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سسوÒف دصصرو ةعباتم ةن÷ سسيئر لاقو ^
ر“ؤوم ‘ راروف لام-ج رو-ت-كد-لا ا-نورو-ك

¤إا عفترا تا-با-صصإلا دد-ع ““ نأا ي-ف-ح-صص
.““انوروك سسوÒفب ةدكؤوم ةلاح45101
دكأا دقف تايفولا دد-ع سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
¤إا عفترا ›ام-جإلا ““ نأا رارو-ف رو-ت-كد-لا

راهن تلاح9 ليجصست دعب ةافو ةلاح707
.““سسمأا
نم ءافصشلل ةلا-ح68 ل-ثا“ ““ ¤إا را--صشأاو
ةÎف-لا سسف--ن لÓ--خ (ا--نورو--ك) سسوÒف
اوردا-غ ن-يذ-لا دد-ع ع-ف-تÒل ة-ي-ن--مز--لا
03 دجاوتي امي-ف7176 ¤إا تايفصشت-صسŸا

 .““ةزكرŸا ةيانعلاب اباصصم

دادر كلام ^

فانئتصسا نع رئاز÷ا ةيلو حلاصصم تنلعأا ^
ةيراجتلاو ةيداصصت-قلا ة-ط-صشنألا ن-م دد-ع
نمصض دحألا سسمأا ن-م ة-ياد-ب ة-ي-تا-مدÿاو
نم ¤وألا ةل-حرŸا ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح لو-خد
رج◊ا ماظن نم يجيردتلا جورÿا تاءارجإا
يدصصتلل قبطŸا يئز÷ا ›ز-نŸا ي-ح-صصلا

،(91-د-ي-فو-ك) ا--نورو--ك سسوÒف را--صشت--نل
.ةئيهلا تاذل نايب ‘ ءاج امبصسح
ةح-ف-صص ى-ل-ع ر-صشن يذ-لا نا-ي-ب-لا ح-صضوأاو
فنأاتصسُيصس هنأا رئاز÷ا ةيلو-ل كو-ب-صسيا-ف-لا
مويلا نم ةيادب ¤وأا ةل-حر-م-كو ،ا-ي-ج-يرد-ت
ةيداصصتقلا ةطصشنألا نم ددع وينوي7 دحألا
دعب كلذو ةمصصاعلاب ةيتامدÿاو ةيراجتلاو
قير-ط ة-طرا-خ ⁄ا-عŸ لوألا ر-يزو-لا ع-صضو
قبطŸا يحصصلا رج◊ا ماظن ن-م جور-خ-ل-ل
د-ج-ت-صسŸا ا-نورو--ك سسوÒف--ل يد--صصت--ل--ل
” نيأا ةنرم ةيجيرد-ت ة-ف-صصب ه-ت-ح-فا-ك-مو

متيصس يتلا ة-ط-صشنألا هذ-ه-ل ة-م-ئا-ق د-يد–
راهن نم اقÓطنا Úتلحرم ىلع اهفان-ئ-ت-صسا
.سسمأا
يتلا ةطصشنألا ““ نأا ¤إا ردصصŸا تاذ راصشأاو
ءانبلا عاطق ‘ لوأا لثمتت اهفانئتصسا متيصس
فانئتصسا متيصس ثيح ةيمو-م-ع-لا لا-غ-صشألاو
تا-صسارد-لا بتا-ك-م ،ة-لوا--نŸا تا--طا--صشن
ةصسدنهلاو نارمعلاو ةيرام-عŸا ة-صسد-ن-ه-لا)
تاصسصسؤوŸا قتاع ىلع عقي نأا ىلع (ةيندŸا
لقن لئاصسو مي-ظ-ن-ت نا-م-صض ة-مد-خ-ت-صسŸا
نم ينطولا باÎلا لماك Èع ÚمدختصسŸا
ةعباصسلا ةياغ ¤إا احابصص ةصسماÿا ةعاصسلا

.ءاصسم
‘ متي ءارجإلا اذه ““ نأا ردصصŸا فاصضأاو

ةينمألاو ةيحصصلا تايصصوتلا-ب د-ي-ق-ت-لا ل-ظ
.““لاÛا ‘ ةيمومعلا تاطلصسلا اهيل“ يتلا
تاصشرولا ‘ لاغصشألا ثعب سصخي اميف امأا

فقوتي كلذ““ نأا ناي-ب-لا ح-صضوأا ،د-يد-ج ن-م
Òفو-ت-ب Úمد-خ-ت-صسŸا د-ي-ق-ت ىد-م ى-ل--ع

Œتامامك نم ةيدرف-لا ة-يا-م-ح-ل-ل تاز-ي-ه
لاغصشألا طيطختو تاذوخو تازافقو ةيقاو

اذكو يدصس÷ا دعا-ب-ت-لا مÎح-ي و-ح-ن ى-ل-ع
ق-فو ما-ع-طلاو ءاو-يإلا فور-ظ م--ي--ظ--ن--ت
ةفاظنلاو يعامت-جلا د-عا-ب-ت-لا تا-ي-صصو-ت
لمعلا نكامأاو تÙÓ مظت-نŸا Òه-ط-ت-لاو
لامعلا لقن بي-ج-ت-صسي نأا تقو-لا سسف-ن ‘و
تا-ب-ل-ط-تŸ تا-صشرو-لا تا-ب-كر-مو تلآلاو
فيظنتلا سصخألابو ةيحصصلا تلو-كو-توÈلا
.““يمويلا Òهطتلاو مظتنŸا
باحصصأاو يمدختصسم عيمج ““ نا-ي-ب-لا ا-عدو
ءا-ن-ب-لا عا-ط-ق ‘ ة-ط-صشا-ن--لا تا--صسصسؤوŸا
نم برقتلا ،ير-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-صشألاو
ةيلول ةعباتلا ةيرادلا تاعطا-قŸا ح-لا-صصم
ىلع لوصص◊ا تابلط عاديإا لجأا نم رئاز÷ا
ةÎف ءانثأا ةي-ئا-ن-ث-ت-صسلا ل-ق-ن-لا سصي-خار-ت
لا--م--ع--لا--ب ة--صصاÿا ي--ح---صصلا ر---ج◊ا
متيصس ثيحب مهل Úع-با-ت-لا Úمد-خ-ت-صسŸاو
هذه ن-م ةدا-ف-ت-صسلا ‘ ة-يو-لوألا م-ه-ح-ن-م
.““سصيخاÎلا
فا-ن-ئ-ت-صسا سصخ-ي ا-م-ي--ف رد--صصŸا ر--كذو
سصخت اهنأا ةيتامدÿاو ةيراجتلا تاطاصشنلا

‘رح ‘ لثمتتو فر◊او نهŸا نم ¤وأا ةئف
،ةنا-ي-صصلاو ةرا-ج-ن-لاو سصي-صصÎلاو فزÿا
عيب ،ة-يرا-ق-ع-لا تلا-كو-لا ،ر-ف-صسلا تلا-كو
حÓصصإا تاطاصشن ،ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا تا-ج-ت-نŸا
ة-نا-ي-صصلا تا-طا-صشن ،ة-طا-يÿاو ة-يذ--حألا
ة--ي--لز--نŸا تاودألا ةراŒ ،ح--ي--ل--صصت---لاو
ةراŒ ،ةيصضايرلا مزاول-لا ةراŒ ،رو-ك-يد-لاو
اذكو تايول◊او تابطرŸا ،بعللاو باعللا

ل) اهلمح قيرط نع تابورصشŸاو تاجلثŸا
.(لÙا ‘ كلهتصست
ةصشمقأاو ة-صشر-فلا ةراŒ ا-صضيأا ف-نأا-ت-صس-ُتو
عيب ،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراŒ ،ثيثأاتلا

ةراŒ ةفاظنلاو ل-ي-م-ج-ت-لا تار-صضح-ت-صسم
تاهويدوتصسا ،باصشعلاو لتا-صشŸاو دورو-لا
بحصس تاطا-صشن ،‘ار-غو-تو-ف-لا ر-يو-صصت-لا
تا-صشرŸا ،ق-ئا-ثو-لا خ--صسنو تا--ط--طıا
تارايصسلا ةنا-ي-صص ،تا-ما-م◊ا ءا-ن-ث-ت-صسا-ب
ةراŒ ،ةينفلا سضراعŸا ،اهلصسغو اهحÓصصإاو
ةعتملاو فحتلا ةراŒ ،ةي-ق-ي-صسوŸا تلآلا
تا-عا-ق ،تا-قارو-لاو تا-ب-ت-كŸا ،ةÁد-ق-لا
.يصشاوŸا قاوصسأا ،لاجرلاب ةصصاÿا ةقÓ◊ا
ة--لوازÃ سصي---خاÎلا نأا رد---صصŸا ر---كذو
ةروكذŸا ةيتامدÿاو ةيراجتلا تا-طا-صشن-لا
احابصص ةعبا-صسلا ة-عا-صسلا ن-م نو-ك-ي هÓ-عأا
ماظنب لÓخإلا نود ءا-صسم ة-صسماÿا ة-يا-غ-ل
ناوج31 ةياغل اذهو يئز÷ا يحصصلا رج◊ا

0202.
ÚلماعتŸا سصرح ““ ةرورصض ىلع نايبلا دكأاو
يئاقو ماظن عصضو ىل-ع Úي-ن-عŸا را-ج-ت-لاو
سصخرŸا تاطاصشنل-ل ة-صصاÿا ة-ق-فار-م-ل-ل
ءادترا ةيمازلإا اهنم اهتصسرا‡ فان-ئ-ت-صسا-ب
Òباوطو لخادم ميظنتو ةيقاولا تامامكلا
وحن ىلع اهلخادو تÙÓا جراخ راظتنلا
.يدصس÷ا دعابتلاو ةفاصسŸا ماÎحاب حمصسي
دد-ع د-يد– ا-صضيأا ءلؤو-ه ى-ل-ع سضر--ف--ُيو
هاŒا ديد–و دحاولا ناكŸا ‘ سصاخصشألا
تامÓع عصضوو تÙÓا لخاد Òصسلل دحاو
عطاقت يدافتل زجاوحو سضرألا ىلع ةحصضاو
ةرهطم تاحصس‡ عصضو ىلع Óصضف نئابزلا
ةيئام ليلاÒ fiفوتو لخادŸا ‘ ةيذحأÓل
ةيدقنلا عطقلا Òهطت عم نئابزلل ة-ي-لو-ح-ك
Òه-ط--ت بنا--ج ¤إا ة--ي--فر--صصŸا قاروألاو
ةصصصصfl قيدانصص Òفو-تو ا-ي-مو-ي تÙÓا
ليدانŸاو تازافقلاو تامامكلا نم سصلختلل
.““ةلمعتصسŸا ةيبطلا تادعŸاو
ةقÓ◊ا تاعاق تاطاصشن-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
هذه ةيصصوصصÿ ارظ-نو لا-جر-لا-ب ة-صصاÿا
طاصشنلا ميظنت ةرورصض نايبلا دكؤوي ،ةفر◊ا

مراصصلا ديقتلاو ديعاوŸا ماظن ق-ير-ط ن-ع
فرط نم ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب
Úصصخصش لوخد ديد–و اعم نوبزلاو قÓ◊ا

لÙا فيظنت ع-م ل-ح-م-ل-ل Ìكألا ى-ل-ع2
ةلمعتصسŸا ةقÓ◊ا مزاو-لو تاودأا Òه-ط-تو
.ةيرود ةفصصب
ةيعوبصسألا ةيصشاŸا قاوصسأا سصخي اميف امأا
ى-ل-ع Ó-صضف ه-كاو--ف--لاو ر--صضÿا قاو--صسأاو
،ىÈكلا ةيراو÷ا عيب-لا تاءا-صضفو قاو-صسلا

قيبطتلا ىلع رهصسلا اهيلوؤوصسم ىلع Úعتيف
ةيحصصلا Òبادت-لا ع-ي-م÷ ا-ه-ل-خاد مرا-صصلا
تامامكلا ءادترا ةيمازلإا اميصسل سصوصصنŸا
اذكو نكاملا Òهط-تو يد-صس÷ا د-عا-ب-ت-لاو
مادختصسا لÓخ نم لوخدلا تايلمع ميظنت
ةرهطم تاحصس‡و تار‡ ة-ما-قإاو ةز-ه-جأا
ةبقارم نأا هيونتلا عم لخادŸا ‘ ةيذحأÓل
اهنام-صض ¤و-ت-ت-صس Òباد-ت-لا هذ-ه ق-ي-ب-ط-ت
.ةلهؤوŸا تاطلصسلا
ددصشي رئاز÷ا ة-يلو ›او نأا نا-ي-ب-لا دا-فأاو

ل--مÛ مرا--صصلا ماÎحلا ةرور--صض ى--ل--ع
مدع نأاب املع ةيئاقو-لا ة-ي-ح-صصلا Òباد-ت-لا
يروفلا ق-ل-غ-لا ¤إا يدؤو-ي-صس ا-ه-ل لا-ث-ت-ملا
تابوقعلل مراصصلا ق-ي-ب-ط-ت-لا ع-م طا-صشن-ل-ل
تاميظنتلاو Úناوقلا قفو اهيلع سصوصصنŸا
.اهب لومعŸا

ر م ^

يجيردتلإ رج◊إ عفر تإءإرجإإ نم ¤وألإ ةلحرŸإ لوخد
ةطصشنأا فانئتصسا نع نلعت رئاز÷ا ةيلو

 ةيتامدخو ةيراŒو ةيداصصتقا

ءابولإ تإروطت رخآإ فصشكت ةحصصلإ ةرإزو

انوروك شسوÒفب ةديدج ةباصصإا401و تايفو9 ليجصست
سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباصصإإ401و تايفو (9) عصست ليجصست نع دحألإ سسمأإ ةحصصلإ ةرإزو تنلعأإ
.””(91 ديفوك ـ دجتصسŸإ انوروك)

 نامدإلإ لعفب تائدهŸإ Òثأات ت– ناك هتاحيرصصت نإإ لاق

 هدصض ةلمح نصشل هنبا لÓغتصساب فارطألا شضعب مهتي رازن
^ريزو رازن دلاخ دعاقتŸا ءاوللا مهتا ^

ى-ل-عألا سسلÛا و-صضعو ق-با-صسلا عا-فد-لا
لÓغتصساب فارطألا سضعب ،اق-با-صس ة-لود-ل-ل
ةصسرصش ةلم-ح ن-صش ل-جأا ن-م سضيرŸا ه-ن-با

.هدصض
سصو-صصخ-ب نا-ي--ب ‘ سسمأا ،راز--ن لا--قو
نايفصس رئاز÷اب ميقŸا هنبا تاحيرصصت
درلل ءاÎفلا عانصص ةلاذن ينعفدت ““ رازن

لÓغتصسلا ببصسب ةرŸا هذهو ىرخأا ةرم
عقو يذلاو روفنلاو زازئمصشلا ریثی يذلا

تيبلا ‘ يقب يذلا ،نایفصس ينبا هتيحصض
نم Êاعی وهو ةمصصاعلا رئاز÷اب يلئاعلا
هلغتصسا نيأا ةریط-خ ةیسسف-ن تا-بار-ط-صضا
ايمارجإا لÓغتصسا ةئیسسلا ایاونلا باحصصأا
تا-ك-ب-صش Èع نو-ن÷ا ر-صشن ¤إا هو-ع-فدو
.““يعامتجلا لصصاوتلا

ءلؤو--ه““ ثد---ح---تŸا تاذ فا---صضأاو
ة-ئ-ي-صسلا ا-ياو-ن-لا با-ح-صصأا ن-يد--قا◊ا
دصض ةصسرصش ةلمح نوصضوخي ÚيمÓظلاو

ةظ◊ نورخأاتي لو دوقع ذنم يصصخصش
هيوصشت ةلواÙ ةصصر-ف يأا لÓ-غ-ت-صسا ‘

ءلؤو-ه لا-ك ثي-ح ي-ترو-صصو ي-ت-ع--م--صس
لÓ-خ ةÒث-ك-لا تا-ما-ه-تلا ن-يد--قا◊ا

ةفرغلاب ةيدياوصس بيبح مرجملل يتعباتم
71Ãناك نيأا تاونصس لبق سسيراب ةمكح

ةيداعم ةيصسنرف تاهج معدو ةيامح ت–
هذ-ه نأا““ ع-با-تو .““ما-ق--ت--نÓ--ل ى--ع--صست
اهصسفن يه ةفرطتŸا ةدقا◊ا فارطألا

ينبل ةنونÛا تاباتكلا ءارو فقت نم
يعامتجلا لصصاوتلا عقو-م Èع نا-ي-ف-صس
يدلوأا مأا هتدلاو توم اهيف يعدي يتلاو
لعفب تائدهŸا Òثأات وهو ةلوتقم ةعبرألا
ذنم هن-م ج-لا-ع-يو Êا-ع-ي يذ-لا نا-مدإلا

جرا-خو ل--خاد تا--ح--صصم ‘ تاو--ن--صس
.““نطولا
نم Êاعی نایفصس هنبا ““ نأا رازن حصضوأاو
¤إا ةفاصضإلاب بطقلا يئا-ن-ث بار-ط-صضا
ةیلقع تاحصصم ةدع لخد ثيح نامدإلا

لخد ةد-يد-ع تار-مو فین-جو سسیرا-ب ‘
ير-ك-صسع-لا ة-ج-ع-ن--لا نیع ى--ف--صشت--صسم
.““رئاز÷اب

ارطصضم يصسفن دجأا نيزح بلقب““ فدرأاو
ایلقثب يقلت يتلا قئاق◊ا هذی نع فصشكلل

ىلع اÈ‹ يصسفن دجأا ثيح يلهاك ىلع
مادختصسلا ةنادإل عیم÷ا مامأا ایب حوبلا
ي-ن-با سضرŸ ءÊد-لاو د-قا◊ا سسیسسÿا
بيذاكأا رصشنو يتبراÙ هتلاح لÓغتصساو
.““يتلئاعلو › ئيصست

تامجیلا هذی دصض فقأا ذإا ““ Óئاق لصصاوو
ذنم ينفدهتصستو ينلاطت يتلاو ةرركتŸا

حتف ةداعإل يتوعد ددجأا ،ةدیدع تاونصس
قایسس ‘ ا-مإا ،تا-ف-لŸا ل--ك ،تا--ف--لŸا
ا-مد-ن-ع م-كاÙا ‘ وأا ،ي-ن-طو سشا-ق-ن
عصضول ایلÓقتصساو ایتیرح ةلادعلا دیعتصست

⁄ يذلا سضيغبلا باطÿا اذه مامأا دح
.““لهاصست كانه مادام يهتني نلو

 بلاطوب ةراصس ^

يرصصبلا-يعمصسلا طبصض ةطلصس تÈع  ^
لئاصسو هب موقت يذلا رودلل اهحايترا نع
‘ ةفلتıا يرصصب-لا ي-ع-م-صسلا مÓ-عإلا

نامصض لجأا نم سسيصسحتلاو ةيعوتلا لا‹
يحصصلا رج◊ا تاءارجإل نصس◊ا Òصسلا
Úح ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ه-ت-صضر-ف يذ-لا

تازوا-ج-ت-لا سضع-ب ل-با-قŸا--ب تل--ج--صس
تاو-ن-ق-لا سضع-ب ا-ه-ت-فÎقا تا--قورÿاو
.نارهوب ةيهابلا ةانق اهنم ةينويزفلتلا

-يعمصسلا طبصض ةط-ل-صسل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
يت ةيهابلا““ ةصصاÿا ةانقلا ““ نأا يرصصبلا

ةيناثلا ةليللا ‘ اهثب لÓخ نم تماق ““‘
سصيخرت نود رهاصس لف◊ ر-ط-ف-لا د-ي-ع-ل
““نارهوب تينيزلا قدنفب تÓف◊ا ةعاقب

كلذب تفلاخ دق ةانقلا تاذ ““ نأا ةÈتعم
⁄ اهنأا امك يعامتجلا دعابتلا تاءارجإا
يت-لا فور-ظ-لا ة-ي-ط-غ-ت-لا هذ-ه ‘ عار-ت

فلخ ا‡ ،انوروك ءابو ءارج دÓبلا اهصشيعت
طبصض ةطلصس عفد ام اÒبك ايبعصش ءايتصسا
ةريدم ءاعدتصسا ¤إا ير-صصب-لا-ي-ع-م-صسلا

اراذنإا اهل مدق نيأا اهرقم ¤إا ةانقلا هذه
.““ ايوفصش
ماتلا مازتللا ةرورصضب ““ اهل ديكأاتلا ” امك
تايصصوتلابو يح-صصلا ر-ج◊ا تاءار-جإا-ب
طبصض ةطل-صس ا-ه-ترد-صصأا د-ق تنا-ك ي-ت-لا
.““ راطإلا اذه ‘ يرصصبلا-يعمصسلا
تبحصس ““ دق ا-ه-نأا ¤إا ة-ط-ل-صسلا ترا-صشأاو

ةانقلا ىلع اهصضرفتصس تناك ةيلام ةبوقع
كيصش Ëدقت ةانقلا ةريدم تحÎقا نأا دعب
قودنصصلا حلاصصب ةينماصضت ةيلا-م ة-م-ي-ق-ب
ردقم91-ديفوك سسوÒف ةبراحÃ سصاÿا
ىلعأا غلبم وهو رانيد نويلم دحاو ةميقب

هصضرفتصس تناك يذلا ةبوقع-لا ة-م-ي-ق ن-م
ىلع يرصصبلا-ي-ع-م-صسلا ط-ب-صض ة-ط-ل-صس

.““ةانقلا
تمزتلا دق ةانقلا ةلوؤوصسم ““ نأا تفاصضأاو
اذه جتنÃ اهطبري ناك يذلا دقعلا خصسفب
اذ-ه طور-صش مÎح-ي ⁄ يذ-لا ج--ما--نÈلا
ماتلا اهد-ي-ق-تو ا-ه-ماÎحا اذ-كو د-ق-ع-لا
.““ةنهŸا تايقÓخاو نوناقلاب

ط-ب-صض ة-ط-ل-صس تدد-ج ة-ب-صسا-نŸا-بو
ةرورصض ““ ىلع اهديكأات يرصصبلا-يعمصسلا
ةحيحصصلا تامولعŸاب ماعلا يأارلا ريونت
ةيطغت ءانثأا ةمزÓ-لا تا-نا-م-صضلا Òفو-تو
اهنع م‚ امو ةيحصصلا عاصضوألا ة÷اعمو
نعو تايوتصسŸا عيمج ىلع تايعادت نم
-يعمصسلا طا-صشن ة-ق-فارŸ ا-هداد-ع-ت-صسا
Êوناق-لا رو-ط-ت-لا ةر-يا-صسم ‘ ير-صصب-لا
.““يجولونكتلاو

م ناوصضر ^

 ةيعوتلإو سسيصسحتلإ ‘ اهرودل اهحايترإ نع تÈع اميف
يحصصلا رج◊ا تاءارجإل تاونق زواŒ لجصست يرصصبلا يعمصسلا طبصض ةطلصس

حÓصصاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو لب-ق-ت-صسا ^
لث‡ ،ديزوب نب نمحرلا دبع ،تايفصشتصسŸا

Óب ،رئاز÷اب ة-يŸا-ع-لا ة-ح-صصلا ة-م-ظ-ن-م
¤إا ه-ع-م قر-ط-ت ثي-ح-ب ا-صسي-غ-ن او-صسنار-ف
-ديفوك) انوروك ةحئاج ةحفاكم يعوصضوم
‘ بونج-بونج نواعتلاو رئاز÷ا ‘ (91

.ةرازولل نايب هيلإا راصشأا امبصسح ةحصصلا لا‹
ءاقللا لÓخ مدق ناصسيغن نأا نايبلا حصضوأاو
Úب ةكÎصشŸا نواعتلا تاطصشن لوح اريرقت““

ةيŸاعلا ة-م-ظ-نŸا بت-ك-مو ة-ح-صصلا ةرازو
ريزول يدايرلا رود-لا-ب““ اد-ي-صشم ““ر-ئاز÷ا-ب
ةموك◊ا اهتذختا يتلا تاءارجإلابو ةحصصلا
عصضولا ‘ مكحتلاب تحمصس يتلاو ةيرئاز÷ا

‘ تققح يتلا ““ةيئابولا جئات-ن-ل-ل ر-ظ-ن-لا-ب
.ةحئا÷ا ةحفاكم لا‹

لوح اصضرع““ ديزوب نب ديصسلا مدق ،هتهج نم
،رئاز÷اب91-ديفوك ةحئا÷ ةيئابولا ةلا◊ا
رئاز÷ا ةبرجتلو ةققÙا بصساكملل قرطتو

.““ةحئا÷ا هذه Òيصست ‘
ةيملعلا ةنجللا سسيئر ،ةحصصلا ريزو زربأا امك
لمعلا““ انوروك سسوÒف يصشفت ةعباتمو دصصرل
،ةنجللا ءا-صضعأل ة-ي-م-ل-ع-لا تا-م-ها-صسŸاو

لف-ك-ت-لاو ى-صضرŸا ة-ع-با-ت-م ‘ ا-صصو-صصخ
،““رج◊ا عفر تاءارجا ىلع ةوÓع مهجÓعب
نايبلا فيصضي
،نايب-لا بصسح ،نا-فر-ط-لا سضر-ع-ت-صسا ا-م-ك

حÎقا نأاصشلا اذه ‘و ،بونج-بونج نواعتلا
ةيŸاعلا ةح-صصلا ة-م-ظ-ن-م م-عد““ نا-صسي-غ-ن
لبصس نع ثحبلاو ةقطنŸا لود Úب قيصسنتلل
رئاز÷ا ةÈخ ءوصض ىلع نواعتلا اذه ريوطت

ن-م ر-ئاز÷ا““ نأا ا-ف-ي-صضم ““نأا-صشلا اذ--ه ‘
اميصسل ،ةحصصلا لا‹ ‘ ةد-ئار-لا ناد-ل-ب-لا
.““Úينلديصصلا جاتنلاو ةعانصصلا

ةمظنم لث‡““ ديزوب نب نأام-ط ،ه-ب-نا-ج ن-م
رئاز÷ا Úب نواعتلا نأا-ب ة-يŸا-ع-لا ة-ح-صصلا
““اهتلا-غ-صشنا م-ي-م-صص ‘ و-ه ا-ه-ترا-ق لودو
لدابت زيزعتو نواعتلا اذه ريوطت““ نأا افيصضم
.““ Òبك مامتهاب ىظحي تاÿÈا

 ر م ^

 ةحئا÷إ ةهجإوŸ ةموك◊إ اهتذختإ يتلإ تإءإرجإلاب داصشأإ

انوروك ةحفاكم ¤إا ناقرطتي ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم لث‡و ديزوب نب

ةرورصض ““ ¤إا ناكصسلا دحألا سسمأا وزو يزيتب علقم ةرئادب عماوصص ةيدلب سسيئر اعد ^
ترهظ امدعب انوروك نع فصشكلا ليلحتل ءارجإا لجأا نم ةيحصصلا زكارŸا ¤إا هجوتلا

.““ةيدلبلا ىرق ىدحإاب ةدكؤوم تلاح7
ىفصشتصسŸا ةرايز نم مهصضفرو مهفواfl راهظإل Úنطاوملل يعاد ل ““ هنأا ŸÒا فاصضاو
بجوتصسي ام تمصص ‘ فحزي يدلا يفÿا ودعلا انوروك ““ نأا افيصضم ““سصيخصشتلا ةيغب

.““هنيح ‘ هتهجاوم
هعفرب رج◊ا نم ىرخأا ةلحرم ‘ لوخدلا مغر نواهت يأا نم ““ يلÙا لوؤوصسŸا رذحو

ةيئاقولا ةيحصصلا تاءارجإلاب لمعلاو تاداصشرلاو حئاصصنلا عابتا ““ ¤إا ايعاد ““لحارم Èع
.““ىودعلا راصشتنا مدعو عيم÷ا نمأاو ةمÓصس نامصضل اهيلع سصوصصنŸا

 ششوÒمع لامج ^

انوروكب ةدكؤوم تاباصصإإ (7) روهظ دعب
ناكصسلا وعدي وزو يزيتب عماوصص ””Òم ””

 ليلاحتب مايقلل
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دلبلإ إذه يف ةمزأ’إ نم مئإدلإ اهفقوم تددج

نييلودلإو نييميلقإ’إ نيلعافلإ وعدت رئإزجلإ
ايبيل يف مئإد يشسايشس لح داجيإ’

ةيصسايصس ةيوصست داجيإ’ مهدوهج قيصسنتل ““ نييلودلإو نييميلقإ’إ نيلعافلإ دحأ’إ ضسمأإ رئإزجلإ تعد
.““ةروهدتم ةينمأإ اعاصضوأإ ضشيعت يتلإ ايبيل يف ةمزأÓل ةمئإد

اهل نايب يف ةيجراخلإ نوؤوسشلإ ةرإزو تلاقو ^
فل-ت-خ-م ى-ل-ع إدو-ه-ج تلذ-ب ر-ئإز-ج-لإ ““ نأإ
ةمزأÓل ةيسسايسس ةيوسست ىلإإ لسصوتلل ةدعسصأ’إ
ىلإإ سسولجلإو رانلإ قÓطإإ فقوب ءدب ةيبيللإ

.““رإوحلإ ةلواط
عمجي رإوح عم رئإزجلإ ““ نأإ نايبلإ فاسضأإو
لماسش يسسايسس لح لجأإ نم نييبيللإ ءاقرفلإ
نمأ’إ سسلجم تإرإرقو ةيلودلإ ةيعرسشلل اقفو
ي-ب-ي-ل-لإ بع-سشلإ ةدإرإإ مإر--ت--حإ را--طإإ ي--فو
.““قيقسشلإ
يروحملإ رودلاب اهكسسمت ““ رئإزجلإ تددجو

رظنلإ تاهجو بيرقت لجأإ نم رإوجلإ لودل
رإوحلإ دامتعإ لÓخ نم نييبيللإ ءاقسشأ’إ نيب
ايبيل يف مÓسسلإ قيقحتل ديحو ليبسسك لماسشلإ
.““اهيسضإرأإ ةمÓسسو ةدحو نامسضو
رئإزجلإ فقوم ““ ةيجراخلإ ةرإزو ترّكذ امك
نم ةدحإو ةفاسسم ىلع فوقولإ ى-ل-ع م-ئا-ق-لإ
.““نييبيللإ ءاقسشأ’إ

 تإروطت يبيللإ هريظن عم ثحبي موداقوب
ةيبيللإ ةمزأ’إ

موداقوب يربسص ةيجراخلإ نوؤوسشلإ ريزو ثحب
دمحم ةيبيللإ قافولإ ةموكح ي-ف هر-ي-ظ-ن ع-م
ايبيل يف عاسضو’إو تإروطتلإ ةلايسس رهاطلإ
.نيدلبلإ نيب فقإوملإ قيسسنت إذكو

نأإ اهل نايب يف ةيبيللإ ةيجراخلإ ةرإزو تفسشكو
ةيبيللإ قافولإ ةموكح ي-ف ة-ي-جرا-خ-لإ ر-يزو ““

عم ةيفتاه ةملاكم ىرجأإ ةلايسس رهاطلإ دمحم
.““موداقوب يربسص يرئإزجلإ هريظن

رخأإ نافرط-لإ ثحا-ب-ت ة-م-لا-ك-م-لإ لÓ-خو
قيسسنت إذكو ايب-ي-ل ي-ف عا-سضوأ’إو تإرو-ط-ت-لإ
اهسشيعت يتلإ ةمزأ’إ لحل نيدلبلإ نيب فقإوملإ
.2102 ةنسس ذنم ايبيل
ىرجأإ دقف ةيبيللإ ةيجراخلإ ةرإزول نايب قفوو
’اسصتإ ةلايسس رهاطلإ دمحم ةيجراخلإ ريزو

نيدلإرون سسنوت ةيجراخ ريزو نم لكب ايفتاه
ايبيل إرواجم إدلب كلذك هرابتعاب اسضيأإ يرلإ

.رئإزجلإ رإرغ ىلع

دإدر كلام  ^

:دكؤوت يرصصبلإ يعمصسلإ طبصض ةطلصسو لاصصت’إ ةرإزوو ءإÿÈإ ةن÷

ايددعتو Óماشش اششاقن قحتشست روتشسدلإ ةدوشسم
اهفلك يتلإ ءإربخلل ة-ي-ن-طو-لإ ة-ن-ج-ل-لإ تعد ^

نوبت ديجملإ دبع د-ي-سسلإ ة-يرو-ه-م-ج-لإ سسي-ئر
ةرإزوو ،روتسسدلإ حÓسصإإ لوح تاحرتقم ميدقتب
ىلإ يرسصبلإ يعمسسلإ طب-سض ة-ط-ل-سسو لا-سصت’إ
ةدوسسم لوح يددعتو عسسإوو لماسش سشاقن ءإرجإ
.روتسسدلإ ليدعت
،عمج يذلإ ءاقل-لإ جو-ت كر-ت-سشم نا-ي-ب ح-سضوأإو
ة-بإر-ع-ل د-م-حأإ د-ي-سسلإ ة-ن-ج-ل-لإ سسي-ئر ،سسمأإ
قطانلإ ،لاسصت’إ ريزوب نوقعلإ دي-لو ا-هرر-ق-مو
،رميحلب رامع ذات-سسأ’إ ،ة-مو-ك-ح-ل-ل ي-م-سسر-لإ
ديسسلإ ،يرسصبلإ يعمسسلإ طبسض ةطلسس سسيئرو
لدابتب حمسس““ عامتج’إ إذ-ه نأإ ،را-بو-ل د-م-ح-م
ءإرجإ’ ةيرورسضلإ لئاسسو-لإو ل-ب-سسلإ لو-ح ءإرآ’إ
ليدعت ةدوسسم لوح يددعتو عسسإوو لماسش سشاقن
عيمج ىلع حوتفملإ ينطولإ رإوحلإ وهو روتسسدلإ

.““ةيسسايسسلإ ةقبطلإو يندملإ عمتجملإ تانوكم
اهتفسصبو لاسصت’إ ةرإزو““ نأإ هتإذ ردسصملإ ركذو

سشاقنلإ حاجنإاب ةمت-ه-م-لإو ة-ل-عا-ف-لإ ة-ه-جلإ
اهلوخي يتلإ تايحÓسصلل اقفو لخدتت ينطولإ
نم ىلوأ’إ ةداملإ يف ءاج ام-ك ““نو-نا-ق-لإ ا-ه-ل
خيراتب خرؤوملإ612-11مقر يذيفنتلإ موسسرملإ

ددحي ءإرجإ’إ إذه نأإ فاسضأإو.1102 نإوج21
ةسسايسسلإ راطإإ يف»: يلاتلاك تايحÓسصلإ هذه
اهلمع جمانر-ب-ل ا-ق-فوو ة-مو-ك-ح-ل-ل ة-ما-ع-لإ
،روتسسدلإ ماكحأ’ اقفو ،ا-م-ه-ي-ل-ع قدا-سصم-لإ
لمجم ىلع هتايحÓسص لاسصت’إ ريزو سسرامي
م-عدو ة-ي-قر-ت-ب ة-ط-ب-تر--م--لإ تا--طا--سشن--لإ
ريوطتب إذكو ريبعتلإ ةير-حو ة-ي-طإر-ق-م-يد-لإ
.““لاسصت’إ
نم أإزجتي ’ ءزج““ اهنأإ امب نايبلإ فاسضأإ امك
اهنوكلو ،روتسسدلإ ليدعت لوح ينطولإ رإوحلإ

،““ينطولإ سشاقنلإ إذه حاجنب اسضيأإ يه ةمتهم
يرسصبلإ-ي-ع-م-سسلإ ط-ب-سض ة-ط-ل-سس سسرا-م-ت

إديدحتو45 ةداملإ عم ايسشامت ةلماك اهماهم

40-41مقر نوناقلإ نم ةسسماخلإ ةر-ق-ف-لإ ع-م
طاسشنلاب قلعتملإو4102 ريإربف42 يف خرؤوملإ
.““يرسصبلإ-يعمسسلإ
طبسضلإ ةط-ل-سس نأإ ى-ل-ع ةدا-م-لإ هذ-ه سصن-تو
مإرتحإ ىلع ،ةمئÓملإ لئاسسو-لإ ل-ك-ب ر-ه-سست““
نم يأإرللو ةيركفلإ تإرايتلل يددعتلإ ريبعتلإ

،ةنجللاب ةعإذإ’إو نويز-ف-ل-ت-لإ ج-مإر-ب لÓ-خ
،ة-ي-سسا-ي-سسلإ ج-مإر-ب-لإ ق-ير-ط ن-ع ة-سصا-خو
ةنجللاب قّلعتي اميف امأإ .““ةما-ع-لإو ة-يرا-ب-خإ’إ
لك ةسصيرح ةريخأ’إ هذه نإاف ،ءإربخلل ةينطولإ
ةطراخ-ل ““ي-ل-ك-لإ مإر-ت-ح’إ““ى-ل-ع سصر-ح-لإ
يتلإو ةيروهمجلإ سسيئر اهمسسر يتلإ قيرطلإ
رجحلإ““ نوكي نأإ يروتسسدلإ ليدعتلإ نم رظتنت
ةد-يد-ج-لإ ة-يرو-ه-م-ج-لإ ءا-ن-ب ي-ف سسا--سسأ’إ
اهنع تربع يتلإ بعسشلإ بلاطمل ةباجتسس’إو
.““ةيبعسشلإ ةكرحلإ

و.ق ^

ةكر-ح سسي-ئر ير-ق-م قإزر-لإ د-ب-ع ف-سشك ^
اي-لا-ح ع-سضت ة-كر-ح-لإ ““ نأإ م-ل-سسلإ ع-م-ت-ج-م
تا-حإر-ت-ق’إ ى-ل-ع ةر-ي-خأ’إ تا-سشو--تور--لإ
ةسضورعملإ روتسسدلإ ليدعت ةدوسسمب ةسصاخلإ
ملسست-سس ة-كر-ح-لإ ““ نأإ ا-ح-سضو-م ““ سشا-ق-ن-ل-ل

ءاهتنإ لبق لبقملإ عوبسسأ’إ ةياهن اهتاحرتقم
نإوج02 موي ةررقملإو اهل ةددحملإ لاجآ’إ
نكمملإ ريغ نم ه-نأإ ““ ى-لإإ إر-ي-سشم ““يرا-ج-لإ
دعب هل بئانل سسيئرلإ نييعت حرتقت ةدام لبقت
.““هباختنإ
لÓخ ةيمÓعإإ تاحير-سصت ي-ف ير-ق-م لا-قو

نويزفلتلإ اسسمأإ ةليل اهثب ““ميمسصلإ يف““ ةسصح
لابرك يمÓعإ’إ اهطسشنو يرئإزجلإ يمومعلإ
بيسصنتب تماق ةكرحلإ ““ نأإ ل-ي-ل-خ م-ي-هإر-بإإ
تماق ةيعرف ناجل ةسسمخ اهنع تقثبنإ ةنجل

ةيئ’و تإءاق-ل د-ق-ع-ب ا-هرود-ب ىر-خأ’إ ي-ه
ةسشقانمو راكفأ’إ نم ددع ربكأإ عمجل ةيدلبو
.““تاحرتقملإ فلتخم
ةدوسسملإ يف لكسشم ربكأإ ““ نأإ يرقم حسضوأإو

اهتاهجوت يف ككسش يتلإ ةنجللإ ةبيكرت يه
ن-يد-لإ ءا-م-ل-ع بي-ي-غ-ت با-عأإو ة-ي-سسا-ي-سسلإ
مهناكمإاب ناك نيذ-لإ ة-ي-مÓ-سسإ’إ ة-ع-ير-سشلإو
نأإ هلوق دح ىلع ““ ةدوسسملإ ىلع ةفاسضإإ ميدقت
لاجملإ حتفو ةحسضإو تناك سسيئرلإ ةلاسسر ““
سضراعتت اه-نأإ ’إإ تا-حإر-ت-ق’إ ع-ي-م-ج ما-مأإ
ىلإإ ةبإرعل دمحأإ اهسسيئر ايعإد ““ ةنجللإ ايإونو
.““سسكعلإ تابثإ’ ةينويزفلت ةرظانم““

يف يسسايسسلإ ماظنلإ ةعيب-ط ير-ق-م د-ق-ت-نإو
هنكل يناملربلإ ماظنلل هت’ويم ايدبم رئإزجلإ
فرظلإ يف قي-ق-ح-ت-لإ بع-سص““ ه-نأإ فر-ت-ع-ي
ايسسايسس اماظن لسضفي وهف يلاتلابو ““يلاحلإ

اماظن وأإ تايحÓسصلإ نإزو-ت-ب ا-ي-سسا-ئر ه-ب-سش
زاهجلإ ريطأاتب سسيئرلإ هلÓخ موق-ي ا-ي-سسا-ئر
.““ةلءاسسملل ةسضرع نوكي ىتح يذيفنتلإ
تثدحت ةجابيدلإ ““ نأإ سسمح سسيئر ربتعإو

لوأإ نايب ىلإإ رسشت مل اهنكل ربمفون ةروث نع
ةلودلل ةيعجرملإ ةقيثولإ هايإإ إربتعم ربمفون
يف ءامسص ةدامك اهجإردإإ نيعتيو ةير-ئإز-ج-لإ
مت يتلإ تاحلطسصملإ سضفر ام-ك ، رو-ت-سسد-لإ
كإر-ح-لإ سصو-سصخ-ب ةدو-سسم-لإ ي-ف ا-هر--كذ
نأإ ىلع زيكرتلإ نيعتي ““ هنأإ دكأإ ثيح يبعسشلإ
بلاطم سسيلو ةيسسايسس بلاطم عفر كإرحلإ
.““ةيعامتجإ
ثيح سسيئر بئان نييعت ةركف يرقم لبقتي ملو
دÓبلإ نوؤوسش رييسست نوكتسس هتمهم ““ نأإ لاق
ايعرسش سسيل هنوك ةيطإرقميد ري-غ ة-ق-ير-ط-ب
ثيح ““ لوؤوسسم يأإ رايتخإ سسيئرل-ل نا-ك-مإا-بو
ةيسسايسسلإ بإزحأ’إ داعبإ’ ةروانم ““ اهربتعإ

ةمأ’إ سسلج-م سسي-ئر بي-ي-غ-تو ة-ط-ل-سسلإ ن-م
إذه نع نيع-م ي-سسا-ي-سس بز-ح-ل ي-م-ت-ن-م-لإ
.““بسصنملإ

نم59 ةداملإ يرق-م سضرا-ع-ي م-ل ن-ي-ح ي-ف
بجيو ةلوبقم ةركف ““ اهنأإ لاق ثيح روتسسدلإ

نم اهيلإإ مداقلإ رطخلإ دعبت نأإ رئإزجلإ ىلع
سشيجلإ كراسشي نأإو لحاسسلإ ةقطنمو قرسشلإ
نأإ ةطيرسش ةيناسسنإإ تام-ه-م ي-ف ير-ئإز-ج-لإ
ةيقيقح ةيفيكب Óثممو ايعرسش ناملربلإ نوكي
رإرمتسسإ نم ةكرحلإ فواخم ““ ىلع جرعيل ““
تايلآ’إ عسضي مل يلاحلإ روتسسدلإ نوك ريوزتلإ
يذلإ ريوز-ت-ل-ل د-ح ع-سضو ا-ه-نأا-سش ن-م ي-ت-لإ
ذنم هاياحسض ربكأإ يه سسمح ““ هيلإإ ةبسسنلاب
.““تاينيعسستلإ
““ نأإ يرقم لاق ةيغيزامأ’إ روتسسد سصوسصخبو
نأإ نيعتيو ةيسسنرفلإ ةغللإ عم ةكرحلإ لكسشم
نأإ دكؤوت ءامسص ةدام ةجابيدلإ يف جإردإإ متي
وأإ غيزامأإ وأإ برع إونا-ك ءإو-سس ن-ي-ير-ئإز-ج-لإ

ةمأإ مه نييقرت وأإ حولسش وأإ ةيواسش وأإ بإزيم
قوقحلإ يف ءإوسس مهنم دحأإ نيب قرف ’ ةدحإو
.““تابجإولإ وأإ

دإدر كلام ^

لبقملإ عوبصسأ’إ روتصسدلإ ةدوصسم لوح اهتاحرتقم مدقتصس ةكرحلإ نأإ لاق

““هل بئان نييعت هباختنإ دعب سسيئرلإ مايق لقعي ’““ يرقم
هلوقأإ ام سسمع تبثيل ةنيويزفلت ةرظنم يف ةبإرعل دمحأإ ىدحتأإ ^

““يعرشش ““ ناملرب ةقفإومب نكل دودحلإ جراخ سشيجلإ جورخ عنامن ’ ^

فصشكي نوقع ديلو تاحإرتق’اب ةفلكملإ ءإربخلإ ةنجل ررقم

 ةيروهم÷إ سسيئرل ةقلطŸإ ةطلشسلل ايئاهن إدح عشضي ديد÷إ روتشسدلإ
عسضوب ةفلكملإ ءإربخلإ ةنجل ررقم دكأإ ^

،روتسسدلإ ةعجإرمب ة-سصا-خ-لإ تا-حإر-ت-ق’إ
يذ-لإ رو-ت-سسد-لإ عور-سشم ““ نأإ نو-ق-ع د-ي-لو

سشاقنلل ةيروهمجلإ ةسسائر حلاسصم ه-ت-حر-ط
ايئاهن إدح ع-سضي ة-ي-سسا-ي-سسلإ طا-سسوأ’إ ي-ف
ناك امك ةيروهمجلإ سسيئرل ةقلطملإ ةطلسسلل
ماظن ىلإإ ةحسضإو ةراسشإإ يف اق-با-سس لا-ح-لإ
.ةقيلفتوب زيزعلإ دبع عولخملإ سسيئرلإ

اهسسأإري يتلإ ءإربخ-لإ ة-ن-ج-ل رر-ق-م لا-قو
يف ةيروهمجلإ سسيئر ““ نأإ ةبإرع-ل رو-ت-كد-لإ
دمتعي يذلإ يرئإزجلإ يروتسسد-لإ ما-ظ-ن-لإ

باختنإ متي يسسائرلإ هبسش يسسايسسلإ ماظنلإ
““يرسسلإ ماعلإ عإرتق’اب ةيروه-م-ج-لإ سسي-ئر
ةلأاسسم كانه سسيل““ فا-سضأإ ا-م-ك ي-لا-ت-لا-بو
وأإ ة-يرو-ه-م-ج-لإ سسي-ئر ة-ط-ل--سس ع--ي--سسو--ت
نوقع ديلو ذاتسسأ’إ دكأإ نأإ دعبو  .““اهسصيلقت
ذنم رئإزجلإ إوم-ك-ح ن-يذ-لإ ءا-سسؤور-لإ ““ نأإ
مهسسفنأإ إوحنم دق2691 ةنسس يف لÓقتسس’إ

““ةيروتسسد دعإوقل دنتسسي ’ ةقلط-م ة-ط-ل-سس
هع-سضو يذ-لإ د-يد-ج-لإ رو-ت-سسد-لإ ““ نأإ د-كأإ
فرسصت تحت نوبت دي-ج-م-لإ د-ب-ع سسي-ئر-لإ
ةينطولإ تايسصخسشلإو ةيسسا-ي-سسلإ ة-ق-ب-ط-لإ

ًايئاهن ًإدح عسضي سشاقنلل يندملإ عمتجملإو
ةقلطملإ تاط-ل-سسلإ ة-سسرا-م-م ت’وا-ح-م-ل
ةطبترملإ تاسسرامملإو ةيروهمجلإ سسي-ئر-ل
.““مهسسفنأ’ اهنوحنمي نيذلإ ءاسسؤورلاب
وه امك تاطل-سسلإ م-ي-ظ-ن-ت ““ نأإ ى-لإإ را-سشأإو
اهتفرع يتلإ ريتاسسدلإ فلتخ-م ي-ف دد-ح-م
نيوانع تحت اًمئإد هتغايسص مت دق ،رئإزجلإ
““ةيئاسضقلإو ةيعيرسشتلإو ةيذيفنتلإ تاطلسسلإ

يف اه-ف-ي-ن-سصت م-ت د-ق ة-لود-لإ ““ نأإ إد-كؤو-م
.““ةيذيفنتلإ ةطلسسلإ

م نإوشضر  ^
 :نايفصس يلÓيج روتصسدلإ ةدوصسم يف ءاج ام ضضعب ىلع ضضرتعإ هبزح نأإ لاق

 ““قباشسلإ ماظنلإ تاشسرامم عم ةعيطقلإ ثإدحإإو حاتفنÓل ةين كلمت ةطلشسلإ““
نايفسس يلÓيج ديدج ليج بزح سسيئر دكأإ ^

حاتفنÓ-ل ة-ط-ل-سسلإ ىد-ل ة-ي-ن كا-ن-ه ““ نأإ سسمأإ
قباسسلإ ماظنلإ تاسسرامم عم ةعيطقلإ ثإدحإإو
سسسسأإ ىلع ةلودلإ تاسسسسؤوم ءانب وحن هجوتلإو
نوناقلإ مإرتحإو ةيطإرقميدلإو ةيرحلإو لدعلإ
ليدع-ت-لإ ع-م ةو-ط-خ-لإ هذ-ه ة-يإد-ب نو-ك-ت-سسو
ربتعإو .““هتإذ ثدحتملإ بسسح مداقلإ يروتسسدلإ
ىدل نايفسس يلÓيج ،ديدج ل-ي-ج بز-ح سسي-ئر
““ نأإ ىلوأ’إ ةيعإذإ’إ ةانقلإ ى-ل-ع ا-ف-ي-سض ه-لوز-ن
ماظن ءانب برد ىلع ةماه ةوطخ روتسسدلإ ليدعت
نوناقلإو لدعلإ ةلود أإدبم ىلع ين-ب-م ي-سسا-ي-سس
ىدل ةين كانه ““نأإ إزربم ““تاطلسسلإ نيب لسصفلإو
نوبت ديجملإ د-ب-ع سسي-ئر-لإ ةدا-ي-ق-ب ة-ط-ل-سسلإ
ماظنلإ تاسسرامم عم ةعيطقلإ لجأإ نم حاتفنÓل

ىلع ةلودلإ تاسسسسؤوم ءانب وحن هجوتلإو قباسسلإ
مإرتحإو ةيطإرقميدلإو ةير-ح-لإو لد-ع-لإ سسسسأإ
ةدوسسم ““ نأإ قايسسلإ إذ-ه ي-ف إد-كؤو-م ““نو-نا-ق-لإ
ءانبل ردإوب نمسضتت سشاقنلل ةحورطملإ روتسسدلإ
فرعت نأإ وه مهأ’إ““ نأإ ىلإإ اتف’ ““نوناقلإ ةلود
سضرأإ ىلع قيبطتلإ ىلإإ اهقيرط سصوسصنلإ هذه
.““نطإوملل ةيمويلإ ةايحلإ يف عقإولإ

ةسسرامم ةيمهأإ ““ ىلع نايف-سس ي-لÓ-ي-ج دد-سشو
رواسشتلإو رإوحلإ ةانق ربع ةيلوؤوسسمب نكل ةيرحلإ

هيدل هبزح ““ نأإ ديدج ليج سسيئر فسشك ثيح
دإوم سضعب يف درو ام ىلع تاسضإرتع’إ سضعب

إذهب تا-حإر-ت-قإ مد-ق-ي-سسو رو-ت-سسد-لإ ةدو-سسم
.““اهدعوم يف سصوسصخلإ
نيب لسصف-لإ ة-ي-م-هأإ ““ ثد-ح-ت-م-لإ ح-سضوأإ ا-م-ك

دحأاك ةيذيفنتلإو ةيئاسضقلإو ةيعيرسشتلإ تاطلسسلإ
اقح’ معدتتسس يتلإ نوناقلإ ةلود ءانب رهاظم
ىوتسسم ىلع هيلثمم رايتخ’ ةهيزن تابا-خ-ت-نا-ب
دويقلإ فيفخت ““ نأإ إدكؤوم ““تايدلبلإو ناملربلإ
بإزحأ’إ ءاسشنإإ ىلع ةي-طإر-قور-ي-ب-لإو ة-يرإدإ’إ
ةسسرامم يف ةم-ه-م ةو-ط-خ ي-ه تا-ي-ع-م-ج-لإو
اسصوسصخ ةينطولإ تاقاطلإ ريرح-تو تا-ير-ح-لإ

.““بابسشلإ ةئف
يعدتسست ريكفتلإو عإدبإ’إ سشمإوه ““ نأإ ربتعإو
ةيرحلإ كلت““ نأإ ىلإإ اتف’ ““تايرحلإ نم وج دوجو
طبإوسض نم-سضو ة-ي-لوؤو-سسم-ب سسرا-م-ت نأإ بج-ي
فلتخم نم عمتجملإ ةيامحل ةينوناقو ةيقÓخأإ
.““تاق’زن’إ

م نإوشضر  ^

 جÓعلإ لجأإ نم إورفاصس نيذلإ لافطأ’إ نم Òبك ددع مهنيب نم

قيلعت ببشسب رشصÃ قلاع يرئإزج061 ءÓجإإ
ةيو÷إ تÓحرلإ

إرفاسسم061 ةيرئإزجلإ تاطلسسلإ تلجأإ ^
إوناك نمم ،تبسسلإ سسمأإ لوأإ ءاسسم ،ايرئإزج
طوطخلل ةعبات ةلحر يف ،رسصم يف نيقلاع
.ةيرئإزجلإ ةيوجلإ

رييسست ةكرسشل ماعلإ ريد-م-لإ سسي-ئر-لإ لا-قو
سشÓع رهاط ،ةيراطملإ تآاسشنملإو تامدخلإ

ةيوجلل ةعبات ةرئاط تعل-قأإ““ ه-ل ح-ير-سصت ي-ف
061 اهنتم ىلعو ةرهاقلإ راطم نم ةيرئإزجلإ

ببسسب رسصمب نيقلاع إوناك ايرئإزج إرفاسسم
ذنم ةيلودلإ نإريطلإ ةكرح مامأإ ءإوجأ’إ قلغ
.““انوروك ةحئاج يسشفت رثإإ يسضاملإ سسرام

نيرفاسسملإ ““ نأإ ىلإإ لوؤوسسملإ تإذ راسشأإو
سصحفلإو ةياقولإ تإءإرجإإ ة-فا-ك-ل إو-ع-سضخ

رجحلل مهليوحت لبق راطملا-ب م-ه-لوز-ن ىد-ل
.““يحسصلإ
ايرئإزج Óف-ط55 تÓئاعب ر-مأ’إ ق-ل-ع-ت-يو
عم نيقلاع إوناك ،يغامدلإ للسشلإ نم نوناعي
نم اهيلإإ إورفاسس نأإ دعب ،رسصم يف مهيلاهأإ
ىلإإ ةثاغتسسإ ءإدن إوقلطأإ ثيح ،جÓعلإ لجأإ
نم مهئÓجإإ لجأإ نم ةيرئإزج-لإ تا-ط-ل-سسلإ
.هنوسشيعي يذلإ سسوباكلإ
نيقلاعلإ لافطأ’إ دحأإ يوذ نم ةديسس تلاقو
““ نإإ ،ةيوجلإ تÓحرلإ قيلعت ببسسب ،رسصمب

55 مهنيب نم كانه قلاع يرئإزج003 يلإوح
إورفاسس ،يغامدلإ للسشلإ نم نو-نا-ع-ي Ó-ف-ط

ةمزأإ ببسسب لبسسلإ مهب تعطقتو جÓعلإ يقلتل
دق يبد ن-م ة-مدا-ق ة-ل-حر تنا-كو .““ا-نورو-ك

،يلودلإ رئإزجلإ راطمب تبسسلإ حابسص تطح
،احابسص فسصنلإو ةنماثلإ ةعاسسلإ دودح يف
ةلودب نيقلاع إوناك ايرئإزج662 اهنتم ىلعو
.ةدحتملإ ةيبرعلإ تإرامإ’إ
تبسسلإ تماق دق ةيرئإزجلإ ة-يو-ج-لإ تنا-كو
نم يرئإزج رفاسسم006 وحن ءÓجإاب يسضاملإ

نم اقÓطنإ نيتيوج ن-ي-ت-ل-حر ر-ب-ع ا-سسنر-ف
ةلحر ميظنت لبق سسيرابب لوغيد لراسش راطم
برغملاب ءا-سضي-ب-لإ رإد-لإ را-ط-م ن-م ىر-خأإ
إرفاسسم922 اهنتم ى-ل-عو ي-سضا-م-لإ د-حأ’إ

.ايرئإزج
نطإوم003 ةبإرق ءÓ-جإإ م-ت ،يا-م72 يفو

ة-م-سصا-ع-لإ ي-ف ن-ي-ق-لا-ع إو-نا-ك ير--ئإز--ج
يف تÓحرلإ هذه جردنتو .ندنل ةيناطيربلإ
نييرئإزجلإ نينطإوملإ ءÓجإإ جما-نر-ب را-طإإ
لقنلإ ةكرح فقو ةجيتن جراخلإ يف نيقلاعلإ
ةيروهمجلإ سسيئر تاميلعت-ل ا-ق-ب-ط ،يو-ج-لإ

اياعرلإ لك ءÓجإإ ةرورسضب نوبت ديجملإ دبع
يسسفت ببسسب جراخلإ يف نيقلاعلإ نييرئإزجلإ
تإرافسسلإ فرسشتو .دجت-سسم-لإ ا-نورو-ك ءا-بو
اياعر مسضت لإزت ام يتلإ لودلإ يف ةيرئإزجلإ

نيينعملإ عم لسصإوتلإ ىلع نيقلاع نييرئإزج
ينورتكل’إ ديربلإ قيرط نع وأإ فتاهلإ ربع
نوكت إذهبو .ةري-سصق-لإ ة-ي-سصن-لإ ل-ئا-سسر-لإو
000.9 نم رثكأإ ءÓجإإ نم تنكمت دق رئإزجلإ
 .ةيحسصلإ ةمزأ’إ ةيإدب ذنم ةيعر

بلاطوب ةراشس ^

 :ديعلب زيزعلإ دبع ةرإد’إ ةنميه نم هصصيلخت ىلإإ اعد
““يلحملإ ريشسملل تايحÓشص حنمت نأإ إدب ’ روتشسدلإ ليدعت ةدوشسم““

دبع لبقت-سسم-لإ ة-ه-ب-ج بز-ح سسي-ئر د-كأإ ^
’ روتسسدلإ ليدعت ةدوسسم نأإ ىلع ديعلب زيزعلإ
تايحÓسصلإ لك يلحملإ ريسسملل حنمت نأإ إدب
تامإزتلإ بجومب ،ةقطنملإ تاجايتحإ ةيبلتل
 .ةرإدإ’إ ةنميه نم هسصيلختو ةيباختنإ
هلوزن ىدل ،سسمأإ ،ديعل-ب ز-يز-ع-لإ د-ب-ع لا-قو

جإومأإ ىلع سشاقن ةعاسس جمانرب ى-ل-ع ف-ي-سض
ةدوسسم حنمت نأإ بجي““ ،ىلوأ’إ ةيعإذإ’إ ةانقلإ

هرييسست يف ةيرحلإ لك ةيدلبلإ سسيئرل روتسسدلإ
يئ’ولإ يبعسشلإ سسلجم-لإ سسي-ئرو ،ة-يد-ل-ب-ل-ل
ةدوسسم يف تايحÓسصلإ لك هل ىطعت نأإ بجي
وهو ةي’ولل يلعفلإ سسيئرلإ نوكي نأاب روتسسدلإ

هذه هحنم نم بعسشلإ نأ’ ،ةي’ولإ ريسسُي نم
 .““ةقثلإ
هنأإ ،لبقتسسملإ ة-ه-ب-ج بز-ح سسي-ئر فا-سضأإو

لوؤوسسملل ةل-ما-ك-لإ ة-ير-ح-لإ ح-ن-م-ُت ا-مد-ن-ع

نوكي إذهبو ،بعسشلإ مكح نمكي انهو ““يلحملإ
وه نوكيو تاسسسسؤوم-ل-ل ر-ي-سسم-لإ و-ه بع-سشلإ
 .““تاسسسسؤوملإ ءانب يف مهاسسملإو ردابملإ
انيقب فسسأ’إ عم““ هنأإ ديعلب زيزعلإ دبع زربأإو
حور دلوي ام إذهو ري-ي-سست-لإ ط-م-ن سسف-ن ي-ف
رييسستلإ نم طمنلإ إذه““ نأإ افيسضم ““لاكت’إ

.““طقف قبطيو رظتني بعسشلإ لعج
ب.سس ^

داششتب نيقلاع إوناك ايرئإزج21 ءÓجإإ :يزيليإإ
نم ةمداق ةسصاخ ةيوج ةلحر ربع يزيليإإ ةي’وب تناجب ““اكسسيت““ راطم ىلإإ ايرئإزج21 ءÓجإإ مت ^
دعب جراخلإ يف نيقلاعلإ نييرئإزجلإ نينطإوملإ ءÓجإإ تايلمع نمسض (داسشت) انيماجنأإ راطم
حلاسصم ىدل دحأ’إ سسمأإ ملع ام بسسح انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب يوجلإ لقنلإ ةكرح فقوت
.تناجب ةيرإدإ’إ ةعطاقملإ
متيل يزإرتحإ ءإرجإاك ةرئاطلإ نم مهلوزن روف ةيبطلإ ة-ب-قإر-م-لإو سصح-ف-ل-ل ا-يا-عر-لإ ع-سضخأإو
ريبإدتلإ نمسض اموي41 ةدمل يحسصلإ رجحلإ ةرتف هب نوسضقيسس سصاخ قدنف ىلإإ كلذ دعب مهليوحت
.ردسصملإ تإذ قفو (91-ديفوك) دجتسسملإ انوروك سسوريف يسشفت نم ةياقولل اهب لومعملإ ةيحسصلإ
قفرملإ إذه ىوتسسم ىلع ةيحسصلإ ةياعرلإو ةيانعلإ نامسضل ةمزÓلإ فورظلإ ةفاك ترخسسو
.هحيسضوت ىرج امك يحسصلإ رجحلإو لزعلل اناكم سصسصخ يذلإ يقدنفلإ
اياعرلإ ءÓجإإ سصوسصخب نوبت ديجملإ دبع ةيروهمجلإ سسيئر تاميلعتل اقيبطت ةيلمعلإ هذه يتأاتو
ربع انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب يلودلإ لقنلإ ةكرح قÓغإإ ةجيتن جراخلاب نيقلاعلإ نييرئإزجلإ
.ملاعلإ

ر.م ^
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تاؤنسس4 لÓخ تÓفا◊ا فقؤتتسسف ةلودلا لخدتت ⁄ نا لاق
: ةبارعؤب ،ةمداقلا

 سسÓفإÓل سصاوÿا Úلقانلا عفدتصس دوقولا ةÒعصست عفر
هعاؤنأاب دؤقؤلا ةÒعسست ‘ تادايزلا نأا ،صصاؤÿا Úلقانلل ةينطؤلا ةمظنŸا صسيئر ،ةبارعؤب Úسسح دكا
Úلقانلل ىرخأا ءابعأا ديزتسس ،نطؤلا تاي’ؤب تا-طÙا ل-ما-ك Èع ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح ار-خؤؤ-م تل-خد ي-ت-لا
اذه مدخت تاءارجا ذاختاب لخدتلاب تاطلسسلا ابلاطم ،لكاسشم ةدعب طبختلا ‘ مهل ببسستت صصاؤÿا
.كلذل ابنŒ عاطقلا

لا-سصتا ‘ ،ة--بار--عو--ب Úسسح دا--فأا ^
ن-ع Úل-ث‡ نأا ،““ر-ج-ف-لا““ ـب ي--ف--تا--ه
صصاوÿا Úلقانلل ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا
،لقنلا ةرازو نع Úلوؤوسسم ارخؤوم اوقتلا
دادعا““ ـب هتب-لا-ط ةرازو-لا ح-لا-سصم نأاو
هرسسخي ام لوح يمسسر ل-سصف-م ر-ير-ق-ت
تÓجعلاو تانيمأاتلا ‘ ايون-سس ل-قا-ن-لا
ةلمرفلا ما-ظ-نو ،توزاŸاو ،بئار-سضلاو
Úل-قا-ن-لا-ب ة-سصاÿا ،ر-ه-سشأا ة-ت-سس ل--ك
ةسسارد ىرجأا““ هنأا ¤ا اÒسشم ،““صصاوÿا
رئاز÷اب صصاÿا لقنلا عقاو لوح ةيفاو
نولقانلا اهلم-ح-ت-ي ي-ت-لا ف-ي-لا-ك-ت-لاو
نمث اهدهسش يذلا تادا-يز-لا-ب ة-نرا-ق-م
ذنم ةلماك تارم عبرأا هعاونأاب توزاŸا

دفتسسي ⁄ يتلاو ،اذه انموي ¤ا6102
5 ةميقب ىوسس صصاوÿا نولقان-لا ا-ه-ن-م

نأا حسضوأا امك ين-ع-ي ا-م ““ا-ه-ن-م ة-ئŸا-ب
ةئŸاب002 ب هتميق تدادزا توزاŸا““

.““طقف ةئŸاب5 ـب نولقانلا حابرأاو
صسيئر بسسح ،اهسسفن ةلودلا دجتسسو
،صصاوÿا Úلقانلل ةينطولا ةم-ظ-نŸا
ةدع ةه-جاو-م““ ‘ ع-سضو-لا اذ-ه ما-مأا

نم ةئŸاب04 دوجو اهمدقتت لكاسشم
52  قوفت صصاوÿا Úلقانلا تÓفاح
يأا لوخد مدعو ا-ه-ع-ن-سص ذ-ن-م ة-ن-سس

تاونسس Êا-م-ث ذ-ن-م ةد-يد-ج ة-ل-فا-ح
صصاوÿا Úلقانلا لعجي ام““ عاط-ق-ل-ل

““ Ó--ئا--ق فا--سضأا ،ة---لا◊ا هذ---ه ‘
01 لÓخ صسÓف’ا ةرئاد ‘ نولخدي
ءانتقا ىل-ع م-ه-ترد-ق مد-ع-ل تاو-ن-سس

Œل-ق-ن-لا ل-ئا-سسو-ب ة-سصا-خ تاز-ي--ه
.““مهل ةعباتلا اهعاونأاب
ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا صسي-ئر ح-سضوأاو
فلأا08 كانه““ نأا صصاوÿا Úلقانلل

ةلفاح فلأا07 مهنيب  ،صصا-خ ل-قا-ن
،““نطاوم نويل-م21 ا-هÈع ر-فا-سسي

لقنلا عا-ط-ق Úك“ مد-ع““ نأا اد-كؤو-م
تاسضيوعت هحنمو هقوقح نم صصاÿا

ىلع نوناقلا هيلع صصني املثم ةيلام
تاكرسشل-ل ة-ع-با-ت-لا تÓ-فا◊ا رار-غ
طقف ةئŸا-ب5 لث“ يتلا ةيمو-م-ع-لا
ىلع اهنم ةدحاو ل-ك د-ي-ف-ت-سست ي-ت-لا

،““ ايونسس صضيوعت ميتنسس نو-ي-ل-م003
دÓب-لا ‘ ا-ي-ل-ع-لا تا-ط-ل-سسلا ا-ي-عاد
صضاهنإ’ ةلاعف ةيجيتاÎسسا دامتع’““
نوك ةÒظ◊ا ديدŒو صصاÿا لقنلا

ةدارإا-ب ة-لود-لا ل-خد-ت مد-ع لا-ح ‘
تاونسس عبرأ’ا لÓخ فقوتتسس ة-لا-ع-ف
اذ-ه-ل ة-ع-با-ت-لا تÓ-فا◊ا ة-مدا-ق-لا
تاطلسسلا دŒ و  طاسشنلا نع عاطقلا
ءارج لكاسشم ةدع ‘ طبختت اهسسفن
.““ كلذ

ىفطصصم دي‹^

ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-ل ما-ع-لا Úمأ’ا لا-ق ^
صسا-ي-لإا ،را-ف-سسأ’او ة-حا-ي-سسلا ت’ا-كو--ل
ت’اكو جاردإاب ةموك◊ا رارق نإا ،يسسونسس
تا-مدÿا ن-م-سض را-ف-سسأ’او ة-حا--ي--سسلا
موي نم ةيادب طاسشنلا فانئتسساب ةينعŸا
اهÈتعا لباقŸاب ،““ةيباجيا ةوطخ““ دحأ’ا
دود◊ا  قلغ رارمتسسا لظ ‘ ةدئاف نود
لو-خد ع-ن-مو ناÒط-لا ة-كر-ح ق-ي-ل-ع--تو
.ءىطاوسشلا
ت’ا-كو نأا ي-سسو--ن--سس صسا--ي--لا ح--سضوأاو
يذلا رارقلا نم-ث-ت را-ف-سسأ’او ة-حا-ي-سسلا
اهطاسشن ثعب ةداعا ‘ ةموك◊ا هتذختا
ببسسب اهقلغ ن-م ن-ير-ه-سش ن-م Ìكأا د-ع-ب
‘ طاسشنلل ةدوعلا نأا Èتعا هنكل ،ءابولا
ببسسب ةلي-ح-ت-سسم ود-ب-ت ن-هار-لا تقو-لا
يتلا ت’ا-كو-لا ا-ه-ب ر“ ي-ت-لا فور-ظ-لا
.لاوزلاو صسÓفإ’ا ىلع كسشوت
ةدوعلا““ :قايسسلا اذه ‘ ثدحتŸا لاقو
ىلع يراجتلا طاسشنلا ثع-ب نود ل-م-ع-ل-ل

ةدئاف ’ ناÒطلا ةدوعو دود◊ا حتف رارغ
ةيعسضولاب قلعتي اميف ئ-سشلا صسف-نو ،ه-ن-م
راط’ا اذه ‘ ابلاطم ،““ت’اكولل ةيلاŸا
ةرازولا اهسسأار ى-ل-عو ة-سصتıا تا-ه÷ا
لÓخ نم ايدام ت’اكولا ةقفارŸ ةيسصولا

ةد-ئا-ف نود-ب ة-ي-ك-ن-ب صضور-ق ا-ه-ح-ن--م
Úكمتل  بئارسضلا نم ايئا-ب-ج ا-هءا-ف-عإاو
ديد-ج ن-م ا-ه-ث-ع-ب ةدا-عا ن-م ت’ا-كو-لا
.اهيفظوم مقاط ىلع ةظفاÙاو
ت’ا-كو-ل ة-با-ق-ن-ل ما-ع--لا Úمأ’ا بسسحو
ةدعتسسم ت’اكولا نإاف رافسسأ’او ةحايسسلا
برقأا ‘ تادعاسسم تقلت لاح ‘ لمعلل
ح-ت-ف ةدا-عإا-ب ة-مو-ك◊ا تح-م--سسو تقو
ة-يز-ها-ج اد-كؤو-م ،يرا-ج-ت-لا طا--سشن--لا
لخاد ءاوسس تÓحر ميظن-ت-ل  ا-ه-با-ح-سصأا
ة-فا--ك ماÎحا ع--م ه--جرا--خ وأا ن--طو--لا
صسوÒف نم ةياقولاب ةقلعتŸا تايسصوتلا
.انوروك

 ن.ح  ^

ةيلا◊ا اهفورظ ببسسب ةليحتسسم نهارلا تقؤلا ‘ طاسشنلل ةدؤعلا Èتعا

لاوزلاو سسÓف’ا ىلع كصشوت ةيحايصسلا ت’اكولا : يصسونصس

ةينطولا ةيلاردفلل ماعلا Úم’ا اعد  ^
ةرازولا ،قيدسص ةمارب ،ل-ق-ن-لا لا-م-ع-ل
ةيلمع ‘ Úلقانلا كارسشا ¤ا ةيسصولا

تاءار-جإ’او ل-ق-ن--لا ج--مار--ب د--يد–
عفر دعب ام ةÎف-ل-ل ا-هذا-خ-تا بجاو-لا
ةرورسض ىلع ادد-سشم ،ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
صصخي اميف ةمراسص تاءار-جا دا-م-ت-عا
.صصاوÿا Úلقانلا طاسشن فانئتسسا
،ة-ي-لارد-ف-ل--ل ما--ع--لا Úم’ا ح--سضوأاو
ما-ع--لا دا–’ا ءاو--ل ت– ة--يو--سضنŸا
لقنلا تاسسسسؤوم نا ،Úيرئاز÷ا لامعلل
وÎيمو ““ازوتيا““ رارغ ىلع ،ي-مو-م-ع-لا
ةكرسشو تاراطقلاو رئاز÷ا ياومارتو
تاءار-جإ’ا-ب تما--ق ،يو÷ا ل--ق--ن--لا
Òفوت لÓخ نم بنا÷ا اذه ‘ ةمزÓلا
اهلامع نيوكتو ةياقولاو ميقعتلا ةزهجا
اي-لا-ح يرور-سضلا ن-م ل-ع-ج-ي ا-م و-هو
ن-م صصاوÿا Úل-قا-ن-لا ¤ا تا-ف-ت--ل’ا

.ةمراسص ةيئاقو تاءارجا صضرف لÓخ
راسشتنا رطخ نم لوؤوسسŸا صسفن رذحو
ةدو-ع ىد-ل ه-ثود-ح ن-ك-مŸا ىود-ع--لا
اميسس’ ،طاسشنلا ¤ا صصاوÿا Úلقانلا

ثي-ح ن-م Úناو-ق-لا نو-مÎح--ي ’ ن‡
¤ا ،مهلقنب حومسسŸا صصاخسش’ا ددع
ميق-ع-ت-لاو د-عا-ب-ت-لا تاءار-جا بنا-ج
.ةياقولاو
ثح-ب ثد-ح-تŸا تاذ ق-فو بجو--ت--يو
تÓ-فا◊ا ‘ صصاÿا ل-ق-ن-لا ة-لأا--سسم
نوناقلا قيب-ط-ت ع-م ةر-ج’ا تارا-ي-سسو
،““ناتسسيدنولكلا تاراي-سس ى-ل-ع ى-ت-ح““

هطورسش ديد–و لقنلل ج-مار-ب داد-عإاو
ثي--ح ن--م صصاوÿا Úل--قا--ن--لا ىد--ل
اذا ةسصاخ ،تاهجولاو لم-ع-لا تا-عا-سس
لامع-لا قا-ح-ت-لا بو-جو-ب رار-ق رد-سص

Ãمهلمع بسصان.
د-جو--ي ’ نآ’ا د◊““ : Ó--ئا--ق ع--با--تو

flفا-ح-ل-ل ط-ط-Óا تÿا ة-سصاŸةينع
تارايسسو بوان-ت-لا ما-ظ-ن-بو ل-م-ع-لا-ب
هذ-----ه نأا ازÈم ،““ا-----سضيا ةر------ج’ا
ة-با-قر-ب ق-فر-ت نأاو د-ب ’““ تاءار-جإ’ا

صضر-ف و ة-ق-ي-قد تاءار-جإاو ة--مرا--سص
.““نوناقلا ماÎحا
‘ Úلقانلا كارسشا ةرورسض ىلع دكأاو

ءا-بو ن-م ة-يا-قو--لا تاءار--جا د--يد–
اهقÓ-طا ي-غ-ب-ن-ي ي-ت-لاو91-ديفوك
ي-ح-سصلا ر--ج◊ا ع--فر ع--م ةازاوŸا--ب
،اهت-ع-ي-ب-ط ¤ا ل-ق-ن-لا ة-كر-ح ةدا-عإاو
نم ةدرفنم تاءارجا ذاختا““ نا اÈتعم
‘ تابوعسص ¤ا يدؤوي دق ةراد’ا فرط

نا ثدح-تŸا صسف-ن ىر-يو ،““ذ-ي-ف-ن-ت-لا
لعجي““ نا هنأاسش نم ةئفلا هذه كارسشا
ةلباقو ىوتسسŸا ‘ ةذختŸا تاءارج’ا
.““Úلقانلا لك فرط نم قيبطتلل

¤ا Úلقانلا ،ةمارب اعد ،ىرخأا ةهج نم
مازتل’او ةطي◊ا تاجرد ىسصقأا ذاختا
،ة-مو-ك◊ا ن-ع ةردا-سصلا تارار-ق-لا--ب

ليخادÃ لمع-لا فا-ن-ئ-ت-سسا““ نأا ازÈم
““ايئاهن اهفانئتسسا مدع نم لسضفأا لقأا
صضع-ب دو-جو-ل ه-ف-سسأا ة--مار--ب ىد--بأاو
تارا--ي--سس ن--م ،صصاوÿا Úل--قا--ن---لا

ةمدÿا ‘ اورمتسسا نيذلا ،تÓفاحو
لقن تايلمع ‘ ةيلخادلا ىرقلا صضعبب

رطاfl نم مغرلا ىلع اهب حرسصم Òغ
.ءابولا راسشتنا
صس◊او ي-عو-لا ة-جرد““ ة-مار-ب ن-م--ثو
لامعلا هب ىل– يذلا ينهŸاو ÊدŸا
ةباقنلا بناج ¤ا ،ةيلاردفلل نوعباتلا
ةر-ج’ا تارا-ي-سس ي-ق-ئا-سسل ة-ي-ن-طو-لا
تاسسسسؤوم تاباقنو صصاوÿا Úلقانلاو
مهطابسضنا لÓخ نم ير-سض◊ا ل-ق-ن-لا
ةيئانثتسس’ا Òبادت-لا ل-ك-ل م-ه-ماÎحاو
ةحفاكŸ ةموك◊ا فرط نم ةذختŸا
.““ ءابولا

ج.ق ^

ن’ا د◊ لمعلاب ةينعŸا ةرجأ’ا تارايسسو تÓفاحلل ططfl بايغ دكؤؤت ةيلاردفلا

رج◊ا عفر دعب لقنلا جمارب ديد– ‘ مهكارصشإاب نوبلاطي نولقانلا

ءاقللا لÓخ اهتسشقانم ت“ يتلا طاقنلا لهاجتب هؤمهتا
 تانصضا◊ا ريزو تاحيرصصت ىلع نودري ““كانك ““و ““جاصسنوا““ بابصش

““جا-سسنوا““ تا-سسسسؤو-م با-ح-سصا ى-ف-ن ^
تاحيرسصتلا ةÌعتŸا ““ما‚وا»و ““كانك»و
فلكŸا بدتنŸا ريزو-لا ا-ه-ب ¤دا ي-ت-لا
صصوسصخب ،فايسض م-ي-سسن ،تا-ن-سضا◊ا-ب
هايا Úمهتم ،تاسسسسؤوŸا هذه عم قافت’ا
اهتسشقانم ت“ يتلا طا-ق-ن-لا ل-ها-ج-ت-ب

. ءاقللا لÓخ
و كانك ، جا-سسنوا با-ب-سش نا-ي-ب ‘ ءا-جو
تاحيرسصت بذكنو ركنتسسن اننإا““ ما‚وا
ف-ل--كŸا بد--ت--نŸا ر--يزو--لا د--ي--سسلا
30 مو-ي ا-ه-ب ¤دأا ي-ت--لا تا--ن--سضا◊ا--ب

تاو--ن--ق--لا ىد---حإا Èع0202ناوج

ءاقللا دعب هنأا هيف ءاج ثيح ،ةينويزفلتلا
نم لك عم51/30/0202 موي هعمج يذلا
Úمئاقلا ءاطسشنلاو تاباقنلا و تايعم÷ا

‘ ÌعتŸا بابسشلا قوقح نع عافدلا ىلع
،ما‚وأاو كا-ن-ك ،جا-سسنوأا غ-ي-سص ن-م ل-ك

ام Óيسصفتو ةلمج بذكنو ركنن اننأا ثيح
را-ت-سسير-لا ى-ل-ع قا-ف-تإ’ا لو-ح ه-ب ¤دأا
““”tratseRا ‘وŸد-ق ل-با-ق Œلها
نمو ،Óعف اهتسشقانم ت“ يتلا طاقنلا
لبق دات-ع-لا تعا-ب ي-ت-لا ة-ئ-ف-لا ا-ه-ن-ي-ب
انمدق اننا ىتحو ،نومŸا نم ه-مÓ-ت-سسإا
.ةطقنلا هذه صصوسصخب ةبسسانŸا لول◊ا

ناو-سضر ،ي--ن--طو--لا ق--سسنŸا فا--سضاو
كلذ ‘«: نايبلا تاذ لÓخ نم ،صساكور
يتلا و ةحسضاو ان-ب-لا-ط-م تنا-ك ءا-ق-ل-لا
،نويدلا حسسمو لماسشلا وفعلا اهردسصتي
،فارطأ’ا لك عامجإاب قا-ف-تإ’ا نا-ك د-قو
نع جرخ يذلا ديحولا فرطلا ءانثتسسإاب
اهسسأاÎي ناك يتلا ةيعم÷ا يهو قافتإ’ا
نا اركذم ،““ ةرازولا هي-لو-ت ل-ب-ق ر-يزو-لا

قبسس اميف اهÁدقت ” دق كلت  مهبلاطم
ıةسسائر اه-سسأار ى-ل-عو تا-ه÷ا ف-ل-ت

. ةيروهم÷ا
ةرون ةظيفح ^

:دكؤؤيو عيبلا ءانثا تامامكلا ءادتر’ ؤعدي ÚلاؤŸا ةيلاردف صسيئر
رانيد فلا05 زواجتت نل ديعلا يحاصضأا راعصسا

ةوردم ،ÚلاوŸا ةيلاردف صسيئر فسشك ^
ديعب ةسصاÿا يحاسضأ’ا راعسسأا نأا ،مسساقلب
زواجتي نلو ةرقت-سسم نو-ك-ت-سس ى-ح-سضأ’ا

.رانيد فلأا05 اهرعسس
ببسسب ،مسساقلب ةوردم بسسح اذه يتأايو
يتلا رئاسسÿا عاجÎسسا ‘ ÚلاوŸا ةبغر
ةبسسن تعجارت نيأا يحسصلا رج◊ا اهدبكت
قلغ ببسسب ةئاŸاب08 نم Ìكأا ¤إا مهعيب
.قاوسسأ’ا
،صسما يفحسص حيرسصت ‘ ،ثدحتŸا لاقو
نم ديدعلا لي-جأا-ت و-ه ع-جاÎلا بب-سس نأا
كلهتسست تناك يتلا حارفأ’او تا-ب-سسا-نŸا

فا--سضأاو .ي--سشاوŸا ن--م اÒب---ك ادد---ع
فقسس ىلع ةظفاÙا متيسس هنأا ثدحتŸا
بي-ج ى-ل-ع ظا-ف◊او ة-ه-ج ن-م حا-برأ’ا

.ىرخأا ةهج نم كلهتسسŸا
هذهب ةسصاÿا ةيئا-قو-لا تاءار-جإ’ا ن-عو
Úلاوملل ةموك◊ا تحمسس امد-ع-ب ةÎف-لا
‘ ثدحتŸا اهرسصح ،طاسشنل-ل ةدو-ع-لا-ب

لاوŸا لبق نم ةما-م-ك-لا ءاد-ترا ةرور-سض
¤إا ةفاسضإا اهئادترا ىلع نو-بز-لا را-ب-جإاو
طاقن ىوتسسم ىلع دعابتلا ىلع ظاف◊ا
.عيبلا
ءوسضلا صسما تطعا دق ةموك◊ا تناكو
فا-ن-ئ-ت-سسا ي-سشاوŸا ي-ع-ئا-ب-ل ر-سضخ’ا
مهعنم ” نا دعب ةيعيبط ةروسصب مهطاسشن

ببسسب ره-سشا3 براقت ةدŸ ل-م-ع-لا ن-م
نم ةيام◊ا راطا ‘ ةيئاقولا تاءارج’ا
. انوروك صسوÒف يسشفت

 ن.ح  ^

ة-ي-م--سس ،ÊاÈŸلا بئا--ن--لا ته--جو ^
،ليغسشتلاو لمعلا ريزو-ل ءاد-ن ،ي-ف-ي-ل-خ
دوقع باحسصا فاسصنا لجا نم ،قسشاع
مهدوقع خسسف ” نيذلا ليغسشتلا لبق ام
تايريدŸا فرط نم لمعلا نم مهلسصفو
. نطولا Èع ةيئ’ولا
ا-ه-ت-ه-جو ة-ي-با-ت-ك ة-ل--ئا--سسم ‘ ءا--جو
يقلتل ارظن هنا ““ لمعلا ريزول ةيناÈŸلا
نم ىواكسشلاو تÓ-سسارŸا ن-م د-يد-ع-لا

لبق ام دوق-ع با-ح-سصأا با-ب-سشلا فر-ط
نم مهدوقع خسسف ” ن-يذ-لا ل-ي-غ-سشت-لا

ل-ك Èع ل-ي-غ-سشت-لا تا-ير--يد--م فر--ط
نولغسشي اوناك ام دعب او-ل-سصفو تا-ي’و-لا

flا ف--ل--تŸبسصا--ن flتاراد’ا ف-ل-ت
نورظتني اوناك ،تاعاط-ق-لا ف-ل-ت-خÃو
مهنا ’إا ،دوقعلا باح-سصا ل-ك-ك جا-مدإ’ا

لمعلا Úب عم÷ا كلذ ‘ ببسسلاو اولسصف
ءاوسس اي-ل-ع تا-سسارد ما“’) ة-سسارد-لاو
‘ رخا صصسصخت ،هاروتكدوأا Îسسام تناك

ركارم ‘ ةسسارد-لا ة-لواز-م وا ة-ع-ما÷ا
ةلاطبلا ىلع مهتلاحإا ” دقفو ،(نيوكتلا
ةدازتسسا اوبلط مهنأ’ ’إا راذنإا قباسس نود

.““؟اذه لقعيأا ،ملعلا ‘
ريزولا يديسس كملعل»: يفيلخ تفاسضاو
لقت ’ لمع ةÈخ كل“ ÚلوسصفŸا ةئف
لد-ع-لا ن-م صسي-لأا ،تاو-ن-سس صسم-خ ن-ع
ن-ع Úغ-لا او-ع-فر ا-م--ك ،؟ م--ه--فا--سصنا
‘ بير-غ-لاو ؟ةد-ع تاو--ن--سسل تارادإ’ا
ببسسب تقبط تاءار-جإ’ا هذ-ه نأا ر-مأ’ا

ءارج تذفن يتلا مئاوقلا Òهطت ةيلمع
.““ ؟فسشقتلا ةسسايسس
نع ريزولل ا-ه-لاؤو-سس ‘ بئا-ن-لا لءا-سستو
لكسشبو اه-ق-ي-ب-ط-ت بج-ي ي-ت-لا لو-ل◊ا
‘ اهحامدإا ةداعإاب ةئفلا هذهل ›اجعتسسا

ناك ىتم ةبرغتسسم ،اهفاسصنإاو اهبسصانم
خسسفب اهبحاسص بقاعي ةÁرج ملعلا بلط
. ؟ راذنا قباسس نود هلمع دقع

ن.ةظيفح ^

مهفاسصنإ’ لؤل◊ا صصؤسصخب ايباتك ’اؤؤسس هل تهجو يفيلخ ةيمسس بئانلا

ÚلوصصفŸا ليغصشتلا لبق ام دوقع باحصصا
لمعلا ريزو نودصشاني
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 يفاضضإا رهضشل جاتن’ا سضفخ ديدمت قافتإا ميضسرت ىلع قفاوت كبوا

 ..رطخلا سسوقان نوقدي طفنلا وجتنم
 ةيولوأا طفنلا قوسس رارقتسسا

 ربمسسيد يف نيجتنملاو ناوج81 يف قافت’ا ةعباتمل ةيرازولا ةنجللا عامتجا ^
يرازولا عامتج’او (بيبوأا) لورتبلل ةردضصملا نادلبلا ةمظنم رمتؤومل971 ـلا عامتج’ا لÓخ مت
ىلع عامجإ’اب ةقداضصملا ،لو’ا سسما دقعنملا اهجراخو لورتبلل ةردضصملا نادلبلا ةمظنمل11 ـلا

  .طفنلا قوضس رارقتضسا قيقحت ليبضس يفا تارارقلا ديدع

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداضصتقإا

0202 ةياهن لبق اهلÓغتضسا متيضس
 عنسصلا ةيلfi ةيرحب تارطاق3 ملسستت كارطانوسس

نع سسما رداسصلا نا-ي-ب-لا ح-سضوأاو ^
ةكراسشملا نادلبلا نأا , ةقاطلا ةرازو
11 ـلا يرازولا عامت-جلا لا-غ-سشأا ي-ف
لورتبلل ةردسصملا نادلبلا ة-م-ظ-ن-م-ل
رمتؤومل971لا عامتجلاو اه-جرا-خو
لورتبلل ةردسصملا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م
،ة-قا-ط-لا ر-يزو ة--سسا--ئر--ب (بي--بوأا)
،بي-بوأا ر-م-تؤو-م-ل ي-لا-ح-لا سسي-ئر-لا

ىلا رظنلاب تقفتا ،با-قر-ع د-م-ح-م
قافألاو ةيلاحلا ةيسسا-سسألا ل-ماو-ع-لا
ىلع ،ةيملاعلا طفنلا قوسسل ةريخألا
ىلإا ةيمارلا تارارق-لا د-يد-ع ذا-خ-تا

بهذ-لا را-ع-سسأا رار-ق--ت--سسا نا--م--سض
سضئافلا سصاسصتماب حامسسلاو دوسسألا
قو--سسلا ي--ف ادو--جو--م لاز ل يذ--لا
سضفخ رارقب اسصوسصخ رمألا قل-ع-ت-يو
يراجلا ناوج رهسش لÓخ طفنلا جاتنا
9ر6 ـبو ،ايموي ليمرب نو-ي-ل-م9ر7 ـب

ر-ه-سش لÓ-خ ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
نويلم7ر7 مجح عاطتقاو ،ة-ي-ل-يو-ج

توأا حتافلا نم ءادتبا اي-مو-ي ل-ي-مر-ب
  .0202 ربمسسيد رهسش رخأا ىلإا
يف ني-كرا-سشم-لا نأا نا-ي-ب-لا فا-سضأاو
ربع نيدقعنملا نييرازولا نيرمتؤوملا
دق دعب نع يئرملا رسضاحتلا ة-ي-ن-ق-ت
5ر8 ـب جاتنلا سضيفخت ى-ل-ع او-ق-ف-تا

لوأا ن-م ًءد-ب ا-ي-مو-ي ل-ي-مر-ب نو-ي-ل-م
.2202 ليرفأا ةياغ ىلإا1202يفناج
ررقت ،نيعامتجلا لاغسشأا ماتخ يفو
ةبسسنلاب سضيوعت ةي-لآا دا-م-ت-عا ا-سضيأا
قفاوتلا غولب نم نكمتت مل يتلا لودلل
يسضاملا ليربأا21 ـلا قافتا عم ماتلا

ةوعد تمتو ناوجو يام يرهسش لÓخ
لÓخ قرافلا كرادتب ةينعملا نادلبلا
  .0202 ربمتبسسو تواو ةيليوج رهسشأا
هيلع تقداسص يذلا رخألا رارقلا امأا

لورتبلل ةردسصملا ناد-ل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م
ةنجللا عامتجاب قل-ع-ت-ي-ف ا-ه-جرا-خو
قافتا ةعباتم-ل ة-كر-ت-سشم-لا ة-يرازو-لا

ل-جأا ن-م ر-ه-سش ل-ك جا-ت--نلا سضف--خ
سضرعلا سضفخ قافتا ذيفن-ت ة-ع-با-ت-م
.يلورتبلا
عامتجلا دد-ج ،قا-ي-سسلا اذ-ه ي-فو .

نادلبلا ةمظن-م-ل11 ـلا يرازو-----لا
ديكأاتلا اهجراخو لورتبل-ل ةرد-سصم-لا

نادلب-ل-ل ل-سصاو-ت-م-لا ماز-ت-للا ى-ل-ع
نواعتلا نايب ىلع ةعقوملا ةج-ت-ن-م-لا

مدخي امب ةر-ق-ت-سسم قو-سس““ ل-جأا ن-م
ةجتنملا لودلل ةلدابتملا ة-ح-ل-سصم-لا
اذكو نيكلهتسسملل نمآاو لاعف ديوزتو
 .““يملاعلا داسصتقلا حلاسص يف
تÓيدع-ت-لا-ب عا-م-ت-جلا اذ-ه دا-سشأاو
اهنع تنلعأا يتلا جاتنإÓ-ل ة-ي-فا-سضإلا
نويلم1) ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلم-م-لا

ةدحتملا ة-ي-بر-ع-لا تارا-مإلاو (ي/ب
000.08) تيو-ك-لاو (ي/ب000.001)

000.01 نيب) نامع ة-ن-ط-ل-سسو (ي/ب
لÓ-خ ة-ع-قو-ت-م-لا (ي/ب000.51و
سضع-ب نÓ-عإا اذ-كو يرا-ج-لا ر-ه-سشلا
رارغ ىلع ىر-خألا ةرد-سصم-لا لود-لا
  .ةيدارإا تÓيدعتل ادنكو جيورنلا
ة--فا--ك ى--لإا ءاد--ن ه--ي--جو--ت م--ت ذإاو
ماتلا كسسمتلا لجأا ن-م ن-ي-كرا-سشم-لا
نزاوت ثادحإا ىلإا ةيمارلا دو-ه-ج-لا-ب
مت ،اهرارقتسساو ةيطفنلا قوسسلا يف
نأا يغبني هنأا عامتجلا لÓخ ديكأاتلا
ط-ف-ن-ل-ل ي-م-لا-ع-لا بل-ط-لا سضف-خ-ي
لماك لÓخ ي/ب نو-ي-ل-م9 يلاوح-ب
  .0202 ةنسس
نأا ىلإا ةراسشإلا تمت ددسصلا اذه يفو
جا-ت-نإلا تسصخ ي-ت-لا تÓ--يد--ع--ت--لا
اذكو مرسصنملا يام رهسش يف يطفنلا
تاءار-جإل ي-ج-يرد-ت-لا ف-ي-ف-خ-ت--لا
ةحئاج يسشفت ءارج يحسصلا ر-ج-ح-لا
فانئ-ت-سسا ي-ف ا-م-ها-سس د-ق ،ا-نورو-ك
يف ““رارقتسسا““ ي-ف و بل-ط-ل-ل ““رذ-ح““
فانئت-سسلا اذ-ه م-عد نأا لإا .قو-سسلا
را-ب-ت-عا ى-ل-ع ،بل-ط-ت-ي ي-ج-يرد-ت-لا
امازتلا ،عامتجلا اذه يف نيكراسشملا

فرط نم ةفثكم ادو-ه-جو Ó-سصاو-ت-م
نواعتلا نايب ىلع ةع-قو-م-لا ناد-ل-ب-لا
  .ةيسسيئرلا ةجتنملا لودلا ةفاكو
مدا-ق-لا عا-م-ت-جلا ن-ع نÓ-عإلا م-تو
ةعباتمل ةكرتسشملا ة-يرازو-لا ة-ن-ج-ل-ل
ناوج81 مويل جات-نلا سضف-خ قا-ف-تا
ة-م-ظ-ن-م ناد-ل-ب تق-ف-تاو يرا--ج--لا
عامتجا دقع ىلع اه-جرا-خو بي-بوألا
ربمسسيد نم حتافلا يف انييفب يرازو

0202.
ءاسضعأا عمتجي نأا رر-ق-م-لا ن-م نا-كو
غلابلا طفنلل ةردسصملا لودلا ةمظنم
رسشعلا لودلا يلثمم عم ،31 مهددع
ةيوسضنملاو ايسسور اهن-ي-بو ة-ك-ير-سشلا

فلاحتب فرعي تاب ام نمسض اهعيمج
لإا ،ءاعبرألاو ءاثÓثلا يموي ““+ كبوأا““
سسما موي ىلإا دعوملا بيرقت مت هنأا
 . لولا
ديدمت ىلع ““كبوأا»و رئازجلا نهارتو
طفنلا جاتنإل ة-ي-سسا-ي-ق تا-سضي-ف-خ-ت
رابجإا فدهتسسي د-يد-ج ج-ه-ن رار-قإاو
قارع-لا ل-ث-م ن-ي-خار-ت-م-لا ءا-سضعألا
لسضفأا وحن ىلع لاثتملا ىلع ايبيلو
  .ةمئاقلا دويقلل
ةفورعملا نيجتنملا ةعومجم تقفتاو
ىلع قبا-سس تقو ي-ف ““+كبوأا““ م-سسا-ب

ليمرب نويلم7.9 ـب تادادمإلا سضفخ
م-عد-ل ناو-جو يا--م لÓ--خ ا--ًي--مو--ي
ةمزأا بب-سسب ترا-ه-نا ي-ت-لا را-ع-سسألا

  .انوروك سسوريف
تاسضيفختلا سصيلقت ررقملا نم ناكو
ةرتفلا يف ايموي ليمرب نويلم7.7 ىلإا

  . مداقلا ربمسسيد ىلإا ةيليوج نم
ارلود02 نود تنر---ب سضف---خ---ناو
تع-جار-تو ،ل-ير-فأا ي-ف ل-ي-مر--ب--ل--ل
اهتغلب ةعفترم تايوتسسم نم راعسسألا

عو-ب-سسألا اذ-ه ةر-ي--خألا ة--نوآلا ي--ف
دعوم فنتكت يتلا ة-ي-با-ب-سضلا بب-سسب
سسايقلا ماخ عفتراو .+كبوأا عامتجا
موي ةئ-م-لا-ب ن-ي-ن-ثا تنر-ب ي-م-لا-ع-لا
ىوتسسم ىلعأا دنع لوادتُيل ،ةع-م-ج-لا

ارلود14 بر-ق ر-ه-سشأا ة--ثÓ--ث ي--ف
  .ليمربلل

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ةيمومعلا ةسسسسؤوملل ماعلا ريدملا نلعأا ^
ديمح ،نفسسلا حÓسصإاو ءانبل ةطلت-خ-م-لا
تارطاق ثÓث م-ي-ل-سست ن-ع ،ي-جارد ن-ب
0202 ةياهن لبق عنسصلا ةيل-ح-م ة-يذلو-ف
تايئاه-ن-لا لÓ-غ-ت-سساو ر-ي-ي-سست ة-كر-سشل
عورف دحأا (HTS) تاقورحملل ةيرحبلا

  .كارطانوسس عمجم
هنأا ه-ل ح-ير-سصت ي-ف ي-جارد ن-ب ح-سضوأاو
ثÓث مي-ل-سست0202 ةياه-ن ل-ب-ق م-ت-ي-سس
راطإا يف ارتم51 لوطب ةيرحب تارطاق
ةسسسسؤوملا ن-ي-ب7102 ي-ف مر-بأا د--ق--ع
نفسسلا حÓسصإاو ءانبل ةطلتخملا ةيمومعلا
(uoiriP-perocE) ر-ي-ي-سست ة--كر--سشو

ة-ير-ح-ب-لا تا-ي-ئا-ه--ن--لا لÓ--غ--ت--سساو
ءانب نأا-ب ار-كذ-م ،““(HTS) تاقورحمل-ل

 .8102 يف قلطنا نفسسلا هذه
ةينقتلا براجتلا نأا ى-لإا لوؤو-سسم-لا را-سشأاو
ءاملا ىلإا اهلازنإاو نفسسلا هذه-ب ة-سصا-خ-لا

نأا احسضوم ،0202 ةيليوج ةياهن يف متتسس
يناثلا يثÓثلا لÓخ تفقوت ةسشرولا هذه
  .0202 يفناج يف اهليغسشت داعيل9102 نم
سسأار ىلع نيع يذ-لا ي-جارد ن-ب دا-سشأاو
يفناج يف نفسسلا حÓسصإاو ءانب ةسسسسؤوم
يف ةلود لوأا رئازج-لا““ نو-ك-ب ي-سضا-م-لا
.““ةيذلوف نفسس عنسصت ايقيرفإا

^ Ÿح.ءاي

 رئازجلل نومم لوأاك اهتناكم ىلع ظفاحت نيضصلا
29 ـب رئازجلا تارداسص ىلع نميهت تاقورحملا

0202 يف ةئاملاب
 لوأ’ا يثÓثلا لÓخ ر’ود رايلم5.1 ةميقب ازجع لجسسي يراجتلا نازيملا ^

ة-ما--ع--لا ة--ير--يد--م--لا سسما تدا--فأا ^
لجسس يراجتلا ناز-ي-م-لا نأا ،كرا-م-ج-ل-ل

يثÓثلا لÓخ رلود راي-ل-م5.1 ـب ازج-ع
رلود رايلم91.1 لباقم ،0202 نم لوألا

ة-ن-سسلا ن-م ةر-ت-ف-لا سسف-ن ي-ف تل--ج--سس
12.62 هتبسسن تردق عافترإاب يأا ةيسضاملا
 .ةئملاب
تارداسصلا ةم-ي-ق نأا كرا-م-ج-لا تفا-سضأاو
رلود رايلم26.7 يلاوح تغلب ةيرئاز-ج-لا

ماعلا ن-م ى-لوألا ة-ثÓ-ث-لا ر-ه-سشألا لÓ-خ
سسفن يف رلود رايلم41.01 لباقم ،يلاحلا
كلذب ةلجسسم ،يسضاملا ماع-لا ن-م ةر-ت-ف-لا
تلجسس اميف .ةئملاب98.42 هردق اسضافخنإا
25.91 ةبسسنب اسضافخنإا ةين-طو-لا تادراو-لا
33.11 لباقم رلود رايلم21.9 غلبتل ،ةئملاب

.9102 ماع تدروتسسا رلود رايلم
تاقورحملا ،كرامجلا بسسح ،تلجسسو

ةيرئازجلا تارداسصلا نم يسسيئرلا ءزجلا
ةبسسنب ،0202 ماع نم لوألا عبرلا لÓخ

م-ج-ح ي-لا-م-جإا ن-م ة-ئا-م-لا-ب04.29
رايلم40.7 يلاوح تغلب يتلا ،تارداسصلا
ةنسس تلجسس رلود رايلم84.9 لباقم رلود
9102.  
نع كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تفسشك امك
ةنوبزلاو ةنوم-م-لا ناد-ل-ب-لا م-هأا ة-م-ئا-ق
نم لولا يثÓثلا لÓخ ةيرئازجلا قوسسلل
ايلاطيإا تردسصت ثي-ح ،ة-يرا-ج-لا ة-ن-سسلا

نويلم571.1 ةميقب رئازجلا نئابز ةمئاق
نويلم500.1 ةميقب اسسنر-ف ا-ه-ي-ل-ت رلود
مث رلود نويلم507 ةميقب ايكرت مث رلود
،اطلام ،اكيرمأا ،ادنلوهو نيسصلاو اينابسسإا
  .دنهلاو اكيجلب
ةنومملا نادل-ب-لا ة-م-ئا-ق سصخ-ي ا-م-ي-فو
نيسصلا تردسصت دقف ،ةيرئازج-لا قو-سسل-ل
نويلم945.1 ةميقب رئازجلا ينومم ةمئاق
نويلم159 ةميقب ا-سسنر-ف ا-ه-ت-ل-ت ،رلود
  .اكيرمأاو ايناملأاو ايلاطيإا مث ،رلود

 ح.ل ^

ةيكنبلا وأا ةيديÈلا تاقاطبلا لامعتضساب نحضشلا دنع
Êا‹ تنÎنأا ديسصر اهنئابز يدهت رئاز÷ا ت’اسصتإا

اديسصر رئازجلا تلاسصتإا ةكرسش تدهأا ^
عيمجل مايأا6 ةدمل تنرتنألا نم ايناجم
moodI»و ““LSDA moodI““ يلماعتم
”erbiFلامع-ت-سسا-ب ن-ح-سشلا د-ن-ع
 . ةيكنبلا وأا ةيديربلا تاقاطبلا
ى-ل-ع سسما ر-ئاز-ج-لا تلا-سصتإا تدا-فأاو
ةياغ ىلإا سضرعلا نأا ينورتكلإلا اهعقوم
يحسصلا رجح-لا تاءار-جإا ة-يا-ه-ن خ-يرا-ت

.يراجلا ناوج31 يف دّدحملا
نوبز نأا ىلإا ،هسسف-ن رد-سصم-لا را-سشأا ا-م-ك
مايأا6 نم ديفتسسيسس ر-ئاز-ج-لا تلا-سصتا
دنع تنرتنلا ةمدخ نم ناجملاب ةيفاسضإا

ةقاطب ربع جد0003 هميقب هديسصر نحسش
تاقاطبلا وأا (ةيب-هذ-لا) ر-ئاز-ج-لا د-ير-ب
  .(BIC ). ةيكنبلا

ح.ل ^

ةكرسشل ماع-لا ر-يد-م-لا سسي-ئر-لا ى-لو-ت ^
ةسسائر ،يتافيلخ ناسسح ،تانيمأاتلل سسنايلأا
نيمأا-ت-لا تا-كر-سشل ير-ئاز-ج-لا دا-ح-تإلا
  .ةباينلاب نيمأاتلا ةداعإاو
داحتلا سسيئر نييعت دعب ةوطخلا تءاجو

ةرازول ماع انيمأا ميهار-با لا-م-ج ي-لا-سسك
اتقؤوم يتافيلخ هفلختسسا ثي-ح ،ة-ي-لا-م-لا
يف سسيئرلل لوأا بئا-ن-ك ه-ب-سصن-م م-ك-ح-ب
تا-كر-سشلا م-هأا م-سضي يذ-لا م-ي-ظ-ن--ت--لا
  .رئازجلاب نيمأاتلا عاطق يف ةطسشانلا

تان-ي-مأا-ت-ل-ل سسنا-ي-لأا ر-يد-م ى-لو-ت-ي-سسو
تاكرسشل يرئاز-ج-لا دا-ح-تإلا ة-ي-لوؤو-سسم
ءاعدتسسإا ةياغ ىلإا نيمأاتلا ةداعأاو نيمأاتلا

تاباختنإا لجأا نم ةديدج ةماع ة-ي-ع-م-ج
 ح,ل ^     .ديدج سسيئر

 ةيلاملا ةرازول ماع انيمأا ميهاربا لامج يلاضسك داحت’ا سسيئر نييعت دعب
 نيمأاتلا ةداعإاو نيمأاتلا تاكرسش داحت’ ةباينلاب اسسيئر يتافيلخ

ةينقتلاو ةيملعلا تاءافكلا لماك دينجت ةرورضض ىلا اعد
 ةبعضشلا ةيقرتل

تاورسضخلا ةبعسش ت’اغسشن’ عمتسسي يراموع
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو لبقتسسا ^
ينطولا سسلجملا سسيئر ،يرام-ع ف-ير-سش
دبع ،تاورسضخلا ةبعسشل كرتسشملا ينهملا
يف ،ةحÓفلا ةرازو تدافأا  ،ا-قا-ن ردا-ق-لا
سصرح ءاقللا لÓخو ريزولا نأا ،اهل نايب

ولماعتم هسشيعي يذلا عقاولا سصيحمت ىلع
فلتخم ة-سساردو ة-يو-ح-لا ة-ب-ع-سشلا هذ-ه
جورخلا دسصق مظنم راطإا يف تلاغسشنإلا
  .ةسسوملم لولحب
ى-ل-ع ا-سضيا ءا-ق-لا لÓ-خ يرا-م-ع د--كأاو

ةيملعلا تاءافكلا لما-ك د-ي-ن-ج-ت ةرور-سض
ريوطتو ةيقرتو نيمثت لجأا نم ،ةينقتلاو

ةعفد ءاطعإا لجأا نم ،تاورسضخلا ةبعسش
ةميق قلخو ،ين-طو-لا جا-ت-نإÓ-ل ة-ي-فا-سضإا

مت ثيح ،”ماع لكسشب داسصتقإÓل ةفاسضم
ءا-سشنإا عور-سشم ة-سشقا-ن-م ة-ب-سسا-ن-م--لا--ب
طيسسبت ىلإا ةفاسضإا ةيحÓفلا تاينوا-ع-ت-لا
لقثلاب زيم-ت-ت ي-ت-لا دا-م-ت-عإلا تاءار-جإا
ةيغب ،يلحملا ىوتسسملا ىلع يطارقوريبلا
تاردق نم عفرو ينطولا جات-نإلا ر-يو-ط-ت
ةيئاذغلاو ةيحÓفلا تاج-ت-ن-م-لا ر-يد-سصت
.ةينطولا

^ Ÿح.ءاي
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تايلولا رابخأا ايŸاع اثارت ةفّنصصŸا تايانبلا ليدعتل عناŸا ””40-89 نوناقلا قيبطت مدع

ةبشصقلا ةشسّشسؤوم و رأيهنإلأب ةدّدهم ةيأنب033
! رطÿا سسوقأن قدت

فصشكلا و ةيفافصش ‘ ةبصصقلا فلم حتف ةداعإا”” ةرورصضب ةبصصقلا ةصسصسؤوم شسيئر ششوتبم يلع بلاط
شسدنهم45 شصيصصخت دعب لز-ن-م463 ميمÎب”” قلعت ام ةصصاخ ايلعف ةزج-نŸا لا-غ-صشألا ””ة-ق-ي-ق-ح”” ن-ع
.دعب رونلا رت نأا نود لاÛا ‘ شصتfl يرامعم

‘ ةطسشانلأ ةلوؤوسسŸأ تاه÷أ يسص–  ^
ةيانب033 ›أوح ةق-ي-م-ع-لأ ندŸأ ف-ل-م
ةناÿا-ب ة-ف-ن-سصŸأ و را-ي-ه-نإ’ا-ب ةدد-ه-م
كر-ح-ت-لأ ي-عد-ت-سسي ا-م و-ه و ءأر--م◊أ
تايانبلأ نم ىقبت ام ذاقنإ’ ›اجعتسسإ’أ
. ةقيتعلأ
ة-سسسسؤو-م سسي-ئر ،سشو-ت-ب-م ي-ل--ع ف--سشك
ةددهم ةيا-ن-ب033 كا-ن-ه نأأ ة-ب--سصق--لأ
كرأد-ت-ت ⁄ أذإأ ة-ب-سصق-لأ ‘ را-ي-ه--ن’ا--ب
لح ‘ لجسسŸأ Òخأاتلأ ةيئ’ولأ تاطلسسلأ

نأأ  أÈتعم ،ةقيت-ع-لأ ة-ن-يدŸأ هذ-ه ف-ل-م
تاسسايسسلل ةجيتن““ وه تأرايهن’أ لسسلسسم
ةنيدŸأ ىلع تقبط ي-ت-لأ ة-م-ي-ل-سسلأ Òغ
تاينأزيŸأ فسشك““ ـب اب-لا-ط-م ،““ةÁد-ق-لأ
2691 نم ةبسصقلأ م-ي-مÎل تسصسصخ ي-ت-لأ
.““أذه انموي ¤إأ
ةهجو سضأرعتسسأ لÓخ ،سشوت-ب-م ح-سضوأأو
نولمحتي ’““ ةيعم÷أ ءا-سضعأأو ه-نأأ هر-ظ-ن

،““ةبسصقلاب ةلسصأوتŸأ تأرايهن’أ ةيلوؤوسسم
رايهنإ’اب ددهم رأد033““ كانه نأأ أدكؤوم

.““ةظ◊ يأأ ‘
تأرايهن’أ لسسلسسم نأأ ثدحتŸأ Èتعأ و

يتلأ ةميلسسلأ Òغ تاسسايسسلل ةجيتن““ وه
ـب ابلاطم ،““ةÁدقلأ ةنيدŸأ ىلع تقبط

ميمÎل تسصسصخ يتلأ تاينأزيŸأ فسشك““
.““أذه انموي ¤إأ2691 نم ةبسصقلأ
حتف ةداعإ’““ ناح تقولأ نأأ ¤إأ راسشأأ و
- مهاسست ““ة-ي-فا-ف-سش ‘ ة-ب-سصق-لأ ف-ل-م
ةيرسشبلأ رئاسسÿأ نم د◊أ ‘ - هبسسح
لاغسشأ’أ ““ةقيقح““ نع Óئاسستم ،ةيداŸأو
ميمÎب““ قلعت ام ةسصاخ اي-ل-ع-ف ةز-ج-نŸأ

سسدنهم45 سصي-سصخ-ت و لز--ن--م463
.““سصتfl يرامعم
تأرامعلأ نم ديدعلأ رايهنأ ةيفلخ ىلعو
ىرخأأ مايأأ3 ذنم و9192 ةنسس ةرامع اهنم
،ةرواÛأ تأرامعلل رأرسضأأ ‘ ةب-ب-سست-م
““ةيعوسضوم““ بابسسأأ كانه نأأ سشوتبم دكأأ
هنم ةراسشإأ ‘ ،ةيواسسأاŸأ ثدأو◊أ هذهل
““تايانبلأ قح ‘ ةفÎقŸأ ءاطخأ’أ““ ¤إأ

.اهيف ÚميقŸأ لبق نم
ناك-سسلأ نأأ ،قا-ي-سسلأ سسف-ن ‘ ف-ي-سضيو
لثم ةيلسصأ’أ دأوŸأ ن-ع و-ل-خ-ت““ Úلا◊أ
ناهدأ’اب اهو-لد-ب-ت-سسأو ““Ò÷أ و ة-بÎلأ
تÓيدعت ثأدحإأو تنمسسإ’أو ة-ير-سصع-لأ
تا--ط--ل--سسلأ نذإأ نود لزا---نŸأ ل---خأد
‘ موينميلأ’اب بسشÿأ سضيوعتو ،ةينعŸأ

تاعسسوتلأ نع كيهان بأوبأ’أو ذ-فأو-ن-لأ
ةيفاسضإأ حطسسأأ ثأدحتسسأو ةيانبلأ لخأد
.ةÁدقلأ ةرامعلأ لهاك لقثت
سصرح مدع““ ¤إأ ““لامهإ’أ““ أذه زعوأأ و
نوناقلأ قيبطت ىلع ة-ي-لÙأ تا-ط-ل-سسلأ

ليدعت نم ن-كا-سس يأأ ع-نÁ يذ-لأ ““89-40
ةمظنم ىدل ايŸاع اثأرت ةفنسصŸأ ةيانبلأ
ةÿÈأ ن-م نذإا-ب ’إأ2991 ذنم وكسسنوي-لأ
.ةينقتلأ
ناسسل ىلع ،ةبسصقلأ ةسسسسؤوم تحÎقأ امك
ءانب ةداعإأ““ ،ءاقللأ ‘ نيرسضا◊أ اهءاسضعأأ
بو-ل-سسأ’أ سسف-ن-ب ةرا-ه-نŸأ تأرا-م--ع--لأ
نا-م-سضل ““ه-ي-ل-ع تنا-ك يذ-لأ يرا-م--عŸأ

اهسضعب ىلع ةئ-ك-تŸأ تأرا-م-ع-لأ ة-مÓ-سس
ةيراقع-لأ ة-ي-عوأ’أ كر-ت مد-ع““ و سضع-ب-لأ

تاغرف-م ¤إأ ا-ه-ل-يو– بن-ج-ت-ل ة-غرا-ف
وه امك ،““تأرايسسل-ل ف-قأو-مو ة-ي-ئأو-سشع
.مويلأ لا◊أ

بتكم وسضع ،سسأروب نامثع دكأأ ،هتهج نم
Ãرودلأ نم %08““ نأأ ،ةبسصقلأ ةسسسسؤو ‘

اŸ ةعبات يأأ ةسصاخ ةيك-ل-م ي-ه ة-ب-سصق-لأ
02 لباقم ‘ ،سصاخ كلام ف’آأ4 نم ديزي

راسسم قيعي ام مهأأ““ كلذ أÈتعم ،““سسوبح %
.““ةنيدŸأ هذه Òيسست

ر ح^

ىلفدلا Úعب رشصقلل بأشصتغا و أيأشضق24 ليجشست

  ةيثراكلا اهتافلfl ىلع اجاجتحا
    ““‘Óلا يديشس““ ةغرفم نوقلغي فيطشسب رج◊ا Úع ةيدلب ىرق نأكشس

ةيجا-ج-ت-ح’أ ة-كر◊أ سسمأأ تل-سصأو-ت ^
رج◊أ Úع ةيدلب ىرق ناكسس اهنسش يتلأ

ىلع ثلاثلأ مويلل ف-ي-ط-سس ة-ي’و بو-ن-ج
قيرطلل  مهقل-غ ‘ ة-ل-ث-م-تŸأ و ،›أو-ت-لأ
ةقطنÃ ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-غر-ف-م-ل-ل يدؤوŸأ
ايموي لب-ق-ت-سست ي-ت-لأ و ““‘Ó-لأ يد-ي-سس““
.تايدلب3 نم ةيلزنŸأ تايافنلأ نم انانطأأ
، ‘Ó-لأ يد-ي-سس ىر--ق نا--ك--سس بلا--ط و

لÓخ حياسس د’وأأ ،سشوراب د’وأأ، تايم◊
ةرورسضب ةينعŸأ تاطلسسلأ انعم مه-ث-يد-ح
مهتايح تلوح يت-لأ ة-غر-فŸأ هذ-ه ق-ل-غ

تايافنلل يئأوسشعلأ يمرلأ لع-ف-ب م-ي-ح÷
رئب لأزأأ Úع تايدلبب ة-سصاÿأ ة-ي-لز-نŸأ

قر◊أ أذ---ك و ،ر----ج◊أ Úع و ةدأد----ح
أذك و ةيلزنŸأ تايافنلأ هذه-ل ي-ئأو-سشع-لأ
سضعب باحسصأأ موقي يتلأ نجأودلأ اياقب

‘ ببسستي يذلأ رمأ’أ وه و ،ايموي حبأذŸأ
، أراهن و Óيل ة-ه-ير-ك-لأ ح-ئأور-لأ را-سشت-نإأ
و ةيدعŸأ سضأرمأ’أ را-سشت-نإأ ن-ع كي-ها-ن
ىل-ع ن-ح-ن و ة-سصا-خ، ةرا-سضلأ تأر-سش◊أ
.فيسصلأ لسصف بأوبأأ
اهيلع انلسص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بسسح و
تاطلسسلأ اه-ت-ع-سض و ة-غر-فŸأ هذ-ه نإا-ف
تايافن-لأ ي-مر-ل تقؤو-م ل-ح-ك ،ة-ي-لÙأ
¤إأ، ةروكذŸأ تايدلبلاب ةسصاÿأ ةيلزنŸأ

ينقتلأ زكرŸأ لاغسشأأ نم ءا-ه-ت-ن’أ ة-يا-غ
⁄ لاغسشأ’أ هذه نأأ Òغ ،ة-ق-ط-نŸأ هذ-ه-ب
عأزن دوجو مكحب ةليوط تأونسس ذنم يهتنت
لوطب و، عورسشŸأ ة-ي-سضرأأ ى-ل-ع ي-ئا-سضق
.ناكّسسلأ ةاناعم هعم تدتمأ ةدŸأ هذه
لكسشم اهيلإأ فاسضي ةÒثكلأ بعاتŸأ هذه
ةق-ط-نŸا-ب ة-سصاÿأ ح-بأذŸأ د-حأأ ما-ي-ق

يديسس يدأو طسسو نجأودلأ اياقب يمرب
يتاسشŸأ طسس و هقيرط قسشي يذلأ ‘Óلأ
ىلع أÒبك أرطخ لكسشي ام وهو ةروكذŸأ

ي--سضأرأ’أ ى--ل--ع و Úن--طأوŸأ ة--ح---سص
.ةيحÓفلأ

لÓخ دكأأ فيطسس ة-ي’و-ل ة-ئ-ي-ب-لأ ر-يد-م
ءأدوسسلأ ةطقنلأ هذ-ه نأا-ب ا-ن-ل ه-ح-ير-سصت
ءاهتنإأ عم يئاهن لكسشب اهيلع ءاسضقلأ متيسس
،ةقطنŸأ هذهب ينقتلأ مدرلأ زكرم لاغسشأأ
03 ¤إأ هبسسح هلاغسشأأ ةبسسن تلسصو يذلأ و
دوجو ببسسب ةفقوتم تناك امدعب، ةئاŸاب
ددسصب ه◊اسصم نأاب افيسضم ،يئاسضق عأزن

لاغسشأأ ة-ل-م-ك-ت-ل-ل طور-سشلأ Îفد Òسض–
لا-جآ’أ بر-قأأ ‘ ة-ي--ق--ب--تŸأ عور--سشŸأ
 . ةنكمŸأ

جلشصل ىشسيع ^

و ةسشهلأ تائفلأ ةيامح ةقرف تلّجسس ^
ن-مأا-ب ر-سضأو◊أ و ر-ئأود-لأ ن-مأأ أذ--ك
ةنسسلأ علطم ذ-ن-م ى-ل-فد-لأ Úع ة-ي’و
24 سضرعت يام رهسش ةياهن ¤إأ ةيرا÷أ

 . ءأدتع’أ و فينعتلل أرسصاق Óفط
‘ تلث“ تأءأدتع’أ و تافينعتلأ هذه
ءاي◊اب لıأ لعفلل Óفط12 سضرعت

،باسصتغإأ يت-لا-ح ل-ي-ج-سست ” Úح ‘
ةيدمعلأ فنعلأ لامعأأ سصو-سصخ-ب ا-مأأ

فنعلل Óفط91 سضرعت ليجسست ” دقف
ةيام◊ ةطرسشلأ حلاسصم تلخدت اميف
يونعم رطخ ةلاح ‘ أوناك أرسصاق31
‘ مهئايلوأأ ¤إأ م-ه-م-ي-ل-سست ّ” ثي-ح-ب

طرو-ت سصو-سصخ-ب ا-ّمأأ ،ةد-ي-ج ة-ح-سص

” دقف ة-ي-مأر-جإأ ا-يا-سضق ‘ ر-سصق-لأ
‘ أرسصا-ق Ó-ف-ط31 طروت ل-ي-ج-سست
‘ ةقرسسلأ ‘ اهل-م‹ تل-ث“ ا-يا-سضق

” ءافتخأ ة-لا-ح11 ل-ي-ج-سست ” Úح
رسضخأ’أ مقرلأ قيرط نع اهنع غيلبتلأ

غلبŸأ رسصقلأ ىلع روثعلأ ” ثيح401
. مهيلاهأأ ¤إأ مهميلسست و مهنع
اهماقرأأ نأأ ةطرسشلأ حلاسصم هونت و أذه
ت– ةعوسضو-م71و8451 ءأر-سضÿأ
امك ،تاقوأ’أ لك ‘ ÚنطأوŸأ فرسصت

401 ر-سضخأ’أ م--قر--لأ سصي--سصخ--ت ”
و ءا-ف-ت-خ’أ ت’ا-ح ن-ع غ-ي--ل--ب--ت--ل--ل
.فاطتخ’أ

ل ج ^

عبششتلا ةلأح Êأعي فلششلأب تأيأفنلل ينقتلا مدرلا زكرم
تايافنلأ مدرل ينقتلأ زكرŸأ فرعي ^
Ãدعب عبسشتلأ نم ةلاح ““ةسسانكم““ ةقطن

اهيلع رفوتي يتلأ تانأزÿأ تحسضأأ نأأ
نم ديزŸأ باع-ي-ت-سسأ ى-ل-ع ةردا-ق Òغ
نم اهيلع ةدفأوتŸأ ةيلزنŸأ تايا-ف-ن-لأ
ة-يد-ل-ب ة-سصا-خو ةرواÛأ تا-يد-ل-ب--لأ

أذ-ه ¤أ لو– ي-ت-لأ ة-ي’و-لأ ة-م-سصا-ع
ن-م ن-ط002 ¤أ ل--سصي ا---م ز---كرŸأ
.ايموي ةيلزنŸأ تايافنلأ
ة-ع-قأو-لأ ع-قأو-لأ ز-كرŸأ أذ--ه د--ع--يو

Ãيدأو ةيدلبل عباتلأ ““ةسسانكم ““ ةقطن
ةمسصاع برغ م-ل-ك51 دعب ىل-ع ي-ل-سس
مدرلأ زكأرم مدقأأ نم  فلسشلاب ةي’ولأ
ةنسس لÓ-خ ا-هزا‚إأ ” ي-ت-لأ ي-ن-ق-ت-لأ

نم ةيلزنŸأ تايافنلأ باعي-ت-سس’4002
ةفاسضإ’اب ةي’ولل ةيبرغلأ ةه÷أ تايدلب
هنأ ثيح، ةي’و-لأ ة-م-سصا-ع ة-يد-ل-ب ¤إأ
ن-م ن-ط002لسصي ا-م ا-ي-مو-ي ج-لا-ع-ي
ةÒبك ةيم-ك ي-هو ة-ي-لز-نŸأ تا-يا-ف-ن-لأ

ةعسسوتل عيراسشم زا‚أ مدع ¤إأ رظنلاب
054 ة÷اعم هناكمإاب يذلأ زكرŸأ أذه
هناكمإابو ايرظن تايافنلأ نم نط فلأأ
قدا-ن-خ زا‚إأ لا-ح ‘ Ìكأأ با-ع-ي-ت-سسأ
¤إأ رظنلاب تايا-ف-ن-ل-ل ي-ن-ق-ت-لأ مدر-ل-ل
زكرŸأ أذه اهيلع رفوتي يتلأ ةحاسسŸأ
ديعب هنأ ثيح هب دجأوتي يتلأ عقوŸأو

.ةيرسض◊أو ةيناكسسلأ تاعمجتلأ نع
نيرخآأ Úيزكرم ىل-ع ة-ي’و-لأ ر-فو-ت-تو
نكل دÓبلل ةيقرسشلأو ةيلامسشلأ ةه÷اب
ةسسانكم زكرم نم لقأ باعيتسسأ ةقاطب
ىلع طغسضلأ فيفخت ‘ امهاسس اهنإأ ’إأ
ثيح ةسسانكم ةقطنÃ يسسيئرلأ زكرŸأ
تايافنلأ باع-ي-ت-سس’ سصسصfl لوأ’أ نأأ
ةيلحاسسلأ ةيلامسشلأ ة-ه-ج-ل-ل ة-ي-لز-نŸأ
ة÷ا--عŸ سصسصfl ر--خأ’أو ة--ي’و--ل---ل
ةيقرسشلأ ةقطنŸاب ةيلزنŸأ تا-يا-ف-ن-لأ
. تايدلب6 ةبأرق مسضت يتلأو

لولج ل ^

ةيرأن ةجارد ةقرشس ةيشضق زغل كفت ىلفدلا Úع نمأا
¤إأ فداهلأ اهططfl ‘ أرأرمتسسأ ^

عا--ط--ق--ب ير--سض◊أ ط--يÙأ Úمأا--ت
رهاظم فلتı يدسصتلل اهسصاسصتخأ
ن-مأأ ى-ل--ع ر--ه--سسلأ أذ--كو ، مأر--جإ’أ
نك“ مهتاكلت‡ و ÚنطأوŸأ ةمÓسسو

ةحلسصŸاب ةيئان÷أ ة-قر-ف-لأ ر-سصا-ن-ع
Úع-ب ة-ي-ئا-سضق-لأ ة-طر-سشل-ل ة-ي-ئ’و-لأ
نم مرسصنŸأ عوبسسأ’أ ة-يا-ه-ن ى-ل-فد-لأ
حوأÎت ، سصاخسشأأ (40 ) ةعبرأأ فيقوت
، ةن-سس43 وÚ 02ب ا-م م-هرا-م--عأأ
، ىل-فد-لأ Úع ة-ن-يد-م ن-م نورد-ح-ن-ي
رأرسشأأ ةيعمج نيوكت ةيسضق ‘ مهطروتل
 ةقرسسلأ سضرغل

رثإأ ىلع تءاج ÚينعŸأ فيقوت ةيلمع
ةي’ولأ نمأاب ة-طر-سشلأ ح-لا-سصم ي-ق-ل-ت
ىوكسشب عوبتم رسضخأ’أ مقرلأ Èع ءأدن

نم Òخأ’أ مويلأ لÓخ سضرعت نطأوم
نم ةيرانلأ هتجأرد ةقرسسل ناسضمر رهسش

نم برقلاب اهنكري ناك ، Úلوه‹ لبق
، ىلفد-لأ Úع-ب Êوزا-م ي-ح-ب ه-ن-ك-سسم
ثاحبأأ قÓطإاب ةطرسشلأ حلاسصم موقتل
ة-ي-سضق-لأ نأا-سشب ة-ق-م--ع--م تا--ير– و
ةيلاع ةيفأÎحاب و ، Úلعافلأ فيقوتل

دحأأ فيقوت نم ةطرسشلأ تأوق تنك“
ةيلمع دعب ةيسضقلأ ‘ مه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸأ
ثيح ، ي◊أ تأذ ىوتسسم ىلع هل دسصرت
ÚطروتŸأ سصاخسشأ’أ Úب نم هنأأ Úبت

” نيذلأ هئاكرسش ةقفر ةقرسسلأ لعف ‘
تأءأرجإأ لامكتسسأ دعب . اعابت مهفيقوت
ي-ئا-سضق ف-ل-م زا‚إأ ” ، ق-ي-ق-ح-ت--لأ

ليكو ما-مأأ ه-ب-جوÃ أو-مد-ق ، م-هد-سض
، ىلفدلأ Úع ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ
قيقحتلأ يسضاق ىلع فلŸأ لاحأأ نيأأ
رمأوأأ مهيف هبتسشŸأ نأاسشب ردسصأأ نيأأ
. عأديإأ

لولج ل ^

40 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا عورششم
فلششلا روfi ىلع

لاغسش’أ ة-ير-يد-م ح-لا-سصم ف-ك-ع-ت ^
عأرسس’أ ىلع فلسشلأ ةي’ول ةيمو-م-ع-لأ

40 مقر ينطولأ قير-ط-لأ ة-ي-جأودزأ ‘
ىلع اهقرسشب رئأز÷أ برغ لسصي يذلأ

fiيذلأو فلسشلأ ةي’و رو Áكأ’ دتÌ
يوي◊أ روÙأ أذه، Îمول-ي-ك02 نم
Òثكلأ فرعي، رورŸأ ةكر◊ ة-ب-سسن-لا-ب

ام ابلاغ ي-ت-لأو ءأدو-سسلأ طا-ق-ّن-لأ ن-م
اهرخأ ةتي‡ رورم ثدأوح ‘ تّببسست
50 ةايحب ىدوأ يذلأ يرورŸأ ثدا◊أ
ةنيدŸ يقر-سشلأ ل-خدŸا-ب  سصا-خ-سشأ
.نيرهسش لبق يلسس يدأو
60 ذنم تقلطأأ دق حلاسصŸأ تأذ تناكو
روÙأ سسفن ىلع لثا‡ عورسشم رهسشأأ
مأ ¤أ ةسضف-لأ يدأو ة-يد-ل-ب ن-م د-تÁو
ةفاسسم ىلع فلسشلأ ةنيدم قرسش عوردلأ

اهب لاغسشأ’أ تقاف يذ-لأو Îمو-ل-ي-ك90
¤إأ زا‚’أ لاغسشأ تلكوأ ثيح %07لأ

.لاÛأ ‘ Úت-سصسصخ-ت-م Úت-لوا--ق--م
نم د-ت-مŸأو Êا-ث-لأ ر-ط-سشلأ ى-ق-ب-ي-ل
ىتح فلسشلأ ة-ن-يدŸ ي-بر-غ-لأ جرıأ

ىلع أرورم يلسس يدأو ة-ن-يد-م ل-خد-م
11 ةفاسسم ىلع ة-ي-عا-ن-سصلأ ة-ق-ط-نŸأ
هب لاغسشأ’أ تقلط-نأ يّذ-لأو ،Îمو-ل-ي-ك
ةÒتوب Òسست يهو ر-ه-سش ن-م Ìكأأ ذ-ن-م
Úتلواقم دوجو رابتعأ ىلع ة-عرا-سست-م
هو ةنمأزتم ةÎف ‘ لاغ-سشأ’أ  ا-تر-سشا-ب
‘ هلا-م-ك-ت-سسأ لا-ح ‘ ن-ك-م-ي-سس ا-مو
نم Òثكلأ عفر نم ة-ي-نو-نا-ق-لأ لا-جآ’أ
روÙأ أذ-ه ى-ل-ع ءأدو-سسلأ طا-ق--ن--لأ
رورŸأ ةكرح ةلوي-سس ن-م-سضيو يو-ي◊أ
لسصي يذلأ راسسŸأ أذ-ه ه-فر-ع-ي يذ-لأ
ثيح فلسشلأ ةي’و Èع قرسشلاب برغلأ
تابكرملل Òب-ك ا-ق-فد-ت ا-ي-مو-ي د-ه-سشي
.تأرايسسلأو

لولج ل ^

ة-يو-نا-ث-لأ ةد--حو--لأ ،سسمأأ، تل--خد--ت ^
دودح ‘ ةيزيزعلأ ةرئأدل ةيندŸأ ةيامحلل
قيرح دامخإأ لجأأ نم64 اسس21 ةعاسسلأ
أذهو  ة-فا-ج سشئا-سشحو ةر-م-ث-م را-ج-سشأأ
ةوأرغم ةيدلب ةوهز د’وأأ ىمسسŸأ ناكŸاب

قير◊أ ، ة-يدŸأ قر-سش ة-يز-يز-ع-لأ ةر-ئأد
Íت ةمزح12و ةرمثم ةرج-سش591 فلخ
سشئاسش◊أ فسصنو رات-ك-ه ¤أ ة-فا-سضإ’ا-ب
حلاسصŸ ناي-ب بسسح ة-ي-ل-م-ع-لأ ،  ة-فا÷أ
ةنحاسش اهل Òخ-سست ” ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ

اميف ، بترلأ فلتخÃ نأوعأأ40 و ءافطإأ
حلاسصŸأ تأذ فرط نم قير◊أ  دامخإأ ”

و ةرمثŸأ راجسشأ’أ نم راتكه01 ةيامحو
      قير◊أ بوسشن ناكŸ ةروا‹ تانكسس

ب دارم ^

ةيدŸأب Íت ةمزح12و ةرمثم ةرجشش591  ىلع يتأأي قيرح
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ةسسفان-م لا-م-ك-ت-سسأ رأر-ق د-ع-ب ^
منتغأ ،رئأز÷أ ‘ يوركلأ طاسشنلأ

،امود كنأرف دأدزولب بابسش بردم
ج-مأر-ب ع-سضو ل-جأأ ن-م ة-سصر--ف--لأ
أذ-هو ،ة-قا-سشو ة-سصا-خ ة-ي-ب-يرد--ت

ةÎف ببسسب Úبع’أ ةقايل عاجÎسس’
يدانلأ فأدهأ قيقحت-لو ،ف-قو-ت-لأ
دعوت ،قايسسلأ تأذ ‘و .يمسصاعلأ
أو-ف-لا-خ ن-يذ-لأ Úب--عÓ--لأ ا--مود
،مهل لسسرŸأ ي-ب-يرد-ت-لأ ج-ما-نÈلأ
ة-ي-ند-ب-لأ تأرا--ب--ت--خ’أ نأأ د--كأأو
فلاıأ ن-م د-ي-ق-تŸأ ف-سشك-ت-سس
رأرق ىلع امود قلع-ي ⁄و ج-ما-نÈل-ل
‘ لمعلأ اÓسضفم ةلوطبلأ لامكتسسأ
ثحب-ي ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م .نأد-يŸأ

ءامسسأ’أ نسسحأأ نع دأدزول-ب با-ب-سش
Êأوسضر دعبف ،ةينطولأ ةلوطبلأ ‘

طسسوتم وحن هراظنأأ ق-ير-ف-لأ ه-جو
،ةفيلخ نب ةمسصا-ع-لأ دا–إأ نأد-ي-م
Óيوط مدي ⁄ ما-م-ت-ه’أ أذ-ه ن-ك-ل
‘ تفقو يتلأ ليقأرعلأ ضضعب ببسسب
قيفوت ماع-لأ Òجا-نŸأ ة-ئ-ي-ه ه-جو
لك نم مهأ’أو مهŸأ نكل ،يسشيرق
طسسوتŸ جاتحي قيرفلأ نأأ وه أذه

ى-ل-ع لوأ’أ ىو-ت-سسŸأ ن-م نأد-ي--م
رظنلاب يقيرفإ’أو ينطولأ ديعسصلأ
نمو ،ةيلبقسستŸأ قيرفلأ تايدح-ت-ل
ةرأدإأ تعفد يتلأ بابسسأ’أ زربأأ Úب
نع رظنلأ فرسص ¤إأ دأدزولب بابسش

يه ،ةف-ل÷أ ة-ن-يد-م ن-بإأ تا-مد-خ
‘و .ةÒثكلأ ودأرا-ب يدا-ن بلا-ط-م
،يسشيرق قي-فو-ت دد-ج ،ر-خآأ قا-ي-سس
،دأدزو-ل-ب با-ب-سشل ما-ع-لأ Òجا-نŸأ

اهتمدق يتلأ تاحÎقملل هت-سضر-ع-م
لامكتسسأ لجأأ نم ةينعŸأ تاه÷أ
ضسوÒف را-سشت--نأ ل--ظ ‘ ،م--سسوŸأ

لكسشب ايؤورلأ حاسضتأ مدعو ““انوروك““
،فانئتسس’أ دعوم ضصوسصخب ل-ما-ك
تا-ح-ير-سصت ‘ ،ي--سشير--ق را--سشأأو
ةدوعلأ نأأ ¤إأ ،يمومعلأ نويزفل-ت-ل-ل
،تايناكمإ’أ بايغ لظ ‘ ةسسفانملل
،رطاıاب ةفوفfi ةر-ما-غ-م د-ع-ت
ثيد◊أ نأأ دقتعأأ““ :ي-سشير-ق لا-قو

،هنأوآ’ قباسس طاسشنلأ فانئتسسأ نع
تاطلسسلأ ديب لظي رأرقلأ نأأ مغر
‘ اهتلق دقل““ فاسضأأو ،““ةسصتıأ
ةا-ي-ح ،مو-ي-لأ ا-هد-ي-عأأو ق--با--سسلأ
طخ ضصاخسشأ’أ ة-مÓ-سسو ن-طأوŸأ

ةلوطبلأ فانئتسسأ نأأ دقتعأأو ،رمحأأ
،ةر-ما-غ-م نو-ك-ي-سس ة-مزأ’أ ز--ع ‘

يتلأ تايناكمإ’أ كلت“ ’ ةيدنأ’اف
،ءابولأ أذه-ل يد-سصت-لأ ا-ه-ل لو-خ-ت

،““ةيبطلأ مقأوطلأ ةيحان نم ةسصاخ
اقيرف08 نع ملكتن ن-ح-ن““ ل-سصأوو
ةيناثلأو ¤وأ’أ تاجردلأ نم ابيرقت
ل-ه ،حور-طŸأ لأؤو-سسلأو ،ةأو-ه--لأو
ءابطأأ فيظوت نم ء’ؤوه لك نكمتيسس
ةيامح ى-ل-ع ةرد-ق-لأ م-ه-لو ،ءا-ف-كأأ
يسشيرق عباتو ،““؟دأرفأ’أو ÚبعÓلأ
و-ه ل-ث-مأ’أ ل◊أ ا-ن-ل ة-ب-سسن--لا--ب““

Òفوت دعب نكلو ،ةلوطبلأ ة-ل-سصأو-م
ةيام◊ تايناكمإ’أو فورظلأ ةفاك
نحن ،كلذ ققحتي ⁄ أذإأو ،ÚبعÓلأ
امهم طا-سشن-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ضضفر-ن
ا-عد Òخأ’أ ‘و .““با-ب-سسأ’أ تنا--ك
تأءاق-ل د-ق-ع-ل ،““فا-ف-لأ““ ي-سشير-ق
ثحابتلل ةيدنأ’أ ءاسسؤور عم ةيرواسشت

،ةلوطب-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ةو-ط-خ لو-ح
ةيدا–’أ مو-ق-ت نأأ ى-ن“أأ““ :م-ت-خو
ءاسسؤور Úب ،ةيرواسشت تأءاقل ة‹Èب
يوركلأ نأاسشلأ ‘ Úسصتflو ةيدنأ’أ

فانئت-سسأ نا-سشب رأر-ق ذا-خ-تأ ل-ب-ق
ةيلوؤوسسŸأ نوك-ت ى-ت-ح ،ة-سسفا-نŸأ

‘ Úل-عا-ف-لأ ع-ي-م-ج Úب ة--كÎسشم
.““يسضايرلأ نأاسشلأ
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لئابقلا ةبيبشش
بÎقي يلعوب يروÙا عفادŸا

ةسسفانŸا ¤ا ةدوعلا نم
لئابقلأ ةبي-ب-سشل يروÙأ ع-فأدŸأ بÎق-ي ^

روف ةسسفانŸأ ¤إأ ةدوعلأ نم ،يلعوب يزيت لÓب
عسضخي يذلأ وهو ،ةيعام÷أ تابيردتلأ ةدوع

ة--ق--فر ضصا--خ ج--ما--نÈل ةÒخأ’أ ةÎف--لأ ‘
اعيرسس ةدوعلأ لجأأ نم كلذو ،Êدبلأ رسضÙأ
يلك لكسشب ةباسصإ’أ نم ضصلختلأو ،نيدا-ي-م-ل-ل
ىقلت ،هتأذ قايسسلأ ‘و .ةلوطبلأ فانئتسسأ لبق
‘ عور-سشل-ل ر-سضخأ’أ ءو-سضلأ ،ي-ل-عو-ب يز-ي-ت
يفتكي يسضاŸأ عوبسسأ’أ ‘ ناك نأأ دعب ،ير÷أ
وهو ،ةيندبلأ ةقايللأو تÓسضعلأ ةيوقت نيرامتب

يدا-ن-لأ ة-سسرد-م ج-ير-خ نأا-ب ي-حو-ي ر-سشؤو--م
بردŸأ لابسشأأ ةقفر أرسضاح نوكي دق يلئابقلأ
ةÒخأ’أ ةلحرŸأ ‘ ،Êافلزلأ نماي يسسنوتلأ

ةهج نم .¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ ةلوطب نم
،ةبيبسشلأ تيب نم ةبرقم رداسصم تفسشك ،ةيناث
‘ أوعرسش يلئابقلأ يدانلأ يÒسسم ضضعب نأأ
‘ اهم-سض ة-ي-غ-ب ءا-م-سسأ’أ ضضع-ب فأد-ه-ت-سسأ
دا–أ عفأدم ء’ؤوه Úب نمو ،ديد÷أ مسسوŸأ
Úب نم Èتعي يذلأو ،زيزعبأأ قأزرم ةلأود ينب
،مسسوŸأ أذه ةأوهلأ مسسق ةلو-ط-ب تا-فا-سشت-كأ
نوكي دق هنأأ ¤إأ رداسصŸأ ضضعب Òسشت يذلأو
‘ اهتأذ ردا-سصŸأ ترا-سشأأو ،تا-ق-ف-سصلأ ¤وأأ

لامك قيرفلل ما-ع-لأ Òجا-نŸأ نأأ ،نأا-سشلأ أذ-ه
‘ لÓم فير-سش ضسي-ئر-لأ ع-م ثد– ،كأرا-م
ينعŸأ دهاسش هنأأ ¤إأ أÒسشم ،ةيسضاŸأ ةÎفلأ

تاناكمإأ نع نابأأو ،تا-يرا-بŸأ ن-م Òث-ك-لأ ‘
نأولأأ لم◊ ه-ح-سشر-تو ،ةÒب-ك ة-ي-ن-فو ة-ي-ند-ب
أا-جرأأ لÓ-م نأأ ’إأ ،ل-ك-سشم يأأ نود ة-ب-ي-ب-سشلأ
حا-سضتأ ة-يا-غ ¤إأ ،ة-ط-ق-ن-لأ هذ-ه ‘ ثيد◊أ
.ديد÷أ مسسوŸأ ضصوسصخب رومأ’أ
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دادزولب بابشش

ÚبعÓل قاسش يبيردت جمانرب عسضي امود بردŸا

رئاز÷ا دا–ا
يوق قيرفب ةيعماسسŸا دعي ىيحي Îنع

ديد÷أ يسضا-ير-لأ ر-يدŸأ ،ى-ي-ح-ي Îن-ع نأا-م-ط ^
لجأأ نم لمعلاب ،يدانلأ Òهامج ةمسصا-ع-لأ ق-ير-ف-ل

،يوق قيرف ءانبب مهايإأ أدعأو ،تأراسصتن’أ قيق–
نويزفل-ت-ل-ل ،ق-با-سسلأ ر-سضÿأ د-ئا-ق ،ى-ي-ح-ي لا-قو
طغسض أديج كردي هنأاب لوأ’أ ضسمأأ ءاسسم ،يمومعلأ
قيق– لجأأ نم بعلي اقيرف نوديري نيذلأ راسصن’أ
دب’ هنأأ أديج يعأأ اسضيأأ انأأ““ :حرسصو ،تأراسصتن’أ

هل نوكيسس بردŸأو ،تأراسصتنÓل قيرفلأ ةدايق نم
أوقثي نأأ ÚعجسشŸأ نم طقف بلطأأ ،حومطلأ ضسفن
موخوب بع’ دكأأو ،““يوق قيرف ءانبب مهدعأاسسو ،يب
بردŸأ مسسأ ‘ دعب لسصفي ⁄ هنأاب ،قباسسلأ ÊاŸ’أ
أذه ‘ لاقو ،›اŸأو يسضاير-لأ Úب-نا÷أ هرأر-ق ‘ ي-عأÒسس ه-نأأ ¤إأ أÒسشم ،ق-ير-ف-ل-ل د-يد÷أ
دا–أ بيردتل ةحسشرŸأ ةديدعلأ ءامسسأ’أ Úب نم وه Êولوكيسشت أوسسنأرف يسسنرفلأ““ :ددسصلأ
قيرفلأ بردم عم ةرظنلأ ضسفن كلÁ نأأ دب’ ديد÷أ بردŸأ نأاب عيم÷أ ملعيل نكل ،ةمسصاعلأ
،““لوأ’أ قيرفلل ةيÁداكأ’أ نم بيردتلأ جاهنم ديحوت ىلع موقت لمعلأ ‘ انتفسسلف نأ’ ،فيدرلأ
بحاسص وه هنأأ أزÈم ،دحأو قيرفك لمعت ةمسصاعلأ دا–’ ةديد÷أ ةرأدإ’أ نأاب ىيحي Îنع ركذو
Úعب ذخأات نأأ بجي ةلوطبلأ لامكتسس’ ةدوعلأ نأأ ¤إأ هونو ،يسضايرلأ بنا÷أ ‘ يئاهنلأ رأرقلأ
.تايرابŸأ بعل مث ،تابيردتلل مهتدوع قفأÎسس يتلأ فورظلأو ÚبعÓلأ ةحسص نابسس◊أ
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فيطشس قافو
اينوناق ضسيل طابسضنلا ةنجلل ةيافلح ءاعدتسسا :بارعأا

،ماعلأ ريدŸأ ءاعدتسسأ نأاب ،فيطسس قافو يدان ةرأدإأ ضسل‹ ضسيئر ،بأرعأأ نيدلأ زع دكأأ ^
لخأد ةيسضاير ةفسص هكÓتمأ مدع ببسسب ،اينوناق نكي ⁄ طابسضن’أ ةن÷ لبق نم ،ةيافلح دهف
يأأ كلتÁ ’ ةيافلح““ :يمومعلأ يرئأز÷أ نويزفلتلل تاحيرسصت ‘ بأرعأأ لاقو ،ÒسسŸأ بتكŸأ

رسصتقت هتمهمو ،يرأدإ’أ ماعلأ ريدŸأ بسصنم لغسشي وهف ،يفياطسسلأ يدانلأ عم ةيسضاير ةفسص
ةيأدبلأ ‘ ضضفر ةيافلح““ :فاسضأأو ،““طقفو يرأدإ’أ بنا÷أ ىلع فأرسشإ’أو قئاثولأ عيقوت ىلع
نم4 مقر ةداŸأ بسسح هئاعدتسسأ ‘ ق◊أ كلت“ نكت ⁄ اهنأ’ ،طابسضن’أ ةن÷ مامأأ لوثŸأ

تفلاخ ةطبأرلأ““ :بأرعأأ متخو ،““طقف ةئيهلل امأÎحأ باهذلأ هنم انبلط اننكل ،طابسضن’أ نوناق
تمسصلأ انمزتلأ اننأأ ليلدلأو ،رمأ’أ نع انيسضاغت اننكل ،قافولاب قلعتت اياسضق ةدع ‘ Úنأوقلأ

‘ ق◊أ كلت“ نكت ⁄ اهنأأ مغر ،رهسشأأ ةثÓث ةدŸ فاقيإ’اب قباسسلأ ‘ هتبقاعÃ تماق امدنع
.““ةئيهلأ لخأد ةزاجإأ ةيأأ كلتÁ ’ ةيافلح نأأ اسصوسصخ ،كلذ
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ششار◊ا دا–ا
ةدوع بياعلا ىلع طÎسشت ””لاطفن””

ةسشمهŸا ةيسشار◊ا هوجولا ضضعب
ضشأر◊أ دا–إأ ةرأدإأ Úب تا-سضوا-فŸأ نأأ ة-ع-ل-ط-م ردا-سصم تد-كأأ ^

هذه ذأوحتسساب ةياهنلأ ىلع تفراسش دق ،““لاطفان““ ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸأو
نم ثيح ،Óبقتسسم اهÒسستو ةيسضايرلأ ةكرسشلأ مهسسأأ ىلع ةÒخأ’أ
ةيطفنلأ ةسسسسؤوŸأ ›وؤوسسÃ بياعلأ دمfi ضسيئرلأ يقتلي نأأ ررقŸأ
ةيلاŸأ ةليسص◊أ Ëدقت لجأأ نم كلذو ،““نوتأÒسشلأ““ قدنف ‘ مويلأ
مايأ’أ ‘ مهسسأ’أ لاقتنأ ةيلمع ما“إأ لجأأ نم ةمزÓلأ قئاثولأ عيمجو
تطÎسشأ ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸأ نإاف ،لسصتم قايسس ‘و .ةلبقŸأ ةليلقلأ

أذهو ،قيرفلأ ‘ ةسشمهŸأ ةيسشأر◊أ هوجولأ ضضعب ةدوع بياعلأ ىلع
مهيلع لوعت يتلأ ءامسسأ’أ زربأأ نمو ،مهتامدخ نم ةدافتسسإ’أ دسصق
نوكيل هجتي يذلأ ،Êايزم رداقلأ دبع ةيسشأر◊أ ةروطسسأ’أ ،““لاطفان““

ودبي ،ةيناث ةهج نم .Óبقتسسم قيرفلأ ‘ ةسساسس◊أ بسصانŸأ دحأأ ‘
ليحرلاب مسسح دق ،تأدبع لسصيف ضشأر◊أ دا–أ قيرف دئاق فقوم نأأ

ررق نيأأ ،ءأوجأ’أ Òيغت لÓخ نم ،›ا◊أ مسسوŸأ ةياهن عم قيرفلأ نع
ضصوسصخب ةرأدإ’أ عم هفÓخ ببسسب ،““ءأرفسصلأ““ عم هرأوسشŸ دح عسضو
ضضفر ام-ك ،6102 ذنم اهب نيدي يتلأو ةقلاعلأ ةي-لاŸأ تا-ق-ح-ت-سسŸأ

،فيرسش نايز ضسايلإأ يسضايرلأ ريدŸأ اهب مدقت يتلأ تاحÎقŸأ عيمج
طرسشب ديدجتلأ لجأأ نم ضضوافتلل دعتسسم هنأأ هيبرقŸ دكأأ يذلأو
رمأ’أ ،اقباسس ثدح يذلأ قافت’أ وهو ،ةقلاعلأ هتاقحتسسم لك ديدسست
 .تاعزانŸأ ةن÷ نم هأوكسش بحسسي هلعج يذلأ

ةنتاب بابشش
باحسصأا ىلع دامتعإلاب نوبلاطي راسصنألا

يوق قيرف ءانبل ةÿÈا
ةجردبو قيرفلأ ةرأدإأ ىلع تاحÎقم أرخؤوم ةنتاب بابسش راسصنأأ عسضو̂ 

مسسوŸأ لÓخ دامتع’أ ةرورسض ‘ تلث“ ،ةنيغز تاحرف ضسيئرلأ ¤وأأ
ءامسسأأ ةدع أوعسضوو ،يوق قير-ف ءا-ن-ب-ل ةÿÈأ با-ح-سصأأ ى-ل-ع مدا-ق-لأ
وه ةفدهتسسŸأ ءامسسأ’أ Úب نمو ،مداقلأ مسسوŸأ لÓخ اهب ةناعتسسÓل
اماع Òجانم هنيعتب أوبلاطو ،Òسشق زيزعلأ دبع قيرفلل قباسسلأ بعÓلأ
‘ مهاسسي هلعجي ام تاقÓعلأو ةÿÈأ نم كلÁ يذلأ وهو ،قيرفلل

اسضيأأو ،نيÒسسŸأو راسصنأ’أ طسسو هتيبعسش ¤إأ ةفاسضإ’اب ،يدانلأ ةدعاسسم
يذلأ وهو قيرفلأ ةدايقل بسسنأ’أ هنوري يذلأ ،ةطأرعوب ديسشر بردŸأ
ةطبأرلأ ¤إأ6102 مسسوم ‘ ““باكلأ““ـ ل دوعسص رخأأ قيق– ىلع فرسشأأ
نيذلأ راسصنأ’أ بسسح بسسنأ’أ رايÿأ ىقبي ام وهو ،¤وأ’أ ةفÙÎأ
ضسيئرلأ نم أوبلاط امك ،قيرفلأ خيرات ىلع رم بردم لسضفأأ هنوÈتعي
ءامسسأأ مسضت يتلأو ،ةيلا◊أ ةيرسشبلأ ةبيكÎلأ ‘ رظ-ن-لأ ةدا-عإا-ب ة-ن-ي-غز
ىلع ابلسس نورثؤوي مهلعج ام وهو ،يسضايرلأ نأديŸأ نع دعبلأ لك نيديعب
تقو ‘ ،ةلم÷اب ةئطاخ تأرأرق ضضرف لÓخ نم مسسوŸأ أذه قيرفلأ

لمعلأ ةرأدإ’أ نم أوبلاطو راكفأأو تاحÎقم راسصنأ’أ نم ةعوم‹ تمدق
مهبلاطم أوددج قرزأ’أو رمحأ’أ Úنوللأ راسصنأأ نم ىرخأأ ةئف نإاف ،اهب
تلخد يتلأ ةيسصخسشلأ لكاسشŸأ نم قيرفلأ طيÒ fiهطت ةداعإأ ةرورسضب
ةياهن ‘ ايلاغ نمثلأ عفد-ي ““با-ك-لأ““ ل-ع-ج ا-م ،فأر-طأ’أ ضضع-ب ا-ه-ي-ف
ةباثÈ Ãتعي تاب ام وهو ،ةأوهلأ مسسق نمسض هدجأوت لÓخ نم فاطŸأ
أديعب بهذي نل بابسشلأ نأأ دكأاتلأو تافÿÓأ ذبن لجأأ نم عيمجلل ضسرد
ةرأدإ’أ ةدهاسشŸ دأدعتسسأ ىلع أوسسيل مهنأأ اقبسسم أوفسشكو ةقيرطلأ هذهب
أوفسشكو ،طرافلأ فيسصلأ ‘ تثدح يتلأ ةيثراكلأ ءاطخأ’أ ضسفن رركت
نم اهتايلوؤوسسم لمحتب اهوبلاطو اهنم رأذعأأ يأأ أولبقتي نل مهنأأ اسضيأأ
نأرمع بعÓلأ دلأو نأأ ،ةبر-ق-م ردا-سصم تف-سشك ر-خأأ قا-ي-سس ‘و .نآ’أ
هنبإأ ةهجو ليو– ¤إأ ىعسسي ،ةيفيسصلأ تÓيوحتلأ قوسس ‘ ةوقب بولطŸأ

،فيطسس قافو قيرف ¤إأ ايمسسر هعم قفتإأ يذلأ دأدزولب بابسش قيرف نم
ودبي يذلأ ،نأرمع بعÓلأ لامعأأ ليكو ىلع هطÎسشإأ يذلأ بلطلأ وهو
““باكلأ““ ةرداغم ايمسسر ررق نأأ دعب ةمداقلأ هتهجو ةلوهسسب مسسحي نل هنأأ

يرا÷أ مسسوŸأ ةياهن عم
ةملعلا ةيدولوم

لوسصحلل ””فافلا”” لسسارت ةرادإلا
ةيلام ةدعاسسم ىلع

نم ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ ةلسسأرم ةملعلأ ةيدولوم ةرأدإأ تررق ^
تاسضيوعتلأ نم Êاثلأ رطسشلأ ةيوسستل ةيلام ةدعاسسم ىلع لوسص◊أ بلط لجأأ
دعب ةسصاخ ،كلاŸأ دبع ضسابع قيرفل-ل ق-با-سسلأ بعÓ-لا-ب ة-سصاÿأ ة-ي-لاŸأ
أدعوم ،يرا÷أ نأوج11 خيرات ديد– ىلع اقباسس بعÓلأ ليكو عم قافت’أ

لبق نم ةوطÿأ هذه يتأاتو ،ميتنسس رايلم غلبÃ ةيناثلأ ةميقلأ ةيوسست لجأأ نم
نع Óسضف قيرفلأ اهنم Êا-ع-ي ي-ت-لأ ة-ي-لاŸأ ة-مزأ’أ ل-ظ ‘ ة-يدو-لوŸأ ةرأدإأ
ةبتŸÎأ ةيلاŸأ فيراسصŸأ ديدسست ““فافلأ““ ›وت نع تثد– يتلأ تامولعŸأ

تاعزانŸأ ةن÷ لثم ةيلودلأ تائيه-لأ ف-ل-تfl ‘ ،ة-ير-ئأز÷أ ة-يد-نأ’أ ن-ع
لكسشم ىقبيو .ةيلودلأ ةيسضايرلأ ةمكÙأ ىتح وأأ ›ودلأ دا–Óل ةعباتلأ
ىلع Úقباسس Úبع’و نيÒسسم لوسصح لظ ‘ أذهو ام-ئا-ق ة-ق-لا-ع-لأ نو-يد-لأ
وهو ،ةيلاŸأ مهتاقحتسسم ىلع لوسص◊أ لجأأ نم مه◊اسصل ةيئاسضق ماكحأأ
زج◊أ لامتحأ نأأ ةسصاخ ،ةيقيقح ةطرو ‘ قيرفلأ ةرأدإأ عسضو يذلأ مهأ’أ

ةيحايسس ةلاكو مهنمو Úنئأدلأ فرط نم امئاق ىقبي ةيمومعلأ تاناعإ’أ ىلع
‘ قيرفلأ اهيف كراسش يتلأ ةÎفلأ نع ،ميتنسس نويلم054 هردق غلبÃ بلاطت

ىفطسصم ةملعلأ ةيدولوم بردم فسشكو .ةيقيرفإ’أ لاطبأ’أ ةطبأر ةسسفانم
تأÒسشأاتلأ ىدحإأ ضصانتقأو ¤وأ’أ بتأرŸأ فأدهتسسأ ‘ هتاحومط نع ،عبسس
فرط نم مسسوŸأ لامكإأ رأرق دعب ةسصاخ ،¤وأ’أ ةطبأرلأ ¤إأ ةدعاسصلأ عبرأ’أ
ضصبرت ة‹رب ةرورسض ،يدانلأ ةرأدإأ نم عبسس بردŸأ بلطو ،›أردفلأ بتكŸأ

دئاقلأ ءاقفر تأدأدعتسسأو تايو-ت-سسم ن-م ع-فر-لأ فد-ه-ب ،ق-ل-غ-م يÒسض–
دكأأو ،رهسشأأ ةثÓث قوفت ةدŸ ةيرابجإ’أ ةحأرلل أوعسضخ مهنأأو ةسصاخ ،يكرابم
،ةيدأرفن’أ تأÒسضحتلأ Òسس ىلع رأرمتسساب فقي هنأأ ةملعلأ ةيدولوم بردم
ذنم ةسسفانŸأ طاسشن قيلعت دعب ةيرابجإ’أ ةحأرلأ ةÎف ‘ ÚبعÓلاب ةسصاÿأ

هذه ‘ Ìكأأ داهتج’أ ¤إأ هلابسشأأ اعد هنأأ افيسضم ،يسضاŸأ ضسرام رهسش فسصتنم
 .›ا◊أ مسسوŸأ ةلوطب ةلمكتب ›أرديفلأ بتكŸأ رأرق دعب تأذلاب ةلحرŸأ

يله’أ يدان حانج يليÓ-ب ف-سسو-ي ير-ئأز÷أ ›ود-لأ بعÓ-لأ نأأ ود-ب-ي ^
ت’اقتن’أ ةÎف لÓخ يدا-ن-لأ ن-ع ل-ي-حر-لا-ب هرأر-ق م-سسح د-ق يدو-ع-سسلأ
دق يذلأ يسسيئرلأ ببسسلأ نع ةيمÓع’أ رداسصŸأ ضضعب تفسشكو ،ةيفيسصلأ
بعÓلأ جورخ وهو ليحرلاب هرأرق ذاخت’ قباسسلأ ةراطسسوسس بعÓب عفدي

’ بعÓلأ نأأ امك ،ايسسآأ لاطبأأ يرود ‘ ةكراسشŸأ يدوعسسلأ قيرفلأ ةمئاق نم
¤أ لاقتن’أ ىلع لوعي ثيح ،جيلÿأ ةقطنم ‘ قيرف يأ’ لاقتن’أ ديري
دقاعتلاب اهمامتهأ تدبأأ ،ةيسسنرفلأ ةيدنأ’أ ضضعب تناكو ،ةرŸأ هذه ابوروأ

.يلهأ’أ ةرداغم ررق لاح ‘ ،أرخؤوم يليÓب عم
ليحر ةقيقح ،يرمعلأ دعاسسم يدوعسسلأ بردŸأ فسشك ،هتأذ قايسسلأ ‘و
،لبقŸأ يفيسصلأ وتاكŸÒاب ةدج يلهأأ نع يليÓب فسسوي ›ودلأ يرئأز÷أ
يأأ دجوي ’““ :ةيسضايرلأ يدوعسس42 ةانقل تاحيرسصت ‘ يرمعلأ دعاسسم لاقو

دجوت ’و ،ÚفÙÎأ يقاب وأأ يليÓب فسسوي ضصوسصخب يلهأ’أ بطاخ دان
ام““ :فاسضأأو ،““ةيفحسص تأداهتجأ در‹ لوأدتي ام لكو ،ةيمسسر ضضورع
فورظلأ لظ ‘ اهخسسفب نوبلاطيو دقعلأ دونب نوبعÓلأ لغتسسي نأأ هاسشخن
:راسشأأو ،““انوروك ةحئاج Òظن ةيدنأ’أ اهنم Êاعت يتلأ ةيلا◊أ ةيداسصتق’أ
ىلع يليÓب فسسويو ،تابسستكŸأ ىلع ظاف◊أ ىلع ةياغلل ضصيرح يلهأ’أ““

:لسصأوو ،““هيف طيرفتلأ بعسصلأ نم هتم-ي-ق-ب بعÓ-ف ،ة-م-ئا-ق-لأ هذ-ه ضسأأر
انايحأأ نكلو ،يلهأ’أ عم رظتنŸأ هأوتسسم نم ةئŸاب03 ىوسس مدقي ⁄ يليÓب““
يرئأز÷أ مجنلاف يدرفلأ ىوتسسŸأ ىلع ةقيق-حو ،ا-ت-قو ذ-خأا-ي ما-ج-سسن’أ
ةÒبك ةينف ةميق وهو ،ةءافكلأ ضسفنب يعافدلأو ي-مو-ج-ه-لأ Úق-سشلأ د-ي-ج-ي
.““ةيسضاŸأ ايقيرفأأ ·أأ ضسأاك ‘ ناك املثم Òثكلأ اهنم رظتني

قوراف.ج ^

يدوعسسلا يلهألا عم هلبقتسسم لوح ىرخأا ةرم لد÷ا Òثيل دوعي يليÓب
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تاعربت ةلمح
انوروك اياحضضل ر’ود نويلم41 عمجي لادان
تزوا----ج-----ت ^
،نماشضتلإ ةرداب-م
ا--ه--ل جور ي--ت--لإ

سسن---ت----لإ بعل
ليئافإر ينابشسإلإ
،هن-طإو-مو لإدا-ن
وا-ب ة-ل-شسلإ م-ج-ن

ع--م ،لو---شسا---ج
بيلشصلإ ةي-ع-م-ج

فدهلإ ““ريثكب““ تزواجت يلاتلابو ،وروي نويلم41 ،رمحألإ
نم نيررشضتملإ ةدعاشسم فدهب ا-ه-قÓ-طإإ د-ن-ع دد-ح-م-لإ

.دجتشسملإ انوروك سسوريف ةحئاج
،نيفرتحملإ سسنتلإ يبعل نيب ايملاع يناثلإ فنشصملإ زربأإو
يتلإ ةباجتشسلإ نأإ ،لوشساج عم مإرجتشسنإإ ىلع ثيدح يف

سصاخششأإو تاشضايرلإ فلتخم يف ءÓمز نم اهيلع Óشصح
.““ةلهذم““ تناك نيلوهجم
نأإ ربتعإو ،مهتامهاشسم ىلع عيمج-ل-ل ر-ك-ششلإ لإدا-ن ه-جوو

ىلوألإ ““ةيظششلإ لا-ع-ششإإ““ ى-ل-ع ر-شصت-قإ لو-شسا-جو ه-ل-م-ع
.نيجاتحملإ ةدعاشسمل
،اشضيأإ Óيمجو امهم ائيشش انققح اعيمج اننأإ دقتعأإ““ لاقو
41 مويلإ تزواجت يتلإ ،لإومألإ عمج ثيح نم طقف سسيل

يذلإ نماشضتلإو ةلامزلإ ل-جأإ ن-م ا-شضيأإ ن-ك-لو ..ا-نو-ي-ل-م
.““انل هورهظأإ

هيلع حرتقإ هنأإ ىلع لإدانل ركششلإ لوشساج هجو ،هبناج نم
هرخف““ نع ابرعم ،““لئاه ريثأات““ اهل ناك ةردابم يف ةكراششملإ
دحتت نيح هنأإ ىلع لاثم تمدق اهنأل ةكرحلإ هذهب ““ديدششلإ
.ةششهدم ةباجتشسإ قيقحت اهنكمي ةشضايرلإ
ةلمح نع يشضام-لإ سسرا-م62 يف لإدانو لوشسا-ج ن-ل-عأإو
وروي نويلم11 عمج فدهب رمحألإ بيلشصلإ عم نماشضتلإ
.سصخشش فلأإ053و نويلم نم رثكأإ ةمدخل

ةيدو ةارابم
هقافرو زرحم رذنيو ةيضسادضسب نوتراضش قحضسي لانضسرأا

يف ،رفشص/6 كيتلتأإ نوتلراششت هفيشض لا-ن-شسرآإ ح-شست-كإ ^
ىلع تبشسلإ سسمأإ لوأإ امهنيب تعمج يتلإ ةيدولإ ةإرابملإ

.تإرامإلإ داتشس
نوتلراششت ىلع زوف-لإ ي-ف ة-بو-ع-شص يأإ لا-ن-شسرآإ د-ج-ي م-لو
وحن ذنم قيرفلل ةإرابم لوأإ يف ،ىلوألإ ةجردلاب سسفانملإ
.دجتشسملإ انوروك سسوريف ةمزأإ ببشسب رهششأإ ةثÓث
(كيرتاه) ةيثÓث لجشسو تفل لكششب هاتيكين يديإإ قلأاتو
وجو جنايمابوأإ كيرميإإ ريي-بو تيزا-كل رد-ن-شسك-لأإ ل-ف-ك-تو
.ىرخألإ ةثÓثلإ فإدهألإ ليجشستب كوليو
ةيزإرتحإ تإءإرجإإ طشسوو ريهام-ج نود ةإرا-ب-م-لإ تر-جو

سضوخب ةيدنأÓل يزيلجنإلإ ةركلإ داحتإ حامشس عم ،ةمراشص
موي زاتمملإ يرودلإ تاشسفانم ةدوعل إديهمت ةيدو تايرابم
عم مويلإ إذه يف لانشسرآإ يقتلي ثيح ،يراجلإ نإوج71
.يتيشس رتشسششنام هفيشضم

مدقلا ةركل ينطولا بختنملا
نطولا سضرأا ¤ا دوعي رضضÿا عفادم
مدقلإ ةركل يرئإز-ج-لإ ي-لود-لإ بعÓ-لإ سسمأإ لوأإ دا-ع ^
طاششنلإ فقوت لظ يف نطولإ سضرإ ىلإإ ،ير-م-ع-ل-ب لا-م-ج

نأإ ىلع ةمشصاعلاب هتلئاعب قحتلإ ثيح ،ةيدوعشسلاب يشضايرلإ
.يدوعشسلإ هيدانل تابيردتلإ ةدوع لاح يف دوعي
طا-ششن-لإ تف-قوأإ د-ق ة-يدو-ع-شسلإ ة-شضا-ير-لإ ةرإزو تنا--كو
يششفت ببشسب ،يشضاملإ سسرا-م ف-شصت-ن-م ذ-ن-م ي-شضا-ير-لإ

ةدوعل يئاهنلإ دعوملإ ديدح-ت م-ت-ي م-لو ،ا-نورو-ك سسور-ي-ف
.نآلإ ىتح نيفرتحملل يدوعشسلإ يرودلإ
:رتيوت عقوم ىلع يمشسرلإ هباشسح ربع بابششلإ يدان درغو
نيدلإ لامج بابششلإ قيرف يف يرئإزجلإ فرتحملإ رداغ““
اًهجتم سضايرلاب يلودلإ دلاخ كلملإ راطم مويلإ يرمعلب
رئإزجلإ ةرافشس اه-ت-شصشصخ ةر-ئا-ط ر-ب-ع كلذو ،هدÓ-ب ى-لإإ
.““ةيدوعشسلإ ةيبرعلإ ةكلمملاب

ر .ق ^

إولثم نيذلإ سصاخششألإ نيب نمو ^
يوإدعشس ،ةيرو-ه-م-ج-لإ ل-ي-كو ما-مأإ
ىلإإ ةفاشضإلاب ،ةركشسب دا-ح-تإ سسي-ئر
.دإدشش ديشص ةليلم نيع ةيعمج سسيئر
ةيفتاهلإ ةملاكم-لإ ة-ي-شضق نأإ ود-ب-يو
ماعلإ ريدملإ اهيفرط يتلإو ،ةبرشسملإ
ة-يا-ف-ل-ح د-ها-ف ف-ي-ط-شس قا--فو--ل
تذخأإ دق ،يوإدعشس ميشسن ريجانملإو
.ىرخأإ داعبأإ
يشضاق مامأإ يئانثلإ لث-م-ي-شس ثي-ح-ب
يف ،دمحمإ يديشس ةمكحمل قيقحتلإ

ةرإزو ا-ه-ت-ع-فر ي-ت-لإ ىو-ك-ششلإ ل-ظ
لو-ه-ج-م د-شض ة-شضا-ير-لإو با-ب-ششلإ
.ةيشضقلإ هذه سصوشصخب
ةيافل-ح لإو-قأل عا-م-ت-شسإلإ م-ت-ي-شسو
اه-جإو-ت نإذ-ل-لإ ا-م-هو ،يوإد-ع-شسو
ةعباتلإ طابشضنإلإ ةنجل مامأإ ا-ق-با-شس
تإذل مدقلإ ةركل ةفرتحملإ ةطبإرلل
.ببشسلإ
هيإرب كشسنمتي ،ةيافلح دهف لإزي لو

هربتعيو يتوشصلإ ليجشستلإ ةيشضق يف
د-ق-ل““ ة-يا-ف-ل-ح حر-شصو .كر-ب--ف--م
سصخي اميف ةن-ج-ل-ل رو-مألإ تح-شضو
.““يتوشصلإ ليجشستلإ ةيشضق
تدكأإ““ :فيطشس قافو سسيئر فاشضأإو
ليجشستلإ إذه نأإ طابشضنلإ ة-ن-ج-ل-ل

نم دكأاتلإ متيشس هللإ ءاشش نإإو ،كربفم
،ل-جا-ع-لإ بير-ق-لإ ي-ف ر-مألإ إذ--ه
لواح نم دشض ىوكشش عفرنشس اهدعبو
.““ةيافلح دهف زإزتبإ
ةنجللإ تملعأإ““ :ةيافلح د-ه-ف ع-با-تو
إذ-ه ي-ف ىو-ك-ششب تمد-ق-ت ي-ن-نأا--ب
،ةطرششلإو ،ةلإدعلإ ىدل سصو-شصخ-لإ

.““““يوإدعشس ميشسن““ ريجانملإ دشض
قا-فو يدا-ن-ل ما-ع-لإ ر-يد-م-لإ لا--قو
عإديإاب ماق هنإ ةيافلح دهف فيطشس
ينطولإ نمألإ ىوتشسم ى-ل-ع ىو-ك-شش
ميشسن ريجانملإ دشض رئإزجلإ ةيلول
ىوتشسم ىلع ىرخأإ ىوكشش و يوإدعشس
.فيطشس ةيلول يداشصتقلإ نمألإ
ليجشستلإ نإ ةيا-ف-ل-ح د-ه-ف ح-شضوإ و
ىلإ سضرعتي هنإو كر-ب-ف-م ي-تو-شصلإ

قافو ىلع و هشصخشش ى-ل-ع ةر-مإؤو-م““
ةيلوؤوشسم لمحتإ هنإ افيشضم““فيطشس
نأاششلإ إذه يف همÓك
““ فيطشس قافو يماحم دكإ هتهج نم
و بابششلإ ةرإزو رإرق نإ ةينلإ نب ليبن
ةلإدعلإ ىدل ىوكشش عفر-ب ة-شضا-ير-لإ

لكب انمق ““ اف-ي-شضم ““ ا-ن-ح-لا-شص ي-ف
رإرق رظ-ت-ن-ن و ة-مزÓ-لإ تإءإر-جإلإ
:ةين-لإ ن-ب ل-ي-ب-ن طا-ب-شضنلإ ة-ن-ج-ل
نأإ يننكم-ي ل و حو-ت-ف-م ق-ي-ق-ح-ت-لإ
نم ةملاكملإ هذه ةكربف نع ثدحتأإ

.““اهمدع

ر .ق ^

قرف ةثÓث ءاسسؤورل سسما عمتسسا قيقحتلا يسضاق

 مكاÙا ةقورأا ¤ا ةيرئاز÷ا ةركلا لخدي داضسفلا سسوÒف
ليكو مامٔا  ن-ير-خآا سصا-خ-سشأا8 ¤ا ةفاسضا يوادعسس ميسسن Òجا-نŸاو ،ف-ي-ط-سس قا-فو سسي-ئر ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف ، سسمأا ل-ث-م
ىوكسش دعب برسسŸا يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق ‘ قيقحتلا راطا ‘ مهيلإا عامتسسإÓل  ،دمfiا يديسس ةمكحÃ ةيروهم÷ا

.ةسضايرلاو بابسشلا ةارزو اهتعفر

ةينابسس’ا ةلوطبلا
flاغيللا ةدوع دنع ةجرفلا بايغ نم فوا

ةلجع ةدوع نع انلشصفت ةليلق مايأإ ^
،ديدج نم نإرودلل ينابشسإلإ يرودلإ
ببشسب ؛رهششأإ3 وحن مإد بايغ دعب
.انوروك ءابو يششفت
يبريد ةهجإوم-ب ا-ج-ي-ل-لإ ق-ل-ط-ن-تو
،سسيتيب لايرو ةيليبششإإ نيب سسلدنألإ
حا-ت-ت-فإ ي-ف ،ل-ب-ق-م-لإ سسي-م--خ--لإ

ةقباشسملإ نم82 ةلوجلإ تاشسفان-م
85 ديشصرب ةنولششرب اهردشصت-ي ي-ت-لإ
قرافب ديرد-م لا-ير ه-ي-ل-يو ،ة-ط-ق-ن
.نيتطقن

ريهامجلا بايغ
رشصنعلإ ي-ه ر-ي-ها-م-ج-لإ ،كشش نود
ةماقإإو ،مدقلإ ةرك ملاع يف يشساشسألإ
اًيبلشس إًرمأإ نوكيشس مهبايغب تايرابملإ

شصا-خ ،ن-ي-ب-عÓ-لإ ى-ل-ع يف ان-نأإو ة-ً
لو ،مشسو-م-لإ ن-م ةر-ي-خألإ را-ت-مألإ
.طاقنلإ رإدهإل لاجم يأإ دجوي
لثميشس ر-ي-ها-م-ج-لإ با-ي-غ نأإ ا-م-ك

،ةيدنأÓل ةري-ب-ك ة-يدا-شصت-قإ ةرا-شسخ
ذنم ةيدام تامزأإ نم ي-نا-ع-ت ي-ت-لإو
.ةيشضاملإ رهششألإ يف ءابولإ يششفت
،لزنم-لإ ي-ف ع-ي-م-ج-لإ مإز-ت-لإ ع-مو

ةناعتشسÓل اجي-ل-لإ ة-ط-بإر تط-ط-خ
لخإد ةي-تو-شصلإ تإر-ثؤو-م-لإ سضع-ب-ب
قلخو ،نيبعÓلإ سسيمحت-ل بع-ل-م-لإ
ةششاشش مامأإ دهاششملل ةبشسنلاب ءإوجأإ
.زافلتلإ

ةيندبلا لكاسشملا
ني-ب-عÓ-لإ ه-جإو-ي-شس يذ-لإ ح-ب-ششلإ
لا-م-ك-ت-شسإ رإر-ق ع-م ن-ي-برد-م--لإو

و--ه ،م--شسو---م---لإ
ةيندب-لإ ل-كا-ششم-لإ
مل نيذلإ ،نيبعÓ-ل
ل-ك-ششب إو--برد--ت--ي

ةر-ت-ف-ل ي-ع-ي--ب--ط
.ةليوط
قÓطنإ لبق ىت-حو
رو-فو ،م--شسو--م--لإ

،تاب-يرد-ت-لإ ةدو-ع
ر--ه---ظ---ت تأإد---ب
تاباشصإلإ
ل-ث-م ،ة-ي-ل--شضع--لإ
يتا-فو ي-ت-ي-ت-موأإ““

ي----ف ي----شسي----مو
ونايرامو ،ةنولششر-ب
،د-يرد-م لا-ير ي-ف سشت-ي-فو-يو زا-يد
.““نيبعÓلإ نم مهريغو
تابيردتب مه-ما-ي-ق م-غر نو-ب-عÓ-لإ

،ةمزألإ ةيإدبب مهلزا-ن-م ي-ف ة-يدر-ف
نكل ،ةينفلإ ةز-ه-جألإ فإر-ششإإ تح-ت
تابيردتلإ ةيلاعف سسفنب سسيل رمألإ
ةدوع رإرق نأإ فÓخ-ب ،ة-ي-ع-ي-ب-ط-لإ
لبق هرإدشصإإ مت ةيعامجلإ تابيردتلإ
لامك-ت-شسإ ن-م ن-ي-عو-ب-شسأإ ن-م ل-قأإ
.مشسوملإ
ل فقوم ي-ف نو-برد-م-لإ نو-ك-ي-شسو
موجنلإ سضرعت لاح هيل-ع نود-شسح-ُي
تإرييغتلإ رإرق نأإ مغر ،تا-با-شصإÓ-ل
دعاشسي-شس ةإرا-ب-م-لإ ي-ف ،ة-شسم-خ-لإ
هذه لثم يدافت ىلع ةد-ي-ج ة-ب-شسن-ب
.لكاششملإ

تايرابملا ةيسساسسح
عإرشصلإو ،ط-ق-ف ة-لو-ج11 ىقب-ت-ي

ةنولششربو ديردم لاير ني-ب ل-ع-ت-ششم
شضيأإو ،بق-ل-لإ ى-ل-ع ى-ل-ع عإر-شصلإ ا-ً
ليذ يف لاتقلإو ،ةيبوروألإ دعاقملإ
.طوبهلإ مدعو ءاقبلل بيترتلإ
دقتف-ي ،تا-عإر-شصلإ هذ-ه ل-ك م-غرو
تا-يرا-ب-م-لإ ة-ي-شسا-شسح نو-ب-عÓ-لإ
يأإ إو-ب-ع-ل-ي م-ل ثي-ح ،ة-شسفا-ن-م-لإو
رإذآإ/سسرا-م لوأإ ذ-ن--م تا--يرا--ب--م
نم ددعل نوجا-ت-ح-ي-شسو ،ي-شضا-م-لإ
ةداعتشسل ة-يإد-ب-لإ ي-ف تا-يرا-ب-م-لإ
.مترلإ
إًدوهجم لذ-ب-ل نو-ب-عÓ-لإ جا-ت-ح-يو
ملقأاتلإ لجأإ نم ةيإدبلإ يف اًفعاشضُم
ق-ي-ق-ح-تو ،ءإو-جألإ ع--م ا--ًع--ير--شس

يأإ يف طيرفتلإ مدعو ،تإراشصتنلإ
.ةطقن

انوروك سسوريف
ةددششُملإ ةيزإرتحلإ تإءإرجإلإ مغر
ىلع اجيللإ ةط-بإر ا-ه-ت-شضر-ف ي-ت-لإ
ر-م-ت-شسم--لإ سصح--ف--لإو ،ة--يد--نألإ
تاباشصإإ دوجو ةبشسن نإاف ،ن-ي-ب-عÓ-ل
ل-ك-ششب و-لو ةدو-جو-م سسور-ي-ف--لا--ب
لاح اًبع-شص نو-ك-ي-شس ر-مألإ .ط-ي-شسب
ةلاحل إًرظن ،ةباشصإÓل بعل سضرعت
يف هئÓمز نيب رششتنتشس يتلإ رتوتلإ
يذلإ سسفانملإ ق-ير-ف-لإ وأإ ق-ير-ف-لإ
نع بعÓلإ لزع عم اًشضيأإو .ههجإو
يحشصلإ رجحل-ل ه-عو-شضخو ه-ق-ير-ف
هتامدخ هقيرف دقتفيشس ،نيعو-ب-شسأل
.ةطيشسب تشسيل ةرتفل

ةينابسس’ا ةلوطبلا
همضض ‘ ناديز ملح يهني Òبكلا ابجوب بتار

نع ،دحألإ سسمإ ،ينابشسإإ يفحشص ريرقت فششك ^
،ابجوب لوب يشسنرفلإ طا-ب-ترإ نأا-ششب د-يد-ج رو-ط-ت

لاير ىلإإ لاقتنلاب ،دتيانوي رتشسششنام طشسو بعل
.لبقملإ مشسوملإ لÓخ ديردم
نإاف ،ينابشسإلإ ““لإرتنشس ا-شسن-ف-يد““ ع-قو-م-ل ا-ًق-فوو
بتإر ىلع لشصحيشس يجنريملإ ىلإإ لقتنإ إذإإ ابجوب
يف لوألإ فشصلإ يبعل نمشض ،وروي نويلم21 غلبي
سسومإر ويجريشسو ل-ي-ب ثيرا-ج) ي-ك-ل-م-لإ يدا-ن-لإ
.(درإزاه نيديإإو
نير طشسو بعل ،اجنيفاماك ودرإودإإ نأإ ىلإإ راششأإو
4و3 نيب هبتإر حوإرتي ،يجنريملإ نم فدهتشسملإ

.ابجوب نم تإرم3 لقأإ يأإ ،وروي نييÓم
إريبك بتإرلإ يف قرافلإ ىري ديردم لاير نأإ حشضوأإو
ىلع ابجوب ل-ي-شضف-ت-ل نو-ط-ط-خ-ي ل إذ-ل ،ة-يا-غ-ل-ل
.اجنيفاماك

د-ت-يا-نو-ي م-ج-ن ة-ق-ف-شص لا-ير-لإ و-لوؤو-شسم ف-شصيو
بعÓلإ ىلع ناهرلل نوهجتي مهنأإ امك ،ةظ-ها-ب-لا-ب
.(اجنيفاماك) اًنشس رغشصألإ
دحأإ ناك ،ديردم لاير ىلإإ ابجوب لاقتنإ نأإ ركذي
.يجنريملل ينفلإ ريدملإ ،نإديز نيدلإ نيز مÓحأإ

يشسنرف يفحشص ريرقت فششك ،لشصتم د-ي-ع-شص ى-ل-ع
اًيشسيئر اًفده دعي ابجوب نأإ مغرف ،رخأإ قئاع دوجو
مشسوملإ ذنم ،ديردم لاير بردم ،نإديز نيدلإ نيزل
دحإو مشسوم يقبت عم ةوق-ب د-ير-ي نا-كو ،ي-شضا-م-لإ

ل زيريب نإ لإ ،دتيانوي رتشسششنام عم هدقع يف طقف
.يشسنرفلإ بعÓلإ لامعإ ليكو عم لماعتلإ ديري
نم إًدهاج لواحي سسوتنفوي لإزي ل ،هتإذ تقولإ يف
تاقÓعلإ لظ يف ،ديدج نم ابجوب ةداعتشسإ لجأإ
ليكو ،لويإر ونيم عم هيلوؤوشسم طبرت يتلإ ةبيطلإ
.بعÓلإ

لشصإوت دقف ،يشسنرفلإ ““trops01el““ عقوم بشسحبو
ةشسإرد لجأإ نم ،لعفلاب سسوتنفوي ةرإدإإ عم لويإر
كلت نأإ ودبي نكل ،فيشصلإ إذه ابجوب لقن ةيناكمإإ
ىعشسي يذلإ ،نإديزل قلق يف تب-ب-شست تا-ششقا-ن-م-لإ
.لايرلإ ىلإإ همشضل
عشضو مييقتل ،لويإر ىقتلإ نإديز نأإ عقوملإ حشضوأإو

ةشصرف رإدهإإ يو-ن-ي لو ،ي-شسنر-ف-لإ ط-شسو-لإ بعل
.يشضاملإ فيشصلإ تعاشض نأإ دعب ،ىرخأإ ةرم همشض

نيب ةرتوتملإ تاقÓعلإ يف نم-ك-ت ة-ل-ك-ششم-لإ نأإ لإإ
ةشصاخ ،لويإر ونيمو ،لايرلإ سسيئر ،زيريب ونيتنرولف
.ابجوب عم دقاعتلإ ىلإإ ليمي ل زيريب نأإ
يذلإ لجرلإ ،ويششتايلجيم نلآإ نأإ ريرقتلإ حشضوأإو
عانقإل اًطيشسو نوكي نأإ نكمي ،نإديز حلاشصم ريدي

.بعÓلإ كرتب دتيانوي رتشسششنام
ر .ق ^
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””ةطرسشلا ةيسشحو”” دسض ةدحتملا تايلولا ءاحنأا يف نوجتحي فلآلا تارسشع

ملاعلا ءاحنأا يف ندم ةدع معت ةيرشصنعلل ةشضهانملا تارهاظملا
””ءابو”” اهنأاب تفسصو يتلا ةيرسصنعلاو ةيقرعلا ةاواسسمÓلاو ةطرسشلا فنعل ةسضهانملا تارهاظملا تمع
يف ينديسسو نروبيلم ىلإا ندنل نمو .cƒa«ó-91 ءابو ةمزأا رارمتسسا مغر ملاعلا ندم نم اددع ،ديدج

ل»و ””ةمهم دوسسلا ةايح”” تاراعسش نورهاظتملا عفر ،اسسنرفو ايناملأاو ادنلوبو سسنوتب ارورم ايلارتسسأا
يكيرمألا ديولف جروج لتقم رثإا ةدحتملا تايلولا حاتجت يتلا تاجاجتحلا عم افطاعت ””سسفنتلا عيطتسسأا

.يسضاملا يام52 يف سسيلوباينيم ةنيدم يف سضيبأا يطرسش دي ىلع ةيقيرف لوسصأا نم

ةدع يف نيرهاظتملأ فلآأ تأرششع جرخو̂ 
ىلإأ تاطلشسلأ تأوعد مغر ملاعلأ نم ءاحنأأ
،ةيحشصلأ ةمزألأ ببشسب لزانملأ يف ءاقبلأ
ءأزإأ بشضغلأ نع أريبعت عرأوششلأ ىلإأ أولزنو
يف رربملأ ريغ ةطرششلأ فنعو ةيرشصنعلأ
ديولف جروج دوشسألأ يكيرمألأ ةافو باقعأأ
ةكرح يف ،سضيبأأ يطرشش دي ىلع اقانتخأ
يتلأ كلت نم تقثبنأ ةقوبشسم ريغ ةيجاجتحأ

.ةدحتملأ تايلولأ تّمع
ةكلمملأ”” ّنإأ ندنل يف نورهاظتملأ ددرو

تمشص ةقيقد أودأأو ،””ةئيرب تشسيل ةدحتملأ
مهشضعب هجوتي نأأ لبق ،يديألأ نيعفأرو نيعكأر
اهباششم دهششملأ ناكو .ةيكيرمألأ ةرافشسلأ وحن
لجأأ نم فلآلأ عمجت ذإأ رتشسششنام ةنيدم يف
””ءابو”” اهّنأاب تفشصو يتلأ ””ةيرشصنعلل دح عشضو””
.رخآأ
دÓبلأ ءاحنأأ يف فلآلأ رهاظت ،ايلأرتشسأأ يفو
عيطتشسأأ ل”” اهيلع بتك تاتفل نيعفأر
ديولف جروج تاملك ىلإأ ةراششإأ يف ””سسفنتلأ
نم يناعي قئاقد عشست وحن يقب امدعب ةريخألأ
هفيقوت رثإأ هقنع قوف هتبكر يطرششلأ عشضو
.ةطيشسب ةفلاخمل
ىركذ ةيكيرمألأ ةاشسأاملأ تيحأأ  ،اشسنرف يفو
يذلأو ةيقيرفإلأ لوشصألأ يذ يروأرت امأدآأ
،ةطرششلأ لبق نم هفيقوت دعب6102 يف يفوت

ندملأ نم ددع يف تاكرحت ميظنت ىرج
باقعلأ نم تÓفإلأ»و ””ةيرشصنعلاب”” ًأديدنت
فشصتأو .ةينمألأ ىوقلأ فوفشص يف ””دئاشسلأ
ثودحب زتيم ةنيدم يف عّمجتلأ ءاهتنأ

ةنيدملأ ماع بئان اهلÓخ بيشصأأ تامأدشص
.ةفيفط حورجب
ةدع بلاط ،سسيراب يف تاطلشسلأ عنم مغربو
ةرافشسلأ مامأأ ””عيمجلل ةلأدعلاب”” فلآأ
راششتنأ دعب اهنع نيديعب أولظ يتلأ ةيكيرمألأ
.ةيديدح قئأوع رششنو ةينمألأ ىوقلل فيثك
.دÓبلأ ءاحنأأ يف فلآلأ رهاظت - ايناملأأ يفو
ردشصتم ،خينويم نرياب قيرف وبعل برعأأ امك
نماشضتلأ نع ،مدقلأ ةركل ةيلحملأ ةلوطبلأ

نيدترم ءامحإلأ نيرامت مهئأرجإأ لÓخ
دشض ءأرمح ةقاطب”” اهيلع بتك اناشصمق
ليبق كلذو ،””مهت دوشسلأ ةايح - ةيرشصنعلأ

.نشسوكرفيل ةهجأوم يف مهتأرابم
ةنيدمل ةيشسيئرلأ ةحاشسلاب - ايلاطيإأ يفو
ينامثل نابشش فقو ،دÓبلأ يلامشش ونيروت
.نيتماشص قئاقد
يف سصخشش فلأأ وحن رهاظت ،اينولوب يفو
حششرملأ مهيلإأ مشضنأ ،وشسأرو ةمشصاعلأ
.””نورديب تربور ةشسائرلأ ىلإأ يراشسيلأ

ءاحنأا يف نوجتحي فلآلا تارسشع و
ةيرسصنعلا دسض ةدحتملا تايلولا

””ةطرسشلا ةيسشحو»و
ةدحتملأ تايلولأ يف ةقرفتم ءاحنأأ تدهشش
ةيرشصنعلأ دشض ةدششاح ةيملشس تأريشسم
،تأرهاظملأ كلذب لخدتل ،ةطرششلأ ةيششحوو
نم يكيرمألأ نطأوملأ لتقم اهلعششأأ يتلأ
،هلاقتعأ ءانثأأ ديولف جروج ةيقيرفأأ لوشصأأ
.رششع يناثلأ اهموي
تأرششع دششتحي ،نطنششأو ةمشصاعلأ يفو
ىلع دوششح مهنيب نم ،نيجتحملأ نم فلآلأ

بشصن دنعو ،سسرغنوكلأ ىنبم نم ةبرقم
لك نمألأ تأوق تقلغأأو .يراكذتلأ نلوكنل
.سضيبألأ تيبلأ ىلإأ ةيدؤوملأ قرطلأ
دوششح ترهاظت ،انيلوراك ثرون ةيلو يفو
لبق هشسأأر طقشسم يف ديولف جروجل اميركت

.هنيبأات مشسأرم
تايلولأ ءاحنأأ يف تأرهاظم تعلدنأو
ةطرشش دئاق نكل ،تقولأ كلذ ذنم ةدحتملأ
نوكت دق”” تبشسلأ ةرهاظم نأأ دقتعي نطنششأو
.””نآلأ ىتح ةنيدملأ اهدهششت ةرهاظم مخشضأأ
ليروم ،ةمشصاعلأ نطنششأو ةدمع تبحرو
يف دوششحلأ نإأ ةلئاق ،نيرهاظتملاب ،رزوب
دلانود سسيئرلأ ىلإأ ةلاشسر تثعب دق ةنيدملأ
.بمأرت
،نينثلأ موي ،ةيلأرديفلأ ةطرششلأ تناكو
ةرهاظم ّسضفل عومدلل ليشسملأ زاغلأ تقلطأأ

ىدحإل بمأرت ةرايز ليبق ةقطنملأ يف
.سسئانكلأ
ةطرششلأ رشصانع باحشسناب رزوب تبلاطو
نم ينطولأ سسرحلأ تأوقو ةيلأرديفلأ
.””يرورشض ريغ”” اهدوجو نإأ ةلئاق ،ةنيدملأ

ربق ىلع روهزلأ أوعشضوو تائملأ عّمجتو
هشسأأر طقشسم نم ةبرقم ىلع ةشسينك يف ديولف
سصاخ ينيبأات لفح دقُع مث .انيلوراك ثرون يف
.هتلئاع دأرفأل
سسيكنتب ،ربوك يور ،ةيلولأ مكاح رمأأو
ىتحو تبشسلأ سسمشش قورشش نم مÓعألأ

.ديولف ىلع أدأدح اهبورغ
نم نينثأ دشض ماهتأ ةحئل تمدق ولافوب يفو

انشسم Óجر اعفد نأأ دعب ةطرششلأ طابشض
.ريطخ لكششب هتباشصإل ىدأأ امم اشضرأأ هاعقوأأو
ةنيدملأ سسلجم رظح سسيلوباينيم يفو
نأأ ةطرششلأ ىلع اهيف ناشسنإلأ قوقح ةرئأدو
.مهقانعأأ ىلع طغشضلاب نيلقتعملأ تّبثت
ةيششحول دح عْشضو»ـب نوجتحملأ بلاطيو
يف بلاطملأ ةمدقم يف يتأاي و ””ةطرششلأ
.دÓبلأ ءاحنأأ
ةرركتملأ ةيرشصنعلأ يه ربكألأ ةلكششملأ نكل
.ةلماعملأ يف ةأواشسملأ بايغو
لشصأوتلأ لئاشسو ىلع ىواعد ترششتنأو
ةأواشسملأ مدع اياشضق ةجلاعم ىلإأ يعامتجلأ

ىلإأ ،ةطرششلأ كولشس نم ،ةدع تلاجم يف
.كلذ ريغ ىلإأ ،ةيحشصلأ ةياعرلأ
موعدملأ يرشصنعلأ لشصفلأ نم دوقع تدأأ دقو

ماظنلأ يف ةأواشسمÓلأ سسيركت ىلإأ ايموكح
ةماع تاعاطقو نكشسلأ ماظنو يميلعتلأ
.ىرخأأ
ماع ويب ثاحبأأ دهعم اهأرجأأ ةشسأرد نم نيبتو
نينطأوملأ نم ةرششع لك نم ةينامث نأأ9102
زييمتلأ ثرإأ نإأ نولوقي نيغلابلأ دوشسلأ
لوقيو .مهتايح ىلع رثؤوي لأز ام يرشصنعلأ
يف ةأواشسم كانه نوكت نأأ عقوتي ل هنإأ مهفشصن
.موي يأأ يف ةدحتملأ تايلولأ

ت’اكو^

ايبيل
  ةيرشصŸا ةردابŸا ضضفرت ينطولا قافولا ةموكح

ةردابملأ  ينطولأ قافولأ ةموكح تشضفر ^
حاتفلأ دبع يرشصملأ سسيئرلأ اهنلعأأ يتلأ
دعب ايبيل يف ةمزألأ لحل يشسيشسلأ

رتفح ةفيلخ ريششملاب هتعمج تاثداحم
يف حلاشص ةليقع يبيللأ ناملربلأ سسيئرو
سسيئر يرششملأ دلاخ لاقو .ةرهاقلأ
أوشسيل نييبيللأ نإأ”” سسلبأرط يف ناملربلأ
حرشص اميف ””ةديدج تأردابم ىلإأ ةجاحب
قافولأ ةموكح تأوق مشساب ثدحتملأ
فقو ايلمع ةموكحلأ سضفر ونونق ديقعلأ
هذه أأدبن مل نحن”” لاقو رانلأ قÓطإأ
ناكمو نامز ددحي نم اننكل ،برحلأ
.””اهتياهن
اهب فرتعملأ ةيبيللأ ةموكحلأ تعشس اميفو
يف  ةديدج بشساكم زأرحإأ ىلإأ ايلود
سشيجلأ) ايبيل قرشش تأوق رقهقت ةهجأوم
ةفيلخ اهدئاق فقو يتلأ (يبيللأ ينطولأ

سسيئرلأ هفيلح بناج ىلإأ ةرهاقلأ يف رتفح
هنÓعإأ ءانثأأ يشسيشسلأ حاتفلأ دبع يرشصملأ

.ايبيل يف رانلأ قÓطإأ فقول ةديدج ةردابم
ةيرسصملا ةردابملا

لك هبناجب فقي ناك يذلأ ،يشسيشسلأ حرتقأو
قرشش ناملرب سسيئر حلاشص ةليقعو رتفح نم
فينج يف تاشضوافم نمشضتت ةطخ ،ايبيل
لحو بختنم يشسائر سسلجم ليكششتو
نيلتاقملأ عيمج جأرخإأو ةحلشسملأ لئاشصفلأ
.ايبيل نم بناجألأ

ىلع نييبيللأ ةداقلأ قفأوت”” يشسيشسلأ نلعأأو
ةردابم انمشضتم ”ةرهاقلأ نÓعإأ” قÓطإأ
راطإأ يف ايبيل ةمزأأ لحل سساشسأاك ةيبيل ةيبيل
ةقباشسلأ دوهجلأو ةدحتملأ ممألأ تأرأرق
يف أريخأأو يبظ وبأأو امورو سسيراب يف
.””نيلرب

مأرتحأ ىلإأ وعدت”” ةردابملأ نأأ فاشضأأو
فقو لÓخ نم تأردابملأو دوهجلأ ةفاك
ةشسداشسلأ ةعاشسلأ نم أرابتعأ رانلأ قÓطإأ

تاهجلأ مأزلإأو ،يراجلأ  نأوج8 حابشص
نم بناجألأ ةقزترملأ جأرخاب ةيبنجألأ
.””ةيبيللأ يشضأرألأ ةفاك
لمأان”” رتفح لاق ،ةبشضتقم تاحيرشصت يفو
لذب ىلع لمعلأ (يشسيشسلأ) مكتماخف نم
ايكرت مأزلإل ةلجاعو ةيلعاف رثكأأ دوهج

ةقزترملأو ةحلشسألأ لقن نع ماتلأ فقوتلاب
مهناطوأأ ىلإأ مهلقن مت نم ةداعإأو ايبيل ىلإأ
.””اهنم أوءاج يتلأ
اهمعد تأرامإلأ تنلعأأ ام ناعرشسو
بحرو  ةرهاقلأ يفتبشسلأ رداشصلأ نÓعإÓل
دمحأأ ةيبرعلأ لودلأ ةعماجل ماعلأ نيمألأ
اّيح اميف ،ةيرشصملأ ةردابملاب طيغلأ وبأأ
نايردول فيإأ ناج يشسنرفلأ ةيجراخلأ ريزو
بّحر»و ””اهدوهج”” ىلع ةرهاقلأ نايب يف
ىلإأ فدهت يتلأ مويلأ ةققحتملأ ةجيتنلاب
أربتعم ،””ةيئأدعلأ لامعأÓل يروفلأ فقولأ
.””ةيولوأأ”” لّثمي كلذ نأأ

سضفرت ينطولا قافولا ةموكح
هجتت ينطولأ قافولأ ةموكح نأأ أدبو
افقو تنمشضت يتلأ ،رشصم تاحرتقم سضفرل

مÓشس ةطخو نينثلأ موي نم رانلأ قÓطإل
عم اهبرح نأأ نيح يف ،ىدملأ ةليوط

يف رتفح ةدايقب يبيللأ ينطولأ سشيجلأ
.اهتياهن نع ةديعب لأزت ل دÓبلأ قرشش
ناملربلأ سسيئر يرششملأ دلاخ لاقو
لاق ينطولأ قافولأ ةموكح عم فلاحتملأ
تأردابم ىلإأ ةجاحب أوشسيل نييبيللأ نإأ

ىلإأ ةدوعلل رتفح ةلواحم سضفرو ةديدج
.ترشس ةكرعم ةميزه دعب تاشضوافملأ
،ونونق دمحم ديقعلأ لاق ،ايركشسعو
يف قافولأ ةموكح تأوق مشساب ثدحتملأ
انتأوقل تاميلعتلأ تردشص”” ،يفحشص نايب
رؤوب لك ةوقب برشضلأو مدقتلأو موجهلأ ءدبب
وجلأ حÓشس ذفن ثيح ،ترشس يف نيدرمتملأ

تفدهتشسأ،اهطيحم يف ةيوج تابرشض5
ةيباهرإلأ رتفح تايششيليمل ةحلشسم تايلآأ
نع عجأرتن نل””،ونونق فاشضأأو .””ةقزترملأو
””ةنيدملأ ىلع ةلودلأ ةرطيشس طشسب ةداعإأ
لحأرلأ ميعزلأ ةليبقل Óًقعم دقعت يتلأ

نشش امدنع ريخألأ هأاجلمو يفأذقلأ رمعم
ةدناشسمل اموجه يشسلطألأ لامشش فلح

.1102 يف همكح ىلع تراث يتلأ تأوقلأ
ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكح تلاقو
ايكرت نم ةموعدملأ اهتأوق نإأ ناكشسو
ىلع ،ةيلحاشسلأ ترشس ةنيدم لخأد تمدقت
اهنإأ تلاق ايبيل قرشش تأوق نأأ نم مغرلأ

نم ةلشسلشس يفو .موجهلأ تدشص
ةموكح تداعتشسأ ،ةعيرشسلأ تأراشصتنلأ
يكرت معدبو ةأاجف ينطولأ قافولأ
برغ لامشش نم ربكألأ ءزجلأ ىلع ةرطيشسلأ
دÓبلأ ديحوتل رتفح ةلواحم سضهجتل ،ايبيل
تأرامإلأو رشصم نم ةدعاشسمب ةوقلاب
.ايشسورو ةدحتملأ ةيبرعلأ
ترطيشس دق رتفح ريششملأ تأوق تناكو

دعب ،يشضاملأ يفناج يف ترشس ىلع
ينطولأ قافولأ ةموكح تأوق باحشسنأ

ريدشصت ءىفأرم ترشس فلخ عقتو .اهنم
عقأوملأ مهأأو ةيشسيئرلأ طفنلأ
.رتفحل ةبشسنلاب ةيجيتأرتشسإلأ
Óكل بناجألأ نومعأدلأ نوكي امبرو
دوهجلأ فقول نيدعتشسم ريغ نيبناجلأ
سشيجلأ لأزي لو .يميلقإلأ مهذوفن عيشسوتل
كلذكو قرششلأ ىلع أرطيشسم يبيللأ ينطولأ

لو .بونجلأ يف ةيبيللأ طفنلأ لوقح مظعم
ذنم ايبيل يف ةرقتشسم ةيزكرم ةطلشس دجوت
نم نيموعدم نيحلشسم نيشضراعم مايق

رمعم طاقشسإاب يشسلطألأ لامشش فلح
يف دÓبلأ تمشسقنأو ،1102 ماع يفأذقلأ

يف نيتشسفانتم نيتموكح نيب4102 ماع
.برغلأو قرششلأ
ةنده مأربإل ةديدع تلواحم تلششفو
نأأ نم مغرلأ ىلع تاشضوافملأ ىلإأ ةدوعلأو
تاثداحم ءأرجإأ يف تأأدب ةدحتملأ ممألأ

.رانلأ قÓطإأ فقول نيبناجلأ عم ةلشصفنم
اهدوقت يتلأ دوهجلأ نإأ نويشسامولبد لوقيو
اشضيأأ تفقوت يبيللأ سشيجلأ ديحوتل رشصم
نأاب رتفح ةبلاطم ببشسب قباشس تقو يف
.ىلعألأ دئاقلأ نوكي
ينطولأ سشيجلأ دقف ،سسيمخلأ موي ذنمو
مث سسلبأرط يف هل همدق ئطوم رخآأ يبيللأ
.دÓبلأ برغ لامشش يف هلقاعم مهأأ ةنوهرت
ةموكح تأوق تلشصأو تبشسلأ حابشصو
باحشسنأ عم اهمدقت ينطولأ قافولأ
ةكششولأ ةقطنم نم يبيللأ ينطولأ سشيجلأ
.ترشس يبرغ ةعقأولأ

انتلذخ لود كانه :يرامسسملا
نم ةماعلأ ةدايقلأ تأوق باحشسنأ نعو
ةانق عم ةلباقم يف ،يرامشسملأ لاق ،ةنوهرت
ذخأات مل قافولأ ةموكح تأوق نإأ ،””ثدحلأ””
يركشسعلأ قوفتلاب وأأ حÓشسلأ ةوقب”” ةنوهرت
،””ةحلشسملأ تأوقلأ تلذخ لود كانه نكلو
تناك لودلأ هذه نأأ ىلإأ أريششم ،هلوق قفو
دنع رومألأ فوقول انماشض اهشسفن ربتعت
.(5+5) تاشضوافم أأدبتل06 وليكلأ
سشيجلأ”” ةدايق نأأ يرامشسملأ حشضوأأو
اهتجيتأرتشسأ رييغت تررق ،””يبيللأ ينطولأ
مدختشست تتاب يذلأ ،يكرتلأ لخدتلأ دعب
.ةحلشسألأ عأونأأ فلتخم هيف
دشص ””ينطولأ سشيجلأ”” نإأ ثدحتملأ لاقو

،ترشس ةنيدم ىلع تبشسلأ سسمأأ اموجه
.ةريشسم ةيكرت تأرئاط3 طقشسأأو
تأوق هتنشش يذلأ موجهلأ نأأ ىلإأ راششأأو

ةيكرت تأوق هيف تكراشش قافولأ ةموكح
.ةشصاخ

ت’اكو ^

 فلأا004 نم بÎقي انوروك تايفو ددع
تايفو نم ةيملاعلأ ةليشصحلأ برتقت ^
عم فلأأ004 نم دجتشسملأ انوروك سسوريف
.ةينيتÓلأ اكريمأأ يف ىودعلأ راششتنأ عراشست
حÓشصإأ ىلع رثكأاف رثكأأ تاموكحلأ زكرتو
سضعبب رمألاب لشصوو ةيداشصتقلأ رأرشضألأ
حتف ىلإأ ءابولاب أرثأات رثكألأ ةيبوروألأ لودلأ

ىلإأ ةدوعلاب نيلماعلل حامشسلأو اهدودح
.مهلامعأأ

ذنم ملاعلأ اهدهششي ةيحشص ةمزأأ أأوشسأأ يفو
سسوريفلاب نيباشصملأ ددع غلب ،نرق نم رثكأأ

تأرششع حبشصأأ امنيب سصخشش نييÓم9,6
،ةدحتملأ تايلولأ يف لمع Óب نييÓملأ
.ءابولاب أررشضت رثكألأ ةلودلأ
نأأ ىري بمأرت دلانود يكريمألأ سسيئرلأ نكل
 .اهطاششن فنأاتشست هدÓب
تاجاجتحأ ناث عوبشسأل دÓبلأ دهششت امنيبو
ررك ،ةطرششلأ ةيششحوو ةيرشصنعلأ ىلع ةعشسأو
يف ةيناث ةيلو يف زوفلاب لمأاي يذلأ بمأرت
ىلإأ هتأوعد ،ربمفون يف ةيشسائرلأ تاباختنلأ

.لزعلأ تأءأرجإأ فيفخت نم ديزم
ءابولاب أررشضت رثكألأ لودلأ لشصأوت ،ابوروأأ يف
،ةيعيبطلأ ةايحلأ ةدوع هاجتاب اهتريشسم
يف ةيحايشسلأ تاعاطقلأ ءايحإأ ىلإأ ىعشستو

.فيشصلأ مشسوم
دودحلأ حتف ديعيشس هنإأ يبوروألأ داحتلأ لاقو
ةقطنملأ جراخ نم نيمداقلأ نيرفاشسملأ مامأأ

لتكتلأ يف لود تماق امدعب ةيليوج علطم
.ابوروأأ نم نيمداقلأ مامأأ اهحتفب
يف نكل ياشسرف رشصق حتف ديعأأ ،اشسنرف يفو

نيذلأ نيينيشصلأو نييكريمألأ حايشسلأ بايغ
.رأوزلأ ددع ثلث ةداع نولكششي
ىلإأ ةايحلأ ةدوع ءدب ىلإأ تأرششؤوملأ لباقمو

يتلأ كلت لدت ،ايشسآأو ابوروأأ يف اهتعيبط
.ءيشس عشضو ىلع ةينيتÓلأ اكريمأأ يف لجشست
افلأأ53لأ ليزأربلأ يف ىلتقلأ ددع زواجت دقف
تأداقتنلأ ورانوشسلوب سسيئرلأ ررك امنيب
لبق نم ةيملاعلأ ةحشصلأ ةمظنم ىلإأ ةهجوملأ
نل ةدحتملأ تايلولأ نإأ لاق يذلأ بمأرت
.نيشصلأ نم ًأدج ةبيرق اهنأل اهليومت لشصأوت
نييفاحشصلل فرطتملأ ينيميلأ سسيئرلأ لاقو
ةحشصلأ ةمظنم ترداغ ةدحتملأ تايلولأ”” نإأ
.””لبقتشسملأ يف كلذ سسردن نحنو ةيملاعلأ
ةيملاعلأ ةحشصلأ ةمظنم لمعت نأأ امإأ”” فاشضأأو
.””اشضيأأ نحن رداغن وأأ يدئاقع زايحنأ نود نم
موي لÓخ انوروكب ةافو009 تلجشسو
ةيلامجإلأ ةليشصحلأ ””يفخت”” ةموكحلأو

409 دشصر ةيليزأربلأ ةحشصلأ ةرأزو تدكأأو
يذلأ سسوريفلاب ةديدج ةباشصإأ57072و تايفو
ريخألأ مويلأ لÓخ ””91-ديفوك”” سضرم ببشسي
مويلأ يف ةباشصإأ03803و تايفو5001 لباقم)
.(قباشسلأ
ةموكحلأ ذاختأ ةيفلخ ىلع كلذ يتأايو
تريغ ذإأ ،لدجلل ةريثم ةوطخ ةيليزأربلأ

.انوروك تأءاشصحإأ رششن ةقيرط
ةفلتخم خسسن كانه :ةيناطيرب ةسسارد

انوروك سسوريف نم
اخشسن”” أوفششتكأ مهنإأ ايناطيرب يف ءاملع لاق
يف انوروك سسوريف نم ””ءيششلأ سضعب ةفلتخم
.دÓبلاب ةفلتخم قطانم
ةطيرخ عشضو مردأوك دهعم يف نوثحابلأ لواحيو

.هيششفت قطانم بشسحب سسوريفلل ةينيج
سسوريفلأ نأأ مهثاحبأل ةيلوألأ جئاتنلأ رهظتو
كلذ نع فلتخي أرتلجنإأ قرشش يف رششتني يذلأ
.أدنلتكشسأ يف دوجوملأ
هذه نع فششكلأ نأأ يف ءاملعلأ لمأايو
ةيفيك ةفرعم يف مهدعاشسيشس تافÓتخلأ
تاجوم نم عنمي دق ام سسوريفلأ راششتنأ

.ءابولأ يششفت نم ةيلبقتشسم
ت’اكو ^

ايروسس

 ÚحلشسŸا نم21 ةايحب يدوت ايروشس يقرشش ‘ ةيوج ةراغ
21””لتقمب نويروشس نوطششان دافأأ ^
لقألأ ىلع ””نأريإل نيلأوملأ نم احلشسم
ةلوهجم”” تأرئاط اهتّنشش تأراغ ءأرج

ريد فير يف مهعقأوم دحأأ ىلع ”” ةّيوهلأ
.ايروشس يقرشش روزلأ

تّنشش يتلأ تأرئاطلأ ةيوه ددحت ملو
يه ليئأرشسأ نوكت نأأ حّجري نكل ،تأراغلأ
.تأراغلأ هذه ذيفنت نع ةلوؤوشسملأ

ت’اكو ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

ردان يثآرو بآرطسضآ وه ،ايليفوميهلآو ^
طلجتلآ لمآوع دحأآ بايغ وأآ شصقن نع مجان

‘ ا-ًب-لا-غ ثد-ح-ي ،(تا-ن-ي-توÈلآ) مد-لآ ‘
ةباسصإلآ دعب هب باسصŸآ فزني ثيح ؛روكذلآ
امك .يعيبطلآ شصخسشلآ نم Ìكأآ لوطأآ ةÎفل

Áةجسسنألآو ءاسضعألآ فلت ¤إآ يدؤوي نأآ نك،
شصقن ةيمك بسسح ةبا-سصإلآ ةد-سش دد-ح-ت-تو
ةدسش تدآز تسصقن املكف ،مدلآ ‘ لمآوعلآ
.شضرŸآ

ح-ير-سصت ‘ ،ة-ثد-ح--تŸآ تآذ تÈت--عآو
ةي-بÎل-ل ةÒب-ك ة-ي-م-هأآ ءÓ-يإآ نأآ ،ي-ف-ح-سص

دعي هتلئاعو ايليفوميهلاب باسصملل ةيجÓعلآ
ثود-ح د-ن-ع توŸآ ن-م هذا-ق-نإآ حا-ت-ف--م““

flسشم ““تامزألآ فلتÒيسشفت فورظ ¤إآ ة
نم ديدعلآ ىلع رذ-ع-ت ا‡ ا-نورو-ك شسوÒف
ةيئافسشتسسلآ حلاسصŸآ ¤إآ لقنتلآ ىسضرŸآ
““يسسكÓفوÈلآ““ ءآود ةنقح نم ةدا-ف-ت-سسÓ-ل
لسصافŸآ فيزن نم د– يتلآ
ىسضرŸآ ““ةاناعم““ ¤آ نهŸ ةفيطل تراسشأآو
لقنتلآ ةبوعسص نم نطولآ نم تايلو ةدعب
ءانتقل ءآوسس ةيئاف-سشت-سسلآ تا-سسسسؤوŸآ ¤آ
ة-ن--ق--ح ن--م ةدا--ف--ت--سسلآ وأآ م--ه--ت--يودأآ

ف-قو-ل آد-ج ة-يرور-سضلآ ““ي--سسكÓ--فوÈلآ““
شضرم ول-ما-ح ه-ن-م Êا-ع-ي يذ-لآ ف-يز-ن-لآ
ايليفوميهلآ
¤إآ ىرخأآ ةه-ج ن-م ن-هŸ ةد-ي-سسلآ تت-ف-لو
ايميسسÓطلاب Úباسصم-ل-ل ““ة-يرزŸآ““ ة-لا◊آ
نم انوروك شسوÒف يسشفت لÓخ آوناع نيذلآ
لقنلآ لكسشم بب-سسب مد-لآ ‘ ““حدا-ف شصق-ن““
مايقلآ ىلع ÚبظآوŸآ ÚعÈتŸآ قاعأآ يذلآ
.ةليبنلآ ةمهŸآ هذهب
ةلاكول حيرسصت ‘ ،ة-ثد-ح-تŸآ تآذ تن-م-ثو
فرط نم لي-لد ع-سضو  ،ة-ير-ئآز÷آ ءا-ب-نألآ
حÓ---سصإآو نا---ك---سسلآو ة----ح----سصلآ ةرآزو
لفكتلآ Úسسحتل7102 ةنسس ‘ تايفسشتسسŸآ
اهفسسأآ نع ةÈعم ايليفوميه-لا-ب Úبا-سصŸا-ب
ببسسب نآلآ دح ¤إآ نآديŸآ ‘ هقيبطت مدعل““

.““هل ةقفآرŸآ ةينوناقلآ شصوسصنلآ بايغ
ايليفوميهلاب با-سصم0003 ةبآرق د-جو-يو
ةحسصلآ ةرآزو تايطعم ¤إآ آدانتسسآ رئآز÷اب
ثي-ح ،تا-ي-ف-سشت-سسŸآ حÓ-سصإآو نا-ك-سسلآو
ثانإلآ نم Ìكأآ روكذلآ شضرŸآ آذه بيسصي
ةدحآو ةلاحو (ركذ0005 لكل ةدحآو ةلاح)
.نكاسس فآلآ01 لكل
ايليفومي-ه-لا-ب با-سصŸآ ة-لا-ح ي-عد-ت-سستو
““يسسكÓفوÈلآ““ ءآود نم ةن-ق-ح لا-م-ع-ت-سسآ
ه-ل شضر-ع-ت-ي يذ-لآ ف-يز-ن-ل-ل د-ح ح-سضو-ل

‘و ةقيعŸآ ةباسصإلآ هذه ةجيتن لسصافŸاب
¤إآ شضرعتي هنإاف ةنق◊آ هذ-ه با-ي-غ ة-لا-ح

.توŸآ
شضآرمألاب ة-ف-ل-ك-م ر-يد-م بئا-ن تÈت-عآو
حÓسصإآو ناكسسلآو ةح-سصلآ ةرآزو-ب ة-ن-مزŸآ
نم ،ريدن ةليمج ةروتكد-لآ ،تا-ي-ف-سشت-سسŸآ

ÚباسصŸآ ةدئافل ةيجÓعلآ ةيبÎلآ ،اه-ت-ه-ج
‘ تمهاسس يتلآ ةليسسولآ““ ـب ايليفو-م-ي-ه-لا-ب

يتلآ تآديقعت-لآ يدا-ف-تو ل-ف-ك-ت-لآ Úسس–
.““نمزلآ رورم عم ةقاعإآ ¤إآ يدؤوت
ةقفآرم شصوسصن بايغ ةلأا-سسم شصو-سصخ-بو
ةحسصلآ ةرآزو هتدعأآ يذلآ ىسضرŸآ ليلدل
نآديŸآ ‘ هقيبطت هجو ‘ تفقو7102 ةنسس
¤إآ Òخأاتلآ آذه““ ةلوؤوسسŸآ تآذ تعجرأآ دقف
يتلآ ةيحسصلآ لكايهلآ ةكبسش دعب ديد– مدع
ةينلديسصلآ دآوŸآ عيزوت ةمه-م ا-ه-ل د-ن-سست
““ÚباسصŸاب ةسصاÿآ
نوقلتي ىسضرŸآ نأآ ريدن ةروتكدلآ تحسضوأآو
ةداع ،““آدج ةفلكŸاب““ اهتفسصو يتلآ ،مهتيودأآ

ة-ي-ع-جرŸآ ة-ي-ئا-ف-سشت-سسلآ ز--كآرŸآ ن--م
نم مهفوخت ببسسب اهيلإآ لقنتلآ نع آوزجع»و
.اهبسسح ،““انوروك شسوÒف ىودعب ةباسصإلآ
ط‰ ينبت ةرور-سض““ ¤إآ ة-ب-سسا-نŸا-ب تعدو

ةيئافسشتسسلآ ةيودألآ عيزوت-ب شصا-خ د-يد-ج
.““ةنمزŸآ شضآرمأÓل ةهجوŸآ
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 انوروك ءابو لظ ‘ ةمج تابوعصص نوهجاوي ايليفوميهلاب باصصم0003 دجوي

شضيرŸا ةايح ذقني دق ةيجÓعلا ةيبÎلا ‘ رامثتشس’ا
ةنمزŸا شضارمأ’اب ةشصاÿا ةيئافششتشس’ا ةيودأ’ا عيزوتب شصاخ ديدج ط‰ ينبت ¤ا ةوعد  ^

ةيبÎلا ‘ رامثتصسلا نإا ،نهŸ ةفيطل ،ايليفوميهلاب ÚباصصŸاب لفكتل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا ة-صسي-ئر تد-كأا
.ىتصش تامزأا ثودح دنع توŸا نم هذاقنإا ‘ مهاصسي هطيfiو ضضيرملل ةيجÓعلا

عمتÛا مشسق ^^

ـه1441لاوصش61ـل قفوملا م0202ناوجÚ8نثإلا

Ãاعلا مويلا ةبصسانŸا رويطلل يŸةرجاه 
ششششعم يئام رئاط0033 نم ديزأا ءاشصحإا

ةنيطنشسقب ةبطرلا قطانŸاب
رئاط0033 نع لقي ل ام ءاسصحإآ ” ^

نم يسضاŸآ ويام رهسش لÓخ ششسشعم يئام
رويطلآ ة-ع-با-ت-م ة-ي-ل-خ-ب Úسصتfl فر-ط

ةيئاŸآ تاحطسسŸآ فلتÈ flع ةرجاهŸآ
ملع امبسسح ،ةنيطن-سسق ة-يلو-ب ةد-جآو-تŸآ
مÓعإلآ ةيلخ لوؤوسسم نم ،تبسسلآ ،شسمأآ لوآ

Ãرورقز يلع ،تاباغلل ةظفاح.
نأآ يفحسص حيرسصت ‘ لوؤوسسŸآ تآذ حسضوأآو

ةيئاŸآ رو-ي-ط-ل-ل ي-ن-طو-لآ دآد-ع-ت-لآ آذ-ه
ويام13 ¤إآ91 ن-م د-ت-مŸآ ة--سشسشعŸآ
ةينطولآ ةكبسشلآ ة-ط-سشنأآ را-طإآ ‘ ي-سضاŸآ
ةبسسانÃ رويطل-ل Úسصتıآ Úظ-حÓ-م-ل-ل
لمسش ةرجا-هŸآ رو-ي-ط-ل-ل يŸا-ع-لآ مو-ي-لآ

.ةنيطنسسقب ةبطرلآ قطانŸآ عوم‹
ـب ةردقŸآ ةيئاŸآ تاحطسسŸآ تحسضأآ دقو
ةيلولآ قطا-ن-م ف-ل-تÈ flع ة-عزوŸآ02
بآرسسأآ فلتı ششي-سشع-تو ة-حآر ع-قآو-م-
قآور ىلع لقنتت ي-ت-لآ ةر-جا-هŸآ رو-ي-ط-لآ
هحسضوأآ امبسسح ،ايقيرفإآو ابوروأآ Úب ةرجهلآ
.لوؤوسسŸآ تآذ
هيلع فرسشي يذلآ ءاسصحإلآ آذه نأآ فاسضأآو
ءآرثإآ هنأاسش نم ةنيطنسسق ةيلو نم ءآÈخ7
ةظفاÙ ة-ع-با-تŸآو تا-ي-ط-عŸآ ةد-عا-ق
ةبطرلآ قطانŸآ هذه شصو-سصخ-ب تا-با-غ-لآ
رويطلآ دآدع-ت ي-ل-ع ف-ث-ك ن-ع فر-ع-ت-لآو
،ةقطنŸا-ب ا-ه-ت-فا-ث-كو ة-سشسشعŸآ ة-ي-ئاŸآ

ل-ك ة-ع-با-ت-م دد-سصب ءآÿÈآ نأآ ا--ف--ي--سضم
ششيسشع-ت-لآ ع-قآوÃ ة-ق-ل-ع-تŸآ تا-مÓ-ع-لآ
هذه فافسض ىلع روي-ط-لآ خآر-فو شضي-ب-لآو
.ةيئاŸآ تاحطسسŸآ
نم ةنسسلآ هذهل ءاسصحإلآ ةيلمع تنكم دقو

ىوتسسŸآ ىل-ع ةردا-ن د-ج ة-ل-ي-سصف د-يد–
طبلاب ةقلعتŸآو لآوزلا-ب ةدد-ه-م يŸا-ع-لآ
نم شسأآر04 ديد– ” ثيح ،شسأآرلآ شضيبأآ

تآذ بسسح ،رو-ي-ط-لآ ن-م ف--ن--سصلآ آذ--ه
ةسصتıآ حلاسصŸآ نأآ ¤إآ آÒسشم ،ردسصŸآ

Ãآذه ةسسآرد ىلع لمعت تاباغ-لآ ة-ظ-فا-ح
ششيسشعت ةيناكمإآ ةبقآرمو رويطلآ نم عونلآ

.ةنيطنسسق ةيلوب ردانلآ يئاŸآ Òطلآ آذه
ةبطرلآ قطانŸآ نأاب ردسصŸآ تآذ فاسضأآو
ماه يئيب عونت ىل-ع ر-فو-ت-ت ة-يلو-لآ هذ-ه-ب
رويط-لآ ن-م ة-عو-ن-ت-م ا-فا-ن-سصأآ ن-سضت–و
نمسض ةجردم عآونأآ ا-ه-ن-ي-ب ن-م ةر-جا-هŸآ

دا–لآ اهدعأآ يتلآ ةددهŸآ رويطلآ ةمئاق
.ةيعيبطلآ درآوŸآو ةعيبطلآ ظف◊ يŸاعلآ
رويطلآ نم اعون02 قوفي ام فينسصت ” دقو
فانسصألآ ا-ه-ن-ي-ب ن-مو ة-سشسشعŸآ ة-ي-ئاŸآ
طبلآ ن-م Òط4351 رآرغ ىلع ة-فور-عŸآ
093 و ةررغلآ رئاط نم8801و ةبقرلآ شضيبآ

ىرخأآ فانسصأآو ةيسشاŸآ نوسشل-ي ر-ئا-ط ن-م
¤إآ آÒسشم ،قلقللآو Òغسصلآ شساطغلآ رئاطك
ةبطر ةقطن-م61 ل-م-سش دآد-ع-ت-لآ آذ-ه نأآ
ل-ب-جو ةرا-م-سس Úع ن-م ل-ك-ب ةد-جآو-تŸآ
دو-غ-يز و دا-يز ن-بآو شسيدا-ب ن--بو ششحو--لآ
يتلآ ةيئاŸآ عقآوŸآ كلت تحبسصأآو .فسسوي

بوسسنم ‘ آÒبك اعافترآ ةنسسلآ هذه تفرع
Úطوتل طاقن ةطرافلآ ةنسسلاب ةنراقم هايŸآ
ءآرج ةرجاهŸآ ةيئاŸآ رويطلآ هذه رثاكتو
قطانŸآ نع اهدعبو اهب ةمئŸÓآ فورظلآ
يقيقح flÈ نوكت نأآ  اهنكÁ ام ةيرسض◊آ

‘ Úسصتıآو ةبلطلل ءآوهلآ ىل-ع حو-ت-ف-م
.ثدحتŸآ تآذ بسسح ،ايجولويبلآ مولع
هذه دآدعت ‘ آديآزت لجسس دقف ،ةراسشإÓل
ةنسسب ةنراقم قطانŸآ هذهب ةيئاŸآ رويطلآ

رئاط0112 ءاسصحإآ اهلÓخ ” يتلآ9102
ايلfi يئيبلآ عونتلآ ةيعسضول ديج رسشؤوم وهو
.لوؤوسسŸآ تآذل آدانتسسآ

جأاو/ م.ق̂ 

 اهكامصسأا نم فلآلا قوفن ةثداح دعب ةنصس
اهتيويح ديعتشست ،نارهوب ،زÓغ مأا ةÒحب

ةئيبلآ ةيريد-م ا-ه-ب تما-ق ل-ي-لا– د-كؤو ^
يتلآ ةيئيبلآ ةثراكلآ نم ةن-سس د-ع-ب نآر-هو-ل

ةيلولآ قرسش ةعقآولآ ،زÓغ مأآ ةÒحبب تلح
قوفن ¤إآ تدأآ ي-ت-لآو ،تÓ-ي-ل-ت يدآو بر-ق
هذه نأاب ,ثولتلآ ببسسب كامسسألآ نم فلآلآ
اهنأآو اهتيويح تداعتسسآ ةبطر-لآ ة-ق-ط-نŸآ
ا-هر-سصا-ن-ع كلذ ‘ اÃ ““ةد-ي-ج ة-لا-ح--ب““
.ةيتابنلآو ةينآوي◊آ
،9102 وينوي ¤إآ دوعت يتلآ ،ةثدا◊آ تناكو
،كامسسألآ نم فلآلآ قوفن ¤إآ تدأآ يتلآو
تماق ثي-ح لد÷آ ن-م Òث-ك-لآ ترا-ثأآ د-ق
دقو .عقوŸآ آذه ةرايزب كآذنآآ ةئيبلآ ةريزو

اهجئاتن ترهظأآ قيقحتلل ة-ن÷ ل-ي-ك-سشت ”
.كامسسألآ قانتخآ ءآرو فرسصلآ هايم ناب
رومألآ““ نأآ نآرهو ةيلول ةئيبلآ ةريدم تدكأآو

رهسست ثيح ،““Ú◊آ كلذ ذنم انسس– تفرع
فرسص ةرهاظ ةعباتÃ ةيلم-ع ة-ي-ئلو ة-ن÷

دج““ ةفسصب ةق-ط-نŸا-ب ة-ي-عا-ن-سصلآ ها-يŸآ
نع لقي ل ام هيجوت ” هنأآ ةزÈم ،““ةمراسص

ةقطنŸاب ةيعان-سص تآد-حو-ل تآرآذ-نإآ31
ةدحو34 مسضت يتلآ تÓيلت يدآوب ةيعانسصلآ

فيرسصت-ب ة-سصاÿآ تا-م-ي-ل-ع-ت-لآ مÎ– ل
.ةيعانسصلآ تافلıآ
تآد-حو ل--م--سشت تآرآذ--نإلآ نأآ تفا--سضأآو

‘ فرسصلآ هايم نم شصلختلاب موقت ةيعانسص
قطانŸآ رآرغ ىلع ،ةي-ع-ي-ب-ط-لآ طا-سسوألآ
هذه عسضخت نأاب نوناقلآ شصني اميف ،ةبطرلآ
.ةسصاخ ة÷اعم ¤إآ تافلıآ
فر-سصلآ ها-ي-م ل-ك-سشم نأآ ود-ب-ي ا--م--ي--فو
هايم بسص ناف هت÷اعم ت“ دق ةيعانسصلآ
ةينكسس تاعم‹ ةد-ع-ل ة-ي-لز-نŸآ فر-سصلآ

fiحبل ةيذاÒغ مأآ ةÓامئاق لآزي ل ز ‘
فرسصلآ هايم Òهطتل ةطfi زا‚آ راظتنآ

تلاقو  .تÓيلت يدآو ةقطنم ىوتسسم ىلع
رايتخآ ” هنأآ شصوسصÿآ آذهب وحد ةديسسلآ
ا‡ ،عورسشŸآ زا‚إاب موقتسس يتلآ ةكرسشلآ

مأآ ةياسض ىوتسسم ىلع ثولتلآ لكسشم لحيسس
 .ÚمÓيت ةÒحب اسضيأآو زÓغ

ةيادرغب ““ةنطاومو ةيعوطت““ راعصش ت– ةيلمع ‘

روشصقلاو قطانم فلتfl ميقعتو Òهطتل ةعشساو ةيلمع
ةيآدرغب تبسسلآ ¤إآ ةعم÷آ ة-ل-ي-ل تق-ل-طأآ ^
فلتfl ميقعتو Òهطتل قاطنلآ ةعسسآو ةيلمع
تآءاسضف-لآ ن-م ا-هÒغو رو-سصق-لآو ق-طا-نŸآ
‘ ةسصسصختم ةسسسسؤوم فرط ن-م ة-ي-مو-م-ع-لآ
Òبآدتلآ راطإآ ‘ كلذو Òه-ط-ت-لآو ة-فا-ظ-ن-لآ
انوروك شسوÒف يسشف-ت ن-م د-ح-ل-ل ة-ي-ئا-قو-لآ
.(91-ديفوك) دجتسسŸآ
يتلآ ,““ةنطآومو ةيعوطت““ ةيلمعلآ هذه شسمتسسو
عقي يتلآ ““رئآز÷آ Úلك تن““ ةسسسسؤوم اهذفنت

عم رسشابŸآ نواعتلا-ب ة-ن-ي-ط-ن-سسق-ب ا-هر-ق-م
قطانŸآ, ةيآدرغ ةيلول ة-ي-لÙآ تا-ط-ل-سسلآ
شضر-غ-ب يور-ق-لآ ⁄ا-ع-لآ ا-سضيأآو ة--ير--سض◊آ
راسشتنآ ى-ل-ع ءا-سضق-لآ دو-ه-ج ‘ ة-م-ها-سسŸآ

حسضوأآ املثم ،ةيلولآ هذهب91-ديفوك ةحئاج
ششماه ىل-ع ،Êآر-م-ع مÓ-عو-ب ,ة-يلو-لآ ›آو
.ةيئاقولآ ةردابŸآ هذه قÓطإآ
قرف ة-سسسسؤوŸآ تآذ تد-ن-ج ،نأا-سشلآ آذ-ه ‘و

flآ آذه ‘ ةسصتÛداتعلآو ةينقت لئاسسوو لا
¤وألآ ةيلمع-لآ هذ-ه حا‚ نا-م-سضل يرور-سضلآ
انوروك ةحئاج يسشفت دسض ميقعتلآو Òه-ط-ت-ل-ل

امك ،ةيلولاب ةيوي◊آ تآءاسضفلآ فلتÈ flع
ةيلمع-لآ هذ-ه فد-ه-ت-سستو .ه-ح-ي-سضو-ت ىر-ج

ةسسمخ رآدم ىلع دت“ يتلآو ةيليللآ ةيئاقولآ
ميلقإآ Èع ةينبŸآ تآراقعلآ عوم‹ ميقعت مايأآ
فيظنتلآ لاغسشأآ عم يزآوت-لا-ب كلذو ،ة-يلو-لآ
راطإآ ‘ تايدلبلآ فلتfl ىوتسسم ىلع ةفثكŸآ

،ةحئا÷آ ةحفاكمو ةياقولآ تآءآرجإآ ذ-ي-ف-ن-ت
.هيلإآ Òسشأآ املثم
يتلآ دوه÷اب ةيلولآ ›آو دا-سشأآ ة-ب-سسا-نŸا-بو
،ÊدŸآ عمتÛآو ة-ظ-ق-ي-لآ ا-يÓ-خ ا-ه-لذ-ب-ت

““رئآز÷آ Úل-ك تن““ ة-سسسسؤوŸ هر-ك-سش ا-مد-ق-م
¤إآ وعدي نأآ لبق ،ةنطآوم ةيلمعلآ هذهب اهمايقل

شسيسس– شصوسصخب ا-سضيأآ دو-ه÷آ ة-ف-عا-سضم
هديدسشت عم ،91-ديفوك راطخأاب ةيلولآ ناكسس
يتلآ Òبآدتلاب مراسصلآ دي-ق-ت-لآ ة-ي-م-هأآ ى-ل-ع
مآÎحاب قلعتي اميف ةيمومعلآ تاطلسسلآ اهترقأآ
ءآدترآ اهنيب نم يتلآو ،ة-ي-ئا-قو-لآ تآءآر-جإلآ
.يعامتجلآ دعابتلآو ةيقآولآ تامامكلآ

م.ق ^

فر◊آو ةيديلقتلآ ةعانسصلآ ةفرغ تعرسش
لقي ل ام ةطايخ ‘ عوبسسأآ ذنم ةسسبت ةيلوب

رطخ نم دحلل ةيقآو ةمامك فلأآ05 نع
انوروك شسوÒف-ب ة-با-سصإلآ ىود-ع لا-ق-ت-نآ
تآذ ر-يد-م ه-ب دا-فأآ ا-م-ب-سسح ,د-ج-ت-سسŸآ
ي-ح-ت-ف د-مfi د-ي-سسلآ ح-سضوأآو .ة-فر-غ-لآ

راطإآ ‘ جردن-ت ةردا-بŸآ هذ-ه نأا-ب قوزر-م
ة-عا-ن-سصلآو ة-حا-ي-سسلآ عا-ط-ق ة-م-ها--سسم
دوهج ‘ ي-ل-ئا-ع-لآ ل-م-ع-لآو ة-يد-ي-ل-ق-ت-لآ
” دق هنأاب آديفم ,ةحئا÷آ هذهل يدسصتلآ
‘ مرسصنŸآ عوبسسألآ ة-يآد-ب ذ-ن-م عور-سشلآ

هذه هيجوت متيسسو .ةمامك فلأآ05 ةطايخ

02 ةبآرق لمعت يتلآ ة-ي-قآو-لآ تا-ما-م-ك-لآ
” ةسشرو ىوتسسم ىلع اهتطايخ ىلع ةيفرح

ةعانسصلآ رآدب شضرغلآ آذهل ا-ه-ثآد-ح-ت-سسآ
يمدختسسŸ ةيلولآ ةمسصاع-ب ة-يد-ي-ل-ق-ت-لآ
نمألآ رآر-غ ى-ل-ع ،ة-ي-ما-ظ-ن-لآ كÓ-سسألآ
ى-ل-ع ةوÓ-ع ة-ي-ندŸآ ة-يا-م◊آو كرد-لآو
تآرآدإلآو نا--ك--سسلآو ة--ح--سصلآ عا---ط---ق
هنأاب ثدح-تŸآ تآذ فا-سضأآو .ة-ي-مو-م-ع-لآ
ىلع قافتلآ ” ةحسصلآ عاطق عم قيسسنتلاب
تامامكلآ ةطايÿ اه-ب لو-م-عŸآ Òيا-عŸآ
نقذلآو مفلآو فنألآ يطغت نأآ Úعتي يتلآ
نم اماه آءزج يمحتل اهمي-ق-ع-ت ة-ي-ف-ي-كو

آدكؤوم ,شسوÒفلاب ة-با-سصإلآ ع-ن“و ه-جو-لآ
نم ايلاح ةرفوتŸآ ةيلوألآ دآوŸآ ةيمك نأاب
05 زا‚إآ نم نك“ طاطمو طيخو ششامق
ىرخأآ تايمك ءانتقآ راظتنآ ‘ ،ةمامك فلأآ
.ÚنسسÙآ تاعÈت نم اهيلع لوسص◊آ وأآ

Œةدع تد-ه-سش ة-سسب-ت ة-يلو نأآ ¤إآ ةرا-سشإلآ رد
لبق نم ةيقآولآ تاما-م-ك-لآ ة-طا-يÿ تآردا-ب-م
نأآ لبق ،Úعوطتم Úيفرحو ة-سصا-خ تا-سسسسؤو-م
ÚينهŸآ ميلعتلآو نيوكتلآ نم لك اعاطق طرخني
ت“ ثيح ،ةي-ل-م-ع-لآ ‘ ة-سضا-ير-لآو با-ب-سشلآو

روهظ ةيآدب ذنم ةمامك فلأآ005 نم ديزأآ ةطايخ
م.ق ^.ةحئا÷آ راسشتنآو

نأآ ةئيبلآ ةريدم تدافأآ ،رخآآ قايسس ‘و ^
لسضفب““ ةديج ة-لا-ح ‘ زÓ-غ مأآ ةÒح-ب““

ثيح اهسسفن ةيقنت ىلع ةيعيبطلآ اهتآردق
ديوزت و ةيفسصتلاب مو-ق-ت ق-لآو-ع ا-ه-ب نأآ
.Úجسسكألاب ءاŸآ
دق مايأآ ةعسضب ذنم ةئيبلآ ةيريدم تناكو
كمسس طيعÓب دايطسصآ ةي-ل-م-ع-ب تما-ق
تآÒحبلآ ‘ اهعآرزتسسآ ةداعإل طوبسشلآ
ثيح ،ةماعلآ قئآد◊ا-ب ة-ي-عا-ن-ط-سصلآ
اهرثاكتو كا-م-سسألآ هذ-ه ددŒ ظ-حو-ل

.9102 ةثراك ذنم
هايŸآ ةكرسشل ةعباتلآ رباıآ تماق امك
لوح ليلاحتب ““رويسس““ نآرهول Òهطتلآو

اهج-ئا-ت-ن تءا-ج ،ةÒح-ب-لآ ها-ي-م ةدو-ج
لكسشت هايŸآ هذه نأآ تدكأآ ثيح ،ةيباجيإآ
ةيتابنلآو ةينآوي◊آ تانئاكلل نكÁ طسسو
ةديسسلآ دكؤوتو .ثولتلآ مغر هيف ششيعت نأآ
راطمألآ لطاهت نأآ شصوسصÿآ آذهب وحد
رهسش رخآوأآ ةيلولآ اهتلجسس يتلآ ةريزغلآ

ىوت-سسم ع-فر ‘ م-ها-سس مر-سصنŸآ و-يا-م

في-ف-خ-ت ¤إآ ىدأآ ا‡ ةÒح-ب-لا-ب ها-يŸآ
.ثولتلآ ةبسسن
زÓغ مأآ ةÒح-ب ة-ن-سسلآ هذ-ه ل-ب-ق-ت-سستو
يŸاع-لآ مو-ي-لا-ب ة-سصاÿآ تلا-ف-ت-حلآ
راعسش ت– ،وينوي5 ل فداسصŸآ ،ةئيبلل
,ةبسسانŸابو ““ناسسنإلآ ةمدخ ‘ ةئ-ي-ب-لآ““
ةيناث ةيلمع ةيلÙآ ةئيبلآ ةيريدم مظنت

ةدا-عإل طو-ب-سشلآ ط-ي-عÓ-ب دا-ي-ط--سصل
ةيلول ةماع-لآ ق-ئآد◊آ ‘ ا-ه-عآرز-ت-سسآ
.نآرهو
طوبسشلآ كامسسأآ نأآ وحد ةديسسلآ تراسشأآو
،شضوعبلآ تاقري ىلع ىذغتت اهطيعÓبو
ةبراfi ¤إآ عآرزتسسلآ تايلم-ع فد-ه-تو
ىلع فيسصلآ نأآو ةسصاخ شضوعبلآ راسشتنآ
جا-ت-ن ةردا--بŸآ هذ--ه نأآ ةزÈم بآو--بألآ
،نآرهو ةعماجو ةئيبلآ ةيريدم Úب نواعت

Ãة-ير-ح-ب-لآ ة-ئ-ي-ب-لآ ة-ي-ع-م-ج ة-كرا-سش
كامسسألآ ديسصب لفكتت يت-لآ ““شسور-بر-ب““

.تآدعŸآ Òفوتو
م.ق ^

اهشسفن نع اديج عفادت ةÒحب ..زÓغ مأا

:ةصسبتب فر◊او ةيديلقتلا ةعانصصلا ةفرغ
ةيقاو ةمامك فلأا05 ةطايخ ‘ عورششلا
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يحاتتفا لاقم ‘ ،ةفيحشصلا فشصتو ^
لامعأاو تاجاج-ت-حلا ى-ل-ع ا-ق-ي-ل-ع-ت
جروج لتقم د-ع-ب تع-قو ي-ت-لا بغ-ششلا

ي-عو-م-شسم Òغ ة-غ-ل““ ا-ه-نأا-ب ،د-يو-ل-ف
قيق– نودب““ هنأا نم رذ–و .““توشصلا
،ةقرافألا ÚيكيرمأÓل مدقتلاو ةلادعلا

بشضغ تا-جو-م ن-م دÓ-ب-لا Êا-ع--ت--شس
.““اًراركتو اًرارم ةددجتم
غنيك رثول نترام نأا ¤إا ةفيحشصلا Òششتو
يقلي نأا لب-ق8691 ماع لير-بأا ‘ ل-ت-ق

اتنÓ-تأا ‘ ة-ي-ششار-بإا ‘ د-حألا ة-ب-ط-خ
¤إا اك-ير-مأا بهذ-ت د-ق اذاŸ““ :ناو-ن-ع-ب
ةل-ي-ل-ق-لا ع-ي-با-شسألا لÓ-خو .““م-ي-ح÷ا
اهشسفن ةدحتŸا تايلولا تدجو ،ةيلاتلا

تدهشش غنيك لتقÃو .كÓهلا قيرط ىلع
تا-بار-ط-شضلا ن-م ة-جو-م Èكأا دÓ-ب-لا
اهتقفار ةيلهألا بر◊ا ذنم ةيعامتجلا
.ةنيدم031 ‘ بغشش لامعأا
كلذ نم Èمفون هنأا نايدراغلا فيشضتو
تاباختناب نوشسكين دراششتير زاف ،ماعلا
نو-نا-ق-لا ةدا-ع-ت-شسا-ب اد-عاو ة-شسا-ئر-لا
Òغ بشصعتلا جيجأات لÓخ نم ماظنلاو
عراششلا فنع نأا ةركف-ل ا-جور-م ن-ل-عŸا

.هجÓع بعشصي ا‡ Òثكلا لعف
يكيرمألا صسيئرلا نأا ةفيحشصلا دقتعتو
ه-نأا د-ق-ت-ع--ي““ بمار--ت د--لا--نود ›ا◊ا
عم ه-شسف-ن ءي-ششلا ل-ع-ف-ي نأا ع-ي-ط-ت-شسي
ى-ل-ع دÓ-ب-لا ءا-ح-نأا ‘ تا-جا-ج-ت-حلا
Úي-ك-ير-مألا هاŒ ة--طر--ششلا ة--ي--ششحو

.““ديولف جروج ةافو باقعأا ‘ ةقرافألا
ل خيراتلا““ نإا لو-ق-ت نا-يدرا-غ-لا نا Òغ
.““صسانلا لعفي امك ،هشسفن ديعي
نأا ى--ل--ع ل--ئلد كا--ن--ه نأا Èت---ع---تو
¤إا ةÒششم ،لشضفأÓل اوÒغت Úيكيرمألا
نم عشساو معدي عتمتت تاجاجتحلا نأا
يه ةيم-ل-شسلا تار-ها-ظŸاو ،ع-م-تÛا
عو-ن-ت-ل صضر-ع ة-با-ثÃ ي-شسي-ئر ل-ك--ششب
صضافخنا نع ةفيحشصلا ثدحتتو.اكيرمأا

يأارلا تاعÓطتشسا بشسح بمارت ةيبعشش
ىلع نوقفاوي Úبخانلا نأا ره-ظ-ت““ ي-ت-لا
،ديولف ةافو اهتراثأا يتلا تاجا-ج-ت-حلا
.““اهعم صسيئرلا لماعت ةدششب نوشضفريو
Òبك Òغت ثودحب كلذ نايدراغلا رشسفتو

لوقت امك ،نوي-ك-ير-مألا-ف .ف-قاوŸا ‘
ةيقيقح ةلكششم ةيرشصنعلا نأاب نوفÎعي““

Ûمهعمت““.
،8691 ماع ذنم هنأا ¤إا ةفيحشصلا Òششتو
ةشسايشسلا ىلع يروهم÷ا بز◊ا رطيشس

نم ةيشسايشس ةدعاق بشستكاو اكيرمأا ‘
صضيبلل ةحيرشصلا نوشسكين ةلزاغم لÓخ

.ةيندŸا قوق◊ا ةكرح اوشضرا-ع ن-يذ-لا
مادختشسا ¤إا نويروهم÷ا ةداقلا بهذو
،ةطلشسلا ‘ ءاقبلل ا-حÓ-شس ة-ير-شصن-ع-لا
تاشسايشسلا ةعباتŸ اهومد-خ-ت-شسا ي-ت-لا
باشسح ىلع لعفلاب ءاينغألا يÌت يتلا
.Úيداعلا لامعلا
بمارت ويروهمج““ حبشصأا ،0202 ماع ‘و

هذ-هو .. صضي-بألا م--ل--ظ--لا بز--ح م--ه

““.بمارت ءابغب ةززعُم ةيرشصنعلا
هذه لاكششأا ىلع ةلثمأا ةفيحشصلا درشستو
نأا ةلئاق ،تلاÛا فلتfl ‘ ةيرشصنعلا

ءودهلل ةبشسا-نŸا ة-ف-شصو-لا تشسي-ل هذ-ه
.يعامتجلا

لوقت ا-م-ك ،غ-ن-ي-ك ه-م-ه-ف ا-م و-ه اذ-ه
ماع ‘ هريذ–““ نأا ةفيشضم ،نايدراغلا

فور--ظ ة--نادإا بج--ي ه---نأا---ب7691
ردق صسفنب ةيدŸÎا دوشسلا Úيكيرمألا
.““ابئاشص لازي ل بغششلا لامعأا ةنادإا
:ةÒهششلا غنيك ةلوقÃ ةفيحشصلا رّكذتو
ي-عو--م--شسم Òغ ة--غ--ل و--ه بغ--ششلا““
لا-م-عأا ف-ي-شص م-شساو--م نإا –تو--شصلا
نع ةŒا-ن ا-ن-ت-مأا-ب ر“ ي-ت-لا بغ-ششلا

نأا اŸاطو .اهيف ليجأاتلا ءاتشش لوشصف
‘ فقن لظنشسف ،ةلادعلا لجؤوت اكيرمأا

ف-ن-ع-لا لا-م-عأا ه-ي-ف رر-ك-ت-ت ف-قو-م
ةلادعلا .اراركتو ارار-م هذ-ه بغ-ششلاو
ناتنماشضلا امه مدقتلاو ةي-عا-م-ت-جلا
.““ بغششلا نم ةياقولل ناقلطŸا
ةلئاق اهتيحات-ت-فا نا-يدرا-غ-لا ي-ه-ن-تو
نم Ìكأا لعفت نأا اك-ير-مأا ى-ل-ع بج-ي““
، مهتوشص عمشس-ُي ⁄ ن-م ¤إا عا-م-ت-شسلا
““.مهعمشست نأا بجي

(يصس يب يب) ^

 :““نايدراغلا““ ةفيحسص ،““توسصلا يعومسسم Òغ ةغل““ تاجاجتحلا تÈتعا

ملعتلا ةيرصصنعلا ةهجاوŸ لبصسلا لصضفأا
غنيك رثول نترام ةبرŒ نم

اهتهجاوŸ لبسسلا لسضفأا نإا ““نايدراغلا““ ةفيحسص لوقت ،ةدحتŸا تايلولا ‘ ةيرسصنعلل اهليل– ‘
.غنيك رثول نترام لحارلا ةيندŸا قوق◊ا ةيعاد ةبرŒ نم ملعتلا وه

ـه1441لاوسش61ـل قفوملا م0202ناوجÚ8نثإلا21 Òباعت

:““زÁات كرويوين““ ةفيحسص
اكÒمأا عراوصش ‘ ىصشÓتي دق سشي÷او بمارت فلا–
““زÁات كرويوين““ ةفيحشص تلوانت ^

صشي÷ا ط-يرو-ت ة-لأا--شسم ة--ي--كÒمألا
ة-ي-ل-خاد-لا ة-شسا-ي--شسلا ‘ ي--كÒمألا
هل بمارت دلانود صسيئرلا مادختشساو

.ةيلخادلا تاجاجتحلا عمق ‘
ثÓثلا تاونشسلا نإا ةفيحشصلا تلاقو
ترشصتقا ،بمارت مكح ةÎف نم ¤وألا

ىلع صشيجل-ل ة-يو-ق-لا ه-تر-ظ-ن ا-ه-ي-ف
““بشضغو ران““ :اكÒمأا موشصخ د-يد-ه-ت
تاوقلا ة-ي-لا-م-ششلا ا-يرو-ك تد– اذإا
فو-شس ه-نأا ن--م ر--يذ– ،ة--ي--كÒمألا
‘ ةيناريإلا تاوقلا ““رمديو طقشسي““
تارايلŸا تقفُنأا ،يشسرا-ف-لا ج-ي-لÿا
بمارت اهÈتعا ةيوون ةناشسرت ديدجتل
.ةيكÒمألا ةوقلل يئاهنلا ردشصŸا
ًاد-ئا-ق ه-لاÒمأاو ه-تلاÔج ل-ب-ق د-قو

هنأاب ًا-ي-شسا-مو-ل-بد هو-ف-شصو اŸ ًا-ما-ع
ةدا-يز-ب او-ب-حرو – ““د-ير-ف بو-ل--شسأا““
،هويشسامولبد ىأارو .يركشسعلا قافنإلا
‘ ةدئافلا صضعب ،Úجرfi اوناك امنيب

fiةلواطلا ىلع ءادعألا رابجإا ةلوا.
نإا .ىششÓ-ت د-ق ح-ما-شست-لا اذ-ه ،نآلا
نو-نا-ق ماد-خ-ت-شسا-ب بمار-ت د-يد-ه-ت
تاو-ق لا-شسرإل7081 ماع-ل در-م-ت-لا
ي-شضارألا ى-ل-ع ة-ي-ل-ع--ف--لا ة--مدÿا
فششك دق نيرهاظتŸا دشض ةيكÒمألا

يموقلا ن-مألا ع-م-ت‹ ‘ ةو-ه-لا ن-ع
حششرت امدنع ىتح لكششتي ناك يذلا

Ÿ6102 ما-ع ‘ ة-شسا-ئر--لا بشصن. ‘
ةدودfi ة-عو-م‹ تنا-ك تقو-لا كلذ
– ““صسÈمور-ت لا--ط--بأا““ ن--م ط--ق--ف
يموقلا نمألا ‘ نوفfiÎ نوشسشسؤوم
بمار-ت ف-شصو م-هد-شص يرو--ه--م÷ا
‘ ةيكÒمألا ةوقلا مادختشسا ةيف-ي-ك-ل

اوبتك نيذ-لا – ⁄ا-ع-لا ءا-ح-نأا ع-ي-م-ج
ه-نأا او-ب-ت-كو .ر-طاıا ن-ع او-ثد–و
م-ي-ق-لاو ة-ي-شصخ-ششلا ¤إا ر--ق--ت--ف--ي““

صضرعيشسو““ ،ًاشسي-ئر نو-ك-ي-ل ““ةÿÈاو
.““يموقلا اندÓب نمأا رطخلل

ه-عا-فد ر--يزو نا--ك ،عو--ب--شسألا اذ--ه
ة-ئ-ي-ه-ل ق-با-شس صسي-ئر و-هو ،ق-با-شسلا
رابك نم ةعوم‹و ةكÎششŸا ناكرألا
نيذلا نيرخآلا نيدعاقتŸا طا-ب-شضلا

ىلع طقف ًاقباشس هولاق ام ًانلع اولاق
نأا ةقيقح ‘ نمكي رطÿا نإا :دارفنا
ردق-ي يذ-لا ،صشي÷ا Èت-ع-ي صسي-ئر-لا
Òغو ي--بز◊ا Òغ هرود ًا--ي--خ--يرا---ت
در‹ هرابتعاب ،عمتÛا ‘ يشسايشسلا

ا-هد-ششح م-ت-ي ىر-خأا ة-ي-شسا-ي-شس ةو-ق
.ه◊اشصل
لاÔج وهو ،تول يإا صسÓغود لاقو
ق-ي-شسن-ت-ب ما-ق صشي÷ا ن-م د-عا-ق-ت-م
‘ ناتشسكابو نا-ت-شسنا-غ-فأا تا-ي-ل-م-ع

Úشسي-ئر-ل-ل ي-مو--ق--لا ن--مألا صسل‹
كارابو صشوب ويل-بد جرو-ج Úق-با-شسلا
Òفشسلا دع-ب ا-م-ي-ف ح-ب-شصأاو ،ا-ما-بوأا
طخ كان-ه““ :و-تا-ن-لا ىد-ل ي-كÒمألا
تاكرحتلا عم صشي÷ا حماشست Úب عيفر
ىدم ىلع اه-ي-ف كو-ك-ششŸا ة-ي-بز◊ا
ةطقنلاو ةي-شضاŸا ثÓ-ث-لا تاو-ن-شسلا
Òغ رومألا هذ-ه ا-ه-ي-ف ح-ب-شصت ي-ت-لا

fiغ صشي÷ ة-ل-م-تÒ د-ق-ل .ي-شسا-ي-شس
لكششب ًايبشسن ةÒغشص تاقلح تمكارت

ةلحرم ‘ نآلا انن-ك-ل ،صسو-شسÒ fiغ
.““يقيقح ررشض ثدحي ثيح
ماق يذلا ÒشسŸا نوكي دق :تول لاقو
ن-م بر-ق-لا-ب ة-شسي-ن-ك ¤إا بمار-ت ه-ب
ريزو عم ،Úنثلا مو-ي صضي-بألا تي-ب-لا
ة-ئ-ي-ه صسي-ئرو Èشسإا كرا-م عا--فد--لا
كرا--م لاÔ÷ا ة---كÎششŸا نا---كرألا

لك اهيف لو– يتلا ةظحللا ‘ ،يليم
اذ-ه نا-ك ا-م-ن-ي-ب““ :فا--شضأاو .ءي--شش
عم كراب تييا-فل Èع Òشسي ق-ير-ف-لا
د-يد-ششلا ع-م-ق--لا د--ع--ب ،““صسي--ئر--لا
اذه اوزواŒ دقف ،ةيملشس ةر-ها-ظ-ت-ل
ماشسقنلاو صشي÷ا Úب عيفرلا ““طÿا
.يبز◊ا
كانه نكي ⁄ ،صسيمÿا رشصع لولحب
قفاو ثيح ،ةرقتشسم Òغ ةنده ىوشس
نم صضعب ةداعإا ‘ ءدبلا ىلع بمارت
ةقطنم ‘ ةلماعلا ةي-كÒمألا تاو-ق-لا

يدنج0061 اهددع غلابلاو نطنششاو
عمقل تل-شسرأا ا-مد-ع-ب ،ا-ه-تا-ن-ك-ث ¤إا
⁄ عافدلا ›وؤوشسم نأا ذإا تاجاجتحلا
.لوألا ماقŸا ‘ انه اهب اوبغري
رارمت-شسا ا-ع-قو-ت Úب-نا÷ا Ó-ك ن-ك-ل
تارهاظتب تأادب يتلا تا-بار-ط-شضلا

لجر لتقم دشض ةلودلا ىو-ت-شسم ى-ل-ع
جروج ،ح-ل-شسم Òغ ي-ق-ير-فأا ي-كÒمأا

.ةطرششلا زجح ‘ ،ديولف
ثد– يذ-لا ،طا-ب--شضلا د--حأا لا--قو
بنجتل هتيوه نع فششكلا مدع طرششب
‘ لمأا-ي ه-نإا ،ه-ئا-شسؤور ن-م با-ق-ع-لا

Œإا رارطشضلا نود نم رخآا موي زوا¤
رمأا صضفرل ةيروتشسدلا هتامازتلا ركذ
اذإا أاجافُي ن-ل ه-نإا لا-قو .Êو-نا-ق Òغ
عيباشسألا ‘ ةلشضعŸا هذه لثم هجاو
.ةلبقŸا
نيرداق Úقباشسلا طابشضلا رابك ناكو

.ةفيحشصلل Èكأا ةيرحب ثدحتلا ىلع
ن-يرو-ف““ ة-ل‹ ‘ ،نلآا نو--ج بت--كو
هجات– ءيشش ر-خآا ،نآلا““ :““ي-شسي-لو-ب
ÚيكÒمألا دون÷ا رو-ه-ظ و-ه دÓ-ب-لا
لÓخ نم صسيئرلا ةي-ن نوذ-ف-ن-ي م-هو
.Úي-كÒمألا Úن-طاوŸا د-شض لوز-ن-لا
Òبكلا ريدقتلا ر-مد-ي نأا ن-كÁ اذ-هو
Ìكأاو ،مهششي÷ نويكÒمألا هنكي يذلا

دافأا ،يشضاŸا ماعلا ‘ .Òثكب كلذ نم
عÓطتشسا ‘ روهم÷ا نم ةئŸا ‘37
““Òبك ردقب““ امإا بولاغ دهعم هارجأا
،صشي÷ا ‘ ةقث-لا ن-م ““Òب-ك رد-ق““ وأا

” يتلا تاشسشسؤوŸا ىلعأا هلعجي ا‡
.ًاريدقت اهعÓطتشسا
Úيركشسعلا ÚلوؤوشسŸا فواfl تدبو
اذ-ه تا-جا-ج-ت-حلا لÓ-خ ة-ح-شضاو
دعي ⁄ ثي-ح ،ن-ط-ن-ششاو ‘ عو-ب-شسألا
يركشسعلا يزلا نودتري نيذلا كئلوأا
ةليل ةيملشسلا دوشش◊ا نوهجاوي نيذلا
ةيرشس ةمدخ وأا ةطرشش طابشض ءاعبرألا
صسبÓم ‘ ينطولا صسر◊ا دونج لب

برقلاب61 عراشش ‘ او-ف-قو .ة-هو‡
لقن يتنحاشش مامأا صضيبألا تيبلا نم
⁄ م-ه-نأا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع .صشي-ج-ل-ل
لإا ،ةيلعفلا ةمدÿا ‘ ًادونج اونوكي
.نيرهاظتŸا نوهبششي اوناك مهنأا
نم قلقلاب نوغاتنبلا ةداق رابك رعششيو
ى-ل-ع ف-ي-ن-عو ير-ك-شسع ل-ع-ف در نأا
بمار-ت ة-ب-غر و-هو ،تا-جا-ج-ت--حلا
ما-ع-لا يأار-لا لو-ح--ي--شس ،ة--ن--ل--عŸا
امك ،ةيكÒمألا تاوقلا دشض يكÒمألا

برح نم ةÒخألا تاونشسلا ‘ ثدح
صسر◊ا تاوق تناك امدن-ع ،ما-ن-ت-ي-ف
براح ›اتق داهجإا ةلاح ‘ ينطولا
‘ برحلل ÚشضهانŸا ن-ير-ها-ظ-تŸا

بيقرلا لاقو .““تيتشس تن-ك““ ة-ع-ما-ج
‘ مدخ يذلا ،صسوارك نلآا دعاقتŸا

ةلباقم ‘ ،1791و0791 يماع مانتيف
نم لزنŸا ¤إا داع امدنع هنإا ةيفتاه
⁄و يركشسعلا هيز قيلعتب ماق ،مانتيف
حبشصي نأا ةيششخ ،ًاد-بأا ه-يد-تر-ي ن-ك-ي

.عراششلا ‘ نيرهاظتملل ًافده
ن--م صضر--غ--لا نأا صسوار--ك ح---شضوأاو
ى--ل--ع دو--ن÷ا بيرد---ت و---ه صشي÷ا
مهنأاك وأا ىندأا رششبك ودعلا عم لماعتلا
كلذ نأل قÓطإلا ى-ل-ع ًار-ششب او-شسي-ل
،““لتقلا م-ه-ي-ل-ع ل-ه-شسلا ن-م ل-ع-ج-ي

مدع““ ًادج بع-شصلا ن-م ه-نأا ًا-ف-ي-شضم
ا-مد-ن-ع بيرد-ت-لا كلذ ل-ك ““ة-فر-ع-م
.ÚيندŸا عم صشي÷ا لماعتي
لاÔ÷او Èشسإا ر-يزو-لا ن-م ل-ك ه-جاو
امهÒشسم ذنم دقنلا نم Óً-باو ي-ل-ي-م
،بمار-ت صسي-ئر-لا ع-م ة-ق--يد◊ا Èع
صسيئر-لا ع-م ا-م-ه-تا-قÓ-ع نأا ود-ب-يو
تاو-ق--لا ¤إا ىر--خأا ةر--م لو--ح--ت--ت
طباشض و-هو ،Èشسإا اد-بو .رو-ت-شسد-لاو
‘ بر--ح Òب--خو صشي÷ا ‘ ق--با---شس
‘ لمعلل لو– يذلا يشسرافلا جيلÿا

حلاشصل ةمشصاعلا ‘ طغشضلا ة-عا-م-ج
،““نويثيار““ عا-فد-لا تلوا-ق-م ة-كر-شش
.هيف Ìعت ا‡ صصاخ لكششب ًلوهذم

(نيدايŸا) نع ^

..Úتيخيرات Úتظ◊ Úب هبسشلا هجو امو ..اكيرمأا ‘ يرجي يذلا ام

؟ةنهارلا بمارت ةظ◊و فوصشتابروغ ةظ◊
..ىعاد-ت-ت ة-يرو-طاÈملا ا-ك-ير-ما ^

صشيعت اهدودح لخاد ةلودلا اكيرماو
ثÓ-ث .قو-ب--شسم Òغ كا--ب--ترا ة--ظ◊

لخدا بمارت مكح نم فشصنو تاونشس
نا نكمŸا نم نكت ⁄ ءاشضف ¤ا ةلودلا
ام عم اÒثك هباششتت ةيل-م-ع ‘ ه-ل-خد-ت
ة-ب-ق-ح ة-يا-ه-ن فو-ششتا-برو-غ ه-ل--ع--ف
‘ يشضاŸا نر-ق-لا ن-م تا-ن-ي-نا-م-ث-لا
.يتيفوشسلا دا–لا

مدقا يشضاŸا نرقلا تانينامث ةبقح ‘
يتيفوشسلا دا–لا صسيئر فوششتابروغ
‘ Úتلئاه Úتوق Úب نم مظعلا ةوقلا
نم ةمخشض ةعوم‹ لاخدا ىلع ⁄اعلا
يتلا  ةديد÷ا تاهجوتلاو تاحÓشصلا

Úناوق ىلع ةرطيشسلا دقف ام ناعرشس
دا–لا را-ي-ه-نا ¤ا ىدا ا‡ ا-هرو-ط-ت
طشسو ةدحاو ةليل ‘و ايلك يت-ي-فو-شسلا
.هبارغتشساو ⁄اعلا لوهذ
تاحÓشصا لاخدا لوا-ح-ف بمار-ت ا-ما
اكيرما““ ةفشسلف ت– ةديدج تاهجوتو
ةرطيشسلا دقفي ذخا ام ناعرشسو ““لوا

هذه اهثد– ي-ت-لا تا-ي-عاد-ت-لا ى-ل-ع
،ادحاو اثد-ح نا ة-جرد ¤ا ة-ف-شسل-ف-لا

‘ ةهبا-ششŸا ثاد-حلا تا-ئ-م ه-ق-ب-شس
صضيبا يطرشش مدقا ا-مد-ن-ع ،ي-شضاŸا

ءاوهلا ىلع ايح دوشسا نطاوم قنخ ىلع
عراوشش ‘ روملا تÓفنا ¤ا ىدا ا‡

اكيرما ءاحنا عيمج ‘ ةيشسيئرلا ندŸا
Úج-تÚ fiب تا-ه-جاو-م ¤ا ا-ه-لو–و
مهعيمج صضيبلا نم ىمظعلا مهتيبلغا

‘ ن-ملا تاو-ق ع-م با-ب--ششلا ن--شس ‘
رادم ىلعو ليشصفتلاب ةروشصم دهاششم
لÓخ نم بمارت لواح د-ق-ل .ة-عا-شسلا

موقي نا لوا اكيرماب ةفورعŸا هتفشسلف
هذه حاجنل ةبولطŸا طورششلا Òفوتب
ىلع زيكÎلا اهمها نم يتلاو ةفشسلفلا

Ëز--ق--تو صضي---بلا صسن÷ا ر---شصن---ع
اهششيمهتو ىرخلا ة-ي-ن-ثلا صسا-ن-جلا
ىلع Òثأاتلا ى-ل-ع ا-ه-ترد-ق ن-م د◊او

اعبط ا-ن-هو .ة-ما-ع-لا ةا-ي◊ا تا-ير‹
فر-ط-تŸا ه--ق--ير--فو بمار--ت ل--شصو
اهيمشسي ةطقن ¤ا لوا اكيرما ةفشسلفو
.““نك‡Óلا““ ةطقنب نوركفŸا

¤ا ةكر◊ا حبشصت نك‡Óلا ةطقن دنع
،ةنك‡ Òغ يرج-ي ا-م قا-ي-شس ‘ ما-ما

Òشست ةرايشس عم ثدحي ام لثم اما“

لكششب فقوتت ةا-ج-فو ة-ل-ئا-ه ة-عر-شسب
تلشصو اهنأل رمدم لكششب بلقنتو لماك
.اقÓطا نك‡Óلا ةطقن ¤ا

كو--ل--شس ا--ند--ه---شش خ---يرا---ت---لا Èع
ةطقن ‘ لخدت امدنع تايروطاÈملا
انملعو ،ا-ه-تا-ي-ح ةرود ن-م ن-ك‡Ó-لا
دنع ةمخشضلا ةيروطÈملا نا خيراتلا
ام ناعرشس ةطقن-لا هذ-ه ¤ا ا-ه-لو-شصو
‘ دوشصقŸا اعبط .. را-ه-ن-تو كك-ف-ت-ت

يتلا ة-يرو-طاÈملا نا ا-ك-ير-ما ة-لا-ح
اما اهتوق دقفتو راهنت ⁄اعلا ‘ رثوت
دهششتو ىقبت اهدود-ح ن-م-شض ة-لود-لا

دقو ،اقحل ‘اعتلا ‘ ايدعاشصت اراشسم
دا–لا را-ي-ه-نا د--ع--ب كلذ ا--ند--ه--شش
ةيروطÈملا تراهنا ثيح يت-ي-فو-شسلا
(ةيدا–لا ايشسور) تيقبف ة-لود-لا ا-ما
¤ا ‘اعتلا ‘ ايدعاشصت اراشسم تلخدو
‘ ةيناثلا ةوقلا حبشصتل ايشسور تداع نا
.مايلا هذه ⁄اعلا

تارا--شسم أا--ب--ن--ت اد--ج بع--شصلا ن--م
دكؤوŸا نم نكل ،ا-ك-ير-ما ‘ ثاد-حلا
..نك‡Óلا ةطقن تلخد اهنا

Êدرا بتاك / Úماطقلا دمحا .د .ا ^

 :““تندنبدنإلا““ ‘ بتكت““ةيناطيÈلا ةيناسسنإلا ةيعم÷ا““ ةسسيئرة
““اثبخ Ìكأا““ اهنإا دوصسلا برصضب يهتنت ’و أادبت ’ ةيرصصنعلا

اهمه-ف يد-ن-شسرو-خ ي-با-شش تششقا-ن ^
ة-ف-ي-ح-شصب لا-ق-م ‘ ،ة--ير--شصن--ع--ل--ل
ل ةيرشصن-ع-لا““ :تلا-قو ““تند-ن-بد-نإلا““
‘ دو-شسلا بر-شضب ي-ه-ت--ن--ت لو أاد--ب--ت
.““كلذ نم اثبخ Ìكأا اهنإا ،عراششلا
ن-م ة-ل-يو-ط ةÎف ل-ب-ق ه--نأا تفا--شضأاو
د-شض ة-ف-ي-ن-ع-لا تا-شسرا-مŸا با-ك--ترا
رظنلا ىلع ةردقلا مد-ع ي-تأا-ت ،دو-شسلا
نويداع صصاخششأا مهنأا ىلع دوشسلا ¤إا

.اما“ كلثم
ةيدي-مو-ك ة-ل-ث‡ ي-هو ،صسبا-شش Òششتو

ةشسيئر اشضيأاو ،ةلقتشسم دو-م-ع ة-ب-تا-كو
¤إا ،““ةيناطيÈلا ةينا-شسنإلا ة-ي-ع-م÷ا““
حامشسلل ةأار÷ا نم يتأات““ ةيرشصنعلا نأا
بجي ل امو بج-ي ا-م ءÓ-مإا-ب كشسف-ن-ل

.““هنع ثدحتلا دوشسلا ىلع
‘ ا-ه-براŒ صضع-ب ة-ب-تا--ك--لا در--شستو

ميكحتلا نا÷ ‘ ةشصاخ ينفلا اهلا‹
.ةينفلا تاشسفانŸا ‘

:يباشش لوقت ،براجتلا كلت ىدحإا دعبو
تايلقألا لهاجتل اًد-ج ة-ب-شضا-غ تن-ك““
هنأا ةجردل ا-هÒغو ة-نو-لŸاو ءادو-شسلا

انشضعب حن‰و ل-با-ق-ت-ن نأا ا-ن-ي-ل-ع نا-ك
.““زئاوج صضعبلا
ةعانشص ‘ لا◊ا وه امك““ هنأا فيشضتو
Úب عونتلا دجوي ،ةعاذإلاو نويز-ف-ل-ت-لا
اولاز ام صضيبلا نكل ،باتكلاو Úنانفلا

قحاشس لكششب ةرطيشسŸا ةي-ب-ل-غألا م-ه
ميكحتلا نا÷ ءاشضعأا ÚشضوفŸا ىلع
نور-ششن-ي ن-يذ-لا ءاÿÈاو Úج-ت--نŸاو

.““ةينفلا لامعأÓل اشضورع

““يبرعلا سسدقلا““ نع ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

31 ‘اقثلا
 نانفلل ينطولا مويلا ءايحا راعصش ““انعمŒ ةفاقثلا““

يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيناطيرب ـ ةيرئازج ةينف جمارب
ةيناطيÈلا ةينفلا جماÈلا نم ةقاب ،يرا÷ا ناوج21 ةياغ ¤إاو مÓعإلاو ةفاقثلل ينطولا ناويدلا جمرب
.ناويدلل نايب قفو نانفلل ينطولا مويلا ةبصسانÃ يعامتجلا لصصاوتلل هعقاوم ىلع ةيرئاز÷او

ـه1441لاوصش61ـل قفوملا م0202ناوجÚ8نثإلا

جمرب ،““انعمŒ ةفاقثلا““ راعشش ت–و ^
ةيقيشسو-مو ة-ي-حر-شسم ا-شضور-ع ناو-يد-لا
ة-شصر-ف ن-يد-ها-ششŸا ح-ن“ ة-ي-نا-ط-ير-ب
ةدحتŸا ةكلمŸا ““نونفو ةفاقث فاششتكا““

سضرعلاو ““Óيردنشس““ ›اربوألا سضر-ع-لا-ك
ةي-حر-شسمو ““ل-ك-يا-شس غ-ن-ير ذ““ ي-ئا-ن-غ-لا
راطإا ‘ طاششنلا اذه ماقي ثيح ،““ثيبكام““
ةكلمŸاو ر-ئاز÷ا Úب ‘ا-ق-ث-لا نوا-ع-ت-لا
.امهنيب ““لدابتلا تاقÓعل ازيزعت““

ةينف جمارب ىرخأا ةهج نم ناويدلا جمربو
اÁركت““ يرا÷ا ناوج8و7 يموي ةيرئازج

،Úلحارلا يرئاز÷ا نفلا ““زومر نم ددعل
ن-يد-لا ز-ع حر-شسŸا ي-ل-جر رار-غ ى-ل--ع

ةدرو ةنانفلاو ةلولع رداقلا دبعو يبو‹
.ةيرئاز÷ا
لك نم ناوج8 موي سصيشصخت ” هنا ركذي
نانفلا حورل اÁرك-ت نا-ن-ف-ل-ل مو-ي-ك ة-ن-شس
ى-ن-غ-ت يذ-لا ،ي-ششا-ع-م ي-ل-ع ،د-هاÛا
 ،رامعتشسلا ةÎف لÓخ رئاز÷اب

ت–»و فلأا ام لوأا يهو ““روباب اي““ لثم
ماغنأا»و ““نارهو قيرط»و ““ر-ئاز÷ا ءا-م-شس
امأا سسان اي““ اهعلطÃ ةفورعŸا ““رئاز÷ا

ا-ه-ي-ف ع-م-ج ي-ت-لاو ““...Èكألا ي-ب-ح و-ه

flع ةيرئاز÷ا عوبطلا فلتÈ 51ةقيقد.
يلع Êاغأا Òثأاتل يشسنرفلا رمعتشسŸا هبنت

عم8591 ناوج8 ‘ هفطتخاف ،يششا-ع-م
ةحاشس““ ¤إا مهداتقاو ،ه-ئا-ق-فر ن-م Úن-ثا
ةنيدÃ (ايلاح ءاد-ه-ششلا ة-حا-شس) ““و-نرا-ك

⁄و .مهثثجب لك-نو م-ه-ل-ت-ق ثي-ح ترا-ي-ت
ةدهاششÚ Ÿيرئاز÷ا عمجف ،كلذب فتكي

ثبل ةحاشسلا ‘ ÚقونششŸا ةثÓثلا Òشصم
يششاعم يلع دهششتشسا .مهشسوفن ‘ بعرلا
.ةنشس13 زهاني هرمعو

م.Ëرم ^

راردأا  ةعماجب ““ةئبوألاو بدألا““ ناونع ت– دعب نع يصسارد موي ‘

ةئبوألا اهبّبسست يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجلا تلtوحتلل دسصر
 انوروك راسشتنا ةيادب عم ايلاطيإا ‘ ًةءارق Ìكألا تناك وماك Òبلأل نارهو ‘ ““نوعاطلا““ ـ

ـب يبرعلا بدألا ةقÓع ام ^
تبر--شض ي---ت---لا ة---ئ---بوألا
‘ ة-ي-بر-ع-لا تا-ع--م--تÛا
ر-ششع ع-شسا-ت--لا Ú--َنر--ق--لا
Òثأات ىدم امو ؟ن-ير-ششع-لاو
جاتنإلا ىلع يّحشصلا رج◊ا
ام-ه-حر-ط نلاؤو-شس ؟ي-بدألا
،هتمّظن يذلا يشساردلا ُمويلا

دم-حأا ة-ع-ما-ج““ ،ما-يأا ل-ب-ق
ت– ،راردأا ة-ن-يدÃ ““ة--يارد
.““ةئبوألاو بدألا““ ناونع
يذلا ،يشساردلا مويلا ةحور-طأا تق-ل-ط-نا
سسكعي ًاّنف““ بدألا رابتعا نم ،دعُب نع ميقُأا

ةئبوألا نإاف ›اتلابو ،عمتÛا ةايح ةروشص
هلامعأا ‘ ا-ه-لوا-ن-ت-ي-ف بتا-ك-لا ز-ف-ت-شست
نا-ي-ب ‘ أار--ق--ن ا--م بشسح--ب ،““ة--ي--بدألا
مويلا فده-ي““ :ف-ي-شضي يذ-لا Úم-ّظ-نŸا
ةيعامتجلا تلtوحتلا دشصر ¤ا يشساردلا
اهتبّبشست يتلا ة-يدا-شصت-قلاو ة-ي-فا-ق-ث-لاو
يدر-ف-لا Òثأا-ت-لا ر--ها--ظ--مو ،ة--ئ--بوألا
،““تلtوحتلا كلت نع ةمجانلا يعامتجلاو
.““ديد÷ا يبرعلا““ عقوم هلقن ام قفو

،دقان-لاو يÁدا-كألا مّد-ق ،ه-ت-ل-خاد-م ‘
ىلع ةيخيرات ًةءاشضإا ،Úجا-طو-ب د-ي-ع-شسلا
ىلع ًاركاذ ،ةيبرعلا ة-ق-ط-نŸا ‘ ة-ئ-بوألا

دÓب برشض يذلا نوعاطلا لاثŸا ليبشس
¤إا ّدت-ماو يو-مألا ر-شصع-لا لÓ-خ ما-ششلا
¤إا ًاÒششُم ،ةيقيرفأا لامششو رشصمو قارعلا
ة-لود-لا طو-ق-شس ‘ ًا-ّما-ه ًارود بع-ل ه-نأا
‘ يودعلا دمحأا هركذي ام قفو ،ةيومألا
.““يومألا رشصعلا ‘ نوعاطلا““ هباتك
ةيبدألا لامعألا نم ًاددع هشضارعتشسا دعبو
¤إا Úجاطوب سصلخي ،ةئبوألا تلوانت يتلا
ةغللا لجأا نم ة-غ-ل-لا را-شصنأا ن-م ًاÒث-ك ّنأا
اولم-هأا ا-م ًاÒث-ك ن-ف-لا ل-جا ن-م ن-ف-لاو
قلقُت يتلا سسجاوهلاو ةيناشسنإلا فقاوŸا
ّدجتشسŸا انوروك ءابو ّنأا ًاف-ي-شضم ،⁄ا-ع-لا

.ماهوألاو تاعانقلا نم Òثكلا سضّوق
ىفطشصم ،يÁداكألا قّر-ط-ت ،ه-ت-ه-ج ن-م
نم ةئبوألاب بدألا ةقÓع ¤إا ،يروشصنم
نم ةئبوألا ةنمزأاب ةءارقلا ة-قÓ-عو ة-ه-ج
‘ ديزت ةءارقلا sنأا ًاÈت-ع-م ،ىر-ُخأا ة-ه-ج
¤إا سسانلا هجّتي ام ًاÒثك ثيح ؛ءابولا نمز
ي-ت-لا ة-لز-ع-لا ّكف-ل ٍة-لواfi ‘ ةءار-ق--لا
،يّحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ اهب نورعششي
تلوان-ت ي-ت-لا لا-م-عألا نو-ك-ت ا-م ًةدا-عو
هذه لÓخ ةي-ئور-ق-م Ìكألا ي-ه ة-ئ-بوألا
¤إا قا--ي--شسلا اذ---ه ‘ ًاÒششم ،تاÎف---لا
ةياور sنأا تركذ يتلا ةيفاحشصلا ريراقتلا
ًةءارق Ìكألا تناك وماك Òبلأا ـل ““نوعاطلا““

ّدجتشسŸا انوروك سسوÒف راششتنا ةيادب عم
.ايلاطيإا ‘

تقّرطت ةيبدأا ًلام-عأا يرو-شصن-م سضَر-عو
شضو-م ،ءا-بو-لا ة-م-ي-ث ¤إا ‘ لاقت-نلا ًا-ح-ّ

‘ امك يروطشسألا نم ؛هفيظوت تايوتشسم
¤إا ،سسيلكوفوشسل ًاكلم بيدوأا““ ة-ي-حر-شسم
¤إا ،وماك Òبلأا ـل ““نوعاطلا““ ‘ يزمرلا
كزان-ل ““اÒلو-ك-لا““ ةد-ي-شصق ‘ ي-ع-قاو-لا
ةفي-ظو ن-م سسي-ل ه-نأا ًاÈت-ع-م ،ة-ك-ئŸÓا
،ناشسنإلا ّمه ُةشسمÓم ل-ب خ-يرأا-ت-لا بدألا
يذلا ءابولا ّنإا لوقلاب هتلخادم م-ت-ت-خ-ي-ل
ًةشصرف نوكي د-ق ًا-ي-لا-ح م-َلا-ع-لا ه-ششي-ع-ي
.ةديدج قافآا هدايتراو بدألا ريوطتل
جا-ح ق-يّد-شصلا يÁدا-كألاو ي-ئاور-لا ا-ّمأا
ام هتلخادم ‘ لوان-ت-ف ،Êاو-يز-لا د-م-حأا

هتياور ‘ ““ايبو-ت-شسيد-لا ح-مÓ-م““ ها-م-شسأا
““عا-ي-شضلا و ف-ي◊ا ق--ي--فر - دارا--ما--ك““
ةرجهلا عوشضوم اهيف لوانت يتلاو ،(5102)
،ةيبوروألا ةّراق-لا ¤إا ة-قرا-فأÓ-ل ة-ير-شسلا

ةئبوألا ‘ دّشسجتت حمŸÓا كلت sنإا Óًئاق
رشصانعلا يهو ،رقفلاو ةيلهألا بور◊او
تاعمتجملل ًاّماع ًادي-شسŒ““ ل-ّث-م-ُت ي-ت-لا
.هÒبعت قفو ““ةيقيرفألا
نم ٍددع ¤إا رفاشس يذلا ،Êاويزلا حشضوأاو
ّسصنلا اذه هتباتك لÓخ ،ةيقيرفألا نادلبلا
اهدافم هيدل تلّكششت ًةعانق sنأاب ،يئاورلا
عفدي يذ-لا بب-شسلا و-ه ثو-لا-ث-لا كلذ sنأا
سضو-خو م-ه-ناد-ل-ب كر-ت ¤إا ة-قرا-فألا--ب

flغ ةرج-ه-لا ر-طاÒ عوفدم ةينوناقلاÚ
ةيلا-م-ششلا ة-ّف-شضلا ¤إا لو-شصو-لا مÓ-حأا-ب
.طّشسوتملل
ةياورلا نم ٍعطقÃ ثّدحتŸا د-ه-ششت-شسيو
هّمأا ¤إا ٌقيرغ اهب ثعب ٍةلا-شسر ‘ ل-ّث-م-ت-ي
نَفدُيل هتافر لشصي ⁄ نإا اهح-ف-شص بل-ط-ي
،ةيرقلا ةÈقم ‘ يّدجو يبأا يÈَق بنج““

،اÒلوكلا ءابوب تتام يتلا ىÈكلا يتخُأاو
ًار--ّخؤو--م كل--ه يذ--لا ط--شسوألا ي---خأاو
ثّدحتن نأا نكمُي ل““ :ًافي-شضم ،““لو-ب-يإلا-ب

نع اهلزع نود ا-ي-ق-ير-فأا ‘ ة-ئ-بوألا ن-ع
.““ةيلهألا بور◊او رقفلا
ةعانشص نم :ةئبوألا تاياور““ ناونع ت–و
سصاقلا قّرطت ،““⁄اعلا ةيهان ¤إا بعرلا
ةقÓعلا ¤إا ،مورك هللا د-ب-ع ،يÁدا-كألاو
ةفطاعو اًن-ّفو ًلا-م-ج ه-ف-شصو-ب بدألا Úب
ًاماقشسأاو ًانازحأا اهفشصوب ةئبوألاو ًلايخو
نم يتأات ةقÓعلا هذه ّنأا ًاحّشضوم ،ةقلقم
ةكرح نع ًاÒبعت هت-ق-ي-ق-ح ‘ بدألا نو-ك
.لبقتشسŸاو رشضا◊او يشضاŸا ‘ ةاي◊ا
لامعألا نيوانع سضعب هدرشس لÓخ نِمو
سصل-خ-ي ،ة-ئ-بوألا تلوا-ن-ت ي-ت-لا ة-ي-بدألا
هيمشسُي اّ‡ ٍلاق-ت-نا دو-جو ¤إا ثّد-ح-تŸا
تا-ياور ه-ن-ع ر-ّب-ع-ُت يذ-لا ““بعر-لا بدأا““

ميقلل رشصتنت ٍتاياور ¤إا ،Óًثم غنيك نفيتشس
ةلادعلا ميف هدوشستٍ ⁄اعب ُمل–و ةيناشسنإلا
هيزو÷ ““ىمعلا““ ةياورك ءاخإلاو مÓشسلاو
.وغاماراشس
،راشضخ ةيحيا-م-شس ،ة-يÁدا-كألا تلوا-ن-تو
نيرششعلاو يدا◊ا نرقلا ةئ-بوأا““ عو-شضو-م
ًةشضرعتشسم ،““ي-بر-غ-لا در-شسلا ‘ ا-هر-ثأاو
ةئبوألا تلّكشش““ ةيئاور لامعأل جدا‰ ةثÓث

ءابولا بقعي ام تلوانت ُثيح ؛اهل ًاعوشضوم
اهب رعششي يتلا ةلزعلا تشسّملتو بارخ نم
(9002) ““نافو-ط-لا ما-ع““ :ي-هو ،نا-شسنإلا
،دوو-تآا تير-غرا-م ة-يد-ن-ك-لا ة-ب-تا-ك--ل--ل
(4102) ““ةر---ششع ة---يدا◊ا ة----طÙا»و
،ليدنام نو-ج تنا-شس ي-ل-ي-مإا ة-يد-ن-ك-ل-ل
ام غنيل ةي-ن-ي-شصلا ة-ي-ك-ير-مأÓ-ل ““ع-ط-َق»و
(8102).

ث.ق  ^

سضعب موي لك ةلامشش وبأا رامع يفشضي ^
عاطق ‘ ةتهابلا ةاي◊ا ةباتر ىلع ناولألا

تاحولب نا-ف-لا ه-ترا-ي-شس ل-ي-م-ح-ت-ب ةز-غ
.قاوشسألاو عراوششلا ‘ اهعيبيو اهشضرعي
امهÓكو ،ىورأا ،هتجوزو ةلا-م-شش و-بأا نا-ك

،ةعما÷ا ‘ جرخ-تو ل-م-ع-لا ن-ع ل-طا-ع
Áغارفلا تاقوأا ‘ مشسر-لا ة-ياو-ه نا-شسرا

نم ةدافتشسلا ةركف امهلابب رطخت نأا لبق
.ةياوهلا هذه
انتاحول سضرعن نا اندرا““ :ةلامشش وبأا لاقو
لك ‘و ،ةيوي◊ا ن-كا-مألا ل-ك ‘ سسا-ن-ل-ل

ة-مزأا ل-ظ ‘و ،ة-قزألا ل--ك ‘و عراو--ششلا
ردشصم ا-ن-شسف-نأل ر-فو-ن نا ا-ندرأا ا-نورو-ك
.““قزر
يذلا عاطقلا ‘ نفلل سضراعم دجوت لو
سضعب نكل .7002 ذنم سسامح ةكرح هريدت
تفاشضتشسا ةماع-لاو ة-شصاÿا تا-شسشسؤوŸا

انوروك سسوÒف ةحئاج ءدب لبق سضراعم
سضيرم ةافول ىدأاو اشصخشش96 باشصأا يذلا
.عاطقلا ‘ دحاو
ىلع امهتاحول ‘ ىورأاو ةلامشش وبأا زكري
هوجولاو راهزألاو ةيعيبطلا رظانŸا مشسر

مث ،ةرايشسلا بناوج ىلع تاحوللا ناقلعيو
امدعب لخادلا نم ديزŸا ةلامشش وبأا جرخُي
.دوشش◊ا عمجتتو اهفقوي
عاطقلا نم نيرخآا Úنانف ةثÓث كراششيو

اعاب امهنإا ناجوزلا لوقيو ،عورششŸا ‘
ةليلقلا عيبا-شسألا لÓ-خ ة-حو-ل002 وح-ن
ةرششعو ةعبرأا Úب حواÎي رع-شسب ة-ي-شضاŸا
اظهاب ارعشس دعي ام وهو ،ةحولل تارلود
لشصي ثيح رشصاÙا عا-ط-ق-لا ‘ ا-ي-ب-شسن

.ةئŸاب05 وحن ¤إا ةلاطبلا لدعم
ث.ق  ^

انوروك لظ ‘

ةزغ ‘ ةاي◊ا ةباتر رسسكت نفلل ةنحاسش

صصنلا ةيكلم لوح فÿÓا مغر

جرعألا ينيسساو فنأا مغر ““ةياهنلا““ نم ناث ءزج
،نا-ن-ف-لا نأا ة-ي-مÓ-عإا ل-ئا-شسو تر-كذ ^

،فلؤوŸا عم قف-تا د-ق ،ف-ير-ششلا ف-شسو-ي
ناث ءزج Ëدقت ىلع ،فطاع Òمشس ورمع
‘ سضرُع ىذلاو ““ةيا-ه-ن-لا““ ل-شسل-شسم ن-م
.يشضاŸا ناشضمر امارد مشسوم
فكعي فطاع نأا ةيرابخا عقاوم تدافأاو

ن-م Êا-ث-لا ءز÷ا ة-با-ت-ك ى-ل-ع ًا--ي--لا--ح
دعوم ديد– متي ⁄ هنأا ةفيشضم ،لشسلشسŸا
.نآلا ىتح لشسلشسŸا ريوشصتل
ًاحا‚ لشسل-شسŸا ن-م لوألا ءز÷ا ق-ق-حو
نا-شضمر م-شسو-م ‘ ه-شضر-ع د--ع--ب ًاÒب--ك
ةيباجيا لا-ع-فأا دودر-ب ي-ظ-حو ،ي-شضاŸا
لايخ لم-ع لوأا““ د-ع-ي ه-نأا ة-شصا-خ ،ةÒث-ك

.““رشصم ‘ يملع
دعب1202 ماع ‘ لشسلشسŸا ثادحأا رودت

ىمشسي ام ىلع ءا-شضق-لاو سسد-ق-لا ر-ير–
تايلولا تل-خد ثي-ح ،ل-ي-ئار-شسإا ة-لود-ب
.ةنحاط ةيلهأا برح ‘ ةدحتŸا
ىلع ةقا-ط-لا تا-كر-شش ىد-حإا ر-ط-ي-شستو
‘ ةحاولا دارفأا سشيعيو ،سسدق-لا ة-ن-يد-م
ةشسفانم كانهو ،ًايجولونكت روط-ت-م ⁄ا-ع
نم Èكألا مكلا ىلع لوشصحلل ŸÚاعلا Úب

¤إا لشسلشسŸا قرطت امك .ةقاطلا تابعكم
تاراهÃ عتم-ت-ت ي-ت-لا تا-تو-بور-لا ⁄ا-ع

Œرششبلل ةليدب اهلع.
نم لك ةلوطب ن-م ة-يا-ه-ن-لا ل-شسل-شسمو
رمعو غياشصلا رهشسو ف-ير-ششلا ف-شسو-ي

راشصن دايإاو قيفو دمحأاو ل-ي-ل÷ا د-ب-ع
Òمشس ورمع فيلأات نمو ،يد‹ دمحأاو

.يماشس رشساي جارخإاو فطاع
ي-ن-ي-شساو ،ير--ئاز÷ا بتا--ك--لا نا--كو

هيف مهتا ًلوطم ًانايب ردشصأا دق ،جرعألا
هتياور ىلع وطشسلا-ب ل-شسل-شسŸا عا-ن-شص

تءاج يتلاو تاونشس4 لبق تردشص يتلا
.““Òخألا يبرعلا ةياكح -4802““ ناونعب
”““ ه-نأا ¤إا ير-ئاز÷ا بتا-ك-لا را-ششأاو
ةيلودلا تائيهلا سضعبب ›وألا لاشصتلا

Ÿاهذاختا بجي يتلا تاءارجإلا ةفرع
‘ ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوقح)

ىلع لماك ف-ل-م ع-شضو-ُي-شسو .(ف-ي-ن-ج
رادو يبدألا ليكولا ةعباتم عم ،اهتلواط

.““رششنلا
ورمع ،تشسيراني-شسلا لا-ق ،ه-ب-نا-ج ن-م
،ةيفحشص تاحيرشصت ‘ ،فطاع Òمشس
جر-عألا ي-ن-ي-شساو ة-ياور أار-ق--ي ⁄ ه--نإا
هنأا اهبحاشص معزي يتلا ،اهيلإا راششŸا
ل تاماهتلا نأا ًادكؤوم ،اهن-م ه-شسب-ت-قا
هنأا ¤إا ًاÒششم ،ةحشصلا نم اهل سساشسأا

ي-ن-ي-شساو ي-ئاور-لا و-ه ن-م فر-ع-ي ل““
““.جرعألا

ث.ق  ^

،يشسكناب ،ÊاطيÈلا عراششلا ماشسر رششن ^
،سسمأا لوأا تنÎنإلا ىلع اديدج اينف Óمع
دقو يكيرمألا ملع-لا ه-ي-ف رو-شصي ،تب-شسلا
نم اءزج لكششت ةعمشش نم رانلا هب تكشسمأا
رارغ ىلع دو-شسأا سصخ-ششل يرا-كذ-ت بشصن
.لوهÛا يدنجلل يراكذتلا بشصنلا
فلآا عمŒ امنيب ي-ن-ف-لا ل-م-ع-لا ر-ه-ظو
ءاحنأا ‘ ىرخأا ندمو ندنل ‘ سصاخششألا
‘ ديولف جروج ةافو ىلع جاجتحÓل ⁄اعلا

ىلع اثج امدعب سسيلو-با-ي-ن-م ‘ يا-م52

عشست ةدŸ هزجتحا سضيبأا ةطرشش درف هقنع
قيلعت ‘ يشسكناب بتكو .ا-ب-ير-ق-ت ق-ئا-قد
مارغتشسنا عقوم ىلع ةروشصلاب قفرم Òشصق
.““ÚنولŸا لذخ سضيبألا ماظن-لا““ رو-شصل-ل
روشسكم بوبنأاب ةيرشصنعلا يشسكنا-ب ه-ب-ششو
نإا لاقو ،يلفشسلا قباطلا ‘ ةقشش قرغأا

مهقح نم نوكيشس يلفشسلا قباطلا ناكشس
حÓشصإل يولعلا قباطلا ‘ ةقششلا ماحتقا
.ةلكششŸا
هذه““ ةروشصلا بنا-ج ¤إا ي-شسك-نا-ب بت-كو

سضيبلا مقي ⁄ امو .سضيبلا اهعنشص ةلكششم
دوعشصل ام سصخشش رطشضيشس ،اه-حÓ-شصإا-ب
.““همدقب بابلا لكرو جردلا
ةماع اياشضق يشسك-نا-ب را-ت-خ-ي ا-م اÒث-كو
اعوشضوم نوكتل عشساو قاط-ن ى-ل-ع ةرا-ث-م
ناردج نم ذختي يتلا ة-ي-ن-ف-لا ه-لا-م-عأل
نمازتلاب اهرششنيو اهل ا-شضر-ع-م عراو-ششلا

هتيكلم تابثإل مارجتشسنا ‘ هباشسح ىلع
.اهل ةيركفلا

ث.ق  ^

قÎحي يكيرمألا ملعلا روصصت ةحولب

ديولف يعني يسسكناب ÊاطيÈلا ماسسرلا



ةليترلا

مؤنلا حصص

يهاقŸا راظتنا ‘
تÓحم ةدؤع تءاج ^

معاطملاو عيرسسلا لكألا
لوألا مؤيلا لÓخ ةلؤجخ
رجحلا دؤيق عفر نم
حامسسلاو اهنع يحسصلا
حاتتفا مت ثيح ،اهتدؤعب

نيح يف ،اهنم ليلق ددع
ريبك ددع قلغ لسصاؤت
ةداعاو فيظنت ةيلمع ءارجإل هتÓحم حتف سضعبلا لسضف امنيب ،رخآا
.لمعلا يف عورسشلا لبق ةئيهت
لكألا تÓحمو معاطملا ةدؤعب تحمسس دق ىلولا ةرازؤلا تناكو
يهاقملا حاتتفا ةدؤع ابيرق رظتني نيح يف ،طورسشب عيرسسلا
.اسضيأا طورسشبو

سسما ةمكÙا نع باغ جÈلا سسيئر
جرب يلهأا سسيئر باغ  ^

تناك ةسسلج نع جريرعؤب
يسضاق عم سسمأا ةجمربم
يديسس ةمكحمب قيقحتلا
رئازجلاب دمحما
ةيسضق يف ،ةمسصاعلا
ءاجو ،يتؤسصلا ليجسستلا

بابسسأل يدامح نب بايغ
ريدملا بسسح ،ةيحسص

نب بايغ ريربتل ايبط اريرقت مدق يذلاو ،دانزؤب ريذن ،قيرفلل ماعلا
.يدامح

تاصسوÒفلا لتقت ةيئابرهك تامامك
””اتارؤم”” اتكرسش ترؤط ^

داؤملا ةكرسشو عينسصتلل
اجيسسن ناتينابايلا ””نيجيت””
تامدسصب تابوركيملا لتقل
سضرغب ،ةريغسص ةيئابرهك
انورؤك سسوريف نم ةيامحلا
 .دجتسسملا
نأا ناتكرسشلا تفسشكو
جتني ديدجلا امهراكتبا

سصلقت نم ءابرهك تانحسش
تانحسش جاتنإل يدؤؤي ام ،هجاتنإا يف ةمدختسسملا داؤملا ددمتو
.سصخسشلا كرحتي امدنع ةيئابرهك
امب ةسضفخنم ،””سسكيليب”” ىمسسملا سشامقلا اهردسصي يتلا ءابرهكلا
دسض ةيلعافب عتمتت اهنكل اهيمدختسسم اهب رعسشي ل ىتح يفكي
.تاسسوريفلاو ايريتكبلا

 رصشنلا ةلوؤؤصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقؤم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهسشإلا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا رؤتسساب جهن1 راهسشإلاو رسشنلل ةينطؤلا ةلاكؤلا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرسشلا ةعبطم :قرسشلا -AIS : طسسؤلا

 :عيزؤتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرسشلا - طسسؤلا

يؤهجلا ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف راؤجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :سسكافلا

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ”” كاب ”” لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلا لسصت يتلا رؤسصلا وأا قئاثؤلا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيمؤي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.سش نع ردسصت

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

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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لودلا بهأات دعب ^
ةيعسضؤلا نم جورخلل
،انورؤك ءابؤل ةيحسصلا

ةماعلا ةنامألا تجرخ
ةيبرعلا لودلا ةعماجل

لقن مل نإا ،اهتمسص نم
دقعل ؤعدتل ،اهتابسس
ءارزو سسلجم عامتجا
 .لبقملا ءاعبرألا ””ؤيديفلا”” ةينقت ربع برعلا ةحسصلا
”” ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع ةعماجلل نايب يف ءاج ام بسسحو
ةسسائرب برعلا ةحسصلا ءارزو عامتجا دقعل ؤعدت اهنإاف ،””كؤبسسيافلا
.برعلا ةحسصلا ءارزو سسلجمل35 ةيداعلا ةرودلا سسيئر ،نيرحبلا
اذهب ةباسصإلا تلاحل درطسضملا ديازتلا راطإا يف عامتجلا يتأايو
مقطألا نم ديدعلا سضرعت ،ةيبرعلا لودلا نم ددع يف سسوريفلا
يف سصقنلاو ،ةافؤلاو ةباسصإلا ىلإا ةيحسصلا ةمدخلا يمدقمو ةيبطلا
يف دادعألا ديازت لظ يف ةرسسألاو ةيبطلا ةزهجألاو تامزلتسسملا
.ءاسضعألا ةيبرعلا لودلا سضعب

fiهيقراصس ىلع فرعتي ⁄ زر
””نسصلا اذ””  ةفيحسص تفسشك ^

،رسضخلا مجن نأا ،ةيناطيربلا
سضاير ،يتيسس رتسسسشنام مجاهمو
نم يأا ىلع فرعتي مل  ،زرحم
،هلزنم ىلع ؤطسسلاب نيمهتملا
نمسضتي  ؤيديف   دهاسشي ؤهو
. ةعقاؤلا تاسسبÓم

ةطرسشلل يمسسرلا قطانلا ناكو
دحأا ىلع سضبقلا ءاقلإا نع فسشك دق ،رتسسسشنام ةعطاقمل ةيلحملا
سضاير يرئازجلا مجنلا تيب ىلع ؤطسسلا ةيسضق يف مهيف هبتسشملا

،لوؤؤسسملا تاذ نم ،يناطيربلا مÓعإلا هلقانت ام بسسحبو .زرحم
.قيقحتلا ةمذ ىلع هئاقبإا عم ،هيف هبتسشملا حارسس قÓطإا مت دقف

ثد◊ا لÓظ ‘

..ديدج يŸاع ماظنل سسيصسأاتلاو ةيرصصنعلاو ةحئا÷ا
،؟ديدج ›ود ماظن دامتعا ¤ا ددرت نودو ةيلودلا ةعومÛا نآلا هجتت له̂ 

Úتيقيقح Úتمزأا ¤ا ةيناسسنإلا ضضرعت دعب ةوقبو مويلا هسسفن حرطي حلم لاؤوسس
محري ل لتاق ءابوب ⁄اعلا باسصأا لكسشب انوروك ضسوÒف راسشتنا ¤وألا ،Úتنمازتم
ضضارمألا ةحفسص يط يعدت تناك يتلا ةروطتŸا لودلا ‘ ىتح هتلعف لعفو
رامثتسسإلا ةلواfi نع Óسضف ،›ود نواعتو نماسضت بايغ نع فسشكو ،تاعاÛاو
وأا ،حاقللا وأا ءاودلا راكتحاب ةنميهلا ززعتو حابرألا ردت ةيداسصتقا ةقروك ءاوسس ،اهيف
نأاسش وه امك ،ةرذق ةيئابو بورح لÓخ نم ةسسفانم ةوق ةيأا برسضل حÓسسك
تاجاجتحا ةيناثلاو ،انوروك ءاب ردسصم لوح اكيرمأاو Úسصلا Úب ةلسصاوتŸا تاماهتلا

ناسسنلا قوقح طسسبأاب فافختسسلاو ةتيقŸا ةيرسصنعلا ةرهاظ دسض ⁄اعلا بوعسش
،ةيقيرفأا لوسصأا نم يكيرمألا لتقم ةثداح ةرŸا هذه اهتدحو يتلاو ،بوعسشلاو

Úعأاو ،ةطرسشلا ناوعأا دحأا ةبكر ت– ضسفنتلا ةبوعسص نم Êاعي وهو ،ديولف جروج
.›ا◊ا ›ودلا ماظنلا تاسسرا‡و ميقل ايلŒو ازمر اهتفسصب ةيكيرمألا تاسسسسؤوŸا

›ودلا ماظنلا ةعجارم بلطم ثعب ةداعإل ادج بسسانم ›ا◊ا فرظلا نأا ودبيو
يداسصتقلا وأا يحسصلا هبناج ‘ ضسيل ،ةيناسسناو افاسصنا Ìكأا هلعجو ديد÷ا

اهتنمسضت يتلاو ،اهيلع فراعتŸا قوق◊او ميقلا قيبطت ‘ لب ،بسسحف ،يميقلاو
flناوقلا فلتÚ اوŸتدمتعا يتلا ةيلودلا قيثاو flفلت Œةيرسشبلا برا

لك ةيمويلا اهتسسرا‡ ‘ لهاجتت ىمظعلا ىوقلا نأا ثيح ،Ëركلا ضشيعلل اهتاعلطتو
ةيكلم ⁄اعلا نأاكو فرسصتت تحسضأاو ،ءارم◊ا طوطÿا ىتح تزواŒو طباوسضلا

بجيو ،لاكسشألا نم لكسش يأاب راكفألا ‘ ددعتلا وأا هيف اهعزانم نكÁ ل ،ةسصاخ
ينيطسسلفلا Úبعسشلا ةلاح امو ،باغلا نوناق كلكأا لإاو قيفسصتلاو فافطسصإلا

.ةيح ةنيع لإا يوارحسصلاو
،يŸاعلا يداسصتقلاو يعامتجلا ماظنلا تاروع نع انوروك ةحئاج تفسشك دقل

نودجي نيذلا ،رسشبلاو لودلا نم ءافعسضلل هفادهتسساو هتيسشحوو هتواسسق ىدمو
ىدل ةوقلاو لاŸا زكرم نم ديزت ةمخسض Òتاوف نوعفدي مهو ›آا لكسشبو مهسسفنأا
لودلا لخاد ضشسشعت ةقرافم يهو ،لودلا وأا تاكرسشلا وأا ضصاخسشألا نم ةليلق ةيلقأا
ىدم انوروك ةحئاج تفسشك ثيح ،ةنهارلا ةيلودلا تاقÓعلا مك– يه امك ةيرطقلا

تاموظنŸا ةيقرت ىلع زيكÎلاو  اهسشيمهتو بوعسشلل ةيعامتجلا ةمظنألا لهلهت
نع اديعب ،ةوقلاو ةوÌلا نم ديزŸا نع ثحبلا وحن تهŒا يتلا ،ةيداسصتقلا
‘ رهظ يذلا عسضولا وهو ،تاقاطلاو تاوÌلا لكل ةقاطو ةوÌك ناسسنإلاب مامتهلا
،ايناطيرب ،اكيرمأا ةسصاخو ،ءابولا اهحاتجا يتلا ةيبرغلا لودلا ‘ هتايلŒ ىلعأا
اذه نم اهينطاوم ةيامح نع ةزجاعو ةلولسشم اهنأاكو تدب يتلاو ،اسسنرفو ايلاطيا
Úب توŸا ‘ ةلسضافŸا ¤ا ءوجللا دح رمألا غلب دقو ،حاقل ¤ا لسصوتلا ىتح لو ،ءابولا
ضضرÃ باسصم وأا نسسلا ‘ نعاط نم مكو ،ىسضرŸاو ءاحسصلا ،خويسشلاو بابسشلا

.هسسافنأاب بعÓتي ضسوÒفلاو رسضتحي هدحول كرت نمزم
ضسراسسلا لثم ،ةفورعم تاسسوÒف ¤ا يمتني انوروك ضسوÒف نأا رمألا ‘ بيرغلاو

،اهب ةناعتسسلا نكÁ براجتلاو تايطعŸاو تامولعŸا نم كنب دجوي ثيح ،ازناولفنألاو
¤ا لسصوتلل ةينسضم ادوهج رفو اهÒغ نود Úسصلا ‘ لوأا ءابولا راسشتنا نأا امك

ةيبطو ةيحسص ةدعاق  تحبسصأا ةتيمتسسŸا هتمواقم ةحفاكم لبسسو هتعيبط ديد–
ةيبط ميقب اهئارثا عم لودلا لك ‘ ءابولا ةبراÙ اهيلع ءاكتلا نكÁ ةماه ةيئاقوو
نم ديرف ديدج فنسص نم ءابولا اذه ناك ول اذامف ،ةلود لك روطت بسسح ةفاسضم
 ؟هب ةيرسشبلل ةقباسس ل هعون

اهيلع تسضق ⁄اعلا ىلع نميهŸا ›ودلا ماظنلا ةيعورسشم اياقبو لمأا نم ىقبت امو
ناك يذلا نايغطلاو زييمتلاو ةيقرعلاو ةيرسصنعلا قمح دسض ةيرسشبلا تاجاجتحا
وأا Ìكأا رارمتسسإÓل رÈم هل دعي ⁄و ،بوعسشلا Úبو ÚنطاوŸا Úب مكحيو دوسسي
يكيرمألا لتقم ةثداح تناك ثيح ،ىرخأا ةيرسشب حئاسضفو ةاسسأام لبقتل دادعتسسا
تسضافأا يتلا ةرطقلا ،ةيناسسنا Òغو ةتيقم ةيرسصنع ةقيرطبو ،ديولف جروج ،نولŸا
ضضيبألا تيبلا رسصاحيو Úيكيرمألا نم مظعألا داوسسلا ظيغ رجفنيل ،ضسأاكلا
ضصفق ‘ اهعسضيو ،ةيداسصتقلاو ةيعامتجلاو ةيسسايسسلا هتارايخو يكيرمألا
،ةيبرغلا لودلا لك ¤ا دتما يذلا قن◊ا تاذ وهو ،يرذ÷ا Òيغتلاب ابلاطم ،ماهتلا

ةرق◊او ةيرسصنعلاو زييمتلا دهاسشم فلتfl ارسضحتسسم ،ةفعسضتسسŸا بوعسشلاو
ناسسنإلاب مامتهلاو فاسصنلاو قوق◊اب بلاطتل ،ةيسضاŸا تاونسسلا اهتفرع يتلا

.هنول وأا هنيد وأا هاوتسسم وأا ،هعقوم ناك امهم
يقيرفا يبرع طيfi ‘ ة‹دنم ةلقتسسم ةيوهك ،رئاز÷ا ‘ ،انه نحنو

›ودلا ماظنلا تابراقم ةعجارم ¤ا ،تانيعبسسلا ذنمو ،انيعسس اŸاطل ،يطسسوتك
غولب ببسسبو ،ىوقلا ضضعب ŒÈو نايغط ببسسب تخسسفتو تكلاهت يتلا ›ا◊ا

بوعسشلا قوقح مÎحي ›ود ماظن ،لماكتلاو راو◊ا ضضفري ادح اهنيب حلاسصŸا مادسص
ضشيعلا لجأا نم اهتلاسضن ىتحو ،اهتارايخو اهتاحومطو ،اهتيسصوسصخو اهتدايسسو
مÓسسلاو نمألاو رارقتسسلا ميمعت لجأا نم بوعسشلاو لودلا Úب نواعتلاو ،Ëركلا

ةزراب انتاءل تلازامو تناكو ،ةيلودلا قيثاوŸا ماÎحاو ،ءاخرلاو راهدزلاو
ضضفرت ،ةعانقو ةقث لكب ةعوفرم ،›ا◊ا ›ودلا ماظنلا هجو ‘ ةحسضاوو

نامرحو ،هتياسصو ضضرفل رتوتلا رؤوبو Ïفلا عرزو ،ديد÷ا رامعتسسلا تاسسرا‡
،يوارحسصلاو ينيطسسلفلا بعسشلا نأاسش وه امك ،اهتاورثو اهتايرح نم بوعسشلا

اردسصمو اهتايافنل قوسسك اهيلع ءاقبلاو اهزي“و اهتاÒخ نم ةيقيرفلا ةراقلاو
لاسضن وهو ،ةيرسشبو ةيعيبط تاورث نم اهتايداسصتقاو اهعناسصم ةجا◊ اسصيخر
ذنم فرع اميف مجرت يومنت يداسصتقا يسسايسس جاهنم ¤ا روطت ،تيمتسسمو رمتسسم
‘ Úمئاد نيدعقم ىلع لوسصحلل ةقرافألا يعسس ¤ا لسصوو ،““دابينلا““ ةيلآاب1002

 .مهتماركو مهقوقح يم–و ةقرافألا فسصنت ةيلآاك ،ي‡ألا نمألا ضسل‹
ي◊اسص ىفطسصم ^

 ةركاذلا ةانق قÓطا ىتم
ةيمؤمعلا ةسسسسؤؤملا تفن ^

ةانقلا قÓطإا تاعئاسش ،نؤيزفلتلل
خيراتلا»ـب ةسصاخلا ةينؤيزفلتلا
سسماخلا يف ””ةينطؤلا ةركاذلاو
عم انمازت لبقملا ةيليؤج نم
.بابسشلاو لÓقتسسإلا يديع
يف يمؤمعلا نؤيزفلتلا برعأاو
ربخلا نم هبارغتسسا نع هل نايب
دئارجلا ىدحا يف رسشن يذلا
ماعلا ريدملا نأا ىلإا ةريسشم ،ةيمسسر رداسصم ةيأا ىلإا دنتسسي ل ،ةلقتسسملا
راسشأا امك .عؤسضؤملا سصؤسصخب تاحيرسصتب ءلدإÓل لّؤخملا ؤه ةسسسسؤؤملل
خيرات ديدحتب ةلّؤخملا اهدحو دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا نأا ىلإا نايبلا
.اهسسفن ةانقلا قÓطإا



ةطرصشلل لوأ’ا ديمعلا دكأاو ^
ة-ي-ل-خ صسي-ئر ،ر-م-عأا مور-ع--ل
ةبصسانمب ،ةفاحصصلاو لا-صصت’ا
ـل قفاوملا نانفلل ينطولا مويلا

نأا ،ة-ن--صس ل--ك ن--م ناو--ج8
ن-مأل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يد--م--لا
نينانفلا معدب تماق ين-طو-لا

اي-ن-ف ل-م-ع432‘‘ جا--ت--نإ’
للخ ،اعون-ت-م ا-ي-ئا-م-ن-ي-صسو
يامو9102 يام نيب ام ةرتفلا

اصساصسأا تل-ث-م-ت ي-ت-لاو ‘‘0202
ةينمأ’ا ةقفارملا ىلإا ةفاصضإا‘‘

فلتخم ةراعإا يف ،ر-ي-طأا-ت-لاو
ةطرصشلا تارقمو داتعلا عاونأا
د-ها-صشم-لا حا-ج-نإ’ ة-مزل--لا
.‘‘ليثمتلاو

نأا لوؤو---صسم---لا تاذ ح----صضوأاو
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
عم عصساولا نواعتلا‘‘ ىلع دمتعت
يف نيصصصصختم-لاو ن-ي-نا-ن-ف-لا

ا-مارد-لاو نو-ن-ف-لا ف-ل-ت-خ--م
ةيعوتلاب قلعتت لئاصسر لاصصيإ’
ةئصشنتلا يف ةمهاصسملاو ةينمأ’ا
نم هنيكمتل لفطلل ةيعامتج’ا
هتيصصخصش ،هلوق دح ىلع ،ءانب
لبقتصسم مهاصست يتلا ةيباجي’ا

هلعجتو عمتجملا رارقت-صسا ي-ف
ةيامح يف لب-ق-ت-صسم-لا كير-صش
.‘‘تاكلتمملاو صصاخصشأ’ا
فيصضي ،ةيريدملا مهاصست ا-م-ك
يف ،ةطر-صشل-ل لوأ’ا د-ي-م-ع-لا
ي-ئا-م-ن-ي-صسلا جا--ت--نإ’ا م--عد
نم اهل امل ةيخيراتلا ملفأ’او
ءانبو ءامتن’ا زيز-ع-ت‘‘ ي-ف رود

نم هنيكمتو در-ف-لا ة-ي-صصخ-صش
اهداعبأاو هعمتجم اياصضق مهف
ةطبترملا ةيخيراتلاو ةيفاقثلا
.‘‘ةينمأ’ا تايدحتلاب
نأا مور-ع-ل را-صشأا ،ر-ي-خأ’ا ي-فو
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا
هيجوتل ةبصسانم-لا هذ-ه م-ن-ت-غ-ت
ىلع يرئازجلا نانفلل يناه-ت-لا
نم عمتجملل همدقي املو هنواعت
لو--ل--ح رو---صصتو تا---عاد---بإا
ةصصاخ ،ةيعامت-جا تل-ك-صشم-ل
يجولونكتلا روط-ت-لا‘‘ ل-ظ ي-ف
ثادحتصسا نم حمصسي ام يمقرلا

نانفلل ح-ي-ت-ت ةد-يد-ج تا-ما-خ
دادعإ’او عادبإل-ل ع-صسوأا ءا-صضف
ةمهاصسملاو ينفلا لمعلل ديجلا

ةمدخو ةين-مأ’ا ة-ي-عو-ت-لا ي-ف
.‘‘عمتجملا

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ةنمآا لحاصسلا ةقطنم حبصصتصس له
؟لادكورد دعب

دÓب ‘ ةدعاقلا ميعز ل-ت-ق-م Òغ-ي-ضس ل-ه ^
‘ با--هرإلا ة--ط---ير---خ لاد---كورد ،بر---غŸا
يتلا رئاز÷اب ةرهاظلا طبر دعبيو ،ةقطنŸا

 ؟ةداوه نود اهتبراحو ،ادوقع اهنم تناع
‘ يضسنرفلا سشي÷ا دي ىلع لادكورد لتقم
ى-ل-ع ةد-عا-ق-لا ا-يا-ق-ب Èج-ي-ضس ›ا-م لا-م--ضش
زكرمتلا نع ثحبتضسو ،بون÷ا وحن حوزنلا

زكر-م ل-ق-ن-ت-ضسو ىر-خأا ة-ي-ق-ير-فإا ناد-ل-ب ‘
،راوفيد توك وأا وضساف انيكروب وحن اهتايلمع
ىلع لبقŸا هتفيلخ سصلختيل اهمضسا Òغت دقو
،هم-ي-عز ثرإا ن-م ي-با-هرإلا م-ي-ظ-ن-ت-لا سسأار
مÓضسإلا نع عافد-لا ة-عا-م-ج أÓ-م-ت-ضس اÃرو
ءافتخا هف-ل-خ-ي-ضس يذ-لا غار-ف-لا ،Úم-ل-ضسŸاو
برغŸا ةقطنم جراخ زكرمتتضس يتلا ةدعاقلا
م-ي-ظ-ن-ت-لا اذ-ه ءو÷ د-ع-ب-ي-ضس اذإا ،ي-بر-ع--لا
باهرإلا ةهبضش ةيقيرفإا نادلب ¤إا يباهرإلا

ن-م د-يزأل ا-ه-ب تق-ضصت-لا ي-ت-لا ا-ندÓ-ب ى--ل--ع
.ةنضس نيرضشع

‘ ةدعاقلا هب تماق يتلا ةيباهرإلا تامجهلا
›ام لامضش ‘ لادكورد اهميعزو برغŸا دÓب
اضضيأا هب تماق امو ، اهتفÎقا يتلا رزاÛاو

‘ اببضس تناك ،رجينلا ‘ مارحوكوب ةعامج
ة-ن-ضس ›ا-م ¤ا ة-ي-ضسنر-ف-لا تاو--ق--لا لو--خد
دده يذلا ميظنت-لا ة-ق-حÓ-م ة-ج-ح-ب ،3102
ةقطنŸا لود عم قافتاب ،ةيضسنر-ف-لا ح-لا-ضصŸا
،وضسافانيكروب ،ا-ي-نا-ت-يرو-م ،›ا-م) ة-ضسمÿا
ةعضضب اهتفلك يتلا ةيلمعلا ،(داضشتو رجينلا
ن-م تار-ضشع-لاو ، سشي÷ا ر-ضصا-ن--ع ن--م فلآا
رضصانع د-ي ى-ل-ع او-ل-ت-ق Úي-ضسنر-ف-لا دو-ن÷ا
اهل ةدعاق ءاضسرإا نم تنك“ اهنكل ،ميظنتلا

نأاب يحوي ام ، يركضسع راطمو ›ام لامضش ‘
ىتح ›ا-م ن-م جر-خ-ي ن-ل ي-ضسنر-ف-لا سشي÷ا
رضصانعلا نم رضصنع ر-خآا ى-ل-ع ءا-ضضق-لا د-ع-ب
.هتيمضست تناك امهم ةيباهرإلا

لحاضسلا ةقطنم ‘ اهدجاوت اضسنرف رÈت دق
ةرطيضسب يه-ت-ن-ت ن-ل ي-ت-لا ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-مزألا-ب

،ةيقرضشلا قطانŸا ىلع ىتح قا-فو-لا ة-مو-ك-ح
اهتلقن يتلا ةيباهرإلا تايضشيليŸا لكضشت دقف
دعب ةقطنŸا ىلع Èكأا ارطخ ايروضس نم ايكرت
،اهلجأا نم م-ه-ب ءي-ج ي-ت-لا ة-م-هŸا ي-ه-ت-ن-ت نأا

،ةقطنŸا لك ىلع ةتوقوم لبانق ¤إا نولوحتيف
تهتنا امدعب ندل نب ةعامج عم ثدح املثم
لاقتنلا ىلع تÈجأاو ناتضسناغفأا ‘ اهتمهم
اقحل يم-ضس ا-م ل-ك-ضشت نأا ل-ب-ق نادو-ضسلا ¤إا
تا-ي-ل-م-ع-لا ل-ك دو-ق-ي-ل ةد-عا-ق-لا م--ي--ظ--ن--ت--ب
 .⁄اعلا لك تضسم يتلا ةعورŸا ةيباهرإلا

ة-ق-ط-ن-م ‘ ي-با-هرإلا ر-طÿا ي-ف-ت-خ-ي ن--لو
ح-لا-ضصم ىÈك-لا ىو-ق-ل-ل تماد ا-م ،ل-حا--ضسلا

!اهئاقبل تارŸÈا نم ديزŸا جات–و كانه
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GBNô G’CNÑÉQ اهداتعو اهارقم ةراعاو ةينمألا ةقفارملاو ةدعاضسملا لÓخ نم

اينف Óمع432 معدت ينطولا نمأ’ا ةيريدم
9102 يام ذنم ايئامنيصسو

لÓخ ،اعونتم ايئامنيضسو اينف Óمع432 ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تمعد
.ةيريدملل نايب سسما هب دافأا ام بضسح ،0202 يام و9102 يام نيب ام ةرتفلا

ناكضسلا طضسو اهله راثأا

مامحلا نيع يلاعأاب رمنلا سضوعب روهظ
 وزو يزيتب

مامحلا نيع يلاعأاب رمنلا صضوعب ىلع روثعلا صسما مت ^
اده راصشت-نا ن-م نا-ك-صسلا فوا-خ-م را-ثا ا-م ،وزو يز-ي-ت-ب
.ايصسآا قرصش نم مداقلا لتاقلا صضوعبلا
‘‘رجفلا»ـل ةقوثوم ةيلحم رداصصم هنع تفصشك ام بصسحو
صضوعبلا اذه دصصر ثريروث ةيرق نم نينطاوملا دحا ناف
ةي’ول ةحصصلا ةيريدم ىلا اهلاصسرإاو هل روصص  ذخأا للخ نم
.مامحلا نيع ةيدلبل ةفاظنلا بتكم بناج ىلا وزو يزيت

نيع ةياغل لقنتلا تررق يتلاو ،قيقحت ةنجل ليكصشت مت دقو
روهظ بابصسأا نع قمعم لكصشب ثح-ب-لا ل-جا ن-م نا-ك-م-لا
ةيلحاصسلا قطانملا يف ةداع ره-ظ-ي يذ-لا ر-م-ن-لا صضو-ع-ب
قطانملل ىتح فحز هنكل، هايملا ىلع اهرفوتل ريبك لكصشب
.يزيت لحاصسب نوفزاب اصضيا رهظ دق ناكو ،ةيلبجلا
لجا نم تاديبملاب ةناعتصس’اب ةيدلب-لا ح-لا-صصم مو-ق-ت-صسو
هفحز لبق مامحلا نيع يلاعأاب رمنلا صضوعاب ىلع ءاصضقلا
.راحلا لصصفلا اده يف اصصوصصخ ةرواجملا قطانملل

ع .لامج ^

 فيطصسب ““نويلملا““ ةحنم نم ديفتصست ةررصضتم ةلئاع0007
ةيلمع فيطضس ةيلو ىوتضسم ىلع سسمأا تقلطنا ^
تÓئاعلا بابرأا ةدئافل ةيناثلا ةحنملا ةحنم فرضص

ةردقملاو يحضصلا رجحلا ريبادت ءارج ةررضضتملا
ةيلو يلاو سسمأا حابضص نياع ثيح ،ميتنضس نويلمـب

ريضس ةيلولا ةنيزخ رقمب ،بتاكلب دمحم ،فيطضس
000.7 براقي ام ةيلمعلا هذه تضسم دقو.ةيلمعلا

نأا املع ،يحضصلا رجحلا تاءارجا نم ةررضضتم ةلئاع
.ةيفاضضإا ةضصحك ةلئاع0052 تضسم ةيلمعلا سسفن
لابقتضساو تÓيجضستلا ةيلمع نا ىلا ةراضشإلا ردجتو
نيينعملا سصاخضشلا مامأا ةحوتفم لازت ام تافلملا
تاطلضسلا تعضضو دقو .مهتافلم ميدقت يف نيرخأاتملا
تايدلبلا ةنيزخو ةيديربلا زكارملا عيمج ةيلحملا

،نيديفتضسملا فرضصت تحت ةيلولا ميلقا لماك ربع
.ةحنملا هذه نم مهتدافتضسا ةيلمع ليهضستل

فيطصسب ةيئابرهك ةقعصصب لماع ةافو..
ةقعضصب هتباضصإا دعب ،ةنضس93 ،لماع سسمأا ‘وت ^
ىلع لاغضشأاب هليمز ةقفر همايق ءانثأا، ةيئابرهك
طضسو ةعفار Ïم ىلع ةيمومعلا ةرانإلا ىوتضسم
Úب طبارلا57 مقر ينطولا قيرطلا بناجب ،قيرطلا

.ةجاوعوب ةيرقب طبضضلابو ،لاجقو فيطضس ةنيدم
غلبي يذلا ،هقفارم بيضصأاو ،هتباضصإا روف ‘وت ةيحضضلا

دقو ،ةيناثلا ةجردلا نم قورحب ،ةنضس94 رمعلا نم
ىفضشتضسم ةعرضسلا حانج ىلع Úتيحضضلا لقن ”

ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصم فرط نم يعما÷ا فيطضس
 .لاجق ةيدلبل

فيطصسب رئب فوج ‘ طقصس ابلك ذقنت ةيندŸا ةيام◊ا..
نم فيطضس ةيلوب ذاقنإلا ةقرف رضصانع تنك“ ^

قمع ىلع رئب فوج نم ةاي◊ا ديق ىلع بلك لاضشتنا
رئبلا اذه لخاد طوقضس ثداح رثإا ىلع اÎم02 ›اوح

ةيدلب باÎب جا◊ا راود ةرجضشلا ةتضشÃ روجهŸا
رابألا باحضصأا ةيندŸا ةيام◊ا حلاضصم تركذو .لاجق
اهتيامح ةرورضضب ،روجهŸا وأا ةلغتضسŸا يقضسلا رفحو
هذه لثم بنجتل اهمدر وأا ،يقاو جايضس ةطضساوب
لو ةيفيرلا قطانŸا ‘ رركتت ام اÒثك يتلا ثداو◊ا
.ناوي◊او ناضسنإلا ل اهنم ملضسي

 ل .ىصسيع ^

ةدكيكصس ئطاوصشب يقاوبلا مأا نم ردحني باصش ةثج لاصشتنا
،سسما ،ةدكيكضس ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا وضساطغ نك“̂ 

نوركف Úع نم ردحنيو ،ةنضس22 ،باضش ةثج لاضشتنا نم
ىلع مرضصنŸا سسيمÿا موي هقرغ دعب يقاوبلا مأا ةيلوب
ةنيدم قرضش) ايفوضص فنضصŸا Òغ ئطاضشلا ىوتضسم
،Êاورم ناÁإا ،لوألا مزŸÓا نم ملع ام بضسح ،(ةدكيكضس
حيرضصت ‘و .يماظنلا كلضسلا تاذب مÓعإلاب ةفلكŸا

ةيندŸا ةيام◊ا يضساطغ نأاب ردضصŸا تاذ حضضوأا يفحضص
051 ›اوح دعب ىلع اذكو راتمأا5 قمع ىلع ةث÷ا اوÌع
¤إا ةيحضضلا ةثج لقن ” هنأاب اديفم ،ئطاضشلا نم اÎم
تفاضضأاو .ةبازع ىفضشتضسÃ ثث÷ا ظفح ةحلضصم
ديزأا لخدت تبلطت ةث÷ا نع ثحبلا ةيلمع نأاب ةثدحتŸا

تايلول ةيندŸا ةيام◊ا تايريدÚ Ÿعبات اضساطغ41 نم
ةيام◊ا ريدم نم فارضشإاب لجيجو ةŸاقو ةدكيكضس نم لك
.يدمfi ميهاربإا ديقعلا ةدكيكضس ةيلول ةيندŸا

و ثحبلا مايأا لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا رضصانع ماق امك
ةيوناثلا ةدحولاو ةيضسيئرلا ةدحولا نم لكل Úعباتلا

.ئطاضشلا لوط ىلع ايضشم ةث÷ا نع ثحبلاب ةبازع
ج.ق ^

ةجارد مادطصصا يف هقفارم ةباصصإاو باصش لتقم
ةنيطنصسقب  نيترايصسب

بيضصأاو هفتح باضش ،تبضسلا سسمأا لوأا ءاضسم ،يقل ^
امهلقت تناك يتلا ةيرانلا ةجاردلا مادطضصا ي هقفارم
ةريكب جرعنم يف سشينروكلا قيرطب نيترايضسب
نإاف ةيحضضلا دلاو هب اندافأا ام بضسحو .ةنيطنضسقب
ىلع هقيدضص ةقفر هجوت ،ةنضس62 ،(ج.ةماضسأا ) هنبأا

هاجتا يف نايزوب ةماح ةيدلب نم ةيران ةجارد نتم
ةأارما تماق ةريكب جرعنم يفو ،ةنيطنضسق ةنيدم
ةلواحمو ةروانمب ““802 وجيب““ عون نم ةرايضس ةبحاضص
اهمدضصتو ةجاردلا اهلباقتل ىرخأا ةرايضس زواجت

عون نم ىرخأا ةرايضس بوضص اهتهجو ةفينع ةمدضص
قئاضس فلخ ناك يذلا هنبإا ةافو ىلإا ىدأا ام ، ““وتناكيب““
هل تيرجأاو ةغيلب ةباضصإا بيضصأا ريخألا اذه ،ةجاردلا

نيأا يعماجلا ىفضشتضسملاب سسأارلا ىلع ةيحارج ةيلمع
ةيضشع ،ميخ دقو .ةزكرملا ةيانعلا تحت ايلاح دقري
نزحلا نم ةلاح ،دحألا سسمأا حابضصو ،سسمأا لوأا

نايزوب ةماحب يضضايبل يح ناكضس طاضسوأا يف ىضسألاو
حلاضصم تحتف اميف، هقيدضصو ةيحضضلا ميقي نيأا
    .يواضسأاملا ثداحلا اذه لوح اقيقحت كردلا

سس.ي ^

ةعبات ناتوبلا زاغ لقن ةنحاصشل ريطخ راجفنا
ةلصشنخب ““لاطفن““ـل

08 مقر ينطولا قيرطلاب  ناكملاب ريطخ ثداح رفضسأا ̂ 
دلوا ةتضشمب طبضضلاب ،ةلضشنخو ءاضضيبلا نيع نيب طبارلا
يلك قارتحا نع ،يقاوبلا مأا ةيلو ةنيريكف ةيدلب ،ةفيطل
.لاطفن ةكرضشل ةعبات ناتوبلا زاغ تاروراق لقن ةنحاضشل
ةرئادل ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدتو
ةنحاضشلا ءافطإا لجأل تادحو3 نم معدبو ةنيريكف
نيأا  ،لاطفن ةضسضسؤومل ةعبات  زاغ ةروراق036ـ ب ةلمحملا

نم يروفلا لخدتلا دعبو ةيندملا ةيامحلا لاجر نكمت
قئاضس اجن ثيح ،ةيرضشب رئاضسخ نود قيرحلا ءاوتحا
ةنحاضشلا نم جورخلا نم هنكمت دعب ةبوجعأاب ةنحاضشلا

لا ،ةينكضسلا تاعمجتلا نع هداعتبا دعبو ناوألا تاوف لبق
راجفنلا ةوق ببضسب علهلا نم ةلاح يف تببضست ةثداحلا نا

ملك5 دعب ىلع نم ىرت تناك يتلا بهللا ةنضسلأاو
 سش .ر ^

يعامتجلا دعابتلا ماÎحاو ةيقاولا ةعنقلا سسبل ةرورضض تدكأا

ةّيداصصتق’ا ةاي◊ا ةدوعل ةحاترم Úّيفر◊او راجتلا ةّيعمج
ةّينطولا ةّيعمج-لا تر-ب-ع ^

صسمأا ،نيّيفر-ح-لاو را-ج-ت-ل-ل
ةدوعل اهحاي-ترا ن-ع ،د-حأ’ا
ةداعاو ،ةّيداصصتق’ا ةاي-ح-لا

تاطاصشنلا نم ديد-ع-لا ح-ت-ف
.ةيراجتلا
تلحم حتف دع-ب اذ-ه ي-تأا-يو
صصا-خ ،ة-ّي-فر-حو ة-ّيرا--ج--ت ة-ّ
للخ نمو ىلوأ’ا ةل-حر-م-لا-ب
ةدراولا تامولعملاو ةنيا-ع-م-لا

.نطولا تاي’و فلتخم نم
ةرور-صض ة-ي-ع-م-ج-لا تد-كأاو
ماز-ت-ل’ا ي--ف رار--م--ت--صس’ا
صصا-خ ،ة-يا-قو--لا طور--صشب ة-ّ

ة-ي--قاو--لا ة--ع--ن--ق’ا صسب--ل
د---عا---ب---ت---لا مار---ت----حاو
.يعامتج’ا
را-ّج-ت-لا ع-ي-م-ج تعد ا-م--ك
عا-ن-قا ى-لإا ن-ي--ّي--فر--ح--لاو
ى-ل-ع م-هرا-ب-جاو م-ه-ن-ئا-بز
،طور-صشلا كل-ت-ب د-ّي--ق--ت--لا
تّلحملا باحصصأا راب-ت-عا-ب
نواهت ّيأا ةّيلوؤوصسم نولّمحتي
.مهتّلحم لخاد ةياقولا يف
ةايحلا ىلإا ةدوعلا ّنأا امب و
تّلحم ح-ت-فو ة-يدا-صصت-ق’ا
ينع-ي ’ فر-ح-لاو ةرا-ج-ت-لا
ر-ط-خ ةر-ئاد ن-م جور--خ--لا

ّنإاف –نايبلا فيصضي – انوروك
تل-م-ح ي--ف رار--م--ت--صس’ا
91 ديفو-ك ّد-صض صسي-صسح-ت-لا
.اّيرورصض ىقبي
ةينطولا ةيعمج-لا تعد ا-م-ك
عيمج نيّيفر-ح-لاو را-ج-ت-ل-ل
ىلإا تانطاوملاو نينطاوم-لا
ةياقولا تاءار-جإا-ب د-ّي-ق-ت-لا
مهحاورا ىلع ة-ظ-فا-ح-م-ل-ل
ّيأا ب-ّن-ج-تو م-ه--يوذ حاورأاو
مهريغ قازرأا عطقي فّرصصت
دّدهيو صساّنلا حلاصصمب رصضيو
.ةيداعلا ةايحلا ىلإا ةدوعلا

و.ق ^

 ويكوطب0202 ةيبملوألا باعلألا

Óهأاتم ايقيرفا اعراصصم82ـلا Úب نم يدامع نب يرئاز÷ا
ةيقيرف’ا ةراق-لا تن-ك-م-ت ^
ةرودل اعراصصم82 ليهأات نم
ةيبملوأ’ا باع-لأل-ل ود-ي-ج-لا
،ويكوطب1202 يف ةيف-ي-صصلا

دبع يرئاز-ج-لا م-ه-ن-ي-ب ن-م
نم لقأا) ،يدامع نب نامحرلا

هنع تنلعأا ام بصسح ,(غلك09
ةي-ق-ير-ف’ا ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
صسمأا لوأا ءاصسم صصاصصتخلل
ةينقت ربع ءاقل للخ ،تبصسلا
دعب ن-ع ي-ئر-م-لا ل-صصاو-ت-لا
قرطت-لا ا-ه-لل-خ م-ت ي-ت-لاو
.عيصضاوملا نم ديدعلل
:ةيرا-ق-لا ة-ئ-ي-ه-لا تفا-صضأاو
ءامصسأ’ا هذه نيب نم ةصسمخ‘‘
(تاد--ي--صس ثل--ثو نل--جر)
امنيب ,ةرصشابم ةقيرطب لهأات
لصضفب اولهأات نورخآ’ا32 ـلا
لهؤوملا ماعلا يراقلا بيترتلا
.‘‘دعوملل

يف ةلث-م-م ر-ئاز-ج-لا تنا-كو
ربع ترج يتلا ةصسلجلا هذه
ينفلا ريدملاب ,ويديفلا ةينقت
ةيرئازجلا ةيداحتلل ينطولا
ثيح ,ةصشبطوب ميلصس ,وديجلل
ن-م د-يد-ع-ل-ل قر-ط--ت--لا م--ت
,ميكحتلا اهزربأا عي-صضاو-م-لا
.بيردتلاو نيوكتلا
رصصم ىقبت ,ةعاصسلا دح ىلإا
تنمصض ثيح ،ليثم-ت ر-ث-كأ’ا
,(لاجر) نيي-صضا-ير3 ل-هأا-ت

يت-لا صسنو-ت ى-ل-ع ة-قو-ف-ت-م
تقولا يف ,ني-ي-صضا-ير تل-هأا
رئاز-ج-لا ه-ي-ف تف-ت-كا يذ-لا
لكل د-حاو م-صسا-ب بر-غ-م-لاو
.دلب
يف ةيقيرف’ا لودلا حم-ط-تو
نم نكمم ددع ر-ب-كأا ل-ي-هأا-ت
رجحلا عفر دعب نيي-صضا-ير-لا
بب-صسب صضور-ف-م-لا ي-ح-صصلا

ا--نورو--ك صسور--ي--ف ي--صشف--ت
للخ ن-م كلذو ,د-ج-ت-صسم-لا
نم د-يد-ع-لا ي-ف ة-كرا-صشم-لا
.ةيلودلا تارودلا

ر.ق ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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