
 ةيزاوŸا قوسسلا لاومأا٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫..٫٫٫٫٫ر’ود رأيلم06
يلأحلا نأهرلا يرئازجلا دأسصتق’أب سضوهنلا ةنسس نوكتل1202 ةنسس حأجنإا ^

:يلقاع ،0٢0٢ يف رئازجلا اهتضشاع يتلا ةمزألا ببضسب ةمداقلا ةنضسلا ىوقأا نوكتضس اهنأا عقوت

دودحلا ىوتضسم ىلعو ،راوجلا لود يف تادجتضسملاو يلخادلا عضضولا لوانتي
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0202 ةنسس يف أيقيرفإا يف بختنم لسضفأا رسضخلا رأتخت ””كيرفا نوج””
٨صصطقف تلوج٤ دعب لهأاتو ايقيرفأا ممأا صسأاك تايفضصت يف تاراضصتنا ةلضسلضس ققح

 نئاخل هليوحتو هتينطو يف كيكضشتلا تضضفر

طأـــطيب ةرـهز ةدـــهأÛا
قيفوت لاÔ÷ا نع عفادت
هـــــنع جارــــفإ’أب بــــلأطتو

٥ صص

٢/3صص 

““ءابرهكلل يداضصتقا كÓهتضسا““ طرضش جاردا
 ةدروتضسملا تاجتنملا لك ىلع
ةدـــــــيدج Òـــــــيأعم

ةزـهجأ’ا داÒـتسس’
 ةـــــــــــــــــيلزنمورهكلا

 لبقتسسم ةقأطلا كلهتسس’ يلأحلا جذومنلا يف رارمتسس’ا نكمي ’ :رأـــــطع ^
 ةــقأطلا عأـــطقل مــعدك ةـــلودلا هــفزنتسست أم .. أـــيونسس ر’ود رأـــيلم51^

٥صص

Jeudi 31 Décembre 2020

 لمأسش اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش لمأسش اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش لمأسش اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش لمأسش اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش لمأسش اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش

 نوبت سسيئرلا ةدوعب بحرت رئازجلأب ةيكيرمأ’ا ةرأفسسلا^ ةديدجلا رئازجلا ثعبل نوبت سسيئرلا ةدوعب عسساو بيحرت^ ةلجعتسسم تأفلم ..ةقبسسم تأيعيرسشتو تأيلحم ،حيقلتلا ،ةيلأملا نونأق^ رمآأتلاو ليلسضتلا””Úكأكد””و ةنتفلا ””ربأfl تتكسسا سسيئرلا ةدوع:رميحلب ^

٢صص يموت ةديلخو رازن دلأخ بنأج ىلإا فقت طأطيب فيرظ ةرهز^

 ايبرغم٤1 مهنيب نم ““ةقرحلا““ اضصخضش٢٥1 ةلواحم صشيجلا زرافم طابحإا ةازاومب
نيأأبخمو ةيديلقت لبأنق4 ريمدتو بأهرإلل معد رسصأنع5 فيقوت

ةئيند أياون هنودو نيزأبخلل بارسضا ’

1202 يفنأج نم ةيادب تارأيسسلا ىلع نيمأأتلا تاريعسست ديحوت

:نيزابخلل ةينطولا ةيداحتلا ،تاعاضشلا ءارو قايضسنلا مدع ىلا تعد
٢صص

٤صص

٥صص

 نيلماعتملا نيب ةضسفانملا ميظنتو عرفلا طبضضل فارطألا ةددعتم ةيقافتا عيقوت
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Úب تا-ثداÙأ نأأ رد--سصŸأ تأذ ح--سضوأأو ^
لبسسلأ ثحب ىلع تز-كر-ت““ Úلوأ’أ ن-ير-يزو-لأ
ةلسصأوم نم نيدلبلأ Úكمتب ةليفكلأ لئاسسولأو

،يئانثلأ نواعتلأ ريوطتل ةكÎسشŸأ امهدوهج
يتلأ ةي-ج-ي-تأÎسس’أ ة-كأر-سشلأ نÓ-عإ’ ا-ق-فو
.““ايسسورو رئأز÷أ طبرت
ن--ع نا--فر--ط--لأ بر--عأأ ،دد--سصلأ أذ--ه ‘و
عمŒ يتلأ ةقيمعلأ ة-قأد-سصل-ل ا-م-ه-حا-ي-ترأ““
ابحرو ،““ةيئانثلأ تاقÓ-ع-لأ ةدو÷و ن-يد-ل-ب-لأ

يسسورلأ-يرئأز÷أ نواعتلل ةدعأولأ قافآ’أ»ب
‘ flأ ف-ل--تÛن-يدا-ي-م ‘ ا-م-ي-سس’ ،ت’ا

ةئيبلأو ةي-ئاŸأ درأوŸأو ءا-سضف-لأو ة-عا-ن-سصلأ
›ا-ع-لأ م-ي-ل-ع-ت-لأو ت’ا-سصت’أو ة-حÓ--ف--لأو
ناعمإاب اهتسسأرد متتسس يتلأو ،ايجو-لو-ن-ك-ت-لأو

Ãأ ةيئانثلأ تا-قا-ق-ح-ت-سس’أ ة-ب-سسا-نŸةلبق““.
ءابو ةح-فا-ك-م ¤إأ ن’وأ’أ نأر-يزو-لأ قر-ط-تو
دوهج قيسسنت““ ى-ل-ع ا-ق-ف-تأ ثي-ح ،91-ديفوك

قلعتي اميف ةسصاخ ،لاÛأ أذ-ه ‘ ن-يد-ل-ب-لأ
تأرواسشŸأ ةلسصأوم““ ىلع اقفتأ امك .““حيقلتلاب
-يرئأز÷أ نواعتلأ بنأوج عيمج لوح ةيئانثلأ
ةيميلقإ’أ ايا-سضق-لأ ¤إأ ة-فا-سضإ’ا-ب ،ي-سسور-لأ

ماتخ ‘و .““كÎسشŸأ مامته’أ تأذ ةيلودلأو
ي-سسور--لأ لوأ’أ ر--يزو--لأ دد--ج ،تا--ثداÙأ
شسيئر-ل ةرا◊أ ه-تا-ي–و ة-قأد-سصلأ ر-عا-سشم““
.““نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ

ر م ^

شسمأأ شسنوي Ëرك ةيروه-م÷أ ط-ي-سسو د-كأأ ^
ةيروهم÷أ ةطاسسو““ نأاب ة-ل-ي-سسŸا-ب ءا-ع-برأ’أ
‘ ةيبلسسلأ رهاظŸأ ىلع ءاسضقلأ لجأ’ تئسشنأأ
ةيطأرقوÒبلأ رأرغ ىلع ماعلأ قفرŸأو ةرأدإ’أ
لفكتلأ نود لو– يتلأ داسسفلأو ةيبوسسÙأو
 . ““نطأوŸأ ت’اغسشناب
ÚلوؤوسسŸأ ع-م ءا-ق-ل ‘ شسنو-ي Ëر-ك ح-سضوأأو
ÊدŸأ ع--م--تÛأ ن--ع Úل--ث‡و Úي---لÙأ
‘ فايسضوب دمfi ةعما÷ يعما÷أ بطقلاب
““ نأاب ةي’ولأ هذه ¤إأ اهب ماق لمع ةرايز راطإأ

رهاظ-م ن-م ه-بو-سشي ا-مو ما-ع-لأ ق-فرŸأ Òسس
داسسفلأو ةي-طأر-قوÒب-لأ ‘ ل-ث-م-ت-ت ة-ي-ب-ل-سس
ت’اغسشناب لفكتلأ نود لاح دق ةيبوسسÙأو
قثي ’ حبسصأأ نطأوŸأ نأأ ةجرد ¤إأ ÚنطأوŸأ

.““ماعلأ قفرŸأ ‘
ةيروهم÷أ ةطاسسو““ نأاب قايسسلأ تأذ ‘ دكأأو
كلذ و ةÒطÿأ تافآ’أ هذه ةبراحÃ لفكتتسس
عمتج-م-ل-ل ›ا◊أ ع-سضو-لأ ة-سسأرد لÓ-خ ن-م
رهأوظلأ هذه راسشتنأ ¤إأ تدأأ يتلأ بابسسأ’أو
،هÒبعت دح ىلع ““عمتÛأ ماجسسناب شس“ يتلأ
ع-م ق-ي-سسن-ت-لأ لÓ-خ ن-م نأأ شسنو--ي Èت--عأو

Úبختنمو Êدم ع-م-ت‹و ةرأدإأ ن-م ءا-كر-سشلأ
نكمتتسس ““ ينطولأو يلÙأ نيدي-ع-سصلأ ى-ل-ع
““ديدج عمت‹ ءانب ن-م ة-يرو-ه-م÷أ ة-طا-سسو
لحي ’ ةيروهم÷أ طيسسو بودنم ““ نأأ أركذم

fiأ ’و ›أولأ لŸشسيل هنأأ امك بختن fiايما
حلأأو .““ ةيلÓقتسساب عتمتي لب ةرأدإÓل انوع ’و
““ ىلع كلذك ةبسسانŸا-ب ة-يرو-ه-م÷أ ط-ي-سسو
اسصوسصخ ÚنطأوŸأ ت’اغسشناب لفكتلأ ةيمهأأ
‘ Óئاق ““ةيمويلأ هتايحب ةقÓع اهل يتلأ كلت

مهحبÒسس ÚنطأوŸأ حبرن ⁄ أذإأ““ قايسسلأ أذه
يتلأ ةيبنجأ’أ فأرطأ’أ ¤إأ ةراسشإأ ‘ ““نورخآ’أ
اهنم ذختتو ÚنطأوŸأ لكاسشم ى-ل-ع ىذ-غ-ت-ت
.دÓبلأ رأرقتسسأ ةعزعزل ةعيرذ
رئأزج ءانب وه شسنوي بسسح ىغ-ت-بŸأ ى-ق-ب-يو

ة-ي-عا-م-ت-ج’أ ة-لأد-ع-لأ ا-هدو--سست ةد--يد--ج
شسيئر ه-ب د-ه-ع-ت ا-م ق-فو ة-ق◊أ ة-ن-طأوŸأو
ه‹انرب ‘ نوب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ
ماق كلذ لبق ماع ذنم هقيبطت ‘ عرسش يذلأ
ةيريدŸأ رق-م Úسشد-ت-ب شسنو-ي Ëر-ك د-ي-سسلأ
يرأدإ’أ ي◊اب ةيروهم÷أ ةطا-سسو-ل ة-ي-لÙأ
م ناوصضر  ^ .ةنسض◊أ ةمسصاعل

باهرإ’ا ةحفاكم ‘ يبعصشلا ينطولا صشي÷ا دوهج راطإا ‘
نيأابخو ةيديلقت لبانقÒ 4مدتو باهرإلل معد رصصانع5 فيقوت

 يبرغم (41) مهنيب نم ””ةقر◊ا”” اصصخصش (251) ةلواfi طابحإا ^
““ نأأ شسمأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب فسشك ^

تذفن يبعسشلأ ينطولأ ششيجلل زرافمو تأدحو
Èمسسيد92 ¤إأ32 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
ةيعون جئاتن نع ترفسسأأ ةديدع تايلمع ،0202
ةظقيلأو ة-ي-لا-ع-لأ ة-ي-فأÎح’أ ىد-م شسك-ع-ت
ةحلسسŸأ انتأوقل مئأدلأ دأدعتسس’أو ةرمتسسŸأ

قايسس ‘ لخدت يتلأو ينطولأ بأÎلأ لماك ‘
ة-ح-فا-ك-م ‘ ة-لوذ-بŸأ ة-ل-سصأو-تŸأ دو-ه÷أ
ل-ك-ب ة-م-ظ-نŸأ ةÁر÷أ ة-براfiو با--هرإ’أ
 .اهلاكسشأأ
باهرإ’أ ةحفاكم راطإأ ‘ ““ هنأأ نايبلأ لاقو
ةعبرأأ يبعسشلأ ينطولأ ششيجلل زرافم تفقوأأ
ةي-با-هرإ’أ تا-عا-م-ج-ل-ل م-عد ر-سصا-ن-ع (40)
‘ ،تسسأÔمتب رخآأ معد (10) رسصنعو ةلسشنخب

عنسصلأ ةيديلق-ت ل-با-ن-ق Ò (40)مد----ت ” Úح
.““شسأدرموبب
طيسشمتلأ ةيلمع ¤إأ ةفاسضإأو ““ هنأأ نايبلأ عباتو
اهنع نÓعإ’أ قبسس يتلأ لجيج ةي’و ،رسصنعلاب
(50) ةسسمخ Òمدتو فسشك ن-م تن-ك-م ي-ت-لأو

flسسأو ةيباهرإ’أ تاعامج-ل-ل ئ-باÎغلبم عاج
Òمدتو فسشك ” ،وروأأ (000.08) ـب ردقُي ›ام

flأ شسف--ن--ب ن--ير--خآأ (20) ن-يأا--بŸة-ق-ط-ن
نم ةÈتعم ةيم-كو لا-سصتأ ل-ئا-سسو عا-جÎسسأو
 .““ىرخأأ شضأرغأأو ةيودأ’أو ةيئأذغلأ دأوŸأ
ة-م-ظ-نŸأ ةÁر÷أ ة-براfi را-طإأ ‘ ” ا-م-ك
جلاعŸأ فيكلأ نم ةÒبكلأ تايمك-ل-ل ة-فا-سضإأو

يتلأ مأرغوليك (68,2)و راطنق (72) ـب ةردقŸأ
اهزجح ” يتلأو ،ا-ق-با-سس ا-ه-ن-ع نÓ-عإ’أ ”

عم دود◊أ ÈعÈ 0202مسسيد62و52 يموي
نأر-هوو را-سشبو فود-ن-ت ن-م ل--ك--ب بر--غŸأ
ينطولأ ششيجلل ةزر-ف-م تز-ج-ح ،نا-سسم-ل-تو
،ةلقروب دوعسسم يسساحب ةيرود لÓخ يبعسشلأ

(10) شسدسسم اهنتم ىلع عفدلأ ةيعابر ةبكرم
Ê (20)زflو فوكي-ن-سشÓ-ك عو-ن ن-م ششا-سشر
ةيمكو نأديم (10) ةراظنو ةقلط (161)و ةÒخذ
Òطانق (01)ـب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ نم ةÈتعم
.مأرغوليك (5,94)و
ة-كÎسشم زرا-ف-م تف--قوأأ ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘و
كردلأ حلاسصمو يب-ع-سشلأ ي-ن-طو-لأ ششي-ج-ل-ل
تأردfl رجات (63) دود◊أ شسأرحو ينطولأ

تزجحو ةيبرغم ةي-سسن-ج ن-م (20) مهنيب ن-م
نم مأرغول-ي-ك (41,101)و د-ي-سص (10) ةيقدن-ب
ةدام ن-م مأر-غو-ل-ي-ك (10)و جلاعŸأ ف-ي-ك-لأ
تايلمع ‘ شسولهم شصرق (29891)و Úياكوكلأ

ة-ن-تا-بو ل-ج-ي-جو را-سشب ن-م ل-ك-ب ة-قر-ف-ت--م
شسأرهأأ قوسسو يقأوبلأ مأأو ةليمو ةنيطنسسقو
يديسسو نأزيلغو ىلفدلأ Úعو ةلقروو ةسسبتو
ةيلامجإ’أ ةليسص◊أ كلذب ع-ف-تÎل ،شسا-ب-ع-ل-ب
(83) ¤إأ زوجÙأ جلاعŸأ في-ك-لأ تا-ي-م-ك-ل
.مأرغوليك (5,35)و راطنق
ينطولأ ششيجلل زرافم تفقوأأ ،ىرخأأ ةهج نم
جر-بو مأزڨ Úعو تسسأÔ“ ن-م ل-ك-ب ي-ب-ع-سشلأ

اسصخسش (58) ،فودنتو يزيليإأو راتfl يجاب
ايئابرهك أدلوم (371)و تابكرم (60) تزجحو
فسشكلل ةزه-جأأ (50)و طغسض ةقر-ط-م (951)و

ماخ طيلخ نم مأرغوليك (051)و نداعŸأ نع
أذ-كو Òج-ف-ت تأد--ع--مو ةرا--ج◊أو بهذ--لأ

Œبيقنتلأ تايلمع ‘ لمعتسست ىرخأأ تأزيه
(2,1) ¤إأ ةفاسضإ’اب بهذلأ نع عورسشŸأ Òغ
،بيرهتلل ةهجوŸأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأوŸأ ن-م ن-ط

(01) ز-ج-حو ا-سصخ-سش (11) فيقوت ” ا-م-ن-ي-ب
ةدحو (67312)و ›آأ (10) شسدسسمو ديسص قدانب

يكذ فتاه (4232)و تابورسشŸأ فلتfl نم
فيطسس نم لكب تذفُن ةلسصفنم تايلمع لÓخ
فودنتو يدأولأو ةيأدر-غو طأو-غأ’أو ة-ل-ي-مو
بيرهت ت’واfi طابحإأ ّ” امك .ىلفدلأ Úعو
لكب Îل (8127) ـب ردقُت دوقولأ نم ةÒبك تايمك
.فراطلأو شسأرهأأ قوسسو ةسسبت نم
ل-حأو-سسلأ شسأر-ح ط-ب-حأأ ،ر-خآأ قا--ي--سس ‘و
Òغ ةرجه ت’واfi ينطولأ كردلأ حلاسصمو
(41) مهنيب نم اسصخسش (251) ذاقنإأو ةيعرسش
Ïم ىلع أوناك ةيبرغ-م ة-ي-سسن-ج ن-م ر-جا-ه-م
تنسشو“ Úع نم لكب عنسصلأ ةيديلقت برأوق
ة-با-ن-عو شسأدر-مو-بو Âا-غ-ت-سسمو نا-سسم-ل-تو
Òغ أرجاهم (05) فيقوت ” اميف ،فراطلأو
(91) مهنيب نم ةفلتfl تايسسن-ج ن-م ي-عر-سش
يجاب جربو ناسسملتو ةلقرو نم ل-ك-ب ي-بر-غ-م

flر كلام ^ .ةسسبتو ةماعنلأو طأوغأ’أو رات

:دكؤوي صسنوي Ëرك ةيروهم÷ا طيصسو
ةيبوصسÙاو داصسفلاو ةيطارقوÒبلا
 ÚنطاوŸا تلاغصشناب لفكتلا نود لاح

نيدلبلا Úب ةيئانثلا تاقÓعلا ةيقرت عوصضوم ¤إا قرطتلا ىلع ةوÓع

قيصسنت لوح يصسورلا هÒظن عم ثداحتي دارج
حيقلتلا ةيلمعب قلعتي اميف دوه÷ا

ةيدا–’ا ايصسورل لوأ’ا ريزولا عم اي-ف-تا-ه ءا-ثÓ-ث-لا ءا-صسم دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لوأ’ا ر-يزو-لا ثدا–
دافأا ام بصسح91 ديفوك صسوÒف صصوصصخب حيقلتلا ةيلمع ىلع زيكÎلا اهلÓخ ” Úتصسوصشيم ليئاخيم
.لوأ’ا ريزولا حلاصصŸ نايب هب

 نئاخل هليوحتو هتينطو يف كيكصشتلا تصضفر
لاÔ÷ا ىلع عفادت طاطيب ةرهز ةدهاÛا

هنع جارفإلاب بلاطتو قيفوت
يصسموت ةديلخو رازن دلاخ بناج ¤إا فقت طاطيب فيرظ ةرهز ^

،طاطيب فيرظ ةرهز ةدهاÛأ تلاق ^
ن-يد-م د-مfi د-عا-ق-تŸأ ق-ير-ف--لأ ““ نإأ

ديهسشلل اقيدسص ناكو ةبسصقلأ نبأ دها‹
ةكرعم ‘ كراسشو نامحر-لأ د-ب-ع بلا-ط

رأوسسأ جراخ هتيؤور تن“ ثيح ““رئأز÷أ
ةرهز تعفأد امك .اه-تا-فو ل-ب-ق ن-ج-سسلأ

قبسسأ’أ عافدلأ ريزو نع طاط-ي-ب ف-ير-ظ
ةفاقثلل ة-ق-با-سسلأ ةر-يزو-لأو زأز-ن د-لا-خ
اŸ اهحأرسس قÓطاب تبلاطو يموت ةديلخ
طاطيب تدكأأو .دÓبلل تامدخ نم هتمدق
ةكرعم ‘ تا-كرا-سشŸأ زر-بأأ ىد-حإأ ي-هو
د-سض ر-ير-ح--ت--لأ ةرو--ث لÓ--خ ر--ئأز÷أ
بعسصلأ نم ““ هنإأ ي-سسنر-ف-لأ را-م-ع-ت-سس’أ

قيفوت لأÔ÷أ لثم شصخسش ما-ه-تأ لو-ب-ق

ل-جأ’ ه-ت-ي-ح-سضتو ه-ت-ي-ن-طو-ب فور-عŸأ
تلا--قو .““ن--ئاÿ ه---ل---يو–و ر---ئأز÷أ
ىدحإأ ىلع ةفيسض اهلوزن لÓخ ةثدحتŸأ
دياق لحأرلأ قيرفلأ ““ نإأ ةسصاÿأ تأونقلأ

،قيفوتل تهجو يتلأ تاماهت’أ ءأرو حلاسص
قبا-سسلأ تأر-باıأ ر-يد-م نأا-ب تدد-سشو
.““ةنسس52 رأدم ىلع هتينطو تبثأأ
يرجفم دحأأ ةلمرأأ يهو طا-ط-ي-ب تعدو
ةتسسلأ ة-عو-م‹ و-سضعو ر-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث
نع جأرفإ’أ ““ ¤إأ طا-ط-ي-ب ح-بأر ل-حأر-لأ
ىوتfi ¤إأ اهيأأر ‘ تد-ن-ت-سسأو ،ق-ي-فو-ت
ةيركسسعلأ ةمكÙأ هت-سسرد يذ-لأ ف-لŸأ
ىلع ةيقيقح تاماهتأ يأأ نمسضتي ⁄ يذلأ

ر م ^ .اهلوق دح

ق-طا--ن--لأ لا--سصتإ’أ ر--يزو شسمأ بحر ^
ةدوعب ،رميحلب رامع ،ةموكحلل ي-م-سسر-لأ
‘ وهو ،نطو-لأ شضرأ ¤أ نو-ب-ت شسي-ئر-لأ

مسسابو همسساب ،افاعم اŸاسس ةديج ةحسص
شسيئرلأ لبقتسسي ،هترأزو حلاسصم يفظوم
شسيئرل مدقتأأ  ““لاقو ،ه-ل-ل د-م◊أو نو-ب-ت
ىقرأأو Êاهتلأ تأرابع ىمسسأاب ةيروهم÷أ
نطولأ شضرأأ ¤إأ ه-تدو-ع ر-ثإأ تا-ك-يÈت-لأ
““.انوروك ءابو نم ىفاعم اŸاسس بيب◊أ
يتلأ ةنوم-يŸأ ةدو-ع-لأ هذ-ه نإأ»:فا-سضأأو

تناك اهنع نلعŸأ ةينمزلأ لاجآ’أ ‘ ت“
مأÎح’أو ةقثلأ ةقÓع ديكأا-ت-ل ة-ب-سسا-ن-م
نيذلأ ÚنطأوŸأو شسيئرلأ Úب ،ماجسسن’أو

مهتحر-ف ن-ع قد-سص ل-ك-بو ا-ي-ق-ل-ت أوÈع
ةلجر نم شسيئرلأ ديسسلأ ةدو-ع-ب ةر-ما-غ-لأ
.ايناŸأاب جÓعلأ

تلŒ يتلأ ةعئأرلأ ةروسصلأ هذه نإأ»: عباتو
انئمطم ةيروهم÷أ شسيئرل حيرسصت لوأأ ‘
‘و ،هتامأزتلا-ب ه-ك-سس“ أدد‹و ه-ب-ع-سش
ناهرب يه هتدوعل كرابŸأ عراسشلأ ءأدسصأأ

لسصأوتلأ عقأوم ““ةنهك““ شسÓفإأ ىلع عطاسس
Úكاكد»و ةنتف-لأ ““ر-باfl““ ،ي-عا-م-ت-ج’أ
لظت يتلأ  رئأز÷أ ىلع رمآاتلأو ليلسضتلأ““

ا-ه-سشي-ج-ب ة-يو-ق ““شسي--ئر--لأ لا--ق ا--م--ك
أذه نإأ»:رميحل-ب م-ت-خو .““ا-ه-تا-سسسسؤو-مو
رئأز÷أ ءانبب موسسوŸأ حومطلأ عورسشŸأ
يلÙأ فرظلأ ةبو-ع-سص م-غرو ةد-يد÷أ
لسضفب ق-ي-ق-ح-ت-لأ ن-ك‡ ل-ظ-ي ›ود-لأو
تا--ير--ئأز÷أ تا--ي--ح---سضتو شصÓ---خإأ
ةدحولأ راطإأ ‘و أوناك امنيأأ Úيرئأز÷أو
““.أدبأأو امود نطولأ لوح فافتل’أو

و.ق ^

:رميحلب ،اهتاصسصسؤومو اهصشيجب ةيوق لظت رئاز÷ا نأا دكأا
ةنتفلا ””رباfl تتكصسا نوبت شسيئرلا ةدوع

 رمآاتلاو ليلصضتلا””Úكاكد””و

انوروك صسوÒف تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو
ءافصش ةلاح503و ةديدج ةباصصإا323و تايفو6 ليجصست

ةديدج ةباسصإأ323و تايفو (6) تسس ليجسست ““ ءاعبرأ’أ شسمأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ ^
1572 ةلاح11399 ¤إأ شسوÒفلاب ةطبترŸأ تاباسصإ’أ ›امجإأ عفتÒل انوروك شسوÒفب
.““ ةافو
تايفو (6) تسس ةÒخأ’أ ةعاسس42 لأ لÓخ تدسصر ةنجللأ““ نأأ ثدحتŸأ تأذ حسضوأأو

Èع ةعزوم ةافو1572 ¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل ةنمزŸأ شضأرمأ’أ باحسصأأ نم مهتيبلاغ
.““ ةي’و04
›امجإأ عفتÒل دجتسسŸأ انوروك شسوÒف نم ءافسشلل تلثا“ ةلاح503 ليجسست ”و

.““ةزكرŸأ ةيانعلاب اباسصم34 دجأوتي اميف ةلاح55866 ¤إأ ‘اعتلأ ت’اح
شسوÒفلأ أذه ةحفاكŸ ةيئاقولأ Òبأدتلاب مأزتل’أ ةرورسض ““ رأروف ددج ةبسسانŸابو

.““ةمامكلأ ءأدترأو يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحاب قلعت ام اميسس’
م ر^

 ر’ود رايلم5 ـب تاقورÙا جراخ تارداصص قيق–و ر’ود رايلم01 ـب تادراولا صصيلقتل ىعصسي
تاقورحملل ةيعبتلا نم جورخلل يداصصتقلا ششاعنإلا ططfl قيرط ةطراخ هذه

ششاعنإ’أ لوح لوأ’أ اهريرقت فأرسشتسس’اب ةفلكŸأ ةبدتنŸأ ةرأزولأ تدعأأ̂ 
ششاع-نإ’أ ط-طfl ق-ير-ط ة-طرا-خو فأد-هأ’ قر-ط-ت-ي يذ-لأ يدا-سصت-ق’أ
نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ شسيئر هب رداب يذلأ4202-0202 يداسصتق’أ

يتلأ ،ةقيثولأ هذه لسصفتو .تاقورحملل ةيداسصتق’أ ةيعبتلأ نم دÓبلأ جأرخإ’
ة‹ŸÈأ تاحÓسصإ’أ ،اهنم ةخسسن ىلع ةير-ئأز÷أ ءا-ب-نأ’أ ة-لا-كو تل-سص–

يتلأ تاميلعتلل اقفو ،مأدتسسم نكلو يجيردت لكسشب يداسصتق’أ ومنلأ عفرل
ويلوي62 ‘ دقع يذلأ ءأرزولأ شسل‹ عامتجأ لÓخ نوبت شسيئرلأ اهاطعأأ

ششاعنإ’أ ططfl) هŸاعم ددح ةيروهم÷أ شسيئر““ نأأ ريرقتلأ حسضوأأو .0202
‘ تددح يتلأ ““ةحومطلأ فأدهأ’أ““ـ ب أركذم ،““هذيفنت لاجآأو (يداسصتق’أ

قيق–و0202 نم ءأدتبأ ر’ود رايلم01ـ ب تأدرأولأ شصيلقت اميسس’ راطإ’أ أذه
‘ تاقورÙأ عاطق جراخ تأرداسصلأ نم ر’ود تأرايلم5 نع لقي ’ ام
ءاسسم نطولأ شضرأأ ¤إأ داع يذلأ ،نوبت شسيئرلأ نأأ ¤إأ ةقيثولأ تراسشأأو .1202
-ديفوك شضرÃ هتباسصإأ رثإأ ايناŸأاب ىفسشتسسÃ جÓع ةÎف هئاسضق دعب ءاثÓثلأ

‘ ومنلأ ةرطاق لكسشت نأأ يغبني يتلأ ةدعأولأ تاعاطقلأ ددح دق ناك ،91
تاقاطلأو ةين’ديسصلأ ةعانسصلأو ةيوأرحسصلأ ةعأرزلأو مجانŸأ يهو رئأز÷أ
تامدÿأ لا‹ ‘ ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأو ةئسشانلأ تاسسسسؤوŸأو ةددجتŸأ
ةديدج تاكرfi ثÓث ططıأ نمسضتيو .ةÒغسصلأ تاعانسصلأو ةيجولونكتلأ
ةينطولأ ةودنلأ““ لÓخ ةسضيرعلأ اهطوطخ نع فسشكلأ ” يداسصتق’أ ومنلل

طرافلأ شسطسسغأأ91-81 ‘ تدقع يتلأ ““يداسصتق’أ ششاعنإ’أ ططfl لوح
تاسشرولأ هذه نأأ ريرقتلأ زربأأو .ةيعيسضأوم ةسشرو11 ميظنتب تزي“ يتلأو
ةعباتÈ، Ÿمتبسس رهسش ‘ ،يجهنم راطإأ عسضو نم اهتا-ي-سصو-ت ل-سضف-ب تن-ك-م

flأ نأأ احسضوم ،همييقتو ششاعنإ’أ ططŸأ ريزولأ ¤إأ تلكوأأ ةعباتŸىدل بدتن
ومنلأ تاكرfi نأأ ةقيثو-لأ تفا-سضأأو .فأر-سشت-سس’ا-ب ف-ل-كŸأ لوأ’أ ر-يزو-لأ
ةيعيبطلأ درأوŸأ Úمثت لÓخ نم ةيعانسصلأ ة-ي-م-ن-ت-لأ ‘ ل-ث-م-ت-ت ةد-يد÷أ
ةيت’واقŸأو ةمأدتسسŸأ ةي-م-ن-ت-لأ ق-ط-ن-م ق-فو ة-ي-ئ-ي-ب-لأ را-ثآ’أ ةا-عأر-مو

راطإأ ‘ Úطوتلأ ةداعإأ نم ةدافتسس’أ عم ةرسشابŸأ ةيبنجأ’أ تأرامثتسس’أو
اهمعدت هذه ومنلأ تاكرfi نأأ ريرقتلأ حسضوأأو .ةيميلقإ’أ ةميقلأ لسسÓسس

.ططıأ حا‚إ’ لمأوعك ةددÙأ Òبأدتلأ نم ةعوم‹
ةلماصش ةيداصصتقا ةيمنت

عفرو رامثتسس’أ خانم Úسسحتب كلذك قلعتي رمأ’أ نأأ اهريرقت ‘ ةرأزولأ تركذو
ةيقرتو شصاÿأو ماعلأ Úعاطقلأ Úب زييمتلأ مدعو Òيسستلأ لعف نع Ëرجتلأ
ةيداسصتقأ ةمكوح لجأأ نم تاعاطقلأ ةفاك ةنمقرو ةديد÷أ ليومتلأ تأودأأ

ةيداسصتق’أ ةيمنتلأ نوكت نأأ بجي امك .““يموك◊أ لمعلل Èكأأ ةيفافسشو ةديدج
لداع ميسسقتب ةلعافلأ فأرطأ’أ نم ددع Èكأأ اهرفوي نأأ يأأ ““ةلماسش““ ةاخوتŸأ
ةقلعتŸأ اميسس’ تآاسشنŸأ لكسشت ،ىرخأأ ةهج نم .ومنلأ ‘ ةكراسشŸأ شصرفل
علطتلل هريوطت بجي ةيسسفانتلل اماه Óماع تاسسسسؤوملل ةيتسسيجوللأ ةلسسلسسلاب
نامسضل شصاخ-ماع تاكأرسش لÓ-خ ن-م ا-ه-ل-يو“ ن-كÁ ثي-ح-ب جراÿأ ¤إأ
درو امبسسح ،““ةديج ةمدخ ةيعون نامسض دسصق عيراسشŸأ هذهل يتأذلأ ليومتلأ

شصوسصخبو .‘رسصŸأو ›اŸأ حÓسصإ’أ ةسشرو كلذك زربأأ يذلأ ريرقتلأ ‘
ليو“ يه و ’أأ ةلمتfi ت’ا‹ ةعبرأأ ة-ق-ي-ثو-لأ تدد-ح ،ط-طıأ ل-يو“

ةسصاÿأ-ةيمومعلأ تاكأرسشلأ و ةيلاŸأ قأوسسأ’أ و يدقنلأ ليومتلأ و ةينأزيŸأ
يتلأ لأومأ’أ عمج ‘ اهماهم ىدحإأ لثمتت ““ةيمنتلل كونب““ ثأدحتسسأ نع Óسضف
فأرسشتسس’أ ةرأزو ترجأأ ،اهريرقت ‘و .ةلكيهŸأ عيراسشŸأ زا‚إاب حمسست
¤إأ لوسصولأ لبق Ò (9002-9102)خأ’أ دقعلأ لÓخ ينطولأ داسصتقÓل امييقت
Èع91-ديفوكل يعامتج’أو يداسصتق’أ رثأÓل ماقرأ’اب ليلحتب0202 ةنسس
ريرقتلأ شضرعي ،ىرخأأ ةهج نم .شصاخ لكسشب رئأز÷أ ‘و ماع لكسشب ⁄اعلأ
‘ مدقيو5202 قفأأ ‘ دÓبلل يلكلأ داسصتقÓل ة-ي-سسي-ئر-لأ تأر-سشؤوŸأ قا-فآأ
لكسشب لبقتسسŸأ قابتسس’ ةرأزولأ اهترجأأ ةيفأرسشتسسأ تاسسأرد ثÓث Òخأ’أ
نمأ’أو دÓبلل يئأذغلأ نمأ’أ لوح ةقوبسسم Òغ تاسسأردب رمأ’أ قلعتيو .لسضفأأ
و.ق̂  .بابسشلأو يرسشبلأ لاŸأ شسأأر أÒخأأو يوقاطلأ
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قيفوتلا نوبت سسيئرلل ىن“أا :لاورز
رئاز÷ا ءانب راوصشم ةلصصاوم ‘

 ةديد÷ا
دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ،ءاعبرألأ سسمأأ ،ىقلت
سسيئرلأ نم ةيف-تا-ه ةŸا-ك-م ،نو-ب-ت د-يÛأ
ةسسا-ئر نا-ي-ب بسسحو ،لأورز Úم-ي-لأ ق-ب-سسألأ
Úمايلأ قبسسألأ سسيئرلأ رّبع دقف ،ةيروهم÷أ
نطولأ سضرأأ ¤إأ هتدوع-ل ه-تدا-ع-سس ن-ع ،لأورز
‘ دأدسسلأو قيفوتلأ هل ىن“و ،ىفاعم اŸاسس
نمو .ةديد÷أ رئأز÷أ ءانب رأو-سشم ة-ل-سصأو-م
سسيئرلأ هاخأأ ةيروهم÷أ سسيئر رك-سش ،ه-ت-ه-ج

ةميك◊أ هفقأومو ةليبنلأ هرعاسشم ىلع قبسسألأ
.نطولل ةمداÿأ

نأا سسيئرلا ةدوعب ىنمتن :ليجوق
 تازا‚إاو تارصسم ةنصس1202 نوكت

،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر برعأأ ،هتهج نم
ةبسسانÃ هجاهتبأو هتطبغ نع ،ليجوق حلاسص
¤إأ ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ةدوع
فيطللأ ¤وŸأ ةياعرب ًافوفfi ،هبعسشو هنطو
هتئيسشمو هللأ لسضفب Óًّل-ك-م ،ه-ت-يا-عرو Òبÿأ
ةفرغلل نايب لاقو .ةيفا-ع-لأو ة-ح-سصلأ ما-م-ت-ب
،ةديعسسلأ ةبسسانŸأ هذ-ه-ب““ :ناÈŸل-ل ا-ي-ل-ع-لأ
حلاسص ةسسائرب ،ة-مألأ سسل‹ بت-ك-م عر-سضت-ي
نع ةباين ،ةباينلاب ةمألأ سسل‹ سسيئر ،ليجوق
نأأ ّلجو ّزع ¤وŸأ ¤إأ ،ةمألأ سسل‹ ءاسضعأأ

Áةوقو هنُدل نم قيفوتب ةيروهم÷أ سسيئر ّد
ديسسŒ ‘ ةيخيراتلأو ةليبنلأ هماهم لامكتسسل
ءاسسرإأو ةدلاÿأ ةيÈمفو-ن-لأ م-ي-ق-لأو ل-ُث-ُمـلأ

ه‹انÈل ًأديسسŒ ةديد÷أ ةيروهم÷أ ⁄اعم
تّلج قلاÿأ ¤إأ لهتبن امك …دعأولأ يباختنلأ

ةنسس1202 ةمداقلأ ةنسسلأ نم لعجي نأأ هتردُق
.““تأزا‚إأو تأرسسم

عم ءاقللا ددجتب تررصس :دارج
ديصسجتل علطتنو نوبت سسيئرلا

45 ـلا هتامازتلا
،دأرج زيزعلأ دبع لّوألأ ريزولأ رسشن ،لباقŸاب
بقع ،““Îيوتلأ““ ىل-ع ه-ت-ح-ف-سص Èع ةد-ير-غ-ت
بتكو ،نطولأ سضرأأ ¤إأ نوبت سسيئرلأ لوسصو

سسي-ئر ع-م ءا-ق-ل-لأ دد-ج-ت--ب ترر--سس““ دأر--ج
افاعم هتدوعو نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ
.““ة-ي-جÓ-ع-لأ ه-ت-ل-حر د-ع-ب ن-طو-لأ سضرأأ ¤إأ
لمعلأ ةلسصأوŸ علطتن““ ،لّوألأ ريزولأ فاسضأأو
ديسسŒو ،ةديد÷أ رئأز÷أ فأدهأأ قي-ق-ح-ت-ل
مامأأ سسيئرلأ اهب دهعت يتلأ45 ـلأ تامأزتللأ
هتديرغ-ت دأر-ج م-ت-ت-خأو ،ير-ئأز÷أ بع-سشلأ
.““كلذ لجأأ نمو كلذل نودن‹ نحنو““

سسيئرلا ةدوعب ادج ديعصس :راطع
 نطولا ةمدخ ‘ قيفوتلا هل ىنمتنو

ديÛأ دبع ةقا-ط-لأ ر-يزو لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
دبع سسيئرلأ ةدوع-ب أد-ج د-ي-ع-سس ه-نأأ ،را-ط-ع
،نطو-لأ سضرأل ا-فا-ع-م اŸا-سس نو-ب-ت د-يÛأ

لكو ةيفاعلأو ةحسصلأ مأود هتداي-سسل ا-ي-ن-م-ت-م
.““ .ةمألأو نطولأ ةمدخ ‘ دأدسسلأو قيفوتلأ

ةينطولا ىوقلا ةردابم لتكت
‘ سسيئرلل قيفوتلا ىنمتن :حÓصصإÓل

تاحÓصصإ’ا راصسم لامكتصسا
حÓسصإÓل ةينطولأ ىوقلأ ةردابم ل-ت-ك-ت بر-عأأ

دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ةدوعب م-ه-تدا-ع-سس ن-ع
ة-ل-حر د-ع-ب ن-طو-لأ سضرأأ ¤إأ نو-ب-ت د--يÛأ

‘ ءاجو .جراÿأ ‘ عيباسسأأ ةدع تمأد ةيجÓع
لأاسسن ةديعسسلأ ةبسسانŸأ هذهب ““ ةردابملل نايب
ن-مألأ ا-ن-ن-طو ى-ل-ع Ëد-ي نأأ ¤ا--ع--ت ه--ل--لأ
لكو ةيروهم÷أ سسيئر قفوي نأأو رأرقتسسلأو
را-سسم لا-م--ك--ت--سسأ ‘ Úقدا--سصلأ ن--يÿÒأ
قيق–و ،ةديد÷أ رئأز÷أ ءانبل تاحÓسصإلأ
فلتfl ‘ نونطأوŸأ هد-سشن-ي يذ-لأ Òي-غ-ت-لأ
.““تلاÛأ

سسيئرلا ةدوع ىلع هلل دم◊ا :يجعب
 هنطوو هبعصش ناصضحأا ¤إا نوبت

ريرحتلأ ةهب-ج بز◊ ما-ع-لأ Úمألأ لا-ق ا-م-ك
ىلع هل ةديرغت ‘ ،يجعب لسضفلأ وبأأ ،ينطولأ

أدمح هلل دم◊أ““ Îيوت ىلع يمسسرلأ هباسسح
ةيروهم÷أ سسيئر ةدوع ىلع هلل دم◊أ .. أÒثك
افيسضم ،““ىفا-ع-م اŸا-سس نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع

¤إأ هتدوعو همقسس نم هئافسش ىلع هلل دم◊أ““
رئأز÷أ ظفحأ مهللأ ،هنطوو ه-ب-ع-سش نا-سضحأأ
.““اهسشيجو اهبعسشو

انزف– نوبت سسيئرلا ةلÓطإا :Êوتيز
 ديلا ‘ ديلا عصضول Ìكأا

عمجتلأ بز◊ ماع-لأ Úمألأ لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
ةدوع نإأ ،Êوتيز بيطلأ ،يطأرقÁدلأ ينطولأ
اŸاسس نوبت ديÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
ةÎف دعب ىلع ةزفfi نطولأ سضرأأ ¤إأ ىفاعم
ديلأ ‘ ديلأ عسضول Ìكأاف Ìكأأ انزف– جÓعلأ

ىلع هل ةديرغت ‘ Êوتيز فاسضأأو .سسيئرلأ عم
نم ،ةيفاعلأو ةحسصلأ روفوم هل ىنمتن““ :““Îيوت““
ةّر-ق-ت-سسم ر-ئأز-ج ءا-ن-ب ‘ ة-م-ها-سسŸأ ل-جأأ
.““ةرهدزمو

نوبت سسيئرلا ةدوعب ديعصس :ديعلب
 دادصسلاو قيفوتلا هل هللا لأاصسأاو

ةدوعل هحايترأ لبقتسسŸأ ةهبج سسيئر ىدبأأو
ىفاعم نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر

عقوÃ هتحفسص ىلع رسشنو ،نطولأ سضرأأ ىلغ
سسي-ئر ةدو-ع-ب أد-ج د--ي--ع--سس““ :كو--ب--سسيا--ف
¤إأ نوــبت د-يÛأ د-ب-ع د-ي-سسلأ ة-يرو-ه-م÷أ
هل هللأ لأاسسأأ امك ،ىفاعم اŸاسس نطولأ ناسضحأأ
هيعاسسم عيمج ‘ هتناعإأو دأدسسلأو ق-ي-فو-ت-لأ
.““نطولأو بعسشلأ ةمدخ ¤إأ ةيمأرلأ

هناعأاو سسيئرلل ةنوميم ةدوع :يرقم
 دابعلاو دÓبلا ةمدخ ىلع هللا

قأزرلأ دبع ،ملسسلأ عمت‹ ةكرح سسيئر بحرو
Îيوت عقوÃ هباسسح ىلع هل ةديرغت ‘ ،يرقم
ديسسلل لوقن““ :Óئاق ،ةيروهم÷أ سسيئر ةدوعب
ةدوعو ،كب Ó-ه-سسو Ó-هأأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
كناعأأو ،ةيفاعلأو ةحسصلاب هللأ كعتمو ةنوميم

:ةنيرق نب .““دابعلأو دÓبلأ مدخي اÃ كماهم ‘
ةديدج ةقÓطنأ سسيئرلأ ةدوع نوكت نأأ ىنمتن

ةكرح سسيئر لجسس ا-م-ك راسسŸأ لامكت-سسل
حايتراب ،ةنيرق نب رداقلأ دبع ،ينطولأ ءانبلأ

دعب نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ةدوع
عقوÃ هتحفسص ىلع رسشنو ،ةيجÓع-لأ ه-ت-ل-حر
ديسسلأ ةيروهم÷أ سسيئر ةدوعب““ :““كو-ب-سسيا-ف““

هللأ دمحن نطولأ سضرأأ ¤إأ نوبت ديÛأ دبع
لجسسنو ،ةيفاعلأ مأود هل ىنمتنو ةمÓسسلأ ىلع
نأأ ىنمتن يتلأ ماعلأ نانئمطلأ ةلاح حايتراب
راسسم لا-م-ك-ت-سسل ةد-يد-ج ة-قÓ-ط-نأ نو-ك-ت
.““ةديد÷أ رئأز÷أ وحن Úيرئأز÷أ

نم سسيئرلا ةدوع : ةصضهنلا ةكرح
بعصشلا نع Íغلا عفر اهنأاصش

اهنأ ةسضهنلأ ةكرح تدكأأ بوتكم حيرسصت ‘و
سسيئرل يحسصلأ عسضولأ ““غلاب مامتهاب““ تعبات
ايناŸأاب جÓعلأ يقلتل هرفسس ةليط ةيروهم÷أ
هل ايجأر نطولأ سضرأأ ¤إأ سسمأ هتدوع Úح ¤إأ

قيفوتلأو ةيفاعلأو ةح-سصلأ رو-فو-م““ ه-ل-لأ ن-م
عفريو نطولأ مدخي اÃ هماهم ءأدأ ‘ دأدسسلأو
 .““يرئأز÷أ بعسشلأ نع Íغلأ

نودعتصسم : ينطولا حÓصصإ’ا ةكرح
ةحلصصŸا تايصضتقم هيل“ ام لكل

ةينطولا
اهحايترأ نع ينطولأ حÓسصإلأ ةكرح تبرعأأو
د-ب-ع د-ي-سسلأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ةدو-ع د-ع-ب
ىفاعم اŸاسس نطولأ سضرأأ ¤إأ نوبت ديÛأ

،اهل نايب ‘و .ايناŸأأ ¤إأ ةيجÓعلأ هتلحر نم
سسيئر ةدوعلل اهحا-ي-ترأ““ ن-ع ة-كر◊أ تبر-عأأ
ةدكؤوم ،نطولأ سضرأأ ¤أ ““ةنوميŸأ ةيروهم÷أ
هيل“ ام لكل مئأدلأ اهدأدعت-سسأ““ ة-ب-سسا-نŸا-ب

تابلطتمو ةين-طو-لأ ة-ح-ل-سصŸأ تا-ي-سضت-ق-م
تاناهرلأ فلتfl بسسك-ل ة-ل-ب-قŸأ ة-ل-حرŸأ
عيمج ءردو ةيلخأدلأ تايدحتلأ ل-ك ة-ي-لا-غ-مو
تأد-ج-ت-سسŸأ ل-ظ ‘ ة-ي-جراÿأ تأر-مأؤوŸأ
دعب ةسصاخ ،ايلودو ايبرع ،ايم-ي-ل-قإأ ة-ل-سصا◊أ
هلمحي امو Êويهسصلأ نايكلأ عم برغŸأ عيبطت
.““ةقطنمللو رئأزجلل تأديدهت نم كلذ

ةدوعلل حايترا :تاير◊ا عئÓط بزح
سضرأا ¤إا نوبت سسيئرلل ةنوميŸا

نطولا
ع-ئÓ-ط بز◊ ي-سسا-ي--سسلأ بت--كŸأ بر--عأأو
ن-ع سسمأأ ه-عا-م-ت-جأ ل-ه-ت-سسم ‘ تا--ير◊أ
سسي-ئر د-ي-سسل-ل ة-نو-م-يŸأ ةدو-ع-ل-ل ه-حا-ي-ترأ
‘و .ىفاعم اŸاسس نطولأ سضرأأ ¤إأ ةيروهم÷أ

ىوتحÃ يسسايسسلأ بت-كŸأ ر-كذ دد-سصلأ أذ-ه
خيراتب Îيوت قيبطت Èع سسيئرلأ ديسسلأ لخدت
¤إأ هتاميلع-ت ىد-سسأأ ثي-ح ،È 0202مسسيد31

ليدعت عورسشم Òسضحتب ةفلكŸأ ءأÿÈأ ةن÷
لجأأ ‘ اهلمع يهنت نأاب تا-با-خ-ت-نلأ نو-نا-ق
ةمداق تاباختنل ابسس– مايأأ ةرسشع هاسصقأأ

،ةيصسائرلا ةميلعتلا هذه Òثت
ماود ىنمتن :داصشر’او حÓصصإ’ا

رارقتصس’او نمأ’او سسيئرلل ةيفاعلا
 دÓبلل

تقلت اهنأأ ،حÓسصإلأو داسشرإلأ ةيعمج تلاقو
،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ةدوع Èخ
رورسسو جاهتباب نطولأ سضرأأ ¤إأ ىفاعم اŸاسس
ةديعسسلأ ةبسسا-نŸأ هذ-ه-ب““ تفا-سضأأو ،ن-يÒب-ك
ن-مألأ ا-ند-ل-ب-لو ة-ي-فا-ع-لأ مأود ه-ل ى-ن-م--ت--ن
انع عفري نأأ هللأ Úلئاسس راهدزلأو رأرقتسسلأو
ةملك عمجي نأأو لجآأ Òغ لجاع ءابولأو ءÓبلأ
امود رئأز÷أ لع÷ مكيديأأ ى-ل-ع Úير-ئأز÷أ

ن-م Úمو-ل-ظŸأ ةر-سصا-نو ن-يرو-ه-قŸأ ذÓ-م
مهسسأأر ىلعو ةدهطسضŸأو ة-ل-تÙأ بو-ع-سشلأ
يوأرحسصلأو قيق-سشلأ ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لأ بع-سشلأ
ة--ي--بر--ع--لأ ة--مألأ بو--ع--سش ن--م م---هÒغو
 .““ةيمÓسسإلأو

فافتلÓل وعدن :نيدهاÛا ةمظنم
ةصصرفلا تيوفتل دÓبلا ةدايق لوح

 ءادعأ’ا ىلع
تقلت اهنإأ ،نيدهاجملل ةينطولأ ةمظنŸأ تلاق
نوبت ديÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ةدو-ع
رورسسو حر-ف-ب ى-فا-ع-م اŸا-سس ن-طو-لأ سضرأل
اهل نايب ‘ ةمظنŸأ تكرابو ،ةÒبك ةيحيرأأو

تاحÓسصإلأ ةلسصأو-مو ،ه-ما-ه-م ءأدأل ه-تدو-ع
ءانبل يباختنلأ ه‹انرب ‘ اهنع ثد– يتلأ
ةينطولأ ةنامألأ تبلاط امك .ةديد÷أ رئأز÷أ
دÓبلل ةي◊أ ىوقلاب مهتمسسأأ نم ،نيدهاجملل
ةيلخأدلأ ةهب÷أ ةيوقت ¤إأ يرئأز÷أ بعسشلأو
،ةلودلل ةدي-سشر-لأ ةدا-ي-ق-لأ لو-ح فا-ف-ت-للأو
ىلع ةسصرفلأ تيوفتل ل◊أ وه كلذ نأأ ةÈتعم
مهأدلأ ر-طÿأ د-ع-ب ة-سصا-خ ر-ئأز÷أ ءأد-عأأ
امك ،تاه÷أ عيمج نم رئأز÷اب طيحي يذلأ

قيفوتو Òخ ةن-سس1202 هللأ ل-ع-ج-ي نأأ تن“
.راهدزأو

ةدوع :ءادهصشلا ءانبأا ةيقيصسنت
ةلصصاوÃ حمصستصس سسيئرلا

تامازتل’ا ديصسŒو تاحÓصصإ’ا
ءانبأل ةينطولأ ةيقيسسنتلأ سسيئر لاق هتهج نم
ىلع هللأ دحن ““ ه-نأأ ة-م‚و-ب د-لا-خ ءأد-ه-سشلأ

ديÛأ دبع ديسسلأ ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ةدو-ع
هل ىنمتنو ىفاعم اŸاسس نطولأ سضرأأ ¤إأ نوبت
ةلاح حايتراب لجسسنو ، ةيفاعلأو ةحسصلأ مأود
ةقÓطنأ نوكت نأأ ىنمتن يتلأ ماعلأ نانئمطلأ

وحن Úير-ئأز÷أ را-سسم لا-م-ك-ت-سسل ةد-يد-ج
.““ةديد÷أ رئأز÷أ
نم سسيئرلأ ةدوع ““ نأأ هل نايب ‘ ةم‚وب عبانتو
لÓخ نم ا-ه-با-سصن ¤إأ رو-مألأ ةدا-عإأ ا-ه-نأا-سش
ةيداسصتقلأو ةيسسايسسلأ تاحÓسصإلأ ةل-سصأو-م
لفكتلأو سسيئرلأ اهحتف يت-لأ ة-ي-عا-م-ت-جلأو
ديسسŒو عمتÛأ حئأرسش فلتfl تلاغسشناب
بعسشلل اهعطق ي-ت-لأ ه-تأد-ه-ع-تو ه-تا-مأز-ت-لأ
.““يرئأز÷أ

نوبت سسيئرلل انيناهت :يصشونغلا دصشار
 رئاز÷ا ¤إا هتدوعب

ةكرح سسيئرو بأونلأ سسل‹ سسيئر أانه امك
سسيئر ،يسشونغلأ دسشأر ،ة-ي-سسنو-ت-لأ ة-سضه-ن-لأ
¤إأ اŸاسس هتدوعب نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
ى-ل-ع ه-ت-ح-ف--سص Èع بت--كو ،ن--طو--لأ سضرأأ
ةيروهم÷أ سسيئرل ان-ي-نا-ه-ت““ :““كو-ب-سسي-ف-لأ““
نوبت ديÛأ دبع خألأ ة-ق-ي-ق-سشلأ ة-ير-ئأز÷أ

Ãاسس هتدوع ةبسسانŸةلحر دعب نطولأ سضرأل ا
ةحسصلأ مأودب هل انتاين“ عم ،جراÿأ ‘ جÓع
.““ةيفاعلأو

بحرت رئاز÷اب ةيكيرمأ’ا ةرافصسلا
 نوبت سسيئرلا ةدوعب

ةديرغت ،رئأز÷اب ةيكيرمألأ ةرافسسلأ ترسشنو
دبع ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر ةدو-ع-ب ا-ه-ي-ف بحر-ت
داع ةرافسسلأ بتكو ،رئأز÷أ ¤إأ نوبت ديÛأ
دÓبلأ ¤إأ نوبت ديÛأدبع ةيروهم÷أ سسيئر
‘ ا-نورو-ك سسوÒف ن-م جÓ-ع-لأ ه-ي-ق-ل-ت د-ع-ب

.““ايناŸأأ
قيفوتلا ىنمتن :ةينانبللا ةرافصسلا

لامكتصسا ‘ نوبت سسيئرلل
 اهيف عرصش يتلا تاحÓصص’ا

نع ،رئأز÷اب ةينانب-ل-لأ ةرا-ف-سسلأ تÈع ا-م-ك
دبع ةيروهم÷أ سسي-ئر ةدو-ع د-ع-ب ،ا-هرور-سس
،ايناŸأأ نم امداق نطولأ سضرأل نوبت ديÛأ
أابن ٍغلاب رورسسب انيّقلت““ ةرافسسلأ نايب ‘ ءاجو

رئأز÷أ ¤إأ نوبت ديÛأ دبع سسيئرلأ ةدوع
.““دم◊أ هللو ،ىفاعُم ًاŸاسس ةبيب◊أ
أوعدَن ،ةبيطلأ ةبسسانŸأ هذهب““ ةرافسسلأ تعباتو
ةمعن هتدا-ي-سس ى-ل-ع Ëد-ُي نأأ Óَ-عو ّل-ج ه-ل-لأ
ةÒسسم لامكتسسل هقّفوُي نأأو ةيفاعلأو ةحسصلأ
،هباختنأ ذنم اه-ي-ف عر-سش ي-ت-لأ تا-حÓ-سصإلأ
لك نم ّيبألأ اهبعسشو ةقيقسشلأ رئأز÷أ ظفحيو
.““هوركم

ةملك :Úيفر◊او راجتلا دا–ا
ىلع يرئاز÷ا بعصشلا تنأامط سسيئرلا

هلبقتصسم

را-ج-ت-ل-ل ما-ع-لأ دا–لأ ل-ج-سس ،ه-ب-نا-ج ن--م
ةدوع ““Òبك حاي-ترأ»ب Úير-ئأز÷أ Úي-فر◊أو
اÃ أديسشم ، نطولأ سضرأأ ¤إأ ةيروهم÷أ سسيئر

تنأامط““ يت-لأ نو-ب-ت سسي-ئر-لأ ة-م-ل-ك ‘ ءا-ج
بحر امك .““هلبقتسسم ىلع يرئأز÷أ بعسشلأ
اهتنمسضت يتلأ ةديدسسلأ تاهيجوتلأ»ب دا–لأ
رايخ-ل-ل ه-لا-م-ك-ت-سسأو نو-ب-ت سسي-ئر-لأ ة-م-ل-ك
تاحÓسصإلأ ديسسŒ ‘ رأرمتسسلأو يروتسسدلأ
اهيلإأ علطتي يتلأ ةيعا-م-ت-جلأو ة-يدا-سصت-قلأ
مئأدلأ همام-ت-هأ ة-سصا-خ ،ير-ئأز÷أ بع-سشلأ
قطانمو ةسشهلأ تائفلأو ن-يزو-عŸا-ب Òب-ك-لأو
دب-ع ،ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر دا-ع د-قو .““ل-ظ-لأ
سضرأأ ¤إأ ،ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ لوأأ ،نو-ب-ت د-يÛأ
‘ عيباسسأأ8 نم ديزأل مأد بايغ دعب نطولأ
،انوروك سسوÒف ىودعب هتباسصإأ ببسسب ايناŸأأ

ةيركسسعلأ ةدعاقلاب هلا-ب-ق-ت-سسأ ‘ نا-ك ثي-ح
ة-لود-لأ ›وؤو-سسم را-ب-ك كيرا-فو--ب--ب ة--يو÷أ
سسلÛأ سسيئرو ةمألأ سسل‹ سسيئر مهمدقتي
زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأو ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-سشلأ

.يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ناكرأأ سسيئرو دأرج

بلاطوب ةراصس ^

 ايناŸأاب ةيجÓعلا هتلحر ببصسب نيرهصش نم ديزأ’ هبايغ دعب

نوبت سسيئرلا ةدوعب Òبك بيحرت
 ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب لامكتسس’

دعب نطولا سضرأا ¤إا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ةدوعب ةيصسايصسلا بازحأ’ا ءاصسؤورو ةلودلا ‘ ÚلوؤوصسŸا رابك بحر
.ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب لامكتصس’ ةديدج ةقÓطنا هل اون“و ايناŸأاب ةيجÓعلا هتلحر ‘ بايغلا نم نيرهصش نم ديزأا

ةدنجأا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر رظتنت ^
ي--عا--م--ت--ج’او ي--صسا--ي--صسلا ىو--ت--صسŸا ى--ل--ع ة--ير--ث
سضرأا ¤إا ءا-ثÓ-ث-لا ءا-صسم دا-ع نأا د--ع--ب يدا--صصت--ق’او
هتباصصإا دعب جÓعلا ىقلتي ناك ثيح ايناŸأا نم نطولا
هذه جرد-ن-تو91-دي-فو-ك) د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب
يتلا45لا هتامازتلا ديصسŒ ةلصصاوم راطإا ‘ ةدنج’ا

نوناق عيقوت ¤ا ةفاصضإ’اب يباختن’ا ه‹انرب اهنمصضت
ةدير÷ا ‘ ردصصيل ديد÷ا روتصسدلا اذكو1202 ةيلاŸا
ميظنت بناج ¤ا هنايرصس قÓطنا ›ات-لا-بو ة-ي-م-صسر-لا
ةلمح قÓطإاو ةقبصسم ةي-لfiو ة-ي-ع-ير-صشت تا-با-خ-ت-نا

سسيئر تامازتل’ اقبط وانوروك سسوÒف دصض حيقلت
لك ىلع ظ-فا-ح-ي1202 ةيلاŸا نو-نا-ق نإا-ف ة-يرو-ه-م÷ا
ةردقلا ىلع ةظفاÙا لجأا نم يمومعلا معدلا لاكصشا
راطإا ‘ كلذو عم-تÛا ن-م ة-صشه-لا تا-ئ-ف-ل-ل ة-ي-ئار-صشلا
ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ة-لود-ل-ل ة-ي-عا-م-ت--ج’ا ة--صسا--ي--صسلا
يصشفت ببصسب دلبلا اهد-ه-صشي ي-ت-لا ة-ي-لاŸا تا-بو-ع-صصلا

‘و.لوÎبلا راعصسأا يواهتو دجتصسŸا انوروك سسوÒف
⁄ ن-طو-لا سضرأا ¤إا ه-تدو-ع بق-ع بصضت-ق-م ح--ير--صصت
ةصشهلا تائفلا ةنأامطل ةصصر-ف-لا نو-ب-ت سسي-ئر-لا تو-ف-ي
¤إا ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا د-نŒ سصو--صصخ--ب ة--جا--تÙاو

يتلا ةيحصصلا ةمزأ’ا تايعادت دصض اه-ت-يا-م◊ ا-ه-ب-نا-ج
سسيئر نم رظتن-ي ا-م-ك91-ديفوك ةحئاج اهي-ف تب-ب-صست
روتصسد-لا راد-صصإا مو-صسر-م ى-ل-ع ع-قو-ي نأا ة-يرو-ه-م÷ا
نم —افلا ءاتفتصسا قيرط ن-ع ه-ي-ل-ع بخ-ت-نŸا د-يد÷ا
د-ي-صسŒ را-صسم ة-ياد-ب د-كؤو-ي ا-م و-هو طرا-ف-لا Èم-فو-ن
يبا-خ-ت-ن’ا ج-ما-نÈلا ‘ ة-ن-م-صضتŸا45لا تاماز-ت-ل’ا
ا-مأا. ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا و-ح-ن د-ل-ب-لا ةدا-ي-ق-ل سسي--ئر--ل--ل
ةدنجأا ‘ ةلجصسŸا ىرخأ’ا ةلجعتصسŸا ةلا◊ا سصوصصخب
سسوÒف دصض حيقلتلا ةلمح ‘ لثمتتف نوبت سسيئرلا

.لبقŸا يفناج رهصش لÓخ اهقÓطا عمزي يتلا انوروك
02 موي رمأا دق نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ناكو
نأا دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لوأ’ا ر-يزو-لا يرا÷ا Èم--صسيد
ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ة-ن-ج-ل-لا ع-م ا-عا-م-ت-جا  سسأاÎي

-ديفوك دصض بصسنأ’ا حاقللا رايتخ’ ةيئابولا ةيعصضولا
ىلعولبقŸا يفناج نم ءادتبا حيقلتلا ةيلمع ءدبل91
ميظنت ةيلمع قلطنت نأا رظتنŸا نم ,يصسايصسلا ديعصصلا
‘و ،لاجآ’ا برقأا ‘ ةيدلبلاو ةيعيرصشتلا تاباختن’ا

,يرا÷ا ÈمصسيدÎ ‘ 31يوت ىلع هباصسح ىلع هتلاصسر
عم قيصسن-ت-لا-ب ة-يرو-ه-م÷ا ة-صسا-ئر نو-ب-ت د-ي-صسلا ر-مأا
نوناق-لا ة-ع-جار-م ةدو-صسم ة-غا-ي-صصب ة-ف-ل-كŸا ة-ن-ج-ل-لا
ةقيثولا هذه نوكتل تاباختن’ا ماظنب قلعتŸا يوصضعلا

دعب ام راصسم قÓطإا فدهب ““نك‡ تقو برقأا ‘““ ةزهاج
Èمتبصس رهصش حرصص دق نوبت سسيئرلا ناكو.روتصسدلا
تاباختنا نونا-ق داد-عإا ن-م ى-خو-تŸا فد-ه-لا نأا ي-صضاŸا

‘ لثمتي ةيلfiو ةيعيرصشت تاباختنا ميظنتو ديدج
عم ايئاهن عطقت““ ة-فا-ف-صش ة-ي-با-خ-ت-نا سسي-يا-ق-م د-يد–
‘ (اتوكلا) ةصصصصاÙا عنÃ ةيبلصسلا يصضاŸا تاصسرا‡

لاŸا Úب ل--صصف--لاو ·ذ--لا ءار--صشو د--عا---قŸا ع---يزو---ت
ةا-ي◊ا ة-ق-ل-خأ’ ا--ه--ن--م د--ب ’ طور--صشك ة--صسا--ي--صسلاو
نع عزانم نودو اقح Èعت تاباختنا نامصضو ةيصسايصسلا
تا-صسصسؤو-م ا-ه-ن-ع ق-ث-ب-ن-ت كلذ-بو ة--ي--ب--ع--صشلا ةدارإ’ا

ةحوتفم ةيقادصصمو ىوتصسم تاذ ةفيظن ةيطارقÁد
.ÊدŸا عمتÛاو مهن-م Úي-ع-ما-ج-ل-ل ا-م-ي-صس ’ با-ب-صشل-ل
ةدوع عرصست نأا بقترŸا نم يداصصتق’ا ديعصصلا ىلعو
” يتلا ةيداصصت-ق’ا تا-حÓ-صصإ’ا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
ط-طfl ن-م-صض تا-عا-ط-ق-لا ى-ت--صش ‘ ا--ه--ي--ف عور--صشلا
ةيمنت نع كي-ها-ن4202-0202 يداصصتق’ا سشاع-ت-ن’ا

جمانرب نمصض تايولوأ’ا Úب نم يه يتلا لظلا قطانم
ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب نأا ماودلا ىلع دكأا يذلا سسيئرلا

’ Áا هذه ةيقرت نود ققحتي نأا نكŸلفكتلاو قطان
يصسايصسلا عصضولا لظي ›ودلا ديعصصلا ىلعو.اهناكصسب

رظنلاب سسيئرلا لغصشت يتلا رومأ’ا Úب نم ةقطنŸا ‘
،ةرواÛا نادلبلا ‘ ة-ل-صصا◊ا ةÒخأ’ا تارو-ط-ت-لا ¤إا

نم Úيرئاز÷ا نوب-ت سسي-ئر-لا نأا-م-ط دد-صصلا اذ-ه ‘و
سضعبلا هنظي ا‡ ىوقأاو ةيوق رئاز÷ا نأا هديكأات لÓخ
م ناوصضر ^ .عزعزتت نل اندÓب نأاو

ايناŸأا نم هتدوع بقع نوبت سسيئرلا هرظتنت ةيرث ةدنجأا
تايعيرسشتو تايلfi ميظنتو حيقلتلاو ةيلاŸا نوناق

 سسيئرلل ةلجعتسسŸا تافلŸا ..ةقبسسم

ىلعأ’ا دئاق-لا ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر د-ق-ع ^
،ين-طو-لا عا-فد-لا ر-يزو ،ة-ح-ل-صسŸا تاو-ق-ل-ل
،ءاع-بر’ا سسمأا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع د-ي-صسلا

سشي÷ا نا--كرأا سسي--ئر ع--م ل--م--ع ة--صسل---ج
د-ي-ع--صسلا ق--ير--ف--لا ،ي--ب--ع--صشلا ي--ن--طو--لا

هتدوعب هحايترا هل ددج يذلا ،ةحيرقنصش
ن-ع ار-ير--ق--ت ه--ل مد--قو ،ن--طو--لا سضرأا ¤إا
لود ‘ تاد-ج--ت--صسŸاو ي--ل--خاد--لا ع--صضو--لا
ا-م بصسح ،دود◊ا ىو-ت-صسم ى--ل--عو ،راو÷ا
‘ ءاجو .ةيروهم÷ا ةصسائرل نايب هب دافأا
،ةيروهم÷ا سسي-ئر ،مو-ي-لا ،د-ق-ع““ :نا-ي-ب-لا
عافدلا ريزو ،ةحلصسŸا تاوقلل ىلعأ’ا دئاقلا
ديصسلا ،يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا سسيئر عم لمع ةصسلج ،نوبت ديÛا دبع ديصسلا ،ينطولا
نع اريرقت هل مدقو نطولا سضرأا ¤إا هتدوعب هحايترا هل ددج يذلا ،ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا
ناوسضر.م ^.““دود◊ا ىوتصسم ىلعو راو÷ا لود ‘ يرجي اŸ ةبصسنلاب تادجتصسŸاو يلخادلا عصضولا

يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا سسيئر عم لمع ةصسلج دقع

راو÷او لخادلا عسضو لوح اريرقت سسيئرلل مدقي ةحيرقنسش

عم موداقوب يÈصص يرئاز÷ا ةيجراÿا ريزو ثحب ^
دمfi يب-ي-ل-لاو يد-نر÷ا نا-م-ث-ع ي-صسنو-ت-لا ه-يÒظ-ن
ةرورصضو ايبي-ل ‘ ة-ي-ن-مأ’ا عا-صضوأ’ا ة-لا-ي-صس ر-ها-ط-لا

ةيصسايصسلا ةيلمعلا عفد فدهب رواصشتلاو دوه÷ا قيصسنت
ه-ن-مأا ى-ل-ع ظا-ف◊ا ل-جا ن-م ق-ي-ق-صشلا د-ل-ب--لا اذ--ه ‘

ة--ي--جراÿا نوؤو---صشلا ةرازو تلا---قو .هرار-ق-ت-صساو
ةŸاكم ىقلت موداقوب ““ نأا سسمأا اهل نايب ‘ ةيجراÿا

لوانت يدنر÷ا نامثع يصسنو-ت-لا هÒظ-ن ن-م ة-ي-ف-تا-ه
تاقÓعلاب ةقلع-تŸا ل-ئا-صسŸا د-يد-ع نا-فر-ط-لا  ا-ه-لÓ-خ

.““Úقيقصشلا نيدلب-لا ط-بر-ت ي-ت-لا ة-يو-خأ’او ة-صصاÿا
تاثحابŸا لÓخ ادكأا نيريزولا ““ هنأا نايبلا تاذ حصضوأاو
ا-يا-صضق-لا  لو-ح روا-صشت-لاو ق-ي-صسن-ت--لا ةرور--صض ى--ل--ع

ةصصاخ كÎصشŸا مامت-ه’ا تاذ ة-ي-لود-لاو ة-ي-م-ي-ل-قإ’ا
ةيلمعلاب عفدلا ةيفي-كو ة-ق-ي-ق-صشلا ا-ي-ب-ي-ل ‘ عا-صضوأ’ا

بعصشلا ةدحو ظفحي مئاد ل-ح ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-ي-صسا-ي-صسلا
ريزو يقلت ““ ¤إا نايبلا تاذ راصشأاو.““هتدايصسو يبيللا
نم ايفتاه ’اصصتا موداقوب يÈصص ةيجراÿا نوؤوصشلا
هلÓخ لوا-ن-ت ة-لا-ي-صس ر-ها-ط-لا د-مfi ي-ب-ي-ل-لا هÒظ-ن
قافآاو ةقيقصشلا ايب-ي-ل ‘ عا-صضوأ’ا تارو-ط-ت نا-فر-ط-لا
دكأاو.““ةدحتŸا ·أ’ا اهدوقت يتلا ةيصسايصسلا ةيلمعلا
مازتلا يبيللا هÒظنل ددج موداقوب ““ نأا ردصصŸا سسفن
ي-ب-ي-ل-لا بع-صشلا ع-م طور-صشمÓ-لا ا-ه-ن-ما-صضتو ر-ئاز÷ا
اديعب ةمزأÓل يلخاد يصسايصس لح غولب لجأا نم قيقصشلا

ةدحتŸا ·أ’ا ةثعب نأا ركذي  .““يبنجأا لخدت يأا نع
ةنجل-لا نأا Úن-ث’ا تن-ل-عأا د-ق تنا-ك ا-ي-ب-ي-ل ‘ م-عد-ل-ل
لصصاوت يصسايصسلا راو◊ا ىقتلم نع ةقثبنŸا ةينوناقلا

ةمزÓلا ةينوناقلاو ةيعيرصشتلا دعاوق-لا ثح-ب ة-ي-ل-م-ع
ر كلام ^  .دلبلا اذه ‘ تاباختن’ا ءارجإ’

 يبيللاو يصسنوتلا هيÒظن نم ايفتاه ’اصصتا ىقلت
ايبيل ‘ ةيسسايسسلا ةيلمعلاب عفدلا ةلايسسو يدنر÷ا عم ثحبي موداقوب
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هذه نأا ،اهل نايب ‘ ،ةرازولا تحصضوأاو ^
تابيترت سسفن دامتعاب متت““ تÓي-ج-صست-لا
لÓ-غ-ت-صسا لÓ-خ ن-م ة-ق-با--صسلا ةرود--لا
،ةينطولا ةيبÎلا ةرازول ةيمقرلا ةيصضرأ’ا

ةيبÎلا تاصسصسؤو-م ور-يد-م ل-ف-ك-ت-ي ثي-ح
لحارملل ةصصاÿاو ةيموم-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لاو
ذيمÓتلا ليجصست-ب ثÓ-ث-لا ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا
ةياهن ناحتما) تاناحتم’ا هذهب ÚينعŸا

ةداهصش ناحتما ،يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرم
ةدا-ه-صش نا-ح-ت-ما ،ط-صسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت--لا
.(ايرولاكبلا
ءارجإ’ا اذه نإاف ،ردصصŸا سسفن بصسحو
انوروك ءابو راصشتنا نم د◊ا““ ¤ا فدهي
نامصضو تاعمجت-لا يدا-ف-تو (91-ديفوك)
بتاكم ىوتصسم ىل-ع يد-صس÷ا د-عا-ب-ت-لا
ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ىعصست امك .““ديÈلا

ةصصنŸا هذه ريوطتو م-ي-م-صصت لÓ-خ ن-م
Úك“ ¤ا ÊوÎك-ل’ا ع-فد-لا--ب ة--صصاÿا
رارحأ’ا Úح-صشŸÎاو ذ-ي-مÓ-ت-لا ءا-ي-لوأا
ديÈل ““ةيبهذلا““ ةقاطب نو-ك-ل-تÁ ن-يذ-لا
Èع ليجصستلا تاقحتصسم عفد نم رئاز÷ا

¤إا ةجا◊ا نود ةينوÎكل’ا ةصصنŸا هذه

.ديÈلا بتاكم ¤إا لقنتلا
لحارŸا فلتfl ‘ دي÷ا مكحتلا““ دصصقو
نمو تاناحتم’ا هذه ميظنت-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
ة-صسا-صس◊ا ة-ي-ل-م-ع--لا هذ--ه حا‚إا ل--جأا
ىلع Úعتي““ --نايبلا فيصضي-- ““ةماهلاو

ور-يد-م ا-صصو-صصخ ،Úل-خد-تŸا ع-ي--م--ج
ةدعب مازت-ل’ا ،ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا تا-صسصسؤوŸا
نع غÓبإ’ا اهنيب نم ةيم-ي-ظ-ن-ت تاءار-جإا
ذيمÓت ةرم لوأ’ لبقتصست يتلا تاصسصسؤوŸا
ةمئاق Úي– د-صصق تا-نا-ح-ت-م’ا ما-صسقأا

يتلا كلت جاردإاب ةيم-ي-ل-ع-ت-لا تا-صسصسؤوŸا
ءار-جإا-ب نو-ي-ن-ع-م ذ-ي-مÓ-ت ا-ه-ب د-جو--ي
ةرم لوأ’ ةينطولا ةيصسردŸا تاناحتم’ا
ةيبÎلا تايريدم فرط نم اهنع نلعŸاو

ىلع ÊوÎكلإ’ا تاصسصسؤوŸا زيمرت ليلد ‘
.““ةرازولل ةيمقرلا ةيصضرأ’ا ىوتصسم
تÓيجصستلا ة-ي-ل-م-ع ق-ل-ط-ن-ت ،ةرا-صشإÓ-ل
نم ءادتبا ةينطولا ةيصسردŸا تاناحتمÓل
ةياغ ¤إا رمتصستو1202 رياني3 دحأ’ا موي
.رهصشلا سسفن نم82

ن.ح^

ثحبلاو ›اعلا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو ف-صشك ^
عورصشلا نع ،نايز نب يقابلا دبع ،يملعلا
ططfl ذيف-ن-ت ‘1202 ةن-صس ن-م اءد-ب
زا‚ا نمصضتي7202-1202 ةÎفلل ريوطت
ريزولا حصضوأاو .ثح-ب عور-صشم057 وحن
ةن÷ مامأا عاطقلا جما-نÈل ه-صضر-ع ىد-ل
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلع-ت-لاو ة-ي-بÎلا
ي-ب-ع-صشلا سسلÛا-ب ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-صشلاو
عم تاقÓع-لا ةر-يزو رو-صضح-ب ،ي-ن-طو-لا
عصضو عاطقلا نأا ،راوزع ةمصسب ناÈŸلا

،رواÙا نم اددع نمصضتت قيرط ةطراخ
ة--ن--صسلا ن--م اءد--ب““ عور--صشلا ¤ا اÒصشم
ددعتم ريوطت ططfl ذيفنت ‘ ةلبقŸا
نمصضتي7202-1202 ةÎف-ل-ل تاو-ن-صسلا
ةثÓثب قلعتت ثحب عورصشم057 وحن زا‚ا
سصخت ةيولوأا تاذ ة-ي-ن-طو ثح-ب ج-مار-ب

نطاوŸا ةحصصو يئاذغلا نم’ا ن-يدا-ي-م
نأا نايز نب فاصضأاو .““يو-قا-ط-لا ن-مأ’او

نمصضتت عاطقلاب ةصصاÿا قيرطلا ةطراخ
Úي– »ب ا-م-ي-صس ق-ل-ع-ت-ت رواfi ا--صضيأا
ةعجارم““ و ““يميظنتلاو يعيرصشتلا راط’ا

““ملعتلا قئارط عيونتو ،نيوكتلا ة-ط-ير-خ
ة--ع--ما÷ا Úب ة--قÓ--ع--لا ة--صسصسأا---م»و
طيÙا عم لصصاوتلا ليعفت و ةصسصسؤوŸاو
ز-يز-ع-ت““ و ““ي-عا-م-ت-ج’ا و يدا-صصت-ق’ا
قفو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

ةقفارم““ اذك و ،““ةكÎصشم ةيعاطق ةبراقم
‘ ىÈك--لا ة--يدا--صصت--ق’ا تا--صسصسؤوŸا
ىلع اهث-حو سصاÿاو ما-ع-لا Úعا-ط-ق-لا
نمصض يريوطتلا ثحب-ل-ل ما-صسقأا ثاد-حا

حÓصصا ‘ عورصشلا““ بناج ¤ا ““اه-ل-كا-ي-ه
ديصشرت فدهب ةيعما÷ا تامدÿا ماظن
ةيعون Úصس–و Òيصستلا ةنلق-عو قا-ف-ن’ا
.““بلاطلل ةمدقŸا تامدÿا
،1202-0202 ةيعما÷ا ةنصسلا سصوصصخبو
082 ءاهز لابقتصسا ” ه-نأا-ب ر-يزو-لا ر-كذ
ىل-ع ن-يز-ئا◊ا ن-م د-يد-ج بلا-ط ف-لأا

فلأا13 مÓتصسا ”و ايرولا-ك-ب-لا ةدا-ه-صش
ريرصس فلأا51و ديدج يجوغاديب دعقم
.ديدج
هجاوت يتلا تايدحتلا““ نأا نايز نب Èتعأاو
دادزتصس دÓبلا ‘ ›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ما-ظ-ن
بلطتي ام وهو ،““Úنصسلا مداق ‘ اهتأاطو

‘ Úلعافلا لك عم لمعلا““ -لاق املثم-
ةيؤور ةرولب ىلع ةيملعلاو ةيعما÷ا ةرصسأ’ا
ةيكيمانيد ثعبب ةليفك ةلماكتم ةيحÓصصا

ةيلاع تاءافكلا نيوكت لا‹ ‘ ةديدج
ىلع ةرداق دغلا ةعماج لعجو ،ل-ي-هأا-ت-لا

ةدعت-صسمو ة-يرا÷ا ت’و-ح-ت-لا ةر-يا-صسم
ةثدحتصسŸا نهŸا تابلطتŸ ةباجتصسÓل
نمث ،مهتهج نمو .““ةديد÷ا تاراهŸاو

سضرعلا نومصضم ةنجللا ءاصضعأا نم ددع
سضع-ب او-حر-طو ر-يزو-لا ه--مد--ق يذ--لا
ة-ق-ل-ع-تŸا كل-ت ا-م--ي--صس ،ت’ا--غ--صشن’ا
‘ ›اعلا ميلعتلا يجيرخ جامدا ةيلاكصشإاب
جوتنŸا Úب ةمءاوŸا ةلأاصسمو لغصشلا قوصس
،ل-غ-صشلا قو-صس تا-ب-ل-ط-ت-مو ي--ع--ما÷ا

ىلع ةع-ما÷ا حا-ت-ف-نا بو-جو ن-يد-كؤو-م
نم ةبلطلا ةدافتصساو يداصصتق’ا طيÙا
¤ا ،تاصسصسؤوŸا-ب ة-ي-ق-ي-ب-ط-ت تا-صصبر-ت

يعما÷ا لقنلاب قلعتŸا لاغصشن’ا بناج
قرطت امك .ةيئان-لا ق-طا-نŸا ‘ ة-صصا-خ
ن-م دد-ع ¤ا ة-ن-ج--ل--لا ءا--صضعأا سضع--ب
،انورو-ك ءا-بو ي-صشف-ت ءار-ج ت’ا-غ-صشن’ا
رارغ ىلع ،ةديدج بيلاصسأا ¤ا ءوج-ل-لا-ب
مييقت ةرورصض ¤ا Úعاد ،دعب نع ميلعتلا

ةي-حا-ن-لا ن-م م-ي-ل-ع-ت-لا ن-م عو-ن-لا اذ-ه
تارود ميظنت حاÎقا عم ،ةيجو-غاد-ي-ب-لا
.دعب نع سسيردتلا لوح ةينيوكت
ذاختا ” هنأا ريزولا دكأا ،قايصسلا اذه ‘و
ة-ي--ن--ق--ت--لا ة--مزÓ--لا تاءار--ج’ا ل--ك
دعب نع نيوكتلا ¤ا ءوجلل ةيجوغاديبلاو

طمنلاب هفصصو يذلا ،›اعلا مي-ل-ع-ت-لا ‘
نأا اÈتعم ،رمتصسم مييقت-ب م-ت-يو د-يد÷ا
و1202-0202 ةيعما÷ا ةن-صسلا قÓ-ط-نا
دعب نع نيوكتلا ط‰ دامتعا تدهصش يتلا
نا--ك ،يرو--صض◊ا ط--م--ن--لا بنا--ج ¤ا
ريزولا فصشك ،ىرخأا ةهج نمو .““’وبقم““
ايونصس لجصسي ›اعلا ميل-ع-ت-لا عا-ط-ق ““ نأا

ىلع لصصحتم ةع-ما-ج ج-ير-خ ف-لأا004
ةفاقث خيصسرت ةيمهأا ¤ا اÒصشم ،““ةداهصش
اذه ‘و .مهليغصشت ليهصست-ل ة-ي-ت’وا-قŸا
‘ Òكفتلا يرجي هنأا ريزولا دكأا ،قايصسلا
حتف متيل ةيملع ةصساردو ةيفارصشتصسا ةيؤور
عم ايصشا“ ›اعلا ميلعتلا ‘ تاصصصصخت

ن.ح ^ .لغصشلا قوصس تابلطتم

ةيلÙا بيبانألاب اهسضيوعتو داÒتسسلا تايبلط لك ءاغلإاب رمأاي يقارب
ذلوفلاو ديد◊ا نم ةعونسصŸا بيبانلا نع ىلختت ةيئاŸا دراوŸا ةرازو

،يقارب يقزرا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو زربأا ^
عاطق وينهم اهينجيصس يتلا ةدئافلا ،ةياجبب
نع يل-خ-ت-لا-ب د-ل-ب-لا اذ-كو ة-ي-ئاŸا دراوŸا
وا ديد◊ا نم ةعونصصŸا بيبانأ’ا لامعتصسا
¤ا لباقŸا ‘ ايعاد ،نيدرو-ت-صسŸا ذ’و-ف-لا
ةفاثكلا ›اع Úليثيا ›وب بيبانأ’اب اهصضيوعت
.““ةيعونلاو مكلاب ايلfi ةعنصصŸا
تاكبصشب ÚفلكŸا نيÒصسŸا ماما ةملك ي و
لاق ،ةياجب ةي’و ‘ بورصشلا ءاŸاب ديوزتلا
ءوجللا اوبنجتت نا بجي““ ةداح ةÈنب يقارب
,““ذ’وفلا و ديد◊ا نم ةعنصصŸا بيبان’ا ¤ا
سصخي اميف مهصسفنا ةعجارم ¤ا مهايا ايعاد
كلهتصست اهنأ’ ةدروتصسŸا تاّدعملل مهليصضفت
لغصشلا بصصانم قلخ-ت ’و ة-ب-ع-صصلا ة-ل-م-ع-لا
امك ةلثامŸا ةينطولا تاجت-نŸا و‰ ح-ب-ك-تو
Òخأا-ت ¤ا نا-ي-ح’ا بلا--غ ‘ يدؤو--ت ا--ه--نا
تاءارجا ببصسب اهمÓتصسا ديعاومو عيراصشŸا
.““داÒتصس’ا
ي-ل-ما-ح ر-يزو-لا بلا--ط ،دد--صصلا اذ--ه ‘و
ءاغلا ¤ا ةيئاŸا دراوŸا لا‹ ‘ عيراصشŸا

برقأا ‘ بناج’ا مهيدروم ن-م م-ه-تا-ي-ب-ل-ط
متيصسو ،ذختا د-ق رار-ق-لا نا اÒصشم ،لا-جآ’ا

.““نأاصشلا اذه ‘ يرازو رارق رادصصا ابيرق
ناديŸا ‘ ءادصص’ا ةدوع رثا ريزولا دكأاتو
عا-ط-ق-لا تا-صسصسؤو-م ل-ي-صضف--ت سصو--صصخ--ب
رثا كلذ نم ،تاّدعŸا نم عونلا اذه لامعتصسا

(ةياجب برغ مك57) نيزر تيا عقوŸ هترايز
ءاŸاب ديوزتلل ماه عورصشم زا‚ا متي ثيح

و ةقطنŸاب تايدلب سسم-خ ي-ط-غ-ي بور-صشلا
سشكيلم ينبو تلامزاتو مرغاو نيزر تيا يه
اهديوزت متي نا سضÎفŸا نم يتلاو ليلجوبو
،دعب رونلا ىري ⁄ يذلا فاح يصشيت دصس نم
’ ،ليقارعلا نم ديد-ع-لا عور-صشŸا د-ه-صشي ذا

و ىر-ق-لا نا-ك-صس فر-ط ن-م ه-صضفر ا-م-ي--صس
،تادا-م-ت-ع’ا ن-م ةر-خأا--تŸا ةدا--ف--ت--صس’ا
بيبان’ا ليصصو-ت ‘ ر-خأا-ت-لا ¤ا ة-فا-صضإ’ا-ب
.عقوŸا ¤ا ةدروتصسŸا
لك-صشي ’ ع-قوŸا اذ-ه نأا ¤إا ر-يزو-لا را-صشأاو
ةهباصشم ىرخأا عيراصشم تناع ثيح ءانثتصسا

نأا نكمŸا نم نا-ك ي-ت-لاو ع-صضو-لا اذ-ه ن-م
طقف اوفت-كا ع-ي-م÷ا نأا و-ل ا-ه-ي-ف د-صصت-ق-ت
ةفاثكلا ›اع Úليثيإا ›وبلا بوبنأا مادختصساب
نع نابأا ينقتلا رابتع’ا اذه نع Óصضف يذلا
Úصس– ‘ ة-ي-مو--م--ع--لا تا--ط--ل--صسلا ةدارإا
اميصس ’و هايŸا Òفوتب ة-ق-ل-ع-تŸا تا-مدÿا
‘ لزانملل بورصشلا ءاŸاب يموي-لا د-يوز-ت-لا
‘ لقأ’ا ىلع تاعاصس8 ¤إا لصصت ةينمز ةÎف““
لا◊ا وه سسيل اذه نأا ريزولا فاصضأاو .““مويلا
25 لصصأا نم طقف ةيدلب21 نأا ثيح مويلا
.كلذ نم ديفتصست ةي’ولا ‘ ةيدلب
” ةقطنŸا-ب ءا-ق-تر’ا نا-م-صضل ع-قاو-لا ‘و
اهمهأا نم ع-يرا-صشŸا ن-م ة-ل-صسل-صس ل-ي-ج-صست

تارصشع ¤إا فاح ي-صشي-ت د-صس ن-م د-يوز-ت-لا
يتلا نق’زوآاو يرفإا لامصش ة-ع-قاو-لا ىر-ق-لا
وزو يزيت ةي’و ‘ نقزوب ةقطنم اهب تق◊أا
ىلع لوصص◊ا ىلع اعيمج نك-م-ت-ت-صس ي-ت-لاو
اهتدم ةيدقاعت ةÎف لÓخ اهروبنصص ‘ ءاŸا

.ارهصش62
‘ ةطارخ ةقطنم ىلع اصضيأا ةلا◊ا قبطنتو
يرصض◊ا نكصسلا عقومو ةي’ولا قرصش ىصصقأا
دعب ىلع Òغ داو ‘ فيرازوأا رزغإا ديد÷ا

سصيصصخت متيصس ثي-ح ة-يا-ج-ب بر-غ م-ك51
fiم000.05 اهتعصس غلبت تاطÎ بعكم.

هترازو ةبغر نع قايصسلا اذه ‘ ريزولا نلعأاو
‘ Œزا‚إا ديصس fiم05 ةردقب ةيل– ةطÎ
ةيبرغ-لا ة-ق-ط-نŸا د-يوز-ت-ل مو-ي-لا /بع-ك-م
تاونصس ذنم هجاوت يت-لاو ة-يا-ج-ب-ل ةرواÛا
هنأا ،لباقŸا ‘ يقارب حصضوأاو .هايŸا ةردن

متيصس اقباصس هنع نÓعإ’ا ” ام سسكع ىلع
Îم000.001 ةغلابلا ةزجتÙا ةعصسلا ميصسقت

Úعقو-م ى-ل-ع ا-ه-ع-يزو-تو Úن-ثا ¤إا بع-ك-م
flفلتÚ ا سسفن ‘ نكلوŸددحي ⁄و ،ةقطن

ةم-م-صصم ا-ه-ن-ك-ل ةد-يد÷ا تاد-عŸا نا-ك-م
.ةقطنŸا كلت ءاحنأا عيمج ‘ هايŸا ليصصوتل
اÒبك اددع نياعو تارم ةدع ريزولا فقوتو
كاردتصسا اهمÓتصسا حيتيصس يتلا تادعŸا نم
ءاŸاب ديوزتلا نم لكب قلعتي اميف تارخأاتلا
ج.ق ^ .يحصصلا فرصصلا وأا بورصشلا

:دكؤوتو ،تاعاسشلا ءارو قايسسنلا مدع ¤ا وعدت نيزابخلل ةينطولا ةيدا–لا
ةئيند اهسضارغأا ةلوادتŸا تامولعŸاو نيزابخلل بارسضا يأا دجوي ل

ن-يزا-ب-خ-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-يدا–’ا تد-ن--ف ^
راج-ت-ل-ل ما-ع-لا دا–’ا ءاو-ل ت– ة-يو-صضنŸا
سسمأا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ،Úير--ئاز÷ا Úي--فر◊او
ع-قاو-م ‘ تدرو ي-ت-لا تا-عا-صشإ’ا ،ءا-ع-برأ’ا
بارصضإاب ةقل-ع-تŸاو ي-عا-م-ت-ج’ا ل-صصاو-ت-لا
هذه ءارو قايصسن’ا مدع ¤ا ةيعاد ،نيزابÿا
نم اهل سساصسا ’ يتلاو ة-ل-ع-ت-فŸا تا-عا-صشإ’ا
.ةحصصلا
نيزابخلل ةي-ن-طو-لا ة-يدا–’ا سسي-ئر د-صشا-نو

باÎلا Èع نيزابÿا عيمج ،طا-ف-ل-ق ف-صسو-ي
تاعاصشإ’ا هذه ءارو قايصسن’ا مدع ¤ا ينطولا
اهلÓخ نم ىعصسي ي-ت-لا ة-ث-ي-بÿاو ة-صضر-غŸا

دÓبلا رارق-ت-صساو ن-ما بر-صض ¤إا ا-هو-جور-م
قفو ،نطاوŸاب بعÓتلاو ينطولا داصصتق’او
هذه نا راطإ’ا تاذ ‘ فاصضأاو ،ردصصŸا تاذ
دا–’ا فادهتصسا كلذك اه-صضر-غ تا-عا-صش’ا
هيطرخنم تيتصشت لجا نم هتاراطاو هلكايهو

اهباحصصأا ةئيند تايفلخو ة-ي-صسا-ي-صس سضار-غأ’

.جراÿاو لخادلاب مهو نوفورعم
ماعلا دا–’ا ةيعÃ لمعت ةيدا–’ا نا زربأاو

اهنيما ةدايقب Úيرئاز÷ا Úيفر◊او را-ج-ت-ل-ل
كلهتصسŸا ةيامح ىلع ةرهصش نب بازح ماعلا
نيزابÿا قوقح ىلع عافدلا تقولا سسفن ‘و

ةموك◊ا ةيجيتاÎصسا قفوو نو-نا-ق-لا را-طإا ‘
اذه ‘ نايبلا دكأاو ةيروهم÷ا سسيئر جمانربو
باÎلا زباfl لماك ‘ رفوتم زبÿا نا قايصسلا
م .ناوسضر ^ ينطولا

اهءازا فقوم ذاختل مداقلا عوبسسألا ءاقل هءاسضعأا دقعي
 ةيقيوسست ادوعو تمدق ةيدŸاب ةيبÎلا ةريدم : تاباقنلا لتكت

،ةيدŸا ةي’وب ةينطولا ةيبÎلا ةيريدم ةريدم نا تا-با-ق-ن-لا ل-ت-ك-ت ف-صشك̂ 
لوح ““ ةيلÙا ةيوبÎلا ةرصسأ’ا تاعلطتل ىقرت ’ ةيفيوصست““ ادوعو تمدق

ديد– نود ةي’ولاب ةيبÎلا عاطقل لقتصسŸا يباقنلا لتكتلا بلاطم قيق–
مهنيب ءاقل دقع نوررقي لتكتلا ءاصضعأا لعج ام ايناديم ا-هد-ي-صسج-ت-ل د-عو-م
مايقلا دح ¤ا لصصت دق دودرلا هذه ءازا ف-قو-م د-يد-ح-ت-ل مدا-ق-لا عو-ب-صسأ’ا
ةباقنلا لث‡ يحي فراصش نب دافأا .اقح’ ةي-جا-ج-ت-حا تا-ف-قو وأا بار-صضا-ب
ةماع دودر ىقلت لتكتلا““ نأا ةيدŸا ةي’وب ““ويتنصسأّا““ ةي-بÎلا لا-م-ع-ل ة-ي-ن-طو-لا
ةيبÎلا ةيريدم ةريدم فرط نم ةيوبÎلا ةرصسأ’ا تاعلطتل ىقرت ’ ةيفيوصست
عاطقلا لامع بلاطم لوح ارخؤوم امهعمج يذلا ءاقللا لÓخ ةي’ولاب ةينطولا

اهقيقحتل Úعم لجأا دد– نأا نود Ìكأا وأا Úماع ذن-م ة-ق-لا-ع-لا ة-ق-ط-نŸا-ب
ماعلا لÓخ اهديصسŒ ىلع لمعتصس اهنأا اهديكأاتب تفتكا““ اهنأا اÒصشم ،““ايناديم
Úب ءاقل دقع ”““ هنأا يحي فراصش نب فاصضأاو .““2202 هيلي يذلا وأا مداقلا
اهنيمأاو ةي’ولاب ةيبÎلا ةريدمو لتكتلا تاباقنل نويلÙا نويباقنلا ءانمأ’ا
،““اقباصس ةعوفرŸا لتكتلا ت’اغصشنا لوح ةيريدŸا دودرل عامتصسÓلو ماعلا

مهنيب اميف ءاقل مداقلا عوبصسأ’ا لÓخ نودقعي فوصس لتكتلا ءاصضعأا““ نأا افيصضم
اهءازا بصسانم فقوم ذاختاو ةي’ولاب ةيبÎلا ةيريدم دودر نومصضم ةصساردل
ةلاحب اديدنت يلfi بارصضا ءارجإ’ دعوم ديد– لوح قافتÓل لصصي دق
ىفطسصم دي‹̂  .““Úيعامتج’ا ءاكرصشلاو ةيبÎلا ةيريدم Úب لصصا◊ا دادصسن’ا

تاقحتسسم عفد نم ““ةيبهذلا““ ةقاطب نوكلتÁ نيذلا ÚحسشŸÎا Úكمتل

ÊوÎكلإلا عفدلاب ةسصاخ ةيسضرأا
ةينطولا تاناحتملا ‘ ذيمÓتلا ليجسستل

ذيمÓتلا ليجسستل ÊوÎكلإلا عفدلاب ةسصاخ ةيمقر ةيسضرأا ميمسصتب ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تماق
.(1202 ةرود) ةينطولا ةيسسردŸا تاناحتملا زايتجا ىلع ÚلبقŸا ÚسسردمتŸا

ةعماج جيرخ فلأا004 ايونسس لجسسي ›اعلا ميلعتلا عاطق
ةداهسش ىلع لسصحتم

عورسشم057 زا‚إل ريوطتلا ططfl ‘ عورسشلا
1202 ةيادب ثحب

رطاfl لوح سسيسس– اموي ديÈلا ةرازو مظنت اميف
هنم ةياقولاو داسسفلا

لمعلاب فلكت داسسفلا ةحفاكŸ ةينطولا ةئيهلا
ةيرازولا رئاودلا عيمج عم

تÓ-صصاوŸاو د-يÈلا ةرازو تم-ظ--ن ^
ةينطولا ةئيهلاو ةيكلصسÓلاو ة-ي-ك-ل-صسلا
،سسما ،هتحفاكمو داصسفلا نم ةيا-قو-ل-ل
ي-مÓ-عإا مو-ي ة-م-صصا-ع--لا ر--ئاز÷ا--ب
براصضت نم ةيا-قو-لا لو-ح ي-صسي-صس–و
 .هتحفاكمو حلاصصŸا
د-يÈلا ر-يزو د-كا ،ة-ب-صسا-نŸا هذ--ه--بو
،ةيكل-صسÓ-لاو ة-ي-ك-ل-صسلا تÓ-صصاوŸاو
ةئيهلا سسيئر روصضحب ،رازموب ميهاربإا
هتحفاكم و داصسفلا نم ةياقولل ةينطولا

رواصشتلل حوتفم ءا-صضف ه-نأا““ رو-ك قرا-ط
تاحÎقŸاو ىؤور-لاو تاÿÈا لدا-ب-تو
و ح-لا-صصŸا برا-صضت ة-ح-فا-ك-م نأا-صشب
.““عاطقلا لخاد هنم ةياقولا
سسيصس–و مÓعإا ¤إا مويلا اذه فدهيو
ةيكلصسلا تÓ-صصاوŸاو د-يÈلا تارا-طإا
برا-صضت ت’ا-ح نأا-صشب ة-ي-ك-ل-صسÓ--لاو
ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأا راطإا ‘ حلاصصŸا
.هنم ةياقولاو داصسفلا ةحفاكمو
ى-ع-صسŸا اذ-ه نأا ¤إا راز-مو--ب را--صشأاو
ـلا تامازتل’ا ىدحا ديصسŒ ¤إا فدهي
ديÛا دبع ،ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر-ل45
،ةما-ع-لا ةا-ي◊ا ة-ق-ل-خأا““ ي-هو ،نو-ب-ت
اهماوق ةديدج رئازج ءان-ب-ب ماز-ت-ل’او
سصرفلا ؤوفا-ك-تو ة-هاز-ن-لاو فا-صصنإ’ا
ة-ط-ل-صسلا لÓ-غ-ت-صسا ءو-صس ة-ح-فا-ك-مو
.““ةيبوصسÙاو
انزكر ،قايصسلا اذ-ه ‘»: ر-يزو-لا لا-قو

Òكذت لÓخ نم ةياقولا ىل-ع ا-ندو-ه-ج
ة-ي-ع-ير-صشت-لا ما-ك-حأ’ا--ب ا--ن--تارا--طإا
ةياقولا لا‹ ‘ ةيصسيئرلا ةيميظنتلاو
Òغ وأا ةهوبصشŸا تاقفصصلا ةحفاكمو
‘ اÃ ،ماع لكصشب داصسفلاو ةينو-نا-ق-لا
اÒصشم ،““حلاصصŸا براصضت ت’اح كلذ
تاودأا زاربإاب اصضيأا قلعتي رمأ’ا نأا ¤إا

ر---طاıا ةرادإاو ل---ي---ل–و د---يد–
.عازنلا ت’اح عيمجب ةطبترŸا
بولصسأا““ ينبت ¤إا مويلا اذه فدهي امك
ةمارصصلاب مصستي ثيدحو ديدج Òيصست
›ا◊ا قايصسلا ‘ اميصس ’ ،ةيفافصشلاو
.““دلبلل يداصصتق’ا سشاعتنÓل

ةينطولا ةئيهلا سسيئر راصشأا ، هبناج نم
نأا ¤إا هتحفاكمو داصسفلا نم ة-يا-قو-ل-ل
ة-ح-فا-كŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ج-ي-تاÎصسإ’ا
نوناقلا ةلود ءاصسرإا““ ىلع رهصست داصسفلا
نوؤوصشلا ةرادإا ‘ ةي-فا-ف-صشلا سسير-ك-تو
.““ةماعلا
ةصسايصس حاÎقاب ةفلكُم هتئيه نأا حصضوأاو
ةدعاصسŸاو داصسفلا نم ةياقولل ةلماصش

لكصشب لمعلا لÓخ ن-م ا-ه-ط-ي-صشن-ت ‘
لوح ةيرازولا رئاودلا عيمج عم سصاخ

.داصسفلاب ةقلعتŸا اياصضقلا
راطإا ‘ جردني مويلا اذه نأا فاصضأاو
لامع ةدئافل قصسنم ين-يو-ك-ت ج-ما-نر-ب
سصاÿاو يمومعلا Úعاطقلا تاراطاو

و.ق ^ .داصسفلا رطاfl لوح
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يداصصتقإا

ر“ؤو-م لÓ-خ را-ط-ع د-ي-صسلا ح-صضوأاو ^
هنأا عامتجلا اذه ةياهن ‘ دقع يفحصص

ىلع يوقاطلا لاقتنلا ريزو عم قافتلا ”
قÓ-طإل تاردا-بŸاو دو-ه÷ا ف-ي--ث--ك--ت

ماع نم اًرابتعا تاقاطلا جا-ت-نا ع-يرا-صشم
نم طاواغي-م0001 جاتنإا ا-م-ي-صسل ,1202
(ةيصسمصشلا ةقاط-لا) ةدد-ج-تŸا ة-قا-ط-لا
يروف-حألا دو-قو-لا كÓ-ه-ت-صسا ل-ي-ل-ق-تو
.اًيونصس ةئاŸا ‘01 لدعÃ (تاقورÙا)
لجاعلا هجوتلا ةرورصض ¤إا هقرطت ىدلو
دراوŸا لÓغتصساو يوقاطلا لاقتنلا وحن
نأا ¤إا ةقاطلا ريزو راصشأا ,““نآلا““ ةددجتŸا
تاو-ن-صسلا مدا-ق ‘ ق-ي-ط-ت ن--ل ة--لود--لا
كÓهتصسل ›ا◊ا جذومنلا ‘ رارمتصسلا
ى-ل-ع ار-صصح د-م-ت-ع-ي يذ-لا ة--قا--ط--لا
.““يئاوصشعلاب““ فصصوي يذلاو ,تاقورÙا
رايلم51 حن“ ةلودلا نإاف ,ريزولا بصسحو
ىلع ةقاطلا عاطقل م-عد-ك ا-ًيو-ن-صس رلود

ءابرهكلا راعصسأا معد) تايوتصسŸا ع-ي-م-ج
.(...رحبلا هايم ةيل–و دوقولاو زاغلاو
نمألا عصضو““ نأا را-ط-ع د-ي-صسلا د-كأا ا-م-ك
هنكل ,رطخ ‘ سسي-ل ا-ندÓ-ب-ل يو-قا-ط-لا
ظافحلل ةلجاع تاءارجإا ذاخ-تا بل-ط-ت-ي

ةمداقلا لايجأÓل ةحاتŸا ا-ندراو-م ى-ل-ع
تا-قا-ط-لا ‘ را-م-ث--ت--صسلا لÓ--خ ن--م
راطإا نوناق دادعإا-ب اد-ي-ف-م ,““ةدد-ج-تŸا

.يوقاطلا لاقتنلا لوح ديدج
ا-ه-ت-لذ-ب ي--ت--لا تادو--هÛا--ب هو--ن ذإاو
طبرلا لا‹ ‘ ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا
زاغلا عيزوتو (ةئاŸاب89) ءابرهكلا ةكبصشب
ةقاطلا ريزو دكأا ،(ةئاŸاب26) يعيبطلا
زاغ-لاو ءا-بر-ه-ك-لا-ب ط-بر-لا ع-يرا-صشم نأا

سسي-ئر ج-ما-نر-ب را-طإا ‘ ل--صصاو--ت--ت--صس
.لظلا قطانم ةدئافل ةيروهم÷ا
لجصس يذلا رخأاتلا كرادت نم دبل““ هنأا لإا

قÓطإا لÓخ نم تاكبصشلا ديدŒ راطإا ‘
ةيصسمصشلا ة-قا-ط-لا جا-ت-نإا ع-يرا-صشم ةد-ع
،““ةيئاوهلاو ةيرار◊او ةيوونلا تاقاطلاو
ةرازو سصيصصخت نأا اÈتعم ،ريزو-لا لو-ق-ي

تاقاط-لاو يو-قا-ط-لا لو-ح-ت-ل-ل ة-ل-ما-ك
اقلطنم»و ““ةماه ةوطخ““ د-ع-ي ةدد-ج-تŸا

.““اديدج
هعاطق نأا روتيصش ديصسلا دكأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةرازو تارا--ه--مو براŒ ¤إا ة--جا--ح---ب
ريوط-ت ج-ما-نر-ب نأا ¤إا اÒصشم ،ة-قا-ط-لا
يوقاطلا لوحتلاو ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لا
تا-عا-ط-قو تارازو-لا ل--ك ل--م--صشي ا‰إا
.طاصشنلا
ةطلتfl ةن÷ ليكصشت نع نلعأا نأا دعبو
ديد÷ا جذومنلا دادعإاب فلكت Úترازولل
فصشك ،هتعباتمو يوقاط-لا كÓ-ه-ت-صسÓ-ل
لÓخ هحرط ” حاÎقا نع روتيصش ديصسلا

ةصسصسؤوم قلخ ةرورصض لوح عامتجلا اذه
فلكتو هترازو ةياصصو ت– عصضوت ةديدج

ا-هر-ط-صست ي-ت-لا فاد-هألا ق-ي-ق--ح--ت--ب
.لاÛا اذه ‘ ةيمومعلا تاطلصسلا
نحن““ هلوق-ب رو-ت-ي-صش رو-صسي-فوÈلا زر-بأاو
لوعن نأا اننكÁ ةيداصصتقا ةئيه ¤إا ةجاحب

انع-يرا-صشمو ا-ن‹ار-ب ر-يو-ط-ت-ل ا-ه-ي-ل-ع
ةيÒيصست تاردق كا-ن-هو .ة-ي-ل-ب-ق-ت-صسŸا
حمصست زاغلنوصس عم‹ ىدل اميصسل ،ةينقتو
،““ةصسصسؤوŸا هذه ءاصشنإا ‘ Òك-ف-ت-لا-ب ا-ن-ل

جما-نر-ب غو-ل-ب ن-ك-مŸا ن-م ه-نأا اÈت-ع-م
تاقاطلا نم اقÓطنا طاواغ-ي-م000.03
.0302 نوصضغ ‘ ةددجتŸا
يتلا تاطاصشنلا ة-ل-ي-صص◊ ه-م-ي-ي-ق-ت ‘و
لا‹ ‘ ة-يرازو--لا ه--تر--ئاد ا--ه--تردا--ب

,يوقاطلا لاقتنلا و ةددجتŸا تاقاطلا
فلتfl عم عام-ت-جا51 د-ق-ع ¤ا را-صشأا
سصا-خ-صشألا Úي-ع-ت-ب ح--م--صس ,تارازو--لا
‘ ةبقترŸا تاطاصشنلا قيصسنتب ÚفلكŸا

مكحتلا و ةقاطلا ةرو-تا-ف سصي-ل-ق-ت لا‹
.اهيف
000.08 ل-يو– عور-صشم ¤ا قر-ط-ت ا-م-ك
زاغ ¤ا ةلودلا تابكرم ةÒظح نم ةبكرم
سصاوخلل ةبكرم000.002و عيمŸا لوÎبلا

.1202 ةنصس ‘
Òياعم عصضو نع روتي-صش د-ي-صسلا ن-ل-عأاو
مزاو----ل داÒت----صسا لا‹ ‘ ةد----يد----ج

سصخألا ى-ل-ع لد-ت-صسم ,›ز-ن-مور-ه-ك-لا
) ““يأا““ را-ي-ع-م-ل-ل ير-صص◊ا ى-صضت-قŸا-ب
ةفاك ىلع (ءابرهكلل يداصصتقا كÓهتصسا
.ةدروتصسŸا داوŸا
ىرخأا Òياعم ءاصسرا متيصس هنأا ريزولا ركذو

ناديم ‘ ةديدج طورصش رتافد راطا ‘
““¤ا جاتحي دلبلا نأا ادكؤوم ,ءانبلاو نكصسلا
ةفا-ك ما-م-صضنا ¤او ““ي-عو-ط-ت ج-ما-نر-ب
.““ةلحرŸا هتاه حا‚ا لجأل Úلعافلا
نم ,ةصصرف ءاقللا ناك ,نيريزولا بصسحو

ة-ي-ج-ي-تاÎصسÓ-ل قر-ط-ت-ل-ل ,ر-خأا بنا-ج
مايقلل و ةيوقاط-لا ة-صسا-ي-صسلا و ةد-يد÷ا

Ãجاتنا تاردقل عقاولا سضرأا ىلع ةنياع
ة-ع-ي-ب-ط و تا-كÓ-ه-ت--صسلا و ة--قا--ط--لا
ىدŸا ىلع تاجايتحلا و تلام-ع-ت-صسلا
.ليوطلا

^Ÿح.ءاي

ةيرئاز÷ا ةيلاردفنكلا سسيئر سسما دكأا ^
ةنصسلا نأا ،يلقاع يماصس ،ل-م-ع-لا با-برأل
تاناهرلا ةن-صس نو-ك-ت-صس ،1202 ةمداق-لا
‘ عارصسإلاو ،داصصتقلا سشامكنا بن-ج-ت-ل
يذلا ديد÷ا يداصصتقلا جذومنلا قيبطت
.ارايخ سسيلو ةيمتح Èتعي
افيصض هلوزن لÓخ يلقاع يماصس حصضوأاو

¤وألا ةانقلل ““حابصصلا فيصض““ جمانرب ىلع
عيمج نم ة-ب-ع-صص تنا-ك0202 ة-ن-صس““ نأا
ينطولا داصصتقلا ىل-ع ة-صصا-خ ،بناو÷ا
¤إا يدؤوت دق يتلا ةيحصصلا ةحئا÷ا ببصسب
ناديم رارغ ى-ل-ع ،تا-عا-ط-ق ةد-ع لاوز
.““ةيمومعلا لاغصشألاو ةحايصسلا تامدÿا
ةعاجصش تارارق ذاختا بجي““ هنأا فاصضأاو
اهصشيعي يتلا ةق-ي-ق◊ا م-جÎت ،ة-ع-ير-صسو
نأا ¤إا اÒصشم ““ي--ن--طو---لا دا---صصت---قلا
Òغ0202 ‘ تذخ-تا ي-ت-لا تارار-ق-لا““

Óطا“و اÒبك ارخأات تفرع اهنأل ةيفاك
.““ةيطارقوÒبلا ببصسب ذيفنتلا ‘

نأا ¤إا ي-ل-قا-ع را--صشأا قا--ي--صسلا تاذ ‘و
ةنصس حا‚إا ةيفيك ‘ لثمتي ›ا◊ا ناهرلا““

داصصتقلاب سضوهنلا ة-ن-صس نو-ك-ت-ل1202
.““عيرلا نع اديعب يرئاز÷ا
جذو-م-ن-لا““ نأا حا-ب-صصلا ف--ي--صض ف--صشكو
اينبم نوكي نأا بجي ديد÷ا يداصصتقلا

عيم-ج ‘ ا-ه-م-ي-م-ع-ت-ب ة-ن-م-قر-لا ى-ل-ع
قيمعلا يكنبلا حÓصصإلا ىلعو ،تاعاطقلا
ة-براfiو ،ة-ي-ك-ن-ب-لا ة-مو-ظ-نŸا Òغ-ت--ب

Úلما-ع-تŸا ة-ق-فار-مو ،ة-ي-طار-قوÒب-لا
عيونتو ةيق-ي-ق-ح ة-ق-فار-م Úيدا-صصت-قلا

قيدا-ن-صص ق-ير-ط ن-ع ل-يو-م-ت-لا ردا-صصم
.““رامثتصسلا
Òغ قو-صسلا با-ط-ق-ت-صسا سصخ-ي ا-م-ي-فو
ح-صضوأا ،ي-م-صسر-لا را-طإلا ‘ ة-ل-ك-ي-هŸا

ةÒبكلا راطخألا نم Èتع-ت ا-ه-نأا ي-ل-قا-ع
نأا ادكؤوم ،ينطولا داصصتقلا دد-ه-ت ي-ت-لا
ةن-صسلا ىو-قأا نو-ك-ت-صس ة-يزاوŸا قو-صسلا““
اهت-صشا-ع ي-ت-لا ة-مزألا بب-صسب ،ة-مدا-ق-لا
ن-م ح--ب--صصأا ه--نأاو ،0202 ‘ ر-----ئاز÷ا
كانه نأاو ةصصاخ ،اهباطقتصسا يرورصضلا
هذه ‘ لوادتت رلود رايلم06 نم ديزأا
راطإلا ‘ اهباطقتصسا بجي يتلاو قوصسلا
زوفلا بجي““ هنأا ح-صضوأا ا-م-ك .““ي-م-صسر-لا
مهعفدل ،Úيداصصتقلا Úلما-ع-تŸا ة-ق-ث-ب
داصصتقلاب سضوهنلا لجأا نم رامث-ت-صسÓ-ل
ةحÓفلا عاطق ىلع ةنهارŸاب ،ي-ن-طو-لا
،رخآا بناج نم .““ةعا-ن-صصلاو تا-مدÿاو
ةÎف Èتعت ةÎفلا هذه““ نأا ¤إا يلقاع راصشأا
تاطلصسلا عم ديلا ‘ ديلا عصضوو نماصضتلا
ير-ئاز÷ا ن-مألا نا-م-صضل ة-ي-مو-م--ع--لا
اطخ Èت-ع-ت ي-ت-لا ة-ير-ئاز÷ا ةدا-ي-صسلاو
انيدل نوكي امد-ن-ع““ ه-نأا د-كؤو-م ،““ر-م-حأا
نع ينبم يداصصتقا جيصسنب ،يوق داصصتقا

““ةيلودلا Òيا-عŸا-بو Úير-ئاز÷ا ق-ير-ط
Áنطولا رارقتصسا ىلع ظاف◊ا نك““.

 ح.ءايمل ^

يتلا ةمزألا ببصسب ةمداقلا ةنصسلا ىوقأا نوكتصس اهنأا عقوت
:يلقاع ،0202 يف رئازجلا اهتصشاع

 ةيزاوŸا قوسسلا ‘ ةلوادتŸا لاومألا ةميق رلود رايلم06
 يرئاز÷ا داسصتقلاب ضضوهنلا ةنسس نوكتل1202 ةنسس حا‚إا ةيفيك ‘ لثمتي ›ا◊ا ناهرلا ^

 ةدروتصسŸا تاجتنŸا لك ىلع ““ءابرهكلل يداصصتقا كÓهتصسا““ طرصش جاردا

 ةيلزنمورهكلا ةزهجألا داÒتسسل ةديدج Òياعم
 Óبقتسسم ةقاطلا كÓهتسسل ›ا◊ا جذومنلا ‘ رارمتسسلا نكÁ ل :راطع ^

 ةقاطلا عاطقل معدك ةلودلا هفزنتسست ام .. ايونسس رلود رايلم51 ^
روتيصش نيدلا سسمصش ,ةددجتŸا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنلاو ،راطع ديÛا دبع ,ةقاطلا اريزو سسأارت
ةدع هلÓخ تذختا ,ءابرهكلا جاتنإا لئاصسوب سصاÿا0302-1202 يهيجوتلا جمانÈلل سصصصُخ اعامتجا

.يوقاطلا نمألا زيزعت فدهب تارارق

 تناع يتلا طفنلا قوصسل ““ةيثراك““ تناك0202 ةنصس
:رورب ،دحاو تقو ‘ تامدصص ثÓث نم

حاجنل ليبسسلا ةيداسصتقلا تاحÓسصإلا
 ةيŸاعلا ةمزألا ةهجاوم ‘ رئاز÷ا

 تاحاقللا حا‚ لاح ‘Ê 1202اثلا يسسادسسلا نم ءادتبا جرفنيسس يŸاعلا داسصتقلا ^

 ÚلماعتŸا Úب ةصسفانŸا ميظنتو عرفلا طبصضل فارطألا ةددعتم ةيقافتا عيقوت
1202 يفناج نم ةيادب تارايسسلا ىلع Úمأاتلا تاÒعسست ديحوت

نا ،رورب دارم ،›ودلا طفنلا Òبخ دكأا ^
قوصس ةمزأا زواجتل لئاصسولا كلت“ رئاز÷ا
ةحئاج نع ة-م-جا-ن-لا ،ة-يŸا-ع-لا ط-ف-ن-لا
تاحÓصصإاب ماي-ق-لا لÓ-خ ن-م ،91-ديفوك
ريوطتب سصاخ ل-ك-صشب ق-ل-ع-ت-ت ة-يدا-صصت-قا

تا-قا-ط-لا ‘ را-م-ث-ت-صسلاو كار-طا-نو--صس
ةلاكول ثيدح ‘ ،Òبÿا لاقو .ةددجتŸا
ا-ه-يد-ل ر-ئاز÷ا““ نأا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب--نألا
زواجتل ةي-لاŸا اذ-كو ة-ير-صشب-لا ل-ئا-صسو-لا
ايموجه اكولصس دمتعت نا ة-ط-ير-صش ة-مزألا
تاحÓصصإلا ذفن-تو ة-ي-فار-صشت-صسا ةر-ظ-نو
ةيجهنمو ة-مار-صصب ة-مزÓ-لا ة-يدا-صصت-قلا
بل-ق ‘ ا-ه-ع-صضت نأاو ،ة--مزÓ--لا ةدارإلا--ب

.““يصسايصسلاو يداصصتقلا اهعورصشم
د-ق ط-ف-ن-لا قو--صس عا--صضوأا نأا ¤إا را--صشأاو
،ةنصس ذنم ““ةيط‰ Òغ““ تارو-ط-ت تد-ه-صش
تاروطتلل بصسحتلا ةرور-صض ى-ل-ع ادد-صشم
دامتعاو رئاز÷ا ىلع اهÒثأاتو ة-ل-م-تÙا
.ةيŸاعلا ةمزألا ةهجاوŸ ةيجيتاÎصسا
،هلوق بصسح ،ةيجيتاÎصسإلا هذ-ه ز-ك-تر-تو
ىلع كارطانوصس ريوطت ىلع يصساصسأا لكصشب
امك .ي-جو-لو-ن-ك-ت-لاو يرادإلا Úيو-ت-صسŸا
ةدعاق عفر““ لجأا نم كارطانوصس معد بجي
تاكارصش ةماقاو رئاز÷ا ‘ اه-تا-طا-ي-ت-حا
لÓخ نم لوصصأا ءانتقل ةيلود ةيجيتاÎصسا
ببصسب اهتميق سضافخنا ة-صصر-ف لÓ-غ-ت-صسا
ام-ب-صسح ،““ة-يŸا-ع-لا ة-يدا-صصت-قلا ة-مزألا
Úعتي :لوقي لصسÎصساو .Òبÿا تاذ ىصصوأا

‘ طفنلا تاكرصش رارغ ىلع ،اًصضيأا اهيلع
وحن روطتلاو لو-ح-ت-لا-ب ما-ي-ق-لا““ ،⁄ا-ع-لا

.““يئاه-ن-لا نو-بز-ل-ل ة-نو‡ ة-قا-ط ة-كر-صش
صضيأا م-هŸا ن--م ،رور--ب د--ي--صسلا بصسحو ا-ً
لا-ق-ت-نلا را-صسم ‘ ““مز-ح--ب““ ما--م--صضنلا
ل-ق◊ا و-ه ي-صسي-ئر ل-ما-ع ع-م يو-قا-ط-لا
رئاز÷ا ه-ك-ل-ت“ يذ-لا Òب-ك-لا ي-صسم-صشلا
Òغ ة-ي-ج-ي-تاÎصسا““ ا-ًقا-فآا ح-ت-ف-ي يذ--لاو
ةنصس نا طف-ن-لا Òب-خ Èت-عاو  .““ة-قو-ب-صسم
طفنلا قوصسل ةبصسنلاب ““ةيثراك““ تناك0202
،دحاو تقو ‘ تامدصص ثÓث تناع يتلا
سضئاف ليجصست عم ،سضرعلا ةمدصص نم اًءدب

ط-ف-ن-لا-ب ا-صسا-صسأا ا-ًعو-فد-م سضر--ع--لا ‘
تمقافتو يكيرمألا (تصسي-صشلا) ير-خ-صصلا
6 ‘ تأاد-ب ي-ت-لا را-ع--صسألا بر--ح بب--صسب

نأا لوقي فدرأاو         .يصضاŸا سسرام
ةمدصص ةدح اهتداز هتا-ه سضر-ع-لا ة-مد-صص

بب-صسب %02 ةبصسن-ب ع-جار-ت يذ-لا بل-ط-لا

ةيداصصت-قلا ة-مد-صصلا ر-صسف-ي ا‡ ،ءا-بو-لا
ةنصس نأاصشبو .91ديفوك ءابو نع تبترت يتلا

تغ-ل-ب““ فواıا نأا Òبÿا ح--صضوأا1202
طفنلا تايصساصسأا روطتب قلعتي اميف ““اهجوأا
داصصتقلا روطت-ب ا-ه-تاذ د-ح ‘ ة-نو-هرŸا
وحن هجوتلا““ ناف هتاعقوت بصسحو .يŸاعلا
يذلا و ىخو-تŸا ط-ف-ن-لا را-ع-صسأا عا-ف-ترا
‘ ادراو نو-ك-ي ن-ل نو-ج-ت--نŸا ه--م--عد--ي
نأا Òبÿا ىري امك .““بير-ق-لا ل-ب-ق-ت-صسŸا
ة--مزألا هذ--ه ‘ بب--صست يذ---لا ءا---بو---لا
Òطخو Òبك لكصشب تلخأا يتلا ةيداصصتقلا
مويلا ىحصضأا ،ةيطفن-لا قو-صسلا تا-نزاو-ت-ب
‘ بصصت فواıا ل---ك نو----ك ،““كرÙا““
سسفن ‘ عقوتو   .ةمزألا نم جورÿا هاŒا
حاقل اهحتفيصس يتلا قافآلا Òثت نأا قايصسلا
قاوصسألا ‘ ةغلا-ب-م ل-ع-ف دودر91-ديفوك
سسرام ذنم راعصسألا ‘ ابذبذت فرعت يتلا

05 ىوتصسم غولب مغر هنأا Òبÿا دكأاو .0202
ةطبترŸا كوك-صشلا نأا لإا ،ل-ي-مÈل-ل رلود
نأا اÈتعم ،ةم-ئا-ق لاز-ت ل بل-ط-لا قا-فآا-ب

قيقحت-ب ة-ل-ي-ف-ك-لا ا-هد-حو و-م-ن-لا ةدو-ع
رمأا وهو راعصسأÓل ةمادتصسمو ةيوق ةقÓطنا

ىتح لو بير-ق-لا ل-ب-ق-ت-صسŸا ‘ دراو Òغ
لماوعلا هذه لك ¤إا فاصضيو .““1202 لÓخ

ةطبترŸا فواıا ،لاق ام-ك ،ة-ع-م-تÛا
راعصسألا عافتراب اصساصسأا ةقلعتŸاو سضرعلاب
يكيرمألا يرخصصلا طفنلا د-ي-ع-ي-صس يذ-لا
يبيللا جاتنلا ةدايز نع Óصضف ““قوصسلا ¤إا
.Êاريلا جاتنإÓل ةلمتÙا ةدوعلاو
Úع-ب ا-نذ--خأا ا--م اذإا““ Ó--ئا--ق ل--صسÎصساو
1ر4 ¤إا يبيل-لا جا-ت-نلا عا-ف-ترا را-ب-ت-علا

لوألا يصسادصسلا لÓخ موي/ليمر-ب نو-ي-ل-م
نويلم1 ـب Êار---يلا جا---ت---نلا ةدو---عو
لÓ-خ ر-يد-ق-ت ل-قأا ى-ل-ع مو--ي/ل--ي--مر--ب
لبق نم راصص◊ا عفر ءارج Êاثلا يصسادصسلا
قيق– ىقبيصس ،ةديد÷ا ةيكيرمألا ةرادلا
لÓخ لانŸا بعصص ةيطفنلا قوصسلا نزاوت
راعصسألا بذبذت رارمتصسا عقوي ثيح1202

ىلع ليمÈلل رلود54 وأا رلود04 دودح ‘
هنأا Òبÿا ىري Òخألا ‘ .““ريدقت نصسحأا

سسوÒف دصض حاقللا ةعا‚ تدكأات لاح ‘
‘ مكحتلل هميمعت ”و د-ج-ت-صسŸُا ا-نورو-ك
سضوÿا اهنيح لوقعŸا نم نوكيصس ءابولا

ةعقوتŸا ةيباجيلا راثآلا نع ثيد◊ا ‘
ن-م ءاد-ت-با يŸا--ع--لا دا--صصت--قلا ى--ل--ع
ح.ل ^ .Ê 1202اثلا يصسادصسلا

Úمأاتلا تاكرصشل يرئاز÷ا دا–لا نلعأا ^
قافتا لوكوتور-ب مار-با ن-ع Úمأا-ت-لا ةدا-عإاو
اًرابتعا ذيفنتلا زيح لخديصس فارطألا ددعتم
د-ح ع-صضو-ل فد-ه--ي ,1202 يف-نا-ج1 ن--م
ة-صسفا-نŸاو تاÒع-صست-لا ‘ تا-توا--ف--ت--ل--ل
‘ ءاجو  .Úمأا-ت-لا تا-كر-صش Úب ة-مو-مÙا
تاءارجإا نأا ÚنمؤوŸُا ملعي““ دا–لا نإا نايبلا
تانيمأاتلل يرئاز÷ا قوصسلا ميظنت Úصسحتل
ددعتم قافتا لو-كو-تور-ب مار-بإا-ب تجو-ت د-ق
تارايصسلا Úمأات عرف Òيصست نأاصشب فارطألا
يفناج1 ‘ ذيفنتلا ز-ي-ح ل-خد-ي-صس يذ-لاو
عيقوتلا ” هنا ،ردصصŸا تاذ فاصضأاو .““1202
عيمج لبق نم ،““ةماهلا ةيقافتلا““ هذه ىلع

ةد--م--ت--عŸا Úمأا--ت---لا تا---كر---صش يÒصسم
:يهو ،تارايصسلا Úمأات ةصسرامŸ ةصصخرŸاو

A2،ECNAILLA،AXA،
RAAC،TAAC،HSAC،RAIC

وAAS وMAG وAMNC و
AMALASو TSURT،نم ةدمتعمو

.تانيمأاتلا ىلع فارصشإلا ةن÷ لبق
وه -نايبلا فيصضي- ةيقافتلا نم فدهلا اما
‘ توا-ف-ت-ل-ل د-ح ع-صضوو قو--صسلا ط--ب--صض““
يتلاو ،““اهنيب ةfiا÷ا ةصسفانŸاو تاÒعصستلا
،““لوألا ما-قŸا ‘ نو-بز-لا ح-لا-صصÃ ر--صضت““

ةدوج ىلع رثؤوت نأا““ اهناصش نم Úلماع لكصشتو
نئابزلا سضيوعت Òخأات ‘ ببصستلاو ،ةمدÿا

عر-ف-ل ›اŸاو ي-ن-ق-ت-لا نزاو-ت-لا سضيو-ق--تو
ه-ل نو-ك-ي-صس ا‡ ،تارا-ي-صسلا ى-ل-ع Úمأا-ت-لا
ىوتصسمو تابلطلا ة÷اعم ةدم ىلع تايعادت
‘ دا–لا سصلخو .““نئابزلا تافلم سضيوعت
بعصصلا نم لعجي ›ا◊ا عصضولا نأا““ ¤إا هنايب
ةيلاŸا عاصضوألا حيحصصت-ل ءار-جإا يأا ذا-خ-تا

تاكر-صشل وأا Úمأا-ت-لا ق-ئا-ثو ي-ل-ما◊ ءاو-صس
ىلع بجي هنأا راك-نإا ن-كÁ ل ن-ك-ل ،Úمأا-ت-لا

ن-م حور-ب ،Úيدا-صصت-قلا Úل-عا-ف-لا ع-ي-م-ج
فيفختلل ةبصسانŸا Òبادتلا ذاختا ،نماصضتلا

ةي-ح-صصلا ة-مزألا ن-ع ة-م-جا-ن-لا را-ثآلا ن-م
 .““تانايكلا عيمج ةمادتصسا نامصض ›اتلابو

ح.ءايمل  ^
 : رئاز÷ا ديÈل ةيدقنلا ةصصنŸا Èع ÊوÎكلإلا عفدلا

0202 ‘ ةئاŸاب604 ـب و‰ لدعم ليجسست
ةيكلصسلا تÓصصاوŸا و ديÈلا ةرازو تدافا ^

عفدلا تارصشؤوم نا اهل نايب ‘ ,ة-ي-ك-ل-صسÓ-لاو
رئاز÷ا ديÈل ةيدقنلا ةصصنŸا Èع ÊوÎكلإلا

ثيح ،0202 لÓخ اصسوصسfi انصس– تفرع
ةنصسلاب ةنرا-ق-م ة-ئاŸا-ب604 لد----عÃ ت‰

.ةيصضاŸا
عفدلا تايلمع ددع ›امجإا نأا نايبلا ‘ ءاجو

د-يÈل ة-يد-ق-ن--لا ة--صصنŸا Èع طÿا ى--ل--ع
¤إا يفناج نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ,رئاز÷ا
787.693.3 غلب““ ,ةيرا÷ا ة-ن-صسلا ن-م Èم-فو-ن

ةنراقم ةئاŸاب604 ـب ردقي و‰ لدعÃ ،ةيلمع
.““ةيصضاŸا ةنصسلاب
58ر90 لثÁ ددعلا اذه نا ةرازولا تحصضوأاو
ةيلام-جإلا تا-ي-ل-م-ع-لا عو-م‹ ن-م ة-ئاŸا-ب
يتلاو ،ةÎفلا سسفن لÓخ رئاز÷ا ‘ ةلجصسŸا

،هتاذ قايصسلا ‘و .ةي-ل-م-ع319.199.3 تغل-ب
ة-ي-لاŸا غ-لا-بŸا ›ا-م-جإا نأا ةرازو--لا تلا--ق
ةصصنŸا Èع ةذفنŸا تايلمع-لا ن-ع ة-ب-تŸÎا
رايلم2ر7 قوفي ام غلب رئاز÷ا ديÈل ةيدقنلا
ةئاŸاب551 زواجتي و‰ لدعÃ ،يرئازج رانيد
75ر57 لثÁام وهو ،ةيصضاŸا ةنصسلاب ةنراقم
تايلمعل ةيلامجإلا ةيلاŸا غلابŸا نم ةئاŸاب
لÓخ رئاز÷ا ‘ ةيلامجإلا ÊوÎكلإلا عفدلا
.ةÎفلا سسفن
ا-ق-فو ي-تأا--ت ما--قرلا هذ--ه نا ¤ا ترا--صشا و

ÊوÎك-لإلا ع-فد-لا تار-صشؤو-م تا-ي--ئا--صصحإل
EIG ›آلا د--ق--ن--لا ع--مŒ ن---ع ةردا---صصلا
EUQITENOMا ةه÷ا ي-هوıةلو

عفدلا تايلمع Òيصست و ةبقارم ىلع فارصشإلاب
ةصسصسؤوم ىدل ةدوصصرŸا ماقرألا اذك و ،›آلا

ةرازولا تدافا ،ىرخأا ةهج نم .رئاز÷ا ديرب
تلاصصتلا عاطق ‘ ةذفنŸا تا-ي-ل-م-ع-لا نا-ب
و يزيج ،سسيليبوم ،رئاز÷ا تلاصصتإا) هدحول
لداعي ام ، ةئاŸاب19ر55 ةبصسن لكصشت (وديروأا

ناف هتاذ ردصصŸا بصسح و.ةيلمع949.456.3
نح-صش تا-مد-خ ‘  تل-ث“ تا-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه
تاكاÎصشا و فتا-ه-لا Òتاو-ف ع-فد و د-ي-صصر-لا
ددع ›امجإا غ-ل-ب ،ر-خآا بنا-ج ن-م .تنÎنإلا

يئاهن قيرط نع ةلج-صسŸا ع-فد-لا تا-ي-ل-م-ع
ذنم رئاز÷ا ديÈل Ê (EPT)وÎكلإلا عفدلا

نم Èمفون ره-صش ة-يا-غ ¤إا0202 ةنصس علط-م
ـب ردقي و‰ لدعÃ ةيلمع284.781ةنصسلا سسفن
سسفن بصسح ,9102 ةنصسب ةنراقم ةئاŸاب027
 .ردصصŸا

ح.ل ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

7 يلÙاـه2441 ¤وأ’ا ىدامج1ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد13 ضسيمخلا

رقتشسم يحشصلأ عشضولأ نأأ ›أولأ دّكأأ ^
عجريو ،ةÒبك ةجرد ¤إأ ه-ي-ف م-ك-ح-ت-مو
ءا-كر-ششلأ ع-م ق-ي-شسن--ّت--لأ ¤إأ ل--شضف--لأ
تما-ق ي-ت-لأ ة-ف--ل--تıأ تا--ئ--ي--ه--لأو

Ãب--ك تأدو--ه--جÒة-يا-م-ح ل-جأأ ن--م ة
لك ترّخشس ه◊اشصم نأأ أدّكؤوم ،نطأوŸأ
¤إأ أÒششم ،ءابولأ أذه ةهجأوŸ لئاشسولأ
ديدعلأ مهاشس  ةح-ئا÷أ هذ-ه لÓ-خ ه-ّنأأ

،ةباشصإ’أ لدعم صضفخ ‘ Úلعافلأ نم
صسيشسحت-ل ة-يو-عو-ت تÓ-م-ح م-ي-ظ-ن-ت-ب
رأر-غ ى-ل-ع ءا-بو-لأ ةرو-ط-خ-ب ن-طأوŸأ
نيذلأ ،دجشسŸأو ةفاششك-لأو تا-ي-ع-م÷أ

Œأود--ن Ÿصسي-شس–و ىود-ع-لأ ة-ه--جأو
 .اهتروطخب ÚنطأوŸأ
5 ه◊اشصم صصي-شصخ-ت ن-ع يرا-ج د-ّكأأ و
ديفوك““ ـب ÚباشصŸأ جÓعل تاي-ف-ششت-شسم
قلقم عافترأ ل-ي-ج-شست ن-ع ا-ف-ششا-ك ،““91
Èمفون رهشش اميشس’ ،صسوÒفلاب ةباشصإÓل

Ãلشضفب نكل ،ةباشصإأ052 ¤إأ002 لدع
لدعم لعج ام ،ةباقرلأ ديدششتو يعولأ
ليعفت ى-شسن-ن نأأ نود ،ع-جأÎي ة-با-شصإ’أ
قرف ميعدت ىلع زكتري ي-ئا-قو ج-ما-نر-ب
اهرودب تبثت يتلأ ،ةيرأدإ’أ تاقيقحّتلأ
ةقباّشسلأ مايأ’أ لÓخ ةباشصإ’أ عافترأ نأ
  .تÓف◊أو صسأرعأ’أ ةماقإأ ¤أ ةعجأر

ايموي ةدّكؤوم ةباسصإا052
مكحتم ةيئابولا ةيعسضولاو

 اهيف
راششأأ ةي’ولاب ةيئابولأ ةيعشضولل ةبشسنلابو
مكحتم هنأأ ةيفحشصلأ ةودنلأ لÓخ ›أولأ

¤أ ربوتكأ رهشش لÓخ لّجشس امدعب اهيف
تاباشص’أ ددع ‘ يشسايق عافترأ Èمفون
ةباشصإأ052 ¤أÚ 002ب ام ايموي ءاشصحإاب

لزع حلاشصم حتف ¤أ انع-فد ا-م، ةد-كؤو-م
عم ةمّدقتم ةلاح ‘ Úبا-شصم-ل-ل ة-شصا-خ
ةّيحشص لكايه حتفو صشاعنإÓل ةحنجأأ حتف

لئاهلأ مكلأ باع-ي-ت-شس’ زا‚إ’أ رو-ط ‘
شسلأ اعجر-م، Úبا-شصŸأ ن-م ةلاح ¤أ ببّ
Òبأدت-ب د-ي-ق-ت ‘ Úن-طأوŸأ ي-خأر-ّت-لأ
.ةيحشصلأ ةياقولأ

زج◊أ تأءأرجأ د-يد-ششت ع-م ه-نأأ أÒششم
عم قيشسنّتلاب ّ” دقف أءاشسم ةثلاثلأ ¤أ

¤أ ةرا-ج-ّت-لأ ح-لا-شصمو ن-مأ’أ ح-لا--شصم
ّل--ك ّد--شض ة--ي---عدر تأءأر---جإأ صضر---ف
أذ--كو ر--ج◊أ د--عأو--ق---ل Úف---لاıأ
تاعاشس قرخو ةياقولأ Òبأدتل Úفلاخملل
ر-ه-ششلأ ة-يأد-ب ع--م ه--نأ أزÈم. ر--ج◊أ
يشسن رأرقتشسأ لي-ج-شست ” د-ق-ف يرا÷أ
¤أ ل-شصو تا-با-شص’أ ‘ Òب-ك ع--جأر--تو
¤أÚ 06ب ام لابق-ت-شسأ د-ع-ب ة-با-شصأ001
¤أ ÚنطأوŸأ ايعأد. مويلأ ‘ ةباشصأ07
نم رذ◊أو ةظق-ي-لأ ن-م د-يزŸأ ي-خو-ت

ةمامكلأ لامعتشساب مأزتلأو ءابولأ ىودع
ل-ح-ك. ر-ه-طŸأ لا-م-ع-ت-شسأو د-عا-ب--تو

Ÿفلأ ةحفاكÒصسو .  
لوأ’أ يذيفنّتلأ لوؤوشسŸأ دكأأ هتهج نم
ر“ رئأز÷أ نأ دوشسم يراج ةي’ولأ ىلع
اني-ل-ع م-ت-ح-ي أد-ج بع-شص ›ا-م ع-شضو-ب
ةيعشضولأ عم فيكت نيÒشسمو Úلوؤوشسمك
ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-حا-تŸأ تا-ي-نا-ك-م’أ ق-فو
‘ هلامآأ نع ايدبم، ةرّطشسŸأ فأده’أ

عفر عم يحشصلأو ›اŸأ عشضولأ Úشس–
. ةدّمÛأ عيراششŸأ ىلع لي-قأر-ع-لأ ل-ك

فلم بثك نع عباتت ه◊اشصم نأأ دكأأ امك
،تÓيلت يدأوب تأرايشسلأ بيكر-ت ع-ن-شصم
أزÈم ،هلامع حيرشستو هبأوبأأ قلغأأ يذلأ
هذ-ه ¤إأ دو-ع-ي طا-ششن-لأ فا-ن-ئ-ت--شسأ نأأ
،طورششلل Îفد دونبب مأزتل’أ ‘ ةكرششلأ

أرخؤوم اقفتأ ةباقنلأو ةرأدإ’أ نأأ احشضوم
لامعلأ نم ددعل يعوطتلأ حيرشستلأ ىلع
قلغلأ رأرق نإاف ،لأوحأ’أ عيمج ‘ نكل
ديب جاتنإ’أ ةلآأ كير– ةداعإأو ي-ئا-ه-ن-لأ
‘ نو-ك-ي نأأ ل-مأأ ع--م ة--كر--ششلأ ةرأدإ’أ
عيمج يشضر-ي ل-ح بير-ق-لأ ل-ب-ق-ت-شسŸأ
  فأرطأ’أ

يتلا تايدلبلاب ضشيتفت نا÷
  ادادسسنا دهسشت

لاشسرإاب تاميلعت ›أولأ ردشصأأ ةأزأوŸابو
يتلأ تايدلبلأ عي-م-ج ¤إأ صشي-ت-ف-ت نا÷

لطعت ¤إأ ىدأأ يذلأ رمأ’أ أدأدشسنأ دهششت
أدكؤوم ،ةيمنتلأ ةلجعو نطأوŸأ حلاشصم
هذه نع ريراقت دأدعإاب موقتشس ناجللأ نأأ
¤إأ هايŸأ ةداعإ’ لولح داجيإأو صسلاÛأ

ريرحتل تاميلعت ىط-عأأ ا-م-ك ،ا-ه-يرا‹
صضعب نم ةيمومعلأ تاحاشسŸأو عرأوششلأ
ديدح نم برشضلأو ةقئÓلأ Òغ رهأوظلأ

   Úفلاıأ عيم÷
أذيفنت هنأ ›أولأ حشضوأ لشصتم نأاشش ‘و
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ صسيئر تاميلعتل
دشصر ” دقف لظلأ قطانÃ لفكتلل نوبت

جد نويلم005و رايلÃ ردقي ›ام فÓغ
ناكشس ةدئافل يومنت عورششم59 ـب مايقلل
ة-مورÙأو ة-ي-ئا-ن-لأ ق--طا--نŸأ كل--ت
لظ ةقطنمÈ 06ع ةي’ولاب ةد-جأو-تŸأ
ةمشسن فلأ26 نع اهناكشس دد-ع قو-ف-ي.
ع-يرا-ششŸأ ع-ي--م--ج نأ ›أو--لأ زر--بأو.
لظلأ قطانم نم ةه÷أ كلتل ةهجوŸأ

ةنشسلأ نوشضغ ‘ اه-ن-م مÓ-ت-شسأ م-ت-ي-شس
عورششم73 لشصأأ نم عورششم23 ةلبقŸأ

‘ ج---مÈم عور---ششم25 ىق-ب-ت-ي ا-م-ي-ف
عيراششŸأ عيم-ج نأ ›أو-لأ لا-قو.2202
قطانم اهن تدافت-شسأ ي-ت-لأ ة-يو-م-ن-ت-لأ
فرشصلأ تاكبششب طبرلاب قلع-ت-ت ل-ظ-لأ
زاغلأو ءابرهكلأو ءاŸأ تاكبششو يحشصلأ

قطانم7و ءاŸاب ةقطنم61 طبر ” ثيح
امهطبر مث Úتقطنمو ةي-بÎلأ ل-كا-ي-ه-ب
ةقطنم81و زاغلاب قطا-ن-م7و ءابرهكلا-ب

قطانم60و يحشصلأ فر-شصلأ تا-ك-ب-ششب
Ãت-ق-ط-ن-مو ة-ي-ح-شص ق-فأرÚ Ãق-فأر

  . ةيشضاير
ن-ع ›أو--ل ن--ل--عأ لأو--نŸأ صسف--ن ‘و
ةيجه-ن-م ق-فو ل-م-ع ج-ما-نر-ب Òط-شست

لكاششŸأ عيمج ىلع بلغ-ت-ل-ل ة-شسورد-م
    اهزايتجأو اهيلع  بلغتلل اهتلحلحو

عدوم نكسس بلط فلم فلأا571
  ه◊اسصم ىدل

فلأ571 دوجو ن-ع ة-ي’و-لأ ›أو ف-ششك
Úن-طأوŸأ ل-ب-ق ن-م ه-عأد-يأ ” ف-ل-م
نأ احشضوم نكشسلأ ةمزأ نم نيررشضتŸأ

صصاخ مامتهاب ى-ظ-ح-ي ن-ك-شسلأ ف-ل-م
. نكشسب رفظلل نطأوŸأ  ةجا◊ ةجيتن
رئأود Èع نكشسلأ يبلاط ددع تلشصو و
أÒششم بلط فلأ571 ـب ةي’ولل ةعشستلأ
ر-ئأود-لأ ن-مو ة-ي-ئ’و نا÷ كلا-ن-ه نأأ
اهنمو، كلذ تافلم ة-شسأرد ن-ع ف-ك-ع-ت

نّ‡ طيقنتلاب نكشسلأ ي-ب-لا-ط تا-ف-ل-م
لا-ط م-ه-نأ ’أ57 دنم م-ه-تا-ف-ل أو-عأدأأ
نا-ج-ل-لأ كل-ت نأ أد-كؤو-م. م-هرا-ظ-ت-نأ

›اط ىلع تا-ق-ي-ق– زا‚أ ‘ تعر-شش
. ةيعامتج’أ مهتيعشضو نم دكأاتلل نكشسلأ
ةّششهلأ تايانبلأ رشص◊ زكرم فيلكت ّ” امك
امك اهميمرت لجأأ نم رايهنإ’اب ةدّدهŸأو
رشصح ى-ل-ع ل-م-ع-ت نا÷ كلا-ن-ه نأأ لا-ق
بتكن صصيشصختو ة-يو-شضو-ف-لأ تا-يا-ن-ب-لأ
ةÁدق ةرامع71 ميمرت لجأأ نم تاشسأرد
جّرعو. ةنيدŸأ طشسو نم ةقّرفتم ءايحأاب
ج-مŸÈأ ي-ن-ك-شسلأ ج-ما-نÈلأ ن-ع ›أو-لأ
هددعو ةلبقŸأ ةنشسلأ علطم عم عيزو-ت-ل-ل
شصلأ فلتخÃ ةي-ن-ك-شس ةد-حو ف-لأ04 غيّ
كلت عّزوت نأأ ىلع، اهحيتافم م-ّل-شست-ت-شس
ا-ه-ن-م ل-حأر-م ة-ثÓ--ث ى--ل--ع ة--شص◊أ

ةنّشسلأ ‘ همÓتشسأ جمÈم نكشس00641
عيزوتل صسرام رهشش ةيا-ه-ن ع-م ةد-يد÷أ

لدع نك-شس077و يعامت-جأ ن-ك-شس0056
نأ أزÈ-م. معدم يوقر-ت ن-ك-شس034و

اعيزوت مÈم ة-ي-ن-ك-شس ع-يرا-ششم كلا-ن-ه
ة-ل-حرŸأ لÓ-خو.2202 قا---فآأ ا---شضيأأ
ةينكشسلأ جمأÈلأ مÓ-ت-شسأ ن-م ة-ي-نا-ث-لأ

هنم ةينكشس ةج-حو ف-لأ91 عيزوت متي-شس
يوقرت““ ا-ي .ي-ب.لأ““ ةغيشصب ن-ك-شس043
. يعامتجأ نكشس ف’أ01و معدم

سسانيا م ^
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:ةي’ولا ءاردم عم هعامتجا لÓخ نارهو ›او

 لظ ةقطنم06 عيراششم ميلشست
ةديد÷ا ةنشسلا ةيادب

سصلا ةود-ّن-لا لÓ-خ دو-ع-سسم يرا-ج نار-هو ة-ي’و ›او ن-ل-عأا سشن ي-ّت-لا ة-ي-ف-ح-ّ ةليسصح Ëدقت-ل ا-ه-ط-ّ
اهنم ةسصاخ تاعاطقلا عيمج ‘1202 ةلبقŸا ةنسسلا لولح عم ققحتتسس يتلاو تثّث– يّتلا تازا‚إ’ا

ناسضتح’ ةمداقلا ةنسسلا اهميلسست بقترŸا ةيسضايّرلا لكايهلا اذكو لظلا قطانÃو نكسسلا عاطق ‘
هب مايقلا ” امو ةيئابولا ةيعسضولا ىلع اسضيا اجرعم. ةي’ولاب2202 ‘ طسسوتŸا ضضيب’ا رحبلا باعلا

نارهو ةنكاسس مازتلا ىدمو ›زنŸا رج◊ا ع-م ة-سصا-خ ضسوÒف-لا را-سشت-نا يدا-ف-ت-ل ع-سضو-لا ءاو-ت-ح’
  . ةياقولا Òبادتب

ةعشسأو ةلمح لجي-ج ة-ي’و-ب تق-ل-ط-نأ ^
و راطمأ’أ لويشس تافلfl ةلأزإ’ ةيعونو
ةقطنŸأ اهل تشضرعت ي-ت-لأ تا-نا-شضي-ف-لأ
ديدعلأ ةكراششÃ كلذ و يشضاŸأ عوبشسأ’أ

تاي’و6 نم تاشسشسؤوŸأو تائ-ي-ه-لأ ن-م
ةريدم ،يجاح ةÁرك تحشضوأأو .ةروا‹

‘ ،Òهطتلل ينطولأ نأو-يد-لا-ب ة-يز-كر-م
قÓط-نأ صشما-ه ى-ل-ع ،/جأأو/ـل ح-ير-شصت
لجيجب ثلاثلأ Îموليكلأ ةقطنÃ ةلم◊أ
عم قيشسنتلاب تءاج يتلأ ةلم◊أ هذه نأأ
،ءاكرششلأو تائيهلأ فلتflو لجيج ةي’و
تاي’ولأ ددعل رظن-لا-ب ““ ة-ي-عو-ن ““ Èت-ع-ت
ةيداŸأ لئاشسو-لأ أذ-كو ا-ه-ي-ف ة-كرا-ششŸأ
.صضرغلأ أذهل اهÒخشست ” يتلأ ةيرششبلأو
أذه ‘ ” دقف ،ةثدحتŸأ تأذ بشسح و
لك ةلأزإ’ ل-خد-ت ط-طfl دأد-عإأ را-طإ’أ

flطا-ق-ن-لأ““ أذ-كو تا-نا-شضي-ف-لأ تا-ف--ل
تاعولابلأ و هايŸأ يرا‹ نم ““ءأدوشسلأ
كلذ و ةيليŸأو Òهاطلأ و لجيج نم لكب

Ãفيطشس تاي’و نم ىرخأأ تائيه ةكراشش
ةنيطنشسقو ةنتابو ةد-ك-ي-ك-شسو ةر-يو-ب-لأ و

. ةلششنخو
،رديوق نب Ëركلأ دب-ع زر-بأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
هئاطعإأ لÓخ لجيج ةي’ول ماعلأ Úمأ’أ

ميشسق-ت ” ه-نأأ ،ة-ل-م◊أ قÓ-ط-نأ ةرا-ششإ’
لكو ةعطاق-م11 ¤إأ لخد-ت-لأ ق-طا-ن-م
نم فاك ددع-ب ا-ه-م-ي-عد-ت ” ة-ع-طا-ق-م
يرششبلأ دأدعت-لأ أذ-كو دا-ت-ع-لأو تا-ي-لآ’أ
Óماع052 ن-م د-يزأأ غ-ل-ب يذ-لأو مزÓ-لأ

.ةيلمعلأ ‘ اكراششم
قرفلأ فلتı ةلكوŸأ ةمهŸأ نأأ فاشضأأو
و هايŸأ يرا‹ ةيقنت ‘ ا-شسا-شسأأ ل-ث-م-ت-ت
تافلfl لك ةلأزإ’ نايدولأ و تا-عو-لا-ب-لأ
.ةÒخأ’أ راطمأ’أ
‘ كراششت تائيهلأ ديد-ع نإا-ف ،ةرا-ششإÓ-ل

ةيرئأز÷أ ةشسشسؤوم رأرغ ىلع ةلم◊أ هذه
دود-شسل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ و ها-ي-م--ل--ل
يقشسلل ينطولأ نأو-يد-لأ و تÓ-يو-ح-ت-لأو
Òهطتلل ينطولأ نأويدلأ و هايŸأ فرشصو
تايريدم و ةيندŸأ ةيام◊أ ¤إأ ةفاشضإ’اب
.ةيلfi ةيذيفنت

م ق ^

تايلو6 ـب راطمألا تافلfl ةلازإل ةعشساو ةلمح

لحيكلأ ةرئأدل ةيلÙأ تاطلشسلأ تفرششأأ ^
ةمئاقلأ ىلع جأرف’أ نع تنششو“ Úع ةي’وب
ةيراجي’أ ةيعامتج’أ تان-ك-شسل-ل ة-ي-م-شس’أ
أذه ‘ و ةينكشس ةدحو051ب اهددع ردقŸأ
صسيئر رامع د-مfi  د-ي-شسلأ لو-ق-ي قا-ي-شسلأ
نعط يأ  ⁄ ةعاشسلأ د◊ و هنأأ لوقي ةرئأدلأ
راشسفتشس’أ ‘ ترشصحنأ لاغششنأ24  فÓخب

ةرئأدلأ نأ املع  نكشس ىلع لوشص◊أ مدع نع
ىرخأ ةشصح05 مث ةدحو001 ىلع تلشص–

تافلملل قيقدلأ صصحفلأ لÓخ نم و ةيفاشضأ
و8991 ةنشس ¤أ دوعت تافلم كانه نأ حشضتأ
¤أ فلم814 ةشسأرد ” تافلŸأ ةÌكل أرظن

‘ ق◊أ ةنجلل ناك امك3102 ةنشس غولب ةياغ
امك ءامدقلأ نع دد÷أ تافلŸأ Ëدقت مدع
Ëد-ق-ت ةرور-شض ى-ل-ع ةر-ئأد-لأ صسي-ئر ا-عد
ةحرف تمشسر ةيلمع-لأ. ة-شسشسؤوŸأ نو-ع-ط-لأ
. نيديفتشسŸأ ىدل ةÒبك

 حلاشص ^

 لحيكلا Úعب لايشسوشسلا ةمئاق نع جار
تنششو“ Úعب

1202 علطم رون ¤ا تاملظلا نم نكشسم997 جارخإا
Úع ة-ي’و-ب  ة-شصا-ه-لو ةر-ئأد تعر-شش ^
نكاشسŸأ طبر عورششم ليعفت ‘ تنششو“

فرع يذلأ و ءابرهكلأ ة-ك-ب-ششب ة-ي-ف-ير-لأ
عورششŸأ. انوروك ة-ح-ئا-ج بب-شسب أر-خأا-ت
لوأ’أ يشسأدشسلأ لÓخ ه-مÓ-ت-شسأ رر-قŸأ

انكشسم997 طبر لمششي و1202 ةنشس نم
يديشس ةيدلبب انكشسم372 و ةشصاهلو ةيدلبب

صسي--ئر د--مfi يو---ن بشسح و .صشا---يرو
اعقوم76 تشصحأأ ه◊ا-شصم نأ ةر--ئأد--لأ
01 اهنم ءابرهكلأ ةكبششب ط-بر-ل-ل ل-هؤوŸأ

372 ـب ةشصاÿأ و صشايرو يديشسب عقأوم
عورششŸأ ميلشست ةدم صصيلقت دعب و نكشسم
نم لو’أ يشسأدشسلأ لÓخ Óماك نوكيشس
. ةلبقŸأ ةنشسلأ

تنششو“ Úع ةي’و نمأأ حلاشصم تماق ^
1202 ةيدÓيŸأ ة-ن-شسلأ لو-ل-ح و ا-ن-مأز-ت
و يقابتشسأ يئا-قو ي-ن-مأأ ط-طfl ع-شضو-ب
نامشضل ةديدشش ةينمأأ Òبأدت ذاختاب كلذ
و Úنطأومل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ن-ي-ك-شسلأ و ن-مأ’أ

ةيشصخششلأ, مهتمÓشسو مهتاكلتمŸ ةيام◊
تÓيكششتلل اميعد-ت ءا-ج ط-طıأ أذ-ه
قيبطت-ب ة-ف-ل-كŸأ و ة-م-ح-قŸأ ة-ي-ن-مأ’أ
ايعشس و . يئز÷أ يحشصلأ رج◊أ تأءأرجأ

ة-فا-ك Òخ-شست ” ة-ب-شسا-نŸأ هذ-ه حا‚إ’
لÓخ نم  ةيرششبلأ و ةيداŸأ تايناكمإ’أ
Òبأدتلأ و تأءأرجإÓل مراشصلأ ق-ي-ب-ط-ت-لأ
انروك صسوÒف راششتنأ نم دحلل ة-ي-ئا-قو-لأ

و تاعمج-ت-لا-ب ا-ه-ن-م ق-ل-ع-ت ا-م ة-شصا-خ
فلتfl عشضو عم ةشصخرŸأ Òغ تÓف◊أ
ىلع ةلقنتŸأ و ةتباثلأ ةينمأ’أ تÓيكششتلأ

و أ ةيشسيئرلأ رواÙأ و عرأوششلأ ىوتشسم
fiأ ل-ق-ن تا-طŸبشصن  أذك و ن-ير-فا-شس

و لخأدم ىوتشسم ىلع ة-ي-ن-مأ’أ ز-جأو◊أ
flأ جراŸةنيد Ÿةحفاكم و علشسلأ ةبقأر

تابورششŸأ ءأوشس بيرهتلأ لا-ك-ششأأ ى-ت-شش
عور-ششم Òغ-لأ راŒإ’أ وأأ ة--ي--لو--ح--ك--لأ
بنا-جأ’أ ة-كر-ح Úمأا-ت ع-م تأردıا--ب
ميظنت و صصاشصت-خ’أ م-ي-ل-قإا-ب Úم-ي-قŸأ

.داشسفلأ راكوأ’ ةمهأدم تايلمع
حلاشص ^

ةيدÓيŸا ةنشسلا ديع ‘ ةينمأا ةيزاÎحا تاءارجإا

دبع طايع لحكل ،ةريوبلأ ›أو فرششأأ ^
ةلمح قÓطنأ ةراششإأ ءاطعإأ ىلع ،مÓشسلأ
مدقو .لي-ل-ب د’و Úتا-شسب د-حأ ن-م ي-ن÷أ

،يلعوبلأ دمfi، ةيحÓفلأ حلاشصŸأ ريدم
نوتيزلأ ةب-ع-شش ن-ع ا-شضر-ع ،نا-كŸأ Úع-ب
.ةنشسلأ هذهل جاتنإ’أ تاعقوتو ةي’ولاب
ةيريدم عقوتت ،ةمد-قŸأ ما-قرأ’أ بشسح-بو
ةعشست نع لقي اجاتنإأ ةيحÓ-ف-لأ ح-لا-شصŸأ

لÓخ ةي’ولاب نوتيزلأ تيز نم أÎل ÚيÓم
ة-حا-شسŸأ رد--ق--ت Úح ‘ ،ة--ن--شسلأ هذ--ه
نم Ìكأاب ةريوبلاب ةعأرزلأ هذهل ةشصشصıأ

عجأرت““ لوئشسŸأ ظح’و .رات-ك-ه ف-لأأ72
،ÚيشضاŸأ Úم-شسوŸا-ب ة-نرا-ق-م جو-ت-نŸأ
ذنم ،ةيئاŸأ درأوŸأ ‘ داح صصقن ببشسب
دودرم عقوت ¤إأ أÒششم ،لاق امك ،““Úتنشس
نم دحأولأ راطنق-ل-ل تيز-لأ ن-م Îل61نم

عجأÎلأ أذه نأأ ÓشسÎشسم فاشضأأو .نوتيزلأ
تيز راع-شسأأ ‘ عا-ف-ترأ ¤إأ ىدأأ جا-ت-نإ’أ ‘

رانيدÚ 056ب ام ايلاح حوأÎت يتلأ ،نوتيزلأ
’ تناك نأأ دعب ،د-حأو-لأ Îل-ل را-ن-يد007و
وهو .رهششأأ ةدع ذنم Îلل رانيد005 ىدعتت
بحاشص ،د-م-حأ د-ي-شسلأ هد-كأأ يذ-لأ ر-مأ’أ

صشا-م-شصب ة-ي-ك-تا-مو-توأأ ف-شصن ةر--شصع--م
تيز راعشسأأ ‘ عافترأ““ نأأ أزÈم ،(ةبيجعل)
ةي’و دعتو .““جوتنŸأ عجأرت هببشس نوتيزلأ
ةيديلقت اهنم14 ،تيز ةرشصعم882 ةريوبلأ
”و .ةيرشصع601و ةيكتاموتوأ فشصن18و
راطنق051.9 ›أوح رشصع““ أذه انموي ¤إأ

‘ ،رشصاعŸأ هذه ىوتشسم ىلع نوتيزلأ نم
هفاشضأأ ام قفو ،““ين÷أ ةلمح لشصأوتت Úح
.ةيحÓفلأ حلاشصŸأ ريدم

م ق ^

نوتيزلا ينج ةلمح ةراششإا يطعي ةريوبلا ›او
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ـه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفوŸا مÈ0202مشسيد13 سسيمÿا

   رئاز÷ا ةيدولوم

   ةيجلع نب درطي زيغنو ديمعلا تيب رجفت دق تاقحتشسŸا ةيشضق

  فيطشس قافو – ياد Úشسح رشصن
  اهتشضافتنا نع ثحبلا لشصاوت ةيرشصنلاو ةرادشصلا زيزعت ةشصرف مامأا قافولا

   ديلا ةركل ةيلامعلا ةلوطبلل ابشس–
¤إا Òطي يرئاز÷ا يعابشسلا

   يفناج60 موي نيرحبلا
ماعلا نم يفناج6 موي ديلا ةركل ينطولا بختنŸا رفاسسي ^

سضوÿ ،””ةمانŸا”” ةينيرحبلا ة-م-سصا-ع-لا بو-سص1202 لخاد-لا
سسفن نم01و8 يموي يلÙا بختنŸا مامأا Úتيدو Úتارابم
11 خيراتب ةرهاقلا ةيرسصŸا ةمسصاعلا ¤إا لّوحتلا لبق ،رهسشلا

موي قلطنتسس يتلا ةيŸاعلا ةلوطبلا تايلاعف ‘ ةكراسشملل يفناج
   .مداقلا رهسشلا نم31
⁄اعلا ةلوطبل Òسضحتلا ‘ عرسش دق ناك يرئاز÷ا يعابسسلا ناكو
سصبرت مث ،ةبانع ةنيدÃ ””يديارسس”” ةنيدم ‘ Úسصبرت ءارجإاب
فاسشتكا بقع ،راذنإا قباسس نود فقوتي نأا لبق ،ةمسصاعلا ‘ ثلاث
لخدتل ،لوأ’ا بختنŸا دادع-ت Úب ””ا-نورو-ك”” سسوÒف-ب تا-با-سصإا
ن’آا لابسشأا دوعي نأا لبق ،اموي51 ةدŸ يحسص رجح ‘ ةعومÛا
نم71 ‘ لوحتلا لبق ،ةمسصاعلا ‘ ديدج نم سصبÎلل تروب
ابسس– اهيف تاÒسضحتلا ةلسصاوŸ اينولوب وحن يرا÷ا رهسشلا
   .⁄اعلا سسأاك ‘ ةكراسشملل
سصبرت ثيح ،مايأا01 ذنم اينولوب ‘ ،ينطولا بختنŸا دجاوتيو

اهيف مزهنا دق ناك ،ةرغسصم ةرود ‘ ةكراسشŸا نع Óسضف ،كانه
ةراسسخ Êاث كلذب نوكتل ،42–12 ةجيتنب Êولوبلا هÒظن مامأا
مث ،لوأ’ا ءاقل-لا ‘ ه-ما-مأا ه-طو-ق-سس د-ع-ب بخ-ت-نŸا تاذ ما-مأا
نأا امل-ع ،03–42 ةجيتنب ايسسور بختنم مامأا ة-ث-لا-ث-لا ةرا-سسÿا
لبق32–62 عقاوب اينولوب ىلع اوزاف د-ق او-نا-ك سسو-كر-ب ءÓ-مز
(62 –42) سسفانŸا سسفن مامأا مزهني نأا لبق ،ةرودلا ‘ ةكراسشŸا

   .Èمسسيد22و12 يموي امهسضاخ Úتللا Úيلوأ’ا ÚتارابŸا ‘
   قوراف.ج ^

  ةنيطنشسق بابشش – رئاز÷ا ةيدولوم
يشسقافشصلا ةحفشص يوطي ديمعلا
  يشسايشسلا طاقن ىلع هنيعو اتقؤوم

يوق ءاقل ةعم÷ا دغ رسصع يبŸوأ’ا ةيليوج5 بعلم نسضتحي ^
باسس◊ ةنيطنسسق بابسش هف-ي-سضو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م Úب Òث-مو
ةفÙÎا ةطبارلا رمع نم ةعبارلا ةلو÷ا نع ةرخأاتم ةارابم
ءاوسس ،ديكأاتلا عم دعوم ىلع نا-ق-ير-ف-لا نو-ك-ي-سس ثي-ح ،¤و’ا
ليبن بردŸا لابسشا لمعيسسو اذه ،فويسضلا وا سضر’ا باحسصا
وا ةلوطبلا ‘ ءاوسس مسسوŸا ‘ ةيوقلا ةقÓطن’ا ديكأات ىلع زيغن

ةيوق ةارابم ةحاسس نب ءاقفر دق ثيح ،ةيقيرف’ا ةسسفانŸا ‘
ا‡ ،يسسنوتلا ي-سسقا-ف-سصلا ما-ما ي-سضاŸا Úن-ث’ا مو-ي ة-ع-ئارو

رم’ا ،ةسسفانŸا هذه تاعوم‹ يرود ‘ امدق نوعسضي مهلعج
دغلا ةارابم لبق لاح نسسحأا ‘ ÚبعÓلا تايونعم لعجي يذلا
¤ا ةيدولوŸا ديعيسس زوفلا نأاو ةسصاخ ،ةÒبك ةيمهأا يسستكت يتلا
با-ب-سش ق-ير-ف د-جو-ي Úح ‘ ،ف-ي-ط-سس قا-فو ة-ق-فر ةردا-سصلا

مسسوŸا ‘ هل زوف لوا هقيق– دعب ،ةديج لاح ‘ اسضيا ةنيطنسسق
ةمهم ‘ مويلا نوكيسس وهو ،ةمسصاعلا دا–ا ماما Òخ’ا ءاقللا ‘

تاعاسسلا ‘ ةيدولوŸا ةليكسشت تسشاع ،ىرخأا ةهج نم ،ديكأاتلا
ةعطق اÃ نوبعÓ-لا دد-ه ا-مد-ع-ب ق-ل-ق-لا ن-م ا-عو-ن ة-ي-سضاŸا
،زيغن بردŸا لخدت ’ ول ةقلاعلا تاقحتسسŸا ببسسب تابيردتلا
ةرادإ’ا اوملعأا دق ةيدولوŸا يبع’ نأاب ةقوثوم رداسصم نم ملعو
بردŸا لخدتي نأا لبق ،ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا مدعب
تاذ ،لجاعلا بيرقلا ‘ ةيسضق-لا ة-يو-سست-ب د-ع-يو ،ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن
ديدسستب يدانلا يÒسسم اوبلاط دق ÚبعÓلا نأاب تدكأا ،رداسصŸا
يفناج6 موي ،يسسقافسصلا ةهجاوم لبق ،ةقلاع-لا تا-ق-ح-ت-سسŸا
قوراف.ج  ^  .لبقŸا

لشضفأا رشضÿا راتخت ““كيرفا نوج““ ةل‹
0202 ةنشس ‘ ايقيرفإا ‘ بختنم

ذنم ،ةÒخأ’ا تاونسسلا ‘ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا زرب ^
سسأاكب جوت ثيح ،ينفلا مقاطلل دئاقك هماهم يسضاملب لامج ›وت
،ةراسسخ نود حجانلا هراوسشم لسصاو مث ،رسص9102Ã ايقيرفأا ·أا
نوج”” ةل‹ تعسضوو ،0202 ماعل يقيرفأا بختنم لسضفأا نوكيل
بختنم ،ءارمسسلا ةراقلا رابخأاب ةمت-هŸاو ،ة-ي-سسنر-ف-لا ””كير-فأا
اقوفتم ،ةيقيرفأ’ا تابختنŸا لسضفأا ةمئاق ةرادسص ‘ رئاز÷ا

حرسشو ،لاغنسسلاو سسنوتو برغŸا رارغ ىلع ءايوقأا Úسسفانم ىلع
يبراfi رايتخ’ ه-ت-ع-فد ي-ت-لا با-ب-سسأ’ا ،سصسصخ-تŸا ع-قوŸا
كلذ دوعي ثيح ،ءارمسسلا ةراقلا تابختنم سسأار ىلع ءارحسصلا
ايقيرفأا ·أا سسأاك تايفسصت ‘ ،اهققح يتلا تاراسصتن’ا ةلسسلسسل
بختنملل ادن رئاز÷ا تفقوو ،طقف ت’وج4 رورم دعب هلهأاتو
،ةكبسش لك ‘ Úفدهب تهتنا ةيدو ةارابم ‘ ،يوقلا يكيسسكŸا
رسشعب زرfi سضاير مجنلا ءÓمز اهل-م-كأا ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا ي-هو

ن’دع طسسولا طخ بع’ درط دعب ،لماك طوسش ةبارقل Úبع’
تايرابم عم دعوم ىلع يرئاز÷ا بختنŸا نوكيسسو ،ةرويدق
¤وأا سضوخي امدنع ،لبقŸا ناوج رهسش نم ةيادب ،ادج ةمهم
،رطق اهنسضتحتسس يت-لا2202 ⁄اعلا سسأاك تايفسصت تا-ه-جاو-م
يتوبيجو وسساف انيكروب مامأا ،قرولا ىلع ةلهسس تاءاقللا ودبتو
بختنŸا ءاجو ،ارياغم نوكي دق ناديŸا عقاو نأا ’إا ،رجينلاو
مدعو ،ةزاتمŸا هجئاتن لسضف-ب ،ة-ي-نا-ث-لا ة-ب-ترŸا ‘ ي-بر-غŸا
تلتحا امنيب ،مويلا يهتني يذ-لا ما-ع-لا ‘ ةÁز-ه يأا ه-ل-ي-ج-سست
يذلا ،رمقلا رزجو ›امو سسنوت اهيلت ،ثلاثلا زكرŸا نوÒماكلا
  Q.¥ ^  .تابختنم01 لسضفأا بيترت ‘ ةرم لوأ’ لخد

ةيدولوم بردم ىلع قلقلا نم ةلاح ترطيسس ^
ةي-ب-لا-غ-لا سضفر بب-سسب ،ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن ،ر-ئاز÷ا
ىلع لوسص◊ا لبق ،بردتلا ÚبعÓلا نم ىمظعلا

   .ةقلاعلا مهتاقحتسسم
ة-ع-طا-قÃ اودد-ه د-ق ق-ير-ف--لا و--ب--ع’ نا--كو
تاقحتسسŸا ىلع اول-سصح-ي نأا ¤إا ،تا-ب-يرد-ت-لا
نم ذي-ف-ن-ت نود دو-عو-لا ›او-ت د-ع-ب ،ةر-خأا-تŸا

   .ةرادإ’ا سسل‹
اوملعأا ةيدولوŸا يب-ع’ نأا ،””ر-ج-ف-لا”” تم-ل-عو
لبق ،ةيعام÷ا تابيردتلا ¤إا ةدوعلا مدعب ةرادإ’ا
ةيوسستب دعيو ،ز-ي-غ-ن ل-ي-ب-ن بردŸا ل-خد-ت-ي نأا
   .لجاعلا بيرقلا ‘ ةيسضقلا
يÒسسم اوبلاط ÚبعÓلا نأا تدكأا ،رداسصŸا تاذ
لبق ،ةقلا-ع-لا تا-ق-ح-ت-سسŸا د-يد-سست-ب يدا-ن-لا

‘ ،لبقŸا يفناج6 موي ،يسسقافسصلا ةهجاوم
   .ايقيرفإا لاطبأا يرودب23ـلا رود بايإا
ببسسب ةجيلع نب بعÓ-لا در-ط ز-ي-غ-ن رر-ق ا-م-ك
ةارا-ب-م ‘ Ó-يد-ب ه-كار-سشإا ى-ل-ع ه-جا--ج--ت--حا
روسضح نم ةجي-ل-ع ن-ب ع-ن-م د-قو ،ي-سسقا-ف-سصلا
نع هفاقيإا مي-سس و ،ه-ي-ب-ع’ ع-م ز-ي-غ-ن عا-م-ت-جإا
، طابسضنإ’ا ةن÷ مامأا هلوثم ةياغ ¤إا تابيردتلا

ة-ل-سصاو-م سضفر-ي ة-يدو-لوŸا برد-م نأا ا-م-ل--ع
   .¤وأ’ا ةليكسشتلا ‘ بعÓلا
ةيباجيإ’ا جئاتنلاو يسسقافسصلا مامأا زوفلا مغرو
’إا ،›ا◊ا مسسوŸا ةيادب عم قيرفلا اهققحي يتلا
‘ ””ديمعلا”” تيب رجفت دق تاقحتسسŸا ةيسضق نأا
ةقاطوب سسرا◊ا ءاقفر لني ⁄ ثيح ،ةظ◊ يأا

تفرع امك ،ةلماك رهسشأا7 ذنم ةيرهسشلا مهبتاور
لوخد يسسنوتلا قير-ف-لا ما-مأا ة-ه-جاوŸا ة-يا-ه-ن
نب مجاهŸا عم تانسسÓم ‘ زيغن ليبن بردŸا

ةياهن بقع هتحفاسصم Òخأ’ا سضفر دعب ،ةيجلع
   .ةهجاوŸا
،سساŸأا رسصانلا دبع ةرادإ’ا سسل‹ سسيئر لواحو
سسبŸÓا ظفح فرغ لخد ثيح ،سسوفنلا ةئدهت
نأا ’إا ،ÚبعÓلاب عامتج’او Úفرطلا عم ثيدحلل
هل اوكÎي ⁄ دوسشح نمحرلا دبع دئاقلا ءاقفر
رومأ’او ةيجلع نب ةيسضق ن-ع ثد-ح-ت-ي-ل لاÛا

،مهتقفر هدجاوت ةسصرف اولغتسساو ،ة-ي-طا-ب-سضن’ا
،يسسقافسصلا ى-ل-ع ق-قÙا زو-ف-لا ع-م ا-ن-ماز-ت

Ÿةقلاعلا مهتاقحتسسم ىلع لوسص◊ا-ب ه-ت-ب-لا-ط
ةلماك رهسشأا7ـب – ميلع ردسصم بسسح – ةردقŸاو
   .حنŸا سضعب بناج ¤إا
Òيسست ةيفيك فرع دق زيغن ليبن بردŸا ناك اذإاو
لبقتب ÚبعÓلا نم ديد-ع-لا عا-ن-قإاو ة-عو-مÛا
نأا ’إا ،جئاتنلا لسضفأا قيقحتل ،طايتح’ا يسسرك
امو ةرادإ’ا ةيلوؤوسسم ىقبت تاق-ح-ت-سسŸا ة-ي-سضق
   .ناوأ’ا تاوف لبق اهئاهنإ’ كرحتلا ’إا اهيلع

   قوراف.ج^

   ةدكيكشس ةبيبشش – دادزولب بابشش
  نينثا ىلع ةمشسقلا لبقت ’ ةهجاوم

ةيسشع دادزولب بابسش لب-ق-ت-سسي ^
03.41 ة-عا-سسلا ن-م ة-ياد-ب مو-ي-لا

Ãةمسصاعلاب5591 توأا02 بع-ل
‘ ،ةدكيكسس ةبيبسش حير÷ا قيرفلا
،Úنثا ىلع ةمسسقلا لب-ق-ي ’ ءا-ق-ل
ثÓث-لا طا-ق-ن-لا ة-ي-م-هأ’ ار-ظ-ن
ءا-ن-بأا ي-لÙا ءاو-سس Úق-ير-ف--ل--ل
هذه ىلع اÒثك لّوعي يذلا ةبيقعلا
بيتÎلا ملسس ‘ مدقتلل ةهجاوŸا
¤إا ةديدج طا-ق-ن ثÓ-ث ة-فا-سضإاو
اتقؤوم جورخلل راوز-لا وأا ،هد-ي-سصر

ةلسسلسس فيقوتو رطÿا ةرئاد نم
تق◊ ي-ت-لا ة-ي-ب-ل-سسلا ج-ئا-ت-ن--لا
ةÒخأ’ا ةÎف-لا لÓ-خ يدا--ن--لا--ب
سسنوي بردŸا ءانبأا تعسضو يتلاو
دمع ثيح ،جرح عقوم ‘ ناسسيتفإا
لÓخ زيكÎلا ¤إا ينف-لا م-قا-ط-لا
ي-سسف-ن-لا بنا÷ا ى-ل-ع ل--م--ع--لا
امهم دعي يذلا يجو-لو-ك-ي-سسب-لاو

دسصق ،تايعسضولا هذه لثم ‘ ادج
مهجارخإاو ايونعم ÚبعÓلا رير–

يتلا ةÒبك-لا طا-ب-حإ’ا ة-لا-ح ن-م

مقاطلا دكأاو ،ايلاح اهن-م نو-نا-ع-ي
ةÒخأ’ا لداعتلا ةط-ق-ن نأا ي-ن-ف-لا
نم ناسسم-ل-ت دادو ما-مأا ة-ق-قÙا

نع امأا ،ÚبعÓلا رّر– نأا اهنأاسش
نإاف ””يبراي-سسلا”” د-سض د-غ-لا ءا-ق-ل
ةيباجيإا ةجيتن قيقحتب مزلم هقيرف
ةيعسضو نأا ’إا ،ةمهŸا ةبوعسص مغر
عسضو عيم÷ا ىل-ع م-ت– ق-ير-ف-لا
   .كلذ قيق– لجأا نم ديلا ‘ ديلا

برد-م د-كأا ة-ل-با--قŸا ة--ه÷ا ‘
نأاب ،امود كنرف ،دادزو-ل-ب با-ب-سش

ةيسشع مهرظتن-ت ي-ت-لا ة-ه-جاوŸا
ةبيبسش ديد÷ا دعاسصلا مامأا يمولا

ةماه دج اهطاقن نوكتسس ،ةدكيكسس
زيزعت لجأا نم ،هقيرف-ل ة-ب-سسن-لا-ب

نورسضحي هيبع’ نأا ادكؤوم ،هزكرم
،دعوŸا اذ-ه-ل ة-مزÓ-لا ة-يد÷ا-ب
ديكأات ؛هن-م فد-ه-لا ى-ق-ب-ي يذ-لا
اهرخآاو ،ةلجسسŸا جئاتنلا ةي-ق-حأا
ا-ي-ها-مرو-غ با-سسح ى-ل-ع زو-ف-لا
  .لاطبأ’ا ةطبار ‘ ينيكلا

   قوراف.ج  ^

ةمسصاعلاب توا02 بعلم نسضتحي ^
ةعاسسلا نم ةيادب ةعم÷ا دغ ةÒهظ
ة-لو÷ا ن-ع ر-خأا-ت-م ءا-ق-ل ،03.41
ةفÙÎا ةلو-ط-ب-لا ن-م ة-سسماÿا
هفيسضو ياد Úسسح رسصن Úب ¤و’ا
فيسضلا نوكيسس ثيح ،فيطسس قافو

دجويو ،ةرادسصلا زيزع-ت ة-م-ه-م ‘
ذنم لاح نسسحا ‘ دو-سس’ا ر-سسن-لا
ي-ن-ج-ي ثي-ح ،م--سسوŸا قÓ--ط--نا
ولع دكؤويو ةي-لا-ت-تŸا تارا-سصت-ن’ا
زاف ثيح ،ىرخأا ¤ا ةلوج نم هبعك

ماما ةلوطبلا نم Òخ’ا ءا-ق-ل-لا ‘
هنا امك ،وداراب كي-ك-ي-ل-تا ف-ي-سضلا
ىل-ع ا-ي-لا-ح ز-ي-كÎلا ى-ل-ع لو-ع-ي

نمسض امدع-ب ة-ي-ن-طو-لا ة-سسفا-نŸا
ة-سسفا-نŸا ‘ ا--ي--م--سسر ه--ل--هأا--ت
‘ ،””فاكلا”” نم رارقب ،ةي-ق-ير-ف’ا

،Êاع-ي ة-حŸÓا ق-ير-ف لازا-م Úح
‘ ةيسساق ةراسسÿ هدبكت دعب اميسس’
ماما يبراد-لا ‘ ة-ي-سضاŸا ة-لو÷ا
يذلا رم’ا ،ةمسصاعلا دا–ا را÷ا
م--ف ‘ يوا--ن--ك--ل بردŸا ع---سضو
ر-يدŸا جر-خ-ي نا ل--ب--ق ،ع--فدŸا
ناقزرم نابعسش قيرف-ل-ل ي-سضا-ير-لا
ديدŒ اهلÓخ نم دكؤوي تاحيرسصتب
ح-سضوأا ثي-ح ،بردŸا ‘ ة--ق--ث--لا

نأاب ي-ف-ح-سص ح-ير-سصت ‘ نا-قزر-م
و هبسصنم ‘ لاز ’ يوانكل بردŸا

لبق نم ةلماكلا ةقثلاب ى-ظ-ح-ي و-ه
ةلمج سضفر-ت ي-ت-لا ق-ير-ف-لا ةرادإا
لجا نم Òيغ-ت-لا ةر-ك-ف Ó-ي-سصف-تو
ر-سصن ق-ير-ف نأا مو-ل-ع-مو ،Òي-غ-ت-لا

ة-ياد-ب نآ’ا د◊ ل-ج-سس ياد Úسسح
ل-ي-لد-ب ة-لو-ط-ب-لا ‘ ة-ق-فو-م Òغ
نم طقف طاقن ثÓث ىلع هلوسصح
يزوف قافر ىقبيو ،ةنكمŸاÚ 51ب
‘ ةرا--سسÿا ة--مد--سص ت– ا--يا--ي
ÚتÒخأ’ا Úتيماسصعلا Úت-ل-با-قŸا
دا–او دادزولب بابسش نم لك مامأا
ةيوقلا ةل-با-قŸا ن-عو ،ة-م-سصا-ع-لا
فيطسس قافو مامأا اد-غ ةر-ظ-ت-نŸا

انأا”” :ق-با-سسلا ›ود-لا بعÓ-لا لا-ق

ق-ير-ف ة-ه-جاو-م ل-سضفأا ا-ي-سصخ-سش
ىلع دمتعي يذلا ف-ي-ط-سس قا-فو-ك

ةيدنأ’ا ىلع ةحوتفم بع-ل ة-ق-ير-ط
دقل ،عافدلا ىلع اسساسسأا دمتعت يتلا

فيطسس قافو ىلع بلغتلا انل قبسس
ا--ن--يد--لو ،مر--سصنŸا م---سسوŸا ‘

لوأ’ا راسصتن’ا قيقحتل تايناكمإ’ا
ةلو÷ا ءارجإا د-ع-بو ،م-سسوŸا اذ-ه
قيرف لتحي ،ةلوطبلا نم ةسسداسسلا
‘81 ز---كرŸا ياد Úسسح ر---سصن
،طاقن3 عوم-جÃ ما-ع-لا بي-تÎلا
‘ دو-سسأ’ا ر-سسن-لا د-جو-ي ا-م-ن-ي--ب
  .ةطقن31 ديسصرب ةرادسصلا

   قوراف.ج ^

   ةليلم Úع ةيعمج – لئابقلا ةبيبشش
  ةدايرلا ىلع فويشضلا Úعو رايدلا لخاد زوف لوأا نع ثحبت ةبيبششلا

يزيتب Èمفون1 بعلم نسضتحيسس ^
Úب ةلو÷ا هذه ةمق مويلا ةيسشع وزو
ةيادب ةليلم Úع لمأاو لئابقلا ةبيبسش
ةهجاوم ‘ ’اوز00.51 ةعاسسلا نم
  .ت’امتح’ا عيمج ىلع ةحوتفم
ةبيبسش بردم دكأا ،ددسصلا اذه ‘و
ةارا-بŸا نأا-ب ،يد-يزو-ب ل-ئا-ب--ق--لا
ة-ب-سسن-لا-ب ةÒب-ك ة-ي-م-هأا ي-سست-ك-ت
لوأ’ا زوفلا نع ثحبي يذلا ،هقيرفل
،مسسوŸا ةيادب ذ-ن-م را-يد-لا ل-خاد
انم نورظتني نيذلا راسصنأ’ا داعسسإاو
مهيدل هلاب-سشأا نأا ا-ف-ي-سضم ،Òث-ك-لا
ا-م ل-ك ءا-ط-عإ’ ة-ح-لŸا ة-ب-غر--لا

Áثلا طاقن-لا ل-جأا ن-م نو-ك-لÓث،
نل يتلا ةمهŸا ةبوعسص نم مغرلاب
لخديسس سسفانŸا نأ’ ،ةلهسس نوكت
عبطلابو ،زوفلا ةينب هرودب ناديŸا

  .حومطلا اذه نم همرحنسس
Úع ةيعمج بردم لاق هتهج نم
نأاب ،سشي-ع-ي ردا-ق-لا د-ب-ع ،ة-ل-ي-ل-م
ةماه دج اهطاقن نوكتسس ةهجاوŸا
زيزعت لجأا نم ،هقير-ف-ل ة-ب-سسن-لا-ب

ماعلا بيتÎلا ردسصت اÃرو ،هزكرم
نورسضحي هيبع’ نأا ادكؤوم ،ةلوطبلل
،د-عوŸا اذ-ه-ل ة-مزÓ-لا ة-يد÷ا-ب
ديكأا-ت ؛ه-ن-م فد-ه-لا ى-ق-ب-ي يذ-لا

اهرخآاو ،ةلجسسŸا جئاتن-لا ة-ي-ق-حأا
جÈلا ي-ل-هأا با-سسح ى-ل-ع زو--ف--لا
ةيرومأاŸا نأا ملعن حي-ح-سص ،فا-سضأا

قيرف مامأا بعلنسس ،ةلهسس نوكت نل
.””ةياغلل يوق

   قوراف.ج   ^
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ناينبلا Úعب هسسأار طقسسم ‘ اهاسضق ةÒسصق  ةلطع دعب اÎل‚إا ¤إا داع

 Êاميلشسل ةمداقلا ةهجولا نوكي دق يدوعشسلا لÓهلا
نايتيإا تناشس و نويل عم تاشضوافŸا لششف لاح ‘

اددهم،Êاميلشس مÓشسإا  يرئاز÷ا ›ودلا حبشصأا^
عم هلبقتشسم مشسحي ⁄ لاح ‘ ضضيبأا مشسوم ءاشضقب
‘ Êاميلشس داعو.يز-ي-ل‚إ’ا ي-ت-ي-شس Îشسي-ل ه-يدا-ن
لجأا نم ،اÎل‚إا ¤ا ،ةيشضاŸا ةل-ي-ل-ق-لا تا-عا-شسلا
نوكيشسو.يتيشس Îشسيل هيدان عم ه-ل-ب-ق-ت-شس-ُم ة-شسارد
نم،ةمشساح  مايأا عم دعوم ىلع يرئاز÷ا ›ودلا
ةلاحتشس’ ارظن،ةيلب-ق-ت-شسŸُا ه-ت-ه-جو د-يد– ل-جأا
ذنم ،نيرمأ’ا ةبر◊ا ضسأار Êاعُيو.بلاعثلا عم ةلشصاوŸا
91 ةدŸ ىوشس بعلي ⁄ هنأا ثيح،يرا÷ا مشسوŸا ةيادب
لÓخ Êاميلشس دجاوتو.غيلÈÁÒلا ةشسفانم ‘ ةقيقد
لبق ناينبلا Úعب هشسأار طقشسÃ ةيشضاŸا ةليلقلا مايأ’ا
Îشسيل عم ةيمشسر ةل-ط-ع ى-ل-ع ه-لو-شصح د-ع-ب لو-شص◊ا

لÓخ قيرفلا عم هتكراششم ةبوعشص نم دكأاتلا دعب،يتيشس
مشسوŸا ةيادب ذنم هداعتبا لظ ‘ اميشس’ ،ةلبقŸا ةÎفلا
عم ةكراششŸاب ه-ئا-ف-ت-كاو ة-شسفا-نŸا ءاو-جأا ن-ع ›ا◊ا
يشسنرفلا وكانوم مجاهم فكعيو.طقف بلا-ع-ث-لا ف-يدر
لجأا نم،ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ هفقوم ةشسارد ىلع قباشسلا

ةÎف لÓخ ق-ير-ف يأا ¤إا لا-ق-ت-ن’ا ن-م ه-ف-قو-م م-شسح
دادزولب بابشش م‚ لشضفيو.ةلبقŸا ةيوتششلا ت’اقتن’ا

هيف قلأات يذلا،يشسنرفلا يرودلا ¤إا لاقتن’ا قباشسلا
Îشسيل ¤إا ةدوعلا لبق،يشضاŸا مشسوŸا لÓخ وكانوم عم
لعف-لا-ب Úشضر-ع ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ى-ق-ل-تو.ي-ت-ي-شس

تنا-شس ن-م لوأ’ا،ي-شسنر-ف-لا يرود-لا ¤إا لا-ق--ت--نÓ--ل
مجاهم،دمfi ىفطشصم عم اشضيأا ضضوافتي يذلا،نايتيإا
لودج ردشصتم ،نويل ¤إا ةفاشضإ’ا-ب،ير-شصŸا كلا-مز-لا
ةلاح ‘و.ةيلا◊ا ةÎفلا لÓخ يشسنرفلا يرودلا بيترت
دق Êاميلشس نإاف،يشسنرفلا يرودلا ¤إا ةدوعلا ‘ هلششف
طبترا ثيح،ÚفÎحملل يدوعشسلا يرود-لا ¤إا ل-ق-ت-ن-ي
ركذُي.ةيشضاŸا تاÎفلا لÓخ لÓهلا ¤إا لاقتن’اب همشسا
مشسوŸا ةياهنب يهتني يتيشس Îشسيل عم Êاميلشس دقع نأا
رهششلا لÓخ قيرف يأا عم عيقوتلا هل حيتي ام ،›ا◊ا
ت’اقت-ن’ا ةÎف ‘ ه-فو-ف-شص ¤إا لا-ق-ت-ن’او،لبقŸا
اقيرف ،اماع33ـلا بحاشص ديريو.ةمداقلا ةيفيشصلا
عم هتناكم عاجÎشس’،مظتنُم لكششب بعللا هل نمشضي
لاح ‘ كلذو.لجاعلا بيرقلا ‘ ينطولا بختنŸا
تايئاهن ¤إا ةلهؤوŸا تايف-شصت-لا ‘ ة-كرا-ششŸا دارأا

لهأاتلل رشضÿا ىعشسي ي-ت-لا2202 رطق لايدنو-م
.اهيلإا
نويل مامتها ن-ع تثد– ىر-خأا ة-ي-مÓ-عإا ر-يرا-ق-ت
ديحولا قئاعلا هبتارو هتامدخب
مامتها نع تثد– يتلا ةيمÓعإ’ا ريراقتلا بشسحو
تاشضوافŸا نإاف ،Êاميلشس مÓشسإا عم دقاعتلاب نويل

هلاني يذلا بتارلا ضضيفخت ى-ل-ع ًا-شسا-شسأا ز-كÎت-شس
كلذ Èتعي ثي-ح،يز-ي-ل‚’ا ه-ق-ير-ف ة-ق-فر مÓ-شسإا

Ãةقفشصلا لقرعت دق يتلا ةديحولا ةبقعلا ةباث ‘
نل اميف،ةيمشسر ت’ا-شصتا ‘ Úفر-ط-لا لو-خد لا-ح
تامدخ نع لزانتلا لباقم Òثكلا Îشسيل يدان بلطي
نأا امك ،بردŸا تاططfl ‘ لخدي ’ يذلا بعÓلا

لعجي ام وهو ةمداقلا ةفئاشصلا لولحب يهتني هدقع
Óًيلق ولو ةدافتشس’ا ‘ ركفت يزيل‚إ’ا قيرفلا ةرادإا

ةياغ ¤إا راظتن’ا ضضوع ءات-ششلا اذ-ه ه-لا-ق-ت-نا ن-م
Êاميلشس جورخ نأا امك ،انا‹ هترداغمو هدقع ةياهن

هبتار نم ة-ن-يزÿا ح-يÒشس Îشسي-ل ن-م ءا-ت-ششلا اذ-ه
.Òبكلا

ايليشسرام يدان نع ايئاهن هتدعبأا ““بيكيل““ ةفيحشص
ةعشساولا ةيشسنرفلا ““بيكيل““ ةفي-ح-شص تقر-ط-ت ا-م-ك
ا-مد-ع-ب-ف،ر-شضÿا بع’ Òشصم ¤إا ضسمأا  را-ششت-ن’ا
كي-بŸوأا يدا-ن ¤إا لا-ق-ت-ن’ا-ب ا-ق--با--شس ه--ت--ط--بر
يرئاز÷ا ›ودلا داعتبا تدكأاو تعجارت،ايليشسرام
›اغتÈلا بردŸا ببشسب يشسنرفلا بون÷ا يدان نع

ضسمحتم Òغ ودبي يذ-لا ،““ضشاو-ب ضشا-ي-ف يرد-نأا““
قر-ط-ت-ت ⁄و،ير-ئاز÷ا بعÓ-لا ع-م د-قا-ع--ت--ل--ل
هشضفر بابشسأا ¤إا ليشصفتلاب ةيشسنرفلا ةفيحشصلا
¤إا تÙ اه-نأا ’إا, ““م-ي-ل-شس ر-بو-شس““ ع-م د-قا-ع-ت-لا
.همشسا نع فششكت ⁄ هيلع ارخآا ابع’ هليشضفت

يتلاو ارخؤوم اهل ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا نم هيفاعت دعب ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا رشصان نب ليعامشسإا يرئاز÷ا ›ودلا ةدوع دعوم لوح ضسمأا ةرداشصلا ةيلاطيإ’ا ةفاحشصلا تفلتخا
دوعيشس رشصانب ليعامشسإا يرئاز÷ا ›ودلا نأا ةيلاطيإ’ا ““وتاكÒم ويششلاك““ ةفيحشص تفششك ددشصلا اذه ‘و.““ويششتلاكلا““ ةشسفانم نم ةيشضاŸا تاءاقللا لÓخ ةكراششŸا نم هتمرح

ررقŸا ““وتنيفنيب““ ةارابŸ ازهاج نوكيشس و هتباشصإا نم ايمشسر ىفاعت يرئاز÷ا بعÓلا نأا ردشصŸا ضسفن فششك و.›اطي’ا يرودلا نم  ةمداقلا ةلو÷ا ‘ ادد‹ ةكراششملل
مايأا9 نوشضغ ‘ ةيران تاءاقل4 نÓيŸا ضضوخيشس Úح ‘ ةباشصإ’ا ببشسب يÒنوشسورلل نيءاقل رخآا نع يرئاز÷ا براÙا باغو1202 يفناج3 مداقلا دحأ’ا موي اهؤوارجإا
نأا،““يÒنوشسورلا““ رابخأا ةعباتم ‘ ضصشصختŸا ،““زوين نÓيم““ عقوم فششك لباقŸا ‘و. ضسأاكو يرود Úب Úتبشسانم ‘ ونيروتو ضسوتنفوي و وتنيفينيب نم Óك قيرفلا هجاويشس ثيح,

11ـلا ةلو÷ا تاشسفانم نمشض ،امراب ةهجاوم لÓخ ةيوق ةباشصإ’ ضضرعت دق يرئاز÷ا رحاشسلا ناكو.‘ويلا  مامأا ةمقلا ةارابم لÓخ قيرفلا نع بيغيشس يرئاز÷ا طشسولا بع’
تايرابŸا نع هبايغ ينعي ام وهو،لبقŸا يفناج51 موي نم اءدب ’إا بعÓملل ةدوعلا هناكمإاب نوكي نل رشصان نب نإاف ردشصŸا ضسفن بشسحو.2-2 يباجيإ’ا لداعتلاب تهتنا يتلاو م
مجنلا Èتعيو.قيرفلا فوفشص ‘ ةÒبكلا هتناكم مكحب، نÓيم يدانل ةلهشسلا ةمهŸاب رشصان نب ليعامشسإا ضضيوعت نوكي نلو.ونيروتو ،ضسوتنفوي ،وتنفينيب  مامأا قيرفلل ةلبقŸا3ـلا
يرودلا مو‚ زربأا نم ادحاو هشسفن رشصان نب ضضرفو.يموجهلاو يعافدلا هبجاوب مايقلا ىلع ةقئافلا هتردقل ارظن ““›ويب ونافيتشس““ ططخ ‘ ةياغلل امهم ابع’ يرئاز÷ا
Òغ ةبرŒ ضضاخ امدعب،›وبمإا نم امداق9102 ماع ‘ نÓيŸ رشصان نب مشضناو.ÚعباتŸا عيمج نم ةÒبك ةداششإا لfi هلعج ام وهو،نيÒخأ’ا ÚمشسوŸا لاوط ›اطيإ’ا

4 اهلÓخ عنشص ،ةقيقد3711 دودح ‘ بعل تقو عقاوب،›ا◊ا مشسوŸا لÓخ ةارابم71 ‘ نÓيم عم كراشش رشصان نب نأا ¤إا ةراششإ’ا ردŒ.يزيل‚إ’ا لانشسرأا عم ةقفوم
ف.ميلشس ^. Îنإ’ا هيقحÓم برقأا نع ةطقن قرافب ويششتلاكلا ةرادشص نÓيم ردشصتي طقف Òكذتللو.فادهأا

بع’ رشصان نب ليعامشسإا ،نايرئاز÷ا نايلود-لا نا-ب-عÓ-لا د-جاو-ت-ي ̂ 
دتيا-نو-ي ما-ه تشساو بع’ ة-م-حر ن-ب د-ي-ع-شس و ›ا-ط-ي’ا نÓ-ي-م
نشسحأا ةزئا÷ ÚحششرŸا ةشسمÿا ÚبعÓلا Úب نم يزيل‚’ا

ضسنارف““ ةل‹ ا-ه-ح-ن“ ي-ت-لا ،0202 ةن-شسل ي-برا-غ-م بع’
ام يمشسرلا اهعقوم ىلع ةيشسنرفلا ةفيحشصلا تبتك و ،““لوبتوف
عرابلا Òشسلا مازح ةباثÈ Ãتعي يذلا ،رشصان نب بعÓلا““ :يلي
جو-ت ا9102Ÿ ةنشس رارغ ىلع دكأا ،ةيلا-ط-يإ’ا ة-لو-ط-ب-ل-ل
و يدشصتلا ‘ هتوق ،·أÓل ا-ي-ق-ير-فإا ضسأا-ك-ل بع’ ن-شسحأا-ك
وأا ›اطيإ’ا هيدان عم ءاوشس لمأاي هنأا امك ،نيومتلا و عاجÎشس’ا
بعÓلا ،““عزانم Óب ناديم طشسو نوكي نأا يرئاز÷ا بختنŸا
‘ رفاو طشسقب مهاشس ،ةباشصإا نم ايلاح Êاعي يذلا يرئاز÷ا
ديحولا و لوأ’ا مشسقلا بيترت دئار ،نÓيم يدانل ةعئارلا ةيادبلا

ىتح مزهني ⁄ يذلا ،ىÈكلا ةشسمÿا ةيبوروأ’ا ت’وطبلا Úب نم

هيدان عم اعئار امشسوم رخآ’ا وه ققح دقف ،ةمحر نب مجاهŸا هنطاوم امأا ،نآ’ا
يزيل‚’ا مشسقلل دوعشصلا ةشصرف ةظ◊ ر-خآا ‘ ع-ي-شض ثي-ح ،درو-ف-ن-ير-ب ق-با-شسلا
يتلا و ةمحر نب ديعشس ةراهم تزرب ،ةديدع تافقوت و ةددÎم ةقÓطنا دعبف ،زاتمŸا

مشسقلا ‘ دروفنرب ناولأاب ةيئانثتشسا ةفشصب قلأات دقو ،اهب فÎعي عيم÷ا تلعج
72 مدق و افده03 اهلÓخ Óجشسم ،ةارابم49 هل بعل ثيح ،لوأ’ا يزيل‚إ’ا

ةلÛا ‘ ءاج ام بشسحب كلذو ،ماه تشساو ¤إا لقتني نأا لبق ،ةمشساح ةرير“
دجوي ،ةمحر نب و رشصان نب ¤إا ةفاشضإ’ابو ،يرئاز÷ا فادهلا نع ةيشسنرفلا
ايليبششإا بع’ ونوب Úشساي يبرغŸا مه و ةزئا÷ا هذه لينل نيرخآا Úحششرم ةثÓث
ضشايز ميكح يبرغŸا و يرشصŸا يلهأ’ا بع’ لولعم يلع يشسنوتلاو ،Êابشس’ا
ةشسمÿا ÚحششرŸا ÚبعÓلا نع فششكلا متيشس و ،يزيل‚’ا يشسليششت بع’

يبراغم بع’ نشسحأا باختنا قلطنيشس امنيب ““لوبتوف ضسنارف““ عقوم ىلع نيرخآ’ا
ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا جوت دقف ،Òكذتللو ،ضسيمÿا مويلا نم ةيادب0202 ةنشسل

fiشسششنام م‚ زرÎ ف.ميلشس ̂.9102 ةنشسل يبراغم بع’ نشسحأاك يزيل‚’ا يتيشس

alfadjrwatani@yahoo.fr

ةنوهرم هقيرفل ةلبقŸا تÓباقŸا ‘ هتكراسشم
مويلا اهيرجيسس يتلا تاسصوحفلا جئاتنب

‘ ةعجوم ةبرشض ،لازغ دي-ششر ،ير-ئاز÷ا ›ود-لا ى-ق-ل-ت
هيدان ن-ل-عأا ا-مد-ع-ب،ة-ي-شضاŸا تا-عا-شسلا لÓ-خ،ا-ي-كر-ت
نم ةيشضاŸا ةلو÷ا لÓخ ةباشصإ’ هشضرعت نع،ضشاتكيششب
ىوتشسُم ى-ل-ع م’آا ن-م،ر-ئا-ط-لا حا-ن÷ا Êا-ع-ُيو.يرود-لا
عوشضÿاو،ةقمعُم تافوششكل عوشضÿا ىلع هتÈجأا،ضضو◊ا
يكÎلا يدانلل ينفلا مقاطلا فوختيو.لماك لكششب ةحارلل
تايرابŸُا مداق لÓخ يراشسيلا تامدخ عييشضت نم،قيرعلا

مدقُيو.يشساشسأا بع’ هنأاو ةشصاخ،““غيلربوشسلا““ ةشسفانم نم
ةيادب ذنم،ةزي‡ تايوتشسُم،نويل كيبŸوأا ةشسردم جيرخ

د◊ ةمشسا-ح تار-ير“ تشس مد-ق ثي-ح ،يرا÷ا م-شسوŸا
اهققح يتلا ةبيطلا جئاتنلا ‘ اهلÓخ نم مهاشس ةعاشسلا

.يكÎلا يرودلا ‘ نآ’ا د◊ هقيرف
ف.ميلشس ^

““1غيللا““ ةطبارل يمسسرلا عقوŸا اهنع فسشك تايئاسصحإا بسسح

““يبابم““ دعب فادهأ’ا ليجشست ‘ اماهشسإا ÚمجاهŸا Ìكأا ““روليد»
‘ ةيموجهلا ةحلشسأ’ا رطخأا يشسنرفلا نامÒج ناشس ضسيراب مجاهم ،يبابم نايليك دعي
،يشسنرفلا يرودلل يمشسرلا عقوŸا راششأاو ،يرا÷ا مشسوŸا ةيادب ذنم يشسنرفلا يرودلا

‘ مهاشس دق يبابم نأا ¤إا ،›ا◊ا مشسوŸا نم ةلوج71 لوأا مييقتل يئاشصحإا ريرقت ‘
فاشضأاو ،ةمشساح تارير“4و افده21 عقاوب هقيرفل ةارابم31 لÓخ افده61

قيرفلا فادهأا نم ةئŸاب14ـب مهاشس دق نايليك نوكي ةليشص◊ا هذهب هنأاب ريرقتلا
يدنأا يرئاز÷ا مجاهŸا ،قابشسلا اذه ‘ ايناث لحيو ،مشسوŸا اذه يرودلاب يشسيرابلا
،ةارابم71 ‘ ةمشساح تارير“6 عم فادهأا8 لجشس يذلا هييلبنوم بع’ روليد
4 عم فادهأا9 لجشس يذلا نويل كيبŸوأا مجاهم يبماكيإا وكوت لراك اثلاث يتأايو

تارير“6 عم فادهأا6 لجشس يذلا ودروب بع’ دروب’ ناتياغ مث ،ةمشساح تارير“
ةمئاقب ايلاح طششني بع’ Ìكأا Êاث اشضيأا دعي يبابم نأا ¤إا ،ريرقتلا تفلو ،ةمشساح
نامÒج ناشس ضصيمقب ةارابم921 ‘ افده29 لجشس ثيح ،يشسنرفلا يرودلا ‘اده
854 ‘ فده001 لجشس يذلا ودروب بع’ نايرب يميج فلخ ايناث لحيو وكانومو
،يشسنرفلا يرودلاب هراوششم لاوط ةمشساح ةرير“13 مدق يبابم نأا حشضوأاو ،ةارابم
.ةرير“73 ضشتيفوميهاربإا نات’زو ةرير“15 نايرب يميج فلخ اثلاث لحيل

ف.ميلشس ^
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اهنم Êاعي ناك يتلا ةباسصإلا نم هيفاعت ىلع اهقافتا مغر

نÓيŸا عم ةشسفانŸا ءاوجأا ¤إا رشصان نب ةدوع دعوم لوح فلتخت ةيلاطي’ا ةفاحشصلا

““لوبتوف سسنارف““ ةل‹ ءاتفتسسا ‘

0202 ةنشسل يبراغم بع’ لشضفأا ةزئاج ىلع ناشسفاني ةمحر نبو رشصان نب

 يرئاز÷ا رسسيألا Òهظلا عيب ررق سسيتنرول يد ويليروأا
ةيوتسشلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ

›وبان فوفشص ‘ مÓغ ةفÿÓ حششرم ““يÒيŸاب نوشسرÁإا““ يشسليششت بع’
Òشصم ‘ مشسح ›اطيإ’ا ›وبان يدا-ن نأا ة-ي-لا-ط-يإا ة-ي-مÓ-عإا ردا-شصم تف-ششك
وليد اتيزاغ’““ ةفيحشص تدكأاو.قيرفلا عم مÓغ يزوف يرئاز÷ا بعÓلا

قيوشست ررق ضسيتنرول يد ويليروأا يدانلا ضسيئر نأا ةيلاطيإ’ا ““تروبشس
ضسيئر ةوطخ.ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ يرئاز÷ا رشسيأ’ا Òهظلا
بع’ ،““يÒيŸاب نوشسرÁإا““ عم دقاعتلا ‘ هتبغر ببشسب يتأات ›وبان
نأا يوقلا لجرلا دقتعيو.يوتششلا وتاكŸÒا لÓخ يزيل‚إ’ا يشسليششت
بذبذت لظ ‘،يعافدلا طخ نم ىرشسيلا ةه÷ا ىلع هتوقل دقتفا قيرفلا

ويرا-م ›ا-غ-تÈلاو مÓ-غ يزو-ف ير-ئاز÷ا ن-م نو-كŸا ي-ئا-ن-ث-لا دودر-م
تاقباشسŸا فلتfl ‘ تايرابم01 ‘ كراشش مÓغ يزوف نأا ركذي.يور

وأا لجشسي ⁄،ةقيقد313 دودح ‘ بعل تقو عقاوب،›ا◊ا مشسوŸا لÓخ
هاوتشسم بذبذت نم تاونشس ةثÓث ذنم مÓغ Êاعيو.فده يأا اهيف عنشصي
ةهجاوم لÓخ8102 ةنشس نم Èمفون رهشش اهل ضضرعت يتلا ةباشصإ’ا دعب

.ابوروأا لاطبأا يرود ةشسفانم راطإا ‘ يتيشس ÎشسششناÃ ›وبان هقيرف تعمج
ف.ميلشس ^

نأاب Êابسسإلا بردŸا نم بلط
  هنم ديفتسسي ىتح رارمتسساب هكرسشي

قباشسلا يتيشس Îشسششنام دئاق
زرfi ىلع ينثيو ’ويدراوغ دقتني

ضشيمهت نم زرfi ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا Êاعي
بيب““  يتيشس Îشسششنام ‘ بردم لبق نم Òبك
ةلمح هيف لشصاوت-ت يذ-لا تقو-لا ‘ ““’و-يدراو-غ
ةيفحشص تاحيرشصت ‘ و.يرئاز÷ا نع عافدلا
دراششتير اكيم،قباشسلا يتيشس Îشسششنام دئاق عفاد
قباشسلا يتيشسلا عفادم دكأاو.يرئاز÷ا مجنلا نع
‘ ÚبعÓلا لشضفأا Úب نم دعي زرfi ضضاير نأا
لك ‘ تايطعŸا بلق ىل-ع ردا-ق و-ه و ق-ير-ف-لا

ذيفنتل هناقتإاو هتاينف و هتارا-ه-م ل-شضف-ب ةارا-ب-م
حا-ن÷ا نأا فا-شضأا درا-ششت-ير. ة-ت-با-ث-لا تار-ك-لا
لشصحي يك رارمتشساب كراششي نأا بجي يرئاز÷ا

نم بيب ديفتشسي-شس ›ا-ت-لا-ب و د-ي-ج ق-شسن ى-ل-ع
بعÓ-لا فا-شضأاو. ةارا-ب--م ل--ك ‘ ه--تا--مد--خ

اهع-ب-ت-ي ي-ت-لا ةروادŸا ة-شسا-ي-شس نأا يز-ي-ل‚إ’ا
تاءاقللا نم ديدعلا ‘ ترثأا Êابشسإ’ا بردŸا

عيم÷ا هظح’ ام وهو ماع لكششب قيرفلا ىلع
ضضاير كراشش Òكذت-ل-ل. يرا÷ا م-شسوŸا لÓ-خ

عي-م-ج ‘ ةارا-ب-م81 ‘ ›ا◊ا م-------شسوŸا
.ىرخآا4 عنشصو فادهأا4 لجشس تاقباشسŸا

ف.ميلشس ^



ـه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد13 سسيمخلا01 يلودلا

ةهبجو ةيوأرحصصلأ ةيروهم÷أ تبرعأأو̂ 
اهتهجو يتلأ ةلاصسرلأ ‘ ءاج ام قفو ويراصسيلوبلأ

Ûع نم’أ سسلÈ ‡أ ·أ’اب اهلثŸيديصس ،ةدحت
fiت نأأ ‘ اهلمأأ““ نع ،رمع دمÎةموكح عجأ

يذلأ يدأرفن’أ رأرقلأ نع ةلبقŸأ ةدحتŸأ تاي’ولأ
تاي’ولأ رأرمتصسأ لفكت نأأو بمأرت دلانود هذختأ
ةيلودلأ دوه÷أ ‘ ءانب رودب عÓطصض’أ ‘ ةدحتŸأ
ىلع موقي مئأدو يملصس لح ¤إأ لصصوتلأ ¤إأ ةيمأرلأ
لباقلأ Òغ هق◊ يوأرحصصلأ بعصشلأ ةصسرا‡ سساصسأأ
 .““لÓقتصس’أو ÒصصŸأ ريرقت ‘ فرصصتلل
ةلودلأ عجصشُي بمأرت رأرق““ نأأ ىلع ةلاصسرلأ سصن دكأأو
Òغ اهلÓتحأ ‘ رأرمتصس’أ ىلع ةلتÙأ ةيبرغŸأ
¤إأ لعفلاب تدأأ يتلأ ةينأودعلأ اهلامعأأو Êوناقلأ

ررÙأ يوأرحصصلأ ميلقإ’أ ىلع يركصسعلأ اهنأودع
قÓطإأ فقو ءاهنإأ ¤إأ ›اتلابو ،È 0202مفون31 ‘

ويراصسيلوبلأ ةهبج تهبنو .““1991 ماع ذنم مئاقلأ رانلأ
ماظنلأ عيبطت اهÈع ” يتلأ ““ةقفصصلأ““ ¤إأ ’وطم
ةطاصسوب يليئأرصس’أ نايكلأ عم تاقÓعلل يبرغŸأ
ىلع سصني انÓعأ بمأرت رأدصصإأ لباقم ةيكيرمأأ
ةموعزŸأ ةدايصسلأ»ـب ةدحتŸأ تاي’ولأ فأÎعأ
حتف مأزتعأ ىلعو ““ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ىلع برغملل
ةيوأرحصصلأ ةلخأدلأ ةنيدم ‘ ةيكيرمأأ ““ةيلصصنق““
ماكحأأ ةدع ىلع ويراصسيلوبلأ ةهبج تدكأأو .ةلتÙأ

اهب فÎعت ⁄ .ةيبوروأأو ةيقيرفأأ مكاfi نع ةرداصص
طق يبوروأ’أو يقيرفإ’أ دا–’أ ’و ةدحتŸأ ·أ’أ
نم ءأزجأ’ Êوناق Òغ لكصشبو ةوقلاب برغŸأ مصضب
.لقتصسم Òغ اميلقإأ لأزت ’ يتلأ ،ةيبرغلأ ءأرحصصلأ

فقوŸا ‘ يجيردت عجارت  •
نم Òخألا هرارق نع يكيرمألا

ةيوارحسصلا ةيسضقلا
ةصسائرلأ ىدل راصشتصسŸأ ريزولأ دكأأ ،هبناج نم
Òصشبلأ ،ةيصسايصسلأ نوؤوصشلاب فلكŸأ ةيوأرحصصلأ

ءأرحصصلأ ةيصضق نم يكيرمأ’أ فقوŸأ نأأ ،ىفطصصم
لوح ›ودلأ مخزلأ دعب ““اعجأرت““ فرع ةيبرغلأ

بعصشلأ نأأ افيصضم ،ةيوأرحصصلأ ةيصضقلأ ةيعرصش
ةيكيرمأ’أ ةرأدإ’أ ححصصت نأأ ‘ لمأاي يوأرحصصلأ
 .بمأرت دلانود رداغŸأ سسيئرلأ هدصسفأأ ام ةلبقŸأ
أذه نأأ (جأأو)ـل حيرصصت ‘ يوأرحصصلأ ريزولأ حصضوأأو
ةيجراÿأ ريزو تاحيرصصت ‘ دصسŒ عجأÎلأ
حتف ةرورصض ¤إأ اعد يذلأ““ ويبموب كيام يكيرمأ’أ

عأزنلل لح ¤إأ لصصوتلل فأرطأ’أ فلتÚ flب رأوح
ةيلصصنق حتفب ويبموب رأرق نأ أزÈم ““ةقطنŸاب
نأأ ىلع هديدصشتو ،ةلتÙأ نويعلأ ةنيدم ‘ ةيصضأÎفإأ
بمأرت رأرق مغر ةيبرغلأ ءأرحصصلاب ةقطنŸأ ةيمصست

هتدايصس لوح برغملل عيب ام““ نأأ ىلع ديكأات ،اهلوح
 .““بأرصسو ‘رظ ءأرحصصلأ ىلع ةموعزŸأ
ودبي ام ىلع ىعصست نطنصشأو““ نأأ ،Òصشبلأ Èتعإأ امك
ديدج نم ذخأاتل “اينابصسأو اصسنرف نم طاصسبلأ بحصسل
نامصض لÓخ نم لماكلاب ةقطنŸأو ةيصضقلأ مامز
بصسحو .ةقطنŸأ ‘ يجيتأÎصسأ وي÷أ اهدجأوت
نم ديحولأ حبأرلأ““ نإاف ،يوأرحصصلأ لوؤوصسŸأ
نايكلأ وه ةيبرغŸأ ةيكيرم’أ ةصضياقŸأ
فلاحتلأ““ نأ احصضوم ،““يليئأرصس’أ
وأأ يصسايصسلأ ىوتصسŸأ ىلع يبرغŸأ-يليئأرصس’أ
،6791 ةنصس لبق لصصأ’أ ‘ أدوجوم ناك يتأرابختصس’أ
فلاحتلأ وه مويلأ ةيوأرحصصلأ ةدايقلأ هاصشخت ام نكل
نمأأ مويلأ ددهي تاب يذلأ Úفرطلأ Úب يركصسعلأ
ديوزت ‘ ايلج رهظي يذلأو ةقطنŸأ رأرقتصسأو
سسصسجتلل ةديدج تاينقتب رمتصسŸأ برغŸأ
 ““.ةقطنŸأ ىلع سشيوصشتلأو
نولمأاي““ Úيوأرحصصلأ نأأ ¤إأ ،ىرخأأ ةهج نم زربأو

نأأ نورظتنيو ةلبقŸأ ةيكيرمأ’أ ةدايقلأ ‘ ““أÒخ
ةناكŸأ فرصشي انزأوتم افقوم““ ندياب وج ةرأدإأ ذختت
ةدحتŸأ تاي’ولأ اهلت– تناك يتلأ ةيلودلأ
اهتصسايصس اهتقوصس اŸاط ’ يتلأ ةروصصلأو ةيكيرمأ’أ
بوعصشلأ قح عم اهلماعت ‘ اهتيصسامولبدو ةيجراÿأ

ناصسن’أ قوقحو تاير◊أ مأÎحأو ÒصصŸأ ريرقت ‘
.““يجيتأÎصسإ’أو يصسايصسوي÷أ اهعقو“ نامصضل

ةموك◊أ مصساب يمصسرلأ قطانلأ دكأأ ،هتهج نم
نأأ ،فأدلأ ىملصس ةدامح مÓعإ’أ ريزو ةيوأرحصصلأ
¤إأ دوعت نل نكل ةيملصسلأ لول◊أ ىلع سضÎعت ’ هدÓب

فأÎعأ لاح ‘ ’إأ برغŸأ عم تاصضوافŸأ ةلواط
‘ ةيوصضعلأ ةلماكو ةدايصس تأذ ةلودك اهب برغŸأ
حيرصصت ‘ فأدلأ ىملصس حصضوأأو .يقيرفإ’أ دا–’أ
حلصسŸأ حافكلأ ةلصصأوم ىلع ةرصُصم““ ،هدÓب نأأ (جأأو)ـل
.يوأرحصصلأ بعصشلأ نم Òبك معدب ىظحي يذلأ

دكأأ ةÒخ’أ يقيرفإ’أ دا–’أ ةوعد ىلع اقيلعتو
ةيروهم÷أ دأدعتصسأ يوأرحصصلأ لوؤوصسŸأ
ةلواط ¤إأ ديدج نم سسولجلل““ ةيوأرحصصلأ
ثعب ةداعإأ ىلع لمعلأو برغŸأ عم تاصضوافŸأ
فأÎعأو ميلصست ةطيرصش نكل رانلأ قÓطإأ فقو قافتأ
اهعم هلماعتو ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ةلود دوجوب برغŸأ
لاح ‘و .““يقيرفإ’أ دا–’اب وصضع ةدايصس تأذ ةلودك
ىقبي ديحولأ ل◊أ““ نإاف ،كلذ نع برغŸأ لصصنت
فيصضي ““ةلتÙأ ةيوأرحصصلأ يصضأرأ’أ نم باحصسن’أ
تاصضوافŸأ فانئتصسأ ةيناكمإأ نعو .ثدحتŸأ تأذ

دوجو نأأ ،ثدحتŸأ تأذ دكأأ ي‡أأ ثوعبم بايغ ‘
،““تاثداÙأ فانئتصس’ اًيرورصض سسيل““ Òخأ’أ أذه
.ةيوصستلأ ةلأاصسم ‘ ““طيصسو““ در‹ ىقبي هنوك

لÓتحلا نوجسس ‘ ىرسسأا   •
ماعطلا نع نوبرسضي

ŸÚ دمfi ،يوأرحصصلأ ÊدŸأ Òصسأ’أ ناكو
Ëدكأأ““ ىرصسأأ ةعوم‹ نمصض عرصش دق ،يده نيدباع
،طابرلأ قرصش ““2 تلفيت““ نجصسب دجأوتŸأو ““كيزإأ
�ةعاصس84 ةدŸ ماعطلأ نع بأرصضإأ ‘ ،سسمأأ
ةلاكو تلقن امبصسحو .هلاقتعأ فورظ ىلع اجاجتحأ
ءانجصسلأ ةيامح ةطبأر نع ةيوأرحصصلأ ءابنأ’أ
Òصسأ’أ ةقيقصشو ،ةيبرغŸأ نوجصسلاب Úيوأرحصصلأ
دق يده نيدباع ŸÚ دمfi يوأرحصصلأ ÊدŸأ
فورظلأ ىلع اهل ةدافإأ لÓخ نم ةطبأرلأ تعلطأأ
،انجصس ةنصس52 ب هيلع موكÙأ نأ اهيخأ’ ةيلاقتعإ’أ
دصصق تأزأزفتصس’ ةصضرع تاب يصضاŸأ Úنث’أ ذنمو
.�ةيجاجتحأ لاكصشأأ ةيأأ سضوخ مدع ىلع هماغرإأ
لكب ددن دق ،يده نيدباع ŸÚ دمÒ fiصسأ’أ ناكو
‘ سسرا“ يتلأ ةيزأزفتصس’أو ةيفصسعتلأ تأءأرجإ’أ

ÚفظوŸأو روكذŸأ نجصسلأ ةرأدإأ فرط نم هقح
يتلأ يواكصشلل ةينعŸأ تاه÷أ لهاŒو اهل Úعباتلأ
.اهب مدقت
معادلا اهفقوم ددجُت ديوسسلا      •

ةيبرغلا ءارحسصلل
،دنيل انآأ ةيديوصسلأ ةيجراÿأ ريزو تددج ،ايلود
طق فÎعت ⁄““ اهدÓب ةموكح نأأ ىلع ديكأاتلأ

Ãأ بلاطم وأأ معأزŸاهنأاصش ،ةيبرغلأ ءأرحصصلاب برغ
نم لمعلأ لصصأوتو ،ةدحتŸأ ·أ’أ ةئيه نأاصش كلذ ‘

مÎحي ،ةيبرغلأ ءأرحصصلأ ةيصضقل لداع لح داجيإأ لجأأ
تدكأأو ،““ÒصصŸأ ريرقت ‘ يوأرحصصلأ بعصشلأ قح

معأدلأ يديلقتلأ اهفقوم ىلع لظتصس ،اهدÓب نأأ
ريرقت Úيوأرحصصلأ قح نمصضي يذلأ يصسايصسلأ ل◊أ
ةصسيئر تركذو ،““›ودلأ نوناقلأ ىلع مئاقلأو ÒصصŸأ
يذلأ اهدÓب ةموكح فقوÃ ،ةيديوصسلأ ةيصسامولبدلأ

دصسŒ يذلأو ،ناÈŸلأ مامأأ أرخؤوم هنع Òبعتلأ ”
يتلأ  تأروطتلأ نأاصشب قيمعلأ قلقلأ نع بأرعإ’أ ‘

.مرصصنŸأ Èمفون31 ذنم ةيبرغلأ ءأرحصصلأ اهدصشت
فدهتسسي يوارحسصلا سشي÷ا  •

لÓتحإÓل ةديدع عقاوم
يبعصشلأ ريرحتلأ سشيج تأدحو تذفن ،اًيركصسع
دعأوق تفدهتصسأ ةديدج تامجه يوأرحصصلأ
،يلمرلأ رأد÷أ ‘ هتأزكر“و يبرغŸأ لÓتح’أ

عافدلأ ةرأزو نع رداصصلأ74ـلأ نايب بصسح
،ةيوأرحصصلأ ءابن’أ ةلاكو هتدروأأ ،ةيوأرحصصلأ
يوأرحصصلأ ريرحتلأ سشيج تأوق““ نأأ ،ءاثÓثلأ

يبرغŸأ لÓتح’أ دونج تاقدنخت سسمأأ موي تفصصق
عاطق ‘ دكعل ةقطنم رأرغ ىلع عقأوم ةدع ‘

عاطق ‘ لÓبأ دلو ةريوكأ ةقطنم ،سسبÙأ
عاطق ديد◊ ةرأركأأ ةقطنم أذكو سسبÙأ
أًديدصش اًفصصق““ نأأ ،نايبلأ تأذ فاصضأأو .““ةيصسرفلأ
ةصشير◊ ةقطنم ‘ يوأرحصصلأ سشي÷أ تأوق هتذفن
سسفنب تامتلأ ةردف سسور ةقطنم أذكو ةزوح عاطقب

يوأرحصصلأ سشي÷أ تأوق تفصصق““ امك .““عاطقلأ
ثÓث ‘ رمدم افصصق يبرغŸأ لÓتحÓل دعأوق
عاطقب ةكبنلأ يلكمأ ةقطنم يهو ىرخأأ قطانم
مأ ةقطنم ،درصسوأأ عاطقب ميلظأ بلك ةقطنم ،’اكمأ
تذفن ،سسمأأ لوأأو .““Úترم ةكيردأ مأأ عاطقب نكدأ
عقأوم ةدع ىلع هتاموجه يوأرحصصلأ سشي÷أ تأوق““

مأ عاطقب مكدنت ةقطنم رأرغ ىلع يلمرلأ مأز◊أ نم
فاصضأأو .““سسبÙأ عاطقب داصشونت ةقطنمو ةكيردأ
سشيج دعأوق فدهتصسأ أرمدم افصصق““ نأأ نايبلأ
ةردف ةقطنم ‘ ةزكرمتŸأ يبرغŸأ لÓتح’أ
عاطقب تأركنب ةقطنمو ةزوح عاطقب سسرŸأ
.““ةرامصسلأ

سشي÷ا لخاد يركسسع در“    •
نزخملل ةسضهانمو يبرغŸا

نع ،ةقباطتم ةيوأرحصص ةيركصسع رداصصم تفصشك
” يبرغم يدنج071 نأأ اهدافم ةقيقد تامولعم
سضعبلأ سضفر ببصسب ةيركصسعلأ مكاحملل مهÁدقت
‘ بر◊أ نم رخآ’أ سضعبلأ رأرفو ةكراصشŸأ
Èمفون31 ذنم تعلدنأ يتلأ ةيبرغلأ ءأرحصصلأ
 .يصضاŸأ
تأذ نع ““كيتامولبيد لاتروبلأ““ عقوم هلقن ام بصسحبو
نم أورف نيذلأ ةبراغŸأ دون÷أ““ نإاف ،رداصصŸأ
،ةيبرغŸأ طابرلأ ةنيدم ‘ مهتمكاfi متت بر◊أ
يصسفنلأ بيذعتلأ ببصسب ةيرزم فورظ ‘ نوصشيعيو
 ““.يموي لكصشب هل نوصضرعتي يذلأ يدصس÷أو
يركصسع ثدحتم نع ،يرابخإ’أ عقوŸأ دكأأو

ديأزت دعبو يبرغŸأ يكلŸأ كردلأ““ نأأ يوأرحصص
ةصسأر◊ ينمأأ قوط عصضوب ماق رأرفلأ ت’اح ددع
تابرصض نم رأرفلأ نم مهعنمو ةبراغŸأ دون÷أ
فدهتصست يتلأ ةيمويلأ يوأرحصصلأ سشي÷أ
 ““.مهروحجو مهتاقدنخت
أوقلطأأ دق ،يبرغŸأ سشي÷أ ‘ دونجو طابصض ناكو
ماظنلأ مايقب انأذيإأ ““بعصشلأ سشاع““ ةلمح مايأأ ذنم
،يدابعتصس’أ يكلŸأ ماظنلأ طوقصسو يروهم÷أ

،يعامتج’أ لصصأوتلأ عقأوم تاحفصص ّتجع ثيح
،يبرغŸأ سشي÷أ ‘ دونج اهرصشن روصصلأ تأرصشعب
.““نزıأ““ ماظن ىلع مهدر“ نع اهيف نوّربعي
طسشانلا لقتعي يبرغŸا نمألا    •

يطعم ،يعما÷او يقوق◊ا
  بجنم

ةمصصاعلاب ،ءاثÓثلأ ،ةيبرغŸأ نم’أ تأوق تلقتعأ
ذاتصسأ’أو يقوق◊أ طصشانلأو بتاكلأ ،طابرلأ
نأو قبصس يذلأ ،بجنم يطعم ،يبرغŸأ يعما÷أ
دأري ةيقÓخأأ تاماهتأو ،ةقصسنم Òهصشت ةلم◊ سضرعت

 .يقوقحك هتروصصب سساصسŸأ اهنم
ةيبرغŸأ ةيعمجلل يزكرŸأ بتكŸأ وصضع لاقو

وهو ،يصشومام◊أ فيطللأ دبع ،ناصسن’أ قوق◊
” هنأأ ،كوبصسيافلأ ىلع ةنيودت ‘ ،بجنم قيفر
ىلع تناك ةينمأأ رصصانع فرط نم Òخأ’أ لاقتعأ

معاطم دحأأ نم كلذو ،ةطرصشلل Úترايصس Ïم
سسمخ ةليط بجنم سضرعتو .طابرلأ ةمصصاعلأ

دح تلصصو تاقييصضتلأ نم ةصسرصش ةلم◊ تأونصس
حبقأاب هتعن ”و ،Êوناق دنصس نودب رفصسلأ نم هعنم
عقأوم اهترصشن ت’اقم ‘ ،هتلئاع تلاط يتلأ توعنلأ

هيلع ماعلأ يأأرلأ بيلأات دصصقب ،نزıأ نم ةبرقم
.يوق يأأر بتاكو سضراعمك هتيقأدصصم برصضو
ىلع ةبوصسfi ةيفاحصص عقأوم ةدع هتدعوت امدعبو

ردصصأأ ،هدصض ““لأومأ’أ ليصسغ““ فلم حتفب ةينمأأ تاهج
،ربوتكأأ نم عباصسلأ ةليل ،اغÓب طابرلأ ‘ كلŸأ ليكو
لوح هتلئاع نم دأرفأأو عمو هعم قيق– حتف هيف نلعي
يلخأدلأ ماعلأ يأرلأ برغتصسي ’ يذلأ عوصضوŸأ سسفن

ةماعلأ ةباينلأ Úب اهب قيصسنتلأ ” يتلأ ةقيرطلأ““ نع
.““ةيÒهصشتلأ عقأوŸأ عم

تلاكو /ةيلياهسس رـهاطلا ^��

اهت– نم طاسسبلا نـطنسشاو تبحسس امدعب

تاسضوافملل اًطورسش عسضت ويراسسيلوبلاو  .. راهنت ““راعلا““ ةقفسص
Úيبيللا لك لمسش ّملل وعديو فورفل يقتلي ةلايسس
،ةلايسس رهاطلا دمfi ،قافولا ةموكح ‘ يبيللا ةيجراÿا ريزو لاق ^

⁄ ¤إا سسلبارط يعسس اًدكؤوم ،ةسساسسحو ةيلسصفم ةلحرÃ ر“ هدÓب نإا
 .لماسش لح ¤إا لسصوتلل فوفسصلا ديحوتو ،Úيبيللا عيمج لمسش
هÒظن اهلÓخ ىقتلا وكسسوŸ ،سسمأا ،هل ةرايز لÓخ ،ةلايسس ددسشو
تاوقلا جورخب فارطألا ةفاك مازتلا ىلع ،فورفل يغÒسس يسسورلا
اهراثآا سسكعنت ةدحوم ةينازيم دييأات ¤إا اÒسشم ،ايبيل نم ةيبنجألا

هدÓب دادعتسسا ىلع فورفل ددسش ،هتهج نم .يبيللا بعسشلا ىلع
Úب قيسسنتلا ¤إا ايعاد ،ءاقرفلا Úب ةمزألا ل◊ مزÓلا معدلا Ëدقتل
قافولا ةموكح رود نمثن““ لاقو .ةمزألاب ةينعŸا ةيلودلا فارطألا
ةموكح عم نواعتلا ¤إا اتفل ،““سسور Úلقتعم حارسس قÓطإا ‘ ةيبيللا
فورفل اعدو .ةيركسسعلا اميسس ل تلاÛا نم ددع ‘ ةيبيللا قافولا
يذلا تقولا ‘ اذه يتأاي .ايبيل ةرايز دنع رذحلل سسورلا ÚنطاوŸا

ةيغب Úيبيللا ءاقرفألا Úب راو◊ا ةلسصاوŸ ةدحتŸا ·ألا هيف ىعسست
ىسضوف ‘1102 ذنم دÓبلا تقرغأا يتلا ةمزأÓل لح ¤إا لسصوتلا
.بر◊ا

د .ق ^

ايلاطيإل تايافنلا ديعُنسس :يسسنوتلا ةموك◊ا ريزو
كسسمتتسس هدÓب نإا ،يسشيسشŸا ماسشه ،يسسنوتلا ةموك◊ا سسيئر لاق ^

فاسضأاو .ايلاطيإا ¤إا ةيلزنŸا تايافنلا ديعتسسو ةظ◊ رخآا ¤إا اهقحب
،ةسسوسسب يراجتلا ءانيŸا ¤إا هترايز لÓخ ،سسمأا لوأا ،يسشيسشŸا
دهعت يسسنوتلا ءاسضقلا نأا ،ةيلاطيإلا تايافنلا فلم ىلع فوقولل
.ثاحبألا لامكتسسا Úح ¤إا ،هتمذ ىلع ةيواح212 ءاقبإاب نذأاو فلŸاب
هرثإا ىلعو ،ءاسضقلا هيلإا لسصوتيسس اÃ مازتللا متيسس هنأا ىلع دكأاو
ةيلود تايقافتا كانه نأا ¤إا اÒًسشم ،تايوا◊ا لآام ديد– متيسس
Èمسسيد12 ‘ ” هنأا ركذُي .تايافنلا ريدسصتو ديروت ةيلمع مظنت
ىلع ءادتعلا ةياغب نيدسسفم ةباسصع ليكسشت““ ‘ قيق– حتف
لÓغتسساو سسلدم لامعتسساو كسسمو سسيلدتو كÓمألاو سصاخسشألا

.““هÒغل وأا هسسفنل ةدئاف سصÓختسسل هتفسصل يمومع فظوم
د .ق ^

فاÎعلاب سسيراب بلاطت ةيسسنرفلا لدعلا ريزو
Ãاهتارمعتسسم ‘ ةيدوبعلا ةسسرام

سسيراب ،اÒبوت نايتسسيرك ،ةقباسسلا ةيسسنرفلا لدعلا ةريزو تعد ^
اهنيب نمو اقباسس اهتارمعتسسم ‘ ةيدوبعلا ةسسرامÃ رارقإلا ¤إا
 .يسضاŸا سضفر لسسلسسم فقوو ،رئاز÷ا

نأاسشب لاؤوسس ىلع ادر ،““كيرفأا نوج ةل‹““ عم راوح ‘ ،اÒبوط تلاقو
نأا ،يرامعتسسلا خيراتلا ةدقع زواŒ لوح نوركام ليوناÁإا روسصت
ةلأاسسŸا““ اهبسسحو .““اما“ سصنلا جراخ دعت خيراتلا ةدقع ءاهنإا ةيسضق““

جئاتن هل تناك يذلاو عقو امك يسضاŸا لوبق ‘ ا‰إاو كلذ ‘ تسسيل
 .““سصاخسشألا ÚيŸÓ ةيمويلا ةاي◊ا ىلع ةميخو
2002 ماع ةيدوبعلا دسض نوناق نسس ءارو تناك يتلا ،اÒبوت تحسضوأاو
ماع نوناق نسسب ةوطÿا نم مقتنا نم كانه نإا ،يسسنرفلا ناÈŸلاب
فلم حيتافم نأا ¤إا تراسشأاو .رامعتسسلا نسساfi نع ثدحتي5002
تاطلاغŸا ءاهنإاو ،هيلإا رظنلا بجي يذلا ،يسضاŸا ‘ ةدوجوم رامعتسسلا

.ثدح ام لبقت سضفرو
د .ق ^

ةديد÷ا ةينميلا ةموك◊ا لوسصو عم اًنمازت

ينميلا ندع راطم فدهتسسا موجه ‘ ىـحرجو ىلتق
يذلا موجهلل ةيلوأا ةليسصح ‘ ،02 نم Ìكأا بيسصأاو ،سصاخسشأا5 لتُق ^

ةينميلا ةموك◊ا لوسصو عم نمازتلاب ،سسمأا ،ندع راطم فدهتسسا
نإاف ،يلfi ردسصم نع ،““كينتوبسس““ ةلاكو هتلقن ام بسسحبو .ةديد÷ا
لوسصو عم نمازتلاب ندع راطم ةلاسص فدهتسسا فينعلا راجفنلا““
اًدكؤوم ،““ىحرجو ىلتق طوقسس ¤إا ىدأاو ،ةديد÷ا ةينميلا ةموك◊ا

ءارج ةديد÷ا ةينميلا ةموك◊ا ءارزو Úب تاباسصإا دوجو مدع
سسيئر دجاوت ءانثأا تثدح تاراجفنلا““ نأا ،ردسصŸا فاسضأاو .““راجفنلا

مدع““ ًادكؤوم ،““راطŸا جردم ىلع ةرئاطلا لخادب ةموك◊ا ءاسضعأاو
ناكو  .““ةنيدŸا ‘ يسسائرلا قيسشاعم رسصق ¤إا مهلقنو مهنم دحأا ةباسصإا

ةسسائرب ،سسمأا ،اهلامعأا ةديد÷ا ةينميلا ةموك◊ا أادبت نأا سضÎفŸا نم
ةسصاخ ةرئاط نأاب ،قباسس تقو ‘ ““كينتوبسس““ دافأاو .كلŸا دبع Úعم
اهنتم ىلعو ،سضايرلا ةيدوعسسلا ةمسصاعلا نم ةمداق ليلق لبق تطبه
قحلŸا ¤إا ةفاسضإلاب اهئاسضعأاو كلŸا دبع Úعم .د ةموك◊ا سسيئر
.عئاسش لÓسش ءاوللا تارامإلا ةلود ىدل يركسسعلا

تلاكو ^
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نم ةيمسسر ةقيثوك اهدامتعا ”و ،›ودلا نمألا سسل‹ ءاسضعأا ىلع تممع ةلاسسر ‘ ويراسسيلوبلا ةهبج ترذح
،بمارت دنلود ،هتيلو ةيهتنŸا يكيرمألا سسيئرلل Òخألا نÓعإل ةÒطÿا تايعادتلا نم ،سسلÛا قئاثو
·ألا دوهج قيعي بمارت نÓعا““ نأا ىلع ،سسمأا لوأا ،ةيوارحسصلا مÓعلا لئاسسو اهتلوادت يتلا ةلاسسرلا تدكأاو
 .““ةيبرغلا ءارحسصلا ةلأاسسŸ يملسس لح ¤إا لسصوتلا ¤إا ةيمارلا يقيرفألا دا–لاو ةدحتŸا

بمارت نÓعا لوح ةقيثوك ويراسسيلوبلا ةهب÷ ةلاسسر دمتعي ›ودلا نمألا سسل‹^���
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اقانتخا توŸا نم سصخسش0002 ذاقنا
نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغب

تفسشك ^
ةيام◊ا ح-لا-سصم
‘ ة----ي-----ندŸا

اهتليسصح
ن--ع ة--يو--ن--سسلا
0002 ذا----ق-----نا

ن----م سصخ-----سش
ق---قÙا توŸا
زا-غ-ب ا-قا-ن-ت--خا
د-ي--سسكأا يدا--حأا
امي-ف ،نو-بر-ك-لا
ة---ي---ح---سض حار
اذ-ه ‘ .سصخ-سش621 تماسصلا لتا-ق-لا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تفسسأات ،راطإلا
زاغب ممسستلل اياح-سض ل-ي-ج-سست-ل ة-ي-ندŸا
تلمح نم مغرلا ىلع ،نوبركلا يداحأا
تايلمعو ملعإلاو ةيعوت-لاو سسي-سسح-ت-لا
نم دحلل ةيئاقو-لا تاءار-جإلا-ب Òكذ-ت-لا
.لتاقلا زاغلا اذهب تاقانتخلا
هذه نأا ¤إا اهه-ي-ب-ن-ت ة-ير-يدŸا تدد-جو
ةجيتن نكل ةفدسص سضfi تسسيل ثداو◊ا

مادع-نا وأا سصق-ن-ك ة-يا-قو-لا ‘ ءا-ط-خأل
بيكÎلاو ةينكسسلا لزانŸا لخاد ةيوهتلا
اذه اهنم ثعبني يتلا ةز-ه-جأل-ل ئ-ي-سسلا
لامعتسسا ¤إا ةفاسضإلاب اه-مد-ق وأا زا-غ-لا

،ةئفدتلل ةليسسوك (ةنوباطلا) خبطلا زاهج
.بابسسألا نم كلذ Òغ ¤إا
يدر-تو ةرار◊ا تا--جرد ع--جار--ت ع--مو
نأا ىلع ةيريدŸا ددسشت ،ةيو÷ا لاوحألا

ل-ظ-ت ة-يا-قو--لا
ع‚ألا ةلي-سسو-لا
ن---م د---ح---ل---ل
اذ-ه-ب تا-ي-فو-لا
،تماسصلا لتاقلا
للخ ن-م اذ-هو
تاءارجإا ماÎحا
ةطيسسب ة-ي-ئا-قو
دسس مدع““ ا-ه-ن-م
ةيوهتلا تاح-ت-ف
كر----ت مد-----عو

fiةرا-ي-سسلا كر
لامعتسسا مدع اذكو قلغم بآارم ‘ لمعي
مدعنت يتلا نكامألا ‘ ةئفد-ت-لا ل-ئا-سسو
ةنايسص ءارجإا ىلع ةولع ،ةيوهتلا اهيف
ةئفدتلا ةزهجأا فل-تı ة-م-ئادو ة-يرود
بنŒو سصيسصÎلا ‘ يئاسصخأا فرط نم
ةنوباطلاك ةيديلقتلا لئاسسولا لام-ع-ت-سسا
امك .““ةئ-فد-ت ل-ئا-سسو-ك خ-ب-ط-لا تلآا وأا
ةنا-ع-ت-سسلا ¤إا ،ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘ ،تعد
ةليسسوك نوبرك-لا يدا-حأا زا-غ ف-سشا-ك-ب
.راذنإا
ردسصŸا تاذ دكأا ،رطخ دوجو لاح ‘و

اروف لاسصتلاو ناكŸا ةيوهت ةرورسض ىلع
(41) ةدجنلا مقر ىلع ةيندŸا ةيام◊اب
ةعيبط ديد– عم (1201)رسضخألا مقرلاو
ل-جأا ن-م ،ط-ب-سضلا-ب ناو-ن-ع-لاو ر-طÿا
.لاعفلاو عيرسسلا لفكتلا

ـه.ك ^

نوتيزلا Úتاسسبو لو-ق-ح تدا-ع-ت-سسا^
ىرق فلتÈ flع مايأا ةدع ذنم اهتيويح
نوعرازŸا عرسش امد-ع-ب ،ةر-يو-ب-لا ة-يلو
‘ Úلغتسسم ،نوتيزلا ينج ‘ مهتلئاعو
نسس–و ،غوز-ب-لا ¤إا سسم-سشلا ةدو-ع كلذ
نم اهروهد-ت ل-ب-ق ة-ي-خا-نŸا فور-ظ-لا

.ديدج
لو-ق◊ا ¤إا ا-ي-مو-ي تل-ئا-ع-لا جر-خ--تو
فلتfl اهعم ةلماحو ،اهلافطأاب ةقوفرم
نم ي-ن÷ا ة-ي-ل-م-ع-ل ة-يرور-سضلا تاودألا

تاسصقمو Òسشانمو عمسشم سشامقو ⁄لسس
كابسشلا رظ-ن-م ى-ف-سضأا ثي-ح ،طا-سشمأاو
اناولأا نوتيز-لا را-ج-سشأا ت– ة-عو-سضوŸا

قلع-ت ىد-م سسك-ع-ت ،Úتا-سسب-ل-ل ةد-يد-ج
ام قفو .نوتيزلابو مهيسضارأا-ب Úحل-ف-لا
وهو ،ءابنألا ة-لا-كو-ل را-م-ع د-ي-سسلا هد-كأا

نم ةديلبلا ةيلو نم هتلئاع عم مدق ينيتسس
.مانسصألا ةقطنم ‘ نوتيزلا ينج لجا
تا-فا-ت-هو ج-يزا-هأا ة-ل-م◊ا دو-سست ا-م-ك
او-ج او-ق-ل-خ ن-يذ-لا را-غ-سصلا لا-ف--طألا
Úتاسسب Èع رورسسلاو ةجهبلا نم ايئانثتسسا
نم حورب ةيلمعلا زيمتت Úح ‘ .نوتيزلا
يتلا تلئاعلا Úب ام رزآا-ت-لاو ن-ما-سضت-لا

Œحمسسي ام ““يزيويت““ ـب ىمسسي اميف عمت
نواعتلا هر-م-غ-ي و-ج ‘ جو-ت-نŸا ع-م-ج-ب
ع-جاÎلا ن-م م-غر-لا ى-ل-عو .ةدا-ع--سسلاو
ببسسب ةنسسلا هذه جوتنŸا ‘ سسوسسÙا

نولئافتم نوحلفلا ىقبي ،را-ط-مألا ة-ل-ق
مسسوŸا لل-خ ر-فوأا جو-ت-ن-م Úل-مآا اÒخ

ةيرقب عرازم تاحيسضوت بسسحبو.لبقŸا
ناف ،ديعسس دمfi ،(ةب-ي-ج-ع-ل) لل-يو-غأا
هببسس ةنسسلا هذه نوتيزلا جوت-ن-م ع-جار-ت““

ÚتÒخألا Úتن-سسلا لل-خ را-ط-مألا ة-ل-ق
اهعرف نوتيزلا ةرجسش نكل ،0202و9102

بوان-ت-ل-ل ا-ه-عو-سضخ-ب ة-فور-ع-مو بي-ط
نع اÈع-م ثد-ح-تŸا لو-ق-ي ،““ي-ل-سصف-لا
نيذلا ةلبقŸا ةنسسلا دودرÃ اÒخ هلؤوافت““

تاطقاسستلا رثإا ام-ي-سسل ،ر-فوأا نو-ك-ي-سس
امك ،““اذه انمو-ي ¤إا ة-ل-ج-سسŸا ةÈت-عŸا

يتلا ين÷ا ةل-م◊ ة-ب-سسن-لا-بو.فاسضأا
ىلع - لليوغاب مايأا ةدع ذنم تقلطنا

د-ي-سسلا دا-فأا - ةرواÛا ىر--ق--لا رار--غ
fiةلم◊ا لاغسشأا نأا ةقيقح““ هنا ديعسس دم

امود ين÷ا ةيلمع ىقبت-سس ن-ك-ل ،ة-ب-ع-سص
.““ةعتŸاو ةداعسسلا نم تقو
لح-ك-ل ،ةر-يو-ب-لا ›او فر-سشأا ،ةرا-سشإل-ل

ةراسشإا ءاطعإا ىلع ،مل-سسلا د-ب-ع طا-ي-ع
دلو Úتاسسب دحأا نم ين÷ا ةلمح قلطنا
،ةيحلفلا حلاسصŸا ر-يد-م مد-قو .ل-ي-ل-ب

fiعب ،يلعوبلا دمÚ اŸنع اسضرع ،ناك
جاتنإلا تاعقوتو ةيلولاب نوتيزلا ةب-ع-سش
،ةمدقŸا ماقرألا بسسحبو.ةنسسلا هذهل
اجاتنإا ةيحلفلا حلاسصŸا ةيريدم عقوتت
تيز ن-م اÎل Úيل-م ة-ع-سست ن-ع ل--ق--ي
‘ ،ةنسسلا هذه للخ ةيلولا-ب نو-ت-يز-لا

هذهل ة-سصسصıا ة-حا-سسŸا رد-ق-ت Úح
فلأا72 نم Ìكأا-ب ةر-يو-ب-لا-ب ة-عارز-لا

جوتنŸا عجارت““ لوؤوسسŸا ظحلو .راتكه
ببسسب ،ÚيسضاŸا Úم-سسوŸا-ب ة-نرا-ق-م

ذ-ن-م ،ة-ي--ئاŸا دراوŸا ‘ دا--ح سصق--ن
دودرم عقوت ¤إا اÒسشم ،لاق امك ،““Úتنسس
نم دحاولا راطنقلل تيزلا نم Îل61نم
اذ-ه نأا ل-سسÎسسم فا-سضأاو .نو-ت-يز--لا
‘ عا-ف-ترا ¤إا ىدأا جا-ت-نإلا ‘ ع--جاÎلا
ايلاح حواÎت يتلا ،نوتيزلا تيز راعسسأا

،دحاولا Îلل رانيد007و رانيدÚ 056ب ام
ذنم Îلل رانيد005 ىدعتت ل تناك نأا دعب

ديسسلا هدكأا يذلا رمألا وهو .رهسشأا ةدع
ف--سصن ةر--سصع---م بحا---سص ،د---م---حا
نأا ازÈم ،(ةبيجعل) سشامسصب ةيكتاموتوأا
هببسس نوت-يز-لا تيز را-ع-سسأا ‘ عا-ف-ترا““
.““جوتنŸا عجارت
،تيز ةرسصعم882 ةريوبلا ةيلو يسص–و
ةيكتاموتوا فسصن18و ةيديلقت اهنم14
رسصع““ اذه انموي ¤إا ”و .ةيرسصع601و

ىلع نوتيزلا نم را-ط-ن-ق051.9 ›او-ح
لسصاوتت Úح ‘ ،رسصاعŸا هذه ىوتسسم
ريدم ه-فا-سضأا ا-م ق-فو ،““ي-ن÷ا ة-ل-م-ح

.ةيحلفلا حلاسصŸا

ـه.ةÁرك ^

لوسصÙأ عم÷ دنجتت اهلمكأاب تÓئاع

دادجأا ديلاقت..نوتيزلا ينج مسسوم
لافطأÓل ةعتمو سشيع ةقيرطو

 ديدعلأو لئابقلأ ةقطنŸ ةبسسنلاب ششيع ةق-ير-طو ل-ب ،دأد-جألأ د-ي-لا-ق-ت م-هأأ ن-م نو-ت-يز-لأ ي-ن-ج د-ع-ي
ةيلمع دعت امك .اهجوتنم ينج لجأأ نم نوتيزلأ ةلمح ‘ ايونسس تÓئاعلأ دنجتت ذإأ ،نطولأ قطانم نم

مسسوŸأ أذه ‘ مهدأدجأأ شضرأأ نوروزي نيذلأ ،لافطألأو تÓئاعلل ةعتŸأو حرفلل أردسصم نوتيزلأ ينج
.اهنونطقي يتلأ ندŸأ جيجسض نم نوحاتريو

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

؟سسوÒفلل ةديد÷ا ةلÓسسلاب ةباسصإلا تامÓع يه ام
تلسضع-ل-ل ى-خار-تو د-يد-سش قا-هرإا ^

عم ⁄اعلا ا-ه-ه-جاو-ي ةد-يد-ج سضار-عأا
سسوÒف-ل ةد-يد÷ا ة-لل--سسلا را--سشت--نا
قرسش راسشتنلا ‘ تأاد-ب ي-ت-لا ،ا-نورو-ك
لكسشتل ،ىرخأا لودل تلقتناو ايناطيرب

تاحاقللا لمع لبقتسسم ى-ل-ع ةرو-ط-خ
رو– ةهجاو-م ى-ف ا-ه-ت-ي-ل-عا-ف ىد-مو
.انوروك
ءاملعلا هي-ف ل-م-ع-ي يذ-لا تقو-لا ى-فو
ديد– ى-ل-ع رار-م-ت-سسا-ب نو-ث-حا-ب-لاو
سسوÒف--ل--ل د--يد÷ا Òغ--تŸا رد--سصم
ةينطولا ةحسصلا ةئيه تف-سشك ،ل-تا-ق-لا
سضارعأا7 فاسشت-كا ن-ع ة-ي-نا-ط-يÈلا
،ةد-يد÷ا ا-نورو-ك تارو-ح--ت--ل ىر--خأا
اقفو ،اعويسش Ìكألا سضارعألا فلخب

Ÿات ةفيحسص هتركذ اÁايدنا فوأا ز.
ليدبلا نأا اهريرقت ‘ ةئيهلا تحسضوأا
ىمسسŸا انوروك تارو– وأا يزيل‚إلا
““10/210202 IUV““ ةرفط ن-م-سضت-ت

نأا نكÁ ““كيابسس““ Úتور-ب ى-ف ة-ي-ن-ي-ج
لهسسلاو يروفلا راسشتنلل ا-ًب-ب-سس نو-ك-ي
نأا ىنع-ي اذ-هو ،سسا-ن-لا Úب سسوÒف-ل-ل

قرسش بونج ‘ هديد– ” ىذلا ÒغتŸا
لكسش ىلع رثؤو-ت ةر-ف-ط71 ه--ب اÎل‚إا
كيابسس Úتورب كلذ ىف اÃ ،سسوÒفلا
ا-نورو-ك سسوÒف ة-ل-ئا-ع ي-ط-ع-ي يذ-لا
ءيسش يأا ديكأات م-ت-ي ⁄ Úح ‘ ا-ه-م-سسا
ةللسسلا هذه نأا ءا-م-ل-ع-لا حÎقا ، ر-خآا
راسشتنلا ءارو ببسسلا نوكت دق ةديد÷ا
.سسوÒفلل عرسسألا
Ìكألا ة-ثل-ث--لا سضار--عألا بنا--ج ¤إا

ىم◊ا لثم ا-نورو-ك سسوÒف ـل ا-ًعو-ي-سش
مسشلا يتسساح نادقفو فا÷ا لاعسسلاو
ىرخأا سضار-عأا7 تطب-ترا ،قوذ-ت-لاو
تاملعلا ىلي ام-ي-ف د-يد÷ا ا-نورو-ك-ب
ءايعلا ‘ لثمتتو اهل هبتنت نأا بجي يتلا
سسار-لا عاد-سصو ة--ي--ه--سشلا ناد--ق--ف و
ملآاو ي-ن-هذ-لا سشو-سشت-لاو لا-ه--سسإلاو
.يدل÷ا حفطلاو تلسضعلا
هذ--ه ن--م سضار--عأا يأا تر--ه---ظ اذإاو
هسسفن سصخسشلا لزعي نأا بجي سضارعألا

رابتخا ءارجإا لسضفألا نمو هترسسأاو اروف
.نك‡ تقو عرسسأا ‘

ـه.ك ^

يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ اهرطؤوي

 ةزوعŸا تÓئاعلا ةدئافل ةينماسضت ةلفاق
تسساÔمتب Úتاوز Úت ‘

ر--ئاز÷ا ن--م ،سسمأا لوأا تق--ل--ط---نا ^
رمحألا للهلل ةينماسضت ةلفاق ةم-سصا-ع-لا
انط06 براقي ام ىلع يوت– يرئاز÷ا

تلئاعلا ةدئافل ةهجوم تادعاسسŸا نم
ة-يدود◊ا Úتاوز Úت ة-ق-ط-نÃ ةزو--عŸا
للهلا ةسسيئر تحسضوأاو .تسساÔ“ ةيلوب
،سسليبح نب ةدي-ع-سس ،ير-ئاز÷ا ر-م-حلا

نأا ،ةلفاقلا قلطنا ةراسشإا اهئاطعإا للخ
06 براقي ام ىلع يوت– يتلا ةلفاقلا هذه
را-طإا ‘ جرد-ن-ت تاد-عا-سسŸا ن-م ا-ن--ط

‘ ز-كر-ي يذ-لا لل-ه-لا ة-ي-ج--ي--تاÎسسا““
قطانŸا ىل-ع ا-نورو-ك ءا-بو-ل ه-ت-ه-جاو-م
.““لظلا قطانمو ةيدود◊او ةيئانلا
تادعاسسŸا هذه نإا ةلوؤوسسŸا تاذ تلاقو
ةسشرفأاو ةيئاذ-غ داو-م ن-م نو-ك-ت-ت ي-ت-لا

لسضفب تءاج ،في-ظ-ن-ت داو-مو ة-ي-ط-غأاو
فدهلا نأا ¤إا ةÒسشم ،ÚحناŸا تاعÈت

ةنطاقلا تلئاعلل تادعاسسŸا هيجوت نم
م-حل-ت-لا م-ي-عد-ت““ و-ه ق-طا-نŸا هذ-ه-ب
هذ-ه لو-سصو نأا تر-كذو ،““ي-عا-م--ت--جلا
نو-ك-ي Úتاوز Úت ة-ق-ط-ن-م ¤إا ة-ل-فا-ق-لا

Ãاذهو يبعسشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا ة-ق-فار
تادعاسسŸا هذه لوسصوو ن-مألا نا-م-سضل
ن--ب تعد ،Òخألا ‘و .ا--ه--با--ح--سصأا ¤إا

ةيلمعلا ةل-سصاو-م ¤إا Úح-ناŸا سسل-ي-ب-ح
داوŸاب ةمهاسسŸا للخ نم ةي-ن-ما-سضت-لا
Úكمتل تاناخسسلاو ةسشر-فألاو ة-ي-ئاذ-غ-لا

ءات-سش““ ءا-سضق ن-م ةزو-عŸا تا-ئ-ف-لا هذ-ه
.““ئفاد

م.ق ^
Ãةيوأرحسصلأ ةحايسسلل ““روكاتأأ““ ىدتنم نم ةرداب

راقه يليسساطب ةيحايسسلا قطانŸا ىلع ةظفاÙا لوح ةيسسيسس– ةلفاق
ةقطنم هاŒاب ةيحاي-سس ة-ل-فا-ق تق-ل-ط-نا̂ 
““روكاتأا““ ىدتنم نم ةردابÃ راق-ه ي-ل-ي-سسا-ط

جمانÈلا نمسض كلذو ،ةيوارحسصلا ةحايسسلل
ةيحايسسلا قطانملل جيوÎلاو ةيام◊ رطسسŸا
.ةقطنŸاب
ةكراسشم ة-ي-حا-ي-سسلا ةردا-بŸا هذ-ه د-ه-سشتو

لاجÚ Ãمت-هŸاو Úنو-كŸا ن-م ة-عو-م‹
بناج ¤إا ةيحايسسلا قطانŸا ىلع ةظفاÙا

ي-حا-ي-سسلا ثاÎلا ‘ Úسصتflو ن-ير-طؤو--م
ةيريدم فارسشإاب كلذو Úعوطتمو هن-ي-م-ث-تو
.راقهألل ةينطولا ةيفاقثلا ةÒظ◊ا
تارايسسلا نم ةعوم‹ ةلفا-ق-لا هذ-ه م-سضتو
رقم مامأا نم تقلطنا يتلا عفدلا ة-ي-عا-بر-لا

راقهألل ةينطولا ةيفاقثلا ةÒظ◊ا ة-ير-يد-م
Ãة--ن--يد “Ôة-فا-ك ا-ه-ن-ت-م ى--ل--عو تسسا

تلحرلاو مييختلاب ةسصاÿا تا-مز-ل-ت-سسŸا
ةسسمخ نوكراسشŸا ثكميسس ثيح ،ةيحايسسلا
يتلا راقه يليسساط ةقط-نÃ ة-ل-ما-ك ما-يأا (5)
،ةبلخ ةيعيبط رظانمو ةيحايسس عقاوÃ رخزت
ةحايسسلل ““روكاتأا““ ىدتنم ولوؤوسسم حسضوأا امك
ةيحايسسلا ةلو÷ا هذه نوكتسسو .ةيوارحسصلا

سسورد نم ةدافتسسإلا نم Úكراسشملل ةسصرف
ةيفاقثلا ةيمهألا لوح ةي-سسي-سس– ة-ي-ناد-ي-م
نع لسضف ،ةيحايسسلا عقاو-م-ل-ل ة-يرا-سض◊او
يهو ،ةيعيبطلا رظانŸا كلت رحسس فاسشتكا
يحايسس سشاعتنا عم ن-ماز-ت-ت ي-ت-لا ةردا-بŸا

ةقنوز ديسسلا حرسش املثم ،تسساÔمتب بقترم

fiعم نمازتلاب ة-ل-فا-ق-لا هذ-ه ي-تأا-تو .د-م
باحسصأا اهمظني يتلا ةي-حا-ي-سسلا تل-حر-لا
تلمح مظنتسس ثيح ،ةيحا-ي-سسلا تلا-كو-لا

لوح ÚكراسشŸا ةدئافل ة-يراو-ج ة-ي-سسي-سس–
،ةيحايسسلا عقاوŸا ىلع ة-ظ-فاÙا ة-ي-م-هأا
ريدم زربأا ،هته-ج ن-مو .ثد-ح-تŸا ف-ي-سضي
دومfi راقهألل ةيفاقثلا ةي-ن-طو-لا ةÒظ◊ا
‘ Úيوعم÷ا Úلعافلا ماحقإا ةيمهأا غازرمأا

ةيحايسسلا عقاوŸا ىل-ع ة-ظ-فاÙا ى-ع-سسم
ةيمهألا ةياغ ‘ ةلأاسسم اهÈتعاو ،ةقطنŸاب
فينسصت تاذ اهنأا رابتعا ىلع ،اهنيمثت نامسضل

دوهج ‘ -فاسضأا امك- مهاسسيسس ا‡ ،يŸاع
هذه هب زيمتت يذلا يجولويبلا عونتلا ةيامح

ةحا-ي-سسلا ر-يد-م حر-سص هرود-بو .ة-ق-ط-نŸا
قيزروأا ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو

نأا ا-ه-نأا-سش ن-م ة-لو÷ا هذ-ه نأا ،ه-ل-لا بسسح

عقاوŸا ةيامح طور-سش خ-ي-سسر-ت ‘ م-ها-سست
ÚكراسشŸا يدؤويسس امك ةهج ن-م ة-ي-حا-ي-سسلا

ثيح نم اÒب-ك ارود ىر-خأا ة-ه-ج ن-م ا-ه-ي-ف
هذهل ةي-حا-ي-سسلا ة-ي-سصو-سصÿا-ب ف-ير-ع-ت-لا
عم ةسصاخ نيدفاولا حايسسلا ةدئافل قطانŸا

ةسصرف-لا نو-ك-ت-سسو .ة-ن-سسلا ة-يا-ه-ن ة-ل-ط-ع
،ةيوارحسصلا ةحايسسلا ةيسصوسصخب مهملعإل
نم ه-ب ي-ل-ح-ت-لا بجو-ت-ي اÃ م-ه-سسي-سس–و
،ةيحايسسلا عقاوŸا ةيامح نام-سضل تا-كو-ل-سس
نمث ،مهت-ه-ج ن-م . لوؤو-سسŸا تاذ ر-كذ ا-م-ك
يتلا ةي-حا-ي-سسلا ةردا-بŸا هذ-ه نو-كرا-سشŸا
كارسشإا ةيمهأا دي-كأا-ت-ب -م-ه-ب-سسح - ح-م-سست
ةظفاÙا يعاسسم ‘ Úيوعم÷ا Úل-عا-ف-لا

رخزت يتلا ةيحايسسلا قطانŸا ةمادتسسا ىلع
. تسساÔ“ ةقطنم اهب
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^ Ÿا روباطلا حلطشصم فرعي ’ نÿوه ،سسما
،ةداع Êدم ،ير-شس (ة-ير-ششب ة-عو-م‹) رو-با-ط

ءييهتو ،يلخادلا Òمدتلل ماهŸا خشسوأا هل لكوت
وأا ةعوم‹ ىلع يئا-ه-ن-لا سضا-شضق-ن’ا فور-ظ

ونايليمإا لاÔ÷ا ةيادبلا ‘ ةملكلا َلمعتشسا .دلب
وكنارفل ةعباتلا ةيركشسعلا ةداي-ق-لا و-شضع ،’و-م
‘ ةيل-هأ’ا بر◊ا ‘ ،Úي-ن-طو-لا ÚبÓ-ق-نÓ-لو
لÓتح’ دعتشسي وهو ’وم لاق .6391 ‘ اينابشسإا

Òباوطلا :هيلع تشصعتشسا يتلا ،ةمواقŸا ديردم
روباطلا امنيب ،ديردم وحن نآ’ا فحزت ةعبرأ’ا
تا--عو--مÛا د--شصق--ي .كا--ن--ه و--ه سسماÿا
كلذب عرزيو ،ه-ل ة-ع-با-ت-لاو ًا-ير-شس ة-شسو-شسدŸا
نع ÚعفادŸا Úيروهم÷ا ‘ كوكششلاو ةبيرلا

.يطارقÁدلا يباختن’ا مهقح
ةروطÿا ةديدشش ت’و– يبرعلا ⁄اعلا ‘ سشيعن

‘ ان-نأ’ ،ة-مزÓ-لا تا-با-جإ’ا ا-ه-لا-ي-ح كل‰ ’
ةكرح ‘ مكحتي نم ن-ح-ن ا-ن-شسل م-عأ’ا بل-غأ’ا

قوف نم انيلع ةشضورفم امإا يهف ،ت’وحتلا هذه
ةهج نم ًافلشس ةاكزم وأا ،ةيعبتلاو ةنميهلا ةوقب
ةيشسك-ع ج-ئا-ت-ن-لا ي-تأا-ت ا-م ًاÒث-ك اذ-ه-ل ،ة-يو-ق
” ا-م Òغ ى-ل-ع يأا ،ر-ها-ظ-لا ¤إا سسا-ي-ق--لا--ب
ةَبَقارŸا Òيغتلا ىوق فرط نم ه-ل ط-ي-ط-خ-ت-لا
يتلا ةÒخأ’ا ةنشس نيرششعلا ثادحأا ‘ انل .ةقدب

ةزهلا ثد– نأا نود ،ايفارغ÷او راكفأ’ا تÒغ
.ليلد Òخ ،ةيبرعلا تاروثلا ت’آامو ،ةبقترŸا
اياونلا ثيح نم ديرن ام-ك ل-ل-ح-ن نأا ع-ي-ط-ت-شسن
ًاششورفم منهج قيرط ناك ام ًاÒثك يتلا ةنشس◊ا
‘ نولاز-ي ا-م ة-يا-ه-ن-لا ‘ ةا-غ-ط-لا ن-ك-ل ،ا-ه-ب
ءوشسلل ناك اذإا أاوشسأا وه نÃ اورuيُغ وأا ،مهنكامأا
روباطلل ناكو .تايروتاتكيدلا نازيم ‘ تاجرد
لÓ-ت-حا ” د-ق-ف .كلذ ‘ م-شسا-ح رود سسماÿا
راظتنا ‘ ،روباطلا اذه ريراقت ىلع ءانب قارعلا
نم Òثكلا لÓخ نم ،دÓ-ب-لا ى-ل-ع سضا-شضق-ن’ا
.ÚمجŸÎاو ÚفقثŸاو Úل-لÙاو Úي-شسا-ي-شسلا
ىودجب Úيقارعلا عانقإا وه Èكأ’ا م-ه-ل-م-ع نا-ك

،يقارعلا يوونلا ةبذك ىلع ين-ب يذ-لا Òي-غ-ت-لا
سشيتفتلا تÓمحو قحÓلا براجتلا تنيب يذلا

ن-يو-ك-ت ة-ل-حر-م ‘ نا-ك ه-نأا ،ة-قو--ب--شسŸا Òغ
نم فرع-ن نأا جا-ت-ح-ن ’و .ة-ي-م-ل-ع-لا ة-ي-شضرأ’ا
روباطلا ىمعأا د-ق-ل .كلذ ءارو ن-م د-ي-ف-ت-شسŸا
بشص امنيح Òك-ف-ت يأا ن-ع Úي-قار-ع-لا سسماÿا
تناك ول هنأا عم ،مادشص ةي-شصخ-شش ى-ل-ع هÒك-ف-ت
،Òبك دهج Óب تلعفل هنم سصلختلا ديرت اكيرمأا
ركفلا قارع نم سصل-خ-ت-لا د-ير-ت تنا-ك ا-ه-ن-ك-ل
ةينيدلا هتاشضقانت عمجي ام لكو ،روطتلاو ملعلاو
ثادحأ’ا .اهتÓشضعم ىطخت ةيعيبطلا ةيفاقثلاو
ىلع اهذوفن طشسبب اكيرمأ’ تحم-شس تل-ت ي-ت-لا

Úعلا ةريرق مانت نأا ليئارشسإ’و ،قارعلا تاÒخ
ترمد نأا قبشس يذلا يوونلا يقارعلا عبعبلا نم
‘ حشضتاو .نيوكتلا روط ‘ وهو زو“ هلعافم
ماظنلا ةنميه ةيج-ي-تاÎشسا كا-ن-ه نأا ة-يا-ه-ن-لا
،ةيئاهنلا ةلشصÙا .ديد÷ا (يكيرمأ’ا) يŸاعلا
تاروثلا لك تشضهجأاو ،يخيرا-ت-لا قار-ع-لا ر-ّمُد
نم ،لقأ’ا ىلع رهو÷ا ‘ تقلطنا يتلا ةيبرعلا

تاونشس دع-ب Òي-غ-ت-لا ةرور-شض و-ه ،ى-ل-عأا ل-ث-م
نكت ⁄ يتلا ةيبرعلا مك◊ا ةمظنأا ‘ رجحتلا

ةبشسانŸا فورظلا قل-خ-ت ⁄و ي-تآÓ-ل ةر-شصب-ت-م
‘ مدلا ‘ اهلك تهتناف ،يطارقÁدلا ليوحتلل
.ةنلعم Òغ وأا ةنلعم ةيلهأا بورح لكشش
يه ةلودÓلا ةركف تحبشصأا ،قارعلا ةبرŒ ذنم
وفقثم عيطتشسي اهكيكفت لÓخ نم هنأ’ ،ىغتبŸا
بشصع-لا ل-ك او-كر--ح--ي نأا سسماÿا رو--با--ط--لا
د-ل-ب-لا ل-خاد ة-ل-ك-ششتŸا ف-ئاو-ط-لاو نا-يدأ’او
،ةياهنلا ‘ œان-لا .تاواد-ع ل-ك-شش ‘ ،د-حاو-لا
،ةيقرعو ةيفئاط سسشسأا ىلع ر-خآا قار-ع ل-ك-ششت
¤إا اهماشسقناو ايبيل قرغو ،ًايلك ايروشس قز“و

نميلا تومو ،ةلاكولاب Úتعرا-شصت-م Úت-عو-م‹
ةوخإ’ا برحو Úيثو◊ا يت-ششا-م-ك Úب د-ي-ع-شسلا
،بونجو لا-م-شش ¤إا نادو-شسلا قز“و ،ة-ك-لا-ه-لا
ًامغرم رجي نأا لبق ،روفراد لثم ىرخأا بويجو

لك ‘ .عيبطتلا وحن ةشسئاب ةشضياقم لÓخ نم
يبرع-لا ⁄ا-ع-لا تع-جرأا ي-ت-لا ت’و-ح-ت-لا هذ-ه
هتاÒخ فازنتشسا عم ،ءارولا ¤إا Úنشسلا تارششع

روباطلا فقثم بعل د-ق-ف ،ه-شصخ-ت ’ بور-ح ‘
عا--ن--قإ’او ج--يوÎلا ‘ م--هأ’ا رود---لا سسماÿا
زاهجإ’او ،يبرعلا ⁄اعلا كاهنإا مئارج رير“و

.Úلمتfi ءادعأا نم هيف فوÿا عرز دعب هيلع
حنم يذلا سسماÿا روباط-لا ف-ق-ث-م نا-ك د-ق-ف
،ةيتشسواف ةيديجارت ةيدهششم ‘ ناطيششلل هحور

ماظنلا تادنجأا لك هÈع ر“ يذلا رشس÷ا وه
هل َد-uن-ُج يذ-لا ،د-يد÷ا (ي-ك-ير-مأ’ا) يŸا-ع-لا
Úيشسايشسلاو ÚفقثŸا رابكو ،نوي-لÙا ة-ل-ت-ق-لا
.عفادم-ل-ل م◊ در‹ نا-ك ،ي-قا-ب-لا .Úك-نÙا

فقوŸا ’ول ،ًايبرع ر“ تداك نرقلا ةقفشص ىتح
ًابرح سضاخو ،ًايلك اهشضفر يذلا ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
روباطلا لظ ‘ ،مويلا دجوي ’ .اهدشض ةيمÓعإا
فلتخÃ ةنايÿاو ةÁزهلا رÈي يذلا سسماÿا
سشيعيشس يذلا ينيطشسلفلا بعششلا ’إا ،اهلاكششأا
،طشسوتŸاو بيرقلا لبقتشسŸا ‘ ًا-ي-شسا-ق ًا-ن-مز
ةليلق تاءانثتشسا ’إا ،هل ًايبرع فيلح ’ ثيحب

بورح وأا ةيلخاد ت’اع-ت-ششا-ب ا-هرود-ب ةدد-ه-م
روباط-لا د-ي-نŒ م-ت-يو ،ا-هدود-ح ى-ل-ع ة-ن-ك‡

ام يتلا نادلبلا هذه دشض داقحأ’ا عرزل سسماÿا
سسماÿا روباطلا .ًايموقو ًاينطو اهباطخ لازي
يتلا عقاوŸا بشسح ،ةفلتfl لاكششأاب مويلا نولتي
›ول ًايفو ’إا نوكي نل ةياهنلا ‘ هنكل ،اهلتحي
قدغي يذلا ،سسيليفوتشسيفم ناطيششلا ،ة-م-ع-ن-لا

رو-با-ط-لا .ه-ب-ع-شش م◊و ،ه-شضرأا مد ن-م ه-ي--ل--ع
طشسو ‘ سسرغي ،كولا-ه-لا ة-ت-ب-ن ل-ث-م سسماÿا
فدهلا .اهروذج نم اهلتقيو اهففجيف لوق◊ا
.ًايلودو ًايلfi دايشسأ’ا ةمدخ ً’وأا ،حشضاو
لكؤوت نيأا نم فرعي سسماÿا روباطلا فقثم ؟
ىلع هنيعو ،هديشس نم سسرششأا حبشصي ذإا ،فتكلا

وأا ،ةرافشس وأا ،روتان-ي-شس وأا ،ناŸر-ب ‘ ة-يو-شضع
هل دد– ثيحب ،ةيلود ةئيه ‘ ةÒبك ةيلوؤوشسم

ةاشسأام .اهذيفنت هيل-ع ي-ت-لا ف-ئا-ظو-لا ًا-ف-ل-شس
يتلا ةظحللا ‘ مهنأا سسماÿا روباطلا يفقثم
نا--ط--ي--ششل--ل مد--خ ¤إا ا--ه--ي--ف نو--لو--ح--ت---ي

سساشسأ’ا نم مهتاباطخ نوفشسني ،سسيليفوتشسيفم
مادام Úمتهم Òغ .ةفل-غأ’ا ل-ك-ب ا-هو-ّط-غ و-لو
وأا ،ىشضرلا Úعب مهيلإا رظني ي-لÙا ة-ي-غا-ط-لا

،نيرخآ’ا نومتششي .هنوروشصتي ام اذه لقأ’ا ىلع
،ًايلخاد اهزهب او-ف-ل-ك ي-ت-لا ناد-ب-لا وأا ناÒ÷ا
،مهلجرأا دنع خشسفتت يتلا ثث÷ا ةحئار نوشسنيو
يذ-لا ل-تا-ق-لا ما-ظ-ن-لا ة-ع-ي-ب--طو نو--ج--شسلاو
دارُي ام ىري سسماÿا روباطلا فقثم .هنومدخي
ماظنلا دقن ةحاشسم ىتح .هل عاشصنيو هتيؤور هل
،Óًيلق ًايعوشضوم هباطخ حبشصي ىتح هل ةحاتŸا
لخاد «ءادعأ’ا» اهرشسفي نأا فوخ اهنع ىلختي

.سسماÿا روباطلا ةموظنم
هتيرعت متت هنأا سسماÿا روباطلا فقثم ةاشسأامو
،سصيخرلا سصقرلا ناجر-ه-م ‘ ة-ع-ط-ق ة-ع-ط-ق
،ةراعدلا ةفfiÎ عم هلعف ‘ ىهامتي نأا ةجردل
.ةظحللا نمث عفدي نŸ دشس÷ا حن“ يتلا

سسماÿا روباط-لا ف-ق-ث-م ح-ب-شصي ،ة-يا-ه-ن-لا ‘
اوعاب نيذلاو ،ةلتقلاو ŸÚاظلا ةمدخ ‘ ًايدنج
‘ ًائطfl هتوغ ن-ك-ي ⁄ .ىو-قأÓ-ل م-هر-ئا-م-شض
ذنم روباطلا اذه حمÓ-م ر-ه-ظأا د-ق-ف ،تشسوا-ف
،1 تشسواف بتك امد-ن-ع ،ر-ششع ع-شسا-ت-لا نر-ق-لا
Òبكلا ⁄اعلا اهيف عاب ةظحللا ‘ .2 تشسوافو
،اهتيل-ك ‘ ة-فر-عŸا كÓ-ت-ما-ب ⁄ا◊ا ،تشسوا-ف
ناطيششلل ،هÒمشضو هحور ،نوكلا رارشسأا قاÎخاو
هنع علخ ،ةشضياقŸاب ل-ب-قو ،سسي-ل-ي-فو-ت-شسي-ف-م
يه مويلا تشسواف ةاشسأام .فقثم ةملك لبن ًايئاهن

لك رشسخ يذلا سسماÿا روباطلا فقثم ةاشسأام
.هتيناشسنإا ىتح ،ةلتقلل مشضنا نأا ذنم ءيشش

””يبرعلا سسدقلا”” /جرعألا ينيسساو ^

سضيرŸا انرسضاح ‘ تسسواف ةاسسأام ..سسماÿا روباّطلا فقثم

نك‡ Òغ ؟«لطب» نئاÿا
،قباشسلا اهنطاوم ،كيلب جروج ايناطيرب تعن ،يشضاŸا تبشسلا ^
ذإا ،تانعللا دششأا هيلع تبشصف ،يتايفوشسلا دا–’اب قحتلي نأا لبق
اميف ،وكشسوم باشس◊ سسشسŒ «نئاخ» هنأا ،اوشسن نإا ،سسانلا تركذ
دمأاف ،«6 يآا مإا» زاهج نمشض لمعي Êاطيرب سسوشساج لشصأ’ا ‘ وه
نم تائم مادعإا ‘ اهمظع-م بب-شست ،تا-مو-ل-عÃ ي-شسور-لا ود-ع-لا

تعن ،لباقŸا ‘ .ا-بوروأا ن-م ةد-ع ن-كا-مأا ‘ زا-ه÷ا كلذ ءÓ-م-ع
نم تدكأاف ،ًاماع Úعشستو ةينامث نع لحارلا زوجعلا ًاشضيأا وكشسوم
سسيئرلا ددÎي ⁄ ،هل Úلمركلا رشصيق ءاثر ‘و ،«لطب» هنأا اهبناج
،هلثم وه ذإا ،كلذ ‘ ةبارغ ’و ،«ةروطشسأا» هدع ‘ Úتوب ÁÒدÓف

يج يك» عÓق نم يشسايشسلا لمعلا محتقا ،سساشسأ’ا ‘ سسوشساج
:عون نم لوقلا مخفب Úلمركلا ءاثر زيرطت متي نأا بجعلا امف ،«يب
له ،ا‰إا ؟«انبولق ‘ ةيح ةيروطشسأ’ا ةيشصخششلا هذه ىركذ لظتشس»
عئاقو لمأات دنع ،عقاولا ‘ ؟مامته’ا اذه لك عوشضوŸا قحتشسي

امأا .ديدجب سسيل رمأ’ا نإا لوقلا نكÁ ،ةفلتfl لحارم Èع ةلثا‡
،يبليف ميك هلب-ق ن-مو ،در-ف-ك ،كي-ل-ب جرو-ج ة-لا-ح ءرŸا زواŒ اذإا

لك كلذكو ،هودع ¤إا زايحن’او هدلب ةنايخ ‘ هل لثامŸا هنطاوم
،اهتاذ دح ‘ ةرهاظلا نإا لوقلا زوجي دقف ،كاذ ذإا ،امهلثام نم
.اهدنع فقوتلا قحتشست

ميك وأا ،كيلب جروج هيلع مدقأا ام هباششت يتلا ت’ا◊ا مظعم ‘
،اهÒغ وأا ايناطيرب ‘ ءاوشس ،امهناهب-ششي ن‡ ا-م-هÒغو ،ي-ب-ل-ي-ف

Áم حوشضوب نكÓا ناشصح بوكر ررقي يذلا نأا ةظحÿرارفلاو ،ةناي
ريÈتل يفكت اهنأا روشصتي بابشسأا ¤إا رقتفي نل ،ودعلا ركشسعم ¤إا

يجولويديآ’ا ءامتن’ا .«لطب» ماشسو هب يÎششي نأا ديري نئاخ لعف

يشسايشسلا ىوهلا امهدشش يبليفو كيلب نأا امك .بابشسأ’ا كلت دحأا
،بابششلا عرعرتو ابشصلا عترم ،لهأ’او نطولا ثيح ،رادلا نع ًاديعب
اروشصت ام حÓشصإ’ لهؤوŸا وه يشسكراŸا ماظنلا نأا امهنم لك نظف
يأا ثارت نع بيرغلا جلدأاتلا لعفي كلذك ،امهدلب هيناعي للخ هنأا

‘ نهبو مهب يقليف تاباششو نابشش لوقع ‘ هتاذ لعفلا ،عمت‹
ًادج مÓكب اهتغمدأا مغلت ،اهب ررغت يك اهايا-ح-شض ر-ظ-ت-ن-ت كا-ب-شش

ن-م يو-شسل-ل فرfiو ،ًا-شسا-شسأا ،ئ-طا-خ ل-ب ،ًاد--ج م--هاو ،Òط--خ
ءابآ’ا دقرم ’و ،باÎلا در‹ سسيل نطولا نأا لثم نم ؛ميهافŸا
نطولا ا‰إا ،ملعلا قوثومو حيحشص نم ثوروŸا عبانم ’و ،دادجأ’او

،يعويششلا نطو ،Óًثم ،ةيعو-ي-ششلا-ف ،ه-ب ن-مؤو-ت ا-م ن-شضح ً’وأا و-ه
،ةملشسأاتŸا جهانŸا يوذ دن-ع كلذ-ك ي-شسا-ي-شسلا مÓ-شسإ’او ،لوأ’ا
نم ةيلامشسأارلا نيروÙا ىدل ›امشسأارلا ماظنلا وه نطولا ًاشضيأاو
يبزح تنعت ¤إا ،بلطلاو سضرعلا أادبمو ،قو-شسلا دا-شصت-قا جا-ه-ن-م
تاجايتحا ¤إا رظنلا حيتي روطتلا قافآا ىلع حتفنم لقع Óب ،قيشض
تاعلطت يبليف ،عم-تÛا ‘ ،ل-خد-لا يدودfiو ،ءار-ق-ف-لا عا-ط-ق
.سسانلا

،يدئاقعلا بذاجتلا تÓكششم نم يبرعلا ⁄اعلا ىناع مك فورعم
كيلب جروج ةلعف هبششت ينمأا قاÎخا ةلاح نم مك كلذك فورعمو
ءامشسأاب Òكذتلا ةداعإ’ ةرورشض نم سسيل .يبرع دلب نم Ìكأاب ترم
،اهفورظ حيتت مايأا نم يتآ’ا مكاfi كلم ،اهيلع وأا ،اهل مك◊ا راشص
حشضاو .هدحو Òمشضلا عزاو ىوشس بي-قر Ó-ب ة-يؤور-لا حو-شضو ،ق-ح-ب
حلاشصŸ ء’ولا ىلع يدئاقعلا ءامتن’ا حلاشص Ëدقت رج مك ًاشضيأا
Úمل-شسŸاو ل-ب ،بر-ع-لا دÓ-ب بل-غأا ‘ بئا-شصم ن-م ،ً’وأا ن-طو-لا

وأا ،تاميظنت ةيمشست بجوت ةرورشض ةمث سسيل ،كلذك ،انه .ًامومع
¤إا ءاغشصإ’او ،اهتايار ناولأا ¤إا رظنلا يفك-ي ذإا ،ا-ه-ن-ي-ع-ب باز-حأا
وأا ،بز◊ا اذه ًاقحأا ؛ًاحشضاو لاؤوشسلا عدشصي ىتح ،اهربانم تايبدأا
نŸ عبات در‹ هنأا مأا ،لعفلاب هدلب موق ¤إا يمتني ،ميظنتلا كاذ
،مهمظعم ‘ ،سسانلا نأا حجرأ’ا ؟ديعب نم ،رمأاي مث ،هجويف ،عفدي
ًاشضعب سسانلا سضعب عادخ نكÁ ؛Ëدق نمز ذنم ليق دقو ،نوفرعي

وهو ؛وأا ،تقولا لك سسانلا لك عادخ ًانك‡ سسيل نكل ،تقولا نم
هتايبأا ‘ ،ليم÷ا يشسابعلا انرعاشش ،يمورلا نبا لاق امك ،لمجأا
 :يئادتب’ا ميلعتلا ذنم انتركاذ ‘ ةروفÙا
هعيبأا ’أا تيلآا نطو ›و»

اكلام رهدلأ هل يÒغ ىرأأ ’أأو
ًةمعنو بابششلأ خرشش هب تدهع
اكلÓظ ‘ أوحبشصأأ موق ةمعنك

مهيلإأ لاجرلأ ناطوأأ ببحو
اكلانه بابششلأ اهاشضق برآام
مهتركذ مهناطوأأ أوركذ أذإأ
اكلأذل أونحف اهيف ابشصلأ دوهع
هنأاك ىتح سسفنلأ هتفلأأ دقف

.«اكلاه ردوغ نأاب نإأ دشسج اهل
.ÿÒأ ديدجب لفرت اهلك مكناطوأأو ،ديدج ماع لك

””طسسوألا قرسشلا”” /ةسضيوع ركب ^

ايحاتتفا ’اقم فار-غ-ل-ت-لا ة-ف-ي-ح-شص تر-ششن ^
تناك ةطششان ىلع Úشصلا ‘ مك◊ا هيف تلوانت
ةنيدم نم انوروك سسوÒف ءابو يششفت رابخأا لقنت
.ةينيشصلا ناهوو
ماع لثÁ نأا بجي““ ناونعب ةيحاتتفا لاقم ‘و
ةعيبط نأاششب ةي-بر-غ-لا ة-جاذ-شسلا ة-يا-ه-ن0202
نم““ هنإا ة-ف-ي-ح-شصلا تلا-ق ،““ي-ن-ي-شصلا ما-ظ-ن-لا
ن-م نا-ك يذ-لا ما-ع-لا نأا ة-عورŸا تا--قرا--فŸا
‘ ينيشصلا يعويششلا ماظنلا كÎي نأا سضÎفŸا

نم ’دب هعجشش دق ،قوق◊ا بجوÃ بينأات ةلاح

.““كلذ
ةلثمأ’ا““ ر-خآا و-ه ة-ط-ششا-ن-لا لا-ق-ت-عا نأا تأارو

Ÿهينطاوم دشض ينيشصلا ماظنلا اهنشش عمق ةجو““.
ناز غ-نا-ششت ى-ل-ع م-ك◊ا نإا ة-ف-ي-ح-شصلا تلا-قو
ةرا-ثإا““ ة-م-ه-ت-ب تاو-ن-شس ع-برأا ةدŸ ن--ج--شسلا--ب
ةداع ةهجوم ةمه-ت““ ي-ه ،““بعا-تŸاو تا-فÿÓا
ةمكاfi ءدب““ ¤إا اشضيأا تراششأاو .““Úشضرا-ع-م-ل-ل

‘ ةيطارقÁدلل نيديؤوŸا ءاطششنلا نم ةعوم‹
تاجاجتحا طشسو نششتنشش ةنيدم ‘ غنوك غنوه
.““ةيبرغلا لودلا نم

ةددfi ةقيقح وه Úشصلا دوعشص““ نأا تأار اميفو
بب-شسب ا-ه-ي-ف لاد-ج ’ ة-ق-ي-ق-ح ي-هو ،ر-شصع-ل-ل
نم Òثكلا هيف عفد ماع ‘ يداشصتق’ا اهششاعتنا
سسوÒف ببشسب رامدلا ةفاح ¤إا مدقتŸا ⁄اعلا
راكنإا يدÛا Òغ نم““ هنإاف ،““دلبلا كلذ ‘ أاششن
بر-غ-ل-ل ا-ي-شسا-شسأا ا-يد– نآ’ا ل-ك--ششت Úك--ب نأا
.““ماع لكششب ةيطارقÁدلاو ةيرحللو
بجحب ةمهتم Úشصلا““ نأا ةيحا-ت-ت-ف’ا تفا-شضأاو
يهو ،انوروك سسوÒف يششفت روذج لوح قئاق◊ا
ىلع مك◊ا دعب اديدج امامتها ىقلتشس تاماهتا

حيلشست ةداعإا““ هيف تلشصاو تقو ‘ ،““ناز غناششت
امنيب ،اهدودح جراخ اهذوفن ع-ي-شسو-تو ا-ه-ششي-ج

دشض نا-شسنإ’ا قو-ق-ح تا-كا-ه-ت-ن’ ة-نادإا ه-جاو-ت
.““روغيوإ’ا
نم اياشضق كانه““ نإا لوقلاب فارغلتلا تمتخو
لثم اهنأاششب نواعتلا اننادلب لشصاوت نأا باوشصلا
ماع لثÁ نأا بجي ،لقأ’ا ىلع نكلو .خانŸا Òغت
ةعيبط نأاششب ةي-بر-غ-لا ة-جاذ-شسلا ة-يا-ه-ن0202
.““ةيمانتŸا هتوق بقاوعو ينيشصلا ماظنلا

””يسس يب يب””  ^

ينيسصلا ماظنلا ةعيبط نأاسشب ةيبرغلا ةجاذسسلا ةياهن0202 ماع لثÁ نأا بجي :””فارغلت””
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ةودنل ه-ط-ي-سشن-ت لÓ-خ دا-سصع ح-سضوأا ^
نأا تنسشو“ Úعل هترايز ماتخ ‘ ةيفحسص

بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج ةقباسسم““
زيمŸا ثد◊ا لث“ ةي-غ-يزا-مألا ة-غ-ل-لاو
ةبسسنلاب ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفا-ح-م-ل-ل
ةياغ ¤إا ”““ هنأا ا-ف-ي-سضم ،““ة-ن-سسلا هذ-ه-ل
لاجأا ةياه-ن- يرا÷ا Èم-سسيد62 خيرات
ليجسست - ةكراسشŸا لا-م-عألا لا-ب-ق-ت-سسا
ةيسضرألا ىوت-سسم ى-ل-ع ةرا-م-ت-سسا022
لوبقم لم-ع601 اهنيب ن-م ،ة-ي-م-قر-لا
ي-ل-خاد-لا نو-نا-ق--لا طور--سش ‘و--ت--سسي
.““ةقباسسملل
ةيروهم÷ا سسي-ئر ةز-ئا-ج نأا ا-سضيأا لا-قو
‘ Òبك بسسكم““ ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل

،ةيغيزامألا ةفاقثلاو ةغ-ل-لا ة-ي-قر-ت لا‹
‘ عادبإلا عيجسشتل ةعيفر ةز-ئا-ج ا-ه-نو-ك
.““ةيغيزامألا ةغللا
اهيلع فرسشت يتلا ،ةقباسسŸا هذه فرعتو

،تاءافكلا يوذ نم ةلك-سشم م-ي-ك– ة-ن÷
ةيناسسللا تاÒغتŸا لك مسضت ةبيكرت قفو
ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ة-لواد-تŸا ة-ي-غ-يزا-مألا
فسسوي رو-سسي-فوÈلا ة-سسا-ئر-ب ،ي-ن-طو-لا
ÈعŸا بدألا ةئف ‘ ةكراسشم16 ،بيسسن

42و اهيلإا مجŸÎاو ة-ي-غ-يزا-مألا-ب ه-ن-ع
41 ¤إا ةفاسضإا تايناسسل-لا ة-ئ-ف ‘ Ó-م-ع
‘اقثلا ثاÎلا ‘ ثاحبألا روÓ ‘ fiمع
لامعأا (7) ةعبسسو يداŸا Òغ يغيزامألا
ة-ي-م-ل--ع--لا ثا--ح--بألا ة--ئ--ف ‘ ىر--خأا
هركذ ام بسسح ،““ةنمقرلاو ةيجولو-ن-ك-ت-لا
ة-ي-ما-سسلا ة-ظ-فا-ح-م-ل--ل ما--ع--لا Úمألا
.ةيغيزامأÓل

ددع ةيمهأاب““ داسصع يمسشا-ه-لا ي-سس هو-نو
سسي-ئر ةز-ئا-ج ة-ق-با--سسم ‘ Úكرا--سشŸا
،““ةيغيزامألا ةغ-ل-لاو بدأÓ-ل ة-يرو-ه-م÷ا
،ادج لوبقŸاو فر-سشŸا-ب““ ها-يإا ا-ف-سصاو

‘ ة-ق-با-سسŸا هذ-ه حا‚ سسك-ع--ي ثي--ح
اهجئاتن نع نلعيسس يتلا ¤وألا ا-ه-ت-ع-ب-ط
Ãةيغيزامألا ةنسسلا د-ي-ع ءا-ي-حإا ة-ب-سسا-ن

لمعتسسو .““لبقŸا رياني21 موي ةديد÷ا
لامعألا نسسحأا ءاقتنا ىلع ميكحتلا ةن÷
هيلإا راسشأا ام قفو ،د-عوŸا اذ-ه-ل ا-ب-سس–

.داسصع
بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج سصسصختو
زئافلل ةيلام ةأافاكم ة-ي-غ-يزا-مألا ة-غ-ل-لاو
نويلم1 اهردق ةئف لك نع ¤وألا ةبترŸاب
ةبترŸا ىلع لسصحتملل جد فلأا005و جد
ةبترŸاب زئا-ف-ل-ل جد ف-لأا052و ةيناث-لا

فÓغ ةزئا÷ا تاذل دسصر ثيح ،ةثلاثلا
جاتنإلا عيجسشتل جد ÚيÓم7 هردق ›ام
حرسص ام قفو ،ةيغيزامألا ةغللاب يعادبإلا
ةيما-سسلا ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل ما-ع-لا Úمألا ه-ب
.ةيغيزامأÓل
نع ةبسسانŸاب دا-سصع د-ي-سسلا ن-ل-عأا ا-م-ك
تلافتحلا ناسضتحل ةنتاب ةيلو رايتخا
ةيغيزامألا ةنسسلا سسأار د-ي-ع-ل ة-ي-م-سسر-لا
نوكت ثيح ،يرث جمانرب ه-ل ر-ط-سس يذ-لا
ديهسشلا حيرسض ىلع محرت ةفقوب ةيادبلا

ميظنتو ،ةعنم ةيرقب ديعلوب نب ىفطسصم
ةغللا د-ه-ع-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع ي-سسارد مو-ي
¤إا ةفاسضإا ،ةنتابب ةيغ-يزا-مألا ة-فا-ق-ث-لاو

تاذب ةمظنŸا ةعونتŸا ةطسشنألا ديدع
.ةبسسانŸا

ث.ق ^

‘اقثلا مسسقلا  ^

ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج

ةقباسسŸا طورسش ‘وتسست ةيبدأا لامعأا601
 ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج ةقباضسم ‘ ةكراضشŸا ةيبدألا لامعألا ددع لضصو

لوأا ،هنع فضشك ام بضسح ،ةقباضسملل يلخادلا نوناقلا طورضش ‘وتضست لامعأا601 ،¤وألا اهتعبط ‘
.داضصع يمضشاهلا يضس ةيغيزامأÓل ةيماضسلا ةظفاحملل ماعلا Úمألا ،تنضشو“ Úعب ،سسمأا

ÊاطيÈلا مÓعإÓل اقفو

اماع نيرسشع لبق ءابولاب أابنت ““نوسسبميسس ةلئاع““
،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحسص ترسشن ^

نم ًافطتق-م ًارو-سصم ًا-ع-ط-ق-م ،سسمأا لوأا
ة-ل-ئا-ع Òه-سشلا Êو-تر--ك--لا ل--سسل--سسŸا

ةمزأا ‘ لعفلا-ب أا-ب-ن-ت يذ-لا نو-سسب-م-ي-سس
هذ--ه ّنأا ¤إا تهو--نو ،ا---نورو---ك سسوÒف
يŸاع ثدحب أا-ب-ن-ت ة-كر-ح-تŸا مو-سسر-لا

.اهيبfi نم سضعبلا هفسصو ام قفو ديدج
ةلئاع وبجعم نإاف ،ة-ف-ي-ح-سصل-ل ًا-ق-فوو
مو-سسر-لا نأا ¤إا اورا-سشأا نو-سسب--م--ي--سس
ودبي ام ىلع تأابنت ةينوقيألا ةكرحتŸا
تسضرع ةقلح لÓخ ،رخآا يŸاع ثدحب

.9991 ماع ‘
اهظحل يتلا ةديد÷ا ةؤوبنلا تسصخلتو
،Êوتركلا مليفلا ‘ ةرماؤوŸاب ÚبجعŸا

قوف ةمخسض ةيجاجز ةبق لازنإا ” ثيح
ةلئاعلا سسأار طقسسم ،دليفغنيÈسس ةدلب
.ةددسشم ًادويق اهيلع اوسضرفو ،ةÒهسشلا

Ëدقت ىلع نامكور-ب تن-ي-ك Èُجأا د-ق-ف
را--ب--خإا د--ع--ب لز--نŸا ن--م را--ب--خألا
دعاوقب مازتللا ةرورسضب تا-ي-سصخ-سشلا

،عطقŸا لÓخو .ةديد÷ا لوجتلا رظح
غÓبإلاب موقي نامكورب تنيك اذه““ :لاق
ديد÷ا لوجتلا رظ◊ اًقفو ›زنم نم

.““اًماع07 نم لقأا سصخسش يأل
ةجردتŸا دويقلاب اذه نوبجعŸا هّبسشو
ةكلمŸا ‘ ىرخأا ¤إا ةنيدم نم ةيلا◊ا
ببسسب ًايلاح ع-سضخ-ت ي-ت-لاو ،ةد-ح-تŸا
اولسصف دقف ،لسصفنم ماظنل انوروك ةمزأا
‘ ة-ف-ن-سصم ا-ه-نو-ك ا-ه--ئاز--جأا سضع--ب

راسشتنل ةروطÿا ة-ف-ل-تfl تا-يو-ت-سسم
ند-ن-ل لا-ث-مأا ع-ق-ت Óً-ث-م-ف .سسوÒف-لا
¤إا ةفاسضإلاب - ةيسسيئرلا تاعطاقŸاو

ت– - ىرخألا قطانŸا نم Òبك ددع
قÓ-غإا سسا-سسألا ‘ و--هو ،4 ىوت-سسŸا
نŸ نكÁ ل ،د-عاو-ق-لا بجوÃو .ر-خآا

،4 ىوتسسŸا ةرداغم4 ىوتسسŸا ‘ مه
،نوسسبميسس ةلئاع لسسلسسم ‘و ،ًاقÓطإا

‘ ة----ب-----ق سض-ف-خ-ت ة--مو--ك◊ا نأا--ف
ةنيدŸا ناكسس ةرسصاÙ ،دلي-ف-غ-ن-يÈسس
.ةرداغŸا نم مهعنمو اهلخادب
ببسسب تناك ةبق-لا نإا-ف م-ل-ف-لا بسسح-بو

زاÈب ةدلبلا ةÒحب ثولي نوسسبميسس رموه
ةئيبلا ةيامح ةلاكو Èجي ا‡ ،ريزانÿا

لجسسو .ة-ثو-لŸا ة-ق-ط-نŸا لز-ع ى-ل-ع
امدنع دÓيŸا ديع ‘ اذه نوعجسشŸا

دحأا درغو ،““4مليف““ ىلع مليفلا ثب ”
راظتنلا يننكÁ ل““ :Óًئاق نيدهاسشŸا

ةكلمŸاب (نوسسنوج) سسيروب مزتلي ىتح
نوسسبميسس مليف نم ةبقلا كلت ‘ ةدحتŸا
ن-م حو-سضو-ب ا-ًفو-خ-ت--م ،““تب--سسلا مو--ي
.ةقبطلا دويقل ةمداقلا ةعجارŸا
Êوتركلا لسسلسسŸا اذه نأا هركذ ريد÷او

هتجتنأا ،يديموك عبا-ط وذ ي-ك-ير-مأا و-ه
،طقف رابكلل هجو-م و-هو سسكو-ف ة-كر-سش
،9891 ماع ذنم ءاوهلا ىلع هسضرع أادب
ةلسسلسس مدق ،7002 ماعل هسضرع رمتسساو
كلذ ‘ اÃ ،ة-ف-يıا تاؤو-ب-ن--ت--لا ن--م
يذ-لا ›ا◊ا ا-نورو--ك سسوÒف ة-ح-ئا--ج

.بكوكلا حاتجي
ث.ق ^

حر--سسŸا--ب ،سسما لوا تق--ل---ط---نإا ^
ة-يلو-ب ““د-يزو-ب ن-ب““ د-م--حأا يو--ه÷ا
نم ةسسماÿا ةعبطلا تايلاعف ،ةفل÷ا
ىقيسسوملل يلÙا ‘اقث-لا نا-جر-هŸا
.يليانلا سسابل-لاو سصقر-لاو ة-ي-ن-غألاو
،يمود ›Óي-ج ،ة-يلو-لا ›او فر-سشأاو

يتلا ةرهاظتلا هذه حاتتفا مسسارم ىلع
نودب) يسضاÎفإا لكسشب اهتايلاعف مظنت

Òبادتلا-ب ماز-ت-للا را-طإا ‘ (رو-ه-م-ج
.91-ديفوك ءابو نم ةيزاÎحلا
›Ó-ي-ج نا-جر--هŸا ظ--فاfi بسسحو

تايلاعفلا هذهب ديرأا““ د-ق-ف ،سشو-فر-ح
نع داعتبلاو ‘اقثلا ل-ع-ف-لا ط-ي-سشن-ت
ةحئاج اهيف تبب-سست ي-ت-لا ة-ع-ي-ط-ق-لا
دهسشملل دوكر نم اهنع م‚ امو انوروك

نأاب ›Óيج فاسضأاو .““يلÙا ‘اقثلا
ىلع لوعي يذلا ‘اقث-لا د-ه-سشŸا اذ-ه

بناج ¤إا فوقولل يمري ،اÒثك هحا‚
رج◊ا ةÎف ةليط اوناع نيذلا Úنانفلا
لقثأا طاسشنلا نع ف-قو-ت ن-م ي-ح-سصلا
يتلا ةرهاظتلا ‘ كرا-سشيو .م-ه-ل-ها-ك
،ةلماك مايأا ةثÓث رادم ىل-ع ط-سشن-ت-سس

يليانلا سسابللا ‘ ة-سصتfl تا-ي-ع-م-ج
نا-ت-قر-ف اذ-كو لا-جر-لاو ي--ئا--سسن--لا

مهاسسيسس يذلا تقولا ‘ ،ناتيرولكلف
ىلع ثبت-سس ي-ت-لا تÓ-ف◊ا ءا-ي-حإا ‘
اهلقانتتو ةيتبوكنعلا ةكبسشلا تاح-ف-سص
انانف14 ءاهز ،ةيئر-م مÓ-عإا ل-ئا-سسو
.ايقيسسوم22و

ث.ق ^

سسابللاو سصقرلاو ةينغألاو ىقيضسوŸا ‘ سضورعب

يليانلا ناجرهملل ةسسماخ ةعبط

نأا اهدافم ةركفل ““يتفاسس““ مليف رسصتني ^
سسيلو ناسسنإلا ة-مدÿ تع-ِسضُو Úناو-ق-لا
Úناو-ق-لا لو-ح لد÷ا رر-ك-ي-ل ،سسك-ع-لا
دعاوقلا-ب ثب-سشت-لاو ة-مار-سصلا ةرور-سضو
¤إا ءوجللاو تاءانثتسسلا لوبق وأا ،ةتباثلا
ةسصق يوري يكيرمأا مليف هنإا .نوناقلا حور

سساكعنا دسسجي يمارد عادبإا-ب ة-ي-ق-ي-ق-ح
اولتاقو ةاناعŸا اوسضاخ سصا-خ-سشأا ةا-ي-ح
نم م-عد-لا او-ق-ل-ت-ي-ل ،م-ه-فور-ظ بب-سسب

fiراثيإلا ميق ىلع حسضاو زيكرت عم مهطي
.Èسصلاو ةيحسضتلاو
هلطب ةيسصخسش ايافÿ م-ل-ي-ف-لا قر-ط-ت-يو
،زفير ياج لثمŸا هرود بعل يذلا ““يار““
هسساسسحإاو هتاناعم ىل-ع ءو-سضلا ط-ل-سسي-ل
ةÒسسم لÓخو .ةدحولاو ⁄ألا-ب ق-ي-م-ع-لا
¤إا هيف رطسضي افقوم يار هجاوي ،هحافك
‘ هتسسارد نم ،ةÒثك ءايسشأا Úب قيفوتلا

قيرف ‘ ةيسضايرلا هتحنم ¤إا ،سسفنلا ملع
ه-ي-خأا نأا-سشب ما-م-ت-هلا ¤إا ،نو-سسم-ي-ل-ك
11 رمعلا ن-م غ-لا-ب-لا ““را-م-ي-ف““ Òغ-سصلا

.اماع
،حسضاو ءاكذب راميف عت“ نم مغرلا ىلعو
Òغ هتأاسشن ببسسب ،بعاتم-ل-ل Òث-م ه-ن-ك-ل
تبعل يتلا- هتد-لاو تنا-ك ذإا ،ةر-ق-ت-سسŸا

ىلع ةنمدم -نيراو ادنامأا ةلثمŸا اهرود
ن-م Ìكأا ن-ج-سسل-ل تسضر-ع-تو تاردıا

دعب يار ىلع ايفاسضإا ائبع بتر ام ،ةرم
،لزنŸا نع هداعتباو ةعما÷ا ¤إا هلوخد
ه--تد--لاو ءا--قد--سصأا ¤إا را--م--ي--ف ءو÷و
.ÚنمدŸا
رطسضي ،لفطلا تتسشتو ةدلاولا بايغ عمو
فقيل ،ديد÷ا ه-ع-قاو ة-ه-جاو-م ¤إا يار

امإاف ؛رم ام-هÓ-حأا ن-يرا-ي-خ Úب ار-ئا-ح
يلختلاو ةيسساردلا هتحن-م ى-ل-ع ظا-ف◊ا

ةيلئاعلا هتايلوؤوسسم لم– وأا ،هقيقسش نع
رسصنع نمكي انهو .هلبقتسسم ق-ي-ع-ت ي-ت-لا
دهاسشŸا بذج ‘ هرود يدؤويل قيوسشتلا
ثيث◊ا هثحب ‘ لطبلا ة-كرا-سشŸ ه-ع-فدو

هنإاف ،يار رايخ ناك امهمو .نزاوتلا نع
هقير-ف ن-م ةد-نا-سسŸاو م-عد-لا ى-ق-ل-ت-ي
هرود ىدأا يذ-لا ز-نو-م-ي-سس دار-ب ه-برد-مو
هت-ق-يد-سصو ““ل-يد جدا-ب سسم-ي-ج ل-ث-مŸا
نيروك ةلث-مŸا ا-هرود تد-سسجو ،ي-سسي-ك
ةيسضق ¤إا لطبلا ةلكسشم لوحتتو .سسكوف
،مÓ-عإلا ل-ئا-سسو ا-ه-لوا-ن-ت-ت-ل ،ما-ع يأار

عمتÛا ‘ ةيقبطلا ةمزألا رذŒ ةسسكاع
.يكيرمألا يكÓهتسسلا

ث.ق ^

لوا ،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سسلÛا مظن ^
ىقتلم ،(ةمسصاعلا رئاز÷ا) هرقÃ ،سسمأا
ءا-م-ل-ع دو-ه-ج““ عو-سضو-م لو--ح ي--ن--طو
ةغللا ةمدخ ‘ بارعت-سسلاو قار-سشت-سسلا
عوسضوم نأا سسلجملل نايب حسضوأاو .““ةيبرعلا
ةيمهأا““ ىسستكا بارع-ت-سسلاو قار-سشت-سسلا
ةيروسصت ةفرعم““ هعسضو لÓخ ن-م ““ة-غ-لا-ب

لم‹ ‘ يمÓسسإلا يبر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ن-ع
خ-يرا-ت-لا بق-ح لÓ-خ هÒب-ع-تو هÒك-ف--ت
رسصع لÓخ ”““ هنأا ¤ا اÒسشم ،““ةيسضاŸا
قرسشلا Úب لاسصتلا طباور Úت“ ةسضهنلا

فيلأا-ت-لا ة-كر-ح تط-سشن ثي-ح ،بر-غ-لاو
.““ةمجÎلاو ةعابطلاو فحسصلا راسشتناو
نم ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سسلÛا ىعسسيو

ةفرعم ¤إا ىق-ت-لŸا اذ-ه م-ي-ظ-ن-ت لÓ-خ
ءا-م-ل-ع ه-م-سصب يذ-لا ‘ر-عŸا ما-كر--لا““
م-ه-ج-ها-نÃ بار-ع-ت-سسلاو قار-سشت-سسلا
ي-ت-لا تا-ي-ج-ه-نŸا““ اذ-كو ““م-هرا--ك--فأاو
ةيريوطت جئاتن تطعأا يتلاو ا-هود-م-ت-عا
امك .““اهداعبأا نم Òثك ‘ ةيبرعلا تدافأا
سضعب نع ةباجإلا ¤إا اسضيأا ىقتلŸا فدهي
ةيسضرف تقدسص له““ اهنيب نم تلؤواسستلا

همدقي ⁄ ام اومدق مهنأا ‘ ءاملعلا ءلؤوه
مولعل اوفاسضأا لهو ؟ةيبرعلا ةغ-ل-ل بر-ع-لا
اهب سسنأاتسسي ةفاسضم ةميق دعي ام ةيبرعلا
‘ نكي ⁄ ‘رعم ماكرب انثارت اومكار مأا
.““؟بولطŸا ىوتسسŸا
يذلا ءاق-ل-لا اذ-ه نأا ¤ا نا-ي-ب-لا سصل-خو
Úثحابلا نم ديدعلا تÓخاد-م د-ه-سشي-سس
نع بيجيسس ،ءابدألاو باتكلاو Úيعما÷ا

تايلا-ك-سشإلاو تلؤوا-سست-لا ن-م ة-عو-م‹
.ىقتلŸا رواfi ‘ ةحورطŸا

ث.ق

ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سسلجملل ىقتلم ‘

ةيبرعلا ةغللا ةمدخ ‘ بارعتسس’او قارسشتسس’ا ءاملع دوهج

““يتفاضس““ مليف

ةيحسضتلاو راثيإ’ا ميق

وين أا :زدورك اذ““ مليف تاداريإا تطخت ^
ثيح ،رلود نويلŸا زجاح جيلÿا ‘ ““جيأا

رلود ف-لأا431و ًانويلم مل-ي-ف-لا ق-ق-ح
Ëدقت ديعي يذلا ملي-ف-لا و-هو ،ي-ك-ير-مأا

لبق ام روسصع ¤إا دوعت ىتلا ““زدورك““ ةلئاع
¤اثŸا ناكŸا نع مهثحب ءان-ثأا خ-يرا-ت-لا
ةنج نوف-سشت-ك-ي ا-م نا-عر-سسو ،لز-ن-م-ل-ل
ءانثتسساب ،مهتاجايتحا عيمج ىبلت ةيرعاسش
““زنامÎيب““ ىمسست ةلئاع :ةد-حاو ة-ل-ك-سشم
ثادحأا رود-تو .ل-ع-ف-لا-ب كا-ن-ه سشي-ع-ت
نأا لبق ليوط تقو سضÁ ⁄ ثيح ،مليفلا
مهفرعيو زدورك لآاب ز-نا-مÎي-ب لآا بحر-ي

ناعرسس ،كلذ عمو ةيرسصعلا مهتايح ىلع
ءىسش لك ودبي امدنعو تارتوتلا أاسشنتسس ام
اتلك عفديسس اًديدج اًديدهت رهظي ،اًعئاسض

ىلع امهÈجتسس ةر-ما-غ-م ‘ Úت-ل-ئا-ع-لا

ةوقلا سصÓختسساو ،امهتافÓخ نا-سضت-حا
لبقتسسم ةغايسصو سضعب-لا ا-م-ه-سضع-ب ن-م
‘ حرط يذلاو لوألا ءز÷ا زكر امنيب .اًعم
اذه ا‰إا ،ةر-سسألا ة-ي-م-هأا ى-ل-ع3102
جرıا لاقو ،ةدحولا ى-ل-ع ز-كر-ي ءز÷ا

مليفلا اذه نوك-ي د-ق““ :درو-فور-ك ل-يو-ج
نكلو ،ةيمحلمو ةنون‹ ةيديموك ةرماغم

Úتلئاع لوح ه-ثاد-حأا رود-ت ،هر-هو-ج ‘
flتفلتÚ “امهلبقتسسم نأا نافسشتكت اًما

م-ظ-ع-م نأا Úح ‘و .““ا-ًع-م ا-ًقار-سشإا Ìكأا
ل-يو– ‘ تأاد-ب د-ق دوو-ي-لو-ه تا-كر-سش
تماق ،1202 ماع ¤إا راد-سصإلا خ-يراو-ت
حر-ط ترر-قو سسك-ع-لا--ب ““سسكروو Ëرد““
‘ ““زدورك““ ةلسسل-سس ن-م د-يد÷ا م-ل-ي-ف-لا
.يسضاŸا Èمفون

ث.ق ^

جيلÿا ‘

ر’ود نويلŸا ىطختي ““2زدورك اذ»

افوور يرئاز÷ا بار-لا ي-ن-غ-ُم حر-ط ^
ناو-ن-ع-ب ةد-يد÷ا ةدر-ف-نŸُا ه-ت--ي--ن--غأا
كيزويم لسسرفينوي““ ةكرسش عم ““ةسسردم““

ى-ق-ي-سسو-م عو-ن ن-م ة-ي-ن-غألا .““ا-ن--ي--م
نم بارلا نم جيزم يهو ،““نسشياغير»ـلا

نا◊ألا ثيح نم بوبلاو تاملكلا ثيح
ةينغأا لوانتت .ا-فوور نا◊أاو ة-با-ت-ك ن-م
ةوقلاو لاسضنلا لمسشت عيسضاوم ““ةسسردم““

.ي-ل-خاد-لا مÓ-سسلا ق-ي-ق–و رر-ح-ت-لاو
مدقُت ل ةسسردم ةاي◊ا نأا ةلوقم سسكعتو
ينبت سسورد ا‰إاو ةيناÛا اياد-ه-لا ا-ن-ل
موسسرŸا ردقلا وحن انهجوتو انتيسصخسش
نم ناك““ :افوور لاق لمعلا اذه نعو .انل
نانف عم نواعتلاب ةينغألا مدقأا نأا ررقŸُا

نود تلاح ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج نأا لإا ،ر-خآا
ا-هÁد-ق-ت-ب ر-مألا ي-ب ى-ه--ت--نا--ف .كلذ
يه ةسسردم ة-ي-ن-غأا““ :ع-با-تو .““اًدر-ف-ن-ُم
اهعا-م-سس ىد-لو .ق-ل-غ-ُم با-ب-ل حا-ت-ف-م
.““ديدج ⁄اعل حاتفم ىلع لسصحتسس
ةقيرط ىلع تروُسص ةينغألا نأا ¤إا راسشي
‘ اًد-يد–و ر-ط-ق ‘ بي-ل-ك و-يد-ي-ف--لا

ن-م ة-عو-م‹ ع-م ة-حود-لا-ب ة--سسرد--م
⁄ا-ع-لا ءا-ح-نأا ف-ل-ت-خ-ُم ن-م لا-ف-طألا
لجر مهروزي .ةد-ع بهاوÃ نو-ع-ت-م-ت-ي

ا-ًسسرد م-ه-ي-ط-ع-ُيو ة-سسردŸا ‘ بير--غ
يأا ‘ هوقلتي نأا نكمُي ل ةاي◊ا ‘ اًديدج
.ةيداع سسرد ةسصح

ث.ق ^

يلخادلا مÓضسلاو ةوقلاو لاضضنلاب ىنغتت

““ةسسردم““ حرطي افوور



ةليترلا

 ماقتناو ةد‚ ةمهم ‘ سسانو

 ةيبراغŸا ةشسفانŸا ‘ ةمحر نبو رشصان نب

ةليلقلا تاعاشسلا لÓخ ةريدتشسملا ةركلل ةعباتملا ريهامجلا بقرتت ^
ةرك ملاع يف ةزيمملا زئاوجلا نم ةدحاو ىلع ةشسرشش ةشسفانم ،ةلبقملا
.مدقلا

رايتخل كلذو ،ةزئاجلل ةمظنملا ،ةيشسنرفلا ““لوبتوف صسنارف““ ةلجم
صسنوتو برغملا مشضت يتلاو ،يبرعلا برغملا ةقطنم يف بعل لشضفأا
ىلع لوشصحلل نيحششرم نيبعل5 مشضت ةمئاق نع تنلعأا ،رئازجلاو

.0202 ماع يف يبراغم بعل لشضفأا ةزئاج
ديعشسو ،يلاطيإلا نÓيم طشسو بعل ،رشصان نب ليعامشسإا مشضت ةمئاقلا
ميكح نييبرغملاو ؛يزيلجنإلا دتيانوي ماه تشسو بعل ،ةمحر نب
ةيليبششإا ىمرم صسراح ،ونوب نيشسايو ،يزيلجنإلا يشسليششت مجن ،صشايز
 .يرشصملا يلهألا ريهظ ،لولعم يلع يشسنوتلا بناج ىلا ،ينابشسإلا

زيل‚إ’ا جعزت ةيكيرمأ’ا يششترآا ةنكل
ةنكلل مهشضاعتما نع مهبخنو زيلجنألا نم مظعألا داوشسلا ربع ^

هتجوزو يراه يناطيربلا ريمألا نبا يششترآا اهب ثدحت   يتلا ةيكيرمألا
نع ةيناطيربلا مÓعإلا لئاشسو ريبعت دح ىلا رمألا غلبو ،لكرام ناجيم
.اهئايتشسا
يف صشيلجنإا اكيبير ةيبعششلا ““ليم يليد““ ةفيحشص ريرحت ةشسيئر تبتكو
““نشص يذ““ ةفيحشص تفشسأا كلذك ،““ةيكيرمأا ةنكل ًاقح هيدل““ اهل ةديرغت
.““ةيكيرمأا يششترآا لفطلا ةنكل““ نوكل ةيبعششلا

.مهتنشسلأل انماوقأا ةرظن لاب امف

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرششلا ةعبطم :قرششلا -AIS : طشسولا

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف راوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :صسكافلا

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو صسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.صش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441 ¤وألا ىدامج61ـل قفوŸا مÈ0202مسسيد13 سسيمخلا

يرودلاب ةيماقتنا ةمهم يف ،صسانو مدآا ،رشضخلا مجن ةفدشصلا تعشضو
انوروك صسوريف نم هيفاعت دعب ،يلوبان ،قباشسلا هقيرف دشض ،يلاطيإلا
صسوريفب بيشصأا امك ،ةيشضاملا ةرتفلا لÓخ هباشصأا يذلا دجتشسملا
يرودلاب ةريخألا5ـلا تايرابملا نع بيغيل ،دجتشسملا انوروك
.يلاطيإلا
،تايرابملا جئاتن يف يلاطيإلا قيرفلا ىلع صسانو بايغ ريثأات رهظو

يف ةميزهلل صضرعت امنيب ،تابشسانم3 يف لداعتلا خف يف طقشس ثيح
.نيتارابم
ةريزج يف عيمجلا نٔا تدكأا ةيلاطيإلا ““ادراشس ينوينول““ ةفيحشص
يد ويبيزئا بردملا مهتمدقُم يفو ،يرايلاك اهل عبتي يتلا ،اينيدريشس
لÓخ روهظلل يرٔيازجلا بختنملا ركوج ةدوع نورظتني ،وكشسيششنارف
.يلاطيإلا يرودلا نم ةمداقلا ةلوجلا

ءادوشسلا قوشسلا ‘ ر’ود رايلم06
رلود رايلم06 نأا ،نينطاوملا لمعلا بابرأل ةيرئازجلا ةيلاردفنوكلا صسيئر فششك
.ءادوشسلا قوشسلا يف لوادتت
يتلا ،ءادوشسلا قوشسلا نأا نم ،صسمأا ،ةينطولا ةعاذإÓل حيرشصت يف ،يلقع يماشس رذحو
،ةمداقلا ةنشسلا ىوقأا نوكتشس ،ينطولا داشصتقإلا ددهت يتلا ةريبكلا راطخألا نم ربتعت
.0202 يف رئازجلا اهتششاع يتلا ةمزألا ببشسب
نيمأاتو ،نمألا نامشضل ةيمومعلا تاطلشسلا عم ديلا يف ديلا عشضو ىلإا يلقع اعدو
.رمحأا اطخ ربتعت يتلا ةيرئازجلا ةلودلا ةدايشسلا

ةيليوج5 بششع ىلع فاخي يششطز

ىلا ةيليوج5 بعلمب يعيبطلا بششعلا ةعباتُم ىلع نيفرششُملا فافلا تعد
يدافت لÓخ نم ،ةمداقلا ةرتفلا يف بشسكملا اذه ىلع ةظفاحُملا
نم لقأا يف تايرابم عبرأا لبقتشسا ثيح ،ناديملا ةيشضرأا ىلع طغشضلا
.عوبشسأا
نيمئاقلل نافرعو ركشش ةلاشسر يف اهلجشس يتلا ،يششطز تاظحÓم يتأاتو

،اشصوشصخ ةيليوج5 بعلمو ،فايشضوب دمحم يبملوألا بكرُملا ىلع
ةيشضرألا لÓغتشسا نم هئايتشسا نع رئازجلا ةيدولوم يدان ربع امدعب
.هرشضي كلذ نأاب اربتعُم ،ارخؤوم فثكُم لكششب
ىلع ركششو بكرملا يريشسمل اشضيأا حدم نع ةرابع ةظحÓملا تناكو
.ةيليوج5 ةيشضرأل مهتياعر

وزو يزيتب91-ديفوك دشض حيقلتلا ةلم◊ زكرم26

دشض حيقلت زكرم26 صصيشصخت نعوزو يزيت ةيلو حلاشصم تفششك
حيقلتلا لجا نم ريشضحتلل ةينطولا ةيجيتارتشسلا ذيفنت راطا يف91ديفوك

.دجتشسملا ءابولا اذه دشض
رثكأا مكحتللو هنأا ““رجفلا““ ـل ةحشصلا ةيريدم نم ةلوؤوشسم رداشصم تفششكو
نع فششكلاو صصيخششتلل نيشصاخ نيديدج نييربخم دامتعا مت ءابولا يف
ثلاث ربخمل دامتعلا حنم راظتنا يف ،ةقزازع ةقطنمب انوروك صسوريف
يذلا ديحولا ربخملا ىلع طغشضلا ففخي نأا هنأاشش نم ام ،ةيلولا رقمب
.““ يرمعم دولوم““ ةعماجب نئاكلا وزو يزيت هيلع رفوتت
صسرادملا ذيمÓت ىلع يقاو عانق فلا04 ةبارق عيزوت ىرج امك
تفكعت عانق فلا004 عومجم نم ،91ديفوك يششفت عنم لجا نم ةيئادتبلا

 .ينهملا نيوكتلا ةيريدم اهريشضحت ىلع

فووأا..يلع تيآا

صسفنت ،مهارب يلع تيآا تاحرف ،ةعانشصلا ريزو نإاف ،كشش نود نم
يعنشصم ةيعمج ءاشضعأا نم نافرعو ركشش ةلاشسر ىقلت امدعب  ،ءادعشصلا
ءادأاب اوداششأا نيذلا ،ةيرئازجلا ةيلزنملا ةزهجألاو ةينورتكلإلا تاجتنملا
نم يتلا ،ةرازولا رقمب دقعنملا يرواششتلا ءاقللا ةيعونو ىوتشسمو ريزولا

فارطألا صضعب لبق نم هقحÓت يتلا تاداقتنلا ةأاطو فيفخت اهنأاشش
..ةنيعم فارطأا ةمدخب هماهتاو
رظنلا تاهجو ،ريبك حايتراب ،اوحرط ءاشضعألا نأا ةلاشسرلا تحشضوأاو
لكب ،ةبعششلا هذهل فافشش ريوطتل نيعنشصملا هجاوت يتلا ليقارعلاو
اهتعانشصل ةيمومعلا تاطلشسلا ةرظن عم اهترظن براقتو ،ةيفافشش
.ةورثلا قلخ فادهأا قيقحت ىلع دعاشسي ام وهو ،ةمهملا



ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

لثم ىشسنت ل ةيلاŸا ريزو ديشسلا
ةÁدقلا دوقنلا بحشست نأا Úقباشسلا

امدنع ةيلاŸا ر-يزو ح-ير-شصت-ل اÒث-ك تحر-ف ^
‘ نك-لو ةد-يد-ج ة-ي-لا-م ا-قاروأا رد-شصن-شس لا-ق
سشيعي يتلا ىشضوفلا ةلاح تركذت تقولا سسفن
ةنشس ÚثÓث نم Ìكأا ذنم يرئاز÷ا دقنلا اهيف
رادشصإا ءارج ⁄اع-لا ما-مأا ة-ك-ح-شضم ا-ن-ح-ب-شصأاو
⁄اع-لا ‘ ل-ك-ششلا ‘ ا-ما-ج-شسنا ل-قألا ة-ل-م-ع-لا

ةعطق هيدل يذلا ⁄اعلا ‘ ديحولا دلبلا نحنف
، زوجي ل اذهو ة-يد-ق-ن ة-قرو يوا-شست ة-يد-ق-ن
نوكت ةيدقنلا ةعطقلا ⁄ا-ع-لا ناد-ل-ب ل-ك ي-ف-ف
ةدع انيدل امك ،ةيدقن ةقرو رخأا نم ةميق لقأا
نكلو لك-ششلا ‘ ة-يوا-شست-م Òغ ة-يد-ق-ن قاروأا
لوؤوشسم نأا دكؤوŸاو ةميقلا سسفن اهيدل فشسأÓل
ع-شضي نأا ي-شسن ا-هرد-شصأا يذ-لا يز-كرŸا كن-ب-لا
امك لوادتلا نم ةÁدقلا ةقرولا بحشسل ةدنجأا

ةمÙÎا Òغو اهنم ةمÙÎا لودلا لك لعفت
ة-ح-شضاو ة-مرا-شص Úناو-ق-ل ع-شضخ-ي د-ق-ن-لا نأل
.قاطنلا اذه جراخ نحن فشسأÓل ،ايŸاع ةدحوم
›ا◊ا ة-ي-لاŸا ر-يزو ى--شسن--ي ل نأا ى--ن“أا م--كو
عشضي نأا ديد÷ا دقنلا ردشصي امدنع اروكششم
نأاو لوادتلا نم Ëدقلا دقنلا بحشسل ةمانزر
عطقلا عم ىواشستت يتلا ةيدقنلا قاروألا يغلي
اعون ءاطعإا لجأا نم اقباشس ةردا-شصلا ة-يد-ق-ن-لا

ىلع لمعي نأاو ةيرئاز÷ا دوقنلل ةيقادشصŸا نم
هباششتŸا ءاغلإاب ةيدقنلا عط-ق-لا ل-ك-شش د-ي-حو-ت
لوادتلا نم ةÁدقلا قاروألا لك بحشسو ،اهنم
تاو-ن-شسلا ‘ ةد-يد-ج قاروأا-ب تشضو--ع ي--ت--لاو
.ةÒخألا
رمأا رئاز÷ا ‘ دوقنلا عاطق Òهطت ىلع لمعلا

ةقÓع اهل ةدام لوأا يه دوقنلا نأل ةياغلل ماه
ىشضوفلا ةلاحو دلب يأا عم يبنجأا رمثتشسم يأاب
يأاب امتح يدؤوت يرئاز÷ا دقن-لا ا-ه-فر-ع-ي ي-ت-لا

نأا-ب جا-ت-ن-ت-شسلا ¤إا ر-م-ث-ت-شسم وأا ح-ئا-شس ر--ئاز
وه دقنلا نأل دل-ب-لا ‘ ةد-ئا-شسلا ي-ه ى-شضو-ف-لا

ةلودلا لإا هردشصت لو زاي-ت-ما-ب يدا-ي-شس عا-ط-ق
‘ كنأا ينعي اذهف ى-شضو-ف-لا-ب ز-ي-م-ت-ي نا-ك اذإاو
.ىشضوف ةلود
ميعدت وه امfiÎ هلكشش ادقن رئاز÷ا ءاطعإا
ينبت نع امأا ،ةمfiÎو ةليمج ة-ه-جاو-ب د-ل-ب-لا
هنأا سسا-شسأا ى-ل-ع ي‚او-خإلا ““غ-ن-يز-ي-لا““ ما-ظ-ن
د-ع-ي ⁄ ا-شضيأا اذ-ه-ف ة-ي-مÓ-شسإا سضور-ق ما--ظ--ن
ه-قر-شس ما-ظ-ن-لا اذ-ه نأل د-حأا ى-ل-ع ي--ل--ط--ن--ي
ىوتف هوطعأاو ايناطيرب ن-م Úم-ل-شسŸا ناو-خإلا
،لإا سسيل سسانلل لافغتشسا يمÓشسإا ماظن هناب

.تايماركإا اهومشسو ةوششرلا اولحأا امك
نوكي نأا نكÁ لو دوقنلا عيبل لfi وه كنبلا
توناح در‹ وهف ايدوهي وأا ايحشسم وأا ايمÓشسإا

›È يكل سسولفلا ع-ي-ب-ب حا-برألا ق-ي-ق– ى-ل-ع
 .رمتشسي

دمتعم يفحشص ـ طارف رشضÿ /لشسكورب ^
يشسلطألا فل◊او يبوروألا دا–لا ىدل

www.alfadjr-online.com

ىندألا د◊ا ذاقنإل ةيشصولا تاه÷ا اعد
يجوغاديبلا لمعلا ةروÒشس نم
معاطŸا قلغ ركنتشسي ر◊ا يبÓطلا
ءاتششلا ةلطع لÓخ ةيعما÷ا

ةرأزو رأرق ر◊أ يبÓطلأ ماعلأ دا–لأ ركنتشسأ ^
معاطŸأ قلغب يشضاقلأ يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ
ÈمشسيدÚ 03ب ةد-ت-مŸأ ةÎف-لأ لÓ-خ ة-ي-ع--ما÷أ
ةلطعلأ عم ةنمأزتŸأ مداقلأ يفناج Êاثلأو يرا÷أ
دبع حشضوأأو .يعما÷أ مشسوملل ةيئانثتشسلأ ةيوتششلأ
ينطولأ يذيفنت-لأ بت-كŸأ و-شضع كلا-م ن-ب Ëر-ك-لأ
ةلطعلأ““ نأأ ،دا–لاب ةيجوغأديبلأ نوؤوششلاب فلكŸأ
ءاعبرألأ سسمأأ Úب ةدتمŸأ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلأ ة-يو-ت-ششلأ
رخأ لح دجوي ل ةÒشصق ودبت تبشسلأ دغ دعب حابشصو
سضعب لÓخ نم ةيشصولأ تاه÷أ ةيحشضت ىوشس اهيف
لمع-لأ ةروÒشس ن-م ى-ندألأ د◊أ ذا-ق-نل تلزا-ن-ت-لأ
أركنتشسم ،““يئانثتشسأ يعماج مشسوم ‘ يجوغأديبلأ

يتلأ ةلطعلأ هذه لÓخ معا-طŸأ ق-ل-غ““ قا-ي-شسلأ ‘
ءاقبو لقنلأ قيلعتل ةيئان-ث-ت-شسأ فور-ظ ع-م تن-مأز-ت
ىفطشصم دي‹ ^ .““ةيعما÷أ تاماقلأ لخأد ةبلطلأ

طور--ششلأ ة--فا--ك تر--خ--شسو ^
ةيئاقولأ تايناكمإلأو ةيميظن-ت-لأ

لكا-ي-ه-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع ا-م-ي-شس
حايشسلل ةلب-ق-ت-شسŸأ ة-ي-قد-ن-ف-لأ
يحشص يحاي-شس م-شسو-م نا-م-شضل
 .ردشصŸأ تأذل  اقفو ،نمآأو
سسورع““ تناج ةقط-ن-م ل-ك-ششتو
ايحاي-شس أد-شصق-م ““ي-ل-ي-شسا-ط-لأ
ةر-ما--غŸأ ةأو--ه--ل زا--ي--ت--ما--ب
نم هب رخزت اŸ ،فا-ششك-ت-شسإلأو

ةيفاقثو ةيعي-ب-ط بذ-ج ل-مأو-ع
هذه حايشسلأ لابقإأ نأأ لإأ ، ةينفو
Úينطو-لأ ى-ل-ع ر-شصت-قأ ة-ن-شسلأ

ةحئاج هتشضرف ام ببشسب ، طقف
ترثأأ ةيئاقو Òبأد-ت ن-م ا-نورو-ك
ة-كر-ح ى-ل-ع ر-ششا-ب--م ل--ك--ششب
اميشس ، تناج ةقطنÃ ةحايشسلأ

ام ةداع يتلأ ةÎف-لأ هذ-ه لÓ-خ
حاي-شسل-ل أÈت-ع-م أد-فأو-ت د-ه-ششت
. Úينطولأو بناجألأ
ف-ي-ي--ك--ت را--طإلأ أذ--ه ‘ ”و
ي-حا-ي-شسلأ ج-ما-نÈلأو طا-ششن-لأ
عا--ط--ق فر--ط ن--م ر--ط--شسŸأ
نهأرلأ فرظلل اق-فو ة-حا-ي-شسلأ
نمشضتي يحشص لوكوترب دامتعاب
دعابتلأ دعأوق-ب ما-ت-لأ مأز-ت-لإلأ
ةيقدنفلأ لكايهلأ لخأد يدشس÷أ
ةيمأزلإأو ،ةيحايشسلأ تأءاشضف-لأو
ع-م ،ي-قأو--لأ عا--ن--ق--لأ ءأد--ترأ
Òهطتلأو ميقعت-لأ ى-ل-ع سصر◊أ
تآا--ششنŸأ ف--ل---تı يرود---لأ
حا-ي-شسلأو رأوز-ل-ل ة-ل-ب-ق-ت--شسŸأ
ن-مآأ ي-حا-ي-شس م-شسو-م نا-م--شضل
““جأأو““ـل حشضوأأ ا-م-ل-ث-م ،ي-ح-شصو
ة-حا-ي-شسل--ل بد--ت--نŸأ ر--يدŸأ
يدامح ةيدي-ل-ق-ت-لأ ة-عا-ن-شصلأو
¤إأ هتأذ راطإلأ ‘ راششأأو .ŸÚأأ
نمشضت يتلأ طورششلأ ةفاك Òفوت
ىلع ةدوج تأذ تامد-خ Ëد-ق-ت

ةتشسلأ ةيقدنفلأ قفأرŸأ ىوتشسم
ةقاط ›امجإأ غلبي يتلأو تناجب
. أريرشس424 اهباعيتشسأ
ايفاقثو ايحايشس ا‹انرب دعأأ امك

ةيديلقت سضراعم ن-م-شضت-ي ا-ير-ث
ة-ط-ششنأأ و ة-يرو-ل-ك-ل-ف سضور-عو
فيرعتلل ةينف ةيفاقث تأرهاظتو
ةÒظ-ح ه-ب ر-خز-ت اÃ ج-يوÎلأو
ثوروم ن-م ر-جا-ن ي-ل-ي-شسا-ط-لأ

. يدام Òغو يدام
روشصقب سصوشصÿاب رمألأ قلعتيو
أذكو ،ليهاجأأو نا-ه-يŸأو زأو-لز
نفلأ تاطfiو ة-ير-ثألأ ع-قأوŸأ
ة-يز-ئا-ن-ج ⁄ا-ع-مو ير--خ--شصلأ

Ãنم ل-ك ‘ ا-ه-لا-ك-ششأأ ف-ل-ت-خ
تر-جا“و نو-ي-نأد--فإأو ت‚ا--ت
ةقطنم ¤إأ ةفاشضإلاب ،را-م-غ-ي-تو
اهب ةيئام كرب مشضت يتلأ ريرهإأ
كا-م-شسألأ ن--م ةد--يد--ع عأو--نأأ
ريأÈف ‘ ةفنشصŸأو تا-تا-ب-ن-لأو
ةيمهأأ تأذ ةبطر ةق-ط-ن-م1002
““راشسمأر““ ةمئا-ق ن-م-شض ة-يŸا-ع
ق-طا-نŸا-ب ة-شصاÿأ ة-يŸا--ع--لأ
.ةبطرلأ

¤ا وعدت ةيندŸا ةيام◊ا
رذ◊او ةطي◊ا يخوت
ةنشسلا سسأار تلافتحا

،ةيندŸأ ةيام◊أ حلاشصم تعد
¤أ ÚنطأوŸأ ،سسمأ اهل نايب ‘

بنجت-ل رذ◊أو ة-ط-ي◊أ ي-خو-ت
تلا--ف--ت--حلأ لÓ--خ ثدأو◊أ
1202 ةد--يد÷أ ة--ن--شسلأ سسأأر--ب
ة-يدا-م رأر-شضأأ ثود-ح يدا-ف-ت-ل
ردشصŸأ سسفن حشضوأأو .ة-ير-ششبو
نوو-عد-م Úن-طأوŸأ ة--فا--ك نأأ

ة--ط--ي◊أ ن--م د--يزŸأ““ ذ--خأل

فل-تfl بنŒ ل-جأأ ن-م رذ◊أو
ة-ي-لز--نŸأ ا--م--ي--شسل ،ثدأو◊أ
رجنت د-ق ي-ت-لأ رورŸأ ثدأو-حو

ة-ير-ششبو ة-يدا-م رأر-شضأأ ا-ه-ن--ع
.““ةميشسج
د-ي-ق-ت--لأ ¤أ ا--شضيأأ تعد ا--م--ك
ةينمألأ تأداششرإلأو ح-ئا-شصن-لا-ب

ةزهجألأ لك ةب-قأر-م““ لÓ-خ ن-م
،ثدأوح عوقو اهنع مجني دق يتلأ

ةينوÎكللأ ةزهجلأ رأر-غ ى-ل-ع
ةيوهت ةرورشض عم ةئفدتلأ ةزهجأأو
.““قانتخلأ تلا◊ ابنŒ لزنŸأ
،قيرطلأ يلمعت-شسŸ ة-ب-شسن-لا-بو
مأÎحأ““ ¤أ حلاشصŸأ تأذ وعدت
‘ ةقايشسلأ بنŒو رورŸأ Úنأوق

ةشصاخ ،قاهرإلأو سساعن-لأ ة-لا-ح
ثيح تلافتحلأ نم ءاهتنلأ دعب
رورŸأ ثدأو-ح لد--ع--م نو--ك--ي

تأر-ششن-لأ عا-ب-تأ ع-م ،ا-ع-ف-تر--م
سسقطلأ ةلاحب ةقل-ع-تŸأ ة-يو÷أ
.““تاقرطلأ ةكبشش ةلاح أذكو
ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ تدد-ج ا-م-ك
ل-جأأ ن-م Úن-طأو-م-ل-ل ا-ه-تو-عد
ة-ي-ئا-قو--لأ تأءأر--جإلأ مأÎحأ““
،91-ديفوك ةحئا-ج-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ

يه يتلأ تاعمجتلأ يدافت اميشس
را-ششت-نل ي--شسي--ئر--لأ رد--شصŸأ
تأد--حو ى--ق--ب--تو .““سسوÒف--لأ
ىل-ع ةد-ن‹ ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ

يقلتو لخدتلل ة-عا-شس42 رأد-م
41 ةدجن-لأ م-قر Èع تاŸا-كŸأ
.1201 رشضخألأ مقرلأو
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 :ةنشسلا سسأار دايعأا

تناج ةنيدم ىلع Úينطولا حايشسلل ““Òبك““ قفدت
نطولا قطانم فلتfl نم حايشسلل ““اÒبك““ اقفدت مايألا هذه يزيليإا ةيلوب تناج ةنيدم دهششت

يتأاي يذلا ةيوارحشصلا ةحايشسلا مشسومو ،ةديد÷ا ةيدÓيŸا ةنشسلا سسأارب تلافتحإلا عم انمازت
سسما ملع ام بشسح ،91-ديفوك ةحئاج يششفت ببشسب يئانثتشسا يحشص فرظ ‘ ةنشسلا هذه

. تناجب يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانشصلاو ةحايشسلل ةبدتنŸا ةيريدŸا ىدل ءاعبرألا

 ...هليحرل04 ـلا ىركذلا يف نودكؤوي ءاربخ
ةروثلا قاÎخا تلواÙ يدشصتلا نم تنكم فوشصلاوب ةكنح

ةود-ن لÓ--خ نو--كرا--ششم زر--بأأ ^
لعششم““ ةيعمج اهتمظ-ن ة-ي-خ-يرا-ت
رئأز÷اب ءاعبرألأ سسمأأ ،““د-ي-ه-ششلأ
““ ءا-كذو ة-ك-ن-ح““ نأأ ،ة-م--شصا--ع--لأ
فوشصلأوب ظيف◊أ د-ب-ع د-هاÛأ

ةروثلأ تأرباfl سسيشسأات نم هتنكم
تلواfi نم اهت-يا-م-حو ةد-يÛأ
ايجراخو ايلخأد اهقأÎخأ
ثحا-ب-لأ ح-شضوأأ ،دد-شصلأ أذ-ه ‘و
ةبشسانÃ ،يد-ي-غز ن-شس◊ خرؤوŸأو
دب-ع د-هاÛأ ةا-فو ىر-كذ ءا-ي-حإأ
13 ـل ةفداشصŸأ فوشصلأوب ظيف◊أ
ل--حأر--لأ د--هاÛأ نأأ ،Èم--شسيد
هتيرقبعو هتكنح لشضفب عا-ط-ت-شسأ““

ة-ير-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث-لأ ة-يا-م-ح ن-م
لا-ك--ششأأ ف--ل--تfl ن--م ةد--يÛأ
ىو-ت--شسŸأ ى--ل--ع ءأو--شس قأÎخلأ
كلذو ي---جراÿأو ي---ل----خأد----لأ
.““بابششلأ ةقاط لÓغتشساب
ن--ك“ ،ثد--ح---تŸأ تأذ ع---جرأأو
يشس و-عدŸأ فو-شصلأو-ب د-هاÛأ

لشضفب ةروث-لأ ة-يا-م-ح ن-م““كوÈم
ةشصاخ تأرباfl زاهج لوأل هئاششنإأ
زكرم لوأأ أذكو ،7591 ةنشس ةروثلاب
،ةروثلأ ءانثأأ ةراششإلأ نأوعأأ نيوكت
ة-شسرد-م لوأأ سسي-شسأا--ت بنا--ج ¤إأ
،ريرحتلأ بر-ح تأرا-طإأ ن-يو-ك-ت-ل
تأرباıأ سسشسؤوم““ ب هايإأ افشصأو
.““عزانم نودب ةينطولأ
دهاÛأ نأأ ،يديغز ديشسلأ زربأأو

بابششلأ ةئف ىلع دمتعأ فوشصلأوب
‘ Œإأ ة-ي-مأر-لأ ه-فأد-هأأ د-ي-شس¤
ف-ل--تfl ن--م ةرو--ث--لأ ة--يا--م--ح

أذ--ه ‘ لد--ت--شسم ،تا---قأÎخلأ
Úيعما÷أ ةبلطلأ ةمهاشسÃ ،نأاششلأ

ة--ي--مو--ي--لأ ة--ع--با--تŸأ لا‹ ‘
ةيشسنر-ف-لأ ة-فا-ح-شصلأ تأرأد-شصإل
تايقافتأ ‘ دعب اميف تلغتشسأ يتلأ
لحأرلأ دهاÛأ رهشس امك ،نايفيإأ

ىلع --يديغز دي-شسلأ ف-ي-شضي --
تلاشصتلأ لا‹ ‘ بابششلأ نيوكت
.ةراششإلأ حÓشسو ةيكلشسÓلأ

د-ي-شسلأ دا-ششأأ ،ىر--خأأ ة--ه--ج ن--م
يذلأ ““يروÙأ““رود-لا-ب ،يد-ي-غز
‘ ““كوÈم ي-شس““ د-هاÛأ ه-ب-ع--ل

لاب÷أ ‘ نيدهاÛأ ديوزت لا‹
ةرو-ث-لأ نا-بإأ دا-ت-ع-لأو ة-ح-ل-شسألا-ب
ءاششنإأ نم نك“ ثيح ،ةيرير-ح-ت-لأ

ةح-ل-شسألأ ة-عا-ن-شصل ير-شس ع-ن-شصم
أزوا-ج-ت-م ،بر-غŸأ ع-م دود◊ا--ب
اميشس ةحلشسألأ ءانتقأ ةبوعشص كلذب
عشضو ببشسب9591 و8591 يتنشس Úب

و ÚبرهكŸأ سسيروم و لاشش يطخ
ع-م دود◊أ لو-ط ى-ل-ع Úم-غ--لŸأ
.سسنوتو برغŸأ
،عأرذ يلع ،يمÓ-عإلأ ا-عد ،هرود-ب
ر-ك-ف--ب ءأد--ت--قلأ““ ¤إأ با--ب--ششلأ
ى-ن-فأأ يذ-لأ فو-شصلأو-ب د-هاÛأ

ىلع رهشسلأو نطولأ ةمدخ ‘ هبابشش
ن--م ةد--يÛأ ةرو--ث--لأ ة--يا--م--ح

رود ¤إأ أÒششم ،تا-----------قأÎخلأ
ة--ح--ل--شسألأ Òفو--ت ‘ د---هاÛأ
يذلأ راشص◊أ مغر ن-يد-ها-ج-م-ل-ل
.كأذنآأ ةروثلأ ىلع سضرف
ةرورشض عأرذ ديشسلأ زربأأ ،ةبشسانŸاب
نم رشضا◊أ ىلع يشضاŸأ طاقشسإأ““
اميشس ،““لبقتشسŸأ فأرششت-شسأ ل-جأأ
عأرذ د-ي-شسلأ ف-ي-شضي ر--ئأز÷أ نأأو
ن-م Ìكأأ ى-ل-ع تا--يد– ه--جأو--ت““

يعدتشسي يذلأ رمألأ و-هو د-ي-ع-شص
ةمحللأ ةيوقتو ينطولأ فشصلأ سصر
يتلأ تانا-هر-لأ بشسك-ل ة-ي-ن-طو-لأ
نأأ ركذي ““سشاعŸأ عقأولأ اهشضرقي
فوشصلأوب ظيف◊أ د-ب-ع د-هاÛأ
ينطولأ ريرحتلأ سشيجب أديقع ناك
ح-ي-ل-شست-لأ ر-يزو بشصن--م ل--غ--ششو
ة-مو-ك◊ا-ب ة-ما-ع--لأ تلا--شصتلأو
دقو ،ةيرئأز÷أ ةيروهمجلل ةتقؤوŸأ
ير-ئأز÷أ بع-ششلأ بز-ح-ب ل-شضا-ن

Ãق-ح-ت-ل-ي نأأ ل-ب-ق ة-ل-ي-م ة-ق-ط-ن
دعب نطول-ل ة-ي-بر-غ-لأ ة-ق-ط-نŸا-ب
.ةيرشسلأ ةمظنŸأ فاششتكأ
يديهم نب يبرعلأ دعاشسم ناك امك
ة-شسماÿأ ة-ق-ط--نŸأ سسأأر ى--ل--ع
ريرحتلأ برح علدنأ دنع (برغلأ)

Úعي نأأ لبقÈ 4591مفون —افلأ ‘
ةشسماÿأ ةيخيراتلأ ةيلو-ل-ل أد-ئا-ق
لزتعأ2691 ‘و ،د-ي-ق-ع ة-ب-تر-ب
.ايئاهن ةشسايشسلأ

ث.ق ^

Úيمومع Úفظوم مهنم اطروتم47 مشضت

بيرهتل ةيلود ةكبشش كيكفت
ةزابيتب تارايشسلا

ةيلود ةكبشش كيكفت نم ةزابيتب ةعيلقلاب ةطرششلا حلاشصم تنك“ ^
Úفظوم مهن-م ،ا-طرو-ت-م47 ديدح-ت-ب تح-م-شس تارا-ي-شسلا بير-ه-ت-ل

,اشصخشش08 اياحشضلا ددع غلب اميف ةبكرم35 عاجÎشسا و Úيمومع
،ةعيلقلاب Êاثلا يرشض◊ا نمألا سسيئر ،سسما ،هنع نلعأا ام بشسح

fiي÷ا يوا--ي--ح--ي ة--طر--شش ظ--فا--Ó‹. ا ح--شضوأاوŸةود-ن ‘ لوؤو-شس
هوبششم طاششنب ديفت تامولعم دورول دوع-ت تا-ي-ث-ي◊ا نأا ،ة-ي-ف-ح-شص
نم اره-شش81 نم ديزأا تايرحتلا تقرغتشسا د-قو ،ة-ي-مار-جإا ة-ك-ب-ششل
ةيلاع تاينقت لامعتشساب ةقيقدلاو ةقمعŸا ةيئا-شضق-لا تا-ق-ي-ق-ح-ت-لا

اهلمع قرط ‘ ““ةمظنŸا»و ““ةبعششتŸا““ ةكب-ششلا هذ-ه-ب ة-حا-طإلا ل-ب-ق
افظوم21 مهددع غلب Úيمومع Úفظوم ئطاوتل دتما يذلا اهطاششنو
نم ددعل ةيدامرلا ة-قا-ط-ب-لاو ة-ي-ندŸا ة-لا◊ا ي-ت-ح-ل-شصÃ نو-ل-م-ع-ي
ةكبششلا طاششن زكر“و .مهيف هبتششم47 ›امجإا نم نطولا تايدلب

رئاز÷اب ةتو-ت ر-ئ-بو داو-لا با-بو ياد Úشسحو سشار◊ا تا-يد-ل-ب Èع
اهطاششن دتما اميف ،ةد-ي-ل-ب-لا-ب كيرا-فو-بو سشي-ع-ي دلوأاو ة-م-شصا-ع-لا
تايلو ¤ا ،ةد-ي-ل-ب-لاو ة-م-شصا-ع-لا ر-ئاز-ج-ل-ل ة-فا-شضإلا-ب ,ي-مار-جإلا
تراي-تو يداو-لاو تشساÔ“و ة-يدŸاو ةر-يو-ب-لاو ة-يا-ج-بو سسادر-مو-ب
نم هنأا ةطرششلا ظفاfi فششكو .لوؤوشسŸا سسفنل ادانتشسا ،نارهوو
‘ نير-خآا21 دجويو ا-طرو-ت-م41 ف-ي-قو-ت ” ،Úطرو-تŸا ›ا-م-جإا

اميف ،نطولا تايلو نم ددع Èع ةلثا‡ اياشضق ‘ ةيباقع تاشسشسؤوم
‘ ،ةعجÎشسŸا تابكرŸا تلث“و .سضبقلاب رماوأا ةيقبلا قح ‘ ردشصأا

اهنم ،تانحاشش و ةيعفن تارايشسو ةيناŸأا تامÓع نم ةرخاف تارايشس
اهقئاثو ريوز-ت ق-ير-ط ن-ع ي-ن-طو-لا باÎلا ا-ه-لا-خدإا ” ة-ب-كر-م92
سسمخ نأا ¤إا اÒششم ،ةينونا-ق-لا ة-غ-ب-شصلا ا-ه-ئا-ط-عإا د-شصق ة-يرادإلا

““لوبÎنا““ ةيلودلا ةطرششلا لبق نم ثحب تارششن لfi اهنم تابكرم
.(اشسنرفو اكيجلب و ايناŸأا)ةيبوروأا لود نم ةقورشسم تارايشس يهو
,نطولا تايلو نم ددع Èع ةقورشسم ىرخأا ةبكرم42 تعجÎشساو
حشضوأا امك ,اهدحول ةمشصاعلا ر-ئاز÷ا-ب ة-قر-شسل-ل تشضر-ع-ت91 اهن-م

fiنمكت ةكبششلا رشصانع ““ةروطخ““ نأا زربأاو .يوايحي ةطرششلا ظفا
ةيمومعلا تارادإلا يفظوم سضعب ؤوطاوتو ماهŸاو راودألا مشساقت ‘
لاخدإا لÓخ نم ةيدامرلا تاقاط-ب-لا راد-شصإا ح-لا-شصم ىو-ت-شسم ى-ل-ع
هذ-ه ة-ي-قا-ط-ب-ب سصاÿا ›آلا مÓ-عإلا ما-ظ-ن ‘ تا-نا-ي-ب-لا Òي--غ--تو
تابكرŸا ليجشست ةقاطب جارختشساو (ة-يدا-مر-لا ة-قا-ط-ب-لا)ة-ق-ي-ثو-لا
.اهباحشصأا ملع نود ةيقيقح تايوهب انايحأا و ةفيزم تايوهب
““›ودلا بيرهتلل رارششأا ةيعمج نيو-ك-ت““ م-ه-ت Úطرو-ت-م-ل-ل ته-جوو
لامعتشسإاو ريوزتلا»و ““فرظ نم Ìكأا Òفوتب ةفوشصوŸا ةقرشسلا»و
تهجو ام-ك .““Òغ-لا ة-يو-ه لا-ح-ت-نا ,ة-نا-مألا ة-نا-ي-خ ,بشصن-لا ,روزŸا
ة÷اعŸا ةمظنأاب سساشسŸا و ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإا““ مهت Úمهتملل
,““ةينوناق Òغ تافشصاوÒ Ãشسلل تابكرم عشضو»و ““تايطعملل ةيلآلا
ماما مهÁدقتل ةكبششلا رشصانع دايتقا ”و ،لوؤوشسŸا سسفنل ادانتشسا
.اقباشس ةروكذŸا مهتلا ةهجاوŸ ةعيلقلا ةمكfi ةباين

ج.ق ^

بيرهتلا ‘ ةشصتfl ةكبشش كيكفت
تاردخملل ›ودلا

    نارهوب فيكلا نم غلك5.441زجح
ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصŸاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف رشصانع تنك“ ^

،ةمظنم ةيمارجإا ةكبشش كيكفت نم ،نارهو ةيلو نمأل ةيئاشضقلا
fl(يدنهلا بنقلا جيت-نار) تارد-خ-م-ل-ل ›ود-لا بير-ه-ت-لا ‘ ة-شصت ،

ةفلاfl ، ينطولا داشصتقلا-ب سسا-شسŸا ، م-ي-ل-شست-لا ن-يز-خ-ت-لا ل-ق-ن-لا
نم لاومألا سسوؤور ةكرحو فرشصلاب Úشصاÿا ميظنتلاو عيرششتلا

Úبام مهرامعأا حواÎت سصاخششأا50 فيقوت  نع ترفشسأا ،جراÿا ¤إاو
نمل مÓعلاب فلكم بشسح ةيعونلا ةيلمعلا     .ةنشس65و ةنشس13
لÓغتشسا تءاج ،““رجفلا »ـل ميلشس ةويرع ةطرششلا ظفاfi ةيلولا
Ÿا تاذ ¤إا ةدراو تامولعŸةيمارجإا ةكبشش دوجو اهدافم يتلاو حلاشص

ةبقارم دعب ،مومشسلا هذهل ›ودلا جيورت و  بيرهتب موقت ةÒطخ
ذيفنتلا ةمكfi ةطخ عشضو ” ، يمارجإلا  مهطاششن  عبتتو دشصرتو
تاءارجإلا ةفاك ءافتشسا دعب ، رخآلا ولت دحاولا مهفيقوت نع ترفشسأا
ةيروهم÷ا ليكو نع رداشصلا سشيتفتلاب نذإا رادشصتشساو ، ةينوناقلا
تناك ÚطروتŸا نكاشسم سشيتفت لجأا نم ،تÓيلت داو ةمكfi ىدل
فيكلا تاردıا نم  مارغ005و غلك441زجح ” نيأا ،ةيباجيا جئاتنلا
01، جيوÎلا تادئاع نم  ميتنشس نويلم517 ـب ردق  ›ام غلبم ،جلاعŸا

ن-ح-ششلاو ل-ق-ن-لا ‘ مد-خ-ت-شست تنا-ك تا-ب--كر--م30 ،ة-لا-ق-ن ف-تاو-ه
نولاحيشس ، ÚطروتŸا دشض يئاشضق  ءارجإا رير– متيل ،نيزختلاو

Ãةلادعلا مامأا هبجو.   
  سسانيا.م ^

لتقم ‘ ببشستي زاغ ةروراق راجفنا
 فيطشسب سصاخششأا3

،سسما راهن نم ةركبم ةعاشس ‘ زاغ ةروراق راجفنإا ثداح ببشست ^
Òعششلا يداو ةقطنÃ ة-ع-قاو-لا لزا-نŸا ىد-حإا-ب سصا-خ-ششأا3 ةا--فو ‘

حلاشصم تلخدت دقو ،فيطشس ةيلو لامشش ايشسيروأا ةيدلبل ةعباتلا
هيف تحتف يذلا تقو-لا ‘ ا-يا-ح-شضلا ثث-ج ل-ق-ن و ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا

هذه با-ب-شسأا و تا-ي-ث-ي-ح ة-فر-عŸ ا-ق-ي-ق– ي-ن-طو-لا كرد-لا ح-لا-شصم
.فيطشس ةيلو ناكشس اهÈخ ىلع ظقيتشسا يتلا ةيواشساŸا ةثدا◊ا

ل .ىشسيع ^

هتجوز لتق يذلا يطرششلل مادعإلا
ةليشسŸا ‘ سصاشصرلاب اهتلئاعو
م-ك-ح-ب سسمأا ة-ل-ي-شسŸا ءا-شضق سسل-جÃ تا-يا-ن÷ا ة-م-كfi تق--ط--ن ^

ايمر اهيدلاوو اهقيقششو هتجوز لتق يذلا يطرششلا قح ‘ مادعإلا
لقنت ثيح يشضاŸا ةيليوج42 موي ¤إا ةثدا◊ا دوعتو .سصاشصرلاب
““داكورل““ يح ‘ هراهشصأا تيب ¤إا ةبانع ةيلو نمأاب لماعلا Êا÷ا
يرانلا هحÓشس لامعتشساب ةرز‹ ذفنو ،ةليشسملل يقرششلا لخدŸاب
ةمكحÃ قيقحتلا يشضاق عدوأاو .اهقيقششو اهيدلاوو هتجوز لتقيل
ةمهتب تقؤوŸا سسب◊ا ن-هر Êا÷ا مر-شصنŸا ة-ي-ل-يو-ج72 ‘ ةل-ي-شسŸا

.دشصÎلاو رارشصإلا قبشس عم يدمعلا لتقلا ةيانج
  ج.ق ^

رجفلا
قورششلا

رهظلا
رشصعلا
برغŸا
ءاششعلا

06:28
08:01
12:51
15:24
17:45
19:10

ج.ق^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

