
اهيف كوكسشملاب اهفسصتو يبوروألا ناملربلا ةحئل نيدت رئازجلا
 ةيبوروألا ةثعبلا مامأا ءاثÓثلا ةيجاجتحا ةفقو نومظني نويناÈŸلا^ هردسصم ناك امهم يبنجأا لخدت يأا عم حماسستن نل: ليجوق  ^

 يبوروألا ناÈŸلل ةرفاسسلا تÓخدتلا ركنتسسي تاير◊ا عئÓط^ ةجذاسس تاظحÓم تنمسضت يبوروألا ناÈŸلا ةحئل:يراهزل ديزوب ^

ةيرامعتصسلإ ةبقحلل دتمملإ ءإدعلإ نيبت ةدقاح ةجهل لمحت اهنأإ تلاق

 :فصشكي نيدمتعملإ ةلدايصصلإ مصساب يمصسرلإ قطانلإ
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ةبقلاب نطاوم نم نويلم07 ةقرسس ةيسضق يف نيطروتملا ىلع ضضبقلا
61صصةيمإرجإإ ةكبصش ةيحصض عقوف ةبعصصلإ ةلمعلإ ءإرصش لجأإ نم ةريوبلإ نم ءاج

نينإوق01 ليدعتو اموصسرم05 دإدعإإ
يداصصتقلإ صشاعنلإ ةطخ قÓطإل ابصسحت

دــــــحوملا كاـــــــــبسشلا حاــــــــتتفا
0202 ةياهن لبق رامثتسسÓل

3صص

2صص 

 قباصسلإ يناملربلإ ةيصضق يف فانئتصسلإ ةصسلج قÓطنإ

:ةبـيلط نـيدلا ءاـهب
زازــــتبÓل تـــــــسضرعت
ضسابع دلو ءانبأا نم
مداـــــــقلا رــــــــــبمسسيد6 موـــــــــيل تاـــــــــكربو ضساــــــــبع دـــــــــلو ةــــــيسضق لــــــيجأات^
 لــــبقملا رـــــــــبمسسيد8 ىـــــــلإا دادـــــــح ةــــــيسضق يـــــــف خوز ةــــــمكاحم لـــــيجأات ^

3صص

Lundi 30 Novembre 2020

 رئازجلاب ءاود003 ةردن رئازجلاب ءاود003 ةردن رئازجلاب ءاود003 ةردن رئازجلاب ءاود003 ةردن رئازجلاب ءاود003 ةردن

5صص

ةـــــــيلاجعتسسلا تاءارـــــجإلا ذاـــــختا :بوــــــــهيملب ^
 تـــــــــــــــقو برـــــــــــــقأا يــف يداــــــــــــسصتقلا حÓــــــــــــــسصإÓل

تابرصستلإ ىلع ءاصضقلل ةرغصصم ةصسصسؤوم045 عم دقاعتلإ
1202 يف برسشلل ةحلاسصلا هايملاب نينطاوملا ديوزت نامسضل رّسضحي يقارب

 ةطسسوتملا تاسسسسؤوملل ميتنسس رايلم51 ىلإا لسصت ضضورق

تنسشومت نيع تاباغب نارينلا مارسضإاب نيمهتم ضصاخسشأا3 فيقوت

ةئصشانلإ تاصسصسؤوملل رانيد ينويلم صصصصخي يرئإزجلإ يبعصشلإ صضرقلإ
4صص

5صص

2صص

ينطولإ كردلإ حلاصصمل ةريخألإ تاقيقحتلإ راطإإ يف

لمعت تاعامجلا ضضعب ^
لاعتفاو ءاودلا نيزخت ىلع

ةمزألا
عجار ““ضسكونيفول““ ةردن ^
لوكوتوربلا يف هلامعتسسل

انوروك جÓعل يحسصلا
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ينطو2

جأومأأ ىلع هل لخدت ‘ ›أو حصضوأأو ^
عم ““ هنأأ دحأ’أ سسمأأ ¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلأ
يŸاعلأ بلطلأ ةدايزو انوروك ءابو يصشفت
رظح ع-مو ة-يودأ’أ فا-ن-صصأأ سضع-ب ى-ل-ع
ريدصصتو ةيودأÓ-ل ة-ج-ت-نŸأ لود-لأ سضع-ب
ة-عا-ن-صص ‘ ل-خد-ت ي-ت-لأ ة-ي-لوأ’أ دأوŸأ
ة-يودأ’أ قو-صس ‘ بأر-ط-صضأ ع-قو ة-يودأ’أ
.““نيومتلأو يŸاعلأ
نيدمتعŸأ ةلدايصصلأ ةباقن لث‡ فاصضأأو
ةديلو تصسيل رئأز÷أ ‘ ةيودأ’أ ةردن ““ نأأ
يصشفت لبقو تصضم تأونصس لÓخف ،مويلأ
سضعب ‘ ةردن رئأز÷أ تد-ه-صش ة-ح-ئا÷أ
تÒغتو ،ةصصاخو ةيرأدإأ فور-ظ-ل ة-يودأ’أ
¤إأ فا-ن-صصأ’أ ع-ي-م-ج ن-م ةرد-ن-لأ هذ--ه
رأر-غ ى-ل-ع ة-يودأ’أ ن-م ةددfi فا-ن-صصأأ
دهصشت يتلأ اصسنرفك ةروطتŸأ لودلأ سضعب
نم فنصص004 ›أوح ‘ ةردن وأأ اطغصض
د-ه-صشت ر--ئأز÷أ““ نأأ ¤إأ أÒصشم ““ة--يودأ’أ
.““ءأود003 ¤إأÚ 002ب ام  ةردن
نيدمتعŸأ ةلدايصصلأ ةباقن ““ نإأ ›أو لاقو
ةعانصصلأ ةرأزو ¤إأ ةيعوبصسأأ ريراقت لصسرت
دهصشت يتلأ ةيودأ’أ اهيف ددحي ،ةين’ديصصلأ
ا-بأر-ط-صضأ فر-ع-ت ي-ت-لأ ة-يودأ’أو ةرد--ن

” ةيودأ’أ سضعب ““ نأأ ¤إأ أÒصشم ““ابذبذتو
سضعب ىقبت امنيب عوبصسأأ ذن-م ا-ه-مÓ-ت-صسأ
اهيلع Òبك بلط  ط-غ-صض ت– فا-ن-صصأ’أ
ا-هÒفو-ت م--ت--ي--ل ة--يرا--ج ي--عا--صسŸأو
(سسكونيفول) ءأود ““ نأأ احصضوم ““Úنطأوملل

Ãىد-ل أر-فو-ت-م نا-ك8.0و6.0 رأد--ق
نأ’ Óيلق ناك هيلع بلطلأو تا-ي-لد-ي-صصلأ
لمع-ت-صسي نا-ك ي-ت-لأ سضأر-مأ’أو ت’ا◊أ
لوكتوÈلأ ‘ لخد هنأأ اÃو ةردان اهجÓعل
حبصصأأ91- دي-فو-ك سسوÒف-ل ي-جÓ-ع-لأ
رئأز÷أو ايŸاع ىتح أÒبك هيلع بلطلأ
أذ-ه ى-ل-ع يŸا-ع-لأ ط-غ-صضلا-ب تر--ثأا--ت
ثدحتŸأ فصشك ددصصلأ أذه ‘و .““جوتنŸأ

سسينج ءأود جاتنإأ ددصصب رئأز÷أ ““ نأأ هتأذ
بيجتصست ’ ةليلق تايمكب ““سسوكنيفول ““ ـل
ريزو د-عو يذ-لأ ل-ك-صشŸأ  و-هو بل-ط-ل-ل
هعامتجأ لÓ-خ ة-ي-ن’د-ي-صصلأ ة-عا-ن-صصلأ
.““ابيرق هلحب طرافلأ عوبصس’أ ةباقنلاب
¤إأ ةيودأ’أ يعزوم سضعب ءو÷ ›أو دقتنأو
نوطÎصشي مهنأأ ى-ن-عÃ طور-صشŸأ ع-ي-ب-لأ
ةيودأأ عم سساصس◊أ سسوكنيفول ع-ي-ب Ó-ث-م
اهجوم ،›ديصصلأ اهاجتحي ’ يتلأ ىرخأأ
تافرصصتلأ هذهب ديدنتلل ةلدا-ي-صصل-ل ءأد-ن
تقو ‘ اننأ’ ةباقنلأ ىدل اهنع غÓبإ’أو
تقو ‘ ءأودلل ةجاحب نونطأوŸأو جرح
.هنيزخت ىلع تاعام÷أ سضعب لمعت

ر م ^

ةديلبلأ ةي’ول ةراجتلأ ة-ير-يد-م تما-ق ^
56fiÓ قلغب ةÒخأ’أ اموي02 لأ لÓخ
Œرج◊أ تأءأرجإأ أوف-لا-خ را-ج-ت-ل ا-يرا
نم د-حأ’أ سسمأأ م-ل-ع ا-م-ب-صسح ي-ح-صصلأ
بتكم سسيئر حصضوأأو .ةئيهلأ هذهب لوؤوصسم
جاح دمfi ،ةيريدŸأ تأذب ةدو÷أ ةيقرت
تماق ةكÎصشŸأ ةبقأرŸأ قرف نأأ ،يدهم
Èمفون82وÚ 9ب ام ةدتمŸأ ةÎفلأ ‘
ايرا56fiÓ Œ ل يروفلأ قلغلاب يرا÷أ
قح ‘ دحأو رأذعإأ رير– ¤إأ ةفاصضإ’اب
م-ه-تا-ف-لاfl بب-صسب كلذو ،ر-خآأ ر--جا--ت
.يحصصلأ رج◊أ تأءأرجإ’

تا-ف-لاıأ نأأ يد-ه-م جا--ح فا--صضأأو
Òبأدتلأ مأÎحأ مدع ‘ لثمتت ةلجصسŸأ

91-ديفوك ءابو يصشفت بن-ج-ت-ل ةذ-خ-تŸأ
مأÎحأ مدعو يئاقولأ عانقلأ سسبل مدعك
Òبك ددع ليجصستو لÙأ لخأد دعابتلأ
لئاصسلأ دوجو مدعو هلخأد سصاخصشأ’أ نم
ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أ ن-م ا-هÒغو م--ق--عŸأ
.ةيمومعلأ تاطلصسلأ اهتررق
ه◊ا-صصم نأأ ¤إأ ثد--ح--تŸأ تأذ را--صشأأو
4684ب ةرو-كذŸأ ةÎف--لأ لÓ--خ تما--ق
ةيراجتلأ تÙÓأ فلتfl ةبقأرŸ لخدت
¤إأ ات-ف’ ة-ي’و-لأ بأر-ت Èع ةد-جأو-تŸأ

Œةمهاصسمللو ةبقأرملل اقيرف89 دين ‘
اهتدهصش يتلأ ميقعتلأ تايلمع-ل Òصضح-ت-لأ
.ةي’ولأ

ر م ^

 تاباصصإ’أ ددع سضافخنأ بقÎت نأرهوب ةحصصلأ ةيريدم
   انوروك شسوÒفب ةدكؤوم ةباصصإأ09 ¤إأ08 نم ايموي ليجصست

ةيريدÃ ةياقولأ ةحلصصم سسي-ئر ع-قو-ت ^
فصسوي يراخوب روتكدلأ نأرهو-ب ة-ح-صصلأ
سسوÒفب تا-با-صصإ’أ دد-ع ع-جأر-ت ““ سسمأأ
سسوÒفلأ طاصشن سصلقت دعب أذهو انوروك
أÒصشم ““ةيناثلأ ةجوŸأ نم ةورذلأ هغولبو
ةباصصإأ09 ¤إأ08 نم ايموي ليجصست ““ ¤إأ
  .““ةدكؤوم
حيرصصت ‘ يراخوب فصسوي روتكدلأ ركذو
‘ ع-جأÎي أأد-ب سسوÒف-لأ ““ نأأ ر-ج--ف--ل--ل
نأ’ ⁄اعلأ لود ديدع ‘ ثدحي امك هطاصشن
وهو اهدعب سضفخنأو ’إأ هطاصشن دأز املك
تايفصشتصسŸأ بلغأأ ليج-صست ع-م ن-مأز-ت-ي
تاباصص’أ ددع ‘ ايصسايق اعافترأ ةي’ولاب
ةطرافلأ ماي’أ لÓخ ةباصصإأ09 ¤أ تلصصو
لخأد ىوصصق رافنتصسأ ةلاح ‘ ببصست ام
  .““تايفصشتصسŸأ
ولل حلاصص روصسي-فوÈلأ ف-صصو ه-ت-ه-ج ن-م
ة-يرد-صصلأ سضأر-مأ’أ ة--ح--ل--صصم سسي--ئر
Èم-فو-ن لوأأ ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’أ ة-صسصسؤوŸا-ب
ةÒطÿاب ةيئابولأ ة-ي-ع-صضو-لأ““ و-ط-صسيا-ب
ÚنطأوŸأ فافختصسأو نواهت ةجيتن أذهو

مغر يحصصلأ لوكوتوÈلأ قأÎخأ لصصأوتو
روصسيفوÈلأ اعد ثيح ““ةلجصسŸأ ماقرأ’أ
ةظقيلاب يلحتلأ ““ ¤إأ نأر-هو نا-ك-صس و-ل-ل
ةصصاخو ةياقولأ تأءأرجإاب ديقتلأو رذ◊أو
‘ دعابتلأ ةفاصسم مأÎحأو ةمامكلأ ءأدترأ
ةيميلعتلأ تاصسصسؤوŸأو ةيمومعلأ ن-كا-مأ’أ
.““ةثراكلأ يدافت لجأأ نم
ديفوك حلاصصم لك نأأ ¤إأ ةراصشإ’أ ردŒو
ةبا-صصŸأ ت’ا◊ا-ب ل-ف-ك-ت-ت تنا-ك ي-ت-لأ
ةصسصسؤوŸأ ىوتصسم ى-ل-ع ا-نورو-ك سسوÒف-ب
¤إأ اهليو– ” Èمفون لوأأ ةيئافصشتصس’أ
نأذللأ ةم-ج-ن-لأو ن-قÙأ تا-ي-ف-صشت-صسم
ءا-صسن-لأ ن-م د-ي--فو--ك ى--صضرŸ ا--صصصصخ
ةحلصصم نم نهليو– متي يتأوللأ لمأو◊أ
تداع Úح ‘ ،وطصسيأ ىفصشتصسÃ زرفلأ

flأ ف-ل-تŸةيبطلأ اهتاطا-صشن ¤إأ ح-لا-صص
ةيبطلأ قرفلأ لك نأأ ’إأ ةيداعلأ ةيحأر÷أو
ةلاح ‘ ةدجأوتم ةيرأدإ’أو ةيبطلأ هبصشو
قاهرإ’أو بعتلأ ةلاح مغر ىوصصق بهأات
ءابطأ’أ بلغأأ نأأو ةصصاخ مهنم تلان يتلأ
نولصصأوي Úصضر-مŸأو ح-لا-صصŸأ ءا-صسؤورو

   .مرصصنŸأ سسرام ذنم مهلمع
Ìكأأ ““ نأأ فصسوي يراخب روتكدلأ فصشكو
فلتخÃ يبط-لأ م-قا-ط-لأ ن-م026 ن-م
رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-ئا-ف-صشت-صس’أ تا-صسصسؤوŸأ
Úمدخ-ت-صسŸأو ي-ب-ط-لأ ه-ب-صشو ءا-ب-طأ’أ
أذهب أوبيصصأأ مهÒغو ÚينهŸأ Úلماعلأو
ةيانعلأ Ëدقتو مهب لفكتلأ ”و سسوÒفلأ
عيمج ““ نأأ احصضوم ““مهل ةمزÓلأ ةيبطلأ
تايفصشتصسŸأ فلتخÃ ““91 ديفوك““ حلاصصم
” Œثيح ““رآأ يصس يب““ فصشأوكب اهزيه
لوأأ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸأ ا-ي-مو-ي مو-ق-ت
نع فصشكلل ل-ي-ل–003 ءأرجإاب Èم-فو-ن
ةطيبمقب روتصساب ةقحلم نع كيهان ءابولأ
.““ايموي ليل–003 ءأرجإاب اصضيأأ موقت يتلأ
““وبيطصش““ ةمجنلأ ىفصشتصسم زيهŒ ” امك
ةفاصضإأ عم ةثيدح تأدعمو لئاصسوب اقباصس
يئافصشتصس’أ لكيهلأ أذ-ه-ل ةد-يد-ج ةر-صسأأ
ى-صضرÃ ل-ف-ك-ت-ل-ل ط-ق-ف سصصصخ يذ-لأ
ةصصاخ ل-مأو◊أ ءا-صسن-لأ ن-م ““91 ديفو-ك““
  . ÚنصسŸأو

شسانيأ.م ^

 فصشكت ةديلبلأ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم

ةفلاfl ببصسب ايراŒ ل56fi قلغ
 يحصصلأ رج◊أ تأءأرجإأ

 :فصشكي نيدمتعŸأ ةلدايصصلأ مصساب يمصسرلأ قطانلأ
عـصضولأ نومقافي ÚعزوŸأ شضعبو رئأز÷اب ءأود003 ةردن

ةمزألأ لاعتفأو ءأودلأ نيزخت ىلع لمعت تاعامج ^
انوروك جلعل يحصصلأ لوكوتوÈلأ ‘ هلامعتصسل عجأر ““شسكونيفول““ ةردن ^

اهنم  ءأود003 ›أوح ‘  ةردن دهصشت رئأز÷أ““ نأأ نيدمتعŸأ ةلدايصصلأ مصساب يمصسرلأ قطانلأ Òمصس ›أو فصشك
نيذلأ ÚعزوŸأ سضعب تافرصصتب ددن ثيح ““انوروك ءابول ي-جÓ-ع-لأ لو-كو-توÈلأ ‘ ل-خد-ي يذ-لأ ““سسكو-ن-ي-فو-ل““

تاعام÷أ سضعبو سساصسح دج فرظلأ ““ نأأ ¤إأ أÒصشم مهنع غÓبإ’أ ¤إأ اعدو طورصشŸأ عيبلاب ةلدايصصلأ نومواصسي
.““ةردنلأ ةمزأأ لاعتفأو ءأودلأ نيزخت ىلع لمعت

ينطولأ كردلأ حلاصصمل ةريخأ’أ تاقيقحتلأ راطإأ يف
نأÒنلأ مأرصضإاب Úمهتم شصاخصشأأ3 فيقوت

تنصشو“ Úع تاباغب
نم ين-طو-لأ كرد-لأ ح-لا-صصم تن-ك“ ^
مهعولصضب Úمهتم سصاخصشأأ ةثÓث فيقوت

أرخؤو-م ل-ج-صس يذ-لأ ق-ير◊أ مأر-صضإأ ‘
لÓغأأ ةيدلبب ةعقأو-لأ ف-ي-ط-ق-لأ ة-با-غ-ب
سسمأأ ملع ام-ب-صسح (تن-صشو“ Úع ة-ي’و)
.ينمأ’أ كلصسلأ تأذ ىدل دحأ’أ
حلاصصم اهترصشاب يتلأ تايرحتلأ تحمصسو
قيرح ع’دنأ سصوصصخب ي-ن-طو-لأ كرد-لأ
حوأÎت سصاخصشأأ3 فيقوتب فيطقلأ ةباغب
مهطروت هبتصشي ةنصس53وÚ 72ب مهرامعأأ

رمأ’أ ةروكذŸأ ةباغ-لا-ب را-ن-لأ مأر-صضإأ ‘
نم تأراتك-ه4 فÓ-تإأ ‘ بب-صست يذ--لأ

تأذ هزربأأ ام قفو اهب ةيبا-غ-لأ ة-حا-صسŸأ
¤إأ ةيلوأ’أ تاقيقحتلأ Òصشتو  .ردصصŸأ
دوعي ةباغلأ هذهب رانلأ مأرصضإأ ببصس ““ نأأ
ر‡ ح-ت-ف م-ه-ي-ف ه-ب-ت-صشŸأ ة--لواfi ¤إأ

Ÿيباغلأ ط-ير-صشلأ تأذ ط-صسو م-ه-ي-صشأو
هيلإأ راصشأأ املثم ““يعرلأ تاحاصسم عيصسوتو
ةينمأ’أ تايرحتلأ تنكمو .ردصصŸأ تأذ
ةطرصشلأ زاهجب ة-نا-ع-ت-صس’ا-ب ت“ ي-ت-لأ
نم ينطولأ كردلأ حلاصصŸ عباتلأ ةينقتلأ
فر-ط ن-م ة-ل-م-ع-ت-صسŸأ تأودأ’أ ز-ج-ح
قير◊أ مأرصضإأ ةÁرج ‘ مهيف هبتصشŸأ
ر م ^ .هيلإأ Òصشأأ املثم

ينطولأ سشي÷أ نم ةيبط مقطأأ لصصأوت ^
دصض حيقلت ةلمح ثلاث-لأ مو-ي-ل-ل ي-ب-ع-صشلأ
سسوÒف نع فصشكلأو ةيمصسوŸأ أزنولفنأ’أ
ةيئانلأ قطا-نŸأ نا-ك-صس ةد-ئا-ف-ل ا-نورو-ك
.سسابعلب يديصس ةي’ول
هنأأ سسمأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب دافأأو
ةي-ح-صصلأ ة-مو-ظ-نŸأ م-ي-عد-ت را-طإأ ‘ ““
ةعباتلأ ةيبطلأ مقطأ’أ لصصأو-ت ة-ي-ن-طو-لأ

Ÿةيحا-ن-ل-ل ة-ير-ك-صسع-لأ ة-ح-صصلأ ح-لا-صص
دصض حيقلتلأ ةلم-ح ة-ي-نا-ث-لأ ة-ير-ك-صسع-لأ
سسوÒف نع فصشكلأو ةيمصسوŸأ أزنولفنأ’أ
فصشكلأ تأرابتخأ لامعتصساب ““91-ديفوك““
ةيئانلأ قطانŸأ نا-ك-صس ةد-ئا-ف-ل ع-ير-صسلأ

.““سسابعلب يديصس ةي’وب
مقطأأ Òخصست ” ““ هنأأ نايبلأ تأذ فاصضأأو
ةنوكمو ةيداŸأ لئاصسولأ لكب ةزه‹ ةيبط
Ëد-ق-ت-ب تل-ف-ك-ت ،Úصصتfl ءا-ب-طأأ ن--م
ناكصسل ة-مزÓ-لأ ة-ي-ب-ط-لأ تا-صصو-ح-ف-لأ
رئب يتيدلب رأرغ ىلع ةلوزعŸأ قطانŸأ
¤إأ ة---فا---صضإ’ا---ب مو---حرŸأو ما---م◊أ
لتاقلأ ءابولأ أذه ةروطخ لوح سسيصسحتلأ
ةدا-ي-ق تم-ظ-نو .““ه-ن-م ة-يا-قو-لأ قر--طو
حيقلت ةلمح ةيناثلأ ةير-ك-صسع-لأ ة-ي-حا-ن-لأ
راطإأ ‘ أذهو انوروك سسوÒف نع فصشكلأو
.ةينطولأ ةيحصصلأ ةموظنŸأ ميعدت
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 سسابعلب يديصس ةي’ول ةيئانلأ قطانملأ ناكصسل ةهجوم تناك
انوروك نع فصشكلأو حيقلتلأ ةلمح لصصأوي ششيجلأ

ةيئانلأ قطانملاب

ءابولأ تأروطت رخآأ نع فصشكت ةحصصلأ ةرأزو
ةديدج ةباصصإأ9001و ةافو ةلاح71 ءاصصحإأ

 انوروك شسوÒفب
ةديدج ةباصصإأ9001و ةافو ةلاح71 ليجصست ““ دحأ’أ سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^
0142و ةلاح12228 ¤إأ سسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباصصإ’أ ›امجإأ عفتÒل انوروك سسوÒفب
.““ ةافو
ةافو ةلاح02 ةÒخأ’أ ةعاصس42 لأ لÓخ تدصصر ةنجللأ ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حصضوأأو
ةافو2732 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ سضأرمأ’أ باحصصأأ نم مه-ت-ي-ب-لا-غ ةد-يد-ج
.““ ةي’وÈ 04ع ةعزوم
›امجإ’أ ددعلأ عفتÒل ءافصشلل ةديدج ةلاح636 لثا“ ليجصست ” ““ هنأأ ¤إأ راصشأأو
‘ اباصصم44 دجأوتي اميف ةلاح40235 ¤إأ تايفصشتصسŸأ أورداغ نيذلأ Úباصصملل
ةحفاكŸ ةيئاقولأ Òبأدتلاب مأزتل’أ ةرورصض رأروف ددج ةبصسانŸابو .ةزكرŸأ ةيانعلأ
.ةمامكلأ ءأدترأو يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحاب قلعت ام اميصس’ سسوÒفلأ أذه

م ر ^

نأرمع ليلخو نوناف زتنأرف ىفصشتصسم ‘ جلاعي لأزي ام اباصصم115
ةياجبب انوروك ىصضرŸ ةصصصصÚ flجصسكوأأ ةنحاصش نورصصاحيو قيرطلأ نوعطقي أرفيت ناكصس

ةياجب ةي’وب أرفيت ةير-ق نا-ك-صس مد-قأأ ^
مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ ىلع دح’أ سسمأ
Úبلاطم ة-ل-ي-مر ى-م-صسŸأ نا-كŸا-ب62
لجأأ نم لجاعلأ لخدتلأ ايلعلأ تاطلصسلأ
نا--ك--صسلأ Úب ل--صصا◊أ فÿÓأ ءا--ه--نإأ
ÚنطأوŸأ حلاصصم دمج ام ةيدلبلأ سسيئرو
ةقلغم تلصض يتلأ ةيلÙأ ةعام÷أ هذهب
.9102 ةطرافلأ ةنصسلأ نم ةيليوج ذنم
ناكصسلأ ““ نأأ ةقوثوم ةيلfi رداصصم تلاقو
ةيمنتلأ بايغو ةرق◊أ هومصسأ ام نوصشيعي

سسجاه نع كيهان ة-ق-ط-نŸا-ب ة-ي-لÙأ
.““يحصصلأ فرصصلأو بورصشلأ ءاŸأ بايغ
نا--ك--صسلأ ““ نأ ردا--صصŸأ تأذ تفا---صضأأو
تاطلصسلأ أذكو ةيروهم÷أ سسيئر أولصسأر
لبق لكاصشملل لح داجيإأ ةيغب دÓبلل ايلعلأ
.““اهمقافت
دق62 مقر ينطولأ قير-ط-لأ ق-ل-غ نا-كو
ببصسب ÚنطأوŸأ حلاصصم ليطعت ‘ ببصست
ةيعصضولأ تببصست امك ةيرورŸأ ةكر◊أ لصش
‘ fiةأا-ب-ع-م ج-يرا-ه-صص ة-ن-حا-صش ةر-صصا

ا-نورو-ك ى-صضر-م ح-لا--صصل Úج--صسكوأ’ا--ب
Ãأوفوخت دق أوناك نيذلأ ةياجب ىفصشتصس
ةي-ع-صضو-لأ بب-صسب ة-ئ-جا-ف-م ت’ا-ح ن-م
ةيوي◊أ ةداŸأ هذه ذا-ف-ن د-ع-ب ة-ي-ح-صصلأ
.مهيدل
رداصصم نم رجفلأ تملع لصصتم قايصس ‘و
اباصصم511 ليجصست ” هنأأ ةلوؤوصسم ةيبط
ليلخ ىفصشتصسم نم لكب ج-لا-ع-ي ا-نورو-ك-ب
.نوناف زتنأرفو نأرمع

ششوريمع لامج ^

فصشكت رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصم
ةيئاقولأ تأءأرجإلل ةفلاıأ رجاتŸأ باحصصأل رأذعإأ فلأأ نم ديزأأ هيجوت

رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصم تهجو ^
تÙÓأ با--ح--صصأ’ رأذ--عأ1911
د-عأو-ق-ل-ل ة--ف--لاıأ ة--يرا--ج--ت--لأ
ا-ه-عا-ب-تأ بج-ي ي--ت--لأ تأءأر--ج’أو
Ÿف ة-ه-جأوÒ91 ديفوك““ ا-نورو-ك سسو

902 ل يرو-ف-لأ ق-ل-غ-لأ ذ-ي-ف-ن-ت ع--م““
fiÓت Œاهقح ‘ تبث ةيرا flةفلا
موي هدكأأ امك ةيئاقولأ تأءأرج’أ هذه
.ينطولأ نمأ’أ حلاصصم نم نايب دحأ’أ
نمأأ حلا-صصم نأأ نا-ي-ب-لأ تأذ ح-صضوأأو

Èع تصصحأأ د-ق تنا-ك ر-ئأز÷أ ة-ي’و
fl4296 سصا-صصت-خ’أ م-ي-لا-قأ ف-ل-ت
فلتflو رجاتم-ل-ل ة-ب-قأر-م ة-ي-ل-م-ع
ةباقرلأ زيزعت راطأ ‘ كلذو تÙÓأ

ıرهصسلأو ةيراجتلأ تاطاصشنلأ فلت

فلتı اهباحصصأ قيبطت ىد-م ى-ل-ع
سسوÒف ةهجأوŸ ةي-ئا-قو-لأ Òبأد-ت-لأ
‘ ةبقأرŸأ تايلمع ترجو . انوروك
ن-مأ’أ ح-لا-صصم ه-تذ-ف-ن لوأ’أ Úق--صش
5191 ا-هدد-ع غ-ل-ب ثي-ح ةدر--ف--نŸأ

635 قيق– ” Úح ‘ ةبقأرم ةيلمع
نم Êاثلأ قصشلأ ‘ ة-ب-قأر-م ة-ي-ل-م-ع
لكصش ‘ ينطولأ نمأ’أ حلاصصم فرط
.ةفلتfl نا÷

ر م ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

3 ينطوـهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفوŸا مÈ0202مفونÚ 03نثإ’ا

ناÈŸلل ايلعلا ةيعيرضشتلا ةفرغلل نايب دافأاو  ^
ةيناÈŸلا تاقÓعلا ¤إا اقرطت Úفرطلا ”” نأا
Èع اهطيضشنت ةرورضضو نيدلب-لا Úب ة-م-ئا-ق-لا
يعضسلاو ةيناÈŸلا ةقادضصلا تاعوم‹ ليعفت
نواعتلا ةقفارم لجأا نم امدُق اهب عفدلا ¤إا
.””تايوتضسŸا عيمج ىلع نيدل-ب-لا Úب م-ئا-ق-لا
”” ÊاطيÈلا Òف-ضسلا ع-م ل-ي-جو-ق سشقا-ن ا-م-ك

flتاذ ةيلودلاو ةي-م-ي-ل-قإلا ا-يا-ضضق-لا ف-ل-ت
ةقيقضشلا ‘ عضضولا اميضسل كÎضشŸا مامتهلا
قحو ةيبرغلا ءارحضصلا ةيضضقو لحاضسلاو ايبيل
Òغ هÒضصم ر-ير-ق-ت ‘ يوار-ح--ضصلا بع--ضشلا
حئاولو تارارقو مءاوتي اÃو فرضصتلل لباقلا
تاذ ‘و .””نأا--ضشلا اذ--ه ‘ ةد--ح---تŸا ·ألا
”” ةباينلاب ة-مألا سسل‹ سسي-ئر دد-ج ،قا-ي-ضسلا
‘ لخدتلا لاكضشأا نم لكضش يأل رئاز÷ا سضفر
نل يذلاو هردضصم ناك امهم ةيلخادلا اهنوؤوضش
.””هنأاضشب حماضستت

”” نع ÊاطيÈلا Òف-ضسلا بر-عأا ،ه-ب-نا-ج ن-م
نم هيقل ام ىلع ةيرئاز÷ا تاطلضسلل هركضش
””ةيضسامولبدلا هماهم ةيدأات لÓخ نواعتو معد
قي-م-ع-ت ى-ل-ع ا-ي-نا-ط-ير-ب سصر-ح”” ادد-ضشم

نواعتلا قفأا ريوطتو رئاز÷ا ع-م تا-قÓ-ع-لا
دا-ضصت-قا تلا‹ ‘ ة--ضصا--خ Úب--نا÷ا Úب
تايجولونكتلاو ةيلاŸا تا-مدÿاو ة-فر-عŸا
.””ةمدقتŸا
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 ةمزÓلا تارارقلا ذاختاو ةكارضشلا قافتا مييقتل تعد
يبوروألأ لخدتلاب ددنت سسم◊ ةيناÈŸلأ ةلتكلأ

 رئأزجلل ةيلخأدلأ نوؤوسشلأ ‘

هعيدوتل رئاز÷اب ىمظعلا ايناطيرب ةكل‡ Òفضس هلابقتضسا لÓخ
هردسصم ناك امهم يبنجأأ لخدت يأأ عم حماسستن نل : ليجوق

،رئاز÷ا ىدل ةيلامضشلا ادنلريأاو ىمظعلا ايناطيرب ةكل‡ Òفضس سسمأا ليجوق حلاضص ،ةباينلاب ةمأ’ا سسل‹ سسيئر لبقتضسا
.هماهم ءاهتنا رثإا ىلع عادو ةرايز هل ىدأا يذلا

ع-م-ت‹ ة-كر◊ ة-ي-ناÈŸلا ة-عو--مÛا تدد--ن ^
‘ يبوروأ’ا ناÈŸلل ر-فا-ضسلا ل-خد-ت-لا-ب م-ل-ضسلا
هت-ح-ئ’ ةÈت-ع-م ر-ئاز-ج-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا نوؤو-ضشلا
ير-ئاز÷ا بع-ضشل-ل خرا--ضص زاز--ف--ت--ضسا ةÒخأ’ا
.ةيجراÿا تادنجأ’ا لكل سضفارلا

يذلا تقولا ‘ ،اهل نايب ‘ ““سسمح““ ةلتك تلاقو
لوأ’ا دناضسŸا ةيطارقÁد ابوروأا نوكت نأا انعقوت
بعضشلا هعنضص يذلا يملضسلا Êاضسنإ’ا دهضشملل
ناÈŸلا ان-ئ-جا-ف ،9102 يرفي-ف22 ‘ ير---ئاز÷ا
قو-ق-ح-ب ة-ق-ل-ع-تŸا ه-ت--ح--ئ’ دو--ن--ب--ب ي--بوروأ’ا
لودلا سضعب هدهضشت ام نأا تفاضضأاو.““ناضسن’ا

‘ ثدحي ام رارغ ىلع تاكاهتنا نم بوعضشلاو نم
¤وأا ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-ضصلاو ن--م--ي--لا ،Úط--ضسل--ف
تدكأاو .ر-ئاز÷ا ن-م ›ود-لا ع-م-تÛا ما-م-ت-ها-ب

ير--ئاز÷ا بع---ضشلا نأا ة---ي---ناÈŸلا ة---عو---مÛا
لك كل“ يرئاز÷ا بعضشلاو ةلودلا تاضسضسؤومو
اهلكاضشم ل◊ اهلهؤوت يتلا تايناكمإ’او تاموقŸا

 .دحأا نم ةياضصو نود اهلبقتضسم ةعانضصو
زازتب’ا نم دÓبلا ظفح نأا هتاذ ردضصŸا Èتعاو
ةيطارقÁد ديضسŒ ‘ نمكي يبنجأ’ا لخدتلاو

ينطو قفاوتو بعضشلا ةدارإا نم ةعبان ةيقيقح
‘ لخدتلا وأا ةنميهلا لاكضشأا لك دضص ىلع رداق
ةيناÈŸلا ةعومÛا تعد امك.يلخادلا نأاضشلا
قا-ف-تا م-ي-ي-ق-ت-ل ير-ئاز÷ا ناÈŸلا دا--ق--ع--نا ¤إا
رمتضسŸا لخدتلاو يبوروأ’ا دا–’ا عم ةكارضشلا
ذاخت’ رئازج-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا نوؤو-ضشلا ‘ ه-ناÈŸل
.ةمزÓلا تارارقلا

بلاطوب ةراسس ^

باهولا دبع ةمأ’ا سسل‹ نع روتانيضسلا اعد ^
باز-حأ’ا ل-ك ن-م Úي-ناÈŸلا ع-ي-م-ج م-ي--عز ن--ب
ةيبورو’ا ةثعبلا ةئيه ما-مأا فو-قو-ل-ل رار-حأ’او
ةرضشاعلا ةعاضسلا ى-ل-ع ءا-ثÓ-ث-لا اد-غ ر-ئاز÷ا-ب

ةحئ’ نومل-ضسي-ضس باو-ن-لا نا ا-ف-ضشا-ك ،ا-حا-ب-ضص
Òفضسلل بعضشلا باون مضساب ة-ي-م-ضسرو ة-بو-ت-ك-م
‘ ر--فا--ضسلا ل--خد--ت--لا اذ--ه--ل ا--ضضفر ي--بوروأ’ا

ىلع هل روضشنم ‘ ،ميعز نب فضشكو.اننوؤوضش
ناÈŸلا نأا ،ي--عا--م--ت--ج’ا ل--ضصاو--ت--لا ع--قاو---م
ر--ئاز÷ا د--ضض ة--ح--ئ’ رد--ضصأا يذ--لا ي--بوروأ’ا
¤ا ة-ح-ئÓ-لا ه-تا-ه ل-ضسÒضس لا◊ا ة-ع-ي--ب--ط--ب

لخدت يأ’ عطاقلا انضضفر دكؤون““ Óئاق هتاموكح
ىتح لبقو كلذ ىلع ادرو ةيلخادلا اننوؤوضش ‘

رقم نأا اÃو تاموكحل-ل ة-ح-ئÓ-لا ه-تا-ه ل-ضصت نأا
وعدأا رئاز÷ا ‘ ةدوجوم يبوروأ’ا دا–’ا ةثعب
ل-ك ن-م ا-ع-ي-م--ج Úي--ناÈŸلا ي--تاو--خأاو Êاو--خإا
ةثعبلا ه-تا-ه ما-مأا فو-قو-ل-ل رار-حأ’او باز-حأ’ا
ةيمضسرو ةبو-ت-ك-م ة-ح-ئ’ م-ي-ل-ضستو ة-ي-بوروأ’ا
اذهل اضضفر يبورو’ا Òفضسلل بعضشلا باون مضساب
.““اننوؤوضش ‘ رفاضسلا لخدتلا

ىلع اوعمتجا نويبوروأ’ا باونلا ناك اذإا““ عباتو
ايروضضح عم-ت-ج-ن-ضس ن-ح-ن!!م-ه-ي-ن-ع-ت ’ ة-ي-ضضق

اندعوم ¤وأ’ا ةجردلاب انينعت ةيضضق ‘ اينلعو
رقم مامأا احابضص ةرضشاعلا ةعاضسلا ىلع ءاثÓثلا
.““رايبأ’اب يبوروأ’ا دا–’ا ةثعب

ةلادعلا ةهبج بزح نع بئانلا دكأا ،هتهج نم
باون ةق-فر ه-نأا ،فÓ-خ ن-ب ر-ضضÿ ،ة-ي-م-ن-ت-لاو
رر-ق-ت ي-ت-لا ة--ف--قو--لا ‘ نو--كرا--ضشي--ضس بز◊ا

ناÈŸلا ةحئ’ نأا““ لاقو ،ءاثÓثلا موي اهميظنت
يلخادلا نأاضشلا ‘ ر-فا-ضس ل-خد-ت ي-ه ي-بوروأ’ا
رئاز÷اب رمأ’ا قلعت-ي ا-مد-ن-عو ر-ئاز÷ا ا-ند-ل-ب-ل
طقضست ة-ق-ي-ضضلا ة-ي-ضسا-ي-ضسلا تا-با-ضس◊ا ل-ك-ف
اننأا امك ،ة-ف-قو-لا ‘ ةو-ق-ب كرا-ضشن-ضس ›ا-ت-لا-بو
ناÈŸلا ا-هرد-ضصأا ي-ت-لا ة-ح--ئÓ--لا هذ--ه ن--يد--ن
.““ةيقÓخأا Òغ اهÈتعنو يبوروأ’ا

ة-كر-ح ‘ يدا-ي-ق-لاو بئا-ن-لا دا-فأا ،ه-ب-نا-ج ن-م
باو-ن ة-ق-فر ه-نأا-ب سشوداد-م-ح ر-ضصا-ن ،““سسم-ح““
ةيجاجتح’ا ةفقولا هذه ‘ نوكراضشيضس بز◊ا
ثيح رئاز÷ا-ب ة-ي-بوروأ’ا ة-ث-ع-ب-لا ة-ئ-ي-ه ما-مأا

باون مضساب ةيمضسرو ةبوتكم ةحئ’ نوملضسيضس
لخدتلا اذه-ل ا-ضضفر ي-بوروأ’ا Òف-ضسل-ل بع-ضشلا
رح دلب رئاز÷ا““ Óئاق ،اندلب نوؤوضش ‘ رفاضسلا

ا-ن-نوؤو-ضش ‘ او-ل-خد-ت-ي نأا ل-ب-ق-ن ’و ل-ق--ت--ضسمو
ب ةراسس  ^.““ةيلخادلا

 رئاز÷ا نوؤوضش ‘ لخدتلل اضضفر يبوروأ’ا Òفضسلل ةحئ’ نوملضسيضس
أدغ ةيجاجتحأ ةفقو نومظني نويناÈŸلأ

 ةيبوروألأ ةثعبلأ ةئيه مامأأ ءاثÓثلأ

ةر--م--ل--ل د--ح’ا سسمأا ر--ئاز÷ا ءا--ضضق سسل‹ ل--جأا ^
يريزو ةيضضق فانئتضسا ةضسلج ›او-ت-لا ى-ل-ع ة-ي-نا-ث-لا
ديعضسلاو سسابع دلو لامج Úقباضسلا ينطولا نماضضتلا
ةئيه بلطل ةباجتضسا لبقŸا Èمضسيد6 موي ¤إا تاكرب
عباتيو.›اوتلا ىلع ة-ي-نا-ث-لا ةر-م-ل-ل كلذو عا-فد-لا
تاذ مهتب تاكرب ديعضسلاو سسابع دلو لامج ناريزولا

ديدبتب قلعتتو ةرازولل امهÒيضست لÓخ داضسفلاب ةلضص
ة-ف-لاfl تا-ق-ف-ضص مار-بإا ة-ي-مو-م-ع لاو--مأا سسÓ--ت--خاو
ةئيه بلط ىلع ءانب ةفيظولا لامعتضسا ءوضسو عيرضشتلل
ةفرغلاب ة‹Èلاو لود÷ا ةفاثك ببضسب ÚمهتŸا عافد
عم اهنماز-ت-ل كلذ-كو ر-ئاز÷ا ءا-ضضق سسلÛ ة-ضسدا-ضسلا

ةمكÙا ناف ةراضشإÓل .فارطأ’ا سسفنلو ىرخأا اياضضق
دلو لامج تنادأا دق تناك دمfiا يديضسل ةيئادتب’ا

ديعضسو تاونضس8 ب ةذفان نجضس  تاونضس8ب سسابع
لكل جد نويلÃ تردق ةيلام ةمارغو تاونضس4 ل تاكرب
ةرازول قبا-ضسلا ما-ع-لا Úمأ’ا ة-نادا ت“ ا-م-ك.امهنم
نجضس تاون-ضس3ب يدÓخ قانضشوب ين-طو-لا ن-ما-ضضت-لا
ر-يد-م اذ-كو جد نو-ي-ل-م ا-هرد-ق ة-ي-لا-م ة-مار-غو ذ-فا--ن
اهنم ذفان نجضس Úتن-ضسب د-ي-ع-ضس ›و-ل-ج تا-ف-ير-ضشت-لا

. رانيد نويلم اهردق ةيلام ةمارغو ةذفان Òغ ةنضس
ةرازو--لا تاذ--ب ق--با--ضسلا ما--ع--لا Úمأ’ا ا--ضضيأا ن--يدأاو

لامج ل‚ امأا ذفان نجضس ةنضسب سسليبح نب ليعامضسا
دقف جراÿاب رارف ةلاح ‘ دوجوŸا ‘اولا سسابع دلو

ةمارغبو ذفان نجضس تاونضس01ب اضضيا وه هتنادا ت“
سضبقلاب ›ود رمأا رادضصا عم جد نو-ي-ل-م ا-هرد-ق ة-ي-لا-م

 نأوسضر دمfi ^.هيلع

ىرخأا اياضضقب عافدلا مازتلا بضسب
سسابع دلو ةيسضق لجؤوي رئأز÷أ ءاسضق سسل‹

مداقلأ Èمسسيد6 مويل تاكربو

ةيرامعتضس’ا ةبقحلل دتمŸا ءادعلا Úبت ةدقاح ةجهل لم– اهنأا تلاق
اهيف كوكسشŸاب اهفسصتو يبوروألأ ناÈŸلأ ةحئل ةدسشب نيدت رئأز÷أ

سسمأا ،ةزا-ب-ي-ت-ب ة-ي-ئاد--ت--ب’ا ة--م--كÙا تل--جأا ^
د-ب-ع ق-با-ضسلا ة-م-ضصا-ع-لا ›او ة-م-كاfi ،تب-ضسلا
حنÃ قلع-ت-ت دا-ضسف ة-ي-ضضق ‘ م-ه-تŸا خوز ردا-ق-لا
ءا-ضسؤور ىد-ت-نŸ ق-ب--ضسأ’ا سسي--ئر--ل--ل تازا--ي--ت--ما
.مداقلا Èمضسيد نماثلا موي دادح يلع تاضسضسؤوŸا

باوجتضسا نم لماك موي دعب ةمكÙا سسيئر نلعأاو
يتيضضق ‘ دوهضشلا عامضسو خوز رداقلا دبع مهتŸا

فورظلا لك Òفوت متي ى-ت-ح ،Úت-قر-ف-ت-م دا-ضسف
فار-طأÓ-ل حا-م-ضسلاو ة--لدا--ع ة--م--كاfi ءار--جإ’

لبق مهلزانÃ قا-ح-ت-ل’ا-ب ة-ي-ضضق-لا ‘ ةد-ها-ضشلا
ببضسب ة-ضضور-فŸا ›ز-نŸا ر-ج◊ا ة-عا-ضس ذ-ي-ف-ن-ت

›او عباتي ةلاحإ’ا رارق بضسحو .انوروك ةحئاج
مويل اهليجأات ” يتلا ةيضضقلا ‘ قبضسأ’ا ةمضصاعلا
Òغ تازايتما حنÃ قلعتت مه-ت-ب Èم-ضسيد ن-ما-ث-لا

حلاضصل ،ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإاو Òغلل ةرÈم
لثميضس يذلاو ،ىرخأا اياضضق ‘ نادŸا ،دادح يلع
يضضقي نيأا ةيباقعلا ةضسضسؤوŸا نم ادهاضش هتفضصب

راضشي  .دعب نع ةمكاÙا تاءارجإ’ اقفو ،هتبوقع

51 ،سسمأا لوأا ،تضسمتلا ةزابيت ةمكfi ةباين نأا ¤إا
خوز ق-ح ‘ ا-هد-ح ى-ضصقأا-ب اذ-فا-ن ا-ن-ج-ضس ة-ن--ضس
ع-م را-ن-يد نو-ي-ل-م د-حاو-ب رد-ق-ت ة-ي-لا-م ة-مار-غو
حنÃ قلعتت داضسف ةيضضق ‘ هكÓمأا عيمج ةرداضصم
قبضسأ’ا ماعلا ريدŸا ة-ل-ئا-ع ن-م دار-فأ’ تازا-ي-ت-ما
تضسمتلا امك .لماه Êاغلا د-ب-ع ،ي-ن-طو-لا ن-مأÓ-ل
قبضسأ’ا ›اولا قح ‘ ةبوقعلا سسفن ةمكÙا ةباين
تازايتما حنÃ ةقلعتم داضسف ةيضضق ‘ ةمضصاعلل
نم دارفأاو نيدلا ييfi توكحط حلاضصل تاراقعو
ىل-ع ق-ب-ضسأ’ا ة-م-ضصا-ع-لا ›او ع-با-ت-يو .ه-ت-ل-ئا-ع
زايتم’ا تاءارجإ’ اقفو ةزابيت ةمكfi ىوتضسم
لك ةمكاحÒ Ãبادتلا كلت يضضقت ثيح يضضاقتلا

ميل-قإ’ا جرا-خ ة-م-ك-حÃ ،ق-با-ضس ي-ما-ضس لوؤو-ضسم
ع-ئا-قو-لا تر-ج ثي-ح ،ا-ب-ضصن-م ه-ي-ف ل-غ--ضش يذ--لا
›او بضصنم لغضشي ناك ن-يأا ة-م-ضصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب
يتلا ةيئاضضقلا ة-با-قر-لا ما-ظ-ن ت– ى-ق-ب-ي ا-م-ي-ف
ةمكÙا ىدل ققÙا راضشتضسŸا اقباضس هيلع اهضضرف
ب سس  ^ .ايلعلا

ناÈŸلا ة--ح--ئل ةد---ضشب ر---ئاز÷ا تنادأا ^
رئاز÷ا ‘ ناضسنلا قوقح عضضو لوح يبوروألا

‘ سصخلتي هيف كوكضشŸا اهنومضضم نا ةدكؤوم
بعضشلا دضض تاناهلاو تاءا-ضسلا ن-م ة-ل-م-ج

ةيرئاز÷ا ةلودلا اذكو هتاضسضسؤومو يرئاز÷ا
ةبقحلل دتمŸا Úفدلا ءادعلا Úبت  ةدقاح ةغلب
ةرازول نايب ه-ب دا-فأا ا-م-ب-ضسح ة-يرا-م-ع-ت-ضسلا
.ةيجراÿا نوؤوضشلا
ىطعأا ”” دقل ةيجراÿا ةرازول نايب ‘ ءاجو
ردضصي نا ‘ ق◊ا هضسفنل يبورولا ناÈŸلا
لاقي ام لقا لجعتضسŸاب ىمضسي ءارجإل اقفو

نأاضشب ةديدج ةحئل هي-ف كو-ك-ضشم ه-نا-ب ه-ن-ع
ا-هاو-تfi سصخ--ل--ت--ي ر--ئاز÷ا ‘ ع--ضضو--لا
‘ تاناهلاو تاءاضسلا نم ةلمج ‘ لماحتŸا

ةلودلاو ه-تا-ضسضسؤو-مو ير-ئاز÷ا بع-ضشلا ق-ح

.””ةيرئاز÷ا
نل يتلا ةحئÓلا هذه ةدضشب رئاز÷ا نيدتو

رئاز÷ا تاقÓعب سساضسŸا ىوضس اهنع بتÎي
تارضشؤوŸا لك نا ‘ Úيبورولا اهئاكرضش عم

ف-ن-ك ‘ نوا-ع-ت-لاو راو◊ا ز-يز-ع-ت ¤ا ل-ي“
فورظلا هذ-ه ‘و ة-ي-لوؤو-ضسŸا حورو ءود-ه-لا
ءاردزلا نم رد-ق ى-ضصقا ع-م ر-ئاز÷ا بذ-ك-ت

تاهدر ‘ ةلوادتŸا ةلطابلا تاماهتلا ةلمج
سصن ‘ اهتمجرت ت“ يتلاو يبورولا ناÈŸلا

.ةÒخلا ةحئÓلا هذه
حور اهبوضشت يتلاو ةدقا◊ا ةجهللا ركنتضست امك
ءادعلا نع نابا يذلا سصنلا اذ-ه-ل ءÓ-ع-ت-ضسلا
هنكت يذلا ةيرامعتضسلا ةبقحلل دتمŸا Úفدلا
و يرئاز÷ا بعضشلل ةيبورولا طاضسولا سضعب

ÿنايبلا تاذ بضسح ةيدايضسلا هتاراي.

ميقت اهنأا-ب قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘ ر-ئاز÷ا تر-كذو
سساضسأا ىلع Úيبورولا اهئاكرضش عم تاقÓع
لدابتŸا ماÎحلاو ةدايضسلا ‘ ةاواضسŸا ئدابم
رخآÓل ةيلخاد-لا نوؤو-ضشلا ‘ ل-خد-ت-لا مد-عو
ةضسضسؤوم يأا تÓخدت لوبق اهنكÁ ل هنا ةدكؤوم
اهنوؤوضش ‘ ةبختن-م تنا-ك و-لو ى-ت-ح ة-ي-بوروا
ناك ةضضوفرŸاو ةظفلا ةروضصلا هذهب ةيلخادلا

كحضضلل ةÒثم نوكت نا ةقيثولا هذه نأاضش نم
ةثيبخو ةÒطخ تاءاعدا ن-م ه-ب ج-ع-ت ا-م لو-ل
دضض نويناŸرب ا-ه-ق-ل-طا ة-ل-طا-ب تا-ما-ه-تاو
لاق-ت-علا Úب حواÎت ة-ير-ئاز÷ا تا-ط-ل-ضسلا
اهباكترا موعزŸا بيذعتلا لامعاو يفضسعتلا

ةزهجلا مهتلق-ت-عا كار◊ا ن-م ءا-ضضعا د-ضض
.ةينملا

 م نأوسضر ^

دÓبلل يلخادلا نأاضشلا ‘ رفاضسلا لخدتلاب هفضصو
ةجذاسس تاظحÓم تنمسضت يبوروألأ ناÈŸلأ ةحئل :يراهزل ديزوب

ةحئل ”” نأا يراهزل ديزوب ناضسنإلا قوق◊ ينطولا سسلÛا سسيئر دكأا ^
اهنأا ¤إا اÒضشم ””يلخادلا نأاضشلا ‘ ارفاضس  Óخدت دعت يبوروألا ناÈŸلا
‘ يراهزل لاقو .””رئاز÷ا ىلع ةدقاح تاهجو تاموكح نع ةرداضص ””
قوقح روهدت نع ىضضاغت يبوروألا ناÈŸلا ”” نأا سسمأا يمÓعإا حيرضصت
ةعيضضف تاكاهتنا ده-ضشت ىر-خأا لودو ة-ي-بر-غ-لا ءار-ح-ضصلا ‘ نا-ضسنإلا
.””ةيبوروألا تائيهلا ةيوضضع لم–  ا-ه-ضضع-ب نا-ضسنإلا قو-ق◊ ة-ق-ثو-مو
ةوضشرلا ةبراÙ رئاز÷ا يبوروألا ناÈŸلا ةوعد ”” ثدحتŸا فضصوو
يتلا تامكاÙا”” نأا ¤إا قايضسلا اذه ‘ اÒضشم ،””ةجذاضسلا ةظحŸÓاـب
ةياور فضسنت داضسفلاو ةوضشرلا ةمهتب ةلودلا ‘ رابك Úلوؤوضسم اهيف عبوُت
”” نأا ناضسنإلا قوق◊ ينطولا سسلÛا سسيئر Èتعاو .””يبوروألا ناÈŸلا
عضضولا ىلع يبوروألا ناÈŸلا عÓطإا مدع تدكأا ةلجضسŸُا تاظحŸÓا

ةعومÛ راعضش ىنبتت ةحئÓلا”” نأا ¤إا اÒضشم ””رئاز÷ا ‘ يقيق◊ا
ددضش ،هتاذ قايضسلا ‘و .””رئاز÷ا ‘ ””ةيركضسع يضشام ةيندم”” راعضش عفرت
تاضسضسؤومو بختنم سسيئرب ىظ– ةيندم ةلود رئاز÷ا”” نأاب يراهزل

ةضسضسؤوŸا مزتلت لباقŸاب روتضسد-لا ¤إا ادا-ن-ت-ضسا ا-هرود يدؤو-ت ة-ي-ند-م
لباقŸاب .””اضضيا روتضسدلا ‘ اهيلع سصوضصنŸا اهتايحÓضصل ةيركضسعلا

Úب ةقÓع دوجو ”” ناضسنإلا قوق◊ ينطولا سسلÛا سسيئر دعبتضسي ⁄
بضسب ةيروهم÷ا سسيئر-ل ئرا-ط-لا با-ي-غ-لاو ي-بوروألا ناÈŸلا كر–

زاز-ت-بلا ة-ضسرا‡و ط-غ-ضضل-ل فر-ظ-لا لÓ-غ-ت--ضسا ة--لواfiو سضرŸا
سسيمÿا موي ىنب-ت ي-بوروألا ناÈŸلا نأا ةرا-ضشإلا ردŒو .””ي-ضسا-ي-ضسلا

باونلا نم ةعوم‹ اهب مدقت ةحئل ¤إا ادانتضسا مزلم Òغ ائراط ارارق
ر م ^ .رئاز÷ا ‘ ناضسنإلا قوقح روهدت نع ثدحتت Úيبوروألا

 قباضسلا ÊاÈŸلا ةيضضق ‘ فانئتضس’ا ةضسلج قÓطنا
سسابع دلو ءانبأأ نم زأزتبÓل تسضرعت :ةبيلط نيدلأ ءاهب

ةمضصاعلا رئاز÷ا ءاضضق سسلجÃ دحأ’ا سسمأا تقلطنا ^
ءا-ه-ب ق-با-ضسلا ÊاÈŸلا ة-ي-ضضق ‘ فا-ن-ئ-ت-ضس’ا ة-ضسل-ج

ÚيÓم8و اذفان اضسبح تاونضس8 ب نادŸا ةبيلط نيدلا
ةفلاfl اهمهأا داضسفلاب ةقلعتم مه-ت-ب ة-ي-لا-م ة-مار-غ جد
¤إاو نم لاومأ’ا سسوؤور ةكرح ‘ فرضصلاو عيرضشتلا
ءاه-ب ي-ن-طو-لا ي-ب-ع-ضشلا سسلÛا-ب بئا-ن-لا لا-ق  .جراÿا
عفدل جاتحي ’ ““ ه-نأا ه-باو-ج-ت-ضسا ءا-ن-ثأا ة-ب-ي-ل-ط ن-يد-لا
هرابتعاب نÓفأÓل ةيمضسإ’ا ةمئاقلا ¤إا لوخدلل لاومأ’ا

ن-ج-ضسب ع-ب-ق-ي ““ ه-نأا ا-ح-ضضو-م ““ة-ي-بز◊ا ةد-عا-ق--لا ن--م
يتلا تاداه-ضشإ’ا نأاو ي-ضضاŸا ر-بو-ت-كأا71 ذ-ن-م سشار◊ا

ةيبز◊ا ةدعاقلا فرط نم هتيكزت دكؤوت هفلم ‘ اهمدق

ي-ن-طو-لا ر--ير--ح--ت--لا ة--ه--ب--ج بز--ح ة--م--ئا--ق سسؤوÎل
.““ةبانع ةي’و ‘7102 تايعيرضشتل
نم زازتبا ةيحضض ““ ه-نأا-ب لد-ج-ل-ل ÒثŸا بئا-ن-لا كضس“و
سسابع دلو لامج بزحلل قباضسلا ماعلا Úمأ’ا يل‚ لبق
همضسا طاقضسإاب هديدهتب اماقو ’اومأا هنم ابلط نيذللا

تامواضسŸا لك سضفر““ هنأا اددضشم ““ÚحضشŸÎا ةمئاق نم
تاثداfi ليجضستب قباضس تقو ‘ ماق ““ هنأا ركذو ““اهنيح
قبضسأ’ا ةينمأ’ا ةزهجأ’ا قضسنŸ اهمدقو سسابع دلو عم
يديضسل ة-ي-ئاد-ت-ب’ا ة-م-كÙا تنا-كو .““قا-طر-ط Òضشب
‘ مك◊ا سسفنب مرضصنŸا Èمتبضس9 ‘ تضضق دق دمfiا

Úمأ’ا سسابع دلو لامج نبا سسابع دلو ردنكضسا قح

اميف ،ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج بز◊ ق-با-ضسلا ما-ع-لا
‘اولا قح ‘ اذ-فا-ن ا-ضسب-ح ة-ن-ضس02 ب ايباي-غ تم-ك-ح

سضبقلاب ›ود رمأا رادضصا عم سسابع دلول Êاثلا لجنلا
Òغ ايازم ىلع لوضص◊ا ¤إا ةفاضضا مهتلا سسفنب هيلع
.ةقحتضسم
قانضشوب يدÓخ قح ‘ اذفان اضسبح Úتنضسب تمكح امك
¤إا ة-فا-ضضا م-ه-ت-لا سسف-ن-ب جد ف-لا002ب هÁر-غ-ت ع-م
تاحيضشÎلاب افلكم ناك ينعŸا نأاب املع ذوفنلا لÓغتضسا

ةمكÙا تاذ تناكو .ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ‘
لك نم ة-ي-ضضق-لا سسف-ن ‘ ي-ضشب-ح د-مfi لوا-قŸا تأار-ب
ر م ^^.هيلإا ةبوضسنŸا مهتلا

 زفتضسم لكضشب لخدتلاو ةيوبأ’ا Úب تعمج نوركام تاحيرضصت نأا لاق
 يسسنرفلأ سسيئرلأو يبوروألأ ناÈŸلل ةرفاسسلأ تÓخدتلأ ركنتسسي تاير◊أ عئÓط

‘ ةرفاضسلا تÓخدتلل هراكنتضساو هضضفر نع تاير◊ا عئÓط بزح Èع̂ 
حيرضصت ركنتضسا امك ،يبوروألا ناÈŸلا فرط نم ن-طو-ل-ل ي-ل-خاد-لا نأا-ضشلا
.رئاز÷ا ‘ عاضضوألا لوح يضسنرفلا سسيئرلا
سسيئرلا حيرضصت نأا ،هل نايب ‘ ،تاير◊ا عئÓ-ط-ل ي-ضسا-ي-ضسلا بت-كŸا لا-قو
ةيوبألا Úب تعمج رئاز÷ا ‘ عاضضوألا لو-ح نور-كا-م ل-يو-ناÁإا ي-ضسنر-ف-لا
تاذ برعأا امك  .””اندلبل زفتضسمو حضضاو لكضشب ةيلخادلا نوؤوضشلا ‘ لخدتلاو
ةيداضصتقلاو ةي-ح-ضصلا بقاو-ع-لا سصو-ضصخ-ب ه-لا-غ-ضشنا غ-لا-ب ن-ع ،رد-ضصŸا
نإا”” لاقو ،نطاوŸاو دلبلا ىلع اهراثآاو انوروك ةحئا-ج ءار-ج ة-ي-عا-م-ت-جلاو
ةفاكب تابوعضصلاو ،Úن-طاوŸا ن-م Úفو-تŸاو Úبا-ضصŸا دد-ع ‘ عا-ف-ترلا
اهنوك نع Óضضف ،ايموي دÓبلا ‘ ةيحضصلا لكايهلا اههجاوت يتلا ،اهلاكضشأا
Êدبلا داهجإلا ةضصاخو ،ةيمويلا ةلجاعلا ماهŸا ديقعتو لقث ‘ ةقراغ تحبضصأا
لاŒرا كلذ لك ¤إا فاضضي ،يبطلا معدلا ناوعأاو ةحضصلا يفظوŸ يضسفنلاو
تاذ اعد ،قايضسلا تاذ ‘و .””ةمزألا ةرادإا ‘ كابترلاو ،Òيضستلا ‘ تاطلضسلا
ÊدŸا سس◊ا نم ديزم ¤إاو ىوضصقلا ةظقيلاب يلحتلا ”” ¤إا ÚنطاوŸا بز◊ا
لبِق نم ةيرورضضلا لئاضسولا ة-ئ-ب-ع-ت ‘ ةدا-يز ¤إاو ،ة-غ-لا-ب-لا ة-مار-ضصلا ن-مو
نع ةبتŸÎا ةيعامتجلا بقاوعلا سصوضصخب هقلق”” نع Èع امك ””تاطلضسلا

لامعلا نم ةفعاضضم دادعأاب عفدتو موي لك ام-قا-ف-ت دادز-ت ي-ت-لا ءا-بو-لا اذ-ه
،ةلجاع Òبادت ذاختا”” ¤إا ايعاد”” Úقيلا مدع نم ةلاح ¤إا لمعلا نع Úثحابلاو
ىلعو لمعلا ةادأا ىلع ظافحلل ةضسوملمو ةعجان ةديدج ةيرهوج تاءارجإاو
دق ةيداضصتقلا ةمزألا ”” نأا ،تاير◊ا عئÓط ركذو  .””نطاوملل سشيعلا ةمقل
ةيداضصتقا تاحÓضصإا امتح بلطتت اهت÷اع-م نأاو ،ة-ي-ح-ضصلا ة-مزألا تق-ب-ضس
ةموك◊ا نأا فضسؤوŸا نم”” لاقو ،ةديدع تاونضسل لمع ةطخو ،ةئيرج ةيلكيه
نود نم ةلماك ةنضس ةمأÓل تعيضض دق نوكت كلذبو ،Òغ ل تانÓعإاب تفتكا دق
ذِقنم مكfi ‘ارضشتضسا ططflو ””يداضصتقا سشاعنإا ةطخ”” عضضو لوح ةيؤور ةيأا
تاطلضسلا ،بز◊ا تاذ اعد ،يضسايضسلا ديعضصلا ىلعو  .””ينطولا داضصتقÓل
È 0202مفون لوأا ءاتفتضسا جئاتنل ةيعوضضومو ةداج ةءارق ءارجإا ¤إا ةيمومعلا

ىلع امأا  .ةلضصلا تاذ ةيعوضضوŸا سسوردلا سصÓختضساو ،روتضسدلا ليدعت لوح
ةمجانلا تارتوتلا دعاضصت ءازإا ديدضشلا هقلق نع Èع دقف ،يميلقإلا ديعضصلا

ةمŸÈا ةيقافتلا هترقأا يذلا رانلا قÓطإا فقول يبرغŸا لÓتحلا قرخ نع
Úفرطلا Úب راو◊ا فانئتضساو قباضسلا عضضولل ةدوعلا ¤إا ايعاد ،1991 ةنضس
.يقيرفإلا دا–لا نم معدبو ةدحتŸا ·ألا ةياعر ت– ،ÚعزانتŸا

بلاطوب ةراسس ̂ 

 توكحطو لماهلاب ةقلعتم Úتقرفتم داضسف يتيضضق ‘ هتمكاfi دعب
 لبقŸأ Èمسسيد8 ¤إأ دأدح ةيسضق ‘ خوز ةمكاfi ليجأات

ءادهضشلا ءانبأ’ ةينطولا ة-ي-ق-ي-ضسن-ت-لا تدد-ن ^
““ ةباثÃ اهتÈتعا ثيح يبوروأ’ا ناÈŸلا ةحئÓب

fiر-فا-ضسلا ل-خد-ت-لا ل-جأا ن-م ة-ضسئا--ي ة--لوا ‘
لثم ““ نأا ةدكؤوم““ رئاز-ج-ل-ل ة-يدا-ي-ضسلا تارار-ق-لا

Úب ءاوجأ’ا Òكعت ‘ م-ها-ضست تÓ-خد-ت-لا هذ-ه
يبوروأ’ا ناÈŸلا Úب ةقثلا رادج مدهو رئاز÷ا
.““ةليوط دوقع ذنم هئانبل رئاز÷ا ىعضست يذلا

هل نايب ‘ ةم‚وب دلاخ ةيقيضسنتلا سسيئر لاقو
ةحئÓل Óماك اخاضسنتضسا Èتعت ةحئÓلا هذه ““ نأا
Èمفون82 خيراتب ةه÷ا تاذ اهتردضصأا يتلا راعلا

ارفاضس Óخدت ““ ىرخأ’ا يه اهÈتعا يتلاو ““9102
اونضسحأا نيذلا Úيرئازجلل ةيلخادلا نوؤوضشلا ‘

سساضسŸا تلواح يتلا ةحقولا تاوضصأ’ا ىلع درلا
ةكراضشŸاب يوقلا محفŸا باو÷ا ناكو مهتدايضسب

اضسيئر تزرفأا يتلاÈ9102مضسيد21 تايضسائر ‘
دعي ⁄ ““ هنأا حضضوأاو.““ ةرح ةيبعضش ةدارإاب

تاه÷او سشيوضشتلا اذه ردضصم دحأا ىلع ايفاخ
هذ-ه ““ نأا اد-كؤو-م ““ هءارو ف-ق--ت ي--ت--لا ة--ي--فÿا
‘ لودلا رارقتضسا ةعزعز ¤إا يمرت تاططıا
¤إا فوقولا ء’ؤوه نم ر-ظ-ت-ن-ن ا-ن-ك يذ-لا تقو-لا

ة-ي-ضضق-لا رار-غ ى-ل-ع ة-لدا-ع-لا ا-يا-ضضق--لا بنا--ج
ءافتك’او ةيوارحضصلا ةيضضقلاو ةي-ن-ي-ط-ضسل-ف-لا

ىلع يوارحضصلا ءادتع’اب ديدنتلاب لقأ’ا ىلع
و.ق ^ .““ةيبرغلا ءارحضصلا

يبرغŸا ءادتع’ا و ةينــيطضسلفلا ةيضضقلا ىلع زيـــكÎلل هــتعد
ةيبرغلا ءارحضصلا ىلع

يبوروألأ ناÈŸلأ ةحئÓب ددنت ءأدهسشلأ ءانبأأ ةيقيسسنت
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ةينقتب دقع يمييق-ت عا-م-ت-جا لÓ-خ و ^
ءاردŸا عم دع-ب ن-ع ي-ئرŸا ر-سضا-ح-ت-لا
،ة-بد-ت-نŸا تا-ي’و-لا ءارد-م و Úي-ئ’و-لا
ىلع ريزولا دكأا ،ةرازولا تاراطا روسضحب
ىلع بلطلا ةيطغتل ر-م-ت-سسŸا Òسضح-ت-لا

ةليط ةيفو÷ا هايŸا لامعتسساب ةداŸا هذه
.ةنسسلا
ىدم مييقت راطإا ‘ عامتج’ا اذه جردني و
ةقثبنŸا ةيلاجعتسس’ا تاءارج’ا ةي-لا-ع-ف
ىد-مو كÎسشŸا يرازو--لا سسلÛا ن--ع
ىوتسسŸا ىل-ع ا-ه-ل Êاد-يŸا د-ي-سسج-ت-لا
اذ-ه نا ر-يزو-لا ح--سضوأا ثي--ح ،ي--لÙا
لوح ةرك-ف ن-يو-ك-ت-ب ““ ح-م-سس عا-م-ت-ج’ا
هايمو برسشلل ة◊اسصلا ها-يŸا-ب د-يوز-ت-لا
‘ ,نطولا تاي’و لك Èع يحÓفلا يقسسلا
ةنسسل اÒسض– و ةيقاب-ت-سسا ة-ي-ل-م-ع را-طا

نم ةيرا÷ا ةنسسلا زيم اŸ ارظن ،1202
هايم بوسسنم ‘ عجارت و راطمأ’ا ‘ حسش
.““دودسسلا
›اجعت-سس’ا ج-ما-نÈلا اذ-ه ن-م-سضي-سس و
ة◊اسصلا ها-يŸا-ب د-يوز-ت-لا ة-يرار-م-ت-سسا
ىلع دامتع’ا-ب ،تا-ي’و-لا ل-ك-ل بر-سشل-ل
‘ ةسصاخ ،ريزولا بسسح ،ةيفو÷ا هايŸا

““ ¤ا ةي’و81 نوÁ ادسس02 سضرعت لظ
.هايŸا بوسسنم ‘ ““قلقم سضافخنا
ة-ي’و ي-قار-ب ر-كذ لا-ثŸا ل-ي-ب-سس ى-ل-عو
زا‚’ جمانرب نم تدافتسسا يتلا رئاز÷ا

Îم004وÚ 002ب ام قمع تاذ ارئب07
سصقن رمتسسا اذإا برسشلا ها-يÃ ن-يو-م-ت-ل-ل
ناو ةسصاخ ،دودسسلا ىوت-سسم ى-ل-ع ها-يŸا

هايŸا ىلع نيومتلا ‘ دمتعت ةي’ولا هذه
.ةئاŸاب05 ةبسسنب ةيحطسسلا
ىوتسسم ىلع رف◊اب ةنكام04 ايلاح موقت و
ةبيورلا رار-غ ى-ل-ع ة-م-سصا-ع-لا تا-يد-ل-ب
) ةدلارزو (زيم◊ا) ءاسضيبلا رادلاو يقاربو
بسسح ,ناينبلا Úعو ةقارسشلا و (نارفازم
.ريزولا
لاغسشأ’ا ما“إ’ لجأا رخآا عاطقلا ددح و

رياÈف ‘ ن-طو-لا تا-ي’و ىو-ت-سسم ى-ل-ع
را-بآ’ا هذ-ه مÓ-ت-سسا م-ت-ي--سس ن--يا ،1202
ةلاح ‘ لغتسستسس يتلاو ، ةيجيردت ةقيرطب

هايŸاب ديوز-ت-لا ة-ك-ب-سش ‘ ل-ل-خ ثود-ح
‘ حسش ثودح لاح ‘ وأا باطعأ’ا ببسسب
.ةنسسلا لÓخ راطم’ا طقاسست

تاءار-ج’ا هذ-ه ة--مو--ك◊ا تذ--خ--تا و
لÓخ راطم’ا حسش ةهجاوŸ ةيلاجعتسس’ا
ويرانيسس““ نم ةق-ل-ط-ن-م ,ل-ب-قŸا ءا-ت-سشلا
حلاسصم تاؤو-ب-ن-ت ى-ل-ع ي-ن-ب-م ““ي-مؤوا-سشت
و ،ةيسضاŸا رهسشأ’ا لÓخ ةيو÷ا داسصر’ا
ةلجسسŸا طقاسستلا ةيمك نأا ريزولا Èتعا

ةحير-م تنا-ك Úي-سضاŸا Úمو-ي-لا لÓ-خ
 .عاطقلل

  ةئاŸاب93 غلب دودشسلإ بوشسنم
تغلب طقاسستلا نم ةيمك عاطقلا لجسس و
ىوتسسم ىلع مويلا/بعكم Îم نويلم12
نأا ¤إا راسشأا يذلا ، يقارب بسسحب ،دودسسلا
ة-يا-غ ¤ا ر-م-ت-سسي-سس را-ط-م’ا ط-قا-سست
بسسحب ,ةÒتولا سسفنبو ل-ب-قŸا عو-ب-سس’ا
. ةيو÷ا داسصر’ا حلاسصم تايرسشن
ةÎفلا لÓخ دودسسلا ءÓتما بوسسنم غلب و
،ريزولا قفو ،ة-ئاŸا-ب93 ›اوح ة-ي-لا◊ا
ديفتسست يتلا راطم’ا ها-ي-م نأا د-كأا يذ-لا

‘ لثمت-ت ةÈت-ع-م ة-ف-سصب دود-سسلا ا-ه-ن-م
قفو سسرامو ر-ياÈف ير-ه-سش تا-ط-قا-سست
ةيجولورديه-لاو ة-ي-ئا-سصح’ا تا-سسارد-لا
.ةيسضاŸا ةنسس02 لا لÓخ ةزجنŸا
عاطقل ةديفم ة-ي-لا◊ا را-ط-م’ا ى-ق-ب-تو
نم ديدعلا يقسس يطغت ا-ه-نو-ك ة-حÓ-ف-لا
نم ›اتلاب ففختو ةيحÓفلا ليسصاÙا
هايم سصخي امي-ف دود-سسلا ى-ل-ع ط-غ-سضلا
.ريزولا فيسضي ،يقسسلا
يرازو لمع جوف ›ا◊ا تقولا ‘ فكعي و
لفكتلل يليمكت جمانرب عسضو ىلع كÎسشم
ىلع ،هايŸا نم تاعاطقلا لك تاجايتحاب

,تامدÿا و ةحÓ-ف-لا و ة-عا-ن-سصلا رار-غ

ىلع ذختت ىتح لو’ا ريزولا ¤ا مدقيسس
هايŸاب نيومتلا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل تارار-ق هر-ثا
.تاعاطقلا عيمج ةدئافل
ةيلا-ك-سشإا-ب ق-ل-ع-ت-ي لاؤو-سس ى-ل-ع هدر ‘ و
Òغو ة-ي-ئرŸا Òغ ا-م-ي-سس ،تا-بر--سست--لا
›اوح دوجو ريزولا دكأا ،اهنم ةفسشتكŸا

ةكرسشلا عم ةدقاعتم ةرغسصم ةسسسسؤوم005
ةسسسسؤوم04 ›اوحو ها-ي-م-ل-ل ة-ير-ئاز÷ا

يتلاو ،““لايسس ““ةكرسش ع-م ل-م-ع-ت ةر-غ-سصم
ىوتسسم ىل-ع ي-عو-ب-سسأا ج-ما-نÈب مز-ت-ل-ت
.ةيرود ةفسصب مييقتلل سضرعي تاي’ولا
ماي’ا لÓخ ” اهدحو ةمسصاعلا ةي’وب و
Îم ف-لا51 ›او-ح عا-جÎسسا ة-ي-سضاŸا

نا دكا يذلا ريزولا بسسح، ايموي بعكم
نك‡ ردق Èكأا سصيلقتل ةرمتسسم ةيلمعلا

‘ تابذبذتلا ىلع ءاسضقلاو تابرسستلا نم
اذ-ي-ف-ن-ت يو-ي◊ا دروŸا اذ-ه-ب د-يوز-ت-لا
ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر تايسصوتل
.نوبت
ةد-ع ل-ي-ج-سست-ل ه-ف-سسأا ر-يزو--لا ىد--بأا و
لعفب ةيسضاŸا ةف-ئا-سصلا ‘ تا-بار-ط-سضا
‘ يدار’ا Òغ وا يدار’ا ز----ج----ع----لا““
تاÒغت-ب ه-ت÷ا-ع-م ” يذ-لا و ““Òي-سست-لا

.““ةراد’ا ىوتسسم ىلع ةيرذج
مازتل’ا بوجو ¤ا تاراط’ا يقارب اعد و
ةلجعتسسم ةروسصب بقانŸا و رابآ’ا زا‚اب
لك نع داعتب’ا و تابرسستلا ىلع ءاسضقلا و
لكسشت يتلا ةيراد’ا تاءارج’ا ل-ق-ث-ي ا-م
اعد امك .راط’ا اذه ‘ Úلماعتملل ةقاعإا

ها-يŸا لا-م-ع-ت-سسا ¤ا ىر-خا ة-ه--ج ن--م
ليسصاÙا يقسس ‘ ةافسصŸا ةلمعتسسŸا
.ايملع اهتيحÓسص توبثل ةيحÓفلا

ن.ح^

ميظ-ن-ت و ط-ب-سضل ما-ع-لا ر-يدŸا د-كأا  ^
نا يلق يما-سس ةرا-ج-ت-لا ةرازو-ب قاو-سس’ا
ةيلو’ا اهتدام دعت يتلا ةيئاذغلا نئاجعلا

عافتراب ةينعم Òغ ،ة-لود-لا ن-م ة-م-عد-م
.تامÓعلا سضعب تسسم يتلا راعسس’ا
انلجسس د-ق-ل““ ، ح-ير-سصت ‘ ي-ل-ق ح-سضوأا و
تامÓعلا سضعب راعسسأ’ اعافترا ل-ع-ف-لا-ب

اعافترا تفرع يتلا ةيئاذغلا نئاجعلا نم
تسسيل نكل ،مارغولي-ك-ل-ل جد01 ¤ا5ب
نيذلا Úي-عا-ن-سصلا نا ¤ا اÒسشم ،““ا-ه-ل-ك
ح-م-ق-لا ة-سصاÿا م-ه-لاو-مأا-ب نودرو-ت-سسي
ةعانسصل ةيلو’ا ةداŸا دعي يذلا ،بلسصلا
اذه رعسس نوددحي ،نئا-ج-ع-لا و ق-ي-قد-لا
راعسسا نابسس◊اب اذخا يئاذ-غ-لا جو-ت-نŸا

ةيلودلا ةسصرو-ب-لا قو-سس ‘ بو-ب◊ا هذ-ه
.(نطلل وروا212 ايلاح زهانت يتلا)
ىعسست ،ةرازولا نا لوؤوسسŸا تاذ دكا امك
اهتددح يتلا راعسس’ا قيبطت ماÎحا ¤ا
انقرف““ نا افيسضم ،ةمعدŸا داوملل ةلودلا

لجا نم ةي’وÈ 84ع ناديŸا ‘ ةعزوم
غيلبتلا و ةيراسسلا راعسس’ا قيبط-ت نا-م-سض
.““Êوناق Òغ عافترا يا نع
تاعانسصلا عرف نا ،لوؤوسسŸا تاذ عبات و
سضعب فرع ديمسسلا و نئاجعلل ةيئاذغلا
ر-ه-سش ‘ رد-سص نا د-ع-ب ،““ت’Ó--ت--خ’ا““

ةدير÷ا ‘ Úمو-سسرŸا Òخ’ا Èم-ت-ب-سس
معدلا عفرب ÚقلعتŸا (25 مقر) ةيمسسرلا

Úه-جوŸا بل-سصلا و Úل-لا ح-م-ق--لا ن--ع
ديمسس و قيقدلا نم ىرخا عاونا ةعانسصل
.سسكسسكلا و ةيئاذغلا نئاجعلا و حمقلا
-ثدح-تŸا تاذ ف-ي-سضي- رار-ق-لا و-ه و
،ةرغ Úح ىلع نولماع-تŸا هذ-خ-تا يذ-لا

اÒسشم ،قوسسلا ‘ بارطسضا ¤ا ىدا ا‡
اŸ اهتعيبط ¤ا تداع دق روم’ا““ نا ¤ا
نع ،اموي رسشع ةسسمخ ذنم ةرازولا تنلعا
Òغ خيرات ¤ا موسسرŸا اذه قيبطت ليجأات

fiدد““.
ةيلاقتنا ةلحرم انررقا اننا““ ،يلق فاسضا و
““موسسرŸا اذه لوعفم نايرسس لبق ةيفاسضا

نم ةيرورسض تناك ةلحرŸا هذه نا اÈتعم
كارسشا و يميظنتلا ءارج’ا حيسضوت لجا
مظتنŸا نيومتلا ىلع رهسسلا عم ÚينهŸا
.قوسسلل
ىلع ،راعسس’ا طبسض لوؤوسسم سصرح امك

ر-فو-ت سصو-سصخ-ب““ Úن-طاوŸا ة--نأا--م--ط
ادنفم ،““قوسسلا ‘ هتا-ق-ت-سشم و د-ي-م-سسلا
تا-ك-ب-سشلا ‘ ة-لواد--تŸا تا--مو--ل--عŸا
.داوŸا هذه ةردن لوح ةيعامتج’ا
د-جو-ت ’ ه-نا ،سصو-سصÿا اذ-ه ‘ لا--ق و

ن-يو“ كا-ن-ه نا اÃ ،ةرد--ن يا كا--ن--ه
ناويدلا لبق نم قيقدلا عناسصŸ مظ-ت-ن-م
.بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا

ةعزوŸا بلسصلا حمقلا تايمك نا دكا امك
و ديمسسلل ة-ي-عا-ن-سص ةد-حو531 ةدئاف-ل

(... تا-ن-ج-ع-م و سسك-سسك) ه-تا--ق--ت--سشم
نويلمÈ، 2مفون رهسش ءاهتناب ىد-ع-ت-ت-سس
.““راطنق
لÓخ عزوŸا بلسصلا حمقلا نا فاسضا و
ىلع (Èمتبسس و ربوتكا) Úقباسسلا نيرهسشلا

تا-ي-م-ك تغ-ل-ب د-ق ق-ي--قد--لا ع--نا--سصم
راطنق000.050.2 و راط-ن-ق000.287.1
كلت عيم-ج نا ا-ح-سضو-م ،““›او-ت-لا ى-ل-ع
دا-ت-عŸا ر-ع-سسلا-ب تع-ي-ب د-ق تا-ي-م-ك-لا
.““(معدŸا)
ةراجتلا ةرازو ناب ،قايسسلا تاذ ‘ ركذ و
ةحÓفلا ةرازو عم قيثولا نواعتلاب لمعت
عنا-سصم و ن-حا-طŸا ن-يو-م-ت-ب ة-ف-ل-كŸا
ناو-يد-لا Èع ة-ي-لو’ا ةداŸا-ب ،ق-ي-قد--لا
ةرازو و بو-ب-ح-ل--ل ي--ن--هŸا ير--ئاز÷ا
ةعانسصلل يمومعلا عمÛا Èع ةعانسصلا
عمجمك Èتعي يذلا ،““فيدورغا““ ةيئاذغلا

.نئاجعلا و قيقدلا لا‹ ‘ مظنم
ةينطولا ةيعم÷ا سسي-ئر ر-قا ه-ب-نا-ج ن-م
،راونلوب رهاط جاح Úي-فر◊ا و را-ج-ت-ل-ل
ىدل هتاقتسشم و قيقد-لا را-ع-سسا عا-ف-ترا-ب
ةرازو نÓعا درجÚ Ãيعا-ن-سصلا ““سضع-ب““
نع معدلا عفر لوح موسسرŸا نع ةراجتلا
ÚجتنŸا سضعب كانه““ نا فاسضا و ،حمقلا
موسسرŸا اذه سصوسصخب روم’ا اوقبتسسا

.““كلذ دعب دمج هنا مغرلا ىلع
¤ا ر-خا بنا--ج ن--م راو--ن--لو--ب را--سشا و
ببسسب سسيل جاتن’ا ةÒتول يبسسن سضافخنا

رج◊ا ببسسب ا‰ا و ،ةيلو’ا ةداŸا بايغ
ي-مد-خ-ت-سسم ى-ل-ع سضور-فŸا ي-ح-سصلا
ةررسضتŸا ةيئاذغ-لا تا-عا-ن-سصلا تاد-حو
.مهتÓئاع وا انوروك سسوÒف ببسسب
ببسسب عئاسضبلا لقن لكسشم ¤ا قرطت امك

ةبسسنلاب اميسس ،يح-سصلا لاو-ج-ت-لا ر-ظ-ح
قوسسلا ‘ نو-ل-م-ع-ي ن-يذ-لا سصا-خ-سشأÓ-ل
.ةيزاوŸا
ن-م د-يد-ع-لا كا-ن-ه““ نا ،ه-لو-ق ع--با--ت و
عا-ط--ق--لا ‘ نو--ط--سشن--ي سصا--خ--سش’ا
ع-ئا-سضب-لا ل-ق-ن تا-مد-خ و يدا-سصت--ق’ا
نود لوحي ا‡ ،Êوناق Òغ لكسشب نولمعي

.““لقنتلا سصيخارت ىلع مهلوسصح
سسيل““ هناب لوقلا ¤ا Òخ’ا ‘ سصلخ و

داوŸا راعسسأ’ ÚجتنŸا عفر رÈي ام كانه
ةمي-ق سضا-ف-خ-نا كلذ ‘ اÃ ،ة-ي-ئاذ-غ-لا
ججحتي يتلا جاتن’ا ةفلكت عافتراو رانيدلا
ÚجتنŸا““ نا احسضوم ،““نويعا-ن-سصلا ا-ه-ب

ع-م ن-ما-سضت-لا-ب ي-ل-ح-ت-لا-ب نو-ب-لا-ط--م
ببسسب ةبعسصلا تاقو’ا هذه ‘ ÚنطاوŸا
.““ةيŸاعلا ةيحسصلا ةمز’ا

ج.ق ^

بتتكم رخآإ ةياغ ¤إإ احوتفم عقوŸإ ءاقب دكؤوت ةلاكولإ
ةيلوÈ 33ع مهتانكسس عقاوم رايتخا نم اونك“ لدع بتتكم28136  ›اوح

““ هريوطتو نكسسلا Úسسحت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا سسما تن-ل-عأا ^
اهعقوم Èع ةينكسسلا عقاوŸا رايتخإا ةيلمع قÓطإا ذنم هنأا““لدع
28136 ن-ك“،Ê ZD.MOC.LDAA.WWWوÎك-لإ’ا

.““ةي’وÈ 33ع مهتانكسس عقاوم رايتخإا نم بتتكم
دقف رسص◊ا ’ لاثŸا ليبسس ىلع ““ اهل نايب ‘ ةلاكولا تفاسضاو

اميف ، مهتانكسس عقاوم رايتخإا نم ةمسصاعلاب بتتكم29163 نك“
امأا5222 نارهو ةي’وب مهعقاوم وراتخإا نيذلا ÚبتتكŸا ددع غلب

راتخا دقف ةدكيكسس ةي’وب و بتتكم0103 غلب دقف فيطسس ةي’و
عقاوŸا رايتخإا ةبسسن تلغلب اميف مهن-ك-سس ع-قاو-م بت-ت-ك-م0862
. ““ةئŸاب57 تغلب دقف ةمسصاعلاب امأا ةئŸاب24 ةياجب ةي’وب
رايتخأا ةيلمع نأا هريوطت و نكسسلا Úسسحتل ةينطولا ةلاكولا تدكأاو
نم بتتكم رخأ’ ىنسستي يتح Úبتت-كŸا ما-مأا ة-حو-ت-ف-م ع-قاوŸا
غلب ةيلمعلا هذهب ÚينعŸا ÚبتتكŸا نإاف ةراسشإÓل ، هعقوم رايتخإا

ن.ح ^ . ينطولا ىوتسسŸا ىلع بتتكم198101 مهددع

هبشصنم نم هداعبإإ نع عوبشسأإ دعب
Úيرئاز÷ا توق نامسض مكيلع :بوب◊ا ناويد لامعل ةدهسشوب

ناو-يد-ل-ل ق-با-سسلا ما-ع-لا ر-يدŸا ا-عد ^
نامحرلا دبع ،بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا
تارا-طإاو ي-ف-ظو-مو لا-م-ع ،ةد-ه--سشو--ب
’ ““ Óئاق ،Ìكأاو Ìكأا لمعلا ¤إا  ،ناويدلا
هب يقرلاو هئÓعإا ليبسس ‘ ادهج اورخدت
ىلع اوعمتŒو اودحت-ت نأا م-ك-ن-م او-جرأاو

Œا يهو هماهم ىمسسأا ديسسŸةمهاسس ‘
.““Úيرئاز÷ا توق نامسض
ةياهن هماهم نم دعبا يذلا ،ةدهسشوب لاقو
دب-ع لوأ’ا ر-يزو-لا ن-م رار-ق-ب ،عو-ب-سسأ’ا
ةحفسصلا ىلع رو-سشن-م ‘ ،دار-ج ز-يز-ع-لا

ناويدلا ‘ يئÓمز ““ ناويد-ل-ل ة-ي-م-سسر-لا
هذه مكل هجوأا بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا
بسصانŸا ‘ جردت Óماع يتفسصب ةلاسسرلا
ةÎفل ناويدل-ل ا-ما-ع ار-يد-م را-سص نإا ¤إا
نأا اهلÓخ تلواح ليلقب ةنسسلا نع ديزت
ناويدلا ليبسس ‘ ي-تÈخ ةرا-سصع ي-ط-عأا
نأا ¤اعتو كرابت هللا نم اوجرأاو دÓبلاو
.““يتمهم ‘ تقفو دق نوكأا
ىهنأا دارج زيزعلا دبع  لوأ’ا ريزولا ناكو
دبع بوبحلل ينهŸا ناويدلا ريدم ماهم
باق-عأا ‘ تءا-جو ،ةد-ه-سشو-ب نا-م-حر-لا

ةمداق ةنيفسسل ةيرئاز÷ا كرام÷ا زجح
ن-م ن-ط ف-لأا03ـب ةلمfi ايناو-ت-ي-ل ن-م
ةسصقانم حرط نود اهداÒتسسا ” ،حمقلا
حمقلا ةنحسش لمح كلذ ¤إا فاسضي ،ةيلود
تاقيقحتلا جئات-ن تف-سشك ءار-م-ح روذ-ب-ل
م-ل-عو ة-ي-ئا-ن÷ا ة-لدأ’ا د-ه-عŸ ة-ي--لوأ’ا
.ينطولا كردلا ةدايقل عباتلا مارجإ’ا
تاطلسسلا تررق حوتفŸا قي-ق-ح-ت-لا ر-ثإاو

مقر فيسصرلا ىوتسسم ىلع ةرخابلا زجح
53Ãح ¤إا ةمسصاعلا رئاز÷ا ءانيÚ لسصف
ن.ح ^ .فلŸا ‘ ءاسضقلا

تابرشستلإ ىلع ءاشضقلل ةرغشصم ةشسشسؤوم045 عم دقاعتلإ

ÚـــنطاوŸا دـــيوزت ناــــمسضل رــــّسضحي يـــــــقارب
1202 ‘ برـــسشلل ةـــــ◊اسصلا هاــــــيŸاب

ةيجيردت ةقيرطب لبقŸا يرفيف ‘ ةديد÷ا رابآلا مÓتسسا^
ةيلاجعتشسلإ Òبإدتلل ÊإديŸإ ذيفنتلإ ىدم ،رئإز÷اب سسمإ ،يقإرب يقزرأإ ,ةيئاŸإ درإوŸإ ريزو نياع

ديوزت نامشضل دإرج زيزعلإ دبع لوألإ ريزولإ ةشسائرب إرخؤوم دقعنŸإ يرإزولإ سسلÛإ لÓخ ةذختŸإ
.ةلبقŸإ ةنشسلإ لÓخ برششلل ة◊اشصلإ هايŸاب ÚنطإوŸإ

راعشسأإو يدروتشسم ¤إإ تاجتنŸإ يقاب ‘ تإدايزلإ عجرأإ
ةشصروبلإ قوشس ‘ ةيلوألإ ةداŸإ

ةمعدŸا ةيئاذغلا نئاجعلا : يلق
راعسسألا عافتراب ةينعم Òغ

راهششإإ
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يداشصتقإا

ىلع افيصض هلوزن ىدل بوهيملب حصضوأاو ^
، ¤ولا ةانقلا Èع حابصصلا فيصض جمانرب
ما“ا ل-جأا ن-م را--ج ل--م--ع--لا نأا، ضسما
ضشا-ع-نلا ة-ط--خ ن--م ¤وألا ة--ل--حرŸا
¤ا انلصصوت ’’ ،يعا-م-ت-جلاو يدا-صصت-قلا
ميصسارÃ لما-ك ي-تا-صسصسؤو-م ما-ظ-ن ع-صضو
ضضع--ب ‘ ةد--يد--ج Úناو--قو ةد---يد---ج
لبق نم ةصشمهم تناك ي-ت-لا تا-عا-ط-ق-لا
اهتاذ ‘ ةمئاق ةيرازو تاعاطق تحبصصأاو
” Úناو-ق01 و مو-صسر-م05 ¤ا ان-ل-صصو
.’’ اهليدعت
يدا--صصت--قلا ضشا--ع--نإلا ة--ط--خ ن---عو
روحمتت اهنإا بوهيملب لاق ،يعامتجلاو
›ا-ج-ع-ت-صسا ا-ه-لوأا تا-يو-ت-صسم ثÓ-ث ‘
و ةينوناق ةيم-ي-ظ-ن-ت تاءار-جا ن-م-صضت-ي
‘ اهذاختا نم دبل ةيتاصسصسؤوم تاميظنت
تايلآا عصضو ‘ Òكفتلا اذكو ، تقو برقأا
ةقلع-تŸا  ة-ي-نا-ث-لا ة-ل-حر-م-ل-ل رور-م-ل-ل
ةقيمعو Òبك نوكتصس يتلا تا-حÓ-صصلا-ب
ا-مأا ،2202و1202 ‘ نوك-ي-صس ا-م و-هو
دعب4202  ‘ نوكتصسف ةثلا-ث-لا ة-ل-حرŸا
جئات-ن-لا ى-ل-ع لو-صصح-ل-ل تاو-ن-صس ثÓ-ث
. اهمييقتو

ةيمهأاب بوه-ي-م-ل-ب ف-ير-صش د-مfi هو-نو
لوعي يذلا، رامثتصسÓل د-حوŸا كا-ب-صشلا
ل-كا-صشŸا ل-ح ل-جأا ن--م اÒث--ك ه--ي--ل--ع
قرؤو--ت تنا--ك ي--ت--لا ة--ي--طار--قوÒب---لا
نأا اد-كؤو-م ،ر-ئاز÷ا ‘ ن-ير-م-ث--ت--صسŸا
ضصوصصÿا اذه ‘ لوألا ريزولا تاميلعت
ةياهن لبق كابصشلا حتف بوجو ىلع ددصشت
‘ ¤وألا ف-ي-صض لا-قو  .يرا÷ا ما--ع--لا
نأل ةÒب-ك كا-ب-صشلا فاد-هأا’’ضصو--صصÿا
ةيطارقوÒبلا نم نوناع-ي ن-ير-م-ث-ت-صسŸا
ىلع ءاوصس تارادلا Úب ق-ي-صسن-ت-لا مد-عو

كابصشلا رودو يلÙا يزكرŸا ىوتصسŸا
ةيرادلا تاءارجلا لك ما“إا ‘ روحمتي
. ’’ نيرمثتصسŸا لكل ةينوناقلاو
لكصشب Òصسي لم-ع-لا نأا بو-ه-ي-م-ل-ب د-كأاو
تاءار-جلا ط-ي-صسب-ت ل--جأا ن--م يزاو--م
لوصصولا  ل-ب-ق ن-ير-م-ث-ت-صسم-ل-ل ة-يرادإلا
يتلا ةنمقر-لا ¤ا ة-فا-صضإلا-ب ، كا-ب-صشل-ل
رفوتيصس يذلا كابصشلا لمعل ةيصساصسأا Èتعت
تاعاطقلاب ةصصاÿا تايطعŸا ل-ك ى-ل-ع
ةعانصصو ءانب نم را-م-ث-ت-صسلا-ب ة-ي-ن-عŸا
. كرام÷او بئارصضلاو رامثتصساو

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ضضر-ق-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا ضسي-ئر-لا ف--صشك ^
ن-ع ،Êا-م-حد د-مfi ،ير-ئاز÷ا ي-ب-ع--صشلا
تا-صسصسؤو-م-ل-ل را-ن-يد Êو-ي-لŸ  ل-صصت ضضور-ق
ةبصسنلا-ب را-ن-يد نو-ي-ل-م051 و ،ة-ئ-صشا--ن--لا
ضسما ‘ Êامحد دكأاو .ةطصسوتŸا تاصسصسؤوملل
ضضرقلا كنب اهمدقي يتلا تامدÿا مهأا لوح
تا-ب-ل-ط ى-ل-عدر-لا نأا  ،ير-ئاز÷ا ي-ب-ع-صشلا
ةعاصس27 زواجتت ل ةدم ‘ نو-ك-ي ضضور-ق-لا
يبعصشلا ضضرقلا  نصشد دقو .تافلملل ةبصسنلاب
ا-صصصصfl اد--يد--ج ءا--صضف ضسما ير--ئاز÷ا
و ة-ط--صسو--تŸا و ةÒغ--صصلا تا--صسصسؤو--م--ل--ل
ىلع ءاصضفلا اذه حتتفاو .ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا
فارصشا ت– (711) يباطÿا ةلاكو ىوتصسم
Êامحد دمfi كنبلل ما-ع-لا ر-يدŸا ضسي-ئر-لا
نم ةيماصس تاراطا و ايلعلا تاطلصسلا روصضحب
دكأا ,ةبصسانŸا هذهب و .نايبلا تاذ بصسح كنبلا
يكنبلا هصضرع عونت يرئاز÷ا يبعصشلا ضضرقلا
و ةيوم-ن-ت ة-ي-ج-ي-تاÎصسا د-ي-صسŒ لÓ-خ ن-م
تا-صسصسؤوŸا هاŒ ة-قو-ب--صسم Òغ ة--ق--فار--م
ةئصشانلا تاصسصسؤوŸا و ةطصسوتŸا و ةÒغصصلا
يتلا ’’APC yB EMP’’ مصسو لم– يتلا
عرف ة÷اعŸ ةيرصصع ةيراŒ ة-برا-ق-م Èت-ع-ت
تاذ بصسح ةطصسوتŸا و ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸا
د-يد÷ا ضضر-ع-لا اذ-ه نأا ا-ف-ي-صضم رد-صصŸا
اذه تاعلطتل بي-ج-ت-صسي ’’ل-ها-صس’’ ى-م-صسŸا

يبعصشلا ضضرقلا قلطأا نأا و قبصس دق و .عرفلا
’’لهاصس’’ ةعوم‹ ت– Úجوت-ن-م ير-ئاز÷ا
تايجا◊ا ليومتل هجوŸا ’’يطاصشن لهاصس’’ يأا
و ةÒغصصلا تاصسصسؤوملل ةلوادتŸا لاومألا نم
لهاصس’’ و ةئصشان-لا تا-صسصسؤوŸا و ة-ط-صسو-تŸا
تÙÓا ءا-ن-ت-قا ل-يو-م-ت-ل ه-جوŸا ’’ل-ها-م
.يراŒ لÒ fiجأات وأا ةئيهت وأا ةيراجتلا
ضصصصıا ديد÷ا ءاصضفلا اذه لÓخ نم و
نوفلكم هطصشني يذلا و نئابزلا نم ةئفلا هذهل
ةÒغصصلا تاصسصسؤوŸا ىوتصسم ىلع تاباصس◊اب
,مهتلاغصشنل عامتصسلا لجأا نم ةطصسوتŸا و
اهب مدقتي يذلا تاب-ل-ط-لا ة÷ا-ع-م نو-ك-ت-صس
ة-ط-صسو-تŸا و ةÒغ-صصلا تا-صسصسؤوŸا ن--ئا--بز
نصسحأا’’ ةئيهتل ’’ة-يا-غ-ل-ل ة-ع-جا-ن و ة-ط-ي-صسب’’
ىلع هلامعأا ة÷اعم ةيغب نو-بز-ل-ل ’’فور-ظ-لا
.نايبلا بصسح كنبلا ىوتصسم
ءاغصصلا مئاد يراوج كنبك هماهم ز-يز-ع-ت-ل و
يرئاز÷ا يبعصشلا ضضرقلا طصشن-ي ,ه-ن-ئا-بز-ل
يتلا ةينوÎكللا هت-ح-ف-صص Èع ع-صساو ل-ك-صشب
ةعوم‹ ةيقÎل و لاصصتÓل ةيفاصضا ةانق Èتعت
جردني و.نايبلا فيصضي هتامدخ و هتا-جو-ت-ن-م
راطا ‘ يرئاز÷ا يبع-صشلا ضضر-ق-لا ى-ع-صسم
ة-ي-م-ن-ت ة-مد-خ ‘ ن-طاو-م كن-ب-ك ه-ماز-ت-لا
.ينطولا داصصتقلا

ح.ل ^

ةئششانلا تاشسشسؤوملل رانيد Êويلم شصشصخي يرئاز÷ا يبعششلا شضرقلا

 ةـــــــــــــــعاسس27 زواـــــــــــــــجتت ’ ةدـــــــــــــــم ‘ تاــــــــــــــــفلŸا ةــــــــــــــسسارد ^
 ةطسسوتŸا تاسسسسؤوملل ميتنسس رايلم51 ¤إا لسصت ضضورق

 انوروك ةحئاج تاÒثأات مغر ةبلشصلا عئاشضبلا ةكرح ‘ و‰

 تاــــــــــــــــــيوا◊ا ةــــــــــــــــــ÷اعم طاــــــــــــــــــسشن ‘ عــــــــــــــــــجارت^
 نارهو ءانيÃ يراجتلا طاسشنلا ‘ ةئاŸاب7 نم ديزأاب عافترا

يداشصتق’ا ششاعن’ا ةطخ قÓطإ’ ابشس– Úناوق01 ليدعتو اموشسرم05 دادعإا

 تقو برقأا ‘ يداسصتق’ا حÓسصإÓل  ةيلاجعتسس’ا تاءارجإ’ا ذاختا :بوهيملب ^
0202 ةياهن لبق رامثتسسÓل دحوŸا كابسشلا حاتتفا

 ءاثÓثلا ءاقل ‘ يئاهنلا رارقلا ذاختا لبق تارايÿا فلتfl شسردت ““+كبوأا““

قوسسلا ىلع انوروك ءابو راثآا لظ ‘ بسسانŸا رارقلا ذاخت’ تانايب ةدعاق ^
ةعاسس84 لÓخ ددحتي ليمÈلا  Òسصم..طفنلا يجتنŸ مسساح دعوم

نأا ،بوهيملب فيرشش دمfi روتكدلا فارششتشس’اب فلكŸا لو’ا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا فششك
دقو قاشسو مدق ىلع Òشست انوروك ةحئاج دعب يداشصتق’ا طاششنلا ةدوع نامشضب ةشصاÿا تاءارج’ا

.تاعاطقلا شضعب Úناوق ‘ رظنلا ةداعإاو  يتاشسشسؤوم ماظن عشضو يداشصتق’ا ششاعن’ا ةطخ لشضفب ”

7ر80 ةبصسنب اعافترا نار-هو ءا-ن-ي-م ق-ق-ح ^
ةرصشعلا لÓخ يرا-ج-ت-لا ه-طا-صشن ‘ ة-ئاŸا-ب
مغر0202 ةيرا÷ا ة-ن-صسلا ن-م ¤وألا ر-ه-صشأا
.انورك ةحئا÷ ةيبلصسلا تاÒثأاتلا
620  ة÷اعم نارهو ءانيم ىوتصسم ىلع ” دقو
ةÎفلا لÓخ عئاصضبلا فلتfl نم نط1838
ضسفن لÓخ نط4786287 لباقم ةروكذŸا
251 اهردق ةدايزب يأا,9102 ةنصس نم ةÎفلا
ة÷اعم ‘ ا-عا-ف-ترا ل-ثÁ ا-م و-هو ن-ط455
هب دافأا امبصسح ,ةئاŸاب7ر80 ةبصسنب عئاصضبلا
ءانيم ةصسصسؤوم ىوتصسم ىلع ءاصصحإلاب فلكŸا
ءا-ب-نألا  ة--لا--كو--ل ضشو--ب--ط Ëر--ك ,نار--هو
.ةيرئاز÷ا
ة÷اعم م-ج-ح ‘ عا-ف-ترلا اذ-ه ق-ي-ق– ”و
لامع هعفر يذلا ’’ىدحتلا’’ لصضف-ب ع-ئا-صضب-لا
طاصشنلا ةÒتو ةدايز لÓخ ن-م نار-هو ءا-ن-ي-م
دعب اميصس ل ةÒخألا ةعبرألا رهصشألا ‘ ةصصاخ
‘ ةئاŸاب1ر60 ةبصسنب افيفط اعجارت فرع نأا
Òصشأا امك ,ةيرا÷ا ةنصسلا نم لوألا يصسادصسلا
. هيلإا
رهصش ةياهن ةياغ ¤إا تادراولا مجح غلب دقو
فلتfl نم ن-ط3467017 يصضاŸا ربوت-كأا
ةئتŸاب01ر89 ا-هرد-ق ةدا-يز-ب ع-ئا--صضب--لا
ةيصضاŸا ةنصسلا نم ةÎفلا ضسفن عم ةنراقŸاب
كلذو نط132917 تارداصصلا مجح غلب اميف,
تاذ قفو ,ة-ئاŸا-ب13ر64 هردق ضضافخ-نا-ب
.ردصصŸا
نارهو ءانيÃ ةبلصصلا عئاصضبلا ةكرح تفرعو
ام عم ةنراقŸاب ة-ئاŸا-ب02ر28 ةبصسن-ب او‰
ة-ي-صضاŸا ة-ن-صسلا ن-م ةÎف-لا ضسف-ن ‘ ق-ق–
.نط6760914 مجح ¤إا لصصتل
ةبصسن ة÷اعŸا عئاصضبلا نم مج◊ا اذه لثÁو
ةصسصسؤوم تا-طا-صشن ›ا-م-جإا ن-م ة-ئاŸا-ب05
ةنصسلا لكصشت نكت ⁄ ةبصسنلا نأا ا-م-ل-ع ,ءا-ن-ي-م
.ةئاŸاب44ر23 ىوصس ةطرافلا
‘ اهعاونأا فل-ت-خÃ بو-ب◊ا تادراو ي-تأا-تو
1267972 تغلب ثيح ةبلصصلا عئاصضبلا ةمدقم
نم ةÎفلا ضسفن نع نط503403 ةدايزب نط
ةيذغأا داÒتصسا فرع ا-م-ك .ة-ق-با-صسلا ة-ن-صسلا
لقتنا ثيح ةئاŸاب79 ةبصسنب اعافترا ماعنألا
¤وألا رهصشأا ةرصشعلا لÓخ نط453553 نم
ضسفن لÓخ نط787007 ¤إا9102 ةنصس نم
.ةيرا÷ا ةنصسلا نم ةÎفلا
ءانيŸ ةب-ل-صصلا ع-ئا-صضب-لا ة-كر-ح و‰ ح-م-صسو
‘ ’’يقيرفإا يصساي-ق م-قر’’ ل-ي-ج-صست-ب نار-هو
‘ ” ثيح ايوصصلا بو-ب-ح غ-ير-ف-تو ة÷ا-ع-م
ربوتكأا03 ¤إا92 ن-م يأا ,ة-عا-صس42 فر-ظ
,جوتنŸا اذه نم نط فلأا61 ة÷اعم ,يصضاŸا
ةصسصسؤوŸاب لاصصتلا ةيلخ ىد-ل م-ل-ع ا-م-ب-صسح
.ةيئانيŸا
عئاصضبلا لمصشت بو-ب◊ا بنا-ج ¤إا ه-نأا ر-كذ-ي
ركنل-ك-لاو Úط-لاو تن-م-صسإلا ا-صضيأا ة-ب-ل-صصلا
.ىرخأا تاجتنمو ينبلا ركصسلاو
وهو نط051792 ةلئاصسلا عئاصضبلا مجح غلبو
›امجإا ن-م ة-ئاŸا-ب3ر55 ة-ب-صسن ل-ثÁ ا--م
ةرو-كذŸا ةÎف-لا لÓ-خ ة÷ا-عŸا ع-ئا-صضب--لا
ةيتابنلا تويزلاو تا-قورÙا تل-م-صش ي-ت-لاو

عفترا دقو ,تلفصسألاو ةل-م-ع-ت-صسŸا تو-يز-لاو
عم ةنراقŸاب ة-ئاŸا-ب2ر02 ةبصسنب اهم-ج-ح
.ةيصضاŸا ةنصسلا
اعجارت ةعونتŸا عئاصضب-لا طا-صشن فر-ع ا-م-ك
نط4847604 تغلب ثيح ةئاŸاب4ر82 ةبصسنب
9102 ة-ن-صس ن--م ¤وألا ر--ه--صشأا ةر--صشع--لا ‘
ةÎفلا ضسفن ‘ نط8913983 ¤إا ضضفخنتل
ن-م ة-صصا-خ تل-م-صشو , ة-يرا÷ا ة-ن--صسلا ن--م
ةعانصص داومو بصشÿاو ةيديد◊ا تاجتنŸا
.فيلغتلا تاجتنم
تايوا◊ا طاصشن ‘ اعجارت نارهو ءانيم لجصس
783 ة÷اعم ىصصحأا ثيح ةروكذŸا ةÎفلا ‘
ضسفن ‘ ةيوا-ح584532 لباقم ةيوا-ح281
ضضافخناب كلذو ةي-صضاŸا ة-ن-صسلا ن-م ةÎف-لا
.ةئاŸاب22 ر75 هردق
¤إا تا-يوا◊ا دد-ع ‘ ضضا-ف-خ-نلا ع-جر--يو
عم ةنراقŸاب امجح Èكأا تايوا-ح ماد-خ-ت-صسا
زÈيو ,ةيصضاŸا ةنصسلا ‘ ة-مد-خ-ت-صسŸا كل-ت
ةلمÙا عئاصضبلا مجح عافترا لÓخ نم كلذ
نط315111.1 نم تلقتنا يتلا تايوا◊اب
لثÁ ام وهو ,نط .0894111 ¤إا9102 ةنصس
.هتاذ ردصصŸا قفو ةئاŸاب0ر13 اهردق ةدايز
تابكرŸاو ن-ير-فا-صسŸا ة-كر-ح ضصو-صصخ-بو
96633 تغلب رورم ةكرح نارهو ءانيم لجصس
Úقلاعلاو ةحئا÷ا لبق اومدق نيذلا) ارفاصسم
¤إا مهتداعإا ت“ نيذلا انوروك ببصسب جراÿاب
ضسفن ‘ رفاصسم880802 لباقم ,(نطولا ضضرأا
تصضفخنا اميف ,ة-ي-صضاŸا ة-ن-صسلا ن-م ةÎف-لا
ضسفن ‘ ةبكرم54607 نم تابكرŸا ةكرح
لÓخ ةبكر-م42151 ¤إا9102 ن-م ةÎف-لا
.ةيرا÷ا ةنصسلا
32ر41 ةبصسنب اصضافخنا نفصسلا ةكرح تفرعو
نارهو ءانيم ة-صسصسؤو-م تصصحأا ثي-ح ة-ئاŸا-ب
ةروكذŸا ةÎفلا ‘ ةنيفصس146 جورخو لوخد
ةنصسلا نم ةÎفلا ضسفن لÓخ ةنيفصس438 لباقم
.ةمرصصنŸا
ةثÓثلا ‘ تماق نارهو ءانيم ةصسصسؤوم نأا ركذي
ا-نورو-ك ضسوÒف رو--ه--ظ ن--م ¤وألا ر--ه--صشأا
دادعت نم ةئاŸاب54 دجاوت ضصيلقتب دجتصسŸا
رصصتقأا ضصيلقتلا نأا Òغ ,4432 غلابلا لامعلا
,معدلا ناوعأاو Úيرادإلا Úمدخت-صسŸا ى-ل-ع
ةينقتلا حلاصصŸاب لامعلا لك ىلع ءاقبإلا ”و
ةقÓع مهل نم لكو يلخادلا نمألاب ÚفلكŸاو
رثأاتت ل ىتح غير-ف-ت-لاو ن-ح-صشلا تا-طا-صشن-ب
.ةيئانيŸا ةصسصسؤوملل ةيراجتلا ةكر◊ا
,تايدرولا ط‰ لÓخ نم لمعلا ميظنت ” امك
اهلوأا أادبت ةعاصسلا رادم ىلع بوانتلاب طصشنت
ةعاصسلا ةياغ ¤إا احابصص ةنماثلا ةعاصسلا نم
مظنم Òطأات نامصضب حمصس ا‡ ,ارهظ ةدحاولا
.فقوت نود غيرفتلاو نحصشلا تايلمعل
قيبطتلا ىل-ع ة-ي-ئا-ن-يŸا ة-صسصسؤوŸا ر-ه-صستو
ضسوÒف يصشفت نم ة-يا-قو-لا Òباد-ت-ل مرا-صصلا
اهلامعل ةياقولا لئاصسو Òفوت لÓخ نم انوروك
ÊابŸا ميقعتو Òهطتلا تا-ي-ل-م-ع-ب ما-ي-ق-لاو
يرود لكصشب ةيرح-ب-لا تاد-حو-لاو تاد-عŸاو
.اراتكه08 قوفت ةينبم ةحاصسم ىلع كلذو

ح.ل ^

ةردصصŸا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م تل-صصاو ^
مهتارواصشم ا-هؤوا-ف-ل-حو (كبوأا) ط-ف-ن-ل-ل
ديوزت  ةيغ-ب عو-ب-صسألا ة-يا-ه-ن ‘ ة-ي-ن-ف-لا
ع-مزŸا ة-يرازو-لا + كبوأا تا-عا-م--ت--جا
حمصست تانايب ةدعاقب   ادغو مويلا اهدقع
ءابو راثآا لظ ‘ بصسانŸا رارقلا ذاختاب
.ةيŸاعلا طفنلا قوصس ىلع انوروك
اهعقوم ىلع هترصشن ةمظنملل نايب بصسحو
ينقتلا عامتجلا دقع ” د-ق-ف ي-م-صسر-لا
ءاصضعألا Òغ لودلاو كبوأا لودل  نماثلا
نع نواعتلا نÓعإا  ‘ ةكراصشŸا كبوأا ‘
كلذو  ،دعب نع لصصاوت-لا ة-ي-ن-ق-ت ق-ير-ط
كبوأا ر“ؤو081Ÿ ـلا عامتجÓل اÒصضخت
ررقŸا +كبوأل21 لا يرازولا عامتجلاو
ىلع  Èمصسيد1 و Èمفون03 مايا امهدقع
.’’›اوتلا
راطا ‘ ينفلا عامت-جلا ثاد-ح-ت-صسا ”و
راطا وهو6102 ‘ عقوŸا نواعتلا نÓعإا
ةيصضرأا نÓ-عإلا ى-ل-ع Úع-قو-م-ل-ل ر-فو-ي
لدابتو ةينقتلا اياصضقلا نأا-صشب ل-صصاو-ت-ل-ل
، تا-نا-ي-ب-لا ف-ل-تfl لو-ح تا-مو-ل--عŸا
مهفلاو مهنيب طباورلا ق-ي-م-ع-ت ›ا-ت-لا-بو
.مههجاوت يتلا اياصضقلل لدابتŸا
،ةمظنملل ماع-لا Úمألا ة-ل-خاد-م بصسح و

fiخ ودنيكراب دمÓيتلا و ، ءاقللا اذه ل
رقأا Òخألا اذه ناف ةمظنŸا نايب اهدروأا
تاعامتجلا هبعلت يذلا يصسيئرلا رودلاب’’
ديوزت لÓخ نم نواعتلا نÓ-عإل ة-ي-ن-ف-لا
كبوا جراخو كبوأل ةيرازولا تاعامتجلا
Ãا ليلاح-ت-لا ف-ل-ت-خŸةقيقدلاو ةقوثو،
ذاختل ةمصساحو ةماه ةدعاق لكصشت يتلاو
.’’ رارقلا
ة-جا◊ا ى-ل-ع ود-ن-ي-كرا-ب د-ي-صسلا دد-صشو
‘ رمتصسŸا راو◊او نواعتلا  ¤إا ةحلŸا
اننإا’’ : Óئا-ق91-ديفوك ءابو يصشف-ت ل-ظ
ديق-ي يذ-لا ءا-بو-لا رو-ه-ظ ةدو-ع ه-جاو-ن
لصصاون نأا ان-ي-ل-ع ،ىر-خأا ةر-مو ناد-ل-ب-لا
.’’ امدق يصضŸا
ي-ت-لا دو-ه÷ا-ب ،قا-ي-صسلا اذ-ه ‘ دا-صشأاو
نواعت-لا نÓ-عا ‘ نو-كرا-صشŸا ا-ه-لذ-ب-ي
.طفنلا قوصس رارقتصسا معدل
يتلا تاحاج-ن-لا’’ نا  نأا-صشلا اذ-ه-ب لا-ق و
اÒب-ك اÈصص بل-ط-ت-ت نآلا ى-ت-ح تق-ق–
‘ ةبغرلا مد-عو ل-م-ح-ت-لا ى-ل-ع ةرد-قو

اهيلع ديكأا-ت-لا ” م-ي-ق ي-هو مÓ-صست-صسلا
.’’ةÒخألا رهصشألا لÓخ
ريوطت لوخ ارخؤوم هن-ع ن-ل-عأا ا-م لو-حو
د-ي-صسلا لا-ق  ،91-ديفوك ءابو د-صض حا-ق-ل
¤إا تاحاقللا لوخد لامتحا نإا’’ :ودنيكراب
، كلذ عمو ,ةيباجيإا ر-عا-صشم را-ثأا قو-صسلا
انفقوم ىلع ظاف◊ا ‘ رمتصسن نأا بجي
تلدعم ضضفخ ن-م ن-ك-م-ت-لا م-ت-ي ى-ت-ح
بلق ‘ انلز ا-م (..) ضسوÒف-لا-ب ة-با-صصإلا
را-ثآلا ن-ع ثد– ا-م-ك .’’ ة-ثرا-ك-لا هذ--ه
يŸاعلا داصصتقلا ىل-ع ءا-بو-ل-ل ةر-مدŸا
عجارت ¤إا اÒصشم ، يŸاعلا طفنلا قوصسو
.Òبك لكصشب طفنلا عاطق ‘ تارامثتصسلا
تصضف--خ--نا’’ ه--صسف--ن لوؤو---صسŸا لا---قو
،ماعلا اذهل ةئاŸاب03 ةبصسنب تارامثتصسلا
Ú 4102ب ام لجصسŸا دوكرلا نم Ìكأا وه و
لازت ل طفنلا ةعانصص تناك يذلا ،6102 و
-ديفوك ءابو راثا تأادب امدنع هنم ىفاعتت
طفن-لا ة-عا-ن-صص’’ نإا-ف ،ه-ل ا-ق-فوو .’’91
6.21 ةمي-ق-ب تارا-م-ث-ت-صسا’’ ¤إا ة-جا-ح-ب
بنŒو تابلقتلا نم دحلل رلود نويليرت
.’’لبقتصسŸا ‘ ةلمتfi ةقاط ةمزأا

Œكبوأا’’ تاعامتجا نأا ¤إا ةراصشإلا رد’’
فرط نم ةرظتنم  دج ةلبقŸا ’’+كبوأا»و
ضضعب د-ع-ب-ت-صسي لو قو-صسلا ‘ Úل-عا-ف-لا
ةيلا◊ا ةبتعلا ديد“ ةينا-ك-مإا Úب-قارŸا
7 ر7 ةغلابلاو + كبوا  جا-ت-نإا ضضي-ف-خ-ت-ل
.0202 ماع دعب ¤ا مويلا ‘ ليمرب نويلم
كبوا تعرصش ، يئاهنلا رارقلا ذاختا لبقو

ةلصسلصس د-ق-ع ‘ طرا-ف-لا ءا-ع-برلا ذ-ن-م
قوصسلا عاصضوأا ةصساردل ةينفلا تاعامتجلا
ىلع انوروك ضسوÒف تايعادتو ةي-ط-ف-ن-لا
ـلا عامتجلاب ةيادب ، اهرارقتصساو اهيفاعت
431Ûكبوأل ةيداصصتقلا ةنجللا ضسل.
ةنجلل نورصشعلاو عبار-لا عا-م-ت-جلا نا-كو
دق كبوا جراخو كبوأل ةكÎصشŸا ةيرازولا
لودلا عي-م-ج’’ ى-ل-ع ي-غ-ب-ن-ي ه-نأا ى-صصوأا
ةيقا-ب-ت-صساو ة-ظ-ق-ي نو-ك-ت نأا ة-كرا-صشŸا
اقفو ،رمألا مزل اذإا ، فرصصتلل ةدعتصسمو
Ÿقوصسلا تابلطت’’.
دكأا ، يرا÷ا رهصشلا نم قباصس تقو ‘و
ر“ؤوم عامتجا ضساÒصس يذلا ةقاطلا ريزو
،راطع ديÛا دبع ،لبقŸا Úنثلا كبوأا
ذا-خ-تا ى-ل-ع ة-م-م-صصم لاز--ت ل كبوأا نأا
كلذ’’ نأا احصضوم ، ة-ب-صسا-نŸا تاءار-جإلا
تÓيدعت ديد“ ةي-نا-ك-مإا ة-صسارد ل-م-صشي
كلذكو ،1202 ماع ىت-ح ›ا◊ا جا-ت-نإلا
تبلطت اذإا ،تÓ-يد-ع-ت-لا هذ-ه ق-ي-م-ع-ت-ل
.’’ كلذ قوصسلا فورظ
، كبوأا ةلصس ترقتصسا ،راعصسألا ةيحان نم
Ãا طفنلا كلذ ‘ اÿدنع ،يرئاز÷ا ما
عو-ب-صسألا ة-يا--ه--ن ‘ ارلود74 ›او--ح
لبق نم ةديد÷ا تا-نÓ-عإلا-ب ة-مو-عد-م
flتÈتا flةيلاعف لوح ⁄اعلا ‘ ة-ف-ل-ت
ضسوÒفب ةباصصلا رطاfl نم للق-ي حا-ق-ل
تÓم-ح ءد-ب ة-ي-نا-ك-مإاو ¤إا91-ديفوك
.›ا◊ا ماعلا ةياهن لبق  ةمخصض ميعطت

^ Ÿح.ءاي 



alfadjrwatani@yahoo.  fr

7 يلÙاـهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفوŸا مÈ0202مفونÚ 03نثإلا

ررقŸأ ةينكّسسلأ ةسص◊أ  نأأ ›أولأ نلعأأ و ^
ةسص◊أ Úتلحرم لÓخ نو-ك-ت-سس ا-ه-ع-يزو-ت
مÓتسساب سسرام رهسش ةياه-ن نو-ك-ت-سس ›ّوأ’أ
ةينكسس ةدحو فلأأ21 نم Ìكأ’ حيتافم عيزوت
نأوج رهسش ةيناثلأ ةلحرŸأ نو-ك-ت-سس ا-م-ي-ف
دعب أذ-ه و ة-ي-ن-ك-سس ةد-حو ف’أ01 عيزوت-ب
ةنجللأ ةطراسشÃ ةينو-طأرا-م تا-عا-م-ت-جأ
ةينأديŸأ تاقيقحتلأ ةلمج و نكسسلل ةيئ’ولأ
..اهيف لسصفلأ ّ” يتلأ ريراقتلأ و
ر-ئأود-ب ة-سصتfl نا÷ نأأ يرا--ج ح--سضوأأ و
ةسصاÿأ تا-ف-لŸأ ة-سسأرد-ب مو-ق-ت ة-ي’و-لأ
““ لايسسوسس““ يعامتجأ ةغيسصب نكسسلأ يبلاطب
عيرا-سشŸأ لا-م-ك-ت-سسأ ى-ل-ع سصر◊أ د-ع-ب
ل-ب-ق ن-م ددÙأ ا-ه-ت-قو ‘ ا-ه-م-ي-ل--سستو
زا‚’أ ‘ لطا“ ليجسست د-ع-ب ت’وا-قŸأ
طورسشلأ رتافدل اعبت ةينكسسلأ جمأÈلأ ملسستو
ر-ف-غ-ي ن-ل ه-نأأ ا-ف-ي-سضم ا-ه-ي-ل-ع ى-سضمŸأ
ةينأديŸأ اهقرف زيزعت اهيلع و ت’واق-م-ل-ل
ةينكسسلأ عيراسشŸأ ددع ‘ رخأاتلأ كرأدتل

  . ةيجراÿأ ةئيهتلأ ةسصاخ
يذيفنّتلأ لوؤو-سسŸأ د-ّكأأ ,ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

ليحرت ةّيلمع نأأ يرئأز÷أ برغلأ ةمسصاعل
سسلأ ي-ن-طا-ق نمسض نم Ëدقلأ و سشه-لأ ن-ك-ّ
سصسص◊أ عيزوت ‘ عأرسسإ’أ أذ-ك و ه-تا-ّيو-لوأأ
أدّكؤوم ,يعامتج’أ ع-با-ّط-لأ تأذ ة-ي-ن-ك-سسلأ

سشلأ ه-سصر-ح سشلأ نا-م-سض ى-ل-ع د-يد-ّ و ةيفافّ
عيمج ة÷اعم ‘ ةأواسسم ل-جأأ ن-م ة-لأد-ع-لأ
    .نوناقلل اقبط تافلŸأ
قايسسلأ أذه ‘ هّنأأ ةي’ولأ حلاسصم تحسضوأأو
عيرسستلل جهن‡ لمع ةّطخ عسضوب ›أولأ رمأأ

تاجرخب مايقلاب دعو امك ,تايلمعلأ هذه ‘
عيراسشŸأ ىوتسسم ىلع““ ةرر-ك-ت-م ة-ي-نأد-ي-م
يتلأ ىرخأ’أ و ميلسستلل ة-ه-جوŸأ ة-ي-ن-ك-سسلأ
مدع ن-ع و ا-ه-ث-ع-ب ةدا-عإ’ أؤو-طا-ب-ت فر-ع-ت
  .““لاغسشأ’أ قÓطإأ ‘ رخأات يأأ نع هfiاسست

‘ ةينكسسلأ عيراسشŸأ Òسس ةع-با-ت-م را-طإأ ‘
¤إأ ةينأديم ةرايزب ةي’ولأ ›أو ماق ،ةي’ولأ
ىلع فوقولل ،تÓيلت يدأو Êأرمعلأ بطقلأ
يعامتج’أ ةغيسصب ةينكسسلأ عيراسشŸأ ةيعسضو
،ةيعامتجأ ةينكسس ةدحو0078 اهددع غلابلأو
يعامتجأ نكسس0052و ،يعامتجأ نكسس0003
،20 عقوم يعامتجأ نكسس0052و ،10 عقوم
عيراسشŸأ هذه نأأ املع ،يعامتجأ نكسس007و
اميف اميسس’ أÒبك أرخأا-ت تفر-ع ة-ي-ن-ك-سسلأ
،ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأأ لام-ك-ت-سسأ سصخ-ي
ذاختاب ،تام-ي-ل-ع-ت ة-ي’و-لأ ›أو  ه-جو د-قو
ف-ل-تfl كأرد-ت-سس’ ة-مزÓ-لأ تأءأر--ج’أ
ةيرأد’أ ليقأر-ع-لأ ل-ك ع-فر Èع تأر-خأا-ت-لأ
لاغسشأ’أ هذهب ةفلكŸأ ت’واقŸأ ءاعدتسسأو

عيراسشŸأ هذه مÓتسس’ ينمز جمانرب عسضوو
اهددع غلابلأو ةلماك ةيعامتج’أ ة-ي-ن-ك-سسلأ

لو’أ يثÓثلأ ةياهن عم ةينكسس ةدحو0078
  .1202 ةنسسل

ر-يدŸأ ة-ي’و-لأ ›أو ف-ّل-ك ،نأا-سشلأ تأذ ‘
يراقعلأ Òيسست-لأو ة-ي-قÎلأ نأو-يد-ل ما-ع-لأ
مدقت ىدم لوح ةيعوبسسأأ ريراقتب هقافرإاب
لfi نوكتسس يّتلأ و ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأأ

ه-تأرا-يز عو-سضو-مو ة-ي-سصخ-سشلأ ه-ت-ع-با-ت-م
فوقولل ة‹ŸÈأ Òغو ة‹ŸÈأ Óبقتسسم
لاجآ’أو تاميلعتلأ هذهب مأزتل’أ ىدم ىلع
يعدتسسي ›أولأ ،لاغسشأ’أ ءاهنإاب ة-ق-ل-ع-تŸأ

اهدّدهيو ““ لدع““ تانكسسب ةفلكم ت’واقم
  ددÙأ هتقو ‘ عورسشŸأ ميلسستب

دوعسسم يراج ›أولأ فلك ،رخآأ ديعسص ىلع
ءانبلأ و ةيرامعŸأ ةسسدنهلأ و Òمعتلأ ريدم
ةّطfi زا‚إاب ةفّلكŸأ ةلواقŸأ ءاعدتسساب
ىلع لاغسشأ’أ ءاه-نإأ لا-جآأ د-يد-ح-ت-ل خ-سضلأ

دمحأأ  ديد÷أ ىنأرمع-لأ بط-ق-لأ ىو-ت-سسم
عيراسشŸأ لامكتسسأ عم لدع““ تانكسسل ةنابز
قتاع ىلع ة-ع-قأو-لأ ةرا-يز-لأ لfi ثÓ-ث-لأ

ءانبلأ و ةيرامعŸأ ةسسدنهلأ و Òمعتلأ ةيريدم
ةغيسص نم ةينكسس ةسصح مÓت-سسا-ب ح-م-سسي-سس
ةئيهتلأ لاغسشأأ ن-م ءا-ه-ت-ن’أ ّ” ي-ّت-لأ لد-ع
و تاكبسشلأ فلتخÃ اهطبر و اهب ةيجراÿأ
دنع ةي’ولأ ¤إأو فقو ،هتهج نم     .تأونقلأ

راجيإ’اب عيبلأ ةغيسصب ةينكسسلأ عيراسشŸأ Òسس
ديد÷أ ىنأرم-ع-لأ بط-ق-لأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ةعقأولأ لاغسشأ’أ Òسس ةÒتو ىلع ةنابز دمحأأ

ةسسد-ن-ه-لأ و Òم-ع-ت-لأ ر-يد-م ق-تا-ع ى-ل-ع
تانكسس طبرب ةقلعتŸأ ءانب-لأ و ة-يرا-م-عŸأ

ىدسسأأ ثيح ، بورسشلأ هايŸأ ةكبسشب لدع
ةقلعتم تاميلعّتلأ نم ةعوم‹ ةي’ولأ ¤أو
Èع لاغسشأ’أ Òسس ةÒتو نم عفرلأ ةيمأزلإاب

ةمزÓلأ ةيداŸأ لئاسسولاب تاسشرولأ ميعدت
ةيجوأدزأ  يعورسشم مÓتسسأ لاجآأ ديد– عم
لكل ةعسسب هايŸأ Êأزخ زا‚إأ و ، خسضلأ ةانق
ةياهن لبق بعكم Îم00001 ـب امهنم دحأو
     .لجأأ ىسصقأاك لبقŸأ Èمسسيد رهسش
ىرخأ ةينأديم تأرايز ة‹ر-ب م-ت-ي-سس أذ-ه

ıأ ف-ل-تŸغيسصلأ لكل ةي-ن-ك-سسلأ ع-يرا-سش
لاغسش’أ ةÒتول يلعفلأ Òسسلأ ىلع فوقولل
ةسسسسؤوم يرخأ عيراسشم ‘ تلمكتسسأ اميف
ةينكسسلأ سصسص◊أ ةيب-ل-غأأ ط-بر زا-غ-ل-نو-سس
Êأرمعلأ بطقلأ ىوتسسم ىلع ““لدع““ ةغيسصب
(نأر-هو ة-ي’و) ““ة-نا--بز د--م--حأأ““ د--يد÷أ
اهعيزوتل ابسس– زاغلأ و ءابرهك-لأ ي-ت-ك-ب-سشب

ام بسسح , ماعلأ ةياهن لبق اهباحسصأأ ىلع
    .ةي’ولأ حلاسصم نم ديفتسسأ
ما-ع-لأ Úمأ’أ نأا-ب رد-سصŸأ سسف--ن ح--سضوأأو
ىوتسسم ىلع ةيدق-ف-ت ةرا-يز-ب ما-ق ة-ي’و-ل-ل
ءأردŸأ ةق-فر د-يد÷أ Êأر-م-ع-لأ بط-ق-لأ
ىوتسسم ىلع نكسسلاب فلكŸأ و Úيذيفنتلأ
زاغل-نو-سس ة-سسسسؤو-م ي-ل-ث‡ و ›أو-لأ نأو-يد
نأرهول Òهطتلأو هايŸأ ةكر-سشو ““ة-ي-نا-سسلأ““
مأÎحأ ىدم ىلع فو-قو-ل-ل كلذ و ““رو-ي-سس““
Úلعافلأ لك فرط نم ةمدقŸأ تأدهعتلأ

ة-ه-جوŸأ ع-يرا-سشŸأ مد--ق--ت ىد--م لو--ح
ةئيهتلأ لاغ-سشأأ لا-م-ك-ت-سسا-ب     . نا-ك-سسإÓ-ل
ةفعاسضم و تاقرط-لأ تي-فز-ت و ة-ي-جراÿأ

فد-ه-لأ غو-ل-ب-ل كلذ و““ ,ل-م-ع-لأ تا--عا--سس
خيراتلأ ‘ تان-ك-سس  ع-يزو-ت و-ه و ر-ط-سسŸأ
    .““ددÙأ
›أو-لأ ي-ط-عأأ ,ى-ع-سسŸأ سسف--ن ن--م--سضو
ةينعŸأ حلاسصŸأو تايريدŸأ ¤إأ تاميلعت
ةمزÓ-لأ تا-ي-نا-ك-مإ’أ ل-ك Òفو-ت ةرور-سضب

فلتخÃ تانك-سسلأ ع-يزو-ت ة-ي-ل-م-ع حا‚إ’
     .اهل Òسضحتلأ متي يتلأ غيسصلأ

سسانيإ م ^
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““لايصسوصسلا““ ـل دصسألا ةصصح و ةيناديŸا لاغصشألا ةبقارŸ ““ةيلاجعتصسا““ قرف

فلتخÃ نكسس فلأإ32 عيزوت نع نلعي نإرهو ›إو
 ةلبقŸإ ةنسسلإ ةيإدب غيّسصلإ

ميلسستلإ دعوÃ ديقّتلاب ةمزلم زا‚إلاب ةفّلكŸإ تلواقŸإ  ^°
ةنصسلا غيصصلا فلتخÃ ةينكصس ةدحو فلأا32 عيزوت نع دوعصسم يراج نارهو ةيلو ›او ،سسمأا، فصشك
ينطاق ةدئافل ةينكصس ةدحو فلآا8 نم Ìكأاب يعامتجلا نكصسلل اهنم دصسألا ةصصح نوكتصس نيأا ةلبقŸا
اهليصصوتو عيراصشŸا كلت ميلصست دعب كلذو يمحصشلا يديصس ةخبصسب Úنطاقلا يريدصصقلاو ّسشهلا ءانبلا
   ..ءابرهكلاو ءاŸاو زاغلاب

 ةيوسضوفلإ ةيراجتلإ تÙÓإ مده
 ةيدŸاب نامعن يديسسب

ةيدلب Òي-سست نوؤو-سشب ف-ل-كŸأ رد-سصأأ ^
أرأرق ةيدŸأ قرسش مك54 نامعن يديسس
ة-يرا-ج--ت--لأ تÙÓأ مد--ه ن--م--سضت--ي
قوسسلأ لخأد ةدجأوتŸأ ةسشهلأ ةيوسضوفلأ
05 براقي اÃ اهددع ردقŸأو ةيعوبسسأ’أ

fiغتسسأ ةيغب أذهو ، لÓأ راقعلأ لŸةأاسشن
ع-يرا-سشم زا‚أ ‘ تÙÓأ هذ-ه ه-ي-ل-ع
رأرق، ماعلأ حلاسصلأ ىلع ةدئاف-لا-ب دو-ع-ت
ةيدŸأ ›أو ةلسسأرÃ اعبت ءاج أذه مدهلأ

929 مقر ت– - ةيلÙأ ةرأدإ’أ ةيريدم-
رسضÙ اعب-توÈ 8102متب-سس2 خيرات-ب

خيراتلأ سسفنب ةيراجتلأ تÙÓأ ةنياعم
تماق دق تناك اهرودب ةيدلبلأ حلاسصم،
¤إأ ةيباتك تأرأذتعأ هيجوتب ةيلوأأ ةوطخك

مده ةيلم-ع-ب Úي-ن-عŸأ را-ج-ت-لأ ع-ي-م-ج
ع-سسا-ت-لأ ‘ ا-ه-يد-ل Úي-لÙأو تÙÓأ

مهل تحن-مو8102 ماعلأ Èمت-ب-سس ر-سشع

ءÓخإ’ را-ج-ت-ل-ل كأذ-نآأ ما-يأأ01 ةل-ه-م
fiÓغ مهتÒ دهت متي ⁄ هنأأË أÙÓت

ر-ه-سش ن-م ر-سشع سسدا-سسلأ ‘ و ا-ه--ت--قو
ت– مدهلأ رأرق رأدسصإأ ”È 0202مفون
تÙÓأ مد-ه-ب ي-سضا-ق-لأو711 م--قر
ة-ير-يد-سصق-لأ ة-يو-سضو-ف-لأ ة-يرا-ج--ت--لأ
ناكو ، ةيعوبسسأ’أ قوسسلأ لخأد ةدجأوتŸأ
ةيئاسضق ىواعد عفرب أوما-ق د-ق را-ج-ت-لأ

ةمكÙأ ‘ نامع-ن يد-ي-سس ة-يد-ل-ب د-سض
م---سسق---لأ نأأ Òغ ة---يدŸا---ب ة----يرأدإ’أ
عم تابلطلأ عي-م-ج سضفر ›ا-ج-ع-ت-سس’أ
ءاسضقلأ ‘ سسيسسأاتلأ مدعل ىوعدلأ سضفر
حلاسصم ف-ي-ل-ك-ت ” د-قو أذ-ه . يدا-ع-لأ

ىلع يئابرهكلأ رايتلأ ع-ط-ق-ب زا-غ-ل-نو-سس
لاح تأدأدعلأ عزنو ةيوسضوفلأ تÙÓأ
.كلذب اهراعسشإأ

ب م ^

تمظن نوتيزلل يŸاعلأ مويلأو انمأزت ^
ةيحÓفلأ ح-لا-سصŸأ ة-ير-يد-م سسمأ لوأ
دهعŸأ عم ق-ي-سسن-ت-لا-ب ،ة-يدŸأ ة-ي’و-ل
واكيسش Íب ةرمثŸأ راج-سشأÓ-ل ي-ن-ق-ت-لأ
لوقح عرأزŸ ةينأديم ةيراسشتسسأ ةرايز
لوح تأداسشرأ Ëدقتل طÓباتب نوتيزلأ

‘ تقلطنأ يتلأ نوتيزلأ ي-ن-ج ة-ي-ل-م-ع
اهعبت ة-ن-سسلأ هذ-ه ن-م Èم-فو-ن —ا-ف-لأ
يعرأزم ةدئافل يسسيسس– مو-ي م-ي-ظ-ن-ت

ةدع ةكراسشÃ ةيحÓ-ف-لأ ة-ب-ع-سشلأ هذ-ه
flسصتÚ ‘ أÛفلأ لاÓرأرغ ىلع يح

ةيريدÃ يحÓف-لأ دا-سشرإ’ا-ب ة-ف-ل-كŸأ
ةسشتفمو ةي’و-ل-ل ة-ي-حÓ-ف-لأ ح-لا-سصŸأ
لك بناج ¤إأ، ةي’ولاب ةيتابنلأ ةيام◊أ

راجسشأÓ-ل ي-ن-ق-ت-لأ د-ه-عŸأ ل-ث‡ ن-م
ةرئأدل يحÓفلأ عرفلأ سسيئرو ةرمثŸأ
ن-م ة-عو-م‹ ¤إأ ة-فا-سضإ’ا-ب طÓ-با--ت
ر-ئأود ف-ل-تfl ن-م أو-مد-ق ÚحÓ-ف--لأ
.ةي’ولأ
نوتيزلأ ةرسصعم ةرايز ةبسسانŸاب ” امك
ي-ن-هŸأ سسلÛأ سسي-ئر-ل  ة--ع--با--ت--لأ
مويلأ، ةي’ولاب نوتيزلأ ةبعسشل كÎسشŸأ
نم ةعوم‹ هنم دافت-سسأ ي-سسي-سسح-ت-لأ
، لاÛأ أذه ‘ Úطسشا-ن-لأ ÚحÓ-ف-لأ

ينق-ت-لأ د-ه-عŸأ ل-ث‡ ه-ي-ل-ع فر-سشأأو
مدق ثيح ،واكسش Íب ةرمثŸأ راجسشأÓل

و ين÷أ ةيلمعب ةسصا-خ تا-حور-سش ةد-ع
‘ يسصعلأ لامعتسسأ مد-ع ‘ ة-ل-ث-م-تŸأ

ناسصغأ’أ رسسكت ’ ىتح ، نوتيزلأ ينج
مدعو مداقلأ ماعلل رامّثلأ ةأونل ةلما◊أ
عنŸ ةيكيتسسÓبلأ سسا-ي-كأ’أ لا-م-ع-ت-سسأ
و هتراسصع جورخ و نوتيّزلأ رامث رّمخت
لث‡ ّثح امك هت-ي-عو-ن سصق-ن ›ا-ت-لا-ب
يعرأزم و ÚحÓف-لأ ي-ن-ق-ت-لأ د-ه-عŸأ

ميعطت ةسسرا‡ ى-ل-ع نو-ت-يز-لأ  ة-ب-ع-سش
نم جوبزلاب فرعي اÃ وأ يÈلأ نوتيزلأ
عبرأأ وأأ ة-ثÓ-ث ةÎف ‘ ه-لÓ-غ-ت-سسأ ل-جأأ

. تأونسس
ينهŸأ سسلÛأ سسيئر ىطعأأ ،هتهج نم
حبأر راف-غ نو-ت-يز-لأ ة-ب-ع-سشل كÎسشŸأ
يحÓفل تاحورسشلأ سضعب ،ة-ب-سسا-نŸا-ب

رسصع ةيلمع قÓطنأ لوح ةبعسشلأ هذه
ةرسصعŸاب ر-سصع-لأ ل-حأر-م و نو-ت-يز-لأ
مايأ ددع و تاعاسس لو-ح و ه-ل ة-ع-با-ت-لأ
ةحئا÷أ لÓخ قيوسستلأ لكسشم و رسصعلأ
ين÷أ يتيلمع ىلع اب-ل-سس تر-ثأأ ي-ت-لأو
.ةنسسلأ هذه قيوسستلأو

ب م ^

 يعرإزم ةدئافل يسسيسس– موي و..
 طÓباتب نوتيزلإ ةبعسش

بكرŸاب   عوب-سسأ’أ ة-يأد-ب تق-ل-ط-نأ ^
ة-ل-م-ح ة-ف-ق-سشلأ يرأو÷أ ي-سضا--ير--لأ
في-ظ-ن-تو Úيز-تو Òج-سشت-ل ة-ي-عو-ط-ت
أذهو ةزي‡ ةيويح ءأوجأأ ‘ ةسسسسؤوŸأ
بابسشلأ تاسسسسؤوم نأويد عم قيسسن-ت-لا-ب

را-طأ ‘ أد-هو ة-ف-ق--سشلأ ةر--ئأد ن--مأأو
ةيريدم فر-ط ن-م ر-ط-سسŸأ ج-ما-نÈلأ
يتلأو لجيج ةي’ول ةسضاير-لأو با-ب-سشلأ

بابسشلأ تاسسّسسؤوم يقاب ىل-ع م-م-ع-ت-سس
. ةي’ولأ تايدلب
ن-م دد-ع  ةردا-بŸأ ه-تا-ه ‘  كرا--سش و
عاطقلل ةكيرسشلأ و ةطسشانلأ تايعم÷أ
ةيمÓ-سس’أ ة-فا-سشك-لأ جو-ف ¤إأ ة-فا-سضأ
يطرخ-ن-مو لا-م-عو ل-ج-ي-ج  ة-يد-ل-ب-ل
باب-سشلأو Úن-طأوŸأ سضع-بو ة-سسسسؤوŸأ
هتاه ل-ث-م أو-ن-م-ث ن-يذ-لأ سصو-سصÿا-ب
تأذ ‘ Úبلا-ط  ة-ي-عو-ط-ت-لأ تÓ-م◊أ
سسلÛأ سسيئرو لجيج ›أو نم تقولأ
با-ب-سشلأ ر-يد-مو  ي-ئ’و--لأ ي--ب--ع--سشلأ
مهأ’ رابتع’أ Úعب ذ-خأ’ا-ب ة-سضا-ير-لأو
ةينأزيم سصيسصخت وهو بكرŸاب لاغسشنأ

بعلŸأ ةيسسك-ت-ل ي-ئ’و-لأ قود-ن-سص ن-م
بسشع---لا----ب بكرŸا----ب د----جأو----تŸأ
ة-سسرا-مŸأ ل-ي-ه-سست-ل ي-عا--ن--ط--سصإ’أ
رفوتت ’ ةقسشلأ ةيدلب نأاب املع ةيسضايرلأ

بسشع--لا--ب يرأو--ح بع--ل--م يأأ ى--ل---ع
.يعانطسص’أ

ب Úسساي  ^

لجيجب ةفقسشلإ بعلم ةيسسكت
 يعانطسصلإ بسشعلاب

تاصضيفختلل ““ءادوصسلا ةعم÷ا““ موي ‘ يحصصلا لوكوتوÈلا قرخ بقع
يراجّتلإ رإوزلإ باب زكرم ةرإدإل ةيعدر تإءإرجإإ

عم قيسسنتلاب رئأز÷أ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم تمدقأأ ^
ةرأدإأ قأربإأ ىلع ءاسضيبلأ رأدلأ ةرئأد و ةينمأ’أ حلاسصŸأ
ةمأرغ و يحّسصلأ لوكوتوÈلل اهنم اقرخ يراجتلأ زكرŸأ

موي““ ‘ تاسضيفختلأ قÓطنأ نع اهنÓعإأ دعب اهّقح ‘
أرظن ““يأديأرف كÓب““ ـب فر-ع-ي ا-م وأأ ““دو-سسأ’أ ة-ع-م÷أ
.. ةÒبكلأ دوسشحلل
ةقفر رئأز÷أ ةي’ول ةراجتلأ ة-ير-يد-م ح-لا-سصم تل-ّخد-ت

فقول ““ةلجاع““ ة-ف-سصب ,ءا-سضي-ب-لأ رأد-ل-ل ن-مأ’أ ح-لا-سصم
Œأ ل-ب-ق ن-م تأزواŸقرسش) رأوزلأ بابل يرا-ج-ت-لأ ز-كر

سسوÒف دسض ةيئاقولأ Òبأدتلل اقرخ ل-ك-سشت (ة-م-سصا-ع-لأ
.ةيريدŸأ نع ردسص نايب بسسح ,انوروك
ةخسسن ىلع ““رجفلأ““ زو– يذلأ نايبلأ ىوتfi ‘ ءاج و
حلاسصŸأ عم قيسسنتلاب تماق ة-ير-يدŸأ ح-لا-سصم نأأ ه-ن-م
ذاختاب ,ءاسضيبلأ رأدلل ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ حلاسصمو ةينمأ’أ

يراجتلأ ءاسضفلأ أذه هاŒ ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
هتيمسست ت“ ي-جور-ت سضر-ع-ب ة-ع-م÷أ سسمأأ ما-ق يذ-لأ
نود ÚنطأوŸأ نم تائŸأ بطقتسسأ ا‡ دوسسأ’أ ةعم÷أ
.““ ةموك◊أ اهترقأأ يتلأ ةيحسصلأ تأءأرجإÓل مأÎحأ ىندأأ
زكرŸأ هيلع مدقأأ يذلأ لعفلأ أذه نأ ردسصŸأ تأذ زربأأ و
يذيفنتلأ موسسرملل ““ افلاfl““ دعي رأوزلأ بابل يراجتلأ
ددحي يذلأ و6002 ةنسس وينوي81 ‘ خرؤوŸأ512-60 مقر
عيبلأو سضيفخ-ت-لا-ب ع-ي-ب-لأ ة-سسرا‡ تا-ي-ف-ي-ك و طور-سش
دنع عيبلأو تانوزıأ ةيفسصت ةلاح ‘ عيبلأو يجيوÎلأ

flأ نزاŸأ جراخ عيبلأو لماعÙÓةطسسأوب ةيراجتلأ ت
.دورطلأ حتف
لماعتŸأ مز-ل-ي مو-سسرŸأ أذ-ه نأا-ب ة-ير-يدŸأ تفا-سضأأ و
حلاسصم نم ةقب-سسم ة-سصخر ى-ل-ع لو-سص◊أ يدا-سصت-ق’أ
ةفاسضإأ موسسرŸأ ‘ ةدّدÙأ عيبلأ تايلمعب مايقلل ةراجتلأ

Óمع ايلاح د-ّم‹ عو-ي-ب-لأ هذ-ه سصي-خأر-ت ح-ن-م نأأ ¤إأ
12 ‘ خرؤو--Ÿأ96-02 مقر يذيفنتلأ مو-سسرŸأ ما-ك-حأا-ب

ءابو راسشتنأ نم ةيئاقولأ Òبأدتلاب قلعتŸأ0202 سسرام
.ممتŸأو لدعŸأ ،هتحفاكمو انوروك سسوÒف
ةسصاخو راج-ت-لأ ل-ك قا-ي-سسلأ تأذ ‘ ة-ير-يدŸأ تر-كذ و
نم ديدعلأ بطقتسست يتلأ ىÈكلأ ةيراج-ت-لأ تا-حا-سسŸأ
ي-ت-لأ ة-ي-ح-سصلأ تأءأر-جإ’أ مأÎحأ ةرور-سضب Úن-طأوŸأ
أذه ‘ اهقيبطتب مرا-سصلأ مأز-ت-ل’أ و ة-مو-ك◊أ ا-ه-تر-قأأ
.سصاÿأ يحسصلأ فرظلأ
عسضيسس تأءأرجإ’أ هذهل لاثتم’أ مدع نأأ نم ترّذح امك
ى-سصقأأ ة-ل-ئا-ط ت– ف-لاıأ يدا-سصت-ق’أ ل-ما-ع--تŸأ
تافلاfl أذكه لثم ‘ نوناقلأ اهيلع سصني يّتلأ تابوقعلأ
.““توŸأ رطÿ نطأوŸأ ةايح سضّرعت يّتلأ

ر ح ^
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ةيقيرفا ةرك
ايقيرفا لاطبا ةطبار فاده بقلب جوتي يرئازج مجاهم

 يرا÷ا مسسوŸا ةيادب ذنم قرزأ’ا هيدانل ›ا◊ا فادهلا حبسصأا

fiلا““ ‘ ةيصسايقلا ماقرأ’ا ميط–و جهوتلا لصصاوي زرÈÁغيلر““ 
فيدجتلل ةيقيرف’ا ةلوطبلا

ةنيدوب جيوتتو رئازجلل تايلاديم9
يراقلا بقللاب

اهنم تايلأديم ةعسست ،فيذجتلل ي-ن-طو-لأ بخ-ت-نŸأ زر-حأ ^
ترج يتلأ ةعاقلأ لخأد فيذجتلل ةيقيرفإلأ ةلوطبلأ ‘ ةيبهذ
ة--ل--هؤوŸأ و د--ع--ب ن--ع ي--ئرŸأ ل--سصأو--ت--لا---ب لولأ صسمأ

Ÿ1202-لايدنو.
Êاثلأ زكرŸأو م0002 ‘ لولأ زكرŸأ ةنيدوب يلع ديسس زرحأو
.م005 ‘ ةيسضف ابور ةنيمأ تزرحأ امك ،م005 ‘ ةيسضفو
بختنŸأ عمجي-ل ،.م005 ‘ ةيزنور-ب دوأد تيأ لا-م-ك ق-ق-حو
.رباكلأ فنسص ‘ تايلأديم ةعبرأ
تققحف ،ةنسس32 نم لقأأ يسضاير تاسسفانم صصخي اميف امأ
م0002 ‘ داهن ›ذاسش نب نم لك لسضفب تايسضف ةعبرأ رئأز÷أ
،م0002 ‘ ناطلسس يمسساقل ةيسضفو م005 ‘ اهل ىرخأ ةيسضفو
زكرم نÁأ —اف دسصحو ،.م005 ‘ ناطلسس يمسساقل ةيسضفو
.م005 ‘ ةيزنوربو ثلاث
61 أولثم يسضاير035 ب ةيسسايق ةكراسشم ةسسفانŸأ تفرع و
.أدلب
لوأأ اهنإأ““  : Óئاق دوعوب ديÛأ دبع ةيدا–لأ صسيئر حرسص و
و ةيرحسس ةردابŸأ دجأأ .ةعاقلأ لخأد يرŒ ةيقيرفأ ةلوطب
يسسرامŸ ةسصرفلأ ةلوطبلأ هذه يطعتسس ثيح ،ةعئأر ةركفلأ
اهزي“ يتلأ فورظلأ هذه ‘ طاسشنلأ ةدواعم نم فيذجتلأ

أذ-ه ي-تأا-ي :ة-يدا–لأ صسي--ئر فا--سضأ و.““91-ديفوك ةحئا-ج
ل-هؤو-م ه-نو-ك ،Úي-سضا-ير-ل-ل بسسا-نŸأ تقو-لأ ‘ را-ب--ت--خلأ
ايقيقح امييقت و ،ايفاسضأ أزفاح ي-ط-ع-ي-سس ا‡ ،لا-يد-نو-م-ل-ل
مهتايناكمأ ىلع فوقولل و ،ةسصا-خ فور-ظ ‘ م-ه-تأÒسضح-ت-ل
دايبŸوأل أدي-ج أÒسض– ة-سسفا-نŸأ Èت-ع-ت ا-م-ك ،ة-ي-ق-ي-ق◊أ

.1202-ويكوط
ر .ق ^

ةمكÓم
ةبلحلل دوعي نوصسيات ةروطصس’ا

زنوج يور عم لداعتيو

يكيرمألأ مكŸÓأ هب داع يذلأ ،يسضأرعتسسلأ لأزنلأ ىهتنأ ^
بايغ دعب ةبلحلل ،زنوج يور هنطأومو نوسسيات كيام قباسسلأ

.(67-67) لداعتلاب ،تأونسس
بقلŸأ هنع ىقلت يذلأ ،لأزنلأ دهسشي ⁄ ،اًعقوتم ناك امكو
ىلع هسسفانم لسصح امنيب ،رلود ÚيÓم01 ““يديد◊أ كيام»ـب
.ةراثإأ وأأ تآاجافم يأأ ،طقف3
Úتقيقد عقأوب تلوج8 يلسصألأ اهتقو غلب يتلأ ةأرابŸأ ‘و
يتلأ ةيوقلأ هتامكلب ،ا-ًما-ع45 ،نوسسيات ظفتحأ ،ةلو-ج ل-ك-ل
ةديج ةردق رهظأأ لباقŸأ ‘ ،اًماع15 ،زنوج نكل ،اهب رهتسشأ

تابرسض نم ديدعلأ بنŒ نم هنكم ام ،Úمدقلاب كرحتلأ ىلع
Òهامج نودب تبسسلأ تميقأأ يتلأ ةكرعŸأ ةياهن ‘و .مسصÿأ

نكل ،صسول‚أأ صسول ةنيدÃ ةيسضايرلأ ““Îنسس زلبيتسس““ ةلاسص ‘
ماظن Èع كلذ نم أون-ك“ ا-ه-تد-ها-سشم أودأرأأ ن-يذ-لأ كئ-لوأأ
هنأأ ¤إأ نو-سسيا-ت را-سشأأ ،أًرلود05 لباقم ،عوفدŸأ نويزفل-ت-لأ
.لداعتلأ نع ٍصضأر
نكل ،لداعتلأ هاŒ أًدبأأ ءاسضرلاب رعسشأأ ل““ :زنوج لاق ،هبناج نم
يت-لأ تا-بر-سضلأ ل-ك نأأو ،يو-ق نو-سسيا-ت نأا-ب فÎعأأ نأأ بج-ي
.““ةŸؤوم تناك ينتباسصأأ
تأونسس دعب ةيŸاعلأ ةمكŸÓأ ةبخنل لسصو دق نوسسيات نأأ ركذي

.ةيحسضتلأو لاتقلأو تابيردتلأ نم ةديدع
اًموي22و رهسشأأ4و02ـلأ رمع ‘ وهو ،يكيرمألأ مكŸÓأ ح‚و
نزولل ⁄اعلأ ةلوطب دسصحو ،كيبÒب روف-ير-ت ى-ل-ع زو-ف-لأ ن-م
أذهب زوفي ةبعللأ خيرات ‘ بعل رغسصأأ كلذب حبسصيل ،ليقثلأ
.بقللأ

،يرئأز÷أ ›ود-لأ م-ج-ن-لأ د-كأأ ^
،ىرخأأ ةرم هبعك ولع ،زرfi صضاير

،فأدهأأ ةثÓثل هليجسستب عدبأأ ثيح
Îسسسشنام هيدانل اسضيرع أزوف احنام
،(0-5) يلنÒب فيسضلأ ىلع ي-ت-ي-سس
ة--لو÷أ م--سسر--ب صسمأ لوأ ءا---سسم
ةيزيل‚لأ ةلوط-ب-لأ ن-م ةر-سشا-ع-لأ
ىلع رسضÿأ م‚ عقوو ،مدقلأ ةركل
ـ-لأ و (6) ـلأ قئاقدلأ ‘ كير-تا-ه-لأ
هيليمز لجسس اميف ،(96) ـلأ و (22)

نيرخآلأ Úفدهلأ صسيروتو يد-ن-ي-م
،›أوتلأ ى-ل-ع (76) ـ---لأ و (14) ـ-لأ
بخ-ت-نŸأ د-ئا-ق در د-ق-ف ،أذ-ه--بو
بيب ،يدانلأ ‘ هبردم ىلع ،ينطولأ

ةليكسشتلأ نع هدعبأأ يذلأ ،لويدرأوغ
ةد-ع لÓ-خ ي-ت-ي-سسل-ل ة-ي-سسا--سسألأ

كيرتاهلأ أذه اسضيأأ دعيو ،تابسسانم
ن--م--سض زرfi ةÒسسم ‘ Êا---ث---لأ
دوعت ثيح ،ةيزيل‚لأ ““غيلرÈÁلأ““
امدنع5102 ةنسس ¤أ ¤وألأ ةيثÓثلأ
امدنع يتيسس Îسسيل فوفسص ‘ ناك
عفر امك ،(0-5) يزنأوسس ىلع زاف
،6102 ةنسسل أÎل‚أ ‘ بعل نسسحأأ
حبسصيل ،فأدهأأ ة-ع-برأأ ¤إأ هد-ي-سصر
ذنم قرزألأ هيدان-ل ›ا◊أ فأد-ه-لأ

أذه لسضفب و ،يرا÷أ مسسوŸأ ةيأدب
““نزيتي-سسلأ““ ع-فر ،صضير-ع-لأ زو-ف-لأ
¤إأ أوقتÒل ةطقن51 ¤إأ مهديسصر
ةأرا-ب-م دو-جو ع-م ن-ما-ث-لأ ف-سصلأ

‘ يلنÒب ىقب-ي ا-م-ن-ي-ب ،ةر-خأا-ت-م
مدقو ،طاقن5 عومج51Ã ةبترŸأ
زرfi صضا-ير ير-ئأز÷أ م--ج--ن--لأ

Îسسسشنام هقيرف عم ،ةرهبم ةأرابم
،صسمأأ لوأأ يلنÒب هفيسض مامأأ يتيسس
،تايئاسصحإÓل ““اتبوأأ““ ةكبسشل اقفوو
،يقيرفإأ بعل Êاث تاب زرfi نإاف

Îسسسشنام حلاسصل ““كيرتاه““ لجسسي
يز-ي-ل‚إلأ يرود--لأ ‘ ،ي--ت--ي--سس
ءأر-ح-سصلأ براfi رر-كو ،زا-ت-مŸأ
ط----سسو-----لأ بعل زا‚إأ كلذ-----ب
برسض امدنع ،هيروت اياي ،يرأوفيإلأ

صسرام ‘ ،ةيثÓثب ما-ه-لو-ف كا-ب-سش
ير----ئأز÷أ ›ود----لأ Èعو ،4102
هتدايق-ل هرور-سس ن-ع ،زرfi صضا-ير
ىلع زوفلل يتيسس Îسسسشنام ه-ق-ير-ف
،تبسسلأ صسمأأ لوأأ ءاسسم0-5 يلنÒب

يرودلأ نم ةرسشاعلأ ة-لو÷أ ن-م-سض

‘ زرfi لاقو ،زاتمŸأ يزيل‚إلأ
ةيناطيÈلأ ةعأذإلأ ةئيهل تاحيرسصت
:ءاقللأ ءاهت-نأ بق-ع (ي-سس ي-ب ي-ب)
نم Òثكلأ ليجسست-ل ءأد-ع-سس ن-ح-ن““
،صصرفلأ نم ديدعلأ قلخو فأدهألأ

لسصأونو طاق-ن3 ىلع ل-سصح-ن-سس
:رسضÿأ د-ئا-ق فا-سضأأو ،““مد-ق-ت-لأ
لجسست لو ديج لكسشب بعلت امدنع““
ر--ع--سشت تا--يرا--بŸأ ‘ ا--فأد---هأأ
نأأ بج-ي ن-ك-ل ،Ó-ي-ل-ق طا-ب-حإلا-ب
‘ انيرمتسسأ دق-ل ،ل-م-ع-لأ ل-سصأو-ن
ن-يرا-م-ت-لأ لÓ--خ دا÷أ ل--م--ع--لأ
،““ةقثلأ ةداعتسسأ لجأأ نم تايرابŸأو
،ةيثÓث هليجسست د-ع-ب هرو-ع-سش ن-عو
ديج رمأأ““ :يرئأز÷أ م-ج-ن-لأ لا-ق
انأأ أذهل ،افأدهأأ ل-ج-سست نأأ ا-م-ئأد
وه ةيمهأأ Ìكألأ نكل ،أدج د-ي-ع-سس
ن-عو ،““صصر-ف-لأ ة-عا-ن-سصو زو-ف-لأ

لا-ق ،ءا-ق-ل-لأ ‘ ل-سضفŸأ ه-فد--ه
fiر““ :زرÃخألأ فدهلأ اÒ، يننأل

فأد-هألأ ن-م Òث-ك--لأ ل--ج--سسأأ ل
ه-ث-يد-ح زرfi م-ت--خو ،““ي--سسأأر--ب
لك عم لماعت-ن نأأ بج-ي““ :لو-ق-لا-ب

ةأرابم انمامأأ ،ىد-ح ى-ل-ع ةأرا-ب-م
لوألأ زكرŸأ ىلع وتروب ‘ ةبعسص

Ãلا-ط-بألأ يرود ‘ ا-ن-ت-عو-م-ج،
 .““امئأد زوفلأ لواحنسسو

قوراف.ج^

ةثلاثلأ ةÁزهلأ ديردم لاير ىقلت ^
fiأ أذ-ه ا-ًي-لŸطوقسسلأ دعب ،م-سسو

ةجيتن-ب صسي-فلأأ و-ف-ي-ترو-ب-يد ما-مأأ
را---طإأ ‘ ،تب---سسلأ ءا---سسم ،(1-2)

نم رسشع ةيدا◊أ ةلو÷أ تاسسفانم
.اجيللأ
،صسيفلأأ وفيترو-ب-يد ‘د-ه ل-ج-سسو
‘ ءأز-ج ة-ل-كر ن-م ز-يÒب صسا-كو--ل
ةقيقدلأ ‘ ويليسسوخو ،(5) ةقيقدلأ
فده وÒميسساك لجسس امنيب ،(94)
.(68) ةقيقدلأ ‘ ديردم لاير
لاير ديسصر د-مŒ ةرا-سسÿأ هذ-ه-بو
زكرŸأ ‘ ةط-ق-ن71 دنع د-يرد-م
امنيب ،طاقنلأ فيزن لسصأوو عبأرلأ
‘ ةطقن31 ¤إأ هديسصر صسيفلأأ عفر
.نماثلأ زكرŸأ
ركبُم مدقتب ،ةأرابŸأ فو-ي-سضلأ أأد-ب

نم زيÒب صساكول Èع (5) ةقيقدلأ ‘
ÁÚ ل-ف-سسأأ ا-هدد-سس ،ءأز-ج ة-ل--كر
وسشتان ىلع مك◊أ اهبسستحأ ،أوتروك
.هديب ةركلأ صسŸ يذلأ
‘ د-يرد-م لا-ير ن--م در لوأأ ءا--جو
نم ةيسسأأر ةديد-سست-ب ،(51) ةقيقدلأ

،ةينكر ةلكر Óغت-سسم زا-يد و-نا-يرا-م
ىلع وكي-سشتا-ب صسرا◊أ ا-ه-ب كسسمأأ

.Úترم
لداعتلأ فده لجسسُي نأأ درأزاه داكو
ثيح ،(02) ةقيقدلأ ‘ ديردم لايرل
دودح ى-ل-ع ة-يو-ق ةد-يد-سست ل-سسرأأ

.وكيسشتاب اهل ىدسصت ءأز÷أ ةقطنم
يد-سصت-لأ ‘ أو-ترو-ك و-ب-ي-ت ق-لأا--تو

مجاهم زيÒب صسا-كو-ل ن-م دأر-ف-نل
ىدسصت ثيح ،صسي-فلأأ و-ف-ي-ترو-ب-يد

‘ ةين-كر ¤إأ ا-ه-لو-حو ه-تد-يد-سست-ل
.(42) ةقيقدلأ
درأزاه نيديإأ يكي-ج-ل-ب-لأ صضر-ع-تو

ةقيقدلأ ‘ ،ةباسصإÓ-ل ق-ير-ف-لأ م‚
ه-ب-ح-سس نأد--يز رر--ق كلذ--ل ،(62)
صسيوج وج-يردور با-سشلا-ب ع-فد-لأو
Êو-ت ÊاŸألأ رد--هأأو .ه--ن--م لد--ب
ثيح ،ليجسستلل ةماه ةسصرف صسورك
اهل ىدسصت ،ةرك ةقطنŸأ لخأد ددسس
.(93) ةقيقدلأ ‘ وكيسشتاب صسرا◊أ
ىر-خأأ ةر-م تد-ترأ ةر--ك--لأ ن--ك--ل
ا-ه-نا-ك-سسإأ ‘ ل-سشف يذ-لأ ÊاŸأÓ-ل
ىهتنيل ،ىرخأأ ةر-م كا-ب-سشلأ ل-خأد
فدهب صسيفلأأ مدقتب لوألأ طوسشلأ
.در نود
ح‚ ،Êا-ث-لأ طو-سشلأ ة--يأد--ب ع--مو

Êاثلأ فدهلأ ليجسست ‘ ويل-ي-سسو-خ

ثي-ح ،(94) ةق-ي-قد-لأ ‘ صسي-فلأل
ءانثأأ أوتروك نم جذاسس أاطخ لغتسسأ
‘ ددسسُيو ةركلأ عط-ق-ي-ل ر-ير-م-ت-لأ
.ةيلاÿأ كابسشلأ
ىمرم صسرا-ح و-ك-ي-سشتا-ب ىد-سصتو
ةيوق ةديدسستل ،صسيفلأأ وفي-ترو-ب-يد
‘ ديردم لاير م‚ صسورك Êوت نم
.(35) ةقيقدلأ
ليجسست ةسصرف و-ي-ل-ي-سسو-خ رد-هأأو
صسيفلأأ وفيتروبيدل ثلاثلأ فد-ه-لأ

ةر-ك دد-سس ثي--ح ،75 ةق-ي-قد-لأ ‘
ة-ق-ط-ن-م ل-خأد ةد-يد-سش ة-نو-عر-ب
.أوتروك يدي Úب ،ءأز÷أ
دأرفنل يد-سصت-لأ ‘ أو-ترو-ك ح‚و
ىقلت يذلأ ،(36) ةقيقدلاب زيÒب نم
،ي‚ŸÒأ عافد فلخ قمعلأ ‘ ةرك
لول ثلاثلأ فدهلأ فيسضُي نأأ داكو

.يكيجلبلأ صسرا◊أ ةعأرب
لخأد ةيسضرع ةرك زيÒب اكول ررمو
‘ و-ي-ل-ي-سسوÿ ءأز÷أ ة-ق--ط--ن--م
ةوقب اهددسس يذلأو ،(96) ةقيقدلأ
.أوتروك ىمرم ىلعأأ رمتل ةÒبك
تأÒيغت ةدع-ب ع-فد-لأ نأد-يز رر-قو
كرسشأأ ثي-ح ،ة-ج-ي-ت-ن-لأ ل-يد-ع-ت-ل
يد-ن-ي-م د-نلÒفو صسو-ي-سسي-ن--ي--ف
ن-م لد--ب ،درا--ج--يدوأأو و--ك--سسيإأو
صسور-كو و-ل-ي-سسرا-مو و-ي--سسن--ي--سسأأ
.صشتيردومو
لاير بعل زيكسساف صساكول ردهأأو
ثيح ،لوألأ فدهلأ ةسصرف ديردم
ترم ،ةقطنŸأ لخأد ةديدسست لسسرأأ
صسرا-ح-ل-ل نÁألأ م-ئا-ق-لأ بنا-ج-ب
.(47) ةقيقدلاب وكيسشتاب
نم زايد ونايرام صسيفلأأ عافد مرحو
ددسس ثيح ،لوألأ فده-لأ ل-ي-ج-سست
ىدسصت ،(28) ةقيقدلأ ‘ ةيسسأأر ةرك
ط-خ ى-ل-ع Úع-فأدŸأ د--حأأ ا--ه--ل
.أًديعب اهتتسشو ىمرŸأ
فدهلأ ليجسست ‘ وÒميسساك ح‚و
ثيح ،(68) ةقيقدلاب لاير-ل-ل لوألأ

اهل ىدسصت ةرك صسو-ي-سسي-ن-ي-ف دد-سس
وÒميسساك يمدق Úب دتÎل وكيسشتاب
.كابسشلأ ‘ اهنكسسأأ يذلأ
ن-م و-ك-سسيإأ ة--سضرا--ع--لأ تمر--حو
ديردم لايرل لداعتلأ فده ليجسست

صسيفلأأ ظفاحو ،(59) ةقيقدلأ ‘
،ةياهنلأ ةرفاسص ىتح مدق-ت-لأ ى-ل-ع
‘ ةثلاثلأ هتراسسخ ي‚ŸÒأ ىقلتيل
صشداق دسض طوقسسلأ د-ع-ب ا-ج-ي-ل-لأ
.ايسسنلافو

ةينابسس’ا ةلوطبلا
ددهم ناديزو طوقصسلا لصصاوي ديردم لاير

،يبيرع-ل Ëر-ك ير-ئأز÷أ ›ود-لأ ى-ه-نأأ ^
،مدقلأ ةركل ايقيرفإأ لاطبأأ ةط-بأر ة-سسفا-ن-م

Ÿديسصرب فأده نسسحأاك ،0202-9102 مسسو
صصلاÿأ يرسصŸأ يئاهن-لأ بق-ع ،ا-فد-ه11
يدانلأ اهبقلب جوت يتلأ ةيرا-ق-لأ ة-سسفا-ن-م-ل-ل
هنطأوم مامأأ ةعم÷أ ءاسسم ،يرسصŸأ يلهألأ
.(1-2) كلامزلأ
(ةنسس62) رمعلأ نم غلابلأ يرئأز÷أ بعÓلأ
يدانب يسضاŸأ ربوتكأأ رهسش ةيأدب قحتلأ يذلأ

نم هيلإأ امداق (¤وألأ ةيسسنرفلأ ةجردلأ) مين
ىلع اظفاfi يقب ،يسسنوتلأ يلحاسسلأ مجنلأ

ةيئاهنلأ ةأرابŸأ دعب Úفأدهلأ بيترت ةرأدسص
.ةيدنأÓل
مجنلأ عم11 لأ هفأدهأأ لك يبيرغل لجسس و
ةطبأر ةسسفانم نم ه-ئا-سصقأ ل-ب-ق ي-ل-حا-سسلأ
رودلأ ‘ يواسضيبلأ دأدولأ دي ىلع لاطبألأ
.يئاهنلأ عبر
كلامزلأ يمجاه-م ن-م ل-ك ي-ب-ير-ع-ل ع-ب-ت-ي و

و (فأد-هأأ9) د-مfi ى-ف-ط-سصم ،ير-سصŸأ
.(فأدهأأ7) يقرسش نب فرسشأأ



 رئاز÷ا ةيدولوم
دعتو Úنيب ‘ زوفلا عيضضت ةيدولوŸا

 رئاز÷ا ‘ لهأاتلا مضسحب
لوأأ ‘ زوفلأ قيقحتل ةنيمث ةسصرف رئأز÷أ ةيدولوم قيرف ردهأأ ^
يباجيإلأ لداعتلاب ىفتكأ امدعب ،مسسوŸأ أذه هل ةيمسسر ةأرابم
راطأ ‘ ضسمأأ لوأأ ،ينينبلأ وغروب يد زلفاب هفيسضم عم (1-1)
فويسضلأ أأدبو ،ايقيرفأأ لاطبأأ يرود نم يديهمتلأ رودلأ باهذ
،زلفاب ىمرم ىلع ةيلاتتم تامجه أونسشو ،›اثم لكسشب ةأرابŸأ
‘و ،أركبم مدقتلأ نود لاح ىمرŸأ مامأأ ظ◊أ ءوسسو عرسستلأ نكل
Èع قبسسلأ فده ليجسست ‘ يرئأز÷أ يدانلأ ح‚ ،(22) ةقيقدلأ

،فيسضتسسŸأ قيرفلأ ضسراح اهب عداخ ةيوق ةيسسأأرب ،يعيبر دوليم
هتÓ-م-ح ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م ق-ير-ف ل-سصأو ،Êا-ث-لأ طو-سشلأ ‘و
تأÒيغت ثÓث ءأرجإأ ،زيغن ليبن بردŸأ ررقي نأأ لبق ،ةيموجهلأ

تحمسس تأÒيغتلأ نكل ،ةجيتنلأ ىلع ظافحلل يفلÿأ طÿأ ‘
لداعتلأ كأردإأو ،مامألأ ¤إأ مدقتلاب وغروب يد زلفاب يدان موجهل

قيرف نأأ لأ ،زوفلل هعييسضت مغرو ،اجولبكأأ Èع (17) ةقيقدلأ ‘
راظتنأ ‘ ،Úنيب نم ةÒسشأاتلأ فسصنب داع دق رئأز÷أ ةيدولوم
بعلم ‘ لبقŸأ ةعم÷أ موي رظتنŸأ ةدوعلأ ءاقل ‘ لهاتلأ مسسح
ةسصرف مامأ ةيدولوŸأ قيرف نوكيسس ثيح ،ةمسصاعلاب ةيليوج5
يتلأ ةئيسسلأ فورظلأ ضسكع ،ةبسسانم فورظ ‘ لقلأ ىلع بعللأ

 .ضسمأأ لوأأ ءاقللأ اهيف ضضاخ
 ةيقطنم لداعتلأ ةجيتنو أدج ةبعسص فورظ ‘ انبعل :زيغن

ةجيتنلاب هاسضر هنع رئأز÷أ ةيدولوم قيرف بردم زيغن ليبن Èع
يديهمتلأ يرودلأ باهذ ءاقل ‘ ضسمأ لوأ هلابسشأأ اهققح يتلأ
ىلع اقلعم زيغن لاقو ،1 -1 لداعتلأ دعب ينيبلأ زلفاب يدان مامأ
¤أ رظنلاب ،ام دح ¤أ ةيسضرم Èتعت ةجيتنلأ نأاب ءاقللأ ةجيتن
نأديŸأ ةيسضرأ اميسسلو ةأرابŸأ اهيف ترج يتلأ ةبعسصلأ فورظلأ
فقوتلأ بناج ¤أ ،كلذ Òغ ¤أ امو لابقتسسلأ فورظو ةرأر◊أو
هلعج ام وهو ،انوروك ضسوÒف ةحئاج ببسسب بعللأ نع ليوطلأ
أوناك هيبعل نأاب زيغن فÎعأو ،ةيقطنŸاب لداعتلأ ةجيتن فسصي
،ضسفانŸأ ىوتسسم عسضأوت ¤أ رظنلاب زوفلاب ةدوعلأ ىلع نيرداق
نم فدهلأ ليجسست دعب هيبعل عجأر-تو ة-ب-ع-سصلأ فور-ظ-لأ لو-ل

نأاب ق-با-سسلأ ر-سضÿأ برد-م د-كأ ،ل-با-قŸأ ‘و ،ي-ع-ي-بر فر-ط
موي رئأز÷أ ‘ يرجيسس يذلأ بايلأ ءاقلل أديج دعتسستسس هتليكسشت
 .لبقŸأ ةعم÷أ

 رئاز÷ا ‘ لهأاتلا مشسحنشس :سساŸأا
ةيدولو-م ق-ير-ف ةرأدأ ضسل‹ ضسي-ئر ضساŸأ ر-سصا-ن-لأ د-ب-ع د-كأأ
مامأ باهذلأ ةأرابم مسسح ىلع أرداق ناك ديمعلأ نأاب رئأز÷أ
زيكÎلأ ءوسس لول لقلأ ىلع ةفيظن ةيثÓثب Úنيبلأ زلفاب يدان
نأاب اسضيأ هلÓخ دكأ يذلأ تقولأ ‘ ،ىمرŸأ مامأ ةعاجنلأ مدعو
،ايباجيأو احيرم أرمأ Èتعي ةأرابŸأ كل-ت ن-م لدا-ع-ت-لا-ب ةدو-ع-لأ
ةبسسنلاب أدج انيمث نوكيسس يعيبر دولوم فده نأاب ضساŸأ فاسضأأو
طغسض نودب بعليسس ديمعلأ نأأو ةسصاخ ،بايلأ ءاقل ‘ ةيدولوملل

،لهاتلأ قيقحتل ضضيبلأ لداعتلأ هيفكيسسو ،ةيليوج5 نأديم ‘
 .ةدوعلأ ءاقلل أديج Òسضحتلأ ‘ عورسشلأ ةرورسض ىلع أددسشم
ةأرابŸاب زوفي دقو بايإلأ ءاقل قÓطنأ ةعاسس Òخأات بلطي ديمعلأ

 طاسسبلأ ىلع
نطولأ ضضرأ ¤إأ ضسمأأ رئأز÷أ ةيدولوم قيرف داع ،رخآأ قايسس ‘و

ءاقلل Òسضحتلأ مويلأ نم رسشابيسس ثيح ،ةسصاخ ةيوج ةلحر Èع
هرظتني يذلأو ايقيرفإأ لاطبأأ يرودل يديهمتلأ رودلأ نم بايلأ
زلفاب يدان مامأ يبŸولأ ةيليوج5 بعلم ‘ لبقŸأ ةعم÷أ موي
كلت قÓطنأ دعوم Òخأات ةيدولوŸأ ةرأدإأ تبلط ثيح ،ينينيبلأ
راظتنأ ‘ فسصنلأو ةنماثلأ ¤أ ءاسسم ةثلاثلأ ةعاسسلأ نم ةأرابŸأ
قيرف نوكي دق ،ىرخأأ ةهج نم ،““فاكلأ““ ةقفأوم ىلع لوسص◊أ

¤إأ لهأاتلأ قيق–و زوفلل ةÒبك ة-سصر-ف ما-مأأ ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م
ءابنألأ لظ ‘ ،لبقŸأ ةعم÷أ ةأرابم بعل ءانع نود لبقŸأ رودلأ
قيرفلأ لقنت مدع لامتحأ لوح ،ةينينيبلأ ةفاحسصلأ اهتلوأدت يتلأ
Òفوت نع هزجعو ةيلاŸأ هتيعسضو ببسسب رئأز÷أ ¤أ ضسفانŸأ

ةيدولوŸأ لهأاتو زوف ينعي دق ا‡ ،رئأز÷أ ¤أ هلقت ةسصاخ ةرئاط
يدان ةÒبك ةبسسنب هجأوي-سس د-ي-م-ع-لأ نأأ ا-م-ل-ع ،ر-سشا-ب-م ل-ك-سشب
أذه مسسح امدعب اميسسل ،لبقŸأ رودلأ ‘ يسسنوتلأ يسسقافسصلأ
نم هب داع يذلأ ضضيرعلأ زوفلأ د-ع-ب Òب-ك ل-ك-سشب ه-ل-هأا-ت Òخألأ
 .يسس فأ غنيدÓيم يدان باسسح ىلع ةلماك ةيسسامخب راب‚ز

  قوراف.ج ^

 ايمضسر نلعي يضسنوتلا يضسقافضصلا
 يروضصنمو ةيطيارضش يتقفضص هما“إا نع

Èع نايب ‘ ضسمأأ لوأأ ءاسسم يسسنوتلأ يسسقافسصلأ يدانلأ نلعأأ ^
هنأاب ““كوبسسيف““ يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص
يÈسص ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ ع-م ة-يد-قا-ع-ت-لأ تأءأر-جإلأ ”أأ د--ق
تناك ةيسسنوت ةيمÓعأ رداسصم نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒو ،ةيطيأرسش
¤إأ لسصوت دق يسسقافسصلأ نأاب يسضاŸأ Èمفون4 موي تحسضوأأ دق
دقع عيقوتل ،(اماع42) ةيطيأرسش يÈسص ودأراب بعل عم قافتأ

Ÿلغسشيو ،ءأر-سشلأ ة-ي-ق-حأأ ع-م ةرا-عإلأ ل-ي-ب-سس ى-ل-ع م-سسو-م ةد
رسصن عم يسضاŸأ مسسوŸأ بعل دقو ،رسسيأأ Òهظ زكرم ةيطيأرسش

”أأ دق هنأاب ا-سضيأ ي-سسقا-ف-سصلأ يدا-ن-لأ ن-ل-عأأ ا-م-ك ،يأد Úسسح
ايركز يرئأز÷أ بعÓلأ عم ةيمسسر ةفسصب ةيدقاعتلأ تأءأرجإلأ
Èمفون5 موي رئأز÷أ ‘ ايلوأأ أدقع عقو دق ناك يذلأ يروسصنŸأ
‘ يوأدعسسلأ ميسسن بعÓلأ لامعأأ ليكو اهنيح دكأأ املثم يسضاŸأ
مجاهم نأأ ¤إأ اهموي ثدحتŸأ راسشأأو ،مÓعلأ لئاسسول حيرسصت
يدانلل همامسضنأ دق-ع ع-قو د-ق يرو-سصن-م ا-ير-كز ودأرا-ب ق-ير-ف
ةيقحأأ عم دحأو مسسوم ةدŸ ةرا-عإلأ ل-ي-ب-سس ى-ل-ع ي-سسقا-ف-سصلأ
هنأأ Úموي ذنم نلعأأ دق ناك يسسقافسصلأ يدانلأ نأأ ركذي ،ءأرسشلأ
كيلام Êوباغلأ ›ودلأ مجاهملل يمسسر-لأ لا-ق-ت-نلأ ة-ق-ف-سص ”أأ
 .ÚمسسوŸ دتÁ دقعب انوفيإأ

  قوراف.ج ^

alfadjrwatani@yahoo.fr

9 يضضايرلاـهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفوŸا مÈ0202مفونÚ 03نثإ’ا قحلملا

¤و’ا ةفÙÎا ةطبارلا

ةلوطبلل ةيحاتتفلا ةلو÷ا م‚ ةرومع
ى-ل--ع ف--ي--ط--شس قا--فو زا--ف
-2) ر-ئاز÷ا دا–ا ه-ف-ي--شضم
ة-------لو÷ا ة-------م-------ق ‘ ،(0
تدهشش يت-لا ،ة-ي-حا-ت-ت-ف’ا
،ةر-ق-م م‚ ة-يد-نأا را-شصت-نا

دا–ا ،ةروا--شسلا ة--ب--ي--ب---شش
‘ مهتايرابم ¤وأاب ،ةركشسب
،د--يد÷ا يور--ك--لا م---شسوŸا

ج-ما-نر-ب ة--ل--م--ك--ت با--شس◊
ة-لو-ط-ب ن--م ¤وأ’ا ة--لو÷ا
،¤وأ’ا ة-فÙÎا ة-ط--بار--لا
عقاوب ،ةعم÷ا تقلطنا يتلا
عبرأا لشصأا نم ت’داعت ةعبرأا

.تÓباقم
ىلع أرهاب أزوف فيطسس قافو زرحأأو
ة--م--ق ‘ ،(0-2) ر----ئأز÷أ دا–أ

رظتنأو .ةيحاتتفلأ ةلو÷أ تÓباقم
ن-م ةÒخألأ تا-ظ-ح-ل-لأ ““قا--فو--لأ““
ق-ير-ف-لأ ى-ل-ع ز-ه-ج-ُي-ل ة-ه-جأوŸأ
ةقفوم تأÒيغت لسضف-ب ،ي-م-سصا-ع-لأ
محقأأ يذلأ ،ي-كو-ك ل-ي-ب-ن برد-م-ل-ل
قلأاتيل ،ةرومع ŸÚ د-مfi با-ب-سشلأ

د و68 د) ةيئانثل هعيقوتب Òخألأ أذه
قافول لماكلأ دأزلأ ايدهم ،(09+1
لجيج ةنيدم ن-بأ ع-ن-سصو ،ف-ي-ط-سس
ةيئانثلأ هليج-سست لÓ-خ ن-م ،ثد◊أ
نأ ى-ت-ح ،ة-لو÷أ ‘ فد-ه ل-م-جأو
زرfi م-سسأ ه-ي-ل-ع ق-ل--طأ ضضع--ب--لأ
.ديد÷أ
‘ ““ةراطسسوسس““ ءانبأأ Ìعت ل-با-قŸا-ب

مسسوŸأ حاتتفأ ةبسسانÃ ،مهرايد رقع
ن-ع دا–لأ ز-ج-ع ثي--ح ،د--يد÷أ

ر-ئأز÷أ ضسأا-ك ‘ ةÁز-ه-لأ كرأد--ت
دأدزو-ل-ب با-ب-سش د-ي ى-ل-ع ةزا-ت-مŸأ
(2-1).
جراخ  ةرواسسلأ ةبيبسش ق-ير-ف قو-ف-تو
ةجيتنب ةيدŸأ يبŸوأأ ىل-ع هد-عأو-ق
د) ير-م◊أ فد-ه ل--سضف--ب ،(1-0)
فأد-هأأ ¤وأأ كلذ-ب Ó-ج--سسم ،(47

مسسوŸأ أذ-ه-ل ““ة-يرا-سشب-لأ رو-سسن-لأ““
بون÷أ ءا-ن-بأأ ع-فر أذ-ه-بو ،د-يد÷أ
ةبعسصلأ لقنتلأ فورظ م-غر نا-هر-لأ

امنيب .ةعاسس51 ةدŸ ةلفا◊أ Èع
ة-سصر--ف د--يد÷أ د--عا--سصلأ رد--هأأ
ةقÓطنأ قيقحتل هلقعÃ لابق-ت-سسلأ

مسسق ¤إأ ه-تدو-ع ة-ب-سسا-نÃ ة-ق-فو-م
.ءأوسضألأ
يبŸوأأ - ةرقم م‚ ةأرابم تدهسشو
قمرلأ ةياغ ¤إأ أÒبك اسسفانت ،فلسشلأ
م-جا-هŸأ ح-ن--م ا--م--ن--ي--ح ،Òخألأ
طاقن-لأ ،ضشا-قو-ب جا-ح ““مر-سضıأ““
.ةفايسضلأ باحسصأل ثÓثلأ
فيدهتلأ ةبأوب ““مجنلأ““ قيرف حتتفأو

د) نامد فاسضأأو (33 د) بياعلأ Èع
لد-ع ا-م-ن-ي-ب ،Êا-ث-لأ فد-ه-لأ (16
““ةوافلسشلأ““ ةليكسشتل ةفكلأ ›Óيج-ل-ب

و (55 د) ءأزج يتلكربو Úترم ىلع
(1+09 د) ضشاقوب كفي لبق ،(58 د)

مجنل لوألأ زوفلأ حنÁو ءاقللأ ةدقع
.ةرقم
ىلع هزوفب مهألأ ةركسسب دا–أ ققحو
فده لسضفب ،(0-1) ةدكيكسس ةبيبسش
نم داف-ت-سسأ يذ-لأ ،(37 د) Êام-ث-ع
لجسسيل ،““يدكيكسسلأ““ ضسرا◊أ أاطخ

ا-ق-فfl لو-خد ““أدا-ك-ي-سسور““ ءا-ن--بأأ
Ãمسسق ءأو-جأأ ¤إأ م-ه-تدو-ع ة-ب-سسا-ن

.بايغلأ نم ةنسس33 بقع ءأوسضألأ
،نأرودلأ ¤إأ ةلوطبلأ ةلجع تداعو
،““ةياغلل““ ةسصاخ فورظ ‘ ،ةعم÷أ
ن-ع Òها-م÷أ با-ي-غ ا-هزر-بأأ ل-ع-ل
لوكو-توÈل-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت ،تا-جردŸأ
،ا-نورو-ك ضسوÒف-ب ضصاÿأ ي-ح-سصلأ
ةياقولأ فدهب ة-مرا-سص Òبأد-ت أذ-كو

يجاتلأ““ ضسوÒفلاب ةباسصإلأ رطخ نم
د-ب-ع ،نأر-هو ة-يدو-لو-م بعل لا-نو
لوأأ ليجسست فر-سش ،ضشي-تو-ب ردا-ق-لأ

نم ديد÷أ يوركلأ مسسوŸأ ‘ فده
ضسراح كابسش ‘ ،(44 د) ءأزج ةلكر
ن-ب دا-م-ع ،يأد Úسسح ر-سصن ى-مر-م
لداعتلأ ةجيتنب ءاقللأ يهتنيل ،فلسش
(1-1).
ءأوجأأ ¤إأ دئاعلأ ناسسملت دأدو ح‚و
Êامث مأد بايغ د-ع-ب ءأو-سضألأ م-سسق
نم ةيلاغ ةطقن كاكتفأ ‘ ،تأونسس
دعب ،ةنيطنسسق بابسش هفيسضم نأديم
.(0-0) ءاسضيب ةجيتنب ءاقللأ ةياهن

ةقÓطنأ ودأراب يدان ققح هتهج نم
لداعتلأ ةطقن هفطخ لسضفب ةيباجيإأ

عيرسس ديد÷أ د-عا-سصلأ نأد-ي-م ن-م
ق-ير-ف-ل ل--ج--سسو ،(1-1) نأز-ي-ل-غ

ن-ب با-سشلأ م-جا-هŸأ ““كي-ت-ي-ل--تألأ““
¤وأأ عقو يذ-لأ ،(ة-ن-سس02) يلعو-ب
.رباكألأ فنسص عم هفأدهأأ
يلهأأ - لئابقلأ ةبيبسش ءاق-ل ى-ه-ت-نأو
ةجيتنب قلطنأ ام-ك ج-ير-ير-عو-ب جر-ب
ةليكسشت ز-ج-ع ثي-ح ،(0-0) ءاسضي-ب
يسسنوتلأ ينقتلأ ةدايق ت– ““ةبيبسشلأ““
لاسصفنلأ ” يذلأ- Êاف-لز-لأ ن-ما-ي

هلوسصح مدع ببسسب تبسسلأ مويلأ هنع
ةسسفانŸأ لوخد ن-م -ةزا-جلأ ى-ل-ع
‘ ر-ك-بŸأ قÓ-ط--نلأ م--غر ةو--ق--ب
.تأÒسضحتلأ
ن-م ةرو-ت-ب--م ة--لو÷أ هذ--ه تنا--كو
ةيدولوم - ضسابعلب دا–أ ،يتهجأوم
بابسش -  ةليلم Úع ةيعمجو رئأز÷أ
ةيدولوŸأ ةكرا-سشم بب-سسب ،دأدزو-ل-ب
ةطبأرل يديهمتلأ رودلأ ‘ بابسشلأو
.ايقيرفإأ لاطبأأ
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،يديزوب ف-سسو-ي مر-سضıأ بردŸأ Úي-ع-ت ” ^
ضسمأأ لوأأ ءاسسم ،لئابقلأ ةبيبسش قيرفل أديدج ابردم
نم نكمتي ⁄ يذلأ ،Êافلزلأ نماي يسسنوتلل افلخ

رداغيل رئأز÷أ ‘ لم-ع-لأ ةزا-جإأ ى-ل-ع ل-سصح-ت-لأ
ةليكسشتلأ ةرأدإأ نم ملع ام قفو ،يسضأÎلاب يدانلأ
ة-لو-ط-ب-لأ تلو-ج ¤وأأ ‘ ةÌع-تŸأ ة-ي-ل-ئا-ب-ق--لأ
ناكو ،ديد÷أ مسسوŸاب ةسصاÿأ ¤وألأ ةفÙÎأ
،تاجردŸأ نم هتليكسشت داق دق يسسنوتلأ بردŸأ

عمج يذلأ ءاق-ل-لأ لÓ-خ ي-سضاŸأ ة-ع-م÷أ ءا-سسم
ىهتنأو جيريرعوب جرب يل-هأأ ف-ي-سضلا-ب ة-ب-ي-ب-سشلأ
ىل-ع ÿÈأ ةر-جر-ج يدا-ن دروأأو ،(0-0) لداعتلاب

يديزوب بردŸأ ةروسص اقفرم ،ي-م-سسر-لأ ه-ع-قو-م
نم يدانلأ ‘ Úلوئسسم عم دقعلأ ىلع عقوي وهو
ركذت ⁄ ،لباقŸابو ،لÓم فيرسش ضسيئرلأ م-ه-ن-ي-ب

اهطبري يذلأ دقعلأ ةدم ي-ل-ئا-ب-ق-لأ يدا-ن-لأ ةرأدإأ
ءاج رايÿأ نأاب لوقلاب ةيفتكم ،ديد÷أ بردŸاب
لÓخ قيرفلأ عم هكرت يذلأ دي÷أ عابطنلأ لسضفب

وه ،رو-كذŸأ م-سسوŸأ د-ع-يو ،8102-7102 مسسو-م
،ةÒخألأ تأونسسلأ ‘ ةبيبسشل-ل ة-ب-سسن-لا-ب بع-سصألأ

نم يدانلأ ذاقنإأ نم ه-لÓ-خ يد-يزو-ب ن-ك“ ثي-ح
غولب ‘ مهسسأأ امك ،ةي-نا-ث-لأ ة-ط-بأر-لأ ¤إأ لوز-ن-لأ
Òبك لمع نأأ ودبيو ،رئأز÷أ ضسأاك يئاهن يرانكلأ

ةيلئابقلأ ةلي-ك-سشت-ل-ل د-يد÷أ بردŸأ را-ظ-ت-نأ ‘
،ءافطإأ لجرك رسضخألأو رفسصألأ يدانلأ ¤إأ دئاعلأ
 .جÈلأ يلهأأ مامأأ ةÌعتŸأ ةيأدبلأ ¤إأ رظنلاب

هليحر مشسر Êافلزلا :نامحرلا دبع نب
 جÈلا ءاقل لبق يشضاÎلاب

دبع نب ميسسن ،قيرفلل ماعلأ ريدŸأ دكأأ ،هتهج نم

فسسوي ديد÷أ بردملل يدانلأ مأدقتسسأ نمحرلأ
دافأأو ،Êافلزلأ نما-ي ي-سسنو-ت-ل-ل ا-ف-ل-خ يد-يزو-ب
عم يئاهن قا-ف-تأ ¤إأ ا-ن-ل-سصو-ت““ :Ó-ئا-ق لوؤو-سسŸأ
فرعي لجر هنوك ةرسشابم هلمع أأدبيسس يذلأ يديزوب

فأدهألأ ضصخي اميفو ،““هيف لمع هنأل قيرفلأ أديج
ىلع يديزوب عم انقفتأ ““ :ثدحتŸأ لاق ةرطسسŸأ
باهذلأو ةينطولأ ةلوطبلأ ‘ ¤وألأ رأودألأ بعل
:فاسضأأو ،““ةيلأرديفنوكلأ ضسأاك ةسسفان-م ‘ أد-ي-ع-ب
ةداهسش لكسشم نكل ،Êافلزلأ ىلع ظاف◊أ ديرن انك““
:متخو ،““يسضأÎلاب هدقع خسسف ¤إأ انعفد بيردتلأ
هنكÁ ل ثيح ،عسضولل امهفتم Êافلزلأ ناك دقل““
” ناكو ،تاجردŸأ ن-م ق-ير-ف-لأ ى-ل-ع فأر-سشإلأ
 .““جÈلأ ةأرابم لبق هترداغم ميسسرت
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 لئابقلا ةبيبشش
 ¤وألا راودألا بعل ىلع هعم قفتتو يديزوبب دجنتضست يرانكلا ةرادإا

 دادزولب بابشش
 Êويهضصلا نايكلا بختنم بيردتل هلكوم ليحر Èخ ىلع بضضغب دري امود Òجانم

وتكأأ““ ه-م-سسأ ي-سسنر-ف يرا-ب-خإأ ع-قو-م را-ثأأ ^
بردم بأÎقأ دكأأ امدنع ةÒبك ةأاجافم ““تووف
بيردت نم امود كنأرف دأدزو-ل-ب با-ب-سش ق-ير-ف
خسسف نم هبأÎقأو Êويهسصلأ نا-ي-ك-لأ بخ-ت-ن-م
يسسنرفلأ عقوŸأ ،يمسصاعلأ يدان-لأ ع-م هد-ق-ع
نأاب دكأأ ةينويهسص ةيلfi ة-ف-ي-ح-سص ن-ع Ó-ق-نو
ىلع قفأو دق نوكي ›ا◊أ ةبيقعل قيرف بردم
نايكلأ بختنم بيردتو ةد-يد-ج ة-برŒ ضضو-خ

ةبيبسش بردم نأاب دكأأ ردسصŸأ تأذ ،Êويهسصلأ
›ا◊أ بردŸأ ةفÿÓ حسشرم قباسسلأ لئابقلأ

Ÿويهسصلأ نايكلأ بختنÊ ‘ مغر هليحر لاح
رمتسسم دأدزولب بابسش عم دقعب لوألأ طابترأ

دا–أ ذختي ⁄و ،مسسوŸأ ةياهن ¤إأ لقألأ ىلع
ضصوسصخب يئاهنلأ هرأرق Êويهسصلأ مدقلأ ةرك
Ëرك ،امئأد ردسصŸأ تأذ بسسح نآلأ د◊ امود
كنأرف دأدزولب بابسش بردم Òجانم ضساطرف
هذه نم هبسضغ نع Èعو رابخلأ هذه ىفن امود

تا-ح-ير-سصت ‘ ضسمأأ لا-ق ثي-ح ،تا-مو-ل--عŸأ
تامولعŸأ هذه لثم نم مودسصم انأأ““ :ةيفحسص

دكؤوأأ نأأ يننكÁ““ :فاسضأأو ،““امود نأاسشب ةبذاكلأ
رعسشيو يبراي-سسلأ ةردا-غ-م يو-ن-ي ل ه-نأا-ب م-ك-ل
تايدحتلأ ‘ حاجنلأ ‘ ةÒبك ةبغر عم ةحأرلاب
،مكل دكؤوأأ نأأ ينن-كÁ أذ-ل““ :ع-با-تو ،““ةد-يد÷أ
⁄و ،““دأدزول-ب با-ب-سش بيرد-ت ل-سصأو-ي-سس ه-نأا-ب
نأاب دكأأ و د◊أ أذ-ه د-ن-ع ثد-ح-تŸأ ف-قو-ت-ي

نيدقا-ح ضصا-خ-سشل ة-ي-ح-سض ع-قو د-ق ه-ل-كو-م
هنإأ““ :لاق ثيح ،هتروسص هيوسشتل هفلخ نوعسسي
نأاسشب تامول-ع-م لوأد-ت يذ-لأ ضصخ-سشلأ ضسف-ن

:لسصأوو ،““لئابقلأ ةبيبسش ‘ ناك امدنع هترداغم
هذهب هئأذيإأ ضصخسشلأ أذه لواحي أذاŸ مهفأأ ل““
امودو حسضأو انفقوم لاح لك ىلع و ،ةقيرطلأ
وتكأأ““ ع-قو-م بسسح-بو ،““ي-برا-ي-سسلأ ردا-غ-ي ن-ل
يسسيئرلأ ببسسلأ نإاف ،Èخلل جور يذلأ ““تووف
وه لÓتحلأ نايك وحن بورهلل امود عفدي يذلأ

نيأأ7102 ةنسس ذنم اسسنرف ‘ ايئاسضق هتعباتم
،ذفان Òغ مكح نجسس تأونسس ثÓثب هيلع مكح
يسسنرفلأ ءاسضقلأ نم ايئاهن هيلع مكحيسس امود
نا-ي-ك-لأ ‘ هد-جأو-ت لا-ح ‘و ل-ب-قŸأ ما--ع--لأ
مدع مكحب ةبوقعلأ نم تلفيسس هنإاف Êويهسصلأ
Êويهسصلأ نايكلأو اسسنر-ف Úب ة-ي-قا-ف-تأ دو-جو
 .ةيئاسضق ماكحأاب ÚبولطŸأ ضصاخسشألأ ميلسستل
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قدانخ ،يوأرحصصلأ ششي÷أ تأدحو ترطمأأ نأأ دعبو  ^
لصصأوتŸأ يعفدŸأ فصصقلاب لÓت-ح’أ رو-ح-جو دو-ن-ج
قلصستل لÓتح’أ ةلود أا÷ ،ل-صصا-ف-لأ رأد÷أ لو-ط ى-ل-ع
ةيبرغلأ ،اهيحانم ف-ل-ت-خÃ ة-ي-صسا-مو-ل-بد-لأ كÓ-صسأ’أ
اًثحب ،ةخورصشŸأ اهتنأوطصسأأ جيورت لجأأ نم ،ةيقرصشلأو

رــخدُت ’ يتلأ ةيديلقتلأ اهفÓ-حأأ ل-خأد ا-ه-ل ٍد-ن-صس ن-ع
مهعمŒ اÃو ،ةÁدقلأ اهتحورطأأ نع عافدلأ ‘ أًدهج
.يوأرحصصلأ بعصشلأ ىلع بلاكتت ةيرامعتصسأ حلاصصم نم

يبعصشلأ رير-ح-ت-لأ ششي-ج تأد-حو ل-صصأو-ت ،قا-ي-صسلأ ‘
راعلأو لذلأ رأدج لوط ى-ل-ع ا-ه-تا-م-ج-ه ،يوأر-ح-صصلأ
لÓتح’أ تأوق تاقدنختو عقأوم ةفده-ت-صسم ،ي-بر-غŸأ
61 مقر ير-ك-صسع-لأ غÓ-ب-لأ بصسح ،61ـلأ مويلل ي-بر-غŸأ
،شسمأأ تدهصش ثيح .ينطولأ عافدلأ ةرأزو نع رداصصلأ
ةمأركلأو رصصنلأ عئÓط اهتذفن ةفينع تام-ج-ه ذ-ي-ف-ن-ت

رأد÷أ فلخ Úئبتıأ لÓتح’أ دونج روحج ةفدهتصسم
ششيج ولتاقم فدهتصسأ دقف ةرأزولأ غÓب بصسحو ،لصصافلأ
فصصق :ةيلاتلأ ودعلأ عقأوم يوأرحصصلأ يبعصشلأ ريرحتلأ

شسور ةقطنم ‘ لÓتح’أ دونج دعأوق فدهتصسأ فينع
زكرم فصصق ،Úتيلاتتم Úترم ةزوح عاطقب تامتلأ ةردف
.ةرامصسلأ عاطق ‘ لÓتح’أ دونج تاقدنخت فدهتصسأ
لقاعم كد يوأرحصصلأ يبعصشلأ ريرحتلأ ششيج لصصأويو
رئاصسخ تدبكت يتلأ يبرغŸأ لÓتح’أ تأوق تاقدنختو

فيصضُي ،رأد÷أ لوط ىلع تأدعŸأو حأورأ’أ ‘ ةمخصض
.غÓبلأ
عيباصسأأ ثÓث ذنم ةرئأدلأ بر◊أ نأاصشب تأريدقت Òصشتو

تاكابتصشإ’أ نأأ عقوتŸأ ن-م ه-نأأ ،ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلأ ‘
ىلع ةرداق ةمخصض تاهجأوم ¤إأ لوحت-ت-صس ة-ير-ك-صسع-لأ
ا‡ Ìكأأ برغŸأ فلكتصس ةيرصشبو ةيدام رئاصسخ ثأدحإأ
ةموك◊أ تأا÷ ÊأديŸأ لصشفلأ ل-ظ ‘و .ه-ع-قو-ت-ي نا-ك
،ةلتÙأ يصضأرأ’أ ‘ Úيصسايصسلأ ءاطصشنلأ عمقل ةيبرغŸأ

ةطرصشل ة-ع-با-ت ة-يرود ر-صصا-ن-ع ،شسمأأ ،تم-جا-ه ثي-ح
⁄اصس يلع يقوق◊أ طصشانلأ لزن-م ي-بر-غŸأ لÓ-ت-حإ’أ
نم دأر-فأأ بصسو ةرا-ج◊ا-ب لز-نŸأ ق-صشر Èع ،كما-ت-لأ
أذه .لزنŸأ ةذفان نم ءأدتعإ’أ قيثوتب وماق امدعب هترصسأأ
قايصس ‘ يتأاي بابصسأ’أ موهفم Òغو رŸÈأ Òغ ءأدتعإ’أ

Úطصشانلأ دصض لÓتحإ’أ تاطلصس اهدوقت ةصسرصش ةلمح
عونك Úيوأرحصصلأ ÚيمÓعإ’أو Úيقوق◊أو Úيصسايصسلأ

لÓتح’أ ششيج قرخ مو-ي ذ-ن-م ة-صصا-خو ما-ق-ت-ن’أ ن-م
.يرا÷أ Èمفون نم31ـلأ ‘ قÓطإأ فقو قافت’ يبرغŸأ

،›ودلأ ن-م’أ شسل‹ د-م-ت-عأ ،ي-صسا-ي-صسلأ قا-ي-صسلأ ‘
شسي-ئر-لأ ا-ه-ب ثع-ب ة-لا-صسر ،ي-م-صسر ل-ك-صشب ،ة-ع--م÷أ
›ودلأ نم’أ شسل‹ شسيئر ¤أ ›اغ ميهأربأ يوأرحصصلأ

.ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ةيصضق اهدهصشت يتلأ تأروطتلأ لوح
ن-م ،›ود-لأ ن-م’أ شسل‹ ءا-صضعأأ ة-لا-صسر-لأ تن-ك--مو
هذفن يذلأ يبرغŸأ نأودع-لأ ة-ي-ق-ي-ق-ح ى-ل-ع عÓ-ط’أ
ةقطنÚ Ãيوأرح-صصلأ Úي-ندŸأ د-صض ي-بر-غŸأ ششي÷أ
ةيركصسعلأ ةيلمعلأ نأ ةلاصسر-لأ تد-كأ ثي-ح ،تأر-كر-ك-لأ

يذلأ ،رانلأ قÓطإأ فقول خراصص كاهتنأو Êأودع لمع
ىوقأاب هتنأدإأ نمأ’أ شسل‹و ةدحتŸأ ·أ’أ ىلع يغبني

.ةنأدإ’أ تأرابع
يوارحصصلا بعصشلل قوبصسم Òغ ›ود معد•

نم اًقوبصسم أًديعصصت تدهصش دقف ،›ودلأ اهراصسم ‘ امأأ
تمظن يتلأو ةميقŸأ ةيوأرحصصلأ ةيلا÷أ فرط نم هعون

تاكرحو تائيه عم قيصسنتلاب ةيجا-ج-ت-حأ تا-ف-قو ةد-ع
ا-ك-ير-مأأو ا-بوروأأ ‘ ة-ي-بر-غŸأ تأرا-ف-صسلأ ما-مأأ ة-ي-لود
ةلعاف ةيلود تاكرح نم ةينماصضت تÓمح اهتلت ،ةينيتÓلأ
.⁄اعلأ لود فلتÊ ‘ flدŸأ عمتÛأ لخأد
عم ةيرصسيوصسلأ نماصضتلأ ة-كر-ح تدد-ج ،ف-ي-ن-ج ي-ف-ف
ةيوأرحصصلأ ةيصضقلأ عم اهن-ما-صضت ،يوأر-ح-صصلأ بع-صشلأ

ةهبج ،يوأرحصصلأ بعصشلل ديحولأو يعرصشلأ لثمŸأ عمو
لجأأ نم هصضوخت يذلأ يعرصشلأ حافكلأ ‘ ويراصسيلوبلأ
‘ فرصصتلل لباقلأ Òغ يوأرحصصلأ بعصشلأ قح عأزتنأ
تدهصش يتلأ ةرها-ظŸأ .لÓ-ق-ت-صس’أو ÒصصŸأ ر-ير-ق-ت

¤إأ ناÈŸلاب بأونو ةيصسايصس بأزحأأ نع Úلث‡ روصضح
ديكأاتلأ اهلم‹ ‘ تددج ،ةيموكح Òغ تامظنم بناج
·أ’أ ةبلاطمو ،يوأرحصصلأ بعصشلل معأدلأ اهفقوم ىلع
نم Úيوأرحصصلأ Úك“ لجأأ نم دا÷أ لمعلأ ةدحتŸأ

‘ هيلع شصوصصنŸأ وحنلأ ىل-ع ،ة-ي-صسا-صسأ’أ م-ه-قو-ق-ح
نم .ةلصصلأ تأذ نمأ’أ شسل‹و ةماعلأ ةيعم÷أ تأرأرق

نأدلبلأ لك لم– نأأ ةرورصض ىلع ء’ؤوه ددصش ىرخأأ ةهج
نوناقلأ مأÎحأو قيبطت ‘ اهتايلوؤوصسŸ ةيبوروأ’أ ةصصاخ

ةموك◊أ أو-ب-لا-ط ا-م-ك ،ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلا-ب ›ود-لأ
ةلأدعلأ قيقح-ت-ل ة-ي-با-ج-يإأ Ìكأأ رود بع-ل ة-ير-صسيو-صسلأ
‘و .ةيبرغŸأ نوجصسلاب Úيصسايصسلأ ءانجصسلأ نع جأرفإ’أو
دبع دومfi ة-م-ي-مأأ تÈع ،مÓ-عإ’أ ل-ئا-صسو-ل ح-ير-صصت
·’أ ىدلو أرصسيوصسب ويراصسيلوبلأ ةهب-ج ة-ل-ث‡ مÓ-صسلأ
يتلأ تأرأرقلل اهدييأا-ت ن-ع تÈع ،ف-ي-ن-ج-ب ةد-ح-تŸأ
يركصسعلأ نأودعلأ ىلع درلل دÓبلأ تا-ط-ل-صس ا-ه-تذ-خ-تأ
تنثأأ امك .تأرگرگلاب Úيوأرحصصلأ ÚيندŸأ دصض يبرغŸأ
ةيلا÷أ ةقفر نماصضتلأ ةكرح هبعلت يذلأ رودلأ ىلع اصضيأأ
نم عفرلل ÊدŸأ عمتÛأ تائي-ه ي-قا-بو ة-يوأر-ح-صصلأ

نم اهبعصش حافكو ةيوأرحصصلأ ةيصضقلا-ب ي-عو-لأ ىو-ت-صسم
ىلع ءوصضلأ طيلصست ‘ أذكو ،لÓ-ق-ت-صس’أو ة-ير◊أ ل-جأأ
‘ لز-ع-لأ نو-ي-ندŸأ ه-صشي-ع-ي يذ-لأ يوا-صسأاŸأ ع-صضو-لأ
‘ Úعباقلأ Úيصسا-ي-صسلأ ءا-ن-ج-صسلأو ة-ل-تÙأ ي-صضأرأ’أ

.يرامعتصس’أ يبرغŸأ ماظنلأ نوجصس
يصسنرفلا زيحتلا  دصض يوارحصص  ناجهتصسا•

ة-ي-لا÷أ دأر-فأأ ن-م Òب-ك دد--ع د--صشت--حأ ،شسيرا--ب ‘و
عم ÚنماصضتŸأ ةيعÃ ،اصسنرف-ب ة-م-ي-قŸأ ة-يوأر-ح-صصلأ
نم رهاظتلل ،ةيروهم÷أ ةحاصسب ،ةيوأر-ح-صصلأ ة-ي-صضق-لأ
نع ةعفأرŸأو يوأرح-صصلأ بع-صشلأ تو-صص عا-م-صسإأ ل-جأأ
هنأوعأأو يبرغŸأ لÓتح’أ ةيجمه دصض هلاصضنو هحافك
،اصسنرفب ويراصسيلوبلأ ةهبج لث‡ ةرهاظتلأ ‘ كراصشو

fiل-ث‡و ،ي-تأد--ي--صس د--مÚ ة-ي-لا÷أ تا-ي-ع-م-ج ن-ع
ةيباقنو ةي-صسا-ي-صس تا-ي-صصخ-صشو ا-صسنر-ف-ب ة-يوأر-ح-صصلأ

اهتأدهعتب مأزتل’اب ةدحتŸأ ·أ’أ ء’ؤوه بلاطو .ةيصسنرف
قح نمصضي هيزنو لداع ،رح ءاتفتصسأ ميظن-ت-ب ة-ي-صضا-ق-لأ
امك .لÓقتصس’أو ÒصصŸأ ريرقت ‘ يوأرحصصلأ بعصشلأ

اصسنرفو ماع لكصشب يبوروأ’أ دا–’أ نم كلذك أوبلاط
،ةيلودلأ ةيعرصشلأ تأرأرق ¤إأ عاي-صصن’ا-ب شصا-خ ل-ك-صشب
بعصشلأ تأÒخ بهنو فأزنتصسأ ‘ ةمهاصسŸأ نع فكلأو
.هلÓتحأ دمأأ ةلاطإأو يوأرحصصلأ
شسيراب ‘ ويراصسيلوبلأ ةهب÷ يوأرحصصلأ لثمŸأ ناكو

fiاهزايحنأ““ و اصسنرف ةصسايصس ركنتصسأ دق ،يتأديصس دم
ةثعب ةمهم““ دقعيو رخؤوي يذلأ برغŸأ حلاصصل ““ىمعأ’أ
ءاتفتصسأ ميظنتل ةي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلأ ‘ ةد-ح-تŸأ ·أ’أ
لاقو .““(وصسرونيم) يوأرح-صصلأ بع-صشلأ Òصصم ر-ير-ق-ت-ل
بقع ،ةيرئأز÷أ ءاب-نأ’أ ة-لا-كو-ل ح-ير-صصت ‘ ي-تأد-ي-صس
،برغŸأ بناج ¤إأ اهزايحناب يتلأ ،اصسنرف““ نإأ ةرهاظŸأ
ءأرحصصلأ ‘ ةدحتŸأ ·أ’أ ةثعب ة-م-ه-م د-ق-ع-تو ر-خؤو-ت
ءاتفتصسأ لÓخ نم لداع لح ¤إأ لصصوتلأ عن“ ،ةيبرغلأ
نأأ ¤إأ يوأرح-صصلأ لوؤو-صسŸأ را-صشأأو .““ÒصصŸأ ر-ير-ق-ت-ل
ةيدايح Ìكأأ فقوم ينبت لÓخ نم ةحبأر نوكتصس اصسنرف““

زيحتلأ نم ً’دب ةيبرغ-لأ ءأر-ح-صصلأ ة-لأا-صسم ءأزأ ًا-نزأو-تو
فقوم ذاختأ نع فقو-ت-لأ““ ¤إأ ا-ها-يإأ ًا-ي-عأد ،““ى-م-عأ’أ

عباتو .““ يملصسو لداع لحو ›ودلأ نوناقلأ شضراعي زيحتم
نأأ ’إأ نكÁ ’ ةيصسنرفلأ ةصسا-ي-صسلأ Òي-غ-ت نإأ““ :ي-تأد-ي-صس
ىلع أًددصشم ،““لداع لح ¤إأ لصصوتلأ نم لجعيو دعاصسي
ززعي نأأ هنأاصش نم اًفقوم““ ىنبتت نأأ اصسنرف ىلع Úعتي هنأأ
›ودلأ نوناقلأ قيبطت ىلع عجصشيو ة-ي-لود-لأ تأرأر-ق-لأ

ةدعاصسŸ ،ةلكصشŸأ ‘ فرط نوكت نأأ نع فكلأ أذكو
ةيلودلأ ةيعرصشلأ ¤إأ عوجرلأ ىلع Òبك لكصشب برغŸأ
لباقلأ Òغ يوأرح-صصلأ بع-صشلأ ق-ح مأÎحا-ب ه-عا-ن-قإأو
ةيصسنرفلأ ةموك◊أ اعد امك .““ÒصصŸأ ريرقت ‘ فرصصتلل
¤إأ ’إأ يدؤوت ’ يتلأ ةزيحتŸأ فقأوŸأ نع فقوتلأ““ ¤إأ
يكل نا-ح د-ق تقو-لأ نأأ ¤إأ أÒًصشم ،““م-ل-ظ-لأ رأر-م-ت-صسأ
ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ‘ يملصسو لداع لح ‘ اصسنرف مهاصست
ةقطنŸأ ‘ رأرقتصس’أو نمأ’أو مÓصسلأ حلاصص ‘ أذهو
.““ اهرصسأاب ةيبراغŸأ
نأودعلاب ةيوأرحصصلأ ةيلا÷أ تددن دقف ،ايناŸأأ ‘ امأأ
Úيملصسلأ نيوأرحصصلأ ÚيندŸأ ىلع يبرغŸأ يركصسعلأ
¤إأ ىدأأ يذلأ لمعلأ وهو ،تأركركلاب ةلزاعلأ ةقطنŸاب
بر◊أ نÓعإأو رانلأ قÓطإأ فقو قافت’ يلكلأ رايهن’أ

ةيلا÷أ تدكأأو ،ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ‘ ديدج نم
أدر تاطلصسلأ اهتذختأ يتلأ تأرأرقلل قلطŸأ ا-هد-ي-يأا-ت

.رانلأ قÓطإأ فقو قافت’ رفاصسلأ يبرغŸأ قرÿأ ىلع
،Úلرب ةبأوب مامأأ ““شسرام81 ةحاصس»ـب ةرهاظم لÓخو
دييأات ىلع ،ةر-ها-ظŸأ هذ-ه لÓ-خ نو-ل-خد-تŸأ ع-م-جأأ
شصوصصخب ةيوأرحصصلأ تاطلصسل اهتذختأ يتلأ تأرأرقلأ

ششي÷أ يلتاقŸ مزا◊أ درلأو يرك-صسع-لأ نأود-ع-لأ أذ-ه
نم اهينطأوŸ ةيامحو شسفن-لأ ن-ع ا-عا-فد يوأر-ح-صصلأ
نع ةيوأرحصصلأ ةيلا÷أ تبرعأأو .رداغلأ يجمهلأ موجهلأ
‘ يبعصشلأ ريرحتلأ ششيج يلتاقم عم ““قلطŸأ اهنماصضت““

ىلع لÓتح’أ تأوق كد نولصصأوي نيذلأ ،لاتقلأ تاهبج
عم كلذكو ،يرا÷أ Èم-فو-ن31 ذنم راع-لأ رأد-ج لو-ط

ةيبرغŸأ نوجصسلأ ‘ Úيوأرحصصلأ Úيصسايصسلأ ءانجصسلأ
تÈع امك .ةلتÙأ يصضأرأ’أ ‘ ةرصصاÙأ Òهام÷أو

ةثعبو ›ودلأ عمتÛأ لطا-م-ت-ل ع-طا-ق-لأ ا-ه-صضفر ن-ع
ماظن عم حصضافلأ اهؤوطأوت ترهظأأ““ ي-ت-لأ (و-صسرو-ن-يŸأ)
Òغ ه-لÓ-ت-حأ د-ي-طو-ت-ل ةأدأأ ¤إأ تلو– ل-ب ،لÓ-ت-ح’أ
بهنو ةيوأرحصصلأ ةيروهم÷أ يصضأرأأ نم ءأزجأ’ يعرصشلأ
مئأر÷أو تاكاهتن’أ عصشبأأ ةصسرا‡و ةيع-ي-ب-ط-لأ درأوŸأ

ندŸأ ‘ Úيصسايصسلأ Úلق-ت-عŸأو لز-ع-لأ Úي-ندŸأ د-صض
.““ةلتÙأ
،يدنهلأ يطأرقÁدلأ بابصشلأ دا–أ ددج ،يهلدوين ‘و
لجأأ نم يوأرحصصلأ بعصشلأ حافكل معأدلأو تباثلأ هفقوم
ينماصضتلأ هنايب ‘ دا–’أ Èتعأو ،لÓقتصس’أو ةير◊أ
ىلع يبرغŸأ ششي÷أ لبق نم Òخأ’أ يركصسعلأ قرÿأ

ةيرح شضيوقتل ةيلايÈمإأ ةلواfi رخآأ ،تأركركلأ ةقطنم
تايقافت’أ كه-ت-ن-ي ه-نأأ ا-ف-ي-صضم ،يوأر-ح-صصلأ بع-صشلأ
صضأرعتصسأ Èت-ع-يو ،ة-ي-لود-لأ ة-ير-ك-صسع-لأ ةوقلل اًخراصص اً
ةيرأرمتصسأ نامصضل ةيبرغŸأ ةلودلأ بناج نم ةيركصسعلأ
نايبلأ نأدأأو .ةيبرغلأ ءأرحصصلل ةيع-ي-ب-ط-لأ درأوŸأ به-ن
هبكترت يذلأ يمأرجإ’أ تم-صصلأو نأود-ع-لأ أذ-ه ةد-صشبو
ىلع نأديفتصست Úتللأ اينابصسإأو اصسنرف لثم ةيبوروأ’أ ىوقلأ
ةيبرغلأ ءأرحصصلل يبر-غŸأ لÓ-ت-ح’أ ن-م م-ئÓ-م و-ح-ن

.ةينغلأ اهدرأوم لباقم
ةيليزأÈلأ ةيعم÷أ تمظن دقف ،ةينيتÓلأ اكيرمأأ ‘ امأأ
هÒصصم ريرقت لجأأ نم يوأرحصصلأ بعصشلأ عم نماصضتلل

ةيبرغŸأ ةكلمŸأ ةرافصس رقم مامأأ ةي-ن-ما-صضت ةر-ها-ظ-م
لÓتح’أ ءاهنإأ لجأأ نم““ راعصش ت– ايليزأرب ةمصصاعلاب
قرخب أديدنت ““ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ‘ ةيبرغŸأ تأءأدتع’أو
،شسمأأ ،هتدروأأ امبصسح ،رانلأ قÓطإأ فقو قافت’ برغŸأ
ايرام ،ةيعم÷أ ةصسيئر تلاقو .ةيوأرحصصلأ ءابن’أ ةلاكو

يصضأرأÓل يبرغŸأ وزغلأ نيدن نحن““ ،اه-ن-ي-نا-م ي-صسو-خ
ÒصصŸأ ريرقت لجأأ نم حافكلأ لصصأونصسو ،يوأرحصصلأ
ةيزمر ةيمهأأ هل لمعلأ أذه““ نأأ ًةفيصضم ،““Úيوأرحصصلل
.““Òثكلأ هعبتيصسو ليزأÈلأ ‘ هعون نم لوأ’أ هنأ’ ةÒبك
نم انوكم رصشع انثأ لبق نم ةموعدŸأ ،ةرهاظتلأ تÈعو

flأ تاكرحو تاباقنلأو ةيصسايصسلأ بأزحأ’أ فلتÛعمت
بعصشلل اه-تد-نا-صسمو ا-ه-م-عد““ ن-ع ،ة-ي-ل-يزأÈلأ ÊدŸأ
.““لÓقتصس’أو ÒصصŸأ ر-ير-ق-ت ‘ ه-ق-ح ‘ يوأر-ح-صصلأ

،هتيرحو هصضرأأ ق-ح-ت-صسي بع-صشلأ أذ-ه““ نأأ ى-ل-ع تد-كأأو
بتكم ¤إأ ةقيثو ميلصستب موقنصسو .هقوقح نامصض قحتصسيو
ئدابŸأ هذه نع انعافد نع اهيف برعن ةدحتŸأ ·أ’أ
.““يوأرحصصلأ بعصشلل ÒصصŸأ ريرقت لجأأ نم انلاصضنو
فلاحتلأ ةيعم÷ ةيذيفنتلأ ةئيهلأ تردصصأأ ،اهبناج نم
ن-ع ه-ي-ف تÈع ا-نا-ي-ب ،شسمأأ ،ة-ي--لأÎصسأ’أ ي--كأÎصش’أ
نم ءأزجأ’ برغŸأ لÓتحأ رأرمتصساب ديدصشلأ اهديدنت
لÓتحأ لظ دقل““ ةئيهلأ نايب ‘ ءاجو .ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
نحنو .يعرصش Òغ اًمئأد ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصل-ل بر-غŸأ
يوأرحصصلأ بعصشلل كلم يه ةيبرغلأ ءأرحصصلأ نأاب فÎعن
ديحولأو يعرصشلأ لثمŸأ يه ويرا-صسي-لو-ب-لأ ة-ه-ب-ج نأأو
لاصضن ‘ مهعم اننماصضت نع برعنو يوأرحصصلأ بعصشلل

قحب فÎعن نحن ““ نايبلأ فاصضأأو .““برغŸأ توÈج دصض
‘ ةيرورصض ةليصسو يأأ مأدختصسأ ‘ يوأرحصصلأ بعصشلأ
‘ اهب فÎعŸأ هتدايصس ديكأاتو لÓ-ت-ح’أ د-صض لا-صضن-لأ
- بر◊أ فانئتصسأ نع ةيلوؤوصسŸأ نإأ .““›ودلأ نوناقلأ
نم ناكو ،ةدحتŸأ ·أ’أ قتاع ىلع عقت - نايبلأ فيصضي
ة-ط-خ ةد-ح-تŸأ ·أ’أ تق-ب-ط أذإأ كلذ بنŒ ن-ك-مŸأ
اهنكل ،1991 ماع ‘ عقوŸأ رانلأ قÓطإأ فقوو ةيوصستلأ
كلذ ‘ ءاتفتصس’أ م-ي-ظ-ن-ت ‘ تل-صشف (ةد-ح-تŸأ ·أ’أ)
فلاحتلأ ةيعم-ج نا-ي-ب لو-ق-ي - كلذ ن-م ً’د-بو .تقو-لأ
نم ةوعدب) ةدحتŸأ ·أ’أ تفقوت - ›أÎصسإ’أ يكأÎصشإ’أ

ةماقإاب برغملل تحمصسو (ةد-ح-تŸأ تا-ي’و-لأو ا-صسنر-ف
تلاقو .لÓتح’أ خيصسرت ›اتلابو ““شضرأ’أ ىلع قئاقح““
لÓخ نم عأرصصلأ ءاهنإأ ةدحتŸأ ·أÓل نكÁ““ هنإأ ةئيهلأ

Œطإأ فقو ديدÓرانلأ ق Ãدقلأ ةيقافت’أ بجوÁنكلو ة
فأÎعأ نأأ ¤إأ ًةÒصشم ،تباث ينمز لودجب ةرŸأ هذه
وه يبرغŸأ مك◊اب عقأولأ رمأ’أ مكحب ةدحتŸأ ·أ’أ
اهتنأدإأ نع هتأذ قايصسلأ ‘ ةÈع-م ،ا-ه-تأرأر-ق-ل كا-ه-ت-نأ
ءأرحصصلأ قطانŸ هلÓتحأ رأرمتصسأو يبرغŸأ نأود-ع-ل-ل
ةيوأرحصصلأ ةيعيبطلأ درأوملل جهنمŸأ ه-ب-ه-نو ة-ي-بر-غ-لأ
فلاحتلأ ةيعمج تمتخو .ة-يŸا-ع-لأ تا-كر-صشلأ ى-صضر-ب
ىلع بجي ه-نأأ ““ لو-ق-لا-ب ا-ه-نا-ي-ب ›أÎصس’أ ي-كأÎصش’أ
برغŸأ كاهتنأ ظف– نود ن-يد-ي نأأ ›ود-لأ ع-م-تÛأ
بجي .ةلزاعلأ ةقط-نŸأ لÓ-ت-حأو را-ن-لأ قÓ-طإأ ف-قو-ل
رصصمو Êوناق Òغ هنأ’ يئاهن لكصشب تأرگرگلأ Èعم قÓغإأ
““.ةقطنŸأ ‘ رتوت

يكيرمأا ريذ–•
ةيكيرمأ’أ ةيلأرديفلأ نأÒطلأ ةرأدإأ ترذح ،نطنصشأو ‘و
عصضولأ نأأ ًةÈتعم ،ةيوأرحصصلأ ءأوجأ’أ قوف قيلحتلأ نم

ةه-ب-ج نÓ-عإأ ة-ج-ي-ت-ن Òط-خ ة-ي-بر-غ-لأ ءأر-ح-صصلأ ‘
تحصضوأأو .برغŸأ دصض بر◊أ فائنتصسإأ ويرا-صسي-لو-ب-لأ
بثك نع عصضولأ بقأرت اهنأأ ،اهل نايب ‘ ةيكيرمأ’أ ةرأدإ’أ
لاÛأ Èع ر“ يتلأ نأÒطلأ تاكرصشل حئاصصنلأ مدقتو
دأدزت نأأ عجرŸأ نم هنأأ ًةزÈم ،ةيبرغلأ ءأرحصصلل يو÷أ

ةيناكمأو ،ةيركصسعلأ تايلمعلأ عاصستأ عم عصضولأ ةروطخ
تركذو .نأÒطلل ةداصضŸأ ةحلصسأÓل Úفرطلأ لامعتصسأ
اهكلتÁ يتلأ ةيو÷أ عافدلأ ةحلصسأأ نأأ ةيكيرمأ’أ ةرأدإ’أ
يوج رطخ يأأ فأدهتصسأ ىلع ةرداق يوأرحصصلأ ششي÷أ

ددع طاقصسأ نم برغŸأ عم بر◊أ لÓخ تنك“ ثيح
طوطخ ةثÓث كانه نأأ ¤إأ راصشي .ةيبرغŸأ تأرئاطلأ نم
شسيراب لو’أ طبري ةيوأرحصصلأ ءأوج’أ Èع ر“ ةيوج
يوحن يرانكلأ رزج ثلاثلأو راكد ةنو-ب-صشل Êا-ث-لأو را-كد
.ايقيرفأ
رانلأ قÓطأ فقو قافتأ طابرلأ قرخ ذنمو هنإاف Òكذتلل

يصضأرأ’اب ةينمأ’أ تأوقلأ تمدقأأ ،يصضاŸأ Èمفون31 ‘
نم ديدع-لأ تلا-ط تأءأد-ت-ع’أ ة-ل-م-ح ن-صشب ة-ل-تÙأ
ندŸأ فل-تfl ‘ م-هر-صسأأو Úيوأر-ح-صصلأ Úل-صضا-نŸأ
يأ’ ابصس– فيوختلأو ماقتنÓل ة-يوأر-ح-صصلأ ر-صشأدŸأو

طلخ هنأاصش نم ة-ل-تÙأ شضرأ’ا-ب Êأد-ي-م Êد-م كر–
.لتÙأ قأروأأ

ةيلياهشس رهاطلا  ^

›ودلا عمتÛا نم ةيوق ةدناصسم تيقل امدعب

ةـيوارحشصلا ةــــيلا÷ا كرـــــ–
طابرلا بعرــــُي جراــــÿا ‘

ةيبرغلا ءارحشصلل يو÷ا لاÛا قوف قيلحتلا نم رذــحُت نطنششاو ^
ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ تاروطتلا لوح ›اغ سسيئرلا ةلاشسر ايمشسر دمتعي نمألا سسل‹  ^

ي‡ألا تمشصلاو يشسنرفلا فقوŸا نوركنتشسي نويوارحشصلا ^
تاكابتصش’ا لÓخ يوارحصصلا ريرحتلا ششيج دي ىلع اهدبكت يتلا ةيداŸاو ةيرصشبلا هرئاصسخ ىلع يمÓعإ’ا ليلصضتلاو ششيوصشتلا تÓمح لصصاوي يبرغŸا ماظنلا لازي ’

فلتfl نم ةيلود ةدناصسم تق’ يتلا ةيوارحصصلا ةيلاجلل ةيملصسلا تارهاظŸا لاصشفاو ءاطصشنلا فقاوم فصسن ةيغب جراخلل تدتما تÓم◊ا هذه ،تاركركلا ‘ ةيركصسعلا
.›ودلا ÊدŸا عمتÛا لعاوف
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 نشس– يتلأ ةيعانŸأ ةيذغتلأ يهام
؟ انوروك ىشضرم لاح

Òثأاتلا ‘ ةيعانŸا ةيذغتلارودو ةيمهأا ،ةدحتŸا ةكلمŸا نم نوثحاب فششك ^
مهتشساردل اقفوو انوروك ىشضرم ‘ اًماع56 قوف مه نŸ ةعانŸا زاهج ىلع
““؟اًماع56 قوف مه نŸ ةشصاخ ، ةيعانŸا ةيذغتلل رود كانه له ناونعب ةروششنŸا

،لمششت ىودعلا ديدشش سسوÒفلا اذه راششتنا عنŸ ةماعلا ةحشصلا تايجيتاÎشسا نإاف
بتكو ،نيديلا ةفاظنو ةعنقألا ءادتراو تاعمجتلا نم ةياقولاو يعامتجلا دعابتلا
‘ دعاشست نأا نكÁ يتلا ةمعطألاو ةعانŸا زاهج ىلع نكي ⁄ زيكÎلا نأا نوثحابلا
.ةعانŸا زاهج زيزعت

ةيذغتلا وأا ةيعانŸا ةيذغتلا حلاشصل ةيلا◊ا ةلدألا عمج ةعجارŸا هذه تلواح
نشسلارابك Úب ةشصاخ ،ةعانŸا زاهج زيزعت ىلع دعاشسي يذلا يئاذغلا ماظنلاو
.هتافعاشضمو انوروك ىودعب ةباشصإÓل ةشضرعÌكأا مه نيذلا
تانيماتيفلا سصقنو ةيذغتلا ءوشس نأا ىلع ةÒثك ةلدأا كانه نإا ،نوثحابلا لاقو
لمع فعشض ¤ا يدؤوت نأا نكÁ يتلاو ةاي◊ا ط‰ لماوع““ نم ءزج يه نداعŸاو

كلذ ‘ اÃ ،يئاذغلا ماظنلا تانوكم سضعب نأا نوثحابلا دافأاو . ةعانŸا زاهج
،كيتويبوÈلاو نداعŸاو تانيماتيفلاو ةدشسكألا تاداشضمو ج Úمات-ي-فو ة-ه-كا-ف-لا
لمتfiرود اهلو ةعانŸا زيزعت ‘ دعاشست نأا نكÁ ةيعانم ةيذغت اهنأاب فشصوت

.““يشسفنتلا زاه÷ا سضارمأاو تاشسوÒف ةمواقم““‘
،ىودعلا عنŸ تاحاقل لو سسوÒفلا اذه دشض ةلاعفو ةنمآا تاجÓع دجوت ل ايلاح
¤إا ،نشسلارابك ةشصاخو ،رطخلل ÚشضرعŸا دارفألا سضعب ‘ ،سسوÒفلا يدؤوي دقو
ةيوهتلاوأا Úجشسكألا ¤إا ىتح سضعبلا جاتحي دقو ،يط‰Òغ يشسوÒف يوئر باهتلا
نوناعي نيذلا نشسلارابك اشصوشصخ .ةزكرŸا ةيانعلا ةدحوب ةيانعلاو ةيعانطشصلا

. يركشسلاو ةنمشسلاو بلقلا سضارمأا لثم ىرخأا ةيحشص لكاششم نم
اهب ماق يتلا ةيملعلا تافلؤوŸا ‘ ثحبلا اهيلإا ل-شصو-ت ي-ت-لا ج-ئا-ت-ن-لا م-هأا ن-مو
و6B وE وC وD وA تانيماتيفلا بلطتي يحشصلا ةعانŸا ماظن نأا نوثحابلا

21Bلعافت كانهو ،.موينيليشسلاو كنزلاو ديد◊او سساحنلاو كيلوفلا سضمحو
نأا ¤ا ثحبلا راششأاو ،يحشصلا ةعا-نŸا ما-ظ-ن ‘ ة-ي-ئاذ-غ-لا ر-شصا-ن-ع-لا هذ-ه Úب
ثيح .كنزلاوD وÚ Cماتيف يه ةÒبكلا ةيمهألا تاذ ةيعانŸا تايذغŸا
عنÁ يذلا يشسفنتلا زاهجلل يراهظلا زجا◊ا فئاظو ريوطت ‘ ج Úماتيف دعاشسي

(د) Úماتيفلاو .يوئرلا باهتللا عنم ‘ دعاشسي نأا نكÁو ،سضارمألا تاببشسم وزغ
.يشسفنتلا زاه÷ا تاباهتلا ‘ يئاقو رود هل

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوشس

اينهذ ÚقاعŸا لافطلا ءايلوأا سشيعي ^
عباتي يتلا فورظلا عم ايقيق-ح ا-شسو-با-ك
يشسفنلا زكرŸاب مهنيوكت مهءا-ن-با ا-ه-ي-ف
ةيلو ‘ Ò÷ا رئب ةقحلم يجو-غاد-ي-ب-لا
نم ددع فششك ،راطإلا اذه ‘و .نارهو
تÓ--فا◊ا نأا ““ ر--ج--ف--لا »ـل ءا--ي---لوألا
Úقا--عŸا ءلؤو--ه ل--ق--ن--ل ة---شصشصıا
رطÿ مهءانبا ةايح سضر-ع-تو  ““ة-ئÎه-م““

ةياهن ءلؤوه هششاع ا-م و-هو ،ا-ي-مو-ي Òب-ك
‘ ةلفا◊ا لطعت دع-ب طرا-ف-لا عو-ب-شسلا
ÚقاعŸا ءلؤوه عشضو ا‡ ،قيرطلا فشصن

مهراظت-نإا لا-طو بعرو فو-خ ة-لا-ح ‘
Èع ة-ل-يو-ط تا-عا-شس ة-ل-فا◊ا ح-ي-ل-شصت
ليللا نم ةرخأا-ت-م تا-عا-شس ‘ ق-ير-ط-لا

لوانت ¤ا ةجاحبو Úقاعم مهناو ةشصاخ
. مهتيودا
ةيقيق◊ا ةاناعŸا ءايلوألا ءلؤوه فششكو
لكششم عم لافطألا ءلؤوه اهدبك-ت-ي ي-ت-لا
تابوعشصلا مامأا ةدحب حرطي يذلا لقنلا
ل-ق-ن ‘ ز-كرŸا لا-م-ع ا-ه-ي-قÓ-ي ي-ت-لا

ةدع اوحرط امك ،اينهذ ÚقاعŸا لافطألا
زكرÃ ةئفدتلا مادعنا لكششم اهنم سصئاقن
ةئÎهم دج ةيعشضو دهششي يذلا ،Ò÷ا رئب

ةيئلولا تاطلشسلا ما-م-ت-ها مد-ع ل-ظ ‘
Ãو ،لكايهلا هذه لثŒنأا ¤إا ةراششلا رد

طاششن-لا تد-ي-ق ل-كا-ششŸا هذ-ه م-قا-ف-ت
قاعŸاب نشسحألا لفكتلل Úلماعلل يمويلا
ةلق ما-مأا ة-ي-ق-ي-ق-ح ة-لز-ع Êا-ع-ي يذ-لا
لهاŒ مامأا ةئفلا هذهب لفكتلاو مامتهلا
ةاناعŸاو لكاششŸا مج◊ ةيشصولا ةه÷ا
ةقاعإلا يوذ لافطألا ءايلوأا اهيناعي يذلا
 .ةينهذلا
موقي ، سشيمه-ت-لا و سصئا-ق-ن-لا ل-ك م-غرو
‘ ةئفلا هذه جامدإاب Ò÷ا رئبب زكرŸا
‘ نهم و فرح ةدع Úقلت Èع عمتÛا

،ة-طا-يÿا ‘ ن-يو-ك-ت-لا-ك تا-ششرو ةد--ع
 ةعونتم تاعادبإاو ،تاموشسر ،جيشسنلا
‘ ابع-شص ا-يدا-م ا-ع-شضو ز-كرŸا سشي-ع-يو
ةيحشصلا فورظلا ببشسب ديد÷ا لوخدلا
انوروك ةحئاج اه-ت-شضر-ف ي-ت-لا  ة-ي-لا◊ا
اءاد-ن  ز-كرŸا ى-ل-ع نو-فر-ششŸا ه-جوو،

نأا اودكؤويل ، زكرŸا معدل تايدلبلل اشصاخ

ةهج ةيأا نم معد ةيأا ىقلتت ⁄ ةيعم÷ا
ىلع نوفرششŸا ةذتاشسلا نأا ¤إا نوÒششيل
نودب مهنا نيوكتلا و يجوغاديبلا بنا÷ا
زكرŸا نأا نيدكؤوم .ةليوط ةدم ذنم روجأا

ل ، ة-ه-ج يأا ن-م م-عد ة-يأا ى--ق--ل--ت--ي ل
عاطق اهشسأار ىل-عو ة-ي-شصو-لا تا-ط-ل-شسلا
طا--ششن--لا ة--ير--يد--م Èع ن--ما--شضت---لا
فر-ط ن-م لو ، نار-هو-ل  ي-عا-م-ت--جإلا
ةفلغأا سصشصخت يت-لا ة-يد-ل-ب-لا سسلاÛا

ل امنيب ،ةلعاف Òغ ىرخأا تايعم÷ ةيلام
ة-نا-عإا ة-ي-ع-م÷ ع-با-ت-لا ز-كرŸا م-عد-ت
 .ةطيشسب ةتفلب ول و اينهذ نيرخأاتŸا
لامعأاو تاطاششنلا بلغا نا ءلؤوه دكأاو
ىلع نوكت ةيعم÷ا اهب موقت  يتلا ةنايشصلا

ةطيشسب-لا ى-ت-ح Òغ ل Úن-شسÙا ق-تا-ع
،ةمكاŸÎا خاشسوألاو تايافنلا عفرك اهنم

Ãا رئب زكر÷Ò، ‘ لظ Œتاطلشسلا لها
ءلؤو-ه بلا-ط د-قو ع-شضو--لا ةرو--ط--خ--ب
يشسفنلا زكرŸا-ب ل-ف-ك-ت-لا ‘ عار-شسإلا-ب
لظ ‘ Ò÷ا رئ-ب ز-كرŸ ي-جو-غاد-ي-ب-لا
ىتلاو اهيلإا لآا يتلا ةروهدتŸا ةيعشضولا
 . راغشصلا لافطألا ىلع ابلشس تشسكعنا

 سسانيأ. م ^

1202 صسرام13 ¤إا يرا÷ا Èمفون82 نم ةدتمŸا
تاعانشصلأو ةحايشسلأو ثأÎلل ةيرئأز÷أ ةمظنŸأ

Òجششتلاب ةشصاخ ةزئاج مظنت ةيديلقتلأ
ثاÎلل ةيرئاز÷ا ةمظنŸا تتقلطأا ^

ةلمح ،ةيديلقتلا تاعانشصلاو ةحايشسلاو
ةرجششلا““ راعشش ت– ،Òجششتلل ةينطو
لÓخ ،““اننطو ة-حا-ي-شسو ا-ن-ت-مأا ثار-ت
يرا÷ا Èمفون82 نم ةدتمŸا ةÎفلا
تايلولا Èع ،1202 سسرام13ةياغ  ¤إا
.ةمظنملل عورف اهب دجوت يتلا

‘ ةم-ظ-نŸا تح-شضوأا را-طلا اذ-ه ‘
‘ جردنت ةلم◊ا هذه نأا يفحشص نايب
فر-ط ن-م ر-ط-شسŸا ج-ما--نÈلا را--طإا
يذلاو ،ة-م-ظ-ن-م-ل-ل ي-ن-طو-لا بت-كŸا
ا ةيمهأا ءاطعإا ¤إا ه-لÓ-خ ن-م فد-ه-ت
Úيز-ت سسا-شسأا د-ع-ت ي-ت-لا ،ةر-ج--ششل--ل

هيفÎلا نكامأاو ةيمو-م-ع-لا تاءا-شضف-لا
ةحايشسلا حا‚إا ‘ مهاشسي ا‡ ،هزنتلاو
 .اندÓبل ةيلخادلا
لك عيجششت ىلع ينطولا بتكŸا لمعي و
حا‚إا ‘ ةمهاشسملل ،ةيئلولا بتاكŸا

ةزئا÷ا ميظنت قيرط نع ،ةلم◊ا هذه
نم نوكتشس يتلا ،Òج-ششت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
مو-ق-ي يذ-لا ي-ئلو-لا بت-كŸا بي--شصن
.راجششألا نم نك‡ دد-ع Èكأا سسر-غ-ب
لمعن-ل-ف““ :نا-ي-ب-لا ‘ ءا-ج ما-تÿا ‘و

،ةردا-بŸا هذ-ه حا‚إا ى-ل-ع ا-ع-ي--م--ج
.““قير◊ا نم انتباغ ةيامح ‘ مهاشسنو

م.ق ^

ليب‚زلا ياشش برشش نم لشضفأا يششل ^
دئاوف نم هل اŸ ءاتششلا لشصف ‘ نخاشسلا

سضف-خو و عاد-شصلا ف-ي-ف-خ-ت ‘ ةد-يد-ع
¤إا ةفاشضإلاب ،مدلا ‘ نوهدلا تايوتشسم
نأا امك .نزو-لا ناد-ق-ف ى-ل-ع ه-تد-عا-شسم
وهو ،تاباهتلÓل داشضم Òثأا-ت ل-ي-ب‚ز-ل-ل

تاباهتللا عنÁو ة-عا-نŸا زا-ه÷ يو-ق-م
 . جنششتلل داشضم هنأا ¤إا ةفاشضإلاب
ليب‚زلا ةيلاعف ةثيد◊ا تاشساردلا تدكأا

اقفو .راودلاو ءيقلاو نايثغلا ةهجاوم ‘
Ÿألا تي-ن سسي-شسكار-ب ل--يا--ه ع--قوŸاÊ

¤ا اÒششم ، ةحشصلا اياشضق ‘ سصشصختŸا
دشض ةلاعف ةليشسو دعي ليب‚زلا ياشش نأا
ىلع لكألا لبق هبرشش دعا-شسيو .ة-م-خ-ت-لا
ماعطلا تابجو لبق هلوانت نأا امك ،مشضهلا
.نشسلا رابك ىدل ةشصاخ ةيهششلا زفحي
لزنŸا ةر-فو-تŸا داوŸا ل-شضفأا ن-م و-هو
باهتلاو ناي-ث-غ-لا د-شض ة-ي-لا-ع-ف ا-هÌكأاو
اهيوت-ح-ي ي-ت-لا ةدا◊ا ةداŸا-ف .ءا-ع-مألا
ىلع دعاشستو ؤوي-ق-ت-لا ف-قو-ت ل-ي-ب‚ز-لا
ةيلمع لي-ه-شستو نا-ي-ث-غ-لا ن-م سصل-خ-ت-لا
يلغ وه هلوانتل ةقير-ط ل-شضفأاو .م-شضه-لا

ه-بر-ششو ءاŸا ‘ ل-ي-ب‚ز-لا ن-م ح-ئار-شش
سضعب كانه نأا لإا .كلذ دعب ياششك انخاشس
،ياششلا Òشض– دنع بكترت يتلا ءاطخألا

.اقباشس تركذ يتلا دئاوفلا لك هدقفي ام
سسو-كو-ف ة-ل‹ تر-ششن ،دد-شصلا اذ--ه ‘

ياشش Òشض– ةقيرط لوح حئاشصن ةيناŸألا

ءاطخألا زربأا نم ه-نأا تن-ي-بو ،ل-ي-ب‚ز-لا
ىدل سضعب-لا ا-ه-ي-ف ع-ق-ي ي-ت-لا ة-ع-ئا-ششلا

هعيطقت وه ل-ي-ب‚ز-لا يا-ششل م-هÒشض–
¤ا يدؤو-ي ا-م ،Òشضح-ت-لا ن-م ةÎف ل--ب--ق
لي-ب‚ز-لا ‘ ة-لا-ع-ف-لا تو-يز-لا ناد-ق-ف
يرورشضلا نم كلذل ، اهتدئافو اهتيحÓشص
نودو اروف بوكلا ‘ اهعشضوو ةتبنلا عيطقت
.راظتنا
وه سضعبلا هيف عقي دق يذلا رخآلأا أاطÿا
،اهمادختشسا لبق ليب‚ز-لا ة-ت-ب-ن Òششق-ت
يرور-شض Òغ ه-نأا ءاÿÈا ىر--ي ا--م و--هو
أاطÿا امأا .ةيجÓعلا اهشصاوخ اهد-ق-ف-يو

ةي-ناŸألا ة-لÛا بشسح-ب ارا-ششت-نا Ìكألا
ءاŸاب ليب‚زلا يلغ بوجوب داقتعلا وهف
امنيب لشضفأا ةيلاعف ىلع لوشص◊ا لجأا نم
حشصن-ي ذإا ،ا-ما“ سسك-ع-لا و-ه ح-ي-ح-شصلا
ىلع ةرششابم نخاشسلا ءاŸا بشصب ءاÿÈا

اثيدح ةعطقŸاو ةجزاطلا ليب‚زلا عطق
لبق قئاقد سسمخ ةدŸ راظتنلا مث نمو
نكÁو .لشضفأا ةي-لا-ع-ف ل-جأا ن-م بر-ششلا
¤إا لشسعلا سضعبو نوميللا حئارشش ةفاشضإا
ىلع بلغتلاو لشضفأا قاذم لجأا نم ياششلا
.ليب‚زلا ةتبنل زيمŸا عذÓلا معطلا

م.ق ^

ةيجلعلا هدئاوفو هتيلاعف هدقفي

Œأ أذه بنÿشض– ‘ عئاششلأ أاطÒ ليب‚زلأ ياشش

Òمفون رهسش رادم ىلع تلسصاوت
ةئرلأ ناطرشس لوح ةيوعوتلأ ةلم◊أ ماتتخأ

رئأز÷أ ‘
يتلا ةيوعوت-لا ة-ل-م◊ا اد-غ م-ت-ت-خ-ت ^

““رزياف““ ةيودألا ةعانشص ةكرشش ا-ه-ت-م-ظ-ن
يت-لاو ،ة-ئر-لا نا-طر-شس لو-ح ر-ئاز÷ا-ب
، يرا÷اÈمفون رهشش رادم ىلع تلشصاوت
Úبا-شصŸا ى-شضرŸا م-عد فد-ه--ب كلذو
.ءادلا اذهب

جÓع م-شسق سسي-ئر د-كأا ، را-طإلا اذ-ه ‘
ايقيرفأا ةقطنŸ ““رزياف““ ةكرشش ‘ ماروألا
نايب ‘ ،ةششاكع دمfi ،طشسوألا قرششلاو

‘ ركبŸا سصيخششتلا ةيمهأا ىلع يفحشص
يذلا سصخششلل ة-ي-ح-شصلا ة-لا◊ا Úشس–

 .سضرŸا اذه نم Êاعي
سصو-ح-ف  ة-ي-م-هأا““ ¤ا ثد-ح-تŸا هو--نو
ىلع ةرطيشسلا ‘ ةيني÷ا تا-بار-ط-شضلا
ةميق تامو-ل-ع-م مد-ق-ت ا-ه-نو-ك ،سضرŸا
رّكذ .““جÓعلا تاططfl عشضو ‘ مهاشست
عاونأا Ìكأا نم ةئرلا ناطر-شس نأا-ب نا-ي-ب-لا
،رئاز÷ا ‘ ةا-فو-ل-ل ة-يدؤوŸا نا-طر-شسلا

اعويشش Ìكألا ببشسŸا ىقبي هنأا نع Óشضف
ىلع ناطرشسلا ءادب ةلشصلا تاذ تايفولل

ايد–““ هجÓع لثÁو .يŸاعلا ىوتشسŸا
عونتو ةÒغ-تŸا ه-شصاوÿ ار-ظ-ن ،ا-ب-ع-شص

نع Óشضف ،هنع ةŒانلا ةيıÈا جئاتنلا
تايدحتلا بلطتت ذإا ،““ةيئاودلا ةمواقŸا
قرط عابتا ،ة-ئر-لا نا-طر-شسب ة-ط-ب-ترŸا

زيكÎلاو ،سضيرم لك-ب ة-شصا-خ ة-ي-جÓ-ع
ة-يودألا-ب ى-شضرŸا جÓ-ع نا-م-شض ى-ل--ع
تاذركذ ا-م-ك .يرو-ف ل-ك-ششب ة-ب-شسا-نŸا
بشصني رزياف ةكرشش مامتها نأاب ردشصŸا

ناطرشسب ةطبترŸا مولعلا ريو-ط-ت““ لو-ح
ة-حا-تŸا دراوŸا ل-ك Ëد--ق--تو ،ة--ئر--لا

Ÿا ةد--عا--شسŸبا--شصÚ سضار-مألا هذ-ه-ب
تد-كأا ،ة-ل--شص يذ قا--ي--شس ‘ .““ةÒطÿا
رطاخÃ يعولا رششنب اهمازتلا““ ةكرششلا
،ةيلودلا تÓم◊ا Èع غبت-لا كÓ-ه-ت-شسا
ن-ع عÓ-قإلا تادا-ي-ع ‘ ا-هرا-م-ث-ت-شساو
ةمدقم ‘ فقي Úخد-ت-لا نأل ،Úخد-ت-لا

اقفو ،ةقطنŸا ‘ ةئرلا ناطرشس تاببشسم
.““تاشساردلا رخآل

ـه.ك ^

 معدلا بايغ Êاعي نارهوب  يجوغاديبلا يسسفنلا زكرŸا

اشسوباك نوششيعي اينهذ ÚقاعŸأ لافطألأ ءايلوأأ
 مهئانبأأ نيوكت فورظ ببشسب ايقيقح

اينهذ نيرخأاتŸا ةناعإا ةيعم÷ عباتلا ا-ي-ن-هذ Úقا-عŸا لا-ف-طأل-ل ي-جو-غاد-ي-ب-لا ي-سسف-ن-لا ز-كرŸا Êا-ع-ي
(MDAA)  ا رئبب÷Ò نم ةماه ةئف ىلع فارسشإ’اب موقي هنأا مغر ،يلكلا معدلا بايغ نم نارهو ةي’وب
عمتÛا نم ةئفلا هذه راكفأا ريوطتو ةيقرت ىلع زكرŸا  لمعيو .اماع71 نم Ìكأ’ا ةئفلل، عمتÛا
 .Úيداعلا صصاخسشأ’ا لثم اهلثم ةياعرلا ¤إا اÒثك ةجاتÙا
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اربوأا ةيلمع ‘ ًاقبسسم ثدح اŸ ًاراركت كلذ ءاج ^
سضيأا ة-فور-عŸا طابحإا قايسس ‘ لباب ةيل-م-ع م-سسا-ب ا-ً
ةيوج ةراغ يهو ،ةي-م-ي-ل-قإلا ة-يوو-ن-لا تا-حو-م-ط-لا
ماع وينوي نم عباسسلا ‘ تذفُن ةئجا-ف-م ة-ي-ل-ي-ئار-سسإا

ديق يقارع يوون لعافم Òمدت نع ترفسسأاو ،1891
بونج نم (Óًيم5.01) اÎًموليك71 دعب ىلع ءاسشنإلا

اهب لسصتي امو اربوأا ةيلمع تخسسر دقو .دادغب قرسش
أادبم ةديقع ةيليئارسسإلا ةموك-ح-ل-ل تا-ح-ير-سصت ن-م
ةلاح تسسيل ةمجهلا نأا ةحار-سص ن-ل-عأا يذ-لا ،ن-غ-ي-ب
،«ليئارسسإا ‘ ةلبقم ةموكح لكل ةقباسس» ا‰إاو ،ةذاسش
يليئارسسإلا رايÿا اذه َدuي– نل وها-ي-ن-ت-ن ة-مو-ك-حو
نايكلا ةيجيتاÎسسل ةيسساسسألا بلا-طŸا ي-ب-ل-ي يذ-لا
‘ ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا ةيمنتلا برسض ‘ يليئارسسإلا
يبر◊ا جاتنلاب قلعتي ام ةسصا-خو ،نا-ك-مو نا-مز ل-ك
ُةيبرعلا ُتاحومطلا كلذ قاي-سس ‘ ل-خد-يو ،ي-عو-ن-لا
.ءاوسس xدح ىلع ُةيناريإلاو
ةيئاقولا““ ل-ي-ئار-سسإا ة-م-ج-ه-ب ى-م-سسي ا-م تفا-سضأا ذإا

Ÿيتلاو ،اهتسسايسسل رخآا اًدعُب““ يوونلا راسشتنلا ةحفاك
ةردقلاب قلعتت اهنأا ذإا ،دمع-تŸا سضو-م-غ-لا-ب ل-ث-م-ت-ت
فاد-ه-ت-سسا-ك ..ة-ق-ط-نŸا ‘ ىر-خأا لود-ل ة-يوو-ن-لا
‘ ل-خد-ي ي-ت-لاو ،ة-ي-نار--يإلا ة--يوو--ن--لا تآا--سشنŸا
نبا Úب tيثÓثلا ُءاقللا ،ةيبير-خ-ت-لا ا-ه-ت-ي-ج-ي-تاÎسسا

لعلو ..ةيدوعسسلاب ““موين““ ‘ ويبميبو وهاينتنو ناملسس
ةيتارابخ-ت-سسلا ة-ي-ج-ي-تاÎسسلا كل-ت تا-جرfl ن-م
ءاملع مهأا لايتغا ةيلمع يتأات ،ةتباث-لا ة-ي-ل-ي-ئار-سسإلا
ةيفسصت هاŒا ‘ ةÒطخ ةوط-خ-ك ..Úي-نار-يإلا ةرذ-لا
رجحب نيروفسصع برسضل ،Êاريإلا يوو-ن-لا عور-سشŸا
:دحاو
بيسصخت ¤إا ةيمارلا ةيناريإلا ةÁزعلا طابحإا لوألا
،هتمرب Êاريإلا يوونلا عورسشŸا Òمدتو ..موينارويلا
تاحومطلا يبل-ي ل يذ-لا يوو-ن-لا قا-ف-تلا زوا-ج-ت-ل
نم هنامرحو ،رخآلا ءاغلإا ىلع ةمئاقلا ةي-ل-ي-ئار-سسإلا
ةموظن-م كÓ-ت-ما كلذ ن-مو ،ة-مد-ق-تŸا ة-ي-م-ن-ت-لا
.ةيوونلا ةحلسسألا لثم ةجيتاÎسسلا ةحلسسألا
سسيئرلا ه-جو ‘ ة-ي-م-ي-ل-قإلا قاروألا ط-ل-خ Êا-ث-لاو
ةداعإا ىلع نهاري يذلا ندياب وج ،بختنŸا يكيرمألا
ةيليئارسسإلا تاباسس◊ا ‘و ،يوونلا قافتلا ¤إا ناريإا
لبقتسسÃ ةقدÙا رطاıا نم هجو-ت-لا اذ-ه Èت-ع-ي
نغيب ميحانŸ رŸÈا تناك دقو ،يليئار-سسإلا نا-ي-ك-لا

فدهتسست يتلا تلايتغلا ةسسايسسل خسسري يك ،ًاقبسسم

.ةرذلا لا‹ ‘ Úيميلقإلا ءاملعلا
،فيرظ داوج دمfi ةيناريلا ةيجراÿا ريزو نادأاو
يرخف Êاريإلا يوونلا ⁄اعلا لايتغا ة-ي-ل-م-ع““ ةد-سشب
طرو-ت تب-ث-ت تار-سشؤو-م دو-جو ى-ل--ع ًاد--كؤو--م ““ةداز
ءابنا ةلاكول هلاق ام قفو .لايتغلا ةيلمع ‘ ““ليئارسسإا““
نويزفلتلا ءابنأا ة-لا-كو““ تدا-فأاو .ة-ي-نار-يإلا ““سسرا-ف““
ةعوم‹ رسصانع دحأا لاق-ت-عا ن-ع ءا-ب-نأا-ب ““Êار-يإلا
لايتغا ةيلمع قباسسلا ةعم÷ا موي تذفن يتلا لايتغلا
قاطن نع جرخت نل يتلاو .نارهط ‘ ““هداز يرخف““
ددرت نأل ؛يليئارسسإلا داسسوŸاب ة-سصاÿا تا-يا-م-ع-لا
ةسسايسس راطإا ‘ جردني ،ةحارسص كلذ لوق ‘ ““داوج““
.سسافنألا طاقتلاو ثيÎلا
داسسوŸا ماهتا دكؤوي ةبرج-ت-لا ع-قاو نأا ة-ق-ي-ق◊ا ‘و
اذهو ،كلذ ءارو فقي ه-نأا كسش ل يذ-لا ي-ل-ي-ئار-سسإلا
بيدألا نم لك لايتغا يتيلمع ¤إا ًا-ي-خ-يرا-ت ا-نذ-خأا-ي
؛2791 ويلوي نم نماثلا ‘ Êافنك ناسسغ ينيطسسلفلا
،ةفاح-سصلاو بدألا لا‹ ‘ ًار-ثؤو-م ًا-عد-ب-م ه-نو-ك-ل
دللا راطم ةيلمع قيرفل يمسسر ثدحتمك هرود ببسسبو

Êاباي-لا سشي÷ا ا-ه-ي-ف كرا-سش ي-ت-لا ،2791 و-يا-م ‘
لÓتحلا ةلود ءارزو ةسسيئر كاذنآا هتدعوتف ،رمحألا
داسسوŸا ذفنو ،لايتغلاب ،Òئامادلو-غ ي-ل-ي-ئار-سسإلا
زاه÷ا هب َد-ِه-ُع نار-ك-نو سصل“ د-ع-ب درا-ب مد-ب كلذ
لعفلا تادر نم ًافوخ ،اهفÎقي ةÁرج لك دعب يومدلا
- ..ىرخأا ةهج نم قاروألا طلÿو ،ةهج نم ةلمتÙا
Òب-خ لا-ي-ت-غا كلذ-ك -سسا-ي-ق-لا ن-كÁ كلذ ى-ل--عو
د-مfi سسد-ن-هŸا ،ي-سسنو-ت-لا ةÒسسŸا تار-ئا--ط--لا
ءانب ‘ مهاسس هنأل ًارظن ،È 6102مسسيد ‘ يواوزلا
رايط نودب تارئاطلا نم عونلا اذه عينسصتل ةيت– ةينب

.ةمواقŸا حلاسصل ةزغ عاطق ‘
‘ يمارجإلا داسسوŸا رود ¤إا ًاسضيأا ةركاذلا انديعتو
اهسضاهجإاو ةيوونلا ةيبرعلا تاحومطلا ليسصافت دسصر

مويلا فلاح-تŸا Òطÿا زا-ه÷ا اذ-ه ،ا-ه-تا-ياد-ب ‘
يذلا تقولا ‘ نرقلا ةق-ف-سص نا-بر-ع ع-م (ها-ف-سسأاو)
ىلع مدقأا دق ناك ،ولسسوأا ةطلسس عم ًاينمأا هيف قسسني
لامكتسسا لبق ام برعلا ءاملعلا نم تارسشعلا لايتغا

ةفسصاع ءاهتنا دعب وأا ،يقارعلا يوونلا زو“ لعافم
،يكيرمألا سشي÷ا دي ىلع دادغب طوقسسو ءارحسصلا
لايتغا كلذ سسأار ىلع ناكو ..يبرع يليئارسسإا ؤوطاوتب
.سسيراب ‘ دسشŸا ىيحي روتكدلا

بئان Úسسح مادسص ناك ،م5791 علطم ‘ كلذ ثدح

كÓتمل ةÒبك تاحومط كلÁ اهتقو يقارعلا سسيئرلا
م5791 ماع Èمفون81 ‘ عّقوف ؛ةوقلا بابسسأا ةفاك
دقع ءاج انه نم ..يوونلا نواعتلل اسسنرف عم ًاقافتا
يذلاو يرسصŸا ⁄اعلا دسشŸا ىيحي روتكدل-ل ل-م-ع-لا
تاعور-سشŸا لا‹ ‘ ن-يزرا-ب-لا ل-ئÓ-ق-لا ن-م د-ع-ي
يقارعلا سضرعلا ىلع دسشŸا قفاوو ،اه-ت-قو ة-يوو-ن-لا
يخسسلا قافنإلاو ةيملعلا ةزهجألاو تايناكمإلا رفاوتل

عقو ثيح ..يقارعلا يوونلا جمانÈلا تاعورسشم ىلع
نواعتلا ةيقاف-تاÈ 5791مفو-نÚ ‘ 81سسح ماد---سص

برعلا ءاملعلا بذج ‘ كلذ رثأاف اسسنرف عم يوونلا
سضفر يذلا ّدسشŸا ىيحي روتكدلا مهنمو ،قارعلا ¤إا
سضعب ،ي-قار-ع-لا يوو-ن-لا عور-سشŸا ‘ ه-ل-م-ع ءا-ن-ثأا َ

.تافسصاوŸا اهتفلاı ةيسسنرفلا موينارويلا تانحسش
¤إا ًايسصخسش هروسضح ىل-ع ا-هد-ع-ب ا-سسنر-ف تر-سصأا-ف
هل داسسوŸا دجيل ؛موينارويلا مÓتسسا قيسسنتل اسسنرف
ماع وينو-ي31 ة-ع-م÷ا مو-ي ‘ كلذ نا-ك .دا-سصرŸا-ب
نايديŸÒا قدنف-ب149 م-قر ه--تر--ج--ح ‘و م0891
ةثج دسشŸا ىيحي روتكدلا ىل-ع Ì-ُع ثي-ح ،سسيرا-ب-ب

ةرج◊ا ةداجسس يطغت هؤوامدو سسأارلا مسشهُم ،ةدماه
قلغُأاو .ةيليئارسسإلا داسسوŸا تارباfl هتلاتغا نأا دعب
نأا ىلع ةيسسنرفلا ةطرسشلا هب تماق يذلا ق-ي-ق-ح-ت-لا
زاهج ركنيسس امنيح مويلا ثدحي امك لوه‹ لعافلا
يرخف Êاريإلا يوونلا ⁄اعلا لايتغا ‘ هرود داسسوŸا
باب نم كلذ نع حاسصفإÓل ةسصرفلا يتأات ىتح ،ةداز
تاقيق-ح-ت-لا كاذ-نآا ه-ي-لإا تدأا ا-م اذ-ه ..ر-خا-ف-ت-لا
اهفرعي يتلا ةقيق◊ا نلعت نأا عطتسست ⁄ يتلا ةيمسسرلا
لا-ي-ت-غا ءارو دا-سسوŸا نأا ي-هو ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ل-ك
،فاÎعÓل بسسانŸا تقولا حيتأا امنيح نكلو ..دسشŸا
اًيمسسر ةدحتŸا تايلولاو ليئارسسإاب ىمسست ام ترقأا
مليف لÓخ نم ،دسشŸا ىيحي يرسصŸا ⁄اعلا لايتغاب
«يرفكسسيد» ةانق هتسضرع ،ةقيقد54 هتدم يليجسست
،«لعافŸا ىلع ةراغ» ناونع ت– ةيكيرمألا ةيقئاثولا
ىلع““ ..يليئارسسإلا سشي÷ا عم نواعتلاب هريوسصت ”و

.باسسح نود فلŸا ّيط ” كلذ مغرو ““رجات اي كنيع
دقف ةيوونلا ةيرسصŸا تاحو-م-ط-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا

ةيرذلا ةقاطلا عورسشم قل-غأا ثي-ح ،ًا-عا-ب-ت تسضه-جُأا
تارÈم نع نÓعإلا مغر ةمه-ب-م با-ب-سسأل ير-سصŸا

‘ يرسصŸا ةيوونلا ةقاطلا جمانرب أادبو .ةعنقم Òغ
لمح ثاحبأÓل يوون لعافم لوأا ءاسشنإا ”و ؛4591 ماع
RRTE-)1-يبيرجتلا بيردتلاو ثحبلا لعافم مسسا

‘ .يتيفوسسلا دا–لا نم هيلع لوسص◊ا ” يذلاو (1
لعافŸا حاتتفا نع رسصانلا دبع لامج نلعأا8591 ماع

ماع ‘و .لينلا اتلد نم ةبرقم ىلع لمرلا سصاسشنأا ‘
طاواغيم051 لعافŸا جتنُي نأا ررقŸا نم ناك4691
دقو .4791 ماع لولحب طاواغيم006 ¤إا لسصيسس مث
ةطيسسب ةيوون ةقاط تاط6791fi ماع ‘ تسسسسأات

مهم يوون لعافم سسسسأات مث ،ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإل
ىلع ةعبسضلا ةنيد3891Ã ماع ‘ ةيملسسلا ةياغلا تاذل
سضفر ” نك-لو .ط-سسو-تŸا سضي-بألا ر-ح-ب-لا ل-حا-سس
ودعلا دي ىلع اهتÁزه دعب رسصŸ يوونلا جمانÈلا
ببسسب7691 ماع ‘ ةتسسلا مايألا برح ‘ يليئارسسإلا

نكلو .!!!كاذنآا ليق امك يرسصŸا دا-سصت-قلا ف-ع-سض
ن-ع م‚ عور-سشŸا اذ-ه لا-سشفإا نأا ى-ل--ع ل--ي--لد--لا

رسصم تعقو8691 ماع ‘ هنأا وه ةيجراخ تاطوغسض
ةيوونلا ةحلسسألا راسشتنا نم د◊ا ةدهاعم ىلع ًايلوأا
ىلع تÌع امدعب اهيلع قيدسصتلا تلجأا اهنكل ““ًاÈج““
تماق يليئارسسإلا لÓتحلا ةلود نأا ىلع دكؤوُت ةلدأا
لطعت كلذ مغرو ..ةيوونلا ةحلسسأÓل جمانرب ريوطتب
رسصم تد-ق-ف نأا كلذ تا-جرfl ن-م نا-كو عور-سشŸا
¤إا رفسسلل اورطسضا نيذلا ءاملعلاو ءاÿÈا نم Òثكلا
‘ لمعلل مسضنا مهسضعب .لمعلا سصرف نع ًاثحب جراÿا
..دسشŸا ىيحي روتكدلا لثم يوونلا قار-ع-لا ج-ما-نر-ب
.ادنك هاŒاب اورجاه نورخآاو
اهتاططخÃ قلعتي ام لك تدمج رسصم نأا بيرغلاو
نم نأا يعيبطلا نمو ..ليبونÒسشت ةثراك دعب ةيوونلا
تاطوغسضلا تناك ؛يرسصŸا جمانÈلا فاقيأا ءارو فقي
نايك-لا ءا-ف-ل-ح ل-ب-ق ن-م ر-سصم ا-ه-ل تسضر-ع-ت ي-ت-لا
تحبسصأا دقف هيلعو ،اكيرمأا مهسسأار ىلعو يليئارسسإلا

هب تطينأا يذلا ،داسسوملل ةفوسشكم تلايتغلا ةحاسس
نم ةسصاخو ⁄اعلا ‘ ÚيرسصŸا ءاملعلا لايتغا ةمهم
لثم ،ةحومطلا ةيبرعلا ةيوونلا عيراسشŸاب ةقÓع مهل

هÒمسسو ،دسشŸا ىيحي :ةرتاكد-لا ،ءا-يز-ي-ف-لا ءا-م-ل-ع
ديسسلا كلذك ،بي‚ Òمسس ،ةفرسشم ىفطسصم ،ىسسوم
ةلوقŸ ًاقيبطت ..فورعŸا ءاسضفلا ⁄اع ريدب ديعسس
.هÓعأا ةÒهسشلا نغيب

،داسسوملل يبيرختلا رودلا ‘ Ìكأا انقمعت ول ..ًاÒخأاو
لايتغا نأاسشب ًاحوتفم لازي ا-م يذ-لا ف-لŸا ا-ند-جو-ل
قاروألا لك طلخ يذلا رمألا ،م-سسلا-ب تا-فر-ع ر-سسا-ي
- َكِرْتُي مرÛا امنيب حيرلا بهم ‘ ةÁر÷ا كرتو
 ناونع نود -ةداعلا ترج امك

..Úتابسسلا ركب ملقب ^

!دأز يرخف Êأريإلأ يوونلأ ⁄اعلأ لايتغأ ءأرو فقي نم

!ثدحلل ةيخيرات ةءارقو
ىلع ةيليئأرسسإلأ ةرمأؤوŸأ راطإأ ‘ عافدلأ ةرأزوب عأدبلأو ثوحبلأ ةئيه سسيئر .ةدأز يرخف Êأريإلأ يوونلأ ⁄اعلأ ““لايتغأ““ نع ةعم÷أ موي نلعأأ

.كلذب ةسصاÿأ تآاسشنŸأ ةمهأدمو ،ةيوونلأ ةيميلقإلأ تاحومطلأ

تا-با-خ-ت-نا ‘ بمار-ت طو-ق-سس ق-ل--خ ^
ًايلfiو ًايŸاع ًاروعسش ةيكيرمألا ةسسائرلا
.حايترلاب
اذه راثأا ثيد◊ا رسصعلا ‘ سسيئر نم امف
تاسسايسس ىنب-تو ،زاز-ف-ت-سسإلا ن-م رد-ق-لا

›ودلا نوناقلا ىلع لوا-ط-تو ،ة-ير-سصن-ع
عمتÛا ‘ ةدا-ح تا-با-ط-ق-ت-سسا ق-ل-خو
.بمارت لعف املثم ›ودلاو يكيرمألا
ةيسضقل-ل ءا-سسأا ⁄ا-ع-لا ‘ سسي-ئر ن-م ا-مو
ًافÓغ هترادإا نم لع-جو ،ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا
Úم-ي-لا تا-ط--طfl أاو--سسأل ة--ن--سضا--حو
ةيفسصتل فرطتŸا يليئارسسإلا يرسصن-ع-لا
‘ بمارت لعف امك ،ةينيطسسلفلا قوق◊ا
.““نرقلا ةقفسص““
نل نديا-ب و-ج حا‚و بمار-ت با-هذ ن-ك-ل
اهرطاflو ““نرقلا ةقفسص““ ءافتخا ي-ن-ع-ي

هذه بحاسص نأل ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ىلع
ةكر◊او وهاينتن وه يقيق◊ا ““ة-ق-ف-سصلا““
.ةيرسصنعلا ةينويهسصلا
ةلواfi نآلا نم هراسصنأاو وهاينتن أادب دقو
¤إا نرقلا ةقفسص فاد-هأاو را-ك-فأا لا-خدإا
م-سضك ،ةد-يد÷ا ة-ي-طار--قÁد--لا ةرادإلا
ناونع ت– ةيناطيت-سسلا تار-م-ع-ت-سسŸا
.““يسضارألا لدابت““

Óيماك تنلعأا امك ،ندياب ةرادإا تناك اذإاو
ةمظنم ة-ي-ل-ث‡ ح-ت-ف د-ي-ع-ت-سس ،سسيرا-ه
،بمارت اهقلغأا يتلا ةينيطسسلفلا ريرحتلا
،ةينيطسسلفلا ة-ط-ل-سسلا ل-يو“ د-ي-ع-ت-سسو
لثÁ ل كلذ-ف ،ة-ي-لود-لا ثو-غ-لا ة-لا-كوو

ام ¤إا ةدوع وه ام ردقب ًايرهوج ًاÒيغت
فلا– نم بمارت رسصع لب-ق ًا-م-ئا-ق نا-ك
لماك زايحنا و ليئار-سسإا ع-م ي-ج-ي-تاÎسسا
.اهل
نل هنأا نلعأا ندياب نأا ،كلذ ىلع ليلدلاو
دقو ،سسدقلا نم ةيكيرمألا ةرافسسلا جرخي
سسيراه Óيماكو وه هتا-ح-ير-سصت ترر-ك-ت
تايلم-عو ل-ي-ئار-سسإا م-عد ى-ل-ع ةد-كؤوŸا
ًامراسص ًافقوم عمسسن نأا نود ،اهعم عيبطتلا

Œاطيت-سسلا را-م-ع-ت-سسلا هاÊ اŸلسصاوت
يسضارأÓل ًا-ي-ج-يرد-ت ًا-م-سض ل-ثÁ يذ-لاو
ةلود مايق ةيناكمإا فسسني انيفسسإا و ةلتÙا

.ةلقتسسم ةينيطسسلف
نوينيطسسلفلا بلاطُي نأا ًادعب-ت-سسم سسي-لو
،ةديدج تلزانتب ،يسضاملل ةدوعلا لباقم
ةجا◊او ،ةنورŸاو ،ةيعقاولا قلطنم نم
تاÒيغت نم ليئارسسإا هتثد-حأا ا-م ل-ب-ق-ت-ل

.عقاولا سضرأا ىلع
ةÎفلا اهل-م– د-ق ،ر-طاfl ع-برأا كا-ن-ه
. ةمداقلا
ةينيطسسلفلا ةط-ل-سسلا سضر-ع-ت-ت نأا ا-ه-لوأا
ةر-ئاد سسف--ن ¤إا ا--ه--تدا--عإل طو--غ--سضل
ةداعإا يأا ،جئاتن Óب ةليوطلا تاسضوافŸا
ليدبك مÓسسلا ةي-ل-م-ع ةر-ئاد ¤إا ة-بر-ع-لا
اهتاذ دحب تاسضوافŸا حبسصت نأاو ،مÓسسلل

.لحللو لÓتحإلا ءاهنإل Óًيدب ًافده
لÓخ ناطي-ت-سسإلا ر-م-ت-سسي نأا ،ا-ه-ي-نا-ثو
تا-نا--ي--ب ىو--سس عدار نود تا--سضوا--فŸا
ا‡ ،عوج نم ينغت لو نمسست ل تانادإاو

يجيردت مسض ةيلمع لسصاوتب حامسسلا ينعي
دهع ‘ ةلتÙا ةينيط-سسل-ف-لا ي-سضارأÓ-ل
دهع ‘ يروفلا مسضلا نع ل-يد-ب-ك ند-يا-ب
.بمارت
ليطع-ت-ل طو-غ-سضلا سسرا“ نأا ،ا-ه-ث-لا-ثو

ة-ي-ن-طو-لا ةد-حو-لاو ة◊ا-سصŸا ة-ي-ل-م-ع
تأاطابت نأا دعب ،لبذت اهلعجو ،ةينيطسسلفلا

تاباختنإلا دعوم باÎقإا ع-م ا-ه-تاو-ط-خ
.ةيكيرمألا
ةيل-ي-ئار-سسإا تلواfi ل-سصاو-ت ،ا-ه-ع-بارو
ةينطولاو ةيسسايسسلا ةفسصلا ءاغ-لإل ة-ي-لودو
در‹ ¤إا اهليو–و ةينيطسسلفلا قوقحلل
ةرداسصم يأا ،ةيناسسنإاو ،ةيداسصت-قإا ة-ي-سضق

ريرق-تو ة-ير◊ا ‘ Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ق-ح
Úسس– در-جÃ ا-ه--لاد--ب--ت--سساو ÒسصŸا

.ةسشيعŸا لاوحأل
ع-قاو-لا ‘ ي-ه ة-ع-برألا ر-طاıا هذ-هو
.““نرقلا ةقفسصل““ رخآلا هجولا
ةيك-ير-مألا ةرادلا ع-سضو ن-م د-ب ل كلذ-ل
يتلا تايدحتلا مامأا ⁄اعلا لود فلتflو

فقوÃ ةب-لا-طŸا يأا ،ا-ه-ب-ط-سش ن-كÁ ل
ف-لاıا م-سضلا أاد--ب--م سضفر--ي ح--سضاو
حيرسص فقوم كلذ ‘ اÃ ،›ودلا نوناقلل
،ل-تÙا نلو÷او سسد-ق-لا م-سض سضفر-ب
ةبلاطŸاو .ةلتÙا يسضارألا نم ءزج يأاو

Ãي-ف-ت-ك-ي ل ف-قو Ãناطيتسسلا ةسضراع
كل“ ،ًاطوغسض سسراÁ لب ، يرامعتسسإلا
Òثكلا ةيبوروألا لودلا و ةيكيرمألا ةرادإلا

ناطيتسسإلا فقول ، تدارأا نإا اهتاودأا نم

.لماكلاب
عم مÓسسلا ةيلمعو ،تاسضوافŸ ىنعم Óف
‘ تاسضوافŸا نأل ناطيتسسلا رار-م-ت-سسا

ًاماع ÚثÓثلا لاوط ىرج امك ،ةلا◊ا هذه
ناطيت-سسÓ-ل ًءا-ط-غ ح-ب-سصت-سس ة-ي-سضاŸا
ة-لود ما-ي-ق ة-ي-نا-ك-مإا Òمد-ت ة-ي-ل-م-ع--لو
.ةلقتسسم ةينيطسسلف
‘ اÃ ،›ودلا عمتÛا ةبلاطم نم دب لو
ق-ح د-ي-يأا--ت ،ة--ي--ك--ير--مألا ةرادإلا كلذ
ءارجإاو ،ةينطولا ةدحولا ‘ Úينيطسسلفلا
لو-ب-قو ،ةر-ح ة-ي-طار-قÁد تا-با-خ--ت--نا
سضرف تلواfi ¤إا دوعن ل ىتح ،اهجئاتن
فÓغب ةيليئارسسإلا تاءÓ-ملاو طور-سشلا
.›ود وأا يكيرمأا

ناز-ي-م ماد ا-م ،تا-سضوا-ف-م يأل ظ--ح ل
.Úينيطسسلفلا حلاسص Òغل لتfl ىوقلا
قمعتي نأا ي-سضت-ق-ت ة-م-ك◊ا نإا-ف كلذ-لو
ل نأا بجي ةنهارŸا نأاب ينيطسسلفلا مهفلا
،⁄اعلا ماكح نم هÒغ وأا ،ندياب ىلع نوكت
نأا ينيطسسلفلا بعسشلا عيطتسسي ام ىلع لب
ىوق عم هتافلا–و ،هحافكو هلاسضنب هلعفي
نازيم Òيغتل ،⁄اعلا ‘ Òي-غ-ت-لاو ة-ير◊ا
.ىوقلا
ام ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلل ⁄اعلا تفتلي نلو

،ةدحوŸا ةيبعسشلا ةمواقŸا د-عا-سصت-ت ⁄
ةد--حو--م ةدا--ي--ق ⁄ا--ع--لا ىر--ي ⁄ ا--مو
.Úينيطسسلفلل ةدحوم ةيجيتاÎسساو
يطارقÁدلا بز◊ا ‘ ةيمدقت-لا ىو-ق-لا
سسر‚و-ك-لا ءا-سضعأاو زرد-نا-سس ة-سسا-ئر-ب

تناك ،بيلط ةديسشرو رمع ناهلإاو زيتروكك
طاقسسإا ‘ تمهاسس يتلا ىوقلا مهأا نم
نيذلا بز◊ا بابسش ¤إا ةفاسضلاب ،بمارت
مهنم %04 نأا يأارلا تاعÓطتسسا ر-ه-ظ-ت
دوسسلا ةكرحو ،Úينيطسسلفلا دييأات-ل ل-ي-مأا
تا--كر◊او ي---ق---ير---فألا ل---سصألا يوذ
،ة-ي-با-ب-سشلاو ة-ي-ئا-سسن-لا ة-ي-عا-م--ت--جلا
لكو ،ÚملسسŸاو ÚينيتÓلا ن-ير-جا-هŸاو

امهم و Óًمتfi ًافيل-ح ل-ث“ ىو-ق-لا هذ-ه
دو-ه÷ا ع-ي-سسو-ت ” نإا Úي-ن-ي-ط-سسل-ف-ل--ل
‘ ةيلخاد طغسض ةوق قلÿ ،مهعم لسصاوتلل
يبول-لا ة-ه-جاو-م ‘ ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا
.Êويهسصلا
ة-ي-ب-ل-غألاو ق--ي--قد--لا نزاو--ت--لا نإا ل--ب
باونلا سسل‹ ‘ ةÒغسصلا ةيطارقÁدلا
‘ ة-سسا-ي-سسلا ي-ع-نا-سص ŒÈ ي-ك-ير--مألا
ءارآا ماÎحإا ى-ل-ع ي-طار--قÁد--لا بز◊ا
.بز◊ا ‘ يمدقتلا حان÷ا
‘ نوكي نل سصÓخلل انق-ير-ط را-سصت-خا-ب
ى-ل-ع ة-ن-هارŸا و ي-سضا--م--ل--ل ةدو--ع--لا
ديعسصتب مامأÓل مدقتلا ‘ لب ،تاسضوافŸا
ريوطتو ،دحوŸا ين-ي-ط-سسل-ف-لا حا-ف-ك-لا

،⁄اعلا ‘ مدقت-لا ىو-ق ل-ك ع-م تا-ف-لا–
قوق◊اب ة-ي-ئد-ب-م و ة-بÓ-سصب كسسم-ت-لاو
.ةلماكلا ةير◊ا ‘ ةينيطسسلفلا ةينطولا

ةين-طو-لا ةردا-بŸا ة-كر◊ ما-ع-لا Úمألا*
ةــينيطسسلفلا

*  يثوغÈلا ىفطسصم .د   ^

!قافآلاو رطاıا … بمارت طوقسس دعب
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ديرف ،يوارحسص عانم ءادأا نم سضرعلا ^
يمليد ،ميلسس يجاح ،فسسوي مولبد ،لد‹

نورمع ،رونلا دبع را-يد-ب ،ق◊ا ف-سصن-م
ةعرتوب ةينقتلا ةسضرا-ع-لا ‘و ق◊ا د-ب-ع
لداع يلبسش ليهسس فارغوروكلا ،يبيرعل
.يواجرف

:يع-ي-بر-لا بتا-ك-لا لو-ق-ي ،سصن-لا ن-ع
،““طارقسس اي كسسأاك““ يتيحرسسم مهلتسست““

اهتبتك يت-لا ةد-ي-حو-لا ة-ي-حر-سسŸا ي-هو
،ةيديجاÎلا ““طارقسس““ ةياه-ن ن-م ،ار-ع-سش
نم ،ر◊ا فقثملل اجذو‰ ه-ت-ل-ع-ج يذ-لا
هعرŒو ،Òكفتلا ن-م د– ي-ت-لا دو-ي-ق-لا
انيثأا ةمكfi هل تهجو نأا دعب مسسلا سسأاك

داسسفإا اهنيب نم ،ةلطابلا مهتلا نم اددع
انرسصع نم ايماfi نكل ،با-ب-سشلا لو-ق-ع
هفاسصنإاو ،هتمكاfi ةداعإل بلطب مد-ق-ت-ي
فقثŸا ةنحمف ،هسسفن ÒسصŸا ىقلي هنكل
.““نامزألا لك ‘ ةدحاو
نم تارم ةدع مدق سصنلا اذه““ :فيسضيو
،4002 ةيحرسسŸا ةقراسشلا مايأا ‘ ا-ه-ن-ي-ب
مث ،Òبز خ-ي-سش د-مfi ل-حار-لا ه-جر-خأاو

نم Ìكأل مدقو رئاز÷ا ‘ هسضرع ىرج
،سسنوت ةقتب نسس◊ جرخ-م-ل-ل ا-سضر-ع04
لسضفأاك ةيبهذلا ةزئا÷اب زافو ،برغŸاو

ةينطولا مايألا تايلاعف ‘ لماكتم سضرع
ةيدلبب حرسسملل ““يبو‹ نيدلا زع““ ةثلاثلا

ناطلسسلا ةعماج ‘ سضرع كلذك ،ةبازع
جارخا نم يÈعب ةيبÎلا ةي-ل-كو ،سسو-با-ق

،يبلطŸا بلاغ.د فار-سشإاو يدا-ب-لا دادو
سصنلا ديسصر ¤إا فيسضيل زوفلا اذه يتأايو
.ةديدج ةئيسضم ةطقن
نسس◊ ةقتب جرخملل ““طارقسس اي كسسأاك»

هجهتنا ام يروتاتكد عقاول اطاقسسإا لث“
نع يك– ،اÃر قييسضتلل ابنŒ جرıا
امهل سضرعتي نيذللا سشيم-ه-ت-لاو ةر-ق◊ا
،عمتÛا فار-طأا ف-ل-تfl ن-م ف-ق-ثŸا
افظوم ةددعتم ةقزأا Èع ا-ه-لÓ-خ ل-ق-ن-ت
،دÓيŸا لبق ام انيثأا ةنيدŸ ينمزلا دعبلا

ة-ث-يد◊ا تا-سسم-ل-لا سضع-ب ءا-ف--سضإا ع--م
يكيسسÓكلا يزلا ،تاراظ-ن-لا ،د-ئار÷ا-ك

،ةثيد◊ا تاحلطسصŸا سضع-بو ير-سصع-لا
.›ا◊ا عقاولا ىلع اهطاقسسإل
يلبسش ليهسس ايفار-غو-ن-ي-سسلا ءبع-ب ما-ق
ع--طا--ق--م ج--مد ‘ اÒث--ك ق--فو يذ--لا

تاÒثأاتلا نع اينغتسسم ةبسسانم ةيقيسسوم
،دهاسشŸا سضعب لÓخ نم لإا ةيئوسضلا
ءادألا بقار-ي ي-ق-ل-تŸا ل-ع-ج ا-م و--هو
Úب توا-ف-ت يذ-لا Úل-ث-م-م-ل--ل ن--سس◊ا
ةجرفلا عنسص امك ،عتمŸاو دا÷ا ناقتإلا
ءارطإا لوط-م ق-ف-سصŸا رو-ه-م÷ا ىد-ل

¤إا fiÚا-ط-لا با-ب-سشلا ءلؤو-ه عاد--بإل
.ةيدجب قوفتلا

ت’اكو /م.م ^

يصسنوتلأ ““حكرلأ““ ‘

 لماكتم ضضرع لصضفأا .. ““طارقصس اي كصسأاك““
نصس◊ يرئأز÷أ جرıأو ،يعيبرلأ قأزرلأدبع بتاكلأو رعاصشلل ،““طأرقصس اي كصسأاك““ ضضرع دصصح

‘ ةيدهŸأ ةنيدم هتنصضتحأ يذلأ يبهذلأ حكرلأ ›ودلأ ناجرهŸأ ‘ لماكتم ضضرع لصضفأأ ةزئاج ،ةقتب
.ةلود81 اهيف تكراصش تايفصصت ءأرجإأ دعب ،ضسنوت

:ةيصسنŸأ هدÓيم ىركذ ‘
’امج Ìكأا ’إا نوكي نل يذلا عيبرلا ..Êوميم ديصشر
ما-ع ““از-ي-ب-مو-ط““ ة-ياور ترد-سص Úح ^
لحارلا ير-ئاز÷ا ي-ئاور-لا ىد-بأا ،4891
مهأا اهنأا اÈتعُم ،اهب هباجعإا Úسساي بتاك
نيرسشعلا تاونسسلا لÓخ ةير-ئاز-ج ة-ياور
ل تناك ٍدÓب ‘ ماعلا جازŸا نكل .ةÒخألا
ناك ““دحاولا بز◊ا““ نمز ‘ سشيعت ُلازت
ة-ياور-لا ءازإا ف-ل-تfl ٌيأار ه-ل نو-ك--ي--سس
.يدقن توسص يأا ءازإاو اهبحاسصو
،Ê (5491- 5991)وميم ديسشر ةياور تسسيل
،هدÓيم ىركذ ،Èمفون رخاوأا ‘ ر“ يذلا

نع ،ةيعامتجلا ةلادعÓلا نع ٍلمع ىوسس
،طلسستم ةطرُسش ظفاfi ‘ ةَلث‡ ةطلسسلا
دجيو ،هÒغ ىلع هتوطسس سضرف ‘ ىدامتي
مهللذت وأا مهناعذإا ىري وهو ةغلاب ةداعسس
مهمطل-ي ،م-ه-ف-ن-ع-ُيو م-ه-ن-ي-ه-ي““ ه-نإا .ه-ل
طقف .ببسس نود مهخ-بو-ي ،م-ه-جر-حد-يو

Ûاهجو همامأا مهسسفنأا اودجو مهنأا در
هتطلسس مه-ي-ل-ع سضر-ف-ي نأا د-ُب ل ،ه-جو-ل
Èتعُيو ،ةنيدŸا هذه ‘ ةطرسش ظفاحمك
سسيل نيذلا سسا-ن-لا ءلؤو-ه-ل ة-ي-هار-ك ن-ع
،همامأا مهسسوؤور اوئطأاطي نأا لإا مهعسسوب
نم لباوب مهيلع لاه-ن-ي ،Ó-كر م-ه-ع-ب-سش-ُي
نوقسصتل-ي ،رÚ Áح .ة-ئ-يذ-ب-لا م-ئا-ت-سشلا
ل ىتح ىرق-ه-ق-لا نو-ع-جر-يو نارد÷ا-ب
.““هوقÓي
بحاسص لامعأا ةيقب ودبت ،““ازيبموط““ لثمو
لام-ج Ìكأا لإا نو-ك-ي ن-ل ع-ي-بر-لا““ ة-ياور
،يرئاز÷ا عمتÛا-ب ة-ق-سصت-ل-م ،(8791)
رهنلا““ هتياور يفف ـها-يا-سضق ن-م ة-ب-ير-ق
ىلع هلامعأا رهسشأا يهو ،(2891) ““لوÙا
كلذ نع ةيراعتسسا ةروسص مسسر ،قÓطإلا
¤إا لسصيل هراسسم ليو– ىرج يذلا رهنلا

ةروثلا ىوسس سسيل ُرهنلا اذهو ،رخآا بسصم
ا-هرا-سسم ن-ع تلو-ُح ي-ت--لا ة--ير--ئاز÷ا
فرسش““ ‘ امأا .ةيقيق◊ا اهُفادهأا تفرُحو
مُداسصت ةيلاكسشإا لوان-ت-ف ،(9891) ““ةليبقلا

fiا ة-نر-سصع تلواÛةيعجر-لا-ب ع-م-ت.
نم ¤وألا تاو-ن-سسلا ن-ع ثد– ا-م-ن-ي-بو
Úير-ئاز÷ا ةدا-ع-سس ن-عو لÓ--ق--ت--سسلا
““سشاع-ُي مÓ-سس““ ‘ م-ه-ت-ير-ح ةدا-ع-ت-سسا-ب
(9891) ““سشا-ع-ُي ءا-ق-سش““ ‘ دا--ع ،(3891)
ه-سشي-ع-ي يذ-لا ءا-ق-سشلا ن-ع ثد-ح-ت--ي--ل
زهجأا يركسسع مك-ح ل-ظ ‘ نو-ير-ئاز÷ا

.8891 ربوتكأا ةسضافتنا ىلع
،ةطلسسلا نم ةفاسسÃ امزتلم Êوميم لظ
دقتعي ،هتاراوح دحأا ‘ أارقنسس امك ،وهف
ماعلا ‘و .سضفرلا يه فقثŸا ةفيظو نأا

ىلع سشيعت رئاز÷ا تناك ا-م-ن-ي-بو ،8891

عم سسسسأا ،ةطلسسلا دسض ةسضافتنا Èكأا عقو
باتكلا دا–ا““ سصÓخ ›Ó-ي-ج ي-ئاور-لا
ةنميه نم تÓفنÓل ىعسسي Èنمك ،““ر◊ا
باتكلا دا–ا““ لباقم ‘ ،اهتباقرو ةطلسسلا
.يمسسرلا ““Úيرئاز÷ا
Êوميم ديسشر لظ ،كلت هتا-برا-ق-م بب-سسب

⁄و ةيمسسرلا مÓعإلا لئاسسو ن-ع ا-ب-ي-غ-م
تاونسسلا ‘ لإا ايÁداكأا هيلإا تافتللا رجي
دمحأا بتاكلا عم هارجأا ءاقل ‘و .ةÒخألا

لبق ةيرئازج ةفيحسص ‘ رسش-ُنو ي-ق-ي-ن-سش
““ةحفن““ عقو-م هر-سشن) ه-ل-ي-حر ن-م ر-ه-سشأا
عسضب لبق سسيداب حÓسص ةمجÎب ةيبرعلاب
في-ن-سصت ن-ع ي-ئاور-لا ثد– ،(تاو-ن-سس
،““ةيسساي-سسلا ة-سضرا-عŸا““ ن-م-سض ه-تا-ياور
ن-م ا-ه-غار-فإل ة-لواfi كلذ نأا اÈت--ع--ُم
يتلا توعنلا هذه لك““ :ة-ي-بدألا ا-ه-ت-م-ي-ق
نأا :دحاو فده اهل ناك يسصوسصنب تقسصلُأا
- نآلا سسيل نكل ،ةيبدأا ةميق لك اهنع عزنت
اوأادب امد-ن-ع - تاو-ن-سس ر-سشع د-ع-ب اÃر
يذلاو ،يسسايسسلا Òهسشتلا فلخ ،هنأا نوري

.““ةبات-ك““ كا-ن-ه ،ي-تا-ياور ن-ع ه-ي-ف-نأا ل
سصوسصنلا هذه نأا مويلا اذه ىلع ليلدلاو
،رئاز÷ا ‘ سسيل ،تاعماج ةدع ‘ ُسسرَدُت
.““جراÿا ‘ اسضيأا نكل
،ةطلسسلا د-سض Êو-م-ي-م ل-سضا-ن ا-م-ل-ث-مو
يتلا ةينيدلا ةيلوسصألا دسض اسضيأا لسضانيسس
ن--م ة--ياد--ب ر--ئاز÷ا ى--ل--ع تق--ب---طأا
،(3991) ““ةنعللا““ هتياور ‘ .تاين-ي-ع-سست-لا

يعولا هنع بيغي عمت‹ نع ةروسص مدقُيسس
د-ع-بو .فوÿا ه-ي-ل-ع ط-ل--سست--يو ب◊او
رداغف ،لتقلاب ٍتاديده-ت ى-ق-ل-ت ،ا-هر-سشن
ةدجو ةنيدم ¤إا ،ةعجر Òغ ¤إا رئاز÷ا
ثيح سسيراب ¤إا مث ،سشاع ثيح ةيبرغŸا
.كلذ نم Úَتنسس دعب لحر

ث.ق ^

لصصانم اصضر يفحصصلأ جرخملل

دنهلا ‘ ةزئاجب زوفي ““كار◊ا فده““ يقئاثولا
Òسصق-لا ي-ق-ئا-ثو-لا م-ل-ي-ف-لا ل-سص– ^

(كار◊ا فده) ““كار-ح ف-ي-ت-ك-ج-بوأا““
لوأا ،لسصانم اسضر ي-ف-ح-سصلا جر-خ-م-ل-ل
(جاتنوم) بيكرت لسضفأا ةزئاج ىلع ،سسمأا

““›ودلا يئامن-ي-سسلا اذو-ب نا-جر-ه-م““ ‘
بسسح ،ةيدنهلا نويب ةنيدم ‘ ميقأا يذلا

.مليفلا مقاط
جرخا يذلا يقئاثولا مليفلا اذه انُديعي
ن--م ما--ع بر--ق--ي ا---م ¤إا ،9102 ة-ن-سس
ة-سسم-خ Úعأا لÓ-خ ن--م تار--ها--ظŸا

مليف-لا لوا-ن-ت-يو .Úير-ئاز-ج ن-يرو-سصم
تا-عا-ب-ط-ناو رو-سصلا زر-بأا ي-ق-ئا--ثو--لا
يروكب نايفسسو يسساق ةيهيد نيروسصŸا
وديمو يديزوب دمfiو دعسسإا تيآا دمحأاو
‘ يقئاثولا مليفلا اذه كراسش .يلع اباب
لثم ةيلودلا تا-نا-جر-هŸا ن-م د-يد-ع-لا

ءاو-سضأا) كير-فأا يد Òي-مو-ل نا-جر--ه--م
مليفلل ةيلود امارونابو (اسسنرفب ايقيرفا
›ود-لا نا-جر--هŸا ،(سسنو--ت) Òسصق--لا
عوبسسألا وأا ،(Úنبلا) ةيمقر-لا ا-م-ن-ي-سسل-ل
.(نوÒماكلا) لوألا مليفلل ›ودلا
وفعلا ةمظنم ‘ سضرع نأا مليفلل قبسسو
ثي-ح ،ة-م-سصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب ة-ي-لود--لا
ةنسس لبق يبعسشلا كار◊ا ثدحأا عجÎسسا

نم ،تاداهسشو رو-سص Èع،ه-قÓ-ط-نا ن-م
ايهيد :ةسسمÿا نيرو-سصŸا نو-ي-ع لÓ-خ
،دعسسإا تيأا دمحأا ،يروكب نايفسس ،يسساغ

fiلقن ذإا ،يلع اباب وديمو يديزوب دم
ايجولو-نور-ك ل-سصا-ن-م ا-سضر ي-ف-ح-سصلا
زي“ تاطقل ‘ يملسسلا يبعسشلا كار◊ا

.رخأا نع روسصم
،نيروسصŸا اهمدق تاداهسش عمج مليفلا
عم هجو-ل ا-ه-جو م-هءا-ق-ل ا-ه-ي-ف اوزر-بأا
ةيسسايسسلا ثادحألا عم تنمازت ،ةروسصلا

ةكر-ح تفر-ع ي-ت-لا ،9102 ر--ئاز÷ا ‘
22 ‘ ةسسماÿا طاقسسإا اهيف نلعت ةيبعسش
،هب ىفتحي اينطو اموي داع يذلا يرفيف

مهأا ةعاسس فسصن ‘ م-ل-ي-ف-لا زر-بأا ثي-ح
يبعسشلا كار◊ا““ اهب ارم يتلا تاطÙا
ةأارŸا ن-ع تÈع رو-سص ‘ ،““ي--م--ل--سسلا

،هقÓطنا ذنم كار◊ا ‘ Òبكلا اهرودو
نم ةطرسشلا هب تيظح يذ-لا ل-ما-ع-ت-لاو
سشي÷ا““ را-ع--سش ع--فر ل--ظ ‘ ن--طاوŸا
تط-ق-ت-لا ا-م-ك ،““ةوا-خ ةوا--خ بع--سشلاو
كار◊ا ن-م تك-ن-لا سضع-ب م-ه-تاÒما--ك
يمر ءان-ثأا ر-ع-سشلا ل-ي-سسغ لا-م-ع-ت-سسا-ك
،نخاسسلا ءاŸاب نير-ها-ظ-تŸا ة-طر-سشلا
مهبسضغ نع ÚنطاوŸا Òبعتلا ¤إا ةفاسضإا
دوجو مدع اهيف اوÈع ةهاكفلا ةيملسسب
.ةروسص لب سسيئرلا
- نيرو-سصŸا ل-ك-ل Ëر-ك-ت و-ه م-ل-ي-ف-لا
‘ نيدوجوŸا -ةاوهلاو مهنم ÚفÙÎا
ىلع نوظ-فا-ح-ي ن-يذ-لاو ة-ب-سسا-ن-م ل-ك
تقل-غأا ن-مز ‘ م-هرو-سص Èع ““كار◊ا““
بيكÎلا تابوعسص مغر ،ةفاحسصلا باوبأا
ع-م-جو ،ط-ق-ف ما-يأا ة-ثÓ-ث ‘ ماد يذ-لا

يتأايو .دحاو موي ‘ نيروسصŸا تاداهسش
جيوتت نم ادج ةليلق مايا دعب جيوتتلا اذه
وبأا““ يرئاز÷ا لوطŸا يئاورلا م-ل-ي-ف-لا
-نيدموب يديسس Úمأا هجرı- ““ى-ل-ي-ل

ناجرهŸ ““زاتوك ورف راÒج““ ةزئاج ىلع
زاحو .يسسنرفلا يئامنيسسلا روفلب تاءاقل
ورف راÒج““ ةزئاج ىلع ““ىليل وبأا““ مليف
يئاور مليف لوأا لسضفأا هنو-ك ن-ع ““زا-تو-ك

.0202 ةنسسل امنيسسلا تاعاق ‘ جرخ
يئامنيسسلا اذوب ناجرهم فدهي ،Òكذتلل
عيمج نم ا-م-ن-ي-سسلا ة-ي-قر-ت ¤إا ›ود-لا
Úب راو◊ا ع-ي-ج-سشت--ل ⁄ا--ع--لا ءا--ح--نأا
نفلا ‘Ú fiÎب تلدابتلاو تا-فا-ق-ث-لا
.عباسسلا

6.4 تاداريإا ““جيأا وينأا :زدورك اذ““ مليف نم Êاثلا ءز÷ا ققح ^
اك-ير-مأا ‘ ي-سضاŸا سسي-مÿا ه-سضر-ع ءد-ب ذ-ن-م رلود نو-ي-ل-م
نويلم7.2 قيقحتب ةيئامنيسسلا سضرعلا رود حتتفا ثيح ،ةيلامسشلا
.سضرع راد1122 ‘ هسضورع نم رلود
لسصتل ،رلود نويلم85.1 تبسسلا مويلاو ةعم÷ا سسمأا مليفلا ققحو
ءاÿÈ ةبيfl تاداريإا ‘ ،رلود نويلم6.4 ¤إا مايأا3 ‘ هتاداريإا
تابرسض هيجوت لسصاوت يتلا انوروك ةحئاج ببسسب كلذو ،امنيسسلا

نع روهم÷ا بايغ رارمتسسا عم ،يكيرمألا ركاذتلا كابسشل ةيسساق
،سسوÒفلاب ةباسصإلا نم افوخ ةيكيرمألا سضرعلا رود ‘ دجاوتلا
اهقÓغإا ةداعإل ةيئامنيسسلا سضرعلا رود نم اددع Èجأا ام وهو
.اهحاتتفا نم ةليلق عيباسسأا دعب ىرخأا ةرم
Òبك ويدتسسا هءارو فقيو ةمخسض ةفلكتب ل-م-ع Êا-ث و-ه م-ل-ي-ف-لا
يذلا ““تينيت““ مليف ذنم ،ةيئامنيسسلا سضرعلا رودب هحرط يرجي

رلود نويلم55 ¤إا هتاداريإا تلسصوو ،يسضاŸا ةيليوج ‘ سضرع
ىÈكلا تاكرسشلا لبق نم مÓفلا بلغأا ليجأات ” امنيب نآلا ىتح

اذ““ كرحي نأا دوويلوه ‘ امنيسسلا ءاÈخ علطتيو .1202 ماع ¤إا
هققح اÃ ةنراقم ،ركاذتلا كابسشل ةدكارلا هايŸا نم ““2زدورك
وحنب حتتفا ثيح ،يسضاŸا ماعلا ““رزنورف““ مليف نم Êاثلا ءز÷ا

.رلود نويلم521
Ëرد ةكرسش جاتنإا نم يكيرمأا يديموك ““جيأا وينأا ..زردورك اذ““ مليف
،جيك سسلوكين ةلوطبو دروفوارك لوج جارخإاو نسشيمينأا سسكروو
،كود كرÓكو ،Ôي-ك ن-ير-ثا-كو ،زد-لو-ن-ير نا-يارو ،نو-ت-سس اÁإاو
يرام يليكو ،نام ›زيلو ،جÓكنيد Îي-بو ،نا-م-سشت-ي-ل سسيرو-ل-كو
.3102 ماع هنم لوألا ءز÷ا حرطو ،نارت

ث.ق ^

قيقر مادسص يرئاز÷ا يمÓعإلا دعتسسي
ه‹ا-نر-ب ن-م Êا-ث-لا م-سسوŸا ر-يو-سصت--ل
،ل-ب-قŸا ر--ه--سشلا ““ة--عا--سسلا Òها--سشم““
Òهاسشمو زومر نم ًاددع هلÓخ فيسضتسسي
مهتاÒسسم نع ثيدحلل ، يبرعلا عمتÛا
راطإلا جمانÈلا ذخأاي ذإا ،ةحجانلا ةينهŸا
ةقيرط ‘ يد-ي-ل-ق-ت-لا Òغ ي-عا-م-ت-جلا
Òهاسشم جمانرب دعُيو .ةل-ئ-سسألاو حر-ط-لا
لوألا ÊوÎك--لإلا عور--سشŸا ““ ة--عا---سسلا
هلÓخ نم رهظيو ، قيقر مادسص يمÓعإÓل
دمتعي ثيح ،ةروطتمو ةفلتfl تامروفب

Ëدقتو عيرسسلا عاقيإلا ىلع جمانÈلا ‘
،باذجو طيسسب لكسشب تامولعŸا نم مك

Òبك ٍردقب عتمتي قيقر مادسص ّنأا اسصوسصخ
يتأايو .يعولاو فيقثتلاو ةيعوسضوŸا نم
تاحا‚ دعب ““ ةعاسسلا Òهاسشم““ جمانرب

نم دحاوك ““مÓعإلا““ لا‹ ‘ قيقر مادسص
مÓ-عإلا Òف-سس د-ع-ي ذإا Úي-مÓ-عإلا م-هأا
ق-ي-قر ماد-سص مد-قو ق-ب--سسو ،ير--ئاز÷ا
ةكبسشلا ىلع ج-ما-نÈلا ن-م لوألا م-سسوŸا
.ًاÒبك ًاحا‚ ققحو ةينوÎكللا

ث.ق ^

قيقر مأدصص يمÓعإÓل
““ةعاصسلا Òهاصشم““ نم Êاثلا مصسوŸا ريوصصت قÓطنا

طقف مايأأ ةثÓث ‘
ر’ود ÚيÓم5 نم بÎقي ““جيأا وينأا :زدورك اذ““



ةليترلا

““زرfi““ قلأات ّرشس فششكي لويدراوغ

اشسنرف ءÓمع مهتي يرقم

مهفصصو نم يرقم قازرلا دبع ملصسلا عمت‹ ةكرح سسيئر مهتا.^
راكنتصسا دعب هدصض ةروعصسم ةلمح نصشب نوروجأاŸاو رامعتصس’ا ءÓمعب

هتحفصصب روصشنم ‘ يرقم لاقو .يبروأ’ا ناÈŸلا ةحئÓل هبزح
بوصشوتوف روصصب هيوصشت تÓمح كانه نإا”” كوبصسياف عقوÃ ةيمصسرلا
لامعتصسا ËرŒ ¤إا انوعد Úح عقو ام لثم اما“ اندصض فيجارأاو
سسيئر Èتعاو .””ةيمصسرلا قئاثولاو تاصسصسؤوŸا ‘ ةيصسنرفلا ةغللا

نم نويرئاز÷ا فرعي ىتح ””ةلصصÙا ‘ ديج ءيصش”” ثدحي ام سسمح
مهلايذأاو ةيبرغلاو ةيصسنرفلا ةيرامعتصس’ا ىوقلا تاططfl عجوي يذلا

.هÒبعت دح ىلع اندنع

 انوروك ةحئاج زع ‘ ““دوشسألا ةعم÷ا““

زكرŸا هاŒا ةمراصص ةينوناق تاءارجإا ةراجتلا ةيريدم تذختا ^
ىمصسŸا ةعم÷ا مويل يجيوÎلا سضرعلا دعب راوزلا بابب يراجتلا

يذلا سضرعلا ””YADIRF KCALB ”” وأا ””دوصسأ’ا ةعم÷ا»ب
بلŒ يتلا ةيرغŸا تاصضيفختلا ببصسب نئابزلا نم Òبك ددع بطقتصسي
ةحئاج لظ ‘ ةمÓصسلا تاءارجإا ىندأا ماÎحا نود نئابزلا نم تائŸا
تاحاصسŸا باحصصأا ةصصاخو راجتلا ةراجتلا ةيريدم ترذحو .انوروك
مراصصلا مازتل’ا ةرورصض ىلع يراجتلا زكرŸا لخاد ىÈكلا ةيراجتلا
ةعم÷ا”” سضورع ءاغلإا ” نأاصشلا اذه ‘و يحصصلا لوكوتوÈلا قيبطتب
تfiÓ ىلع ÚلبقŸا سسانلا نم Òباوط فافطصصا ببصسب ””دوصسأ’ا
ام يرمعلا نب لامج ينطولا بختنŸا عفادم ىفن . يراجتلا زكرŸا
سسوÒفب هتباصصإا لوح يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم تاصصنم ىلع جور
عقوÃ هباصسح ىلع ””يروتصس”” ‘ يصسنرفلا نويل بع’ رصشنو.91-ديفوك
يتباصصإا نع تاحفصصلا سضعب هتلوادت ام حيحصص Òغ ””Óئاق ””مارغتصسنا””
امك.””ةيبلصس ترهظ تاصصوحفلا حئاتن”” نأا ¤إا اÒصشم ””انوروك سسوÒفب
بختنŸا مقاط لكل لجاعلا ءافصشلاب هتاين“ نع رصضÿا م‚ برعأا
.سسوÒفلا ىودعب ÚباصصŸا لكلو Úبردمو Úبع’ نم ينطولا

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهصشإ’ا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتصساب جهن1 راهصشإ’او رصشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرصشلا ةعبطم :قرصشلا -AIS : طصسولا

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرصشلا - طصسولا

يوهجلا ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف راوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو سسيداب نب عراصش11 ”” كاب ”” لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأ’ درت ’ ةديرجلا لصصت يتلا روصصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـهÊ 2441اثلا عيبر41ـل قفوŸا مÈ0202مفونÚ 03نثإلا

سضاير”” همجنب ””يتيصس Îصسصشنام”” بردم ””’ويدراوغ بيب”” داصشأا ^
fiب”” ةارابم ‘ ثد◊ا عنصص يذلا ””زرÒويدراوغ حرصصو .””يلن’

ةصصاخ موجهلا طخ ‘ فادهأ’ا ليجصست امئاد مهŸا نم”” Óئاق
 .””زرfi سضايرل ةبصسنلاب
ىتح ،ÚبعÓلا عيم÷ اذهو روطتن نأا انيلع ةرم لك ‘ ”” فاصضأاو
ةيصضاŸا مايأ’ا ‘ ””عباتو ””مصسوŸا اذه انفادهأا قيق– نم نكمتن
.””ىوتصسŸا اذه ‘ نكي ⁄ كلذ لبق نكل ةدح Ìكأا زرfi انيأار

ةكرب ¤إا Úغولوب بعلم لو– راطمألا
ةريزغلا راطمأ’ا تببصست  ^

سسمأا ةحيبصص تلطه يتلا
¤إا ةمصصاعلا ¤إا رئاز÷اب

يدامح رمع بعلم ليو–
ةصصاخ ةكرب ¤إا Úغولوبب

تاعولاب دادصسنا لظ ‘
ىناع ثيح ،بعلŸاب هايŸا

هÒصضحتل بعلŸا لامع
Úب ت‹رب يتلا ةارابملل
هفيصضو ةمصصاعلا دا–ا
دعب اموي دا–’ا قحÓت لازت ’ تابوعصصلا نأا ودبيو ،فيطصس قافو
 .رخآا

 ينطولا بختنŸا دراطي انوروك حبشش

سسيئر نم لك ةباصصإا نع ةعم÷ا ةليل فافلا تنلعأا يراره ةلباقم دعب ^
لامج ينطولا بخانلاو يصشطز نيدلا Òخ مدقلا ةركل ةيدا–’ا
هذه لك تلجصس دقو .انوروك سسوÒفب ةيÓÁح اصضر بعÓلاو يصضاŸاب
‘ يوبابمزو رئاز÷ا ةارابم دعب ينطولا بختنŸا فوفصص ‘ تاباصص’ا

رطق ‘ يحصصلا رجحلل يصضاملب ينطولا بخانلا عصضخي امك .يراره
سسوÒفب ÚباصصŸا ÚبعÓلا ةمئاق ¤إا ةيÓÁح اصضر بعÓلا مصضنيل
 . انوروك

ةلوطبلا ‘ ءاقل لوأا نوعطاقي نوروشصŸا

ياد Úصسح رصصن ةارابم ةيطغت ةعطاقم نويفارغوتوفلا نوروصصŸا ررق ^
ةفÙÎا ةينطولا ةلوطبلا تايرابم حاتتفا ‘ نارهو ةيدولوم هفيصضو
ةيصضرأا لوخد نم مهعنÁ ةطبارلا نم رداصص رارق ببصسب كلذو مدقلا ةركل
راثا يذلا رمأ’ا وهو ،تاجردŸاب لمعلا مهنم بلط ثيح ،بعلŸا
نك‡ Òغ رمأا تاجردŸا نم روصصلا طاقتلا نأاو ةصصاخ ،مهبارغتصسا
.ةعطاقŸا راعصش عفر اوررقيل ،مهلمع عم بواجتي ’و اينقت

لبقŸا يعما÷ا لوخدلل تاهويرانيشس ةدع

نع نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو فصشك  ^
ةعبتŸا ةطÿاو لبقŸا Èمصسيد51 ‘ ررقŸا يعما÷ا لوخدلا ليصصافت
ةدع دادعإا ” ثيح لحارم Èع نوكيصس يذلاو حجان يعماج لوخدل
.انوروك ةحئاج راصشتن’ ابصس– تاهويرانيصس
ايلعلا ةصسردŸا نم يفحصص حيرصصت ‘ نايز نب يقابلا دبع ريزولا دكأاو
يعما÷ا لوخدلا ‘ ةيلا◊ا ةصسايصسلا سسفن عابتا متيصس هنأا ›’ا مÓعإÓل
ةرازولا”” نأا افيصضم ””انوروك ةحئاج لظ ‘ جاوفأ’اب نوكيصس يذلاو لبقŸا

 .””لبقŸا عوبصسأ’ا تاءاقل مظنتصس
توأا رهصش ذنم Òصضحتلا ‘ تعرصش ةرازولا ”” نأا نايز نب فاصضأا امك
لك نع فصشكلا متيصس لبقŸا عوبصس’ا لÓخ ”” هنأا ¤إا اÒصشم ””يصضاŸا

بصسح هليجأات ةيلامتحا نعو يعما÷ا لوخدلا سصخي اميف ديدج
ةرازولا”” نأاب لاقو دعب نع ميلعتلا نع نايز نب ملكت امك ةيئابولا ةيعصضولا

 .””يعما÷ا لوخدلل تاهويرانيصسلا لكل ترصضح



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ةيبوروألا تابوقعلاو ايكرت
ي-ت-لإ ا-ي-ناŸأإ م-ه-ي-ف اÃ ي--بوروألإ دا–لإ Èشص ذ--ف--ن̂ 
قرشش ‘ ةزفتشسŸإ ةيكÎلإ تافرشصتلإ نم ايلاح هشسأإرت
لÓح) ةبذاك-لإو ة-شضقا-ن-تŸإ تا-ح-ير-شصت-لإو ط-شسو-تŸإ
ي--كÎلإ صسي--ئر--ل--ل (Úم--ل--شسŸإ نإو--خإلإ ن---يد بشسح
هيلإإ تلشصوت ام بشسح باهرإلإ لامعتشساب تإديدهتلإو

flإذه لك يدؤويشسو ،ةيبوروألإ ةينمألإ ةزهجألإ فلت
تا-بو-ق-ع Èم-شسيد ر-ه-شش ي-بوروألإ دا–لإ صضر--ف ¤إإ
.ايكرت دشض ةيشسايشسو ةيداشصتقإ
¤إإ هلشصوأإو ناغودرأإ دعاشس نم وه يبوروألإ دا–لإ
مغر ءإرزولإ صسيئر بشصنم ‘ هشضرفو ةطلشسلإ صسأإر
ي--شسا--ي--شسلإ مÓ--شسإلإ م--عد ل---جأإ ن---م صشي÷إ صضفر
ناك يذلإ جهنلإ وهو ةيشسايشسلإ ةشسرامŸإ Èع هبيذهتو
ةبرŒ راطإإ ‘ Úيبوروألإ هب عنقأإو امابوأإ كإراب رظن ‘
ن-ك-لو م--ك◊إ Èع ه--شضيور--تو ي--شسا--ي--شسلإ مÓ--شسإلإ
نوكل نإدلب-لإ ن-م د-يد-ع-لإ ‘ ةر-مد-م تنا-ك ة-بر-ج-ت-لإ
‘ ،Úيشسايشسلإ تطلاغ يتلإ ÚملشسŸإ نإوخإلإ ةكرح
معإدلإو جتنŸإ ي-ق-ي-ق◊إ ا-ه-ه-جو فا-ششت-كإ ” بر-غ-لإ
.إدج ةÒطخ ةيعشسوت راكفأإ اهل  باهرإÓل
هديرو-ت فا-ششت-كإ د-ع-ب ر-هÛإ ت– ا-ي-كر-تو نا-غودرأإ
صسل‹ ةيشصوتل حشضإو قر-خ ‘ ا-ي-ب-ي-ل ¤إإ ة-ح-ل-شسأÓ-ل
قر-شش نإد-ل-ب ةدا-ي-شس ى-ل-ع ر-م-ت-شسŸإ ه-يد-ع-تو ،ن--مألإ
ةيرحب دود◊ هشضرفو نانويلإ ¤إإ صصÈق نم طشسوتŸإ
اهنع تإÎموليكلإ فلآاب هدعب م-غر ا-ي-ب-ي-ل ع-م ة-ي-م-هو
نم اهتإورث بهنو ايبيل رامعتشسإ وه ناغودرأإ ىعشسمو
Úيرا-م-ع-ت-شسلإ هدإد-جأإ ل-ع--ف ا--م ل--ث--م لوÎبو زا--غ
.Úينامثعلإ
تاششقانÃ ةدم ذنم اهÒشض– ” ةيبوروألإ تابوقعلإ
Úب ام حوإÎتو اه-ن-ع نÓ-عإÓ-ل ةز-ها-ج ي-هو ة-ي-ل-خإد

Œدق ةيلام تابو-ق-ع ¤إإ ر◊إ لدا-ب-ت-لإ ة-ق-ط-ن-م د-ي-م
¤إإ ايكرت مامشضنإ ةلاحتشساب يشسايشس حيرشصت اهبحشصي
اهعم صضواف-ت-لإ لا-ك-ششأإ ن-م ل-ك-شش يأإ ف-ي-قو-تو ا-بوروأإ
يركشسعلإ معدلإ نÓعإإ ¤إإ رومألإ لشصت دقو Óبقتشسم
يكرت زإزفتشسإ يأإ ة-ه-جإوŸ نا-نو-ي-لإو صصÈق-ل ر-ششا-بŸإ
.امهدشض
ولغوأإ دووإد اهانب يت-لإ ة-ي-كÎلإ ة-ي-بوروألإ تا-قÓ-ع-لإ
يلئاعلإ همكحو ناغودرأإ اهلّو-ح ل-كا-ششم ر-ف-شص ةر-ك-ف-ب
ةهجإوŸإ نم تبÎقإ إدج ةرتوتم تاقÓع ¤إإ Êإوخإلإ
مإدشصلإ نم نآلإ بÎقتو نايحألإ صضعب ‘ ةيركشسعلإ
يمÓشسإلإ نيدلل هلامعت-شسإو ي-شسا-ي-شسلإو يدا-شصت-قلإ
مهلتقي وهو ÚملشسŸإ ةديقع ىلع بوكرلإ همهوت دعب

لتقل اي-ب-ي-ل ¤إإ Úي-با-هرإلإ بل-جو قإر-ع-لإ ة-يرو-شس ‘
‘ Úي-شسنو-ت-لإو Úير-ئإز÷إ ل اŸو Úي-ب-ي--ل Úم--ل--شسم
.ةقحل ةلحرم
تبثت ةينمأإ تافاششتكإ اشضيأإ اهرÈت ايكرت دشض تابوقعلإ
تاعمتÛإ بلغأإ ‘ ةفرطتŸإ تا-كر-ح-ل-ل نا-غودرأإ م-عد
املثم ح-شضإوو فو-ششك-م ير-ط-ق ل-يو-م-ت-بو ة-ي-بوروألإ
ةيشضق ‘ ةيكيجلبلإ ةين-مألإ تا-ط-ل-شسلإ ه-ي-لإإ تل-شصو-ت
ةهجإو ناك يذلإ لشسكوÈب ةريز÷إ ةانق بتكم قلغ
ةينيد تايعم-ج ةد-ع Èع ة-ي-با-هرإإ تا-كر-ح ل-يو-م-ت-ل
.اكيجلب ‘ ةطششن
هنأل يكÎلإ داشصتقلإ رمد-ت-شس ة-ي-بوروألإ تا-بو-ق-ع-لإ
يبوروألإ دا–لإ نإد-ل-ب و-ح-ن تإردا-شصلإ ى-ل-ع صشي-ع-ي
ابرغ اقرشش هتاشسايشس لك ‘ ناغودرأإ لششف دكؤوتشسو
.ابونجو
،ةديد÷إ ةيناغودرألإ ةينامثعلإ نم رئإز÷إ هللإ ظفح
.ةيوهلإ يخوشس‡ ÚملشسŸإ Úطايششلإ اهعابتإ نمو

يفحشص ـ طإرف رشضÿ / لشسكورب نم رجفلإ لشسإرم^
يشسلطلإ فل◊إ و يبورولإ دا–لإ ىدل دمتعم

www.alfadjr-online.com

صسراÁ صصخسش ىلع صضبقلا
ةيدŸاب ةسصخر نود ديسصلا
صضبقلأ ،دحألأ صسمأأ تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ تفسشك ^
زجحو ةسصخر نود ديسصلأ صسراÁ صصخسش ىلع صضبقلأ
ةمولعم رثإأ أذه يتأاي .يÈلأ لج◊أ عون نم نيرئاط
دوجو اهدافم تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ ¤أ تدرو ةدكؤوم
.ةرزو ةيدلب دأولأ صسأر ةقطنÃ ديسصلأ صسراÁ صصخسش
روفلأ ىلع ” تاباغلل ةماعلأ ةيريدŸأ حلاسصم بسسحو
ثيح ةمزÓلأ تايرحتلاب مايقلأو ناكŸأ Úع ¤إأ لقنتلأ
دعبو ،ءاسسم ةسسماÿأ ىلع هطبسضو ينعملل دسصÎلأ ”
5و ديسص ةيقد-ن-ب ى-ل-ع ه-تزو-ح-ب رو-ث-ع-لأ ” ه-سشي-ت-ف-ت
نم Úكسس ¤أ ةفاسضإلاب.ملم21 رايع ةءول‡ صشيطأرخ
نم رمأابو .يÈلأ لج◊أ عون نم نيرئاطو يرأدنولك عون
لك زج-ح ” ة-يدŸأ ة-م-كfi ىد-ل ة-يرو-ه-م÷أ ل-ي-كو
لامكتسسل ينعŸأ دايتقأو ديسصلأ ‘ ةلمعتسسŸأ لئاسسولأ
Óعف هنأأ ينعŸأ فÎعأو.ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجلأ
ر م ^ .ةسصخر نودب ديسصلأ ةسسرامÃ موقي ناك

““ نإاف ةعلطم رداسصم بسسحو ^
ةقرسسلأ اهب ت“ يتلأ ةرايسسلأ
ةنسس07 غلبت ةديسس مسساب ةلجسسم
نوقو-ب-سسم Úطرو-تŸأ نأأ ا-م-ك
ةيحسض باسشلأ فسشكو .““ايئاسضق
يذلأو ،ةبقلاب ة-قر-سسلأ ثدا-ح
ةر-يو-ب-لأ ة-يلو ن-م رد--ح--ن--ي
ثيح ““ةقرسسلل هسضرعت ليسصافت
بسصن ةيلمعل صضرعت ““ هنأأ لاق
لسصأوتلأ عقأو-م Èع لا-ي-ت-حأو
ةقرسسلاب ةعوبتم ي-عا-م-ت-جلأ
ا-مد-ع--ب ““ ل--ت--ق--لأ ة--لواfiو
نم ةريوبلأ ةيلو نم هوجردتسسأ
.ةبعسصلأ ةلمعلأ ءأرسش لجأأ
قفتأ ““ هنأأ حسضوأأ ،ليسصافتلأ ‘و
ءأرسشل مهيف هب-ت-سشŸأ د-حأأ ع-م
Èع ،ةبعسصلأ ةلمعلأ ن-م غ-ل-ب-م
ل--سصأو--ت---لأ ع---قأو---م د---حأأ
ةمسصاعلأ ¤إأ لقنتيل يعامتجلأ
Èع ين-عŸأ ع-م ق-ف-تأ ا-مد-ع-ب
““ ةبقلأ ‘ ءاقللأ ىل-ع ف-تا-ه-لأ
دعسص هيف هبتسشŸأ ““ نأأ افيسضم
باسسحب ماقو هترا-ي-سس ‘ ه-ع-م
هنأاب رها-ظ-ت م-ث ›اŸأ غ-ل-بŸأ
‘ ه-ن-ك-لو ه-تد-لأو ع-م ل-سصت--ي
هئاكرسش عم لسصتي ناك ةقيق◊أ
.““ةقرسسلأ ‘

هيف هبتسشŸأ ““ نأأ باسشلأ عباتو
لواحو هتب-قر ن-م ه-ك-سسÃ ما-ق
نم جورÿأ عاطتسسأ هنكل هحبذ
ءاكرسش دهاسش امد-ع-ب ةرا-ي-سسلأ
““هن-م نو-بÎق-ي ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸأ
لإأ يع-سسو-ب نا-ك ا-م ““ ا-ف-ي-سضم
ي-ف-تا-ه لا-م--ع--ت--سسأو ير÷أ
أوماق نيذلأو Úقراسسلأ ريوسصتل
ÃÓامهنم نانثإأ رف مث ي-ت-ق-ح
.““ةرايسس Ïم ىلع
رسشتنأ دق ويدي-ف ع-ط-ق-م نا-كو
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم Èع
صصاخسشأأ4 ق-حÓ-ي صصخ--سشل
ةبقلأ ‘ هتقرسسب أوماق ا-مد-ع-ب

ره-ظأأو .ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب
ت“ ام بسسح ،ويديفلأ عطقم
موقي وهو اسصخ-سش ه-ت-ظ-حÓ-م
ÃÓأو-ما-ق صصا-خ--سشأأ ة--ق--ح
رأرفلاب مهمايق لÓخ هت-قر-سسب
عا-ط-ت-سسأو ةرا-ي-سس Ïم ى--ل--ع
ىلع مهبوره ءانثأأ .م-هر-يو-سصت
““وتناكي-ب ““ عو-ن ن-م ةرا-ي-سس Ïم
ةحول ريوسصتب ةيحسضلأ ماق امك
مهيف هب-ت-سشŸأ ةرا-ي-سس م-ي-قر-ت
ويديفلأ عطق-م ة-كرا-سشم ت“و
ل-سصأو-ت-لأ ع-قأو-م ى-ل-ع ةو-ق-ب
ةيوه ىلع فرعتلل يعامتجلأ
.Úقراسسلأ
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ةيمإرجإإ ةكبشش ةيحشض عقوف ةبعشصلإ ةلمعلإ ءإرشش لجأإ نم ةريوبلإ نم ءاج

 ةقرسس ةيسضق ‘ ÚطروتŸا ىلع صضبقلا
ةبقلاب نطاوم نم نويلم07

ةقرشس ةيشضق ‘ ÚطروتŸإ ىلع صضبقلإ دحألإ صسمأإ ةمشصاعلإ رئإز÷اب ينطولإ نمألإ حلاشصم تقلأإ
ةيئاشضقلإ ةطرششلإ ةحلشصم اهترششاب يتلإ تاقيقحتلإ تفششك ثيح ةبقلاب نطإوم نم نويلم07

 .ةمشصاعلإ ‘ ةبقلاب نويلم07 ةقرشس ةيشضق ‘ ةيلوألإ جئاتنلإ نع يإد Úشسحب

ربع ةينمأإ تايلمع لÓخ
ةمشصاعلاب تاعطاقم ةدع
صصاخسشأا ةينامث فيقوت
صصرق604 زجحو
ÚحÓسسو صسولهم

fiنيروظ 
ة-يلو ن-مأل ة-طر-سشلأ تأو-ق تÓ-خد-ت تر-ف-سسأأ ^
فيقوت نع ةيلولل ةعبات تاعطاقم ةدع ‘ رئأز÷أ
رثؤوم صصر-ق604 زجحو طبسضو صصاخ-سشأأ ة-ي-نا-م-ث
›ام غل-ب-مو ن-يرو-ظÚ fiسضي-بأأ ÚحÓ-سسو ي-ل-ق-ع
. ةينملأ ةئيهلأ تأذل نايب دحلأ هب دافأأ امبسسح
ةلماعلأ ةطرسشلأ تأوق تÓخدت نأ نايبلأ تأذ حسضوأو
فيقوت نع ترفسسأ رئأز÷أ ةيلو نمأاب نأديŸأ ‘
نمأأ نم لكب غيلبت لfi مهيف هبتسشم صصاخسشأ ةينامث
” ةيرأردو ءاسضيبلأ رأدلأ يأد Úسسح ،يقأرب ةعطاقم
يلقع رثؤو-م صصر-ق604 زجحو طبسض ا-هر-ثأ ى-ل-ع
ديسص ةيقدنب Úفيسس مهو نيروظÚ fiسضيبأأ ÚحÓسس
عاجÎسسأ ¤أ ةفاسضأ جد0057 هردق ›ام غلبمو يرحب
 .ةقورسسم ةبكرم
ةيلو نمأاب تايلمع-لأ ة-عا-ق تق-ل-ت ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
62 ¤أÚ 02ب ا-م ةد-ت-مŸأ ةÎف-لأ لÓ-خ ر--ئأز÷أ
51 /84 طÿأ Èع ةيفتا-ه ةŸا-ك-مÈ74701مفون
فلتfl نع غيلبتلاب ق-ل-ع-ت-ت71 ةدج-ن-لأ ط-خ أذ-كو
تأداسشرأ بلط أذكو مأرجإلا-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ا-يا-سضق-لأ
ولأأ““ قيبطت Èع تاغيلبت يقلت بناج ¤أ تاهيجوتو
.““ةطرسش
لمعت ÚنطأوŸأ تاغيلبتل دي÷أ لÓغتسسلأ لجأ نمو
راطخلأ ىلع رئأز÷أ ةيلو نمأل تاي-ل-م-ع-لأ ة-عا-ق
مأرجإلاب ةقلعتŸأ تاغيلبتلأ فلتı لاعفلأو Êلأ
اهرودب يتلأو نأديŸأ ‘ ةلما-ع-لأ ة-طر-سشلأ تأو-ق-ل
 . مأرجلأ ةحفاكم لجأ نم ةيفأÎحأ لكب لخدتت
¤أ Úن-طأوŸأ ر-ئأز÷أ ة-يلو ن-مأ ح--لا--سصم تعدو
صساسسأ مهتفسصب ةينملأ ةيلم-ع-لأ ‘ Ìكأأ ة-م-ها-سسŸأ
ةماعلأ ةيريدŸأ ماقرأ م-ه-فر-سصت ت– ع-سضتو ن-ملأ
ةدجنلأ طخو51 /84 رسضخلأ طÿأ ينطولأ نمأÓل
أذكو ةطرسش ولأ قي-ب-ط-ت401 ط-خ ¤أ ة-فا-سضأ71
لك نع غيلبتلل رئأز÷أ ةيلو نمأل كوبسسيافلأ ةحفسص
.مهتاكلت‡ ةمÓسسو مهتمÓسسب صساسسŸأ هنأاسش نم ام

 م ناوسضر ^

طبسضو تاسسولهŸا جورم فيقوت
فلسشلاب صصرق47
نم فلششلإ نمأاب Êاثلإ يرشض◊إ نمألإ رشصانع نك“ ^
صصإرقألإ جيورتو عيبب موقي ةنشس14 غلبي صصخشش فيقوت
لاكششأإ فلتfl ة-ح-فا-ك-م را-طإإ ‘ إذ-ه ي-تأا-ي.ة-شسو-ل-هŸإ
ةيلقع-لإ تإر-ثؤوŸإو تإردıا-ب راŒإلإ ا-م-ي-شسل مإر-جإلإ
تامولعم رثإإ ىلع ت“ ةيشضقلإ .صصاشصتخلإ ميلقإإ Èع
ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ نم ةيمك هتزوحب  صصخشش دوجوب ديفت
تإءإرجلإ ذاختإ دعب .فلششلإ ةنيدÃ اهجيورت ددشصب
ركذلإ فلاشس فيقوت ” ،ةمزÓلإ ة-ي-ن-مألإو ة-ي-نو-نا-ق-لإ
47 ــب ردقت ةيلقعلإ تإرثؤوŸإ نم ةيمك هتزوحب طبشضو
رانيد0054 ـب رد-ق-ي ›ا-م غ-ل-ب-م ¤إإ ة-فا--شضإلا--ب صصر--ق
ءافيتشسإ دعبو .عيبلإ ةيلمع تإدئاع نم Èتعي يرئإزج
صصإرقلإ ‘ ةرجاتŸإ ةيشضق نع هقح ‘ يئإز÷إ فلŸإ
.فلششلإ ةمكfi مامأإ هبجوÃ ليحأإ ،ةشسولهŸإ

ر م ^

قانتخÓل اسضرعت Úباسش ذاقنإا
ةريوبلاب زاغلاب
لاشصتلإو مÓعإلإ ةيلÿ نايب ،دحألإ صسمأإ دافأإ ^
Ÿإ ةيام◊إ ةيريدŸتلخدت هنأإ ،ةريوبلإ ةيلول ةيند
تافاعشسإإ احابشص ةعبإرلإ ةعاشسلإ دودح ‘ اهتإدحو
Úقنتfl فاعشسإإ لجأإ نم ،رزيح ةيوناثلإ ةدحولإ
ةيرق-ب لز-ن-م ل-خإد نو-بر-ك-لإ د-ي-شسكإ يدا-حأإ زا-غ-ب
قانتخإ ¤إإ ثدا◊إ ىدأإو .توزغات ة-يد-ل-ب ة-كر-فا-ت
” ثي-ح ،ة-ن-شس22و71 رمعلإ ن-م نا-غ-ل-ب-ي Úبا-شش
ةيندŸإ ة-يا-م◊إ فر-ط ن-م ا-م-ه-فا-ع-شسإإو ا-م-هذا-ق-نإإ
.ةريوبلإ ىفششتشسم ¤إإ امهلقنو

رجفلإ
قورششلإ

رهظلإ
رشصعلإ
برغŸإ
ءاششعلإ

06:10
07:42
12:37
15:14
17:35
18:59
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راهششإإ



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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