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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
سسمأأ ” ““ ه-نأأ ي-ف-ح-سص ر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
سسوÒفب ةديد-ج ة-با-سصإأ491 ليج-سست
.““ةي’وÈ 72ع ةعزوم (انوروك)
رئأز÷أ ةي’و ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاسضأأو
›أوتلأ ىلع Êاثلأ مويلل تلجسس ةمسصاعلأ
ةلاح73 ع-قأو-ب تا-با-سصإÓ-ل دد--ع Èكأأ

اميف ةلاح82 عقأوب راسشب ةي’وب ةعوبتم
عف-تÒل ة-با-سصإأ يأأ ة-ي’و12 ل-ج-سست ⁄

È 84ع ةعزوم ةلاح7968 ¤إأ ›امجإ’أ
.““ةي’و
سصوسصخب ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ فسشكو
42 لأ لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه-نأأ تا-ي-فو--لأ

ةديدج تاي-فو Ê (8)امث ةÒخأ’أ ة-عا-سس
Úح ‘ Úتافو ترايت ةي’و تلجسس ثيح
ةريوبلأ تاي’وب ةد-حأو ةا-فو ل-ي-ج-سست ”

سضيبلأو طأوغأ’أو ىلفدلأ Úعو فيطسسو
ةافو716 ¤إأ ›امجإ’أ عفÎيل يدأولأو

.““ةي’وÈ 04ع ةعزوم
تأذ دكأاف ءافسشلأ ت’ا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه--نأأ لوؤو--سسŸأ

ءافسشلل ةديدج ةلا-ح171 لثا“ ةÎف-لأ
تردا--غ ي--ت--لأ ت’ا◊أ دد--ع ع--فÎي---ل
.““ةلاح8194 ¤إأ تايفسشتسسŸأ

دإدر كلام ^

كلهتسسŸأ ةيامح ةيعمج سسيئر ددسش ^
تاكولسس ميظ-ن-ت ى-ل-ع يد-بز ى-ف-ط-سصم
ر“ يتلأ انوروك ةحئاج لظ ‘ كلهتسسŸأ
هذه ‘ ةيلوؤوسسŸاب مأزتل’أ نأأو اندÓب اهب
ي-قÓ-خأأو ي-ن-طو بجأو و-ه فور--ظ--لأ

.سسفنلأ ظف◊
افيسض لزن يذلأ يدبز ىفطسصم فاسضأأو
ف-ي-سض““ ج-ما-نر-ب ى-ل-ع ءا-ثÓ--ث--لأ سسمأأ
لمح““ نأأ ¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ““حابسصلأ
تاب انوروك ءابو راسشتنأ لظ ‘ ةمامكلأ

مد-ع-ل رÈم يأأ د-جو-ي ’ ه-نأأو ة-ي-م--ت--ح
نأأ نطأوŸأ ىل-ع““ ع-با-تو ““ا-ه-لا-م-ع-ت-سسأ
لÓ-خ ن-م ا-ه-نأد-ق-ف لا-ح ‘ فر-سصت--ي

.““سشامقلأ عطق لامعتسساب اهتطايخ
يكتسشي يذلأ ةمامكلأ رعسس سصخي اميفو

سضÎعأ Úن-طأوŸأ ن-م د-يد-ع--لأ ه--ن--م
““ هÈتعأو أرانيد04 رعسس ىلع ثدحتŸأ

ـلأ زواجتت ’ ةيقيق◊أ اهتفلكت نأأو اعفترم
‘ عابت نأأ ةرورسض ““ ىلع أددسشم ““أرانيد51
.““اهتدوج نامسضل تايلديسصلأ
هتيعمج ““ نأأ ¤إأ سصوسصÿأ أذه ‘ راسشأأو

تامامكلأ ءأدترأ ةيرابجإاب ايمسسر تبلاط
Èسسب كلذ ‘ دهسشتسسأو ÚنطأوŸأ عيم÷

هتجيت-ن تنا-كو ة-ي-ع-م÷أ ه-تر-جأأ ءأرآÓ-ل
Œاب08 بواŸأ نم ةئاŸكراسشÚ Ÿبلط

¤إأ يدبز اعد ىرخأأ ةهج نمو .““ةيعم÷أ
نسس لÓخ نم يراجتلأ ل-م-ع-لأ ة-ق-ل-خأأ ““
’ا‹ عدت ’ ةلسصفم ة-ي-ع-ير-سشت سصو-سصن
.““ةبراسضŸأو سشغلل

ر كلام ^

 يدبز ىفطسصم كلهتسسŸا ةيامح ةيعمج سسيئر
رانيد51 ـلإ رواجتي ’ يقيق◊إ ةمامكلإ رعسس

 سسوÒفلا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

 انوروك ببسسب تايفو8و ةديدج ةباسصإإ491 ليجسست
ةافو ةلاح716و7968 ¤إإ تاباسصإ’إ عافترإ  ^

 ةÒخأ’إ ةعاسس42 لÓخ ءافسشلل ةلاح171 لثا“  ^
ببسسب تاي-فو Ê (8)امثو ةدكؤوم ةديد-ج ة-با-سصإا491 ليجسست ““ ءاثÓ-ث-لا سسمأا ة-ح-سصلا ةرازو تن-ل-عأا
ةلاح7968 ¤إا تاباسصإÓل ›امجإ’ا ددعلا عفتÒل دÓبلا ‘ (91 ديفوك ـ دجتسسŸا انوروك) سسوÒف راسشتنا

.““ةافو716و

 ةÒخأ’ا هعيباسسأا سشيعي ءابولا نأا لاق

انوروك ةبراÚ Ùكورولكلإ لامعتسسإ لسصإوتسس رئإز÷إ :طاقب
تاباسسح ةيفسصتل ءاجو انمهي ’ ةيŸاعلإ ةحسصلإ ةمظنم رإرق ^

دسصرل ةيملعلأ ةنجللأ و-سضع بر-غ-ت-سسأ ^
ةدا-م-ع سسي-ئرو ا-نورو-ك سسوÒف ي-سشف--ت
هن-ع تن-ل-عأأ ا-م Êا-كر-ب طا-ق-ب ءا-ب-طأ’أ

قيلعت سصوسصخب ةيŸاعلأ ةحسصلأ ةمظنم
Úكورولك يسسكورديه لوكوتورب مأدختسسأ

.انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ جÓع ‘
““ نإأ ““ رجف-لأ»ـل ح-ير-سصت ‘ طا-ق-ب لا-قو
يسسكورديه لامعتسسأ لسصأو-ت-سس ر-ئأز÷أ
Úبا-سصŸأ ى-سضرŸأ جÓ-ع ‘ Úكورو-ل--ك
يتلأ ةيباجي’أ جئاتنلأ دعب انوروك سسوÒفب

““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““ءأود-لأ أذ--ه ا--ه--ق--ق--ح
ةمظنم هنع تفسشك ام اهمهي ’ رئأز÷أ
لامعتسسأ قيلعت سصوسصخب ةيŸاعلأ ةحسصلأ
ى-ل-ع أر-ط-خ ل-ك-سشي ه-نأ’ Úكورو-ل--ك--لأ

تققح اهنوك انورو-ك سسوÒف-ب Úبا-سصŸأ
ىلع دعاسس ام هلامعتسسأ دعب ةيباجيإأ جئاتن
تايفو8و7 ¤إأ تايفولأ ددع سضا-ف-خ-نأ
لمعتسست ⁄ يتلأ لودلأ ““ نأأ Úح ‘ ““ايموي
لسصي تايفو ل-ج-سست تلأز’ Úكورو-ل-ك-لأ

. طاقب فيسضي ““ايموي ةافو002 ¤إأ اهددع
ة-لÛأ ه-ن-ع تن--ل--عأأ ا--م سصو--سصخ--بو
Úكورولكلأ ليكسشت سصخي اميف ةيزيل‚’أ

وسضع دكأأ ،انوروكب ÚباسصŸأ ىلع أرطخ
ىل-ع ل-م-ع-ت-سسأ ءأود-لأ أذ-ه نأأ ة-ن-ج-ل-لأ
لماك ‘ سسوÒفلأ راسشت-نأ د-ع-ب ى-سضرŸأ
مو-ق--ت ي--ت--لأ ر--ئأز÷أ سسك--ع ،م--سس÷أ
ةباسصإ’أ لحأرم ¤وأأ ‘ ءأودلأ لامعتسساب
.““ةيباجيإأ جئاتن قيق– ىلع دعاسس ام وهو

ة-م-ظ-نŸأ جور-خ ثد-ح-تŸأ بر-غ-ت-سسأو
ةÒخأ’أ لحأرŸأ ‘ رأرقلأ أذهب ةيŸاعلأ
سسوÒف-لأ ““ نأأ طا-ق-ب د-كأأ ثي-ح ،ءا-بو-ل-ل
““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““ةÒخأ’أ هعي-با-سسأأ سشي-ع-ي

تاباسسح ةيفسصتو تايفلخ هل رأرقلأ أذه
ةيبنجأأ رباfl عمو اك-ير-مأأ ع-م ا-سصو-سصخ

.““ةلÛأ لو“ يتلأ
ةم-ظ-نŸأ طا-ق-ب ا-عأد قا-ي-سسلأ أذ-ه ‘و
عنم لاح ‘ ليدبلأ حرطب ةحسصلل ةيŸاعلأ
ىقبي يذلأ Úكرولك يسسكورديه لامعتسسأ

ةيباجيإأ جئاتن قيقحتل ديحولأ ل◊أ هبسسح
تقولأ ‘ ا-نرو-ك سسوÒف ى-ل-ع بل-غ-ت-لأو
.نهأرلأ

ةرون ةظيفح ^

““عيطتسسن اعم““ راعسش ت–
 ““انوروك““ راسشتنإ نم ةياقولإ Òبإدتب رّكذت ةيلخإدلإ ةرإزو

ءاثÓثلأ سسمأأ ةي-ل-خأد-لأ ةرأزو تر-سشن ^
““Îيوت““ عقوم ‘ ةيمسسرلأ اه-ت-ح-ف-سص Èع

ةيئاقولأ ةيحسصلأ Òبأدت-لأ ن-م ة-عو-م‹
.““انوروك““ سسوÒف راسشتنأ نم
ذاختأ ÚنطأوŸأ ىلع هنإأ ةرأزولأ تلاقو
نم ةيام◊أ نم نّك“ ةط-ي-سسب تا-فر-سصت

ةمهاسسŸأو هراسشتنأ نم ّد◊أو سسوÒفلأ
.حأورأ’أ ذاقنإأ ‘

ةرأزولأ اه-ب تح-سصن ي-ت-لأ Òبأد-ت-لأ ن-مو
Œأ بنıسصخسش ّيأأ عم ةقيسصللأ ةطلا

““أزنولفنأ’أ““ وأأ دÈلأ ت’زن سضأرعأأ هيدل
ة-يا-قو-لأ ل-ئا-سسو مأد--خ--ت--سسأ نود ن--م

قسصبلأ مدع ىلع تددسش امك.ة-ي-سصخ-سشلأ
فنأ’أو Úنيعلأ سسŸو ةماعلأ نكامأ’أ ‘

¤إأ سسوÒفلأ لقنب ةلسص هل ام لكو مفلأو
ةمامكلأ عسضو ¤إأ ةفاسضإأ نيرخآأ سصاخسشأأ
.يعامتج’أ دعابتلاب مأزتل’أو

ر م ^

مايأ’أ لÓخ أÒخ وزو يزي-ت نا-ك-سس ر-سشب-ت-سسأ ^
⁄ يذلأ انوروك سصوسصخب ئداهلأ عسضولاب ةÒخ’أ
ةلاح ةيأ ةلماك مايأأ ةرسشع ذنم هسصوسصخب لجسست

نم ةيبطلأ مقطأ’أ حأرأأ ام قلقلل ىعدتسست ةدكؤوم
ىرخأأ ةهج نم وزو يز-ي-ت نا-ك-سس د-ع-سسأأو ة-ه-ج
ر-ج◊أ تأءأر-جإأ ن-م نوزز-ع-ي أو-حأر ن--يذ--لأو
91 ديفوك ءابو نع ىلكلأ راسصتن’أ ةياغل يحسصلأ
.يŸاعلأ دجتسسŸأ
ةيعسضولأ ““ نأأ رج-ف-ل-ل ة-م-ي-ل-ع ردا-سصم تف-سشكو
‘ ءابولأ ءافتخاب رسشؤوي ام ةعجسشم سسمأأ ةياغلو
تأءأرجإاب لم-ع-لأ ر-م-ت-سسأ ا-م أذإأ لا-جآ’أ بر-قأأ
نم ÚنطأوŸأ ةيام◊ ةلودلأ اهترقأأ يتلأ ةياقولأ
.““ةحئا÷أ
” ي--ت--لأ ت’ا◊أ““ نأأ ردا--سصŸأ تأذ تفا--سضأأو
اهتيبلا-غ دو-ع-ت ›ا◊أ يا-م71 ذنم ا-هؤوا-سصحإأ

ةرايزل وزو يز-ي-ت جرا-خ ن-م أو-مد-ق سصا-خ-سشأ’
ةي’ولأ نأأو سسوÒفلل Úلماح مهنأأ Úبت مهتÓئاع
نم خيراتلأ أذه ذ-ن-م ءود-ه-لأ ن-م ة-لا-ح تفر-ع
نم Úتنثأ ةدكؤوم ت’اح6 طقف ليجسست لÓخ
ةلاح عم ةزابيت نم ةمداق ىرخأأ ثÓثو وزو يزيت
أذهل ›زانتلأ دعلل عفأر-ي ا-م ة-يا-ج-ب ن-م ةد-حأو
لقي ’ ام ةي’ولاب هروهظ ذنم سسم يذلأ ءابولأ

031 لاثتمأو42 ةافو ليجسست عم سصخسش571 نع
.ءافسشلل ةلاح
ناكسسلأ نمأأو ةمÓسس نامسض ىلع اهنم اسصرحو

عيزوت ¤أ ةيمومعلأ تاطلسسلأ تدمع عسسوأأ لكسشب
دومfi وزو يزيت ›أو روسضحب ةمامك فلأأ602

تعزو يتلأو لسسغلل ةلباق تامام-ك ا-ه-ن-م ع-ما-ج
.ÚنطأوŸأو نئابزلأو ÚفظوŸأ ىلع
ةمامك فلأأ002 ةيزكرŸأ ةيلديسصلأ تمدق امك
زكأرم تناكو ةيلخأدلأ ةرأزو تامي-ل-ع-ت-ل ة-ي-ب-ل-ت
لقي ’ ام ترفو دق وزو يزيتب ينهŸأ نيوكتلأ

تهجو يتلأو ل-حأر-م Èع ة-ما-م-ك ف-لأأ211نع
عيمج ىلع ممعت نأأ لبق ةيأدبلأ ‘ ةيبطلأ مقطأÓل
.تايعم÷أو عمتÛأ حئأرسش
رجحلل لاثتم’أ اهيلإأ فاسضي يتلأ Òبأدتلأ هذهبو
ناكسس نوكي ةÒخ’أ مايأ’أ عم ا-م-ي-سس’ ي-ح-سصلأ
ىلع راسصتن’أ جئاتن ¤وأأ ىلع أونلعأأ دق وزو يزيت
هيلع يئاهنلأ ءاسضقلأ ىقبي يذلأ انوروك سسوÒف
ةكرعŸأ هذه ‘ مهكأرسشإأو عيم÷أ ةيعوتب نوهرم
نكا-مأ’أ ‘ ا-م-ي-سس’ تا-ما-م-ك-لأ ع-سضو مأÎحأو
تاحاسسŸأ ىوتسسم ىلعو ة-ظ-ت-كŸأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
.ةاطغŸأ قأوسسأ’أو ةيراجتلأ

سشوÒمع لامج ^

رئأز÷اب ينيسصلأ يبطلأ دفولأ سسيئر لاق ^
Úيبط Úسصتfl عم تاثداfi ءأرجإاب ماق هنأأ
““ نأأ أÈتعم ءابولأ ‘ مكحتلأ لوح رئأز÷اب
ددع نوك رقتسسم دÓ-ب-لأ ‘ ي-ح-سصلأ ع-سضو-لأ
.““ÚتئاŸأو ةئاŸأ Úب حوأÎت تاباسصإ’أ
نأأ ر-ع-سشي ““ ه-نأأ سسمأأ ي-ن--ي--سصلأ Òبÿأ دروأأو
ثيح ““ رئأز÷أ ‘ ةرقتسسم ةيحسصلأ ةيعسضولأ
ةموك◊أ اهتذختأ يتلأ تأدوهÛأ ىلع ““ ىنثأأ
.““ءابولأ ‘ مكحتلل ةيرئأز÷أ
دعبو““ هنأأ ينيسصلأ يبطلأ قيرفلأ سسيئر راسشأأو
دجو رئأز÷اب تايفسشتسسŸأ نم ديدعلل هترايز
نم ديزملل ةجا-ح-ب تا-ي-ف-سشت-سسŸأ سضع-ب نأأ
.““ةيبطلأ تأدعŸأ
ي-ن-ي-سصلأ ي-ب-ط-لأ ق-ير-ف-لأ ““ نأأ Òبÿأ د-كأأو
ل-سسرأأ ق-ير-ف Èكأأ و-ه ر-ئأز÷ا-ب د--جأو--تŸأ
ة-قأد-سصلأ ل-ثÁ أذ-هو Úسصلأ ن-م جرا--خ--ل--ل
.““نيدلبلأ Úب ةقيمعلأ

قير-ف-لأ Úب ن-م ““ نأأ ثد-ح-تŸأ تأذ ح-سضوأأو
كانه أÒبخ02 نم نوكتŸأ ينيسصلأ يبطلأ

سسوÒفلأ ةحفاكم ‘ ةعسسأو ةÈخ مهيدل نم
ة--يد--عŸأ سضأر--مأ’أ ‘ Úسصتfl ن--ير--خآأو
ةز-كرŸأ ة-يا-ن-ع-لأو ة-ي-سسف-ن-ت--لأ سضأر--مأ’أو
.““يıÈأ سصحفلأو
ءأÿÈأ عم لسصأوت ينيسصلأ قيرفلأ ““ نأأ دكأأو
عمو تايفسشتسسم ةدع نم Úيرئأز÷أ ءابطأ’أو
عمو انوروك ءابو يسشفت ةبقأرم ةن÷ نم ءاسضعأأ
‘ مكحتلأ لوح مهعم أوثدا–و ةحسصلأ ةرأزو
ىود-ع-لأ ة-ح-فا-ك-مو جÓ-ع-لأ لو-حو ءا--بو--لأ
.““سصيخسشتلأو ةيودأ’أ مأدختسسأو
““ Úسصلأ نأأ ي-ب-ط-لأ ق-ير-ف-لأ سسي-ئر فا-سضأأو
ىنثأأو عيم÷أ عم ءابولأ ةبراÙ اهتيلآأ تكراسش
يتلأ تأءأرجإ’أ ى-ل-عو ر-ئأز÷أ دو-ه-ج ى-ل-ع
ةحفاكŸ ةيروهم÷أ سسيئرو ةموك◊أ اهتذختأ
.““أدج ةديفم اهنأأ Èتعي يتلأو ءابولأ

نويزفلتلأ ةكبسش ةلسسأرم تد-كأأ ا-ه-ت-ه-ج ن-مو
لجأأ نم نواعتلأ لودلأ عيمج ىلع ““ نأأ ينيسصلأ
ودع هنأ’ هيلع ءا-سضق-لأو ءا-بو-لأ ‘ م-ك-ح-ت-لأ

.““كÎسشم
ترهبنأ ةيزكرŸأ ةيلدي-سصل-ل م-ه-ترا-يز لو-حو
ةيودأÓل تاطايتحأ نم اهب دجوي اÃ ةلسسأرŸأ
‘ رئأز÷أ ةيزهاجب بجعم قيرفلأ نأأ تدكأأو

.نأاسشلأ أذه
ه-نأأ ي-ب-ط-لأ ق-ير-ف-لأ سسي-ئر د--كأأ Òخأ’أ ‘و
ىلع ءاسضقلأ دو-ه-ج ‘ ة-م-ها-سسŸأ ى-ن-م-ت-ي““

.““رئأز÷أ ‘ انوروك سسوÒف
يذلأ لمعلأ ردقي ““ هنأأ ثدحتŸأ تأذ دروأأو
مراسصلأ مهمأزتلأو رئأز÷أ ‘ ءابطأ’أ هب موقي
ءاهتنأ دعبو هنأأ فسشكو جÓعلأ ءانثأأ دعأوقلاب

لوح أريرقت نورسضحيسس رئأز÷ا-ب م-ه-ت-م-ه-م
.““رئأز÷اب هب أوماق امو مهتاظحÓم

 ر كلام ^

  رج◊ا Òبادتل زيزعتو قفأ’ا ‘ حولت جارفن’ا رداوب
انوروك ىلع راسصتن’إ جئاتن ¤وأإ نلعت وزو يزيت

 نطولا ¤إا مهتدوع جراÿاب نوقلاعلا نويرئاز÷ا رظتني اميف
 رئإز÷اب Úقلاعلإ ءÓجإإ ةيلمع ‘ قلطنت اسسنرف

تايفسشتسسم ةدع نم Úيرئازج ءابطأا ىقتلا ينيسصلا يبطلا قيرفلا
““رقتسسم رئإز÷إ ‘ يحسصلإ عسضولإ ““ :ينيسصلإ يبطلإ دفولإ سسيئر

^ fiب تاثداÚ فرطلإÚ لÓطÓث--لأ سسمأأ تق--ل--ط--نأ ^ءابولإ ‘ مكحتلإ فورظ ىلع ع-Óجإأ ة-ي-ل-م-ع ،ءا-ث-Óء
ةماقإÓل Úلماحلل ةفاسضإأ Úيبوروأ’أو Úيسسنرفلأ
أوقب يذلأو ةيبوروأ’أ لود-لأ ىد-حإأ ‘ ة-م-ئأد-لأ

ببسسب نيرهسش نع ديزت ةدŸ رئأز÷أ ‘ Úقلاع
ةيموي تÓحر ميظنت لÓخ نم ““انوروك““ سسوÒف
.سسيراب ¤إأ
هذه ““ نأأ ةيمسسر ةيسسنرف مÓعإأ لئاسسو تلاقو
0202 نأو--ج41 ىت-ح ل-سصأو-ت-ت-سس تÓ-حر-لأ
يرأوه راطم نم تÓحرلأ هذه ¤وأأ تقلطنأو
لراسش راطم هاŒاب ةمسصاعلأ رئأز÷ا-ب ن-يد-مو-ب
.سسيراب ‘ لوغيد

ة--يو÷أ طو--طÿأ ت‹ر--ب نأأو ق--ب--سس د--قو
نم ا-قÓ-ط-نأ ة-يو-ج تÓ-حر ع-برأأ ،ة-ي-سسنر-ف-لأ
،يسضاŸأ ليرفأأ52و12 ،81 ،51 مايأأ ،رئأز÷أ
لمع ‘ أذهو رئأز÷اب Úقلاعلأ Úيسسنرفلأ لقنل

فلتflو ةيسسنرفلأ ةيجراÿأ ةرأزو عم كÎسشم
0002 ›أوح غلب Úقلاعلأ ددع نأأ Òغ ،تأرافسسلأ

ةفسصب ÚميقŸأ نم وأأ يسسنرف نطأوم Úب قلاع
ددعلأ أذهو ،يعماج بلاط001 مهنيب نم ،ةمئأد
تÓحرل ةسصسصıأ تأرئاطلاب ةنراقم ًأدج Òبك

بجو--ت--سسأ م--ج◊أ ةÒغ--سصلأ ع--برأ’أ ءÓ--جإ’أ
 .ةيموي ىرخأ تÓحر سصيسصخت
Úيرئأز÷أ نم Òب-ك دد-ع ر-ظ-ت-ن-ي ،ل-با-قŸا-بو
ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ أأدبت نأأ اسسنرف ‘ Úقلاعلأ

قلغ دعب نطولأ سضرأأ ¤إأ مهتداعإأو مهئÓجإأ ‘
.““انوروك““ ةحئاج ببسسب يرحبلأو يو÷أ لاÛأ
ا-ه-نأأ ي-سضاŸأ ل-ير-فأأ ‘ ر-ئأز÷أ تن-ل-عأأ د-قو
جراÿأ ‘ Úقلاعلأ ا-ها-يا-عر ع-ي-م-ج ي-ل-ج-ت-سس
عقأو-م ى-ل-ع م-ه-تا-نا-ي-ب ل-ي-ج-سست ¤إأ م-ه-ت-عدو
ة-ي-ل-خأد--لأو ة--ي--جراÿأ ي--ترأزو--ل تي--نÎن’أ
ددعلأ نأأ Òغ ،ءÓج’أ تأءأرجإأ نم ةدافتسسÓل
فلأأ33 نم Ìكأأ غلب يذلأو Úل-ج-سسم-ل-ل Òب-ك-لأ

.ءÓج’أ ةيلمع ديقعت ‘ ببسست ةلود18 ‘ قلاع
يسضاŸأ سسرام81 ذنم هنأ ¤أ ةراسش’أ ردŒو

ةيلخأدلأ ةيو÷أ تÓحرلأ ةفاك رئأز÷أ تفقوأأ
¤إأ ىدأأ ا‡ ا-نورو-ك سسوÒف بب-سسب ة-ي-جراÿأو
Úيرئأز÷أ نم مهبلغأأ Úيسسنر-ف Úق-لا-ع دو-جو

Úق-لا-ع أذ-كو ة-ي-سسنر-ف-لأ ة-ي-سسن÷أ ي--ل--ما--ح
.ىرخأأ لود ‘و اسسنرف ‘ Úيرئأزج

بلاطوب ةراسس ^

:رجفلل نارهوب91 ديفوك ةحلسصم سسيئر ولل حلاسص روسسيفوÈلا

لقأ’إ ىلع عوبسسأإ دعب رهظتسس رطفلإ ديع يموي ت’اح جئاتن
بولطم رذ◊إو انوروك يسشفت نم ةيناثلإ ةلحرŸإ ‘ انلزام ^

سسي-ئر ح-لا-سص و-ل--ل رو--سسفوÈلأ سسمأأ د--كأأ ^
لوأأ ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوŸاب91 ديفوك ةحلسصم
جئاتن ““ نأأ رجفل-ل ح-ير-سصت ‘ نأر-هو-ب Èم-فو-ن

ة-سصاÿأ ““ا-نورو-ك““ سسوÒف-ب ة-با--سصإ’أ ت’ا--ح
ىلع عوبسسأأ دعب ’إأ رهظت نل رطفلأ ديع يمويب
.““ريدقت ىسصقأأ ىلع مايأأ01 وأأ لقأ’أ
نأرهو ىفسشتسس91Ã ديفوك ةحلسصم سسيئر لاقو
نم ةيناثلأ ةجوŸأ سشيعت تلأز’ رئأز÷أ ““ نأأ
لقأأ اهنأأ نم مغرلاب يتلأو انوروك سسوÒف يسشفت

راسشتنأ نم ¤وأ’أ ةلحرŸأ نع ةروطخو أررسض
 ’إأ ةحئا÷أ
رمتسسم د-عا-سصت ‘ لأز-ي ’ تا-با-سصإ’أ دد-ع نأأ
41 ةÒخأ’أ ةعاسس42 فرظ ‘ ليجسست ” امدعب
¤أ سسوÒفلل ة-ل-ما-حو ةد-كؤو-م ةد-يد-ج ة-با-سصإأ

عسضخت ةدكؤوم Òغ ىرخأأ ةلاح001 دوجو بناج
.““جئاتنلأ ةفرعŸ ليلاحتلأو تاسصوحفلل ايلاح
ةحسصلأ ةرأزو رأرق ثدحتŸأ تأذ نمث هتهج نم
ىسضرŸأ حيرسستب قلعتŸأ تايفسشتسسŸأ حÓسصإأو
لقنل حلاسص دعي ⁄و سسوÒفلأ ةدح عجأرت نيذلأ

ت’ا◊أ جÓع ةيبطلأ حلاسصملل ىنسستيل ىودعلأ
دفأوت دعب ةسصاخ ةرسسأ’أ سصقن لظ ‘ ةديد÷أ
.““ةديدج ةباسصإأ ت’اح ةحلسصŸأ ىلع ايموي
سسوÒفلاب ةباسصم ةدكؤوم ةلاح062 تلجسس دقو
تردا-غو ءا-ف-سشل-ل تل-ثا“ ت’ا--ح021 اه-ن-م
ةÎفو جÓعلأ لسصأوتل اهلزا-ن-م ¤إأ ى-ف-سشت-سسŸأ
يبطلأ قيرفلأ عم لسصأوتلاب لز-نŸا-ب ة-ها-ق-ن-لأ

مهتيعسضو ةعباتŸ رأرمتسساب لي-لا-ح-ت-لأ ءأر-جإ’
 .““ىودعلأ لاقتنأ يدافتو ةيحسصلأ
ةÒطÿأ ت’ا◊أ ““ نإاف ولل روسسيفوÈلأ بسسحو
جÓعلأ لو-كو-تور-ب ل-سضف-ب تسصل-ق-ت سسوÒف-لا-ب
تأرسشؤوŸأ نم ديدعلأ كلانه نأأ امك ““Úكورولك““
ةÒطÿأ ةلحرملل انزواŒ دكؤوت يتلأ ةيباجيإ’أ
تاباسص’أ نع نمأام ‘ ان-نأأ ي-ن-ع-ي ’ كلذ ن-ك-ل
ا-ي-عأدو را-ت--ه--ت--سس’أ ن--م أرذfi ““ىود--ع--لأو
سصر◊أو تامامكلأ لام-ع-ت-سسأ ““ ¤إأ Úن-طأوŸأ

دعأوقب ديق-ت-لأو ي-عا-م-ت-ج’أ د-عا-ب-ت-لأ ى-ل-ع
.““ةيحسصلأ ةمÓسسلأ

سسانيإإ م ^
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3 ينطوـه1441لاوشش4ـل قفوملا م0202يام72ءاعبرألا
 رطفلا ديع يناهت لدابت ةبشسانمب

 ليئارصسإا مصضب ناددني ناغودرأاو نؤبت
 ةديدج ةينيطصسلف يصضارأل

بيط بجر يكرتلا هريظن نم ةيفتاه ةملاكم ءاثÓثلا ضسمأا نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا ضسيئر ىقلت
يف ةلوذبملا دوهجلا لوح تامولعملا ناشسيئرلا لدابت امك كرابملا رطفلا ديع لولحب اهيف هأانه ناغودرأا

هايإا نيربتعم ةديدج ةينيطشسلف ضضارأا مشضل ليئارشسإا عورششمب ددنو انوروك يششفت عنمل نيدلبلا Óك
.يلودلا نوناقلل رخآا اخراشص اكاهتنا

ةيروهمجلا سسيئر نأا نايبلا يف ءاجو ^
سسيئرلا أانه ناغودرأا بيط بجر ةيكرتلا
هل ىنمتو كرابملا رطفلا ديع لولحب نوبت

بع-صشل-لو ةدا-ع--صسلاو ة--ح--صصلا رو--فو--م
.ءاخرلاو ةيهافرلا نم ديزملا يرئازجلا
سسيئر هريظن نوبت سسيئر-لا ر-ك-صش هرود-بو
يناهت-لا ه-لدا-بو ة-ي-كر-ت-لا ة-يرو-ه-م-ج-لا
قيقصشلا يكرتلا بعصشل-لو ه-ل تا-ي-ن-م-ت-لاو
لدابت امك .تاكر-ب-لاو ن-م-ي-لاو ر-ي-خ-لا-ب
سسفن فيصضي-- ةبصسانملا هذهب ناصسيئرلا
دوهجلا لو-ح تا-مو-ل-ع-م-لا --رد-صصم-لا
يصشفت عنمل نيدل-ب-لا Ó-ك ي-ف ة-لوذ-ب-م-لا

يف عصضولا اصضر-ع-ت-صساو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
.ةقطنملا
عورصشمب ناصسيئرلا ددن ددصصلا اذه يفو
ةديدج ةينيطصسلف سضارأا م-صضل ل-ي-ئار-صسإا

نوناقلل رخآا اخراصص ا-كا-ه-ت-نا هرا-ب-ت-عا-ب
ةيلم-ع ما-مأا ة-ي-فا-صضإا ة-ل-قر-عو ي-لود-لا
.مÓصسلا

ايبيل يف ثادحألا روطتب قلع-ت-ي ا-م-ي-فو
نم دوهجلا فيثكت ىلع نا-صسي-ئر-لا ق-ف-تا

ل ةمدقمك رانلا قÓطإا فقو سضرف لجأا
نيب يصسايصسلا لح-لا ل-ي-ه-صست-ل ا-ه-ن-م د-ب
ةيعرصشلا مارتحا سساصسأا ىل-ع ن-ي-ي-ب-ي-ل-لا
اهتدحوو ايبيل ةدايصسل ةنماصضلا ة-ي-ب-ع-صشلا
.ةيبارتلا

م.ناؤصضر  ^

تلاز ام يتلا ةيوارحصصلا ةيروهمجلا تعد ^
ةماه ءازجأل ةيبرغملا ةكلمملا لÓتحا هجاوت

يقيرفلا داحتلا نم لك ينطولا اهبارت نم
امهتايلوؤوصسم لم-ح-ت ى-لإا ةد-ح-ت-م-لا م-مألاو
يبرغملا لتحملا ىلع سضرف ي-ف ة-كر-ت-صشم-لا
د-ي-صسج-ت ي-ف ه-ل-صشف د-ع-ب ه-لÓ-ت-حا ءا--ه--نإا
فر-ط-لا ع-م ا-ه-ي-ل-ع ع-قو-م-لا تا-ماز-ت--للا
.امهفارصشإا تحت يوارحصصلا
ة-ي-جرا-خ--لا ةرازو--ل نا--ي--ب ي--ف كلذ ءا--جو
ةيونصسلا ىركذلا ةبصسانمب هتردصصأا ةيوارحصصلا
52 موي ةيقيرفلا ةدحولا ةمظنم ءاصشنإل75 لا

مصضخ يف اهنع نÓعإلا مت يتلاو3691 ويام
لجأا نم ةيقيرفألا بوعصشلل يريرحتلا حافكلا
زيملاو رامع-ت-صسلا ن-م سصل-خ-ت-لاو رر-ح-ت-لا
.يرصصنعلا
ةيروهمجلا نأا ““ ا-ه-نا-ي-ب ي-ف ةرازو-لا تر-كذو
ناودعلا ه-جاو-ت تلاز ا-م ي-ت-لا ة-يوار-ح-صصلا
ةيبرغملا ةكلمملا لÓتحا يف لثمتملا يبنجألا

داحتلا وعدت ينطولا اهبارت نم ةماه ءازجأل
ةبصسانملا هذهب ةدح-ت-م-لا م-مألاو ي-ق-ير-فلا
ىلإا ةيناصسنلا ئدابملا لبنأاو قمعأاب ة-ئ-ي-ل-م-لا
ىلع سضرف يف ةكرتصشملا امهتايلوؤوصسم لمحت
يف هلصشف دعب هلÓتحا ءاهنإا يبرغملا لتحملا
فرطلا عم اهيلع عقوملا تامازتللا ديصسجت
.““امهفارصشإا تحت يوارحصصلا
هذهب اهنايب يف ةيوارحصصلا ةيجراخلا تربعو
يوارحصصلا بعصشلا زازت-عا““ ن-ع ة-ب-صسا-ن-م-لا
هتدايصسو هتيرح نع عافدلا لجأا نم حفاكملا
نيب نم هتلود دوجوبو ي-ق-ير-فألا ه-ئا-م-ت-نا-ب
لكصشي يذلا يقيرفألا داح-تÓ-ل ن-ي-صسصسؤو-م-لا
ةي-عا-م-ج-لا ةدارإلا ن-ع ر-ب-ع-ي يذ-لا را-طإلا
جا-مد-نلاو ل-ما-ك-ت-لا ي-ف ةرا-ق-لا بو--ع--صشل

.““يداصصتقلاو يصسايصسلا
““ ةيوارحصصلا ةيروهم-ج-لا نأا ةرازو-لا تد-كأاو
لمعلا ةيقر-ت ى-ل-ع دا-ح-تلا ل-خاد ل-م-ع-ت-صس
ةدنجأا فادهأا قيقحت نمصضي امب ي-عا-م-ج-لا

يف مهاصستصسو مÓصسلاو ة-ي-م-ن-ت-لا ي-ف3602
ثدحتت ةراقلا لعج ى-لا ي-مار-لا دو-ه-ج-م-لا
لخاد نم ةهج هب موقت ام سسكع دحاو توصصب
ىلإا فدهت ةيبنجأا تاططخمل اذيفنت داحتلا

رارقتصسلا مد-عو ما-صسق-نلا ن-م ءاو-جأا ق-ل-خ
بو-ع-صش با-صسح ى-ل-ع ا-ه-ح-لا-صصم ر-ير-م-ت-ل
.““ايقيرفأا
““ نأا اهنايب يف ةيوارحصصلا ةيجراخلا تلاقو
مهديلخت لÓخ اوددج يقيرفلا داحتلا ةداق
ويام52 موي ““ايقيرفأا موي»ل نيصسمخلا ىركذلل
ةدحولا فادهأاب يوقلا مهمازتلا ““ ديكأات3102
ريصصم ريرقت أاد-ب-م-ب م-ه-ث-ب-صشتو ر-ير-ح-ت-لاو
هنأاب ةركذم ““ةيبارتلا اهناطوأا ةدحوو بوعصشلا
ةمظن-م-لا تن-صضت-حا تاو-ن-صسلا راد-م ى-ل-عو
لاملاب ا-ه-تد-مو رر-ح-ت-لا تا-كر-ح ة-يرا-ق-لا
.““ةيلودلا لفاحملا عيمج يف اهترزآاو حÓصسلاو

ارود““ ةيقيرفألا ةدحولا ةمظن-م تب-ع-ل ا-م-ك
يوارحصصلا بعصشلا قح نع عافدلا يف ““ ازراب
نيب تنصضتحاو لÓقتصسلاو ريصصملا ريرقت يف

نم مغرلاب ةيتفلا ةيوارحصصلا ةلودلا اهنارهظ
ا-ه-ئÓ-م-عو ةرا-ق-لا جرا-خ ن-م يو-ق ط-غ-صض

حرتقملاب ترداب امك ““نييعصسوتلا ني-ي-ل-ح-م-لا
لداعلاو يم-ل-صسلا ل-ح-لا سسا-صسأا ل-ك-صش يذ-لا
ءارحصصلل ةيوصستلا ططخم م-صسا-ب فور-ع-م-لا
اهبعصش ةصسرام-م ن-م ل-ع-ج-ي يذ-لا ة-ي-بر-غ-لا
ديحولا هفده فرصصتلل ةلباقلا ريغ هقوقحل
.ةيوارحصصلا ةيجراخلا نايب يف ءاج ام قفو

ر .م ^

دÓبلا ميشسقتو ىشضوفلا عرز ىلإا فدهت اهنأا تدكأا
 رئازجلا دصض ةيصسنرف ةيمÓعإا برح نع فصشكي ““ترابايديم““ عقؤم
““ نأا ““ترابايديم““ يصسنرفلا عقوملا فصشك ^
نم رئازجلا دصض ةيئا-عد ا-ًبر-ح ن-صشت ا-صسنر-ف

لئاصسو ةيطغت ءانثأا ق-ئا-ق-ح-لا ه-يو-صشت لÓ-خ
وأا ةط-صشنألا ف-ل-ت-خ-م-ل ة-ي-صسنر-ف-لا مÓ-عإلا
.رئازجلا اهدهصشت يتلا ةيصسايصسلا ثادحألا
لاقم يف ،تاحرف ترب-لأا ي-ف-ح-صصلا لءا-صستو
ةيصسنرفلا ةينورتكلإلا ةديرجلا يف ،سسمأا ،رصشن
دعت اصسنرف له““ ناو-ن-ع تح-ت ““ترا-با-يد-ي-م““

هيوصشت ببصس ن-ع ؟ر-ئاز-ج-لا ي-ف ة-صضا-ف-ت-نل
رئازجلا يف ثادحألا ةيطغت لÓخ قئاقحلا

ءادعلا اذهو ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسو لبق نم
فصصنو نويلم دÓبلا ها-ج-ت ه-ل ل-ي-ث-م ل يذ-لا
.ديهصش نويلملا

ةيمÓعإلا برحلا هذه نأا ،لاقملا بتاك دكأاو
،مÓعإلا ةنهمل ةليبنلا ةصسرامملاب اهل ةقÓع ل
ىلإا رقتفت ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسو نا ازربم
تÓيلحت ىلع ًءانب ةيعوصضوملاو ةي-قاد-صصم-لا
نوعابُي نيذلا ،رئازجلا نم نيفيزملا ءاربخلا

ىلع لوصصحلل تÓ-ي-ه-صست ل-با-ق-م- ه-ب-صسح-
حلاصصل نولمعي مهنأا امك ،ا-صسنر-ف-ل تار-ي-صشأا-ت
يناثلا بتكملل نيلاومو ديد-ج-لا را-م-ع-ت-صسلا
عرز ىلإا نوفدهي نيذلا ،ةيرصسلا ةيصسامولبدلاو
تربلأا فاصضأاو .رئازجلا م-ي-صسق-تو ى-صضو-ف-لا

رارغ ىلع ةيصسنرفلا مÓعإلا لئاصسو نأا تاحرف

(يف يت مأا فأا يب)و (5 يف يت)و (42 سسنارف)
اهتيؤور سضرف ىلع ةمزاع (زوين يصس) و (6 مأا)و
مامأا رئازجلا يف يلاح-لا ع-صضو-ل-ل ة-عور-م-لا

.ةيصسنرفلا تاطلصسلا لبق نم ؤوطاوتو تمصص
قرغت اصسنرف نأا““ Óئاق لاقملا بحاصص عباتو
يف حجنت لو طا-ط-ح-نلا ي-ف ر-ث-كأا-ف ر-ث-كأا
باقعأا يف ةيويحلا اهتحاصسم ىلع ظافحلا
،ملاعلا اهب رمي يتلا ةيصسايصسويجلا تاريغتلا
مÓعإلا لئاصسو ليوحت ىلع لمع-ت ي-لا-ت-لا-بو
ةيئاعد تاودأا ىلإا ةفلتخملا ةصصاخلاو ةماعلا

رارقتصسلا مدعو تادرمتلل ةجتن-مو ةر-مد-م
اهتصضبقو اهذوفن اهيف دقفت يتلا نادلبلا يف
وأا نييصسايصسلا ءاوصس اهئÓم-ع ناد-ق-ف بب-صسب
،““اونج-صس وأا او-ط-ق-صس ن-يذ-لا ن-يدا-صصت-قلا

لاثم نصسحأا يه رئازجلا ةلاح““ نأا ىلا اريصشم
.““كلذ ىلع
ةيجراخلا نوؤوصشلا ريزو نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو

سسرام ةياهن يف ى-عد-ت-صسا مودا-قو-ب ير-ب-صص
جاجتحا هغلبيل رئازجلاب اصسنرف ريفصس يصضاملا
ةبذاكلا تاحيرصصتلا ىل-ع د-يد-صشلا ر-ئاز-ج-لا
مت يتلا رئازجلا دصض فذقلا اذكو ةصضيغبلاو
ةانقل ةعباتلا تاهوطÓب-لا د-حأا-ب ا-ه-ب ءلدإلا
.ةيصسنرف ةيمومع ةينويزفلت

بلاطؤب ةراصس ^

 دمfiأا يديشس ةمكfi اهيف تلشصف يتلا كلتل ةلثا‡ داشسف ةيشضق ‘
fiهتلئاعو لماه ةيصضق لجؤؤت صسادرمؤب ةمك 

مداقلا ناؤج2 مؤيل
 ذؤفنلا لÓغتصساو ةيحÓف صضارأا ىلع ءÓيتصسلاب نؤعبتم نؤمهتŸا ^

،ءاثÓثلا سسمأا ،سسادرموب ةم-ك-ح-م تل-جأا ^
ةماعلا ةيريدملل قبصسألا ماعلا ريدملا ةمكاحم
هئانبأا دحأاو لماه ينغلا دبع ينطولا نمأÓل
مهنيب نم نيق-با-صسلا ن-ي-لوؤو-صسم-لا ن-م دد-عو
ريزوو لÓصس كلاملا دبع قباصسلا لوألا ريزولا
ةيلاملا ريزو يودب نيدلا رون قبصسألا ةيلخادلا
خيرات ىلإا ءارزو ةدعو يمع اباب يجاح قباصسلا
.لبقملا ناوج رهصش نم يناثلا
بناج ىلإا نيلوؤوصسملا نم ددع لثميصس امك

ييلاو نم لك مهو ةيصضقلا سسفن يف لماه
ىفطصصمو يÓغ ىصسوم نيق-با-صسلا ةزا-ب-ي-ت
ةيلو نمأا سسيئر ىلإا ةفاصضإلا-ب ي-صضا-ي-ع-لا
ريدمو يا-ج يا-ج م-ي-ل-صس ق-با-صسلا ةزا-ب-ي-ت
.ةزابيت ةيلول ةعانصصلا
سسادرموب ةمكحمب ماه-تلا ة-فر-غ ع-با-ت-تو
سسفنب ينطولا نمأÓل قباصسلا ماعلا ريدملا
يديصس ةمكحم اقباصس هب اهتعبات يتلا مهتلا
راقعلا بهن يهو ةقارصشلا ةمكحمو دمحمأا
ةصسراممو ةيحÓف سضارأا ىل-ع ءÓ-ي-ت-صسلاو

ذوفنلا لÓغت-صساو ة-عور-صشم ر-ي-غ ة-ط-صشنأا
ايازم ىلع لوصصحلاو ماعلا لا-م-لا د-يد-ب-تو

.ةقحتصسم ريغ
د-م-ح-ما يد-ي-صس ة-م-ك-ح-م تنا-ك ةرا-صشإÓ--ل
نم حتافلا يف تنادأا دق ةمصصاعلا ر-ئاز-ج-لا-ب
يذلا لماه يناغلا دبع ءاوللا طرافلا ليرفأا
ةقيلفتوب ماظن دهع يف ةذفانلا هوجولا زربأا

يتلا ةبوقعلا سسف-ن ي-هو ا-ن-ج-صس ة-ن-صس02ب
نم ددع قح يف ةمك-ح-م-لا تاذ ا-ه-ب تق-ط-ن
تاونصس01و هتنبل ةنصس51 ةبوقع اذكو هئانبأا
ءارزولا نم ددع هيف طروت ةيصضق يف همرحل
ةلودلا كÓمأا نم نيلوؤوصسمو ةيروهمجلا ةلوو
.يراقعلا رييصستلل ينطولا ناويدلا اذكو

ةمكحم يف اصضيأا لماه يناغلا دبع عباتي امك
ةيلو نمأل ق-با-صسلا ر-يد-م-لا ة-ق-فر ةد-ي-ل-ب-لا
داصسف اياصضق يف يدصشارب نيدلا رون رئازجلا
نيتر-م-ل ا-ه-ل-ي-جأا-ت م-ت ي-ت-لا ة-ي-صضق-لا ي-هو
.نيتيلاتتم

م ناؤصضر ^

 ايقيرفإا موي ىركذ ‘

هلÓتحا ءاهنإل برغŸا ىلع طغصضلاب نؤبلاطي نؤيوارحصصلا

عافدلا ةرازول نايب ءاثÓثلا سسمأا دكأا ^
سشيجلا ناكرأا سسيئر ءاوللا ““ نأا ينطولا
مويلا فرصشيصس ةباينلاب يبعصشلا ينطولا
ايلعلا ةصسردملا ىوت-صسم ى-ل-ع ءا-ع-برألا
ةيركصسعلا ةيحانلاب تصسوفتنمتب ةيبرحلا
ةودن تايلاعف حاتتفا مصسارم ىلع ىلوألا
قئاثولل يركصسع-لا د-ه-ع-م-لا ا-ه-م-ظ-ن-ي
دومصصلا““ ناونعب ةيلابقتصسلاو ميوقتلاو
.““91-ديفوك ةحئاج ةهجاوم يف
““ نأا ينطولا عافدلا ةرازو نايب حصضوأاو

ةعباتم راطإا يف يتأات ةيملعلا ةودنلا هذه
ةحئاجب قلعتملا يحصصلا عصضو-لا رو-ط-ت
ىدبأا يذلاو دÓبلا يف انورو-ك سسور-ي-ف
هتمها-صسم ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا سشي-ج-لا
ي-ح-صصلا لا-ج-م-لا اذ-ه ي-ف ة-لا-ع-ف--لا
يأل ابصسحت ه-ل-كا-ي-ه ع-ي-م-ج ر-ي-خ-صستو

.““ئراط
ةودنلا هذه ““ نأا ىلإا نايبلا سسفن راصشأاو
نم ةعومجم اه-تا-ي-لا-ع-ف ط-صشن-ي ي-ت-لا
ةذتا-صسأاو ة-لود-ل-ل ة-ي-ما-صسلا تارا-طإلا

ىلع ءوصضلا طيلصست ىلإا فدهت نييعماج
ةيداصصتقلاو ةيصسايصسويج-لا تا-ب-ل-ق-ت-لا
سشيجلا رودو ،ةحئاجلا هذه نع ةمجانلا
عصضولا ر-ي-ي-صست ي-ف ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا
سسي-صسح-ت ةرور-صض ن-ع Ó-صضف ي-ح-صصلا
ةحفاكم يف ةمهاصسملا بجاوب نطاوملا

تايلآا ة-صشقا-ن-م اذ-كو ا-نورو-ك سسور-ي-ف
ام اميصسل ةمزأÓل يجيتارتصسلا رييصستلا
.““91-ديفوك““ دعب

دادر كلام ^

““91-ديفوك ةحئاج ةهجاوم ‘ دومشصلا““ ناونع ت– نوكتشس

91 ديفؤك ةحئاج ةهجاؤŸ ةودن تايلاعف ىلع فرصشي ةحيرقنصش ءاؤللا

،ةيوار نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو فصشك ^
رانيد رايلم07 غلبم تدصصر ةمو-ك-ح-لا نأا
فلتخم ر-ب-ع ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ة-ه-جاو-م-ل
011 براقيام سصيصصخت مت اميف تاعاطقلا

ة-يودلا ءا-ن-ت-قل ةرو-تا-ف-ك را-ن-يد را-ي--ل--م
.ةيبطلا تامزلتصسملاو
سسمأا ةيوار نمحرلا دبع ةيلاملا ريزو فصشك
ةيلاملا نوناق عورصشمل هصضرع لÓخ ءاثÓثلا
سسلجملا باون ى-ل-ع0202 ةنصسل يليمك-ت-لا
هجوتلا رصصانع سضعب نع ينطو-لا ي-ب-ع-صشلا
ةحصصلا معد سصخي امي-ف ة-لود-ل-ل د-يد-ج-لا
.عاطقلا اذه يف رظنلا ةداعإاو ةيمومعلا
ةموكحلا نأا ر-يزو-لا ف-صشك ما-قرألا ة-غ-ل-بو
601 غلبمب ةح-صصلا ةرازو-ل ق-ح-ل-م تل-ج-صس
رخآا قحلمو ةيودأÓل سصصصخم رانيد رايلم
ىلع لوصصح-ل-ل را-ن-يد را-ي-ل-م7.3 ةمي-ق-ب
سسوريف ليلحت فصشاوكو ةي-ب-ط-لا ةز-ه-جألا
رايلم07ب يلام فÓغ اهيلإا فاصضي انوروك
ةفاك ن-م-صض91 ديفو-ك ة-ه-جاو-م-ل را-ن-يد
قحلم ىلا ةفاصضإلاب ةينع-م-لا تا-عا-ط-ق-لا
سسوريفلا اذه ةحفاكمل ةحصصلا ةرازول رخأا
.رايلم9.8 ب ردقملاو
اصضيأا تلج-صس ه-ح-لا-صصم ““ نأا ة-يوار ع-با-تو
ةيطغت ناونعب رانيد رايلم5.61 ةميقب قحلم
عاطق يف نيلماعلل ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسلا ةوÓ-ع-لا
سسوريف ةبرا-ح-م-ل ن-يد-ن-ج-م-لاو ة-ح-صصلا
ةيروهمجلا سسيئر اقباصس اهرقأا يتلا انوروك

.““نوبت ديجملا دبع
ي-ف سصي-صصخ-ت م-ت ““ ه-نأا ى-لإا ة-يوار را-صشأاو
ناونعب يليمكت-لا ة-ي-لا-م-لا نو-نا-ق عور-صشم
رانيد رايل-م5.11 قحلم ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو
م-ت-ي را-ن--يد فلا01 ةح-ن-م-ل ة-صصصصخ-م
ةزوعم ةلئاع نويل-م2.2 ةدئافل اهديد-صست
قحلم ران-يد را-ي-ل-م8.7 ى-لإا ة-فا-صضإلا-ب
نمألاو كرامج-ل-ل ة-صصصصخ-م-لا تاوÓ-ع-لا
نع كيهان ةي-ند-م-لا ة-يا-م-ح-لاو ي-ن-طو-لا
ل يتلا تÓئاعلل رانيد رايلم02 سصيصصخت
مهطاصشن فقو-ت بب-صسب ل-خد ى-ل-ع ر-فو-ت-ت
.انوروك ةحئاجل
ريزولا دكأا عورصشملا اذ-ه-ل ه-صضر-ع لÓ-خو
يف تمت عورصشملا اذه ة-غا-ي-صص نأا-ب ة-يوار
ريغو يئانثتصسا هناب ه-ف-صصو ن-ك-م-ي قا-ي-صس
نييصسيئر نيلماع نارتقا-ب ز-ي-م-ت-ي قو-ب-صسم
ةمزلاو يملاعلا يداصصتقلا دوكر-لا ا-م-هو
.ليثم اهل قبصسي مل يتلا ةلماصشلا ةيحصصلا

ةينازيملا تاقفن سضفخ عورصشملا نمصضتيو
رايلم1,3287 لباقم جد رايلم7,2737 ىلا
امنيب0202ل يلولا ةيلاملا نوناق يف جد
8,5935 ى-لا تادار-يلا سضا-ف-خ-نا ع-قو-ت-ي

نوناق يف جد را-ي-ل-م7,9826 لباقم راي-ل-م
.يلولا ةيلاملا
ةي-ناز-ي-م-لا ي-ف ز-ج-ع ى-لا كلذ يدؤو-ي-صسو

ريبكلا عجارتلل ارظن و جد رايلم9,6791ب
رهصشألا لÓخ لجصس يذلا طفنلا راعصسأا يف

يعجر-م-لا ر-ع-صسلا سضي-ف-خ-ت م-ت ةر-ي-خألا
نم نوناقلا عورصشم راطا يف طفنلا ليمربل
رعصس سضيفخت مت اميف رلود03 ىلا رلود05
.رلود53 ىلا رلود06 نم قوصسلا
ومنلا سشامك-نا نو-نا-ق-لا عور-صشم ع-قو-ت-يو
ومن لباقم ة-ئا-م-لا-ب2ر36ب يدا-صصت-قلا
يف اعقوت-م نا-ك ة-ئا-م-لا-ب1ر8ب يبا-ج-يا
ومنلا فرعي نأا رظتني اميف يلوألا نوناقلا

.ةئاملاب0ر19ب اصشامكنا تاقورحملا جراخ
اهحرتقي يتلا ةديدجلا ريبادتلا مهأا نمو
ىلع مصسرلا ةريعصست ةدايز ,نوناقلا عورصشم
رتللا/رانيد3ب ةيلور-ت-ب-لا تا-ج-ت-ن-م-لا
5 و ثÓ-ث-لا ن-يز-ن-ب-لا تا-ئ-ف-ل ة-ب-صسن--لا--ب
ةميق عفرو توزاملل ةبصسنلاب ر-ت-ل-لا/را-ن-يد
تارايصسلا تÓماعم ىلع قب-ط-م-لا م-صسر-لا
ءÓكولا نكمتيصس يتلا ةديدجلا ة-ي-حا-ي-صسلا

بلطلا ةيبلت دصصق ديدج نم اهداريتصسا نم
ةعانصص روهظ راظتنا يف اهيل-ع د-ياز-ت-م-لا

نوناقلا عورصشم حرتقي و ةيقي-ق-ح ة-ي-ل-ح-م
ةبيرصضلاب كÓمألا ىلع ةبيرصضلا لادبتصسا

اهل نيعصضاخلا قاطن عيصسوت عم ةورثلا ىلع
و يدعاصصت ملصس قفو اهت-م-ي-ق ن-م ع-فر-لاو
ة-ب-ير-صضلا ما-ظ-ن ة-غا-ي-صصو بي-تر-ت ةدا-عا
حيرصصتلا ماظن ءاغلإا عم  ديحولا ةيفازجلا
ةيراجتلا ريغ نه-م-ل-ل ة-ب-صسن-لا-ب بقار-م-لا
.ةاماحملاك

م.ناؤصضر ^

ناملربلا مامأا يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم ضضرع لÓخ فششكي ةيوار

ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا ءانتقل رانيد رايلم011 صصيصصخت
 انورؤك ةهجاؤŸ رايلم07 دصصر دكؤؤي ةيلاŸا ريزو ^

لقتعم-لا ن-ع ،ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ،جار-فإلا م-ت ^
ةيرادجلا بيرخت ةيصضقب مهتملا ““زافق لصصيف““
هيلع حرط نأا دعب ،ةمصصاعلا رئازجلا طصسوب
دمحما يديصس ةمكحم ىدل قيقحت-لا ي-صضا-ق
يصضاق رمأا-ي-ل ““زا-ف-ق““ ا-ها-ف-ن ي-ت-لاو م-ه-ت-لا

يف لازي ل مهتملا نأا لإا هنع جارفإلاب قيقحتلا
دحل ىرخأا اياصضق سصوصصخب سشارحلا نجصس
طصسوب ةيرادجلا بيرخت ةيصضق دوعتو .ةعاصسلا
نب ىفطصصم يحب طبصضلاب ةمصصاعلا رئازجلا
مل ةيصضقلا ن-ك-ل تل-خ ر-ه-صشأا8 ىلإا ديع-لو-ب

وهو ““زافق““ رهظي ويديف رصشن دعب لإا كرحتت
يتلا تاموصسرلاو ة-يراد-ج-لا بير-خ-ت دد-صصب

ببصسب ويديفلا راصشتنا دعب هفاقيإا متيل اهيلع
.ةينوصساملاب قلعتت تاموصسر هربتعا ام حصسم

و.ق ^

ةمصصاعلا رئاز÷ا ةيرادج بيرختب مهتŸا ““زافق لصصيف““ نع جارفإلا
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ةفيفط ةدايز ديدحتل سصاؤÿا عم تاسضوافم حتفتسس اميف

ةÒعصستلا عفر عنŸ لقنلا تأصسصسؤوم معد ررقت ةموك◊ا
اهئاقل لÓخو ةنجللا نأا ،يسسؤم رامع ،ي-ن-طؤ-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا-ب ة-ي-ناز-يŸاو ة-ي-لاŸا ة-ن÷ ؤ-سضع لاق
قرطتلا ” ،فيطللا دبع لامأا،بئارسضلا ةريدمو  ،ةيوار نمحرلا دبع ،ةيلاŸا ريزو عم يسضاŸا عؤبسسأ’ا
نؤناق ‘ ةنمسضتŸا توزامو نيزنب نم دؤقؤلا ةÒعسست تادايز باقعأا ‘ لقنلا راعسسأا تادايز فلم ¤إا
.لقنلا راعسسأا ةدايز عنم نأاسشب تانامسض ريزؤلا مدق ثيح ،يليمكتلا ةيلاŸا

ريزؤلا نأا Óئاق ي-ضسؤ-م ح-ضضوأاو ^
نل يمؤمعلا لقن-لا را-ع-ضسأا نأا-ب مز-ج

عضضختضس اهنأا مكحب تادايز ةيأا دهضشت
لمضشيو ة-لود-لا ل-ب-ق ن-م م-ي-عد-ت-ل-ل
ل-ق-ن-لا تÓ-فا-ح را-ع-ضسأا م-ي-عد-ت--لا
ةعبات-لا ير-ضض◊ا ه-ب-ضشلاو ير-ضض◊ا
يÈلا لق-ن-ل-ل ة-ي-ن-طؤ-لا ة-ضسضسؤؤ-م-ل-ل
راعضسأا ميعدت ¤إا ةفاضضإا  ،““ايتضسريإا““
ياؤمار-تو وÎي-م ي-ت-ضسضسؤؤÃ ل-ق-ن-لا

ة-ل-ئ-ضسأا ى-ل-ع ر-يزؤ-لا درو .ر--ئاز÷ا
هذه معدتضس ة-مؤ-ك◊ا نأا-ب ءا-ضضعأ’ا
‘ تادايز ةيأا عنŸ ايلام تاضسضسؤؤŸا
،ةلبقŸا ةلحرŸا لÓخ لقنلا راعضسأا

عم تاضضوافم حتف متيضس هنأا لاق اميف
ةدايزلا ةبضسن ديدحتل سصاÿا عاطقلا
فاضضأاو ،ادج ةفيفط نؤك-ت-ضس ي-ت-لاو
لقانلا سضرف-ي نأا لؤ-ق-عŸا Òغ ن-م““
ةÒعضستلا ى-ل-ع ىÈك تادا-يز سصاÿا
‘ ة-م-خ-ضض تادا-يز د-ه-ضشت ⁄ ي-ت--لا
حبرلا نع نؤث-ح-ب-ي ء’ؤؤ-ه-ف ،دؤ-قؤ-لا

.““كلذ ‘ حماضستت نل ةلودلاو عيرضسلا
ةر--يد--م نأا ى--ل--ع ي--ضسؤ--م دد---ضشو
د-ق ف-ي-ط-ل-لا د-ب-ع لا-مأا بئار-ضضلا

ةمؤك◊ا ىد-ل لؤ-ل-ح دؤ-جؤ-ب تمز-ج
Ÿلقنلا ميعدت اه-م-هأا تادا-يز-لا ع-ن

تانامضضلا انيقلت““ افيضضم ،يمؤم-ع-لا
ىعضسنضسو بئارضضلا ةريدم فرط نم
ةماعلا ةضشقا-نŸا لÓ-خ ا-ه-ضسير-ك-ت-ل

Ÿزه ‘ ببضستت دق تاءارجإا ةيأا عن
يرئاز÷ا نطاؤملل ةيئارضشلا ةردقلا
.““Èكأا لكضشب

ن.ح ^

يراجتلا لمعلا ةقلخأا ‘ عرسشتسس ةرازؤلا نا لاق

““ةطرأفلا تاونصسلا نم لصضفأا نأك ةنصسلا هذه نأصضمر““ :قيزر
نأا ،قيزر لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لا ر-يزو لا-ق ^

ن-م ن-ضسحأا نا-ك ة-ن--ضسلا هذ--ه نا--ضضمر
را-ج-ت-لا نأا ا-م-ك ،ة-طرا-ف-لا تاؤ--ن--ضسلا
نم نضسحأا ديعلا يمؤي ةموادŸا اؤمÎحا
.ةطرافلا تاؤنضسلا
بدتنŸا ريزؤ-لا ة-ق-فر ر-يزؤ-لا فا-ضضأاو
ىضسيع ،ة-ي-جراÿا ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸا
ديع Êاهت مضسارم سشما-ه ى-ل-ع  ،يا-ك-ب
ي-ف-ظؤ-مو تارا-طإ’ كرا-بŸا ر-ط--ف--لا
رهضش نأا ،ةراجتلا ةرازؤب ةيزكرŸا ةرادإ’ا
ن--ضسحأا ‘ ّر--م ة--ن--ضسلا هذ--ه نا---ضضمر
تا-جؤ-ت-نŸا ةر-فو ثي-ح ن-م فور-ظ-لا
.ةلؤقعŸا راعضسأ’او
¤إا ع--جار اذ--ه نأا ¤إا ر--يزؤ--لا را--ضشأاو

،ةبا-قر-لا ناؤ-عأاو Úف-ظؤŸا تادؤ-ه‹
ل-م-ع-لا ‘ أاد-ب-ت-ضس ةرازؤ-لا نأا ا-ف-ي-ضضم
يراجتلا لمعلا ةقلخأا لÓخ نم حيحضصلا

،ناضضمر دعب ¤إا Óجؤؤم ناك لمعلا نأ’
نم داهتجإ’او لمعلا ¤إا تاباقنلا ايعاد
¤إا ةعورضشŸا م-ه-ب-لا-ط-م لا-ضصيإا ل-جأا
.ةمؤك◊ا
ي-ت-لا ة-موادŸا ة-ب-ضسن نأا ق-يزر ف-ضشكو

اهعؤن نم ةقباضس يه ةرازؤلا ا-ه-ت-ل-ج-ضس
مزتلا نيأا ،ةطرافلا تاؤ-ن-ضسلا-ب ة-نرا-ق-م
اÒضشم ،مهتfiÓ حتفب ÚموادŸا راجتلا
ةمئاق ‘ اؤنؤكي ⁄ راجتلا سضعب نأا ¤إا
.Úنطاؤملل مهتfiÓ اؤحتفو ةبوانŸا
راجتلا ةموادŸ ةينطؤلا ةبضسنلا نأا ركذي
99ر44 تغلب كرابŸا رطفلا ديع يمؤي
را-ج--ت--لا دد--ع عؤ--م‹ ن--م ة--ئاŸا--ب
،ةبضسانŸا هذه لÓخ لمعلل نيرخضسŸا

رطفلا ديع نم Êاثلا مؤيلا فرع ثيح

تغلب ةي-ط-غ-ت ة-ب-ضسن ل-ي-ج-ضست كرا-بŸا
99ر44 تغلب ةبضسن لباقم ةئاŸاب99ر54
.لوأ’ا مؤيلا ‘ ةئاŸاب
لÓخ ةع-ف-تر-م ة-موادŸا ة-ب-ضسن تنا-كو
يذلا يحضصلا فرظلا مغر Êاثلا مؤيلا
لود ي-قا-ب رار-غ ى-ل-ع ،دÓ-ب-لا ه-ضشي-ع-ت
تاءارجإاو يحضصلا رجحلل ةفاضضإا ،⁄اعلا

تاي’و لماك Èع تاب-كرŸا ل-ق-ن-ت ع-ن-م
ينطؤلا رطقلا

ن .ةظيفح ^

ربمتبسس يف ةيناثلاو ناؤج يف ىلو’ا
هاروتكدلاو رتصسأملا تاركذم ةصشقأنمل نأترودو ينورتكلا عاديإا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تددح ^
ةياهن تاركذم ةضشقانمل نيترود ،يملعلا
،هارؤتكدلا لئاضسرو ““ رتضسا-م““ جر-خ-ت-لا
رهضش يف ةيناثلاو ناؤج رهضش يف ىلوأ’ا

.ربمتبضس
تاضسضسؤؤملا ىلإا ةهجؤم ةميلعت بضسحو
ناؤج ةرود ديدحت مت دقف ،ةي-ع-ما-ج-لا
مهتاركذم اؤهنأا نيذللا ةبلطلل ةبضسنلاب
،ناؤج رهضش يف ةضشقانملا يف نيبغارلاو
لجأا رخآاك ناؤج01 خيرات ديدحت عم
.ةرودلا هذه يف عاديإÓل
ةبل-ط-لا سصخ-ت-ف ،ر-ب-م-ت-ب-ضس ةرود ا-مأا

متيو ،ةضشقانملا ليجأا-ت ي-ف ن-ي-ب-غار-لا
نم ةدتمملا ةرتفلا يف مهتاركذم عاديا

.ربمتبضس رهضش نم01 ىلإا1
متتضس تاضشقانملا نإاف ،ةميلعتلا بضسحو
يف ةلثمتملاو ،ةمزÓلا ر-ي-باد-ت-لا ق-فو
فرط نم اينورتك-لا تار-كذ-م-لا عاد-يإا
ةقفرملا بلاطلا وأا فرضشم-لا ذا-ت-ضسأ’ا
لاجآ’ا يف ةضشقا-ن-م-لا لؤ-ب-ق ر-ير-ق-ت-ب
.هÓعأا ةددحملا
دعب ةضشقان-م-لا خ-يراؤ-ت د-يد-ح-ت م-ت-يو
ةقلعتملا ةينؤناقلا تاءارجإ’ا لامكتضسا
.ةرادإ’ا فرط نم ةضشقانملاب

نؤ-ك-ت نأا ة-ضشقا-ن-م--لا ي--ف طر--ت--ضشيو
طقف نيينعملا ىلع رضصتقتو ،ايرؤضضح

عم ةضشقانم-لا ءا-ضضعأاو ن-ي-ح-ضشر-ت-م-لا
ة-ي-ح-ضصلا ر-ي-باد-ت-لا مار-ت-حا ةرور--ضض

فرط نم ةمارضصب ة-مزÓ-لا ة-ي-ئا-قؤ-لا
عضضؤ-ب ن-ي-يرادإ’او ةذ-تا-ضسأ’ا ة-ب-ل-ط-لا
دعابتلا ة-فا-ضسم مار-ت-حاو تا-ما-م-ك-لا
.يعامتج’ا
،ةضشقانملا تاعاق ذفاؤنو باؤبأا نأا امك
لكضش يأا عنم عم ةحؤتفم نؤكت نأا بجي

.تايماركإ’ا وأا تايئافتح’ا لاكضشإا نم
ن.ح ^

سسرادمل ةينطؤلا ةيدا-ح-ت’ا تد-ضشا-ن ^
لاغضش’او لقنلا ريزو ة-ي-قا-ي-ضسلا م-ي-ل-ع-ت
يف رظنلل لخدت-لا ل-جا ن-م ة-ي-مؤ-م-ع-لا
سسرادملا باحضصأاب تقحل يتلا رارضض’ا
.رهضشا3 ذنم مهبتاور اؤقلتي مل نيذلا
سسي-ئر ه-ه-جو يذ-لا ،نا-ي-ب-لا ي-ف ءا--جو
مي-ل-ع-ت سسراد-م-ل ة-ي-ن-طؤ-لا ة-يدا-ح-ت’ا
دقتعأا »:ريزؤلل ،ريضشبلا يبيرعل  ،ةقايضسلا
ررضضت ةضشهلا تائفلا نم اعاطق كانه نأا

ةقايضسلا ميلعت سسرادم عاطق ررضضت املثم
،مهتطضشنأا عاؤنأا فÓتخا ىل-ع را-ج-ت-لا!!

ةيادب ذنم هلمع ي-ف ر-م-ت-ضسا ن-م م-ه-ن-م
هلحم قلغأا نم مهنمو ،يح-ضصلا ر-ج-ح-لا
فضصن““““ لحمب رمت-ضسا ه-ن-ك-ل  ،يرا-ج-ت-لا

طاضشنلا نع فقؤتي مل هنأا ىنعمب ““““حؤتفم
نم ““ةيلا-م ةد-عا-ضسم““ اؤ-ق-ل-ت كلذ م-غرو

.اهتلق مغر ةلودلا فرط
هلمع نع فقؤت فظؤملا““ :نايبلا فاضضاو
اذه نمو ،فقؤتي مل يرهضشلا هبتار نكل
ةقÓع هل فظؤم يأا-ب بي-هأا ق-ل-ط-ن-م-لا

ميلعت سسرادمب ةرضشابم ر-ي-غ وأا ةر-ضشا-ب-م
وأا انلمع يف اتاتب لخدتي ’ نأاب ةقايضسلا
نإاف انتحلضصم نم قلغلا نأاب انعانقإا لواحي
لخدتلا ىلع ر-ضصأا وأا يرور-ضضلا ن-م نا-ك
انعم ةفضصانم ير-ه-ضشلا ه-ب-تار م-ضسق-ي-ل-ف
يف هيأار يدبي نأا عيطتضسي اه-ن-ي-ح ا-م-برو

““.! انلاح
مغر هنا ىلا نايبلا تاذ يف يبيرعل راضشأاو
ريزو نا ’إا ا-ه-ب نور-م-ي ي-ت-لا فور-ظ-لا
انكاضس كرحي مل لقنلاو ةيمؤمعلا لاغضشأ’ا
ىلع ،ناميإ’ا فعضضأاب ؤلو م-ه-تد-عا-ضسم-ل

تمتها يتلا تاعاطقلا نم ريثكلا رارغ

يديضس تنأا نيأاف ““،اهلثمت يت-لا تا-ئ-ف-لا-ب
نم ل-ق-ن-لاو ة-ي-مؤ-م-ع-لا لا-غ-ضشأ’ا ر-يزو
ايرادإا عبتن اننأا مأا ؟ ةقايضسلا ميلعت سسرادم
ةيبودنملا فينضصت بضسح ةيلخادلا ةرازؤل
.»- ثدحتملا تاذ فيضضي - ةينطؤلا
مكيلع تطل-ت-خا نإا““ : ي-ب-ير-ع-ل فا-ضضاو
نؤكن امبر يت-لا تارازؤ-لا وأا تا-ي-م-ضست-لا
نمضض جردن نأا حرتقأاف ،ا-ه-ت-ط-ل-ضس تح-ت
ىلع ،ةفاقثلا ةرازؤل ةعباتلا تا-عا-ط-ق-لا
00045 غلبم نم ةدافتضس’ا عيطتضسن لقأ’ا
ةحئاجلا هذه نأا ىلا اريضشم ،““ايرهضش جد
ةقايضسلا ميلعت سسراد-م ى-ل-ع ’ا-بو تنا-ك
ىرخأا تاعاطقب ةنراقم ائطو دضشأا لكضشب
.ءابؤلا اذهب امامت رثأاتت مل امبر يتلا
ريزو ىلا ءادن ثدحتملا هجو ريخ’ا يفو
فظؤم كنأا امب كيلع بجي““ : Óئاق لقنلا
ؤ-لو تا-فر-ضصت-ب ردا-ب-ت نأا ة-لود--لا ىد--ل

ميلعت سسرادم عاطق ةدجن هاجت ةرخأاتم
انل سصيخرتلا ايفاك نؤك-ي ن-لو ،ة-قا-ي-ضسلا
رمأ’اف ،انضسرادم حتفو انلامعأا فانئتضساب
نع انضضيؤعت نوديرت فيكف ،كلذ نم ربكأا
تقحل يتلا ةي-ثرا-ك-لا ة-يدا-م-لا رار-ضضأ’ا
ةئفلا هذه نع لوؤؤضسم تنأاف ،ا-ن-عا-ط-ق-ب
ةيرؤهمجلا سسيئر مامأا مث ىلاعت هللا مامأا
،ةرازؤلا هذه رييضستل هتقث كيف عضضو يذلا

لخد نودب نحنف ىبزلا ليضسلا غلب دقلف
هبتار ىقلتي انر-ي-غو ،ر-ه-ضشأا ة-ثÓ-ث ذ-ن-م
يف مث ،ه-ت-ي-ب ي-ف سسلا-ج ؤ-هو ير-ه-ضشلا
ةناهإ’اب انيلع اؤقدضصتت نأا نوديرت ريخأ’ا
.““ ! ةناعإا اهؤمتيمضس يتلا

ن .ةظيفح ^

مدلا يف ركسسلا ةبسسن سضيفخت يف لاعف هنأا اودكأا
 ““يبر ةمحر““ لمكم عأجرتصسأب نوبلأطي يركصسلا ىصضرم
نيعؤ-ن-لا ن-م ير-ك-ضسلا سضر-م بلا-ط ^

ةحضصلا ةرازوو ةمؤكحلا نم يناثلاو لو’ا
يئاذ-غ-لا ل-م-ك-م-لا ةدا-عا ى-ل-ع ل-م-ع-لا
،رئازجلا يلا ““يبر ةمحر““ مضساب فورعملا
ي-ف نؤ-ق-با-ضس نؤ-لوؤؤ-ضسم بب-ضست يذ--لاو
ةلود يلا ه-ل-ق-نو ر-ئاز-ج-لا ن-م ه-جار-خا
.ةيبنجا
،هنؤلوانتي اؤناك نيذلا نم يضضرملا دكاو
ناك هنا ،ةنتاب ةي’ؤب ““رج-ف-لا““ م-ه-ت-ق-ت-لا
مدلا يف يركضسلا ةبضسن سضفخ ىلع مهنيعي
نم مهيقيو ةياغلل ةيضضرم تايؤتضسم يلا
دقو ،سضرملا ةبضسن يف ئجافملا عافتر’ا

سضرم ةاناعم نم ةليؤط ةدم-ل م-هد-عا-ضس
ةينطؤلا قؤضسلا نم جرخ  نا يلا يركضسلا
.ادؤجؤم دعي ملو
ةمحر““ ناف ،يضضرملا نم ريثكلا ةداهضشبو
لك ىلع ادج ةريبك ة-ب-ضسن-ب قؤ-ف-ت-ي ““ي-بر
ةينطؤلا ءاؤضس ةيئاذغلا تÓمكملا لاكضشأا
نيعتضسيو ،جرا-خ-لا ن-م درؤ-ت-ضست ي-ت-لا وا
ةيئارضش ةردق نؤكلتم-ي ن-يذ-لا ي-ضضر-م-لا
اهيف دجؤي يتلا ةلودلا نم لمكملا بلجب

عفترم يلام غلبم-ب ““ي-بر ة-م-حر““ ع-ن-ضصم
دعب ،ميتنضس فلا ةئامثÓث دودح يلا لضصي

اميف ،رانيد فلا ن-ي-ضسم-خ-ب عا-ب-ي نا-ك نا
تؤق نؤكلمي ’ نيذلا نم ةيبلغ’ا نيعتضسي
ةيديلقتلا ةيود’ا سضعبو باضشعأ’اب مهمؤي
،يركضسلا ةبضسن سضيفخت يلع دعاضست يتلا
سضيؤعت عي-ط-ت-ضست ’ م-ه-ب-ضسح تنا-ك ناو
بضسن’ا لمكملا لظي يذلا ““يبر ةمحر““

.مهل بضسانملاو
يأنغ دمحم ^

:لقنلا ريزؤل ءادن هجؤت ةقايسسلا ميلعت سسرادم
  ةنأعا أهنومصست يتلا ةقدصصلا لبقن ’و أنصضيوعت مكيلع

انورؤك ببسسب تررسضت يتلا ةيداسصتق’ا تاسسسسؤؤملل اميعدت
ناوج12 ةيأغ ¤إا ةيئأب÷ا تأحيرصصتلا عاديا ليجأأت
بئارضضلل ةماع-لا ة-ير-يد-م-لا تذ-خ-تا ^

تاضسضسؤؤملا معد لجأا نم ةضصاخ تاءارجا
جمانر-ب-ل-ل اذ-ي-ف-ن-ت كلذو ،ة-يدا-ضصت-ق’ا
سسوريف يضشفت و راضشتنا ةحفاكمل ينطؤلا
.انورؤك
ريضسيتلا جمارب ذاختا ةلضصاؤم ر اطإا يفو
ميدقتل  ةيمؤمعلا تاطلضسلا اهتذختا يتلا
ترر-ضضت ي-ت-لا تا-ضسضسؤؤ--م--ل--ل م--عد--لا
سسوريف ببضسب ة-يدا-ضصت-قإ’ا ا-ه-تا-طا-ضشن
تاحيرضصت-لا عاد-يإا ل-ي-جأا-ت م-ت ، ا-نورؤ-ك
يرهضشلا حيرضصتلا ليجأات مت نيأا ، ةيئابجلا

05gيام و ليرفأاو سسرامو يرفيف رهضشل
.ناؤج12 ةياغ ىلإا
ىؤتضسم ىلع ةبير-ضضلا-ب ن-ي-ف-ل-ك-م-لا ا-مأا
عاديإا نؤلضصاؤيضسف  ةريبك-لا تا-ضسضسؤؤ-م-لا
ةقلعتم-لا قؤ-ق-ح-لا ع-فدو تا-ح-ير-ضصت-لا
.اينورتكلا بئارضضلاب

ةبيرضضلاب حيرضصتلا لاجأا ديدم-ت م-ت ا-م-ك
رجأاب سصاخلاو  يلا-م-جإ’ا ل-خد-لا ى-ل-ع
مت يتلا و  ،0202 ةنضس نم لوأ’ا لضصفلا
ناؤج12 ةياغ ىلإا  كلذك يه اهديدمت
قيبضستلا عفد لجأا ديدمت  مت امك .لبقملا

لخدلا ىلع ةبيرضضلل لوأ’ا باضسحلا ىلع
حا-برأ’ا ى-ل-ع ة-ب-ير-ضضلا و  ي--لا--م--جإ’ا
ءانتقا لاجأا ديد-م-ت م-ت ا-م-ك ،تا-كر-ضشل-ل
03 ءاثÓثلا مؤي ةياغ ىلإا تارايضسلا ةميضسق

.ناؤج
بئارضضلل ةماعلا ةيريد-م-لا نا-ي-ب بضسحو
باتتكاب نؤمؤقي ةبيرضضلاب نيفلكملا نإاف
ةبترتملا قؤقحلا ديدضستو  تا-ح-ير-ضصت-لا

نم  ،اقباضس ةرؤكذملا لاجأ’ا لبق  كلذ نع
ةيئابجلا ح-لا-ضصم-لا ن-م بر-ق-ت-لا لÓ-خ

.مهت’اغضشناب لفكتلل
ج.ق ^
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جاتنإلا ضضفخ تادهعت ماÎحا ‘ ةقثلا يمانت لعفب طفنلا راعسسأا عافترا

ناوج ‘ يوارحشصلا ماÿا عيب رعشس عفرت كارطانوشس
قوشسلا طبشض لبشس ثحبل Úعوبشسأا لÓخ طفنلا يجتنŸ بقترم عامتجا  ^

اتنسس04 ¤إا ناوج رهسش ‘ يوارحسصلا جيزŸا اهماÿ يمسسرلا عيبلا رعسس كارطانوسس ةكرسش تعفر
.““زÎيور““ ةلاكو هتدروأا ام بسسح ،خرؤوŸا تنرب قوف ليمÈلل

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداسصتقإا

 بلطلا ىلع ينيسصلا يكيرمألا رتوتلا رارمتسسا ىقبأا امنيب
ةئداه تÓماعت ‘ حابرأ’ا ين÷ عيب لعفب طبهي بهذلا

ر’ود05.2 رع-سسلا نا-ك ،ة-نرا-قŸا-ب ^
تانح-سش ‘ خرؤوŸا تنر-ب نود ل-ي-مÈل-ل

راعسسأا تعفترا ردسصŸا تاذل اقفو ،يام
ةقثب  ةمو-عد-م ءا-ثÓ-ث-لا سسما ط-ف-ن-لا

Úج-ت--نŸا نأا--ب قو--سسلا ‘ ةد--ياز--ت--م
سضورعم سضفÿ مهتادهعتب نومزت-ل-ي-سس
ةدوع عم بلطلا نسسح-ت-ي ا-م-ن-ي-ب  ماÿا

ط-سسو تا-قر-ط-لا ى-ل-ع Òسسلا ة--كر--ح
سسوÒف  ةح-فا-ك-م تاءار-جإا ف-ي-ف-خ-ت
.⁄اعلا ءاحنأا ‘ انوروك
يكيرمأ’ا ماخلل ةل÷ا دوقعلا تعفتراو

اÃ ةئاŸاب3ر4 طيسسولا سساسسكت برغ
ر’ود43ر73 ¤إا ر’ود1ر21  لدا-ع-ي
نع بسسحف Óيلق ةسضف-خ-ن-م  ل-ي-مÈل-ل
.ر’ود43ر45  ءاثÓثلا موي ةورذ
1ر7 و-ح-ن تنر-ب ما-خ دو-ق-ع تع-ف--تراو
ر’ود63ر41 ةلجسسم اتنسس16 وأا ةئاŸاب
ةئاŸاب1ر1 تغلب بسساكم دعب  ليمÈلل
بب-سسب ة-ل-يز-ه تÓ-ما--ع--م ‘ Úن--ث’ا
.ةلطعلا
ايسسور نم تاحيرسصتب قوسسلا تمعدتو
ابÎقم يطفنلا اهجاتنإا سضافخنا د-ي-ف-ت

ايموي ليمرب نويلم8ر5 غلابلا  هفده نم
قا-ف-تا بجوÃ ناو-جو يا--م ير--ه--سشل

نادلبلا ةمظ-ن-م  ع-م سضور-عŸا سضف-خ

نيرخآا رابك Úجتنمو لوÎبلل ةردسصŸا
.+كبوأا ةعوم‹ راطإا ‘

ثحبل ناوج لئاوأا +كبوأا لود عمتŒو
سضور-عŸا تا-سضي-ف-خ-ت ى-ل-ع ءا-ق--بإ’ا
تلازام يتلا را-ع-سسأ’ا م-عد-ل  ة-فدا-ه-لا

ةيادب ذنم ةئاŸا-ب54 ›اوح ةسضفخن-م
‘ اوقفتا ÚجتنŸا  را-ب-ك نا-كو .ة-ن-سسلا
وحن جاتنإ’ا سضفخ ىلع يسضاŸا ليرفأا

يام ‘  ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب ÚيÓ-م ةر-سشع
.ناوجو
Èع ار“ؤوم طفنلا يجتنم را-ب-ك م-ظ-ن-ي
نأاسشب اب-ير-ق-ت Úعو-ب-سسأا د-ع-ب تنÎنإ’ا
دوه-ج-ل-ل Èكأا ل-ك-سشب ط-ب-سضلا ة-ي-ف-ي-ك
ةررسضتŸا طفنلا قوسس معدل ةكÎسشŸا

‘ بلطلا ر-ثأا-تو سضور-عŸا سضئا-ف ن-م
.انوروك سسوÒف ةحئاج ةهجاوم
‘ ه-لو-ق كا-فو-ن ن-ع ةرازو-لا تل--ق--نو
ةقاطلا نوؤوسشل يموكح سسل‹ عامتجا
Úب ام دنع سضئافلا ،›ا◊ا تقولا ‘““

ايموي ليمرب نوي-ل-م21و ÚيÓم ةع-ب-سس
نأا ىلع ة-قا-ط-لا ةرازو لو-ع-ت .ا-ب-ير-ق-ت
لسضفب ويلويو وينوي ‘ نزاوتتسس قوسسلا
.““كÓهتسس’ا ةدايز
سضفخنا سضورعŸا نإا اسضيأا ريزولا لاقو
نويلم51و نويل-مÚ 41ب اÃ ل-ع-ف-لا-ب
+كبوأا قا-ف-تا ل-سضف-ب ا-ي-مو-ي ل-ي--مر--ب
.ىرخأا نادلب ‘ جاتنإÓل تاسضيفختو

لوÎبلل ةردسصŸا نادلبلا ةمظنم تقفتا
طفنلل نورخآا را-ب-ك نو-ج-ت-ن-مو (كبوأا)
فر-ع-ي ا-م را-طإا ‘ ،ا-ي-سسور م--ه--ن--ي--ب

Ãا رهسشلا ،+كبوأا ةعومجŸىلع يسضا
ةرسشع ›اوحب Úعمت‹ مهجاتنإا سضفخ
وحن لداعي ام يأا ،ايموي ليمرب ÚيÓم
.يŸاعلا جاتنإ’ا نم ةئŸاب رسشع
رابك طفن يجتنم ذيفنت اسضيأا نوعقوتيو
ادنكو ةدحتŸا تا-ي’و-لا ل-ث-م ،ن-ير-خآا
.ةيفاسضإا تاسضيفخت ،جيوÔلاو
نع Óقن ،ءا-ب-نأÓ-ل ““ا-ير““ ة-لا-كو تر-كذو
ىلع علطم هنأاب هتفسصو همسست ⁄ ردسصم
سسلÛا عا-م-ت-جا ‘ ر--يزو--لا ة--م--ل--ك
نأا Èت-ع-ت ة-قا-ط-لا ةرازو نأا ،ي-مو-ك◊ا
لعفلاب تسصل-ق +كبوأا جرا-خ ن-م لود-لا
ÚيÓم ةعبرأاو نويلمÚ 5.3ب اÃ جاتنإ’ا
ماجحأا نإا اسضيأا اير تلاقو .ايموي ليمرب
فده نم ةبيرق ةيسسورلا طف-ن-لا جا-ت-نإا
ايموي ليمرب نو-ي-ل-م5.8 دن-ع دÓ-ب-لا
.ناريزح وينويو رايأا ويام يرهسشل
ىلع قيلعتلا نع ةقاطلا ةرازو تعنتماو
.جاتنإ’ا ماجحأا
كبوأا نإا زÎيور----ل ردا-----سصم تلا-----قو
ى-ل-ع ظا-ف◊ا نود-ير--ي ا--هءا--ف--ل--حو
وينوي دعب اŸ ةيلا◊ا دادمإ’ا تاسضيفخت

هيف دقعت نأا ررقŸا نم يذلا ناريزح
.لبقŸا اهعامتجا +كبوأا ةعوم‹

^   Ÿيو’زرح ءاي

تÓ-ما-ع-ت ‘ سسما بهذ-لا ع-جار--ت ^
عاب ذإا ،ةيم-سسر تÓ-ط-ع بب-سسب ة-ئدا-ه
نأا Òغ ،حابرأ’ا ين÷ نيرمثتسسŸا سضعب
ينيسصلا ي-ك-ير-مأ’ا ر-تو-ت-لا رار-م-ت-سسا
نم قاطنلا ةعسساو زيف-ح-ت-لا تاءار-جإاو

.رئاسسÿا نم ادح ⁄اعلا لوح تاموكح
،سشتنيرج تيقوتب4151 ةعاسسلا لولحبو
2.0 اسضفخنم بهذلل يروفلا رعسسلا ناك
ةي-قوأÓ-ل ر’ود50.0371 ¤إا ة--ئŸا--ب
بهذ--لا دو--ق--ع تلز---نو .(ة---سصنوأ’ا)
لجسستل ةئŸا-ب4.0 ةلجآ’ا ةي-ك-ير-مأ’ا

ةقلغم قاوسسأ’ا بلغأاو .ر’ود04.9271
سضعبو ايناطيربو ةدحتŸا تاي’ولا ‘

.ةيمسسر تÓطع ببسسب ةيويسسآ’ا لودلا
ة-ج-ي-ت-ن ة-ي-بوروأ’ا م-ه-سسأ’ا تع-ف-تراو
لزعلا تاءارجإا فيفخت لايح لؤوا-ف-ت-لا
زيف-ح-ت-لا ن-م د-يز-م ى-ل-ع تار-سشؤو-مو

.ورويلا ةقطنم داسصتق’
¤إا بهذلا عفترا ،يسضاŸا عوبسسأ’ا ‘و
لوأ’ا نيرسشت ربوتكأا ذنم هتايوتسسم ىلعأا

›امو يدقن زيف-ح-ت-ب ا-مو-عد-م ،2102
ي-ك-ير-مأ’ا ر--تو--ت--لاو دو--كر فواflو
.ينيسصلا
قاوسسأ’ا يللÒ fiبك زنيإا نفيتسس لاقو
تا-مد-خ-ل-ل برو-ك ي-سسكأا ة-كر-سش ىد-ل
،ديازتي ةيراجتلا بر◊ا رتوت نإا ةيلاŸا
ىلع بهذلا راعسسأا معدي لظيسس ام وهو
.Òسصقلا ىدŸا
¤إا ة-ئŸا--ب7.1 مو-يدÓ-ب-لا د-ع--سصو
لز-ن Úح ‘ ،ة-ي-قوأÓ-ل ر’ود31.8791
،ر’ود98.438 ¤إا ةئŸابÚ 6.0تÓبلا
01.71 ¤إا ةئŸاب4.0 ةسضفلا تسضفخناو
.ر’ود
بهذلا ىلع لابقإ’ا نم اسضيأا دح ا‡و
نم عقوتŸا ن-م Ó-ي-ل-ق ل-سضفأا تا-نا-ي-ب
‘ دقافلا نأا ترهظأا ةدحتŸا تاي’ولا
5.02 غل-ب نا-سسي-ن ل-ير-بأا ‘ ف-ئا-ظو-لا

تناك انويلم22 نع لقي ام وهو ،نويلم
7.41 ةلاط-ب-لا لد-ع-م غ-ل-بو .ة-ع-قو-ت-م
دنع قوسسلا تاعقوت نع لقي اÃ ،ةئŸاب
.ةئŸاب61
تاناي-ب-لا ن-م ة-عو-م‹ ثد-حأا تكذأاو
ةي-عو-ب-سسأ’ا ة-ي-ك-ير-مأ’ا ة-يدا-سصت-ق’ا
سسل‹ نم زيفحتلا نم ديزÃ تاعقوتلا
يزكرŸا كنبلا) يدا–’ا ي-طا-ي-ت-ح’ا
‘ قاو--سسأ’ا ع--سضت ذإا ،(ي---ك---ير---مأ’ا

ةدئافلا راعسسأ’ ةيب-ل-سس ة-ئ-ي-ب نا-ب-سس◊ا
.ةيكيرمأ’ا
طغسضلا ةدئافلا راعسسأا سضفخ طغسضيو

ززعيو تادنسسلا د-ئاو-عو ر’ود-لا ى-ل-ع
ردي ’ يذلا رفسصأ’ا ندعŸا ىلع بلطلا

.ادئاع
‘ ي-ك-ير-مأ’ا ي-ن-ي-سصلا عاز-ن--لا اد--بو
Úسضوافم نإا Úكب تلاق نأا دعب راسسحنا

ŒيراÚ ك ن-م-Ó ىلع اوقف-تا ن-يد-ل-ب-لا
،1 ةلحرŸا قافتا قيبطتل ةئيبلا Úسس–

سسي-ئر-لا د-يد-ه-ت ن-م ما-يأا د-ع--ب كلذو
ةيكرمج موسسرب بمارت دلانود يكيرمأ’ا

.ةديدج
52.9681 ¤إا ةئŸاب7.0 مويدÓبلا دازو
Ú 5.0تÓ-ب-لا ع-ف-تراو ،ة-ي-قوأÓ--ل ر’ود
.ر’ود84.767 ¤إا ةئŸاب
نأا دعب  يك-ير-مأ’ا ر’ود-لا ع-ف-ترا ا-م-ك
⁄اعلا ‘ داسصتقا Èكأا نأا تانايب ترهظأا

رهسشلا عقو-تŸا ن-م ل-قأا ف-ئا-ظو د-ق-ف
سسوÒف ة-ح-ئا-ج ر--ثإا ى--ل--ع ي--سضاŸا
.انوروك
ليجسستل اهقيرط ‘ ةيكيرمأ’ا ةلمعلاو
ورويلا لباقم ةيعوبسسأ’ا اهبسساكم Èكأا

طب-تر-ي كلذ نأا Òغ ،ر-ه-سش ن-م Ìكأا ‘
اميف ةدحوŸا ةيبوروأ’ا ة-ل-م-ع-لا-ب Ìكأا
يزكرŸا كنبلل لوسصأا تايÎسشÃ قلعتي
.يبوروأ’ا
ءادأا لسضفأا ¤إا هقيرط ‘ اسضيأا ر’ودلاو
.يرسسيوسسلا كنرفلا مامأا هل يعوبسسأا
دقاف نأا ةع-م÷ا مو-ي تا-نا-ي-ب تر-ه-ظأا
غلب ناسسين ليربأا ‘ ةيكيرمأ’ا فئاظولا

22 دنع تاعقوت عم ةنراقم ،نويلم5.02
،ةئŸاب7.41 ةلاطبلا لدعم غلبو .انويلم
61 دنع قوسسلا تاعقوت نع لقي ام وهو
.ةئŸاب
ةÎفلا فسصتن-م ى-ت-ح تÓ-ما-ع-ت-لا ‘و
ةئŸاب3.0 ر’ودلا دع-سص ،ة-ي-حا-ب-سصلا

رقتسسا امنيب ،ني75.601 ¤إا Úلا لباقم
ر’ود7280.1 دنع ر’ودلا مامأا ورويلا
1.0 ر’ودلا رسشؤوم عفترا ،كلذل ةجيتنو
.428.99 ¤إا ةئŸاب
ى-ل-ع لا-ب-قإ’ا ة--ع--م÷ا مو--ي د--يز--يو
تع-ف-ترا ذإا ،Òب--ك د--ح ¤إا ةر--طاıا
تادن-سس د-ئاو-عو ة-ي-ك-ير-مأ’ا م-ه-سسأ’ا
.ةنازÿا

ت’اكو ^

ةيسسورلا تاكرسشلا عم طفنلا جاتنإا ضضفخ ديد“ ثحبيسس كافون
ةشسايشسلا ‘ تبلا لبق قوشسلا سسردتشس ““ +كبوأا““

ريزو نأا ““زÎيور““ ةعلطم رداسصم تغلبأا^
،كا-فو-ن رد-ن-سسك-لأا ،ي-سسور-لا ة-قا-ط--لا

ةيسسيئرلا طفنلا تاكر-سش ع-م ع-م-ت-ج-ي-سس
ماÿا جاتنإا تاسضيفخت قيبطت Òسس ثحبل
تايوتسسŸ لمتÙا ديدم-ت-لاو ة-يŸا-ع-لا
.ناريزح وينوي دعب ةيلا◊ا سصيلقتلا
مازتلا ىلع ديدج رسشؤوم ررقŸا عامتج’ا

ةديدج ةكÎسشم تاوطخ يأا معدب وكسسوم
ام طفنلا قاوسسأاب رار-ق-ت-سس’ا ق-ي-ق-ح-ت-ل
اهجاتنإا تسصلق نأا دعب ،ةرورسضلا تسضتقا

Ÿا ن-م بر-ق-ي اŸا ىو-ت-سسŸهل فدهت-سس
Ãاعلا قافت’ا بجوŸي.

لوÎبلل ةردسصŸا نادلبلا ةم-ظ-ن-م تنا-ك
،ايسسور مهنيب نم نورخآا رابك طفن وجتنمو

رهسشلا اوقفتا ،+كبوأا ةعوم‹ راطإا ‘
ةرسشع وحن جاتنإ’ا سضف-خ ى-ل-ع ي-سضاŸا

وينويو رايأا ويام ‘ ايموي ل-ي-مر-ب ÚيÓ-م
،بلطلاو راعسسأ’ا معد ل-جأا ن-م نار-يز-ح

.انوروك سسوÒف ةحئاج هب تفسصع يذلا
اذه قباسس تقو ‘ تلاق رداسصم تناكو
ى-ل-ع ءا-ق-بإ’ا د-ير--ت +كبوأا نإا ر--ه--سشلا
وينوي دعب ةمئاقلا طفنلا جاتنإا تاسضيفخت

ة-عو-مÛا د-ق-ع-ت ا-مد-ن--ع ،نار--يز--ح

هدعب ررقŸا نم يذلاو مداقلا اهعامتجا
ةينامث ¤إا ةيلا◊ا تاسضيفخت-لا سصي-ل-ق-ت

نوناك Èمسسيد ىتح ايموي ليمرب ÚيÓم
.لوأ’ا
سسأاÒسس كا-فو-ن نإا ردا-سصŸا د-حأا لا-قو
⁄و .تنÎنإ’ا Èع تاكرسشلا عم اعامتجا
ىلع نآ’ا ىتح ةيسسورلا ةقاطلا ةرازو درت

.بيقعتلل بلط
ليسصافت ىل-ع ع-ل-ط-م ر-خآا رد-سصم لا-قو
سصسص◊ا د-يد“ ة-ي-نا-ك-مإا““ عا-م--ت--ج’ا
عقوتŸا نم ناريزح وينوي دعب اŸ ةمئاقلا

لfi نوكتسس ديدمت-لا ةÎف .ا-ه-ت-سشقا-ن-م

،سسمأا لوأا لاق كافون ناك““.اسضيأا سشاقن
بلطلاو سضرعلا نزاوت عقوتي هنإا ،Úنث’ا

نيرهسشلا لÓخ ةيŸاعلا طفنلا قاوسسأا ‘
.Úمداقلا

ار’ود63 ›اوح دنع لوادتم تنرب ماخ
اÃ تسضفخنا راعسسأ’ا نكل ،ايلاح ليمÈلل
نم لوأ’ا عبرلا ‘ ةئŸاب6.56 ¤إا لسصي
ىلع يŸاعلا بلطلا يواهت لظ ‘ ةنسسلا
يتلا ةمزأ’ا ببسسب ةئŸاب03 وحن طفنلا
.يداسصتق’ا طاسشنلاو رفسسلا ةكرح تحبك
ةعوم‹ نإا ءاثÓثلا  سسما Úلمركلا لاقو
‘ عسضولا تاروطت سسردتسس +كبوأا لود
يأا ذخأات نأا لبق ةيŸاعلا ط-ف-ن-لا قاو-سسأا

.جاتنإ’ا ةسسايسس نأاسشب ةديدج تارارق
كانه تناك نإا لاؤوسس ىلع ادر كلذ ءاج
قو-سس م-عد-ل ةد-يد-ج دو-ه-ج ¤إا ة-جا--ح

ثدحتŸا فوكسسيب يÎيمد لاقو.ةقاطلا
جاتنإا سضفخ قا-ف-تا نإا Úل-مر-ك-لا م-سسا-ب
يسضاŸا ره-سشلا مŸÈا يŸا-ع-لا ط-ف-ن-لا
‘ د-عا-سسو ا-ه-ي-ف كسش ’ ة-ي-لا-ع-ف تب-ثأا
‘ ةلمتfi ةيبلسس تاراسسم يأ’ يدسصتلا
.ماÿا قاوسسأا

ح.ل ^

ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو  سسما تلبقتسسا ^
بدتنŸا ريزولا ،مايه ةحيرف نب ،ÚينهŸا
.تافايسض ميسسن تانسضا◊اب فلكŸا
قرطو تاي-ف-ي-ك ¤إا ،نا-فر-ط-لا قر-ط-ت و

ن-يو-ك-ت-لا ي-سصبÎمو ي-جر-خ-ت-م Úك“
نم ةدافتسس’ا ن-م ،Úي-ن-هŸا م-ي-ل-ع-ت-لاو
تا-سسسسؤوŸا ق-ل--خ ع--ي--ج--سشت تاءار--جا
مهتاسسسسؤوم Úطوت نم مهنيك“و ،ةئسشانلا

‘ flا تانسضاح فلتŸةئسشانلا تاسسسسؤو
.نطولا Èع

ح.ل ^

ا بدتنŸا ريزولل  عاطقلا ةريزو لابقتسسا لÓخ
Ÿتانسضا◊اب فلك

ÚشصبŸÎا ءاششنا ثحبت ينهŸا نيوكتلا ةريزو
Ÿةئششان تاشسشسؤو
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تاي’ولا رابخأا تاميلعتلل مازتل’ا ةرورسضب تاطلسسلا تاريذحت مغر

يحّصصلا رجحلا تاءارجإل ةفلاخم103 ليجصست
ديعلا يموي لÓخ

تاءارجإ’ نينطاوملا فرط نم ةفلاخم103 ديعلا يموي لÓخ تنسشومت نيع ةي’و نمأا حلاسصم تلّجسس
. ةيلحملا تاطلسسلا تاريذحت و ةيزارتحإ’ا تاءارجإ’ا مغر يئزجلا يحسصلا رجحلا ريبادت

يف ةنصسلأ هذه تءاج يتلأ ةبصسانملأ ^
ريبأدتب تنر-ت-قأ ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسأ فور-ظ

انوروك صسوريف راصشتنأ نم دحلل ةياقولأ
اططخم حلا-صصم-لأ تأذ  تر-ط-صس ن-يأأ
ةلصصأوم يف اصساصسأ لثمت اصصاخ اينمأأ
و ينم’أ قصسنلأ و ةريتولأ صسفنب لمعلأ

ةذختملأ تأءأرج’اب اصساصسأأ طبتر-م-لأ
عم انوروك صسوريف را-صشت-نأ ن-م د-ح-ل-ل
و ميصسأرملأ فلتخمل مراصصلأ قيبطتلأ
قيلعت عم ة-صصا-خ ة-ي-ئ’و-لأ تأرأر-ق-لأ

ديدمت و ديعلأ يموي لÓخ ريصسلأ ةكرح
ةعاصسلأ نم ة-يأد-ب ي-لز-ن-م-لأ ر-ج-ح-لأ
نم ديدعلأ عفر مت ثيح أرهظ ةدحأولأ
ترفصسأأ ديعلأ يموي لÓخ تافلاخملأ

دصض هريرحت مت ءأرجإأ341 ذاختإأ نع
ر-ج-ح-لأ ر-ي-بأد-ت أو-ف-لا-خ صصا-خ--صشأأ
و ةبكرم421 ليوحت ، يئزجلأ يحصصلأ

امك.يدلبلأ رصشحملل ة-يرا-ن ة-جأرد43
عم ةيصسيصسحت تÓمح ةيل-م-ع-لأ ل-ل-خ-ت
نم دحلل نينطأوملأ ىلع تامامك عيزوت
يف ءا-ج ا-م-ك ا-نرو-ك صسور-ي-ف را-صشت-نأ
.يفحصصلأ نايبلأ

حلاصص^

ةنيطنصسقب بيل◊ا ‘ حداف صصقن
كرابملأ رطفلأ ديع ماّيأ لوأأ ذنم لجصس ^

يف حداف صصقن ءاثÓثلأ صسمأأ ةياغ ىلإأو
’، تÓحملأ نع تباغ يتلأ بيلحلأ ةدام
ةنيدم جراخ تايدلبلأ ءا-ي-حأأ ي-ف ا-م-ي-صس
يف ةبوعصص نونطأوملأ دجوو .ةني-ط-ن-صسق

ىلإأ ريثكلأ أاجل اميف ، بيلح صسيكب رفظأ
بيلح بايغ صضيوعتل ةردوبلأ بيلح ءانتقأ
يف اصضيأأ بأرطصضأ لجصس امك. صسايكأ’أ

.ةي’ولأ نم ةديدع تاهجب زبخلأ ةدام
صس ي ^

فيطصسب ةيبراوصشلا و يل◊ا مأا يتيرق ناكصس
ةيمنّتلا ‘ مهقحب نوبلاطي

ةيبرأوصش و يل-ح-لأ مأأ ي-ت-ير-ق ر-ق-ت-ف-ت ^
ةي’و قرصش لا-ج-ق ة-يد-ل-ب-ب ن-ي-ت-ع-قأو-لأ

ةا-ي-ح-لأ تا-ب-ل-ط-ت-م ط-صسبأ’ ف-ي--ط--صس
’ و ءام Óف، ةميركلأ ةايح-ل-ل ة-يرور-صضلأ
’ تÓئاعلأ بلغأاف ، ءابرهك ’ و زاغ و لقن
. ةبعصص ةايح فورظ هجأوت لأزت
أذه انموي ىلأ لأزت ’ ي-ل-ح-لأ مأأ ة-ير-ق-ف
هايملأ ةكبصش بايغ ببصسب ،صشطعلأ يناعت
ةانقلأ نأأ نم مغرلا-ب بر-صشل-ل ة-ح-لا-صصلأ
ةيدلبلأ ناكصس دوزت و لقنت يتلأ ،ةيصسيئرلأ
تافاصسمب ىوصس دعب-ت ’ بور-صشلأ ءا-م-لا-ب
.مهلنزانم نع ةليلق
تاطلصسلأ نإاف نا-ك-صسلأ هد-كأ ا-م بصسح و
هذه طبر ءانع اهصسفن فلكت مل ةيلحملأ
ىوصس دعبي ’ يذلأ بورصشلأ ءاملاب ةيرقلأ

نوبصضاغلأ ناكصسلأ صضعب  ركذ امك ، ملك7
ةكبصشب اهطبر دعب متي مل لزانم كانه نأاب
ديزأ ترم دقو، مويلأ ةياغ ىلأ ءابرهكلأ

ىدل نوكتصشي ناكصسلأ و تأونصس ثÓث نم
مهتيرق ةدافتصساب ةبلاطملل ةيدلبلأ حلاصصم
ققحتي مل كلذ نأ نيغ ةيفيرلأ ةران’أ نم
رم’أ وه امك ،ءافوج دوعو ىوصس يقب و

يذلأ  يعيبطلأ زاغلأ عورصشم-ل  ة-ب-صسن-لا-ب
.نيتيرقلأ ناكصسل ةبصسنلاب املح حبصصأ
أو-مد-ق-ت ا-م-ل-ك م-ه--نأ نا--ك--صسلأ د--كأ و
ناك ةيدل-ب-لأ صسي-ئر ىد-ل م-ه-ت’ا-غ-صشنا-ب
صضرأ ىلع دصسجتت مل ، دوعو-ب م-ه-ل-با-ق-ي
رزي مل هنأأ أودكأأ امك، مويلأ ةياغ ىلأ عقأولأ
و ،تاباختن’أ ذنم ةلوزعم-لأ ة-ق-ط-ن-م-لأ
هنإاب اهناكصس دكأأ ةيبرأوصشلأ ةيرقل ةبصسنلاب

ةقطنملاب يومنت عورصشم يأ ىلإأ دوجو ’
امامت ةحلاصص ريغ ة-ئر-ت-ه-م ق-ير-ط-لا-ف
’ حوور نودب لكيه ةيبطلأ ةدايعلأ ،ريصسلل

صشيعت لأزت ’ ة-ير-ق-لا-ف ءأود ’ و بي-ب-ط
’ اهنأ نم مغرلاب ةيئأدبلأ ةايحلأ رهاظم
ةي’و رقم نع و لاجق ةيدلب نع أريثك دعبت
.فيطصس
ةيلحملأ تاطلصسلأ نأأ ةيدلبلأ صسيئر دكأأ و
ع-ي-م-ج-ب م-ل--ع ى--ل--ع ة--ي’و--لأ ي--لأو و
ل-ف-ك-ت-لأ م-ت-ي-صس ه-نا-ب و ،م-ه-ت’ا--غ--صشنأ
و، يعيبطلأ زاغلأ ة-صصا-خ م-ه-ت’ا-غ-صشنا-ب
دصصر و ةيرأدأ تأءأرجإاب قلعت-ت ة-ي-صضق-لأ

.طقف ةيلام غلابم
     ل.ع ^

اياحسض01 ـلا ةبارق   ةفئاسص لك ليجسست ءاّرج
اهيف ةحابصسلا عنŸ دودصسلا ىلع ةباقرلا ددصشت صسارها قوصس تاطلصس

قوصس يف ة-ي-ئ’و-لأ تا-ط-ل-صسلأ تق-ل-طأأ ^
نم ريذحتلأ صصخت  ةيوعوت ةلمح صسأرهأ
مصسوم لولح و انمأزت دودصسلأ يف ةحابصسلأ
اياحصضلأ ت’احل دح عصضو-ل ا-ي-ع-صس ،ر-ح-لأ
يف ةحابصسلأ ببصسب ايونصس اهليجصست متي يتلأ
.ةي’ولأ تايدلب ربع ةيئاملأ كربلأ و دودصسلأ
عنمب أرمأأ ةيئ’ولأ تا-ط-ل-صسلأ ترد-صصأأ و
نم دودصسلأ فافصض يف ايئا-ه-ن ة-حا-ب-صسلأ

نيع ي-ف ة-ب-قأر-م نا-ج-ل بي-صصن-ت لÓ-خ
،رأرقلأ أذه قيبطت ىلع ر-ه-صست ،نا-ك-م-لأ
تاطلصسلأ كلذك هذي-ف-ن-ت م-عد-ت-صس يذ-لأ
نم ةيوعوت تÓمح ةرصشاب-م ع-م ة-ي-ن-مأ’أ
و دودصسلل ةينطولأ ةلاكولأ حلاصصم ميظنت

رصصانع بناج ىلأ ةي-ئا-م-لأ تÓ-يو-ح-ت-لأ
تدعو لباقملا-ب و ،ة-ن-يد-م-لأ ة-يا-م-ح-لأ
زاجنأ لاغصشأ ةرصشابم ةيئ’ولأ تا-ط-ل-صسلأ

نع ثحابلأ بابصشلل أذÓم نو-ك-ت ح-با-صسم
نم صسيلو يداعلأ هراطأ يف ما-م-ج-ت-صس’أ

ق-ير-ط ن-ع ه-تا-ي-ح-ب ةر-ما-غ-م-لأ لÓ-خ
يف ،ةياغلل ةريطخ قطانم ي-ف ة-حا-ب-صسلأ

ةي’ولأ نأأ ، ةرا-صش’أ رد-ج-ت قا-ي-صسلأ أذ-ه
نم يام رهصش ذنم اعابت تلجصس دق تناك
6 ،توأأ رهصش ةياغ ىلأ  ة-ي-صضا-م-لأ ة-ن-صسلأ

لثم ةروصضحم نكامأ يف ةحابصسلل اياحصض
رصصيونلأ جف ةتصشم رب-ع ة-ي-ئا-م-لأ كر-ب-لأ
ةيدلبب نجاملأ ةتصشم و ،ةحورصشملأ ةيدلبب

دصس نم ثثج4 لاصشتنأ مت امك ،ةنأزلأ نيع
.تيربكلأ ةيدلبب قÓم دأو
و ةروصضحملأ تاصسرامملأ هذه لثم راصشتنأ
ةي’و يف نينطأوملأ ةايح ىلع ةريطخلأ

ريبأدت تأرأرق ذاختأ بلطت صسأرهأ قوصس
مت امك  ،اهل دح عصضو نم ن-ك-م-ت ة-ي-ئا-قو
ءاصشنأ حلاصصل ةربتعم ةيلا-م ة-ف-ل-غأأ د-صصر
يف نوكت ةحابصسلاب ةصصاخ ةيهيفرت قفأرم
يف  ،ماع لك-صشب ة-ي’و-لأ نا-ب-صش لوا-ن-ت-م
يصشيعملأ را-ط’أ ن-ي-صسح-ت و-ح-ن ةو-ط-خ

دودحم اهيف ةيمنتلأ ىوت-صسم نا-ك ة-ي’و-ل
.تصضم تأونصس ذنم ةياغلل

    ع.ةبيهو ^

Êاثلا يسسادسسلا ةيناثلا ةعفّدلا
ةنيطنصسقب لبقŸا رهصشلا لدع ةغيصصب نكصس0001 عيزوت

نأوج ره-صش نأأ ة-ن-ي-ط-ن-صسق ي-لأو د-كأأ ^
نكصس فلأأ حيتافم عيزوت دهصشيصس لبقملأ
اميف لدع ةلاكول راجيإ’اب عي-ب-لأ ة-غ-ي-صصب
صسفنب نك-صس ف’آأ ة-ت-صس ع-يزو-ت تج-مر-ب
ةنصسلأ نم يناثلأ يصسأدصسلأ لÓخ ةغيصصلأ
.ةيراجلأ
ةرايزلأ  صشماه ىلع ةنيطنصسق يلأو دافأأو
ةرئأدل ديعلأ ةيصشع هتداق يتلأ ةيدقفتلأ
نم نكصس فلأ’أ ةصصح  نأأ ، نبأ  دايز نبأ
ةيبرغلأ ةعصسوتلا-ب ع-ق-ت «لد-ع» ج-ما-نر-ب
عزوتصس يلجنم يلع ةيرأدإ’أ ة-ع-طا-ق-م-ل-ل
دق اهيف لاغصشأ’أ نأأ افيصضم ،نأوج رهصش
،زاغلأ ةكبصش نم ءاهتن’أ دعب امامت تهتنأ

صصخت ف’آأ ةتصسلأ ةصصح نأأ حصضوأأ اميف

تلأز ام يتلأو ،دأرم صشوديدب ةبترلأ عقوم
.ىرخأ’أ لاغصشأ’أ صضعب لامكتصسأ رظتنت

أرخؤوم ررقت هنأأ  هثيدح قايصس يف أريصشم
نيصسحت ةلاكو جمانر-ب-ل ة-يو-لوأ’أ ءا-ط-عإأ
.هريوطتو نكصسلأ
زاجنإأ عورصشم ، دايز نبأ يف يلأولأ رأزو
دكأأ ثيح ، يراجيإأ يمومع نكصس ةئامعبرأأ

نأأ يراقعلأ رييصستلأو ةيقرتلأ نأويد ولثمم
ةعبرأأ دعب نوكي نأأ نكمي عورصشملأ مÓتصسأ
ةصصاخلأ لاغصشأ’أ لامكتصسأ لاح يف رهصشأأ
نم نأويدلل تاميلعت تيطعأأ و ،زاغلنوصسب
نم ةصسصسؤوملأ نكمتت ىتح كلصسم حتف لجأأ
.اهلاغصشأأ مامتإأ
انكصس051 عورصشم يف نوبتتكم ى-ك-ت-صشأو

،اهتءأدرو لاغصشأ’أ رخأات نم امعدم ايوقرت
رمأأ اميف ،تأونصس عبصس ذنم نورظتني ثيح

يقرملأ دهعتيل تاظفحتلأ ع-فر-ب ي-لأو-لأ
.ربوتكأأ رهصش ةياهن تانكصسلأ ميلصستب

ةمصصاعب لوأ’أ يذيفنتلأ لوؤوصسملأ هّجوو
رييصستلأو ةيقرتلأ نأويدل تاميلعت  قرصشلأ
لح لجأأ نم ريمعتلأ ةير-يد-مو يرا-ق-ع-لأ

001 عقومب يئابرهكلأ لو-ح-م-لأ ة-ل-ك-صشم
دوعصسم ةيدلبب يراج-يإأ ي-مو-م-ع ن-ك-صسم
ةئيهتلأ لاغ-صشأأ ق-ل-ط-ن-ت م-ل ذإأ ،و-ير-جو-ب
بقتري ثيح ،ةيلوأ’أو ةيوناثلأ ةيجراخلأ
رتفد ىلع ةقداصصملأو تاصصقانملأ قÓطإأ
.ةمداقلأ مايأ’أ لÓخ طورصشلأ

صس ديزي  ^

ةيامح-ل-ل ة-يو-نا-ث-لأ ةد-حو-لأ تل-خد-ت ^
ىلع رورم ثداح لجأأ زوميغل-ب ة-ي-ند-م-لأ

زوميغلبب34 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتصسم
يف لثمت ثداحلأ ، رصصنعلأ ةرئأد و ةيدلب
ن-ي-ترا-ي-صس و  ة-ن-حا-صش ن-ي--ب مأد--ط--صصأ

مهنم نيتيحصض ثداحلأ  فلخ ، نيتيحايصس
هب لفكتلأ مت ةريط-خ ة-لا-ح ي-ف  صصخ-صش
ىفصشتصسم ىلأ هليوح-تو و نا-ك-م-لأ ن-ي-ع-ب
. ةيليملاب يروتنم ريصشب

تافاعصسأ  موي-لأ صسف-ن ي-ف تل-ّخد-ت ا-م-ك
ةثلاثلأ دودح يف ريهاطلأ مدقتملأ زكرملأ
دجصسم مامأأ رور-م ثدا-ح ل-جأأ ن-م ’أوز
رداقلأ دبع ريمأ’أ ةيدلب نودمحوب ةبكرلأ
ي-ف ل-ث-م-ت ثدا-ح-لأ ، ر-ي-ها-ط-لأ ةر--ئأد
نم ةيحايصس ةرايصس و ةنحاصش نيب مأدطصصأ
مت ةيحصض ثداح-لأ ف-ل-خ نأور-ث-ي-صس عو-ن
. ىفصشتصسملل هليوحت

ب.نيصساي ^

 مادطصصا يثداح يف صصاخصشأا30 ةباصصإا
لجيجب تابكرم50

ةيدلبب نازلا راجصشأا نم تارصشع عيطقتو..
 فداهلب يواروب

ددعلأو ةيوهلأ ةلوهجم ةباصصع تمدقأأ ^
تأرصشعلأ مأدعإأ ىلع ةر-ي-خأ’أ ما-يأ’أ ي-ف
ةيدلب صشبكلأ ر-يد-غ-ب نأز-لأ را-ج-صشأ ن-م
لÓخ نم لجيج ةي’وب  فداهلاب يوأروب
امم عدجلأ نم يئزجلأ ريصشقتلأو عيطقتلأ
ةصسباي حبصصت عيباصسأأ دعب ةرج-صشلأ ل-ع-ج-ي
محفلأ يف اهلÓغتصسأ متي دق اّمم طقصستو
يلامج-لأ ه-جو-لأ دا-صسفإأ أذ-كو ة-ه-ج ن-م

امم  رأوزلل أدصصقم ربتعت يتلأ ةري-ح-ب-ل-ل
راجصشأأو ةعيبطلأ ق-ح ي-ف  ة-م-ير-ج د-ع-ي
أوقلطأأ ةقطنملأ بابصش نإاف هيلعو .نأزلأ

ةروصصم تاهويديف لÓخ نم تأءأدن ةدع
تاط-ل-صسلأ ل-خد-ت ه-ي-ف بل-ط-ت ة-ثرا-ك-ل
حلاصصمو تاباغلأ ةظفاحم اميصس ةيلحملأ
. ةريطخلأ  ةباصصعلأ هتاه فيقوتل نمأ’أ

ب Úصساي ^

 تايفصشتصسŸا ىلع ةيبط ةصسبلأا009 عزوت ةفاصشكلاو ..
لجيج ةظ-فا-ح-م  ءا-صضعأأ ،صسمأأ ،ما-ق ^

007 عيزوتب  ةيرئأزجلأ ةيمÓصسإ’أ ةفاصشكلل
يقأو يبط صسابل53 و عانق001 و ةمامك

دمحم ىفصشتصسمل يحصصلأ مقا-ط-لأ ى-ل-ع
ىفصشتصسم و لجيجب ى-ي-ح-ي ن-ب ق-يد-صصلأ

راطإأ يف ري-ها-ط-لا-ب بود-ج-م د-ي-ع-صسلأ
يهو انوروك ةحئاج دصض ينطولأ نماصضتلأ
صشيجلأ اهنصسح-ت-صسأ ي-ت-لأ تأد-عا-صسم-لأ
يف هماهم ءأدأأ نم هنكمت يتلأو صضيبأ’أ

ب Úصساي ^       . صسفنلاب ةقثو ةيئاقو فورظ

نكامألاب ايموي ةيلزنŸا تايافنلا نم نط052
فراطلاب ةيمومعلا

تأرهطملأ ن-م ر-ت-ل0002 ءا-ن-ت-قأ م--ت ^
ينقتلأ مدرلأ زكرم نم ةردابمب ،ةيجولويبلأ
ةيئاقو-لأ ر-ي-بأد-ت-لأ را-طإأ ي-ف ،فرا-ط-لا-ب
اههيجوت ثيح انوروك““ ي-صشف-ت ة-ح-فا-ك-م-ل
نمصضت ،لكايه ةدع دعاقمو نكامأأ فيظنتل

.ةيمومعلأ تامدخلأ فلتخم
ميقعتلأ تايلمع نأاب رصصأو-ن م-ي-ل-صس دا-فأأ و
ىلع تفدهتصسأ ثيح ةلصصأوتم تلأز ام يتلأ
ةلاكوو ةيمومعلأ تاحاصسلأ صصوصصخلأ هجو
مت ثيح ،ةقدنفلأو ةحايصسلأ دهعمو ديربلأ

نيذلأ نيرفاصسملأ نم ىلوأ’أ جأوفأ’أ هيجوت
،صسنوت نم نيمداق ،نطولأ صضرأأ ىلإأ أوداع
.يحصصلأ رجحلأ يف مهعصضوو
قيرفو جيرهصصب نيتدوزم نيتنحاصش ترّخصس
مدرلأ زكرم نم رصصان-ع ة-ت-صس ن-م نو-ك-ت-م
ةجلاعم ،كلذ عم ةأزأوملاب نمصضي ،ينقتلأ
،ةيلزنملأ تايافنلأ نم ايموي انط052 مدرو
صسفن بصسح ،فيظن-ت-لأ ة-ي-ل-م-ع را-طإأ ي-ف
.ردصصملأ

م.ق ^

 نازيلغب قراط Úعب يئادغ ممصستب  ةدحاو ةلئاع نم صصاخصشأا7 ةباصصا
يئأذغ ممصست-ب صصا-خ-صشأ7 بي---صصأأ ^
رطفلأ ديع نم يناثلأ مويلأ يف يعامج

ةيلخ ه-ن-ع تف-صشك ا-م-ب-صسح كرا-ب-م-لأ
ةيندم-لأ ة-يا-م-ح-لأ ح-لا-صصم-ب مÓ-ع’أ

ةيرق ىوتصسم ىلع عقو ثداحلأ ةي’ولاب
7 ممصست نيأأ قراط ديع ةيدلب ةجوبزلأ
40 نيب ام مهرام-عأ حوأر-ت-ت صصا-خ-صشأأ
داح لاهصسإاب وبيصصأأ اياحصضلأ ةنصس54و

ةدايع ىلإأ مهليوحتو مهفاعصسإأ مت ءيقو
يقلتل قراط نيعب تامدخلأ ةددع-ت-م-لأ
ةينم’أ حلاصصملأ تحتف ا-م-ي-ف جÓ-ع-لأ
 ةثداحلأ يف اقيقحت
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ةينطولإ ةطبإرلل ةعباتلإ طابصضنلإ ةن÷ تررق ^
فافلإ طيصسو ¤إإ ءاعدتصسإ هيجوت ،مد-ق-لإ ةر-ك-ل
طابصضنلإ ةن÷ ما-مأإ لو-ث-م-ل-ل يوإد-ع-صس م-ي-صسن
يرا÷إ يام82 صسيمÿإ موي ةينطولإ ةطبإرلاب
قافول ماعلإ ريدŸإ ىوكصش دعب ،هلإوقأل عامتصسÓل
ليجصست-لإ صصو-صصخ-ب ،ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ف-ي-ط-صس
تايقÓخألإ ةن÷ تماق امك ،بر-صسŸإ ي-تو-صصلإ
موي يوإدعصسل اصضيأإ ةوعدلإ هيجوتب فافلل ةعباتلإ
.لبقŸإ نإوج7 دحألإ
ةÒطخ إداعبأإ يتوصصلإ بيرصستلإ ةيصضق تذخأإو
إذه ةقيقح فصشكل فإرطألإ عيمج كر– دعب
ةينمألإ تاقيقحتلإ جئاتن را-ظ-ت-نإ ‘ ،بير-صست-لإ
نأإ ىلع قافولل ماعلإ ريدŸإ ديكأات لظ ‘ إذهو
.كÈفم برصسŸإ ليجصستلإ
كيلام بعÓلإ يماfi رعصشأإ ،لصصفنم قايصس ‘و
بعÓلإ تاقحتصسم عفدل ف-ي-ط-صس قا-فو ،يرو-ت
،افيفلإ ¤إإ هجوتلإ ل-ب-ق ر-ه-صشأإ ة-ت-صسب ةرد-قŸإو
وه ميلصس نب ميلصس يصسنوتلإ يماÙإ نأإ مولعمو
قحتلإ يذ-لإ ،““بوŸإ““ ـل ق-با-صسلإ بعÓ-لإ عا-فد
،ÚمصسوŸ يصضاŸإ يفيصصلإ وتاكŸÒإ ‘ قافولاب
هدكأإ امبصسح بعÓلإ تاقحتصسم ة-يو-صست م-ت-ت-صسو

قطانلإو ةرإدإلإ صسل‹ صسيئر بإرعأإ نيدلإزع
نويلم003 هتميق ام لوألإ رطصشلإ غلبيو ،يمصسرلإ

اميف ،كرابŸإ رطفلإ ديع دعب هعفد متيو ميتنصس

تاقحت-صسم ع-م ه-ع-فد م-ت-ي-صس ي-ق-ب-تŸإ غ-ل-بŸإ
يصضايرلإ مصسوŸإ ةياهن لبق ن-ير-خآلإ Úب-عÓ-لإ
.يرا÷إ
وحنب ردقت يروت بعÓلإ تاقحتصسم نأإ مولعمو
ÚبعÓلإ تاقحتصسم حوإÎت اميف ،ميت-ن-صس را-ي-ل-م
مصسوŸإ ةياهن ةياغ ¤إإ Úيرإدإلإو قافولإ مقاطو
لعج ام وهو ،ميتنصس رايلم02 ¤إإÚ 51ب ›ا◊إ
غلبŸإ إذه Òفوتل ةيقيقح ةطرو ‘ قافولإ ةرإدإإ
تا-ط-ل-صسلإ تا-نا-عإإ د-ي-مŒ ل-ظ ‘ ،م--خ--صضلإ
مدع نع Óصضف ،انوروك ةحئاج ببصسب ةيمومعلإ

.نهإرلإ تقولإ ‘ ىرخأإ لخد رداصصم دوجو
ىلع لطاهتت صضورعلإ تلإزام ،رخآإ ديعصص ىلعو
لÓط قاحصسإإ ف-ي-ط-صس قا-فو-ل با-صشلإ بعÓ-لإ
ىدبأإ يذلإ يصسنرفلإ صسين نم اهرخأإو ،فوصصوب
تÓيوحتلإ ةÎف لÓ-خ بعÓ-لإ م-صض ‘ ه-ت-ب-غر
يلعف مامتهإ دوجو نع ثيد◊إ رإد امك ،ةيفيصصلإ
،ةيزيل‚إلإ ةيدنألإ صضعب نم فوصصوب تامدخب
ةÌك لظ ‘و ،هÒجانم وأإ بعÓلإ نم ديكأات نود
ةرداغم نم اب-ير-ق تا-ب فو-صصو-ب نإا-ف صضور-ع-لإ
.يرا÷إ مصسوŸإ ةياهن دعب قافولإ

قوراف.ج^

ـه1441لأوشش4ـل قفوملأ م0202يام72ءاعبرألأ

Óبقتشسم بختنŸأ ميعدتل ةديدع تأرايخ مامأأ ينطولأ بردŸأ
يسضاملبل ةحسضإو ةلاسسر هجوي ةكدإدز Ëرك ›وبان بعل

بهإوŸإ نم ديدعلإ ةيرئإز÷إ ةركلإ كل“ ^
‘ flدعي ⁄ يتلإو ،ةيبوروألإ تايرودلإ فلت

ام وهو ،طقف ا-صسنر-ف ‘ ا-هد-جإو-ت ر-صصت-ق-ي
مامأإ يصضاملب لامج ينطولإ بردŸإ لعجيصس

،Óبقتصسم بختنŸإ ميعدتل ةد-يد-ع تإرا-ي-خ
إزا‚إإ تققح ايلاح دجإوتŸإ ءامصسألإ نأإ مغر
تجوت نأإ دعب ،رصصÃ يصضاŸإ فيصصلإ إÒبك
كل---ت Úب ن---مو ،9102 ا-ي-ق-ير-فأإ ·أإ بق-ل-ب
Ëرك ،›اطيإلإ ›وبان يدان بعل ،بهإوŸإ
‘ هت-ب-غر ¤إإ د-يد-ج ن-م حŸ يذ-لإ ،ة-كدإدز
ام إذهو Óبق-ت-صسم ر-ئإز÷إ بخ-ت-نŸ بع-ل-لإ
يعامتجلإ لصصإوتلإ عقوÃ هباصسح Èع هفصشك
رصشنب ،(اما-ع91) ةكدإدز ماقو ،““مإر-غ-ت-صسنإإ““

يطعي ا‡ ،يرئإز÷إ بختنŸإ صصيمقب وهو هباصسحب صصاÿإ ““يروتصس““ Èع هل ةروصص
نأإ امك ،رئإز÷إ بختنŸ بعللإ لجأإ نم يصضاملب لام÷ ةهجوم ةلاصسر اهنأإ ىلع ءاحيإإ

بلطي نل هنأاب قباصس تقو ‘ حرصص يذلإ ،بردŸإ إذه طورصش نم اطرصش Èتعي رمألإ إذه
ةكدإدز رهظو ،كلذ ‘ هتين هصسفنب وه Èعي امدنع لإإ ،رئإز÷إ بختنم ليث“ بعل يأإ نم
صسين يدان ةصسردم نم امداق8102 ماع فيصص هل مصضنإ يذلإ ›وبان فيدر عم ةوقب
يدانل لوألإ قيرفلإ عم روهظلإ ةصصرفب يصضاŸإ مصسوŸإ يظح هنأإ ملعلإ عم ،يصسنرفلإ
ةبهوŸاب هباجعإإ ىدبأإ يذلإ ،يتوليصشنأإ ولراك قيرفلل قباصسلإ ينفلإ ريدŸإ ةقفر بون÷إ
رمعلإ نم غلبي يذلإ ميكح وه رخآإ قيقصش ةكدإدزلو ،نإديŸإ طصسو بعل اهرهظأإ يتلإ
هرودب ناك يذلإ ،ةيصسنرفلإ ةيناثلإ ةجردلاب توف نومÒلك يدان ‘ بعليو (اماع42)

صسرام رهصش نÁألإ Òهظلإ زكرم ميعدتو رئإز÷إ بختنم ¤إإ مامصضنÓل ةوقب احصشرم
صسوÒف يصشفت ببصسب1202 ايقيرفإ صسأاك تايفصصتب ةصصاÿإ ةلو÷إ ءاغلإإ لبق ،يصضاŸإ
عم ›ودلإ هلبقتصسم لوح حيرصصتب قباصس تقو ‘ ¤دأإ دق ةكدإدز ميكح ناكو ،انوروك
،Úيرئإزج رفصس يزإوج Ëرك يقيقصشو انأإ تجرختصسإ دقل»:لاق ثيح ،Ëرك هقيقصش

يدان عم هصسفن ريوطت ىلع لمعي نآلإ وهو ،رئإز÷إ بختنŸ بعللإ وهو حصضإو انرايخ
.““يصضاملب ةقثب ىظحي نأإ لبق ،›وبان

ثحبلإ ‘ ايدج ركفأإ ترسص :Ìيخلب
يقيرفإلإ نع إديعب يلبقتسسم نع

ع-فإد-م ،Ìي-خ-ل-ب را-تfl ير--ئإز÷إ بعÓ--لإ ف--صشك ^
عم هدقع خصسف ‘ ايدج ركفي هنأاب ،ي-صسنو-ت-لإ ي-ق-ير-فإلإ
ذنم ةقلاعلإ هتاقحتصسم ىلع هلوصصح مدع لاح ‘ ،يدانلإ

ةرإدإل اباطخ ،لصسرأإ دق يرئإز÷إ عفإدŸإ ناكو ،ةÎف
ىدل ةقلاعلإ هتاقحتصسم ىلع لوصص◊اب اهبلاطي يقيرفإلإ
ة-ن÷ ¤إإ ءو-ج-ل-لإ وأإ ،ةÒخألإ ر-ه-صشألإ لÓ--خ ،يدا--ن--لإ
خصسفل مدقلإ ةركل ›ود-لإ دا–Ó-ل ة-ع-با-ت-لإ تا-عزا-نŸإ

تحنم دقل““ :ةينويزفلت تاحيرصصت ‘ Îيخلب لاقو ،هدقع
اهنكل ،ةقلاعلإ يتاقحتصسم ديدصستل ةلهم يقيرفإلإ ةرإدإإ
ر-مألإ إذ-هو ،Úلو-ئ-صسŸإ ن-م يد-ج كر– نود تصضق-نإ
،““يدانلإ نع إديعب يلبقتصسم ‘ ايدج Òكفتلإ ¤إإ ينعفدي
يب لصصتت ⁄ لاح ‘ يدقع خصسف ‘ ايدج ركفأإ““ :عباتو
ةيولوألإ حنمأإ يننأإ حيحصص ،اهفقوم ديدحتل يدانلإ ةرإدإإ
،ةيجيلÿإ صضورعلإ نم ديدعلإ كلتمأإ يننكل ،يقيرفإÓل
““ليحرلل إرطصضم نوكأاصسو

لئابقلأ ةبيبشش
حياسس نب ديري يلحاسسلإ مجنلإ

وروأإ فلأإ004 طÎسشي لÓمو

ةبيبصش يدان بعل نأاب ةيصسنوت ةيمÓعإإ رداصصم تفصشك ^
نم ىندأإ وإ Úصسوق باق حبصصأإ دق حياصس نب اصضر لئابقلإ
لÓخ يلحاصسلإ يصضايرلإ م-ج-ن-لإ فو-ف-صص ¤إإ لا-ق-ت-نلإ
يلحاصسلإ مجنلإ يدان نلعأإو ،لبقŸإ يفيصصلإ وتاكŸÒإ
كلذو قيرفلإ فوفصص نمصض Úبعل5 دوقع خصسف ،يصسنوتلإ

دامتعلإو هفوفصص ديدجتل يصسنوتلإ يدانلإ ةطخ نمصض
ل لÓم فيرصش لئابقلإ ةبيبصش صسيئر ،ةباصشلإ رصصانعلإ ىلع
نأإ طرصشب يلحاصسلإ مجنلإ ¤إإ همجاه-م لا-ق-ت-نإ صضرا-ع-ي
فلأإ004 نع لقي ل غلبم نوي-صسنو-ت-لإ نو-لوؤو-صسŸإ ع-صضي
ةصصح ىلع افي-صض ه-لوز-ن لÓ-خ لÓ-م ف-صشك ثي-ح ،وروأإ
¤إإ ÚبعÓلإ لقن نأاب يرئإز÷إ نويزفلتلل ثلاثلإ طوصشلإ
ةيرئإز÷إ ةيدنÓل ةبصسنلاب إدج ديفم ةيصسنوتلإ ةلوطبلإ
ءاصسؤور نم ديدعلإ صسكع كلذو ،امومع ةيرئإز÷إ ةركلإو
ةيعام÷إ ةرجهلإ إرخؤوم إودقتنإ نيذلإ نيرخلإ ةيدنلإ
ةيقافتإ نم نيديفتصسم ،صسنوت بوصص Úيرئإز÷إ ÚبعÓل
¤إ راصشيو ،صسنوت ‘ Úيلfi ايقيرفإ لامصش يبعل رابتعإ
نم Úبعل لقنب لÓم ماق ،يدانلإ ةصسائر هيلوت ذنم هنإ

يتيصش صسايلإ امه و يصسنوتلإ يرودلإ ¤إ يرانكلإ فوفصص
.يلحاصسلإ مجنلإ ¤إ صشوصشنخوب ميلصسو يجÎلل

يرسصŸإ زيدمإÒب يدان ولوئسسم
يبيرعل عم تاسضوافم طخ نوحتفي

تاصضوافم طخ يرصصŸإ زديمإÒب يدان ولوؤوصسم حتف ^
مجنلإ قيرف بعل ،يبيرعل Ëرك يرئإز÷إ بعÓلإ عم
ةÎف لÓخ هتامدخ ىلع لوصصحلل ،ي-صسنو-ت-لإ ي-ل-حا-صسلإ
ريدŸإ ،ديع حود‡ لصصإوتو ،ةلبقŸإ ةيفيصصلإ تلاقتنلإ
عم ةيصضاŸإ مايألإ لÓ-خ ،زد-ي-مإÒب يدا-ن-ل يذ-ي-ف-ن-ت-لإ
فرعتلإو هيأإر عÓطتصسإ لجأإ نم هلامعأإ لي-كوو ي-ب-ير-ع-ل

يعصس لظ ‘ كلذ ي-تأا-ي ،ة-ي-لاŸإ بعÓ-لإ تا-ب-ل-ط ى-ل-ع
لجأإ نم ةيوق تاقفصص عم دقاعتلل زديمإÒب يدان ›وئصسم
تلوطبلإ ىلع لبقŸإ مصسوŸإ لÓخ ةصسفانŸإ ةلصصإوم
زكرم ‘ يبيرعل Ëرك بعليو ،ةيقيرفإلإ كلذكو ةيلÙإ
نم إديد–و ةيبرعلإ صضورع-لإ صضع-ب كل-تÁو ،م-جا-هŸإ

ةيدنأإ نم ة-ي-بوروأإ صضور-ع بنا-ج ¤إإ ج-ي-لÿإ ة-ق-ط-ن-م
لباقŸإ نأإ ““42 ةرهاقلإ““ عقوم فصشكو ،ةيكرتو ةيصسنرف
زديمإÒب يدان بناج نم يبيرعل ىلع صضورعŸإ يداŸإ
مجاهŸإ كÓتمإ ل-ظ ‘ ا-يو-ن-صس رلود نو-ي-ل-م ¤إإ ل-صصو
.هتبعج ‘ صضورعلإ نم ددعل يرئإز÷إ

قوراف.ج  ^

فيطشس قافو

تاقحتسسŸإو نويدلإ ديدسستل رايلم02 ¤إ ةجاحب ةرإدإلإ

ةنيطنشسق بابشش
يليبسس جراÿإ ‘ فإÎحلإ :ةدايع نب

 ةيقيقح ةسصرف ىلع لسصحأل
بختنŸإ عم

،ةنيطنصسق بابصش يدان عفإدم ةدايع نب Úصسح فÎعإ ^
جراخ نم حومط قيرف عم ةيفإÎحإ ةبرŒ صضوخ ‘ هتبغرب
صضورع ةدع كل-تÁ ه-نأإ ¤إإ إÒصشم ،ة-ير-ئإز÷إ ة-لو-ط-ب-لإ
‘ ةدا-ي-ع ن-ب لا-قو ،ة-يور-ب ا-ه-ت-صسإرد ى-ل-ع صصر-ح-ي-صسو
مصسوŸإ ‘ لوألإ ‘ده““ :صسمأإ لوأإ ة-ي-ف-ح-صص تا-ح-ير-صصت
كلتÁ ،يجراخ دان عم ةيفإÎحإ ةبرŒ صضوخ ىقبي ،لبقŸإ
:فاصضأإو ،““باقلألإ ىلع ةصسفا-نŸإ ى-ل-ع ردا-قو ،حو-م-ط-لإ
ىلع لصصحأإ ىتح ،›اعلإ ىوتصسŸإ ‘ بعللإ ديرأإ ةحإرصص““

Òثكلإ يدل ،إدد‹ لوألإ ينطولإ بختنŸإ ليثمتل ةصصرف
،““ايصضاير لصضفألإ صضرعلإ رايتخإ لوا-حأا-صسو صضور-ع-لإ ن-م
Èع ،ةمصصاعلإ دا–إ نم ايمصسر اصضرع تيقلت دقل““ :متخو
يفقوم مصسحأإ ⁄ يننكل ،يحي Îنع ،ديد÷إ يصضايرلإ هريدم
.““لبقتصسŸإ › يفخي إذام ىرأاصسو ،دعب
¤إإ يدوعصسلإ ةدج يلهأإ ةرإدإإ ىعصست ،هتإذ قايصسلإ ‘و
بردŸإ ةنأامطل اهنم ةلواfi ‘ ،اهقيرف عافد طخ ميمرت
دق صشتيفوليم نإدÓف ناكو ،صشتيفوليم نإدÓف يبرصصلإ
،ةدج يلهأإ يعفإدŸ ينفلإ ىوتصسŸإ نم هجاعزنإ ىدبأإ
يرئإز÷إ ›ودلإ عم ةداج تاصضوافم ،ةدج يلهأإ يرجيو

بردŸإ ،ي--قإر--لإ ةرإدإإ تغ--ل--بأإو ،ةدا--ي--ع ن---ب Úصسح
عافد طصسوتم يصسبعلإ لÓط عم اهدقاعت نأاب ،صشتيفوليم
،ةبولطŸإ ةيعافدلإ ةبÓصصلإ ،قيرفلإ حنم-ي-صس ،نوا-ع-ت-لإ
امدعب ،ةدج يلهأإ عافد نم هقلق لقن دق صشتيفوليم ناكو
نأإ كصش لو ،مصسوŸإ إذه قيرفل-ل تا-يرا-ب-م ةد-ع د-ها-صش
يلهأإ فوفصص ‘ يليÓب فصسوي يرئإز÷إ ›ودلإ دجإوت

 .ةدايع نب باطقتصسإ ‘ امهم إرود بعلي ،ةدج

جيريرعوب جرب يلهأأ

فيطسس ةإرابم فلم ‘ نوعطلإ ن÷ تإرإرق بقÎت يلهألإ ةرإدإإ
ةن÷ ل-صصف ي-ل-هألإ ةرإدإإ بقÎت ^

ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل ةعباتلإ نوعطلإ
هتعفر يذلإ فلŸإ ‘ ،مدقلإ ةركل

ة--ن÷ تا--بو--ق--ع رود---صص بق---ع
يتلإ ثإدحألإ صصوصصخب ،طابصضنلإ
ةقباصسم نم باهذلإ ةإرابم ‘ تعقو
قافو را÷إ ما-مأإ ة-يرو-ه-م÷إ صسأا-ك
ثيح ،55 توأإ02 بعلم ‘ فيطصس
‘ ،دانزوب ريذن ماع-لإ ر-يدŸإ ل-مأا-ي

نم يدانلإ نا-مر-ح ة-بو-ق-ع صضف-خ
¤إإ ةلماك تايرابم تصس ‘ راصصنألإ
نأإ املع ،Ìكألإ ىل-ع تإءا-ق-ل ثÓ-ث

تررب فافلل ةعباتلإ نو-ع-ط-لإ ة-ن÷

ف-ل-م ة-صسإرد ‘ ل-صصا◊إ ر-خأا-ت-لإ
ة--ي--لا◊إ عا--صضوألإ ¤إإ ،ي--برإد--لإ
،انوروك صسوÒف راصشتنإاب ة-ط-ب-ترŸإ
ةنجللإ عامتجإإ دقع مدع متح يذلإو
ةمدقŸإ نوعطلإ ‘ لصصفلإ لجأإ نم
.Úقيرفلإ فرط نم
قلغ ىلع ليوط تقو رورم لظ ‘و
ثإدحألإ دعب جÈلاب توأإ02 بعلم
قافو مامأإ يبرإدلإ ءاقل اهفرع يتلإ

ن-ب صسي-ئر-لإ ةرإدإإ نإا-ف ،ف-ي--ط--صس
ةيريدم نم تإÒصسفت تبلط ،يدامح

رخأات ببصس لوح ةصضايرلإو بابصشلإ
‘ ةيصضرألإ ةنايصص ةيلمع ‘ عورصشلإ

نم هنأإ ةرإدإلإ تدكأإ ثيح ،بعلŸإ
‘ لاغصشألإ ‘ قÓطنلإ يرورصضلإ
ل ى-ت-ح ،ة-ن-ك-مŸإ لا--جألإ بر--قأإ
رخآإ بعلم نع ثحبلإ يدانلل ىنصستي

ةصصاخ ،Óبقتصسم هيصسفانم لابقتصسل
لا-م-ك-ت-صسإل ةدو-ع-لإ رإر-قإإ لا-ح ‘

،مداقلإ رهصشلإ ةيإد-ب ع-م ة-صسفا-نŸإ
ثحبلاب ابلاطم يلهألإ نوكيصس ثيح
رخأإو تابيردتلاب صصاخ بع-ل-م ن-ع
.ÚصسفانŸإ لابقتصسل
جÈلإ يل-هأل ما-ع-لإ ر-يدŸإ دد-جو
ةرورصض ¤إإ ةوعدلإ ،دا-نزو-ب ر-يذ-ن
،إر-ك-ب-م م-صسوŸإ ة-يا-ه-ن نÓ-عإلإ

ةطبترŸإ ةيلا◊إ ةيعصضو-لإ بب-صسب
لا-قو ،ا-نورو-ك صسوÒف را-صشت--نإا--ب
هقير-ف نإإ دد-صصلإ إذ-ه ‘ دا-نزو-ب
إذ-ه ءا-غ-لإإ ةر-ك-ف ة-حإر-صص د-يؤو-ي
ةيد-نألإ ل-ما-ك ح-ن-م ع-م ،م-صسوŸإ
‘ عورصشلإ لجأإ نم ‘اكلإ تقولإ

افيصضم ،مداقلإ مصسوŸإ تإÒصض–
تلو÷إ ةلمكت إدج بعصصلإ نم هنأإ
مصسوŸإ ةياهن نم ةيقبتŸإ ةينامثلإ

،ةيئانثتصسلإ فورظلإ هذه لثم ‘
ل-ي-ج--صست ل--صصإو--ت ع--م ة--صصا--خ

Úن--طإوŸإ ط---صسو تا---با---صصإلإ
 .انوروك صسوÒفب
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ÚفÎحملل ةيكيرم’ا ةلوطبلا
يتانيصسنيصس يدانل ابردم ماتصس يدنلوهلا
ÚفÙÎآ يرود-ب سسفا-نŸآ ي-تا-ن-ي-شسن-ي--شس ن--ل--عأآ ^

،قيرفلل اًبردم ،ماتشس باي يدنلو-ه-لآ Úي-ع-ت ،ي-ك-ير-مألآ
.سسيمÿآ مويلآ
آدنلوه بختنمو نÓيمو دتيانوي Îشسششنام عفآدم هجوتيو
بناج ¤إآ يتانيشسنيشس بيردت ›وتل ،وياهوأآ ¤إآ قباشسلآ

هتÒشسم لآوط ماتشسل دعاشسمك لمع يذلآ ،يتاقب ديعشس
.ةيبيردتلآ
لوشص◊آ ،› ةبشسنلاب““ ديد÷آ هيدان عقوŸ ماتشس حرشصو

ÚفÙÎآ يرود ‘ لمعلآو اكيرمأآ ‘ لمعلل ةشصرف ىلع
.““ملح ةباثÃ يتانيشسنيشس يشس فإآ لثم قيرفل مدقلآ ةركل
ةيلقع اًمئآد تببحأآو دلبلآ آذه تببحأآ اŸاطل““ فاشضأآو
.““هقيق– نولواحي اميف ةدحتŸآ تايلولآ ‘ سسانلآ

يتانيشسنيشس ماع ريدم بماكي-ن درآÒج لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
.قيرفلل آًديدج اًبردم ماتشس باي حبشصي نأاب ةياغلل ءآدعشس““
ةيدنألآ ح‚أآ سضعب نم آًءزج هنوك ةعشسآو ةيفلخ كلتÁ هنإآ

 .““بعÓك ⁄اعلآ ‘
يقرششلآ مشسقلآ يرود بيترت لودج ،يتانيشسنيشس ليذتو
.يشضاŸآ ماعلآ ‘ ÚفÎحملل يكيرمألآ يرودلاب

ةيضسنرفلا ةلوطبلا
ايليصسرم ‘ هءاقب نلعي سشاوب بردŸا
‘ هرآرمتشسآ Úنثإلآ مويلآ ،سشآوب سشÓيف ›اغتÈلآ دكأآ ^
ل-ب--قŸآ م--شسوŸآ ‘ ا--ي--ل--ي--شسرا--م كي--بŸوأآ ةدا--ي--ق
يذلآ هدقع ‘ يقبتŸآ ماعلاب مآزتللآو ،(0202-12)
.1202 نآوج ‘ يهتني
نع ليحرلآ ‘ هتبغر ىدبأآ دق ›اغتÈلآ بردŸآ ناكو
،يشضايرلآ ريدŸآ ةلاقإآ بق-ع ي-شسنر-ف-لآ بو-ن÷آ يدا-ن
ناك هل Òهام÷آ معد نأآ لإآ ،اتيرآزيبوز Êودنأآ Êابشسإلآ

ةيفحشصلآ ريراقتلل اقفو ءاقبلاب هرآرق ‘ امشساح Óماع
.ةيشسنرفلآ
تنوم ويدآر) ةطfiو (بيكي-ل) ةد-ير-ج ن-م ل-ك ترا-ششأآو
ماعلآ ءاهنإآ ‘ بغري اماع24ـلآ بحاشص نأآ ¤إآ ،(ولراك
يرودل لهأاتلل هداق يذلآ قير-ف-لآ ع-م هد-ق-ع ن-م Êا-ث-لآ
.لبقŸآ مشسوŸآ ‘ لاطبألآ
‘ اتيرآزيبوز ليحر ايمشسر نلعأآ دق يشسنرفلآ يدانلآ ناكو
لوح تاعئاششلآ رآرقلآ آذه فعاشضو ،يشضاŸآ يام01
نأآ حرشص د-ق نا-ك يذ-لآ ي-ن-ي-ع-برألآ بردŸآ ل-ب-ق-ت-شسم
ةنولششÈل ق-ب-شسألآ سسرا◊آ ءا-ق-ب-ب ط-ب-تر-م هرآر-م-ت-شسآ
.اينابشسإآ بختنمو
هيلع يدانلآ ةرآدإآ تشضرع ،ءا-ق-ب-لا-ب ه-عا-ن-قإآ ل-جأآ ن-مو

هشسفن سشآوب نلعي نأآ لبق ،Úيفاشضإآ ÚمشسوŸ هدقع ديد“
مشسوŸآ لمكيشس هنأآ (ولراك تنوم) ويدآرل تاحيرشصت ‘

عم لاطبألآ يرود ةبرŒ سضوÿ طقف هدقع ‘ يقبتŸآ
.هيبعل

 بقترم فائنتضس’ا
مداقلا ناوج11 ‘

 ةدوع حتتفيصس يدنام ىصسيع
ةينابصس’ا ةلوطبلا

دعوم نع ،اجيللآ ةطبآر سسيئر ،سسابيت Òيفاخ نلعأآ ^
يذلآ فقوتلآ بقع Êابشسإلآ يرودلآ ةلو-ط-ب فا-ن-ئ-ت-شسآ

.انوروك سسوÒف ببشسب ؛اهلاط
فانئتشسآ ةيناكمإآ نلعأآ دق ،Êابشسإلآ ءآرزولآ سسيئر ناكو
.لبقŸآ نآوج8 موي يرودلآ ةلوطب
““ي-بو-ك ا-ن-يدا-ك““ ة-عآذإل تا-ح-ير-شصت ‘ سسا-ب-ي-ت لا--قو
11 سسيمÿآ موي اجيللآ ةلوطب فانئتشسآ نكÁ““ :ةينابشسإلآ
.““وينوي21 ةعم÷آ موي عوبشسألآ ةياهن ةلطع ‘ وأآ ،وينوي
موي ¤وألآ ةآرابŸآ بعل انتينمأآ نوكتشس““ :سسابيت فاشضأآو
01 ةعاشسلآ سسيتيب لايرو ةيليبششإآ Úب وينوي11 سسيمÿآ
.““اينابشسإآ تيقوتب
تايرابŸآ نوكتشس ةيداعلآ عوبشسألآ مايأآ ‘““ :سسابيت عباتو

دحألآ وأآ تبشسلآ عوبشسألآ ةزاجإآ ‘و ،ليللآ فشصتنم ‘
.““ةفلتfl ديعآوم3 ‘ تايرابŸآ ماقتشس

Úير-ئآز÷آ Úب-عÓ-لآ ن-م د-يد-ع-لآ ط--ششن--يو
بختنŸآ يبعل مهنيب نم ،ةيدوعشسلآ ةلوطبلاب
ف-شسو-يو ي◊و-ب-م سسيآر سسرا◊ا-ك ي-ن-طو--لآ
عفآدŸآو ة-خود ن-يد-لآ ز-ع سسرا◊آ ،ي-ل-يÓ-ب

ن-ير-خأآ Úب-عل ن-ع Ó-شضف ،ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج
سصيلقت حÎقم ىظحيو ،يحينشش ي-م-ي-هآر-با-ك
يرود-لآ ة-يد-نأآ ‘ بنا--جألآ Úب--عÓ--لآ دد--ع
نيÒثكلآ ىدل دييأا-ت-ب ،ÚفÎح-م-ل-ل يدو-ع-شسلآ
ةيلاŸآ لكا-ششŸآ بب-شسب ي-شضا-ير-لآ ط-شسو-لا-ب

.انوروك ةحئاج ءآرج
مدقلآ ةركل يدو-ع-شسلآ دا–لآ ح-ئآو-ل ح-م-شستو
جراخ نم بناجأآ Úبعل ةعبشس دي-ق-ب ة-يد-نأÓ-ل
.اهمئآوق ‘ ديلآوم بعÓل ةفاشضإلاب ةكلمŸآ
ةرور-شض ،ي-شضا-ير-لآ ط-شسو-لا-ب نوÒث-ك ىر--يو
تآÒثأا-ت-لآ ل-ظ ‘ بنا-جألآ دد-ع سضي--ف--خ--ت
،ةيلا◊آ ةمزألآ ببشسب ةيدنألآ ىلع ةيداشصتقلآ
.يويشسآآ بعÓل ةفاشضإلاب بناجأآ Úبعل4 ¤إآ
قرف ‘ ةÒب-ك ةو-ق بنا-جألآ نو-ب-عÓ-لآ ل-ثÁو
ا‡ ،نيÒخألآ ÚمشسوŸآ ‘ يدوعشسلآ يرودلآ
ةحشضآو ترهظ يتلآ ةراثإلآ نم آديزم ىفشضأآ

رشصنلآ عز-ت-نآ Úح ي-شضاŸآ م-شسوŸآ ما-ت-خ ‘
.Òخألآ قمرلآ ‘ يرودلآ بقل
‘ ل-خد يذ-لآو ير-م-ع-ل-ب لا-م÷ ة-ب-شسن-لا-بو

اÃر باب-ششلآ نا-ف ،ه-يدا-ن ع-م ةÒث-ك تا-فÓ-خ
لامجو ايÒبشسأآ يبمولوكلآ ةق-فر ه-ب ظ-ف-ت-ح-ي
ديد÷آ ينيتنجرألآ د-فآو-لآ بنا-ج-ب-ب ،بو-يدو

عم قيرفلآ دقاعتي نأآ ىلع ،ةيليبششإآ دئاق اجيناب
.زي‡ يويشسآآ بعل
طشسو ةيد-نأآ ى-ل-ع Èكألآ Òثأا-ت-لآ نو-ك-ي اÃرو
بناجألآ نوبعÓ-لآ ا-ه-ي-ف يدؤو-ي ي-ت-لآ لود÷آ
كمشضو ةلآدعلآو حتفلآ رآرغ ىلع ،آÒبك آرود
لقأآ ةبشسنب قرف رثأاتت دقو ،ءا-ح-ي-ف-لآو مز◊آو
دئآرلآو يلشصيفلآو اهبأآو قافتلآو ةدحولآ لثم
.نواعتلآو
ءا-ق-ب-ب ،يدو-ع-شسلآ د-ئآر--لآ يدا--ن كشسم--ت--يو

،قيرفلآ فوفشصب فÙÎآ يبنجألآ يعابشسلآ
م-ه-ن-ي-ب ن-مو ،يرا÷آ م-شسوŸآ ة-يا-ه-ن ى--ت--ح

عشضخي نأآ ى-ل-ع ،ة-خود ن-يد-لآ ز-ع ير-ئآز÷آ
كينشسيب يكيجلبلآ لبق نم ينف مييقتل نوبعÓلآ

.قيرفلآ بردم ،يشساه
مويلآ ،ةيدوعشسلآ ““ةيشضايرلآ““ ةف-ي-ح-شص تل-ق-نو
ةرآدإا-ب ة-ي-م-شسر ردا-شصم ن-ع Óً-ق-ن ،ءا-ثÓ-ث-لآ
نولثÁ بناجألآ ÚبعÓلآ““ sنإآ ،اه-لو-ق ،يدا-ن-لآ

.““يرا÷آ مشسوŸآ ‘ قيرفلل ةوق

قوراف.ج ^

مهزربأا ةخودو يليÓب ،يرمعلب ،ي◊وبم

ةيدوعصسلا ةلوطبلاب Úيرئاز÷ا ءاقب دهت انوروك ةمزأا
ÚبعÓلا ددع صصيلقت لجأا نم تاهجوت ببضسب ،دقعم رمأا ةيدوعضسلا ةلوطبلاب Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ءاقب تاب
نم ديدعلا تÈجا يتلا ةيلاŸا اهتاعبتو ،انوروك ةمزأا ببضسب ،مهبتاور صضيفخت ىرخأا ةمهج نمو ،ةهج نم بناجأ’ا
.ءاوضس ٍدح ىلع ÚبعÓلاو ينفلا زاه÷ا بتاور صضيفخت قيرط نع اهتاقفن ليلقت ىلع ⁄اعلا ‘ ةيدنأ’ا

ةحئاجلل ةضضرع Ìكا Úيضضايرلا نا دكا
 انوروك عم نواهتلا نم رذحي Úيصضايرلل يŸاعلا دا–’ا

نإآ ،Úي-شضا-ير-ل-ل يŸا--ع--لآ دا–لآ لا--ق^
لك-ششب نو-شضر-ع-ت-ي د-ق ÚفÙÎآ Úي-شضا-ير-لآ

.دجتشسŸآ انوروك سسوÒفب ةباشصإÓل سصاخ
يذيفن-ت-لآ سسي-ئر-لآ ،بآو-شش نآد-ن-ير-ب فا-شضأآو
سضعب نم بلُط هنأآ ،Úيشضايرلل يŸاعلآ دا–Óل
ةيامح مهحن“ قئاثو ىل-ع ع-ي-قو-ت-لآ Úب-عÓ-لآ

.سضرŸاب مهتباشصإآ لاح ‘ ةيلامو ةينوناق
فلأآ58 هدا–آ ل-ثÁ يذ--لآ ،بآو--شش فا--شضأآو
باعلألآ نم Òثكلآ نولثÁ ⁄ا-ع-لآ لو-ح ي-شضا-ير
ÚفÎحملل ةلشسلآ ةركل يكيرمألآ يرودلآ اهنيب
يرودو ÚفÎحملل يكيرمألآ لو-ب-شسي-ب-لآ يرودو

ةرك يرودو ةيلامششلآ اكير-مأآ ‘ د-ي-ل÷آ ي-كو-ه
يبجرلآو ةدحتŸآ تايلولآ ‘ ةيكيرملآ مدقلآ
يتلآ ثاحبألآ سضعب انيأآر ،ابوروأآ ‘ مدقلآ ةركو
لكششب ةشضرع آونوكي دق Úيشضا-ير-لآ نأا-ب د-ي-ف-ت

.انوروك سسوÒفل ةÒطخ سضآرعأل سصاخ
و-هو Úت-ئر-لآ ¤إآ سسوÒف-لآ ل-شصي د-ق““ ع--با--تو
ط-ق-ف سسي-ل ةد--ششب بي--شصي نأآ ه--ن--كÁ سسوÒف
جا-ت-ح-ي .ىر--خألآ ءا--شضعألآ ن--ك--لو Úت--ئر--لآ
ةقايلو ةديج ةحشص ‘ آو-نو-ك-ي نأآ نو-ي-شضا-ير-لآ
.““مهتÒشسم ىلع ظافحلل ةلئاع ةيندب
ىل-ع Úب-عÓ-لآ نأآ Úح ‘ ه-نأآ ،بآو-شش فا-شضأآو
فانئتشسل ةبوشسfi رطاfl لم-ح-ت-ل دآد-ع-ت-شسآ

مآزتللآ مهنكÁ ل ن-ك-ل ،ة-ي-شضا-ير-لآ م-ه-تا-ي-ح
باعلألآ مظعم ‘ يعامتجلآ دعابت-لآ د-عآو-ق-ب

.نمث Óب كلذ نوكي نلف ةيشضايرلآ
تائيه-لآ سضع-ب نأآ ن-م ق-ل-ق-لا-ب ر-ع-ششن““ ع-با-تو
ر-طاıآ ن-م سصل-خ-ت--لآ لوا– ة--ي--شضا--ير--لآ
‘ ÚبعÓلآ عشضو Èع ةينونا-ق-لآو ة-يدا-شصت-قلآ

،مهل سضرŸآ لاقتنآ ‘ ببشستي دق ،رطخ فقوم
حماشستلآ مدع بج-ي ل ه-نأآ د-ق-ت-ع-ن ءي-شش آذ-هو

.““هعم
ىلع مهعيقوت لاح ‘ Úيشضايرلآ نإآ بآوشش لاقو
نم مهنامرح اهنيح نكميف مهقوقح مهبلشسي ام
يتلآ ةيشساشسألآ ةيداشصتقلآو ةينوناقلآ ةيام◊آ““
ءانثأآ سضرŸآ وأآ ةباشصإلآ نم مهيم– نأآ بجي
.““داتعŸآ لمعلآ

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
قوصستلا ببصسب انوروكب ىمرم سسراح ةباصصا

ى--مر--م سسرا--ح ،›آد--شسمآر نورآآ ف---ششك ^
ىودعب هتباشصإل لمتÙآ ببشسلآ نع ،ثو‰روب
.(-91ديفوك) دجتشسŸآ انوروك سسوÒف
حابشص ،ةيناطيÈلآ ““نشص آذ““ ة-ف-ي-ح-شص تر-كذو
ثحب-لآ ل-شصآو ›آدا-شسمآر نأآ ،ءا-ثÓ-ث-لآ سسمآ

هشضر-ع-ت بب-شس ن-ع Úي-شضاŸآ Úمو-ي-لآ لÓ-خ
.ىودعلاب ةباشصإÓل
ا-نورو-ك سسوÒف سصح-ف ج-ئا-ت-ن تءا--ج د--ق--ف
نم ةيناث-لآ ة-لو÷آ ن-ك-ل ،ة-ي-ب-ل-شس ه-ب ة-شصاÿآ
عشضخيل ،ىودعلاب هت-با-شصإآ تف-ششك سصو-ح-ف-لآ
لزعلل اما-ع22 رم-ع-لآ ن-م غ-لا-ب-لآ سسرا◊آ

.يحشصلآ
ىودعلاب بيشصأآ اÃر هنأآ ¤إآ ›آدشسمآر لشصوتو
‘ سسرا◊آ لاقو ،قوشست ة-لو-ج-ب ه-ما-ي-ق ىد-ل
جمانرب Èع ““ن-شص آذ““ ة-ف-ي-ح-شصل تا-ح-ير-شصت
ببشس) ر-مألآ فا-ششك-ت-شسآ لوا-حأآ تن-ك““ :““موز““
نأآ احشضوم ،““ÚيشضاŸآ Úمويلآ لÓخ (ىودعلآ
ءد-ب ل-ب-ق ه-ل ع-شضخ يذ-لآ سصح-ف--لآ ج--ئا--ت--ن
.ةيبلشس تءاج ،تابيردتلآ
رومأا-ب تم-ق ،عو-ب-شسألآ آذ-ه لÓ-خ““ :فا-شضأآو
¤إآو تكرام ربوشسلآ ¤إآ باهذلآ ل-ث-م ةدا-ت-ع-م

fiيترايشسب دوقولآ ةط““.
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““ةيناث ةورذ““ نم رذ– ةحصصلا ةمظنم

Úكورولك يصسكورديه راقع براŒ فقوت ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم
  قÓغإ’ا تاءارجإا فيفخت عصسوت

لزعلل هراصشتصسم قرخ ةيفلخ ىلع ةيناطيÈلا ةموك◊ا ‘ ريزو ةلاقتصسا
نم Ìكأا سضرŸا نم ‘اعت Úح ‘ ،افلأا843 قوفي ام ىلع تصضقو ،ةلود022 ‘ سصخصش فلأا095و ÚيÓم5 نم Ìكأا تباصصأا ةحئا÷ا نإاف ،زÎيور ةلاكو تاءاصصحإا رخآا بصسح
.افلأا763و Úنويلم

ثيح نم اررضضت Ìكأ’ا دلبلا يه ةدحتŸا تاي’ولاو ^
لضصأا نم ةافو فلأا001 وحن عم تاباضصإ’او تايفولا ددع
.افلأا564 ىفاعت امك ،باضصم ف’آا607و نويلم
فلأا773 وحنب ،ليزاÈلا يتأات ،ةدحتŸا تاي’ولا دعبو
353 نم Ìكأاب ايضسور مث ،ةافو فلأا32 نم Ìكأاو ةباضصإا
كانه ةعبارلا ةبترŸا ‘و ،ةافو3363و ةباضصإا فلأا
،ةافو فلأا73 ءاهزو ةباضصإا فلأا162 قوفي اÃ ايناطيرب
.ةافو738و افلأا62و باضصم فلأا352 نم Ìكأاب اينابضسإا مث
نع نلعإلل ةيضسنرفلا ةموك◊ا دعتضست ،اضسنرف ‘و
يحضصلا لزعلا تاءارجإا فيفخت نم ةيناثلا ةلحرŸا

ءاضضقل ةضسمضشŸا ءاوجأ’ا نويضسنرفلا لغتضساو ،مايأا للخ
.مهلزانم جراخ تاقوأا
نل هدلب نإا نوبماغ ناج ةيلخادلا ريزو لاق ،اكيجلب ‘و
تثدح اذإا ىتح ،ىرخأا ةرم ةمراضص تاءارجإا ضضرفت

يتأايو ،دجتضسŸا انوروك ضسوÒف يضشفت نم ةيناث ةجوم
⁄اعŸاو رجاتŸا نم ةديدج ةمئاق تمضضنا اميف كلذ
ةلومضشŸا نكامأ’ا ةمئاق ¤إا اكيجلب ‘ تاضسضسؤوŸاو
رارقإ’ ةيموك◊ا تاعامتج’ا لضصاوتت امك ،حتفلا ةداعإاب

ضضورفŸا قلغإلل يجيردتلا عفرلا ‘ ةديدج لحارم
.يضضاŸا ضسرام فضصتنم ذنم
ضسيئر لاق ؛ايŸاع ةحئاجلل ةرؤوب Èكأا عبار ،ايناطيرب ‘و
حتف ديعتضس هدلب نإا Úنث’ا  نوضسنوج ضسيروب ءارزولا
ىÈكلا رجاتŸاو ةيضسيئرلا عراوضشلا رجاتم نم ف’آ’ا
اينمز ’ودج اعضضاو ،مداقلا رهضشلا ةيراجتلا زكارŸاو
فيفخت وحن ةموك◊ا تاكر– راطإا ‘ ،تاكرضشلل
ضسوÒف ةهجاوŸ اهضضرفت يتلا ماعلا لزعلا تاءارجإا
معاطŸاو يهاقملل حمُضس ،نانويلا ‘و .دجتضسŸا انوروك
يجيردت عفر راطإا ‘ ،اهباوبأا حتف ةداعإاب Úنث’ا ضسمأا
ضسوÒف يضشفت ءاوتح’ تاطلضسلا اهضضرفت يتلا دويقلل
اهطاضشن فانئتضسا ةداعإ’ ةلواfi ‘ ،دلبلا ‘ انوروك
بذج ‘ ةدعاضسمللو ،ةحايضسلا ىلع دمتعŸا يداضصتق’ا
.فيضصلا مضسوم لبق بناجأ’ا حايضسلا
‘ Úتوب ÁÒدلف ضسيئرلل ردان روهظ لجضس ،ايضسور ‘و
دلبلا هيف دعتضست يذلا تقولا ‘ ،Úنث’ا  Úلمركلا
ذإا ،ةحئا÷ا ببضسب ةضضورفŸا قلغإ’ا دويق فيفختل

نأاب ضسمأا ءارزولا ضسيئر بئان وكنضشينÒضشت يÁÎد حرضص
ةيلخادلا ةحايضسلا ىلع دويقلا فيفخت يونت تاطلضسلا
ىقبت نأا ىلع ،لبقŸا رهضشلا نم لوأ’ا نم ارابتعا
يضشفت زكرم- وكضسوم ‘ ةيراضس لزعلا تاءارجإا
.هضسفن رهضشلا ةياهن ىتح -ايضسور ‘ ضسوÒفلا
تايفولاو تاباضصإ’ا ةÒتو اهيف تعجارت يتلا ناريإا امأا
يتلا تاضسضسؤوŸا ليغضشت ةداعإا تررق دقف ،Òبك لكضشب
يبط لوكتورب قفو كلذو ،ةروطخ Ìكأ’ا اهنأا ىلع فنضصت

.ضسوÒفلا يضشفت عنŸ ضصاخ
عضساو ايضشفت دهضشت يتلا ،ليزاÈلا تقبأا ،اهتهج نم
راقع مادختضساب اهتيضصوت ىلع ،انوروك ضسوÒفل قاطنلا
مغر ضسوÒفلاب ÚباضصŸا جلعل ““Úكورولك يضسكورديه““
يئاقو ءارجإا ‘ تضصوأا ةيŸاعلا ةّحضصلا ةمظنم نأا
.ًاتقؤوم راقعلا اذهل ةيريرضسلا براجتلا قيلعتب
عقي يتلا ““ضسكافافون““ ةكرضش تلاق ،لمتfi جلع نأاضشبو
تأادب اهنإا ةدحتŸا تاي’ولاب دنليÒم ‘ اهرقم
ضسوÒفل حضشرم حاقلل ةيريرضس ةبرŒ نم ¤وأ’ا ةلحرŸا
ناوج ‘ رهظتضس ةيلوأ’ا جئاتنلا نأا تفاضضأاو ،انوروك
.لبقŸا

ةيبرعلا ةقطنŸا ‘و
ةطضشنأ’ا ضضعب حتفب مويلا ةيدوعضسلا تاطلضسلا تحمضس
زكارŸاو ةئزجتلاو ةلم÷ا تلfi لثم ،ةيداضصتق’ا
ةيو÷ا تلحرلا فانئتضساب اضضيأا تحمضسو ،ةيراجتلا
،انوروك ةهجاوŸ ةيزاÎح’ا Òبادتلا ذاختا دعب ةيلخادلا
Úعاطقلا ‘ لمعلا نكامأ’ روضض◊ا قيلعت تعفر امك
.ضصاÿاو ماعلا
تاطلضسلا نأا (ضساو) ةيمضسرلا ءابنأ’ا ةلاكو تلقنو
،دلبلا ‘ لوجتلاب حامضسلا تيقوت تلدع ةيدوعضسلا
ءانثتضساب ،ارضصع ةثلاثلا ىتح احابضص ةضسداضسلا نم حبضصيل

ةلضص ةماقإاب حامضسلا تاطلضسلا تررق امك ،ةمركŸا ةكم
ةكم ةنيدم ءانثتضساب دجاضسŸا لك ‘ ةعام÷او ةعم÷ا
تلحرلاو ةرايزلاو ةرمعلا قيلعت رارمتضسا عم ،ةمركŸا
.رخآا راعضشإا ىتح ةيلودلا
رظح ديد“ مدع تيوكلا ‘ ءارزولا ضسل‹ ررق امك
،›ا◊ا رهضشلا ةياهن ىتح رمتضسŸا يلكلا لاوجتلا
هليضصافت نلعُت يئزج لوŒ رظح قيبطت ¤إا لاقتن’او
ةدوع ىتح ًايجيردت هفيفخت متي نأا ىلع لبقŸا ضسيمÿا
.اهتعيبطل ةاي◊ا
دعب لمعلا ¤إا ماعلا عاطقلا وفظوم دوعيضس ،ندرأ’ا ‘و

قفو ةدوعلا هذه يتأاتو ،نيرهضش نم Ìكأا ماد عاطقنا
.ةددضشم ةيحضص تاءارجإا
ةدوع ةيتضشا دمfi ءارزولا ضسيئر نلعأا ،Úطضسلف ‘و
،انوروك ضسوÒف راضشتنا راضسحنا عم اهتعيبط ¤إا ةاي◊ا
ةيراجتلا تآاضشنŸاو تلÙا لمعب ةموك◊ا تحمضسو
لكضشب مويلا حابضص نم اءدب تاضسضسؤوŸاو ةيعانضصلاو

.ةملضسلا تاءارجإا ىلع ظاف◊ا عم يعيبط
قيرفلا نإا ةيمضسرلا اناضس ةلاكو تلاقف ،ايروضس ‘ امأا
انوروك ضسوÒفل يدضصتلا تاءارجإاب ينعŸا يموك◊ا

لماك لكضشب ضضورفŸا يليللا لوجتلا رظح ءاغلإا ررق
.تاظفاÙا Úب لقنتلا عنم عفرو ،ضسمأا نم ارابتعا
ضسمأا خافخفلا ضسايلإا ةموك◊ا ضسيئر برعأا ،ضسنوت ‘و
ةيليوج علطم هدلبب ةحايضسلا ةدوع ‘ هلمأا نع لوأ’ا
دجاضسŸا حتف ةداعإا تاطلضسلا مزتعتو ،لبقŸا
رارمتضسا عم ،لبقŸا ناوج4 ‘ يهاقŸاو معاطŸاو
.انوروك يضشفت عنŸ ةبقارŸا ديدضشت
حمضستضس اهنإا Úنث’ا يبد تاطلضس تلاق ،تارامإ’ا ‘و
ارابتعا يداضصتق’ا طاضشنلاو ةكر◊ا ةيرح فانئتضساب

11 ىتحو احابضص ةضسداضسلا ةعاضسلا نم ءاعبرأ’ا دغ نم
اضضيأا أادبيضس يبد راطم نأا تاطلضسلا تفاضضأاو ،ءاضسم
تاهجو ¤إا نيرفاضسŸاو نيدئاعلا ÚنطاوŸا لابقتضسا
.ءاعبرأ’ا دغ نم ارابتعا ةرباع تلحر ‘ ىرخأا
ةيناث ةورذ

نإا ضسمأا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم تلاق ،لباقŸا ‘
انوروك ضسوÒفب تاباضصإ’ا ‘ اعجارت دهضشت يتلا لودلا
اذإا ““ةيروف ةيناث ةورذ““ رطخ هجاوت لازت ’ دجتضسŸا
.مزلي ا‡ عرضسأا لكضشب لزعلا تاءارجإا تفقوأا
نايار كيام ةمظنŸا ‘ ئراوطلا ت’اح ضسيئر حضضوأاو
‘ لازي ’ ⁄اعلا نأا -تنÎنإ’ا Èع يفحضص ر“ؤوم ‘-
‘ هنأا ¤إا راضشأاو .يضشفتلا نم ¤وأ’ا ةجوŸا فضصتنم
نإاف ،ةÒثك لود ‘ تاباضصإ’ا هيف ضضفخنت يذلا تقولا
ىطضسولا اكÒمأا ‘ دوعضصلا هاŒاب كرحتت دادعأ’ا
.ايقيرفأاو ايضسآا بونجو ةيبون÷او
ةحضصلا ةمظنŸ ماعلا ريدŸا نلعأا ،لضصتم قايضس ‘و
ةئيهلا نأا ضسمأا ضسوضسيÈيغ موناهدأا ضسورديت ةيŸاعلا
يذلا عرفلا تقؤوم لكضشب تفقوأا““ ةمظنملل ةيذيفنتلا
،ةيلودلا ةبرجتلا ‘ Úكورولك يضسكورديه راقع ضصخي

تانايبلا ةملضس ةبقارم ضسل‹ هيف موقي يذلا تقولا ‘
Ãةبرجتلل ىرخأ’ا عرفأ’ا امأا ،ةملضسلا تانايب ةعجار

 ““ةرمتضسم لازت لف
راقع براŒ فقوت ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم و

Úكورولك يصسكورديه
ايرلŸا ءاود رابتخا ّنإا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم تلاق
دق انوروك ضسوÒفل لمتfi جلعك Úكورولك يضسكورديه
.ةملضسلاب قلعتت فواfl ببضسب فقوت
ًاتقؤوم تارابتخ’ا قيلعت ” هّنإا Úنث’ا   ةمظنŸا تلاقو

.يزاÎحا ءارجإاك لود ةدع ‘
ّنأا ¤إا ةثيدح ةيبط ةضسارد تراضشأا نأا دعب كلذ يتأايو
نم ىضضرŸا ةافو رطخ نم ديزي نأا نكÁ ءاودلا
.91-ديفوك
داعبإ’ ءاودلا لوانتي هنإا لاق بمارت دلانود ضسيئرلا ناكو
.هنع ضسوÒفلا
ايرلملل داضضŸا راقعلل ًارارم يكيرمأ’ا ضسيئرلا جّورو

تاريذ– نم مغرلا ىلعو ةيبطلا ةروضشملل ًافلخ
لكاضشÃ ببضستي نأا نكÁ هنأا نم ةماعلا ةحضصلا ›وؤوضسم

.بلقلا ‘
tecnaL ehT ““تضسن’ اذ““ ةيرود ‘ ةضسارد تركذو
جلعل دئاوف دجوت ’ هنأا ،يضضاŸا عوبضسأ’ا ةيبطلا

يضسكورديه مادختضساب انوروك ضسوÒف ىضضرم

Úب تايفولا ددع نم ديزي دق هلوانت ّنأاو نيوكورولك
.ىفضشتضسŸا ‘ ضسوÒفلاب ÚباضصŸا كئلوأا
براŒ يرŒ يتلا ،ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم تراثأا دقو
نوكي دق اهنم يأا مييقتل ةيودأ’ا نم ديدعلل ةيريرضس
جلع نع ريراقت نأاضشب فواfl ،ضضرŸا جلع ‘ ًاديفم
قا◊إاو راقعلا مادختضساب ًايتاذ مهضسفنأ’ دارفأ’ا ضضعب

ةحضصلا ةلاكو ‘ نولوؤوضسم لاقو .مهضسفنأاب غلاب ررضض
فاقيإا متيضس هّنإا ،Úنث’ا موي ةدحتŸا ·ألل ةعباتلا
ًاراظتنا براجتلا كلت ‘ Úكورولك يضسكورديه مادختضسا
.همادختضسا ةملضس مييقتل
،انوروك ضسوÒفب باضصم فلأا69 ةلÛا ةضسارد تلمضشو

يضسكورديه مهنم فلأا51 نم برقي ام ءاطعإا ّ”
هدرفÃ امإا - Úكورولكلاب طبترم لكضش وأا - نيوكورولك
.يويح داضضم عم وأا
ةضضرع Ìكأا اوناك ىضضرŸا ّنأا ¤إا ةضساردلا تضصلخو
‘ تافعاضضم رّوطتو ىفضشتضسŸا مهلوخد دعب ةافولل

‘ نيرخآ’ا91-ديفوك ىضضرم عم ًةنراقم بلقلا تابرضض
.ىرخأ’ا ةعومÛا
:يه ة÷اعŸا تاعومجملل تايفولا ت’دعم تناكو

‘Ú 4.61كورولكلا .ةئŸا ‘81 نيوكورولك يضسكورديه
يضسكورديه مادختضساب جلاعت ⁄ يتلا ةعومÛا ؛ةئŸا
.ةئŸا ‘Ú 9كورولكلاوأا نيوكورولك
يضسكورديه مادختضساب او÷وع نيذلا كئلوأا امأا
تاداضضŸا ¤ا ةفاضض’اب Úكورولكلا وأا Úكورولك
.ىلعأا ةافو لدعم مهيدل ناكف ،ةيوي◊ا
Úكورولك يضسكورديه مادختضسا مدع نم نوثحابلا رذحو

.ةيريرضسلا براجتلا جراخ
ةديدج ةباصصإا51 ليجصست :ةيروصسلا ةحصصلا

121 ¤إا ›امجإلا ددعلا عفري ام انوروكب
ةباضصإا51 ليجضست نع ،ةيروضسلا ةحضصلا ةرازو تنلعأا

¤إا Úمداقلا Úيروضسلا Úب انوروك ضسوÒفب ةديدج
¤إا ايروضس ‘ ةلجضسŸا تاباضصإ’ا ةليضصح عفري ام ،دلبلا

.ةباضصإا121
Úمداق9 ،دد÷ا ÚباضصŸا Úب نم نأا ¤إا ةرازولا تتفلو
نم ادحاو اضصخضشو نادوضسلا نم5 و تيوكلا نم
.تارامإ’ا
نلعأا ،ايروضس ‘ انوروكب ينعŸا يموك◊ا قيرفلا ناكو
لماك لكضشب ضضورفŸا يليللا لوجتلا رظح ءاغلإا ضسمأا
Úب لقنتلا عنم عفرو ءاثلثلا ءاضسم نم ارابتعا
.تاظفاÙا
Úب يعام÷ا لقنلاب حامضسلا رارقلا لمضش امك
قاوضسأ’او تلÙا حتف ةÎف ديد“و ،تاظفاÙا
ىتحو احابضص ةنماثلا ةعاضسلا نم حبضصتل ةيراجتلا
.فيضصلا لضصف للخ ءاضسم ةعباضسلا

ابوروأا ‘ دودحلل عيرصس حتفل ةيناŸأا ةيصسنرف ةوعد
،ءاثلثلا ÊاŸأ’ا هÒظنو يضسنرفلا ناÈŸلا ضسيئر اعد
،نك‡ تقو عرضسأاب ةيبوروأ’ا لودلا Úب دود◊ا حتف ¤إا
ضسوÒف يضشفت نم دحلل فداهلا قلغإ’ا نم عيباضسأا دعب
 .دجتضسŸا انوروك
لبوضش غناغفلوو ÊاŸأ’او ناÒف راضشير يضسنرفلا Èتعاو

حلاضصل لمعلا ايناŸأاو اضسنرف ىلع““ نأا كÎضشم نلعإا ‘
Úح نغنيضش ءاضضف لخاد ةكر◊ا ةير◊ ةيروف ةداعإا
.““كلذل ةبضسانŸا فورظلا رفوتت
ةيناŸأ’ا ةيضسنرفلا دود◊ا قلغإ’ ناك““ ةقيثولا ‘ دكأاو
يقلتو ةيدود◊ا ةقطنŸا ىدعتت ،ةيوق جئاتن لضصأا
،““ةيناŸأ’ا ةيضسنرفلا ةقلعلا روضصت ىلع اضصوضصخ اهلقثب
.““عيرضس كر–““ ىلع اثحو
دود◊ا حتفت نأا ،نآ’ا ىتح ررقم وه امك ،ضضÎفيو
ىتح نكل ،وينوي فضصتنم نم ارابتعا ةيلخادلا ةيبوروأ’ا

،ددضصلا اذهب ةلضصفنم تارارق ةيبوروأ’ا لودلا ذختت نآ’ا
.راو◊ا نم ديزم ¤إا ةيبوروأ’ا ةيضضوفŸا تاوعد مغر

ةلابق ةيصشاŸا لقنل ةيتيوك ةنيفصس زاجتحا
انوروك ببصسب ايلاÎصسأا

زجت– اهنإا ،ءاثلثلا مويلا ةيلاÎضسأ’ا تاطلضسلا تلاق
يبرغلا لحاضسلا ةلابق ةيضشاŸا لقنل ةيتيوك ةنيفضس
.انوروكب اهمقاط دارفأا نم6 ةباضصإا دكأات دعب ايلاÎضسأ’
،ايلاÎضسأا برغ ةي’و ءارزو ضسيئر ناوجكم كرام لاقو
موي طضسوأ’ا قرضشلا ترداغ ،““تيوكلا““ ةنيفضسلا نإا
ويام22 موي ثÒب ةنيدم برق تضسرو ،يام نم عباضسلا
نأاب ةيلاÎضسأ’ا ةعارزلاو ةرجهلا تاطلضس تغلبأا امدعب
.ةعفترم مهترارح مقاطلا دارفأا ضضعب
مقاطلا دارفأا نم6 ةباضصإا كلذ دعب ضصوحفلا تدكأاو
دجتضسŸا انوروك ضسوÒف يضشفت نع œانلا ضضرŸاب
دئاق رضسفتضسا امنيب ،لزعلل قدانف ¤إا مهلقن ىرجو
تاطلضسلاو دود◊ا ضسرح تاوق نم ةي’ولا ةطرضش
.وضسرلاب ةنيفضسلل حامضسلا ببضس نع ةيعارزلا

ابيبط91 حاورأا دصصحي انوروك سسوÒف :رصصم
ةرازول ““ةلماكلا ةيلوؤوصسŸا““ لم– عاطقلا ةباقنو

ةحصصلا
ةرازو Úنث’ا ةدضشب ÚيرضصŸا ءابطأ’ا ةباقن تدقتنا
،ءابطأ’ا اهيف لمعي يتلا ةبعضصلا فورظلا ببضسب ةحضصلا

اهتلمح امك .مهتيامح ‘ ““ضسعاقتلا»ـب اهايإا ةمهتم
““تايفولاو ةباضصإ’ا ت’اح دايدز’ ةلماكلا ةيلوؤوضسŸا““

32 ‘ بيبط ةافو دعب ةباقنلا نايب يتأايو .مهفوفضص ‘
نيذلا ءابطأ’ا ددع غلبو .ءابولاب هتباضصإا ءارج هرمع نم
تلجضسو .اضصخضش91 ضسوÒفلاب ةباضصإ’ا ةجيتن اوفوت

تناكو .ةافو007 وحنو ةباضصإا فلأا61 نم Ìكأا رضصم
تايفضشتضسŸا نأا رهضشلا ةيادب تنلعأا دق ةحضصلا ةرازو
.ىوضصقلا ةيباعيتضس’ا اهتقاط تغلب لزعلل ةضصضصıا
ةحضصلا ةرازو Úنث’ا ÚيرضصŸا ءابطأ’ا ةباقن تمهتا
عاطقلا لا‹ ‘ Úلماعلا ةيامح ‘ ““ضسعاقتلا»ـب
نم ترّذحو ،دجتضسŸا انوروك ضسوÒف نم يحضصلا
.دلبلا ‘ يحضصلا ماظنلل مات ““رايهنا““

راهنت دق ةيحضصلا ةموظنŸا““ نإا نايب ‘ ةباقنلا تلاقو
لاح ‘ هلك نطولا بيضصت ةيحضص ةثراك ثد– دقو اما“

ةرازو بناج نم لامهإ’او ضسعاقتلا اذه رارمتضسا
.““ةيبطلا مقاوطلا لايح ةحضصلا
ةيلوؤوضسŸا ةحضصلا ةرازو لم–““ اهنأا ةباقنلا تفاضضأاو
ءابطأ’ا Úب تايفولاو ةباضصإ’ا ت’اح دايدز’ ةلماكلا
رضصم تلجضسو .““مهتيامح ىف اهلامهإاو اهضسعاقت ةجيتن
61 نم Ìكأا ناكضسلا ددع ثيح نم Èكأ’ا ةيبرعلا ةلودلا
.ةافو007 وحنو91-ديفوكب ةباضصإا فلأا
¤إا ةيبط تادعاضسم رضصم تلضسرأا ةيضضاŸا عيباضسأ’ا ‘و
راثأا ام ،ةدحتŸا تاي’ولاو ايلاطيإاو Úضصلا اهنيب لود
نيذلا يبطلا لاÛا ‘ Úلماعلا نم ديدعلا بضضغ
.ةيضصخضشلا ةياقولا تادعم ضصقن نم نوكضشي
هاŒ مازتلا اهيلع ةحضصلا ةرازو““ نإا ةباقنلا تلاقو
‘ مهتايحب نوحضضي نيذلا ءابطأ’ا عيمجو ءابطأ’ا
تفاضضأاو .““نطولا ةملضس نع عافدلل ةيمامأ’ا طوطÿا
لخدتلاو ةمزللا ةيام◊اب مهديوزت يرورضضلا نم““
.““ضضرŸاب نوباضصي نŸ عيرضسلا يبطلا

ىلع ةيناطيÈلا ةموك◊ا ‘ ريزو ةلاقتصسا
لزعلل نوصسنوج راصشتصسم قرخ ةيفلخ

ببضسب ،ءاثلثلا ةيناطيÈلا ةموك◊ا ‘ ريزو لاقتضسا
،زغنيماك كينيمود اهمدق يتلا تارŸÈاب هكيكضشت

هقرخ لوح ،نوضسنوج ضسيروب ءارزولا ضسيئر راضشتضسم
.دلبلا ‘ ةضضورفŸا لزعلا Òبادت
‘ ضسور ضسلغود ادنلتكضسا نوؤوضشل ةلودلا ريزو حضضوأاو
حيضضوتلا نم طاقن كانه لازت ’““ هنأا ““Îيوت““ Èع ةديرغت
كلذو ،““كوكضشلا ضضعب يدل Òثت زغنيماك همدق يذلا

هقرخ بابضسأا هيف ررب زغنيماكل يفحضص ر“ؤوم ةادغ
 .دويقلل
تقو ‘ نلعأا ،نوضسنوج يراضشتضسم Òبك ،زغنيماك ناكو
للخ اÎل‚إا لامضش هترايز ىلع فضسأاي ’ هنأا قباضس
لزعلا قرخي ⁄ هنأا اÈتعم ،ةلاقتضس’ا يوني ’و رظ◊ا
مث انوروك ضسوÒفب هتجوزو هتباضصإا نأا ¤إا اÒضشم ،ماعلا
.رفضسلل هعفد (تاونضس4) امهنبا ¤إا ضضرŸا لاقتنا
هÈتعا ام هرفضس رارق ىلع نوضسنوج علطي ⁄ هنأا دكأاو

ضسيئر غلبإا هيلع بجوتي ناك ثيح ،هبناج نم أاطخ
.كلذب ءارزولا
‘ ابضضغو هبزح فوفضص ‘ انايضصع نوضسنوج هجاوو

flردضصتو ،زغنيماك لزع هضضفرل ،هدلب ءاحنأا فلت
‘ ¤وأ’ا ةحفضصلا ““؟ناضشيعي بكوك يأا ىلع““ :لاؤوضسلا

فقضسأا تنبدورب تيب لاقو ،““ليم يليد““ ةفيحضص
دلانود نم ةلماك ةخضسن حبضصأا نوضسنوج““ :ندضسيليو
.““(يكيرمأ’ا ضسيئرلا ¤إا ةراضشإا ‘) بمارت

ت’اكو^
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سسلبارط نم اهيلتاقم جرخت ةيسسورلا ““Ôغاف““

““قافولا““ عم اهتكارسشب ديسشت نطنسشاو

قافولأ ةموك◊ ةعباتلأ تأوقلأ تلاقو ^
نحشش ةرئا-ط51 طوب-ه ا-هد-شصر ا-ه-نإأ

راطم ‘ ةÒخألأ ةعاشس42 لÓخ ةيركشسع
قرشش بونج أÎموليك081 وحن) ديلو ينب

رئاخذو ةحلشسأأ اه-ن-ت-م ى-ل-ع ،(سسل-بأر-ط
دنع تلقأأ تأرئاطلأ نأأ ¤إأ ةÒششم ،داتعو
.““Ôغاف““ ةكرششل Úعبات ةقزترم اهترداغم
قافولأ ةموكح تأوق مشساب ثدحتŸأ ناكو

fiةكرششلأ ةقزترم ددع رّد-ق و-نو-ن-ق د-م
هاŒاب سسلبأرط نم أورف نيذلأ ةيشسورلأ

.0061 وحنب ديلو ينب ةنيدم
لشصأوت-لأ ع-قأو-م ى-ل-ع نو-ط-ششا-ن ر-ششنو
سسورلأ Úحلشسملل أروشصو ويديف ع-طا-ق-م
،ديلو ينب راطم ‘ ةرئاطلأ مهدوعشص ءانثأأ
بلا-ط ي-ت--لأ ،ة--ن--يدŸأ ل--خأد كلذ--كو

ءلؤوه ليحرب اهنايعأأو يد-ل-ب-لأ ا-ه-شسل‹
.أروف ةقزترŸأ
⁄اشس ديلو ينب ةنيدم ةيدل-ب د-ي-م-ع نا-كو
-ةريزجلل ةقباشس تاحيرشصت ‘- لاق ريون
سسمأأ أولخد Úيرو-شسو ا-شسور Úح-ل-شسم نإأ
،ÊدŸأ ديلو ينب راطم ¤إأ دحألأ لوألأ

يوج عافد تاموظنم ثÓثو ة-ح-ل-شسأأ ع-م
.ةحلشسم تايلآأو تابرعو
ناكرب““ ةيلمعل يمÓعإلأ زكرŸأ نع Óقنو
تأوق نأأ -قافولأ ةموك◊ ةعباتلأ ““بشضغلأ
Úنثلأ تنلعأأ ايلود اهب فÎعŸأ ةموك◊أ
دعاقتŸأ ءأول-لأ تأو-ق فأد-ه-ت-شسأ ف-قو

ثÓث نم بونجلل ةبحشسنŸأ Îفح ةفيلخ
.84 ةدŸ قطانم
فشصقت نل اه-نأأ قا-فو-لأ تأو-ق تح-شضوأأو
قطانم نم ةبحشسنŸأ تأد-عŸأو تا-ي-لآلأ
،(سسلبأرط بونج) د-ي-لو ي-ن-بو ة-نو-هر-ت
،(ةمشصاعلأ نم يبرغ-لأ بو-ن÷أ) ة-م-شسنو
ق-طا-نŸأو ،بو-ن÷أ هاŒا-ب ة-ه-ج--تŸأو
.Îفح ةرطيشسل ةعشضاخ لأزت ام ثÓثلأ
نايب ‘ ““بشضغلأ ناكرب““ ةيلمع تفاشضأأو
نم أرابتعأ نوكيشس فأده-ت-شسلأ ف-قو نأأ

Óيل ةر-ششا-ع-لأ ة-عا-شسلأ ‘ Úن-ثلأ ءا-شسم
هشسفن تيقوتلأ ىتحو ،يلÙأ تيقو-ت-لا-ب

تأوق نأأ نايبلأ ركذو .ءاعبرألأ أدغ ءاشسم
،ة-يو÷أ ة-ب-قأرŸأ ‘ ةر-م-ت-شسم قا-فو-لأ
ةهجتم ةي-لا-ت-ق تأد-حو يأأ فأد-ه-ت-شسأو
.لامشش
ةعم÷أ يموي تققح قافولأ تأوق تناك
يبونج أÒبك ا-مد-ق-ت Úي-شضاŸأ تب-شسلأو

تأركشسعم ةدع ىلع اهترطيشسب ،سسلبأرط
ةراشسخ بقع كلذ يتأايو ،ةم-ه-م ع-قأو-مو
يبيللأ برغ-لأ ‘ ا-ه-ل-قا-ع-م Îف-ح تأو-ق
أÎموليك08) ةنوهرت ةنيد-م ءا-ن-ث-ت-شسا-ب

ةموكح دكؤوت يتلأ ،(سسلبأرط قرشش بونج

.ابيرق اهتداعتشسل ىعشستشس اهنأأ قافولأ
·ألأ ة-ث-ع-ب تنأدأأ ،ىر-خأأ ة-ي--حا--ن ن--م
ةفشسان تأوبع عشضو سسمأأ ايبيل ‘ ةدحتŸأ

ي-بو-ن-ج Úت-ق-ط-نÚ Ãي-ند-م لزا-ن-م ‘
لتقم ‘ ببشست ا‡ ؛سسلبأرط ة-م-شصا-ع-لأ
.مهنم ددع ةباشصإأو
نم ددع خ-ي-خ-ف-ت-ب Îف-ح تأو-ق تما-قو
اهŒÈ نأأ لبق ،سسلبأرط يبونج ءايحألأ

اهنم باحشسنلأ ىلع قافولأ ةموكح تأوق
نكل ،Úي-شضاŸأ تب-شسلأو ة-ع-م÷أ ي-مو-ي

ءاشضقل مهلزانم ¤إأ ÚنطأوŸأ سضعب ةدوع
ةباشصإأو لتقم ‘ ببشست اهب ر-ط-ف-لأ د-ي-ع
تأوبعو ماغلأأ را-ج-ف-نأ ر-ثإأ ؛م-ه-ن-م دد-ع
.ةفشسان
قافولأ ةموكح عم ةكأرششلاب ةروخفاكيرمأأ
Òفشسلأ لاق ،يشسا-ي-شسلأ د-ي-ع-شصلأ ى-ل-عو
ةدحتŸأ تايلولأ نإأ ايبيل ىدل يكÒمألأ

قافو-لأ ة-مو-ك-ح ع-م ة-كأر-ششلا-ب ةرو-خ-ف
اهب فÎعŸأ ةيعرششلأ ةموك◊أ ،ينطولأ

مهيدل نم لك عم»و ،ةدحتŸأ ·ألأ لبق نم
.““مÓشسلأو ةير◊أ ةيام◊ دأدعتشسأ
هل حيرشصت ‘- د-نلرو-ن Òف-شسلأ فا-شضأأو

ي-كÒمألأ Òف-شسلأ ع-م ه-ت-كرا-ششم لÓ--خ
ىركذلأ موي ءايحإأ ‘ مولب دلانود سسنوتب
‘ ةيكÒمألأ ةيركشسعلأ ةÈقŸاب ينطولأ
لأزت ل ايبي-ل ‘ ىو-ق““ كا-ن-ه نأأ -سسنو-ت
لئاشسوب ديدج يشسايشس ماظن سضرف ديرت

.““باهرإلاب وأأ ةيركشسع
‘ بأونلأ سسل‹ نلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
حلاشص ةليقع هشسيئر ةردابم نأأ قÈط ةنيدم

،ةيبيل-لأ ة-مزأÓ-ل ة-يرذ÷أ لو-ل◊أ ل-م–
ىلع ةيذيفنتلأ ةطلشسلأ ليكششت ‘ لثمتتو
سسل‹ ا-عدو ،ة-ثÓ-ث-لأ م-ي-لا-قألأ سسا-شسأأ

ةردابŸأ لوبق ¤إأ فأرطألأ عيمج بأونلأ
ن-م ا-ه-غأر-فإأ ة-لواfi وأأ فا-ف--ت--لأ نود

fiلك تدشسفأأ يتلأ ةي-ئا-ق-ت-نلا-ب ا-هأو-ت
فدهب ،ايب-ي-ل ‘ ة-ي-شسا-ي-شسلأ تا-يو-شست-لأ
قفو ،ةيناثلأ ايبيل سسيشسأات وحن قÓطنلأ
.نايب
ةليقع قÈط ‘ بأونلأ سسل‹ سسيئر ناكو

ة-ي-بر-ع-لأ لود-لأ ة-ع-ما-ج بلا-ط ح-لا-شص
معدب يق-ير-فألأ دا–لأو ن-مألأ سسل‹و
،سسل-بأر-ط ى-ل-ع بر◊أ ‘ Îف-ح تأو--ق
ن-م فأÎعلأ بح-شس ¤إأ ح--لا--شص ا--عدو
،قا-فو-لأ ة-مو-ك◊ ي--شسا--ئر--لأ سسلÛأ
،ةموكحو Úبئانو سسيئر نم رخآأ ليكششتو

Áثلأ ةيخيراتلأ ايبيل ميلاقأأ نولثÓةث.
يقيرفألأ دا–لأ ةيشضوفم سسي-ئر ل-ّم-حو
ةيلوؤوشسم ›ودلأ ع-م-تÛأ ي-ك-ف ى-شسو-م
.همقافتو ايبيل ‘ عأرشصلأ رأرمتشسأ
رثؤوت ايبيل اهششيعت يتلأ ةاشسأاŸأ نإأ لاقو

نم ءيرب دحأأ ل ثيح غلاب لكششب انيلع
يذلأ ›ودلأ عمتÛأ كلذ ‘ اÃ ،لششفلأ
أذه رأرمتشسأ ‘ ةلئاه ةيلوؤوشسم ل-م-ح-ت-ي
.همقافت ىتح وأأ عأرشصلأ
،ةقرافأÓل ا-ه-ه-جو ة-م-ل-ك ‘ ي-ك-ف لا-قو

Ãأو ة-ع-با-شسلأ ىر-كذ-لأ ة-ب-شسا-نÿشسمÚ
هنإأ ،ةيقيرفألأ ةدحولأ ةمظن-م سسي-شسأا-ت-ل

ايبيلو ىركذلأ هذ-ه د-ه-ششن نأأ ر-ثؤوŸأ ن-م
ةداق-لأ أد-ششا-ن-م ،ة-غ-لا-ب ةا-شسأا-م سشي-ع-ت
نم سصÿÓأ راظتنأ نع أوفكي نأأ ةقرافألأ
.نيرخآلأ
عأÎخل ةوعدم اي-ق-ير-فأأ نأأ ى-ل-ع دد-ششو
ىلع بلغتلل ،ةيفافششلأ نم ةديدج لاكششأأ
نع فكلأو ،ةيعبتلأ ةر-ئأد ر-شسكو ،ر-ق-ف-لأ
.نيرخآلأ نم سصÿÓأ راظتنأ

عمتÛا مسسق ^

امهدلاو ىلع طغسضلل Óقتعا

ادنكب ئج’ تارباfl طباسض ْينبا نع جارفإ’اب ةيدوعسسلا  ةبلاطم
سشتوو سستيأر نموي-ه ة-م-ظ-ن-م تعد ^

ْينبأ نع جأرفإلأ ¤إأ ةيدوعشسلأ ةموك◊أ
دعشس قباشسلأ يدوعشسلأ تأرباıأ طباشض

ذنم أدنكب ىفنŸأ ‘ سشيعي يذلأ يÈ÷أ
.7102 ماع
يÈ÷أ ةراشسو رمع نإأ ة-م-ظ-نŸأ تلا-قو
ذنم يجراÿأ ⁄اعلأ نع لزعÃ نÓقتعم
لاقتعأ ¤إأ اشضيأأ ةÒششم ،يشضاŸأ سسرام
.يرا÷أ رهششلأ لÓخ امهّمع
ّنأأ هداقتعأ ةلئاعلأ ‘ ردشصم نع تلقنو
طغشضلأ فدهب وه ةرا-شسو ر-م-ع لا-ق-ت-عأ

›ول أراششتشسم ناك يذلأ ،ام-هد-لأو ى-ل-ع
،فيان ن-ب د-مÒ fiمألأ ق-با-شسلأ د-ه-ع-لأ
سستيأر نمويه تبلاطو.ةكلمŸأ ¤إأ ةدوعلل
براقأأ غÓبإاب ةيدوعشسلأ تاطلشسلأ سشتوو
ناكÃ رو-ف-لأ ى-ل-ع يÈ÷أ ر-م-عو ةرا-شس
امهحأرشس قÓطإأو امهت-لا-حو ا-م-هدو-جو
.امهيلع سضورفŸأ رفشسلأ رظح ءاهنإأو

12 رمعلأ نم غلابلأ رمع ّنإأ ردشصŸأ لاقو
Óقتعأ ،اعيبر نيرششعلأ تأذ ةراشسو ،اماع

نم مايأأ ةرششع دعب يشضاŸأ سسرام61 ‘
Ú◊أ كلذ ذنمو ،فيان نب دمfi لاقتعأ

.ءيشش يأأ امهنع ةلئاعلأ فرعت ل
¤إأ ة-يدو-ع-شسلأ تا-ط-ل-شسلأ تد-م-ع ا-م-ك
هتششتفو مايأأ دعب ةلئاعلأ لز-ن-م ة-م-هأد-م
ةينوÎكلإأ ةزهجأأ هنم ترداشصو
يب““ ةيناطيÈلأ ةعأذإلأ ةئيهل قيق– ناكو
لزنم ماحتقأ ليشصاف-ت ر-ششن د-ق ““ي-شس ي-ب

‘ قباشسلأ يدوع-شسلأ تأر-باıأ لوؤو-شسم
ة-ب-قأرŸأ تأÒما-ك ةردا-شصمو سضا-ير--لأ
.هتقيقششو هقيقشش زاجتحأو
‘ Úقباشس Úلوؤوشسم نع قيقحتلأ لقن امك
ةءافكب مهتداششإأ ةيبر-غ-لأ تأرا-ب-خ-ت-شسلأ
لو ،هب ةيبرغلأ تأرابختشسلأ ةقثو يÈ÷أ

ةيلمع طابحإأ ‘ هقيرف حا‚ دعب اميشس
ميظ-ن-ت ا-هذ-ف-ن-ي-شس نا-ك ىÈك ة-ي-با-هرإأ

تايلولأ حلاشصم دشض نمي-لأ ‘ ةد-عا-ق-لأ
.0102 ماع ةدحتŸأ
،ةلود ريزو بشصن-م يÈ÷أ د-ع-شس ل-غ-ششو
ة-ي-ل-خأد-لا-ب طا-ب-شضلأ را-ب-ك د-حأأ نا--كو
ءا--كذ--لأ ‘ Òب--خ و--هو ،ة---يدو---ع---شسلأ
ةكرعم ‘ ةشسيئر أرأودأأ بعلو يعانطشصلأ
اهقيشسنتو ةدعاقلأ ميظن-ت د-شض ة-ك-ل-مŸأ
ليقأأ دقو ،ةدحتŸأ تايلو-لأ ع-م ي-ن-مألأ

رفشسلأ نم نك“و ،5102 ماع هبشصنم نم
ماع اهرداغ يتلأ ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأ ¤إأ

نطنششأو هملشست نأأ ةيششخ ،أدنك ¤إأ7102
.سضايرلأ ¤إأ
دهعلأ ›و نإاف ،ةيكÒمألأ ةفاحشصلأ قفوو
ةداعإل ىعشسي ناملشس نب دمfi يدوعشسلأ

نأأ ىششخي هنأل ،ةك-ل-م-م-ل-ل يÈ÷أ د-ع-شس
تامولعم ن-ع ق-با-شسلأ ط-با-شضلأ ف-ششك-ي
.هتزوحب ةيرشس

ت’اكو ^

نميلا
تارامإ’او ناريإا مجاهي ةوبسش ظفاfiو Úبأا ‘ رذح ءوده

Úبأأ ةظفاfi ىلع رذ◊أ ءود-ه-لأ ن-م-ي-ه-ي ^
ةموك◊أ تأوق Úب ةندهلأ لظ ‘ نميلأ يبونج

موعدŸأ يبون÷أ ›اقتنلأ سسلÛأو ةينميلأ
دمfi ةوبشش ظفاfi مه-تأ ا-م-ن-ي-ب ،ا-ي-تأرا-مإأ

ناثيعت““ امهنأاب تأرامإلأو نأريإأ ويدع نب حلاشص
.هدÓب ‘ ““أداشسف
ةموك◊أ Úب رانلأ قÓطإأ فقو قافتأ لخدو
ا-مو-ي Úبأأ ‘ ي-بو-ن÷أ ›ا-ق-ت-نلأ سسلÛأو

نأأ ةطاشسولأ ةن÷ ‘ ردشصم دكأأ ثيح ،أديدج
قورخ ةيأأ Óجشسي ⁄و ةندهلاب امزتلأ Úفرطلأ

.Úنثلأو دحألأ لÓخ
قافتلأ أذه ¤إأ تشضفأأ ةيلبق ةطاشسو تناكو
فشصتنم يهتنت مايأأ ةثÓث ةدŸ ةيناشسنإأ عأودل
ةفينع كراعم علدنأ دعب كلذو ،ءاثÓثلأ ةليل

تأو-ق-لأ Úب ة-ظ-فاÙا-ب Úعو--ب--شسأأ ذ--ن--م
طقشس ،›اقتنلأ سسلÛأ يحلشسمو ةيموك◊أ

ن-م ى-حر÷أو ى-ل-ت-ق-لأ تأر-ششع ا--ه--لÓ--خ
.Úفرطلأ

تيلُتبأ دÓبلأ نإأ ةوبشش ظفاfi لاق ،هتهج نم
Ãوأأ نأريإل اعبات نوكي نأأ نميلل ديرت تايششيل

نيدلبلأ نيذه نأأ ¤إأ أÒششم ،تأرامإÓل اعبات
.هفشصو دح ىلع نميلأ ‘ أداشسف ناثيعي
ديمعلأ نامثج عييششت لÓخ ويدع نب فاشضأأو

fiلتق يذلأ351 ءأوللأ دئاق يليقعلأ دم ‘
،Úبأاب ›اقتنلأ سسلÛأ تأوق عم تاهجأوŸأ
.Úنثأ ىلع ةمشسقلأ لبقي ل نميلأ نإأ
نأأ سسمأأ يثو◊أ ةعامج تنلعأأ ،رخآأ قايشس ‘و
84 نم Ìكأأ نشش يتأرامإلأ يدوعشسلأ فلاحتلأ

برأامو فو÷أ تاظ-فاfi ى-ل-ع ة-يو-ج ةرا-غ

اياحشض طوقشس نع ترف-شسأأ ،ةد-ع-شصو ة-ج-حو
.ةدعشص ‘ ىحرجو
ماشس ةمظنم تعد ،Êا-شسنإلأ د-ي-ع-شصلأ ى-ل-عو
¤إأ ›ود-لأ ع-م-تÛأ ،تا-ير◊أو قو-ق-ح-ل--ل
نم نميلأ ذاقنإل لجاع-لأو ع-ير-شسلأ كر-ح-ت-لأ
¤إأ دÓبلأ لو– دقو ،ةققÙاب اهتفشصو ةثراك
.انوروك ةحئاج يششفتل ةÒطخ ةرؤوب
ةعامج -اهل نايب ‘- ماشس ةم-ظ-ن-م تب-لا-طو
‘ انوروك ةحئاج فلم عم لماع-ت-لا-ب ي-ثو◊أ
،ةيقÓخأأو ةينوناق ةيلوؤوشسÃ ءاعنشص ةمشصاعلأ

تا-با-شصإÓ-ل ي-ق-ي-ق◊أ دد-ع--لأ نأأ ¤إأ ةÒششم
¤إأ تايفو-لأو ،فلآلأ ¤إأ ل-شصي د-ق ا-نورو-ك-ب
.تائŸأ
نإأ ةمظنŸأ نايب لاق ،ندع ‘ عاشضوألأ نأاششبو
ذنم ةا-فو3431 تل-ج-شس ة-شصتıأ تا-ه÷أ
‘ ح--شضأو ز--ج--ع ل--ظ ‘ ، يا--م ن--م لوألأ
ةموظنŸ مات هبشش رايهنأو ةيحشصلأ تاناكمإلأ
.ئرأوطلأو فاعشسإلأ
‘ ةيحشصلأ قفأرŸأو تايف-ششت-شسŸأ ه-جأو-تو
اشصقن -نميلل ةتقؤوŸأ ةمشصاعلأ- ندع ةنيدم
¤إأ ىدأأ ا‡ ،Úجشسكألأ تانأوطشسأأ ‘ أداح
.ىشضرŸأ نم ددع ةافو
¤إأ وعدت يتلأ تأوشصألأ عافترأ عم كلذ يتأاي
يششفتل ةرؤوب ¤إأ لوحت-ي نأأ ن-م ن-م-ي-لأ ذا-ق-نإأ

راششتنأ عم اشصوشصخ ،دجتشسŸأ انوروك سسوÒف
ةيودألأ ‘ دا◊أ سصق-ن-لأو دÓ-ب-لأ ‘ ة-ئ-بوألأ
تررشضت يتلأ تايفششتشسŸأو ةيحشصلأ زكأرŸأو
.ةرمتشسŸأ بر◊أ ةجيتن

ت’اكو ^

ايبيل

ةنيدم ‘ ةيسسورلا ةينمألا ““Ôغاف““ ةكرسش يحلسسم رهظت اروسص ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح ترسشن
يكÒمألا Òفسسلا لاق Úح ‘ .سسلبارط ةمسصاعلا يبونج لاتقلا رواfi نم مهباحسسنا بقع ،ديلو ينب

.قافولا ةموكح عم ةكارسشلاب ““ةروخف““ هدÓب نإا دنلرون دراسشتير ايبيل ‘

 Úطسسلف

 اهتدايسس طسسب دعوم فسشكت ليئارسسإا
ةيبرغلا ةفسضلا تانطوتسسم ىلع

‘ ي--مو--ك◊أ فÓ--ت--ئلأ سسي--ئر ف--ششك ^
““عيرششت““ تأءأرجإأ نأأ ،راهوز يكيم ،ليئأرشسإأ

عيمج ىلع ةيليئأرشسإلأ ةدايشسلأ سضرف ةيلمع
ةفشضلأ ‘ ةيدو-ه-ي-لأ ة-ي-ن-ك-شسلأ تا-ع-م-ج-ت-لأ
.مداقلأ ويلوي رهشش علطم أأدبتشس ،ةيبرغلأ
نإأ ، يعأذإأ ثيدح ‘ يدوكيللأ بئانلأ لاقو
نو-نا-ق-لأ عور-ششم ى-ل-ع قدا-شصت-شس ة-مو-ك◊أ
تشسينكلأ ىلع حرطيشس اهدنعو ،كلذب سصاÿأ

تأءأرجإلأ هذه رمت-شست نأأ ا-ع-قو-ت-م ،هرأر-قإل
.طقف عيباشسأأ ةعشضب
فكعت ةينعŸأ تاه÷أ نأأ راهوز بئانلأ نلعأأو

¤إأ لشصوتلأ ةيغب طئأرÿأ م-شسر ى-ل-ع ا-ي-لا-ح
قطانŸأ لوح ةيكيرمألأ ةرأدإلأ عم تامهافت

ةفشضلأ ‘ اهيل-ع ا-ه-تدا-ي-شس سضر-ف-ت-شس ي-ت-لأ
.ةيبرغلأ
سضيبألأ تيبلأ ناك أذإأ ام لوح لأؤوشس ىلع أدرو
،مشضلأ ءاقل ةينيطشسلف ةلود ةماقإأ ىلع رشصيشس
سضراعي هنإأ““ :يموك◊أ فÓ-ت-ئلأ سسي-ئر لا-ق
ليئأرشسإأ نأاب هتعانق نع ابرعم ،بلطŸأ أذه
.““لأوحألأ نم لاح يأأ ‘ مشضلأ نع لزانتت نل
ديمŒ ىلع اشضيأأ قفأوت نل ةموك◊أ نأأ دكأأو
ةلزعنŸأ ةينكشسلأ تاعمجتلأ ‘ ءانبلأ لامعأأ

دأدعتشسأ ىلع اهنكل ،ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفشضلأ ‘
نم ةبرقم ىلع عقت ل نكامأأ ‘ ءانبلأ ديمجتل
.ةيليئأرشسإلأ ةدايشسلأ اهيلع سضرفتشس يتلأ كلت

ت’اكو ^

ناتسسناغفا
““نابلاط““ نم Úجسس009 حارسس قلطت لوباك

امع ،ءاثÓثلأ ةيناغفألأ تا-ط-ل-شسلأ تجر-فأأ ^
‘ ،““نابلاط““ ةكرح ءانجشس نم009 هعوم‹

Úب مÓ-شسلأ تا-ثداfi ع-فد-ل ةو-ط--خ ثد--حأأ
بتكم مشساب ثدح-ت-م هد-كأأ ا-م ق-فو ،نا-غ-فألأ

.ينطولأ نمألأ سسل‹
قÓطإأ فقو رأرمتشسأ طشسو ةوطÿأ هذه يتأات
ةبشسانÃ مايأأ ةثÓثل تبشسلأ ““نابلاط““ هتنلعأأ ران

.كرابŸأ رطفلأ ديع لولح
أرأرق ينغ فر-ششأأ Êا-غ-فألأ سسي-ئر-لأ رد-شصأأو
دعب ““نابلاط““ يلقتعم نم0002 حأرشس قÓطإاب
.رانلأ قÓطإل افقو ةكر◊أ نÓعإأ
نأأ ،نمأÓ-ل ي-ن-طو-لأ سسلÛأ ‘ رد-شصم د-كأأو
(““نابلاط““ نم ءانجشس نع) جأر-فإلأ تا-ي-ل-م-ع““

.““ةلبقŸأ عيباشسألأ ‘ رمتشستشس

سسلÛأ مشساب ثدحتŸأ ،لشصيف ديواج راششأأو
ةئم لوأأ ن-ع جأر-فإلأ نأأ ¤إأ ،ن-مأÓ-ل ي-ن-طو-لأ

هنأأ احشضوم ،Úنثلأ موي ” ““نابلاط““ نم Úجشس
موي لك نيرخآأ ةئم حأرشس قÓطإأ سضÎفي ناك
رأرق ذاخ-تأ ل-ب-ق ،““Úف-لألأ دد-ع غو-ل-ب ى-ت-ح““
.ءاثÓثلأ009 نع جأرفإلأ
فلآأ ةشسمخ ،هذه ءانجشسلأ لدا-ب-ت تا-ي-ل-م-عو

نم رشصنع فلأأ لبا-ق-م ““نا-ب-لا-ط““ ن-م ر-شصن-ع
Úب قافتأ ‘ اهيلع سصوشصنم ةيناغفألأ تأوقلأ
‘ ريأÈف92 ‘ هعيقوت ” ةكر◊أو نطنششأو
.هيلع قداشصت ⁄ لباك نأأ لإأ ةحودلأ
نع ،رانلأ قÓطإأ فقو لبق تجرفأأ لباك تناكو
حأرشس ““نابلاط““ تقلطأأ اميف ،Úجشس فلأأ وحن

 .فاو ^                                              .Òشسأأ003 ¤أوح

‘ يدايق لتقÃ نو-يرو-شس نو-ط-ششا-ن دا-فأأ ^
ةينطو-لأ ة-ه-ب÷أ““ ‘ ““ةا-ششم ¤وألأ ة-قر-ف-لأ““
ةرئاط فأدهتشساب ايكÎل ةيلأوŸأ ““ر-ير-ح-ت-ل-ل

لب-ج ‘ ةرا-ب-لأ روfi ى-ل-ع ه-ترا-ي-شسل ةÒشسم
.يبون÷أ بلدإأ فيرب ةيوأزلأ
ةرئاطلأ نوكت نأأ ءاط-ششن-ل-ل ردا-شصم تح-جرو
ةيلأوŸأ لئاشصفلأ»ـل ةعبات موجهلأ تذفن يتلأ

.““نأريإل
Œثد– قباشس تقو ‘ هنأأ ¤إأ ةراششإلأ رد

Êأريإلأ يروثلأ سسر◊أ نم3 لتقم نع ءاطششن
تب-شسلأ روز-لأ ر-يد ف-ير--ب ر--ّي--شسم نأÒط--ب
.يشضاŸأ
دق ““ناشسنإلأ قوق◊ يروشسلأ دشصرŸأ““ ناكو
ىلع ذاقنإلأ قرف روثع ¤إأ ،يام22 ‘ راششأأ

هب تفدهتشسأ ف-شصق ‘ ى-ل-ت-ق-لأ د-حأأ ة-يو-ه
فلاحتلل ة-ع-با-ت ا-ه-نأأ ح-جر-ي ةÒشسم ةر-ئا-ط

،بلح برغ سسريدنج فير-ب ةرا-ي-شس ،›ود-لأ
““سشعأد““ ميظنت ‘ قباشس يدايق هنأأ Úبت ثيح

بلدإأ قطانم Úب رأرمتشساب لقنتيو ،يباهرإلأ
تأوقلأ تزجتحأ امني-ب ،سسر-يد-ن-ج ة-ي-حا-نو
.لوه‹ هÒشصم لأزي ل يذلأ باشصŸأ ةيكÎلأ
⁄ رايط نود ةرئاط تفد-ه-ت-شسأ يا-م12 ‘و
قيرط ىلع ةيركشسع ةرايشس ،ا-ه-ت-يو-ه فر-ع-ت
ام ،بلح فيرب نيرفع بونج ناكشسأ خيششلأ
علدنأ عم ةرايشسلأ لخأدب ناك نم لتقŸ ىدأأ
نع تامولعم درت ⁄و ،ثث÷أ محفتو نأÒنلأ

.ىلتقلأ ةيوه
 ةيروسس ةيرابخإا عقاوم ^

 ايروسس

برح طسسو يوج موجهب ايكÎل لاوم يدايق لتقم
يروسسلا لامسشلا ‘ تانورد
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:ةزابيتب انوروك نمز للخ رطفلأ ديع

سسوÒفلأ عم سشياعتلأو ءودهلأ ةهكنب لافتحأ
ةحئاج هتصضرف دهصشم ‘ ““ةئداه““ ةزابيت ةيلو قطانم ىتصش Èع رطفلأ ديع مايأأ Êاث ءأوجأأ تدب

طاصشنلأو ةيوي◊أ نم اعون مهتءأÈب لافطألأ مهتهج نم ضضرف اميف ,هرصسأاب ⁄اعلأ حاتŒ يتلأ انوروك
.ضسوÒفلأ عم ضشياعتلأ رهاظم نم رهظم ‘ ،ءايحلأ Èع

alfadjrwatani@yahoo.  fr

تدب نيأأ ،ديعلأ نم لوألأ مويلل افÓخو ^
قطانم سضعبو لا-سشر-سش ة-ن-يدÃ ءأو-جألأ
رأرسصإأو ةلجأرلأ ““ةكر◊ا-ب ج-ع-ت ““ة-يلو-لأ
عم ةبسسانŸأ تيوفت مدع ىل-ع تÓ-ئا-ع-لأ
اهزربأأ ،ةيئاقو-لأ تأءأر-جإلا-ب د-ي-ي-ق-ت-لأ
,نأولألأو لاكسشلأ ىتسشب تامامكلأ ءأدترأ

ولخ ديعلأ نم Êاثلأ مويلأ لÓخ ايلج رهظ
لافطألأ سضعب أدعام ،ةكرحلل ““مات هبسش““
سضع-ب ل-خأد ة-جر-ف-لأ نو-ع-ن-سصي ن-يذ-لأ
.ءايحألأ
دهسشŸأ ىلع تميخ ءأوجلأ سسفن ابيرقت

Ãأ يح نم ،ةقيرعلأ لاسشرسش ةنيدŸماه
عرأوسش ،نيريزيتو فسسوي د-يا-ق ¤أ ا-بر-غ
لافطلأ ““ةيويح““ نم سضعب طقف ،ةيلاخ
.ر--خآلأو Ú◊أ Úب ة--طر--سشلأ تا--يرودو
ةيمومعلأ ةحاسسلأ نيأ ،ة-ن-يدŸأ ط-سسو-بو
ةحاسس ،يمfi ينطو م-ل-ع-م-ك ة-ف-ن-سصŸأ

ةداع يتلأ يرحبلأ ديسصلأ ءانيم ىلع ةلطم
تابسسانŸأ هذه لثم ‘ ةظتكم نوكت ام
،رأوزلأ نم ايلاخ ءاسضف تدب ،اهرخآأ نع
““حوم““ يمع مهنم ،ةليلق-لأ ة-ل-ق-لأ أد-عا-م
ما-م◊أ ع-م ل-ف-ت-ح-ي ه-نأا--كو أد--ب يذ--لأ
لكألأ مدقيو دعقم ىلع اسسلاج ،ةبسسانŸاب
.““ةلسضفŸأ هتداع““ ،مام◊أ نم برسسل
‘ ،دعاقتŸأ ينيتسسلأ ،حوم يمع لوقيو
هنأأ ،ةيرئأز÷أ ءاب-نألأ ة-لا-كو-ل ة-سضف-سضف
ةسصرف منتغيو ةسصاÿأ هتقيرطب ل-ف-ت-ح-ي
ىلع سشيعي نأأ ديري لو عاتمتسسÓل ءودهلأ
هسسفن سضرف يذلأ سسوÒف-لأ ط-غ-سض ع-قو

سضرفي نأأ مويلأ بول-طŸأ““ ،⁄ا-ع-لأ ى-ل-ع
أذه ‘ زربأأو .لوقي ،““هيلع هسسفن ⁄اعلأ
Èع ةحئا÷أ راسشتنأ ذنم مزتلم هنأأ ددسصلأ
كسسمتلأ ىلع رسصيو ةياقولأ Òبأدتب نطولأ
ةنيكسسلل تاظ◊ مسساقت كلذ-ل ..ةا-ي◊ا-ب

ةبسسنلاب أدج ةمهم مام◊أ عم ةنينأامطلأو
يلختلأ عي-ط-ت-سسأأ ل فور-ظ-لأ ل-ك ‘و ›
،لاسشرسشب يبعسش يح Èكأأ لخأدبو .““اهنع
يبرغلأ جرıأ دن-ع ع-قأو-لأ ما-هŸأ ي-ح

ةلحب لافطلأ نم ليل-ق دد-ع ،ة-ن-يد-م-ل-ل
وأأ ةسصمقأاب مهؤواي-لوأ م-ه-ق-فأر-ي ةد-يد-ج

تاعمجتلأ تاحاسس لخأد ةيسضا-ير ة-سسب-لأأ
مغر رطفلأ ديعب لافتحÓل تأرامعلأ Úبو
،لاسشرسشب نطاق ،غ .دولوم لوقي ،ةحئا÷أ

ن-م Ìكأأ““ ح-ب-سصأأ سشيا-ع--ت--لأ نأأ أدد--سشم
.““يرورسضلأ
دعب ““هنأأ ،دولوم لوقي ،فسسلأ نم ءيسشبو
دعوم لولحو يحسصلأ رج◊أ نم نيرهسش
نأأ ةرسسأأ برك يلع امأزل حبسصأ رطفلأ ديع
تيوفت مدعو ءانبألأ ىلع طغسضلأ ففخأأ

ةحرف نم اهب-حا-سصي ا-مو د-ي-ع-لأ ة-سصر-ف
ةظقيلأ يخوتبو سسانلأ نع أديعب لافتحأو
دعابتلأو ة-يا-قو-لا-ب ي-ل-ح-ت-لأ لÓ-خ ن-م
للŸاب رعسش دق ناك أذإأ امعو .يعامتجلأ

.دولوم لوقي ،يخأÎلأ قيرط كلسسي ءدبو
،ا-ما“ ف-لاfl ر-ملأ › ة-ب--سسن--لا--ب»:غ
دايتعلأو ملقأاتلأ ‘ تأأدب دق-ف سسك-ع-لا-ب

نأأ ن-كÁ ل““ ه-نأ أد-كؤو-م ,““ع-سضو-لأ ى-ل--ع
.““ةاي◊أ فقوتت
تايسصوتو حئاسصن نأأ ددسصلأ أذه ‘ زربأأو
،نأاسشلأ أذه ‘ ةحسضأو ءابطلأو ءأÿÈأ

يداف-ت-ل ا-ه-ب ءأد-ت-قلأ بو-ل-طŸأ ط-ق-ف
دعابتلأو ةمامكلأ عسضو ،ةحئا÷أ راسشتنأ
ىلع ةيسصعتسسم تاكرح تسسيل يعامتجلأ
.دولوم فيسضي ،اهعم ملقأاتي يكل ناسسنإلأ
ثدحلل دع-ت-سسم تن-ك»:لو-ق-ي ل-سسÎسسأو
ءانبألأ Òسض– عم تامامكلأ ءانتقاب تمقو
¤أ أÒسشم ,““هعون نم ديرفلأ دعوŸأ أذهل
‘ يفتكي هتلع-ج رذ◊أو ة-ظ-ق-ي-لأ ة-جرد
هدرفÃ هتدلأو ةرايزب ديعلأ نم لوألأ مويلأ
نود نكلو ا-ه-ت-ح-سص ى-ل-ع نا-ن-ئ-م-طÓ-ل
وهو دولوم لوقي ،ةرسشابم اهب كاكتحلأ
 .فقوŸأ نز◊ ““رسسحتي““

عمتÛأ مشسق ^

تأرتوتلأ ةدح فيفختل لوصصومو لماصش يصسايصس رأو◊ تعد

اهيدشصت ‘ ايقيرفإأ عم نماشضتت ةدحتŸأ ·ألأ
91-ديفوك ةحئا÷

،ةدحتŸأ ·أÓل ما-ع-لأ Úمألأ ن-ل-عأأ ^
عم لماكلأ هنماسضت ،سسيÒتوغ و-ي-نو-ط-نأأ

‘ ةيقيرفإلأ ةراق-لأ تا-مو-ك-حو بو-ع-سش
ك--لذو ““91 دي-فو-ك““ ة-ح-ئا÷ ا-ه-يد-سصت

Ãيذلأ ““ايقيرفإأ موي““ ـب لافتحلأ ةبسسان
.ويام نم52 ـلأ فداسصي
،ةبسسانŸأ هذهب ةلاسسر ‘ ،سسيÒتوغ لاقو
،ق-سسنŸأو ع-ير-سسلأ ل-م-ع-لأ لÓ--خ ن--م““
.““ةميظع ةدايق ةيقيرفألأ نأدلبلأ ترهظأأ
يقيرفإلأ دا–لأ دييأاتب سسيÒتوغ بحرو
يŸاع فقو لجأأ نم هقلطأأ يذلأ ءأدنلل

ىل-ع با-ب-ك-نلأ ل-جأأ ن-م را-ن-لأ قÓ-طإل
نأأ ا-ح-سضو-م ،91 ديفوك ءا-بو ة-ح-فا-ك-م
هت-ع-فر يذ-لأ را-ع-سشلأو م-ج-سسن-ي ءأد-ن-لأ

0202 ةنسسل ا-ي-ق-ير-فأأ مو-م-ع ة-م-ظ-ن-م
ةيتأوŸأ فورظلأ ةئيهت :عفأدŸأ تاكسسإأ““
.““ايقيرفإأ ةيمنتل
ل سسوÒفلأ نإاف ،ةدح-تŸأ ·أÓ-ل ا-ق-فوو
مدقتلأ سضيوقتب ددهيو ايقيرفإأ ي-ن-ث-ت-سسي
قيق– ‘ ةيقيرفإلأ نأدلبلأ هتزرحأأ يذلأ
فأدهألأو ةمأدتسسŸأ ة-ي-م-ن-ت-لأ فأد-هأأ
ي-ق-ير-فلأ دا–لأ ةد--ن--جأأ ‘ ةددÙأ

3602.

م-عد-لا-ب لوألأ ي‡ألأ لوؤو-سسŸأ دا--سشأأو
هتوعدل ةيق-ير-فإلأ لود-لأ ه-ت-مد-ق يذ-لأ
لاكسشأأ عيمج ءا-ه-نإأو لزا-نŸأ ‘ مÓ-سسل-ل
.تايتفلأو ءاسسنلأ دسض كلذ ‘ اÃ ،فنعلأ
تا--عا--م÷أ نأأ ما--ع--لأ Úمألأ ل--ج--سسو
بونجو نأدوسسلأو نوÒماكلأ ‘ ةحلسسŸأ
ابلاطم ،ءأدنلأ أذهل تبا-ج-ت-سسأ نأدو-سسلأ
تاموك◊أو ىرخألأ ةحل-سسŸأ تا-كر◊أ““
.““مهب ءأدتقلأ ىلع ايقيرفأأ ‘ ةينعŸأ
ة-ح-ئا-ج نأأ ةد-ح-تŸأ ·ألأ تد-كأأ ا-م--ك
خ-ي-سسر-ت ى-ل-ع Òثأا-ت ا--ه--ل91-ديفوك
نأأ ررقŸأ نم ذإأ ،ايقيرفإأ ‘ ةيطأرقÁدلأ
أذه تاباختنأ ةلود نيرسشع ›أوح مظنت
ببسسب اهسضعب ليجأات مت-ي-سس ن-ك-ل  ،ما-ع-لأ
بقأوع هل نوكت دق يذلأ رملأ وهو ،ءابولأ

.مÓسسلأو رأرقتسسلأ ىلع
ثحأأ ““ : ددسصلأ أذه ‘ ماعلأ Úمألأ لاقو
يسسايسس رأوح ةماقإأ ىلع ةقرافألأ ةداقلأ

ةدح فيفخت ل-جأأ ن-م لو-سصو-مو ل-ما-سش
دد-سصلأ أذ-ه ‘ تÒثأأ ي-ت-لأ تأر-تو--ت--لأ
.““ةيطأرقÁدلأ تاسسرامŸأ مأÎحأو

م.ق ^

:دلبلأ قرصشب تايلو6 تلمصش ةنياعŸأ

 ديعلأ مايأأ Êاث ‘ ةبوانملل ةلماك ةباجتشسأ
تا-سسسسؤوŸأو را--ج--ت--لأ با--ج--ت--سسأ ^

ةفسصب رطفلأ ديع مايأ Êاث ‘ ةرخسسŸأ
مأأ ،ةنتاب تا-يلو Èع ة-بوا-ن-م-ل-ل ة-ل-ما-ك
ةلسشن-خ ،ة-ن-ي-ط-ن-سسق ،ة-سسب-ت ،ي-قأو-ب-لأ
دلوأأ ةبد-ت-نŸأ ة-يلو-لأ أذ-كو ،ةر-ك-سسبو

ريدŸأ هدكأأ امبسسح ،اهل ة-ع-با-ت-لأ لÓ-ج
ميهأربإأ ،ةنتاب ةيحانل ةراج-ت-ل-ل يو-ه÷أ

ح-ير-سصت ‘ رد-سصŸأ ح-سضوأأو.يرذ--ي--خ
” ي-ت-لأ ة-با-قر--لأ قر--ف نأأ ي--ف--ح--سص
ةيريدملل ةعباتلأ تايلولأ هذهب اهÒخسست
بايغ يأأ لجسست ⁄““ ةنتاب ةيحانل ةيوه÷أ

مايأأ Êاث ‘ لمعلل نيرخسسŸأ لودج ‘
.““ديعلأ
رأرغ ىل-ع ،تا-يلو-لأ سضع-ب ‘ ظ-حو-لو
ÚينعŸأ Òغ را-ج-ت-لأ د-يد-ع نأأ ،ة-ن-تا-ب

أوفنأاتسسأ دق ديعلأ يموي لÓخ ةبوانŸاب
ةسصاخ ،Úنثلأ موي ةيداع ةفسصب مهطاسشن

fiÓأ تŸأذ-كو ة-ما-ع-لأ ة-ي-ئأذ-غ-لأ دأو
‘ كلذو ،تامدÿأ ةدد-ع-تŸأ كا-سشكألأ
¤إأ ا-حا-ب-سص ة-ع--با--سسلأ Úب ا--م ةÎف--لأ
يح-سصلأ ر-ج◊أ Òبأد-ت ق-فو ،ةد-حأو-لأ
نم ةياقولل ةنسسلأ هذه سضورفŸأ يئز÷أ
 .دجتسسŸأ انوروك سسوÒف يسشفت
ةبوانملل ةباجتسسلأ ةبسسن تناك ،Òكذتلل
حلاسصم بسسح ،ةيقرسشلأ تا-يلو-لأ هذ-ه-ب
،ةنتاب ةيحانل ةراجتلل ةيوه÷أ ةيريدŸأ

نم لوألأ مويلأ ‘ ةئاŸاب001 تغلب دق
لابقإأ ليجسست مغر ةينيدلأ ةبسسانŸأ هذه

fiأ فرط نم مسشتŸنطأوÚ.
م.ق ^  ملعتصسلل ÊوÎكلإلأ عقوŸأوIKIRAT عقومو55.01 رصضخألأ مقرلأ عصضو

كرابŸأ رطفلأ ديع ةبشسانÃ اشصاخ اططfl ذفني ينطولأ كردلأ
اططfl ينطولأ كردلأ ةدا-ي-ق تذ-ف-ن ^
Úمأا-ت-ل كرا-بŸأ ر-ط-ف-لأ د-ي-ع-ب ا-سصا-خ

flأ ف-ل-تŸةك-ب-سشو تأءا-سضف-لأو ق-طا-ن
سصاسصتخلأ ميلقإأ نمسض ةعقأولأ تاقرطلأ

‘ ديعلأ ءاسضقب Úنطأوملل حامسسلأ دسصق
،ةنينأامطلأو ةنيكسسلأ اهدوسست ةنمآأ ءأوجأأ
يتلأ ةيئانثت-سسلأ فور-ظ-لأ ل-ظ ‘ أذ-هو
.انوروك ءابو يسشفت ءأرج دÓبلأ اهسشيعت
”““ هنأأ ينطولأ كردلأ ةدايقل نايب حسضوأأو
،ةمزÓلأ ةينمألأ تأءأرجإلأ عيمج ذاختأ
تأدحو نم ةنوكتم تÓيكسشت عسضوب أذهو
لئاسصف ،تاقرطلأ نمأأ تأدحو ،ةيم-ي-ل-قإأ
كردلل ةيو÷أ بأرسسألأو لخدتلأو نمألأ
ةلاعف ةبقأرم نا-م-سض ل-جأأ ن-م ي-ن-طو-لأ
م-ئأد-لأ د-جأو-ت-لأ د-ي-سسŒو م-ي--ل--قإÓ--ل
.““نأديŸأ ‘ رمتسسŸأو
تأذ بسسح ،ط--طıأ أذ--ه د--م--ت--عأو
Úمثتو يرأو÷أ لم-ع-لأ““ ى-ل-ع ،رد-سصŸأ
ةدجنلأو هيجوت-لا-ك ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-مدÿأ
ةد--عا--سسŸأ د--ي Ëد--ق--تو فا--ع--سسإلأو
لظ-لأ ق-طا-ن-م ‘ ة-سصا-خ ،Úن-طأو-م-ل-ل
لخدتلأ نامسض ع-م ،ة-لوز-عŸأ ق-طا-نŸأو
أÒسشم ،““ةرورسضلأ دنع لاع-ف-لأو ع-ير-سسلأ
فد-ه-ت ة-ي-ن-مألأ تأءأر-جإلأ هذ-ه نأأ ¤أ
ما-ظ-ن-لأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ““ ¤إأ سسا--سسألا--ب
لÓخ نم Úيمومعلأ ةحسصلأو ة-ن-ي-ك-سسلأو

ةيمومعلأ تاكلتمŸأو سصاخسشألأ ةيا-م-ح
.““ةسصاÿأو
ةتباثلأ تÓيكسشتلأ ميعدتو فييكت““ ” امك
ةبقأرŸأ نامسضل ينطولأ كردلل ةلقنتŸأو
نم اميسسل ،أراهنو Óيل مي-ل-قإÓ-ل ة-ما-ع-لأ

ة-ل-جŸÎأ تا-يرود-لأ ف-ي--ث--ك--ت لÓ--خ
ةفاسضإأ ،ةبقأرم طاقن عسضو عم ةلومÙأو

فلتfl ىلع ةماقŸأ ةينمألأ زجأو◊أ ¤إأ
flعم ةينكسسلأ تاعمج-ت-لأ ل-خأد-مو جرا

رج◊أ تأءأر-جإأ ق-ي-ب-ط-ت ى-ل-ع ر-ه-سسلأ
ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإÓ-ل ا-ق-فو ،ي-ح-سصلأ
.““ةيمومعلأ تاطلسسلأ فرط نم ةذختŸأ
بأر-سسألأ Òخ-سست ”““ ،كلذ ن-ع Ó--سضفو
Èع ةزكرمتŸأ ،ين-طو-لأ كرد-ل-ل ة-يو÷أ
تاعلط جمانرب ذيفنتب مايقلل ،نطولأ عوبر

نامسض فدهب ةيدومعلأ تأرئاطلاب ةيوج
نأد-يŸا-ب ة-ل-ما-ع-لأ تأد-حو-ل-ل م-عد--لأ
‘ لو-م-سش Ìكأأ ة-ي-لا-ع-ف-ب ة-م-ها--سسŸأو
.““ميلقإÓل ةماعلأ ةبقأرŸأ
ةمدخ ‘ ينطولأ كردلأ ةسسسسؤوم تعسضوو
بلطل55.01 رسضخألأ مقرلأ ÚنطأوŸأ
د-ن-ع ل-خد-ت-لأ وأأ فا-ع-سسإلأو ةد-ج--ن--لأ
ÈعIKIRAT ع-قو-م أذ-كو ةرور-سضلأ
كوبسسيافلأ ةحفسص لÓخ نمو تينÎنألأ
ةفاسضإلاب ،تاقرطلأ ةلاح نع مÓعتسسإÓل

ةقبسسŸأ ىواكسشلل ÊوÎكلإلأ عقوŸأ ¤إأ
zd.ndm.ngpp.www .( .دعب نع مÓعتسسلأو

م.ق ^

 ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدŸأ اهمظنت ةيوعوت ةينطو ةلمح ‘

انوروك سسوÒف نم ةمامك فلأأ05 عيزوت
كرابŸأ رطفلأ ديع لÓخ

يتلأ ةيوعوتلأ ةين-طو-لأ ة-ل-م◊أ ل-سصأو-ت^
ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ة-ير-يدŸأ ا-ه-م-ظ-ن-ت

رطفلأ ديع ةبسسانÃ ينمألأ ططıأ نمسض
نودب ر-ط-ف-لأ د-ي-ع““ را-ع-سش ت– كرا-بŸأ

ةيئاقو ةمامك فلأأ05 عيزوت ةيلمع ““ىودع
نم دحلل ةينماسضت ةردابم ‘ ÚنطأوŸأ ىلع
نايب هدكأأ امك،““91 ديفوك““ انوروك ءابو راسشتنأ

. ينطولأ نملأ حلاسصم نم
‘ لمسشتسس يت-لأ ،ة-ي-ل-م-ع-لأ هذ-ه فد-ه-تو
يهو نطولأ نم تا-يلو ة-ي-نا-م-ث ا-ه-ت-يأد-ب
،ةن-ي-ط-ن-سسق ،نأر-هو ،ةد-ي-ل-ب-لأ ،ر-ئأز÷أ““

تأذ بسسح ،““ةيدŸأو ةلقرو ،ةياجب ،فيطسس
ىلع مهزيف–و ÚنطأوŸأ ةيعوت““¤أ ،نايبلأ
تامامكلأ لامعت-سسا-ب مأز-ت-للأ ن-م د-يزŸأ
ةحسصلأ ىلع ظاف◊أو ةياقولل يحسص ءأرجإاك
.““عمتÛأ ‘ ةيعام÷أو ةيدرفلأ

تأذ فيسضي ،ةيلم-ع-لأ هذ-ه لÓ-خ  م-ت-ي-سسو
ةيئاقو ةما-م-ك ف-لأأ05 زا‚أ““ ،رد---سصŸأ
ةيوه÷أ تاسشرولأ فر-ط ن-م ¤وأ ة-ع-فد-ك
ثيح ،اهب ةطرسشلأ دأرفأأ ديوزتل ةطا-ي-خ-ل-ل
اهعيزوتل Úنطأوملل اهن-م ءز-ج سصسصخ-ي-سس
ةيمومعلأ نكاملأو ءا-ي-حلأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ÚنطأوŸأ نيو“ تfiÓو قوسستلأ طاقنو
راطلأ أذه ‘و.““ةينملأ ة-ب-قأرŸأ طا-ق-نو
ة-يدŸأ ي-ت-يلو ن-م ل-ك ح--لا--سصم تما--ق““

ىلع ةيئاقو ةمامك فلأ01 عيزوتب فيطسسو
،اهسصاسصتخأ عاطق-لأ ل-ما-ك Èع Úن-طأوŸأ

لامعتسسÓل  ةيÒسضحتلأ ةيلمعلأ تقل ثيح
وسسرف نم ةيئاقولأ ةلي-سسو-لأ هذ-ه-ل ي-مو-ي-لأ
““ÚنطأوŸأ فرط نم أÒب-ك ا-بواŒ ا-نورو-ك
.ينطولأ نملأ حلاسصم نايب فيسضي

م.ق ^

مأدÎسسمأأ ‘ اهّرقم ةيموكح Òغ ةمّظنم ترّذح ^
⁄اعلأ لو-ح لا-ف-طألأ قو-ق-ح ّنأأ ن-م ءا-ثÓ-ث-لأ سسمأأ
ةÒسش-م ،91-ديفو-ك ة-مزأأ ءأّر-ج ن-م ““ةّد-سشب تر-ّثأا-ت““
ةمزألأ هذهل ةيداسصتقلأ تايعأدتلأ ّنأأ ¤إأ سصوسصÿاب

ةلامعلأ رطاı لافطألأ نم ةديأزتم ًأدأدعأأ تسضّرع
.يرسسقلأ جأوزلأو
‘ (لافطألأ قوقح) ““سستنيأر زديك““ ة-م-ظ-ن-م تلا-قو
تأءأرجإلأو ةحئاجلل ةيداسصتقلأ تايعأدتلأ ّنإأ نايب
سشفت نم ّدحلل تاموك◊أ ا-ه-تذ-خ-ّتأ ي-ت-لأ سسوÒف يّ
نم ديدعلأ ىلع يثراك رثأأ اهل ناك““ ّدجتسسŸأ انوروك
.““لافطألأ
كرام ،اهسسيئرو ةمظنŸأ سسّسسؤوم ن-ع نا-ي-ب-لأ ل-ق-نو
مّدقتلأ نم تأونسس يغلت ةمزألأ هذه““ ّنإأ هلوق ،رايود

.““لفطلأ هافر ديعسص ىلع زرÙأ
ه-جو ى-ل-ع سسرأدŸأ قÓ-غإأ ّنأأ ن-م نا-ي-ب--لأ رّذ--حو
لو ،““ةياغلل ّسشه““ فقوم ‘ لافطألأ لعج سصوسصÿأ

لمعلأ قوسس ¤إأ لوزنلل أورطسضأ مهنم نيÒثك ّنأأ امّيسس
.جأوزلأ ¤إأ أوعفُد وأأ
طغسضلأ ّنأل اهفسسأأ نع اهنايب ‘ ةمّظنŸأ تبرعأأ امك
ةياعرلأ ةمظ-نأأ ى-ل-ع91-ديفوك ةمزأأ ن-ع م-جا-ن-لأ
ّدسض Úسصحت-لأ ج-مأر-ب سضع-ب ًا-سضيأأ ى-ه-نأأ ة-ي-ح-سصلأ
رمأأ و-هو ،ة-ب-سص◊أو لا-ف-طألأ ل-ل-سش ل-ث-م ،سضأر-مأأ
ليجسستو لافطألأ تايفو لّدعم عا-ف-ترأ ¤إأ يّدؤو-ي-سس““

تأريدقتل ًاقفوو.““ة-ي-فا-سضإلأ تا-ي-فو-لأ فلآأ تا-ئ-م
ميعطتلأ تÓمح قيلعت ّنإاف ،ةيموك◊أ Òغ ةمّظنŸأ

ىلع مويلأ ىّتح رّثأأ ّلقألأ ىلع ةلود32 ‘ ةبسص◊أ دسض

امو تأونسس9 نوغلبي ن‡ لفط نو-ي-ل-م87 ن-م Ìكأأ
سصاخ مام-ت-هأ ءÓ-يإأ ّنإأ نا-ي-ب-لأ ‘ را-يود لا-قو.نود
تقو يأأ نم ةرورسض Ìكأأ ›اتلاب وه““ لافطألأ قوقحب

.““ىسضم
رودسص ةب-سسا-نÃ أذ-ه ا-ه-نا-ي-ب ة-م-ّظ-نŸأ ترد-سصأأو
يذلأ ⁄اعلأ لوح لافطألأ قوق◊ يونسسلأ اهرّسشؤوم
عاسضوأأ ،ةدحّتŸأ ·ألأ تاناي-ب ¤إأ ًأدا-ن-ت-سسأ ،د-سصر-ي

اهنم ّلك مأÎحأ ىدمو ةلود281 ‘ لافطألأ قوقح
.قوق◊أ هذهل
تّلح0202 ماعلل لافطألأ قوق◊ ةمّظنŸأ رسشؤوم ‘و
‘ ،أدنلنفو أرسسيوسس اهيلت ¤وألأ ةبترŸأ ‘ أدنلسسيآأ

ناتسسناغفأأو داسشت نم ّلك Òخألأ زكرŸأ ‘ تّلح Úح
.نويلأÒسسو

ضضأرمأأ ضضعب ّدصض حيقلتلأو Úصصحتلأ جمأرب نع يلختلأ اهزربأأ

انوروك ةمزأأ ءأّرج نم ةّدششب ترثأات ⁄اعلأ لافطأأ قوقح
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31 ‘اقثلا
ةديمح رداقلا دبعل ““انيلادجام ايراŸ ةنيز◊ا ةياك◊ا““ ةياور

Úنمز Úب حماسستلاو ةفاقثلا اهتميت ىÈك ةياكح
ارمثتشسم ““انيلادجام ايراŸ ةنيز◊ا ةياك◊ا““ ثلاثلا يدرشسلا هلمع ،ةديمح رداقلا دبع ،يئاورلا مدقي

,ىرخأا ةهج نم هيف Úلعافلاو خيراتلاب هيعوو ،ةهج نم ةياك◊ا فيشضتشسي يذلا ءاشضفلاب هيعو ‘
.ةفاقثلاو حماشستلاو ب◊اب يفت– يتلا ىÈكلا ةياك◊ا لكششت ةعطاقتم اشصشصق اجشسان

ـه1441لاوشش4ـل قفوملا م0202يام72ءاعبرألا

،ةياورلا ‘ انيلادجام ايرام ةياكح زÈتو ^
رئاز÷اب فÓتخلا تاروسشنم نع ةرداسصلا
ةديسسلا يهو ,ةحفسص421 ‘ نانبلب فافسضو
دبع Òملا ةفيلخ اهجوزت يتلا ة-ي-نا-ب-سسلا
‘ تماقأاو ،سشرحلب ف-ير-سش ي-سس ،ردا-ق-لا
اهنبا عم تسشاعو  ،ة-ف-ي-لÿا ر-ق-م ة-يواز-لا
 .اهجوز لتقم دعب ديحولا
در-سسلا ‘ د-ئا-سسلا ن-ع ة-ف-ل-تfl ة-يؤور--بو
Úب ةجوازم ¤إا يئاور-لا ى-ع-سسي ير-ئاز÷ا

Úتعطاقتم ÚفلتÚ flن-مز ن-م Úت-يا-ك-ح
ةق-ي-ق◊ا Úب تا-ي-سصخ-سش را-سسم د-سصر-يو
هسصن اثّثؤوم رسضا◊او خيراتلل يمتنت لايÿاو
.ةيفوسصو ةيبدأاو ةيفاقث ءاوجأاب
،ايرام ،ةلطبلا ةنfi ىلع ةياورلا ةسصق ىنبت
اهانبتيف وكيسشتير ديمح ىلع بحسسنت يتلا
ةنfiو ه-ت-نfi سشي-ع-ي ل-جر ¤إا لو-ح-ت-يو
وهو ،اهنمز نم هعم لسصاوت-ت ي-ت-لا ةد-ي-سسلا
نم لعجيو بتاكلا هيف نعÁ يذلا بولسسألا

ةيلاتتŸا امهتاياك◊ اجيسسن Úلطبلا ةبرغ
‘ دراسسلا توسص لدابتي .Úن◊او ب◊ا نع
وأا انيلادجام ايرامو وكيسشتير ديمح ةياورلا
لÓخو ,اهجوزو ا-ها-م-سس ا-م-ك ،““ة-ج-ل-ع-لا““

يتأات Úتوسص Úب امو-سسق-م Ó-سصف ن-ير-سشع
Úنمز Úب Úتعطاقتم ايرامو ديمح ةياكح

flفلتÚ، رسشع عسساتلا نرقلا فسصتنم امه
.ةيفللا علطمو
،بتاكلاو يفحسصلا راسسم ‘ تاقÓعلا ىنبت

يبدلا ف-غ-سشلا ى-ل-ع ،و-ك-ي-سشت-ير د-ي-م-ح
موقي Úح ‘ ،خيراتلاب سسوو-ه-م ي-ف-ح-سصل

فاسشتكا فغسش ىلع ايرام تاقÓعو راسسم
ةطانرغ) مألا اهتئيب نع ةفلتfl ةيÒما ةايح

اهنبا ةيامح اهمه Èكأا حبسصي مث (ةينابسسلا
7002 وÚ 9681بو .هعسضو Úمأاتو ديحولا
ةيناسسنلا تلاحلل افسصو يئاورلا انل مدقي

ةياك-ح كب-ح ‘ ح-ج-ن-يو ,ءا-سضف-لا تاذ ‘
يعدتسسي وكيسشتير دي-م-ح ل-عŒ ة-سضÎف-م
اهناسسل ىلع اهلقنيف ,سسك-ع-لا وأا ا-يرا-م حور
فقاوŸا سضعب ‘و ,اسضيأا هت-يا-ك-ح ل-ق-ن-يو

.امهيتلاح نع درسسلا لدابتي
Áةديمح رداقلا د-ب-ع ل-م-ع ف-ي-ن-سصت ن-ك

تايلامج ةياور اهنك-لو ,ة-ي-خ-يرا-ت ة-ياور-ك
اهتاح-ف-سص لÓ-خ ن-م-ف ,زا-ي-ت-ما-ب ة-ي-بدأاو
ةيبدلا ءامسسلا نم Òثكلا ئراقلا فداسصي
رئاز÷او اسسنر-فو ا-ي-نا-ب-سسا ن-م ة-يŸا-ع-لا
‘ ةÒبك ةيميمح ىلع Ìعيو ,يبرعلا ⁄اعلاو
ناهر Èكأا .ءاسضفلل ةيبدألا عئا-قو-لا Ëد-ق-ت
ثد◊ا فيثكت ىلع لاغتسشلا نا-ك بتا-ك-ل-ل
نكلو ,ءاسضفلا ثيثأا-تو تا-ي-سصخ-سشلا ءا-ن-بو
داسصتقاب بتك لب Ó-ج-ع-ت-م ن-ك-ي ⁄ سصن-لا

لعŒ ةح-سضاوو ة-ط-ي-سسب ة-ي-ن-ق-تو يدر-سس
تاراسشإاب سصنلا ليسصافت ‘ ارسضاح بتاكلا

هتلاقمو يفحسصك وكسشتير ةنهمك ة-ي-ن-م-سض
اهلكو ,‘اقثلا طسسولاب هتاقÓعو ةيخيراتلا
.ةيقيق◊ا بتاكلا ةايح نم عئاقو
ةنيدŸ ‘اقثلا خيراتلا لوانت يئاورلا دمعتيو
نم زومرو سصوخسش ءاعد-ت-سسا Èع ة-ف-ل÷ا
ءارعسشو Úي-ق-ي-سسو-مو با-ت-ك Úب ا-ه-تر-كاذ
روسضح فثكتيو ,ةيفوسص خوي-سشو Úموا-ق-مو
ةياورلا لاطبأا فقاوم عم ةيفا-ق-ث-لا ة-لا◊ا
خيراتلا عوسضو-م ى-ل-ع لا-غ-ت-سشلا ح-ب-سصي-ل
.ةيفاقث رظن ةهجو نم عارسصلاو سشياعتلاو
Úب نلعم Òغ راوح ةديمح ةياور ‘ دجوي

دجاسسŸاو سسئانكلا نع مÓكو ,تا-فا-ق-ث-لا
Óثمف ,ةيخيراتلاو ةي-سسا-ي-سسلا ا-ه-تارا-سسمو

ةيئاردتاك““ ن-ع ة-ي-طا-نر-غ-لا ا-يرا-م ي-ك–
عما-ج سضرأا ى-ل-ع تي-ن-ب ي-ت-لا ““ة-طا-نر-غ
ةÁز-ه د-ع-ب مد-هŸا Òب-ك--لا ة--طا--نر--غ
,ةنسس181اهؤوانب قرغتسسا يت-لاو Úم-ل-سسŸا
سضرأا حنم ÚملسسŸا لوبقل ةراسشإا دجوت امك
بلق ‘ ةسسينك ءانب ليومت-ب ة-م-ها-سسŸا ل-ب

.Òبكلا دجسسŸا ةاذاحÃ ةفل÷ا ةنيدم
تاحيملتلا نم Òثكلا هسصن ي-ئاور-لا ن-م-سض

ةيحيسسŸا Úب راو◊ا هبسشت ي-ت-لا ة-ي-ن-يد-لا
نع ثدحتلا لÓ-خ ن-م ة-سصا-خ ،مÓ-سسإلاو
طوطخ عسضو و مÓسسلاو ةيحيسسŸا قراوف
اهناسسل ىلع ءاج ثيح Úتنايدلا Úب عطاقت
‘ مÓسس ‘ سشياعتت ثÓث-لا تا-نا-يد-لا““ نأا

ةفسصاو ““سضرألا نم ةب-ي-ط-لا ة-ع-ق-ب-لا هذ-ه
.ةفل÷ا ةنيدم
‘ ايعماج اذاتسسأا ةديمح رداقلا دبع لغتسشي

ةعوم‹ هل تردسص نأا قبسسو ،عامتجلا ملع
““ا-ه-ت-ح-ئار ن-م ثا-ثأا““ ناو-ن-ع-ب ة--ير--ع--سش
ةر-ج-سش““ ا-م-ه نا-ت-ي-سصسصق نا-ت-عو--م‹و
لغتسشا نأا هل قبسسو ““ةÒغسص ةبغر»و ““طولبلا
ذ-ن-م د-ئار÷ا سضع-ب رادأاو ة-فا--ح--سصلا--ب
.تاينيعسستلا

‘اقثلا مسسقلا ^

انوروك ةحئاج طشسو

ةيŸاعلا ةفاقثلا مامأا تايد– ةتسس
هتثب ريرقت ‘ ةدحتŸا ·ألا تدسصر ^

اههجاوي تايد–6 يمسسرلا اهعقوم Èع
يسشفت عم ⁄اع-لا لو-ح ‘ا-ق-ث-لا عا-ط-ق-لا

ءاغلإا ىل-ع تل-م-ت-سشا91–ديفوك ةح-ئا-ج
ةيفاقثلا تاسسرامŸاو تابسسانŸا قي-ل-ع-تو
ةيفاقثلا تاسسسسؤوŸا قÓغإاو ،ةي-ع-م-تÛا

يŸاعلا ثاÎلا عقاوم غارفإاو ،⁄اعلا لوح
عقاوŸا به-ن ر-ط-خ ةدا-يزو ،و-ك-سسنو-ي-ل-ل
نامثأا عفد نع Úنانفلا زجعو ،ة-ي-فا-ق-ث-لا
عاطق رثأاتو ،مهتاقفنو مهتاجايتحا موسسرو
.ةيفاقثلا ةحايسسلا
ةيفاقثلا تاعانسصلا نإاف رير-ق-ت-ل-ل ا-ق-فوو
نع د-يز-ي اÃ يŸا-ع-لا دا-سصت-قلا د-فر-ت

‘3 نع ديزت ةبسسنبو ،ايونسس رلود يرايلم
،يŸاعلا يلÙا œانلا ›امجإا نم ةئŸا

نويلم03 نم برقي ام ةحاتإا نع Óسضف
رذ-ن-ي ا-م و-هو ⁄ا-ع-لا ءا-جرأا ‘ ة-ف-ي-ظو
اذه ى-ل-ع ة-ح-ئا-ج-ل-ل ةÒب-ك تا-ي-عاد-ت-ب
.عاطقلا
اهسضرف يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا  مغرو
دقف ،انوروك سسوÒف راسشتنا ن-م ي-خو-ت-لا

‘ يعامتجلا لز-ع-لا تاءار-جإا تم-ها-سس
ةفاقثلا ¤إا سصاخسشألا نم ÚيŸÓا لو–

،عÓطإلاو ه-ي-فÎلاو ة-فر-ع-م-ل-ل رد-سصم-ك
‘اقثلا ىوتÙا ءاسشنإا ة-ي-ل-م-ع تد-ه-سشو
،ةÒبك ةدايز تنÎنإلا Èع ه-ي-لإا لو-سصو-لاو
¤إا ة-ي-سضاÎفلا تارا-يز--لا ن--م ءاد--ت--با
،ةيئامنيسسلا سضر-ع-لا تلا-سصو ف-حا-تŸا
،ةي-فا-ق-ث-لا داوŸاو مÓ-فألا ثب-ب ارور-مو
Èع ةيفاقثلا تاعمجتلاو تاسشاقنلا زوربو
يذلا رمألا ،يعامتجلا لسصاوت-لا ل-ئا-سسو
اردسصم ا-ه-ف-سصو-ب ي-سسا-سسألا ا-هرود د-كأا
.ةيعمتÛا ةنورملل

تدأا فيك دهسشن ام ا-ب-لا-غ ،خ-يرا-ت-لا Èعو
قتفتو ةفاقثلا ةسضهن ¤إا ىÈكلا تامزألا
ةلأاسسم دعت يتلا ،عادبإلا نم ةديدج لاكسشأا

عابرأا ةثÓثل ،يرسشبلا مدقتلل اد-ج ة-يو-ي-ح
.ةيفاقث داعبأا ⁄اعلا ‘ ىÈكلا تاعارسصلا
ةلأاسسم وه تافاقثلا Úب ةوهلا رسسج نإاف اذل

مÓ-سسلا ق-ي-ق-ح-ت-ل ة-جر--ح و ة--يرور--سض
.ةيمنتلاو رارقتسسلاو
،ةيمنتلل ةكرfi ةوق ‘اقثلا عونتلا لّكسشيو
يدا-سصت-قلا و-م-ن-لا ىو-ت-سسم ى-ل-ع سسي-ل
ةيركف ةايح سشيعل ةليسسوك اسضيأا لب بسسحف
،لامتكا Ìكأا ةيحورو ةيونع-مو ة-ي-ف-طا-عو
يتلا ةيلودلا كوكسصلا هيلع ّسصنت ام وهو
حيتت يتلاو ،‘اق-ث-لا ثاÎلا لا‹ م-ظ-ن-ت
،انه نم .‘اقثلا عّونتلا زيزعتل ةبلسص ةزيكر
نم ّدحلل ةيرورسض ةزيم ‘اقثلا عونتلا Èتعي
‘ .ةمادتسسŸا ةيمن-ت-لا ق-ي-ق–و ر-ق-ف-لا
‘اقثلا عّونتلاب لوبقلا مهاسسي ،هنيع تقولا
يعادبإلا لا-م-ع-ت-سسلا Èع– ه-ب رار-قإلاو
تا-مو-ل-عŸا ا-ي-جو-لو--ن--ك--تو مÓ--عإÓ--ل

راو◊ا قلخ ‘  –سصاخ لكسشب تلاسصتلاو
لدابت غولب ‘و تافاقثلاو تاراسض◊ا Úب
.مهافتلاو ماÎحلا
عونتلل يŸاعلا مويلاب لافتحلا خيرات دوعيو
تدمت-عا Úح1002 ماع-لا ¤إا ‘ا-ق-ث-لا
،‘اقثلا عونتلل يŸاعلا نÓعإلا وكسسنويلا
ةماعلا ةيعم÷ا تنلعأا ،È 2002مسسيد ‘و

اموي يا-م12 مو-ي942 /75 ا-هرار-ق ‘
.ةيمنتلاو راوحلل ‘اقثلا عونتلل ايŸاع
ةيناثلا ةنجللا تد-م-ت-عا ،5102 ما--ع ‘و
عامجإلاب ةدحتŸا ·أÓل ةماعلا ةيعمجلل

ةيمنتلاو ة-فا-ق-ث-لا نأا-سشب رار-ق-لا عور-سشم
‘ ةفاقثلا ةمهاسسم دكأا يذلا ،ةمادتسسŸا
،ةمادت-سسŸا ة-ي-م-ن-ت-ل-ل ة-ثÓ-ث-لا دا-ع-بألا
‘اقثلاو يعيبطلا عونتلاب كلذ-ك ا-فÎع-مو
تافاقثلا ةرد-ق كاردإا ن-ع Èعو ،⁄ا-ع-ل-ل
ةي-م-ن-ت-لا ‘ ما-ه-سسإلا ى-ل-ع تارا-سض◊او
ل-ماو-ع-لا ن-م ا-هرا-ب-ت-عاو ة-ماد-ت--سسŸا
.اهقيق– ‘ ةمسسا◊ا

ث.ق ^

اهتيمنتل ايشساشسأا اطرشش هوÈتعا

ةنايلم ثارت Úمثت ¤ا نوعدي نوفقثم

Èتعت يتلا ،ةنايلم ةنيدم وفقثم ىري ^
يتلا تاراسض◊ا ىلع احوتفم ايقيقح اباتك
اهفينسصت ابيرق متيسس يتلاو ،اهيلع تبقاعت

،رئاز÷ا ‘ ةيمÙا تاعاطقلا ةمئاق ‘
ينغلا اهثارت Úمثت ¤ا ةوعدم ةنيدŸا نأا
.تلاÛا عيمج ‘ ةيمنت نامسض فدهب
،نوفقثŸا ءلؤوه لاق ،يمÓعا حيرسصت ‘و
ةيامحو Òيسستو Úمثت نأا اوحسضوأا نيذلا
ايفاقث اناهر لثÁ ةنيدملل ‘اقثلا ثاÎلا
نأا ،دحاو نآا ‘ ايداسصت-قاو ا-ي-عا-م-ت-جاو
اهنأاسش نم اهب مايقلا بجاولا تاطاسشنلا
لÓخ نم ،يعامتجلا ماج-سسنلا ز-يز-ع-ت
ىدل زازتعلاو ءامتنلاب روع-سشلا م-ي-عد-ت
.ÚيلÙا اهناكسس

ن-ب Òب-ك سسا-ب-ع حر-سص ،را--طلا اذ--ه ‘
⁄اعو راقيسسومو ماسسرو مم-سصم ،ف-سسو-ي
دكؤوي ةنايلم ةنيدم فينسصت رارق نأا ،راثأا
يذلا ثاÎلا ىلع ةظفاÙا ‘ ةدارلا““
ه-نأا-سش ن-م رار-ق-لا اذ-ه نأاو  ،““ه-ب ر-خز-ت
رارغ ىلع ،ةدع بناوج ليعف-ت-ب حا-م-سسلا
لثم عقاوم““ نأا افيسضم ،ةيفاقثلا ةحايسسلا

ةقيدحو فسسوي نب دمحأا يد-ي-سس ح-ير-سض
مامتها Òثتسس ةنيدŸا راوسسأا وأا تاتابنلا
اهلÓغتسسا ةرورسض مث نمو ،راوزلا فغسشو
.““قئل لكسشب
رداقلا د-ب-ع Òمألا ف-ح-ت-م سصو-سصخ-بو
زربأا ،يسضاŸا ‘ هنع لوؤوسسم ناك يذلا
لوانتت تافلؤوم ةدع بحا-سص ،ف-سسو-ي ن-ب
يلع نب نمؤوŸا دبع““ اهنم ،رئاز÷ا خيرات
““ رئاز÷ا خيرات»و ““يبرعلا برغŸا سسراف
ر-ئاز÷ا نا-سصر-ق ود--ي--م--ح سسيار--لا»و
71»و ““سساروألا ةكلم ..ةنيهك»و ““ةمسصاعلا
رودلا (““Úسسلا رهنب ةاسسأام ..1691 ربوتكأا
يتلا ةنيدŸا هذه ه-ب-ع-ل-ت نأا ن-كÁ يذ-لا
لÓخ يرئاز÷ا بعسشلا ةمواقم ¤ا زمرت
.ةيرامعتسسلا ةبق◊ا
راوزلا قفدت نع رظنلا سضغب““ :فاسضأا امك
خيرا-ت ى-ل-ع Ìكأا فر-ع-ت-ل-ل Úسشط-ع-تŸا
يفخت يت-لا ة-ن-يدŸا هذ-ه نإا-ف ،م-هد-ل-ب

نأا اهنكÁ رئاز÷ا خيرات نم ةÒثك بناوج
نورسضحي نيذلا ة-ب-ل-ط-ل-ل ا-فد-ه ل-ك-سشت

.““مهتسسارد ةياهن تاركذم
اًءزج ديلاقتلاو تاداعلا بناج لتحي امك
Íل اًقفو ،ةنايلم ة-ن-يد-م ثار-ت ن-م اÒًب-ك
ي-ه-ط-لا ن-ف““ نأا فا-سضأا يذ-لا ،ف-سسو--ي

،ةنيدŸا ثارت ‘ ةوقب رخآلا وه رسضاح
انÈخت دايعوب ءارهزلا ةمطاف نأا ةجردل

قبط نأا ،““رئاز÷ا ‘ يهطلا نف““ اهباتك ‘
ن-م رد-ح-ن-ي نأا-سضلا م◊ ع-م سسك-سسك--لا

.““ةنايلم
كلذك دولوŸا ،ينيت-سسلا اذ-ه-ل ة-ب-سسن-لا-ب

Ãاهاياوز رغسصأا ىتح فرعي يتلا ،ةنايل،
ةنيدŸا هذه فينسصتل ىرخألا ةزيŸا نإاف
يمÙا عاطقلا نأا اÃ هنأا ةقيقحب قلعتت
نم اًنيعم اًددع نم-سضت-ي قا-ث-يŸ ع-سضخ-ي

رو-هد-ت ةر-ها-ظ نا-ف ،دو-ن-ب-لا طور--سشلا
.ركذلا قحتسست ل حبسصت يرامعŸا ثاÎلا
نم ،رارقلا اذه لسضف-ب““ ه-نا كلذ-ك لا-قو
ةقيرطب اود-ي-سشي ن-ل سسا-ن-لا نأا ح-سضاو-لا

فيكتي نأا بجي ءانب عورسشم يأا ،ةيئاوسشع
““.قاثيم اهÒسسي نوناق عم
،““ةنايلم ءاقد-سصأا““ ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر د-كأاو
لامكتسسا ةرورسض ىل-ع ،ي“او-خ ي-ف-ط-ل

ظاف◊اب ةقلعتŸا لامعألا نم Úعم ددع
.ةنيدŸا ثارت ىلع
حيرسض ميمرت نم ءاهتنلا““ نأا ¤ا راسشأاو
ةبسصقلا نم ءزجو فسسوي نب دمحأا يديسس
راد÷ا““ نأا ¤إا اÒسشم ،““ةرورسض نم Ìكأا
بسسح ،رايهنÓل سضرعم ةنيدŸاب طيÙا
.““عقاوŸا
ىلع ةفنسصŸا ةنيدŸا ةزيم نإاف ،هل اًقفوو
لكسشب قلعت-ت ه-ت-يا-م-ح بج-ي ثار-ت ا-ه-نأا

مدهلا تايلمعل يئاقلتلا ف-قو-لا-ب سصا-خ
.كانه ثد– نأا نكÁ يتلا
،يسضاŸا ‘““ :لوقلا ¤إا Òخلا ‘ سصلخو
ىلع عيقوتلا ¤إا اًراركتو اًرارم انررطسضا

نم ددع مده تا-ي-ل-م-ع ف-قو-ل سضئار-ع
ةنيدŸا ثارت نم اًءزج دعت يتلا ÊابŸا

هسشيعت يذلا ويرانيسسلا بنŒ اندرأا اننأل
،ةÁدقلا اهتنيدم تفتخا يتلا ،ةع-ي-ل-ق-لا

ىلع لوسص◊ا درجÃ نومدهي سسانلا نأل
.““ةنيعم ةيكلم
‘ نمكت ةيلÙا ةيم-ن-ت-لا نإا-ف ،ه-ب-سسحو
لظ ‘ اميسس ل ،ةينيدلاو ةيفاقثلا ةحايسسلا
ةلثمتŸا و اهلÓغتسسا نكÁ يتلا تاردقلا

.ةيلب÷ا ةحايسسلا ‘
د-مfi د-ي-سسلا لا-ق ،ه--تاذ قا--ي--سسلا ‘و
خيرات-ب م-ت-ه-م ق-با-سس ذا-ت-سسأا ،تير-ج-ن-ل
نأا ،نأاسشلا اذه ‘ بتك ةسسمخ هلو ةنيدŸا

اهعقوم هببسس ةنايلم ةنيدم هنم Êاعت ام
ةيحايسسلا تاناكمإلا-ب ار-كذ-م ،‘ار-غ÷ا

Ÿهتنيد.
ةنرا-ق-م ن-كÁ ل““ ه-نا تير-ج-ن-ل  Èت-عاو
ة-ي-ل-حا-سسلا ندŸا ن-م ا-هÒغ-ب ة-نا-ي-ل-م
ىلع اددسشم ،““ةلوزعم اهنو-ك-ل ة-ف-ن-سصŸا

ثاد-ح-ت-سساو تا-قا-ط-لا ر-ير– ةرور-سض
.نهŸا
باتك داد-عا دد-سصب ه-نأا ثد-ح-تŸا لا-قو

زو– يتلا ةيحا-ي-سسلا تا-نا-ك-ملا““ لو-ح
لÓغتسسلا نأا افي-سضم ،““ر-ئاز÷ا ا-ه-ي-ل-ع
لعجي نأا هنأاسش نم عاطقلا تاقاطل لثمألا
نادلبلا نم ديدعلا ىل-ع قو-ف-ت-ت ر-ئاز÷ا
.حاوسسلا ددع ثيح نم ةيقيرفلا
ةيرحب-لا ‘ لاÒمأا ةرا-يز““ بتا-ك-لا ر-كذو
رئازجلل ي-بر-غ-لا ل-حا-سسل-ل ة-ي-ك-ير-مألا
،رظانŸا لامج هره-بأا يذ-لاو ة-م-سصا-ع-لا

هسسأار طق-سسم ن-م ل-م-جأا ه-نأا لا-ق ثي-ح
.““اينروفيلاك

ث.ق ^

Ãلث‡ ةدعو يماهرب ديششر يرئاز÷ا ةكراششÚ برع

سسيراب ‘ ““وريداكورت““ مليف ريوسصت فانئتسسا
دعب ““وريداكورت““ مليف ريوسصت فانئتسسا ايلاح متي ^

” يتلاو ،اسسنرف ‘ يحسصلا رج◊ا تاءارجإا فيفخت
كانه ةاي◊ا فقوتل ىدأا ام ،سسرام71 ذنم اهسضرف
 .لماك لكسشب
Úنانفلا نم ةعوم‹ ةايح لوح مليفلا ثادحأا رودتو
سسيراب ‘ Úمي-قŸا بر-ع-لاو Úير-سصŸا Úل-ق-ت-سسŸا
جارخإا نم مليفلاو ،مهمÓحأا قيق– لجأا نم مهحافكو

ينم ةيسسنر-ف-لا ة-ير-سصŸا جا-ت-نإا ن-مو ،ودا-ج ر-سسا-ج

Òمسس ناÁإا راو-حو و-يرا-ن-ي-سسو ،ير-سضÿا م-ي-هار-بإا
.وداج رسساجو
يفطسصم ،يبرغŸا لثمŸا ،ليث-م-ت-لا ‘ كرا-سشي ا-م-ك
لثمŸاو ،يريدنا-ق يÒخ ي-سسنو-ت-لا ل-ث-مŸاو ،موزار
،ماركإا ةيبرغŸا ةلثمŸاو ،يماهر-ب د-ي-سشر ير-ئاز÷ا
.سستلف Úتسسويو سسرخألا ناوطنأا
رهسس ةلوطب نمو ةيسسنرفلاو ةيبرعلا-ب ق-طا-ن م-ل-ي-ف-لا

راون ايلادو بيطÿا يفطسصمو ةيطع ان-ي-مو ة-تا-ح-سش
،ير-سصŸا ي-جا-سسو ما-سشه ف-سسو-يو ف--سصاو يدا--فو

رلتتسسوا لياج ةيرسسيوسسلا ةلثمŸا ةلوطبلا ‘ كراسشيو
وكرام Êانبللا لثمŸاو كول ناج ي-سسنر-ف-لا ل-ث-مŸاو
رلجاف
ريوسصت حيراسصت تردسصأا ةيسسنرفلا تاطلسسلا نأا ركذي

اهنم طورسش ةدع ىلع ءانب كلذو ،مليفلا قيرفل يجراخ
قيرف ددع ديزي لأاو يعامتجلا دعابتلا يلع ظاف◊ا
عمŒ ‘ ريوسصتلا ببسستي لأاو سصاخسشأا01 نع لمعلا
.ةراŸا

ث.ق ^



ةليترلا

حسضؤي راكد ميكح

ايناطيرب اريزو ليقي رج◊ا قرخ
‘ ريزو لاقتسسا  ^

ةيناطيÈلا ةموك◊ا
،ءاثÓثلا ،ضسمأا
تاريÈتلاب هكيكسشتل
كينيمود اهحنم يتلا
راسشتسسم ،زغنيماك
ضسيروب ءارزولا ضسيئر

هقرخ لوح ،نوسسنوج
،ضسور ضسÓغود ،ادنلتكسسا نوؤوسشل ةلودلا ريزو حسضوأاو .لزعلا Òبادت

(زغنيماك همدق يذلا) حيسضوتلا نم طاقن كانه لازت ل““ ةديرغت ‘
ررب زغنيماكل ‘احسص ر“ؤوم ةادغ كلذو ،““كوكسشلا ضضعب يدل Òثت
.دويقلل هقرخ بابسسأا هيف

 انورؤكل سضهانم يرؤك تؤبور
هيتل ياسش لسضفت» ^

نم ،هتبلط يذلا زوللا
هنإا .عتمتسسا كلسضف
،““بيلقتلا دعب لسضفأا

توبورلل ةيبيحرت ةلمج
يهاقم دحأا ‘ ““اتسسيراب““

ايروك ‘ نوجياد ةنيدم
 .ةيبون÷ا
لولح ةدوزم ،““نوكيميسس نجيف““ ةكرسش ‘ ثاحبألا ريدم لاقو
نأا نكÁ تاتوبورلا نإا ،اتسسيراب توبورلا تروط يتلا ةيكذلا عناسصŸا
نكامألا ‘ يعامتجلا دعابتلا ىلع ظاف◊ا ‘ ضسانلا دعاسست
.ةماعلا
03 نع لقي ل ام ديوزت ¤إا يملعلا دهعŸاو ةعنسصŸا ةكرسشلا فدهتو
.ماعلا اذه تاتوبورلاب ىهقم

  ةيداسصتقا ةÒغسص ةينيسص ةرايسس
ةكرسش تنواعت ^
nujoaBعم ةينيسصلا
gniluw-MG-ciaS
ةيئابرهك تارايسس جاتنإل
جلاعت ،ةيرسصعو ةÒغسص
ماحدزلا يتلكسشم
ءانثأا دوقولا كÓهتسساو
.ندŸا ‘ لقنتلا
غلبي ةÒغسص لكايهبnujoaB نم ةديد÷ا003E تارايسس تءاجو

ام ،مسس8851 اهعافتراو ،مسس7461 اهسضرعو ،مسس5262 اهلوط
‘ اهنكر نم لعجيو ،ةمحدزŸا عراوسشلا ‘ اهتكرح نم لهسسي
نيدوزم Úجذومنب تابكرŸا هذه يتأاتو.Óهسس ارمأا ةقيسضلا عراوسشلا
زيمŸاو ،باكر4 وأا Úبكارل ةسصسصıا دعاقŸا نم Úفسص وأا فسصب

،اهتاهج عيمج نم ةسضيرعلا ةيجاجزلا تاهجاولا وه اهميمسصت ‘
.لقنتلا ءانثأا ةسصاخ ةعتم باكرلا حن“ يتلاو

 رسشنلا ةلوؤؤسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : ضسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : ضسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : ضسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو ضسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830ضسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : ضسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ميكح ،نانفلا ىفن ^
تاعاسشإا ،راكد
هتباسصأا تجور
ءانثأا انوروك ضسوÒفب
ىدحإل هريوسصت

لسسلسسŸا تاقلح
‘ جوز““Êويزفلتلا

جاتنا نم ،““ةلسصح
fiةنيطنسسق ةط

.ةيوه÷ا
تاعاسشلا هتاه لك بذكأاو يفنأا ،راكد ميكح نانفلا انأا :راكد لاقو

تنكو ناسضمر ةيادب ‘ تناك ريوسصتلا ةياهن نأا ،Óيسصفتو ةلمج
دعب ناسضمر نم موي رخآا ‘ تناك ءادلا اذهب يتباسصاو ،ىفاعم اميلسس
.ليلاحتلا توبث
ل تاعاسشإلا هذه لثم نا ،زيزعلا يروهمج نئمطأا هيلعو  :عباتو

نوديري فسسأÓل ضصاخسشا حلاسصل لمعت يهو ،ةحسصلا نم اهل لا‹
 .اركسش..ةيتاذ حلاسصمو بابسسأل هتيمهأا نم Ìكا رملا ءاطعا

 درت Úسصلا
عطاقت عم نمازت ‘
تاديدهت ةدع
قلعتت ،ةيكيرمأا
غنوهو ناوياتو انوروكب
نلعأا ،روغبلاو غنوك
يسش ،ينيسصلا ضسيئرلا

،ءاثÓثلا ضسمأا ،Úبنيج
ىلع لمعتسسو ،حلسسŸا لاتقلل اهتادادعتسسا فثكتسس Úسصلا نإا

Òثأات لظ ‘ كلذو ،ةيركسسعلا ماهŸا ذيفنت ىلع اهتاردق Úسس–
 .يموقلا نمألا ىلع Òبكلا انوروك ةحئاج
انوروك ضسوÒفل يدسصتلا ‘ هدÓب ءادأا نأا ينيسصلا ضسيئرلا حسضوأاو
ىلع Úعتي هنأا افيسضم ،ةيركسسعلا تاحÓسصإلا حا‚ تبثأا دجتسسŸا
.ةحئا÷ا طسسو بيردتلل ةديدج لبسس فاسشكتسسا ةحلسسŸا تاوقلا

ثد◊أ لÓظ ‘

 ديد÷ا رامعتسس’ا بعرت ةديد÷ا رئاز÷ا
نمثت ⁄و ،رئأز÷أ ميق بعوتسست ⁄ ةيبرغلأ ةرا÷أ نأأ ودبي  ^

نم ءأوجألأ ةيقنتل رأو◊أ ةغلو ةوخألأو ةÒ÷أ تاقÓعب اهكسس“
ايمسسر أرأذتعأ رئأز÷أ رظتنت امنيبف ،كوكسش وأأ تاسسبÓم ةيأأ

Úح ةيسسامولبدلأ هتئيطخ ىلع نأرهوب برغŸأ لسصنق ةبقاعمو
ةŸاكم لم– ⁄ ثيح ،رئأز÷أ ‘ وهو ودعلأ دلبلاب رئأز÷أ فسصو
ام ردقب نيدلبلأ ‘ ماعلأ يأأرلل أديدج ائيسش يبرغŸأ ةيجراÿأ ريزو
اياطخب ديدج نم رئأز÷أ فسصقت تحأر ،ةيبرغŸأ ةطقسسلأ تدكأأ
ةدعاق ءانب نع نÓعإلأ اهزربأأ ،أديعسصتو ةروطخ لقت ل ىرخأأ

.دود◊أ ىلع ةيركسسع
يعسسب ديفي ÿÈ ةيمسسرلأ ةيبرغŸأ ءابنألأ ةلاكو جيورت دعبف

Úهوبسشم Úيبوروأأ بأون ةعبسس نم لكسشتي Êويهسص برغم يبول
هعانقإل نمألأو ةيجراÿأ ةسسايسسلل ةيبوروألأ ةيسضوفŸأ ىدل
عسضولأ ةلهاجتم ،تاير◊أ عقأو  عجأرت ىوعد رئأز÷أ ىدل لخدتلاب

ةيركسسع ةدعاق ءانب ةيبرغŸأ ةموك◊أ تررق ،نزıأ ماظن ةلود ‘
ةيرئأز÷أ دود◊أ نم ملك05 دعب ىلع عقأولأ ،ةدأرج ميلقإاب
 .ةيبرغلأ

لب ،دود◊أ ىلع ةيبرغم ةيركسسع ةدعاق ءانب ‘ سسيل لاكسشلأو
ةدوع نم ةجعزنم ىرخأأ ةيبنجأأ ىوق لبق نم ةلاكولاب اهÒيسست ‘

ركفلأ ةسضهانم ‘ يدايرلأ اهرود ¤أو اهطيfi ¤أ رئأز÷أ
ىلع ةحاقوب هسسرا“و اسسنرف هدوقت يذلأ ›ايÈمإلأ يرامعتسسلأ

ميقي يذلأ ،Êويهسصلأ نايكلأ اهتمدقم ‘و ،ةيقيرفأ لود تاموكح
دح تغلب يتلأو ،برغŸأ عم ةيداسصتقأو ةيسسامولبدو ةيراŒ تاقÓع
سسيلو ،نرقلأ ةقفسصب هفأÎعأ نع ايمسسر نÓعلأ ¤أ برغŸأ ةوعد
نطنسشأو ىلع طغسضلأ لباقم ،اينيب اهتسضراعم مدعب ءافتكلأ
.ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع برغŸأ ةدايسسب فأÎعÓل

ةعنقŸأ Òغ تأرŸÈأو ةيوتلŸأ قرطلأ لكب لواحي يذلأ نزıأ ماظن
مغر ،هيف سضوÿأو لب ،رئأز÷أ عم يركسسع حلسست قابسسل جيوÎلأ

تأديدهتلأو ايفأرغ÷أ ةعيبط ¤أ رظنلاب نيدلبلأ ةجاح نيابت
،يركسسعلأ قوفتلأ ¤أ يعسسلاب رئأز÷أ ماهتأ ‘ ددÎي ل ،ةينمألأ

دوعي ،اهأرقتسسأو رئأز÷أ نمأأ دسض ةهوبسشŸأ هتأروانم رÈي ىتحو
نأأ مغر ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ةيسضق ءأرو اهنأاب أروزو أروج اهماهتأ ¤أ
كانه يبرغŸأ دوجولأ نأأ ملعي ،أديد– برغŸأو ،›ودلأ عمتÛأ
ةيلودلأ ةيعرسشلأو ةيقيرفألأو ةيلودلأ ،تافسصأوŸأ لكب لÓتحأ

ىلع فافتللابو ،دسصÎلأو رأرسصلأ قبسس عم ” هنأأو ،ةيقÓخألأو
ءأرحسصلأ رابتعأ نأأ ثيح ،ةيميلقأ تايقافتأو ةيلودلأ Úنأوقلأ
4691 ذنم دمتعأ اميلقأ71 عوم‹ نم لقتسسم Òغ اميلقإأ ةيبرغلأ

ناك Úح ،ةدحتŸأ ·أÓل ةعباتلأ رامعتسسلأ ةيفسصت ةن÷ لبق نم
ثيح ،رئأز÷أ لÓقتسسأ نم Úماع دعبو ،Êابسسلأ لÓتحلأ ت–
Òغت ةيسسامولبد وأأ ةيركسسع وأأ ةيرحسس ةوطسس ذئتقو اهل نكي ⁄

 ..لودلأ دودحو ⁄اعلأ Úنأوق
ةيفسصت ةلأاسسمك ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ةيسضق عم رئأز÷أ لماعت

ىلع ،رأوج ةلود اهرابتعاب ،›ودو يقيرفأو ينطو قطنم رامعتسسأ
ةيوأرحسصلأ يسضأرألأ ةرم تأذ تمسساقت يتلأ ،ايناتيروم رأرغ
بعسشلأ لاسضنب فÎعتو عجأÎت نأأ لبق ،برغŸأ عم ةفسصانم
امهنكÁ لو ،ويراسسيلوبلأ ةهبج ديحولأ هلث‡و يوأرحسصلأ
نأأو ةسصاخ ،يوأرحسصلأ بعسشلأ قح ‘ بكترت مئأرج نع يسضاغتلأ
لو ،اهÒسصم ريرقتو ررحتلأ ‘ بوعسشلأ قحب نمؤوت ةلود رئأز÷أ
،ةرم لك ‘ امهفدهتسست ةفوسشكم ةيعسسوت عامطأأ نع يسضاغتلأ

برغŸأ سضفر ثيح ،امهلÓقتسسأ دعب ةرسشابم تأرهاظت يتلأو
ىلع ايركسسع أوزغ ذفنو ،0691 ‘ ايناتيروم لÓقتسساب فأÎعلأ
،سضيغب يسسنرف رامعتسسأ نم وتلأ ىلع جرخت يهو ،3691 ‘ رئأز÷أ

.جرح نود
ةيلخأد ةيسسايسس ةمزأأ نم اهجورخو رئأز÷أ ‘اعت نإاف ،كسش نودو
ةلود ءاسشنأ نÓعإأو ،اهقيز“ لدب ةينطولأ ةمحللأ تززع  ،ةسصيوع

Èمفون ةروث ئدابمو ةينطولأ ةلودلأ ميق ثعبو ،ةديد÷أ رئأز÷أ
نم اهÒغلو اهل ،رامعتسسأ وأأ ةياسصو ةيأل ةسضفأرلأ ةيررحتلأ
،ه◊اسصŸو همسساب كرحتت يتلأ ىوقلأو برغŸأ جعزي ،لودلأ

ةفاقث امهكر– نأذللأ ،Êويهسصلأ نايكلأو اسسنرف ةسصاخو
‘ رئأز÷أ لÓقتسسأ ويرانيسس خاسسنتسسأ ناسضفريو ةيرامعتسسأ
بوعسشلأ قوقح نأأ دكؤوت خيراتلأ سسورد نأأ مغر ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ

 .مداقتلاب طقسست ل
لجأأ نمو ،ةحتفتŸأو ةليسصألأ ةديد÷أ رئأز÷أ نإاف ،انه نمو

‘ Úيرئأز÷أ تاعلطتو ينطولأ كأر◊أ هل سسسسأأ ام لامكتسسأ
¤أ ةجاح ‘ ،Èمفون لوأأ ميق رأرمتسسأ لظ ‘ ،يرذ÷أ Òيغتلأ

ينطولأ رأد÷أ زيزعتو ،ةينطولأ ةعومÛأ ىوق فلتfl محÓت
 .عدسصت وأأ هوبسشم للسست يأأ نم هتيامحو

ي◊اسص ىفطسصم ^

ÚملسسŸا ءىنهي يÒبير
،خينويم نرياب ةروطسسأل ةئنهت ‘ ^

ةفاك ¤ا ةهجوم ،يÒبير كنارف
ددج ،كرابŸا رطفلا ديعب ÚملسسŸا
توسصلاب رئاز÷اب هراختفاب ديكأاتلا
 . Úيسسنرفلا ضضيغ نم داز ام ،ةروسصلاو
‘ لوقي يÒبير بتك امنيبو
لبقتي هللا ..مكديع احسص»:““مارغتسسنإا““

هدلوأل ةروسصب ضصنلا قفرأا ،““مكنمو انم
.رئاز÷ا ملع مهفلخو نولاسصلا ‘

ةيرئازج نم جوزتŸُا ،كنارف ددÎي لو
هذه لثم راركت ‘ ،ةليوط تاونسس ذنم
مÓعلا لماعت ءوسسل حسضاو دقن ‘ ،ةسصرفلا تحيتأا املك تاجرÿا
.هعم يسسنرفلا



نا--نا--ن--ف--لا م---سضنا د---قو ^
تيآا سسي--نو--ل نا--ير--ئاز--ج--لا

،و-ن-يزو-ب قدا--سصو تÓ--ق--ن--م
““سسوطارقوميد ““ ةقرف سسسسؤوم
ةينغ’ا موجن نم ة-ب-كو-ك اذ-كو
دياو دروو ةكرح ىلا ةيقيرف’ا
ةمظ-ن-م (ناو) كروو-تا-ن ور-فأا
ةدع ىلع هثب مت يذ-لا ل-ف-ح-لا

 .ةيقيرفا ةينويزفلت تاونق
دتمي يذلا،تÓقنم تيآا رهظو
نرق فسصن ىلا ين-ف-لا هراو-سشم
ةعاسسلا ةياه-ن ي-ف ,ن-مز-لا ن-م
هئادأا-ب ل-ف-ح-لا ثب ن-م ى-لوأ’ا

““مايا تلث““ هيناغأا رهسشا يدح’
يتلا (ير-م-ع ن-م ما-يا ة-ثÓ-ث)

.اريبك احاجن تفرع
ةقرفلا د-ئا-ق ىدأا ,ه-ت-ه-ج ن-م
يتلا ““سسوطارقوميد““ ةينارهولا
ىلع تاونسس ينامث ذنم تسسسسأا
ة-م-ي-م-لا ا-ي ““ ة-ي-ن-غأا دار-ف--نا

نم نيتعاسس دع-ب ,““سشي-ك-ب-تا-م
.لفحلا قÓطنا
نيكراسشملا نينانف-لا ن-ي-ب ن-مو
نم اقÓط-نا ل-ف-ح-لا اذ-ه ي-ف

تا-هو-يدو-ت-سسا وا م-ه-لزا--ن--م
ةنانف-لا ق-ئاد-ح وا ل-ي-ج-سست-لا
ةيماسس ةيسسنوت-لا ة-يد-ي-مو-ك-لا
ن-ي-فزا--ع--لا ة--ق--فر نا--مزروأا
و يقر-سش فر-سشأا ن-ي-ي-سسنو-ت-لا

نا-ن-ف-لا و ة-م-ي-سشتا-م ةز--م--ح
يذلا يلوسسن يدهملا يبرغملا
““و-ف--ع--ل““ ة--ي--ن--غا ءادا دا--عأا
اذك و يسسورعل لامج يرئازجلل
.ميكح يرسصملا برطملا
ينفلا ثدحلا اذه ز-ي-م-ت ا-م-ك
ر-ي-ها-سشم ة-كرا-سشم-ب يرا-ق-لا
رارغ ىلع ةيقيرف’ا ىقيسسوملا
فيلسس و يراغناسس وموأا نييلاملا
نكيتو كيسس نايديت خيسش و اتياك

و (راوف يد توك ) يلوكاف هاج
يعار ,رودن وسسوي يلا-غ-ن-ي-سسلا

ىرخأا ءامسسأا ىلا ةفاسضا لفحلا
و يدنهلا طيحم-لا ن-م ة-ع-م’
.نيتيكيرم’ا و يبيراكلا رزج
لفحلا اذه نم فدهلا ل-ث-م-تو
““ ي-ف تا-عا-سس ع-برأا ماد يذ--لا
ةحئاج رطاخم-ب ““سسي-سسح-ت-لا
““ ةلحرمل ريسضحتلاو91-ديفوك
بسسح ““ة-ح-ئا-ج--لا د--ع--ب ا--م
.نيمظنملا
ل-ف-ح-لا اذ--ه نا--ف م--ل--ع--ل--ل
ىلع تفرسشأا يذلا يسضارتف’ا
عم كارتسش’اب ““ناو ““ همي-ظ-ن-ت

كيرفأا»و و-ك-سسي-نو-ي ة-م-ظ-ن-م
هثب مت ““غنيتسسا-كدور-ب نو-ي-نو-ي

تا-ك-ب-سش ى-ل-ع مو-ي-لا ة-ل--ي--ط
.““يعامتج’ا لسصاوتلا

ج.ق ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!..ايئاهن رج◊ا عفرل معن
،اندÓب يف Óيوط رمعيصس انوروكلا ءابو نأا ودبي ^
انعفني نلو ،ايلاغ نيريثكلا راتهتصسا امتح عفدنصسو

رجح-لا لو ،جÓ-ع-لا ر-ي-فو-ت لو ة-ما-م-ك-لا سضر-ف ل
عيطقلا ةعانم قبطن نأا انيلع ناك امبرو ،يحصصلا

ايمويف ،ةدحاو ةجيتن-لا تماد ا-م ،ا-ي-نا-ط-ير-ب ل-ث-م
نم دادعأا اهعم عفتري ،تارصشعلاب تاباصصإلا عفترت

اطغصض لك-صشي-صس ا-م-م ،تا-ئ-م-لا-ب جÓ-ع-لا تح-ت م-ه
هبصشو يبطلا مقاطلاو تايف-صشت-صسم-لا ى-ل-ع ار-ي-ب-ك
ءابولل ةيحصض هرصصانع نم ريثكلا عفد يذلا يبطلا

 .ءابولا نم مهتيرخصسو نييرئازجلا راتهتصسلو
ارهاصس Óفح نارهوب ةصصاخ ةانق تمظن سسمأا لوأا

لدابت رصضحو تامامكلا هيف تباغ ،رصشا-ب-م-لا ى-ل-ع
ا-يرود ل-ت-ح-ت نار-هو نأا ع-م ،نا-صضحألاو ،ل--ب--ق--لا

تا-با-صصإلا ا-ه-ي-ف ر-صشت-ن-ت ي-ت-لا تا-يلو--لا ةردا--صص
ةريصسم ةطارخ يف نوروهتم مظن اه-ل-ب-قو ،ةر-ث-ك-ب
مهنم انظ ةطلصسلاب ديدنتلاو يحصصلا رجحلا رصسكل
نويحيصس مه-نأاو ، ة-مو-ك-ح-لا نو-صضي-غ-ي اذ-ه-ب م-ه-نأا
تاطلصسلا نأا يبرغلا مÓعإلا يعدي يذلا كارحلا
،اهعمقو تارهاظملا برصضل هتل-غ-ت-صسا ة-ير-ئاز-ج-لا

يتلا ادناغابوربلا بط ي-ف نور-ها-ظ-ت-م-لا ط-ق-صسو
عا-فد ى-صسنأا ن-لو ،ا-ندÓ-ب ما-يألا هذ-ه فد--ه--ت--صست
امل ،ةيرادجلا فÓ-تإا-ب م-ه-ت-م-لا فو-قو-م-لا با-صشلا

او-قر-خو نا-صضمر نا-ب-ع ة-م-ك-ح-م ما-مأا اور--ها--ظ--ت
نم ةيراع هوجوب ي-عا-م-ت-جلا د-عا-ب-ت-لا تاءار-جإا

.تامامك ريغ
،يعو ةلكصشم يه انوروك عم انتلكصشم نأا لقن ملأا

تاءار-جإا قر-خ-ل نود-م-ع-ي نو-ما-ح--م--لا نا--ك اذإا--ف
ن-م ة-يا-قو-لا تاءار-جإا ى-ل-ع نو-صسود-يو د-عا-ب-ت-لا
مهنام-يإا نا نو-لو-ق-ي ن-مو ة-ما-ع-لا مو-ل Ó-ف ،ءا-بو-لا

.ءابولا نم مهيقيصس
لقو ةقرغلا يف كرامح زد ““ لوقي يبعصشلا لثملا
اندن-عو ،““ن-ي-ل-حاو-لا كÓ-صس ردا-ق-لا د-ب-ع يد-ي-صس
ىلع نوعفادي ن-مو مÓ-عإÓ-ل نو-ب-صست-ن-م-لا سسود-ي
نم ةياقولا تاءارجإاو تاريذحتلا ىلع نيمولظملا
يتأايصس اهصضعبو ،ةلادعلاو ةطلصسلا يف ةياكن ءابولا

ةهجاومل ةطخ عصضت م-ل تا-ط-ل-صسلا نأا مو-ل-ي-صس ن-م
اهصصئاقنف ةيحصصلا تاطلصسلا ىلع عفادأا نل  .ءابولا

يف راعصسأاب تامامكلا ر-فو-ت م-ل ا-ه-نا ا-ه-لوأاو ةر-ي-ث-ك
ل اهرعصس ةمامكلا نا ة-يا-ك-حو ،ع-ي-م-ج-لا لوا-ن-ت-م
،ةحصصلاب نولوؤو-صسم لو-ق-ي ا-م-ل-ث-م جد51 ىدعت-ي
تايلديصصلا ىلا اولزني نا مهيلع ناكو ةبذك هذهف
يتلا ةداملا هذ-ه ي-ف ة-برا-صضم-لا م-ه-صسف-نأا-ب اور-ي-ل
ةمامك رعصسف ،اهئادترا ة-يرا-ب-جا تا-ط-ل-صسلا تر-قا

ريثكلل فلكم وه ىوتصسملا اذه يف ناك ناو ىتح
لبق تاطلصسلا ىلع ناكو دودحملا لخدلا يوذ نم
تايمكب اهجاتنا ى-ل-ع ع-ج-صشت نا ا-ه-ئاد-ترا ن-ي-ن-ق-ت
لامعتصساو ا-هر-ي-ه-ط-ت ةدا-عإا-ب ح-صصن-ت ناو ةر-ي-ب-ك
ةقيرط عابتا دعب تارملا نم ددع ةدحاولا ةمامكلا

.تاصسوريفلاو تابوركيملا ىلع يصضقت ريهطت
ريفوت عم ايئاهن يح-صصلا ر-ج-ح-لا ع-فر ع-م ا-ي-صصخ-صش
ةبقر يف تاباصصإلا نم ةيامحلا كرتو ،تامامكلا
هتايلوؤوصسم مهنم لك لمحتيلو مهصسفنأا نينطاوملا
رطاخمب ةي-عو-ت-لا تÓ-م-ح ة-ل-صصاو-م طر-صشب ن-ك-ل
.ةياقولاب هتهجاوم ةيفيكو ءابولا

تاط-ل-صسلا ن-م ا-ه-ح-ي-صضو-ت ر-ظ-ت-ن-ي ىر-خأا ة-ي-صضق
فقو-ب تر-مأا ة-ح-صصلا ة-م-ظ-ن-م نأا ي-هو ة-ي-ح-صصلا
و-هو ن-ي-صسكورد-ي-ه-لاو ن-ي--كورو--ل--ك--لا--ب جÓ--ع--لا
ءافصشب ح-م-صسو ا-ندÓ-ب ي-ف ق-ب-ط-م-لا لو-كو-تور-ب-لا
مأا ،هقيبطت نع فقوتن-صس ل-ه-ف ،ا-ي-مو-ي تار-صشع-لا

ايصصخصش يتلا ةيممألا ةمظن-م-لا ر-ماوأل ع-صضخ-ن-صس
مدخت امئاد تناك دق-ف ،ا-ه-تارار-ق ة-هاز-ن ي-ف كصشأا

اذ-ه نو-ك-ي نأا ى-صشخأاو ءاود-لا تا-ي-بو-ل ة-ح--ل--صصم
حرطل ىع-صست ة-ن-ي-ع-م ر-با-خ-م ة-مد-خ ي-ف رار-ق-لا

؟قوصسلا يف اهراقع
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GBNô G’CNÑÉQ ملاعلا ءاحنا عيمج نم نينانف ةكراصشمب

ايقيرفا موي ةبسسانمب Óفح ييحي تÓقنم تيآا سسينول
ةقفر ،نينثلا ءاصسم ،تÓقنم تيآا سسينول ،يرئازجلا ينغملاو رعاصشلا كراصش

لفح يف ملاعلا ءاحنأا عيمج نم نيرخآا نينانف بناج ىلا ،ونيزوب قداصص
ايقيرفا موي ةبصسانمب دجتصسملا انوروك سسوريف ةحئاج راصشتنا ببصسب يصضارتفا

.ةنصس لك نم ويام52 ـل فداصصملا يملاعلا

هلايتغل72ىركذلا ‘

توؤواج رهاطلا لحارلا بتاكلا رثأام عجÎسست وزو يزيت

فيطسسب ديعلا يموي لÓخ ةيندŸا ةيامحلل لخدت841
لÓخ فيطصس ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تلجصس ^

لجأل Óخدت621 اهنم ،Óخدت841  رطفلا ديع يموي
هبتصشم ةلاح42 تلمصش ÚباصصŸاو ىصضرŸا ءÓجإاو فاعصسإا
سشئاصشحلل اقيرح71 ¤إا ةفاصضإلاب ،91-ديفوكب اهتباصصإا

ةحاصسم ىلع ىتأا قيرح اهنمو ،اهتيادب ‘ اهدامخإا ”
دلوا ةتصشÃ سشارحألاو سشئاصش◊ا نم تاÎكه01 ›اوح

قير◊ا ةرصصاfi ت“ ثيح ،ةدادح رئب ةيدلب فيصصول
لصضفب راو÷اب ةيحÓف تاكلت‡ ¤إا راصشتنإلا نم هعنمو
تاذ ةيحÓف تارارجب ةناعتصسلاو ةقطنŸا يحÓف نواعت

fiثداح يأا ليجصست متي ⁄و ،هايم جيرارهصصو ثيرا
Òصس ةكر◊ اعنم تفرع يتلا ةÎفلا هذه لÓخ رورم
ةددصشŸا تاءارجإلا قيبطت راطإا ‘ تاجاردلاو تابكرŸا
.ءابولا راصشتنا حبكل ةلودلا اهترقأا يتلا

ل .ىسسيع  ^

ئطاوسشب اقارح71 ـل ةيعرسش Òغ ةرجه طابحا
فلسشلاب سسنت

ـب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتŸا ةقرفلا رصصانع طبحأا ^
71 ـل ةيعرصش Òغ ةرجه ةلواfi فلصشلا برغ ““لولاق““

نايب سسما هب دافأا امبصسح ،سسنت ئطاصش Èع اصصخصش
.فلصشلا ةيلو نمأل
تامولعŸ لÓغتصسا ت“ ةيلمعلا هذه نأا نايبلا حصضوأاو
رحبلا Èع ةرجه ميظنت ددصصب سصاخصشأا دوجو اهدافم
ئطاصش نم اقÓطنا (ةقار◊ا) ةيعرصش Òغ ةقيرطب
ةطرصشلل ةلقنتŸا ةقرفلا اهرثإا ىلع رصشابتل ،سسنت
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب ةيئاصضقلا

 .اهثاحبأاو اهتاير–
هبتصشŸا فيقوتب ةيلمعلا هذه تللك ردصصملل ادانتصساو
حواÎتو فلصشلا ةيلو نم نوردحني نيذلا مهيف
ةرداغم ددصصب مهو ,ةنصس04 وÚ 71ب ام مهرامعأا
Îل0003 مهتزوحب طبصضو رحبلا Èع ينطولا باÎلا

ج د00006ب ردقي ›ام غلبم ›إا ةفاصضإلاب دوقولا نم
ةنحاصش ،يعامج لقن ةرايصس زجح ” امك ،وروأا05 و
فلم ءافيتصسا دعبو ةيحايصس ةرايصس نةÒغصص

ةمكfi مامأا مهيف هبتصشŸا ليحأا ةيئاز÷ا تاءارجإلا
ةحنجو نيرجاهŸا بيرهت ةحنج ةيصضق نع سسنت
.ةصصخر نودب ينطولا باÎلا ةرداغم

 م .ناوسضر ^

نازيليغب سسهد ثداح ‘ لفط عرسصم
ثداح ءارج هفتح رمعلا نم ةعبارلا ‘ لفط يقل ^
) بوهيŸا يديصس دلوأا ةيدلبب Úنثإلا ءاصسم عقو سسهد
ردصصم ىدل ملع امبصسح ،( نازيلغ لامصش ملك54
.يئافصشتصسإا

تلاجعتصسإلا ةحلصصم نأا ،ردصصŸا تاذ حصضوأاو
““سسيصسنارف دمحأا ““ ةيئافصشتصسإلا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸاب
نأا دعب ةجرح ةلاح ‘ لفط تلبقتصسإا دق ويهرا يداول
““بيرغلب ““ ةامصسŸا ةقطنŸاب ةيعفن ةرايصس هتصسهد
.بوهيŸا يديصس دلوأا ةيدلبب
هتافوب لجع ا‡ ةÒطخ حورجب ةيحصضلا بيصصأاو

Ãا تاذ قفو ،ويهرا يداو ىفصشتصسŸراصشأا يذلا ردصص
ظفح ةحلصصم ¤إا ةيحصضلا ةثج ليو– ” نأا ¤إا
.ةيئافصشتصسإلا ةصسصسؤوŸاب تاذب ثث÷ا

اقيق– تحتف ينطولا كردلا حلاصصم اهتهج نمو
.ثدا◊ا اذه تاصسبÓم ديدحتل

ج.ق ^

 ةنيطنسسقب تابكرم ةقرسس اياسضق ‘ Úطروتم Úسصخسش فيقوت
نمألاب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا ،سسمأا لوأا ،تنك“ ^

نم بورÿا ةرئاد نمأاب اصسينيصساÃ يجراÿا يرصض◊ا
ةنصس13و ةنصس52 رمعلا نم ناغلبي Úصصخصش فيقوت
ددعتلاب ةقرصسلا ،رارصشا ةيعمج نيوكت ‘ ناطروتم
.Òغلا كلŸ يدمعلا بيرختلاو تابكرŸا لخاد نم
،مرصصنŸا عوبصسلا رحب ¤ا ةيصضقلا تايثيح دوعت

8451 طخ Èع ءادنل حلاصصŸا تاذ يقلت دعبو ثيح
عون نم ةبكرم Ïم ىلع اناك Úصصخصش مادقا سصوصصخب
تابكرŸا ىدحا لخاد نم ةقرصسلا ةلواfi ““12 ونور““
تاوق هيجوت ” ،اصسينيصساÃ سسليم ةقطنÃ ةيعفنلا
‘ Úلعافلا فيقوت ” نيأا ،لخدتلل ةرصشابم ةطرصشلا

ناكŸا نم رارفلل ةصسئايلا امهتلواfi مغر سسبلت ةلاح
” امهيتبكرم سشيتفت دعبو ،كانه امهتبكرم كرتو
‘ اهنÓغتصسي فئاظولا ةددعتم ةصشامك ىلع روثعلا

Úبت امهعم قمعŸا قيقحتلا دعبو ،تابكرŸا باوبا حتف
.ةلثامŸا اياصضقلا نم ديدعلا ‘ امهطروت
نÓعافلا Ëدقت ” قيقحتلا تاءارجا نم ءاهتنلا دعب
.بورÿا ةمكfi ىدل ةيلÙا ةباينلا ماما

ةنيطنسسقب ةيميلعت ةسسسسؤوم ىلع وطسسلا تلواح ةباسصع فيقوتو..
ةيلو نمأاب ديبع Úع ةرئاد نمأا حلاصصم تنك“ ^
Úمأات ¤ا ةيمارلا اهدوهج راطا ‘ ، ةنيطنصسق
نم ناغلبي Úصصخصش فيقوت نم مهتاكلت‡و ÚنطاوŸا
لخاد نم ةقرصسلا لعفب Úصسبلتم ةنصس22و81 رمعلا

.ةيوبرت ةصسصسؤوم
دعب مرصصنŸا عوبصسلا ةياهن ¤إا دوعت ةيصضقلا تايثيح
احابصص  د54 اصس10 ةعاصسلا ىلع ةيفتاه ةŸاكم يقلت
ديبع Úع ةنيدÃ ةيميلعت ةصسصسؤوم ريدم لبق نم
لبق نم وطصس ةيلمعل ةصسصسؤوŸا تاذ سضرعت اهدافم،

.Úلوه‹ Úصصخصش
Úع ¤ا ةرئادلا نمأا رصصانع تلقنت غÓبلا يقلت روفو

هيف هبتصشŸا فيقوت نم لاعفلا اهلخدت نكم نيأا ،ناكŸا
هتزوحبو ةصسصسؤوŸا ةحاصس ىوتصسم ىلع اصسبلتم لوألا

¤ا ةفاصضإا ةيبتكم سضارغأا يوتحي يكيتصسÓب سسيك
طصسوب هفيقوت متف Êاثلا هبتصشŸا امأا ،Úتصشامك
متيل ،رارفلل ةلصشاف ةلواfi دعب ديبع Úع ةنيدم

تاءارجلا لامكتصسل ةرئادلا نمأا رقم ¤ا امهليو–
.ةينوناقلا
قح ‘ ةيئازج تاءارجإا فلم زا‚ا نم ءاهتنلا دعب
ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا امهÁدقت ” ناينعŸا

fiا ةمكÿبور.
سس.ي ^

fiلجيجب يئابرهك دومع نم باسش راحتنا ةلوا
راحتنا ةلواfi ىلع ،ةنصس32 ،باصش سسمأا مدقأا ^

›اعلا طغصضلا نم يئابرهك دومع نم هصسفن يمرب
Ãدقو ،زيزعلا دبع يديصس ةيدلبب ناويدميت ةقطن
،ةÒخألا تاظحللا ‘ هذاقنإا نم ي◊ا ناكصس نك“

ظافتحلا ” نيأا ،Òهاطلا ىفصشتصسم ¤إا هلقن ” اميف
.ةيحصصلا ةياعرلا ت– هب

ىلع مدقأا باصشلا نإاف ،ةيلوألا تامولعŸا بصسحو
طوغصضلاو ةيلئاعلا لكاصشŸا سضعب ببصسب راحتنلا
‘ اقيق– ينطولا كردلا حلاصصم تحتف اميف ةيصسفنلا

.ةيصضقلا تاصسبÓم
ب.Úسساي ^

يز---ي----ت ة----ي’و تي----حا ^
ىركذلا ، ءا-ثÓ-ث-لا سسما،وزو
ركفملاو بتاكلا ليحرل72 ـلا
طقسسم يف ،توواج رها-ط-لا
نوفزا يلاعا-ب ،و-ح-لوا ه-سسار
عاجرتسسا لÓخ نم ،ةبسسانملا

ةيرح سسدق يذلا لجرلا رثأام
ةياغل اه-ن-ع ع-فادو ر-ي-ب-ع-ت-لا
.هلايتغا
اد-ج فو-غ-سش ل-حار-لا نا--كو
ةبلاغ يف ح-ما-سست-لا ج-ه-ن-م-ب
ه-حور--ب فر--عو ه--تا--با--ت--ك

,عدبملا رينلا هركفو ةفيفخلا
ىركذ ءايحا ميسسارم تز-ي-مو

تءارجاب ماع-لا اذ-ه تووا-ج
ةبسسانم-لا تق-فار ة-يزار-ت-حا

نم انورو-ك ة-ح-ئا-ج ل-ظ ي-ف
نم ددعو هتلئاع روسضح لÓخ

فÓخ ىلع هن-م ن-ي-بر-ق-م-لا
ناك نيا ،ةطرا-ف-لا تاو-ن-سسلا
تا--ئ--م نو--فزا ى--لا ج--ح---ي
ربق ىلع محرتلل نين-طاو-م-لا
تار-سضا-ح-م جارداو ل-حار-لا
اذهل يلاسضنلا هراسسمل سسسسؤوت

نيب عمج يذلا لسسابلا لجرلا
ح-ج-ن-ف مÓ-ع’او ة-با--ت--ك--لا

.امهيف
توؤوا-ج لا--ي--ت--غا م--ت د--قو
فر---ط ن----م3991يام62موي
،ةمسصاعلا يحاوسضب ني-با-هرا
ةريخ’ا هسساف-نا ظ-ف-ل ه-ن-ك-ل
ى--سضق نأا د--ع--ب ناو---ج2موي
نفديل ،ةبوبي-غ ي-ف ا-عو-ب-سسا
هسسار طق-سسم-ب ن-ي-مو-ي د-ع-ب
.وزو يزيت ةي’وب

سشوÒمع لامج ^

نيدهاصشملا رعاصشمو يحصصلا رجحلا تاءارجا تقرخ

 Òهام÷ا بسضغت ديعلا ةبسسانÃ لف◊ ةينويزفلت ةانق ثب
يتلا ةينفلا ةره-سسلا ر-م-ت م-ل ^

ةسصاخلا تاونقلا ىدحإا ا-ه-ت-ث-ب
قدانف دحأاب د-ي-ع-لا ما-يأا ي-نا-ث
ري-ث-ت نا نود ة-م-خ-ف-لا نار-هو

كل--ت ترا--ثاو ،ا--ع--سساو ’د--ج
ل-ف-ح-ل ة-ب-خا-سصلا د-ها-سشم-لا
روسضحب ةينويزفلت ةانق هت-م-ظ-ن
نييهاكفلا ن-م دد-عو ن-ي-نا-ن-ف
نارهوب ةحاسسلا ىلع نيفورعملا
،فويسضلا نم روهمج روسضحبو
ن-م ر-ي-ث-ك--لا ل--ف--ح--لا لا--نو
.ةبسضاغلا دودرلاو تاقيلعتلا
سسكعتل دهاسشملا كلت ترهظو
ةبخاسصلا ةيلاف-ت-حإ’ا ءاو-ج’ا
م--سسار---م---لا ةا---عار---م نود
نمسض تنسس ي-ت-لا ن-ي-ناو-ق-لاو
ة---يزار---ت---ح’ا تاءار---جإ’ا
،ءابولا ي-سشف-ت ن-م ة-ي-ئا-قو-لا
يحسصلا رجحلا ريبادت اه-ن-مو
يتلاو يعامت-جإ’ا د-عا-ب-ت-لاو
تاعمجتلا لك اهبجومب تعنم
ذنم سسارعأ’او ت’ا-ف-ت-حإ’او
م-تو طرا-ف--لا سسرا--م ر--ه--سش
اموي51 لك ايرود ا-هد-يد-م-ت
وهو ،نآ’ا ىتح ةيراسس تلاز’و
قدنفلا اذه لعجي يذلا رم’ا
اذ-ه ة-فا-سضت-سسا ل-ب--ق يذ--لا
.جرح فقوم يف لفحلا

ةانقلا هذه ةجر-خ تأا-جا-ف د-ق-ف
يرئازجلا روهمجلا ةينويز-ف-ل-ت-لا

ةا-عار-م يأا نود بخا-سص ل-ف-ح-ب
ي-عا-م-ج-لا ماز-ت-لإ’ا ط-باو--سضل
ة-يرا-سسلا ة-ي-ح-سصلا د-عاو-ق-لا--ب
داور نم نوريثكلا قلعو .لوعفملا

يعا-م-ت-جإ’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م
عنمو نا-مر-ح ن-ع ن-ي-ل-ئا-سست-م
ىقبت يت-لا ة-ي-ل-ئا-ع-لا سسار-ع’ا
ديزي ام ذنم ةقلعم اهنم ريثكلا

مظنت نيح يف ،روهسش ةثÓث نع
لقنتو ةبخاسصلا تÓف-ح-لا هذ-ه
دهاسشم يف ةينويزفلت ةانق ىلع
اميف .رجحلا ريبادت لك تقرخ

يحسصلا فرظ-لا نأا نور-خآا د-كأا
دقفت يهو دÓبلا ه-ب ر-م-ت يذ-لا
ءا-بو-لا ا-يا-ح-سض ي-مو-ي ل-ك--سشب
ري-غ ة-ي’و84 ربع ي-سشف-ت-م-لا

تÓفحلا نم عونلا اذه-ل ي-تاو-م
هذه كولسس اوربتعاو ة-ب-خا-سصلا
ةجردلاب يقÓ-خا ر-ي-غ ةا-ن-ق-لا
ن---ع ثيد---ح---لا نود ى---لو’ا
سسودت يهو ةان-ق-لا ة-ي-فار-ت-حإا

ام-ي-ف  .ن-ي-ير-ئاز-ج-لا ر-عا-سشم
ةطل-سس دودر ن-ع نور-خآا لءا-سست

يتلاو يرسصبلا يع-م-سسلا ط-ب-سض
رهسش لÓخ تارم ةد-ع تل-خد-ت
تاو-ن-ق د--ع ترذ--ناو نا--سضمر
ة-مر-ح تسسم تازوا-ج-ت بب-سسب
.عمتجملا ةمرحو ميركلا رهسشلا
تطقسس ناو قبسس دقف ،ريكذتلل

ةسصاخلا ةينويزفلتلا ةانقلا هذه
لولح لبق امايأا روظح-م-لا ي-ف
ترسشاب امدنع ،ميرك-لا ر-ه-سشلا
جمانرب ن-م تا-ق-ل-ح ل-ي-ج-سست
لوح ةيفخلا اريماكل-ل ي-ها-ك-ف
عراو-سش ي-ف ““ا-نورو-ك““ عو-سضو-م
لاز-ي’و نا-ك تقو ي-ف ،نار-هو
ملأا سشيعي يرئازجلا عمت-ج-م-لا
ربجأا ا-م-م ،ءا-بو-لا اذ-ه بعرو

ليجسستلا فقو ىلع ةانقلا هذه
بسضاغلا عرا-سشلا ط-غ-سض تح-ت

.تايكولسسلا هذه نم
سسانيا.م ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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