
 نييرئازجلل ““ازيفلا““ حنم فقوت ةيبرعلا تارامإلا
رـــــــــــــخآا راـــــــــــــعصشإا ¤إا اـــــــــــــهب تاÒـــــــــــــصشأاتلا قـــــــــــــيلعت ” ةـــــــــــــلود31 سصـــــــــــــخي رارـــــــــــــقلا^

دلبلإ إذهل ةسصتخملإ تاطلسسلإ لبق نم ردسص يمسسر رإرقب

انوروك ةحئاج لوح ءإرزولإ نم ددع روسضحب ة’ولل اعامتجإ صسأإرت
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 فيقوت ةركذم هقحب تردصص نلوغ يدعاصسم دحأا ايكرت مّلصسُت رئازجلا
٣صصحلاسص دياق ريتركسس يسضاملإ توأإ ةيإدب تملتسسإ امدعب

:دكؤوي رميحلب نإديملإ يف ةلجسسملإ ت’Óتخ’إ حيحسصتل

مـيظنت ىلإا ةــحاحب راهصشإلا قوصس
 ىــــصضوفلا عـــنمل لــجاع
مـيظنت ىلإا ةــحاحب راهصشإلا قوصس
 ىــــصضوفلا عـــنمل لــجاع
مـيظنت ىلإا ةــحاحب راهصشإلا قوصس
 ىــــصضوفلا عـــنمل لــجاع
مـيظنت ىلإا ةــحاحب راهصشإلا قوصس
 ىــــصضوفلا عـــنمل لــجاع
مـيظنت ىلإا ةــحاحب راهصشإلا قوصس
 ىــــصضوفلا عـــنمل لــجاع

٣صص

2/٣ صص

ةنسسلإ ةياهن لبق نكسس فلأإ0٣ عيزوت متيسس اميف

ةـــــــيلمع قÓــــــطإا نـــــلعت
ةدـحو فـلأا041 زاــ‚إا

Èــــــــمفون ةــياهن ةـــينكصس

لدـــــع

٤صص

Mercredi 25 Novembre 2020

تايلولا يف ةيحصصلا ةيعصضولا سسردي دارج تايلولا يف ةيحصصلا ةيعصضولا سسردي دارج تايلولا يف ةيحصصلا ةيعصضولا سسردي دارج تايلولا يف ةيحصصلا ةيعصضولا سسردي دارج تايلولا يف ةيحصصلا ةيعصضولا سسردي دارج

٣صص

لوحتي انوروك :يجاهنصص^
لتقيو ةروطخ دصشأا حبصصي دقو

ءاحصصأا اصصاخصشأا

3311 و ةافو51 ليجصست^
لÓخ انوروكب ةديدج ةباصصإا

ةريخألا ةعاصس42 ـلا

يـــفحصصلا ةـــــقاطب Úــــي– ةداـــعإا^
 ءÓخدلا ىلع قيرطلا عطقل فÙÎا

ركبملإ زجعلإو هايملإ حسش يدافتل يلاجعتسسإ لمع ططخم
 ةئاملاب55 ىلإا04 نيب ام حوارتت دودصسلا ءÓتما ةبصسن:يبوهيم

 عيراصشملا ةلصصاومل ايكرتو رئازجلا نيب ةصصاخ تÓحر

 ةجف ةيرامعتصسا ةينهذب فرصصتي نوركام :يرقم

عيراسشملإ ةلسصإومل تاكرسشلإ ىربكل ايعوبسسأإ ةلحر لدعمب صصيخإرت حنم
٤صص

5صص

٣صص

ةيمسسرلإ ةمواقملل مات بايغ يف ةينÓع اهعامطأإ فسشكت اسسنرف نإإ لاق
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ينطو2

ىلع افي-سض ه-لوز-ن ىد-ل ›ز-غ ح-سضوأأ ^
ةانقلأ هثبت يذلأ ““حابسصلأ فيسض““ جمانرب
ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ““ نأأ ¤وأ’أ
ئراطلأ فرظلأ أذه ةهجأوŸ أدأدعتسسأو
تايسضتقŸ بيجتسست ةينمأأ ة-ط-خ تع-سضو
زكترت ةطÿأ ““ نأأ افيسضم ““نهأرلأ عسضولأ

ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ  ل-ك مأÎحأ ى-ل--ع
نأأو ةحئا÷أ لظ ‘ ÚنطأوŸأ ةقفأرمو
ءأوتحأ ىلع ز-ك-تر-ي ي-تا-ي-ل-م-ع-لأ أأد-بŸأ
ةبقأرŸأ طاقن فيثكت  لÓخ نم نأديŸأ
تأدحولأو ةلجأرلأو ةب-كأر-لأ تا-يرود-لأو
.““ةيو÷أ
ةطÿأ تلمسش ““ ةطرسشلأ د-ي-م-ع بسسح-بو
ة-ي-لÙأ تا-ط--ل--سسلأ ة--ق--فأر--م ا--سضيأأ
لمع راطإأ ‘ لقنلأو ةراجتلأ تايريدمو
تافلاfl لك دسصرل ة-ط-ل-تıأ نا-ج-ل-لأ
ذاختأو يحسصلأ رج◊أو ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت
.““اهدسض ةبولطŸأ تأءأرجإ’أ
““ نأأ ¤إأ ›ز--غ تف--ل قا--ي--سسلأ أذ--ه ‘و

سسرام22 نم تافلاıأ دسصر ة-ل-ي-سصح
ليجسست نع ترفسسأأÈ 0202مفون22 ¤إأ

6102flو يعام÷أ لقنلاب ةسصا-خ ة-ف-لا
8224fl8224 ةرجأ’أ تأرايسس تسسم ةفلا

Úلقانلأ د-سض ة-ف-لا8126fl بنا---ج ¤إأ
.““ةسصخر نودب
يحسصلأ رج◊أ تافلاخÃ قلعتي اميف امأأ
¤إأ تسضفأأ ةفلاfl فلأأ259 تزواجتف ““
فلأأÌ  453كأأ تلمسش ةيئاسضق تأءأرجإأ
Ìكأأ نمأ’أ حلاسصم  تلجسس Úح ‘  ءأرجإأ

21251flكأ’ تاع-م-ج-ت-ل-ل  ة-ف-لاÌ نم
.›زغ بسسحب ““Úسصخسش
ءأدترأ لوح رئأدلأ لد÷أ ىلع ا-ق-ي-ل-ع-تو
““ اهنأأ ›زغ حسضوأأ ةرايسسلأ لخأد ةمامكلأ

821 يذيفنتلأ موسسرŸأ ىلع ءانب ةيرابجإأ
نمسضتŸأ0202 نأو--ج ‘ خرؤوŸأ261 و

ميعد-تو ›ز-نŸأ ي-ئز÷أ ر-ج◊أ د-يد“
91-ديفوك سسوÒف ن-مو ة-يا-قو-لأ Òبأد-ت
لخأد يرابجإأ عانقلأ ءأدترأ Èت-ع-ت ي-ت-لأو
.““هدرفÃ سصخسشلأ ناك ولو ىتح ةرايسسلأ
زربأأ دحأأ ينطولأ نمأ’أ تأدحو تلكسشو
نم د◊أو ةهجأوم ‘ ةيعافدلأ طوطÿأ
م-ق-طأ’أ بنا-ج ¤إأ ا-نورو-ك ءا-بو ي-سشف--ت
.ةيبطلأ

ر كلام ^

عوبسسأ’أ لÓخ ةطرسشلأ حلاسصم تعسضو ^
ببسسب رسشÙاب ةب-كر-م3924 مر-سصنŸأ

ر-ج◊ا-ب سصاÿأ تي-قو-ت-لأ مأÎحأ مد-ع
نايب ءاثÓثلأ سسمأأ هدروأأ ام بسسح ›زنŸأ
.ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدملل
حلاسصم تماق““ دقف ردسصŸأ تأذ بسسحو
ر-ثإأ ،Òخأ’أ عو-ب--سسأ’أ لÓ--خ ة--طر--سشلأ

دأدتمأ ىلع ة-مرا-سص ة-ب-قأر-م تا-ي-ل-م-ع
يئز÷أ رج◊اب ةين-عŸأ23 لأ تاي’و-لأ
نم رسشÙاب ةبكرم3924 عسضوب ›زنŸأ
مأÎحأ مد-ع-ل ة-يرا-ن ة--جأرد728 اهن-ي-ب

.““›زنŸأ رج◊اب سصاÿأ تيقوتلأ
راطإأ ‘ يتأات ةيلمعلأ ““ نأأ نايبلأ حسضوأأو
قيبطتو ة-ما-ع-لأ ة-ح-سصلأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ
ةررقŸأ ةيزأÎح’أ تأءأرجإ’أو Òبأدتلأ

ةسصاÿأ ةيمومعلأ تا-ط-ل-سسلأ فر-ط ن-م
.““هتحفاكمو انوروك ءابو نم ةياقولاب
ةماعلأ ة-ير-يدŸأ تد-سشا-ن ة-ب-سسا-نŸا-بو
دوهج ةلسصأوم ÚنطأوŸأ ينطولأ نمأÓل
ةماعلأ ةحسصلأ ىل-ع ظا-ف-ح-ل-ل نوا-ع-ت-لأ
راسشتنأ نم دحلل ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحأو
ر م ^ .هتحفاكمو انوروك سسوÒف

 اكتف دصشأأ حبصصي دقو ةينيج تأرفط فرعي سسوريفلأ نإأ لاق
ةروطخ دصشأا حبصصي دقو لوحتي انوروك:يجاهنصص

ءاحصصأا اصصاخصشأا لتقيو
نمأÓل ةينطولأ ة-لا-كو-لأ سسي-ئر لا-ق ^

““ نإأ يجاهنسص لامك روت-كد-لأ ي-ح-سصلأ
دقو ائيسشف ائيسش لوحتي انوروك سسوÒف
““ نأأ د-كأأ ثي-ح ““ةرو-ط-خ Ìكأأ ح--ب--سصي

ة-ي-سضق ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-يا--قو--لأ
هذه ‘ نواهت-لأ مد-ع بج-يو ة-ن-طأو-م
تأر-ف-ط فر-ع-ي سسوÒف-لأ نأ’ ةÎف--لأ

.““ةروطخو اكتف دسشأأ حبسصي دقو ةينيج
حيرسصت ‘ يجاهنسص روت-كد-لأ فا-سضأأو
نأأ سسمأأ لوأأ ءاسسم يمومعلأ نويزفلتلل
نأأ ن-ك-مŸأ ن-مو لو-ح-ت-ي سسوÒف--لأ ““
اسصاخسشأأ لتق-يو ةرو-ط-خ د-سشأأ ح-ب-سصي
““ةنمزم سضأرمأأ مه-يد-ل سسي-ل ءا-ح-سصأأ
بعسشلأ لك مهت ةيسضقلأ هذه ““ نإأ عباتو
دوجوم سسوÒفلأ أذه Èتعن نأأ بجيو

يعو ا-ن-يد-ل نو-ك-ي ي-ك-ل نا-ك-م ل-ك ‘
حسضوأأو .““هب ةثو-لŸأ ءا-ي-سشأ’أ بن-ج-ت-ل
ءا---ي---سشأ’أ ل----ك ““ نإأ لوؤو----سسŸأ تأذ
ذ-خأأ بج-يو ر-ط-خ ا-ه-ي-ف ة-سسو-م-لŸأ
ةدع يديأ’أ ل-سسغ-ك ة-مزÓ-لأ Òبأد-ت-لأ

لزنŸأ ¤إأ لخدي ام لك فيظنتو تأرم
.““ةمامكلأ لامعتسسأو
لقن بنŒ ةرورسض ““ ¤إأ يجاهنسص اعدو
نم نوناعي نيذلأ سصاخ-سشأÓ-ل ىود-ع-لأ
أÒسشم ““ مهتيامحو ة-ن-مزŸأ سضأر-مأ’أ
حاقلب ةئفلأ هذه حيقلت بجي ““ هنأأ ¤إأ
ةراسشتسساب نكلو ةيمسسوŸأ أز-نو-ل-ف-نإ’أ
 .““بيبطلأ

ر م ^

 تايلولأ دأدتمأ ىلع ةمراصص ةبقأرم تايلمع رثإأ
 ءأرجإلاب ةينعملأ23 ـلأ

ببصسب رصشÙاب ةبكرم ف’آا4 نم ديزأا عصضو
flيحصصلا رج◊ا دعاوق ةفلا

:دكؤوي ›زغ ديصشر ةطرصشلأ ديمع

يراـــــبجإا ةراــــيصسلا لـــــخاد ةــــمامكلا ءادــــترا
انوروك ةحئاج يصشفت نم دحلل دراوŸا لك تدنج ينطولا نمأ’ا ةيريدم ^

سسمأأ ›زغ ديصشر ةطرصشلأ ديمع ي-ن-طو-لأ ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸا-ب يرورŸأ ن-مألأ ر-يدŸأ بئا-ن لا-ق
نم د◊أو ةحفاكŸ ةيداŸأو ةيرصشبلأ درأوŸأ لك تدنج ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ ““ نإأ ءاثÓثلأ
ثيح ““دÓبلل ايلعلأ تائيهلأ اهترقأأ يتلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ لك مأÎحأ ىلع رهصسلأو انوروك ةحئاج يصشفت
.““يرابجإأ ةرايصسلأ لخأد ةمامكلأ ءأدترأ ““ نتأأ دكأأ

ةيناثلأ ةجوŸأ ةهجأوŸ تأءأرجإلأ نم ةلمج ذاختأ
ةزابيتب سسوÒفلل

ةهجاوŸ سشاعنإ’او ءافصشتصس’ا ةرصسأا ددع عفر
 ةيمويلا تاباصصإ’ا ددعل سسوصسÙا عافتر’ا

ةلمج ةزابيتب ةحسصلأ ةيريدم تذختأ ^
نم ةيناثلأ ةجوŸأ ةهجأوÒ Ÿبأدتلأ نم
فسشك ثيح ةي’ولاب91ديفوك ءابو يسشفت
لوؤوسسŸأ ةلحرو-ب د-مfi ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ
تذختأ ه◊ا-سصم ““ نأأ عا-ط-ق-ل-ل ي-لÙأ

ةيلÙأ تأردابŸأو Òبأدت-لأ ن-م ة-ل-م-ج
ةهجأوŸ ةي’ولأ حلاسصم ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب
ىحنم ده-سشي يذ-لأ ا-نورو-ك ءا-بو ي-سشف-ت
تأرد-ق ع-فر ا-هزر-بأأ ا-ي-لا-ح ا-يد-عا-سصت
ةرسسأ’أ ثيح نم ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ
ةعسسب لئاسسلأ Úج-سسكأ’أ نأز-خ ءا-ن-ت-قأو
.““Îل0005
ءانتقاب قلع-ت-ي ر-مأ’أ ““ نأأ ة-ل-حرو-ب لا-قو

ةدئاف-ل Îل0005 ةع-سسب Úج-سسكأأ نأز-خ
ةسسسسؤوŸأ رداقلأ دبع تيأزقت ى-ف-سشت-سسم
حمسس ام انوروك ت’احب لفكتلل ةيعجرŸأ
نم Îل فلأأ05 ¤إأ ةي’ولأ تأردق عفرب

Èع ة---عزو---م ة---يو---ي◊أ ةداŸأ هذ---ه
أددسشم ““ةي’ولل ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ

Òغ Úج-سسكأ’أ ةرد-ن ل-ك-سشم““ نأأ ى--ل--ع
.““ةزابيتب اتاتب حورطم
ةدحو حا-ت-ت-فأ ““ ة-ل-حرو-ب بسسح ” ا-م-ك

انوروك ءابوب ÚباسصŸاب لفك-ت-ل-ل ةد-يد-ج
ةيرأو÷أ ةحسصلل ةيمو-م-ع-لأ ة-سسسسؤوŸا-ب
““سسومأدلأ ةرئأد ة-ي’و-لأ بر-غ ى-سصقأا-ب

-ديفوك تأدحو ددع ““ نأأ ¤إأ راسشأأ ثيح
نم لك-ب ح-لا-سصم ة-سسم-خ ¤إأ ع-ف-ترأ91
سسÓيغ يديسسو روظانلأو ةزابيتو ةعيلقلأ
ةثدحتسسŸأ سسو-مأد-لأ ةد-حو بنا-ج ¤إأ

.““أرخؤوم

تأرد-ق ع-فر ““ ن-ع لوؤو-سسŸأ ف-سشك ا-م-ك
834 ¤إأ832 نم ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ

‘ ريرسس006 ¤إأ عافترÓل ةلبا-ق ر-ير-سس
ددع عفر““ ” اميف ““ةرورسض ليجسست لاح

.““ريرسس05 ¤إأ82 نم سشاعن’أ ةرسسأأ
مقأوطلأ ىلع طغسضلأ في-ف-خ-ت فد-ه-بو
يسضاŸأ سسرام رهسش ذنم ةدنÛأ ةيبطلأ
فيظوت ” ةيباجي’أ ت’ا◊اب ل-ف-ك-ت-ل-ل
سسرأدم يجيرخ نم يبط هبسش نوع021
دينŒ ¤إأ ةفاسضإ’اب يبطلأ هبسشلل نيوكتلأ

ةيمومعلأ تاسسسسؤوŸاب نولمعي بيبط041
ة-بوا-نŸأ نا-م-سضل ة--يرأو÷أ ة--ح--سصل--ل
ةروكذŸأ ة-سسمÿأ91-ديفوك تأدحو-ب
001و ايئاسصخأأ اب-ي-ب-ط04 مهنم ا-ق-با-سس

.ماع بيبط
ةيرأو÷أ ةحسصلل ةيمومعلأ تاسسسسؤوŸابو
ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدم ح-لا-سصم تردا-ب
ر-ه-سش ن-م ءد-ب تا-ي-ف-سشت-سسŸأ حÓ-سصإأو
ةينيوكت تأرود ميظنت ¤إأ يسضاŸأ Èمتبسس
ءأرجإاب مهل حمسست نوماعلأ ءابطأ’أ ةدئافل
يتلأ ت’احلل ةبسسنلاب أاطخ نود سصيخسشت
ةباسصŸأ ت’ا◊أو91-ديفوك سضأرعأأ اهل
.ةلحروب ديسسلأ فيسضي ,يمسسوŸأ ماكزلاب
ةي-لÙأ تأردا-بŸأ را-طإأ ‘ رر-ق-ت ا-م-ك
أذ-كو ة-ي’و-لأ ح-لا-سصم ع-م ق-ي-سسن-ت-لا--ب
بيبط فيلكت ي-ب-ط-لأ ي-م-ل-ع-لأ سسلÛأ
قيسسنتو عسضولأ تأروطت ة-ع-با-تÃ ى-ن-ع-ي

ةعباتم أذ-كو91-ديفوك تأد-حو دو-ه-ج
.ايموي ›زنŸأ ءافسشتسس’أ ت’اح

ر م ^

ءابولأ تأروطت رخآأ نع فصشكت ةحصصلأ ةرأزو

ةباصصإا3311و ةافو ةلاح51 ءاصصحإا
 انوروك سسوÒفب ةديدج

 ةمصصاعلاب روتصساب دهعمو ةديلبلاب نوناف سسنأرف ىفصشتصسم اهأرجأأ ةصسأردلأ
انوروك سسوÒفب اوبيصصأا ةحصصلا يينهم نم ةئاŸاب71

تاي’ولاب ةلثا‡ ةيئابو تاقيق– قÓطإا عيجصشتل عفاد ةصساردلا :ةرمعوب روصسيفوÈلا ^
اهتز‚أ ةسسأردل ةيلوأأ ج-ئا-ت-ن تت-ب-ثأأ ^
يئاقولأ بطلأو ة-ئ-بو’أ م-ل-ع ة-ح-ل-سصم
ة-ي-ع-ما÷أ ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’أ ة-سسسسؤوŸا-ب
اهيلع فر-سشأأ ةد-ي-ل-ب-ل-ل نو-نا-ف سسنأر-ف
نواعتلاب ةرمعوب قأزرلأ دبع روسسفوÈلأ

نم71ر1 ةبسسن نأأ رو-ت-سسا-ب د-ه-ع-م ع-م
ةباسصإ’أ ¤إأ أوسضر-ع-ت ة-ح-سصلأ ي-ي-ن-ه-م
.ةسسسسؤوŸاب انوروك سسوÒفب
ي--مÓ--عإأ ح--ير--سصت ‘ Òبÿأ تأذ قدو
91-ديفوك راسشتنأ لوح ر-طÿأ سسو-قا-ن
دجأوتŸأ يئافسشتسس’أ ينهŸأ طسسولاب

ةدŸ لمعلأ ه-ك-ه-نأ يذ-لأو ة-ه-جأو-لأ ‘
ةسسأردلأ هذه نأاب أدكؤوم رهسشأأ9 تقاف
ةيحسصلأ ةمز’أ لÓخ اهعون نم ¤وأ’أ
3572 نم نوكتت ةنيع تفدهتسسأ ةيلا◊أ

أوبيسصأأ مهن-ي-ب ن-م074 ةحسصلل ي-ن-ه-م
ر1 ةبسسن لثÁ ام يأأ91-ديفوك سسوÒفب
.ةئاŸاب71
قيقحتلأ أذه ةرمعوب روسسفوÈلأ Èتعأو
ينهم سضرعت ىدم د-يد-ح-ت-ل ““أر-سشؤو-م““
ذاخ-تا-ب ح-م-سسي-سس ا‡ ءا-بو-ل-ل ة-ح-سصلأ
ةبسسانŸأو ةيرورسضلأ ةيئاقولأ تأءأرج’أ
نأأ Óمأأ ÚمدختسسŸأو ىسضرملل ةبسسنلاب
قÓطأ عيجسشتل ““اعفأد““ ة-سسأرد-لأ نو-ك-ت

تا-ي’و-لا-ب ة-ل-ثا‡ ة-ي-ئا-بو تا-ق-ي-ق–
كÓسسأأ ةيامحو ءابولأ قيوط-ت-ل ىر-خ’أ
ةلسصأوÃ مهل حامسسلأ ›اتلا-ب و عا-ط-ق-لأ
.نطأوملل ةمدÿأ Ëدقت
ىلع هلامعأأ ةر-م-عو-ب رو-سسفوÈلأ ز-كرو
ةمدقم ‘ تناك اهرابتعاب ةديلبلأ ةي’و
ةنيع-كو هرو-ه-ظ ة-يأد-ب ‘ ءا-بو-لأ ““رؤو-ب““
ةحسصلأ يمدختسسم سضرعت ىدم مييقتل
ثيح نم ةهجأولأ ‘ هنوكل ةباسص’أ هذهل
سضرعت ببسس اعجرم ÚنطأوŸاب لفكتلأ

ة-با-سص’أ ¤أ ل-مأو-ع-لأ ء’ؤو-ه ن-م ءز-ج
سضع--ب ىد--ل ة--ظ--ق--ي--لأ سضا--ف--خ--ن’
ىرخأأ ةئف نأأ ¤أ أÒسشم ““ÚمدختسسŸأ

جراخ ةح-ئا÷أ ¤أ تسضر-ع-ت ء’ؤو-ه ن-م
.ةسسأردلأ لfi ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوŸأ
ملسسي ⁄ يتلأ ةيرمعلأ تائفلل ةبسسنلاب امأأ

-Òبÿأ تأذ بسسح- ةباسص’أ نم اهلج
Úب ابراقت-م ة-با-سص’أ لد-ع-م نا-ك د-ق-ف
ةباسشلأ ةئفلأو رمعلأ طسسوتمو ÚنسسŸأ

ةبسسنلاب ةئاŸاب02ر4 لدعم تغلب ثيح

02ر2 و ة-ن-سسÚ 54-94ب ام ةح-ير-سشل-ل
02و ة-ن-سس45-05 ةحيرسشلل ة-ب-سسن-لا-ب
.ةنسس42-02 ةئفلل ةبسسنلاب ةئاŸاب
يتلأ ةينهŸأ تا-ئ-ف-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
رهسشأأ4 تمأد يتلأ ةسسأردلأ اهتفدهتسسأ
ةيليللأ ةÎفلأ لÓخ ةسصاخ اهزا‚أ ”و
ةيبطلأ قرفلأ لاغسشن’ كلذو لمعلأ نم
نأاب ظحول ،ÚباسصŸاب لف-ك-ت-لا-ب أرا-ه-ن
Úيماعلأ ءابط’أو Úيبطلأ هبسشلأ كÓسسأأ
ةبسسنب ءابولل ةسضرع Ìكأأ تناك ةلدايسصلأو
31ر7 ةبسسنب نويرأد’أ اهÓت ةئاŸاب02
11ر9 ب نو-م-ي-قŸأ ءا-ب-ط’أو ة--ئاŸا--ب
ةئاŸاب9ر6 ب ıÈأ لا-م-عو ة-ئاŸا-ب
ةئاŸاب9ر1 ب نورسضاÙأ نودعاسسŸأو
.ةئاŸاب6ر9 ب نيدعاسسŸأ ةذتاسسأ’اف
تائفلل يسسأردلأ ىو-ت-سسŸأ سصو-سصخ-بو
ةسسأردلل ةيلو’أ جئاتنلأ تتبثأأ ،ةباسصŸأ
أوسضر-ع-ت ي-ع-ما÷أ ىو-ت-سسŸأ يوذ نأا-ب
‘ (ةئاŸاب51ر1) مهÒغ نم لقأأ ةبسسنب

ةبسسنب يوناثلأ ىوتسسŸأ ووذ سضرعت Úح
ةئاŸاب3.42 ب يئأدتب’أو ةئاŸاب81ر6
.
ةحسصلأ يينهم ددع د-جأو-ت-ل ة-ب-سسن-لا-ب
نأأ ةسسأردلأ تدكأأ دقف ،ةدحأولأ ةعاقلاب

ىدأأ ةعاقلأ سسفن ‘ سصاخسشأأ ةثÓث لمع
Úب ام و ةباسص’أ نم ةئاŸاب32 ةبسسن ¤أ

ةئاŸاب81 ب ’دعم زرفأأ لامع3 ¤أ2
71 ةبسسنب ةباسص’أ ‘ ببسست2وÚ 1ب امو
ةعاقلأ ‘ دحأو لماع نم لقأأو ةئاŸاب
.ةئاŸاب41ر6 ةبسسن هنع جتن
ةباسص’أ نأأ ةرمعو-ب رو-سسفوÈلأ ظ-ح’و
يتلأ ““لمأوعلأ رطخأأ““ نم تناك ةنمسسلاب
اهباحسصأ’ ةيحسص تأديقعت ‘ تمهاسس

- ةبسسن03 و52 ةئف ىدل لدعŸأ غلب ثيح
12 اهيدل ةيدسس÷أ ةلتكلأ تزواŒ يتلأ
تغلب Úح ‘ ةئاŸاب91ر3 ةبسسن -ةئاŸاب
لدعم ،42 ¤أ81 ةئف دنع ةبسسنلأ تأذ
.ةئاŸاب31ر9
تف-سشك ،ءا-بو-لأ سضأر--عأأ سصو--سصخ--بو
ت’ا◊أ نم ةئاŸاب45 ةبسسن نأأ ةسسأردلأ
ةبسسنو Òطخ اهسضعب سضأرعأأ اهيدل تناك
ةزراب سضأرعأأ اهيدل تسسيل ةئاŸاب73ر6
.اتاتب
ةلسسلسس ر-سسك-ل ““ة-ل-ي-سسو ن-سسحأأ““ تنا-كو

تأءأر-جإ’أ د--ع--ب ة--سصا--خ - ىود--ع--لأ
تاطل-سسلأ ا-ه-تذ-خ-تأ ي-ت-لأ ة-يزأÎح’أ
اهفسصوو ءابولأ روهظ ةيأدب ‘ ةيمومعلأ
قيبطتلأ ““ ““ةلاعفلاب““ ةرمعوب روسسفوÈلأ
سسوÒفلأ يلماح لزع ةسسا-ي-سسل مرا-سصلأ
ن-م م-هÒغ ن-ع ةزرا--ب سضأر--عأأ نود--ب
.مهب ÚطيÙأ
أذ-ه ‘ ةر-م-عو-ب رو-سسي--فوÈلأ را--سشأأو
را-سشت-ن’أ د-ع-ب رذ-ع-ت-ي ه--نأأ ¤أ لاÛأ
د-يد–و ف-سشك-لأ““ سسوÒف-ل-ل ع--سسأو--لأ
““ىودع-لأ ن-ع لوأ’أ لوؤو-سسŸأ سصخ-سشلأ

ة-ه--جأو--م ن--كÁ ’““ ه--نأأ كلذ--ك ةزÈم
ةب-قأرÃ ’إأ ءا-بو-ل-ل ةد-يد÷أ تا-جوŸأ
يتلأ سسوÒفلل ةلما◊أ ةديم◊أ ت’ا◊أ

‘ ببسستتو ة-ير-ح ل-ك-ب ل-ق-ن-ت-ت تلأز’
.““ىودعلأ راسشتنأ
ةرأزو تايطع-م ¤أ أدا-ن-ت-سسأ ه-نأأ ر-كذ-ي
تايفسشتسسŸأ حÓسصأو ناكسسلأو ةحسصلأ

سسوÒفب ةباسص’أ ةجيتن عاط-ق-لأ ل-ج-سس
نم ينهم811 نآ’أ د◊ نأدق-ف ا-نورو-ك

ةباسصإÓل سضرعت Úح ‘ كÓسس’أ عيمج
ر م ^.مدختسسم0039 ةبأرق

سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^
ةلاح51 ل-ي-ج-صست ““ ءا-ثÓ-ث-لأ
ةديد-ج ة-با-صصإأ3311و ةا---فو
ع--ف---تÒل ا---نورو---ك سسوÒف---ب
ة-ط-ب-ترŸأ تا-با-صصإلأ ›ا-م-جإأ
ةلاح00077 ¤إأ سسوÒف---لا---ب
.““ ةافو9032و
““ نأأ ثد---ح----تŸأ تأذ ح----صضوأأو
42 لأ لÓ-خ تد-صصر ة-ن-ج-ل--لأ
ةافو ةلاح51 ةÒخألأ ةعاصس
باحصصأأ نم مهتيبلاغ ةديدج

ع--ف--تÒل ة---ن---مزŸأ سضأر---مألأ
ةعزوم ةافو9032 ¤إأ ›امجإلأ
.““ ةيلوÈ 04ع
ل-ي-ج--صست ” ““ ه--نأأ ¤إأ را--صشأأو
ةد-يد-ج ة-لا-ح946 ل----ثا“
دد--ع--لأ ع---ف---تÒل ءا---ف---صشل---ل
ن-يذ-لأ Úبا-صصم-ل-ل ›ا--م--جإلأ
07005 ¤إأ تايفصشتصسŸأ أورداغ
73 د-جأو-ت ل-ي-ج-صست ع-م ة-لا-ح
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘ ةلاح

  ر كلام ^
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” كلذ را-ظ-ت-نأ ‘ ““ ه--نأأ ر--يزو--لأ لا--قو ^
ايعوضضوم أرايع-م51 عضضو ›اقت-نأ ءأر-جإا-كو
عرضشي نأأ ىلع يمومعلأ راهضشإ’أ نم ةدافتضسÓل

يفناج رهضش نم ةيأدب ÒياعŸأ هذهب لمعلأ ‘
.““ مداقلأ

ليدعتلأ ““ نأأ رم-ي-ح-ل-ب د-كأأ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ززعو ةفاحضصلأ ةيرح سسرك Òخأ’أ يروتضسدلأ

--لاق ا-م-ل-ث-م--بجو-ت-ضسي ا‡ ا-ه-ت-ضسرا‡
اهب ءاج يتلأ بضساكŸأو تأدجتضسŸأ ةاعأرم

Èتعأو .““ةيوضضعلأ Úنأوقلأ فييكت ةي-ل-م-ع ‘
ل-يد-ع-ت ““ نأأ لاÛأ أذ-ه ‘ لا--ضصت’أ ر--يزو
رطأ’أو ةيؤورلأ قفو متيضس Úنأوقلأ هذه Úي–و
‘ يروتضسدلأ ليدعتلأ اهب ءاج يتلأ ةديد÷أ

.““لاضصت’أو مÓعإ’أ لا‹
سصوضصنلأ زربأأو ةينوناقلأ رطأ’أ ““ نأأ ¤إأ راضشأأو
نوناقلأ اهتمدقم ‘و لاضصت’أ عاطقل ةمظنŸأ
سصاÿأ نوناقلأو مÓعإ’اب قلع-تŸأ يو-ضضع-لأ
راهضشإ’أ نوناقو يرضصبلأ يع-م-ضسلأ طا-ضشن-لا-ب
حÓ-ضصإ’أ تا-ضشرو ىد-حإأ عو--ضضو--م ل--ك--ضشت
ةرأزولأ ““ نأاب رم-ي-ح-ل-ب د-كأأ ا-م-ك ““ةد-م-ت-عŸأ

سصوضصن ثأدحتضسأو Úي– ةيلم-ع ل-ضصأو-ت-ضس
Òخأ’أ يروتضسدلأ ليدعتلأ عم ايضشا“ ةديدج
‘ ⁄اعلأ اهدهضشي يتلأ تأدجتضسŸأ عم أذكو

عا-ط--ق““ نأأ أزÈم ““لا--ضصت’أو مÓ--عإ’أ لا‹
حا‚إ’ دوه÷أ ةفعاضضم ىلع سصرحي لاضصت’أ

.““ةنمقرلأ ةيلمع
ةÈتعم اطأوضشأأ ““ نأأ ¤أ لاÛأ أذه ‘ راضشأأو

ةيلمع نم نكمتلأ هاŒاب نآ’أ د◊ اهعطق ”
ثيح يضضاŸأ نأوج رهضش ذنم اميضس’ ةنمقرلأ

ثبلاب هضضيوعتو ايئاهن يلثامتلأ ثبلأ فيقوت ”
دا–’أ اهددح يتلأ لاجآ’أ ‘ كلذو يمقرلأ
.““ت’اضصتÓل ›ودلأ
هنأأ ريزولأ حضضوأأ يفحضصلأ ةقاطب سصوضصخبو

ة-ن-ج-ل-لأ ءا-ضشنإا-ب سصاÿأ رأر-ق-لأ دأد-عإأ ”““
‘ا-ح-ضصلأ ة-قا-ط-ب ح-نÃ ة-ف-ل-كŸأ ة-ت-قؤوŸأ
ةقلع-تŸأ تا-با-خ-ت-ن’أ م-ي-ظ-ن-ت-بو فÙÎأ
““ةقاطبلأ هذه حنŸ ةمئأدلأ ةنجل-لأ ل-ي-ك-ضشت-ب

فرط نم ةلكضشŸأ ةنجللأ هذه ““ نأاب افيضضم
لا‹ ‘ تأءافكلأ يوذ نم تايضصخضشو ءأÈخ
لك ة-ضسأردو Úي– ¤و-ت-ت-ضس مÓ-عإ’أ ل-ئا-ضسو
فÙÎأ ‘احضصلأ ةقاطبب ةقلعتŸأ تافلŸأ
عطق ةيغب ةهأزنو ةيعوضضومو ة-ي-فا-ف-ضش ل-ك-ب
.““ةنهŸأ نع ءÓخدلأ مامأأ قيرطلأ

م نإوصضر ^

ءارزؤلا نم ددع رؤسضحب ةيرؤهم÷ا ةلؤل اعامتجا سسأارت
ةطبترŸإ ةيحصصلإ ةيعصضولإ سسردي دإرج

تايلولإ ‘ انوروك ةحئاجب

 دكؤؤي رميحلب ناديŸا ‘ ةلجسسŸا تلÓتخلا حيحسصتل

 ىصضوفلإ عنŸ لجاع ميظنت ¤إإ ةحاحب راهصشإلإ قوصس
 ءÓخدلإ ىلع قيرطلإ عطقل فÙÎإ يفحصصلإ ةقاطب Úي– ةداعإإ ^

نؤناق عورسشم دادعإا ددسصب ةرازؤلا نأا رميحلب را-م-ع ة-مؤ-ك◊ا م-سسا-ب ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا لا-سصتلا ر-يزو ن-ل-عأا
¤إا ةجاحب راهسشإلا قؤسس ”” نأا ريزؤلا حسضوأا ثيح ناديŸا ‘ ةلجسسŸا تلÓتخلا حيحسصت هنأاسش نم راهسشإÓل
عورسشم دادعإا ددسصب ةرازؤلا”” نأا انلعم ””ةينهŸا Òغو ةيبلسسلا تاسسرامŸا سضعبلو ىسضؤفلل اعنم لجاع ميظنت
 .””ناديŸا ‘ ةلجسسŸا تلÓتخلا حيحسصت هنأاسش نم راهسشإÓل نؤناق

،دأرج زيز-ع-لأ د-ب-ع ،لوأ’أ ر-يزو-لأ سسأأر-ت ^
Èع ةيروهم÷أ ة’ول ًاعامتجأ ءاثÓثلأ سسمأأ
نايب بضسحو .دعب نع يئرŸأ رضضاحتلأ ةينقت
لك عامتج’أ أذه ‘ كراضش دقف ¤وأ’أ ةرأزولل

ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعام÷أ ةيلخأدلأ ريزو نم
درأوŸأ ر-يزوو ة-حÓ-ف-لأ ر-يزوو ة-ي-نأر-م-ع-لأ

ةيبÎلأ ريزوو ناكضسلأو ةحضصلأ ريزوو ةيئاŸأ
نم لك عامتج’أ لامعأأ لودج لوانتو .ةينطولأ
ةحئاجب ةطبترŸأ ةيحضصلأ ةع-ي-ضضو-لأ Òي-ضست
Òبأد-ت-لأو ها-يŸا-ب د-يوز-ت-لأو91 د-ي-فو-ك
ماظن مييقتو اهذاختأ عمزŸأ ةي-لا-ج-ع-ت-ضس’أ
ر م ^ .تاناضضيفلأ نم ةياقولأ

ءاضضق سسلجÃ ةيناثلأ ةيئأز÷أ ةفرغلأ حتفت ^
Úمأ’أ فلم مدا-ق-لأ Èم-ضسيد7 مو-ي ر-ئأز÷أ
ينطولأ ريرحتلأ ةهب-ج بز◊ ق-با-ضسلأ ما-ع-لأ

fiمأ’أ عباتيو . يع-ي-م-ج د-مÚ قباضسلأ ماعلأ
نع بئانلأو ينطولأ رير-ح-ت-لأ ة-ه-ب-ج بز◊

لÓغتضسأ ةءاضسإاب قلعتت مهت ةدع-ب ة-ضسب-ت ة-ي’و
هماهم ةيدأات ءانثأأ يفحضص ة-نا-هإأو ة-ف-ي-ظو-لأ
.»ب .سس““ دومعلأ بتاك يفحضصلاب قلعتيو
د-ق د-مfiأ يد-ي-ضسب ح-ن÷أ ة-م-كfi تنا-كو

يضضقي طرافلأ Èم-ت-ب-ضس ‘ ا-م-ك-ح ترد-ضصأأ
ة-ه-ب-ج بز◊ ق-با-ضسلأ ما-ع-لأ Úمأ’أ ة-نأدإا--ب
اهنم سسبح Úتنضس ةبوقعب ينطو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ

يرئأزج رانيد فلأأ002و فوقوم سسبح ةنضس
ماعلأ Úمأ’أ دافت-ضسأو ةذ-فا-ن ة-ي-لا-م ة-مأر-غ
ىضضق نأأ دع-ب جأر-فإ’أ ن-م د-ي-ت-ع-لأ بز-ح-ل-ل

ليهأاتلأو ةيبÎلأ ةداعإأ ةضسضسؤوم ىدل هتبوقع
.سشأر◊اب

 م نإوصضر  ^

 دمfiأا يديسس ةمكfi مكح ‘ نعط امدعب
 مداقلإ Èمصسيد7 موي يعيمج ةيصضق حتفي رئإز÷إ ءاصضق سسل‹

نمأ’أ ةير-يد-مو ة-ي-جراÿأ ةرأزو تن-ل-عأأ ^
هل سضراعم وضضع تملضس رئأز÷أ نأأ ÚتيكÎلأ

  .رئأز÷أ ‘ ةكرضشل أريدم لمعي ““نلوغ»ـب ةلضص
بقع يكÎلأ سضراعملل رئأز÷أ ميلضست يتأايو
يضضاŸأ توأأ ةيأدب ةيكÎلأ تاطلضسلأ ميلضست
ةريونوب طيمر-ق د-عا-ق-تŸأ لوأ’أ د-عا-ضسŸأ
ناكرأأ سسيئرل اضصاخ أÒتركضس لمعي ناك يذلأ
دياق دمحأأ لحأرلأ يبع-ضشلأ ي-ن-طو-لأ سشب÷أ

.دÓبلأ نم هرأرف ىلع رهضشأأ دعب كلذو  حلاضص
ةرئاط““ نأا-ب ،ة-ي-كر-ت ة-ي-ن-مأأ ردا-ضصم تدا-فأأو

لقن-ب تما-ق ن-مأ’أ ة-ير-يدŸ ة-ع-با-ت ة-ضصا-خ

،““رئأز÷أ ‘ هف-ي-قو-ت د-ع-ب (ك ن ن) و-عدŸأ
هقحب تردضص روكذŸأ سصخضشلأ نأأ تفاضضأأو
ةيباهرإأ ةمظنŸ ءامتن’أ ةمهتب فيقوت ةركذم
.““ةرقنأأ نمأأ ةيريدŸ هميلضست ” ثيح ةحلضسم
حتف يكÎلأ ةيعأدلأ ةيكÎلأ ةمو-ك◊أ م-ه-ت-تو
ةدح-تŸأ تا-ي’و-لأ ‘ يرأو-تŸأ ن-لو-غ ه-ل-لأ
،6102 ماع بÓقن’أ ءأرو فوقولاب هراضصنأأو
،نوجضسلأ ‘ مهب تجزو مهنم Òثكلأ تلقتعأو
نأأ ’إأ نلوغ اهميلضستب نطنضشأو ةرقنأأ بلاطتو

fiنطنضشأو سضفر عم لضشفلا-ب تءا-ب ا-ه-ت’وا
ب سس  ^ .هيملضست

حلاسص دياق Òتركسس يسضاŸا توأا ةيادب رئاز÷ا تملتسسا امدعب
نلوغ يدعاصسم دحأإ ايكرت ملصسُت رئإز÷إ

 فيقوت ةركذم هقحب تردصص

 ةنهارلا تادجتسسŸا عم فيكتلا لوانتي رارق ىلع ةقداسصŸا اهلÓخ ت“
 وتانلإ فل◊ ةيناÈŸلإ ةيعمجلل66ـلإ ةرودلإ ‘ هتكراصشم متتخي ÊاŸرب دفو

رأدضصإأ ةدحتŸأ ة-ي-بر-ع-لأ تأرا-مإ’أ تف-قوأأ ^
نم مهتمر-ح كلذ-بو Úير-ئأز-ج-ل-ل تأÒضشأا-ت-لأ
ردضصو .رخآأ راعضشإأ ىتح دلبلأ أذه ¤إأ لوضصولأ

هجوم ةضصتıأ تاطلضسلأ لبق نم يمضسر رأرق
رأد-ضصأ ف-ي-قو-ت سصخ-ي ةر--ج--ه--لأ ر--ئأود ¤إأ
سصنيو ،ىرخأأ تايضسن÷و Úيرئأزجلل تأÒضشأاتلأ
ةرئأد نع رداضص ميمعت رخآ’ اًقفو““ هنأأ ىلع رأرقلأ

تأÒضشأات ىلع لوضص◊أ تاب-ل-ط نإا-ف ، ةر-ج-ه-لأ
،لمعلأ تأÒضشأات كلذ ‘ اÃ ،لودلأ ¤إأ لوخدلأ

ددع تايضسن÷ ةبضسنلاب رخآأ راعضشإأ ىتح ةقلعم
نم لك تأÒضشأاتلأ قيل-ع-ت سصخو .““نأد-ل-ب-لأ ن-م
ناتضسناغفأأو ا-ي-ب-ي-لو قأر-ع-لأو ا-يرو-ضسو ن-م-ي-لأ
سسنوتو ايني-كو نا-ن-ب-لو لا-مو-ضصلأو نا-ت-ضسكا-بو
بلاطوب ةراصس ^ .““ نأريإأو ايكرتو رئأز÷أو

دبع ةضسائرب كÎضشم ÊاŸرب د-فو م-ت-ت-خأ ^
ينطولأ عافدلأ ةن÷ سسيئر دي-ع-لو-ب ن-ب ق◊أ

Ãةرودلأ تايلاعف ‘ ه-ت-كرا-ضشم ة-مأ’أ سسل-ج
،وتانلأ فل◊ ة-ي-ناÈŸلأ ة-ي-ع-م-ج-ل-ل66ـلأ
دعب نع يئرŸأ رضضاحتلأ ةينقت Èع ةدقعنŸأ
32 وÚ 81ب ا-م ةÎف-لأ لÓ-خ تمأد ي--ت--لأو
““ نأأ ةمأ’أ سسلÛ نايب لاقو  .È 0202مفون
تاعامتجأ ف-ل-تfl لÓ-خ رو-ح“ سشا-ق-ن-لأ
ل-ك-ضشلأ لو-ح ة-ي-ناÈŸلأ ة-ي-ع-م÷أ ةز-ه--جأأ
ءوضض ىلع ،يضسلطأ’أ لامضش فل◊ يلبقتضسŸأ
،⁄اعلأ اهدهضشي ي-ت-لأ ة-عرا-ضستŸأ تأÒغ-ت-لأ
ءابو ا-ه-ن-ع ف-ضشك ي-ت-لأ ة-ي-ن-مأ’أ فواıأو
حلطضصم ليكضشت داعأأ يذلأ دجتضسŸأ انوروك
سسفانتلأ يمانتب ًاقح’ زيمتيل يŸاعلأ نمأ’أ
اهماهلتضسأ يغبني يتلأ سسوردلأو يضسايضسوي÷أ

ÚيوتضسŸأ ىلع هتافلfl ةهبا‹ ةيفيك لوح
قيضسنتلأ ةرورضض ىلع ديكأاتلأو ›ودلأو ينطولأ
.““ةنهأرلأ ةمزأ’أ هذه ةهجأوŸ نواعتلأو
ف-ل◊ ة-ي-ناÈŸلأ ة-ي-ع-م÷أ سسي-ئر ح--ضضوأأو
لÓخ هباطخ ‘ يزاهÎضسي-م Ó-ي-تأأ ،و-تا-ن-لأ

يجيتأÎضس’أ موهفŸأ““ نأاب ،حاتت-ف’أ م-ضسأر-م
فل◊ ةيضسا-ضسأ’أ ما-هŸأ دد-ح-ي يذ-لأ ›ا◊أ
لظ ‘و تأو-ن-ضس ر-ضشع ذ-ن-م دو-جو-م و-تا-ن-لأ
سصاخ عون نم يضشحو باهرإأ ر-ه-ظ هدا-م-ت-عأ

حر-ضسم ¤إأ ““سشعأد““ ى-م-ضسي ا-م لو-خد ءأر--ج
ةديدج ةنيجه تأديدهت ترهظ امك ،تايلمعلأ
Òغتلأ راثآأ تحضضأأو ،ةي-نوÎك-لإأ تأد-يد-ه-ت وأأ
.““عضسوأأ قاطن ىلع ةضسوضسfi يخانŸأ

لودج ىلع جردŸأ لوأ’أ دن-ب-لأ سصو-ضصخ-بو
دقف ،91- ديفوك ءابو راثآاب قلعتŸأو لامعأ’أ
ليكضشت داعأأ دق ءابولأ أذه نأأ ةيعم÷أ تÈتعأ

نآ’أ نم مضستيضس يذلأ يŸاعلأ نمأ’أ موهفم
أذلو ،يضسايضسوي÷أ سسفانتلأ ةدايزب أدعاضصف
ةرأدإأ ةيفيك لوح Èعلأ سصÓختضسأ Óًعف َبَجَو
ينطولأ ÚيوتضسŸأ ىلع اهتاضساك-ع-نأو ة-مزأ’أ
نواعتلأو قيضسنتلأ نأأ ةيعم÷أ تدكأأو يŸاعلأو

امك ،ةيلا◊أ ةمزأ’أ ةهجأوŸ ةليضسو لضضفأأ امه
ةد-ع ةدو-ضسم ة-ضسل÷أ ‘ نو-كرا-ضشŸأ سشقا--ن
ةديدج تاينقت روهظ ةلأاضسم اهنيب نم ريراقت
،بور◊أ ل-ك-ضش Òي-غ-ت ا-ه-نا-ك--مإا--ب ي--ت--لأو

.يعانطضص’أ ءاكذلأ مأدختضسأو
لوح رئأدلأ سشا-ق-ن-لأ ‘ ه-ت-كرا-ضشم لÓ-خو

،بون÷أ لود عم ةكأرضشلأو نوا-ع-ت-لأ عو-ضضو-م
د-فو-لأ سسي-ئر ،د-ي-ع-لو-ب ن-ب ق◊أ د-ب-ع ز-ّكر
أذكو ةعيبطو لكضش ىلع ،يرئأز÷أ ÊاÈŸلأ

ززعتو طبرت نأأ نكÁ ي-ت-لأ نوا-ع-ت-لأ ت’ا‹
ةي-ع-م÷أ ‘ ءا-ضضعأ’أ لود-لأ Úب تا-قÓ-ع-لأ
.ةكيرضشلأ ةيطضسوتŸأ لودلأو

ةضسائر ميل-ضست ة-ما-ع-لأ ة-ضسل÷أ تفر-ع د-قو
لامضش فل-ح ة-م-ظ-نŸ ة-ي-ناÈŸلأ ة-ي-ع-م÷أ
ي-ك-ير-مأ’أ ي-ل-نو-ك د--لأÒج ¤إأ ي--ضسل--طأ’أ
ةضسائرل ديحولأ حضشŸÎأ هرابتعا-ب ،ة-ي-ضسن÷أ
،ةماعلأ ةضسل÷أ ماتخ ‘  .ةيناÈŸلأ ةيعم÷أ

ل-ك-ضشب لوا-ن-ت-ي رأر-ق ى-ل-ع ة-قدا-ضصŸأ ت“
،ةنهأرلأ تأدجتضسŸأ ع-م ف-ي-ك-ت-لأ ي-ضسا-ضسأأ
-ديفوك ءابو نم Èعلأ سصÓختضسأ ¤إأ وعديو
،ةدوجوŸأ للÿأ نماكم ليل–و دجتضسŸأ91
يتلأ ت’امتح’أ عيمج ةهجأوŸ دأدعتضس’أو
.لبقتضسŸأ ‘ ءابو ّيأأ ةجيتن أأرطت دق

 ب ةراصس ^

 ةينلا ءؤسسو يسسايسسلا قافنلاب همهتا
 رئإز÷إ نوؤوصش ‘ نوركام لخدت دقتني وباط

سسيئرلل ةÒخأ’أ تاحيرضصتلأ ،وباط Ëرك يضسايضسلأ طضشانلأ دقتنأ ^
اهÈتعأ يتلأو ““كيرفأ نوج““ ة-ل‹ ‘ ،نور-كا-م ل-يو-ناÁأ ي-ضسنر-ف-لأ
قافنلاب هامضسأأ ام ¤أ ءوجللاب همهتأ امك ،يرئأز÷أ نأاضشلأ ‘ Óخدت
رذتعأأ““ هيزيلي’أ ليزن ¤إأ ةلوطŸأ هتلاضسر سصن ‘ وباط لاقو .يضسايضسلأ

لÓخ نم ةرضشابم كتبطاfl لÓخ نم ةيضسامولبدلأ ةضسرامŸأ قرخ نع
‘ رئأز÷أ لوح كتاقيلعت طيضسب ببضسل كلذ لعفأأ انأأ ،ةلاضسرلأ هذه
مهنإأ ،لابم Òغ ينكÎت ’ ““كيرفأأ نوج““ ةفيحضصل اهتمدق يتلأ ةلباقŸأ

رئأز÷اب قلعتي اميف اضسنرفل يمضسرلأ فقوŸأ نأأ ىلع طقف نونهÈي ’
قيمع-لأ طا-ب-تر’أ ى-ل-ع أًدد‹ نود-كؤو-ي ،كلذ ن-م Ìكأأ ل-ب ،Òغ-ت-ي ⁄

.““اًيضساضسأأ اًفيلح لأزت ’ ةيرئأز÷أ ةطلضسلأ نأأ ةركفب ةيضسنرفلأ تاطلضسلل
سسيئرلأ رأوح ‘ يضسايضسلأ قافنلأو ةينلأ ءوضس ،قباضسلأ ÊاÈŸلأ دقتنأو
لك لذبب دعوو نوبت سسيئرلأ ةعاجضشب هيف داضشأأ يذلأ Òخأ’أ يضسنرفلأ

.رئأز÷أ اهضشيعت يتلأ ةيلاقتن’أ ةلحرŸأ ‘ هتدعاضسŸ هعضسوب ام
نإأ““ يضسايضس سضراعم ةفضصب ةلاضسر-لأ ‘ ه-ضسف-ن مد-ق يذ-لأ و-با-ط لا-قو
عيم÷ قاطي ’ ءأزهتضسأ وه ةيلا◊أ لاقتن’أ ةيلمعب ىمضسي اŸ مكمعد

ملظلأ لاكضشأأ رطخأأ نم مهداضسجأأ ‘ أوناع نيذلأ ÚنطأوŸأ كئلوأأ
نإأ ةلئاقلأ ةثيبÿأ ةركفلأ نمكت فقوŸأ أذه ءأرو““ نأأ أدكؤوم ،““فضسعتلأو
Òغو ايضسايضس ةضشه سصاخ ل-ك-ضشب ر-ئأز÷أو ،ما-ع ل-ك-ضشب بو-ن÷أ لود

أديج كردي يرئأز÷أ ماعلأ يأأرلأ نأ““ فاضضأأو  .““ةيطأرقÁدلل ة◊اضص
أذه نم بورهلأ ‘ حجنت نل ةيضسنرفلأ ةيرئأز÷أ تاقÓعلأ نأأ اŸاط هنأأ
Òثأاتلأو ةئدهتلأ لامآأ نإاف Òثأاتلأو حلاضصŸأ تاكبضشل د-ي-ن-ع-لأ ق-ط-نŸأ

ىلع يضسايضسلأ طضشانلأ ددضشو  .““ةطيضسب تابغر ةلدابتŸأ ةقثلأ ىقبتضس
تاظحŸÓأ أدهضشتضسم هفÓضسأأ فقوم نع أديعب سسيل نوركام فقوم نأأ
رئأز÷أ ¤إأ هتأرايز ىدحإأ لÓخ دن’وه أوضسنأرف اهب ¤دأأ يتلأ ةنيهŸأ
سسيئرلأ وباط رذحو  .ةقيلفتو-ب ز-يز-ع-لأ د-ب-ع ق-با-ضسلأ سسي-ئر-لأ ما-مأأ
فضصنو نويلم ىركذب كلذ طبرو رئأز÷أ نوؤوضش ‘ لخدتلأ نم يضسنرفلأ

دكأأو ،ةلقتضسŸأ رئأز÷أ سشيعت يكل مهحأورأاب أوحضض نيذلأ ءأدهضشلأ نم
ةدأرإأ كرتو ةيطأرقÁدلأ مأÎحاب قلعتي رمأ’أ نأأ قايضسلأ أذه ‘ اضضيأأ
.ةضصاÿأ اهاتيكيمانيد لÓخ نم لكضشتت اهرئاضصمو بوعضشلأ

ب ةراصس ^

ةيمسسرلا ةمواقملل مات بايغ ‘ ةينÓع اهعامطأا فسشكت اسسنرف نإا لاق
 ةجف ةيرامعتصسإ ةينهذب فرصصتي نوركام :يرقم

قازرلا دبع ملسسلا عمت‹ ةكرح سسيئر قلع ^
سسي-ئر-ل-ل ةÒخألا تا-ح-ير-سصت-لا ى-ل--ع ،ير--ق--م
رئاز÷ا سصؤسصخب نوركا-م ل-يؤ-ناÁإا ي-سسنر-ف-لا

لكسشبو ةينÓع اهعامطأا فسشكت اسسنرف نأا لاقو
اهقمع-ل ا-ن-قا◊إاو ا-ن-نوؤؤ-سش ‘ ل-خد-ت-ل-ل ر-سشا-ب-م
.ةيمسسرلا ةمواقملل مات بايغ ‘ يجيتاÎسسلا

””‘ ه--ت--ح--ف--سص Èع رؤ--سشن--م ‘ ،ير--ق--م لا--قو
⁄ا-ع-م ؤ-ح-ن ه-ج-ت-ت ر-ئاز÷ا نإا ،””كؤ-ب--سسيا--ف--لا
ارؤف كاردتسسلا عق-ي ⁄ نإاو ة-ل-سشا-ف-لا ة-لود-لا

نود ةدحاو ةعطق عماطلا رم-ع-ت-سسŸا-ب ق-ح-ل-ت-سس

،انسضرأا ىلع مهبراحن هل ركاسسع دؤجؤل ةجا◊ا
ةعطق ·ألا ا-ه-ي-ل-ع ى-عاد-ت-ت-ل ُدÓ-ب-لا ُءّز-ج-ُت وأا

.ةعطق
ا-ه-سسف-ن م-ك-ح ‘ ة-لود-لا ل-سشف-ت Úح”” ع--با--تو

طّطخ نم نؤكيو ،بناجألا اهيف عم-ط-ي ا-ه-سسف-ن-ب
ه--سسف--ن سضر--ع--ي--ف Úع--ما--ط--لا لوأا ؤ--ه كلذ--ل
هذه قا◊إا لإا دير-ي ل ه-ل-لاو ؤ-هو ،ةد-عا-سسم-ل-ل
ا-ي-لود ،ي-ج-ي-تاÎسسلا ه-ق-م-ع-ب ا-ي-ئا-ه-ن ة-لود--لا

ؤه كلذ نؤكيو ،ايفاقثو ايدا-سصت-قاو ا-ي-سسا-ي-سسو
يذلا ””قا◊لا رامعتسسا»و ””ةيا-م◊ا را-م-ع-ت-سسا””

،ددجتŸا رمعتسسŸاو ديد÷ا رامعتسسلا ه-ل-سضف-ي
،دعب نع ةنيكسسŸا ةلسشافلا ةلودلا هذه لغتسسيل
ةيلودلا هنيزاؤم ‘ اهبعسشو اه-سضرأا ل-م-ع-ت-سسي-ف

.””همؤسصخ دسض
دبألا ¤إا انررح كار◊ا نأا اننظ دقل”” فاسضأاو
ا-ن-تدا-ي-سسو ة-ي-ب-ع-سشلا ةدارإلا د-سسج--ي--سس ه--نأاو
ان-تا-مزأا ق-م-ع-ت-ت ه-ب اذإا-ف ا-ند-ل-ب ى-ل-ع ة-ي-ئا-ه-ن-لا
ديزتو ةيعامتجلاو ةيداسصت-قلاو ة-ي-سسا-ي-سسلا

⁄ ،نابسس◊ا ‘ نكت ⁄ ةيفا-ق-ث ر-طاfl ا-ه-ي-ل-ع
لظ ‘و ،ةيدايسسلا تاسسسسؤؤŸا ىتح اهنم ملسست

سصؤسصخب ديدسشلا سضؤمغلا ةلاح حبسصت اذه لك
.””ةدئاسسلا يه لبقتسسŸا

ذنم اندÓب ‘ يسسنرفلا رؤسض◊ا بغي ⁄”” عباتو
ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا لÓ-خ ن-م كلذو ،لÓ-ق-ت--سسلا
Óكسش رامعتسسلا جورخ تسضتقا يتلا ةيلؤغيدلا

يسسنرفلا سسيئرلل نكي ⁄ ”” لاقو ””ةقيقح هءاقبو
‘ يرئاز÷ا سسيئرلا معد نع ثيدحلل ةأار÷ا

ة-لود--لا ن--ك--ت ⁄ ؤ--ل ي--ل--خاد ي--سسا--ي--سس نأا--سش
در-لا-ب ا-ه-ل ح-م-سسي ل ءي-سس ع-سضو ‘ ة-ير-ئاز÷ا

ة-ي-ن-هذ-ب فر-سصت--ي سسي--ئر--لا اذ--ه نإا ،ه--ي--ل--ع

ىلع ةرداق Òغ رئاز÷ا Èتعيف ةجف ةيرامعتسسا
.””اهسسفنب اهسسفن ةدايق

لازت ل عمتÛا لخاد ةيبلغألا نأاب هلؤق متخو
رطÿا ا‰إاو ةئيسسلا ةيرامعتسسلا اياؤنلا مواقت
نئ-ي ⁄أا ،ة-لود-لا ل-خاد ن-م ي-تأا-ي ح-ب-سصأا مؤ-ي-لا
ع-م-تÛاو ة-لود-لا ل-خاد ن-م Úي-ن-طؤ--ل--ل ناوألا

نأا نؤكردي ن-يذ-لاو ة-ي◊ا ر-ئا-م-سضلا با-ح-سصأاو
اؤكرحتي نأا ŸÚاعلا بر دنع باسسحلل مؤي ةمث

ةهجاؤم ‘ م-ه-فÓ-سسأا ل-ع-ف ا-م-ك د-ل-ب-لا ة-يا-م◊
 بلاطوب ةراصس ^ .””رامعتسسلا

 دلبلا اذهل ةسصتıا تاطلسسلا لبق نم ردسص يمسسر رارقب

 Úيرئإزجلل إزيفلإ حنم فقوت ةيبرعلإ تإرامإلإ
رخآإ راعصشإإ ¤إإ اهب تإÒصشأاتلإ قيلعت ” ةلود31 سصخي رإرقلإ ^

ءاثÓثلأ سسمأأ اهل نايب ‘ لدعلأ ةرأزو تدكأأ ^
يتلأ ةيئأز÷أ اياضضقلأ نم ديدعلأ ليجأات ““ نأأ
نم ددع ىوتضسم ىلع ةمكاحملل ةلود‹ تناك
عافد بلطل ةباجتضسأ ءاج ةي-ئا-ضضق-لأ تا-ه÷أ
ÚماÙأ سضع-ب ة-با--ضصإأ بب--ضسب Úم--ه--تŸأ
.““انوروك سسوÒفب مهقح ‘ ÚضسضسؤوŸأ
سضعب هتلوأدت اŸ اعبت““ هنأأ هتأذ نايبلأ حضضوأأو
ليجأات اهدافم رابخأأ نم ة-ي-ن-طو-لأ ف-ح-ضصلأ
تناك يت-لأ ة-ي-ئأز÷أ ا-يا-ضضق-لأ ن-م د-يد-ع-لأ

نم ددع ىوتضسم ىل-ع ة-م-كا-ح-م-ل-ل ة-لود‹
رئأز÷أ ءاضضق يضسلجمك ة-ي-ئا-ضضق-لأ تا-ه÷أ
يداضصتق’أ ي-ئأز÷أ بط-ق-لأ أذ-كو ةزا-ب-ي-تو
ةباضصإأ ببضسب كلذو ،دمfiأ يديضسب ›اŸأو
نإاف ،91 ديفوك سسوÒفب ÚضسوبÙأ ÚمهتŸأ
هذه ةحضص ةيعطق ةف-ضصب د-ن-ف-ت لد-ع-لأ ةرأزو

ناك اياضضقلأ هذه ليجأات ““ نأاب حضضوتو رابخأ’أ
ةباضصإأ ببضسب ÚمهتŸأ عافد بلطل ةباجتضسأ
م---ه---ق---ح ‘ ÚضسضسؤوŸأ ÚماÙأ سضع----ب
.““سسوÒفلاب
أدد‹ دكؤوت ““ لدعلأ ةرأزو نأأ نايبلأ فاضضأأو
ةيزأÎح’أو ةيئاقولأ Òبأدتلأ ذاختأ لضضفب هنأأ
تا-ضسضسؤوŸأ ›وؤو-ضسم ل-ب-ق ن--م ة--يرور--ضضلأ
‘ تاباضصإ’أ ددع نإاف اهئ’زنل ةيامح ةيباقعلأ

أذهل ةيناثلأ ةجوŸأ روهظ ذنم ء’ؤوه فوفضص
ىوتضسŸأ ىلع مو-ي-لأ خ-يرا-ت ة-يا-غ ¤إأ ءا-بو-لأ
نورضشعو ةتضس ةلاح Ú (03)ثÓث غلب دق ينطولأ
(4) عبرأأ تيقبو ءافضشلل تلثا“ دق اهنم (62)

‘ اهت’احو يبطلأ جÓع-ل-ل ة-ع-ضضا-خ ت’ا-ح
.““رمتضسم نضس–

ر كلام ^

فسشكتو ÚمهتŸا عافد بلطل تباجتسسا اهنأا دكؤؤت لدعلا ةرازو
 اـــــنوروك سسوÒــــــــفب Úــــــماfi ةــــــباصصإإ

ةيئإز÷إ اياصضقلإ ليجأات ءإرو
ءافصشلل اهنم62 لثا“و نوجصسلإ ‘ انوروكب ةباصصإإ ةلاح03 ليجصست ^
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ضشماه ىلع حيرسصت ‘ يبيرعلب حسضواو ^
Úع-ب لد-ع ن-ك-سسم0081 مي-ل-سست ل-ف-ح
‘ يأا مايأا ةعسضب نوسضغ ‘““ هنأا ،ىلفدلا
قÓطإا متيسس يرا÷ا رهسشلا ةياهن دودح
ينطولا ىوتسسŸا ىلع لدع عيراسشم ةفاك
Ãةدحو000.041 عومج““.
ىلع لوؤوسسŸا تاذ دكأا ،قايسسلا تاذ ‘
ةيمهأا ىلع ازكرم ،ءانبلا ع-قاو-م را-ي-ت-خا
ة-سصاÿا و ة--ي--لا--م÷ا Òيا--عŸا ماÎحا
.ةديد÷ا تانكسسلا زا‚إاب
000.03 ›امجا حنم متيسس هنأا ركذ نأا دعبو
لبق راجيإلاب عيبلا ةغيسصب ةي-ن-ك-سس ةد-حو
ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ة-يرا÷ا ة-ن-سسلا ة-يا-ه--ن
ةلاكولا ةدارإا نع يبيرعلب فسشك ،ينطولا
.ةÒتولا هذه ضسفن ىلع رارمتسسلا ‘
يتلا تانكسسلا ح-ن-م ة-ي-ل-م-ع““ نأا ح-سضوأاو
و فقوتت نل يرا÷ا رهسشلا لÓخ تقلطنا
ةرم لك ‘ عيزوتلا ¤إا دمعتسس لدع ةلاكو
ضصسصحلل مات-لا لا-م-ك-ت-سسلا ا-ه-ي-ف م-ت-ي
.““اهزا‚إا يرا÷ا
ةدحو0081 ةسصح نع هثيدح ضضرعم ‘
يتلاو ىلفدلا Úع ةيلو حلاسصل ةحونمŸا
ىرخأا006و فاطعلاب ةدحو0021 لمسشت
003 لدعÃ رسضخألا يديسسو ىلفدلا Úعب
لوؤوسسŸا تاذ برعأا ،ةد-حاو ل-ك-ل ةد-حو
لامكتسسل ةلوذبŸا دوهجلل هحا-ي-ترا ن-ع
هنأا افيسضم ،ةددÙا لاجآلا ‘ لاغسشألا
ءابو نع ةبتŸÎا ةي-ح-سصلا ة-مزألا بب-سسب
جمانرب عسضو ”، دجتسسŸا انروك ضسوÒف
ةعومÛ تانكسسلا حيتافم ميلسستل يموي
نم““ لوقي فدرأاو .Úبتت-كŸا ن-م ةÒغ-سص
ناك مظن يذلا ميلسستلا لفح نأا حسضاولا

ببسسلا اذه ضسفنلو ،ءابو-لا بب-سسب ا-يز-مر
حيتافŸا ميلسستل ايموي ا‹ا-نر-ب ا-ن-ع-سضو

Ûغ-سص ة-عو-مÒا ن-م ةŸبتت-كÚ يÎحوا
.““08وÚ 05ب مهددع
نمسضتت ىرخأا ةسصح نع يبيرعلب فسشكو
ىوتسسم ىل-ع زا‚إلا د-ي-ق ةد-حو004.4
ابسسن غلب ا-ه-ي-ف لا-غ-سشألا مد-ق-ت ،ة-يلو-لا
لبق ىرخأا ةسصح عيزوت نع انلعم ،ةيسضرم““
.ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن
ةسصح ،ةد-حو004.4 ة-سصح ¤إا فا--سضتو
تاذ ف-ي-سضي ،ةد--حو500.1 ـب ىر----خا
بيسصنت نع اسضيأا فسشك يذلا ،لوؤوسسŸا
.بيرق امع اهزا‚إاب ةف-ل-ك-م تا-سسسسؤو-م
¤إا رابلا كرابمأا ،ىلفدلا Úع ›او راسشأاو
ل-ما-ع د-ع-ي ن-ك-سسم ى-ل--ع لو--سص◊ا نأا
نم تا-قوألا هذ-ه ‘ ا-م-ي-سسل رار-ق-ت-سسا
›ام÷ا بنا÷ا انمثم ،ة-ي-ح-سصلا ة-مزألا
.ةملتسسŸا نكاسسŸا ‘ هتاعارم ” يذلا
‘ تانكسس عيزوت متي ⁄ هنأاب ركذ نا دعبو

ذنم ىل-فد-لا Úع ة-يلو-ب ““لد-ع““ ة-غ-ي-سص
008.1 ة---سصح نأا ›او---لا ح---سضوأا ،3102
عوم‹ نم ءزج دعت مويلا اذه ةعزوŸا
اذ-ه ‘ لا-قو .ةد--حو000.7 ن-م د--يزأا
ىلع لوسصحلل نيدهاج انلمع دقل““ ددسصلا
نع افسشاك ،““راقعلا لكسشم ةيوسستو يسضارأا
““لدع““ تانكسس زا‚إل ““حو-م-ط““ ج-ما-نر-ب
.1202 ةنسسل
رداقلا دبع Òمألا ةفاقثلا راد تنسضتحاو
روسضحب تانكسسلا عيزوت لفح ىلفدلا Úعب
عيزوت نأا نوبتتكŸا دكأاو .ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا
,ةاي◊ا ‘ ةمسساح ةÎف Èت-ع-ي تا-ن-ك-سسلا
راجيإلا فيراسصم مهتاناع-م ن-ع Úبر-ع-م
.تاونسس ذنم ضصاوÿا لبق نم ةظهابلا
¤إا يبيرعلب لقنت ،عيزوتلا لفح ةياهن ‘و
،(ةيلولا برغ م-ل-ك03) فاطعلا ع-قو-م
نكاسسŸا Úب نم ايجذو‰ انكسسم راز ثيح
. تعزو يتلا

ن.ح^

دو--ع--سسم ÊاÈŸلا بئا--ن---لا ه---جو ^
قلعتي ةيلخادلا ريزو-ل لاؤو-سس يوار-م-ع
يتلا ةيئادتبلا ضسرادŸا عسضو Úسسحتب
‘ تايدلبلا فرط نم اهÒيسست لازام
ميلعتلا يروطل افÓخ ةيقيق-ح ةا-نا-ع-م
لاؤوسسلا ضصÿو . يو-نا-ث-لاو ط-سسو-تŸا
ضسرادŸا يريدمو يسشتف-م تلا-غ-سشنا
لاقو ، ةينازيŸا مادعنا ‘ ة-ي-ئاد-ت-بلا
نا ضصو---سصÿا اذ---ه ‘ يدو---ع----سسم
ضسراد-م-ل-ل ة-حو-ن-مŸا تاد--عا--سسŸا
ةيجوغاديبلا لئاسسولا ءانتقل ةيئادتبلا
بسسح حنمُت ذإا ، ايئاهن ضضرغلاب يفت ل
ةيدلبلا ةيبعسشلا ضسلاÛا ءاسسؤور ءاوهأا
هيلع دامتعلا متي رايعم يأا دجوي Óف ،
ذيمÓ-ت-لا دد-ع لو جاو-فألا دد-ع Ó-ف ،
لك ، تا-نا-عإلا هذ-ه Ëد-ق-ت-ل د-م-ت-ع-ُي
ل--ع--ج ا‡ ه--جاز--م بسسح فر--سصت--ي
تادعاسسŸا ‘ ةحسضاو نوك-ت قراو-ف-لا
. ىرخأاو ةيدلب Úب ةيلاŸا
ديلا ةلق لكسشم اسضيا لاؤوسسلا ‘ ءاجو
ليلق لامعلا دادعت نا اÒسشم ، ةلماعلا
ماي-ق-ل-ل ة-ي-ئاد-ت-بلا ضسرادŸا ‘ اد-ج
نم مغرلاب ةفاظنلاو ةسسار◊ا تايلمعب
نيدقاعتŸا لامع-ل-ل ل-ئا-ه-لا داد-ع-ت-لا
دجوي ل امك ، مهجامدإا بلطتي نيذلا
لا-م-ع-لا ح-ن-م ‘ ضسا-ي--ق--م يأا ا--سضيأا
ةاباÙا ىقبتل ةي-ئاد-ت-بلا ضسراد-م-ل-ل
نم ناك ذإا ،فقوŸا ةديسس تÓماÛاو
ةسسار◊ا لا-م-ع دد-ع د-يد– بجاو-لا
تاجايتحاب لفكتلل معطŸاو ةفاظنلاو
وأا ذ-ي-مÓ-ت-لا داد-ع-ت بسسح ة--سسردŸا
لد-ع-لا نا-م--سضل ة--ي--سسردŸا جاو--فألا
اه-ل ضسراد-م د‚ ا-م-ن-ي-ب ، فا-سصنإلاو
Êاعت ضسرادمو ، لام-ع-لا ن-م ضضئا-ف-لا
، نسس◊ا اهÒسس قيعي ا‡ اÒبك ازجع
م--عا---طŸا ل---ك---سشم كلذ ¤ا ف---سض
ا-ه-سصو-سصخ-ب د-كا ي-ت-لاو ، ة-ي-سسردŸا
¤إا اهÒيسست دانسسإا ذ-ن-م ه-نا يوار-م-ع
Òثكف ، ةيقيقح ةاناعم ‘ يهف تايدلبلا
تا-يلو-لا ف-ل-تfl ‘ تا-يد-ل-ب-لا ن--م
ةيئادتبلا ضسرادŸا ‘ ذيمÓتلا تمرح
ةنخاسسلا تابجولا Óف ، تا-ب-جو-لا ن-م
تبهذ نيأا Óئاسستم ، ةدرابلا ىتح لو
ةنسسلا نأاو ة-سصا-خ ما-ع-طإلا ة-ي-ناز-ي-م
لم-ت-ك-ت ⁄0202/9102 ة-ي-سسارد-لا
،0202 ضسرام21 ذنم تفقوت ةسساردلاو
نم مغرلا-ب ة-ن-سسلا هذ-ه لÓ-خ ى-ت-حو
، ره-سش ن-م د-يزأا-ب ر-خأا-ت د-ق لو-خد-لا
ضسرادŸاو ، هلاح ىلع لازام عسضولاف
اهنع ظحÓي ⁄ تابجولا نم ةديفتسسŸا
ذيمÓتلا دادعت نأاو ةسصاخ Úسس– يأا
رابتعاب فسصنلل ضصلق-ت ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا
فسصن يأا  جيوفتلاب متت ملعت-لا ة-ي-ل-م-ع
بل-غأا نأا-ب ا-هو-ن-م ، ط-ق-ف داد-ع--ت--لا
،معا-طŸا ير-سسم Úع-ت ⁄ تا-يد-ل-ب-لا
Úمو-سسرŸا داو-م ق-ب-ط-ت ⁄ اذا-م--ل--ف
لئا-سست ،30/81 وÚ 622/61يذيفنت-لا

.ثدحتŸا
تا-نا-ك--مإلا نإا»، يوار--م--ع فا--سضاو
ةياقول يحسصلا لوكو-توÈل-ل ةر-خ-سسŸا
رن ⁄ –91 ديفوك – انوروك نم ذيمÓتلا
يسسردŸا لوخدلا ة-جر-ه-ب ىو-سس ه-ن-م
ائيسش مدقت ⁄ تايدلب كانه نا اÒسشم،
ىلع ابلسس ضسكعنيسس ام اذهو ، مويلا ¤إا
ميلسست لقعي له Óئاسستم ، انئانبأا ةحسص
fiدحاو رار Ÿت دادعت ةسسردÓاهتذم
نع كيهان ، اذ-ي-م-ل-ت005 ـــلا قو-ف--ي
نم ناكو ، تامقعŸاو تامامكلا مادعنا
ةينازيم ضضئا-ف قا-ف-نإا رد-جألاو ¤وألا
ةيسساردلا ةنسسل-ل ة-ي-سسردŸا م-عا-طŸا
لئاسسو معدب ة-ن-سسلا هذ-هو ، ة-ي-سضاŸا
يه انئانبأا ةحسصف ، يحسصلا لوكوتوÈلا
.بئانلا تاذ لوقي ،تايولوألا ¤وأا
ا-هر-كذ ي-ت-لا تا-نا-عŸا ن-م-سض ءا--جو
‘ ق-فار-م ماد--ع--نا ل--ك--سشم لاؤو--سسلا
را-سشا ثي-ح ن ة-ي--ئاد--ت--بلا ضسرادŸا
مو-سسرŸا رود-سص ذ-ن-م ه--نا يوار--م--ع
ع-برألا ة-بار--ق يأا622/61 يذيفن-ت-لا
نم قفرم يأا زجنت ⁄ تايدلبلاو تاونسس
ةيئادتبلا ضسرادŸاب ةسصاÿا قفارŸا
موسسرŸا نم01 ةداŸا اهيلع تسصن يتلا
ل-ج-ف ، ر-كذ-لا ف-لا-سسلا يذ-ي-ف-ن--ت--لا
اهب دجوت ل اهلك لقن ⁄ نإا ضسرادŸا
ةعاق وأا ›آا مÓعإا ةعاق وأا ةذتاسسأا ةعاق

ıئاسستم ، تاطاسشنلا فلتÓ ىرن ىتم
ي-ت-لا Òيا-عŸا هذ-ه مÎ– ا-ن-سسراد--م
. ركذلا فلاسسلا موسسرŸا اهنمسضت
‘ ة-ي-لاŸا ةرازو نا ن-م م-غر-لا ى-ل--ع
01 ‘ خرؤو----Ÿا8903 م-قر ا-ه-لا-سسرإا
ضصوسصخب ““ ناونع ت–È 0202متبسس
مزاوللا-ب ة-ي-ئاد-ت-بلا ضسرادŸا د-يوز-ت
““ ةفاظنلا لئاسسوو ة-ي-ب-ت-كŸا تاودألاو
يسسردŸا ثاثألاب اهديوزت ىل-ع د-كؤو-ت
ةطبترŸا تاقفنلاب لفكتلاو ، تاودألاو
ةيبتكŸا تاودألاو مزاوللاك ، اهنيو-م-ت-ب
ن-كÁ ا-م-ك.. خ-لإا ة-فا-ظ-ن-لا ل-ئا-سسوو
تاز-ي-ه-ج-ت-لا ل-ك Òفو-ت تا-يد-ل-ب--ل--ل
Òسسلا نا-م-سضل ة-يرور-سضلا ل-ئا-سسو-لاو
ةيرازو تاميلعت رادسصإا Óمأاتم ، نسس◊ا
ةمراسصو ةقيقد ضسيياقم حسضوت ةكÎسشم
ضسرادم-ل-ل ة-حو-ن‡ ةدا-ف-ت-سسا يأا ن-م
، فاسصنإلاو لدعلل اي-خو-ت ة-ي-ئاد-ت-بلا
‘ هجوو . ا-ه-ل ن-سس◊ا Òسسلا نا-م-سضو
نم له““ ريزولل لاؤوسس يوارمع Òخلا
ضسرادŸا ل--كا--سشم ة÷ا--ع--م ‘ ةدارإا
ةقيقد تاميلع-ت راد-سصإاو ، ة-ي-ئاد-ت-بلا
ةدا-ف-ت-سسا يأا Òيا-ع-م دد– ة-مرا--سصو
ايخوت ةيئادت-بلا ضسراد-م-ل-ل ة-حو-ن‡
Òسسلا نا-م-سضو ، فا-سصنإلاو لد--ع--ل--ل
رارق رادسصإا نومزتعت لهو ، اهل نسس◊ا
اهدانسسإل اهÒيسست نع تايدلبلا يلخت
يروط رارغ ىلع ةينطولا ةيبÎلا ةرازول
.؟ يوناثلاو طسسوتŸا

ةرون ةظيفح ^

flا حصش يدافتل ›اجعتصسا لمع ططŸا زجعلاو هايŸركب
 ةئاŸاب55 ¤إاÚ 04ب ام حواÎت دودشسلا ءÓتما ةبشسن

ةــــــلجاع Òــــــبادت ذاـــــخت’ عاــــــمتجÓل ةـــــموك◊ا عفدي راـــــطمأ’ا سصـــــــقن^
دراوŸا ةرازو--ل ما--ع--لا Úمألا ف--سشك ^
ةبسسن نأا يبوهيم لامك ىف-ط-سصم ة-ي-ئاŸا
ةئاŸاب55 وÚ 04ب حواÎت دودسسلا ءÓتما
›ا-ج--ع--ت--سسلا ط--طıا نأا ¤إا اÒسشم
Ÿا حسش ةهجاوŸا دراوŸىلع دمتعيسس ةيئا
.ةيفو÷ا هايŸا
نأا ¤وألا ةانقلل حيرسصت ‘ يبوهيم حسضوأاو
نم تÓيوحتلا ىلع دمتعي ططıا اذه
ضصقنلا ةيطغت عم ةرورسضلا دنع رخآل دسس
نع برسشلا ها-يÃ د-يوز-ت-لا ‘ ز-ج-ع-لا وأا
ةدع ىوتسسم ىلع ةديدج رابآا رفح قيرط
.نطولا نم قطانم
ÚحÓفلل حنمت-سس تÓ-ي-ه-سست نأا فا-سضأاو

هايŸا ¤إا ءوجللا ةيناكما عم رابآلا رف◊
لجأا ن-م كلذو ، ةر-ه-طŸا ة-ل-م-ع-ت-سسŸا
هايÃ ةيحÓف-لا ي-سضارألا د-يوز-ت نا-م-سض
يقسسلا
ريزولا هسسأارت كÎسشم يرازو ضسل‹ ناكو
” دق ضسمأا لوأا ,دارج زيزعلا دبع لوألا
و د-ح-ل-ل ة-ل-جا-ع Òباد-ت ذا-خ-تا ه-لÓ-خ
هايŸا حسش ةرهاظ راثآا نم ““ةجرد ىسصقأل““
دافأا ام بسسح ,ايلاح دÓبلا اهدهسشت يتلا
.لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب هب
متيسس تاءارجلا هذه نأا نايبلا ‘ ءاج و
ىلع بسسحف ضسيل رهسسلا عم““ ا-ه-ق-ي-ب-ط-ت
،برسشلا هايÃ ناكسسلا ديوزت Úمأات نامسض

جا-ت-نإلا ما-ظ-ن Úمأا-ت نا-م-سض ا--سضيأا ل--ب
.““ينطولا يحÓفلا
يرازو-لا ضسلÛا عا-م-ت-جا ضصسصخ د-ق و
ل--م--ع--لا ط--طfl““ ة--سسارد--ل كÎسشŸا
حسش راثآا ءاو-ت-حا ل-جأا ن-م ›ا-ج-ع-ت-سسلا
لوطه ةبسسن ليج-سست ع-م ا-م-ي-سسل ها-يŸا
‘ ط-سسو-تŸا ن-م ل-قأا لد--عÃ را--ط--مأا
ن-ع Ó-سضف ،ة-ي--سضاŸا ةÒخألا ر--ه--سشألا
يذلا رمألا ،هايمـلا كÓهتسسا ‘ ةدايزلا
،هايمـلا ‘ ركبم زجع ثودح ¤إا يدؤوي دق
ةيو÷ا لاوحألا هذ-ه رار-م-ت-سسا ة-لا-ح ‘
,““يمؤواسشت ويرانيسسك ةمداقلا رهسشألا لÓخ
ج.ق ^ .نايبلا فيسضي

طقف ةبؤتكŸا تاميلعتلاو تارارقلاب لمعلا دكأا
ةيوفششلا رماوأ’اب لماعتلا نم بابششلا ليغششت ت’اكو ءاردم عنÁ تافايشض

فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزو تافايسض ميسسن ثعب ^
معد تلاكو ءاردم عيمج ¤إا ة-م-ي-ل-ع-ت-ب ةÒغ-سصلا تا-سسسسؤوŸا-ب
عنÃ اهيف مهرمأاي ،نطولا تايلو عيم-ج Èع با-ب-سشلا ل-ي-غ-سشتو
ءاوسس، لوؤوسسم يأا فرط نم بوتكم Òغ يوفسش رمأا يأا عم لماعتلا
ليبسس ىلع ةيلولا ›او““ يأا يئلولا ىوتسسŸا ىلع لوؤوسسŸا ناك
ماعلاريدŸا فرط نم ءاوسس ،يزكرŸا ىوتسسŸا ىلع وأا ““  لاثŸا
ريزولا حسضوأا و .ةرازولل Úعباتلا ÚيزكرŸا ءاردŸا وأا ةلاكولل
‘ ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا-ب ف-ل-كŸا لوألا ر-يزو-لا ىد-ل بد-ت-نŸا

نأا هترازول Úعباتلا Úيئلولا ءاردŸا ىلع بجي ه-نأا ، ه-ت-م-ي-ل-ع-ت
يأا فرط نم ةبوتكŸا تاميلعتلاو تارارقلا عم طقف اولماعتي
تافايسض ميسسن رارق ءاجو .يزكرم وأا يلfi ناك ءاوسس لوؤوسسم
‘ نيذلاو ،تايلولاب ليغ-سشت-لا تلا-كو ءارد-م ن-ع جر◊ا ع-فر-ل
فرط نم ءاوسس ةبوتكم Òغ ةيوفسش تا-م-ي-ل-ع-ت نو-ق-ل-ت-ي ةدا-ع-لا
،ةيسصخسش نوكت دق ضضارغأل ÚيزكرŸا وأا ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا
ليغسشت تلاكو ءاردŸ ةيا-م-ح با-سشلا ر-يزو-لا رار-ق Èت-ع-ي ا-م-ك
 ن.ح ^ .اهردسصم ناك امهم ةيقوف طوغسض يأا نم بابسشلا

قيقحت حتفو ةباينلاب ريدملا ةيحنتب اؤبلاط
نوبرشضي ةنيطنشسقب ويرجوب دوعشسمب سصاشصروب فيرششلا ةطشسوتم ةذتاشسأا

،ؤيرجؤب دؤعصسم ةيدلبب ،سصا-صصرؤ-ب ف-ير-صشلا ة-ط-صسؤ-تÃ ذ-ي-مÓ-ت-لا ءا-ي-لوأا ر-ك-ن-ت-صسا̂ 
مايأا ةثÓثل ةصساردلا للصش ¤إا ىدأا يذلاو ،ةصسصسؤؤŸا لخاد لصصا◊ا ناقتحلا ،ةنيطنصسقب
،هليحرب ةبلاطŸاو ،ةباينلاب ريدŸاو ،يجؤغاديبلا مقاط-لا Úب ع-قاؤ-لا لا-ك-صشإÓ-ل ،ة-ي-لا-ت-ت-م

ةصسصسؤؤŸا ةذتاصسأا رّرقو .ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعمجو ،ةذتاصسأÓل يباقنلا عرفلا لث‡ بصسح
،هبصصنم ‘ ريدŸا ءاقبل اصضفر ،سسيردتلا نع حؤتفم بارصضإا ‘ لؤخدلا ،ةيدلبلاب ةديحؤلا

يباق-ن-لا عر-ف-لا ل-ث‡ هد-كأا ا-م بصسح ،ارؤ-ف هÒي-غ-ت-ب ل-م-ع-لا ¤إا عؤ-جر-لا طر-صش اؤ-ط-برو
ل تازواŒ““ نع نؤينعŸا فصشك ثيح ،ذيمÓت-لا ءا-ي-لوأا ة-ي-ع-م-ج ل-ث‡ اذ-كو ،ةذ-تا-صسأÓ-ل
رايخ ذاختا ¤إا عفد ام ،فثكŸا يعاصسلا مج◊ا سضفر ¤ا ةفاصضا ،““ريدŸا فرط نم ةيقÓخأا

نؤعطقي مهنؤك ،¤وألا ةيحصضلا ÚصسردمتŸا لعج رارق ؤهو ،سسيردتلا تارجح ةعطاقم
ةديصسم رارغ ىلع ةديعب قطانم نم ،ةدي-حؤ-لا ة-ط-صسؤ-تŸا ¤إا لؤ-صصؤ-ل-ل ة-ل-يؤ-ط تا-فا-صسم
دؤعصسÊ ÃدŸا عمتÛا لث‡ دصشان ،ىرخأا ةهج نم .ىرخأاو ،ةÒبكلا Úع يتاصشمو فلخؤبو
لخاد عدصصلا اذه بأارل ارؤف كرحتلا ،ةيبÎلا ة-ير-يد-م ،سشا-بر-صضا-ح م-ي-هار-بإا ،ؤ-ير-جؤ-ب

مهءاقبل ،ليصصحتلا ¤إا ذيمÓتلا ةدؤ-ع-ل ،جرfl دا-ج-يإاو ،سصا-صصرؤ-ب ف-ير-صشلا ة-ط-صسؤ-ت-م
لكصشŸا ة÷اعم ‘ ؤؤطابتلاو لعفلا اذه اركنتصسم ،ةذتاصسألا رؤصضح نود ،ماصسقألاب Úقلعم
،مهتيصسفنو ،ذيمÓتلا ىلع بلصسلاب دؤع-ت-صس ي-ت-لا ة-ي-ب-ل-صسلا ه-ج-ئا-ت-ن ن-م ارذfi ،حور-طŸا

،ةديحؤلا ةصسصسؤؤŸا ¤إا لؤصصؤلل ا-ه-نود-ب-ك-ت-ي ي-ت-لا بعا-تŸا ن-ع ثيد◊ا نود ،Ó-ب-ق-ت-صسم
،ةيبÎلا ةيريدÃ هيجؤتلا لوؤؤصسم عم ،ةذتاصسأÓل يباقنلا عرفلا لث‡ عمتجاو .ةقطنŸاب
رداغيصس يذلاو ،ةباينلاب ريدŸا عم ،ةصسصسؤؤŸا ¤إا قيق– ةن÷ لاصسرإا متيصس ثيح ،سسمأا
دق ةصصتıا نمألا حلاصصم نؤكت اميف ،اتقؤؤم ،هناكم ‘ رخآا Úعيل ،ةطصسؤتŸا ةÒبك ةبصسنب
ريدŸا عم مهفÓخو ةذتاصسألا بارصضإا ببصسو ،ة-ي-صضق-لا تا-صسبÓ-م ة-فر-عŸ ا-ق-ي-ق– تح-ت-ف
قلعتت ،سصاصصرؤب فيرصشلا ةصسصسؤؤÃ ةيثراك لكاصشم دؤجو ¤إا ةراصشإلا ردŒ .ةباينلاب
فقصسأا حصشرتو ،ةلمتكم Òغ قفارŸا لازت ل ثيح ،ةيرزŸا ليصصحتلا فورظو ةئيهتلاب

ب .ب ^.راطمألا لؤطه ىدل سسيردتلا تارجح

ةنصسلا ةياهن لبق نكصس فلأا03 عيزؤت متيصس اميف

فلأا041 زا‚إا ةيلمع قÓطإا نع نلعت لدع
Èمفون ةياهن ةينكشس ةدحو

لاغصشأا قÓطا متيصس هنأا، يبيرعلب قراط ،هنيصس–و نكصسلا ريؤطتل ةينطؤلا ةلاكؤلل ماعلا ريدŸا نلعأا
.تايلؤلا نم ديدعلا Èع يرا÷ا رهصشلا ةياهن راجيإلاب عيبلا ةغيصصب ةينكصس ةدحو000.041زا‚ا

ذيمÓتلا ددع يعارت لو ÒياعŸا دمتعت ل ةحؤنمŸا تاينازيŸا
ةيلخادلا ريزو نودششاني تايئادتب’ا ءاردم

سسرادŸا عاشضوأا Úشسحتل

راهصشإا

 ةدعاصسم  بلط
ناطرصسلا سضرم  نم يناعت لافطأا ةعبرأل ةديصس

ةيلمع ءارجإل  ةدعاصسم ناصسحإلا يوذ نم بلطت
. عمصس ةزهجأا اهل ريفؤتو رصصبلا ىلع ةيحارج

FITIDUA LIERAPPA
. اريخ هللا مكازج

4278846550 /  فتاهلا

 رج◊اب مكح
 ايرؤصضح ايئادتبا اينلع ةرصسألا نوؤؤصش اياصضق ‘ اهلصصف لاح ةمكÙا تمكح

 Óكصش ىؤعدلا لؤبق لكصشلا ثيح نم
 ديلاؤم نم ةبيبح فلÿ اهيلع ىعدŸا ىلع رج◊اب مك◊ا عؤصضؤŸا ثيح نم
اهتقيقصش Úيعتب رمألا عم . ةناطلصس فلÿ اهمألو يماهؤت فلÿ اهيبأل ياد Úصسحب81-20-5691

ÿرك فلÁةينؤناقلا اهنوؤؤصش ةياعرل اهيلع مدقم ىطصسؤلا رئاز÷اب5791-80-81 ديلاؤم نم ة
.مÓعإÓل ةينطؤلا ةيمؤيلا فحصصلا ىدحإاب مك◊ا اذه قؤطنم رصشنب رمألا عم . ةيلاŸاو ةيرادإلاو

) ج د00.054 يرئازج رانيد نؤصسمخو ةئامعبرأاب ةردقŸاو ةيئاصضقلا فيراصصŸاب ÚعدŸا ليم–
. (ةيئاصضقلا مؤصسرلا

ىلع يصضمأا هتحصصلو هÓعأا نيرؤكذŸا ةنصسلاو رهصشلاو مؤيلا ‘ هب حصصفأاو مك◊ا اذه ردصص اذل
.طبصضلا Úمأاو سسيئرلا فرط نم هلصصأا

طبصضلا  Úمأا                                                  سسيئرلا
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alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا

د-ب-ع ن-ب نÁأأ ،ة-ي-لاŸأ ر-يزو كرا--سش ^
نع رسضاحتلأ ةينقت قيرط نع نامحرلأ
ةيلاملل سسماÿأ ىدتنŸأ لاغسشأأ ‘ ،دعب
.ةيبرعلأ لودلأ ‘ ةماعلأ
،ةيلاŸأ ةرأزو نع رداسصلأ نايبلأ بسسحو
دقنلأ قودنسص عامتجلأ أذ-ه م-ظ-ن د-ق-ف
دقنلأ قودن-سص ع-م ة-كرا-سشŸا-ب ي-بر-ع-لأ
ة-يا-م◊أ ز-يز-ع-ت”” نأؤ-ن-ع ت– ›ود--لأ
ةلحرŸأ ‘ ةيبرعلأ لودلل ة-ي-عا-م-ت-جلأ
سسوÒف ةمزأأ دعب ا-م ة-ل-حر-مو ة-ن-هأر-لأ
.””انورؤك
أذ--ه را--طإأ ‘”” ه--نأأ رد--سصŸأ ح---سضوأأو
ىلع برعلأ ةيلاŸأ ءأرزو فكع ،ىدتنŸأ
لظ ‘ يلكلأ دا-سصت-قلأ قا-فآأو تأرؤ-ط-ت
ة--يا--م◊أ ة--لأا--سسم أذ--كو91-ديفؤك
نم ةسشهلأ تائفلأ امي-سسل ة-ي-عا-م-ت-جلأ
دبع نب ديسسلأ دكأأ ،هلخدت ‘و .””ناكسسلأ
ةباسصإلأ تلاح ديأزت ع-م ه-نأأ نا-م-حر-لأ
ةفعاسضم لودلأ ىلع Úعتي ،ءا-بؤ-لأ أذ-ه-ب
دسصق يعام-ت-جلأو يدا-سصت-قلأ م-هرود
ةنسسلأ لافقإل ةليفك-لأ ل-ئا-سسؤ-لأ ة-ئ-ب-ع-ت
Òسض– ¤إأ ة-فا-سضإأ ،ة--ي--لا◊أ ة--ي--لاŸأ

ى-ل-ع يدا-سصت-قلأ سشا-ع--ت--نلأ طور--سش
نم جورخلل طسسؤتŸأو Òسصقلأ ÚيدŸأ
.ةمزألأ
نأأ ة-ي-لاŸأ ر-يزو زر-بأأ ،دد-سصلأ أذ-ه ‘و
دا-ج-يإأ ¤إأ ى-ع-سست ة-ير-ئأز÷أ ة-مؤ-ك◊أ

ةمزألأ هذه راثآأ فيفخت-ل ة-ع-جا-ن لؤ-ل-ح
ة-ي-م-ن-ت--لأ را--سسم ¤إأ ه--جؤ--ت--لأ د--سصق
.ةمأدتسسŸأ ةيداسصتقلأ
معدلأ نام-سض ة-لأا-سسم لؤ-ح ه-ل-خد-ت ‘و
ةيعامتجلأ ةيام◊أ ءاقبإأو مؤيلأ يؤي◊أ

ةيرئأز÷أ ةبرجتلأ مسساقت دسصق Óبقتسسم
اندل-ب نأأ ر-يزؤ-لأ ح-سضوأأ ،لاÛأ أذ-ه ‘
أذه ‘ أÒثك رمث-ت-سسأ ،ه-لÓ-ق-ت-سسأ ذ-ن-م
.نأاسشلأ
سسسسألأ نأاب نامحرلأ دبع نب ديسسلأ ركذو
ةيعامتجلأ ةيام◊أ ماظ-ن-ل ة-ي-نؤ-نا-ق-لأ

ةينا‹ سسركي يذلأ رؤتسسدلأ نم دمتسست
لك قح أذكو يرابجإلأ هعبا-طو م-ي-ل-ع-ت-لأ
م-ه-ت-ح-سص ى-ل-ع ة-يا-م◊أ ‘ Úن-طأؤŸأ
.مهئانبأأو
Òبأدت ةيلاŸأ ريزو مدق ،رخآأ ديعسص ىلعو
ةحفاكŸ ر-ئأز÷أ ا-ه-ت-ع-سضو ي-ت-لأ در-لأ

اهراثآل يد-سصت-لأو91-ديفؤك ةح-ئا-ج
.ةيداسصتقلأو ةيعامتجلأ
ىلع لمعت ةيمؤمع-لأ تا-ط-ل-سسلأ نأأ د-كأأو
ةيلاŸأ ةمؤÁدلأ نامسضل تأءأرجإأ عسضو
Ìكأأ هلعجو ةيعامتجلأ ةيا-م◊أ ما-ظ-ن-ل

.لؤمسشو لدع
ديسسلأ راسشأأ ،ةيمؤمعلأ ةيلاŸأ سصؤسصخبو
ةيرئأز÷أ ةمؤك◊أ نأأ نامحرلأ دبع نب
،يئاب÷أ حÓسصإÓل ة-سصا-خ ة-ي-م-هأأ ›ؤ-ت

عيسسؤت ؤه يسسيئرلأ فده-لأ ى-ق-ب-ي ثي-ح
Úب ةقثلأ زيزعت لÓخ نم يئاب÷أ ءاعؤلأ
طيسسب-ت أذ-كو ةرأدإلأو بئأر-سضلأ ي-ع-فأد
بجأؤلأ ءأدأأ طيسسبتل ةيرأدلأ تأءأرجلأ
.بئأرسضلل Úعسضاÿأ فرط نم يئاب÷أ
عسضؤب تمزت-لأ ر-ئأز÷أ نأأ ر-يزؤ-لأ د-كأأو
عسضو ¤إأ يمري مزل-م ي-تا-ي-نأز-ي-م را-طإأ

تاسسايسسلأ فأدهأاب لكيهم ديدج جذؤ‰
جئاتنلل لسصأؤتم مييقت لfi نؤكيو ةماعلأ
.اهيلع لسصحتŸأ

قا-فآلأ ن-ع Ó-سضف ه-نأأ ر-كذ-لا-ب ر--يد--ج
قايسس ءؤسض ىلع ةقطن-م-ل-ل ة-يدا-سصت-قلأ
لؤح سشاقن-لأ رؤ-ح“ ،91-ديفؤك هعبطي

اهيلأ قرطتلأ ” ي-ت-لأ تأÿÈأ نؤ-م-سضم
تائفلأ ¤أ Ëدقتو م-عد-ل ءا-ق-ل-لأ لÓ-خ

رثأأ فيفختو عمتÛأ ‘ ةسشاسشه Ìكألأ
.ةيحسصلأ ةمزألأ
ةمظنأأ معد ةرورسض ¤إأ قرط-ت-لأ ” ا-م-ك
ىدŸأ ى-ل-ع ة-ي-عا--م--ت--جلأ ة--يا--م◊أ
.ديعبلأو طسسؤتŸأ

نب نÁأأ ةيلاŸأ ريزو نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
عورسشم دأدعإأ نع ،سسمأأ ،نامحرلأ دبع
ماعلأ Úعاطقلأ Úب ةكأرسشلأ مظني نؤناق
.سصاÿأو

ظفاحنشس:نامحرلا دبع نب
ةيئارششلا ةردقلا ىلع

تايعادت مغر Úنطاوملل
ةيحشصلا ةمزأ’ا

ةسشقانم سشماه ىلع ،ةيلاŸأ ريزو حرسصو
سسلج1202Ã ةنسسل ةيلاŸأ نؤناق عورسشم
يذلأ ،يع-ير-سشت-لأ سصن-لأ أذ-ه نأأ ،ة-مألأ

يمؤمعلأ عاطقلأ Úب ة-كأر-سشلأ م-ظ-ن-ي-سس
ةرأزو ىؤتسسم ىلع هدأدعإأ متي ،سصاÿأو
.داسصتقإلأ Úسسحتل أذهو ،ةيلاŸأ
Òيسستب رمتسستسس ةلود-لأ نأأ ر-يزؤ-لأ د-كأأو
‘ ةلثمتŸأو ةيح-سصلأ ة-مزألأ تا-ي-عأد-ت
ةلودلأ نأأ ،قايسسلأ تأذ ‘ افسشاك ،انورؤك
فدهلأو ،ةيئأرسشلأ ةردقلأ ىلع ظفاحتسس
دامتعإلأو دأÒتسسإلأ ةرؤتاف سصي-ل-ق-ت ؤ-ه
.عيراسشŸأ ليؤمتل ةيلاŸأ قؤسسلأ ىلع

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ةديسسلأ ،رئأز÷اب ايكرت ةÒفسس تدكأأ ^
نأأ ،سشا-ط--كؤ--غ ÁÒدزوأأ رؤ--ن--ي--ها--م
ايكرتو رئأز÷أ Úب ةيرا-ج-ت-لأ تلدا-بŸأ

ايؤنسس رلود راي-ل-م5 ةلؤه-سسب ل-سصت د-ق
مأربأ لجأ نم لمعلأ ¤أ نيدل-ب-لأ ة-ي-عأد
ةكأرسش يتلأ يسضفت ر◊أ لدابتلل ةيقافتأ

.Úفرطلل ةحبرم
اهلخدت لÓخ ةيكÎلأ ةÒفسسلأ تحسضوأأو

تا-سشا-ق-ن--ل”” ة--ع--بأر--لأ ة--ع--ب--ط--لأ ‘
لمعلأ بابرأل ةي-ن-طؤ-لأ ة-ي-لأرد-ف-نؤ-ك-لأ
اسسيئر هرطسس يذلأ فدهلأ نأأ ””ÚنطأؤŸأ
نم رلود رايلم5 غؤلب ‘ لثمتŸأ نيدلبلأ
دينŒ ¤إأ ةيعأد ،قيقحتلل لباق تلدابŸأ
و Úير-ئأز÷أ Úيدا-سصت-قلأ Úل-ما-ع-تŸأ
عاطقلل ÚمتنŸأ كئ-لوأ ا-م-ي-سس كأر-تلأ
.فدهلأ أذه قيق– لجأأ نم سصاÿأ
ة-م-ي-ق نا-ب دد-سصلأ أذ-ه ‘ تر-كذ ا-م--ك
4ر2 و3رÚ 5ب حوأÎت ةيئانثلأ تلدابŸأ

Úب نزأؤ-ت ة-لا-ح ‘ ؤ-هو رلود را--ي--ل--م
.Úبنا÷أ
أذه لÓخ سشاطكؤغ ةديسسلأ تدكأ امك
ت– م-ظ-ن يذ-لأ ي--سضأÎفلأ ءا--ق--ل--لأ

Úب نواعتلأ و ةكأر-سشلأ عؤ-ن ا-م”” عؤ-سضؤ-م
-ديفؤك دعب ام ةلحرŸ ا-ي-كر-تو ر-ئأز÷أ

ةيسسايسسلأ تاقÓع-لأ ة-ي-عؤ-ن ى-ل-ع ،””؟91
نم ديزت نأ اهنأاسش نم يتلأ ةيداسصتقلأو

.نيدلبلأ Úب تلدابŸأ مجح
ةيقافتأ عيقؤت نأأ دقتعن”” ا-ه-لؤ-ق تع-با-تو
ةدايزب حمسسيسس رئأز÷أ عم ر◊أ لدابتلل

،””حبأر-حبأر ةكأر-سش را-طإأ ‘ ا-ن-تلدا-ب-م
ة-بأذ-ج ة-ير-ئأز÷أ قؤ--سسلأ نأ ةÈت--ع--م
.كأرتألأ نيرمثتسسملل ةبسسنلاب
Ìكأأ نأأ ةيكÎلأ ةيسسامؤ-ل-بد-لأ تح-سضوأأو
‘ طسشن-ت ة-ي-كر-ت ة-سسسسؤؤ-م0021 ن--م
تأرامثتسسأ يه ا-ه-ن-م03 نأأو ر---ئأز÷أ

Ìكأ لغسشتو رلود رايلم5.3 غلبÃ ةرسشابم
.سصخسش00001 نم
رئأز÷أ ناف يقيرفلأ ديعسصلأ ىلع امأأ
عباسسلأو ايكÎل يراŒ كيرسش Êاث Èتعت

.ةرسشابŸأ تأرامثتسسلأ لا‹ ‘

ل--ي--ه--سست ل--جأ ن--مو دد--سصلأ أذ--ه ‘
،نيدلبلأ يلماعت-م ة-ق-فأر-مو تلا-سصتلأ
ةرا-م-ت-سسأ ع-سضو ن-ع ةÒف--سسلأ تن--ل--عأ
تا-سسسسؤؤŸأ ءا-سسؤور-ل ح-م-سست ة-ي-نوÎك-لأ
ن-ع Òب-ع--ت--لا--ب كأر--تلأو Úير--ئأز÷أ
لا‹ ‘ م-ه-تا-ع-ل-ط-تو م-ه-تا-جا-ي-ت--حأ
.لامعلأو رامثتسسلأ
نأ ¤أ سشا-ط-كؤ-غ ةد-ي-سسلأ ترا-سشأ ا-م-ك
ةيكÎلأ ةير-ئأز÷أ ة-ط-ل-تıأ ة-ن-ج-ل-لأ

متيسس ثيح1202 ةنسس علطم ‘ دقعنتسس
Ãةمسصاعلأ رئأزجلل ةرايز ميظنت اهتبسسان

.كأرتألأ لامعلأ لاجر نم دفؤل
هذه ‘ ÚكراسشŸأ ةلئسسأ ىلع اهدر ‘و
سضعب ف-قؤ-ت سصؤ-سصخ-ب ا-م-ي-سس ةود-ن-لأ
،انورؤ-ك ءا-بو بب-سسب ة-ي-كÎلأ ع-يرا-سشŸأ
ة‹ر-ب م-ت-ت-سس ه--نأ ةÒف--سسلأ تح--سضوأ
عقأؤب Úتهجؤلأ Úب ابيرق ةسصاخ تÓحر
دق سصيخأÎلأ نأ ةفيسضم ايعؤبسسأ ةلحر

هذه ميظنت لجأأ نم ا-ه-ي-ل-ع لؤ-سص◊أ ”
مرا--سصلأ مأÎحلأ ل---ظ ‘ تÓ---حر---لأ
هتأذ قايسسلأ ‘ تدكأو .ةيحسصلأ دعأؤقلل
ح-م-سست-سس ة-سصاÿأ تÓ--حر--لأ هذ--ه نأ
ا-ه-ع-يرا-سشم ة-ل-سصأؤÃ ىÈك تا--كر--سشل
تاسسسسؤؤملل ةينقت-لأ ةد-عا-سسŸأ Ëد-ق-تو
سسي-ئر زر-بأ ه-ب--نا--ج ن--م .ة--ير--ئأز÷أ
تاحÓسصلأ يلقع يماسس ةيلأردف-نؤ-ك-لأ
يتلأو رئأز÷أ اهب تماق يتلأ ةيداسصتقلأ
أÒسشم ,بنا-جلأ ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ ع-ج-سشت

ةئاŸاب94/15 ةدعاق ءا-غ-لأ ¤أ ة-سصا-خ
ةر-سشا-بŸأ تأرا-م-ث--ت--سسلأ Òسست ي--ت--لأ
ريؤطتلأ راسسم نأ ¤أ راسشأ امك .ةيبنجلأ
علطم ‘ ايكرت هب تماق يذلأ يداسصتقلأ
رئأز÷أ هب مؤقت يذلل هباسشم تانينامثلأ
رئأز÷أ Úك“ ¤إأ يكÎلأ بنا÷أ ايعأد
.ةيكÎلأ ةراهŸأو ةÿÈأ نم
ف-ي-ث-ك-ت ¤أ ي-ل-ق-ع د-ي-سسلأ ا-عد ا--م--ك
نيدلبلأ Úب دؤ-فؤ-لأ تأرا-يز و تلدا-بŸأ
‘ Úيرئأز÷أ ÚلماعتŸأ ة-كرا-سشم أذ-كو
.ايكرت ‘ ىÈكلأ ةيداسصتقلأ تأرهاظتلأ

ح.ل ^

تاكرششلا ىÈكل ايعوبشسأا ةلحر لدعÃ صصيخارت حنم
 اندÓب ‘ اهعيراششم ةلشصاوŸ ةيكÎلا

ماÎح’ا عم ايكرت و رئاز÷ا Úب ةصصاخ تÓحر
  ةيحصصلا دعاوقلل مراّصصلا

..رئاز÷اب نولحي كارتأ’ا لامعأ’ا لاجر نم دفو^
1202 علطم اهعامتجا دقعت ةطلتıا ةنجللا و

داشصتق’ا ىلع انوروك ةحئاج راثآا ةهجاوŸ ““ةيلاŸا ةموÁدلا““ ىلع نهارت ةموك◊ا

 Úعاطقلا Úب ةكارصشلا ميظنتل نوناق
 دادعإ’ا ديق صصاÿاو ماعلا

 عفدلا تاءارجإا طيصسبتب ةرادإ’او بئارصضلا يعفاد Úب ةقثلا زيزعتل ىعصسن:ةيلاŸا ريزو ^
91-ديفوك ةمزأا راثآا فيفختل ةعجان لولح داجيإا ¤إا ىعشست ةموك◊ا نأا نامحرلا دبع نب نÁأا ،ةيلاŸا ريزو دكأا

ةيلاŸا ةموÁدلا نامشضل ىعشست اهنأا ¤إا اÒششم ،ةمادتشسŸا ة-يدا-شصت-ق’ا ة-ي-م-ن-ت-لا را-شسم ¤إا ه-جو-ت-لا ل-جأا ن-م
.91-ديفوك ةمزأا راثآ’ يدشصتلل

ةمظنم تاماخ ة-ل-سس را-ع-سسأأ تل-سصأو ^
ةنؤكŸأ (كبوأأ) طفن-ل-ل ةرد-سصŸأ لود-لأ

يراحسص ماخ اهنم اما-خ ا-ط-ف-ن31 ن-م
ىلع Êاثلأ عؤبسسأÓل اهعافترأ يرئأز÷أ
ةمعدم ليمÈلل رلود44ر57 غلبتل ›أؤتلأ
ةقاطلأ ىلع يŸاعلأ بلطلأ نسس– لامآاب
ءابو دسض حاقل  دا-ج-يإأ ‘ مد-ق-ت-لأ بب-سسب
سسمأأ ةرداسصلأ تانايبلل اقفو  ،91-ديفؤك

.ةمظنŸأ نع
ة-ل-سسلأ ر-ع-سس ””نا-ف ة--م--ظ--نŸأ بسسحو
أرلود44ر57 تغ-ل-ب كبوأل ة-ي-ع--جرŸأ
كلذ-ب ة-ل-ج-سسم ،Úن-ثلأ مؤ-ي ل-ي--مÈل--ل
ةياهن لجسسŸأ ىؤتسسŸاب ةنراقم اعافترأ
رقتسسأ د-ق نا-ك ثي-ح ي-سضاŸأ عؤ-ب-سسألأ

.”” أرلود34ر83

دق كبوأ تا-ما-خ ر-ع-سس ط-سسؤ-ت-م نا-كو
رهسش ليمÈل-ل رلود04ر80 ¤أ سضفخ-نأ
.مرسصنŸأ ربؤتكأأ

طفنلأ ماخ ؤهو تنرب ماخ غلب ،هبناج نم
قؤسس ‘ جردŸأ لامسشلأ رحبل يعجرŸأ
64ر60 دنع ,Úنثلأ ةسسلج ةياهن ‘ ندنل
ةبسسن لثÁ ام رلود1ر1 ب اعفترم رلود
.ةئاŸاب2ر04 عافترأ
ةمعدم دؤ-سسألأ بهذ-لأ را-ع-سسأأ ى-ق-ب-ت و
‘ ةقاطلأ ىلع ›ودلأ بلطلأ ‘اعت لمأاب

نع ةيŸاع-لأ ر-باıأ سضع-ب نÓ-عإأ ل-ظ
ةباسصإلأ دسض تاحاقل ريؤطت ‘ اهمدقت
ةيأدب  ةيناكمإأ بناج ¤أ91-ديفؤك ءابؤب

ةنسسلأ ةياهن لبق ةعسسأو ح-ي-ق-ل-ت تÓ-م-ح
ح.ل ^ .ةيرا÷أ

91-ديفوك ءابو دشض حاقل  داجيإا ‘ مدقتلا ببشسب
ليمÈلل ار’ود44 قوفي كبوأا ماخ رعصس طصسوتم

:ةعانشصلا ريزو لبق نم هلابقتشسا لÓخ رئاز÷اب لاغتÈلا Òفشس
 نيدلبلا Úب ةكارصشلل ةديدع اصصرف حتفت94-15 ةدعاق ءاغلإا

ديسسلأ ،ةعانسصلأ ريزو سسمأأ ل-ب-ق-ت-سسأ ^
،ةرأزؤلأ رقÃ مهأر-ب ي-ل-ع تيآأ تا-حر-ف
ديسسلأ ،رئأز÷اب لاغ-تÈلأ Òف-سس ةدا-ع-سس
.وزؤلزيف كراكبلأ يد سسيؤل
نافرطلأ سضرعتسسأ ،ءا-ق-ل-لأ أذ-ه لÓ-خو
‘ اميسسل ةيئانثلأ ةيداسصتقلأ تاقÓعلأ
.اهتيقرت لبسسو يعانسصلأ عاطقلأ
¤إأ ريزؤلأ ديسسلأ قرطت ،ةبسسانŸأ هذهبو

flبأدت-لأ ف-ل-تÒ ةمؤك◊أ اهتذختأ يتلأ
رامثتسسلأ نؤناق ¤إأو رامثتسسلأ عيجسشتل
ةياهن لبق أزهاج نؤ-ك-ي-سس يذ-لأ د-يد÷أ
.ةيرا÷أ ةنسسلأ

راطإلأ أذه نأأ ¤إأ ،ددسصلأ أذه ‘ ،راسشأأو
اميف ةيلودلأ Òياعملل ق-با-طŸأ ،د-يد÷أ
ليقأرعلأ عفر ¤إأ فدهي ،رامثتسسلاب قلعتي
.نيرمثتسسملل ةلدابتم تانامسض حنمو

نع ›اغتÈلأ Òفسسلأ برعأأ ،هبناج نمو
ةيداسصتقلأ تاقÓعلأ زيزعتب هدÓب مامتهأ

ةديد-ع ا-سصر-ف نأا-ب أÈت-ع-م ر-ئأز÷أ ع-م
د-ع-ب ن-يد-ل-ب-لأ ما-مأأ ح-ت-ف-ت ة--كأر--سشل--ل
رئأز÷أ ‘ اهجأردإأ ” يتلأ تاحÓسصإلأ

تناك يتلأ94-15 ةدعاق ءاغلإأ دعب اميسسل
.يبنجألأ رامثتسسلأ Òسست

^ Ÿيو’زرح ءاي 

ةينيتÓلا اكيرمأاب ةديدج قاوشسأا ¤إا ÚلماعتŸا دحأا لوخدل عجار ةنحششلا مجح عافترا
 ةنصسلا ةيادب ذنم نج نج ءانيم نم ركنلكلا نم نط نويلم2 وحن ريدصصت

ةسسسسؤؤملل ماع-لأ ر-يدŸأ سسي-ئر-لأ د-كأأ ^
مÓسسلأ دبع (لجيج) نج ن÷ ة-ي-ئا-ن-يŸأ
نم نط نؤيلم2 ؤحن ريدسصت ” هنأأ ،بأؤب
علطم ذنم ركني-ل-ك-لأ عؤ-ن ن-م تن-م-سسإلأ
أذه Èع كلذو لود ةدع ¤إأ ةيرا÷أ ةنسسلأ
.أافرŸأ
هتلق-ن ح-ير-سصت ‘ لوؤؤ-سسŸأ تأذ ح-سضوأأو
نج نج ءانيم نأأ ،ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكو

¤إأ يفناج نم ةد-ت-مŸأ ةÎف-لأ ‘ فر-ع
نؤيلم2 ؤحن ريدسصت يرا÷أ Èمفؤن ةياغ
فرط ن-م (ر-ك-ن-ل-ك) تن-م-سسإلأ ن-م ن-ط

flأ ف--ل--تŸل--ما--ع--تÚ يدا--سصت--قلأÚ
Èع تنمسسإلأ جات-نإأ لا‹ ‘ Úط-سشا-ن-لأ
.نطؤلأ
ةسسسسؤؤملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ عجرأأ دقو
ةدام ر-يد-سصت م-ج-ح عا-ف-ترأ ة-ي-ئا-ن-يŸأ

¤إأ ÚلماعتŸأ دحأأ لؤ-خد ¤إأ ر-ك-ن-ل-ك-لأ
رأرغ ىلع ةينيتÓلأ اكيرمأاب ةديدج قأؤسسأأ
ة-يرؤ-ه-م-جو ي-ت-يا-هو ل-يزأÈلأو وÒب--لأ
003 ؤحن ريدسصت ” ثيح ناك-ي-ن-ي-مود-لأ
نم Èمفؤنو ربؤتكأأ يرهسش لÓخ نط فلأأ
.ةيرا÷أ ةنسسلأ
Ú 2ب نم هنأأ ¤إأ بأؤب ديسسلأ راسشأأ امك
ؤحن ركنلكلأ ةدام نم ةردسصŸأ نط نؤيلم

flأ زؤ-ح-ي ،⁄ا--ع--لأ لود ف--ل--تÛع-م
ىلع (اكيج )رئأز÷أ تنمسسإل ي-عا-ن-سصلأ
اهنم ,نط نؤيلم1ـب يأأ ,ةئاŸاب05 ةبسسن
تماق ,نط فلأأ057 ؤحن يأأ ,ةئاŸاب57
ةÒبكلأ Úعب تنمسسإلأ ةكرسش اهر-يد-سصت-ب
ع-مÛأ سسف-ن-ل ة-ع-با-ت--لأ (ف--ي--ط--سس)
.يمؤمعلأ

فلكŸأ لاحر ي-سسي-م-خ د-كأأ ه-ت-ه-ج ن-م

هنأأ ةÒبكلأ Úعل تنمسسإلأ ةكرسشب مÓعإلاب
ةياهن ةياغ ¤إأ ةيرا÷أ ةنسسلأ ةيأدب ذنم ”

نم ن-ط ف-لأأ04 ريدسصت Òخألأ ر-بؤ-ت-كأأ
اكيرمأاب ناك-ي-ن-ي-مود-لأ ؤ-ح-ن ر-ك-ن-ل-ك-لأ
جؤلؤ-ل ي-ع-سسلأ را-طإأ ‘ كلذو ة-ي-بؤ-ن÷أ
أذ-ه ق-يؤ-سست ” ا-مد-ع-ب ةد-يد-ج قأؤ-سسأأ
رأرغ ىلع ةيقيرفأأ لود ةدع ¤إأ جؤتنŸأ
ايبماغو اينيغو رأؤفيد تؤ-كو لا-غ-ن-ي-سسلأ

ا-ك-ير-مأا-ب ل-يزأÈلأو وÒب-لأ ن--ع Ó--سضف
.ةينيتÓلأ
ة-ي-م-ك-لأ ل-سصت نأأ لا-حر د-ي-سسلأ ع-قؤ--تو
Úعل تنمسسإلأ ةكرسش فرط نم ةردسصŸأ
¤إأ ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياهن ةياغ ¤إأ ةÒبكلأ
،لاق ا-م-ك ،ل-ثÁ ا-م ن-ط ف-لأأ008 ؤح-ن

.9102 ماعلأ لÓخ هريدسصت ” ام فعسض
ح.ل ^
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تاّصسصسؤؤŸأ شضعبب ميقعتلأ لئاصسو بايغل ديزؤب نب حيرصصت ركنتصست تاباقّنلأ

!تاعما÷ا و سسرادŸاب فسصعتاـــــــــــــــــــــــــنوروك
ةنيطنسسقب ةسسّسسؤوم73 ـب ثÓّثلا راوطألا ‘ سسردمتم401 ةباسصإا° ^
ةيدŸا ةذتاسسأا ةباقن راكنتسسا Òثي يحّسصلا لوكوتوÈلا بايغ ^°

ةيعما÷ا تاماقإلاب ميقعت ةلمح و ةديلبلا سسرادÃ عسضولا ةّدح نم ديزت معاطŸا° ^
نارهوب Ò÷ا ةيدلبب يوناثلا و يئادتبإلا يروط ‘ ةباسصإا62 ^ °

لوكوتوÈلا قرÿ بيدأاّتلا ىلع بلاط61 ةلاحإاو لجيج ةعماجب فّظوم61 ةباسصإا° ^

ةذتاسسأل ةيبÎلا تاباق-ن تر-ك-ن-ت-سساو ^
لقن لوح ةحسصلا ريزو حيرسصت يئادتبلا
سسوÒفل Úيرادإلا ÚفظوŸا و ةذتاسسألا
ىراسصق نولذبي ءلؤوه نا و ةسصاخ انوروك

لئاسسو سصقن لظ ‘ ذيمÓتلا عم مهدهج
تاسسسسؤوŸا ن-م د-يد-ع-لا Èع م-ي-ق-ع-ت-لا
يتلا تاسسسسؤوŸا درجب Úبلاطم ةيوبÎلا
هنع ثدحتي ام نع دعبلا لك ةديعب ىقبت
و تامامك ل و ميقعت لئاسسو Óف ريزولا
Òفوتل اهنيب ام-ي-ف برا-سضت-ت تا-ط-ل-سسلا
.تامزلتسسŸا

طاصسوأأ ةباصصإأ401 ليجصست
ةنيطنصسقب ةصسصسؤؤم73 ـب ذيمÓتلأ
يبعسشلا سسلÛاب ءاسضعأا ،سسمأا لوأا ،ّقد
ةيبÎلا ةن÷ نمسض ةنيطن-سسق-ب ي-ئلو-لا
سصوسصخب ،رطÿا سسو-قا-ن ،م-ي-ل-ع-ت-لاو
فوف-سص ‘ ة-ل-ج-سسŸا تلا◊ا عا-ف-ترا
لسصو ثيح ،““91 ديفوك““ ءابوب ،ذيمÓتلا
.ةلاح401 لّجسسŸا ›امجإلا ددعلا
ىلع ةيسصولا تاطلسسلا ّنأا ءاسضعألا لاقو
اذكو ،ةيبÎلا ةيريدم ‘ ةلث‡ ،عاطقلا

ةب-لا-ط-م ،يذ-ي-ف-ن-ت-لا زا-ه÷ا لوؤو-سسم
،ذختŸا Òخألا رارقلا ‘ رظنلا ةداعإاب
م-غر ،ة-سسارد-لا ة-ل--سصاوÃ ي--سضا--ق--لا
عا-ف-ترا لو-ح ةرر-ك-تŸا تار-يذ-ح--ت--لا
ة-يلو-ب ا-سصو-سصخ ،ة-ل-ج--سسŸا تلا◊ا

فر-ظ ‘18 تغلب يتلاو ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق
ر-ه-سش ن-م ط-ق-ف ¤وألا ة-ع-برألا ما-يألا
،ةحسصلا ›وؤوسسم بسسح ،يرا÷ا Èمفون
رارغ ىلع ،رئاز÷ا لوخد ة-ي-لا-م-ت-حاو
نم ةينا-ث ة-جو-م ‘ ،⁄ا-ع-لا لود ي-قا-ب
ليلدلاو ،فن-عأا نو-ك-ت اÃرو ،““ا-نورو-ك““
ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح401 ليجسست ماقرألاب
،يسسردŸا لوخدلا نÓعإا ذنم ،ءابولاب
.طرافلا سسيمÿا موي ىتحو
تاسسسسؤوŸا ددع را-ثأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ىلع تلجسس يتلاو ،ةنيطنسسقب ةيوبÎلا

ـب ةد-كؤوŸا ة-با-سصإلا تلا-ح ا-هاو-ت-سسم
،73 تغلب ثيح ،فو-خ-ت-لا ،““91 ديفوك““

،يئادتبلا ،ةثÓثلا راوطألا ىوتسسم ىلع
Òغ ةيئاسصحإا يهو ،يوناثلاو طسسوتŸا

،ذيمÓتلاو ،ءايلوأÓل ةبسسنلاب ةن-ئ-م-ط-م
،ءاو-سس ّد-ح ى-ل-ع ،تا-ط--ل--سسلا ا--سضيأاو
لوسصو مدعو ،ءابولا ‘ مكحتلا ةبوعسصل

ءافتكلاو ،اندÓب ¤إا فسشت-كŸا حا-ق-ل-لا
Èع ،ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا ق-ي-ب-ط--ت--ب
نكل ،دعابتلاو ،تامامكلا سسبلو ميقعتلا

 .تاباسصإلا ثودح عنÁ ⁄ اذه
تثد– نيذلا ةذ-تا-سسألا ف-خ-ي ⁄ ا-م-ك
راجفنا نم مهفو-خ-ت ،م-ه-ي-لإا ““ر-ج-ف-لا““
نم ةÒث-ك-لا ل-ي-ج-سست-ل ار-ظ-ن ،ع-سضو-لا
اذكو ،ذيمÓ-ت-لا فو-ف-سص ‘ تا-با-سصإلا
وأا ةذتاسسألا ءاوسس ،ةيميلع-ت-لا م-قاو-ط-لا
ةزا-جإا ى-ل-ع ÚلاÙا دد--عو ،Úيرادإلا

،رمألا اذه ىلع ةباجإلاب ليفك ةيسضرم
.تارسشعلاب تلا◊ا لجسست ثيح
يسساسس ،ة-يلو-لا ›او حّر-سص ،ل-با-قŸا-ب
نع لوألا لوؤوسسŸا ،ظيف◊ادبع دمحا
،ةنيطنسسقب ،يئز÷ا وأا لماسشلا قÓغإلا

ق--ل---غ---ب هرار---ق نأا ،ق---با---سس تقو ‘
طبترم ةيتامدÿا قفارŸاو تاسسسسؤوŸا
،ةلودلا ‘ ايل-ع-لا تا-ط-ل-سسلا تارار-ق-ب
ةيزكرŸا Úب امي-ف ما-ج-سسنلا ةرور-سضو
تاسسسسؤوŸا رارمتسسا ينعي ام ،تايلولاو
مغر ،ذيمÓ-ت-لا لا-ب-ق-ت-سسا ‘ ة-يو-بÎلا
‘ ةبا-سصإلا تلا◊ ل-ج-سسŸا عا-ف-ترلا

   .Úيرادإلاو ةذتاسسألاو ذيمÓتلا فوفسص
Òثي يحّصصلأ لؤكؤتوÈلأ بايغ

ميلعتلأ ةذتاصسأأ ةباقن راكنتصسأ
ةيدŸاب يئأدتب’أ

بتكملل يئلولا ماعلا Úمألا رك-ن-ت-سسا
ةلقتسسŸا ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-ل-ل ي-ئلو-لا

‘ ةيدŸاب يئادتبلا ميلع-ت-لا ةذ-تا-سسأل
يحسصلا لوكوتوÈلل ماتلا بايغلا هل نايب
يذيفنتلا موسسرŸا ‘ هيلع سصوسصنŸا
تا--سسسسؤوŸا بل---غا ‘02/96 م--قر
راتهتسسا ةباقنلا هتÈتعا ›او، ةيوبÎلا
دح ىلع ذيمÓ-ت-لاو ةذ-تا-سسألا ة-ح-سصب
.ءاوسسلا
دهسشي يذلا عسضولا ةروطخب افافختسساو
سسوÒفب تاباسصلا ددع ‘ اتفلم اديازت
اذه راكنت-سسلا، ر-خآل مو-ي ن-م ا-نورو-ك

فورظل ةدا÷ا ةعباتŸا ءوسض ىلع ءاج
ةيلوب يئانث-ت-سسلا ي-سسردŸا لو-خد-لا
دعب تاءارجإا ن-م ه-ت-ق-فار ا-مو ة-يدŸا
يئلولا بت-كŸا ءا-سضعأا ع-م ل-سصاو-ت-لا
. ةباقنلل

ي-ئلو-لا ما-ع-لا Úمألا بلا--ط--يو اذ--ه

ديدعب نايبلا سسفن ‘ ميهاربا يجارف
‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا ا-ه-م--هأا ، بلا--طŸا

flسصسص◊ا ع-يزو-تو ن-مز-لا تا--ط--ط
Òسشا-نŸا ع-م بسسا--ن--ت--ي اÃ حاو--لألاو
مراسصلا قيبطتلا ¤إا وعدي امك، ةيرازولا
تاسسسسؤوŸا لخاد يحسصلا لو-كو-توÈل-ل
ةذتاسسألا ةحسص ىلع اظافح ، ةيوبÎلا
ءابوب ة-با-سصإلا ر-ط-خ ن-م ذ-ي-مÓ-ت-لاو
يد÷ا لفكتلا ¤إا ةفا-سضإلا-ب ، ا-نورو-ك
فر-ط ن-م ة-عو-فرŸا تلا--غ--سشنلا--ب
Òفوت اه-سسأار ى-ل-عو، ي-ئلو-لا بت-كŸا
اديعب نوسسردي نيذلا ةذتاسسأÓل ةماقإلا

سصاخ موي ديد–و ،مهتما-قا ر-ق-م ن-ع
بنا---ج ¤ا ،ةذ---تا----سسألا بتاور بسصب
ءاج يتلا ةيجوغاديبلا ماهŸاب مازتللا
م--قر يذ--ي--ف--ن--ت--لا مو--سسرŸا ا---ه---ب
يسساسسألا نو-نا-ق-لا ن-م-سضتŸا042/21
. سصاÿا

لكصشŸأ ةّدح فعاصضت معاطŸأ
قلغم ءاصضف اهرابتع’

ةيميلعتلا تاسسسسؤوŸا Èع معاطŸا لكسشت
ىلع ÚفظوŸا و ÚسسردمتŸا ىلع ارطخ
اقلغم اءاسضف اهرابتعا ى-ل-ع ءاو-سسلا د-ح
Úب سسوÒف-لا لا-ق-ت--نا ى--ل--ع د--عا--سسي
تايعمج ركنتسست و اذه، اهيف نيدجاوتŸا
ةلوؤوسسŸا تاه÷ا رارسسإا ذيمÓتلا ءايلوا

ىتح وأا ÚباسصŸا ذ-ي-مÓ-ت-لا لز-ع ى-ل-ع
لاح ‘ ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا قلغل ءوجللا
عسضولا نأل ارظن ةباسصإا تلا-ح ل-ي-ج-سست
يسساردلا جمانÈلا ‘ تلÓت-خإا ثد-ح-ي

نل ةيئاهنلا تاناحتمإلاب قلعت ام ةسصاخ
ا-ه‹ا-نر-ب ل-سصاو-ت تا-سسسسؤو-م كا--ن--ه
51 ةدŸ ىرخأا رخأاتت Úح ‘ يمي-ل-ع-ت-لا
اÒبك اددع هسشيعت ام وه و  قلغلا نم موي

ةيسضقلا ‘ سشاقنلا حتف يعدتسسي ام اهنم
 ءايلوألا بلط دنع لوزن

ةيعما÷أ تاماقإ’اب ميقعت ةلمح
ةديلبلاب

ة-ي-ع-ما÷ا تا-مدÿا ة-ير-يد--م تقر--بأا
و ›اعلا ميلعت-لا ةرازو ة-ير-مأل ا-ق-ي-ب-ط-ت
ءÓخإل اهئاردŸ ةميلعت يمل-ع-لا ثح-ب-لا
ةلمح قÓطنا فدهب ةيعما÷ا تاماقإلا
نيذلا ةبلطلا ىلع طقف ظاف◊ا و ميقعت

فدهب كلذ و مهتاناحت-ما ةÎف او-ه-ن-ي ⁄
91 ديفو-ك-ل ع-سساو-لا را-سشت-نلا ن-م ّد◊ا
تايريدŸا يفظوم ىتح و ةبلطلا طسسو

.نطولا Èع
يعرفلا ر-يدŸا د-كأا ،ر-كّذ-لا-ب ر-يد÷ا و
تا-ي-ئا-سصحإلاو ›آلا مÓ-عإلا م-ي-م-ع-ت-ل
،ةيعما÷ا تامدخلل ين-طو-لا ناو-يد-لا-ب
اوهني ⁄ نيذلا ةبلطلا نأا ،دولوم فيرسش
ءÓخإا رارق مهسسÁ نل دعب مهتا-نا-ح-ت-ما
ابسس– ،اهميقع-ت-ل ة-ي-ع-ما÷ا تا-ما-قإلا
.مداقلا يعما÷ا لوخدلل
افيسض هلوزن لÓخ دولوم فيرسش حسضوأاو

نأا ¤وألا ة-ي-عاذإلا ةا-ن-ق-لا جاو-مأا ى-ل-ع
اوهنأا نيذلا ةبلطلا طقف سسميسس رارقلا
ةي-لوألا ة-ما-نزر-لا بسسح م-ه-تا-نا-ح-ت-مإا
ة-ن-سسلا لا-م-ك-ت-سسإا ءا-ه-ت-نإا سصو--سصخ--ب
22 موي ةرر-قŸاو0202-9102 ةيعما÷ا
عون نوكيسس هنأا ¤إا اÒسشم ،يرا÷ا Èمفون

قيسسنتلاب ءارجإلا قيبطت ‘ لهاسستلا نم
.ةيجوغاديبلا حلاسصŸا عم
او“أا نيذلا ةبلطلا اعد ،قايسسلا تاذ ‘و
ةردا-غ-مو رار-ق-لا م-ه-ف-ت تا-نا-ح-ت--ملا
تايلمع لي-ه-سست-ل ة-ي-ع-ما÷ا تا-ما-قإلا
ةيرورسضلا تاب-ي-تÎلا ةدا-عإاو م-ي-ق-ع-ت-لا

تاطلسسلا نأا و ةسصاخ ةبلطلا لا-ب-ق-ت-سسإل
51 ¤إا ي-ع-ما÷ا م-سسوŸا ة-ياد-ب تل--جأا
يسشفت ةه-با‹ را-طإا ‘ مدا-ق-لا Èم-سسيد
.91-ديفوك سسوÒف
تامدÿأ ةيريدم طصسو ةباصصإأ61

لجيجب ةيعما÷أ
ةيعما÷ا تامدÿا ر-يد-م ،سسمأا، ف-سشك
ةود-ن ‘ يوادر-ج ن-يد-لا م‚ ل-ج-ي-ج-ب

قيبطت نم اونّك“ ه◊اسصم نأاب ةيفحسص
يعما÷ا لوخدل-ل ي-ح-سصلا لو-كو-توÈلا
ترّفو ةير-يدŸا ناو ة-ئاŸا-ب59 ةبسسن-ب
ةزهجأا اهنيب نم هحا‚إل تايناكملا ةفاك
تاماقإلا لخادب دعب نع ةرار◊ا سسايقل
نيدلا ةيلطلا نع فسشكلل معاطŸا اذكو
اده ‘و ةرار◊ا ةجرد عافترا نم نوناعي
ةبلاط يأا ةباسصإا لي-ج-سست م-ت-ي ⁄ را-طلا
تلا◊ا ل---ك ناو ا---نورو----ك سسوÒف----ب
يت-لاو تا-ما-قإلا ل-خاد ا-ه-ب كو-ك-سشŸا

جئاتنلا لك تءاج تايف-سشت-سسم-ل-ل تلو-ح
. ةيبلسس

تاماقا  ىوتسسم ىلع ليجسست ” Úح ‘
61 ةيعما÷ا تامدÿا ةيريدم حلاسصمو
طاسسوا ‘  انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةباسصإا
لمعلا تفنأاتسساو تيفسش11 مهنم لامعلا
.›زنŸا رج◊ا ‘ تلاح50 لازامو

شسل‹ ىلع بلاط61 ةلاحإأو..
لؤكؤتوÈلأ قرÿ يبيدأاتلأ

يحصصلأ
نم يحسصلا لو-كو-توÈلا تا-قور-خ ن-عو
قلعتي ام اميسس ÚتنعتŸا ةبلطلا سضعب لبق
تاحاسس وأا معاطŸا ‘ ةمامكلا ءادتراب
ابلاط61 ةلاحإا ” دقف اهÒغو تاماقإلا

تابوقع طيلسستو بيدأات-لا سسلا‹ ى-ل-ع
ةيريدŸا ترفو امك اذه.مهقح ‘ رادنإلا

نم ةلمج و  ةبلطلا ةدئافل ةمامك فلا02
لوكوتوÈلا قيبطتب ةق-ل-ع-تŸا د-عاو-ق-لا
اذك و تامامكلا عيزوت لÓخ نم يحسصلا
تاعاقلا لخادÃ ميقعت-لا ل-ئا-سسو ع-سضو
ةباسصإلاب ددهم نارهوب ذيم-ل-ت ف-لأا29.
 ميقعتلا لئاسسو مادعنل انوروكب
ي-ئلو-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا سسي-ئر د--كأا

ةرودل لÓخ. سسما لوا رداقلا دبع Êايلم
يئلولا يبعسشلا سسلجملل ةيناثلا ةيداعلا
نم سضعب Úب بذاجتلاو ةيلوؤوسسمÓلا نأا
لفكتلا  نود لاح  رايملاو رئاودلا ءاسسؤور
ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا نم ديدعلا ة-ئ-ي-ه-ت-ب

اهميقعت نودو يئادتبلا روطلا ‘ ةسصاخ
دعاقÃ ذيمÓتلا قاح-ت-لل ا-ه-ف-ي-ظ-ن-تو
ةباسصا ءارو ناك ام وهو، ادد‹ ةسساردلا
راوطلا عيمج ‘ ذيمÓ-ت-لا ن-م د-يد-ع-لا
يفظوم ¤ا هرودب لقتنا يذلاو سسوÒفلاب
فلأا29 نم Ìكا حبسصأا ا-مد-ع-ب عا-ط-ق-لا
‘ انوروكب ةباسصإلاب ددهم نارهوب ذيملت

م-ي-ق-ع-ت-لاو ة-فا-ظ-ن-لا ل-ئا--سسو با--ي--غ
. ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸاب
غلبم نم ارخؤوم اهتدافتسسا مغر ةيلولاب
هنأا لإا تارّهطŸا ءارسشل ميتنسس نويلم05
نا÷ بايغ ‘ تاسسسسؤوŸاب كلذل دوجول
لبق نم ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸاب سشي-ت-ف-ت-لا

. ةيبÎلا ةيريدم
نم ديدعلا ايموي ظقي-ت-سست ا-ه-ت-ه-ج ن-م
تاجاجتحا عقو ىلع ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا
حÓ-سص زاÒسش ة-سسرد-م ا-هر-خآا نار-هو-ب
بايغل اهيف Úلماعلا سضف-ت-نا ن-يأا ن-يد-لا
بايغ نع كيها-ن ة-فا-ظ-ن-لاو م-ي-ق-ع-ت-لا
ةئفدتلاو ماعطلاو زيهج-ت-لا و ة-ئ-ي-ه-ت-لا
فور-ظ ن-سس– نأا ا-ه-نأا--سش ن--م ي--ت--لاو
دافتسسا ةيبÎلا عاطق  نأا مغر ،سسردمتلا

73 ـب ةردقم ةينازيم نم دسسألا ةسصح نم
ةينازيم نم رايلم71 اهنيب نم ميتنسس رايلم
قودنسص نم ميتنسس را-ي-ل-م02 و ة-يلو-لا
كلهتسسي  ⁄و ةيلÙا تاعامجلل معدلا

.طقف ةئاŸاب03 ىوسس اهنم
و ةيئأدتبأ Úب ةباصصإأ62 ليجصست

 Ò÷أ رئب ةيدلب ةيؤناث
ـل ةد-كؤو-م ردا-سصم تدا-فأا ،ا-ه-ت-ه-ج ن--م
دج-ت-سسŸا ا-نورو-ك سسوÒف نأا ““ر-ج-ف-لا““
‘ ةيميل-ع-ت-لا تا-سسسسؤوŸا ةو-ق-ب بر-سضي
” هنأا تامولعŸا ديفت ذإا ،نارهو ةيلو
قرسش تايوناث ىدحإا ‘ تلاح7 ليجسست
لÓخ نم ، Ò÷ا رئ-ب ة-يد-ل-ب ن-م نار-هو
ةحئاجب Úتذاتسسأاو Úيرادإا3 ةباسصإا دكأات
فوفسص ‘  ةباسصإا91 نمÌكأا و ،91 ديفوك
ةيريدÃ ةياقولا ةيريد-م بسسح ذ-ي-مÓ-ت
.ةيلولاب ةحسصلا
سسوÒفلا نأا فسسوي يراخوب روتكد حرسصو
ةيلولاب ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ةوقب حاتجي

‘ سسوÒفلاب نيذيملت ة-با-سصإا لÓ-خ ن-م
ةروطخ نم مغرلابو ،ي-ئاد-ت-بلا رو-ط-لا
تابا-سصإا هزر-ف-ت يذ-لا ي-ئا-بو-لا ع-سضو-لا
” ه-نأا لإا ،ة-ي-بÎلا عا-ط-ق-ل Úب-سست--نŸا
يتلا ةيبطلا قرفلل تفل باي-غ ل-ي-ج-سست
هذ-ه ¤إا ا-ه-ل--ق--ن--ت بجاو--لا ن--م نا--ك
هتروطخ ىلع عسضولا ةنياعŸ تاسسسسؤوŸا
    .ةمزÓلا ةيبطلا تاءارجإلا ذاخّتإا و
ن-م د-يد-ع-لا نأا ه-ي-لإا ةرا-سشلا ردŒ ا--م
لئاسسو ىلع رفوتت ل ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا
تامامك نم ،ةحئا÷ا هذ-ه ن-م ة-يا-قو-لا
بجوتي ›اتلابو ،ميقعتلاو Òهطتلا داومو

كرحتت نأا ذيمÓتلا ءايلوأا تايعمج ىلع
،داوŸا هذه Òفوت ىلع ةدعاسسُملل ةعرسسب
ةذتا-سسألاو ذ-ي-مÓ-ت-لا ا-ن-ئا-ن-بأا ة-يا-قو-ل
ن-م ه-نأل ،ة-يرادلا م-ق-طألاو Úم-ل-عŸاو
اÃر تتاب ةي-ن-عŸا تا-ه÷ا نأا ر-ها-ظ-لا

تا-مز-ل-ت-سسŸُا هذ-ه Òفو-ت ن-ع ةز-جا-ع
عÓطتسسا لÓخ نم انلجسس امك ،ةيئاقولا
قÓطنا نم مهرمذ-ت ءا-ي-لوألا سضع-ب ءارآا
سضعبب ةي-ح-سص Òغ فور-ظ ‘ ة-سسارد-لا
›او مهتب-لا-ط-ُمو ،ة-يو-بÎلا تا-سسسسؤوŸا
لجاع لكسشب ةبقارم ةن÷ ليكسشتب ةيلولا

   تلÓتخلا حÓسصإل
ةير-يد-م ه-ي-ف تح-ب-سصا يد-لا تقو-لا ‘

تامامك Òفوت نع ةزجاع ةيلولاب ةيبÎلا
ةيوبÎلا ةعومÛاو ذيمÓت-ل-ل ر-ه-ط-مو
‘ ÚفظوŸاو ذي-مÓ-ت-لا مو-ق-ي ا-م-ن-ي-ب.
نم تامزلتسسŸا كلت ءارسش ن-م عا-ط-ق-لا

 .ةّسصاÿا مهبويج

شسرأدŸأ قلغ مدع ىلع ةلوؤؤصسŸأ تاه÷أ رأرصسإأ ةجيتن مهباصصعأأ ىلع ةبلطلأ ىتح و ذيمÓتلأ ءايلوأأ ششيعي
و تاباصصإ’أ ددع ‘ لؤهم عافترأ دكؤؤت ةيبطلأ ريراقتلأ نأ و ةصصاخ انورؤك شسوÒفل عصسأؤلأ راصشتن’أ نم مغرلاب

نع تاي’ؤلأ يقاب ظّفحتت اميف ةنيطنصسق و ةيدŸأ و ةديلبلأ يتي’ؤب ةيؤبÎلأ تاصسّصسؤؤŸأ نم ددعل تقؤؤم قلغ
ءأؤصس تاباصصإ’أ ددع ‘ Òبك راصشتنأ ةديلبلأ و لجيجب ةيعما÷أ تامدÿأ يتيريدم تلجصس كلذ لباقم عصضؤلأ

ىلع تايريدŸأ شضعب Èجأأ يذلأ رمأ’أ ،لقنلأ لئاصسو ‘ طÓتخإÓل أرظن أذه و ةبلطل ىّتح وأأ ÚمدختصسŸأ طصسو
 ..يحصصلأ لؤكؤتوÈلاب ديقتلأ ىلع ةبلطلأ رابجإ’ بيهÎلأ بؤلصسأأ ىرخأأ عبتت اميف ةيعما÷أ تاماقإ’أ ءÓخإأ

نولسسارم /ر ح^
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 ةمسصاعلا دا–ا
 ينيلوكيشش يعدتشست طابشضن’أ ةن÷و Úغولوب ‘ فيطشس ءاقل مشسرت ةطبأرلأ

فوفسص ‘ نيرمأ’ا Êاعي يرمعلب لامج ينطولا بختنŸا عفادم لازي ’ ^
يدان بع’ ،ةكراسشŸا نع هداعتبا ببسسب ،نويل د-يد÷ا ي-سسنر-ف-لا ه-ق-ير-ف
ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ نويل ¤إا لقتنا قباسسلا يدوعسسلا بابسشلا
تقولا ىتح ةليكسشتلا ‘ يسساسسأا دعق-م ز-ج-ح ‘ ل-سشف ه-ن-ك-لو ،ة-ي-سضاŸا
،وليسسرام يليزاÈلا لبق نم ةيوق ةسسفانم يرمعلب لامج هجاويو ،نهارلا

رادم ىلع عافدلا طخ ‘ ةياغلل ةزي‡ تايوتسسم مدقي يذلا ،نويل عفادم
ازوف نويل اهيف ققح يتلا كلت تناك تايرابŸا كلت رخآا ،ةÒخأ’ا تاÎفلا

11ـلا ةلو÷ا ‘ ،يسضاŸا دحأ’ا ءاسسم ،0 -1 ةجيتنب ي‚آا هفيسضم ىلع ابعسص
ةيوق تايوتسسم يليزاÈلا عفادŸا مدقو ،يسسنرفلا يرودلا تاسسفانم نم

،ةيسسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحسص باجعإا تلان ،ةارابŸا لÓخ
غيللا““ نم11ـلا ةلوجلل ةيلاثŸا ةليكسشتلا ¤إا هتمسض يتلا

وليسسرام تايوتسسم نأا تدكأا ة-ي-سسنر-ف-لا ة-ف-ي-ح-سصلا ،““1
ةÎفلا لÓخ نويل ةليكسشت ‘ يسساسسأا رسصنعك ءاقبلل هلهؤوت
عفادŸا ىلع نوكيسسو ،يرم-ع-ل-ب با-سسح ى-ل-ع ،ة-ل-ب-قŸا
ةÎفلا لÓخ ة-سصر-ف ى-ل-ع لو-سصح-ل-ل ي-ع-سسلا ير-ئاز÷ا
ودبي كلذ نأا مغر ،ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا ¤إا ةدوعلل ،ةلبقŸا

مدع ببسسب ،ريود-ت ة-ي-سسا-ي-سس دو-جو مد-ع ل-ظ ‘ ا-ب-ع-سص
لÓخ ةيبوروأ’ا تاقباسسŸا نم يأا ‘ قيرفلا ةكراسشم
عم ةرم لوأ’ كراسش دق يرمعلب نأا ركذي ،›ا◊ا مسسوŸا
‘ ،يسضاŸا Èمفون1 موي ،1-1 ليل عم لداعتلا ‘ نويل
 .يسسنرفلا يرودلا نم ةعسساتلا ةلو÷ا راطا

 قوراف.ج^

 نازيلغ عيرسس
سسبح ةنشسب يرمح سسيئرلأ ةنأدإأ

 ذفان
سسمأا لوأا ،وي-هر داو ءا-سضق سسل-جÃ ح-ن÷ا ة-م-كfi تسضق^

ةدŸ سسب◊اب ،يرمح دمfi ،نازيلغ عيرسس يدان سسيئر ةنادإاب
نويلم08 هÁرغتو ،ةسسل÷ا ‘ عاد-يإ’ا-ب ر-مأا ع-م ،ذ-فا-ن ما-ع
‘ ،Êازيلغلا يدانلا ةرادإا سسل‹ سسيئر طروت تبثو ،ميتنسس
يتنيدÃ ينكسس عورسشم ‘ Úبتتكم قحب ،لايتحاو بسصن ةيلمع
ىلع سضرف دق يرمح ناكو ،نازيلغ ةي’وب ،ةندام◊او ةيويدج

بحاسص هتفسصب ،ميتنسس نويلم04 وحنب ةيفاسضإا ’اومأا ÚبتتكŸا
دوقعلا ‘ ةديقم Òغ ’او-مأا م-ه-ن-م سضب-قو ،ة-يرا-ق-ع ة-لا-كو
رارق لكسشيو ،مهققسش حيتافم مهميلسست Òظن ،مهعم ةمŸÈا

دعاسصلا نازيلغ عيرسس يدانل ةعجو-م ة-بر-سض ،ير-م-ح ن-ج-سس
Úمعادلا زربأا نم ناك نأا دعب ،¤وأ’ا ةجردلا يرود ¤إا ارخؤوم
رم يتلا ةقناÿا ةيلاŸا ةمزأÓل دح عسضو ‘ ح‚ ثيح ،يدانلل
 ر.ق^                    .قباسسلا ‘ قيرفلا اهب

 لئابقلا ةبيبسش
حيرت فيرشش رودق ةدوع

 Êافلزلأ
ةبيبسش قيرف بردم ،Êافلزلا نماي يسسنوتلا ينقتلا سسفنت ^

بئاغلا ،فيرسشلا رودق ركاسش همجاهم نأاسشب ءادعسصلا ،لئابقلا
تايرابم قÓطنا نع لسصفت تاعاسس لبق ،قيرفلا تابيردت نع
ىوتسسم ىلع م’آا نم فيرسش ىناعو ،ديد÷ا يوركلا مسسوŸا
‘ ةكراسشŸا نم هئافعإا ىلع ينفلا مقاطلا Èجأا ام ،ةبكرلا
،ةيبطلا تاسصوحفلا ءارجإا لجأا ن-م ،ة-ي-عا-م÷ا تا-ب-يرد-ت-لا
فسشكو ،هجÓع ةدم ديد–و ةبا-سصإ’ا م-ج-ح ى-ل-ع فو-قو-ل-ل
ىلع ةي-م-سسر-لا ه-ت-ح-ف-سص Èع نا-ي-ب ‘ ،ي-ل-ئا-ب-ق-لا يدا-ن-لا
يأا دوجو مدع تتبثأا تا-سصو-ح-ف-لا ج-ئا-ت-ن نأا-ب ،““كو-ب-سسي-ف““
¤إا ةدوعلل ازهاج تاب دق هنأاب ادكؤوم ،فيرسش رودقل تاباسصإا
بختنŸا بع’ نأا-ب يدا-ن-لا د-كأاو ،دو-ي-ق يأا نود ،ة-سسفا-نŸا
¤إا ةدوعلا ى-ل-ع ر-سصم ،ة-ن-سس32 نم ل-قا ة-ئ-ف-ل) ير-ئاز÷ا
.ديد÷ا مسسوŸا ‘ هيدل ام لسضفأا Ëدقتو ،تابيردتلا

 قوراف.ج^

 Úعلا مامأا ديد÷ا Ìعتلا بقع
هيلع دأدزي طغشضلأو ظ◊أ ءوشس يكتششي يركز

 يدوعشسلأ يرودلأ ‘
قيرف بردم يركز نيد-لا رو-ن ير-ئاز÷ا بردŸا د-ق-ت-ع-ي ^
مسسوŸا قÓطنا ذنم هقيرف دناعي ظ◊ا نأاب يدوعسسلا كمسض

نيزي‡ Úبع’ كلÚ Áعلا قيرف نأا ¤إا اÒسشم ›ا◊ا يوركلا
›ا ءاقللا لÓخ ىوتسسŸا قراف ‘ رهظ ام وهو ،لاع زارط نم
يرود ‘ ةعبارلا ةراسسÿا كمسض ىقلتو ،سسما لوا امهعمج
‘ ،Ú 2-0علا هفيسض مامأا ،ÚفÎحملل ناملسس نب دمfi سسأاك
باسس◊ ،يسضاŸا Úن-ثإ’ا ،Úق-ير-ف-لا تع-م-ج ي-ت-لا ةارا-بŸا
لاقو ،ÚفÎحملل ناملسس نب دمfi سسأاك يرود نم5ـلا ةلو÷ا
تايوتسسم انمدق““ :ةيدوعسسلا مÓعإ’ا لئاسسول هثيدح ‘ يركز

قي-ق– ‘ ق-فو-ن ⁄ ا-ن-ن-ك-ل ،ة-ي-سضاŸا تا-يرا-بŸا ‘ ةز-ي‡
قيرفلا نكي ⁄““ :فاسضأاو ،““مدقلا ةرك لاح اذهو ،اهيف راسصتن’ا

تا-يرا-بŸا سسك-ع ى-ل-ع ،Úع-لا ةارا-ب-م ‘ هاو-ت-سسم ة-م--ق ‘
بعللا نع داعتب’او يعامج لك-سشب بع-ل-ل ى-ع-سسنو ،ة-ي-سضاŸا
بردŸا داسشأاو ،““رسصتنن نل هيلع اند-م-ت-عا و-ل يذ-لا يدر-ف-لا
نوكلÁ مهنأا ىل-ع اد-كؤو-م ،Úع-لا ق-ير-ف ي-ب-عÓ-ب ير-ئاز÷ا
،لاع زارط نمو بعلŸا ‘ قراف-لا ع-ن-سصت ةز-ي‡ تا-ي-نا-ك-مإا
ماتخ ‘و ،تايرابŸا عيمج ‘ ةفاسضإ’ا Ëدق-ت نو-ع-ي-ط-ت-سسيو

يذلا سسرا◊ا حنÃ تايرابŸا ما-ك-ح ير-كز بلا-ط ،ه-ث-يد-ح
نم هلعف رركي ’ ىتح ،ةرسشابم ءارفسصلا ةقاطبلا تقولا عيسضي
اهدسسفي هيأار بسسحب يتلا ةارابŸا ىوتسسم ‘ نسسحتلا لجأا
قوراف.ج^                                                    .تقولا ةعاسضإاب سسار◊ا

رشضÿأ عم ةÒخأ’أ هتأراشصتنأ ركذتشسي ةرويدق
 ةشصاÿأ هتقيرطب لفتحيو ةفأرغلأو

هتداعسس ةرو-يد-ق ن’د-ع ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ-لا ىد-بأا ^
اهيف بعل يتلا هتاءاقل ‘ اهققح يتلا ةÒخأ’ا تاراسصتن’اب
ةبسسانÒ Ãخأ’ا رسضÿا ركسسعم ‘ ينطولا بختنŸا عم ءاوسس
رهفلو بع’ رسشنو ،يرطقلا ةفارغلا هيدان وأا ،يوبابÁز يءاقل

ىلع سصاÿا هباسسح Èع ةديرغت قباسسلا يزيل‚’ا نوتبماه
ÚتÒخ’ا ÚتهجاوŸا رخآاب اهلÓخ نم ركذتسشا ““Îيوت““ عقوم
يذلا Òخأ’ا زوفلاو ،يسضاملب لابسشا ةق-فر ا-م-ه-سضا-خ Úت-ل-لا

يدان مامأا يسضاŸا دحأ’ا موي ة-فار-غ-لا ه-يدا-ن ة-ق-فر ه-ق-ق-ح
،ةديرغتلا هذه لÓخ نم ،يرئاز÷ا ›ود-لا را-سشأاو ،ل-ي-حد-لا
هنم بلطتت ام ،ةÒخأ’ا مايأ’ا لÓخ هلذب يذلا Òبكلا دوهجملل
،ةديرغتلا هذه ةرويدق ن’دع ق-فرأاو ،ة-ق-ح-ت-سسم ة-حار د-خأا
دعب ،ءاذغ ةبجوÃ عتمتسسي وهو ،معاطŸا دحأا ‘ ،هل ةروسصب
هيدان وأا ينطولا بختنŸا عم ءاوسس ،اهققح يتلا تاراسصتن’ا
 ر.ق^.يرطقلا ةفارغلا

 وليسسرام يليزاÈلا ةرطيسس لظ ‘

 نويل ‘ ’وه‹ أÒشصم هجأوي يرمعلب

ةمسصاعلا دا–ا قيرف Úب ةمق-لا ءا-ق-ل ج-مر-ب ^
نم ¤وأ’ا ةلو÷ا تايلاعف نمسض فيطسس قافوو
لبقŸا تب-سسلا مو-ي ،¤وأ’ا ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا

Ãغولوبب يدامح رمع بعلÚ ةعاسسلا نم ةيادب
ةطبارلا ه-تر-سشن يذ-لا ج-ما-نÈلا بسسح00:61
ةلو÷ا هذه حت-ف-ت-سسو ،مد-ق-لا ةر-ك-ل ة-فÙÎا

موي1202-0202 يور--ك--لا م--سسوŸا با--سس◊
ةعبرأا ت‹رب امك تاءاقل ةعبرأا ءارجإاب ةعم÷ا
تلجأا يذلا تقولا ‘ تبسسلا موي ىرخأا تاءاقل
رئاز÷ا ةيدولوم و سسابعلب دا–إا ي-تارا-ب-م ه-ي-ف
ببسسب دادزول-ب با-ب-سش و ة-ل-ي-ل-م Úع ة-ي-ع-م-جو
ةيقيرفإ’ا تاسسفانŸا ‘ ةمسصاعلا ةيدنأا ةكراسشم
تنلعأا ،ىرخأا ةهج نم ،مداقلا عو-ب-سسأ’ا ع-ل-ط-م
ى-ل-ع سسمأا لوأا ة-م-سصا-ع-لا دا–ا ق--ير--ف ةرادإا

لسصاو-ت-لا ع-قو-م ى-ل-ع ة-ي-م-سسر-لا ا-ه-ت-ح-ف-سص
يبيرع نب ينقتلا Úيعت ““كوبسسياف““ يعامتج’ا
يسسنرفلل افلخ قيرف-ل-ل اد-يد-ج ا-برد-م نا-يزو-ب
دحأ’ا مو-ي ل-ي-قأا يذ-لا ي-ن-ي-لو-ك-ي-سش او-سسنار-ف
تايلاديŸا ميلسست لفح هتعطاق-م د-ع-ب ي-سضاŸا
،مدقلا ةركل ةزاتمŸا رئاز÷ا سسأاك بقعأا يذلا

بعلŸاب (2-1) دادزولب بابسش مامأا تبسسلا ةرهسس
يدانلا نايب ‘ ءاج و ،““2691 ةيليوج5““ يبŸوأ’ا
فيلكت ةمسصاعلا دا–ا ةرادإا تررق““ :يمسصاعلا
افلخ قيرفلا ىلع لوأا لوئسسمك نايزوب يبيرع نب
يبيرع نب دعاسسيسسو ،ي-ن-ي-لو-ك-ي-سش او-سسنار-ف-ل
نب دمfiو ،Êدب رسضfi وهو بوب ’وكين نايزوب

سسفن حسضوا و ،““ى-مرŸا سسار-ح برد-م-ك و-م-ح
بردم بسصنم لغسشي يذلا يبيرع نب نأاب ردسصŸا

ةدع لبق نم لغسش دق ةمسصاعلا دا–’ دعاسسم
يدان اهنم ةفورعم ةي-سسنر-ف ة-يد-نأا ‘ بسصا-ن-م
نم Úيسسنرف-لا ن-ير بع-ل-م و و-كا-نو-م ة-ي-ع-م-ج

يذ-لا ،ي-ن-ي-لو-ك-ي-سش بردŸا ،¤وأ’ا ة-ط-بار-لا
⁄ ،ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةلحر-م لÓ-خ مد-ق-ت-سسا
هتلاقإا متت ينقت لوأا كلذب حبسصيل ،Óيوط رمعي
ركذي ،›ا◊ا عوبسسأ’ا ةياهن ةلوطبلا قÓطنا لبق
يور-ك-لا م-سسوŸا ل-ه-ت-سسي ة-م-سصا-ع-لا دا–ا نأا
موي فيطسس قافو ةهجاو1202Ã-0202 ديد÷ا
باسس◊ يدامح رمع بعلÈ Ãمفون82 تبسسلا

،لسصتم قايسس ‘و ،ةسسفانŸا نم ¤وأ’ا ةلو÷ا
ةطبار-ل-ل ة-ع-با-ت-لا طا-ب-سضن’ا ة-ن÷ تعد-ت-سسا
دا–ا قيرف بردم مدقلا ةركل ةفÙÎا ةينطولا
لوثملل ينيولوكيسش اوسسنار-ف لا-قŸا ة-م-سصا-ع-لا
،ةمسصاعلاب ةطبارلا رقÃ سسيمÿا ادغ اهماما

هتيفلخ ىلع لاقŸا بردملل عامسسلا متيسس ثيح
لاثت-م’ا مد-عو ة-ي-م-سسر-لا تا-ه-ج-ل-ل ه-ت-نا-ها
ماÎحا هيلع سضرفي يذلا يميظنتلا لوكوتوÈلل
لجا نم دوعسصلا لÓخ نم ،ة-ي-م-سسر-لا تا-ه÷ا
هتلاقإا ¤إا تدوأا يتلا ةثدا◊ا ‘ ،ةيلادŸا ملسست
ربوسسلا سسأاك ءاقل ةبسسانÃ يسضاŸا تبسسلا ةرهسس
قوراف.ج^دادزولب بابسش را÷ا ماما

‘ ءاعبر’ا مويلا ةحيبسص رئاز÷ا ةيدولوم قيرف ةثعب رداغت نأا بقترŸا نم
ةرئاط Ïم ىلع ،ةينينبلا ““وفون وتروب““ ةنيدم بوسص ،ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح
قطانلا ةثعبلا سسأاÎيسس ثيح ،ةيرئاز÷ ة-يو÷ا طو-ط-خ-ل-ل ة-ع-با-ت ة-سصا-خ

ةيدولوم قيرف ةثعب ءاسضعأاو وبع’ ىرجأا ،كلذ لبقو ،فوع يلع ديسس يمسسرلا

ةعاسس84 لبق كلذو ،سسمأا لوأا ،انوروك سسوÒف نع فسشكلل ليلا– ،رئاز÷ا
لاطبأا يرودل يديهمتلا رودلا تاهجاوم ¤وأا سضوÚ، ÿنب ¤إا رفسسلا نم
دعب ةيدولوŸا ةثعب عسضختسسو ،لبقŸا تبسسلا ،وغروب يد زلفاب دسض ،ايقيرفإا
ىلع ةعاسس84 لبق ،ءابولا نع فسشكلل ةديدج تارابتخ’ ،Úنب ¤إا اهلوسصو
مدقلا ةركل يقيرفإ’ا دا–’ا تاميلعتل اق-فو ،ة-ه-جاوŸا د-عو-م ن-م ل-قأ’ا
Úتيبيردت Úتسصح سسمأا رئاز÷ا ةيدولوم قيرف ىرجأا ،رخآا قايسس ‘و ،““فاك““

ÚباسصŸا ÚبعÓلا ةدوع ةسص◊ا تدهسش ثيح ،ةارابملل دادعتسس’ا راطا ‘
انوكي نا رظتنŸا نم نيذللا ،نذؤوŸا هليمزو ظيف◊ا دبع مجاهŸا مهزرباو

سضرعت سسما لوأا راهنل ةيبيردتلا ةسص◊ا تدهسش Úح ‘ ،ةلحرلا ‘ نيرسضاح
نم زيغن بردŸا هجرخي نأا دعبتسسŸا نم هنأا Òغ ،ةباسصإÓل يوÓلا دبع
ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا تنيعو .مويلا Úنيب ¤إا لقنتلاب ينعŸا دفولا ةمئاق
‘ لبقŸا تبسسلا ءاسسم ةرظتنŸا ةارابملل يراوفيا ميك– مقاط مدقلا ةركل
تيقوتلاب ءاسسم ةسسماÿا ةعاسسلا نم ةيادب لوغيد لراسش بعلÃ وفون وتروب
مكح ءاقللا ريديسسو ،ينينيبلا زلفاب هفيسضمو رئاز÷ا ةيدولوم Úب يرئاز÷ا
امأاو ،اراتاو وحونو ناموديا نانيباوك يئانثلا ةدعاسسÃ يغنات كيرتاب ةحاسسلا
نأا Úح ‘ ،وكنيسس ونوفنايب رمأ’ا قلعتيو يراوفيا اسضيأا وهف عبارلا مك◊ا

fiجينلا وهف ءاقللا ظفاÒقوراف.ج^ .يسسوناسس ي

 رئأز÷أ ةيدولوم

 ةثعبلل اشسيئر فوعو Úنيبلأ ¤إأ مويلأ ةحيبشص لاحرلأ دششت ةليكششتلأ

ثيد◊ا ةسصرف لولهب رامع مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا بتكم وسضع لغتسسا ^
سسيئر قح ‘ ““افيف““ مدقلا ةركل ةيلودلا ةيدا–’ا اهتسضرف يتلا تابوقعلا نع

لاقو ،Òخ’ا اذهل ةعذ’ تاداقتنإا هيجوتل دمحا دمحا يسشاغلŸا ““فاكلا““
Òثكلا عنسص يذلا ثد◊ا ىلع اقلعم ةيمÓعا تاحيرسصت ‘ ثدحتŸا

نكي ⁄ ،دمحا دمحأا““ :ةيقيرف’ا مدقلا ةرك ىوتسسم ىلع لد÷ا نم
لجأا نم ةسصرف يأا رظتني ناك ثيح ،رئاز÷اب قلعتم ءيسش يأا قيطي

ةروسص لاسصيإاب ماق نم ،مولأا انه انأا““ :فاسضأاو ،““اهلثÁ ام لك ةبقاعم
نأا ديرأا ’و ،فاكلا مرهل هلوسصو ذنم دمحأا دمحأ’ رئاز÷ا نع ةئيسس
انعم لماعتي هنأاب ،ظحÓن انك دقل““ :لسصاوو ،““اذهب ماق نمع ثد–أا
رمأا اذهو ،Óسصأا انفرعي نكي ⁄ هنأا مغر ،موي لوأا ذنم ةئيسس ةقيرطب

” نآ’ا نكلو ،هتافرسصت نم اÒثك انأاجافت دقل““ :عباتو ،““ةياغلل فسسؤوم
تايقÓخأ’ا ةن÷ تررقو ،““اهيراÛ دوعتسس هايŸاو هبسصنم نم هطاقسسإا
سسيئر دمحا دمحأا يسشاغلŸا فاقيإا ،““افيف““ مدقلا ةركل ›ودلا دا–’اب ،ميقلاو
تدكأاو ،يسضاير طاسشن يأا ةسسرا‡ نع تاونسس5 ةدŸ ،““فاك““ يقيرفإ’ا دا–’ا
‘ ةيلام تافلاfl ‘ طقسس دمحا دمحأا نأاب ،سسما لوا اهل يمسسر نايب ‘ ةنجللا

،هدسض اهÁدقت ” ىواكسشو تاماهتا ةدع ‘ قيقحتلا ”و9102 ¤إاÚ 7102ب ةÎفلا
002 دادسسب ايلام هتبقاعم عم ،تاونسس5 ةدŸ فاكلا سسيئر فاقيإا ةنجللا تررقو

فاكلا سسيئرل قحي هنأا امك ،(ر’ود فلأا022 وحن) ،يرسسيوسس كنرف فلأا
نع اديعب رارقلا اذهب دمحأا حبسصأاو ،رارقلا نم اموي06 لÓخ ملظتلا

تناتسسنوك ›وغنوكلا تقؤوم لكسشب ايلاح اهلغسشي يتلا ،فاكلا ةرادإا
جرخو ،انوروك سسوÒفب فا-ك-لا سسي-ئر سضر-م فور-ظ-ل يرا-موأا

،يقيرفإ’ا دا–’ا ةسسائر تاباختنا قابسس نم اسضيأا فاكلا سسيئر
بون÷او امونأا كا-ج يراو-ف-يإ’ا ي-عا-بر-لا Úب ر-سصح-نا يذ-لا
روهاغنسس Úت-سسغوأا ›ا-غ-ن-سسلاو ي-ب-ي-سستو-م سسا-كو-ل ي-ق-ير-فأا
ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا سسيئر ناكو ،ىيحي د-لو د-م-حأا Êا-ت-يروŸاو

نع اسضيا قباسس تقو ‘ Èع د-ق ي-سشطز ن-يد-لا Òخ مد-ق-لا ةر-ك-ل
،ةيقيرف’ا ةئيهلل هترادا ةقيرطو دمحا دمحأا يسشاغلŸا نم هئايتسسا

‘ اهتوسص حن“ نل رئاز÷ا نأاب ار-خؤو-م ه-تا-ح-ير-سصت ‘ ي-سشطز د-كا ثي-ح
ÚحسشرŸا ىلع فرعتلا رظتنت يهو ،يسشاغلملل ةلبقŸا ““فاكلا““ ةسسائر تاباختنا
 قوراف.ج^        .لبقŸا سسرام رهسش ‘ ةرظتنم تاباختن’ا نا املع ،ÚلمتÙا

 رئأز÷اب قلعتم ءيشش يأأ قيطي نكي ⁄ ،دمحأ دمحأأ :لولهب رماع
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ديسصرب ةعومÛا زرfi سضاير ءاقفر ردسصتيو ^
‘ وهو ةيلاتتم تاراسصتنا ةثÓث نم طاقن ةعسست
‘ ،يئاهنلا نمثل لهأاتلا نمسضي ىتح زوفلل ةجاح
لاح ‘ جورÿا رطخ Êانويلا يدانلا هجاوي Úح
.ةديدج ةÁزه يا ليجسست
ةغلابلا هتداعسس نع زرfi سضاير رسضÿا دئاق Èعو
Ãه هنطاوم ةهجاوÓادوسس يبرعلا لÊ ‘ ةسسفانم
‘ هدقتفي هناو ةسصاخ ،بوروأا لاطبأا يرود سسأاك
ن-ع Êادو-سس با-ي-غ بب-سسب ي-ن-طو-لا بخ--ت--نŸا
.رسضخلل ةÒخلا تاسصبÎلا

fiادو-سس ة-ق-فر ه--ل ةرو--سص ر--سشن زرÊ سصي-م-ق-ب
‘ ي-م-سسر-لا ه-با-سسح ى-ل-ع ي-ن-طو-لا بخ-ت--نŸا
.““كوبسسياف““
ق-فرأا يز-ي-ل‚لا ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ق-ير-ف بعل
يخأا ةهجاوÃ ةداعسس نم اهل ا-ي»:ةرا-ب-ع-ب ةرو-سصلا
.““ابوروأا لاطبأا يرود ‘ Êادوسس لÓه
قيرف زو-ف تفر-ع د-ق با-هذ-لا ة-ه-جاو-م تنا-كو
ىلع ةفيظن ةيثÓثِب يز-ي-ل‚إلا ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م
.Êانويلا سسوكايبŸوأا يدان رئاّزلا
،ةهجاوŸا كلت ‘ ايسساسسأا زرfi سضاير كراسشو
ناك اهني-حو ،96 ـلا ةقيقدلا ‘ لدب-ت-سس-ُي نأا ل-ب-ق
سسلا قرزألا““ ه-ق-ير-ف ةجيتنلا ‘ ا-مّد-ق-ت-ُم ““يوا-م-ّ

يبرعلا مجاهŸا لخد امنيب .رفسصِل فدهِب
‘ Óيدب ناد-يŸا ة-ي-سضرأا Êادو-سس لÓ-ه
هقير-ف نا-ك ا-ه-ن-ي-حو ،58 ـلا ة-ق-ي-قد-لا
ةجيتنلا ‘ افّلختُم Êانويلا سسوكايبŸوأا
.ةفيظن ةيئانثِب
لÓه يبرع-ل-ل ةارا-ب-م لّوأا كل-ت تنا-كو
سضي-بألاو ر-م-حألا ق-ير-ف ع-م Êادو-سس
ابوروأا لاطبأا ةط-بار ة-سسفا-ن-م ن-م-سض
ىظحي نا ‘ لمايو ،ديد÷ا مسسوملل
،مويلا ةهجاوم ‘ قئاقدلا نم ديزŸاب
ايسساسسا ةكراسشملل حسشرم Òغ هنا املع
.ةيادبلا ذنم

  ميهاربا .ج^

يتيسس Îسسسشنام - سسوكايبŸوأا : ابوروا لاطبا ةطبار

fiي زرÓادوصس يبرعلا يقÊ لهأاتلا نع اثحب

باعلأ’ا
ةيبŸو’ا
مدقت نابايلا

ةيفاصضا تÓيهصست
ةيطغتل مÓعÓل
ويكوط دايبŸوا
ةيبŸوأ’ا ةنج-ل-لا تكرا-سش^

ة-ن-ج-ل-لا عا-م--ت--جا ‘ ة--ير--ئاز÷ا
Úي--مÓ--عإ’ا---ب سصاÿا ة---ي---لود---لا ة---ي---بŸوأ’ا
ة-مدا-ق-لا ة-ي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’ا ةرود--ب Úكرا--سشŸا
32 نم ةÎفلا لÓخ ماقتسس يتلا (0202 ويكوط)

رخآا سضارعتسسا فدهب1202 توا8 ¤إا ةيليوج
عامتج’ا ‘ كلذو ةرودلاب ةسصاÿا تادجتسسŸا
.يئرŸا لاسصت’ا Èع دقع يذلا

ةنجللا ن-م ة-ي-ب-ي-حر-ت ة-م-ل-ك-ب عا-م-ت-ج’ا أاد-بو
ةملك اهتعبت ةي-بŸوأ’ا با-ع-لأ’ا ةرود-ل ة-م-ظ-نŸا

ةيبŸوأ’ا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر-ل و-يد-ي-ف-لا-ب ة-ل-ج-سسم
روسض◊اب اهيف بحر خاب سساموت ÊاŸأ’ا ةيلودلا

Èكأا حا‚إ’ ي--مÓ--عإ’ا رود--لا ا--ه--لÓ--خ د---كأاو
،⁄اعلا ‘ باعلأ’ا ةدد-ع-ت-م ة-ي-سضا-ير ةر-ها-ظ-ت
ا-ه-ه-جاو-ت ي-ت-لا تا-يد-ح-ت-لا ل-ظ ‘ ا--سصو--سصخو
،(91-ديفوك) انوروك ةحئا-ج ا-هزر-بأا ن-م ةرود-لا

ةلودلا عم ةيلودلا ةيبŸوأ’ا ةنجللا يعسس ادكؤوم
ةيلاثمو ةنمآا ة-خ-سسن ة-ما-قإ’ نا-با-ي-لا ة-م-ظ-نŸا

ةنجللا سسيئر ىقلأا كلذ بقع .ÚكراسشŸا عيم÷
دادعتسسا اه-لÓ-خ د-كأا ة-ل-ج-سسم ة-م-ل-ك ة-م-ظ-نŸا
ف-ل-تÒ flفو-تو ثد◊ا ة-فا-سضت-سس’ نا--با--ي--لا
Òفوتو ةي-مÓ-عإ’ا تÓ-ي-ه-سست-لاو تاز-ي-ه-ج-ت-لا

flا فورظلا فلتŸيسضايرلل ةنمآ’او ةيلاثÚ.
دو-ه÷ا زر-با سضار-ع-ت-سسا عا-م-ت-ج’ا لÓ--خ ”و
ة-فا-سضت-سس’ ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا
ل-ث-م ة-ع-ب-تŸا ة-يزاÎحإ’ا تاءار-جإ’او ةرود-لا
ةفاظنلاو يعامتج’ا دعا-ب-ت-لا ى-ل-ع د-يد-سشت-لا
لزعلاو ة-يرود-لا تا-سصو-ح-ف-لا ءار-جإاو ة-ما-ع-لا

ديدعلاو ةرداغŸاو لو-سصو-لا تاءار-جإا ف-ل-تflو
ن-كا-مأا ‘ ءاو-سس ة-ع-ب-تŸا ىر-خأ’ا Òباد-ت-لا ن--م
امك ،ةيسضايرلا ةيرقلاو تابيردتلا وأا تاسسفانŸا

يسسيئرلا يمÓعإ’ا ز-كرŸا ح-ت-ف مد-ع د-ي-كأا-ت ”
ط-ق-ف Úي-مÓ-عإ’ا ى-ل-ع هرا-سصت-قاو فو--ي--سضل--ل
،ةفاحسصلاو مÓعإ’ا لاجرل ةنمآا ءاوجأا Òفوتل

تامولعŸا مدقي يليسصفت ليلد عيزوت متيسس امك
.ءابولا نم ةيامحلل ةمزÓلا

نكامأا نع ةما-ع ةÙ ة-م-ظ-نŸا ة-ن-ج-ل-لا تمد-قو
د--ي--عاو--مو Úي--مÓ--عإ’ا--ب ة--سصاÿا تÓ---فا◊ا
نيروسصملل ةمدقŸا تا-مدÿا م-هأاو ا-ه-ت-قÓ-ط-نا

دامتع’ا تاقاطب عيزوت دي-عاو-مو Úي-ف-ح-سصلاو
حاتت-ف’ ددÙا د-عوŸاو Úل-ج-سسŸا Úي-مÓ-عإÓ-ل

ن--كا--مأ’ا ¤إا ة--فا--سضإ’ا--ب Úي--مÓ--عإ’ا ن--ك--سس
نو-ثاراŸا تا-قا-ب-سس ‘ ن-يرو-سصم--ل--ل ة--سصسصıا

ة--ي---جراÿا بعŸÓاو ت’ا---سصلا تا---سسفا---ن---مو
لاجرب ةسصاÿا ىر-خأ’ا تا-م-ي-ل-ع-ت-لا ف-ل-تflو
.مÓعإ’ا

ر .ق  ^

لاطبا يرود نم ةثلاثلا ةعومÛا تايرابم نمسض ،Êانويلا سسوكايبميلوأا ىلع ،مويلا ءاسسم افيسض يتيسس Îسسسشنام لحي
ةرملل ايبوروأا تاهجاوتسس نيذلا Êادوسس يبرعلا لÓهو زرfi سضاير Úب يرئازج مادسص ةهجاوŸا نوكتسس ثيح ،ابوروا
.⁄اعلا ‘ ىوق’او مهأ’ا ةسسفانŸا نمسض ¤و’ا

كسستينود راتخاسش - خابدÓجنسشنوم ايسسوروب :ابوروا لاطبأا ةطبار

؟انوروك ببصسب ادد‹ بيغي ينيعبصس نب

ةيدوعسسلا ةلوطبلا
تابيردتلل دوعيو يحصصلا رج◊ا رداغي ي◊وبم

مظتنا ^
سسرا◊ا
›ودلا

سسيار ،ير-------ئاز÷ا
تا-ب-يرد--ت ‘ ،ي◊و--ب--م با--هو
،Úنثلا سسما تيرجأا يتلا قافتلا
ناملسس ن-ب د-ه-ف Òمألا بع-ل-م ى-ل-ع
رج◊ا ةياهن دعب كلذو ،ةسضهنلا يدانب
نم هتدوع دع-ب ه-ل ع-سضخ يذ-لا.ي-ح-سصلا

يبوابيمز هجاو ثيح ،ينطولا بخ-ت-نŸا ع-م ة-كرا-سشŸا
.اباياو اباهذ
ةيبيردتلا ةسص◊ا ،يوطعلا دلاخ ،ينطولا بردŸا داقو
ةهجاوم لبق ،ةÒخألا ةينفلا تاسسمللا اهلÓخ عسضو يتلا
.ÚفÎحملل يدوعسسلا يرودلا ‘ ،مويلا ،حتفلا
3 ¤إا قير-ف-لا ي-ب-عل يو-ط-ع-لا م-سسق ،ءا-م-حإلا د-ع-بو

،ةيكيتكتلا لم÷ا نم دد-ع ق-ي-ب-ط-ت-ل ،تا-عو-م‹
بيردت ÚبعÓلا سضع-ي ذ-ي-ف-ن-ت-ب نارŸا م-ت-ت-خاو
.ةتباثلا تاركلا
،بيردتلا ةياهن دعب ةراتıا ةمئاقلا تمظتناو

.مامدلا قدانف دحأاب ماقŸا ركسسعŸا ‘
تاذاقتنلا نم ةل-م-ج ه-جاو د-ق ر-سضÿا سسرا-ح نا-كزو
Òخلا ءاقللا لÓخ ين-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م هءادا بب-سسب
هئطخب ي◊وبم باهو سسيار فÎعا دقو ،يوبابÁز ماما
ماما يوبابمزيلا بختنملل لداعتلا فده ‘ ببسست نا دعب
فرط نم ةعدل تاداقتنا لfi هلعج يذلا و رسضÿا
مغر ةدسشب هومجاه و هومحري ⁄ نيذلا راسصنلا سضعب
Èع ي◊وبم بتكو اه-مد-ق ي-ت-لا ةÒب-ك-لا تا-يو-ت-سسŸا
نم ءزج ءاطخألا نأاب كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا هتحفسص
ر .ق ^   .““رئاز÷ا اي–““ فاسضاو ةبعللا

ءارزولا سسيئر ،نو-سسنو-ج سسيرو-ب ن-ل-عأا ^
Òهامجلل حا-م-سسلا م-ت-ي-سس ه-نأا ،Êا-ط-يÈلا
،بعŸÓا ‘ ةيسضا-ير-لا ثاد-حألا رو-سضح-ب
.لبقŸا Èمسسيد2 موي قÓغإلا يهتني Úح
نم ديدعلا ليجأات ¤إا نو-لوؤو-سسŸا ر-ط-سضاو
فلخ سضعبلا ةماقإاو ،ة-ي-سضا-ير-لا ثاد-حألا
،انوروك سسوÒف ةحئاج ببسسب ؛ةقلغُم باوبأا
ةيدام تامزأا نم ةيدنألا نم ديدعلا تناعو
.ركاذتلا عيب نم دئاع دوجو مدعل اًرظن
،ةيزيل‚إلا ““تروبسس ياكسس““ ةكبسش بسسحبو
قطانم ‘ بعÓمل-ل حا-م-سسلا م-ت-ي-سس ه-نإا-ف

ةسضفخنم ةموك◊ا اهÈتعت يتلا ،1 ىوتسسŸا
0004 ¤إا ل-سصي ا-م با-ع-ي-ت-سسا-ب ،ر-طاıا
ناك اذإا ىوسصق-لا ة-ع-سسلا ف-سصن وأا ،ع-ج-سشم
.سصخسش0008 ن-م ل-قأا بعو-ت-سسي بع-لŸا
Èتعت ي-ت-لا ،2 ىوتسسŸا ق-طا-ن-م بعÓ-مو
0002 ¤إا ل-سصت-سس ،ةرو-طÿا ة--ط--سسو--ت--م
تناك اذإا ىوسصقلا اهتعسس فسصن وأا ،عجسشم
بعÓم امأا .د-ع-ق-م0004 ن-م ل-قأا م--سضت
،ةرو-ط-خ Ìكألا ي-هو ،3 ىوتسسŸا قطا-ن-م
ةيسضايرلا ثادحألاو تايرابŸا اهب رمتسستسس
،ءارزولا سسيئر حسضوأا .ةقلغ-م باو-بأا ف-ل-خ

سصاÿا تايوتسسŸا ماظن ليدعت م-ت-ي-سس ه-نأا
2 مو-ي قÓ-غإلا ي-ه-ت-ن--ي Úح ،سسوÒف--لا--ب
قطانŸا نم د-يزŸا نأا ي-ن-ع-ي ا-م ،Èم-سسيد
‘ هيلع تناك ا‡ ىلعأا تايوتسسم ‘ عقتسس
رارق ىلع لوبر-ف-ي-ل يدا-ن ق-ل-عو .ق-با-سسلا
Òها-م÷ا ةدو-ع-ب ة-ي-نا-ط-يÈلا ة--مو--ك◊ا
.بعŸÓا ‘ ةي-سضا-ير-لا ثاد-حألا رو-سض◊
بحري““ :ي-م-سسر نا-ي-ب ‘ ،لو-بر-ف-ي-ل لا-قو
ةدو-ع-لا نأا-سشب ة-مو-ك◊ا نÓ-عإا-ب يدا--ن--لا
بعŸÓا ¤إا Òها---م---ج---ل---ل ة----حÎقŸا
‘ اÒًثك انيعجسشم اندقتفا دقل .ةيسضايرلا

ىرخأا ةرم مهب بيحÎلا ¤إا علطتنو دليفنأا
لسصاونسس““ :فاسضأاو .““اًنمآا كلذ نوكي امدنع
سسل‹ مهو ،لوبرفيل ‘ انئاكرسش عم لمعلا
ة-ط-بارو د-يا-سسي-سسŸÒا ة-طر-سشو ة-ن-يدŸا
تاداسشرإلا ثدحأا عسضو لجأا نم ،ÚعجسشŸا
ةنمآلا ةدوعلل ةيلاعف Ìكألا ةيلمعلاو ةيحسصلا
اًديكأات انراظتنا ءا-ن-ثأا““ :”أاو .““Òها-م-ج-ل-ل
ةنيدم هيف عسضو-ت-سس يذ-لا ىو-ت-سسŸا نأا-سشب
انططخ ى-ل-ع ل-م-ع-لا ل-سصاو-ن ،لو-بر-ف-ي-ل
تقولا ‘ تانا-ي-ب-لا ن-م د-يزŸا ن-ل-ع-ن-سسو
.““بسسانŸا

راتخاسش هفيسض ÊاŸألا خابدÓجنسشنوم ايسسوروب يدا-ن ل-ب-ق-ت-سسي ^
تاسسفانم نم ةعبارلا ةلو÷ا تايرابم نمسض Êاركوألا كسستينود
ع-فادŸا بي-غ-ي نا بق-تر--ي ثي--ح ،بوروأا لا--ط--بأا يرود
ارخؤوم هت-با-سصا بب-سسب ي-ن-ي-ع-ب-سس ن-ب ي-مار ير-ئاز÷ا
تدكا سصوحف بعÓلا ىرجا ثيح ،انوروك سسوÒفب
ءاقل بعل نم همرخ-ي-سس يذ-لا سسوÒف-لا-ب ه-ت-با-سصا
.مويلا
ÊاŸلا يدانلا نا لا يني-ع-ب-سس ن-ب با-ي-غ م-غرو
نم Ìكا باÎقلاو ديدج زوف قي-ق-ح-ت-ل ح-سشر-م

ن-م-ث-لا رود-لا ¤ا ل-ها--ت--لا
لاطبا ةطبار نم يئاهنلا
Úمادسصلا ل-ب-ق ،ا-بوروا
لاير نم لك ماما Úيوقلا
‘ نÓ-ي-م رÎناو د-يرد-م
ة-------سسماÿا Úت--------لو÷ا
ى--ق--ب--ت ثي--ح ،ة--سسدا---سسلاو
لكو ةيا-غ-ل-ل ة-ب-ع-سص ة-عو-مÛا
.ةحوتفم تاباسس◊ا
دق خابدÓجنسشنوم ايسسوروب قيرف ناكو
‘ ،Êاركوألا كسستينود رات-خا-سش ح-سست-كا
لسضفب ،(0-6) ةجيتنب ايناركواب باهذلا ءاقل
ةثÓث لجسس يذلا ايلي-ب ن-سس◊ا ن-م ل-ك فاد-ها
لج-سسو ،87و62و8 ق-ئا-قد-لا ‘ (كير-تا-ه) فاد-هأا
‘ أاطÿاب ،راتخاسش بعل ،رادنوب يÒلاف ىرخألا ةثÓثلا فادهألا

نب ي-مارو71 ةقيقدلا ‘ هق-ير-ف ى-مر-م
سسرلو44 ةقيقد-لا ‘ ي-ن-ي-ع-ب-سس

.56 ةقيقدلا ‘ لدنيتسس
5 خابدÓجن-سشنو-م كلÁو

ةراد--سص ‘ طا--ق--ن
Úح ‘ ، بيتÎلا

4 دنع راتخاسش ديسصر نا
ةقفر ثلاثلا زكرŸا ‘ طاقن

.ديردم لاير
ةباسصإا نلعأا دق ناك خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يان ناكو
بقع، دجتسسŸا انوروك سسوÒف ىودعب ينيعبسس نب
ةيباجيإا غروبسسغأا ةارابم لبق هسصح-ف ج-ئا-ت-ن رو-ه-ظ
انوروك ‘ سسوÒفلا نم ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإا بسسحو
Óماك اموي41 لسصت د-ق ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ةÎف نا-ف
سصلخت لاح ‘ كلذ لبق ةدوعلا بعÓلل نكÁ اميف،
رهظو كلذ نم لقأا ةÎف ‘ ليلاحتلا قفو سضرŸا نم
لسصاوتلا عقوÃ هباسسح-ب““ يرو-ت-سس““ Èع ي-ن-ي-ع-ب-سس ن-ب
ةسصنم ‘ لثمتت ةيده هيقلت بقع ““مارغتسسنا““ يعامتجلا
ةنيطنسسق ة-ن-يد-م ن-با نأا ود-ب-يو ،″5 نسشياتسسيÓب““ با-ع-لألا
نوكيسس يذلا غارفلا تقو لجأا نم كلذ ى-ل-ع اÒث-ك د-ت-م-ع-ي-سس
نع اديعب هتفرغ ‘ ادرفنم نوكيسس هنأاو ةسصاخ ةرŸا هذه Óيوط

نم هسسفن نع هيفÎلا لواحيسسو يحسصلا رج◊ا ةÎف نمسض سصاخسشألا
فرعتو قاوسسألا ‘ ارخؤوم Êوسس ةكرسش اهتحر-ط ي-ت-لا با-ع-لألا ة-سصن-م لÓ-خ

ر .ق ^ .ةيŸاع قرف ةدع ‘ مدقلا ةرك مو‚و Úبعل Úب اÒبك اجاور

مداقلا عوبسس’ا نم ةيادب قبطيسس رارقلا
جيلÈÁÒلا Òهامج ةدوع نلعت ةيناطيÈلا ةموك◊ا
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يدا◊ا مويلل لسصاوتت ،قايسسلا ‘ ^
ششيج تامجه ،›اوتلا ىلع رسشع
،رفظŸا يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا

تاوق تاقدنختو عقاوم ةفدهتسسم
لذلا رادج لوط ىلع ةيبرغŸا لÓتح’ا
11 مقر يركسسعلا غÓبلا بسسحبو ،راعلاو
ينطولا عافدلا ةرازو نع ،شسما ،رداسصلا

تفدهتسسا ةيراسض تامجه ذيفنت ” دقف
فسصق ” ثيح ،يبرغŸا ششي÷ا لقاعم
طاقن فدهتسسا زكرم ،ةيلاتلا عقاوŸا

يطبسسلا شسور ةقطنÃ ودعلا زكر“
فدهتسسا فثكم فسصق ،شسبÙا عاطقب

نكدلا مأا ةقطنÃ لÓتح’ا تاوق روحج
فدهتسسا زكرم فسصق ،يراكبلا عاطقب
ةخبسس ةقطنÃ ةزكرمتŸا ودعلا تاوق
فينع فسصق ،شسبÙا عاطقب داسشونت
يبيسشÿ ةقطنÃ ودعلا تاوق فدهتسسا
فدهتسسا رسشابم فسصق ،ةزوح عاطقب
باًقنأا ةقطنم ‘ ودعلا قدنخت طاقن
فينع فسصق ،ةزوح عاطقب دبعلا
ةقطنÃ ودعلا تاوق عقاوم فدهتسسا
Úترم ةيسسرفلا عاطقب Úيعيفلأا

روحج فدهتسسا زكرم فسصق ،Úتيلاتتم
دولجأا مأا ميظعأا ةقطنÃ ودعلا تاوق
تادحو ،شسمأا ،تذفن امك .درسسوآا عاطقب

يوارحسصلا يبعسشلا ريرحتلا ششيج
تفدهتسسا ةفثكم تامجه ÚمايŸا

فينع فسصق ،ةيلاتلا ودعلا عقاوم
‘ لÓتح’ا دونج دعاوق فدهتسسا

،’اكمآا عاطقب فيرسشأا يلكمأا ةقطنم
‘ ودعلا دونج فدهتسسا فينع فسصق
.شسبÙا عاطقب ةيمظيسشلا ةقطنم

ق◊ا لــجأا نم حافكلا
ماÎح’او ةلادعلاو

دقف ،ةيسسامولبدلا ةكرعŸا ‘ امأا
ريزو ةينطولا ةنامأ’ا وسضع علطا
⁄اسس دمfi ةيجراÿا نوؤوسشلا
رسصقلاب شسمأا هلابقتسسا لÓخ ،كلاسسلا
ÊاتيروŸا شسيئرلا فرط نم يسسائرلا

fiاوزغلا خيسشلا دلو دمÊ رخآا ىلع
ةيوارحسصلا ةيسضقلا تاروطت
هدÓب نا اًدكؤوم ،ةيئانثلا تاقÓعلاو
ةقطنŸا ‘ نمأ’او رارقتسس’ا نأا ىرت

لدعلاو دود◊ا ماÎحاب ناطبترم
هاŒ’ا اذه ‘ لمعتسس اهنا امك ،ق◊او
ىلعو يقيرفإ’ا دا–’ا ‘ وسضعك
ىلع ةينبم نوكت تاقÓعلا نأا شساسسأا
حلاسصŸا ىلعو لدابتŸا ماÎح’ا
يذلا يوارحسصلا بعسشلاو ،ةكÎسشŸا
لجأا نم حفاكيو مÓسسلا لجأا نم لمعي

نوكي نأا لجأا نم اًمئاد ىقبيسس ،هقوقح
ماÎحا ىلعو ةلادعلا ىلع ينبم مÓسسلا
يتأاي .””ةقطنŸا تانوكم لكل دود◊ا

هيف تدبأا يذلا تقولا ‘ اذه
يلمرلا راد÷ا ىلع اظف– ،ايناتيروم
ةسصاخ ،ةيبرغŸا ةموك◊ا هتنب يذلا
نم قوبسسم Òغ لكسشب بÎقا”” هنأاو
تقو ‘ هدكأا امك ،””ةيناتيروŸا دود◊ا

قيرفلا ،ÊاتيروŸا نمأ’ا ريدم ،قباسس
ةقطنم راز يذلا يديسس دلو وراغسسم
يذلا Òخأ’ا موجهلا دعب تاركركلا
رسشابم لكسشب علطأاو ،هل تسضرعت
نم ةذختŸا تاءارجإ’ا ىلع Êاديمو

‘ ةÒخأ’ا ةمزأ’ا دعب ،دحاو فرط
.ةيعرسشلا Òغ ةرغثلا

اينابشسإ’ ةيخيراتلا ةيلوؤوشسŸا•
ويراسسيلوبلا ةهبج لث‡ دكأا ،هبناج نم

نأا ،يبارعلا هللا دبع ،اينابسسإا ‘
¤إا اوجرخ Úيوارحسصلا ÚيندŸا
دسصق ةيملسس تارهاظم ‘ تاركركلا
عمتÛا تمسصو لÓتحإ’اب ديدنتلا
يتلا ةينوناقلا Òغ لامعأ’ا ءازإا ›ودلا
شضعب عم ؤوطاوتب برغŸا اهب موقي
ام .اينابسسإا اهيف اÃ ›ودلا فارطأ’ا

ءارحسصلا ‘ عسضولا مقافت شصخي اميف
دكأا دقف ،Èمفون31 ذنم ةيبرغلا
ةهبج نأا ،يوارحسصلا لوؤوسسŸا
نم تارŸا تائم ترذح دق ويراسسيلوبلا
رمتسسي نأا نكÁ ’ شضرأ’ا ىلع عسضولا نأا
›ودلا عمتÛا نأابو ،ةياهن ’ ام ¤إا

نأا ’إا ،قزأاŸا اذه نم جورÿا ¤إا وعدم
ةيغاسص ناذأا دŒ ⁄ تاريذحتلا كلت لك””

امك .””فسسأÓل اهلهاŒ ” لب لعافت ’و
Òكذتلا ،يوارحسصلا لوؤوسسŸا ددج

ةينوناقلاو ةيسسايسسلا ةيلوؤوسسŸاب
مغرلا ىلع ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ اينابسسإ’
فافطسص’او اهنم لسصنتلا اهت’واfi نم
¤إا خوسضرلاو لÓتح’ا ةوق بناج ¤إا
بعسشلا نأا ¤إا اÒًسشم ،زازتب’ا
ةموك◊ا ‘ لمأا هيدل ناك يوارحسصلا
فرسشم فقوم زاربإ’ فÓتئا نم ةنوكŸا
بعسشلل ةلداعلا ةيسضقلا بناج ¤إا
‘ كلذ نع اوÈع ام لثم يوارحسصلا

ةهبج لث‡ متتخأاو .مهتانايبو مهتار“ؤوم
ةينابسسإ’ا ةلاكولل هثيدح ويراسسيلوبلا
ةكلمŸا نأا ىلع ديكأاتلاب (يفيإا)
‘ ةيرادإ’ا ةطلسسلا اهتفسصب ةينابسسإ’ا
لاثتم’اب ةمزلم لظت ،ةيبرغلا ءارحسصلا
ةدارإاب لكب لمعلاو ةيلودلا ةيعرسشلل
لك ةهجاوŸ ةعاجسشو ةوقو مزحو
ءاطخأا حيحسصتل ةيبرغŸا تازازتب’ا
بعسشلا هاŒ اهتامازتلاب ءافولاو يسضاŸا
.›ودل نوناقلاو ةيوارحسصلا

نع يروفلا جارفإÓل بلاطم•
Úيوارحشصلا ءاطششنلا

ةلتÙا يشضارأ’اب
ةيلودلا ةطبارلا تعد ثيح ،اًينوناق

ةيبرغلا ءارحسصلا لجأا نم Úيقوقحلل
¤إا لودلا فلتflو ›ودلا عمتÛا
ريرقت ءاتفتسسا ميظنت راسسم ثعب ةداعإا
لك عم اروف ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ÒسصŸا
شضرفت يتلا ةيطارقÁدلا تانامسضلا
‘ ›ا◊ا عسضولا نأا ةدكؤوم ،اهسسفن
مسستا يذلا ””دوم÷ا”” ¤ا عجار تاركركلا
ÚثÓث ›اوح ذنم ةيوسستلا راسسم هب

هترسشن نايب ‘ ةطبارلا تفاسضأاو .اماع
6 ‘ نلعŸا رانلا قÓطإا فقو”” نأا ””شصاو””

بناو÷ا دحأا Èتعي يذلا ،È 1991متبسس
دح ‘ ةياغ نكي ⁄”” ،ةطخلل ةيسساسسأ’ا
Òبادت ذاخت’ قبسسم طرسش هنكلو ،هتاذ
نإاف ،نايبلا تاذ بسسحو .””ىرخأا ةيسساسسأا
ميلقإ’ا ‘ ةدحتŸا ·أ’ا ةثعب رسشن
ىلعو ،يجيردتلا شصيلقتلاو (وسسرونيم)

ةيبرغŸا تاوقلا دجاوتل ،لحارم
’و  ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ةركسسعŸُا

·أ’ا لبق نم ءاتفتسس’ا ميظنت ،اميسس
ةدحولا ةمظنم عم قيسسنتلاب ةدحتŸا
اًقح’ اهلادبتسسا ” يتلاو ،ةيقيرفأ’ا
نأا ررقŸا نم ناك ،يقيرفأ’ا دا–’اب
.نولجسسŸا نويوارحسصلا هيف كراسشي
ةياهن ‘ تيوسصتلا دعوم ديد– ”و

” امنيبو هديكأات ” امبسسح ،2991 رياني
دعوŸا ‘ رانلا قÓطإا فقو رارقإا
ةمزÓلا ةيلاقتن’ا ةÎفلا أادبت ⁄ ،ددÙا
نم ناك يذلا ،ءاتفتسسÓل Òسضحتلل
ططfl ‘ ةرسشابم عبتي نأا شضÎفŸا
اهرسسأاب ةقطنŸا ‘ قلخ ا‡ ،ةيوسستلا
’ نكت ملف ةسشاسشهلاو رتوتلا نم ةلاح””

ةطبار تفاسضأاو ””.مÓسس ’و برح
ةدحتŸا ·أ’ا لازت ’”” ،Úيقوق◊ا

نعو ةيوسستلا ططfl ذيفنت نع ةلوؤوسسم
ةيفسصتب ةسصاÿا اهحئاول لامكتسسا
لÓخ نم ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ رامعتسس’ا
رورم دعب ،كلذ عمو ءاتفتسسا ميظنت

قÓطإا فقو ىلع اًماع ÚثÓث ›اوح
راسسم ثعب ‘ ةمظنŸا تلسشف ،رانلا
– ىدأا ا‡ ،عازنلا ةيوسست ططfl ذيفنت

Òغ عسضو قلخ”” ¤إا –ةطبارلا بسسح
‘ ةنسس نم Ìكأ’ اغارف كرت قوبسسم
،اهبناج نم ””.مÓسسلا وحن قيرطلا
قوقح نع ةيوارحسصلا ةعفادŸا تدسشان
وسضع ،اياي عافن يدمح ينم ناسسنإ’ا
ÚعفادŸا عمجتل يذيفنتلا بتكŸا
ناسسنإ’ا قوقح نع Úيوارحسصلا
اهسسأار ىلعو ةيلودلا تائيهلا ،(اسسيدوك)
طغسضلا ،نمأ’ا شسل‹و ةدحتŸا ·أ’ا

قÓطإا لجأا نم ،يبرغŸا ماظنلا ىلع
Úيسسايسسلا ÚلقتعŸا ةفاك حارسس
ًةيعاد ،ةيبرغŸا نوجسسلاب Úيوارحسصلا
نمأ’ا شسل‹و ةدحتŸا ·أ’ا نم Óك
دا–’او يقيرفإ’ا دا–’او ›ودلا
›ودلا رمحأ’ا بيلسصلا ةن÷و يبوروأ’ا
،ناسسنإ’ا قوق◊ ةيلودلا تامظنŸاو
لجأا نم ،يبرغŸا ماظنلا ىلع طغسضلل
ةيعرسشلا Òغ تامكاÙا فقو””
مهفقاوم ببسسب ،Úيوارحسصلا Úيندملل
ةفاك حارسس قÓطإاو ،ةيسسايسسلا مهئارآاو
Úيوارحسصلا Úيسسايسسلا ÚلقتعŸا
مهتمدقم ‘و ةيبرغŸا نوجسسلاب

.””(كيزإا Ëدكأا) ةعوم‹
راد÷ا ةاذاحÃ ماغلأ’ا عرز
ةدحتŸا ·أ’ا دوهج ديعُي

رفشصلا ةطقنل
قيسسنتل يوارحسصلا بتكŸا دكأا

عرز نأا ،ماغلأ’اب ةقلعتŸا لامعأ’ا
ةداسضŸا ةيسضرأ’ا ماغلأ’ا ف’آا برغŸا
راد÷ا لوط ىلع تابابدلاو دارفأÓل
طقف تسسيل ،Îموليك3 لوطب هانب يذلا

Úتيركسسعلا ÚتيقافتÓل اًرفاسس اقرخ
دوهÛ رÈم Òغ رادهإا وه لب ،2و1 مقر
‘ بوؤودلا لمعلا نم ةليوط تاونسس
هل نايب ‘ بتكŸا زربأاو .ماغلأ’ا ةحفاكم
نع جتن يذلا ثولتلاو ماغلأ’ا هذه”” نأا
رئاخذلا فلتı طرفŸا مادختسس’ا

‘ تاباسصإ’ا نم ديدعلا ‘ ببسستيسس
يتلا ةاسسأاŸا قمعيو ÚيندŸا فوفسص
نيذلا نويوارحسصلا نويندŸا اهسشيعي
ازÈم ،””ديرسشتلاو حوزنلا مهيلع شضرف
دوهج هيف تلذب يذلا تقولا ‘”” هنأا

ماغلأ’ا عزن نم اماع41 ىدم ىلع ةرابج
‘ لث“ Òبك مدقت زارحإاو راد÷ا قرسش
نم عبرم Îم نويلم6.941 فيظنت
ةيبرعلا ةيروهم÷ا نم ةررÙا يسضارأ’ا
قرخ نأا ’إا ،ةيطارقÁدلا ةيوارحسصلا
موي برغŸا فرط نم رانلا قÓطإا فقو
ديعيسس تاركركلا ‘ يسضاŸا Èمفون31
شضوقيو ةيادبلا ةطقن ¤إا دوه÷ا هذه

لولحب ماغلأ’ا نم ٍلاخ ⁄اع تادوه‹

مادختسسا نأا بتكŸا فاسضأاو .””5202 ماع
يأا ت– هل رÈم ’ اهعاونأا ىتسشب ماغلأ’ا
ادسشانم ،نادم لمع وهو ،شضرغ وأا ةعيرذ
تاذ ةيلودلا تامظنŸاو ›ودلا عمتÛا
نع فكلل برغŸا ىلع طغسضلاب ،ةلسصلا
نأا كردي نأاو ةيسضرأ’ا ماغلأ’ا مادختسسا
رسضيسس ايلود ةمرÙا ةحلسسأ’ا هذه عرز

’ fiاب ةلاÛةينطولاو ةيلودلا تادوه
بر◊ا ىلع شضرحيو مÓسسلا لÓحإا ‘

ÚحناŸا دوهج فزنتسسيو ةيناودعلاو
نأا يوارحسصلا بتكŸا دكأاو .Úيلودلا
Òغ ةليلقلا لودلا نم لازي ’ برغŸا””
ماغلأ’ا رظح يتيقافتا ىلع ةعقوŸا
دادزي ثيح ؛ةيدوقنعلا لبانقلاو ةيسضرأ’ا
ماغلأ’ا لامعتسساب كسسمتلا ىلع هارارسصإا

ةيوامسسلا عئارسشلا عم مات شضقانت ‘
›ودلا نوناقلا تايسضتقمو ةفلتıا
ناسسنإ’ا قوقح نوناقو Êاسسنإ’ا
.””Úفرطلا Úب ةمŸÈا تايقافت’او

Òغ يوارحشصلا بعششلا قح
ÒشصŸا ريرقت ‘ فرشصتلل لباق

لÓقتشس’او
يسشترأا ةمظنم تددج ثيح ،اًيلود

بناج ¤إا فوقولاب اهمازتلا ةيلاطيإ’ا
يعرسشلا هلث‡و يوارحسصلا بعسشلا

يذلا حافكلا ‘ ويراسسيلوبلا ةهبج
عازتنا لجأا نم دوقع ذنم هسضوخي

Òغ هقح ةسصاخ ،ةيسساسسأ’ا مهقوقح
ÒسصŸا ريرقت ‘ فرسصتلل لباقلا
،اهل نايب ‘ ةمظنŸا تلاقو .لÓقتسس’او
نع نيزجاع ىقبن نأا لوقعŸا Òغ نم هنأا

‘ مايأ’ا هذه ‘ ثدحي ام ةهجاوم
لتÙا رهظأا ثيح ،ةيبرغلا ءارحسصلا

بعسش ىلع ةيركسسعلا هتسسرطغ ادد‹
لينل ةيملسسب لسضانو مÓسسلا ىنبت لزعأا

فيسضت كلذ ¤إاو .ÒسصŸا ريرقت ‘ هقح
بعسشلا شضرعتي ىرخأا ةرم”” ةمظنŸا
ةيداسصتقا بابسسأ’ ىذأÓل يوارحسصلا
نع عافدلل حÓسسلا لمح ىلع مغريو
دعب يبرغŸا ناودعلا هجو ‘ ،هسسفن
31 ‘ رانلا قÓطإا فقو قافتا هسسفن
فقو كاهتنا نأا نايبلا راسشأا امك .Èمفون
،شسوباك هنأا نم مغرلا ىلع رانلا قÓطإا
مسصي يذلا تمسصلا رادج رسسك هنأا ’إا
بعسشلا ةاناعم نع ماودلا ىلع ناذآ’ا
يذلا ÒسصŸا ريرقت ‘ هقحو يوارحسصلا
،ماتÿا ‘و .رÈم Òغ ازيي“ هجاوي
بعسشلا تايحسضتب يسشترأا ةيعمج ترّكذ
فقو قافتاب همازتلابو يوارحسصلا
يملسسلا لكسشب لاسضنلاو رانلا قÓطإا

·أ’ا رسشن نم مغر ،لÓتح’ا ءاهنإ’
ميظنتل ميلقإ’ا ‘ اهتثعبل ةدحتŸا
.1991 ماعلا ذنم ÒسصŸا ريرقت ءاتفتسسا

ءوشضلا طلشسي ›ودلا مÓعإ’ا
تاركركلا ‘ ثدحي ام ىلع

ةيلودلا لئاسسو تلسصاو ،اًيمÓعإا
‘ ةÒخ’ا تاروطتلا ىلع ءوسضلا طيلسست
فقو قافتا قرخ بقع ،ةيبرغلا ءارحسصلا
¤إا ادد‹ بر◊ا ةدوعو رانلا قÓطإا
ويراسسيلوبلا ةهبج Úب ،ةيبرغلا ءارحسصلا
يذ”” ةديرج تفسصو ثيح ،برغŸاو
‘ ردسص لاقم ‘ ةيدنلتكسسأ’ا ””لانويسشان

،تاركركلا ةقطنم ،Úنثإ’ا موي اهددع
ةيبرغلا ءارحسصلا برغ بونج ةعقاولا

¤إا يعرسشلا Òغ يبرغŸا ””بهنلا ر‡»ـب
فقو قافتا نأا ¤إا ةراسشا ‘ .ايناتيروم
يركسسع يأ’ حمسسي ’ ،رانلا قÓطإا
بتاك مدق امك .ةلزاعلا ةقطنŸا لوخدب
بر◊ا تداع”” ناونع لمح يذلا لاقŸا
نم اماع92 دعب ةيبرغلا ءارحسصلا ¤إا
نع Óسصفم اسضرع ،”” رانلا قÓطإا فقو
اًزÈم ،اهخيراتو ةيبرغلا ءارحسصلا ةيسضق
اينابسسإا قتاع ىلع ةاقلŸا ةيلوؤوسسŸا
تملسس رامعتسس’ا ءاهنإا نم ’دب يتلا
ةقفسص”” ‘ برغŸا ¤إا ةيبرغلا ءارحسصلا

ديسصلا ‘ اه◊اسصم رارمتسسا لباقم
مجنم حابرأا نم ةسصحو يرحبلا
¤إا بتاكلا Òسشي كلذ ¤إاو ””.تافسسوفلا
¤إا ىدأا ميلقإÓل ةيبرغŸا تاوقلا وزغ نأا
Úيلسصأ’ا Úيوارحسصلا ناكسسلا Òجهت
تماقأا ثيح ،ÚئجÓلا تاميfl ¤إا

‘ ،ىفنŸا ‘ ةلود ،ويراسسيلوبلا ةهبج
نيذلا Úيوارحسصلا نم ءزج لازي ام Úح
ت–5791 ماع ‘ رارفلا نم اونكمتي ⁄

ةلتÙا ءازجأ’ا ‘ يبرغŸا لÓتح’ا
اهفسصت يتلا ةيبرغلا ءارحسصلا نم
قوقحب ةينعŸا ةيموك◊ا Òغ تامظنŸا
أاوسسأا”” Úب نم عسساو قاطن ىلع ناسسنإ’ا
ةير◊ا ثيح نم ⁄اعلا ‘ نكامأ’ا
نوسضغ ‘و ””.ناسسنإ’ا قوقحو ةيسسايسسلا
‘ برغŸا رمتسسا ،لاقŸا فيسضي كلذ
تايقافتا اذكو ›ودلا نوناقلا كاهتنا

نم ف’آ’ا تائŸ هلقنب ،فينج
ةيبرغلا ءارحسصلا ¤إا ÚنطوتسسŸا
ميلقإÓل ةيعيبطلا دراوŸا لÓغتسساو
اهنيب نم ةيبنجأا تاكرسش عم ؤوطاوتب
ةانق تلوانت ،هتهج نم .ةيناطيرب تاكرسش
تاونقلا Ìكأا ىدحإا ،3 ةيلاطي’ا رابخ’ا

Êويزفلت ريرقت شضرعب ،ايلاطيإا ‘ ةيبعسش
هيف تثد– ،ةيبرغلا ءارحسصلاب شصاخ
ديدج نم برحلل ويراسسيلوبلا ةدوع نع
نم دوقعل يوارحسصلا بعسشلا راظتنإا دعب
‘ لثمتŸا هبلطم قيق– لجأا نم نمزلا

ÒسصŸا ريرقت ‘ هقح ةسسرا‡
اهريرقت ‘ تفقوت ةانقلا .لÓقتسس’او

قافت’اب ويراسسيلوبلا ةهبج مازتلإا ىلع
ةنسس92 ذنم يملسسلا لاسضنلاو يركسسعلا

مدقِي نأا لبق ،ءاتفتسس’ا ميظنت لجأا نم
قرخب يعوو دسصق نع يبرغŸا ماظنلا
نم ىقبت ام فسسنو رانلا قÓطإا فقو

ميظنت تاونسسل ةلقرع دعب ةيوسستلا ةطخ
ةانقلا تسضرعو اذه .دوعوŸا ءاتفتسسإ’ا
ويديف عطاقمو روسصلا شضعب ةيلاطيإ’ا
نيذلا ،Úيوارحسصلا بابسشلا Úعوطتملل

تاهب÷اب قاحتلإ’ا لجأا نم اوبه
شضفر ¤إا كلذ لباقم ‘ ةÒسشم ،ةيلاتقلا
كراعŸا نع ثيد◊ا يبرغŸا لÓتحإ’ا
رئاسسÿاو نآ’ا رودت يتلا ةيلاتقلا
هتاوق اهتدبكت يتلا ةيداŸاو ةيرسشبلا
يمÓع’ا ميتعتلا ةسسرا‡ ىلع هرارسصإاو

Êويزفلتلا ريرقتلا .يرجي ام لك لوح
بابسشلا بيحرت ¤إا اسضيأا راسشأا
ديدج نم بر◊ا ةدوعب يوارحسصلا
ششي÷ا فوفسصب مهنم تائŸا قاحتلإاو
قافتإ’ يلكلا رايهنإ’ا بقع يوارحسصلا
ترّكذ ،ماتÿا ‘و .رانلا قÓطإا فقو
لسصاوتŸاو رركتŸا ليجأاتلاب ةانقلا

هب تدعو يذلا ÒسصŸا ريرقت ءاتفتسسإ’
لبق يوارحسصلا بعسشلا ةدحتŸا ·أ’ا

.يسضاŸا ربوتكأا رهسش هرخآا ناك ،ةنسس92

ةيلياهصس رــهاطلا^

ويراشسيلوبلا ةهبج ›ودلا مÓعإ’ا فيشصنتو ،ةقطنŸا ىلع اهتايعادتو تاركركلا ‘ عشضولا مزأات ةجيتن

 ةـــمدصصلا لوـــه ت– برغمـــــلا
‘ ةيدامو ةيرششب رئاشسخ ًةفلfl ةلشصاوتم ةيبرغŸا تاوقلاو يوارحشصلا ريرحتلا ششيج Úب تاكابتشش’ا لازت ’
،تاركركلا ةمزأا تايعادت اهعم لشصاوتتو ،ةيب رغلا ءارحشصلا ‘ هعايشضو هطبخت ةجيتن يبرغŸا ششي÷ا فوفشص
ت– قافت’ا يكلŸا رشصقلا كاهتنا دعب برغŸا عم رانلا قÓطإا فقو قافتا ءاهنإا ويراشسيلوبلا ةهبج نÓعإا ذنم
يتلا رئاشسÿا نع ›ودلا ماعلا يأارلل ةقيق◊ا لوق يبرغŸا يمÓعإ’ا ميتعتلا هعم رمتشسيو ،ةدحتŸا ·أ’ا راظنا

اهمÓعإا شسداشسلا دمfi ةكل‡ تدنج امدعب ةيبرغلا ءارحشصلا برغ بونج ‘ يبرغŸا ششي÷ا اهدبكت
هذه ،يركشسعلاو يشسامولبدلا نيديعشصلا ىلع ةيمهو تاراشصتناب يلخادلا ماعلا يأارلا لغششل ÊوÎكل’ا
ششيجلل ةيبر◊ا ةلأ’ا مامأا ةيكلŸا تاوقلا لششف ةفششاك ةيŸاع ت’اكو اهتحشضف دق تناك تاراشصتن’ا
.راــنلا قÓطا فقو قافتا ةياهن نÓعإ’ا ذنم ةيوارحشصلا
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يعانŸا كزاهج يوقت فيك
Ÿف ةهجاوÒ؟انوروك سسو

ىذلا ديحولا وهو ، سضارمألا ةهجاوŸ  مصس÷ا حلصس وه ىعأنŸا زأه÷ا ^
نم ىنأعي لو  أيوق نوكي نأا طرصشب تأصسوÒفلأب ةبأصصإلا رطخ نم هتيأمح عيطتصسي
نم يعأنŸا زأه÷ا لمع زيزعتب أمئاد حصصني كلذل ،ةيحصص ةلكصشم وأا للخ ىأا

ةحصص نأمصضب ةليفكلا تأنيمأتيفلاو ةيحصصلا رصصأنعلأب ةينغلا ةمعطألا لوأنت للخ
.يعأنŸا زأه÷او مصس÷ا
لكألاو ‘أكلا مونلا أمه Úنثا Úئيصشب ةعأنŸا زأهج ءادأا عفرل نوصصتıا حصصنيو
ىتح تأعأصس8 ةدŸ مصس÷ا حأتري نأا يرورصضلا نم لولا طرصشلل ةبصسنلأب ،يحصصلا
Êأثلا طرصشلل ةبصسنلأب أمأا ،›اوŸا مويلا ‘ هجو لمكأا ىلع هفئأظو لكب موقي
تأنيمأتيفلاو ةيئاذغلا رصصأنعلأب ينغلا يحصصلا لكألا لوأنتب أمئاد ءاÿÈا حصصنيف
ىتلا ةمعطألا سضعب كأنه نإأف ““ثليه““ عقوم هركذ أم بصسحو ةفلتıا ندأعŸاو
ةيصسوÒفلا سضارمألا فلتfl نم ةيأقولاو يعأنŸا زأه÷ا ة-يو-ق-ت ى-ل-ع د-عأ-صست
:يهو أنوروك ةحئأج أهنمو
‘ دعاسسي أا Úماتيفلاف :أا Úماتيف ىلع ىوت– ىتلا ةمعطأ’ا

ةمعطأ’ا لمسشتو  ،يسسفنت-لا زا-ه÷او ءا-ع-مأ’ا ة-ح-سص ز-يز-ع-ت
خ-نا-ب-سسلاو ةو-ل◊ا ا-طا-ط-ب-لاو رز÷ا ““أا““ Úما-ت-ي-ف--ب ة--ي--ن--غ--لا

.رمحأ’ا لفلفلاو يلكوÈلاو
ىسس Úماتيف دعاسسي :يسس Úماتيف ىلع ىوت– ىتلا ةمعطأ’ا

ةعانŸا ةح-سص ز-يز-ع-تو ،ةدا-سضŸا ما-سسجأ’ا ن-يو-ك-ت ز-ي-ف– ‘
رمحأ’ا لفل-ف-لاو ة-لوار-ف-لاو ة-ي-سضم◊ا ه-كاو-ف-لا ى-ف د-جو-يو
. يويكلاو
ززعت تايذغŸا هذه :ـه Úماتي-ف ى-ل-ع يو-ت– ى-ت-لا ة-م-ع-طأ’ا

،ةد-سسكأÓ-ل دا-سضم-ك ل-م-ع-لا لÓ-خ ن-م ةر◊ا روذ÷ا د-ي--ي–
ة-ي-تا-ب-ن-لا تو-يز-لا ـه Úما-ت-ي-ف-ب ة-ي-ن-غ-لا ة-م-ع-طأ’ا ل-م-سشتو
.وداكوفأ’او روذبلاو تارسسكŸاو
تاÁزنإ’ا نم ديدعلا كانه :كنزلا ىلع يوت– ىتلا ةمعطأ’ا
فعسضلاب اهسصقن طبترا دقو انماسسجأا ‘ كنزلا ىلع ةدمتعŸا
روذبلاو ايلوسصافلا كنزلاب ةينغلا ةمع-طأ’ا ل-م-سشتو ،ي-عا-نŸا

.ةيرحبلا ت’وكأاŸاو نجاودلاو موحللاو تارسسكŸاو
ةددÙا ةينيمأ’ا صضامحأ’ا Èتعت  :ÚتوÈلاب ةينغلا ةمعطأ’ا
يهو ،ةيئاتلا ايÿÓا ةفيظول ةيرورسض ÚتوÈلا ‘ ةدوجوŸا
““ىف دجويو ،صضارمأ’ا تاببسسم نم مسس÷ا يم– يتلا ايÿÓا
ايلوسصافلاو صضيبلاو ةير-ح-ب-لا ت’و-كأاŸاو ن-جاود-لاو مو-ح-ل-لا

ـه.ك ^ .““روذبلاو تارسسكŸاو

S°ƒDG∫ hLƒGÜ Mƒ∫ cƒQhfÉ

انوروك ءابو دسض يحسصلا لوكوتÈلل اقيبطت

رايدو ةخوخيضشلا زكارŸ ةعضساو ميقعت تايلمع
ةفعضسŸا ةلوفطلا زكارمو ةمحرلا

¤ا تاطلسسلا ترداب تاباسصإ’ا ددع ديازتو انوروك صسوÒف راسشتنا نم ةيناثلا ةجوŸا تارسشؤوم روهظ عم
رايدو ةخوخيسشلا زكارم  ةرŸا هذه تسسم ، ةيمومعلا نكامأÓل ةعسساو Òهطتو ميقعت تايلمع قÓطا
.ةحئا÷ا هذه نم ةسشهلا تائفلا هذه ةيامح ةيغب ةفعسسŸا ةلوفطلا زكارمو ةمحرلا

نمأصضت-لا ةر-يزو تن-يأ-ع ،رأ-طإلا اذ-ه ‘̂ 
وكيرك رثوك ةأارŸا أيأصضقو ةرصسألاو ينطولا
أيعمصس ÚقوعŸا لأفطألا ةصسردÃ ،سسمأا لوأا
قيبطت ىدم ة-م-صصأ-ع-لا ر-ئاز÷ا ة-ب-يور-لأ-ب
ةحئأج رأصشتنا نم دحلل يحصصلا لوكوتوÈلا
نم ÚصسردمتŸأب سصأÿا ““91-ديفوك““ أنوروك
هترقا يذلا ةصصأÿا تأجأي-ت-حلا يوذ ة-ئ-ف
ةرازول ةعبأتلا ةيملعلا ةنجللا هيلع تقدأصصو
.ةحصصلا
ةÒصصن ةئيبلا ةريزو ةقفر ,ةبصسأنŸأب تطعأاو
ةينطولا ةل-م◊ا قل-ط-نا ةرأ-صشا ,ثار-ح ن-ب
سسيصسحتلاو ةيمومعلا قفارŸا ميقعتو Òهطتل
ة---يزاÎحلا تاءار---جلا ماÎحا ةرور---صضب

Ÿأنوروك ءأبو ةحفأك.
ن-مأ-صضت-لا ةر-يزو تهو--ن ،دد--صصلا اذ--ه ‘

لكب ““دي÷ا““ لفكت-لا ةرور-صض ى-ل-ع ي-ن-طو-لا
زكار-مو ة-صصصصخ-تŸا سسيرد-ت-لا تأ-صسصسؤو-م
ةفعصسŸا ةلوفطلاو ةم-حر-لا رأ-يدو Úن-صسŸا
للخ نم ة-صصأÿا تأ-جأ-ي-ت-حلا يوذ ل-كو
ةيئأقولا Òبادتلل مرأصصلا قيبطتلا ىلع رهصسلا

نمأصضتلا عأطق-ل ة-ع-بأ-ت-لا ق-فارŸا هذ-ه ‘
تأ-بأ-صصلا د-ياز-ت ع-م أ-صصو-صصخ ي-ن-طو--لا
.ةÒخلا مأيلا هذه لل-خ أ-نورو-ك سسوÒف-ب
لجأا نم تذختا يتلا تاءارجلا لكب ترّكذو
ةÒصشم زكارŸا هذه ‘ ءأبولا رأصشتنا نم د◊ا
دعب يحصصلا لوكوتÈلل ليلد لأصسرا ” هنا ¤ا
¤ا ةحصصلا ةرازو فرط نم هيلع ةقدأصصŸا
لجأا نم أهعأطق-ل ة-ع-بأ-ت-لا تأ-صسصسؤوŸا ل-ك
نم ةصشهلا ةئفلا هذه ةيأم◊ ةمارصصب هقيبطت
. عمتÛا

نع ¤وألا ةلوؤوصسŸا تنمث ، هصسفن قأيصسلا ‘
دوجوŸا ““Òبكلا““ بوأجتلا نمأ-صضت-لا عأ-ط-ق
ذيملتلا ءأيلوأاو ةذتأصسلاو ةيبÎلا لأمع دنع
لوكوتÈلا ه-ي-ل-ع سصن أ-م ماÎحا سصو-صصخ-ب
هذه نأأب ةدكؤوم ءأبولا رأصشتنا يدأفتل يحصصلا
أهعأطقل ةعبأ-ت-لا ة-صصصصخ-تŸا تأ-صسصسؤوŸا
ةظقيلأب ىلحتتو ةمارصص ي-عو ل-ك-ب ر-ه-صست““
ةيصسيصسحتلا تل-م◊ا ة-ل-صصاو-مو ة-م-ئاد-لا
‘ ءأبولا ةهجاوŸ ميقعتلاو Òهطتلا تأيلمعو

لو-كو--تÈلا ه--ي--ل--ع سصن أ--م ماÎحا رأ--طا
.““يحصصلا

جمأنÈلا ¤ا ةئيبلا ةريزو تقرطت أهتيحأن نم
تأيلمع ميمعت لجأا نم أهعأطق هرطصس يذلا
ىوتصسŸا ىلع سسيصسحتلاو ميقعتلاو Òهطتلا
ةفيصضم أنوروك ءأبو رأصشتنا نم دحلل ينطولا
تأيلمع ةدعب  مأيقلا  رأطلا اذه ‘ ” هنأب
ق-فارŸا ف-ل-تfl تصسم Òه-ط-تو م-ي-ق-ع--ت
ءأ-بو ة-ح-فأ-كŸ ة-ي-مو-م-ع--لا تأ--صسصسؤوŸاو
يتلا ةيميقعتلا ةيلمعلا هذه تÈتعاو.أنوروك
أيعمصس ÚقوعŸا ةصسردÃ موي-لا أ-ه-ي-ف عر-صش
لفكتلا لجأا نم ““ادج ة-مأ-ه-لا““ ب ة-ب-يور-لأ-ب
ةيأعر““ ¤ا جأت– يتلا ةئفلا هذه نم لأفطلأب

.““ةصصأخ
ةيلمعلا هذه نأا ثارح ن-ب ةد-ي-صسلا تÈت-عاو
ةصسردŸا هذهب مويلا تقلطنا يتلا ةيميقعتلا

ةعبأتلا زكارŸاو تأصسصسؤوŸا لك ىلع ممعتصس
زكارم أميصسل ي-ن-طو-لا ن-مأ-صضت-لا عأ-ط-ق-ل
ةلوفطلا زكارمو ةمحرلا رأيدو ة-خو-خ-ي-صشلا
ةصصصصختŸا تأصسصسؤوŸا فلتflو ة-ف-ع-صسŸا

Ÿا نم ةصشهلا تأئ-ف-لا هذ-ه ةد-عأ-صسÛعمت
.أنوروك ءأبول يدصصتلل
ةيلمع-لا هذ-ه تق-ل-طا ة-ئ-ي-ب-لا ةرازو تنأ-كو
ق-فارŸا ل-ك Òه-ط-ت-ب ة-صصأÿا ة-ي-ن-طو--لا

مرصصنŸا عوبصسلا ة-ي-مو-م-ع-لا تأ-صسصسؤوŸاو
ديÈلا زكارم ¤ولا ةلحرŸا ‘ تصسم ثيح

نيذلا ÚنطاوŸا ددع ‘ أظأظتكا فرعت يتلا
.أيموي أهنودصصقي

ن-مأ-صضت-لا ةر--يزو تلأ--ق ،ر--خآا قأ--ي--صس ‘
ÚنطاوŸا ةدعأصسم ‘ عأطقلا رود سصوصصخب
ةيلوب لجصس يذلا لازلزلا ءارج نيررصضتŸا

لأصسرأب ردأب أهعأطق نأب ،دحلا موي ةدكيكصس
ءأبطاو ءأب-طأا ن-م ل-ك-صشت-ت ة-يراو-ج أ-يل-خ
ةقطنŸا ¤ا Úيعأمتجا Úصصتflو Úينأصسفن
لخدتلا لجا نم لاز-لز-لا أ-ه-ب ل-ج-صس ي-ت-لا
أ-ي-صسف-ن ن-يرر-صضتŸا ةد-عأ--صسŸ ع--ير--صسلا
مهتأنأعمو مهملأا نم فيفختلاو أيعأمتجاو
لفكتلا ” أملث-م م-ه-ب ل-ف-ك-ت-لاو ة-ي-صسف-ن-لا
نم لكب لازلزلا مه-ب ⁄ا ن-يذ-لا Úن-طاوŸأ-ب
.ارخؤوم ةليمو لجيج يتيلو
هذه ‘ عصضولل أ-ه-ت-ع-بأ-ت-م تد-كأا نأا د-ع-ب و
نأا ¤ا ترأصشأا لازلزلا أهب لجصس يتلا ةقطنŸا

عأطقل ةعبأتلا يعأمتجلا طأصشن-لا ة-ير-يد-م
عم أيلأح أهلمع ق-صسن-ت ي-ن-طو-لا ن-مأ-صضت-لا
تلئأعلا ءأصصحاو ةفرعŸ ةيلÙا تأطلصسلا
مهل ةمزللا تادعأصسŸا Ëدقتل ةررصضتŸا

يأا ليجصست متي ⁄ هنأأب تقولا سسفن ‘ ةركذم
.لازلزلا ءارج ةيرصشب رئأصسخ

ـه.ةÁرك ^

لجيج

لÓخ ةضصخر نود ءانب44 ليجضست
مرضصنŸا ربوتكأا رهضش

ةيمارلا ةيناديŸا أه-تأ-طأ-صشن رأ-طإا ‘ ^
و ةيمو-م-ع-لا ة-ح-صصلا ى-ل-ع ظأ-ف◊ا ¤إا

فرظلا و نمازت يذلا و ،ةفأظنلا طورصش
‘ دلبلا هب ر“ يذلا يئأنثتصسلا يحصصلا

ةبقارم اذك و ،أنوروك ةحئأج رأصشتنا لظ
تلجصس ،نارمعلا Úناو-ق-ب ماز-ت-للا ىد-م
نمأأب ةئيبلا ةيأمح و  نارمعلا ةطرصش ةقرف
نمأأب أهل ةعبأ-ت-لا بتأ-كŸا اذ-ك و ة-يلو-لا
ةنصسلا نم ر-بو-ت-كأا ر-ه-صش لل-خ ر-ئاود-لا
ءأنبلا تلمصش أهنم43 ،ةفلأ44fl ةيرأ÷ا
فيصصرلا لأمعتصسا ة-قأ-عإا ،ة-صصخر نود-ب
نود مده ةيلم-ع-ب مأ-ي-ق-لا و ،ة-صصخر نود
و Òهطتلا بنأ÷ ة-ب-صسن-لأ-ب أ-مأا ،ة-صصخر
” دقف ،ةفأظ-ن-لا طور-صش ى-ل-ع ظأ-ف◊ا
أصسأصسأا تق-ل-ع-ت تأ-ف-لأ01fl لي-ج-صست
حئاولل ةفلأfl قرطب علصسلا عيب و سضرعب
و رصضخلل زجح تأيلمع اذك و ،ةيميظنتلا
تنأ-ك  تأ-ع-قر-فŸا و  ة-يرأ-ن-لا بأ-ع-لألا

،ةيعرصش Òغ ةقيرط-ب ع-ي-ب-ل-ل ة-صضور-ع-م

،ةينونأقلا Òغ لأعفألا هذه ‘ نوطروتŸا
¤إا تلصسرأا ةيئازج تأفلم مهدصض تنوك
.ةصصتıا ةيئأصضقلا تأه÷ا

ةح-ل-صصŸا تل-ج-صس ، ل-صصف-ن-م قأ-ي-صس ‘
ةعبأتلا قرفلا و يمومعلا نمألل ةيئلولا
ربوتكأا رهصش للخ لجيج ةيلو نمأأب أهل

رور-م ثدأ-ح83 ،ة-يرأ÷ا ة-ن--صسلا ن--م
64          أهرثإا ىلع بيصصأا ،Êأمصسج
تأنيأعŸا للخ ن-م و ،حور-ج-ب أ-صصخ-صش
ببصسب نأك أ-ثدأ-ح73 نأا Úبت ة-ي-ناد-يŸا
مدع ‘ تلث“ ءأطخأل Úقئأصسلا  بأكترا
ناد-ق-ف ،ة-ي-نو-نأ-ق--لا ة--عر--صسلا ماÎحا
ى-ل-ع Òصسلا ،ة-ب-كرŸا ى-ل-ع ةر-ط--ي--صسلا
و ءأيحألا لخاد قئأصسلا هأبتنا مدع ،رأصسيلا

فر-ط ن-م رذ◊ا و ة-ط-ي◊ا ذ--خأا مد--ع
‘ بعللا و قيرطلا زأيت-جا ءأ-ن-ثأا ةأ-صشŸا
‘ بب-صسلا نأ-ك Úح ‘ ،ق-ير-ط-لا ط-صسو
ط-ب-تر-م ل-مأ-ع و-ه ي--ق--ب--تŸا ثدأ◊ا
.ةلأعفلا Òغ لمارفلا ببصسب ةبكرŸأب

ب.Úضساي ^

ةدعاسصلا لايجأ’ا نيوكت يف هتادوهجمب اهنم افارتعا
هدنع سسردمتلا نم ةنضس52 دعب اهملعم مركت انوروك سسوريف ةحفاكم يف ةضصتخم

ةح-فأ-ك-م ‘ ة-صصتfl ة-ب-ي-ب-ط تأأ-ترا ^
مركت نأا لجيج ىفصشتصسÃ أنوروك سسوÒف
أهميلعت ‘ لصضفلا هل نأك يذلا  أهملعم
أهنم أفاÎعا ،أمfiÎ أب-صصن-م أ-ه-غو-ل-بو

Ãلأيجألا ن-يو-ك-ت ‘ ةرأ-ب÷ا ه-تادو-ه-ج
. ةدعأصصلا

حرفلاو رور-صسلاو ة-ط-ب-غ-لا ن-م ءاو-جأا ‘
دأتصسألا مويلا ةحيبصص ل-ب-ق-ت-صسا ر-ثأأ-ت-لاو
ةدأم دأ-ت-صسا و-هو  ر-صصأ-ن-لا د-ب-ع سشي-بد
مثي-ه-لا ن-بإا ة-ط-صسو-تÃ تأ-ي-عأ-م-ت-جلا
هدنع تصسرد يتلا هتاديملت ىدحإا ةفقصشلأب

نأا تلصضف يت-لاو  ة-ن-صس52 نم ديزأا د-ن-م
أ--فاÎعا د--ع--ت ةو--ط--خ  ‘ ه--مر---ك---ت
سضعبل در و ذأتصسألل ةرأب÷ا تادوهÛأب

أŸأط يدلا روكذŸا ذأتصسألل ليم÷ا نم
يحأنم لك ‘  ذيملت-لا ل-ك د-عأ-صسي نأ-ك
دأهتجإلاو ةصساردلا ىلع مهعجصشيو ةأي◊ا
. ةيملعلا بصصأنŸاو زكارŸا ىمصسأا غولبو
نم ديزأا أهدأتصسأا نع تبأغ يتلا ةذيملتلا
لمعتو ةبيبط تحبصصأا دقو تدأع نرق عبر

داز يذلا رمألا أنوروك سسوÒف ةحفأكم ‘
تمرك يننأأب““ لأق يذلاو ذأتصسألا رثأأت نم
. Ëركت فلا قحتصسي نم  لبق نم
ةذتأصسألا لك ¤إا ماÎحاو ريدق-ت ة-ي-ح-ت-ف
تاردأبŸا هتأ-ه ل-ث-م تمادو Úم-ل-عŸاو
لأيجألا ‘ لؤوأفتلا ثعبت يتلا ةيبأجيإلا
ب.نيضساي ^ . ةمدأقلا

يولكلا روسصقلا ىسضرŸ ةينطولا ةيلاردفلل ةيئ’ولا ةيبودنŸا تمربأا^
Ãو ةدايع02 عم تايقافتا ارخؤوم ركسسعflÈ عاطقلا نم صصسصختم يبط

.ةي’ولا ىوتسسم ىلع يولكلا روسصقلا ىسضرÃ انا‹ لفكتلل صصاÿا
ىسضرŸ ةينطولا ةي-لارد-ف-ل-ل ة-ي-ئ’و-لا بود-نŸا تح-سضوأا ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘

ةيلاردفلل ةيئ’ولا ةيبودنŸا نأا جاول لولهب ةنيمأا ةروتكدلا يولكلا روسصقلا
انا‹ لفكتلل ةسصاÿا ةيبطلا تادايعلا نم ددع عم تايقافتا ارخؤوم تمربأا
صضارمأا ت’ا‹ ‘ ةيلاردف-لا ‘ Úطر-خ-نŸا ى-سضرŸا ن-م ة-ح-ير-سشلا هذ-ه-ب
.ديلوتلاو ءاسسنلا صضارمأاو يلخادلا بطلاو يمسضهلا زاه÷ا صضارمأاو بلقلا

ةيبطلا ليلاحتلا ءارجإاب لفكتلل ليلاحتلا رباfl نم ددع عم دقاعتلا ” امك
ق-فو ,Êا‹ ل-ك-سشب ت’اÛا ف-ل-تfl ‘ ى-سضرŸا ء’ؤو-ه ن-م بل-ط-ت ي--ت--لا
هاŒا ةينماسضت ةردابم راطإا ‘ جردني كلذ نأا تحسضوأا يتلا ,لولهب ةبيبطلا

ىلع نيرداق Òغ نيرخأاو نيزوعم مهنيب نم دجوي نيذلا ىسضرŸا ء’ؤوه
.لمعلا

تاسصسصخت ‘و ىرخأا ةيبط تادايع لم-سشت-ل ة-ي-ل-م-ع-لا ع-ي-سسو-ت ر-ظ-ت-ن-يو
اديعب لقنتلا مدعب ةي’ولا قطانم مظعم ‘ ىسضرملل حمسسي لكسشب ةعونتم

.ةيبطلا ليلاحتلاو تاسصوحفلا ءارجإ’ مهتماقإا تارقم نع
لقنلا ةسسسسؤوم عم ة-ي-قا-ف-تا مار-بإ’ ة-ي-لارد-ف-لا ر-سض–  ،ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م
روسصقلا ىسضرم لقنب حم-سست ر-ك-سسع-م ة-ي’و-ل ير-سض◊ا ه-ب-سشو ير-سض◊ا
امبسسح ,ةمسصاعلا رئاز÷ا اهنيب نم تاي’و ةدعب يرجي املثم انا‹ يولكلا
.ردسصŸا صسفن هيلإا راسشأا

Œ035 غلبي ,ركسسعم ةي’وب يولكلا روسصقلا ىسضرم ددع نأا ¤ا ةراسش’ا رد
Úسصاخ نيزكرمو ةيمومع زكارم5 ب مدلا ةيفسصت صصسصح نوعباتي اسضيرم

وأا لمعلا نع Úلطاعلا نم ىسضرŸا بل-غأاو لو-ل-ه-ب ة-ن-ي-مأا ةرو-ت-كد-لا بسسح
يذلا ›اŸا ءبعلا نم فيفختلا اهنأاسش نم تايقافت’ا هذه ناف اذل  ،ءارقفلا

تادايعل ةيلمعلا عسسوت راظتنا ‘ ،جÓعلا ‘ ةسشهلا تائفلا هذه هلمحتت
م.ق ^ .ةعونتم تاسصسصختو ىرخأا

ىرخأا تاسصسصختو تادايع لمسشتل ةيلمعلا عيسسوت راظتنا ‘
ركضسعÃ ليلا– flÈو ةدايع02 ‘ يولكلا روضصقلا ىضضرÊ Ãا‹ لفكت
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بيلك يماشس̂ ^

ضصوشصنلا ‘ ءاج ام زربأا انهو
:ايفرح

ينسسح) ير-سصŸا سسي-ئر-لا ة-لا-ق-ت-سسا د-ع-ب
‘ تارهاظتلا ةيمهاو بوسسنم عفترا (كرابم
تحار يتلا Òيغتلا ة-ي-نا-ك-مإا ع-م ىر-خأا لود
سضعب تل-سصو-ت .ى-ل-عا ة-ي-قاد-سصم بسست-ك-ت
ة-يز-مر تلزا-ن--ت Ëد--ق--ت ¤ا ة--م--ظ--نألا
تاسضافتنلا كلذب ةيدافتم ن-ير-ها-ظ-ت-م-ل-ل
ئراوطلا Úناوق رئاز÷ا تغلأا :تاي-ف-سصت-لاو
ةك-ل-مŸا تل-خدأاو ،ا-ما-ع91 ذن-م ة-م-ئا-ق-لا
لكسشب ولو ةعفار ةيروتسسد تاحÓسصإا ةيبرغŸا
رخأاتي ⁄و ،بختنŸا ناÈŸلا تاطلسس طيسسب

.اسضيأا بكرلا اذه ‘ Òسسلا ‘ ندرألا كلم
نم سسردلا اومّلعت ،برعلا ةداقلا نم اÒثك نكل
قحسس ةرورسضب اوعنتقاو ،ةيرسصŸا ثادحألا
،ةقفسش Óبو ةم-ظ-ن-م ةرو-سصب تار-ها-ظ-ت-لا

Úبراسضو ،يرور-سضلا ف-ن-ع-لا Úمد-خ-ت-سسم
.›ودلا عمتÛا هلوقيسس ام طئا◊ا سضرعب
نكلو ناتهباسشتم نيرحبلاو ةيروسس
ىلع نيرحبلاو ةيروسس تدهسش ،لودلا هذه Úب
ناك Úتلا◊ا ‘ .فنعلا تاجرد ىلعأا ،حجرألا
مك– ةيلقأا تناكو ،اقيمع ين-يد-لا ما-سسق-نلا
ىلع كلذ لبقت ةيبلاغلا اميف ةيلسضفألاب عتمتتو
فيقوت ناك ،1102 سسرام/راذآا ‘و .سضسضم
تاراعسش اوبتك مهنا ةعيرذب اذيملت51 بيذعتو
دق (اعرد) مهتنيدم ناطيح ى-ل-ع ة-سضها-ن-م
سسانلا فوفسص Úب ةسضراعم تارهاظت قلطأا
ةدايقب يولعلا ماظنلا دسض ةينسسلا ةيبلاغلا يوذ
ليسسŸا زاغلا مادختسسا حجني ⁄ .دسسألا راسشب
تافيقوتلاو برسضلاو هايŸا ميطارخو عومدلل
اهنيحو ،تارهاظتلا تا-ك-سسا ‘ ة-ي-عا-م÷ا

ةيركسسع تاي-ل-م-ع د-سسألا ن-مأا تاو-ق تن-سش
تق-ل-طأاو ،ندŸا ن-م دد-ع ‘ ة-ي-ق--ي--ق--ح

.تابابدلا تمدختسساو يقيق◊ا سصاسصرلا
خيسشلا) دياز نب عّقوت امكو ،هسسفن تقولا ‘
fiنيرحبلا يفف (تاراملا سسيئر دياز نب دم

ةمراع تارها-ظ-ت تع-لد-نا ،Òغ-سصلا د-ل-ب-لا
كلŸا اهيلع ّدرف ،ةعيسشلا نم اسصوسصخ ةلّكسشُم
طوقسس ¤ا ىدأا ام ،ةوقلاب ةف-ي-ل-خ ن-ب د-م-ح
دجو Úحو ،ىحر÷ا تائمو ىلتقلا تارسشع
و ةسسكاعم جئاتنب ءاج دق فنعلا اذه لك نأا

‘ ناك يذلا ،دمح ناف ،تارها-ظ-ت-لا ىذ-غ
،ةقوبسسم Òغ ةبتع زاتجا ،هيلع دسسحُي ل عسضو

هتدعاسسم Úيتاراملاو Úيدوعسسلا نم ابلاط
.هبعسش ءاوتحا ىلع

يسض‰ ،يعم ة-ل-ما-ع-لا قر-ف-لاو ا-نا ُتحر
ىر‹ Òيغت ة-ي-ف-ي-ك ن-ع ا-ث-ح-ب تا-عا-سسلا
تناك ،فسسأÓل .نيرحبلاو ةيروسس ‘ ثادحألا

ا-م-سصخ ة-يرو-سس تنا-ك .ةدودfi ا-ن-تارا-ي-خ
،ةليوط ةÎف ذنم ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولل
بز◊ امعادو ،ناريإاو ايسسورل ايخيرات افيلحو
يركسسع ،يداسصتقا Òثأات نودبو ،كلذلو .هللا
انبجسش ناف ،رسصم ‘ اننأاسش امك يسسامولبدو
ام وهو) Òبك Òثأات هل سسيل ماظنلل يمسسرلا
دسسألا ناك .(انراسصح ىلع ىتح اقحل قبطنا
وتيف سضرفل ايسسور ىلع دامت-علا ع-ي-ط-ت-سسي
سسل‹ عفدل انتلواfi لك ىلع (سضقنلا قح)
.تابوقع سضرف ¤ا نمألا

ةلكسشŸا تناكف ،نير-ح-ب-لا ة-لا-ح ‘ ا-مأا
ةفيلح يه نيرحبلا نا كلذ .اما“ سسكعلاب
سسماÿا لو-ط-سسلا ف-ي--سضت--سستو ،ةÁد--ق
كلت انل تح-م-سس د-قو .ةد-ح-تŸا تا-يلو-ل-ل
دمح ىلع سصاخ طغسض ةسسرا‡ ‘ ةقÓعلا
سضع-ب ل-قألا ى-ل-ع ق-ي-ق– ة-ي-غ-ب ،ه-ئارزوو
.ةطرسشلا فنعل دح عسضوو ةيبعسشلا بلاطŸا
¤ا نورظني اونا-ك ن-ير-ح-ب-لا ›وؤو-سسم ن-ك-ل
Êاريإا Òثأات ت– ءادعأا اهنأا ىلع تارهاظتلا
انعارذ › لواحي ماظنلا حار .اهعمق بجيو
انكو ،Úيتاراملاو Úيدوع-سسلا ع-م قا-ف-تلا-ب
سسيلف ،عقاولا رمألا ماما نوكنسس اننا كردن
قرسشلا ‘ انعقوم فاعسضإاب حامسسلا انناكمإاب
.جيلÿا ‘ لود ةثÓث ءادعتسسا Èع طسسوألا

كيكسشتلا ¤ا عفد يذلا وه1102 ماعلا سسيل
.دعب ام ‘ كلذ لسصح لب ،ةيروسس ىلع انÒثأاتب
‘ فنعلل ةبجاسشلا انتاحيرسصت مغرو ،نكلو
ةموك◊ا Úب راوح حتفل اندوهجو ن-ير-ح-ب-لا
انسضرعت ،ةلدتعŸا ةيعيسشلا ة-سضرا-عŸا ةدا-قو

كلŸا عم روسس÷ا عطقن ⁄ اننأل Òبك داقتنل
‘ انفقوم عم ة-نرا-قŸا-ب ا-سصو-سصخ ،د-م-ح
ةبسسنلاب ليحتسسŸا نم ناك .كرابم ةهجاوم

لا ،ةمfiÎ ةروسصب انماجسسنا مدع حرسش ›
سسيك وه ⁄اع-لا نأا-ب لو-ب-ق-لا لÓ-خ ن-م نم ٌ
،ةيجراÿا يتسسايسسل يتدايق ‘ Êأابو ،دّقُعلا
Úب ةنزاوŸا ىلع ةمئاد ةروسصب ارطسضم ُتنك
اهتبلوق يتلا حلاسصŸا ،ةسضقان-تŸا ح-لا-سصŸا

تابلطتم Úبو ،ةقباسسلا تاموك◊ا تارايخ
ليسضفت ‘ ح‚ا ⁄ Êأا ول ىتح هنأاو ،ةظحللا
نم ينعنÁ ل اذه نا-ف ،ة-ي-سسا-سسألا قو-ق◊ا

fiح ،تع-ط-ت-سسا ا-م ل-ك-ب ما-ي-ق-لا ة--لواÚ
.ةيلاعلا انميق هÈتعا ام ىلع زيكÎلل ،عيطتسسأا
ةموكح تأادب ام اذإا ل-سصح-ي يذ-لا ا-م ن-ك-لو
تناكو ،فلآلاب ا-ه-ي-ن-طاو-م ل-ت-قو ق-ح-سسب

عنم ىلع ةرداق ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولا
؟كلذ

عيم÷ا ةيبرعلا لودلا ةعماج تأاجاف اميفو
،ايبيل ‘ ›ود لخدت ىلع ةقفاوŸا اهنÓعإاب
قرخ نع را-ظ-نألا ل-يو-ح-ت-ل ة-ق-ير-ط ي-هو
ناف ،اهلود اهسسرا“ يتلا ةيسساسسألا قوق◊ا
نلازت ام اتناك نيرح-ب-لاو ا-يرو-سس ل-ث-م لود
.ةعما÷ا ‘ Úترّدقم Úتلود

ازتيبلاو حايتج’او ايبيل
رّمعم ةموكح تناك ،تان-ي-نا-م-ث-لا لÓ-خ ‘

با-هرإلا ي-باّر-ع زر-بأا ن-م ةد-حاو ‘اذ-ق-لا
لثم ةيومد تاءادتعا ‘ تم-ها-سس ،يŸا-ع-لا
لÓخ نم ،8891 ماع يبركول قوف لسصح يذلا
12 اياعر لتقب ببسست يذلا ماناب ةرئاط Òجفت
،تقولا سضعب ذنم نكل .ايكÒمأا981 مهنيب ةلود
Èع ،ةمfiÎ بايث ءادترا لواحي ‘اذقلا ناك
يلختلاو ،›ودلا باهرإلا ليو“ نع فقوتلا

فانئتسسا لباقم ،ديلولا يوونلا ه‹انرب نع
ةدحتŸا تايلولا ا-ه-ن-ي-بو ة-ي-بر-غ-لا لود-لا

‘ امأا ،هماظن عم ةيسسامو-ل-بد-لا ا-ه-تا-قÓ-ع
.رّيغت ءيسش Óف ةيبيللا دود◊ا لخاد

،رسصم ‘ كرابم ةلاقتسسا ن-م عو-ب-سسأا د-ع-ب
ةعوم‹ ىلع رانلا ‘اذقلا نمأا تاوق تحتف
فيقوت ى-ل-ع او-سضÎعا يذ-لا Úي-ندŸا ن-م

fiتاكرحتلا تر-سشت-نا ،ما-يأا ة-ع-سضب ‘و .ٍما
دعبو .سصخسش001 نم Ìكأا لتُقو ،ةيعامتجلا
،حوتفم نايسصع ةلاح ‘ دÓبلا تناك عوبسسأا
ىلع ترطيسس ةموكحل-ل ة-سضها-نŸا ىو-ق-لاو
أادبو .دÓبلا ‘ ة-ي-نا-ث-لا ة-ن-يدŸا ،يزا-غ-ن-ب
نيديؤوŸا ىماد-قو نو-ي-ب-ي-ل نو-ي-سسا-مو-ل-بد
·ألا ‘ يبي-ل-لا Òف-سسلا م-ه-ن-ي-بو ‘اذ-ق-ل-ل
ةدحتŸا ·ألا ةوعدو ةلاقت-سسلا-ب ةد-ح-تŸا
عفرو .يبي-ل-لا بع-سشلا ةد-عا-سسمو ل-خد-ت-ل-ل
نا ام ،اذكهو .ءيسش لك قارحا راعسش ‘اذقلا

ةليسصح تنا-ك ى-ت-ح سسرا-م/راذآا ر-ه-سش ل-ح
.ةيحسض فلأا نم Ìكأا ¤ا تعفترا دق ىلتقلا

ام لك عسضو انررقف ،ةحبذŸا كلت انتبعرأا
فيقوتل ،سشي÷ا ¤ا ءوجللا ادع ام ،ي-غ-ب-ن-ي
ةطلسسلا نم باح-سسنÓ-ل ه-تو-عدو ،‘اذ-ق-لا
اندّمجو ،ةيبعسش يأاب عتمتي داع ام هنا ةعيرذب

انعفدو ،هتلئاعلو هل ةعباتلا تارلودلا تارايلم
¤ا ةيسضقلا لقنو ايبيل راسص◊ نمألا سسل‹

ةمكاfi ةيغ-ب ،›ود-لا ة-ي-ئا-ن÷ا ة-م-كÙا
هنكل .ةيناسسنإلا دسض مئار÷اب يرخآاو ‘اذقلا
اذا هنا لوقت ،انيللfi تاريدقت تناكو .رمتسسا
فلآا لتقت دق اهنإاف ،يزاغنب ¤ا هتاوق تلسصو
.سصاخسشألا

توم نم مهأا اكÒمأا حلاشصم
ءايربأ’ا

Òغ تا-م-ظ--نŸا نا--ف ،ه--سسف--ن تقو--لا ‘
عامسسإاب اوأادب ،Úيفاحسصلا سضعبو ،ةيموك◊ا
ا-ع-ير-سس ا-ق-حل م-ه-ي-لإا م-سضناو ،م-ه-تاو--سصأا
نم Úبلاط ،ةفاحسصلا ل-م‹و سسر-غ-نو-ك-لا
ل-خد-ت-لا ة-ي-كÒمألا ةد-ح--تŸا تا--يلو--لا
كلذ ‘ ىرأا تنكو .‘اذقلا د-سض ير-ك-سسع-لا
نكت ⁄ ،ايديلقتف .يقÓ-خألا مد-ق-ت-لا سضع-ب
اهبعسش لتق نم ةموكح عنŸ تاوق لاسسرا ةركف
ارمأا ناك لودلا فنع نا كلذ ،عامتسسÓل ةلباق
ام ،ÚيكÒملا رارقلا باحسصأا نألو ،اجراد
وأا ،ايدوبمك ‘ ءايربألا توم نا نوÈتعي اوناك
،ان◊اسصÃ ةقÓع يأا هل ادنغوا وا ،Úتنجرلا
بر◊ا لÓخ ‘ انءافلح اوناك نيرخآلا نألو
يذلا بÓقنلا ىلع بحسسني اذهو ) ةدرابلا
‘ ةيعويسشلا ة-مو-ك◊ا د-سضAIC هتم-عد
يما ،بهذن نا لبق ،5691 ماعلا ‘ ايسسينودنا
ىهتنا يذلا بÓقنلا وهو ،اهيف سشيعلل ، اناو
Úب ا-م ل-ت-ق-ب بب-سستو ءا-مد-لا ن-م ما-م-ح-ب
،تاينيعسستلا ‘ نكل ،(ليتق نويلمو000.005
‘ ةرسشابم رهظت مئار÷ا كلت تراسص اميفو
دق ةدحتŸا تايلولا تناكو ،›ودلا مÓعلا
،⁄اعلا ‘ ةديحولا ىمظعلا ةو-ق-لا تح-ب-سصأا

مدع ) ةديق-ع-لا كل-ت-ل م-ي-ي-ق-ت ةدا-عإا تر-ج
تايلولل حجانلا لخدتلا ¤ا تداقو (لخدتلا
.ةنسسوبلا ‘ يسسلطألاو ةدحتŸا

ينعفد-ت تنا-ك ي-تز-ير-غ نا م-غرو ،كلذ ع-م
،نيدبتسسŸا لبق نم نيددهŸا ءايربألا ذاقنإل
‘ يركسسع لم-ع-ب ر-مألا ءا-ط-عإا ‘ تددر-ت
Óثم ايبيل ‘ لخدتلا نوكي اذا-م-ل-ف ..ا-ي-ب-ي-ل
يتلا تاعازنلا ¤اوتت ثيح ،وغنوكلا ‘ سسيلو
يغب-ن-ي ل-ه .ءا-ير-بألا ÚيÓ-م ل-ت-ق ¤ا تدأا
ةراسسخ يأا نو-ك-ت ن-ل ثي-ح ط-ق-ف ل-خد-ت-لا

ÚيكÒمأل
لوكين يسسنرفلا سسيئرلا ناك تقولا اذه ‘

‘ ةيسساق تاداقتنل سضرعتي يذلا ،يزوكراسس
‘ يلع نب ماظن ةياهنلا ىتح معد هنأل اسسنرف
بعسشلا ة-ي-سضق م-عد ةأا-ج-ف رر-ق د-ق ،سسنو-ت
(ايناطيرب ءارزو سسيئر) ديب هدي عسضو .يبيللا
حاÎقا ىلع ه-مز-ع ن-ل-عأاو نوÒما-ك د-ي-فاد
فلاحتلل حمسسي نمألا سسل‹ ‘ رارق عورسشم
.ايبيل قوف يوج رظح ةقطنم ةماقإاب ›ودلا
نا عيطتسسن ل اننا › لاق Úلوم كيام نكل
‘اذقلا نا كلذ ،ةقطنŸا كلت Èع ائيسش لعفن
،ةيÈلا تاوقلا مئاد ه-ب-سش ل-ك-سشب مد-خ-ت-سسي
نم هعنŸ ةديحولا ة-ل-ي-سسو-لا نا-ف ›ا-ت-لا-بو

فادهتسسا يسضتقت تناك يزاغنب ىلع موجهلا
.ةيو÷ا تابرسضلا لÓخ نم ةرسشا-ب-م ه-تاو-ق
لكسشب Úسضراعم انا-ك سست-يا-غو Úلو-م ن-ك-ل

ناÒسشيو يكÒمألا يركسسعلا لخد-ت-لا مزا-ح
‘ انتاوق اه-ل سضر-ع-ت-ت ي-ت-لا طو-غ-سضلا ¤ا
مغر هناب Úعنتقم اناكو ،ناتسسناغفأاو قارعلا

سشي÷ا ناف نوÒماكو يزوكرا-سس تا-با-ط-خ
.ةيلمعلا نم Èكألا مسسقلا لمحتيسس يكÒمألا

لبق نم يرسشح تلواfi نم اجعزنم ُتنك
نع ناثحبي اناك نيذللا ،نوÒماكو يزوكراسس
نُكأا نكأا ⁄و ،امهيدلب ‘ امهي-ترو-سص ع-ي-م-ل-ت
لودلا ةعماج قا-ف-ن لا-ي-ح را-ق-ت-حلا ىو-سس
.ةيبرعلا

سسيار نازوسس نا فيك امابوأا حرسشي نا دعب)
يركسسعلا لخدتلا ةرورسضب هعانقاب تمهاسس

Ÿيزاغنب ‘ رزا‹ باكترا نم ‘اذقلا عن،
هيراسشت-سسمو ه-تادا-ي-ق ¤ا ع-م-ت-سسا نا د-ع-بو
ىلع رار-ق عور-سشم سضر-ع ” ، Úير-ك-سسع-لا

ليطع-تو تا-بر-سضلا ه-ي-جو-ت-ب ن-مألا سسل‹
ةقفاوÓ Ãعف لسصح ام وهو ‘اذقلا ةمظنأا

. (ايسسور مهنيب ةسسمخ عانتماو ءاسضعأا01
،نوÒماكو يزو-كرا-سسب ُتل-سصتا »:لو-ق-يو

ةبسشÿ امهحاي-ترا ا-ي-ف-خا دا-ك-لا-ب ن-يذ-ل-لا
تمهاسس يتلاو امهل اهت-مد-ق ي-ت-لا سصÿÓا
Óبقو ،امهيدلب ‘ امهيقزأام نم امهجارخإاب
لك تعمتجا مايأا دعبو ،ة-سسا-م-ح-ب ا-ن-حاÎقا

ت– نويبوروألا ىوسضناو ،ةيلم-ع-لا ر-سصا-ن-ع
اهنيبو ةيبر-ع-لا لود-لا ا-ماو ،ي-سسل-طألا ءاو-ل
كاذ ‘ ةÒثك تناكف ،تاراملاو رطقو ندرألا
ماما انناب عابطنلا ءاطعإا مدع ةيغب فلاحتلا

⁄اعلا دسض ةيبرغلا ةوقلا اهنسشت ةديدج برح
.يمÓسسإلا

،ةيمسسر ةرايزب موقي ناك ثيح ليزاÈلا نم
،ةيركسسعلا ةيلمعلاب ءدبلا رمأا ا-ما-بوأا ى-ط-عا
اكÒمأا نا Úبتي اجئار ناك اŸ افÓخو يتلا

،اسسنرفو ايناطيرب سسيلو اهتحÎقا يتلا يه
لاسصتلا زاهج لّطعت رماوألا هئاطعإا ءانثأا ‘و
امابوأا ر-ط-سضا-ف نا-كرألا ةدا-ي-ق ع-م ير-سسلا
دحأل يداعلا ف-تا-ه-لا لÓ-خ ن-م لا-سصتÓ-ل

””Êذا مكل »:لا-قو .Úير-ك-سسع-لا ه-يرا-سشت-سسم
تاملكلا هذهب :فيسضيو (تايلم-ع-لا-ب ءد-ب-ل-ل)
noissimrep ym evah uoY عبرألا
دق حجرألا ىلع ناك فتاه نم ا-ه-ت-ل-ق ي-ت-لا
حمسسا ،ىنأا اه ،ازتيبلا رئاطسش بلطل مدختسسا
›وت ذنم ¤وألا ةرمل-ل ،ة-ير-ك-سسع ة-ي-ل-م-ع-ب
.ةسسائرلا

 ريرحتلا ةحاشس عقؤم نع ̂ 

  ةيبرعلا ةعما÷ا قافن ترقتحا   ديد÷ا هباتك ‘ امابوأا

!ازــــــــــــتيبلل فــــــــــــتاهب اــــــــــــيبيل ةــــــــــــمجاهÃ ترــــــــــــمأا
‘ لشصح ام Úب بتاكلا يزاوي،(داعيŸا ضضرأا وا ةدوعوŸا ضضرأ’ا )dnaL desimorp A امابوأا كاراب قباشسلا يكÒمأ’ا ضسيئرلا تارّكذŸ  ضضرعلا اذه ‘

ام ابلاغ يتلا ةيكÒمأ’ا حلاشصŸا ةأار÷ا نم Òثكب دقتنيو .Úتلا◊ا هباششت ىلع هديكأات مغر امهيف يكÒمأ’ا لخدتلا دودح حرششيو ،نيرحبلاو ايروشس
’وكين ضسيلو رارقلا بحاشص وه هنا لوقيل ،ايبيل ‘ يركشسعلا لخدتلا هرارق بابشسأا حرششيو ،ةيجراÿا تÓخدتلا ‘ ةيناشسنإ’او قÓخ’ا ىلع ىغطت
.هتارارق لك ىلع اهتقفاوم مغر راقتح’ا Òغ هدنع قلت ⁄ يهف ةيبرعلا لودلا ةعماج امأا .يزوكراشس

راهششإا

›اششوب ةيزوف
ةمشصاعلا رئاز÷اب ةقثوم

،21  مقر ، يداز دولوم عراشش
LEGNAXOV :ةامشسŸا ةدودÙا ةيلوؤؤشسŸا تاذ ةكرششلا  لح

Ãررح دقع بجو Ãمفون،40 ‘ ،انبتكÈ 0202اŸلح ”، لجشس
LEGNAXOV ““““  :ةامشسŸا ةدودÙا ةيلوؤوشسŸا تاذ ةكرششلا
اهلامشسار،  رئاز÷ا ،ريوكعوب حلاشص  جهن ،831 ‘ ‘ اهرقم“”
،11/01/0202 ن-م اءاد-ت-با كلذ و را-ن--يد(000.001)فلا ةئا-م
: عادي’ا  ةكرششلل ايفشصم بي‚ نامعن ديشسلا Úع :ةيفشصتلا

يراجتلا لجشسلا ىد-ل ، د-ق-ع-لا اذ-ه ن-م ة-خ-شسن عاد-يا م-ت-ي-شس
                                           . رششنلل .رئاز÷ا  ةي’ول

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 par-
tir 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’Alger. 
Pour Insertion .          Maitre F . BOUCHALI           Notaire a Alger                                        
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‘ جر-عألا ي-ن-ي-سساو ي-ئاور-لا حر--طو ^
ع-قو-م ى-ل-ع ه-ت-ح-ف-سص ى--ل--ع رو--سشن--م
Òسصم لو--ح تلؤوا--سست ،““كو--ب---سسيا---ف““
روسشنŸا بحاسص مدقيو ،عبسسلا تا-حو-ل-لا
رئاز÷اب وسساكيب ةقÓعل ازجو-م ا-خ-يرا-ت
يتلا اسسيردم ةقطنم ةسصاخو اهيلإا هترايزو
06 ›اوحب ةظفاÙا ةمسصاع ن-ع د-ع-ب-ت
ناك امدعب نمألا نع اثحبو ةحارلل ،ملك
هنأاب ينيسساو لوقي ،اينابسسإا هدلب ‘ اددهم
باسش ةفدسصلاب عبسسلا تاحوللا ىلع Ìع““
فيرخ ‘ ناكŸا Úعب رئب رفح ددسصب ناك
تر-سشن ة-ي-لfi ةد-ير-ج ¤إا اÒسشم ،9002
ة-ير-يد-م ةر-سشا-ب-م با-سشلا Èخأاو ،ÿÈا
اديج فرعي ناكو ،هيلع Ìع اÃ ةفاقثلا
ل-ي-ج-سست ” نأا د-ع-ب .هد-جو ا-م ة--م--ي--ق
،ةلودلل ةينطو ةيكلم اهرابتعاو ،تاحوللا
ةليم÷ا نونفلا فحتم هاŒاب اهليو– ”
اذه رفو-ت-ي ثي-ح ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
ديدحتل ةينفلا ليلاحتلل flÈ ىلع Òخألا
.““هردسصمو تاحوللا خيرات

جرعألا تلؤواضست
بسسح»و ه-نأا-ب ير-ئاز÷ا ي-ئاور-لا دا-فأاو
ةحوللا رعسس غل-ب-ي ،ة-ي-لوألا تلا-م-ت-حلا
.رلود نويلم001 نع لقي ل ام ةدحاولا
وسساكي-ب تا-حو-ل سضع-ب نأا اد-ي-ج فر-ع-ن
رئاز÷ا ءاسسن ل-ث-م ر-ع-سسلا اذ-ه تط-خ-ت
تاينتقŸا نم ي-هو ،رلود نو-ي-ل-م041)
خيرات ذنم نكل .(Úيرطقلا دحأل ةسصاÿا
،تاحوللا ىلع روثعلا خيرات ،È 9002متبسس
¤إا عوسضوŸا اذه ىلع يلكلا تمسصلا فل
رداسصŸا سضعب بسسحب““ :فا-سضأاو .مو-ي-لا
دقف ،ةليم÷ا نونفلا فحتم نم ةبرقŸا
‘ اسسنرف ¤إا تاحوللا ىدحإا لاسسرإا ”
نم دكأاتلل وسساكي-ب ة-سسسسؤو-مو ،5102 ةنسس
نع ائيسش فرعن ل نك-ل .ما-سسر-ل-ل ا-ه-ب-سسن
؟تقرسس له ؟تاحوللا هذه لآام لو ،كلذ
ة-فا-ق-ث-لا ةرازو رادأا ن-م ؟تب-ه-ن ؟تع-ي-ب
ةيسضق اهنكلو ةيدرف ةيسضقلا دعت ⁄ ؟اهموي
اذإاو““ :فاسضأا هتلؤواسست مسضخ ‘و ،““؟ةلود
نم ةدحاو كلذ نوكيسس تقرسس نأا ثدح
يدامÓلاو يداŸا ثاÎلا بهن مئارج Èكأا
،اسسيردم ونطاوم هيلع حلأا ام وهو ،مظنŸا
يداŸا ثاÎلا نع عافدلا ةن÷ لÓخ نم
.““ةقطنملل يداŸا Òغو
ةفا-ق-ث-لا ر-يزو““ ةو-عد-ب هرو-سشن-م م-ت-خو
،ةينمألا اهيف اÃ ىÈكلا ةلود-لا ةز-ه-جأاو
ديد-سش عو-سضو-م ‘ ،ق-ق-ح-ت-لاو ثح-ب-ل-ل
خيرا-ت ن-م م-ه-م ءز-ج بير-ه-ت :ةرو-طÿا
يفسصنلا لاثم-ت-لا ع-م ثد-ح ا-م-ك دÓ-ب-لا
Ÿسسل يفسصنلا لاثمتلا ،ا-سسي-ن-سساÒسستناف
ةراغ-م ‘ ز-ك-تر-م سسأار ى-ل-ع نا-ك يذ-لا
ة-ي-نا-ث-لا ة-خ-سسن-لا و-هو ،سسي-ت--نا--فÒسس
نود ،ديردام لاث“ نم ةردانلاو ةديحولاو
ةنيمثلا دوقنلاو تارهوÛا نع ثيد◊ا
.Ëدقلا Êامورلا ده-ع-لا ¤إا دو-ع-ت ي-ت-لا
ةرازو حتفتل اسضيأا نحنو ،رظتنت اسسيردم
.““وسساكيب تاحول فلم ةفاقثلا

دنفت ةرازولا
،مايأا لبق ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ةرازو تّدنف
مÓعإلا لئا-سسو سضع-ب Èع ه-لواد-ت ” ا-م
ءافتخا لوح يعامتجلا لسصاوتلا عقاومو
Òهسشلا Êابسسإلا ماسسرلل ةيت-يز تا-حو-ل7
Èع ًانايب ةرازولا ترسشنو .وسساكي-ب و-ل-با-ب
ءاج ،كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا ة-ح-ف-سصلا
مÓعإلا لئاسسو سضعب تلوادت““ :يلي ام هيف
ةنوآلا ‘ يعامت-جلا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-مو
عبسس ءافتخا لوح ًاطولغم ًاÈخ ،ةÒخألا
Òهسشلا Êابسسإلا ماسسر-ل-ل ة-ي-ت-يز تا-حو-ل

” دق ناك ،9002 ةنسس لÓخ ،وسساكيب ولباب
ءانثأا ÚنطاوŸا دحأا لبِق نم اهيلع روثعلا
دعب ىلع ةسسيردم ةدلب ‘ رئب رفحب همايق
.““ترايت ةيلو بونج ملك06
ن-ع نÓ-عإلا Úح““ ه-نأا ةرازو-لا تفا-سضأاو
مÓعإلا لئاسسو تح-ّجر ،فا-سشت-كلا اذ-ه
اهمسسر دق تاحوللا هذه نوكت نأا ،كاذنآا
ةقطنŸا هذهل هترايز لÓخ وسساكيب ولباب
نم ديدعلا ةقفر ميقُي ناك ثيح ،4491 ماع
:نا-ي-ب-لا فدرأاو .““نا-ب-سسإلا ن-ير--ّم--عŸا
ةبسسانŸا ،نونفلاو ةفاقّثلا ةرازو زهتنتو““
ةمولعŸا اهيقلت روف هنأا ماعلا يأارلا ةدافإل
¤إا تاحوللا هذه تلقن ،9002 ةنسس لÓخ
دكأاّتلل ةمسصاعلاب ةليم÷ا نونفلا ف-ح-ت-م
:لوقلاب نايبلا متخو .““اهبحاسص ةيوه نم
ل-ب-ِق ن-م ةز-ج-نŸا ةÿÈا ءو-سض ى-ل--عو““
ةثيد◊ا تاينقّتلا لامع-ت-سسا-ب Ú-ّسصتıا
سسم ي-ت-لا طوطخو تاءاسضمإلا سصح-ف ت-ّ
تاينقتلاو ةيتيزلا ناولألا ةيعونو ةباتكلا
هذه ّنأا نّيبت ،مسسرلا ‘ ةقّدلاو ةلمعتسسŸا
ردسصت ⁄و ةّيلسصأا Òغ خسسن يه تاحوللا
.““وسساكيب ولباب نع ًاقÓطإا

قيق– حتفب بلاطم
داور نم اعسساو امعد ينيسساو روسشنم يقلو
لوح قيق– حت-ف-ب او-ب-لا-طو ،كو-ب-سسيا-ف

،ةÒطÿا-ب ا-هوÈت-عا ي-ت--لا ة--ي--سضق--لا
جرعألا ي-ن-ي-سساو ي-ئاور-لا نأا ر-ها-ظ-لاو
نأا دعبف ،ةرازولا نايب مهعنقي ⁄ هوعباتمو
ىلع درلا ة-عر-سس ى-ل-ع جر-عألا ا-هر-ك-سش
ىلع در ةنسس11 ذنم ةقلعم تلظ تلؤواسست
ىلع رخآا رو-سشنÃ ة-قا-ق-ث-لا ةر-يزو نا-ي-ب
ةدع““ كانه نأاب كوبسسيافلا ‘ ه-ت-ح-ف-سص
ةرارÃ ة-ق-فر-م ة-ق-ل-ع-م تل-ظ ة--ل--ئ--سسأا
‘اقثلا نأاسشل-ل Úع-با-تŸا نأل ،سضو-م-غ-لا
ايقيقح اريرقت نورظتن-ي او-نا-ك ي-ن-طو-لا
Òبÿا ةسسملب اقفرم ،ةقدب ةلا◊ا فسصوي
له““ :لءاسستو .““اعرسستم انايب ل سصتıا
وه لهو ؟سصتfl قيرط نع تاحوللا ترم
ىدحإا لاسسرإا ” ل-ه ؟ا-ندÓ-ب ‘ ر-فو-ت-م
ةÈخلل اهعاسضخإل ا-سسنر-ف ¤إا تا-حو-ل-لا
لئاسسو سضعب تلاق امك ،5102 ‘ ةقيقدلا
اÒسشم ،““؟ةحوللا هذه تداع له ؟مÓعإلا
اهنأا سضÎفم تاحولب قلعتي رمألا““ نأا ¤إا
ةيلوؤوسسŸا .ئدتبم ماسسرل تسسيلو وسساكيبل
ةيئوسضلا لئاسسولاب““ هنأا ىلع ددسشو .““ةÒبك
ةحولل ةينوللا رسصانعلا راب-ت-خاو ة-ث-يد◊ا
ةر-ظ-ن-ب ا-عو--ف--سشم يıÈا ثح--ب--لاو
نم فيزŸا فسشكن نأا عيطتسسن ،سصتıا
نأا سسانلا ن-م نود-ير-ت ف-ي-ك .ح-ي-ح-سصلا
وه نا-ك و-لو ى-ت-ح نوأار-ق-ي ا-م او-قد-سصي
.““؟نمزلا اذه لك دعب ةقيق◊ا

تلاكو /م.م^

Úيضسنرفلا حلاضصل مث ةيادبلا ‘ ه◊اضصل

يعاسسم فسشكت ةيرسصم ةديرج
fiتحل اسشاب يلع دمÓرئأز÷أ ل

ةقÓع نع لاقم ةيرسصم ةديرج ترسشن ^
fiا-سشا-ب ي-ل-ع د--م Ãت-حا تلوا-ح-Óل
نرقلا نم تاين-ير-سشع-لا ة-يا-ه-ن ر-ئاز÷ا
اذهب اسسنرف عم هتÓسسارمو ،رسشع عسساتلا
Òغ ةسصق-لا ن-ع ل-ي-سصا-ف-تو ،سصو-سصÿا
.ةفورعŸا
““اسشابلا““ تÓمح نأا ““عباسسلا مويلا““ تبتكو
ل--جأا ن--م ر--ئاز÷ا دود--ح ¤إا تل---سصو
جروج نادنموقلا نأاو ،اه-ي-ل-ع ةر-ط-ي-سسلا
دمfi ةلمح عورسشم““ هباتك ىف ركذي نواد
ل-ي-سصا-ف-ت ““ر-ئاز÷ا ى-ل-ع ا-سشا-ب ى--ل--ع
ناك ىذلا تقولا ىف هّنإا لوقيف ،عورسشŸا

fiب وزغ ىلع اًمزاع ىلع دمÓماسشلا د،
ةقثلا بحا-سص ى-ت-ي-فرود ل-سصن-ق-لا جر-خ
هذه نع هينثيل ىلع دمfi ىدل ءا-ي-م-ع-لا
دÓ-ب وز-غ ¤إا هرا-ظ-نأا فر-سصيو ة--طÿا
ناك ىذلا عورسشŸا هيلع اًحÎقم ،ربÈلا
،ةيسسنرفلا ةموك◊ا عم هلÓخ نم قفتا دق
ىلع دمfi ةقÓع دطوي هّنأا سساسسأا ىلع
بابلا ةظيفح ةراثإا ىسشا– عم ابوروأا عم
ظفت– نأا ىلع ،هسسفن تقولا ىف ¤اعلا
ةيركسسعلاو ةيداسصتقلا اهتازايتماب اسسنرف
.رئاز÷اب
ىل-ع د-مfi دّدر-ت نأا ةد-ير÷ا تفا-سضأاو
نادقف هتيسشخ ةجيتن ناك ةيادبلا ىف اسشاب
لسصنقلل لاق هنأاو ،يمÓسسإلا ⁄ا-ع-لا ة-ق-ث
نحن ا-مأا نو-ي-ح-ي-سسم م-ت-نأا““ :ي-سسنر-ف-لا
لاوقأا عامسسو ،نوم-ل-سسم-ف نو-ير-ئاز÷او
ةلودو ةعيرسشو ةمأاو ،نيد ووذ نحنو كلتك
امك ،““انتلودو اننيد عم مئÓتي ل ،ةدحاو
مدي ⁄ اسشاب ىلع دمfi ددرت نأا تركذ
ىف ىديزلا ديفم روتكدلا ركذي ذإا ،Óيوط
رسصعلا :يمÓسسإلا خيراتلا ةعوسسوم““ هباتك
ىلع دمfi لدع ام ناعرسس هّنأا ““Êامثعلا
ببسسب رئاز÷ا وزغ هسضفر ةركف نع اسشاب
ةقط-ن-م م-ك-ح ى-ف ة-سصاÿا ه-تا-حو-م-ط
ىتيفرود لسصنقلل نلعيل ،يبر-ع-لا بر-غŸا

هل عفدت نأا طرسشب ةركفلا ىلع هتقفاوم
هنكÁ اvيرحب اًمعدو ،اvيلام اًغل-ب-م ا-سسنر-ف
ىف مط– ىذلا هلوطسسأا ءا-ن-ب ةدا-عإا ن-م
.7281 ماع ةÒهسشلا ةيرحبلا نيرافان
ىبرعلا ى-مو-ق-لا ن-مألا““ با-ت-ك ح-سضو-يو
دلاخ روتكدلل ““¤ودلا نو-نا-ق-لا د-عاو-قو
،رسصم ¤او اسشاب دمfi فادهأا نأا ،دايع
اقÓطنا هب ةسصاخ روطاÈمإا ءاسشنإا تناك
دوجو ه-ل د-كأا-ت نأا د-ع-ب كلذو ،ر-سصم ن-م
أادبف ،رسصم ىف ةيروطاÈمإا ءانب تايسساسسأا
ة-يرو-طاÈمإلا با-سسح ى-ل-ع ع-سسو-ت-لا--ب
،ىرخأا انايحأا اه◊اسصلو ،انايحأا ةينامثعلا
ةيبوروألا لودلا ترعسش Úتلا◊ا اتلك ىفو
ىلع دمfi تاكر– ءارج قلقلاب ىÈكلا
ل-جأا ن-م زا-ج◊ا ¤إا ه-جو-ت د-قو ،ا-سشا-ب
¤إا هتاوق تلسصوو ،Úيباهولا ىلع ءاسضقلا
ءانيم ىلع ءÓي-ت-سسلا عا-ط-ت-سساو ن-م-ي-لا
نوسسراÚ Áينا-ط-يÈلا نا-ك ثي-ح ،اıا
دح ىلع ،قلقلاب مهرعسشأا ا‡ ةراجتلا هيف
.لاقŸا بتاك Òبعت
،ايقيرفأا ¤إا ىرسصŸا ذوف-ن-لا د-ت-ما د-قو
ءÓيتسسلا ىف ليعامسسإا هديفح ح‚ ثيح
اناك دعب ،عوسصمو ،نكاوسس ى-ئا-ن-ي-م ى-ل-ع
دمfi““ باتكل اقفوو .ةدج ¤اول Úعبات
““ميظع د‹و ةيسساق تايادب ا-سشا-ب ى-ل-ع
نإاف ،ىه-يد-لا تأا-سشن ى-مÓ-عإلا ف-ي-لأا-ت
فدهت تناك اسشاب ىلع دمfi تاحومط
ةلسصوبلا ىهو ةيرسصم ةيروطاÈمإا ءانب ¤إا
عيمج ىف لجرلا ا-ه-ب ىد-ت-ه-ي نا-ك ى-ت-لا
نأا اهني-ح ن-ق-يأاو ،ه-تارا-سسمو ه-تا-ه-جو-ت
ثحبلاو ميلعتلا نم نوكت نأا دبل ةيادبلا
ىوقي ل ةقÓمعلا تاحومطلاف ،ى-م-ل-ع-لا
دقلو ،نوملعتŸا ةقÓمعلا لإا اهلمح ىلع
اثو-لا-ث سضرŸاو ف-ل-خ-ت-لاو ل-ه÷ا نا-ك
مطحيو ة-مألا حور ى-ل-ع سضب-ق-ي اÒط-خ
.اهمÓحأاو اهلامآا

م.Ëرم ^

اهتيلضصأا دنفي ةرازولل نايب مغر

جرعألأ ينيسسأو روسشنم عم Òبك لعافت
””ةقورسسŸأ وسساكيب تاحول”” صصوسصخب

لدج وضساكيب يŸاعلا ماضسرلل ةلمتfi تاحول عبضس لوح جرعألا ينيضساو يرئاز÷ا يئاورلل روضشنم قلخ
ناك امدنع ،ةمضصاعلا برغ بونج ترايت ةظفاحÃ يرئازج باضش اهدجو نأا دعب ،رئاز÷ا ‘ اعضساو
¤إا اهرودب اهتملضس يتلا ةيلولاب ةفاقثلا ةيريدم ¤إا باضشلا اهملضس دقو .اضسيردم ةقطنÃ ارئب رفحي
.كلذ دعب اهÒضصم فرعي ⁄و ةمضصاعلاب ةليم÷ا نونفلا فحتم

سسادرموبب ابيرق

flجاجدلأ ىسسرم”” عقوم ةيام◊ ينقت طط””
زا‚إا لاغسشأا لامكتسسإا ““اب-ير-ق““ م-ت-ي-سس ^
حÓ-سصت-سساو ة-يا-م◊ ي-ن-ق-ت-لا ط-طıا
فسشتكŸا ““جاجدلا ىسسرم““ يرثألا عقوŸا
قرسش يرحبلا يرومزب ةÒخألا تاونسسلا ‘
ةفاقثلا ريدم هنع نلعأا ام بسسح سسادرموب
لاغسشأا نأاب ›اعلا دبع ديدوق لاقو .ةيلولاب
ع--قوŸا--ب سصاÿا ط--طıا اذ--ه زا‚إا
فسشتكأا يذلا ،““جا-جد-لا ى-سسر-م ““ ير-ثألا
اهترجأا يتلا يرحتلا تايلمع رثإا6002 ةنسس
قاسسو مدق ىلع ةيراج““ ،ةفاق-ث-لا ة-ير-يد-م
0202 ةياهن Úب ام ملسستو لمكتسست فوسسو
.““ريدقت ىسصقأاك1202 ةيادبو
رداسصŸاو ةيناد-يŸا تا-ير-ح-ت-لا تت-ب-ثأاو
يرثألا ع-قوŸا نأا ة-ي-خ-يرا-ت-لا ع-جارŸاو
ةيخيراتلا ةنيدŸا عقوم نم-سضت-ي رو-كذŸا
ةÎفلا ‘ ترهتسشا يتلا ““جاجد-لا ى-سسر-م““
م--سسإا--ب اÁد--ق تفر--عو ة---ي---مÓ---سسإلا
ند-م ر-ه-سشأا ن-م ي-هو ““يرا-ك-ي--بو--سسور““
تديسشو تينب ثيح ةيرسصيقلا ا-ي-نا-ت-يرو-م
هديسش يذلا يراكيبوسسور أافرم سضاقنأا ىلع
لبق سسداسسلا نرقلا لÓخ نو-ي-جا-طر-ق-لا
تسضرعت د-ق-ف ÚخرؤوŸا بسسحو .دÓ-يŸا
دعب5221 ةنسس جا-جد-لا ى-سسر-م ة-ن-يد-م
نب ىيحي““ ةدايقب يركسسع موجهل دÓيŸا

““ى-ل-ع را-ث يذ-لا ““ي-قرو-يŸا ة-ي-نا-غ ي-بأا
هذ-ه نو-سصحو ند-م مد-ه-ف ““ ن--يد--حوŸا
اذه دعب اهÒمعت متي ⁄و ةيدحوŸا ةلودلا
لÓ--طأا ¤إا ا--ه--لو– ¤إا ىدأا ا‡ بارÿا
داعي ⁄و نمزلا نم نورقل لامرلا اهتطغ
ث.ق ^ .6002 ةنسس ‘ لإا اهناكم فاسشتكا

Úماع ةدم هقيلعت دعب

تاعقوتلأ رسسكي ””يدج عم بر◊أ””
ايد-ي-مو-ك-لا م-ل-ي-ف تادار-يإا تع-ف-ترا ^
سضر---ع---لا رود ‘ ““يد---ج ع---م بر◊ا““
نم Ìكأا ¤إا لسصتل ⁄اعلا لوح ىئامنيسسلا
وهو ،ىكيرمأا رلود فلآا903و انويلم42
ىŸاعلا مجنلا ةلوطبب موقي ىذلا مليفلا
،ىتياراف ةفيحسصل اًقفوو .وÒن ىد تربور

،““يدج عم بر◊ا““ ىديموكلا مليفلا ناك
،8102 ماع ذنم سضر-ع-لا ن-ع ف-قو-ت د-ق
اهكلتÁ ىتلا جات-نإلا ة-كر-سش ة-مزأا بب-سسب
م-ه-tتا ىذ-لا ،نو-ت-سسن-يو ى-فرا-ه ج-ت-نŸا
قيلعت ¤إا ىدأا ام ،ةÒثك سشر– اياسضقب
دعب دوعيل ،قاو-سسألا ى-ف م-ل-ي-ف-لا سضر-ع
.ركاذتلا كابسش حاسستكل Úماع
هثادحأا رودت ىذلا ىديموكلا مليفلا ققحو
6.3 ¤اوح ،هديفحو ىنيع-ب-سس ل-جر لو-ح
ىف هسضرع نم لوألا مويلا ىف رلود نويلم
تا--يلو--لا ل--خاد سضر---ع راودأا5022
““تينيت““ مليف ايطختم ،ةيكيرملا ةدحتŸا
ةÎف-لا لÓ-خ ه-تادار-يإا تع-جار--ت ىذ--لا
ةسصاÿا خسسنلا سضعب بيرسست دعب ةÒخألا
.سضرعلاب
ةرتوتم ةقÓع لوح هثادحأا رودت م-ل-ي-ف-لا
¤إا ““Îيب““ لفطلا رطسضي ذإا ؛هدجو نبا Úب
كلذ سضفري هنكلو هدج عم هتفرغ ةكراسشم
مليفل ا.هتفرغ ةداعتسسا لجأا نم براحيو
ى-مو-ت ا-سسيرا-م ه-ت-لو-ط--ب ى--ف كرا--سشي
Úجويو ونارام ارولو نكلاو ر-فو-ت-سسير-كو
ايديلو ز-ي-فا-سشت راز-ي-سس و-ي-لو-خو ى-ف-ي-ل
.ليه ميت جارخإا نمو ،رجنيلسسياتسس

ث.ق ^

يرئاز÷ا ينطولا حرضسŸا اهنضضتحي

ابيرق ةبسصقلل ةيحرسسم مايأأ
ةرهاظت ابيرق يزراطسشاب نيدلا ييfi ،يرئاز÷ا ين-طو-لا حر-سسŸا ن-سضت-ح-ي-سس ^
بسسح ،““ةيحرسسŸا ةبسصقلا مايأا““ ناونع ت– عبارلا نفلل ةسصسصfl ةديدج ةيونسس
حرسسŸا لبق نم ةرهاظتلا هذه ميظنت متيسسو .يوايحي دمfi حرسسملل ماعلا ريدŸا
نإا ام ةبراغم فويسضو تاينواعتلاو ةيوه÷ا حراسسŸا ةكراسشÃ ةبسصقلا ةيدلبو ينطولا
Úب ةكارسش ةيقافتا ءاسضما ةبسسانÃ هل حيرسصت ‘و .كلذب ةيحسصلا فورظلا حمسست
نأا يوايحي ديسسلا دكأا ،ةبسصقلل يدلبلا يبعسشلا سسلÛاو يرئاز÷ا ينطولا حرسسŸا
هذه ىلع ةوÓع .““يرئاز÷ا حرسسملل ةبسصقلا ءانبأا همدق اŸ ةجيتن ءاج““ عورسشŸا اذه
تاءاسضف لÓغتسساب يدلبلا سسلجملل ةعقوŸا ةيقاف-تلا ح-م-سست-سس ة-ي-حر-سسŸا ما-يألا
¤إا ةفاسضإا ةينيدلاو ةينطولا دايعلا لÓخ تلافتحلا ميظنت لجا نم ينطولا حرسسŸا
ةحاسسلا لÓغتسسا كلذك ةبسصقلا ةيدلبل نكÁ امك .(يرفيف32) ةبسصقلا موي ءايحإا
نكÁو .ةينفلاو ةيفاقثلا ثادحألاو سضراعŸا ميظن-ت-ل ي-ن-طو-لا حر-سسم-ل-ل ة-ل-با-قŸا
قوقح ىلع تاسضيفخت نم ةدافتسسلا ةبسصقلل ةفاسشكلا م-سسقو ة-يو-بÎلا تا-سسسسؤو-م-ل-ل
ث.ق ^ .ةيقافتلا هذه راطإا ‘ حرسسملل لوخدلا



ةليترلا

ةبانع دا–ا قيرفل لّو‡ ““لاديمضسأا““

 راذنا قباضس نودب هايŸا عطقت ““لايضس““
تايدلب نم ديدعلا تأاجافت̂ 
رايبألا ةيدلب رارغ ىلع ةمضصاعلا
،Úنثلا سسمأا لوأا ،نيدمح ديعضسو
قباضس نودب بورضشلا هايم عاطقناب
ةضسضسؤوم ردضصت ⁄ ثيح ،راذنا
ةمضصاعلا رئازجلل هايŸا Òيضست
اهعقوم ىلع نايب يأا ““لاّيضس““
فيقوتب ÚنطاوŸا ملعي يمضسرلا
بورضشلا هايŸاب ديوزتلا ةيلمع
هذه فانئتضسا ةدوع خيرات نعو
¤إا ““لايضس““ تأا÷ امك  .ةمدÿا
نم ءادتبا ياد Úضسحو ةبقلا رارغ ىلع تايدلب ةدعب هايملل يموي عطق
عطقلا بابضسا لوح تاحورضش Ëدقت نود احابضص ةضسماÿا ¤إا Óيل ةعضساتلا
.رهضشأا ةثÓثلا تبراق ةÎفل يمويلا

 سضرألا مولع لخدت ةيرئازج
ةنيضسح ةيرئاز÷ا تبختنا ^
دا–لا سسيئرل ابئان يروم
ثيح سضرألا مولعل ›ودلا
ةيبرع ةأارما لوأا تحبضصأا
بضصنŸا اذه دلقتت ةيقيرفإاو
ةداهضش ىلع ةلضصاح يهو يماضسلا
نم ايجولوي÷ا ‘ ةلود سسدنهم
تلضصاوو .راوزلا باب ةعماج
اهتضسارد ،ةيرئاز÷ا ةثحابلا
‘ يكنضسله ةعماج ‘ ايلعلا
سسل‹ ‘ وضضع تناكو ادنلنف

تلغضش اهنأا امك ،وكضسينويلا ةمظنŸ ةيجولوي÷ا مولعل ›ودلا جمانÈلا
اهدلقت مغرو ،غÈضسناهوج ةعماج ‘ ةيبطلا ايجولوي÷ا مولع ةذاتضسأا
 .يرئازج يديلقت سسابلب اهروهظ ىلع سصر– اهنأا لإا ةيماضس بضصانم

دÓبلا ‘ رورŸا ثداو◊ ةيضسايق ماقرأا
‘ ةيرورŸا ثداو◊ا تببضست ^
ةباضصإاو سصخضش0042 نم ديزأا ةافو
‘ حورجب سصخضش فلأا22 نم ديزأا
ىلع يرورم ثداح فلأا61 نم Ìكأا
ةرضشعلا لÓخ ينطولا ىوتضسŸا
.ةيرا÷ا ةنضسلا نم ¤وألا رهضشأا
ةيبودنŸ تايئاضصحإا بضسحو
““ نإاف قرطلا ‘ نمأÓل ةينطولا
ليجضست لضصاوت ةيرورŸا ثداو◊ا
اياحضضلا ددعل ةيضسايق ماقرأا
دادعأا اضضيأا فلخت اهنأاو اميضسل
ا‡ ءلؤوهل تاقاعإلا نم ةÒبك
يتلا ثداو◊ا هذه نم دحلل ةيعوتلاو سسيضسحتلا تÓمح فيثكت مزلتضسي
.ةيرئاز÷ا تÓئاعلل ةÒبك يضسآام ‘ ابلاغ ببضستت

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحضصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهضشإلا

 رجفلا راهضشإا ةحلضصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتضساب جهن1 راهضشإلاو رضشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرضشلا ةعبطم :قرضشلا -AIS : طضسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرضشلا - طضسولا

يوهجلا ةنيطنضسق بتكم

(اتريضس قدنف راوجب) ةنيطنضسق نابعز عراضش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطضس بتكم

فيطضس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طضسو سسيداب نب عراضش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناضسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رضشنت مل مأا ترضشن اهباحضصأل درت ل ةديرجلا لضصت يتلا روضصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردضصت
جد000.005 :يعامتجإلا اهلامضسأار

رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجضسلا
 يكنبلا باضسحلا

72/228003003001600100sellaHselANB
يراجبلا يديربلا باضسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf
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لوأا ميعز طضسابلا دبع ةضسائرب ةبانع دا–ا قيرف ةرادإا تعّقو ^
اهنم ديفتضسيضس يتلاو لاديمضسأا ةكرضش عم كلذو اهل ليو“ ةيقافتا
دعت ثيح ميتنضس ÒيÓم3 ـب ردقت ةيلام ةناعإا نم ““ةنوب““ ةنيدم يدان
ةدمضسألا جاتنإا ‘ ةضصضصختم ةيرئازج ةيئايميك ةعوم‹ ةكرضشلا
ىلع قيرفلل ةيمضسرلا ةحفضصلا بضسحو .ةيتابنلا ةحضصلا تاجتنمو
ةعفدلا نوكتضس ثيح ،نيرطضش ىلع مّضسقيضس غلبŸا نإاف كوبضسيافلا
ةناعإلا هذه حمضستضسو .ميتنضس رايلم ةيناثلا ‘و متينضس رايلم ¤وألا
قيرفلا نويد سضعب ديدضستو ءادعضصلا سسفنتب ةبانع دا–ل ةيلاŸا
لوألا مضسقلا ¤إا دوعضصلا ىلع ةضسفانŸاو ¤وألا راودألا بعل اÃرو

 .ديد÷ا يوركلا مضسوملل ابضس–

 ةيعوبضسألا Úضساي تاءاقل ليجأات ءارو انوروك
تاضسضسؤوŸاب فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا نلعأا ^
هتحفضص Èع ديلو يدهŸا Úضساي ،ةفرعŸا داضصتقاو ةئضشانلا
باحضصأا عم يعوبضسألا ءاقللا ليجأات نع كوبضسيافلا ىلع ةيمضسرلا
تلا◊ قلقŸا ديازتلل ارظن قحل تقو ¤ا ةركتبŸا عيراضشŸا
هذه ة‹رب ىلع دكأا دق ريزولا ناكو . انوروك سسوÒفب ةباضصإلا
مهعيراضشم ةضشقانمو مهتلاغضشنا حرطل سسيمخ موي لك تاءاقللا
.ةيراكتبلا

ايعمضس ÚقوعŸا لافطألا ةحضص ىلع نئمطت نماضضتلا ةريزو
ينطولا نماضضتلا ةريزو تنياع ^
رثوك ةأارŸا اياضضقو ةرضسألاو
لافطألا ةضسردم سسمأا لوأا وكيرك
رئاز÷ا ةبيورلاب ايعمضس ÚقوعŸا
لوكوتوÈلا قيبطت ىدم ةمضصاعلا
ةحئاج راضشتنا نم دحلل يحضصلا
سصاÿا ““91-ديفوك““ انوروك
يوذ ةئف نم ÚضسردمتŸاب
هترقأا يذلا ةضصاÿا تاجايتحلا
ةيملعلا ةنجللا هيلع تقداضصو
.ةحضصلا ةرازول ةعباتلا
ةريزولا ةبغر نع Èعت يتلا ةردابŸا هذه قرزألا ءاضضفلا داور نضسحتضساو
سشيمهتلا نم تناع يتلا ةضصاÿا تاجايتحلا يوذ تائفب Ìكأا مامتهلا
ةيضصخضشلا حلاضصŸا باضسح ىلع ةيضضاŸا تاونضسلا لÓخ ءاضصقإلاو
ادد‹ ءاطعإل ةضصرفلا هذه ةريزولا تلغتضسا امك .ÚلوؤوضسŸا سضعبل
Òهطتل ةينطولا ةلم◊ا قÓطنا ةراضشا ثارح نب ةÒضصن ةئيبلا ةريزو ةقفر
تاءارجلا ماÎحا ةرورضضب سسيضسحتلاو ةيمومعلا قفارŸا ميقعتو
.انوروك ءابو ةحفاكŸ ةيزاÎحلا

برغŸا ءادتعا ىلع ءوضضلا طلضسي ادنلتكضسا مÓعإا

سسمأا رداضصلا اهددع ‘ ةيدنلتكضسألا ““لانويضشان يذ““ ةديرج تلوانت ^
لÓتحلا تاوق قرخ دعب ةيبرغلا ءارحضصلا ‘ ةÒخألا تاروطتلا
‘ اهتذفن يتلا ةيركضسعلا ةيلمعلا بقع رانلا قÓطا فقو قافتا يبرغŸا
تاركركلا ‘ Úيملضسلا Úيوارحضصلا ÚيندŸا دضض يرا÷ا Èمفون31
سشي÷ا تادحو هيلع تدر يذلا ءيضشلا ةيبرغلا ءارحضصلا برغ بونج
تنونعو .اهينطاوم ةيامحو سسفنلا نع عافدلا راطإا ‘ يوارحضصلا
دعب ةيبرغلا ءارحضصلا ¤إا بر◊ا تداع»ـب اهلاقم ةيدنلتكضسألا ةدير÷ا
لوخد دعب لاقŸا فيضضي تعلدنا يتلا ““رانلا قÓطإا فقو نم اماع92
برغ بونج عقت ““ةلزاع ةقطنم““ يهو تاركركلا ةقطنم يبرغŸا سشي÷ا
Úيملضسلا Úيوارحضصلا نيرهاظتŸا ةهجاوم دضصق ةيبرغلا ءارحضصلا
.ايناتيروم ¤إا  يعرضشلا Òغ يبرغŸا ““بهنلا ر‡““ نوقلغي اوناك نيذلا
يركضسع يأل حمضسي ل رانلا قÓطإا فقو قافتا نأا ¤إا لاقŸا راضشأاو
ةكيرب يديضس ديضسلا ةفيحضصلل هدكأا يذلا ءيضشلا ةلزاعلا ةقطنŸا لوخدب

تنلعأا دق ةهب÷ا نأا ادكؤوم ةدحتŸا ةكلمŸاب ويراضسيلوبلا ةهبج لث‡
رانلا قÓطإا فقوب مازتللا اهفقوت نع خراضصلا كاهتنلا اذه عوقو روف
ÚيندŸا دضض يبرغŸا سشيجلل يركضسعلا ناودعلا ىلع اهنم ادر
لÓغتضسا دضض يملضسو Êوناق لكضشب نوجتحي اوناك نيذلا Úيوارحضصلا
.ةيعيبطلا مهدراوŸ رمتضسŸا بهنلاو تاركركلا ‘ ةيعرضشلا Òغ ةرغثلا

ةئاŸاب002 ةبضسنب Úجيضسكألا زاهج رعضس عافترا

كلهتضسŸا ةيام◊ ةيرئاز÷ا ةمظنŸا نع ةيكوبضسياف تاحفضص تلقن ^
انوروك ةحئاج ةÎف لÓخ اميضسل سسانلا يضسآام ‘ سضعبلا رامثتضسا ““ نع
يتلا كلت اميضسل علضسلا راعضسأا نم عفرلا ¤إا راجتلا نم ديدعلا عراضس ثيح
ةعضسب Úجيضسكألا زكرم زاهج ““ نأا ةمظنŸا تلاقو  .““اهيلع بلطلا Ìكي
نويلم62 ¤إا هنمث ةليلقلا مايألا عفترا نكل ÚيÓم9 هرعضس غلبي ناك Îل01
بيضصأا يتلا تÓئاعلا فرط نم اميضسل هيلع بلطلا ةÌكل رظنلاب ميتنضس
‘ يوادتلل هب ةناعتضسلا ¤إا تأا÷ يتلاو91 ديفوك سسوÒفب اهدارفأا
ءلؤوه دنع سضعبلا راضسفتضسا ءانثأاو  .ىفضشتضسŸا ¤إا لقنتلا نود لزنŸا
ةئاŸاب002 تبراق ةبضسنب رعضسلا ‘ يضسايقلا عافترلا اذه ببضس لوح
.ةدايزلا ءارو دروتضسŸا نأا ديكأاتلاب ةعابلا سضعب جج–



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

Ÿأ صضفري أذاŸءاتفتشس’أ برغ
! ةيبرغلأ ءأرحشصلأ ‘

ةيلم-ع Êا-ث-لا ن-شس◊ا كلŸا ل-حار-لا ف-قوأا ةأا-ج-ف ^
‘ قاشسو مدق ىلع يرŒ تناك يتلا ،ناكشسلا ءاشصحإا
هتررق امك ءاتفتشسÓل Òشضحتلل ةي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا
ةيلخادلا ريزو هعلطا امدعب ةرششابم ،ةدحتŸا ·أ’ا
،ةيرشس ريراقت جئاتن ىل-ع ير-شصب-لا سسيردا ل-حار-لا
لوعي نيذلا ةبراغŸا بلغأا نأا ريراقتلا هذه تفششتكا

ءار-ح-شصلا ة-ي-بر-غ-م ح-لا-شصل تيو-شصت-لا ‘ م-ه--ي--ل--ع
‘ م-ه-ت-كرا-ششŸ ة-ي-ئا--شصحإ’ا م--ئاو--ق--لا ‘ او--جردأاو
حلاشصل نوتوشصيشس ،ÒشصŸا ريرقت لو-ح ءا-ت-ف-ت-شس’ا
مامأا مهدحو-ل او-نو-ك-ي ا-مد-ن-ع ءار-ح-شصلا لÓ-ق-ت-شسا
ن--كÁ ىر--خأا ة--ق--ير--ط يأا د--جو--ت ’و قود--ن---شصلا
.مهيلع طغشضلل اهلامعتشسا

سسيردإا ل-حار-ل-ل تل-شصو ي-ت-لا ة-ي-ن-مأ’ا ر-يرا-ق-ت-لا
ديفت كلملل نÁأ’ا عارذلاو ةيلخادلا ريزو يرشصبلا
ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح--شصلا ‘ او--عرز ن--يذ--لا ة--برا--غŸا نأا

ةئششانلا ةيوارحشصلا ةيروهم÷ا دÓي-م نو-م-عد-ي-شس
يذ-لا نزıا ما-ظ-ن ن-م م-هرر– ةد-يد-ج ة-بر-ج-ت-ك
اودقفو نمزلا هزواŒ لب لمتحي ’و قاطي ’ حبشصأا

.هحÓشصإا ‘ لمأا لك
Êاثلا نشس◊ا كلŸا ىلع ادج ةÒبك ةمدشصلا تناكف
يتلا ءاتفت-شس’ا ةر-ك-ف د-بأ’ا ¤إاو ن-فد-لا رر-ق يذ-لا
ءارحشص ‘ بقاوعلاو جئاتنلا ةنومشضم Òغ تحبشصأا
يتلا رئاز÷او ايناتيروم برغŸا Úب اهميشسقت حÎقا

لمح بعشش اهنكشسيو اهل تشسيل سضرأا ميشسقت تشضفر
معد رئاز÷ا تررقو اهريرحتل اينابشسإا دشض حÓشسلا
رامعتشس’ا نم مهدلب ريرحتل مهلاشضنو Úيوارحشصلا
.نابشسإ’ا سضوع يذلا اقح’ يبرغŸا مث Êابشسإ’ا
ة-ب-شسن-لا-ب ي-شضاŸا ن-م تب-ح-شصأا ءا-ت-ف-ت--شس’ا ة--شصق
حÎقا يذلا سسداشسلا دمfi اق-ح’و Êا-ث-لا ن-شسح-ل-ل
هتيؤور بشسح اررشض لقأ’ا يتاذلا لÓقتشس’ا ةركف
أادبو ءاتفتشسا يأا ميظنت ةلاح ‘ ميلقإ’ا عايشض نم
مدقت يأا قق– ⁄ اهنكلو اهنÓعإا ذنم ةركفلل دششحي
ر-ير-ق-ت لو-ح ءا-ت-ف-ت-شس’ا ةر-ك-ف ن-فد ع-ط-ت-شست ⁄و
.ةدحتŸا ·أ’ا هتررق يذلا ÒشصŸا

فقت يبرغŸا فقوŸا معدت يتلا ةيبرعلا لودلا سضعب
هب ججحتت ’ نأا اهيلعو ›ودلا نوناقلا دشض ةحارشص
ىلع اهل سضر-ع-ت-ت د-ق تا-مزأا-ب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-ي ا-مد-ن-ع
نو-نا-ق-لا ل-م-ع-ت-شست تارا-مإ’ا ة-لا-ح ‘ وأا ا--هدود--ح

ىلع سسودلا ،رز÷ا ةلاشسم ‘ اهتافÓخ ل◊ ›ودلا
بيلغتو ةيبرغلا ءارحشصلا ةيشضق ‘ ›ودلا نوناقلا

تاشساكعنا هل نوكتشس يلبقلا فلاحتلاو ةوقلا قطنم
.اقح’ اهلم– بجي ةÒطخ

ةد--ح--تŸا تا--ي’و---لاو ا---ي---شسورو ي---بوروأ’ا دا–’ا
نوناقلا ءارحشصلا ةيشضق ‘ مهتي-ع-جر-م ة-ي-ك-ير-مأ’ا
ىلع ن-مأ’ا سسل‹و ةد-ح-تŸا ·أ’ا تارار-قو ›ود-لا

نيذلا يبرغŸا فقو-م-ل-ل ن-يد-نا-شسŸا نا-بر-ع-لا فÓ-خ
ام اموي اونوكي د-قو ›ود-لا نو-نا-ق-لا ى-ل-ع نو-شسود-ي
ةطيرÿا ىلع عÓط’اب .مهعفن-ي ن-لو ه-ي-لإا ة-جا-ح-ب
يأا ةطيرخ وأا يشسلطأ’ا فل◊ا عقوم ا-ها-ن-ب-ت-ي ي-ت-لا
تار-باıا ع-قو-م ة--ط--ير--خ ى--ت--حو ›ود م--ي--ظ--ن--ت
دود-ح نأا د-ج-ت-شس كنإا-ف ““يإا يأا ي-شسلا““ ة-ي-ك--ير--مأ’ا
ةيبرغŸا ةك-ل-مŸا ن-ع ة-ل-شصف-ن-م ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-شصلا
‘ لودلا لك هيلإا أاجلت يذلا ›ودلا نوناقلل اماÎحا
.لمتfi عارشص يأا

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

www.alfadjr-online.com

اهنم ةيكيناكيŸا اميشس’ ةيركشسعلا تاعانشصلا ريوطت راطإا ‘
 ةيندمو ةيركشسع تائيهل صسديشسرم ةبكرم983 ميلشست

فيطشسب ةفشصرلأ ةيدلبب ةيراŒ ةرايشس بÓقنأ ‘ باشش ةافو
د’وا راودب ،Òغشص رشسج نم ةيراŒ ةرايشس بÓقناو فارحنا ثداح رثإا ، ةنشس42 رمعلا نم غلبي باشش سسمأا موي ‘وت  ^
ثث÷ا ظفح ةحلشصم ¤إا ةيحشضلا لقن ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلوت دقو ،فيطشس بونج ةفشصرلا ةيدلب ةمÓشسوب

Ãىفششتشس fiميلأ’ا ثدا◊ا اذه تايثيح لوح قيق– تحتف يتلا، ينطولا كردلا حلاشصم روشضحب، فايشضوب دم .
 ل ىشسيع ^

تÓفاحو ليقثلا نزولا نم ةبكرم983 تملصس ^
““زنب - سسديصسرم““ ةمÓع نم  يموم-ع-لا ل-ق-ن-لا
نم ةعنصصم ،¤وأ’ا ةيركصسعلا ةيحانلا ة-ب-يور-لا-ب

نزولا تابكرم جاتنإ’ ةير-ئاز÷ا ة-كر-صشلا فر-ط
ةصصصصfl ““زنب سسديصسرم““ ةمÓعلا تاذ ليقثلا
كلذو عئاصضبلا لق-نو فا-ع-صسإ’ا ،دار-فأ’ا ل-ق-ن-ل
ةرازول داتعلل ةيزكرŸا ةيريدŸا نم لك ةدئافل
ةيمومع ة-ي-ند-م تا-صسصسؤو-مو ي-ن-طو-لا عا-فد-لا

.ةصصاخو
““ نأا ¤إا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب را--صشأاو
فلتfl ريوطت ىعصسم ن-م-صض جرد-ن-ت ة-ي-ل-م-ع-لا
اهنم ةيكيناكيŸا اميصس’ ،ةيركصسعلا تاعانصصلا

عافدلا ةرازو اهترطصس يتلا ةيجيتاÎصس’ا لظ ‘
ةينعŸا تاصسصسؤوŸاو تائيهلا فلتfl عم ينطولا
تاذ تاجتنمو ةينطو ةعانصص ليعفت-ل ة-فدا-ه-لاو

ب.صس.““ةيŸاع تافصصاوÃ ةيعونو ةدوج

دا–’ا لشسارت لدعلا ةرازو
 Úماحملل ماعلا

ÊوÎكلإ’أ يشضاقتلأ قيبطت ةرششابم
ةيرأد’أو ةيندŸ اياشضقلل

دا–Óل ةلصسارم هيجوتب لدعلا ةرازو  سسمأا تماق ^
نم ““ اهنم ةخصسن ىلع ““رجفلا ““ زو– Úماحملل ماعلا
ديد÷ا قيبطتلا ‘ مهصسفنأا ليجصست-ل م-ه-تو-عد ل-جأا
ةليلقلا مايأ’ا نوصضغ ‘ ذيفنتلا زيح لخديصس يذلا
قلعتي اميف ÊوÎكلإ’ا يصضاقت-لا-ب سصاÿا ة-مدا-ق-لا
Òصس لهصسي ام مكاÙا ‘ يرادإ’او ÊدŸا اياصضقب
تيح اياصضقلا هتاه ل-ث-م ‘ ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار-ج’ا

Œا بنÙماÚ ا عاديا ءابعأا نمŸاو تاركذŸت’اق
هحايترا نع Úماحملل ماعلا دا–’ا Èع دقو اذه .
عيمج دا–’ا اعد هتهج نم .يرصصعلا قيبطتلا اذهل
ةيئاصضق-لا سسلاÈ Ûع ه-ي-ف ل-ي-ج-صست-ل-ل ÚماÙا
يتامغ —اف ^  .نطولل

نوكيصس يتلا ، ةرهاظتلا هذه ^
Èع اهيل-ع عÓ-طإ’ا نا-ك-مإ’ا-ب
وÚ 12ب ام ةÎفلا ‘ تنÎنإ’ا

ع-قو--م ى--ل--ع Èم--صسيد32
zd.dna.ewva.www،
ةريزو تاميلعتل اقيبط-ت تءا-ج

‘ ، ثارح نب ةÒصصن ، ةئيبلا
Úب ل-صصاو-ت-لا ة--ك--ب--صش را--طا
Òي-صست ‘ ة-ل-عا-ف-لا فار-طأ’ا
تاذ دكا ا-م-ب-صسح ، تا-يا-ف-ن-لا
.نايبلا
مظ-نŸا سضر-عŸا  د-ه-صشي-صس و

‘ تايافنلا Òيصست““ ناونع ت–
ة--كرا--صشم ، ““91-ديفوك قا-ي-صس
Úل--عا--ف--لا ن--م د---يد---ع---لا
،Úيدا--صصت--ق’او Úي--صسصسؤوŸا
لا‹ ‘ ، Úيلودلاو Úينطولا
.تايافنلا  Òيصست
لÓخ ن-م ه-ط-ي-صشن-ت م-ت-ي-صس و
تاءاقلو ةيرصصب-ةيعمصس تاودن
تنÎن’ا Èع ةر--صشا--ب--م ثب--ُت
ىر-خأ’ا ة-ط-صشنأ’ا ف--ل--تflو
ةيعوتلاو مÓ-عإ’ا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا

ة-ق--ل--ع--تŸا ر--طاıا لو--ح
ةصصصصfl نو-ك-ت ،تا-يا-ف-ن-لا-ب
.لافطأÓل
صضيأا م-ت-ي-صس سضورعلا ميظ-ن-ت ا-ً
عيراصشŸا باحصصأ’ ةي-ج-يوÎلا
رفوتصسو ةئصشا-ن-لا تا-صسصسؤوŸاو
ة-حا-صسم ا--صضيأا ةر--ها--ظ--ت--لا

flل ة-صصصص-Óثحب-لاو را-ك-ت-ب
تح-صضوأا ا-م-ب-صسح ،ي-م-ل-ع--لا
.تايافنلل ةينطولا ةلاكولا
تاصصنم نم نوكتŸا ،سضرعŸا
Òصس جا-ت-نإا د-ي-ع-ي ، ة-ي-صضاÎفا

لÓخ نم يك-ي-صسÓ-ك سضر-ع-م
لدا-ب-ت--ب ح--م--صسيو تاود--ن--لا
تاقÓ-ع ة-ما-قإاو تا-مو-ل-عŸا
، راوزلاو Úصضراعلا Úب لامعا

ى-ل-ع ا-هؤوار-جإا ن-كÁ ي-ت--لاو
لÓخ نم ““ة-ي-صضاÎفا ة-صصن-م““
د-يÈلاو بيا-ك-صسلاو ة-صشدرد-لا
Èع ف--تا---ه---لاو ÊوÎك---لإ’ا

flتاقيبطتلا فلت .
,رد-------------صصŸا تاذ بصسح و
لوأ’ا ي---صضاÎف’ا سضر----عŸا

عمجي تا-يا-ف-ن-لا Òي-صست لو-ح
Úصسح-ت-ل ة-ي-صضاÎف’ا ا-يازŸا
نكÁ ’ ثدح حاجنل فورظلا

رارمتصسا قايصس ‘ اًيلع-ف هد-ق-ع
.““91-ديفوك ءابو
در-جÃ ,راوز-لا ن-ك-م-ت--ي--صس و
¤إا لو-صصو-لا ن-م ,ل-ي-ج-صست--لا
نع ثحبلا مه-ن-كÁو سضر-عŸا
Èع مهنومهي نيذلا Úصضرا-ع-لا

fiع وأا ثح-ب كرÈ اÿة-ط-ير
سضر-ع-م-ل-ل دا-ع-بأ’ا ة--ي--ثÓ--ث
دعب نورا-ت-خ-ي-صس و .ةر-فو-تŸا
نولجصسي نيذلا Úصضراعلا كلذ
.جمÈُم راصسم ‘ اًيئاقلت
يصضاÎف’ا سضر-عŸا فد-ه-ي و
ا---كرfiو ةادأا نو---ك----ي نأا ¤إا
سساصسأا ىلع جيوÎلاو لصصاوتلل
Úصضرا---ع---لا Úب لدا---ب---ت---لا
جيورت ة-مد-خ ‘ ، ن-ير-ئاز-لاو
ىلع تايافنلا Òي-صست ر-يو-ط-تو
›ود-لاو ي-ن-طو-لا Úيو-ت-صسŸا

ع-ي--م--ج ة--مد--خ ‘““ كلذ--كو
ماعلا Úعاطقلا ‘ Úلما-ع-تŸا
تاذ د-كا ا-م--ب--صسح ,““سصاÿاو
.““ردصصŸا
ة-ي-ن-طو--لا ة--لا--كو--لا بصسح و
يمرت ةردابŸا هذه ،تاياف-ن-ل-ل
ةيقر-ت ي-هو ،فاد-هأا ةد-ع ¤ا
، تا-يا-ف-ن-لا Òي-صست ر-يو-ط--تو
‘ Òي-صست-لا اذ-ه رود Úم-ث--تو
كلذكو ة-ئ-ي-ب-لا ى-ل-ع ظا-ف◊ا
يتلا ةيداصصتق’ا ةقاط-لا زار-بإا
ةرداقلا و ، عاطقلا اهيلع رفوتي

هديرت املثم- ةمها-صسŸا ى-ل-ع
اهتنب يتلا ةيداصصتق’ا ةمكو◊ا
ق-ل--خ ‘ -ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا
ن-م ل-غ-صشلا بصصا--ن--مو ةوÌلا

ىدŸا ى-ل--ع ، رو--ه--ظ لÓ--خ
ير-ئاد دا--صصت--قا ، ل--يو--ط--لا

.يقيقح
ةينطولا ةلاكولا نا نايبلا متتخا
ÚينهŸا عيمج وعدت““ تايافنلل

تا-يا-ف-ن-لا Òي--صست عا--ط--ق ‘
اذ-ه-ب Úم-ت-هŸا Úي-ف-ح-صصلاو
ةبرجتلا هذه سشيع ¤إا طاصشنلا

لÓ--خ ن--م ة--قو--ب--صسŸا Òغ
سضر----عŸا ‘ ة----كرا-----صشŸا
Òي-صست لو-ح لوأ’ا ي-صضاÎف’ا
.تايافنلا

0206ددعلا-ـهÊ 2441اثلا عيبر9ـل قفوŸا مÈ 0202مفون52 ءاعبرأ’ا
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لاجملا يف ةلعافلا فارطأ’ا نيب لشصاوتلا ةكبشش راطإا يف

تايافنلأ Òيشستل يشضأÎفأ صضرعم ميظنت
Èمشسيد32 ¤إأ12 نم

12 نم ةÎفلا ‘ تايافنلا Òيشست لوح لوأ’ا يشضاÎف’ا اهشضرعم تايافنلل ةينطولا ةلاكولا مظنت
ةلاكولا تدكأا امبشسح ،““تايافنلل يشضاÎف’ا يرئاز÷ا سضرعŸا““ ناونع ت– ،Èمشسيد32 ¤إا

.اهل نايب ‘ ةئيبلا ةرازول ةعباتلا

ميتنشس رايلم94 اهنويد تغلب اميف
ةياجبب هايملل ةيرئأز÷أ عورف نع ءابرهكلأ عطقت زاغلنوشس

عيزوت ةكرصش حلاصصم تمدقا ^
،سسما زاغلنوصس زاغلا و ءابرهكلا

ىلع يئابرهكلا رايتلا عطق ىلع
ة-ع-با-ت ة-يراŒ ت’ا-كو سسم--خ

, ةياجب ةي’وب هايملل ةيرئازجلل
سساقوا وبلم قطانم Èع اميصس’
Úن-ت-لا قو-صس بنا-ج ¤ا ي-صشي-ت
يتلا اهنويدل اهعفد مدع ببصسب
. ميتنصس رايلم94¤ا تصصو

نم ““رجفلا““ هت-م-ل-ع ا-م بصسحو
زاغلنو-صس ن-م ة-لوؤو-صسم ردا-صصم
تر--ط--خا ةÒخ’ا هذ--ه نا---ف
اهعفد بوجوب هايملل ةيرئاز÷ا

اهنويد نم ةيلام ة-صصح ا-ير-ه-صش
ة-ير--ئاز÷ا تاد--ه--ع--ت بصسح

عقاولا فلاخ رم’ا نكل ،هايملل
⁄ ثيح، طرا-ف-لا سسرا-م ذ-ن-م
اهصسفن هايملل ةيرئاز÷ا ف-ل-ك-ت

و ,ةقلاعلا اهنويد ة-يو-صست ءا-ن-ع,
تصصحا د-ق زا-غ--ل--نو--صس تنا--ك
ماع عومجمك ميتنصس را-ي-ل-م007
ا--ه--ن--ئا--بز ىد--ل ا---ه---ن---يود
ىد-ل م-ي-ت-ن-صس را-ي--ل--م003اهنم
ميتنصس را-ي-ل-م002و Úن---طاوŸا
ة-ي-ق-ب-لا و Úي-عا--ن--صصلا نو--يد
تاراد’ا ىوتصسم ىلع ةدجاوتم
صشوÒمع لامج ^ .ةفلتıا

ةÒخذ مهتزوحب صصاخششأأ3 فيقوت
وزو يزيتب ةقورشسم ةبكرم و
ءاقلا نم, سسما وزو يزيت قرشش ةقزازع ةرئاد نما حلاشصم تنك“ ^

ةبكرم و ةÒخذلا نم ةيمك مهتزوحب سصاخششا ةثÓث ىلع سضبقلا
.ةينما رداشصم رجفلل هنع تفششك ام بشسح، ةقورشسم
،ثحب و ةبقارم ةلمح لÓخ ت“ ةيلمعلا نا ،رداشصŸا تاذ تفاشضاو
,تاروظÙا نهت“ يتلا ةباشصعلا هذه رشصانع ¤ا لشصوتلا ” نيا

¤ا لوشصولل ةيئاشضقلا ةباقرلا ت– ÚفوقوŸا نم دحاو عشضو ” دقو
.ةيشضقلا ‘ نيرخ’ا ÚطروتŸا

ع ج ^

ديشسكأأ يداحأأ زاغب اياحشض ثÓث قانتخأ
ةنيطنشسقب اشسينيشساÃ نوبركلأ

،بورÿا-ب ،ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح--لا--شصم ،سسمأا حا--ب--شص ،تف--ع--شسأا ^
زاغب قانتخ’ا دعب ،ققfi توم نم او‚ اياحشض ةثÓث ،ةنيطنشسقب
ثيح ،اشسينيشساÃ يلئاعلا Úبلاب ،ةأافدŸا نم ثعبنŸا نوبركلا يداحأا

تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخ نايب بشسحو .يعولل ادقاف مهدحأا دجو
تافاعشسإا تلخدت دقف ،ةيندŸا ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدŸاب ،ةماعلا
دودح ‘ ،Úنث’ا موي ،بورÿاب ةيندŸا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
فاعشسإا لجأا نم ،اشسينيشسام ةد-يد÷ا ة-ن-يدŸا-ب ،ا-حا-ب-شص ةر-ششا-ع-لا

حواÎت ،ةأافدŸا نم ثع-ب-نŸا زا-غ-لا بب-شسب او-ق-ن-ت-خا ا-يا-ح-شض ة-ثÓ-ث
يداحأا زاغ اوقششنتشسا ،Úشسن÷ا Óك نم ،ةنشس41وÚ 94ب مهرامعأا
‘ ةبوعشص مهيدل يقابلاو ،يعولل ةدقا-ف ة-ي-ح-شض تد-جو ،نو-بر-ك-لا
.بورÿا ىفششتشسم ¤إا اولقن ،سسفنتلا

ب .ب ^

تايفو6 لجشسي ينطولأ كردلأ
ةÒخ’أ ةعاشس42لأ لÓخ احيرج91 و
6 ,ةÒخ’ا  ة-عا-شس42لا لÓخ ,ينطو-لا كرد-لا تاد-حو تل-ج-شس ^
,نطولا نم ةي’وÈ 21ع عقو رورم ثداح51 ‘ احيرج91و تايفو

.ينطولا كردلا حلاشصŸ ةليشصح ،سسما هب تدافأا ام  بشسح
،ةزا-ب-ي-ت تا-ي’و-ب تع--قو ثداو◊ا هذ--ه نا--ف ،رد--شصŸا تاذ بشسحو
يد-ي-شس ،ترا-ي-ت ،نا-شسم-ل-ت ،وزو يز-ي-ت ،ة-ف-ل÷ا  ،ف--ل--ششلا ،ة--يدŸا
تنك“ ،ىرخأا ة-ه-ج ن-م.ةليمو ةنتاب ،ركشسعم ،نازيلغ ،سسا-ب-ع-ل-ب
05 زجح نم نطولا Èع ةقرفتم تايلمع ‘ ينطولا كردلا تادحو
زاهجو ةيلوحك تابورششم ةروراق1.107 و ةدلقŸا ةمششلا ةدام نم غلك
عبرأاو ةيئاذغ-لا داوŸا ن-م ة-ي-م-ك ¤ا ة-فا-شضإ’ا-ب ،ندا-عŸا  ن-ع ف-ششك
سصاخششأا ةتشس فيقوت نع تايلمعلا هذه ترفشسأا دقو.لقن لئاشسو
ةرجاتŸا سصوشصخ-بو.ةياجبو ةشسبت ,ةد-ي-ع-شس ,نا-شسم-ل-ت ن-م ل-ك-ب
يداولا نم لكب ينطولا كردلا تادحو تن-ك“ ,ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸا-ب
ةليشسو اذكو عاونأ’ا فلتfl نم اشسولهم اشصرق941 زجح نم ةركشسبو
¤إا ةفاشضإ’اب ,مومشسلا هذه-ب راŒإ’ا تاد-ئا-ع ن-م ›ا-م غ-ل-ب-مو ل-ق-ن
.سصاخششأا ةعبرأا فيقوت

 ج.ق ^

لوخدل ةيباتكلأ ةقباشسŸأ ءاغلإأ
يعامتج’أ نامشضلأ ةشسردم
ط‰ Òيغ-ت ن-ع ي-عا-م-ت-ج’ا نا-م-شضل-ل ا-ي-ل-ع-لا ة-شسردŸا تن-ل-عأا ^
يتلا ةيحشصلا فورظلا ببشسب ،ةنشسلا هذهل اهيلإا باشستن’ا ةقباشسم

ÚلجشسŸا ةبلطلا ةفاك““ اهل نايب ‘ ةشسردŸا تغلبأاو .دÓبلا اهب ر“
ةيعامتج’ا ةيام◊ا نوناق يشصشصخت ‘ ةي-نوÎك-لإ’ا ا-ه-ت-باو-ب Èع
لدعم) ةداهششلا سساشسأا ىل-ع م-ت-ي-شس ءا-ق-ت-ن’ا نأا ،تن-م-جا-نŸا اذ-كو
ببشسب ،يئاقو ءارجإاك اذهو ةيباتكلا ةقباشسŸا لدب (يعما÷ا راشسŸا
.““دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيئانثتشس’ا ةيحشصلا فورظلا

ن.ح ^

تاجرد3 ةوقب ةيدأدترأ ةزه
ةدكيكشس ةي’وب صشور◊اب
‘ ، سسما ،Îششير سسايقم ىلع تاجرد3 ةوقب ةيدادترا ةزه تعقو ^
بشسح ،ةدكيكشس ةي’وب احابشص ةقيقد41و ةرششاعلا ةعاشسلا دودح
ةيك-ل-ف-لا ءا-يز-ي-ف-لاو كل-ف-لا م-ل-ع ‘ ثا-ح-بأ’ا ز-كر-م ه-ن-ع ن-ل-عأا ا-م
ددح ةزهلا زكرم نأا ،ردشصŸا تاذ حشضوأاو .هل نايب ‘ ءايزيفوي÷او
هذه دعتو .ةي’و-لا تاذ-ب سشور◊ا بر-غ بو-ن-ج م-ل-ك11 دعب ى-ل-ع
يتلا ةزهلا دعب ،›اوتلا ىلع اه-عو-ن ن-م ة-ع-بار-لا ة-يداد-تر’ا ةز-ه-لا

Úتزهلا لبق ،ةجرد5ر2 اهتوق تغلبو دحأ’ا رجف ةقطنŸا اهتدهشش
، ةدحاو ل-ك-ل3،9 ةوقب مويلا سسفن ‘ ات-ل-ج-شس Úت-ل-لا Úت-يداد-تر’ا
.ةجرد3ر4 اهتوق سسما لوأا تلجشس ىرخأا ةزه نع Óشضف

ن.ح ^

تأرثؤوم امهتزوحب Úشصخشش فيقوت
ةيليŸاب ةيلقع
ةيليŸا ةرئاد نمأاب ةيئا-شضق-لا ة-طر-ششلا ر-شصا-ن-ع ي-ق-ل-ت ر-ثإا ى-ل-ع ^
Ÿب ةنشس02رمعلا نم غلبي سصاخششأ’ا دحأا مايق لوح تامولعÎجيو
عشضو ،ةيليŸا ةنيدم ءايحأا فلتخÃ بابششلا طشسو ةيلقعلا تارثؤوŸا

ىوتشسم ىلع كلذ ” نيأا ،هفيقوتل ةيناديم ةطخ ةقرفلا رشصانع
،ةنشس13 و32  رمعلا نم ناغلبي نيرخآا Úشصخشش ةقفر ةنيدŸا ءايحأا

تارثؤوŸا نم ةيمك نم سصلختلا يشسيئر-لا ه-ي-ف ه-ب-ت-ششŸا لوا-ح ثي-ح
ةينوناقلا ةشسمŸÓا ءارجإاب و .يلقع Òثأات وذ ءاود ةروراقو ةيلقعلا

Ìع امك ،جد08121 ردق جيوÎلا تادئاع نم ›ام غلبم هتزوحب طبشض
Ìعي ⁄ Úح ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةيمك Êاثلا هيف هبتششŸا ةزوحب
لامكتشسا دعبو هيلعو .تاعون‡ ةيأا ىلع ثلاثلا سصخششلا ةزوحب
تارثؤوŸا ةزايح ةيشضق ‘ ÚطروتŸا Ëدقت ” ةينوناقلا تاءارجإ’ا
هبتششملل ةبشسنلاب ةعورششم Òغ ةفشصب اهيف ةرجاتŸا سضرغل ةيلقعلا
و يشصخششلا كÓهتشس’ا سضرغل ةيلقعلا تارثؤوŸا ةزايحو ،لوأ’ا هيف

Ãا تاءارجإا بجوŸب.ي ^ .عاديإا رمأا امهقح ‘ ردشص يروفلا لوث

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:06
07:37
12:35
15:15
17:37
18:59

ن.ح^



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 
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