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3 صص

٥ صص

يـــــــنـــطو

قرشسي ⁄و هتيإور أإرقي ⁄ هنأإ دكأإ
ءاشضقلإ ¤إ ءوجلل هاعدو اهنم

!جرعألا ينيسساو ىدحتي ““ةياهنلا““ ويرانيسس بتاك

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي

ةحسصلا ةرازول ةليسصح رخآا تايفو8و ةباسصإا911 ،ءافسشلل ةلاح641 لثا“

3ص

 :مودقوب ،ممألإ نيب ةقئÓلإ اهتناكم رئإزجلإ ءاطعإل لمعن اننإإ لاق

:حشضوت ةيروهمجلإ ةشسائر ،تإونشس ذنم بزحلإ نم لاقتشسإ دإرج زيزعلإ دبع نأإ تدكأإ

 نلافألا ةيزكرمب هتيوسضع دمج نوبت
9102 ربمسسيد21 تايسسائرل نلافلا مسساب حسشرتي مل سسيئرلا ^          يسسايسس بزح يأاب هل ةيميظنت ةقÓع لو نييرئازجلا لك سسيئر وه نوبت سسيئرلا ^

 يــــفاـــقـــث
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ىوتشسŸإ ¤إ لاقتنلإ ةيفيك صصخت
 :ررقت ةيبÎلإ ةرإزو ،ىلعلإ

زا‚إل ةيئانثتسسا تابيترت
ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن لامعأا

يتلا سسوردلل عيسضاوŸا حرسشب نوموقي ةذتاسسا ^
ذيمÓتلا اهاقلت

““مايبلا»و ““كابلا““ تاناحتمل ةيجذو‰ لولح ثب ^
باولا Èع

يرحبلا ديسصلا ‘ ةينهم ايرولاكب ميظنت وحن ^
٤صص

3صص

:رميحلب ،ةيمÓعإلإ ةحاشسلإ هدهششت يذلإ روطتلإ ىلإإ رظنلاب

ةبوتكŸا ةفاحسصلا لاقتنا
ةرورسض ةنمقرلا ¤إا

ىعسسم ‘ طارخنÓل Úلعافلا عيمج ةوعد^
عاطقلاب سضوهنلل ينطو يكراسشت

3 صص

““رئاز÷ا نع ديعب بورح جراfl نع ثحبلاب ةبلاطم اسسنرف““ :ناÈŸلا^     نطولا لخاد نك‡ عامجإا Èكأا ةجيتن نوكت ةيجراÿا ةسسايسسلا ^
 يرا÷ا ناوج نم ءادتبا يقيرفإلا دا–Óل نمألاو ملسسلا سسل‹ سسأاÎت رئاز÷ا^   ةيلخادلا ةهب÷ا Úتمتل وعديو رئاز÷ا ةدايسسب سساسسŸا تلواfi نيدي يدنرألا^
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ةيرئأز÷أ ةح-سصلأ ةرأزو نا-ي-ب لا-قو ^
ةديدج ةباسصإأ911 ليجسست سسمأأ ” ““ هنأأ
¤إأ ›امجإ’أ عفتÒل (ا-نورو-ك) سسوÒف-ب
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح3159
تايفولأ سصوسصخب ناي-ب-لأ تأذ ح-سضوأأو
ةعاسس42 لأ لÓ--خ ءا--سصحإأ ” ““ ه---نأأ
عفÎيل ةديدج تايفو Ê (8)امث ةÒخأ’أ
È 04ع ةعزوم ةافو166 ¤إأ ›امجإ’أ
.““ةي’و
تأذ دكأاف ءافسشلأ ت’اح سصوسصخب امأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه-نأأ لوؤو-سسŸأ
ءافسشلل ةديدج ةلاح641 لثا“ ةÎفلأ

ء’ؤوهل ةيıÈأ ليلاح-ت-لأ تءا-ج ثي-ح
يتلأ ت’ا◊أ عفÎتل ة-ي-ب-ل-سس Úبا-سصŸأ

4985 ¤إأ ةيح-سصلأ تا-سسسسؤوŸأ تردا-غ
 .““ةلاح

دادر كلأم ^

سسمأأ ةزابيتب ةعيلقلأ ةمكfi ةئيه تررق ^
سسيئر وباط Ëرك ة-م-كاfi ل-ي-جأا-ت Úن-ثإ’أ
Òغ ي-عا-م-ت-ج’أ ي-طأر--قÁد--لأ بز◊أ
.مداقلأ نأوج92 موي ¤إأ دمتعŸأ
ةمكاfi ليجأاتب ةمكÙأ ةئيه رأرق ءاجو
فاعسضإأ ةمهتب عباتŸأ و-با-ط Ëر-ك و-عدŸأ

رهسش ذنم يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ تايونعم
مهتŸأ عافد ةئيه نم بلطب يسضاŸأ Èمتبسس

.›أوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل اهليجأات ” ثيح
ةحئاج ببسسب ةيئاقولأ تأءأرج’أ تسضتقأو
ةيئاسضقلأ تاطلسسلأ لبق نم ةذختŸأ انوروك
تا-سسسسؤوŸأ ن-م Úفو-قوŸأ را-سضحإأ مد-ع-ب
اميف ةلمتfi ىودع نم مهتيام◊ ةيباقعلأ
دعب نع ةمكاÙأ تأءأرجإأ عافدلأ سضفري

ةمكfi ةباين تناكو  .هيلإأ Òسشأأ ام بسسح
يسضاق ىلع ةي-سضق-لأ تلا-حأأ د-ق ة-ع-ي-ل-ق-لأ
يسضاŸأ Èمتبسس11 موي رمأأ يذلأ قيقحتلأ
د-ع--بو  .تقؤوŸأ سسب◊أ ن--هر ه--عأد--يإا--ب
يسضاق رأرق وبا-ط عا-فد ة-ئ-ي-ه فا-ن-ئ-ت-سسأ
ءاسضق سسلجÃ ماهت’أ ةفرغ تررق قيقحتلأ
ماظن ت– هعسضو Èم-ت-ب-سس52 موي ةزاب-ي-ت
تناكو .هحأرسس قÓطإأو ةيئاسضق-لأ ة-با-قر-لأ
ةياهن تردسصأأ دق ةزابيت سسل‹ ةمكfi ةباين
فوقوŸأ نأأ هيف دكؤوت انايب طرافلأ عوبسسأ’أ
هتدأرأ سضحÃ عجأرت يذلأ وه وباط Ëرك

⁄و ه-ت-ل-ئا-ع دأر-فأأ ع-م لا-سصتأ ءأر-جأ ن-ع
.رداسصŸأ سضعب هتلقن امك عنŸأ ¤إأ سضرعتي

 م ناوضضر̂ 

fiلجؤوت ةعيلقلا ةمك fiرك ةمكأË وبأط
مدأقلا ناوج92 مويل

 انوروك ضسوÒف تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

ةديدج ةبأضصإا911و تأيفو8 ليجضست
 ةأفو ةلأح166و3159 ¤إا تأبأضصإلا ›أمجإا عأفترا ^

 ةلأح4985 ›أمجإلاو ءأفضشلل ةلأح641 لثأ“  ^
ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا911و تايفو Ê (8)امث ليجسست ””Úنث’ا ضسمأا ةيرئاز÷ا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
3159 ¤إا تاباسصإÓل ›امجإ’ا ددعلا عفتÒل دÓبلا ‘ (91 ديفوك ـ دجتسسŸا انوروك) ضسوÒف راسشتنا ببسسب

.””ةافو166و ةلاح

 دÓبلا ريوطتل ينطولا دوهÛاب مهجامدإا ضضرغب

جرأÿأب نودجاوتم يرئازج Òبخ فلأا52 بأطقتضسا ‘ عورضشلا
ةيلا÷اب فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ فسشك ^

52 يسص– ه◊اسصم““ نأأ نا-هدÓ-ب د-ي-سشر
جراÿاب نودجأوتم ير-ئأز-ج Òب-خ ف-لأأ
دوهÛا-ب م-ه-جا-مدإ’ ة-مو-ك◊أ ى-ع-سست
.““دÓبلأ ريوطتل ينطولأ
ةسسلج لÓخ Úنث’أ سسمأأ ناهدÓب لاقو

““ هنأأ ة-ي-جراÿأ نوؤو-سشلأ ة-ن÷ ع-م ل-م-ع
ء’ؤوه ليجسستل ةينوÎكلإأ ةبأوب ءاسشنإأ متيسس
Úبو مهنيب لسصأو-ت ءا-سضف ق-ل-خو ءأÿÈأ
.““ةينطولأ تاسسسسؤوŸأ
ءأÿÈأ ء’ؤوه ““ نأأ لوؤوسسŸأ تأذ فاسضأأو
بطلاك ةيملع عورف ةدع ‘ نوسصسصختم
” ““ هنأأ أدكؤوم ““اهÒغو ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لأو
نيذلأو ءأÿÈأ ء’ؤوهب لاسصت’أ ‘ عورسشلأ
اينروفيلاكو اكيرمأاك نأدلب ةدعب نودجأوتي
نم مهنيكمتل مايأأ3 ذنم اهÒغو اسسنرفو

.““مهنطو ةمدخ
عون ¤إأ رئأز÷أ هجوت راطإأ ‘ ،كلذ يتأايو

ةيلا÷أو ةموك◊أ Úب لعافتلأ نم ديدج
ينطولأ دوهÛأ ‘ مهجامدإ’ ةيرئأز÷أ
.ينطولأ داسصتق’أ ريوطتل

عم مهؤوÓجإأ نوثحب-ي جراÿا-ب نو-م-ي-ق-م
ددعلأ لكسشم حرط ام Úقلاعلأ
ةيلا÷اب فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ قرطتو
Úير-ئأز÷أ ة-ل-ك-سشŸ نا-هدÓ-ب د--ي--سشر
عم لمع ةسسلج لÓ-خ جراÿا-ب Úق-لا-ع-لأ

لاق ثيح ناÈŸلل ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةن÷
أورفاسس جراÿاب Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ““ نأأ
.““ةيلئاع تأرايزل وأأ يوأدتلأ وأأ ةحايسسلل
أدوه‹ تلذب ةموك◊أ ““ نأأ ناهدÓب دكأأو
مهددع نأأو اسصوسصخ مهب لف-ك-ت-ل-ل أÒب-ك
Úميقم Úيرئأزج دوجو-ل ر-ظ-ن-لا-ب Òب-ك
حرطي ام وهو نطولأ سضرأأ ةرايزب نوبغري

.““ددعلأ لكسشم
Úماثج ءÓجإأ““ لوح ناهدÓب ثد– امك
سسي--ئر رأر--ق--ب أر--كذ---م ““Úير---ئأز÷أ

.““ةلودلأ قتاع ىلع مهئÓجإأ نأاب““ ةيروهم÷أ
لفكتلل ضصاخ جمانرب ضضرع

 ةيلسصنقلا ةيحانلا نم ةيلا÷اب
عم قيسسنتلا-بو ه-نإأ ““ نا-هدÓ-ب لا-قو أذ-ه
ةموك◊أ ىلع سضر-ع ” ة-ي-جراÿأ ر-يزو
ةيحانلأ نم ةيلا÷اب لفكتلل سصاخ جمانرب
‘ م-ه-قو-ق-ح ة-ي-حا-ن ن-مو ة-ي-ل-سصن-ق-لأ
.““رئأز÷أ
لوؤوسسŸأ تأذ بسسح جمانÈلأ نمسضتي امك
سضوهنلأ ‘ ةيلا÷أ ءانبأأ معد ،يموك◊أ
بطلأ ت’اÛأ لك ‘ ينطولأ داسصتق’اب
دا--سصت--ق’أو ة--ي--نوÎك---لإ’أ ت’اÛأو
.ةيوي◊أ تاعاطقلأ لكو يمقرلأ
ةي-ل-سصن-ق-لأ ز-كأرŸأ ““ نأأ نا-هدÓ-ب د-كأأو
عم ت’اسصتأ ءأرجإأ ‘ تعرسش ةيرئأز÷أ
عورسشلأ لجأأ نم ةيرئأز÷أ ةيلا÷أ ءانبأأ

‘ عيراسشم ءاسشنإ’ تاسضوا-ف-م ‘ م-ه-ع-م
  دادر كلأم ^                           .““حبأر حبأر راطإأ

نأوج رهسش لÓخ رئأز÷أ سسأأÎتسس ^
ع-با-ت-لأ ن-مأ’أو م-ل--سسلأ سسل‹ يرا÷أ
سسيدأأ ‘ دق-ع-نŸأ ي-ق-ير-فإ’أ دا–Ó-ل
.ابابأأ
نأأ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ةرأزول نايب حسضوأأو
ةيقيرفإ’أ اهديلاقتل ة-ي-فو-لأ ر-ئأز÷أ ““

ةدنجأأ ‘ مدقت زأرحإأ لجأأ نم لمعتسس
هذه ‘ اميسس ايقيرفإأ ‘ نمأ’أو ملسسلأ
ةحئاج اهت-سضر-ف ي-ت-لأ ة-جر◊أ ةÎف-لأ

.““دجتسسŸأ انوروك سسوÒف

ىلع سصرحتسس رئأز÷أ““ نايبلأ فاسضأأو
ءاسضعأ’أ ةقرافأ’أ اهئأرظن عم سسردت نأأ

تأءأر-جإ’أ ن--مأ’أو م--ل--سسلأ سسل‹ ‘
لمع زيزعت اهنأاسش ن-م ي-ت-لأ ة-ب-سسا-نŸأ
‘ ةيراقلأ ةهجأوŸأو يقيرفأ’أ دا–’أ

.““قايسسلأ أذه
¤إأ ة-فا-سضإ’ا-ب ““ ه-تأذ رد-سصŸأ ع--با--تو
،ةراقلأ Èع ةمزأ’أ رؤوب ةعباتمو ةسسأرد
ت– لمعيسس نمأ’أو ملسسلأ سسل‹ نإاف
هتطسشنأأ جأردإأ ىلع ةيرئأز÷أ ةسسائرلأ

Ãدا–’أ قيرط ةطراخ عم ى-سشا-م-ت-ي ا
قدانبلأ توسص تاكسسإأ لجأأ نم يقيرفأ’أ

دا–’أ عوسضوم لكسشي يذلأ ايقيرفإأ ‘
.““›ا◊أ ماعلل يقيرفأ’أ
رهسش رئأز÷أ با-خ-ت-نا-ب نا-ي-ب-لأ ر-كذو
ةدهعل ةقحاسس ةي-ب-ل-غأا-ب ،9102 يرفي-ف
نمأ’أو ملسسلأ سسل‹ ‘ تأونسس3 اهتدم
Èم-فو-ن ر-ه-سش ه-ت-سسأأر-تو ق-ب-سس يذ--لأ
.يسضاŸأ

ر كلأم ^

 يرا÷ا ناوج رهسش نم ءادتبا
 يقيرفإلا دأ–Óل نمألاو ملضسلا ضسل‹ ضسأاÎت رئاز÷ا

ةملعلاو فيطضس ىفضشتضسÃ  أنوروك ببضسب ةأفو تلأح ثÓث
موي فيطسس ةي’وب ةيبطلأ حلاسصŸأ تلجسس ^

ثيح ،انوروك سسوÒف ببسسب ت’اح3 ةافو سسمأأ
�سسلأ ‘ ةنعاط زوجعل ةا-فو ة-لا-ح د-ي-كأا-ت ”

ىفسشتسسÃ ةن-سس15 رمعلأ نم غ-لا-ب-لأ ا-ه-ن-بأو
ةثلاث ةافو ةلاح ليجسست عم ،يعما÷أ فيطسس

Ãأ بورسص ىفسشتسسÿثÒ Ãةملعلأ ةنيد. 
نإاف اهيلع ان-ل-سص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بسسحو
ةلاح07 ›أوح دجأوت يسصحي ةملعلأ ىفسشتسسم
ليو– ” دقو ،اهتباسصإأ ‘ هبتسشمو ةدكؤوم Úب
ي-سسف-ن-لأ ز-كرŸأ ¤إأ ت’ا◊أ ن--م د--يد--ع--لأ
هيناعت يذلأ طغسضلأ ببسسب ةملعلاب يجوغأديبلأ

.ىفسشتسسŸأ تأذب لزعلأ ةحلسصم
لامسشب ةعاقوب ىفسشتسسم هدهسشي عسضولأ سسفن
رج◊أ زكرم عيسسوت بجوتسسأ ا‡ فيطسس ةي’و

ثيح سسماÿأ قباطلأ ‘ سصخ-ل-ت-ي نا-ك يذ-لأ
ببسسب سسماÿأو عبأرلأ قباطلأ لتحي نآ’أ حبسصأأ
ح-لا-سصم تل-ج-سس ثي-ح تا--با--سص’أ عا--ف--ترأ

هبتسشم Úب ةلا-ح83 دجأوت ةعاقوب ىف-سشت-سسم
.ةدكؤومو اهيف
Úع ةيدلبل تامدÿأ ةددعتم ةيبطلأ ةدايعلابو
ءأرجإأ ” ،فيطسس ةي’و لامسش ىسصقأاب تبسسلأ

يبطلأ مقاطلأ ىلع عيرسسلأ فسشكلل رابتخأ02
اهلك فسشكلأ جئاتن تر-ه-ظو ،ي-ب-ط-لأ ه-ب-سشلأو
.ةيبلسس
أذهب ةÒبكلأ Úع ىفسشتسسم حلاسصم تماق دقو
3و بيبطل ةدكؤوم ةباسصإأ ليجسست دعب ءأرج’أ

.ةدايعلأ هذهب نولمعي Úسضر‡
 جلضصل ىضسيع ^

تبسسلأ نأرهوب نمأ’أ حلاسصم تعدتسسأ  ^
‘ ّث-ُب ّي-ق-ئا-ثو ر-يو-سصت ‘ كرا-سش ًا--ّبا--سش
““5 سسنأرف““ Úتيمومعلأ Úتيسسنرفلأ Úتانقلأ
اناجهتسسأ يقل يذلأو ““ةي-ناÈŸلأ ةا-ن-ق-لأ»و
بعسشلأو دÓبلل ايلعلأ تا-ط-ل-سسلأ ن-م أÒب-ك
اهنمسضت يتلأ تاطلا-غŸأ بب-سسب ير-ئأز÷أ

ة-ع-ي-ب-طو ير-ئأز÷أ ع-م-تÛأ ع-قأو لو--ح
.كأر◊أ
حيرسصت ‘ يتسسيمخ ديرف يماÙأ حسضوأأو
وعدŸأ هلكوم بأوج-ت-سسأ ّ”““ ه-ّنأأ ي-مÓ-عإأ

دسشرمك ل-م-ع-ي ٍنا-ث سصخ-سش ة-ق-فر يد-ه-م
.““يقئاثولأ جرfl قفأر دق ناك يحايسس
¤إأ يمتني سصخسشلأ أذه ّنأأ يما◊أ فاسضأأو

بأوجتسسأ ّمتيسس يتلأ ““ليمج قفأأ““ ة-ّي-ع-م-ج
ًاسصاخ-سشأأ ّنأأ ¤إأً أÒسشم ،Úن-ثإ’أ ا-ه-لوؤو-سسم
.نأرهو ‘ نوبوجتسسُيسس نيرخآأ

‘ أوكراسش بابسش ةسسم-خ د-حأأ و-ه يد-ه-مو
ل-سصأأ ن-م ي-سسنر-ف-لأ جرıأ ع-م ة-ل-با-ق-م
مليف بحاسص ،سسوسسك ى-ف-ط-سصم ،ير-ئأز-ج

‘ بابسشلأ عسضو لوح ““ي-ت-ب-ي-ب-ح ر-ئأز÷أ““
ه-ت-ّث-ب يذ-لأو ،ي-ب-ع-سشلأ كأر◊أو ر--ئأز÷أ

.مرسصنŸأ عوبسسأ’أ ةّيسسنرف تأونق
ةّيرئأز÷أ ةّيجراÿأ ةرأزو مليفلأ أذه عفدو
،رواسشتلل سسيراب ‘ اهÒف-سس ءا-عد-ت-سسأ ¤إأ

رّركتŸأو درطŸأ عباطلأ ““ نأأ تÈتعأ ثيح
ةّيمومعلأ تأو-ن-ق-لأ ا-ه-ّث-ب-ت ي-ت-لأ ج-مأÈل-ل
،ةّيئاقلت رهاظلأ ‘ ودب-ت ي-ت-لأ ة-ّي-سسنر-ف-لأ

‘ تسسيل ،Òبعتلأ ةيّرح ةجحبو ىّمسسم ت–
يرئأز÷أ بعسشلأ ىلع ًامّجه-ت ’إأ ة-ق-ي-ق◊أ
ي-ن-طو-لأ سشي÷أ كلذ ‘ اÃ ،ه-تا-سس-ّسسؤو-مو
.““ينطولأ ريرحتلأ سشيج ليلسس ،يبعسشلأ

ضسأنيإا م ^

fiهلاوقأا ¤إا تعمتسسا نارهو نمأا حلاسصم نأا دكأا هيما
““كار◊ا““ لوح يقئأثولا مليفلا ريوضصت ‘ كرأضش بأضش باوجتضسا  يحسصلا مهعسضو روهدت ببسسب مهنم5 ةافو دعب

أيكÎب Úقلأعلا Úيرئاز÷ا ءÓجإل نوبت ضسيئرلا ةدضشأنم
‘ ةيرئأز÷أ ة-ي-لا÷أ ىد-ت-ن-م ن-ل-عأأ ^

Úيرئأزج اياعر ةسسمخ ةا-فو ن-ع ا-ي-كر-ت
مهعسضو روهدت دعب ،ايكÎب Úقلاع أوناك
حوأÎت مهرامعأأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،يحسصلأ
.ةنسس25وÚ 61ب

ةفيذح هسسأأر-ي يذ-لأ ىد-ت-نŸأ د-سشا-نو
دبع سسيئرلأ ،هل نايب ‘ ،سسمأأ ،يرابج

ىلع Úقلاعلأ فلم ذخأاي نأأ ،نوبت ديÛأ
fiتأءأر--جإأ ذ--خ---ت---ي نأأو ،د÷أ ل---م

ايدافت ،ءÓجإ’أ ةيلمع ةرسشابŸ ةلجعتسسم
رئأز÷أ اهلÓخ دقفت دق ةيناسسنإأ ةثراكل
 .ىسضرŸأ نم Úقلاعلأ اهئانبأأ نم ديزŸأ

ايكرت ‘ ةيرئأز÷أ ةيلا÷أ ىدتنم لاقو
نحنو رهسشأأ ةثÓثلأ براقي ام ذنم هنأ““
ةرورسضب ة-ير-ئأز÷أ تا-ط-ل-سسلأ يدا-ن-ن
Úقلا-ع-لأ ة-مزأأ ل◊ ل-جا-ع-لأ ل-خد-ت-لأ
فيفختل عيطتسسن ام لكب انلواحو ،ايكÎب
عمتجمك انبجأوب مايقلأو مهي-ل-ع ة-مزأ’أ

نم انعطتسسأ ام Òفوتب ،م-ه-هاÊ Œد-م
ن-ك-ل ،ة-ي-ح-سص ة-يا-عرو ما-ع-طإأو ءأو--يإأ
سضماغلأ فقوŸأو لفاغتلأ أذه انفسسؤوي

 .““Úقلاعلأ هاŒ ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ نم
ةي-ل-م-ع د-ع-ب ه-نأ ¤إأ ،ىد-ت-نŸأ را-سشأأو
ام مهن-م ى-ق-ب-ت ل-ير-فأأ ة-يأد-ب ءÓ-جإ’أ

ديأزت ‘ ددعلأو ن-طأو-م0021 براقي
هذه نم ةقيقح بجعن““ لا-قو ،ر-م-ت-سسم
ر-ئأز÷أ ة-سسا-ي-سس ل-ظ ‘ تا-ي-كو-ل-سسلأ
يرئأزج لك ا-ه-ب م-ل-ح-ي ي-ت-لأ ةد-يد÷أ

.““هجراخ وأأ نطولأ لخأد ءأوسس
د-ي مد-ق ا-م-ه-م ه-نأأ ،ىد-ت-نŸأ ح-سضوأأو
لهأأو ÚنسسÙأ عم قيسسنتلاب ةدعاسسŸأ
ةدودfi ى-ق-ب-ت م-ه--تأرد--ق نإا--ف ÿÒأ
لوطو Úقلاعلأ ددعب ةنرا-ق-م ة-ل-ي-ئ-سضو
نع ة-مو-ل-ع-م يأأ كÓ-ت-مأ مد-عو ةدŸأ

.ءÓج’أ ةيلمع دعوم
 بلأطوب ةرأضس^

كنبل مأعلا ريدŸاو يŸوع دارم ةيضضق ليجأأت
لبقŸا ناوج51 ¤إا يبعضشلا ضضرقلا

سسمأأ د-مfi يد-ي-سس ة-م--كfi تل--جأأ ^
بحاسصو لامعأ’أ ل-جر ة-م-كاÚ fiن-ث’أ

51 خيرات ¤إأ يŸوع دأرم كافوسس عم‹
نم ةبرقم ردا-سصم تلا-قو ل-ب-قŸأ نأو-ج
دمfiأ يديسس ةمكfi ““ نأأ عافدلأ ةئيه
نأوج51 ةياغ ¤إأ ةمكاÙأ ليجأات تررق
اهب عباتŸأ داسسفلأ ة-ي-سضق ف-ل-م ل-ب-قŸأ
قلعتت يت-لأ يŸو-ع دأر-م لا-م-عأ’أ ل-جر

Ãأ ةيكنبلأ سضورقلأ فلÿةسصا Ãعيراسش
ةقفر اه-ي-ف طرو-تŸأ تأرا-ي-سسلأ بي-كر-ت
ي-ب-ع-سشلأ سضر--ق--لأ كن--ب ن--م تأرا--طإأ
ريدŸأ سسيئرلأ مه-سسأأر ى-ل-عو ير-ئأز÷أ
سسب◊أ ن-هر د-جأو-تŸأ ق-با-سسلأ ما--ع--لأ
سضورقلأ ةن÷ ءاسضعأأ نم ددعو تقؤوŸأ
.كنبلأ تأذب
نم دأرفأأ ةيسضقلأ سسفن ‘ ع-با-ت-ي-سس ا-م-ك

قلعتت مهت مهل تهجو امدعب يŸوع ةلئاع
تاك-ل-ت-مŸأ ل-يو–و لأو-مأ’أ سضي-ي-ب-ت-ب
مئأرجب ةي-مأر-جإأ تأد-ئا-ع ن-ع ةŒا-ن-لأ
اهردسصم هيو“و ءاف-خإأ سضر-غ-ب دا-سسف-لأ

ةي-مأر-جإأ ة-عا-م-ج را-طإأ ‘ عور-سشم Òغ
لأومأأ لامع-ت-سسأو د-يد-ب-ت ‘ ة-كرا-سشŸأو
ةمهتو كنبلأ حلاسصŸ ةيفانم ةفسصب كنبلأ

ل-جأأ ن-م Úي-مو-م-ع Úف--ظو--م سضير–
سضÎفŸأو يلع-ف-لأ م-هذو-ف-ن لÓ-غ-ت-سسأ
.ةقحتسسم Òغ ةيزم ىلع لوسصحلل
نم ةدافتسس’أ ةمهت نومهتŸأ هجأوي امك
تاعامجلل ة-لود-لأ نأو-عأأ Òثأا-ت ة-ط-ل-سس

ةعسضاÿأ ةيمومع-لأ تا-ئ-ي-ه-لأو ة-ي-لÙأ
ةيمومع-لأ تا-سسسسؤوŸأو ما-ع-لأ نو-نا-ق-ل-ل
ي-عا-ن-سصلأ ع-با-ط-لأ تأذ ة-يدا-سصت--ق’أو
تاقفسصلأو دوقعلأ مأربإأ ءانثأأ يرا-ج-ت-لأو
ليدعت-لأو را-ع-سسأ’أ ‘ ةدا-يز-لأ ل-جأأ ن-م
تا-مدÿأو دأوŸأ ة-ي-عو-ن ‘ م-ه◊ا-سصل
ميظنتلأو عيرسشت-لأ ة-ف-لاflو ن-يو-م-ت-لأو
¤إأو نم لأومأ’أ سسوؤور ةكرحب Úسصاÿأ
.جراÿأ
قلعتي فلŸأ نإاف ÚمهتŸأ عافد بسسحو
يŸوع دأرم اهيلع لسص– ةيكنب سضورقب

دعب تأراي-سسلأ بي-كر-ت ع-يرا-سشم را-طإأ ‘
ةد-ع د-ن-ع ن-م طا-سشن-لأ سصخر ه-لو-سصح
ي-ف-سسو-ي ف-سسو-يو م-هو Úق--با--سس ءأرزو
.برأوسشوبو
نإا-ف يŸو-ع دأر-م عا-فد ة-ئ--ي--ه بسسحو
ىفوأأو سضور-ق-لأ ع-ي-م-ج دد-سس ا-ه-ل-كو-م
اهيلع لسص– يتلأ كونبلأ هاŒأ هتامأزتلاب
⁄ يرئأز÷أ يبعسشلأ سضرقلأ كنب نأأ امك
ة-ن-يزÿأ ن-ك-ل Êد-م فر-ط-ك سسسسأا--ت--ي
.ةيسضق ‘ ايندم افرط تسسسسأات ةيمومعلأ
عافد يميهأربأ دو-ل-ي-م ي-ماÙأ بسسحو
ءاج ةيسضقلأ ليجٔات نإأ لاق ÚمهتŸأ دحأأ

ةقي-ل-ف-تو-ب ءأرزو ة-ي-سضق خ-يرا-ت سسف-ن ‘
يŸوعو دأدحو توكحط لامعأ’أ لاجرو

ر-يا-غ-م هرا-ب-ت-عا-ب ف-لŸأ م-سض ي-ن-ع-ي ’
.¤ؤ’أ ةيسضقلأ ‘ اهيف عباتŸأ تافلملل

و.ق ^
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·ألا Úب ةقئÓلا اهتناكم رئاز÷ا ءاطعإل لمعن اننإا لاق

 ينطو عامجإا ¤إا ةجاحب ةيجراÿا ةضسايضسلا :مودقوب
 ””ةيمنتلاو نمألاو ةدايضسلا”” ةيثÓث نمضض يضسامولبدلا ءادألا فييكت ^

لمعلاب دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا كسس“ ““ Úنثلا صسمأا مودقوب يÈسص ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو دكأا
““ ىلع اددسشم ““ةفورعŸا ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا ئدابم راطإا ‘ ةقئÓلا ةناكŸا رئاز÷ا ءاطعإا ىلع

.““يدايسسلا رارقلا لÓقتسسا قيق–و ينطولا نمألا ىلع ظاف◊او ةمأÓل ايلعلا حلاسصŸا نع عافدلا

ة-سسا-ي-سسلأ ةدا-ي--ق ““ نأأ مود--قو--ب لا--قو ^
تلومسشم ن-م-سض جرد-ن-ت ي-ت-لأ ة-ي-جراÿأ
،نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر

لماسشلأ جمانÈلأ نمسض غلاب مامتهاب ىظ–
Èع““ ةديدج رئأزج ءانبو ينطولأ ديدجتلل
راطإأ ‘ اهب ةقئÓلأ ةناكŸأ اندÓب ءاطعإأ
ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل ة-فور-عŸأ ئدا-بŸأ
لودلأ ةدا-ي-سس مأÎحأ ‘ ا-سسا-سسأأ ل-ث-م-تŸأ
مدعو ةي-بأÎلأ ا-ه-ت-مÓ-سسو ا-ه-لÓ-ق-ت-سسأو
دعأوق مأÎحأو ةيلخأدلأ اهنوؤوسش ‘ لخدتلأ

تاعأزنلل ةيملسسلأ ةيم-سست-لأو رأو÷أ ن-سسح
.““ةلداعلأ اياسضقلأ ةرسصنو
ةيرأو◊أ ةسسل÷أ لÓخ مودقوب لخدت ءاجو
ةي-جراÿأ نوؤو-سشلأ ة-ن÷ ا-ه-ت-م-ظ-ن ي-ت-لأ
ينطولأ يبعسشلأ سسلجملل ةيلا÷أو نواعتلأو
لئاسسŸأ لوح رواسشتلأ ديلاقت خيسسرت““ فدهب
ةيجراÿأ ةسسايسسلاب ةقلعتŸأ ةيجيتأÎسسلأ
مهأأ لوح رظنلأ تاهجو لدا-ب-تو ر-ئأز-ج-ل-ل
.““ةعاسسلأ اياسضق
ةسسايسسلأ نمسض م-ت-ي ““ ه-نأأ مود-قو-ب ح-سضوأأو
لجأأ نم لسصأوتŸأ لمعلأ رئأزجلل ةيجراÿأ

ةيثÓث نمسض يسسامو-ل-بد-لأ ءأدألأ ف-ي-ي-ك-ت
لكسشب أذهو ““ة-ي-م-ن-ت-لأو ن-مألأو ةدا-ي-سسلأ““
ةمأÓل ايلعلأ حلاسصŸأ ن-ع عا-فد-لأ ن-م-سضي““

ق-ي-ق–و ي-ن-طو-لأ ن-مألأ ى-ل-ع ظا-ف◊أو
لثمألأ لÓغتسسلأو يدايسسلأ رأرقلأ لÓقتسسأ
ةمدÿأ ليبسس ‘ نواعتلأو ةكأرسشلأ سصرفل
.““ةيمنتلأ
لسصأوتلأ ‘ ةينلأ رفوت مودقوب دكأأ نأأ دعبو

نأأ ح-سضوأأ ،د-ي-لأ ‘ د-ي-لأ ي-سشم-ل-ل ةدأرإلأو
وأأ عامجإأ ةجيتن نوكت ةيجراÿأ ةسسايسسلأ““
أذإأ““ افيسضم ““ نطولأ لخأد نك‡ عامجإأ Èكأأ
Úينأديم كانه اندÓب نع عفأدن نأأ اندرأأ

ةيجراÿأ امهو ،(امهلوح) عامجإلأ نم دبل
Úسصاÿأ Úي-نأد--يŸأ ا--م--هو ،عا--فد--لأو
وه ام أذهو ةيروهم÷أ سسيئر تايحÓسصب

.““⁄اعلأ ‘ ةئاŸاب09 ةبسسنب هب لومعم
د-ق ا-ن-نأأ““ قا-ي-سسلأ سسف-ن ‘ مود-قو-ب لا-قو
ةيلاŸأ نوناق سصوسصخب ثدح امك فلتخن
‘ ةيطأرقÁدلأ نع Èعيو يعيبط رمأأ أذهو
سصخي اميف ،نسسحتسسŸأ نم نكلو ،دÓبلأ
ل-ك ى-ل-ع د-ب Ó--ف عا--فد--لأو ة--ي--جراÿأ
ن---م ن---ك‡ رد----ق Èكأأ وأأ Úير----ئأز÷أ
أوسشÁ نأأ ةموك◊أو مهي-ل-ث‡و Úير-ئأز÷أ

فقوم ن-ع أوÈع-ي نأأو د-حأو ق-ير-ط ى-ل-ع
.““دحأو
ةن÷ ىوتسسم ىلع سشاق-ن-لأ ة-سسل-ج تر-جو
ة-ي-لا÷أو نوا-ع-ت-لأو ة--ي--جراÿأ نوؤو--سشلأ
ةريزولأ روسضحب ينطولأ يبعسشلأ سسلÛاب
رأوزع ةمسسب ناÈŸلأ عم تاقÓعلاب ةفلكŸأ
ةينطولأ ةي-لا÷ا-ب ف-ل-كŸأ ة-لود-لأ بتا-كو
.ناهدÓب ديسشر جراÿاب تأءافكلأو

   دادر كلام   ^

ة-ه-ب-ج بز◊ د-يد÷أ ما-ع-لأ Úمألأ ى--ف--ن ^
هتباسصإأ ،يجعب لسضفلأ وبأأ ،ين-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
ديدعلأ هتلوأدت امك دجتسسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف-ب

هوحسصن ءابطألأ نأأ فÎعأ هنأأ Òغ رداسصŸأ نم
عامتجأ ‘ هتكراسشم دعب ةياقوك يحسص رجحب
.ةيزكرŸأ ةنجللأ
تبسسلأ ةيزكرŸأ ةنجللأ هتكز يذلأ يجعب لاقو
ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ اماع انيمأأ طرافلأ
91 ديفوك ءابوب هتباسصأ سصوسصخب رسشن ام نأأ
هبتكÃ نألأ د◊ قحتل-ي ⁄ ه-نأأ أد-كؤو-م ة-عا-سشإأ

Ãةحيسصنل أذيفن-ت ةرد-ي-ح ›ا-عأا-ب بز◊أ ر-ق
رج◊اب مأزت-للأ ه-ن-م أو-ب-ل-ط ن-يذ-لأ ءا-ب-طألأ
ةيزكرŸأ ةنجللأ لاغسشأأ ‘ هتكراسشم دعب ›زنŸأ
أذ-ه نأأو ة-سصا-خ ة-يا-قو-ك تأر“ؤوŸأ ر--سصق--ب

زربأأ ةدومح ن-ب لا-م-ج ع-ن-م فر-ع عا-م-ت-جلأ
ةجحب لاغسشألأ روسضح نم يج-ع-ب-ل Úسسفا-نŸأ
هتباسصأ لامتحأو ه-م-سسج ةرأر-ح ة-جرد عا-ف-ترأ
.انوروك سسوÒفب
ةهبج بز◊ ماعلأ Úمألأ نم ءابطألأ بلط امك
دعب ةحأرلأ نم طسسق ذخأاب ينطو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإأ دوجو نم مهفوخت
ةفاك لث“ يتلأ ةيزكرŸأ ةنجللأ ءاسضعأأ طاسسوأأ
.دÓبلأ تايلو
دق نÓفأÓل ةيزكرŸأ ةنجللأ نم رداسصم تناكو
ةرديحب هبتكÃ قحتلي ⁄ يجعب نأأ ¤إأ تراسشأأ

أوسضفر نيذلأ هي-سضرا-ع-م جا-ج-ت-حأ ن-م ا-فو-خ
.هتيعرسشب فأÎعلأ

 م ناوضضر̂ 

هبتكÃ قاحتللا مدعو يحسص رجح ةÎفب هوحسصن ءابطألا نإا لاق

هتباضصإا يفني نÓفأÓل ديد÷ا ماعلا Úمألا
 انوروك سسوÒفب

سسيئر يوÓلأ دبع رداقلأ دب-ع ر-ك-ن-ت-سسأ ^
يبع-سشلأ سسلÛا-ب ة-ي-جراÿأ نوؤو-سشلأ ة-ن÷

““ نأأ أدكؤوم ““5 سسنأرف““ ةانق جاتروبور ينطولأ
.““يمÓعإلأ قسشلأ ‘ مكحتلأ اسسنرف ىلع
ةلودلأ مأÎحأ ة-حور-طأأ ““يوÓ-لأ د-ب-ع دروأأو
تاقÓعلاف فقأوم لب طق-ف تأرا-ع-سش تسسي-ل
Òغتي نأأ ديري ل نمو ايسسايسس ةننقم لودلأ Úب
.““مزأاتيسس
ة-ي-نو-نا-ق-لأ نوؤو-سشلأ ة--ن÷ سسي--ئر فا--سضأأو
،تاه÷أ كلتل لوقن ناÈŸك نحن ““ سسلÛاب

.““رئأز÷أ نع ديعب بورح جراfl نع يثحبإأ
ةركأذلأ فلم ىلع لوؤوسسŸأ تأذ ثد– امك
رتوتلأو عأرسصلأ نم ةلا-ح كا-ن-ه ““ نأأ أد-كؤو-م
““عاجوأأ ¤إأ ىدأأ ،رئأز÷أ زومر ىلع يدعتلأو
نع عفأدت ““ نأأ ةينعŸأ تائيه-لأ ن-م ا-ب-لا-ط-م
.““اهتمأركو رئأز÷أ سضوح
ةداعإاب قلعت ام ر-كذ-لا-ب يوÓ-لأ د-ب-ع سصخو
نوسصو مهنطوب مهنفدو انئأدهسش تافر Úطوت

.نيرجاهŸأ قوقح
ر كلام ^

 ““5 صسنارف““ ىلع دري ناÈŸلاب ةيجراÿا نوؤوسشلا ةن÷ صسيئر

””رئاز÷ا نع ديعب بورح جراfl نع ثحبلاب ةبلاطم اضسنرف””

 :يرقم قازرلا دبع ملسسلا عمت‹ ةكرح صسيئر

يضسايضسلا حÓضصإلا ‘ ايضساضسأا هÈتعتو يروتضسدلا حÓضصإلا عم سسمح
(سسمح) ملسسلأ عمت‹ ةكرح سسيئر دكأأ ^
هتكرح ““ نأأ Úنثلأ سسمأأ يرقم قأزرلأ دبع
ةلحرم Èتعي يذلأو يروتسسدلأ حÓسصإلأ عم
.““يسسايسسلأ حÓسصإلأ لحأرم نم ةيسساسسأأ
ةكرح ““ نإأ ةعأذإÓل حيرسصت ‘ يرقم لاقو

ةÒبك ةيدجب تلماعت د-ق م-ل-سسلأ ع-م-ت‹
هقحلي امو يروتسسد-لأ حÓ-سصإلأ ع-م أد-ج
““ نأأ أÈت-ع-م ““ ة-ي-نو-نا-ق تا-حÓ-سصإأ ن--م
تا-حÓ--سصإلأو يرو--ت--سسد--لأ حÓ--سصإلأ
حÓسصإلأ ‘ ةيسساسسأأ ةلحرم يه ةينوناقلأ

.““ ماع لكسشب يسسايسسلأ
ي-ت-لأ تا-ظ-حŸÓأ نأأ ““ نأأ ير-ق--م زر--بأأو
ةدوسسملل ان-م-ل-سست د-ع-ب ة-كر◊أ ا-ه-مد-ق-ت
ةدع نم اهيلإأ قرطتت نأأ نكÁ ةيروتسسدلأ
ةدو-سسم““ نأأ د-كأأ ا-م-ي-ف ““تا-مد-ق-مو ا-يأوز
ةق-ي-ثو تسسي-ل ي-ه نآلأ د-ح ¤إأ رو-ت-سسد-لأ
عامتسسأ كانه ناك أذإأ لوحتت دق ،ةيقفأوت

‘ Úكرا-سشŸأو Úل-عا-ف-لأ ءأرآل ي-ق-ي-ق-ح
.““سشاقنلأ

ر كلام̂ 

 ةيمÓعإلا ةحاسسلا هدهسشت يذلا روطتلا ¤إا رظنلاب

ةنمقرلا ¤إا ةبوتكŸا ةفاحضصلا لاقتنا ةرورضض ىلع ددضشي رميحلب
يمسسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-سصتلأ ر-يزو د-كأأ ^

““ نأأ Úنثلأ سسمأأ رميحلب رامع ةموكحلل
ةنمقرلأ ¤إأ ةبوتكŸأ ةفا-ح-سصلأ لا-ق-ت-نأ
روطتلأ ةب-كأوŸ ة-ي-م-ت-ح ةرور-سض ح-ب-سصأأ
.““عاطقلأ هدهسشي يذلأ يجولونكتلأ
لفح لÓخ هل ة-م-ل-ك ‘ ر-م-ي-ح-ل-ب لا-قو
ةي-مو-ي-ل د-يد÷أ ما-ع-لأ ر-يدŸأ بي-سصن-ت
¤إأ ةبوتكŸأ ةفاحسصلأ لاقتنأ““ نأأ بعسشلأ
¤إأ رظنلاب ةيمتح ةرورسض حبسصأأ ةنمقرلأ
ةيمÓعإلأ ةحاسسلأ هدهسشت يذ-لأ رو-ط-ت-لأ
فحسصلأ نم ديدعلأ يل-خ-ت ل-ظ ‘ أذ-هو

ةعبطلأ وحن اههجوتو ةيقرولأ ةعبطلأ ىلع
““ نأأ قايسسلأ تأذ ‘ حسضوأأو .““ةينوÎكللأ
08 ةبسسنب عجأرت ةيقرولأ ةعبطلأ لامعتسسأ
نأأ افيسضم ““9102وÚ 0102ب ام ةئاŸاب
راسشتنأ عم اهرودب تعجأرت ةبسسنلأ هذه ““

ا-م أذ-هو ،⁄ا--ع--لأ Èع ا--نورو--ك سسوÒف
¤أ يمت◊أ لاقتنلأ““ لاق املث-م بل-ط-ت-ي
.““ةيمقرلأ ةفاحسصلأ
ةرورسض ىلع ةبسسانŸأ سسفنب ريزولأ دكأأو
لئا-سسو ف-ل-تÚ flب ÊوÎك-للأ ط-بر-لأ““
ةينوÎكللأ ف-ح-سصلأ ا-ه-ي-ف اÃ مÓ-علأ

Èع ةينويز-ف-ل-ت-لأو ة-ي-عأذإلأ تأو-ن-ق-لأو
كا-ن-ه““ دد-سصلأ أذ-ه ‘ Ó-ئا-ق ““بأو--لأ““
ةرورسض ‘ لثمتت رئأزجلل ةيلود تامأزتلأ
71 ‘ يمقرلأ دهعلأ ¤إأ ايئاهن اهلاقتنأ

ةيلمعلأ عيرسستب انمق دقلو يرا÷أ نأوج
.““وجرŸأ فدهلأ ¤أ انلسصوو
عسضولأ ¤إأ هقرطت ىدلو ،رخآأ بناج نم
ا-عد ة-ي-مÓ-علأ ة-حا-سسلأ هد-ه-سشت يذ-لأ
‘ طأرخنلأ““ ¤إأ Úلعافلأ عيمج رميحلب

.““عاطقلاب سضوهنلل ينطو يكراسشت ىعسسم
ر كلام ^

 ›اجعتسسا ططfl حÎقاو يليمكتلا ةيلاŸا نوناق دقتنا

مئÓم Òغ سشاقنلل روتضسدلا ليدعت ةدوضسم سضرع تيقوت :تاير◊ا عئÓط
تيقوت نأأ تاير◊أ عئÓط بزح دكأأ ^
ل-يد-ع-ت-ل يد-ي-ه-م-ت-لأ عور-سشŸأ سضر-ع
‘ ءا-ج ه-نأأ ثي-ح م-ئÓ-م Òغ رو-ت-سسد-لأ

ةÒطخ ةينوكو ةينطو ةيحسص ةمزأأ قايسس
ناك ام وهو ،91 ديفوك راسشتنأ نع ةمجان

يأأ ءا-جرإأ ي-سضت--ق--ي نأأ سضور--فŸأ ن--م
ةلحرم ¤إأ هتيمهأأ تناك ا-م-ه-م ،عور-سشم
.ةقحل

عئÓط بز◊ يسساي-سسلأ بت-كŸأ دد-سشو
يرهسشلأ هعامتجأ لÓخ ،سسمأأ ،تاير◊أ
ىلع دعب نع رسضاحتلأ ةينقت Èع يداعلأ

Úيرئأز÷أو تايرئأز÷أ طأرخنأ ةرورسض
هنوكل يروتسسدلأ ليدعتلأ عورسشم ءأرثإأ ‘
.““عورسشŸأ أذه حا‚إل يسساسسأأ طرسش
اعنتقم نوكي نأأ بجي نطأوŸأ ““ نأأ زربأأو
روتسسد وه حÎقŸأ روتسسدلأ عورسشم نأاب
لفكتت يتلأ ةد-يد÷أ ة-ير-ئأز÷أ ة-لود-لأ
ةلود ءانب ‘ ةيبعسشلأ تاعلطتلأو لامآلاب
‘ سسيلو يطأرقÁد ماظ-ن ‘و نو-نا-ق-لأ
.““ةيدأرفنلأو ةنسصخسشلأ هيف ىلجتت ماظن

دا-م-ت-عأ را-سسم ““ نأأ بز◊أ تأذ زر--بأأو
نوكي نأأ بجي ل روتسسدلأ ليدعت عورسشم
ءا-ن-ث-ت-سسأ يأا-ب ه-ل-حأر-م ل-ك ‘ ا-بو--سشم
›ا◊أ ناÈŸلأ رأر-غ ى-ل-ع ة-ي-عر-سشل--ل
فر-ط ن-م ه-ت-ي--قأد--سصم ‘ نو--ع--طŸأ
.““يبعسشلأ كأر◊أ
فقوŸأ نع أد-ي-ع-ب““ رد-سصŸأ تأذ لا-قو
هنع Èعيو ذختيسس يذلأ بزحلل يئاهنلأ

يسسايسسلأ هطخ ع-م ما-ج-سسنأ ‘ ه-ت-قو ‘
تاسضقانت ةلسسلسس ،ةيلوأأ ةفسصب Òثي هنإاف
ع-مو ،Òي-غ-ت-لأ تأرور-سض ع-م سضرا-ع-ت--ت

ىلع ،ةديسشرلأ ةما-ك◊أ ع-مو ة-ع-ي-ط-ق-لأ
يبعسشلأ كأر◊أ تاع-ل-ط-ت Ëز-ق-ت رأر-غ
ةيطغتلل ،ةيعامتجأ بلاطم ‘ اهلأزتخأو

ماظنل-ل يرذ÷أ Òي-غ-ت-لأ بلا-ط-م ى-ل-ع
نم ةيلكيه تاحÓسصإاب مايقلأو ،يسسايسسلأ
بسصانŸو ةوÌلل ئسشنم داسصتقأ زورب لجأأ
ةينطولأ ةوÌلأ جوتنم عيزوت ةداعإأو لغسشلأ
.““ةلأدع Ìكأاب
““ ¤إأ تا-ير◊أ ع-ئÓ-ط بز-ح را-سشأأ ا-م-ك
‘ ةيسسائرلأ ةسسسسؤوملل هيف غلابŸأ دوجولأ
- هد-كؤو-ي يذ-لأو ،ي-تا-سسسسؤوŸأ ءا-ن--ب--لأ

بئان Úيع-ت-ب ق-ل-ع-تŸأ حÎقŸأ-ه-ب-سسح
‘Óختسسأ عباط تأذ تاي-حÓ-سصب سسي-ئر

ةينا-ك-مإأ هد-كؤو-تو ،ما-ع-لأ عأÎقلأ جرا-خ
ةيبلغألأ جراخ نم ةمو-ك-ح سسي-ئر Úي-ع-ت
لك ي-ط-غ-ت Úي-ع-ت ة-ط-ل-سسو ،ة-ي-ناÈŸلأ

عيرسشتلأ ةيناكمإاب أذ-كو ،ة-لود-لأ تلا‹
ةرودلأ لÓخ لاجعتسسلأ ةلاح ‘ رمأوأاب
.““ةيناÈŸلأ

تأذ د-ق-ت-نأ ،يدا-سصت-قلأ بنا÷أ ن-مو
حÎقŸأ يليمكتلأ ةي-لاŸأ نو-نا-ق بز◊أ
هنأ““ لاقو ،طفنلأ را-ع-سسأأ را-ي-ه-نل ل-ح-ك
ةيت-ب-سساfi ة-برا-ق-م ىر-خأأ ةر-م م-جÎي

لقثت يتلأ ةيلكيهلأ تلÓ-ت-خÓ-ل ة-فر-سص
ةيعسضو يهو ،ين-طو-لأ دا-سصت-قلأ ل-ها-ك
،““91 ديفوك تأÒثأات اهتروطخ ‘ تدأز
بئأرسضلأ ع-فر ¤أ ءو-ج-ل-لأ نأأ زر-بأأ ا-م-ك
‘و .هتيدودfi ىدبأأ دق تاقفنلأ سضفخو
تا-ط-ل-سسلأ بز◊أ ا--عد ،قا--ي--سسلأ تأذ
ةودن ،لاجآلأ برقأأ ‘و ميظنتل ةيمومعلأ
ة-ي-سسا--ي--سسلأ ىو--ق--لأ ع--مŒ ة--ي--ن--طو

تأءا-ف-ك-لأ ل-ك أذ-كو ،ة-ي--عا--م--ت--جلأو
ط-طfl حأÎقأ ل-جأأ ن-م ة-يدا--سصت--قلأ
ة--مزألأ ن--م جور--خ--ل--ل ›ا--ج--ع--ت--سسأ
.ةيداسصتقلأ
بزحلل يسسايسسلأ بتكŸأ دكأأ ،Òخلأ ‘و
ر“ؤوŸأ دقع Òسضحتل أدن‹ ىقبيسس هنأاب
فسصتنم أررقم ناك يذ-لأ بز-ح-ل-ل لوألأ

¤إأ هليجأات ّ” يذلأو0202 نأوج رهسش
.ةحئا÷أ ببسسب قحل خيرات

بلاطوب ةراضس  ^

 ةينطولا ةهب÷ا Úت“و ينطولا ماجسسنلا ىلع ظاف◊ا ¤إا اعد

اهرارقتضساو رئاز÷ا ةدايضسب سساضسŸا تلواfi نيدي يدنرألا
ها-م-سس ا-م ،ي-طأر-قÁد-لأ ي-ن-طو-لأ ع-م-ج--ت--لأ بز--ح نأدأأ ^

ردسصم نم ةبيرق ةيسسنرف مÓعإأ لئاسسول ةئيندلأ““ تاسسرامŸأ
اهتدايسسب سساسسŸأو رئأز÷أ ¤إأ ةءاسسإلأ فد-ه-ب ““ي-م-سسر رأر-ق
.اهرأرقتسسأو
تاطلسسلأ““ هنم ةخسسن رجفلأ تملتسسأ هل نايب ‘ يدنرألأ بلاطو
سسÁ عورسشم لعف در يأأ ءأزإأ اهتيلوؤوسسم لماك لمحتب ةيسسنرفلأ

Ãليكلأ مدعو ر-ئأز÷أ ‘ ة-يرا-ج-ت-لأو ة-يدا-سصت-قلأ ا-ه◊ا-سص
ÃلايكÚ ‘ ةيرح نم د◊أو اهيف لخدتت أاتفت ل ىرخأأ اياسضق
ةقطنم ‘ اهسشيج لخدتل ةبسسنلاب نأاسشلأ نا-ك ا-م-ك ا-ه-ت-فا-ح-سص

.““لحاسسلأ
نأأ Êوتيز بيطلأ اهدوق-ي ي-ت-لأ ة-ي-سسا-ي-سسلأ ة-ل-ي-ك-سشت-لأ ىر-تو
ةروسصب ةسسماÿأ ةيسسنرفلأ ةانقلأ هيلع تمدقأأ يذلأ سشرحتلأ““

رئأزجلل ةئيسسم تاجاتربور ثب اهد-م-ع-ت-ب ،ة-م-ظ-ت-ن-مو ة-يرود
،ةيمÓعإلأ ةسسرامŸأ ‘ أÒطخ اقلزنأ دعي اهسشيجو اهبعسشو
فرط نم دعب مسضهي ⁄ رئأز÷أ لÓقتسسأ نأأ ىلع حوسضوب Èعيو

.““ةيرامعتسسلأ اسسنرف ةسسايسس ‘ ةذفان تاهج
ةانقلأ هذه اهثبت يتلأ تاجاتروبورلأ ““ نأأ هتأذ ردسصŸأ فاسضأأو
امو بيذاكأأ نم هلم– اŸ ةيفأÎحلأ حسضأو نأدقف نع تفسشك
ماقتنأ ‘ ةحيرسص ةبغرو ةيهأركو دقحو تاطلاغم نم هقوسست
نم حوسضفم ؤوطأوتب اسسنر-ف ‘ تل-ك-سشت ي-ت-لأ تا-ي-بو-ل-لأ سضع-ب
.““ةيمسسرلأ تاه÷أ
تقو يأأ نم Ìكأأ مويلأ ةوعدم سسيراب ““ نأأ ¤إأ يدنرلأ تفلو
رئأز÷أ لÓقتسسأ مأÎحأ قيرط ‘ Òسست نأأ امإأ راتخت نأل ىسضم
لجأأ نم ةطغا-سضلأ تا-ي-بو-ل-لأ ة-ط-ل-سس ن-م رر–و ا-ه-تدا-ي-سسو
Úب ةكÎسشŸأ ةيراجتلأو ةيداسصتقلأ اه◊اسصم ىلع ةظفاÙأ
ينطولأ عمجتلأ اعدو .““تاعام÷أ هذه ةنيهر ءاقبلأ وأأ نيدلبلأ
يدسصتلأ““ ¤إأ دÓب-لأ ‘ ة-ي-سسا-ي-سسلأ ىو-ق-لأ ل-ك ي-طأر-قÁد-لأ

Ùخلأ تلواÎينطولأ ماجسسنلأ ىلع ًاظا-ف-ح ة-ي-ب-ن-جألأ قأ
.““ةينطولأ ةهب÷أ Úت“و

ر كلام ^

قطانلأ لا-سصتÓ-ل را-سشت-سسŸأ ر-يزو-لأ د-كأأ ^
دنfi ديعلب ةيرو-ه-م÷أ ة-سسا-ئر-ل ي-م-سسر-لأ
ةيروهم÷أ سسيئر ““ نأأ Úنثإلأ سسمأأ ديعسسوأأ

لو Úيرئأز÷أ لك سسيئر وه نوبت ديÛأ دبع
دمتعم يسسايسس بزح يأاب هل ةيميظنت ةقÓع

Ãيذلأ ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح كلذ ‘ ا
سسفن وهو ةيزكرŸأ هتن÷ نم هتيوسضع دمج

زيزع-لأ د-ب-ع لوألأ ر-يزو-ل-ل ة-ب-سسن-لا-ب ر-مألأ
 .““دأر÷

لأؤوسس ىلع هدر ‘ ديعسسوأ دنfi ديعلب لاقو
ةقÓع لوح (جأأو) ةير-ئأز÷أ ءا-ب-نألأ ة-لا-كو-ل
بزحب نوبت ديÛأ دب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر

ةيروهم÷أ سسيئر نإأ““ ينطولأ ريرحتلأ ةهبج
ةقÓع ل كلذل اعبتو Úيرئأز÷أ لك سسيئر وه
.““دمتعم يسسايسس بزح يأاب هل ةيميظنت

هتيوسضع دّمج ةيروهم÷أ سسيئر ““ نأأ حسضوأأو

ريرحتلأ ةهب-ج بز◊ ة-يز-كرŸأ ة-ن-ج-ل-لأ ‘
أذه مسساب مولعم وه امك حسشÎي ⁄و ينطولأ
Èمسسيد21 ل ةيسسائرلأ تاباخ-ت-نÓ-ل بز◊أ

9102““.
ةيروهم÷أ ةسسائرل يمسسرلأ قطانلأ دكأأ امك
نأأ هل قبسس دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ““ نأأ
لبق ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح نم لاقتسسأ
ةد-ع ذ-ن-م لوألأ ر-يزو-لأ بسصن-م ‘ Úع--ي نأأ

 .““تأونسس
لك-ل د-ح ع-سضو-ل تا-ح-ير-سصت-لأ هذ-ه ي-تأا-تو

fiغ-ت-سسأ ة-لوا-Óسسيئرلأ ماحقإأ وأأ يسسايسس ل
ما-ق يذ--لأ نÓ--فألأ بز--ح ‘ لوألأ هر--يزوو
انيمأأ يجعب لسضفلأ وبأأ ةيكزتب يسضاŸأ تبسسلأ

نم ةديدسش ةسضراعم ط-سسو ه-ل أد-يد-ج ا-ما-ع
.هموسصخ

م ناوضضر ^

 تاعاسشإلا صصوسصخب دكؤوت ةيروهم÷ا ةسسائر

لاقتضسا دارجو نÓفألا ةيزكرم نم هتيوضضع دّمج نوبت
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رئاز÷ا اهعم لماعتت يتلا ةيبنجأ’اتايفصشتصسŸا ةمئاق عيصسوتب بلاطي لابرغوب

9102 ‘ سضيرم042 ¤إ جراÿإ ‘ جÓعلإ ت’اح سصيلقت
نا ،صسما ،لابرغوب ديصشر روصسفوÈلا ،جراÿاب جÓعلل ىصضرŸا ليوحتل ةيبطلا ةنجللا صسيئر فصشك
صضيرم042 ¤إا4102 ةنصس ‘ صضيرم0041 نم صصلقت دق ةيلمعلا هذه نم اودافتصسا نيذلا ىصضرŸا ددع
.9102 ةنصس لÓخ

ليعفت لوح ءاقل لÓخ ،Òبÿأ تأذ دكأأو ^
ىصضرŸأ ليو– سصيلقتل ينطولأ جمانÈلأ
ةح-صصلأ ةرأزو ه-ت-م-ظ-ن جراÿا-ب جÓ-ع-ل-ل
نأأ ،تا-ي-ف-صشت-صسŸأ حÓ--صصإأو نا--ك--صسلأو
ل-يو– دد-ع ن-م سصي-ل-ق-ت-لأ ‘ Òك-ف-ت-لأ
0002 ةنصس ‘ أأدب جراÿاب جÓعلل ىصضرŸأ
يعابرلأ ططıأ لÓخ ايلعف هقيبطت ”و
ة-م-ئا-ق د-يد– د-ع-ب0102 -6002
ىصضرملل ةلبقتصسŸأ ةيبنجألأ تايفصشتصسŸأ
ة-مزÓ-لأ ل-ئا-صسو--لأ ع--صضوو Úير--ئأز÷أ
. جمانÈلأ أذه قيبطتل
متي يتلأ لحأرŸأ فلتfl سضرع نأأ دعبو
جراÿا-ب جÓ-ع-ل-ل سضيرŸأ ل-يو– ا-ه-ي--ف

ءأÿÈأ فرط نم ةقبطŸأ ÒياعŸأ بصسح
ليقأرعلأ سضعب ¤إأ راصشأأ ة-ن-ج-ل-لأ ءا-صضعأأ
سضعبل ةبصسنلاب ليوحتلأ أذه سضÎعت يتلأ
بلقلأ تاهوصشت رأرغ ىلع ،تاصصاصصتخلأ
ةلأاصسم حرطي يذلأ لافطألأ ىدل ةدقعŸأ

Óيوط اتقو ذخأات ثيح ،ديعأوŸأ ديد–
نأأ ذأ ،Úير-ئأز÷أ ى-صضر-م-ل-ل ة-ب-صسن-لا--ب
امك- ل-صضف-ت”” ة-ي-ب-ن-جألأ تا-ي-ف-صشت-صسŸأ

.”” بناجألأ لبق اهاصضرÃ لفكتلأ-فاصضأأ
ةب-صسا-نŸا-ب لا-بر-غو-ب رو-صسفوÈلأ حر-طو
Òغ بلقلأ تاهوصشتب قلع-ت-ي ر-خآأ ل-ك-صشم
تلواح يتلأو ،ةئ-ف-لأ هذ-ه ىد-ل ةد-ق-عŸأ
نع هب لفكتلأو هلح ةيموم-ع-لأ تا-ط-ل-صسلأ

ينطو-لأ قود-ن-صصلأ Úب د-قا-ع-ت-لأ ق-ير-ط
ةعباتلأ تأدايعلأو يعا-م-ت-جإلأ نا-م-صضل-ل
تدجو ةÒخألأ هذه نأأ لإأ ،سصاÿأ عاطقلل
تامزلتصسŸأ ةردن مامأأ””-هبصسح- ا-ه-صسف-ن
ةيزكرŸأ ةيلديصصلأ اهدروتصست يتلأ ةيبطلأ
هجأوت ي-ت-لأ جراÿأ ن-م تا-ي-ف-صشت-صسم-ل-ل

نود لو-ح-ي ا‡ را-ع-صسألأ عا-ف-ترأ ل-ك-صشم
. ””ةيلمعلأ هذهب مايقلأ
يعدتصست يتلأ سضأرمألأ سضعب تناك أذإأو

رأرغ ىلع ،جراÿأ ¤أ ا-ه-با-ح-صصأ ل-يو–
لفكتلأ ” دق لافطألأ ىدل نويعلأ ناطرصس
ةيئافصشتصسلأ ةصسصسؤوŸاب نطولأ لخأد اهب
ىلع رخألأ سضعبلأ نإاف ،””اصشاب ىفطصصم””

بل-ق-لأ ة--حأر--ج سضأر--مأأ سضع--ب رأر--غ
دبك-لأ عرزو ير-ق-ف-لأ دو-م-ع-لأ جا-جو-عأو
عأونأ سضعبب لفكتلأو لافطألأ ىدل عاخنلأو
- Òبÿأ تأذ بصسح - لأزل نا---طر---صسلأ
،جراÿأ ¤أ ليوحتلأ نم اهباحصصأأ ديفتصسي

تا-يو-لوألأ د--يد– ةرور--صض”” ¤إأ ا--ي--عأد
.””تاصصاصصتخلأ هذه سصوصصخب
عيصسوت ةرور-صض ¤إأ ة-ب-صسا-نŸا-ب ا-عد ا-م-ك
يتلأ ةيبنجألأ تايفصشت-صسŸأ دد-ع ة-م-ئا-ق
قلعتي اميف ةصصاخ رئأز÷أ اهعم ل-ما-ع-ت-ت
هب موقت يذلأ لاف-طألأ ىد-ل د-ب-ك-لأ عرز-ب
يتلأ ةينا-ب-صسإلأو ة-ي-كÎلأ تا-ي-ف-صشت-صسŸأ
راعصسألا-ب ة-نرا-ق-م ة-ئاŸا-ب05 ف-ل-ك-ت
تا-ي-ف-صشت-صسŸأ فر-ط ن--م ة--صضور--فŸأ
.ىرخألأ ةيبوروألأ
ىرخأأ ةهج نم لابرغوب روصسفوÈلأ ددصشو

فرط نم يجÓع عامجأ عصضو ةيمهأ”” ىلع
ليو– لوح ةينطولأ ةيبطلأ تاصصاصصتخإلأ
قرف ءاصشنأ عيجصشتو جراÿأ ¤أ ىصضرŸأ

لا‹ ‘ تاصصاصصت-خإلأ ةدد-ع-ت-م ة-ي-ب-ط
ل-يو– ل-ب-ق ةد-ق-عŸأ سضأر--مألأ سضع--ب
.”” جراÿأ ¤أ ىصضرŸأ
ع-يزو-ت ةرور-صض ”” ر-خآأ بنا-ج ن--م حÎقأأو
تايفصشتصسملل ةيزكرŸأ ةيلديصصلأ ةينأزيم
لدب رئأز÷اب ةرصشتنŸأ سضأرمألأ مهأأ Úب

اهنم ة-ئاŸا-ب06 ة-ب-صسن سصي-صصخ-ت ن--م
ن-م ا-هÒغ لا-م-هأو ط-ق-ف نا--طر--صسل--ل
.”” عمتÛاب تلحفتصسأ يتلأ سضأرمألأ

ةرون ةظيفح^

تاب-ي-تر-ت ن-ع ة-ي-بÎلأ ةرأزو تجر-فأأ^
ةياهن لامعأ زا‚أو ميظنتل ةي-ئا-ن-ث-ت-صسأ
¤أ اهتهجو0202-9102 ةيصسأردلأ ةنصسلأ

ير-يد-مو ق-ي-ب-ط-ت-ل-ل ة-ي-بÎلأ ير-يد--م
.ذيفنتلل ميلعتلأو ةيبÎلأ تاصسصسؤوم
رأرق قفو ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تزربأو
نأويد-لأ سسي-ئر ه-ع-قو يذ-لأ تا-ب-ي-تÎلأ
ةيفيك ، ةزعوب قيدصص ر-ك-بو-ب ة-با-ي-ن-لا-ب
متيصس يذلأو ىلعلأ ىوتصسŸأ ¤أ لاقتنلأ

، Êاثلأو لولأ لصصفلأ لدعم قيرط نع
‘ لوب-ق-لأو لا-ق-ت-نلأ سصو-صصخ-ب ثي-ح
ة-ن-صسلأ ‘ ل-ب-ق-ي يو-نا-ث ¤ولأ ىو-ت-صسم
‘ حجان سسردمتم ذيملت لك يوناث ¤ولأ

امك0202 ةرود طصسوتŸأ ميلعتلأ ةداهصش
ذيملت لك يونا-ث ¤ولأ ة-ن-صسلأ ‘ ل-ق-ب-ي

قوفي وأ يواصسي لوبق لدعم ىلع لصص–
.02 نم9
‘ ىرخأ ¤أ ةنصس ن-م لا-ق-ت-نلأ ى-ق-ب-يو
يئأدتبأ ¤ولأ ةنصسلل ةبصسنلاب يئأدتبلأ
‘ لقتنيو ةيلأ ةفصصب  ةيناثلأ ةنصسلأ ¤أ
ىلع لصص– ذيملت لكل ىرخلأ تأونصسلأ

،01 نم5.4 قوفي وأ يواصسي لاقتنأ لدعم
طصسوتŸأ ‘ ذ-ي-مÓ-ت-لأ ل-ق-ت-ن-ي ا-م-ي-ف
لدعم لع لصص– ذ-ي-م-ل-ت ل-ك يو-نا-ث-لأو
ىلع02 ن-م9 قوف-ي وأ يوا-صسي لا-ق-ت-نأ
ةثلاثلأو ةيناثلأو ¤ولأ تأون-صسل-ل لأو-ت-لأ

Úتنصسلل ةيصسنلاب ر-ملأ سسف-نو ط-صسو-ت-م

.يوناث ةثلاثلأو ةيناثلأ
داقعنأ تايفي-ك تا-ب-ي-تÎلأ تدد-ح ا-م-ك

يئأدتبلأ ةصسردŸأ ‘ ةذتاصسلأ سسل‹
سسلÛأ دق-ع-ي نأ ةرأزو-لأ تمز-لأ ثي-ح
¤وتيو ةيفيصصلأ ةلطعلأ ¤أ جورÿأ لبق
ة-يا-ه-ن تأرأر-ق ‘ ة-لوأدŸأ ن-ع Ó-صضف
فلتfl ةليصصح مييقتو ة-صسأرد-لأ ة-ن-صسلأ
تاملعتلأ رصصحو ةيجوغأديبلأ تاطاصشنلأ
ر-يد-م ة-صسا-ئر ت– أذ-هو ة--ي--صسا--صسلأ
داقعناب قلعت اميف رملأ سسفنو ،ةصسردŸأ

تا---ط---صسو---تŸأ ‘ ما----صسقلأ سسلا‹
ةيريدقتلأ ةطلصسلأ ى-ق-ب-تو تا-يو-نا-ث-لأو

Ÿأ ريدŸسضعب ءافعأ ةيناكمأ ‘ ةصسصسؤو
ل--ظ ‘ رو--صض◊أ ن--م سسلÛأ ءا--صضعأ
.انوروك ءابو نم ةيئاقولأ تأءأرجلأ
تا-م-ل-ع-ت-لأ ل-ك ر-صصح ةرأزو-لأ تر--مأو
لصصفلأ ‘ ة‹ŸÈأ ةلكيهŸأو ةيصساصسلأ
دصصق ةيلا◊أ ةيصسأردلأ ةنصسلأ نم ثلاثلأ
م--صسوŸأ ة--يأد--ب ‘ ا--ه--ب ل--ف--ك---ت---لأ
.1202-0202يصسأردلأ
داقع-نأ تا-ي-ف-ي-ك تا-ب-ي-تÎلأ دد-ح ا-م-ك

د-ع-ب ا-م رو-ط--لأ ¤أ لو--ب--ق--لأ سسلا‹
ةدم حن“ ثيح نعطلأ تايفيكو يمأزللأ

‘ نوعط Ëدقت ذيمÓتلأو ءايلوأÓل مايأ8
نم ه-ي-جو-ت-لأو لو-ب-ق-لأ سسل‹ تأرأر-ق
. غيلبتلأ خيرات

ن.ةظيفح ^

رج◊ا ببصسب تÙÓا باحصصا اهدبكت يتلا رئاصسÿا دعب

ةيراجتلإ تاطاششنلإ ةدوعل ةمئاق دعت راجتلإ ةيعمج
يصضاق-لأ ءأرزو-لأ سسل‹ رأر-ق ح-ت-ف^

ءانب-لأ تا-طا-صشن-ل  ي-ج-يرد-ت-لأ ع-فر-لا-ب
رج◊أ عفر ةصسأردو ةيموم-ع-لأ لا-غ-صشألأو
،ةيراجتلأ ةطصشنألأ سضع-ب ى-ل-ع ي-ح-صصلأ
طاصشنلأ ةدوع ةقيرط لوح سشاقنلأ بأوبأأ
يصشفت رطاÚ flب ةنزأوŸأو يداصصتقلأ

يتلأ ةÒبكلأ رئا-صسÿأو ””ا-نورو-ك”” سسوÒف
ةجيتن راجتلأو نهŸأ با-ح-صصأأ ا-هد-ب-ك-ت
.رهصشأأ3 ـل لصصأوت يذلأ قلغلأ
ة-ي-ع-م÷أ سسي-ئر لا-ق ،دد-صصلأ أذ--ه ‘و
رهاطلأ ،Úي-فر◊أو را-ج-ت-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
¤وأأ ةلحرمك طبصضتصس هتباقن نإأ ،رأونلوب
ةينعŸأ ةيراجتلأ تاطاصشنلل ةيلوأأ ة-م-ئا-ق
يلثمŸ اهÁدق-ت ل-جأأ ن-م رأر-ق-لأ أذ-ه-ب
.عوبصسألأ أذه ةياهن ةراجتلأ ةرأزو

دعب »:قايصسلأ أذه ‘ ثدحتŸأ فاصضأأو
ةمئاق مدا-ق-لأ عو-ب-صسألأ ‘ مد-ق-ن-صس كلذ
تاطاصشنلأ لك ةدوع وه انفده نأل ،ةيناث
،نأوج رهصش ةياهن لبق لمع-ل-ل ة-يرا-ج-ت-لأ
ىلع دعاصست تاحÎقم Ëدق-ت ى-ع-صسن-صسو
‘ ايرورصض دعي يذلأ بلطŸأ أذه ذيفنت
ي-ح-صصلأ فر-ظ-لأ م-غر ن-هأر-لأ تقو--لأ
.””بعصصلأ
يتلأ ةبعصصلأ ةيعصضولاب هبلطم رأونلوب رربو
أرظن ،مهبراصشم عيمجب راج-ت-لأ ا-ه-ي-لإأ لآأ

ذنم ةقبطŸأ يح-صصلأ ر-ج◊أ تأءأر-جإل
ةهباÛ يصضاŸأ سسرام ر-ه-صش ف-صصت-ن-م
.””انوروك”” سسوÒف يصشفت
نأاب راجتلأ ةيعمج سسيئر راصشأأ قايصسلأ ‘و
سصاخ Óي-لد را-ج-ت-ل-ل مد-ق-ت-صس ة-ي-ع-م÷أ
نم اهعابتأ بجأولأ ةيئا-قو-لأ تأءأر-جإلا-ب

باحصصأأ»:قايصسلأ أذه ‘ احصضوم ،مه-ل-ب-ق
مدعب مهمزنلصس لاثŸأ ليبصس ىلع يهاقŸأ
عيب عم ،م-ه-تfiÓ ل-خأد ي-صسأر-ك-لأ ع-صضو
.””ةيكيتصسÓب سسوؤوك ‘ ياصشلأو ةوهقلأ
ءأرزو-لأ سسل‹ تأرأر-ق رأو-ن-لو--ب ن--م--ثو
راـّجتلأ ةدعاصسم ةيناكمأ ةصسأردب ةّصصاÿأ
اÃ ةح-ئا÷أ نـم ن-يرّر-صضتŸأ Úي-فر◊أو
ثحبلأو بئأرصضلأ نم يئز÷أ ءافعلأ اـهيف
ةغيصص لصضفأأ نع Úيعامتجلأ ءاكرصشلأ عم
و نهŸأ سضعب نع اّيج-يرد-ت ر-ج◊أ ع-فر-ل
.ةّيراجتلأ تاطاصشنلأ
فرصص ةلهم ديدمتب ثد-ح-تŸأ بحر ا-م-ك
رج◊أ ءاهتنأ Úح ¤إأ رانيد فلآأ01 ةحنم
ليج-صست-ل ة-حو-ت-ف-م ة-م-ئا-ق-لأ ءا-ق-بأ ع-م
.انوروك ةحئاج راثأأ نم نيررصضتŸأ

ن.ح ^

 :ررقت ةيبÎلا ةرازو ،ىلع’ا ىوتصسŸا ¤ا لاقتن’ا ةيفيك صصخت
ةيشسإردلإ ةنشسلإ ةياهن لامعأإ زا‚إ’ ةيئانثتشسإ تابيترت

ةقايصسلأ ميلعت سسرأدم باحصصأ مظني  ^
رهصشلأ نم عبأرلل فداصصŸأ ،سسيمÿأ أذه،
ينبم مامأ ةعصسأو ةيجاجتحأ ةكرح يرا÷أ
مهطاصشن فانئتصساب ةبلاطمل-ل ل-ق-ن-لأ ةرأزو
ءأرج اهيلع حبصصأ يتلأ سسÓفلأ ةلاح دعب
مهتاطاصشن ةلصصأوم نم مهمرح يذلأ رج◊أ

Ÿرهصشأأ3 قوفت ةد .
سسرأدŸ ةينطولأ ة-يدا–لأ سسي-ئر د-صشا-نو
‘ ،سسمأ Òصشب يبير-ع-ل ،ة-قا-ب-صسلأ م-ي-ل-ع-ت
دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر ،””رجفلأ »ـل حيرصصت
نذإلأ م-ه-ح-نŸ ل-خد-ت-ل-ل نو-ب--ت د--يÛأ
ذاختأ عم ،روفلأ ىلع مهطاصشن فا-ن-ئ-ت-صسا-ب
¤إأ ة-فا-صضإأ ،ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإلأ ل-ما--ك
ررصضلأ نع جد فلأ04 ـب ردقي سضرق مهحنم
ةدم مهطا-صشن ف-ي-قو-تو  ،ة-ح-ئا÷أ بب-صسب
نويد ح-صسم ع-م ،ة-ي-صضاŸأ ر-ه-صشأأ ة-ثÓ-ث-لأ
يدل تاكÎصشأ ءاغلأو ،ةيصضاŸأ ة-ي-ب-ير-صضلأ

ةيمصسر تاعامتجأ دقعو ”” سسونصساك حلاصصم
Îفد ة-غا-ي-صص ةدا-عإل ا-نورو-ك ة-مزأأ د--ع--ب
هتاه تلاغصشنأ نم يرخأ ةلمجو ،طورصشلأ
. ةئفلأ

” هنأ Òصشب يبيرع-ل لا-ق ،ه-تأذ قا-ي-صسلأ ‘
هنأ لأ ،ةرم نم Ìكأ لق-ن-لأ ةرأزو ة-ل-صسأر-م

قلغب تماقو اهنم در يأأ أوقلتي ⁄ مويلأ د◊
، يعامتجلأ كيرصشلأ عم رأو◊أ تأونق لك
Òغ فرصصتلاب ة-يدا–لأ ه-تÈت-عأ ا-م و-هو
نودجنتصسي مهل-ع-ج ا-م ،ةرأزو-ل-ل لوؤو-صسŸأ

ة-يرو--ه--م÷أ سسي--ئر--بو ›ولأ ةرأزو--لا--ب
درصشتلاب نيددهم أوحبصصأ امدعب مهفاصصنإل
نع نيزجاع أوحبصصأو ، م-ه-تÓ-ئا-ع ة-ق-فر
ديدصستو تÙÓأ راجيأ تاموصسر ديدصست
. ””سسونصسك»و ””سسانك”” ىدل تاكÎصشأ
حتفب ةيروهم÷أ سسيئرلأ نم يبيرعل بلاطو
ءاغلأ عم تاناحتملأ فان-ئ-ت-صسأو سسرأدŸأ
دصسل توأ رهصش ةصصصصıأ ةيونصسلأ ةلطعلأ
تابترم كلانه نأ ات-فل ،ر-ج◊أ ف-ي-لا-ك-ت

Úين-هŸأو لا-م-ع-ل-ل ا-هد-يد-صست ن-م أد-بل
ل تاجاجتحأ نصش تأ أÒصشم ، سسرأدŸاب
ن-ك-لو ،جد فلأ01 ةحنÃ ةبلاطŸأ ي-ن-ع-ي

Ÿةبأرق دنم مهنأ ةصصاخ ، مهطاصشن ةلصصأو
.لوخدم يأأ نودبو ةلاطب ‘ رهصشأ ةعبرأ

سسرأدم باحصصأ سسمأ مظن ،مه-ت-ه-ج ن-م
مامأ ةيجاجتحأ ةفقو نأرهوب ةقايصسلأ ميلعت

ةداعإاب اهيف نوبلاطي نأرهوب لقنلأ ةيريدم
يتلأ ةيداŸأ رأرصضلأ ءأرج مهطاصشن ةلوأزم

هب حرصص ام بصسح ،رج◊أ ببصسب مهب تق◊
يئلولأ بتكŸأ سسيئر رداقلأ دبع يراجح

ةقايصسلأ ميلعت سسرأدŸ ةينطولأ ةيدا–Óل
رأرق ةعجأرم ¤إأ ثدحتŸأ اعدو  . ””رجفلأ»ـل
ةيصضاقلأ ةمو-ك◊أ Òبأد-ت ن-م م-ه-ئا-ن-ث-ت-صسأ
ةيمدÿأو ةيراجتلأ ةطصشنألأ سضعبل حامصسلاب
تأءأرجإلأ راطإأ ‘ اه-ف-ي-قو-ت د-ع-ب ةدو-ع-لا-ب
.انوروك سسوÒف رطخ نم ةيزأÎحلأ

سسانيإ.م ^

ذيمÓتلا اهاقلت يتلا صسوردلل عيصضاوŸا حرصشب نوموقي نوصصتfl ةذتاصسا
بإولإ Èع ““مايبلإ““و ““كابلإ““ تاناحتم’ ةيجذو‰ لولح ثب

،سسمأ نم ةيأدب عورصشلأ نع ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تنلعأ ^
تاناحتملأ عيصضأوم جذا‰ لح ةيجهنم لوح سصصصح ثب ‘

يصسفنلأ ل-ف-ك-ت-لأ ¤إأ  ج-مأÈلأ هذ-ه فد-ه-تو .ة-ي-م-صسر-لأ
ميلعتلأ نم  ةعبأرلأ Úت-ن-صسلأ ذ-ي-مÓ-ت-ل د-ي÷أ Òصضح-ت-لأو
ةقفأرŸأ راطإأ ‘  يوناثلأ ميلعتلأ نم ةثلاثلأو  طصسوتŸأ
. مهل ةيجوغأديبلأ
نع ثبتصس سصصص◊أ هذه ناف ،ةيبÎلأ ةرأزو نايب بصسحو

،ينقتلأو يملعلأ مÓعإلأ ‘ ثح-ب-لأ ز-كرŸ بأو-لأ  ق-ير-ط
حرصشب نوموقي نوصصتfl ةذتاصسأأ ةيلمعلأ هذه-ب ل-ف-ك-ت-ي-صسو

ةلئصسألأ ديعب دح ¤إأ هبصشت يتلأ ةيجذومنلأ عيصضأوŸأ لولح

نيروطلل يمصسرلأ ناحتملأ ‘ ذيمÓتلأ اهلب نحتميصس يتلأ
ةيجذومنلأ عيصضأوŸأ هذه نمصضتتصسو . مداقلأ Èمتبصس رهصش
Êاثلأو لوألأ Úلصصفلأ لÓخ ذيمÓتلأ اهاقلت يتلأ سسوردلأ
. مصسقلأ لخأد Óعف اهوصسرد يتلأ سسوردلأ يهو
‘ نوكيصس طصسوتŸأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ ناف ةراصشإÓل
ةداهصش نا-ح-ت-مأ ا-مأأ ،Èم-ت-ب-صس ر-ه-صش ن-م لوألأ عو-ب-صسألأ
ديد– راظتنأ ‘ Èمتبصس رهصش فصصتنم  نوكيصس ايرولاكبلأ
تاناحتمÓل ينطولأ نأويدلأ عم قي-صسن-ت-لا-ب ة-ي-بÎلأ ةرأزو
.Úناحتملاب ةصصاÿأ خيرأوتلأ تاقباصسŸأو

ن.ح ^

 ةيونصسلا ةلطعلا ءاغلاو مهلمع فانئتصس’ مهل صصيخÎلاب نوبت اوبلاط

لقنلإ ةرإزو مامأإ سسيمÿإ إذه جت– ةقايشسلإ سسرإدم

ةقفر ÚينهŸأ ميلعتللو نيوكتلأ ةريزو تدبأأ ^
ميظنتل امهدأدعتصسأ ،يرحبلأ ديصصلل اهÒظن

ديصصلأ لا‹ ‘ ةينهŸأ ايرولاكبلاب ىمصسي ام
ىلع لوصص◊أو ةيديصصلأ تاجتنŸأو ير-ح-ب-لأ
.لاÛأ ‘ ينهم سسناصسيل
ةرأزولأ رقÃ اهيلع عقو يتلأ ةيقافتإلأ فدهتو
يرحبلأ ديصصلأ ريزوو ،مايه ةحيرف نب ،اهتعقو
،يخورف دمحأ ديصس ،ة-يد-ي-صصلأ تا-ج-ت-نŸأو
Úب ةكأرصشلل ةديدج ةكيمانيد ءافصضإأ ¤إأ ،سسمأ
ع-ي-م÷ ة-با-ج--ت--صسإلأ د--صصق ،Úعا--ط--ق--لأ
ديصصلأ تلا‹ ‘ اهنع ÈعŸأ تا-جا-ي-ت-حإلأ
عاطق لفكتو ،ةيديصصلأ تاجت-نŸأ و ير-ح-ب-لأ
بأÎلأ لك Èع اهب ÚينهŸأ ميلعتلأو نيوكتلأ
.ينطولأ
تاصصصصخت ةمئاق ديد– متيصس ،كلذ بناج ¤إأ
ديلأ Òفوت ‘ ة-م-ها-صسŸأ ي-ن-هŸأ ن-يو-ك-ت-لأ
قيق– ‘ ةمهاصسملل ةمزÓلأ ةلهؤوŸأ ةلماعلأ

يرحبلأ ديصصلأ عاطقل ةلاعف ةيداصصتقأ ةيمنت
اماه انأزخ Èتعي يذلأ ،ةيديصصلأ تاجتنŸأو
.ينهŸأ جامدإلأو لمعلأ سصرفل
ميلعتلأ و نيوكتلأ ةريزو ،Úنثإلأ مويلأ ،تفرصش
ديصصلأ ر-يزو و ما-ي-ه ة-ح-ير-ف ن-ب ، Úي-ن-هŸأ
دمحأ ديصس ،ةيديصصلأ تا-ج-ت-نŸأ و ير-ح-ب-لأ

Úب راطإأ ةيقافتأ ىلع عيقوت-لأ ى-ل-ع ي-خور-ف
و ،ةهج نم ÚينهŸأ ميلعتلأ و نيوكتلأ ةرأزو
نم ةيديصصلأ تاجتنŸأ و يرحبلأ ديصصلأ ةرأزو

.ىرخأأ ةهج
نايب ‘ ،نيوكتلأ ةرأزو هب تدافأأ ام بصسحو
ةكيمانيد ءافصضإأ ¤إأ فدهت ةيقافتلأ نإاف ،اهل

د-صصق Úعا-ط-ق-لأ Úب ة--كأر--صشل--ل ةد--يد--ج
‘ اهنع ÈعŸأ تاجايتحلأ عيم÷ ةباجتصسلأ

،ةيديصصلأ تاجتنŸأ و يرحبلأ ديصصلأ تلا‹
اهب ÚينهŸأ ميلعتلأ و نيوكتلأ عاطق لفكت أذكو

.ينطولأ بأÎلأ لك Èع

ةيقا-ف-تإلأ هذ-ه لÓ-خو ه-نأ ةرأزو-لأ ترا-صشأأو
ينهŸأ نيوكتلأ تاصصصصخت ةمئاق ديد– متيصس
ةلهؤوŸأ ةلما-ع-لأ د-ي-لأ Òفو-ت ‘ ة-م-ها-صسŸأ
ةيداصصتقأ ةيمنت قيق– ‘ ةمهاصسملل ةمزÓلأ

تاجتنŸأ و يرحبلأ د-ي-صصلأ عا-ط-ق-ل ة-لا-ع-ف
.ةيديصصلأ
ةيقافتلأ حم-صست-صس ا-م-ك
دأدعإل Òصضحتلل ا-صضيأ
نمصض ةينهم ا-يرو-لا-ك-ب
لاÛاب ةطبترم بعصش
ن-م ي-ت-لأو ،ير-ح-ب--لأ

‘ ق◊أ حن“ نأ اهناصش
ىلع كلذ دعب لوصص◊أ
‘ ي-ن-ه--م سسنا--صسي--ل

و يرحبلأ ديصصلأ نأديم
.ةيديصصلأ تاجتنŸأ

ن.ح ^

ةيديصصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديصصلا ريزو عم نواعت ةيقافتا عقوت ةحيرف نب
يرحبلإ ديشصلإ ‘ ةينهم ايرولاكب ميظنت

راهششإإ

9398006102PENA 0202/60/20 RJDAF LE



5 ـه1441لاوشش01ـل قفوملا م0202ناوج2ءاثÓثلا

:فششكي ةيوار0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع ناملربلا باون ةقداشصم ةادغ

ةئاملاب2و ةينازيملا يف زجع رانيد رايلم9.6791
 يداصصتقا ضشامكنا

 ةيلوأ’ا ةداملا داريتصسا دنع ةيكرمجلا قوقحلا عفد نم نيلوانملا نيلواقملل ءافعا ناتنصس ^
انوروكو  طفنلا يتمزأا نيب عمج قوبصسم ريغ قايصس يف تمت نوناقلا ةغايصص ^

،جد رايلم9.6791ـب ردق ازجع تلجشس رئازجلا نإا ،ةيوار نامحرلا دبع ،ةيلاملا ريزو سسمأا لاق
اششامكنا يداشصتقلا ومنلا لجشس نيح يف ،ماخلا يلحملا جتانلا نم %4.01 ةبشسن لثمي ام وهو
.%36.2ـب هتبشسن تردق

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداشصتقإا

ليرفأا21 قافتا ذيفنت ةيادب نم لوألا رهششلا ءاشضقنا عم
 ناوج01و9 ‘ دعب نع كبوأ’ ناعامتجا

جاتنإ’ا ضضيفخت مييقتل

عورصشمل ه-صضر-ع لÓ-خ ،ة-يوار مد-قو ^
ةيلاملا ةنجل مامأا يليمكتلا ةيلاملا نوناق
يتلا ةديدجلا ريبادتلا ،ةمأ’ا سسلجم يف

يف حارتقا ىلإا اريصشم ،عورصشملا اهب ءاج
تاجتنملا ىل-ع م-صسر-لا ةر-ي-ع-صست ةدا-يز
نيزنبلا تائفل ،رتللا/رانيد3 ـب ةيلورتبلا
ةبصسنلاب رت-ل-لا/را-ن-يد5و ،ثÓ--ث--لا
.توزاملل
ميركلا دبع هصسأارت يذلا عامتج’ا لÓخو
ريزو هرصضحو ةنج-ل-لا سسي-ئر ,ة-ي-كرا-ب-م
بدتنملا ريزولاو مجا-ن-م-لاو ة-عا-ن-صصلا
فارصشتصس’ا تا-ي-ئا-صصحإ’ا-ب ف-ل-ك-م-لا
ع-م تا-قÓ-ع-لا-ب ة-ف-ل-ك-م-لا ةر--يزو--لاو
ةغايصص نأاب ةيوار ديصسلا ركذ ,نا-م-لر-ب-لا

سسلجملا هيلع قداصص يذلا ,سصنلا اذه
يف تمت““ ,لو’ا سسمأا ينطو-لا ي-ب-ع-صشلا

زيمتي قوبصسم ري-غو ي-ئا-ن-ث-ت-صسا قا-ي-صس
دوكرلا امهو نييصسيئر نيلما-ع نار-ت-قا-ب
ةيحصصلا ةمز’او يم-لا-ع-لا يدا-صصت-ق’ا
.““ليثم اهل قبصسي مل يتلا ةلماصشلا
ةينازيملا تاقفن سضفخ سصنلا نمصضتيو
رايلم1,3287 لباقم جد رايلم7,2737 ىلا
امنيب0202ل يلو’ا ةيلاملا نوناق يف جد
8,5935 ىلا تاداري’ا سضافخ-نا ع-قو-ت-ي

نوناق يف جد رايلم7,9826 لباقم رايلم
.يلو’ا ةيلاملا
ةينازيملا ي-ف ز-ج-ع ى-لا كلذ يدؤو-ي-صسو

4,01- لثمي ا-م يا جد را-ي-ل-م9,6791ب
لباقم ماخلا يلحملا جتانلا نم ةئاملاب

ةيلاملا نوناق يف رايلم4,3351 ـب زجع
يلحملا جتانلا نم ةئاملاب2,7-) يلو’ا
.(ماخلا
طفنلا راعصسأا يف ريبكلا عجارتلل ارظنو
مت ,ةريخأ’ا ره-صشأ’ا لÓ-خ ل-ج-صس يذ-لا
طفنلا ليمربل يعجرملا رعصسلا سضيفخت
ر’ود05 نم نوناق-لا عور-صشم را-طا ي-ف
رعصس سضيفخ-ت م-ت ا-م-ي-ف ر’ود03 ى-لا
.ر’ود53 ىلا ر’ود06 نم قوصسلا
ومنلا سشا-م-ك-نا نو-نا-ق-لا سصن ع-قو-ت-يو

ومن لباقم ةئملاب2ر36- ـب يداصصتق’ا
يف اعقوتم ناك ةئملاب1ر8+ ـب يباجيا
فرعي نأا رظتني ا-م-ي-ف ي-لوأ’ا نو-نا-ق-لا
ـب اصشامكنا تا-قور-ح-م-لا جرا-خ و-م-ن-لا

ةئملاب1ر87+ لباقم ة-ئ-م-لا-ب0ر19-
.يلوأ’ا نوناقلا يف اعقوتم
اهب ءاج يتلا ةديدجلا ريبادتلا مهأا نمو
ىلع مصسرلا ةريعصست ةدايز ,نوناقلا سصن
رتللا/رانيد3 ـب ةيلورتبلا تا-ج-ت-ن-م-لا
5 و ثÓثلا ن-يز-ن-ب-لا تا-ئ-ف-ل ة-ب-صسن-لا-ب
ةميق عفرو لاوزاغلل ةبصسنلاب رتللا/رانيد
تÓماعم ىلع قبطملا (عباطلا) مصسرلا
يت-لا ةد-يد-ج-لا ة-ي-حا-ي-صسلا تارا-ي-صسلا

نم اهداريت-صسا ن-م ءÓ-كو-لا ن-ك-م-ت-ي-صس
اهيلع ديازتملا بلطلا ةيبلت دصصق ديدج
.ةيقيقح ةيلحم ةعانصص روهظ راظتنا يف
ةبيرصضلا لادبتصسا نوناقلا سصن نمصضتو

عم ةورثلا ىلع ةبيرصضلاب كÓمأ’ا ىلع
نم عفرلاو اهل نيعصضاخلا قاطن عيصسوت
بيترت ةداعاو يدعاصصت ملصس قفو اهتميق
ةي-فاز-ج-لا ة-ب-ير-صضلا ما-ظ-ن ة-غا-ي-صصو
حيرصصتلا ماظن ءاغلإا عم (UFI) ةديحولا
ةيراجتلا ريغ نهملل ةبصسن-لا-ب بقار-م-لا
.ةاماحملاك
ةبيرصضلا نم يلكلا ءافع’ا نع سصن امك

03زواجتي ’ يذلا يلامج’ا لخدلا ىلع
بتارلا ةبتع ةعجار-مو ا-ير-ه-صش جد ف-لا
جد000.81 نم نومصضملا ىند’ا ينطولا
.0202 وينوي1 نم ةيادب جد000.02 ىلا
ءاـغلإا سصنلا رقأا ,رامثتصس’ا لاجم يفو
ةئملاب94/15 لاملا سسأار عيزوت ةدـعاق
تاجتنملا عيبو ءارـصش ةطـصشنأا ءانثتـصساب
ايجيتارتصسا اعباط ي-صست-ك-ت ي-ت-لا كل-تو
نع لزان-ت-لا ىد-ل ة-ع-ف-صشلا ق-ح ءا-غ-لإاو
ةزجنملا ةيعامتج’ا سصصصحلا وأا مهصسأ’ا

بناج ىلا مهحلاصصل وأا بناجأا فرط نم
تارام-ث-ت-صس’ا لـيو-م-ت ةـي-ماز-لإا ءا-غ-لا
تÓ-يو-م-ت-لا ى-لإا ءو-ج-ل-لا-ب ة-ي-ب-ن-جأ’ا
.ةيلحملا
ديدج يليصضفت ماظنب نوناقلا سصن ءاجو
ة-ي-ك-ي-نا-ك-ي-م-لا تا-عا-ن-صصلا ةد-ئا--ف--ل
لÓخ نم ةيئا-بر-ه-ك-لاو ة-ي-نور-ت-ك-ل’او
داعبتصسا عم ةيبيرصض و ةيكرمج تاءافعإا
تا-عا-ن-صصل ة-ه-جو-م-لا تا-عو-م-ج-م-لا
نم ءافع’ا عم ““يد.ا-ك.ي-صس““ بي-كر-ت-لا
ةميقلا ىلع مصسرلاو ةيكرمجلا قو-ق-ح-لا
ديدجتلل نيتلباق نيتنصس ةدمل ة-فا-صضم-لا
وأا ةدروتـصسملا ةيلو’ا داوملاو تانوكملل
نيلواقملا لب-ق ن-م ا-ي-ل-ح-م ةا-ن-ت-ق-م-لا
.نيلوانملا

يو’زرح ءايمل ^

ةردصصملا نادلب-لا ة-م-ظ-ن-م د-ق-ع-ت ^
نييرازو نيعا-م-ت-جا (كبوأا) لور-ت-ب-ل-ل
ويديفلا ةينقت ربع  ناوج01 و9 يموي
ىلع جاتنإ’ا تاصضيفخت ريثأات م-ي-ي-ق-ت-ل
رهصشلا ءاصضقنا عم كلذ و طفنلا قوصس
قافتا ذيفنت ةيادب نم دح’ا موي لوأ’ا

ه-ن-ع تن-ل-عأا ا--م بصسح ,ل--ير--فا21
.ةمظنملا
ءاق-ل-لا ي-ف لو’ا عا-م-ت-ج’ا ل-ث-م-ت-يو
يذلاو كبوأا ر-م-تؤو-م-ل971 يرازو--لا

سسأارت اهنا مكحب ر-ئاز-ج-لا ه-صسأار-ت-صس
.0202 يفناج ذنم ةمظنملا رمتؤوم
عامتج’ا ناف , ةمظنملا لودجل اقفوو
يرازولا عا-م-ت-ج’ا-ب ق-ل-ع-ت-ي ي-نا-ث-لا
كبوأا يف ءاصضعأ’ا لودلل رصشع يداحلا
هدقع ررقملاو ،ءاصضعأ’ا ر-ي-غ لود-لاو
.ناوج01 يف
نايداع-لا نا-عا-م-ت-ج’ا ناذ-ه ي-تأا-يو
ةينقت ربع دعب نع ناد-ق-ع-ي-صس ناذ-ل-لا
ءابو نم ةيا-قو-لا را-طا ي-ف ،و-يد-ي-ف-لا
رهصشلا ءاصضقنا دعب ،دجتصسملا انوروك
سضف-خ قا-ف-تا ذ-ي-ف-ن-ت ءد-ب ن--م لوأ’ا
لÓ--خ هرار--قا م--ت يذ--لا ، جا---ت---نإ’ا
يتلا ةيئانثتصس’ا ةيرازولا تاعامتج’ا

21 و ل--ير--فأا9 ي-ف كبوأا ا-ه-تد-ق--ع
.يصضاملا
رعصس يف داحلا طوبهلا فقو فدهب و
61 ىلإا سضفخنا يذلا دوصسأ’ا بهذلا
32 ـلا لودلا تررق ، ل-ي-مر-ب-ل-ل اًر’ود
نأا نوا-ع-ت-لا نÓ-عإا ى-ل-ع ة-ع-قو--م--لا
نويلم7،9 رادقمب اهجات-نا سضي-ف-خ-ت
نم دتمت نيرهصش ةدمل مويلا يف ليمرب
نم ىلوا ةلحرمك ناوج03 ىلإا يام1
مهصسار ىلع اهئاكر-صشو كبوأا ة-ي-قا-ف-تا
قا--ف--ت’ا--ب ف--صصو يذ--لا و ا--ي---صسور
.يخيراتلا
جاتنإا غلب دقف ،زرتيورل حصسم بصسحبو
02 يف ىوتصسم ىندأا طفنلا نم كبوأا

سضا-ف-خ-نا ل-صضف-ب و-يا-م ي--ف ا--ما--ع
ل-ب-ق ن-م ما-خ-لا ط-ف-ن-لا جار-خ--ت--صسا
ي--ف ن--ير--خآا ءا--صضعأاو ة--يدو--ع---صسلا
.ةمظنملا
ةردصصملا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م تخ-صضو
نويلم77,42 هلدعم ا-م31 ـلا طفنل-ل
سضافخناب ،رهصشلا اذه اي-مو-ي ل-ي-مر-ب
تايوتصسم نع ايموي ليمرب نويلم19,5
 .ردصصملا سسفن بصسح ““ليربأا
وينوي01 و9 يموي تاعامتجا حيتتصسو
نم مه-ئا-ف-ل-حو كبوا لود-ل ة-صصر-ف-لا
تاروطتلا ةعباتم نيرخ’ا نيج-ت-ن-م-لا

ريثأات ىدم ةصصا-خو ط-ف-ن-لا قو-صس ي-ف
ةداعا ىلع اهجاتنإا يف تا-صضي-ف-خ-ت-لا
.راعصس’ا نصسحت و قوصسلل نزاوتلا
قافت’ا اذهل لاثتم’اب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
كبوأا ةم-ظ-ن-م-ل ما-ع-لا ن-ي-مأ’ا را-صشا،

ىلا مرصصملا ءاعبرأ’ا ودنيكراب دمحم
زيفحتلاو مازتل’ا نم يلاعلا ىوتصسملا““

لود-لاو كبوأا بنا-ج ن-م ي-نا--ف--ت--لاو
نم نواعتلا نÓعإا يف ىرخأ’ا ةجتنملا

يتلا جاتنإ’ا تÓيدعت-ب ماز-ت-ل’ا ثي-ح
يفاعتلل ةصصنم ريفوتو ويام1 يف تأادب
.““ةمداقلا تاونصسلاو رهصشأ’ا يف ومنلاو
عم ويديفلا رب-ع عا-م-ت-جا لÓ-خ لا-قو
لظن نأا بجي““ يليوزنفلا لورتبلا ريزو
روعصشلا يف رمتصسنو نيظقيو نيرمتصسم
نيكراصشملا عيمج هرهظأا يذلا فدهلاب

ر-ه-صشل ة-يرازو-لا تا-عا-م-ت-ج’ا ذ-ن--م
.““ليربأا
يتلا ىلو’ا لودلا نم رئازجلا تناكو
لماكلا قيبطت-لا ةرور-صض ى-ل-ع تر-صصا
عيم-ج ل-ب-ق ن-م ““+كبوأا““ ة-ي-قا-ف-تÓ-ل
لاثتما لدعم قيقحتو ةعقو-م-لا لود-لا
.نادلبلا عيمجل ةئاملاب001 نم ىلعأا
قافآاو فورظ ناف ،رئازجل-ل ة-ب-صسن-لا-ب
نيجتنملا عيمج نم بلطتت طفنلا قوصس
قافت’ ل-ما-ك-لا لا-ث-ت-م’او مار-ت-ح’ا

.““جاتنإ’ا سضفخ
ىلإا ةفاصضإ’اب ه-نا ى-لا ةرا-صش’ا رد-ج-ت
ماي’ا نÓعإ’ا م-ت ، ل-ير-بأا21 ةيقافتا
ة-ي-عو-ط تا-صضي-ف-خ-ت ن-ع ة-ي-صضا-م-لا
ةيبرعلا ةك-ل-م-م-لا ل-ب-ق ن-م ة-ي-فا-صضإا
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإ’او ةيدوعصسلا
.تيوكلاو
يرهصشلا اهريرق-ت ي-ف ““كبوأا““ ترد-قو
ىلع ةعيرصسلا تÓيدع-ت-لا““ نأا ر-ي-خأ’ا
ت’Ó-ت-خ’ا ة-ه-جاو--م ي--ف جا--ت--نإ’ا
طفنلا قوصس ي-ف ة-ي-لا-ح-لا ة-ق-ي-م-ع-لا
راهظإا يف لعفلاب تأادب دق ة-ي-م-لا-ع-لا
يتلا نزاوتلا ةداعإا عم ، ةيباجيإا راثآا
.““ةمداقلا لوصصفلا يف عراصستت نأا بجي

كبوأا ةلصس تزواجت ،راعصسأ’ا ةيحان نم
41 ـل يعجرملا رعصسلا ن-م ة-نو-ك-م-لا ،
يف اًر’ود92 ، ماخلا ًطفنلا نم اعون
.يصضاملا عوبصسأ’ا
، ةيعجرملا كبوأا ةلصس رعصس سضفخناو
يراحصص) يرئازجلا ماخلا م-صضت ي-ت-لا
ليمرب-ل-ل ر’ود54,82 ى-لإا ،(د--نÓ--ب
ر’ود30,92 لباقم طرافلا سسي-م-خ-لا
.يصضاملا ءاعبرأ’ا

ح.ل ^

 وروي0001 حÎقا0202 يليمكتلا ةيلاŸا نوناق عورششم
رفصسلا دنع ةبعصص ةلمع وروي000.5 غلبم ىلع نوقبي باونلا

ي-ب-ع-صشلا سسل-ج-م--لا باو--ن تو--صص ^
ءاقبا ىلع ةيبلغأ’اب لو’ا سسما ينطولا
تÓمعلاب حيرصصتلاب ة-صصا-خ-لا ةدا-م-لا
جرا-خ-لا ى-لإا ر-ف-صسلا ىد-ل ة--ب--ع--صصلا
،وروي000.5 لصصت يتلا غلابملل ةبصسنلاب
’دب0202 ةيلاملا نوناق يف تددح امك
ي-ف تحر-ت-قا ي-ت-لا ورو--ي0001 ن--م
.0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورصشم
تيوصصتلل تصصصصخ ةينلع ةصسلج لÓخو

يليمكتلا ةيلاملا نو-نا-ق عور-صشم ى-ل-ع
ةداملا ءاغلإا ىلع باونلا توصص ,0202
يتلا نوناق-لا عور-صشم ن-م ة-لد-ع-م54
ةلمعلاب غلبملا ةميق سضفخ ىلع سصنت
ىد-ل ه-ب ح-ير-صصت-لا بجاو-لا ة-ب-ع-صصلا
امك) وروي000.5 نم جراخلا ىلإا رفصسلا

ىلإا (يلوأ’ا ةيلاملا نونا-ق ي-ف تدد-ح
.وروي000.1
و ةيلاملا ةنجل تصضفر د-ق-ف ,ةرا-صشإÓ-ل
ةد-ع ا-ه-ت’واد-م لÓ-خ ة-ي-ناز--ي--م--لا
نم ،باونلا فرط نم ةحرتقم تÓيدعت
عورصشم نم ةلدعم54 ةداملا ءاغلإا اهنيب
.نوناقلا
54 ةداملا ىلع ظافحلا ةنجللا تأاتراو
فدهتصسي ’““ ريبدت هنأاب ةحصضوم ةلدعم

نطاوملل نكمي يذلا غلبم-لا ن-م د-ح-لا
لب جراخلا ىلإا هر-ف-صس د-ن-ع هزو-ح-ي نأا
ي-م-لا-ع را--صسم قا--ي--صس ي--ف جرد--ن--ي
،لاوم’ا سضييبت ة-ح-فا-ك-م سصو-صصخ-ب

دار-ي-ت-صس’ا نÓ--عإا ة--ب--ت--ع نأا ثي--ح
اهاو-صس نود ط-ق-ف سصخ-ت ر-يد-صصت-لاو
ةلباقلا كوكصصلا وا/و ةيدقنلا قارو’ا
ليوحتلل ةلباق ةيبنجا تÓمعب لوادتلل
.““ةيرحب
يليمكتلا اهريرقت يف ةنجللا تربتعاو

نك-م-ي ’““ ه-نا نو-نا-ق-لا عور-صشم لو-ح
وروي000.1 غلبم ةيافك مدعب ر-ير-ب-ت-لا
جراخلا يف نطاوملا تاجايتحا ةيطغتل
باصسح حتفب درف لكل نوناقلا حمصسي اذإا
يف غلبم يأا ليوحتو ةبعصصلا ة-ل-م-ع-لا-ب
ةقاطب باصستكا ى-ت-حو نو-نا-ق-لا را-طإا
.““دامتعا
ةدع ةنجللا تصضفر سساصسأ’ا اذه ىلعو
54 ةدام-لا ءا-غ-لا-ب باو-ن-ل تا-حار-ت-قا

ةيبلغأا نكل نوناقلا عورصشم نم ةلدعم
لÓخ , ترقأا ينطولا يبعصشلا سسلجملا

تا-حار-ت-ق’ا هذ-ه ,تيو-صصت-لا ة-صسل-ج
حيرصصتلا غلبم ىلع ءاقب’اب ةقل-ع-ت-م-لا

ةموكحلا حرتقم ءاغلاو روأا000.5 دنع

يف وروأا000.1 ىلا هصضفخب
ةيلاملا نوناق عورصشم راطا
.يليمكتلا
سسلجملا باون قدا-صص د-قو
لو’ا سسما ينطولا يبعصشلا
ة-ي-نو-نا-ق عور-صشم ى--ل--ع ،
ةنصسل يلي-م-ك-ت-لا ة-ي-لا-م-لا

مغر ،ة-ي-ب-ل-غأ’ا-ب0202
يتلا ةديدع-لا تادا-ق-ت-ن’ا
م-ه-ن-م سضع-ب-لا ا--ه--ه--جو
مد-خ-ي ’ يذ-لا نو-نا-ق-ل--ل

ن-ي-ن-طاو--م--لا ة--ح--ل--صصم
.مهبصسح
نيب اجنصشت ةصسلجلا تدهصشو
ى-ل-ف--صسلا ة--فر--غ--لا باو--ن
سسلجملا سسيئرو نام-لر-ب-ل-ل
بب-صسب ن-ي-ن-صش نا--م--ي--ل--صس
ت’اكولا تارصشع لامع-ت-صسا

قفو ناك يذلاو تيوصصتلا يف
.ةيمصس يفيلخ بئانلا هتدكأا امبصسح هاوه
اهجاردإا مت يتلا تÓيدعت-لا ن-ي-ب ن-مو
تارايصسلا ىلع موصسر-لا ة-م-ي-ق ر-ي-ي-غ-ت
ءاغلإا بناج ىلإا ،ةيعفن-لاو ة-ي-حا-ي-صسلا
دنع وروي0001 غلبمب حيرصصتلا ةيمازلإا

حيرصصتلا ءاقبإاو ينطولا بارتلا ةرداغم
.وروي0005 غلبمب
سسلجم-لا سسي-ئر نأا-ب ةرا-صشإ’ا رد-ج-تو
لجأا ،نينصش ناميلصس ،ينطولا ي-ب-ع-صشلا

عورصشم ىلع ةقداصصملا ة-صسل-ج د-عو-م

0202 ةنصسل يليمكت-لا ة-ي-لا-م-لا نو-نا-ق
ةجحب فصصنو تاعا-صس ة-ت-صس ي-لاو-ح-ب

يذلا ينو-نا-ق-لا با-صصن-لا ر-فو-ت مد-ع
.اهدقعب حمصسي

^ Ÿح,ءاي
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تايلولا رابخأا همدع نم هحاتتفا نأاششب ةموك◊ا تارارق راظتنا ‘

 فايطسصلا مسسوم تاÒسض– قÓطنا
ةبانع و فراطلا يتيلو Èع

شسلا ة-ير-يد-م ح-لا-شصم تر-ششا-ب مشسوم حاتتفل تاÒشضحتلا ¤وأا فراطلا و ة-با-ن-ع ي-ت-يلو Èع ة-حا-ي-ّ
ةرششابم ت“ ثيح ،انوروك ءابو يششفت ببشسب هءاغلا مزلت ةيرازو ةميلعت يا بايغ لظ ‘ فايطشصلا

.Úتيلولل  يلحاشسلا طيرششلا لماك ‘ طيÙا و ةئيبلاب ةقلعتŸا لاغششلا ديدع

حلا-شصŸأ ح-ير-شصت ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو ^
ةنشسلل فايطشص’أ مشسوم نو-ك-ب ة-ي-ن-عŸأ
Òغ ،ةيئانثتشسأ دج فورظب رÁ ةيرا÷أ
و ةئيهت لاغ-ششأأ ةر-ششا-ب-م ع-نÁ ⁄ كلذ نأأ

ةران’أ و ة-ف-شصرأ’أ و تا-قر-ط-لأ ة-نا-ي-شص
تÓم-ح ة‹ر-ب بنا-ج ¤أ ، ة-ي-مو-م-ع-لأ
را-ب-ت-ع’أ ةدا-عأ و ئ-طأو-ششلأ ف-ي-ظ-ن--ت

Ÿو ةبانع يتي’و لحأوشس صشينروك لخأد
دقف رخأ بناج نم ،ءأوشسلأ ىلع فراطلأ

ءطأوششلأ فلتı ةيمشست تاحول عشضو ”
ائطاشش51 ب عتمتت يتلأ ةÒخأ’أ هذه Èع
” ، ةرحاشس ئطأوشش اه-ن-ع لا-ق-ي ا-م ل-قأأ
هايم و ةيمومعلأ ةران’أ Òفوت ىلع لمعلأ
نكرل تاحاشسم Òفوتل ةفاشضأ اهب برششلأ

ءانبأأ نم بابششلأ اهريدي رأوزلأ تأرايشس
.Êوناق و مظنم راطأ ‘ ةي’ولأ
ةيمومعلأ لاغششأ’أ عأونأأ فلتfl بناج ¤أ
مشسوŸ أدأدع-ت-شسأ ا-هذ-ي-ف-ن-ت م-ت-ي ي-ت-لأ
،قدانفلأ باحشصأأ بقرت ىقبي ،فايطشص’أ

معاطŸأ و ي-ها-قŸأ ،تÓ-ف◊أ تا-عا-ق
مدع ةجيتن ركذ-ي د-يد-ج يأأ نود ،ا-م-ئا-ق
مهطاششن ليطعتل هديدهتو ،ءابولأ ءافتخأ
نوكيشس ام ،ةيرا÷أ ةنشسلأ ايل-ك ه-ئا-غ-لأ وأأ

ماع لكششب يحايشسلأ عاطقلل ةعجوم ةبرشض
اشصوشصخ لغششلأ بشصانم ف’آ’ ديدهت و

نأأ حجرŸأ نم يذلأ ،صصاÿأ عاطقلأ Èع
عفد مدع لجأأ نم ةينقتلأ ةلاط-ب-لأ ن-ل-ع-ي
نأأ ركذي قايشسلأ أذه ‘ ،ÚينعŸأ بتأور
لكششب نأدمتعت فراطلأ و ةبا-ن-ع ي-ت-ي’و
ديدع Òيشست ‘ صصاÿأ عاطقلأ ىلع Òبك

امهنوك رابتعأ ىلع ،ة-ي-حا-ي-شسلأ ق-فأرŸأ
تدهشش دقو ،زايت-ما-ب Úي-حا-ي-شس Úب-ط-ق
عيراششŸأ تأرششع جأردأ ةطرا-ف-لأ ة-ن-شسلأ
و يد-يأر-شس ي-ت-ق-ط-ن-م Èع ة-ي-حا-ي-شسلأ

نم Ìكأأ صصيشصخت و ةبان-ع ‘ ي-ب-يا-ط-شش
لاغششأأ فلتfl حلاشصل ميتنشس را-ي-ل-م001
.فراطلأ ةي’و ئطأوشش Èع ةئيهتلأ
عاطقلأ ىقبي انوروك ءابو راششتنأ عقأو مامأأ
‘  ايمشسوم اطاششن Èتعي يذلأ ،يحايشسلأ
،ءأو-شسلأ ى-ل-ع ة-با-ن-ع و فرا-ط-لأ ي-ت’و
ةلاح ‘ ،ةفئاشصلأ لÓخ Ìكأاف Ìكأأ صشعتني
،هنأاششب ةموك◊أ تأرأرق راظتنأ و بقرت

‘ هتيوي◊ طاششنلأ أذه ةدوعل ةراشش’أ عم
همدع نم هباط-ق-ت-شسأ را-ظ-ت-نأ ‘ صسنو-ت
لأوز نورظتني نيذ-لأ Úير-ئأز÷أ رأوز-ل-ل
  .Èشصلأ غرافب ءابولأ

ع ةبيهو^

  ةيدŸاب ر÷ا تاءارجإل ةفلا0083fl نم ديزا ليجسست
ةيميلق’أ ةعومÛأ تأدحو لشصأوت ^

Úنأوقلأ قيبطت ةيدŸاب ينطولأ كردلل
دشض ة-مرا-شص ة-ي-عدر تأءأر-جأ صضر-فو
ي-ح-شصلأ ر-ج◊أ تأءأر-جإ’ Úف-لاıأ
ة-مÓ-شسو ن-مأ ى-ل--ع ا--ظا--ف--ح أذ--هو
ءابو يششفت لظ ‘ مهتحشصو ÚنطأوŸأ
‘ لي-ج-شست ” ثي-ح91 ديفوك ا-نورو-ك

حلاشصŸأ تأذل نايب بشسح نأاششلأ أذه
3183flغ صصا-خ-شش’أ د-شض ة--ف--لاÒ
يحشصلأ ر-ج◊أ تأءأر-جإا-ب Úمز-ت-لŸأ
‘ عشضو-لأ ءأر-جأ243 ذا-خ-تأ ” ا-م-ك
يلمعتشسم نم Úف-لاıأ د-شض ر-ششÙأ
. قيرطلأ

ب دارم ^

flحا يئاقو ططÎعب ةيلمعلا حا‚إل يزاÚ “تنششو
ةفا÷ا لوقبلا و بوب◊ا تاينواعت مامأا Òباوّطلا يدافتل غيرفت ةطقن51

ةيحÓفلأ حلا-شصŸأ ة-ير-يد-م تذ-خ-ّتأ ^
م-شسوŸ ا-ب--شس– تن--ششو“ Úع ة--ي’و--ل
ةيئاقو تأءأر-جإأ ةد-ع صسرد-لأ و دا-شص◊أ

ح-لا-شصم ع-م ق-ي-شسن-ت-لا-ب ق-ئأر◊أ د--شض
ثيح تاباغلأ ةظفاfi و ةيندŸأ ةيام◊أ

ÚحÓفلأ ةيعوت ‘ اشساشسأأ ةيلمعلأ تلث“
و  ةيعرفلأ ماشسقأ’أ قيرط نع مهشسيشس– و
ع-شضو ةرور-شضب ÚحÓ--ف--لأ ن--يد--ششرŸأ
و لوق◊أ يششأوح ىلع ةينمأ’أ ةمزحأ’أ

fiداشص◊أ ت’آأ ةنايشص و تاقرطلأ ةأذا
نوك صسرد-لأ ة-ي-ل-م-ع ‘ قÓ-ط-ن’أ ل-ب-ق
ابلاغ نوكت كرÙأ قلطي يتلأ تأرأرششلأ
.رانلأ لاعتششأ ءأرو
ةقفأرم ةرورشض ىلع عاطقلأ ريدم اعد امك
ءأرجإاك داشص◊أ ت’آاب ةيئاŸأ جيراهشصلأ
ةيعأرزلأ ليشصاÙأ قئأرح داعبإ’ يئاقو
حجرأاف يحÓفلأأ دودرŸأ صصو-شصخ-ب ا-مأأ
⁄ يّذلأ حÓفلأ ‘ لكششŸأ رأونلوب ›اغلأ
ءأوشس ةراشضلأ با-ششعأ’أ ة-ح-فا-كÃ مو-ق-ي
لمعلأ قيرط نع وأأ ةيئايميكلأ ةدمشسأ’اب
جوتنŸأ صسفانت باششعأ’أ هذه نوك يوديلأ
و ه-تدو-ج ى-ل-ع ر-ثؤو-ي يذ-لأ لو-شصÙأ و
دحأولأ راطنقلأ رعشس ىلع ر-ثؤو-ي ›ا-ت-لا-ب

بوب◊أ تاينواعت ‘ هب لومعم وه ام لثم
ءا-بو ي-ششف-ت ل-ظ ‘ و ة-فا÷أ لو-ق-ب-لأ و
ÚحÓفلأ عيمج لوؤوشسŸأ تأذ اعد انوروك
دعابت نم ةيئا-قو-لأ تأءأر-جإ’ا-ب ل-م-ع-لأ
لÓخ نم تامامكلأ ءأدترأ و ي-عا-م-ت-جأ
هذه ةحيرششلأ نأأ امل-ع تا-يو-ط-م ع-يزو-ت
و نحاطŸأ أذك و ءأذغلأ دونجب ةوعدŸأ
⁄ راقبأ’أ و ة-ي-ششاŸأ ي-بر-م و تا-ن-ي-لŸأ
و ءابولأ روهظ ذنم لم-ع-لأ ن-ع أو-ف-قو-ت-ي

تداج ام لكب ÚنطأوŸأ ليو“ نم أونك“
و ةلم÷أ قأوشسأأ لÓخ ن-م ة-ع-ي-ب-ط-لأ ه-ب
بأÎلأ فلتÈ flع ةدجأوتŸأ عيبلأ طاقن
ةينماشضتلأ مهتاب-ه ن-ع كي-ها-ن  ي-ئ’و-لأ

.يحشصلأ رج◊أ نم نيررشضتŸأ نمشض
ÚحÓ--ف--لأ صضيو--ع--ت صصو--شصخ--ب ا--مأأ
أذ-ك و فا-ف÷أ ة-جو-م ن-م ن-يرر--شضتŸأ
حلاشصŸأ ريدم لوقيف ةبوكنŸأ قطانŸأ
أذه لثم قطانم دجو-ي ’ ه-نأ ة-ي-حÓ-ف-لأ
ركذ امك يلÙأ ىوتشسŸأ ى-ل-ع ل-ي-ب-ق-لأ
نا-م-شض قود-ن-شص كا-ن--ه نأأ ÚحÓ--ف--لأ
ناك يذلأ ةيحÓفلأ ةيع-ي-ب-ط-لأ ثرأو-ك-لأ
رأدشصإأ دعب ÚبوكنŸأ ÚحÓ-ف-لأ صضو-ع-ي
’إأ ةي’ولأ ةبكن نع نÓعإ’أ و يئ’و رأرق

تانيعشستلأ ذنم هقلغ ” قودنشصلأ أذه نأأ
ل-ج--شست ⁄ تن--ششو“ Úع ة--ي’و Úح ‘

.ةبكن
و ةيمنت ةب-شسا-نŸا-ب ÚحÓ-ف-لأ ا-عد ا-م-ك
مهليشصاfi ىلع Úمأات-لأ ة-فا-ق-ث ر-يو-ط-ت
يحÓفلأأ نواعتلأ قودنشص نو-ك ة-ي-عأرز-لأ
ر-ئا-شسÿأ ة-لا-ح ‘ م-ه-شضيو-ع-ت-ب مو-ق--ي
‘ Úمأاتلأ ةفاقثب مأزتل’أ ع-م ة-ل-ج-شسŸأ

flف-لأ تا-طا-ششن-لأ ف-ل-تÓةيح Ãمهيف ا
. يششأوŸأ يبرم
ما--مأأ ن--م Òبأو--ط--لأ يدا--ف--ت د--شصق و
ةدع كانه نوك ةيداع اهأÒف تاينواعتلأ

أءدب غيرفتلأ لبق ةنحاششلأ اهب ر“ لحأرم
و تقولأ صضعب ذخأاي ام وه و نزولأ ةيلمعب
نم Ìكأأ قلخ ” كلذ نم فيفختلأ دشصق
فلتfl ىوت-شسم ى-ل-ع ع-م-ج ة-ط-ق-ن51
” ا-م-ك Òبأو-ط-لأ يدا-ف-ت-ل تا-يد-ل--ب--لأ
و ةحÓفلأ كنبل تاميلعت ءاطعإأ ةبشسانŸاب
ىوتشسم ىلع بتاكم حتفل ةيفيرلأ ةيمنتلأ
ةي’ولأ مي-ل-قإأ Èع ةد-جأو-تŸأ ت’ا-كو-لأ
‘  هتاقحتشسم مÓتشس’ نم حÓفلأ Úكمتل
ةمشصا-ع ¤أ ل-ق-ن-ت-لأ صضو-ع ةد-م ر-شصقأأ
   حلاشص                                                    . ةي’ولأ

يراخبلأ رشصق ن-مأأ ح-لا-شصم تن-ك“ ^
نم ،يشضاŸأ عوب-شس’أ ة-يا-ه-ن ة-يدŸا-ب
Úب امهرامعأأ حوأÎت  Úشصخشش فيقوت
ةشسردم ىلع وطشسلاب اماق ،ةنشس33 و82
ةيلمع ،يراخبلأ رشصق ةنيدÃ ةيئأدتبأ
نم يفتاه لاشصتأ دعب تءاج فيقوتلأ

م-ه-تد-ها-ششم هدا-ف-م Úن-طأو-م فر-ط
دحأ رأدج قل-شست-ب نا-مو-ق-ي Úشصخ-ششل
اهروف ، ةربزلأ يحب ةعقأولأ صسرأدŸأ
ناكŸأ Úع ¤أ ةطرششلأ رشصانع تلقنت
رأرف عنŸ ،ه-ط-يfi ق-يو-ط-ت-ب تما-ق و
و بورهلأ ’واح نأذللأ امهيف هبتششŸأ
مهتدهاششم دعب ةشسشسؤوŸأ رأدج قلشست
نأأ ’أ ،امهنم بÎقت ةطرششلأ رشصانعل
رشصانع تنكم ةدمتعŸأ ةينم’أ ةطÿأ

عاجÎشسأ و ا-م-ه-ف-ي-قو-ت ن-م ة-طر-ششلأ
جراخ ةأا-بfl تنا-ك ي-ت-لأ تا-قور-شسŸأ

fiأ ط-يŸأ و ة-شسردŸزاهج ‘ ة-ل-ث-م-ت
و زافلت زاهج ،هقحأول عيمجب ›أ مÓعأ
نزfl نم اهت-قر-شس ” ىر-خأأ صضأر-غأأ
بيرخت و رشسك ةنياعم ” امك ،ةشسردŸأ

ذ--فأو--ن و بأو--بأ جا--ي--شسو لا--ف--قأ ‘
¤أ امهيف هبتششŸأ دايتقأ متيل .ماشسق’أ

زا‚أ و ،ةربزلاب ير-شض◊أ ن-مأ’أ ر-ق-م
مامأأ مهÁدقت و ، مهدشض يئاشضق فلم
” نيأ ،يراخبلأ ر-شصق ة-م-كfi ة-با-ي-ن
ةيشضق ن-ع تقؤوŸأ صسب◊أ ا-م-ه-عأد-يأ
و رشسكلأ ‘رظب ةنÎقم ددعتلاب ةقرشسلأ
.قلشستلأ

ب م ^

 يراخبلا رسصقب ةيوبÎلا ةسسسسؤوŸا يقراسس ىلع ضضبقلا

نازيلغ32 مقر ينطولا قيرطلا لاغسشا قÓطنا

flا ينطاق ديوزتل ›اجعتسسا ططŸةيد
 برسشلل حلاسصلا ءاŸاب

ةمدÿأ ة-يرأر-م-ت-شسأ Úمأا-ت فد-ه-ب ^
صضعبب برششلل ة◊اشصلأ هايملل ةيمومعلأ
ة-ير-ئأز÷أ تعر-شش ، ة-يدŸأ تا-يد-ل--ب
لاغششأأ ‘ موي-لأ ة-يدŸأ ةد-حو ها-ي-م-ل-ل

Œيتلأ ةيشسيئرلأ ةان-ق-لأ ن-م ءز-ج د-يد
ةلشسلشسل ةعبا-ت-لأ و ة-يدŸأ ة-يد-ل-ب نو“
ي-ت-لأ و ةرا-ط-شس ي-ح-ب ة-يدŸأ- ة-ف--شش
يتلأ ءأدو-شسلأ طا-ق-ن-لأ Úب ن-م تجردأأ
ةيلمعل ةرركتم تاعا-ط-ق-نأ ‘ بب-شست-ت
‘ رهظت يتلأ تابرشستلأ ءأرج نيومتلأ
.تأونقلأ مدقو ءأÎهأ ببشسب ةكبششلأ
د-يدŒ ةدا-عإ’ عور-ششŸأ  أذ--ه ءا--ج و
درأوŸأ ريزو هيلع قفأو   امدعب ةكبششلأ
طاقن عبرأ ن-م-شض ن-م أر-خؤو-م ة-ي-ئاŸأ
ةعباتلأ ر÷أ ةانق ءزج ديدŒ ‘ لثمتت
ةراطشس يحب ة-يدŸأ - ة-ف-شش ة-ل-شسل-شسل
ة-ع-با-ت-لأ ر÷أ ةا-ن-ق ن-م ءز-ج د-يدŒو

ليبرح ةقطنÃ ةيدŸأ و بيرغ ةلشسلشسل
Œة-ع-با-ت-لأ ر÷أ ةا-ن-ق ن-م ءز-ج د--يد

صسباكلأ يح-ب ة-يدŸأ بير-غ ة-ل-شسل-شسل
ر÷أ ةانق ميعدت و ديدŒ ¤أ ةفاشض’اب
-واكيشش نب- بيرغ ة-ل-شسل-شسل ة-ع-با-ت-لأ
ةيفشصتلأ ة-طfi ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-يدŸأ
.بيرغب

يذلأو أذ-ه ›ا-ج-ع-ت-شس’أ ط-طıأ
لخديو0202 ةفئاشص نم أءأدتبأ ىرشسي

يتلأ ةي-لا-ج-ع-ت-شس’أ Òبأد-ت-لأ را-طأ ‘
قيشسنتلاب ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو اهترقأأ

ةيدŸأ ةي’و-ل ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-شسلأ ع-م
اميف ةيدŸأ ةنكاشسل حيرم فيشص Úمأاتل
برششلل ة◊اشصلأ هايŸاب دوز-ت-لأ صصخ-ي
ةفئاشصلأ نا-ك-شسلأ ا-ه-ن-م ى-نا-ع ي-ت-لأو
.ةيشضاŸأ

ب بارم ^

قيرطلأ تيفزتو ةئيهت لكششم نأ ودبي ^
يتي’و Úب ط-بأر-لأو32 مقر ين-طو-لأ

هقيرط أرخؤوم ذخأ دق ترايتو نأزيلغ
لطامتلأ نم تأونشس01 وحن دعب لحلل
ماهلأ قيرطلأ أذه د-ي-ب-ع-ت ‘ بي-هر-لأ
تÓفا◊أ تائم د-ع-ي ه-نو-ك صسا-شس◊أو
نزولأو تأرو-ط-قŸأ تأذ تا-ن-حا-ششلأو
61 لوط ىلع أذهو هلمعتشست يتلأ ليقثلأ
 . دحأولأ مويلأ لÓخ ملك
ديبعت لاغششأ ةلواقم أرخؤوم تف-نأا-ت-شسأ

هروهدت د-ع-ب ما-ه د÷أ ق-ير-ط-لأ أذ-ه
يذلأ ر-م’أ ي-بأر-ت كل-شسم ¤أ ه-لو–و
طا-شسوأ ‘ نا-ق-ت-ح’أ ن-م ة-لا-ح د--لو
تايدلبلأ أونطاق امي-شس’ ه-ي-ل-م-ع-ت-شسم
ةفاثك دعت يتلأو هل ةيذاÙأ ريوأودلأو
ءاشضقل ةشسام ةجاحب يه ةÈتعم ةيناكشس

تدهشش ثيح جÓعلأو ةيمويلأ مهجئأوح
ةئجافم تافقو-ت تأر-م ةد-ع لا-غ-شش’أ
01 رم ىلع أذهو ركذت بابشسأ نودبو
ةلوؤوشسم رداشصم بشسحو ةيلاتتم تأونشس
ع-مÛأ ن-م لا-غ-شش’أ تق-ل-ط-نأ د-ق-ف
يديشس ةيدلبل ةعباتلأ ةدنانكلأ ينكشسلأ
ايميلقأ عباتلأ ةيرياهششلأ رأود ¤أ قرزل
فقوتت-ل ه-ل-لأ د-ب-ع ن-ب رأد ة-يد-ل-ب ¤أ
.رهششأ ةدعل ىرخأ ةرم لاغشش’أ
در وه ايلعف ز‚أ ام مهأ نم هنأ راششيو
ةيÎموليكلأ ةطقنلأ Úب رطششلل رابتع’أ

نم ةمزح دعب أذ-هو ةرو-مز ة-يد-ل-بو08
با-ح-شصأو نا-ك-شسل-ل تا-جا--ج--ت--ح’أ

مهكهنأ امدعب ى رخأ ةهج نم تابكرŸأ
ةف-ل-كŸأ با-ط-ع’أ حÓ-شصأ ف-يرا-شصم
يديشس تايدلب أونطاق ا-م-ي-شس ’ ا-ي-لا-م
ءز÷أ ىقبيل صسأدنم مÓشسلأ يدأو قرزل
ىلع08 ةيÎموليكلأ ةطقنلأ Úب طبأرلأ

ةيدلبو4 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم
Íغ-لأو ةا-نا-عŸأ ل-ك-ششي مÓ--شسلأ يدأو
ج’وكيÈلأ لاغششأ تناك امي-ف Úل-قا-ن-لأ
رطششلأ ‘ ةÒبك د-يدا-خأ تف-ل-خ ي-ت-لأ
و ةدنانكلأ ينكشسلأ عمÛأ Úب طبأرلأ
ءايتشس’أو ناقتح’أ د-لو-ي ة-ير-يا-ه-ششلأ
لشش ‘ بب-شست ا‡ ر-ه-ششأ6 ذنم أذ-هو

.تابكرملل رورŸأ ةكرح
،ءأدوشسلأو رط-خ’أ طا-ق-ن-لأ م-هأ ن-مو
Úب طبأرلأ قيرطلأ وه ، نولقانلأ لوقي
لأزي’ يذلأ ،صسأدنمو ةرو-مز ي-ت-يد-ل-ب
‘ ةÒبك ةبوعشصو رابغلأ ر-يا-ط-ت فر-ع-ي
نو-ي-ن-عŸأ د-ششا-ن ه-ي-ل-عو ه-لا-م-ع-ت-شسأ
›أو ،يذيفنتلأ زاه÷اب لو’أ لوؤوشسŸأ
لخدتلاب يميهأرب ةÒشصن ةديشسلأ ةي’ولأ
‘ همÓتشسأ نوك لاغشش’أ ،Òشس ةبقأرمو
نودعي ناكشسل املح دعي ةددÙأ لاجآ’أ
لجأ نم قيرطلأ أذه نولمعتشسي ف’آ’اب
ةددعتŸأ  ة-ي-مو-ي-لأ م-ه-ج-ئأو-ح ءا-شضق
نم دعت يتلأ روم’أ نم اهÒغو ةراجتلأو
فلŸأ أذ-ه ىو-ط-ي-شس ل-ه-ف تا-يو-لو’أ
ةÎف-ل È◊أ ن-م ،Òث-ك-لأ لا-شسأ ،يذ--لأ
 .تأونشس رششعلأ تبراق ةينمز

قرزل ليسضفلب ^

طيÙا فيظنتل ةيعوطت تÓمح نومظني ةبانع ناكسس
ةبانع تايد-ل-ب ءا-ي-حأأ ف-ل-تfl فر-ع-ت ^

ةشصاÿأ ةيعوطتلأ تايلمعلل اتف’ أراششتنأ
ةيدلب ءايحأأ تفرع ثيح ، طيÙأ فيظنتب
طشسو صسرام8 يحو صصوشصÿأ ىلع Êوبلأ

تايلمعلأ هذه لثم ميظنت  ،ةبا-ن-ع ة-ن-يد-م
نم ءايحأ’أ هذه ناكشس ا-ه-ي-ف كرا-شش ي-ت-لأ

ةداعأ و ةمامقلأ تايمك عمج ةرششابم لÓخ

قيرط نع ،ءأرشضÿأ تاحاشسملل را-ب-ت-ع’أ
،تأÒجششلأ صسرغ و ةراشضلأ صشئاشش◊أ عزن
ةفشصرأÓل ةئيهت تايلمعب مايقلأ بناج ¤أ
تابأوب حÓشصأ و  ،ةشصاÿأ ÚينعŸأ لأومأاب

نأرد÷أ ءÓ--ط و تأرا--م--ع--لأ ل--خأد---م
فلتfl ةبراfi وحن ةوطخ ‘ ،اه-ن-ي-يز-تو
راششتنأ عم اشصوشصخ يئيبلأ ثول-ت-لأ ل-ك-ششأ

تاشساكعن’أ ديدع هل ناك يذلأ ،انوروك ءابو
نيذلأ  ÚنطأوŸأ كولشس ى-ل-ع ة-ي-با-ج-ي’أ
يتلأ و ،مهتانكشس طيحÃ نومتهي أوحبشصأ
ةيميقعتلأ تايلمعلل يموي هبشش لكششب عشضخت
راششتنأ ذنم تايدلبلأ حلاشصم اهمظنت يتلأ
91 ديفوك ءابو

ع ةبيهو ^
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نب هللأ دبع ،ةركضسب دا–أ يدان شسيئر فضشك ^
ةن÷ لبق ن-م ه-عا-م-ضس بق-ع شسمأأ لوأأ ،ى-ضسي-ع
مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلل ةعبا-ت-لأ طا-ب-ضضن’أ
ةجيتن بيتÎل شصخضش لبق نم هب لاضصت’أ ” هنأاب
قافو دضض هضضرأأ ىلع هقيرف اهرضسخ يتلأ ةأرابŸأ

ةلوطب ن-م12 ة-لو÷أ با--ضس◊ ،(2-0) فيط-ضس
نب حرضصو ،مدقلأ ةركل ¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ

:هعامتضسأ ةضسلج دعب ةرضشابم ةفاح-ضصل-ل ى-ضسي-ع
ركذ مدع لضضفأأ شصخضش يبلضصتأ دقل ،عقأولأ ‘““
ةيضضقلأ ،فيطضس قافو دضض ةأرابŸأ بيتÎل همضسأ
نأأ مكل دكؤوأأ نأأ يننكÁ نكل ،ايلاح ةلأدعلأ ىدل
فيظن قيرف ةركضسب دا–أ ،اهبيترت متي ⁄ ةأرابŸأ

بعلن اننأأو ةضصاخ ،تاهاتŸأ هذه لثم ‘ Òضسي ’
طابضضن’أ ةن÷ تذختأو ،““ءاقبلأ نامضض لجأأ نم
يلهأأ شسيئرو ىضسيع نب هللأ دبع ءاعدتضسأ رأرق
عامتضس’أ دعب ،يدامح نب شسينأأ جيريرعوب جرب
م-ي-ضسن ،Úب-عÓ-لأ Òجا--نŸ ي--ضضاŸأ شسي--مÿأ

ة-ي-ضضق ‘ ه-تءأر-ب ن-ع ع-فأد يذ--لأ ،يوأد--ع--ضس
تÓباقŸأ جئاتنب بعÓتلأ ‘ ةموعزŸأ هتكراضشم
ريدŸأ عم يتوضص ليجضستÈع اه-ي-ف طرو-ت ي-ت-لأ

ثيح ،ةيافلح دهف ،فيط-ضس قا-فو يدا-ن-ل ما-ع-لأ
شسيل يتوضصلأ ليجضستلأ نأأ ى-ل-ع يوأد-ع-ضس ر-ضصأأ

رضصي يذلأ قافولأ لوؤوضسم مÓكل افÓخ ،أروزم
‘ لوأ’أ لجرلأ فاضضأأو ،كÈفم ليجضست هنأأ ىلع
كراضش مو-ي-لأ كلذ ‘““ :ير-ك-ضسب-لأ يدا-ن-لأ تي-ب

يذلأ يراضضÿ ءانثتضساب ،ءاقللأ ‘ ÚبعÓلاعيمج

’ قيرفلأ نبأ بع’ وهو ،ةباضصإأ نم Êاعي ناك
ليجضستلأ بقلعتي اميف ،قÓطإ’أ ىلع هيف كضشأأ
،دهاضشك ›أوقأأ عامضسل تيعدتضسأ دقف ،يتوضصلأ
م-ت-ت-خأ و ،““ة-لأد-ع-ل-ل دو-ع-ي-ضس Òخأ’أ رأر-ق--لأو
ع-فد-ي  نأأ بج-ي أا-ط-خ بك-ترأ ن--م““ :لوؤو--ضسŸأ
.““نمثلأ

قوراف.ج^

ـه1441لأوسش01ـل قفوملأ م0202نأوج2ءاثÓثلأ

ةمسصاعلأ دا–أ
ضضرع ضضفري يسسنرفلا ينيبوب يدان بردم

ىيحي Îنع
يرودل يمتنŸأ ينيبو-ب يدا-ن برد-م ة-ما-ح د-م-ي-ح شضفر ^

فأرضشإ’أ لجأأ نم ىيحي Îنع شضرع ،اضسنرفب ““2 لانويضسانلأ““
ةفيحضص تفضشكو ،ةمضصا-ع-لأ دا–أ ق-ير-ف ن-يو-ك-ت ز-كر-م ى-ل-ع

ايرغم اضضرع ىقلت دق ةماح ديمح نأاب ،ةيضسنرفلأ ““نايزيرابول““
‘ ةرماغŸأ ةلضصأوم ديري هنأأ Òغ ةمضصاعلأ دا–أ ةرأدإأ فرط نم
دا–أ»: ““نايزيرابول““ ةفيحضصل تاح-ير-ضصت ‘ ي-ن-عŸأ ،ا-ضسنر-ف
ىلع ششيعي ناك يدلأو ،أÒغضص تنك نأأ ذنم بلقلأ قيرف ةمضصاعلأ
دا–أ عورضشم““ :فاضضأأو ،““يدامح رمع بعلم نم قئاقد01 دعب
لك ‘ Òكفتلأ دعبو عئأرو Òبك عور-ضشم و-ه د-يد÷أ ة-م-ضصا-ع-لأ
ةعبرأأ نم ةنوكم ةلئاع يدل““ :عباتو ،““شضرعلأ أذه شضفر بنأو÷أ
‘ انه ىتحو › ةبضسنلاب أÒثك ةمهم ة-ي-ل-ئا-ع-لأ ةا-ي◊أو لا-ف-طأأ
.““انه ةلضصأوŸأ ديرأأو شسيئرلأ عم ةعئأر تاقÓع يدل ينيبوب

ةياجب ةيدولوم
يدان ماما افيفلا ىدل هتيسضق رسسخي بوŸا

يسسنوتلا بعلŸا
ىدل ةياجب ةيدولوم دضض هتيضضق يضسنوتلأ بعلŸأ قيرف بضسك ^

بعÓلأ لاقتناب ةضصاÿأ تاقحتضسŸأ يقاب شصو-ضصخ-ب ا-ف-ي-ف-لأ
،يضسنوتلأ بعلŸأ يماfi لاقو ،يرئأز÷أ قيرفلل ناضسيب كاج

دضض افيفلل ىوكضشب انمدقت دقل““ :يفحضص حيرضصت ‘ ميم نب شسينأأ
دقو يرئأز÷أ قيرفلل ناضسيب لاقتنأ ةقفضص ‘ ةياجب ةيدولوم
بعلŸأ ةدئافل مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–’أ مكح““ :عباتو ،““اهانبضسك
،وروأأ0006 غلبم عفدب يرئأز÷أ ةياجب ةيدولوم مزلأأو يضسنوتلأ
ةراضشإ’أ ردŒو ،““يضضاقتلل موضسرك يرضسيوضس كنرف0001 غلبمو
توأأ ‘ يضسنوتلأ بعلŸأ ¤إأ مضضنأ دق ناك ناضسيب كاج نأأ ¤إأ

.رئأزجلل اهدعب لحري نأأ لبق Úمضسوم ةدŸ دقعب7102

:دكؤوي ةركسسبأ دا–أ شسيئر

 ““نمثلا عفدي نأا هيلع أاطخأا نمو دهاسشك يتوسصلا بيرسستلا ةيسضقل تيعدتسسا““

ةعطاقÃ ةملعلأ ةيدولوم و-ب-ع’ دد-ه ^
لاح ‘ ة-ل-ب-قŸأ ةÎف-لأ ‘ تا-ب-يرد-ت-لأ
ة-ي-عا-م÷أ تا--ب--يرد--ت--لأ ¤إأ ةدو--ع--لأ
هيلإأ تراضشأأ املث-م م-ضسوŸأ لا-م-ك-ت-ضسأو
ببضسلأ دوعيو ،Òخأ’أ اهعامتجأ ‘ فافلأ

¤إأ ءو--ج--ل--لأ ‘ Úب--عÓ--لأ ة--ب---غر ‘
تاقحتضسŸأ يقلت مد-ع و-ه ،ة-ع-طا-قŸأ
عم اقباضس هيلع قافت’أ ” املثم ةيلاŸأ

،يدانلأ Òيضستل ةتقؤوŸأ ة-ئ-ي-ه-لأ يÒضسم
⁄ م-ه-نإا-ف Úب-عÓ-لأ تأد-ي-كأا--ت بضسحو
ةثÓث تاقح-ت-ضسم ى-ل-ع ىو-ضس أو-ل-ضصح-ي
أوقلتو ،يرا÷أ مضسوŸأ ةيأدب ذنم رهضشأأ
رهضش ‘ Úترجأأ ى-ل-ع لو-ضص◊ا-ب أدو-عو
‘ ثدحي ⁄ كلذ نكل ،يضضاŸأ شسرام
‘ ›اŸأ بقأرŸأ شضفر دع-ب ،ة-يا-ه-ن-لأ
ح-ير-ضست ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لأ ف-ي-ط-ضس ة-ي’و
وهو ،يدان-لأ ح-لا-ضصل ة-ي-لاŸأ تا-نا-عإ’أ
ة-ي-لاŸأ تا-نا-عإ’أ ل-ع--ج يذ--لأ ر--مأ’أ
،رخأأ راعضشإأ ¤إأ ةدم‹ قيرفلل ةحونمŸأ
نم ءزج ةيوضست ‘ قيرفلأ و-ب-ع’ ل-مأا-يو
¤إأ ةدوعلأ ل-ب-ق ة-ي-لاŸأ م-ه-تا-ق-ح-ت-ضسم
ةملعلأ ةيدولوم ةرأدإأ ىعضستو .ةضسفانŸأ
يتلأ ،ةينوناقلأ تأوطÿأ عيمج طبضض ¤إأ
يدا-ن--لأ لأو--مأأ بح--ضسب ا--ه--ل ح--م--ضست
،ةيلÙأ تاطلضسلأ لبق نم ةضصضصıأو
ىقبيو ،ةقلا-ع-لأ نو-يد-لأ ة-يو-ضست فد-ه-ب

6 قوفت ةم-ي-ق بح-ضس و-ه ةرأدإ’أ حو-م-ط
هذه لÓغتضسأ متيضس ثيح ،ميتنضس ÒيÓم
نم Êا-ث-لأ ر-ط-ضشلأ ة-يو-ضست ‘ ة-م-ي-ق-لأ
دبع شسابع قبا-ضسلأ بعÓ-لأ تا-ضضيو-ع-ت
لبق كلذو ،ميتنضس راي-ل-م ة-م-ي-ق-ب كلاŸأ
قافت’أ بضسح ،مدا-ق-لأ نأو-ج11 خيرا-ت
بعÓ-لأ ي-ماÚ fiب أر--خؤو--م ل--ضصا◊أ
ةرأدإ’أ تا-حو-م-ط ن-مو ،يدا-ن-لأ ةرأدإأو
لامآأ يدان شسيئر شضورق ةيوضست وه اضضيأأ
3 براقت ةميقب ،شسانو-ف ما-ضشه ة-م-ل-ع-لأ

‘ ةيدولوŸأ ةرأدإأ لمأاتو .ميتنضس ÒيÓم
نم شضي-بأ’أ م-ضسوŸأ را-ي-خ ¤إأ ءو-ج-ل-لأ

،دÓبلأ ‘ ةي-ضضا-ير-لأ تا-ط-ل-ضسلأ فر-ط
يت-لأ ةÒب-ك-لأ تا-بو-ع-ضصلأ بب-ضسب أذ-هو
ىلعو ةيلا◊أ ةÎفلأ لÓخ يدانلأ هجأوت
Óضضف ةيلاŸأ تاقحت-ضسŸأ ة-مزأأ ا-ه-ضسأأر

ة--ل--ضصا◊أ ة---يرأدإ’أ ل---كا---ضشŸأ ن---ع
ةقيرط ‘ ةلضصأوتŸأ ةينمأ’أ تاقيقحتلأو
لمأا-ي ثي-ح ،ة-يرا-ج-ت-لأ ة-كر-ضشلأ Òي-ضست
ةدايقب ينفلأ مقاط-لأ م-ه-ع-مو نوÒضسŸأ
نع نÓعإ’أ ‘ ع-ب-ضس ى-ف-ط-ضصم بردŸأ
فورظلأ عيمج نأأ ةضصاخ ،مضسوŸأ ةياهن
ديدج نم ةدوعلأ ىلع عجضشت ’ ةيلا◊أ
تابوعضصلأ ببضسب ةيمضسرلأ ةضسفانŸأ ¤إأ
رأرغ ىلع قيرفلأ اههجأويضس يتلأ ةم÷أ
.ةلوطبلأ ‘ ىرخأ’أ ةيدنأ’أ يقاب

يأد Úسسح رسصن
›Òمز دلو ةوخألا دسض ةيئاسضق ةوعد عفري يدوعسسم

تيب نم ةبرقم رداضصم تدكأأ  ^
لامك مهاضسŸأ نأأ يأد Úضسح رضصن
ةيئاضضق ةوعد عفر ررق دق ،يدوعضس
ثي-ح ،›Òمز د--لو ةو--خإ’أ د--ضض
لوح قمعم قيق– حتفب أذه بلاط

،قيرفلأ ‘ ظوفfiو Òضشب طاضشن
هتلاقتضسأ Òخأ’أ أذه Ëد-ق-ت م-غر
يدانلأ نوؤوضش Òيضست نم ةي-ئا-ه-ن-لأ
د-عو-ت ا-م--ك ،ي--ضضاŸأ ف--ي--ضصلأ

ةيضضقلأ ‘ أديعب باهذلاب يدوعضس
تأوف لبق هبضسح ةيرضصن-لأ ذا-ق-نإأو
‘ ثد– دق ناك يذلأ وهو ،نأوأ’أ
تأزواŒ ةد--ع ن--ع ق--با--ضس تقو

نم .يمضصاع-لأ يدا-ن-لأ ‘ ل-ضص–
يمضسرلأ عقوŸأ رضشن ،ةي-نا-ث ة-ه-ج

،ةيضضايرلأ ةضسأردلل ›ودلأ زكرملل
Ìكأ’أ ةيدنأ’أو تا-يرود-لأ ة-م-ئا-ق
،⁄اع-لأ ‘ Úبرد-م-ل-ل ا-كÓ-ه-ت-ضسأ

Úب ا--م ةد--ت--مŸأ ةÎف--لأ لÓ---خ

تد---ه----ضش ثي----ح ،5102-9102
نمو ،ةيرئأز÷أ قرفلل ايوق أدجأوت
لتحأ يذلأ يأد Úضسح رضصن اهنيب
‘ ،ن-ير-ضشع--لأو شسماÿأ ز--كرŸأ
رأرقتضس’أ بايغ دكؤوت تايئاضصحإأ

‘و .يدانلل ةينف-لأ ة-ضضرا-ع-لأ ن-ع
““ةيرضصنلأ““ مضساقت ،ةلضص يذ قايضس
ثلاثلأ زكرŸأ ةن-ي-ط-ن-ضسق با-ب-ضش
ثيح ن-م ي-لÙأ د-ي-ع-ضصلأ ى-ل-ع
ةÎفلأ لÓخ ،ÚبردŸأ عم دقاعتلأ

Ú 5102ب ن-م يأأ ر-كذ-لأ ف--لا--ضس
Úبردم عبرأأ لدعÃ كلذو ،9102و

دعت ذإأ ،ابيرقت دحأولأ مضسوŸأ ‘
ىلع ليلد لضضفأأ باهذ-لأ ة-ل-حر-م
ىلع Úن-ثأ Úبرد-م بقا-ع-ت-ب ،كلذ
لك امه ،طقف ءاقل51 ‘ ليكضشتلأ

ر-ضضÿ ه-ف-ل-خو نا-مر ي-قزرأأ ن-م
تف-ط ،ر-خآأ قا-ي-ضس ‘و .›ا--ج--ع
ةيضضق لوح ليضصافت-لأ ن-م د-يزŸأ

نأد-يŸأ ط-ضسوو يأد Úضسح ر--ضصن
fiتذخأأ امدعب ،ي-ه’د ›ا-ي د-م

،ةÒخأ’أ عيباضسأ’أ ‘ ر-خآأ ى-ح-ن-م
ىلع ÊاتيروŸأ ›ود-لأ مأد-قإأ ر-ثإأ
ةمزÓلأ ةينوناقلأ Òبأدت-لأ ذا-خ-تأ

ةرك ‘ ةئي-ه ى-ل-عأأ ىو-ت-ضسم ى-ل-ع
‘ Óمأأ ،““افيفلأ““ ة-ي-لود-لأ مد-ق-لأ
بضسحبو .موضضهŸأ هقح ةدا-ع-ت-ضسأ
ىوتضسم ىلع هب لوم-عŸأ نو-نا-ق-لأ
نإاف ،مدقلأ ةركل ةيلودلأ ةيدا–’أ
مدق-ت-لأ ى-ل-ع ةÈ‹ ““ة-ير-ضصن-لأ““
ى-ل-ع لو-ضصح-ل-ل ي-م-ضسر بل--ط--ب
طبضضلاب ثدح ام وهو ،تايثي◊أ

تل-ت ي-ت-لأ ¤وأ’أ ما-يأأ ةر-ضشع-لأ ‘
ى--ضضا--غ--ت و--لو ،م--ك◊أ رود---ضص

يدانلأ نوؤوضش Òيضست ىلع نومئاقلأ
نإاف ،اهدعوم ‘ ةوطÿأ هذه نع
’و ةيئاه-ن ة-ف-ضصب م-ضسÒضس م-ك◊أ

امأأ ،Óبقتضسم فلŸأ ةضسأردل لا‹

لوضص◊أ يلت ي-ت-لأ تأو-طÿأ ن-ع
ةرأدإأ ناكمإاب ،ةيضضقلأ تايثيح ىلع
ر--خآأ ف--ل--م دأد--عإأ ›Òمز د--لو
ةمي-ق ع-فد ى-ل-ع ةÈ‹ نو-ك-ت-ضسو
22 اهردق ةبعضصلأ ةلمعلا-ب ة-ي-لا-م
ردا-ضصم تف-ضشك ا--م--ك ،وروأأ ف--لأأ

ميخضضتل ىدأأ مهم رمأأ نع ةبرقم
ةقورأأ ‘ يدانلأ قا-هرإأو ة-ي-ضضق-لأ
يضضايرلأ ر-يدŸأ تن-ع-ت ،م-كاÙأ
،كأذنآأ ول◊ دأرم يدانلل قبضسأ’أ

›ا--ي بتأور د--يد---ضست شضفر Úح
نويلم063 ـب ةردقŸأو ة-ق-لا-ع-لأ

.أزهاج ناك كضصلأ نأأ مغر ،ميتنضس
ةددهم نوكتضس ةيرضصنلأ نأأ ركذيو
‘ لثمت-ت ا-ف-ي-ف-لأ ن-م تا-بو-ق-ع-ب

ثÓثل تابأد-ت-ن’أ ن-م ا-ه-نا-مر-ح
¤إأ ةفاضضإ’ا-ب ،ة-ي-لا-ت-ت-م ل-حأر-م
ةيوضست ةيمأز-لإأو ة-ي-لا-م تا-مأر-غ
.يه’د يلعي اهبع’ تاقحتضسم

ةملعلأ ةيدولوم
تابيردتلا ةعطقÃ نوددهي نوبعÓلا

تاقحتسسŸا بسسب مسسوŸا لامكتسسا لاح ‘

فيطسس قافو
““دوسسألا رسسنلا““ ةسسائر ديري يوابرع

،يوابرع ميهأربإأ فيطضس قافو ةرأدإأ ‘ قباضسلأ وضضعلأ نلعأأ ^
مضسوŸأ ةياهن دنع ““دوضسأ’أ رضسن-لأ““ ششر-ع ءÓ-ت-ع’ ه-ت-ي-ن ن-ع
ماعلأ ريدملل همعدو همأÎحأو هركضش يوابرعلأ دكأأو ،يرا÷أ
مضسوم ‘ ةلوذبŸأ تأدوهÛأ لك ىلع ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ›ا◊أ

قافولل Òثكلأ مدق هنأاب خيراتلأ لاق امك هركذيضسو ،ةياغلل بعضص
أدد‹ قيرفلل هتدوع نعو ،ةعبقلأ راضصنأ’أ هل عفري نأأ بجيو
.قيرفلل ةمزÓلأ ةفاضضإ’أ حنŸ حمطي هنأأ يوابرع ميهأربإأ دكأأ
قافو ةرأدإأ شسل‹ شسيئر بأر-عأأ ن-يد-لأز-ع رو-ت-كد-لأ ف-ضشكو
›اŸأ بعÓلأ يماfi عم قافت’ ةرأدإ’أ لوضصو نع ،فيطضس
لباقم ،رهضشأأ ةضسمخ تاقحتضسم ةيوضستب ي-ضضق-ي ،يرو-ت كي-ل-م
قافولل يمضسرلأ قطانلأ فاضضأأو ،نيرهضش تاقحتضسم نع هلزانت
،هيماfiو بعÓلأ لث‡ عم عيرضس قافت’ أولضصوت نيÒضسŸأ نأاب
ةيوضست دضصق ة-ي-م-ضسر ة-ل-ضسأر-م ه-ي-جو-ت-ب Òخأ’أ ما-ق نأأ د-ع-ب

.هتاقحتضسم

جريرعوب جرب يلهأأ
هقيرف ئÈيو ةيافلح ىلع دري يدامح نب

تايرابŸا بيترت مهت نم
ىلع ،جÈلأ يلهأأ قيرف ةرأدإأ شسل‹ شسيئر ،يدامح نب شسينأأ در ^

،ةيافلح دهف ،فيطضس قافو يدانل ماعلأ ريدŸأ اهقلطأأ يتلأ تاماهت’أ
ناكو ،تايرابŸأ بيترت ةيضضق نع دعبلأ لك ديعب هقيرف نأأ دكأأ ثيح
بوضسنŸأ يتوضصلأ ليجضستلأ ةيضضق ‘ زأزتبÓل هضضرعت دكأأ دق ،ةيافلح

رودلأ ¤إأ لهأاتلأ ‘ جÈلأ يلهأأ ةمهم ليهضست ىلع هرابجإأ لجأأ نم ،هيلأ
‘ يدامح نب لا-قو ،ر-ئأز÷أ شسأا-ك ة-ق-با-ضسم ن-م ي-ئا-ه-ن ف-ضصن-لأ
¤إأ هعفد لجأأ نم ةيافلح زأزتباب انماهتأ““ :مÓعإ’أ لئاضسول تاحيرضصت
بذك ةيروهم÷أ شسأاك يئاهن فضصنل لهأاتلل انتمهم ليهضستو ،لزانتلأ
تاهاتŸأ هذه نع دعبلأ لك ديعب جÈلأ يلهأأ يدان““ :فاضضأأو ،““ءأÎفأو
،ةيضضايرلأ قيثأوŸأ مÎحن نحنف ،اهيف ه-ب جز-لأ شضع-ب-لأ د-ير-ي ي-ت-لأ
.““انميضش نم شسيل تايرابŸأ جئاتن بيترتو

ةرقم م‚
لامكتسسل ““فافلا““ ةطخ ضضفرت ةرادإلا

ةسسفانŸا
ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب بيترت ليذتم ةرقم م‚ ةرأدإأ تفضشك ^

هيلإأ شصلخ يذلأ ›أرد-ف-لأ بت-كŸأ رأر-ق ن-م ا-ه-ف-قو-م ن-ع ،¤وأ’أ
›ا◊أ مضسوŸأ لبقتضسم شسرأدتل ،شسمأأ لوأأ ةحيبضص دقعنŸأ عامتج’أ

نع ،رضصان نب نيدلأ زع شسيئرلأ ةرأدإأ تنلعأأ ثيح ،ةضسفانŸأ نم
Òبأدتلاب ةطبترŸأ دويقلأ فيفخت دعب مضسوŸأ لامكتضسأ ةطخ اهضضفر
ةيدا–’أ تغلبأأو .دجتضسŸأ ““انوروك““ شسوÒف ي-ضشف-ت ن-م ة-ي-ئا-قو-لأ
تائيهلأ ىتحو اهتطخو اهرأرقب دÓبلأ ةموكح ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ
طورضش ةضسأرد لجأأ نم كلذو ،ةيضصولأ ةرأزولأ كلذ ‘ اÃ ةيحضصلأ
‘ ،ةرقم م‚ شسيئر رضصان نب نيدلأ ز-ع لا-قو .ة-ضسفا-ن-م-ل-ل ةدو-ع-لأ
نأ’ شسيل مضسوŸأ لامكتضسأ ةركف شضفري هنإأ ،ةينطولأ ةعأذإÓل حيرضصت
لظ ‘ بعللأ فانئتضسأ ةيمهأأ مدع-ل ن-ك-لو ،بي-تÎلأ ل-يذ-ت-ي ه-ق-ير-ف
ةركلأ مدخي ’ مضسوŸأ لامكتضسأ رأرق““ درطتضسأو ،ةيلا◊أ فورظلأ
راضشتنأ هيلع رطيضسي عضضو لظ ‘ ةلو-ط-ب-لأ ةدو-ع ،ا-ما“ ة-ير-ئأز÷أ

اينف اهل ةميق ’ تح-ب-ضصأأ ة-لو-ط-ب-لأ ،ا-ب-ئا-ضص شسي-ل ا-نورو-ك شسوÒف
تايناكمإÓل دقتفت يتلأ ةيدنأ’أ ىلع بعضصيضس““ فاضضأأو ،““ايداضصتقأو
اهاعرت يتلأ كلت اÃر ،شسوÒفلأ نم ةيئاقولأ Òبأدتلأ عم لماعتلأ

نب ثد–و .““’دع شسيل أذه نكل ،كلذ ‘ حجنت دق ةيموكح تاكرضش
نأأ افضشاك ،ةرقم م‚ اهنم Êاعي يتلأ ةيلاŸأ تابوعضصلأ نع ،رضصان

،›ا◊أ مضسوŸأ قÓطنأ ذنم Úبتأر ىوضس أوقل-ت-ي ⁄ ق-ير-ف-لأ ي-ب-ع’
قيرفلل ÚبعÓلأ ةدوع روضصتأأ ’ تايطعŸأ هذه لظ ‘““ درطتضسأو
ةضصرفلأ ءاطعإأو مضسوŸأ ءاهنإأ وه ناك حضصأ’أو ،تابيردتلل مهفانئتضسأو
،رضصان نب حÎقأو .““اهتيب بيترت ةداعإأو اهضسفن ميظنت لجأأ نم يدأونلل
ءاغلإأو02 ¤إأ ¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةيدنأأ ددع ةدايزو طوبهلأ ءاغلإأ
.ةيناثلأ ةطبأرلل طوبهلأ

ششأر◊أ دا–إأ
قيرفلا ةياعرل اهقيرط ‘ ““لاطفن““ ةكرسش

هبضش قافتأ دوجو نع ،ششأر◊أ دا–إأ تيب نم ةبرقم رداضصم تفضشك  ^
ةيقب عم نأاضشلأ وه امك ،دا–’أ ةياعر ““لاطفن““ ةكرضش ¤وتتل يمضسر
يذلأ قيرفلأ جورخب حمضسيضس ام وهو ،ةفÙÎأ ة-ي-م-ضصا-ع-لأ قر-ف-لأ
ةمز’أ نم ،ةيناثلأ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ‘ هءاقب نامضض لجأ نم عراضصي
نع ابيرق نÓعإ’أ متي نأ رظتنيو . هلبقتضسم ددهت نأأ داكت يتلأ ةيلاŸأ

ديعي دق يذلأو ،ششأر◊أ دا–أ ةرأدإأو ةيطفنلأ ةكرضشلأ Úب ليو“ دقع
ةرم لك ‘ نوبلاطي نيذلأ ،راضصنأ’أ بضضغ تكضسيو هقيرب يدانلأ أذهل
‘و .ةيمومع ةكرضشل ةيلام ةياعر نم ةيوركلأ ةضسردŸأ هذه ةدافتضساب
عم Êام-ي-ل-ضس د-م-حأ د-ي-ضس بردŸأ ةر-ما-غ-م نأأ ود-ب-ي ،ر-خآأ قا-ي-ضس
نأأ انرضشأأ نأأو قبضس ثيح ،يمضسر لكضشب اهتياهن ىلع فراضشت ،““ءأرفضصلأ““
ةلواfi وأأ ،زاكعوب زعم يضسنوتلأ امإأ Úيعتو هنع يلختلل هجتت ةرأدإ’أ
ةنضسح رداضصم تدكأأ ثيح ،ديدج نم ةدوعلاب فراضش مÓعوب عانقإأ
⁄ نيأأ ،Êاميلضسو بيا-ع-لأ Úب ةدرا-ب تح-ب-ضصأأ ة-قÓ-ع-لأ نأأ ،عÓ-ط’أ
تدكأأ امك ،بردŸأ ليحر د-كؤو-ي ا‡ ،ر-ه-ضشلأ ›أو-ح ذ-ن-م ا-ثد-ح-ت-ي

يتلأ شسابعلب دا–أ ةرأدإأ عم ةيمضسر تاضضوافم ‘ لخد هنأأ انرداضصم
طقف رظتني Êاميلضس نأأ رداضصŸأ تأذ تدكأأو .قيرفلأ شسأأر ىلع هديرت

نع هليحر رأرق ذاختأ لجأأ نم ،ةلوطبلأ Òضصم ديدحتب ةرأزولأ رأرق ‘
.مداقلأ مضسوŸأ ““ةركŸأ““ يدان بيردت هيلوتو قيرفلأ

قوراف.ج̂ 
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ةيضسنرفلا ةلوطبلا
لسضفا ةزئاج ىلع يبرغم يرئازج عارسص

يقيرفا بع’
يقيرفأا بعل ل-سضفأا ةز-ئا-ج ى-ل-ع سسفا-ن-ت-لا د-ه-سشي ^

مو‚ Úب ايثÓث اعارسص يغلŸا مسسوملل يسسنرفلا يرودلاب
.1 جيللاب رئاز÷او برغŸا
11 مسضت ةمئا-ق ن-ع42 سسنارفوIFR اتكبسش تنل-عأاو

،لحارلا ÊوÒماكلا مسسا لم– يتلا ةزئاجلل احسشرم ابعل
.هيوف نايفف كرام
دبع سسنوي يبرغŸا عفادŸا نم لك ةزئا÷ا ىلع سسفانتيو
(هيليبنو-م) رو-ل-يد يد-نأا Úير-ئاز÷او ،(سسÁر) د-ي-م◊ا
.(وكانوم) Êاميلسس مÓسسإاو
ا‚اوب سسين-يد Êو-با÷ا Úسسفا-ن-تŸا ة-م-ئا-ق م-سضت ا-م-ك
هينطاومو ،(زتيم) ولايد بيبح ›اغنسسلا ،(نايتيإا تناسس)
،(نير) „اين ياب-مو ،(ي-ج سسإا ي-ب) ي-يا-ج ا-نا-ج ا-سسيردإا
سسيزوم هنطاومو ،(لي-ل) Úم-ي-سسوأا رو-ت-ك-ي-ف يÒج-ي-ن-لا

.(نير) يورارت يراماه ›اŸاو ، (تنان) نوميسس
لانسسرأاو قباسسلا ليل مجاهم يبيب لوكين يراوفيإلا نأا ركذي
.يسضاŸا مسسوŸا نع ةزئا÷اب زئافلا وه ،›ا◊ا

ر .ق ^

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا
 ةقيقد001 حبسصتسس ةارابŸا ةدم

غيلرايÈÁلا ‘
اسضرع ،عوب-سسألا اذ-ه ج-ي-لÈÁÒلا ة-يد-نأا سشقا-ن-ت-سس ^

فانئتسسا دن-ع ها-يŸا بر-سشل ة-حاÎسسا تاÎف ق-ي-ب-ط-ت-ل
.ةقباسسŸا

،Úيحسص ءاÈخ نإاف ،““نسص اذ““ ةفيحسص هتركذ اŸ اقفوو
ءاوجأا ‘ تاسسفانŸا ةدوع تاي-عاد-ت ن-م م-ه-ق-ل-ق اود-بأا

.ةرار◊ا ةديدسش ةيفيسص
ىلع ،(افيف) مدقلا ةركل ›ود-لا دا–لا ة-م-ظ-نأا سصن-تو

نم تايرابŸا لÓخ ةحار يتÎف ىلع لوسص◊اب حامسسلا
.ةرا◊ا ءاوجألا لÓخ هايŸا لوانت لجأا

ديزت نأا ةيناكمإا نم فواfl كانه نأا ،ةفيحسصلا تفاسضأاو
لظ ‘ اسصوسصخ ،قئاقد رسشع ةدŸ ةارابŸا ةماقإا ةÎف
لكل ةمدقŸا هايŸا تاجاجز-ب ف-ير-ع-ت-لا ى-ل-ع سصر◊ا

.يميكحتلا مقاطلا ¤إا ةفاسضإا ،بعل
نم71 موي ،زاتمŸا يزي-ل‚إلا يرود-لا ة-ط-بار تر-قأاو

3 اهفقوت دعب ،ةقباسسŸا فانئتسسل دعومك ،›ا◊ا رهسشلا
.انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب رهسشأا
تيقوتب ارهظ03:21 ةعاسسلا دنع ماقتسس تايرابم كانهو
03 نع ةرار◊ا ةجرد ديزت دق اهنيحو ،ةدحتŸا ةكلمŸا
Èكأا مك ¤إا ةجاحب بعÓلا لعجي يذلا رمألا ،ةيوئم ةجرد
.همسسج ‘ لئاوسسلا نم
لايدنوم ‘ ¤وألا ةرملل هايŸا برسش تاÎف دامتعا ”و

Ú 03تقيقدلا ‘ ةارابŸا فاقيإا ” ثيح ،4102 ليزاÈلا
.57و

توأا ‘ ةحاÎسسلا هذه ىإا جيل ÈÁÒلا ولوؤوسسم أا÷و
ةقيقدلا ‘ تايرابŸا سضعب فاقيإا ” امدنع ،5102 ماعلا

.ÚعجسشŸا باجعإا لنت ⁄ ةوطخ ‘ ،ةيناث09 ةدŸو ،52
،ةحاÎسسلا قيبطت ىلع تيوسصت-لا م-ت-ي نأا ع-قو-تŸا ن-مو

سسيمÿا موي نيرسشعلا ةيدنأÓل بقترŸا عامتجلا لÓخ
.لبقŸا

اذه ،يدلا-خ ر-يزو-لا ل-ب-ق-ت-سساو ^
ة-يدا–لا سسي-ئر ن-م ل-ك عو-ب--سسلا
نيدلا Òخ ،مدقلا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر و ،يسشطز
دعي يذلاو ،ديزي ةوÓع ،ودناوكياتلل

ةنجلل يذي-ف-ن-ت-لا بت-كŸا ‘ و-سضع
كسسمتت ثيح ،ةير-ئاز÷ا ة-ي-بŸولا
،اهتسسفانم جمانرب ءاهناب ناتيدا–لا

.يحسصلا رج◊ا عفر لاح ‘
ةيدا–Óل يذيفن-ت-لا بت-كŸا نا-ك و
هسضفر دكأا دق ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا
،سضيبلا م-سسوŸا ¤ا ءو-ج-ل-لا ن-ع ،
،يوركلا مسسوŸا لا-م-ك-ت-سسا ه-ت-ي-نو

ن-م ارار-ق ر-ظ-ت-ن--ي لاز--ي ل ثي--ح
.تاطلسسلا
دعتو ةيسضا-ير تادا–ا كا-ن-ه ن-ك-ل
يونت وأا مسسوŸا ءاهنا ¤ا تأا÷ ةليلق
تهنا ةحابسسلا ةيدا–ا نا ثيح ،كلذ
هيلا ىعسست ام وهو ،لعفلاب مسسوŸا
عارسشلا ،ةلسسلا ،د-ي-لا ةر-ك تا-يدا–ا
.ىرخلا تادا–لا سضعبو
ةينطولا ةلوطبلا فنأاتسست ،اهبناج نم
رهسش ا-ه-تا-طا-سشن ةر-ئا-ط-لا ةر-ك-ل-ل
سسرام ‘ اهفقوت دعب مداقلا Èمتبسس

انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب طرافلا
سسيئر هب حرسص ام بسسح ،دجتسسŸا
ىفطسصم ،ةبعلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا

Ÿيسشو.
انعسضو دقل““ : ““جاو““ل يسشوŸ حرسصو
،ةلمتfi تاهويرانيسس ةثÓث ا-ق-با-سس
فانئ-ت-سسا Òخألا ‘ ا-نرر-ق ا-ن-ن-ك-ل

ءار-جإا بق-ع ةر-سشا-ب--م ة--سسفا--نŸا
نأا حسضاولا نم .ايرولاكبلا تاناحتما
باو-بأا ف-ل-خ ما-ق-ت--سس تا--يرا--بŸا

قيبطت عم ةمقعم تاعاق ‘ ةدسصوم
ة-ي-ح-سصلا ة-يا-قو--لا تاءار--جإا ل--ك
.““ىودع يأا بنجتل ةمراسصلا
ع-ي-م-ج ق-ي-ل-ع--ت ” ه--نأا مو--ل--ع--مو

‘ ةيسضايرلا ثادحألاو تاق-با-سسŸا
ذنم ،رئاز÷ا ‘ تسصسصختلا عيمج
ببسسب ،وينوي31 ةياغ ¤إاو سسرام61
.انوروك سسوÒف راسشتنا
لم-ك-ن-سس““ :رد-سصŸا سسف-ن فا-سضأاو
نيرهسش دعب رئاز÷ا سسأاكو ةلوطبلا
سصبÎل ا-هد-ع--ب لاÛا ح--سسف--ن--ل
ةÎفلا ‘ ررقŸا ينطو-لا بخ-ت-نŸا
كلذو Èمسسيد02 ¤إا1 نم ةدتمŸا

‘ ةيبر-ع-لا ·ألا ة-لو-ط-ب-ل ا-ب-سس–
ةلوطبلا نم ةمداقلا ةخسسنلا .سسنوت
.““1202 رياني ‘ قلطنتسس ةينطولا
زاتمŸا مسسقلا تاسسفانم فنأاتسستسسو
6و ةيقبتم ةلوج21 ءارجإاب ““لاجر““

تقو-لا ‘ ،تاد-ي-سسلا ىد-ل تلو--ج
رودلل رئاز÷ا سسأاك هيف تلسصو يذلا
.يئاهنلا نمث
د-كأا ،““جاو»ل ه-ل ق-با-سس ح-ير-سصت ‘و
ي-سساد--سس نأا ي--سشوŸ ى--ف--ط--سصم
عسضولاب رثأاتي ⁄ يرئاز÷ا بختنŸا
يأا ة‹رب متي ⁄ هنأا رابتعاب ›ا◊ا
.ةسسفانم وأا سصبرت
ةلو-ط-ب-لا ل-ي-جأا-ت““ :Ó-ئا-ق ح-سضوأاو
رهسش ‘ ةررقم تناك يت-لا ة-ي-بر-ع-لا
جمŸÈا سصبÎلا لعج ،مداقلا ربوتكأا

.““ايلآا لجأاتي مسسوŸا ةياهن اقباسس

ميهاربا .ج ^

فيرخلل لجؤوي دق يضضايرلا طاضشنلا ةدوع

مسسوŸا ءاهنا اهسضفر يدلاخ ريزولل دكؤوت ةيسضايرلا تادا–’ا
لبق ةقلاعلا تاضسفانŸا ءاهنا ‘ اهتبغرب تضسك“و ،›ا◊ا مضسوŸا ءاهنا اهضضفر ةينطولا ةيضضايرلا تادا–’ا بلغا تبرعا
.يدلاخ يلع ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو عم اهتعمج تاعامتجا لÓخ كلذو ،لبقŸا يضضايرلا مضسوŸا ادب

ةيرضصنعلا ىلع ءاضضقلل ةلمح
ديولف يكيرم’ا عم نونماسضتي ةسضايرلا مو‚

،وسشناسس نوداجو يمي-ك-ح فر-سشأا ن-م ل-ك ه-جو ^
،ةيرسصنعلا دسض ةلاسسر ،د-نو“رود ا-ي-سسورو-ب ا-م‚
نمسض ،نروبرداب هفيسضم ىلع امهقيرف زوف لÓخ

.اجيلسسدنوبلا نم92ـلا ةلو÷ا
زرحأا امنيب ،ةارا-بŸا ‘ ا-فد-ه ي-م-ي-ك-ح ل-ج-سسو
سصيمق راهظإاب نابعÓلا لفتحاو ،ةي-ئا-ن-ث و-سشنا-سس
.““ديولف جروج لجأا نم ةلادعلا““ :هيلع بتُك
غلبي ،يقيرفأا لسصأا نم يكيرمأا نطاوم وه ديولفو
ىلع يسضاŸا Úنثلا موي لتُق ،ااماع64 رمعلا نم
علد-نل ىدأا ا-م و-هو ،ةر-سشب-لا سضي-بأا ي-طر-سش د-ي
.ةدحتŸا تايلولا ‘ ةÒبك تاجاجتحا
نادروج لكيام ةيكÒمألا ةلسسلا ةرك ةروطسسأا مسضناو
ÊاطيÈلا دحاو لومروفلا تاقابسسل ⁄اعلا لطبو
‘ اوبرعأا نيذلا Úيسضايرلا ¤إا نوت-ل-ي-ما-ه سسيو-ل

نم يكÒمألا ةافول مهفسسأا نع ⁄اعلا ءاحنأا عيمج
.ديولف جروج يقيرفإا لسصأا
،ةيكيرمألا ةلسسلا ةرك ةروطسسأا نادروج لكيام رّبع و

لجر وهو ،ديولف جروج ةافو دعب هبسضغو هنزح نع
ةبوعسصب لواحي وهو روسصم عط-ق-م ‘ ر-ه-ظ دو-سسأا
ىلع هتبكرب وثجي سضيبأا يطرسش ناك امنيب ،سسفنتلا

‘ تببسست ةعقاو ‘ ،سسيلوباينم ةنيدم ‘ ،هقنع
.تاجاجتحاو فنع لامعأا
ىفوت نم لكو ديولف ةلئاع عم هبلق نأا نادروج دكأاو

Ãةيرسصنعلا تافرسصتلا هذه لث.
كراسشŸا سستنروه تولراسشت كلام ،نادروج لاقو

غلاب نزحب رعسشأا““ نايب ‘ ،يكيرمألا ةلسسلا يرود ‘
ر-عا-سشÃ ر-ع-سشأاو ىرأا ،مرا-ع بسضغو د-يد-سش ⁄أاو
.““مهطابحإاو مهبسضغو عيم÷ا
ن-م سصل-خ-ت-لا-ب Úب-لا-طŸا ل-ك م--عدأا““ فا--سضأاو
ببسسب سصاخسشألا هاŒ فنعلاو ةلسصأاتŸا ةيرسصنعلا
.““يفكي ام انيدل .اندلب ‘ نوللا
تارسشع دعتسست امنيب نادرو-ج تا-ق-ي-ل-ع-ت تءا-جو
دعب ،تابارطسضلا نم ىرخأا ةليلل ةيكيرمألا ندŸا
روسسكŸا جاجز-لا-ب ة-ئ-ل-ت-مŸا عراو-سشلا ف-ي-ظ-ن-ت
‘ لوجتلا رظح لسشف امدعب ،ةقÙÎا تارايسسلاو
.ةطرسشلاو ÚجتÙا Úب تاهجاوŸا فاقيإا
تسس يكيرمألا يرودلاب ز-ئا-ف-لا ،نادرو-ج بلا-طو
‘ ز-لو-ب و-غا-ك-ي-سش مو‚ م-هأا ن--م نا--كو تار--م
كسسامتلا راهظإاب عيم÷ا ،يسضاŸا نرقلا تاينيعسست
.ةيملسس ةقيرطب مهرعاسشم نع Òبعتلاو فطاعتلاو

ةيناŸ’ا ةلوطبلا
ةيسسادسسب زوفلل دنو“رود دوقي وسشناسس ةرهاظلا

هفيسضم حاسستكا نم د-نو“رود ا-ي-سسورو-ب ن-ك“ ^
تا-سسفا-ن-م را--طإا ‘ ،سسمأا لوأا ،(1-6) نروبردا-ب
.ÊاŸألا يرودلا نم92 ةلو÷ا
زكرŸا ‘ هءاقب د-نو“رود زز-ع ،را-سصت-نلا اذ-ه-ب
ليذ ‘ نروبرداب لظ امنيب ،ةطقن06 ديسصرب Êاثلا
.ةطقن91 ديسصرب لود÷ا
درازاه ناجروث قيرط نع تءاج دنو“رود فادهأا
ي-م-ي-ك-ح فر-سشأاو ““كير-تا-ه““ و-سشنا-سس نودا--جو
98 ،58 ،47 ،75 ،45) قئاقدلا ‘ ،رزليمسش ليسسرامو
.(19و
‘ ديحولا نروبرداب فده ،ريامينوه ‘وأا زرحأاو
.ءازج ةلكر نم27 ةقيقدلا
رورم دعب ،نروبرداب بناج نم ةروطÿا ترهظو
تلسصو ،ةعيرسس ةدترم ةمجه قيرط نع ،قئاقد01
ىلع ةرك ملسست يذلا ،يجدأا يوتنأا رفوتسسيرك ¤إا

ةيسضرأا ددسسو اهب قل-ط-نا ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م دود-ح
.ىمرŸا نع ةديعب تبهذ ،ةفحاز

ىمرم ديدهتل71 ةقيقدلا ىتح دنو“رود رظتناو
ناجروث قيرط نع ة-سصر-ف لوأا-ب سضرألا با-ح-سصأا

ةقطنم لخاد نم ةيوق ةديدسست قلطأا يذلا ،درازاه
اهدعبأا لرج-ن-يز د-لو-بو-ي-ل سسرا◊ا ن-ك-ل ،ءاز÷ا

.ةعاÈب
¤إا تلسصو ةعيرسس ةدترم لافيتسسيفلا دوسسأا نسشو

،فلÿا نم مداقلل اهأايه يذلا ،تدنارب نايلوج
ةركلا نكل ،ةوقب Òخألا اهددسسيل ،وريÒج ليئافار
و-ل-ي-ما-ج يÒج-ي-ن-لا ع-فادŸا قا-سسب تمد-ط-سصا
فده ةسصرف عيسضتو ،ةينكر ¤إا لوحت-ت-ل ،ز-ن-ي-لو-ك

fiفويسضلل قق.
ه-ق-ير-ف طرو-ي نأا ،كيدوÎسش نا-ي-ت-سسير-ك دا--كو

ةرك-لا ةدا-عإا لوا-ح ا-مد-ع-ب ،فد-ه ‘ نرو-بردا-ب
عاطتسسا درازاه نكل ،لرجنيز سسرا◊ا ¤إا هسسأارب
ÊاŸألا عفادŸا ححسصي نأا لبق ،الوأا اهيلإا لوسصولا

.ةينكر ¤إا ةركلا جرخيو هأاطخ
د-نو“رود ى-مر-م د-يد-ه-ت-ل ي-جدأا يو-ت-نأا دا--عو
،ةيفاكلا ةقدلاب نكت ⁄ اهنك-ل ،ةد-يد-ج ةد-يد-سست-ب
.ةسضراعلا ىلعأا بهذتل
ةياهن لب-ق ق-قfi فد-ه ة-سصر-ف تد-نار-ب رد-هأاو
نم ةيسضرع ةر-ير“ م-ل-سست ا-مد-ع-ب ،لوألا طو-سشلا
تلع ةرسشابم ةديدسستب اه-ل-با-ق ،ي-م-ي-ك-ح فر-سشأا

ةحاÎسسÓل ناقيرف-لا بهذ-ي-ل ،نرو-بردا-ب ى-مر-م
.اايبلسس لداعتلاب

،ةوق نم يتوأا ام لكب Êاثلا طوسشلا دنو“رود لخد

ةديدسستب نروبرداب كابسش ز-ه-ي نأا ي-م-ي-ك-ح دا-كو
همدقب اهدعبأا لرجنيز سسرا◊ا نكل ،ةيوق ةيسضرأا
.ةينكر ¤إا
ااهجوم ،ةينكر نم ةيسضرعل زليموه سستام ىقتراو
ا-ه-ن-ك-ل ،نرو-بردا-ب ى-مر-م و-ح-ن ه-سسأار-ب ةر-ك--لا
.جراÿا نم كابسشلا ىلعأا ‘ تمدطسصا
درازاه ¤إا ةيريرح ةي-ن-ي-ب ةر-ير“ و-سشنا-سس رر-مو
اهعسضو ‘ لسشف Òخألا نكل ،ءاز÷ا ةقطنم لخاد
رمتل ،ةرسشابم ةسسملب اههجو امدعب ،كابسشلا لخاد
.مئاقلا راوجب هترك

سسراح لسشف ،ةي-سضر-ع ةر-ك نا-سشت يرÁإا ل-سسرأاو
لسصتو هنم دتÎل ،هامرم نع اهداعبإا ‘ نروبرداب
،ىمرŸا ‘ ةر-سشا-ب-م ا-ه-ع-سضو يذ-لا ،درازا-ه ¤إا

fiدنو“رودل مدقتلا فده اازر.
ةركلاب تدنارب قلطنا ىتح قئاقد3 ىوسس ر“ ⁄و
¤إا ة-ي-سضر-ع ةر-ك اارر‡ ،ر--سسيألا بنا÷ا ى--ل--ع
،›اÿا ىمرŸا ‘ ةلوهسسب اهعسضو يذلا ،وسشناسس
.ٍناث فدهب فويسضلا مدقت ززعيل
نع اافده نروبرداب ليجسست26 ةقيقدلا تدهسشو

،للسستلا ‘ هدوجو Úبت نكل ،ينيبرسس سسينيد قيرط
.فدهلا ىغلُيو هتيار دعاسسŸا مك◊ا عفÒل

حلاسصل ءازج ةلكر مك◊ا بسستحا ،07 ةقيقدلا ‘و
‘وأا اهل يÈنيل ،ناسشت ىلع دي ةسسŸ دعب نروبرداب

سصيلقت فده ¤إا اهليو– ‘ حج-ن-يو ر-يا-م-ي-نو-ه
.ةجيتنلا

طابحإا ‘ و-سشنا-سس ح‚ ،Úت-ق-ي-قد رور-م د-ع-بو
ثلاثلاو هل Êاثلا فدهلا ليجسستب سضرألا باحسصأا

لخاد ةرير“ ملسست امدع-ب ،لا-ف-ي-ت-سسي-ف-لا دو-سسأل
لخاد ¤إا هارسسيب ةرك-لا دد-سسي-ل ،ءاز÷ا ة-ق-ط-ن-م
.كابسشلا
ررم ،قئاقد5ـب ةارابملل يلسصألا تقولا ةياهن لبقو
اهعدوأا يذلا ،يميكح ¤إا ةركلا رزلي-م-سش ل-يد-ب-لا
.فويسضلل عبارلا فدهلا اازرfi ،كابسشلا
ىلع هسسفنب رزليم-سش ع-قو ،ط-ق-ف ق-ئا-قد4 دع-بو
ةيسضرع لباق امدعب ،دنو“رودل سسماÿا فدهلا

ةركلا وحن قلزنلاب ،لسستي-ف ل-ي-سسكأا ل-يد-ب-لا ن-م
.كابسشلا لخاد اهعسضوو
نم لدب بسستÙا تقولا نم ¤وألا ةقيقدلا ‘و
،نروبرداب سسراح ىمرÃ وسشناسس در-ف-نا ،ع-ئا-سضلا
فدهلا اازرfi ،كابسشلا لخاد ةلوهسسب ةركلا عسضيل
.هقيرفل سسداسسلاو هل ثلاثلا
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ايلاطيإا نم اvيكينيلكإا ىفتخاو هتوق دقف انوروك سسوريف :ايلاطيإا

““91-ديفوك““ ىصضرمل يصسورلا ““ريفافيفأا““ ءاود
%09 ةبصسنب هتيلاعف  رهظأا

(rivafivA) ““ريفافيفأا““ ءاود رابتخل ةيلوألا جئاتنلا نأا ،نينثلا ،ةيسسورلا ةيحسصلا تاطلسسلا تنلعأا
.%09 ةبسسنب هتيلاعف ترهظأا انوروكب نيباسصملا ىلع ،يلحملا

سضارمأل يشسورلا زكرملا ريدم بئان دكأاو ^
ةرازول عبا-ت-لا ،ة-يد-ع-م-لا سضار-مألاو ة-ئر-لا
ايشسور يف ةيح-شصلا تا-ط-ل-شسلا نأا  ،ة-ح-شصلا
(rivafivA) ““ريفافيفأا““ ءاود را-ب-ت-خا تأاد-ب
،انوروك سسوريفب ا-با-شصم033 ىلع يلح-م-لا
ةحشصلا ةرازو يف هلي-ج-شست م-ت نأا د-ع-ب كلذو
.اهتقفاوم ىلع هلوشصحو
برا-ج-ت-لا ة-ل-حر--م ل--خد ءاود--لا نإا لا--قو
،انوروك سسوريفب اباشصم881 ىلع ةيريرشسلا
لمششت ةشساردلا نم ىلوألا ةلحرملا نأا حشضوأاو
ءاودلا رابتخا متي نأا ررقملا نمو ،اشضيرم06
.اشضيرم033 ىلع
ر--ي--ظ--ن و--ه ي--شسور--لا ““ر--ي--فا--ف--ي---فأا““و
همادختشسا عن-م-ي يذ-لا ،““ر-ي-فار-ي-ب-ي-فا-ف»ـل
ىلع لمتحملا ريثأاتلا ببشسب لماوحلا ءاشسنلل
.نينجلا
ءاود ىلع ةي-شسور-لا ة-ح-شصلا ةرازو تقدا-شصو
انوروك سسوريفل داشضم ءاود لوأاك ،““ريفافيفأا““

حمشسي ايمشسر احيرشصت تردشصأاو ،ايشسور يف
نيباشصملا جÓعل ““ريفافيفأا““ راقع مادختشساب
.سضرملاب
سسوريفب هتباشصإا نلعي ا-ي-ن-ي-مرأا ءارزو سسي-ئر
دجتشسملا انوروك
ناينيششاب لوكين اي-ن-ي-مرأا ءارزو سسي-ئر ن-ل-عأا
انوروك سسوريفب هت-ل-ئا-عو ه-ت-با-شصإا ن-ي-ن-ثلا
اذه يف ءابولا يششفت مقافتي اميف ،دجتشسملا
تتا-ب يذ-لا زا-قو-ق-لا ي-ف ر-ي-غ-شصلا د-ل--ب--لا

.ىشضرملاب ةلقثم هتايفششتشسم
ىلع رششن ويديف عطقم يف نا-ي-ن-ي-ششا-ب لا-قو

يشصحف ءاج““ كوبشسيف ع-قو-م ي-ف ه-ت-ح-ف-شص
لك .سسمأا ًايباجيإا دجتشسملا انوروك سسوريفل
ل هنأا ًافيشضم ،““ًاشضيأا نوباشصم يتلئاع دارفأا
هنأاو ،سضرملل ““ظوحلم سضراع““ يأا نم يناعي
كلذ يقب املاط““ هلزنم نم لمعلا لشصاويشس
.““ًانكمم
انوروك سسوريفب ةباشصإا2049 اينيمرأا لجشستو
ما-قرألا ق-فو ،ةا--فو931 اهنيب د-ج-ت-شسم-لا
.ةيمشسرلا

نم جورخلاب وكسسومل ناكسسل حامسسلا
نيرهسش نم رثكأا ذنم ىلوألا ةرملل مهلزانم
وكشسوم ةيشسورلا ةمشصاعلا تاط-ل-شس تح-م-شس
ىلوألا ةرملل هزنتلل جورخلاب ةنيدملا ناكشسل

فيفخت يف كلذو نينثلا عيباشسأا ةعشست ذنم
دعب ةددششملا ماعلا لزع-لا تاءار-جإل ي-ئز-ج

سسوريفب ةديد-ج-لا تا-با-شصإلا دد-ع ع-جار-ت
.انوروك
لتحتو ايموي تاباشصإلا فلآا ايشسور لجشستو

ءابولاب اررشضت دششألا قطانملا ةمئاق وكشسوم
يف داح لكششب ع-جار-ت ىود-ع-لا لد-ع-م ن-ك-ل
.ةريخألا عيباشسألا
5952 ليج-شست د-حألا مو-ي و-ك-شسو-م تن-ل-عأاو
فلآا ةتشس وحن نم اشضافخنا ةديدج ةباشصإا
.يششفتلا ةورذ يف ةباشصإا
يف سسوريفلا-ب تا-با-شصإلا ل-م-ج-م زوا-ج-تو
ةليشصح ربكأا ثلاث يهو ةلاح فلأا004 ايشسور
.ملاعلاب
ةديدج ةبا-شصإا5309و ةا-فو261 تل-ج-شس و
.ةيشضاملا ةعاشس42ـلا لÓخ انوروك سسوريفب
عجارت ايشسور يف ةيحشصلا تاط-ل-شسلا تن-ل-عأا
انوروك سسوريفب نيباشصملل ةيمويلا ةليشصحلا
ةديدج ةبا-شصإا5309 لي-ج-شستو %2.2 ةبشسن-ب

.ةيشضاملا42ـلا تاعاشسلا لÓخ
تاباسصإلا يلامجإا عافترا :تيوكلا
ليجسست و فلأا82 وحن ىلإا انوروكب

تايفو8و ةديدج ةباسصإا917
917 ليجشست ةيتيوك-لا ة-ح-شصلا ةرازو تن-ل-عأا
42ـلا لÓخ انوروك سسوريف-ب ةد-يد-ج ة-با-شصإا

.ةديدج تايفو8و ةيشضاملا ةعاشس
ةديدج ةباسصإا3251 لجسست رطق
ةيسضاملا ةعاسس42ـلا يف انوروكب

3251 رطق يف ةماعلا ةحشصلا ةرازو تلجشس
لÓخ انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإا
ىلإا يلامجإلا ددعلا عفتري-ل ،ة-عا-شس42 رخآا

.ةلاح33485
يف اهتحفشص ىلع اهل نايب يف ةرازولا تلاقو
اهنإا ““رتيو-ت““ ي-عا-م-ت-جلا ل-شصاو-ت-لا ع-قو-م
،ءابولا نم ةديدج ةلاح7413 يفاعت تدشصر
ىلإا ءافششلل لثامت يتلا تلاحلا ىلامجإا عفريل
73433.
عفريل ،ةافو يتلاح ليج-شست ن-ع تن-ل-عأا ا-م-ك

ىششفت ءدب ذنم ةلاح04 ىلإا يلامجإلا ددعلا
.دÓبلا ىف ءابولا

دقف انوروك سسوريف :زراب بيبط
ايلاطيإا نم اvيكينيلكإا ىفتخاو هتوق

وليرجناز وتربلأا زرابلا يلاطيإلا بيبطلا لاق
هتوق دقفي أادب دجتشسملا انوروك سسوريف نإا
دعي مل ةقيقحلا يف““ هنإاو ،اكتف لقأا حبشصأاو
.““ايلاطيإا يف اvيكينيلكإا اًدوجوم
تذخأا يتلا تاحشسملا““ نأا وليرجناز فاشضأاو

ترهظأا ةيشضاملا ةر-ششع-لا ما-يألا ىد-م ى-ل-ع
ثيح نم رغشصلا ةيهانتم ةي-شسور-ي-ف ة-لو-م-ح

لبق تذخأا يتلا تاحشسملاب ةنراقم ،ةيمكلا
.““نينثا وأا رهشش
يف ““لييافر ناشس““ ىفششتشسم وليرجناز سسأاريو
لامششلا يف ا-يدرا-ب-مو-ل ة-ق-ط-ن-م-ب و-نÓ-ي-م
ىودعل ربكألا ءبعلا لمح-ت يذ-لا ي-لا-ط-يإلا

.دÓبلا يف انوروك سسوريف
تايفو ةليشصح ىلعأا ثلاث اي-لا-ط-يإا تل-ج-شسو
تغلب ،ملاعلا ىوتشسم ىلع91-ديفوك سضرمب
12 موي يششفتلا روه-ظ ذ-ن-م ا-شصخ-شش51433
ايملاع سسداشسلا زكرملا يف يتأات امك . يرفيف
تغل-ب ة-ل-ي-شصح-ب تا-با-شصإلا دد-ع ثي-ح ن-م
910332.
لكششب تشضفخنا تاي-فو-لاو تا-با-شصإلا ن-ك-ل

دÓبلا ففختو .ةريخألا عيباشسألا يف رمتشسم
دششألا دعت يت-لا لز-ع-لا دو-ي-ق سضع-ب ا-ي-لا-ح
.ملاعلا ءاحنأا يف ةمارشص
رذحلا يخوتب بلاطت لازت ام ةموكحلا نكل
تلاقو .اديعب لاز ام رشصنلا نÓعإا نإا ةلئاق
امنيب““ ةحشصلا ريزو ةدعا-شسم ا-ب-ماز ارد-نا-شس
ءافتخا ةيشضرفل ةمعادلا ةيملعلا ةلدألا رظتنن
نم مهدكأات نوعّدي ن-يذ-لا و-عدأا ،سسور-ي-ف-لا
.““نييلاطيإلا كابرإا مدع ىلإا كلذ

ت’اكو ^

يف ةحشصلا ةرازو مشساب ثدحتملا دافأا ^
5 نأا  ةيبي-ل-لا ي-ن-طو-لا قا-فو-لا ة-مو-ك-ح
اشصخشش21 بيشصأاو اول-ت-ق د-ق ن-ي-ي-ند-م
ةمشصاعلا ىلع يخوراشص فشصق يف نورخآا

تاوق قافولا ةموكح تمه-تاو .سسل-بار-ط
نكل فشصقلا فلخ فوقولاب رتفح ريششملا
هذ-ه ن-ع ي-م-شسر ق-ي-ل-ع-ت يأا رد-شصي م--ل
نييندملا نم ريب-ك دد-ع ل-ت-قو .ةر-ي-خألا
هل سضرعتت يذلا فشصقلا ي-ف ن-ي-ي-ب-ي-ل-لا

رهشش يف ه-تر-ي-تو تداز يذ-لاو سسل-بار-ط
.يشضاملا يام
قوشس قطانم تشضرعت““ ثد-ح-ت-م-لا دا-فأاو
يف ةروشصنملاو يبرغلا عراششلاو ءا-ثÓ-ث-لا

ببشست فينع يخوراشص فشصق-ل سسل-بار-ط
نيرخآا21 ةباشصإاو ىلتق ةشسم-خ طو-ق-شسب
ىلإا راششأاو .““نييندملا نم مهعيمج حورجب
ةريطخ مهتلاح نيبا-شصم-لا ن-م ادد-ع““ نأا
.““فشصقلا ةجيتن هفارطأا ترتب مهشضعبو

فرتعت يتلا ينطولا قافولا ةموكح تمهتاو
ةفيلخ ريششملا تاوق ةد-ح-ت-م-لا م-مألا ا-ه-ب

اموجه رتفح تاوق نششتو .فشصقلاب رتفح
تينم اهنكل ،ماع نم رثكأا ذنم سسلبارط ىلع
ىلإا تدأا ةيشضاملا عيباشسألا لÓخ رئاشسخب
بنا-ج ى-لإا سسل-بار-ط بو-ن-ج ا-ه-ع--جار--ت

ملو .ايبيل بر-غ تاد-ل-بو ا-ند-م ا-ه-ترا-شسخ
.رتفح تاوق نم يمشسر قيلعت يأا ردشصي

ت’اكو ^

سسداسسلا مويلل ةيكيرمأا ندم يف فنع لامعأاو تارهاظم
لوجتلا رظح رارقل دحت يف

ديولف لتقم ةيفلخ ىلع صضيبأ’ا تيبلا مامأا تامادصص
ةدحتملا تاي’ولا يف تاجاجتح’ا ع’دنا ذنم صصخصش ف’آا4 نم رثكأا لاقتعا ^

4 نم رثكأا ةيكيرمألا تاط-ل-شسلا تل-ق-ت-عا ^
ىلع تاجاجتحلا علدنا ذنم ،سصخشش فلآا

ةر-ششب-لا يوذ ن-م ن-طاو-م ل-ت-ق-م ة-ي-ف--ل--خ
 .ءارمشسلا
،ةيكيرمألا ““NNC““ ةكبششل ءاشصحإا بشسحبو
62 ذنم سصخشش فلآا4 نيلقتعملا ددع غلب

ة-جو-م بب-شسب ،ن-ي-ن-ثلا حا-ب-شص ى-ت-ح يا-م
ندملا نم اددع تحاتجا يتلا تاجاجتحلا
.ةيكيرمألا
سضعب يف تلوحت يتلا ،تاجاجتحلا لازت لو
تآاششنملل قرحو بهن لام-عأا ى-لإا ق-طا-ن-م-لا
سضرف مغر ةلشصاوتم ،ةيراجتلاو ةي-مو-ك-ح-لا

ديزم رششنو قطانملا سضعب يف لوجتلل رظح
.ينطولا سسرحلاو ةطرششلا لاجر نم
نولشسارم لاق ،يلاوتلا ىلع ةشسداشسلا ةليللو
ليشسملا زاغلا تقلطأا ةيكيرمألا ةطرششلا نإا
نيذلا سسانلا ن-م دو-ششح ق-ير-ف-ت-ل عو-مد-ل-ل
نوفتهي مهو ،سضيبألا تيبلا جرا-خ او-ع-ّم-ج-ت
ةّيجاجتحا تاتفل نولمحيو نارينلا نولعششيو

نم يكيرمألا ديولف جروج لتقم ةيفلخ ىلع
اميف .هفيقوت ةلواحم ءانثأا ة-ي-ق-ير-فإا لو-شصأا

ةمشصاعلا يف دحألا ةليل لاوجتلا رظح سضرف
ةمشصاعلا ةيدلب سسي-ئر ر-مأا ا-م-ك ،ن-ط-ن-ششاو
.ةطرششلا معدل ينطولا سسرحلا دونج رششنب
ليشسملا زاغلا نإا ة-ي-مÓ-عا ردا-شصم تل-لا-قو
تعمجت   دوششح قيرفت-ل مد-خ-ُت-شسا عو-مد-ل-ل

نولعششيو نوفتهي مهو سضي-بألا تي-ب-لا جرا-خ
اعدو .ةيجاجتحا تاتفل نولمح-يو نار-ي-ن-لا

نع ريبعتلا ىلا نين-طاو-م-لا نو-ي-ل-ح-م ةدا-ق
يف ديولف دوشسألا نطاوملا ةافو ءازإا مهبشضغ
رظح سضرف اميف ءانب ل-ك-ششب ،سسلو-با-ي-ن-ي-م
نطنششاو اهني-ب ند-م ةد-ع ي-ف ي-ل-ي-ل لو-ج-ت
.نوتشسويهو سسلجنأا سسولو
مامأا دحألا ءاشسم سصاخششألا تائ-م ع-م-ج-تو
ة-شسار-ح تح-ت ع-شضُو يذ-لا سضي-بألا تي-ب--لا

تاجاجز نيرهاظتملا سضعب ىقلأاو .ةددششم
 .ةطرششلا هاجتاب ءام
ةافو ىلع اجاجتحا تجرخ يتلا ةرهاظملاو

نم تقلطنا ،ةطرششلا يد-يأا-ب د-يو-ل-ف جرو-ج
ناملرب ثيح سسيو-ل تنا-شس ي-ف لو-ت-ي-با-ك-لا

تمشض يتلا ةرهاظملا تهجتاو .ا-تو-شسي-ن-ي-م
طشسو وحن ةيملشس ءاوجأا يف سصخشش يفلأا وحن

.سسيلوباينيم
ة-شسا-ئر-ل-ل ي-طار-ق-م-يد-لا ح-ششر--م--لا رازو
هيف جتحي اعقوم دحألا ندياب وج ةيكيرمألا

،ريوÓيد ةيلو يف ،ةير-شصن-ع-ل-ل نو-شضها-ن-م
بتكو .““ملأاتت““ ةدحت-م-لا تا-يلو-لا نإا Ó-ئا-ق
نكلو ،نآلا ملأاتت ةمأا نحن““ رتيوت يف ندياب
.““انريمدتب ملألا اذهل حمشسن لأا بجي
تارششع رهاظت كرويوي-ن ى-لإا ل-تا-ي-شس ن-مو
دمعلا لتقلا ةمهت هيجوتب ةبلا-ط-م-ل-ل فلآلا
ىشضق يذلا ،ديولف ةيشضق يف نيرخآا فيقوتو
كيريد سضيبألا يطرششلا هتّبث امدعب اقانتخا

سسو-ل ي-فو .ه-قا-شسب سضرألا ى-ل-ع ن-ي-فو--شش
ةر-ي-عألا ن-مألا ر-شصا-ن-ع ق--ل--طأا سسل--ج--نأا
قيرفتل تاوارهلا تمدخ-ُت-شساو ة-ي-طا-ط-م-لا

.ةطرششلل ةعبات ةرايشس اوقرحأا نيرهاظتم
تعقو وغاكيششو كرويوين اهنيب ةدع ندم يفو
يتلا ةطرششلاو نيجتح-م-لا ن-ي-ب تا-ه-جاو-م
اهقششر ىل-ع ادر ل-ف-ل-ف-لا ذاذر تمد-خ-ت-شسا
تاهجاولا ريشسكت مت ني-ح ي-ف ،تا-فوذ-ق-م-ب
.ايفلدÓيف يف ةدع لاحمل ةيجاجزلا
ةديرغ-ت ي-ف بمار-ت د-لا-نود سسي-ئر-لا بت-كو
عئارلا لمعلا ىلع ينطولا سسرح-ل-ل ي-نا-ه-ت““

ى-لإا ارو-ف م-ه-لو-شصو د-ن-ع ه-ب او-ما-ق يذ--لا
يف مهب ةناعتشسلا بجي““ افيشضم ““سسيلوباينيم
نلعأاو .““ناوألا توفي نأا لبق ىرخأا تايلو
فلآا ةشسمخ ىلاوح ةئبعت تمت هنأا نوغاتنبلا

ةيلو51 يف ين-طو-لا سسر-ح-لا ن-م ر-شصن-ع
زيهجت عم نطن-ششاو ة-م-شصا-ع-لا ي-ف كلذ-كو
سسيئرلا نا-كو .ا-ي-طا-ي-ت-حا ن-ير-خآا ن-ي-ف-لأا
ةراثإاب فرطتملا راشسيلا مهتا د-ق ي-ك-ير-مألا
لاعششإاو بهنلا تلمشش ي-ت-لا ف-ن-ع-لا لا-م-عأا
.قئارحلا
ح-م-شسن لأا ا-ن-ي-ل-ع بج-ي““ ه-نأا  بمار-ت لا-قو
نيبرخملاو نيمرجملا نم ةريغشص ةعومجمل
ىلإا ناتلفلا ةلا-ح بشسنو .““ا-ن-ند-م ر-ي-مد-ت-ب
ي-لا-ك-يدار-لا را-شسي-لا ن--م تا--عو--م--ج--م““
.ةيششافلل نيداعملا اشصوشصخو ““فرطتملا

واسسو نيلربو ندنل يف تارهاظم
اكريمأا تاجاجتحا عم انماسضت ولواب

نيلربو ندنل يف سصا-خ-ششألا تا-ئ-م ج-ت-حاو
ع-م ا-ن-ما--شضت ل--يزار--ب--لا--ب و--لوا--ب وا--شسو
لتقم ىلع ةدحتملا تايلولا يف نيرهاظتملا
جروج يقيرفأا لشصأا نم يكري-مألا ن-طاو-م-لا

سسيلوباينيم ةنيدم يف ةطرششلا دي ىلع ديولف
.اتوشسينيم ةيلوب
ريبادت ندنل ناكشس نم نورهاظتملا ىدحتو
ا-نورو-ك سسور-ي-ف-ب ة-ط-ب--تر--م--لا قÓ--غإلا
مامأا ةيجاجتحا ةريشسم اومّظنو ،د-ج-ت-شسم-لا
.دحألا ةيكريمألا ةرافشسلا
نيلماح ““مÓشس لو ةلادع ل““ فاته اوددرو

جراخ ““ةّمهم دوشسلا ةايح““ اهيلع بتك تاتفل
ةفشضلا ى-ل-ع ة-ي-كر-ي-مألا ةرا-ف-شسلا ع-م-ج-م
.زميات رهنل ةيبونجلا
ةحاشسب قباشس تقو يف تا-ئ-م ع-شضب ع-ّم-ج-تو
ىلع اوشسلج مث ،ندنل بلق يف رغألا فرطلا
لشصاو يتلا ةدملا يهو ،قئا-قد ع-شست م-ه-ب-كر
ةبقر ىلع هتبكر عشضو يكريمأا يطر-شش ا-ه-ي-ف
.ديولف
ةنيدم يف اشضيأا ةيجاجتحا ةريشسم تجرخو
اهيف كراشش ،ا-ي-نا-ط-ير-ب لا-م-شش ر-ت-شسششنا-م
.ةيلحم مÓعإا لئاشسو بشسح ،تائملا
كينيمود يناطيربلا ةيجراخلا ريزو فشصوو
ديولف لتقم ةعقاول ةروشصملا دهاششملا بار
قيلعتلا نع عنتما هنكل .““ةياغلل ةملؤوم““ اهنأاب

يكريمألا سسيئرلا تاحيرشصتو تاديرغت ىلع
لو-ح لد-ج-ل-ل ةر-ي-ث--م--لا بمار--ت د--لا--نود
.ةدحتملا تايلولا يف تاجاجتحلا
مامأا ةرهاظت تائ-م-لا م-ّظ-ن ،ا-ي-نا-م-لأا ي-فو
لتقمب اديدنت نيلرب يف ةيكر-ي-مألا ةرا-ف-شسلا

.ديولف
““تاءادتعا““ ف-قو-ب نور-ها-ظ-ت-م-لا بلا-طو
لشصأا نم نينطاوملا ىلع ةيكريمألا ةطرششلا
ع-م م-ه-ن-ما-شضت او-ن-ل-عأا ا--م--ك .ي--ق--ير--فأا
.ةدحتملا تايلولاب نيرهاظتملا
جروجل سصاشصقلا““ تاتفل نوجتح-م-لا ع-فرو
مطحُيشس يذلا يلاتلا نم ،انلتق اوفقوأا ،ديولف
.““هقنع
تامادشص ةيليزاربلا ولواب وا-شس تد-ه-شش ا-م-ك
نيددنملا نيطششانلا تارششعو ةطر-ششلا ن-ي-ب
،ملاعلا يف ““يششافلا مك-ح-لا»و ة-ير-شصن-ع-لا-ب
ريياج سسيئرلا ةشسايشسل مهشضفر نع اريبعتو
.ورانوشسلوب
قيرفتل عمدملا زاغلا لبانق ةطرششلا تقلطأاو
تاراعشش نوددري اوناك نيذلا نير-ها-ظ-ت-م-لا

.ةدحتملا تايلولاب تارهاظملل ةديؤوم
ت’اكو ^

 صسلبارط ةمصصاعلا ‘ ءايحأا ىلع  فصصق ‘ صصاخصشا5 لتقم :ايبيل

ةبشضاغلا تاجاج-ت-حلا ةر-ئاد تع-شستا ^
ندع ةنيد-م ي-ف تا-مد-خ-لا يدر-ت ى-ل-ع
.ةدع قطانم لمششتل ،نميلا يبونج
يف اوجرخ تائم نإا نايع دوهشش لاقو
دحألا رشصع ذنم ةلشصاوتم تار-ها-ظ-م
ندم يف ليللا ن-م ر-خأا-ت-م تقو ى-ت-ح

.نامثع خ-ي-ششلاو ر-ت-ير-كو ةرو-شصن-م-لا
ةموكحلا د-شض نور-ها-ظ-ت-م-لا ف-ت-هو
يبونجلا يلاقتنلا سسلجملاو ةيعرششلا
ىلع رطيشسي يذلاو ،ايتارامإا موعدملا
.ةنيدملا
،تا-مد-خ-لا يدر-ت ن-م ند-ع ي--نا--ع--تو
يئابرهكلا رايتلل ر-م-ت-شسم-لا عا-ط-ق-نلاو
لظ يف ايموي ة-عا-شس81 ىلإا ل-شصي يذ-لا
ةئبوألا راششتناو ،ةرارحلا تا-جرد عا-ف-ترا

.سضارمألاو
فاقيإا يف يلاق-ت-نلا سسل-ج-م-لا ق-ف-خأاو
يام22 يف ةوقلل هئوجل مغر ،جاجتحلا
نم لي-ت-ق طو-ق-شسل ىدأا ا-م-م ،ي-شضا-م-لا
.ىحرجلا نم ددعو نيجتحملا
62 يف يبونجلا يلاقتنلا سسلجملا نلعأاو
يف ةيتاذ ةرادإا هامشس ام ي-شضا-م-لا ل-ير-فا

سضفرب لبوق ام وهو ،بونجلا تاظفاحم
.يلودو يميلقإا
عم اقا-ف-تا تع-قو د-ق ة-مو-ك-ح-لا تنا-كو
ةيدوعشسلا ةمشصاعلاب نيلاقتنلا سسل-ج-م-لا
حلفي مل هنكل ،9102 ربمفون5 يف ،سضايرلا

يذلا بون-ج-لا-ب عا-شضوألا ة-ج-لا-ع-م ي-ف
نع هلاشصفناب يلاقتنلا سسلجملا بلاطي
.نميلا يلامشش

طاقسسإا نلعي يبرعلا فلاحتلاو
اهقلطأا نيتريسسم نيترئاط

  نميلا يف نويثوحلا
فلاحتلل ةكرتششملا تاو-ق-لا ةدا-ي-ق تن-ل-عأا
نودب نيترئاط طاقشسإاو سضارت-عا ي-بر-ع-لا

هاجتاب نويثوحلا امهقل-طأا ““ةر-ّي-شسم““ را-ي-ط
.ةيدوعشسلا يبرغ بونج يف طيششم سسيمخ
،يبرعلا فلاحتلا مشساب ثدح-ت-م-لا لا-قو
تماق““ :نينثلا ،يكلاملا ي-كر-ت د-ي-ق-ع-لا

سضارتعاب نينثلا مويلا ف-لا-ح-ت-لا تاو-ق
(ةرّيشسم) رايط نودب ني-تر-ئا-ط طا-ق-شسإاو
ةيباهرإلا ةيثوحلا ايششيليملا ا-م-ه-ت-ق-ل-طأا
ناي-عألا ها-ج-تا-ب نار-يإا ن-م ة-مو-عد-م-لا
.““طيششم سسيمخ ةنيدمب ةيندملا

ت’اكو ^

ندع ‘ تامدÿا يدÎب ةددنŸا تاجاجتح’ا ددŒ :نميلا
غنوك غنوه نأاصشب بمارت نÓعإا دعب داصضم درب ددهت Úصصلا

يف درلاب نطنششاو نينثإلا نيكب تدده ^
بمارت دلا-نود سسي-ئر-لا نÓ-عإا با-ق-عأا

يف نيي-ن-ي-شص بÓ-ط ى-ل-ع دو-ي-ق سضر-ف
نوناق ىلع اجاجتحا ةدحتم-لا تا-يلو-لا

.غنوك غنوه يف يموقلا نمأÓل ديدج
تايلولا نأا ةعمجلا ن-ل-عأا بمار-ت نا-كو
بÓط سضعب لوخد ع-ن-م-ت-شس ةد-ح-ت-م-لا
تايلولا ىلإا نيينيشصلا ايلعلا تاشساردلا
تازايتملا ءاغلإا يف أادب-ت-شسو ةد-ح-ت-م-لا
قلعتي اميف غنوك غنوهل ةحونمملا ةشصاخلا
يف ،ىرخأا تاعاطقو ةيراجتلا موشسرلاب
نوناق سضرفل ةطخب ني-ك-ب ي-شضم-ت تقو
.لدجلل ريثم نمأÓل
ةموك-ح-لا نإا ي-كر-ي-ملا سسي-ئر-لا لا-قو
مئاقلا عشضولا ةناكم نم سصقتنت““ ةينيشصلا

.““ةنيدملل ةليوط ةرتف ذنم
ىلع بشضغب نينثلا تدر نيشصلا نأا ريغ
قحلت““ اهنأا ةربتعم ةيكريمألا تاءارجإلا

.““نيبناجلاب ررشضلا
ةيجراخلا ةرازو مشساب ثد-ح-ت-م-لا لا-قو
نم تاوطخو تاملك يأا““ ناي-ج-ي-ل وا-ج-ت
لباقُتشس نيشصلا حلاشصمب رشضت نأا اهنأاشش
،““ينيشصلا بناجلا نم ةداشضم تا-م-ج-ه-ب
.ليشصافت يأا ةفاشضإا نود
ل-خد-ت-ت““ ن-ط-ن-ششاو تاءار-جإا نإا لا--قو
ةي-ل-خاد-لا نوؤو-ششلا ي-ف ر-ي-ط-خ ل-ك-ششب
ةيكريمألا تاقÓعلا سضو-ق-تو ة-ي-ن-ي-شصلا
.““ةينيشصلا
سسيمخلا توشص ينيشصلا نام-لر-ب-لا نا-كو
عنمب““ حمشسي يذلا نوناقلا عورششم حلاشصل
ريطخ لكششب ددهي كرحت يأا عمقو فقوو
ةيلاشصفنلا ةعزنلا لث-م ي-مو-ق-لا ن-مألا
تاطاششن ءارو فوقولا وأا دادعإاو رمآاتلاو
ةيبنجأا ىوق تاطا-ششن كلذ-كو ،ة-ي-با-هرإا
.غنوك غنوه ““نوؤوشش يف Óخدت لكششت

ت’اكو ^
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سضأرمألأ يف سصتخ-م ر-ي-ب-خ-لأ د-كأأو ^
يفحضص حيرضصت يف ةيردضصلأو ةيضسفنتلأ
نودب يملاع-لأ مو-ي-لأ ءا-ي-حأ ة-ب-ضسا-ن-م-ب
ةنضس لك نم ويام13 فداضصي يذلأ نيخدت

يف نيلعافلأ عيمج دوهج ةلضصأوم““ ىلع
نيخدتلأ ةفآأ راضشتنل يدضصتل-ل نأد-ي-م-لأ
يذلأ بعضصلأ يحضصلأ عضضولأ نم مغرلاب
ةحفا-ك-م ى-ل-ع ءو-ضضلأ ط-ي-ل-ضست هز-ي-م-ي
.““91-ديفوك
نأأ ى-لإأ ي-ت-فا-ن رو--ضسي--فور--ب--لأ را--ضشأأو
يتلأ ةينورتك-لإلأ ةرا-ج-ي-ضسلأ كÓ-ه-ت-ضسأ
ةينوناق ريغ ةقيرطب رئأزجلأ ىلإأ لخدت
رأرغ ىلع ،أرطخ رخألأ وه لكضشي حبضصأأ
تا-ط-ل-ضسلأ ا-ي-عأد ة-يدا-ع-لأ ةرا-ج-ي-ضسلأ
ةرهاظلأ هذهل نطف-ت-لأ ى-لإأ ة-ي-مو-م-ع-لأ
يف اهقيوضست عنمل عمت-ج-م-لا-ب ة-كا-ت-ف-لأ
.كاضشكألأ
اميضسل ،ةضشيضشلأ كÓهتضسأ نم رذح امك

دهضشي يذلأ تأذلاب فر-ظ-لأ أذ-ه لÓ-خ
سسوريف ةحئاجل اعضسأو أراضشتنأ ملاعلأ هيف
لكضشي ل““ غبتلأ نم عونلأ أذه نأل ،انوروك

مهاضسي لب ،بضسحف ةحضصلأ ى-ل-ع أر-ط-خ
ببضسب انوروك سسوريف راضشتنأ يف كلذك
امك ،““ني-ن-خد-م-لأ ن-ي-ب بو-ب-نألأ لدا-ب-ت
.فاضضأأ

ـب ن-ي-خد-ت-لأ را-طإلأ أذ-ه ي--ف ف--ضصوو
ناطرضسب ةباضصإلأ يف يضسيئرلأ ل-ما-ع-لأ““
أذه ردضصت-ي ثي-ح ،لا-جر-لأ ىد-ل ة-ئر-لأ
ةرضشتنملأ ناطر-ضسلأ عأو-نأأ ة-م-ئا-ق ءأد-لأ
فلأأ051 ليجضستب ة-ح-ير-ضشلأ هذ-ه ىد-ل

.““ايونضس ةباضصإأ ةلاح
اهتلوأدت يتلأ تامولعملاب قلعت-ي ا-م-ي-فو
ي-عا-م-ت-جلأ ل-ضصأو-ت-لأ ل-ئا-ضسو سضع--ب
سصاخضشألأ غبتلأ ة-يا-م-ح لو-ح مÓ-عإلأو
،انوروك سسوريفب ةباضصإلأ نم نينخدملأ

دورو-ل ““ه-ف-ضسأأ““ ن-ع ر-ي-ب-خ-لأ تأذ ر-ب-ع
أركذم ،““ةطولغملأ““ ـب اهفضصو تامو-ل-ع-م
ةيكيرمأأ ةدايع اهل تجور رابخلأ هذه نأاب

جاتنإل ىربك تاكرضش فر-ط ن-م ة-م-عد-م
لوح قيقحتب ا-ه-ما-ي-ق ة-ل-ع-ت-ف-م غ-ب-ت-لأ
.عوضضوملأ
ةضسأردلأ يف ةدايعلأ هذه تلم-ع-ت-ضسأ د-قو
،هبضسح ،تينرت-نألأ ر-ب-ع ا-ه-ت-مد-ق ي-ت-لأ

ةريطخ سضأرمأأ نولمحي ل بابضش نينخدم
ىلإأ أو-ضضر-ع-ت ءلؤو-ه نأا-ب ةد-كؤو-م ،ىر-خأأ
اهنم أوجرخو انوروك سسور-ي-ف-ب ة-با-ضصإلأ

نيخدتلأ ىلع مه-نا-مدإأ بب-ضسب ن-ي-م-لا-ضس
.““مهتيامح»ـل ةلاعف ةليضسو ناك يذلأ
حيرضصت يف ،ي-ت-فا-ن رو-ضسفور-ب-لأ بذ-كو
تامولعملأ هذه ،ةيرئأزجلأ ءابنألأ ةلاكول
نينخدملأ ءلؤوه““ نأأ أربتع-م ،ة-ئ-طا-خ-لأ
ىلإأ Ó-ع-ف أو-ضضر-ع-ت نإأو ى-ت-ح با-ب-ضشلأ

أريثك أوررضضت-ي م-ل91-ديفوكب ةبا-ضصإلأ
نينضسملأ سصاخضشألأ رأر-غ ى-ل-ع  ،ا-ه-ن-م
ببضسب ةريطخ ةنمزم سضأرمأل نيلماحلأو
.““ريغ ل مهنضسو مهتعانم
نيذلأ سصاخضشألأ نأأ رخآأ بناج نم دكأأو
ةيئأوهلأ تابضصق-لأ دأد-ضسنأ ن-م نو-نا-ع-ي
ةباضصإÓل ةضضرع رثكأأ““ مه نيخدتلأ ببضسب
أذه نأأ رابتعاب ““مهريغ نم سسور-ي-ف-لا-ب
يضسفنتلأ بوبنألأ ةمدقمب قضصتلي ريخألأ
ةافولأ ىلإأ يدؤوت تأديق-ع-ت ي-ف بب-ضست-يو
.مهتحضص ةضشاضشهل أرظن
ةلاضسرلأ ىلإأ ةبضسانملاب ريبخلأ تأذ راضشأأو
ةمظنمل ةيمضسرلأ ةقطانلأ اهته-جو ي-ت-لأ
رذحت يراجلأ ويام6 يف ةيملاعلأ ةحضصلأ

ةلوانتملأ ةطولغملأ تامولعملأ نم ا-ه-ي-ف
ةئفلأ““ نأاب ةربتعم ،ملاعلأ لود سضعب ربع
ةينابضش ةئف يه قيقحت-لأ ا-ه-ل-م-ضش ي-ت-لأ
.““اتاتب ةنخدم ةئف تضسيل
لك نأأ ةيممألأ ةلوؤوضسملأ تأذ تربتعأ امك

اهل تجور ةطولغم-لأ تا-مو-ل-ع-م-لأ هذ-ه
تدبكت يتلأو غبتلأ جاتنإل ىربك تاكرضش

ةحداف رئاضسخ ةري-خألأ تأو-ن-ضسلأ لÓ-خ
كÓهتضسأ عيج-ضشت-ل ه-ب تما-ق ا-م بب-ضسب
اهتفضصو يت-لأ ة-ي-نور-ت-ك-لإلأ ةرا-ج-ي-ضسلأ
ةدعاضسملأ -اهبضسح-ةلاعفلأ ة-ل-ي-ضسو-لا-ب

اهعنم مت يتلأ و نيخدتلأ نع ماطفلأ ىلع
.ةيكيرمألأ ةدحتملأ تايلولاب اتاب اعنم

11 عقاولا نم

تاناطرسسلاو سضارمألا مأا هنوربتعي ءاربخلا

رأصشتن’ لهصسمو ةحصصلا ىلع رطخ ..نيخدتلا
أنوروك شسوريف

أنوروك نمز يف نيخدتلل تجور غبتلا جأتنا تأكرصش أهمعدت ةيكيرمأا ةدأيع ^
ةحفاكمل دوهجلا ةلسصاوم ةرورسض ىلع ،يتفان ميلسس روسسفوربلا ،نيخدتلا ةحفاكم يف ريبخلا ددسش
.عمتجملا يف ةميخولا هراثآا نم سضيفختلاو نيخدتلا

عمتÛا مصسقا^

ـه1441لاوسش01ـل قفوملا م0202ناوج2ءاثÓثلا

ةئيهلأ ةيضضوفم ،يفر-ضش م-ير-م تف-ضشك ^
قÓطأ نع ،لف-ط-لأ ة-يا-م-ح-ل ة-ي-ن-طو-لأ

لافطأÓل تينرتنلأ ربع ة-ي-لود ة-ق-با-ضسم
،ةدحتملأ م-مألأ قود-ن-ضص ع-م نوا-ع-ت-لا-ب
ءانثأ لافطلأ ةبقأرم ةرورضض ىلأ ةيعأد
،عقأوملأو ةينورتكللأ باعللأ عم مهلماعت

نم لافطلأ ةيامح ةرورضض ىلع ةددضشم
تأءأرجلأ عا-ب-تأ ر-ب-ع ا-نورو-ك سسور-ي-ف
.جراخلأ يف تامامكلأ ءأدترأو ةيئاقولأ
ىلع ةفيضض اهلول-ح ىد-ل ،ي-فر-ضش تلا-قو
نإأ ،نينثألأ ،سسمأ ىلوألأ ةيعأذلأ ةانقلأ

004 تقلت ةئيهلل  ةعباتلأ ءاغضصلأ زكأرم
راضسفتضسÓل ماعلأ أذه ةيفتاه ةملاكم فلأ

ة-ي-ح-ضصلأ م-ه-ل-كا-ضشمو م-ه-لا-ف-طأ لو-ح
مغر رئأزجلأ نأ ةفيضضم ،ةيجولوكيضسلأو
لفطلأ ةيامح لاجم يف تأوطخ اهعطق
جاتحت ةرهاظ لأزام ةلماعملأ ءوضس نأأ لإأ
.ةجلاعملأ ىلأ
ةثدحتملأ تلاق انوروك سسوريف ريثأات لوحو
هنإأ -لفطلل يملاعلأ مويلأ ةبضسانمب- اهتأذ

ةرورضض ىلأ قايضسلأ أذه يف ةيعأد ،ابلضس رثأ
يف تامامكلأ مهضسابلأ ربع لافطلأ ةيامح
.ةرورضضلل مهجورخ لاح

تامامك زاجنا عورسشم قÓطإا
لافطألاب ةسصاخ

نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ ةيريدم تمهاضس
22 عيزوتو ةعانضص يف تنضشومت نيع ةيلوب
سصاخضشألأ ىلع اه-ع-يزو-ت م-ت ة-ما-م-ك ف-لأأ
.ةريقفلأو ةزوعملأ تÓئاعلأ نم دأرفألأو
،مناغ دمحم رابضص دكأأ ،قايضسلأ أذه يفو
يف تقلطنأ هحلاضصم نأأ ،عاط-ق-لأ ر-يد-م
ثيح ،ةدئافل تامامكلأ ةعان-ضص ة-ي-ل-م-ع
لافطألأ ىلع اهنم ءزج سصيضصخ-ت م-ت-ي-ضس
ةفعضسملأ ةلوفطلأ زكر-م-ب نود-جأو-ت-م-لأ
ةيلم-ع-ل-ل ة-ل-ضصأو-م أذ-هو ،فا-ضص ي-ن-ب-ل
رجحلأ تأءأرجإأ ة-ب-كأو-م-ل ة-ي-ن-ما-ضضت-لأ
نم ةلضصلأ تأذ تأءأرجإاب لفكتلأو يحضصلأ
فلتخم ربع تامامكلأ جاتنإأ تأردق عفر
.ينهملأ نيوكتلأ زكأرم

ديبع.م  ^

 انوروك سسوÒف نم ةياقولا تاءارجإل اذيفنت
 ةيمومعلا ةحصصلل ةيأمح ةمصصأعلا ئطاوصش عيمج قلغ
،ةفرضش فضسوي ،رئأزجلأ ةيلو يلأو ررق ^
ميلقإل ةعباتلأ  ئطأوضشلأ  عيمج دايترأ عنم
ر-ي-بأد-ت-لأ را-طإأ ي--ف ر--ئأز--ج--لأ ة--يلو
يضشفت نم ةياقول-ل ة-ي-مأر-لأ ة-يزأر-ت-حلأ

أذه ءاقبإأ عم““91-ديفوك““ انوروك سسوريف
باتتضسأ ةياغ ىلأ لوعفملأ يراضس ءأرجلأ
نع يمضسرلأ نÓ-علأو ي-ح-ضصلأ ع-ضضو-لأ
،0202 ةنضسل فايطضصلأ مضسو-م حا-ت-ت-فأ

حلاضصمل نايب يف دحألأ مويلأ ءاج امبضسح
هنأأ ردضصملأ سسفن  حضضوأأو .رئأزجلأ ةيلو
ةمÓضسو ةيمومعلأ ةحضصلأ ىل-ع ا-ظا-ف-ح““
رمتضسملأ  ليعفتلأ راطأ يفو ،نينطأوملأ

انوروك  سسوري-ف ن-م ة-يا-قو-لأ تأءأر-جإل
نم ةذختملأ ريبأدتلأ اميضس ل ،دجتضسملأ
ءابولأ أذه ىودع راضشتنل يدضصتلأ لجأأ

تأءا--ضضف--لأو ة--ما--ع--لأ طا--ضسوألأ ي--ف
ليعفت مدعل أرظنو ،ريهامجلل ةبطقتضسملأ

نهأرلأ تقولأ يف ةضصت-خ-م-لأ ح-لا-ضصم-لأ
ةمÓضسلأو ةيامحلأو ةبقأرملأ تاططخمل

رئأزجلأ ةيلو يلأو ركذي ،ئطأوضشلأ ربع
و ةمضصاع-لأ ي-ن-طأو-مو تا-ن-طأو-م ة-فا-ك
عيمج دايترأ اتاب اعنم عنمي هنأاب اهيدفأو
.““رئأزجلأ ةيلو ميلقإل ةعباتلأ ئطأوضشلأ
ىقبي ءأر-جلأ أذ-ه““ نأأ نا-ي-ب-لأ ف-ي-ضضيو
عضضولأ باتتضسأ ةياغ ىلإأ لوعفملأ يراضس
حاتتفأ نع ي-م-ضسر-لأ نÓ-عإلأو ي-ح-ضصلأ

. ““0202 ةنضسل فايطضصلأ مضسوم
ددضشيو ةيلولأ يلأو دكؤوي ،قايضسلأ تأذ يف
عيمج-ل مرا-ضصلأ مأر-ت-حلأ ةرور-ضض ى-ل-ع
ا-ه-ي-ل-م-ت ي-ت-لأ ة-يزأر-ت-حلأ تأءأر-جلأ
ةيمأزلإاب قلعت ام ةضصاخ ،ةيحضصلأ ةطلضسلأ
دعأوق مأرتحأو ةيقأولأ تامامكلأ ءأدترأ
.يعامتجلأ دعابتلأو ةفاظنلأ

م.ق ^

ةظهاب راعسسأاب ءادوسسلا قوسسلا يف عابي وهو لاعف لمكملا نأا اودكأا

““يبر ةمحر““ نيطوت ةدأعإأب نوبلأطي يركصسلا ىصضرم
لولأ نيعونلأ نم يركضسلأ سضرم بلاطي ^

لمعلأ ةحضصلأ ةرأزوو ةموكحلأ نم يناثلأو
مضساب فورعملأ يئأذغلأ لمكملأ ةداعأ ىلع

هيف ببضست يذلأو رئأزجلأ يلأ ““يبر ةمحر““
نم هجأرخأ يف أوحجنو نوقباضس نولوؤوضسم
 .ةيبنجأ ةلود ىلأ هلقنو رئأزجلأ
هنولوانتي أوناك نيذلأ نم يضضر-م-لأ ح-ل-يو

ةبضسن سضفخ يف م-ه-ن-ي-ع-ي نا-ك ه-نأ ى-ل-ع
ةيضضرم تايوتضسم ىلأ مدلأ ي-ف ير-ك-ضسلأ
يف ءيجافملأ عافترلأ نم مهيقيو ةياغلل
نأ ىلأ هل نيحاترم أولظو سضرملأ ةبضسن

أدوجوم دعي ملو ةينطولأ قوضسلأ نم جرخ
نأ ىلع يضضرم-لأ ن-م ر-ي-ث-ك-لأ ةدا-ه-ضشبو
ىلع أدج ةريبك ةبضسنب قوفتي ““يبر ةمحر““

ءأوضس ،ةيئأذغ-لأ تÓ-م-ك-م-لأ لا-ك-ضشأ ل-ك
جراخلأ نم دروتضست يتلأ وأ ةينطولأ
ةردق نوكلتمي نيذلأ يضضرملأ ن-ي-ع-ت-ضسيو
يتلأ ةلودلأ نم لمكم-لأ بل-ج-ب ة-ي-ئأر-ضش
يلام غلبمب ““يبر ةمحر““ عنضصم اهيف دجوي

فلأ ةئام-ثÓ-ث دود-ح ي-لأ ل-ضصي ع-ف-تر-م
فلأ نيضسمخب عاب-ي نا-ك نأأ د-ع-ب م-ي-ت-ن-ضس
ل نيذلأ نم ةيبلغألأ نيعتضسي اميف ،ميتنضس

سضعببو باضشعألاب مهموي تو-ق نو-ك-ل-م-ي
ىلع د-عا-ضست ي-ت-لأ ة-يد-ي-ل-ق-ت-لأ ة-يودلأ
مهبضسح تناك نإأو ،يركضسلأ ةبضسن سضيفخت

لظي يذلأ ““يبر ةمحر““ سضيوعت عيطتضست ل
مهل بضسانملأو بضسنلأ لمكملأ
عنضصملأ ةداعأ يركضسلاب ىضضرملأ ربتعأو
يف مهاضسيضس هدلبو هلضصأ ىلأ يرخأ ةرم
ةيناكمأو ل-ي-غ-ضشت-ل-ل لا-ج-م ثأد-ح-ت-ضسأ
هريفوتو لمكملل ريدضصت-لأ ي-لأ لا-ق-ت-نلأ
.دÓبلأ لخأد بضسانم غلبمب

 يأنغ دمحم ^

 ةدحتملا ممألا قودنسص عم نواعتلاب
لصصاوتلا طئأصسو ربع لفطلل ةيلود ةقبأصسم قÓطا

لأفط’ا لوح رأصسفتصسÓل مأعلا اذه ةملأكم فلأا004 :يفرصش ^

ايقيرفإاو ابوروأا نيب ةرجاهملا رويطلا بارسسأل يمتح رمم
  ةبطرلا ةيادرغ قطأنمب ششصشعم يئأم رئأط0016 ءأصصحإا
يئام رئاط531.6 نع لقي ل ام يضصحأأ ^
نم مرضصنملأ و-يا-م ر-ه-ضش لÓ-خ سشضشع-م
ربع رويطلأ م-ل-ع ي-ف ن-ي-ضصت-خ-م فر-ط
،ةيأدرغ ةيلوب ةبطرلأ قطانملأ فل-ت-خ-م
و-لوؤو-ضسم ،ن-ي-ن-ثلأ ،سسمأأ دا-فأأ ا-م-ب-ضسح
.تاباغلأ ةظفاحم
رويطلل ينطولأ دأدعتلأ أذ-ه فد-ه-ت-ضسأو
راطإأ يف جردني يذلأو ،ةضشضشعملأ ةيئاملأ
نيظحÓملل ة-ي-ن-طو-لأ ة-ك-ب-ضشلأ ة-ط-ضشنأأ
يملاعلأ مويلأ ةبضسانمب رويطلل نيضصتخملأ
ةبطرلأ قطانملأ عومجم ةرجاهملأ رويطلل
.ةيلولاب ةيعانطضصلأو ةيعيبطلأ
عقوم““ ىلإأ ةيئاملأ تاحطضسملأ كلت تلوحتو

ةرجاهملأ رويطلأ بأرضسأأ سشيضشعتل ي-م-ت-ح
ابوروأأ نيب ةرجهلأ روحم ىلع لق-ن-ت-ت ي-ت-لأ
ةكبضشلأ قيرف سسيئر حرضش املثم ،““ايقيرفإأو

.دأدضش باهولأ دبع2 قرضش /بونج
ةرتفلأ يف يرجأأ يذلأ ءاضصحإلأ أذه حمضسيو
دأدعإاب مرضصنملأ ويام03و71 نيب ةدتمملأ

قطانملأ هذهل ةعبات-مو تا-ي-ط-ع-م ةد-عا-ق
ةيئاملأ رويطلأ دأدعت يلع فرعتلأو ةبطرلأ
حضضوأأ امك ،ةقطنملاب اهتفاث-كو ة-ضشضشع-م-لأ
سشيضشعتلأ تامÓع نأأ أريضشم ,دأدضش ديضسلأ
خأرفو سضيبلأو سشا-ضشعألأ د-جأو-ت-ب دد-ح-ت
.عقأوملأ كلتب رويطلأ
وحن ف-ي-ن-ضصت ن-م ءا-ضصحإلأ أذ-ه ن-ك-مو
ةضشضشعملأ ةيئاملأ رويطلأ نم اعون نيثÓث
رأرغ ىلع ةفورعملأ فانضصألأ اهنيب نمو
ءاملأ جا-جد نو-ن-ح-ضسو  يدرو-لأ ما-ح-ن-لأ
ا-كرا-ضسا-ك نرودا-تو ءا-ضضي-ب-لأ ة-لأو-ط-لأو
امك ،ىرخأأ فانضصأأو يماخرلأ تينومرمو
.لوؤوضسملأ تأذ ركذ
ةبطرلأ ةقطن-م-لأ دأد-ع-ت-لأ أذ-ه ل-م-ضشو
بونج ملك072) ةعينملاب ““حلاملأ ةخبضس““

ةيقافتإأ نمضض4002 يف ةفنضصملأ (ةيأدرغ
ةيعيبطلأ قطانم-لأو ،ة-ي-لود-لأ ““را-ضسمأر““
مأأ ةياضض»و ““ةروفحملأ““ ةفن-ضصم-لأ ر-ي-غ-لأ

ة-ج-يا-ف»و ،بضس بضس ة-ق-ط-ن-م-ب ““د-يو-ضس
.ةراقلأ يضساح ةيدلبب ““ةراقلأ
ةبطرلأ قطا-ن-م-لأ ا-ضضيأأ فد-ه-ت-ضسأ ا-م-ك
جمانرب نمضض ثدحتضسأ يتلأ ةيعانطضصلأ

ةئيبلأ ةيامحو ةلمعتضسملأ هايملأ ةج-لا-ع-م
نم اضساضسأأ تلكضشت يتلأو ةيئاملأ درأوملأو
فاكب ةلمعتضسملأ هايملأ ةيفضصت تاطحم
(بأزيم يدأول يئاهنلأ بضصملأ) ناخدلأ
ةرأرقلأو نايربب ىرخأأو فطع-لأ ة-يد-ل-ب-ب
امبضسح ،ةنافلزو يليل-ت-م ي-ب-ضصم كلذ-كو
.رويطلأ يظحÓم ةكبضش سسيئر راضشأأ
عونت ىلع ةبطرلأ قطانم-لأ كل-ت ر-فو-ت-تو
نم ةعونتم افانضصأأ نضضتحتو ،ما-ه ي-ئ-ي-ب
ةجردم عأونأأ اهنيب نم ةرجاهملأ رويطلأ

اهدعأأ يتلأ ةددهملأ رويطلأ ةمئاق نمضض
.ةعيبطلأ ىلع ةظفاحملل يملاعلأ داحتلأ
اميضس ةيئاملأ عقأوملأ كلت تحبضصأأ دقو
رثاكتو نيطوتل طاقن اهنم ةيعا-ن-ط-ضصلأ

كلذو ةرجاهم-لأ ة-ي-ئا-م-لأ رو-ي-ط-لأ هذ-ه
نع اهدعبو ةضسأرحلل ا-ه-عو-ضضخ ل-ضضف-ب
.ةيرضضحلأ قطانملأ
ةحايضسلأ ةيمنتل ةديفم تأردق ن-ضضت-ح-تو
ىلإأ اضضيأأ اهليوحت نكميو ،ة-ي-جو-لو-ك-يإلأ

ءاملعلل ءأوهلأ ىلع حوتفم يقيقح ربخم
.ايجولويبلأ مولع يف نيضصتخملأو
رويطلأ هذ-ه دأد-ع-ت ي-ف أد-يأز-ت ل-ج-ضسو
9102 ةنضسب ةنراقم قطانملأ هذهب ةيئاملأ
وهو رئاط558.4 وحن  اهيف يضصحأأ يتلأ

،ايلحم يئيبلأ عونتلأ ةيعضضول ديج رضشؤوم
.لوؤوضسملأ تأذ ىلإأ أدانتضسأ

م.ق ^

لجيجب ةفقصشلا ءأيحأأب فيظنتلاو Úيزتلا تÓمح لصصاوت
لمعلأ راطأ يف انوروك ءابو ةعباتمل ةمزأأ ةيلخ ءاضضعأ عم قيضسنتلاب ةفقضشلأ  ةيدلبب كأرب نكضسم093 يح ةيعمج ءاضضعأأ رداب  ^

ةيدلبلأ سسيئرو يحلأ ناكضس ةمهاضسمب أذهو كأرب ءايحأأ لك ىوتضسم ىلع ةفضصرألأ نييزتل ةلضصأوتم ةيعوطت ةلمح ميظنت ىلإأ يعوطتلأ
. ةيرورضضلأ ىرخألأ تامزلتضسملأو ءÓطلأ دأومب مهديوزتل ةفقضشلأ
عÓتقأو فيظنت نولضصأوي نيذلأو ةفقضشلأ ةنيدم طضسوب ليمجلأ رظنملأ يح بابضش اه-ن-م ة-ل-ضصأو-ت-م ة-ف-ق-ضشلا-ب تÓ-م-ح-لأ لأز-تلو
.سشأرحألأو سشئاضشحلأ

ب.Úصسأي ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

خ-يرا-ت ‘ نو-ث-حا-ب-لاو نو-خرؤوŸا ق-ف-ت-يو ^
‘ تأادب ةيرامعتشس’ا اشسنرف نأا ىلع رئاز÷ا
نع فقوتت ⁄و0381 ذنم Úيرئاز÷ا بيذعت
دقو ,Úيروثلا ÚجاشسŸاو ÚيندŸاب ليك-ن-ت-لا

ىلع ةيشسفنو ةيدشسج اراثآا اهتاشسرا‡ تفلخ
اوششيا-ع ن-يذ-لا ءاد-ه-ششلا يوذو ن-يد-هاÛا
ىرقلا ن-م Òج-ه-ت-لا وأا بيذ-ع-ت-لا ل-ي-شصا-ف-ت
,ة-ير-ك-شسع-لا تاد-ششتÙا بو-شص ر--ششادŸاو

ةكر◊ا راوثو يلشضانم يماfi هب ¤دأا امبشسح
‘ ,يموت نب رامع لحارلا ,ةروث-لاو ة-ي-ن-طو-لا

ـب موشسوŸا يقئاثولا طيرششلا ‘ هل ةلخادم
 .““بذعن اننإا توكشس““

لاشضنلا نم تاو-ن-شس د-ع-ب ه-نإا د-ي-ق-ف-لا لا-قو
ا-شسنر-ف ر-مأا ف-ششك ‘ ا-ن-ح‚““ ق-ي--ثو--ت--لاو
اهتروشص ىلع اهانرهظأاو ⁄اعلل ةيرام-ع-ت-شس’ا
‘ ناشسنإ’ا قح اوكهتنا نيدÓج-ك ة-ي-ق-ي-ق◊ا
أا÷ يذلا لتÙا نإا لاقو ,““ةير◊او ةماركلا
نكÁ ’ طيÿاب نيدهاÛا هاوفأا ميمكت““ ¤إا
 .““حÓشسلا ةغلب ’إا هعم رواحتلا
دمfi جرخملل ““بذعن اننإا توكشس““ مليف دوعيو
¤إا ,روشصنم نب باهولا دبع ويرانيشس ,شساطق
عششبأ’ احرشسم دعت تناك يتلا بيذعتلا زكارم
ةركاذ ‘ ةيح روشص ,ة-ي-نا-شسنإ’ا د-شض م-ئار÷ا
لمأات تاظ◊ ‘ نوعجÎشسي نيذلا نيدهاÛا
يتلا بيذعتلا لئاشسوو مد-لا د-ها-ششم Òك-ف-تو
قارغإا لجأا نم نويشسنرف-لا دو-ن÷ا ا-هر-ك-ت-با
 .دودÓfiلا ⁄أ’ا نم ةماود ‘ راوثلا
دشض مئارج يه رئاز÷ا ‘ اشسنرف مئارج نأ’و
مويلا ⁄اعلا نإاف ,مداقتلاب تو“ ’ ةيناشسنإ’ا
اهتاميلعتب هؤوا-ف-خإا لوا– تنا-ك ا-م ف-ششت-ك-ي
جاتنإا نم) مليفلا اذه هيوري ا-م-ك ,ا-ه-ن-ي-ناو-قو
ةعومÛ ةيح تاداهشش نم (نيدهاÛا ةرازو
دبعو حÓف ةعمجوب رارغ ىلع نيدهاÛا نم
بيلاشسأا نع اثد– ناذللا يميشساق نب رداقلا
حŸÈا برشضلاو ءابرهكلاو ليبكتلاب بيذ-ع-ت-لا
،ناد-هاÛا فÎعا ا-م-ي-ف ,ن-خا--شسلا ءاŸاو

fiكب دمÒ يتلا شسجاوهلاب ،يشسرجه رماعو
 .مويلا دح ¤إا امهنكشست
ىلع ءوشضلا يئا-م-ن-ي-شسلا ل-م-ع-لا ط-ل-شس ا-م-ك
ريزو نم Óك ا-ه-ع-قو ي-ت-لا11 مقر ة-ير-مأ’ا
عافدلا ريزوو ،يرنو-م شسي-جرو-ب ،ة-ي-ل-خاد-لا
نأاششب ,5591 ةيليوج رهشش ،غن-ي-لو-ك ،لاÔ÷ا
ةيشسنرفلا ةموكحلل لماكلاو ماتلا طارخن’ا““

قÓطإا ىلع ةحارشص شصنتو ,““رئاز÷ا برح ‘
 .هتاكر– ‘ هبتششي يرئازج لك ىلع رانلا
شسفن نم توأا رهشش ىرخأا ةميلعت اهتعبت دقو

,غنيلوكو ,لدعلا ريزو ,نامو-شش ا-ه-ع-قو ة-ن-شسلا
عم لماعتلا ةقيرط اهيف دد-ح-ي ,عا-فد-لا ر-يزو
نمأ’ا تاوق مئار-ج لو-ح ة-عدوŸا ىوا-ك-ششلا
نع ةيئان÷ا ةيلوؤوشسŸا ةلازإا ىلع لمعت““ يتلاو
ةعباتم نود لاعفأ’ا هذه فينشصتو اهي-ب-ك-تر-م
ةرورشضلا ا-ه-ت-ل-مأا لا-ع-فأا ا-ه-نأا شسا-شسأا ى-ل-ع
ةميلعتلا هذه شصنت امك ,““نوناقلاو فورظلاو
ة-يا-م◊ا ن-م-شضت ة--ي--ندŸا تا--ط--ل--شسلا نأا
 .نيدÓ÷ا لكل ةناشص◊او
بعششلا ةنÙ ““بذعن اننإا توكشس““ مليف قثويو
نم ةيق-ي-ق-ح د-ها-ششمو رو-شص Èع ير-ئاز÷ا
اهنكلو مويلا ءانبأا اهل-م-ح-ت-ي ’ د-ق ف-ي-ششرأ’ا
Úعأا نع اديعب اششي-ع-م ا-ع-قاو تنا-ك شسمأ’ا-ب
ىلع Ó-ي-لد مو-ي-لا تح-شضأاو ,›ود-لا مÓ-عإ’ا
فارعأ’ا لكل هي-ط-خ-تو ر-م-ع-ت-شسŸا ة-عا-ششب
ىلع ظفا–و ناشسنإ’ا مرك-ت ي-ت-لا Úناو-ق-لاو
 .ةيشسفنلاو ةيندبلا هتمÓشس

ةمامحوب ..ةيرامعتسس’أ تأدسشتÙأ
(2691-4591) اجذو‰

,ةيشسنرفلا روت ةعماجب خيراتلا ‘ ةثحابلا دوعت
طيرششلا لÓخ ن-م ,رو-ق-ن-ط يرا-ي-شس ة-شسا-نو
،لÓ-ه قازر-لا د-ب-ع ،جار-خإا ن-م ي-ق-ئا-ثو-لا
‘ ةيرامع-ت-شس’ا تاد-ششت-ح-م-ل-ل شصشصıاو
تايل-م-ع ¤وأا نإا ,اد-يد– شساروأ’ا ة-ق-ط-ن-م
‘ تأادب مهارقو مهرششادم نم ناكشسلا ليحرت
داوو شضي-بأ’ا داو ي-حاو--ن ‘È 4591مفو-ن

عشضو ” ةددششم ةيركشسع ةشسارح ت–و يدع
 .تادششتÙا ‘ رشسأ’ا

Èمفون91 خيرات ¤إا هتاذ قايشسلا ‘ تراششأاو
ونروكيد ديقعلل نوعبات نويلظم طح موي45
(uaenruocuD) Ãة--ل--ب--م--ح““ ي---تا---شش““
ءاشسنلا اوÈجأاو ““توك-ت ة-ت-شسو-ب»و ““ششير-كأا»و

كلذ نهشضعب تشضراع اميف نهتويب قرح ىلع
نا-ك-ف ة-عا-ج-ششو ةو-ق-ب Úي-ل-ظŸا ن-ه--جاوو
ةديهششلا لث-م شصا-شصر-لا-ب ي-مر-لا ن-هÒشصم
ةمطا-فو ة-ت-شسو-ب ة-ع-م-جو ةرو-شصن-م ة-ت-شسو-ب

 .لياحرب ةنمطافو يرورغج
يور-ت ,ثاد-حأÓ-ل ا-ه-ل-ي-شصف--ت شضر--ع--م ‘و
ناك ونروكيد لانولوكلا نأا ،رو-ق-ن-ط ،ة-خرؤوŸا

(erèirrehC) رايراشش لاÔ÷ا لبق نم افلكم
شساروأ’ا ةقطنم ناكشس Òجهت رماوأا ““ذيفنت““ ـب

دقو ,تادششتÙا وحن مهيتاششمو مهارق نم
يأا ““ةيندŸا تاط-ل-شسلا ة-ق-فاوÃ““ كلذ ىر-ج
Ãششوبيد ةنيطنشسق مكاح ةقفاو ehcupuD

ةيلخادلا ريزوو رانوي-ل ي-جور ما-ع-لا م-كا◊او
 .ناÎيم اوشسنارف ,كاذنآا يشسنرفلا
,ششنولراب جروج طباشضلا نإاف ,ةثحابلا بشسحو
نم هب ءيج يذلا ›اهأ’ا نوؤوشش ‘ شصتıا
ةئدهت ‘ هتبرجتل ارظن شساروأ’ا ¤إا برغŸا
لئابقلا عم لماعتلاو كانه ةيبرغŸا ل-ئا-ب-ق-لا
دق ,ةيغيزامأ’ا ةغللاب اشضيأا ملكتت يتلا ةيبرغŸا
ة---برŒ شسير---ك---ت ‘ ا---ما---ه ارود““ بع---ل
 .““تادششتÙا
¤إا لاحرلا طح يذلا ،ششنولرابل تلوخ دقو
تاطلشسلا عيم-ج ،5591 ةيادب ‘ ةق-ط-نŸا

همشسا ط-ب-ترا ثي-ح-ب ,ة-ي-ندŸاو ة-ير-ك-شسع-لا
يت-لا (SAS) ةشصشصختŸا ة-يرادإ’ا قر-ف-لا-ب
 .نيدششتÙا ةبقرم اهتمهم تناك
كرام يأار يقئاثولا طيرششلا اذه دشصر امك
لاق يذلا ,يشسنرفلا ششي÷اب طباشض ،ي‚ارك
ىرقلا نومدهي اوناك Úيشسنرفلا ركاشسعلا نإا““
دييششت ةداعإا ىلع ناكشسلا نومغريو ةيلشصأ’ا

ةيركشسع-لا ز-كارŸا ن-م ة-بر-قÃ ىر-خأا ىر-ق
اهيلع قلطي تناكو ةكئاشش كÓشسأاب اهتطاحإاو
نكت ⁄ عقاولا ‘ امنيب ،ةديد÷ا ىرقلا مشسا

 .““ةيرامعتشسا تادششتfi ىوشس
ةرز‹ نودهاÛا ركذتشسي ,ةمامحوب ةيدلببو

لافطأاو ءاشسنو لاجر ن-م ا-ي-ند-م54 ق--ح ‘
فيكو ,لولÁ ينب ةباغ ‘ رانلا مه-ي-ل-ع ي-ق-لأا

ناكم ¤إا ةئداهلا ةقطنŸا هذه رمعتشسŸا لوح
ثيح ،È 4591مفون4 ‘ اهلخد موي بيذعتلل
هل وشسقارفأا ةيحا-ن ‘ اÒب-ك اد-ششتfi تأا-ششنأا
هيف تعمجو ,ةبقارملل اجرب11و باوبأا ةثÓث
راود و و-قÓ-م راود ,ة÷و--لا راود) ر--يواود3
‘ تاد-ششتÙا Úب ن-م د-حاو و-هو (ة-ي--ل--شش
““نÓ-غو-ت““ رار-غ ى-ل--ع شساروأ’ا ة--ق--ط--ن--م
““نو---م---ي---م Úع»و ““ناÒخ»و ““ة÷و---ل---لا»و
 .““شسياق»و
‘ ،رو-ق-ن-ط ،خ-يرا-ت-لا ‘ ة--ث--حا--ب--لا Òششتو
Úبت يتلا ةيشسنرفلا تايئاشصحإ’ا ¤إا اهتلخادم
ل-ب-ق ة-ن-شس رد-ق ع-م-ج-ت-لا ز--كار--م دد--ع نأا
مشض زكرم2932 ـب ,1691 ‘ يأا لÓقتشس’ا
 .يرئازج فلأا009 و نويلم نم Ìكأا

 ةيفıأ مئأر÷أ ..””ءأرم◊أ ديلأ””
ةلحرم ‘ ةيرامعتشس’ا ا-شسنر-ف تمد-خ-ت-شسا
ةيريرحتلا ةروثلل ةلششافلا اهتهجاوم نم ةنيعم
اهنم ةلواfi ‘ ةيوطلشسو ة-ي-لو-م-شش بي-لا-شسأا
ل-كو ي-ن-طو--لا ر--ير--ح--ت--لا ششي--ج بر--شضل
تناكف ,جراÿاو لخادلا ‘ هعم ÚفطاعتŸا

ميق ىلع رخآا ليلد ““ءار-م◊ا د-ي-لا““ ة-م-ظ-ن-م
.رمعتشسŸا اهب زي“ يتلا ةرطيشسلا و ةيرشصنعلا

لÓخ نم خ-يرا-ت-لا ‘ نو-ث-حا-ب ع-م-جأا د-قو
مليفلا ‘ مهتكراششم راطإا ‘ اهب اولدأا تاداهشش
نأا ,““ةيفÿا مئار÷ا ..ءارم◊ا ديلا““ يقئاثولا

““شسشسؤوŸا فارحن’ا““ تشسرك ة-م-ظ-نŸا هذ-ه
ذاتشسأ’ا Òبعت دح ىلع يشسنرفلا رام-ع-ت-شسÓ-ل

ةكر◊ا خيرات ‘ شصتıا رماع دنfi رامع
،فورعŸا يشسنرفلا خرؤوŸا لاق امنيب ,ةينطولا

و-ه ““ءار-م◊ا د--ي--لا““ نأا ،نوÒشسنو--م ل--ي--ج
ةفرطتŸا رشصانعلا ىلع قلطي يذلا حلطشصŸا
دشض تاءادتعاب نوموقي ن-يذ-لا را-م-ع-ت-شسÓ-ل
Èتعا امنيب ,يبرعلا برغŸا نادل-ب لÓ-ق-ت-شسا
ةهبج ةيلارد-ي-ف و-شضع نورا-ه ي-ل-ع ذا-ت-شسأ’ا
’إا يه ام““ ءارم◊ا ديلا نأا اشسنرفب ريرحتلا

يشسنرفلا نمأ’ا ح-لا-شصم فر-ط ن-م ة-غوار-م
ةقباشس اهلامعأا نإاف Óشصأا تددجو نإاو اهنأ’
 .““اهروهظل
هذه روهظ تايثيح ي-ق-ئا-ثو-لا م-ل-ي-ف-لا زÈيو
ةيشسنرفلا تارباıا اهتفظو يت-لا ة-م-ظ-نŸا
ةروثلا رداوك دشض ةيدشسج تاي-ف-شصت ذ-ي-ف-ن-ت-ل
ن‡ ةروثلا ءاقدشصأا اذكو ،اهعم ÚفطاعتŸاو
 .اهل ةماه ةيتشسجول معد ةيفلخ اوناك
,ويرانيشسلا بتاك ,بوهوم تيآا ىفطشصم لوقيو
ةشساشسح ةلحرم ىلع ءوشضلا طلشسي““ مليفلا نأا

ةلحرŸا يهو،““ةيرئاز÷ا ةروثلا خيرات نم ادج
Òغ يه يتلا ““لظلا برح““ ـب ا-ه-ي-م-شسي ي-ت-لا

رامعتشس’ا اهلم-ع-ت-شسا ي-ت-لاو اÒث-ك ة-فور-ع-م
ةلماششلا بر◊ا نم ةنيعم ةلحرم ‘ يشسنرفلا
ديلا““ تناكف ,Úيرئاز÷ا د-شض ا-ه-ن-ل-عأا ي-ت-لا
عقاولا شضرأا ‘ ةدوجوم Òغ ةمظنم ““ءارم◊ا
تار-با-خ-م-ل-ل د-ي ن-ع ةرا-ب-ع تنا-ك ا-ه-ن-ك--ل
 .ةيشسنرفلا
لئ’دلاب تبثت ةيرشصب ةقيثو لم-ع-لا اذ-ه د-ع-ي
بيلاشسأا ¤إا رمعتشسŸا أا÷ ف-ي-ك ة-ي-خ-يرا-ت-لا

Úير-ئاز÷ا ت’واfi ل-ك بر-شضل ة-يو-ط-ل--شس
ريرحتلا ةهبج تعا-ط-ت-شسا ف-ي-كو ,رر-ح-ت-ل-ل
ة-ل-شسل-شس ه-جاو-ت نأا ل--با--قŸا ‘ ي--ن--طو--لا
رشصانع اهتقبط يتلا تاقياشضŸاو ت’اقتع’ا
ميظنت ةداعإا لÓخ نم كلذو ““ءارم◊ا ديلا““
ءادتبا ةيشسنرفلا يشضارأ’ا ىلع يروثلا اهطاششن

دلو وحد تاداهشش ه-تد-كأا ا-م و-هو8591 نم
.لابرج وحدو دوادوب دوادوب رمعو ةيلباق

0381 ذنم ةير◊أو ةمأركلأ ‘ ناسسنإ’أ قح تكهتنأ ةجهنمŸأ هتاسسرا‡

بيذعتلا زكارمو تادسشتÙا ‘ رامعتسس’ا مئارج يرعت تايقئاثوو تاداهسش
مامتهاب ,ةيركسسعلأ تأدسشتÙأو ديرسشتلأ ةسسايسس أذكو لÓقتسس’أ ةيسشع ةياغ ¤إأ لÓتحÓل ¤وأ’أ تأونسسلأ ذنم يسسنرفلأ رمعتسسŸأ دي ىلع بيذعتلأ فلم يظح

قوقح تقرخ يتلأ ةيرامعتسس’أ تاسسرامŸأ حسضف ةيغب مأدعإ’اب مهيلع موكÙأو نيدهاÛأ تأداهسش نيودت ةيلوؤوسسم أولم– نيذلأ Úيئامنيسسلأ أذكو ÚخرؤوŸأو Úثحابلأ
.ءأوسس دح ىلع نأدبأ’أو سسوفنلأ ‘ ةمئاق اهراثآأ لأزت ’ يتلأو ناسسنإ’أ

 ‘اقثلا مسسقلا^

ـه1441لأوسش01ـل قفوملأ م0202نأوج2ءاثÓثلأ21 Òباعت

 ةروثلأ ةيعرسش تدكأأ5591 توأأ02 تامجه

ةيسضقلل ليودتو رهقي ’ يذلا يسسنرفلا ششي÷ا ةروطسسا ميط–
ةدايقب5591 توأا02 ينيطنشسقلا لامششلا تامجه تلكشش  ^

ةروثلا راشسم ‘ ““ةمشساح““ ةطfi ,فشسوي دوغيز لطبلا ديهششلا
عمقو ماقتناب ةيرامعتشس’ا اشسنرف اهتلباق ,ةرف-ظŸا ة-ير-ير-ح-ت-لا
ىلع اهرارشصإاو اهتيششحو اهلÓخ نم تدكأاو ،هل ليثم ’ ششطبو

 .لزع Úيندم قح ‘ ةيمارج’ا اهتاشسرا‡
ةيرئاز÷ا ةيشسامولبدلا زيزعت ‘ تاموجهلا هذه تعاطتشسا دقلو

كلذب نوكتل ةديÛا ةروثلا توشص عامشسإ’ ةيلودلا لفاÙا ‘
راشص◊ا كفو اهتعقر عيشسوتب ةروثلا هذه خيرات ‘ امشساح اجرعنم
ققحتل ¤وأ’ا ةيخيراتلا ةي’ولا ىلع اقبطم ناك يذلا يركشسعلا
،لÓتح’ا دعاوق مهأا فادهتشساب ايرك-شسع ا-حا‚ كلذ-ب ةرو-ث-لا

ةروطشسأا ميطحتب ينطولا ريرحتلا ششيج تايونعم عفر نع Óشضف
يتلا لتÙا تاءاعدا دينفت اذكو ““رهقي ’ يذلا يشسنرفلا ششي÷ا““

اهب موقي ةيبيرخت لامعأا در‹ وه ثد-ح-ي نا-ك ا-م““ نأا ا-هدا-ف-م
ةيشسنرفلا تاوقلا مئارج تلمششو .““نوناقلا نع نوجراخ نودرمتم
نطولا قطانم لك رئاز÷ا اهمادقأا تئطو نأا ذنم ةيرامعتشس’ا
زرابلا رودلا ايلج حشضتيو ،Úيرئاز÷ا تائ-ف ل-ك ا-ه-ت-ي-ح-شض حارو
ةنشسلا ‘ ةيناثلا ةي’ولا وأا ،ينيطنشسقلا لامششلا ةقطنم هتبعل يذلا
يت-لا ق-طا-نŸا ىو-قأا ن-م تنا-ك ثي-ح ,ةرو-ث-لا ر-م-ع ن-م ¤وأ’ا
 .لÓقتشس’او ريرحتلاو داه÷ا راكفأا تنشضتحا
عشساولا طاششنلا اميشس’ ،تابوعشص نم ةقطنŸا هذه هتناع ام مغرو
81 ‘ ،دارم ششوديد ،لوأ’ا اهدئاق داهششتشساو ةنوÿاو دايقلل
تعاطتشسا دقف ،ة-ح-ل-شسأ’ا شصق-ن ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب ،5591 ريان-ي
اهدئاق ةكنح عم ةشصا-خ ،ة-جر◊ا فور-ظ-لا كل-ت ع-م ف-ي-ك-ت-لا
نودها‹ لاز’ ،ددشصلا اذه ‘ .فشسوي دوغيز ديهششلا ديد÷ا

لا-م-ششلا تا-م-ج-ه كل-ت نأا نود-كؤو-ي ثاد--ح’ا كل--ت او--ششيا--ع
زكارمو ةيوي◊ا تآاششنŸا نم ديدعلا تفده-ت-شسا ي-ن-ي-ط-ن-شسق-لا

ىرقلاب ن-ير-م-عŸا عراز-مو ندŸا Èع لÓ-ت-ح’ا كردو ة-طر-شش
ديدششلا مهشضفر نع Òبع-ت-لا-ب Úن-طاو-م-ل-ل ح-م-شس ا-م فا-يرأ’او
.ينطولا ريرحتلا ششي÷و ةينطولا ةيشضقلل مهتدناشسمو رامعتشسÓل
ءودهب دارم ششوديد داهششتشسا تلت يتلا ةÎفلا تزي“ نإاو ىتحو
ةيناثلا ةقطنŸا تزكر دقف ،Úخرؤومو نيدها‹ بشسح ،تقؤوم

يشسايشسلاو يرشسلا ميظنتلا ىلع5591 توأا02 تاموجه ليبق
ادج ةديعب ءادشصأا اهل نوكتل هتدناشسمو بعششلا ةقث حبر لجأا نم
ةيشسفن ىلع كلذ رثأاو ةÒبك ةبيخب بي-شصأا يذ-لا را-م-ع-ت-شس’ا ن-ع
Èكأ’ا عزفلا ريرح-ت-لا ششي-ج ‘ نور-ي او-ح-ب-شصأا ن-يذ-لا هدو-ن-ج
درمتلا حور مهنيب ترششتنا كلذلو ،مهتايح ىلع مهادلا رطÿاو
لشصاوتل ريرحتلا ششيج ةلتاقمو رئاز÷ا ‘ بر◊ا دشض نايشصعلاو
 .توأا02 تاراشصتنا رثا اهÒشسو اهفحز لباقŸاب ةديÛا ةروثلا
حورلاو ةيد÷اب تامجهلا كلتل دادعإ’ا فورظو ءاوجأا تمشستاو
‘ اهيلع قفتŸا ةطÿا ماÎحاب حمشس ام ةماتلا ةيرشسلاو ةيلاعلا
ةنيدم نع م-ل-ك4 ›اوح دعب ىلع قئاد◊ا-ب ““نا-مز-لا““ عا-م-ت-جا

تناك ةيبرح تارئاط ميط– نم راو-ث-لا ن-ك“ ثي-ح ،ةد-ك-ي-ك-شس
.ودعلا دونج نم ديدعلا لتقو تآاششنŸا شضعب بيرختو راطŸاب

ينيطنسسقلأ موجهلأ نم اماقتنأ ةدكيكسس بعلÃ يرئأزج فلأأ21
هذه ناب لاÛا اذه ‘ ،نوعمر نشسح ،خرؤوŸاو ثحابلا لوقيو

قلطنم نم ثادح’ا ميمشص ‘ تلاز ’ ةيزمر لم–““ تاموجهلا
اهب ماق يتلا ىÈكلا ةيلمعلا ¤ا اندوقي اقراف Èتعي يذلا اهخيرات

زمر برشض فدهب ينيطنشسقلا لامششلا ‘ ينطولا ريرحتلا ششيج
ةئير÷ا تامجهلا كلت نع اهلعف در ‘و .““رحدت ’ يتلا ةوقلا
ةلمح نشش لÓخ نم ةيششحو بيلاشسأا لÓتح’ا تاوق تلمعتشسا
امك Úيرئاز÷ا ÚيندŸا ف’آا تفدهتشسا ةعشساو عمقو ت’اقتعا
 .اربو اوج ىرقلا تفشصقو يتاششŸا تقرحأا
اولتقو ةيششاف تايششيليم اولكششف Úيبروأ’ا حيلشستب كلذك تماق امك
لÓتح’ا تاوق هتبكترا ماقتنا عششبأا ناكو  .لزع Úيرئازج Úيندم

اقباشس ليف بيليف بعلÃ موجهلل ›اوŸا مويلا ‘ ةÒبك ةرز‹
رششح ” ثيح ،ةدكيكشسب5591 توأا02 بعلم ايلاح ىمشسŸا
،مهمادعإاب تماقو خو-ي-ششلاو لا-ف-طأ’او ءا-شسن-لاو لا-جر-لا ف’آا
ام ةيششافلا تايششيلŸاو لÓتحÓل ةيماقتن’ا ةلم◊ا ةيحشض بهذو
 .يرئازج فلأا21 ـلا براقي

راع ةمسصو لظيسس يسسنرفلأ لÓتح’أ عمق
ةمأ’ا ¤إا ةلاشسر ‘ نوبت ديÛا دبع ,ةيروهم÷ا شسيئر Èتعا و
Ã57 ـلا ىركذلا ةبشسانÛيومدلا عمقلا نأا5491 يام8 رزا

‘ راع ةمشصو لظيشس““ ,مششاغلا يرامعتشس’ا لÓتحÓل يششحولا
,ةنشس231 ةليط انبعشش قح ‘ تفÎقا يتلا رامعتشس’ا ىوق Úبج
نأ’ ,اهشضييبتل ةرركتŸا ت’واÙا مغر مداقتلاب طقشست ’ مئارج
نم ةيحشض نويلŸا فشصنو ÚيÓم ةشسمÿا زواŒ اهاياحشض ددع
 .““رئاز÷ا ناكشس فشصن نم Ìكأا لثÁ ام يأا ,رامعأ’ا لك
دشض مئارج »ب مئار÷ا هذه ماقŸا اذه ‘ نوبت شسيئرلا فشصوو
يقرعلا Òهطتلا ىلع تماق اهنأ’ ةيراشض◊ا ميقلا دشضو ةيناشسنإ’ا

ىلع تماق امك ,ءابرغلا مادقتشساب Úيل-شصأ’ا نا-ك-شسلا لاد-ب-ت-شس’
هتيشصخشش خشسمو هتاورث بهنو هروذج نع يرئاز÷ا ناشسنإ’ا لشصف
تابوقعلا نوناق نم1-212 ةداŸا نأا ¤إا راششي .““اهتاموقم لكب
وأا (...) ليحÎلا““ يلي اÃ ةيناشسنإ’ا دشض مئار÷ا فشصت يشسنرفلا
فاطتخاو ةيروفلا مادعإ’ا تايلمعل ةيجهنŸاو ةفثكŸا ةشسرامŸا
ةيناشسنإا Òغ لاعفأا وأا بيذعتلا وأا ءافتخ’اب عوبتŸا شصاخششأ’ا
ناكشسلا دشض ةقشسنم ةطخ راطإا ‘ ةمظنم (...) ةيشسايشس عفاودب
شصنلا هذه ¤إا طق نويشسنرفلا نولوؤوشسŸا أاجلي ⁄و  .““ÚيندŸا
برح لÓخ يشسنرفلا ششي÷ا تاشسرا‡ عم ““اما“ قفاوتي““ يذلا
ويام نماثلا خيرات نم ءادتبا اقباشس ةبكترŸا مئار÷او رئاز÷ا
تاموجه تايعادتب ارورم , ةŸا-قو ة-طار-خو ف-ي-ط-شسب5491
 .--Úيشسنرف Úخرؤوم بشسح-- كلذ Òغ ¤ا ينيطنشسقلا لامششلا

عورسشم قح اهمئأرج نع اسسنرفل يمسسرلأ رأذتع’أ
مداقتلل لباق Òغو

لÓت-ح’ا ةÎف نا-با ا-ه-م-ئار-ج-ب فاÎع’ا-ب ا-شسنر-ف ة-ب-لا-ط-م
Òغو عورششم قح يرئاز÷ا بعششلل راذتع’او (0381-2691)
ةيلوؤوشسم ىلع قايشسلا اذه ‘ نوناقلا ددششي ثيح لزانتلل لباق
قح ‘ اهششويج اهتبكترا يتلا مئار÷ا لك نع ةيشسنرفلا ةلودلا
نوناق عورششم ن-م5لا ةداŸا ‘ ءا-ج ثي-ح ير-ئاز÷ا بع--ششلا

ŒرË لاعف’ا نأا نويرئازج باون هدعأا يذلا يشسنرفلا رامعتشس’ا
ةداب’ا يه و ةروطخ مئار÷ا دششا ي-هو مدا-ق-ت-ت ’““ ة-ي-مار-ج’ا
 .““بر◊ا مئارجو ةيناشسن’ا دشض مئارجو ةيعام÷ا
لا-ع-ف’ا كل-ت ن-ع تا-فاÎعا--ب ةردا--بŸا با--ح--شصأا لد--ت--شسيو
مهنم Úيشسنر-ف بر-ح ي-مر‹ نا-شسل ى-ل-ع تدرو تا-شسرا-مŸاو

كاينتنوم يشسليبو ونرأا تناشسو وغيفور يد قودلاو وجيب لاÔ÷ا
ي-شسا-م نا-جو ن’ا-شس لوورو شسيرو-م لرا--ششو شسيرا--شسوأا لو--بو
مهتاباتكو مهتاحيرشصت نم Òثكلا ‘ اوحار نيذلا وهوج نامدياو
 .Úيرئاز÷ا دشض مهئارجب نورخافتيو نوهابتي
امور ةدهاعم ناب مهارب ن-ب ءار-هز-لا ة-م-طا-ف ة-ي-ماÙا ىر-تو
بر◊ا مئارج اياشضق ‘ شصتخت يتلا8991 ويلوي71 ‘ ةعقوŸا
نم ةمات ةيحيرأاب شسمأ’اب مهيدÓج ةمكاÚ fiيرئاز-ج-ل-ل ح-ي-ت-ت““

طقشست ’ لودلا فرط نم ةبكترŸا كلتو مئار÷ا هذه نأا قلطنم
‘ ةشصتıا فيشضتو .““انوناق هب فراعتم وه ام قفو مداقتلاب
شصوشصن نأاب نوعفدي نويشسنرفلا ناك ولو ىتح هنأاب ›ودلا نوناقلا

بر◊ا ةحفشص يط نم دوقع دعب اهيلع عيقوتلا ” امور ةدهاعم
¤إا دنتشست ’““ ،اهبشسح ،ةءارقلا هذه نأا ’إا اشسنرفو رئاز÷ا Úب
لاÛا تحتف ركذلا ةفلاشس ةدها-عŸا نأا اŸا-ط ة-ب-ل-شص ة-ي-شضرأا
ةيŸاعلا بر◊ا ¤إا دوعت يتلا ةيزانلا يمر‹ ةعباتم مامأا اعشساو
طاقنلا نم ىقبي ةركاذلا فلم نأا هلك اذه ‘ مهŸاو .““ةيناثلا
ةيشسنرفلا-ةيرئاز÷ا تاقÓعلا وفشص ركعت تئتف ام يتلا ةزرابلا
ةفÎقŸا ةيرامعتشس’ا مئارجلل Úيرئاز÷ا نايشسن ةلاحتشس’ ارظن
ةينوناق اباوبا حتفيشس م-ئار÷ا هذ-ه-ب فاÎع’ا نا-ب د-كؤوŸا ن-مو

مهت-ب-لا-ط-م نو-ير-ئاز÷ا دد-ج-ي-شس ثي-ح شسيرا-ب ما-ما ةد-يد-ج
 .نيررشضتŸا ›اهأÓل تاشضيوعت عفدو يمشسرلا راذتع’اب
ة-ب-ق◊ا-ب ة-ط-ب-تر-م تا-ف-ل-م ة-ع-برأا دد--شصلا اذ--ه ‘ لاز--ت ’و
تاحيرشصت بشسح ،نيدلبلا Úب ةقلاع اهدع-ب ا-مو ة-يرا-م-ع-ت-شس’ا

يذلا يرئاز÷ا ينطولا فيششرأ’ا يهو نيدهاÛا ريزول ةقباشس
و رئازجلل هتداعإا اشسنرف شضفرتو فحتلاو قئاثولا ÚيÓم مشضي

ةروثلا ع’دنا لبق) ةيبعششلا تاروثلا ةداق مجامج عاجÎشسا فلم
”و ،شسيراب ةمشصاعلاب ناشسنإ’ا فحتم ‘ ةدوجوŸا ،(4591 ماع
ةبلاطم فلم ¤ا ةفاشضا اهنم ة-م-ج-م-ج13 ةيوه ىلع فرع-ت-لا
ءارحشصلا ‘ اشسنرف اهترجأا ةيوون براŒ اياحشض شضيوعتب رئاز÷ا
عبرأاب لÓقتشس’ا د-ع-ب ى-ت-ح يأا ،6691وÚ 0691ب ةير-ئاز÷ا

،0022 مهددعو ةروثلا لÓخ نيدوق-فŸا ف-ل-م اÒخاو تاو-ن-شس
ث.ق.ةيمشسرلا ماقرأ’ا بشسح
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31 ‘اقثلا
ءاسضقلا ¤ا ءوجلل هاعدو اهنم قرسسي ⁄و هتياور أارقي ⁄ هنأا دكأا

!جرعأ’ا ينيسساو ىدحتي ““ةياهنلا““ ويرانيسس بتاك
بيدأÓل ةياور نم اسسبتقم ““ةياهنلا““ Òخأ’ا هلسسلسسم نوكي نأا ،فطاع Òمسس ورمع ،تسسيرانيسسلا ىفن
،ءاسضقلل ءوجللا ¤إا كلذب همهتي نم ًايعاد ،رخآا يئاور وأا ينف لمع يأا وأا ،جرعأ’ا ينيسساو ،يرئاز÷ا
.اهب بلاط يتلا ةوطÿا ىلع مادقإ’اب ““تاعئاسشلا““ هذه يجورم اًيدحتم ،رمأ’ا ‘ لسصفلل

ـه1441لاوسش01ـل قفوملا م0202ناوج2ءاثÓثلا

هل جرعلأ ينيسسأو تاماهتأ ىلع أدرو ^
،““Òخلأ يبرعلأ““ هت-يأور ىو-تfi ة-قر-سسب
،جرعألأ ءاعدأ لسسلسسŸأ فلؤوم ىفن دقف
،اهيلإأ راسشŸأ ة-يأور-لأ أأر-ق-ي ⁄ ه-نإأ لا-قو
،ةحسصلأ نم هل شساسسأأ ل ماهتلاف ›اتلاب
يئأورلأ وه نم فرعي ل هنأأ ىلع ددسشو
Òم-سس ور-م-ع فا-سضأأ .جر-عألأ ي-ن-ي-سسأو

نأأ ىر-ي شصخ-سش يأأ و-عد-ي ه-نأأ ،ف-طا--ع
ءوجللأ ¤إأ هل لمع نم ذوخأام لسسلسسŸأ
نع ةلوؤوسسŸأ ةه÷أ هراب-ت-عا-ب ،ءا-سضق-ل-ل
متي نأأو ،تاعأزن-لأ هذ-ه ل-ث-م ‘ ل-سصف-لأ

لكسشبو ةينعŸأ تائيهلأ ¤إأ رمألأ ليو–
دأدعإلأ ددسصب جرعألأ يني-سسأوو ،ي-م-سسر
.ةيسضقلل
ةمهتلأ““ نأأ ¤إأ راسشأأ جرعلأ ينيسسأو نكل

نيدت ةقيقد تاتابثإأ كانه نأأو ،ةسسسسؤوم
ديدعلأ جرعألأ ىطعأأ دقو ،ةقرسسلأ هذه
تلمسش ةحسضأو تاقباطت ‘ ة-ل-ث-مألأ ن-م
هتيأور نإأ ،لوقي لسسÎسسأو ،ليسصافتلأ ىتح
توكسسلأ هنكÁ لو ،بهنلأو لكأÓل تسضرعت

تايلمع ىقبت-سس لإأو ،ة-ي-سضق-لأ هذ-ه ن-ع
هذ-ه نأأو ،ة-ل-سصأو-ت-م ة-ي-بدألأ ة--قر--سسلأ
،أرخؤوم أÒثك تسشفت ،ف-سسأÓ-ل ةر-ها-ظ-لأ
ةرورسضلابو ،نكي ⁄ ائيسش نأاكو ر“ اهنكل
.““اهل ىدسصتي نأأ
،رمألاب مل-ع-ي ن-ك-ي ⁄““ ه-نأأ جر-عألأ د-كأأو
دعب لإأ ،أÒثك تÓسسلسسŸأ ىوهي ل هنوكل
لبق نم لئاسسر-لأ ن-م تا-ئŸأ ه-ت-ل-سصو نأأ

هت-يأور نأأ ه-ل د-كؤو-ت ،ه-ئا-قد-سصأأو ه-ئأر-ق
كلذ دعب موقيل ،لسسلسسم لكسش ىلع شضرعت

Ãشسبل ع-فر-يو ،ة-يا-ه-ن-لأ ى-ت-ح ه-ت-ع-با-ت
قلعت-ي ر-مألأ نأأ ه-ل Úب-ت ن-ك-ل ،شصا-ن-ت-لأ
.““ةمظنŸاب اهفسصو ةقرسسب
هنأاب جرعلأ ينيسسأو مليف-لأ م-قا-ط م-ه-تأو
،ينيسسأو نكل ،““ةيمÓعإأ ةجسض““ ةراثإأ ديري
يبرعلأ نطولأ ‘ ةÒبك ةرهسشب عتمتي يذلأ
ه-ل-ث-م شصخ-سش نأا-ب درو دا--ع ،ا--بورأأ ‘و

در‹ هنإأو ،ةرهسش ¤إأ جاتحي ل ةحأرسص
هبوسشت عوسضوŸأ نأأ فدرأأو ،لطاب ءاعدإأ

اكيرسش نوكي نأأ لبقي ل هنأأو ،شسؤوبلأ ةلاح
مأÎحأ شضر-ف ن--م د--بلو ،لا◊أ هذ--ه--ل
لواط-ت أذ-ه““ حر-سصو ،هدو-ه‹و بتا-ك-لأ
ن-م د-يد-ع-لأ ى-ط-عأأو .““Úسشم فر--سصتو
ىتح تلمسش ةحسضأو تاقباطت ‘ ةلثمألأ

.ليسصافتلأ
رهسش لÓخ شضرع يذلأ ،““ةيا-ه-ن-لأ““ لا-نو
،لد÷أ نم أÒًبك اًطسسق ،يسضاŸأ ناسضمر
امهدحأأ ،Úقير-ف ¤إأ هو-ع-با-ت-م م-سسق-نأو
،رأرمتسساب هدق-ت-ن-ي ر-خآأو ،ه-ل شسم-ح-ت-م
أًديعب ،ىنفلأ قدسصلأ مدعب هعانسص مهتيو

لايÿأ ةيعونل ىمتني ل-سسل-سسŸأ نو-ك ن-ع
،هنإأ ف-طا-ع لا-قو .شسا-سسألا-ب ى-م-ل-ع-لأ
لع-ف-لأ در أو-ع-قو-ت-ي ⁄ ،ل-م-ع-لأ عا-ن-سصو
ثأدحأأ شضعب نم بسضا-غ-لأ ى-ل-ي-ئأر-سسإلأ
،““ليئأرسسإأ ةياهن ةسصق““ ةسصا-خ ل-سسل-سسŸأ
،مهيلإأ لسصي نل رمألأ نأأ مهداقتعل كلذو
ر-مألأ أذ-ه نأأ ،ه-تأذ تقو-لأ ى-ف ،أÈًت-ع-م
.““حا‚ ليلد““

م.Ëرم ^

ةيحسصلا ةيعسضولا نسس– دعب ةمسصاعلا رئاز÷اب ينف لفح ‘ روهمجلل مدقيسس

قاوسسأ’ا ‘ ““نيوابوكيت““ ةقرفل ديدج موبلأا ..““يانهأا

 تامنمنŸاو ةفرخزلاو يبرعلا طخلل يسضاÎف’ا ينطولا ناجرهŸا

 ةفرخزلاو يبرعلا طÿا ناسسرفب يفت– ةفاقثلا ةرازو
عوبسسلأ ةياهن ،ةفاف-ث-لأ ةرأزو تف-ت-حأ ^

لفح ‘ ةفرخزلأو يبرعلأ طÿأ ناسسرفب
‘اقث-لأ ي-ن-طو-لأ نا-جر-ه-م-ل-ل ي-ما-ت-خ

ةفرخز-لأو ي-بر-ع-لأ ط-خ-ل-ل ي-سضأÎفلأ
.تامنمنŸأو
،ةفاقثلأ ةر-يزو بنا-ج ¤إأ هر-سضح ل-ف◊أ
ر-يزو ن-م ل-ك ،ةدود ن-ب ة-ك-ي-ل-م ةد-ي-سسلأ
تيآأ تاحرف ديسسلأ م-جا-نŸأو ة-عا-ن-سصلأ

ناÈŸلأ عم تاقÓعلأ ةريزوو ،مهأرب يلع
رأوزع ةمسسب ةديسسلأ
ي-بر-ع-لأ طÿأ ة-ق--با--سسÃ نوز--ئا--ف--لأ
،ل-ف◊أ لÓ-خ م-هÁر-ك-ت ” ة-فر-خز-لأو
Úطا-ط-خ-ل-ل شصا-خ Ëر-ك-ت ¤إأ ة-فا-سضإأ
دبعو يفير-سش د-ي-ع-سس د-مfi ن-يÒب-ك-لأ
.ردنكسسأ ديم◊أ

ث.ق ^

ةيبوروألأ قأو-سسألأ ‘ أر-خؤو-م رد-سص  ^
ت– ““نيوابوكيت““ ةقر-ف-ل د-يد-ج مو-ب-لأأ

جردني (لبقتسسملل ةرظن) ““يانهأأ““ نأونع
زولب““ Úب عمجيو ““⁄اعلأ ىقيسسوم““ نمسض

يقرات ي-ق-ي-سسو-م بو-ل-سسأأ) ““ءأر-ح-سصلأ
.كلوفلأو كورلأو يغيرلأ نم لكو (جئأر
““نيوابوكيت““ ـل Êاثلأ موبلألأ أذه مسضيو
ةجهل) قاسشاماتلاب ا-ه-ب-ل-غأأ ة-ي-ن-غأأ21
بون÷أ ‘ قرأوطلأ اهب ملكتي ةيغيزامأأ
ثيح ،(لكك لحاسسلأ ةقطنمو يرئأز÷أ

فر--ط ن--م ر--ئأز÷أ ‘ ه--جا---ت---نإأ ”
اسسنرف نم لكب عزوو ““كزويم ةنأوطسسأأ““

اسضيأأو غروبمسسكولو أرسسيوسسو اكي-ج-ل-بو
ىلع يقيسسوŸأ ليم-ح-ت-لأ تا-سصن-م Èع
ي-سسنر-ف-لأ ج-ت-نŸأ فر-ط ن--م تنÎنلأ
.““كزويم ⁄ابل““

قرط-ت-ت يذ-لأ ،مو-ب-لألأ أذ-ه نو-ك-ي-سسو
ةعيبطلأ لامجو ششاعŸأ عقأول-ل ه-ي-نا-غأأ
‘ أرفوتم ،ةيقرات-لأ ة-فا-ق-ث-لأو ثأÎلأو
لا-جآلأ بر-قأأ ‘““ ة-ير-ئأز÷أ قأو--سسألأ

Ãا◊أ يح-سصلأ ع-سضو-لأ ن-سس– در-ج‹
ثي-ح ،““91 ديفوك ةح-ئا-ج ن-ع م-جا-ن-لأ
ي-ن-ف ل-ف-ح Èع““ رو-ه-م-ج-ل-ل مد-ق-ي-سس““
.جتنملل اقفو ““ةمسصاعلأ رئأز÷اب
اهÌكأأو موبلألأ أذ-ه Êا-غأأ ل-م-جأأ ن-مو
““يÒنت““ ةيقرات-لأ تا-عا-ق-يإلا-ب ا-ع-ب-سشت
¤إأ ÚعمتسسŸأ لقن-ت ي-ت-لأ (ءأر-ح-سصلأ)

بون÷أ ىسصقأأ ‘ قرأوطلأ ةايحو ⁄اع
عمجي ليمج يقيسسوم بلاق ‘ يرئأز÷أ
زمأردلأو شصابلأو يئابرهكلأ راتيغلأ Úب
يغيرلأ ن-ف-ب ر-ثأا-ت-مو (لو-ب-ط-لأ م-ق-ط)
.يقراتلأ يديلقتلأ متيرلأو
بيلك ويديفب ةقفرŸأ- ةينغألأ هذه دعتو

ة-يوأر-ح-سصلأ تأءا-سضف-لا-ب هر-يو-سصت ”
ةباثÃ -يرئأز÷أ بو-ن÷ا-ب ة-ع-سسا-سشلأ

لوا– قرأوطلأ عمت‹ بلق نم ةخرسص
‘ ششاعŸأ يمويلأ عقأولل ها-ب-ت-نلأ تف-ل
تا-ع-م-تÛأ ىد-ل ا-سصو-سصخو بو--ن÷أ
لÓ-خ ن-مو .ة-سشا-سشه Ìكألأ ة-يود--ب--لأ

““اهرات غانسسكأأ““ ـك ىرخأأ Êا-غأأ ن-يوا-ن-ع
““Úنيد-ي-مأأ»و ““⁄ا-ع-لأ»و (ب◊أ تهر-ك)
ينفلأ اههجوت ةقرفلأ د-كؤو-ت (ي-ق-يد-سص)
ىقيسسوŸأو شصوسصنلأ Úب ع-م-ج-ي يذ-لأ
عأونألأ شضعبل Òبكلأ Òثأات-لأو ة-ي-قرا-ت-لأ
يغيرلأ اسصوسصخو ةيŸاعلأ ة-ي-ق-ي-سسوŸأ
.ءانغلأ ‘ حوسضوب هنا◊أأ رهظت يذلأ
نم ةبيرق Êاغأأ ““نيوابوكيت““ مد-ق-ت ا-م-ك
ىلع ةحسضأو ةي-قرا-ت ة-سسŸ ع-م كلو-ف-لأ

ايند»و (ة-ل-ي-م-ج ةو-ف-غ) ““نأوز-م““ رأر-غ
(ءام هيدل نم) ““نا-مأأ نÓ-ير-يإأ»و ““ل-سصو
¤إأ ةيقيقح ةيقيسسوم ةلحر مدقت يتلأو
ةيديلقت لوبط تأوسصأاب ةقوفرم بون÷أ
.(يداعلأ) يتوسصلأ راتيغلأ أذكو يبم÷اك
ةقرفلأ ةسسŸ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م ر-ه-ظ-تو
Óبو دعت يت-لأ- ““ن-يو-يرا-ن-ي-ت““ ةÒه-سشلأ

ـلأ وأأ ““ءأر-ح-سصلأ زو-ل-ب““ ةد--ئأر عزا--ن--م
““ا-م-ت-يآأ““ ة-ي--ن--غأأ ‘ أذ--هو -““فو--سسأأ““
بيكÎلأ شسفن جاتنإأ ديعت يتلأ (يتوخإأ)
يتلأ ةقيتعلأ ةقر-ف-لأ هذ-ه-ل ي-ق-ي-سسوŸأ
رسصا-عŸأ ي-ق-ي-سسوŸأ عأد-بإلأ ‘ تر-ثأأ
.راقهألأو يليسساتلاب
فزاعلأو ينغŸأ نم ““نيوابوكيت““ نوكتتو

ديعسس ةÒخ نب يئابرهكلأ راتي-غ-لأ ى-ل-ع
يئابرهكلأ راتيغلأ ىلع فزاعلأو ينغŸأو

شصاب راتيغلأ ىلع فزاعلأو Úسسح راقد
ىلع فزاعلأ أذكو ظيف◊أ دبع يراموأأ
.رباج ريرسسأأ ““يبم÷أ““ ةيعاقيإلأ ةلآلأ
‘ ة-سسسسؤوŸأ- ة-قر-ف-لأ هذ--ه تط--سشنو
ىن-ع-مو (تسسأÔ“) ح-لا-سص Úع-ب3102
تÓف◊أ نم ديدعلأ -““فوي-سس““ ا-ه-م-سسأ
نأأ لبق اه-تا-يأد-ب ‘ ة-ير-ئأز÷أ ندŸا-ب
““نا--هر--يد““ لوألأ ا--ه--مو--ب---لأأ رد---سصت
اهدعب طسشن-ت-ل6102 ‘ (تا-ي-ن--مألأ)

اسسنرف نم لكب رئأز÷أ جراخ اه-تÓ-ف-ح
ث.ق ^                                                   .أدنكو

ةيمأ’ا ةبراfi ‘ اهتكرعم Òظن

يكراب ةسشئاع ةديقفلل ““Òسشع““ قاقحتسس’ا ماسسو
ديÛأ دب-ع ،ة-يرو-ه-م÷أ شسي-ئر رر-ق
ةسشئاع ةديقفلأ حنم ،شسمأأ لوأأ ،نوبت
وÙ ةيرئأز÷أ ةيعم÷أ ةسسيئر ،يكراب
نم قاقح-ت-سسلأ ما-سسو ““أأر-قإأ““ ة-ي-مألأ

اهتامها-سسŸ أر-يد-ق-ت ““Òسشع““ ف-سصم
ام بسسح ،ةيمألأ وfi ةكرعم ‘ ةÒبكلأ
 .ءأرزولأ شسل‹ نايب هب دافأأ
ةيروهم÷أ شسي-ئر نأأ نا-ي-ب-لأ ‘ ءا-جو
بيط يكراب ةسشئاع ةلحأرلأ حنم““ ررق
ةيرئأز÷أ ةيعم÷أ ةسسيئر ا-هأر-ث ه-ل-لأ

Ùقاقح-ت-سسلأ ما-سسو أأر-قإأ ة-ي-مألأ و
‘ ةÒبكلأ اهتامهاسسŸ أر-يد-ق-ت Òسشع
طاسسوأأ ‘ اميسسل ،ةيمألأ وfi ةكرعم
فايرألأ ‘ ءا-سسن-لأ ة-سصا-خو Úن-سسŸأ
تاميلعت ى-ط-عأأو ،ة-ي-ل-خأد-لأ ندŸأو

Ÿةماع ةعفنم تأذ ةيعمج““ ةفسص حن““
.““..““ أأرقإأ““ ةيعم÷

ءامسسأاب ةمئا-ق دأد-عإأ»ب نو-ب-ت ر-مأأ ا-م-ك

ةفسصلأ هذهل ةلهؤوŸأ ةيندŸأ تا-ي-ع-م÷أ
تا-مد-خ ن-م ه-ت-مد-ق ا-م شسا-سسأأ ى--ل--ع
كلت اميسسل ينطولأ بأÎلأ Èع عمتجملل
تبعلو91 ديفوك ةمزأأ لÓخ ترهظ يتلأ
اهعيزو-تو تا-عÈت-لأ ع-م-ج ‘ أÒب-ك أرود
ن-ما-سضت-لأ ز-يز-ع-تو ن-يرر-سضتŸأ ى--ل--ع
ةد-عا-سسمو بع-سشلأ ءا-ن--بأأ Úب م--حأÎلأو
.““انوروك ةحئا÷ يدسصتلأ ىلع ةلودلأ

ث.ق ^

رئاز÷اب Òسصقلا مليفلل يسضاÎف’ا ›ودلا ناجرهŸا

 ةكراسشŸا نانلعي نايروسس نامليف
Úيئأورلأ Úملي-ف-لأ ا-م-قا-ط ن-ل-عأأ ¯
““ةÒل ة-ئ-م»و ““نا--ث بخ--ن““ ن--يÒسصق--لأ

›ودلأ ناجرهŸأ ن-م-سض ا-م-ه-ت-كرا-سشم
،رئأز÷أ ‘ Òسصقلأ مليف-ل-ل ي-سضأÎفلأ

مدقتو .بابسشلأ ام-ن-ي-سس عور-سشم ن-م-سض
61 نولثÁ أÒسصق ام-ل-ي-ف78 ناجرهمل-ل
ةن÷ اهنم تراتخأ ايبوروأأو ايبر-ع أد-ل-ب
لوخدل املي-ف ن-ير-سشع مÓ-فألأ ءا-ق-ت-نأ
ز-ئأو-ج ى-ل-ع ة-ي--م--سسر--لأ ة--سسفا--نŸأ
.ناجرهŸأ
نم وهو ناجر-هŸأ ‘ مÓ-فألأ شضر-ع-تو
ةطسشنألأو بابسشلل ةينطولأ ةنجللأ ميظنت
ا-هد-ها-سشي-ل تنÎنلأ Èع ة-ي-فا-ق--ث--لأ
راتخت اهدعبو اهيل-ع تو-سصيو رو-ه-م÷أ

قلطنيو .لامعألأ لسضفأأ ميكح-ت-لأ ة-ن÷
نم ءأدتبأ تنÎنلأ ةكبسش ىلع شضرعلأ
شضرعت ثيحب ،يرا÷أ رهسشلأ نم51ـلأ
ةثÓث وأأ Úملي-ف لد-عÃ ا-ي-مو-ي مÓ-فألأ

Ÿعإأ متيو ة-ي-لا-ت-ت-م ما-يأأ ة-ع-ب-سس ةدÓن
هتأذ رهسشلأ نم52ـلأ ‘ ةيئاهنلأ جئاتنلأ

.ةيليوج نم5ـلأ ‘ زئأو÷أ عزوت نأأ ىلع
يذلأ ““ةÒل ةئم““ مل-ي-ف-لأ ثأد-حأأ رود-تو
Òخ رون عم ةكأرسشلاب ةرأود جيرأأ هتجرخأأ
قسشمد ‘ هل ويرانيسسلأ تبتك يتلأ مانألأ

نمزلل هتاطاقسسإأ ‘ دوعي نكل7991 ماع
ةيسسردم ةلحر لوح ةياك◊أ أأدبتو ›ا◊أ
حاتفم ءافخإاب بÓطلأ دحأأ اهلÓخ موقي
يذلأ هقافر نم اماق-ت-نأ ة-ل-حر-لأ شصا-ب
ةيندعم ةيدقن اعطق مهعيبي مث هنوقياسضي
بلطو فتاهلأ ىلع ثدحتلأ نم أونكمتيل
فيلأات نم ““ناث بخن مليف““ امأأ .ةدجنلأ
رسصانلأ د-ي-ب-ع ة-ما-سسأأ با-سشلأ جأر-خإأو
ةاناعم نع ةياغلل رسصتfl رأوحب Èعيف
ةيموي ليسصافت لÓخ نم ةحداكلأ تائفلأ

 .لفط ةايح ‘
ث.ق ^

لوحتتسس ““دورقلا رظتني اذام““ ةياور نأا لاق
ةينويزفلت ةلسسلسس ¤ا

““نايسسنلا حلم““ ناسضمر نابع يدهي ارسضخ ةنيمسساي
ةنيم-سسا-ي ،ير-ئأز÷أ بتا-ك-لأ لا-ق ^
،ةديد-ج ة-يأور رد-سصي-سس ه-نأأ ،أر-سضخ
02 نم ءأدتبأ ،““نايسسنلأ حلم““ اهنأونع
نابع ديهسشلأ حورل اÁركت ،مداقلأ توأأ
لئاسسو ىلع هتاحيرسصت بسسح ،ناسضمر
 .يعامتجلأ لسصأوتلأ
ةد-يد÷أ ه-ت-يأور نأأ ف--لؤوŸأ ف--سشكو
هتجوز ه-ت-كر-ت ل-جر تا-ي-مو-ي““ يور-ت
عرأو-سشلأ ‘ ع-ك-سست-م ¤إأ لو--ح--ت--ي--ل

مÓحأأ ،تاينيت-سسلأ ر-ئأز-ج ا-ف-سشت-ك-م

مهتاتوبكم ،مهسسابل ،مهتاينهذ ،اهبابسش
اهب درفنت ي-ت-لأ تأز-يŸأ ن-م ا-هÒغو
ن---م ¤وألأ تأو---ن---سسلأ ‘ ر---ئأز÷أ
 .““اهتدايسس ةداعتسسأ
ر-ظ-ت-ن-ي أذا-م““ ة-يأور نأأ ن-ل-عأأ ا--م--ك
ة-ل-سسل--سس ¤أ لو--ح--ت--ت--سس ““دور--ق--لأ
ة-ل-ي-ل-لأ““ نأأ ¤أ أÒسشم ،ة-ي-نو-يز-ف-ل--ت
اهرامثتسسأ متي ن-ل ““شسي-ئر-ل-ل ةÒخألأ

.ةيلام بابسسأل ،Êويزفلت لمع ‘
م.م ^

هتباتك ‘ ءدبلا ”

““ششو001ـب““ لسسلسسم نم ناث ءزج
،›أدلأ ورمعو لئأو دمحأأ نم لك أأدبي ¯
لسسلسسم نم Êاثلأ ءز÷أ ويران-ي-سس ة-با-ت-ك
،ةلبقŸأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ ““ششو001ـب““

ةيمأردلأ ةكب◊أ ىلع رأرقتسسلأ دعب كلذو
نلعأأ دق ،لدعلأ لامج جتنŸأ ناكو .لمعلل

001ـب““ لسسلسسم نم نا-ث ءز-ج Ëد-ق-ت ن-ع
،Ëرك يللينو Úسساي رسسآأ Úم-ج-ن-ل-ل ““ششو

هققح يذلأ قحاسسلأ حاجنلأ د-ع-ب ة-سصا-خ

نمو ،يسضاŸأ Êاسضمرلأ مسسوŸأ ‘ لمعلأ
‘ ديد÷أ ءز÷أ تأزيهŒ أأدبت نأأ ررقŸأ

ةجرıأ نأأو ةسصاخ ،لبقŸأ ربوتكأأ رهسش
نم لوألأ ءز÷أ ته-نأأ ،ىر-كذ و-بأأ ة-ل-ما-ك
ةباسصعلأ بورهب ةحوتفم ةيا-ه-ن-ب ل-م-ع-لأ
دقتعأ امك رمعو ركسس ىلع شضبقلأ شسيلو
.شضعبلأ

يللين ة-لو-ط-ب ن-م ““ششو001ـب““ لسسل-سسم

Óع ،ششيورد ىفطسصم ،Úسساي رسسآأ ،Ëرك
،يقوسسدلأ فيرسش ،ميهأربإأ مÓسسإأ ،يدسشر

بنيز ،يلع دمfi ىول-سس ،ف-سسو-ي نا-ن-ح
،ميظعلأ دبع دمfi ،رها-م ا-ي-ند ،بير-غ
رخآأ ددعو نأرمع ىؤولو ،ي-سسنو-ت-لأ ةرا-سس
›أدلأ ورمع في-لأا-ت ن-مو ،Úنا-ن-ف-لأ ن-م
.ىركذ وبأأ ةلماك جأرخإأ ،لئأو دمحأأو

ث.ق ^



ةليترلإ

يكيرمأإ لقتعم فلآإ4

 ““Íينب““ يهاكفلإ لثمŸإ
،سسŸإ ةحيبصص رداغ ^

دمfi ،يهاكفلإ لثمŸإ
‘ فورعŸإ ،يÁذخوب
،““Íينب»ـب ينفلإ طصسولإ

1 ىفصشتصسم ¤إإ هلزنم
لجأإ نم ،نإرهوب Èمفون
ةيحإرج ةيلمع ءإرجإإ
ةرإزو تلفكت امدعب
.هتلاحب ةفاقثلإ
،عوبصسأإ نم Ìكأإ ذنم ،هلزنم ‘ ةرايز هل تدأإ دق ةفاقثلإ ةريزو تناكو
.ةيحصصلإ هتلاح ةعباتم تدكأإو

 ضضيبألإ تيبلإ ت– أابfl ¤إإ أاجلي بمإرت
ةمدÿإ ةلاكو تدافأإ ^

ةيامحب ةينعŸإ ةيرصسلإ
رابكو يكيرمألإ سسيئرلإ
Úيكيرمألإ ÚلوؤوصسŸإ
،سسيئرلإ تلقن اهنأإ
أابfl ¤إإ ،بمإرت دلانود
تيبلإ ‘ سضرألإ ت– عقي
ةصسايصسل ةباجتصسإ سضيبلإ
عم ،““رذ◊إ ‘ ةرفولإ““
.ىنبŸإ جراخ تاجاجتحلإ دإدتصشإ
‘ ةعاصس ىصضمأإ بمإرت نأإ قحل تقو ‘ ةيكيرمأإ فحصص تدافأإو
مامأإ ةيندعŸإ زجإو◊إ نيرهاظتŸإ سضعب بحصس ىلع إدر ،أابıإ
امهنبإو اينÓيم هتجوز تناك إذإإ ام حصضوت ⁄ اهنكلو ،سضيبألإ تيبلإ
.هتقفرب نوراب
كيد همدختصسإ يذلإ ًابıإ سسفن وهو ،سضرألإ ت– عقوŸإ عقيو
نم رصشع يدا◊إ تامجه لÓخ قباصسلإ سسيئرلإ بئان ،ينيصشت
.Èمتبصس

““ضسفنتلإ عيطتسسأإ ل““ ..هتلمرأإو تنيإرب يبوك
يبوك ،ةيكيرمألإ ةلصسلإ ةرك ةروطصسأإ ةلمرأإ ،تنيإرب اصسيناف تثح ^

امنيب ،ةيهإركلإ ذبنو ““ب◊إ ةكراصشم““ ىلع Úيكيرمألإ ،تنيإرب
ل““ هيلع اعوبطم اصصيمق يدتري وهو لحإرلإ اهجوزل ةروصص ترصشن
يكيرمأإ ،ديولف جروج ،اهددر يتلإ ةرابعلإ يهو ،““سسفنتلإ عيطتصسأإ
.هتافو لبف ،هلاقتعإ ةلواfi ءانثأإ ،ةيقيرفأإ لوصصأإ نم ردحني
ةلاصسرك ،““مإرقتصسنإ““ عقوم ىلع اهباصسح Èع ةروصصلإ اصسيناف ترصشنو
نم Ìكأإ باجعإإ تزاح ،اهب ؤوبنتلإ نكÁ لو ةÒصصق ةاي◊إ نأاب Òكذتلل
.سصخصش نويلم6.1
سسفن مامأإ ،اننكلو ،تإونصس لبق ترصشيتلإ إذه يجوز ىدترإ““ :تبتكو
ىلع ةعقوتم Òغ ةاي◊إ .ةياغلل ةصشه ةاي◊إ .إدد‹ قباصسلإ دهصشŸإ
.إدج ةÒصصق ةاي◊إ .قÓطإلإ

 رسشنلإ ةلوؤوسسم  ةريدملإ
مإزح ةدح

ريرحتلإ ضسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلإو ةرإدإلإ
 توواج رهاطلإ ةفاحصصلإ رإد

 رئإزجلإ - يام لوأإ
06.67.56.120  :فتاهلإ
87.67.56.120  :فتاهلإ
37.67.56.120  :سسكافلإ

 تنرتنألإ ىلع رجفلإ عقوم

ينورتكلإلإ ديربلإ

 راــــــــــهصشإلإ

 رجفلإ راهصشإإ ةحلصصم
45.67.56.120 : سسكافلإ / فتاهلإ

 رئإزجلإ روتصساب جهن1 راهصشإلإو رصشنلل ةينطولإ ةلاكولإ
95.59.37.120 : سسكافلإ87.67.37.120 : فتاهلإ

:عبطلإ
برغلإ ةعبطم :برغلإ -قرصشلإ ةعبطم :قرصشلإ -AIS : طصسولإ

 :عيزوتلإ
““رجفلإ““ : برغلإ - قرصشلإ - طصسولإ

يوهجلإ ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف رإوجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلإ
10.18.29.130 :سسكافلإ

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أإ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو سسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعألإ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلإ ةيريدم لباقم ) ناصسرفلإ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأإ ترصشن اهباحصصأل درت ل ةديرجلإ لصصت يتلإ روصصلإ وأإ قئاثولإ لك

ةيرابخإإ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئإرلإ م.م.ذ.سش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإلإ اهلامصسأإر
رئإزجلإ1592630 ب00  :مقر يراجتلإ لجصسلإ

 يكنبلإ باصسحلإ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلإ يديربلإ باصسحلإ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لاوضش01ـل قفوملا م0202ناوج2ءاثÓثلا

ذنم ،سصخصش فلآإ4 نم Ìكأإ ةيكيرمألإ تاطلصسلإ تلقتعإ ^
ةرصشبلإ يوذ نم نطإوم لتقم ةيفلخ ىلع تاجاجتحلإ علدنإ
.ءإرمصسلإ
سصخصش فلآإ4 غلب ÚلقتعŸإ ددع نإإ ةيكيرمألإ ““NNC““ تلاقو
ةجوم ببصسب ،Úنثلإ سسمإ حابصص ىتحو ويام62 ذنم
.ةيكيرمألإ ندŸإ نم إددع تحاتجإ يتلإ تاجاجتحلإ
بهن لامعأإ ¤إإ قطانŸإ سضعب ‘  تاجاجتحلإ تلو– دقو
سضرف مغر ةلصصإوتم يهو ،ةيراجتلإو ةيموك◊إ تآاصشنملل قرحو

ةطرصشلإ لاجر نم ديزم رصشنو قطانŸإ سضعب ‘ لوجتلل رظح
.ينطولإ سسر◊إو

““باحسسنإ ةنمدم““ اكيرمأإ
تحبصصأإ ةدحتŸإ تايلولإ نإإ Úنثلإ سسمإ Úصصلإ تلاق ^

نم باحصسنلإ ةÒخألإ رإرق باقعأإ ‘ كلذو ““باحصسنإ ةنمدم““
.ةيŸاعلإ ةحصصلإ ةمظنم
ةنمدم تحبصصأإ ةدحتŸإ تايلولإ““ :ةينيصصلإ ةيجراÿإ تلاقو
فصشكي إذه باحصسنلإ ..““تإدهاعŸإو تامظنŸإ نم باحصسنإ

.““ةيدإرفنلإو ةوقلإ ةصسايصس ةصسرا‡ ¤إإ يعصسلإ نع
ةمظنم عم هدÓب تاقÓع عطق ةعم÷إ موي نلعأإ دق بمإرت ناكو
.Úصصلإ دي ‘ ““ةيمد““ تحبصصأإ اهنأاب اهمهتإو ،ةيŸاعلإ ةحصصلإ

ثد◊ا لÓظ ‘

ضضيبألإ هتيب قر– بمإرت نإÒن
اياضضق عم هلماعتو ،بمارت دلانود ،يكيرمألا سسيئرلا فقاومل عبتتملا ^

كضش نود لوقيضسو ،اكيرمأا يف عضضولا راجفنل أاجافتي ل ،ملاعلاو اكيرمأا
ىلا دتمت ملاعلا لضصافم فلتخم يف كانهو انه اهلعضشأا يتلا هنارين يه اه

اكيرمأا ةعمضس ىلا رظنلاب ،ةقفضشلل ريثمو ،يكيتامارد لكضشبو ،اكيرمأا
ىلعأا يف تايرحلاو قوقحلل ةضسراممو حارتقا ةوقكو ،ملاعلل اهمعزتو
.اهتايلجت
Óثمم ،ملاعلل هتضسائر ةطرفم ةيداضسب سسرام يذلا ،يكيرمألا سسيئرلا

هعدرت ةضسفانم ةوقل دوجو ل نأاو ،تلاجملا عيمج يف ةلود ىوقأاو ربكأل
سسلجم ىلا خويضشلا سسلجم لوحت ىتح ،هتيهجنعو هتدبرع ىلع درت وأا
،ذوفنلاو ةوقلاب رورغلا نم ةظحل يف كردي مل ،قبطيو ررقي يلود نمأا

،بارتلا يف هفنأا غرميو طقضسيضس هنأا ةيضسائر ةيباختنا ةلمح ةرمغ يفو
ةطقضس نوكت دقو ،ةيرضصنعلاو ةيقرعلا رانو ،دوضسألا يكيرمألا مدلا يفو
دضض تراث  ةيكيرمألا قارعألاو تارضشبلا ناولأا لك نأل ،ةرملا هذه ةتيمم

،ةضشحوتملا ةيلامضسأارلا هتاعانقو ةيعامتجلا هتاضسايضسو هتيرضصنع
.طقف ةبضسانملا رظتنت تناك اهنأاكو

ةيضسايضسو ةيمÓعا ىوق مهتي يكيرمألا مÓعلا عمضسن نأا برغألاو
ةمعانلا ةيكيرمألا ةوقلا لضشفتو ،سضيبألأا هتيب يف طÓختلاب ةيبنجأا

ةيرضصنعلا قطنم اهيف ببضست ةيجاجتحا ةكرح ءاوتحا يف ةعدارلاو
نينطاوملا لك نماضضت هنع ربع ام وهو ،ةمكاحلا ةبخنلا طضسو دئاضسلا

جروج ،سسيلوباينم ةنيدم يطرضش ةيحضض عم مهناولأاو مهتاجيز فلتخمبو
ل““ يطرضشلا ةبكر تحت خرضصي وهو هضسافنأا ظفل يذلا ،نولملا ،ديولف
ةكرحلاب ةيلابملا ريغ ةيديدهتلا هتديرغت تداز دقو ،““سسفنتلا عيطتضسأا
لمعل لخدتنضس اننإاف ،مهلمعب تايلولا ماكح مقي مل اذإا““ ةيجاجتحلا
هنأا ودبيو ،ةلب نيطلا ““ةقلطملا ةيركضسعلا ةوقلا مادختضسا هيف امب ،مزÓلا

يدام بارخ دعب ولو ،بضضغلا أادهي ىضسعو لعل ،ناوألا تاوف دعب اهبحضس
.بيهر يونعمو

هلضشف ىلا لضشفك فاضضتل فنعب ةدعاضصتملا تاجاجتحلا هذه يتأاتو
حضضاف بعÓت طضسو ،انوروك ءابو راضشتنا فقو يف عيرذلا هزجعو
حاورأاب فافختضسلاو ،ةيودألا قوضس يف ةرجاتملاو ،ءابولا ةعيبطب
ءابولا دضصح دقو ،سصخضش فلأا002 ةافو دعبتضسي مل ثيح ،نييكيرمألا

02و ةافو ةلاح006 اهنيب نم ،سصخضش فلآا401 نم رثكأا  حاورأا نآلا ىتح
ماهتا ىلا لوضصو ،رخآا فلأا097و نويلم ةباضصاو ،ةديدج ةباضصإا فلأا
سسوريف رضشن يف ؤوطاوتلاو  طروتلاب ةحضصلل ةيملاعلا ةمظنملاو نيضصلا

   .هلك ملاعلاو اكيرمأا يف انوروك
ءاضسؤورلا نم هيقباضس نع زيمتيل ،فرعت فلاخ قطنم راتخا بمارت

نود فيلاكتلا لقأاب مهفادهأا اوققحو مهتامضصب اوكرت نيذلا ،نييكيرمألا
ىرخأا زاجنا لدب مهتكرت ىلع برحلا نضش راتخا لب ،ليوع وأا جيجضض
اهيلع ةمث نمو ،ملاعلا سسأارت يتلا ىمظعلا ةوقلا اكيرمأا ىلا فاضضت
هنأاكو ،ةنضس07 ذنم اهل تضسضسأا ةيلود ةموظنم نمضض اهحلاضصم قيقحت

تدعضص يتلا ةنهارلا ةلحرملا عم قواضستت ىؤورو راكفأا عادبا نع زجاع
ىلا ريضسلا ىلا أاجلف ،ةراضضحلاو مدقتلا حرضص بوعضشو مضصاوع اهيف
،خيراتلا لخديل يلودلا عمتجملاو هفÓضسأا تازاجنا ىلع سسودلاو فلخلا

.عونلاو فيكلا لماع همهي نأا نود
اهنيب نمو ،ىربكلا ىوقلا نيب يوونلا قافتلا نع بمارت عجارت دقف

مث ،فينجب يممألا ناضسنلا قوقح سسلجم نم بحضسناو ،نارياو ،اكيرمأا
ةدحتملا ممألا ةمظنم نم بحضسناو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يف نعط

سضراعو ،ةيلود خانملا ةيقافتا نمو ،(وكضسنوي) ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل
سسلجمو ةيكيرمأا تارارق قرخو ،ةرجهلاب ةقلعتم ةدحتملا ممألا ةيقافتا
سسدقلاب فارتعلاب ةدحتملا ممأÓل ةماعلا ةيعمجلاو يلودلا نمألا

هنأاكو ،هيلإا ةيروضسلا نلوجلا ةبضضه مضضبو ،ينويهضصلا نايكلل ةمضصاع
ةراجتلا تايقافتا نع عجارتو ،ةيكيرمأا وأا ةضصاخ ةيكلم يف فرضصتي
،ةيلودلا قوضسلا يف ةلعاف فارطأا دضض ةقيقح كراعم سضاخو ،ةيلودلا

،ةيبرغ ةيبوروأا لودو نيضصلا لثم ،ءاقدضصلا وأا ءادعلا ىلع ةبوضسحم
،سسورلا عم ةضصاخو ،حÓضسلاب ةضصاخ ةيلود تايقافتا نع عجارتلاو
هماهتاو انوروك ببضسب ةيملاعلا ةحضصلا ةمظنم نم باحضسنلا ىلا لضصيل
.ءابولا ىلع رتضستلاو نيضصلا عم نواعتلاب اهل

هتوق نع ريبعت هذه يكيرمألا سسيئرلا تافرضصت نأا سضعبلل ودبي دقو
نم ريثكلا نأا ريغ ،اكيرمأا حلاضصم سسدقت تارايخ نعو ،ميلضسلا هقطنمو
يكيرمألا سسيئرلا طبخت مجرتت بورحو كراعم اهنوربتعي ءاربخلا

دئاقك هعقوم نم اضضيأا يلودلاو يكيرمألا نأاضشلا ةرادا يف عيرذلا هلضشفو
ةيلودلا فارعألاو نيناوقلا قيبطتل لبضسلا لضضفأا نع ثحبت ىمظع ةوقل
ةايحو ومنلاو مÓضسلاو رارقتضسلا قيقحتو ،تلاجملا فلتخم مكحت يتلا
.ةيرضشبلل لضضفأا

يحلاضص ىفطضصم ^

  ثيبإزيلإإ ةكلملل Òثم روهظ
،ايناطيرب ةكلم ترهظ ^

نإردج جراخ ،ةيناثلإ ثيبإزيلإإ
ءانثأإ ¤وألإ ةرملل رصصقلإ
لئاصسو نم ةدحإوب اهعاتمتصسإ
يهو اهيدل ةلصضفŸإ ةيلصستلإ
ذنم ةرم لوأل ،ليÿإ بوكر
عيباصسأإ01 لبق دÓبلإ قÓغإإ
انوروك سسوÒف يصشفت ببصسب
.دجتصسŸإ
،ًاماع49 ،ةكلŸإ ريوصصت ىرجو
تناك ثيح ،روصسدنيو ةعلق ةقيدح ‘ ًاماع41 هرمع ًإرهم يطت“ يهو
.انوروك سسوÒف ةحئاج لÓخ ميقت
فوصصلإ نم ءإرصضخ ةÎصسو ًايدرو ًاحاصشو ةروصصلإ ‘ يدترت تناكو
.ءاصضيب تإزافقو



نيوك-ت-ب ة-ي-سضق-لأ ق-ل-ع-ت-تو ^
ريوزتلأ سضرغل رأرسشأأ ةي-ع-م-ج
تأررحم يف روزملأ لامعتسسأو

ةفيزم ماتخأأ لامعتسسا-ب ة-ي-ب-ط
ر-ي-غ ة-سسرا-م-م-لأ ، ةد-ل--ق--مو
ة-لد-ي-سصلأ ة-ن-ه-م-ل ة-ي-عر-سشلأ
،كرحم تأذ ةبكرم راسضحتسساب

اهلامعتسسأو ريغلأ قئاثو ةزا-ي-ح
مأرتحأ مد-ع ،ق-ح ه-جو ر-ي-غ-ب
ةبقأرملاب ةقل-ع-ت-م-لأ ما-ك-حأ’أ
لامعت-سس’ ة-سصا-خ-لأ ة-ي-ن-م’أ
سصئا-سصخ تأذ ة-يودأأ ع-يزو--تو
أذكو ايلق-ع ةر-ثؤو-م وأأ ةرد-خ-م
.ةقرسسلاب قلعت ىرخأأ ةيسضق

لÓغتسس’ دوعت ةيسضقلأ تايثيح
دأرفأأ دحأ مايقب ديفت ةمو-ل-ع-م
هلمع لÓغتسساب ةك-ب-سشلأ ه-تا-ه
ءأود جأرخإ’ ةيلديسص يف عئابك
سصئا-سصخ-لأ وذ ن-ي-لا-با-غ-ير--ب
يطاعتمل هعيب و ايلقع ةرثؤوملأ
فيث-ك-ت م-ت-ي-ل ،تا-سسو-ل-ه-م-لأ
ن-م تن-ك-م ي-ت-لأ تا-ير-ح-ت-لأ
دحأاب هفا-ق-يإأ و ه-ي-لإأ لو-سصو-لأ

يلع ةديدجلأ ةنيد-م-لأ عرأو-سش
عون نم هتبكرم نتم ىلع يلجنم
د-ن-ع ي-ت-لأو ““604 و-ج-ي--ب ““
ةيمك ىلع اهب ر-ث-ع ا-ه-سشي-ت-ف-ت
نيلاباغيرب ةلوسسبك009 ـب ردقت
ةيبط تافسصو30 أذكو ،غلم003

نييئاسصخأأ متخ اهي-ل-ع ة-غرا-ف
سصخرل خ-سسن60 و ،نيينا-سسف-ن
زجح متيل يلام غلبمو ،ةقايسسلأ
ةبكرملأ ة-ق-فر تا-طو-ب-سضم-لأ
لامكت-سس’ ي-ن-ع-م-لأ ل-يو-ح-تو
.ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
ةيسضقلأ يف حوتفملأ قيق-ح-ت-لأ

هعم ةعئاب ىلإأ لوسصولأ نم نكم
سسفنب موقت ةي-لد-ي-سصلأ سسف-ن-ب
اهجوز ةقفر اهفيقوت متيل لعفلأ
يف اسضيأأ اكيرسش ر-ب-ت-ع-ي يذ-لأ
امهليوحت مت-ي-ل ،ة-ي-سضق-لأ تأذ
ءاعدتسسأ عم ةقرفلأ رقمل اسضيأأ

تعسضو يتلأ ةيلديسصلأ ةبحاسص
يه ةيسضقلأ يف اهيف ه-ب-ت-سشم-ك
نئأرقلأ سضعبل رظنلاب ىرخأ’أ

.اهدسض
راطإأ يفو ةيئاسضقلأ ةيط-ب-سضلأ
ةيسضقلأ يف حوتفملأ قيق-ح-ت-لأ

ةسصتخم-لأ ة-با-ي-ن-لأ ن-م نذإا-بو
نكاسسم سشيتفت تايلمع ترسشاب
زجح مت نيأأ ،مه-ي-ف ه-ب-ت-سشم-لأ
تايلمعلأ لك ءاهتنأ دعب ايلامجإأ

ـب ايلام-جإأ رد-ق-ي ي-لا-م غ-ل-ب-م
511 ىلإأ ةفاسضإ’اب ،جد525277
،ة-يودأ’أ ف-ل-ت-خ-م ن-م ة-ب-ل-ع
،لوأ’أ م-ه-ت-م-لأ ىد-ل تط-ب-سض
ا-ه-جوزو ة-ع-ئا-ب-لأ ي-لز-ن-م-بو

ن-م ىر-خأأ تا-ي-م-ك تط--ب--سض
ليمجتلأ تأرسضحتسسمو ةيودأ’أ
ين’د-ي-سصلأ لا-م-ع-ت-سس’أ تأذ
متخ اهيلع ةغراف ةيبط ةفسصوو
ةفاسضإ’اب ،ةيناسسف-ن ة-ي-ئا-سصخأأ
ةتبثم ةيودأأ تاقسصلم169 ىلإأ
21 ةقفر ةيكيت-سسÓ-ب سسا-ي-كأا-ب
ةغراف ةبلع691و ءافسش ةقاطب
ةعسس) غلم003 نيلاباغيرب ءأودل
.ةلوسسبك06 ةبلع لك

شس.ي ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 دراو ةليقع حور ¤إا
ةيزرلا هذه رظتنا نكأا مل ،ةقعأسصلأك ّيلع كتأفو ربخ لزن̂ 

كنأا عمسسن ملف ،كمأقم يف ةد-ي-سسو ة-ل-سضأ-ن-مو ةد-هأ-ج-م ي-ف
أهتيأا ككرحت ،نيبعت ل ةفقاو ةيوق كأندهع دفف ،ةسضيرم
ةميظعلا هتروث حورو ،ربمفون ةلعسش أمود ةريبكلا ةدهأجملا
كد-لاو-ب مأ-ق-م-لا ى-ق-ت-سسا ثي-ح سسيرأ-ب ي--ف أ--ه--تد--ق ي--ت--لا
 .نموملا دبع ينيطنسسقلا

لأسضن نيدوقت تنك أمل ةيسسأيسسلا ةيددعتلا لظ يف كتفرع
ةوقب تنسضتحا يتلا ةيرأسسيلا تنأاو ،ةأارملا قوقح لجأا نم

كفÓخ مغر ،نيدموب أهدأق يتلا ةيكار-ت-سشلا ةرو-ث-لا رأ-ي-خ
ةفئأسص ةمزأا نمو ةلب نب سسيئرلا ىلع بÓقنلا عم يسسأيسسلا
أنمدق ثيح ،أمور ىلإا أعم أنرفأسس أمدنع يل تيكح أملثم2691
نم ةعومجمو أنلأسضن نع هترسشن أبأتك ،أهتأعمأج ىدحإا يف أعم
.أندÓبب ةقحلم تنأك ةيلأطيإا ةيسسأمولبيد رئازجلا تÓحف

ةئدأهو ،نسسلا مغر ةليمجو ةقينأا ،كتدهع أمك أمئاد تنك
مل ،سسيدأب نب ةنيطنسسق يف أهيلع تيبرت يتلا كئدأبمل ةيفوو
تلعف أملثم بسصأنملأب أهيسضيأقت ملو يموأسست مل ،أهنع يديحت
يف كتيب تكرتو نييبأهرإلا ديدهت تهجاو ،تأقلسستملا سضعب

.هأيأحسض بنأج ىلإا ةوق لكب تفقوو ،ةمسصأعلا طسسو
سضعب يف تمهأسس ،ةيرئازجلا ةأارمللو رئازجلل ريثكلا تمدق
ةنأكملا ةيرئازجلا تطعأا يتلا ةينونأقلا سصوسصنلا نم ريثملا
أنتروث كتملع أملثم ةجسض نودبو ءوده يف ،أهقحتسست يتلا
.ةميظعلا
ةنيربأسص ةلحارلا كتنبا نع ينيثدحت تنأاو كعومد ىسسنأا نل
أهنيدعت تنكو أهبأبسش زع يف نأطرسسلا كنم أهفطتخا يتلا
يننيروزت تنأاو ةرم يل تلق أملثم لأسضنلا لعسشم كنع لمحتل

.بتكملا يف أهتقفر
ةروسص ،يتنب ةدح““ يل نيلوقت تنأاو أمور يف كعومد سسنأا نل
يف ةرسضأح يه موي لك ،يت-ل-ي-خ-م اد-بأا قرأ-ف-ت ل ة-ن-ير-بأ-سص
.ةروبسص تنكو ةيوق تنكو .““يبلق
نيمسسأي كتنبا نيروزت ةبرغلا رأيد يف تنأاو أننيقرأفت مويلا

كدلوأا نع اديعب ،أنوروك ببسسب لبسسلا كب تعطقنا ثيح
ءأبولا ببسسب كعدون لو نيلحرت كنأا أنيلع زعي  .كدأفحأاو
رئازجلا تÓحف نم ريثكلو يل ةبسسنلأب نيقبتسس كنكل ،نيعللا

 .ةدلأخلا أنزومر نم ازمر
.كقارف ىلع أنربسصيو كمحري يبر ،مÓسسب أنتليقع يمأن
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 ريوزتلا تفرتحا رارضشأا ةيعمجب ةحاطإلا
ةنيطنضسقب ةيبط تاررحم يف

ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملأب مارجإلا عمق ةقرفل ةطرسشلا تاوق تنكمت
ةيعمج طأسشنل دح عسضو نم ةيعون ةيلمع يف ةنيطنسسق ةيلو نمأأب ةيئأسضقلا

مت ،ةنسس33 و72 نيب مهرأمعأا حوارتت نيسسنجلا نم سصأخسشأا40 مسضت رارسشأا
.ةيلحملا ةبأينلا مأمأا سسمأا مهميدقت

ةملاقب ةدبع يلع بعلمب اقنضش باضش راحتنا
يلع بعلم لخاد أقنسش رأحتنلا ىلع بأسش سسمأا حأبسص مدقأا̂ 
مدقتملا زكرملا ناوعأا لخدتو .ةملأق ةنيدم طسسوب ةدبع
12و ةرسشأعلا دودح يف ةملأق ةنيدم طسسوب ةيندملا ةيأمحلل
ةطسساوب قنسش ثدأح لجأا نم ةملأقب ةدبع يلع بعلمب ةقيقد

،ةنسس32 رمعلا نم غلبي (ح.ه) ىعدي بأسش أهتيحسض حار لبح
ثثجلا ظفح ةحلسصم بوسص لقنيل ةدمأه ةثج دجو ثيح

أقيقحت نمألا حلأسصم تحتف أميف ،““يقع ميكحلا““ ىفسشتسسمب
.يوأسسأأملا ثدأحلا اذه لوح

  شس.ي ^

0202 ةيادب ذنم وزو يزيتب يضشحو ءادتعل شضرعت Óفط06
ةيأمح ةقرف وزو يزيت ةيلو نما حلأسصم تسصحا ^

أم ،0202 ةيرأجلا ةنسسلا ةيادب ذنم رسصقلاو ثادحلا
،هلأكسشا فلتخمب ءادتعل سضرعت Óفط06نع لقيل
.““رجفلا»ـل ةلوؤوسسم ةينما ردأسصم هنع تفسشك أم بسسح
يملأعلا مويلأب لأفتحلا مغرو هنا ردسصملا فأسضأاو
مسسارمب ةنسس لك نم ناوج حتأفلل فدأسصملا ةلوفطلل

يف مأهسسلا و أهب لمعلا بجي ىرخا دوهج نا لا ,ةيلكسش
ةلأمع بنأجب قلعت أم أميسسل ،لأفطلا ةيأمحل ,أهئارثا
,أهتبرأحم بجوتسسي ةعئأسش ةرهأظ تحسضا يتلا لأفطلا
أميسسل ،رهاوظلا فلتخم يف رسصقلا لÓغتسسا بنأج ىلا
ليجسست يرأجلا مأعلا ةيادب ذنم مت دقف .تاردخملا

ىرخا تلأح3 اذكو ,تأقرسسلأب قلعتت تلأح6 عم تلأح4
قلعتت ىرخا تلأح عم ,يدمعلا حرجلاو برسضلأب قلعتت
مهتÓئأعل Óفط14عأجرا مت دقو ،متسشلاو بسسلاو ديدهتلأب
زكرم يف دحاو لفطو ةفلأخوب زكرم يف نيرخا5 عسضو عم
.ةفعسسملا ةلوفطلا

 ششوريمع لامج ^

يرضسلا راحبإلا ‘ ةضصتfl ةكبضش نادوقت ناتأارما
نمأل ةيئأسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصŸا رسصأنع تعقوأا̂ 

بسصنلا ‘ ةسصتfl ةيمارجإا ةكبسش تنسشو“ Úع ةيلو
ىوكسش رثإا تءأج ةيلمعلا .ةيعرسشلا Òغ ةرجهلاو لأيتحإلاو
أهسضرعت سصوسصخب (ةنسس92 سس,ح) ةوعدŸا ةيحسضلا أهب تمدقت
هردق ›أم غلبŸ أهبلسس عم Úسصخسش فرط نم لأيتحلاو بسصنلل
Òغ ةرجهلا أهل ليهسست لجأا نم قيبسستك ميتنسس نويلم03
ةيلوب ئطاوسشلا دحأا نم يرسسلا رأحبإلا قيرط نع ةيعرسشلا

تاذ ترسشأب أهيلع لسصحتŸا تأيطعملل لÓغتسسا .نارهو
ةمكfi ةينمأا ةطخ عسضو ” ثيح ةيسضقلا ‘ قيقحتلا ةحلسصŸا

مهيف هبتسشŸا دحا و ةيحسضلا Úب دعوم برسض لÓخ نم
فيقوت ” ثيح ، هيلع قفتŸا غلبŸا نم Êأثلا رطسشلا ديدسستل
، ( ةنسس33ـ ه,ب) ةوعدŸا نم لكـب رمألا قلعتي سصأخسشأا ةثÓث
” أميف ،( ةنسس32 سس.سس) ةوعدŸاو( ةنسس92ـ ه,ا )وعدŸا

هبتسشŸا  .(ةنسس62ـ ه,ن )وعدŸا عبارلا هيف هبتسشŸا ةيوه ديد–
ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو  ديسسلا مأمأا مهÁدقت ” مهيف

دادعإلا لجا نم ةيمارجإا ةعوم‹ نيوكت ةمهتب تنسشو“ Úع
نم عورسشŸا Òغ جورÿا Òبدت ةحنج بأكترا ‘ عورسشلا و
ىلع لوسص◊ا لجا نم سصأخسشأا ةدع وأا سصخسشل ينطولا باÎلا

تاءارجإا دعبو ،ةكرأسشŸاو لأيتحإلاو بسصنلا عم ةيلأم ةعفنم
ليجأأت عم ةيئأسضقلا ةبأقرلا ت– مهعسضو ” يروفلا لوثŸا
نأيب بسسح يرأ÷ا ناوج عبأسسلا موي ةسسلج ةيأغ ¤ا مك◊ا

.لأسصتلا ةيلخ
ديبع.م̂ 

ةيرورم ثداوح يف نيرخآا341 ةباضصإاو شصخضش ةافو
ةيضضاملا ةعاضس42 يف

حورجب نورخآا341 بيسصأاو هعرسصم سصخسش يقل̂ 
يتلا رورملا ثداوح نم ديدعلا يف ةروطخلا ةتوأفتم
نم ةقرفتم قطأنمب ةيسضأملا ةعأسس42ـ لا لÓخ تعقو
ةيأمحلا حلأسصم ،سسما ،أهتدروأا ةليسصح بسسح ,نطولا
ةيأمحلا تادحو تلجسس ,ةرتفلا سسفن لÓخو .ةيندملا
نطولا نم ةفلتخم قطأنم ةدع يف لخدت8613 ةيندملا

,نينطاوم فرط نم ةثأـغتسسا تأملأكم يقلت رثإا ىلع اذهو
ءÓجإلا ,ةيلزنملا ثداوحلا ,رورملا ثداوح تلمسش
تأيلمع اذكو ةينمألا ةزهجألاو قئارحلا دأمخإا ,يحسصلا
أميفف .91ديفوك سسوريف سصخي أميف ريهطتلاو سسيسسحتلا
سسوريف رأسشتنا نم ةيأقولأب ةقلعتملا تأطأسشنلا سصخي
ةعأسس42 لÓخ ةيندملا ةيأمحلا تادحو تمأق ,أنوروك
ةيسسيسسحت ةيلمع621ـ ب ينطولا بارتلا ةفأك ربع ةريخألا
مارتحا ةرورسضب مهركذت ةيلو32 ربع نينطاوملا ةدئأفل
ةفأسضإلأب ,يعأمتجلا دعأبتلا اذكو يحسصلا رجحلا دعاوق
تآأسشنم تسسم ةيلو43 ربع ميقعت ةيلمع471ـ ب مأيقلا ىلإا

.عراوسشلاو ةينكسسلا تأعمجملا ةسصأخو ةيمومع لكأيهو
قئارح6 دأمخإأب ةيندملا ةيأمحلا تادحو تمأق ,ةرأسشإÓل

,وزو يزيت ,رأسشب تأيلو نم لكب ةفلتخمو ةيرسضح
سصخسش ةبأسصإا ىلا تدأا تليسسمسسيتو نأسسملت ,سسادرموب
ةنجدمب بسش قيرح رثإا ىلع ىلوألا ةجردلا نم قورحب
مت ثيح ,تليسسمسسيت ةيلوب ديأقوب ىمسسملا نأكملأب
ىفسشتسسملا ىلا هلقن لبق نأكملا نيعب ةيحسضلا فأعسسإا
ةيندملا ةيأمحلا تادحو تلخدت ,ةفلجلا ةيلوبو .يلحملا

هتفرجو رارج نتم ىلع نأك ىفوتم سصخسش ةثج لأسشتنل
ةنيدم نم ملك5 يلاوح دعب ىلع ,رأعرعلا قنخ داو لويسس

.يرأحسصلا دح
ج.ق ^

تاعقرفملا نم ةدحو0423 ةيمك زجحت فيطضسب نمألا حلاضصم
ةمأه ةيمك زجح نم فيطسس ةيلو نمأا حلأسصم تنكمت̂ 

تنأك ،ةدحو0423ـ ب تردق خيرأمسشلاو تأعقرفملا نم
.كرأبملا رطفلا ديعب لأفتحلاو أنمازت عيبلل ةسضورعم
،لازآا نيع ةرئاد نمأا رسصأنع لبق نم ترطأا ةيلمعلا

ةرهأظل يدسصتلا ىلإا ةيمارلا ةلمحلا نمسض تءأجو
لكسشت يتلا ةيرأنلا بأعلألاو تأعقرفملا لأمعتسسا رأسشتنا

ركعت أهنوك نع Óسضف ،لأفطألا  نمأاو ةمÓسس ددهي ارطخ
ةطرسشلا حلأسصم تمأق ثيح ،ةمأعلا ةنيكسسلا وفسص
هذه رأسشتنا نم دحلل ةبقارملا تأيلمع نم فيثكتب
نيأا ،نينطاوملا نمأا ددهت تتأب يتلاو ةريطخلا ةرهأظلا

““خيرأمسشو تأعقرفم““ ةيرأنلا بأعلألا نم ةيمك تطبسض
تنأك مأجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو0423ـ ب تردق
تدعأا تمأق دقو .ةنيدملا طسسو عيبلل ةسضورعم
ليحأا ،فلأخملا دسض أيئازج فلم ةيئأسضقلا ةيطبسضلا
. ةيئأسضقلا تأهجلا مأمأا هبجومب

عضضخت مل ةيبنجا تارايضس3 زجحت فيطضس كرامج..
ةيكرمجلا تاءارجإلا

مأسسقأا ةيسشتفمل ةعبأتلا ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت ^
تاذ تارأيسس30 ثÓث زجح نم فيطسسب كرأمجلا

ةيكرمجلا تاءارجإÓل أقبسسم عسضخت مل ،يبنجأا أأسشنم
أهيلع بقأعملاو سصوسصنملا لأعفألا يهو ،أهب لومعملا

كرأمجلا نونأق نم523و303،791 داوملا بسسح
ةفأسضإا ،ةثÓثلا تأبكرملا ةردأسصم تمت دقو ،لدعملا
.جد000.022.2 :ـب ردقت تأمارغ ىلإا

ةحلاضص ريغ ءارمحلا موحللا نم ريطانق4 زجح..
فيطضسب كÓهتضسÓل

ةربتعم ةيمك زجح نم فيطسس ةيلو نمأا حلأسصم تنكمت̂ 
ـلا أهنزو قأف كÓهتسسÓل ةحلأسصلا ريغ ءارمحلا موحللا نم
عيب تÓحم دحأأب عيبلل ةهجوم تنأك نأا دعب ريطأنق (40)
ةفأظنلاو ريهطتلا ةعومجم دارفأا أهرطأا ةيلمعلا .موحللا
ةيلو نمأل ةعبأتلا يمومعلا نمأÓل ةيئلولا ةحلسصملأب

ىوتسسم ىلع تمت ةيبأقر تأيرود بقع تءأجو ،فيطسس
نأك ةأأيهم ريغ ةبكرم طبسض مت نيأا ةنيدملا قاوسسأا ىدحإا

نيبت ،ءارمحلا موحللا نم ةمأه ةيمك لازنإأب مهي أهبحأسص
مل أهنأا ىلع لدي أم مسسولا ىلع رفوتت ل أهنأأب أهتبقارم ىدل
40ـ ب تردق يتلا ةيمكلا ،ةيرطيب ةبقارم ةيأل عسضخت
ىلع رفوتت لو ةأأيهم ريغ أهلقنت تنأك يتلا ةبكرملاو ريطأنق
ةيبطلا ةربخلا ىلع أهنم ةنيع سضرع مت ،ديربت مأظن
يرسشبلا كÓهتسسÓل أهتيحÓسص مدع تدكأا يتلا ةيرطيبلا

دعبو    .يناويحلا كÓهتسسÓل أههيجوتو أهزجح ىعدتسسا أم
ةيئأسضقلا ةيطبسضلا تدعأا ،ةينونأقلا تاءارجإلا لأمكتسسا

ريغ ءارمحلا موحل لقن نأأسش يف ،فلأخملا دسض أيئازج أفلم
ةسصتخملا ةيئأسضقلا تأهجلل لسسرأا ،كÓهتسسÓل ةحلأسص
.أهيف تبلل

ل .ىضسيع ^

هبسشو يبطلأ مقا-ط-لأ جر-خ ^
كÓسس’أ فلتخم و ني-ي-ب-ط-لأ
تا-مد-خ-لأ ةدد-ع-ت-م ةدا-ي-ع-ب
،وزو يز-ي-ت ة-ي’و-ب ة-ي--سضأو--ب
رقم مامأ مهماسصتعأ يف ,سسمأ
ةسسسسؤوم-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ ةدا-ي-ع-لأ
ةيرأوجلأ ةحسصل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
,ة-ي’و-لأ بو-ن--ج ف--ي--سسأو--ل

ماهم ءاهنأ ةرورسضب نيب-لا-ط-م
يذلأ نييبطلأ نيقسسنملأ دحأ
لامعلأو ءابط’أ ء’ؤو-ه ه-سضفر
ن-ي-ي-عأد ،م-ه-ب-تر ف-ل-ت-خ-م-ب

بوجو ى-لأ ة-ح-سصلأ ة-ير-يد-م

أذه لسصفو ,لجاع-لأ ل-خد-ت-لأ
امدعب ,هب-سصن-م ن-ع سصخ-سشلأ
’أ أرخؤوم هفيقو-ت م-ت د-ق نا-ك
بسصنملأ تأذل هعاجرأ مت هنأ
.ةئجافم ةفسصب
سضع--ب تا--ح--ير---سصت بسسحو
ناف ,““رجف-لأ»ـل ن-ي-ج-ت-ح-م-لأ
لوؤوسسملأ تأذ نولمحي ءابط’أ

يف بعÓت-لأو  ,ر-ي-سست-لأ ءو-سس
طبخت بناج ىلأ ،ماهملأ ءأدأ
ترثأ ةريثك لكاسشم يف ةدايعلأ

ن-سسح-لأ ر-ي-سسلأ ى-ل-ع ا-ب-ل--سس
.اهحلاسصمل

ء’ؤوه تاح-ير-سصت تفا-سضأو
فو-ف-سصلأ ي-ف أو--نا--ك م--ه--نأ
ةحئا-ج ة-ه-جأو-م-ل ة-ي-ما-م’أ
ى-ل-ع بجو-ت-سسي ا-م , ا-نورو--ك
مهفاسصنأ ةي-سصو-لأ تا-ط-ل-سسلأ
,م--ه--ل را---ب---ت---ع’أ ةدا---عأو
.مهتامدخب فأرتع’أو
ىلأ أوراسس دق نوجتحملأ ناكو

ةريسسم يف ةرئأدلأ رق-م ة-يا-غ
ةرورسضب أوبلا-ط ن-يأ ة-ي-م-ل-سس
لبق مهلكاسشم لح يف ليجعتلأ
.عسضولأ مقافت

ششوريمع لامج ^

نيقسسنملا دحا مأهم ءأهنأب اوبلأطو رييسستلا ءوسسب اوددن

وزو يزيتب عراضشلا ىلا نوجرخي ةيضضاوب تامدخلا ةددعتم ةدايعلا لامع

لبقملا سسيمخلا رئازجلا ىلإا أهنأمثج لقني نأا بقترملا نم

هللا ةمذ يف دراو ةليقع ةلضضانملاو ةدهاجملا
،ن--ي--ن--ث’أ ،سسمأأ تي--فو--ت ^

،اسسنرفب ة-ل-ي-ق-ع ةد-ها-ج-م-لأ
ةيفسص ،اهتنبأ هترسشن ام بسسح
ا--ه--ت--ح--ف---سص ى---ل---ع ،درأو
ىلإأ ةراسشإ’أ نود ،كوبسسياف-لا-ب
ن-م ثي--ح ،ةا--فو--لأ با--ب--سسأأ
ىلإأ اهنامثج لقني نأأ بقترملأ
  .لبقملأ سسيمخلأ موي رئأزجلأ
نم ةدهاجم درأو ةليقع ربتعتو
تقحت-لأ ثي-ح ،لوأ’أ ما-ق-م-لأ

ةرو--ث--لأ فو--ف--سصب أر--ك--ب--م
ةعباسسلأ ةي’ولأ يف ةيريرح-ت-لأ
دعب اهلاسضن تلسصأوو ،اسسنر-ف-ب
ع-م-ت-ج-م-لأ ي-ف لÓ-ق--ت--سس’أ
ةيعمجل ةسسيئر تناكو ،يندملأ
تدلقت امك .ةأأرملأ قوقح ةيقرت

ةريدم اهنم ةيرأدإأ بسصانم ةدع
.تانب-ل-ل ة-ي-ع-ما-ج-لأ ة-ما-قإ’أ
نم ديدعلأ ىلع ةديقفلأ تزاحو
ا-ه-ن-مو ،ة-ي-لود-لأ ز--ئأو--ج--لأ
ريظن ايلاطيإأ ةلود نم اهميركت

ةأأرملأ قوقح لجأأ نم اهلاسضن
 .باهرإ’أ اياحسضو
درأو ةليقع ةدها-ج-م-لأ تنا-كو
ةعباسسلأ ةي-خ-يرا-ت-لأ ة-ي’و-لا-ب

ريرحتلأ  ةهبج ةيلأرد-ف ن-م-سض
ىلع امئأد زكرت اسسنرفب ينطولأ
يئÓلأ ءاسسنلأ““ رابت-عأ ة-ي-م-هأأ
ةينطولأ ةيسضقلأ لوح ن-ف-ف-ت-لأ

ةملكلأ ىنعم م-تأا-ب تا-ير-ئأز-ج
تاقيدسصب نفسصوي ’ نأأ ىلعو

ينعت ’ ةقأدسصلأ نأ’ ،رئأزجلأ
 .حÓسسلأ لمح ةرورسضلاب
ةليقع ،ةدهاجملأ تربتعأ امك
5491 يام نماثلأ مئأرج ،درأو
حتافلأ ةروث ع’دن’ ة-مد-ق-م-لأ
كل-م خ-يرا-ت-لأ نأأو ،ر-ب-م-فو--ن
 .ةينطولأ ةعامجلل
اهيوذ مهلأأو ةديقفلأ ه-ل-لأ م-حر

  . نأولسسلأو ربسصلأ ليمج
ر .م ^

 ةيزعت
ر-ج-ف-لا ةر-يد-م تق-ل-ت ،ى-سسألاو نز-ح-لا ن-م د-يز--م--ب
ةريب-ك-لا ةد-هأ-ج-م-لا ةأ-فو أأ-ب-ن ،ماز-ح ةد-ح ةد-ي-سسلا

  ةديسسلا بأهرلا أيأحسضو ةأارملا قوقح ةلسضأنمو

دراو ةليقع
أهلأسضن تلسصاوو ،ةحارلا ىلا دلخت مل يتلا ةديسسلا

دأهجلا يف أهتكرأسشمل ةلمكت ، ةلقتسسملا رئازجلا يف
ةهبج فوفسص يف دÓبلا لÓقتسسا عأجرتسسا لجأا نم
.أسسنرفب ريرحتلا

أهدأفحأاو أهدلوأل مدقتت ةميلألا ةبسسأ-ن-م-لا هذ-ه-بو
يزأعتلارحأأب ،نيمسسأيو ةيفأسص أهيتنبا مهسسأار ىلعو
نم لÓسشب أهدمغتي نأا ىلوملا نم ةيجار ،ةأسساوملاو
.Óيمج اربسص أهيوذ مهليو ،ةمحرلاو رونلا

نوعجار هيلإا أنإاو هلل أنإا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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