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دضصر ةنجلل ي-م-ضسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
سسمأأ ” ““ ه-نأأ ي-ف-ح-ضص ر“ؤو-م ‘ رأرو-ف
سسوÒفب ةد-يد-ج ة-با-ضصإأ511 لي-ج-ضست
عفتÒل ة-يلوÈ 32ع ة-عزو-م (ا-نورو-ك)
È 84ع ةعزوم ةلاح05001 ¤إأ ›امجإلأ
تزواŒ دق رئأز÷أ نو-ك-ت كلذ-بو ة-يلو

.““ةباضصإأ فلآأ ةرضشعلأ ةبتع
ةديلبلأ ةيلو ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاضضأأو
ىلع Êاثلأ موي-ل-ل تل-ج-ضس (ءا-بو-لأ ةرؤو-ب)
32 عقأو-ب تا-با-ضصإÓ-ل دد-ع Èكأأ ›أو-ت-لأ

يتلأ ةمضصاعلأ رئأز÷ا-ب ة-عو-ب-ت-م ة-لا-ح
تاباضصإلأ ددع عف-تÒل ة-لا-ح41 تلج-ضس
5532 ¤إأ ة-ح-ئا÷أ را-ضشت-نأ ذ-ن-م ا-م-ه--ب

” ““ هنأأ تايفولأ سصوضصخب حضضوأأو .““ةلاح
ليجضستب ةديدج تايفو Ê (8)امث ءاضصحإأ
رئأز÷اب ةدحأو ةلاحو ف-ي-ط-ضسب Úتا-فو

ةنيطنضسقو سسأدرموبو ةزابيتو ةم-ضصا-ع-لأ
›امجإلأ عفÎيل راضشبو سسابعل-ب يد-ي-ضسو
.““ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو896 ¤إأ
تأذ دكأاف ءافضشلأ تلا-ح سصو-ضصخ-ب ا-مأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-ضصحإأ ” ““ ه--نأأ لوؤو--ضسŸأ

ءافضشلل ةديدج ة-لا-ح871 ل-ثا“ ةÎف-لأ
تردا--غ ي--ت--لأ تلا◊أ دد--ع ع--فÎي--ل
ةلاح1366 ¤إأ ةيئافضشتضسلأ تاضسضسؤوŸأ

ةيا-ن-ع-لأ ت– ا-با-ضصم42 د-جأو--ت ع--م
 .““ةزكرŸأ

دادر كلام ^

وهنضشأأ نب يح-ت-ف رو-ضسي-فوÈلأ ح-ضضوأأ ^
““ هنأأ ةيمومعلأ ةحضصلأ ‘ سصتıأ يحتف

دأد-عإأ ‘ عور-ضشل-ل د-ع-ب تقو-لأ ن-ح-ي ⁄
flي-ح-ضصلأ ر-ج◊أ ن-م جور-خ-ل-ل ط-ط

ةيبطلأ تأرضشؤوŸأ نوك ةي-ج-يرد-ت ة-ف-ضصب
›ا◊أ فرظلأ ‘ دكؤوت رئأز÷اب ةيلا◊أ
ى-ل-ع أر-ط-خ ل-ك-ضشي ““ا-نورو--ك““ ءا--بو نأأ
ةددfi ةÎف ‘ ه-ئا--ف--ت--خل Úن--طأوŸأ
Èع هلقنتل ةظ◊ يأأ ‘ أدد‹ هتدوعو
رضشبلأ Úب هببضسب ىودعلأ راضشتنأو ءأوهلأ

.““كلذب مهروعضش نود طقف
يحتف وهنضشأأ نب يحتف روضسيفوÈلأ ددضشو

لبق هنأأ ىلع ““رجفلأ““ عم يفتاه لاضصتأ ‘
نم جورخلل ططfl ¤وألأ ةرأزولأ ذاختأ
هب لمعلأ عر-ضشي-ضس يذ-لأ ›ز-نŸأ ر-ج◊أ
ةفضصب ،يرا÷أ نأوج41 لأ نم اقÓطنأ
ن-م رد-جألأ نا-ك ““ة-نر-م»و ““ة-ي-ج-يرد-ت““
يلك يحضص رجح قبطي نأأ ةيبطلأ ةيحانلأ

Ãانوروك““ ءابو نوك ةم-ل-ك-لأ ى-ن-ع““ Áكلت
اهعم مؤوÓتلأ بجي ةيوق تايضصوضصخ ةدع
أذه لقنت اه-ن-ي-ب ن-م ا-ه-ما-مأأ ا-ن-ف-ع-ضضل

هيف ىودعلأ راضشتنأو ءأوهلأ Èع سسوÒفلأ
.““طقف مهنيب اميف رضشبلأ Úب
دكأأ ةيملعلأ تايط-عŸأ هذ-ه ى-ل-ع ءا-ن-بو
،““ماع يحضص رجح سضرف بجي““ هنأأ Óئاق
ل ءأر-جلأ أذ-ه““ نأأ قا-ي-ضسلأ ‘ ا-ف-ي-ضضم
ابنŒ ةيلاعف يأأ هيدل سسيلو هدحول يفكي

ه-ب-حا--ضصت ⁄ ا--م ““91 دي-فو-ك““ را-ضشت-نل
دح عضضول ىرخأأ ةيئاقو ةيحضص تأءأرجإأ

طا--ضسوأأ Úب سسوÒف--لأ أذ--ه لا--ق--ت--نل
دعابت-لأو يد-يأÓ-ل ل-ضسغ ن-م Úن-طأوŸأ
ب ابلاطم ،““تامامكلل ءأدترأو يعامتجلأ
ةضصاÿأ ةيعضضولأ راب-ت-علأ Úع-ب ذ-خألأ““
اهمدقتت يتلأو ايموي يرئأز÷أ عمتÛاب
عبرŸأ Îموليكلأ ‘ ةينا-ك-ضسلأ ة-فا-ث-ك-لأ
ذا-خ-تأ ة-ي-ف-ي-ك ““ ا-بر-غ-ت-ضسم ،““ د-حأو--لأ
رجح عفر رأرق دÓبلاب ايلع-لأ تا-ط-ل-ضسلأ

ةيضسيضس– ةلمحب مقت ⁄و ي-ح-ضص ي-ئز-ج
““ ابلاطم ،““ءابولأ تأذ راضشتنأ دضض ةيموي
ةبضسنب زكرم يئاقو يحضص ماظن دامتعاب
. ““ةئاŸاب09

ىفطصصم دي‹ ^

ةحشصلا ‘ سصتıا وهنششأا نب يحتف روشسيفوÈلا
:““رجفلا““ ل ةيمومعلا

““’ Áا ‘ عورصشلا نكÿيحصصلا رج◊ا نم جور
““ناوح41 نم ءادتبا

سسوÒفلا راششتنل ةليشصح رخآا فششكت ةحشصلا ةرازو

انوروكب ةباصصإا ف’آا01 ةبتع زواجتت رئاز÷ا
ةÒخأ’ا ةعاصس42لا لÓخ ةديدج ةباصصإا511و تايفو8 ليجصست ^

سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ة-با-شصإا511و تاي-فو Ê (8)امث لي-ج-شست ““ تب-شسلا سسمأا ة-ح-شصلا ةرازو تن-ل-عأا
.““ةافو896و ةباشصإا05001 ¤إا ›امجإلا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتشسŸا انوروك)

 ةموك◊ا ديب ةلأاشسŸا نأا ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو تدكأا اميف

 دجاصسŸا حتف ةداعإا برقب رصضخأ’ا ءوصضلا يطعي ديزوب نب
حÓ---ضصإأو ة---ح---ضصلأ ر---يزو ف----ضشك ^

نأأ ،ديزوب نب نامحرلأ دبع ،تايفضشتضسŸأ
تذختأ فاقوألأو ةين-يد-لأ نوؤو-ضشلأ ةرأزو
ة-يرور-ضضلأ ة-ي-ح-ضصلأ تأءأر-جإلأ ة-فا--ك

يهو ÚيلضصŸأ مامأأ دجاضسŸأ حتف ةداعإل
Ãابيرق اهلح ةداعإل رضضخألأ ءوضضلأ ةباث
فضسوي ةرأزو هي-ف ر-ظ-ت-ن-ت تنا-ك تقو ‘

هذهب مايقل-ل ة-ي-مو-ك-ح ىو-ت-ف يد-ه-م-ل-ب
ةي-ن-يد-لأ نوؤو-ضشلأ ةرأزو تنا-كو .ةو-طÿأ
نم رضشع عباضسلأ ‘ تررق دق ،فاقوألأو
ة-فا--ك قÓ--غإأ ي--ضضاŸأ سسرا--م ر--ه--ضش
ةÓضص عنمو ن-طو-لأ عو-بر Èع د-جا-ضسŸأ

راضشتنل ايدافت ،اهيف ة-ع-م÷أو ة-عا-م÷أ
ديفوك) انوروك سسوÒف ىودع نم ديزŸأ

⁄اعلأ ةوقب برضضي كأذنآأ ناك يذلأ (91
.رئأز÷أ اهنيب نم

فاقولأو ةي-ن-يد-لأ نوؤو-ضشلأ ر-يزو نا-كو
،قباضس حيرضصت ‘ دكأأ دق يدهملب فضسوي
نم ذختي دجا-ضسŸأ ح-ت-ف ةدا-عإأ رأر-ق نأأ

تايضصوت ىلع ءانب ،اهدحو ةموك◊أ فرط
أذه ّنأأ افيضضم ،ةضصتıأ ةيملعلأ ةئيهلأ
نم لب ةرأزو يأأ سصاضصتخأ نم سسيل رمألأ
كلذ نع نلعت يتلأ ة-مو-ك◊أ سصا-ضصت-خأ

عباتت ةينيدلأ نوؤوضشلأ ةرأزو نأأ ¤أ أÒضشم

لا‹ ‘ مويلأ ةققÙأ جئاتنلأ مامتهاب
-ديفوك سسوÒفب تاباضصإلأ ددع راضصحنأ

.كلذل دعتضستو91
نأأ ةحضصلأ ريزو حضضوأأ قايضسلأ سسفن ‘و
ي--ح--ضصلأ بنا÷أ ‘ ءأÿÈأ ر--يرا--ق---ت
تايعأدت نأابو لؤوافتلا-ب ي-حو-ت ي-ب-ط-لأو
تاطايتحأ لضضفب ف-خ-ت تأأد-ب ة-ح-ئا÷أ
ÚنطأوŸأ مأزتلأ رد-ق-ب ه-نأأو ،Úن-طأوŸأ
ةمامكلأ ءأدترأ اهنم اميضس تاطاي-ت-حلا-ب
ةحئا÷أ هذه مج-ح ن-م ل-ل-ق-ن-ضس ا-ن-نإا-ف
.دجاضسŸأ حتف ةداعإأ ¤إأ بهذنضسو

م ناوصضر ^

يجيرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-ضسلأ ة-ط-خ ل-م-ضشت ^
اهتلحرم ‘ ةيداضصتقلأو ةيراجتلأ ةطضشنأÓل
41لأ نم ءأدتبأ اهيف عرضشيضس يت-لأ ة-ي-نا-ث-لأ

قيرط نع) عيرضسلأ ماعطلأ تfiÓ نأوج
متيضس ىرخأأ تاطاضشن ¤إأ ةفا-ضضإأ (ا-ه-ل-م-ح
تا-ط-ل-ضسلأ ل-ب-ق ن-م ا-هد-يد–و ا-هزر--ف
.ةيمومعلأ

ددح دق دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ناكو
نم جورخلل قيرط ةطراخ يضضاŸأ سسيمÿأ
نآأ ‘ ةنرمو ةيجيردت ةفضصب يحضصلأ رج◊أ
سصختو دحألأ مويلأ راهن ءأدتبأ كلذو دحأو
يجيردتلأ فانئت-ضسلأ ن-م ¤ولأ ة-ل-حرŸأ

ةيراجتلأو ةيداضصتقلأ تاطاضشن-لأ ن-م دد-ع
لاغضشألأو ءانب-لأ عا-ط-ق ي-هو ة-ي-تا-مدÿأو
تا-طا-ضشن كلذ ‘ اÃ ير-لأو ة-ي-مو-م-ع--لأ
ةضسدن-ه-لأ) تا-ضسأرد-لأ بتا-ك-مو ة-لوا-نŸأ

امك ، (ةيندŸأ ةضسدنهلأو نأرمعلأ ةيرامعŸأ
فزÿأ ييفرح-ك ىر-خأأ تا-طا-ضشن ل-م-ضشت
تلاكوو ةغابضصلأو ةرا-ج-ن-لأو سصي-ضصÎلأو
. اهÒغو رفضسلأ
نأوج41 ءأدتبأ نوكتضسف ةيناثلأ ةلحرŸأ امأأ
عيرضسلأ لكألأ تfiÓ بناج ¤إأ لمضشت يتلأو
ةيتامد-خو ة-يراŒو ة-يدا-ضصت-قأ تا-طا-ضشن
تاطلضسلأ لبق نم اقحل ا-هد-يد– م-ت-ي-ضس
.ةيحضصلأ ةيعضضولأ روطت قفو ةيمومعلأ
نوكي نأأ ىلع ةيمومعلأ تاطلضسلأ تددضشو
ةيراجتلأو ةيداضصتقلأ تاطاضشنلأ فانئتضسأ
‘ مراضصلأ ديقتلاب ا-طور-ضشم ة-ي-تا-مدÿأو
ةمراضص Òبأدتب تاعمجتلأو ل-م-ع-لأ ن-كا-مأأ
تلوكوتورب نأأ ةدكؤو-م ة-ي-ح-ضصلأ ة-يا-قو-ل-ل
ة-يلو ل-ك-ب ة-ضصاÿأ ة-ي-ح-ضصلأ ة--يا--قو--لأ
نم ةقدب اهقي-ب-ط-تو ا-ه-مأÎحأ بجو-ت-ضست

نئابزلأو راجتلأو ÚلماعتŸأ ع-ي-م-ج فر-ط
.ÚقفأرŸأو
ميظنت ““ نأأ ¤وألأ ةرأزولأ حلاضصم نايب زربأأو
ىلع طاضشنلأ فانئتضسأ لÓخ لقنلأ لئاضسو
ةيمومعلأ لاغضشألأو ءان-ب-لأ عا-ط-ق ىو-ت-ضسم
ة--لوا--نŸأ تا--طا--ضشن كلذ ‘ اÃ ير---لأو
ةيرامعŸأ ةضسدن-ه-لأ) تا-ضسأرد-لأ بتا-ك-مو
ةلحرŸأ ‘ (ةيندŸأ ةضسد-ن-ه-لأو نأر-م-ع-لأ
رج◊أ نم جورÿأ قيرط ةطراخ نم ¤وألأ
يتلأ تاضسضسؤوŸأ قتاع ىلع نوكيضس يحضصلأ

ينطولأ بأÎلأ لماك Èع اهÒضسب سصخÒضس
ةياغ ¤إأ احابضص (50) ةضسماÿأ ةعاضسلأ نم
ديقتلأ لظ ‘ ءاضسم (91) ةعباضسلأ ةعاضسلأ
اهيل“ يتلأ ةينمألأو ةيحضصلأ تا-ي-ضصو-ت-لا-ب
.““لاÛأ أذه ةيمومعلأ تاطلضسلأ

م ناوصضر ^

 ةيراجتلا ةطششنألا فانئتشسل ةموك◊ا قيرط ةطراخ
fiÓا ‘ اهلمع فنأاتصست عيرصسلا ماعطإ’ا تŸةيناثلا ةلحر 

تاباشصإلاو تايفولا ددع ‘ اشسوشسfi اعافترا دهششت ةيلولا
فيطصسب انوروك سسوÒف ببصسب تايفو ثÓث ليجصست
تا--ي--فو ثÓ--ث ل--ي--ج--ضست سسمأأ ” ^

يتلأ في-ط-ضس ة-يلو-ب ا-نورو-ك سسوÒف-ب
¤إأ ر-ظ-ن-لا-ب ءا-بو-ل--ل ةرؤو--ب ¤إأ تلو–

تاي-فو-لأ ن-م Èت-ع-م دد-ع-ل ا-ه-ئا-ضصحإأ
بجو-ت-ضسي ا‡ ة-ي-مو-ي-لأ تا--با--ضصإلأو
تأءأر----جإلأ مأÎحأ ى----ل----ع سصر◊أ
 .ةيئاقولأ
بورضص ىفضشتضسم حلاضصم سسمأأ تلجضسو
ةافو في-ط-ضسب ة-م-ل-ع-لأ ة-ن-يدÒ Ãثÿأ

ثي-ح ،ا-نورو-ك سسوÒف بب-ضسب Úت-لا--ح
76 رمعلأ نم غلبي ل-جر-ب ¤وألأ ق-ل-ع-ت-ت
،مايأأ ةدع ذنم سشاعنإلأ ةفرغ لخد ةنضس
ةيıÈأ ليلاحتلأ جئاتن ترهظ امدعب
.ةيباجيإأ هب ةضصاÿأ

نم غلبت ةباضشب قلعتت ةيناثلأ ةلا◊أ امأأ
حابضص ىفضشتضسŸأ تلخد ،ةنضس72 رمعلأ
اهتباضصإأ تدكأاتو ةجرح ةلاح ‘ سسمأأ
 .Òناكضسلأ قيرط نع سسوÒفلاب
اهليجضست ” د-ق-ف ة-ث-لا-ث-لأ ة-لا◊أ ا-مأأ

Ãع ى--ف--ضشت--ضسÚ وŸة-يلو بو-ن-ج نا
دقعلأ ‘ لجرب رمألأ قلع-ت-يو ف-ي-ط-ضس
حلاضص ةيدلب نم ردحني هرمع نم عباضسلأ
ىفضشتضسŸأ تأذب جÓعلل عضضخي ناك ياب

هت-با-ضصإأ د-ع-ب ما-يأأ01 ›أو-ح ذ--ن--م
ىف-ضشت-ضسم ل-ج-ضسي أذ-ه-بو .سسوÒف-لا-ب

fiع-ب فا-ي-ضضو-ب د-مÚ وŸةلاح41 نا
.ءابولأ راضشتنأ ةيأدب ذنم ةافو

ل ىصسيع ^

يرضض◊أ لقنلل ةينطولأ ةكرضشلأ تذختأ^
““أزوتيأ““ ةمضصاعلأ رئأزجلل ير-ضض◊أ ه-ب-ضشو

اب-ضس– ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإلأ ن-م ة-ل-م-ج
‘ عورضشلأ نÓعإلأ دعب اهتاطاضشن فانئتضسل
¤إأ هيمعت راظت-نأ ‘ ي-ح-ضصلأ ر-ج◊أ ع-فر
.سصاÿأو يمومعلأ لقنلأ لئاضسو
ناضسح ةكرضشلأ تأذب مÓعإلاب فلكŸأ دكأأو

ةيئاقولأ تأءأرجإلأ ةلمج Úب نم هنأأ سسابع
فانئتضسل ابضس– اهقبطتضس يتلأ ةيزأÎحلأ
ةيمومعلأ تاطلضسلأ ع-فر د-ع-ب تا-طا-ضشن-لأ
لبق تÓفا◊أ ميق-ع-ت““ ي-ح-ضصلأ ر-ج-ح-ل-ل

.““ عدوتضسŸأ اهترداغم
ترضضح يتلأ ىرخألأ تأءأرجإلأ Úب نمو
لزع““ ¤أ لوؤوضسŸأ تأذ راضشأأ ة-كر-ضشلأ ا-ه-ل
لÓخ نم قئاضسلأ اهلت-ح-ي ي-ت-لأ ة-حا-ضسŸأ
¤إأ نيرفاضسŸأ ةيقب نع هدعبت زجأوح عضضو

ابكأر52 ب نئابزلأ ددع نم سصيلقتلأ بناج
سسوÒف ي-ضشف-ت ل-ب-ق بكأر001 ن-م لد--ب
‘ سسابع ركذ بلطلل ةباجتضسÓلو .““انوروك

عم تÓفا◊أ ددع نم عفرلاب ““ قايضسلأ أذه
ةقيقد51 ¤إأ راظتنلأ ةدم نم سضيفختلأ
يتلأ كلت لوضصوو ¤وألأ ةلفا◊أ عÓقإأ Úب
دعب تاطÙأ ددع نم سصيلقتلأ عم اهيلت
ىرخأأ ةهج نم حضضوأأو.““كلذب نوبزلأ مÓعإأ
سسوÒفب ىودعلأ لقنل ايدافتو ةكرضشلأ ““ نأأ
ةÒعضستلل ةديدج ةغ-ي-ضص ترا-ت-خأ““ ا-نورو-ك
ركأذت عيب متيضس ثيح ل-ق-ن-لأ ةر-كذ-ت ةد-مو

ىرخأأو جد002 رعضسب عوبضسأأ ةدŸ ة◊اضص
.““ جد005 رعضسب موي51 ةدŸ ة◊اضص
¤أ اهنئابز هجوتضس ةكرضشلأ““ نأأ ¤إأ راضشأأ امك
مأÎحأ ع-م يز-كرŸأ با-ب-لأ Èع لو-خد-لأ

نوبزلأ Úب يعام-ت-جلأ د-عا-ب-ت-لأ ة-فا-ضسم

Òيضستل سضباقب كلذ ‘ ة-ن-ي-ع-ت-ضسم ر-خآلأو
سسف-ن را-طإأ ‘و .““ة-م-هŸأ هذ-ه م-ي-ظ-ن-تو
امك ةكرضشلأ سصرحتضس ةيئاقولأ تأءأرجإلأ
اهقÓطنأ لبق تÓفا◊أ ميقعت ىلع““ فاضضأأ
د-عا-ب-ت-لأ ة-فا-ضسم زÈت طو--ط--خ ع--ضضوو
‘ افضشاك ““ةمدÿأ ميظنتل كلذو يعامتجلأ

ماظنب تÓفا◊أ ديوزت ““ نع قايضسلأ أذه
مقعي نأأ نكÁ نمؤوم يكي-تا-مو-توأأ م-ي-ق-ع-ت

 .““تقولأ سسفن ‘ سصخضش011 ›أوح
لوؤوضسŸأ تأذ فيضضي ةكرضشلأ ترضضح دقو
رطقلأ Èع تاطاضشنلأ فلتfl فانئتضسأ لبق
يحضصلأ رج◊أ عفر نع نÓعإلأ درجÃو
مهث– ÚنطأوŸأ ةدئافل ةيوعوت تاقضصلم““

مأÎحلأو طا-ب-ضضنلأ ى-ل-ع ا-ه-لÓ-خ ن--م
.““تاميلعتلأ هذهل مراضصلأ

ر كلام ^

يحشصلا رج◊ا عفر دعب ام ةÎفل ةيئاقو تاءارجإا تذختا
 طاصشنلا فانئتصس’ Òصضحتلا ‘ عرصشت ““ ازوتيإا““ ةكرصش

يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ىلع ءاطششن اهلوادت يتلا تاعاششإلا دعب
نارهوب ةيلقعلا سضارمأ’ا ىفصشتصسم

انوروكب ةباصصإا ةيأا ليجصست يفني
ى--ف--ضشت--ضسم ةرأدإأ سسمأأ تد---ن---ف  ^

يديضسب ةيضسفنلأو ة-ي-ل-ق-ع-لأ سضأر-مألأ
ةباضصإأ ةيأأ ليجضست ،نأرهوب ي-م-ح-ضشلأ
ز--كرŸا--ب Úم---ي---قŸأ ي---ضضرŸأ Úب
ا-نورو-ك سسوÒف ءا-بو-ب ي-ئا-ف-ضشت-ضسلأ
تاعاضشإلأ ى-ل-ع أدر أذ-هو د-ج-ت-ضسŸأ
ع-قأو-م دأور سضع-ب ا--ه--لوأد--ت ي--ت--لأ
تد-كأأ ي-ت-لأ ي-عا-م-ت-جلأ ل-ضصأو-ت--لأ
ي-ضضرŸأ ن-م دد-ع ة-با-ضصإأ ل-ي--ج--ضست
.كاتفلأ سضرŸاب
ىفضشتضسŸأ نع لوألأ لوئضسŸأ حضضوأأو
انوروك سسوÒفلأ راضشتنأ ةيأدب عم هنأأ
ةمزأأ ةيلخ بيضصنت ” Úيرئأز÷أ Úب
لز--ع--ل ة--قورألأ سضع--ب سصي--ضصخ---تو
يحضصلأ رج◊أ ‘ مهعضضوو ÚباضصŸأ

هبتضشŸأ تلاحلل ةبضسنلاب اموي41 ةدم
ءابولأ لوخد دنم ““ هنأأ ¤إأ أÒضشم اهيف
يأأ ىفضشتضسŸأ ل-ج-ضسي ⁄ ر-ئأز÷أ ¤أ

ن-م Úم-ي--قŸأ Úب ة--ي--ضضر--م ة--لا--ح

ةيضسفنلأو ةيلقعلأ سضأرمألاب ÚباضصŸأ
.““ انوروك سسوÒفب
نم ةلم-ج تذ-خ-تأ ز-كرŸأ ةرأدإأ نأأ زر-بأأو
ى-ضضر-م ة-يا-م◊ ة-ي--ئا--قو--لأ Òبأد--ت--لأ
ميقعتلأ تايلمع نم ةلضسلضس دعب ىفضشتضسŸأ
ةيبطلأ حلاضصŸأ ع-ي-م÷ ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لأ

اضضأرمأأ نوناعي ىضضرم كلا-ن-ه نأأ ة-ضصا-خ
يب-ط-لأ م-قا-ط-لأو ز-كرŸأ ةرأدإأو ة-ن-مز-م
لفكتلأ ىلع فرضشي بيبط91 نم نوكتŸأ
ةيبط-لأ ة-يا-عر-لأ م-ه-ل ر-فو-يو ي-ضضرŸا-ب

.ÚميقŸأ ةمÓضسو ةحضص ىلع أدج سصيرح
يضضرŸأ عيم-ج-ب ل-ف-ك-ت-لأ ” ه-نأأ ا-م-ك
مهل ءأرجإاب ءابولاب مهت-با-ضصإأ ه-ب-ت-ضشŸأ

ج-ئا-ت-ن تنا-ك ثي-ح ة-ي-ب-ط-لأ ل--ي--لا–
حايترأ ىطعأأ ا‡ ةيبلضس امود ليلاحتلأ
يذلأ يب-ط-لأ ق-ير-ف-لأ سسو-ف-ن ‘ Òب-ك
فلتfl نم Úمداق سضيرم153ب لفكتي
.ةيبرغلأ ةه÷أ تايلو

سسانيا .م ^

Òبأدتلأ راطإأ ‘ ةيليŸأ ىفضشتضسم انوروك سسوÒفب Úباضصم ىضضرم ةثÓث سسمأأ رداغ ^
تأذب جÓعلأ لضصأوت ةلاح11 كلذب ىقبيل ءافضشلأ Òياعم سصخي اميف ةرأزولل ةÒخألأ
.يحضصلأ رج◊أ ‘ اتناك Úتيبلضس Úتلاح جئاتن تءاج امك .ىفضشتضسŸأ
ىقبيل ىفضشتضسŸأ ترداغ ةأأرمل ةيبلضس ةلاح مويلأ تءاج دقف Òهاطلأ ىفضشتضسÃ امأأ
يحضصلأ رج◊أ ةحلضصم ىقبتف لجيجب امأأ .اهيف هبتضشم ةلاحو ةدكؤوم تلاح30 كلذب
.اهيف هبتضشم تلاح80 و ةدكؤوم ةلاح رفضصب

ب Úصساي ^

ةيليŸا ىفصشتصسم نورداغي انوروكب Úباصصم30
لجيجب ةيبلصس ت’اح30و
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 :فسشكي ““سسناجيليتنأإ اكيرفأإ““ عقوم

ةملأكملأب ةقÓع هل يشسنرفلا ريفشسلا ليحر
 نوركأمو نوبت نيب ةيفتأهلا
 ةيشسنرفلا ةيرئازجلا تأقÓعلا يف رتوتلا بأبشسأا دحأا هتربتعا ^

بغرت دعت مل اهنأإ ،ةيسسنرفلإ اهتريظن تغلبأإ ةيرئإزجلإ تاطلسسلإ نإإ ،““سسناجيليتنأإ اكيرفأإ““ عقوم لاق
يف رتوتلإ بابسسأإ دحأإ هايإإ ةربتعم ،اهيسضإرأإ ىلع روكنايرد هييفإزكإ رئإزجلاب يسسنرفلإ ريفسسلإ دوجوب
.ةيسسنرفلإ- ةيرئإزجلإ تاقÓعلإ

روكنأيرد ريفشسلا ليحر رار-ق-ل نو-ك-يو ^
ةملأكملأ-ب ة-قÓ-ع ،ه-تاذ ع-قو-م-لا بشسح

دبع شسيئرلا نيب تر-ج ي-ت-لا ة-ي-ف-تأ-ه-لا
ليونأميإا يشسنرفلا هريظنو نوبت دي-ج-م-لا

نأفرطلا قفتا يتلاو ،مأ-يأا ذ-ن-م نور-كأ-م
تأقÓعلا عفدو تأفÓخلا زوأجت ىلع أهيف
قيشسنتلا ىلع أمهديكأأت عم ةازاوم ،ةيئأنثلا

أيبيل يف رارقتشس’او نمأ’ا طشسب لجأا نم
.لحأشسلا ةقطنمو

ريغ رتوت بأقعأا يف ةملأ-ك-م-لا تءأ-جو
لشصو ،نيدلبلا نيب تأقÓعلا يف قوبشسم
ىدل يرئازج-لا ر-ي-ف-شسلا ءأ-عد-ت-شسا د-ح
ةوط-خ ي-هو ،روأ-ششت-لا ل-جأا ن-م شسيرأ-ب

نم أهب تمأق نأا رئازجلل قبشسي مل ةمدقتم
““5شسنارف““ ةأنق ثب بأقعأا يف كلذو ،لبق
كارحلا لوأنت يقئأثو مل-ي-ف ة-ي-مو-ك-ح-لا

رأثأا يذلا مليفلا وهو ،بأب-ششلاو ي-ب-ع-ششلا
.يرئازجلا بعششلاو تأطلشسلا ةظيفح

هييفازكا ي-شسنر-ف-لا ر-ي-ف-شسلا نأا ر-كذ-ُي
يف نيترم بشصنملا اذه لغشش ،روكنأيرد
ز-يز-ع-لا د-ب-ع ق-بأ-شسلا شسي-ئر--لا د--ه--ع

بشسح كاذنآا اريثك أبوبحم نأكو ،ةقيلفتوب
.شسنأجيليتنأا أكيرفأا

ةفيلخ نوكي نأا ،ه-شسف-ن ع-قو-م-لا ع-قو-تو
ي-ف ي-لأ-ح-لا شسيرأ-ب ر-ي-ف-شس رو-ك-نأ-يرد
.تأيوغ اوشسنارف شضأيرلا

بلأطوب ةرأشس  ^

 همعدب كرويوينل ةيقيرفإلإ ةعومجملإ رإرق بقع

أشسيئر ةدحتŸا ·أ’ا ‘ رئاز÷ا لث‡ بأختنا
تار“ؤوŸا ةنجلل

ةمظنم ىدل مئادلا رئازجلا لثمم بختنُأا ^
عأمجإ’أب ينوميم نأيف-شس ،ةد-ح-ت-م-لا م-مأ’ا
ةمأعلا ةيعمجلا تار-م-تؤو-م ة-ن-ج-ل-ل أ-شسي-ئر
بق-ع ،0202 ةنشسل ةدحتملا ممأ’ا ةم-ظ-ن-م-ل
همعدب كرويوينل ةيقيرفإ’ا ةعومجملا رارق
.بشصنملا اذه دلقتل
ةيممأ’ا ةئيهلا هذهل رئازج-لا ة-شسأ-ئر ي-تأأ-تو
رأششتنأب زيمتم ةيأغلل بعشص قأيشس يف ةمأهلا

ببشست يذلا دجتشسملا أنوروك شسوريف ةحئأج
تأعأمتج’ا ة-ي-ب-ل-غأا ل-ي-جأأ-ت وا ءأ-غ-لا ي-ف
ةدحتم-لا م-مأ’ا تنأ-ك ي-ت-لا تار-هأ-ظ-ت-لاو
.0202 ةنشس لÓخ أقبشسم أهتررق
ةنجل شسيئر هتفشصب ينوميم ىلع نيعتيشس أمك

شسيئر عم قيثولا قيشسنتلأب رهشسلا تارمتؤوملا
ةدحتملا ممأÓل مأعلا نيمأ’او ةمأعلا ةيعمجلا

يف ةيرورشض ربتعت يتلا تÓيدعتلا جاردإا ىلع
ةجمربملا تأعأمتج’او تارمتؤوملا ةمأنزر
ر-ي-شسلا نأ-م-شض د-شصق1202-0202 ة-ن-شسل
ة-ل-شصاو-مو ة-ي-م-مأ’ا ة-م-ظ-ن-م-ل-ل ن-شسح--لا
.أهتأطأششن
ةيعرفلا ةئيهلا هذه نأا ىلإا ،ةرأششإ’ا ردجتو
موقت اوشضع12 نم ةنوكتملاو ةمأعلا ةيعمجلل
لوح ةمأعلا ةيعمجل-ل تارأ-ششت-شسا م-يد-ق-ت-ب

تارمتؤوم ميظنتب ةقلعتملا لئأشسم-لا ع-ي-م-ج
.ةدحتملا ممأ’ا تأعأمتجاو

ر م ^

ةيسسنرفلإ عافد ةرإزو بسسح

 ›أÃ ةيركشسع ةيلمع ‘ هل نيدعأشسمو لأكدورد ىلع ءأشضقلا
ءأشضقلا ةيشسنرفلا عأفدلا ةرازو تنلعأا ^
يف ةدعأقلأب فرعي أم ميظنت ميعز ىلع
كلأملا دب-ع ي-مÓ-شسإ’ا بر-غ-م-لا دÓ-ب
يف طرأفلا ءأعبرأ’ا موي كلذو لأكدورد
.يلأم لأمشش

ةيشسنرفلا ءأبن’ا ةلأكو ه-ل-ق-ن أ-م ق-فوو
مت ““ هنأا يشسنرفلا عأفدلا ريزو نع Óقن

لأ-كدورد كلأ-م-لا د-ب-ع ى-ل-ع ءأ-شضق--لا
تيلأشست ةنيدم بر-غ لأ-م-شش ة-ق-ط-ن-م-ب
.““ةيلأملا
““ نأا ة-ي-شسنر-ف-لا عأ-فد-لا ةرازو تن-ل-عأاو
ةدعأقلا ميظنت ميعز تلتق ةيشسنرف تاوق
كلأملا دبع ،يمÓشسإ’ا برغ-م-لا دÓ-ب-ب
ةلأكو تفأشضاو .يلأ-م لأ-م-ششب لأ-كدورد

هيلع يشضُق لأكدورد ن أا ةيشسنرفلا ءأبنأ’ا
أهتذفن يلأم لأمششب ةيركشسع ةيلمع يف
 .ةيشسنرف ةيركشسع تاوق
ىلع ءأشضقلا أشضيأا ةيلمعلا لÓخ مت أمك
ميظنتلا اذه ميعز-ل ن-ي-ن-ثا ن-يد-عأ-شسم
.يبأهرإ’ا

ناوشضر.م ^

 ةيعامتجلإ ةيطإرقميدلإ ىوقلإ داحتإ

روتشسدلا ليدعت ءاÈخ ةن÷ ةيوشضع عيشسوتب بلأطم
ة-ي-طار-ق-م-يد-لا ىو-ق-لا دأ-ح-تا بز--ح أ--عد̂ 

ءاربخ ةنجل ةيوشضع عي-شسو-ت ““ ى-لإا ة-ي-عأ-م-ت-ج’ا
نع نيلثمم لمششتل هتغأ-ي-شصو رو-ت-شسد-لا ل-يد-ع-ت
نأا ةطيرشش يندملا عمتجملاو ةيشسأيشسلا بازحأ’ا
.““شصأشصتخ’ا لهأا نم اونوكي
هبتكم عأمتجا ةادغ هل نأيب ي-ف بز-ح-لا حر-ت-قاو
ليدعتلا عورششم نو-ك-ي““ نأا ة-ع-م-ج-لا ي-شسأ-ي-شسلا
ةدوشسم““ ءاربخلا ةنجل هت-مد-ق يذ-لا يرو-ت-شسد-لا
نم ةحرت-ق-م-لا تÓ-يد-ع-ت-لا د-ع-ب ح-ب-شصت ى-لوأا
ةدوشسم ،عورششملا ءارثإا يف ة-كرأ-ششم-لا فار-طأ’ا
شسيئر لبق نم ةنيعملا ةنجللا أهتغأيشص ىلوتت ةينأث
ديعتل ،تأحرتقم نم دري أم ىلع ءأنب ةيروهمجلا
.““ءارثإ’او ةششقأنملل اددجم ششأقنلا ىلع أهتلأحإا

ءاربخلا ةنجل ةيوشضع عيشسوت ““ ىلإا بزحلا أعدو
ىلع يندملا عمتجملاو بازحأ’ا نع نيلثمم ىلإا
.““شصأشصتخ’ا لهأا نم اونوكي نأا
روتشسدلل يئأهنلا عورششملا لأحي““ نأأب بلأط أمك
ىلع زأح اذإا يبعششلا ءأ-ت-ف-ت-شس’ا ى-ل-ع لد-ع-م-لا
لوادتلا نم بحشسي وأا بولطملا ينطولا قفاوتلا
مت يتلا ةبرأقملا شضفر ىلإا تأششقأنملا تشضفأا اذإا
.““أهينبت
يأا نم فدهلا نوكي نأا ةرورشض ““ ىلع بزحلا دكأاو
بلأطملا ىلإا ةبأ-ج-ت-شس’ا و-ه ي-عأ-م-ج ى-ع-شسم
ةرورشض ىلع اددششم ““يرئازجلا بعششلل ةيرهوجلا
.““ةمزأ’ا نم جورخلل عيمجلا دوهج رفأشضت ““

ر.كلأم̂ 

ليحرت ىلع ةيبرغ-م-لا ة-ك-ل-م-م-لا تمد-قأا ^
ةحيشضف دعب ،نارهو ةنيدم يف مأعلا أهلشصنق
يأم رهشش فشصتنم هيف ره-ظ يذ-لا و-يد-ي-ف-لا
،ودعلا ةلودلأب رئازجلا فشصي وهو يشضأملا
ةيرئازجلا ةيجرأخلا بلطل ة-بأ-ج-ت-شسا كلذو
تأيعادت يأ’ أيدأفت ري-باد-ت ذأ-خ-تا ةرور-شضب
برغملاو يرئازجلا عرأششلا طغشض ببشسب اذكو

ةيفأنملا ةيشسأمول-بد-لا ة-ط-ق-شسلا هذ-ه ى-ل-ع
.ةيشسأمولبدلا فارعأÓل
ة-ي-مÓ-عإا ل-ئأ-شسو ه-ن-ع تف-ششك أ-م بح-شسبو
تلحر ةيبرغملا تأطلشسلا نأف شسمأا ةيبرغم
،يشضأملا شسيمخلا ،نارهو يف برغملا لشصنق
ةبرأغملا لقنل تشصشصخ ،ةيوج ةلحر نتم ىلع
ةحيشضفلا دعب كلذو ،ر-ئاز-ج-لأ-ب ن-ي-ق-لأ-ع-لا
يف برغملا لثمم أهيف عقو يتلا ةيشسأمولبدلا
مأمأا نيقلأع ةبرأغم عم هثيدح لÓخ نارهو
.ةيلشصنقلا رقم
يشسأمولبدلا عوشضخ ،ردأشصملا تاذ تحجرو

يحشصلا رجحلل ،نيلحرملا يقأبك ،يبر-غ-م-لا
ىلإا هلقن لبق ،ةيديعشسلا ةنيدم قدأ-ن-ف د-حأأ-ب
،ةيرادإ’ا ةلءأشسملل عوشضخلل طأبرلا ةمشصأعلا

ةرازو يف هتمد-خ ءأ-ه-نإا ى-لإا يدؤو-ي د-ق أ-م-م
.ةيجرأخلا

ءأعدتشس’ أعبت ،ليحرتلا اذه نوكي نأا دقتعيو
،ةثدأحلا كلت بقع يبرغملا ريفشسلل رئازجلا

ةكلمملا نم ،ةيرئازجلا ةيجرأخلا تبلط ثيح
ريبادتلاو تاءارجإ’ا ذأختا ةرورشض ،ةيبرغملا
ثدأحلا اذهل تأيعادت ةيأا يدأ-ف-ت-ل ة-مزÓ-لا

ىلع ثيح نيدلبلا نيب ةيئأنثلا تأقÓعلا ىلع
نوؤوششلا ريزو ىعدتشسا ،تأحيرشصتلا كلت رثإا
ةكلممـلا ريفشس ،مودقوب يرب-شص ،ة-ي-جرأ-خ-لا
هتهجاوم تمت يذ-لا ر-ئاز-ج-لأ-ب ة-ي-بر-غ-م-لا
برغملل مأعلا لشصنقلا نع ةردأشصلا لاوقأ’أب
نيبو هنيب راد يذلا ششأ-ق-ن-لا لÓ-خ نار-هو-ب

.ةبرأغم نينطاوم
فيشصوت نأأب يبرغملا ر-ي-ف-شسلا ةدأ-فإا تم-تو

اذإا ،رئازجلل نارهو يف يبرغملا مأعلا لشصنقلا
لÓخإا وه ودع دلب أهنأا ىلع ،هلوشصح دكأأت أم
’ ةيشسأمولبدلا ديلأقتلاو فار-عأ’أ-ب ر-ي-ط-خ
يف وهو ،هلوبق لاوحأ’ا نم لأ-ح يأأ-ب ن-ك-م-ي
نيب تأقÓ-ع-لا ة-ع-ي-ب-ط-ب شسأ-شسم نآ’ا شسف-ن
أمم ،نيقي-ق-شش ن-ي-ب-ع-ششو ن-ي-ترأ-ج ن-ي-ت-لود
ذأختا ةيبرغم-لا تأ-ط-ل-شسلا ى-ل-ع بجو-ت-شسي
اذهل تأيعادت ةيأا يدأفتل ةبشسأنملا ريبادتلا
.نيدلبلا نيب ةيئأنثلا تأقÓعلا ىلع ثدأحلا

م.ناوشضر  ^

رئإزجلإ عم رإوجلإ نسسحو فإرعألاب ةلخملإ هتطقسس دعب
fiا مأعلا لشصنقلا لّحري سسدأشسلا دمŸنارهو نم يبرغ 

بإزيم دمحأإ ينمألإ ريبخلإ

““رئاز÷ا ىلع بأهرإ’ا ديدهت ةيأهن ينعي ’ لأكدورد لتقم““
ةدعأقلا ميظنت ميعز لت-ق-م ر-ب-خ رأ-ثأا ^

دبع يبأهرإ’ا ،يمÓشسإ’ا برغم-لا دÓ-ب-ب
ت’ؤوأشستلا نم ديدع-لا ،لأ-كدورد كلأ-م-لا

لحأشس لود لك ىلع ةثدأحلا تأيعادت لوح
هل نأك هيلع يشضقملا يبأهر’ا نأاو أميشس
ذنم يبأهر’ا ميظنتلا طأششن يف زرأب رود
.ةنشس31
يف ،بازيم دمحأا ،ينمأ’ا ريبخلا ربتعاو
يبأهر’ا لتقم ربخ ““ نأا يمÓعإا حيرشصت
يف ةقطنملا لودل أيعون أبشسكم لأكدورد

ذنم أهدهششت يتلا ةينمأ’ا تأبذأجتلا لظ
هل نأك لأكدورد ““ نأا أفيشضم ““ةليوط ةدم
نم ديدعلا رارقتشسا ةعزعز يف ريبك رود
كرحملا دعي هنأ’ ،ةق-ط-ن-م-لا ي-ف لود-لا
تأيلمعلا يف تيشص هل ميظن-ت-ل ي-شسي-ئر-لا
لمأعتن نأا بجي هلتقم ربخ نكل ،ةيبأهر’ا

.““ظفحتبو رذحب هعم
““ نع ثدحتملا لءأشست قأيشسلا شسفن يفو
ةيشسنرفلا تاربأخملا لمأعت ة-يد-ج ىد-م

ي-لأ-م ى-ت-حو أ-ي-ب-ي-ل ي-ف ةد-جاو-ت--م--لا
عم دأششتلا يف ةد-جاو-ت-م-لا ة-ي-ك-ير-مأ’او
كرحتي نأك هنأاو أميشس ،لوتقملا يبأهرإ’ا
مت ثيح يلأم مث أيبيل ،شسنوت نيب ةيرحب
.““أهلأمشش يف هيلع ءأشضقلا
لحأشسلا ةقطنم دهششت نأا باز-ي-م ع-قو-تو
ةيبأهر’ا تأعأمجلا طأششن ي-ف تار-ي-غ-ت
يف ةدعأقلا ميظنت ميعز ىلع ءأشضقلا رثإا
اذه يف أحشضوم ،يمÓشس’ا برغملا دÓب
ةريشصقلأب تشسيل ةدم ذنم ظحÓن ““نأأششلا
تأميظنتلا لمأعت ةيجيتارتشسا يف تاريغت
4 مشضي فلأحت لكششت دعب اذهو ،ةفرطتملا

يف رتوتلا رؤوب نم نيلتأقملا ةدوع عم أهنم
رذني دق أم ،ةقط-ن-م-ل-ل قار-ع-لاو أ-يرو-شس
.““تأميظنتلا هذهل ةديدج ةلحرم دÓيمب
لتقم رأبتعا ““ نأأب ينمأ’ا ريبخلا رأششأاو
ةدعأقلا ديدهت ةيأه-ن ه-نأا ى-ل-ع لأ-كدورد
دعي رئازجلا ىلع ةمأع ةفشصب بأهرإ’او

ةفشسلف دأمتعا““ مدعل أيعاد ،““اريبك أأطخ

شصخشش مشسر ىلع ةينبملا ةيطمنلا برغلا
نأاو ةشصأخ ،يلكلا رطخلا هنأا ىلع دحاو

مدعو ار-ط-خ د-ع-ي ة-ق-ط-ن-م-لا ةر-ك-شسع
اديدهت دعي كلذك يلأمو أيب-ي-ل رار-ق-ت-شسا
.““رئازجلل ةبشسنلأب
ينطولا ششيجلا ةيجيتارتشسأب قلعتي أميفو
بأهر’ا ةبرأحم يف ة-ع-ب-ت-م-لا ي-ب-ع-ششلا
أهنأأب ثدحت-م-لا ىر-ي دود-ح-لا ة-يأ-م-حو
تنأك يتلا تÓيولا نم ديدع-لا أ-ن-ت-ب-ن-ج““

بجي ’ اذهل ““ أعبأتم ““ نطولا برشضتشس
يف ةدعأقلا ميعز لتقم دعب أهنع عجارتلا
أنفلكي دق أأطخ يأا نأ’ ،يمÓشسإ’ا برغملا

.““أيلأغ
شسمأا ،ةيشسنر-ف-لا عأ-فد-لا ةرازو تن-ل-عأاو
ميعز تلتق ةي-شسنر-ف تاو-ق نأا ،ة-ع-م-ج-لا
،يمÓشسإ’ا برغملا دÓبب ةدعأقلا ميظنت
وبأا وعدملا لأكدورد كلأملا دبع يبأهرإ’ا

.يلأم لأمششب دودولا دبع بعشصم
ر. م ^

ناوج51 يف رئازجلأب نيقلأعلا نيينأنبللا أيأعرلا ليحرت
نع رئازجلا يف ةينأنبللا ةرأفشسلا تنلعأا ^

يلأحلا ناوج51 موي ةيوج ةل-حر شصي-شصخ-ت
يف نيقلأعلا نيينأ-ن-ب-ل-لا أ-يأ-عر-لا ل-ي-حر-ت-ل
.رئازجلا
تأعأمتج’ أعبت هنأا““ ةرأفشسلل نأيب يف ءأجو
يف جرأخلا نم نيينأنبللا ةدوعل ةيرازولا ةنجللا

نم ةلوذبملا دوهجلل ةمتتو ةعبارلا أهتلحرم
أننطو ءأنبأا ةدأعإ’ بيبحلا أندلب ةموكح لبق
ةرئاد عيشسوت ررقت ،نطولا شضرأا ىلإا ءازعأ’ا

رئازجلا لمششت-ل ءÓ-جإ’أ-ب ة-ي-ن-ع-م-لا لود-لا
.““ةقيقششلا
هنأأب مكغلبن نأا أندعشسي هيلعو““ نأيبلا فأشضأاو
أهنمؤوت نأنبل ىلإا ةدوعلل ة-ل-حر ة-ج-مر-ب تم-ت
ناوج51 موي ةينأنبللا ةيوجلا طوطخلا ةكرشش
نيدموب يراوه رأطم نم علقتشس يتلاو يرأجلا
تيقوتلأب رأهنلا فشصتن-م دود-ح ي-ف ي-لود-لا
.يلحملا

ب. ةرأشس ^

 تارأمإ’أب أقلأع أيرئازج362 ءÓجإا
ةعمجلا ةليل ةيرئازج-لا تأ-ط-ل-شسلا تل-جأا ^
بأحشصأا نم تارأمإ’أب أقلأ-ع أ-ير-ئاز-ج362
مت يتلا ةم-ئأ-ق-لا ي-ف ن-يرو-كذ-م-لا ة-يو-لوأ’ا
عقوملا يف ليجشستلا جئأتن ىلع ءأنب أهدادعإا
يف ىلوأ’ا ةرازولا هتشصشصخ يذلا ينورتكلإ’ا
.رئازجلا
ةيبرعلا تارأمإ’ا ىدل رئازجلا ةرأفشس تلأقو
مت هنأا ،يشضأملا عو-ب-شسأ’ا ة-يأ-ه-ن ،ةد-ح-ت-م-لا
يف أقلأع أيرئازج362 ءÓجإ’ ةلحر شصيشصخت
.تارأمإ’ا
رئازجلا ةرأفشس يهنُت““ هنأا ةرأفشسلا نأيب حشضوأاو
ةفأك ملع ىلإا يبدب ةمأعلا ةيلشصنقلاو يبظ وبأأب
ةيرئازجلا تأطلشسلا نأا ن-ي-ق-لأ-ع-لا أ-يأ-عر-لا

ةكرشش نتم ىلع ءÓجإا ة-ل-حر ة-ج-مر-ب ترر-ق
موي ءأشسم كلذو ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا
،““يلودلا يبد رأطم ن-م أ-قÓ-ط-نا ة-ع-م-ج-لا

362 ءÓجإ’ تشصشصخ ةلحرلا ““ نأا ىلإا اريششم
يف نيروكذملا ةيولوأ’ا بأحشصأا نم أشصخشش
ىلع ءأنب أهدادعإا مت يتلاو ةقفرملا ةمئأقلا
يذلا ينورتكلإ’ا عقوملا يف ليجشستلا جئأتن

اذهل رئاز-ج-لا ي-ف ى-لوأ’ا ةرازو-لا ه-ت-شصشصخ
ىلإا ةفأشضإا يشضأملا ليرفأا رهشش لÓخ شضرغلا
أيأعرلا أهمدق يت-لا تأ-مو-ل-ع-م-لاو ق-ئأ-ثو-لا
ةيلشصنقلاو ةرأفشسلا ح-لأ-شصم ى-لإا ن-ي-ق-لأ-ع-لا
.ةمأعلا

ب .ةرأشس  ^

 باهرإلإ ةحفاكم تايلمع راطإإ ‘
لجيجب ةيبأهر’ا تأعأمجلل أأبÒ flمدتو فششك

يبعششلا ينطولا ششيجلل ةزرفم تنكمت ^
تأعأم-ج-ل-ل أأ-ب-خ-م ر-ي-مد-تو ف-ششك ن-م
ثحب ةيلمع لÓخ نوأه ةفيذقو ةيبأهر’ا
ةيليملأب شسيدنهوب لبج ةقطنمب طيششمتو
نأ-ي-ب شسمأا ه-ب دأ-فأا أ-م بشسح (ل-ج-ي-ج)
.ينطولا عأفدلا ةرازول
ةحفأ-ك-م رأ-طإا ي-ف ““ نأا رد-شصم-لا ح-شضوأاو
ششيجل-ل ةزر-ف-م تر-مدو تف-ششك ،بأ-هرإ’ا
أأبخم ةعمجلا شسمأا لوأا ي-ب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا
نوأه ةفيذقو ةيبأ-هرإ’ا تأ-عأ-م-ج-ل-ل (10)

ثحب ة-ي-ل-م-ع لÓ-خ كلذو م-ل-م08 رأي-ع
ةيليملأب شسيدنهوب لبج ةقطنمب ط-ي-ششم-تو
.““ةشسمأخلا ةيركشسعلا ةيحأنلأب لجيج ةي’و

ةميرجلاو بيره-ت-لا ة-برأ-ح-م رأ-طإا ي-فو
دودحلا شسرح رشصأنع زج-ح ة-م-ظ-ن-م-لا
““ ةينأثلا ةيركشسعلا ةيحأن-لأ-ب ة-مأ-ع-ن-لأ-ب
ردقت جلأعملا فيكلا ن-م ة-م-خ-شض ة-ي-م-ك
أميف ،مارغولي-ك41و ريطأن-ق60 ةت-شسب

يبعششلا ينطولا ششيجلل ةزر-ف-م تز-ج-ح
ةدأملا نم أمارغول-ي-ك411 شسأن-مأا نإأ-ب
.““أهشسفن
ششيجلل ةكرتششم ةزرفم تفقوأا ن-ي-ح ي-ف
تاردخم يرجأت ةنتأبب يبعششلا ي-ن-طو-لا
.ةرأيشسو شسولهم شصرق9803 تزجحو
ششيجلل زرأف-م تف-قوأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
ةقرفتم تأيلمع لÓخ يب-ع-ششلا ي-ن-طو-لا

رأتخم يجأ-ب جر-بو تشسار-ن-م-ت ن-م ل-ك-ب
ع-ب-شس تز-ج-حو أ-شصخ-شش21 فود-ن--تو
،أيئأبرهك ادلوم41،عفدلا ةيعأبر تارأيشس
فششك (20) يزأهج ،طغشض قرأطم ةعبرأا

،قبئزلا ةدأم نم مارغ003و ،ندأعملا نع
ريغ بي-ق-ن-ت-لا تأ-ي-ل-م-ع ي-ف ل-م-ع-ت-شست
5،1 ىلإا ةفأشضإ’أب ،بهذلا نع يعرششلا
.جلأعملا فيكلا نم مارغوليك
دوقو-لا ن-م ار-ت-ل00121زجح م-ت أ-م-ي-ف
شسارهأا قوشس نم لكب ،بيرهتل-ل ة-ه-جو-م
ةيركشسعلا ة-ي-حأ-ن-لأ-ب فرأ-ط-لاو ة-شسب-تو
.ةشسمأخلا

ر م ^



alfadjrwatani@yahoo..fr

ـه1441لاوسش51ـل قفوملا م0202ناوج7دحألاينطو4

لجاعلا لخدتلل ةيبÎلا ريزو اودسشان

لمعلا ديدمتب نوبلاطي نويطايتح’ا ةذتاسس’ا
  فيظوتلا ‘ ةيطايتح’ا مئاوقلاب

لÓخ نم ،مهفاسصنإل لجاعلا لخدتلا ،طوعجاو دمfi ،ةيبÎلا ريزو نويطايتحإلا ةذتاسسألا دسشان
.1202 ةنسسب ةسصاÿا فيظوتلا تايلمع  لÓخ8102و7102 يتنسسل ةيطايتحإلا مئاوقلاب لمعلا ديد“

‘ ،نو-ي-طا-ي-ت-حإ’ا ةذ--تا--صسأ’ا د--كاو ^
ة-ي-بÎلا ةرازو ¤ا ا-ه-ب او-ث-ع-ب ة-ل-صسار--م
نم تاوطÿا لكب اوماق مه-نأا ،ة-ي-ن-طو-لا
ة-ي-بÎلا ةرازو-ل م-ه-تو-صص  عا-م--صسإا ل--جأا
يحصصلا عصضولا مزأات عم ةصصاخ ،ةينطولا

¤إا ل-ق-ن-ت-لا م-ه-ترد-ق مد-عو دÓ-ب--لا ‘
ةرازو حلاصصم عم سضوا-ف-ت-ل-ل ة-م-صصا-ع-لا
.ةيبÎلا
⁄ مهفلم نأا نويطايتحإ’ا ةذتاصسأ’ا دكأاو
تاه÷ا لبق نم بجي امك هب لفكتلا متي
مهتلصسارم ‘ نوينعŸا بلاطو ،ةصصتıا
ةيطايتحإ’ا مئاوقلا-ب ل-م-ع-لا ةرور-صض ¤إا
حتف ¤إا ة-فا-صضإ’ا-ب ،8102-7102 يتن-صسل
ريزو Úيعاد ،فيظوتلل ةيمقرلا ةيصضرأ’ا
لفكتلل لجاعلا لخدتلل ةين-طو-لا ة-ي-بÎلا

.مهتيصضقب
نو-ي-طا-ي-ت-حإ’ا ةذ-تا-صسأ’ا بلا--ط ا--م--ك
ا-ه◊ا-صصم ءا-صسؤورو ة-ي-بÎلا تا-ير--يد--م
بصصانŸا عيم-ج ن-ع نÓ-عإ’ا-ب ةرور-صضب
‘ ركذلا ة-ف-لا-صس ت’ا◊ا ن-ع ةر-غا-صشلا
يمومعلا فيظولا نع ةرداصصلا ةيصصخرلا
7229 م---قر ت–82/80/8102 خيرات-ب
خيراتب  ةردا-صصلا7229  مقر ة-ل-صسارŸاو
.41/11/8102 مقر
د-يد“ ترر-ق د-ق ،ة-ي-بÎلا ةرازو تنا-كو
ةصصاÿا ةيطايت-ح’ا ة-م-ئا-ق-لا-ب ل-م-ع-لا
” يتلا ةيبÎلا ةق-با-صسم ‘ Úح-جا-ن-لا-ب
نيروطلا سصخت يتلاو ،7102 ةنصس اهميظنت
. يوناثلاو طصسوتŸا
ناف  عاطقلا نع لوأ’ا لوؤوصسŸا بصسحو
لماع فيظوتلا ةيلمع ‘ يعاÒصس عاطقلا
،فيظوتلا ةيصضرأا ‘ بيتÎلاو قاقحتصس’ا

ةينطولا ةمئاقلا ¤إا ءوجل-لا م-ت-ي-صس ثي-ح
‘ ةلجصسŸا ةيئ’ولا ةمئاقلا لÓغتصسا دعب
.″7102 ةنصسل فيظوتلا ةيصضرأا
يتدام نإاف ،تاصصاصصتخ’ا عيزوت بصسحو
Ìكأا Úب نم Èتعت ءايزيفلاو تا-ي-صضا-ير-لا
,يوناثلا ميلعتلا ‘ ةبولطŸا بصصانŸا
ف--ي--ظو--لا نأا ¤إا تا--مو--ل--عŸا Òصشتو
ةيبÎلا ةرازو بلط ىلع ق-فاو ي-مو-م-ع-لا
مئاو-ق-لا لÓ-غ-ت-صسا د-يد-م-ت-ب ي-صضا-ق-لا
ح-ت-ف ى-ل-ع سصر◊ا ع-م ة-ي-طا--ي--ت--ح’ا
ةمداقلا ةنصسلا نم ةيادب ةيلاŸا بصصانŸا
.
نا ار-خؤو-م د-كا د-ق ة-ي-بÎلا ر-يزو نا--كو
¤و’ا ةجردلاب هجوتصس فيظوتلا ةيلمعلا
ايلعلا سسرادŸا نم ÚجرختŸا ةذتاصسأÓل
م-ئاو-ق-لا ‘ نو-ف-ن-صصŸا نو-ح-جا--ن--لاو
.ةيطايتح’ا

ن.ةظيفح^

ةيعامتج’ا
،ةرصس’ا اياصضقو نماصضتلا تفصشك ^

ةيمها ›وت ةرازولا نا ،و-ك-ير-ك ر-ثو-ك
نم ةيعامتج’ا ةكبصشلا ة-ئ-ف-ل ة-غ-لا-ب
ح-لا-صصم نا ةÒصشم، م-ه-جا-مدا ل--جا
تÓ--م--ح---ب تردا---ب ن---ما---صضت---لا
نم ةينيوكت جمارب نم نيدي-ف-ت-صسم-ل-ل
ن-م ةدا-ف--ت--صسÓ--ل م--هÒصض– ل--جا

.سضورق
د-ب--ع ،ÊاÈŸلا ه--ف--صشك ا--م بصسحو
ىلع هتحفصص Èع ،مي-عز ن-ب با-هو-لا
ةر-يزو در سصو-صصخ-ب  ،كو-ب-صسي--ف--لا
ق-ل-ع-تŸا ه-لاؤو-صس لو--ح ن--ما--صضت--لا
ةكبصشلا جامدإا ةئف جامدإا ةيجيتاÎصساب
مهدوقع ةيهتنŸا Òصصمو ةيعامتج’ا
،ةصصاÿا تاجايتح’ا يوذو ÚنصسŸاو
ةيمها ›وت اهنا نماصضتلا ةريزو تدكا
¤ا تقرطتو ةحداكلا ةقبطلاب ةغلاب
طاصشنلا ةحنمو ““سسا يا يد““ جمانرب
” يذ-لاو ““ي-ج يا ›““ ي-عا-م-ت-ج’ا
““سسا يد““ ج--ما--نÈب ه--فÓ--خ--ت---صسا
سصا-خ-صش’ا ل-ي-غ--صشت ¤ا فدا--ه--لاو
ةدŸ ةيعامتج’ا ةصشاصشه-لا با-ح-صصا

.ديدجتلل ةلباق Úتنصس
نماصضتلا حلاصصم نا ةريزولا تلاقو

دق9102 ةنصس نم ةيادب يعا-م-ت-ج’ا
لجا نم ة-ي-صسي-صس– تÓ-م-ح تردا-ب
ج-ماÈب ن-يد-ي-ف-ت-صسŸا فاد-ه--ت--صسا
ىوت-صسم ى-ل-ع ة-ي-ل-ي-هأا-تو ة-ي-ن-يو-ك-ت
نيوكت-لا عا-ط-ق ا-ه-ن-مو تا-عا-ط-ق-لا
لجا نم مهÒصض– ل-جا ن-م ي-ن-هŸا
زاهج اهنم ىرخا ةزهجا نم ةدافتصس’ا
ةدم ة-يا-ه-ن ل-ب-ق ،ر-غ-صصŸا سضر-ق-لا

ة-ك-ب-صشلا دو-ق-ع د-يد“و م-هدو--ق--ع
ناوج نم Úتن-صس ةدŸ ة-ي-عا-م-ت-ج’ا

ةفيصضم ،1202 ناوج ةياغ ¤ا9102
. ةئفلا هذهب ةغلاب ةيمها ›وت اهنا
نا م-ي-عز ن-ب د-كا سصو-صصÿا اذ--ه--بو
ةعنقم نك-ت ⁄ لاؤو-صسلا ى-ل-ع ة-با-ج’ا
لماعل لقعي ’ هنا افيصضم ،مهل ةبصسنلاب
ن-م ر’ود د-حاو-ب ل-م-ع-ي نا ة-ك-ب-صشلا
،اءاصسم ةصسماÿا ¤ا احابصص ة-ن-ما-ث-لا

Ãزبخ ةعطقو بيلح سسأاك لباق Ÿةد
تقو--لا نا--ح ه--نا اÒصشم ،تاو---ن---صس
لامعك ايناثو Úنطاومك مهب فاÎعÓل

ةينطولا مهتاب-جاو نودؤو-ي نو-ير-ئاز-ج
مهعم مازت-ل’او م-ه-ب فاÎع’ا بجوو
لامعك مهجامدإا مزلتو مهفصصنت Úناوقب

مهقوقح نم اوديفتصسي يك-ل Úم-صسر-م
ذنم مهنا ةصصاخ ،مهدعا-ق-ت نو-لا-ن-يو
ىلع لبقم وه نم مهنمو ةÒثك تاونصس
. دعاقتلا
لجا نم لولح ةدع ثدحتŸا حÎقا و

اهصصÿو  ،اهفاصصنإاو ةمز’ا هذه لح
5 تيقوتلاب ةكب-صشلا لا-م-ع ل-يو– ‘

تيقوتلاب Úمصسرم لامع ¤ا تاعاصس
ةرجا ن-م نود-ي-ف-ت-صسي ي-ك-ل ي-ئز÷ا

ةرجأاب دعاق-ت-لا لو-صص◊او ة-لو-ب-ق-م
Òهطت بوجو ىلع ادد-صشم ،ة-لو-ب-ق-م
ديد– متي ىتح نيديفت-صسŸا ة-م-ئا-ق
نم مهتداف-ت-صسا بجاو-لا سصا-خ-صش’ا
امك Úمصسرم لامعك يئز÷ا تيقوتلا

لمعلا ةرازو عاطق ىوتصسم ىلع ثدح
يد““ بصصانŸا تائم كانه نا افيصضم
ةرازو ة--ق--فاو--م ر--ظ--ت--ن--ت ““سسا يا
ةغراف ةيلام بصصانم يهو ن-ما-صضت-لا
انبابصش كÎن اذاÓ Ÿئاصستم ،ةزهاجو
طيصسب ءاصضمإابو نكÁ تقو ‘ فيصضي

تائŸا ذاقنإا ةريزولا ¤اعم فرط نم
.ةلاطبلا نم بابصشلا نم
قود-ن-صصلا نا ¤ا م-ي--عز ن--ب را--صشاو
، ةرازولاب دوجوŸا نماصضتلل سصاÿا
رظت-ن-ت ة-صسد-ك-م ÒيŸÓا ه-ب د-جو-ت
،ةريزولا فرط نم ءاصضم’او ةÒصشأاتلا
فرط نم اهخصض ” يتلا لاوم’ا يهو

تادعاصسŸا Ëدقت-ل ة-لود-لا ة-ن-يز-خ
ل--مار’ا تا--ق--ل--طŸاو Úن--صسم--ل--ل
،ة-صصاÿا تا-جا-ي-ت-ح’ا با--ح--صصاو
ةرازو نا سصو---صصÿا اذ---ه---ب اÒصشم
ماماو هل-لا ما-ما ة-لوؤو-صسم ن-ما-صضت-لا
ىلع ةيروهم÷ا سسيئر ماماو عمتÛا

ةئف ةصصاخ مهل ةوق ’و اهل لوح’ ةئف
Úلماح Úيعما÷ا مهدوقع ةيه-ت-نŸا
مث ،تاونصسل اولمع نيذ-لا تادا-ه-صشلا
ةهجاوم ‘ عراصشلا ‘ مهصسفنا اودجو
ديدج-ت-ب ا-ب-لا-ط-م ،ه-ن-ن-ق-م ة-لا-ط-ب

. بصصنم نودجي ىتح مهدوقع
نماصضتلا ةريزو تدر ،نأاصشلا اذه ‘و

يد““ فلم نا ،ميعز نب هب ءاج ام ىلع
عم نابصس◊ا ‘ ذختي فوصس““ سسا يا

هتصسارد لجا نم تاعا-ط-ق-لا ع-ي-م-ج
ي-ل-ما--ح ““سسا يا يد““ ة--ب--صسن--لا--بو
ة-ي-ه-ت-نŸا ة--ي--ع--ما÷ا تادا--ه--صشلا

‘ تأا--ط---خا Úح ‘ ،م---هدو---ق---ع
جمانرب نمصض مه-ت-ف-ن-صصو م-ه-فا-صصنإا
91/633 مو---صسرŸا بجوÃ جا---مد’ا
جامد’ا راهج ¤ا مه-ل-يو– ” م-ه-ناو
عا-ط-ق فر--ط ن--م ÒصسŸا ي--ن--هŸا
مهدوقع ةيهتنŸا Úب زي“ ⁄و ،لمعلا
نا--م---صضلا را---ه---ج ن---م ÚلوÙاو
ينهŸا جامد’ا زاهج ¤ا يعامتج’ا
مهدوقع ةيراصس لمعلا ةرازو-ل ع-با-ت-لا

هنا تدكا امك ،9102 ربوتكا13 ىتح
تا-جا-ي-ت-ح’ا يوذو Úن-صسŸا ف-ل--م
عا--ط--ق--لا تا--يو--لوا ن--م ة---صصاÿا
.ةموك◊او

ن.ح ^

9102 ناوج نم Úتنسس ةدŸ ةئفلا هذه دوقع ديد“
1202 ناوج ¤ا

ةكبسشلا راطا ‘ Úلماعلل ةرغسصم ضضورق

ة-لا-صسر ““كنز-لا““ ة-كر-صش لا-م-ع ه--جو ^
،نوبت ديÛا دبع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر-ل

امك ةيفصصت-لا ن-م ة-صسصسؤوŸا هذ-ه ذا-ق-نإ’
ةينطولا تاصسصسؤوŸا نم ديدعلا عم ثدح

.ةيجيتاÎصسإ’ا
د-كأا د-ق-ف ة-لا-صسر-لا ن-م ة-خ-صسن بصسحو
مهتكرصش نأا لامعلل ةكراصشŸا ةن÷ ءاصضعأا
Èتعت ،ناصسملتب تاوزغلاب اهرقم عقي يتلا
يهو ايبر-عو ا-ي-ن-طو ةد-ي-حو-لا ة-كر-صشلا
و كنز-لا كئا-ب-صس جار-خ-ت-صسا-ب سصت--خ--ت

لومŸا ةكرصشلا Èت-ع-ت ا-م-ك ،ا-ه-ت-عا-ن-صص
كنزلا يتداÃ ةينطو-لا قو-صسل-ل د-ي-حو-لا
اهنأا امك ،ىر-خأا داو-مو تيÈك-لا سضم-حو
ا‡  جراÿا ¤إا ÚتداŸا نم  سضئاف ردصصت
.ةبعصصلا ةلمعلا بل÷ اردصصم اهنم لعجي
اهوهجو يتلا مهتلا-صسر ‘ لا-م-ع-لا لا-قو
ةيداصصتقإ’ا هتيجيتاÎصسأا نأا ،نوبت سسيئرلل

ةلمعلا بل÷ رداصصم نع ثحبلا ىلع ةينبم
Óصضف ،تاقورÙا عاطق جراخ ة-ب-ع-صصلا

ةديدج ةقÓطنا ثعبل تاهيجوت حنم نع
ظاف◊ا ىلع سصر◊او  ةينطولا ةعانصصلل

لغصش بصصانم قلخو لغصشلا بصصانم ىلع
.ةديدج
ةرورصض ¤إا ةكراصشŸا ةن÷ ءاصضعأا  اعدو
ديزأا قلخت ةصسصسؤوم ةيام◊ سسيئرلا لخدت

زواŒ تعاطتصساو لغصش بصصنم005 نم
ذنم دÓبلا ا-ه-ب تر-م ي-ت-لا تا-مزأ’ا ل-ك
.جاتنإ’ا نع تفقوت نأا ¤إا4791
نورظتني مهنأا مهتلصسارم ‘ لامعلا دكأاو
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر نم ةتافتلا

ةدام Èتعت كنزلا ةدام نأاو ةصصاخ ،نوبت
نم ديدعلل ةيلوأا ةدام Èتعتو ةرورصض دج

كلذكو ،ةطصسو-تŸاو ةÒغ-صصلا تا-كر-صشلا
عي-م-ج ‘ ح-ب-صصأا يذ-لا تيÈك-لا سضم-ح

fiتعي ا‡ رحبلا هايم ةيل– تاطÈ اءزج
.يموقلا نمأ’ا نم
هذه نع يلخ-ت-لا نإا-ف ،ة-ق-ي-ثو-لا بصسحو
ةيمومع-لا ة-ن-يزÿا ف-ل-ك-ي-صس ة-صسصسؤوŸا

داÒتصسإ’  ةبعصصلا ةلمعلاب ةي-لا-م ر-ئا-صسخ
قو-صسل--ل Úت--ي--صسا--صسأ’ا ÚتداŸا Úتا--ه
لامعلا دكأاو ،نأ’ا ثدحي ام وهو ةينطولا

ةيروهم÷ا سسيئر ‘ ةÒبكلا مهتق-ث ى-ل-ع
.ةكرصشلا هذه ةيام◊

ةفقوتم ةصسصسؤوŸا نأا ¤إا ةراصشإ’ا ردŒو
ثي-ح ،تاو-ن-صس ع-برأا ذ-ن-م طا-صشن-لا ن-ع
عم‹ ن-م م-هرو-جأا لا-م-ع-لا ى-صضا-ق-ت-ي
ططfl ناكو ،بلصصلاو ديدحل-ل لا-ت-يÁإا
لÓخ هÒصض– ” دق ةكرصشلا ةلكيه ةداعإا
هتصشقانم ” ثيح ،9102 ةمرصصنŸا ةنصسلا

مت-ي ⁄و ة-لود-لا تا-م-ها-صسم سسل‹ Èع
.دعب هيلع ةقداصصŸا
ةكرصشلا ةيعصضو نم د-ق-ع ا-م زر-بأا  ل-ع-لو
دامتعاب ةقباصسلا ةرادإ’ا مايق وه ةيلاŸا
ةرازو Úب تمربأا روجأ’ا ةدايزل ة-ي-قا-ف-تا
ديد◊ا لام-ع ة-ي-لارد-ف Úبو ة-عا-ن-صصلا
سصخت تناك يتلاو ،كينا-ك-يŸاو بل-صصلاو
ةيلام ةيحيرأا ‘ نوكت يتلا تاكرصشلا طقف
.زجعلا نم Êاعت يتلا تاكرصشلا ينثتصستو
ن-يد-لا رو-ن ،ق-ب-صسأ’ا لوأ’ا ر-يزو-لا نا-كو
ل-يو– ق-با-صس تقو ‘ رر--ق د--ق ،يود--ب

ءاغلإا متي نأا لب-ق رادŸا ع-مÛ ة-كر-صشلا
Úب طاصشنلا ةم-ئÓ-م مد-ع-ل رار-ق-لا اذ-ه
.عمÛاو ةكرصشلا

ن.ح ^

ةيسضاŸا ةنسسلا ةكرسشلا ةداعا ططfl تاءارجا فقوت دعب

مهتسسسسؤوم ذاقنا نوبت نودسشانب كنزلا لامع

ةينطولا قوسسلا نم ةئŸاب06 ىلع ذوحتسسي

ةبراسضŸا رسسكل ةديدج عيب ةطقن حتفي بيلحلل ““يلبيج““ عم‹
““ي-ل-ب-ي-ج““ بي-ل◊ا  ع--م‹ ل--صصاو--ي ^

بيل◊ا عيزوتل هتكبصش عي-صسو-ت ي-مو-م-ع-لا
ةديدج عيب ةطقن حتف لÓخ نم هتاقتصشمو
ر-ئاز÷ا قر-صش ى-صسو-م يد-ي-صس ة-يد-ل-ب-ب
ةيوي◊ا ةداŸا هذه Òفوت ةيغب ةمصصاعلا
.ةبراصضŸا ىلع ءاصضقلاو �قŸا اهرعصسب
ةيمصسرلا ةحفصصلا ىلع رصشن نايب ‘ ءاج و
Èع ةيفيرلا ةي-م-ن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا ةرازو-ل

““ كوبصسيف يعامتج’ا ل-صصاو-ت-لا ع-قاو-م
هتكبصش عيصسو-ت ““ي-ل-ب-ي-ج““ ع-م‹ ل-صصاو-ي
تماق ثيحب هتاقت-صشم و بي-ل◊ا ع-يزو-ت-ل

عمجملل ةعباتلا مداخرئب ““لاطيلوك““ ةنبلم
ةديدج عيب ةطقن ح-ت-ف-ب عو-ب-صسأ’ا ة-يا-ه-ن
معدŸا بيل◊ا عيبل ىصسوم يديصس ةيدلبب
جتنŸا جزاطلا بيل◊ا نم ىرخا عاونا و

fiا بيل◊ا تاقتصشم اذ-كو ا-ي-لŸةعونصص
.““رقبلا بيلح نم
سسيئرلا فرط نم ةطقنلا هذه Úصشدت ”و
،يواÒم دمfi ،ةنب-ل-م-ل-ل ما-ع-لا ر-يدŸا
تاذ فيصضي ،ةيلÙا تاطل-صسلا رو-صضح-ب
ةردابŸا هذه““نا نايبلا حصضواو .ردصصŸا

هرعصسب معدŸا بيل◊ا Òفوت ¤ا فدهت
طورصش ةاعار-م ع-م (را-ن-يد52) �ق-Ÿا
.““ةبراصضŸا ىلع ءاصضقلا اذكو ديÈتلا
حتف د-ق ““ي-ل-ب-ي-ج““ بي-ل◊ا ع-م‹ نا-كو
بي-ل-ح-ل-ل  ةد-يد-ج ع-ي-ب ة-ط-ق-ن ار-خؤو-م
يام لوا ةحاصس ىوتصسم ىل-ع ه-تا-ق-ت-صشمو
رهصش لÓخ ع-فر ه-نا ا-م-ل-ع ة-م-صصا-ع-لا-ب
تايمك جاتنإا %02 ةبصسنب  مرصصنŸا ناصضمر
ع-ن-صصŸاو ل-ي--ك--صشت--لا دا--عŸا بي--ل◊ا
بلطل-ل ة-با-ج-ت-صس’ا د-صصق قو-ح-صسŸا-ب
.جوتنŸا اذه ىلع ديازتŸا

ةجتنŸا تايمكلا ›امجإا لق-ت-نا كلذ-بو
نويلم3،3 ¤إا ايموي/Îل نوي-ل-م8،2 نم
يتلا51 ـلا عورفلا ىوتصسم ىلع ايموي/Îل

Áا ى-ل-ع ي-ل-ب-ي-ج ع-م‹ ا-ه-ك-لŸىوتصس
ÎصسبŸا بيل◊اب رمأ’ا قلعتيو .ي-ن-طو-لا
52 ـب ددfi ر-ع-صسب سسا-ي--كأا ‘ أا--ب--عŸاو
يذلا ““يل-ب-ي-ج““ ع-م‹ كلÁو .Îل-لا/جد
قوصس سصصصح نم  ةئاŸاب06 ىلع زوحي
ةطقن07 نم Ìكأا ،أابعŸاو ÎصسبŸا بيل◊ا
.ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةحوتفم ةمئاد عيب

ر-يدŸا نا-ك ،بي-ل◊ا ةردو-ب سصو-صصخ-بو
بيلحلل ينهŸا ين-طو-لا ناو-يد-ل-ل ما-ع-لا
‘ حرصص دق ،ةيŸاوصس دلاخ ،ه-تا-ق-ت-صشمو
بي-ل◊ا ةردو-ب تا-نوزfl نا ق-با-صس تقو
ناويد-لا نزاfl ىو-ت-صسم ى-ل-ع ةر-فو-ت-م
¤ا ينطولا كÓهتصس’ا بلط ةيبلتل يفكتو

.1202رياني رهصش ةياغ
قوحصسم نم اهتادراو نم رئاز÷ا تعفرو
(01) رصشعلا تاونصسلا ىد-م ى-ل-ع بي-ل◊ا
9102 ‘ نط فلأا081 تغلب ثيح ةيصضاŸا

.9002 ‘ نط فلأا09 لباقم
نيومتب بيلحلل ينطولا ناويدلا لف-ك-ت-يو
ءاحنأا فلتÈ flع ة-ط-صشا-ن-لا تا-ن-ب-لŸا
بيل◊ا ةردوب نم ةيلامجا ةيمك-ب ن-طو-لا
.ايرهصش نط ف’آا8 ›اوحب ردقت
جاتنا ‘ ةÒبك ةدايز ناويد-لا ل-ج-صس ا-م-ك
لÓخ ي-ن-طو-لا ىو-ت-صسŸا ى-ل-ع بي-ل◊ا
جاتنإ’ا غلب ثيح ةيصضاŸا تاونصس رصشعلا

لÓخ Îل نويلم053 لباقم Îل نويلم058
9002.
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:باقرع ،كبوأ ةمظنمل يئانثتسس’أ عامتج’أ هتسسائر لÓخ

اهحبك بجيو رح طوقشس يف ةيطفنلا قوشسلا
بجيو اهلمحت نكمي ’ رح طوقسس ةلاح يف طفنلأ قوسس نأأ ، شسمأ ،باقرع دمحم ، ةقاطلأ ريزو لاق
.ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذاختإأ

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداسصتقإأ

 ةديدجلأ ةريعسستلأ نودمتعي تاطحملأ باحسصأأ
ذيفنتلا زيح لخدت ةديد÷ا دوقولا راعشسأا

عامت-جإلأ حا-ت-ت-فإأ لÓ-خ ،با-قر-ع د-كأأو̂ 
ةطقن دنع نحن““ ،+كبوأ ةمظنمل يئانثتسسلأ
ذاختإأ انيلع بجوت-ي ثي-ح ة-م-سسا-ح لو-ح-ت
نأأ ةقاطلأ ريزو فاسضأأو .““ةمزÓلأ تأءأرجإأ

طوقسس ةلاح يف مويلأ ةيطفنلأ قوسسلأ ةلاح
.هلمحت نكمي ل رح
ةسصرف نوكيسس عامتجلأ نأأ ىلأ باقرع راسشأو
ذاختإل ا-ه-ئا-ف-ل-حو كبوأ ة-م-ظ-ن-م لود-ل-ل
.ةمسساحلأ تأءأرجإلأ
تا-عا-م-ت-جإلأ نأأ با-قر-ع د-م-ح-م  لا--قو
ريبك لكسشبو تمهاسس لودلأ نيب تأرواسشملأو
يلودلأ طفنلأ قوسسل يجيردتلأ سشاعتنإلأ يف
افيسضم ،بلطلأو سضرعلأ تاعقوت تنسسحتو
ىلع ةميخو أرأرسضأأ تقحلأأ انوروك ةحئاج نأأ
طفنلأ قوسسب يلات-لا-ب ي-م-لا-ع-لأ دا-سصت-قإلأ
.ةيلودلأ
ةمظنملأ عامتجأ ذنمو هنأأ ىلأ باقرع راسشأأو
ترسشتنأ مرسصنملأ سسرام ر-ه-سش ي-ف ر-ي-خألأ

داسصتقإلأ لسش ىلإأ ىدأأ امم ،انورو-ك ة-ح-ئا-ج
.يملاعلأ
ىلعو طفنلأ ىلع بلطلأ نأأ باقرع دكأأ امك
نم لÓتخإأ نم هنع جت-ن-ي ا-مو ع-سسأو قا-ط-ن
ىلإأ يدؤوي نأأ نكمي ،بلطلأو سضرعلأ نيب نزأوت
ةيملاعلأ نيزخت-لأ ة-ع-سس ي-ف ع-ير-لأ ة-ئ-ب-ع-ت
.جاتنإلأ فقو يف ببسستتو
(كبوأأ) طفنلل ةردسصملأ لودلأ ةمظنم تأأدبو

،971ـلأ اهعامتجأ ،سسمأ لأوز ،اه-تا-ك-ير-سشو
جاتنإلأ سضفخ نأاسشب اهقافتأ ةعبا-ت-م فد-ه-ب
نم يناعت يتلأ قوسسلأ ةدعاسسمل سصسصخملأ
ا-نورو-ك سسور-ي-ف ي-سشف-ت ة-مزأأ ءأر-ج دو--كر
.دجتسسملأ
سسيئرلأو ةقاط-لأ ر-يزو ،عا-م-ت-جلأ  سسأأر-تو
ةردسصملأ نأدلبلأ ةم-ظ-ن-م ةود-ن-ل ي-لا-ح-لأ
بقعي نأأ ىلع ،باقرع دمحم ““كبوأأ““ لورتبلل
،دعب نع رسضاحتلأ ةينقتب ماقُي يذلأ عامتجلأ
ةمظنمل رسشع يداحلأ يرأزو-لأ عا-م-ت-جلا-ب
نأدلبلأ عمجي يذلأو كبوأأ جراخ نمو كبوأأ
.نواعتلأ نÓعإأ ىلع ةعقوملأ
قوسس عسضو ةسسأرد-ل نا-عا-م-ت-جلأ سصسصخو
،ةلبقملأ رهسشأÓل اهقافآأو ةيم-لا-ع-لأ ط-ف-ن-لأ
قلعتملأ0202 ليرفأأ21 قافتأ ذيفنت كلذكو
نÓعإأ ىلع ةعّقو-م-لأ لود-لأ جا-ت-نإأ سضف-خ-ب
.نواعتلأ
ةمظنم ءاسضعأأ عمتجي نأأ رر-ق-م-لأ ن-م نا-كو
عم ،31 مهددع غلابلأ طفنلل ةردسصملأ لودلأ

ايسسور اهنيبو ةكيرسشلأ رسشعلأ لودلأ ي-ل-ث-م-م
فرعي تاب ام نمسض اهع-ي-م-ج ة-يو-سضن-م-لأو
لإأ ،ءاعبرألأو ءاثÓثلأ يموي ““+ كبوأأ““ فلاحتب
. سسمأ موي ىلإأ دعوملأ بيرقت مت هنأأ
د-يد-م-ت ى-ل-ع ““كبوأأ»و ر-ئأز-ج-لأ ن-هأر--تو
جهن رأرقإأو طفنلأ جاتنإل ةيسسايق تاسضيفخت

نيخأرتملأ ءاسضعألأ رابجإأ فدهت-سسي د-يد-ج
وحن ىلع لاثتملأ ىلع ايب-ي-لو قأر-ع-لأ ل-ث-م
.ةمئاقلأ دويقلل لسضفأأ

مسساب ةفورعملأ نيجتنملأ ةعومجم تقفتأو
سضف--خ ى--ل--ع ق--با--سس تقو ي--ف ““+كبوأأ““
لÓخ اًيموي ليمرب نويلم7.9ـ ب تأدأدمإلأ

ببسسب تراهنأ يتلأ راعسسألأ معدل نأوجو يام
.انوروك سسوريف ةمزأأ
7.7 ىلإأ تاسضيفختلأ سصيلقت ررقملأ نم ناكو
ىلإأ ةيليوج  نم ةرتفلأ يف ايموي ليمرب نويلم
.مداقلأ ربمسسيد
نينثأ تنرب يملاع-لأ سسا-ي-ق-لأ ما-خ ع-ف-ترأو
ىلعأأ دنع لوأدتُيل ،ةع-م-ج-لأ سسمأأ ة-ئ-م-لا-ب

أرلود14 برق ر-ه-سشأأ ة-ثÓ-ث ي-ف ىو-ت-سسم
.ليمربلل
يف ليمربلل أرلود02 نود تنرب سضفخنأو
تايوت-سسم ن-م را-ع-سسألأ تع-جأر-تو ،ل-ير-فأأ

عوبسسألأ أذه ةريخألأ ةنوآلأ يف اهتغلب ةعفترم
عامتجأ دعوم فنتكت يتلأ ةي-با-ب-سضلأ بب-سسب
.+كبوأأ
تبسسلأ تاعامتجأ““ ّنإأ ،+كبوأاب ردسصم لاقو
نأدلبلأ ةمظنم ءاسضعأأ نيب تاثداحمب أأدبتسس
عامتجأ اهي-ل-يو (كبوأأ) لور-ت-ب-ل-ل ةرد-سصم-لأ
رداسصم ةثÓث تراسشأأ امك ،““+كبوأأ ةعومجمل
نوهرم تاسضيفختلأ ديد-م-ت ّنأأ ى-لإأ ؛كبوأا-ب
يتلأ لودلأ نإأو لاث-ت-ملأ ىو-ت-سسم عا-ف-ترا-ب
،نأوجو يام يف اهتسصح قوف-ي ا-م-ب تج-ت-نأأ
فأدهألاب مأزتللاب دهعتلأ ا-ه-ي-ل-ع ن-ي-ع-ت-ي
جاتنإلأ يف سضئاف يأأ سضيوعت ىلع ةقفأوملأو

نم ديزملأ سضفخ ربع قباسس تقو يف ثدح
.ربمتبسسو توأأو ةيليوج

^ Ÿيو’زرح .ءاي

راعسسأأ يف تأدايزلأ سسمأ تلخد ^
ةيلاملأ نونا-ق ا-هر-قأأ ي-ت-لأ دو-قو-لأ
،ذيفنتلأ زي-ح0202 ةنسسل يليمك-ت-لأ
يف هرودسصو ناملربلأ ةقدا-سصم د-ع-ب
.ةيمسسرلأ ةديرجلأ
ةريعسست تاطح-م-لأ با-ح-سصأأ ر-ي-غو
3 ـب ةدايز جأردإأ دعب سسمأ تاجتنملأ
يف را-ن-يد5و ن-يز-ن-ب-لأ ي-ف را-ن-يد
سسما-خ-لأ ع-فر--لأ و--هو ،توزا--م--لأ
.5102 ةنسس ذنم راعسسأÓل
يليمكتلأ ةي-لا-م-لأ نو-نا-ق بجو-م-بو
17.34 يداعلأ نيزنب-لأ ر-ع-سس ح-ب-سصأأ
،رانيد79.54 ـب زا-ت-م-م-لأو ،را-ن--يد
26.54 سصاسصر نود نيز-ن-ب-لأ ر-ع-سسو
توزاملأ رعسسل ةبسسن-لا-ب ا-مأأ ،را-ن-يد
سسمت مل اميف ،رانيد10.92 حبسصأاف
.زاغريسس رعسس تأدايزلأ
ةيوأر نمحرلأ دبع ةيلاملأ ريزو رربو
اهنأاب دو-قو-لأ را-ع-سسأأ ي-ف تأدا-يز-لأ
ةداملأ هذه ريذبت سصيلقتب حمسستسس““
نوكيسس اهرثأأ““ نأأ أدكؤوم ،““ةيسساسسألأ

لÓ-غ-ت-سسأ ة-ف-ل-ك-ت ى-ل--ع أدود--ح--م
.““تابكرملأ
عورسشمل ه-سضر-ع لÓ-خ ة-يوأر مد-قو
ةنجل مامأأ يليمكتلأ ةي-لا-م-لأ نو-نا-ق
ريبأدتلأ ،ةمألأ سسلجم ي-ف ة-ي-لا-م-لأ
،عورسشملأ اه-ب ءا-ج ي-ت-لأ ةد-يد-ج-لأ

ةريعسست ةدايز يف حأرتقأ ىلإأ أريسشم
3 ـب ةيلورتبلأ تاجتنملأ ىلع مسسرلأ
و ،ثÓثلأ نيزنبلأ تائفل ،رتللأ/رانيد
.توزاملل ةبسسنلاب رتللأ/رانيد5
دبع هسسأأرت يذ-لأ عا-م-ت-جلأ لÓ-خو
ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر ,ة-ي-كرا-ب-م م-ير-ك-لأ

و مجانملأو ةعا-ن-سصلأ ر-يزو هر-سضحو
ف--ل--ك--م--لأ بد--ت--ن--م--لأ ر--يزو---لأ
ةريزولأو فأرسشتسسلأ تايئا-سصحإلا-ب
ركذ ,ناملربلأ عم تاقÓعلاب ةفلكملأ
,سصنلأ أذه ةغايسص ناب ةيوأر ديسسلأ
يبعسشلأ سسلجملأ هيل-ع قدا-سص يذ-لأ
قايسس يف تمت““ , لولأ سسمأأ ينطولأ
ز-ي-م-ت-ي قو-ب-سسم ر-ي-غو ي-ئا-ن-ث-ت-سسأ
امهو ني-ي-سسي-ئر ن-ي-ل-ما-ع نأر-ت-قا-ب
ةمزلأو يملاعلأ يداسصتقلأ دو-كر-لأ
اهل قبسسي مل يتلأ ةلماسشلأ ةيحسصلأ

.““ليثم
تا-ق-ف-ن سضف-خ سصن--لأ ن--م--سضت--يو
لباقم جد رايلم7,2737 ىلأ ةينأزيملأ

ةيلاملأ نوناق يف جد را-ي-ل-م1,3287
سضافخنأ عقوتي امنيب0202ل يلولأ
لباقم رايل-م8,5935 ى-لأ تأدأر-يلأ

ةيلاملأ نوناق يف جد را-ي-ل-م7,9826
.يلولأ
ةينأزيملأ يف زجع ىلأ كلذ يدؤويسسو

4,01- لثمي ام يأ جد رايلم9,6791ب
ماخلأ يلحملأ جتا-ن-لأ ن-م ة-ئا-م-لا-ب

يف رايل-م4,3351  ـب ز-ج-ع ل-با-ق-م
ةئاملاب2,7-) يلولأ ةيلاملأ نو-نا-ق
.(ماخلأ يلحملأ جتانلأ نم
راعسسأأ يف ريبكلأ ع-جأر-ت-ل-ل أر-ظ-ن و
رهسشألأ لÓ-خ ل-ج-سس يذ-لأ ط-ف-ن-لأ
ر-ع--سسلأ سضي--ف--خ--ت م--ت ,ةر--ي--خألأ
راطأ يف طفنلأ ليمر-ب-ل ي-ع-جر-م-لأ

03 ىلأ أرلود05 نم نوناقلأ عورسشم
قوسسلأ رعسس سضيفخت مت اميف ،أرلود
.أرلود53 ىلأ أرلود06 نم

^  Ÿح.ءاي

،سسمأأ ،كأر-طا-نو-سس ة-كر-سش ترر-ق ^
دوقولأ تيز دأريتسسأ دقع ديدجت مدع
يتلأ ةلمحلأ دعب كلذو ،نان-ب-ل ح-لا-سصل

.اهتيقأدسصم يف تنعطو اهتلاط
مÓ--عإأ ل--ئا--سسو ه---تدروأأ ا---م بسسحو
ريزو تغلبأأ كأرطانوسس نإاف ،ة-ي-نا-ن-ب-ل
مدعب ،رجغ نومير ،ينانب-ل-لأ ة-قا-ط-لأ
د-ق-ع-لأ د-يد-ج-ت ي-ف ة-كر-سشلأ ة--ب--غر

.اهحلاسصل دوقولأ تيز دأريتسسل
،نايبوقعي لوب ،ةينانبللأ بئانلأ تناكو
تيز““ دأريت-سسا-ب كأر-طا-نو-سس تم-ه-تأ
،اهدÓب ح-لا-سصل ““سشو-سشغ-م-لأ دو-قو-لأ
ةنطوم اهعم دقاعتملأ ةكرسشلأ نأأ نيبتو
نأأو ““امنب““ يب-ير-سضلأ بر-ه-ت-لأ ة-ن-ج-ب
ناك ةلود ىلإأ ةلود نم عقو-م-لأ د-ق-ع-لأ
بيكسش قبسسألأ ةقا-ط-لأ ر-يزو رو-سضح-ب

.يواجب ديرفو ليلخ
ةسسائر مسساب يمسسرلأ قطانلأ نأأ ركذي
،ديعسسلأ دنحمأأ ديع-ل-ب ،ة-يرو-ه-م-ج-لأ
نوبت ديجم-لأ د-ب-ع سسي-ئر-لأ نأأ ف-سشك
سصوسصخب قيقحت حتفب لدعلأ ريزو رمأأ
سصخي يذلأو رئأزجلاب قلعتملأ قسشلأ

دحأأ نيب ةقفسص تلا-ط دا-سسف تا-ه-ب-سش
.ةينانبللأ ةلود-لأو كأر-طا-نو-سس عور-ف
 دق تناكو

اهر-سشا-ب ي-ت-لأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ تف-سشك
دوقولأ تيز““ ةيسضق يف ينانبللأ ءاسضقلأ
راطأ ا-ه-ي-ف م-ه-تأ ي-ت-لأو سشو-سشغ-م-لأ
تامو-ل-ع-م-لأ نأأ كأر-طا-نو-سس ة-كر-سشب
ماعلأ يأأرلأ تمهوأأو تمعز ““ةطولغم““
يلعفلأ دروتسسملأ ي-ه كأر-طا-نو-سس نأأ
 .لويفلل
تمدق ام د-ع-ب تأءأر-جإلأ هذ-ه ي-تأا-تو
نانبل لبج يف ةيفانئتسسلأ ماعلأ بئانلأ
يف اسصخ-سش12 د-سض ا-ه-تأءا-عدأ ““ع.غ““

د-ع-ب ““سشو-سشغ-م-لأ دو-قو-لأ تيز““ ف-ل-م
،يماحملأ لبق نم ة-مد-ق-م-لأ ىو-ك-سشلأ

تأر-كذ-م ع-برأأ رأد-سصإا-ب تب-ل-ط ثي--ح
تآاسشنملأ ريدم قح يف ةيباي-غ ف-ي-قو-ت
rz ة-كر-سش ل-ث-م-مو ““ح.سس““ ة-ي-ط-ف-ن--لأ
فظومو ““ذ.إأ““ ةكرسشلأ ريدمو““ر.يديت““
فيقوت ةركذ-م41 تردسصأأ ا-م-ك ،ر-خآأ
تهجو امك ،افظوم41 قح يف ةيهاجو
ى-ل-ع ردا-سصم-لأ تأذ بسسح ة-ي-سضا-ق-لأ
ةفظومو ““ف.أأ““ طفنلل ةماعلأ ةر-يد-م-لأ

امهت ،““ز““ تآاسشنمل ةعبات تأربتخملأ يف
روزملأ لامعتسسأو ريوزت مئأرجب قل-ع-ت-ت
لايتحأو لأومأأ سضييبتو ىواسشر سضبقو
.ذوفن لÓغتسسأو

ح.ل ^

 : ششوسشغملأ لويفلأ دأريتسسأ ةيسضق نم اهفقوم مسسحت كأرطانوسس
’ Œتشسا دقعل ديدÒنانبلل دوقولا تيز دا

ةمظنملأ نإأ سسمأ كبوأأ يف بودنم لاق ^
ىلع نوقفتيسس اي-سسور ةدا-ي-ق-ب ا-هءا-ف-ل-حو
جاتنإأ سضفخب لمعلأ د-يد-م-ت ى-ل-ع ح-جرألأ
.أدحأو أرهسش طفنلأ
همسسأ ركذ مدع بلط يذلأ بودنملأ فاسضأأو
حجرألأ ىلع““  رزتيور ةلاكو هتلقن حيرسصت يف
قافتÓل ديدمت نع كبوأ عامت-جأ ر-ف-سسي-سس
ماعلأ هجوتلأ وه أذه .طقف دحأو رهسش ةدمل
.““+كبوأأ لخأد
سسمأ طفنلل ةجت-ن-م-لأ لود-لأ تق-ت-لأ د-قو

طفنلأ جاتنإل يسسايق سضفخ ديدمت رأرقإل
لثم لماكلاب مزتل-ت م-ل ي-ت-لأ لود-لأ ثح-لو
لسضفأأ لكسشب ءافولأ ىلع ايريج-ي-نو قأر-ع-لأ
.ةمئاقلأ دودحلاب
درأو-م-ل-ل ير-ي-ج-ي-ن-لأ ة-لود-لأ ر-يزو لا-قو
قافتلأ عقوتي هنإأ افليسس يربيميت ةيلورتبلأ

امعد ىقلي رمأأ وهو ،سضفخلأ ديدمت ىلع
يذلأ رمتؤوملأ لÓخ ،ايسسورو ةيدوعسسلأ نم
ىلع كلذو ةقلغم ةينويزفلت ةرئأد ربع دقع
““نيتنثأ وأأ وسضع ةلود تاظفحت““ نم مغرلأ
.ءامسسأأ ددحي نأأ نود
مسساب ةفورعملأ نيجتنملأ ةعو-م-ج-م تنا-ك
سضفخ ىلع قباسس تقو يف تقفتأ دق +كبوأأ
ايموي ليمرب نوي-ل-م7.9 عقأو-ب تأدأد-مإلأ

معد-ل نأر-يز-ح و-ي-نو-يو را-يأأ و-يا-م لÓ-خ
سسوريف ةمزأأ ببسسب تراهنأ ي-ت-لأ را-ع-سسألأ
سصي-ل-ق-ت رر-ق--م--لأ ن--م نا--كو .ا--نورو--ك
يف ايموي ليمرب نويلم7.7 ىلإأ تاسضيفختلأ

.ربمسسيد ىلإأ ةيليوج نم ةرتفلأ
ايسسورو ةيدوعسسلأ نإأ +كبوأاب رداسصم تلاقو
ةيسسايقلأ تاسضيفختلأ ديدمت ىل-ع ا-ت-ق-ف-تأ

سضايرلأ نأأ تركذ نإأو ةيليوج ة-يا-ه-ن ى-ت-ح
ةياهن ىتح تاسضيفختلاب لمعلأ ديدمت ذبحت
.ربمسسيد ىتحو لب توأأ رهسش
ةتسس نم برقي امب تنرب سسايقلأ ماخ عفترأو
رثكأاب هلوأدت يرجيل ةعمجلأ موي ةئملأ يف
ىوتسسم ىلعأأ وهو ،ليمر-ب-ل-ل أرلود24 نم
سضفخنأ دق رعسسلأ ناكو .رهسشأأ ةثÓث ذنم
.ليرفأأ يف ليمربلل أرلود02 نود
نÓعإأ رودسص عقوت-م-لأ ن-م““ ا-ف-ل-ي-سس لا-قو
تاظفحت لير-فأأ21 رأرق ديدمت-ب ي-م-سسر
.““رثؤوت نل نيتنثأ وأأ وسضع ةلود
تاسضيفختلأ ديدمت نإأ كبوأاب رداسصم تلاقو
يتلأ لودلأ ىلع نيعتي هنأل لاثتملاب نوهرم
نأوج و ويام يف اهت-سصح ن-م ر-ث-كأأ تج-ت-نأأ
رهسشألأ لÓخ ربكأأ سضف-خ-ب كلذ سضيو-ع-تو
.ةلبقملأ
ىلع قفأو قأرعلأ نإأ كبوأاب رداسصم تلاقو
لقأأ نم قأرعلأ ناكو .ةيفا-سضإأ تا-سضي-ف-خ-ت
اقفو يام ي-ف قا-ف-تÓ-ل لا-ث-ت-مأ ءا-سضعألأ
.كبوأأ جاتنإل زرتيور هترجأأ حسسمل
سضفخيسس فيك ةقدلأ هجو ىلع حسضتي ملو
طفنلأ تاكرسش عم قف-ت-يو ه-جا-ت-نإأ قأر-ع-لأ
سضفخ ىلع هيسضأرأأ يف لمعت يتلأ ةمخسضلأ
ىلإأ اسضيأأ فدهت اهنإأ ايريجين تلاقو .جاتنإلأ
.لماكلأ لاثتملأ قيقحت

ريخألأ يرهسشلأ اهريرقت يف ““كبوأأ““ تردقو
يف جاتنإلأ ىلع ةع-ير-سسلأ تÓ-يد-ع-ت-لأ““ نأأ

يف ةيلاحلأ ةقيمعلأ تلÓ-ت-خلأ ة-ه-جأو-م
يف لعفلاب تأأدب دق ةيملاعلأ طفنلأ قوسس
يتلأ نزأوتلأ ةداعإأ عم ةيباج-يإأ را-ثآأ را-ه-ظإأ
ةمداقلأ رهسشلأ يف عراسستت نأأ بجي
راسشأ، قافتلأ أذهل لاثتملاب قلعت-ي ا-م-ي-فو
ودنيكراب دمحم كبوأأ ةمظنمل ماعلأ نيمألأ
نم يلاعلأ ىوتسسملأ““ ىلأ مرسصملأ ءاعبرألأ
كبوأأ بناج نم ينافتلأو زيفحتلأو مأزتللأ
نواعتلأ نÓعإأ يف ىرخألأ ةجتنملأ لودلأو
يتلأ جاتنإلأ تÓيدع-ت-ب مأز-ت-للأ ثي-ح ن-م
يفاعتلل ةسصنم ر-ي-فو-تو يا-م1 ي-ف تأأد-ب
.““ةمداقلأ تأونسسلأو رهسشألأ يف ومنلأو
ريزو عم ويديفلأ ربع عا-م-ت-جأ لÓ-خ لا-قو
نيرمتسسم لظن نأأ بجي““ يليوزنفلأ لورتبلأ
يذلأ فدهلاب روعسشلأ يف رمتسسنو نيظقيو
تاعامتجلأ ذنم نيكراسشملأ عيم-ج هر-ه-ظأأ
.““ليربأأ رهسشل ةيرأزولأ
يت-لأ ى-لولأ لود-لأ ن-م ,ر-ئأز-ج-لأ تنا-كو
لما-ك-لأ ق-ي-ب-ط-ت-لأ ةرور-سض ى-ل-ع تر-سصأ
لودلأ عيمج لبق ن-م ““+كبوأأ““ ة-ي-قا-ف-تÓ-ل
001 نم ىلعأأ لاثتمأ لدعم قيقحتو ةعقوملأ
،رئأزجلل ةبسسنلاب .نأدلبلأ عيمجل ة-ئا-م-لا-ب
نم بلطتت طفنلأ قوسس قافآأو فورظ ناف

لماكلأ لاثتملأ و مأرتحلأ نيجتنملأ عيمج
.« جاتنإلأ سضفخ قافتل

ح,ل ^

:حجري كبوأأ يف بودنم
ادحاو ارهشش طفنلا جاتنإا ضضفخ قافتا ديد“ وحن
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تاي’ولا رابخأا سسوبأا و نيوكتلا ةرازو Úب ةيجذو‰ ةي’وك ةنيدŸا رايتخا

 تامامكلا ةعانشص عورششم قÓطإا
ةزابيتب ايموي ةدحو0001 ةقاطب

عورسشŸا وه و ةزاب-ي-ت-ب Úع-لا ر-م-حأا ة-ن-يدÃ ي-ن-هŸا ن-يو-ك-ت-لا ز-كرÃ ي-جذو‰ عور-سشم قل-طإا ”
نم ةيقاولا ةعنق’ا ةعانسصل هطيfi و كلهتسسŸا داسشرإا و ةيام◊ ةيرئاز÷ا ةمظنŸا عم كÎسشŸا

.ايموي ةمامك0001 ةقاطب انوروك ةحئاج

ةزابيت رايتخا د-ع-ب ةردا-بŸا هذ-ه ي-تأا-تو ^
نم عونلا اذه لثم قÓطإ’ ةيجذو‰ ةي’وك
تمربأا راطإا ةيقا-ف-ت’ اد-ي-ضسŒ ع-يرا-ضشŸا
و نيوكتلا ةرازو Úب ةمضصاعلا رئاز÷اب صسمأا
ةيرئاز÷ا ةم-ظ-نŸاو Úي-ن-هŸا م-ي-ل-ع-ت-لا

.هطيfi و كلهتضسŸا داضشرإا و ةيام◊
ةعانضص قÓط-نا ةرا-ضشإا ءا-ط-عإا ة-ب-ضسا-نÃو
ينهŸا نيوكتلا زكرم نم ايمضسر تاماّمكلا
و ةيلÙا تاطلضسلا روضضحب Úعلا ر-م-حأا-ب
ىفطضصم ،كلهتضسŸا ةيامح ةمظنم صسيئر
وأا ةثÓث عرضشتضس هنأا Òخأ’ا اذه نلعأا ،يدبز
عوبضسأ’ا نم ةيادب ينهم نيوكت زكارم ةعبرأا
راطإا ‘ ةيقاولا ةعنقأ’ا ةعانضص ‘ لبقŸا

نأا ىلع عاطقلا ةرازو عم مŸÈا قافت’ا اذه
ىر-خأا تا-ي’و ¤إا ةردا-بŸا ع-ي-ضسو-ت م--ت--ي
.ايجيردت
فدهت ةيقافت’ا نأا ،قايضسلا اذه ‘ فضشكو
ن-م ةد-حو000.005 ة-عا-ن-ضص غو--ل--ب ¤إا
زكار-م ف-ل-تÈ flع ا-ير-ه-ضش تا-ما-م-ك-لا

لك قايضسلا اذه ‘ ايعاد ،ينهŸا نيوكتلا
‘ ةمهاضسŸا ¤إا ÊدŸا عمتÛا تايلاعف
نم ديزŸا دينŒ لÓخ نم عورضشŸا حا‚إا
.ÚعوطتŸا
ةمŸÈا ةيقافتÓل اقفو ةمظنŸا رود نعو
حضضوأا ،ÚينهŸا ميلعتلا و نيوكتلا ةرازو عم
ةيلوأ’ا داوŸا Òفوت-ب Úمز-ل-م ا-ن-نأا““ يد-بز
ةيئ’ولا بتاكŸا دينŒ و ةعنقأ’ا ةعانضصل
قيضسنتلاب تامامكلا عيزوتل ةمظنملل ةعباتلا

رعضس صصوضصخبو ““.ةيلÙا تا-ط-ل-ضسلا ع-م
ةمظنم صسيئر دقتعي ،ةعن-قأ’ا ن-م ةد-حو-لا

5 ـب ردقي هنأا هطيfi و كلهتضسŸا ةيامح
فقوتي رمأ’ا نأا ىرخأا ةهج نم ازÈم ،رانيد
نامضض و (ةضشمقأ’ا) ةيلوأ’ا داوŸا ةرفو ىلع
ةبراضضم ليجضست مدع و اهراعضسأا رار-ق-ت-ضسا

دهضشت ردضصŸا لوقي ،ايلاح اهنأا رابتعا ىلع
لع-ج-ي ا-م بل-ط-لا ‘ ةد-ح ة-ي-لوأ’ا داوŸا
.عفترت اهراعضسأا
تا-ط-ل-ضسلا يد-بز ا-عد ،قا-ي-ضسلا اذ-ه ‘ و
ةعنقأ’ا راعضسأا فيقضست ةرورضض ¤إا ةيمومعلا
عيم÷ اهÒفوت نا-م-ضض ل-جأا ن-م ة-ي-قاو-لا

.ÚنطاوŸا
ةريدم ،صشوفرح ةيهز اهتهج نم تفضشكو
عاطقلا نأا ،ةزابيتب ÚينهŸا ميلعتلا و نيوكتلا

زكارم ةعضست ،لقأ’ا ىلع ،لÓخ نم دن‹
صصضصختم نيوكت د-ه-ع-م و ي-ن-ه-م ن-يو-ك-ت

يضشفت ة-ه-جاوŸ ة-ي-مار-لا ةردا-بŸا حا‚إ’
ةينماضضتلا ةبه-لا را-طإا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج

.ةينطولا
نيوكتلا ز-كار-م نأا دد-ضصلا اذ-ه ‘ تر-كذو
اهتاضشرو حتفل ةقابضس تناك ةي’ولاب ينهŸا
لئاضسو ةعانضصل ÚعوطتŸا و ةب-ل-ط-لا ما-مأا
تاذ ةمامك000.07 ةعانضص ” ثيح ،ةياقولا
ىلع انا‹ اه-ع-يزو-ت و ما-ع-لا لا-م-ع-ت-ضس’ا
صسابل0002 ةعانضص بناج ¤إا ،ÚنطاوŸا
هبضش و ءابطأا نم ةحضصلا يينهم ةدئافل يقاو

.Úبيط
Òهطتلا و ميق-ع-ت-لا داو-م ع-ي-ن-ضصت ” ا-م-ك
يتلا ميقعتلا تار‡ بناج ¤إا ة-ي-لو-ح-ك-لا
و Êا-بŸا ل-خاد-م ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ع--ضضو--ت
اهراعضسأا نأا ةزÈم ،تايفضشتضسŸا و تارادإ’ا

.رانيد0009 زواجتت ’

م ق ^

بورÿا ةيدلب ءايحأاب ةفاظن ةلمح ‘ نونطاوم
اهرضشأاب يتلا ةفاظنلا ةل-م-ح تي-ق-ل  ^
ةيدلب ىوتضسم ىلع ÚنطاوŸا نم ددع
ن-يÒب-ك ا-نا-ضسح-ت-ضساو ا-حا‚ بورÿا
نابضشلا تارضشع  اهب قحتلي حبضصا ثيح،
ءايحأا ةدعب تأادب يتلا ةلم◊ا . موي لك
ءايحأا تلاط ةنيدŸا بلق ىوتضسم ىلع
نكضسم0061و نكضسم009  اهنم ىرخأا
نم نوهجو-ي نو-ن-طاو-م ل-ع-ج ا-م و-هو

رارغ ىلع ةي-عا-م-ت-جا ط-ئا-ضسو لÓ-خ
م-ه-ي-ح ف-ي-ظ-ن-ت-ل ءاد-ن كو-ب-ضسيا-ف-لا

Ãةباجتضس’ا يقل ا-م و-هو، م-ه-ت-كرا-ضش
ÚفرضشŸا نم صسمأا هان-م-ل-ع ا-م بضسح
فدهي يتلا ةعضساولا ةيلمعلا هذه ىلع
ةنيدم لعج ¤إا اهلÓخ نم  اهباحضصأا
. زايتماب ةفيظن ةنيدم بورÿا

صس ي ^

ةرامشسلا Úعب يعامتجا نكشسم فلأا ةعرق
يرا÷ا ناوج ةياهن ةنيطنشسقب

يترئادل ينطولا نمأ’ا رضصانع نك“ ^
يقاوبلا ما ةي’وب ةضشرك Úع و ةليلما Úع

طاضشن فيقوت نم Úتلضصفنم Úتيلمع ‘
ىلع وطضسلا نهت“ Úتيمارجا Úتباضصع
ةيراجتلا تÙÓا و لزانŸا
نم ةÒخ’ا ما-ي’ا ¤ا دو-ع-ت تا-ي-ث-ي◊ا

حلاضصم تقلت نيا ،مر-ضصنŸا يا-م ر-ه-ضش
Úعب ثلاثلا يرضض◊ا ن-م’ا-ب ة-طر-ضشلا

‘ (ني)لوه‹ دضض يواكضش ةثÓث ةليلم
نمو Úنكضسم لخاد نم ةقرضسلا عوضضوم
ةد--ع تفد--ه--ت--ضسا يراŒ لfi ل--خاد
ن-م تف-ث-ك ر-ضصا-ن--ع--لا تاذ ، صضار--غا

ةيوه ديد– نم تن-ك“ ن-يا ا-ه-تا-ير–
هفيقوتو اياضضقلا هذه ‘ ه-ي-ف ه-ب-ت-ضشŸا
62 رمعلا نم غلبي باضشب ر-م’ا ق-ل-ع-ت-يو
عا--جÎضسا ن--م  تن--ك“ ن--يأا ، ة---ن---ضس
نا-ك-م ن-ع ف-ضشك-لا د-ع-ب تا-قور-ضسŸا
لابقتضسا ةزه-جأا ة-ل-ث-م-تŸاو ا-ه-ئا-ف-خا
تÙÓا-ب صصا-خ دا-ت-ع و Êو-يز--ف--ل--ت
ةيراجتلا
ةقرفلا دارفأا نك“ ة-ي-نا-ث ة-ي-ل-م-ع ‘ و
ةرئاد نمأ’ ةيئاضضقلا ةطرضشلل ةل-ق-ن-تŸا

ةيضضق ‘ Úضصخضش فيقوت  نم ةضشرك Úع
غلبم تعجÎضسا و نكضسم لخاد نم ةقرضس
ةيلمع ‘ ةيبهذ تاغوضصم و Èتعم ›ام
رقم ¤إا نكضسم بحاضص مدقت نأا ،ةيعون
ى-ل-ع ىو-ك-ضش Ëد-ق-ت-ل ةر--ئاد--لا ن--مأا
ةنازخ تلاط ةقرضسلل هلزن-م صضر-ع-تر-ثا

ة-ي-ط-ب-ضضلا لا-جر ر-ضشا-ب  ن-يأا ة-يذ’و-ف
فيثكتب و ةقمعŸا مهتاقيق– ةيئاضضقلا
¤إا لضصوتلا ” نيأا تايرحتلاو ثاحبأ’ا

ةيضضقلا ‘ امهيف هبتضشم Úضصخضش ةيوه
13 و92 رمعلا نم ناغلابلا و امهفيقوتو
ةلثمتŸا تاقورضسŸا عاجÎضسا عم ، ةنضس

و جد0009742 ـب رد-ق ›ا-م غ-ل-ب-م :‘
ةميقب يبهذلا غوضصŸا نم مارغ8.994
، ميتنضس نو-ي-ل-م514 ـب ةرد-ق-م ة-ي-لا-م
ة--نازÿا عا---جÎضسا ¤ا ة---فا---ضضإ’ا---ب
لبق نم اهنم صصلختلا ” يتلا ةيذ’وفلا
.ةيدوأ’ا دحأاب اهيمرب مهيف هبتضشŸا
تا-ف-ل-م  م-هد-ضض تز‚أا نو--فو--قوŸا

تا-ه÷ا ما-مأا م-هÁد-ق-ت ” ة--ي--ئاز--ج
. ةضصتıا ةيئاضضقلا

صش ر ^

فيطشسب ةيئ’ولا تاطلشسلا كر– بقÎت ةئيبلا ةيريدم

نازيلغب تاشسولهŸا جيورت ‘ ةشصتfl ةكبشش كيكفت

هنأا ، صسمأا لوأا، ةني-ط-ن-ضسق ›او حر-ضص ^
ةضصاÿا  ةعرق-لا ة-ي-ل-م-ع ءار-جإا م-ت-ي-ضس
Úع ةيدلبب يعامتجا نك-ضس ف-لأا ة-ضصح-ب
يرا÷ا ناوج رهضش ةيا-ه-ن ل-ب-ق ةرا-م-ضسلا
عقوم ةفرعم ديفتضسم لكل ىن-ضست-ي ى-ت-ح،

بقÎلا رثا ةيلمعلا تءاج و.همقرو هنكضس
نيديفتضسملل تاونضسل ماد يذلا راظتن’ا و

حنم و  فلŸا كير– ىلع Èجا ام وه و
ةينكضس عيراضشم ةعباتم لبا-ق-م تا-ن-ك-ضسلا
ةرازو رماوأ’ اقيبط-ت ة-ي-ق-ب-تŸا غ-ي-ضصل-ل
رخأاتلا رثإا نارمع-لا و ة-ن-يدŸا و ن-ك-ضسلا
صسوÒف لع-ف-ب تا-ضشرو-لا ه-تد-ه-ضش يذ-لا
 انوروك

صس ي ^

نأاب انل دكا فيطضس ةي’ول ةئيبلا ريدم ^
هذه ىوتضسم ىلع يقيق-ح ل-ك-ضشم كا-ن-ه
Úع ةيدلبل ةيقرضشلا ةه÷اب ةعقاولا ىرقلا
هذه نأا و ،فيطضس ةي’و بو-ن-ج-ب ر-ج◊ا
ناضسنإ’ا ىلع ةيبلضس راثآا اهل ةثولŸا هايŸا
ةيضضق صصوضصخ-ب و ،تا-ب-ن-لا و ناو-ي◊ا و
هيف طرضشتي هايŸا ةيفضصتل ةطfi زا‚إا

دد-ع زواŒ نأا ا-هزر-بأا ن-م Òيا-ع-م ةد-ع
كلذ نم مغرلاب و ،نكاضس فلا001 ناكضسلا

راطخإاب تماق ةئيبلا ةيريدم حلاضصم نإاف
هضشيعت يذلا عضضولاب ة-ي-ئ’و-لا ح-لا-ضصŸا

نم لك-ضشŸا اذ-ه تع-ضضوو ،ىر-ق-لا هذ-ه
ملعلا عم ،ةي’ولا ىوتضسم ىلع تايولوأ’ا
ة-طfi زا‚ا عور-ضشم ة-ضسارد ” د-ق ه--نا
ةيريدم عم قيضسنتلاب ةرذقلا هايŸا ةيفضصتل
د--م‹ ي--ق--ب عور--ضشŸا نا Òغ، ير---لا

. ةيلام بابضسأ’
 جلشصل ىشسيع ^

Úتيمارجا Úتباشصعل دح عشضي يقاوبلا مأا نمأا

ةيلسستلا و باعلألل ةÒبك ةقيدح حتف عم
 ةنيدŸا زاغب ةيحايشسلا تنششو“ Úعب نوقششر ةقطنم طبر

تنضشو“ Úع ةي’ول ةحايضسلا ةيريدم موقت̂ 
تاينازيم قيرط نع ئطاوضشلا زيهŒ و ةئيهتب

flةدومح يرمعم لوقي عاطقلا اذهل ةضصضص
فرع اذه مضسوŸا نا ادكؤوم ةحايضسلا ريدم
فارضشا ت– ئطاوضش30 ل زيهŒ و ةئيهت

اميف لماكت كانه نوك Òمعتلا و ءانبلا ةيريدم
ةي’و ءاطعإ’ ةئيهتلاب صصاÿا تاعاطقلا Úب

و ة-ي-حا-ي-ضس ةرو-ضس ن-ضسحأا ‘ تن-ضشو“ Úع
ىرخأ’ا تاي’ولا عم ةيضسفا-ن-ت ةرو-ضس ن-ضسحأا

ةرظن ذخأاي نا ةي’ولا راز نم لك نّكمتي ىتح
تاقرط ىلع ةي’ولا رفوت نم اءدب ة-ي-با-ج-يا

ةعاضس42/اضس42 بورضشلا ءام رفوت و ةديج
و ءابرهكلا هيف اÃ يئ’ولا باÎلا لماك Èع
’ و لكايهلا صضعبب ةيراج و ةرمتضسم لاغضشأ’ا

و يعيبطلا زاغلا ةكبضشب قلعتŸا قضشلا ‘ اميضس
ةهجوم ةيلمع يه و يحضصلا فرضصلا تاونق

ŸعورضشÚ اهنم  يحايضسلا رامثتضس’ا نمضض
.ةيلضست ةقيدح زا‚إ’ ةÒبك ةيضضرأا ةعطق
اذ--ه م--ضسوŸا نا لوؤو--ضسŸا تاذ فا---ضضأاو
تاضسضسؤوم30 تنضشو“ Úع ةي’وب فر-ع-ي-ضس
¤ا ةفاضضإ’اب ةيلضست قئادح اهب نوكت ةيقدنف
ىلع زيكرّتلا عم ىرخأا عيراضشم حنم ” كلذ
رامثتضس’ا ةن÷ لÓخ نم نيرمثتضسŸا هيجوت
نوك ةيحايضس تنضشو“ Úع ةي’و نم لعج و
نكل و كلذب موقت يتلا ةحايضسلا ةيريدم تضسيل
نم نوعفري نيذلا مه صصاوÿا نيرمثتضسŸا

ززعت ةيئ’ولا حلاضصŸا و ة-حا-ي-ضسلا ىو-ت-ضسم
¤ا ةيدؤوŸا ةدي÷ا تاقرطلا لÓخ نم كلذ
لمعت امك ةنيدŸا زاغب اهد-م ع-م ئ-طاو-ضشلا
نوقضشر ةقطنم طبر ¤ا ة-ي-ن-عŸا ح-لا-ضصŸا

تاضسضسؤوŸا ديدع دوجول ارظن ةنيدŸا زاغب
ئطاوضشلا صضعب طبر بنا-ج ¤ا ة-ي-قد-ن-ف-لا
.يعيبطلا زاغلاب ىرخأ’ا

و ةيقدنف تازا‚ا ةدع ايونضس ةي’ولا لجضست و
Òكفتلا عاطقلا ىلع Úمئاقلا لعجي ام وه
و ةيلضستلا وحن باهذلا و ءاوي’ا نم جورÿاب
Úع ةي’و ¤ا ةمداقلا تÓئاعلا نأ’ ةيهيفÎلا

و لحاوضسلا و ئطاوضشلا اهفده صسيل تنضشو“
ةيمهأا ءاط-عا ” ا-ن-ه و كلذ-ك ه-ي-فÎلا ا‰ا
اهيف اÃ ملك58 ةفاضسم ىلع دتمŸا لحاضسلل
ةيدؤوŸا تاقرطلا ةئيهت و ةيخيراتلا قطانŸا
دعت يتلا اقيضس ةقط-نÃ لا◊ا و-ه ا-م-ك ا-ه-ل
.يبرعلا برغŸا و رئازجلل ةبضسنلاب Òبك خيرات
ةفاقثلا عاطق ةيعÃ ةيضصولا تاه÷ا لمعتو
و ةيحايضسلا قطانŸا نا ’ا كلاضسŸا حتف ¤ا
و ةئيهتلا قيرط نع اهب يقرلا بجي ةيرثأ’ا
ت’اكو عم  نواعتلاب و مضسوŸا اذ-ه-ل ة-ن-ي-ع-ك
تامدخ  حاÎقا متي-ضس را-ف-ضسأ’ا و ة-حا-ي-ضسلا

ةلوج و ءاوي’ا Òفوت ىرخأا تاي’ول ةيحايضس
¤ا يرثا عقوم نم كلذب لوحتي و ةيحايضس
ةفاضضإا كلذب نوكت و يداضصت-قا ير-ثا ع-قو-م
.ةنطاقلل ةبضسنلاب
ي-حا-ي-ضس يرا-م-ث-ت-ضسا عور--ضشم ح--ن--م ” و
ةقطنم نوك ةغوز“ ةيعا-ن-ضصلا ة-ق-ط-نŸا-ب

ةيقدنف ةضسضسؤوم اهل نوكت نا بجوتي ةيعانضص
13 كانهف ةيحايضسلا عيراضشŸا صصوضصخب اما

ةعرضس و زا‚’ا روط ‘ ة-ي-قد-ن-ف ة-ضسضسؤو-م
حورطم لاكضش’ا و ةفل-تfl لا-غ-ضشأ’ا مد-ق-ت

.تاءاضضفلا و ةيلضسّتلا ىوتضسم ىلع
تاضسضسؤوŸا صضعب حنم ّ” ،راط’ا اذه ‘ و

‘ ءيضش لك وه ءاوي’ا صسيل ن’ عيراضشŸا هذه
اهب يتلا قدانفلا ¤ا هجوتي فاطضصŸا Úح
ةي’ولا نا املع ةيلضستلا ىلع يوت– تامدخ
اذه نم تاضسضسؤو-م20 مÓتضسا عقوت-ت تنا-ك
اهتلعج ةيكنبلا صضورقلا ة-مزأا نأا ’إا ل-ي-ب-ق-لا

اذه فايطضص’ا مضسوم لÓخ Úح ‘ ةفقوتم
ةيلضست ةقيدح كا-ن-ه نو-ك-ي-ضس0202 ةن-ضسل
ىلع هعون ن-م لو’ا و-ه و نو-ق-ضشر ئ-طا-ضشب
لك ÚتضسضسؤوŸا ¤ا فاضضتل ةيقرضشلا ةه÷ا

ىلع نارفوتت ناتللا صسيتÓطا و  بيياركلا نم
ةيحانلا هيف رقتفت يذلا تقولا ‘  هيفÎلا
.تامدÿا هذه نم ةيبرغلا

ليكضشت هيف ” يذلا تقولا ‘ اذه ثدحي
و ةيحايضسلا تارامثتضس’ا ةعباتŸ ةيعرف ةن÷

عاجÎضسا و عيراضشŸا ةعباتم اهماهم نم يتلا
ÚضسعاقتŸا نيرمثتضسŸا نم ةيضضرأ’ا عطقلا

نم اهحنم ةداعا و ةÒثك تابلط كانه نأ’
اهنوك ةعانضصلا ةيريدم نم فيل-ك-ت-ب د-يد-ج

نيرمثتضسŸا ةقفارم عم رامثتضس’اب ةفلكŸا
ةقفارم ايلاح متي كاذ و اذه Úب و Úيد÷ا
يحايضسلا عضسوتلل قطان-م30ب نيرمثتضسŸا

ةقطنم و ةقراتل يحايضسلا عضسوتلا ةقطنم اهنم
مام◊ يحايضسلا عضسوتلا ةق-ط-ن-م و نو-ق-ضشر
ططfl ىلع ةقداضصŸا راظتنا ‘ ر-ج-حو-ب
صسلجملل ةلوادŸا فرط نم ةيحايضسلا ةئيهتلا
ءاطعا دضصق رجحوب مامح ةيدل-ب-ل ي-ب-ع-ضشلا
ةطfi ¤ا ةفاضضإ’اب يحايضسلا اهنزو ةقطنŸا

ةنطاق ىلع ةدئافلاب دوع يتلا و ىرخأا ةيندعم
. ›اهأ’ا

حلاشص̂ 

تاوق اهتن-ضش ي-ت-لا ة-ل-م◊ا را-طا ‘ ^
عدر-ل ناز-ي-ل-غ ة-ي’و ن-مأا-ب ة--طر--ضشلا

صصار-----قأ’او تاردıا ي-----جور-----م
ة-طر-ضشلا تاو-ق تن--ك“ ،ة--ضسو--ل--هŸا

Ãا ف-ل--ت--خŸ60 ف-ي-قو-ت ن-م ح-لا-ضص
اياضضق ة-ضسم-خ ‘ Úطرو-ت-م صصا-خ-ضشأا

ةيلقعلا تارثؤوŸاو تاردıاب ةقلع-ت-م
فلتfl نم صسولهم صصرق85 زجح عم
،تاردıا ن----م غ54.52 و عاو----نأ’ا
تدرو تامولعم رثا ىلع تءاج اياضضقلا

ء’ؤوه جيوÎب د-ي-ف-ت ح-لا-ضصŸا تاذ ¤ا
صصار-قأ’او تارد-خ--م--ل--ل Úفو--قوŸا
نوميقي يتلا ءايحأ’ا طضسو ‘ ةضسولهŸا

تامولعŸا كلت لÓغتضسا ” ن-يأا ،ا-ه-ي-ف
تللك يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكتو
زا‚ا امي-ف ر-كذ-لا ف-لا-ضسلا ف-ي-قو-ت-ب

فلاضسلا قح ‘ ةيئاضضق تاءارجا تافلم
نيأا ةلادعلا مامأا هبجوÃ اومّدق ركذلا

صسب◊ا مهعاديا ”
 قرزل ليشضفلب ^

 نازيلغب ةقرشسلاب ةقلعتم اياشضق6 ‘ طروتم صصخشش21 فيقوت
اهعاونأا فلتخÃ ةقرضسلاب اهنم قلعت ام ةضصاخ ةيرضض◊ا ةÁر÷ا ةبراfi راطا ‘ ^
فيقوت نم ةي’ولا نمأاب حلاضصŸا فلتخÃ  نازيلغب ةيئاضضقلا ةطرضشلا تاوق تنك“
تاغÓب رثا ىلع تءاج اياضضقلا ،ةفلتfl ةقرضس اياضضقÚ ‘ 60طروتم صصخضش21
فيثكت ” نيأا ،Úلوه‹ فرط نم ةقرضسلا ¤ا مهضضرعت اهدافم اياحضضلا اهب مدقت
عاجÎضسا عم ÚطروتŸا فيقوت متيل ةطرضشلا تاوق فرط نم تايرحتلاو ثاحبأ’ا
مامأا هبجوÃ ومدق و ةيئاضضق تاءارجا تا-ف-ل-م زا‚ ” ا-م-ي-ف تا-قور-ضسŸا صضع-ب
 .صسب◊ا مهعاديا ” نيأا ،ةلادعلا

 قرزل ليشضفلب  ^
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تاي’ولا رابخأا يحسصلا رج◊ا دعب ام ةÎفل ””يحسص لوكوتورب””

 ازوتيا لامع طسسو تاباسصإا3و ةافو يتلاح ليجسست
 سصقنلا ةيطغتل لخدتت ةلوّدلا و ةئاŸاب04 ةبسسنب رئاسسخ° ^

3 اهنم لامعلا طسسو تاباسصإا5 ””ازوتي’ا”” يرسض◊ا هبسش و يرسض◊ا لقنلا ةسسسسؤوم حلاسصم تلّجسس
و ءابطأ’ا لقن لمسشت ةمدخ مدقت ةسسسسؤوŸا نا رابتعإا ىلع ةلفاح قئاسس و ةدحو Òسسم و Úسضباق
.ةئاŸاب04 ةبسسنب ةيدام رئاسسخ لباقم ةيئاقولا تاءارجإ’ا نم مغرلا ىلع Úهيبسشلا لامعلا

دامتعا نع ””ازوتيا”” ةسسسسؤوم تفسشك ^
رج◊ا ةÎف دعب ام ي-ح-سص لو-كو-تور-ب
نم اهل Òسضح-ت-لا م-ت-ي ي-ت-لا ي-ح-سصلا

تاءارجإ’ا ن-م ة-ل-م-ج دا-م-ت-عا لÓ-خ
ىلع اهحرط ” تاحÎقمك ةيزاÎحإ’ا
اهب لمعلل شصيخÎلا لب-ق ل-ق-ن-لا ةرازو

ددع ‘ تاباسصإا5 ليجسست دعب ةسصاخ
ةيلمع ديدسشتب Èجأا ام و-ه و ا-ه-لا-م-ع
.اهل ّيكلا قيبطتلا
لقنلا ةسسسسؤوŸ ما-ع-لا ر-يدŸا ف-سشك و
Ëرك Úسساي يرسض◊ا هبسش و يرسض◊ا
ةÎف ةلي-ط لÓ-خ تل-ج-سس ه◊ا-سصم نأا
شسيئرل ةافو ي-ت-لا-ح ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
3 بنا-ج ¤ا ة-ل-فا-ح ق--ئا--سس و ةد--حو
ةلقان-لا تÓ-فا◊ا ي-سضبا-ق-ل Úبا-سصم

ىندأا دامتعإا رابتعا ىلع يبّطلا مقاطلل
.ةمسصاعلا ىوتسسم ىلع ةمدخ
تدّبكت ه◊اسصم نأا Ëرك Úسساي لاق و

ر-ئا-سسخ ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ةÎف ة-ل-ي--ط
وه و ازوتيا ةسسسسؤوŸ ةئاŸاب04 ةبسسنب

لول-ح ن-ع ثح-ب-ل-ل ه◊ا-سصÃ ع-فد ا-م
ماربا لÓخ نم اهسضعب ةيطغت-ل ة-ل-يد-ب
لقنل ةسصاÿا تاسسسسؤوŸا عم تايقافتا
عفرل يحسصلا رج◊ا ةÎف ءانثأا لامعلا
اميف ةئاŸا-ب05 ¤ا لي-خادŸا ة-ب-سسن
ةئاŸاب05 تاقف-ن-ب ة-لود-لا ل-ف-ك-ت-ت
 .ةيقبتŸا
زر-بأا ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ع-فر-ل ا-ب-سس–و
هذه ةذختŸا تاءارج’ا نع ثّدحتŸا
ةيزاÎحا ةي-ئا-قو Òباد-ت ا-ه-ن-م ما-يأ’ا
تÓفا◊ا زيهŒ ا-ه-ن-م ن-ير-فا-سسم-ل-ل

ي-ك-ي-تا-مو-توا م-ي-ق-ع-ت و تا--ق--سصل--م

و دعاقŸا ددع شصيلقتو و شصاخسشأÓل
دّيق-ت-لا و نا-م’ا ة-فا-سسÃ ظا-ف-ت-ح’ا
تاذ ي-ه و Úن-طاو-م-ل-ل ددfi دد--ع--ب
اهيلع ةظفاÙا متيسس يتلا تاءارجإ’ا
ةدع بناج ¤ا يحسصلا رج◊ا ةÎف دعب
ةفاسسÃ قلعت ام اهنم ىرخا تاءارجإا
ليلقتب تÓفا◊ا ةفاك زيهŒ و نام’ا

اهيف نيرفاسسŸا ةبسسن و يسساركلا ددع
لوكوتوÈلا3 ـب هتيمسست ” ام وه و...
ءانثأا ةسصاخ يلكلا ميقعت عم ””يحسصلا

عم Úسسردم-تŸا و ة-ب-ل-ط-لا ل-ق-ن ةÎف
001 ـب ةردقŸا و تÓفا◊ا ددع زيزعت

لك يلكلا ميقعتلا ىلع لمعلا عم ةلفاح
تاءار--جإا ةد--ع بنا---ج ¤ا ة---عا---سس
ةرازو عم قيسسنت-لا-ب ة-ي-ئا-قو ة-يزاÎحا
اهعفر ” يتلا تاحÎقŸا يه و ةحسصلا
.يمسسرلا اهدامتعا فدهب لقنلا ةرازول

ر ح^

ةيمومعلا لاغسشألا حلاسصل ميتنسس ÒيÓم7
ةبانع ‘ ةملعلا ةيدلبب

هتنايسص لاغسشأا ىلع رايلم2 قافنا دعب Úتنسس ماد فّقوت

ةبانع كيرفيلت ديدŒ لاغسشأا حلاسصل ىرخأا رايلم03
نع ةبانعب ةيئ’ولا تاطلسسلا تفسشك ^

رايلم ـ03ب ردقي ›ام فÓغ شصيسصخت
طا-سشن ةدا-عا لا-غ-سشأا  ح-لا-سصل م-ي-ت-ن-سس
يتيدلب Úب ط-بار-لا ي-ئاو-ه-لا د-ع-سصŸا

هفقوت بقع ،ةبان-ع ة-ن-يد-م و يد-يار-سس
يئابرهك بطع ةجيتن Úت-ن-سسلا ة-بار-ق-ل
ةطرافلا لبق ةنسسلا ةيوتسش
شصيسصخت متي ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرمللو

ةداعا حلا-سصل تارا-ي-لŸا-ب ›ا-م فÓ-غ
طبارلا يئاوهلا دعسصŸا ةئيهت و ةنايسص
” امدعب ،يديارسس و ةبانع يتيدلب Úب
ةكرسش حلا-سصل ه-ت-نا-ي-سص عور-سشم دا-ن-سسا

2 ةميقب ””يكسسافاموأا ””ى-م-سست ة-ي-سسنر-ف
حÓ-سصا ا-ه-ب-جوÃ ” ،م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل--م
ةيدعر ةقعاسص ن-ع ة-م-جا-ّن-لا رار-سضأ’ا

ةكبسش تّسسمو ةيسسيئرلا ةطÙا تبرسض
هلغسشت يتلا تاكّرÙاو ءابرهكلا لباوك
6102 ةنسس عورسشŸا جاردا متيل4102 ةنسس
نم يام رهسش هطاسشن دعسصŸا ديعتسسيو
Èمفون رهسش ادد‹ فقوتيو7102 ةنسس
.8102 ةنسس نم
ةداعا و ةنايسص عورسشم ة‹رب ةداعا ّ”و
فÓغبو ،ةيرا÷ا ةنسسلا ىرخأا ةرم ةئيهت

ةجيتن ميتنسس را-ي-ل-م03 ـب رد--ق ›ا---م
سسم ي-ت-لا ة-م-ي-سس÷ا رار-سضأ’ا ىدحإا ت-ّ
ىدحا تر-جو تط-ق-سس ي-ت-لا ه-تد-م-عأا
Èع ةبÎلا ‘ ق’زنا ةجيتن اهعم تابرعلا

ريزغ طقاسست نع ةمجان ،غودي’ا قيرط
ت“ دقو ،ةطرافلا لبق ةنسسلا راطمأÓل

لوح ةلسصفم ةينقت ةسسارد ةرسشابم ةيلمع
،ةد-م-عأ’ا ة-ي-ع--سضوو ل--باو--ك--لا ط--خ
ءوسس بب-سسب ا-ه-ب تق◊ ي-ت-لا رار-سض’او
ةيلاŸا ةفلغأ’ا ريدقت عم ةيو÷ا لاوحأ’ا
عاجÎسس’ بطعلا حÓسصا ةداعإ’ ةمزÓلا
.ادد‹ دعسصŸا طاسشن
حÓسص’ا لاغسشأا ليو“ د-ي-مŒ ب-ّب-سست و
Úتن-سس ماد ف-ّقو-ت ‘8102 ةنسس ةيا-ه-ن
لسضفا Èتع-ي يذ-لا د-ع-سصم-ل-ل Úت-ل-ما-ك
نم يديارسس ةيدلب ناكسس لقنت-ل ة-ل-ي-سسو
تايد-ل-ب-لا ي-قا-بو ة-با-ن-ع ة-ن-يد-م ¤او
ززع هطاسشن للسش نأا ثيح ،اهنم ةبيرقلا

لسصف لÓخ ا-سصو-سصخ ادد‹ م-ه-ت-لز-ع
تاطلسسلا نوبلاطي م-ه-ل-ع-ج ا-م ءا-ت-ّسشلا
ىلع جارف’ا ةرورسضب ةينطولا و ةيئ’ولا
يذلا قفرŸا اذه ة-ئ-ي-ه-ت ةدا-عا لاو-مأا

ايموي شصخسش0001 نم Ìكأا لقنت نمسضي
51 ةدŸ ملك4 ةفاسسم ىلع ،ةبرعÈ 05ع
م-سسو-م لÓ-خ ه-طا-سشن دادز-يو ،ة-ق-ي-قد
هيداترم ددع غلب ثيح جو-ل-ث-لا ط-قا-سست
رانيد06 لباق-م ا-سصخ-سش0005 فق-سس
ةماه ليخادم نمسض ام دحاولا دعقملل
قفرŸا Òيسستل و لامع-ل-ل ارو-جأا ته-جو
هÒيسست لسض ‘ شسÓف’ا نم ىناع يذلا

””اي-توا ”” ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا ة-سسسسؤو-م ن-م
لباوكلا Èع لقنلا ةسسسسؤوم اقح’ ¤وتتل
نم نكÁ لكسشب هÒي-سست ى-ل-ع فار-سش’ا
ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح ه-طا-سشن ى-ل--ع ظا--ف◊ا

هل ازيزعت و اهرفوي يتلا لمعلا بسصانم
ةرهوج  ‘ هدجاوت بجي يحايسس قفرمك
.ةبانع قرسشلا

ع ةبيهو ^

‘ ةيسصاح-سص◊ا ة-ق-ط-ن-م تدا-ف-ت-سسا^
ةي’و ‘ لظ ةقطنم ةفنسصŸا ةملعلا ةيدلب

ةئيهت حلاسصل ميتنسس ÒيÓم7 نم ،ةبانع
‘ انك-سسم621 ي◊ ة-ف-سصرأ’ا و قر-ط-لا
462 يح ط-بر بنا-ج ¤ا ة-ق-ط-نŸا تاذ
رابتع’ا ةداعا و ، يعيبطلا زاغلاب انكسسم
ةحسص ىلع فرسشت ي-ت-لا  جÓ-ع-لا ة-عا-ق-ل
ا-ه◊ا-سصم د-يوز-ت لÓ-خ ن-م Úن-طاوŸا

Ãا ف-ل-ت-خŸةسصاخ ةيبط-لا تا-مز-ل-ت-سس
عقاولا  Úسسحتل ايعسس ،اهنم ةيلاجعتسس’ا

ششيمهتلا ديق تلظ يتلا ةقطنملل يحسصلا
ةملعلا ةيدلب نأا ةراسش’ا عم ةليوط تاونسسل
و تاقرطلل روهدت نم Êاع-ت ما-ع ل-ك-سشب
هايم ةمزأا ءاق-ب بنا-ج ¤ا ا-ه-ب ة-ف-سصر’ا
مدق ءارج تاونسس ذ-ن-م ل-ح نود بر-سشلا

شصيسصخت رظتنŸا نم يتلا عيزوتلا  ةكبسش
و اهتنايسص ةدا-عا ح-لا-سصل ة-ي-لا-م ة-ف-ل-غأا
ف’’ يسشيعŸا راط’ا Úسسحتل اهتئ-ي-ه-ت
.ناكŸا Úعب ÚنطاوŸا

ع ةبيهو ^

يرماوب لظلا قطانم عيراسشم
ةيدŸاب ايناديم دسسجتت

قطانم م-هأا ن-م ير-ماو ةر-ئاد Èت-ع-ت ^
اهناكسس Êاعي يتلاو ةيدŸا ةي’و-ب ل-ظ-لا
ة◊اسصلا هايŸا شصقنو ةه-ج ن-م ة-لز-ع-لا
تدافتسسا ثيح ىرخأا ةه-ج ن-م ة-بر-سشل-ل
ةيرق ديوزت عور-سشم ن-م ل-ي-بر-ح ة-يد-ل-ب
يتلاو برسشلل ة◊اسصلا هايŸاب ةيرقاوسشلا
نازخ ءانب عورسشم نم اهينطاوم دافتسسا

بنا-ج ›ا بع--ك--م Îم03 ةع-سسب ي-ئا-م
fiا عيزوت ة-ك-ب-سشو خ-سضل-ل ة-طŸيلع هاي

ةيدلبب امأا ،ةيدلبلا رسشادمو ىرق ينطاوم
ةقرف نم لك ناكسس دافتسسا دقف يرماو
نم رومعلاو فل◊او ةيرما-م-ع-لاو ق-نÿا

برسشلل ة◊اسصلا هايŸاب مهديوزت عورسشم
ةمزأا Êاعت تناك يتلا قطانŸا تاذ يهو

زا‚ا نع Óسضف ،ءاتسشلا زع ‘ ةقناخ ءام
نم اقÓطنا قنÿا ةقر-ف-ل ها-يŸا ة-ك-ب-سش
ةعسسب ءام نازخ ءانبو ،ششانح Úع ةقرف
،ها-ي-م-ل-ل خ--سض ة--طfiو بع--ك--م Îم05
ام ةقرفلا تاذل قيرط قسش ›ا ةفاسضإ’اب
.ةقطنŸا ناكسس نع ةلزعلا كفب حمسسيسس
ءارج لكك ةرئادلا ناكسس دا-ف-ت-سسا ا-م-ي-ف
Èتعم ددع نم انوروك ةحئاج نم اهررسضت

تÓئاعلل ةهجوم ةينماسضتلا ف-ف-ق-لا ن-م
يحسصلا رج◊ا ن-م ةرر-سضتŸاو ةزو-عŸا
ةهباÛ تامامكلا نم Èتعم ددع اذكو
.ءابولا اذه راسشتنا

سس سشيبح ^

ةهباÛ دباع نب رئبب ةينماسضت تÓمحو ..
 انوروك سسوÒف

عم تنمازت يتلاو ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج  ^
ةيعمج ءاسضعا مسسر ل-ي-سضف-لا ر-ه-سشلا
ةمسسبلا دباع نب رئب ةيدلبل ميتيلا لفاك

ى-ت-حو ل-مار’او ما-ت-ي’ا هو-جو ى-ل--ع
تاطاسشنب مهمايق لÓخ نم نيزوعŸا

ةينماسضت ة-يÒخ تاردا-ب-مو ة-عو-ن-ت-م
ذنم ةيع-م÷ا ءا-سضعا ا-هر-سشا-ب ي-ت-لا
مهسسأار ىلعو ةحئاجل-ل ¤و’ا ة-ل-هو-لا
ذا ةمودوب نمحرلا دبع ةيعم÷ا شسيئر
رطسسŸا يون-سسلا ج-ما-نÈلا را-طإا ‘و
ءابو راسشتنا لظ ‘و ةيعم÷ا فرط نم
ةلهولا ذن-م ءا-سضع’ا ى-ع-سس   ا-نورو-ك
اهعيزوتو تادعاسسŸا عمج ¤ا ›و’ا

ماق ددسصلا اذه ‘و  جايتح’ا بسسح
عيزوتب ليسضفلا رهسشلا لÓخ ةيعم÷ا
ىلع يئاذغ درط002 ةبارق نم ديزا

عيمج تسسم دباع نب رئب ةيدلب ناكسس
عيزوّتلا ةيلمع ميمعت راطا ‘ تائفلا
ءاسضقب لفّك-ت-لا اذ-كو ا-هر-سصح مد-عو

امك  ةزج-ع-لاو ن-سسلا را-ب-ك تا-ي-جا-ح
ةبارق عيزوتو ةطايخب ةي-ع-م÷ا تما-ق
حلاسصŸا فلتfl ىلع ة-ما-م-ك ف’ا01

ÚنطاوŸا ىتحو ةيراد’ا تاسسسسؤوŸاو
نم د-يد-ع-لا-ب ما-ي-ق-لا ¤ا ة-فا-سضإ’ا-ب
نم ةياقولا لوح ةيسسيسسحتلا تÓم◊ا
ميقعتلا تÓمحو انوروك شسوÒف يسشفت
تسسم ةيدلبلا حلاسصم ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب
ةيسسيئرلا عراوسشلاو ةيمومعلا تاراد’ا
ثدحتŸا تاذ بسسح ةيدل-ب-لا ءا-ي-حاو
اذه ىلع ءاسضقلا ةياغ ¤ا لسصاوتتسس
.ءابولا
عم هئاقل ةسصرف ةيعم÷ا شسيئر منتغاو
دباع نب ر-ئ-ب نا-ك-سس ر-كذ-ي-ل ر-ج-ف-لا
ة-يزاÎح’ا Òباد-ّت--لا ماÎحا بجاو--ب
سشفت نم ةيا-قو-ل-ل ةرورسضو شسوÒفلا يّ
تح-ب-سصأا ي-ّت-لا تا-ما-م--ك--لا ءاد--ترا
دباع نب ر-ئ-ب نا-ك-سس اد-عاو ة-ي-ماز-لا
تا-ما-ّم-ك-لا ن-م د-يزŸا ة--طا--ي--خ--ب
Òخ’ا ‘ اعد امك مه-ي-ل-ع ا-ه-ع-يزو-تو
لزانŸا نم جورÿا مدع ¤ا ÚنطاوŸا
ماز--ت--ل’او ىو--سصق--لا ةرور--سضل--ل ’ا
ىلع اظافح ي-عا-م-ت-ج’ا د-عا-ب-ت-لا-ب

. عيم÷ا ةحسص
 ب دارم ^

ناكسسلا ىلع تامامكلا عزوي تنسشو“ Úع نمأا
Úع  ة-ي’و ن--مأا ح--لا--سصم تم--ّظ--ن ^
ىلع تامامكلا عيزوتل ة-ل-م-ح تن-سشو“

و ةياقولل ةينماسضت ةردابم ‘ ÚنطاوŸا
تلمسش و ،ءابولا اذه راسشت-نا ن-م د-ح-ل-ل
ةمسصاع-ب ةا-ط-غŸا قاو-سس’ا ة-ي-ل-م-ع-لا

نامثع د-ي-ق-ع-لا ي-ح ن-م ل-ك-ب ة-ي’و-لا
ىفطسصم ي’وم يح ، ةديد÷ا ةنيدŸا
بت-كŸا ن-م ل-ك ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب كلذ و
يوذ بابسشلل ةينطولا ةمظنملل يئ’ولا
لجا نم ةيملع-لا و ة-ي-ن-هŸا تاءا-ف-ك-لا
و ةيديلقتلا ةعان-سصلا ة-فر-غ و ر-ئاز÷ا
تلمسش امك تنسشو“ Úع ةي’وب فر◊ا
ةيلمع اهتللخت و عراوسشلا شضعب ةلم◊ا

عسضو ةرورسضب Úن-طاو-م-ل-ل ة-ي-سسي-سس–
راسشتنا نم د◊ا لجا نم يقاولا عانقلا

م-ه-ل مز-ل-م ر-م’ا نا و ا-نورو--ك شسوÒف
مهتيعوت عم ةيمومعلا نكام’ا ‘ ةسصاخ
مازت-ل’ا ن-م د-يزŸا ى-ل-ع م-هز-ي-ف–و
نم يتلا ةيئاقولاو ةيحسصلا تاءارجإ’اب
ةيدرفلا ةحسصلا ى-ل-ع ظا-ف◊ا ا-ه-نأا-سش
.عمتÛا ‘ ةيعام÷او

حلاسص ^

عبات-لا لور-سسلا ي-ح نا-ك-سس بلا-ط ^
سسلا ،Êو-ب-لا ة-يد-ل-ب-ل و ةيلÙا تاطلّ
قيرطلا ةئيهت  عورسشم جاردإاب ةيئ’ولا
دوعو ذيفنتب كلذو ي-ح-ل-ل ي-سسي-ئر-لا
ثيح ،ةلما-ك تاو-ن-سس7 ةد---م هزا‚إا
و ششي-م-ه-ّت-لا ن-م ةدŸا هذ-ه اوÈت-عا
نيدسشانم لوبقم Òغ ارمأا ة’ابمÓّلا
يذلا قيرط-لا اذ-ه-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عا
و ءاتسش لسصف لك ةيئام كرب ¤ا لوحتي
Úلجارلا و تاب-كرŸا ة-كر-ح ل-قر-ع-ي

ةيولوأا هلعج لÓخ ن-م ،ءاو-سسلا ى-ل-ع
يتلا ي◊ا ةئيهت ةداعإا عورسشم نمسض

8 ـب ردق اهل ›ام فÓغ شصيسصخت ّ”
هميسسقت ّ” ،ميتنسس نويلم004 و رايلم
هايم عيزوت تاكبسش ةنايسص لاغسشا ىلع
ةران’ا ،ةرذقلا هايŸا فرسص و برسشلا
جهنل-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عا و ة-ي-مو-م-ع-لا
.يحلل يسسيئرلا
ىل-ع د-ي-كأا-ت-لا ” ،قا-ي-سسلا اذ-ه ‘ و
قيرط نع تاقرطل-ل را-ب-ت-ع’ا ةدا-عا

اهتيفزت و اهتئيهت ةداعا لاغسشأا ة‹رب
ا-يدا-ف-ت ا-ه-ب لو-م-عŸا Òيا-عŸا ق-فو
ام ناعرسس يتلا ةيع-ي-قÎلا لا-غ-سشأÓ-ل
عسضولا ىقبيل راطمأ’ا اهبو-ي-ع ير-ع-ت

ةفلغأا قافنا داعيو هيل-ع و-ه ا-م ى-ل-ع
فزن-ت-سسي ا-م ،ةر-م ل-ك ه-ي-ل-ع ة-ي-لا-م
ةنيهر ىقبت يتلا ةيمو-م-ع-لا ة-ن-يزÿا

ةدا-عا ا-مود دا-ع--ي ع--يرا--سشم ل--يو“
.ةي’ولا تايدلب لج Èع اهجاردا

ع ةبيهو

تاقرطلا ديبعتب نوبلاطي ةبانعب لورسسلا ناكسس
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دا–إا قيرفل قباضسلا عفادŸا در ^
ى-ل-ع دود-م-ح د-مfi ة-م-ضصا--ع--لا
ةطبارلا سسيئرل ةقباضسلا تاحيرضصتلا
ناكو ،راودم مدقلا ةر-ك-ل ة-فÙÎا
¤دأا دق ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا سسي-ئر
Èمفون ره-ضش ةÒط-خ تا-ح-ير-ضصت-ب
دا–إا ةرادإا يد– ا-مد-ن-ع ي-ضضاŸا
يبرادلا اهتعطاقم د-ع-ب ة-م-ضصا-ع-لا
رئاز÷ا ةيدو-لو-م ما-مأا ي-م-ضصا-ع-لا
،““مكلايد ةلجرلا ‘ و-ل-م-ك““ :ةرا-ب-ع-ب
داقع-نا ة-يا-غ ¤إا دود-م-ح ر-ظ-ت-ناو

ةيلودلا ةيضضايرلا ة-م-كÙا ة-ضسل-ج
تا-ح-ير-ضصت ى-ل-ع در--ل--ل سسمأا لوأا

سصاخضشأ’ا سضعب““ :لاق ثيح ،راودم
ببضسب مهن-م Èكأا ل-كا-ضشم ‘ او-ل-خد
لضصن اننأا Òبك بيع““ :فاضضأاو ،““دانعلا
نأا Úح ‘ ، سساتلا مكاfi ةقورأا ¤إا
م-ضصÿ ة-ج-ح يأا كل“ ’ ة-ط-بار-لا

،““دا–إ’ا د-ي-ضصر ن-م طا-ق-ن ثÓ--ث
ي-مÓ-ضس د-مfi ي-ماÙا““ :ع-با--تو
وعفاد نوب يضسنرفلا يماÙا ةقفر

ناك يذلا ةمضصاعلا دا–إا فلم ىلع
اوماق و ةر-غ-ث يأا او-كÎي ⁄و Ó-ي-ق-ث
اهفلم ناكف ةط-بار-لا ا-مأا م-ه-ل-م-ع-ب
رظ– ⁄ ةيدا–’ا““ :متخو ،““اغراف

عفدي ⁄ ةيلاردي-ف-لا ف-ل-مو ة-ضسل÷ا
ةبضسنلاب ةيباجيإا ةطقن ي-هو سسا-ت-ل-ل
روضشاع د-كأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م .““ا-ن-ل

يدا-ن ةرادإا سسل‹ سسي--ئر ،لو--ل--ج
تلاز’ ةلادعلا نأاب ،ةمضصاعلا دا–ا

سسيئر نويد ةيضضق ‘ دعب لضصفت ⁄
ناكو ،قيلع دي-ع-ضس يوا-ه-لا يدا-ن-لا

ررق دق ،ةمضصاعلا دا–ا ةرادإا سسل‹
سسيئر رارضصإا دعب ةلادعلا ¤إا ءوجللا
هنويد ليضص– ىلع ،يوا-ه-لا يدا-ن-لا
لك ا-ضضفار ،2102 ةنضس ذنم ةقلا-ع-لا

‘ لولج لاقو ،ةيو-ضست-لا تا-حÎق-م
‘ بغرأا““ :ة-ي-مÓ-عإا تا-ح--ير--ضصت
ةكلاŸا روبÒضس ة-كر-ضش نأا د-ي-كأا-ت-لا
،غلبم يأاب سصخضش يأ’ نيدت ’ يدانلل
ديدضست نع ةلوئضسم وأا ةبلاطم Òغو
:فاضضأاو ،““Úقباضسلا نيÒضسŸا نويد
ةيضضقلا ليو– تررق دا–’ا ةرادإا““
ىلع قيلع رضصأا نأا دعب ،ةلادعلا ¤إا

ةرادإ’ا ىد-ل ه-نو-يد ة-فا-ك ل-ي--ضص–
يرايلم ةغلابلاو ،2102 ذنم ،ةقباضسلا

قرطلا ة-فا-ك سضفر ثي-ح ،م-ي-ت-ن-ضس
ملعأا ’““ :متخو ،““ةيضضقلا ل◊ ةيدولا

Ÿذنم هنويد-ب ق-ي-ل-ع بلا-ط-ي ⁄ اذا
تتأا امدنع مويلا ي-تأا-ي-ل ،2102 ةنضس
هحنÃ ا-ن-ب-لا-ط-يو ،رو-بÒضس ة-كر-ضش
.““لاومأا

قوراف.ج^
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سسابعلب دا–أ
تاقحتضسŸا ةيوضستل كرحتت ةركŸا ةرادإا

ةقلاعلا
ة-مزأا ءا-ه-نإ’ ن-مز-لا ،سسا-ب-ع-ل-ب دا–ا يدا-ن ةرادإا سسل‹ ق-با--ضسي ^

قÓطنا ذنم قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ،Úب-عÓ-ل ة-ي-لاŸا تا-ق-ح-ت-ضسŸا
مايأا لبق ترضشاب دق دا–’ا ةرادإا نأاب ةدكؤوم رداضصم نم ملعو ،مضسوŸا

ىلع لوضصحلل ،تاباضس◊او تافوضشكلا ةفاك ىلع ةقداضصملل اهتاكر–
تناكو ،ميتنضس تارايلم ةثÓث-ب ةرد-قŸاو ،ة-ي-لÙا تا-ط-ل-ضسلا ة-نا-عإا
ةفاك Ëدق-ت-ب يدا-ن-لا ةرادإا سسل‹ تب-لا-ط د-ق ،ة-ي-لÙا تا-ط-ل-ضسلا
،رداضصŸا تاذ تدكأاو ،نك‡ تقو برقأا ‘ ةناعإ’ا حيرضستل ،تافوضشكلا
نم ديزŸا ليضص– ىلع رضصي ،يضسابعلبلا يدانلل ÒضسŸا بتكŸا نأاب
،ةليوط ةÎف ذنم دا–’ا اهب رÁ يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا ءاهنإ’ ،تادئاعلا
،يوركلا طاضشنلا فانئتضسا لبق ةمزأ’ا ءاوتح’ سسابعلب ةرادإا حمطتو

ةيعضضولا نم اعرذ اوقاضض دق ينف-لا م-قا-ط-لاو ،Úب-عÓ-لا نأاو ة-ضصا-خ
.قيرفلا اهيف طبختي يتلا ةيرزŸا

قوراف.ج ^

ةيلودلأ ةيسضايرلأ ةمكÙأ ةسسلج داقعنأ بقع

يبرادلا ءاقل لبق دا–’ا قح ‘ هلاق اÃ راودم ركذي دودمح

قيرف م‚ ديمضش ناثانوج بحر ^
لي-ث“ ةر-ك-ف-ب ،ÊاŸأ’ا غرو-ب-يار-ف
،ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا لÓ-خ ““ر--ضضÿا““

عم قباضس تقو ‘ هلضصاوت ¤إا اÒضشم
،ر-ضضÿا برد-م ي-ضضا-م-ل-ب لا-م-ج
لاوط زرب ،اماع92ـلا بحاضص ديمضش
ه-تا--نا--ك--مإا--ب ةÒخأ’ا تاو--ن--ضسلا
دحأاك ،ةزيمŸا ةيموجهلاو ةيعافدلا
نÁأ’ا Òهظلا زكرم ي-ب-ع’ ل-ضضفأا

دي-م-ضش كلÁو ،ÊاŸأ’ا يرود-لا ‘
ه-لو-ضصأا بنا-ج-ب ة-ير-ئاز-ج ’و-ضصأا
هناكمإابو ،ةيواضسم-ن-لاو ة-ي-ضسنر-ف-لا

ةركل ›ودلا دا–’ا حئاو-ل-ل ا-ق-ب-ط
ه-ت-ي-ضسن-ج د-يد– ““ا-ف-ي-ف““ مد-ق--لا
⁄ نأاب املع ،دارأا امب-ضسح ة-يور-ك-لا

Áديمضش ،نآ’ا ىتح بخت-ن-م يأا ل-ث
لمح ةركفب ديدضشلا هب-ي-حر-ت ىد-بأا

‘ كلذو ،ءارحضصلا يبراfi سصيمق
،““لوبتو-ف سسنار-ف““ ة-لÛ ح-ير-ضصت
نأا › قب-ضس““ :دد-ضصلا اذ-ه ‘ لا-قو

Êاكمإاب ،يضضاملب لامج عم تثد–
زاو-جو ة-ي-ضسن÷ا ى--ل--ع لو--ضص◊ا

بختنŸا ليث“و Úيرئاز÷ا رفضسلا
تا--ح--ير--ضصت ‘ ع--با--تو ،““ا---ضضيأا

بختنم حلاضصل بع-ل-لا““ :ة-ب-ضضت-ق-م
دقعم رمأ’ا نأا ولو ،؟’ َ⁄ ؟ رئاز÷ا

ةÒبك ةÈخ بعÓلا كلÁو ،““Ó-ي-ل-ق
هيف سضاخ ثيح ،ÊاŸأ’ا يرودلا ‘

Ëاهنفوه ع-م ا-عا-ب-ت ةارا-ب-م042
ل-ج-ضس ،غرو-ب-يار-فو غرو--ب--ضسجوأاو

ةرير“04 ىدهأاو افده23 اهلÓخ
ةارابم03 ‘ بعÓلا رهظو ،ةمضساح
Ãا فلتخŸخ تاقباضسÓا لŸمضسو

فادهأا ةضسمخب اهيف مهضسأا ،›ا◊ا
نأا ركذيو ،ليجضستو ةعانضص Úب ام
بختنم ليث“ نم ابيرق ناك ديمضش
لضضف-ي نأا ل-ب-ق ،4102 ماع ا-ضسنر-ف
““كويدلا““ بردم بما-ضشيد ه-ي-يد-يد

درافاب Úما-ي-ن-ي-ب-ل ة-ضصر-ف-لا ح-ن-م
خ-ي-نو-ي-م نر-يا-ب-ل ›ا◊ا بعÓ--لا
.ÊاŸأ’ا
ديمضش مامضضنا نإاف ،هتاذ قايضسلا ‘و

Ÿا نكميضس ر-ئاز÷ا بخ-ت-نŸبرد
‘ ديدج لح نم يضضا-م-ل-ب لا-م-ج
ايقيرفأا لطبل نÁأ’ا Òهظلا زكرم

كلÁو ،9102 ·أ’ا سسأاك ةخضسن ‘
ابع’ رضضÿا فوفضص Úب يضضا-م-ل-ب

Òه-ظ-لا ز-كر-م ‘ اد-ي--حو از--ي‡
‘ فÙÎا ،لاطع فضسوي نÁأ’ا

كر-تو ،ي-ضسنر-ف-لا سسي-ن فو--ف--ضص
فو-ف-ضص ‘ اÒب-ك ا-غار-ف لا--ط--ع
·أا سسأاك تاضسفانم لÓخ بختنŸا
يتلا ةباضصإ’ا دعب ،ةÒخأ’ا ايقيرفأا
ع-بر ة-ه-جاو-م لÓ-خ ا-ه-ل سضر-ع--ت
هتعنم يتلاو ،ايÒجين مامأا يئاهنلا

ايÒجين مامأا اق-ح’ ة-كرا-ضشŸا ن-م
زيهجتل يضضاملب ىعضسيو ،لاغنضسلاو
تاضسفانمل-ل ا-ب-ضس– ةد-يد-ج قاروأا
·أا سسأاك ةضصاخ ل-ك-ضشبو ،ة-ل-ب-قŸا
.1202 نوÒماكلا ةخضسن ايقيرفأا

لاطعل ايوق اسسفانم نوكي نأأ ىلع رداق بعÓلأ
رئاز÷ا ليث“ ةركفب ادد‹ بحري ديمضش ناثانوج

يأد Úسسح رسصن
افيفلا ىدل ىوكضش ايمضسر عدوت ةيرضصنلا ةرادإا

يلحاضسلا مجنلا دضض
يلحاضسلا مجنلا قيرف ةرادا يقلت Èخ نع ةيضسنوت ةيمÓعا رداضصم تفضشك ^

ديدضستل ““افي-ف““ مد-ق-لا ةر-ك-ل ›ود-لا دا–’ا ل-ب-ق ن-م ارا-ع-ضشإا ي-ضسنو-ت-لا
ياد Úضسح رضصن بع’ ،مودرز ناوضضر يرئاز÷ا بعÓلا ليو– تاقحتضسم
ياد Úضسح رضصن قيرف نأاب يضسنوتلا ““زوين تنغ““ عقوم فضشك ثيح ،قباضسلا
ناك يتلا ةلهŸا ذافن دعب يلحاضسلا مجنلل قباضسلا هديدهت ذفن دق يرئاز÷ا

¤ا لقتنا يذلا مودرز ليو– ةميق تاقحتضسم عفد ل-با-ق-م ه-ل ا-ه-مد-ق د-ق
مجنلا ةرادا ىلع Úعتيو اذه ،طرافلا يوتضشلا وتاكŸÒا ‘ يضسنوتلا يرودلا
،نك‡ تقو برقا ‘ ةحŸÓا ةرادإ’ وروأا فلأا003 هتميق ام عفد يلحاضسلا
›ودلا دا–Óل ةعباتلا تاعازنلا سضف ةئيه ىدل فلŸا ليو– متيضسف ’او
قيرفلا قح ‘ تابوقع ىتح وا ةيفاضضا تا-مار-غ ه-ن-ع ر-ج-ن-ي د-ق ا-م و-هو
نم ةيضسنوتلا ةلوطبلا فقوت لعفب Òبك لكضشب ارخؤوم ررضضت يذلا ،يضسنوتلا

.Òبك لكضشب عجاÎت ةيلاŸا هتادئاع لعج ام ،انوروك سسوÒف راضشتنا ءارج
قوراف.ج ^

رضصان نب ‘ طيرفتلل ايفارخ اضضرع رظتني نÓيم
بع’ نم نÓيم فقوم نع ›اطيإا يفحضص ريرقت فضشك ^

وتاكŸÒا ‘ ،رضصان نب ليعامضسإا يرئاز÷ا ›ودلا هطضسو
لاقتن’اب (اماع42) رضصان نب مضسا طبتراو ،لبقŸا يفيضصلا
نامÒج نا-ضس سسيرا-ب ل-ث-م ،ف-ي-ضصلا اذ-ه دا-ن ن-م Ìكأا ¤إا
اتيزاغ’““ ةفيحضص بضسحبو ،ديردم لايرو يتيضس Îضسضشنامو
نب ىلع ءاقبإ’ا مزتعي نÓيم نإاف ،ةيلاطيإ’ا ““تروبضس وليد
،كين‚ار فلار ÊاŸأ’ا هÈتعي ثيح ،وÒضس ناضس ‘ رضصان
هنع ىنغ ’ اوضضع ،لبقŸا مضسوŸا نÓيم ةدايق ¤وتيضس يذلا

نب نأا ىري كين‚ار نأا ةفيحضصلا تمعزو ،يدانلا عورضشم ‘
طخ ءانب ‘ بغريو ،قيرفلا ‘ ةيوازلا راجحأا دحأا رضصان
نÓيم عم دقعب رضصان نب طبتريو ،هلÓخ نم ديد÷ا طضسولا

اضضرع بلطتي هليحر رمأا نإا-ف ›ا-ت-لا-بو ،4202 فيضص ىت-ح
.نÓيم لبق نم هضضفر نكÁ ’ ايفارخ

ر.ق ^
فيطسس قافو

ةيأا نم قافولا ىلع فوخ ’ :ةين نب
ةيافلح طروت توبث لاح ‘ تابوقع

طابضضن’ا ةن÷ نأاب فيطضس قافو يماfi ،ةين نب ليبن دكأا ^
‘ ،قيرفلا ىلع ةبوقع ةيأا طيلضست عيطتضست ’ ةطبارلل ةعباتلا

‘ ،ةيافلح دهف ماعلا ريدŸا طروت تاقيقحتلا تتبثأا لاح
مضساب يمضسرلا قطانلا ناكو ،تايرابŸا جئاتن بيترت ةيضضق
نمضض دجاوتي ةيافلح نأاب دكأا دق ،موديقل-ب را-م-ع ة-ط-بار-لا
سضرعتي دق قيرفلا نأا ي-ن-ع-ي ا‡ ،يدا-ن-ل-ل ÒضسŸا بت-كŸا
يتوضصلا ليجضستلا ةحضص تاقيقحتلا تتبثأا لاح ‘ ،ةبوقعلل
قطانلا““ :ةينويزفلت تاح-ير-ضصت ‘ ة-ي-ن ن-ب لا-قو ،بر-ضسŸا
نمضض ةيافلح دجاوت نع ثد– ة-ط-بار-لا م-ضسا-ب ي-م-ضسر-لا
باحضصأا طقف بقاعي نوناقلا نأا ملعي ’ هنكل ،ÒضسŸا مقاطلا
كلتÁ ’ ةيافلح““ :عباتو ،““ةكرضشلا لخاد ةي-ضضا-ير-لا ة-ف-ضصلا
›اتلابو ،ماع ريدم وه ،فيطضس قافو لخاد ةيضضايرلا ةفضصلا

:”أاو ،““ماعلا Úمأ’او ،ةكرضشلا بضساfi نأاضش هنأاضش يرادإا وه
يدانل ايماfi يتفضصبو ،ةحضضاو ةبعلل ة-م-ظ-نŸا Úناو-ق-لا““

،ةبوقع ةيأا نم يدانلا ىلع فوخ ’ نأا دكؤوأا ،فيطضس قافو
هذه زواجتي نأا سصخضش يأ’ نكÁ ’و ،نوناقلا ةلود ‘ نحنف
.““Úناوقلا

رئاز÷ا ¤إا اÒخأا رداغي يرمعلب لامج
عفادم يرمعلب نيدلا لامج يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸا رداغ ^
طا-ضشن-لا ف-قو-ت ل-ظ ‘ ر-ئاز÷ا ¤إا يدو-ع-ضسلا با-ب-ضشلا ق-ير--ف
هجو يذلا بعÓلا نم راظتنا لوط دعب كلذو ،ةيدوعضسلاب يضضايرلا

هئÓجا لجا نم ةيرئاز÷ا ةلودلل تاءادن ةدع طرافلا سسرام ذنم
طاضشنلا تفقوأا دق ةيدوعضسلا ةضضايرلا ةرازو تناكو ،ةيدوعضسلا نم
سسوÒف يضشفت ببضسب ،يضضاŸا سسرام ف-ضصت-ن-م ذ-ن-م ي-ضضا-ير-لا
يدوعضسلا يرودلا ةدوعل يئاهنلا دعوŸا ديد– متي ⁄و ،انوروك
ىلع يمضسرلا هباضسح Èع بابضشلا يدان درغو ،نآ’ا ىتح ÚفÎحملل

لامج بابضشلا قيرف ‘ يرئاز÷ا فÙÎا رداغ““ :Îيوت عقوم
،هدÓب ¤إا اهجتم سضايرلاب ›ودلا دلاخ كلŸا راطم يرمعلب نيدلا
ةيبرعلا ةكلمŸا-ب ر-ئاز÷ا ةرا-ف-ضس ا-ه-ت-ضصضصخ ةر-ئا-ط Èع كلذو
.““ةيدوعضسلا

ر.ق ^
دق سسوÒفلل ةيناث ةجوم نأأ نم رذح

فانئتسس’أ لوكوتوÈب فسصعت
لقن لامتح’ Òبك رطخ كانه :يجراماد

ÚبعÓلا Úب ىودعلا
،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ةيبطلا ة-ن-ج-ل-لا سسي-ئر رذ-ح ^
‘ ىودعلا لقن ثودح لامتحا نم سسمأا لوأا يجرامد نيدلا لامج
سسرام رهضش فضصتنم ذنم قلعŸا مدقلا ةرك مضسوم فانئتضسا ةلاح

كانه ، معن““ :يجرامد حرضصو ،انوروك سسوÒف يضشفت ببضسب طرافلا
،ةلوطبلا تاضسفانم فانئتضسا لاح ىودعلا لقن نم يقيقح رطخ
لقن مهنكÁو يرئاز÷ا عراضشلا-ب لا-ضصتا ى-ل-ع Úب-عÓ-لا ن’ كلذ
نمو ،““تارطق-لا ق-ير-ط ن-ع ة-ضصا-خو ةارا-بŸا مو-ي ‘ سسوÒف-لا
سسرام61 ذنم ةقلعŸا مدقلا ةرك تاضسفانم فنأاتضست نأا رظتنŸا
حامضسلاو يحضصلا ر-ج◊ا ع-فر د-ع-ب ا-نورو-ك سسوÒف ي-ضشف-ت د-ع-ب
،›اردفلا بتكŸا عامتجا لÓخ هيلع قافت’ا ” ا-م-ك ،ع-م-ج-ت-لا-ب
سصحفلا تارابتخا كانه نوكت نأا بجي““ :Óئاق يجرامد فاضضأاو
لوكوتوÈلا ‘ ةجردŸا تاءارجإ’ا دحأا اذهو ،يداونلا ‘ ةعيرضسلا
افضشاك ىضضمو ،““ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو ¤إا هلضسÔضس يذلا يحضصلا
روكذŸا لوكوتوÈلا Ëدقتل يملعلا سسلÛا ريرقت رظتنن نحن»:

عم سسوÒفلا عم سشياعتلا انيلع مويلاو ،ةيضصولا ةئيهلا ىوتضسم ىلع
ةضسفانŸا فانئتضسا لامتحا لوحو ،““ةيحضصلا ةياقولا Òبادت ماÎحا

نودب بعŸÓا ‘ راهنلا لÓخ بعللا رطخو فيضصلا فضصتنم ‘
تايحÓضص نم لاؤوضسلا اذه نأا ةيبطلا ةنجللا سسيئر لاق ،ةءاضضإا

ةركل ةفÙÎا ةطبارلا نأا اضضيأا ادكؤوم ةيضضايرلا قفارŸا ›وؤوضسم
ةفثكم دوهج لذبو رابتع’ا Úعب بنا÷ا اذه امتح ذخأاتضس مدقلا

ذخأا ” هنأاب يجرامد نيدلا لامج فضشك اÒخأاو ،را◊ا سسقطلا ‘
ةينا-ث-لا ة-جوŸا ر-ط-خ ي-ح-ضصلا لو-كو-توÈلا ‘ را-ب-ت-ع’ا Úع-ب
فانئتضسا ‘ ككضشت نأا نكÁ يتلاو ،انوروك سسوÒف نم ةلمتÙا
تاطلضسلا ةقفاوم ىلع دمتعي فانئتضس’ا نأاب اضضيأا ارضصم ،ةلوطبلا
.ةماعلا

تثد– يتلا رابخ’ا ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا بردم ،يضضاملب لامج ىفن̂ 
غنيضسار ىمرم سسراحو ،ديمضش ناثانوج ،ÊاŸأ’ا غروبيارف بعÓب هلاضصتا نع
ةفيحضصل تاحيرضصت ‘ دكأا دق ديمضش ناكو ،ناديز ا-كو-ل ،Êا-ب-ضسإ’ا ر-يد-نا-ت-نا-ضس
بختنŸا ليث“ هيلع سضرعو ،هب لضصتا دق يضضاملب بردŸا نأاب ““لوبتوف سسنارف““
اهزربأا تاحيرضصت ‘ يضضاملب لاقو ،ةياغلل ابعضص نوكيضس رمأ’ا نأا ’إا ،يرئاز÷ا
لكضشب بعÓلا عم ثدحتلا ادبأا › قبضسي ⁄““ :يرئاز÷ا دا–Óل يمضسرلا عقوŸا

ىقلت دق ناك اذإا ’إا ،ثيد◊ا فارطأا ايئاهن هعم لدابتأا ⁄و ،رضشابم Òغ وأا رضشابم

موقأا نلو ،هئدابم مÎحي سصخضش انأا““ :فاضضأاو ،““انأا هنأاب ىعدا سصخضش نم ةŸاكم
قلعتي امدنع ،ءايضشأ’ا اهب لعفأا يتلا ةقيرطلا وأا ،هب لمعأا يذلا بولضسأ’ا Òيغتب
،““بذكلاو قيفلتلا نم عونلا اذه سضحدأا انأا اذل ،ينطولا قيرفلا مهي بعÓب رمأ’ا
سسرا◊اب ›اضصتا نع تثد– يتلا رابخأ’ا لك نأاب ،اضضيأا ديكأاتلا ‘ بغرأا““ :لضصاوو
نأ’ ،اهتقو لعافتلا مدع تلضضف يننأا دكؤوأاو ،ةلضصب ةحضصلل ت“ ’ ناديز اكول
لثم ىلع درا نل Óبقتضسم ““ :متخو ،““ةفاحضصلل كلذ نلعأا نم وه نكي ⁄ سسرا◊ا

.““ةبذاك هيف ةيدا–’ا نم وأا ينم ردضصت ’ رابخأا ةيأاو ،بيذاكأ’ا هذه

ناديز اكولو ديمضشب هلاضصتا Èخ يفني يضضاملب
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انوروك ببشسب ةيلاملا ةمز’ا مغر
›ايخ غلبÃ يصسيم دقع ديد– ىلع قفتي ةنولصشرب

روطت نع ،تبشسلأ سسمأ ،ينابشسإأ يفحشص ريرقت فششك ^
هيدان عم يشسيم لينويل ينيتنجرألأ دقع ديدجت نأاششب ديدج

.ةنولششرب
هفقوم مشسح يشسيم نإاف ،““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحشصل اًقفوو
ءاهتنأ مدع مغر ،1202 فيشص ىتح ةنولششرب عم لظيشسو
ينولاتكلأ يدانلأ نع اًناجم ليحرلاب هل حمشسي يذلأ دنبلأ

.فيشصلأ أذه
،ةنولششرب سسيئر ويموتراب ايرام بيشسوج نأأ ىلإأ تراششأأو
دلأو يشسيم يخروخ عم رهششأأ نم رثكأأ ذنم حوشضوب ثدحت
.تأونشس ةدعل لينويل دقع ديدجت لوح ،ثوغربلأ
رفشس لبق تناك ويموتراب عم يخروخ ةثداحم نأأ تحشضوأأو
.نآلأ ىتح كانه لأز ام يذلأو ،ويرأزور ىلإأ لوألأ
يشسيم يخروخ نيب هدقع عمزملأ ءاقللأ نإأ ةفيحشصلأ تلاقو
.دعب نع نوكيشس ،لبقملأ عوبشسألأ لÓخ ويموترابو
فشصنلأ لبق هجول اًهجو ايقتلي ن-ل ن-ي-فر-ط-لأ نأأ تفا-شضأأو
ىلإأ نأريطلأ ةلاح دوعت امدنع ،لب-ق-م-لأ ر-ه-ششلأ ن-م لوألأ

.اهتعيبط
يك ،يشسيمل نمثلأ ظهاب أًدقع زهجي ويموتراب نأأ تركذو
ثوغربلأ لعجيو ،ملاعلأ يف بعل لشضفأل ا-ًب-شسا-ن-م نو-ك-ي
.ون بماكلأ يف هتريشسم يهني

ت’اقتنا
هتداع’ رامينب لصصتي ةنولصشرب

ديدجت ىلع سصيرح ةنولششرب نأأ ،ي-ف-ح-شص ر-ير-ق-ت د-كأأ ^
،نامريج ناشس سسيراب مجن رامين يل-يزأر-ب-لأ ع-م ه-تلا-شصتأ

.ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ
ىلإأ دوعيشس ةنولششرب زيكرت نإاف ،““تروبشس““ ةفيحشصل اًقفوو

ينولاتكلأ يدانلل ةيولوأأ لأزي ل بعÓلأ نأل ،رامين ةقفشص
.لبقملأ مشسوملأ لÓخ
ىلع تاشضوافملأ يف لشصحيشس ة-نو-ل-ششر-ب نأأ ى-لإأ ترا-ششأأو
لمع نأأ قبشس يذلأو ،يروك هيردنأأ يليزأربلأ ليكولأ معد
ةلكيه ةداعإأ ببشسب لحريشس نكل ،تأونشس ةدع ذنم اشسرابلل
.ةفاششكلأ مشسق
لاير نع رامين داعبإأ يف اًيشسيئر اًببشس ناك يروك نأأ تحشضوأأو
.ةنولششرب حلاشصل هبلجو ،تأونشس7 لبق ديردم
لشصأويشس هنكل ،ةنولششرب نع هليحر مغر يروك نإأ تلاقو
يف أًريبك أًرود بعليشسو ،رامين ةداعإأ ىلع يدانلأ عم لمعلأ
.هدلأوو بعÓل هتقأدشص لشضفب تاشضوافملأ
مشسق نم يرو-ك ه-يرد-نأأ دا-ع-ب-ت-شسأ نأأ ة-ف-ي-ح-شصلأ تر-كذو
.ةيلام بابشسأل دوعي ،ةنولششرب يف ةفاششكلأ

““سست-ن-يو ترو-ب-شس““ ع-قو-م ل-ق-نو ^
نيأأ ،وكنيششتيز ردنشسكلأأ تاح-ير-شصت
يف81ـلأ ة--م--ئا--ق لو--خد““ :لا--ق
،أريبك أراشصتنأ ربتعي يتيشس رتشسششنام
تابيرد-ت-لأ ي-ف ل-تا-ق-ي ع-ي-م-ج-لا-ف
.ةناكم ىلع لوشصحلل
،يشضاملأ مشسوملأ ر-كذ-تأأ““ :فا-شضأأو
ةثÓثل ءيشس لك-ششب برد-ت زر-ح-م نأأ
فلك هنأأ نم مغرلاب ،هداعبأ متف ،مايأأ
ل هنأأ دكؤوي ام ،وروأأ نويلم06 قيرفلأ

.““انه أاطخلل لاجم
يف ثدحت دق ،زرحم سضاير نأأ ركذي
ي-ت-لأ تا-بو-ع-شصلأ ن-ع ق-با--شس تقو
رتشسششنام عم هتا-يأد-ب ي-ف ا-ه-ه-جأو
هشسفن سضرفيو ملقأاتي نأأ لبق ،يتيشس
قيرفلأ فوفشص يف مشسوملأ أذه
بختن-م-لأ برد-م نا-ف ،ه-ب-نا-ج ن-م
،يشضاملب لامج مدقلأ ةركل ينطولأ
امب هيبعل عم مزح-ب ل-ما-ع-ت-ي ا-شضيأ

ه-شسل-جأ نأو ق-ب-شسو زر-ح-م م-ه-ي--ف

.ايطايتحأ
ىلع ةظفاحملل يشضا-م-ل-ب ح-م-ط-يو
قيرفلأ زيزعت يوني لو رشضخلأ موجن
بعÓلاب هلاشصتأ ى-ف-ن ثي-ح ا-ب-ير-ق

ىلع هلوشصح نامشضل ،ديمشش ناثانوج
سصيمق لمحو ةيرئأزجلأ ة-ي-شسن-ج-لأ
يشضاملب ىفن امك ،Óبقتشسم رشضخلأ
رشضخلأ دأدعت زيزعتل يعاشسم دوجو
نيدلأ نيز يشسنرف-لأ برد-م-لأ ن-با-ب
.نأديز
،نأديز ا-كو-ل سسرا-ح-لأ سصو-شصخ-بو
يل قبشسي مل »:Óئاق يشضاملب باجأأ
مل ريخألأ أذهو ،نأديزب تلشصتإأ نأأو
بختنملأ سصوشصخب ءيشش يأاب حرشصي
.““ يرئأزجلأ
““ عقومل هتاحيرشصت يف يشضاملب دكأأو
ىلع Óبقت-شسم در-ي ن-ل ه-نأأ ““فا-ف-لأ
نل Óبقتشسم »:لاق ثيحب ،بيذاكألأ
لئاشسو هتلقانت امو ،بيذاكألأ ىلع درأأ
.ةفئأز رابخأ نع ةرابع وه مÓعإلأ
نم يه ةيبنجأ مÓعأ لئاشسو تناكو
ديمشش ن-م ل-ك بر-ق ر-يرا-ق-ت تحور

مت امك ،ينطولأ بختنملأ نم نأديزو
ن-ي-ب-عÓ--لأ ن--م ر--خآأ دد--ع ط--بر
عقأوملأ دمتشست ام ةداعو ،ر-شضخ-لا-ب
نم اهتامولعم ةيب-ن-جلأ ة-يرا-ب-خلأ

لقن ربع وأ رئأزجلاب اهل ن-ي-ل-شسأر-م
رداشصم نم ة-ح-ي-ح-شص ر-ي-غ را-ب-خأ

.ةيرئأزج ةيمÓعأ
لمأايو زرحم هبعل يشضاملب ع-با-ت-يو
عم ةمظت-ن-م ة-ف-شصب كرا-ششي نأ ي-ف
تأءاقل نم ىقبت ا-م لÓ-خ ي-ت-ي-شسلأ
.يلاحلأ مشسوملأ

ميهأربأ .ج ^

يتيشس رتشسششنام

بع’ عم حماصستي ’ ’ويدرأوغ““ :فصشكي زرfi ليمز
““ايطايحأ هصسلجي أذهلو يرئأز÷أ

يرئاز÷ا ›ودلا عم اشصوشصخو ،لمعلا ‘ ’ويدراوغ هبردم ةمارشص نع ،وكنيششتيز ردنشسكلأا Êاركوأ’ا بعÓلا فششك
.قيرفلا عم هتايادب لÓخ زرfi عم مزحب لماعت Êابشس’ا بردŸا نا دكا ثيح ،زرfi ضضاير

يÎصشت نل ةيدوعصسلأ
 ايليصسرم يدان

ةيشسنرفلا ةلوطبلا

ةينابشس’ا ةلوطبلا
اغيللأ تايرابم ةدوع نع انلصصفت مايأأ4

تأذ فأرطألأ عيمج ق-فأو-ت د-ع-ب ^
نم نأرودلل اجيللأ ةلجع دوعت ،ةلشصلأ

دعب ،لب-ق-م-لأ عو-ب-شسألأ ي-ف د-يد-ج
ببشسب ره-ششأأ3 وحنل رمت-شسأ ف-قو-ت
سسوريفل ةيملاع-لأ ة-ي-ح-شصلأ ة-مزألأ
.انوروك
ةم-ق-لأ ءا-ق-ل ع-م ةدو-ع-لأ نو-ك-ت-شسو
سسيتيب لايرو ةيليبششإأ نيب ة-ي-ل-ح-م-لأ
لحيشس نيح يف ،لبق-م-لأ سسي-م-خ-لأ
ىلع لبقملأ تبشسلأ اًفيشض ةنو-ل-ششر-ب
يقتل-ي-شس ن-ي-ح ي-ف ،ا-كرو-يا-م لا-ير
عم ديردم لاير رششابم-لأ ق-حÓ-م-لأ

.دحألأ موي رابيإأ هفيشض
روهمج نودب تايرابملأ عمج ماقتشسو

نأأ م-غر ،ة-مÓ-شسلأ ى-ل-ع ا-ًظا--ف--ح
ةاكاحمل ط-ط-خ-ت ثب-لأ تا-شسشسؤو-م
يدهاششمل هلقنو رو-ه-م-ج-لأ بخ-شص

.زافلتلأ
رابيإأ لث-م ة-يد-نأأ تشضرا-ع ا-م-ن-ي-بو
،تايرابملأ ةدوع ريدتنا-شس ج-ن-شسيرو
ةدو--ع--لأ سشدا--ق ن---م بعل سضفرو
اينابشسإأ نإاف ،ةيأدبلأ يف تابيرد-ت-ل-ل
ىلع عامجإلأ ي-ف ا-ًب-ير-ق-ت تد-حو-ت

.يشضايرلأ طاششنلأ فانئتشسأ ةرورشض
ةطبأر سسيئر سسابيت ر-ي-ي-فا-خ دا-قو
تايرابملأ ةدوعل ة-ل-م-ح-لأ ،ا-ج-ي-ل-لأ

امبر مشسوم-لأ ءا-غ-لإأ نأأ ن-م أًرذ-ح-م
لشصت ةيعام-ج ر-ئا-شسخ ي-ف بب-شست-ي
.وروي رايلم ىلإأ اهتميق
،تاثداحملأ نم ىلوألأ لحأرملأ يفو

ةميدق تافÓخ حطشسلأ ىلع ترهظ
سسيئر سسيلايبور سسيولو سسابيت نيب
تاثداحم دعب نكل ،ينابشسإلأ داحتلأ

ينيريإأ ةشضايرلأ ةرأزو ةليكو اهتمظن
ةياهنلأ يف نÓجرلأ د-ه-ع-ت ،و-نأزو-ل
ةدو-ع-لأ ن-ي-مأا-ت-ل ا-ًيو-شس ل-م--ع--لا--ب
.مشسوملأ لامكتشسأو
ىلع ءانب““ ونأزول تلاق ،قفأوتلأ نعو
ةحئاجلأ عم يطاع-ت-لأ ي-ف ا-ن-بو-ل-شسأأ
ددحتيشس ،اهب موقنشس يتلأ تأءأرجإلأو
دقو ،ةلبقملأ تأونشسلأ يف ملاعلأ عشضو
ةرورشض نافرع-يو ،كلذ نا-كرد-ي ا-نا-ك
““.امهنيب اميف نواعتلأ
تدأز ،مأز--ت--للأ أذ--ه را--طأ ي--فو
ةرأزو-ل-ل ا-ه-ل-يو-م-ت ن-م ة--ط--بأر--لأ
دا-ح-تلأ ع-فر ن-ي-ح ي-ف ،دا-ح-تلأو
ةماقإأ ىلع هشضرفي ناك يذلأ رظحلأ

،ةعمجلأو نينثإلأ مايأأ ي-ف تا-يرا-ب-م
ةماقإأ مامأأ قير-ط-لأ كلذ-ب أًد-ه-م-م
.عوبشسألأ مايأأ لك يف تايرابملأ

بيرغ روعشش
ةدو-ع-ب نا--ب--شسإلأ نو--ب--عÓ--لأ بحر
عشضولأ نأأ نودكؤوي مهنأأ مغر تايرابملأ

رو-شضح نود-ب ا-ف-ل-ت-خ--م نو--ك--ي--شس
يتنيروي سسوكرام لا-قو .ر-ي-ها-م-ج-لأ

أروعشش نوكيشس““ ديردم وكي-ت-ل-تأأ بعل
طبترت مدقلأ ةرك .ةبأر-غ-لأ ي-ف ة-يا-غ
يكير-نإأ سسيو-ل ح-شضوأأو .““روهمجلا-ب

ة-ما-قإأ““ ا-ي-نا-ب-شسإأ بخ-ت-ن-م برد-م
.نيزح رمأأ روهمج نود-ب تا-يرا-ب-م
ةلأاشسم ا-ه-نأأ كرد-ن نأأ ا-ن-ي-ل-ع ن-ك-ل

ةرأدشصب ةنولششرب درفنيو .““ة-ي-م-لا-ع
لاير ىلع نيتطقنب اقوفتم بيترتلأ

نأأ عقوتيو ،ةمئاقلأ يف يناثلأ ديردم
اميف نيقÓمعلأ نيب ةشسفانملأ مدتحت
.مشسوملأ نم ىقبت
ربكأأ ةروشصب ةشسفانملأ مد-ت-ح-ت ا-م-ك
يرودل ةلهؤوملأ زكأرملأ ةي-ق-ب ى-ل-ع
ىلع قرف5 سسفانتت ذإأ ،ابوروأأ لاطبأأ
.عبأرلأو ثلاثلأ نيزكرملأ
قرفلأ نيب طقف ة-ط-ق-ن41 لشصف-تو
ن-م ي-نا-ث-لأ ف-شصن-لأ ي-ف ةر-ششع--لأ
يف سسرشش عأرشصل دهمي ام ،ةمئاقلأ

.طوبهلأ حبشش نع داعتبلأ ةكرعم

ةبغر ةقيقح ،لÓط نب ديلولأ نم نيبرقملأ دحأأ فششك ^
.يشسنرفلأ ايليشسرام كيبملوأأ ءأرشش يف يدوعشسلأ ريمألأ
نيبرقملأ دحأأ ناشسل ىلع سسنا-فور-ب ة-ف-ي-ح-شص تل-ق-نو
كيبملوأأ كلام تروكام كنأرف““ هلوق يدوعشسلأ ريمأÓل

.““يدانلأ عيب ديري ل ايليشسرام
نب ديلولأ نإاف ،عيب-لأ ترو-كا-م رر-ق أذإأ ى-ت-ح““ فا-شضأأو

.““ةديدع تأرابتعل يشسنرفلأ يدانلأ يرتششي نل لÓط
يدانو لÓط نب ديلو نيب طبرلأ نع ددرتي ام““ ددششو
.““ةحشصلأ نم اهل سساشسأأ ل تاعئاشش ،ايليشسرام
يف دكأأ دق ،ايليشسرام يدان سسيئر وريإأ يرنه كاج ناكو
يف ددرتي ام اًفشصأو ،عيبلل سسيل يدانلأ نأأ ،قباشس تقو

.ةفئأزلأ رابخألأو ءأرهلاب نأاششلأ أذه
تركنأأ دقل““ ،““ولراك تنوم ويدأر““ ةكبشش ربع وريإأ لاقو

،ةعئاششلأ هذه تيفن ةرم مك فرعأأ ل ،لعفلاب رمألأ أذه
سسيل ايليشسرام ،ةفئأز راب-خأأو ءأر-ه ه-نإأ أدد-ج-م لو-قأأو
.““عيبلل
سسيلأوك يشسنرفلأ يدانلأ سسيئر فششك ،رخآأ قايشس يف
ريدملأ اتيرأزيبوز ي-نود-نأأ ي-نا-ب-شسإلأ ن-ع ءا-ن-غ-ت-شسلأ
.هدقاعت ءاهتنأ نم ماع لبق يشضايرلأ
،يدانلأ عورششم نم ىلوألأ ةلحرملأ انلمكأأ““ وريإأ راششأأ
دمتعت امنيب ،ةياغلل زيمم لكششب هتمهم اتيرأزيبوز ىدأأو
ىلع اشصيرح تنكو ،ةيلام تأرابتعأ ىلع ةيناثلأ ةلحرملأ
.““يدانلل ةيشضايرلأ ةرأدإلأ ةيوقت
،يشضاملأ فيرخلأ يف““ اي-ل-ي-شسرا-م يدا-ن سسي-ئر ع-با-تو
نوكي ماع ريدم عم دقاعتلأ ددشصب يننأاب ينودنأأ تغلبأأ

ةدع رمألأ يف انثدحت دقل ،مدقلأ ةرك فلم نع لوؤوشسم

.““تأرم
لوؤوشسملأ أذه نأاب تحشضوأأ دقل““ وريإأ يرنه كاج تفلو
تاشصاشصتخأ عم ديدجلأ مشسوم-لأ ة-يأد-ب ع-م ر-شضح-ي-شس
تأرواششم دعبو ،يداشصتقلأ بناجلأ كلذ ا-م-ب ة-ع-شسو-م
.““تفلتخأ انتأراشسم نأأ لدابتم قافتل انلشصو
ناكمإاب ناك““ هتاحيرشصت يشسنر-ف-لأ يدا-ن-لأ سسي-ئر م-تأأو
عم لمعلأو ،انعم رمتشسيل ءيشش يأأ لعفي نأأ اتيرأزيبوز

،ةبعشصو ةليقثو ةريبك ةمهملأ نأل ،ريبكلأ لوؤوشسملأ أذه
.““هرأرق مرتحأأ نكلو ،هءاقب ىنمتأأ تنك
كيبملوأل ايشضاير أريد-م ،ا-ت-يرأز-ي-بوز ي-نود-نأأ ل-م-عو
لبق يدانلأ كرتو ،6102 لوأأ #ربوتكأأ72 ذنم ،ايليشسرام
لاطبأأ يرودل هلهأات دعب كلذكو ،هدقاعت ءاهتنأ نم ماع
.ديدجلأ مشسوملأ يف ابوروأأ
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 :رتفح تاوق مصساب ثدحتملا ،ايبيل

““رانلإ قÓطإإ فقو ةرورسضب ىربك لود طوغسضل تخسضر انتإوق““
حلاسصو رتفح عم ىقتلإ يسسيسسلإ ^   ةرفجلإو ترسس ةداعتسس’ ““رسصنلإ بورد““ قلطت ““قافولإ““ تإوق ^

““رصصنلا بورد““ ةيلمع ءدب قافولا ةموكحل ةعباتلا ةرفجلاو ترصس ةيامحو نيمأات تايلمع ةفرغ تنلعأا
ةصضبق يف يبيللا برغلا حبصص نأا دعب كلذو ،ةيوجلا ةرفجلا ةدعاقو ايبيل طصسو ترصس ةيندم ةداعتصسل
.قافولا ةموكح

قافولإ ةموكح تإوق مشساب قطانلإ لاقو ^
تردشص““ ونونق دمحم رايط ديقعلإ
و مدقتلإ و موجهلإ ءدبب انتإوقل تاميلعتلإ
يف نيدرمتملإ رؤوب لكل مزح و ةوقب برشضلإ
.““ةوقب ترشس و ةكششولإ
ايبيل نأإ رتيوت ىلع ةديرغت يف ونونق رذحو
اهيلع درمتي نأإ راتخإ نمل ةربقم نوكتشس
يأإ نأإ دكأإوبعت قفو ،اهتمÓشسو اهنمأإ ددهيو

،اكرحتم وأإ ناك اتباث ،إرطخ لكششي فده
دإدتمإ ىلع هفشصقو هفإدهتشسإ متيشس
دجوي لو ..ءانثتشسإ نود ةيبيللإ يشضإرألإ
.رمحأإ طخ يإ
نأإ قباشس تقو يف نلعأإ ونونق ديقعلإ ناكو
تإوقل ةنيدملإ ميلشست إوشضرع ترشس نايعأإ

.قافولإ ةموكح
سسمخ ذفن يبيللإ وجلإ حÓشس نأإ فاشضأإو

تإوقل ةيركشسع تايلآإ تفدهتشسإ تإراغ
ىرج هنأإ ونونق دكأإو ،ترشس بونج رتفح
رتفح يلتاقم نم تاعومجم رإرف دشصر
بونج هاجتاب نإديملإ نم ةقزترملإو
.دÓبلإ

ةنوهرت ةنيدم ىلع ةموكحلإ ترطيشس
ءإوللإ تإوقل ريخألإ سسيئرلإ لقعملإ
ةنيدم تلخد مث نمو رتفح ةفيلخ دعاقتملإ
.اهراطم ىلع ترطيشسو ديلو ينب
قافولإ ةموكح تإوق مشساب ثدحتملإ دكأإو
تإوقلإ هذه نأإ ونونق دمحم ينطولإ

داتعلإو رئاخذلإ نم تايمك ترداشص
رتفح تإوق لولف تدراطو يركشسعلإ
اهتلواحم لÓخ ةنوهرت نم ةبراهلإ
.ديلو ينب ةنيدم يف ءابتخلإ
ريونأإ ملاشس ديلو ينب ةيدلب ديمع نع Óقن و
رتفحل ةعبات تإوقو ةقرافأإ ةقزترم نأاب
ةرفجلإ ةقطنم ىلإإ ةنيدملإ راطم نم إورف
.ايبيل طشسو ةيوجلإ اهتدعاقو
ةعبات ةيتإرامإإ ةريشسم تإرئاط  تفشصقو
يف قافولإ ةموكح تإوق ، رتفح تإوقل
.ةنوهرت
نيمأات تايلمع ةفرغ مشساب قطانلإ دافأإو
يداهلإ دبع ديقعلإ ةرفجلإو ترشس ةيامحو
ءإوللإ تإوقل ةعبات ةيبرح ةرئاط نأاب هإرد
اعقوم تفدهتشسإ رتفح ةفيلخ دعاقتملإ
قرشش نيرق وبأإ روحم يف قافولإ تإوقل

.تاباشصإإ عوقو نود ،ةتإرشصم
لاششفإل فدهي فشصقلإ نأإ ىلإإ راششأإو
مهتنيدم بينجت ترشس نايعأإ تلواحم
.قافولإ تإوق عم مإدشصلإ

ةيشسائرلإ سسلجملإ سسيئر ددج ،هبناج نم
طشسب ىلع مزعلإ جإرشسلإ زياف قافولإ ةموكحل
.ةيبيللإ يشضإرألإ ةفاك ىلع ةلودلإ ةرطيشس
يرامشسملإ دمحأإ لاق ،لباقملإ يف
هتإوق نإإ رتفح تإوق مشساب ثدحتملإ
فقو ةرورشضب ىربك لود طوغشضل تخشضر
ةنجل تاعامتجإ فانئتشسإو رانلإ قÓطإإ
يشسايشسلإ راشسملإ حاجنإل ةيركشسعلإ ““5+5““

.ينمألإو يداشصتقلإو
نأإ يفحشص رمتؤوم يف يرامشسملإ فاشضأإو
ىتح““ ملك06 ةفاشسم تعجإرت رتفح تإوق
نم نمأام يف سسلبإرط ةمشصاعلإ نوكت
.““اهنع برحلإ حبشش داعبإإو فئإذقلإ
دعب ةنوهرت ىلإإ قافولإ تإوق لوخد يتأايو
ةلماكلإ اهترطيشس اهنÓعإإ نم دحإو موي

.سسلبإرط ةمشصاعلإ ىلع
ةيلمع قلطت ةيبيللا قافولا ةموكح

““نمآلا دلبلا““

قافولإ ةموكح يف ةيلخإدلإ ةرإزو تنلعأإو
نع اهل إرقم سسلبإرط نم ذختت يتلإ ةيبيللإ
مشسإ لمحت ةديدج ةينمأإ ةيلمع قÓطإإ
.““نمآلإ دلبلإ““

يتلإ ““بشضغلإ ناكرب““ ةيلمع ةدايق تدكأإو
نم ةموعدملإ قافولإ ةموكح تإوق اهذفنت
ةدايقب ““يبيللإ ينطولإ سشيجلإ““ دشض ايكرت

““كوبشسيف““ يف اهتحفشص ىلع ،رتفح ةفيلخ
ىلإإ فدهت ““نمآلإ دلبلإ““ ةيلمع نأإ ،تبشسلإ
ةانجلإ ةقحÓمو نمألإ طبشضو سضرف““

نينطإوملإ حإورأإ ةيامحو نيبولطملإو
.““مهتاكلتممو مهقإزرأإو
نأإ ىلإإ ““بشضغلإ ناكرب““ ةحفشص تراششأإو
ىلوأإ ةلحرمك فدهتشست ةديدجلإ ةيلمعلإ
تإوق اهتعزتنإ يتلإ قطانملإو ندملإ

سشيجلإ““ ةشضبق نم قافولإ ةموكح
.““ينطولإ
ةدايق يغإدملإ دمحم ديمعلإ ىلوتو
لوأإ مزÓملإ نييعت عم ،ةديدجلإ ةيلمعلإ
.اهمشساب ايمشسر اثدحتم عماج نب نميأإ
ةينإديم تإروطت ةيفلخ ىلع كلذ يتأايو
تإوق تنكمت ثيح ،ايبيل يف ةعراشستم
ماكحإإ نم ةريخألإ مايألإ يف قافولإ ةموكح
سسلبإرط ةقطنم لماك ىلع اهترطيشس
اهيحإوشضو ةمشصاعلإ مشضت يتلإ ىربكلإ
يبونج ةيجيتإرتشسلإ ةنوهرت ةنيدمو
اميف ،ترشس وحن اهمدقت لشصإوتو ةمشصاعلإ
.اقرشش رتفح تإوق عجإرتت

لقح نومجاهي نولوهجم نوحلصسم
ايبيل يبرغ بونج يطفنلا ةرارصشلا
ةحلشسم ةعومجم نإإ مÓعإإ لئاشسو تلاق
لقح ،تبشسلإ رجف ،تمجاه ةيوهلإ ةلوهجم
يرابوأإ ةنيدم يف يطفنلإ ““ةرإرششلإ““

.ايبيل يبونج
ةحلشسم ةعومجم““ نأإ ينمأإ ردشصم ركذو
ةرإرششلإ لقح تمجاه ةيوهلإ ةلوهجم
.““هيلإإ لوخدلإ نم نكمتت نأإ نود ،يطفنلإ
ريغ نيمجاهملإ نأإ ىلإإ ردشصملإ راششأإو
يف رانلإ قÓطإل لدابت ثدحو ،نيفورعم
يأإ ليجشست نود لقحلل ةيقرششلإ ةهجلإ
.تاباشصإإ
ةيطفنلإ تآاششنملإ سسرح زاهج رمآإ حرشصو
،ةعمجلإ ،بيذلإ يلع ،ةيبيللإ عافدلإ ةرإزوب
ةرإرششلإ يلقح حتف ةداعإإ ابيرق متيشس هنأاب
.““امهب لمعلإ فانئتشسإو (دÓبلإ بونج) ليفلإو
نم رثكأإ جتني يطفنلإ ““ةرإرششلإ““ لقح ناكو
ةبإرق هجاتنإإ لثميو ،ايموي ليمرب فلأإ003

ىطخت يذلإ ،ماخلإ نم يبيللإ جاتنإلإ ثلث
.9102 ةياهن ايموي ليمرب نويلم
ذنم لقحلإ ةحلشسم تاعومجم تقلغأإو
لقح ىلإإ ةفاشضإلاب ،يراجلإ ماعلإ علطم
هجاتنإإ مجح فرعي ل يذلإ ““ليفلإ““
.طبشضلاب

حلاصصو رتفح عم ىقتلا يصسيصسلا
حاتفلإ دبع يرشصملإ سسيئرلإ ىقتلإ
دئاقلإ  عم ،تبشسلإ  ةرهاقلإ يف ،يشسيشسلإ
ريششملإ ““يبيللإ ينطولإ سشيجلإ»ـل ماعلإ

سسلجم سسيئر حلاشص ةليقعو ،رتفح ةفيلخ
.ايبيل قرشش يف بإونلإ
رخآإ ةششقانمو ثحب ءاقللإ لÓخ  متو
. ايبيل يف ةيركشسعلإو ةيشسايشسلإ ثإدحألإ
رتفح عم يشسيشسلإ عامتجإ نإإ ردشصم لاقو
““ةرهاقلإ ةقيثو““ نÓعإإ هنع جتنيشس ةليقعو
.ةيبيللإ ةمزألإ لحل

هيبرحلإ تإرباخملإ طباشض لاق هبناج نم
يلاحلإ بإونلإ سسلجم وشضعو قباشسلإ
ءإوللإ يموقلإ نمألإو عافدلإ هنجل وشضعو
يتأات يبيللإ دفولإ ةرايز نإإ ،يواهششلإ رمات
ناكرأإ ةداعتشسل رشصم سصرح““ راطإإ ىف
ءاهنإإو ةيبيللإ ةينطولإ ةلودلإ تاشسشسؤومو
ةيمإرجإلإ تاعامجلإ راششتنإ ىشضوف
ةيولوألإ حنمو ةيباهرإلإ تايششيلملإو
قيقحتو باهرإلإ ةحفاكمل ىوشصقلإ
مجحل دح عشضوو ،نمألإو رإرقتشسلإ
يف ةعورششملإ ريغ ةيجراخلإ تÓخدتلإ
رإرمتشسإ اهنأاشش نم يتلإ يبيللإ نأاششلإ
إًديدهت لكششي يذلإ يلاحلإ عشضولإ مقافت

طشسوألإ قرششلإ ةقطنم رإرقتشسإو نمأل
.اهرشسأاب طشسوتملإ رحبلإو

ةيرصصم تاماهتا ىلع درت ايكرت
ايبيل نأاصشب

امل اهشضفر نع ةيكرتلإ ةيجراخلإ تبرعأإ
نأاششب تاماهتإ نم ةرهاقلإ اهيلإإ هتهجو
سسيئرلإ لابقتشسإ عم نمإزتلاب ،ايبيل
دئاق يشسيشسلإ حاتفلإ دبع يرشصملإ
.رتفح ةفيلخ ““يبيللإ ينطولإ سشيجلإ““

،ةيكرتلإ ةيجراخلإ مشساب ثدحتملإ حرشصو
يتلإ تاماهتلإ نأاب تبشسلإ ،يوشصقأإ يماح
ريزو ناشسل ىلع ةرقنأإ قحب تءاج

ءانثأإ يركشش حماشس يرشصملإ ةيجراخلإ
ةعومجملإ لود ةيجراخ ءإرزو عامتجإ
ةحفاكمل يلودلإ فلاحتلل ةرغشصملإ
اهل سساشسأإ ل““ وينوي نم عبإرلإ يف ““سشعإد““

.““ةحشصلإ نم

ت’اكو^

 انوروك
نويلم7,6 زواجتت ةليسص◊إو  ⁄اعلإ ‘ تاباسصإÓل تف’ عجإرت
ةيكيرمألإ ““زنكبوه زنوج““ ةعماج تدافأإ ^

انوروك سسوريفب ةيمويلإ تاباشصإلإ لدعم نأاب
ةعمجلإ ةلاح فلأإ1,721 نم طبه ملاعلإ يف
6 ةليشصحلإ تغلب اميف ،تبشسلإ   فلأإ1,101 ىلإإ

.163047و نييÓم
تايفولإ يلامجإإ نإاف ،ةعماجلإ تانايب بشسحو
نانويلم لثامت امنيب ،489493 ىلإإ لشصو
ءدب ذنم سضرملإ نم ءافششلل اشصخشش675847و
.ةحئاجلإ
إررشضت لودلإ رثكأإ ةدحتملإ تايلولإ ىقبتو
،ةباشصإإ فلأإ8,798و نويلم ليجشست عم انوروكب
يناثلإ زكرملإ لتحت يتلإ ليزإربلإ تطخت اميف
006ـلإ ةبتع ،ايملاع تاباشصإلإ ددع ثيح نم
نآلإ ىتح ةلاح فلأإ9,416 دشصر عم ةباشصإإ فلأإ
ةباشصإإ9622 ليجشست ةينإريإلإ ةحشصلإ تنلعأإو

ىلإإ يلامجإلإ عافترإو انوروك سسوريفب ةديدج
6882 نع اشسوملم اشضافخنإ لكششي ام ،524961
.سسمأإ تلجشس ةباشصإإ

ءاود لجصست ةيصسورلا ةحصصلا ةرازو
91-ديفوك جÓعل اديدج اينطو

اهنأإ ،تبشسلإ ،ةيشسورلإ ةحشصلإ ةرإزو تنلعأإ
ىودع تافعاشضم جÓعل رخآإ ءإود تلجشس
يف همإدختشسإ متيل ،دجتشسملإ انوروك سسوريف
.ايشسور
باميليفيل راقع““ نأإ ،ةرإزولإ يف ردشصم ركذو
متي ءإود يناث حبشصأإ (arislI يراجتلإ مشسلإ)
ليجشستلإ ةيلمع بجومب ،ايشسور يف هليجشست
.““ةلجاعلإو ةرشصتخملإ
ديدجلإ ءإودلإ نأإ ىلإإ ،ردشصملإ راششأإو
سضرم نم ةديدششلإ تلاحلإ جÓعل سصشصخم
إذه تافعاشضم ثدحت دنع ،91-ديفوك
.““نيكوتيشسلإ ةفشصاع»ـب ةامشسملإ سضرملإ
ذنم تلجشس دق ةيشسورلإ ةحشصلإ ةرإزو تناكو
،91-ديفوك ةحفاكمل يلحم ءإود لوأإ ،عوبشسأإ
.““ريفافيفأإ““ راقع وهو

لصصاوت انوروكب ةيمويلا تاباصصإلا و
 ليئارصسا يف عافترلا

نع ،ةيليئإرشسإلإ ةيحشصلإ تاطلشسلإ تنلعأإ
انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإإ441 ليجشست
سسكعي ام ،ةعاشس42 رخآإ لÓخ دجتشسملإ
ةيمويلإ تاباشصإلإ لدعم عافترإ يف إرإرمتشسإ

.دÓبلإ يف
،تبشسلإ   ةيليئإرشسإلإ ةحشصلإ ةرإزو تدكأإو
يجاتلإ سسوريفلاب ةديدج ةباشصإإ441 دشصر
331 لباقم ،““91-ديفوك““ سضرم ببشسي يذلإ

.قباشسلإ مويلإ يف ةباشصإإ
ريغت ةيملاعلا ةحصصلا ةمظنم و

هجولا ةعنقأا ءادتراب حصصنتو اهفقوم
ةماعلا نكامألا يف

نأاششب اهفقوم ةيملاعلإ ةحشصلإ ةمظنم ترّيغ
يف اهؤوإدترإ بجي هنإإ تلاقو ،هجولإ ةعنقأإ
راششتنإ فقو يف ةدعاشسملل ةماعلإ نكامألإ

.انوروك سسوريف
تامولعملإ ّنإإ ةيملاعلإ ةمظنملإ تلاقو
نأإ نكمي هجولإ ةعنقأإ ّنأإ ترهظأإ ةديدجلإ
نأإ لمتحي يذلإ ذإذرلإ مامأإ ًإزجاح““ رفوت
.““ايدعم نوكي
مزلت وأإ ملاعلإ لوح نإدلبلإ سضعب يشصوتو
.ةماعلإ نكامألإ يف هجولإ ةعنقأإ ءإدتراب
نم تلداج دق ةيملاعلإ ةحشصلإ ةمظنم تناكو
بجي هنأإ ىلإإ ريششت ةيفاك ةلدأإ دوجو مدعب لبق
ءإدترإ نيباشصملإ ريغ سصاخششألإ ىلع
.تامامكلإ
ةحشصلإ ةمظنمب ةينفلإ ةريبخلإ تلاقو
سسانلإ يدتري نأإ يه ةيشصوتلإ نإإ ،ةيملاعلإ
.““ةيبط ريغ ةعنقأإ يأإ - سشامقلإ نم ةعنقأإ““

ءإدترإ رشصتقي نأاب ةمظنملإ تحشصن املاطلو
ىشضرملإ سصاخششألإ ىلع ةيبطلإ هجولإ ةعنقأإ
.مهنوعري نيذلإ سصاخششألإو
ةمظنم تاهيجوت يف ةريبك ةلقن كلذ ّدعي
هيف يطغي نأإ يغبني ىتم نأاششب ةيملاعلإ ةحشصلإ
ةمظنملإ ءإربخ كّشسمت دقف .مههوجو سسانلإ
عّجششت هجولإ ةعنقأإ ّنأإ ةركفب ،رهششأإ ةدعل
مإدختشسإ مرحيشسو نامألاب فئإزلإ روعششلإ

يبطلإ لاجملإ يف نيلماعلإ ،اهل سسانلإ ةماع
.اهيلإإ ةجاحلإ دتششت يتلإ ةيامحلإ تإدعم نم
سصاخششألإ ّنإإ ةيملاعلإ ةحشصلإ ةمظنم تلاقو
Óًشصأإ نوناعيو ةنشس06 نم رثكأإ نوغلبي نيذلإ

ةعنقأإ إودتري نأإ بجي ،ةيحشص تÓكششم نم
.مهشسفنأل لشضفأإ ةيامح ريفوتل ةيبط
انوروكل ةيناث ةجوم نم رذحت ايناملأا

فيرخلا يف
نم ةيناث ةجوم ثودح نم ايناملأإ ترذح

.لبقملإ فيرخلإ يف انوروكب تاباشصإلإ
يف ةيناملألإ تايلولإ ةيلخإد ءإرزو بلاطو
ةجوملإ كلتل دإدعتشسلاب تنرتنلإ ربع عامتجإ
ةياقولإ سسبÓم ريفوتب نآلإ نم ةلمتحملإ
ةيموقلإ تايطايتحلإ ريفوتو ةيبطلإ مقإوطلل

.ةيشساشسأإ دإوم نم
ت’اكو ^

ءامسسلإ نم انيلإإ رظني ديولف جروج :بمإرت
يكيرمأ’إ داسصتق’اب ديسشيو

،بمإرت دلانود ،يكيرمألإ سسيئرلإ راثأإ ^
هئلدإإ دعب تإداقتنلإو بشضغلإ نم ةفشصاع
لوح ““زفتشسمو نيهم““ هنأاب فشصو حيرشصتب

لتق يذلإ دوشسألإ نطإوملإ ،ديولف جروج
هلتقم راثأإو ،سضيبأإ يطرشش دي ىلع
ماظن يف ةيرشصنعلإ دشض تاجاجتحإ
.ةدحتملإ تايلولإ يف ةيئانجلإ ةلإدعلإ
نم انيلإإ رظني ديولف جروج““ : بمإرت لاق و
.““يكيرمألإ داشصتقلإ ىلع ينثيو ءامشسلإ
ىلإإ جروج رظني نأإ لمآإ““ :بمإرت فاشضأإو
ثدحي ميظع ئشش إذه لوقيو نآلإ لفشسألإ
موي..هل ةبشسنلاب ميظع موي هنإإ..اندلبل

.““عيمجلل ميظع
01 دعب يتأاي يذلإ ،بمإرت حيرشصت رجفو
،هدÓب يف تاجاجتحلإ نم ةلشصإوتم مايأإ

بزحلإ حششرم قلعو .تانإدإلإ نم ةفشصاع
ةشسائرلإ تاباختنل يطإرقميدلإ
حيرشصت ىلع ،ندياب وج ،ةلبقملإ ةيكيرمألإ
ديولف جروج تاملك““ :لوقلاب بمإرت
اهإدشص ددرت (سسفنتلإ عيطتشسأإ ل) ةريخألإ

سسيئرلإ لواحي نأإو..عمجأإ ملاعلإ لوح
وه ديولف ناشسل ىلع ىرخأإ تاملك عشضو
““ريقح رمأإ

حيصشرت ىلع ايمصسر لصصحي ندياب وج
بمارت ةهجاومل يطارقميدلا بزحلا
وج قباشسلإ يكيرمألإ سسيئرلإ بئان لشصح
يبودنم تإوشصأإ نم يفكي ام ىلع ندياب
حيششرتب ًايمشسر زوفيل يطإرقميدلإ بزحلإ
مامأإ ةشسائرلإ قابشس سضوخل بزحلإ
يف ،بمرت دلانود يروهمجلإ سسيئرلإ
.ربمفون يف ةررقملإ تاباختنلإ
تإوشصأإ نم1991 ىلإإ حششرم يأإ جاتحيو
لقألإ ىلع ةيباختنلإ تاعمجملإ يبودنم
.هبزح حيششرت ىلع لوشصحلل
نأإ ذنم سضَرتفملإ حsششرملإ ندياب حبشصأإو
زردناشس ينريب يشسيئرلإ هشسفانم بحشسنإ
.ليربأإ يف خويششلإ سسلجم يف وشضعلإ

ةرافصسلا دنع تاجاجتحا عنمت اصسنرف
سسيراب يف لفيإا جربو ةيكيرمألا

إررقم ناك تإرهاظم سسيراب ةطرشش ترظح
يفو ةيكيرمألإ ةرافشسلإ مامأإ اهميظنت
نمشض تبشسلإ لفيإإ جرب نم ةبيرقلإ قئإدحلإ

دوشسأإ نطإوم عرشصم ىلع تاجاجتحإ ةلمح
.ةدحتملإ تايلولاب ةطرششلإ دي ىلع
اهنإإ ةعمجلإ سسيراب ةطرشش ةرإدإإ تلاقو
فواخم ببشسب تإرهاظملإ رظح تررق
راطخألإو ةيعامتجلإ تابإرطشضلإ نم
ةريبكلإ تاعمجتلإ نع ةمجانلإ ةيحشصلإ

.دجتشسملإ انوروك سسوريف ةحئاج لظ يف
لÓخ تابإرطشضإ تعلدنإ نأإ دعب كلذ يتأاي

يف ةطرششلل ةشضهانم ىرخأإ ةرهاظم
اهيف كراشش ،ءاعبرألإ ةيشسنرفلإ ةمشصاعلإ
هتشضرف رظح نم مغرلإ ىلع فلآلإ
يف تجرخ يتلإ ةرهاظملإ ىلع ةطرششلإ
يشسنرف باشش وهو ،يروإرت امإدأإ ىركذ
ماع ةطرششلل ةيلمع يف هفتح ىقل دوشسأإ

لتقمب سضعبلإ اههبشش ةعقإو يف6102
 .ديولف جروج يكيرمألإ
تايلولإ ءاحنأإ يف تابإرطشضلإ تعلدنإو
نأإ دعب يفوت يذلإ ،ديولف توم ذنم ةدحتملإ

عشست ةدمل هتبقر ىلع هتبكرب يطرشش مثج
.ويام52 يف سسيلوباينم يف ابيرقت قئاقد
ةيشسنرفلإ ةموكحلإ مشساب ةثدحتم تشضفرو
يف ةطرششلإ فنع نيب تانراقم ءاعبرألإ

هنأإ ىلإإ ةريششم ،ةدحتملإ تايلولإو اشسنرف
يف ةلودلإ بناج نم جهنمم فنع دجوي ل
ثدإوحلإ يف قيقحتلإ يرجي هنأإو ،اشسنرف
.نيلوؤوشسملإ ةبقاعمو لماك لكششب
فنع““ حلطشصم امئإد ةموكحلإ سضفرتو
ةرركتملإ تإداقتنلإ نم مغرلإ ىلع ““ةطرششلإ

سسيئرلإ نكلو ،ناشسنإلإ قوقح تامظنم نم
ةطخ ماعلإ ةيإدب يف نلعأإ نوركام ليوناميإإ
.““نمألإ تإوق تايقÓخأإ نيشسحت»ـل

““زÎيور» ^

 ةيبرغلإ ةفسضلإ نم ءإزجأإ مسضل ““اطسسو Óح““ سسردت ليئإرسسإإ
نأإ ،ةيليئإرشسإإ مÓعإإ لئاشسو تفششك ^

ءإدبإإ ةيناكمإإ ناشسردي ةموكحلإو تشسينكلإ
مشضو ،بمإرت ةطخ ىلع انلع هتفقإوملإ
نع ثيدحلإ نود ةيبرغلإ ةفشضلإ نم ءإزجأإ
.ةينيطشسلف ةلود ةماقإإ
برقم ““دوكيللإ““ بزح يف ردشصم دعبتشسإو
ذفنت نأإ ،وهاينتن نيماينب ءإرزولإ سسيئر نم
افإرتعإ رمألإ مزل لاح يف مشضلإ ةطخ
.ةينيطشسلف ةلودب
““اطشسو Óح““ نأاب  ةيليئإرشسإ ةانق تدافأإو

وهاينتن يدبي نأاب يشضقي هتشسإرد يرجت
يكيرمألإ سسيئرلإ ةطخب همإزتلإ انلع
ثيدحلإ نأإ ةفيشضم ،مÓشسلل بمإرت دلانود
ةماقإإ نع رودي ل ةموكحلإو تشسينكلإ يف
ةدايشسلإ سضرف نع لب ةينيطشسلف ةلود
.بشسحف ةيليئإرشسإلإ
رإرمتشسإ عم يعاشسملإ هذه نمإزتتو
سسلجم ءاشسؤور فوفشص يف ةشضراعملإ
ثيحب ،بمإرت ةطخل تانطوتشسملإ
معد دششحل مهيعاشسم لذب نولشصإوي

.سضراعملإ مهفقومل ءإرزولإ
ءاشسم ،بيبأإ لتب ““نيبإر““ نإديم دهششو
.مشضلإ ةطخ دشض ةرهاظم ،ةعمجلإ
نم فلآلإ نإإ ةرهاظملإ ومظنم لاقو
ابنج نوفقيشس دوهيلإو برعلإ نينطإوملإ
لÓتحلإ ءاهنإاب نوبلاطيشسو ،بنج ىلإإ
نم لبقتشسمو ةيقيقح ةيطإرقميد ءانب ةيغب
.نيبعششلل مÓشسلإ

ت’اكو ^
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ةيلقأأ راي-خ ›ز-نŸأ م-ي-ل-ع-ت-لأ نا-كو ^
fiئا--ع--لأ ن--م ةدود--Óة--ير--ئأز÷أ ت

ميلعتلأ نم عؤنلأ أذه قيبطت-ب ة-م-ت-هŸأ
فلتfl ‘ ›اهأ’أ ضضعب هب رششاب يذلأ
.نطؤلأ تاي’و
ي-عا-م-ت-جإ’أ ل-شصأؤ-ت-لأ ع--قأؤ--م Èعو
›زنŸأ ميلعت-لأ ““ة-عؤ-م‹ د-يد-ح-ت-بو
بلاطت  ““giloohcsemoh رئأز÷اب

لا-جÚ Ãم-ت-ه-مو ة-ير-ئأز-ج تÓ-ئا--ع
ميلعتلأو ةيبÎلأ ةرزأو ةركبŸأ ةلؤفطلأ
ميل-ع-ت-لأ ضصي-خر-ت عور-ششم ‘ ر-ظ-ن-ل-ل
‘ ليدب ماظنك اينؤناق هنينقتو ›زنŸأ

جهنم قفو كلذو ةنيعم ةيمل-ع-ت ل-حأر-م
ضسأردŸأ ‘ ه-شسرد-ت م--ت--ي اŸ يزأؤ--م
ةقيرط نأاب مهت-عا-ن-ق-ل كلذو ،ا-ب-ير-ق-ت
ميلعتلأ نم Òثكب لشضفأ هتا-ه م-ي-ل-ع-ت-لأ
يعأدبإ’أ ضس◊أ لت-ق-ي يذ-لأ ي-شسردŸأ
.دحأو بلاق ‘ عيم÷أ عشضيو
ةفرششŸأ بهششل رجاه ةذاتشسأ’أ بشسحو

،تاهمأ’أ نم ةعؤم‹ ةقفر ةركفلأ ىلع
’ ›ا◊أ اهمؤه-فÃ ة-شسردŸأ نأ د-كؤؤ-ت
‘ نؤكيشس يذلأ لمعلأ قؤشس أدبأأ مدخت
ا-ه-شسوردو ا-هدأؤ-م-ف قؤ-ف ا-م-ف0502
نورقلأ نم يه اهب ضسيرد-ت-لأ ة-ق-ير-طو
دأزلأ ل-ي-ج-ب ق-ي-ل-ت ’ ي-ت-لأ ي-ط-شسؤ-لأ
(Z noitareneg) نؤ-ك-ي-شس يذ-لأ ‘
يعأرت ’ ةشسردŸأ نأأ ًةÈتعم ،لبقتشسŸأ
نؤ-كو عأد-بإ’أو ة-يدر-ف-لأ تا-فÓ-ت-خ’أ
قؤشسب ’و ديد÷أ لي÷اب قيلت ’ اهمظن
.مداقلأ لمعلأ
‘ لطعتي دق ميل-ع-ت-لأ نأ تÈت-عأ ا-م-ك
ا-نورؤ-ك-لأ ة-مزأأ ل-ث-م ىÈك-لأ تا-مزأ’أ
›زنم ميلعت ماظن انيدل ناك ؤلو ةيلا◊أ

امهم لشصأؤت انلافطأأ ميلعت ناكل ضصخرم
.فورظلأ تناك
ميل-ع-ت-لأ ة-برŒ ة-ي-ل-عا-ف ضسا-ي-ق ن-عو
د--ب--ع مأ لؤ--ق--ت ر--ئأز÷أ ‘ ›ز--نŸأ
ينب’ ›زنŸأ ميلعتلأ تلمعتشسأ ،ديÛأ
‘ هلجشسأ ⁄ ةيأدب-ك ،تأؤ-ن-شس01 رمعب
ضصشصخأأ امئأد تنكو ،يÒشضحتلأ مشسقلأ
هعم تأأدب ،ميلع-ت-ل-ل أد-ج أÒغ-شص ا-ت-قو
ينعي تاملك-لأ م-ث ل-م÷أ م-ث فور◊ا-ب
دئأزلأ تايلم-عو ما-قر’أو أد-ج ط-ي-شسب
بنا÷اب مامتهإ’أ عم مؤي لك دحأو مقرب
جئاتن تيأأر هلل دم◊أو ، بعللأو يشس◊أ
راثأ دؤجو نم مغرب هليشص– ‘ ةيباجيأ
دŒ امدنع معدلأ ةيحان ن-م ة-ي-ب-ل-شسلأ
.. جوزلأ ةدعاشسم نود نهشسفنأ تاهمأ’أ
‘ Úل-ف-ط-ل مأ دد-شصلأ أذ-ه ‘ لؤ-ق-ت و
›زنŸأ ميلعتلأ تأأدب : طشسؤتŸأ ةلحرم
ناب  تناك يتعانق ،تأؤن-شس ة-ع-برأ ذ-ن-م
و ةميلشس ةئششنت لافطأ’أ ةئششنت ‘ ل◊أ
مهميلعت لافطأ’أ ميلعت ؤه نماشضلأ ل◊أ
ميلعت-لأ تأأد-ب لؤ-ق-تو  ،›ز-ن-م م-ي-ل-ع-ت

تنا-ك-ف ط-شسؤ-تŸأ ة-ل-حر-م ‘ يد’وأ’
،يجوز عم تششقانت امدنع ةركفلأ ةيأدب
اننأ هتÈخأ ،يراكفأ لكل ا-ق-فأؤ-م نا-كو
هنكل و طشسؤتم ةعبأر-لأ ة-ن-شسلأ ‘ أأد-ب-ن

و ،تقو لشضفأ ؤه نآ’أ › لاقو ضضراع
.هلاق ام لك ‘ اقfi ناك لعفلاب
ناك قبطŸأ يمؤيلأ جمانÈلل ة-ب-شسن-لا-ب
اهمؤي مظنت مأ لكف ،يميلعت جهانم قفو
كلذل دودح كا-ن-ه ضسي-ل-ف ،ءا-ششت ا-م-ك
ةبشسنلاب جئاتن ترهظ اهل قيبطت دعبو،

ةيبرت ة-ي-لوؤؤ-شسم ه-ت-ل-م-ح يذ-لأ ي-ن-ب’
ةبرجتلأ هذه نم ملع-ت-ف Ó-ما-ك بنأرأ’أ

ةيبÎلأ فده تققحو ،ةيلوؤؤشسŸأ لم–
ل-م– ى-ل-ع ةرد-ق-لأو ل--م--ع--لأ ى--ل--ع

.ةيلوؤؤشسŸأ
ةسسردŸا ‘ ةسساردلا ةلوازم له

؟ فدهلا اذه ققحي
تدطؤت ›افطأاب يتقÓع › ة-ب-شسن-لا-ب
نؤلحÒشس Òخأ’أ يفف ،ةÒشصق ةاي◊اف
،كلذ مهل لجو زع هللأ ردق نأ تيبلأ نع
،›افطأ نم تعب-شش ل-قأ’أ ى-ل-ع نؤ-كأا-ف
ةقÓع ةقÓعلأ هذه نم لعŒ ةشسردŸاف
.يعأدبإ’أ ضس◊أ لتقتو ةدراب
نب ةراشس ةذاتشسأ’أ ىرت ،قايشسلأ تأذ ‘و

ةلؤفطلأ ميلع-ت ‘ ة-شصشصخ-ت-م ،ةرا-م-ع
ةمتهŸأو يرؤ-شست-نŸأ ج-ه-نÃ ةر-ك-بŸأ
رؤfi لفطلأ نأ ،›زنŸأ ميلعتلأ قيبطتب

ةيشصخششلأ هتأردقو هلؤيمو ملعتلأ ةيلمع
.هل ةبشسانŸأ جهانŸأ رايتخأ رايعم
’ يئأد-ت-بإ’أ ة-ل-حر-م ‘ م-ي-ل-ع-ت-لأ نأو
نم أدهج طقف ،ايلاع ىؤت-شسم بل-ط-ت-ي
لو’أ رؤطلأ نم نآأرقلأ Óثم  ،ءايلوأ’أ
ظفح بلطتي يئأدتبإ’أ رؤطلأ ةياهن ¤إأ
ن-يد-لأ م-ي-لا-ع-ت م-ي-ل-ع-تو رؤ-شسلأ ضضع-ب
رؤبع رايعم ضصخي ا-م-ي-ف و ،ي-مÓ-شسإ’أ
ينطو راي-ع-م ؤ-ه ط-شسؤ-ت-م-ل-ل ل-ف-ط-لأ
نحتÁ يئأدتب’أ ميلعتلأ ةداهشش ناحتمأ

ميلعتلأ نؤكي ط-ق-ف ،لا-ف-ط’أ ل-ك ل-ث-م
نا÷ ةعباتم عم ةلحرŸأ كلت ‘ ايلزنم
 .لافطأÓل ةيبرت

،ىر-خأ’أ ت’اÛأ ن-م Òث-ك لا-ح--كو
ىلع انورؤك ضسوÒف ةحئاج Òثأات دتميشس
نؤكل  ةيلا◊أ ةمزأ’أ دعب ام ¤إأ ميلعتلأ
قّؤ-ف-ت-ي ل-ه-ف ،أÒًب-ك أًر-ثأأ ةÎف-لأ هذ-ه-ل
ةيديلقتلأ ضسأردŸأ ىلع ›زنŸأ ميلعتلأ
ميلعتلأ نم عؤن أذكه رئأز÷أ ضصخرتو
مي-ل-ع-ت-لأ ضصي-خر-ت بل-ط-م ‘ ر-ظ-ن-تو
   ؟ اينؤناق ›زنŸأ

11 عقاولا نم

ةيرسسأا ةيميمحو ىودج Ìكأا هتÈتعا

›زنŸا ميلعتلا ماظن عورسشŸ صصيخÎلل ؤعدت تÓئاع
تاسسايسس قيبطت لظ ‘ ،اهدلوا ميلعتل تلئاعلا فلتfl هيلا أاجلت ارايخ ›زنŸا ميلعتلا ةركف تحبسصأا
انوروك صسوÒف راسشتنإا ةهجاوŸ اهباوبأا ⁄ا-ع-لا لود ‘ صسرادŸا تق-ل-غأا نأا د-ع-ب ي-عا-م-ت-جإلا د-عا-ب-ت-لا
.نآلا نم رهسشأا ةثلث ذنم دجتسسŸُا

يميهد Ëرم^

ـه1441لاوسش51ـل قفوملا م0202ناوج7دحألا

ةيدŸاب ىرخألا تايفسشتسسŸا ¤إا لقنتلل نهرطسضي عسضولا
بؤجÙا يسس لماؤح ةاناعم نم ديزي ديلؤتلل ةحلسصم بايغ
يتلأ بؤجfi يشس ةرئأد ناكشس لأزي ’ ^

غلبيو مك52 ـب ةيدŸأ ةي’و رقم نع دعبت
نؤعّرجتي ،ة-م-شسن ف’أ01 اهناك-شس دد-ع
دي-لؤ-ت ة-ح-ل-شصم با-ي-غ ءأر-ج ةا-نا-عŸأ
د-جأؤ-تŸأ د-ي-حؤ-لأ ي-ح-شصلأ ق-فرŸا--ب
¤إأ لقنتلأ مهبينŒ اهنأاشش نم ،ةيد-ل-ب-لا-ب

.ةد’ؤلأ ءانثأأ ةيدŸأ ةنيدم
نؤ-ه-جأؤ-ي م-ه-نأأ نا-ك-شسلأ ح-شضوأأ د--ق--ف
ءأرج ،دحأو نآأ ‘ ةريرمو ةمج بعاشصم
ةددع-تŸأ ة-ي-ب-ط-لأ ةدا-ي-ع-لأ ر-فؤ-ت مد-ع
ثيح ،ديلؤتلل ة-ح-ل-شصم ى-ل-ع تا-مدÿأ

ةيلÙأ تاطلشسلأ ةرئأد-لأ نا-ك-شس بلا-ط
،ةحشصلأ ةيريدم اهشسأأر ىلعو ،ة-ي-ئ’ؤ-لأو
ةحلشصم Òفؤت لجأأ نم لجاع-لأ ل-خد-ت-لأ
ةدايعلأ ىؤتشسم ىلع دي-لؤ-ت-لأو ة-مؤ-مأÓ-ل
اقباشس اهيف ت‹رب يتلأ ةيدلبلاب ةعقأؤلأ

بابشسأ’ ا-هؤوا-غ-لإأ ”و ةد’ؤ-ل-ل ة-ح-ل-شصم
ةÒبكلأ مهتاناعم ءا-ه-نإ’ أذ-هو ،ة-لؤ-ه‹

¤إأ ل-ق-ن-ت-لأ ءأر-ج ا-ه-نود-ّب-ك-ت-ي ي--ت--لأ
ةيخانم فورظ ‘ ىرخأ’أ تايفششتشسŸأ

‘ ليللأ نم ةرخأا-ت-م تا-قوأأ ‘و ة-ب-ع-شص
بع-شصلأ ع-شضؤ-لأ أذ-ه ،نا--ي--حأ’أ ضضع--ب

تأÒثكلأ ةايح ضضّرعي ام ابلاغ يشساقلأو
اشصؤ-شصخ ،ة-ل-م-تÙأ را-ط-خأ’أ ة-فا-ك-ل
‘ ندجأؤتت ي-تأؤ-ل-لأ ءا-شسن-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
ت’اح نهجأؤت وأأ ةرؤهدتم ةيحشص ةيعشضو

.ةÒشسع
ببشست نهنم ديدعلأ بشسحو أذه عشضؤلأ

رأر-ط-شضأو ن-ه-ن-م ضضع-ب-لأ ضضا-ه-جأ ‘
ل-خأد-ب ن-هد-ي-لأؤ-م ع-شضو ¤أ تا-ير-خأ
،ىفششتشسŸأ ¤أ نلشصت نأأ لبق تأرايشسلأ

يتلأ عاشضوأ’أ ةرؤ-ط-خ-ب ا-ق-ح ئ-ب-ن-ي ا-م
نم نهّجو يتأؤللأ ةيدلبلأ ءاشسن اههجأؤت

ةيلÙأ تاطلشسلأ ¤إأ Óجاع ءأدن نهتهج
مهبلطم ذخأأ ةرورشضب ةيحشصلأ حلاشصŸأو

.لجاعلأ بيرقلأ ‘  د÷أ لمfi ىلع
دتششت رؤمأ’أ نأأ ناكشسلأ دكأأ دقو ،أذه
ةÎف لÓخ اشصؤشصخ ،أءؤشس دأدزتو ةبؤعشص

ىلع متح-ت-ي ا-م ءا-ت-ششلأ تا-قوأو ،ل-ي-ل-لأ
ىلع ةر-خأا-ت-م تا-قوأ ‘ ثح-ب-لأ جأوزأ’أ

تايفششتشسŸأ ¤إأ مهلقت ةي-ع-ف-ن تأرا-ي-شس
جد0002 ¤إأ لشصت ةيلايخ راعشسأابو ةد’ؤلل

Ÿملك52 براقت ةفاشس .
 ب .م ^

ةينطولا ةÒظ◊ا ‘ Îعز ةينثل ةيرخسصلا تاعفترŸاب
ةنتابب ةمزلبل

اهجوأا ‘ Îعزلا باسشعأا فطق ةيلمع
ة-ي-ن-طؤ-لأ ةÒظ◊أ بل-ق-ب ^

فطق ةيلمع يرŒ ةنتابب ةمزلبل
ةحئأرلأ تأذ يÈلأ Îعزلأ ةبششع
Úب ن-م د-ع-ت ي--ت--لأو ة--يؤ--ق--لأ
دئأؤفلأ تأذ ة-ي-ب-ط-لأ با-ششعأ’أ
كلذو ،قاشسو مدق ى-ل-ع ةد-ي-كأ’أ
Îعز ةينثل ةيرخشصلأ تاعفترŸاب
ة-ير--ق ›ا--عأا--ب (Îعز--لأ يدأو)
ةيدلبل ةعباتلأ (رمنلأ يلع) ““وزؤب““

.ةنأورم
مؤلشس لامك كمهني ,ناكŸأ Úعبو
ة-ل-ي-ط ا-م-هؤوا-قد-شصأأو نأد--يزو
كلذو ،ةتبنلأ هذه قأروأأ فطق ‘ تاعاشس
ل-ير-بأأ ة-يا-ه-ن ذ-ن--م ة--ع--م--ج مؤ--ي ل--ك
فطقب مؤق-ي ؤ-هو نأد-يز لا-قو،ي-شضاŸأ
Úب ن-م هز-ي--ي“ بع--شصي يذ--لأ Îعز--لأ
هذه يطغت يتلأ ءأرشضÿأ ىرخأ’أ تاتبنلأ
05262 ىلع عبÎت يتلأ ةينطؤلأ ةÒظ◊أ

ةيعيبط ةيم5102fi ذنم ةفنشصŸأ أراتكه
’و راهنلأ فشصتنم ‘ وأأ حابشص لك يتأان““ :
بÎق-ي ا-مد-ن-ع ’إأ ا-ن-لزا-ن-م ¤إأ دؤ--ع--ن
.““برغŸأ

لاجر-لأ تأر-ششع د-فأؤ-ت-ي مؤ-ي ل-ك ي-ف-ف
ىمشسي يذلأ عقؤŸأ أذه ىلع ءاشسن كلذكو
دحأو لك زكتÒف ,““نثؤŸوأأ““ ايلfi كلذك
ةبششعلأ هذه زييمتل هي-ت-ب-كر ى-ل-ع م-ه-ن-م
.ةنيمثلأ

قؤف عفترت Îعزلأ ةت-ب-ن تنا-ك ,ق-با-شسلأ ‘
نم ديعب نم اهيلع فرعتلأ نكÁو ضضرأ’أ

¤إأ تلؤ– يتلأ ءا-شضي-ب-لأ ا-هرا-هزأأ لÓ-خ
لؤقي ,لجنÃ اهعطق نكÁو يدرؤلأ نؤللأ

fiغ ضسلاج ؤهو دمÒ هتعرزم نع ديعب
فث-كŸأ ف-ط-ق-لأ نأأ د-كأأ ثي-ح ,ةÒغ-شصلأ
ليلقتلأ ¤إأ ىدأأ Îعزلأ تابنل هنأوأ’ قباشسلأو
امك .ةتبنلأ هذهل يعيبطلأ ؤمنلأ قطانم نم
هذه نؤفطقي ضضعب-لأ نؤ-ك-ل ا-شضيأأ ف-شسأا-ت
نأأ نود لؤ-ح-ي ا‡ ا-هروذ-ج ن-م ة-ت-ب-ن--لأ
.اهؤ‰ ديعتشست
ةتبن ضضرعت فطقلأ ن-م ة-ق-ير-ط-لأ هذ-ه-ف
ةÒظ◊أ نم ةقطنŸأ هذهب رطخلل Îعزلأ
‘ ببشسي دق كلذ نأأ امك ,ةمزلبل ةيعيبطلأ
رؤشصم ؤهو ميكح لؤق دح ىل-ع ا-هرا-ثد-نأ
ة-ي-نأؤ-ي◊أ ةرؤ-ث-لأ ن--ع Úع--فأدŸأ ن--مو
Ìكأ’أو ةيعيبطلأ ةÒظ◊أ هذهل ة-ي-تا-ب-ن-لأو
لشصأؤ-ت-لأ ة-ك-ب-شش ى-ل-ع أرؤ-شضحو ا-طا-ششن
.““كؤبشسياف““ يعامتج’أ
هذه نع ثحبلأ نإاف ,هئاقدشصأأو لامك يأأربو
لجأأ نم ؤ-ه ““زا-ي-ت-ما-ب““ ة-ي-ب-ط-لأ ة-ت-ب-ن-لأ
اهب ىشصؤيو .ايرشصح يشصخششلأ مأدختشس’أ

‘ ةيحشص لكاششŸ ناشسنإ’أ ضضرعتي امدنع
يذ-لأ ,لا-م-ك فا-شضأأ ا-م بشسح ,دÈلأ ةÎف
لبق Îعزلأ فيفŒ ىلع دا-ت-عأ ه-نأأ ح-شضوأأ

ةجاجز ‘ نؤتيزلأ تيز عم هطلخو نحط

مايأأ ةرششع دعب حبشصيل ,لم02 ةعشسب ةÒغشص
تابشصقلأ باهتلأ و لاعشسلل لاعف دج اجÓع
““ : فاشضأأو .““لافطأ’أ ىدل ةشصاخ ,ةيئأؤهلأ
لا-م-ع-ت-شسÓ-ل ة-ن-شس ل-ك هر-شضحأأ أذ-ك--هو
أÒششم ,““يبراقأأو يتلئاع دأرفأ’و يشصخششلأ
عم هلامعتشسأ نكÁ نؤحطŸأ Îعزلأ نأأ ¤إأ
يثيدح رودشص ىلع بطرمك نؤتيزلأ تيز
لكا-ششŸأ ضضع-ب جÓ-ع-ل لا-ف-طأ’أو ةد’ؤ-لأ
.ضسقطلأ ةدورب نع ةمجانلأ ةيشسفنتلأ

ةيمfi ..ةمزلبل ةينطولا ةÒظ◊ا
ةيبطلا باسشعألل ةيعيبط

ةيسساروألا
,عقؤŸأ أذه ىلع نيدفأؤلأ نم نورخآأ ىريو
ءاعو نأ’ لخد ردشصم دعي يÈلأ Îعزلأ نأأ

ةÎف لÓخ جد005ـب هعيب نكÁ هقأروأأ نم
ل---شصف ‘ Ìكأأو جد0051 لباقم فط-ق-لأ
.مهشضعب هدكأأ امك ,ءاتششلأ
يترجيإأ ضشيرغل ةيواششلاب Îعز-لأ ى-م-شسيو
ايئأذغ اظ-فا-ح ضسأروأ’أ ة-ق-ط-نÃ د-ع-يو

هلامعتشسأ لظ ايعيبط ايديلقت ءأود و ايعيبط
¤إأ رظن-لا-ب كلذو ر-خآ’ ل-ي-ج ن-م ل-ق-ن-ي
ثاحبأ’أ اهتدكأأ يت-لأ ة-ي-جÓ-ع-لأ هد-ئأؤ-ف
.ةثيد◊أ

(لؤميث) تيز ىلع يؤتحي يÈلأ Îعزلاف
طششنم ؤ-هو ةر-ه-ط-م ضصئا-شصخ ه-ي-ط-ع-ي
ام بشسح ,عششقمو جنششتلل داشضمو نكشسمو
قباشس راطإأ يششمح ظ-ي-ف◊أ د-ب-ع هد-كؤؤ-ي
يذلأ بيتكلأ ‘ ةمزلبل ةينطؤلأ ةÒظ◊اب
ةÒظحلل ةيبطلأ باششعأ’أ ““ نأؤ-ن-ع-ب ه-ف-لأأ
 .““(ةنتاب) ةمزلبل ةينطؤلأ
تايدلب Èع ةمزلبل ةينطؤلأ ةÒظ◊أ دت“و
ضسيد-شسفو ة-نا-ير-شسو ءاŸأ يدأوو ة-ن-تا--ب
.ةنأورمو ةشسوديحو ةمرجو ةبعششلأ يدأوو
عبÎت يتلأ ةيعيبطلأ ةيمÙأ هذه رهتششتو

يشسلطأ’أ زرأ’أ راجششأاب أراتكه5135 ىلع
،اعؤن056 ›أؤحب ردقت ةيتابن ةورث مشضتو
.ةيبط ةتبن041 اهنيب نم
¤إأ دؤعت يتلأ ة-ي-شسأروأ’أ با-ششعأ’أ هذ-ه-ف
اهقيؤشست متي ,ةيديلقت قرطب فطقت نورق
ة-ي-ب-ط-لأ با-ششعأ’أ ي-ع-ئا-ب فر--ط ن--م
.ةقطنŸاب

جأاو /م.ق ^

ليغسشتلا لبق ام دوقع راطاب ةسصاÿا صضيوعتلا تاقحتسسم صصخت

رهسش81 ذنم تاسضيؤعت نود ةليسسŸاب ةلؤفطلا لابقتسسا تاسسسسؤؤم
با-ح-شصأأ ن--م تأر--ششع--لأ ىد--بأأ ^

ةي’ؤب ةلؤفط-لأ لا-ب-ق-ت-شسأ تا-شسشسؤؤ-م
ةرأزو لطا“ &نم مهءايتشسإأ ةليشسŸأ
يعامتجإ’أ نامشضلأو ليغششتلأو لمعلأ

ةشصاÿأ ضضيؤعتلأ تاقح-ت-شسم ع-فد ‘
ليغششتلأ لب-ق ا-م دؤ-ق-ع را-طأ ‘ م-ه-ب
81 نم Ìكأأ ذنم اهب-شصي م-ت-ي ⁄ ي-ت-لأو
  . رهشش
دا–إ’أ ة-شسي-ئر ه-ب تدا-فأأ ا--م بشسحو
ةليبن ،ةي’ؤلاب لافطأ’أ ضضايرل يئ’ؤلأ

تا-شسشسؤؤ-م نإا-ف ،ضسمأ لوأ ،نا--ب--شضغ
لشصحتت ⁄ ةليشسŸا-ب لا-ف-طأ’أ ضضا-ير

ةشصاÿأ تاشضيؤعتلأ تاقح-ت-شسم ى-ل-ع
ةيلمع رخأ تناك ثيح،atC ـلأ دؤقعب

¤أ ةفاشضإ’اب ،È 8102مشسيد ‘ بشص
ام أذهو، ما-ع-لأ أذ-ه ن-م ر-ه-ششأ ة-ت-شس
ًةشصا-خ ة-ي-نأز-يŸأ ‘ ا-كا-ب-ترأ ثد-حأ
ريدŸ مهÁدقت مغر ،ةل-ي-شسŸأ ة-ي’ؤ-ب
،عؤشضؤŸأ ضصؤشصخب ىؤكششب ليغ-ششت-لأ
ةرأزؤ--لأ نأ با--جأ Òخأ’أ أذ---ه نأ ’أ
piaD . ¤أ بتأورلأ طقف لشسرت
ضضاير تاشسشسؤؤم باحشصأ لءا-شست ا-م-ك
ذنمف ،مهÒشصم نع ةي’ؤلا-ب لا-ف-طأ’أ

ةطششنٔ’أ ةفاك ةمؤ-ك◊أ ق-ي-ل-ع-ت رأر-ق

تاي’و ةفاك ‘ تاناشض◊اب ة-ق-ل-ع-تŸأ
،ةحداف رئاشسخ نودبكتي م-هو ،ن-طؤ-لأ

يئاهنلأ قلغلأ ¤أ يدؤؤت نأ اهنأاشش نم
اهباحشصأأ زجع ببشسب ،اهطاششن فقؤتو

ءا-بر-ه-ك-لأ Òتأؤ-فو را-ج-يإ’أ ع-فد ن-ع
بايغ لظ ‘ لامعلأ تاقحتشسمو زاغلأو
.مهشصؤشصخب يمشسر رأرق يأ
ةين-عŸأ تا-ط-ل-شسلأ ة-ثد-ح-تŸأ تعدو
م-ه-تد-عا-شسمو م-ه-ت-لا-ح ‘ ر--ظ--ن--لأ
  .ركبŸأ ضسÓفإ’أ يدافتل مهبلاطمو

يميهد Ëرم ^
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31 ‘اقثلأ
‘اقثلأ دوكرلأ نم رهششأأ ةثÓث دعب

روهم÷ا عم صسا“ طاقن نع ثحبت ةيرئاز÷ا امنيسسلا
ةيرئأز÷أ امنيشسلأ تداع ،رئأز÷أ ‘ ةفاقثلأ تاعاطق تلشش يتلأ ،انوروك ةحئاج ببشسب ليوط دوكر دعب
..ةيلودو ةيرئأزج شضورعو تاكراششم لÓخ نم ،ششطعتŸأ اهروهمج ىلع اهنم لطت ذفأون نع اهل ثحبتل

ـه1441لأوشش51ـل قفوملأ م0202نأوج7دحأ’أ

ابيرق اشضر-ع ““ا-ششي-با-ب““ م-ل-ي-ف فر-ع-ي ^
نم Óيوط عنم نأ دعب ،نأرهو ‘ أدوهششم
سضورع حتتفي-شس ذأ ،ر-ئأز÷أ ‘ سضر-ع-لأ
م-ت-ي-شس ،نأر-هو ‘ ا-م--ن--ي--شس يدا--ن لوأ
رودتو .ةمداقلأ ماي’أ لÓخ هل سسيشسأاتلأ
تا-با-شش لو-ح ا-شضيأأ م--ل--ي--ف--لأ ثأد--حأأ

ةعما÷أ ‘ نهتشسأرد نعبات-ي تا-ير-ئأز-ج
دو-ي-ق-لأ ن-م تأرر-ح-ت-م ،ة-م-شصا-ع--لا--ب
¤أ نشضرعتي نهنكل ةداتعŸأ ة-ي-ع-م-تÛأ
نيددششتم Úي-مÓ-شسإأ ل-ب-ق ن-م ط-غ-شضلأ
ءأدترأ ¤إأ وعدت تاقشصلم نوقلعي أوحبشصأأ
رود بعلت تاباشصع أولك-ششو ل-ب ،با-ق-ن-لأ
جوت دق .ةعما÷أ ‘ ““ةي-ن-يد-لأ ة-طر-ششلأ““
ناجره-م ‘ ةز-ئا-ج ن-م Ìكأا-ب ““ا-ششي-با-ب““
،اشسنرفب ““Êوفوكنأرفلأ مليفل-ل م-ي-لو-غ-نأ““

يئامنيشسلأ ةنو÷أ ناجرهÃ مليف لشضفأأو
Ãا-م ةر-ظ-ن““ ة-ئ-ف ‘ سضر-عو ،ر--شص““ ‘

““نا----ك““ نا----جر----هŸ ةÒخأ’أ ةرود----لأ
.يئامنيشسلأ
““Êانبللأ نوكشسم““ نا-جر-ه-م را-ت-خأ ا-م-ك
لÓخ سضرعيل ““ىليل وبأ““ يرئأز÷أ مليفلأ

رهششلأ نم61وÚ 6ب ةيرا÷أ اهتايلا-ع-ف
ةي-نا-ن-ب-ل مÓ-فأأ بنا-ج ¤أ كلذو ،يرا÷أ
ينيتنجرأ’أ مليفلأ اهنم ،ةيŸاعو ةيبرعو
ةينانبللأ ةجرخملل ““ي-ج سسأأ ز-لا-ششي-ن-يإأ““

لاينأد يكير-مأ’أ جرıأو ة-ي-ط-ع ا-ي-نأر
مÓ-فأأ ثد-حأأ ““فو-ل تشسÒف““ ،ا-ي-شسرا--غ
،يكيم يششاكات Òه-ششلأ Êا-با-ي-لأ جرıأ
جاطرق مايأأ روهمجب دوعي مليفلأ .مهÒغو

يتلأ ةيمأدلأ ثأدحأ’أ ¤إأ ة-ي-ئا-م-ن-ي-شسلأ
نرقلأ تاين-ي-ع-شست ‘ ر-ئأز÷أ ا-ه-ت-فر-ع
،““ءأدوشسلأ ةير-ششع-لأ»ـب تفر-عو ي-شضاŸأ
ناينمأأ امهو Úباشش ةشصق لÓخ نم كلذو
““ىليل وبأأ““ يباهرإ’أ ةدراطم ىلع نÓمعي

¤إأ ي-با-هرإ’أ أذ-ه ر-فو .ءأر-ح--شصلأ Èع
ÚماÙأ دحأأ هلا-ي-ت-غأ د-ع-ب ءأر-ح-شصلأ
ثأد-حأأ بشسح ،ر--ئأز÷أ ‘ ن--يزرا--ب--لأ
ٌلك مليفلأ ‘ ةلوطبلأ رأودأأ دشسجو .مليفلأ

يغأرغيم دأؤوف Úير-ئأز÷أ Úل-ث-مŸأ ن-م
ةو--خأ’أ““ رود ‘ ردا--ق--لأد--ب--ع زوز---عو
يطرششلأ رود ‘ تيجوأأ دأرمو ،““قرأوتلأ

.ةيفحشصلأ رود ‘ ناقششم Ëرمو
ةقباشسم ةئيه تنلعأأ ،ةليلق مايأاب ا-ه-ل-ب-قو
،رئأز÷أ ‘ Òشصقلأ مليفلل ةيمقرلأ ةبأوبلأ

اهترود ‘ ةرها-ظ-ت-لأ ‘ ن-يز-ئا-ف-لأ ن-ع
ةزئا÷أ تدا-ع ثي-ح ،يا-م ر-ه-ششل ¤وأ’أ
جر-خ-م-ل-ل ““ة-ي-ب-هذ-لأ ة-بأو-ب-لأ““ ىÈك--لأ
Òشصقلأ همليف نع كÈم قيفر يرئأز÷أ
Ëرم ةجرıأ تجوت Úح ‘ ،““وÁرك““

““ةيشضفلأ ةبأوبلأ»ـب ديو-شسلأ ن-م ي-طا-ششم
ةزئا÷أ دوع-ت-ل ،““كأردإ’أ““ ا-ه-م-ل-ي-ف ن-ع
ءÓع جرخملل ““ةيزنوÈلأ ةبأوبلأ““ ةث-لا-ث-لأ
.““زينك““ همليف نع سسنوت نم يواف◊ نيدلأ

م.Ëرم ^

““تاحايزنأ““ ةلÊ Ûاثلأ ددعلأ

ينيد نايتيإا ماسسرلاب صصاخ ءافتحا
ةيفاقثلأ ““تاحايزنأ““ ةلÊ Ûاثلأ ددعلأ ىفتحأ ^

يليكششتلاب ةفاقثلأ ةرأزو أر-خؤو-م ا-ه-ترد-شصأأ ي-ت-لأ
بحأأ يذلأ ،ينيد نايتيإأ ،يقأر-ششت-شسإ’أ ي-شسنر-ف-لأ
 .اهل هلامعأأ بلغأأ سصشصخو اهب سشاعو رئأز÷أ
اجاتروبير -ةيبرعلاب ةقطانلأ - ةلÛأ تشصشصخو

هق-ششعو (9291 -1681) ين-يد را-شسمو ةا-ي-ح لو-ح
هتقÓع اشضيأأو اهب مÓشسإÓ-ل ه-قا-ن-ت-عأو ر-ئأز-ج-ل-ل

Ãةداعشسوب ةنيد (بلأ بونجÓد) دعب اهب رقتشسأ يتلأ
ةطاشسبو اهئأرحشصو اهتاحأو لا-م-ج-ب ه-تر-ح-شس نأأ
نم مداقلأ وهو اهتيبئأرغو اهتيناحور اشضيأأو اهلهأأ
.ابوروأأ قامعأأ
011 ‘ رداشصلأ- د-يد÷أ دد-ع-لأ أذ-ه ا-شضيأأ مد-قو

ميقلأ ةيمهأأ لوح ةعو-ن-ت-م ع-ي-شضأو-م -تا-ح-ف-شص
سصن رأرغ ىلع ناشسنإ’أ ةايح ‘ ةيقلÿأو ةيحورلأ

هيف دكأأ يذلأ ““يحورلأ لقعلأ““ زورقعلب قأزرلأ دبع
ةايح ‘ (ينيدلأ) ي-حور-لأ ى-ن-عŸأ ة-ي-م-هأأ ى-ل-ع
لقعلأ عم ““ةيقفأوتلأ““ هتقÓ-عو ر-شصا-عŸأ نا-شسنإ’أ
.يقÓخأ’أ بنا÷أ ‘ اشصوشصخ هÒثأاتو ،ثيد◊أ
يبرغ بعشصم مدق ““ناكŸأ حور““ نأونعب لشصف ‘و
،(3471) ةني-ط-ن-شسق-ب ر-شضخأ’أ ع-ما÷أ لو-ح ا-شصن
Úشسح نب نشسح يابلأ اهانب يتلأ ةيرامعŸأ ةفحتلأ
ةنيدم““ ءأرثو ةهبأأو ةعور ى-ل-ع ةد-ها-ششلأ ةرا-نŸأو
اشضيأأ وهو ،Êامثعلأ دهعلأ لÓخ ““ةقلعŸأ روشس÷أ
دبع ددÛأ ةمÓ-ع-لأ ه-ي-ف سسّرد يذ-لأ د-ج-شسŸأ
هقفلأو ثيد◊أو Òشسفتلأ مولع سسيداب نب ديم◊أ
يحÓشصإ’أ هعورششŸ أزكرم هلعجو ةل-يو-ط Úن-شسل
هنم Êاعي لأزامو ىناع يذلأ لامهإ’أ مغرو.Òبكلأ

هقيرب ““عجÎشسي نأأ رظتنŸأ نم““ هنأأ ’إأ عما÷أ أذه
أرخؤوم اهردشصأأ يتلأ رمأوأ’أ عم اشصوشصخ هقلأاتو
ةيشضاقلأو نوب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر
اهتمدقم ‘و ةقيت-ع-لأ د-جا-شسŸأ ع-ي-م-ج م-ي-مÎب
.بتاكلأ لوقي ،رشضخأ’أ عما÷أ

- نأذآ’أ لوح عوشضوم سصيشصختب اشضيأأ ددعلأ زي“و
ةعيفر ةيمÓشسإأ ةقئأذ-ك -ة-ي-برا-غŸأ ة-ق-ط-نŸأ ‘
نأأ ي-ل-ع-ب قأزر-لأ د-ب-ع سصن-لأ بحا-شص ىر-ي ثي-ح

ةطاشسبلاب نورقل زي“ يبراغŸأ يئاقلإ’أ بولشسأ’أ
رظنلاب ميغنتلأو Úحلتلل ابيرقت يلكلأ مأدعن’أ عم
ه-ع-ب-ت--ي يذ--لأ- ي--ك--لاŸأ بهذŸأ ““دد--ششت““ ¤إأ
روشض◊أ نأأ افي-شضم را-طإ’أ أذ-ه ‘ -نو-ي-برا-غŸأ
كرت (برغŸأ ءانثت-شسا-ب) ة-ق-ط-نŸأ ‘ Êا-م-ث-ع-لأ
Èع ا-شصو-شصخو ي-لÙأ نأذآ’أ ى--ل--ع ه--ت--م--شصب
قيرعلأ ديلقتلأ““ ـب اهفشصو يتلأ ةيكÎلأ تاماقŸأ
ىرخأأ ةهج نم ددعلأ لمحو .““ةع-ي-فر-لأ ة-ق-ئأذ-لأو
رهشش ‘ Úفق-ثŸأو با-ت-ك-لأ ةا-ي-ح لو-ح ت’ا-ق-م
رأرغ ىلع عبأرلأ نفلأ نع ىرخأأ عيشضأومو ناشضمر
ةءأرق لÓخ نم يرئأز÷أ حرشسŸأ ‘ ينيدلأ دعبلأ

نامحرلأ دبعل ““دلوŸأ““ ةيحرشسم ‘ ÓÊيلت نشسح’
أذه اشضيأأ اهلوانت يت-لأ ع-ي-شضأوŸأ ن-مو.›Ó-ي÷أ
لامعأ’أ أذكو امنيشسلأو ة-يأور-لأ د-يد÷أ رأد-شصإ’أ
تئافلأ ناشضمر لÓ-خ ة-شضور-عŸأ ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت-لأ
ة-ي-فا-ق-ث-لأ ل-ئا-شسŸأ ن-م دد--ع ¤إأ ة--فا--شضإ’ا--ب
.ةئيبلأ لوح ىرخأأ عيشضأومو ،ةيبدأ’أ تاÁدقتلأو
Úفقثمو باتكل اشصوشصن ددعلأ أذه كلذك نمشضتو
يد‹ دمحأأ رأرغ ىلع ةيبرعلأ نأدلبلأ فلتfl نم
ةيفاقثلأ تأردابŸأ لوح بتك يذلأ رشصم نم مامه
ةيدوعشسلأ ن-م كيا◊أ سسا-ب-عو هدÓ-ب ‘ ة-يدر-ف-لأ
مركو.يدوعشسلأ حرشسŸأ لوح عوشضوÃ كراشش يذلأ
نيذلأ Úيرئأز÷أ Úنانفلأ نم أددع اشضيأأ رأدشصإ’أ
يشسلدنأ’أ ينغم نم لك مهو أرخؤوم ةينŸأ مهتفأو
(ر-يد-يإأ) تير-شش د-ي-م-ح ي-ن-غŸأو Êو-شسرد رود-ق
امك ،يطابح دي-م◊أ د-ب-ع ي-حر-شسŸأو ل-ث-مŸأو
يشسنرفلأ يعأرزلأو يئيبلأ Òبÿأ ىلع ءوشضلأ طلشس
.يحبأر رايب ةيرئأز÷أ لوشصأ’أ يذ

ث.ق ^
:يواشسيع باهولأ دبع ،عونت ءايميك يغيزامأ’أو يمÓشسإ’أو يقيرفإ’أ دعبلأ Èتعأ

يئاور بوث ‘ يرئاز÷ا نهارلا ةلئسسأا ُتحرط
اهتهجاو يتلا تابوعسص زربأا ،رامعتسسلا اهقرحأا يتلاو ،ةينامثعلا ةÎفلا قئاثو ¤ا لوسصولا ^

لوأأ باتكلل ›ودلأ يبظوبأأ سضرعم فاشضتشسأ ^
،يواشسيع باهولأ دبع ،يرئأز÷أ بتاكلأ سسمأأ

نأويدلأ» هتيأور لوح ن-يÓ-نوأأ رأو-ح ة-شسل-ج ‘
ةيأورلل ةيŸاعلأ ةزئا÷اب ةز-ئا-ف-لأ «ي-طÈشسإ’أ
امدقم ،يلفروأأ لÓب هعم رأو◊أ رأدأأو ،ةيبرعلأ
مهأأو ةيبدأ’أ هتÒشس نم ةحملب فيشضلأ بتاكلأ
عقوم هلقن ام قفو ،اهيلع لشصح يتلأ زئأو÷أ

.ةيتأرام’أ ““دا–’أ““ ةديرج
ةبقح يه ةجرح ةيخيرات ةبقح لوانتت ةيأورلأو
نم أروشص لقنتو رئأزجلل ي-شسنر-ف-لأ لÓ-ت-ح’أ
ةهج نم لÓتح’أ تأوق Úب رأد يذلأ عأرشصلأ
ةهج نم يكÎلأ مك◊أ ءانثأأ ة-ي-ن-طو-لأ ىو-ق-لأو
لÓخ نم ترج يتلأ تاشسبŸÓأ فششكتل ،ةيناث
 .سسمÿأ اهتايشصخشش
زيمتت اهنإأ :يواشسيع لاق ،ةزئا÷اب هزوف لوحو

وأأ ميكحتلأ ةقيرطب ءأوشس زئأو÷أ نم اهÒغ نع
،زوفلأ دنع فقوتت ’ يهو ،ةيمÓعإ’أ ةبحاشصŸأ
بتاكلل ةينا-ث ة-قÓ-ط-ن’ ة-يأد-ب و-ه نو-ك-ي ل-ب
Úب ةقÓعلأو ةيخيراتلأ ةيأورلأ لوحو  .سصنلأو
حرطي رشضا◊أ نأأ ¤إأ راششأأ ،رشضا◊أو يشضاŸأ
ةيخيراتلأ ةيأورلأو ،يشضاŸاب قلعتت ةÒثك ةلئشسأأ

ةعوم‹ يه ا‰إأو ،هتأذب خيراتلأ درشس دشصقت ’
¤وأ’أ تاشضمولأ نع ثحبت ةنهأرلأ ةلئشسأ’أ نم
نمكي ىنعÃ ،ةلئشسأ’أ هذه ا-ه-ي-ف تر-ه-ظ ي-ت-لأ
،ةثيد◊أ ةلودلأ لكششتت فيك ط‰ نع ثحبلأ
دحأولأو نيرششعلأ نرقلأ ةيأدب ¤إأ ةدوعلاب كلذو
«يطÈشسإ’أ نأويدلأ» ‘ ىرن كلذل ،نيرششعلأو
،رئأز÷أ ‘ انه اهششيعن يتلأ ةلئشسأ’أ نم Òثكلأ

تاكأÎشش’أ وأأ تأءامتن’اب وأأ ةغللاب قلعتت ةلئشسأأ
يتراشضح ىلع فقت يتلأ ةلودلأ هذه .ةيفاقثلأ
‘ ةلئشسأ’أ هذه لقن تلواح انأأو ،برغلأو قرششلأ
 .ةيأورلأ
،عيم÷أ عشسي دلب رئأز÷أ نأأ يواشسيع حشضوأأو
هرظ-ن ة-ه-جو ل-م-ح-ي يأأ سصخ-شش ل-ك-ل ن-كÁو
ءانبأأ نوكن نأأو ،ة-ي-ن-طو-لأ ‘ ًا-ع-ي-م-ج كÎششنو
.ىرخأ’أ تأءا-م-ت-ن’أ ل-ك ن-ع أد-ي-ع-ب ر-ئأز÷أ
ن-م Òث-ك-لأ ه-يد--ل سصخ--شش ل--ك نأ’ :فا--شضأأو
لثم ةددعتم ءايميك اهنإأ ..ه-ل-خأد ‘ تا-نو-كŸأ
،يغيزامأ’أ دعبلأو يمÓشسإ’أو يقيرفإ’أ د-ع-ب-لأ
هتايح سسراÁو ،رخآ’أ مÎحي نأأ دحأو لك ىلعو
رأوحلل جاتحن نحنو .تأزأزفت-شس’أ ن-ع أد-ي-ع-ب
 .Úنأوقلأ اهمك– ةيندم ةلود أاششنتل
ةعيطلأ هتغلو هبولشسأأ تايلامج ي-ئأور-لأ ع-جرأأو
يبأأو ظحا÷أ نم هل هتبfiو ثأÎلاب هتقÓع ¤إأ

هنأأ امك ،ءامدقلأ ءأرعششلأ ¤إأ يديحوتلأ نايح
ىلع أدكؤوم ،ةيفوشصلأ ةيدرشسلأ تانودŸأ بحي
ثأÎلأ ةفرع-م ي-هو بتا-ك-ل-ل ¤وأ’أ ةد-عا-ق-لأ

كيدل سسيلو ةغللاب بتكت نأأ نكÁ ’ هنأ’ ،أديج
 .اهعم ةميمح ةقÓع

ةباتك لÓخ هت-ه-جأو ي-ت-لأ تا-بو-ع-شصلأ ن-عو
نع ثحبلأ ‘ تابوعشص هجأو هنأأ دكأأ ،ةيأورلأ
قلعتي اميف ةشصاخ ،ةرفوت-م Òغ ي-هو ق-ئا-ثو-لأ
اهفي-ششرأأ قر-ح ” ي-ت-لأ ة-ي-نا-م-ث-ع-لأ ةÎف-لا-ب
يشسنرفلأ لÓتح’أ دعب اهطئأرخ نم سصلختلأو
اهمشسر ةليختم طئأرخ تعبتأ» :ًافيشضم ،رئأزجلل
.““ÚخرؤوŸأ سضعب

يعامج باتك ةفاقثلأ ةرأزو نع ردشص ^
““ةيلاينولوكلأ ةلءاشسم““ نأونع ت– قفأرم
بولشسأأ ىلع ءوشضلأ هيف نوكراششŸأ طلشس
لقعلأ هجهتني يذلأ ةي-فر-عŸأ ة-ن-م-ي-ه-لأ
تأر-م-ع-ت-شسŸأ تا-فا-ق-ث د-شض ي-بر-غ--لأ
ددع رأدشصإ’أ أذه ‘ كرا-ششو .ة-ق-با-شسلأ

نب ديحو يعما÷أ م-ه-ن-ي-ب ،با-ت-ك-لأ ن-م
Êاشسللأ باتك ‘ ةءأرق مدق يذلأ ،زيزعوب
زاجعإأ يشسكراŸأ Êاتشسكابلأ فوشسليفلأو
““بأدآأ ،·أأ ،تاقبط .. ةيرظنلأ ‘““ دمحأأ
برعلأ باتكلأ نم ددع هدعي يذلأ (2991)
با-ت-ك-ل ةد-قا-ن-لأ تا-ف-لؤو-م-ل-ل أدأد-ت--مأ
لشصأأ نم يكيرمأ’أ Êاشسل-ل ““قأر-ششت-شسإ’أ““

.ديعشس درأودإأ ينيطشسلف
اهلوانت- عيشضأوم ةدع ¤إأ زيزعوب نب داعو
‘ برغلأ ““مك–““ اهنيب -هباتك ‘ زاجعإأ

،““ثلاثلأ ⁄اعلأ»ـب ى-م-شسي ا-م بأدآأ را-شسم
سسيركت““ ىلع لمع بر-غ-لأ نأأ ىر-ي ثي-ح
مدخت يتلأ سصوشصنلأ نم جلدؤوم د-م-ت-ع-م
⁄اعلأ“ حلا-شصم مد-خ-ت ا‡ Ìكأأ ه◊ا-شصم
هءافتحأ نأأ راطإ’أ أذه ‘ افيشضم ،“““ثلاثلأ
ن-م Úتآ’أ Úي-لÙأ با--ت--ك--لأ سضع--ب--ب
ةيلمع Èع رÁ““ ةÁدق-لأ تأر-م-ع-ت-شسŸأ

ةزكرمتم تايجولويديأأ مدخت ةقيقد ةÎلف
ةرطيشسلأ جاتنإأ ةدا-عإأ ‘ م-ها-شست ا-ي-بر-غ
دكؤوي يذلأ ةاكاÙأ نوناق قفو ةيفاقثلأ

نأأ ىلع بتاكلأ ددششيو .““ةيبرغلأ ةيقوفلأ
أÒث-ك بج-ح-ي““ د-م-ت-عŸأ أذ-ه سسير-ك--ت
Òغ تاغل-ب بت-ك-ت ي-ت-لأ ة-ي-لÙأ بأدآ’أ
بدأ’أ ع-م ل-شصا-ح و--ه ا--م--ك ““ة--ي--بوروأأ
هنع برغلأ هفرعي ام نأأ ثيح يرئأز÷أ

نأأ Úح ‘ ةيشسنرفلاب بوتكŸأ طقف““ وه
.““هنع توكشسم ةيبرعلاب بوتكم وه ام
لوح اشصن ىرخأأ ةهج نم رأدشصإ’أ مشضيو
ليبأزيإأ ،ةي-شسنر-ف-لأ ة-لا-حر-لأو ة-ب-تا-ك-لأ
،يشسيلغو نمحرلأ دبع بتاكلل ،تراهÈيإأ
اهتشصقل ةيدقن ةءأرق لÓخ نم- ىري يذلأ
رابتعأ ة-جأذ-شسلأ ن-م ه-نأأ -““ة-ن-ي-م-شسا-ي““
ةبعللأ جرا-خو ة-ي-ق-نو ة-ئ-ير-ب““ ا-ه-لا-م-عأأ
اهجأردإأ نكÁ ’ هنأأ أدكؤوم ““ةيرامعتشس’أ
ة-يرو-طأÈمإ’أ ة-با-ت-ك--لأ““ قا--ي--شس ‘ ’إأ
تا-ي-ج-ي-تأÎشسأ ل-ي-ع-ف-ت ¤إأ ة-ي--عا--شسلأ
ءأو-ت-حأ د-شصق-ب ة-يŸا-ع-لأ ة-ي--لا--يÈمإ’أ
بو-ع--ششلأ خ--يرا--ت ه--يو--ششتو لأز--ت--خأو
ةنميهلأ ةيل-م-ع ل-ه-شست ي-ك ةر-م-ع-ت-شسŸأ
.““.. دعب اميف عاشضخإ’أو
راكفأاب راطإ’أ أذه ‘ يشسيلغو دهششتشسيو
ي-ت-لأ- قأر-ششت-شس’أ لو-ح د-ي-ع-شس درأودإأ

‘ ““ة-شسأد-ق-لأ““ ن-م ة-لا-ه--ب ةدا--ع طا–
نأأ افيشضم -ةيبرعلأ ة-يÁدا-كأ’أ طا-شسوأ’أ
د-ع-ب-لأ ع-م ج-ششأو-ت-ي ›ا-م÷أ د--ع--ب--لأ““
يذلأ يقأرششتشس’أ باطÿأ ‘ ›ايÈم’أ

ىلع ةنميهلل ةفرعŸأ نم ديفتشسيو فظوي
أددششم ““هيلع هتملكو هتطلشس طشسبو رخآ’أ

نم اهÒغكو- تراهÈيإأ لا-م-عأأ نأأ ى-ل-ع
ايرامعتشسأ ء’و““ ل-م– -Úي-قأر-ششت-شس’أ
.““ةيناشسنإ’أ اهتعزن بناج ¤إأ
لوح باتكلل ةيقب-تŸأ ع-ي-شضأوŸأ تءا-جو
اÃ رامعتشس’أ دعب امو رامعتشس’أ اياشضق
لقعلأ اهيف ببشست يتلأ تأدابإ’أ ةنأدإأ اهيف
سصوشصن ¤إأ ةفاشضإ’اب ،⁄اعلأ ‘ يبرغلأ
ةير-ئأز÷أ ة-يأور-لأ ة-ي-ها-م لو-ح ىر-خأأ
تأركذم““ باتك ‘ ةءأرق أذكو ةرشصاعŸأ

يشسنرفلأ يقوق◊أو يفحشصلل ““ةير-ئأز-ج
يÔه را---م---ع---ت----شسÓ----ل سضها----نŸأ

يدقنلأ باتك-لأ أذ-ه ¤إأ ة-فا-شضإأو.قÓ-ع
ايبدأأ اقحلم اشضيأأ ةلÛأ تمشض يوبخنلأ
ديدعلأ نمشضت ““يبدأ’أ سصا-نŸأ““ نأو-ن-ع-ب

اهنم ة-ير-ع-ششلأ- ة-ي-بدأ’أ سصو-شصن-لأ ن-م
.برعو Úيرئأزج باتكل -ةيشصشصقلأو

ث.ق ^

 يعامج رأدشصإأ ‘

يبرغلا لقعلا ‘ ةنميهلا ركف لوح ..““ةيلاينولوكلا ةلءاسسم““

:يواشسيع باهولأ دبع ،عونت ءايميك يغيزامأ’أو يمÓشسإ’أو يقيرفإ’أ دعبلأ Èتعأ

يئاور بوث ‘ يرئاز÷ا نهارلا ةلئسسأا ُتحرط
اهتهجأو يتلأ تابوعشص زربأأ ،رامعتشس’أ اهقرحأأ يتلأو ،ةينامثعلأ ةÎفلأ قئاثو ¤أ لوشصولأ ـ

لوأأ باتكلل ›ودلأ يبظوبأأ سضرعم فاشضتشسأ ^
،يواشسيع باهولأ دبع ،يرئأز÷أ بتاكلأ سسمأأ

نأويدلأ» هتيأور لوح نيÓ-نوأأ رأو-ح ة-شسل-ج ‘
ةيأورلل ةيŸاعلأ ةزئا÷اب ةزئا-ف-لأ «ي-طÈشسإ’أ
امدقم ،يلفروأأ لÓب هعم رأو◊أ رأدأأو ،ةيبرعلأ
مهأأو ةيبدأ’أ هتÒشس نم ةحملب فيشضلأ بتاكلأ
عقوم هلقن ام قفو ،اهيلع لشصح يتلأ زئأو÷أ

.ةيتأرام’أ ““دا–’أ““ ةديرج
ةبقح يه ةجرح ةيخيرات ةبقح لوانتت ةيأورلأو
نم أروشص لقنتو رئأزجلل ي-شسنر-ف-لأ لÓ-ت-ح’أ
ةهج نم لÓتح’أ تأوق Úب رأد يذلأ عأرشصلأ
ةهج نم يكÎلأ مك◊أ ءانثأأ ةي-ن-طو-لأ ىو-ق-لأو
لÓخ نم ترج يتلأ تاشسبŸÓأ فششكتل ،ةيناث
 .سسمÿأ اهتايشصخشش
زيمتت اهنإأ :يواشسيع لاق ،ةزئا÷اب هزوف لوحو

وأأ ميكحتلأ ةقيرطب ءأوشس زئأو÷أ نم اهÒغ نع
دنع فقوت-ت ’ ي-هو ،ة-ي-مÓ-عإ’أ ة-ب-حا-شصŸأ
بتاكلل ةيناث ةقÓطن’ ةيأدب وه نوكي لب ،زوفلأ
 .سصنلأو

يشضاŸأ Úب ةقÓعلأو ةيخيراتلأ ةيأورلأ لوحو
ةلئشسأأ حر-ط-ي ر-شضا◊أ نأأ ¤إأ را-ششأأ ،ر-شضا◊أو
’ ةيخيراتلأ ةيأورلأو ،يشضاŸا-ب ق-ل-ع-ت-ت ةÒث-ك
ةعوم‹ يه ا‰إأو ،هتأذب خيراتلأ درشس دشصقت

¤وأ’أ تاشضمولأ نع ثحبت ةنهأرلأ ةلئشسأ’أ نم
نمكي ىنعÃ ،ةلئشسأ’أ هذه اه-ي-ف تر-ه-ظ ي-ت-لأ
،ةثيد◊أ ةلودلأ لكششتت فيك ط‰ نع ثحبلأ
دحأولأو نيرششعلأ نرقلأ ةيأدب ¤إأ ةدوعلاب كلذو
«يطÈشسإ’أ نأويدلأ» ‘ ىرن كلذل ،نيرششعلأو
،رئأز÷أ ‘ انه اهششيعن يتلأ ةلئشسأ’أ نم Òثكلأ
تاكأÎشش’أ وأأ تأءامتن’اب وأأ ةغللاب قلعتت ةلئشسأأ
يتراشضح ىلع فقت يتلأ ةلودلأ هذه .ةيفاقثلأ
‘ ةلئشسأ’أ هذه لقن تلواح انأأو ،برغلأو قرششلأ
 .ةيأورلأ
،عيم÷أ عشسي دلب رئأز÷أ نأأ يواشسيع حشضوأأو
هرظن ة-ه-جو ل-م-ح-ي يأأ سصخ-شش ل-ك-ل ن-كÁو
ءانبأأ نوكن نأأو ،ةي-ن-طو-لأ ‘ ًا-ع-ي-م-ج كÎششنو
.ىرخأ’أ تأءام-ت-ن’أ ل-ك ن-ع أد-ي-ع-ب ر-ئأز÷أ
ن-م Òث-ك-لأ ه-يد-ل سصخ--شش ل--ك نأ’ :فا--شضأأو

لثم ةددعتم ءايميك اهنإأ ..هلخأد ‘ تانوكŸأ
،يغيزامأ’أ دعبلأو يمÓشسإ’أو يقيرفإ’أ دعبلأ
هتايح سسراÁو ،رخآ’أ مÎحي نأأ دحأو لك ىلعو
رأوحلل جاتحن نحنو .تأزأزفتشس’أ ن-ع أد-ي-ع-ب
 .Úنأوقلأ اهمك– ةيندم ةلود أاششنتل
ةعيطلأ هتغلو هبولشسأأ تايلامج يئأورلأ عجرأأو
ظحا÷أ نم هل ه-ت-بfiو ثأÎلا-ب ه-ت-قÓ-ع ¤إأ
امك ،ءامدقلأ ءأرعششلأ ¤إأ يديحوتلأ نايح يبأأو
أدكؤوم ،ةيفوشصلأ ةيدر-شسلأ تا-نودŸأ بح-ي ه-نأأ

ثأÎلأ ةفرعم يهو بتاكلل ¤وأ’أ ةدعاقلأ ىلع
كيدل سسيلو ةغللاب بتكت نأأ نكÁ ’ هنأ’ ،أديج
 .اهعم ةميمح ةقÓع

ةباتك لÓخ هت-ه-جأو ي-ت-لأ تا-بو-ع-شصلأ ن-عو
نع ثحبلأ ‘ تابوعشص هجأو هنأأ دكأأ ،ةيأورلأ
قلعتي اميف ةشصاخ ،ةرفوت-م Òغ ي-هو ق-ئا-ثو-لأ
اهفي-ششرأأ قر-ح ” ي-ت-لأ ة-ي-نا-م-ث-ع-لأ ةÎف-لا-ب
يشسنرفلأ لÓتح’أ دعب اهطئأرخ نم سصلختلأو
ةليختم طئأرخ تع-ب-تأ» :ًا-ف-ي-شضم ،ر-ئأز-ج-ل-ل
.““ÚخرؤوŸأ سضعب اهمشسر

ءامدقل رئأز÷أ ةي’و ةظفاfi تقلطأأ ^
،سسمأأ لوأ ةيرئأز÷أ ةيمÓشسإ’أ ةفاششكلأ

نعراطششلأ““ راعشش ت– مشسرل-ل ة-ق-با-شسم
ةيا-م-ح لا‹ سصخ-ت تنÎنأ’أ Èع ““د-ع-ب
رج◊أ ةÎف لÓ-خ م-ه-ت-ق-فأرŸ ة-ئ-ي-ب-لأ
 .يحشصلأ
تأ ىد--ل مÓ--عإ’ا--ب ف--ل--كŸأ ح--شضوأأو
سشماه ىلع ،لو-ل-ي-ع سسي-نأأ ،ة-ظ-فاÙأ
رقم نم ايزمر ةقباشسŸأ تايلاعف قÓطنأ

ةيدلبب سسيداب نب ديم◊أ دبع ةمÓعلأ جوف
هذه نأأ ةمشصاعلأ رئأز÷اب ناف-ي-ك-لأ جر-ب
يŸاعلأ مويلأ ءايحإأو نمأز-ت-ت ة-ق-با-شسŸأ

ع-ي-ج-ششت فد-ه-ب كلذو ة-ئ-ي-ب-لأ ة-يا-م◊
تاطاششن ةشسرا‡و عأدبإ’أ ىلع لافطأ’أ

يئز÷أ يحشصلأ رج◊أ ةÎف لÓخ ةينف
م-ي-ق سسر-غ أذ-كو ل-لŸأ ن-م ل-ي-ل-ق-ت-ل--ل
تأذ دا-فأأو .ة-ئ-ي-ب-لأ ى-ل--ع ة--ظ--فاÙأ
راطإأ ‘ جردنت ة-ق-با-شسŸأ نأا-ب لوؤو-شسŸأ
يششف-ت ة-ه-باÛ ة-ي-شسي-شسح-ت-لأ ة-ل-م◊أ

ءامدقل ةماع-لأ ةدا-ي-ق-ل-ل ا-نورو-ك سسوÒف
كلذو ة-ير-ئأز÷أ ة-ي-مÓ-شس’أ ة-فا-ششك-لأ

Ãخ لافطأ’أ ةقفأرÓرج◊اب مهمأزتلأ ل
. يحشصلأ

ث.ق ^

““دعب نع راطششلأ““ راعشش ت– ةيمÓشس’أ ةفاششكلأ ءامدق اهقلطأأ

لافطألا ةدئافل ““ةئيبلا ةيامح““ لوح مسسرلل ةقباسسم



ةليترلا

هبني ةمسصاعلا دا–ا

فافز ناتسسف ‘ نيوÒه غلك2
Êانبللآ نمأ’آ طبشض ^
نم مآرغوليك2,2
بيرهتلل ةدعم نيوÒهلآ
لامشش لود ىدحإآ ¤إآ
مشضت ةنحشش ‘ ايقيرفإآ

ةنيزو فافز ناتشسف
.ةيخبطم تآودأآو ةيئاشسن
Úلوه‹ سصاخششأآ مايق““ لوح تامولعم رفآوت ¤إآ ردشصŸآ تراششأآو
مدختشست تآودأآو ةيئاشسن ةنيزو فافز ناتشسف نحشش ةيلمعل Òشضحتلاب
¤إآ بيرهتلل ةّدعم تآردfl يو– اهنأآ ‘ هبتششم خبطŸآ لخآد
.““نحششلآ تاكرشش ىدحإآ ةطشسآوب ايقيرفإآ لامشش لود ىدحإآ
نم مآرغوليك2,2 ىلع يوت– اهنأآ Úبت اهششيتفت دعب““ :نايبلآ فاشضأآو
.ةيشسن÷آ Êانبل اهجورم نأآو ““نيوÒهلآ ةدام

””ديولف ””ـل امعد رهاظتي  ودورت
ءآرزولآ سسيئر مشضنآ ^

،ودورت Ïشساج ،يدنكلآ
‘ نيرهاظتŸآ ف’آآ ¤إآ
،هتبكر ىلع ايثاج ،آواتوأآ

Ÿةيرشصنعلآ ةشضهان
ةافو دعب ةطرششلآ فنعو
يقيرفأآ لشصأآ نم لجر
‘ ديولف جروج ىعدي
  .ةدحتŸآ تاي’ولآ
،ةيناث64و قئاقد Êامثل اهرخآآ تدتمآ ةدع تآرم ودورت اثج امك
سضيبأ’آ يطرششلآ ةبكر ت– ديولف ءاقب هيف رمتشسآ يذلآ تقولآ
.هقانتخآ ¤إآ ىدأآ ام ،Úفوشش كيريد
دوشسأآ اشصيمق هيدي Úب ،ءآدوشس ةمامك عشضي ناك يذلآ ،ودورت لمحو
يوذ ¤إآ ةراششإآ ‘ ةمهم دوشسلآ ةايح) ““رتام زفي’ كÓب““ هيلع بتك
مامأآ آودششتحآ نيذلآ نورهاظتŸآ هل همدق (ءآرمشسلآ ةرششبلآ
ةكرح هتافو ةثداح تراثأآ يذلآ ““ديولف»ـل آذهل اÁركت ناÈŸلآ

.Úشسح دمحأآ ريزولآ هتقفرب ناكو ،تاجاجتح’آ نم ةيŸاع

 انوروك برا– يمورلا ةدجام
نآونعب ةديدج ةينغأآ ،يمورلآ ةدجام ،ةينانبللآ ةبرطŸآ تحرط ^

بويتوي عقوم ىلع ةيمشسرلآ اهتانق Èع ““تاجهللآ لكب آونغ““
اهتشضرف يتلآ يعامتج’آ دعابتلآ ةلحرم نم ةاحوتشسم ةينغأ’آو.

.⁄اعلآ بوعشش لك ىلع انوروك ةحئاج
Èع اهرششنب ةينانبللآ ةبرطŸآ تماق ةينغأÓل جيوÎلل ةلواfi ‘و

نكلتلق ول انأآ““ :قيلعتب اهتقفرأآو Îيوت عقوم ىلع يشصخششلآ اهباشسح
يقاب ..اقآرو آوره يللآ ييندلاه !Úياج ›ولوقت ىعوإآ ةقاتششم
..نيروجfi يبلقب آوقبت ..ىقÓتن اŸ نكدعوب ..!Úنشس اهتمانزرب

 .““تاغللآ لكب آونغ

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلآو ةرآدإ’آ
 توواج رهاطلآ ةفاحشصلآ رآد

 رئآزجلآ - يام لوأآ
06.67.56.120  :فتاهلآ
87.67.56.120  :فتاهلآ
37.67.56.120  :سسكافلآ

 تنرتنأ’آ ىلع رجفلآ عقوم

ينورتكلإ’آ ديربلآ

 راــــــــــهششإ’آ

 رجفلآ راهششإآ ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلآ / فتاهلآ

 رئآزجلآ روتشساب جهن1 راهششإ’آو رششنلل ةينطولآ ةلاكولآ
95.59.37.120 : سسكافلآ87.67.37.120 : فتاهلآ

:عبطلآ
برغلآ ةعبطم :برغلآ -قرششلآ ةعبطم :قرششلآ -AIS : طشسولآ

 :عيزوتلآ
““رجفلآ““ : برغلآ - قرششلآ - طشسولآ

يوهجلآ ةنيطنشسق بتكم

(اتريشس قدنف رآوجب) ةنيطنشسق نابعز عراشش2
66.08.29.130 :فتاهلآ
10.18.29.130 :سسكافلآ

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أآ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعأ’آ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلآ ةيريدم لباقم ) ناشسرفلآ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأآ ترششن اهباحشصأ’ درت ’ ةديرجلآ لشصت يتلآ روشصلآ وأآ قئاثولآ لك

ةيرابخإآ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئآرلآ م.م.ذ.سش نع ردشصت

جد000.005 :يعامتجإ’آ اهلامشسأآر
رئآزجلآ1592630 ب00  :مقر يراجتلآ لجشسلآ

 يكنبلآ باشسحلآ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلآ يديربلآ باشسحلآ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ماعلآ ريدŸآ أآÈت ^
،ةمشصاعلآ دا–آ قيرفل

يأآ نم ،يداه Êاغلآ دبع
نع ةيلوؤوشسم
نم ةرداشصلآ تاحيرشصتلآ
نيذلآ فآرطأ’آ سضعب
قيرفلل مهمÓك نوبشسني

يبرآدلآ ةيشضق لوح
.يمشصاعلآ
ىلع ردشصŸآ لاقو
هذه ‘ قيرفلآ نع عافدلل آدحآو ايماfi تفلك اهنأآ ،““كوبشسيافلآ““
’ فآرطأ’آ يقاب امأآ ،نوب ’وكين ،ذاتشسأ’اب رمأ’آ قلعتيو ،ةيشضقلآ

.يدانلآ نولثÁ ’و اهشسفن ىوشس لث“
هرششن يذلآ ويديفلآ عطقم روهظ ،دا–’آ ةرآدإآ حيشضوت بقعأآو
نمشض وشضع هنأآ ىلع هشسفن مدق يذلآ ،مÓشس دمfi ،يماÙآ
.““سساتلآ ““ ىدل فلŸآ نع عافدلاب فلكمو قيرفلل ةرآدإ’آ مقاطلآ

دعتسست ””ازوتيا ””
يرشض◊آ لقنلآ ةكرششلآ تررق ^

ةمشصاعلآ رئآزجلل يرشض◊آ هبششو
فانئتشس’ آدآدعتشسآ ،““آزوتيآ““
رج◊آ عفر دعب اهتاطاششن
،ةموك◊آ هترقأآ يذلآ ،يحشصلآ
اهترداغم لبق تÓفا◊آ ميقعت
يتلآ ةحاشسŸآ لزعو ،عدوتشسŸآ
عشضو لÓخ نم قئاشسلآ اهلتحي

52 ¤آ نئابزلآ ددع سصيلقت عم ،نيرفاشسŸآ ةيقب نع هدعبت زجآوح
ركآذت عيب متيشس امك ،سسوÒفلآ يششفت لبق بكآر001 نم لدب ابكآر

اموي51 ةدŸ ة◊اشص ىرخأآو ،جد002 رعشسب عوبشسأآ ةدŸ ة◊اشص
.““ جد005 رعشسب
¤إآ راظتن’آ ةدم نم سضيفختلآ عم تÓفا◊آ ددع نم عفرلآ متيشسو
عم اهيلت يتلآ كلت لوشصوو ¤وأ’آ ةلفا◊آ عÓقإآ Úب ةقيقد51
.كلذب نوبزلآ مÓعإآ دعب تاطÙآ ددع نم سصيلقتلآ

ثد◊ا لÓظ ‘

..انكارح اذهو ..مهكارح كاذ
ندŸا عراوشش ‘ نيرهاظتŸا عم ةيكيرمألا نمألا ىوق لماعتل عبتتŸا ^

رشصانع دحأا ةبكر ت– ،ديولف جروج ،نولŸا لتقم ىلع اجاجتحا ةيكيرمألا
سسيئرلا ةوعدو ،هب قدÙا توŸاو سسفنتلا ‘ ةبوعشص وكششي وهو ةطرششلا
يديأا ىلع تبردت يتلا ،ةشصاÿا هقرفو سشي÷اب داجنتشسلا ¤ا يكيرمألا

ةحشضاو ةروشصب سسمليو كردي ،ليكنتلاو عمقلا ‘ Úيليئارشسا ءاÈخ
اهتينطو ىدمو ،ةطرششو كرد ،اندنع نمألا ىوق ةيهامو ةعيبط ةعملو
،ةلماك ةنشس ةليط يبعششلا كار◊ا تارهاظم عم اهلماعت ””ةموعن»و اهتيبعششو
،هب اهتقÓعو نطاوŸا ¤ا Úتينمألا ÚتموظنŸا ةرظن Úب قراف دوجو ةدكؤوم
ذئدنعو ،طلشستلا وأا ةيامحلل ةرخشسم ةيمومع ةوقك اهتايحÓشص ةشسرا‡و
ةديقع ةقيقحو ،Úعشضولا Úب لشصافلا عيف رلا طيÿا نطاوŸا كردي
سشيج ¤ا هئامتناو امومع ةينمألا ةشسشسؤوŸاو يبعششلا ينطولا سشي÷ا
.يرئاز÷ا بعششلا قمع ¤او ينطولا ريرحتلا

Òغو افينع ادهششم لقني ويديف طيرشش عابتأا انأاو سسمأا رمألا ينلاه دقل
تافرشصتلا ‘ ثدحيو ثدح ام رحب نم ةرطقك اشضيأا لوؤوشسم Òغو Êاشسنا
أا ينلعجو ،نمألا لاجرل ةفينعلا

ٍ
انيدل هكرت يذلا ماعلا عابطنلا عجار

لهك ،ةنطاوŸاو قوق◊او تاير◊ا ةلود لوح Úيبرغلا امنيشسلاو مÓعلا
،ةطرششلا نم ةعوم‹ وحن ةيملشس لكبو ءودهب هجتي ةرششبلا سضيبأا يكيرمأا
،سضرألا ىلع ةوقب هشسأار مطتريو طقشسيف مهدحأا نم فينع عفدب أاجافيل
اوأار مهنأا مغر هعشضوب ةطرششلا ›ابي ل امنيب ،هشسأار نم ءامدلا ليشستو

.هلاح ىلع هوكرتو هشسأار ت– ءامدلاو هيلع ءامغألا ةلاح
قح ‘ ةيكيرمألا ةطرششلا هشسرا“ ىهاشضي ل افنع لقني رخآا دهششم

ةبردŸا ةنشصحألاو هايŸا ميطارخ لامعتشسا ‘ لث“ ،Úيملشسلا ÚجتÙا
‘ نمألا ناوعأا ددÎي ⁄ ثيح ،ءادعأا مامأا مهنأاكو هيف غلابمو ظف لكششب

نود ةنشصحألا رفاوحب اشضرأا اوعقو نيذلا سسهدو ،تاوارهلاب ÚجتÙا برشض
ىتح لو ÚجتÙا باشصأا ام Úلهاجتم ناكŸا اورداغو ،ةقفشش لو ةمحر
.مهيلا رظنلا

ةطرششلا لاهنا ،نكامأا ةدع ‘و تارم ةدع هعئاقو ترركت رخآا دهششم ‘و
تايتفو ءاشسن دشض ادج فينع لكششبو تاوارهلاب برشضلاو لكرلاو عفدلاب
خارشصلا وأا سضيبألا نهنول وأا نهتثونأا نهل عفششت ⁄و ،Úقاشسلا تايراع نهو
     .⁄ألا ةدشش نم

نطاوŸا Úب ةقيحشس ةوه دوجو نع فششكت اكيرمأا ‘ ةطرششلا تاشسرا‡
ةينمألا هتاوق Úب Êويهشصلا نايكلا ‘ ثدحي اÃ ركذت ،ةينمألا ةشسشسؤوŸاو
مهرودشص ةيراعلا ،Úيملشسلا Úينيطشسلفلاو عمقلا لئاشسو لكب ةججدŸا

در‹ يكيرمألا نطاوŸا نم لعÚ، Œنألا نم ىتح ÚعونمŸاو  ،مهروهظو
ةيأا نم در‹ ،ةداŸا Úناوق مك– عمت‹ ‘ ةلآا وأا يرششب نئاك وأا ةيعر
ةعشصرŸا ةيكيرمألا ةلاهلا هنع تطقشسأا دقو ،ةيامح وأا لئاشضف وأا تازايتما
تاتفÓلا نم اهÒغو ،ناشسنلا قوقحو تاير◊او ةيطارقÁدلا تاراعششب
.ةبشسانم Òغبو ةبشسانÃ ⁄اعلا بوعشش ناذآا نطنششاو اهب تمشصأا يتلا

نكي ⁄ ةرح ةطقشس طقشست ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا يه اه نكلو
امك فينع يكيرمأا درل ابشس– وأا اهل رذع نع اثحب ل ،لوبقم اهعم تمشصلا

ةيبلت Úح ¤ا جاجتحلاب Òبعتلا ىلع نويكيرمألا رشصي امنيبف ،ةداعلا ترج
تامظنم تمدقأا ،اهيبكترم ËرŒو ةيرشصنعلا تاشسرا‡ ةنادإاب مهبلاطم

ىلع ،ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا ىتحو  ،ةيبرغ تاموكحو ،ناشسنلا قوقح
سضيبألا تيبلا ةبلاطمو ،Úيكيرمألا قح ‘ طرفŸا يكيرمألا فنعلا ةنادا
ناشسنلا قوق◊ حداف قرخ ىلع جاجتحلاو Òبعتلل مهمامأا لاÛا حشسفب
مامأا نطنششاو هب تحول اŸاط يذلا ،ةعاششبب نولم لتقب ،Êاشسنلا نوناقلاو
Èتعي ،اكيرمأا ةفيلح ،ايناطيرب ءارزو سسيئر وه اهو ،⁄اعلا بوعششو ةمظنأا
لجر لتقم ىلع ةدحتŸا تايلولا ‘ تاجاجتحلا هدهششت يذلا فنعلا”” نأا

فنعلا”” نأا لوقتو ،””ةياغلل قلقم رمأا وه ةطرششلا لبق نم يقيرفإا لشصأا نم
اوجتحي نأاب سسانلل حمشسُي نأا بجي ،غلابلا قلقلل ةاعدم (كانه) هارن يذلا
Ìكأا ،ةيلامششلا ةرا÷ا ،ادنك ءارزو سسيئر در ناك Úح ‘ ،””ةيملشس ةقيرطب
اثجو ،ثدح اŸ هشضفرو هبشضغ نع Òبعتلا نع زجع ثيح ،هتداعك ،اÒبعت
وأا ةبراوم نودو ادكؤوم ،Úيكيرمألا عم انماشضتو امحرت هيتبكر ىلع سسمأا

لتقلا ةثداح عم اهلماعتو ةيكيرمألا تاطلشسلا تاشسرامŸ هشضفر ةلما‹
ةنماشضتم ةدحاو ةبه ‘ اوجرخ نيذلا ،ÚنطاوŸا تاجاجتحاو ةيرشصنعلا
ا‰إاو اذاشش وأا ائيرب أاطخ نكي ⁄ ثدح ام نأاكو ،ناولألاو تاجيزلا لك Úب
..ةيرشصنعلاو فنعلا تاشسرامÃ ءولمŸا سسأاكلا تشضافأا ةرطق

عراششلا ثادحأا عم نمألا تاوقو ةيمومعلا تاطلشسلا لماعت عئاقو ‘ لمأاتŸا
امو ،حشضاف لكششبو مهدحأا لتق ىلع لعف ةدرك تءاج يتلا ،يكيرمألا

،ةيشضاŸا تاونشسلا ‘ ةلثا‡ ةقباشس تاشسرا‡ نم ثادحألا هنع تفششك
تارهاظم عم اهلماعت ‘ اندنع نمألا تاوق ةيناشسناو ةينطو حوشضوبو سسملتي
يتلا ةيعامتجلا ةيجاجتحلا تاكر◊ا سضعب ىتحو ،يبعششلا كار◊ا

هكارح ‘ بعششلا ةقفارÃ ذئنيح سشي÷ا ةدايق فتكت ⁄ ثيح ،اهتقبشس
ةيأا نم هتيامحو يملشسلا هعباط Úمأات ىلع تلمع لب ،يعامتجلا يشسايشسلا

نحنو ،يرئازج يأا ردشص ‘ ةدحاو ةشصاشصر قÓطا تعنمو ،ةفينع تاقورخ
اهل فÎعن ام ردقب ةينمألاو ةيركشسعلا انتشسشسؤوم ىلع دورولا يمرن ل انه
ايوق اتوشص اهرابتعاو بعششلا عم قيثولا اهطابتراو اهتيناشسناو اهيفاÎحاب
نم ةماعلا كردت ⁄ فقاوم ‘ اهتاÒبعت تزي“ ولو ،ةحداشصلا هتاوشصأا نم
ةظيفح كرح يذلا ينمألا جذومنلا وه اÃرو ،اهتايفلخو اهداعبأا بعششلا
نم ةطاششتشسا ا‰او Úيرئاز÷ا نع اعافد سسيل ذئتقو ةيبنجأا فارطأا
سشي÷ا Úب ةشسدقم ةقÓعل تشسشسأا يتلا Èمفون ةروث ميقو حور رارمتشسا

    .بعششلاو نمألا ىوقو
 ي◊اشص ىفطشصم ^

 ..Êوروك توبور
زاهج نويكرا‰د نوثحاب روط ^

،ًاما“ ›آآ لكششب لمعي توبور
نع فششكلل تاحشسم ذخأآ هنكÁو
كلذو ،دجتشسŸآ انوروك سسوÒف

لا‹ ‘ نولماعلآ سضرعتي ’ ىتح
.ىودعلآ رطخ ¤إآ ةيحشصلآ ةياعرلآ
ةزهجأآ لا‹ ‘ نوروطŸآ لاقو
كرا‰دلآ ةعماجب توبورلآ
رهظي Úح سضيرŸآ نإآ ،ةيبون÷آ
مث ةحشسŸآ طقتليو ةنيعلآ ذخأآ تآدعم توبورلآ زهجي ،ةيوهلآ ديد– ةقاطب
لمعي ،توبورلآ نأاب آودافأآو ،سصحفلآ ءآرجإ’ ةزهاج ةيواح ‘ ةنيعلآ عشضي
نم نÁأ’آ ءز÷آ ¤إآ لوشصولل تآÒماك مدختشسيو ،يعانطشص’آ ءاكذلاب
.كلذ ىلع جمÈم هنأ’ قفرب ةحشسŸآ هنم ذخأاي يذلآ قل◊آ



ينطولا زكر-م-لا ر-يد-م د-كأا ^
ينطولا ناويدلل عباتلا خان-م-ل-ل
ح-لا-شص ،ة-يو--ج--لا دا--شصرأÓ--ل

تا-جرد نأا ،د-با-ع ي-با--ح--شص
ل-شصف-ل ة-ع-قو-ت-م-لا ةرار-ح--لا
امومع قوفتشس““ مداقلا فيشصلا
فيشصلا لÓخ يلشصفلا لدعملا
ةقطنم بونجؤ ابؤرؤأا بون-ج-ب
.““طشسوتملا
تا-ع-قو-ت--لا““ نأا ح--شضؤأا ا--م--ك
اهدادعا مت ي-ت-لا ة-ي-ق-فاو-ت-لا

نع ةقثبنم ليلحتلا اذه نمشض
ينطولا دشصرملا تاعقوت جئاتن
جذامن عومجم جئات-نؤ خا-ن-م-ل-ل

سضوح نادلب-ل خا-ن-م-لا ز-كار-م
راطا يف ةطششانلا ط-شسو-ت-م-لا

كراششي يذلا فوكديم ع-م-ج-م
داشصرأÓل ينطولا دشصرملا هيف
.““ةيوجلا
بشسح““ لو-ق--ي ل--شسر--ت--شساؤ
تاعقوتلا جذامن ناف جئات-ن-لا
ويرانيشس دد-م-ت ة-ي-م-شسو-م-لا
يمشسومل ةقباشسلا تاعقو-ت-لا

-ر-يا-ن-ي-ر-ب-م-شسيد ءا-ت--ششلا
-سسرا-م ع-ي-بر-لاؤ ر-يار--ب--ف
ع-قو-ت يذ-لا و-يا--م-ل--ير--بأا
امومع نوك-ت ةرار-ح تا-جرد
ؤ طشسوتملا ةقطنمب ةعفترم
تايم-ك ل-ي-ج-شستؤ ر-ئاز-ج-لا
برقا ؤأا لقأا ةيمشسوم راطمأا

ىلع ي-ل-شصف-لا لد-ع-م-لا ن-م
ل-حا-شسلا ق-طا-ن--م ع--ي--م--ج

لامت-حا ة-ب-شسن-ب ير-ئاز-ج-لا
.““ةئملاب08 براقت
نا-ف تا-ع-قو-ت-لا هذ--ه بشسحؤ
ا-بؤرؤأا بو-ن-ج ي--ف سسق--ط--لا
اراح نوك-ي د-ق ““ ط-شسو-ت-م-لاؤ
لدعملاب ةنرا-ق-م اد-ج ا-فا-جؤ
.““فيشصلا لÓخ يلشصفلا
يوجلا طغشضلا““ نأا فاشضا امك
لامششب رؤز’ا رزجل ع-ف-تر-م-لا
نوكي دق ““يطنلطأ’ا طي-ح-م-لا
ىلا دتميشس ثيح ةداعلا نم دششأا
ببشسب هنأا ى-لا ار-ي-ششم ،ا-بؤرؤأا
لÓخ لجشسملا راطمأ’ا سصقن
ءاتششلا) نيمرشصنملا ني-ل-شصف-لا
اذه تايع-شضؤ““ نا-ف (ع-ي-بر-لاؤ
ع-ف-تر-م-لا يو-ج--لا ط--غ--شضلا

قطان-م-لا-ب هرو-ه-ظ ع-قو-ت-م-لا
لامتحا نم ديز-ت د-ق ة-فا-ج-لا
.““ديدشش رح تاجوم ليجشست
بجي““ ثدحتم-لا د-كأا ،ه-ي-ل-عؤ
تاجرد ““ نأا امب ““رذحلا يخوت
فيشصلا ل-شصف لÓ-خ ةرار-ح-لا

ادج ةراح ؤا ةلدت-ع-م نو-ك-ت-شس
لكششي دق امم انتق-ط-ن-م ى-ل-ع
ة-حار ؤ ة-ح-شص ى--ل--ع ر--ط--خ

نيباشصملا امي-شس’ سصا-خ-شش’ا
.““ةنمزم سضارمأاب
دادتما عم““ هنا-ف ه-لو-ق بشسحؤ
ىلا عفترم-لا يو-ج-لا ط-غ-شضلا

لام-ششؤ ط-شسو-ت-م-لا ة-ق-ط-ن-م
) ر-ئاز-ج-لا ا-م-ي-شس ا-ي-ق-ير--فا

(ةيلحاشسلا قطانم-لا ا-شصو-شصخ
.““ افاجؤ اراح سسقطلا نوكيشس
-لخدتملا تاذ فيشضي - هيلعؤ
ى-لإا ر-ي-ششت تا-ع-قو-ت--لا نا--ف““

قوفت ؤا ةلدتعم ةرارح تاجرد
قطانملا هذهب يلشصفلا لدعملا
،““08ب ردقت لا-م-ت-حا ة-ب-شسن-ب

يلشصفلا لدع-م-لا““ نأا ا-ف-ي-شضم
كلذ و-ه ،ا-ن-ه ه-ي-لإا را--ششم--لا
.““0102-1891 نيب ام لجشسملا

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

تقولا يف نابعلي رتفحو يسسيسسلا
عئاسضلا لدب

هعابتأاو هضشيجو هضسفن ىلع رتفح ةفيلخ توفي ملأا ^
راوح ةلواط لوح ةيبيللا ةمزأÓل لح داجيإل ةضصرفلا

ينم يتلا مئازهلا ةلضسلضس دعب ،ءاقرفلا ةوخإلا عمجت
برحلاف ،قافولا ةموكح لوقأا لو كارتألا دي ىلع اهب
ايكرت اهريدت ىمظعلا ىوقلا نيب برح يه ايبيل يف
ىلإا رتفح أاجل سسمأا ؟ةقطن-م-لا ي-ف ا-ك-ير-مأا ن-ع ة-با-ي-ن
ءام ه-ل ظ-ف-ح-ي جر-خ-م ن-ع ا-ث-حا-ب ،ي-ضسي-ضسلا نا-ضضحأا
اضضيأا امبرو ةنوهر-تو سسل-بار-ط ر-ضسخ نأا د-ع-ب ه-جو-لا

اهم-عد-ت ي-ت-لا قا-فو-لا ة-مو-ك-ح تاو-ق تلاز ا-مو تر-ضس
.رتفح لقعم قرضشلا وحن فحزت ايكرت

دقف ،ارخأاتم ءاج يرضصملا سسيئرلا حارتقا نوكي دق
لاضشيراملا ةرايز Óخ سسمأا يضسيضسلا حاتفلا دبع نلعأا

حلاضص ةليقع قربط يف ناملربلا سسيئر عم قافتا نع
ءاهنإل ةيضسايضس ةردابم نأاضشب رت-ف-ح ة-ف-ي-ل-خ ءاو-ل-لاو
ينُم يتلا مئازهلا ةلضسلضس دعب كلذو ،ايبيل يف عارضصلا
Óماك يبيللا برغلا قافولا ةموكح ةداعتضساو رتفح اهب
.هتاوق نم

سسمأا هيلع قلطأا املثم ةرهاقلا قافتا ناك امبر ،معن
يف ةثÓثلا ايبيل ميلاقأا ةفاكل لداع Óيثمت نمضضيضس
ممألا فارضشإا تحت بع-ضشلا ه-ب-خ-ت-ن-ي ي-ضسا-ئر سسل-ج-م
هنأا ول ةيبيللا ةمزأÓل Óما-ضش Ó-ح نو-ك-ي-ضس ةد-ح-ت-م-لا

تعنقأا رتفحل ةمعاد ىرخأا ةهج ةيأا وأا يضسيضسلا رضصم
هاوق تفزنتضسا برح ي-ف لو-خد-لا مد-ع-ب ر-ي-خألا اذ-ه
فرتعملا جارضسلا ةموكح اهيف امب فارطألا لك تلبقو
ا-ه-ي-ضضارأا ح-ت-ف نود ا-ي-ضسا-ي-ضس ة-مزألا ل-ح ا-ي-لود ا-ه--ب
ايروضس نم ناغودرأا اهلقن يتلا ةيباهرإلا تايضشيليملل
ةيامح سضرألا ىلع هل ةعبات ةوق هل سسضسؤويل ايبيل ىلإا
ربع جار-ضسلا ه-ل ا-ه-مد-ق ي-ت-لاو ا-ي-ب-ي-ل ي-ف ه-ح-لا-ضصم-ل
.رتفح تاوق ةهجاومل همعد ءاقل ةيخضس تايقافتا

ةيبنجألا تاهجلا ةفاك مازلإا ،ةرهاقلا قافتا يف ءاج
،ةيبيللا يضضارألا ةفاك نم بناجألا ةقزترملا جارخإاب

له نكل ،ا-ه-ت-ح-ل-ضسأا م-ي-ل-ضستو تا-ي-ضشي-ل-م-لا كي-ك-ف-تو
ىلع اهتاراضصتناب ةوهزملا جارضسلا ةموكح بيجتضستضس

لك عضضو يذلا ،يكرت-لا سسي-ئر-لا ل-ب-ق-ي ل-هو ،ر-ت-ف-ح
ىلإا سسولجلاو باحضسنلاب ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-مزألا ي-ف ه-ل-ق-ث
 ؟رتفح عم راوح ةدئام
نا-ك تارا-ضصت-نلا هذ-ه ق-ق-ح-ي نأا ل-ب-ق ى-ت-ح جار-ضسلا

لبقي نأا يف لمأا لو ،رتفح عم سسولجلاو راوحلل اضضفار
نم ةيجيتارتضسلا عقاوملا مهأا عجرتضسا نأا دعب اذهب
لإا رتفح ن-م ل-ب-ق-ي ن-ل جار-ضسلا ،ر-ت-ف-ح تا-ي-ضشي-ل-ي-م
.حÓضسلا هتايضشيليم ءاقلإاو ةميزهلاب رارقإلا

www.alfadjr-online.com
9785ددعلا-ـه1441لاوسش51ـل قفاوملام0202 ناوج7 دحأ’ا

0202 niuJ7 ehcnamiD
GBNô G’CNÑÉQ ةنمزملا سضارملا يوذ ىلع ةضصاخ اهتروطخ نم نورذحي نويئاضصخلا

نييرئازجلا ىلع اراح نوكيسس0202 فيسص
لÓخ ““يلضصفلا لدعملا قوفت وا ةلدتعم““ نوكت ةرارح تاجرد ليجضست بقتري
ةيلحاضسلا قطانملا ىلع اضصوضصخ ،(سسطضسغأاو ويلويو وينوي) ةمداقلا ةفئاضصلا

بضسح نييضضاملا عيبرلاو ءاتضشلا يلضصف لÓخ لجضسملا ““راطمألا حضش““ ببضسب
.ةيوجلا داضصرأÓل ينطولا ناويدلل ةيمضسوملا تاعقوتلا

ةنيطنسسقب ةيلوحك تابورسشمو يلام غلبمو تاردخم زجح
،ةنيطنضسق ةيلو نمأل لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت ^

جيورت يف ةضصتخم ةيمارجإا ةكبضش كيكفت نم ،سسمأا لوأا
نيب مهرامعأا حوارتت سصاخضشأا30 نم نوكتت ،تاردخملا

،عيبلا دضصق ءارضش ةيضضق يف نيطروتم ،ةنضس94 و03
،ةعورضشم ريغ ةقيرطب تاردخملا عيبلل سضرعو ةزايح

ةيمارجإا ةعامج راطإا يف كرحم تاذ ةبكرم لامعتضساب
.ةمظنم

اهدافم ةقرفلل تدرو تامولعم ىلإا دوعت ةيضضقلا تايثيح
نم ةيمك عيبل ةقفضص دقع سصاخضشألا نم ةعومجم مزع

،ةنيطنضسق ةنيدم ءايحأا دحا ىوتضسم ىلع تاردخملا
ديجلا لÓغتضسلا دعب تنكم ةفثكملا ثاحبألاو تايرحتلا
ىلع اذهو ةقفضصلا دقع ناكم تايطعملاو تامولعملل
قيوطتلاو ةمكحم ةيلمع ةطخلا ،ربونضصلا يح ىوتضسم
نتم ىلع سصاخضشأا30 فيقوت نم نكم ناكملل ديجلا

نم تنكم سشيتفتلا ةيلمع ،““ازيبيا تايضس ““ عون نم ةرايضس
ةفاضضإا نميألا بابلا جردب ةأابخم تاردخم ةحيفضص طبضض

ونور““ عون نم ىرخا ةبكرم زجح  مت امك ،يلام غلبم ىلا
اهلخادب رثع مهدحأل كلم اهنأا تنيبت ناكملا نيعب ““ويلك
يتلا سشيتفتلا ةيلمع دعب ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةيمك
لامكتضسل ةقرفلا رقم ىلإا مهليوحت متيل ،اهل تعضضخأا
ةمزÓلا تاءارجإلا
4.89 ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا

16 ،جد00034 :ـب ردقي يلام غلبم ىلإا ةفاضضإلاب مارغ
. عاونألا فلتخم نم ةيلوحك تابورضشم ةروراق
قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا نم ءاهتنلا دعب
زاجنا مت اميف ،ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا

ةبكرملا بحاضص قح يف لضصفنم ةيئازج تاءارجإا فلم
تابورضشم عيبو ةزايح ةيضضق نع ““ ويلك ونور““ عون نم
. ةبكرم لامعتضساب ةضصخر نود ةيلوحك

سس.ي ^

ةملاقب نيترايسس مادطسصا يف سصاخسشأا ةينامث ةباسصإا
يف ةروطخلا ةتوافتم حورجب سصاخضشأا ةينامث بيضصا ^
.ةملاق ةيلوب يتاعوب دومحم ةيدلبب سسمأا عقو رورم ثداح

ةتضشمب نيتيحايضس نيتبكرم نيب مادطضصا نع جتن ثداحلا
ةملاق يتيلو نيب طبارلا08 مقر ينطولا قيرطلاب ةضساكم
حوارتت سصاخضشأا ةينامث ةباضصإا ىلإا ىدأا ام ،ةدكيكضسو
ةضسمخو روكذ ثÓث ةنضس27و (2) نيتنضس نيب مهرامعأا
ميدقتل ةيندملا ةيامحلا لاجر لخدت دقو ،ثانإا
ىفضشتضسم بوضص اياحضضلا لقن لبق ةيلوألا تافاعضسإلا
.ةملاقب يبقع ميكحلا

سس.ي ^

لجيجب Òهاطلاب  ةحلسسأ’ا ةعانسصل ةسشرو كيكفت
ةيحلا ةريخذلاؤ ةحلشسأ’ا ةعانشصل ةششرؤ كيكفت مت ^

ةزايحؤ ةيركشسع ةشسبلأاؤ ةيرا-ن-لا ة-ح-ل-شسأ’ا ةزا-ي-حؤ
ةنيدم طشسؤ تاردخمؤ ءاشضيبؤ ةحلشسأاؤ ةيران ةحلشسأا
لبق  يعون لمع دعب سصاخششأا3 نم نوكتت رهاطلا
. ريهاطلاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا دارفا
ليكؤ مامأا ةكبششلا دارفأا  عوبشسأ’ا ةياهن ميدقت مت دقؤ
.  ريهاطلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
لجيج ىفسشتسسŸ ةيبط تازيهŒ مدقت ةلدايسصلا ةباقن ..

ةيرئازجلا ةينطولا ةباقنلا  عوبشسأ’ا ةياهن تماق ^
يبطلا داتعلا نم ةعومجم عيزوتب سصاوخلا ةلدايشصلل
.لجيجب يحي نب قيدشصلا دمحم ىفششتشسم ةدئافل

،ةينوباشش دارم ،ةينطولا ةباقنلا سسيئر بئان بشسحؤ
ىلؤأا ةلحرمك لجيج ىفششتشسم تشسم ةيلمعلا هذه ناف
““ديعشس بؤدجم““ تاي-ف-ششت-شسم د-ع-ب ا-م-ي-ف ل-م-ششت-ل
.ةيليملاب ““يروتنم ريششب»ؤ ريهاطلاب

مل ،طبارملب تاحرف ،ةباينلاب ناكشسلاؤ ةحشصلا ريدم
لجيج ةي’ؤ ةلدايشصل هركشش ميدقتل ة-شصر-ف-لا تو-ف-ي
دوعت يتلا تادعاشسملا هذه ميدقت يف اومهاشس نيذلا
.نهارلا فرظلا يف ةشصاخ ىشضرملا ىلع ةعفنملاب
لجيجب دحاو موي ‘ Úقونسشم Úباسش ىلع روثعلاو..

،ةنشس91 ،““ق.ب““ باششلا  ىلع عوبشسأ’ا ةياهن روثعلا مت̂ 
مت امك ؛لجيج ةيدلبب ميامششلا يحب هتفرغ يف اقونششم
83 ،““ز.ب““ ىعدي مويلا سسفن يف يناث باشش ىلع روثعلا

،ريهاطلاب تفيشسات ةقطنمب لبح ةطشساوب اقونششم ،ةنشس
تحتف دقؤ .اقباشس يلقع سضرم ن-م ة-ي-ح-شضلا ي-نا-ع-يؤ
.نيتيشضقلا تاشسبÓم يف اقيقحت ةشصتخملا نمأ’ا حلاشصم
لجيجب رهطلا جرب ةيدلب سسيئرل يظف– فيقوتو..

يشضقي رارق عوبشسأ’ا ةيا-ه-ن ل-ج-ي-ج ي-لاؤ رد-شصأا ^
يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئرل يظفحتلا فيقوتلاب
ةينمأ’ا تاقيقحتلا ىلع ءان-ب ،ر-ه-ط-لا جر-ب ة-يد-ل-ب-ل
اياشضق لوح ةدم دنم اهترششاب يتلا ينطولا كردلل
فيلكتؤ ،ةمكاحملا ةياغ ىلإا ادهؤ ة-يد-ل-ب-لا ر-ي-ي-شست
باختنا ةياغ ىلإا ةيدلبلا نؤؤوشش رييشستب ةرئادلا سسيئر
يدلبلا سسلجملا نإاف ةراششإÓل ؛ديد-ج ة-يد-ل-ب سسي-ئر
. ماع نم رثكأا دنم دادشسنا ةلاح يف لخد رهطلا جربب
لجيجب بعلÃ ةبلاطملل ةفقسشلاب ىرق4 بابسش ةسضافتناو..

ةفقششلا ةيدلبب ىرق40 بابشش نم تائملا  مدقأا ^
نيمويل كؤاربلؤ ةششوششعأا ،ة-طو-ل-ب-لا ،بيز-ع-ل ي-هؤ
قيرطلا عطقب  ةيملشس ةشضافتنا ميظنت ىلع ،نييلاتم
ةكرح لششؤ سسيرات-م-لاؤ را-ج-ششأ’ا لؤد-ج ة-ط-شساو-ب
ةقطنم ىوتشسم ىل-ع بيز-ع-لؤ ة-ق-ششلا ن-ي-ب رؤر-م-لا
يذلا ديحولا يبارتلا بعلملا دجاو-ت-ي ن-يأا ،نا-يÓ-يا
ةشضاير ةشسرامم يف لÓقتشس’ا ذنم بابششلا هلغتشسي
ةيحÓف ةرمتشسم بحا-شص مو-ق-ي نأا ل-ب-ق مد-ق-لا ةر-ك
يتلا هترمثتشسمل ةعبات ةعطقلا نأا ةجحب هثرحب ةيدرف
.زايتم’ا راطإا يف اهنم دافتشسا
عاجرتشسإاب لخدتلا يلاو-لا  ن-م با-ب-ششلا بلا-ط د-قؤ
ةيعامتج’ا تافأÓل ركول لوحت يدلا نايÓيا بعلم
حبشصأا امدعب يراوج بعلم عؤر-ششم ن-م ةدا-ف-ت-شس’اؤ
. بعلل ةحاشسم ةيا نؤدجي ’ ىرق40 بابشش

ب.Úسساي ^

ةÒخ’ا ةعاسس84 ـلا لÓخ رورŸا ثداوح ‘ سصاخسشأا8 ةافو
حؤرجب نؤرخآا582 بيشصأاؤ مهفتح سصاخششأا8 يقل̂ 

ربع تلجشس ةيرؤرم ثداوح ةدع يف ةروطخلا ةتؤافتم
بشسح ،ةريخ’ا ةعاشس84لا لÓخ نطولا قطانم فلتخم
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل ةليشصح سسما ،هتدرؤأا ام
ىوتشسم ىلع تلجشس ةليشصح لقثأا نأا ردشصملا تاذ حشضؤأاؤ
ةرايشس نيب مادطشصا رثا ىلع نيشصخشش ةافوب نارهؤ ةي’ؤ
ةيدلبب48 مقر يئ’ولا قيرطلا ىوتشسم ىلع ةيران ةجاردؤ
سسفن يف ةيندملا ةيامحلا تادحؤ تنكمت امك  .رفشسوب
ةدع يف ةفلتخمؤ ةير-شضح ق-ئار-ح7 دامخا نم ةرت-ف-لا
قئارحلا هذه ىلع ةرطيشسلا تمت ثيح نطولا نم تاي’ؤ
.ردشصملا سسفن بشسح ،حاؤرأ’ا يف رئاشسخ ليجشست نؤد
ةقلعتملا تاطاششنلا سصخي ام-ي-فؤ ،ر-خآا د-ي-ع-شص ى-ل-عؤ
تادحؤ تما-ق ،91-ديفوك سسؤريف راششتنا نم ةيا-قو-لا-ب
بارتلا ةفاك ربع ةرتفلا سسفن لÓخ ةي-ند-م-لا ة-يا-م-ح-لا
52 ربع نينطاوملا ةدئافل ةيشسيشسحت ةيلمع832ب ينطولا
مارتحا ةرؤرشضب مهريكذت ؤ مهثحل ،ةيدلب351 تشسم ةي’ؤ
ةفاشض’اب يعامتج’ا دعابتلا ؤ يحشصلا رجحلا دعاوق
651 تلمشش ةي’ؤ52 ربع ميقعت ةيلمع662ب مايقلا““ ىلا
تاعمجملاؤ ةشصاخؤ ةيمومع لكايهؤ تآاششنم نم ةيدلب
.عراوششلا ؤ ةينكشسلا
ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نأا هتاذ ردشصملا فاشضأاؤ

ةيندم ةيا-م-ح نو-ع3221 نيتيلمعلا ن-ي-تا-ه-ل تشصشصخ
،ةنحاشش151ؤ فاع-شسا ةرا-ي-شس861 ،بترلا فلت-خ-م-ب
ةماقإÓل نكامأا21 ةيطغتل ةينمأا ةزهجأا عشضؤ ىلا ةفاشضإ’اب

،ةمشصاعلا رئازجلا تاي’ؤ ربع يحشصلا رجحلل ةهجوم
.ةملاقؤ فراطلا ،ناشسملت ،سسادرموب ،ةبانع ،ةلقرؤ

ج.ق ^

:يوانرب ،ةيضضايرلا تاعاقلا حتف ةداعاو رجحلا عفر دعب

““هيلع ةرازولا ةقفاوم رظتننو تاسسفانملا فانئتسس’ اجمانرب انمدق““
ة-يدا-ح-ت’ا سسي--ئر ف--ششك  ^

فؤؤؤر ،ةزرابمل-ل ة-ير-ئاز-ج-لا
رظتنت هتئيه نأا ،يؤانرب ميلشس
با--ب--ششلا ةرازؤ ة---ق---فاو---م
ج-ما-نر-ب ى-ل--ع ة--شضا--ير--لاؤ
فا-ن-ئ-ت-شس’ ة--ي--لارد--ي--ف--لا

،تائفلا فل-ت-خ-م تا-شسفا-ن-م
يحشصلا رجحلا عفر متي امدعب
تاعاقلا حتف ةداعإاؤ ايجيردت
ذنم تقلغأا ي-ت-لا ة-ي-شضا-ير-لا

يششفت بب-شسب طرا-ف-لا سسرا-م
.““91-ديفوك““ انؤروك ةحئاج
ءابنأ’ا ةلاكو-ل يؤا-نر-ب حر-شصؤ
اجمانرب انرشضح““ : ةيرئازجلا

تاطاششن فان-ئ-ت-شسا-ب ا-شصا-خ
حت-ف ةدا-عإا بق-ع ة-يدا-ح-ت’ا
هانمدقؤ ةيشضاير-لا تا-عا-ق-لا
يقلت ر-ظ-ت-ن-ن ثي-ح ،ةرازو-ل-ل
ةدوعلل اه-ن-م ر-شضخأ’ا ءو-شضلا
.““تاشسفانملاؤ تابيردتلا ىلإا
،ةي-لارد-ي-ف-لا لؤؤو-شسم بشسحؤ
ةبخ-ن-لا ة-ئ-ف تا-ب-يرد-ت““ نإا-ف
حتفلا عم ةرششاب-م ق-ل-ط-ن-ت-شس
تا-عا-ق-لا باو-بأ’ دد-ج--م--لا
تاشسفان-م-لا ا-مأا ،ة-ي-شضا-ير-لا

دعب اهتقÓطنا ةراشش ىطعتشسف
،تابيردتلا ةدوع نم نيعوبشسأا
ةئف ةلوطب ميظنتب ةيادب كلذؤ
.““رباكأ’ا ةياغ ىلا ،رغاشصأ’ا
ةدو-ع بب-شس يؤا-نر--ب ع--جرأاؤ
نم امو-ي51 دعب تاشسفان-م-لا

ىلإا ،ةيشضايرلا قفار-م-لا ح-ت-ف
ن-م ل-قأا ىو-شس ق-ب-ت-ي م-ل““ ه-نأا
ة-لو-ط-ب-لا ن-م ر-ه-ششأا ة-ثÓ--ث
ربمتبشس يف ةررقملا ةيقيرفإ’ا
،ةيرشصملا ةر-ها-ق-لا-ب مدا-ق-لا
ةريبك ةي-م-هأا ي-شست-ك-ت ي-ت-لاؤ
باع-لأ’ا ى-لإا ة-ل-هؤو-م ا-ه-نو-ك
ةنشسلا فيشص ويكوطب ةيبملؤأ’ا
.““ةلبقملا
تاشسفانملا عيمج فيقو-ت م-تؤ
تآاششنملا لك قلغؤ ةي-شضا-ير-لا
سسرام61 خيرات ذنم رئازجلاب
ةحئاج يششفت ببشسب يشضاملا
.انؤروك
نأا لؤؤو--شسم--لا سسف---ن دا---فأاؤ
رجح-لا د-ع-ب ا-م تا-شسفا-ن-م““
م-شست-ت ةزرا-ب-م--ل--ل ي--ح--شصلا
لقأا تايرابمبؤ حوتفم جمانربب
ىلع نييشضايرلا ددع سصيلقتل

.““ةيشضايرلا ةعاقلا ىوتشسم
نيبعÓلا نأا يؤانر-ب د-كأا ا-م-ك
ةيبط ةبقارم ىلإا نوعشضخ-ي-شس
عم ،يحشص لكششم يأ’ ا-يدا-ف-ت

ة-ي-ند-ب-لا ة-قا-ي-ل-ل ة-ع-با--ت--م
يتلا ةبخنلا اميشس““ ،نييشضايرلل
.““اهيلع ظافحلا انيلع بجوتي
ةزرا-ب-م-لا ة-يدا--ح--تا ته--نأاؤ
ة-ياد-ب ع-م سسأا-ك-لا ة-شسفا-ن--م
مل نيح يف ،ة-يرا-ج-لا ة-ن-شسلا
ةلوطبلا تاشسفانم دعب متتخت
ة-ير-م-ع-لا تا-ئ-ف-لا ع-ي-م-ج--ل
-طشساؤا-لابششا-رغاشصا)
رو-كذ-لا ن--م Ó--ك--ل (ر--با--كا
تنا-ك ا-ه-نأا ا-م-ل--ع ،ثا--ن’اؤ
ناشضمر رهشش لولح لبق ةررقم
.كرابملا
تاشسفانم انيهنأا““ : اشضيا لاقؤ
يف ةلوطبلا ىقبت نكل ،سسأاكلا
رغاشصأ’اب أادبنشسؤ تائف-لا ل-ك
لشصن ىتح ايجيردت دعشصن مث
.““رباكأÓل
ة-شسا-ئر ى--لإا يؤا--نر--ب دا--عؤ
لÓخ نم ادد-ج-م ة-يدا-ح-ت’ا

7 موي ة-يدا-ع ة-ما-ع ة-ي-ع-م-ج
اهلÓخ قداشص ،يشضاملا سسرام
هتداعإا ىلع عامجإ’اب ءاشضعأ’ا
،ة-ي-لارد-ي-ف-ل-ل لؤأا لؤؤو-شسم--ك
ريزوك هماه-م تي-ه-نأا ا-مد-ع-ب
.ةشضايرلاؤ بابششلل

ج.ق ^
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