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ةيبراغملا ةقطنملا رارقتشساو نمأا ددهي يبرغملا روهتلا رارمتشسا
0١صصيبرغملأ صشيجلأ رئاصسخ ىلع يمÓعإأ ليلصضتو يميلقإأو يلود قلق

يدنام نم لك ةباصصإأ ليجصست بقع
ةخودو يميهأربو ينيعبصس نبو

راششتنا بابشسأا يف قّقحت فافلا
رــــشضخلا يــــــبعل نيب اـــــــنوروك
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ةمكأرتملأ نويدلل زاغلنوصس هلجصست يصسايق ىوتصسم
0202 نم لوأ’أ يصسأدصسلأ لÓخ
نــــييرئازجلا رــــيتاوف
قوفت ةـعوفدملا رـيغ
!راـــــنيد راـــــيلم171
مدع ..دـــــيدشستلل اـــــهنئابز وــــعدت ةـــــكرششلا^

  ة‹ŸÈا عيراششŸا ديشسŒ نود لوحيشس عفدلا
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7 ةلادعلا ىلع ريثأاتلل ةيفتاه ماقرأا
داشسف ةيشضق لـــــــيجأات^

نلعزو لوغ ىيحيوأا دشض
 رـــــــــــــــــــــــبمشسيد7 ىـــــــــــــلإا

اـــــــمهتم32و توــــــكحط ةـــــــمكاحم لـــــــيجأات ^
 يــــــعماجلا لـــــقنلا تاــــــــقفشص ةـــــــــيشضق يــــــــف

٨/٩صص
دمحأا دمحأا فاكلا سسيئرل افيفلا فاقيإا دعب يرئازج حايترا ^

 اهرييصستل ةديدجلأ ميهافملأ عم ملقأاتلأ ةرورصض ىلع ددصشت ةيلخأدلأ
ىربكلا رطاخملل ديدج نوناق دادعإل لبقملا ربمشسيد يف ينطو ىقتلم

بذاكلاب يشسنرفلا سسيئرلا فشصت نيدهاجملا ةمظنم

تابارشضإلل ةدوعلاب نوددهي نويوبرتلا نودعاشسملاو نوفرششملا

نييرئأزجلل رأذتعأ ميدقت نود نيتركأذلأ نيب ةحلاصصمب مايقلأ نكمي ’ تلاق
٣صص
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كلذل مهعفد مهبلاطم لايح تمصصلاب ةرأزولأ مأزتلأ نأأ أودكأأ
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مور-ف لÓ-خ ،سسمأأ ،د-يزو-ب ن-ب لا--قو ^
يت-لأ ف-سشأو-ك-لأ نأأ““ ،ة-ي-ن-طو-لأ ة-عأذإ’أ
سسوÒف نع فسشكلل رئأز÷أ اه-ل-م-ع-ت-سست
،““اقباسس جراÿأ نم اهدروتسسن انك انوروك
فسشأوكلأ نم عأونأأ3 كانه نأأ ¤إأ أÒسشم
““ي----جو----لوÒسس»و ““رأ ي----سس ي----ب----لأ““

.““كينيجيتنأأ»و
““رآأ يسس يبلأ““ ليل– نأأ ريزولأ فاسضأأو

Òبخو flÈ هبلطت ببسسب ن-م-ث-لأ سضها-ب
لحأرم بلطتي ليلح-ت-لأ نأأ ا-م-ك ،زا-ه-جو

لحأرم3 هيفو ايÓخلل فنأ’أ نم ةديدع
ةلودلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،نمثلأ سضهاب وهو

09 يطعي هنأ’ ،ةÒب-ك ة-ي-نأز-ي-م تسصسصخ
نكÁ ’ نكل ةباسصإ’أ ةجي-ت-ن ن-م ة-ئاŸا-ب
.ندŸأ لك ‘ هÒفوت

نم Êاثلأ عونلأ كانه نأأ ،ديزوب نب لاقو
نع ““يجولوÒسس““ ف-سشك و-هو ف-سشأو-ك-لأ

51 ‘ ةزهاج ةجيتنلأ نوكتو مدلأ قيرط
،’ وأأ تأداسضŸأ مسس÷أ نّوك أذإأ ،ةقيقد
اياحسض نوعق-ي Úبا-سصŸأ بل-غأأ نأأ أزÈم
ةدمو ةقيرطل مهلهج ببسسب ليلحتلأ أذه
.هب مايقلأ

نأأ سصخسشلل ن-كÁ ه-نأأ ،ر-يزو-لأ ح-سضوأأو
تأداسضŸأ تناك أذإأ ةيلعف هتجيت-ن ر-ه-ظ-ت
ةجيتنلأ ةفرعŸ عو-ب-سسأأ د-ع-ب مد-لأ ل-خأد
سصا-خ-سشأأ كا-ن-ه نأأ““ لا-قو ،ة-ي-ق-ي-ق◊أ

Úلماح مهو ةبلاسس مهليل– ةجيتن تجرخ
تأداسضŸأ نّكي ⁄ ه-م-سسج نأ’ سسوÒف-ل-ل
.““دعب
مد--لأ ل--ي--ل– ة--ج--ي---ت---ن نأأ فا---سضأأو
ة-ي-با-ج-يإأ نو-ك-ت ا-مد-ن-ع ““ي-جو-لوÒسس““

هم-سسج نّو-ك د-ق با-سصŸأ نأأ ا-ها-ن-ع-م-ف
ةجيت-ن تر-ه-ظ أذإأو ،سسوÒف-لأ تأدا-سضم

’ أذهف ،ةبلاسس ““يجولوÒسس““ مدلأ ليل–
ةبا-سصإ’أ ن-م ي-مfi سصخ-سشلأ نأأ ي-ن-ع-ي
7 دعب ليلحتلأ ديعي نأأ بجيو ،سسوÒفلاب

نم ثلاثلأ عونلأ ¤إأ ريزولأ راسشأأ امكو .مايأأ
““كينيجيتنأ““ ليل– ‘ لثمتŸأو فسشأوكلأ
ةرسشابم سسوÒفلأ فدهتسسي هنأأ هنع لاقو
01 سصخرأأ ةعاسس فسصن ‘ ةجيتنلأ نوكتو
.““رأأ يسس يبلأ““ نم تأرم
ة-ي-ب-ط-لأ م-قأو-ط-لأ ّنإأ ،د-يزو-ب ن-ب لا-قو
اهسضوخت ي-ت-لأ بر◊أ ‘ أÒث-ك تد-ه-جأأ

قلقم عسضولأ نأأ أدكؤوم ،انوروك ءابو دسض
نأأ أزÈم ،هيف م-ك-ح-ت-ُم ه-نأأ ’إأ ،ة-ق-ي-ق-ح
ع-ي-م-ج ى-ل-ع ،⁄ا-ع-لأ تد-ّم-ج ا--نورو--ك
ه-فر-ع-ت يذ-لأ ط-غ-سضلأو ،تا-يو--ت--سسŸأ
.رئأز÷أ ىلع رسصتقت ’ تايفسشتسسŸأ
ن-ع ءا-ق-ل-لأ سسف-ن ‘ رأرو-ف ف-سشك ا-م--ك
ةباسصإأ6419و ةا-فو ة-لا-ح021 ليج-سست
ة-ي-ب-ط-لأ م-ق-طأ’أ فو-ف-سص ‘ ا-نورو-ك-ب
‘ ةحئا÷أ راسشتنأ ةيأد-ب ذ-ن-م ة-يرأدإ’أو
.““دÓبلأ

سشي÷ا تايفصشتصسم ¤إا ءوجللا
 طغصضلا ةلاح ‘ دعبتصسم Òغ

رفوتب ÚنطأوŸأ ةحسصلأ ريزو نأامط امك
تايفسشتسسمو ة-ي-نأد-يŸأ تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
نأ““ لا-قو ،ي-ب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ سشي-ج-ل--ل
نكلو ،ةرفوتم ةي-نأد-يŸأ تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
’ ا-ي--لا--ح ،أذ--ه ¤إأ ل--سصن ’ نأأ ى--ن“أأ
،اهلÓغتسسأ عسضولأ بلطتي اŸو ،اهجاتحن

زيهŒ ““ نع افسشاك ““لكسشم يأأ دجوي ’
نم نوكتي يطايتحأ ىفسشتسسمك Òبك قدنف
هد-يوز-ت ا-ي-لا-ح م-ت--يو ،أر--ير--سس052
.““Úجسسكوأ’اب

رئأز÷أ ّنأأ ،ديزوب نب دكأأ ،ىرخأأ ةهج نم
نم هيلع ةقفأوŸأ لبق حاقل يأأ ينتقت نل

¤إأ ةفاسضإ’اب ،ةيŸاعلأ ةح-سصلأ ة-م-ظ-ن-م
،مسس÷أ ‘ ةعانŸأو حاجنلأ ةبسسنو رعسسلأ
حاقللأ سصوسصخب بعسص رأرقلأ ّنأأ فاسضأأو
ةدع كانه نكل رئأز÷أ هدمت-ع-ت-سس يذ-لأ

.اهيلع دامتع’أ متيسس Òياعم
عم ت’اسصتأ دوجو نع ريزولأ فسشك امك
‘ تح‚ ي-ت-لأ ة-يŸا-ع-لأ ر--باıأ ل--ك

د-ج براŒ ‘ ي-هو ،حا-ق-ل-لأ ر--يو--ط--ت
ىرجأأ هنأأ ¤إأ أÒسشم ،هقÓطإأ لبق ةمدقتم
”و Úسصلأو ايسسورو ايناŸأأ Òفسس عم ًءاقل
.رباıأ هذه لك عم ت’اسصتأ طبر
دكأأ ،حاقللأ بلج يلتسس يتلأ ةÎفلأ لÓخو
ىلع فرسشتسس نم يه ه◊اسصم نأأ ريزولأ

لكايهلأ ىوتسسم ىل-ع ح-ي-ق-ل-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع
لك ذاخ-تأ ى-ل-ع أد-كؤو-م ،ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’أ
رأر-ق نأأو ة-سصا-خ ،ة-مزÓ--لأ تأءأر--ج’أ
.ابعسص أرأرق Èتعي حاقل دامتعأو دأÒتسسأ

لقن ءارو نويرادإلاو ةذتاصسألا
سسرادملا ىلإا انوروك

ا-نورو-ك تا-با-سصإأ نأأ ة-ح-سصلأ ر-يزو د-كأأو
عيم÷أو Óبق-ت-سسم ،عا-ف-ترÓ-ل ة-ح-سشر-م
وأأ لزانŸأ ‘ د’وأ’أ كÎنسس له لءاسستي
يملعلأ سسلÛأ نأا-ب بي-ج-ي-ل ،ة-سسردŸأ
مهل مدقو تاعاطقلأ عي-م-ج ع-م ل-غ-ت-سشأ
ةحفاكŸ ةمزÓلأ ة-ي-ح-سصلأ تا-ي-سصو-ت-لأ
ريزو دكأأو .ةيبÎلأ ةرأزو اهنيب نم ءابولأ
يتلأ تايسصوتلأ عبتت سسرأدŸأ نأأ عاطقلأ

عباتو ،اهÒفأذحب ةيملعلأ ةنجللأ اهتمدق
ةسسسسؤوم وأأ ةسسردم كانه تناك أذإأ““ Óئاق
’ لكسشŸاف ةيحسصلأ تايسصو-ت-لأ ع-ب-ت-ت ’
ريراقت Êدرت موي لك““ افيسضم ،““انيف نمكي

يوت– ،ةيبÎلأ ر-يزو فر-ط ن-م ة-ي-سض‡
ÚملعŸأو Úيرأد’أ تا-با-سصإأ دد-ع ى-ل-ع
.““ةي’و لكب لافطأ’أو
ةليئ-سض تا-با-سص’أ دد-ع نأأ ر-يزو-لأ د-كأأو

ط-سسو ة-ل-ج-سسŸأ ت’ا◊أ دد--عو ،أد--ج
دافأأو ،ذيمÓتلاب ةنراقم ةعفترم ةذتاسسأ’أ
ةذتاسسأ’أ ء’ؤوه ،ءابولأ لقنت ’ ةسسردŸأ““

رجاتŸأو قأوسسأ’أ ¤أ نولقتني نويرأدإ’أو
،““عراسشلأ نم هوطقتلأ انوروكب أوبيسصأأ نمو
تايفولأ سضعب انلجسس ةقيقح““ ريزولأ عباتو
،ةنمزم سضأر-مأا-ب ن-ك-ل ،لا-ف-طأ’أ ط-سسو
نكي ⁄و طق-ف سسوÒف-ل-ل Úل-ما-ح أو-نا-ك
.““مهتوم ‘ ببسسلأ

بلاطوب ةراصس ^

ىفسشتسسÃ ةيب-ط-لأ ح-لا-سصŸأ تل-ج-سس ^
تايفو7 فيطسس ةي’و لامسشب ةÒبكلأ Úع
ةعاسس42 لÓ-خ ا-نورو-ك سسوÒف بب--سسب
لقثأ’أ ةليسص◊أ هذه دعت ثيح ةيسضاŸأ

.ةقطنŸاب ءابولأ راسشتنأ ةيأدب ذنم
فيطسس ةي’و تايفسشتسسم ي-قا-ب د-ه-سشتو

رأرغ ىلع أÒبك اطغسض مايأ’أ هذه لÓخ
Úع ةنيدÃ فايسضو-ب د-مfi ى-ف-سشت-سسم
تل-ج-سس يذ-لأ ة-ي’و-لأ بو--ن--ج--ب ناŸو
عسضخت ةلاح041 نم ديزأأ دجأوت ه◊اسصم
ليلاحتلاب ةدكؤوم ةلاح16 اهنيب نم جÓعلل
.Òناكسسلاب ةدكؤوم08و ةيıÈأ
ة--ي’و ›أو سسمأأ لوأأ ءا--سسم ما---ق د---قو
Úع ىفسشتسسŸ ةيدقفت ةرا-يز-ب ف-ي-ط-سس
ىدم نياع ثيح ةحسصلأ ريدم ةقفر ناŸو

ةفاك لا-ب-ق-ت-سس’ ى-ف-سشت-سسŸأ ة-يز-ها-ج
ثيح91 ديفوك ىسضرم اميسس’ ىسضرŸأ
ÒسسŸأ مقاطلل ةمراسص تاميل-ع-ت ى-ط-عأأ

ةئراط ت’امتحأ يأأ ةهجأوŸ دين-ج-ت-لا-ب
ةيئانثتسسأ تاططfl دامت-عأ ق-ير-ط ن-ع
فأرسشتسسأو ثأدحأ’أ قابتسسأ ىلع دمتعت
يحسصلأ فر-ظ-لأ أذ-ه Òي-سست-ل عا-سضوأ’أ
.يئانثتسس’أ
يبطلأ مقاطلأ ىلع لوؤوسسŸأ تأذ ىنثأأو
سضي-بأ’أ سشي÷أ دأر-فأأ تأدو-ه‹ ى-ل-عو

مهتايحسضتل هنا-فر-ع ن-ع م-ه-ل Èع ثي-ح
ةا-ي-ح ى-ل-ع ظا-ف◊أ ل-ي-ب-سس ‘ ما-سس÷أ
مقطأÓل قلطŸأ همعد ايد-ب-م Úن-طأوŸأ
لفكتلأ هدأدعتسسأو ةيبطلأ هبسشو ة-ي-ب-ط-لأ
.اهب لفكتلل مهت’اغسشنأ عيمجب

دبع““ بابسشلأ تيب ةنياعÃ ›أولأ ماق امك
هسصي-سصخ-ت ” يذ-لأو ““›ا-مر-ك د-ي-م◊أ
ىدم ىلع فقوو يحسصلأ رجحلل زكرمك

ت’ا◊أ ‘ ىسضرŸأ لابقتسس’ هتيزهاج
.ةيئانثتسس’أ فورظللو ةئراطلأ

  جلصصل ىصسيع ^

 ماع 03flÈو سصاخ 32flÈ ¤إا سصيخصشتلا رباfl ددع عفر
Úكورولكلا ببصسب ةيبناج سضارعأل يواكصش وأا ةافو يأا لجصسن ⁄ :لاحر روصسيفوÈلا
وسضع لا-حر سسا-ي-لإأ رو-سسي-فوÈلأ لا-ق ^
هنأأ ،انوروك سسوÒف تأروطت ةعباتم ةن÷
ةرأزولأ لب-ق ن-م ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ دأد-عإأ ”

‘ أÒسشم ““ تايفسشت-سسŸأ Úب ق-ي-سسن-ت-ل-ل
ددع نم عفرلأ ” ““ هنأأ ¤إأ تقولأ سسفن
03flÈو سصا-خ 32flÈ ¤إأ ر-باıأ

 .““سصيخسشتلأ ثيح نم ماع
روسسيفوÈلأ لاف جÓ-ع-لأ ة-ي-حا-ن ن-م ا-مأأ

نم ريزولأ تاميلعت قيبطت ” ““ هنأأ لاحر
‘ ةدوجوم يه يتلأ ةيودأ’أ Òفوت لÓخ

تأداسضŸأ ¤إأ ةفاسضإ’ا-ب تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
سضعب فرع يذلأ مدلأ Ìخت ءأودو ةيوي◊أ
تامÓع3 مويلأ كانه نأأ Òغ تابذبذتلأ
.““جوتنملل
كا--ن--ه ““ ه--نأأ قا--ي--سسلأ تأذ ‘ ف--سشكو
ةمسصاعلأ تايفسشتسسم ‘ ميظنتلل تابذبذت

امأأ ““ ةيعسضولأ تنسس– مايأأ01 ذنم هنأأ Òغ
لاق Úكورولكلأ يحسصلأ لو-كو-توÈلأ ن-ع
يأأ ليجسست ةعاسسلأ د◊ متي ⁄ ““ هنأأ لاحر
ةÒطخ ةيبناج سضأرعأ’ يواكسش وأأ ةافو
““لاهسسإ’أ وأأ ءيقلأ ‘ ابلاغ لث-م-ت-ت ي-ت-لأ

ءافسشلل لثا“ باسصم فلأأ94 ““ نأأ أدكؤوم
.““Úكورولكلأ لوكوتورب ببسسب

ر م ^

ناŸو Úع ىفصشتصس91Ã ديفوك ىصضرم دقفتي ›اولا
دحاو موي لÓخ انوروكب تايفو7 ليجصست

Ãع ىفصشتصسÚ بكلاÒفيطصسب ة

 ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم ةقفاوم نودب حاقل يأا ينتقن نل لاق

 ءارو نويرادإلاو ةذتاصسألا :ديزوب نب
سسرادŸا ¤إا انوروك لقن

ةيبطلا مقطألا طصسو انوروكب ةباصصإا6419و ةافو021 ليجصست ^
قيرط نع ةيبلصس انوروكب ÚباصصŸا جئاتن رهظت نأا نكÁ هنأا ،ديزوب نب نمحرلا دبع ةحصصلا ريزو دكأا

روهظ ن-م ما-يأا7 دعب ليلاحتلا داع-ت نأا بج-ي اذ-ه-لو ،سسوÒف-ل-ل نو-ل-ما-ح م-هو ““ي-جو-لوÒصس““ ل-ي-ل–
سسيلو سسرادŸا ¤إا انوروك سسوÒف لقن ءارو Úيرادإلاو ةذتاصسألا ““ نأا ريزولا دكأا امك .سضارعألا
  .رجاتŸا وأا قاوصسألا نم مهيلغ تلقتنا دق ىودعلا نوكت ثيح سسكعلا

ءÓجإا ةلحر ميظنت ةحودلاب رئازجلا ةرافصس تنلعأا اميف
لبقملا سسيمخلا

 ميظنتب بلاطي ةنباعصش ةيلاجلا نع بئانلا
ةيلاجلا ةدئافل ةيئانثتصسا تÓحر

ةيرئأز÷أ ةيلا÷أ ن-ع بئا-ن-لأ بلا-ط ^
Úن-ث’أ سسمأأ ة-ن-با-ع-سش Òم-سس ،ا-سسنر-ف-ب
ءÓ-جإأ تÓ-حر م-ي-ظ-ن-ت--ب تا--ط--ل--سسلأ
ىدل رتوتلأو ءبعلأ فيفختل ةي-ئا-ن-ث-ت-سسأ
ةحئا÷أ رأرمتسسأ د-ع-ب ة-سصا-خ ة-ي-لا÷أ
.ةليوط ةÎفل
““ ةيمÓعإأ تاحير-سصت ‘ ة-ن-با-ع-سش لا-قو
أذ-ه ‘ دود◊أ ح-ت-ف-ب بلا-ط-ن ’ ن-ح--ن
تÓحر ميظنتب طقف بلاطن لب فرظلأ
ىدل فوÿأو رتوت-لأو ءبع-لأ ف-ي-ف-خ-ت-ل

ةدعتسسم ةيلا÷أ ““ نأأ ةنباعسش دكأأو .““ء’ؤوه
ليلحتلأ نم ةيئاقولأ طورسشلأ لك قيبطتل
قدانفلأ ‘ ةماقإ’أ في-لا-ك-ت ع-فد ى-ت-حو

.““رمأ’أ مزلتسسأ أذإأ رج◊أ ةÎف ءاسضقل
هيف تنلعأأ يذ-لأ تقو-لأ ‘ أذ-ه ثد-ح-ي
ةلحر تيقوت نع رطقب ةيرئأز÷أ ةرافسسلأ
¤إأ ةدوعلأ ‘ Úبغأرلأ Úيرئأزجلل ءÓجإأ
نع ةرافسسلل نايب دافأأ ثيح نطولأ سضرأأ

لبقŸأ Èمفون62 سسيمÿأ مو-ي د-يد–
طوطÿأ Ïم ىلع ءÓجإ’أ ةلحر ميظنتل
.ةيرئأز÷أ ةيو÷أ
ة-ل-حر-لأ تي-قو-ت ““ نأأ ¤إأ نا-ي-ب-لأ را-سشأأو
ةسسمخو ةعبأرلأ ة-عا-سسلأ ى-ل-ع نو-ك-ي-سس
اقÓطنأو ،ةحودلأ تيقوتب ةقيقد ÚثÓثو
هاŒاب ةحودلاب ›ودلأ دم-ح را-ط-م ن-م
ر م ^ .““رئأز÷اب نيدموب يرأوه راطم

ةا‚ قفوم روسسيفوÈلأ سسمأأ تفسشك  ^
““ا--نورو--ك““ جÓ--ع ة--ح--ل--سصم ة--سسي---ئر
نأأ نأرهوب بجرز نب روتكدلأ ىفسشتسسŸاب
نم ةسسأرسش Ìكأأ حبسصأأ انوروك سسوÒف ““

راسصو ةيلا◊أ ةيخانŸأ ةعيبطلأ مكحب لبق
هسسكعت ام وهو ، راسشتن’أو ىودعلأ عيرسس
09 تقاف يتلأ زكرŸا-ب تا-با-سص’أ ما-قرأأ
نم ةدكؤوم ت’اح اه-ل-ك مو-ي-لأ ‘ ة-با-سصإأ

اهلابقتسسأ متي ةلاح002 نم ديزأأ عوم‹
ةÒطخ دج ةيئابولأ ةيعسضولأ ““ نأأ ةدكؤوم““

ءأوتح’ ةديدج ةرسسأأ ةفاسضإأ مز-ل-ت-سسأ ا-م
اهلعجو ىرخأأ حلاسصم حتف دعب ىسضرŸأ

Ÿ91 ديفوك ىسضر““.  
نم ةئاŸا-ب05““ نأأ ةا‚ ق-فو--م تد--كأأو
تاب ام سسوÒفلاب باسصم يبطلأ مقاطلأ
ددع سصيل-ق-ت د-ع-ب أÒب-ك أر-ط-خ ل-ك-سشي

““ىسضرŸأ ددع ديأزت-ب ة-نرا-ق-م ءا-ب-ط’أ
Êاعت سشا-ع-نإ’أ ة-ح-ل-سصم ““ نأأ تح-سضوأأو

ةيعأد ““ةÒطخ دج ةلاح ‘ أÒبك اطغسض
دعأوقب دي-ق-ت-لأ ةرور-سض ““ ¤إأ Úن-طأوŸأ
تا-ما-م-ك-لأ ع-سضو-ب ة-ي-ح-سصلأ ة-مÓ-سسلأ
تاعمجتلأ يداف-ت ع-م د-عا-ب-ت-لأ مأÎحأو
نأ’ لاب-قإ’أ ا-ه-ي-ف Ìك-ي ي-ت-لأ ن-كا-مأ’أو
نأأ نكÁو ةرطخ دج ةيحسصلأ ة-ي-ع-سضو-لأ
.““تاباسصإ’أ ددع ديزت
““ سضرغب نسسلأ رابك روسسيفوÈلأ ترذحو
قأو-سسأ’أ ¤إأ ة-سصا-خ تÓ-ق-ن-ت-لأ يدا-ف-ت
““ نأأ ¤إأ تراسشأأ امك ““عرأوسشلأ ‘ عمŒو
سصخي ىفسشتسسŸأ هنم Êاعي لكسشم Èكأأ
حر-ط ” ثي--ح ““رآأ ي--سس ي--ب ““ ف--سشأو--ك
.““فسشاك ف’آأ3 ءأرسشل ةسصقانم

سسانيإا م ^

 :نارهو ىفصشتصس91Ã ديفوك ةحلصصم ةصسيئر قفوم روصسيفوÈلا
لبق نم ةصسارصش Ìكا حبصصأا انوروك سسوÒف ””

””ةيلا◊ا ةيخانŸا ةعيبطلا مكحب

ءابولا تاروطت رخآا نع فصشكت ةحصصلا ةرازو

ةباصصإا5001و ةافو ةلاح91 ءاصصحإا
 انوروك سسوÒفب ةديدج

ءافصشلل تلثا“ ةديدج ةلاح726 ءاصصحإا^
ةديدج ةباسصإأ5001و ةافو ةلاح91 ليجسست ““Úنثإ’أ سسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ ^

4922و ةلاح76857 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباسصإ’أ ›امجإأ عفتÒل انوروك سسوÒفب
.““ ةافو
ةافو ةلاح71 ةÒخأ’أ ةعاسس42 لأ لÓخ تدسصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حسضوأأو

ةافو4922 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ سضأرمأ’أ باحسصأأ نم مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج
.““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم
›امجإ’أ ددعلأ عفتÒل ءافسشلل ةديدج ةلاح726 لثا“ ليجسست ” ““ هنأأ ¤إأ راسشأأو
‘ ةلاح64 دجأوت ليجسست عم ةلاح12494 ¤إأ تايفسشتسسŸأ أورداغ نيذلأ Úباسصملل
 ر كلام ^ .ةزكرŸأ ةيانعلأ

انوروك ببصسب مايأا01 ةدŸ رئاز÷ا ‘ ةيدنلوبلا ةيلصصنقلا قلغ
قلغ ،Úنث’أ سسمأأ ،رئأز÷أ ىدل ةيدنلو-ب-لأ ةرا-ف-سسلأ تن-ل-عأأ ^
اهسضرف يتلأ ةيلا◊أ ةيحسصلأ ةمزأ’أ ببسسب مايأأ01 ةدم اهتيلسصنق
ةمزأ’أ ببسسب ““ ةرافسسلل ةيمسسرلأ ةحفسصلاب ءاجو .انوروك ءابو

ةقلغم رئأز÷أ ‘ ةيدنلوبلأ ةيلسصنقلأ ىقبتسس ،ةيلا◊أ ةيحسصلأ
‘ انوروك تاباسصأ تفرع دقو .““Èمسسيد4 ىتح Èمفون42 نم
ر م ^ .يسضاŸأ ربوتكأأ رهسش فسصتنم ذنم ابيهر اعافترأ رئأز÷أ
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نم عوبشسأا دعب عافدلا ةئيه رارق ءاجو ^
ةمكÙا ىدل ققÙا راششتشسŸا فييكت
ريزولا اهيف طروت يتلا ة-ي-شضق-لا ا-ي-ل-ع-لا
صساشسأا ىلع حول بي-ط-لا لد-ع-ل-ل ق-با-شسلا

،ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا ةم-ه-ت-ب ة-يا-ن-ج
صضيرحتلاو ،ةلادعلل نشس◊ا Òشسلا ةقاعإا

‘ ريوزتلا ىلع صضيرحتلاو زيحت-لا ى-ل-ع
fiلشصت يتلا مهتلا ي-هو ،ة-ي-م-شسر تارر

يماÙا هنع فششك ام بشسح ا-ه-ت-بو-ق-ع
ةداملل اقفو ةنشس02 ¤إا ينيطنشسق قوراف
دا-شسف-لا ن-م ة-يا-قو-لا نو--نا--ق ن--م33
.هتحفاكمو
طروت لا◊ا ةيشضق ‘ تاقيقحتلا تفششكو
بئانو لدعلا ةرازول قباشسلا ماعلا صشتفŸا

‘ ةاشضقلا نم ددعو ةيروهمج ليكوو ماع
لقرع يذلا ،حول بيطلا رماوأل خوشضرلا

صسيئرلا ق-ي-ق-شش ح-لا-شصل ة-لاد-ع-لا ل-م-ع
لامعألا لجرو ةقيلفتوب ديع-شسلا ق-با-شسلا

.يشسنرف يبولو دادح يلع
صسيئرلا قيقشش ةقيلفتوب ديعشسلا ¤دأا دقو
تاحيرشصتب يشصخششلا هراششتشسمو قباشسلا

فر-ط ن-م ه-ي-لإا عا-م-ت-شسلا ىد--ل ةÒث--م
م-ه-ت-لا صصو-شصخ-ب ق-قÙا را--ششت--شسŸا
صضير-ح-ت-ب ة-ق-ل-ع--تŸاو ه--ي--لإا ه--جوŸا
امدعب ،ءاشضقلا ‘ زيحتلا ىلع ÚفظوŸا
تارارقلا ىلع Òثأاتلا ةمه-ت ه-ي-ل-ع تت-ب-ث

صصحف لÓ-خ ن-م ة-ي-ئا-شضق-لا ما-ك-حألاو
ريزولا فتاهل ““SMS ““ ةÒشصقلا لئاشسرلا
اهيف رمأا يتلاو حول بيطلا لدعلل قباشسلا
ىلع ةحورطم اياشضق ةد-ع ‘ ل-خد-ت-لا-ب

ةيئا-شضق-لا صسلاÛاو م-كاÙا ىو-ت-شسم
ىلع رثأاو قاعأا ا‡ ،ينطولا ىوتشسŸا ىلع
باونلاو ةيروهم÷ا ءÓكوو ةاشضق-لا ل-م-ع
.نوماعلا
اهيف طروت يتلا داشسفلا ايا-شضق-ل ا-فÓ-خو
دبعو ىي-ح-يوأا د-م-حأا Úلوألا ن-ير-يزو-لا
نيذ-لاو ءارزو-لا ن-م دد-عو لÓ-شس كلاŸا

اقفو ،““يشضاقتلا زايتما““ ءار-جإا م-ه-ل-م-شش
،ةيئاز÷ا تاءارجإلا نوناق نم375 ةداملل
‘ اعيمج اهيف ÚعباتŸا مهتلا تفيك نيأا

ققÙا راششت-شسŸا نإا-ف ، ““ح-ن÷ا““ ة-نا-خ
ةباينلا فييكت ديأا اي-ل-ع-لا ة-م-كÙا ىد-ل
ةهجوŸا مهتلل ةمكÙا تاذ ىدل ايلعلا
ىلع حول بيطلا لدع-ل-ل ق-با-شسلا ر-يزو-ل-ل
.““ةيانج““ صساشسأا

،لا◊ا ةيشضق ‘ تاقيقحتلا تفششك امك
ناك ،ةيفتاه ماقرأا7 زوحي حول بيطلا نأا
ةقاعإاو Òثأاتلا ‘ اهنم صضعب-لا ل-م-ع-ت-شسي
نع يرحتلا ر-ف-شسأا ا-م-ي-ف ،ة-لاد-ع-لا Òشس
ةلم÷اب طوغشضلل ةاشضقلا نم ددع صضرعت

Òي-غ-ت-ل ءلؤو-ه صضفرو حو-ل بي-ط--لا ن--م
ركذ ” ثيح ،اهريوزتو ةيئاشضقلا ماكحألا
.ةيشضقلا ‘ دوهششك مهئامشسأا

ب ةرأضس ^

هعم اهلماعت ‘ ÒيŸÓاب رئاسسخ تدّبكت ““موكانوسس““ ةسسسسؤوم
ةيضضق ‘ أمهتم32و توكحط ةمكأfi ليجأأت

 يعمأ÷أ لقنلأ تأقفضص

 ةلادعلا تارارق ىلع Òثأاتلا ةيسضق ‘ امهطروت دعب

رأرق ‘ نعطي ةقيلفتوب ديعضسلأو حول عأفد
 أهب نأعبأتŸأ مهتلأ فييكت

 ةلأدعلأ Òضس ةقأعإأو Òثأأتلل أهضضعب لمعتضسي ةيفتأه مأقرأأ7 زوحي نأك حول^
ديعسسلا هقيقسشو قباسسلا سسيئر-لا را-سشت-سسمو حو-ل بي-ط-لا ق-ب-سسأ’ا لد-ع-لا ر-يزو عا-فد ة-ئ-ي-ه ترر-ق
‘ امهيلإا ةهجوŸا مهتلا فيك يذلاو رئاز÷ا ءاسضق سسل‹ ىدل ماهت’ا ةفرغ رارق ‘ نعطلا ةقيلفتوب
.ةيانج سساسسأا ىلع ةلادعلا تارارق ىلع Òثأاتلا ةيسضق

Úنثلا صسمأا ةمشصاعلا ءاشضق صسل‹ لّجأا ^
fiلامعألا لجر ةمكا fiتوكحط نيدلا ي

41 خيرات ¤إا فوقوم Òغ ا-م-ه-ت-م32 ةقفرب
ةيشضقلا عئاقو قلع-ت-ت ثي-ح ل-ب-قŸا Èم-شسيد
ىوتشسم ىلع اهيف لشصف نأاو ق-ب-شسو دا-شسف-لا-ب

fiةتوافتم تابوقع طيلشستب ةبيورلا ةمك ‘
توكحط نيدلا يfi م-هزر-با Úم-ه-تŸا ق-ح
مك-ح تو-ك-ح-ط ن-يد-لا يfi ق-ح ‘ رد-شصو
002و اذفان اشسبح تاونشس6ـب هتنادإاب يشضقي
يتلا ةبوقعلا يهو ةي-لا-م ة-مار-غ را-ن-يد ف-لأا
قباشسلا ماعلا ريدŸا صسيئر-لا ع-م ا-ه-م-شسا-ق-ت
.راتfl بوبهشش ““موكانوشس““ ةكرششب
قح ‘ اذفان اشسبح Úماع ةبوقع طيلشست ”و
صسÓت-خا ة-م-ه-ت ن-ع ،ز-ي-م◊ا ةد-حو صسي-ئر
لÓغتشسا ءوشسو ةي-مو-م-ع-لا لاو-مألا د-يد-ب-تو
ةيفلخ ىلع ةلادعلا ىلع فلŸا ليحأاو ةفيظولا
‘ ““توكحط نيدلا يfi““ لامعألا لجر طروت

لاومأا ديدبتو صسÓتخا ‘ ة-كرا-ششŸا ة-ح-ن-ج
ةعانشصل ةينطولا ةشسشسؤوŸا تدبكتو .ةيمومع
راطإا ‘ ÒيŸÓاب رئاشسخ ةبيورلاب تارايشسلا
اهكلاŸ يعما÷ا لقنلا ةشسشسؤوم عم اه-ل-ما-ع-ت

fiإا دوعت عئاقولا هذه لك .توكحط نيدلا ي¤
2002 يتنشس لÓخ طبشضلابو تلخ تاونشس01

‘ توكحط لام-عألا ل-جر ل-خد ن-يأا ،3002و
تارايشسلا ةعا-ن-شص ة-شسشسؤو-م ع-م تا-شضوا-ف-م
ةدع توكحط نيد-لا يfi مر-بأاو .ة-ب-يور-لا-ب

انوبز اهدعب ح-ب-شصي-ل ،ا-ه-ع-م ة-كار-شش دو-ق-ع
لقنل ةلفاح051 ءانتقاب ماق ثيح ،اهل ايزايتما
ذنم ةكرششلا رششfi ‘ ةدوجوم تناك ةبلطلا

، يقيق◊ا اهنمث نع ةئاŸاب42 صضيفختب ةنشس
¤إا3002 ةنشس نم دوقع ةدع ماربإا اهدعب متيل

روشضحب مهتŸا ا-هد-ع-ب مو-ق-ي-ل6002 ة-يا-غ
راعشسأا لوح صضوافتلل ةرركتŸا تاعا-م-ت-جلا
.““موكانوشس““ ةكرششل تاجوتنم ةدع ءانتقا
رارغ ىلع تاجتنم ةدع ءانتقاب توكحط ماقو
لباقم تÓفا◊ا اذكو تاكرÙاو رايغلا عطق
رايغ عطق هحنم ” امك ،هل تحنم تازايتما
ذإا ،ايزايتما انو-بز د-ع-ي تو-ك-ح-ط نأا م-ك-ح-ب

ةلفاح053 زج-نŸا ةÿÈا بشسح ه-ل تح-ن-م
.مشسرلا جراخ ةدحاولل ÚيÓم5 ةميقب

رايغ عطق نم انا‹ توكحط دافتشسا امك
ةقطنŸا نم لكب ةيشضرأا عطقو نامشضلا جراخ

فقومك اهلغتشسا ةياغرلاو ةبيورلاب ةيعانشصلا
اهركنأا يتلا عئا-قو-لا ي-هو ل-ق-ن-لا تÓ-فا◊

fiيشصفتو ةلمج تو-ك-ح-ط ن-يد-لا يÓ خÓل
.ةبيورلا ةمكحÃ يشضاقلا لبق نم هباوجتشسا

ر م ^

ةباينلاب نيدهاÛا ةمظنم ماعلا Úمأا مهتا ^
fiنثلا صسمأا جا◊ا نب رمعاو دنÚ صسيئرلا

هنÓعإا دعب بذكلاب نوركام ليونامإا يشسنرفلا
لوح نوبت ديÛا دبع صسي-ئر-لا ع-م قا-ف-تلا

Úتركاذلا Úب ة◊اشصÃ يشضاŸا ةحفشص يط
.Úيرئازجلل راذتعا Ëدقت نود
ةانقلا هتثب ءاقل ‘ جا◊ا نب رمعاو دنfi دكأاو
ل ““ Óئاق ““بويتوي““ عقوÃ ةمظنملل ةيمشسرلا
قافتا ‘ يشضŸاب لبقي لوؤوشسم دجوي هنأا نظأا
““ نأا افيشضم ““راذتعلا Ëدقت نود ة◊اشصŸا

ماظ-ن-لا ة-ع-ي-ب-ط بشسا-ن-ي نور-كا-م ه-لا-ق ا-م
يرا-م-ع-ت-شسلا ر-ك-ف-لا بحا-شص ي--شسنر--ف--لا
ءاشسؤور-لا Òغ-ت-ب Òغ-ت-ي ⁄ يذ-لا ي-ع-شسو-ت-لاو
.““ةتشسلا
ةحفشص يط ن-كÁ ل ““ه-تاذ ثد-ح-تŸا ع-با-تو
““هب ما-ق ا-م نا-ي-شسنو ي-شسنر-ف-لا را-م-ع-ت-شسلا

انم نوبلطي اذاŸ ““ تقولا صسفن ‘ Óئاشستم
.““نايشسنلا نوشضفري مه امن-ي-ب ى-شسن نأا ن-ح-ن
““ نأا ةمظنملل ةباي-ن-لا-ب ما-ع-لا Úمألا ح-شضوأاو

اهتار-م-ع-ت-شسم ن-م ا-نÈت-ع-ت لاز-ت ل ا-شسنر-ف
ادكؤوم ““يشسنرفلا Ëد-خ““ ير-ئاز÷ا بع-ششلاو

.““دنلل دنلا““ فوقولا ةرورشض““ ىلع
““ اشسنرف نأا رمعاو دنfi حشضوأا ىرخأا ةهج نم
ةقيق◊ا ‘ اهنكل با-هرإلا ة-ح-فا-ك-م م-عز-ت
اه◊اشصم ىلع عافدلل اهدودح جراخ لخدتت
لوÎب نم نادل-ب-لا كل-ت تاوÌب ظا-ف-ت-حلاو
.““اهÒغو موينارويو
““كيرفأا نوج““ ةل‹ عم راوح ‘ نوركام دكأاو
دادعتشسا ىدم لوح لاؤو-شس نا-ششب ة-ي-شسنر-ف-لا
هنأا لوقلاب رئازجلل راذ-ت-عا Ëد-ق-ت-ل صسيرا-ب
ةدعب ةيداحأا ةفشصبو اشسنرف تماق دوقع ذنم““

تشسيل ةيشضقلاو ةلأاشسŸا هذه نأاششب تاوطخ
Úما-ي-ن-ب خرؤوŸا ““ نأا فا-شضأاو ““راذ-ت--علا ‘

ل ،Èمشسيد ‘ اريرقت › مدقيشس يذلا اروتشس
لمعب مايقلا وه بجي امو حرطلا اذه معدي

دح ىلع ““Úتركاذلا ة◊اشصمو خ-يرا-ت-لا لو-ح
.““انمامأا خيراتلا ىرن نأا بجي““ هلوق

ر م ^

نود Úتركاذلا Úب ة◊اسصÃ مايقلا نكÁ ’ تلاق
Úيرئازجلل راذتعا Ëدقت

””بذأكلأب ””يضسنرفلأ سسيئرلأ فضصت نيدهأÛأ ةمظنم

ريرح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ما-ع-لا Úملا د-كأا ^
نأا Úنثلا صسمأا يجع-ب ل-شضف-لا و-بأا ي-ن-طو-لا
بع-ششلا Òشصم ر-ير-ق-ت-ل ءا-ت-ف-ت-شسا م-ي-ظ-ن--ت
ةيعر-ششلا ه-ي-ل-ع صصن-ت ا-م ق-فو يوار-ح-شصلا
عازن-لا ة-يو-شست-ل د-ي-حو-لا ل◊ا و-ه ة-ي-لود-لا

صضرعتي يتلا ةÒطÿا تاكاهتنلا ار-ك-ن-ت-شسم
يديا ىلع لزعلا نويوارحشصلا نويندŸا اهل
 .يبرغŸا لÓتحلا تاوق
يتلا ةينماشضتلا ةفقولا لÓخ يج-ع-ب ح-شضوأاو
““ نا يوارحشصلا بع-ششلا ع-م بز◊ا ا-ه-م-ظ-ن
بع-ششلا Òشصم ر-ير-ق-ت-ل ءا-ت-ف-ت-شسا م-ي-ظ-ن--ت
”و ›ودلا نوناقلا هل-ف-ك-ي ق-ح يوار-ح-شصلا
برغŸا نكل هميظنتب وشسرونيŸا ةثعب فيلكت
.““ةيلودلا ةيعرششلل عايشصنلا صضفري

ةيادبلا ‘ قفاو برغŸا نأا““ ¤ا يجعب تفلو
نا لبق ÒشصŸا ريرقتل ءاتفتشسا مي-ظ-ن-ت ى-ل-ع
توشصيشس يوارحشصلا بعششلا نأا هنيقيل عجاÎي
صضفري اذاÓ ““ Ÿئاشستم ““لÓ-ق-ت-شسلا ح-لا-شصل
بعششلا Óعف ناك اذا ءاتفتشسا ميظنت برغŸا

نهاريو ايبرغ-م نو-ك-ي نا د-ير-ي يوار-ح-شصلا
لماع ىلعو كيتكتلا ىلع هتشسايشس ‘ برغŸا
بعششلا نامر◊ ةي-م-ي-ل-قلا ة-ئ-ي-ب-لاو تقو-لا
عم ؤوطاوتب ةعورششŸا هقوقح نم يوارحشصلا

ةدايق رئاز÷ا فقوم ““ نأا ىلع اددششم ““هئافلح
ةيوارحشصلا ةيشضقلا معد ‘ ابعششو ةموكحو
عبان هنأل هنع لختت نل تباثو صسدقم فقوم
‘ ررحتلا تاكرح لك معد ‘ اه-تد-ي-ق-ع ن-م
ق-ل-طŸا م--عد--لا ى--ل--ع ““ د--كأاو .““⁄ا--ع--لا
ينطولا ريرحتلا ةه-ب-ج بز◊ طور-ششمÓ-لاو
قيق– لجا نم هلاشضن ‘ يوارحشصلا بعششلل
تاشسرا‡ ““ يج-ع-ب ر-ك-ن-ت-شساو ““لÓ-ق-ت-شسلا
قوق◊ ةلشصاوتŸا هتاكاهتناو يبرغŸا ماظنلا
را--شص◊او ة--ل--تÙا ي--شضارلا ‘ نا--شسنلا
ةدو-ع د-ع-ب ة-شصا-خ ندŸا ى-ل--ع صضور--فŸا
ىلع ادر حلشسŸا حافكل-ل يوار-ح-شصلا بع-ششلا
ÚمشصتعŸا ÚيندŸا ىلع يركشسعلا ءادتعلا

.““تاراركلاب ةيعرششلا Òغ ةرغثلا ‘
م نأوضضر ^

يوارحسصلا بعسشلا عم ةينماسضت ةفقو هميظنت لÓخ
ل◊أ وه ÒضصŸأ ريرقت ءأتفتضسأ ميظنت :نلأفألأ

 ةيوأرحضصلأ ةيضضقلل ديحولأ

 ريدسصتلا عيجسشتو رامثتسس’ا خانم Úسسحتب حمسسيسس عورسشŸا نأا لاق
 قوبضسم Òغ مأع قأيضسو فرظ ‘ ءأج ةيلأŸأ نونأق :نأمحرلأ دبع نب

د-ب-ع ن--ب نÁأا ،ة--ي--لاŸا ر--يزو مد--ق ^
صسل‹ ءا-شضعأا ما-مأا ،صسمأا ،نا--م--حر--لا
زك-ترا ي-ت-لا ة-شضير-ع-لا طو-طÿا ،ة-مألا

دافأاو .1202 ةيلاŸا نوناق عورششم اهيلع
فورظ ‘ ءاج نوناقلا عورششم نأا ،ريزولا
ة-مزأا-ب ز-ّي“ ،قو-ب-شسم Òغ ما-ع قا-ي--شسو

ءÓم-ع-لا ع-ي-م-ج ى-ل-ع ة-يŸا-ع ة-ي-ح-شص
اذ-ه عور-ششم نأا فا-شضأاو ،Úيدا-شصت--قلا
ن-م ة-ل-م-ج ق-ي-ق– ¤إا ي-مر-ي نو-نا-ق-لا
ÚيدŸا ى-ل-ع ة--يدا--شصت--قلا فاد--هألا
فادهألا نأا احشضوم ،طشسوتŸاو Òشصقلا
،هتدمو ءابولا راششتنا ةيعشضو ىلع فقوتت
ىلع يŸاعلا بلط-لا رّو-ط-ت ى-ل-ع ا-شضيأاو
.ةيطفنلا تاجتنŸا

دادعإا نع ،نامحرلا دبع نب ثد– امك
›اŸاو ي-ل-ك--لا يدا--شصت--قلا Òطأا--ت--لا

Ÿا نو--نا--ق عور--ششŸ1202 ة-ن-شسل ة-ي--لا،
ذخأاي هنأا حشضوأاو ،3202و2202 تاعقوتو
ينطولا داشصتقلا كول-شس را-ب-ت-علا Úع-ب

ةيلاŸاو ةيدا-شصت-قلا تا-يو-ت-شسŸا ى-ل-ع
.0202 ةنشس تزي-م ي-ت-لا ة-ي-عا-م-ت-جلاو
دادعإل ةدمتعŸا تايشضر-ف-لا م-هأا زر-بأاو
بشس-ح ـ3202–1202 ةÎفلل تاع-قو-ت-لا
يعجرŸا رعشسلا رارقتشساب قلعتت ـ ريزولا
يكيرمأا رلود04 دنع ماÿا طفنلا ليمÈل
رعشس غولبل ةفاشضإلاب ،3202–1202 ةÎفلل

رلودلا لباقم يرئاز÷ا ران-يد-لا فر-شص
¤إا يو-ن-شسلا ط-شسو-تŸا ‘ ي--ك--ير--مألا

رانيد13,941 و ،1202 ةن-شسل02,241
رانيد87,651 و2202 ةن-شسل ير-ئاز-ج
مخشضتلا لدعم غولبو ،3202 ةنشسل يرئازج

ةنشسل ٪50,4 مـث ،٪05,4 ةبشسن1202 ةنشسل
.3202 ةنشسل ٪27,4 و ،2202
عي-ماÛا ¤إا ه-شضر-ع لÓ-خ را-ششأا ا-م-ك
‘ ةلثمتŸا ،ةيلاŸاو ةيلكلا ة-يدا-شصت-قلا
تارداشص ،مخشضت-لا ،يدا-شصت-قلا و-م-ن-لا
ناز--ي--م ،ع--ل--شسلا تادراو تا---قورÙا
ةيلا-م-جإلا تا-ق-ف-ن-لا ا-مأا .تا-عو-فدŸا

،3202 –1202 ةÎفلل ةعقوتŸا ةينازيم-ل-ل
رايلم7,2737 نم ـ ريزولا بشسح ـ لقتنتشس
ةنشس ‘ ران-يد را-ي-ل-م31183, ¤إا را-ن--يد
رانيد رايلم5,5068 اهدعب ل-شصت-ل ،1202
ةنشس رانيد رايل-م3,0868 و ،2202 ةنشس
،Òيشستلا ة-ي-ناز-ي-م ن-عو ،٪+9,0)3202
ةÎفلا لÓ-خ ٪1,5 لدعÃ عفتÎشس اه-نإا-ف
رانيد رايل-م5,4135 غلب-ت-ل ،3202–1202
رانيد رايلم9,8535 ¤إا لشصتل ،1202 ةنشس
ةنشس رانيد رايل-م4,5055 و ،2202 ةنشس
3202.
Òبادتلا ¤إا ريزولا راششأا ،ىرخأا ةهج نم
نوناق عور-ششم ‘ ة-جردŸا ة-ي-ع-ير-ششت-لا
¤إا فد-ه-ت ي--ت--لا ،1202 ة-ن-شسل ة-ي-لاŸا
،يتاينازيŸا Ëو-ق-ت-لا ئدا-ب-م ةدا-ع-ت-شسا
عم ،يئاب÷ا ءاعولا Úشس– ¤ا ةفاشضإلاب

تايلمع عيجششتو رامثتشسلا خانم Úشس–
تاءارجإلا طيشسبت زيزع-ت Èع ر-يد-شصت-لا
ب سس  ^ .اهتنمقرو ةيكرم÷او ةيئاب÷ا

 اهÒيسستل ةديد÷ا ميهافŸا عم ملقأاتلا ةرورسض ىلع ددسشت ةيلخادلا
ىÈكلأ رطأخملل ديدج نونأق دأدعإل لبقŸأ Èمضسيد ‘ ينطو ىقتلم

 رأنيد رأيلم473 ةميقب رئأضسخ تفلك أهدحول تأنأضضيفلأ ^
ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازوب ىÈكلا رطاıا بودنم فششك^

ىقتلÒ Ÿشضحتلا ددشصب ةيلخادلا ةرازو ““ نأا ةرفع ديم◊ا دبع روتكدلا
اÒششم ““ىÈكلا رطاخملل ديدج نوناق دادعإل لبقŸا Èمشسيد ‘ ينطو
هذه نم ةيئاقولا ةيجيتاÎشسلا ططÚ flيحتل يراج لمعلا ““ نأا ¤إا
ةيعيبطلا ثراوكلا Òيشست ناديم ‘ Úشصتıا لك ةكراششÃ رطاıا
يذلا ““يادناشس““ قافتل اقيبطت ÊدŸا عمتÛا ¤إا ةفاشضإلاب ىÈكلا
.““ثراوكلا نم ةياقولا ‘ ايشساشسأا اكيرشش فرطلا اذه نم لعجي
¤وألا ةيعاذإلا ةانقلا ىلع افيشض هلوزن ىدل ةرفع ديم◊ا دبع حشضوأاو
ىÈكلا رطاıا Òيشست ‘ رئاز÷ا هيلع تدمتعا يذلا4002 نوناق ““ نأا

Œئاق ““نمزلا هزواÓ زيح4002 نوناق لوخد نم ةنشس61 رورم مغرو““ هنإا
اقيبطت ،ةرداشصلا ةيذيفنتلا ميشسارŸا ددع زواجتي ⁄ هنأا لإا ،ذيفنتلا
صضورفŸا نم ناك اموشسرم03 عوم‹ نم طقف ةعبرأا ،روكذŸا صصنلل
.““نوناقلا اذه اهنمشضتي يتلا رطاıا ةفاك نم ةياقولا تايفيك دد– نأا
قرطت مدع اهنم بابشسألا نم ةلم-ج ““ ¤إا ه-ب-شسح ر-خأا-ت-لا اذ-ه دو-ع-يو
هديد– مدعو ذيفنت-لا لا-جآا-ب ق-ل-ع-تŸا ق-ششلا ¤إا رو-كذŸا نو-نا-ق-لا
نأا مكحب ،ةيذيفنتلا ميشسارŸا رادشصإاب ةلوıا تاه÷او تايلوؤوشسملل
.““ةدع تاعاطق ا‰إاو هنيعب اعاطق ينعت ل ىÈكلا رطاıا

ةديد÷ا ميهافŸا عم ملقأاتلا ةرورشض ىلع ةرفع ددشش هلخدت لÓخو
نم دحلل ““يادناشس““ راطإا هيلع صصني اŸ اقفو ،ىÈكلا ثراوكلا Òيشستل

flثراوكلا ةرادإا نم لاقتنلا ةرورشض ىلع ددششي يذلاو ثراوكلا رطا
.ينمزلا دعبلا ‘ ةدتمŸاو اهنع ةمجانلا رطاıا ةرادإا ¤إا
لزلزلاك ىÈك رطاfl ةدع تفرع4002 ذنمو رئاز÷ا““ نأا فاشضأاو
ىتوم ‘ تببشست انوروك ءابو اي-لا-حو تا-با-غ-لا ق-ئار-حو تا-نا-شضي-ف-لا
9102 ¤إا4002 نم““ هنأا ¤إا اÒششم ““ةيدام رئاشسخو تائŸاب ىحرجو
عوقو ىدل تÓخدتلا ةفلكت رانيد رايلم545 نع لقي ل ام تفرشص ةلودلا
473 تفلك اهدحول تاناشضيفلاف ،تاباغلا قئارحو تاناشضيفلاو لزلزلا

.““رئاشسÿا ةلمج نم ›امجإلا غلبŸا نم ةئاŸاب86 لثÁ ام رانيد رايلم
ةرمع فششك ،تاباغلا قئار◊ ةيمويلا ةعباتŸا راطإا ‘و ،رخأا بناج نم
ةعباتŸا اهرود لوألا ريزولا نم بلطب ةعبا-ت-م ة-ي-ل-خ بي-شصن-ت ”““ ه-نأا
لئاشسولا مييقتو اهتقو ‘ ةمولعŸا ءاطعإاو تاباغ-لا ق-ئار◊ ة-ي-مو-ي-لا
هذه بيشصنت ” امدنع““ هنأا ادكؤوم ،““تاقيقحتلاب مايق-لاو ة-ل-م-ع-ت-شسŸا
هذه تدواع نكل ،ةئاŸاب07 ةبشسنب تاباغلا قئارح تشضفخنا ةنجللا
صضيوعت نع ةيموم-ع-لا تا-ط-ل-شسلا نÓ-عإا د-ع-ب عا-ف-ترلا ¤إا ة-ب-شسن-لا
ر كلأم ^ .““لعاف لعفب تعلدنا اهنأا –هبشسح– لدي اذهو ““نيررشضتŸا

ةدكيكسسب لامعأا لجرل ةقدنفلا لا‹ ‘ ةرÈم Òغ تازايتما حنÃ قلعتت

 Èمضسيد7 ¤إأ نÓعزو لوغ ىيحيوأأ دضض دأضسف ةيضضق ليجأأت
ىيحيوأا دمحأا قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا دسض داسسف ةيسضق Úنث’ا سسمأا دمfiا يديسس ةمكحÃ يئاز÷ا بطقلا لجأا ^
.لبقŸا Èمسسيد7 خيرات ¤إا ،ةيمومع لاومأا ديدبتو ةقحتسسم Òغ تازايتما حنÃ قلعتت نورخآا ءارزوو
مهنيب نم ةدكيكسس ةي’ول نوقباسس ة’و ثÓث ىيحيوا دمحأا قبسسأ’ا لوأ’ا ريزولا بناج ¤إا لا◊ا ةيسضق ‘ عباتيو
لوغ رامعو نÓعز ينغلا دبع Úقباسسلا لقنلا يريزو اسضيأا ةيسضقلا ‘ عباتي امك ،يزوف Úسسح نبو دمfi ›ابرد
.نيرخا Úمهتم بناج ¤إا دمfi براfi لقنلا ةرازول قباسسلا ماعلا Úمأ’او
لا‹ ‘ طسشني دمfi حسسيف نب لامعأ’ا لجرل ةقدنفلا لا‹ ‘ ةرÈم Òغ تازايتما حنÃ ةيسضقلا هذه قلعتتو
.ةدكيكسس ءانيÃ زيح هلÓغتسسا بناج ¤إا تاراقع ةدع نم دافتسسا نيأا ةدكيكسس ةي’وب ةقدنفلا

سسيسسأات كلذكو انوروك ءابوب ةيسضقلا ‘ Úسسسسأاتم Úماfi ةباسصإ’ ارظن عافدلا نم بلطب ليجأاتلا ببسس ءاجو
fiماÚ ا عباتيو .ةيسضقلا ‘ ددجŸغتسسا ةءاسساو ةيمومع لاومأا ديدبتب قلعتت ةليقث مهتب نومهتÓادمع ةفيظولا ل

.Òغلل ةقحتسسم Òغ تازايتما حنمو تاميظنتلاو Úناوقلا قرخي وحن ىلع Òغلل ةقحتسسم Òغ عفانم حنم سضرغب
ب ةرأضس ^
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تءاج  اهل ةميلعت ‘ ةرازولا تهناو ^
ةذ-تا-شس’ا م-ل-ع ¤ا2431 م----قر ت–

تب-ث ن-يذ--لا Úف--ظوŸاو Úث--حا--ب--لاو
ةداهشش ىلع ءانب انوروك ضسوÒفب مهتباشصإا

ءارجإ’ ةرورشضلاب نوع-شضخ-ي ه-نا ة-ي-ب-ط
‘ ايئاقل-ت نو-ع-شضو-يو ي-ح-شصلا ر-ج◊ا

نود يأا رج’ا ةعوفدم ةيئانثتشسا ةلطع
عم قيشسنتلا ةبلاطم ،بتاورلا نم مشصخ
ةرازو-ل-ل ة-ير--ششب--لا دراوŸا ة--ير--يد--م
    .تايعشضولا هذه ضصوشصخب اهتراششتشس’
ميلعتلا ريزو اعد ، ىرخا ىرخا ةهج نم
نب يقابلا دبع يملع-لا ثح-ب-لاو ›ا-ع-لا
ةرود ايرولاكب يلماح لك ىلع هنا، نايز
ضسراد-م ¤إا Úه--جوŸاÈ 0202متب-شس
م-ه-يأار اوÒغ ن-يذ-لاو ،ي-ب-ط-لا ه-ب--ششلا
تاشسشسؤوŸا ىدحإاب قاح-ت-ل’ا نود-ير-يو
هذه-ب ةر-ششا-ب-م او-ل-شصت-ي نأا ،ة-ي-ع-ما÷ا
ليجشستلا نودوي يتلا ةيعما÷ا ةشسشسؤوŸا

قاحتل’ا ‘ Úبغارلا ىل-ع نأا ا-م-ك ،ا-ه-ب
Ãةرششابم لاشصت’ا يبطلا هبششلا ضسراد

ق--ير--ط ن--ع ضسي--لو، ضسرادŸا هذ--ه--ب
.ضسرغوÈلا
يرازولا روششنŸا ىلع عÓط’ا ىجري امك

È 0202مفو-ن01 ‘ خرؤو---Ÿا20 م-قر
71 ‘ خرؤو--Ÿا1 مقر روششنمل-ل م-م-تŸا،

›وأ’ا ليجشستلاب قلعتŸا،È 0202متبشس
ناونعب ايرولاكبلا ةداهشش يلماح هيجوتو
.1202-0202 ةيعما÷ا ةنشسلا

ةرؤن ةظيفح^

ينطولا يبعششلا ضسلÛاب بئانلا هجو ^
ةيبÎلا ريزو ¤ا يباتك لاؤوشس يبيرع نشسح

نامرح لوح طوعجاو  د-مfi ة-ي-ن-طو-لا
نم طشسوتŸاو يئادت-ب’ا ةذ-تا-شسا ضضع-ب

. ةيقÎلا ‘ مهقح
اقباشس لشصح هنأا““ يباتكلا لاؤوشسلا ‘ ءاجو
ةرازوو ةينطولا ةيبÎلا يترازو Úب قافتإا
نمشضتي يملعلا ثحبلاو ›اع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
يئادتب’ا نيروطلا ةذتاشسأا ضضعب عاشضخإا
Èع ىو-ت--شسŸا Úشسح--ت--ل ط--شسو--تŸاو

رومأ’و ،ةينمز ةدنجأا قفو نيوكت ةشسرا‡
ةيادب ةيلاتتم تاـعفد ةدـع جرخت ” ةينقت

رودشصبو ،4102 ةنشس ¤إا8002 ةـنشس نم
042/2102:م-قر يذ-ي-ف-ن-ت--لا مو--شسرŸا
ضصاÿا ي-شسا-شسأ’ا نو-نا-ق-لا ن-م--شضتŸا

Ÿلا عاط-ق لا-م-عو ي-ف-ظوÎةينطولا ةيب
30خيراتب ةي-م-شسر-لا ةد-ير÷ا-ب رو-ششنŸا

نيذلا ةذتاشسأ’ا لك جامدإا ”2102 ناوج
اقبط خيراتلا اذـه لبق نيوكتلا ةÎف اوهنأا
ةيليوج60‘ ة-خرؤوŸا400:مقر ةميلعتل-ل
نŸ يشسيئر ذا-ت-شسأا ة-ب-تر ‘ كلذو ،4102
ةبتر ‘و ،ةيمدقأا تاونشس01 ىلع زوحي
ةيمدقأا ةنشس02ىلع زوحي نŸ نوكم ذاتشسأا

دافتشسا امك .È1102مشسيد13 خيرات دنـع
يتلا ررك-م13 ةداŸا ل-ي-ع-ف-ت ن-م ء’ؤو-ه

Œب عمÚ ةـقباشسلاو ةيلا◊ا ةيمدقأ’ا.
اوهنأا ن-م ا-مأا““ ة-ل-ئا-شسŸا بحا-شص لا-قو
” دق-ف2102 ناو-ج30 دعب مهن-يو-ك-ت
300مقر ةميلعتلا قفو ايئانثتشسإا مهتيقرت
ضسفنب5102 ربو-ت-كأا21:‘ ة--خرؤوŸا
ةرارم لكبو نكل ،ركذلا ةقباشسلا ةÒتولا
ةعشضب مهشصقنت نيذلا ةذتاشسأ’ا نإاف فشسأاو
ىلعو نيوكتلا لامكتشسا ىلع طقف رهششأا

ل--ي---هأا---ت---لا ة---م---ئا---ق ة---كرا---ششŸا
نم م-ه-نا-مر-ح ”9102¤إا6102ناونعب
دعب نيوكتلا ءاهنإا ةج-ح-ب كلذو ،ة-ي-قÎلا
.ددÙا خيراتلا
ينطولا يبعششلا ضسلÛاب بئانلا حرطو

نامرح ‘ نورت ’أا :Óئاق ت’ؤواشست ةدع
ي-ئاد-ت-ب’ا رو-ط-لا ‘) ةذ-تا-شسأ’ا ء’ؤو-ه
ةيهاو جج-ح-ب ة-ي-قÎلا ن-م(ط-شسو-تŸاو
Úفظوم Úب احشضاف ازيي“و املظ Èتعي
متيو ،راطإ’ا ضسفنو ةـفشصلا ضسفن نولمحي

Œم-ه-ل-ها ÃÈةيل’دلا ةوقلا دق-ف-ت تار
؟اهتينوناق ىلع
دـعب نيوكتلا ىهنأا يذلا ذاتشسأ’ا بنذ ام
ةخرؤوŸا300 مقر ةميلعتلا رودشص خيرات

ةيقÎلا نم مرحي اذاŸ ،5102ربوتكأا21‘
افشسعت اذـه ضسيلأا ،ليهأاتلا Èع وأا ةيلآ’ا
كل-شسلا ضسف-ن ‘ Úف-ظو-م Úب ة-قر-ف--تو
ةشسرا‡ نع ثيد◊ا ينعم امو ،ةبترلاو
يونعŸا هاركإ’ا ضسركي نا-ك نإا ن-يو-ك-ت-لا
ةذتاشسأ’ا نأا اÒششمفظوملل يداŸا ملظلاو
ضسيلو ةيقرت تاررقم نوزوحي نوروكذŸا
نوكت نل ضضورفŸا نم هنأا املع ،جامدإا
فظوملل ينهŸا راشسŸا ‘ ةيداع ةيقرت

يه لب ،ةيرادإا تاءارجإاب مايقلا مزلت ىتح
،بشصانملل ›آ’ا ليوحتلا Èع ةيلآا ةيقرت
ةيقرت متي نأا فاشصنإ’او لدع-لا ن-م ل-ه-ف
اهنم مرحيو ةـفيظولاب دـهع ثيدح ذاتشسأا
ةيبÎلا ةمدخ ‘ هبابشش ةرـهز ىنفأا ذاتشسأا
نم مكنكÁ له ؟لاـيجأ’ا ةئششنتو ميلعتلاو

ءاطعإا لاؤو-شسلا اذـه نـع ة-با-جإ’ا لÓ-خ
برقب مهتنأامطو Úين-ع-م-ل-ل ل-مأا ة-لا-شسر

ةيعشضولا هذه ةيوشستو فلŸا اذه ةلحلح
.؟ مهنع ملظلا اذـه عفرو ةيعيبطلا Òـغ

ن.ةظيفح ^

كلذل مهعفد مهبلاطم لايح تمشصلاب ةرازولا مازتلا نأا اودكأا
تابارشضإلل ةدؤعلاب نوددهي نؤيؤبÎلا نودعاشسŸاو نؤفرششŸا

Úفرششملل ةينطولا ةباق-ن-لا تن-ل-عأا ^
فا-ن-ئ-ت-شسا Úيو-بÎلا ن--يد--عا--شسŸاو
را-ي-خ ي-ن-ب-تو ة-ي-جا-ج-ت-ح’ا ة-كر◊ا
تا-ف-قو-لاو بار-شضإ’ا--ب د--ي--ع--شصت--لا
راو◊ا باب ىلع ءاقبإ’ا عم ةيجاجتح’ا

بلاطملل ةباجتشس’ا لجأا نم احو-ت-ف-م
ءاشضقنإا لبق ةيلاجعتشسإ’او ة-ي-شسا-شسأ’ا
ةباقنل-ل نا-ي-ب Èت-عاو .ة-ي-لاŸا ة-ن-شسلا
ّنأا، ÚيوبÎلا نيد-عا-شسŸاو Úفر-ششŸا
شصلا ةينطولا ة-ي-بÎلا ةرازو ماز-ت-لا تمّ
جرفتŸا وأا ظحŸÓا فقو-م ا-ه-فو-قوو

ت’ا-غ-ششن’ا ن-م ل-ئا-ه--لا م--ك--لا ءازإا
يعشس نود كلّشسلل ةعورششŸا بلاطŸاو

ّ’إا ارا-ي-خ م-ه-ل كÎي ⁄ ا--ه--ّل◊ دا--ج
تا--ف--قو--لاو ما--شصت--ع’او بار--شضإ’ا
نو-فر-ششŸا كشس“و .ة-ي-جا--ج--ت--ح’ا
ة-ي-ماز-لإا-ب نو-يو-بÎلا نود--عا--شسŸاو
لاوّزلل Úليآ’ا فلŸ ةيئاهنلا ة-يو-شست-لا

نم مهنيك“و ةي-بÎلا يد-عا-شسم كل-شس
Òباد-ت Èع و-لو ة-يد-عا-ق-لا ة--ب--تر--لا
يجراÿا فيظوتلا ديمŒو  ةيئانثتشسا
،فلŸا اذهل  ةيئاهنلا ةيوشستلا Úح ¤إا

ةيئا-ن-ث-ت-شسا ضصخر راد-شصت-شسا كلذ-كو
Úفر-ششŸاو ن--يد--عا--شسŸٌا ةد--ئا--ف--ل
.ىلعأ’ا بتّرلا ¤إا ةيقرّتلل   ÚيوبÎلا
ل-م-ع م-ي-شسÎب ة-با-ق-ن-لا تب-لا-ط ا-م-ك
Úيو-بÎلا Úفر--ششŸاو ن--يد--عا--شسŸا
ة-ي-نو-نا-ق-لا ةدŸا د--يد–و جاوـفأ’ا--ب
لداع لح داجيإاو لم-ع-ل-ل ة-ي-عو-ب-شسأ’ا
ةÌك ةر-ها-ظ ن--م د--ح--ل--ل ف--شصن--مو
يتلا ةيئانثتشسإ’ا ة-يو-بÎلا تا-موادŸا

. ماودلا ¤إا ءانثتشس’ا نم تلّو–
ن. ةظيفح ^

 انوروك صسوÒفب ةبلط30و ةذتاشسأا80و افظوم22 ةباشصإا
لجيجب لبقŸا يفناج صصشصخت05 ‘ هارؤتكدلا ةقباشسŸ بشصنم961 حتف

ةزم-ح ضشÒم-ع رو-شسي-فوÈلا ف-ششك ^
ةيفحشص ةودن ‘ لجيج ةعماج ضسيئر
تا--مدÿا ر---يد---م رو---شضح---ب ،ضسمأا
ضسيئر باونو ماع-لا Úمأ’او ة-ي-ع-ما÷ا
يتلا ةيباقنلا تانا-ي-ب-لا نأا-ب  ة-ع-ما÷ا

يهو ةقيق◊ا مجÎت ’ ارخؤوم تردشص
قلعت ا-م ا-م-ي-شس، ة-ح-شصلا ن-م ة-ي-لا-خ
كرتو ةعما÷اب باوبأ’ا ق-ل-غ ة-ي-شضق-ب
اÒششم، انوروك ةحئاج لظ ‘ دحاو باب
نم ةحوتفم  باو-بأا ة-ثÓ-ث كا-ن-ه نأا-ب
ادعا-م يأا ، ةد-جاو-تŸا ة-ع-برأ’ا ل-شصا
،يقرششلا يشسيئرلا  وهو ع-بار-لا با-ب-لا
Ìكا ذنم تارايشسلا مامأا هقلغ ” يذلاو
كلذو ،ةبلطلا لوخدب حامشسلاو ةنشس نم
نمأاو ةيامح لجأا ن-م ة-ي-ن-مأا ي-عاود-ل
نأاو اميشس ،ةيعما÷ا ةرشسأ’او ة-ب-ل-ط-لا
Èع-م بير-ق تقو ¤إا نا-ك با-ب--لا كلذ
. ةيجراÿا تارايشسلل
يباقن ميظنت كانه نأاب، ضشÒمع راششأاو

حتفب هبلاط  دقو هبتكم ‘ هلابقتشسا ”
ةلمج ه-ت-شضفر ا-م و-هو ا-ماز-لا با-ب-لا
قلعت-ي ا-مد-ن-ع ه-نا اÒششم ،Ó-ي-شصف-تو
داختإا ‘ ددرتأا نل بلاطلا نمأاب رمأ’ا
اذبح فيشضيو ،ه◊اشص ‘ نوكي رارق يأا
لشضانتو حفاكت تاباقنلا هذه تناك ول

لجر اناو انوروك دشض ناديŸا ‘ انعم
ة-حو-ت-ف-م بت-كŸا باو-بأا ل--كو راو--ح

. عيمجلل
نأاب ريدŸا تاذ د-كأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ديدŒ ذنمو رخآا يباقن ميظن-ت كا-ن-ه
ىلع هفيرعتو هتلباقم بلطي ⁄ هب-ت-ك-م
‘ اهتاروشصتو ديد÷ا بتكŸا ةليكششت

تامام-ت-هاو ت’ا-غ-ششنا ل-ك ضصخ-ي ا-م
نأا-ب ا-ح--شضو--م، ة--ي--ع--ما÷ا ةر--شسأ’ا
لوكوتوÈلا ةن÷ ‘ ءاشضعأا تا-با-ق-ن-لا

ا-شضيأا تا-با-ق-ن-لا ىد-حإا ناو ي-ح-شصلا
رشض– ’ تحبشصأاو اهتيوشضع نع تلخت
،اهله‚ باب-شسأ’ ة-ي-لÿا تا-عا-م-ت-جا

ل--ك تر--فو ة--ع--ما÷ا نأا--ب اد---كؤو---م
عم قي-شسن-ت-لا-ب ة-مزÓ-لا تا-ي-نا-ك-مإ’ا
يح-شصلا لو-كو-توÈلا حا‚إ’ ءا-كر-ششلا
‘ ةيلك هبشش ةفشصب هق-ي-ب-ط-ت ” يذ-لا،
لجشست يتلا ضصئاقنلا ضضعب عم ناديŸا

ن--شسحأا ن--م ه--نأاو ،كا---ن---هو ا---ن---ه
. نطولا Èع ت’وكوتوÈلا
ة-ي-ئا-بو-لا ة-ي-ع-شضو-لا لو-ح لاؤو-شس ‘و
Úمأ’ا راششأا ،تايئاشصح’او ة-ع-ما÷ا-ب
” Èمتبشس ذنم هنأا-ب ة-ع-ما-ج-ل-ل ما-ع-لا
ضسوÒفب ةد-كؤو-م ة-با-شصإا33 لي-ج-شست
ةذتاشسأا80 و فظو-م22 مهنم انورو-ك
ءاقبو ةيبلغأ’ا ءافشش ” دقو ةبلط30و
ةلا-حو ،›ز-نŸا ر-ج◊ا ت– ة-لا-ح31
، لجيج ىف-ششت-شسÃ ةد-جاو-ت-م ةد-حاو
كاكت-حإ’ا-ب تنا-ك ت’ا◊ا ه-تا-ه ل-كو

‘ نمهتÓ-ئا-ع ع-م يأا ة-ع-ما÷ا جرا-خ
يتلاو اهيف كوكششŸا ت’ا◊ا لك Úح
مر◊ا لخاد ضضارعأ’ا مهي-ل-ع تر-ه-ظ

ليلا-ح-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لا تءا-ج  ي-ع-ما÷ا
. ةيبلشس
تا-مدÿا ر-يد-م را--ششا ه--ت--ه--ج ن--م
” هنأاب يوادرج نيدلا م‚ ة-ي-ع-ما÷ا
تامدÿا ةيريدم ىوتشسم ىلع ليجشست
ضسوÒفب ةدكؤوم ة-با-شصإا61 ةيع-ما÷ا
تفناتشساو تي-ف-شش11 مه-ن-م ا-نورو-ك
ر--ج◊ا ‘ ت’ا--ح5 لازا-مو ل-م-ع-لا
قيبط-ت ” ه-نأا-ب ا-شضيأا اÒششم ،›ز-نŸا
،ةئاŸاب59 ةبشسنب يحشصلا لوكوتوÈلا
نم يحشصلا  لوكوتوÈلا تاقورخ نعو
اميشس Úتن-ع-تŸا  ة-ب-ل-ط-لا ضضع-ب ل-ب-ق
معاطŸا ‘ ةمامكلا ءادتراب قلع-ت-يا-م

” دقف ،اهÒغو تاماقإ’ا تاحاشس وأا
بيدأاتلا ضسلا‹ ىلع ابلاط61 ةلاحإا
.مهقح ‘ راذنأ’ا تابوقع طيلشستو
كانه نأاب، ةع-ما÷ا ضسي-ئر را-ششأا ا-م-ك
لجيج ةعما-ج-ب جردأا د-يد-ج ضصشصخ-ت
ةيرشض◊ا تاينقتلا Òيشست ضسناشسيل وهو
6154 لشصا نم بلاط4223 ليجشست عم
ة-ع-ما÷ Úه-جوŸا دد÷ا ة--ب--ل--ط--لا

.لجيج
‘ هاروتكدلا ةقباشسم حت-ف م-ت-ي-شس ا-م-ك

بشصنم961 لجأا نم  لب-قŸا ي-ف-نا-ج
ع-م ،ا-شصشصخ-ت05 ‘ ي-جو-غاد--ي--ب
اذه ميتن-شس را-ي-ل-م965.1 ضصي-شصخ-ت
ثح-ب--لا ر--باfl ل--يو--م--ت--ل م--شسوŸا
يرئازج رانيد نو-ي-ل-م91 ضصيشصخ-تو

flÈ حتفب ةشصاÿا ةز-ه-جأ’ا ءا-ن-ت-ق’
ةشصخر ‘ رظت-ن-نو91ديفوك ليلاحت-ل
ر-ه-شش د-ن-م ة-ي-لاŸا ةرازو ن-م ءار-ششلا
ح-نŸا ل--ك تا--ف--لfl ة--يو--شست اذ--كو،
. ةيقبتŸا
،ثدحتŸا اتق ةبلطلل ذاقنإ’ا ةيشضق امأا
ةيجوغاديبلا ناجلل دوعت تارارقلا نا
‘ ،تايحÓشصلا اهل يتلاو ت’وادŸاو

اهب لومعŸا Úناوقلل اقفو بنا÷ا اذه
.
ةعماجلل يباجيإا لشصاوت قلخ لجأا نمو
ل-خاد اذ--كو Úجراÿا ءا--كر--ششلا ع--م
هنأا-ب ة-ع-ما÷ا ضسي-ئر را-ششأا ،ة-ع-ما÷ا

لاشصت’او مÓعإÓل ةيلخ بيشصنت متيشس
. ابيرق
ن-م ل-ك ار-خؤو-م Ëر-ك-ت ” ا-م--ك اد--ه
تاقاطلا ‘ لداع طي-ل-م رو-شسي-فوÈلا
‘ مÓشسلا دبع نور-ق-لو-ب و ةدد-ج-تŸا
Ú 061ب نم مهفينشصت ” نيذللاو ةيلآ’ا
. يŸاع ثحاب فلا

 ب.نيشساي ^

ايئاقلت ةيئانثتشسا ةيشضرم ةلطعل مهعوشضخ تدكأا

بتاور مشصخ عن“ ›اعلا ميلعتلا ةرازو
انورؤكب ÚباشصŸا لامعلاو ةذتاشسأ’ا

صصوشصخب ةياشصولا ت– تاشسشسؤوŸا يريدم ¤ا  ةميلعت يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تقربأا
.91ديفوك صسوÒفب مهتباشصإا تبث نيذلا Úمدختشسملل  ةراد’ا ةيعشضولا عم لماعتلا

مهتلكششم يف رظنلا ةيبرتلا ريزو اودششان

يئادتب’ا ةذتاشسأا مر– ةيبÎلا ةرازو
ةيقÎلا نم طشسؤتŸاو

ءارمحلا ةناخلا يف ةفنشصمو رايهن’اب ةددهم مهتانكشس

نافيكلا جربب يشسامؤلبدلا يحلا ينطاق
لخدتلل نكشسلا ريزو نودششاني

راهششإا

جÈب يشسامولبيدلا ي◊ا ناكشس دششان ^
نونطقي نيذ-لا ر-ئاز÷ا ة-ي’و نا-ف-ي-ك-لا

‘ ةفنشصمو راي-ه-ن’ا-ب ةدد-ه-م تا-ن-ك-شس
نارمع-لاو ن-ك-شسلا ر-يزو ءار-م◊ا ة-ناÿا
. ةقئ’ تانكشس ¤ا مهليحÎل ،ةنيدŸاو
لاؤو-شس فÓ-خ ن-ب ر-شضÿ بئا-ن-لا ه--جوو
اذه نا““ هيف ءاج نكشسلا ريزولل ي-با-ت-ك-لا
ةلئا-ع (0001) ف-لأا ن--م Ìكأا م--شضي ي◊ا
اهزا‚إا ” ةئÎهم ةزهاج تايانبب نطقت
موي-لا تح-شضأا د-قو4891-3891 يتن-شس
ةناÿا نمشض ةفنشصمو راي-ه-ن’ا-ب ةدّد-ه-م
تح-ب-شصأا ا-ه-نأا كلذ ¤إا ف-شض ،ءار--م◊ا

ضضارمأ’ا نم د-يد-ع-ل-ل ا-ًح-شضاو اًرد-شصم
ضضار-مأ’ا ة-شصا-خ ،ة--ن--مزŸاو ةÒطÿا
،اهب ةبوطرلا ةبشسن عافترا ببشسب ةيشسفنتلا
لامعتشساب تينُب اهنأا كلذ نم رـطخأا لب

ة--ع--ششŸا ،ة--ما--شسلا تنو--ي--مأ’ا ةدا---م

ةرخ’ا ضضارم’ا نـع كيهان ،ةنطرشسŸاو
ةلمعتشسŸا ها-يŸا تا-بر-شست ن-ع ةŒا-ن-لا
.تايافنلا راششتناو ي◊اب
ريزو نا ““ هلاؤوشس ‘ بئانلا تاذ فاشضاو
ة‹Èب رما  قبا-شسلا نار-م-ع-لاو ن-ك-شسلا

لـيحÎلا تايلمع نمشض ي◊ا اذه ناكشس
نولاز-ي ’ م-ه-نأا ’إا ة-ي-شضاŸا ة-ف-ل-تıا
ةـيمويلا مهتاناع-م ةـماود ‘ نوـط-ب-خ-ت-ي
اذـــه ماــمأاو ،.Óً--يو--ط تماد ي---ت---لاو
شصر-حو يرزŸا عـشضو-لا ةح-شص ى-ل-ع اـــ-ً
فÓخ نب مدقت ،ناـــكشسلا ء’ؤوه ةمÓشسو
ي-ها-م““ ه-ي-ف ءا-ج لاؤوـشسلا-ب ر-يزو--لا ¤ا
‘ اـهذا-خ-تا نوو-ن-ت ي--تــلا تاءار--جإ’ا
ناكشسلا ء’ؤوهب لفكتل-ل ل-جا-ع-لا بير-ق-لا
م-ه-ل ظ-ف– تا-ن-ك-شس ¤إا م-ه-ل-ي--حر--تو
.؟ مهتماركو مهتمÓشس

ن.ح ^

›اششوب ةيزوف
ةمشصاعلا رئاز÷اب ةقثوم

،21  مقر ، يداز دولوم عراشش

LEGNAXOV :ةامشسŸا ةدودÙا ةيلوؤؤشسŸا تاذ ةكرششلا  لح
Ãررح دقع بجو Ãمفون،40 ‘ ،انبتكÈ 0202اŸا تاذ ةكرششلا لح ”، لجشسŸا ةيلوؤوشسÙةدود

ةئام اهلامشسار،  رئاز÷ا ،ريوكعوب حلاشص  جهن ،831 ‘ ‘ اهرقمLEGNAXOV   “” ““““  :ةامشسŸا
ايفشصم بي‚ نامعن ديشسلا Úع :ةيفشصتلا ،11/01/0202 نم اءادتبا كلذ و رانيد(000.001)فلا
رششنلل .رئاز÷ا  ةي’ول يراجتلا لجشسلا ىدل ، دقعلا اذه نم ةخشسن عاديا متيشس : عادي’ا  ةكرششلل
ةقثوم  ،    ›اششوب ةيزوف                                           .

F. BOUCHALI
DISSOLUTION  DE  LA

NOTAIRE A ALGER - CENTRE
12, RUE MOULOUD ZADI,110 Didouche Mourad

DISSOLUTION SARL VOXANGEL "
Par acte dresse en notre Etude le 04 Novembre2020, enregistre, il a été procédé à la à la
dissolution de la S.A.R.L’’  VOXANGEL "dont le  siège se trouve à la commune d’Alger
,138 ,avenue Salah Bouakouir,        au capital de cent mille (100.000) dinars et ce a partir
du 11/10/2020. Liquidation : Mr Namane Nadjib  a été nommé liquidateur de la société .
DEPOT : Une copie de l’ acte sera déposée au Registre de Commerce  de la Wilaya  d’Al-
ger. 
Pour Insertion .                               Maitre F .  BOUCHALI           Notaire a Alger                                        
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يداشصتقإا

ة-كر-صش ن-ع ردا-صصلا نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو  ^
صصر-ح‘‘  ،زا-غ-ل-نو-صس ةموÁد ى-ل-ع ا-ن-م ا-ً
Òتاوف مكاÎل ايدافتو ةيمو-م-ع-لا ة-مدÿا
ة-كر-صشلا سسم-ت-ل-ت ،ة-قا-ط-لا كÓ-ه-ت--صسا
ميق زاغلاو ءابره-ك-لا ع-يزو-ت-ل ة-ير-ئاز÷ا
ة-ي-عا-م÷ا ة-ي-لوؤو-صسŸا حورو ة-ن-طاوŸا
عفد ¤إا ماركلا اهنئابز ةوعدل ،ةيدرفلاو
غيصصلاو عفدلا قرط لÓخ نم مهتاقحتصسم
.‘‘مهفرصصت ت– اهعصضت يتلا ةفلتıا
لاصصتلاب ةفلكŸا تلاق ددصصلا اذه ‘و
ءابرهكلا عيزوتل ةير-ئاز÷ا ة-كر-صشلا ىد-ل
Òتاوف نويد نأاب ،ةمطاف يقوزرم ،زاغلاو
رايلم171ـلا تقاف اهنئابز ىد-ل ة-كر-صشلا
ةياهن لجصس يصساي-ق ىو-ت-صسم و-هو را-ن-يد
.يرا÷ا ماعلا نم لوألا يصسادصسلا
ةيرئاز÷ا ةكرصشلا مصساب ةثدحتŸا تدكأاو
هلقن ام بصسح ،زاغلا و ءابره-ك-لا ع-يزو-ت-ل

زاغلنو-صس نأا-ب  ،ة-ي-ن-طو-لا ة-عاذلا ع-قو-م
ةحئاج لÓخ اينماصضت ناكو ارارق تذختا
زا-غ-لا-ب ن-يو-م-ت-لا ع-ط-ق مد-ع-ب ،ا-نورو-ك
ا-صصو-صصخ ا-ه-ن-ئا-بز ى-ل-ع ءا-بر--ه--ك--لاو

ءارجإلا اذه نأا نم مغرلا ىلع ،ÚيلزنŸا
Òغ عافتراو ةÒبك ة-ي-لا-م ر-ئا-صسخ ف-ل-خ
اهنئابز ىدل ةكرصشلا تاقحتصسŸ قوبصسم
ىدل ةئاŸاب36 اهنم جد رايلم171ـلا قاف
.ÚيلزنŸا مهيف اÃ سصاوÿا
عيزوت ةكرصشل نا-ي-ب د-كأا ،را-طإلا اذ-ه ‘و
عم تنماصضت زاغلنوصس نأاب زاغلاو ءابرهكلا
لازتلو ةيحصصلا ةمزألا ةÎف ةليط اهنئابز
اهتدّبكت يتلا ةيلاŸا بعاتŸا نم مغرلاب
نم Òتاوف-لا ع-فد ر-خأا-ت ءار-ج ة-صسصسؤوŸا

تاصسصسؤوŸا اذكو ÚيلزنŸا نئابزلا فرط
‘ ءاج امك وهو ةئاŸاب003 تقاف ةبصسنب
،ماركلا اهنئابز عم انماصضتو هنأا‘‘ : نايبلا

ةÎف--لا هذ--ه لاو--ط ة---كر---صشلا تما---ق
Òتاوفلا ليصص– ةيلمع قيلعتب ةيئانثتصسلا

رمتصسم عافترا ¤إا ىدأا ا‡ ،ةددصسŸا Òغ
سصاÿا Úعاطقلا ىلع اهتاقحتصسم ةبصسنل
‘ ةيصسايق تايوتصسم تغلب اهنأا ذإا ،ماعلاو
نم Ìكأاب ،ماعلا نم لوألا يصسادصسلا ةياهن
يأا ،ينطولا ىوتصسŸا ىلع ،جد رايلم171
.‘‘  ٪003 قوفت ةدايز ةبصسنب
ةيرئاز÷ا ةكر-صشلا نا-ي-ب ا-عد Òخألا ‘و
هجوتلا ¤إا ،اهنئابز زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل

باÎلا ة-فا-ك Èع ة-عزوŸا ا-ه-تلا-كو ¤إا
عفدلا ةمانزر ن-م ةدا-ف-ت-صسÓ-ل ي-ن-طو-لا
هذه ل-ك نأا-ب ةد-كؤو-م Úفر-ط-لا ي-صضاÎب
،ةكرصشلل ابعصص ايلام اعصضو تقلخ نويدلا

يقاب لام-ك-ت-صسا نود Ó-ئا-ح ع-ق-ي فو-صس
فلتfl ةلقر-ع ن-ع كي-ها-ن ا-ه-ع-يرا-صشم
:نايبلا بصسح ،نئابزلل ةمدقŸا تامدÿا
لاصصتلا اهنئابزل نكÁ هنأا ةكرصشلا Òصشت‘‘
ىلع لوصص◊ا دصصق ةيراجت-لا تلا-كو-لا-ب
ادامتعا Úفرطلا يصضاÎب عفد-لا ة-ما-نزر

رادقم ،ةددصسŸا Òغ Òتاوفلا ددع ىلع
.نوبزلل ةينامتئلا ةءافكلاو تاقحتصسŸا
اذه نع ةئصشانلا ةيلاŸا تابوعصصلا نأا امك
ةكرصشل يدقنلا قفدتلا ىلع رثؤوت فرظلا
ةمادتصسا نامصض ىلع لمعت يتلا ‘‘ جيداصس‘‘

‘ ة-لا-ع-ف-لا فار--طألا ل--ك ل--ي--خاد--م
›اŸا عصضو-لا اذ-ه نأا ا-م-ك ،ا-ه-تا-طا-صشن
ع-يرا-صشŸا ف-ل-تfl ق-ي-ق– نود لو-ح--ي
تاكبصش ةيمنت ططfl ن-م-صض ة-جرد-نŸا
فلتfl ةلقرع بناج ¤ا ،زاغلاو ءابرهكلا
.نئابزلل ةمدقŸا تامدÿا

0202 نم لوأ’ا يشسادشسلا لÓخ ةمكاŸÎا نويدلل زاغلنوشس هلجشست يشسايق ىوتشسم

رانيد رايلم171 قوفت ةعوفدŸا Òغ Úيرئاز÷ا Òتاوف
 ة‹ŸÈا عيراصشŸا ديصسŒ نود لوحيصس عفدلا مدع ..ديدصستلل اهنئابز وعدت ةكرصشلا ^

مكاÎل ايدافت ةرخأاتŸا مهتاقحتشسم ديدشست ¤إا اهنئابز زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل ةيرئاز÷ا ةكرششلا تعد
.ديدشستلل ةفلتıا غيشصلاو ةيليهشستلا Òبادتلا نم ةعوم‹ ةددfi ،ةقاطلا كÓهتشسا Òتاوف

^Ÿيولزرح ءاي 

ديصسلا ،ةعانصصلا ر-يزو سسمأا ل-ب-ق-ت-صسا ^
،ةرازولا رقÃ ،مهارب ي-ل-ع تيآا تا-حر-ف
د-ي-صسلا ،ر-ئاز÷ا-ب اد-ن-ك Òف-صس ةدا-ع--صس
.يكليو رفوتصسيرك
عقاو نافرطلا مي-ق ،ءا-ق-ل-لا اذ-ه لÓ-خو
ل يتلا ،ةيئانثلا ة-يدا-صصت-قلا تا-قÓ-ع-لا
يتلا ةÒبكلا تايناكمإلا مغر ةفيعصض لازت
‘ اهريوط-ت ل-ب-صسو ،ناد-ل-ب-لا ا-هزو-ح-ي
.يعانصصلا لاÛا
ر-يزو-لا د-ي-صسلا حر-صش ،را--طإلا اذ--ه ‘و
يداصصتقلا هجوتلا يدنكلا يصسامول-بد-ل-ل
اهجاردإا ” ي-ت-لا تا-حÓ-صصإلاو د-يد÷ا

ءاصسراو لامعألا خا-ن-م Úصسح-ت-ل ار-خؤو-م

مئادو رقتصسم يميظ-ن-تو ي-ع-ير-صشت را-طإا
 .ةيبنجألا تارامثتصسÓل ةبصسنلاب اميصسل
ةيدنكلا تاصسصسؤوŸا ،راطإلا اذه ‘ ،اعدو
قلخو ديد÷ا ىعصسŸا ‘ طارخنلا ¤إا
‘ اميصسل رئاز÷ا ‘ ةمئاد تارامثتصسا

ةحÓفلا ،ةيئاذغلا تاعان-صصلا تا-عا-ط-ق
.مجانŸاو
نع يدنكلا Òفصسلا بر-عأا ،ه-ب-نا-ج ن-مو
ةÒبكلا تايناكمإلا لÓغتصسل هدÓب ةدارإا
مامتها ازÈم ادنكو رئاز÷ا اهزو– يتلا
‘ را-م-ث-ت-صسلا-ب ة-يد-ن-ك-لا تا--صسصسؤوŸا
.رئاز÷ا

^ Ÿيولزرح ءاي

ةحاتŸا سصرفلا ىلع ءوشضلا طلشسي ةعانشصلا ريزو
 مجانŸا و ةحÓفلا تاعاطق  ‘

تارامثتصسا قلÿ ةوعدم ةيدنكلا تاكرصشلا
رئاز÷ا ‘ ةمئاد

فاصص ي-ن-ب-ل تن-م-صسإلا ة-كر-صش تما-ق ^
عمجم-ل-ل ة-ع-با-ت-لا تن-صشو“ Úع ة-يلو-ب
ارخؤوم (اكيج) رئاز÷ا تنمصسإل يعانصصلا
فلأا31 ـل ايناتيروم ¤إا ريدصصت ةيلمع لوأاب

دحأا دع-ت ي-ت-لا ر-ك-ن-ل-ك-لا ةدا-م ن-م ن-ط
.تنمصسإلا تانوكم
دقف ،عمÛا نع رداصصلا نايبلا بصسحو
81 موي فاصص ينبل تنمصسإلا ةكرصش تماق
نط فلأا31 ةيمك ريدصصت ةيلمعب Èمفون

عقاولا دلبلا اذه ¤إا ر-ك-ن-ل-ك-لا ةدا-م ن-م

،تاوزغلا ءانيم نم اقÓطنا ايقيرفإا برغ
.ردصصŸا سسفن Òصشي
لÓخ نم ‘‘اكيج‘‘ عم‹ نأا نايبلا فاصضأاو

تاطلصسلا ةصسايصس عم ىصشامتي ةيلمعلا هذه
تارداصصلا ةيقرت ¤إا ةيمارلا ة-ي-مو-م-ع-لا

.تاقورÙا جراخ
لÓخ8102 ‘ هنأا ¤إا نايبلا سسفن Òصشيو
عمÛا ققح ،ريدصصتلا نم ¤وألا ةنصسلا

عفتÒل ركنلكلاو تنمصسإلا نم نط691272
نأا افيصضم ،9102 ماع ‘ نط150915 ¤إا

لخد رئاز÷ا تنمصسإل يعانصصلا عمÛا
توك رارغ ىلع ةيقير-فألا ةرا-ق-لا قاو-صسأا
لاغنصسلاو ايناتيرومو اناغو ايبماغو راوفيد
.اينيغو Úنبلاو نوÒماكلاو
ىلع فاصص ينبل تنمصسإلا ع-ن-صصم ع-بÎيو
نع مك03 دعب ىلع عقيو راتكه24 ةحاصسم
ر-فو-ت-يو  .تن-صشو“ Úع ة-يلو ة-م-صصا-ع
000.000.1 ةقاطب جاتنإا طخ ىلع عنصصŸا

.ايونصس يدنÓتروبلا تنمصسإلا نم نط
^ Ÿح.ءاي

 تاقورÙا جراخ تارداشصلا ةيقرت ةشسايشس ‘ يشضÁ فاشص ينبل تنمشسإ’ا عنشصم
ايناتيروم ¤إا يرئاز÷ا ركنلكلا نم ةنحصش لوأا ريدصصت

 يرا÷ا رهششلا ةياهن  جاتن’ا سضفخ قافتا Òشصم ددحتي اميف
 رلود54 ¤إا  زفقي ليمÈلا..ءادعصصلا نوصسفنتي نوجتنŸا

^ Œةل-جآلا دو-ق-ع-لا را-ع-صسأا سسمأا تزوا
54 ةبتع يفناج ميلصست تنرب ماخ راعصسأل
تققح ثيح ،ةÒخألا تÓماعتلا ‘ رلود
دنع لوادتتل ةئاŸا ‘02.0 ةبصسنب اعافترا

ةيحاتتفلاب ةنراقم ليمÈلل رلود71.54
نأا ملعلا عم ،ل-ي-مÈل-ل رلود80.54 دنع
ىلع اصضيأا تلواد-ت-لا تل-ه-ت-صسا دو-ق-ع-لا

تمتتخا نأا دعب ةد-عا-صص ة-ير-ع-صس ةو-ج-ف
69.44 د-ن-ع ي-صضاŸا عو-ب-صسألا تلواد-ت
رصشؤوم ع-جار-ت ع-م كلذو ،ل-ي-مÈل-ل رلود
ةنراقم72.29 ¤إا رلود11.0 رلود-لا
 .73.29 دنع ةيحاتتفلاب
عافترا تاقورÙا ةصصرو-ب تد-ه-صش ا-م-ك
تل-ج-صس ثي-ح ،ي-ك-ير-مألا ماÿا را-ع-صسأا
سسكمين طفنلا ماخ راعصسأل ةلجآلا دوقعلا
61.0 ةبصسنب1202 ماع نم يفناج ميلصست

35.24 تايوتصسم دنع لواد-ت-ت-ل ة-ئاŸا ‘
دنع ةيحاتتفلاب ةنرا-ق-م ل-ي-مÈل-ل رلود

دوقعلا نأا ،ملعلا عم ،ليمÈلل رلود64.24
ةوج-ف ى-ل-ع ة-صسل÷ا تلواد-ت تل-ه-ت-صسا

تلوادت تمتتخا نأا دعب ةدعاصص ةيرعصس
24.24 تايوتصسم دن-ع ي-صضاŸا عو-ب-صسألا
.ليمÈلل رلود
نع فصشكلا ¤إا ًايلاح نورمثتصسŸا علطتيو
تايÎصشŸا ءاردم رصشؤوŸ ةيلوألا ةءارقلا
تايلولا نع تيكرام يمدÿاو يعانصصلا
اصسكعت دق ناتللاو ،ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-تŸا
Èكأا ‘ يعانصصلا عاط-ق-لا عا-صستا سصل-ق-ت
5.25 هتميق ام ¤إا ⁄اعلا ‘ ةيعانصص ةلود
رهصشل ةق-با-صسلا ةءار-ق-لا ‘4.35 لباق-م
عاطقلا عاصستا سصلق-تو ،ي-صضاŸا ر-بو-ت-كأا
‘9.65 لباقم8.55 هتميق ام ¤إا يمدÿا
.ربوتكأا
عوبصسألا ته-ت-نا ،ر-خألا د-ي-ع-صصلا ى-ل-عو
ةبقارŸا ةن÷ عامتجا تايلا-ع-ف ي-صضاŸا
لود-لا ة-م--ظ--نŸ ة--كÎصشŸا ة--يرازو--لا

ÚجتنŸا اهئافلحو كبوأا طفنلل ةردصصŸا
مهصسأار ىلعو ةمظنŸا جراخ نم ط-ف-ن-ل-ل
ام وأا ،ًايŸاع طفنلل جتنم Èكأا Êاث ايصسور
يصصوأا يذلاو ،+كبوأا فلاحتب فرعي تاب
تايعادت ةهجاوŸ جاتنإلا ةدايز ل-ي-جأا-ت-ب

لايح رارقل لصصوتلا نود انورو-ك ة-ح-ئا-ج
ديد“ ةيلامتحاو جاتنإلا سضفخ ةي-قا-ف-تا
يفناج د-ع-ب اŸ ة-ي-لا◊ا تا-صضي-ف-خ-ت-لا
رارق ذاختا متي نأا عقوتŸا نمو .لبقŸا
عقاوب طفنلا جاتنإا تايوتصسم ةدايز ليجأاتب
عم ررقم وه امك ًايموي لي-مر-ب نو-ي-ل-م2
ىلع ظاف◊او1202 لبقŸا ماعلا عل-ط-م
7.7 دنع ةمئاقلا جاتنإلا سضفخ تايوتصسم
مداقلا يفناج دعب اŸ ًايموي ليمرب نويلم
لÓخ ةيفاصضإا رهصشأا ةتصس وأا ة-ثÓ-ث و-ح-ن-ل
ةياه-ن ‘ هد-ق-ع رر-قŸا +كبوأا عا-م-ت-جا
.لبقŸا Èمصسيد علطمو يرا÷ا Èمفون

ح.ل  ^

بناجأ’ا لامعأ’ا لاجرل ةحاتŸا تازايتم’ا سضرعي قيزر
  اندÓب ‘ مهلاومأا خشضل

 لاجآلا برقأا ‘  يتارامإا يرئازج لامعأا سسل‹ ليعفت
لÓخ قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو دكأا ^

fiف-صس ع-م ا-هار-جأا تا-ثداÒ تارامإلا
ةرورصض ىلع رئاز÷اب ةدحتŸا ةيبرعلا
يتارامإا-يرئازج لامعا سسل‹ ليعفت
باطقتصساو يئانث-لا نوا-ع-ت-لا ز-يز-ع-ت-ل
.تارامثتصسلا نم ديزŸا
ةرازو ن--ع ردا--صصلا نا--ي---ب---لا بصسحو
لامك  عاطقلا ريزو ىرجأا دقف ،ةراجتلا
لصصاو-ت-لا ة-ي-ن-ق-ت Èع تا-ثداfi ق-يزر
تاراملا ةلود Òفصس عم ،دعب نع يئرŸا
فيصس فصسوي رئاز÷اب ةدحتŸا ةيبرعلا

قر-ط-ت ثي-ح ،ي-ل-ع لا عا-ب-صس سسي-م-خ
نوا-ع-ت-لا ة-ي-قر-ت ل-ب-صس ¤ا نا-فر-ط--لا
.نيدلبلا Úب يراجتلا
مجح مييقتل  ةصصرف ءاق-ل-لا ل-ك-صش ا-م-ك
.Úبنا÷ا Úب ةيراجتلا تلدابŸا
هحايترا نع قيزر  Èع ،ددصصلا اذه ‘و
لا‹ ‘ لجصسŸا يباجيلا روطتلا ءازإا
ةرورصض ىلع ادكؤوم ،ي-ئا-ن-ث-لا نوا-ع-ت-لا

يتارامإا يرئازج لامعا سسل‹ لي-ع-ف-ت
نم ديزم باطق-ت-صسل لا-جآلا بر-قأا ‘

.تارامثتصسلا
Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا ريزولا  اعد امك
قو--صسل---ل جو---لو---لا ¤ا Úي---تارا---مإلا
¤إا را-طلا اذ-ه ‘ اÒصشم ،ة-ير--ئاز÷ا
ةد-ئا-ف-ل ةد--يد--ع تازا--ي--ت--ما  دو--جو
كلذو رئاز÷ا ‘ بناجلا نيرمثتصسŸا
ة-يدا-صصت-قلا تا-حÓ-صصإلا ى-ل-ع ءا-ن--ب
ةيمارلا ةموك◊ا اهترقأا يتلا ةيراجتلاو
.تاقورÙا جراخ تارداصصلا عيونت ¤ا

ي-تارا-مإلا Òف-صسلا د-كأا ،ه-ب--نا--ج ن--م
ىوتصسم نم عفرلاب هدÓب مازتلا رئاز÷اب
ىتصش ‘ رئاز÷ا عم يراج-ت-لا لدا-ب-ت-لا
. تلاÛا
نم يتلا لبصسلا لك ثحب ىلع دكأا  امك
ةيمن-تو ر-يو-ط-ت ‘ م-ها-صست نا ا-ه-نأا-صش
.نيدلبلا داصصتقا

^ Ÿح.ءاي

:يرئاز÷ا يبعششلا سضرقلل ماعلا ريدŸا سسيئّرلا
تاعلطتل بيجتصست ةيمÓصسإلا ةفÒصصلا تاجتنم

   Úيرئاز÷ا ديدع
سضرقلل ماعلا ريدŸا سسيئّرلا حّرصص ^

نأا ،Êامحد دمfi ,يرئاز÷ا ي-ب-ع-صشلا
بيجتصست ةيمÓصسإلا ةفÒصصلا تاجت-ن-م
Úيرئاز÷ا ديدع تلاغصشناو تاعلط-ت-ل

عم قفاوتت تاجتنم نولصضفي نيذلا نم
.ةيمÓصسإلا ةعيرصشلا
هفارصشإا ىد-ل ،Êا-م-حد د-مfi ح-صضوأاو

ةيمÓصسإلا ةفÒصصلا ةمدخ قÓطإا ىلع
Ãتاطلصسلا روصضح-ب311 ةلا-كو-لا ر-ق

›وؤوصسمو ÚيلÚ fiبخ-ت-ن-مو ة-ي-ئلو-لا
سضرقلل ةعباتلا ةيكنب-لا عور-ف-لا ة-ك-ب-صش
نيدلا نأا‘‘ ةيادرغ-ب ير-ئاز÷ا ي-ب-ع-صشلا
بناو-ج د-حأا ل-ك-صشي يذ-لا ي-مÓ--صسإلا

Úيرئاز÷ا ع-ج-صشي ة-ي-مو-ي-لا ا-ن-تا-ي-ح
عم قفاوتت ي-ت-لا تا-ج-ت-نŸا ل-ي-صضف-ت-ل
.‘‘ةعيرصشلا
كن-ب-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا سسي-ئر--لا ىر--يو
ةفÒصصلا تاجتنم نأا يرئاز÷ا يبعصشلا
انميق ‘‘ راعصش ت– ةحÎقŸا ةيمÓصسإلا
سسلÛا ةقفاوم دعب تقوصس دق ‘‘انمهلت
سسلاÛاو ءامل-عو ى-ل-عألا ي-مÓ-صسإلا
ةيراصشتصسإلا ناجللا نم اهÒغو ةيلÙا
ةعيرصشلا ماÎحا نامصض لجأا نم ةيلÙا

.ةيكنبلا تÓماعŸا ‘
ير-ئاز÷ا ي-ب-ع-صشلا سضر-ق--لا حÎق--يو
ةفÒصصلا سصخت تاجتنم ةعصست قيوصستلل
ميلاعت ع-م ق-با-ط-ت-ت ي-ت-لا ة-ي-مÓ-صسإلا
ةقداصصŸا د-ع-ب ة-ي-مÓ-صسإلا ة-ع-ير-صشلا

ةعباتلا ةيعرصشلا ةئيهلا لبق نم ا-ه-ي-ل-ع
ى-ل-عألا ي-مÓ-صسإلا سسلÛاو كن-ب--ل--ل
.رئاز÷ا كنب دامتعا اصضيأاو
ليومتلاو عئادولا تاجتنÃ رمألا قلعتيو
باصسح ،يمÓصسإلا يرا÷ا باصس◊ا لثم

Òفو--ت--لا با--صسح ،ي--مÓ--صسإلا كصصلا
را--م--ث--ت--صسلا با---صسح ،ي---مÓ---صسإلا
ة---ح---بارŸا سضر---عو ،ي----مÓ----صسإلا

سضرع كلذكو ،ز-ي-هŒ/ةرا-ي-صس/را-ق-ع
ىرج امك ،تازيهجتلاو راقع-ل-ل ةرا-جإلا

. هحرصش
ةيكنبلا تاجتنŸا كلت قيوصست لجأا نمو
يب-ع-صشلا سضر-ق-لا ح-ت-ف د-ق-ف ةد-يد÷ا
ةيكنب ةلاكو لك ىوتصسم ىلع يرئاز÷ا

نم رطؤوم ،ةمدÿا هذه-ب سصا-خ كا-ب-صش
تاصصاصصتخلا ددعتم يرادإا مقاط لبق
املثم ،سضرغلا اذهل هنيوكت ىرج يذلا
تلاكو نأا اÒصشم ،Êامحد ديصسلا حصضوأا

متيصس يرئاز÷ا يبعصشلا سضرقلل ةديدج
حلاصص Úعو يزيليإا نم لكب اميصس اهحتف
نطولا بونج ىصصقأاب تناجو نوميميتو
.ايلعلا باصضهلا ىوتصسم ىلع اصضيأاو
حتف يرئاز÷ا يبعصشلا سضرقلا مزتعيو

ة-مد-خ-ب ة-صصا-خ ة--لا--كو بير--ق--لا ‘
دجصسم ىوتصسم ىلع ةيمÓصسإلا ةفÒصصلا
د-ي-صسلا دا-فأا ا-م-ك ،م--ظ--عألا ر--ئاز÷ا
.Êامحد
بلطتي رمألا نإاف ‘‘ لوؤوصسŸا تاذ يأاربو

تاجتنم ىلع لابقإا نامصضل رهصشأا ةدع
ميلاعتل ةقفاوŸا ة-ي-مÓ-صسإلا ة-فÒصصلا
.‘‘ةعيرصشلا
ماعلا ريدŸا سسيئر-لا د-ق-ع كلذ ل-ب-قو
لمع ةصسلج يرئاز÷ا يبعصشلا سضرقلل

ةعبات-لا تلا-كو-لا ›وؤو-صسم عو-م‹ ع-م
ةفل÷ا) ةيادر-غ-ب ة-يو-ه÷ا ة-ير-يد-م-ل-ل
.(ةلقرو و ةيادرغو طاوغألاو

ح.ل  ^
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ار-خؤو-م ” ت’ا◊ا عا-ف-ترا ل-ظ ‘و ^
ىوتصسم ىلع ةيعرف ايÓخ70 ثادحتصسا

دي÷ا مكحت-لا ل-جأا ن-م ة-مزأ’ا ة-ي-ل-خ
رامع بود‹ بصسح ةيئابولا ةيعصضولل
ةيب-ط-لا ة-ي-لÿا ثي-ح-ب ة-ي-لÿا سسي-ئر
اهنوك ناكصسلا و ةحصصلا ريدم اهصسأاÎي

ةيعوتلا و سسيصسحتلا ةيلخ و ةهجاولا ‘
و ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم فارصشا ت–
ةيلخ و نماصضتلا ةيلخ و ميقعت-لا ة-ي-ل-خ
فارصشاب تاما-م-ك-لا ع-يزو-ت و ة-عا-ن-صص
ةيلخ بناج ¤ا ينهŸا نيوكتلا ةيريدم
يحصصلا رج◊ا لكايه ةع-با-ت-م و ر-صسح
و ةيبعصشلا قاو-صسأ’ا-ب م-ك-ح-ت-لا بع-صصي
تنصشو“ Úع ةي’وب ةيمومع-لا ن-كا-مأ’ا

يحصصلا لوكوتوÈلا ق-ي-ب-ط-ت ثي-ح ن-م
ةيراجتلا تÙÓاب هيلع وه ام فÓخب
ى-ل-ع را-ج-ت-لا لا-ح و--ه كلذ ىر--خأ’ا
ةثÓث ذنم  ماق ثيح يلÙا ىوتصسŸا
يصساركلا عفر نم يهاقŸا باحصصأا مايأا
. ةعيرصسلا نوبزلا ةمدخب ءافتك’ا و
نم نمو-م د-مfiأا ة-ي’و-لا ›او رّذ-ح و

ن--م د--يد--ع--لا ‘ ه--تÓ--خد--ت لÓ--خ
ل-ج-صسŸا عا-ف-تر’ا ن-م تا--ب--صسا--نŸا

هذاختا و انوروك ءابوب تاباصص’ا ت’ا◊
لتاقلا سسوÒفلا اذهل يدعاصصت ىحنم
نم دوه÷ا فثاكت يعدتصسي يذلا رمأ’ا

لجأا نم ةيباقرلا قر-ف-لا ز-يز-ع-ت لÓ-خ
ةمز’ا زايتج’ ةيئاقولا ÒياعŸا ماÎحا

ع-ي-م-ج نأا تقو-لا سسف-ن ‘ ا-ن-ئ-م-ط--م
و اه-ن-م ة-يداŸا  ةر-فو-ت-م  تا-نا-ك-م’ا

..ةيرصشبلا
قصسنŸا بيبطلا فصشك ،قايصسلا تاذ ‘ و
ليجصست ” هنأا ““رجفلا““ ـل بيد ليعامصسا

ةدكؤوم ةلاح11 ةيصضاŸا ةعاصس42 لÓخ
عا-ط-ق ه-ي-ف ي-صصح-ي يذ--لا تقو--لا ‘

جÓعلل عصضخي اباصصم58 ايلاح ةحصصلا
دياع يديصس ىفصشتصسÃ ة-لا-ح51 اهنم
ىفصشتصسÃ ةلا-ح63 و رجحوب ما-م-ح-ب
Úع ةي’ولا ةم-صصا-ع-ب ير-غد-م د-م-حأا

ىفصشتصسÃ ةلثا‡ ةلاح63 و  تنصشو“
Úباصصم70 دجاوتي ا-م-ي-ف فا-صص ي-ن-ب
مامحب ت’اح40 اهنم ةزكرŸا ةيانعلاب
. فاصص ينبب ت’اح30  و رجحوب
ة-ي-ن-عŸا ح--لا--صصŸا نأا بيد فا--صضأا و
هيلا تعد ىتم اهتعصسوت متي د-ي-فو-ك-لا-ب
يرغد-م ى-ف-صشت-صسÃ ثي-ح-ب ةرور-صضلا
دع-ب و ر-ير-صس62 بيعتصست ة-ح-ل-صصŸا
سسفنب ىرخأا ةحلصصم ح-ت-ف ” ط-غ-صضلا
Òخ-صست ” ما-قر’ا ة-غ-ل--ب و ة--قا--ط--لا

Ã06 اذه انموي ¤ا ير-غد-م ى-ف-صشت-صس
ةيانعل-ل ةر-صسأا80 بنا--ج ¤ا ر--ير---صس
ريرصس04 و ريرصس86 عومجÃ ةزكرŸا
ةيانعل-ل ةر-صسأا40 و ر-ج-حو-ب ما-م-ح-ب
80 و فاصص ينب-ب ر-ير-صس06 و ةز-كرŸا
.ةزكرŸا ةيانعلل ةرصسأا
ار-خؤو-م ” ت’ا◊ا عا--ف--ترا ل--ظ ‘ و
ىوتصسم ىلع ةيعرف ايÓخ70 ثادحتصسا

دي÷ا مكحت-لا ل-جأا ن-م ة-مزأ’ا ة-ي-ل-خ
رامع بود‹ بصسح ةيئابولا ةيعصضولل
ةيب-ط-لا ة-ي-لÿا ثي-ح-ب ة-ي-لÿا سسي-ئر
اهنوك ناكصسلا و ةحصصلا ريدم اهصسأاÎي

ةيعوتلا و سسيصسحتلا ةيلخ و ةهجاولا ‘

و ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم فارصشا ت–
ةيلخ و نماصضتلا ةيلخ و ميقعت-لا ة-ي-ل-خ
فارصشاب تاما-م-ك-لا ع-يزو-ت و ة-عا-ن-صص
ةيلخ بناج ¤ا ينهŸا نيوكتلا ةيريدم
يحصصلا رج◊ا لكايه ةع-با-ت-م و ر-صسح
ليجصست ” ءابولا روهظ ذنم و هنأا املع
نم فظوم55 ةباصصا ” امك ةافو611
ةثÓثلا رهصشأ’ا لÓخ و يحصصلا عا-ط-ق-لا
ليعامصسا بيد روتكدلا لوق-ي ة-مر-صصنŸا

لÓخ  ءافصشتصسا ةلاح782 ليجصست ” هناف
ى-ف-صشت-صسŸا-ب تنا-ك ي-ت-لا و  توأا ر-ه-صش
رهصش ةلا-ح75 و ةيرما-ع-لا-ب ي-ع-جرŸا

96 اهنم ربوتكأا ره-صش ة-لا-حÈ 611متبصس
11 و تنصشو“ Úعب63 و فاصص ينبب ةلاح
ءافصشتصسا ” اميف رجحو-ب ما-م-ح-ب ة-لا-ح
مامحب31 مهن-م سصخ-صش58 سسمأا را-ه-ن
فاصص ينبب63 و تنصشو“ Úعب63 رجحوب
هيف تلجصس يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي.

512  ةطلتıا ناجللا ةيعÃ ةمزأ’ا ةيلخ
flحا مدعب ةفلاÎ51،  ةمامكلا عصضو ما

يدصس÷ا يعامتج’ا دعابتلا مدعل ةلاح
ر-ج◊ا تي--قاو--م ماÎحا مد--ع2861،
80ن رصشÙا ‘ ة-ب-كر-م253 ، ي-ح-صصلا

flلا-ب تا--ف--لاÈع ي-ح-صصلا لو-كو-توÈ
¤ا لقنلا لئاصسوب ةفلا22fl ، تاءاصضفلا

نم اهÒغ و يراŒ لfi قلغ211 بناج
م-ها-صست كاذ و اذ-ه Úب و. تا--ف--لاıا
‘ تويبلا تابر و تاعاطقلا نم ديدعلا
Ìكأا ءاصصحا ” ثيحب تامامكلا Òخصست

مÓتصسا بقتري و يحصص يقاو فلأا003 نم
نيوكتلا زكارم لبق نم ةمامك فلأا09 وحن
.ينهŸا

حلاصص ^
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تاقرطلا و تÙÓّا ةبقارم تايلمع فثكت ةمزألا ةيلخ

تنصشو“ Úع ‘91 ديفوك ءاوتحل ةيعرف ايÓخ7 ثادحتصسإا
ايÓخ7 ثادحتصسا ىلع تنصشو“ Úع ةيلول ةحصصلا ةيريدم عم قيصسنتلاب ةيئلولا تاطلصسلا ترّرق
لباقم تاباصصإلا ددع ‘ بيهرلا عافترإلا لظ ‘ عصضولا ءاوتحإل ةمزألا ةيلخ ىوتصسم ىلع ةيعرف
 ..تاقرطلا ىوتصسم ىلع اذك و ةيراجتلا تÙÓا و قاوصسألاب ةيباقرلا تايلمعلا ديدصشت

 فادهتصساو ةÒجصش فلا5 سسرغ
 نازيلغب راتكه007 ةحاصسم

تاي’و رارغ ىلع و ““اهْصسِرغَيلف““ راـعصشب ^
اطع نازيلغ ة-ي’و  ›او فر-صشأا ،ن-طو-لا
ةيلÙا تا-ط-ل-صسلا ة-ق-فر ي-ت’و-م ه-ل-لا
فا-ي-طا  د-يد-عو ة-ير-ك-صسع-لاو ة-ي-ندŸا
تايلاعف قÓط-نا ى-ل-ع  ÊدŸا ع-م-تÛا
رر-ق-ت يذ-لا Òـج-صشت-ل-ل ي-نـطو-لا مو-ي-لا
ةداــعصسلا دصسب سسما ةح-ي-ب-صص هـم-ي-ظ-ن-ت
نم فدهلا  ،ةدوع نـب دمfiا يديصس ةيدلب
007 غولبو ، ةرــجصش0005 سسرغ ةيلمعلا

نع اصضيوعت ةنصسلا هذه ةصسور-غ-م را-ت-ك-ه
.راتكه521 ــب تردــق ةراصسخ
ةـيلمعلا هذه Èتعا هتهج نم ةـي’ولا ›او
ةـعباتŸا ةرور-صض ى-ل-ع اد-كؤو-م ة-ح-جا-ن
نيرصضا◊ا اعد امك ،سسرغلا و‰ ناـمصضل
نكصس لك مامأا ةرـجصش سسرغب ةردابŸا ىـلإا
ىلع ادر ،اهب ءانتعإ’ا و ةصسصسؤوم وأا رقمو
.ةــئيبلا تلاط يتلا بيرختلا لامعأا

›او ىقتلا موي-لا اذ-ه تا-ي-لا-ع-ف لÓ-خو
ÊدŸا عمتÛا تايلاعف ع-ي-م-ج ةـي’و-لا
ع-م-ت-صسا ن-يأا ،ة-ي-ل-م-ع--لا ‘ Úكرا--صشŸا

لا‹ ‘ مهراكفأاو مهئارآاو مهت’اغصشنإ’
اذكو ةعيبطلاو ةئ-ي-ب-لا ى-ل-ع ة-ظ-فاÙا
ى-ل-ع ة-ظ--فاÙاو ط--يÙا ة--فا--ظ--ن
ن-ع م-ه-ل ا-بر-ع-م ءار-صضÿا تا-حا-صسŸا
ن-م عو-ن-لا اذ-ه حا‚إا ل--ثÃ ه--با--ج--عإا
نطولا ءانبأا فافتلا دكؤوت يتلا تاردابŸا

عيمجب بابلا حتفو  ةبعصصلا فورظلا ‘
ةيلعف ةكراصشÚ Ãطصشانلا مامأا تÓيهصستلا

. ةرمتصسم
عورصشÒ Ÿصضحتلا نع  كلذ د-ع-ب ن-ل-ع-ي-ل

و ةفاظ-ن-لا لاـ‹ ‘ ة-يد-ل-ب تا-ق-با-صسم
تازيف– Ëدقت عم ءارصضÿا تاحاصسŸا
.ءايحأ’ا ءاصسؤورل ةميق زئاوجو

قرزل ليصضوفلب ^

لجيجب نيدعاقتŸا تاصشاعم عفدل تاصضايرلا ةعاق حتف
لجيج ةي’و-ل د-يÈلا ة-ير-يد-م ترّر-ق ^

›او نم سصيخرت دعبو ةيئانث-ت-صسا ة-ف-صصب
يحصصلا لوكو-توÈل-ل ا-ماÎحا و  ل-ج-ي-ج
لجأا نم يعامتجإ’ا دعا-ب-ت-لا تاءار-جاو
تاصشاعم عفد  ،انوروك ءابو يصشفت ةحفاكم
ناكربا ةعاق ىوتصسم ىل-ع ن-يد-عا-ق-تŸا
يح ‘ ةدجاوتŸا تا-صضا-ير-لا ةدد-ع-تŸا
و ةيدلبب سشوبين ديرب بتكم ءارو ناصسرفلا

.مايأا4 رادم ىلع كلذ
.مويلا ةياغ ¤إا طرافلا تبصسلا نم اءادتبا
ط-غ-صضلا د-ع-ب تءا-ج ه-تا-ه ة-ي-ل-م--ع--لا
‘ لجيجب ديÈلا زكارم ىلع سضورفŸا

يهو  نيدعاقتŸا تاصشاعم بصص تاÎف
‘ احايتراو ابي-حر-ت تل-ق ي-ت-لا ةردا-بŸا
.نيدعاقتŸا طاصسوأا

ب Úصساي ^

 ‘رعلا لزانّتلا ةبراÙ ةيلمعلا ‘  عرصشت يجيبوألا  حلاصصم
Œو نكصس0061 ةدئافل راجيإلا دوقع ديدfiل Œنارهوب يرا  

ة-ي-قÎلا نو--يد ح--لا--صصم ف--ك--ع--ت .^
““يجيبوا ““ نارهوب يرا-ق-ع-لا Òي-صست-لاو

ةدئاف ‘ را-ج-ي’ا دو-ق-ع د-يدŒ  ى-ل-ع
عبات  يراŒ لfiو  نكصس0061  نم ديزأا

يتات يتلا ةيلمع-لا-ب ة-ن-ي-ع-م  ي-ج-ي-بوأ’
Ùيتلا  ‘رعلا لزان-ت-لا  ةر-ها-ظ ة-برا

لÓخ نم ÚنطاوŸا  طصسو ىصشفتت  تتاب
ت– Êوناقلا Òغ عيبلا ةغيصص  دامتعا

  ““ حاتفŸاب عيبلا ““ ءاطغ
ناف ““ رجفلا ““ ـل ةصصتfl رداصصم بصسح و

ةÒظ◊اب ةصصاÿا تا-ن-ك-صسلا ة-ل-ي-صصح
Òيصست-لا و ة-ي-قÎلا ناو-يد-ل ة-يرا-ق-ع-لا
58134  ةيصضقنŸا ةنصسلا تلصصو يراقعلا
يراجي’ا يمومعلا ةغيصصب ةينكصس ةدحو
, Ãا ا--ه--ي---ف اÙÓع--با--ط--لا تاذ ت
.يراجتلا

ديزأا تانكصسلا ددع غلب نارهو ةرئادبف
ل0041fi  لبا-ق-م  ن-ك-صس ف’ا7 نم

Œعرصشت ناويدلا حلاصصم لعج ام يرا ‘
ةصصاÿا راجيإ’ا دوق-ع د-يدŒ ة-ي-ل-م-ع
تاذ تÓح-م-ل-ل ءاو-صس ن-ير-جأا-ت-صسŸا-ب
يراجتلا عباطلا تاذ وأا ينكصسلا عباطلا
- هنأاصش نم ءارجإ’ا اذه , تاونصس3 لك

حلاصصŸ حمصسي نأا - رداصصŸا تاذ بصسح
يتلا ةيراقعلا ةÒظ◊ا ءاصصحإاب ناويدلا
نع ةلماصش ةمئاق طبصض و اهÒيصست ¤وتي
ةبراfi و نيرجأاتصسملل يقيق◊ا ددعلا

‘ر-ع-لا لزا-ن-ت-لا-ب فر-ع-ي ا-م ةر-ها--ظ
ة-ي-مو-م-ع-لا ة-غ-ي-صصلا تاذ تا-ن-ك-صسل--ل
.ةيراجي’ا
ةيعصضولا ة-يو-صست ة-ي-ل-م-ع ع-صضخ-ت ا-م-ك
ىوتصسم ىلع ةصصتfl ةن÷ ¤إا ةيراجي’ا
Òيصستلا ةرئاد سسيئر نم نوكتت ناويدلا
لÓغ-ت-صس’ا ة-ح-ل-صصم سسي-ئر يرا-ق-ع-لا
ةيلخ سسيئر و ةصصتıا ةدحولا سسيئر
‘ ةنجللا هذه رظنت , ةينوناقلا نوؤوصشلا

قوق◊ا يوذ ¤إا راجيإ’ا قح لقن تابلط
‘ اذه و اهب لومعŸا Úناو-ق-ل-ل ا-ق-ب-ط
وأا نكصسلل يلصصأ’ا رجأاتصسŸا ةافو ةلاح
نم21 ةداŸا ا-هدد– ىر--خأا ت’ا--ح
ربوتكا32 ‘ خرؤو--Ÿا741-67 موصسر-م
و رجأاتصسŸا Úب ةقÓعلل مظنŸا6791
وأا بايغ ةلاح ‘ ““ سصنت يتلا و رجؤوŸا
لfi ن-ع ه-ي-ل-خ-ت وأا ر-جأا-ت-صسŸا ةا--فو
نيذلا هتلئاع ءاصضعأا ديفت-صسي , ه-ت-ما-قإا
رهصشأا6 نم Ìكأا هعم ةداع نوصشيعي اوناك
نويد لازت ’ ثيح ةنكمأ’ا ‘ ءاقبلا قحب
حلاصصŸ ةبصسنلاب ايلك ىوصست ⁄ راجيإ’ا
نم يراقع-لا Òي-صست-لاو  ة-ي-قÎلا ناو-يد

نم نيد-ي-ف-ت-صسŸا سضع-ب بر-ه-ت لÓ-خ
ةيراŒ تfiÓ ىتحو  ةيعامتجا تانكصس
ام وهو ةيرهصشلا تاقحتصسŸا ديدصست نم
  . ةلقثم انويد ناويدلا دّبكي

 سسانيا م  ^

ة-ي-لÙا تا-ط--ل--صسلا ،سسمأا ،تما--ق ^
تنصشو“ Úع ةي’و-ب ة-ير-ما-ع-لا ةر-ئاد-ل
02 ةصصح نم نيديفتصسŸا ةمئاق راهصشإاب
ديعاصسŸا ةيدلبب يراجيا يعامتجا نكصس
ىدل ةعدوŸا تافلŸا عيمج ‘ قيقدتلاب

.نوعطلا ةÎف حتف عم ةرئادلا حلاصصم
دمfi ةيرماع-لا ة-يد-ل-ب سسي-ئر ف-صشك و
راطإا ‘ ل-خد-ت ة-ي-ل-م-ع-لا نأا ير-يا-غ-م
0051 عيزوت نّمصضتŸا ي-ئ’و-لا ج-ما-نر-ب
ن-م دد-ع Èع ةز-ها-ج ة-ي-ن-ك--صس ةد--حو
ة-م-ئا-ق نا ا-م-ل--ع ة--ي’و--لا تا--يد--ل--ب
ءاهت-نا ” ن-ك-صس02 نم نيدي-ف-ت-صسŸا
تاطلصس و ةدم ذنم اهي-ف تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا
رصضخ’ا ءوصضلا بّقرت ترات-خإا ةر-ئاد-لا
حنم ” و،لا◊ا هيلع ناك ا-م-ك ا-هر-صشن-ل

ةمئاقلا هذه نوك Úنطاوملل مايا80 ةدم

. سسصسؤوŸا نعطلل ةلباق و ةتقؤوم
ءانبلا ةيريدم عقوتت ،ةلصص يذ قايصس ‘ و
ليجصست تنصشو“ Úع ةي’و-ب Òم-ع-ت-لا و

Èع ةديدج ةيليمكت ة-يو-م-ن-ت تا-ي-ل-م-ع
ج-ما-نÈلا ¤ا فا-صضت ل-ظ-لا ق--طا--ن--م
نماصضتلا و نامصضلا قدنصص ‘ لجصسŸا
‘ كلذ ‘ يتأاي. ةي-لÙا تا-عا-م-ج-ل-ل
ىلع تايلمعلا ن-م دد-ع ل-ي-ج-صست را-طا

تد--بأا ي--ت--لا ن--ك--صسلا ةرازو ق---تا---ع
عيراصشŸا سضع-ب ل-يو-م-ت-ل ا-هداد-ع-ت-صسا
املع لظلا قطانÃ ةلصصلا تاذ ةيومنتلا
›ام فÓغ فل-ك-ت هذ-ه تا-ي-ل-م-ع-لا نأا

‘ عاطقلا رظتني و ميتنصس رايلم03 هماوق
د-صصق غ-ي-ل-ب-ت-لا ة-ي-ل-م-ع ›ا◊ا تقو-لا
.عيراصشŸا هذه زا‚إا ‘ عورصشلا

  حلاصص ^

 تنصشو“ Úع ‘ لايصسوصسلا نم اديفتصسم02 ةمئاق راهصشإا

لقن ةليصسو286 ةبقارم

ةي’وب لقنلا ةير-يد-م ح-لا-صصم تن-ك“ ^
ىلع انوروك ءابو روهظ ذنم تنصشو“ Úع
ام لقن ةليصسو286 نم  يلÙا ىوتصسŸا
ةيلم-ع-لا. ةر-جا تارا-ي-صس و تÓ-فا-ح Úب

سسيئر ديدج رصضÿ ديصسلا لوقي تنكم
ديزا رير– نم ةيريدŸا تاذب ةحلصصم
تÓفاح50 عصضو ع-م ار-صض031fi نم
و ةيرماعلا طخ ىوتصسم ىلع رصشÙاب
املع. حلاŸا و ليللا بقع و محللا ةبعصش
” ةيصسيصسحتلا تÓم◊ا لÓخ نم و هنا

59 لثÁ ام وه و لماعتم005 وحن ةبقارم
يئ’ولا ىوتصسŸا ىلع Úلقان نم ةئاŸاب
¤وأا ةلحرمك رصض611fi زا‚ا ” نيا
ةزهجا ةكراصشÃ ىر-خا ة-ل-حرÃ ع-ب-ت-ت-ل

” تايلم-ع90 م-ي-ظ-ن-ت ” ن-يا ن-م’ا
رير– و ةلفاح281 اهلÓخ نم ةبقارم
51fiفاح30 عصضو اهني-ب ن-م ر-صضÓت
طيÙا ىوتصسم ىلع يروفلا رصشÙاب
تنصشو“ Úع ةي’ولا ةمصصاعل يرصض◊ا
امك ةي’ولاب هÒغ عم ل-عا-ف-ت Ìكا ه-نو-ك
” و ة-ي-با-ج-يا عدر-لا ة--ي--ل--م--ع تنا--ك
تÓفاح50 عصضو ” هنا املع طابصضن’ا
نم Úتلفاح و ح-لاŸا ة-يد-ل-ب-ب ر-صشÙا
ىلع طصشنت ةلفاح و محللا ةبعصش ةيدلب

ىقبت امي-ف ،ل-ي-ل-لا بق-ع ط-خ ىو-ت-صسم
يقئاصسل طابصضن’ا ‘ ةلماك-لا ة-مÓ-ع-لا

.ةرجأ’ا تارايصس
  حلاصص ^
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 شسوتنفوج ةيلاطيإا قÓمع باتعأا ىلع زرfi شضاير

 ىصسوم يديصس ‘ إدجإوتم ناك نم لك ىلع تاصصوحفلإ ءإرجإإ

 رصضÿا شصبرت لخاد ““انوروك““ راصشتنا ةيصضرف
 ةخودو يدنام ةباصصإا دعب دكأاتت

تاءاقل ةعبرأا لقنيصس يمومعلا نويزفلتلا
 رصشابŸا ىلع

ةلو÷أ تÓباقم لودج نع ،ةفÎحŸُأ ةركلأ ةطبأر تفششك ^
ة-خ-شسن ،لّوأ’أ ي-ن-طو-لأ م-شسق-لأ ة--لو--ط--ب ر--م--ع ن--م ¤وأ’أ

ةكراششُم ببشسِب ،Úَتلباقُم نم أروتبم نوكيشس يذلأو ،0202-1202
لاطبأأ ةطبأر ةشسفان-م ‘ ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-مو دأدزو-ل-ب با-ب-شش
ـلأ Úب ام يديهمتلأ رودلأ باهذ تأءاقل ىرجُت ثيح .ايقيرفإأ

 .›ا◊أ Èمفون نم92 ـلأو72
ىلع تأءاقل ةعبرأأ يرئأز÷أ يمومع-لأ نو-يز-ف-ل-ت-لأ ل-ق-ن-ي-شسو
 .هاندأأ ةحئÓلأ هنّيبُت امك ،رششابŸأ
 :›ا◊ا Èمفون نم72 ـلا ةعم÷ا

 (03.41 :اصس) ناصسملت.و – ةنيطنصسق.شش
 (03.41 :اصس) نارهو.م – ياد Úصسح.ن
 ةزفلتُم ةلباقم (00.51 :اصس) ودارابلا.ن – نازيلغ.شس
 ةزفلتُم ةلباقم (00.61 :اصس) جÈلا.أا – لئابقلا.شش
 :›ا◊ا Èمفون نم82 ـلا تبصسلا
 (03.41 :اصس) ةرواصسلا.شش – ةيدŸا.أا

 (03.41 :اصس) فلصشلا.ج – ةرقم.ن
 ةزفلتُم ةلباقم (00.51 :اصس) ةدكيكصس.شش – ةركصسب.ا
 ةزفلتُم ةلباقم (00.61 :اصس) فيطصس.و – ةمصصاعلا.ا
 (قح’ خيرات ¤إا تلّجأات) رئاز÷ا ةيدولوم – شسابعلب يديصس.ا
 (قح’ خيرات ¤إا تلّجأات) دادزولب.شش – ةليلم Úع.أا

 قوراف.ج ^

يزوفو نÓيملل Òبك زوف ‘ مهاصسُي رصصان نب
ادد‹ طايتح’ا ‘ مÓغ

ةÒبك ةأرابم رشصان نب ليعامشسإأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ضضاخ ^
هلّجشس يذلأ (3-1) ةجيتنِب Òبكلأ زوفلأ ‘ مهشس هل ناكو ،دحأ’أ ءاشسم
 .›وبان يدان فيشضŸأ ىلع يشسآأ نÓيم هقيرف
ةيلاطيإ’أ ةلوطبلأ رمع نم ،ةنماّثلأ ةلو÷أ مشسرِب ةأرابŸأ هذه تبعُلو
 .ءاقللأ رأوطأأ لماك ‘ رشصان نب ليعامشسإأ ةكراششم عم .يرا÷أ مشسوملل
هقيرفِل Òخأ’أ فدهلأ رشصان نب ليعام-شسإأ نأد-يŸأ ط-شسو-ت-م ع-ن-شصو
لدب تقولأ ‘ ،ليلقِب بعلŸأ فشصتنم نم ةمشساح ةريرمتِب ،نÓيŸأ
  .(5+09) عئاّشضلأ

اهبع’ يلّثمُم عم ًءاقل ›اطيإ’أ يشسآأ نÓيم يدان ةرأدإأ ت‹ربو أذه
 .Úَفرطلأ Úب مŸُÈأ دقعلأ ديدجتِل يرئأز÷أ ›ودلأ
أذكو ،رشصان نب ليعامشسإأ حنمو بتأر عفر يشسآأ نÓيم يدان ةرأدإأ ديرُتو
بغري قيرف ّيأأ هدّدشسُي يذلأ غلبملل ةفدأرŸُأ ،يئأز÷أ طرششلأ ةميق

نإاف ،هتأذ ردشصملل اقفوو  .نأوآ’أ لبق يرئأز÷أ ›ودلأ بأدتنأ ‘
‘ أديدشش اشسفا-ن-ت تظ-ح’ نأأ د-ع-ب ءا-ج نÓ-يŸأ يدا-ن ةرأدإأ كّر–

نامÒج ناشس ضسيراب ›وؤوشسم لبق نم ةشصاخ ،رشصان نب بأدتنِ’ ءافÿأ
  .Êابشسإ’أ ديردم لايرو يشسنرفلأ
نÓيم يدان عم (ةنشس22) رشصان نب ليعامشسإأ نأديŸأ طشسوتم طبتريو
ـب رّدقُت ةيونشس ةرجأاِبو .4202 فيشص هتّدم يشضقنت ،ٍدقعِب ›اطيإ’أ يشسآأ

 .وروأأ نويلم05 هتميق يئأزج طرششِب اشضيأأو ،وروأأ نويلم5.1
يزوف قباشسلأ يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ عبات ،لباقŸأ فرطلأ ‘و

ةرششعِب ءاقللأ لمكأأ يذلأ ،›وبان هقيرف ء’دب ةّكد نم ،ةأرابŸأ مÓغ
وكوياكاب يومييت يشسنرفلأ نأديŸأ طشسوتم مك◊أ درط نأأ دعب ،Úبع’

رأّوزلأ ناك اهنيحو .نيَوأرفشص Úَتقاط-ب ة-ع-م-ج-ِل ،56 ـلأ ةقي-قد-لأ ‘
 .(2-1) ـب ةجيتنلأ ‘ Úمّدقتُم
3 ‘ ةكراششŸاِب مÓ-غ يزو-ف ع-فأدŸأ ى-ف-ت-كأ ،د-يد÷أ م-شسوŸأ ‘و
‘ ةديحو ةأرابمو ،ةيلاطيإ’أ ةلوطبلأ ‘ ›وبان هقيرف عم تÓباقم
نأديŸأ ةيشضرأأ لخد ةعبرأ’أ تأءاقللأ لك ‘و .ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر
ةشسفانم ‘ ›وبان هقير-ف ا-ه-شضا-خ تا-ه-جأو-م7 ل-شصأأ ن-م .Ó-يد-ب
‘ مÓغ يزوف كراششو  .لاطبأ’أ ةطبأر ‘ تÓباقم3و ،““ويششتلاكلأ““

،7102وÚ 3102ب ام ،يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ عم ةيلود ةأرابم73
 .فأدهأأ5 لّجشسو
‘ ةطقن02 عمجي ،Úمثلأ راشصتنإ’أ أذه دعب يشسآأ نÓيم قيرف تابو
لغششيو .Úَتطقن قرافِب ولوشساشس يدان دراطŸُأ نع امّدقتُم ،ةدايّرلأ

 .ةطقن41 ديشصرِب6 ـلأ ةبتّرلأ ›وبان قيرف

  دجتصسŸا انوروك شسوÒف تايعادت عم افيكت

ةديدج ةيميظنت تاءارجإا ¤ا هجتت ““فافلا““
ءاعبرأ’ا دغ موي دقعيصس عامتجا ‘

تأءأرجإأ لاخدإأ مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ تررق ^
Òشس نامشض فدهب ديد÷أ مشسوملل ةمظنŸأ حئأوللأ ىلع ةديدج

ررقŸأ ¤وأ’أ ةفÙÎأ ةلوط-ب-لأ ة-ق-با-شسم تا-يرا-ب-م ة‹ر-ب
ضسوÒف تايعأدت عم افيكت كلذو ،لبقŸأ ة-ع-م÷أ ا-ه-قÓ-ط-نأ
‘ ةطبأرلأ بيبط ،يراششيب دمfi ف-ششكو ،د-ج-ت-شسŸأ ا-نورو-ك
ضصخت ’ ةديد÷أ تأءأرجإ’أ نأاب ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل حيرشصت
تاطل-شسلأ ه-تر-قأأ يذ-لأ ي-ح-شصلأ لو-كو-توÈلأ ما-ظ-ن ل-يد-ع-ت
‘ ةلوطبلأ تايرابŸ رمتشسم ميظنت ¤إأ فدهت ا‰إأو ،ةشصتıأ

تايرابŸأ نأاب ،يراششي-ب ح-شضوأأو ،ا-نورو-ك ضسوÒف را-ششت-نأ ل-ظ
مقر نع رظنلأ ضضغب قيرف لك نم ابع’51 روشضح ‘ بعلتشس
‘ لجشس قيرف لك ناكمإاب هنأاب أزÈم ،ةلجشسŸأ انوروك تاباشصإأ

ةناعتشس’أ ،ضسوÒفلل ةيباجيإ’أ ت’ا◊أ نم Òبك ددع هفوفشص
تقو ¤إأ ةلا◊أ هذه ‘ هتأرابم لجؤوتشس يذلأ فيدرلأ قيرفلاب

ةديد÷أ تأءأرجإ’اب ةيدنأ’أ يرئأز÷أ دا–’أ غلبيشسو ،قح’
يحشصلأ لوكوتوÈلأ ناكو ،ءاعبر’أ دغ موي دقعيشس عامتجأ لÓخ

لك ليجأاتب يشضقي ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو هيلع تقداشص يذلأ
 .انوروكب تاباشصإأ3 اهيفرط دحأأ ىدل لجشسي ةأرابم

يدنام ةباشصإأ نلعي ضسيتيب لاير ^
يدان ضسمأأ نل-عأأ ا-نورو-ك ضسوÒف-ب
ةباشصإأ نع Êا-ب-شس’أ ضسي-ت-ي-ب لا-ير

ى-شسي-ع ير-ئأز÷أ ›ود--لأ ه--م‚
ع-فأد-م ،ا-نورو-ك ضسوÒف-ب يد-نا-م
ىرجأأ يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ

رئأز÷أ نم اينابشسأ ¤إأ هتدوع روف
يب““ ضسوÒفلأ ن-ع ف-ششك-لأ ضصح-ف
ه-ت-ج-ي-ت-ن تءا-ج يذ-لأو ،““رأأ ي--شس
يدان بع’ عشضخيشس ثيح ،ةيباجيأ
رجحل-ل ق-با-شسلأ ي-شسنر-ف-لأ ضسمأر
ءافششلل ه-ل-ثا“ ة-يا-غ ¤إأ ي-ح-شصلأ

بع’ عبأر يدنام نوكي أذهب ،اما“
هتباشصإأ دكأاتت ر-شضÿأ فو-ف-شص ن-م
لك دعب دجتشسŸأ ا-نورو-ك ضسوÒف-ب

،ةخودو ينيعبشس نبو يميهأربإأ نم
ضسوÒفلأ نأأ ةيشضرف دكؤوي ام وهو
Òخأ’أ رئأز÷أ ركشسع-م بر-شض د-ق

يذلأو يوبابÁز يءا-ق-ل-ب ضصاÿأو
موي ىهتنأو Èم-فو-ن9 موي قل-ط-نأ
رهششلأ ن-م71 يشضاŸأ ءا-ثÓ-ث-لأ
لأزا--م لا--ك---ششإ’أ نأأ Òغ ،›ا◊أ

ثودح ناكم نم دكأا-ت-لأ ‘ ن-م-ك-ي
كوكششلأ نأو ةشصاخ ،تاباشصإ’أ هذه
هذه ثودح ةيشضرف لوح مو– اهلك
يوبا-بÁز ة-م-شصا-ع ‘ تا-با-شصإ’أ

دق رشضÿأ نأو اميشس’ ،““يرأره““
لبق ةلماك مايأأ ةعبرأأ اهيف أوثكم
أورداغي مث رئأز÷أ ¤إأ أودوعي نأ

فلتfl ¤إأ راطŸأ نم ةر-ششا-ب-م
Òشست ،هتأذ قايشسلأ ‘و ،تاهجولأ
مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ
لك ىلع تا-شصو-ح-ف ءأر-جإأ و-ح-ن
أوناك نيذلأ ضصاخششأ’أو Úلماعلأ

ىشسوم يديشس زكرم ‘ نيدجأوتم
دو-جو لا-ح ‘ د-كأا-ت-لأ ل-جأ ن-م
نأأو ة-شصا-خ ،ىر--خأأ ،تا--با--شصإأ

زكرم ‘ ىودعلأ يق-ل-ت ة-ي-شضر-ف
،اشضيأأ ةمئاق ىقبت ىشسوم يديشس
” دق ةدكؤوم ت’اح نأأو اميشس’
ركشسعم لÓخ اقبشسم اها-ف-ششت-كأ
02 نم ل-قأ’ ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ

““فا-ف-لأ““ مو-ق-ت-شس ا-م--ك ،ة--ن--شس
تا-ي-ل-م-ع ن-م د-يد-ع--لأ ة‹Èب
ىلع ءاقلل م-ي-ق-ع-ت-لأو Òه-ط-ت-لأ
 .ضسوÒفلأ

قوراف.ج^

يد-نأأ ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ل-شصأو ^
،ةيشسنرفلأ ةلوطبلأ ‘ جهوتلأ روليد
ل-ي-ج-شستو ق-لأا-ت-لأ دد-ج ا-مد--ع--ب
ىلع ة-ث-لا-ث-لأ ةأرا-ب-م-ل-ل فأد-هأ’أ
مث ،ودروب مامأأ هفده دعب ،›أوتلأ

ي-براfi““ بخ-ت--ن--م ع--م ه--فد--ه
دكؤويل ،يوبابÁز كابششب ““ءأرحشصلأ
ى-مرÃ ة-ي-ئا-ن--ث--ب ه--ق--لأا--ت ضسمأأ

 .غروبشسأÎشس
فويشضلأ كابشش زه ‘ روليد ح‚و
دن-ع ةأرا-بŸأ ‘ Êا-ث-لأ فد-ه-لا-ب
نأأ لبق ،ةيشسأأر ةركب (31)ـلأ ةقيقدلأ
ل-ج-شسيو ة-ق-ير-ط-لأ ضسف-ن-ب دو-ع-ي
ةقيقدلأ ‘ هل Êاثلأو ثلاثلأ فدهلأ
Êاثلأ طو-ششلأ ‘ ع-ن-شص م-ث ،(13)ـلأ
ناتياغ هليمزل ًافده ،كلذك هشسأأرب

هن-مو ،(86)ـلأ ةق-ي-قد-لأ ‘ درو-ب’

ةجيتنب هقير-ف-ل م-ه-م زو-ف نا-م-شض
(4-3). 
روليد لشصو ،ةديد÷أ ةيئانثلأ دعبو
يرود--لأ ‘ ضسدا--شسلأ ه---فد---ه---ل
حبشصأأ امك ،مشسوŸأ أذه ي-شسنر-ف-لأ
ذنم ةقباشسŸأ ‘ لجشسي بع’ Ìكأأ

دعب ،ًافده92ـبÈ 8102متبشس رهشش
نايل-ي-ك نا-مÒج نا-شس ضسيرا-ب م‚

نويل مجاه-مو (ًا-فد-ه65) يباب-م
 .ًافده13) يليبÁد ىشسوم
ىلع ةيشسنرفلأ Òها-م÷أ تف-ت-حأو
،ي-عا-م-ت-ج’أ ل-شصو-ت--لأ ع--قأو--م
يدنأأ همدق يذلأ زيمŸأ ىوتشسŸاب
ًأÒث-ك ةدا-ششإ’أ ت“ ا-م--ك ،رو--ل--يد
هليمز عم هرهظي يذ-لأ م-ها-ف-ت-لا-ب
‘ ،درو-ب’ نا-ت--ي--غ ،ي--شسنر--ف--لأ

 .مشسوŸأ أذه تايرابم
‘ يرئأز÷أ ›ودلأ رايتخأ ” امك
نم11 ةلوجلل ةيلاثŸأ ةل-ي-ك-ششت-لأ

عم هقلأا-ت د-ع-ب ي-شسنر-ف-لأ يرود-لأ
 قوراف.ج ^                                    .هقيرف

 يصسنرفلا يرودلا ‘ جهوتلا لصصاوي روليد يدنأا

   ةيرطقلا ةلوطبلا ‘ ““حا‚وب““ ـل فده ثلاث
دأد-غ-ب ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ--لأ ل--ّج--شس ^

نأولأاب هل ثلاثلأ فده-لأ ،د-حأ’أ ءا-شسم حا‚و-ب
مشسومل-ل ة-ير-ط-ق-لأ ة-لو-ط-ب-لأ ‘ د-شسلأ ه-يدا-ن
 .ديد÷أ
ىل-ع (4-1) ةÒبك ةج-ي-ت-ن-ِب د-شسلأ ق-ير-ف زا-فو
ةشسداّشسلأ ةلو÷أ باشسحِل ،يبرعلأ يدان فيشضŸأ

 .1202-0202 ةخشسن رطق ةلوطب رمع نم
‘ فده لّوأأ حا‚وب دأد-غ-ب م-جا-هŸأ ى-شضمأأو

  .21 ـلأ ةقيقدلأ دنع ،ةأرابŸأ هذه
ةلوطبلأ ‘ Úَقباشس Ïيَفده عّقو دق حا‚وب ناكو
ي-َق-ير-ف ما-مأأ ،›ا◊أ م-شسو-م-ل-ل ة-ير--ط--ق--لأ
 .ةيليشسلأو تايطيرÿأ
يشسرك راشصتنإ’أ أذه دعب دشسلأ قيرف داعتشسأو
نع امّدقتُم ،ةط-ق-ن61 عمج-ي ثي-ح ،ةدا-يّر-لأ
لغششيو .ةدحأو ةطق-ن-ِب ي-ل-هأ’أ يدا-ن درا-طŸُأ

 .طاقن5 ديشصرِب01 ـلأ ةبتّرلأ يبرعلأ قيرف

حا‚وب دأدغب يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ رّدشصتو
لّجشسو8102 ةنشسِل ،⁄اعلأ ييورك ‘أّده ةحئ’
،8102 ماع ا-فد-ه95 حا‚وب دأدغ-ب م-جا-هŸأ

بختنŸأ وأأ يرط-ق-لأ د-شسلأ ه-ق-ير-ف ع-م ءأو-شس
.ةأرابم04 هشضوخ دعب .يرئأز÷أ ينطولأ
مجاهم حا‚وب دأدغب يرئأز÷أ ›ودلأ زاف امك
لاطبأأ ةطبأر فأده ةزئاجب يرطقلأ دشسلأ يدان
‘ افده31 لجشس امدعب ،مدقلأ ةركل8102 ايشسآأ
حا‚وب مدقتو ،طرافلأ ماعلل ةيراقلأ ة-لو-ط-ب-لأ
غنوشسماشس نووشس مجاهم ضشتيفونايمأد نايد مامأأ
فشسويو ،(فأدهأأ01) يبون÷أ يروكلأ زغنيو ولب
  .(فأدهأأ9) يرطقلأ ليحدلأ مجاهم يبرعلأ
يشسايقلأ مقرلأ ةلداعم ‘ دشسلأ مجاهم ح‚و
،ةد-حأو ة-خ-شسن ‘ ة-ل-ج-شسŸأ فأد-هأ’أ دد-ع-ل
يدا-ن ع-م ي-ك-يرو-م ي-ل-يزأÈلأ ه-ل-ج-شس يذ-لأو

  .3102 ماع ينيشصلأ دنأرغرفيأ وهزغنأوغ

ضضاير يرئأز÷أ ›ودلأ نأأ ودبي ^
fiشسششنا---م بع’ زرÎ ي--ت--ي---شس

مامتهÓل أروfi نوكيشس ،يزيل‚إ’أ
ة-يو-ت-ششلأ ت’ا-ق-ت-ن’أ ةÎف لÓ-خ

 .ةلبقŸأ
،›اطيإ’أ ““وتاكÒم ويششتلاك““ عقوم
ةر-ئأد-ل ةو-ق-ب دا--ع زرfi نإأ لا--ق
عم ،ضسوتنفو-ج يدا-ن تا-ما-م-ت-هأ
ماعل ءاتششلأ وتاكÒم دعوم بأÎقأ

1202. 
تأأدب ةركفلأ نأأ ¤إأ ردشصŸأ راششأأو
يعاشسلأ ،هشسفن يتيشس Îشسششنام نم

بع’ ’ابيد ولواب ينيتنجرأ’أ مشضل
نم بلط ىلع ءانب ،زوجعلأ ةديشسلأ
 .’ويدرأوغ بيب Êابشسإ’أ بردŸأ
ضضر-ع-لأ نأأ ى--ل--ع دد--شش ع--قوŸأ
نم ايرغم ودبي يتيشسلأ نم مدقŸأ
لزانتلأ نمشضتي ثيح ،¤وأ’أ ةلهولأ

04 عفد بناجب زرfi تامدخ نع
Òظن ،ايلاطيإأ لط-ب-ل ورو-ي نو-ي-ل-م
 .’ابيد دوهجب رفظلأ
هأوت-شسم ع-جأر-ت ن-م زرÊ fiا-ع-يو
م-شسوŸأ لÓ-خ ظو-ح-ل--م ل--ك--ششب
،يوامشسلأ قيرفلأ ةبيتك عم ›ا◊أ

ضسوت-ن-فو÷ لا-ق-ت-ن’أ ل-ثÁ اÃرو
ةرم ق-يÈلأ ةدا-ع-ت-شسأ و-ح-ن ة-ع-فد
 .ىرخأأ
نم-شض د-جأو-ت-ي ’ زرfi نأأ ود-ب-يو

ةداعإاب ةشصاÿأ ’ويدرأو-غ ط-ط-خ
ل-ما-ع-ت-يو .““د-يد-ج ق-ير--ف ءا--ن--ب

ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ع-م ’و-يدرأو--غ
بأرغتشس’أو لمأاتلل وعدت ةقير-ط-ب

’ بنا-ج ن--م ه--نأأ ذإأ ،د--حأو نآأ ‘
““رشضÿأ““ د-ئا-ق حد-م ن-ع ف-قو-ت-ي
تاشسدعلأ ما-مأأ لو-شسعŸأ مÓ-ك-لا-ب
’ ،رخآأ بناج ن-مو ،Úي-فا-ح-شصلأو

ةيشساشسأ’أ ةليكششتلأ ‘ هيلع دمتعي
ريود-ت-ل وأأ ئرأو-ط-لأ ت’ا-ح ‘ ’إأ
ة-نوآ’أ ‘ ضسي--ل كلذو ،Úب--عÓ--لأ
ل-ب ،م-شسوŸأ ة-يأد-ب ن-م وأأ ةÒخأ’أ

،Î ‘ 8102شسي-ل ن-م ه-م-شض ذ--ن--م
06 زجاح زواŒ ›ام غلبم ل-با-ق-م
 .ينيلÎشسإأ هينج نويلم
““ءأرحشصلأ يبراfi““ دئاق نأأ ركذي
ىتح رمتشسي يتيشسلأ عم دقعب طبتري

ايونشس ابتأر ىشضاقتيو ،3202 فيشص
 .وروي ÚيÓم01ـب ردقي

 قوراف.ج ^



قيرفلا خيرات ‘ ةلاقا عرشسا
 طبختت ةمضصاعلا دا–ا ةرادا

مضسوŸا قÓطنا لبق

وسسنارف بردŸا ةلقاب ةمسصاعلا دا–ا ةرادا رارق ءاج ^
بابسش ماما ربوسسلا ةارابم دعب هب-سصن-م ن-م ي-ن-ي-لو-ك-ي-سس
ةلاح دكؤويل دحاول Úفدهب قيرفلا اهرسسخ يتلاو دادزولب
هريدم لاقا ناو قبسس يذلاو ،يدانلا اهسشيعي يتلا طبختلا
.ةحسضاو بابسسا يأا نود ةقباسس ةÎف ‘ ماعلا
يسسنرف-لا بردŸا سضفر-ب ا-هرار-ق دا–لا ةرادا ترر-بو
اهزواŒ نكÁ ناك يذلا أاطÿا وهو ،هت-ي-لاد-ي-م مÓ-ت-سسا
نأا تÈتعا يمسصاعلا يدانلا ةرادا Ïكل ،ة-ي-لا-م ة-بو-ق-ع-ب
لولا ريزولا نا رابتعاب ،ايلعلا تاطلسسلا ناها ينيلوكيسس
تايلاديŸا Ëدق-ت-ل ر-سضح ن-م و-ه دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع
.Úقيرفلل
لدأا نم Óجاع اعامتجا تدقع دق قيرفلا ةرادا تناكو
ماعلا ريدŸا نا رابتعاب ،ربوسسلا ءاقل ‘ ثدح ام ةسسارد
ماما لجÿاب رعسش ةيفرسشلا ةسصنŸا ‘ ارسضاح ناك يذلا
ميسسارم نع يسسنرف-لا بردŸا با-ي-غ د-ع-ب لولا ر-يزو-لا
.يسسنرفلا ينقتلا ةلاقا ءارو ناك نم وهو تايلايدŸا عيزوت

ر .ق ^

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
تاونقلا مجاهي لوبرفيل بردم

ةيئاضضفلا
يتكبسش ىلع اموجه لوبرفيل بردم بولك نجروي نسش  ^
تايرابŸا لودج ببسسب ،Úتينويزف-ل-ت-لا ي-ت.ي-بو يا-ك-سس
نم ديزŸا ةباسصإا ‘ ببسستيسس هنأا Èتعا يذلا ،محدزŸا
.ÚبعÓلا
98 ةقيقدلا ىتح هراظتنا ببسس لوح ياكسس نم لاؤوسس دعبو

لÓخ ،ةحاتم تاÒيغت ةثÓث نمسض نم ،نيÒيغت ءارجإل
،يزيل‚إلا يرودلا ‘ ،يتيسس Îسسيل ىلع رفسص-3 زوفلا

.تايرابŸا لود÷ تاداقتنا هيجوتب بولك در ،دحألا ءاسسم
ركفن اننأل ؟رخأاتم لكسشب Òيغتلا يرجأا اذاŸ““ بولك لاقو
،ةباسصإلا ببسسب سصخسش يأا طقسسي نأا نكÁ هنأا رارمتسساب

مث اركبم Òغن نأا نكÁ هنأل اركبم Òيغتلا ير‚ نأا نكÁ ل
.““Úبعل ةعسستب ةارابŸا ءاهنإا ¤إا رطسضنو بعل باسصي
يبعÓب رمألا قلعتي ،ÚبعÓلاب هلك رمألا قلعتي““ فاسضأاو
‘ مهتكراسشم رظتنŸا ÚبعÓلا لكب رمألا قلعتيو ،اÎل‚إا
(ياكسس) اوأاد-ب-ت ⁄ اذإا .ل-ب-قŸا ف-ي-سصلا ا-بوروأا ة-لو-ط-ب
.““انتياهن نوكتسس ،يت.يب عم ثيد◊ا
ي-سضاŸا م-سسوŸا ءا-ه-نإا ‘91-ديفوك ةحئاج تب-ب-سستو
‘ يرا÷ا مسسوŸا تاسسفانم ماقتسس امنيب ،رخأاتم لكسشب
.داتعŸا نم رسصقأا ةÎف
لودج نأا اماع35 هرمع غلابلا ÊاŸألا بردŸا دقتعيو
،يت.يب ىل-ع ثب-ي يذ-لا ،ا-بوروأا لا-ط-بأا يرود تا-يرا-ب-م
عسضي ،يت.يبو ياكسس ىلع ثبي يذلا يزيل‚إلا يرودلاو
.تاباسصإلا ‘ ببسستيو ÚبعÓلا ىلع طغسضلا
،تبسسلاو ءاعبرألا ‘ بعللا انلسصاو اذإا““ ياكسسل بولك لاقو
11 دوجوب مسسوŸا ءاهنإا انعسسوب نوكيسس هنأا دكأاتم Òغ انأاف
ينكل ةلكسشŸا سسفن اهيدل ةتسسلا ةرادسصلا قرف لك ،ابعل
يه هذهو Úمتهم Òغ (ةينويزفلتلا تاكبسشلا) مكنأا كردأا
.““ةلكسشŸا
.يت.يبو ياكسس نم قيلعت ىلع لوسص◊ا زÎيورل نسستي ⁄و
مهمهأا ةباسصإلا ببسسب Úبعل ةدع لعفلاب لوبرفيل دقتفيو
يئانثو ،زيموج و-جو كياد نا-ف ل-ي-جÒف عا-فد-لا ي-ئا-ن-ث
سضرعتو ،اراتناكلأا وجاي-تو نو-سسرد-ن-ه نادرو-ج ط-سسو-لا
بعلŸا نم هجورخو اتيك يبان ةباسصإاب ةديدج ةبرسضل بولك
.Îسسيل مامأا بعللا نم ةعاسس رورم لبق
نكل ،بوانتلا ةيناكمإا نع سضعب-لا ثد-ح-ت-ي““ بو-ل-ك لا-قو
،لافطألا نم يقابلاو موجهلا زكارم ‘ Úبعل كل‰ ؟فيك
أادبت ⁄ اذإا نكل حاتŸاب لتاقنسس ،انسسح ،لا◊ا وه اذهو
ام نوÎسس ،رمألا نع ثيد◊ا (ةينو-يز-ف-ل-ت-لا تا-ك-ب-سشلا)
.““ثدحيسس
اذهو اÒيغت11 وأا تاÒيغت ةرسشع ءارجإا نكÁ ل““ فاسضأاو

زوفلا انيلع بجي لب طقف بعلن نأا اننكÁ ل .نك‡ Òغ
Ãمدقلا ةرك تايراب““.

alfadjrwatani@yahoo.fr
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Úحبارلا Èكا فافلاو يششطز

فاكلا سسيئر فاقيا افيفلا رارق دعب يرئازج حايترا

،مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا ن--ل--عا
يقيرفأ’ا دا–’ا سسيئر فاقيا ،افيفلا
اياشضق ‘ هطروت ببشسب ،دمحأا دمحأا

ن-م ي-ششا-غ-لŸا ى-ف-ع-ي-شس ثي-ح ، دا--شسف
ن-ع Ó-شضف ،فا-ك-لا سسأار ى-ل-ع ه-ما-ه--م
ةدŸ يورك طاششن يأا ةلوازم نم هعنم

.ةلماك تاونشس ةشسمخ

مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر ناك و ^
Òيسستلل هئايت-سسا ن-ع Èع د-ق ي-سشطز ن-يد-لا Òخ

يسشاغلŸا7102 ذنم اهسسأاري يت-لا فا-ك-ل-ل ›ا◊ا
انسسل““ :ةعاذÓل تاحيرسصت ‘ لاقو ،دمحأا دمحأا
عبرألا تاونسسلا لÓ-خ فا-ك-لا Òي-سست ن-ع Úسضار
.لسضفأا Òيسست ¤إا ةجاحب ةيراقلا ةئيهلاف .ةÒخألا

و ةلبقŸا تاباختنلا لÓخ ا-ن-ف-قو-م ن-ع Èع-ن-سس
.““ةيقيرفلا ةركلل ةفاسضإلاب يتأاي نم دناسسن
دمحأا نإاف ،““زÁات كرو-يو-ي-ن““ ة-ف-ي-ح-سص بسسح و
،ةمخسض داسسف ةيسضق ‘ طرو-ت د-يد-ج ن-م د-م-حأا

ÃÓيÚ ثب--لا قو--ق--ح--ب ة--سصا--خ ،تارلود---لا
،يراموأا نوتسسنوك عم كاÎسشلاب كلذو ،Êويزفلتلا
سضعب فاسشتكا دعب ،ىقيرفألا دا–لا سسيئر بئان
ةكر-سش ع-م مŸÈا ““فا-ك““ د-ق-ع ى-ل-ع تاÒي-غ-ت-لا
.““stropS erèdragaL““ قيوسستلا
ةركل ›ودلا دا–لا بلاط دقف ،ةفيحسصلل ًاقفو و
حتف اقباسس ،ونيتنافنإا Êايج ةسسائرب ،““افيف““ مدقلا

نأاسشب ،يراموأا هبئا-ن و د-م-حأا د-م-حأا ع-م ق-ي-ق–

ةكرسش عم Êويزف-ل-ت-لا د-ق-ع-لا ى-ل-ع تÓ-يد-ع-ت-لا
هذ-ه نأا را-ب-ت-عا-ب ،ًا-ف-ل-سس ةرو-كذŸا ق--يو--سست--لا
دعاو-ق-ل-ل ًا-ح-سضاو ًا-كا-ه-ت-نا ل-م– تا-سسرا-مŸا
لجأا ن-م كلذو ،ه-ب-سصن-م لÓ-غ-ت-سساو ة-ي-قÓ-خألا
.Úفرطلل عامتسسلا

اهيف مدطسصي يتلا ¤وألا يه ،ةيسضقلا كلت نكت ⁄
،داسسف اياسضق ‘ افيف عم دمحأا دمحأا يسشاغلŸا

نم ديدعلا كاهتنا-ب ا-م-ه-ت-م لاز-ي ل ه-نأا ة-سصا-خ
،فاكلل هتسسائر ةÎف لÓخ ة-ي-قÓ-خألا د-عاو-ق-لا
يتلا لدجلل ةÒثŸا ةقفسصلا ‘ هرودل دوعت يتلاو
ةكرسش يهو ،ليتسس لاكيتكات ةكر-سش ى-ل-ع يو-ط-ن-ت

،ةيسضايرلا تلاسصلا عينسصتل ةفورعم Òغ ةيسسنرف
مث ،قحلŸا دمحأا دمحأل Ëد-ق ق-يد-سص ا-هر-يد-ي
سسبŸÓا تاد--ع--م مد--ق يذ---لاو ،ناÒج كيو---ل
ةقفسص ءاغلإا دعب ،7102 ماع ‘ ““فاك““ ¤إا ةيسضايرلا
تاودألاو سسبÓ-م-ل-ل ““ا-مو-ب““ ة-كر-سش ع-م ة-ي-ل--سصأا
.ةيسضايرلا
تناك يتلا ،““اموب““ ةكرسش عم ةقفسصلا ةميق تناك و
Úح ‘ ،رلود فلأا052 نم ليلقب لقأا ،Óيلق رغسصأا
00022 لباقم ليتسس لاكيتكات عم ةليدبلا ةقفسصلا نأا

نع Óيلق ديزي ام ¤إا تلسصو00051 نم لدب ةعطق
 .رلود نويلم

  ميهاربا .ج^

ابوروا لاطبا رود تايرابم مويلا ةرهسس فأانتسست ^
›ودلا عفادŸا ةكراسشم عم دعوŸا نوكيسس ثيح

›اطيلا ويز ل هيدان ةقفر سسراف دمfi يرئاز÷ا
هلÓخ ىعسسي دعوم ‘ ،يسسورلا ينيز يدان دسض
برقي ديدج يبوروأا زوف قي-ق-ح-ت-ل ر-سضÿا بعل
نمثلا رودلا ¤ا لها-ت-لا ة-قا-ط-ب م-سسح ن-م و-يزل
.يئاهنلا
ىقبت يتلا ةسسداسسلا ةعومÛا ‘ ويزل دجاوتيو
اهرد-سصت-ي ثي-ح نآلا ى-ت-ح ة-ح-سضاو ⁄ا-ع-م Ó-ب
نع ةطقنب امدقتم طاقن تسسب دنو“رود ايسسوروب
اسضيأا ةطقنب مهرودب نوقوفتي نيذلاو سسراف ءاقفر

ةعومÛا ليذتي اميف ،يكيجلبلا جورب بولك ىلع
.ةطقنب يسسورلا جÈسسرطب ناسس تينيز
يسسليسشتو يتيسس Îسسسشنامو خنويم نرياب ع-ل-ط-ت-تو
¤إا لهأاتلا نامسضل ةنولسشربو ةيليبسشإاو لو-بر-ف-ي-لو
ىلع Úتلوج لبق ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث
لبقŸا ءاثÓثلا دوعي يذلا تاعومÛا رود ءاهتنا

.ةعبارلا ةلو÷ا ‘
ديردم لاير لثم ىرخأا قر-ف ى-ع-سست ل-با-قŸا ‘و
ءاقبلل ،ةلو÷ا هذه ناهجاوتيسس ناذللا نÓيم Îنإاو

فيسصو لا-ح-ك ،61ـلا رودل لهأات-لاو ة-لو-ط-ب-لا ‘
. نامÒج ناسس سسيراب ةيسضاŸا ةخسسنلا
ءاعبرألا نÓيم Îنإا ىلع افيسض ديردم لاير لحيو

ة-م-سسا-ح ة-ه--جاو--م ‘ ““وÒسس نا--سس““ بع--ل--م ‘
Úلداعت ققحو نآلا ىتح زفي ⁄ Îنإلاف ،Úقيرفلل
ليذتيو اي-نا-ب-سسإا ‘ ه-سسف-ن لا-ير-لا ما-مأا ةÁز-هو
.Úتطقنب ةيناثلا ةعومÛا
اميف Îنإلا مامأا ناك ديحولا هراسصتناف لايرلا امأا

ايسسوروب عم لداعتو كسستينود راتخاسش مامأا رسسخ

طاقن سسمخب ةعومÛا ردسصتم خا-بدÓ-ج-سشنو-م
قرافب فيسصولا ي-ج-ن-يŸÒا ما-مأا ة-ط-ق-ن قرا-ف-ب
.ثلاثلا Êاركوألا قيرفلا مامأا فادهألا
ويجÒسس لايرلا دئاق Îنإلا ة-ه-جاو-م ن-ع بي-غ-يو
وليمور Îنإلا ديعت-سسي ا-م-ي-ف ، ة-با-سصإÓ-ل سسو-مار
.ةباسصإلا نم هيفاعت بقع وكاكول
جيزب-يل مو-ي-لا نا-مÒج نا-سس سسيرا-ب ل-ب-ق-ت-سسيو
مدقتي يذلا ةنما-ث-لا ة-عو-مÛا ف-ي-سصو ÊاŸألا

،طاقن ثÓثب ثلاثلا ةيسسنرفلا ةمسصاعلا يدان ىلع
قرافب نكل اسضيأا طاقن تسسب ةعومÛا ردسصتم امأا
،دتيانوي Îسسسشنام ÊاŸألا قيرفلا ماما فادهألا

ة-عو-مÛا ل-يذ-ت-م مو-ي-لا سسف-ن ‘ ل-ب-ق-ت-سسي-ف
ةلو÷ا ةأاجافم رجف يذلا Òهسش كاسشب لوبنطسسإا
.ايكرت ‘ ““رم◊ا Úطايسشلا““ ىلع هبلغتب ةيسضاŸا
ققح يذلا ، ةنولسشر-ب ل-ح-ي ،ىر-خأا ة-ي-حا-ن ن-مو
ةعومÛا ردسصتيو نآلا ىتح ة-ل-ما-ك-لا ة-مÓ-ع-لا
ومانيد ىلع ءاثÓثلا افيسض ،طاقن ع-سست-ب ة-ع-با-سسلا
وكيتلتأا مامأا اجيللا ‘ تبسسلا هتÁزه دعب فييك
يئاهنلا نمثل هلهأات ينعي ةنولسشرب راسصتناو .ديردم
بلغت لاح ‘ ءيسشلا سسفن ينعي دق لداعتلا نأا امك
ىلع ،طاقن تسسب ةعومÛا ف-ي-سصو ،سسو-ت-ن-فو-ي
سصرف نوكتسس ذإا ،ونيروت ‘ يرÛا يزورافكنيرف
لتحي ثيح تدفن د-ق يرÛا ق-ير-ف-لاو و-ما-ن-يد
فادهألا قرافب ةطقنب ايلاح ثلاثلا زكرŸا لوألا
.ليذتŸا مامأا
رودل امهلهأات مسسح يسسليسشتو ةيليبسشإا ناكمإا ‘و
يأا ديد– طقف ىقبتي-سسو ة-ل-ب-قŸا ة-لو÷ا61ـلا

ةعومÛا ةفاسصوو ةرادسص نم لهأات-ي-سس ا-م-ه-ن-م
.ةسسماÿا

طاقن عبسسب ةعومÛا ةرادسص ايلاح يسسليسشت لتحي
لحيو فيسصولا ة-ي-ل-ي-ب-سشإا ما-مأا فاد-هألا قرا-ف-ب
ثلاث يسسنرفلا نير ىلع افيسض يزيل‚إلا قيرفلا
.ةطقنب ةعومÛا
رادونسسارك ىلع مويلا سسفن ‘ افيسض ةيليبسشإا لحيو
فلخ فادهألا قرافب ةعومÛا ليذتم يسسورلا
.نير
‘ رسصتنا يذلا خنو-ي-م نر-يا-ب بق-ل-لا ل-ما-ح ا-مأا
ة-عو-مÛا رد-سصت-يو ة-ي-سضاŸا ثÓ-ث-لا تلو÷ا
لوب در ءا-ع-برألا ل-ب-ق-ت-سسي-ف طا-ق-ن ع-سست-ب ¤وألا

‘و ةطقنب ةعومÛا ليذتم يواسسمنلا جروبزلاسس
.يئاهنلا نمثل لهأاتلا نمسضيسس هزوف لاح
دق طاقن عبرأاب ةعومÛا فيسصو ديردم وكيتلتأاو
ىلع هزو-ف لا-ح ‘61ـلا رودل لهأات-لا ن-م بÎق-ي

.ءاعبرألا وكسسوم فيتوموكول هفيسض
ةثلاثلا ةعومÛا ردسصتم يتيسس Îسسسشنام لحيو
سسوكايبميلوأا ىلع ءا-ع-برألا ا-ف-ي-سض طا-ق-ن ع-سست-ب
هل نمسضيسس هراسصتناو طاقن ثÓثب ثلاثلا Êانويلا
.يئاهنلا نمثل لهأاتلا
فيسصو وتروب مويلا سسفن ‘ ل-ح-ي ،ه-ت-ي-حا-ن ن-مو
كيبم-ي-لوأا ى-ل-ع ا-ف-ي-سض طا-ق-ن تسسب ة-عو-مÛا

.ديسصر Óب ليذتŸا ايليسسرام
عسستب ردسصتŸا لبقت-سسي ة-ع-بار-لا ة-عو-مÛا ‘و
ءاعبرألا ›اطيإلا اتنلاتأا قير-ف لو-بر-ف-ي-ل طا-ق-ن
.لهأاتلا هل نمسضي هراسصتناو
عبرأا-ب ة-عو-مÛا ف-ي-سصو مادÎسسمأا سسكا-يأا ا-مأا
يكرا‰دلا دنÓتيم اسضيأا ءاعبرألا لبقتسسيف طاقن

.ديسصر Óب ةعومÛا ليذتم
ر .ق ^

ابوروا لاطبا ةطبار
ديدج يبوروأا زوف نع ثحبي سسراف

يتيشس Îشسششنام
يضسيم راوجب بعلي نل رضضÿا بع’

،ةنولسشرب م‚ يسسيم لينويل عم دقاعتلا ةركف يتيسس Îسسسشنام يدان دعبتسسي ^
¤إا مامسضنلاب ينيت-ن-جرألا ط-بر-ت ي-ت-لا ءا-ب-نألا ل-ظ ‘ ،ل-ب-قŸا ف-ي-سصلا-ب
.اسسرابلا عم هدقع ةياهن دعب زنيزتيسسلا
دعبتسست اÎل‚إا نم ةدراولا تامولعŸا نإا ،ةينابسسإلا ““تروبسس““ ةفيحسص تلاقو
ةكبسش ‘ ةيفحسص هتدكأا ام وهو ،يتيسسلا فوفسص ¤إا يسسيم مامسضنا ةيلامتحا
.ةيناطيÈلا ““سستروبسس ياكسس““

Úبيرق سصاخسشأا نم فرعأا““ :““ياكسس““ ةكبسشب ةيفحسصلا ،Îناه ارميسس تلاقو
يتلا تامولعŸا بسسح ،يسسيم ءارسشل اًسضرع مدقي نل يتيسسلا نأا ةيلمعلا نم
.““قلغم بابلا اذهف ،مويلا يدل
:ةلئاق ،يسسيم عم دقاعتلا داعبتسسل يتيسسلا عفدتسس يتلا بابسسألا تحسضوأاو
.““ةيلاŸا تاقفنلاو (اًماع33) رمعلا امهو ،اذهل ناببسس هل يتيسسلا““

اًبعل نوكيسس هنأل همسض ةيلمع ‘ اÒًثك يدانلا فلكي نل يسسيم نأا مغر““ تمتخو
اًئبع نوكيسسو ،اًيونسس وروي نويلم001 ›اوح غلبي ،Óًئاه اًبتار هيدل نأا لإا ،اًرح
.““ةيŸاعلا انوروك ةحئاج طسسو اننأاو ةسصاخ ،ٍدان يأا ىلع اÒًبك اًيلام

لا ،يسسيم لينويل ةروطسسلا رواجي نل زرfi سضاير يرئاز÷ا مجنلا ناف اذهبو
¤ا يسسيم لقنت دق ةديدج تايطعم ةمداقلا ةليلقلا مايلا تفرع لاح ‘

.يتيسسلا
ر .ق ^
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عمتجملا هيف ددن يذلا تقولا اذه يتأأي ^
تاركركلا ىلع يبرغملا ناودعلأب يلودلا
يممأا ثوعبم لأسسرا لأجعتسسأب بلأطو
بعسشلا ريسصم ريرقت لوح ءأتفتسسا ميظنتل
ةيسسأمولبدلا ةلألا لمعت يذلا يوارحسصلا
نم ديدمتلا فدهب هتلقرع ىلع ةيسسنرفلا

يف أهحلأسصم ظفحو عارــسصلا رمع
يلوؤوسسمو أينأبسسإا عم ؤوطاوتلأب ةقطنملا
ةيبونجلا ةهجلا يف أمأا .ةدحتملا ممألا
رأعسش تعفر يتلا طوسشكاون دعتسست نيأا
لأبقتسسل ،ةمزألا علدنا ذنم ةديأحملا
ريزو ةسسأئرب ويرأسسيلوبلا ةهبج نم دفو
ملأسس دمحم يوارحسصلا ةيجرأخلا
تادجتسسم رخأا تأسشقأنم ةيغب كلأسسلا
دودحلا ىلع ةعقاولا تاركركلا يف عسضولا
.ةينأتيروملا

عأفدلا ةرازو تنلعأا ،قأيسسلا يف
01 مقر يركسسعلا أهغÓب يف ةيوارحسصلا
سشيج زرأفم نأا ،سسمأا لوأا ردأسصلا
لسصاوت يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا

تأقدنختو عقاوم ىلع ةفثكملا أهتأمجه
ىلع رسشأعلا مويلل يبرغملا سشيجلا
زكرمت عقاوم تفدهتسسا ثيح ،يلاوتلا

فلخ نيقدنختملا يبرغملا سشيجلا دونج
نأيب فأسضأاو .لسصأفلا يركسسعلا رادجلا
تأمجه““ ذيفنت مت أمك ،عأفدلا ةرازو

مازحلا نم ةربتعم ءازجأا تلوح ةفينع
فسصقلا لعفب ةبهتلم سضأقنأا ىلإا يلمرلا
دونجلا نأا ةرازولا تحسضوأاو .““لسصاوتملا
تاوق عقاوم اوفدهتسسا نييوارحسصلا
ةقطنم يف ةقدنختملا يبرغملا لÓتحلا

تاذ تفسصق أمك ةزوح عأطقب سشعلا ةردف
دونج عقاوم بونجلا ىسصقأا يف تاوقلا
دولجأا مأا ميظعأا ةقطنم يف لÓتحلا
سشيج تادحو تنكمت أمك .درسسوآا عأطقب
أم بسسح- يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا

ةزكرم تأمجه ذيفنت نم““ -نأيبلا يف ءأج
رارغ ىلع ةيبرغم عقاوم ةدع تفدهتسسا

ودعلا تأقدنخت فدهتسسا فينع فسصق
فسصقو ةرأمسسلا عأطق يف ةزكرمتملا

لÓتحلا دونج فدهتسسا رخآا رسشأبم
ةيلأغ تأيدوأا سسور ةقطنم يف يبرغملا
زكرم فسصق مت أمنيب اذه لأكمآا ةقطنمب
ميظعأا ةقطنم يف ودعلا عقاوم فدهتسسا
.““دحألا موي ةينأث درسسوآا عأطقب دولجأا مأا

ةيلمعلا فادهأاو راصسم فارحنا
ةيصسايصسلا

نيمألا يوارحسصلا سسيئرلا لأق ،هرودب
حيرسصت يف ،يلأغ ميهاربإا ،ةهبجلل مأعلا
ةهبج نأا ،ةيلأطيإلا ““أكيلبوبير““ ةديرجل
يأا نم قبأسس تقو يف ترذح ويرأسسيلوبلا

يبرغملا سشيجلا لبق نم روهت وأا تأقأمح
نييندملا دسض ينمأا وأا يندم رسصنع يأا وأا
نÓعإا ةبأثمب نوكيسس هنأل نييوارحسصلا

درتسس أهنأا ةدحتملا ممأÓل دكأا أمك ،برح
أعأفد ةيئادع لأمعأا يأا ىلع مزحو ةوقب

ةأقلملا ةيلوؤوسسملاو ةدأيسسلاو سسفنلا نع
نأا اًدكؤوم .أنينطاوم ةيأمحب أهقتأع ىلع
فرطلا تاءادن عم لعأفتلا مدع
ةدحتملا ممألا لبق نم يوارحسصلا

لودلا نم ديدعلاو يقيرفإلا دأحتلاو
ددهي يذلا رتوتلا ديعسصت ىلإا ىدأا ،ىرخألا
قأيسسلا تاذ يف Óًمحم ،أهتمرب ةقطنملا

ةلمأكلا ةيلوؤوسسملا سسدأسسلا دمحم ةكلمم
دعب ةقطنملا يف عأسضوألا هيلإا لوؤوتسس أمع
.1991 مأعل رأنلا قÓطإا فقو قأفتل هفسسن

رارقلا سسيئرلا دقتنا ،رخآا بنأج نم
مأعلا نيمألا ريرقتو نمألا سسلجمل ريخألا
نم أعون ارهظأا نيذلا ةدحتملا ممأÓل
ىرخأا لمأا ةبيخ لكسش ءازهتسسلا
ةدارإا بأيغ ىلع رخآا لأثمو نييوارحسصلل
ةيوسستلا ةطخ عيرسستل ةحسضاو ةيسسأيسس
أهدمتعاو نيفرطلا لبق نم أهيلع قفتملا
سسيئرلا حسضوأاو ،هسسفن سسلجملا
ديدحت نع عجارتلا مأمأاو هنأا ،يوارحسصلا
لودج عسضوو ةيلمعلا قيعي يذلا فرطلا
ريرقت ءأتفتسسا ميظنتل قيقدو حسضاو ينمز
ةدأعإا أنررق ،يوارحسصلا بعسشلل ريسصملا
ةيسسأيسسلا ةيلمعلا يف أنتكرأسشم يف رظنلا
يسسيئرلا أهفدهو أهرأسسم تفرحنا يتلا
ىلع برغملل ةيعسسوتلا بلأطملا حلأسصل

يف فرسصتلل لبأقلا ريغ أنقح بأسسح
.لÓقتسسلاو ريسصملا ريرقت

يركسسعلا فلملأب فلكملا لأق ،هبنأج نم
بوجحملا ،ةيوارحسصلا ةسسأئرلأب
لوأحي يبرغملا مأظنلا نإا ،سسمأا ،ميهاربإا
هسسفن محقأا يتلا برحلا هذه ىلع متكتلا
ةقطنملا بوعسشو يوارحسصلا بعسشلاو
يلحملا يبرغملا يأارلا نم فوختيو ،أهيف
اريسشم ،أسسأسسأا ةيدأسصتقلا تارييغتلا نمو
،لأتقلا ةهبج ىلع ةريبك رئأسسخ هدبكت ىلإا

ةتبأثلا عقاوملا ىوتسسم ىلع أميسس ل
أهتدعب مازحلا لوط ىلع هتاوقل ةعبأتلا
فئاذقلا أهيلع طقأسستت يتلا أهدأتعو
فأسضأاو ،ةيوارحسصلا تأسشأسشرلاو أيموي
ةعاذإÓل““ حيرسصت يف لوؤوسسملا تاذ
ىلع مرح يبرغملا مأظنلا نأا ““ةينطولا

لأسصتلاو ةلأقنلا فتاوهلا لأمعتسسا هدونج
رئأسسخ نم فسشكت نأا نكمي أمو مهتÓئأعب

ةيأعدلل بيذكتو قرزألا ءأسضفلا ىلع
نأا لأق ،هبنأج نم .ةيبرغملا ةيمسسرلا

ةقطنم ىلع رسصتقت نل ةكرعملا ةحأسس
يلمرلا مازحلا لوط ىلع وأا تاركركلا

يسضارألا لمأك ىلع نوكتسس لب طقف
تفأهتلا نأا اًزربم ةلتحملا ةيوارحسصلا
سسرادملا ىلع ةيوارحسصلا بأبسشلل ريبكلا
أهتقأط تقأف دحل هل ليثم ل ةيركسسعلا
.““ةيبأعيتسسلا

يارسشب يبأا ديسسلا دكأا نيأا ،هتهج نم
،ةهبجلل ةينطولا ةنأمألا وسضع ،ريسشبلا
نأا““ ،دأحتإلاو أبوروأأب فلكملا ريفسسلا

Óيلد قبأسسلا يف تلكسش تارگرگلا ةيسضق
ةدحتملا ممألا ةثعب ةيبلسس ىلع أعطأق
ةيبرغلا ءارحسصلا يف ءأتفتسسÓل
كأهتنإا عم أهيطأعت يف (وسسرونيملا)
فقو قأفتإل و يلودلا نونأقلل برغملا
يسسأمولبدلا فأسضأاو ““رأنلا قÓطإا
““سسييأبلأا““ ةيمويل حيرسصت يف ،يوارحسصلا
ةلأأسسم دعت مل تارگرگلا ةيسضق نأا ةينأبسسإلا

أعقاو اذه لعفب تحبسصأا لب ،ةيسسأيسس
،ةيركسسع تأبأسسح ىلإا دنتسست اًديدج
لأمسشلا نم دتمت رتموليك0072 نم ءزجك
أمك .ةيبرغلا ءارحسصلا يف بونجلا ىلإا

دق ويرأسسيلوبلا برح ةلآا نأا أسضيأا رأسشأا
أهتذفن يتلا تأمجهلا نأأبو وتلل تأادب
ةليط يوارحسصلا ريرحتلا سشيج تادحو
تادادعتسسا لإا يهأم ،ةيسضأملا01ـلا
رأكنإاو متكت نأا اًريسشم ،دمألا ةليوط برحل
ةيدأملا رئأسسخلاو برحلا هذهل برغملا
درجم يه ةيركسسعلا هتاوق يف ىلتقلاو
.طقف تقو ةلأأسسم
لثمم رأسشأا ،ةريخألا تاروطتلا سصوسصخبو
هنأا ،يبوروألا دأحتلاو أبوروأأب ةهبجلا
ثوعبم بأيغ ىلع فسصنو ةنسس رورم دعبو
يعأسسملا لك لسشفو ،ديدج يممأا

ىلإا كلذ ىدأا ،ةيسسأيسسلا ةيلمعلا ةدأعتسسل
يوارحسصلا بعسشلا ىدل بسضغو نأقتحا

ترهظأا أم وهو رادجلا نيتفسض ىلع
تأيلأعفل ةيوفعلا تارهأظملا ةلسسلسس
ةلتحملا ندملل يف يندملا عمتجملا
ىلإا ةيأهنلا يف ىدأا تأميخملا يف كلذكو
ربوتكأا12 ذنم ةيعرسشلا ريغ ةرغثلا قÓغإا
ةقثلا مهنادقف نع مهنم ريبعتك ،مرسصنملا

يلودلا عمتجملاو ةدحتملا ممألا يف
عم وسسرونيملا ةثعب ؤوطاوت ملأعلل رأهظإلو
رأنلا قÓطإا فقو كأهتنا يف برغملا
ريغ لازي أم ميلقإا يف يلودلا ينونأقلاو
ةيفسصت ةيلمعل عسضخيو أيتاذ ةموكحم
.دعب لمتكت مل رأمعتسسا

اميف نطنصشاوو Úلرب فقوم
تاركركلا ‘ ثدحي

أهنأا ةينأملألا ةموكحلا تدكأا ثيح ،أًيلود
عبأتلا نمألا سسلجم يف أهئأكرسش عم لمعت
لح ىلإا لسصوتلا لجأا نم ةدحتملا ممأÓل
عازنل مادتسسمو يلمعو يعقاو يسضوأفت
هقيقحت يغبني يذلاو ،ةيبرغلا ءارحسصلا

يف ذخألا عم ةدحتملا ممألا رأطإا يف
ريرقت يف نييوارحسصلا قح رأبتعلا
ةثدحتملل نأيب يف كلذ ءأج .ريسصملا
ةينأملألا ةيجرأخلا نوؤوسشلا ةرازو مسسأب
ثادحلا تربتعا ثيح ،أهل نأيب يف
ىلع ةريطخلأب تاركركلأب يف ةريخألا
طبسض ىلإا عازنلا نيفرط ًةيعاد ،ةقطنملا
،ةيسسأيسسلا ةيلمعلا ىلإا ةدوعلاو سسفنلا

ءأيحإا ةرورسض ىلع هتاذ تقولا يف ةددسشم
ممألا ةئيه أهيلع فرسشت يتلا ةيلمعلا
ةرتف لÓخو هنأا ،نأيبلا فأسضأاو .ةدحتملا
،رلوك تسسروه قبأسسلا يدأحتلا سسيئرلا
ممأÓل مأعلا نيمأÓل يسصخسش ثوعبمك
أمدقت ةيسسأيسسلا ةيلمعلا تققح ،ةدحتملا
معدب ةموكحلا مازتلا ىلإا ةريسشم ،أيبأجيإا

برقأا يف أهيلعفت ةدأعإاو ةمهملا هذه
أهنأا ةينأملألا ةيجرأخلا ترأسشأاو .لأجآلا
نمألا سسلجم تاروأسشم لÓخ تعد
ةثعب ةيلو ديدمت سصوسصخب ةريخألا
بسصنم لغسش ةرورسض ىلإا ،وسسرونيملا
ممأÓل مأعلا نيمأÓل يسصخسشلا ثوعبملا
برقأا يف ةيبرغلا ءارحسصلا ىلإا ةدحتملا
،ةيسسأيسسلا ةيلمعلا فأنئتسساو نكمم تقو
ءأنبل ةيسسأسسأا ةادأا يه ةثعبلا نأا ديكأأتلاو
نم دوقعل ماد يذلا عازنلا يفرط نيب ةقثلا
.نمزلا
،فوهنإا سسميج يكيرمألا روتأنيسسلا أمأا
سسلجمب ةحلسسمـلا تاوقلا ةنجل سسيئر
مقأفت ءازإا هقلق نع ربع دقف خويسشلا

لأسسرإا دعب ،تاركركلا ىوتسسم ىلع رتوتلا
ةقطنملا هذه ىلإا يبرغملا سشيجلل تاوق
نورهأظتم أهيلع رطيسس يتلا ةلزأعلا

كلذو عيبأسسأا ةعسضبل نويملسس نويوارحسص
عأسضوألا روطت نأأسشب ةيوق ةعفارم لÓخ
اًريسشم ،ةلتحملا ةيوارحسصلا يسضارألا يف
دوجو مدعو ،عارسصلا اذه رارمتسسا نأا ىلإا
هنأأب عأبطنا ىطعأا ،هنأأسشب ةسسوملم جئأتن

عمتجملل ةجح حنم أمم ،دّمجم عارسص
دكأا أمك .هنع رظنلا فرسصل يلودلا
ةيسضق هنأأب عازنلا اذه فسصو نأا ،فوهنإا

تأئم ةأنأعم عقاو عم سضقأنتي ةدمجم
يف نوسشيعي نيذلا نييوارحسصلا نم فلآلا

ىلع مهرأبجإا دعب ،نيئجÓلا تأميخم
اذه لح رأظتنا يف ،مهلزأنم ةردأغم
عمتجملا ّنأا هفسسأا نع برعأاو .عازنلا
نأكسسلا نع ىلخت دق يلودلا
رأسسم رثعت ىلإا ىدأا أم ،نييوارحسصلا
عبأتو .ةيرحلا نم لأيجأا مهفّلكو ،ةيوسستلا

نم يوارحسصلا بعسشلا نأمرح نإا ،Óئأق
تسسيل ريسصملا ريرقت يف هقح نمو هتيرح

نأل ،بعسشلا اذهل ةديحولا بئأسصملا
دراومـلل ينونأق ريغ لكسشب لغتسسي برغملا
ديسصلا تأجتنمو نيدعتلا) ةيعيبطلا
.ةلتحمـلا ةيوارحسصلا يسضارأÓل (يرحبلا
يتلا تادئأعلا نأا ،ددسصلا اذه يف حسضوأاو
اذه ءارج برغملا أهيلع لسصحي
أًيونسس مدختسسُت ،ينونأق ريغ لÓغتسسلا

تأعأمج تأيبول حلأسصل دوقع ليومت يف
ىلإا أهتميق لسصت ،نطنسشاو يف طغسض
يف روهظلا سضرغب ،تارلودلا نييÓم
بعسشلا لعجو ءيربلا فرطلا ةيعسضو
.يدتعملا فرطلا ةروسص يف يوارحسصلا

ركذ طغسضلا تأعأمج هذه نيب نم
seigetartS CPJ, ““ روتأنيسسلا

keerC elaeN ,elcricdrihT
هفسسأا نع روتأنيسسلا تاذ برعأا أمك،“
فارتعلا نم ًلدب يذلا برغملا فقومل
ةرم ،أأجل ،رهأظتلا يف نييوارحسصلا قحب
ديدهتلل حÓسسلا مادختسسا ىلإا ،ىرخأا
يف نييوارحسصلل عورسشملا قحلا بلسسب
ديعسصتلا اذه ريثأأت نم ارذحم ،جأجتحلا
ىلإا ،هلوق بسسحب ،يدؤوي دق يذلا ديدجلا
يلودلا عمتجملا سسعأقت دعب .حوتفم عازن
،برغملا تازوأجت ةهجاوم يف هتمسصو
لمحت ىلع ةدحتملا ممألا ةمظنم ّثح أمك
ارّسصُم ،يروفو لمأك لكسشب أهتأيلوؤوسسم
اذه ةيوسست رأسسم جارخإا ةرورسض ىلع
ءأتفتسسا ميظنت لجأا نم هتأبسس نم عازنلا
.ةيبرغلا ءارحسصلا يف ريسصملا ريرقت
روفلا ىلع نيءارجإا ذأختا حرتقاو
،ًلوأا .ءأتفتسسÓل طيطختلا عم ةازاوملأب

لأسسرإا ةدحتملا ممألا ةمظنم نم َبَلط
كهتني برغملا نأا نم دكأأتلل ءاربخ قيرف
.تاركركلا يف رأنلا قÓطإا فقو قأفتا
مدع ىلإا ةدحتملا ممألا ةوعد أينأث
أهيلع بجي لب ،طقف دسصرلأب كسسمتلا

مأعل رأنلا قÓطإا فقو قأفتا مارتحا سضرف
1991.

عم رمتصسم ›ود نماصضت
يوارحصصلا بعصشلا

ينطولا سسلجملا ددن دقف ،أسسنرف يف أما
موجهلأب ،يعويسشلا بزحلا بأبسشل
ىلع برغملا هنسش يذلا يركسسعلا

يف نييملسسلا نييوارحسصلا نيرهأظتملا
،ةيبرغلا ءارحسصلا برغ بونج تاركركلا
هدÓب ةموكح أيعاد أسسنرف نم معدب
بسسحبو .اًروف ناودعلا اذه فقول لخدتلل
ءأبنألا ةلأكو هترسشن يذلا بزحلا نأيب
ميدقتل نأح دق تقولا نإأف“ ،ةيوارحسصلا
ةوعد لÓخ نم يوارحسصلا بعسشلل معدلا

مارتحاو سضرغلا اذهل مهدÓب ةموكح
هبلأطمو يوارحسصلا بعسشلا قوقح

ريرقتل ءأتفتسسا ميظنتب ةعورسشملا
ةيلمعلا نأا بزحلا ربتعاو .““ريسصملا
ممألا تارارقل أًكأهتنا ةيبرغملا ةيركسسعلا
يف ببسست أمم ،يلودلا نونأقلاو ةدحتملا

ةهبجب عفدلاو رأنلا قÓطإا فقو قرخ
دعب ىرخأا ةرم حÓسسلا لمحل ويرأسسيلوبلا

.يملسسلا لأسضنلا تلوأحم نم تاونسس
بزح““ بأبسش ةمظنم تنادأا ،أهتهج نم
ناودعلا ةدسشب ،ةيدنلريإلا ““نيف-نيسش
تاركركلأب يبرغملا سشيجل يركسسعلا

لمأكلا مهنمأسضت نع نيبرعم
.يوارحسصلا بعسشلا عم طورسشمÓلاو
نمألا سسلجمو ةدحتملا ممألا ًةلمحم
ةيهأفرو ةمÓسس نأمسض ةيلوؤوسسم““
هجو ىلعو ،نييوارحسصلا نينطاوملا
يف نيدجاوتملا كئلوأا سصوسصخلا
ةيروهمجلا نم ةلتحملا يسضارألا
ريغ لأمعأل نوسضرعتي ثيح ،ةيوارحسصلا

تثح أمك .““برغملا لبق نم ةينونأق
بازحألا زربأا دحأل ةعبأتلا ةمظنملا
ةلأكو هتلقن - أهل نأيب يف ةيدنلريإلا
ةيدنلريألا ةموكحلا  - ةيوارحسصلا ءأبنلا

ةيوسستلا رأسسم عفد يف ةمهأسسملا““ ىلع
يف أهدعقم مادختسسا لÓخ نم مأمألا ىلإا

نأمسض لجأا نم ،يلودلا نمألا سسلجم
دأج لكسشبو مزحب يلودلا عمتجملا فوقو
تاذ ددسشو .““ةيوارحسصلا ةيسضقلا عم
عازنلا ءأهنإل رخآا رأيخ ل““ هنأا ىلع بزحلا

حأمسسلا لÓخ نم لإا ةيبرغلا ءارحسصلا يف
مت أمك ،هريسصم ريرقتب يوارحسصلا بعسشلل
حسضوم وهو ةيوسستلا ةطخ يف هيلع قأفتلا

.““(1991)096 نمألا سسلجم رارق يف
يمÓعإ’ا ليلصضتلا

ةـيلود عقاومو ةيمسسر تلأكو ةدع تنأكو
كنيتوبسس ةلأكوو ،مويلا أيسسور عقومك
ةيسسنرفلا ءأبنلا ةلأكوو ،ةيسسورلا
ليلسضتلا ،سسما تحسضف دق ،ةيرئازجلاو
هناودع يف برغملا هعبتي يذلا يمÓعلا
يف نييوارحسصلا دسض ريخألا يركسسعلا

ءارحسصلا برغ بونج تاركركلا ةقطنم
نع ةبذأك اًروسص هبيرسست لÓخ نم ،ةيبرغلا

يأارلا ليلسضتل ةسسئأي ةلوأحم يف هناودع
رأسصتنلا عازتناو يلودلاو يبرغملا مأعلا
نهذ يف لا ققحتي مل يذلا يركسسعلا
روسصلا نأا اودكأا ثيح ،ةبرأغملا ةسسأسسلا
يعأمتجلا لسصاوتلا عقاوم أهلقأنتت يتلا

تيباوت رهظت يتلاو ارخؤوم برغملا يف
مهلتق مت هنأا تمعز نييوارحسص ىلتقل
هناودع لÓخ يبرغملا لÓتحلا نارينب
بونج تاركركلا ةقطنم ىلع يركسسعلا

يف دوعت أمنإا ،ةيبرغلا ءارحسصلا برغ
اوسضق نييوارحسص أيأحسضل رمألا ةقيقح
يف8102 ةنسس ةيرئازج ةرئأط مطحت يف
.(ةمسصأعلا برغ بونج) ةديلبلا ةيلو

ةيلياهسس رــهاطلا^

يبرغŸا ششي÷ا رئاصسخ ىلع يمÓعإا ليلصضتو ،يميلقإاو ›ود قلق

ةقطنŸا ‘ عاسضوأ’ا هيلإا لوؤوتسس ام ةيلوؤوسسم برغŸا لّمحي يوارحسصلا ضسيئرلا^
ةرركتŸا ةيبرغŸا تاكاهتن’ا عم يطاعتلا ‘ وسسرونيŸا ةيبلسس ىلع عطاق ليلد تاركركلا ةلأاسسم :ايارسشب ^

ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ برغŸا تاكاهتنا لوح Óًسصفم اًريرقت ضضرعي يكيرمأا روتانيسس ^

نمأا ددهي يبرغŸا روهتلا رارمتسسا
ةيبراغŸا ةقطنŸا رارقتسساو

ةيدام رئاصسخ ًةفلÊ flاثلا اهعوبصسأا يبرغŸا لÓتح’ا تاوقو يوارحصصلا ششي÷ا Úب بر◊ا لخدت
اٍبرح Òيصست ‘ لصشف يذلا هصشيج اهدبكت امدعب ماعلا يأارلا ىلع يبرغŸا ماظنلا اهيفخي ةيرصشب ىرخأاو

نوكت نل بر◊ا هذه نأا ةيوارحصصلا ةيركصسعلا ةدايقلا تدكأا لباقŸا ‘ .اهل نيدعتصسم هدونج نكي ⁄
 .طابرلا اهيلع تلوتصسا يتلا يصضارأ’ا يقاب ريرحتل دتمتصس لب تاركركلا ‘ ثدحي ام ىلع ةرصصتقم
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  ؟انورؤك سسوÒف نع مجانلا تماشصلا Úجشسكألا سصقن ؤهام
ةجصسكأ’أ صصقن““ نأأ ،““زنصشياكنمو-ك رو-تا-ن““ ة-ل‹ ى-ف تر-صش-ُن ة-صسأرد تف-صشك ^

ثد– دق ىتلأ ةيجولويبلأ تايلآ’أ نم ةعوم‹ نع حجرأ’أ ىلع œان ““تماصصلأ
Úجصسكأ’أ تايوتصسم اهيف نوكت ةلاح ىهو .انرووك ىصضرم ىتئر ىف دحأو تقو ىف
ءاصضعأ’اب ررصضلأ قحلت نأأ نكÁ ىتلأو ،ىعيبط Òغ لكصشب ةصضفخنم مصس÷أ ىف
.ةليوط ةÎفل اهفاصشتكأ متي ⁄ أذإأ هحÓصصإأ نكÁ ’ لكصشب ةيوي◊أ

ءأزجأأ لعجي ا‡ ،ً’وأأ Úتئرلأ فلتت ىودعلأ نأأ دقتعُي ،يجاتلأ صسوÒفلأ ىصضرم ‘
فقوتتو Úجصسكأ’أ ةجصسنأ’أ هذه دقفتو ،حيحصص لكصشب لمعلأ ىلع ةرداق Òغ اهنم
Úجصسكأ’أ صصقن ىف ببصستي ا‡ ، Úجصسكأ’اب مدلأ ىر‹ رمغت دعت ⁄و ،لمعلأ نع
Úب حوأÎي ىوتصسم دنع مدلأ Úجصسكأأ ىلع Úتميلصسلأ Úتئرلأ ظفا–و .تماصصلأ

ررقي دقو قلقلل ةاعدم أذهف ،ةئاŸاب29 نود ام ¤إأ صضفخنأ أذإأ ةئاŸاب001و59
.‘اصضإ’أ Úجصسكأ’اب لخدتلأ بيبطلأ

نم تايوت-صسÃ ءأÿÈأ صضع-ب ه-ف-صصو ا-م ا-نورو-ك صسوÒف ى-صضر-م صضع-ب د-ه-صش
ةقيقح ¤إأ لوصصولأ ىف ةدعاصسمللو ،““ةاي◊أ عم ةقفأوتم Òغ““ مدلأ ىف Úجصسكأ’أ
ةعماج ىف ىوي◊أ بطلأ وصسدنهم مدخت-صسأ ،تما-صصلأ ة-ج-صسكأ’أ صصق-ن با-ب-صسأأ
Òصسفت ىف دعاصست ةفلتfl تاهويرانيصس3 رابتخ’ ةيبوصسا◊أ ةجذمنلأ نطصسوب
.مدلأ ىرÚ Ûجصسكأ’أ Òفوت نع ناتئرلأ فقوتت أذاŸو فيك
هيجوت ميظنت ىلع Úتئرلأ ةردق ىلع91 ديفوك Òثأات ةيفيك ىف ً’وأأ نوثحابلأ رظن
فلتلأ ببصسب Úجصسكأ’أ نم Òثكلأ عمŒ ’ ةئرلأ قطانم تناك أذإأ ،ةداع ،مدلأ
.قطانŸأ كلت ىف صضبقنت فوصس ةيومدلأ ةيعوأ’أ نإاف ،ىودعلأ نع œانلأ
ىصضرم صضعب ىتئر نأأ ¤إأ ةيلوأ’أ ةيريرصسلأ تانايبلأ تراصشأأ  ،Úثحابلل اًقفو نكل
،لعفلاب ةررصضتŸأ ةجصسنأ’أ ¤إأ مدلأ قفدت دييقت ىلع ةردقلأ تدقف دق91ديفوك
بعصصي رمأأ وهو  Ìكأأ ةيومدلأ ةيعوأ’أ كلت حتفت نأأ لمتÙأ نم ناك  ،لباقŸأ ىفو
.ةيعطقŸأ ةعصشأ’أ ىف هصسايق وأأ هتيؤور
ىتح هنأأ أوفصشكو  ،ةيرظنلأ هذه قيرفلأ Èتخأ  ،ةئرلل ىباصسح جذو‰ مأدختصساب
ىصضرم ىف تظحول ىتلأ تايوتصسŸأ ¤إأ مدلأ ىف Úجصسكأ’أ تايوتصسم صضفخنت
Úتئرلأ قطانم ىف داتعŸأ نم Òثكب ىلعأأ مدلأ قفدت نوكي نأأ بجي  ،91ديفوك
تايوتصسم صضافخنأ ىف مهاصسي ا‡  ،Úجصسكأ’أ عمج ىلع ةرداق دعت ⁄ ىتلأ
.مصس÷أ ءاحنأأ عيمج ىف Úجصسكأ’أ
قطانم ىف مدلأ قفدت ىلع مدلأ Ìخت Òثأات ةيفيك ى-ف نو-ث-حا-ب-لأر-ظ-ن ا-هد-ع-بو

fl91ديفوك ىودع نم ةيومدلأ ةيعوأ’أ ةناطب بهتلت امدنعف ،ةئرلأ نم ةفلت،
Áغصص ةيومد تاطلج لكصشتت نأأ نكÒأًدج ة ’ Áىبطلأ صصحفلأ ىف اهتيؤور نك

دق أذه نأأ ،Úتئرلل ةيبوصسا◊أ ةجذم-ن-لأ مأد-خ-ت-صسا-ب ،أود-جوو.Úت-ئر-لأ ل-خأد
ىف ببصستي نأأ هدحو لمتÙأ Òغ نم نكلو ،تماصصلأ ةجصسكأ’أ صصقن ىلع صضرحي
.صضيرŸأ تانايب ىف اهتايوتصسم ىندأأ ¤إأ Úجصسكأ’أ تايوتصسم صضافخنأ

ـه.ك ^

انورؤك لؤح باؤجو لاؤؤشس

:ندنلب ةيناطيÈلا ةيكلŸا ةيلكلا نم يشسبع سسيم ةروتكدلا

 ةنشس لبق يفتخي نل انورؤك سسوÒف““
““يمتح رمأا هعم سشياعتلاو

يشسبع سسيم ةروتكدلا ،ندنلب ةيناطيÈلا ةيكلŸا ةيلكلاب ةيودأ’ا ملع ‘ ةثحابلاو ةيÁداك’ا تعقوت
ماÎحاب كلذ و هعم سشياعتلا ىوشس لح دجوي ’ هيلعو  ةنشس دعب ’ا نوكي نل سسوÒفلا ءافتخا نأا
متي يتلا انوروك سسوÒفل ةداشضŸا تاحاقللا عوم‹ نأا تفششكو ،ةفورعŸا ةيئاقولا ةيحشصلا تاءارجإ’ا

.ةلبقŸا عيباشسأ’ا اهنع جرفيشس ىرخأا تاحاقل راظتنا ‘ احاقل41 غلب ةيŸاعلا رباıا فرط نم اهريوطت

و ة-يÁدا-ك’أ تف-صشك ،دد-صصلأ أذ-ه ‘ ^
ةيكلŸأ ةيلكلاب ةيودأ’أ م-ل-ع ‘ ة-ث-حا-ب-لأ
يصسبع صسيم ةروتكدلأ ،ندنلب ةيناطيÈلأ

ن-م ر-ئأز÷أ ة--عأذإأ ه--ب تصصخ رأو--ح ‘
ةقلعتم تايطعم ةدع ،صسمأأ لوأأ ،فيطصس
،91-ديفو-ك د-صض ةرو-طŸأ تا-حا-ق-ل-لا-ب
‘ عقوتم انوروك صسوÒف ليحر نأأ اهمهأأ

ةدعب تاحاقل-لأ ر-يو-ط-ت ع-م ة-ن-صس فر-ظ
flا-ع ر-باŸع-م صشيا-ع-ت-لأ نا-ف أذ-ل ،ة-ي

متي ’و، هنم دب’ صضورفم عقأو صسوÒفلأ
ة-ي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لا-ب د-ي-ق-ت-لا-ب ’أ كلذ
نم ليلقتلأو ىودعلأ ةحفاكŸ ةيرورصضلأ
 .تاباصص’أ
‘ احاق-ل41نأأ ¤أ ة-ثد-ح-تŸأ ترا-صشأأو
جئاتن ترهظ ،ةثلاثلأ ةيرير-صسلأ ة-ل-حرŸأ
09 تقاف ةبصسن-ب أد-ج ة-ي-با-ج-يأ ا-ه-صضع-ب
عيباصسأ’أ اعابت ىرخأأ ره-ظ-ت-صس و ة-ئاŸا-ب
ةعاج-ن-لأ بصسن نأأ ¤أ ة-هو-ن-م ،ة-ل-ب-قŸأ

لبق نم اهتعجأرم متي و ةيعقأو ةمدقŸأ
حاقللأ صصوصصخبو  .ةلقتصسم ةيملع ةن÷

ةثدحتŸأ تلاق ايمÓعإأ لوأدتŸأ قراÿأ
دصض تاحاقل ريوطت ىلع لمعلأ يرجي هنأأ

تح-صضوأأو .ة-ع--م--ت‹ تا--صسوÒف ةد--ع
تاحاقل ىلع لمعلأ ايلاح متي هنأأ ةثحابلأ
وه فنأ’أ نأ’ ف-نأ’أ ق-ير-ط ن-ع ى-ط-ع-ت
.صسوÒفلل صسيئرلأ لخدŸأ
هنأأ ةيÁداكأ’أ تلاق ميعطتلأ ةيلمع لوحو
و نصسلأ راب-ك ح-ي-ق-ل-ت ة-يأد-ب-لأ ‘ م-ت-ي-صس
يقاب لمصشيل يحصصلأ عاطقلأ ‘ Úلماعلأ
ة-عا-ن-م نأأ ¤أ ةÒصشم ،ا-ق-ح’ تا-ئ--ف--لأ
¤إأ رهصشأأ8 نم ل-صصت ةدا-صضŸأ ما-صسجأ’أ

.ةنصس
ىلع ةيÁداكأ’أ ةثحابلأ  تدكأأ Òخأ’أ ‘
ةحأرلأ نم ‘اك ردق ىلع لوصص◊أ ةرورصض
زاه÷أ ءأدأأ عفرل ةيحصص تابجو لوانت عم
صصر◊أ أدج مهŸأ نم““ تلاقو يعانŸأ

يدافتل ةدي÷أ ةيذغتلأ و أديج مونلأ ىلع
Èكأأ ةيامح لجأأ نمو .““فعاصضŸأ رطÿأ

عانقلأ ءأدتراب ءأÿÈأ يصصوي ىودعلأ نم
ىلع صصر◊أو  ،ةماعلأ نكامأ’أ ‘ يقأولأ
أذكو ىودعلأ نم يمحي ديج عانق ءأدترأ
لا-ح ي-ف-ف ه-مأد-خ-ت-صسأ د-عأو-ق مأÎحأ
دحأولأ مأدختصس’أ تأذ ةعنقأ’أ مأدختصسأ

لاح ‘و تاعاصس ع-برأأ ل-ك Òي-غ-ت نأأ د-ب’
لصسغت نأأ دب’ ةيصشامقلأ ةعنقأ’أ مأدختصسأ
نامصضل أديج مقعتو06 ةجرد ىلع ايموي

م-ي-ثأر÷أو تا-بور-ك-يŸأ ن-م ا--هو--ل--ح
.خاصسوأ’أو
ىلع ءأÿÈأ ددصشي ي-ت-لأ د-عأو-ق-لأ ن-مو
ءاŸاب نيديلل ررك-تŸأ ل-صسغ-لأ ا-ه-مأÎحأ
‘ مقعŸأ مÓهلأ لامعت-صسأ وأأ نو-با-صصلأو

¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب ،ءاŸأ ر-فو--ت مد--ع لا--ح
لمعلأ نكامأأو لزنمل-ل يرود-لأ م-ي-ق-ع-ت-لأ

Ÿهطتب كلذو ، ىودعلأ ةحفاكÒ حطصسأ’أ
حي-تا-ف-مو ذ-فأو-ن-لأو بأو-بأ’أ صضبا-ق-مو
صضيحأرŸأو تايصضرأ’أ فيظنتو ةءاصضإ’أ
‘ ه-صسŸ م--ت--ي ا--م ل--كو ،تا--ي--ف--ن◊أو
.يمويلأ لامعتصس’أ

ـه.ةÁرك ^

دÓبلا قرشش ىشضرم نم ةعشساو ةحيرششب لفكتلل
ةحفاكم زكرÃ ابيرق عششŸا دؤيلاب جÓعلل حانج

 ةبانعب ناطرشسلا

ةيبط-لأ ءا-يز-ي-ف-لأ ‘ صصتıأ ف-صشك ^
Ãدبع ، ةبانعب ناطرصسلأ ة-ح-فا-ك-م ز-كر

حت-ف ن-ع ،صسمأأ لوأأ ، تا-م-ه-ير-ب مÓ-صسلأ
دويلاب جÓعل-ل فر-غ  صسم-خ م-صضي حا-ن-ج

لف-ك-ت-ل-ل ز-كرŸا-ب ““بير-ق ا-م-ع““ ع-صشŸأ
Ãةيقردلأ ةدغلأ ناطرصس ىصضر.
نأأ جأول ثدحتŸأ حصضوأأ راط’أ أذه ‘
عصشŸأ دويلاب جÓعلاب ةصصاÿأ فرغلأ هذه
صصي-خر-ت د-ع-ب ة-مدÿأ ز-ي-ح ل-خد-ت--صس

fiم ،““انيموك““ ةيرذلأ ةقاط-لأ ة-ظ-فاÈأز
ءانتقأو ةيرورصضلأ ةئ-ي-ه-ت-لأ تا-ي-ل-م-ع نأأ
نم ةياقولاب ةصصاÿأ ةيبطلأ تامزلتصسŸأ
رأرغ ىلع اهؤوان-ت-قأ ” د-ق تا-عا-ع-صشإ’أ

Îل0051 ةعصسب ةيفصصتلل صضأوحأأ ةصسمخ
تا-عا-ع-صشإ’أ ن-م ة-يا-قو-ل-ل ة--يرور--صضلأ
ةمدÿأ زيح عصشŸأ دويلأ فرغ لوخدبو.

ةحفاكم زكرÚ ÃلوؤوصسŸأ تاعقوت بصسح
““ ةيرا÷أ ةنصسلأ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق““ نا-طر-صسلأ

ةبانعب ناطرصسلأ ةحفاكم زكرÃ ىطعتصس
‘ يوونلأ بطلأ ةحلصصم قÓطنأ ةراصشإأ
نم ةعصسأو حئأرصشب لفكتلأ مت-ي-ل طا-صشن-لأ

. دÓبلأ قرصش ةقطنÃ ناطرصسلأ ىصضرم
نم ““ا-ما-ه ا-ب-صسك-م““ زا‚إ’أ أذ-ه ل-ثÁو

ناطرصسلأ ىصضر-م ة-ئ-ف-ب ل-ف-ك-ت-لأ ثي-ح
صسمÿأ فرغلأ يتأا-ت و ،جÓ-ع-لأ ة-ي-عو-نو
لاجآأ نم صصلق-ت-ل ا-ه-ح-ت-ف م-ت-ي-صس ي-ت-لأ
مامأأ Úتنصس ¤إأ ايلاح لصصت يتلأ ديعأوŸأ
دÓبلأ قرصش ة-ق-ط-نÃ دو-ي-لأ فر-غ ةرد-ن
فرغ ثÓث ايلاح اهددع ىدعتي ’ يتلأو
.عصشŸأ دويلل
لفكتلل ةيرورصض عصشŸأ دويلأ فرغ دعتو
ثيحب ،ةي-قرد-لأ ةد-غ-لأ نا-طر-صس جÓ-ع-ب

Áأ ثكŸدو-ي-لأ ة-عر-ج د-خأأ د-ع-ب صضير
ةدŸ ةفرغلأ لخأد ةمات ةلزع ‘ عصشŸأ
را-ط-خأأ ءا-ف--ت--خأ Úح ¤إأ ما--يأأ ة--ثÓ--ث
عونلأ أذه اهيف ببصستي يت-لأ تا-عا-ع-صشإ’أ

. جÓعلأ نم
ةمدÿأ زيح عصشŸأ دويلأ فرغ لوخدبو
زكرÃ يوونلأ بط-لأ ة-ح-ل-صصم ح-ت-ف-ت-صس
دحأأ نوكتل ةبان-ع-ب نا-طر-صسلأ ة-ح-فا-ك-م
زكرŸأ أذهل ةماهلأو ةي-عو-ن-لأ بصسا-كŸأ
ةيبطلأ تأزيهجتلأ ل-صضف-ب ح-م-ط-ي يذ-لأ
¤إأ اهؤوانتقأ ” يتلأ ةيعو-ن-لأ و ة-ث-يد◊أ
‘ ةصصاخو يبطلأ لفكتلأ ةيعونب ءاقتر’أ

. ةعصشأ’اب جÓعلأ لا‹
م.ق  ^

انوروك سسوÒف نم ةيئاقولا ةلم◊ا راطإا ‘
 فيطشسب ةيؤبرت ةشسشسؤؤم931 ميقعت ‘ مهاشست  ةيرئاز÷ا ةيمÓشسإلا ةفاششكلا
ةفاصشك-ل-ل ة-ي-ئ’و-لأ ة-ظ-فاÙأ تردا-ب ^

لÓ-خ ف-ي-ط-صسب ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-مÓ--صسإ’أ
ةيوبرت ةصسصسؤوم931 ميقعتب ةÒخأ’أ عيباصسأ’أ

ةحصص ىلع ظافحلل ةي’ولاب ةيدلبÈ 62ع
.91-ديفوك ىودع نم ذيمÓتلأ

،يئ’و-لأ ظ-فاÙأ ح-صضوأأ ،نأا-صشلأ أذ-ه ‘
ماق يتلأ ةيلمعلأ هذه نأاب جأأول ةلحروب ليهصس
035 نع ديزي ام مصضي ايفصشك اجوف33 اهب
ة-ل-م◊أ را-طإأ ‘ جرد-ن-ت ة-فا-صشك و فا-صشك
ةيئ’ولأ ةظفاÙأ اهب موقت يتلأ ةيئاقولأ
ذنم فيطصسب ةيرئأز÷أ ةيمÓصسإ’أ ةفاصشكلل

أذه يصشفت ةهجأوم لجأأ ن-م ءا-بو-لأ رو-ه-ظ
ىلع ظاف◊أ و ديد÷أ ي-جا-ت-لأ صسوÒف-لأ
.ةيمومعلأ ةحصصلأ
ةيميلعتلأ تاصسصسؤوŸأ هذه نأأ  ةلحروب راصشأأو
ءÓط و فيظنت تايلمع نم كلذك تدافتصسأ
ةعصسأو صسي-صس– تا-ي-ل-م-ع ¤إأ ة-فا-صضإ’ا-ب

ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطأ’أ ‘ ذيمÓتلأ تلمصش
مأÎحأ ةرورصض ى-ل-ع ز-ي-كÎلأ ا-ه-لÓ-خ ”

ةمزÓلأ ةيزأÎح’أ و ةي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ
و ةمام-ك-لأ ءأد-ترأ و يد-صس÷أ د-عا-ب-ت-لا-ك

م-ي-ق-ع-ت تا-ي-ل-م-ع ل-صصأو-ت-ت-صسو ،ا--هÒغ
ةلبقŸأ عيباصسأ’أ لÓخ ةيوبÎلأ تاصسصسؤوŸأ
ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطأ’أ ‘ يرود لكصشب و
و اهنم نك‡ ددع Èكأأ فأدهتصسأ لجأأ نم
.ةي’ولأ تايدلب عيمج Èع كلذ
Òهطت و ميقعت تايلمعب مايقلأ ايلاح متيو
و تأرأدإ’أ و ةيمومعلأ تأءاصضفلأ و نكامأ’أ
نكامأأ و ةصصاÿأ و ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-صسصسؤوŸأ

Œأ ع-مŸن-طأوÚ ةيم-هأا-ب م-ه صسي-صسح-ت-ل
يصشفت ةبراfi و ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ مأÎحأ

و (91-ديفوك) دج-ت-صسŸأ ا-نورو-ك صسوÒف
و ةيوعوتلأ تايوطŸأ و تا-ما-م-ك-لأ ع-يزو-ت

.اهÒغ

ةفاصشكلل ةيئ’ولأ ةظفاÙأ نأأركذلاب ريدج
رهصش تقلطأأ فيطصسب ةيرئأز÷أ ةيمÓصسإ’أ
ةلفاق ““ نأونعب ةينماصضت ةلفاق طرافلأ ليرفأأ
نم ةلوذبŸأ دوه÷أ زيزعت و معدل ““1ةاي◊أ

يصشفت ةحفاكŸ ةيمومعلأ تاطلصسلأ فرط
. (91-ديفوك) دجتصسŸأ انوروك صسوÒف
كراصش دق ايفصشك اجوف06 نأاب ةلحروب راصشأأ و

رقم مامأأ نم تقلطنأ يتلأ ةلفاقلأ هذه ‘
ةعصسأو Òهطت و ميقعت ةلمح ميظنتب و ةي’ولأ
و ةيئ’و-لأ تا-ير-يدŸأ د-يد-ع تفد-ه-ت-صسأ

flأ و تأرأدإ’أ ف-ل-تŸإأ ةيموم-ع-لأ ز-كأر¤
زكرŸأ رأرغ ىلع ةيحصصلأ لكا-ي-ه-لأ بنا-ج

رونلأ دبع دمfi““ يع-ما÷أ ي-ئا-ف-صشت-صس’أ
و Úي-ن-طو-لأ ن-مأ’أو كرد-لأ و ““ة--ندا--ع--صس
عيمج Èع كلذ و اهÒغ و ةيندŸأ ةيام◊أ
.تايدلبلأ

 م.ق ^

لأ ةي’ولأ تايدلب ميلقإأ Èع اتاب اعنم عنÁ أرأرق ةنتاب ةي’و تردصصأأ ^
لزانŸأو تانكصسلأ عيمج ىوتصسم ىلع ناتÿأو جأوزلأ تÓفح ةماقإأ16
.91 -ديفوك ءابو راصشتنأ لمأوع Úب نم دعت اهنأأ رابتعاب ةصصاÿأ
ةيمصسرلأ ةحفصصلأ ىلع رصشن ةي’و-لأ ح-لا-صصم ن-ع رد-صص نا-ي-ب ‘ ءا-جو
” ةينمأ’أ حلاصصŸأ نأأ ““كوبصسيف““ يعا-م-ت-ج’أ ع-قوŸأ ى-ل-ع ة-ي’و-ل-ل
نكصسلأ بحاصص ةلاحإأ ,ةيروف ةفصصبو يميلقإ’أ اهصصاصصتخ’ اقفو اهفيلكت
مامأأ ةيئاصضقلأ ةعباتملل ناتÿأ وأأ جأوزلأ لفح هيف ماقي يذلأ لزنŸأ وأأ
انوناق ةررقŸأ ةيئأز÷أ تأءأرجإÓل اقفو ةصصتıأ ةيئاصضقلأ تاه÷أ
مأÎحإأ مدع ةجيتن يتأات تأرأرقلأ هذه نأأ يذلأ نايبلأ تأذ نمصضتو.
    .يعامتجإ’أ دعابتلأ دعأوقب لÓخإ’أو ةياقولأو ةحصصلأ Òبأدت

Èمفون9 موي ردصص قباصس نايب ‘ نلعأأ دق ةنتاب ›أو نأأ ،ركذلاب ريدج
ةيئاقولأ و ةيزأÎحإ’أ Òبأدتلأو تأءأرجإ’أ نم ةلم÷ هذاختأ يرا÷أ

Ÿ91 -ديفوك ءابو راصشتنأ ةحفاك.
صصاخصشأ’أ تاعمŒ عأونأأ عيمج ع-ن-م ة-ق-با-صسلأ تأءأر-جإ’أ تن-م-صضتو
يمومعلأ صصاخصشأÓل يرصض◊أ لقنلأ طاصشن قيلعتو ةيلئاعلأ تاعمجتلأو
يعام÷أ لقنلأ طاصشن قيلعت أذكو ةيعوبصسأ’أ لطعلأ مايأأ لÓخ صصاÿأو
. ةي’ولأ ميلقإأ Èعأ تابكرŸأ عيب قأوصسأأ قلغو تاي’ولأ Úب ام
و ةمامكلأ ءأدترأ صضرف ىلع ءاقبإ’أ ,Èمفون9 تأءأرجإأ تنمصضت امك
ةفصصب ةمامكلأ ءأدترأ صضرف عم تÓفا◊أ ‘ ةئاŸاب05 ةبصسن مأÎحأ
تأءاصضفلأ و لمعلأ نكامأأو ةيمو-م-ع-لأ ن-كا-مأ’أو قر-ط-لأ ‘ ة-يرا-ب-جإأ
تاصسصسؤوŸأ اميصس’ روه-م÷أ ل-ب-ق-ت-صست ي-ت-لأ ة-ق-ل-غŸأ وأأ ة-حو-ت-فŸأ
نكامأ’أو تامدÿأ Ëدقت تاصسصسؤومو ةي-مو-م-ع-لأ ق-فأرŸأو تأرأدإ’أو
.ةيراجتلأ

 م.ق ^

ىودعلا راششتناو طÓتخ’ا نم دحلل
 ةنتاب ‘ ›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ةÎف لÓخ ناتÿاو جاوزلا تÓفح عنم
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،ينيطسسلفلا ءارزولا سسيئر دهسشم ^
fiةلاسسرلاب حولي و-هو ،ة-ي-ت-سشا د-م

ةلود مازتلاب ةيليئارسسإلا ة-ي-م-سسر-لا
ة-ع-قوŸا تا-ي-قا-ف-تلا-ب لÓ-ت-حلا

fiر--يزو حر--ف فا--سضأاو ،َاد--ج نز
وسضع ،ةينيطسسلفلا ةيندŸا نوؤوسشلا
Úسسح ،حتف ةكر◊ ةيزكرŸا ةنجللا
ينيطسسل-ف-لا ““را-سصت-نلا-ب““ ،خ-ي-سشلا

ل .قيدسصتلل ةل-با-ق Òغ ة-ي-لا-يرو-سس
ل-ك ةدا-ع-سس ة-ي-قد-سصب ا-ن-ه كك--سشأا

كلذ لعجي مهولا قمع نكل ،امهنم
.هتايعادتو هداعبأا ‘ ابعرم هلك
داق-ت-عا ن-ل-عŸا لا-ف-ت-حلا رد-سصم
نأا ايلع ةين-ي-ط-سسل-ف تادا-ي-ق دو-سسي
سسيئرلا اهعسضو يتلا ““نرقلا ةقفسص““
ةيفسصتل ،بمار-ت د-لا-نود ،ي-كÒمألا
نم تفتخا ،ةينيط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا
مسض ةط-خ بح-سس ” ه-نأاو ،دو-جو-لا
¤إا ة-ي-بر-غ-لا ة-ف--سضلا ن--م ءاز--جأا
ةيليئارسسإلا ةلاسسرلا نأاو ،ل-ي-ئار-سسإا
،ةعقوŸا تاقافتلاب اماز-ت-لا د-كؤو-ت
،قباسسلا ينيطسسلفلا ريزولا يمسسيو

ةثÓثلا رومألا هذه ،بيطÿا ناسسغ
¤إا ةطلسسلا ةدوع-ل ةر-ها-ظ ا-با-ب-سسأا
،ليئارسسإا عم تلاسصتلاو تاقÓعلا
.ةيعقاو Òغ وأا ةقيقد Òغ تناك نإاو
وه هب غلابŸا لؤوافت-لا قا-ي-سس ن-ك-لو
فيزوج يطارقÁد-لا ح-سشرŸا زو-ف
،ةدحتŸا تايلولا ة-سسا-ئر-ب ند-يا-ب
اذه نأا كسش لو ،بمارت دهع ءاهتناو
بعسشلا ىلع طوغ-سضلا ن-م ف-ف-خ-ي
لامتحا عم ،اتقؤوم ولو ،ينيطسسلفلا
اهمعد ةدحتŸا تايلولا فان-ئ-ت-سسا
ÚئجÓلا ليغسشتو ثوغ ةلاكو ›اŸا
حتف اهتداعإاو ““اورنوأا““ Úينيطسسلفلا

ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم بت-ك-م
¤إا ةمهم ةلاسسر يهو ،نطنسشاو ‘

دييأات ¤إا لسصت ل اهنكلو ،سسرغنوكلا
وأا ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا بع-سشلا قو--ق--ح

.هلÓقتسسا
ا--ه--ت--سسا--ي--سس ¤إا ا---كÒمأا ةدو---ع

سسي-ئر-لا د-ه-ع ‘ ““ة-يد-ي-ل--ق--ت--لا““
اهلعŒ نل ،ندياب فيزوج ،بختنŸا

،ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا بع-سشل-ل ة-ق-يد--سص
ر-فا--سسلا ي--كÒمألا زا--ي--ح--نلا--ف
دهع ‘ أادبي ⁄ Êويهسصلا عورسشملل
،ندياب دهع ‘ يهت-ن-ي ن-لو ،بمار-ت
ىلع ينبي فوسس Òخألا نأا اسصوسصخو
لكو ليئارسسإا Úب عيبطتلا تايقافتا

لك ىلعو ،نير-ح-ب-لاو تارا-مإلا ن-م
لود ع-م تا-ب-ي-تÎلاو تا-ي-قا-ف--تلا

‘ Úينيطسسلفلا يق-ب-ي ا-م ،ة-ي-بر-ع
Úتلودلا ينب-ت د-ع-ب ،ة-سصا-خ ٍة-لز-ع
ة-ي-م-سسر--لا ة--ياور--لا Úترو--كذŸا
‘ قوبسسم Òغ لكسشب ،ةيل-ي-ئار-سسإلا
Úب ةنادŸا عيبطتلا لاكسشأا نم xيأا
.ليئارسسإاو ةيبرع ةمظنأا
نم ةينيطسسلفلا ةطلسسلا تناع ،معن
‘ اهنÓعإا ذنم ةقناخ ة-ي-لا-م ة-مزأا

قيسسنتلا اهفقو يسضاŸا را-يأا /و-يا-م
ةطخ ىلع ًاجاجتحا ،ل-ي-ئار-سسإا ع-م
¤إا ةيبرغلا ة-ف-سضلا ن-م ءاز-جأا م-سض
زج-ح-ب تّدر ي-ت-لا لÓ-ت-حلا ة-لود

ايرهسش بئارسض نم هرداسصت ام ليو–
لعج ام ،ةينيطسسلف-لا ة-مو-ك◊ا ¤إا
نم %05 م-سصخ ¤إا ّر-ط-سضت ةÒخألا
،اهتاسسسسؤومو ةط-ل-سسلا رداو-ك بتاور
ا-م-ك ،تا-ي-قا-ف-تلا نأا ¤ا ة--فا--سضإا
ح-م-سست ،بي-طÿا نا-سسغ ا-نر--ّكذ--ي
¤إا يأا ،رهسشأا ةتسس لاومألا زاجتحاب
Êاثلا نيرسشت /Èمفون ره-سش ة-يا-ه-ن
‘ اه-ع-سضو م-ت-ي كلذ د-ع-بو ،›ا◊ا

لع-ج-ي ،سصا-خ ي-ل-ي-ئار-سسإا با-سسح
ةغلابو ةليوط ا-ه-تدا-ع-ت-سسا ة-ي-ل-م-ع

.ديقعتلا
ةيلاŸا ةمزألا نم ليل-ق-ت-لا نود ن-م
نمو ،لماك رايهنا نم ةطلسسلا فوخو

ناك اذإا ،ديدسشلا Úينيطسسلفلا قيسض
⁄ اذاŸ ،يقي-ق◊ا بب-سسلا و-ه اذ-ه
تادا-ي-ق-لا ع-م ة-ط-ل--سسلا روا--سشت--ت
اذاŸو ،Úي-ن-ي-ط--سسل--ف--لا ءاÿÈاو
ةكرح ملع نود نم اهرارق تذختا

اذاŸو ؟ةينيطسسلفلا لئاسصفلاو ح-ت-ف
دو-مfi سسي-ئر-لا لا-ب-ب ر-ط-خ--ي ⁄
سسي-ئر وأا و--ه ،حرا--سصي نأا سسا--ب--ع
ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا بع-سشلا ،ه-ت-مو-ك-ح
تا-هو-يرا--ن--ي--سسلا وأا تارا--يÿا--ب
ناك قيسسنتلا ةداعإا رارقف ؟ةلمتÙا
،امواقم Ó-ع-ف نو-ك-ي نأا سضور-فŸا
ة-مدÿ ا-سسورد-م ا-ك-ي-ت-ك-ت سسي--لو
اراظتنا سسيلو ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا
لك ؟ةيكÒمألا تاباخ-ت-نلا ج-ئا-ت-ن-ل
جئاتنل اهسسفن ةئيه-ت-ل ل-م-ع-ت لود-لا
،ةيكÒمألا ةي-سسا-ئر-لا تا-با-خ-ت-نلا
رو-سصت ة-مد-خ ‘ نو-ك-ي كلذ ن-ك-لو
ديدŒ راطإا ‘ سسيلو ،يجيتاÎسسا
.ةموزهم ةمظنأل ي-ف-ي-ظو-لا رود-لا
ل-ي-ب-ق ن-م ة-ل-ئ-سسألا هذ--ه تسسي--لو
تاو---طÿا ن---ك---ل ،ة----جاذ----سسلا
،بمارت اهب حمسس يتلا ةيل-ي-ئار-سسإلا

ة-م-سصا-ع سسد-ق--لا--ب فاÎعا ن--م
تانطو-ت-سسŸا را-ب-ت-عاو ،ل-ي-ئار-سسإا

ةدايسسلا سسوماق ‘ ةيعرسشو ةينوناق
د-يد-ج ع-قاو-ل تسسسسأا ،ة--ي--كÒمألا
›ا◊ا عسصولاف ،ةبقاث ة-يؤور جا-ت-ح-ي

ةينيطسسلفلا ةطلسسلا ىلع ىتح رطخ
نامسضو اهرارمتسساب لإا متهت ل يتلا
.يفيظولا اهرود

Êويهسصلا عورسشŸا رارمتسسا لظ ‘
بمارتو ،ةطلسسلا رود يهتني نأا دب ل
يليئارسسإلا Úميلل ةلئاه ةوق ىطعأا
‘ قوبسسم Òغ فلح ‘ فّرطتŸا

ةينيÁ ة-ي-كÒمأا ةرادإا Úب ه-ت-سسار-سش
سسيئرلا نأا امك .Êويه-سصلا Úم-ي-لاو
سضرا--ع--ي ل ،ند--يا--ب ،بخ--ت---نŸا
Óح ديري ا‰إاو ،Êويهسصلا عورسشŸا
ىقبت يتلا ““ةينيط-سسل-ف-لا ةد-ق-ع-ل-ل““

لعŒو .رار-ق-ت-سسلا مد-ع-ل ارد-سصم
ةيبرعلا ة-ي-ع-ي-ب-ط-ت-لا تا-ي-قا-ف-تلا
لما-ع-لا ة-عرا-سستŸا ة-ي-ل-ي-ئار-سسإلا
اذإا لإا ،اÒثأا-ت ّل-قأا ي-ن-ي-ط-سسل--ف--لا

مازتلاب ةينيطسسلفلا ةدايقلا تكّسس“
نأل ،ةينيطسسلفلا قوق◊اب ي-ق-ي-ق-ح
بع--سشلا دو---م---سص ف---ع---سضي كلذ
فاعسضإا ‘ مهاسسيو ،ين-ي-ط-سسل-ف-لا
،كلذلو .يبرعلا نادجولا ‘ ةيسضقلا

ةينيطسسلفلا ةيمسسرلا ةيلافتحلا نإاف
لوؤوسسم نم ةلاسسر-ب ة-مو-ه-فŸا Òغ
لب ،ةيبلسس ةلاسسر ثع-ب-ت ي-ل-ي-ئار-سسإا

،⁄اعلاو ةيبرعلا بوعسشلا ¤إا ،ةّراسض
ةداعإا نع ثيد◊ا َحسص اذإا اسصوسصخ

تارامإلا ¤إا Úينيطسسلفلا نيÒفسسلا
دق ةلود يأا ¤إا اي-لا-تو ،ن-ير-ح-ب-لاو
ةيلافتحلا هذه نأا امك .امهب قحتلت
دق نرقلا ةقفسص نأاب اعابطنا يطعت

دعت ⁄ ةفسضلا مسض ةطخ نأاو ،تراط
لك للسضي يذلا رمألا ،ةلواطلا ىلع
،ةينيطسسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا ير-سصا-ن-م
ءزج قيبطت ‘ ةي-سضا-م ل-ي-ئار-سسإا-ف
‘ اهرارمتسساب ،ةق-ف-سصلا ن-م م-ه-م
ع---ي---سسو---تو ي---سضارألا ةردا---سصم
ة-ط-ير-خ م-سسر يأا ،تا-ن-طو-ت-سسŸا
اهمسض ليئارسسإا يونت ي-ت-لا ءاز-جألا

‘ ط--ق--ف سسي--لو ،سضرألا ى---ل---ع
flا تاطّطŸويهسصلا عورسشÊ.

،يسضاŸا عوبسسألا ‘ ،ليئارسسإا تأادب
را---سصت---نلا تا---نÓ---عإا لÓ----خو
ةينكسس ةدحو يفلأا ءانب ،ةينيطسسلفلا

وبأا لبج يسضارأا ىلع ةرعمتسسم برق
تيب ةنيدم لزع-ل ،ةردا-سصŸا م-ي-ن-غ

تاد-حو ءا-ن-بو ،سسد-ق--لا ن--ع م◊
،سسدقلا لخاد Úنطوتسسملل ةين-ك-سس
Èكأا ن--م ةد--حاو--ب ا---ه---ط---بر---ل
مسضلا ةيلمعل اديه“ تا-ن-طو-ت-سسŸا
‘ اهذيفنت مدع ةلاح ‘ ،حبسصت يتلا
ىلع قئاق◊ا نم ،بيرقلا لبقتسسŸا
ةرادإا يأا ا-ه-سضرا--ع--ت ن--لو ،سضرألا
.ةلبقم ةيكÒمأا

ةعقوŸا تايقافتلاب ماز-ت-لا يأا ن-ع
يتلا ةيليئارسسإلا ةلاسسر-لا ثد-ح-ت-ت
لاومأا ليو– باÎقا ا-ه-ي-ف تن-ل-عأا
؟ةطلسسلا ¤إا ةينيطسسلفلا ة-سصا-قŸا

،اهعبت امو ول-سسوأا تا-ي-قا-ف-تا ى-ت-ح
مزلت ،اهبئاسصم لك نم مغرلا ىلعو
Òغت تاءارجإا ذاختا مدعب Úفرطلا

كلذو ،سضرألا ىلع مئاقلا عسضولا نم
ةماقإاو يسضارألا ةردا-سصم ن-م-سضت-ي
نكل ،اهيلإا رسشت ⁄ نإاو تانطوتسسŸا
لإا مزتلت ⁄3991 ماع ذنم ليئارسسإا
اه-تر-ط-ي-سس زّز-ع-ت ي-ت-لا بناو÷ا-ب
يأا تلهاŒو ،ةيسسا-ي-سسلاو ة-ي-ن-مألا
نمو ،اهسشطبو اهعمق نم ّد– دونب
تو-ي-ب-لا Òمد-تو ي-سضارألا ة-قر--سس
عقاولا Òغت سضرغب ،اهناكسس ديرسشتو

.اهعورسشم حلاسصل سضرألا ىلع
ةين-غ-لا ة-ي-بر-ع-لا لود-لا لوا– ⁄
ةد‚ ةيسضاŸا ةتسسلا رهسشألا لÓخ

اسضيأا يهو ،يني-ط-سسل-ف-لا بع-سشلا
نادوسسلا ةد‚ مدع ى-ل-ع ة-مو-ل-م
ع--ي--ب--ط--ت رÈّي ل كلذو ،ه--ل--هأاو
نأا لإا ،ةطلسسلا فقوم وأا نادوسسلا

كرت ةيلوؤوسسم لمحت-ت لود-لا هذ-ه
زازتبÓ-ل ة-سضر-ع ة-ي-بر-ع بو-ع-سش
فقوتي ملف ،Êويهسصلا – يكÒمألا
‘ اهنأل ،نرق-لا ة-ق-ف-سص ق-ي-ب-ط-ت
عورسشملل ةلمكم ةق-ف-سص ة-يا-ه-ن-لا
ئطبتسس نديا-ب ةرادإاو ،Êو-ي-ه-سصلا
،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصت عراسست
يطعي كلذو .هيهنت وأا ه-ف-قو-ت ن-لو
خوسضرلل سسيلو ،سسفنت-ل-ل ة-حا-سسم
سضرغب ،ةيكÒمأاو ةيبوروأا طوغسضل
تلكسش يتلا ““مÓسسلا ةيلمع““ ءايحإا

اهعورسشم ليئارسسإا ذيفن-ت-ل ءا-ط-غ
نأا ةطلسسلا ركذتت-ل .Êا-ط-ي-ت-سسلا
مقرلا ىقبي يني-ط-سسل-ف-لا بع-سشلا
اهل قحي Óف ،ةلداعŸا ‘ بعسصلا
،هعيوطتو هعا-سضخإا ‘ ة-كرا-سشŸا

تايونعملل Òمدت اÒخأا هتلعف امف
.ىسسنُي لو رفتغي ل

Ÿودنأا سسيÊ.

!موزهŸا رسصنلاو ةينيطسسلفلا ةطلسسل
،ةلتÙإ ةيليئإرسسإلإ ةوقلإ عم ““تاقÓعلإ““ اهتداعإإ دعب ،رسصنلإ ةيني-ط-سسل-ف-لإ ة-ط-ل-سسلإ نÓ-عإإ زوا-ج-ت-ي
ينيطسسلفلإ يمسسرلإ مهولإ قمع وه ىهدألإ نكل ،لوقعلاب ةناهتسسلإو رعاسشŸإ ةناهإإ دح ¤إإ ،ةبإرغلإ
نمو ،ةينيطسسلفلإ يسضإرأÓل جهنمŸإ يليئإرسسإلإ بهنلإ نم مغرلإ ىلع ،ةبذاك مÓسس ةيلمعل Òسسألإ
.هتمإركو ينيطسسلفلإ ناسسنإلإ قوق◊ ةرمتسسم ةحابتسسإ

ايروسس ‘ ةيليئارسسإلا ةيكيرملا ةحاقولا
!ةينويهسصلا ةدنجألاو ..Úطسسلفو

با-هرإلا موا-ق-ت ي--ت--لا ا--يرو--سس ^
اهررح يتلا قطانŸا ‘ هتايعادتو
ةسصا-خو ،يرو-سسلا ي-بر-ع-لا سشي÷ا

عئاقولاو ة-ي-مدÿا تا-جا◊ا ة-ه÷
ى-ل-ع ةد-ج--ت--سسŸا ة--يدا--سصت--قلا
موا-ق-ُت تلاز ا-م ي-ت--لاو ،Úيرو--سسلا
‘ ي-كÎلاو ي--ك--ير--مألا ل--ت--حŸُا
ل◊ا باÎقا عمو ،يروسسلا لامسشلا
Úفيل◊ا Èع بلدا فلŸ يسسايسسلا
د-ي-كأا-ت ع--مو ،Êار--يإلاو ي--سسور--لا

بوجو ىلع Úعبسسلا لودلا ةعوم‹
ىلع سصني يذلا ““749““ رارقلا ذيفنت
يرو-سسلا ي--بر--ع--لا نلو÷ا ةدا--عإا
ه-ف-سصو يذ-لاو ،7691 ذ-ن-م ل-تÙا
نا-ي-ك-ل-ل ه-ترا-يز لÓ-خ و--ي--ب--مو--ب
نع ةرداسص تاوعد““ اهنأاب يليئارسسلا
تا-سسسسؤو-مو ا-بوروأا ‘ تا-نو-لا-سصلا
طبختلا ّمك عمو ،““اكيرما ‘ ةبخنلا
تا-سسا-ي-سسل ي-جراÿاو ي--ل--خاد--لا
برق د-ع-ب ة-سصا-خ ،بمار-ت د-لا-نود
سضيبألا تي-ب-لا ح-ي-تا-ف-م ه-م-ي-ل-سست

Ÿنأا ودبي .ندياب وج هسسفانs عازنلا
،ند-يا-بو بمار-ت Úب ““Êا--ي--ب--سصلا““

ة-ي-جرا-خ تا-ف-كا-ن-م ¤إا يدؤو--ي--سس
وهاينتن ـب ةسصا-خ برآا-م ق-ي-ق-ح-ت-ل
.بمارتو
هكاهتنا ع-با-ت-ُي ““و-ها-ي-ن-ت-ن““ لوألا-ف
دق عقاوم فسصقيو ،ةيروسسلا ءامسسلل
،ىفاعت-ت تأاد-بو با-هرإلا ا-ه-ق-هرأا
ةيجراÿا ريزو ةرايزل قيرطلا دبعُيل

نلو÷ا سضرأا ¤إا و-ي-ب--مو--ب كيا--م
نطنسشاوف ،لتÙا يروسسلا يبرعلا
بوعسشلا ءامد ىلع اتسسسسُأا بيبأا لتو
.Úطسسلفو اكيرمأل ةيلسصألا
Òغ ةرا-يز ع--م ءاد--ت--علا ن--ماز--ت

تايلولا ةيجرا-خ ر-يزو-ل ة-قو-ب-سسم
نلو÷ا ¤إا ويبمو-ب كيا-م ةد-ح-تŸا
هيعدت ام فيز ىلع دكؤوي ،يروسسلا
ةلودلا اهسسفن بسسحَت ي-ت-لا ة-لود-لا
،⁄ا-ع-لا ‘ ¤ولا ة-ي--طار--قÁد--لا
تامظنŸا سسأاÎل ةقا-ب-سسلا نو-ك-تو
اهنكل ،ةينمألاو ةيقوق◊ا سسلاÛاو
نم vيأا مÎ– ل ليئارسسا اه-ت-ب-ي-برو
.اهنيناوق
تي-ب-لا ن-م بمار-ت جور-خ ل-ي--ب--قو
تا--م--ظ--نŸا ل--ك ن---مو سضي---بألا
اذهو ،ةي‡ألاو ةيقوق◊او ةيناسسنلا
ةيفıا ةحاقولا نأل ،اًبرغتسسم سسيل
بر◊او ،1102 ذنم روهظلاب تأادب

نيرمآاتŸا تحسضف يتلا ايروسس ىلع
،يكيرمألاو يليئارسسإÓل ÚنهترŸاو
سسوما-ق ‘ ة-ي-ما-سسلا يدا-ع-ُي ن-م-ف
نم دبل ،ةيŸاعلا ةينويهسصلا ةكر◊ا
هلاق ام ركذي انلكو ،هفتح ىقلي ّنأا
اÈسص ةرز‹ ‘ نورا-سش ي--با--هرإلا
ل ّنأا بجي““ :لافطلا ن-ع Ó-ي-تا-سشو
.““اوقلخ دق اونوكي

يذلا ÚهسصتŸا برغلا تاسسايسس يه

عاو--نأا ل--ك سسرا--م--ُي لاز ا--مو نا--ك
ةŸوعلا دنجُي ّنأا عاطتسساو ،باهرإلا

ÿيباهرإلاو با-هرإلا ة-مدÚ، –ت
يŸا---ع---لا رو---ط---ت---لا ى---م---سسم
اÚ ÃعبطŸُا رهبأاف ،ةيطارقÁدلاو
فلاحُي نŸ مÓ-سسلاو ةو-ق-لا ى-م-سسي
تايلولا اياطع قفدتت-ف ،ل-ي-ئار-سسإا
ةيركسسع-لا ة-ح-ل-سسلا ن-م ةد-ح-تŸا
f – تارئاطلا ةقفسص ‘ امك ،ةكاتفلا
نايكلا حمسسيسس لهف ،تارا-مإÓ-ل53
ءا--سضعألا سضع--بو ي--ل--ي--ئار---سسلا
نم سضي-بألا تي-ب-لا ‘ Úيرو-ه-م÷ا
.؟ىغلُتسس اهنأا مأا اًيمسسر جيلخلل اهعيب

سشا-ت-ع-ت ا-م ا-ًم-ئاد ،ٍزاو-م بنا-ج ‘
تايقافتلا ىلع ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا
،هوبسشŸا تاق-ف-سصلاو تاد-ها-عŸاو
ىأارم ىل-ع ثد-ح-ي ا-م-ي-ف تف-لŸاو
نوÒعُي ل ماكُ◊ا سضعب sنأا ،عيم÷ا
نا-ي-ك-لا تا-كا-ه-ت--نل ا--ًما--م--ت--ها
لزانŸ يمويلا همد-هو ،Êو-ي-ه-سصلا
‘ سسيل ،مهديرسشتو Úيني-ط-سسل-ف-لا
كانه موي لكو لب ،بسسحف ةبكنلا موي
ينيطسسلفلا بعسشلا ىل-ع تاءاد-ت-عا

امو ،اهÈكأا ¤إا قوق◊ا طسسبأا نم
ق-فو ي-سضÁ ة-لر-سسألا ع-ي-ب-ط-ت لاز
.ةسصاخ تادنجا
سضيأا ة-حا-قو-لا د-سسج-ت-تو ةرايز ‘ ا-ً
نلو÷او ةلتÙا Úطسسلفل ويب-مو-ب
نم اهب-ق-عأا ا-مو ،يرو-سسلا ي-بر-ع-لا
لكل اًكاهتناو اًقرخ دعُت تا-ح-ير-سصت
يفف ،ةيناسسنإلاو ةينوناقلا عئارسشلا
يكيرما لوؤوسسم اهب مو-ق-ي ةرا-يز ل-ك
،بسصاغلا نايكلا ىلع اياطعلا قفدتت
““749““ رارقلا قفو ةيبرغلا ة-ف-سضلا-ف
Òغ ةينيطسسلفلا يسضارألا نمسض دعُت
نو--لوؤو--سسŸا ن---ك---لو ،ة---ل---تÙا
،اهيلع مه-يد-ع-ت-بو نو-ي-ل-ي-ئار-سسإلا
مسضلا متيل ،تانطوتسسŸا مهئاسشنإابو
ويبموب نلعأا دقف ،ةرذ-ق ة-ب-ع-ل ق-فو
تارداسصلا عيمج ةيمسستب موقيسس هنأاب

‘ عنسص““ ةفسضلا ‘ تانطوتسسŸا نع
.““ليئارسسا

يتلا هذه لثمك ةحا-قو كا-ن-ه ل-ه-ف
يتلاو ،نطنسشاو اهجهتنتو اهتجهتنا
ةنو-ع-ل-م ة-ق-ف-سص دو-ن-ب هÈع ذ-ف-ن-ُت
ةحاقولا نإاف ›اتلابو .نرقلا ةقفسصك
ايروسس نم ةيليئارسسإلاو ة-ي-ك-ير-مألا
ةدنجأا ق-فو ر-م-ت-سست ،Úط-سسل-ف ¤إا

ةقورأا ‘ اهدون-ب تب-تُر ة-ي-نو-ي-ه-سص
قسشمد ـل ىقبت نكل ،سضيبألا تيبلا
بوعسشلل ىقب-تو ،موا-قŸا ا-هروfiو
ةملك ،Úطسسلفو ايروسس ‘ ةمواقŸا
ثاد-حإا ¤إا يدؤو-ت-سس ي-ت-لا ل-سصف-لا

،ةينويهسصلا ةدن-جألا دو-ن-ب ‘ خر-سش
كئ-لوأا ى-ل-ع ة-لوا-ط-لا بل--ق--ُت--سسو
.ددُ÷ا ÚعبطŸا

 ريرحتلا ةحاسس عقوم نع^

Ÿسسنوت رارحأا بلاطي اذا Ãاعلا دا–إلا““ عنŸا ءاملعل يŸملسسÚ !
^ Ÿسسنوت رارحأا بلاطي اذا Ãاعلا دا–إلا““ عنŸءاملعل ي

(سسقافسص و سسنوت ةمسصاعلاب هابتكم) هعرف لحو ““ÚملسسŸا
ةسضهنلا نم نويدايق هيلع فرسشي سسنوت ‘ هعرفو

ةديقعلل باطقتسسا و Òطأات ةانق ىلع ةرابع وه دا–لا اذه
بطقتسسي و تاودنلا ميقي و سسوردلا مدقي وهو ةيناوخإلا
يا )هؤواملع.اهروتسسدو دÓبلا Úناوق هسضÎفت ام Òغل سسانلا

Œي (نوذوعسشمو نيد راÈنومسسقيو باهرلاو لتقلا نور
رافك و مهتديقع ىلع يا ملسسم Úب) ةيمÓسسلا تاعمتÛا
ل-ك نودا-ع-ي و ( م-ه-ن-ع Úف-ل-تıا ة-ي-ل-ها÷ا ن--مز ‘ وا
يا ةسسايسسلا نع نيدلا لسصفب ÚنمؤوŸا لك و ÚينÓقعلا
و ةارŸا Úب ةاواسسŸا دسض مهو ةينام-ل-ع ة-لود-ب ن-يدا-نŸا
ةسضقا-ن-م ة-ي-سصخ-سشلا لاو-حلا ة-ل‹ نوÈت-ع-ي و ل-جر-لا
اÃ( هبحسص و ةبيقروب نودسصقي ) ةرفك اهوعسضاوو مÓسسÓل
نيدانŸا اورفك مهو ينبتلا رقت و تاجوزلا ددعت عن“ اهنا
ةيرح دسض مه و ىثنلا و ركذلا Úب ثاŸÒا ‘ ةاواسسŸاب
ماظن عم و يروهم÷ا ماظنلا دسض مهو Òمسضلا و دقتعŸا
Êاوخلا ميظنتل-ل ءلو-لا ع-مو ن-طو-لا د-سض م-هو ة-فÿÓا
يذلا (ايلاح ناغدرا ) Êامثعلا ناطلسسلل اسساسسا مهؤولوو
‘ لامك ىفطسصم اهاغلا يتلا ةفÿÓا ءايحا ىلع لمعي

دسض اوسضرح نم مهو (هنوتعني امك Êاملعلا و رفاكلا )4291
بابسشلا اودنجو سسنوت و ايبيل و ايروسسو قارعلا ‘ ةمظنلا
يباهرلا ميظنتلا نمسض ةسصاخ ءايربلا ليتقت ‘ كراسشيل
نولبقي ل و سسنوت نطولل نونيدي ل مهف ““ةرسصنلا ةهبج““
برسض ىلع نولمعي و ةيررحتلا هتاب-سست-كÃ ل و ه-ع-ير-سشت-ي
ةسسردم نوكي يزاوم ميلعتل سسيسسأاتلا و يمسسر-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةعماج ل نأاك مهتديقع نورسشني ةاعد خيرفت و مهتديقعل
ةيدو-ع-سسلا و ر-سصم. ه-سضئار-ف و مÓ-سسلا م-ل-ع-ت ة-ي-نو-ت-يز
خيسش هثعب يذلا ““ دا–لا““ اذه تفنسص ايروسس و تاراملاو
لودو ايباهرا اميظنت ،4002 ةنسس يواسضرقلا له÷ا و ةنتفلا
اذه حنم سسنوت ‘ ” ناك و. اسسنرف لثم اهقيرط ىلع ىرخا
‘ اه-تادا و-هو2102ذنم ةسضهنلا نم ةÒسشاتلا م-ي-ظ-ن-ت-لا
نم له÷ا خويسشو ةاعدلا لابقتسسل ةانق و عّبتلا باطقتسسا
اذه لحب سسنوت رار-حا يدا-ن-ي ه-ل-ك اذ-ه-ل ⁄ا-ع-لا عا-ق-سصا
رماوأاب ر“ؤوŸا و جراÿا نم لومŸا و يبن-جألا م-ي-ظ-ن-ت-لا

ددهي يذلا و اسساسسا ايكÎل هؤولوو رطق ‘ ةزكŸÎا هتدايق
.اهبعسش ةدحو و سسنوت نما

.رّيغسصلا هÒمع ذاتسسألا
  ريرحتلا ةحاسس عقوم نع
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،لابوط ةقيتع ةيرئاز÷ا ةنانفلا تفضشك ^
،يرضصم يرابخا عقوÃ ةضصاخ ةلباقم ‘
نيد-ه-ضشŸا ن-ع ا-هدا-ع-ت-با با-ب-ضسأا ن-ع
:ةلئاق ،رئاز÷ا ‘ يماردلاو يئام-ن-ي-ضسلا
يب قلعتي ل ةينفلا ة-حا-ضسلا ن-ع ي-با-ي-غ““

دم◊ا ،ءامدقلا Úنانفلا لك ىلع لب ،طقف
انبايغ نكل ،ادج Òبك ىوتضسم انلي÷ هلل
ل-ي÷ا اذ-ه رو-ه-ظ ¤إا ضسا-ضسألا-ب دو-ع--ي
.““انضشيمهت ” اذهل ،Úنانفلا نم ديد÷ا

نويناضضمر نونانف
تاكرضش ‘ ةلكضشم ¤ا عضضولا اذه تدرو
جا-ت-نإلا نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-عو ،جا--ت--نإلا
لمعت ⁄ يهف ،رفوتم يماردلاو يئامنيضسلا

ةÒضشم ،امنيضسلا ‘ ًابيرقت تاونضس3 ذنم
اهنكل ،ةديدج ةقÓطنا ر-ظ-ت-ن-ت ا-ه-نا ¤ا
،ةقيرعلاو ةÁدقلا ءا-م-ضسألا ¤إا ة-جا-ح-ب
ا-م-ن-ي-ضسلا ⁄ا-ع ›و-خد د-ن-ع““ :تق-ل-عو
امنيضسلا ةقلام-ع ن-م ة-ب-كو-ك ع-م تكرا-ضش
و-ه اذ-هو ،Êو--ق--ب--ضس ن‡ ة--ير--ئاز÷ا
انضسفنأا اندجو اننكل ،اضضيأا مويلا بولطŸا

تضضر-ع-ت ا--ضضيأا ا--نأا ..اÒث--ك Úضشم--ه--م
يضضرÃ مهعامضس دعب ًاضصوضصخ ،ضشيمهتلل

لك يدل ،ةيوازلا ‘ Êوعضضو ،تاونضس ذنم
¤إا ةدوع-لا ل-مأا-ن ،ل-م-ع-ل-ل تا-ي-نا-ك-مإلا
.““ناديŸا
ابلاغ Úنانفلا ىلع ضضرعي ام نأل تفضسأاتو

ل ةيناضضمر-لا لا-م-عألا ›ا◊ا تقو-لا ‘
بلق ..فياطقلا““ ىولح ل-ث-م ن-ح-ن““ :Òغ
اميف طقف ناضضمر ر-ه-ضش ل-م-ع-ن ،““زو-ل-لا
اذه نم Ìكألاو ،ةيماردلا لامعألاب قلعتي
اذه ةÒخألا قئاقدلا ‘ ةوعدلا نوهجوي
اذه عم ًاضصو-ضصخ ،Óً-ضصأا ا-ن-ب او-ل-ضصتا نإا
يد-ل ضسي-لو““ :تفدرأاو .““د--يد÷ا ل--ي÷ا

ى-ل-ع ن-ك-ل ،د-يد÷ا ل-ي÷ا ع-م ل--ك--ضشم
Úب اهلامعأا ‘ جز“ نأا جا-ت-نإلا تا-كر-ضش
‘ د‚ وأا ،ةد-يد÷او ةÁد-ق-لا ءا-م-ضسألا
لي÷ا نم يديموك نا-ن-ف لا-م-عألا ضضع-ب
،ديد÷ا لي÷ا نم Úنانفلا ةيقبو Ëدقلا
تاراهم بضسكو ملعتلاب مهل حمضسي ام وهو

د‹ اوعنضص نم عم لإا اهودجي نل ةديدج
.““ةيرئاز÷ا امنيضسلا
لامعألا ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-ه““ :تفا-ضضأاو
:لءاضستن ،ناضضمر ‘ تثب يت-لا ة-ي-مارد-لا

نإاو ،بولطŸا ىدضصلا ققح نم اهنم له
““لÓ◊ا دلوأا““ لضسلضسم اÒثك تببحأا تنك
لامعأا كان-ه ن-ك-ل ،““ر-ضشا-ع-لا رو-ضشا-ع»و
ةنراقم بولطŸا حاجنلا قق– ⁄ ىرخأا
.““هجاتنإل ةرفوتŸا تايناكمإلاب

ابولطم لازام Ëدقلا
نأا ةقيت-ع ىر-ت ،كلذ ن-م ضسك-ع-لا ى-ل-عو
ةÁدقلا ةيئامنيضسلاو ةي-مارد-لا لا-م-عألا

‘و ،د-ها-ضشŸا ما-م-ت-ها ى--ق--ل--ت تلازل
ةÌك ¤إا دوعي كلذ بابضسأا نم نأا اهداقتعا
ن-م Òث-ك-لاو ،ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لا تاو-ن-ق--لا
ةءادر ن-م مو-ي-لا نو-ك-ت-ضشي ن-يد-ها-ضشŸا
‘ ،يضضاŸا ضسك-ع ،ة-ي-مارد-لا لا-م-عألا
ةغراف عراوضشلا دŒ راطفإلا دعب ناضضمر
.اهÒبعت دح ىلع ،لوجتلل رظح هنأاكو
ةيئام-ن-ي-ضسلا لا-م-عألا ى-ت-ح ه-نأا تد-كأاو
ع-با-ت-ت تلازا-م ا-ه-ناو ،ت“ ⁄ ةÁد-ق--لا
،““ر-ها-ط-لا ضشت-فŸا““ ل-حار--لا لا--م--عأا
مÓفألا ن-م Òث-ك-لاو ““Êا-ضس◊ا نا-ضسح»و
د‹ د-ي-ع-ن نأا ا-ن-ن-كÁ ه-نأاو ،ةÁد--ق--لا
ضضعب عم ًاضصوضصخ ،ةير-ئاز÷ا ا-م-ن-ي-ضسلا
بهاوŸاو Úج-------ت-------نŸاو Úجرıا
:تفاضضأاو .مضساق رفع-ج ل-ث-م ،ةدو-جوŸا
،““ةنويب““ ÚتÒبكلا Úتنانفلا ع-م تي-ق-ت-لا““

مايقلل كرحتلا ىلع انقفتا ،““Îعز لاون»و
نإاو ،هلوبق طقف رظت-ن-ن ،كÎضشم ل-م-ع-ب
.““انتدوع هب لجضسن هللا ءاضش

يفıا يضسكاتلا
⁄اع ‘ اهتا-ياد-ب ن-ع ة-ق-ي-ت-ع ثد-ح-ت-ت
ةقÓطنا لوأا““ :ةلئاق نويزفلتلاو امنيضسلا

““يفıا يضسكاتلا““ مليف ‘ تناك › ةينف

ماع ضضرعو8891وÚ 7891ب هريوضصت ”)
تناك ،ًاماع71 اهنيح يرمع ناك ،(9891
Òبكلا فرضشلا › ناك ،ةعئارو ةقفوم ةيادب
نكأا ⁄ نيذ-لا ة-ق-لا-م-ع-لا ع-م تكرا-ضش نأا
ضضيبألاب ةيئامنيضس لامعأا ‘ لإا مهدهاضشأا
تضسرد ،امنيضسلا لبق““ :تفاضضأاو .““دوضسألاو
ىفطضصم لحارلا دنع تاونضس4 حرضسŸا
م-ث ،بÙا لÓ-عو ،ه-ل-لا ه--م--حر بتا--ك
تفقوت انهو ،امنيضسلا ¤إا اهدعب تلقتنا

نأا كاذنآا ة-عا-ن-ق › تنا-ك ،حر-ضسŸا ن-ع
حرضسملل تدع ،حرضسŸا نم لضضفأا امنيضسلا

.““طقف تاÎفلا ضضعب ‘
ي-ضسكا-ت-لا““ ‘ ا-هرود حا‚ ر--ضس نأا تأارو
ةقلام-ع-لا ¤إا ضسا-ضسألا-ب دو-ع-ي ““ي-فıا
نأاو ،يئامنيضسلا لمعلا ‘ او-كرا-ضش ن-يذ-لا
هلوضصح هانعم ضسيل يقيق◊ا يد-ي-مو-ك-لا

هنكل Òغضص رود كل نوكي دق ،ةلوطبلا ىلع
لاثم اندنع““ :تعباتو .اÒبك ًاحا‚ ثدحي
⁄ يتلا ““ةيدرو““ ةلحارلا ةلثمŸا عم Òبك

نكل ،ةلوطبلا رود ىلع اهتايح ‘ لضص–
،اهروهظ نورظتني او-نا-ك Úير-ئاز÷ا ل-ك
مايأا ذنمو ،ةقدب اهفده لجضست تناك يهف
““اضضي-بو ة-ل-ح-ك““ م-ل-ي-ف ةد-ها-ضشم تد-عأا
كلذ ا-م-ئاد ر-ظ-ت-نا ،(ءا--ضضي--بو ءادو--ضس)
اهنأل ة-يدرو ه-ي-ف ر-ه-ظ-ت يذ-لا د-ه-ضشŸا
امنيضسلا نكم-ت-ت ⁄و ،ة-عد-ب-م ة-يد-ي-مو-ك
،ةنانفلا كلت راركت نم نآلا د◊ ةيرئاز÷ا
““رهاطلا ضشتفŸا““ اهن-ي-ب ىر-خأا ءا-م-ضسأاو
.““Êاضس◊ا ناضسح»و
نع ةمهم ةمولعم اضضيأا كانه““ :تفاضضأاو

Ëدقت هناكمإاب يذلا ضضيرŸا نانفلا ةلاح
قلعتت ،هتلاح أاوضسأا ‘ وهو ةينفلا هلامعأا
‘ وهو هرود ىدأا ،Êاضس◊ا ناضسح لحارلاب

““تم-ضصلا““ م--ل--ي--ف ‘ ةÒخألا ه--تا--ظ◊
اولمكأا ..يركضسعلا رامع لحارلا جرخملل
ينب““ ىفضشتضسم ‘ نا-ن-ف-لا ع-م ر-يو-ضصت-لا

نم ةظ◊ رخآا ‘و ،ةمضصا-ع-لا-ب ““ضسو-ضسم
‘وت ،مليفلا ريوضصت نم ءاهتنلا ” هتايح
.مليفلا ‘ هرود يدؤوي وهو

روهدتم عقاو
ةيرئاز÷ا امنيضسلا ةقيتع ةنانف-لا ل-ضضف-ت
ن-ك-ت ⁄ تا-ي-نا-ك-مإلا نأا م-غر ،ةÁد-ق-لا

تابوعضصلا نم Òثكلا كانه ناك““ ،ةرفوتم
نم ناك ا-م-ك ،دو-ضسألاو ضضي-بألا مÓ-فأا ‘

لخدت نأا ةير-ئاز÷ا ةأارŸا ى-ل-ع بع-ضصلا
نكت ⁄ ،›ا◊ا انت-قو ضسك-ع ،ن-ف-لا ⁄ا-ع
..ةنانف مهتنبا حبضصت نأا لبقت-ت تÓ-ئا-ع-لا
‘ ءامضسأا ةد-ع تزر-ب -لو-ق-ت- كلذ ع-مو
،هللا اهمحر ةنيمضساي اه-ن-م ،نا-مز-لا كلذ
Òغ ل-م-ع-لاو تا-ي-نا-ك-مإلا كل‰ مو-ي-لاو
ة-ثÓ-ث وأا نا-جرfl لإا ق-ب-ي ⁄و ،ر-فو-ت-م
مضساق رفعج مهنيب نم ضصÓخإاب نو-ل-م-ع-ي
نأا هتزيم نمف .ةÒبك ةي– هل هجوأا يذلا

،ةÁدقلا جارخإلا ة-ق-ير-ط ى-ل-ع ظ-فا-ح
نم ةدعاضصلا بهاوŸا نم Òثكلا كانهو
ضصر-ف ن-ك-ل ،Úيد-ي-مو-ك--لاو Úجرıا
ملعن ل انموي ¤إاو ،ةليلق يئامنيضسلا لمعلا
نع ثحبي مو-ي-لا ضضع-ب-لاو ،كلذ با-ب-ضسأا

.““ٍقار لمع Ëدقت نع ضسيلو لاŸا
ةينف ةقاطب

نم هباوبأا عضسوأا نم امنيضسلا ⁄اع تلخد
71 اهرم-ع د-ع-ت-ي ⁄و ،رود-لا كلذ لÓ-خ
دي ىلع حرضسŸا ‘ تنوكت نأا دعب ،ًاماع
لÓعو بتاك ىفطضصم حرضسŸا ي-قÓ-م-ع
ا-هرو--ه--ظ ‘ ل--ضضف--لا دو--ع--ي .بÙا
نب جرخملل اهبهاوم فاضشتكاو يئامنيضسلا

،““يفıا يضسكاتلا““ مليف ‘ ،يتخب رمع
تزرب ثيح ،ةيئامنيضسلا اهلامعأا ›او-ت-ت-ل

‘ ناجرهم) ““ةرضشد ‘ لافنرك““ مليف ‘
.ا-ه-حا‚ ن-م داز يذ-لا (ةÒغ-ضص ة--ير--ق
ةيديموك لا-م-عأا ةد-ع ‘ ا-ضضيأا تكرا-ضشو
ةلف““ لضسلضسم اه-ن-ي-ب ىر-خأا ة-يد-ي-جار-تو
لميف لثم ةيئام-ن-ي-ضس لا-م-عأاو ،““ءيÈلاو
.““ةيضشوتلا““
⁄ اهنكل ،اهتماق ر-ضصق-ب ا-ضضيأا تر-ه-ت-ضشا
اه-تÒضسم ‘ ق-ئا-ع يأا ًا-مو-ي ا-ه-ل ل-ك-ضشت
اهعضضو وه قئاعلا نا-ك ا-م ن-ك-ل ،ة-ي-ن-ف-لا
تاونضس3 ذ-ن-م رو-هد-ت يذ-لا ي-ح--ضصلا
ةيلمعل عو-ضضÿا ى-ل-ع ا-هÈجأا ،ًا-ب-ير-ق-ت

نع ةرركتم تاعئاضش اهتلت ،ةقيقد ةحارج
ت“ ⁄و ،كلذ دعب ءافضشلل تلثا“ .اهتافو
كانه““ نأاكو ثدحتت اهنكل ،اهنع عيضشأا امك
ام ة-ج-ي-ت-ن ““ًا-ي-ن-ف تو“ نأا ا-ه-ل دارأا ن-م
لكو اهدضض جهنمŸا ضشيمهتلا»ـب هتفضصو
.““اهوقبضس نم وأا اهليج نم Úنانفلا

م.Ëرم ^

:دكؤوتو ششيمهتلا وكضشت لابوط ةقيتع ةنانفلا

““ةنويبو Îعز لاون عم كÎضشم لمع ‘ ابيرق دوعأاضس““
امنيضسلا د‹ ةعانضص ‘ نمهاضس يتاو-ل-لا ،ر-ئاز÷ا ‘ تا-يد-ي-مو-ك-لاو تل-ث-مŸا ر-ه-ضشأا ن-م ةد-حاو ي-ه

ةÒخألا قئاقدلا ‘ رودب ًاحا‚ Ìكألا تناك اهتقلطنا نإا ىتح ،ًاماع03 نم Ìكأا رادم ىلع ةيرئاز÷ا
.يموك◊ا يرئاز÷ا نويزفلتلا ىلع9891 ماع ثب يذلا ““يفıا يضسكاتلا““ يديموكلا مليفلا ‘

ياب اضسيم ةبيدألل
ةيلاطيإلا ةغللاب ابيرق ““لاب÷ا ‘ عمضست له““

‘ عمضست ل-ه““ ة-ياور ا-ب-ير-ق رد-ضصت-ضس ^
ةيلاطيإلا ةغللاب ياب اضسيم ةبيدأÓل ““لاب÷ا
،وغيفوموضس اربراب اهتمجÎب تماق يتلاو

له ةياور يك– .رضشنلل خزÈلا راد بضسح
2002 ةنضس تردضص يتلا ““لاب÷ا ‘ عمضست

““بوأا»و رئاز÷ا ‘ خزÈلا رضشنلا رود نع
ءاقل ةضصق ايلاطيا ‘ ““تراتضسأا»و اضسنرف ‘
را-م-ع-ت-ضسلا ضشي-ج ‘ ق--با--ضس يد--ن--ج

ىلع امهرفضس لÓخ ةباضش ةاتفو يضسنرفلا
نم اهلÓخ نكمت-ت-ضس ثي-ح را-ط-ق-لا Ïم
اهدلاو نع ةيرح لكب ةرم لوأل ثيد◊ا
ةنضس بيذعتلا ت– ه-ضسا-ف-نا ظ-ف-ل يذ-لا

7591.
،0591 ةنضس ديلاوم نم ياب اضسيم ةيئاورلا

ناونعب6991 ةنضس ‘ لمع لوأا اهل ردضص
ةياور ردضصت نا لبق ““رحبلا ناك ءدبلا ‘““
نم ةلضسلضس اهتع-ب-ت ي-ت-لاو ““ةا-ت-ف-لا كل-ت““
يتلا ““تام دق يبل-ق نأل““ ا-ه-ن-م لا-م-عألا

ةيطضسوتŸا ايقيرفا ةز-ئا-ج ى-ل-ع تزا-ح

دجوي ل»و5102 ةنضس ““ةيزيح»و0102 ةنضس
ةبتا-ك-لا تف-لأاو .8102 ‘ ““ر--خآا تو---ضص

““رئاز÷ا نم ضصضصق““ ةي-ضصضصق ة-عو-م‹
ةفاضضا Ú (4002)مضسايلا ليل لظو (8991)
““ضصقر--ت ا--ه--نأا--ك و““ تا--ي--حر---ضسم ¤ا
.““كلتو هذه““ ةيبدألا اهتلواfiو

ث.ق ^

ةحجانلا ةيŸاعلاو ةيبرعلا هتلوج دعب
““فيضضلا““ سضرعت ““سسكيلفتن““

ةيضضاÎفا ةعبط ‘
يئامنيضسلا ““ةدجو““ ميك– ةيوضضع ‘ Úيرئازج ةثÓث

امنيضسل-ل ى-ق-ت-ل-م ةد-جو““ را-ع-ضش ت– ^
،تضشوكات Ëر نونانفلا كراضشي ،““ةيبراغŸا
‘ ،يدميحيم لامجو ةضشو-م-كو-ب ضسا-ي-لإا

ناجرهملل ة-ع-ضسا-ت-لا ةرود-لا  تا-ي-لا-ع-ف
لÓخ ،ايمقر مظنت يتلا ،مليفلل يبراغŸا
،يرا÷ا Èمفو-ن92وÚ 52ب ا-م ةÎف--لا
ة---يزاÎحلا تاءار---جإلا ل---ظ ‘ كلذو
.(انوروك) ءابو يضشفت ةهجاوŸ ةذختŸا
ميظنت نإا ““برغم ينيضس ة-ي-ع-م-ج““ تلا-قو
اه‹انرب تار-ق-ف ثبو ة-ن-ضسلا هذ-ه ةرود
لضصاوتلا تاكبضشو ةيمقرلا تاضصنŸا ىلع
‘ ةمها-ضسŸا““ ¤إا فد-ه-ي ي-عا-م-ت-جلا
ةيوقتو ةيبراغŸا ةينفلا ةحاضسلا ط-ي-ضشن-ت
،““تا-فا-ق-ث-لاو بو-ع-ضشلا Úب تا-قÓ-ع--لا

ةيلضصفم ةطfi نوكتضس““ اهنأا ىلع ةددضشم
تاضصنŸا ى-ل-ع ا-ه-ت-ط-ضشنأا ا-ه-ي-ف لز-ن-ُت
،يعامتجلا لضصاوتلا تاحفضصو ةيمقرلا

روهم÷ا نم ددع Èكأا ءاقلب حمضسيضس ا‡
.““اهجراخو ةيبراغŸا لودلا ‘

ةفاضضإلاب ،ةنضسلا هذه ةرود تارقف للختتو
ةليوطلا مÓفأÓل ةيمضسرلا ة-ق-با-ضسŸا ¤إا
ن-هŸ ضصضصخ-ت--ضس تا--ضشرو ،ةÒضصق--لاو
‘ ضسوردو تاءا-ق-لو تاود-ن ،ا-م-ن-ي--ضسلا
ةقباضسم ميك– ةن÷ نوك-ت-تو .ا-م-ن-ي-ضسلا
يعÓكلا مÓضسلا دبع نم ةنضسلا هذه ةرود
Ëر نم ل-ك ة-يو-ضضعو ،ا-ضسي-ئر (بر-غŸا)

(ايبيل) قزر ة-ما-ضسأاو (ر-ئاز÷ا) تضشو-كا-ت
دمfi يديضسو (ضسنوت) دمحأا نب ةضشئاعو
.(ايناتيروم) ركيضش
حÎقت ،ةيئامنيضسلا ضضورع-لا ن-ع Ó-ضضفو
ة-ضشرو :تا-ضشرو ثÓ-ث ة-ن-ضسلا هذ--ه ةرود
ي-بر-غŸا ل-ث-مŸاو جرıا ع-م جار-خإلا

جرıا عم ويرانيضسلا ةضشروو ،نايز ديمح
،Êاضش Úضس◊ا يبرغŸا ويرانيضسلا بتاكو
عم جاي-كŸاو ة-ضصاÿا تاÒثأا-ت-لا ة-ضشروو
ضصضصختŸا ضشولع Úضساي يبرغŸا نانفلا

‘ ضصضصخ--تŸاو فÙÎا جا--ي--كŸا ‘
،تاودنلا ةر-ق-ف ‘و .ة-ضصاÿا تار-ثؤوŸا
ن-م ة-عو-م‹ ةر-ها-ظ-ت-لا ف-ي--ضضت--ضست
يروÚ fiب عزوتتو ،ÚيبراغŸا ÚثدحتŸا
““91 -ديفوك د-ع-ب ا-م-ن-ي-ضسلاو ة-فا-ق-ث-لا““

Ãو يقرضشلا رماع ةكراضشfiيكرابما دم
يرياز دلاخو لامك لامكو نومادلا ليلخو
(ضسنوت) ةغ-ي-غ د-يا-ق-ب ءا-يŸو (بر-غŸا)

ويتام ورايبو (رئاز÷ا) يدميحيم لامج
‘ امن-ي-ضسلاو ة-فا-ق-ث-لا رود»و ،(ا-ضسنر-ف)
يبيط ن-يد-لا ر-هز ة-كرا-ضشÃ ““ة-ي-م-ن-ت-لا
ديعضسو يواحلم دمfiو يكرابما دمfiو
ةيرو-ثو (بر-غŸا) ي-ف-ير-لا دار-مو ماد-نأا

ة-ضشو-م-خو-ب ضسا-ي-لإاو (ضسنو--ت) Êو--ن--ضس
.(رئاز÷ا)

م.م ^

يداه جارخإاو ،““فيضضلا““ مليف ضضرعُي ^
،ةيŸاعلا ضسكيلفتن ةكبضش ىلع ،يروجابلا
ةلوج دعب كلذو ،هيفÎلا لا‹ ‘ ةدئارلا
تاناجرهŸاو ضضرعلا رود ‘ ه-ل ة-ح-جا-ن
6 هلوضصحو ⁄اعلا لوح ةيبرعلاو ةيŸاعلا

ًايراŒ قلطنا ““فيضضلا““ مليف .اهنم زئاوج
:اهنم ،⁄اعلا لو-حو ة-ي-بر-ع لود ةد-ع ‘

ادنلوهو ضسنوتو برغŸاو ندرألاو نا-ن-ب-ل
نم لوألا يŸاعلا هضضرع دهضشو ،اينوتضسإاو

ضست-يا-ن كÓ-ب Úلا-ت نا--جر--ه--م لÓ--خ
ةزئاج ـب زافو ا-ي-نو-ت-ضسإا ‘ ي-ئا-م-ن-ي-ضسلا
.روهم÷ا
لحي باضش لو-ح ف-ي-ضضلا ثاد-حأا رود-تو

روطتت مث ،ءاضشعلا لÓخ ةرضسأا ىلع ًافيضض
،مهنم دحأا هعقوتي ل هاŒا ‘ ثادحألا
دمحأاو يواضصلا دلاخ مليفلا ةلوطبب موقيو
اميف ،ضضوع ةليمجو اضضر نيÒضشو كلام
دمfiو Êاودكلا دجام مو-ج-ن-لا كرا-ضشي

دو-مfiو لو-ضسر-لاد-ب-ع ة-فرا-عو حود‡
.مليفلا فرضش فويضضك يثيللا

ناجرهم نم زئاوج3 ىلع مليفلا لضصح
يذلاو ،ةيرضصŸا امنيضسلل مليفلا ة-ي-ع-م-ج

،64 ـلا هترود تايلاع-ف ““ف-ي-ضضلا““ ح-ت-ت-فا
روكيد لضضفأا ،روهم÷ا رايتخا زئاوج يهو
مجنلل ةضصاÿا مي-ك-ح-ت-لا ة-ن÷ ةز-ئا-جو
روهم÷ا يتزئاج بناجب ،Êاودكلا دجام

ناجرهمو ضستيان كÓب Úلات ناجرهم نم
ةلث‡ لضضفأاو ةيبر-ع-لا ا-م-ن-ي-ضسل-ل وŸا-م
نچيف وين ناجرهم ‘ ةيويضسآا - ةيقيرفأا
.›ودلا يئامنيضسلا
ضضرعلا رود ‘ هقÓطإا ذنم ًاحا‚ ققحو
ه-ب دا-ضشأا ا-م-ك ،9102 ريا-ن-ي ‘ ة-ير-ضصŸا

ةدع ‘ ًاضضيأا كراضشو داقنلا ن-م د-يد-ع-لا
مليفلا ناجرهم اهنم ة-ي-لود تا-نا-جر-ه-م
ةقباضسŸا ‘ ضسفان امك ،مادرتورب يبرعلا
رحبلا امنيضسل ناوطت ناجرهŸ ةي-م-ضسر-لا
ناجرهم ‘ كراضش مث ،طضسوتŸا ضضيبألا

.ضسنوت ‘ ةيطضسوتŸا امنيضسلل تارانم
ث.ق  ^



ةليترلأ

لمعلأ نم مهنامرح ببصسب نوجتحي نوروصصŸأ

ةصضايرلأو بابصشلأ ةرأزو حاتŒ انوروك

Òبك راسشتنا ةسضايرلاو بابسشلا ةرازول ةيزكرŸا ةرئادلا دهسشت ^
نع Óسضف ،ةباسصا71 نع لقي ’ ام ليجسست ” ثيح انوروك ضسوÒفل
Óسضفف ،اÒبك Óلسش ةمسصاعلاب يام لو’ا ىنبم دهسشيو .ةقباسس تاباسصإا

فقوت ‘ ببسست ضسوÒفلا نإاف ،رهسشأ’ يسضايرلا طاسشنلا فقوت نع
Èخ ضسمأا لوأا ةرازولا تقلت امك ،اهلمع نع حلاسصŸا بلغأ’ يرابجإا

نا املع ،يكرت نب فلسشلا ةي’ول ةسضايرلاو بابسشلا ريدم ةافوب نيزح
.اقباسس فيطسس ضسايجيد ةافو ‘ ببسست ضسوÒفلا

ةزابيتب انوروك ءابول ةديدج رؤوب

رؤوب فاسشتكا نع ضسمأا لوأا ةزابيت ةي’ول ةحسصلا ةيريدم تنلعأا ^
اعافترا ةÒخأ’ا ماي’ا دهسشت ثيح ةي’ولاب انوروك ءابول ةديدج

fiفلاب تاباسصإ’ا ددع ‘ اسسوسسÒدهسشت تناك يذلا تقولا ‘ ضسو
¤إا رظنلاب ةدودعم تاباسصإا دÓبلا ‘ ءابولا راسشتنا ةيادب ذنم هيف
.يبرغلا لحاسسلا ناكسس هب زيمتي يذلا Òبكلا يعولا
تحبسصاو تاعقوتلا لكل ةفلاfl ةرŸا هذه تءاج عاسضوأ’ا نأا ’إا
ثيح ءابولل ةديدج رؤوب فاسشتكا دعب اميسس ’ ةيسسايق ماقرأا لجسست
يديسس ،ةزابيت ، طوجحب انوروكل ةديدج رؤوب فاسشتكا ةيريدŸا تدكأا
ا‡ ،لابغأا ،ةياروق ،نوملسسم ،ضسÓيغ يديسس ،لاسشرسش ،رسصانم ،رمعأا
لاقتنا ةلسسلسس رسسكل ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحاو رذ◊ا يخوت بجوتسسي
 .ىودعلا

 رصشنلأ ةلوؤوصسم  ةريدملأ
مأزح ةدح

ريرحتلأ سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :ضسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.ضش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ةيدا–’ا ›وؤوسسŸ مهجاجتحا نويفارغوتوفلا نوروسصŸا عفر ^
نم مهعنÃ يسضاقلا Òخأ’ا اهرارق ببسسب ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا
ضسوÒف نم مهولخ تبثت ““رأا يسس يب““ ضصوحف Ëدقت نود لمعلا
يتلا ةينطولا ةلوطبلا تايرابم نمسض ةهجاوم لك لبق كلذو ،انوروك
.يرا÷ا عوبسس’ا ةياهن قلطنتسس
Úينعم Òغ مهناو ةسصاخ فح‹ رارقلا نوروسصŸا Èتعاو
‘ ببسستلا لاح يأاب مهنكÁ ’و دعب نع مهنهم نولوازيو طÓتخ’اب

نيروسصŸا نامرحب يسصوت ⁄ فافلل ةيبطلا ةنجللا نا املع ،ىودع
.مهماهم نم

 أÒثأات Ìكأأ Úيرئأزج Úثحاب7
ةئاŸا ةمئاق ىلع ةمدقتم بتارم Úيرئازج Úثحاب7 لتحي ^

Òكذتلل .ةيملعلا مهتافلؤوÃ ًاداهسشتسساو ًاÒثأات Ìكأ’ا يبرع ثحاب
‘ تناك Úيرئاز÷ا Úثحابلا فرط نم اهيلع لسصحتŸا بتارŸا

يهو لامعأ’ا ةرادإاو ةيلاŸاو داسصتق’ا اهمهأا ت’ا‹ ةدع
نم يذلا وهو معد ¤إا ةجاحب يرئاز÷ا نأا دكؤوت يتلا تافاÎع’ا

فلتfl ‘ هبهاوم نع فسشكلاو هتاعادبإا ‘ مهاسسي نأا هنأاسش
.ت’اÛا

 يبرغم نايب نم أأÈتي يباج رصصان

هنأا ،يباج رسصان يÁداكأ’ا ،يسسايسسلا يعامتج’ا ملع ‘ ثحابلا لاق ^
رئاز÷ا نم ÚمÙÎا ءÓمزلا نم ةمئاق نمسض همسسا جاردإاب أاجافت
Úب تافÿÓا ل◊ رسصبتلاو لقعلا ميك– ¤إا وعدت ،قيقسشلا برغŸاو
‘ ،يباج دكأاو .هب ر“ يذلا جنسشتŸا فرظلا اذه ‘ ةقطنŸا لود
‘ ةبراغŸا فرط نم بعÓتلا ” هنأا ““كوبسسياف““ ‘ هتحفسص ىلع روسشنم
اهذخأاب Êدعو تاظف– كانه““ لاقو ،هيلإا عوجرلا نود ،نايبلا راكفأا
يئاهنلا رودسصلا لبق برغŸا نم ديروا ناسسح قيدسصلا رابتع’ا Úعب
.““ديدسشلا فسسأÓل لسصحي ⁄ هنكل نايبلل

؟ ذيمÓتلأ ىلع ةمامكلأ Òثأات ىدم ام

ينطو ىقتلم وأا ةودن ميظنت ةرورسضب ذيمÓتلا ءايلوأ’ تايعمج تبلاط.^
روطلا ‘ ذيمÓتلا ىلع ةمامكلا Òثأات ةيناكمإا ىدم ثحب لجأا نم
تاÎف لاوط اهب ءاقبلا ىلع نيÈ‹ مهنأاو اميسس’ طسسوتŸاو يئادتب’ا
.ةسساردلا
““ نأا ةينطولا ةعاذإ’ا ىلع هل لخدت ‘ تايعم÷ا هذه يلث‡ دحأا ةلاقو
لخاد مهدجاوت ةÎف لاوط تامامك نوعسضي يئادتب’ا روطلا ذيمÓت
ضضعبل تافعاسضم ‘ ببسستي دق ا‡ ضضورفŸا دعابتلا مغر مسسقلا
 .وبرلا رارغ ىلع ةنمزم اسضارمأا نوناعي نيذلا لافطأ’ا
نوناعي نيذلا لافطأ’ا طسسو قانتخا ت’اح ليجسست ““ ¤إا لخدتŸا راسشاو
عÓطاو عوسضوŸا ثحب بجوتسسي ا‡ ضسفنتلاب ةقÓع اهل ةنمزم ضضارمأا
.““لافطأ’ا ةحسص ىلع Óبقتسسم رثؤوت دق تامامكلا هذه تناك نإا ءايلوأ’ا

““لايصسوصسلأ ““ ببصسب تايدلبلأ ‘ نايلغ

دوعولا رثإا ىلع اديدسش انايلغ مايأ’ا هذه ةمسصاعلا تايدلب ضضعب ضشيعت ^
‘ عورسشلا لامتحا نع تثد– يتلاو تايدلبلا ءاسسؤور ضضعب اهقلطأا يتلا
.يعامتج’ا نكسسلا عيزوت
تايدلبلا تارقم ماما ايموي رهمجتلا ¤إا تافلŸا باحسصأا أاجلبو

Ÿةبلاغ تهتنا دق يتلا ةيمسس’ا ةمئاقلا نع فسشكلاب ““رايم’ا““ ةبلاط
فيفختلا نع اثحب ةيئ’ولا تاطلسسلا ¤إا اهميلسستو اهدادعإاب تايدلبلا

تاونسس دعب نكسس نم ةدافتسس’ا رظتنت يتلا تÓئاعلا ضضعب ةاناعم نم
 .راظتن’ا نم  ةليوط



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

! ةحسصلا ريزو ¤إا ةلاسسر
تناك ءاوشس Úيرئاز÷ا Úب قراوفلا نأا دقتعن انك ^
دعب ام رئازج ‘ يفتختشس ،رخآا فنشص نم وأا ةيوهج

لكب بعشش هيف جرخ يذلا كار◊ا ،كرابŸا كار◊ا
تاراع-ششلا سسف-ن ا-ع-فار ىر-ق-لاو ندŸا ل-ك ‘و ه-تا-ئ-ف
ل-ك ‘ Úن-طاوŸا Úب ةاوا-شسŸا-بو Òي-غ-ت-لا-ب ة-ب-لا--طŸا

.دÓبلا تاهج
امو ،Òغتت ⁄ رومأ’ا نم Òثكلا تلاز ام فشسأÓل نكل
رئاز÷ا Òبك دح ¤إا هبششت ةديد÷ا رئاز÷ا تلاز
تاباشصعلا رئاز-ج ،كار◊ا ل-ب-ق ا-م ر-ئاز-ج ،ةÁد-ق-لا
نم ةق-ب-ط تق-ل-خو ا-ه-تاور-ثو ر-ئاز÷ا تثراو-ت ي-ت-لا
هبطخ لك ‘ ةيروهم÷ا سسيئر رارشصإا مغر ،ÚعفتنŸا

.Òيغتلا ىلع هتاراوحو
كار◊ا اهذبن ي-ت-لا  تا-شسرا-مŸا سضع-ب تلاز ا-م ،م-ع-ن
هبرغ ¤إا ه-قر-شش ن-م ير-ئاز÷ا بع-ششلا ا-ه-ي-ل-ع را-ثو
يذ-لا ا-نورو-ك ءا-بو ف-ششك د-قو ،ةر-م-ت-شسم ه-بو-ن-جو
هذه نم سضعب ،موي دع-ب ا-مو-ي هرا-ششت-نا ة-ع-قر ع-شست-ت
.ÚنطاوŸا Úب ةقرفتلاو تاشسرامŸا

نأاو ،ة-ي-ح-شص ئراو-ط ة-مزأا سشي-ع--ن ن--ح--ن ح--ي--ح--شص
لكب لفكتلا راشصو ،ةدودfi ةيحشصلا دÓبلا تايناكمإا
‘ تايفششتشسŸا تلجشس ثيح ،Óيحتشسم ارمأا ÚباشصŸا

جÓع-لا Òفو-ت ى-ل-ع اÒب-ك از-ج-ع ن-طو-لا تا-ه-ج ل-ج
د-ح ز-ي-ي-م-ت-لا ل-شصي اŸ ن-ك-ل ،Úبا-شصŸا ل-ك--ل ةر--شسأاو
هذه-ف تارا-ب-ت-خ’ا Òفو-ت ‘ Úن-طاوŸا Úب ة-قر-ف-ت-لا

.رفتغت ’ ةÁرج
ىشضرم ةيعمج سسيئر ةدحوأا لشصف ديشسلا رششن دقف
ى-ل--ع ه--ت--ح--ف--شص ‘ ا--ب--شضا--غ ارو--ششن--م ،ير--ك--شسلا
نم ÚنطاوŸا Úب ةقرفتلا اهيف فششكي ،كوبشسيافلا

نم ““ لا-ق ثي-ح ،ة-ح-شصلا عا-ط-ق ى-ل-ع Úفر-ششŸا ل-ب-ق
يه ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ ة-ع-ي-ظ-ف-لاو ة-ل-جıا رو-مأ’ا

ÚبعÓلا عيم÷RCP  ليلا– Òفوتب ةلودلا مايق
،رطخلل Úشضرعم وأا ىشضرم Òغ مهنأا مغر ايعوبشسأا
مهباشصأا ن‡ ةيبطلا هب-ششو ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طأ’ا ا-م-ن-ي-ب
رابتخا اودهاششي ⁄و اوتام مهشضعبو انوروك سسوÒف
RCPناكشسلاب مهشصي-خ-ششت ” وأا م-ه-ما-مأا د-حاوÒ
. ءابولا ةهجاوŸ لوأ’ا فشصلا ‘ مهنأا مغر ،هÒغو
نيذ-لا Úب-عÓ-ل تارا-ب-ت-خ’ا Òفو-ت-ب د-ع-ت ة-ط-بار-لا
تاراب-ت-خ’ا هذ-ه ة-م-ي-ق ا-يو-ن-شس ÒيŸÓا نو-شضا-ق-ت-ي
3 ىشضاقتي يذلا ملعŸاو سضرمŸا امنيب ،اعبط ÒيŸÓاب
مايقلل هبيج نم عفدي نأا هيلع ايرهشش ميتنشس ÚيÓم
.““ةشصاÿا رباıا ‘ ليلحتلاب
مهاوتشسم ناك امه-م Úير-ئاز÷ا ةا-ي-ح نأا اذ-ه ي-ن-ع-ي
ي-ت-لا ة-ل-ي-ل÷ا تا-مدÿاو ،م-ه-ب-شصا-ن-مو ي-م-ي-ل-ع-ت--لا
’ لب ،دحاو يشضاير ةايح  يواشست ’ ،دÓبلل اهنومدقي
ةيلايÿا بتاورلا ¤إاف ،دحاو ةرك بع’ مدق يواشست
يقاب قوف نوفنشصي مهاهف ،ايرهشش ء’ؤوه اهاقلتي يتلا
لاجر اهب ظحي ⁄ يتلا ةياعرلا نوقلتيو ،Úيرئاز÷ا

م-هÁد-ق-ت م--غر م--ه--شسف--نأا سضي--بأ’ا سشي÷ا ءا--شسنو
¤وأ’ا فوفشصلا ‘ نوفقي ن‡ اياحشضلا نم تارششعلا
Ÿا ةهجاوŸدقتو سضرË علاÓىشضرملل ةياعرلاو ج.
وأا ،بخنلا لك قوف ةديدج ةبخن نويشضايرلا راشص لهف
لاز ام يذلا عم-تÛا اذ-ه ‘ را-ي-خأ’ا ن-م ة-ق-ب-ط اÃر
سضعبل ة-ي-ع-ي-قÎلا تا-ي-شسا-ي-شسلا ن-م-ث ا-ي-مو-ي ع-فد-ي
.رئاز÷ا ‘ ةحشصلا عاطق اهنمو ،تاعاطقلا

تارابتخ’ا  ‘ ردهلا اذه فقوب بلاطم ةحشصلا ريزو
ل--ك ل--ما--ع--ي نأاو ،ا--نورو--ك--ب ة--شصاÿا ““رآا ي--شس ي--ب““
مد-ق ى-ل-ع ة-ح--ئا÷ا هذ--ه ة--ه--جاو--م ‘ Úير--ئاز÷ا
سسودلاو ÚلايكÃ ليكلاو ةقرفتلا ةشسايشسف ،ةاواشسŸا

¤إا ÚيŸÓا تجرخأا نم يه Úيرئاز÷ا ةمارك ىلع
ة-ي-م-ل-شس ةرو--ث Èكأا ‘ تا--ع--م÷ا تار--ششع عرا--ششلا

ÚلوؤوشسŸا نم هÒغو ريزولا ىلعو ،رئاز÷ا اهتفرع
 . مهنيعأا بشصن ةروثلا هذه امئاد اوعشضي نأا
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هللا ةمذ ‘ ةزازركوب ديسشرلا دبع قبسسأ’ا لاسصت’ا ريزو

›ودلا راطŸا Èع ر’ود فلأا94 بيرهت لواحي يرسصم
ءاصضيبلا رادلا ةمكfi سسما ،تعبات ^
فظوم يرصصم سسدنهم ،ةمصصاعلا ‘

ةيفلخ ىلع ، يرئازج ت’واقم ةكرصشب
لخاد Èتعم ›ام غلبم بيرهتب هماهتا

ناك نيا ›ودلا راطŸا Èع ه-ب-ئا-ق-ح

ةيوج ةلحر ‘ هدلب وحن هجوتلا ددصصب
عيرصشتلا ةفلاfl ةمهت هل تهجو ثيح

فرصصلاب سصاÿا ميظنتلاو يكرم÷ا
.جراÿا ¤او نم لاوم’ا ةكرحو
فيقوت دعب تءاج ةيصضقلا ل-ي-صصا-ف-ت

عم قيصسنتلاب دود◊ا ةطر-صش ح-لا-صصم
راطم ىوتصسم ىل-ع كرا-م÷ا ناو-عا
دعب ،نيدموب يراوه ›ودلا رئاز÷ا
›ام غل-بŸ كرا-م÷ا ناو-عا ن-ط-ف-ت

يرصصم ةيعر بئاقح لخاد ناك Èتعم

عزوم ،ر’ود ف-لا94ب ’امجا رد-ق
ثي-ح، ه-ب حر--صصي ⁄ ،ه--صضار--غا Úب
هتبقا-ع-م ما-ع-لا ق◊ا ل-ث‡ سسم-ت-لا

 .ةذفان اصسبح رهصشا6ب
غ .—اف ^

،سسما ،هللا ةمحر ¤ا لقتنا  ^
د-ب-ع ق-ب-صسأ’ا لا--صصت’ا ر--يزو
زهان رمع نع ،ةزازركوب ديصشرلا

،لا-صضع سضر-م ر-ثإا ،ة-ن-صس56
لغصشو .هئابرقأا نم ملع امبصسح

91 ديلاوم نم وه يذلا ديقفلا
بصصنم ،لجيج-ب5591 لير-بأا
م-صسا-ب ق-طا-ن-لا لا-صصت’ا ر-يزو

ار-يزو و7002 ةن-صس ة-مو-ك◊ا
ةنصس ةنيدŸاب اف-ل-ك-م ا-بد-ت-ن-م
6002.
سساÛاب ابئان لحارلا ناك امك
ةهبج بزح نع ينطولا يبعصشلا
-7991) ي-ن-طو-لا ر-ير--ح--ت--لا

دا–Óل ا-ما-ع ا-ن-ي-مأاو ،(2002
‘ ةيرئاز÷ا ةبيبصشل-ل ي-ن-طو-لا

ا--م--ك ،(9991-6891) ةÎف----لا
ميلعتلا ‘ ذات-صسأا ة-ن-ه-م سسرا-م
‘ ةنيطن-صسق ة-ع-ما-ج-ب ›ا-ع-لا
.(6891-7791) ةÎفلا
،ىÌلا ديقفلا نامثج ىراويصسو
رهظلا ةÓصص دعب ءاثÓثلا مويلا

ÃقÈرئاز÷ا ةبقلاب يد-يرا-ق ة
ج.ق ^ .ةمصصاعلا

 ةـــــــــــــــــــــــــــيزعت
ةرشسأا تقلت ىشسأ’او نز◊ا غلابب
قبشسأ’ا ريزولا ةافو أابن ““رجفلا““
ةزازركوب ديششرلا دبع لاشصتÓل
سضرم رثإا سسمأا ةينŸا هتفاو يذلا

مدقتت باشصŸا اذه رثإاو .لاشضع
لامع لكو ““رجفلا ““ ةريدم

ةرا◊او ةيبلقلا مهيزاعتب ةدير÷ا
يلعلا هللا نم Úجار ديقفلا ةلئاعل

عشساوب ديقفلا دمغتي نأا ريدقلا
هنانج حيشسف هنكشسيو هتمحر

Èشصلا ليمج هيوذ مهليو
.ناولشسلاو

نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا

ةيروهم÷ا ليكو لق-ن-ت د-قو ^
نار----هو ة----م----كfi ىد-----ل
¤إا ل-ي-ل-لا ‘ (ن-صسارو--م--غ--ي)

fi51ـلا يرصض◊ا نمأ’ا ةظفا
با-صشلا ة-ث-ج ل--ق--ن--ب ر--مأاو ،
سسما ة-ل-ي-ل ر-صشت-ناو   .‘و-تŸا

لÓ-ب با--صشلا نأا هدا--ف--م اÈخ
دعب ةيبلق ةتكصسب ‘و-ت““ ‘و-ل-خ

نأا نمأ’ا ناوعأا د-حأا ه-غ-ل-بأا نأا
قراف هعم مصصاخ-ت يذ-لا هرا-ج

ة-ير-يدŸ نا-ي-ب ر-كذو .““ةا-ي◊ا
” هنأا ،نارهول ي-ئ’و-لا ن-مأ’ا

سصخصش ةافو لوح قي-ق– ح-ت-ف
51 يرصض◊ا نمأ’ا رقم لخاد
دعب فقوأا يذلاو ““لافرم““ يحب
ر-خآا سصخ-صش ى-ل-ع ه-ئاد-ت--عا
اعقاو هكرتو سضي-بأ’ا حÓ-صسلا-ب
  .هدصسج نم فزني مدلاو اصضرأا
ير-صض◊ا ن-م’ا ر-ق-م سشا-عو
لا-فار-م ي-ح-ب ر-صشع سسماÿا
رافنتصسا ة-لا-ح سسما لوا ة-ل-ي-ل
فو-قو-م ماد-قإا بق-ع ىو--صصق
اقنصش هتا-ي◊ اد-ح ع-صضو ى-ل-ع
” ثيح ، ز-ج◊ا ة-عا-ق ل-خاد
ى-ل-ع ه-ماد-قا بق-ع ه-ف-ي-قو-ت
سصاخصشأ’ا دحأا ىلع ءاد-ت-ع’ا
  . سضيبأا حÓصس ةطصساوب
نع رداصص يحيصضوت نايب قفوو

تا-قÓ-ع-لاو لا-صصت’ا ة-ي--ل--خ

نإاف ،نارهو ةي’و نمأ’ ةماعلا
دودح ‘ تقلت ن-مأ’ا ح-لا-صصم
ىلع ةŸاكم سسمأا راهن فصصتنم
دوجو اهاوحف ر-صضخأ’ا م-قر-لا

سضرأ’ا ىلع ىقلم باصصم باصش
سضرعت امدع-ب ““لا-فر-م““ ي-ح-ب
يد--م--ع--لا حر÷او بر--صضل--ل
ىلع روظÙا سضيبأ’ا حÓصسلاب
اهرثإا ىل-عو  ،ر-خآا سصخ-صش د-ي
ة-طر-صشلا ح--لا--صصم تل--ق--ن--ت
‘ ةل-ث‡ ا-ي-م-ي-ل-قإا ة-صصتıا
ناك-م ¤إا51 ير-صض◊ا ن-مأ’ا
ل-ق-ن-ب تما-قو ة-ثدا◊ا عو--قو
Ïم ىلع ةنصس22 ““أا.ع““ ةيحصضلا

¤إا ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ةرا-ي--صس
ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ة-ح-ل-صصم
‘ ي-ع-ما÷ا ى--ف--صشت--صسŸا--ب
تا-فا-ع-صسإ’ا ي-ق-ل-ت--ل نار--هو

ه--تاذ تقو--لا ‘و   .ة---ي---لوأ’ا
اهتاذ ةطرصشلا حلاصصم تر-صشا-ب

ترفصسأا يتلا ةينمأ’ا اهتاقيق–
هذه ‘ طرو-تŸا ف-ي-قو-ت ن-ع
03 ،ب.خ““ و-عدŸاو ة-ي--صضق--لا

نم ةحلصصŸا ¤إا هدايتقاو ““ةنصس
‘و  .قيقحتلا لام-ك-ت-صسا ل-جأا

ةقيقد54و91 ة-عا-صسلا دود-ح
فوقوŸا ‘وت، سسما راهن نم
ف-لا-صس ي-ن-مأ’ا ر--قŸا ل--خاد
تاءارجإ’ا ذاختا متي-ل ،ر-كذ-لا
اذه ‘ اهب لومعŸا ةينو-نا-ق-لا
ليكو لقنت ‘ ةلثمتŸاو نأاصشلا
ة-ق-فر سصتıا ة-يرو--ه--م÷ا
ر-ق-م ¤إا ي-عر-صشلا بي-ب--ط--لا
قيقحتلا ىقبي ا-م-ي-ف ة-طر-صشلا

ةبا-ي-ن-لا فر-ط ن-م ا-حو-ت-ف-م
  .ايميلقإا ةصصتıا
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ةينامثعلا يحب51ـلا يرشضحلا نمأ’ا رقم  قلغي نارهو ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

 ةطرسشلل رقم لخاد باسش ةافو يف يئاسضق قيقحت حتف
يحب51ـلا يرشض◊ا نمأ’ا رقم قÓغإا ،سسما حابشص (نشسارومغي) نارهو ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو ررق

ةطرششلا رقم لخاد ،‘ولخ لÓب باششلا ةافو ةيشضق ‘ يئاشضقلا قيقحتلا ةرورشضل ،(لافارم) ةينامثعلا
  .سضيبأا حÓشسب ،ةنشس22 رمعلا نم غلابلا هراج ىلع هئادتعا رثإا ،تبشسلا رشصع ،ةروكذŸا

ةي’ولاب ةشضايرلاو بابششلا عاطق ةقفارم راطإا يف
نارهوب ةينابسش116و ةيسضاير646 اهنم ةيعمج7521 معد

تا-ي-ع-م÷ا ،سسما تل--صص– ^
ةي’وب ة-ب-نا-ب-صشلاو ة-ي-صضا-ير-لا
ة-ي-لا-م تا-نا-عا ى-ل--ع نار--هو
قود-ن-صصلا ل-ب-ق ن--م ةÈت--ع--م
م-عد ل-جا ن-م اذ-هو، ي-ئ’و-لا
فلا21 ن-م Ìكا-ب ا-ه-تا-طا--صشن

ةقئاصض مغر ة-ي-صضا-ير ة-ي-ع-م-ج
  . ةحئا÷ا ببصسب ةيلاŸا
ة-صسارد-ب نار-هو ة-ي’و تما-قو

معدل يئ’ولا قودنصصلا تادئاع
يذلا ،بابصشلا تاطاصشن ةيقرتو

Áيذلا راط’ا لث Áةكر◊ا نّك
نم ةي’ولاب ةيصضايرلاو ةينابصشلا
Òطأاتل تادعاصسم ىلع لوصص◊ا
جمانرب دوقع نمصض اه-تا-طا-صشن
ةبقارمو اهليو“ قودنصصلا ¤وتي
ىل-ع ر-ف-صسأا ا‡ ،ا-ه-ب د-ي-ق-ت-لا
اهنم ةيعمج7521 ـل معد Ëدقت
،ةينابصش116و ةي-صضا-ير646
عاطق ة-ق-فار-م را-طإا ‘  اد-هو
  .ةي’ولاب ةصضايرلاو بابصشلا

عا-ط-ق-لا ‘و قا-ي-صسلا اذ--ه ‘

ةيعمج646 تدافتصسا ،يصضايرلا
هذه نم يوا-ه ي-صضا-ير يدا-نو
نم ةطبار53 اهنم ،تادعاصسŸا

flح ‘ ،تاصصاصصتخ’ا فلتÚ
122 ـل تاد---عا---صسم تصصصصخ
نم اينابصش ا-يدا-ن093و ةيعم-ج
  .بابصشلا عاطق

مصسق سصصصخ ،لاÛا سسفن ‘
قود--ن--صصلا اذ--ه دراو--م ن---م

Ÿع-يرا-صش Œاصساصسأا تلث“ ،زيه
ةددعتم ةعاق زا‚’ تايلمع ‘

ةئيهت ،ةمركلا ةيدلبب تاصضايرلا
ةفاصضإ’اب ،حابصصلا يح-ب بع-ل-م
ةيراوج ةيصضاير ةيصضرأا ةئيهت ¤إا
  .Êويدم يحب

ةطصشن’ا ةقفارم د-ي-ع-صص ى-ل-ع
ةدئافل ة-يرود ة-ف-صصب ة‹ŸÈا

متيصس ،ةصضايرلاو بابصشلا عاطق
اذ---ه تاد---عا---صسم را---طإا ‘

ن-م د-يد-ع-لا Òطأا-ت قود-ن-صصلا
تاصسفانŸا اهنم ،تار-ها-ظ-ت-لا
با-ع-لأ’ اÒصض– ة-ي-ب-ير-ج-ت-لا

ة-ط-صشن’ا ،ط-صسو-تŸا ر-ح-ب--لا
ءايحا ت’ا-ف-ت-حا-ب ة-ط-ب-ترŸا
ر-ير-ح-ت-لا ةرو-ث ع’د-نا ىر--كذ
و،بابصشلاو لÓقت-صس’ا يد-ي-عو
ادكو،1202 فايطصص’ا م-صسو-م
عاد-بÓ-ل ي-ن-طو--لا نو--لا--صصلا
يذلا قرز’ا ططÿا  ،Êابصشلا

Áةيبعصشلا ءاي-ح’ا لا-ف-طأا ن-ك
، ر--ح--ب--لا ¤إا تا--هز---ن ن---م
ةصصصصıا ةيفيصصلا تايمıا

ةي-بر-ع-لا ة-يرو-ه-م÷ا لا-ف-طأ’
ة-ي-طار-قÁد-لا ة-يوار--ح--صصلا
  .بون÷ا تاي’و لافطأاو
م-ت-ي تا-نا-ع’ا هذ-ه ةرا-صشÓ--ل

تاحÎقم ىل-ع ءا-ن-ب ا-ه-ط-ب-صض
ل--ب--ق ن--م ة--ق--ب--صسم ج--ماÈل
يرجيو ،يداو-ن-لاو تا-ي-ع-م÷ا
راطإا ‘ اه-ب-ي-تر-تو ا-ه-م-ي-ي-ق-ت
،قود-ن-صصلا ةرادا تا-عا-م-ت--جا
ةبقار-م كلذ د-ع-ب ¤و-ت-ي يذ-لا
  .جماÈلا هذه ذيفنت

  سسانيا.م ^

ةيرسسلا ةرجهلا ةلواfi طابحإا
ÂاغتسسÃ سصاخسشأا8ـل
رششع ةتشس  ةÒخ’ا اهتليشصح ‘ ينطولا كردلا تادحو تلجشس ^
تايفو  ةتشس اهتليشصح ‘ تفلخ ،نطولا نم ةي’وÈ 31ع رورم ثداح
،راردأا ،ترايت ،سسادرموب تا-ي’و-ب ة-قر-ف-ت-م ثداو-ح ‘ ًا-ح-ير-ج02
،يداولا ،ةركشسب ،ركشسعم ،تليشسمشسيت ،نازي-ل-غ ،سسا-ب-ع-ل-ب يد-ي-شس
تنك“ بيرهتلاو سشغلا سصوشصخبو .ةليمو فيطشس ،ةنتاب  ،ةيادرغ
ةقرفتم تايلمع ةدع ‘ ةعاشس42 لÓخ ينطولا كردلا تادحو تاذ

سسيك847.1و ةدلقŸا ةمششلا ةدام نم Òطانق4 زجح نم نطولا Èع
يبط عانق009.43 ،(ةشصام) فل-لا ة-قرو000.75،ةداŸا سسفن بيلعت-ل
ةروراق675.3 ،عاونأ’ا فل-تfl ن-م ي-ب-ط م-ق-ع-م ةرورا-ق692 ،ي-قاو
،يمقر لابقتشسإا زاهج61 ،ةوهقلا رشصع ةنيكام22 ،ةيلوحك تابورششم
لاقن فتاه001 ،لومÙا فتاهلا يلماعتم فلتı ةئبعت ةقاطب005.1
رششع ىدحإا فيقوت نع تايلمعلا هذه ترفشسأا ،لقن لئاشسو ةرششعو
،سسادرموب ،ةلي-شسŸا :ي-هو ن-طو-لا ن-م تا-ي’و ةر-ششع Èع ًا-شصخ-شش
فيطشس ،لجيج ،ةنتاب ،فودنت ،تنششو“ Úع ،ركشسعم ،ناشسملت
رئاز÷ا-ب ي-ن-طو-لا كرد-لا تاد-حو تن-ك“ ا-م-ك .ج-ير-ير-عو-ب جر-بو
،عاونأ’ا فلتfl نم ًاشسولهم ًاشصرق893زجح نم ةبانعو ةمشصاعلا

تاذ ام-ك ،سصا-خ-ششأا  ة-ع-برأا ف-ي-قو-ت ” ا-م-ك ،ل-ق-ن  ي-ت-ل-ي-شسو اذ-كو
ةينامث ف-ي-قو-ت ن-م ،È 0202مفو-ن22 خيراتب Âاغ-ت-شسÃ تاد-حو-لا

رخآا  سصخشش ¤إا ةفاشضإ’اب ،رحبلا Èع ة-ير-شسلا ةر-ج-ه-ل-ل Úح-ششر-م
. ةلحرلل مظنم

ن ح ^

ويديف هتحفسص ‘ رسشن باسش ةعباتم
رسسي ‘ ينطولا كردلا ةسسردم Òجفتل
افلم كيرافوب ةرئاد ىوتشسم ىلع ةطششانلا ةينم’ا تاه÷ا تلاحا ^
بقع ةيباهر’ا لامعأ’اب ةداشش’ا ةيانجب قلعتي ةمكاحملل ايئاشضق
ماق هنا Úبت امدعب ““ع.ب““ ىعدي ىلفد Úع ةي’و نم باشش هيف طروت
ةشسردم Òجفتل كوبشسياف-لا-ب ه-ت-ح-ف-شص Èع رو-شصو و-يد-ي-ف ر-ششن-ب
هل-يو– ” ثي-ح،8002 ةنشس سسادر-مو-ب-ب ر-شسي ‘ ي-ن-طو-لا كرد-لا
ةيئاشضقلا ةباقرلا ت– هعشضو قيقح-ت-لا ي-شضا-ق ر-ما ن-يا ،ة-لاد-ع-ل-ل
ةمكfi يشضاق تررق ة-ي-شضق-لا ة-ششقا-ن-م د-ن-عو .ه-ت-م-كاfi ة-يا-غ-ل
نم مهتŸا ةءاÈب ق-ط-ن-لا ت’وادŸا ة-فر-غ-ل لو-خد-لا د-ع-ب تا-يا-ن÷ا

.ةيباهر’ا لامعأ’اب ةداشش’ا ةيانج
غ ف ^

ةباسصع ةزوحب فيكلا نم رطانق ثÓث زجح
flا نيزخت ‘ ةسصتıكيرافوبب تارد

نيزختب قلعتت ةيشضق ،سسما كيرافوب ‘ تايان÷ا ةمكfi ،ت÷اع ^
ıنثا مهنم سصاخششا8 اهيف طروت تاردÚ ‘ رم’ا قلعتيو رارف ةلاح
مهعشضو ” دقف ÚمهتŸا يقاب امأا ““Úشسح““ وعدŸاو ““ةيششلا حلاشص““ ب
د-حأا ‘ م-ه-ف-ي-قو-ت د-ع-ب كلاذو ق-ي-ق-ح-ت--لا ة--مذ ت– سسب◊ا ن--هر
ةبكرŸا ‘ اوطبشض ثيح، ةديلبلا ةنيدم لخدم ‘ ةينم’ا زجاو◊ا
مهليو– اهرثا ىلع ” و، فيكلا نم Òطانق3 اهنولقتشسي اوناك يتلا
Ÿا حرشصو  .نم’ا رقŸمهتÚ ا نأاÙمهتملل كلم يه تازوجÚ نيرافلا،
عافد تبلاط ةيشضقلا ةششقانم دنعو ،طقفو اهنيزختب نوموقي مهنأاو
داÒتشس’ا ةيانج نم هتئÈت ةÒنم سشوميعل ةذاتشس’ا لو’ا مهتŸا

لوخد دعبو هيلعو .ةمظنم ةيمارجا ةعامج نيوكت ةيانجو لقنلاو
ب ثلاثلاو Êاثلاو لو’ا مهتŸا ةبقاعم ررق ت’وادŸ ةفرغل يشضاقلا

،داÒتشس’او لقنلا ةيانج نم مهت-ئÈت ع-م ةذ-فا-ن ا-ن-ج-شس تاو-ن-شس01
يشضقي يبا-ي-غ م-ك-ح ترد-شصا ا-م-ك ،ةءاÈلا-ب Úم-ه-تŸا ي-قا-ب ةدا-فاو

Ãةبقاع ŸمهتÚ اب نيرافلاŸيدشس÷ا سضبقلاب رم’ا عم دبؤو.
غ ف ^

مكحلل هعامشس دنع اشضرأا طقشسو هيلع يمغأا
عيرسس سسيئرل ةذفان نجسس ةنسس
 راقع ةيسضق ‘ نازيلغ

قح ‘ سسمأا ةحيبشص نازيلغب و-ي-هرا يداو-ل ح-ن÷ا ة-م-كfi تط-ل-شس
ةنشس ةدŸ سسب◊اب ةبوقع يرمح دمfi نازيلغ عيرشس يدان سسيئر
نوبتتكم هدشض اهعفر يتلا ةيشضقلا ‘ ،ةشسل÷ا ‘ عاديإ’اب  رمأ’ا عم

ةيويدج ي-ت-ن-يد-م ‘ م-عدŸا يو-قÎلا ة-غ-ي-شصب ي-ن-ك-شس عور-ششم ‘
تمربأا يتلا دوقعلا ‘ ةديقم Òغ ’اومأا مهنم سضبق ثيح ةندام◊او
هيلع موكÙا ىلع ي-م-غأا د-ق-ف ةد-ير÷ا تا-مو-ل-ع-م بشسحو  .م-ه-ع-م
ام ،هدشض رداشصلا مك◊ا قطن هعامشس دعب ةمكÙا ةعاق ‘ ،سسب◊اب
رشضح اميف ،هفا-ع-شسإ’ ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-شصم ل-خد-ت ى-عد-ت-شسا

نم نيروكذŸا ÚعورششŸا ‘ ا-ب-ت-ت-ك-م04 ن-م Ìكأا ة-م-كاÙا ة-شسل-ج
عيرشس يدان سسيئر لواقŸا مهيلع سضرف نيذلاو ،يواكششلا باحشصأا

ميتنشس نويل-م05وÚ 04ب ام تردق ىر-خأا ة-ي-فا-شضإا ’او-مأا ناز-ي-ل-غ
 .مهتانكشس حيتافم مهميلشستل

قيقحتلا قÓطنا ذنم تقؤوم جارفإا ةلاح ‘ ناك مهتŸا ““ نأا ¤إا راششيو
م-ت-ي  ⁄ Úعور-ششŸا Ó-ك نأا ’إا ة-ي-شضق-لا هذ-ه ‘ ¤وأ’ا ي--ئا--شضق--لا
.““ هتاشضاقم ¤إا ÚبتتكŸاب رطشضا ا‡ امهلامكتشسا

عئاقو ببشسب مهتلا نم ددع ايئاشضق عباتملل قيقحتلا يشضاق هجوو
دهع سصاÿا عاطقلا ‘ لاومأا سسÓتخاو اهلÓغتشساو ةحيحشص Òغ

عم ةذفان ةنشس يرمح دمfi سسبحب ةمكÙا ةئيه تشضقو .اهب هيلإا
›ام سضيوعتو ةيلام ةمارغ ميتنشس نويلم001و ةشسل÷ا ‘ عاديإ’ا

لب  ^ .Úكتششملل ميتنشس ÚيÓم01 هتميق

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:05
07:36
12:35
15:15
17:37
19:00

 سسانيا.م^



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/

