
ةلايضسو موداقؤب تاثداحم دعب تاعاضس ’اضصتا ترجأا اهتيجراخ

 ايبيل ةمزأا ل◊ رئاز÷ا دوهج لقرعت طابرلا

نيقباضس ءارزؤل ءامضسأا تنمضضت
 تاراطإاو نيماحمو

ةمألا سسلجم يف اوسضع41 نيعُي نوبت سسيئرلا
:يبيرعلب ،انبلا ‘ صشغلا لؤح ةحيضضف رضشن بقع يتأاي ءارج’ا

اهميلسست لاجآا تددح ولو ةئيدر ““لدع““ تانكسس ميلسست عنم
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ةنضسلا ةياهن لامعأا مامتاو اهلاجآا يف صسلاجملا دقع ىلع تدكأا

 ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸاب اروف قاحتللاب ةذتاسسألا رمأات ةرازولا
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تايفو8و ةباسصا111 ،ءافسش ةلاح28..ةحسصلا ةرازول ةديدج ةليسصح ‘

رؤتضسدلا ةدؤضسم نم فقاؤملا ةيفلخ ىلع  مهتلل لدابتو تاباضسح ةيفضصت
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يتؤضصلا ليجضستلا ةحضص ديكأات عم
 نيمهتم٣و يوادعضسو ةيافلحل

ةيضضقلا يف

نيب ةبوقعب نوددهم نومهتملا
انجسس تاونسس01و نيرهسش

““اديدج ادهع تلخد ةيرئازجلا ةسضايرلا““ :يدلاخ^
““تهوسش ةيرئازجلا ةسضايرلا““ :يلسسرم نيدلا رون ^
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 اندÓبل ةبذاك ةرؤضص قيؤضست يف هيزيل’ا ةيلوؤؤضسمب ينمضض فارتعا

ةيعاوط لّحرت اسسنرف
 رئاز÷اب اهÒفسس

اموي يام8 خيرات دامتعا نوناق عورسشم ^
 ةيناÈŸلا ةنجللا مامأا ةركاذلل اينطو
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ينطو2

ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ لاقو
‘ رأروف لامج روت-كد-لأ ا-نورو-ك سسوÒف
ةباسصإأ111 ليجسست ” ““ هنأأ يفحسص ر“ؤوم
È 13ع ةعزوم (انوروك) سسوÒفب ةديدج
ةلاح56201 ¤إأ ›ام-جإ’أ ع-ف-تÒل ة-ي’و
.““ةي’وÈ 84ع ةعزوم
ةديلبلأ ةي’و ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاسضأأو
ددع Èكأأ ليج-سست ل-سصأو-ت (ءا-بو-لأ ةرؤو-ب)
ةلاح71 سسمأأ تغ-ل-ب ثي-ح تا-با-سصإÓ-ل

عقأوب فيطسسو ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةعوبتم
تاي’ولأ ‘ تاباسصإ’أ ددع غلبيل ت’اح9
.““ةلاح9603 ثÓثلأ
ءاسصحإأ ” ““ هنأأ تايفولأ سصوسصخب حسضوأأو
ةافو ليجسستب ةد-يد-ج تا-ي-فو Ê (8)ام-ث
ةديلبلأو ةمسصاعلأ رئأز÷أ نم لكب ةدحأو

تليسسمسسيتو ةف-ل÷أو ة-ن-تا-بو ف-ي-ط-سسو
517 ¤إأ ›امجإ’أ عفÎيل ةلقروو ةيأدرغو
.““ةي’وÈ 04ع ةعزوم ةافو
تأذ دكأاف ءافسشلأ ت’ا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
سسف-ن لÓ-خ ءا-سصحإأ ” ““ ه--نأأ لوؤو--سسŸأ

ءافسشلل ةديد-ج ة-لا-ح28 ل-ثا“ ةÎف--لأ
تردا--غ ي--ت--لأ ت’ا◊أ دد--ع ع--فÎي--ل
ةلاح9976 ¤إأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأ

ةيا-ن-ع-لأ ت– ا-با-سصم63 د-جأو--ت ع--م
 .““ةزكرŸأ

دادر كلام ^

سسا--ب--ع ة--يدŸأ ›أو سسمأأ سسأأر--ت ^
روسضحب ا-ي-ق-ي-سسن-ت ا-عا-م-ت-جأ يوأد-ب
ن-ع ن-ير-يد-مو ة-ي’و-ل-ل ما-ع-لأ Úمأ’أ
عامتج’أ روح“ ثيح ةيذيفنتلأ ةئيهلأ

ةيلمع رأرمتسسأ ة-ي-ع-سضو ة-سسأرد لو-ح
تÓئا-ع-ل-ل جد ف’آأ01 ةح-ن-م فر-سص

سسوÒف ة---ح---ئا---ج ن---م ةرر---سضتŸأ
.““انوروك““

ةرورسضب ةينعŸأ حلاسصŸأ ›أولأ رمأأو
‘ اهفرسص ةيمأزلإأو ةي-ل-م-ع-لأ ع-ير-سست
تÓئا-ع-لأ Úك-م-ت-ل ل-جا-ع-لأ بير-ق-لأ
لظ ‘ اهن-م ةدا-ف-ت-سس’أ ن-م ة-ي-ن-عŸأ
ىلع تاسساكعنأ نم هتفلخ امو ةحئا÷أ
.Úنطأوملل ةيمويلأ ةاي◊أ

Œنأأ ¤إأ ةراسش’أ رد flتايدلب فلت
دق تنا-ك46 اهدد-ع غ-لا-ب-لأ ة-يدŸأ
ةي-م-سسإأ م-ئأو-ق ق-با-سس تقو ‘ تد-عأأ

ة-ح-ئا÷أ ن-م ةرر-سضتŸأ تÓ-ئا-ع--ل--ل
رسشأدŸأو ءايحأ’أ يل-ث‡ ن-م حأÎقا-ب
متيل ،ةي’ولأ حلاسصم ¤إأ اهلاسسرإأ ”و
ةوعد لÓخ نم ديدج نم ةيلمعلأ ثعب
با-ح-سصأأو Úي-ن-ه-م ن-م ن-يرر--سضتŸأ
بسسح لك ل-ي-ج-سست-ل-ل ةر◊أ لا-م-عأ’أ

ةرا-م-ت-سسأ ءل-م ق-ير-ط ن-ع ه-ت--ن--ه--م
فلتfl ‘ اهعأديإأ مث نمو تا-مو-ل-ع-م
ةيريدم رأرغ ىلع ةيمو-م-ع-لأ تأرأد’أ
ةراجتلأ ةيريدمو ةيحÓ-ف-لأ ح-لا-سصŸأ
ةراجت-لأو ة-عا-ن-سصلأ ة-فر-غو ل-ق-ن-لأو
حلاسصŸأ نم اهÒغو ةحايسسلأ ةيريدمو
.ةينعŸأ

’ ن-يرر-سضتŸأ ن--م د--يد--ع--لأ نأأ Òغ
ةحنŸأ هذه فرسص نورظ-ت-ن-ي نو-لأز-ي

نع أوفقو-ت ن-يذ-لأ Úي-ن-هŸأ ا-م-ي-سس’
.رهسشأأ3 ةبأرق ذنم طاسشنلأ

ب م ^

ةحنم فرسص ةيلمع عيرسستب رمأاي ةيدŸا ›او
انوروك نم نيررسضتŸا

انورؤك ءابو تإرؤطت رخآإ فسشكت ةحسصلإ ةرإزو

ةافو ةلاح517و ةدكؤوم ةباسصإا56201 ءاسصحإا
ةلاح9976 ›امجإ’او ءافسشلل باسصم28 لثا“  ^   ةÒخأ’ا ةعاسس42 لا لÓخ تايفو8و ةباسصإا111 ليجسست ^

سسوÒفب ةدكؤؤم ةديدج ةباسصإإ111و تايفو Ê (8)امث ليجسست ““ Úنثإلإ سسمأإ ةحسصلإ ةرإزو تنلعأإ
.““ةافو517و ةباسصإإ56201 ¤إإ ›امجإلإ عفتÒل (91 ديفؤك ـ دجتسسŸإ انورؤك)

نإرهؤب بجرز نب ميك◊إ ىفسشتسس91Ã ديفؤك ةحلسصم ةسسيئر
““ءافسشلل ةلاح752 لثامتب حمسس ““Úكورولك““ لوكوتورب““

 ىفسشتسسŸا اورداغ ىسضرŸا نم ةئاŸاب09 ^
ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ةحلسصŸأ ةسسيئر تدكأأ ^

يعما÷أ ىفسشت-سس91Ã ديفوك ة-ح-ل-سصمو
حيرسصت ‘ ةا‚ قفوم روسسيفوÈلأ نأرهول
ةيسضرŸأ ت’ا◊أ عيمج ““ نأأ رجفلل سسمأأ
ةرقتسسم ةلاح ‘ ىف-سشت-سسŸا-ب ةد-جأو-تŸأ
يأأ د-جو-ت ’و ،ه-ي-ف م--ك--ح--ت--م ع--سضو--لأو
عسضخت يتلأ ت’احلل ةبسسن-لا-ب تا-ف-عا-سضم
يئأود-لأ لو-كو-توÈلا-ب جÓ-ع-ل-ل ا-ه-ع-ي-م-ج

ت’ا-ح عا-ف-ترا-ب ح-م-سس يذ-لأ ““Úكورو-ل-ك““
نوردا-غ--ي ن--يذ--لأ ى--سضرŸأ Úب ءا--ف--سشلأ

09 ““ نأأ ةبيبطلأ تراسشأأو .““ايموي ىفسشتسسŸأ
نأأ امك مهحير-سست ” ي-سضرŸأ ن-م ة-ئاŸا-ب
دنم ةديدج ةلاح ةيأأ ل-ج-سست ⁄ ة-ح-ل-سصŸأ
ت’ا◊أ سصلقت ‘ يباجيإأ رسشؤوم وهو عوبسسأأ
.““ةيئابولأ

كانه ““ نأأ روسسيفوÈلأ تدكأأ ىرخأأ ةهج نم
لوزيسس رهسشلأ ةياهن لبق ه-نأأ Òب-ك لا-م-ت-حأ
عيمج جورخ د-ع-ب أذ-هو سسوÒف-لأو سضرŸأ
يذلأ ىفسشتسسŸاب ةيقبتŸأ ةليلقلأ ت’ا◊أ
ةيسضرم ةلاح563 نم Ìكأأ اقباسس لب-ق-ت-سسأ

““وطسسيأ““ ىفسشتسسم Úب ةلاح91 مهنم ‘وت
.““وطÓب““ ىفسشتسسمو
““ ¤إأ Úن-طأوŸأ ق-فو--م رو--سسفوÈلأ تعدو
ءأدترأو ي-عا-م-ت-ج’أ د-عا-ب-ت-لا-ب د-ي-ق-ت-لأ
سسيلو رخآأ سضرم يأأ نم ةيامحك تامامكلأ

انوروك نم سصلخت ةلاح ‘ هنأ’ انوروك طقف
ىرخأأ سضأرمأأو يدعŸأ لسسلأ سضرم كلانه
كلذل ÚنطأوŸأ Úب ةيسشفتم تلأز’ ةديدع
.““تامامكلأ ءأدترأ ايرورسض حبسصأأ

سسانيا.م ^

ناكسسلأو ةحسصلأ ةرأزو Úنث’أ تملسس    ^
ةعنقأأ نم ةعو-م‹ تا-ي-ف-سشت-سسŸأ حÓ-سصأو
(91-دي-فو-ك) ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-يا-قو-ل-ل

سضأرمأاب ÚباسصŸأو ةسشهلأ تائفلأ تايعم÷
-ديفوك ءابو راسشتنأ ةحفاكم راطإأ ‘ ةنمزم
91.
ةعنقأأ نم ةعوم‹ مسضت ةبهب ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-يو
ة-يز-كرŸأ ة-ي-لد-ي-سصلأ ا-ه-ت--ح--ن--م ة--ي--قأو
تايعم÷ ةحسصلأ ةرأزول ةعباتلأ تايفسشتسسملل
نم موقتسس يت-لأو ة-ح-سصلأ عا-ط-ق ‘ ط-سشن-ت

ÚباسصŸأ سصاخسش’أ ىلع اهعيزوت-ب ا-ه-ت-ه-ج

فل-تÈ flع نا-طر-سسلأو ة-ن-مز-م سضأر-مأا-ب
.ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع ةيئافسشتسس’أ تائيهلأ
ةماعلأ ةريدŸأ تدكأأ ةفاحسصلل حيرسصت ‘و
هنأأ يتكأو ةمطاف ةديسسلأ ةيزكرŸأ ةيلديسصلل
‘ ةيلديسصلأ اهتقلت عانق نويلم51 لسصأأ نم““

›أوح عيزوتب ةÒخأ’أ هذه تماق تابه لكسش
ةيزكرŸأ ةيلديسصلأ““ نأأ ةفيسضم ““عانق نويلم7
ةعنقأ’أ هذه عيزوت ‘ رمتسستسس تايفسشتسسملل
هتهج نم .““اهاقلتت يتلأ تابهلأو اهملسستل اعبت
با-ح-سصأأ تا-ي-ع-م-ج ة-ك-ب-سش ق-سسن-م ر-ك--سش
د-ب-ع ة-سشه-لأ تا-ئ-ف-لأو ة-ن-مزŸأ سضأر-مأ’أ

بسصنم اسضيأأ لغ-سشي يذ-لأ قÓ-عو-ب د-ي-م◊أ
““دبك-لأ سضأر-مأأ سسأأ وأأ سسأ““ ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر
““ينماسضتلأ لمعلأ أذ-ه““ ى-ل-ع ة-ح-سصلأ ةرأزو

حيحسصلأ لفكتلاب““ هلو-ق بسسح ح-م-سسي-سس ا‡
ة-عا-نŸأ يوذ ى-سضرŸأ ن-م ة-ئ--ف--لأ هذ--ه--ب
.““ةفيعسضلأ
اهسسأأري يتلأ ةكب-سشلأ ““ نأأ لو-ق-ي فا-سضأأ ا-م-ك
ةعنقأ’أ هذه لاسصيإاب ةفلكم ةيعمج31 مسضت
سضأرمأأ نم نوناعي نيذلأ سصاخسشأ’أ ء’ؤوهل

.““91-ديفوكب ةباسص’أ نم مهتيامح و ةنمزم
ر م ^

91-ديفؤك ءابو راسشتنإ ةحفاكم راطإإ ‘

ةسشهلا تائفلا تايعم÷ ةيقاو ةعنقأا ملسست ةحسصلا ةرازو

نأأ ىلع كÓسسأ’أ فلتfl نم ةحسصلأ ومدختسسم عمجأأ ^
ةسصاخ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸاب ةمدÿأ ةيرأرمتسسأ نامسض
““ انوهرم““ ىقبي انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ لبقتسست يتلأ كلت

Ãحأ ىدÎأ قيبطتو مأŸل نطأوÓيدافتل ةيئاقولأ تأءأرجإ
ت’ا◊أ روهظ ةيأدب ذنم هنم نوناعي يذلأ Òبكلأ طغسضلأ
.¤وأ’أ
ةيدعŸأ سضأرمأ’أ ‘ ةسصتfl سشيمح ةحيبر ةروتكدلأ ىرتو
(ةديلبلأ ةي’و) كيرافوبل ةيمومعلأ ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوŸاب
‘ ةيبطلأ مقطأ’أ اهلذبت يتلأ تأدوهÛأ نم مغرلابو هنأأ
ةبسسن نم سضيفختلأ ““ نأأ ’إأ ءابولأ أذهب ÚباسصŸاب لفكتلأ
تأءأرجإÓل عمتÛأ مأÎحأ ىدÃ ةطبترم ىق-ب-ت هرا-سشت-نأ
ةحئا÷أ هذه دسض ÚتŸأ زجا◊اب اهتفسصو يتلأ ةيئاقولأ
.““⁄اعلأ لود اهنم ملسست ⁄ يتلأ
ة-ح-سصلأ ي-مد-خ-ت-سسم تأدو-ه-جÃ ““ ة-ب-سسا-نŸا-ب تر--كذو
ت’ا◊أ روهظ ةيأدب ‘ هنم أونا-ع يذ-لأ Òب-ك-لأ ط-غ-سضلأو
سسو-با-ك سشي-عو مو-ن-لأ ‘ تا-بأر-ط-سضأ ¤إأ ىدأأ ا‡ ¤وأ’أ
.““نأوعأ’أ نم ديدعلأ ىدل سضرŸأ
دد-ع ‘ ل-ج-سسŸأ سصق-ن-لأ ن-م م-غر-لا-بو ه-نأأ تد-كأأ ا-م-ك
سضع-ب لأز’““ ءأد--ع--سصلأ كÓ--سسأ’أ سسف--ن--تو تا--با--سصإ’أ
نوممسصيو مهمهأدي يذلأ رطÿاب Úيعأو Òغ ÚنطأوŸأ

نايحأ’أ نم ديد-ع-لأ ‘ Úل-ك-سشم عرا-سشلأ ¤إأ جورÿأ ى-ل-ع
Œما-ع نو-ك-ت د-ق تا-ع-مÓ ةيعأد ،““ىودعلأ لقن ‘ ايسسيئر

يتلأ ةي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’أ مأÎحأ ةرور-سض““ ¤إأ Úن-طأوŸأ
انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصرل ةيملعلأ ةن-ج-ل-لأ ا-ه-ب تسصوأأ
ءأدترأو يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحأ ‘ ا-سسا-سسأأ ة-ل-ث-م-تŸأو
.““تاعمجتلأ يدافتو تامامكلأ
لوأزتو ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةنطاقلأ ةسصتıأ تأذ تÈعو
طسسق ذخأأ مدعل““ اهفسسأأ نع كيرافوب ىفسشتسسÃ اهطاسشن

ةي’وب Úنطاقلأ اهيدلأوو اهتلئاع ةرايزل اهنينحو ةحأرلأ نم
لقن نم افوخت ةنمزم سضأر-مأأ ةد-ع-ل Úل-ما◊أو وزو يز-ي-ت
‘ ةسصتfl لاطرز لامآأ ةروتكدلأ تراسشأأو.““مهيلإأ ىودعلأ
يسسيلف يداهلأ ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤوŸاب ةيدعŸأ سضأرمأ’أ
ةلاح ““ ¤إأ اهتهج نم سضأرمأ’أ هذه ‘ ةسصسصختŸأ راطقلاب
ددعلأ ببسسب ءابولأ روهظ ةيأدب ‘ كلسسلأ تباتنأ يتلأ علهلأ
¤إأ ىدأأ ا‡ ““ةسسسسؤوŸأ هتلبقتسسأ يذلأ ىسضرŸأ نم Òبكلأ
ةبسسانŸاب ةيعأد ““ايدسسجو ايسسفن اه-ي-مد-خ-ت-سسم را-ي-ه-نأ““

تاهيجوتل مراسصلأ مأÎح’أ““ ¤إأ ع-م-تÛأ ح-ئأر-سش ع-ي-م-ج
فيفخت ءابولأ راسشتنأ نم د◊أ دسصق ةيمومعلأ تاطلسسلأ
.““ ةحسصلأ لامع ىلع طغسضلأ
سضعب مأÎحأ مدعل““ راطإ’أ أذه ‘ اهفسسأأ نع تÈع امك
ىلع Òبكلأ لابقإ’أ لÓخ نم ةيئاقولأ تأءأرجإÓل ÚنطأوŸأ
طورسش ىندأأ مأÎحأ نود Úكاكدلأو هكأوفلأو رسضÿأ قأوسسأأ
ىفسشتسسم ىلع ““ تفاسضأأ امك ““ ايعامج نولبقي مث ةياقولأ
Èتعي يذلأ تقولأ ‘ ءابولأ سصيخسشت ءأرجأ دسصق راطقلأ

جورÿأ دنع عان-ق-لأ ءأد-ترأو ›ز-نŸأ ر-ج◊أ مأÎحأ““ ه-ي-ف
.““درف لكل اسصيخسشت نسسحأأ ةجا◊أ ءاسضقل

ملع ةحلسصم نم ليدنق ناندع رو-ت-كد-لأ را-سشأأ ه-ب-نا-ج ن-م
موقي يتلأ تاطاسشنلأ ““ ¤إأ ›واطسسب يئاقولأ بطلأو ةئبوأ’أ
ةعطاقملل ةعباتلأ عبرأ’أ تايدلبلاب هعم لماعلأ قيرفلأ اهب
ة-ي-نأد-يو-سسلأو ة-ي-نا-م-حر-لأو ةŸا-ع-م) ةد-لأرز-ل ة--يرأدإ’أ
ينطأوŸ ةيبط تأداسشرإأو حئاسصن Ëدقت لجأأ نم (›واطسسو

عم لاسصتأ ‘ مه نيذلأ سصاخ-سشأ’أ ة-سصا-خ ق-طا-نŸأ هذ-ه
.““ةدكؤوŸأ ت’ا◊أ
ةدجأوتŸأ قدانفلأ ¤إأ تأرايزب يبطلأ قيرفلأ تأذ موقي امك
أوناك نيذلأ ÚنطأوŸأ تلبقتسسأ يتلأ ةعطاقŸأ بأرت قوف
يديسسب سضايرلأ قدنفب221 مهددع غلابلأو جراÿاب Úقلاع

ةقطنŸأ سسفنب رحبلأ هايÃ ة÷اعŸأ ةسسسسؤو502Ãو جرف
سسوÒفلأ سضأرعأأ لوح ةيبطلأ تاسصوحفلأ ءأرجإأ لجأأ نم
هذهل مهترداغم دعب ةيئاقولأ دعأوقلأ مأزتلا-ب م-ه-سسي-سس–و
ملع ‘ ةسصتfl دأÒم ةديسشر ةروتكدلأ بسسحو  .تاسسسسؤوŸأ
راطخأأ ثود◊ ايدافت هنأأ اهتهج ن-م تد-كأأ د-ق-ف ،سسف-ن-لأ
ÚنطأوŸأ ىلع بجي سسوÒفلأ أذه اهيف ببسستي دق ىرخأأ
ةيامحو ءابولأ راسشتن’ رذ◊أو ةطي◊أ نم ديزŸاب يلحتلأ
نم مهنيكمتل يدسس÷أو يسسفنلأ رايهن’أ نم ةحسصلأ كÓسسأأ

ءاسضقلأ دعب ىرخأ’أ سضأرمأ’اب لفكتلأو مه-ل-م-ع ة-ل-سصأو-م
.““ةحئا÷أ هذه ىلع
ةحسصلل Úيئاسصخأ’ ءابطأÓل ةينطولأ ةباق-ن-لأ سسي-ئر ن-م-ثو
اهب تماق يتلأ تأدوهÛأ لك ،يفسسوي دمfi ،ةيمومعلأ
مكحتلأ نم رئأز÷أ تنك“ اهلسضفب““ يتلأو عاطقلأ كÓسسأأ

سضعبب لئاسسولأ ‘ لجسسŸأ سصقنلأ نم مغرلاب عسضولأ ‘
““ ¤إأ نطأوŸأ ايعأد““ اهكأردتسسأ ” ي-ت-لأو تا-ي-ف-سشت-سسŸأ
نأأو ةسصاخ ءابولأ قيوطتل ةي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإ’ا-ب مأز-ت-ل’أ
.““هل ›زانتلأ ىنحنŸأ قيرط ‘ ةرئاسس رئأز÷أ
ةحل-سصم سسي-ئر كلذ-ك ل-غ-سشي يذ-لأ ي-با-ق-ن-لأ تأذ دد-سشو
ةرور-سض““ ى-ل-ع كير-فو-ب ى-ف-سشت-سسÃ ة-يد-عŸأ سضأر--مأ’أ
دسصرل ةيملعلأ ةنجللأ نع ةرداسصلأ تايسصوتلأ ¤إأ ءاغسصإ’أ
كÓسسأأ ىلع ءبعلأ فيفخت دسصق ءا-بو-لأ ي-سشف-ت ة-ع-با-ت-مو
ءابولأ راسشتنأو ةسصاخ رايهن’أ نم ةموظنŸأ ةيامحو عاطقلأ
.““عبأرلأ هرهسش لخدي
تأدوهجÃ أرأرم تهون دق نطولل ايلعلأ تاطلسسلأ تناكو
ÚباسصŸاب لفكتلأ ىلع رهاسسلأ يبطلأ هبسشو يبطلأ كلسسلأ
بناج ¤إأ لمعلأ ‘ مهينافت لسضفب نيذلأو انوروك سسوÒفب
.رئأز÷اب ءابولأ ‘ مكحتلأ ” ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ

ر كلام ^

(91 ديفؤك) نم رذ◊إو ةطي◊إ يخؤتب بلاطم نطإؤŸإ

ةيئاقولا تاءارجإ’ا ماÎحاب نوهرم ةمدÿا ةيرارمتسسا نامسض

ة-ي-ل-م-ع ‘ عور-سشلأ Úن-ث’أ سسمأأ ” ^
ة-ح-ن-م ن-م ة-ي-نا-ث--لأ ة--سص◊أ فر--سص

نم ةررسضتŸأ تÓئاعلأ ةدئافل نماسضتلأ
ا--نورو--ك سسوÒف ي--سشف--ت تا--ي--عأد--ت
›أو رو--سضح--ب (91-ديفوك) دج-ت-سسŸأ
.يعدأرب رداقلأ دبع طأوغ’أ ةي’و
لÓخ ةي’ولأ ›أو نأاسشلأ أذه ‘ حسضوأأو
ةسص◊أ نأأ ةيلمعلأ قÓطنأ ىلع هفأرسشإأ
نماسضت-لأ ة-ح-ن-م فر-سص ن-م ة-ي-نا-ث-لأ

تÓئاع با-برأ’ ة-لا-ح070.4 سسمت-سس
نم ةح-ئا÷أ ن-م م-هرر-سضت د-كأا-ت ن‡
ح-لا-سصŸأ ف-ل-تfl تا-ي-ئا-سصحإأ لÓ-خ

651.4 نأأ ¤إأ ةبسسانŸاب أÒسشم ،ةينعŸأ
نمسض تدافتسسأ دق تناك ةررسضتم ةلاح

ة-ي--ل--م--ع--لأ هذ--ه ن--م ¤وأ’أ ة--سص◊أ
.مرسصنŸأ ويام رهسش لÓخ ةينماسضتلأ
ة-ي-ل-م-ع-لأ هذ-ه-ل سصسصخ ه--نأأ ح--سضوأأو
ديÈلأ بتاكم ¤إأ ةفاسضإأو ةي-ن-ما-سضت-لأ

ةيمومعلأ ةنيزÿأ رقم ةي’ولأ بأرت Èع
نوكلÁ ’ نيذلأ نيدي-ف-ت-سسŸأ ةد-ئا-ف-ل

نامسضل كلذو ةيراج ةيد-ير-ب تا-با-سسح
نم ÚينعŸأ سصاخسشأ’أ ةفاك ةدا-ف-ت-سسأ
.ةحنŸأ
ةيئ’ولأ ة-ظ-فاÙأ ر-سصا-ن-ع كرا-سشتو
ةيلمع ‘ ةيرئأز÷أ ةيمÓسسإ’أ ةفاسشكلل
نامسضل نيدي-ف-ت-سسŸأ Òبأو-ط م-ي-ظ-ن-ت
.Úنطأوملل ةيحسصلأ ةمÓسسلأ

و.ق ^

عم نماسضتلا ةحنم نم ةيناثلا ةسص◊ا فرسص
طاوغأ’اب ةحئا÷ا نم ةررسضتŸا تÓئاعلا

تاباسصإإ60 ليجسست ” اميف
 ةث÷ ةيباجيإإ جئاتنو ةدكؤؤم

تايفسشتسسم نورداغي اسضيرم51
لجيجب Òهاطلاو ةيلسسŸا

 كسسع د’وأا نم ةلئاعل يلك ›زنم رجح ^

60 سسمأأ ل--ج--ي--ج ة--ي’و تل--ج--سس ^
انوروك ءابوب ةد-كؤو-م ةد-يد-ج تا-با-سصإأ

لجيج ىفسشت-سسÃ تا-با-سصإأ40 اهن-م
يحسصلأ رج◊أ ةحل-سصم تنا-ك ا-مد-ع-ب
¤إأ ةفاسضإأ عو-ب-سسأأ ذ-ن-م ة-با-سصإأ نود-ب

ةديدج ةباسصإأو ، اهيف ه-ب-ت-سشم Úت-لا-ح
Ãهاط-لأ ى-ف-سشت-سسÒ لÒإأ ددعلأ عفت¤
اهيف هبتسشم ت’اح70و نيدكؤوم Úتلاح
.Úسضيرم ءافسش دعب
ةيباجيإأ جئاتن رو-ه-ظ ل-ي-ج-سست ” ا-م-ك

تيفوت ةنسس04 رمعلأ نم غلبت ةاتف ةث÷
ثيح ر-ك-سسع د’وأأ ة-ق-ط-نÃ لز-نŸا-ب
قيق– دعب ةيحسصلأ تا-ط-ل-سسلأ ترر-ق
‘ اهل-ك ة-ل-ئا-ع-لأ ع-سضو ع-سسو-م ي-ئا-بو
.›زنŸأ رج◊أ
ليجسست ” دقف ةيل-يŸأ ى-ف-سشت-سسÃ ا-مأأ
ددع-لأ ح-ب-سصي-ل ةد-يد-ج ةد-كؤو-م ة-با-سصإأ
ت’اح30و نيدكؤوم Úت-لا-ح ›ا-م-جإ’أ

ءافسش ليجسست دع-ب أذ-هو ا-ه-ي-ف ه-ب-ت-سشم
. ءافسشلأ ÒياعŸ اقفو اسضيرم31 جورخو

ب.Úسساي ^

ىفسشتسسÃ انوروك سسوÒف ببسسب ةأارما ةافو
  فيطسسب ةملعلا

76 رمعلأ نم غلبت ةأأرمأ سسمأأ تيفوت ^
ىفسشتسسÃ انوروك سسوÒفب ة-با-سصم ة-ن-سس
ةي’و قرسش ةملعلأ ةنيدÒ Ãثÿأ بورسص
.فيطسس
اهيلع انلسص– ي-ت-لأ تا-مو-ل-عŸأ بسسحو
ت’ا◊أ Úب ن-م تنا-ك ة--ي--ح--سضلأ نإا--ف
قيرط نع اهتباسصإأ تدكأات ثيح ةيباجيإ’أ
تناكو مايأأ ةدع ذنم ةيıÈأ ليلاحتلأ

Ãيبطلأ سشاعن’أ ةحلسص.
ىفسشتسسÃ ةيبطلأ حلاسصŸأ تلجسسو أذه
83 سسمأأ لوأأ ءاسسم ةملعلاب Òثÿأ بورسص
امك Òناكسسلأ زاهج قيرط نع ةدكؤوم ةلاح
دعب ىفسشتسسŸأ ا-سضر-م21 جور-خ ردا-غ

.ءافسشلل مهلثا“

ل ىسسيع ^
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 اندÓبل ةبذاك ةروسص قيوسست ‘ هيزيللا ةيلوؤوسسÃ ينمسض فاÎعا

 رئاز÷اب اهÒفشس ةيعاوط لّحرت اشسنرف
ةيسسنرفلا ةيسسامولبدلل سسيئرك هبسصنم هترداغم ايمسسر روكنايرد ييفازك يسسنرفلا Òفسسلا نلعأا
ديÛا دبع يرئاز÷ا هÒظنب ايفتاه هلاسصتا بقع يسسنرفلا سسيئرلل يمسسر ءارجإا لوأا وهو رئاز÷اب
““5سسنارف““ ةيمسسرلا ةانقلا ثب ةيفلخ ىلع نيدلبلا Úب تاقÓعلا ‘ جنسشت باقعأا ‘ تءاج يتلاو نوبت
اسسنرف حلاسصم نمسضت تناك يتلا ةباسصعلا مكح ىهنأا يذلا يبعسشلا كار◊ا ةيقيق◊ فيزتو تاءاÎفا

هبسصنم نع روكنايرد ييفازك يسسنرفلا Òفسسلا يلخت يسسنرفلا مÓعلا نÓعإاب ةيداسصتقلا ةسصاخ
. سسيرابل اÒفسسك تاونسس ةدعل رئاز÷اب هلمع مكحب دلبلا اذه فرعي يذلا وهو رئاز÷اب

حؤشضو ةحشضاو ةءارق يحنتلا اذه يطعي ^
اهل ناك ةيشسنرفلا ةرافشسلا نأا يهو صسمششلا
ةلث‡ Òغو ة-بذا-ك د-ها-ششم ر-يؤ-شصت ‘ د-ي

ىلع اهثب ” يتلا يبعششلا كار◊ا ةيقيق◊
يقئاثؤلا ؤهو ““5 صسنارف““ ةيمشسر ةيشسنرف ةانق
طا-شسوأا ‘ ةÒب-ك بشضغ ة-جؤ-م را-ثأا يذ--لا
ة-ير-ح ن-م ا-فؤ-خ صسي-ل ير-ئاز÷ا بع-ششلا
نأا نؤكل لب صسيراب هب تجج– امك Òبعتلا

كار◊ا ةيق-ي-ق-ح ل-ث“ ⁄ د-ها-ششŸا هذ-ه
9102 يرفي-ف22 ‘ قلطنا يذ-لا ي-ب-ع-ششلا
زيزعلا دبع عؤلıا صسي-ئر-لا م-ك-ح ى-ه-نأاو
اشسنرفل نمشضت تناك يتلا ةباشصعلاو ةقيلفتؤب

اهعفر بلاطم يهو ةيداشصتقا ايازمو حلاشصم
يحنت تب-ق-عأا ي-ت-لا تا-ع-م÷ا ‘ كار◊ا
عورششم طاقشسإاو مك◊ا نع ةقيلفتؤب صسيئرلا
يشسنرفلا Òفشسلا يحنتبو .ةشسماÿا ةدهعلا

ةكرعم تحبر دق رئاز÷ا نؤكت هبشصنم نع
نÓعإا ءاج ثي-ح ا-شسنر-ف ع-م ة-ي-شسا-مؤ-ل-بد
صسيئرلا ءارجإا دع-ب ة-ل-ي-ل-ق ما-يأا ة-ي-ح-ن-ت-لا
ع-م لا-شصتا نور-كا-م ل-يؤ-ناÁا ي-شسنر-ف--لا
.نؤبت ديÛا دبع صسيئرلا
يبعشش طخشس دعب تءاج ةŸاكŸا هذه نأا امك
يمشسرلا يشسنرفلا مÓعلا تاديازم نع Òبك
صسيرابب اهÒفشس يعدتشست رئاز÷ا لعج ام
هتيحنت ت“ يذلا يشسنرفلا Òفشسلا .رواششتلل
مÓعإلا هقيؤشست لواح امك ةيعاؤط لحر وأا
‘ ةلثمتŸا هتطقشس دعب اشضيأا ءاج يشسنرفلا
ةيشسامؤلبدلا فار-عأÓ-ل ة-لfl تا-ح-ير-شصت
ةفورعŸا (42 صسنارف) ىرخأا ةيشسنرف ةانقل

فؤقؤلا اهتلواfiو رئاز÷اب عشضؤلا فييزتب
جؤت يذلا يباختنلا يرؤتشسدلا راشسŸا دشض
نوؤؤششلا ريزؤب ىدأا ام ؤهو ،ةيشسائر تاباختناب
Òفشس ءاعدتشسا مودا-قؤ-ب يÈشص ة-ي-جراÿا

هغلبيل ،رؤكنايرد ييفاز-ك ر-ئاز÷ا-ب ا-شسنر-ف
تاحيرشصت ىلع ديدششلا ر-ئاز÷ا جا-ج-ت-حا
دشض ةي-مؤ-ك◊ا ““42 صسنرف““ ةانقل ة-شضي-غ-ب
.رئاز÷ا
رؤكنايرد ييفازك يشسنرفلا Òفشسلا فتكي ⁄و
‘ رئاز÷ا ىل-ع ة-ي-مÓ-عإا تا-م-ج-ه ن-ششب
ةرا-ف-شسلا با-ب ح-ت-ف ل-ب ي-م-شسر-لا مÓ-علا
اهليث“ يعدتو ةشضراعŸا معزت تايشصخششل
.كارحلل
ةباثÃ ؤه رئاز÷ا نم اشسنرف Òفشس ةيحنت

يشسنر-ف-لا صسي-ئر-لا ن-م ي-ن-م-شض فاÎعا
لÓخإلاب هدÓب ةيلوؤؤشسÃ نوركام ليؤناÁا
لÓ-خ ن-م ر-ئاز÷ا ع-م هد-ل-ب تا-قÓ--ع--ب
يتلا ةليق-ث-لا مÓ-علا ل-ئا-شسو لا-م-ع-ت-شسا
د-ع-ب ا-مو كار◊ا ة-ياد--ب ذ--ن--م تع--شضو
Èمشسيد21 مؤيل ةيشسا-ئر-لا تا-با-خ-ت-نلا
ةليقث مÓعإا لئاشسؤب ةحشضاو ةدنجأا طرافلا
نأا مغر رئاز÷ا ىلع ءادؤشس ةرؤشص قيؤشستل

تايرحلل تاكاهتنا نم اشسنر-ف ه-ت-ششا-ع ا-م
تاجاجت-حا لÓ-خ ة-ي-عا-م÷او ة-يدر-ف-لا
ه-فر-ع-ت ⁄ ءار-ف-شصلا تاÎشسلا با--ح--شصأا
ىتح هفرعت ⁄و يبعششلا اهكارح ‘ رئاز÷ا
ربدŸا يبرعلا عيبرلا ةجؤم عم ةيبرع لود
 . اهئافلحو اشسنرف رباfl صضعبب رخآلا ؤه

م ناوشضر ^

جيريرعوب جÈب ةيباهرإلا تاعامجلل معد رشصنع فيقوت
رشصنع ينطؤلا كردلا رشصانع فقوأا ^

جÈب ة-ي-با-هرإلا تا-عا--م--ج--ل--ل م--عد
ةشسماÿا ةيركشسعلا ةيحانلاب جيريرعؤب

نا-ي-ب Úن-ثلا صسمأا ه-ب دا--فأا ا--م بشسح
تاذ ح-شضوأاو .ي-ن-طؤ-لا عا-فد-لا ةرازؤ-ل
باهرإلا ةحفاكم راطإا ‘““ هنأا ردشصŸا
فقوأا تا-مؤ-ل-عŸا لÓ-غ-ت-شسا ل-شضف-بو

دحألا صسمأا لوأا ينطؤلا كردلا رشصانع
ةيباهرإلا تاعامجل-ل م-عد (10) رشصنع
.““جيريرعؤب جÈب

ةÁر÷او بير-ه-ت-لا ة-براfi را--طإا ‘و
ة-كÎششم ةزر-ف-م تط-ب-شض ة--م--ظ--نŸا
نم ةÒبك ةيمك يبعششلا ينطؤلا صشيجلل
(80) ةينا-م-ث-ب رد-ق-ت ج-لا-عŸا ف-ي-ك-لا

ةيرود لÓخ مار-غؤ-ل-ي-ك (33)و Òطان-ق
ةيلو ،قزرؤ-ب Úن-ج ة-يد-ل-ب بر-ق ثح-ب
.““ ةماعنلا
ةكÎششم زرافم تفقوأا قايشسلا تاذ ‘و
تارد---fl را---Œ (70) ة-ع-ب--شس ىر--خأا
فيكلا نم مارغؤليك (73،053) تطبشضو

Úياكؤكلا ةدام نم مارغ (005)و جلاعŸا
تابورششŸا فلتfl نم ةدحو (1611)و

نارهو نم لكب ةقرفتم تايل-م-ع لÓ-خ
.““جيريرعؤب جÈبو ناشسملتو
كردلا رشصانع فقوأا ،ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
Úحششر-م (60) ةتشس نار-هؤ-ب ي-ن-طؤ-لا
فيقؤت ” اميف ،ةيعرششلا Òغ ةرجهلل
تايشسنج نم يعرشش Òغ ارجاهم (41)

flعب ةفلتÚ مازق““.
ر م ^

 ةركاذلل اينطو اموي يام8 خيرات دامتعا نوناق

ةشصتıا ةنجللا ىلع عورششŸا ليحي ناÈŸلا بتكم
،ينطؤلا يبعششلا صسلÛا بتكم لاحأا  ^

صسي-ئر ة-شسا-ئر-ب د-حألا ءا-شسم ع--م--تÛا
نؤناقلا عورششم ،Úنشش نا-م-ي-ل-شس صسلÛا
اينطو امؤي يام8 خيرات دامتعا نمشضتŸا
ةي-نؤ-نا-ق-لا نوؤؤ-ششلا ة-ن÷ ى-ل-ع ةر-كاذ-ل-ل
نايب بشسح ،هتشساردل تاير◊او ةيرادإلاو
.ناÈŸلل ىلفشسلا ةفرغلل

دعبو صسلÛا بت-ك-م نأا رد-شصŸا ح-شضوأاو
لا-حأا ،لا-م-عألا لود-ج ى-ل-ع ة-قدا-شصŸا

8 خيرات دامتعا نمشضتŸا نؤناقلا عورششم
نوؤؤششلا ةن÷ ىلع ةركاذلل اينطو امؤي يام
امك ،هتشساردل تاير◊او ةيرادإلاو ةينؤناقلا
لودج دادعإاب ةينازيŸاو ةيلاŸا ةن÷ فلك
‘ ةمؤك◊ا نم ءاشضعأا ¤إا عامتشسÓل ينمز

نم-شضتŸا نؤ-نا-ق-لا عور-ششم ة-شسارد را-طإا
.7102 ةنشسل ةينازيŸا ةيؤشست
ىلع–نايبلا بشسح– صسلÛا بتكم علطأاو
تلا-ح صصؤ-شصخ-ب د-يد-ج بئا-ن ح-ير-شصت
ىلع هلاحأاو ةيناÈŸلا ةدهعلا ع-م ‘ا-ن-ت-لا

تاير◊او ةيرادإلاو ةينؤناقلا نوؤؤششلا ةن÷
ر كلام ^                            .هنأاششب يأارلا ءادبإل

ايمشسر ةيبرغŸا ةيشسا-مؤ-ل-بد-لا ل-شصاؤ-ت ^
قفو ايبيل ةمزأا لح ‘ رئاز÷ا دؤهج ةلقرع
لخدتلا صضفرت ةيملشس ة-ي-شسا-ي-شس ة-برا-ق-م
.يبنجألا
ر-يزو ءار-جإا لÓ-خ ن-م ا-ي-ل--ج كلذ اد--بو

لاشصتا ةطيرؤ-ب ر-شصا-ن بر-غŸا ة-ي-جرا-خ
قافؤلا ةمؤكحب ةيجراÿا ر-يزؤ-ب ا-ي-ف-تا-ه
ةلايشس رهاط-لا د-مfi ة-ي-ب-ي-ل-لا ي-ن-طؤ-لا

لا-شصتا Òخألا اذ-ه ءار-جا د-ع-ب تا-عا--شس
عشضؤلا تارؤطتب هغÓباو موداقؤب ريزؤلاب

 .ايبيل ‘
‘ fiا نا-ي-ب ى-ل-ع در-ل--ل ة--لواÿة-ي-جرا

نا لوألا صسما هيف تفششك يتلا ةيرئاز÷ا
لشصتا ايبيلب قافؤلا ةمؤكحب ةيجراÿا ريزو

هغلبأاو مودا-قؤ-ب يÈشص ر-يزؤ-لا-ب ا-ي-ف-تا-ه
ةديد÷ا ةردابŸاو يبيللا عشضؤ-لا تارؤ-ط-ت
دلب رئاز÷ا نأا رابتعاب فنعلا لامعا فقؤل

ريزو رداب ةيبيللا ةمزألا ل◊ لعافو روا‹
ءارجإاب ةطيرؤب رشصان ي-بر-غŸا ة-ي-جراÿا
ةمؤكحب ةيجراÿا ر-يزؤ-ب ي-ف-تا-ه لا-شصتا
يشسايشسلا قافتلا نأا هغلبأاو ينطؤلا قافؤلا
يذلا ةيبرغŸا تاÒخشصلا ة-ن-يدÃ ع-قؤŸا

ءاقششألا هيف ناك تقو ‘ رخألا ؤه ىرج
ةفئاشص ‘ رئاز÷اب اراؤح نورجي نؤيبيللا

لح يأل ةي-شسا-شسألا ة-ي-ع-جرŸا ؤ-ه5102
ةلواfi دعي يذلا رمألا ؤهو ايبيل ‘ يشسايشس
ةيجراÿا نايب ىلع درلا نزıا ماظن نم
يتلا ايبيل ةمزأا لح قاروأا ةÌعبو ةيرئاز÷ا

قفو ديعب نم لو بير-ق ن-م ل م-ه-ي-ن-ع-ت ل
راؤ◊ا ىلع مؤ-ق-ت ي-ت-لا ر-ئاز÷ا ة-برا-ق-م
ةبراقŸا يهو ةيلخادلا ةينطؤلا ة◊اشصŸاو
ام اهرخآا ةيلودلا ىؤقلا معدب ىظ– يتلا

دبع صسيئرلا ةكراششم صشماه ىلع هديكأات ”
هذه لؤ-ح ا-ي-ناŸأا ة-م-ق ‘ نؤ-ب-ت د-يÛا
برغŸا Úلرب اهيف يعدتشست ⁄ يتلا ةمزألا
لو ايشسايشس ل فلŸا اذهب ةينعم Òغ اهنؤك

قافتا نأا اهنيح دكأا يذلا ر-مألا ا-ي-فار-غ-ج
ناو اميشسل يد‹ Òغ حبشصأا تاÒخشصلا
اذه ةمهاشسم لÓخ نم ءاجرع تناك هتيادب
فشصلا ةدحو ميشسق-ت ‘ ي-بر-غŸا قا-ف-تلا
تاشصاهرا هجاؤ-ي يذ-لا ي-ب-ي-ل-لا ي-ن-طؤ-لا

يذلا دÓبلا اذه ‘ ةي-ب-ن-جأا ىؤ-ق ح-لا-شصم
 .1102 ةنشس ذنم ابارخو ارامد صشعي

م ناوشضر̂ 

ةلايسسو موداقوب اثداfi دعب تاعاسس لاسصتا ترجأا اهتيجراخ

 ايبيل ةمزأا ل◊ رئاز÷ا دوهج لقرعت طابرلا

ءاسسŸا ةدير÷ ديد÷ا ريدŸا هبيسصنت لÓخ

 Úشسن÷ا Úب ةاواشسŸا نامشض ¤إا وعدي رميحلب
 ةيمومعلا ةفاحشصلاب ةيرادإلا تائيهلا ‘

ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لاو لا-شصتلا ر--يزو ا--عد ^
نامشض ةرورشض ¤ا رميحلب را-م-ع ة-مؤ-ك-ح-ل-ل
ة-يرادإلا تا-ئ-ي-ه-لا ‘ Úشسن÷ا Úب ةاوا-شسŸا
ةفا-ح-شصل-ل ة-ي-مؤ-م-ع-لا تا-شسشسؤؤŸا Òي-شست-ل
56 نم Ìكأا نلثÁ ءاشسنلا نأاو ةشصاخ ةبؤتكŸا
.بعاتŸا ةنهم ةرشسأا نم ةئاŸاب
ىلع ديد÷ا دفاؤلا رميحلب ريزؤلا أانه امدعبو

هرؤشصت مدق ي-مÓ-ع-ل لا-م-ج ءا-شسŸا ةد-ير-ج
مؤقي يذلاو ةبؤتكŸا ةفاحشصلا ةلكيه ةداعإل
ةيمÓعإا ة-شسشسؤؤ-م ل-ك صسأار ى-ل-ع ل-ع-ج ى-ل-ع
اÒششم ةءافكلاب نوزيمتي نيذلا عاطقلا يينهم
وأا ءلؤلا صساشسأا ىلع نؤكي ل رايتخلا نأا ¤إا
.““ةلاؤŸا
تاشسشسؤؤŸا ةلكيهل Êاثلا طرششلا ““ نأا فاشضأاو
ىلع اشضيأا نؤكي ةبؤتكŸا ةفاحشصلل ةيمؤمعلا
يمؤيلا ينهŸا Òيشست-لا Úب صشيا-ع-ت-لا صسا-شسأا
صصخي اميف ديدج ةم-كؤ-ح ط‰و ة-شسشسؤؤ-م-ل-ل

––لا-ق ا-م-ك––ح-م-شسي يذ--لاو ةرادإلا صسل‹
ةشسشسؤؤ-م-ل-ل ي-مؤ-ي-لا ل-م-ع-لا Úب ق-ي-شسن-ت-لا-ب
ةرورشض ““ ¤إا راششأا قايشسلا صسفن ‘و .““ةعما÷او

تا-ئ-ي-ه-لا ‘ Úشسن÷ا Úب ةاوا-شسŸا نا--م--شض
ةفاحشصلل ةيمؤمعلا تاشسشسؤؤŸا Òيشستل ةيرادلا
56 نم Ìكأا نلثÁ ءاشسنلا نأاو ةشصاخ ةبؤتكŸا
.““عاطقلا يينهم نم ةئاŸاب

مقاطلا عم لمعيشس ““ هنأا يمÓعل دكأا هبناج نم
ةدير÷ا ريؤط-ت-ل ءا-شسŸا ةد-ير÷ ي-ف-ح-شصلا
قلعتي ام لكلو رئازجلل عؤمشسم تؤشص اهلعجو

Ãبلا ةحلشصÓلمعيشس ““ هنأا فاشضأا امك ““د ‘
لكشش يأا ىلع اديعب هيزن ينهمو يعؤشضؤم راطإا

““ تاعاششإلاو ةبراشضŸاو بعÓتلا لاكششأا نم
دؤهج رفاظتب لإا ققحتي ل حاجنلا““ نأا اÈتعم
صساشسأا مهرابتعاب Úيفحشصلا امي-شسل ع-ي-م÷ا
.““ةيمÓعإلا ةشسشسؤؤŸا

^  fiر دم 

قرزألا ءاسضفلا ىلع مهتلل لدابتو تاباسسح ةيفسصت

نايفشس ›Óيجو يدعشس ديعشس Úب ةيمÓك برح
لجأا نم عمجتلا بز◊ قباشسلا صسيئرلا رداب ^

ةمجاهÃ ،يدعشس ديعشس ،ةيطارقÁدلاو ةفاقثلا
هفشصوو ،ناي-ف-شس ›Ó-ي-ج د-يد-ج ل-ي-ج صسي-ئر
نع هنÓعإا رثإا ““‘ارغيلي-ت-لاو ما-ظ-ن-لا ل-تا-شسب““
ؤباط Ëرك Úيشسايشسلا Úط-ششا-ن-لا ن-ع جار-فإلا
¤إا هب مدقت بلط دعب ،اب-ير-ق ي-بر-ع-ل-ب Òم-شسو
.ةيرؤهم÷ا صسيئر
‘ارغلت““ ناؤنع-ب لا-ق-م يد-ع-شس د-ي-ع-شس بت-كو
Úعؤ-ب-شسألا لÓ-خ ” ““ ه-نأا ه--ي--ف ءا--ج ““Òمألا
نÓعإا ىلع فلتfl لكششب ق-ي-ل-ع-ت-لا Úي-شضاŸا
Úيشسايشسلا ÚلقتعŸا نم2 حارشس قÓطإا صصخي
ا-يا-بÿا ة-فر-ع-م را-ظ-ت--نا ‘ ن--ح--نو ،Ìكأا وأا
ؤلخي ل هنأا دكؤؤŸا نم يتلاو عؤشضؤملل ةيشسايشسلا

.““اهنم
نأا قحتشست تامؤلعŸا هذه““ نأا يدعشس فاشضأاو
ةمداقلا اياؤنلا ة-فر-عŸ ءود-ه-ب ا-ه-ل-ي-ل– م-ت-ي
اوداتعا نيذلا صضعب نأا ةركف نم أادبأاشس ،ماظنلل

ماظنلا هب مهرمأاي ام ل-يؤ–و لا-ب-ق-ت-شسا ى-ل-ع
.““ةلادعلا اهب ›دت نأا لبق تامؤلعم فششكيل
يدعشس ىلع ديدج ليج بزح صسيئر هيلع دÒل

تنأا ““لؤقلاب كؤبشسيف ىلع ةيمشسرلا هتحفشص Èع
؟يدع-شس ي-شس ا-ي ة-مز◊ا ¤إا تم-م-شضنا كلذ-ك
نم ءيششب ىلحتت نأا كيلع ،كيشضام ¤إا رظنلاب
،كنئمطأا ،يدعشس يشس ؟‘ارغلت ““ افيشضم ““ءاي◊ا
كل ناك هنأا ؤلو ىتح ،كشصشصخت ‘ عمطأا ل Êإا

.““!ءاÌلل ديج ردشصم
صسي-ئر ى-ق-ت-لا يذ-لا نا-ي-ف-شس ›Ó-ي-ج ع-با-تو
يبرعلبو ؤباط نع جارفإلا هنم بلطو ةيرؤهم÷ا

كنأا ؤه كنيبو ينيب قرفلا ،يدعشس يشس““ Óئاق
انأا تنك امنيب رانلا لا-ع-ششإل ى-ع-شست تن-ك ًا-م-ئاد
.““اهدامخإل ىعشسأا
ة-شسا-ئر-ل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا نإا--ف ةرا--ششإÓ--ل
نأا ةيف-ح-شص تا-ح-ير-شصت ‘ د-كأا ،ة-يرؤ-ه-م÷ا
نايفشس لبقت-شسا نؤ-ب-ت د-يÛا د-ب-ع صسي-ئر-لا““

بلط ىلع ءانب ديدج ليج بزح صسيئر ›Óيج
قÓطإا ‘ هت-ب-غر ن-ع ر-ّب-ع يذ-لا ،Òخألا اذ-ه
هنأاب نؤبت صسي-ئر-لا ّدر ءا-جو ،Úل-ق-ت-عŸا حار-شس
راطإا ‘و نؤناقلل اق-فو بل-ط-لا اذ-ه صسرد-ي-شس
.““ءاشضقلا ةيلÓقتشسل مراشصلا ماÎحلا

 ر م̂ 

نأا ة-يرؤ-ه-م÷ا ة-شسا-ئر-ل نا-ي-ب ف--ششك ^
ءاشسم ردشصأا نؤبت د-يÛا د-ب-ع صسي-ئر-لا
نّيع ا-ي-شسا-ئر ا-مؤ-شسر-م د-حألا صسمأا لوأا

Ãيشسائرلا ثلثلا ‘ ءاشضعأا هبجؤ Ûصسل
.ةمألا
ثلث-لا ‘ اؤ-شضع41 نؤب-ت صسي-ئر-لا Úعو
رمألا قلعتي ثيح ةمألا صسلÛ يشسائرلا
،يوÓشسع ةلمرأا يدا-م-ح ى-ل-ي-ل ن-م ل-ك-ب
راطإا ،صشادق نب ديÛا دبعو قباشس ةريزو
ي-ماfi ،جا-ح-ل-ب ر-م-عو ة-لود-لا ‘ ما--شس
ريزو ،يهاب – يحام ديم◊ا دبع رامعو
دمfi بطلا ‘ رؤشسفوÈلاو اقباشس لدعلا

ى-شسؤ-مو ق-با-شس ة-ع-ما-ج ر-يد-م ،نا-يزؤ-ب
ؤ-شضع ،ى-ف--ط--شصم ؤ--عدŸا ـ ›ا--ششر--شش
يداد رمعو نيدهاجملل ةينطؤلا ةمظنŸا

ؤشضع ،›اعلا دبع مشساقلبو يماfi ،نودع
دمحأاو ةيششاŸا يبرŸ ةينطؤلا ةيلاردفلا
،وديمح دمfiو ةلودلا ‘ ماشس راطإا ،يانب
د-مfi رؤ-شسفوÈلاو ق--با--شس ما--شس را--طإا
ءادل ةينطؤلا ةيبطلا ةنجللا صسيئر ،جاحلب
‘ قباشس راطإا ،جات ن-يد-لارؤ-نو ير-ك-شسلا
‘ قبا-شس را-طإا ،‘ا-ن-ح دؤ-ل-ي-مو ة-لود-لا
.ةلادعلا عاطق ‘ راطإا ،رؤن جا◊او ةلودلا

 ر م ^

 تاراطإاو Úماfiو Úقباسس ءارزول ءامسسأا تنمسضت

ةمألا سسل‹ ‘ اوشضعÚ 41عُي نوبت سسيئرلا

ةسشطابل ميلسس ةيباقنلا ةيزكرملل ماعلا Úمألا

 لامعلا قوقح نامشضو يحشصلا رجحلل يجيردتلا عفرلل ةيعاطق تارواششم
ما-ع-لا دا–Ó--ل ما--ع--لا Úمألا ف--ششك ^

نع ةششطابل م-ي-ل-شس Úير-ئاز÷ا لا-م-ع-ل-ل
عم تارواششم ‘ ةيباقنلا ةيزكرŸا عورشش
ة-ي-مؤ-م-ع-لا ة--يدا--شصت--قلا تا--شسشسؤؤŸا
ن-ع ا-ي-ج-يرد-ت ر-ج◊ا ع-فر-ل ة--شصاÿاو
يئاقو ماظن عشضوو ةيداشصتقلا تاطاششنلا

.صصاخ
Úنثلا صسمأا هلوز-ن ىد-ل ة-ششطا-ب-ل لا-قو

¤وألا ةيعاذإلا ةانقلل جمانرب ىلع افيشض
‘ ءدبلل تاءارجإا تذختا ةمؤك◊ا ““ نإا

تا-طا-ششن-لا ن-ع ا-ي-ج-يرد-ت ر-ج◊ا ع-فر
طا--ششن--لا ““ نأا ع--با--تو ““ ة--يدا--شصت---قلا
ءانبلا عاطقب قلعتŸا ؤه لوألا يداشصتقلا
رواششتلا رؤحمتي ثيح ،ةيمؤمعلا لاغششألاو

هذ-ه ثع-ب ةدا-عإا ة-ي-ف-ي-ك لؤ-ح ا-ي--لا--ح
نع يلختلا نود ةيداشصت-قلا تا-طا-ششن-لا
ة-يا-م◊ ة-مزÓ-لا ة-ي-ح-شصلا تاءار--جإلا
انورؤك ءا-بو را-ششت-نا ر-ط-خ ن-م لا-م-ع-لا
.““دجتشسŸا
ةيمؤ-م-ع-لا لا-غ-ششألا طا-ششن““ نأا فا-شضأاو

نكشسلاو هايŸا يعاطق ن-م Ó-ك ن-م-شضت-ي
Ãاو ةيمؤمعلا ام-ه-تا-شسشسؤؤÿكلذو ،ةشصا

رظ◊ا عفر متي ⁄ هنأا رابتعلا ‘ ذخألاب
صسمأا ‘ ن-ح-ن يذ-لا ل-ق-ن-لا عا-ط-ق ن--ع
اذل ،يداشصتقا طاششن لك ‘ هيلإا ةجا◊ا

نم تايطعŸا هذه عم لماعتلا نم دب Óف
‘ ةنورŸاب تاشسشسؤؤŸا ى-ل-ح-ت-ت نأا ل-جأا
اقفو اهلامع عم ةيلخادلا Úناؤقلا قيبطت
.““تايطعŸاو فورظلا هذهل

ر كلام ^
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:يبيرعلب ،ءانبلا يف سشغلا لوح ةحيسضف رسشن بقع يتأاي ءارج’ا

عونمم ةئيدر ““لدع““ تانكشس ميلشست
 تانكشسلا ةيعونو ةدوج ةعباتمب ةشصاخ ةيريدم ثادحتشسا ^

تاميلعت ،سسما ،يبيرعلب قراط دمحم ،هريوطتو نكسسلا نيسسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىطعأا
.””لدع»ـل ةماعلا ةيريدملل ةعبات عيراسشملا ةيعونو ةدوج ةعباتمب ةسصاخ ةيريدم ثادحتسساب

يقيشسنت عامتجا لÓخ يبيرعلب ددششو ^
ةينطولا ةئيهلل ماعلا ريدملا سسيئرلا عم
يشساقواCTC ءانبلل ةينقتلا ة-با-قر-ل-ل
نيب قي-شسن-ت-لا ةرور-شض““ ى-ل-ع ،ن-يد-مو-ب
عيراششملا ءاردم و ن-ي-يو-ه-ج-لا ءارد-م-لا

ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا ةئي-ه-لا ي-ل-ث-م-م
.““ءانبلل
تا-كر-شش ماز-لإا-ب لوؤو--شسم--لا تاذ ر--مأاو
رادجلا لامعتشسا ،مويلا نم ءادتبا زاجنإلا
ق-ق-ششلا نارد-ج سسي-ب-ل-ت لد--ب لزا--ع--لا
تانكشس ميلشستب حامشسلا مدعو ،سسب-ج-لا-ب
لا-جآا ا-ه-ي-ف تدد-ح نإاو ى-ت--ح ة--ئ--يدر
.““ميلشستلا
يف لوألا لجرلا رمأا ،قايشسلا سسفن يفو

زاجنإلا ةكرشش عم دوقع-لا خ-شسف-ب ““لد-ع““
ةيعون و ةدوج ر-ي-يا-ع-م مر-ت-ح-ت ل ي-ت-لا
ةبوتكم ريرا-ق-ت م-يد-ق-ت ع-م ،تا-ن-ك-شسلا
ل يتلا زاجنإلا ةكرششل ماع-لا ة-ير-يد-م-ل-ل
ىلإا ةفا-شضإا ،ة-ي-عو-ن-لاو ةدو-ج-لا مر-ح-ت
.ىرخأا
ءاردملا هرشضح عام-ت-جلا نإا-ف ةرا-ششإÓ-ل
ءاردم اذ-ك و لد-ع ة-لا-كو-ل ن-ي-يو-ه-ج-لا
ءاردملاو تايلولا فلتخ-م-ب ع-يرا-ششم-لا
ةئيهلل ةعباتلا تلاكولا ءاردم ،نييوهجلا
CTC . ءانبلل ةينقتلا ةباقرلل ةينطولا
ة-ح-ي-شضف بق-ع تارار-ق-لا هذ-ه ي-تأا-تو
لشصاوتلا عقاوم ىلع تاهويدي-ف را-ششت-نا
لدع تانكشس يف سشغلا تبثت ،يعامتجإلا
قيقحت حتف متيل ،ةمشصاعلاب ةحلاملا نيعب

““لدع»ـل ةماعلا ةيريدملا ىوتشسم ىلع

فلك دق ةيروهم-ج-لا سسي-ئر سسي-ئر نا-كو
ريزو ،دارج زيز-ع-لا د-ب-ع ،لوألا ر-يزو-لا
ةلمج ذاختاب ةنيدملاو نارمعلا و نكشسلا

بويعلا ةرهاظ ةهجاوم-ل تاءار-جإلا ن-م
نم ديدعلا زاجنإا يف ة-ي-ف-خ-لاو ةزرا-ب-لا
. ةملشسملا نكاشسملا

نار-م-ع-لاو ن-ك-شسلا ةرازو تما-ق ا-م-ي--ف
ةينقت ةنجل ثادحت-شسا ى-ل-ع ة-ن-يد-م-لاو
تائيه نع لئاوألا نيلوؤوشسملا نم ةلكششم
ينطولا ربخملا، ءانبلل ةينقتلا ةب-قار-م-لا
تاشساردلل ينطولا زكرملا ،ءانبلاو نكشسلل
زكرملا، ءانب-ل-ل ة-ل-ما-ك-ت-م-لا ثا-ح-بألاو
ةشسدنه يف قب-ط-م-لا ثح-ب-ل-ل ي-ن-طو-لا

بابشسأا ديدحتب لفكتتل لزلزلا ة-موا-ق-م
ىو-ت-شسم د-يد-ح-ت اذ-كو ،ل-ل-ع-لا تلا-ح
. نيلخدتملا فلتخم تايلوؤوشسم

ن.ةظيفح^

ةرازوب ةحاي-شسل-ل ما-ع-لا ر-يد-م-لا د-كأا ^
لمعلاو ةيديلقتلا ة-عا-ن-شصلاو ة-حا-ي-شسلا
بلاطملا لك نأا ،يردن نيدلا رون يلئاعلا
ةحورطملا تلاغ-ششنلاو تا-حار-ت-قلا و
يف نيلماعتملاو ن-ي-ي-ن-ه-م-لا فر-ط ن-م
رابتعلا نيعب تذخأا يحاي-شسلا لا-ج-م-لا
تدبأا ي-ت-لا ى-لولا ةرازو-لا ى-لا تع-فرو
داجيا لجأا ن-م ““ل-ما-ك-لا ا-هداد-ع-ت-شسا““

 .اهل ةيباجيا لولح
حيرشصت يف ةحايشسلل ماعلا ريدملا حشضوأاو
ىلولا ةرازولا نأا ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكول
ةيم-شسر ة-ل-شسار-م ار-خؤو-م ته-جو تنا-ك
ةيديلقتلا ة-عا-ن-شصلاو ة-حا-ي-شسلا ةرازو-ل
تهجو““ اهنأاب اهيف دكؤوت يلئاعلا لمعلاو
مهتثح ةيلاملا تاشسشسؤوملا لكل تاميلعت
تÓيهشستلا لك ميدقت ةرورشض ىلع اهيف
نيلماعتملاو نيينهملا ةفاكل ة-بو-ل-ط-م-لا
يف نيشصتخملا مهيف ام-ب ن-ي-يدا-شصت-قلا
تلاكولا مهنيب ن-م ي-حا-ي-شسلا طا-ششن-لا
ءارج نم نيررشضتملا رافشسلاو ةيحايشسلا
لجأا نم سضرف يذ-لا ي-ح-شصلا ر-ج-ح-لا
لفكتلاب انورو-ك ءا-بو را-ششت-نا ن-م د-ح-لا
اهيلع لوشصحلاو سضورقلا ح-ن-م ة-ي-شضق-ب
.““يئابجلا ليشصحتلا نم اشضيأا فيفختلاو
تاذ فيشضي - ةي-شصو-لا ةرازو-لا تدد-جو
هاجت اهتيلوؤوشسمب اهمازتلا““ -ثدح-ت-م-لا

ةحايشسلا يف نيينهملاو نيلماعتملا ءلؤوه
ثعب ةداعا لجأا نم مهتقفارم لÓخ نم
عفر دعب اميشسل ،يدا-شصت-قلا م-ه-طا-ششن
ةيع-شضو-لا ن-ي-شسح-تو ي-ح-شصلا ر-ج-ح-لا
ايلاح اهب نورمي يتلا ةب-ع-شصلا ة-ي-لا-م-لا

          . ““ ارخؤوم مهطاششن فقوت ءارج
تاءاقللا““ لكب راطلا اذه يف يردن ركذو
ةيشصولا ةرازولا اهترجا يتلا تارواششملاو
يتلا ةينطو تايلارديفو تاباقن ةدع عم
امب ةحايشسلا يف نيطششانلا فلتخم لثمت
ةيحايشسلا تلاكولا نع ني-ل-ث-م-م م-ه-ي-ف
مهتلاغ-ششنا ى-لا عا-م-ت-شسÓ-ل را-ف-شسلاو
ةدح ةفرعمو مهبلاط-مو م-ه-تا-حار-ت-قاو
رجحلا ه-ف-ل-خ يذ-لا ي-ب-ل-شسلا ر-ي-ثأا-ت-لا

يدا-شصت-قلا م-ه-طا-ششن ى-ل-ع ي--ح--شصلا
       .““ةيلاملا مهلخادمو
ةحايشسلا تلاكول ةينطولا ةباقنلا تناكو
اهل ناي-ب ي-ف تعد ة-ير-ئاز-ج-لا ر-ف-شسلاو
ةرازولا مهشسأار ىلعو ةي-ن-ع-م-لا تا-ه-ج-لا
مازتللا لÓخ نم اهتقفارم““ ىلا ةيشصولا
تابشسانم ةدع يف اهتمدق يتلا دوعولاب
نم اهع-م ا-ه-تر-جأا تاروا-ششمو تاءا-ق-لو

اميشسل ةيلاملا اهلكاششمب ل-ف-ك-ت-لا لÓ-خ
دئاوف نود-ب سضور-ق ح-ن-م سصخ-ي ا-م-ي-ف
ةيئابج هبششو ةيئاب-ج تاءا-ف-عا م-يد-ق-تو
يراجتلا اهطاششن ثعب ةداعا نم اهنيكمتل
نم اهيفظوم مقاط ىلع ةظفاحملا اذكو
طا-ششن-لا ةر-خا ةر--م ثع--ب ةدا--عا ل--جأا
ر-ج-ت ي-ت-لا ة-بر-ع-لا ه-ل-ع-جو ي-حا-ي-شسلا
راهدزلاو ةيهافرلا ىلا ينطولا داشصتقلا
.““سسÓفلا نم اشضيأا تلاكولا هذه ذاقناو
لكب قايشسلا تاذ يف ةباقنلا هذه تركذو
طاششنلا هفرعي يت-لا ة-يرز-م-لا عا-شضولا““
يتلاو يحشصلا رجحلا بب-شسب ي-حا-ي-شسلا
ةريبك رئاشسخ ليجشست ىلا تلاكولاب تدأا
لاجم يف يراجتلا اهطاششن فقوت ةجيتن
هذ-ه ةد-عا-شسم““ ى-لا ة-ي-عاد ““ة-حا-ي-شسلا
اهطاششن ىلا ةدو-ع-لا ل-جأا ن-م تلا-كو-لا

.““يحشصلا رجحلا عفر دعب اددجم
,دارج زيزعلا د-ب-ع لولا ر-يزو-لا نا-كو
قيرط ةطيرخ يشضام-لا سسي-م-خ-لا دد-ح

ةف-شصب ي-ح-شصلا ر-ج-ح-لا ن-م جور-خ-ل-ل
وينوي41 نم ءادتبا ““ةنر-مو ة-ي-ج-يرد-ت““

اقÓطنا ىلولا) نيتل-حر-م ى-ل-عو ,0202
تاذ نم41 نم ءادتبا ةيناثلاو وينوي7 نم
تايشصوتلا سسا-شسأا ى-ل-ع تد-عأا (ر-ه-ششلا
.ةيحشصلا ةطلشسلا فرط نم ةمدقملا
تقلطنا يتلا ىلولا ةلحر-م-لا ي-ف م-ت-يو
نم ددعل يجيردتلا فانئتشسلا سسما لوا
ة-يرا-ج-ت-لاو ة-يدا-شصت-قلا تا-طا--ششن--لا
تا-طا-ششن كلذ ي-ف ا-م-ب ة-ي-تا-مد-خ--لاو
ةحايشسلا تلا-كو ا-ه-ن-ي-ب ن-م ة-حا-ي-شسلا
.رافشسلاو

ن.ح ^

 فيفختلاو سضورقلا حنم ةيسضقب لفكتت ةرازولا
يئابجلا ليسصحتلا نم

ةيحايشسلا تلاكولل تÓيهشست رقت ةموكحلا
سسÓفلا نم اهذافنإل

،يششاوملا يبرم ةيلاردف سسيئر بئان رذنأا ^
يحاشضألا راعشسأا باهتلإا نم ،ةليباركوب دمحم
اهنيب نم ،تارششؤوم ةدع ىلع ءانب ةنشسلا هذه
قاوشسأا قلغ تاعبتو فÓ-عألا را-ع-شسأا عا-ف-ترا
يششفت ببشسب رهششأا ةثÓث نم رثكأل ةيششاملا

.رئازجلا يف انرووك سسوريف
دعي يذلا ريعششلا رعشس نأا ةليباركوب حشضوأاو
ةهجو-م-لا ة-ي-ششا-م-ل-ل مد-ق-ت ة-ي-شسا-شسأا ةدا-م
يف قوبشسم ريغ اعا-ف-ترا د-ه-شش  ة-ي-ح-شضأÓ-ل
رانيد فلأا551 معدملا هرعشس غلب ثيح ،قوشسلا

فلأا4 يلاوح نيبراشضملا ىدل غلب نيح يف
حرطت انه »:قايشسلا اذه يف ا-ع-با-ت-م ،را-ن-يد
ءارششل نيبراشضملل أاجل لاوملا نأل ،ةيلاكششلا

تايلولا نيب لقنتلا ةبوعشص ببشسب ةداملا هذه
.““يحشصلا رجحلا تاءارجا ءارج

رثؤويشس ريعششلا رعشس عافترا نأا ثدحتملا دكأاو
هذه اهبهليو ةيحشضألا رعشس ىلع رششابم لكششب
قوفت نأا لوقعملا ريغ نمف »:افيشضم ،ةنشسلا
ةيحشضأÓل ةهجوملا ةيششاملا ةي-بر-ت ف-ي-لا-ك-ت
ل لاوملاف قوشسلا يف هب عابتشس يذلا رعشسلا
يناعي يتلا فورظلا لظ يف ةراشسخلا لمحتي

.““اهنم
يبرم ةيلاردف سسيئر بئان نمث رخآا قايشس يفو
حتف ةداعإاب يشضاقلا ةموكحلا رارق يششاوملا
تهجو هحلاشصم نأا ادكؤوم ،ة-ي-ششا-م-لا قاو-شسأا

ىودعلا يدافت لجأا نم نيلاوملل تايشصوت ةدع
ةيمازلإا لÓخ نم قاو-شسألا ي-ف ءا-بو-لا ر-ششنو
مارتحاو مقعملا لامعتشساو ةمامكلل مهءادترا

.نامألا ةفاشسم

فÓع’ا رعسس عفر يف تببسست رجحلا تاءارجا
ةنشسلا هذه يششاوملا راعشسأا عافتراب تاعقوت

ة-ي-بر-ت-لا ةرازو-ب ناو-يد-لا سسي--ئر رد--شصا ^
لامعو ةذتاشسألا اهيف رمأاي ةميلع-ت  ة-ي-ن-طو-لا
دقعل ،ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب قاحتللاب ،ةرادإلا
لامعا مامتاو ةددحملا اهلاجا يف ي-لا-ج-م-لا
ةنشسلا ةياهن
اه-ه-جو ،ناو-يد-لا سسي-ئر-ل ة-م-ي-ل-ع-ت بشسحو
ءارجإلا اذه نإاف ،نطولا ربع ةيبرتلا تايركل

ةنشسلا ةياهن لامعأا زاجنإاو ميظنت دشصق  ءاج
ل--ظ ي--ف ة--شصا--خ ،0202-9102 ةي-شسارد-لا
اهب رمت يتلا ةيحشصلا ةي-ئا-ن-ث-ت-شسلا عا-شضوألا
. انوروك ءابو يششفت ءارج دÓبلا
قاحتللا ةرورشضب  ،ةذتاشسألا ةرازولا تبلاطو
فلتخم ةمانزر ىلع عÓطإÓ-ل تا-شسشسؤو-م-لا-ب
مامتإاو ةددحملا لاجآلا يف اهدقعل سسلاجملا
.ةددحملا  طباوشضلا قفو ةنشسلا ةياهن لامعأا
ةيلول ةيبرتلا ةير-يد-م-ل ة-م-ي-ل-ع-ت ي-ف ءا-جو

سسيئر ةل-شسار-م ى-ل-ع ءا-ن-بو““ ه-نا سسادر-مو-ب
يف ةخرؤوملا315 مقر ةيبرتلا ةرازول ناويدلا

تابيترتلا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م-لاو0202/50/13
ةنشسلا ةياهن لامعأا زاجنإاو ميظنتل ةيئانثتشسلا
عاشضوألا لظ يف ةشصاخ0202/9102 ةيشساردلا
رئازجلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا

هذه زاجنا سضرغبو انوروك ءابو يششفت ءارج
ةطبترم-لاو ةدد-ح-م-لا لا-جآلا ي-ف لا-م-عألا
بولطملا سضرغلا اذهل تددح ةمانزرب اشساشسأا

مقطألا اذكو ةذتاشسألا ةداشسلاو تاديشسلا نم
ارو--ف قا--ح--ت---للا ة---ل---شصلا تاذ ة---يرادإلا
ةمانزر ىلع عÓطÓل ةيوبرت-لا تا-شسشسؤو-م-لا-ب

لاجآلا ي-ف ا-هد-ق-ع-ل سسلا-ج-م-لا ف-ل-ت-خ-م
قفو ةنشسلا ةيا-ه-ن لا-م-عأا ما-م-تاو ةدد-ح-م-لا
فلاشسلا روششن-م-لا ي-ف ةدد-ح-م-لا ط-باو-شضلا
ن.ح ^                                                                 .ركذلا

ةنسسلا ةياهن لامعأا مامتاو اهلاجآا يف سسلاجملا دقع ىلع تدكأا
 ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب اروف قاحتللاب ةذتاشسألا رمأات ةرازولا

تابلطلا ‘ قيقدتلاو ةلبرغلا ةيلمع لسصاوت لازت ’ ةيراد’ا حلاسصŸا
ابيرق نارهوب تانيعبشسلا ذنم تافلم اوعدوأا نŸ نكشس0086 عيزوت

ي-نو-م-حر ،نار-هو ةر-ئاد سسي-ئر ف-ششك ^
ةلبرغ ةيلمعب موقت لازتل هحلاشصم نا ،دارم
اوعدوا نيدلا نم نك-شسلا ي-ب-لا-ط تا-ف-ل-م
،يشضاملا نرقلا تاينيعبشس ةرتف ذنم مهتافلم
تافلملا ةشسارد لشصاوتو ايلا-ح مو-ق-ت ثي-ح
.تابلطلا باحشصا لزانم يف قيقدتلاو
ةشساردب ةفلكملا ةنجللا نا ينومحر لاقو
يف قيقدتلاو ءاهتنا ىلع تبرق تاف-ل-م-لا
ةيناديم تاقيقحتب اهمايق دعب تا-ف-ل-م-لا

نم نيررشضتملل ةيقيقحلا ة-ي-ع-شضو-لا ن-ع
عمج نيققحملا ىلع هنا اري-ششم ،ن-ك-شسلا
نكشسلا يبلاط نع تامولعملا نم ردق ربكأا
مايقلل مزÓلا تقو-لا ذ-خاو ي-عا-م-ت-جإلا
لجأا نم هجو لمكأا ىل-ع م-ه-تا-ق-ي-ق-ح-ت-ب
ليهشست لجأا نمو هقح قح يذ لك ءاطعا

نكشسلاب ةشصاخلا ةيئلو-لا ة-ن-ج-ل-لا ل-م-ع
ىلع ةدجاوت-م-لا نا-ج-ل-لاو ي-عا-م-ت-جإلا

.رئاودلا ىوتشسم
تافل-م-لا نأا نار-هو ةر-ئاد سسي-ئر د-كأاو

غلابلاو ةحلشصملا ىوتشسم ىل-ع ة-عدو-م-لا
04وحن ىلإا تعجارت ،فلم00799 اهددع
ءاعدتشسا متيشس ه-نأا ا-ف-ي-شضم ،ف-ل-م ف-لأا

،ةمداقلا عيباشسألا لÓخ تافلملا يعدوم
رظنلا ةداعإل اهنييحتو قئاثولا لامكتشسل
 .نيعدوملا تافلم يف
هحلاشصم نأا نارهو يلاو د-كأا ه-ت-ه-ج ن-م
ماعلا نم ةيادب لمعتشس ةيرادإلاو ةينقتلا
،ديدج نكشس0086 ليجشست ىلع يراجلا

تاف-ل-م-لا با-ح-شصأل ط-ق-ف سصشصخ-ت-شس
ةيقرت-لا ناو-يد ىو-ت-شسم ى-ل-ع ة-عدو-م-لا
،نيتيرششع نم ديزأا ذنم يراقعلا رييشستلاو
راطإا يف ،طيقنتلا تافل-م-ب فر-ع-ي ا-م وأا
يف نينطاوم-لا تلا-غ-ششنل ة-با-ج-ت-شسلا

.قئÓلا نكشسلا ريفوت لاجم
نينطاوملا نم ريثكلا دكأا ،قايشسلا اذه يف
عدوأا نم مهنم نأا، ةدافتشسلا نم نيينعملا

نم ديزأا ذنم نكشس نم ةدافت-شسÓ-ل ه-ف-ل-م
لوشصحلا نم نكمتي مل هنأا ريغ ،نيتيرششع

اوقراف نورخاو ،هتلئاعو هيوأاي فقشس ىلع
ذختيل  نكشسلا نم اوديفتشسي م-لو ةا-ي-ح-لا
فلملا اذه ة-ج-لا-ع-م رار-ق نار-هو ي-لاو
ةلو-لا ن-م ر-ي-ث-ك-لا ه-ي-ل-ع لواد-ت يذ--لا
نيينعملا رودشص جلثأا ام وهو ،نيلوؤوشسملاو
.فلملا اذهب
ةنشسلا ةياغ ىلإا هنإاف ،مهنم ريثكلا بشسحو
نم نطاوم يأا د-ف-ت-شسي م-ل ،ة-ي-شضق-ن-م-لا
اوعدوأا نيذلا نم ،طيقنتلا ةغيشص باحشصأا

ةيقرتلا ناو-يد ىو-ت-شسم ى-ل-ع م-ه-تا-ف-ل-م
،يعامتجلا نكشسلا نم يراقعلا رييشستلاو

يريشسم نم ريثكلا ه-ب حر-شص ا-م-ل ا-فÓ-خ
نأا اودكأا امي-ف ،ة-يلو-لا-ب ن-ك-شسلا عا-ط-ق
يراقعلا رييشستلاو ةيقرتلا ناو-يد ح-لا-شصم
هنييحتو فلملا ديدجتب ،ةنشس لك مهبلاطت
اهنأا لإا ،يعامتجلا نكشسلا نم ةدافتشسÓل
مهنم دحأا لو ،بتاكملا جاردأا ةشسيبح ىقبت
نكشس نم دافتشسا

 سسانيا.م ^

ناوج41 موي دوعتسس ةيقبلا نا دكؤوي راونلوب
اهطاششنل تداع ةيراجتلا تÙÓا نم ةئاŸاب06

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر فششك ^
ةبشسن نأا ،راونلوب رهاط-لا ،ن-ي-ي-فر-ح-لاو

يبشسنلا عفرلا دعب را-ج-ت-لا طا-ششن ةدو-ع
06 تزواجت ،يحشصلا رج-ح-لا تاءار-جإل
.ةئاملاب
نيينعملا راجتلا سضعب نأا  راونلوب حشضوأاو
دق بابشسأل ، مهطاششنل اودوعي مل حتفلاب
راششتنا نم مه-فو-خ-ت-ب ة-ط-ب-تر-م نو-ك-ت
نأا ىلإا راششأا نيح يف ،““انوروك““ سسوريف
ططخملاب ةينعملا ريغ ةيقبتملا ةبشسنلا
ناوج41 موي اهطا-ششن-ل دو-ع-ت-شس ي-لوألا
.لبقملا
يتلا ةيراجتلا ةطششنألاب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو

راجتلا لثمم بشسح لثمتت، لمعلل تداع
ةيراجتلا ةطششنلا ،تاشساردلا بتاكم يف
ةرا-ج-ت-لاو ،ن-برا-ج-ن-لا--ك ة--ي--فر--ح--لا
ةطششنألا نم ديدعلا عم ،ةيلزن-مور-ه-ك-لا
.ىرخألا
ماز-ت-لا مد-ع ن-م ثد-ح-ت-م-لا فو-خ--تو
ةيئا-قو-لا تاءار-جلا-ب  ن-ي-ك-ل-ه-ت-شسم-لا
م-ه-لو-خد د-ن-ع ا-ه-ب ل--م--ع--لا بجاو--لا
سسوريف-لا را-ششت-نا بن-ج-ت-ل ،تÓ-ح-م-لا
اهل ماتلا مازتللاب مهايإا ابلاطم ،يجاتلا
ةطششنألا قيلعت ديعي دق رارق يأل ابنجت
.ةيراجتلا
ه-ت-ي-ع-م-ج ءا-شضعأا نأل راو-ن-لو-ب را--ششأاو

اوماق نطولا تا-يلو ر-ب-ع ن-ي-عزو-ت-م-لا
لجأا نم راجتلا حلاشصل ةيناديم تاجرخب
رثإا ،مهيلع ةبجاولا تاءارجلا مهي-غ-ل-ب-ت

تزواجت ةدمل اهقيلعت دعب مهطاششن ةدوع
.رهششأا3
يجيردتلا فانئتشسلا ططخ-م ق-ل-ط-ناو
مويلا ،ةيتامدخلاو ةيراج-ت-لا ة-ط-ششنأÓ-ل
ةينعم ةمد-خ52 لÓ--خ ن--م  ،د---حألا

ةوطخ يف ،ىلوألا ةرازولا حلاشصم اهتددح
يجيردت لكششب ي-ح-شصلا ر-ج-ح-لا ع-فر-ل
نكامأا يف مراشصلا ديق-ت-لا ي-عار-ي نر-مو
.““انوروك““ سسوريف يششفتل ابنجت لمعلا

ن.ح ^
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  :حرسصي باقرع ،ةءافك رثكأ’اب كبوا عامتجا فسصو

 طفنلأ قوسس نيمأاتل ةديدج تأءأرجإأ حرتقنسس
 رم’أ مزل نإأ

ةيفاسضإا تاءارجا نوحرتقيسس اهئافلحو كبوأا ةمظنم ءاسضعأا لود نأا ،باقرع دمحم ،ةقاطلا ريزو دكأا
  .كلذ رمأ’ا مزل نإا يطفنلا قوسسلا رارقتسسا نامسض لجأا نم

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداسصتقإا

ةنمأا ةدوع نامسض تاءارجإا ذختت عناسصملاو تاكرسشلا
 طاسشنلل ةمادتسسمو

جأوفأ’اب لمعلأو ةئاملاب06 ـب جاتن’أ فانئتسسأ
 يعامتج’أ دعابتلأ نامسضل

تاسسسسؤوملأ هجأوتسس ةريثك تأديقعتو نطأوملأ ةحسص باسسح ىلع طاسشنلل فانئتسسأ ’ : يلقاع ^

سسما هدقع عامتجا لÓخ باقرع ىري ^
موي ،اهنع نلعملا ةمظنملا تارارق نأا ،
ىقرت + كبوأا ةمظنم عامتجا يف ،تبسسلا
قوسس اهفرعت يتلا تايدحتلا تايوتسسمل
  .ةيلودلا طفنلا
يتلا تارواسشملا نأا ثدح-ت-م-لا فا-سضأاو
ىلإا عامتجإ’ا تلوح تبسسلا موي تيرجأا
.ةءافك تاعامتجإ’ا رثكأا نم دحاو

ليمربلا رعسس  :ةقاطلا ءاربخ
ىلع ر’ود54 و53 نيب حوارتيسس

 ريسصقلا ىدملا
ةردسصملا نادلبلا ةمظنم رارق ح-م-سسي-سس
قلعتملا ا-ه-ئا-ف-ل-حو (بي-بوأا) لور-ت-ب-ل-ل
7,9 ىلا جا-ت-ن’ا سضف-خ لا-جا د-يد-م-ت-ب

قيقحتب رهسش ةدمل ايموي لي-مر-ب نو-ي-ل-م
ر’ود04و53 نيب طفنلا راعسسا رارقتسسا
قوسسلا نكل ,ريسصقلا ىدملا ىلع ليمربلل
سسوريف ءابو روطتب ة-ط-ب-تر-م ى-ق-ب-ت-سس
ب-سس-ح ,(91-ديفوك) دجت-سسم-لا ا-نورو-ك

  .ةقاطلا لاجم يف ءاربخ
،سشاديقم ىف-ط-سصم ،ر-ي-ب-خ-لا ح-سضوأاو
فا-ن-ئ-ت-سسا ة-لا-ح سشي-ع-ن ن-ح-ن““ Ó-ئا-ق
لجسسيسس ثيح ةيداسصت-ق’ا تا-طا-سشن-ل-ل
حتف ةداعا دعب اميسس’ ةيوق ةدوع بلطلا
 .يوجلا لقنلا
ىلا جاتن’ا سضفخ لاجا ديدمت رارق دعبو
ةياهن ةياغ ىلا ايموي ليمر-ب نو-ي-ل-م7,9
53 نيب طفنلا راعسسا رقتسستسس ,ويلوي رهسش
نا ريب-خ-لا ىر-ي ““ل-ي-مر-ب-ل-ل ر’ود04و
ةر-ت-ف سصخ-ت هذ-ه را-ع-سس’ا تا-يو-ت-سسم

سضرتفملا نم ثيح ،تاطاسشنلا فانئتسسا
امف ر’ود54 ىلا ليمربلا رعسس لسصي نا

  .ةقاطلا ىلع بلطلا ةدايزل اقفو قوف
نا ىلإا ةراسشا هذه““ سشاديقم ديسسلا لاقو
ول و ىتح يجيردت لكسشب ىسشÓتت ةمز’ا
نم ةيناث ةجومل فيعسض لامتحا دجوي هنا
رجحلا قيبطت ةداعا يلاتلابو تاباسص’ا
  .““يحسصلا
لاجا د-يد-م-ت رار-ق““ نا ر-ي-ب-خ-لا ىر-يو

ايموي ليمرب نويلم7,9 ىلا جاتن’ا سضفخ
+بيبوا ةمظنم نا دي-ف-ت ةرا-سشا ر-ب-ت-ع-ي
بلطلا تاروطت رابتع’ا ني-ع-ب ذ-خأا-ت-سس
نم لاح يأاب لب-ق-ت ن-ل ا-ه-ناو ي-م-لا-ع-لا
ىرخا ةرم طفنلا راعسسا عجارت لاوح’ا

و نيجتنملا ى-ل-ع ا-ي-ب-ل-سس ر-ثؤو-ي-سس ا-م-م
 .““دحاو نا يف نيكلهتسسملا
قافت’ا اذهب““ لوقلاب ثدحتملا درطتسساو
اننأاو حيحسصلا قيرط يف هجوتن اننا نظا
  .““ةبعسصلا ةلحرملا انزواجت

تيا لامك ،راسشتسسملا ربت-عا ,ه-ت-ه-ج ن-م
دقعنا يذلا عامتج’ا جئا-ت-ن نا ،ف-ير-سش
““يباجيا رسشؤوم““ لثمت طرافلا تبسسلا موي
حاجن نا افيسضم ,طفنلا قوسسل ة-ب-سسن-لا-ب

مارتحا ىدم ىلع فقو-ت-ي قا-ف-ت’ا اذ-ه
  .ةررقملا سصسصحلل ةعقوملا نادلبلا
+بيبو’ا نادلب تنكمت اذا““ هنا ىلا راسشأاو
,هجو نسسحا ىلع اه-سصسصح مار-ت-حا ن-م
رارقتسسا ثادحا نم نكميسس قافت’ا ناف
ىلا ىرخأ’ا نادلبلاب عفديسسو قوسسلا يف
حلاسص يف ىعسسم-لا اذ-ه ى-لا ما-م-سضن’ا

 .““ةجتنملا نادلبلا عيمج
را-ع-سسأ’ا نا ف-ير-سش تيا د-ي--سسلا لا--قو

04 و53 نيب حوارتت نا ررقملا نم يلاتلاب
يسسادسسلا لÓخ ا-سضيأا ع-ف-تر-ت-سسو ر’ود
ريغ نادلبلا تلسصاو اذا اميسس ’ ،يناثلا
تاي’ولاو اد-ن-ك رار-غ ى-ل-ع ،ة-ع-قو-م-لا
  .اهسضفخ يف ةدحتملا
،يكيرمأ’ا يرخسصلا لورتبلا سصوسصخبو
’ ةيلاحلا راعسسأ’ا نا راسشتسسملا حسضوأا
تاقورحملا نم عونلا اذه يجتنم دعاسست
ناف ليمربل-ل ر’ود04 نم ءادتبا ن-ك-لو

  .رثكا ةمواقملا اهناكمإاب ةعانسصلا هذه
تيا ديسسلا رب-ت-عا د-يد-م-ت-لا ةد-م ن-عو
ىلا اهد-يد-م-ت و-ه ل-سضفأ’ا نا““ ف-ير-سش
ةداعإا نم نكمتلا دسصق ةنسسلا ةياهن ةياغ
قئاقحلا عم سضرع-لا ي-ف نزاو-ت ثاد-حا
سصا--سصت--ماو بل--ط--ل---ل ةد---يد---ج---لا
 .““تانوزخملا
سسيئرلاو ريبخلا همسسا-ق-ت يأار-لا سسف-نو
،كارطانوسس عمجمل قباسسلا ماعلا ريدملا

نا ىلا راسشأا يذلا ،راطع ديج-م-لا د-ب-ع
فادهأ’ا غولبل ة-ي-فا-ك ر-ي-غ ر-ه-سش ةد-م
قاو-سسأ’ا ي-ف““ Ó-ئا-ق رر-بو  .ةو-جر-م--لا
ربتعت +بيبو’ا تاعا-م-ت-جا ة-ي-ط-ف-ن-لا

.راعسسأ’ا ىنحنمل ةبسسنلاب اما-ه ارا-ي-ع-م
ةثÓث وا نيرهسشب اديدمت رظ-ت-ن-ي قو-سسلا
نا ادج حسضاولا نمو .لق’ا ىلع رهسشأا

اذه عم““ Óئاق فاسضأاو .““يفاك ريغ ارهسش
.ةجئاجلاب عسضولا انطبر ان-نإا-ف ،رار-ق-لا
را-ع-سسأ’ا نا-ف ع-سضو-لا رو-هد-ت-ي م-ل اذإاو
ظح’ اذا نكلو ر’ود53/04 يف ىقبتسس
رؤوب فانئتسس’ تارسشؤوم كانه نا قوسسلا

دوع-ت-سس را-ع-سسأ’ا نا-ف ا-نورو-ك سسور-ي-ف
.““ سضافخنÓل

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ة-ي-عا-ن-سصلا تا-كر--سشلا د--ع--ت--سست ^
ذاختا لÓخ نم اهتطسشنأا فا-ن-ئ-ت-سس’
ع-م ف-ي-ك-ت-ل-ل تاءار-ج’ا ن-م ة-ل-م-ج
،91-ديفوك ءابو ةحفاك-م تا-ب-ل-ط-ت-م
بابرأا تامظنم ولثمم هب دافا امبسسح

ىرخا ةهج نم نوسشخي نيذ-لا ل-م-ع-لا
هذه نع رجنت يتلا ةيفاسضإ’ا فيلاكتلا
  .ريبادتلا
,تاسسسسؤوملا ءاسسؤور ىدتنم سسيئر لاقو
نم رهسشأا ةثÓث دعب““ نا ،يلقاع يماسس
فا-ن-ئ-ت-سسا يرور-سضلا ن-م ، دو-ي--ق--لا
ءاطعا عم نكلو يدا-سصت-ق’ا طا-سشن-لا
ة-ح-سصلا ى-ل-ع ظا-ف-ح--ل--ل ة--يو--لو’ا
فانئتسسا نوكي ’ نأا بجي . ةيمومعلا
,نطاوملا ةحسص باسسح ىل-ع طا-سشن-لا
ةسصاخ تاءارجا ذا-خ-تا م-ت-ي-سس كلذ-ل

ةي-عا-ن-سصلا تا-كر-سشلا ىو-ت-سسم ى-ل-ع
  .““ةماع ةفسصب تاسسسسؤوملاو
يف اسسا-سسا ر-ي-باد-ت-لا هذ-ه ل-ث-م-ت-ت و
و ةيقاولا ةعنقأÓ-ل يرا-ب-جإ’ا ءاد-تر’ا
يرودلا ريهطتلاو يعامتج’ا دعابتلا

ةمظتنملا ةبقارم-لاو ل-م-ع-لا ن-كا-مأ’
ةرارحلا ةجرد سسايقو لامع-لا ة-ح-سصل

.““ ةيعانسصلا عقاوملا لخدم دنع
نا ىلا يلقاع ديسسلا راسشا ،لباق-م-لا-ب

ةنيعم ةفلكت اهل نوكيسس ريبادتلا هذه
نماسضت ىلإا ايعاد ,ةكرسشلا طاسشن ىلع
هاجت نيفظوملا و لمع-لا بحا-سص ن-ي-ب

سصوسصخلا اذهب فاسضأاو  .عسضولا اذه
ريفوت اهناكمإاب تاكرسشلا لك سسيل““ هنا
وأا يموي لكسشب ا-ه-ي-ف-ظو-م-ل ة-ع-ن-قأ’ا
وأا ريهطتلا تايلمع فيلا-ك-ت ل-م-ح-ت-ت
جيسسنلا نأا اركذم ،““ن-ي-ف-ظو-م-لا ل-ق-ن
لكسشب فلأاتي ير-ئاز-ج-لا يدا-سصت-ق’ا
ةر-ي--غ--سص تا--سسسسؤو--م ن--م ي--سسي--ئر
  .ةدودحم ةيلام تاردق تاذ ةطسسوتمو
ءا-سسؤور ىد-ت-ن-م سسي-ئر-ل ة-ب-سسن--لا--بو
ةسصاخ ةلاح رئازجلا““ ناف تاسسسسؤوملا
ثيح ىرخأ’ا نادلبلا ع-م ة-نرا-ق-م-لا-ب
تابوعسص نم طقف اهتايداسصتقا يناعت

يف ،ءابولا تايعادتب ةقÓع اهل ةيفرظ
يناعت ةيرئاز-ج-لا تا-كر-سشلا نأا ن-ي-ح
ةدقعم دج تناك يتلا9102 ةنسس ذنم
ةمزأ’ا :ةجودزم ةمدسص ايلاح هجاوتو
.““ طفنلا راعسسأا عجارتو ةيحسصلا
رمأ’ا نأا ي-ل-قا-ع د-ي-سسلا ح-سضوا ا-م-ك
ة-ب-سسن-لا-ب ““اد-ج اد-ق-ع-م““ نو--ك--ي--سس
سسفنب اهطاسشن فنأاتسست نأا تا-كر-سشل-ل
نأ’ لبق نم اهيلع تناك يتلا ةريتولا

لماوع ةدعب ةنوهرم لمعلل ةدوعلا هذه
لق-ن-لا ل-ئا-سسو ر-فو-ت ل-ث-م ة-ي-جرا-خ

,نكلو  .ةيلو’ا ةداملا رفوتو يمومعلا
نم مغرلا ىلع ,يلقاع ديسسلا فيسضي

تاكرسشلا ىلع بجي ،تابو-ع-سصلا هذ-ه
دقف ’إاو““ ةعرسسب اهطاسشن فا-ن-ئ-ت-سسا
ةر-ت-ف-ل مود-ت بقاو-ع ة-مزأÓ-ل نو-ك--ي

..““لوطأا
ينطولا داحت’ا سسيئر راسشأا ،هبناج نم
ىلإا ،اكنات سضاير ,بابسشلا نيرمثتسسملل
ىلإا ءوجللا تاكرسشلا ىلع نيعتيسس هنأا
ًاقيبطت لمعلل ينمزلا لودج-لا ل-يد-ع-ت
يلاتلابو ،يعامتج’ا دعابتلا ةد-عا-ق-ل
لمعلا تقو ليلقت تاكرسشلا ىلع نيعتي
ماودب لمعلا جمدو نيف-ظو-م-لا سضع-ب-ل

عم ةبوا-ن-م-لا ما-ظ-ن را-طا ي-ف ي-ئز-ج
  .داتعملا نم عسسوأا لمع تاعاسس دامتعا
نحن““ لوقلا-ب ا-ك-نا-ت د-ي-سسلا نأا-م-طو
فيكتلاو طاسشنلا فانئتسس’ نودعتسسم
سسامح انسسمل دقل .يحسصلا عسضولا عم
سضيوعت نوديري ن-يذ-لا ا-ن-لا-م-ع ىد-ل
.““ عئاسضلا تقولا
فانئتسسا نوكيسس ,هلوق بسسحو , نكلو
ءدب-لا لÓ-خ ن-م ا-ي-ج-يرد-ت طا-سشن-لا
،ةئاملاب06 يلاوح غلبت ةيجاتنإا ةردقب

’وأا تاكرسشلا ىلع بجي ه-نأا ار-ب-ت-ع-م
اهئÓمع عم ة-ق-ث-لا ة-قÓ-ع ةدا-ع-ت-سسا
تابلط-لا م-ي-ي-ق-ت ةدا-عإاو ،ا-ه-يدرو-مو
  .ةديدجلا تاجايتح’ا ةسساردو
ةماعلا ةيلاردفنوكلا ةسسيئرل ةب-سسن-لا-ب
،ةزغن ةديعسس ,ةيرئازجلا تاسسسسؤو-م-ل-ل
فانئت-سسا ةرور-سض ى-ل-ع تدد-سش د-ق-ف
ةدوعلا لجا نم يعامجلا لقنلا طاسشن
تحرسصو .ةداتعملا لمع-لا ةر-ي-تو ى-لا
يتلا تاءارجإ’ا ةعباتم““ لÓخ نم هنا
يف انتقبسس يتلا ىرخا لود ا-ه-تذ-خ-تا

انمق ،يداسصتق’ا طاسشنلا ةدوع لاجم
نم جورخلل ريسضحتلل تاكرسشلا ةوعدب
رابتع’ا يف ذخأ’ا عم يحسصلا رجحلا

ميظنتو ةيتحتلا ةينبلاو اهتا-ي-سصو-سصخ
.““ةكرسش لك يف لمعلا
تمت هنا ةزغ-ن ةد-ي-سسلا تح-سضوا ا-م-ك
سضيأا تا-كر-سشلا ةو-عد ةي-نا-ك-مإا ى-لإا ا-ً
تايلمع زيزعتل نييفاسضإا لامع فيظوت
رسشنب مامتهÓل كلذكو نم’او ريهطتلا

ربع ةيرورسضلا تامي-ل-ع-ت-لا ف-ل-ت-خ-م
ةيناكمإا كانه هنأا ةف-ي-سضم تا-ق-سصل-م
  .جاوف’ا ماظنب لمعلا

هذ-ه““ نا تزر--با ,ىر--خا ة--ه--ج ن--م
،““ةي-لا-م ة-ف-ل-ك-ت بل-ط-ت-ت تاءار-جإ’ا

تاكرسشلا نم ديدع-لا““ نأا ى-لإا ةر-ي-سشم
نأاو ““سسÓ--فإ’ا ة--فا--ح ى--ل--ع تنا--ك
نوناعي تÓئاعلا بابراو ني-ف-ظو-م-لا““
 .““ طاسشنلا مدع نم ةدسشب
تايوتسسم لوح لاؤوسس ىلع اهدر يف و
،يحسصلا رجحلا ةر-ت-ف لÓ-خ جا-ت-نإ’ا
فانئت-سسا نأا ةز-غ-ن ةد-ي-سسلا تح-سضوأا
عم ،ةيدعاسصت ةقيرطب نوكيسس ل-م-ع-لا
بجي يتلا ةيعسضولا لوح ريراقت دادعا
هعسضت راطإ’ اًقفو ماظت-نا-ب ا-ه-غ-ي-ل-ب-ت
- ةحسصلا) ةينعملا ةيرازولا تاعاطقلا
.(ةعانسصلاو لمعلا

سسي-ئر ر-سصأا ،ة-ط-ق-ن-لا هذ-ه لو-حو
بابرأ’ ة-ير-ئاز-ج-لا ة-ي-لارد-ف-نو-ك-لا
ةيمهأا ىلع ،سشكارم مÓعو-ب ،ل-م-ع-لا
نم ةفلؤوم ةط-ل-ت-خ-م ة-ن-ج-ل ل-ي-ك-سشت

ةيموم-ع-لا تا-ط-ل-سسلا ن-ع ن-ي-ل-ث-م-م
ديدحتل ،نييداسصتق’ا نيل-ما-ع-ت-م-لاو
تاهيجوتلاو تاءارجإ’او تا-بو-ع-سصلا
تاسسسسؤوملا فان-ئ-ت-سسا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م-لا
هذ-ه ءا-سشنإا ح-م-سسي-سسو  .ا-ه-طا-سشن--ل
ةظقي ايÓ-خ ع-سضت-سس ي-ت-لا ،ة-ن-ج-ل-لا
يجهنملا قيبطتلاب ،ةبقارملاو دسصرلل
  .ةذختملا تارارقلل
هنإا““ لوقلاب سشكار-م د-ي-سسلا م-ت-ت-خاو
ريبادتلا معد بجي ةمزأ’ا عم فيكتللو
لكسشب ىر-خأا تاءار-جإا-ب ةد-م-ت-ع-م-لا

ىوتسسم ىلع اميسس مظ-ت-ن-مو ر-م-ت-سسم
اهيف يقتلي يتلا ىربكلا تاعوم-ج-م-لا

،جهنلا اذهب .سصاخسش’ا نم ريبك ددع
و ةنمآا ةيداسصتقا ةدوع نامسض اننكمي

.““ ةمادتسسم
ح.ل ^

رئازج-ل-ل ة-ي-كر-م-ج-لا تاد-ئا-ع-لا تغ-ل-ب ^
نم لو’ا يثÓث-لا لÓ-خ جد را-ي-ل-م072ر53
سسفن لÓخ جد راي-ل-م762ر33 لباقم0202
افيفط اعافترا ةلجسسم ،9102 ةنسس نم ةرتفلا

  .ةئاملاب1ر31 هردق
ةيريدملا نع سسما ةرداسصلا ماقرأ’ا بسسحو
تادئاعلا تمدخ-ت-سسا ،كرا-م-ج-ل-ل ة-ما-ع-لا
يثÓثلا لÓخ اهيلع لسصح-م-لا ة-ي-كر-م-ج-لا
ـب ةلودلا ةينازيم ديوزت يف0202 نم لوأ’ا

جد رايلم922ر71 لباقم جد راي-ل-م722ر26
،ةيسضاملا ةنسسلا نم ا-ه-سسف-ن ةر-ت-ف-لا لÓ-خ
،ةئاملاب0ر86 هردق افيفط اسضافخنا Óجسسم
و تا-سسارد-لا ة-ير-يد-م تا-ي-ئا--سصحا بسسح

تادئاعلا تغل-بو .كرا-م-ج-ل-ل فار-سشت-سس’ا
نم ةئاملاب48ر2 ةلودلا ةينازيمل ةهجو-م-لا

كرامجلا اهترجأا يتلا تÓيسصحتلا عومجم
  .0202 نم لو’ا يثÓثلا لÓخ
قودنسصل ةهجوملا تادئاعلا ةسصح تردق امك

ام ةيلحملا تاعامجلل نما-سضت-لاو نا-م-سضلا
رايلم32ر52 لباقم جد رايلم12ر66 براقي
  .ةئاملاب6ر28 هردق اسضافخنا ةلجسسم ،جد
نأا ىلإا كرامجلل ةماع-لا ة-ير-يد-م-لا ر-ي-سشتو
ين-طو-لا قود-ن-سصل-ل ة-ه-جو-م-لا تاد-ئا-ع-لا
لباقم جد رايلم91ر52 دنع ترقتسسا دعاقتلل
ةبارقب اعافترا ة-ل-ج-سسم جد را-ي-ل-م31ر22
  . ةئاملاب54ر86
تا-با-سسح-ل ة-ه-جو-م-لا تاد-ئا-ع-لا ن-ع ا-مأا
ام دنع ترقتسسا دقف ،سصاخلا سصي-سصخ-ت-لا
،جد رايلم1ر14 لباقم جد رايلم1ر95 براقي

  .ةئاملاب21ر09 هردق اعافترا ةلجسسم
تغلب ،0202 ةنسس نم لو’ا ي-ثÓ-ث-لا لÓ-خو
222ر97 ةميق تايدلبلل ةهجوم-لا تاد-ئا-ع-لا

ةلجسسم ،جد نويلم982ر90 لباقم جد نويلم
سسفنب ةنراقم ةئام-لا-ب22ر31 ـب اسضاف-خ-نا
  .9102 ةنسس نم ةرتفلا
رهسش ةقق-ح-م-لا تÓ-ي-سصح-ت-لا سصو-سصخ-بو

اهنأا هسسفن ردسصم-لا ح-سضوأا ،طرا-ف-لا سسرا-م
جد رايلم79ر39 غلبتل ةئاملاب4ر8 ـب تعجارت

ر-ه-سش فر-عو  .0202 رياربف رهسشب ة-نرا-ق-م
74ر59 ـب ““اسسوسسحم““ اعافترا طرافلا يرفيف
رهسشب ةنراقم جد رايلم201ر78 غلبيل ةئاملاب
سضافخن’ا لمسشو .(جد رايلم96ر45) رياني

تادئاعلا لمجم طرافلا سسرام رهسش لجسسم
ينطولا قودنسصلل ةهجوملا كل-ت ءا-ن-ث-ت-سسا-ب
ةئاملاب7ر85 ب اعافترا تفرع يتلا دعاقتلل
ةنراقم سسرام ر-ه-سش جد را-ي-ل-م7ر09 غلبت-ل
  .ةيراجلا ةنسسلا نم رياربف رهسشب

ىرخأ’ا تÓيوحتلا تعجارت ،ىرخأا ةهج نم
تادئاعلا تردق ذإا ة-ي-كر-م-ج-لا تاد-ئا-ع-ل-ل
جد رايلم18ر25 ـب ةلودلا ةينازيمل ةهجوملا
1ر66-) جد رايلم7ر59و ،(ةئاملاب6ر30 -)
قودنسصل ةهجوملا تادئاعلل ةبسسنلاب (ةئاملاب
،ةيلحملا تاعامج-ل-ل ن-ما-سضت-لا و نا-م-سضلا

تا-با-سسح-ل ة-ه-جو-م-لا كل-ت تغ-ل-ب ا-م--ي--ف

جد نوي-ل-م484ر85 سصا-خ-لا سصي-سصخ-ت-لا
ةهجوملا تادئاعلا اريخأاو ،(ةئاملاب02ر75)
ةئاملاب7ر11 ب اعجارت تلجسس يتلا تايدلبلل
تادئاعلا ترقتسساو  .جد نويلم97ر06 غلبتل
غلبم دن-ع9102 ةنسس رئازجلل ة-ي-كر-م-ج-لا

7 ـب اعافترا ة-ل-ج-سسم جد را-ي-ل-م790.1ر68
  .ةئاملاب
ةينازيم ديوزتل تادئاعلا كل-ت تمد-خ-ت-سساو
7ر63+) جد رايلم749ر50 دودح يف ةلودلا
ن-ما-سضت-لاو نا-م-سضلا قود-ن-سص ،(ة-ئا-م-لا--ب
4ر25+) جد رايلم39ر2 ـب ةيلحملا تاعامجلل
05ر74 ـب دعاقتلل ينطولا قودنسصلا ،(ةئاملاب

تاباسسح ،(ةئام-لا-ب8ر48 +) جد را--ي--ل---م
-) جد راي-ل-م6ر60 ب سصاخلا سصي-سصخ-ت-لا

تادئاعلا تغلب ن-ي-ح ي-ف ،(ة-ئا-م-لا-ب3ر79
سضافخناب جد رايلم1ر470 تايدلبلل ةهجوملا
                                  .ةئاملاب35ر71 نم ديزأاب

يو’زرح .ءايمل ^

ةيراجلا ةنسسلا نم لو’ا يثÓثلا لÓخ فيفط عافترا ٫
 ةيكرمج تأدئاع رانيد رايلم722 نم ديزأأ
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تاي’ولا رابخأا ةمشصاعلاب ةطششنألل ىلو’ا ةلحرملا ذيفنتلا زّيح لوخد

 لاح يف ةيراجتلا تÓّحملل يروفلا قلغلا
ةيحشصلا ةياقولا دعاوقل لاثتملا مدع

ةيئانثتشسلا لقنتلا سصيخارتب نيبلاطم ءانبلا عاطق يف ةطششانلا تاشسشسؤوملا باحشصأا° ^
ةيتامدخلاو ةيراجتلا و ةيداشصتق’ا ةطششنأ’ا نم ددع فانئتشسا نع رئازجلا ةي’و حلاشصم تنلعأا

يحشصلا رجحلا ماظن نم يجيردتلا جورخلا تاءارجإا نم ىلوأ’ا ةلحرملا ذيفنّتلا زيح لوخد نمشض
.انوروك سسوريف راششتن’ يدشصتلل قبطملا يئزجلا يلزنملا

ةحفشص ىلع رششن يذلا نايبلا حشضوأاو ^
فنأاتشسا هنأا رئازجلا ةيلو-ل كو-ب-شسيا-ف-لا
ةطششنألا نم ددع ىلوأا ةلحرمكو ،ايجيردت
ةيتامد-خ-لا و ة-يرا-ج-ت-لا و ة-يدا-شصت-قلا
لوألا ريزولا عشضو دعب كلذو ة-م-شصا-ع-لا-ب
ماظن نم جورخلل قيرط ةطرا-خ م-لا-ع-م-ل
صسوريفل يدشصتلل قبطملا يحشصلا رجحلا
ةفشصب ه-ت-ح-فا-ك-مو د-ج-ت-شسم-لا ا-نورو-ك
هذهل ةمئاق ديدحت مت نيأا ةنرم ةيجيردت
ىلع اهفان-ئ-ت-شسا م-ت-ي-شس ي-ت-لا ة-ط-ششنألا

.مويلا نم اقلطنا نيتلحرم
باحشصأاو يمدختشسم عيمج نايبلا اعد و
ءانبلا عاطق يف ة-ط-ششا-ن-لا تا-شسشسؤو-م-لا
نم برقتلا ،يرلاو ةيمو-م-ع-لا لا-غ-ششألاو
ةيلول ةعباتلا ةيرادلا تاعطاقملا حلاشصم
لوشصحلا تابلط عاديإا لجأا ن-م ر-ئاز-ج-لا

ةرتف ءانثأا ةيئانثتشسلا لقنلا صصيخارت ىلع
لا-م-ع-لا-ب ة-شصا-خ-لا ي-ح-شصلا ر-ج-ح--لا
متيشس ثيحب مهل نيعباتلا نيمدختشسملاو
هذه نم ةدافتشسلا يف ةيو-لوألا م-ه-ح-ن-م
.صصيخارتلا
يتلا ةطششنألا نأا ىلإا ردشصملا تاذ راششأا و
و ءانبلا عاطق يف لوأا لثمتت اهفانئتشسا مت
فانئتشسا متيشس ثيح ةيموم-ع-لا لا-غ-ششألا
) تاشساردلا بتاكم ،ةلوا-ن-م-لا تا-طا-ششن
ةشسدنهلاو نارمعلاو ةيرامعملا ةشسد-ن-ه-لا
ق-تا-ع ى-ل-ع ع-ق-ي نأا ى-ل-ع ،(ة-ي-ند--م--لا
ميظنت نامشض ةمدخت-شسم-لا تا-شسشسؤو-م-لا
لماك ربع ني-مد-خ-ت-شسم-لا ل-ق-ن ل-ئا-شسو
اشس5 ةشسماخلا ةعاشسلا نم ينطولا بارتلا

.ءاشسم ةعباشسلا اشس91 ةياغ ىلإا احابشص
يف متي ءارجإلا اذه نأا ردشصملا فاشضأاو

ةينمألاو ةيحشصلا تايشصوتلاب ديق-ت-لا ل-ظ
يف ةيمومعلا تا-ط-ل-شسلا ا-ه-ي-ل-م-ت ي-ت-لا
.لاجملا
تاششرولا يف لاغششألا ثعب صصخي اميف امأا

فقوتي كلذ نا نايبلا ح-شضوأا ،د-يد-ج ن-م
ريفوتب نيمدخت-شسم-لا د-ي-ق-ت ىد-م ى-ل-ع
تاماّمك نم ةيدرفلا ةيامحلل تاز-ي-ه-ج-ت
ط-ي-ط-خ-تو تاذو-خو تازا-ف-قو ة--ي--قاو
د-عا-ب-ت-لا مر-ت-ح-ي و-ح-ن ى-ل-ع لا-غ-ششألا
ءاويإلا فور-ظ م-ي-ظ-ن-ت اذ-كو يد-شسج-لا
د-عا-ب-ت-لا تا--ي--شصو--ت ق--فو ما--ع--طلاو
مظتنملا ريهطتلاو ةفاظنلا و يعامتجلا
تقولا صسفن يفو لمعلا نكامأاو تلحمل
تابكرمو تلآلاو لامعلا لقن بيجتشسي نأا
تلو-كو-تور-ب-لا تا-ب-ل-ط-ت-م-ل تا-ششرو-لا
مظتنملا فيظن-ت-لا صصخألا-بو ة-ي-ح-شصلا
.يمويلا ريهطتلاو
فانئ-ت-شسا صصخ-ي ا-م-ي-ف رد-شصم-لا ر-كذو
اهنا ةيتامدخ-لاو ة-يرا-ج-ت-لا تا-طا-ششن-لا
فر-ح-لاو ن-ه-م-لا ن-م ى-لوأا ة-ئ-ف صصخ-ت

صصيشصرتلاو فزخلا يفرح ي-ف ل-ث-م-ت-تو
،ر-ف-شسلا تلا-كو ،ة-نا-ي-شصلاو ةرا-ج-ن--لاو
تا-ج-ت-ن-م-لا ع-ي-ب ،ة-يرا-ق-ع-لا تلا-كو-لا
ةيذحألا حل-شصإا تا-طا-ششن ،ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا
،حيلشصتلاو ةنايشصلا تاطاششن ،ةطا-ي-خ-لاو
ةراجت ،روكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت
،بعللاو باعللا ةراجت ،ةيشضايرلا مزاوللا
و تاجلثملا اذك و تايولحلاو تابطرملا
كلهتشست ل) اهلمح قيرط نع تابورششملا

.(لحملا يف
ةششمقأاو ةششرفلا ةراجت اشضيأا فنأاتشسُت و
،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراج-ت ،ثي-ثأا-ت-لا
ةفاظنلاو لي-م-ج-ت-لا تار-شضح-ت-شسم ع-ي-ب
،با-ششعلاو ل-تا-ششم-لاو دورو-لا ةرا--ج--ت
،يفارغوتوفلا ر-يو-شصت-لا تا-هو-يدو-ت-شسا
خ-شسنو تا-ط-ط-خ-م-لا بح-شس تا-طا--ششن
،تامامحلا ءانثتشساب تاششرملا ،ق-ئا-ثو-لا

،اهلشسغو اهحل-شصإاو تارا-ي-شسلا ة-نا-ي-شص
تلآلا ةرا-ج-ت ،ة--ي--ن--ف--لا صضرا--ع--م--لا
ةعتملاو فح-ت-لا ةرا-ج-ت ،ة-ي-ق-ي-شسو-م-لا
تاعاق ،تاقارولا و تابتكملا ،ة-م-يد-ق-لا
قاو-شسأا ،لا-جر-لا-ب ة-شصا-خ-لا ة-قل-ح--لا
.يششاوملا
ةلوازم-ب صصي-خار-ت-لا نأا رد-شصم-لا ر-كذو
ة-ي-تا-مد-خ-لا و ة-يرا-ج-ت-لا تا-طا-ششن--لا
احابشص7 ةعاشسلا نم نوكي هلعأا ةروكذملا
للخإلا نود ءاشسم ةشسماخلا  اشس71 ةياغل
ةياغل اذهو يئزجلا يحشصلا رجحلا ماظنب
.0202 ناوج31
صصر--ح ةرور--شض ى--ل--ع نا--ي--ب--لا د--ّكأاو
عشضو ىلع نيينعملا راجتلاو نيلما-ع-ت-م-لا
تاطاششنلل ةشصاخلا ةقفارملل يئاقو ماظن
اهنم اهتشسرام-م فا-ن-ئ-ت-شسا-ب صصخر-م-لا
ميظنت ،ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيمازلإا

تلحملا جراخ راظتنلا ريباوط و لخادم
ةفاشسملا مارتحاب حمشسي وحن ىلع اهلخادو
.يدشسجلا دعابتلاو
ددع ديدحت اشضيأا ءلؤو-ه ى-ل-ع صضر-ف-ُي و
ديدحتو دحاولا ناك-م-لا ي-ف صصا-خ-ششألا

عشضوو تلحملا لخاد ريشسلل دحاو هاجتا
زجاوح و صضرألا ىلع ة-ح-شضاو تا-مل-ع
عشضو ىلع لشضف نئابزلا عطاق-ت يدا-ف-ت-ل

لخادملا يف ةيذحألل ةرهطم تاحشسمم
عم نئابزلل ةيلوحك ةيئام ليلاحم ريفوتو
ةيفرشصملا قاروألاو ةيدقنلا عطقلا ريهطت
ريفوتو ايموي تلحملا ريهطت بناج ىلإا

تامامكلا نم صصلختلل ةشصشصخم قيدانشص
ةيبطلا تادعملاو ليدانملا و تازا-ف-ق-لاو
.ةلمعتشسملا
ةقلحلا تاعاق تاطاششنب قلع-ت-ي ا-م-ي-فو
هذه ةيشصوشصخل ارظنو لاجرلاب ةشصاخلا
ميظن-ت ةرور-شض نا-ي-ب-لا د-كؤو-ي ،ة-فر-ح-لا
ديقتلاو ديعاوملا ماظن قيرط نع طاششنلا
ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب مراشصلا

ديدحتو اعم نوبزلاو قل-ح-لا فر-ط ن-م
عم لحملل رثكألا ىلع2 نيشصخشش لوخد
مزاولو تاودأا ريهطت و لح-م-لا ف-ي-ظ-ن-ت
.ةيرود ةفشصب ةلمعتشسملا ةقلحلا
ةيعوبشسألا ةيششاملا قاوشسأا صصخي اميف امأا
ىل-ع ل-شضف ه-كاو-ف-لاو ر-شضخ-لا قاو-شسأاو
،ىربكلا ةيراوجلا عيبلا تاءاشضفو قاوشسلا

ىلع ره-شسلا ا-ه-ي-لوؤو-شسم ى-ل-ع ن-ي-ع-ت-ي-ف
ريبادتلا عيمجل اهلخاد مراشصلا قيب-ط-ت-لا
ةيمازلإا ا-م-ي-شسل صصو-شصن-م-لا ة-ي-ح-شصلا
يدشسجلا دعا-ب-ت-لاو تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا
تايلمع ميظن-ت اذ-كو ن-كا-ملا ر-ي-ه-ط-تو
و ةزه-جأا ماد-خ-ت-شسا لل-خ ن-م لو-خد-لا
ةر-ه-ط-م تا-ح-شسم-م و تار-م-م ة--ما--قإا
نأا هيونت-لا ع-م ل-خاد-م-لا ي-ف ة-يذ-حأل-ل

ىلوتتشس ريبادت-لا هذ-ه ق-ي-ب-ط-ت ة-ب-قار-م
.ةلهؤوملا تاطلشسلا اهنامشض
ددششي رئازجلا ةيلو يلاو نأا نايبلا دافاو

لمجمل مرا-شصلا مار-ت-حلا ةرور-شض ى-ل-ع
مدع نأاب املع ةيئاقولا ةيحشصلا ريبادتلا
يروفلا قلغلا ىلإا يدؤوي-شس ا-ه-ل لا-ث-ت-ملا
تابوقعلل مراشصلا قيبط-ت-لا ع-م طا-ششن-ل-ل
ن-ي-ناو-ق-لا ق-فو ا-ه-ي-ل--ع صصو--شصن--م--لا
.اهب لومعملا تاميظنتلاو

ر ح^

تنششومت نيع يف حلاملا ةيدلبل ةيمومعلا ةقيدحلا قيرب  ةداعإل ةوعد

رجحوب مامحل ةفاجلا لوقبلا و بوبحلا ةينواعت
تنششومت نيعب بوبحلا فلتخم نم راطنق فلأا002 نم رثكأا عمج

ةفاجلا لوقبلا و بوبحلا ةينواعت عقوتت ^
نم تنششومت نيع ةيلوب رجحو-ب ما-م-ح-ل

نم راطن-ق ف-لأا002 نع وبر-ي ا-م ع-م-ج
نم حلاشصملا تاذ تنكم-ت ا-م-ك  بو-ب-ح-لا

عيمجب بوبحلا نم راطنق فلا001 عمج
و دا-شصح-لا ة-ل-م-ح قل-ط-نا ذ-ن-م  عاو-نا
ريفوت لظ يف يراجلا م-شسو-م-ل-ل صسرد-لا
ةلمحلا حاجنإل ة-مزل-لا فور-ظ-لا ة-فا-ك
اشضيا مه او-م-ل-شسا ن-ي-حل-ف-لا نا ا-م-ل-ع
نويلم87 تقاف يتلا و مهتلغ تاقحتشسم
ةينواعت ر-يد-م نا-شسل ى-ل-ع ءا-ج ا-م-ك  جد
فيرظ ديشسلا ةفاجلا لوق-ب-لا و بو-ب-ح-لا
ذنم تأادب تاريشضحتلا نا ادكؤوم نايزوب
ةينواعتلا نزاخم ة-عا-شسلا د-ح-ل و، ر-ه-شش

.راطنق فلأا001 نم رثكأا تلبقتشسا
ةيامحلا حلاشصم تقلطأا ،ةلشص يذ قايشسو
رطاخم نم ةيشسيشسح-ت ة-ل-م-ح ة-ي-ند-م-لا

تناك ثيحب ةيعارزلا ليشصاحملا قئارح
نمشض ةقرات و حلاملا ةيدلب نم ةقلطنلا

نيحلفلا ةفاك ةقفارم اهنأاشش ن-م ة-ل-فا-ق
ةي-عارز-لا ل-ي-شصا-ح-م-لا ف-ل-ت-خ-م ر-ب-ع
فرط نم يئلولا بارتلا ربع ةدجاوتملا
لتر-لا ة-قر-ف ة-ي-ع-م-ب ل-خد-ت-لا تاد-حو
راششتنا بابشسأا ةقفارم د-شصق ة-ل-ق-ن-ت-م-لا
اذك و داشصحلا تلآا نم ةثعبنملا قئارحلا
ىلع قيرحلا بوششن د-شض عا-فد-لا ل-ئا-شسو
عم تآافطملا و هايم-لا ج-يرا-ه-شص ة-ل-كا-شش
ني-حل-ف-ل-ل تادا-ششرا و ح-ئا-شصن ءا-ط-عا

.داشصحلا تلآا يقئاشس مهنم ةشصاخ
اريبك ايعو اودبأا نوحلفلا، م-ه-ت-ه-ج ن-م
ةمزللا ري-باد-ّت-لا ة-فا-ك ذا-خ-ّتا ةرور-شضب
رارغ ىلع قئارحلا علدنا دشض ةيا-م-ح-ل-ل
ةأافطملل لامعتشسلا و داشصحلا ة-لآا د-ق-ف-ت
هايملا ج-يرا-ه-شصب ة-ق-فار-م-لا و ة-يود-ي-لا

نوكت نأا دب ل داشصحلا ةيلمع نأا نيدّكؤوم
ةهجاوم نوكت و ةرارحلا ةجرد عافترا عم
نوكت قيرحلا علدنا اذا ى-ت-ح ح-ير-لا د-شض

لوشصحملا صسيل و نبتلا ةدام يف رئاشسخلا
ةياهن نأا امك داشصحلا ةلآا يقئاشس دحأا لوقي
ةرارحلا ةجرد ع-جار-ت ع-م نو-ك-ت ل-م-ع-لا
.صسردلا ةيلمع قيعت اهنوك

   حلاشص ^

نيع ةيلوب حلاملا ةيد-ل-ب صسي-ئر ا-عد ^
تاطلشسلا ىفطشصم ينوم-حر تن-ششو-م-ت
رابتعلا ةدا-عإا ةرور-شض ى-لا ة-ي-ل-ح-م-لا
ةنيدملا ةئر رابتعاب ةيمومعلا ةقيد-ح-ل-ل
ة-ع-شساو ة-ئ-ي-ه-ت ى-لا جا-ت-ح--ت ا--ه--نأا لإا

.اهقيرب عاجرتشسل
و ةيرامعتشسلا ةبقحلل دوعت ةقيدحلا هذه
قفرم و ةيدلبلا ةنطاقل نيمث بشسكم يه
مت نا دعب رظنلا ةداعإا ىلا جاتحي يمومع
يتلا و ديدجلا صسلجملا لبق نم اهفيظنت

و ينومحر لوقي كلذ لبق لامهإلا اهلاط
نا لإا ةفاظنلا ناوعأا دوهج رفاشضتب اذه
يعدتشسي ام وه و يفاك ريغ اذه لمعلا

يف و ةيئلولا تاطلشسلا لبق نم ميعدت
لبق نم لمأا صصيشصب كانه قايشسلا اذه
قفرملا اذهب لفكتلل ةيئ-ي-ب-لا ح-لا-شصم-لا
دع-ب ة-ق-يد-ح-لا ف-ل-م او-حر-ط م-ه-نو-ك
ةداعإل ةمزاع ةيدلبلا نا املع اهتنياعم
ةينقت ةقاطب اهل دادعا ةطيرشش اه-ق-ير-ب
بارت ىوتشسم ىلع ةقيدح نشسحا دوعتل
نم اهلاح ريغت ةقيدحلا نا املع ةيلولا
هيلع تناك ا-م ى-ل-ع أاو-شسألا ى-لا ن-شسحأا

صسيئر لوقي روشصلا هرهظ-ت ا-م-ك ا-ق-با-شس
عورأا نم ةقيدح اقباشس تناك اهنأا ةيدلبلا

.نوكي ام
حلاشص ^

نوثيغتشسي دواد نب ةيدلبب ةيشسماو÷ا و ةلوارزلا ناكشس
و ةلوارزلا راود ناكشس تارششعلا برعا ^
دواد نب ةيدلبل نيعباتلا ةيشسماوجلا ةيرق
نع نازيلغ ةيلولا ةمشصا-ع-ل ة-م-خا-ت-م-لا
ءاّرج نيديدششلا مهط-خ-شس و م-ه-ئا-ي-ت-شسإا

اهعاطقنإا و ةحلاشصلا هايملا نم مهنامرح
مغرلاب كلذ و رهششا30 ذنم مهنكاشسم نع
و ، مهل ةلشصوملا هايملا ةكبشش ديدجت نم
ىلإا ةهجو-م-لا ة-لا-شسر-لا نو-م-شضم بشسح

ىلع ““رجفلا““ زوحت و ةين-ع-م-لا تا-ه-ج-لا
ءارو يشسيئرلا بب-شسلا نإا-ف ا-ه-ن-م ة-خ-شسن

ناكشس نع ةيو-ي-ح-لا ةدا-م-لا هذ-ه با-ي-غ
ةانق هايم صضرعت ىلإا دوعي ن-ي-ت-ق-ط-ن-م-لا
صضع-ب ل-ب-ق ن-م ة-قر-شسلا ى--لإا ي--ق--شسلا
نم ةانقلا بيرخت ىلإا ةفاشضإا ن-ي-حل-ف-لا
بشسح مهدحول هايملا نم ةدافتشسلا لجأا
عم ئطاوتب ةيوشضوف ة-ق-ير-ط-ب ة-لا-شسر-لا

.ةيدلبلا ىلع ةبوشسحم تاهج
ةقرشس ةيلمع نا مهتلاشسر يف ءلؤوه لاق و
بيبانأا لامعتشسا قير-ط ن-ع م-ت-ت ها-ي-م-لا
نيا ، مهعرازم يف اهلامعتشسإل3 مشس ةعشسب
يداعلا ري-شسلا ى-ل-ع ة-لا-ح-لا هذ-ه تر-ثأا
يرجي ام مامأا و ، بورششلا هايملا ةكبششل
رذه نم ةيشسماوجلا و ةلرارزلا يتقطنمب
نم تارششعلا ارخؤو-م ما-ق ها-ي-م-ل-ل ر-ي-ب-ك
ةيدلب رقم ماما ةيجاجتحا ةفقوب ناكشسلا
ريفوتب ةيدلبلا صسيئر ة-ب-لا-ط-م-ل دواد ن-ب
د-ح ع-شضو و بر-ششل-ل ة-ح-لا-شصلا ها-ي-م-لا
اودده امك اهتقر-شس و ها-ي-م-لا ة-ن-شصر-ق-ل
ىلإا اهتلشصاوم و تاجاجت-حإلا د-ي-ع-شصت-ب

اهوفشصو يتلا مهبلاطمل ةباجتشسإلا ةياغ
.ةعورششملاب

قرزل ليشضوفلب ^

ىرقلا ناكشس ةايح سصّغني برششلا هايم عاطقنا و ..
دلوأا ة-ير-ق نا-ك-شس لاز--ي ل و اذ--ه ^

نم رثكأا هددع غلابلا ةيشسماوجلا يلعوب
و عاطقنإا لكششم نم نوناعي ةمشسن0001
مهتيرق نع برششلا هايم عيزوت بذبذت

ةيمويلا مهتايح لوح ام-م رو-ه-شش ذ-ن-م
عفد امم لكششملا اذه ببشسب ميحج ىلإا
زع يف ءام ةرطق نع ثحبلا ىلإا مهب

ةعفترملا هترارح ةجرد و فيشصلا اذه
تا-فا-شسم ع-ط-ق ى-لإا نور-ط-شضي ثي-ح
هذه ىل-ع لو-شصح-لا ل-جأا ن-م ة-ل-يو-ط

راحلا لشصفلا اذه يف ةيويحلا ةداملا
ىلإا ةفاشضإا اهيلع بل-ط-لا ر-ث-ك-ي ي-ت-لا

فرشصلا ةكب-شش با-ي-غ ع-م م-ه-تا-نا-ع-م
نم اهريغ و ةيمومعلا ةرانإلا و يحشصلا
ىلع وحورطم تلازل ي-ت-لا ل-كا-ششم-لا
يف يدلبلا يب-ع-ششلا صسل-ج-م-لا صسي-ئر
عقاولا صضرأا ىلع اهد-ي-شسج-ت را-ظ-ت-نإا

ىلع ا-هو-حر-ط نأا و م-ه-ل ق-ب-شس ثي-ح
نمل ةايح ل نكل ةدم دنم نيبخ-ت-ن-م-لا
قرزل ليشضوفلب  ^              .مهبشسح يدانت

لجيجب Òهاطلاب  ةحلشسألا ةعانشصل ةششرو كيكفت
ةيركشسع ةشسبلأاو  ةيرانلا ةحلشسألا ةزايحو ةيحلا ةريخذلاو ةحلشسألا ةعانشصل ةششرو كيكفت ^

دعب صصاخششأا30 نم نوكتت رهاطلا ةنيدم طشسو تاردخمو ءاشضيبو  ةحلشسأاو ةيران ةحلشسأا ةزايحو
.ريهاطلاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا دارفا  لبق  يعون لمع
.ريهاطلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ةكبششلا دارفأا  عوبشسألا ةياهن ميدقت مت دقو

ةيبط تازيهŒ مدقت ةلدايشصلا ةباقنو..
  يئلولا ىفششتشسملل

داتعلا نم ةعومجم عيزوتب صصاوخلا ةلدايشصلل ةيرئازجلا ةينطولا ةباقنلا  عوبشسألا ةياهن تماق ^
.لجيجب يحي نب قيدشصلا دمحم ىفششتشسم ةدئافل يبطلا
لجيج ىفششتشسم تشسم ةيلمعلا هذه ناف ةينوباشش دارم ةي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا صسي-ئر بئا-ن بشسحو
.ةيليملاب يروتنم ريششب و ريهاطلاب ديعشس بودجم تايفششتشسم دعب اميف لمششتل ىلوأا ةلحرمك
ةيلو ةلدايشصل هركشش ميدقتل ةشصرفلا توفي مل طبارملب تاحرف  ةباينلاب ناكشسلاو ةحشصلا ريدم
يف ةشصاخ ىشضرملا ىلع ةعفنملاب دوعت يتلا تادعاشسملا هذه ميدقت يف اومهاشس نيذلا لجيج

.نهارلا فرظلا

 رهطلا جرب ةيدلب سسيئرل يظف– فيقوتو..
يبعششلا صسلجملا صسيئرل يظفحتلا فيقوتلاب يشضقي رارق عوبشسألا ةياهن لجيج يلاو ردشصأا ^

لوح ةدم دنم اهترششاب يتلا ينطولا كردلل ةينمألا تاقيقحتلا ىلع ءانب رهطلا جرب ةيدلبل يدلبلا
ىلإا ةيدلبلا نوؤوشش رييشستب ةرئادلا صسيئر فيلكتو  ؛ةمكاحملا ةياغ ىلإا ادهو ةيدلبلا رييشست اياشضق
ةلاح يف لخد رهطلا جربب يدلبلا صسلجملا نإاف ةراششإلل ؛ ديدج ةيدلب صسيئر باختنا ةياغ
.ماع نم رثكأا دنم دادشسنا

بعلÃ ةبلاطملل نوشضفتني ةفقششلا ىرق بابششو..
كواربلو ةششوششعأا ؛ةطولبلا، بيزعل يهو ةفقششلا ةيدلبب ىرق40 بابشش نم تائملا مدقأا ^

صسيراتملاو راجششألا لودج ةطشساوب قيرطلا عطقب ةيملشس ةشضافتنا ميظنت ىلع نييلاتم نيمويل
يبارتلا بعلملا دجاوتي نيأا نايليا ةقطنم ىوتشسم ىلع بيزعلو ةقششلا نيب رورملا ةكرح لششو
بحاشص موقي نأا لبق مدقلا ةرك ةشضاير  ةشسرامم يف للقتشسلا دنم بابششلا لغتشسي يذلا ديحولا

راطإا يف اهنم دافتشسا يتلا هترمثتشسمل ةعبات ةعطقلا نأا ةجحب هثرحب ةيدرف ةيحلف ةرمتشسم
.زايتملا
تافآلل ركول لوحت يدلا نايليا بعلم عاجرتشسإا-ب  ل-خد-ت-لا ي-لاو-لا  ن-م با-ب-ششلا بلا-ط د-قو
ةيا نودجي ل ىرق40 بابشش حبشصأا امدعب يراوج بعلم عورششم نم ةدافتشسلاو ةيعامتجلا

.بعلل ةحاشسم
ب.Úشساي ^



يسضايرلا8

alfadjrwatani@yahoo.fr

Úب ن-م ة-بر-ق-م ردأ-شصم تد-كأا  ^
دق يدأنلا ةرادإا نأا ،دادزولب بأبشش
طشسوتم أهتأمأمتها ن-م-شض تع-شضو
¤إا رأعŸاو ةروأشسلا ةبي-ب-شش ناد-ي-م
،حأبرم ةلأشصم ةيشسنوت-لا ة-لو-ط-ب-لا

تلأقت-نلا ةÎف ‘ ه-م-شضل أ-ب-شس–
سضع-ب نأ-كو .ة-ل-ب-قŸا ة-ي-ف-ي--شصلا
‘ بعÓلا او-حÎقا د-ق ةر-جأ-نŸا
تل-شضف ةرادإلا ن-ك--ل ق--بأ--شس تقو
باÎقا ة---يأ----غ ¤إا كلذو ،ثيÎلا

بشسحو .ةشسفأنŸا ¤إا ةدوعلا دعوم
يشسنرفلا ينقتلا نإأف ،ردأشصŸا تاذ
ة-ئ-ي--ه غ--ل--بأا د--ق ،أ--مود كنار--ف
ÒجأنŸا أهدوقي يت-لا تأ-باد-ت-نلا
نع ثحبي هنأأب ،يششيرق قيفوت مأعلا

أم وهو ،يزأكترا ناد-ي-م ط-شسو-ت-م
م-ي-عد-ت-ل بر-قألا حأ-بر-م ل-ع-ج--ي

و-تأ-كŸÒا ‘ بأ--ب--ششلا فو--ف--شص
تفرشص نأا دع-ب ة-شصأ-خ ،ي-ف-ي-شصلا
ناديم طشسوتم نع أهرظن ““رادأم““
ةفيل-خ ن-ب Ëر-ك ة-م-شصأ-ع-لا دأ–إا
قأيشس ‘و .ودارأب يدأن نم رأعŸا
بأ-ب-شش ة-ب-هو-م ق-لأأ-ت د-ع-بو ،ر-خآا
ءادأل هÁدقتو ويليشسوب دلأخ دادزولب

دب-ع بردŸا د-ه-ع ‘ ءاو-شس د-ي-ج
ي-شسنر-ف-لا ع-م وأا Êار-م-ع ردأ-ق-لا

بعÓ-لا تأ-ب د-ق-ف ،أ--مود كنار--ف
ديدعلا مأمتهاو عأمطأا لfi بأششلا

ى-ت--ح وأا ة--ي--لÙا ة--يد--نلا ن--م
ر-ف-ظ-ل-ل ى-ع-شست ي-ت-لا ،ة-ي-ب-ن-جألا
ة-يدو-لو-م ةرو-شص ‘ ،ه-تأ--مد--خ--ب
يذلا ي-شسنو-ت-لا ي-جÎلا ،ر-ئاز÷ا
نمو ،أعيبر12 بحأشص بقاري هرودب
هل أيمشسر أشضرع مدقي نا رظتنŸا

ىلع ةمدأقلا ةلي-ل-ق-لا مأ-يألا لÓ-خ
” ويلشسوب نأا ركذي .أنردأشصم بشسح
يشضأŸا مشسوŸا ربأكلا ¤ا هتيقرت
لو ،تاءأقل ةد-ع ‘ أ-م-شسأ-ح نأ-كو
يدأ-ن-لا ع-م يرأ--شس هد--ق--ع لاز--ي

ديب هÒشصم نأا ينعي أم يمشصأعلا
،رخآا ديعشص ى-ل-عو .““رادأ-م““ ةرادإا

بطقلا ريدم ،يششيرق قيفوت ددج
هشضفر ،دادزولب بأبششل يشسفأ-ن-ت-لا

طأ-ششن-لا فأ-ن-ئ-ت-شسا تأ--حÎق--م
سسوÒف رأششتنا لظ ‘ ،ي-شضأ-ير-لا
،يششيرق رأششأاو .دجتشسŸا أ-نورو-ك

نأا ¤إا ،ة-ي-ف-ح-شص تأ-ح-ير-شصت ‘
بأيغ ل-ظ ‘ ة-شسفأ-ن-م-ل-ل ةدو-ع-لا
ةفوفfi ةرمأغم دعت ،تأينأ-ك-مإلا
نأا د-ق--ت--عأا““ لأ--قو ،ر--طأıأ--ب
طأ-ششن-لا فأ-ن-ئ-ت-شسا ن-ع ثيد◊ا

لظي رارقلا نأا مغر ،هناوأل قبأشس

أهتلق دقل ،ةشصتıا تأطلشسلا ديب
ةأيح ،مويلا أ-هد-ي-عأاو ق-بأ-شسلا ‘

طخ سصأخششألا ةمÓشسو نطاوŸا
فأ-ن-ئ-ت-شسا نأا د-ق-ت-عأاو ،ر--م--حأا
نوك-ي-شس ة-مزألا ز-ع ‘ ة-لو-ط-ب-لا

كل-ت“ ل ة-يد--نألأ--ف ،ةر--مأ--غ--م
يدشصتلا أهل لوخت يتلا تأينأكمإلا
ةي-حأ-ن ن-م ة-شصأ-خ ،ءأ-بو-لا اذ-ه-ل
نحن““ فأشضأاو ،““ةيبط-لا م-قاو-ط-لا
نم أبيرقت أ-ق-ير-ف08 نع مل-ك-ت-ن
،ةاوهلاو ةينأث-لاو ¤وألا تأ-جرد-لا
لك نكمتيشس له ،حورطŸا لاؤوشسلاو

،ءأفكأا ءأب-طأا ف-ي-ظو-ت ن-م ءلؤو-ه
ÚبعÓلا ةيأمح ىلع ةردقلا مهلو
أنل ةب-شسن-لأ-ب““ أ-فدر-م ،““؟دار-فألاو
،ةلوطبلا ةلشصاوم وه لثمألا ل◊ا
فورظلا ة-فأ-ك Òفو-ت د-ع-ب ن-ك-لو
اذإاو ،ÚبعÓلا ةيأم◊ تأينأكمإلاو

سضفر-ن ن-ح-ن ،كلذ ق-ق--ح--ت--ي ⁄
تنأك أ-م-ه-م طأ-ششن-لا فأ-ن-ئ-ت-شسا
مو--ق---ت نأا ى---ن“أاو ،بأ---ب---شسألا
تاءأ----ق-----ل ة‹Èب ة-----يدأ–لا
ة--يد--نألا ءأ--شسؤور Úب ،ة--يروأ--ششت
لبق يور-ك-لا نأأ-ششلا ‘ Úشصتflو
فأ-ن-ئ-ت-شسا نأ--ششب رار--ق ذأ--خ--تا
ةيلوؤوشسŸا نوكت ى-ت-ح ،ة-شسفأ-نŸا

‘ Úل-عأ-ف-لا ع-ي-م-ج Úب ة-كÎششم
 .““يشضأيرلا نأأششلا
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جيريرعوب جرب يلهأا
بيبسشتلا ةيسسايسس ¤ا هجتت ةرادإلا

ثيح ،نهارلا تقولا ‘ جÈلا يلهأا يÒشسم ىدل تادقأعتلا ةيجيتاÎشسا تÒغت ^
ةيمهأا ءأطعإا ىلع ،يدأمح نب سسينأا سسيئرلا ةدأيقب نيÒشسŸا ىدل عأمجإلا دوشسي
نأبشش Úبعل عم دقأعتلا لÓخ نم قيرفلا فوفشص ميعدتل ةينأبششلا تأئفلل Èكأا

ددع ةيقرت نع Óشضف ،ةرومغم تنأك ول ىتح ،ىرخألا ةيدنألا فلتfl ‘ نيدعأشص
زوÈلا ةشصرف مهحنمو ،لوألا قيرفلا ¤إا فيدرلا قيرفلا ‘ ÚقلأأتŸا ÚبعÓلا نم
يذلاو ،يدأنلأب سصأÿا نيوكتلا زكرم عورششم ثعب ¤إا ةفأشضإلأب ،مهتأينأكمإا Òجفتل
.ةمدأقلا مشساوŸا لÓخ قيرفلل لوألا نازÿا نوكيل ةÒبك لأمأا ةرادإلا هيلع قلعت
ةلتكلا سضيفخت ‘ يلهألا ةرادإا ةب-غر ل-ظ ‘ نأ-ب-ششلا ى-ل-ع دأ-م-ت-علا رار-ق ءأ-جو
لوؤوشسŸا هدنأشسي يذلا ىعشسŸا وهو ،ةيلأŸا تأقفنلا سصيلقتو روجأÓل ةيرهششلا
بيبششتب قلعتŸا رارقلل هتقفاوم ىطعأا يذلا ،يريزد لÓب ةينفلا ةشضرأعلا نع لوألا
يلهألا ةرادإا سسل‹ ذختي نأا رظت-نŸا ن-مو .يرأ÷ا م-شسوŸا ة-يأ-ه-ن ع-م داد-ع-ت-لا

ةشسفأنŸا فأنئتشسأب ›اردفلا بتكŸا رارق دعب اذهو ،عوبشسألا اذه ةمأه تارارق
نع يدأمح نب Òمأا قيرفلا سسيئر نلعي نأا رظتنŸا نم ثيح ،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ
،يريزد لÓب بردŸا اذكو دأنزوب مأعلا ريدŸا عم هروأششت دعب تارارقلا نم ةلمج
،مشسوŸا اذه ةرطشسŸا فادهألا قيقحتل فورظلا لشضفأا ‘ ةليكششتلا عشضو لجأا نم
نم ىقبت Óم تاÒشضحتلا نم ¤وألا ةÎفلا ةمأقإا ‘ ركفت يلهألا ةرادإا نأا أملع
ÚبعÓلا لأبقتشسل قيرفلا ةمأقإا رقم زيهŒ لÓخ نم ،جÈلا ةنيدÃ يرأ÷ا مشسوŸا

مقأطلا عم قيشسنتلأب يلهألا ةرادإا هجتتو .سصبÎلا نأكم ‘ أقحل لشصفلا متي نأا ىلع
،ةششادقو كيرديشس ÚبÎغŸا اذكو ،Óشسيإاو لأبرغلا بنأجألا ÚبعÓلا عنم ¤إا ينفلا

ةيغب اذهو ،مهيوذ ةرأيزل يحشصلا رج◊ا ةÎف ةيأهن دعب نطولا سضرأا ةردأغم نم
ةشسفأنŸا ¤إا ةدوعلل أب-شس– ،ة-ل-ي-ك-ششت-لا ع-م ة-ي-عأ-م÷ا تاÒشضح-ت-لا ‘ عور-ششلا
رهششأا ةثÓث نم Ìكأا ماد عأطقنا دعب مهيلأهأا ةرأيز ‘ ÚبعÓلا ةبغر مغرو ،ةيمشسرلا
رومألا نأا لإا ،أنوروك سسوÒف رأششتنأب ةطبترŸا رفشسلا عنم تاءارجإا ببشسب ،ةلمأك
قحل تقو ¤إا ÚبعÓلا رفشس ليجأأت وحن Òشست
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دادزولب بابصش

حابرم ةلاسصم ةرواسسلا ناديم طسسوتم مسض ديرت ةرادإلا

فيطصس قافو
هقيرط ‘ ةبغزو Ëدروب ديرت ةرادإلا

قيرفلا ¤ا ةدوعلا ¤ا
مشسوملل ارك-ب-م Òشضح-ت-لا ‘ ف-ي-ط-شس قأ-فو ةرادإا تعر-شش  ^

أهبادتنل ةركفŸا ‘ ءأم-شسألا سضع-ب ع-شضو لÓ-خ ن-م ،مدأ-ق-لا
نأا ةبرقم ردأشصم تدكأا ثيح ،ةيفيشصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ

ةيدولوم بأعلأا عنأشصب قيرفلا ميعد-ت فد-ه-ت-شست قأ-فو-لا ةرادإا
Úب نم دعي بعÓلا اذه نأا ثيح ،Ëدروب نأمحرلا دبع رئاز÷ا
عم هدقع ةيأهن ‘ Ëدروب بعÓلا نأا أملع ةرادإلا تأمأمتها
نإأف ،رخآا بنأج نمو .›أ◊ا مشسوŸا ةيأهنب يمشصأعلا يدأنلا
سسرأ◊ا تأمدخ عأ-جÎشسأ-ب ة-ك-شسم-ت-م تلازأ-م قأ-فو-لا ةرادإا
ةلوطبلا ‘ طششن-ي يذ-لا ،ة-ب-غز ى-ف-ط-شصم ق-ير-ف-ل-ل ق-بأ-شسلا
ةباوب نم ديدج نم رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا ‘ بغريو ةيدوعشسلا
‘ قأفولا ¤إا ةدوعلا ىلع هتقفاوم حنم دق نأك ثيح ،قأفولا

ببشسب رظتنŸا رمألا وهو ،ةيدوعشسلا ةلوطبل-ل ه-تردأ-غ-م ة-لأ-ح
نأا أنملع أمك ،ةيدوعشسلا ةيبرعلا ةكلمŸا ‘ ةدئأشسلا عأشضوألا
نمشض دجوي ،Êأمشصع سسينأا ةنيطنشسق بأبششل ›أ◊ا سسرأ◊ا

اذه ةدوع ›أتلأبو ،مدأقلا وتأكŸÒا ‘ أ-شضيأا قأ-فو-لا ةر-ك-ف-م
لمح نأا هل قبشس هنأا أÃ ةنك‡ ىقبت قأفولا فوفشصل سسرأ◊ا
ءأنبأا نم هنأا كلذ نم Ìكألاو ةبأششلا تأئفلا ‘ قيرفلا اذه ناولأا

كيلأم بعÓلا ةيشضق نأا قأفولا ةرادإا تدكأاو .فيطشس ةنيدم
رأهن أهمشسح متيشس ةيلأŸا هتأقحتشسم ةيوشستب ةقلعتŸاو ،يروت
قيرط نع بعÓلا عم ل-شصأ◊ا قأ-ف-تإلا ق-فو ،ءأ-ثÓ-ث-لا مو-ي-لا

fiلا رو-جأا نأا أ-م-ل-ع ،ه-ي-مأ-Óب-عÚ اŸف ‘ ةقحت-شسÎلزعلا ة
،ةشسفأنŸا فأنئتشسل أبشس– ،مهعم سشأقن لfi نوكتشس يحشصلا

.سسأأكلاو ةلوطبلا ىلع ةوقب سسفأني قأفولا نأاو ةشصأخ
قوراف.ج ^

رئاز÷ا ةيدولوم

يسضاير ريدم Úيعت هسضفر ددجي ضساŸا
ةقثلا ىلع كارطانوسس ركسشي فوعو
دبع رئاز÷ا ةيدو-لو-م ق-ير-ف ةرادا سسل‹ سسي-ئر ى-ف-ن ^

،قيرفلل ديدج يشضأير ريدم Úيعت ‘ هتين ،سسأŸأا رشصأنلا
⁄و نهارلا تقولا ‘ أمأ“ أحورطم سسيل رملا نأا ادكؤوم
:لأقو ،Òخلا ةرادإلا سسل‹ عأمتجا لÓخ هيلإا قرطتلا متي
نل قيرفلل ديدج يشضأير ريدم Úيعت نع ادبأا ثدحتن ⁄““

يدأفت ديرن ،›أ◊ا تقولا ‘ ةحورطم Òغ ةركفلا هذه
ةدأعإا وه عأمتجلا اذه نم فدهلا نأا أمك ،يشضأŸا ءأطخأا

ادعب قيرفلا ءأطعإاو ةدعشصألا لك ىلع يدأنلا ميظنتو ةلكيه
ديشس ،ةرادإلا سسل‹ وشضع فششك أمك ،““Òيشستلا ‘ اديدج
نوكي نأا وه ةرادإلا سسل‹ ءأشضعأا لك فده نأأب ،فوع يلع
لوأا““ :Óئأق ،مهقيرف Òي-شست ة-ق-ير-ط-ل Úحأ-تر-م رأ-شصنألا
فÎعأاو ةيدولوŸا ةرادإا سسل‹ ‘ اوشضع نوكأا نأا فرششتأا
قيرعو Òبك دأن Òيشستب قلعتي رمألا نأل ةبعشص ةمهŸا نأأب
رأشصنألاو قيرفلا ةدعأشسمو ةيلوؤوشسŸا لمحتل أنه أننكلو
اولمعي نأاو Úعاو اونوكي نأاو Óيلق Èشصلا مهنم بلطأا نيذلا

بلطأا أمك““ :فأشضأاو ،““قيرفلا نع ةروشص نشسحأا ءأطعا ىلع
‘ أم لك لمعن أننأا مهل دكؤوأاو أنبنأج ¤إا اوفقي نأا مهنم
لك ‘و رئاز÷ا ‘ نشسحألا ةيدولوŸا نوك-ت ى-ت-ح أ-ن-ع-شسو
هنأأب ،فوع لأق ،ةرادإلا سسل‹ ‘ هتمهم نعو ،““أيقيرفا
ةبشسأÙا لأ‹ ‘ ة-ل-يو-ط-لا ه-ت-برŒ ف-ي-ظو-ت-ل ى-ع-شسي
سسيئرلاو كارطأنوشس ةكرشش ةقثب فرششتآا““ :لأقو ،ةيلأŸاو
ءأنبأا ‘و يشصخشش ‘ تعشضو يتلا ةقثلا ىلع مأعلا ريدŸا
ةشصأخ ،لؤوأفتلاو ÿÒأب رششبيو ديج ءيشش اذه ،ةيدولوŸا

نحنو ،ةديدج ةرظن أهيدل كارطأنوشس ةكرشش نأا ىرت Úح
.عيم÷ا نظ نشسح دنع نوكن نل ىعشسن أنرودب
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لئابقلا ةبيبصش

ءارسش نم بÎقت ةيمومع ةكرسش
يدانلا مهسسأا

نع لئأبقلا ةبيبشش ق-ير-ف ط-يfi ‘ يو-ق ثيد-ح ر-يد-ي ^
نم هنأاو أشصوشصخ ،يدأنلا ةيأعر نم ةيمومع ةكرشش باÎقا
Òشست ةقيرط ‘ لمأ-شش Òي-غ-ت كأ-ن-ه نو-ك-ي نأا يرور-شضلا
‘ يلئأبقلا يدأنلا رأشصنأا أمأ“ هيلع رشصي أمك  يرأنكلا
قلعت-ي ر-مألا نإأ-ف ردأ-شصŸا سضع-ب بشسحو ،ةÒخألا ة-نوآلا
ةÎف ‘ ةبيرق تنأك يتلاو ““كارطنوشس““ ةكرشش عورف دحأأب

دمfi سسيئرلا ةÎف ‘ يدأنلا مهشسأا ءارشش نم تاÎفلا نم
نأأب يحوت تأيطعŸا لك نأأب دكؤوي أم وهو ،يششأنح فیرشش
رمألا ىقبيو ،ةدودعم تتأب لÓم ةدأيقب ةيلأ◊ا ةرادإلا مأيأا
ةكرشش لأمشسأار حتف وه ةينطولا ةكرششلا مأمشضنا قيعي يذلا

ىلع أيرأبجإا ارمأا كشش نود نم نوكيشس يذلاو لئأبقلا ةبيبشش
ن-م نوأ-ه-ت يأا نأا أÃ ،ن-يÒشسŸا ي-قأ-بو ›أ◊ا سسي-ئر--لا

ةمرأشص تأبوقعل ةشضرع يلئأبقلا قيرفلا لعجيشس ،مهفرط
لأÛا اوحتفي نأا قرفلا لك مزلت يتلا ““فأفلا““ Úناوق دعب
،رخآا بنأج نمو ،طورشش وأا دويق يأا نود نيرمثتشسŸا مأمأا
›أ◊ا مشسوŸا ةيأهن نأا ¤إا ةرأششلا يرورشضلا نم حبشصأا

ىلع تاÒيغتلا ءارجإا متحتشس يتلا رومألا نم Òثكلا لمحتشس
أÃ ،لئأبقلا ةبيبشش قيرف ‘ ÒشسŸا يرادلا مرهلا ىوتشسم
Úنوللا قأششع Òبعت دح ىلع هدمأا لأط دق رمألا اذه نأا
،هبأششتتو ر“ مشساوŸا نأاو أ-شصو-شصخ ،ر-ف-شصألاو ر-شضخألا
ر-شضخألا Úنو-ل-لا قأ-ششع Òب-ع-ت د-ح ى-ل-ع بجاو-لا ن--مو
.ركذي ديدج نود مشساوŸا ›اوت نم اومئشس نيذلا ،رفشصألاو
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رئاز÷ا ةيدولوم نم Úصضرع ىقلت
ةنيطنصسق بابصشو

 ضضفري ضشاتن ضسرا◊ا
رئاز÷ا ¤إا ةدوعلا

سسرأح ،سشأتن فوؤورلا دبع يرئاز÷ا سسرأ◊ا فششك ^
ةرادا Úبو هنيب تأشضوأفŸا نأأب يدوعشسلا دحأا يدأن ىمرم
‘ ةمدق-ت-م ل-حارŸ تل-شصو د-ق يدو-ع-شسلا دأ–لا يدأ-ن
‘ ق--بأ--شسلا ياد Úشسح ر--شصن سسرأ--ح لأ---قو ،ي---شضأŸا
⁄أشس لآا حلأشص هلأمعا ليكو نأأب سسمأا ةيفحشص تأحيرشصت
سسرأ◊ا عبأتو ،ديمعلا ةرادإا لبق نم يمشسر سضرع ىقلت دق
رأيتخا ببشسب Úفر-ط-لا Úب م-ت-ي ⁄ قأ-ف-تلا نأا ير-ئاز÷ا

وليشسرأم يليزاÈلا عم أيم-شسر د-قأ-ع-ت-لا ،دأ–لا ›و-ئ-شسم
عم بعللا ةبرŒ سضوخب ديعشس هنأأب سسرأ◊ا عبأتو ،يهورغ
ةيلfi سضورع بأشسح ىلع يدوعشسلا سضرعلا ليشضفتو دحأا

بعÓلا متخو ،ةنيط-ن-شسق بأ-ب-ششو ر-ئاز÷ا ة-يدو-لو-م ن-م
ةلادعلا ييدأن نم أشضورع ىقلت هنأأب هتأحيرشصت يرئاز÷ا
سضفري هلعج دحأا يدأن عم ‘رششلا همازتلا نأا لإا ،نطأبلاو
.هيلإا ةمدقŸا سضورعلا لك

قوراف.ج ^

سسيرأب يدأن نأأب يشسنرف يف-ح-شص ر-ير-ق-ت ف-ششك ^
نÓيŸ اديدج أشضرع مدق دق يشسنرفلا نأمÒج نأشس
‘ ،رشصأن نب ليعأمشسإا يرئاز÷ا هم‚ مشض لجأا نم
ترأششأا دق ريرأقت تنأكو ،لبقŸا يفيشصلا وتأكŸÒا
نأمÒج نأشس سسيرأب نم ›وأا سضرع نÓيم سضفر ¤إا

لأشسرإا نويشسيرأبلا ررق اذ-ل ،وروأا نو-ي-ل-م03 هتميق
›و--ئ--شسم عأ--ن--قإل ة--لوأfi ‘ ،د--يد---ج سضر---ع
عقوم بشسحبو ،بعÓلا نع يلخت-لأ-ب يÒنو-شسور-لا
ررق نأمÒج نأشس سسيرأب نإأف ،يشسنرفلا ““روبشس01““
نب مشضل وروأا نويلم04 ةميقب ديدج سضرع Ëدقت
تأبلطت-م ن-م أ-م د-ح ¤إا بير-ق م-قر و-هو ،ر-شصأ-ن

طرششلا ةمي-ق وروأا نو-ي-ل-م05 دد-ح يذ-لا ،نÓ-ي-م
يل-يزاÈلا رر-قو ،ير-ئاز÷ا ه-ب-عل ع-ي-ب-ل ي-ئاز÷ا
Ëدقت ،نأمÒج نأشسل يشضأير-لا ر-يدŸا ،ودرأ-نو-ي-ل

دأن يأل حمشسي ل ىتح ،لوألا سضرعلا سضفر دعب ،ةعرشس ىشصقأأب نأث سضرع
.ةقفشصلا ىلع سضأشضقنلأب رخآا

Òهششلا ›أطيإلا يفحشصلا فششك ،هتاذ قأيشسلا ‘و
طشسوتم عيب نم ،نÓيم يدأن فقوم نع ،اÒشش ولوكين

ةÎف لÓخ رشصأن نب لي-عأ-م-شسا ير-ئاز÷ا ه-ناد-ي-م
ةديرغت ‘ اÒشش لأقو ،ةلبقŸا ةيفي-شصلا تلأ-ق-ت-نلا

يدأن ،نآلا د-كؤو-م ءي-شش ل-ك““ :Îيو-ت ‘ ه-بأ-شسح Èع
يأل نكÁ لو ،رشصأن نب ليعأمشسإا عيب ديري ل نÓيم
طر-ششلا د-ن-ب نأل ،ه-تأ-مد-خ ى-ل-ع لو-شص◊ا ق-ير--ف
،““1202 مأع لبق لأعف حبشصي نل هدقع ‘ يئاز÷ا
نبا نأأششب تأشضوأفŸا عيمج سضفر نÓيم““ :فأشضأاو
ÚبعÓلا ةمئأق نمشض نآلا دجاوتي يرئاز÷او ،رشصأن

أحتفنم نأك نÓيم يدأن نأا مغرو ،““عيبلل Úلبأقلا Òغ
سضرع ىلع لشصح اذإا ،Òبك دأنل بعÓلا عيب ةركف ىلع
Òي-غ-ت ترر-ق يÒنو--شسور--لا ةرادإا نأا لإا ،بشسأ--ن--م
ريدŸا ،ليخوت سسأموت نأا ركذلأ-ب ر-يد-ج ،أ-ه-ف-قو-م

،سشتيفأشس سشتيفوكنيليم يبرشصلا مشض فدهتشسي نأك ،نأمÒج نأشسل ينفلا
.رشصأن نب بوشص مأمتهلا تلوح ةيلأŸا هيدأن تأبلطتم نأا لإا ،ويشستل بعل

يرئاز÷ا ›ودلا دقع صصوصصخب ةأاجافم رجفي ›اطيا يفحصص
رسصان نب ىلع لوسصحلل نÓيŸ ديدج ضضرعب مدقتي يجسسايبلا
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ةينابضس’ا ةلوطبلا
ةينابصس’ا بعŸÓا ‘ ةيمهو Òهامج
تاجردملل ةيضضاÎفا روضصب اجي-ل-لا ة-ط-بار Úع-ت-ضست  ^
توضص ةفاضضإا بناج ¤إا ،تايرابملل Êويزفلتلا ثبلا لÓخ

فانئتضسا دنع ،ةينوÎكلإ’ا افيف ةبعل جاتنإا نم ،Òهام÷ا
.لبقŸا سسيمÿا مضسوŸا
نيدهاضشŸا ىلع اينابضسإا ‘ ةيلÙا تاطÙا سضرعتضسو

روضضح نود تايرابملل ي-ع-ي-ب-ط-لا ثب-لا ة-ع-با-ت-م را-ي-خ
نوكي نلف يجراÿا دهاضشملل ةب-ضسن-لا-ب ن-ك-ل ،Úع-ج-ضشم
توضصلا ةفاضضإا دعب لدعŸا ثب-لا ة-ع-با-ت-م ىو-ضس ه-ما-مأا
.تاجردملل روضصو
ايجولونكتلا مادخت-ضسا”” نا-ي-ب ‘ يرود-لا ة-ط-بار تلا-قو
لكضش نم بÎقي عت‡ بولضسأاب تايرابŸا ةعباتÃ حمضسي
.””فقوتلا لبق ةقباضسŸا تايرابم توضصو
اروضص مضضت-ضسو ة-ي-ضضاÎفا تا-جردŸا ةرو-ضص نو-ك-ت-ضسو

ŸعجضشÚ سضرأ’ا بحاضص قيرفلا ناضصمق ناولأاب.
ترزيف ةكرضش عم رمأ’ا اذه ‘ يرودلا ةطبار تنواعتو
عم نواعتلاب توضصلا ةفاضضإا نوكيضس ا-م-ن-ي-ب ،ة-ي-ج-يوÔلا

.ةينوÎكلإ’ا افيف ةبعلو سستروبضس هيإا يئ ةكرضش
سضعب لÓخ ةيضضاÎف’ا Úعج-ضشŸا تاو-ضصأا ر-ه-ظ-ت-ضسو
.أاطخ وأا فده باضستحا لثم فقاوŸا
Úتطقن قرافب يرودلا بيترت لودج ،ةنولضشرب ردضصتيو

.ةياهنلا نم ةلوج11 لبق ديردم لاير نع
Úب ةمق ةارابÃ سسيمÿا موي ةقباضسŸا فانئتضسا متيضسو
.سسيتيب لايرو ةيليبضشإا

ر .ق  ^
ةنولضشرب

ةعرصسب ىفاعتي ىيصسيم
اكروياŸ زهاجو

هدادعتضسا ،ةنولضشرب دئاقو م‚ يضسيم ل-ي-نو-ي-ل ر-ه-ظأا ^
Ÿا تبضسلا ،اكرويام لاير ةهجاوŸتاضسفانم ةدوع ‘ ،لبق

.ةقباضسŸا رمع نم82 ةلو÷اب اجيللا
¤إا داع يضسيم نأا ،ةينابضسإ’ا ””تروبضس”” ةفيحضص تركذو

لمع ثيح ،Úنث’ا مويلا ،ةيعام÷ا ةنول-ضشر-ب تا-ب-يرد-ت
يتلا ةيبيردتلا ةضص◊اب هئÓمز ةيقب عم لكاضشم يأا نودب
.انارجولبلل ينفلا ريدŸا ،Úتيضس يكيك اهداق
ي-ضضاŸا تب-ضسلا مو-ي برد-ت يذ-لا ي-ضسي-م نأا تفا--ضضأاو

Ãضضع ‘ جاعزنا ببضسب ،هدرفÓاًقئ’ نوكيضس ،ذخفلا ت
تايرابم ¤وأا ‘ ،اكرويام ما-مأا ه-ق-ير-ف ع-م ة-كرا-ضشم-ل-ل
ةبارقل ماد فقوت دعبو اجيللا ةدوع دعب Êولاتكلا قيرفلا

 .انوروك سسوÒف يضشفت ببضسب روهضش3
تابيردتلا ‘ دجاوت ،يضسيم ¤إا ة-فا-ضضإ’ا-ب ه-نأا تع-با-تو
،اضسرابلل نÁأ’ا Òهظلا ،وديميضس نوضسلين ›اغتÈلا اًضضيأا
بع’ بناجب ،ةددfi ةيدرف تابيردت اًضضيأا سضاخ يذلاو
.زينيميخ زيجيردور نومار باضشلا طضسولا
،دحأ’ا مويلا ،ةنولضشÈل ينفلا ريدŸا ،Úتيضس يكيك نلعأا

مامأا ةكراضشŸا نم ،يضسيم لينويل قيرفلا دئاق فقوم نع
تايراب-م ن-م-ضض ،يرا÷ا ناو-ج31 موي ،ا-كرو-يا-م لا-ير
.اجيلل82ـلا ةلو÷ا
ودنوم”” ةفيحضص اه-ت-ل-ق-ن تا-ح-ير-ضصت ‘ ،Úت-ي-ضس لا-قو
يذلا ديحولا بعÓلا سسيل يضسيم”” :ةينولاتكلا ””وفيتروبيد

كلذ ثد-ح د-ق-ف ،جا-عز-ن’ا سضع-ب ه-يد--لو برد--ت--ي ⁄
.””هيلع انرطيضسو ،طيضسب رمأا وهو ،نيÒثكلل
.””ةلكضشم يأا هجاوي نلو ،اًما“ اًديج حبضصأا دقل”” :فاضضأاو
لك ‘ يضسيم اهب كراضشي نأا نكÁ يتلا قئاقدلا ددع نعو
لثم هلاح”” :Úتيضس لاق ،قاهرإÓل سضرعتي ’ يك ،ةارابم
نم ديدعلا كانه ..رومأ’ا Òضستضس ف-ي-ك ىÔضس ،ة-ي-ق-ب-لا
نمو ،ÚبعÓلا نم ةليوط ةمئاق انيدل سسيلو ،تايرابŸا
.””بعلŸا ‘ اًمئاد هد‚ نأا لضضفأ’ا
ناك هيفاعت”” :باجأا ،زيراوضس سسيول دادعتضسا ىدم لوحو
هتيزهاج نوكتضس فيك :انه لاؤوضسلا نكل ،انعقوت ا‡ عرضسأا
.””؟ةليوط ةÎفل بايغلا دعب
نكل ،ةطÿا ‘ Òث-ك-لا Òغأا ن-ل ي-ن-نأا د-ق-ت-عأا”” :فدرأاو
نحن ..لضضفأا لك-ضشب ءا-ي-ضشأ’ا سضع-ب ل-ع-فأا نأا لوا-حأا-ضس
.””نضسحتلا نم Òثكلا انتحنم فقوتلا ةÎفو ،ءادعضس
يد وديرفلأا بعلم ¤إا ديردم لا-ير لا-ق-ت-نا سصو-ضصخ-بو
رمأ’ا اذه رثؤويضس فيك فرعأا ’”” :Úتي-ضس در ،و-نا-ف-ت-ي-ضس
.””مهيضسفانم ىلع وأا مهيلع

سساضسŸا”” م-ه-ت يواد-ع-ضسل ته-جو و
و ””Òه-ضشت-لا”” ،””سصا-خ-ضشأ’ا ة-ير-ح-ب
نود ة-ي-ف-تا-ه ةŸا-ك-م ل--ي--ج--ضست””
بيتÎب ةيافلح مهتا امنيب ،””سصيخرت
.هضسفن ردضصŸا ددحي ،تايرابŸا
قيقحتلا يضضاق ما-مأا ه-لو-ث-م ل-ب-قو
هنأا يوادعضس ميضسن لاق ،¤وأ’ا ةفرغلل
تاŸاكŸا ل-ي-ج-ضست ع-ن-م ””ل-ه-ج-ي””
:هضسفن نع اعفادم دضشانو .ةيفتاهلا
و-ه ةŸا-كŸا ل-ي-ج-ضست ن-م ‘د--ه””

هذه ‘ يتءارب تابثإاو يضسفن ةيامح
.””ءيرب انأا .ةمواضسŸا
¤إا ةيضضقلا هذه ‘ عامتضسإ’ا ” امك
نب هل-لا د-ب-ع ،ةر-ك-ضسب دا–ا سسي-ئر

ةباقرلا ت– ه-ع-ضضو م-ت-ي-ل ،ى-ضسي-ع
يذلا ،ردضصŸا سسفن قفو ،ةيئاضضقلا
Úع ة-ي-ع-م-ج سسي-ئر نأا كلذ-ك دا-فأا

سسيئرو ،دي-ضص ن-ب يدا-ه-لا ،ة-ل-ي-ل-م
كي-لا-م ،يدا-ن-لا سسف-ن ةرادإا سسل‹

ا-م-ه-ي-لإا عا-م--ت--ضسإ’ا ” ،Êار--م--ع
.نيدهاضشك
سسل‹ سسيئر نم لك باغ ،لباقŸاب
نب سسينأا ،جيريرعوب جرب يلهأا ةرادإا

دا–’ ما--ع--لا ر--يدŸاو ،يدا--م--ح
هجو امدعب ،دايع نب رودق ،سسابعلب
ليكو مامأا لوثمل-ل ءا-عد-ت-ضسا ا-م-ه-ل
يدا-م-ح ن-ب با-غو .ة--يرو--ه--م÷ا
نب سضوف امنيب ،””ة-ي-ح-ضص با-ب-ضسأ’””

دهفو يوادعضس ميضسن نم لكل قب دايع
امنيح امهتءارب نع اعفاد نأا ةيافلح
طابضضنإ’ا ةن÷ مامأا Úترم ىلع Óثم
رضصأاو .ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبارل
يتوضصلا ليجضستلا نأا ىلع يوادعضس

ريدم مÓكل افÓ-خ ،””ا-ف-يز-م سسي-ل””
ىلع ددضشي يذلا ،يفياطضسلا يدانلا
.””كÈفم”” ليجضست هنأا

ةن÷ تعمتضسا  ةيضضقلا هذه سسفن ‘
سسل‹ سسيئر ¤إا كلذ-ك طا-ب-ضضنإ’ا
،يدامح نب سسينأا ،جÈلا يلهأا ةرادإا
،ليجضستلا اذ-ه ‘ ه-م-ضسا درو يذ-لا
نب هللا دب-ع ،ةر-ك-ضسب دا–ا سسي-ئرو

””ةأاجافم رجف”” Òخأ’ا اذ-ه .ى-ضسي-ع
نم هب لاضصت’ا ” هنأا فضشك امنيح

يت-لا ةارا-بŸا بي-تÎل سصخ-ضش ل-ب-ق
فيطضس قافو دضض ه-ق-ير-ف ا-هر-ضسخ
نم12لا ة--لو÷ا با---ضس◊ ،(0-2)
ةركل ¤وأ’ا ةفÙÎا ةطبارلا ةلوطب
.مدقلا
فلتfl ءاعدتضساب ة-لاد-ع-لا تما-قو
ةيضضقلا هذه-ب ة-ل-ضصلا تاذ فار-طأ’ا

يت-لا ،لو-ه‹ د-ضض ىو-ك-ضشلا بق-ع
.ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو اهتعدوأا
بيرضستلاو لي-ج-ضست-لا بحا-ضص ما-قو
يوادعضس ميضسن ،ةيتوضصلا ةŸاكملل
ة-ي-م-ضسر-لا ه-ت-ح-ف--ضص Èع ر--ضشن--ب
ماعلا ر-يدŸا ة-لا-ضسر كو-ب-ضسيا-ف-ل-ل
.ةيافلح دهف..فيطضس قافول
ةيافلح نا-ف..ة-ق-ي-ثو-لا سصن بضسحو

ميضسن طيضسولا نم ةيمضسر ةفضصب بلط
ل-يو– ة-ير-ضصح ة-ف-ضصبو يواد-ع-ضس
سسي-ن يدا-ن ¤ا فو-ضصلا و-ب بعÓ-لا
ةينمز ةله-م د-يد– ع-م ،ي-ضسنر-ف-لا
0202سسرام40 نم أادبت ليو-ح-ت-ل-ل
.0202 يام13 ‘ يهتنتو
ةيمضسرلا ةق-ي-ثو-لا هذ-ه نو-ك-ت د-قو
اببضس ةيافلح نم ةعقوŸاو ةاضضمŸا

ر--ضشن ى--ل--ع يواد--ع--ضس ماد---قا ‘
ح-ضضف-ي يذ-لا ي-تو-ضصلا ل-ي-ج-ضست-لا

.ةيافلح

ر .ق ^

ةديدج ءامضسأا طروت دقو ةلضصاوتم تاقيقحتلا

سشار◊ا نجصس يوادعصسو فيطصس قافو سسيئر عاديا
ةيضضق ‘ ،تقؤوŸا سسب◊ا ،يوادعضس ميضسن ،ÚبعÓلا ليكو و ،ةيافلح دهف ،فيطضس قافو يدانل ماعلا ريدŸا عاديإا ”

.ÚمهتŸا ايماfi هفضشك امبضسح ،يتوضص ليجضست بيرضست Èع اهنع فضشكلا ” يتلاو ،تايرابŸا جئاتنل موعزŸا بيتÎلا

””تهوصش ةيرئاز÷ا ةصضايرلا”” :يلصسرم نيدلا رون
 يتوضصلا ليجضستلا ةيضضق نع ثدحتي ةلودلا بتاك

””اديدج ادهع تلخد ةيرئاز÷ا ةصضايرلا””: حرصصيو داصسفلا ةبراfi ةلصصاوم دكؤوي يدلاخ ريزولا
،ةضضاير-لاو با-ب-ضشلا ر-يزو ن-ل-عا ^
Òهطت ىلع مزاع ه-نأا يد-لا-خ د-ي-ضس
ن-م ر-ئاز÷ا-ب ي-ضضا-ير-لا ط-ضسو--لا
لÓخ نم كلذو ،تابعÓتلاو داضسفلا
ةفداهلا Òبادتلا ن-م ة-ل-م-ج ذا-خ-تا
هضسفن هل لو-ضست ن-م ل-ك-ل يد-ضصت-ل-ل

flنوناقلا ةفلت.
ىلع تاحيرضصت ‘ يد-لا-خ ح-ضضواو

Úب فافتا عي-قو-ت م-ي-ضسار-م سشما-ه
ةئ-ي-ه و ،ة-ضضا-ير-لاو با-ب-ضشلا ةرازو
،هتح-فا-ك-مو دا-ضسف-لا ن-م ة-يا-قو-لا

ةضضايرلا نا ،ةمضصاعلاب سسما ةحيبضص
ديدج دهع لوخد ددضصب ةيرئاز÷ا

.نوناقلا ماÎحاو ةهازنلا ىلع ينبم
هذ-ه ن-م فد-ه-لا نأا ،ر-يزو-لا د--كأاو
ة-ط-ضشنأ’ا ة-يا-م-ح و-ه ،ة-ي-قا-ف-تإ’ا
ةعيطق عضضوو ،داضسفلا نم ةيضضايرلا

ثد– تناك ي-ت-لا تا-ضسرا-مŸا ع-م
ءاوضس ،عاطقلا ةقلخا نامضضو ،اقباضس

.بابضشلا وا ةضضايرلا ‘
مو-ق-ت-ضس ه-ترازو نأا ¤إا را--ضشأا ا--م--ك

قفو ةحضضاو قيرط ةطيرخ دادعإاب
ةهازن نامضض لجا نم ةي-لود ر-يا-ع-م
.ةيضضايرلا تاضسفانŸا
،عاطقلا ‘ Úلعافلا ل-ك بلا-ط ا-م-ك
ل-جأا ن-م طار-خ-نإ’او ،ه-تد-عا--ضسم
اÈتعم ،ةيرئاز÷ا ةضضايرلاب ي-قر-لا
اهدحو يفكت ’ ةيعوتلا تÓمح نا

نم دب ’و ،نيدضسفŸا دضص لجا نم
نوناقلا قيب-ط-ت Èع م-ه-ل يد-ضصت-لا
. هل Úفلاıا ةبقاعمو
لم-ضشي-ضس نا-هر-لا نا يد-لا-خ د-كاو

،ةيضضا-ير-لا تا-ضصا-ضصت-خ’ا ع-ي-م-ج
ثيح ،اهنيع-ب ةددfi ة-ضضا-ير سسي-لو
ةلماضش ةيجيتاÎضسإا كا-ن-ه نو-ك-ت-ضس

ıا ف-ل-تŸو تا-ضسفا-ن‘ flف-ل-ت
.فانضص’ا
ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو ددضشو

ةقلخأا ةرورضض ى-ل-ع ،يد-لا-خ ي-ل-ع
نا نوك ،اندÓب ‘ يضضايرلا طاضشنلا
.ةÒبك ةروضصب اهيف لحفتضسا داضسفلا
هذهب اهاقلأا ةم-ل-ك ‘ Ó-ئا-ق حّر-ضصو
ىلع ءاضضقلل فدهن نحن»: ةبضسانŸُا
اهتدهضش يتلا ةق-با-ضسلا تا-ضسرا-مŸُا
عم لهاضستن نلو ،ةيرئاز÷ا ةضضايرلا
فد-ه-ن ن-ح-ن»: ل-ضصاوو .””زواŒ يأا
عيم÷ ةهيزنلاو ةفيرضشلا ة-ضسرا-م-ل-ل
عي-م-ج ‘ ،ة-ي-ضضا-ير-لا تا-ضسفا-نŸُا
.””اهتيامحو ،فانضصأ’ا
لك عدرل ةدارإا كانه  ””Óئاق فاضضاو
””نوناقلا زواŒ هضسفن لوضسُت نم
روضضح عي-قو-ت-لا م-ي-ضسار-م تفر-عو
،ةبخنلا ةضضايرب فلكŸا ةلودلا بتاك
ةنجللا نع لث‡و ،يلضسرم نيدلا رون
.ةيرئاز÷ا ةيبŸو’ا

ر .ق ^

ةضضايرلا ةروضص هوضش داضسفلا  نا ،ةبخنلا ةضضايرب فلكŸا ةلودلا بتاك فÎعا ^
،ةداوه نود داضسفلا ةحفاكم ليبضس ‘ امدق يضضŸا ةرورضض ىلع اددضشم ،ةيرئاز÷ا
.ةينطولا ةضضايرلل ةيفاضصو ةعضصان ةروضصو يقن يضضاير وج نامضضو
بابضشلا ةرازو Úب ةكارضشلا قافتا عيقوت ميضسارم بقع يلضسرم نيدلا رون حرضصو
داضسفلا ةبراÙ ةيقيقح ةدارا كانه نأا داضسفلا ةحفاكŸ ةينطولا ةئيهلاو ةضضايرلاو

.ةضضايرلا عاطق ‘
نم يدلاخ ريزولا اهلذبي يتلا يعاضسŸا ‘ هتيمهاو ،قافتÓل همعد يلضسرم دكاو
.ةيرئاز÷ا ةضضايرلا ريوطت لجا
ىلع ةيضضايرلا قفارŸاو ةراد’او بعŸÓا ‘ دجاوتم داضسفلا نا يلضسرم فضشكو

.ةوقب هل يدضصتلا نم دب ’و ،ءاوضس دح
.””داضسفلا تاضسرا‡ نع اديعب ةيقيقح ةروضص ءاطعا نم ةدارا كانه »: Óئاق حرضصو
ةيروهم÷ا سسيئر ةدايق ت– ةموك◊ا نا يدلاخ يلع ديضس ريزولا لاق ،هبناج نم
.ةضضايرلا ريوطتل يرورضض طرضش Èتعييذلاو ،ةضضايرلا ةقلخا ىلع رضصت
.ةمراضص ةيضسايضس ةدارا اهعون نم ¤و’ا يه ةيقافت’ا نا يدلاخ ريزولا دكاو
لمضشي قافت’ا نا داضسفلا ةحفاكŸ ةينطولا ةييهلا سسيئر روك قراط لاق ،هبناج نم
تانودم مدادعا ‘ ةرازولا ةقفارمو ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تاراطإا حلاضصل نيوكت
.ينهŸا طضسولا ‘ كولضسلا

ر .ق ^
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““اكارتأا اطابضض لمحت ةريبك ةلفاح““ ريمدت نلعي ““يبيللا ششيجلا““

ايبيل وحن ةيرضصم تابابد كرحت
ةيرضصملا ةردابملا لايح ةنيابتم ةيلودلا فقاوملا ^

ثلاثلا ششيجلا تاوق»ـل اهنإا اولاق تاهويديف ،دحألا ،رضصم يف يعامتجلا لضصاوتلا عقاوم تلوادت
.““ةيبيللا دودحلا هاجتاب ابرغ اهكرحت ءانثأا رضصم يف يناديملا

غاتصشاه لوأدت مت ،ويديفلأ راصشتنأ دعبو ^
تانيودتلأ عقوم ىلع ،يرصصملأ ضشيجلأ
ةمئاق ردصصت ثيح ،““رتيوت““ ةريصصقلأ
.’وأدت رثكأ’أ
ثلاثلأ ضشيجلأ نأأ ويديفلأ عطاقم تدكأأو
أرورم ابرغ هجوتي ،يرصصملأ ينأديملأ
ةريبك ةعومجم ترهظو ،ينأرب يديصسب

.ةعردملأ تابرعلأو تابابدلأ نم
ةيرصصم ةيمصسر رداصصم يأأ قلعت مل اميف
نÓعإأ دعب كلذو ،عوصضوملأ ىلع نآ’أ ىتح

.ايبيل يف ةمزأ’أ لحل ةيرصصملأ ةردابملأ
نأأ ،نينث’أ ““يبيللأ ضشيجلأ““ نلعأأ ،هتهجنم
نم أددع لقت ةريبك ةلفاح““ ترمد هتأرئاط

ةنيدم نم برغلأ ىلإأ ““كأرتأ’أ طابصضلأ
.ترصس
ةعباتلأ يبرحلأ مÓعإ’أ ةبعصش تدافأأو
ةفيلخ ريصشملأ ةدايقب ““يبيللأ ضشيجلل““

لتقم تدكأأ دصصرلأ رداصصم نأاب ،رتفح
ىرخأأ فأدهأأو ةلفاحلأ فصصق دعب ء’ؤوه
.ترصس هاجت ““روهتملأ““ كرحتلأ يف تأأدب
ةيليللأ ةيوجلأ تأراغلأ نأأ اصضيأأ ركذو
ددع مصضت ةلماك ةيعفدم ةيرصس““ ترمد
نيتبابدو عنصصلأ ةيكرت رزواه عفأدم ثÓث
.““ةيامحلل ةحلصسم تابرع تصسو
دق ضشيجلل ةعبات ةيرابخإأ عقأوم تناكو
تاعاصس ةفينع تأراغ نصش نع تنلعأأ
تأوقل تأزكرمت تفدهتصسأ ىلوأ’أ حابصصلأ
تثدحت اميف ،ترصس نم برغلأ ىلإأ قافولأ

تأرئاطل ةيداعم تأراغ نع قافولأ عقأوم
.ةريصسم
““بصضغلأ ناكرب““ تأوق   تنلعأأ  ،اهتهج نم
ةدعلأ دعت““ اهتأدحو نأأ قافولل ةعباتلأ
بهذتلو يطفنلأ لÓهلأ ىلع ةرطيصسلل
.““ميحجلأ ىلإأ تايقافت’أ
04 نم رثكأأ لتقم هتأذ ردصصملأ نلعأأ امك
لاتقلأ يف ةتأرصصم ةنيدمل نومتني Óتاقم
.ترصس نم برقلاب بصشن يذلأ فينعلأ

ةردابملا  نم ةيلودلا   فقاوملا
ةيبيللا ةمزألا لحل ةيرضصملا

ةردابملأ لوح ةيلودلأ لاعفأ’أ دودر  تءاج
حاتفلأ دبع يرصصملأ ضسيئرلأ اهقلطأأ يتلأ
،ايبيل يف ةمزأ’أ لحل ةرهاقلأ نم يصسيصسلأ

تيح دقف .ضضراعمو ديؤوم نيب ةمصسقنم
نيرحبلأو ندرأ’أو تأرامإ’أ نم لك
،ضسيرابو نطنصشأوو ايصسورو ةيدوعصسلأو
رانلأ قÓطإأ فقول ةيرصصملأ دوهجلأ
نيح يف ،رأوحلأ ةلواط ىلإأ ةدوعلأو
ةدكؤوم ةردابملأ قافولأ ةموكح تصضفر
ددحي نم اننكل ،برحلأ هذه أأدبن مل نحن““

.““اهتياهن ناكمو نامز

ديؤوت هدÓب نأأ نينث’أ يتأرامإأ لوؤوصسم دكأأ
ايبيل لجأأ نم ةديدج ةيرصصم مÓصس ةردابم
رانلأ قÓطإأ فقو هاجتأ يف ةوطخك
.يصسايصس لح ىلإأ لصصوتلأو
ايصسورو رصصمو تأرامإ’أ نم لك معدتو
(يبيللأ ينطولأ ضشيجلأ) ايبيل قرصش تأوق
ةلصسلصس نم تناع يتلأو رتفح ةفيلخ ةدايقب
.يصضاملأ عوبصسأ’أ ةئجافم تاعجأرت

يف ةرقتصسم ةيزكرم ةطلصس دجوت ’ ثيح
نيحلصسم نيصضراعم مايق ذنم ايبيل

يصسلطأ’أ لامصش فلح نم نيموعدم
،1102 ماع يفأذقلأ رمعم طاقصسإاب
نيب4102 ماع يف دÓبلأ تمصسقنأو

.برغلأو قرصشلأ يف نيتصسفانتم نيتموكح
فرتعملأ ،ينطولأ قافولأ ةموكح زكرمتتو
برغ يف ،ايكرت نم ةموعدملأو ايلود اهب
.دÓبلأ
،ةعيرصسلأ تأراصصتن’أ نم ةلصسلصس يفو
ةأاجف ينطولأ قافولأ ةموكح تداعتصسأ
ربكأ’أ ءزجلأ ىلع ةرطيصسلأ يكرت معدبو
ةلواحم ضضهجتل ،ايبيل برغ لامصش نم
.ةوقلاب دÓبلأ ديحوتل رتفح
نإأ ةدحتملأ ممأ’اب ءأربخ نم ةنجل لوقتو
.ةقزترمو ةحلصسأاب رتفح تدوز تأرامإ’أ
نكمي ’ يلودلأ عمتجملأ نإأ ضشاقرق لاقو
كانه نأأ احصضوم ،لاتقلأ رأرمتصسأ لبقي نأأ

عماج““ لماصش يصسايصس لحل ةجاح
.““ةيبيللأ فأرطأÓل
يف يكيرمأ’أ يموقلأ نمأ’أ ضسلجم لاقو
رصصم ةطخ نإأ دحأ’أ رتيوت ىلع ةديرغت

.ةعجصشم
ةيبرعلأ لودلأ ةعماجل ماعلأ نيمأ’أ بحرو
اميف ،ةيرصصملأ ةردابملاب طيغلأ وبأأ دمحأأ

فيإأ ناج يصسنرفلأ ةيجراخلأ ريزو ايح

““اهدوهج““ ىلع ةرهاقلأ نايب يف نايردول
يتلأ مويلأ ةققحتملأ ةجيتنلاب بحر»و
لامعأÓل يروفلأ فقولأ ىلإأ فدهت
.““ةيولوأأ““ لثمي كلذ نأأ أربتعم ،““ةيئأدعلأ
حاتفلأ دبع يرصصملأ ضسيئرلأ ناكو
ةردابم تبصسلأ موي نلعأأ دق ،يصسيصسلأ

ضسلجم ليكصشت حرتقت ايبيل لجأأ نم ةديدج
رانلأ قÓطإ’ افقوو بختنم يصسائر
.نينث’أ نم أرابتعأ
تأوق مصساب ثدحتملأ حرصص ،هبناج نمو

نأاب تبصسلأ ونونق ديقعلأ قافولأ ةموكح
رانلأ قÓطإأ فقو ايلمع ضضفرت ةموكحلأ
لاقو ،يرصصملأ ضسيئرلأ هحرتقأ يذلأ
ددحي نم اننكل ،برحلأ هذه أأدبن مل نحن““

مدقت عباتن““ فاصضأأو .““اهتياهن ناكمو نامز
ةدراطمل مزحو ةوقب ةلطبلأ انتأوق
.رتفح ““تايصشيليم
ةدع تقلت اهنأأ ةدحتملأ ممأ’أ تنلعأأو
ريمدتو بهن لامعأأ عوقوب ديفت ريراقت
ةمصصاعلأ يبونج ،نيتدلب يف تاكلتمملل

قافولأ ةموكح تأوق امهتدرتصسأ ،ضسلبأرط
.ايلود اهب فرتعملأ ينطولأ
نع ةدحتملأ ممأ’أ تبرعأأ ،اهل ٍنايب يفو
فاصشتكاب تدافأأ يتلأ ريراقتلأ نم اهقلق
نود ،ةنوهرتب ىفصشم يف ثثجلأ تأرصشع
.ةيلوؤوصسملأ فرط يأأ ليمحت
بهن نع ريراقت ةدع انيقلت““ :تلاقو
يف ةصصاخو ةماع تاكلتمم ريمدتو
ضضعب يف ودبت يتلأو ةعباصصأ’أو ةنوهرت
لكآاتب ددهت ماقتنأو باقع لاعفأأ ت’احلأ
.““يبيللأ يعامتج’أ جيصسنلأ
ىدل ،تنلعأأ دق قافولأ ةموكح تناكو
001 ىلع روثعلأ ،ةنوهرت ةنيدم اهلوخد

.ةنيدملأ ىفصشتصسم يف ةصسدكم ةثج

ت’اكو^

 :ديولفجروج لتقم
 ةيكرم’ا ندŸا نم ددع  ‘ تاجاجتح’ا لضصاوتت امنيب

 فضشكي عÓطتضساو مهتملا يطرضشلل ةمكاحم ةضسلج لوأا ^
لتقم ىلع ةيكريمأ’أ تاجاجتح’أ لصصأوتت ^
ندمو ضضيبأ’أ تيبلأ ةلابق ديرولف جروج

هيف دقعت تقو يف ،ةلأدعلاب ةبلاطملل ةيكريمأأ
لتقب ةمهتملأ ةطرصشلل ةمكاحم ةصسلج لوأأ

دÓبلأ نأأ ربتعت ةحيرصش ءأرآأ طصسو ،ديولف
.ةرطيصسلأ نع ةجراخ
تيبلأ طيحم يف ينمأ’أ دوجولأ فيفخت مغرو
’ ينطولأ ضسرحلأ نم تأوق نإاف ،ضضيبأ’أ
.ةيكريمأ’أ ةمصصاعلأ عرأوصش يف ةرصشتنم لأزت
يف لاق بمأرت دلانود يكريمأ’أ ضسيئرلأ ناكو
ضسرحلأ تأوق بحصس ءدبب رمأأ هنإأ قباصس تقو
.ةمصصاعلأ نم ينطولأ
ةيجاجتحأ تأريصسم تباج ،كرويوين يفو

جروج لتقمب أديدنت ةنيدملأ عرأوصش ةمخصض
ةدمع رأرق نم دحأو موي دعب كلذو ،ديولف
.لأوجتلأ رظح ءاهنإأ ويزÓب يد ليب ةنيدملأ
اينروفيلاك ةي’وب ضسولجنأأ ضسول ةنيدم يفو
ةمخصض ةيجاجتحأ ةريصسم تجرخ ،ةيكريمأ’أ
يذلأ ةطرصشلأ كولصسبو ديولف لتقمب ديدنتلل
.روتصسدلل ايفانم نوجتحملأ هربتعأ
دويلوه يح ىلإأ نوجتحملأ قفدت دقو
يف نوطصشان اهقلطأأ ةوعدل ةيبلت ةنيدملاب

““ةمهم دوصسلأ ةايح““ ةكرح
ةيصضقب ةصصاخلأ عامتصس’أ ةصسلج ضسمأأ تدقعو

ببصست يذلأ ،نيفوصش كيريد ةطرصشلأ طباصض
ضسيلوباينيم ةنيدم يف ديولف جروج لتقم يف
.تاجاجتح’أ لعصشأأو ،يصضاملأ يام52 موي
ةيناثلأ ةجردلأ نم لتقلأ ةمهت نيفوصش هجأويو
.اماع02 ةدمل نجصسلأ ىلإأ اهتبوقع لصصت يتلأ
نم %08 نأأ  يأأرلل ديدج عÓطتصسأ رهظأأ و
تتاب مهدÓب يف رومأ’أ نإأ نولوقي نييكريمأ’أ

.ةرطيصسلأ نع ةجراخ
تجرخ ندنل ةيناطيربلأ ةمصصاعلأ يف
انماصضت يلأوتلأ ىلع يناثلأ مويلل تأرهاظم
أديدنتو ،ةدحتملأ تاي’ولأ يف نيجتحملأ عم
اهوفصصو ام دصضو ديولف جروج لتقمب
.هِلك ملاعلأ يف ةيرصصنعلاب
أولواح نيجتحم عم ةطرصشلأ تكبتصشأو
أددع تلقتعأو ،ةموكحلأ رقم نم بأرتق’أ

.مهنم
ضسيروب ةموكحلأ ضسيئر لاق ،هتهج نم
تدصسفأأ بغصش لامعأأ نإأ نوصسنوج

نع نيلوؤوصسملأ ةبصساحمب دهعتو ،تأرهاظملأ
.كلذ
أددع ةيكيجلبلأ ةطرصشلأ تلقتعأ لصسكورب يفو
يف تعلدنأ بغصش لامعأأ رثإأ ضصاخصشأ’أ نم
ةيرصصنعلل ةصضهانم ةرهاظم ءاهتنأ باقعأأ
ىلع اجاجتحأ ،ةيقوقح تاكرح اهيلإأ تعد
.ةيكريمأ’أ ةطرصشلأ دي ىلع ديولف لتقم
ةطرصش كيكفت نلعت ضسيلوباينيم تاطلصس
ديولف جروج لتقم رثإأ ةنيدملأ

كيكفت““ ةيكيرمأ’أ ضسيلوباينم تاطلصس تررق
نيعوبصسأأ دعب ،ةنيدملأ ةطرصش ““ءانب ةداعإأو

ىلع ديولف جروج دوصسأ’أ نطأوملأ لتقم ىلع
ىلوأ’أ ةرملل نينث’أ لثم  ضضيبأأ يطرصش دي
.لتقلأ ةمهتب ءاصضقلأ مامأأ

يتلأ ،ةيرصصنعلأ دصض تأرهاظتلأ عقو ىلعو
ضسلجملأ ةصسيئر تلاق ،ثداحلأ أذه اهلعصشأأ
دحأ’أ ضسمأأ ردنيب أزيل ضسيلوباينم يف يدلبلأ
كيكفتب نومزتلم نحن““ :““نإأ نإأ يصس““ ةكبصشل
ةنيدم يف اهفرعن امك ةطرصشلأ ةزهجأأ

ةمÓصسلل ديدج جذومن ءانب ةداعإأو ضسيلوباينيم
كلذو ،انعمتجم نمأأ Óعف نمصضي ةماعلأ
.““انينطأوم عم كأرتصش’اب

لأومأ’أ ليوحت مزتعت اهنأأ ىلإأ تراصشأأو
ىلإأ ةنيدملأ ةطرصش ةينأزيمل ةصصصصخملأ

ضسلجم نأأ ةفيصضم ،ناكصسلاب قلعتت عيراصشم
زاهج لأدبتصسأ لبصس ضسرد اصضيأأ مزتعي ةنيدملأ
.يلاحلأ ةطرصشلأ
ةطرصش ةوق دوجو مدع ةركف““ نأأ ىلإأ تتفلو
.““دمأ’أ بيرق اعورصشم ديكأاتلاب تصسيل
قيمع رييغت ىلإأ دحأ’أ نويطأرقميدلأ اعدو
تاصسراممبو ةيرصصنعلاب ةمهتملأ ةطرصشلأ يف
.دوصسلأ نييكيرمأ’أ دصض ةفينع
:دري بمأرتو ضسيئرلأ دقتني لواب نلوك
““قأرعلأ برح يف انطّرو بلصصتم““

نلوك ،قبصس’أ يكيرمأ’أ ةيجراخلأ ريزو هجو
دلانود ضسيئرلأ لماعتل ًأداح ًأداقتنأ ،لواب
.ةيرصصنعلل ةصضهانملأ تأرهاظملأ عم بمأرت
بمأرت نإأ لواب لاق ،ةينويزفلت ةلباقم يفو
.روتصسدلأ نع دعتبأ
بصصنم لغصش يذلأ ،يروهمجلأ لواب دعيو
عم بمأرت لماعت نيدي نم رخآأ ،ناكرأ’أ ضسيئر
كلذ يف امب ،دÓبلأ يف نهأرلأ عصضولأ
عمقل ضشيجلأ مأدختصساب هتأديدهت
.تاجاجتح’أ
ىلع بمأرت در ،رتيوت ىلع ةديرغت يفو
،لواب نلوك““ نإأ لوقلاب لواب تاحيرصصت

يف انلوخد نع ’وؤوصسم ناك ..يقيقح بلصصتم
وتلل نلعأأ ،ةموؤوصشملأ طصسوأ’أ قرصشلأ بورح

لقي ملأأ ..ندياب وج ،رخآأ ابلصصتم معديصس هنأأ
؟لماصش رامد ةحلصسأأ هيدل تناك قأرعلأ نإأ لواب
انبهذ اننكل (لماصش رامد ةحلصسأأ) مهيدل نكت مل
.““برحلأ ىلإأ
لأرنجلأ لاق ،بمأرت ضسيئرلأ ىلإأ ةراصشإأ يفو
نأ’ اهنم تلفيو ،رومأأ يف بذكي هنإأ““ دعاقتملأ
.““هوبصساحي نل ضسانلأ
لكصشي ضسيئرلأ باطخ نأأ ،ًاصضيأأ ،لواب ىأأرو

يفو ،ةيكيرمأ’أ ةيطأرقميدلأ ىلع ًأرطخ
،ةيكيرمأ’أ ةيصسائرلأ تاباختن’أ ىلإأ ةراصشإأ

نم لاح يأاب عيطتصسأأ ’ ديكأاتلاب““ :لواب لاق
.““ماعلأ أذه بمأرت ضسيئرلأ معد لأوحأ’أ
أزيلودنوك ،ةقباصسلأ ةيجراخلأ ةريزو امأأ
بغرت اهنإأ ““ضسإأ يب يصس““ ةكبصشل تلاقف ،ضسيأر
ًابناج تأديرغتلأ عصضوب““ بمأرت موقي نأأ يف
بعصشلأ عم ةثداحم ءأرجإأو ““ةريصصق ةرتفل
.يكيرمأ’أ
عم ،ضسيئر يأأ عم عيمجلأ قفتي نل““ تحصضوأأو

لك ىلإأ ثدحتلأ كيلع نكلو ،ضسيئرلأ أذه
دق نيذلأ كئلوأأ ىلإأ طقف ضسيلو ،يكيرمأأ
.““كعم نوقفتي

ت’اكو ^

ايروضس
تارابختضس’ا  ينتدنج اذكه : قباضس ””يضشعاد

ايروضس ‘ ةيناطيÈلا
يصشعأد““ دوعصس نيصسح دمحم لاق ^
،ةيناطيربلأ تأرابختصس’أ نإأ ،““قباصس
لمعلأ ىلع نييروصس نيفرطتم تربجأأ
لوح تامولعم عمجب مهتفلكو ،اهحلاصصل
.ايروصس يف ةيصسورلأ ةيركصسعلأ تآاصشنملأ

هدينجت مت هنأأ ،ضسور نييفحصصل فصشكو
.رمدت ىلإأ ةدوعلأ ررق نأأ دعب
نم كلذب ،نويناطيربلأ ملع““ :فاصضأأو

.ضسوصساجك لمعتصس :أولاقو ءاطصسو لÓخ
كنوطعيصس ،رمدت ىلإأ بهذإأ .كدعاصسنصس
ام لك كل نورفويو فتأوهلأو لاملأ
ةمهم عقأوم ريوصصت يه ةمهملأ .هجاتحت
يصسورلأ نيصشيجللو ةيروصسلأ تأرباخملل

هذه لصسرأأ نأأ يلع ناك .كانه يروصسلأو
.““تنرتنإ’أ ربع روصصلأ
ىقتلأ هنأاب ،قباصسلأ ددصشتملأ فرتعأو
ةقطنم يف ةيناطيربلأ تأرباخملأ طابصضب
،ندرأ’أ عم ةيروصسلأ دودحلأ ىلع فنتلأ

.ةيكيرمأ’أ ةيركصسعلأ ةدعاقلأ عقت ثيح
ثيح ،رمدت نم كانه ىلإأ رف هنأأ ركذو
فوفصص يف لمعلل تقولأ ضضعبل رطصضأ
.““ضشعأد““

ىلإأ أوراصشأأ زيلجنإ’أ نإأ ،دوعصس لاقو
ةيصسورلأ عقأوملأ““ نع تامولعمل مهتجاح

ةيفيك نع ةصصاخو ،““ايروصس يف ةماهلأ
اقح’ نكمملأ نم حبصصي يكل ،اهتيامح
  .اهدصض ةيباهرإأ تايلمع ذيفنت
أدصشرم نويناطيربلأ فلك ،هل اقفوو
ةدع فرعي ناك ،رمدت نم اقباصس ايحايصس
.ضسصسجتلأ ةعومجم ةدايق يلوتب ،تاغل
يف ،برحلأ ةيأدب لبق لمعي ناك هنأأ ركذو
.رمدت يف تافيظنتلأ ةحلصصم
ىلع ““ضشعأد““ يحلصسم ءÓيتصسأ دعبو
عم نواعتلأ ىلع عيمجلأ أوربجأأ ،رمدت
ضسات ^                                .يباهرإ’أ ميظنتلأ

عيباضسأا لÓخ مضضلا دكؤوي وهاينتن
 ةينيطضسلف ةلودب لوبقلا ضضفر

يليئأرصسإ’أ ءأرزولأ ضسيئر  فصشك ^
ءأزجأأ ّمصض ةطخ ذيفنت نإأ وهاينتن نيماينب

لÓخ متيصس ،ةلتحملأ ةيبرغلأ ةفصضلأ نم
ىلع هتموكح ةقفأوم لمصشي نلو ،عيباصسأأ
.ةينيطصسلف ةلود ةماقإأ

لÓخ وهاينتنل تاحيرصصت يف كلذ ءاج
ةفصضلاب ةنطوتصسم21 ةداق عم هتعمج ةودن
ةيربعلأ31ـلأ ةانقلأ بصسحب ،ةيبرغلأ
.ةصصاخلأ
متتصس مصضلأ ةيلمع نأأ وهاينتن فاصضأأو

ةلود ةماقإأ نمصضتت نلو ،عيباصسأأ لÓخ
ىتح متي مل هّنأأ ىلإأ راصشأأ هنكل ،ةينيطصسلف
ةقلعتملأ طئأرخلأ مصسر نم ءاهتن’أ نآ’أ
.ّمصضلاب
هذه مانتغأ ةرورصض ىلع وهاينتن ددصشو
نلو اماع37 ذنم حتت مل يتلأ ةصصرفلأ
يكريمأ’أ ضسيئرلأ دوجو عم ةصصاخ ،رركتت
.ضضيبأ’أ تيبلأ يف ،بمأرت دلانود
اننأأ دقتعي بمأرت لعجن ’ نأأ بجي““ لاقو

ىلإأ ةراصشإأ يف ،““ةطخلاب نيمتهم انصسل
.نرقلأ ةقفصصب فرعت يتلأ بمأرت ةطخ
مدع نأاصشب وهاينتن تاحيرصصت يتأاتو
ةماقإأ ىلع ةقفأوملأ مصضلأ ةطخ لومصش
نم تاماهتأ رثإأ ،ةينيطصسلف ةلود
ةموكحلأ لوبقب هل نينطوتصسملأ
.اهمايقل ةيليئأرصسإ’أ

نيذلأ تانطوتصسملأ ةداق  وهاينتان غلبأ و
مصضلأ ةطخ قيبطتل ىعصس هنأأ مهعم عمتجأ

نكلو ،لبقملأ ةيليوج نم لوأ’أ لبق ىتح

يموكحلأ فÓتئ’أ تاصضوافم بابصسأ’
.لبقملأ رهصشلأ ىتح ليجأاتلأ ررق اًقباصس
يصضأرأ’أ ةحاصسم نأأ ىلإأ وهاينتن راصشأأو
نم %03ـب ردقت اهمصض ليئأرصسإأ مزتعت يتلأ
.ةيبرغلأ ةفصضلأ
ينيطصسلفلأ ضسيئرلأ نلعأأ ،كلذ ىلع أدرو
ةمظنم نأأ ،يصضاملأ رهصشلأ ،ضسابع دومحم
نم ّلِح يف ةينيطصسلفلأ ريرحتلأ
تاي’ولأو ليئأرصسإأ عم تايقافت’أ
لوضضانأ’ا ةلاكو   ^                               .ةدحتملأ

انوروك نم اهولخ نلعت ادنÓيزوين
،أدنليزوين يف ةينطولأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ ^

رخآأ ءافصش نم أونكمت ءابطأ’أ نأأ ،نينث’أ
متي ملو ،يجاتلأ ضسوريفلاب باصصم ضضيرم
ذنم دÓبلأ يف ةديدج تاباصصإأ نع فصشكلأ
.نيعوبصسأأ نم رثكأأ
ةيقبتم ةلاح رخآأ نإأ ،نايب يف ةرأزولأ تلاقو

نم يناعت ’ يهو ،دنÓكوأأ نم ةأأرم’ تناك
.ةيفاعتم ربتعتو ةعاصس84 ذنم ضضأرعأأ
يلصشأأ ةحصصلأ ةرأزول ماعلأ ريدملأ لاقو
يلختلأ ىلع نورداق نآ’أ ضسانلأ نإأ ،دليفمولب

.ةلزعلأ نع
ةظقيلأ نإاف ،اقباصس انلق امك نكل““ حصضوأأو

.““ةيرورصض لظتصس91-ديفوك دصض ةرمتصسملأ
ةباصصإأ ةلاح رخآأ نع نÓعإ’أ ذنم اموي71 رمو

.أدنليزوين يف91- ديفوكب ةديدج
ةدكؤوم ت’اح4051 أدنليزوين تلجصسو
.اصصخصش22 تايفولأ ددع غلبو ،ةلمتحمو

ت’اكو  ^



alfadjrwatani@yahoo.  fr

و ة-يرا-ج-ت-لا تÓ-ح-م-لا سضع-ب تعر--صشو ^
رارقل اعبت ،اددجم طاصشنلا يف ة-ي-تا-مد-خ-لا
ىلا يمارلا ريخأ’ا اهعامتجا ي-ف ة-مو-ك-ح-لا

رجحلا نم ””يج-يرد-ت و نر-م”” جور-خ نا-م-صض
. يراجلا ناوج7 نم رابتعا نيتلحرم ىلع
طاصشنلا ىلع ابلصس رجحلا تاءارجا ترثأا دقو
ثيح ،رهصشأا3 ةليط ةلماعلا ةقبطلاو يراجتلا

اذه يف نيلخدتملاو راجتلا نم ديدعلا ربع
فيف-خ-ت-لا رار-ق-ل م-ه-حا-ي-ترا ن-ع عا-ط-ق-لا
حامصسلاو رج-ح-لا تاءار-جا ي-ف ي-ج-يرد-ت-لا
 .تاطاصشنلا سضعب فانئتصساب
زيهجت ىلع تامدخلا يريصسمو راجتلا فكعيو
مرتحي راطإا يف نئابزلا لابقتصس’ مهتÓحم
ةموكحلا نايب ا-ه-ي-ل-ع سصن ي-ت-لا تاءار-جإ’ا
.. تاطاصشنلا فانئتصساب سصاخلا
نايب سصن خصسنب راجتلا نم د-يد-ع-لا ما-ق ا-م-ك
ةيئاقولا تاءارجإÓ-ل ن-م-صضت-م-لا ة-مو-ك-ح-لا
نوبزلاو رجاتلا فرط نم ا-هذا-خ-تا بجاو-لا
ماق اميف ، مهتÓحم تاهجاو ىلع اهق-ي-ل-ع-تو
هذه نمصضتت ةصصاخ تا-ت-ف’ داد-عإا-ب نور-خآا
تÓحملا لخادم يف اهقيلعت متو تاهيجوتلا
.اصضيأا
ىلع تظحول ي-ت-لا تا-ه-ي-جو-ت-لا زر-بأا ن-مو
نم رثكأا لوخد عن-م-ي »: تÓ-ح-م-لا تا-ه-جاو
رظتنا”” ،””يرابجا ةمامكلا سسبل”” ،””دحاو نوبز
ة---فا---صسم كر---تا ”” ،””كل----صضف ن----م كرود
خلا..””نامآ’ا

ديق راجتلا نم ةئاملاب07 : راونلوب
 ايلاح طاضشنلا

جاحلا ،نييفرحلاو راجتلا ةيعمج سسيئر دكأاو
حتفلاب نيينعملا راجتلا مازتلا ،راونلوب رهاطلا
سصوصصنملا ةيا-قو-لا تاءار-جإا ة-فا-ك-ب مو-ي-لا

بق-ع كلذو ،ة-مو-ك-ح-لا نا-ي-ب ي-ف ا-ه-ي--ل--ع
نم قرف اهب تماق يتلا ةيناديملا تاجرخلا
و راجتلا ةيعصضو دقفتل تاي’ولا يف ةيعمجلا
.ةياقولا ريبادتب مازتل’ا ةرورصضب مهصسيصسحت
اهحايترا تلجصس ةيعمجلا نأا راونلوب حصضوأاو
حتفو ةيداصصتق’ا ةايحلل ةيج-يرد-ت-لا ةدو-ع-ل-ل
ىلع تامدخلاو فرحلاو ةراج-ت-لا تا-طا-صشن

ةريبكلا ةاناعملل ادح عصضي ام وهو ،نيتلحرم
ةراجتلا-ب تق-ح-لأا ي-ت-لا ة-يدا-م-لا رار-صضأ’او
3 ذنم مهتÓحم تقلغأا ن-يذ-لا ن-ي-ي-فر-ح-لاو
. رهصشأا
ةيداصصتق’ا ةايحلا ىلإا ةدوعلا »: نأا ىلا راصشاو

عصضولا لب ،ءابولا ىلع ءاصضقلا مت هنأا ينعت ’
يف  ة-ف-ث-ك-م ةر-ي-تو-بو رار-م-ت-صس’ا بل-ط-ت-ي
.ةياقولاب مازتل’او انوروك دصض سسيصسحتلا
نييفرحلاو راج-ت-لا ة-ب-صسن نأا راو-ن-لو-ب لا-قو
نم ةئاملا-ب07 ـب ردقت اي-لا-ح ن-ي-ط-صشا-ن-لا

باصستحاب ،نييفرحلاو راجتلا ة-فا-ك عو-م-ج-م
ةرتف لÓخ لمعلا نع اوفقوتي مل نيذلا راجتلا
داوملا راجتو زباخم-لا رار-غ ى-ل-ع ،ر-ظ-ح-لا
.موحللاو ةماعلا ةيئاذغلا
فنأاتصست مل يتلا ة-ئا-م-لا-ب03 ةبصسن ى-ق-ب-تو
لÓخ رصضخأ’ا ءوصضلا راظتنا يف دعب طاصشنلا
.رجحلا عفر نم ةيناثلا ةلحرملا
تاعبت ةفاك نولمحتي راجت-لا ””لو-ق-لا-ب ع-با-تو

ايعاد ،ةياقولا تاءارجإاب نوبزلا مازتلا مدع
تاميلعتلاب ماتلا ديقت-لا ى-لإا  ا-صضيأا ن-ئا-بز-لا

.يراجتلا طاصشنلا ةيرارمتصسا ىلع اظافح

ىلوأ’ا ةلحرملا هذ-ه لÓ-خ ”” Ó-ئا-ق فا-صضاو
راجتلا نأ’ ةمارصص رثكأا ةياقولا ريبادت نوكتصس
نيمزلم نونوكيصس ثيح لو’ا سسردلا اوملعت
و مهن’ ةيحصصلا ةياقولا تاءارجا لكب ديقتلاب
لاح يف ةيلوؤوصسملا لك نولمحت-ي-صس ة-طا-صسب-ب
.ريبادتلا هذهل قرخ وأا لÓتخا يا ليجصست
ةيراجتو ةيداضصتقا ةطضشنأا فانئتضسا

ةمضصاعلاب ةيتامدخو
فانئتصسا نع رئازجلا ة-ي’و ح-لا-صصم تن-ل-عأا

ةيراجت-لاو ة-يدا-صصت-ق’ا ة-ط-صشنأ’ا ن-م دد-ع
نمصض ،دحأ’ا ،سسمأا لوا نم ةيادب ةيتامدخلاو
نم ىلوأ’ا ةل-حر-م-لا ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح لو-خد
رجحلا ماظن نم يجيردتلا جورخلا تاءارجإا
يدصصتلل قبطملا يئزجلا يلزن-م-لا ي-ح-صصلا

امبصسح ،(91-ديفوك) انوروك سسوريف راصشتن’
.ةئيهلا تاذل نايب يف ءاج
كوبصسيافلا ةحفصص ىل-ع ر-صشن ،نا-ي-ب ح-صضوأاو
،ايجيردت فنأات-صس-ُي-صس ه-نأا ،ر-ئاز-ج-لا ة-ي’و-ل
وينوي7 دحأ’ا موي نم ةيادب ،ىلوأا ةلحرمكو

ةيراجت-لاو ة-يدا-صصت-ق’ا ة-ط-صشنأ’ا ن-م دد-ع
ريزولا عصضو دعب كلذو ةمصصاعلاب ةيتامدخلاو
ماظن نم جورخلل قيرط ةطراخ ملاعمل لوأ’ا
سسوريفل يدصصتلل قبطملا ي-ح-صصلا ر-ج-ح-لا
ةيجيردت ةفصصب هتحفاكمو دجتصسم-لا ا-نورو-ك
يتلا ةطصشنأ’ا هذهل ةمئاق ديدحت مت نيأا ،ةنرم
نم اقÓطنا نيتلحرم ىلع اهفانئت-صسا م-ت-ي-صس
.مويلا
يت-لا ة-ط-صشنأ’ا نأا ى-لإا رد-صصم-لا تاذ را-صشأاو
ءانبلا عاطق يف ’وأا لثمتت اهفانئ-ت-صسا م-ت-ي-صس
فانئتصسا متيصس ثيح ،ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-صشأ’او
) تا-صسارد-لا بتا-ك-م ،ة-لوا-ن-م-لا تا-طا--صشن
ةصسدنهلاو نارمعلاو ة-يرا-م-ع-م-لا ة-صسد-ن-ه-لا
تاصسصسؤوملا قتاع ىلع عقي نأا ىلع ،(ةيندملا
لقن لئا-صسو م-ي-ظ-ن-ت نا-م-صض ة-مد-خ-ت-صسم-لا
نم ينطولا بارتلا لماك ربع نيمد-خ-ت-صسم-لا
اصس91 ةياغ ىلإا احابصص اصس5 ةصسماخلا ةعاصسلا
.ءاصسم ةعباصسلا
لظ يف متي ءارجإ’ا اذه نأا ردصصملا فاصضأاو
يتلا ةينمأ’او ةيحصصلا تايصصو-ت-لا-ب د-ي-ق-ت-لا
.لاجملا يف ةيمومعلا تاطلصسلا اهيلمت
نم تاصشرولا يف لاغصشأ’ا ثعب سصخي اميف امأا

ىدم ىلع فقوتي كلذ نا نايبلا حصضوأا ،ديدج
ةيامحلل تازيهجت ريفوتب نيمدختصسملا ديقت

تاذوخو تازافقو ةيقاو تامامك نم ةيدرفلا
دعابتلا مرتحي وحن ىلع لاغصشأ’ا ط-ي-ط-خ-تو
ماعط’او ءاويإ’ا فورظ ميظنت اذكو يدصسجلا
ةفاظنلاو يعامتج’ا دعابتلا تاي-صصو-ت ق-فو
،لمعلا نكامأاو تÓحمل مظتنملا ري-ه-ط-ت-لاو
لامعلا لق-ن بي-ج-ت-صسي نأا تقو-لا سسف-ن ي-فو
تا-ب-ل-ط-ت-م-ل تا-صشرو-لا تا-ب-كر--مو ت’آ’او
فيظنتلا سصخأ’ابو ةيح-صصلا ت’و-كو-تور-ب-لا
.يمويلا ريهطتلاو مظتنملا
باحصصأاو يمدخ-ت-صسم ع-ي-م-ج نا-ي-ب-لا ا-عدو
ءا-ن-ب-لا عا-ط-ق ي-ف ة-ط-صشا-ن-لا تا-صسصسؤو-م-لا
نم بر-ق-ت-لا ،ير-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا لا-غ-صشأ’او
ةي’ول ةعباتلا ةيراد’ا تاع-طا-ق-م-لا ح-لا-صصم
ىلع لوصصحلا تابلط عاديإا لجأا نم رئازجلا
رجحلا ةرتف ءانثأا ةيئانثتصس’ا لقنلا سصيخارت
نيمدختصسملاو لامع-لا-ب ة-صصا-خ-لا ي-ح-صصلا
يف ةيولوأ’ا مهحنم متيصس ثيحب مهل نيعباتلا
.سصيخارتلا هذه نم ةدافتصس’ا
فا-ن-ئ-ت-صسا سصخ-ي ا-م-ي--ف رد--صصم--لا ر--كذو
سصخت اهنا ةيتامدخلاو ةيراجتلا تا-طا-صشن-لا

يف لثمتتو فر-ح-لاو ن-ه-م-لا ن-م ى-لوأا ة-ئ-ف
ةرا-ج-ن-لاو سصي-صصر-ت-لاو فز--خ--لا ي--فر--ح
،ةيراقعلا ت’اكولا ،رفصسلا ت’اكو ،ةنايصصلاو
حÓصصإا تاطاصشن ،ةيديلقتلا تاج-ت-ن-م-لا ع-ي-ب
ة-نا-ي-صصلا تا-طا-صشن ،ة-طا-ي-خ-لاو ة-يذ--حأ’ا
،روكيدلاو ةيلزنملا تاودأ’ا ةراجت ،حيلصصتلاو
باعل’ا ةرا-ج-ت ،ة-ي-صضا-ير-لا مزاو-ل-لا ةرا-ج-ت
تاجلثملا اذكو تايولحلاو تابطرملا ،بعللاو
يف كلهتصست ’) اهلمح قيرط نع تابورصشملاو
.(لحملا
ةصشمقأاو ة-صشر-ف’ا ةرا-ج-ت ا-صضيأا ف-نأا-ت-صس-ُت و
عيب ،ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا ةرا-ج-ت ،ثي-ثأا-ت-لا

دورولا ةراجت ةفاظنلاو ليمجتلا تارصضحتصسم
ريوصصتلا تاهويدوتصسا ،باصشع’او لتاصشملاو
تاططخملا بحصس تاطاصشن ،يفارغو-تو-ف-لا
،تامامحلا ءانثتصساب تاصشرملا ،قئاثولا خصسنو

،ا-ه-ل-صسغو ا-ه-حÓ-صصإاو تارا-ي-صسلا ة-نا-ي--صص
،ةيقيصسوملا ت’آ’ا ةراجت ،ةينف-لا سضرا-ع-م-لا
تابتكملا ،ةميدقلا ةعتم’او ف-ح-ت-لا ةرا-ج-ت
ة-صصا-خ-لا ة-قÓ-ح-لا تا-عا--ق ،تا--قارو--لاو
.يصشاوملا قاوصسأا ،لاجرلاب
ة-لواز-م-ب سصي-خار-ت--لا نأا رد--صصم--لا ر--كذو
ةروكذملا ةيتامدخلاو ةيراج-ت-لا تا-طا-صشن-لا

اصس71 ةياغل احابصص7 ةعاصسلا نم نوكي هÓعأا
رجحلا ماظنب لÓخإ’ا نود ءا-صسم ة-صسما-خ-لا
.0202 ناوج31 ةياغل اذهو يئزجلا يحصصلا
نيلماعتملا سصرح ةرورصض ىلع نا-ي-ب-لا د-كأاو
يئاقو ماظن عصضو ىلع ني-ي-ن-ع-م-لا را-ج-ت-لاو
سصخرملا تاطاصشنل-ل ة-صصا-خ-لا ة-ق-فار-م-ل-ل
ءادترا ةيمازلإا اهنم اهتصسرا-م-م فا-ن-ئ-ت-صسا-ب
ريباوط و لخادم ميظنت ،ةيقاولا تا-ما-م-ك-لا
وحن ىلع اهلخادو تÓحملا جرا-خ را-ظ-ت-ن’ا
.يدصسجلا دعابتلاو ةفاصسملا مارتحاب حمصسي
دد-ع د-يد-ح-ت ا-صضيأا ء’ؤو-ه ى-ل-ع سضر--ف--ُيو
هاجتا ديدحتو دحاولا ناكملا يف سصاخصشأ’ا
تامÓع عصضوو تÓحملا لخاد ريصسلل دحاو
عطاقت يدافتل زجاوحو سضرأ’ا ىلع ةحصضاو
ةرهطم تاحصسمم عصضو ىلع Ó-صضف ن-ئا-بز-لا
ةيئام ليلاحم ريفوتو لخادملا يف ةيذحأÓل
ةيدقنلا عطقلا ريهطت عم نئا-بز-ل-ل ة-ي-لو-ح-ك
ر-ي-ه-ط-ت بنا-ج ى-لإا ة-ي-فر--صصم--لا قاروأ’او
ةصصصصخم قيدانصص ريفوتو ا-ي-مو-ي تÓ-ح-م-لا
ليدانملاو تازافقلاو تامامكلا نم سصلختلل
.ةلمعتصسملا ةيبطلا تادعملاو
ةقÓحلا تاعاق تا-طا-صشن-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
هذه ةيصصوصصخل ارظ-نو لا-جر-لا-ب ة-صصا-خ-لا
طاصشنلا ميظنت ةرورصض نايبلا دكؤوي ،ةفرحلا

مراصصلا ديقتلاو ديعاوم-لا ما-ظ-ن ق-ير-ط ن-ع
فرط نم ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب
نيصصخصش لوخد ديدحتو اعم نوبزلاو قÓحلا

و لحملا فيظنت عم لح-م-ل-ل ر-ث-كأ’ا ى-ل-ع2
ةلمعتصسملا ةقÓ-ح-لا مزاو-لو تاودأا ر-ي-ه-ط-ت
.ةيرود ةفصصب
ةيعوبصسأ’ا ةيصشاملا قاوصسأا سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأا
قاوصس’ا ىلع Óصضف هكاوفلاو رصضخلا قاوصسأاو
ىلع نيعتيف ،ىربكلا ةيراوجلا عيبلا تاءاصضفو
اهلخاد مراصصلا قيبطتلا ىلع رهصسلا اهيلوؤوصسم
اميصس’ سصوصصنملا ةيحصصلا ريبادتلا عي-م-ج-ل
يدصسجلا دعابتلاو تامامكلا ءادترا ةيمازلإا
لوخدلا تايلمع ميظنت اذكو نكام’ا ريهطتو
تارمم ةماقإا و ةزهجأا ماد-خ-ت-صسا لÓ-خ ن-م
عم لخادملا يف ةيذحأÓل ةرهطم تاحصسممو
ىلوتتصس ريبادتلا هذه قيبطت ةبقارم نأا هيونتلا

.ةلهؤوملا تاطلصسلا اهنامصض
ىلع ددصشي رئازجلا ةي’و يلاو نأا نايبلا دافاو

ريبادتلا لمج-م-ل مرا-صصلا مار-ت-ح’ا ةرور-صض

اهل لاثتم’ا مدع نأاب املع ةيئاقولا ةيحصصلا
قيبطتلا عم طاصشنلل يروفلا قلغلا ىلإا يدؤويصس
قفو اهيلع سصوصصن-م-لا تا-بو-ق-ع-ل-ل مرا-صصلا
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

ةطضشنألا سضعب فانئتضساب سصيخرت
ةديلبلاب ةيراجتلا

يتلا ةديلبلا ةي’و حلاصصم تصصخر ،اهتهج نم
نم دحلل يئزجلا يح-صصلا ر-ج-ح-ل-ل ع-صضخ-ت
سضعب فانئت-صسا-ب ,91-ديفوك سسوريف ي-صشف-ت
موي نم ءادتبا ةيفرحلاو ةيراج-ت-لا ة-ط-صشنأ’ا
ةرورصض ىلع دي-كأا-ت-لا ع-م ،مر-صصن-م-لا د-حأ’ا
هب تدافأا امبصسح ,ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا

.ةي’ولا حلاصصم
سصيخرتلا م-ت ه-نأا  ح-لا-صصم-لا تاذ تح-صضوأاو
ديدعلا لمع فانئتصساب دحأ’ا موي نم ءادتبا

ةيادب ذنم تفقوت يتلا ةيراجتلا ةطصشنأ’ا نم
ةي’ولا ىلع لماصشلا يحصصلا رجحلا ق-ي-ب-ط-ت
لدبتصسا يذلاو مر-صصن-م-لا سسرا-م42 خيرا-ت
اصضورفم لازي ’ يئزجلا رجحلاب رهصشب اهدعب

يدافت فدهب موي-لا ة-يا-غ ى-لإا ة-ي’و-لا ى-ل-ع
.انوروك سسوريف يصشفت
ةراجنلاو فزخلا تا-طا-صشن-ب ر-م’ا ق-ل-ع-ت-يو
اذكو  ،ةطايخلاو ةيذح’ا حÓصصاو ةغابصصلاو
مزاوللاو روكيدلاو ةيلزنم-لا تاود’ا تÓ-ح-م
تابطرملا عيب تÓحمو باعل’او ة-ي-صضا-ير-لا
تاود’او ةصشرفأ’ا عيب تÓحمو تا-يو-ل-ح-لاو
.ةيلزنمورهكلا
ةريبك ةحرفب لبوق يذلا رارقلا اذه لمصشي امك
ةيدام رئاصسخ اودبكت نيذلا راجتلا فرط نم
,نيرهصش نم رثكأا ذنم مه-طا-صشن ف-قو-ت ءار-ج

ةفاصض’اب  ،دورولاو باصشع’او لتاصشملا ةراجت
ةصصاخلا ةقÓ-ح-لا تÓ-ح-م ح-ت-ف ةدا-عا ى-لا
ءانثتصسا-ب تا-صشر-م-لا اذ-كو ط-ق-ف لا-جر-لا-ب
.تامامحلا
تÓحملا باحصصأا نأا ردصصملا سسفن فاصضأاو
نومزلم رارقلا اذهب ن-ي-ي-ن-ع-م-لا ة-يرا-ج-ت-لا
يدافتل ةيئاقولا ريبادتلا فلتخم-ب د-ي-ق-ت-لا-ب
تيقوت مارتحا اذكو ا-نورو-ك سسور-ي-ف ي-صشف-ت

ةعاصسلا نم ءادتبا دتمي يذلا مهطاصشن ةلوازم
.اءاصسم ةصسماخلا ةياغ ىلاو احابصص ةعباصسلا
’ يتلا ةيئاقولا ريبادتلا هذه زربأا نيب نمو
,ردصصملا فيصضي ,اهيفلاخم عم لهاصستلا نكمي
تامامكلل نئابزلا اذكو راجتلا ءادترا ةيرابجا
جراخو لخاد راظتن’ا ريباو-ط م-ي-ظ-ن-ت اذ-كو
ةفاصسم مارتحا-ب ح-م-صسي و-ح-ن ى-ل-ع ل-ح-م-لا
.سضرأ’ا ىلع تامÓع عصضو لÓخ نم دعابتلا
عصضو تÓحملا باح-صصأا ى-ل-ع بجو-ت-ي ا-م-ك
لخادملا دنع ةيذحأÓل ةر-ه-ط-م تا-ح-صسم-م
نئابزلا فرصصت تحت تامقع-م-لا ع-صضو اذ-كو
ر-ي-ه-ط-تو ف-ي-ظ-ن-ت-ب ماز-ت-ل’ا ى-ل-ع Ó-صضف
.مئاد لكصشب تÓحملا
اذه نأا رداصصملا تاذ تدكأا ,قايصسلا تاذ يفو
ةطيرصش يصشاوملا قاوصسأا اصضيأا لمصشي رارقلا
رصضخلا عيب قاوصسأا رار-غ ى-ل-ع ،ا-صضيأا ماز-ت-لا
ة-ي-ئا-قو-لا ر-ي-باد-ت-لا مار-ت-حا-ب ،ه-كاو-ف--لاو
سصاخصش’ا جورخو لوخد طاق-ن  سصي-صصخ-ت-ك
.كاكتحا وأا محازت يأ’ ايدافت
هذهب د-ي-ق-ت-لا ىد-م ى-ل-ع فو-قو-لا فد-ه-بو
دحلا اهنأاصش نم يتلا ة-يزار-ت-ح’ا تاءار-ج’ا

و حلاصصم موقتصس ,انوروك سسوريف راصشتنا نم
تاجرخ ميظ-ن-ت-ب ة-ي’و-لا-ب ة-با-قر-لا ناو-عأا
فلاخم لك سضرعتي نأا ىلع ةيباقرو ةيصشيتفت
.تابوقعل اهل

11 عقاولا نم

ةياقولا ريبادتب مازتلا طضسو ةيراجتلا تاطاضشنلا فانئتضسا

 تاتفÓلأ زربأأ ..““ كرود رظتنأ““ ،““ةيرابجأ ةمامكلأ““
دحألا اذه نم ارابتعا طاضشنلل ةيراجتلا تاطاضشنلا سضعب تداع91-ديفوك ءابو يضشفت نم ةياقولل دÓبلا ءاجرأا رئاضس يف سضورفملا يحضصلا رجحلا نم رهضشأا ةثÓثلا ةبارق دعب
.نئابزلا وأا راجتلا نم ءاوضس ةيلوؤوضسملا حورو مازتللا نم ىلعأا تايوتضسمبو

عمتÛأ مسسق^

ـه1441لاوضش71ـل قفوملا م0202ناوج9ءاثÓثلا

91-ديفوك سسوÒف ةحفاكم راطا ‘ ايفاضضا امعد مدقي
ىلفدلأ Úعب ةيديلقتلأ تاعانسصلأ يد– ..ايعوبسسأ ةمامك فلأ42 جاتنأ

امعد ةيديلقتلا تاعانصصلا عاطق ربتعي ^
ا-نورو-ك سسور-ي-ف ة-ح-فا-ك-م ي-ف ا-ي-فا--صضإا
ثيح ،ىلفدلا نيعب  (91-ديفوك) دجتصسملا
ةيئاقولا ريبادتلا يف حصضاو لكصشب مهاصسي
نم اذهو كاتفلا سسوريفلا راصشتنا نم دحلل

تامامكلا نم ف’’ا تارصشع جا-ت-نا لÓ-خ
ريياعمل بيجتصست يتلا ةي-ئا-قو-لا ة-صسب-ل’او
.ميقعتلا
ةينماصضتلا ةبهلا راطا يف لمعلا اذه جردنيو
ببصسب ةبعصصلا تاقو’ا هذه يف ني-ن-طاو-م-ل-ل
ةداملا ةردنل ارظن ءانثلاب ريدج هنا امك ءابولا
ةياقولا ةليصسو جاتنا يف لمعتصست يتلا ةيلو’ا

.عفترملا اهنمث اذكو هذه
نم ةلوذبملا دوهجلا نع يصضاغتلا نكمي ’و

رارغ ىلع ةيديلقتلا ةعانصصلا عاطق فرط
راطا يف ىرخ’ا تاعا-ط-ق-لا ن-م د-يد-ع-لا

جاتنا لÓخ نم اذهو ءابولا راصشتنا ةحفاكم

ةحصصلا لكايه ةدئافل ةهجوم ةياقولا لئاصسو
هدكأا امبصسح ،””ةينعملا ىرخ’ا تامدخلاو
فرحلاو ةيديلقتلا ةعان-صصلا ة-فر-غ ر-يد-م
.يناموصش يلÓيج ،ىلفدلا نيع ةي’ول
ةعانصصلا عا-ط-ق نا لوؤو-صسم-لا تاذ ح-صضوأاو
رهصشا3 زواجتت ’ ةدم يف ،ماق دق ةيديلقتلا
ام جاتناب (0202 ويام ةياهن ىلا سسرام نم)
002.1 و رزئم002.4و ةمامك فلا06 براقي
يفرح لك ةكراصشم ىلا اريصشم ،يبط سسابل
دحلا ةمهاصسملا لجا نم ىلفدلا نيع ةي’و
.هتقيرط ىلع لك ءابولا راصشتنا نم
ذنم يدحتلا لثمتي ،ةفر-غ-لا ر-يد-م بصسحو
ةمامك فلا42 جاتنا يف وينوي رهصش ةيادب
ةعانصصلا ةرازو هترطصس ا-م-ل-ث-م ا-ي-عو-ب-صسا
.ةيديلقتلا
يفرح دصشح مت ،فدهلا اذه غولب لجا نمو
نيعو ةنايلم سسي-م-خو فا-ط-ع-لا ة-ق-ط-ن-م

اذكو ةنايلمو ةنيور-لاو ةر-ما-ع-لاو ى-ل-فد-لا
ة-نا-ع-ت-صس’ا ى-لا ة-فا-صض’ا-ب ،ة-غ-ير ما-م-ح
قرصش بونج ملك05 ،لدنج زكرم تامدخب
.ةصشرف’ا ةعانصص يف سصتخملا ،ةي’ولا
ةأاصشنملا هذ-ه طا-صشن”” نا لو-ق-لا-ب فا-صضأاو
ايلاح فقوم ةصشرف’ا ةعانصص يف ةصصتخملا
ةدا-عإ’ بصسا-ن-م تقو-لا نا ا-نرر-ق ا-ن-ن-ك--ل
جا-ت-نا ة-ي-ل-م-ع ي-ف ة-م-ها-صسم-ل-ل ه-قÓ-طا
نم ديزأا جاتنا نكمي هنا ا-م-ل-ع تا-ما-م-ك-لا

.””ايموي ةدحو000.1
طبثت مل ةيلوألا ةداملا ءÓغو ةردن

نيجتنملا ةميزع نم
رخآ’ا يد-ح-ت-لا نأا لوؤو-صسم-لا اذ-ه ىر-يو

عانق ةطايخ ىلع عناصصلا ل-م-ح ي-ف ن-م-ك-ي
ىلع هتدعاصسم عم ةد-ي-ج ة-ي-عو-ن وذ نو-ك-ي
قيقحت نأا افرتعم ،””لوقعم”” رعصسب هقيوصست

ببصسب ””نيهلا رمأ’ا-ب سسي-ل”” ة-م-ه-م-لا هذ-ه

.هتردن و لب سشامقلا راعصسأا عافترا
سشامقلا ةفل رعصس عفترا دقل”” لوقي فصسأاتو
ثيح  ،ءابولا ةيادب ذنم فاعصضأا ةثÓث وحنب
ةليلقلا ر-ه-صشأ’ا لÓ-خ جد0083 نم لق-ت-نا
.””ايلاح جد000.01 ىلإا ةيصضاملا
يف نينصسحملا رارمتصسا مغر هنأا ىلإا راصشأاو
نأا ’إا سشامقلاب نييفرحلا نيعناصصلا نيومت
جوتنملا اذه نم ة-ي-فا-صضإا تا-ي-م-ك ءا-ن-ت-قا
.ةعنقأ’ا عنصص يدحت عفرل ايرورصض ىحصضأا
ءانتقا تابوعصص نأا يناموصش ديصسلا فاصضأا
نيعناصصلا ةميزع نم طبثت مل ةيلوأ’ا ةداملا
اريصشم ،ةعنقأ’اب قوصسلا نيومتل نيدنجملا
هلام لذب يف ىناوتي ’ مهنم ريثكلا نأا ىلإا
.ةيرورصضلا مزاوللا ءارصش يف سصاخلا
يف ةصصصصختملا ةطايخلا تقرط-ت ا-هرود-ب
ةرماعلا ةقطنمب ةطصشانلا يديلقتلا سسابللا
ءÓغ ىلإا (ىلفدلا نيع برغ-لامصش ملك02)

’أا ةيقاولا ةعنقأ’ا ةعانصص يف ةيرورصض ةدام
.طاطملا ةدام يهو
رعصس ناك ىصضم تقو يف”” لوقت تحصضوأاو

نكل جد052 لداعي (رتم05) طاطملا ةبلع
،جد02 ـب ردقي دحاولا رت-م-لا ر-ع-صس مو-ي-لا

متت ’”” ةيلوأ’ا ةداملا ةرفو نأا ىلإا ةريصشم
.””انيلا ةبصسنلاب فورظلا نصسحأا يف امود
005 نم رثكأا عنصصت يتلا تيبلا ةبر مزتعت ’و
لغصشتو رزآاملا تارصشعو اي-مو-ي ي-قاو عا-ن-ق
ءاقبلا (ةصشرو اهيدل سسيل) تÓماع8 اهدنع
لذب ىلع اهمزع دكؤوت لب يد-يأ’ا ة-فو-ت-ك-م
برحلا هذه يف ةمهاصسملل اهدهج ىراصصق
.انوروك سسوريف دصض
ةنصس81 رمعلا نم ةغلابلا اهتنبا”” نأا تدكأاو
ل-م-ع-لا اذ-ه ي-ف ىر-خأ’ا ي-ه ا-هد-عا-صست
.””هداعبأا لكب يناصسن’ا

جأأو/م.ق ^
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ةطقن هذه له““ :نونعملا اهلاقم يفو ^
لوقلا ديرت ل““ :تلاق ““؟بمارتل لوحتلا
هذه عم ة-ع-جر Ó-لا ة-ط-ق-ن تل-ضصو كنإا
ه-نأا تب-ثأا بمار--ت د--لا--نود نأل ،ةرادإلا
سصاضصم وأا (ريهضش بعر مليف) وتاريفضسون
بلق Óب وهف ،ةيكيرمألا ةضسا-ي-ضسل-ل مد-لا
.““ريمدتلل لباق ريغو يفÓضس فضصنو
ناثانوج هبتك ريرقت ىلع ةبتاكلا تقلعو
نيلوؤوضسم ن-ع ة-ف-ي-ح-ضصلا ي-ف ز-ن-ترا-م
وأا بمارتل تيوضصتلا نوضضفري نييروهمج

،ةماعلا تابضسانملا يف هبنجت نو-لوا-ح-ي
فلتخم رمألا نأا لإا .ةيلقأا نولظي مهنكلو
بمار-ت بي-لا-ضسأا نأل ؛لو-ق-ت ا--م--ك نآلا
لضشفت تأادب ةحجان تناك يتلا ةميدقلا
ةيجيتارتضسا تنا-ك د-ق-ف .ع-يرذ ل-ك-ضشبو
ةيبونجلا دودحلا ىلع رادج لوح بمارت
،ةنابج اهنكلو ةحجان ةدحتملا تايلولل

كضسفن لوح رادج ءا-ن-ب-ب مو-ق-ت ا-مد-ن-ع
.سضيبألا تيبلا يف ئبتختو
نكلو ،ةمظعلاب بمارت ىها-ب-ت ا-م-لا-طو
هعافد ريزوف ،هنع اودع-ت-با تلار-ن-ج-لا
لكضشب هبج-ضش سسي-تا-م سسم-ي-ج ق-با-ضسلا
ريغ يماضسقنلا ميعزلاب هفضصوو ،حضضاو
همقاط ريدم هلاق رمألا سسفنو .جضضانلا
.يليك نوج قباضسلا
اهيف بحري ةبضسانم كان-ه تنا-ك ا-م-برو
ةضسينك مامأا ةروضصب نوينيدلا نوظفاحملا

سسي-ئر-لا ا-ه-ي-ف ل-م-ح-ي ز-نو--ج تنا--ضس
داو-م-لا ماد-خ--ت--ضسا نأا لإا .ل--ي--ج--نإلا
ةيئوضضلا لبانقلاو ةجيهملا ة-يوا-م-ي-ك-لا
تيبلا مامأا نم نيرها-ظ-ت-م-لا ق-ير-ف-ت-ل
.ةيبلضس دودرل تدأا سضيبألا
ثي-ح ،بعر-ب ن-ط--ن--ضشاو ف--ق--ضسأا ّدرو
ط--ضسو بمار--ت ة--ي--ب--ع--ضش تع--جار---ت

%11 ةبضسنب نييكيلوثاكلا ن-ي-ي-ح-ي-ضسم-لا
.ويامو ليربأا-ن-ي-ب ا-م ةر-ت-ف-لا ي-ف كلذو
ىرخأا ةب-ضسا-ن-م ي-ف بمار-ت نا-ك ا-م-برو
نيرهاظتملا ل-ك ر-يو-ضصت ي-ف ح-ج-ن-ي-ضس
.نآلا سسيل نكلو ةلتقلاب نييمدقتلا

ى-ل-ع ةر-ط-ي--ضسلا ه--ب--ل--ط ه--جاو د--ق--ف
نم ًةضضراعم حÓضسلا ةوق-ب تا-بار-ط-ضضلا
.سسيتام نم ززقتو ربضسإا كرام هعافد ريزو
““ةمهم دوضسلا ةايح““ ةكرح ةيبعضش تعفتراو
مدع لضصو اميف ،يأارلا تاعÓطتضسا يف
لتقم عم بمارت لماعت ةقيرط نم ىضضرلا

لثم مدقتي بمارت تابو ،%66 ىلإا ديولف
ة-مزأا ه-جاو-ي و-ه-ف ،ة-بو-ل-ق-م ةا-ف-ح-ل--ضس
،دحاو تقو يف ةي-عا-م-ت-جاو ة-يدا-ضصت-قا
عقاولا نويزفلت لجر ةردق نم ربكأا امهو
هذه نأا ةبتاكلا قلعتو .امه-ع-م ل-ما-ع-ت-ل-ل
رايتخا ةقيرط نع ف-ضشك-ت د-ق ة-ظ-ح-ل-لا
موطرخ هدي يف لمحي ازجاع Óجر اكيرمأا
ةرم هرا-ضصنأل بمار-ت لا-ق ثي-ح ،ها-ي-م-لا
مهنأا دحأا ليختي ملو ““؟نورضسختضس اذام““

 .ءيضش لك نورضسخيضس
ىلع ثدحي ارمأا كانه نأا ةبتاكلا ىرتو
ةراثإا نآلا لواح-ي بمار-ت-ف ،قا-ضسو مد-ق

يف نيرها-ظ-ت-م-لا لو-ح سضي-ب-لا فو-خ
ارل تلا-قو .ظ--ح يأا نود--ب ،عراو--ضشلا
ةعماجب خيرا-ت-لا م-ضسق ة-ضسي-ئر ،ما-ن-تو-ب
نع ءاعبرألا موي اهل ةديرغت يف غربضستيب

تا-با-خ-ت-نا ي-ف ة-ح--ضشر--م--ل ة--ل--م--ح
ي-ل ر-مو-ضس ا-ه-تدا-ق ن-ي-ي-طار-ق-م-يد-لا
دق ةيمدقت-لا ة-ي-ق-ير-فألا –ة-ي-ك-ير-مألا
يل نأا ةضصاخ ،ةيبلضس لعف ةدر نم يناعت
.نيرهاظتملل ةمعاد تناك
سضيبلا نيبخانلا مامأا را-ي-خ كا-ن-ه نا-كو

نم اوفعاضض مهنكلو ،رخآا حضشرم رايتخل

ةراضشإا اهباختنا ناكو ..يل رموضسل مهمعد
مل يحاوضضلا يف سضيب-لا ءا-ضسن-لا نأا ى-ل-ع
اهيف نطيضش يتلا بمارت تاخرضصب نرثأاتي
.نيجتحملا
يطارقميد فلاحت ةدلول ةيناكمإا كانهو

موي اهل نÓيمزو مانتوب تبتك  امك ديدج
ي--ف عو--ن--ت--لا ى---لإا اورا---ضشأاو ،تب---ضسلا
اكيرمأا هلثم دهضشت مل نيذلا نيرهاظتملا

معد نأا روينيضس لوقت امك فرعنو .لبق نم
.سضيبلا ءاضسنلا نيب عجارتي بمارت
ةروتانضسلا نوكت نأا ابرغتضسم نم نكي ملو
يف ةيروهم-ج لوأا ي-ك-ضسفو-كر-ي-م از-ي-ل

،سسيتام تاحيرضصت ديؤوت خويضشلا سسلجم
راضشأاو .اك-ضسلأا ن-م ءا-ضضي-ب ةأار-ما ي-هو
ن-ع تب-ضسلا مو-ي ة-ف-ي-ح--ضصلا ر--ير--ق--ت
معد نود-ير-ي ل ن-يذ-لا ن-ي-يرو-ه-م-ج-لا
مهل نيرخآا عابتا ة-ي-نا-ك-مإا ى-لإا ،بمار-ت
.سسيئرلا نع مهتاوضصأا بجحو
يف امابوأا كاراب قباضسلا سسيئرلا لاقو
اعاطق““ نإا ،تارهاظ-ت-لا ن-ع ه-ل ة-م-ل-ك
يف رهاظتي ““اكيرمأل Óث-م-مو ا-عو-ن-ت-م
نم تانيتضسلا تارهاظت نم رثكأا عراوضشلا
م-ظ-ع-م نا-ك ي-ت-لا ي-ضضا--م--لا نر--ق--لا
.دوضسلا نم اهيف نيكراضشملا
نع اكيرمأا ثح-ب-ت ل ،ة-مزألا ن-مز ي-فو
(موجنلا برح) رديف ثراد لثم xرضش زمر
تاملك تناكو ،حارجلا ي-ف-ضشي Ó-جر ل-ب
،معدلا تلان يتلا يه ةمحرلاو فطاعتلا

نأا لإا ،ل-ي-ج-نإلا بمار-ت ل-م-ح ا-م-بر-ف
سسلجم ةضسيئر ،يضسوليب يضسنا-ن تا-م-ل-ك
تردضص يتلا فطاعتلا تام-ل-كو باو-ن-لا

فيزو-ج ي-طار-ق-م-يد-لا ح-ضشر-م-لا ن-م
دعي مل رييغتلا نأا ينعي اذه لك .ندياب
.اديعب

 :““زميات كرويوين““

؟تاباختن’ا يف بمارتب ““ديؤلف““ حيطيضس له
ةراصسخ ىلإا سسيلوباينيم يف ةطرصشلا دي ىلع ديو-ل-ف جرو-ج ل-ت-ق-م ى-ل-ع تا-جا-ج-ت-ح’ا يدؤو-ت-صس ل-ه

؟ربمفونت تاباختنا يف بمارت دلانود سسيئرلا
ةراصسخب ارارم اوأابنت نيقلعملا نإا ““زميات كرويوين““ ةفيحصص يف يأارلا ةبتاك ،روينيصس رفنيج لوقت
.ةفلتخم ةيلاحلا ةظحللا نكل ،بمارت

ـه1441لاوصش71ـل قفوملا م0202ناوج9ءاثÓثلا21 Òباعت

:““زÁات كرويوين““

يضسايضس ءاضضفب نذؤؤت Îفح رئاضسخ
ايبيل ‘ ديدج يركضسعو

““زميات كرويوين““ ةفيحضص تلوانت ^
رتف-ح در-م-ت-م-لا لار-ن-ج-لا م-ئاز-ه
يف يضسايضسلا ءاضضف-لا ى-ل-ع ا-هر-ثأاو
،ةف-ي-ح-ضصلا ل-ضسار-م لا-قو .ا-ي-ب-ي-ل
ف-قو ةردا--ب--م نإا ،سشلوو نÓ--ك--يد
ةلواحم يه ةرهاقلا يف رانلا قÓطإا
نع تفضشك يتلا رتفح رئاضسخ ليلقتل
بناجلا ىلع مضسا-ح-لا ا-ي-كر-ت ذو-ف-ن
عم فق-ت ي-ت-لا ،بر-ح-لا ن-م ر-خآلا

.ينطولا قافولا ةموكح
رايهنا ةعرضسو مجح نأا سشلوو ىريو

لو-ق-يو ن-ي-ي-ب-ي-ل-لا تضشهدأا ر-ت-ف-ح
ةياهن نوكي نل هعجارت نإا نوللحملا
ىلع ارهضش41 ترمتضسا يتلا هتلمحل
ةلحر-م ى-لإا ر-ضشؤو-تو ل-ب ة-م-ضصا-ع-لا
يرك-ضسع-لا ءا-ضضف-لا ا-ه-ي-ف ل-ك-ضشت-ي
.دلبلل يضسايضسلاو
قرا-ط ن--ع ة--ف--ي--ح--ضصلا تل--ق--نو
ريضست تارا-ضشإلا ل-ك““ :ي-ضسير-ج-م-لا
يف ثحابلا فاضضأاو .““ري-غ-ت-لا و-ح-ن
تا-قÓ-ع-ل-ل ي--بوروألا سسل--ج--م--لا
ام حضضاو-لا ن-م سسي-ل““ :ة-ي-جرا-خ-لا

يلجني امد-ع-ب رو-مألا ه-ي-لإا لوؤو-ت-ضس
.اموزهم حبضصأا رتفح نكلو .را-ب-غ-لا
هارن ي-ت-لا ى-لوألا ةر-م-لا ي-ه هذ-هو
ذنم ةيوضستلل اضضرع وأا تلزانت مدقي

.““4102 ماع ايبيل ىلإا هتدوع
ةراقلا لود ىنغأا نم ايب-ي-ل ر-ب-ت-ع-تو
تاطايت-حا ة-ي-حا-ن ن-م ة-ي-ق-ير-فإلا
ىضضوفلا نم ةلاح يف سشيعتو ،طفنلا

وتانلا فلح اهداق يتلا ةيلمعلا ذنم
ة-حا-طإÓ-ل ةد-ح-ت-م--لا تا--يلو--لاو
.1102 ماع يفاذقلا رمعم مي-عز-لا-ب
ةيبيللا لئاضصفلا نيب لاتق علدنا داقو
ةلاكولاب ةيلودو ةيم-ي-ل-قإا بر-ح ى-لإا

لا-م-لا لود-لا ا-ه-ي-ف تخ--ضض ثي--ح
يف بناج لكل ةقزتر-م-لاو حÓ-ضسلاو
ر-م ى-ل-ع د-ل-ب-لا لو-ح-تو .بر-ح--لا
ن-ي-ب ة-م-ضسق-م ة-لود ى-لإا تاو-ن--ضسلا
رتفح رطيضس ثيح ،بر-غ-لاو قر-ضشلا

ةموكح امأا ،قرضشلا يف يزاغنب ىلع
م-مألا ا-ه-ب فر-ت-ع-ت ي-ت-لا قا--فو--لا
سسلبارط ىلع ترطيضس دقف ةدحتملا

جراو-ب ا-ي-كر-ت تر-ضشنو .بر-غ-لا ي-ف
را-ي-ط نود-ب تار--ئا--طو ة--ي--بر--ح
تققح ثيح ،ني-يرو-ضس ن-ي-ل-تا-ق-مو
قافولا ةمو-ك-ح-ل ة-ع-با-ت-لا تاو-ق-لا

تدأا يتلا تارا-ضصت-نلا ن-م ة-ل-ضسل-ضس
نم مهجارخإاو رتفح تاوق ةم-يز-ه-ل
.قرضشلا ىلإا بورهلل مهتعفدو برغلا
راطم ىلع ةرطيضسلا ةداعت-ضسا د-ع-بو

تمد-ق-ت عو-ب-ضسألا ة-ياد-ب سسل-بار-ط
ترطيضسو ةنوهرت ةنيدم وحن تاوقلا

ولتاقم كرتو ةع-م-ج-لا مو-ي ا-ه-ي-ل-ع
ةمظنأاو تاي-حور-م م-هءارو ر-ت-ف-ح
ةلئاه نزاخمو ةيضسور ةيركضسع عافد
تناك تبضسلا لولحبو .ةري-خذ-لا ن-م
ترضس ىلإا تلضصو دق ةموكحلا تاوق
ةمضصاعلا نع Ó-ي-م032 دعبت ي-ت-لا

تضضر-ع-تو .قر-ضشلا ى-لإا سسل--بار--ط
خيراوضصلاب تامجهل ةموكحلا تاوق
رداضصم بضسح رايط نودب تارئاطلاو
جاتنإا تايلمع تأادبو .ةيبيللا رابخألا
امدعب سسلبارط بون-ج ي-ف ط-ف-ن-لا

يف جاتنإلا أادبو .رتفح تاوق تبره
.ةرارضشلا لقح
دهعملا ن-م ،ر-ضشتل مار-ف-لو لو-ق-يو
،ةينمألاو ةيلودلا نوؤوضشلل ي-نا-م-لألا
هلعفتضس ا-م-ع حور-ط-م-لا لاؤو-ضسلا نإا
ةقزترملا نم تائ-م بر-هو .ا-ي-ضسور
ةبرقملا رنغاو ةكرضش مهتلضسرأا نيذلا

ىلإا ةمضصاعلا لوح نم نيلمركلا نم
نكميو .قرضشلا يف ةيركضسع ةدعاق
عنمل ةيوجلا مهتوق مادختضسا سسورلل
لÓهلا وحن مدقتلا ةموك-ح-لا تاو-ق
ةعانضصلا زكرم لكضشي يذلا يطفنلا
.رتفح ديب لازي لو ةيبيللا ةيطفنلا
يه رضشتل لاق امك ةيناكمإا كانهو
اهيف نلعأا يتلا ةيرضصملا ةردابملا نأا

نو-ك-ت د-ق را-ن-لا قÓ-طإا ف-قو ن--ع
ةوق وأا ةيرضصم ةيوج تاراغل ةمدقم
:لاقو .ةموكح-لا تاو-ق د-ضض ىر-خأا
نأا ةموكحلا تاوقل ريذحت اهنأا ىرأا““

مل ول رم-حأا ا-ط-خ سضر-ف-ت-ضس ر-ضصم
د-ير-ي»و ““ا-ه-مد-ق-ت ن--ع ف--قو--ت--ت
رتفح ةرطيضس رارمت-ضسا نو-ير-ضصم-لا

كلذ عمو .““ي-ط-ف-ن-لا لÓ-ه-لا ى-ل-ع
ظوظح يف اريغت ربت-ع-ت م-ئاز-ه-لا-ف

اديضصر ناك يذلا (ا-ما-ع67) رتفح
4102 ماع هروهظ ذنمو .هيإا يآا يضسل

د-ير-ي سسكا-ضشم ل-جر ه--نأا--ب فر--ع
ةضسايضسلاب متهي لو ةوقلاب ةرطيضسلا
ملو بناجألا هئافلحب بعللا لواحو
ةوقب دÓبلا ىلع ةرطيضسلا هتين فخي
.حÓضسلا
دقو ادب سسكا-ضشم-لا م-ي-عز-لا ن-ك-لو
ثيح ،ةرهاقلا يف تبضسلا موي بدأات
فقو قيب-ط-ت-ل د-ع-ت-ضسم ه-نأا حر-ت-قا
هنكلو .نينثإلا نم اءدب رانلا قÓطإا

ها-م-ضس ا--م ه--با--ط--خ ي--ف م--جا--ه
لك جارخإل اعدو ““يكرتلا رامعتضسلا““
 .بناجألا ةحلضسألاو نيلتاقملا
لكضشب دمتعا رت-ف-ح نأا ة-قرا-ف-م-لاو
معدلاو بناجألا ةقزترملا ىلع يوق
يكل جراخلا ءاف-ل-ح ن-م ير-ك-ضسع-لا
.سسلبارط دضض ةلضشافلا هتيلمعب موقي
ديج ل-ك-ضشب ر-ي-ضست ه-ت-ل-م-ح تنا-كو
امدنع ريانييتح سسورلا ن-م م-عد-بو
ةموكح بنا-ج ى-لإا ا-ي-كر-ت تل-خد-ت
.ةفيعضضلا قافولا
عفاودب ةعمعملا يف ناغودرأا لخدتو
هتقفاوم لبقو .ةيجيتارتضسإاو ةيراجت

نم ة-ل-ضسل-ضس ع-قو ه-تاو-ق ر-ضشن ى-ل-ع
عم ةيراجتلاو ةيركضسعلا تادهاعملا
هايم يف اقوقح هت-ح-ن-م ة-مو-ك-ح-لا

زاغلاب ةينغلا طضسوتملا رحبلا قرضش
ايبيل يف برحلا ن-ك-لو .ي-ع-ي-ب-ط-لا

هتضسفانم ىلع درلل ة-ضصر-ف ه-ت-ح-ن-م
فضشكو .ةدحتملا ةيبر-ع-لا تارا-مإلا

يف يكرتلا يركضسعلا لخدتلا رثأا نع
.رهضشأا نوضضغ
سضرفل كار-تألا طا-ب-ضضلا ر-ضشن م-تو
ة-ع-با-ت-لا تاو-ق-لا ل-خاد ما--ظ--ن--لا
نم ةقرف لاضسرإا مت اميف ،ةموكحلل
تمهضسأاو .ن-ي-يرو-ضسلا ن-ي-ل-تا-ق-م-لا
يف ةيكرتلا را-ي-ط نود-ب تار-ئا-ط-لا

،ر-ت-ف-ح-ل داد-مإلا طو-ط-خ ق-ح--ضس
نم ةلضسلضس يضضاملا ر-ه-ضشلا تر-مدو
اهترتضشا يتلا ةيضسورلا عافدلا ةمظنأا
لو-ق-يو .ر-ت-ف-ح-ل ا-م-عد تارا--مإلا
دق ا-ي-ضسورو ا-ي-كر-ت نإا نو-ل-ل-ح-م-لا
ةرضشابملا ةهجاو-م-لا ن-ع ناد-ع-ت-ب-ت
.ايبيل يف ةقفضصل اتلضصوت امبرو
ةدعاق يف ايدحت رتفح هجاو امبرو
اهيف سشمه يتلا قرضشلا يف هترطيضس
كانه نأا رضشتل قلعيو .هل نيضسفانملا
امبر»و نيبعÓلاو ىوقلا نم ري-ث-ك-لا
ة-ضصر-ف ه-ل ن-ي--لاو--م--لا سضع--ب ىأار
سضعب دجيضس اميف ،مهعقاوم نيضسحتل

قرضش جراخ ىلإا اوفن وأا اوضشمه نم
““رجفتم جيزم وهو ،هيلع درلل ايبيل
.لوقي امك

 :ةيناطيÈلا نايدراغلا
ةيخيراتلا اكيرمأا ئدابم عم ““بمارت““ ةكرعم

““نا--يدرا--غ--لا ““ ة--ف--ي--ح--ضص تر--ضشن ^
،كلام نيرضسن ،ةبتاكلل ًلاقم  ةيناطيربلا
ةضضهانملا تاجاجتحلا تاروطت لوانتي
بقع ةدحتملا تايلولا يف ة-ير-ضصن-ع-ل-ل

ديب ،ديولف جروج ،دوضسألا اهنطاوم لتقم
.ةطرضشلا لاجر دحأا
اكيرمأا يف ةيرضصنعلا““ نأا ةب-تا-ك-لا ىر-تو
يه لب ةطرضشلا لماعت يف ءانثتضسا تضسيل
.ةدئاضسلا ““ةدعاقلا
تضسوب نطنضشاو ةفيحضص نع ةبتاكلا لقنتو
لمعي دوضسأا لضسارم ىلع سضبقلا ءاقلإا نأا
هتي-ط-غ-ت لÓ-خ نإا نإا ي-ضس ةا-ن-ق ح-لا-ضصل
ةمÓع ناك““ سسيلوباينيم يف تاجاجتحÓل

.اهفضصو دح ىلع ،““يكيرمألا ككفتلا ىلع

،اوعرضش نييكيرمألا سضعب نإا كلام لوقتو
ءارجإا يف ،ةضسا-ئر-لا بمار-ت ي-لو-ت د-ع-ب
ةرادإلا نيب روهمجلا عادخ يف تانراقم““
كلذو ““ةيبرعلا تايروتاتكيدلاو ةيكيرمألا

، سشي-ج-لا ةد-ي-ق-ع ي-ف ل-خد-ت-لا““ ءار-ج
مضساب ةلذتبملاو ءا-قر-خ-لا تا-فر-ضصت-لاو
.““نيدتلا
تا-يلو-لا ي-ف ًار-ث-ك نأا كلا-م ف--ي--ضضتو
لثملاو ميقلا تابثب نو-ن-مؤو-م ةد-ح-ت-م-لا
ةيكيرمألا ةيطارق-م-يد-لا تا-ضسضسؤو-م-لاو
اكيرمأا ةليضضف نأاب داقتعلا يف نوقثي»و
امدنع ىتح ،ةياهنلا يف دوضستضس ةخضسارلا
،تاوارهلاب ةطرضشلا طابضض سضعب اهكهتني
فتاو-ه-لا-ب م-ه-تا-كا-ه-ت-نا ق-ي-ثو-ت م-ت-يو

،ةبتاكلا يأار يف ،اذه نكلو .““ةلومحملا
تاءارجإلا قيلعت ةر-كاذ-لا ن-م و-ح-م-ي ل
عم لماعتلا يف ةمزلم تناك يتلا ةينوناقلا

بيذعتو““ ،وماناتناوغ جيلخ لقتعم ءانجضس
يف ءايربألا ن-ي-ي-ند-م-لا ن-ي-يÓ-م ل-ت-قو

.““قارعلا ىلإا مانتيف نم اهبورح
بمارت لماعت ةقيرط ةدضشب ةبتاكلا دقتنتو
لثمي““ هنأا ىرتو ديلاقتلاو ئدابملا كلت عم
نأاب لداجتو ،““د-ي-لا-ق-ت-لا هذ-ه-ل ًا-يد-ح-ت

حتفت““ ةحضضاولا هرماوأاو بمار-ت با-ط-خ
ثÓث دعب ““تاجاجتحلا قنخ-ل ة-ي-ه-ضشلا

جهنب طبترملا باطقت-ضسلا ن-م تاو-ن-ضس
.بمارت

(يضس يب يب) ^

 :ةيصسنرفلا ““نويصساÈيل““ ةفيحصص
 ةطرضشلا فنع دضض دعاضصتم يŸاع بضضغ

دضض ي-م-لا-ع بضضغ““ ناو-ن-ع تح-ت ^
،ىلوألا اهتحفضص ىلع ““ةطرضشلا فنع
ةيضسنرفلا نويضساربيل ةفيحضص تف-قو-ت

تاجاج-ت-حلا عو-ضضو-م د-ن-ع ًلو-ط-م
يف ةرمتضسملا ةيرضصنعل-ل ة-ضضها-ن-م-لا

،ينديضس ىلإا ندنل نم ،ةيملاع مضصاوع
ةافو ةيفلخ ىلع ،سسيرابو امورب ًارورم
ءادوضسلا ةر-ضشب-لا يوذ ن-م ي-ك-ير-مألا

سضيبأا يطرضش دي ىلع ،د-يو-ل-ف جرو-ج
.اتوضسينيم ةيلوب سسيلوباينيم ةنيدمب
،اهتيحاتتفا يف ““نويضسار-ب-ي-ل““ تلا-قو
ة-ير-ضصن-ع-لا د-ضض بضضغ-لا ة--جو--م نإا
نم تق-ل-ط-نا ي-ت-لا ة-طر-ضشلا ف-ن-عو
ويام رهضش ة-يا-ه-ن ي-ف سسي-لو-با-ي-ن-ي-م
ةفاك ي-ف را-ضشت-نلا دد-ضصب مر-ضصن-م-لا
نأا ى-ل-ع لد-ي ا-م-م ،م-لا-ع--لا ءا--ح--نا
تايلولا ىلع رضصتقي دعت مل ةلكضشملا
دق امبر هنأاو ،ة-ي-ك-ير-مألا ةد-ح-ت-م-لا
ةدوعÓلا ةطقن ىلإا ةرم-لا هذ-ه ل-ضصو

.راكنإلا نم ةليوط ةرتف دعب
ن-ير-ي-ث-ك نأا ة--ف--ي--ح--ضصلا تفا--ضضأاو
اذ-ه م-ج-ح لو-ح مو-ي-لا نو--لءا--ضست--ي
فنعو ةيرضصنعلاب يملا-ع-لا د-يد-ن-ت-لا
ءابو هيف دمخي داكت تقو يف ،ةطرضشلا
حضضوت ،يهيدب طبار-لا ن-ك-ل .ا-نورو-ك
انوروك سسوريف نإا ةلئاق ،نوي-ضسار-ب-ي-ل
م-لا-ع-لا ة-كر-ح-ل ه-فا-ق-يإا لÓ-خ ن-مو
ةرظن رظن-ن نأا ا-ن-ع-فد ،دا-ح ل-ك-ضشبو
يف ةلداعلا ريغ ا-يا-ضضق-لا ى-لإا ىر-خأا

ةيداضصتقا مأا تناك ةيخانم ،انتاعمتجم
لعضشأا ،قايضسلا اذه يفو .ةيعامتجا وأا

دوضسلا ناك ةلود ديو-ل-ف جرو-ج ل-ت-ق-م
ءارج نم رثكأا نوررضضتم-لا م-ه ا-ه-ي-ف
.رقفألا مهنأل ،91 ديفوك

– نوي-ضسار-ب-ي-ل ع-با-ت-ت – ةرو-ث-لا هذ-ه
لو-ق-ت ثي-ح ،ا--ضسنر--ف ى--لإا تد--ت--ما
ةطرضشلا فنع تقثو اه-نإا ة-ف-ي-ح-ضصلا

جروج ةافو تتأاو ،تاون-ضس ىد-م ى-ل-ع

ججؤوتل ،يطرضش دي ىلع ًاق-ن-خ د-يو-ل-ف
يضسنرفلا باضشلا ةافو لو-ح كو-ك-ضشلا
لبق يروارت امادآا ءادوضسلا ةرضشبلا يذ
لبق نم هفيقوت لÓ-خ تاو-ن-ضس ة-ع-برأا
نم ديدعلا ىلإا ة-فا-ضضإلا-ب ،ة-طر-ضشلا
.اهيف هبتضشملا ““ثداوحلا““

ىتح هنأا ىلع ةيضسنرفلا ةفيحضصلا تددضشو
يف ةطرضشلا فنع نأا دكؤوملا نم ناك نإاو
اهفنعب هتنراقم نكمي ل ةدحتملا تايلولا

.دوجوم هنأا يفكي نكلو ،اضسنرف يف
ىتح Óًيوط ًاتقو ر-مألا قر-غ-ت-ضسي م-لو
لضصاوتلا لئاضسو ىل-ع بضضغ-لا ر-ضشت-نا
ىلإا لضصيل ،مل-ظ-لا د-ضض ي-عا-م-ت-جلا
،ليئارضسإاو ايناملأاو اينا-ط-ير-بو اد-ن-ك
ن-م ءز-ج م-ضض ط-ط-خ كلذ ي-ف ا--م--ب
نم Óكضش دعت يت-لا ة-ي-بر-غ-لا ة-ف-ضضلا
ىتحو ،فن-ع-لاو م-ل-ظ-لا اذ-ه لا-ك-ضشأا
توافتلا تلاح اهيف رضشتنت ايلارتضسأا
.يعامتجلا
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31 ‘اقثلأ
نانفلل ينطولأ مويلأ

ينف لمع002 نم ديزأا جاتنإاو بون÷ا حرسسŸ ضصاخ Ëركت
مويلأ ‘ ،بون÷أ حرسسم تمرك هتسسسسؤوم نإأ ،ينطولأ حرسسملل ينفلأ ريدŸأ ،يمرق لامج ،نانفلأ لاق
،بويتوي عقوم ‘ اهتانق ىلع ةيبونج تاي’و ةدع نم لامعأ ضضرع لÓخ نم ،نأوج8 ،نانفلل ينطولأ

.Úعوبسسأأ مودت

ـه1441لأوسش71ـل قفوملأ م0202نأوج9ءاثÓثلأ

ةعسساو تاسشاقن سضورع-لا هذ-ه ق-فار-ي ^
،ةل-سصلا تاذ ا-يا-سضق-لاو Úما-سضŸا لو-ح
يتلا ةحجانلا تاسشاقنلا ةلسسلسس دعب كلذو
ةليط ايسضاÎفا ي-ن-طو-لا حر-سسŸا ا-هرادأا

تايحرسسŸا نمو .Ëرك-لا نا-سضمر ر-ه-سش
ة-ي-ع-م÷ ““ر-ف--لاو ر--ك--لا““ :ة--سضور--عŸا
ة-يا-ك-ح““ ،تنا-ج ة-ن-يد-م ن-م ““ناŸز--يإا““

،فودنت نم ““ارحسص““ ةيعم÷ ““ن-يذو-ب-ن-م
ل-ي-ث-م-ت-لا مو‚““ ة-ي-ع-م÷ ““را‰ا-ي اذ-كو
.ةيادرغ نم ،““بازيم
ديسشر نانانفلا يظح دقف ،ةنيطنسسق امأا
دوهزم ميلسسو فولاŸا عباط ‘ طيخوب

اذه لزنÃ دحألا موي Ëركتب ةواسسيعلا ‘
ة-ن-يدÃ ةر-ط-ن-ق--لا با--ب ي--ح--ب Òخألا

تاط-ل-سس ن-م ةردا-بÃ كلذو ة-ن-ي-ط-ن-سسق
نانفلل ينطولا مويلا ءايحإا ةبسسانÃ ةيلولا
.(ةنسس لك نم وينوي8)
د-ي-ع-سسلا ،ة-يلو-ل-ل ما-ع-لا Úمألا ح-سضوأاو
‘ Úت-ما-ق-لا Úتا-ه Ëر-ك-ت نأا ،فور-خأا
،امهدوهج Òظن يتأاي فولاŸا و ةواسسيعلا

اذه ‘ ةدعاسصلا لايجألا نيوكت ‘ ةسصاخ
،ةبعسصلا ةيحسصلا امهفورظ مغرو.لاÛا

نع ةبسسانŸاب اثد– ،Úنانفلا نيذه نإاف
‘ ة-خ--سسار تلاز ا--م ي--ت--لا تا--طÙا
،ليوطلا ينفلا امهراسسم لÓخ امهينهذ
اذه دي-ل-خ-ت ة-ي-م-هأا ¤إا كلذ-ك ن-يÒسشم
د-يد-ع لاز--ت ل يذ--لا يداŸا Òغ ثرإلا
.هل ةيفو ةينيطنسسقلا تÓئاعلا

نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا ،اهتهج نم

اينف Ó-م-ع432 تم-عد ا-ه-نأا ،ي-ن-طو-لا
Úب ام ةÎفلا لÓخ ،اعونتم اي-ئا-م-ن-ي-سسو
هب دافأا ام بسسح ،0202 يامو9102 يام
.ةيريدملل نايب دحألا اذه
،رمعأا مورعل ،ةطرسشلل لوألا ديمعلا دكأاو
ةبسسانÃ ،ةفاحسصلاو لاسصتلا ةيلخ سسيئر
نم ناوج8ـل قفاوŸا نانفلل ينطولا مويلا
ن-مأÓ-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا نأا ،ة-ن-سس ل--ك
432““ جاتنإل Úنانفلا معدب تماق ينطولا

ةÎفلا لÓخ ،اعونتم ايئامنيسسو اينف Óمع
يت-لاو ““0202 يا-مو9102 يا--م Úب ا--م

ة-ق-فارŸا ¤إا ة-فا-سضإا““ ا--سسا--سسأا تل--ث“
عاونأا فلتfl ةراعإا ‘ ،Òطأاتلاو ةينمألا
حا‚إل ةمزÓلا ةطرسشلا تارقمو دا-ت-ع-لا
.““ليثمتلاو دهاسشŸا
لوألا ديمعلا فيسضي ،ةيريدŸا مهاسست امك
يئام-ن-ي-سسلا جا-ت-نإلا م-عد ‘ ،ة-طر-سشل-ل
‘ رود نم اه-ل اŸ ة-ي-خ-يرا-ت-لا مÓ-فألاو
درفلا ةيسصخ-سش ءا-ن-بو ءا-م-ت-نلا ز-يز-ع-ت““

اهداعبأاو هعمت‹ اياسضق مهف نم هنيك“و
تايدحتلاب ةطبترŸا ةيخيراتلاو ةيفاقثلا
.““ةينمألا

م.Ëرم ^

..““؟كذÓم وه ام““ نأونع ت–

ةلزعلا تاظ◊ قيثوتل ضضرعم

نع ادنك ‘ ناخ اغآلا فحتم نلعأا ^
م-ت-ي د-يد-ج يŸا--عو ‘ا--ق--ث طا--سشن
نم ةعسساو ةكراسشÃ ًايلاح هل Òسضحتلا

نÓعإل ًاق-فوو .ن-ف-لا-ب Úع-لوŸا ل-ب-ق
لامعألا نم ةعوم‹ مدقتسس فحتŸا
ناونع ت– اهحيسشرت متيسس يتلا ةينفلا
سصسصق نم ديد-ع-لا ““؟كذÓ-م و-ه ا-م““
حت-ف-ي ا-مد-ن-ع كلذو ،ة-نورŸاو ل-مألا
.قحل تقو ‘ راوزلل هباوبأا فحتŸا
ادنك ‘ نفلا قا-سشع ف-ح-تŸا و-عد-يو
⁄اعلا ءاحنأا عيمجو ةيبرعلا ةقطنŸاو
ويديف عطاقمو ةيلسصأا روسص Ëدقت ¤إا

دجو نم عمو في-ك سضر-ع-ت-سست ةÒسصق
ءان-ثأا ي-ق-ي-ق◊ا م-هذÓ-م ا-ه-با-ح-سصأا

ة-لز-ع-لاو ل-ما-ك-لا قÓ-غإلا ة-ل--حر--م
سسورياف يسشف-ت بب-سسب ة-ي-عا-م-ت-جلا
 .دجتسسŸا انوروك
ÚكراسشŸا سصسصقو روسص سضرع متيسسو

نوكيسس ديدج يلعاف-ت ي-ن-ف سضر-ع ‘
Ãسضرعم ثدحأل قفار-م طا-سشن ة-با-ث

لمحي يذلا سضرعŸا و-هو ف-ح-ت-م-ل-ل
.““ذŸÓا““ مسسا

Áم-ت-ه--م--ل--ل ن--كÚ م-ه-لا-م-عأا لا-سسرإا
ةرايز لÓخ نم تنÎنإلا Èع مهتاكراسشمو

نمسض ““؟كذÓم وه ام““ سضرع-م ة-ح-ف-سص
،نا-خ ا-غآلا ف-ح-تÊ ŸوÎك-لإلا ع-قوŸا

تياباغيم4 ةروسصلا مجح زواجتي لأا ىلع
نم دكأاتلاو ،تياباغيم5 ويديفلا عطقمو
.ةروسصلل رسصتfl فسصو جاردإا
ومظنم عجسشي ف-ح-تŸا ةرادإل ًا-ق-فوو

؛عادبإلا لاكسشأا ةفاك ةر-ها-ظ-ت-لا هذ-ه
سضعبلا ¤إا ةبسسنلاب ذŸÓا نوكي دقف
دق وأا ،زيزع فيلأا ناوي-ح ل-ك-سش ى-ل-ع
ًاسصخسش رخآلا سضعبلا ¤إا ةبسسنلاب نوكي

ًاعت‡ Óًجسس هعم كلتÁ ًابوبfi ًازيزع
نأا نكÁ امنيب ،ةي-ئرŸا ة-سشدرد-لا ن-م

نيرخآا ¤إا ةبسسنلا-ب ذŸÓا اذ-ه نو-ك-ي
ًاعئار ًابورغ وأا لزنŸا ‘ ًاحيرم ًاناكم
.سسمسشلل

ةياغ ¤إا تامهاسسŸا لوبق ررقŸا نم
ثيح ،يرا÷ا وي-نو-ي71 ءاع-برألا مو-ي
نمسض ةكراسشŸا لامعألا جاردإا م-ت-ي-سس
متي عمتÛا عادبإا نم ديد-ج سضر-ع-م
‘ ةيم-قر-لا تا-سشا-سشلا ى-ل-ع ه-سضر-ع
.ف-ح-تŸا ن-م-سض ة-م-خ-سضلا ة-عا-ق-لا
لام-عأا ر-ه-ظ-ت-سس كلذ ¤إا ة-فا-سضإلا-ب

flا ى---ل---ع ةرا---تŸك--لإلا ع--قوÎوÊ
يعامتجلا لسصاوتلا تاونقو فحتملل
لسصاو-ت-لا تاو-ن-ق ى-ل-عو ه-ل ة-ع-با-ت-لا
ناخ اغآلا ةكبسش تلاكول يعا-م-ت-جلا
لمعلا دهاسشيسسو .⁄اعلا لوح ةيمنتلل

عيمجو ادنك ‘ سسانلا نم فلآلا تائم
لمعلا اذه سسك-ع-ي-سسو ،⁄ا-ع-لا ءا-ح-نأا
لؤوا-ف-ت-لاو عاد-بإلا كÎسشŸا يŸا-ع-لا
.يŸاعلا انعمت‹ ‘ ةدحولاو
،سسي-مÿا كير-لوأا ةرو-ت-كد-لا لو-ق--تو
‘ ةماعلا جماÈلاو تاين-ت-قŸا ةر-يد-م
ن-م سسي-ئر-لا فد--ه--لا““ نإا ف--ح--تŸا

ءافتحلا وه “؟كذÓم و-ه ا-م“ سضر-ع-م
راكتبÓل يزيرغلاو Êا-سسنإلا ع-فاد-لا-ب
نحنف .دئادسشلا ةهجاوم ‘ لسصاوتلاو
لام÷ا ثب ىلع ةعئار ةردق انيدل رسشبك

موقن امنيب نيرخآلا ةاي-حو ا-ن-تا-ي-ح ‘
Ãا ةبع-سصلا فور-ظ-لا ة-ه-جاوÙةطي

نم تاظحللا هذ-ه ق-ي-ثو-ت د-ير-ن .ا-ن-ب
ءافتحلاو يعا-م÷ا ل-م-ع-لاو ما-ه-لإلا
ءافسشلل زفاح ةباثÃ تسسيل ي-ه-ف ،ا-ه-ب
ًاسضيأا انل مدق-ت ل-ب ،بسسح-ف ‘ا-ع-ت-لاو
لسصاوتلا ةداعإا ةيفيك لوح ةنيمث ىؤور
ةاسسأاŸا هذه دعب انتا-ع-م-ت‹ ءا-ي-حإاو
.““ةيعام÷ا
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:رأردأأ ‘ ةيقيسسومو ةيبدأأو ةيئامنيسسو ةيحرسسم تاينواعتو دأون لث“

ةيعادبإلا تاسشرولا حانجب بلاطت ةيفاقث تايعمج
داون لث“ ةيفاقث تا-ي-ع-م-ج تم-ظ-ن ^

ةيبدأاو ةيئامنيسسو ةيحرسسم تاي-نوا-ع-تو
ةيجاجتحا ة-ف-قو ،راردأا-ب ة-ي-ق-ي-سسو-مو
ة-فا-ق-ث-لا راد ما-مأا ،سسما لوأا ة-ي-م-ل-سس
›ا◊ا حان÷ا ىلع ظاف◊اب ةبلاط-م-ل-ل
.ةيعادبإلا تاسشرولل سصسصıا

ة-ف-قو-لا هذ-ه ‘ نو-ج-تÙا ىد--بأاو
قÓ-طإل ““م-ه-سضاÎعا““ ة-ي-جا-ج--ت--حلا
جراخ نم ةئيهلل يرادإا رقم ةئيهت لاغسشأا

نم حانج ءازتجاب كلذو ،ةفاقثلا عاطق
تاسشرولل اسصسصfl ناك ةفاقثلا راد ىنبم
¤إا تاسشرو-لا كل-ت ل-يو–و ة-ي-عاد-بإلا

ة---سسسسؤوŸا تاذ---ب ىر---خأا تاءا----سضف
تايعم÷ا كلت اهتÈتعا يتلاو ،ةيفاقثلا
.““ةمئÓم Òغ““

ةلاسسر ‘ ،ةيفاقثلا تاي-ع-م÷ا تب-لا-طو
لودعلا»ـب ،ةيلÙا تاطلسسلا ¤إا تهجو

ىلع ابلسس ،رثؤويسس يذلا ““ءارجإلا اذه نع
يتلا ةفاقثلا عاطقل ةبسستنŸا تايعم÷ا

ةفاقثلا رادب حان÷ا اذه اهل لكسش اŸاط
تققح يتلا اهتاعادبإا ةي-قÎل ا-سسف-ن-ت-م
اهب تفرسشو ةينطو تاجيوتتو اباقلأا اهيف
ل-فاÙا د-يد-ع ‘ ة-ي-ن-طو-لا ة--يار--لا

.اولاق امك ،““ةيلودلا ةيفاقثلا
ظاف◊ا““ ىلع تايعم÷ا كلت تددسشو““
ي-خ-يرا-ت-لاو ما-ه-لا بسسكŸا اذ-ه ى-ل-ع
هرابتعاب ةيلولاب ةيفاقث-لا تا-ي-لا-ع-ف-ل-ل

تايناكمإا مئÓي ايراوج اي-فا-ق-ث ا-ق-فر-م
،““ةيواهلا ةيبابسشلا ةيفاقث-لا تا-ي-ع-م÷ا
رخآا يرادإا ر-ق-م سصي-سصخ-ت““ ¤إا ة-ي-عاد
.““ةئيهلا كلتل

هبناج نم حسضوأا ،لاغسشنلا اذه لوحو
يديحا-ب راردأا ة-يلو-ل ة-فا-ق-ث-لا ر-يد-م
¤إا دو--ع--ي رار--ق--لا““ اذ---ه نأا نا---سسح

كانه نأا ¤إا اÒسشم ،““ةيئلولا تاطلسسلا
يهو ةيلولاب ةر-فو-ت-م ىر-خأا تاءا-سضف

ة-ي-فا-ق-ث-لا تا-ي--ع--م÷ا فر--سصت ت–
ا-ه-ت-ط-سشنأا ف-ل-تfl ة-لوازŸ ة-ي--لÙا
.ةيعادبإلاو ةيفاقثلا

‘ كورلا ى-ق-ي-سسو-م و-بfi د-ها-سش ^
ةل-سضفŸا م-ه-قر-ف ،سسما لوا د-نÓ-يا-ت
قÓطنا عم موز ةسصنم Èع فزعت يهو
ثب ‘ ى-ق-ي-سسوŸا تا-نا-جر-ه-م د--حأا

رظ-ح ىر-جو .تنÎنإلا ى-ل-ع ر-سشا-ب-م
ذنم دنÓ-يا-ت ‘ ة-ما-ع-لا تا-ع-م-ج-ت-لا

سسوÒف راسشتنا ع-نŸ سسرا-م ف-سصت-ن-م
يذ-لا ،سسما لوا سضر-ع ن-ك-ل ،ا-نورو-ك
سسانلا ى-ط-عأا ،تا-عا-سس تسس ر-م-ت-سسا

لعافتلاو Úنان-ف-لا ةد-ها-سشŸ ة-سصر-ف
.دعب نع مهعم
(اماع12) ديتموتÁإا نروجايÒسس تلاقو
⁄““ اهسضرع ةلسضفŸا اهتقرف أادبت نأا لبق

يح سضرع يأا ةلسضفŸا ان-ت-قر-ف مد-ق-ت
نإاف اذل ،ماعلا لزعلا تاءارجإا ءدب ذنم
عمŒو .““ةديعسس ينلعجتسس مويلا اهتيؤور
تاعوم‹ ‘ ىق-ي-سسوŸا قا-سشع سضع-ب

دو-ي-ق بجوÃ ا-ه--ب حو--م--سسم ،ةÒغ--سص
ةد-ها-سشŸ ،ا-نورو-ك سسوÒف ة-ه--جاو--م
ةركذتلا ةمي-ق ه-ي-ف تغ-ل-ب يذ-لا ثد◊ا

›اوح تعي-بو (رلود48.51) تاب994
.اهنم0003
ريدŸا „و-ب-م-سسنو-ت ناو-ك-ما-سس لا-قو
(كيزويم كاد اذ تاو) ةكرسشل يرادإلا
نا-جر-ه-م““ نا-جر-ه-م-ل--ل ة--م--ظ--نŸا
روهمجلل حمسسي ةيسضاÎفلا ىقيسسوŸا

ءانغلا مهنكÁو ،لعاف-ت-لا-ب Úنا-ن-ف-لاو
دقتعأا ...سضعبلا مهسضعب عم ثيد◊او
ل--ف--ح ‘ نو--ك--ت نأل بر--قأا اذ--ه نأا

،موتاراد ابانيÒسس نكل .““يلعف يقيسسوم
اماع51 رمعلا نم غل-ب-ت ة-ب-لا-ط ي-هو
ن-م ة-ثÓ-ث ع-م ثد◊ا د-ها--سشت تنا--ك
لف◊ا ةدهاسشم نإا تلاق ،ا-ه-ئا-قد-سصأا

وه املثم اÒثم هلعŒ ل تنÎنإلا Èع
تفاسضأاو .ةرسشابŸا تÓف◊ا ‘ لا◊ا
Úنانفلا دهاسشأا يننأا نم مغرلا ىلع““

تلز ام انأاف ،ة-سشا-سشلا ى-ل-ع بر-ق ن-ع
.““ةفلتfl عقاوم ‘ اننأل مهنع ةديعب
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انوروك ببسسب

تنÎنإلا ىلع ىقيسسوملل اناجرهم ميقت دنÓيات

دوويلون مÓفأأ

هناهر بسسكي ÊوليÁإا يبوأا يÒجينلا جرıا
ي--بوأا ،يÒج--ي--ن---لا جرıا بسسك ^

نوسضغ ‘ مليف ريوسصتب هناهر ،ÊوليÁإا
نود نم لاقن فتاه ةطسساوب مايأا ةعبرأا
مسضخ ‘ ،ÚلثمŸا عم يدام لسصاوت يأا
طاسسوأا برسضت يتلا91 –ديفوك ةمزأا
Úب اعما-ج ،هدÓ-ب ‘ ةو-ق-ب ا-م-ن-ي-سسلا
 .رومألا ربدت ىلع ةردقو ““دينع لؤوافت““

ىلع Òسصقلا مليفلا اذه ةركف تأارطو
ه-ت-جوز ىأار ا-مد-ع--ب Êو--ل--يÁإا ن--هذ
““موز““ ة-سصن--م Èع ر“ؤو--م ‘ كرا--سشت
سسيردتلا ‘ ةي-سسا-سسأا تح-ب-سصأا ي-ت-لا
‘ ،ةÒخألا رهسشألا ‘ دعب نع لمعلاو

.لزعلا ‘ ⁄اعلا فسصن نأا Úح
هل يذلا جرıا ،ÊوليÁإا يبوأا حسضوي
‘ ا-يÒها-م-ج ا-حا‚ تق-ق--ح مÓ--فأا
ل ⁄ يسسفن ةرار-ق ‘ تل-ق““ ،ا-يÒج-ي-ن
ةرادإا يننكÁ ؟دع-ب ن-ع ا-م-ل-ي-ف جر-خأا
نود نم ›زنم نم ريوسصتلاو ÚلثمŸا
 .““سشرق يأا قفنأا نأا
نم غ-لا-ب-لا ،حو-م-ط-لا جرıا م-ي-ق-يو
كانهو ،ايناطيرب ‘ ،ا-ما-ع35 رمعلا
““تراه وت تراه““ همليف ةباتك ‘ قلطنا
لÓخ نم دعب نع لماكلاب هز‚أا يذلا
ثب دقو ،هتيب ‘ وهو ÚلثمŸا هيجوت
عباسسلا ‘ ““بويتوي““ عقوم Èع مليفلا

.يسضقنŸا ويام نم
كسشو ىلع Úبيبح ةسصق مل-ي-ف-لا يور-يو
امهن-ي-ب ل-سصف-ت ة-ح-ئا÷ا نأا لإا جاوز-لا
قÓ--غإا ¤إا يدؤو--تو تغا--ب--م ل--ك---سشب

‘ وهو ندنل ‘ يه ق-ل-ع-ت-ف تارا-طŸا
،ةيداسصتقلا ايÒجين ة-م-سصا-ع سسو-غل
لافتحÓل ءيسش لك نايدحتيسس ام-ه-ن-ك-ل
ىرنو .رمألا امهفلك ام-ه-م ا-م-ه-جاوز-ب
لÓخ نم امهجاوز-ب Úجوز-لا لا-ف-ت-حا
م-غرو ،د-ع-ب ن-ع ا-ه-نا-كرا-سشت-ي ة--سصقر
نإاف امهنم لك ينيع تأÓم يتلا عومدلا

دهسشŸا ىلع ةيغاط تناك ب◊ا رعاسشم
نأا ديري جرıاب اننأاكو ،هتطاسسب مغر
راسصتنا اهدافم ⁄اعلا ¤إا ة-لا-سسر غ-ل-ب-ي
.ةبيسصعلا فورظلاو دعبلا ⁄أا مغر ب◊ا
Úمويو بيردت موي ¤إا لم-ع-لا جا-ت-حاو
ÚلثمŸا ›ا-هأا ¤و-ت د-قو ،ر-يو-سصت-ل-ل
‘اسضإا موي عم ،فتاهلا Èع امهريوسصت

Ÿإا دعي ⁄ .جاتنإلا دعب ام ةلحرÁوليÊ
‘ هتب-هو-م تا-ب-ثإا ¤إا Ó-ع-ف ة-جا-ح-ب
هليج يجرÌ flكأا نم Èتعي ذإا ،هدÓب
بهاوŸاب Òثأاتلا ‘ لمأاي هنكل ةرهسش
ر-ه-ظأا نأا تدرأا““ :ح-سضو--يو .ةد--يد÷ا
تابوعسصلا ن-م م-غر-لا-ب ه-نأا با-ب-سشل-ل
سسور-يا-ف م-غرو ا-ن-ت-م-ه-م ‘ ةÒث-ك-لا
نود نم امليف زجنن نأا اننكÁ انوروك
فيسضيو .““ف-غ-سشلا-ب Úح-ل-سست-م ،لا-م
..دينع لئافتم““ هنإا لوقي يذلا جرıا
نأاو ركتبن نأا انيلع اذل ددهم عون نحن
عباتيو .““ايلاح هب موقن ام دودح عسسون

ىلع لمعنلف ؟ةئ-ي-سس رو-مألا““ ا-ك-حا-سض
.““اهنيسس–
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ةليترلا

 يتيضسلاو يجضسايبلاو لايرلا  Úب رضصان نب

نيدرضشŸا سصاخضشألا نع ÊوÎكلا غيلبت
ةرازو تقلطأا ^

،سسمأا ،نماشضتلا
ةينوÎكلإا ةمدخ
غيلبتلاب  حمشست ةديدج

نع عيرشسلا
،ىوأام نود سصاخششألا
لفكتلا لجأا نم كلذو
سصخشش يأاب رششابŸا

.عراششلا ‘
تاعلطت ‘ امهم ابناج لكششي ةئفلا هذهب لفكتلا نأا ةريزولا تلاقو
نود سصاخششألاب لفكتلا ةيلمع نأا قايشسلا تاذ ‘ ةدكؤوم ،ةلودلا

و ،عراششلا نم ىوأام نود سصاخششألا لقن ،لحارم ثÓث ىلع ر“ ىوأام
.يلئاعلاو يعامتجإلا جامدإلا ةداعإا مث ءاويإلاو لفكتلا
لÓخ سصخشش49632 ـب لفكتلا ” هنأا ¤ا ةرازولا تايطعم Òششتو
.لفط846 و ةأارما2474 و Óجر40381 مهنم ،9102 ةنشس

Úطضسلف ‘ لضصافلا راد÷ا ىلع ..““ديولف““
لوه‹ نانف مشسر ^

نطاوملل ةروشص ،ةيوهلا
،ديولف جروج ،كيرمألا
دي ىلع لتق يذلا

ةطرششلا نم رشصانع
رادج ىلع ،ةيكيرمألا
يليئارشسإلا لشصفلا

Ãيبونج م◊ تيب ةنيد
.ةلتÙا ةيبرغلا ةفشضلا
ةئوانŸا ،””ةيبعششلا ةمواقŸا نا÷”” قشسنم ةÒمع رذنم لاقو
ةلاشسر”” وه مشسرلا نإا ،م◊ تيب ‘ يليئارشسإلا راد÷او ناطيتشسÓل
تايلولا ‘ نيدهطشضملل ،دهطشضŸا ينيطشسلفلا بعششلا نم نماشضت
اددع انمّظن ،ديولف لتقم ةثداح ذنم”” فاشضأاو .””ةيكيرمألا ةدحتŸا

ةرششبلا باحشصأا قحب ةيكيرمألا تاشسرامŸاب ةددنŸا تايلاعفلا نم
.””نماشضتلا نم ءزج ةمشسرلاو ،ءادوشسلا

انجضس ةنضس7721ـب اهيلع موكfi ةيضسنوت
مشساب يمشسرلا قطانلا نلعأا ^

” هنأا ،يشسنوتلا ينطولا سسر◊ا
اهنأاششب رداشص ،ةأارما ىلع سضبقلا

مكحو سشيتفت روششنم502
نم ،ةنشس7721 ةدŸ نجشسلاب
رادشصإاو ةقرشسلا ،ليحتلا لجأا

.بلج ةقاطب43 لfiو ””ديشصر نودب كوكشص
عقوم ‘ اهتحفشص ىلع اهل نايب ‘ ةيشسنوتلا ةيلخادلا ةرازو تلاقو
ثاحبألا ةقرفل ةعبات ةيرود نإا ،””كوبشسيف”” يعامتجلا لشصاوتلا
ةأارما ىلع سضبقلا ءاقلإا نم تنك“ ،سسنوتب ينطولا سسرحلل ةيلدعلا
 .ةبونم ةيلوب ةنطاقو ةنشس82 رمعلا نم غلبت

 رضشنلا ةلوؤوضسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاضص ىفطضصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ”” كاب ”” لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لأؤسش71ـل قفؤملأ م0202نأؤج9ءاثلثلأأ

رداشصم تدافأا ^
،ةيشسنرف ةيفاحشص
ديردم لاير نأاب
ةمئاقل لعفلاب مشضنا
م‚ مشض ‘ Úبغارلا
طشسوتم ،رشضÿا

،نÓيم ناديم
،رشصان نب ليعامشسإا
لمتfi ليدبك

،نير ةرهو÷
،اجنيفاماك ودراودإا
لبق نم كلذك بولطŸا ،يرئاز÷ا ›ودلا ىلع ةشسفانŸا لعتششتل

.نامÒج ناشس سسيرابو يتيشس Îشسششنام
،ةيشسنرفلا ””وتاكÒم توف”” ةكبشش نع ةينابشسإلا ””سسآا”” ةفيحشص تلقنو
‘ بعل لشضفأا مشضب ىشصوأاو ،ناديز نيدلا نيز ،لايرلا بردم نأا
حارشس قÓطإا ةلواfi تلششف لاح ،ةÒخألا ايقيرفإا ·أا ةلوطب

تاعاشس دعب كلذو ،فيشصلا اذه ””نوهزوار”” نم اماع71ـلا بحاشص
عم رشصان نب دقع ‘ يئاز÷ا طرششلا ةرغث نع فششكلا نم ةليلق
رشصان Íب هباجعا ناديز  ىدبأا  امك ،يÒنوشسورلا Úطايشش
اشضيأاو ،ةيقيرفإلا ·ألا ةلوطب ‘ هدÓب بختنم عم تفÓلا هروهظ دعب
.›ويب ونافيتشس بردŸا ةدايق ت– اهيلع ادب يتلا ،ةرششبŸا ةروشصلل

وزو يزيت ¤ا دوعي ريديأا
ناوج8 ـل فداشصŸا نانفلا موي ىركذ ،وزو يزيت نم نونانف سسما لغتشسا  ^
،””افونيا افافا”” ةعئار بحاشص ريديا لحارلا نانفلا راكذتشسل ،ماع لك نم
.هÁركتو
نم لشضاني نانفلا لازام يذلا نافلاب لفكتلل ءادن ةبشسانŸاب نونانفلا هجوو
ةيئارششلا ةردقلا Êدتو ةيعامتجلا هعاشضوا روهدت لظ ‘ لشضفا ةايح لجا
. هيدل
يزيت ””ادنول”” ىوتشسم ىلع لجشسم نانف005ءاشصحا سسما ةياغ ¤ا ” دقو
Úنانفلل ةفاقثلا ةرازو اهحن“ يتلا ةيلاŸا ةدعاشسŸا نم ةدافتشسÓل  ،وزو
بشستنم سصخشش فلآا6 عوم‹ نم كلذو  ،يحشصلا رج◊ا نم نيررشضتŸا
.اينوÎكلإا مهليجشست ” يزيتب نفلاو ةفاقثلل

ثد◊أ للظ ‘

..ةدودمŸا رئاز÷ا ديب اوكضسمتضسا Óه
دكؤؤت يهو ةديحو ةديرف اهسسفن رئأز÷أ دŒ ىرخأأ ةرم ^

،ايبيل ‘ ةمزألأ ءاقرف Úب ةدحأو ةفاسسم دعب ىلع فقت اهنأأ
هكهنت يذلأ يبيللأ عأرسصلل ةينأديŸأ تأرؤطتلأ تفسشك امنيب
لودلأ ةرظن ةقيقح نع ،ةلاكؤلاب بور◊أ هرمع ليطتو
تاباسسحو حلاسصم ىلع ةمئاقلأ ةمزألل ىرخألأ

عأرسصلأ قأÎخأ لجأأ نم حؤسضفم يعسسو ،ةيجيتأÎسسأؤيج
Êاعي لأزام يذلأ يطفنلأ دلبلأ أذه ‘ مدق ئطؤم نع ثحبلأو
ديزي ام ؤهو ،ديدج يسسايسس دهع ¤أ هلقنت ةÒسسع ةدلو نم

ةفلك نم عفريو ،قباسسلأ ‘ هيلع ناك ا‡ Ìكأأ عسضؤلأ قأرغإأ ‘
يتلأ ةيبنجألأ فأرطألأ لخدت ةجرد نمو ،يلبقتسسم لح يأأ
.نآلأ افؤسشكم اهطرؤت ىحسضأأ

،ةÒخألأ مايألأ ‘ نلعلأ ¤أ اهقأروأأ تجرخأأ ايبيل ‘ ةمزألأ
بعلتلأو بذكلأ نع أديعب ةيقيق◊أ اهتغل تلمعتسسأو
نم لك فسشك دقف ،ليم÷أ ملكلأو حيملتلأ ءأرو ءافتخلأو
امهتأءلو نع ،ايبيل ‘ ةمزألأ اسسأأر ،Îفحو جأرسسلأ

لأ امه امو ،رسصمو ايكرت اسساسسأأ امهو ،ةيجراÿأ امهتأدأدتمأو
ذإأ ،باجح ءأرو نم ةروانŸأو لمعلأ لسضفت ىرخأأ ىؤق نع ليكو
يدام معد نع ثحبلأو هيمعأدب داجتتسسلأ ¤أ امهنم لك عراسس
.يسسامؤلبدو يسسايسسو

‘ تجسسن يتلأ ةيلودلأ ةيعرسشلأ لظب لظتسسي لوألاف
ىؤقلأ يقاب نعط لهاجتم ،5102 ةنسس ةيبرغŸأ تأÒخسصلأ
يبيللأ بعسشلأ فايطأأ لكل اهليث“ ‘ ةيميلقلأو ةيبيللأ

،صصلاخ يبيل يسسايسس لح يأأ ‘ مهل اهباطقتسسأ ىلع اهتردقو
ايسسايسس ىتحو اينمأأو ايفأرغج ةديعبلأ ايكرت ‘ هتلاسض دجوو
فل◊أ ىلع عم ايجيتأÎسسأ  ةبؤسسÙأو ،اهتمزأأو ايبيل نع

ةدحتŸأ تايلؤلأ اهنيب ،ىÈكلأ ةيبرغلأ ىؤقلأو يسسلطألأ
ةيسسامؤلبدو ةيركسسع تأردق نم هكلت“ امو ،ةيكيرمألأ

ةنميهلأ ‘ هتبغرو هتيسسجرن ناغودرأأ ‘ ابطاfl ،ةيلاع
Ìكأأ مدقف ،بلطلأ نع رخأاتي ⁄ يذلأو ،يجيتأÎسسلأ ددمتلأو
عم ةÒخألأ هئاقل للخ كلذ نع Èع امك ،ةدايزو بؤلطŸأ نم
امهمسصخ دسض امهفلا– حاجنب ايسشتنم ،ةرقنأأ ‘ جأرسسلأ زياف
.ايبيل ‘ ةكرحتŸأ لعأؤفلأ يقابو

¤أ ،Îفح ةفيلخ ،دعاقتŸأ يركسسعلأ عراسس ،هبناج نم
هذاقنأو يسسامؤلبدلأو يركسسعلأ دأدملأ بلطل ،رسصم ،ةرا÷أ

هدعاقت ةلاح  تبثأأ يذلأ ،نئابلأ لسشفلأو نهؤلأ ةلاح نم
،ةرؤطتŸأ ةيركسسعلأ ةؤقلأو ةعراسستŸأ ثأدحألأ مامأأ هزجعو
ةÒ÷أ مكحب ايكرت نم اهبعسشو ايبيل ¤أ برقأأ رسصم تناك نإأو
حلاسصŸأ لماكتو ،ملك فلأأ لؤط ىلع امهنيب ايفأرغ÷أ دأدتمأو
ذاقنإل ،يسسيسسلأ ،صسيئرلأ ةردابم نأأ لإأ ،ةيداسصتقلأو ةينمألأ

⁄ ةفيعسضو ةرخأاتم تءاج ،هفيلح بسساكم نم هذاقنأ نكÁ ام
نم ةمداقلأ تاقفدتلأ اهتكرح يتلأ هايŸأ ىر‹ نم Òغت
نودب أذكه اهدسص نكÁ ل ةردابŸأ نأأ Òغ ،““لؤبنطسسأ““

نم امهءأرو نمو Úلجرلل هيفتتو فافختسساب رظنلأو صصيح“
Òغ تأرؤطت رÈت ةيسضرأأ نؤكت دقف ،ايلود ةلعافو ةمعأد ىؤق
يعؤنو لثا‡ در ةباثÃ نؤكت يتلأو ،نأديŸأ ‘ ةدعبتسسم
ةلداعم نم Òغ يذلأ يكÎلأ لخدتلأ ةعيبط عم قواسستي
.ديدج Úلرب طئاح تÒسس ةنيدم نم لعجي دق ،ةمزألأ

صضفأرلأو ةعيرسس ةيركسسع تأراسصتناب رورغŸأ أذه Úبو
يسضأرألأ يثلث ىلع عباقلأ حاترŸأ كأذو  ،رأؤ◊أ تأؤعدل
عم ىرخأأ لود عقؤ“و ،رأؤ◊أ ةغل ¤أ اعفد عؤفدŸأو ةيبيللأ
ةيسسامؤلبدلأ اهتديقعب أدد‹ رئأز÷أ فقت ،Úفرطلأ دحأأ
لودلل ةيلخأدلأ نوؤؤسشلأ ‘ لخدتلأ مدع ىلع ةمئاقلأ

ةيعرسشلأو ةمأدتسسŸأ ةيملسسلأ لؤل◊أ معدو بؤعسشلأو
¤أ ةيبيللأ ةمزألأ فأرطأأو رأؤ÷أ لود ةجردتسسم ،ةيلودلأ

،Úيبيللأ ءامد نقحيو ءاقرفلأ ةؤخألأ Úب عمجي يسسايسس لح
.رأؤ◊أ ةلواط ¤أ صسؤل÷أو ،رانلأ قلطإل يرؤف فقؤب أأدبي

افافتلأ Èتعت ل ايبيل ‘ عسضؤلأ تأدجتسسم نإاف ،كسش نودو
وأأ ،ةيرؤهم÷أ صسيئر اهطسشن يتلأ ةÒخألأ رئأز÷أ ةردابم ىلع
ديعت لب ،Úيبيللأ ءاقسشألأ ¤أ امئأد ةدودمŸأ اهدي ىلع أزفق
فأرطألأ عفدتو ،اهتملسس دكؤؤتو ةهجأؤلأ ¤أ رئأز÷أ ةيؤور
اهتكنحو رئأز÷أ ةغل ¤أ عامتسسلأ ¤أ ةيجراÿأو ةيلخأدلأ
ةملسسو ةدحوو يبيللأ بعسشلأ ةحلسصم عسضو ،ةيسسامؤلبدلأ
.رابتعأ لك قؤف هيسضأرأأ

 ي◊اسص ىفطسصم ^

ةضضايرلا ةقلخأل وعدي يدلاخ
ةقلخأا ةرورشض ¤ا ،يدلاخ يلع ديشس ،ةشضايرلاو بابششلا ريزو اعد ^

كلذو ،ةÒبك ةروشصب دÓبلا ‘ لحفتشسا داشسفلا نأل ،يشضايرلا طاششنلا
بيترت ‘ داشسف لوح يتوشصلا بيرشستلا ةيشضقل ةلادعلا ةلوادم عم انمازت
.تÓباقŸا
ةشضايرلاو بابششلا ةرازو Úب ةيقافتا عيقوت مشسارم لÓخ ةملك ‘ ،لاقو
لوشسُت نم لك عدرل ةدارإا كانه »:هتحفاكمو داشسفلا نم ةياقولا ةئيهو
ةشسراملل فدهن نحن..زواŒ يأا عم لهاشستن نل..نوناقلا زواŒ هشسفن
،فانشصألا عيمج ‘ ،ةيشضايرلا تاشسفانŸُا عيم÷ ةهيزنلاو ةفيرششلا
.””اهتيامحو



،ةيروهم-ج-لا ل-ي-كو فا-صضأا ^
ا-هد-ق-ع ة-ي-ف-ح-صص ةود-ن ي-ف
تو-صصلا ل-ي-ج-صست--لا نأا ،سسما
ةيناث84 و قئا-قد3 نع ديز-ي
سسرام4 خيراتب هلي-ج-صست م-تو
فصصتنم ةعا-صسلا ى-ل-ع0202
م-ت ن-يأا ،ة-ق-ي-قد41و لي-ل-لا
لÓخ ةيفتاه طوطخ7 ديدحت
،ة-ي-صضق-لا ي-ف ق--ي--ق--ح--ت--لا
اقباطت تفصشك تاق-ي-ق-ح-ت-لاو
ن-ي-م-ه-ت--م--لا تاو--صصأا ن--ي--ب
.يتوصصلا ليجصستلاو
تاذ د-كأا قا--ي--صسلا تاذ ي--فو
عامتصسإ’ا مت دق هنأا ثدحتملا
سصو-صصخ-ب سصا-خ--صشا9ـل
سسصسأا-ت ن-ع Ó-صضف ة-ي-صضق--لا

با-ب-صشلا ةرازو ن--ع ل--ث--م--م
يف يندم فرط-ك ة-صضا-ير-لاو
نم ماهتإ’ا هيجوت متو ،ةيصضقلا

ةثÓثل ة-ما-ع-لا ة-با-ي-ن-لا ل-ب-ق
7 خيراتب مهيف هبتصشم سصاخصشأا

.0202 ناوج
ناف ةهجوملا مهتلل ر-ظ-ن-لا-بو
ةبوقعب نودد-ه-م ن-ي-ي-ن-ع-م-لا
تاونصس01و نيرهصش نيب حوارتت
يوادعصس ميصسن مهتاو .ا-ن-ج-صس
ةيرحب سساصسملا ةحنج ةمه-ت-ب

نودب ر-ي-ه-صشت-لاو سصا-خ-صشأ’ا
مت ةياف-ل-ح د-ه-ف ا-مأا ،ة-صصخر
هلاوقأ’ عامتصس’ا بقع هعاديا

يف قيقحتلا يصضاق فرط نم
ي-تو-صصلا ل-ي-ج-صست-لا ة-ي--صضق
ه--ع--م--ج يذ--لا بر---صسم---لا
.يوادعصس ميصسن ريجانملاب
يوادعصس ميصسن نم لكل قبصسو
نع اع-فاد نأا ة-يا-ف-ل-ح د-ه-فو
ىلع Óثم ا-م-ن-ي-ح ا-م-ه-تءار-ب

طابصضن’ا ةنجل ما-مأا ن-ي-تر-م
.ةفرتحملا مدقلا ةرك ةطبارل
نأا ى--ل--ع يواد--ع--صس ر---صصأاو
سسي-ل”” ي-تو-صصلا ل-ي--ج--صست--لا

ريدم مÓك-ل ا-فÓ-خ ،””ا-ف-يز-م
ددصشي يذلا ،يفياطصسلا يدانلا

.””كربفم”” ليجصست هنأا ىلع
يتلا ة-ي-صضق-لا هذ-ه سسف-ن ي-ف
،ف-ح-صصلا ن-يوا-ن-ع ترد-صصت
طا-ب-صضن’ا ة-ن-ج-ل تع-م-ت-صسا
ةرادإا سسلجم سسيئر ىلإا كلذك
،يدامح نب سسينأا ,جربلا يلهأا
اذ--ه ي--ف ه--م--صسا درو يذ--لا
دا-ح-تا سسي-ئرو ،ل-ي--ج--صست--لا
.ىصسيع نب هللا د-ب-ع ,ةر-ك-صسب

””ةأاجاف-م ر-ج-ف”” ر-ي-خأ’ا اذ-ه
هب لاصصت’ا مت هنأا فصشك امنيح
بي-تر-ت-ل سصخ--صش ل--ب--ق ن--م
هقيرف اهرصسخ يتلا ةارا-ب-م-لا

،(2-0)ف-ي-ط--صس قا--فو د--صض
نم12لا ة-لو-ج-لا با-صسح-ل
ةفرتحم-لا ة-ط-بار-لا ة-لو-ط-ب
.مدقلا ةركل ىلوأ’ا
ىدل ةيروه-م-ج-لا ل-ي-كو نا-كو
ررق دق دمحما يديصس ةمكحم
فار-طأ’ا ة-فا--ك ءا--عد--ت--صسا
ة-ح--ي--صضف ي--ف ةرو--كذ--م--لا
بوصسنملا ،يتو-صصلا بير-صست-لا
ىدل يدا-ن-ل-ل ما-ع-لا ر-يد-م-ل-ل

د-م-ح-ما يد-ي-صس ة-م--ك--ح--م
بيترت ددصصب وهو يفيا-ط-صسلا

.مدقلا ةرك يف تايرابم
سسيئر بايغ ةصسلجلا تدهصشو
جر--ب ي--ل--هأا ةرادإا سسل--ج---م
،يدامح ن-ب سسي-نأا جر-ير-عو-ب
رو-صضحو ،سضر--م--لا ي--عاد--ب
دا-ح-تإا ةرادإا سسل-ج--م سسي--ئر
،ىصسيع نب هللا د-ب-ع ،ةر-ك-صسب
ةيعم-ج ةرادإا سسل-ج-م سسي-ئرو

.ديصص نب دادصش ةليلم نيع
لاو-قأÓ-ل عا-م--ت--صس’ا د--ع--بو
،تادنتصسملا ى-ل-ع لو-صصح-لاو
ةلاحإا ،ةيروهمج-لا ل-ي-كو رر-ق
،قيقحتلا يصضاق ىلع ف-ل-م-لا
،ىلوأ’ا ة-ي-ئاز-ج-لا ة-فر-غ-لا-ب
لبق ،تاصسبÓملا ةفاك ف-صشك-ل
ة-صصا-خ-لا ما--ك--حأ’ا راد--صصإا
.ةيصضقلاب

قوراف.ج ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!اهئبfl نم تيرافعلا جرخأا مسسا ،يوÓسسع ىليل
يوÓسسع ىليل ةقباسسلا ةيسضاقلاو ةريزولا Úيعت ^
راثأا سسمأا لوأا ةمأ’ا سسلجÃ يسسائرلا ثلثلا نمسض
نود اهيلع ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم Èع ةجسض
،ة-م-ئا-ق-لا ا-ه-ت-ن-م-سضت ي-ت--لا ءا--م--سسأ’ا ن--م ا--هÒغ
ةيناملعلا نأاكو ةيناملعلابو لاسصئتسس’اب اهومهتاو
،ةز-ها÷ا ة-ي-جو-لود-يأ’ا م-ه-ت-لا ن-م ا-هÒغو ر--ف--ك
 .Úح لك ›وسصأ’ا رايتلا عابتا اهجرخي
‘ دعقم تلتحاو ةديسسلل قبسس هنأا تلاق نهادحإا

نم ي-ف-ت-خ-ت نأا ا-ه-ي-ل-عو ةز-ع-مو-ب ن-مز سسلÛا اذ-ه
مسضي ⁄ يسسا-ئر-لا ثل-ث-لا نأا تك-ب ىر-خأاو ،د-ه-سشŸا

يوÓسسع ىليلل نأا لهŒ ي-هو ،با-ت-ك ’و نو-ف-ق-ث-م
‘ ا-ه-ت-برŒ ن-ع ا-ه-با-ت-ك ا-ه-ن-م ،تارو-سشنŸا د--يد--ع

ىرخأا تاياورو تاينيعسست-لا ة-ياد-ب رد-سص ءا-سضق-لا
ة-ف-ي-ح-سص ‘ ة-يرود-لا ا-ه-تا-م--ها--سسم ن--ع كي--ها--ن
راسسŸا فقو ‘ تدناسس اهنأا اولاق نورخآاو ،راوسسول
 .مويلا اهب بحرم Òغ يهو ،يباختن’ا

ثلث Úيعت نع اقح سسيئرلا ىلختي نأا ىن“أا تنك
،روتسسدلا ليدعتل تاحاÎق’ا ‘ ءاج املثم يسسائر
اد-يد-ج ف-سضي ⁄ و-ه-ف ه-ت-مر-ب سسلÛا ى-غ-ل--ي نأا وأا
ةبقح ‘ لمع-ت-سسا د-قو ،ة-ي-طار-قÁد-لا ة-بر-ج-ت-ل-ل
تبث مهسضعب ،ةيسسايسسلا تايافنلا ريودتل ةقيلفتوب

 .نجسسلا ‘ ايلاح نوعبقيو داسسفلا مهقح ‘
،ا-هÒغ نود يوÓ-سسع ةد-ي-سسلا فد-ه-ت--سست نأا ا--مأا

يد-تر-ت ’ ا-ه-نأ’ ’إا ءي-سشل ’ ما-ه-سسلا ا-ه-ل ه-جو-تو
عابتا تاعان-ق ن-ع ف-ل-ت-خ-ت تا-عا-ن-ق ا-ه-لو با-ج◊ا
رمأا اذهف فنعلا ةماود ‘ دÓبلا لخدأا يذلا رايتلا

ام باهرإ’او فرطتلا دسض انبرح نأا فسشكيو Òطخ
 .ادوقع اÃر وأا ىرخأا تاونسسل رمتسستسس تلاز
دمfi رودغŸا سسيئرلا اهنع لاق يتلا يوÓسسع ىليل
تناكو ،هتموكح ‘ ديحو-لا ل-جر-لا ا-ه-نأا فا-ي-سضو-ب
نوكت نأا تسضفرو ،ةسضايرلاو بابسشلا ةريزو اهتقو
بابلا ق-ف-سصت نأا ل-ب-ق مد-ق-لا ةر-ك-ل ةرازو ،ةرازو-لا

باهرإ’ا ةيحسض يه ،فايسضو-ب ل-ت-ق-م د-ع-ب ا-ه-ف-ل-خ
عفد يذلا اهجوز لتق-ب ا-ه-ل-مرو ر-ئاز÷ا ى-مدأا يذ-لا

¤إا تفقو اهنأاب ةديسسلا مهتت نأا امأا .اهفقاوم نمث
ىلعأ’ا سسلÛا وسضعو قباسسلا عافدلا ريزو بناج

تناك امهم يذلا لجر-لا اذ-ه ة-ف-قو ’و-ل-ف ،ة-لود-ل-ل
،ىرخأا ناتسسناغفا نكل ،مويلا هل ةهجوŸا تاماهت’ا

كو-ب-سسيا-ف-لا ‘ ا-هد-ق-ت--ن--ي ن‡ تا--نودŸا سضع--بو
ناطلسسلا ،ناطلسسلا Ëرح ‘ يراوج در‹ Îيوتلاو
1991 تاباختنا نأاو رفك ةيطارقÁدلا نأا لاق يذلا

يتلا ةيسضاقلاو ،رئاز÷ا ‘ تاباختنا رخآا نوكتسس
،انددهي يذ-لا ر-طÿا تم-ه-ف يوÓ-سسع ى-ل-ي-ل تنا-ك
 .اننيعأا مامأا تلاز ام ناتسسناغفاو ناريإا ةبرŒو

‘ ي-يأارو ،سصخ-سشك يوÓ-سسع ى-ل-ي-ل ى-ل-ع ع--فادا ’
نم اهرايتخا نكل ،لبق نم ارارم هنع تÈع سسلÛا

دسض ةلسضانمكو ةفقثمو ة-ي-سضا-ق-ك ا-ه-ت-برŒ لÓ-خ
لسضفأ’ا وه لب ميلسس رايتخا ىقبي يمÓظلا رايتلا

 .ةمئاقلا اهتلمح يتلا ءامسسأ’ا لك نمسض
تيرافعلا لك علطتل يوÓسسع مسساب قطنت نأا يفكي
اما“ ،حطسسلا ¤إا ةيطارقÁدلا بوث ت– ةيفختŸا

ةمسصاعلا بلقب ةيراد÷ا فÓتإا ةثداح ترع املثم
اننأا دقتعن انك هايإا رايتلل بعرم هجو ىلع ،مايأا نم
انلبقتسسم ددهي لاز ام فسسأÓل هنكل ،هيلع انرسصتنا

.ةنرسصعلاو Òيغتلا وحن انتÒسسم لقرعيو
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 ةنتابب يعانسصلا ةجسسنأ’ا بكرم
 نطقلا اياقب نم ةمزر ف’آا4 فلتي قيرح

بكرÃ بسش لوهم قيرح دامخإا ،سسما لوا ءاسسم ” ^
ةديسشك يحب ةيعانسصلا ةقطنŸاب ةيعانسصلا ةجسسنأ’ا

Ãاياقب نم ةمزر ف’آا4 ىلع ىتأا نأا دعب ةنتاب ةنيد
،ةيسضرأ’ا تاحاسسŸا ةعانسص ‘ لمعتسسي يذلا نطقلا

ةيام◊ا ةيريدÃ مÓعإ’اب فلكŸا هب دافأا امبسسح
ردسصŸا حسضوأاو . عاكن Òهز ،مزŸÓا ،ةي’ولاب ةيندŸا
عنسصŸاب لماع سضرعت اولجسس ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا نأا
هلقن لبق ناكŸا Úعب هفاعسسإا ” سسفنتلا ‘ ةبوعسصل
ةسسسسؤوملل فاعسسإا ةرايسس قيرط نع ىفسشتسسŸا ¤إا

لخاد طبرلا ت’آا نم ةلسسلسس ذاقنإا نم اونك“ اميف
فاسضأاو . اراتكه02 ىلع عبŸÎا عنسصŸا اذكو عدوتسسŸا
تلخدت يتلا ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم نأا ،ثدحتŸا

ةنحاسش21 ةيلمعلا هذهل ترخسس قير◊ا ءافطإ’
فلتخÃ لخدت نوع83و فاعسسإا ةرايسس و ءافطإا
ةدحولا) لخدت تادحو سسمÚ ÿلث‡ بترلا
نم لكل ةيوناث تادحو عبرأا نم معدب و ةيسسيئرلا

ةفاسضإ’اب ،(توقاي Úعو رذعŸا و ةلمح و ةتوتلا Úع
نم نكم ا‡ عنسصملل Úعبات نمأا ناوعأا01 ¤إا
ةلولي◊او يسسايق تقو ‘ بهللا ةنسسلأا ىلع ةرطيسسلا

نم ىرخأا ءازجأاو تاسشرولا يقاب ¤إا اهدادتما نود
اقيق– ةسصتıا حلاسصŸا تحتف ،اهتهج نم .عنسصŸا
Ÿمو بابسسأا ةفرعÓقير◊ا تاسسب.
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قئار◊ا نم ةياقولل ةينطو ةلمح قلطت ةيندŸا ةيام◊ا
ةلمح ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تقلطا ^

ةيعارزلا ليسصاÙا قئارح نم ةياقولل ةينطولا
ثيح ،ينطولا باÎلا ىوتسسم ىلع ،سسما، ءادتبا
بسسح ، ترايت ةي’و نم يمسسرلا قÓطن’ا ىطعا

.ةيندŸا ةيامحلل نايب هدروأا ام
ديسسŒ راطإا ‘ لخدت يتلا ةلم◊ا هذه سصختو
قطانم ،ةيعوتلاو سسيسسحتلل يونسسلا جمانÈلا
ةئف فدهتسست ذإا ايلعلا باسضهلاب بوب◊ا جاتنإا
ةرورسض ىلع مهتيعوتو مهسسيسسحتل ÚحÓفلا
لجأا نم ةلماك ةيئاقولا Òبادتلا قيبطتو ماÎحإا

ءانثأا مايقلا بجي امو لبق قئار◊ا ع’دنا يدافت
.داسص◊ا ةيلمع نم ءاهتنإ’ا دعبو
نم ليلقتلاو دحلل ةينطولا ةلم◊ا هذه فدهت امك
ةيعارزلا ليسصاÙا قئارح نع ةمجانلا رئاسسÿا

ةظفاÙاو اهنع ةبتŸÎا ةيداسصتق’ا راثأ’ا نعو
.يلÙا يئاذغلا نمأ’ا ميعدتو ينطولا جوتنŸا ىلع
قئار◊ا ع’دن’ ةيسسيئرلا بابسسأ’ا عجرتو

تاونسس5 ـلا تايئاسصحإ’ Óيل– هحسضوأا ام بسسح
ةيئاقولا تاءارجإ’ا قيبطت مدع ¤إا ةÒخأ’ا
ةيقنتو ةيحÓفلا يسضارأ’ا ةيامحب ةقلعتŸا

fiةفاسسم كرت مدعو ةسسبايلا سشئاسش◊ا نم اهطي
اذكو تاقرطلاو ةيحÓفلا يسضارأ’ا Úب نامأ’ا
هايملل جيراهسص سصيسصخت مدع ،ةيديد◊ا ككسسلا
،اهع’دنا دنع قئار◊ا ‘ مكحتلل ةيفاك ةعسسب

ةيلمعب مايقلاو ايئاوسشع اهعيمŒو ةمامقلا قرح
ت’آا ةنايسص مدعو ةورذلا تاقوأا ‘ داسص◊ا
.داسص◊ا

ÚحÓفلا ةدئافل يلمع ينمأا زاهج سصيسصخت ” امك
Ÿفوتو مهتقفارÒ فدهي ،قئار◊ا دامخإا تانحاسش
اهع’دنا ةيادب دنع قئار◊ا دامخإا و ةرطيسسلا ¤إا

تماق ثيحب ،ةيعارزلا ليسصاÙا ‘ رئاسسخ يدافتو
ةيدام لئاسسو ديدŒو ميعدتب ةيام◊ا حلاسصم
ةسصتfl ينطو جاتنإا نم تانحاسش ‘ لثمتت ةÈتعم

.قئار◊ا دامخإا ‘
لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس ،Òكذتلل
4773 ـب ةردقم رئاسسخ (9102 ) ةمرسصنŸا ةنسسلا

،Òعسشو حمق ‘ تلث“ ليسصاÙا نم راتكه
. Íت ةمزح711335 و ةرمثم ةرجسش845551
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ةفلتfl ةحلسسأا زجحو بعرلا تعرز ةيمارجإا ةكبسش كيكفت
دح عسضو نم سسمأا لوأا نمأ’ا حلاسصم تلسصوت ^

بعرلا تعرز ةÒطخ ةيمارجإا ةعوم‹ طاسشنل
يلجنم يلعب ةيراوج تادحو ةدع ىوتسسم ىلع
 .اهبيرختب تماقو ةكرسش رقم تمحتقاو
يرسض◊ا نمأÓل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنك“و
ةيلÙا ةبوانŸا عم قيسسنتلاب يلجنم يلعب رسشاعلا
نم ،ةنيطنسسق ةي’و نمأاب ةيرادإ’ا ةعطاقŸا تاذل
نم سصاخسشأا50 نم نوكتت رارسشأا ةيعمج كيكفت
33وÚ 12ب مهرامعأا حواÎت ةيلدعلا قباوسسلا يوذ
رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق ‘ مهيف هبتسشم ةنسس
سضرغل حنج و تايانج باكتر’ دادعإ’ا لجا نم
ةرجاسشŸا ،سصاخسشأ’او تاكلتمŸا ىلع ءادتع’ا
ةحلسسأا لامعتسساب ماعلا قيرطلا ‘ ةيعام÷ا
،فويسس ،يرحب ديسص حÓسس) ةروظfi ءاسضيب

،هيدمع فنع لامعأا لدابت (Úكاكسسو Òطاوسس
ثب ،ةلودلا كÓمأ’ يدمعلا بيرختلاو ماحتق’ا
ةنيكسسلاب سساسسŸا ،ناكسسلا طاسسوأا ‘ بعرلا
.ماعلا ماظنلاب لÓخإ’او ةماعلا

ةيلÙا ةبوانŸا ليجسست ¤إا ةيسضقلا عئاقو دوعت
مقرلا Èع ةدراو ةŸاكم يلجنم يلع ةرئاد نمأ’

يعامج راجسش بوسشن سصوسصخب8451 رسضخأ’ا
ةيراو÷ا ةدحولا ىوتسسم ىلع ءاسضيبلا ةحلسسأ’اب

ليجسست ” ةبوانŸا ةطرسشلا تاوق لخدتب ،20
ناكملل طيسشمتلا ةيلمع دعب ،راجسشلا يلعتفم رارف

متيل ، بسشخ موك لفسسأاب ءاسضيب ةحلسسأا زجح ”
راجسش ةراثاب ناث غÓب يقلت ” نيأا ،قيق– حتف
Úقوبسسم سصاخسشأا لبق نم ناكŸا سسفنب رخا

دعب ةطرسشلا تاوقل عيرسسلا لخدتلا ،ايئاسضق
فيقوت نم نكم قرطلا عيمج قلغو ناكŸا قيوطت
ةحلسسأ’ا نم ةعوم‹ زجح عم سصاخسشأا40
رقم ¤إا مهليو– متيل ،مهتزوحب ةروظÙا ءاسضيبلا
لث‡ لبق نم ىوكسش ليجسست ” امك ،ةحلسصŸا
سصوسصخب ناكŸا تاذب ةيمومعلا تاكرسشلا ىدحإا
.يدمعلا بيرختلا عم ةكرسشلا رقم ماحتقا
لÓغتسسا دعبو ركذلا يفلاسسلا عم حوتفŸا قيقحتلا

ةتبثŸا ةبقارŸا تاÒماكل ويديف عطاقم تÓيجسست
‘ ركذلا يفلاسسلا عولسض Úبت ةسسسسؤوŸا تاذب
مايقلا عم ءاسضيبلا ةحلسسأ’اب Úججدم اهماحتقا
نم قمعŸا قيقحتلا نكم امك ،بيرخت ةيلمعب
ىلع راجسشلا ‘ علاسض رخآا هيف هبتسشم فيقوت
.هتماقإا رقم ىوتسسم
ةحلسسأ’ا نم ةعوم‹ زجح نم تنكم ةيلمعلا
فيسس ،يرحب ديسص حÓسس) ‘ لثمتت ءاسضيبلا

Ò، 20بكلا مج◊ا نم Úنيكسس ،روطاسس ،يديلقت
.( يباكوا + لانيبوا عون نم سضيبا حÓسس
فلم زا‚ا ” قيقحتلا تاير‹ نم ءاهتن’ا دعب
هبجوÃ اومدق ÚينعŸا قح ‘ ةيئازج تاءارجإا
. ةيلÙا ةباينلا مامأا

رسشع يدا◊ا يرسض◊ا نمأ’ا حلاسصم تنك“ امك
نم يلجنم يلعب ثلاثلا يرسض◊ا نمأ’ا اذكو
تاراجسش ‘ Úعلاسض نيرخآا سصاخسشأا40 فيقوت

سضرغب ةين’ديسص ةيودأا ةزايح اذكو ةيعامج
. ةرجاتŸا
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ةبكترملا مئارجلا ةمدقم يف يسسنرفلا رامعتسس’ا رزاجم

نارهوب يرسصنعلا زييمتلا لوح يحرسسم لمع ..““ ايجولونورك““
نار-هو-ب ا-ي-لا-ح ير-ج--ي  ^

يحرصسم سضرع-ل ر-ي-صضح-ت-لا
ناو--ن--ع ل--م--ح--ي د---يد---ج

جلاعي يذلاو ””اي-جو-لو-نور-ك””
فلتخمو ةيرصصنع-لا عو-صضو-م
ربع فنع-لاو ل-ت-ق-لا لا-ك-صشأا
ىدل ديفتصسا امبصسح ،ملا-ع-لا
.جرخملا
تابيردتلا يف ابيرق عرصشيصسو
ينفلا لمعلا اذ-ه-ب ة-صصا-خ-لا
حر-صسم-لا ن-م ر-ب-ت-ع-ي يذ--لا
وأا م----ي----م----لا) تما-----صصلا
ميدق-ت م-ت-ي-ل (م-ي-مو-ت-نا-ب-لا
ي-ف لوأ’ا ل-ب-ق ا-م سضر-ع--لا

،مدا--ق--لا سسط--صسغأا ر--ه--صش

ءابنأ’ا ةلاكول هحصضوأا امبصسح
يديصس يحرصسملا ،ةيرئازجلا

بتك يذلا ،لصضافل-ب د-م-ح-م
يف مهاصسيو ةيحر-صسم-لا سصن
.يراوه ةجوبزوب اهجارخإا
رزاجملا ةيحرصسملا لوان-ت-تو

اهن-م ة-ير-صشب-لا خ-يرا-ت ر-ب-ع
رامعت-صس’ا م-ئار-جو رزا-ج-م
ىلع ،رئازجلا يف ي-صسنر-ف-لا

ناقرب ةيوونلا براجتلا رارغ
م-ئار-جو (دÓ--ب--لا بو--ن--ج)
نم ددعب يرصصنعلا زي-ي-م-ت-لا
ة-ح-بذ-م اذ-كو ،م-لا-ع-لا لود

رزا-ج-مو ،Ó-ي-تا-صشو ار--ب--صص
لÓ-ت-ح’ا ا-ه-ب-ك--ترا ىر--خأا

بعصشلا قح يف يل-ي-ئار-صسإ’ا
سسف-ن ق-فو ،ي-ن-ي-ط-صسل--ف--لا
.ردصصملا
يذلا لمعلا اذه دمتعيصس امك
نيلثمملا نم ةبكوك ه-يدؤو-ت-صس
ىقيصسوملا نم عطا-ق-م ى-ل-ع
تا--كر--ح--لاو ة--ي--م--لا--ع--لا
.(ايفارغيروكلا) ةينامصسجلا
ةبرجتلا ”” ايجولونورك ”” دعتو
يديصس يئانثلل ةثلاثلا ةينفلا

ةجوبزوبو لصضا-ف-ل-ب د-م-ح-م
تماصصلا حرصسم يف يراوهلا
كر-صس”” ي-ت-ي--حر--صسم د--ع--ب
.””كييازوم»و ””نيجرهملا
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ةفاقثلا ةرازو ةدعاسسم ىقلتي وزو يزيتب نانف005
005ءاصصحا سسما ةياغل مت ^
ىوتصسم ى-ل-ع ل-ج-صسم نا-ن-ف
ل-جا ن-م ،وزو يز-ي-ت اد-نو--ل

ةدعا-صسم-لا ى-ل-ع م-ه-لو-صصح
ةرازو اهحنمت يت-لا ة-ي-لا-م-لا
نيررصضتملا نينانفلل ةفاقثلا

.يحصصلا رجحلا ةرتف لÓخ
””رجفلا»ـل ردا-صصم تف-صشكو

ليجصست ةيلمعلا لÓخ مت هنا

ف’ا6 ة-بار-ق ا-ي-نور--ت--ك--لإا
ة-فا-ق-ث-ل-ل بصست-ن-م سصخ--صش
ةيلمع نا ’ا ،وزويزيتب نفلاو
اهيلع لصصحتي ةدعاصسملا حنم
Óع-ف م-ه ن-يد-لا ن-ي-نا-ن-ف-لا
تقولا يف اده اهيلإا ةجاحب
نم لصضاني نانفلا لازام يذلا
ل-ظ ي-ف ل-صضفا ةا-ي--ح ل--جا
ةيعامتج’ا هعاصضوا رو-هد-ت

،هيدل ةيئارصشلا ةردقلا يندتو
سسما هقلطا يذلا ءادنلا وهو
ي-ف وزو يز-ي-ت ن-م نو-نا-ن--ف
ـل فداصصملا نانفلا موي ىركذ
ررق ثيح ،ماع لك نم ناوج8
لحارلا نانفلا مير-ك-ت ء’ؤو-ه
افا-فا ة-ع-ئار بحا-صص ر-يد-يا
.افونيا

ششوÒمع لامج ^



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

