ل--عأا ا--هدد--سس يذ--لا
.كÓبوأا
يدسصت-لا ‘ ن-ج-ي-ت-سش Òت ق-لأا-تو
وكيتلتأا بعل لوؤواسس نم ةديدسستل

‘ ةينكرلا ¤إا اهلوح ثيح ،ديردم
.(5) ةقيقدلا
‘ ةرير“ يتنيروي سسوكرام ىقلتو

ل-سسرأاو ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م ق--م--ع
ةسضراعلاب تمطترا ةيوق ةب-يو-سصت
.(11) ةقيقدلاب ةيقفألا
ىلع ذاوحتسسلا ‘ ةنولسشرب قوفتو
وبعل نكل ،ةطيسسب ةب-سسن-ب ةر-ك-لا
سصرف قلخ ‘ اولسشف انارجو-ل-ب-لا

قلغ لظ ‘ ،ليجسستل-ل ة-ي-ق-ي-ق-ح
سسو--ك--نÓ--ب--ي--خور--لا ي--ب--عل
ةيعافدلا ة-بÓ-سصلاو تا-حا-سسŸا
.Êويميسس قيرفل ةداتعŸُا

سسراحب يسسي-م ل-ي-نو-ي-ل در-ف-ناو
ةيرحسس ةرير“ دعب ديردم وكيتلتأا

ةركلا ددسس هنكل ،اب-لأا ه-ل-ي-مز ن-م
ناي ينيفولسسلا يد-ي Úب ة-نو-عر-ب
.ةلوهسسب اهل ىدسصت يذلا كÓبوأا
فد-ه ل-ي-ج-سست ‘ ي--كو--ك ح‚و
ةقيقدلا ‘ ديردم وكيتلتأل مدقتلا
نم ئطاÿا جورÿا Óغتسسم ،(84)
Úب ةركلا ررم ثيح ،نجيتسش Òت
كا-ب-سشلا ‘ دد-سس م--ث ،ه--ي--مد--ق
لوألا طوسشلا ى-ه-ت-ن-ي-ل ،ة-ي-لاÿا
.در نود فدهب وكيتلتأا مدقتب
ددسس ،Êاث-لا طو-سشلا ة-ياد-ب ع-مو
ع-فاد-م تي-ل-ج-ن-ي-ل تنو-م--ي--ل--ك
سسرا◊ا قلأات ةيسسأار ةرك ،ةنولسشرب
‘ ا--ه--ل يد--سصت---لا ‘ كÓ---بوأا
سسرا--ح ق--لأا--تو .(65) ةق-ي-قد-لا

يدسصتلا ‘ ديردم وكيتلتأا ىمرم
تنومي-ل-ك ن-م ة-ي-سسأار ةد-يد-سست-ل
ةر-ك ل-غ-ت-سسا يذ-لا ،تي-ل-ج-ن-ي--ل

.وينيتوك ليدبلا نم ةيسضرع
بعلŸا سضرأا ىلع هيكي-ب ط-ق-سسو
ليخنأا عم تاماحتللا ىدحإا ءانثأا
¤إا هجوتو ،ا-ًي-كا-ب جر-خو ،ا-يرو-ك

باسشلا كرا-سشو ،سسبŸÓا ة-فر-غ
.هنم لدب تسسد
،يلبÁد نامث-ع ي-سسنر-ف-لا ل-سسرأاو
بناجب ترم ةيوق ةي-سضرأا ةد-يد-سست
كÓبوأا ناي سسراحلل رسسيألا مئاقلا

.(56) ةقيقدلا ‘
،ةجيتنلا فعاسضُي نأا وكسساراك داكو

ءاز÷ا ةقطن-م ل-خاد ل-غو-ت ثي-ح
ةرك دد-سسو ،ر-سسيألا فر-ط-لا ى-ل-ع
رسسيألا مئاقلا بنا-ج-ب تر-م ة-يو-ق

.(27) ةقيقدلا ‘ نجيتسش Òتل
ةرح ةلكر ةارا-بŸا م-ك-ح بسست-حاو
،ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع ةرسشابم
ةركلا نكل اهذيفن-ت-ل ي-سسي-م ىÈنا
ير-سشب-لا ط--ئا◊ا--ب تمد--ط--سصا
.(08) ةقيقدلا ‘ ةينكر ¤إا تلو–و
لخاد ةيسضر-ع ةر-ك ي-سسي-م ل-سسرأاو
يسسنرفلا هليمز ¤إا ،ءاز÷ا ةقطنم
Úب سسأارلاب ددسس يذ-لا نا-مز-ير-ج

ةقيقد-لا ‘ كÓ-بوأا سسرا◊ا يد-ي
و--تÒبور ي---جÒسس لوا---حو .(18)

Œا جراخ نم ديدسستلا ةبرŸةقطن،
عافدب تمدطسصا ةيوق ةرك لسسرأاو
‘ ة-ي-ن-كر ¤إا تلو–و و-ك-ي-ت--ل--تأا
ببسسب جرخي نأا لبق ،(98) ةقيقدلا
ةارابŸا يهتن-ت-ل ،ة-ي-ل-سضع ة-با-سصإا
.(1-0) اسسÈلا طوقسسب

ةنولسشرب0-1 ديردم وكيتلتا : ةينابسس’ا ةلوطبلا

اسسÈلأ ىلع هل زوف لوأأ ققحي ينيوميسس



يرئاز÷ا مك◊ا نوديري نويرصصŸا
 لاطبألا يرود يئاهن ةرادإل لابرغ

،قبصسألأ يرصصŸأ كلامزلأ يدان دئاق ،رودنغلأ دلاخ دكأأ ^
ابصسانم أرايتخأ نوكيصس لابرغ ىفطصصم يرئأز÷أ مك◊أ نأاب

يرصصŸأ يلهألأ مامأأ ايقيرفأأ لاطبأأ يرود يئاهن ةأرابم ةرأدإل
نأاب كلامزلأ ةانق Èع رودن-غ-لأ لا-قو ،ل-ب-قŸأ ة-ع-م÷أ مو-ي
دكؤوت ““فاك““ مدقلأ ةركل يقيرفألأ دا–لأ نم ةدرأولأ ءابنألأ
نأاب احصضوم يئاهنلأ ةرأدإأ نم ديج نأوصضر يبرغŸأ بأÎقأ

صضعبلأ صضÎعي اÃر نكلو ايق-ير-فأأ ما-ك-ح ل-صضفأأ ن-م د-ي-ج
مجانوأأ دمfi امهو كلامزلأ فوفصص ‘ يبرغم يئانث دوجول
ل ناقيرفلأو زي‡ مكح لابرغ““ :فاصضأأو ،يقرصش نب فرصشأأو
وهف يئاهنلل امكح نوكي نأأ ىن“أأو Úيرئأزج Úبعل نامصضي
مكحلل ءاقللأ دانصسإأ نأأ ¤إأ راصشأأو ،““ةراقلأ ماكح لصضفأأ دحأأ
لظ ‘ ةصصاخ صضوفرم رمأأ زيموغ روتكيف يقيرفإأ بون÷أ
ينفلأ ريدŸأ بصصنم ‘ Êاميصسو-م و-صست-ي-ب ه-ن-طأو-م دو-جو
 .لاطبألأ يرود يئاهن فصصن ‘ ةأرابم رأدأأ هنأأ فÓخب يلهأÓل

 ر.ق  ^
 ةنيطنصسق بابصش

نبو ةدوبدب تامدخ ديعتصسي قيرفلا
 ي◊اصصو دوعصسم

،ةنيطنصسق بابصش يدان بردم ،Êأرمع رداقلأ دبع ىقلت ^
،لبقŸأ عوبصسألأ ،ناصسملت دأدو ةهجأوم صضوخ لبق ةيوق ةعفد

،مدقلأ ةركل ¤ولأ ةفÙÎأ ةلوطب-لأ تا-يرا-ب-م حا-ت-ت-فأ ‘
ميهأربإأو دوعصسم نب لامكو ي◊اصص Úصساي يثÓثلأ مظتنأو
لوأأ ةحيبصص ،لوألأ قيرفلل ،ةيعام÷أ تابيردتلأ ‘ ،ةدوبدب
مهبايغ دعب ،ةيعام÷أ تابيردتلأ ‘ يثÓثلأ كراصشو ،صسمأ

ءأرج ،يرابجإلأ يحصصلأ رجحلل مهعوصضخ ببصسب Úعوبصسأل
يثÓثلأ حبصصأأو ،دجتصسŸأ انوروك صسوÒفب ةباصصإÓل مهصضرعت

ىلع ،ينيطنصسقلأ يدان-لأ تا-يرا-ب-م ‘ ة-كرا-صشم-ل-ل أز-ها-ج
ت– صصاخ لمعل مهعوصضخ راظ-ت-نأ ‘ ،ي-ب-ط-لأ ىو-ت-صسŸأ
ةنيطنصسق بابصش رصسخي نأأ رظتنŸأ نمو ،Êدبلأ دعŸأ فأرصشإأ

دعب ،ةصسفانŸأ ةيأدب ‘ ،نأرمع قياف ديد÷أ هبعل تامدخ
يلهأأ مامأأ ةÒخألأ قيرفلأ ةيدو ‘ ةيوق ةباصصإل صضرعت نأأ
لداعتلأ ةجيتنب تهتنأو يصضاŸأ صسيمÿأ موي ترج يتلأ جÈلأ
 .0 -0 صضيبلأ

 مويلا Úعلا مامأا Ìعتلا لاح ‘
يرئاز÷ا بردŸاب سصبÎي ةلاقإلا حبصش

 يركز
رابتخأ مامأأ مويلأ يركز نيدلأ رون يرئأز÷أ بردŸأ نوكيصس ^
Òمألأ صسأاك يرود نم ةصسماÿأ ةلو÷أ لولح ةبصسانÃ أدج بعصص

fiحملل ناملصس نب دمÎفÚ كمصض هيدان نوكيصس ثيح ،يدوعصسلأ
نب ناطلصس Òمألأ ةنيدم بعلÚ Ãعلأ يدان لابقتصسأ عم دعوم ىلع
مهأأ دحأأ يركز نيدلأ رون يرئأز÷أ دعيو ،ةيصضايرلأ زيزعلأ دبع
لÓ-خ ن-م ،ي-صضاŸأ م-صسوŸأ ‘ أوزر-ب ن-يذ-لأ بنا-جألأ ÚبردŸأ

حبصش نم ةÒبك ةبوعصصب كمصض هق-ير-ف ذا-ق-نإأو ثد-ح-ل-ل ه-ت-عا-ن-صص
Òغ ،يدوعصسلأ يصضايرلأ طصسولأ ‘ امصسأ هل عنصص ام وهو ،طوقصسلأ
قافو بردم هجأوي ،ةيدوعصسلأ ‘ ›ا◊أ مصسوŸأ قÓطنأ ذنمو هنأأ

صسأأر ىلع هلبقتصسÃ فصصعت دق ،ةيقيقح جئاتن ةمزأأ قباصسلأ فيطصس
مئأزه ةثÓث بون÷أ صسرافب بقلŸأ يدانلأ ىقلت ثيح ،كمصض يدان

ةيباجيلأ ةجيتنلأ تناكو ،يدوعصسلأ يرودلأ قÓطنأ ذنم ةيلاتتم
،فقوتلأ لبق ةيصضاŸأ ةلو÷أ ‘ يلصصيفلأ مامأأ لداعتلأ يه ةديحولأ
نل ثيح ،طاقنلأ فيزن رأرمتصسأ لاح ‘ هب ةيحصضتلاب يحوي ام وهو
¤إأ رظنلا-ب ي-صضاŸأ م-صسوŸأ ‘ ه-ق-ق-ح يذ-لأ زا‚لأ ه-ل ع-ف-صشي
ام أذهو ،›ا◊أ مصسوŸأ ‘ قيرفلأ ةرأدإأ ود– يتلأ تاحومطلأ

نم ةيأدب ةصضافتنلأ قيق– ىلع أÈ‹ يرئأز÷أ ينقتلأ لعجيصس
.مويلأ ةأرابم

 رئاز÷ا ةيدولوم
ةرادإلاو تابيردتلا ءاوجأا ¤إا دوعي ديمعلا

 Úنيبلا ةيرفصس طبصضت
Úع زكرÃ تابيردتلأ ءأوجأأ ¤إأ رئأز÷أ ةيدولوم قيرف صسمأأ داع ^

راطإأ ‘ ينينيبلأ زلفاب ةأرابŸ ابصس– تأÒصضحتلأ ةلصصأوŸ ناينبلأ
،ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر ةصسفانم نم لوألأ يديهمتلأ يرودلأ باهذ

يموي ةحأر نم أودافتصسأ دق زيغن ليبن بردŸأ لابصشأأ ناك ثيح
دحلأ صسمأأ تأÒصضحتلأ ءأوجأأ ¤إأ دوعي نأأ لبق ،تبصسلأو ةعم÷أ

Ãع زكرÚ أ دبع ءاقفر لصصأويصس ثيح ،ناينبŸصضحتلأ وباج نمؤوÒ
تطبصض دق ديمعلأ ةرأدإأ نوكت يتلأ Úنيبلأ ةيرفصسل ابصس– ةيدج لكب
لقنتصس يتلأ ةصصاÿأ ةرئاطلاب ةيأدبلابو اه-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ رو-مألأ ل-ك
تبصسلأ موي يرجتصس يتلأ ةأرابملل ابصس– لبقŸأ ءاعبرألأ موي قيرفلأ
لوعي يتلأ ةأرابŸأ يهو ،وفون وتروبب ““لوغيد لراصش““ بعلÃ لبقŸأ

هذه ‘ ةيوق ةقÓطنأ قيق– لجأأ نم Òبك لكصشب ديمعلأ اهيلع
ةبوعصصلأ ةياغ ‘ نوكتصس يتلأ ةيلÙأ ةلوطبلأ ‘ اصضيأأو ةصسفانŸأ

قايصس ‘و ،لبقŸأ تبصسلأ موي اصضيأأ قلطني يذلأ ديد÷أ مصسوŸأ ‘
دبع بعÓلأ بايغ وفون وتروب ةيرفصس فرعت نأأ رظتنŸأ نم ،رخآأ
ةيلوألأ تاصصوحفلأ تفصشك ثيح ،ةباصصإلأ نم Êاعي يذلأ ظيف◊أ

 .Úنيبلأ ¤إأ لقنتلاب ةينعŸأ ةليكصشتلأ نمصض بعÓلأ دجأوت ةبوعصص
   قوراف.ج ^

alfadjrwatani@yahoo.fr
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 انوروكلا نمز ‘ دادزولب بابصشل بقل لوأا

 قاقحتصساو ةرادج نع ةراطصسوصس نم ةزاتمŸا سسأاكلا عزتنت ةبيقعل
ةرهصس دادزولب بابصش ةليكصشت تنك“

نمز ‘ اهباقلأا وأا دصصح نم ،سسمأا لوأا
نم Ìكأا ماد فقوت دعبو انوروكلا

سسأاكب اهفطخ بقع ،رهصشأا ةعبصس
دا–إا را÷ا باصسح ىلع ربوصسلا
لباقم Úفده ةجيتنب ،ةمصصاعلا

ةيليوج5 ناديم ةيصضرأا ىلع ،دحاو
 .يبŸوألا

دويعصس Òمأأ قلأاتŸأ ““ةبيقعلأ““ ة-ي-ئا-ن-ث ل-ج-صسو ^
نÁأأ لفكت امنيب ،وبكوك Úليصسرام ديد÷أ دفأولأو

fiجئاتن تره-ظو .دا–لأ فد-ه ع-ي-قو-ت-ب صصو-ي
مغر ناتليكصشتلأ ه-تر-جأأ يذ-لأ ز-ي-مŸأ Òصضح-ت-لأ
يذلأ تقولأ قيصضو ،ءابولأ اهصضرف يتلأ ليقأرعلأ
›اعلأ قصسنلأ ‘ ،ةÎفلأ هذه ‘ ايبلصس Óماع ناك
يهتنيل ،ءاقللأ رأوطأأ لأوط نابنا÷أ هصضرف يذلأ
 .دأدزولب بابصش ةحلصصŸ فده لباقم Úفدهب
ةفÙÎأ ةطبأرل-ل ي-صضاŸأ م-صسوŸأ ل-ط-ب مد-قو
لوألأ فدهلأ لجصسو ،ةيوق ةيموجه اصضورع ¤وألأ

وبكوك Úلوصسرام ديد÷أ دفأولأ في-صضي-ل ،أر-ك-ب-م
ةقث ىطعأأ ام ،33ـلأ ةقيقدلأ دنع Êاثلأ فدهلأ
 .ةهجأوŸأ Òيصستل ““يبرايصسلأ““ يبعÓل Èكأأ
لصضفب ،ةوقب Êاثلأ طوصشلأ ةمصصاعلأ دا–أ لخدو
أو-صسنأر-ف بردŸأ ا-هأر-جأأ ي--ت--لأ تأÒي--غ--ت--لأ

فده صصويfi نÁأأ مجاهŸأ لجصسيل ،ينيلوكيصشت
فده ليجصست ىلع زجع هنأأ لإأ ،قرا-ف-لأ صصي-ل-ق-ت
 .لداعتلأ
نأأ لإأ ،ةأرابŸأ اهي-ف ترأد ي-ت-لأ فور-ظ-لأ م-غرو
عقأوم Èع Úعج-صشŸأ Úب ةÒب-ك تنا-ك ة-صسا-م◊أ
قÓطنأ دعوم نم عوبصسأأ لبق ،يعامتجلأ لصصأوتلأ
حمطي ثيح ،يلÙأ يرودلأ ‘ ديد÷أ مصسوŸأ

لمعي اميف ،هجات ىلع ظاف◊أ ¤إأ دأدزولب بابصش
،يصضاŸأ مصسوŸأ ةبيخ زواŒ ىلع ةمصصاعلأ دا–أ
 .هفوفصص ديدŒ دعب
زيزعلأ دبع لوألأ ر-يزو-لأ أا-ن-ه ،ه-تأذ قا-ي-صسلأ ‘و

صسأاكب هجيوتت د-ع-ب دأدزو-ل-ب با-ب-صش ق-ير-ف دأر-ج
 .ةمصصاعلأ دا–إأ باصسح ىلع تبصسلأ ةرهصس ربوصسلأ
ىرج يذلأ يئاهنلأ نم هل ةروصص لوألأ ريزولأ رصشنو

Ãوألأ ةيليوج5 بعلŸيمصسرلأ هباصسح ىلع يب ‘
ىدل تي-صضح““ ةرا-ب-ع-ب ا-ه-ق-فرأأو ،““كو-ب-صسيا-ف-لأ““

نم صصاخ Ëركتب ،ةزاتمŸأ صسأاكلأ يئاهن يروصضح
مدق-لأ ةر-ك-ل ة-فÙÎأ ة-ط-بأر-لأ ن-م ل-ك فر-ط
دا–أو دأدزولب بابصش يقيرف ،يئاهن-لأ ي-ط-صشن-مو
ةتافتللأ ىلع مكل يتأركصشت““ فاصضأأو ،““ةمصصاعلأ
ظحو صسأاكلأ زأرحإأ ىلع بابصشلل ائينه ..ةبيطلأ
 .““دا–Óل رفوأأ

   قوراف.ج ^

‘ ،صسمأأ لوأأ ةرهصس ةمصصاعلأ دا–أ قيرف قفخأأ ^
صسأاك بقل نع لزانت Úح ةيمصسر-لأ ه-تا-يرا-ب-م لوأأ
5 بع-لÃ دأدزو-ل-ب با-ب-صش را÷أ ح-لا-صصل ر-بو-صسلأ

‘ ،فدهل Úفدهب ةراصسÿأ بقع ،يبŸوألأ ةيليوج
ينيلوكيصشت أوصسنأرف بردŸأ لابصشأأ هيف رهظ ءاقل
نيأأ لوألأ طوصشلأ ‘ صصخألاب ،ةياغلل ءيصس هجوب
Úفده زودنق صسيصسكيلأأ صسرا◊أ كابصش تلبقتصسأ
‘ ةلتاق ةوفه دعب Êاثلأو ءأزج ةبرصض نم لوألأ
نم Êاثلأ فصصنلأ ‘ ءأدألأ نصسحتي نأأ لبق ،عافدلأ
 .ةهجأوŸأ
تلجصس ةيبلصسلأ طاقنلأ نم Òثكلأ ،هتأذ قايصسلأ ‘و

بايغ رأرغ ىلع ،دا–إÓل ةبصسنلاب ةأرابŸأ هذه ‘

تأركلأ نم Òثكلأ و يئأوصشعلأ بع-ل-لأو ما-ج-صسنلأ
ءايتصسلأ نم ةلاح فلخ يذلأ رمألأ وهو ،ةعئاصضلأ
أوهجو نيذلأ ،““ةراط-صسو-صس““ قا-صشع ىد-ل د-يد-صشلأ
ثيح ،هتليكصشتو يصسنرفلأ ينقتلل ةعذل تأداقتنأ
عفر ىلع يدا-ن-لأ ةرد-ق-ب م-ه-صسو-ف-ن ‘ كصشلأ بد
ةراصش نع قبتي ⁄ يذلأ ديد÷أ مصسوŸأ ‘ يدحتلأ
نأأ ¤إأ نيÒصشم ،طقف مايأأ ةصسمخ ىوصس هتقÓطنأ
صشه قيرفب أومدصصي نأأ لبق احجان أدب وتاكŸÒأ

مامأأ نيرمألأ ىناع يذلأ يفلÿأ طÿأ ‘ ةصصاخ
تناك يتلأ ةفيفطلأ ةقافتصسلأ نم مغرلاب دأدزولب
ةي-حا-ن ن-م ة-صصا-خ ،Êا-ث-لأ طو-صشلأ ‘ ق-ير-ف-ل-ل
لإأ ،صسفانŸاب ةنراقم ةيندبلأ ةيحانلأ نم ةيزها÷أ

بنا÷أ نأأ اÃ مهبردمو ÚبعÓل عفصشي ⁄ كلذ نأأ
صشطعتŸأ روهم÷أ تاعلطت ىوتصسÃ نكي ⁄ ينفلأ
ةئف تعفأد Úح ‘ ،مهÒبعت دح ىلع صسوململل
ةÒبك ةبصسنب هديدŒ ” يذلأ ق-ير-ف-لأ ن-ع ىر-خأأ
ةليكصشتلأ ىلع Èصصلأ Úب-لا-ط-م ةد-يد-ج ءا-م-صسأا-ب
ماجصسنلأ قلخ دصصق ينيلوكيصشت بردŸأو ةيلا◊أ
ةيأدب عم صصئاقنلأو ءا-ط-خألأ كرأد-تو بو-ل-طŸأ
Òغ نم هنأأ نيÒصشم ،تايرابŸأ صضوخو مصسوŸأ
فقوت دعب مصسوم ةيأدب هذهف قيرفلأ حبذ يقطنŸأ
نم د-يزŸأ لذ-ب بج-يو ،ر-ه-صشأأ8 ن----م Ìكأأ مأد
قيرع قيرفب قي-ل-ت ةرو-صصب رو-ه-ظ-ل-ل تأدو-هÛأ
 قوراف.ج ^      .ةمصصاعلأ دا–إاك

 ةمصصاعلا دا–إا
 ربوصسلا سسأاك ةراصسخ دعب بردŸاو ÚبعÓلا ىلع نوطخاصس راصصنألا

 هل روهظ لوأا ‘ ةركولا ىلع زوفلل رطق هيدان داق

 ديزŸاب دعيو هفادهأا ¤وأا ليجصستب هتداعصس نع Èعي يليÓب
لوأ ءاصسم ،(0-1) ةركولأ هفيصض ىلع انيمث أزوف يرطقلأ رطق يدان ققح ^

،يرطقلأ يرودلأ نم ةصسداصسلأ ةلو÷أ نمصض ،دمح نب ميحصس بعلم ‘ صسمأ
‘ ،ءأزج ةلكر نم ديحولأ ر-ط-ق فد-ه ،ي-ل-يÓ-ب ف-صسو-ي ير-ئأز÷أ ل-ج-صسو
عفترأ ،زوفلأ أذهبو ،ىوتصسŸأ ةطصسوتم تءاج يتلأ ةأرابŸأ نم71 ةقيقدلأ
ديصصر دمŒ ،لباقŸأ ‘و ،نماثلأ زكرŸأ مهب لتحأ ،طاقن6 ¤إأ رطق ديصصر
،يرطقلأ يرودلأ بيترت لودج ‘ عباصسلأ زكرŸأ Óتfi ،طاقن7 دنع ةركولأ
لوأأ هليجصستب ةÒبكلأ هتداعصس يليÓب فصسوي يرئأز÷أ ›ودلأ مجنلأ ىدبأأو
حرصصو ،يرطقلأ يرودلأ ‘ يرطقلأ رطق قيرف عم هل ةأرابم لوأأ ‘ هفأدهأأ

لوأأ ‘ يفيلح ناك قيفوتلأ““ :ءاقللأ ةياهن دعب قباصسلأ ةمصصاعلأ دا–أ بعل
ةأرابŸأ فده تلجصس““ :فاصضأأو ،““كلŸأ Òهام÷ زوفلأ أذه يدهنو ،› ةأرابم
مامأأ ديج ءأدأأ انمدق““ :عباتو ،““مداق وه اميف قيرفلأ عم ديزملل علطتأأو ديحولأ
ةلوطب موجنلأ يرود““ :هتاحيرصصت متخو ،““ءأدألأ صسفنب ةلصصأوŸأ انيلعو ةركولأ

 .““ةيوقو ةديج تناك اهصسفن ةأرابŸأو ،ةيوق
 يصسنرفلا يرودلل هنبا لاقتنا لصشف بابصسأا حرصشي يليÓب دلاو

،يليÓب فصسوي يرئأز÷أ مجنلأ دلأو ،يليÓب ظيف◊أ دبع لاق ،رخآأ قايصس ‘و
نم هنبأ أومرح دق ÚبعÓلأ لامعأأ ءÓكو صضع-ب نأا-ب ،ير-ط-ق-لأ ر-ط-ق حا-ن-ج

‘ ،يصسنرفلأ نايتيإأ تنا-صسل ما-م-صضنلأ
،بألأ يليÓب حصضوأأو ،Òخألأ وتاكŸÒأ

ناك فصسوي““ :ةيفحصص تاحيرصصت لÓخ
تناصسل عيقوتلأ نم ىندأأ وأأ Úصسوق باق
لوخد نكل ،ةيلدابت ةقفصص Èع ،نايتيإأ
دصسفأأ طÿأ ىلع ÚبعÓلأ لامعأأ ءÓكو
يننأأ ىري صضعبلأ““ :فاصضأأو ،““ءيصش لك
ينمهتيو ،ةقفصصلأ عايصض ‘ ببصسلأ تنك
تصسل انأاف ،ئطاخ رمأأ أذهو ،ع-م-ط-لا-ب
باصسح ىلع لاŸأ ‘ اموي ركفأأ ⁄و ،طقف هراصشتصسم لب ،فصسوي لامعأأ ليكو
رم فصسوي نكل ،بعŸÓأ نع دعتبي نأأ اموي هديرأأ نكأأ ⁄““ :عباتو ،““ينبأ ةحلصصم
،ةدج يلهأأ ¤إأ ةدوعلأ ىلع هتÒصسم ءاهنإأ لصضفي ناكو ،ةياغلل ةبيصصع ةÎفب
لصضف دقو ،يدحتلأ عفرل زهاج يل‚ نأأ دكؤوأأ““ :متخو ،““ةديدعلأ هلكاصشم ببصسب
بعŸÓأو ءأوجألأ ىلع دوعتلل ،يرصصŸأ يلهألأ نم لدب رطق ¤إأ لاقتنلأ
 .““⁄اعلأ صسأاك تايئاهنل ابصس– ،ةيرطقلأ

   قوراف.ج ^

صصبÎلاب أديصشم ،““ةيرصصنلأ““ ‘ اهب لمعي يتلأ فورظلل Òبكلأ هحايترأ نع يوانكل ريذن يأد Úصسح رصصن بردم برعأأ^
لوق اهيف يوني يتلأ ،¤وألأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب نم ديد÷أ مصسوملل ابصس– هلابصشأأ ةقفر اهأرجأأ يتلأ تأÒصضحتلأو
 .ةوقب اهلوخدو حاتفم عيبر ءاقفر عم هتملك
يأأ أورهظي ⁄ نيذلأ ،ÚبعÓلأ بناج نم ةصصاخ ،Òثكلأ هل حاترأ يذلأ هلمع جمانرب قيبطتل تقولأ نم عصستم بردملل ناكو
نب بعلم ‘ قيرفلأ اهأرجأأ يتلأ ةيداعلأ تابيردتلأو تاصصبÎلأ ةÎف ةليط ينفلأ مقاطلأ هصضرف يذلأ لمعلأ مجح نم قلق
بردŸأ اهيف عبات ،توأأ02 بعلم ىلع ةيدŸأ يبŸوأأ قيرفب هتعمج هل ةيدو ةأرابم رخآأ ،ىرجأأ يأد Úصسح رصصن ناكو  .مايصص
نكل ،يأد Úصسح رصصنل ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ هلÓخ نم طبصض ثيح ،هتليكصشت رصصانع دودرم ،مامتهلأ نم Òثكب يوانكل ديعصس
يتلأ ،رصصانعلأ لكل حوتفم ةليكصشتلأ هذه ‘ بعللأ نأأ كأردإلأ ما“ كردي ذإأ ،لاÛأ أذه ‘ ءيصش يأأ نع فصشكي نأأ نودب
نم ،ÚبعÓلأ Úب Òبكلأ صسفانتلأ وه هانمتي ام نأل ،ةلوطبلأ تايرابم ‘ ةكراصشŸاب اهل حمصست ،ةيندبو ةينف تأراهم يدبت
ةديد÷أ ةل◊أ فاصشتكأ ،ةفهللأ نم Òثكب نوبقÎي قيرفلأ يرصصانم نأأ اميصس ،ةيصساصسألأ ةليكصشتلأ ‘ مهصسفنأأ صضرف لجأأ
لوأأ نوكتصس ذإأ ،ةيمصسرلأ ةصسفانŸأ ‘ ةيباجيإأ ةقÓطنأ مهتليكصشت قق– نأأ أÒثك همهيو ،ةلوطبلأ ‘ قيرفلأ اهب بعليصس يتلأ

  قوراف.ج ^         .نأرهو ةيدولوم دصض اهل ةهجأوم

 ياد Úصسح رصصن

يوانكل بردŸا
راصصنألا دعي

Ãزيمتم مصسو 
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ششيج ولتاقم لازي ’ ،قايسسلا ‘ ^
نسش نولسصاوي يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا

.ةيبرغŸا تاوقلا لقاعم ىلع مهتاموجه
رداسصلا90 مقر غÓبلا هب دافا ام بسسحف
،ةيوارحسصلا ينطولا عافدلا ةرازو نع
ولتاقم نإاف ةيوارحسصلا ءابن’ا ةلاكو هترسشن

يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا ششيج
تفدهتسسا ةرفظم تاموجه اونسش ÚمايŸا

ةيبرغŸا لÓتح’ا تاوق زكر“ عقاوم
.راعلاو لذلا مازح فلخ ةقدنختŸا
شسمأا دهسش دقف ،هتاذ غÓبلا بسسحو
تامجه ذيفنت ،تبسسلا مويلا راهنو ةعم÷ا

راعلا رادج نم ةÈتعم ءازجأا تلوح ةفينع
فسصقلا لعفب ميحج ¤إا يبرغŸا
ريرحتلا ششيج دوسسأا هذفني يذلا لسصاوتŸا
02 ةعم÷ا تفسصقو .يوارحسصلا يبعسشلا
عقاوم رفظŸا انسشيج نم تادحو ،Èمفون
دهسش امك .’اكمآا عاطق ‘ ةيعافدلا ودعلا
ذيفنت ،Èمفون12 تبسسلا مويلا راهن

ودعلا دعاوق تفدهتسسا ةزكرم تامجه
زكرم فسصق :ةيلاتلا عقاوŸا ‘ ةزكرمتŸا
فسصق ،’اكمآا عاطق ‘ ودعلا زكر“ طاقنل

ةقطنم ‘ لÓتح’ا تاوق فدهتسسا فينع
فسصق ،رامسسلا عاطقب يبيسشÿ ةلازغأا

ةقطنم ‘ ودعلا تاقدنخت فدهتسسا فينع
زكرم فسصق ،ةزوح عاطقب كوربأا ةردف
عاطقب شسرŸا ةردف ةقطنم فدهتسسا

نأا يركسسعلا غÓبلا فاسضأاو .ةزوح
يبعسشلا ريرحتلا ششيج تامجه
نآ’ا ىتح ةلسصاوتم ةرفظŸا يوارحسصلا

ةناب÷ا ةيبرغŸا لÓتح’ا تاوق ةفدهتسسم
flلوط ىلع ةيرسشبو ةيدام ارارسضأا ةفل

.راعلاو لذلا رادج
ةــيبرغم ةقاــمح

بتكŸاب نمأ’او عافدلا ةن÷ شسيئر دكأا
،ويراسسيلوبلا ةهب÷ ةينطولا ةنامأÓل مئادلا
بيب◊ هللا دبع ،قيثوتلاو نمأ’ا ريزو
ققح يوارحسصلا ششي÷ا نأا ،لÓبلا
ةيرسشب رئاسسخ““ فلخو ةÒبك تاراسصتنا
لÓتح’ا تاوق فوفسص ‘ ةيدامو
يركسسعلا ناودعلا ىلع ادر ““يبرغŸا
ةرغث ‘ Úيوارحسصلا ÚيندŸا ىلع مسشاغلا
هللا دبع حسضوأاو .ةينوناقلا Òغ تاركركلا

نأا ،(جأاو)ـل حيرسصت ‘ ،لÓبلا بيب◊
ةبوسسÒ fiغ ةقامح““ بكترا برغŸا
،رانلا قÓطإا فقو قافتا قرخب بقاوعلا
نم ديدج ءزج لÓتحا هتاوق ةلواfiو
ةهبج نأا ُهنم ًانظ ،ةررÙا انيسضارأا
يفتكتسسو ،ًانكاسس كرحُت نل ويراسسيلوبلا
›ودلا نمأ’ا شسل‹ ¤إا ءادجتسسا ةلاسسرب
نأا عباتو .““ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا وأا
ةيقاسسلا ريرحتل ةيبعسشلا ةهب÷ا در““
ءادتع’ا ىلع بهذلا يداوو ءارم◊ا
امزاحو اعيرسس ناك يبرغŸا يركسسعلا
لب طقف تاركركلا ةرغث ‘ شسيل اعاجسشو
،““راعلاو لذلا رادج مازح لوط ىلع ناك

حلسسŸا حافكلا ¤إا ةدوعلا““ نأا ¤إا اتف’
برغملل ةيعسسوتلا عامطأ’ا هجو ‘ فوقولل
ةدوعلل يوارحسصلا بعسشلا ةدارإ’ بيجتسست
ريرحتلا لجأا نم حلسسŸا حافكلا ¤إا
لوؤوسسŸا فاسضأاو .““لÓقتسس’او
رسصتقت نل ةكرعŸا ةحاسس““ نأا يوارحسصلا

ماز◊ا لوط ىلع وأا تاركركلا ةقطنم ىلع

لماك ىلع نوكتسس لب طقف يلمرلا
ازÈم ،““ةلتÙا ةيوارحسصلا يسضارأ’ا
ىلع يوارحسصلا بابسشلل Òبكلا تفاهتلا““
اهتقاط تقاف ىتح ةيركسسعلا شسرادŸا
بعسشلا““ نأا اًفيسضم ،““ةيباعيتسس’ا
رارق عم Òبك لكسشب بواŒ يوارحسصلا
قيقحتل حلسسŸا لمعلا فانئتسسا
رجهŸا ‘ ةيلا÷ا““ نأا افيسضم ،““لÓقتسس’ا
قاحتلÓل قرط نع ثحبت تاتسشلاو
يبعسشلا ريرحتلا ششيج فوفسصب
تارافسس مامأا رهاظتت ًايمويو ،يوارحسصلا
لك ‘ يبرغŸا لÓتح’ا تايلسصنقو
نمأ’ا ريزو ركذو .““ةيبوروأ’ا تاحاسسلا
ةيوارحسصلا ةلودلا نأا يوارحسصلا قيثوتلاو
ةيملسسلا ةيوسستلا لجأا نم امئاد تعسس
هيسضتقت ام قفو ةيوارحسصلا ةيسضقلل
حÓسس““ نأا ¤إا اÒسشم ،ةيلودلا ةيعرسشلا
لÓتح’ا هجو ‘ يوارحسصلا بعسشلا
وه لÓقتسس’ا قيقحتل هئافلحو يبرغŸا
،ةيسضقلا ةلادعو ،ةيذ’وفلا ةدارإ’ا
ةلقتسسŸا هتلود ةماقإا ‘ بعسشلا ةسسامحو

توفي ⁄و ““.ةلتÙا يسضارأ’ا لماك ىلع
نع Òبعتلل ةسصرفلا ،ثدحتŸا تاذ
ةيخيراتلا فقاوŸاب هرخفو هزازتعا““
’ يتلا ئدابŸاو فقاوŸا ةفيلح ،رئازجلل
كلاب امف ،ةمولظŸا بوعسشلا لك عم Òغتت
.““هيلع ىدتعم راجب

Êاتيروم شضاعتما
دود◊ا عم ةعقاولا تاركركلا ‘و

نمأ’ا ريدم ىرجأا نيأا ،ةيناتيروŸا
يديسس دلو وراغسسم قيرفلا ÊاتيروŸا
تسضرعت يذلا يركسسعلا موجهلا دعب ةرايز
،ةيبرغŸا تاوقلا لبق نم ةقطنŸا هل
تاير‹ ىلع رسشابم لكسشب علطأاو
كانه ةذختŸا تاءارجإ’او ثادحأ’ا

لÓخ ديدسشلا هسضاعتما نع Èع ثيح
نم بÎقا يذلا يلمرلا رادجلل هتنياعم
قÓطنا ذنم قوبسسم Òغ لكسشب هدÓب دودح

عقوم هل راسشأا ام بسسحب .رئادلا عارسصلا
.ÊاتيروŸا طيقنسش ةرهز
ةلÛا تفسشك ثيح رئاز÷ا ‘و
اهل ليل– ‘و ““اكيجيتاÎسس““ ةينوÎكلإ’ا
ءارحسصلا ‘ بر◊ا فانئتسسا““ ناونعب
تاناهرلا Úب لسصاف طخ :ةيبرغلا
تاباسس◊او ةÁدقلا ةيداسصتق’ا
تراسشأا ثيح ،““ةديد÷ا ةيسسايسسوي÷ا
ةلسصا◊ا ةمزأ’ا ناهر““ نأا ¤إا ةلÛا
ةعقاولا ،تاركركلا ةقطنم شصوسصخب
‘ نمكي ،ةيبرغلا ءارحسصلا بونج ىسصقأاب
ةياغ ¤إا تاردıا بيرهت ةكبسش عيسسوت
بسسحبو .““لحاسسلا ةقطنÃ ارورم ايبيل
ةيقيقح ةنج““ Èتعت ايبيل نإاف ،ةلÛا
هعيزوت هجاوي يذلا يبرغŸا ششيسشحلل

امك  .““رئاز÷ا عم دود◊ا قلغ لكسشم
تاردıا عيزوت ةداعإ’ ةطقن ايبيل Èتعت
نم ابوروأاو رسصمو شسنوت وحن ةيبرغŸا

رحبلا ‘ ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا لÓخ
نأا ““اكيجيتاÎسس““ تحسضوأاو .طسسوتŸا
ةبسسنلاب ةيسساسسأا ةيسضق دعي ناهرلا اذه““
قراغلا ،هداسصتقا Êاعي يذلا برغملل
ةحايسسلا ةمزأا نم ،ةيجيلÿا تادعاسسŸاب
نم ةئاŸا ‘19 براقي نيد نمو ةيŸاعلا
ةلÛا تزربأا امك .““ماÿا يلخادلا œانلا
قيرطلا حتف اهيسستكي يتلا ةيوي◊ا ةيمهأ’ا
ةقطنم Èع ايناتيروم عم يراجتلا

ةبسسنلاب (حÓسسلا ةعوزنŸا) تاركركلا
اهتهجو يتلا تاداقتن’اب ًةركذم ،برغملل

تافرسصت لايح ويراسسيلوبلا ةهبج
طابسضلا نميه اŸاطل يتلاو““ وسسرونيŸا
ةيبرغŸا ةحورطأ’اب نونمؤوŸا نويرسصŸا

ارخؤوم ردسص ريرقت بسسحبو ““.اهمقاط ىلع
لوح ةدحتŸا ·أ’ا نم ءاÈخ ةعوم‹ نع
ةقطنم ‘ ةمظنŸا ةÁر÷ا نإاف ،›ام
ششيسش◊ا لوح رارمتسساب روطتت لحاسسلا
ةلكسشŸا لسصأا ةقيثولا تعجراو .يبرغŸا
‘ يبرغŸا بنا÷ا نم ““نواعتلا شصقن““ ¤إا

ةدكؤوم ،تاردıا بيرهت ةحفاكم لا‹
‘ تاردıا يعزوم جاردا ةرورسض ىلع
تابوقعلا مهسس“ يتلا شصاخسشأ’ا ةمئاق
يذلا يئاهنلا ريرقتلا اذه فسشكو .ةي‡أ’ا
لوح ءاÿÈا ةعوم‹ قسسنم هيلع عقو
تاعام÷ا طروت““ نأا موراب ترابلأا ،›ام
لازي ام ةمظنŸا ةÁر÷ا ‘ ةحلسسŸا
ششيسش◊ا لقن لوح يسسيئر لكسشب روطتي
ةيماد تاهجاوم ¤إا ىدأا ام ،يبرغŸا

Ãعإ’ا لئاسسو امأا .““›اÓدقف ،ةيسسورلا م
شضوÿ ةزهاج ويراسسيلوبلا ةهبج نأا تدكأا

دعب تلعف املثم برغŸا دسض ةليوط برح
لاقم ‘و .ةيبرغلا ءارحسصلل يبرغŸا وزغلا

يوارحسصلا ششي÷ا داتعل روسصب ززعم
نا ديكأاتلا ” ةيسسور مÓعا لئاسسو هترسشن
بر◊ا لÓخ ح‚ يوارحسصلا ششي÷ا
قا◊ا نم ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ¤وأ’ا

تدكأاو .يبرغŸا ششي÷اب ةÒبك مئازه
ششي÷ا نا ةيسسورلا مÓع’ا لئاسسو
نوكتŸا ةيبرغŸا تاوقلا دبك يوارحسصلا

لÓخ ةحداف رئاسسخ يدنج فلأا001 نم
تاونسس لÓخ تعقو يتلا كراعŸا
قوفتلا مغرو هنا ًةزÈم ،تانينامثلا
تاوق نا ’ا داتعلاو دون÷ا ‘ يبرغŸا
لسش ‘ تح‚ يوارحسصلا ششي÷ا
لخاد تامجه ذيفنتو تافسسوفلا تادادما
نا ديكأاتلا ¤إا تسصلخو يبرغŸا قمعلا
ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةنهارلا تاروطتلا
عازنلا لح ىلع ةدحتŸا ·’ا زجع دكؤوت
قÓطإا فقو ‘ رسصح وسسرونيŸا رودف
قفنأا يتلا ةي‡’ا ةثعبلا نكمتت ⁄و رانلا

ذيفنت نم ر’ود رايلم5.1 نم Ìكأا اهيلع
.اهلجا نم تسسسسأات يتلا اهتيرومأام

ليدب ’و لÓتح’ا ءاهنإا ةرورشض
يشسايشسلا ل◊ا نع

تايورحسصلا ءاسسنلا ةيعمج تماقأا
ناسس روسس ينسسور يتندÃ ،تبسسلا ،اسسنرفب
عم ةينماسضت ربانم ةيسسنرفلا يسساوبو
يبعسشلا ريرحتلا ششيج يلتاقم
حافكلا ةدئار رارقب ةبحرم ،يوارحسصلا

ديدج نم اهتدوعب ويراسسيلوبلا ةهبج
ةيعم÷ا تاوسضع تدكأاو .حلسسŸا حافكلل
ناك حلسسŸا حافكلا ¤إا ةدوعلا رايخ نأا

فيقوت نم ةنسس ÚثÓث نأاو هلfi ‘ ارايخ
بعسشلا اهنم ِنجي ⁄ رانلا قÓطإا
نهنأاو تقولا ةعيسضم ’إا يوارحسصلا

لجأا نم نكلÁ ام لك Ëدقتل تادعتسسم
لÓقتسس’ا وهو ىمسسأ’ا فدهلا قيق–

نم يبرغم يدنج رخآا درطو ماتلا
ةيعمج تاوسضع تبلاطو .ةيبرغلا ءارحسصلا
لودلا ،اسسنرفب تايوارحسصلا ءاسسنلا
ءارحسصلا ‘ يبرغŸا لÓتحÓل ةمعادلا
بعسشلا دناسست نأا ،اسسنرف اهيف اÃ ةيبرغلا
عاجÎسسا لجأا نم هحافك ‘ يوارحسصلا

¤إا ركسش ةلاسسر تارسضا◊ا تهجوو .هسضرأا
¤إا اهفوقو ىلع ةقيقسشلا رئاز÷ا ةلود

نم ةنسس54 ةليط يوارحسصلا بعسشلا بناج
ةكر◊ا تددج نيأا ،ابوروأا ‘و .حافكلا
شساتسسيلاتيباكيتنأا ةينابسس’ا
(satsilatsipacitnA) “اهكسس
،ÒسصŸا ريرقت ‘ يوارحسصلا بعسشلا قحب
كاهتنا ةنادا ¤ا ةينابسس’ا ةموك◊ا ةيعاد
يذلا برغŸا فرط نم رانلا قÓطا فقو
ىلع مايأا ةرسشع ذنم ايركسسع ءادتعا نسش
‘و .تاركركلا ةقطنÃ لزع Úيوارحسص
تنيوب ويف لانويسسانÎنا ةلجÃ رسشن لاقم
(tnioP weiV lanoitanretnI)،

ةنادإاب““ ةينابسس’ا ةموك◊ا ةكر◊ا تبلاط
برغŸا فرط نم رانلا قÓطا فقو قرخ
ةوق اهتفسصب يخيراتلا اهرودب عÓطسض’او
ناسسن’ا قوقح ماÎحا نامسضو ةيرامعتسسا
اذهل ةيداسصتق’ا و ةيعامتج’ا قوق◊او
قلعتي رمأ’ا نأا ةكر◊ا ىرتو .““بعسشلا

Ãا ةرورسضلاب يسضفت نأا اهنأاسش نم ةلحر¤
““مادتسسم يطارقÁدو يملسسو لداع““ لح

شسفن ‘ ءاجو .ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ عازنلل
ةيحانلا نم Èتعت ““ اينابسسا نأا لاقŸا
اسضيأا يهو عسضولا نع ةلوؤوسسم ةيسسايسسلا

تفÎعا املثم ةيبرغلا ءارحسصلل ةريدم ةوق
هناف ›اتلابو .““ةدحتŸا ·أ’ا ةمظنم اهب

’ Áرارمتسس’ا ةينابسس’ا ةموكحلل نك ‘
مامأا ئطاخ يدايح فقوÃ ثبسشتلا
ءارحسصلا اهدهسشت يتلا ةÒخأ’ا تاروطتلا
لÓخ لمعلا ‘ اهتين تدبأا امك ،ةيبرغلا
نماسضتلا ةكرح عم ةمداقلا عيباسس’ا
در““ ميظنت لجأا نم ويراسسيلوبلا ةهبجو
نأا ةكر◊ا تÈتعاو .““اينابسسا ‘ نطاوم
برغŸا هنسشي يبرح لمع Èكأاب قلعتي رمأ’ا

اذهب ةوقب ةددنم ““رانلا قÓطا فقو ذنم
قÓطا فقوو ناسسن’ا قوقح ىلع ءادتع’ا
.““يبرغŸا ماظنلا فرط نم رانلا

ةسسيئر ،موه اديأا ديÎسسأا تدكأا ،اهبناج نم
لوأا ‘ ،يجيوÔلا لامعلا بزح ةبيبسش

شسأار ىلع اهباختنإا بقع اهل باطخ
ةديد÷ا ةدايقلا ىلع Úعتي هنأا ،ةمظنŸا
لجأا نم لمعلاو دوه÷ا فيثكت ةمظنملل
Òغ يبرغŸا لÓتحإ’ا ءاهنإا ‘ ةمهاسسŸا
لجأا نمو ةيبرغلا ءارحسصلل Êوناقلا
.يوارحسصلا بعسشلل لÓقتسس’او ةير◊ا
‘ جردني لمعلا اذه نأاب موـه اديأا تلاقو
،بابسشلا قتاع ىلع ةاقلŸا ةيلوؤوسسŸا راطإا

‘ ةÒسشم ،اهسسأارت يتلا ةمظنŸا اسصوسصخ
تلسصوت ةمظنŸا نأا ،اهباطخ قايسس

Ãطإا فقو نأاب ديفت تامولعÓرانلا ق ‘
03 ›اوح رمتسسإا يذلا ةيبرغلا ءارحسصلا

دق ،عازنلل ةيملسسلا ةيوسستلا لجأا نم ةنسس
قرخ ¤إا اهنم ةراسشإا ‘ ،ارخؤوم ىهتنإا
يرا÷ا Èمفون31 ‘ قافتإÓل برغŸا
نأا ،ةلئاق ةثدحتŸا تفدرأاو .تاركركلاب
ةرمعتسسم رخأا يه لظت ةيبرغلا ءارحسصلا

رخآ’ا وه يوارحسصلا بعسشلاو ايقيرفإا ‘
عتمتي ⁄ يذلا ايقيرفإا ‘ ديحولا بعسشلا
·أ’ا هتدعو امك ةير◊ا ‘ هقحب دعب
ةهج نمو .نآ’ا نم ةنسس03 لبق ةدحتŸا
لظ ‘ ،ةيجيوÔلا ةلوؤوسسŸا تراسشأا ،ىرخأا
نم دوقعل ةيوارحسصلا ةيسضقلا رارمتسسا
نأا““ ¤إا ،لحلل قفأا بايغ ‘ نمزلا
نأاب عابطنا مهيدل دلوت Úيوارحسصلا
مهماÎحاو ةيملسسلا ةمواقملل مهرايتخا

‘ مهتيسضق لعج رانلا قÓطإا فقو قافت’
داعأا بر◊ا ¤إا ةدوعلا نأابو نايسسنلا يط

يرجي امو ةيسضقلا ¤إا مامته’ا ادد‹

لمحتي نأا ةرورسض ىلع ًةدكؤوم ،““اهيف
نأا نهÈيل هتيلوؤوسسم ÊدŸا عمتÛا
نك‡ هنأابو ديحولا ل◊ا يه تسسيل بر◊ا

مÓسسلا قيق– ةسسايسسلا لÓخ نم
ءاهنإاو يوارحسصلا بعسشلل ةيطارقÁدلاو
.هيسضارأ’ يبرغŸا لÓتح’ا

تاباقنل يجيوÔلا دا–إ’ا برعأا هتهج نم
ةÒخأ’ا تاروطتلا ءازإا هلقلق نع ،لامعلا
هدهسشت يذلا يركسسعلا ديعسصتلاو
،يسضاŸا عوبسسأ’ا ذنم ةيبرغلا ءارحسصلا

ىلع طغسضلاب ةيجيوÔلا ةموك◊ا ابلاطم
نم ةيسضوافتلا ةيلمعلا ةداعتسسإ’ برغŸا
نمسضي يئاهن يسسايسس لح ¤إا لسصوتلا لجأا
.ÒسصŸا ريرقت ‘ هقح يوارحسصلا بعسشلل
تاباقنلا عيمج مسضي يذلا دا–’ا راسشأاو
‘ قداسص دق هنأا ،ةيجيوÔلا ةيلامعلا

¤إا وعدت ،ةيسصوت ىلع7102 ةنسس هر“ؤوم
رايتخا يوارحسصلا بعسشلل حامسسلا

لوح هيزنو رح ءاتفتسسا Èع هلبقتسسم
تعد دقف ،ايقيرفإا ‘ امأا .ÒسصŸا ريرقت

نم تاسضوافŸا فانئتسس’ ›ام ةيروهمج
لوبقمو لداعو يسضوافت يسسايسس لح““ لجأا

ةرازو نايب بسسحب ،““فارطأ’ا عيم÷
.ةيلاŸا ›ودلا نواعتلاو ةيجراÿا
لود دوهج يي–““ اهنأا ةرازولا تفاسضأاو
ةعباتلا كلتو يقيرفأ’ا دا–’او ميلقإ’ا
فدهت يتلا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمأÓل
ىلع ظاف◊ا ىلع فارطأ’ا عيجسشت ¤إا
‘ هيلع شصوسصنŸا رانلا قÓطإا فقو
Úب عقوŸا1 مقر يركسسعلا قافت’ا
ءازإاو .““1991 ماع ةدحتŸا ·أ’او Úفرطلا

نواعتلاو ةيجراÿا ةرازو نإاف ،عسضولا اذه
·Óل ماعلا Úمأ’ا دسشانت““ ›ام ‘ ›ودلا
هلث‡ Úيعت ةيلمع ‘ عارسسإÓل ةدحتŸا
ًةدد‹ ،““فلŸا اذه ةعباتŸ يسصخسشلا
ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمأ’ا دوه÷ اهمعد““
لداع يسضوافت يسسايسس لح ¤إا لسصوتلل
.““فارطأ’ا ةفاك يسضري

اهــل ليثم ’ ةيلود ةينماشضت ةبه
بعسشلا عم ›ودلا نماسضتلا لسصاوت لظ ‘و
ويرازيلوبلا ةهبج لث‡ فسصو ،يوارحسصلا
ةينماسضتلا ةبهلا ،يتاديسس دمfi ،اسسنرفب
ذنم اعسساو اًيلود اًنماسضت تبطقتسسا يتلا
‘ Úيوارحسصلا دسض يبرغŸا ناودعلا
Úكمتب ةبلاطم تاوعد طسسو تاركركلا
ريرقت ‘ هقح نم يوارحسصلا بعسشلا
‘ اًفيسضم ““ ةقوبسسŸا Òغلا»ــب  ÒسصŸا
““نأا  ،ةيعاذ’ا ¤و’ا ةانقلا هب شصخ حيرسصت
لثم افطاعت دهسشت ⁄ ةيوارحسصلا ةيسضقلا
دفاور لك ن’ ،ابوروا ‘ ايلاح يرجي يذلا
نم Ìكاو يوارحسصلا بعسشلا عم نماسضتلا

Èعت اهلك تاناŸربو ةيسسايسس بازحأا اذه
بعسشلا عم اهنماسضتو اهمعد نع
يذلا لمعلاب اهديدنت ةسصاخو ،يوارحسصلا
فقول رفاسسلا هقرخو برغŸا هيلع مدقأا
نماسضت كانه شسيل ›اتلابو ، رانلا قÓطا

نأ’ ›ودلا عمتÛا بلط ا‰او طقف
Áتباثلا هقح يوارحسصلا بعسشلا شسرا ‘

ةيعرسشلاب ء’ؤوه لك كسس“و  ÒسصŸا ريرقت
.ةي‡أ’ا تارارقلاو ةيلودلا

دق ناــك برغŸا نإاف ،رــكذلاب رــيدج
اًءادتعا ،يرا÷ا Èمفون31 ‘ نــسش
حÓسسلا ةعوزنŸا ةقطنŸا ‘ اًيركسسع
Òغ ةديدج تارغث ثÓث حتفو تاركركلاب
رانلا قÓطإا فقو قافتاب لابم Òغ ةيعرسش
ةهبج Úبو هنيب1991 ةنسس عقوŸا
.ةدحتŸا ·أ’ا فارسشإا ت– ويراسسيلوبلا

ةيلياهصس رــهاطلا^

يـــناثلا اهــعوبشسأا برـــ◊ا لخدت امنيب

هدود◊ يلمرلا راد÷ا دادتما نم ديدصش سضاعتمإا :ايناتيروم ^
يــ‡أا ثوعبم Úيعتو تاصضوافŸا فانئتصسل وـعدت يــلام ^

هفوفصص ‘ ةحداف رـئاصسخ دبكت برغŸا :يوارحصصلا نــمألاو عافدلا ةن÷ سسيئر ^

..حافكلا ةلصصاوم ىلع نورـصصي نويوارحصصلا
ءاتفتصسا ءارجإاب بلاطي يــلودلا عمتÛاو

رئاشسخ ةفلfl ›اوتلا ىلع Êاثلا اهعوبشسأا ةيبرغŸا لÓتح’ا تاوقو يوارحشصلا ششي÷ا Úب تاكابتشش’ا لخدت
يذلا يوارحشصلا ششي÷ا نم ةفثكم ةيركشسع تاموجه ىقلتي لازي ’ يذلا يبرغŸا ششي÷ا فوفشص ‘ ةحداف

ةيلاجلل ةيملشسلا تارهاظŸا لشصاوتت لباقŸا ‘ .يعشسوتلا ماظنلا نم هيشضارأا لماــك رير– ىلع مزع
لماك ‘ تاباقنلاو تايعم÷او تامظنŸاو تائيهلا ‘ لثمتŸا ›ودلا ÊدŸا عمتÛا اهعمو جراÿا ‘ ةيوارحشصلا
.هÒشصم ريرقت ‘ اهبعشش قحو ةيوارحشصلا ةيشضقلا دييأات نماشضتلا راعشش اًعفار ةرومعŸا
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عراوششلاو ةماعلا نكامألل ميقعت ةيلمع فلأا71 دعب

تأرسشؤوم روهظ عم ةعسسأو Òهطت تÓمح قÓطإأ
انوروك سسوÒفل ةيناثلأ ةجوŸأ

ةماعلا نكامألا ميقعت ةيلمع000.71 نع ديزي اÃ مايقلا نع سسمأا لوأا Òهطتلل ينطولا ناويدلا فششك
دقو ،رئاز÷ا ‘ انوروك ةحئاج يششفت ةيادب ذنم ،ةشصاÿاو ةيمومعلا تاشسشسؤوŸاو ،عراوششلاو قرطلاو
.ةيناثلا ةجوŸا تارششؤوم روهظ ذنم هتادحو لك Èع فيظنتلاو ميقعتلا تايلمع قلطا ناويدلا داعأا

‘ نأأ نأويدلأ حسضوأأ ،راطإ’أ أذه ‘ ^
نواعتلاب ت“ دق ميقعتلأ تايلمع““ هل نايب

ةئيبلأ تايريدمو ةيلÙأ تا-ط-ل-سسلأ ع-م
تايعم÷أو ةيندŸأ ةيا-م◊أو تا-با-غ-لأو
نأأ ه-سسف-ن رد-سصŸأ فا--سضأأو.““ة--ي--لÙأ
لÓ-خ ن-م ا-ما-ه أرود يدؤو--ي نأو--يد--لأ““

‘ اهب مو-ق-ي ي-ت-لأ م-ي-ق-ع-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع
ءايحأ’أو عرأوسشلأو ةيموم-ع-لأ تأءا-سضف-لأ
سسرأدŸأو تاسسسسؤوŸأ تأرقمو ةين-ك-سسلأ
،دد-سصلأ أذ-ه ‘ ،” ذإأ .تا-ي-ف-سشت-سسŸأو
ميقعت ةيلمع فلأأ71 نع ديزي اÃ مايقلأ

  .““ءابولأ ةيأدب ذنم
‘ رخسس نأويدلأ نأأ هتأذردسصŸأ فاسضأأو
لكو نأوعأ’أ نم اقرف تايلمعلأ هذه راطأ
اه-ي-ف اÃ ،ة-يرور-سضلأ ة-يداŸأ ل-ئا-سسو-لأ
دأو-مو ة-ي-ئاŸأ تا-خ-سضŸأو ج-يرا-ه-سصلأ
هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ،ميقعت-لأو ف-ي-ظ-ن-ت-لأ
ديدع ا-سضيأأ تفد-ه-ت-سسأ د-ق تا-ي-ل-م-ع-لأ

.لظلأ قطانم
نأويدلأ بسصن ،تÓم◊أ هذه ىلع ةوÓعو

لخأد انوروك ت’اح روطت ة-ع-با-تŸ ة-ن÷
درأوŸأ ةرأزو تاميلعتل اق-ب-ط ،ة-سسسسؤوŸأ
روطت ةعباتÃ ةنجللأ هذه موقتو .ةيئاŸأ

تاهيجوت مدقتو ءابولاب ة-با-سص’أ ت’ا-ح
ل-خأد ءا-بو-لأ د-يأز-ت بن-ج-ت-ل ة-ي-ل--م--ع
يح-سصلأ لو-كو-توÈل-ل ا-ق-ب-ط ،ة-سسسسؤوŸأ
.سضرŸأ ةحفاكÃ سصاÿأ

ذنم ،Òهطتل-ل ي-ن-طو-لأ نأو-يد-لأ د-م-عو
ةداعأ ¤إأ ،ةيناثلأ ةجوŸأ تأرسشؤوم روهظ

لك Èع فيظنتلأو ميقعتلأ تايلمع قÓطأ
درأوŸأ لك لÓغتسساب ،هتأدحوو هق-طا-ن-م
نايب هحسضوأأ امبسسح ،ة-يداŸأو ة-ير-سشب-لأ
‘ Òه-ط-ت ة-ك-ب-سش ر-يد-ي يذ-لأ نأو-يد-لأ

È 151.1ع Îموليك فلأأ75 اهردق ةحاسسم
رفوتيو .ة-ي’و44 ىلع ة-عزو-م ،ة-يد-ل-ب
015و Òهط-ت ة-ط551fi ىلع نأو-يد-لأ

fiعفر ةط.
ةماعلأ نكامأ’أ ميق-ع-ت نأأر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
ةيمومعلأ تاسسسسؤوŸأو ،عرأوسشلأو قرطلأو
ميقعتب انورق-م نو-ك-ي نأأ د-ب’ ،ة-سصاÿأو
نأأ ¤إأ ةيم-ل-ع ل-ئ’د-لأ Òسشت ذإأ ،لزا-نŸأ

مايأأ ¤إأ تاعاسس نم سشيعي انوروك سسوÒف
ةفلتfl دأوم نم ةعونسصŸأ حطسسأ’أ ىلع
ايموي لزنŸأ ميقعتو فيظنت مز-ل-ت-سسي ا-م
ةغلاب تأءأرجإ’أ نم لزنŸأ ميقعت دعي أذل
كلذ لمسشيو ، ىودعلأ ةحفاكŸ ةيمهأ’أ
ت’وا-ط-لأو بتا-كŸأ ح--ط--سسأأ Òه--ط--ت
حي-تا-ف-مو ذ-فأو-ن-لأو بأو-بأ’أ سضبا-ق-مو
سضاحرŸأو تايسضرأ’أ فيظن-تو ةءا-سضإ’أ
 .هسسŸ نكÁ ام لكو ،تايفن◊أو

نولهج-ي سصا-خ-سشأ’أ ن-م  Òث-ك-لأ نأأ Òغ
فيظنتو Òهطتل ة-م-ي-ل-سسلأ تا-سسرا-مŸأ
تأءأرجإ’اب ةقلع-تŸأ ا-سصو-سصخ ،لز-نŸأ
انوروك ىودع طاقتلأ بن-ج-ت-ل ة-ي-ئا-قو-لأ
ليلاÙ نمآ’أ دأدعإ’أ لمسشتو ،دجتسسŸأ
نمآ’أ نيزختلأو ،ف-ي-ظ-ن-ت-لأو Òه-ط-ت-لأ

Ÿأو نيديلأ تامقعŸأو تافظنŸتأرهط
مأد-خ-ت-سسأ ءا-ن--ثأأ تأزا--ف--ق--لأ ءأد--ترأو
سسŸ دعب أديج نيديلأ لسسغو ،تافظنŸأ
هجولل ديلأ ة-سسمÓ-م مد-عو ،تا-ف-ظ-نŸأ
لزنŸأ ةيوهت ¤أ ةفاسض’اب.فيظنتلأ ءانثأأ
Òهطتل فيظنتلأ ليلاfi مأدخ-ت-سسأ د-ع-ب
دعب تأزافقلأ نم سصلختلأ أذكو ،حطسسأ’أ
.فيظنت ةيلمع ّلك
دنع ةئطاخ تافرسصت سضعبلأ بكتري دقو
ام لزنŸأ ميقعتو فيظنت دأوم عم لماعتلأ
هذ-ه ل-م--سشتو ،ةÒث--ك ا--سضأر--مأأ بب--سسي
ةيئأذغ-لأ تا-ج-ت-نŸأ ل-سسغ تا-سسرا-مŸأ
Òه-ط-ت-لأ تا-ج-ت-ن-م ع-سضوو ،رو-ل-ك--لا--ب
،ةرسشابم دل÷أ ىلع ةيلزنŸأ فيظ-ن-ت-لأو
نع فيظنتلأ تاجتنم لوانت وأأ قاسشنتسسأو
دأوم جزم ةعئاسشلأ تافرسصتلأ نمو ،دسصق
رولكلأ مأدختسسأواعم ةفلتıأ فيظن-ت-لأ

.ىرخأأ دأوم عم وأأ لÿأ عم
لزنŸأ لخأد انوروك سسوÒف ىلع ءاسضقللو
لثم Òبأدتلأ نم ةعومجÃ ءأÿÈأ حسصني
،حطسسلأ ىلع Óيلق فيظن-ت-لأ ةدا-م كر-ت
مأدختسساب ةخسستŸأ حط-سسأ’أ ف-ي-ظ-ن-تو
ءاŸأ لقأ’أ ىلع وأأ ةي-لز-نŸأ تا-ف-ظ-نŸأ
ما-م-ت-ه’أ و.Òه-ط-ت-لأ ل-ب-ق نو-با--سصلأو
تايسضرأ’أ لثم ةمعانلأ حطسسأ’أ فيظنتب
مكأرت ع-نŸ ا-ي-مو-ي ر-ئا-ت-سسلأو دا-ج-سسلأو
مأدختسسأ و.اهيلع ميثأر÷أو تابوركيŸأ
دعب اهفيظنتو حطسسأ’أ Òهطت ‘ لوحكلأ
  .نوباسصلأو ءاŸأ لامعتسسأ

ـه.ك ^

““اهشسرغنلف““ راعشش ت– تءاج

Òجسشتلل ةينطولأ ةلم◊أ ‘ ةيوق ةكراسشم
طسسولأ تايلوب

يتلأ ةينطولأ Òجسشتلأ ةل-م-ح تفر-ع ^
تاي’و فل-تÈ flع ،سسمأأ لوأأ تق-ل-ط-نأ
اهيف كراسش ىÈك ةيبعسش ةبه دÓبلأ طسسو
حئأرسش فلتfl ةيرأدإ’أ تائيهلأ بناج ¤إأ
تأر-سشع سسر-غ ن-م ن-ك-م ا-م ع-م--تÛأ
ف--ل---تfl ن---م تأÒج---سش ن---م ف’آ’أ
 .فانسصأ’أ
ةراسشإأ ىطعأأ يتلأ ة-ل-م◊أ هذ-ه-ل ر-خ-سسو
دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ اهقÓطنأ

،““اهسسرغنلف““ راعسش ت– ةزابيت ةي’و نم
ةداعإ’ ةيرسشبلأو ةيداŸأ تايناكمإ’أ ةفاك
.قئأر◊أ اهتسسم ي-ت-لأ ق-طا-نŸأ Òج-سشت
دسسب تمظن يتلأ ةيلمع-لأ هذ-ه تن-مأز-تو
0003 سسر-غ-ب ر-م--عأ يد--سسب نأدر--كو--ب
كراسش و لفطلل يŸاعلأ مويلأ عم ،ةÒجسش
لابسشأأ و ةيمÓسسإ’أ ةفاسشكلأ ذيمÓت اهيف
عمتÛأ تايلاعف و نونطأوم أذك و ةمأ’أ
.ÊدŸأ

لا-م-ك ›أو-لأ فر-سشأأ ،ةد-ي-ل-ب-لأ ة-ي’و ‘
ةÒجسش فلأأÒ 51جسشت ةيلمع ىلع رسصيون

و بورÿأ و ر--بو--ن--سصلأ فا--ن--سصأأ ن---م
يد-ي-سس ›ا-عأأ ن-م كلذ و سسو-ت-ي-لا--ك--لأ

ةكراسشم طسسو نان-يو-ب ة-يد-ل-ب-ب نا-حر-سس
و تايعم÷أ و ÊدŸأ عمت-ج-م-ل-ل ة-ع-سسأو
ةيام◊أو يبعسشلأ ين-طو-لأ سشي÷أ دأر-فأأ
فلتfl و تا-با-غ-لأ ة-ظ-فاfi و ة-ي-ندŸأ
  .ةيمومعلأ تائيهلأ
ةيلمعلأ تق-ل-ط-نا-ف ،ة-ف-ل÷أ ة-ي’و-ب ا-مأأ
ف’آأ01 سسر-غ ” و ةرا-بÛأ ق-ير-ط--ب
ح-ئأر-سش ى--ت--سش رو--سضح ط--سسو ةÒج--سش
ينطولأ سشي÷أ دأرفأأ مهمدقتي عمتÛأ
ةيا-م◊أو ة-ي-ن-مأ’أ كÓ-سسأ’أو ي-ب-ع-سشلأ
عمتÛأ تايلاعف و ةيرئأز÷أ كرام÷أو
ةذ-مÓ-تو ة--يو--ع--م÷أ ة--كر◊أو ÊدŸأ
،قاي-سسلأ أذ-ه ‘و. ة-يو-بÎلأ تا-سسسسؤوŸأ
دمfi، ة-ي’و-لا-ب تا-با-غ-لأ ظ-فاfi د-كأأ
اه-ب د-يرأأ ة-ل-م◊أ هذ-ه نأا-ب جأأو-ل ،ي-مود
ةوÌلأ ةيامح ‘ يعوطتلأ بنا÷أ زيزعت
” ام سضيوعتل ةسسأرغلأ عيسسوتو ة-ي-با-غ-لأ
عطق نم تاحاسسŸأ هل سضرعتت امو هفÓتإأ
د-حأأ را-سشأأ ه-ت-ه-ج ن-م .ي-ئ-ي-ب رو-هد-تو
د-سسأأ ““ ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر و-هو Úكرا--سشŸأ
دبع ةحيوسش ،““ةيلب÷أ تاطاسشنلل سسلطأ’أ
دهجب ت“ يتلأ ةسسأرغلأ هذه““ نأأ ،رداقلأ

ءأدعأ’ ةيوق ةلا-سسر ’إأ ي-ه ا-م ي-عا-م-ج
أوبر-خ ن-يذ-لأ ÚمرÛأ ن-م ة-ع-ي-ب-ط-لأ
كلم يه ةيعيبط تأءاسضف بيرقلأ سسمأ’اب
.““عيمجلل
ف’آأ5 سسرغ ةيلمع تقلطنأ فلسشلأ ‘و
ةكراسشم““ طسسو ““ةسسفافكلأ““ ةباغب ةÒجسش
تاي-لا-ع-فو تا-ط-ل-سسلأ ف-ل-تı ““ة-يو-ق
سضيوعت ‘ ةمها-سسم-ل-ل ÊدŸأ ع-م-تÛأ
ملع امبسسح ،ةررسضتŸأ ةيباغلأ تاحاسسŸأ

ة-ظ-فاfi ىد-ل مÓ-عإ’ا-ب ف-ل--كŸأ ن--م
نأأ فاسضأأ يذلأ ،ةيلاغوب دمfi ،تاباغلأ

فلتfl ة-لا-ح بث-ك ن-ع ع-با-ت-ت ه◊ا-سصم
،قرحلل تسضرعت يتلأ ةيباغلأ تاحاسسŸأ
سضعب Òجسشت ةداعإأو لخد-ت-لأ م-ت-ي-سس““ ذإأ
تاحا-سسŸأ ع-سضخ-ت-سس ا-م-ي-ف ،ق-طا-نŸأ
ديد-ج-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع-ب فر-ع-ي اŸ ىر-خأ’أ
رسضÿ ،فلسشلأ ›أو حر-سصو.““ي-ع-ي-ب-ط-لأ

ثعب ةداعإ’““ يتأات ةيلمعلأ هذه نأأ ،سسأدسس
ى-ل-ع ظا-ف◊أ ‘ ة-م--ها--سسŸأو ةا--ي◊أ
ةكراسشŸأ تقولأ تأذ ‘ انمث-م ،““ة-ئ-ي-ب-لأ

.ءاكرسشلأو تائيهلأ فلتı ةيوقلأ
ةراسشأ تيطعأاف ىلفدلأ Úع ةي’و ‘ امأأ
فلتfl اهيف تكراسش يتلأ ةيلمعلأ قÓطنأ
ةيرئأز÷أ ةيمÓسس’أ ةفاسشكلأ و تائيهلأ

نياŸأ ةيدلبل ةعباتلأ نيوكسس“ ةقطنم نم
Úع ة-ي’و ر-ق-م بر-غ بو-ن-ج م-ل--ك05
ن-م ةÒج-سش0064 سسر-غ ”و.ى-ل-فد-لأ
و مءÓتت يتلأ ور-سسلأ و ر-سضخ’أ طو-ل-ب-لأ

مÓعإ’اب فلكŸأ بسسح ،ةقطنŸأ ةعيبط
ةيلÙأ تاباغلأ ةظ-فاfi ىو-ت-سسم ى-ل-ع
نأ ¤أ راسشأأ يذلأ ،Êأرم نمحرلأ دبع،
Òجسشتلأ ةيلمعب ةسصاخ ةينق-ت تا-م-ي-ل-ع-ت
دسصق ةلم◊أ هذه ‘ Úكراسشملل تيطعأ
.اهحا‚أ
يتلأ ةيلمعلأ تفدهتسسأ ةيدŸأ ةي’و ‘و
ة-با-غ ن-م ا-ه-قÓ-ط-نأ ةرا-سشأ تي--ط--عأ
لمسشتل اقرسش ةيقأوÈلأ ةيدلبب ““نا-نر-ف-لأ““

51 سسرغ ،ةي’ولأ تايدلب فلتfl اقح’
نم تأرسشعلأ ا-ه-ي-ف كرا-سش ةÒج-سش ف-لأأ
ام بسسح ÊدŸأ عمتÛأ نم ÚعوطتŸأ
نأ ¤أ تراسشأ يتلأ ةي’ولأ حلاسصم هتركذ
005 نم Ìكأ سسرغ وه رطسسŸأ فدهلأ
.لبقŸأ سسرام ةياغ ¤إأ ةÒجسش فلأ
سسأدرموب و ةريوبلأ و وزو يزيت تاي’وبو

ةÒجسش ف-لأأ51 ه-عو-م‹ ا-م سسر-غ ”
Ãجسش0005 لدعÒاب ةي’و لكب ةŸقطان

ةيسضاŸأ ةفئاسصلأ قئأر◊أ اه-ت-سسم ي-ت-لأ
.اهئايحإأ ةداعإأ فدهب
نم ةيلمعلأ ةراسشإأ تيطعأأ ةريوبلأ ةي’وبو
ط-سسو رود-سسم و كÎلأ Úع ي-ت-ق-ط-ن--م
،ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأ بنا-ج ¤إأ رو-سضح
ف-ل-كŸأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر را--سشت--سسم
هيزن، جراÿاب ةيلا÷أ و ÊدŸأ عمتÛاب
يرئأز÷أ بعسشلأ““ نأأ دكأأ يذلأ ،ناسصمرب

أذكه لثم ‘ نماسضتلأ ةفا-ق-ث-ب فور-ع-م
‘ أددنم ““تاباغلأ قئأرح ةهجأوŸ ت’اح

.اندÓبب تلجسس يتلأ قئأر◊اب قايسسلأ
دومfi ›أولأ فرسشأ وزو يز-ي-ت ة-ي’و-بو

ةÒجسش0005 سسرغ ةيلم-ع ى-ل-ع ع-ما-ج
.وزو يزيت ةنيدم ›اعأاب ةزورح ةباغب

‘ تاباغلأ ةظفاfi فده-ت ا-ه-ت-ه-ج ن-م
نع لقت ’ ةحاسسم سسرغ ¤إأ سسأدرموب
عأونأأ فلتخÃ تاباغ-لأ ن-م را-ت-ك-ه005
قئأر◊أ هتف-ل-تأأ ا-م سضيو-ع-ت-ل را-ج-سشأ’أ

تاباغلأ ظفاfi هب دافأأ ام-ب-سسح أر-خؤو-م
ىلع يفحسص حيرسصت ‘ Úسسح سشودامح
ة-ق-ط-نÃ ة-ل-م◊أ هذ-ه قÓ--طإأ سشما--ه

وأودو-ب لا-ب-ج ›ا-عأا-ب ““ أو-ل-ح يد--ي--سس““
يت-لأ Òج-سشت-لأ ة-ي-ل-م-ع نأا-ب ا-ح-سضو-م.
ةنسسلأ نم سسرام12 ةياغ ¤إأ لسصأوتتسس
لقي ’ ام ،سسرغ اهلÓخ نم متيسس ةمداقلأ

فانسصأ’أ فلتfl نم ةÒجسش فلأأ003نع
و تاباغلل يتابنلأ ءاطغ-لأ د-يدŒ فد-ه-ب
.قئأر◊أ هتفلتأأ ام سضيوعت
¤إأ ،نتايحي يحي ،›أولأ راسشأأ ،لباقŸاب
ةقطنŸأ هذه سس“ يتلأ ةيلمعلأ هذه نأأ
ةيزمر دعت““ أرخؤوم قئأرحلل تسضرعت يتلأ

ةفاكل ““عفد ءاطعإ’““ و““ ةاي◊أ ةيرأرمتسس’
نم Úنطأوملل و ÊدŸأ عمتÛأ تايلاعف
ءاطغلأ فيثكتو عيسسوت ‘ ةمهاسسŸأ لجأأ
قطانŸأ ةفاك فÓختسسأو ةي’ولاب يتابنلأ
.قئأر◊أ نم أرخؤوم تررسضت يتلأ

م.ق ^

انوروك لوح باوجو لاؤوشس
؟انوروك نم هتيام◊ ةسسردŸأ ¤إأ لفطلأ اهبحسصي يتلأ تÓكألأ يه ام

سضأر---مأ’ا---ب تا---با---سصإ’أ تدأدزأ ^
عم ا-سصو-سصخو ىود-ع-لأو تا-سسوÒف-لأو
مسسوم لوخد عم انوروك سسوÒف راسشتنأ
ةيذغتلاب تا-ه-مأ’أ ح-سصن-ي كلذ-ل ،دÈلأ
تÓكأ’اب مامته’أو نهلافطأ’ ةمي-ل-سسلأ
.ىودعلاب ةبا-سصإ’أ ن-م ن-ه-ي-م– ي-ت-لأ
كانه ““dmbew ““ عقوم هركذ ام قفوو
ح-سصن-ي ى-ت-لأ ة-ي-ح-سصلأ تÓ-كأ’أ سضع-ب
يتلأ لفطلأ ماعط ة-ب-ل-ع ى-ف ا-ه-ع-سضو-ب
:يهو ةسسردŸأ ¤إأ هعم اهبحسصي
ةبسسن ىلع يدابزلأ يو-ت-ح-ي :ىدا-بز-لأ1
رسصانع-لأو تا-ن-ي-ما-ت-ي-ف-لأ ن-م ة-ي-لا-ع
ةحسص زيزعت ىلع لمعت ىت-لأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ
هو‰و لف-ط-لأ تÓ-سضع ءا-ن-بو ة-عا-نŸأ
عم ىدابز ةبلع عسضوب حسصنيو ،ىحسصلأ
.لفطلاب سصاÿأ ماعطلأ

ى-ل-ع تأر-سسكŸأ ىو-ت– :تأر-سسكŸأ2
ةدسسكأÓل ةداسضŸأ دأوŸأ نم ةيلاع ةيمك
ىذغتو ةعانŸأ ىوقت ىتلأ تانيماتيفلأو

اهنإأ امك ،سضأرمأ’أ نم هيم–و مسس÷أ
ىسسفنتلأ زاه÷أ باهتلأ ىودع نم للقت

.لافطأ’أ دنع
راسضخ ةرمث عسضوب حسصني  :تأورسضخ3
ةعانŸأ زاهج ةدعاسسŸ لفطلأ ةبلع ىف
اهنمو سضأرمأ’أ ةمواقم ىلع كلفط دنع

.““مطامطلأ ،رايÿأ ،لفلفلأ ،ىلكوÈلأ““
ه-كأو-ف-لأ Èت-ع-ت:ة-ي-سضم◊أ ه-كأو-ف--لأ4
ةينغلأ هكأوفلأ عأونأأ زربأأ نم ةيسضم◊أ
ىتلأ ةيئأذغلأ رسصانعلأو تانيمات-ي-ف-لا-ب
ىعانŸأ زاه÷أ ةحسص زيزعت ىلع لمعت
ا-سصو-سصخو سضأر-مأ’أ ن--م ة--يا--قو--لأو
،ةفأو÷أ ،لاقتÈلأ ““اهنمو ىسس Úماتيف
.““ىويكلأ ،ىفسسويلأ

موحللأ :نهد-لأ ن-م ة-ي-لاÿأ مو-ح-ل-لأ5
زيزعت ىلع لمع-ت نو-هد-لأ ن-م ة-ي-لاÿأ

سضأرمأ’أ نم هتيام-حو كل-ف-ط ة-عا-ن-م
.تاسسوÒفلأو
ىلع كلفط عيج-سشت-ب ح-سصن-ي Òخأ’أ ‘و

دعاسست يتلأ ةيسضايرلأ نيرامتلأ ةسسرا‡
ن-م ة-يا-قو-لأو ة-عا-نŸأ ة-يو-ق-ت ى--ل--ع
.ىودعلأو تاسسوÒفلأ

ـه.ك ^
  ةأارما81 مهنم اشصخشش112 اهيف طروت

لجيج ‘ مرسصنŸأ  ربوتكأأ  رهسش لÓخ ةÁرج882  ليجسست
لÓخ لجيج ةي’و نمأأ حلاسصم تلجسس ^
،ةيمأرجإأ ةيسضق822 طرافلأ ربوتكأأ ر-ه-سش
سسا-سسŸأ ا-يا-سضق-ب ة-ط-ب-تر-م ا--ه--ب--ل--غأأ
تلث“ ،ةيسضق69ـب تردق يتلأ سصاخسشأ’اب
،يدمعلأ حر÷أ و برسضلأ اياسضق ‘ اسساسسأأ
دسض يظفللأ فنعلأ ،لزنم ة-مر-ح كا-ه-ت-نأ
ىرخأأ ةيسضق67 ،ديدهتلأ و  بسسلأ ،لوسصأ’أ

اياسضق تلمسش تاكلتمŸاب سساسسŸاب ةسصاخ
،ةطيسسبلأ تاقرسسلأ ة-فو-سصوŸأ تا-قر-سسلأ

fiةيرانلأ تاجأردلأ ةقرسس ،ةقرسسلأ ةلوا،
و ،بيرختلأ و  مدهلأ لاعفأأ ،تابكرŸأ ةقرسس

تأذ ت÷اع امك .ةي-سسا-ح-ن ل-بأو-ك ة-قر-سس
م-ئأر÷ا-ب ة-سصا-خ ة-ي-سضق13 ح-لا--سصŸأ
،زأزتب’أ و ديد-ه-ت-لأ ل-جأ’ ،ة-ي-تا-مو-ل-عŸأ
و ةسصاÿأ ةاي◊اب سساسسŸأ ،بسسلأ ،فذقلأ
ةبسسنلا-ب ا-مأأ ،تنÎن’أ ق-ير-ط ن-ع بسصن-لأ
” دقف ،يمومعلأ ءيسشلاب سساسسŸأ اياسضقل
لمح ايا-سضق ‘ تل-ث“ ة-ي-سضق02 ليج-سست
بيرهت و رهمجتلأ ،ةرجاسشŸأ ،ءاسضيب ةحلسسأأ
اياسضق5  ليجسست ” Úح ‘ ،نيرجاهŸأ
بأدآ’أ و ةرسسأ’اب سساسسŸا-ب ة-سصا-خ ىر-خأأ
ءاي◊اب لıأ لعفلأ اياسضق ل-جأ’ ة-ما-ع-لأ

دا-سسف ى-ل-ع ر-سصق-لأ سضير–و ،ةرا--عد--لأ
نم اسصخسش112 طروت ليجسست ” و ،قÓخأ’أ
21  مهنم عدوأأ ،ةأأرمأ81و رسصق ةعبرأأ  مهنيب
ـل  رسشابم ءاعدتسسأ هيجوت ،سسب◊أ اسصخسش
ةباقرلأ ت– سصاخسشأأ7 عسضو  ،سصاخسشأأ01
و  نيرخآأ سصاخسشأأ6 نع جأرفإ’أ ،ةيئاسضقلأ
51 دسض ةيلام تامأرغ و ذفانلأ Òغ سسب◊أ

تاهجلل ف-ل-م09 لا-سسرإأ ع--م ،ا--سصخ--سش
ثحبلأ ىقبي Úح ‘ ،ةسصتıأ ةيئاسضقلأ

.رأرف ةلاح ‘ سصاخسشأ’أ دحأأ نع رمتسسم
ب.ي ^
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بدأا ن-م-صض ””ل-ي-ل-لا Òط”” ة-ياور جرد-ن--ت ^
ًادج ةقؤصشŸا ،ءادؤصسلا ةياورلا وأا ةÁر÷ا

ةقيق-ح-ب مد-ط-صصت ةر-م ل-ك كل-عŒ ا-ه-ّنأل
.كبعرت يتلا قئاق◊ا نم Òثكلا كل فصشكت

ام اذه ،حاصص اي قفأا :كل لؤقت هتاذ تقؤلا ‘
!مظعأا يفخ امو رئاز÷ا ‘ لعفلاب ثدحي
اهنأاب لاقي ة-ي-صصخ-صش ة-صصق ة-ياور-لا يور-ت
.لÓقتصسلا ديعب لافتحلا ةليل تلتق ةينطو
اياحصض ،ًارارصسأا ةياورلا رادم ىلع فصشتكت
لؤقي ..نابصس◊ا ‘ اؤنؤ-ك-ي ⁄ Úه-ب-ت-صشمو
ؤه يصضاŸا”” :هلاطبأا دحأا ناصسل ىلع بتاكلا
.””حاتفŸا
ي-صضاŸا ئر-ق-ت-صسي نأا بتا-ك-لا عا-ط--ت--صسا
لÓ-خ ن-م ة-ن-هار ثاد-حأا ن-م ًا-قÓ--ط--نا

(ليللا Òط) يÈصص دؤليم ه-ت-ياور سصؤ-خ-صش
حابصصم ةرهزو ،(ر-ق-صصلا) ي-ب-لا-ط سسيرداو
نيذلا (جرÓبلا) يدا-ب سسا-ب-عو ،(سسيرؤ-لد)

،ب◊ا ،ةنايÿا مهتقرفو لاصضنلا م-ه-ع-م-ج
.مهؤلاو بذكلا نم Òثكلاو ،عصش÷ا
دÓبلا هب ّر“ امع ثّدحتلل يصضاŸا مدختصسا

ةعئار ةفيلؤت ‘ رصضا◊اب هايإا ًاطبار ًايلاح
تايعادت زÈي نأا اهلÓخ نم دارأا ،⁄ألا ّدح

تاقÓعلاو بذكلا ىلع ينبم ّسشه عمت‹
تاياغل نيدلا هيف لمعتصسي عمت‹ .ةفئازلا
بعصشلا ءانبأا Úب دلؤي نأا ديري عمت‹ .ةيؤيند
ناصسل ىلع لؤقي ..مدع نم ةيفئاط دحاؤلا
ع-صست ر-ئاز÷ا نأا ه-ت-ياور سصؤ--خ--صش د--حأا
هلثم ميعز ىلع سضÎفŸا نم ناك”” :عيم÷ا
ثيح لبقتصسŸا رئازج ‘ ركفي نأا (ةلب نب)
قراؤتلاو لئابقلاو ةيوا-صشلاو بر-ع-ل-ل ع-صست-ت
ءانب اذاŸ ،ًاصضيأا Úيبوروألا ل ⁄و بازŸاو
.””؟ءاصصقإلا ىلع ةلود
ام رئازج ‘ نارمعلا هيلإا لآا ام ًاصضيأا فصصوو
تاذ ةليم÷ا تÓي-ف-لا”” :لÓ-ق-ت-صسلا د-ع-ب
Òغ تايانبل اهناكم كÎت ةعيدبلا قئاد◊ا

كفداصصت امدنع .””رظنŸا ةحيبقو ةقصسانتم
،Úكاكؤكلا ةيصضق ليصصافت درصست يتلا ةرقفلا
داصسفلا زؤمر اياصضق ةأاجف كصسأار ¤إا زفقت
.رئاز÷ا ‘ سشار◊ا نجصس ‘ نؤعبقي نيذلا
لاقي نأا نكÁ ام لكب بتاكلا مهيلع قدغأا

.خيراتلل ةفصصانم مهنعو مهيف
يبلاط سسيردإا ناصسل ىلع ةلمج يئاورلا ركذ

:رئاز÷ا لÓقتصسا مهبذ-ع ن-م ل-ك-ب ر-ّكذ-ت
..””لÓقتصسلا ينبذعو رامعتصسلا ي-ن-بذ-ع””
ليحي نأا اهلÓخ ن-م ي-ئاور-لا د-ير-ي اÃر-ل
رصضÒ ÿبكلا دهاجمل-ل ثد-ح اŸ ئرا-ق-لا
دعب ام ر-ئاز-ج ن-ع ًاÒث-ك ثد– .ة-ع-قرؤ-ب
فدصصلا يدهاجÃ ىمصسي امو لÓ-ق-ت-صسلا
ل رئاز÷ا مدخ نم Úح ‘ ،دد÷ا ءايرثألاو

Áًاتيب ىتح كل.
‘ ديق-ع-لا ة-ي-صصخ-صش ي-ئاور-لا مد-خ-ت-صسا
ديقعلا باهرإلا ةحفاكÃ فّلكŸا ،سشي÷ا

لب ،بصسحف ةياورلا مدخي يكل سسيل Êاطلصس
ءانثأا ىورت يتلا ليللا Òط ةصصق انل درصسيل
ر-صضا◊ا ةÎف :Úت-ف-ل-تÚ flت-ن-مز ÚتÎف
ةÎفو ليللا Òط لتقم ‘ قيقحتلا ةÎف يهو
ةياورلا سصؤخصش اهيف انل رهظت يتلا يصضاŸا
.حصضوأا لكصشب
ديقعلا تاباؤجتصسا لÓخ نم كلذك ظحÓت
ثدحتي نا-ك ي-ئاور-لا نأا ه-ي-صضاŸ هر-ّكذ-تو
نم ،ءادؤصسلا ةيرصشعلا سشياع نم لك ناصسلب
،ÚيمÓصسإلا عم تاصشاقن-لاو ة-صسارد-لا ةÎف
نم ناصضمر تاذ ةلؤلع رداقلا دبع لتقمو
ةيرصشعلا تافلfl ن-ع ما-ث-ل-لا طا-مأا .4991
امو يقيلفتؤبلا ماظنلا اهعب-ت ي-ت-لا ءادؤ-صسلا

عوزنم ًاصشه حبصصأا يذلا ،ع-م-تÛا-ب ه-ل-ع-ف
رهظت ةياورلا هذه .ئدابŸا نم ًايلاخ ميقلا
د--ع--ب ا--م ةÎف ‘ ير--ئاز÷ا ع--م---تÛا
هيف فصصت ،نآلا ¤إا هتقيقح ىلع لÓقتصسلا
ةنايÿا ،ردغلا ،قافنلا :ءؤصسلا ر-ها-ظ-م ل-ك
هب-ت-ك-ي خ-يرا-ت-لا نأا-ب لا-ق-ي .ةيزا-ه-ت-نلاو
لكب ًاصضيأا هبتكي خيراتلا ن-ك-ل ،نور-صصت-نŸا

د-ع-ب ر--ئاز÷ا ‘ سشا--ع ن--م ة--عا--ج--صش
سسيئرلا مكحو باهرإلا سشياعو لÓقتصسلا
.ةقيلفتؤب زيزعلا دبع قباصسلا

لب ةيرئازج ةيئاور ةرها-ظ سصؤÿ ةرا-م-ع
ةيبر-ع-لا-ب بت-ك-ي ؤ-ه-ف ،ةدر-ف-ت-م ة-ي-بر-ع
تاياور عبرأا نآلا ةياغ-ل ر-صشن .ة-ي-لا-ط-يإلاو
دقو .تاغل Êامث ¤إا تمجرت ةي-لا-ط-يإلا-ب
ةياورلا ‘ ةباتكلا ةلصصاؤم ىلع مزاع هنأا دّكأا
مهفل بصسنألا اهنأل ةلصسل-صستŸا ة-ي-مار-جإلا
،ًايلاحو .كلذك يبرعلاو ير-ئاز÷ا ع-قاؤ-لا
سسفن عم ةيناثلا ةصصقلا ةباتك ى-ل-ع ف-ك-ع-ي
هفدهو ،Êاط-ل-صس Ëر-ك د-ي-ق-ع-لا ل-ط-ب-لا
ءار-ق-لا ن-م ةد-عا-ق ق-ل--خ ؤ--ه ي--ئاور--ك
سصنلا عم نؤ-ل-عا-ف-ت-ي ن-يذ-لا Úي-با-ج-يإلا
يتلا ةلئصسأÓ-ل ة-بؤ-جألا دا-جإا ¤إا نؤ-ع-صسيو
.سصنلا اهحرطي

تلاكو /ث.ق ^

:صصوÿ ةرامع بÎغŸا بتاكلل

عيمجلل عشستت نأا بجي ناك يتلا رئاز÷ا وأا .. ““ليللا Òط““
،صصوÿ ةرامع بÎغŸا يرئاز÷ا بتاكلل (طشسوتŸا تاروششنم) ““ليللا Òط““ ةياور ئراق حتفي امدنع
يتلا ¤وألا اهتاحفشص ذنم رهظت ةميظعلا تاياورلاف ،ةيŸاع صسيياقÃ يرئازج ّصصن مامأا هنأا ًاما“ كردي
دهاششي هنأاكو رعششي ةءارقلا ‘ ءرŸا عرششي Úح .اهبحاشصل يعادبإلاو يدرشسلا بنا÷ا اهيف ىلجتي
يهو ،ةياورلا تايشصخشش ىدحإا يجارد ةكيلم تلاق امك ،يشضاŸا نرقلا تاينيعبرأا نم ًايشسيلوب ًامليف
.(ليللا Òط) يÈشص دوليم تيب نم ناجرخي ،امهل ويديف اÒماكلا تطقتلا نم فشصت

نارهو ‘

““91-ديفؤك ةحنم““ نم نانف007 نم Ìكأا ةدافتشسا
ةحنŸا نم نارهؤب ا-نا-ن-ف517 داف-ت-صسا ^

ةئفلا هذه ةدعاصسŸ جد فلأا03ـب ةردقŸا
ا-نورؤ-ك سسوÒف ة-ح-ئا-ج ءار-ج ةرر-صضتŸا
دقو .ةفاقث-لا ة-ير-يد-م بصسح ،د-ج-ت-صسŸا

ثÓثلا رطصشألا ى-ل-ع ا-نا-ن-ف517 ل-صص–
ا-م بصسح ،جد ف--لأا03ـب ةردقŸا ةحنم-ل-ل
،ةيفاقثلا تاطاصشنلا ةح-ل-صصم سسي-ئر هزر-بأا
.يصسيfl يرؤن
نيديفتصسŸا نم ¤وألا ةمئاقلا تصسم دقو
،انانف08 ةثلاث-لاو312 ةيناثلاو انا-ن-ف452
انانف78 ةعبارلا ةمئا-ق-لا تن-م-صضت ا-م-ي-ف
ديصسلا فاصضأا ا-م-ك ،ا-نا-ن-ف18 ة-صسماÿاو

flنانفلا نأا هتاذ قايصسلا ‘ اتفل ،يصسيÚ
‘ نؤطصشني ةناعإلا هذه نم نيد-ي-ف-ت-صسŸا

Úينقتلا ىتح جاردإا عم ةينفلا عؤبطلا ىتصش
.ةيفاقثلا تÛÓا ‘ Úلماعلا
‘ Úنانفلا ليجصست ةيل-م-ع تق-ل-ط-نا د-قو

ة-صصنŸا ىؤ-ت-صسم ى--ل--ع ي--صضاŸا ناؤ--ج
ةيريدŸا فرط نم ةعؤصضؤŸا ةينوÎكللا
نم ةياقؤلل ÚينعŸا لقنت يدافتل ةرؤكذŸا

،رد-صصŸا سسف-ن بصسح ،91- ديفؤك يصشف-ت
اقبط ةفقؤتم ليجصستلا ةيلمع نأا ¤ا اÒصشم
ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو ةميلعتل
52 مؤي تافلŸا مÓتصسل لجأا رخأل ةددÙا
.يصضاŸا توأا
بلط فلأا نم Ìكأا ÚلجصسŸا ددع غلب دقو
اهنم دفتصسي ⁄ نكل و ،ةحنŸا نم ةدافتصسا

اؤبيجتصسي ⁄ بلط003 ›اؤح نأل517 ىؤصس
جراخ نم ناك نم مهنمف ،ليجصستلا طورصشل
تايريدم ¤إا مههي-جؤ-ت ”و ،نار-هو ة-يلو
مهيدل نكت ⁄ سضعبلاو ،مهتيلؤ-ل ة-فا-ق-ث-لا
تب-ث-ت ىر-خأا ة-ق-ي-ثو يأا وأا نا-ن-ف ة-قا-ط--ب

تاذ هيلإا راصشأا امك ،ةيفاقث ةنهŸ مهتصسرا‡
.لوؤؤصسŸا
كللÁ نانف لك ةحنŸا هذه نم دافتصسا دقو
ينطؤلا ناؤيدلا نم ةقاطب وأا نانف ةقاطب

تاصسصسؤؤم نم تادا-ه-صش وأا ف-لؤؤŸا قؤ-ق◊
اذكو ‘اقثلا لاÛا ‘ طصشنت يتلا ةلودلا

.ةينطؤلا ةحاصسلا ‘ نؤفورعم رابك نؤنانف
 ث.ق ^

““كمشسلل ةديدج ةايح““ همليف نع

““ؤكشسيشسيإا““ زئاؤج ىدحإاب زؤفي طؤنرغ نب ىفطشصم
ةمظنم ةقباصسم ‘ يرئازج بتاك زاف ^

ةفاقثلاو مؤلعلاو ةيبÎلل يمÓصسإلا ⁄اعلا
نع سسما لوا تنل-عا ي-ت-لا ،(ؤ-ك-صسي-صسيإا)
،ينفلا عادبإÓل اهزئاؤجب نيزئافلا ءامصسأا
مÓفأÓل ؤكصسيصسيإلا ةزئاج ل-م-صشت ي-ت-لاو
،ةÒصصقلا ةصصقلا ةباتك زئاؤجو ،ةÒصصقلا
يتلا زئاؤ÷ا يهو ،ىقيصسؤŸاو ،مصسرلاو
،يصضاŸا ليرفأا رهصش ‘ ةمظنŸا اهتقلطأا

لخاد ””دعُب نع ةفاقثلا”” اهتردا-ب-م ن-م-صض
نÓعإا يتأايو.””يمقرلا ؤ-ك-صسي-صسيإلا تي-ب””

راطإا ‘ ة-ي-عاد-بإلا ؤ-ك-صسي-صسيإلا ز-ئاؤ-ج
يŸاعلا مؤيلاب ةمظنŸا لافتحا ج-ما-نر-ب
عؤبصسأا ىدم ىلع دتمŸا ،يمÓصسإلا نفلل

.È 0202مفؤن52 ¤إا81 نم
طؤ-نر-غ ن-ب ى-ف-ط-صصم ير-ئاز÷ا زا-فو
ةÒصصقلا مÓفألا ةئف ‘ ةيناثلا ةبترŸاب
مع (لامعأا6 ىلع تلمتصشا دقو) ةزئافلا

عم ةفصصانم ،””كمصسلل ةديدج ةايح”” همليف
fiمليف ،يانورب ةنط-ل-صس ن-م ،ق-ي-فأا د-م

¤ا ¤وألا ةبترŸا تداع نأا دعب ،””اياصس””
مليف نع ،Úطصسلف نم ،ركاصش دلاخ ءاجر
نع ،ناريإا نم ،Êاصشلا دمfiو ،””يقيدصص””

ةبترŸاب يظح ام ‘ ،””حيرلا تؤصص”” مليف
نع ،اينازنت نم ،داؤؤف يلع نم لك ةثلاثلا

نم ،سضاير ميهار-بإاو ،””د-عا-ب-ت”” ه-م-ل-ي-ف
.””رحبلا ءانبأا”” مليف نع ،رصصم
ة-صصق-ل-ل ؤ-ك-صسي-صسيإلا ة-ق-با--صسم ‘ ا--مأا
¤وألا ة-ب-ترŸا تدا--ع د--ق--ف ةÒصصق--لا
،برغŸا نم ،””تيفنتؤب زؤف انيل”” ةذيملتلل
نم ،ةيناهبنلا دلا-خ تن-ب رؤ◊ ة-ي-نا-ث-لاو
ةثلاثلا ةبترŸا تحنم اميف ،نامع ةنطلصس
.ةيدؤعصسلا نم ،يÒطŸا ديع-صس ءا-ف-ي-ه-ل
كارصشإا ى-ل-ع ؤ-ك-صسي-صسيإلا تصصر-ح د-قو

مصسرلا ةقباصسم ‘ ةيرمعلا تائفلا عيمج
:Úتئف ¤إا مصسقنت يتلا

¤وألا ةبترŸا تداع :راغ-صصلا ة-ئ-ف ي-ف-ف
ةنطلصس نم ،ةيŸا-صسلا دؤ-مfi تن-ب رؤ-ن-ل

نم ،هدنبات ËرŸ ةيناثلا ةبترŸاو ،نامع
Òبؤه بيصصن نم تناكف :ةثلاثلا اما ،ناريا

تداع :رابكلا ةئف ‘و .نؤباغلا نم ،ورؤم
،ىيحي ديز نصسح نانح ¤ا ¤وألا ةبترŸا

نم ،تÓيعنؤب ىليلل ةيناث-لاو ،ن-م-ي-لا ن-م
ةفصصانم اهب زاف دقف ةثلاثلا امأا ،برغŸا
،نميلا نم ””كير-ب ح-لا-صص د-لا-خ”” ن-م ل-ك
.رصصم نم ،””يديÛا هللا دبع لداع»و
ن-يز-ئا-ف-لا Úكرا-صشŸا لا-م-عأا تز--ي“و
جارخإلاو ميم-صصت-لاو داد-عإلا ‘ ةدؤ-ج-ب
ةيؤبÎلا ÚماصضŸاب ما-م-ت-هلاو ،ي-ن-ف-لا

‘ ميكحتلا نا÷ تذخأا دقو ،ةيميلعتلاو
” يذلا فرظلا تا-ي-صصؤ-صصخ را-ب-ت-علا

ةينفلا تاعادبإلاو مÓ-فألا جا-ت-نإا ه-لÓ-خ
ىلع ةردقلا توافتو ،ةكرا-صشŸا ة-ي-بدألاو
ينفلا جارخإلاو ريؤصصتلا تازيهÒ Œفؤت
لودلا بÓطو ةÒقفلا قطانŸا بÓط Úب
.ةينغلا

ث.ق ^

›اطيإلا Òفشسلا هايإا امهملشس
““ايلاطيا م‚ سسراف““ ماشسؤب Úيرئازج Ëركت

ي-م-صسا-ق لا-ير-ف نا-ير-ئاز÷ا م-ل--صست  ^
ماصسو ارخؤؤ-م سشا-كر-ك Òم-صسو م-خا-ي-صسيا
نا-ي-ب بصسح ،””›ا-ط-يلا م-ج-ن-لا سسرا-ف””
تملصست دقو .رئاز÷اب ا-ي-لا-ط-يا ةرا-ف-صسل
يم-صسا-ق لا-ير-ف ة-يرا-م-عŸا ة-صسد-ن-هŸا
طباور-لا”” Òظ-ن ما-صسؤ-لا اذ-ه م-خا-ي-صسيا
لا‹ ‘ ايلاطيا عم اهتجصسن يتلا ةقيثؤلا
لÓخ نم ””نؤنفلاو ةيرام-عŸا ة-صسد-ن-ه-لا

مصضتو ””ىؤتصسŸا ة-ع-ي-فر تاردا-ب-م”” ةد-ع
ابناج اصضيأا ةيرامعŸا ةصسدن-ه-لا ع-يرا-صشم
ةيمنتلا و ايداصصتقاو ايقÓخأاو ايعامتجا””
.””ةمادتصسŸا
هذه سشا-كر-ك Òم-صس م-ل-صست ،ه-ت-ه-ج ن-مو
نيرصشع اهرمع ةÒصسم جؤتي يذلا ماصسؤلا

ةيؤ÷ا طؤطÿا ةكرصش ىؤتصسم ىلع ةنصس
ا-ي-لا-ط-يا Òف-صس م-ل-صس د-قو .ة-ي-لا-ط-يلا
Úماصسؤلا نيذه اراÒف ليؤكصساب رئاز÷اب
سسيئر اهحنÁ يتلا ›اطيلا مجنلا سسرافل
نم حاÎقاب Óيراتام ؤيجÒصس ةيرؤهم÷ا
›ودلا نواعتلاو ة-ي-جراÿا نوؤؤ-صشلا ر-يزو
 .نايبلا بصسح ؤيام يد يجيؤل
Êدم ماصسو Êاث ›اطيلا مجنلا ماصسو دعيو
Úن-طاؤ-م-ل-ل ح-نÁ ة-ي-لا-ط-يلا ة-لود--ل--ل
‘ ،اؤب-صسك ن-يذ-لا بنا-جألاو Úي-لا-ط-يلا
ة-ي-قر-ت ‘ ا-صصا-خ ا-قا-ق-ح-ت--صسا ،جراÿا

ايلاطيا Úب قيصسنتلاو ة-قاد-صصلا تا-قÓ-ع
طباورلا ةيقرت ‘و هيف نؤلمعي يذلا دلبلاو
ث.ق ^                                              .ايلاطيا عم

، ينيؤثلا رامع يقارعلا بتاكلل ردصص ^
لؤغلا”” ة-ياور ،ر-ئاز÷ا-ب ،””م-ي-م”” راد ن-ع
ع-ط-ق-لا ن-م ة-ح-ف--صص253) ””ي-ه-ب--لا
تلصصح يتلا ةÁر÷ا لوانتتو ،(طصسؤتŸا

يدا-صصت-قلا را-صص◊ا ةÎف ‘ قار-ع-لا ‘
ما-ع تيؤ-ك-لا ر-ير– بر-ح بق-عأا يذ-لا

نم ةياورلل ينمزلا ءاصضفلا دتÁو .1991
عم5991 ماع ةيادب ىتح4991 ماع فيصص

ةياك◊اب Òصستل ة“اخو بيقعتو لÓهتصسا
Òيغت دعب لصصح ام ¤إا ةيؤناثلاو ةصسيئرلا
¤إا لؤصصو9002 ماع ديدحتلابو ماظنلا
ؤهف ةياور-لا نا-ك-م ا-مأا .ر-صضا◊ا تقؤ-لا

¤إا ةفاصضإلاب ةيلايıا ””ةماركلا”” ةنيدم
يئاور ينيؤث-لا را-م-ع .ي-ب-ظؤ-بأا ة-ن-يد-م
ةماعلا تاقÓعلل اراصشتصسم لمعيو مجÎمو
تارا-مإلا ة-لود ‘ ق-يؤ-صست-لاو لا-صصتلاو
تاياور ثÓث هل تردصصو ةدحتŸا ةيبرعلا

””يوزنŸا فه-ك-لا كلذ ‘”” ي-هو ا-ق-با-صس
م-ع-لا فؤ-ح-صشم»و ””داد-غ-ب ة-صسيد-ق-لا»و
ةياور ارخؤؤم مجرت نأا ¤إا ةفاصضإا ””رجصسيث
بتك-يو .نؤ-صسلو ن-لؤ-ك-ل ””ف-ن-ع-لا ⁄ا-ع””

فحصصلا نم ديدع-لا ‘ ة-يد-ق-ن تلا-ق-م
.ةيبرعلا

ث.ق ^

رئاز÷اب  ““ميم““ نع
““يهبلا لؤغلا““ ردشصي ينيؤثلا رامع

Ãةيرئازج ةكراشش
هلاغششأا متخي ةيقيرفإلا نؤنفلل ثلاثلا ›ودلا يملعلا ر“ؤؤŸا

يملعلا ر“ؤؤŸا ،رصصÃ ،سسمأا لوأا ،متتخا ^
ةيÁداكأل ةيقيرفإلا نؤنفلل ثلا-ث-لا ›ود-لا
،رئاز÷ا هيف تكراصش يذلا هتايلاعف ،نؤنفلا
-هنؤنفو لفطلا»:ناؤن-ع ت– م-ي-قأا يذ-لاو
هت-صسأار-تو ،””ي-ق-ير-فإلا ن-طؤ-لا ل-ب-ق-ت-صسم
ةيÁداكأا سسيئر بئان ،ةرابج ةداغ ةرؤتكدلا
›ود-لا ي-م-ل-ع-لا ر“ؤؤŸا سسي-ئر ،نؤ-ن-ف-لا
Ëدقت هلÓخ ”و .ةيقيرفإلا نؤنفلل ثلاثلا

ةذتاصسأا اهيف م-ي-ك-ح-ت-لا-ب ما-ق ،ا-ث-ح-ب54
ÚثÓث لؤبق ” ،لود سسمخ نم Úصصصصختم
نواعتلا راطا ‘ ر“ؤؤŸا ءاجو ،اًيملع اًثحب
ة-فا-ق-ث-لا لا‹ ‘ ي-ق--ير--فإلا ير--صصŸا

01 ن-م Ìكأا ر“ؤؤŸا-ب كرا-صش .نؤ--ن--ف--لاو
نع مهنادلب نم سضورعب Úعدبمو Úثحاب
ÚصصصصختŸا نم ءاؤصس ةلؤف-ط-لاو ل-ف-ط-لا
:يه ،مهنادلب نم اؤلصسار ن‡ وأا نيدفاؤلا
،نادؤ-صسلا ،ر-م-ق-لارز-ج ،سسنؤ-ت ،ر--ئاز÷ا
،ا-ي-ن-ي-غ ،لا-مؤ-صصلا ،ة-ي-بر-غŸا ة-ك-ل-مŸا

ةكل‡ ،ةدحتŸا ةكلمŸا،ايرترأا ،ي-تؤ-ب-ي-ج
”و ،ايبيل ،ايبماز،نادؤصسلا بؤنج ،جيوÔلا
ةظحللا ‘ Úنبو ؤغنؤك-لا ي-ث-حا-ب راذ-ت-عإا
.ÊوÎكلإلا لصصاؤتلا Ìعتل ةÒخألا
معد ¤ا ل-ف-ط-لا ر“ؤؤ-م تا-ي-صصؤ-ت تعدو
فيظؤت ىلع ل-م-ع-لاو ،ي-صسردŸا حر-صسŸا

ةهجؤŸا لامعألا ‘ ةيثاÎلا تا-ي-صصخ-صشلا
جاتنإا معد ىلع لمعلاو ،يقير-فإلا ل-ف-ط-ل-ل
كÎصشŸا جاتنإلا ‘ عصسؤتلاو ،لفطلا امنيصس
ةيبÎلا م-عد اذ-كو ،ة-ي-ق-ير-فإلا لود-لا Úب
سس◊ا ةيقرت ‘ مهرودل ةينفلاو ةيقيصسؤŸا
تعد امك .يقيرفإلا لف-ط-لا ىد-ل ›ا-م÷ا
ةصصقلاو ةياورلا في-ظؤ-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لا ¤ا
ءيصشنلل ميلعتلا جمار-ب ‘ ا-ه‹دو ر-ع-صشلاو
تا-ق-با-صسŸا م-عد ن-ع Ó-صضف ،ي-ق-ير-فإلا
Úب ةكÎصشŸا تلافتحإلاو تا-نا-جر-هŸاو
.ةيقيرفإلا ةراقلا ‘ ءسشنلا

ث.ق ^



ةليترلا

ةيليوج5 بعلÃ مّركي دارج

 دعابتلا ىلع شصيرح ةمألا شسل‹

لئاضسو يلث‡ فلتı اههجو يتلأ ةوعدلأ سصن ‘ ةمأ’أ سسل‹ دكأأ ^
Úتينلع Úتضسلج ‘ مويلأ فنأا-ت-ضست ي-ت-لأ ه-لا-غ-ضشأأ رو-ضض◊ ،مÓ-ع’أ
،1202 ةنضسل ةيلاŸأ نوناق نمضضتŸأ نوناقلأ سصن ةضشقانمو Ëدقتل

مأزتل’أو تاضسل÷أ ةيطغت ىلع Úمئاق-لأ دأر-فأ’أ دد-ع ل-ي-ل-ق-ت ى-ل-ع
تاضسل÷أ لك ثب عم ،يدضس÷أ دعابتلأو ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب مراضصلأ
‘ كلذو ،ةمأ’أ سسلÛ ةيمضسرلأ ةحفضصلأ Èع رضشابŸأ ىلع ةينلعلأ
نم ةياقولل ةيزأÎح’أ تأءأرج’أو يعامتج’أ دعابتلأ تأءأرجأ راطأ
.91ـديفوك ءابو يضشفت
ةلواfi ةباثÃ تاضسل÷أ ثب ىلع سسلÛأ ديكأات سضعبلأ Èتعأ دقو

ةعب-تÃ ءا-ف-ت-ك’أو سسلÛأ ¤إأ رو-ضض◊أ مد-ع-ب Úي-ف-ح-ضصلأ عا-ن-قإ’
.ةرضشابم ثبلأ ىلع تاضسل÷أ

 تاناويحلل يئاوضشعلا لتقلا ىلع جتحي بئان
بئا--ن--لأ ا--عد ^

يبعضشلأ سسلÛاب
ر-ضضÿ ،ي-ن-طو-لأ
ةريزو ،فÓ-خ ن-ب
نب ةÒضصن ةئ-ي-ب-لأ

لخد-ت-ل-ل ،ثأر-ح
لجأأ نم ل-جا-ع-لأ
تأزواج-ت-لأ ف-قو
ي---ت----لأ ةÒطÿأ
بتاكم اه-ب مو-ق-ت
ةئ-ي-ب-لأو ة-ح-ضصلأ

ىو--ت--ضسم ى--ل---ع
flل دح عضضوو تايدلبلأ فلتÓقح ‘ سسرا“ يتلأ ةيعام÷أ ةدابإ

.ططقلأو بÓكلأ
تانأوي◊أ اهل سضرعتت يتلأ ةيضسا-ق-لأ ة-ل-ما-عŸأ ن-ع بئا-ن-لأ ف-ضشكو
قيرط نع اهنم سصلختلأ متي ثيح يطعموب رضشfi اهنم رضشاÙاب

.ءابرهكلاب اهقعضص وأأ اهقرح
Òفوت ةرورضض ىل-ع أدد-ضشم ،Òط-خ زواŒ ا-ه-نأا-ب ةر-ها-ظ-لأ ف-ضصوو
دأور نأأ امك ،ةيئيبلأ رضصانعلأ نم اهنوك تانأويحلل ةينوناقلأ ةيام◊أ
نم تانأوي◊أ قح ‘ يمأرجإ’أ لعفلأ أوركنتضسأ يعامتج’أ لضصأوتلأ
.ةرهاظلل دح عضضوب أوبلاطو لتقو بيذعت

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا شسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلأو ةرأدإ’أ
 توواج رهاطلأ ةفاحضصلأ رأد

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

 تنرتنأ’أ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإ’أ ديربلأ

 راــــــــــهضشإ’أ

 رجفلأ راهضشإأ ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتضساب جهن1 راهضشإ’أو رضشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرضشلأ ةعبطم :قرضشلأ -AIS : طضسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرضشلأ - طضسولأ

يوهجلأ ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف رأوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناضسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأأ ترضشن اهباحضصأ’ درت ’ ةديرجلأ لضصت يتلأ روضصلأ وأأ قئاثولأ لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’أ اهلامضسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجضسلأ

 يكنبلأ باضسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باضسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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يذلأ Ëركتلاب هتداعضس نع دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ برعأأ  ^
مدقلأ ةرك-ل ة-فÙÎأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ط-بأر-لأ فر-ط ن-م ه-ب ي-ظ-ح
ربوضسلأ سسأاك يئاهن سشماه ىلع كلذو ،ةبعلل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أو
رّبع ثيح ،ةمضصاعلاب يبŸو’أ ةيليوج5 بعلÃ سسمأأ لوأأ ىرج يذلأ

أذهب هتداعضس نع يعامتج’أ لضصأوتلأ عقأوم Èع هل روضشنم ‘ دأرج
.سصاÿأ Ëركتلأ

راودم قدضص ‘ ككضشي رازن ديرف
سسيئرلأ رأزن ديرف ككضش ^

‘ ة-ن-تا-ب با-ب-ضشل ق-ب--ضسأ’أ
Ëر-ك-لأ د-ب-ع تا-ح-ير--ضصت

ة--ط--بأر--لأ سسي--ئر رأود---م
ةر-ك-ل ة-فÙÎأ ة-ي-ن-طو--لأ
دأدعتضسأ سصو-ضصخ-ب مد-ق-لأ

ءأرجإأ فيلاكت لمحتل هتئيه
““ا-نورو-ك““ سسوÒف ل--ي--لا–

لوأ’أ فÙÎأ يدأون ةفاكل
.Êاثلأو
ةعأذإ’أ ‘ تعمضس““ ““كوب-ضسي-ف-لأ““ ى-ل-ع ه-ت-ح-ف-ضص Èع رأز-ن لا-قو
سسوÒف ليلا– قوقحب ةطبأرلأ لفكتب دعُي رأودم سسيئرلأ ةينطولأ
عوبضسأÓل نيرايلÃ ردقت يتلأ ةفÙÎأ يدأونلاب ةضصاÿأ ،انوروك
له ““ عباتو ““مضسوملل رايلم Úنامث ›أوح يأأ ةيدنأ’أ لكل دحأولل
.““Òبك غلبŸأ نأأو اميضس ’ دوعولاب مأزتل’أ هناكمإاب

ديدح نم ديب برضضت ةراجتلا ةرازو

ءأردŸأو Úيوه÷أ ءأردملل قيزر لامك ةراجتلأ ريزو ةميلعت نأأ ودبي  ^
تأءأرجإأ ذيفنت ةعباتمو نأديŸأ ‘ دجأوتلأ ةرورضضب عاطقلل Úيئ’ولأ
¤إأ رظنلاب ةمراضص ةيفيكب اهقيبطت متي91-ديفوك ءابو يضشفت نم د◊أ
.نمأ’أ حلاضصم اهنع فضشكت يتلأ ماقرأ’أ
قيزر حلاضصم نمأأ نطولأ تاي’و عيمج Èع تانايبلأ فلتfl تفضشكو
نواهتت يتلأ ةيراجتلأ تاحاضسŸأو رجاتŸأ نم تأرضشعلأ قلغب ايموي موقت

.انوروك سسوÒف نم ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ قيبطت ‘
ةيلام غلابÃ راجتلأ Ëرغت ¤إأ ىتح أاجلت لب قلغلأ دنع فقوتت ⁄ اهنأأ امك
تأءأرجإأ نم ددضشيو نئابزلأ عم ةمأرضصب لماعتي عيم÷أ لعج ام ةÈتعم
.تابوقعلأ هلاطت نأأ نم افوخ ةياقولأ

؟؟؟ دوضسألا ششيجلل اÁركت
روضسيفوÈلأ ءاطعإأ ةطقل ىلع يرانب لÓب يفحضصلأ قلع Òبعتلأ أذهب ^

سسأاك قÓطنأ ةراضشإأ اضشاب ىفطضصم ىفضشتضسÃ ة-ح-ل-ضصم سسي-ئر جا-ح-ل-ب
بابضشو ةمضصاعلأ دا–أ يقيرف Úب ام تبضسلأ ةيضسمأأ تعمج يتلأ ربوضسلأ
.Òخأ’أ أذه حلاضصل تهتنأو دأدزولب
رضشابŸأ ىلع يرئأز÷أ نويزفلتلأ اهثب يتلأ ةأرابŸأ ىلع قيلعتلأ ءانثأأو
لوقي حأر ثيح فاضصوأ’أ يضضايرلأ قلعŸأ ىلع تطلتخأ روهمج نودبو
اÁركت وه جاحلب روضسيفوÈلأ فرط نم ءاقللأ قÓطنأ ةراضشإأ ءاطعإأ نأأ

Ûسشي÷أ هلو-ق د-ح ى-ل-ع نا-ضسل ة-لز ‘ ع-قو سضي-بأ’أ سشي÷أ تأدو-ه
لضصأوتلأ عقأوم Èع اهيلع رو-ه-م÷أ ه-ب-تا-ع ي-ت-لأ ة-لز-لأ ي-هو دو-ضس’أ
مضسأ ىلع ىتح فرعتلأ نم نكمتي ⁄ قل-عŸأ نأأو ا-م-ي-ضس’ ي-عا-م-ت-ج’أ
. روضسيفوÈلأ

 اهرعضش ببضسب ةضساردلا نم مر– ةذيملت
بضسب نأرهوب يفطل ةيوناث ‘ ةضسأرد-لأ ن-م ةذ-ي-م-ل-ت ع-ن-م Èخ را-ثأأ ^

لضصأوتلأ تاكبضش ىلع ةضصاخ رئأز÷أ ‘ اعضسأو ’دج ،رعضشلأ ةحيرضست
‘ ايقيرفإأ ةلطب يهو روكضش نب ةلئا-ن ةذ-ي-م-ل-ت-لأ تلا-قو .ي-عا-م-ت-ج’أ
ببضسب نأرهو ‘ اهب سسردت يتلأ ةيوناثلأ نم اهدرط ” هنإأ ،ةزرابŸأ

اهرعضش ةحيرضست Èتعأ يذلأ ةضسردŸأ ريدم نم رأرقب ،دّعÛأ اهرعضش
flنأوقل ةفلاÚ هتضسضسؤوم ‘ ةضسأردلأ.

اهÈخأأ ،ةضسردŸأ ريدم عم اهعامتجأ لÓخ هنأأ ةلئان ةدلأو تحضضوأأ امك
اهنأأ ةدكؤوم ،رعضشلأ ةفيفضصت نم عونلأ أذ-ه ع-ن“ ة-ي-ل-خأد-لأ ح-ئأو-ل-لأ نأأ

هنع ثدحتي يذلأ نوناقلأ نأأ حضضتأ ةيÁداكأ’أ Úنأوق تعجأر امدنع
.دوجوم Òغ ريدŸأ

رضسكل اذه اًحوتفم اًموي مّظنت ةيرئاز÷ا ةعاذإلا
انوروك راضشتنا

احوتفم اموي اهتأونق عيمج Èع ةيرئأز÷أ ةعأذإ’أ دحأ’أ سسمأأ تمظن ^
ةيروه÷أ تأونقلأ فلتfl تكراضشو .انوروك سسوÒف رطاخÃ سسيضسحتلل
راطخأ’اب يوعوتلأو يضسيضسحتلأ مويلأ أذه ‘ ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل84 لأ
.91 ديفوك ءابو راضشتنأ نع ةبتŸÎأ
ةوطخ ‘ ةينطولأ تأونقلأو ةيتاعوضضوŸأ تاعأذإ’أ ةردابملل تمضضنأ امك
حمضست يتلأ تأءأرجإ’أ ةفاكل ÚنطأوŸأ ذاختأ فدهب دينجتلأو ةئبعتلل
ةدع ذنم عضسأو لكضشب هراضشتنأ لضصأوي يذلأ لتاقلأ سسوÒفلأ لاقتنأ رضسكب
.عيباضسأأ
ةيمومع تائيهو Úضصتflو ءأÈخ ةكراضشم يضسيضسحتلأ مويلأ دهضش امك
عم ةيوه÷أ تأونقلأ فلتÚ flب طبرت ةيعأذإأ روضسج لكضش ىلع كلذو
.ءابولل أًرؤوب ّدعت يتلأ قطانŸأ ىلع زيكÎلأ
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مآزح ةدح

،نوركام تاحيرضصت
ةيلاينولوك وين ةعجعج

معد نع هثيدح و ةÒخأ’ا نوركام تاحيرشصت ^
نحنو ةيلاقتن’ا ةلحرŸا يطخت ‘ نوبت سسيئرلا
’ و ةيلاقتن’ا ةل-حرŸا ن-ع د-ع-ب-لا ل-ك ن-يد-ي-ع-ب
و ي-شسنر-ف-لا سسي-ئر-لا ة--ل--يfl ‘ ’إا ا--ه--ل دو--جو

flي--ه ،ه--تار--با fiنور-كا--م ن--م ة--شسئا--ي ة--لوا
‘ ة-حدا-ف-لا ة-ي-شسنر-ف-لا ءا-ط-خأ’ا كارد-ت--شس’
.رئاز÷ا (كيرششلا) عم لماعتلا
نأا مكنم ير-ئاز-ج يأا بل-ط-ي ⁄ سسي-ئر-لا يد-ي-شس
ةجاح-ب Ó-شصأا ا-ن-شسلو ،ا-ه-شسي-ئر و هدÓ-ب د-عا-شست
Ÿدعاشست نم فرعن و ىرن نحنف اشسنرف ةدعاشس
.اددهم رئاز÷ا نمأا اهيف نوكي ةمزأا لك ‘ اشسنرف
وينلا م-ك-تا-ح-ير-شصت ¤إا ة-جا-ح-ب تشسي-ل ر-ئاز÷ا
مكنم بلطت ⁄ ر-ئاز÷ا ،ة-يو-بأ’او ة-ي-لا-ي-نو-لو-ك
انيتأات نل اهنأ’ ادبأا اهبلطت ’ نأا ىن“أا و ةدعاشسŸا
،خيراتلا كلذ تبث-ي ا-م-ك بئا-شصŸا ’إا ا-شسنر-ف ن-م
نيذلا ءاقدشصأ’ا نم رئاز÷ا ا-ه-ب-ل-ط-ت ةد-عا-شسŸا
نيرمآاتŸا نم سسيلو ،ابيرق ءاقششأا ¤إا نولوحتيشس
امك باهرإÓل Úمعادلا و رئاز÷ا لÓقتشسا ىلع
مهئاطعإا و يباهرإا002 حارشس قÓطإا ةيلمع تبثت
‘ Óتق و اداشسف اوثيعيل  وروي ÚيÓم01 ةيدف
.›ام لامششو رئاز÷ا بونج
سسي-ئر-لا ا-ه-حÎق-ي ي-ت-لا ة-ي-شسنر-ف-لا ةد-عا-شسŸا
ه-ب-ششت ة-مو-م-شسم ة-يد-ه ر-ئاز÷ا ى-ل-ع نور-كا-م
ىلع ءÓيتشسÓ-ل ي-شسي-طا-ن-غŸا Ëو-ن-ت-لا ة-ي-ل-م-ع
برغŸا اهب معدتو  رئاز÷ا نم تارايلŸاب دوقعلا
رئاز÷ا دشض رمآاتت اشسنرفف ،ايداشصتقا و ايشسايشس
رمآا-ت-لا لاو-مأا ع-فد-ت ن-م ي-ه  ر-ئاز÷ا ف-شسأÓ-ل و
سسشسأا يتلا ةلزهŸا هذه فقوتت نأا بجيو اهدشض
 .دشسافلا ةقيلفتوب ماظن اهل
اهتباوبو ايقير-فإ’ نا-مأا ما-م-شص ي-ه م-ع-ن ر-ئاز÷ا
نودبو ادج رخأاتŸا نوركام فاÎعا و ،ةيلامششلا

ةيرئاز÷ا ةشسايشسلا هتشضرف نأا دعب ءاج ،ىودج
Ÿةيبلتل سسيل نكلو ،ايقيرفإا ةحل-شصمو ا-ه-ت-ح-ل-شص
و ،ل-با-ق-م نود-بو ي-ها-ن-ت--مÓ--لا ا--شسنر--ف ع--ششج
ديفتشسي ’ ةيشسنرفلا تاح-ير-شصت-لا و ة-ع-ج-ع÷ا
.يرئاز÷ا داشصتق’ا اهنم
اولماعتي نأا مهقح نم ايقيرفإا و رئاز÷ا نأا دقتعا
قي-ق– سسا-شسأا ى-ل-ع ⁄ا-ع-لا ‘ ىر-خأا ناد-ل-ب ع-م
دجوي اشسنرف هجتنت ام مادام ،ةكÎششŸا حلاشصŸا

جاتنإ’ا نم نشسحأاو دوجأا و ةرفوب ىرخأا نادلب ‘
’ و ةوششر نودو نايحأ’ا نم Òثكلا ‘ يشسنرفلا

.ةيمÓك ةعجعج
تناك رئاز÷ا نأا تتبثأا ةيبرغلا ءارحشصلا ةيشضق
دوقعلا تائم اهل نمؤو-تو ا-شسنر-ف-ل تارا-ي-لŸا ع-فد-ت
ل-با-ق-م نود-ب ن-ك-لو ة-يرا-ج-ت-لاو ة--يدا--شصت--ق’ا
.باشس◊ا تقو ناحو يشسايشس

- طارف رشضÿ / لشسكورب نم رجفلا لشسارم^^
فل◊ا و يبورو’ا دا–’ا ىدل دمتعم يفحشص

يشسلط’ا
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ةروزم ÚيÓم5 امهتزوحب ةنيطنضسق ‘ فوضصلا وبب Úباضش فيقوت

ةبوقعلا نم بورهلل سسمب اهتباشصإا تعدا
كيرافوب ىفضشتضسم نم عيضضر تقرضس ةأارŸ ةذفان انجضس تاونضس01

بلاسس مكحب كيرافوب ‘ حن÷ا ةمكfi تقطن ^
ةديلبلا يقرسش ةرقوب ةنيدم نم ةأارما دسض ةيرحلل

‘ ةمهتŸا تماق ثيح اذفان انجسس تاونسس01 ب
ىفسشتسسŸ هجوتلاب ةيرا÷ا ةنسسلا نم يرفيف رهسش
ةدلولا ثيدح عي-سضر ة-قر-سس ل-جأا ن-م كيرا-فو-ب
” دقو .سسبلت ةلا-ح ‘ ن-مألا ناو-عأا ا-ه-ط-ب-سضف

ءاعدا ةلواfi ةطرسشلا رقŸ اهل-يو–و ا-ه-ف-ي-قو-ت
نود لاعفألا هتاهب موقت اهنأاو ينج سسÃ اهتباسصإا
Úبت ةيلقعلا ةÿÈا ىلع اهسضر-ع د-ن-عو .ا-ه-تدارإا
اهباكترا ءانثأا ةيلقعلا اهاوق ل-ما-ك ‘ تنا-ك ا-ه-نأا
كيرافوب ‘ تايان÷ا ةمكfi تررق هيلعو ةعقاولل
غ .—اف ^  .اقباسس ةروكذŸا ةبوقعلا عيقوت

ةيداسصتقلا ةقر-ف-لا تف-قوأا ^
ي-ن-طو-لا دا-سصت-قلا ة-يا-م--حو
ةطرسشلل ةي-ئلو-لا ة-ح-ل-سصŸا-ب
ةنيطنسسق ةيلو نمأا ةي-ئا-سضق-لا
رمعلا نم Êاثلا دقعلا ‘ Úباسش
جد0001 ةئف ةقرو05 امهتزوحب
عو-ن �م ةرا-ي-سس ل--خاد ةروز--م
ي--ح--ب ““تن--سسكآا ياد--نو--ي--ه““
.فوسصلاوب
موي ¤إا ،ةيسضقلا تايثيح دوعتو
نايب بسسح ،يرا÷ا Èمفون51
تا-قÓ-ع-لاو لا-سصتلا ة--ي--ل--خ
ةي-ئلو-لا ة-ير-يدŸا-ب ،ة-ما-ع-لا
تدرو تامولعم ىلع ءانب ،نمأÓل
ما-ي--ق سصو--سصخ--ب ،ة--قر--ف--لا
ةيدق-ن قاروأا ج-يوÎب سصا-خ-سشأا
يح ىوتسسم ىلع اذهو ،ةروزم

ةطخ م-سسر بق-عو .فو-سصلاو-ب
ةيتايلمعلا قرفلا ماحقإاب ،ةينهم
ةبكرم تدسصر ناديŸاب ةلماعلا
ىلع ““تنسسكأا يادنويه““ عون نم
.ناسصخسش اهنتم
رسصانعلا تماق ،اهفقوت درجÃو
دعب ،اروف ،اهتمهادÃ ةيناديŸا
عي-م-ج ق-ل-غو نا-كŸا ق-يو-ط-ت
ة-ب-كرŸا عا-سضخإا-بو ذ--فا--نŸا
ةقفر ةينوناقلا سشيتفتلا ةيلمعل
ى-ل-ع ا-نا-ك ناذ-ل-لا Úسصخ--سشلا
ردقي ›ام غلبم ىلع Ìع اهنتم
جد0001 ةئف نم ،جد000.05 ـب
¤إا ةفاسضإا اهتحسص ‘ كوكسشم
عون نم سضيبأا حÓسس ىلع روثعلا
هبتسشŸا ليو– sم-ت-ي-ل ““رو-ت-ي-ك““
ذاختل ةقرفلا رقم ¤إا ا-م-ه-ي-ف

. ةمزÓلا تاءارجإلا
تما-ق ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل ة-ل--سصاو--م
عا-سضخإا-ب ة-سصتıا ح-لا--سصŸا
ةزو-جÙا ة-يد--ق--ن--لا قاروألا
ةروزم اهنأا Úبتيل ةيملعلا ةÈخلل
ءاهتنلا دعبو لوادتلل ةلباق Òغو
ز‚أا ،قي-ق-ح-ت-لا تا-ير‹ ن-م
ة-ي--ئاز÷ا تاءار--جإلا ف--ل--م
ÚينعŸا قح ‘ هيلع فراعتŸا
،ةيلÙا ةباينلا مامأا امهÁدقتو
نع ““ةنسس72و91““ ناباسش امهو
تاذ ةيدقن قاروأا فييزت ةيسضق
ينطولا ميلقإلا-ب Êو-نا-ق ر-ع-سس
عيزو-ت ‘ د-سصق ن-ع ما-ه-سسإلاو
ةزا-ي-حو ،ةروز-م ة-يد-ق-ن قاروأا
.““روتيك““ روظfi سضيبأا حÓسس

ب.ب ^

ناــــجوري Úــــباضش فـــــــيقوت
تاضسـولهŸاو تاردــــخملل
نازـــــــــــــــــيلغب
ةرئاد نمأا-ب ة-ي-ئا-سضق-لا ة-طر-سشلا تاو-ق  تن-ك“ ^
›ا◊ا عوبسسألا ةيادب  نازيلغب يلع نب دمfi يديسس
تاردıا نم ةيم-ك ز-ج-حو Úسصخ-سش ف-ي-قو-ت ن-م
تايرود رثإا ىلع تءاج ةيسضقلا ،ةيلقعلا تارثؤوŸاو
عاطقب ةحلسصŸا تاذ ¤إا Úعبات-لا ة-طر-سشلا تاو-ق-ل
هبتسشي Úسصخسش م-ه-ها-ب-ت-نا تف-ل ن-يأا سصا-سصت-خلا
زجح متيل امهسشيتفتو امهنم برقتلا ” دقو .امهيف
نم غ5.33 عاونألا فلتfl نم سسولهم سصرق272
›ام غلبم  Úسضيبأا ÚحÓسس ¤ا ةفاسضإلاب تاردıا
ءارجا زا‚ا متيل مومسسلا هذه جيورت تادئاع نم دعي
مامأا هبجوÃ امدق ركذلا يف-لا-سسلا ق-ح ‘ ي-ئا-سضق
قرزل.ب ^ .ةلادعلا

مÓ-عإلا-ب ف-ل-كŸا حر--سصو ^
fiدوقنع فيرسش ةطرسشلا ظفا

ةيئاسضقلا ةطرسشلا ر-سصا-ن-ع نأا
اهثاح-بأاو ا-ه-تا-ير– را-طإا ‘و
يتلا قئار◊ا تاسسبÓم فسشكل
Úسسوق داو ةيدلب تاباغب تبسش
11 تفقوأا ارخؤوم (قرسش لامسش)
‘ م-ه-طرو-ت ه-ب-ت-سشي ا-سصخ-سش
.ةقطنŸا هذهب ناÒن-لا مار-سضإا
هذه ت“ ثدحتملل ادا-ن-ت-سساو
تاءارجإلا ذاختا دعب ةيل-م-ع-لا
ديد– ” ذإا ةمزÓلا ةينوناقلا
حواÎت) هيف اهب-ت-سشم11 ةيو-ه
(ةنسس07 وÚ 52ب ام مهرامعأا
ةه÷ا تايد-ل-ب ن-م نورد-ح-ن-ي
ط-ب-سضو ة-يلو-ل-ل ة-ي-لا--م--سشلا
ةأا-ب-ع-م تارورا-ق م-ه-تزو--ح--ب
سضرغلا تاذل ةدعم نيز-ن-ب-لا-ب
فتاوه ¤إا ةفا-سضإلا-ب (قر◊ا)
لسصاوتلا ‘ لمعتسست تناك ةلاقن
.مهنيب
ثاحبألاو تايرحتلل ةل-سصاو-مو

نيرخآا سصاخسشأا7 ءاعدتسسا ”
فلم لامكتسسا ” اميف قيقحتلل
Ëد-ق-تو ة-ي-ئاز÷ا تاءار-جإلا

تا---ه÷ا ما----مأا Úفو----قوŸا
ةي-سضق ن-ع سسن-ت-ب ة-ي-ئا-سضق-لا
ةيباغ كÓمأل يد-م-ع-لا قر◊ا
ةيداسصتقا حلاسصم قيق– لجأل
ءاد-ت--علاو سسا--سسŸا ¤إا تدأا
ءÓيت-سسلاو ة-لود-لا ن-مأا ى-ل-ع
.ةيمومع كÓمأا ىلع
سسنتب ةيئاسضقلا تاه÷ا تناكو
طراف-لا ءا-ع-برألا ترد-سصأا د-ق
فيقوت نع ه-ي-ف تف-سشك ا-نا-ي-ب
5 ي-ن-طو--لا كرد--لا ح--لا--سصم
ام مهرام-عأا حواÎت سصا-خ-سشأا
مهيف هبتسشي ةن-سس35 وÚ 53ب
تسسم ي--ت--لا ناÒن--لا مار--سضإا
ثيح Úسسوق داو ةيدل-ب تا-با-غ

يسضاق فرط نم مهعامسس دعبو
رمأا مهقحب رد-سصأا ق-ي-ق-ح-ت-لا
 .تقؤوŸا سسب◊ا عاديإلا
قئارح ةدع نأا ركذلاب ريد÷ا
داو ة-يد-ل-ب تا-با-غ-ب تع--لد--نا
عباسسلا ¤إا سسداسسلا ةليل Úسسوق
ثي--ح يرا÷ا ر---ه---سشلا ن---م
عاسستا ‘ حايرلا ةعرسس تمهاسس

fiاهيلع ةرطيسسلا مدعو اهطي
ةينك-سسلا ق-طا-نŸا ¤إا لو-سصو
ةرواÛا ة-ي-حÓ-ف-لا عرازŸاو
ةيدام رئاسسخ ‘ ببسست ام وهو
013 ›اوح فÓتإا اذكو ةÈتعم
.يتابنلا ءاطغلا نم راتكه
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GBNô G’CNÑÉQ

 نمأ’ا حلاشصم اهترششاب يتلا تاقيقحتلا راطإا يف

 فلضشلاب تاباغلا قئارح ‘ طروتم11 فيقوت
تاباغ قئارح ‘ مهطروت ‘ هبتششي اشصخشش11 فلششلا نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلا رشصانع تفقوأا
نمشض يرا÷ا رهششلا نم عباشسلا ¤إا سسداشسلا ةليل تبشش يتلا فلششلا ةي’وب Úشسوق داو ةيدلب
مÓع’ا ةحلشصم هب تدافأا امبشسح نطولل ةيبرغلاو ىطشسولا تاي’ولا ديدع Èع قئار◊ا ةلشسلشس

.فلششلا ةي’و نمأاب

 ءادتعا ةيشضق يف هفيقوت دعب رظنلا تحت زجحلا يف هعشضو مت

 نارهوب يرضضح نمأا رقم لخاد فوقوم صصخضش ةافو لوح قيق– حتف
نارهو ةمكfi ةباين تح-ت-ف ^
اقيق– تبسسلا سسمأا لوا ءاسسم
ةا-فو تا-سسبÓ-مو فور-ظ لو-ح
ر-ق-م ل-خاد فو-قو--م سصخ--سش
دافأا امبسسح51 يرسض◊ا نمألا
.نارهول يئلولا نمأÓل نايب هب
ل-ي-كو نأا رد-سصŸا سسف-ن ر--كذو
ايمي-ل-قإا سصتıا ة-يرو-ه-م÷ا
Óقنت دق يعرسشلا بيبطلا ةقفر
تب-سسلا ءا--سسم نا--كŸا Úع ¤ا

Ÿغلبي سصخسش ةافو ةلاح ةنياع
‘ ع-سضو ة-ن-سس03 رم-ع-لا ن-م
هفيقوت دعب رظنلا ت– زج◊ا

.ءادتعا ةيسضق ‘

ةعباتلا ةطرسشلا حلا-سصم تنا-كو
تلجسس دق51 يرسض◊ا نمأÓل

بر-سض ة-ي-سضق ق--با--سس تقو ‘
حÓسسلا لامعتسساب يدمع حرجو
ىوتسسم ىلع روظÙا سضيبألا
ةŸاكم اهيقلت دعب لافارم يح
م-قر-لا ق-ير-ط ن-ع ة-ي--ف--تا--ه
دوجو اهداف-م (8451) رسضخألا
ى-ل-ع ى-ق-ل-م با--سصم سصخ--سش
.سضرألا
ح-لا-سصم نأا نا--ي--ب--لا فا--سضأاو
Úع ¤ا تل-ق-ن-ت د-ق ة-طر--سشلا
ةيح-سضلا ل-ق-ن ” ثي-ح نا-كŸا
ةعبات ةرايسس Ïم ىلع (ةنسس22)

ةحلسصم وحن ةيندŸا ةيام-ح-ل-ل
ة--ي--ب--ط--لا تلا--ج--ع--ت--سسلا
نارهول يعما÷ا ىف-سشت-سسم-ل-ل
 .ةيرورسضلا تافاعسسإلا يلقتل
تعرسش دق حلاسصŸا تاذ تناكو
هذه لوح قيقحتلا ‘ كلذ روف
ن-ع تر-ف-سسأا ي--ت--لاو ة--ثدا◊ا
ة-ي-سضق-لا ‘ طرو-تŸا ف-ي-قو-ت
نمألا رقم ¤ا هدايتقا ” يذلاو
ل--جأا ن--م رو--كذŸا ير--سض◊ا
هيفاوت نأا لبق قيقحتلا لامكتسسا
ةنماثلا ةعاسسلا دودح ‘ ةينŸا
.Óيل

^ fiر دم

‘ ةضصتfl ةيمارجإا ةكبضش فيقوت
لجيجب ÚنطاوŸا تاكلت‡ ةقرضس
لجيجب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملل نايب فششك ^
فيقوت نم يشضاŸا سسي-مÿا ة-ي-شسمأا ا-هر-شصا-ن-ع ن-ك“ ن-ع
ةقرشس ‘ ةشصتÚ flشصخشش ن-م نو-ك-ت-ت ة-ي-مار-جإا ة-ك-ب-شش

دحأا اهب مدقت يذلا ىوكششلا رثأا اذهو ÚنطاوŸا تاكلت‡
لبطشس’او هلزنم سضرعت اهدافم ةنحششلا ةيدلبب ناكشسلا
غلبم تفدهتشسا ةقرشس ةيلمع ¤إا نجاودلا ةيبÎل سصشصıا
” د-قو .نا-تو-ب-لا زا--غ ةرورا--ق41و يئا-بر-ه-ك د-لو-م ›ا-م
‘ ÚمهتŸا ›زنم سشيتفت دعب تاقورشسŸا ةفاك عاجÎشسا

ةيئاشضقلا تاقيقحتلا ينطولا كردلا حلاشصم ترششاب Úح
.ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا امهÁدقت راظتنا ‘ ÚمهتŸا عم

ةضصاخ ةيضضق11 ة÷اعمو...
تارثؤوŸاو تاردıا جيوÎب
مرضصنŸا ربوتكأا لÓخ ةيلقعلا
،اهعاونأا فل-ت-خÃ ةÁر÷ا لا-ك-ششأ’ ا-ه-ت-براfi را-طإا ‘ ^
حلاشصم ت÷اع ،ةيلق-ع-لا تار-ثؤوŸا تاردıا ج-يور-ت ا-م-ي-شس
ربوتكأا رهشش لÓخ لجيج ةي’و نمأاب ة-ي-ئا-شضق-لا ة-طر-ششلا
‘ ةرجاتŸاو تاردıا ج-يوÎب ة-شصا-خ ة-ي-شضق11 مر-شصنŸا
21 اهرثإا ىلع طروت ،بابششلا طاشسوأا ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا
زجح تفرع نيأا ةنشس54 وÚ 91ب مهرامعأا حواÎت اشصخشش
30و ةيلق-ع-لا تار-ثؤوŸا ن-م سصر-ق304 تاردıا ن-م ة-ي-م-ك
مهنأاششب تذ-خ-تا ةر-ثؤو-م سصئا-شصخ تاذ ة-يودأا ن-م تارورا-ق
تاه÷ا مامأا مهÁدقتو اه-ب لو-م-عŸا ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا
‘ تلث“ ،مهقح ‘ ماكحأا تردشصأا يتلا ةشصتıا ةيئاشضقلا
تامارغو ذفان-لا Òغ سسب◊ا سصا-خ-ششأا80ـل سسب◊ا عاد-يإا
.Òخأ’ا سصخششلا نع جرفأا Úح ‘ سصاخششأا30 دشض ةيلام
ةدحو37761 جيورت ةلواfi طابحإا ةÎفلا سسفن ‘ ” امك
تابورششŸا نم ةدحو633و ةيرانلا باعلأ’او تاعقرفŸا نم
ةهجو-م تنا-ك ،ما-ج-حأ’او عاو-نأ’ا ف-ل-تfl ن-م ة-ي-لو-ح-ك-لا
.ةشصخر نودب ةرجاتملل

برضضلا ةيضضق ‘ طروت صصخضش فيقوتو..
دضصق نود ةافولا ¤إا يضضفŸا يدمعلا حر÷او
نم ءادنل ةيل-يŸا ةر-ئاد ن-مأا ح-لا-شصم ي-ق-ل-ت ر-ثإا ى-ل-ع ^
نم غلبي سصخششل  مهلابقت-شسا هدا-ف-م ة-ي-ل-يŸا ى-ف-ششت-شسم
ةطرششلا رشصانع رششاب ،ءادتع’ سضرعت ةنشس66 رمعلا
فيقوت نم م-ه-ت-ن-ك-م م-ه-ثا-ح-بأاو م-ه-تا-ير– ة-ي-ئا-شضق-لا
ماق لعافلا نأا Úبت نيأا ،ةنشس86 رمعلا نم غلابلا لعافلا
بب-شسب ةا-ي◊ا قرا-ف يذ-لا ة-ي-ح-شضلا ى-ل-ع ءاد--ت--ع’ا--ب
ةفاكب ما-ي-ق-لا د-ع-بو كلذ ر-ثإا ى-ل-ع .ا-م-ه-ن-ي-ب تا-عزا-ن-م
تاه÷ا ما-مأا طرو-تŸا Ëد-ق-ت ” ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-جإ’ا
حر÷او بر-شضلا ة--ي--شضق ل--جأ’ ة--شصتıا ة--ي--ئا--شضق--لا
ردشص نيأا اهثادحإا دشصق نود ةافولا ¤إا يشضفŸا يدمعلا

.عاديإا رمأا هقح ‘
ب.ي

يضسضسؤوم دحأا دقفت تاير◊ا عئÓط
انوروك ببضسب بز◊ا
نيزرابلا بز◊ا يشسشسؤوم دحأا تاير◊ا عئÓط بزح دقف ^
ببشسب سسمأا ةينŸا هت-فاو يذ-لا ““ر-فا-ط ردا-ق-لا د-ب-ع““ و-عدŸا
بتكŸا وشضع لاقو  .ا-نورو-ك سسوÒف-ب ه-ت-با-شصإا تا-ف-عا-شضم
روششنم ‘ يدرح لشصيف تاير◊ا عئÓط بزح ‘ يشسايشسلا
يشسلا ناك اŸاط““ ““كوبشسيافلا““ ىلع ةيمشسرلا هتحفشص Èع
نم ادهج رخدي ’ يذلا ينطولا لوؤوشسملل ’اثم رداقلا دبع
هتايح لاوط ناك ا-م-ك ،ه-ن-ع دوذ-لاو ن-طو-لا ة-ح-ل-شصم ل-جأا
.““اهت’اغششناو ةمأ’ا مومهل لما◊ا مزتلŸا لوؤوشسŸا نطاوŸا

 ب صس  ^
ناقرفلا ةبيتك حلاشصل لمعي
راكفأÓل جوري صصخضش ةعباتم
كوبضسيافلا تاحفضص Èع ةيباهرإلا
ةطرششلا دارفأا اهتداق يتلا ةينم’ا تايرحتلا ترفشسأا ^
نع ةمظنŸا ةينوÎكلإ’ا ةÁر÷ا ةحفاكم ‘ ةشصتıا
ةيباهرإ’ا راكفأÓل جيوÎلاب موقي سصخشش ةيوه فششك
لهكب رم’ا قلعتيو .يعامتج’ا لشصاوتلا تاحفشص Èع
ماق0791 ديلاوم نم  ةديلبلاب سشيعي د’وا ةنيدم نم
با--هرإÓ--ل ة--ي---شضير– بطÿ تا---هو---يد---ي---ف ر---ششن---ب
نم Úب-تو.حبذلل نوشضرعتي سصاخ-ششأ’ تا-هو-يد-ي-فو
با--شسح ن--م Ìكأا كلÁ ي--ن--عŸا نأا تا--ير--ح--ت--لا لÓ---خ
هنيب لئاشسر نوققÙا  طبشض امك ،هل كلم اهلك كوبشسياف
Òخ’ا اذه نأا حشضتا امك ،باهرإÓل دج“ هئاقدشصأا Úبو
بابششلا دينجتب ةشصاÿا ناقرفلا ةبيت-ك ج-لا-شصل ل-م-ع-ي
ة-با-قر-لا ت– ه-ع-شضو د--ع--بو ي--ن--عŸا .سشعاد ةد--ئا--ف--ل
تا-يا-ن÷ا ة-م-كfi ى-ل-ع ه-ف-ل-م ل-يو– ” ،ة--ي--ئا--شضق--لا
ه-ت-ب-قا-ع-م ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ سسم-ت-لا ثي-ح كيرا-فو--ب--ب
غ —اف ^  .انوناق ةردقŸا تابوقعلا ىشصقأاب

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:04
07:35
12:35
15:15
17:37
19:00

 م ناوضضر ^



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/

