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ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلا قطانلا لاقو ^
ر“ؤؤم ‘ رارؤف لامج رؤتكدلا انورؤك سسوÒف
ةديدج ةباشصإا711 ليجشست ” ““ هنأا يفحشص
عفتÒل ةي’وÈ 43ع ةعزؤم (انورؤك) سسوÒفب
È 84ع ةعزؤ-م ة-لا-ح28301 ¤إا ›ا-م-جإ’ا
.““ةي’و
في-ط-شس ة-ي’و ““ نأا رارؤ-ف رؤ-ت-كد-لا فا-شضأاو
ةلاح81 عقاؤب تاباشصإÓ-ل دد-ع Èكأا تل-ج-شس
41 تلجشس يتلا ةمشصاعلا رئاز÷ا-ب ة-عؤ-ب-ت-م
.““ت’اح9 عقاؤب ةديلبلا ةي’و مث ةلاح
ءاشصحإا ” ““ هنأا تاي-فؤ-لا سصؤ-شصخ-ب ح-شضوأاو
ةافو يتلاح ليجشستب ةديدج تايفو (9) عشست
ةدحاو ةافو ةلاحو ةريؤبلاو ةمشصاعلا رئاز÷اب
طاؤغأ’او ةركشسبو لجي-جو ة-با-ن-ع ن-م ل-ك-ب
ةعزؤم ةافو427 ¤إا ›امجإ’ا عفÎيل يداؤلاو

.““ةي’وÈ 04ع

تاذ د-كأا-ف ءا-ف-ششلا ت’ا-ح سصؤ-شصخ--ب ا--مأا
ةÎفلا سسفن لÓخ ءاشصحإا ” ““ هنأا لوؤؤشسŸا

ددع عفÎيل ءافششلل ةديدج ةلاح251 لثا“

¤إا ةيحشصلا تاشسشسؤؤŸا ترداغ يتلا ت’ا◊ا
ةيانعلا ت– اباشصم93 دجاؤت عم ةلاح1596
.““ةزكرŸا

دادر كلام ^

ة-شسشسؤؤŸا ر-يد-م ةدا-ق سشؤ-ط-ع--ب ف--ششك ^
ماروأا جÓ-ع ‘ ة-شصشصخ-تŸا ة-ي-ئا-ف-ششت-شس’ا
حير-شصت ‘ ““ردا-ق-لا د-ب-ع Òمأ’ا““ نا-طر-شسلا

لجشس يشسا◊ا ىف-ششت-شسم““ نأا سسمأا ي-ف-ح-شص
Úب ““انورؤك““ سسوÒفب ةدكؤؤم تاباشصإا ةشسمخ

” ثي-ح يرادإ’ا م-قا-ط-لاو ز-كرŸا لا-م-ع-لا
ىفششتشسم ¤إا ةعرشسلا حان-ج ى-ل-ع م-ه-ل-يؤ–

 .““جÓعلا يقلتل بجرز نب رؤتكدلا
ة-ير-يدÃ ة-يا-قؤ-لا ة-ح-ل-شصم سسي--ئر بشسحو
نا-ف ف-شسؤ-ي يرا-خؤ-ب رؤ-ت--كد--لا ة--ح--شصلا
امك ءابؤلا ةيعشضو نع قيق– تحتف ةيريدŸا““

سضرŸا نع ركبŸا فششكلل ليلا– ءارجإا ”
،ءابطأ’او ÚشضرمŸاو ÚمدختشسŸا ةفاك ىلع
ةيادب ذ-ن-مو ه-نأا ¤إا اÒششم ““ة-شسشسؤؤŸا ل-خاد
اÃ تارايزلا عيمج قيلعت ” ““ ةحئا÷ا هذه
.““ةيÿÒا تايعم÷ا ةرايز اهيف
نم سضيرم يأا ةباشصإا مدع ““ زكرŸا ريدم دكأاو
سسوÒف-لا-ب نا-طر-شسلا-ب Úبا-شصŸا لا-ف-طأ’ا
لك ¤إا ركبŸا فششكلا ءارجإا ةيلمع لشصاؤتتل

¤إا ءا-بؤ-لا لا-ق-ت-نا يدا-ف-ت-ل ز-كرŸا لا-م--ع
مهماشسجأا نا-طر-شسلا سشه-ن ن-يذ-لا لا-ف-طأ’ا
سسانيإا م ^                                               .““ةفيحنلا

نارهوب لافطأÓل ناطرسسلا ماروأا جÓع ىفسشتسسم
 لامعلا Úب انوروك سسوÒفب ةيئابو تاباسصإا5 ليجسست

ءابولا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا711و تايفو9 ليجسست
 ءافسشلل ةلاح251 لثا“ ليجسست ^  .ةافو427و ةباسصإا28301 ¤إا ›امجإلا عافترا  ^

ضسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا711و تايفو (9) عسست ليجسست ““ ءاثÓثلا ضسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.““ ةافو427و ةباسصإا28301 ¤إا ›امجإ’ا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتسسŸا انوروك)

انوروك ةحئاج ببسسب اهطاسشن قيلعت رثإا

رايلم98 غولبل ةحسشرم رانيد رايلم83ب رئاسسخ دبكتت ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
 ةيروهم÷ا سسيئر تايحÓسص نم وه يو÷ا لاÛا حتف رارق ^

^ flطاسشنلا فانئتسسا دعب نيرفاسسملل فيعسضلا قفدتلا نم فوا 
طؤطÿا ةكر-ششل ي-م-شسر-لا ق-طا-ن-لا ف-ششك ^

ةكرح قيلعت نأا يشسلدنا Úمأا ةيرئاز÷ا ةيؤ÷ا
مرشصنŸا سسرام فشصت-ن-م ذ-ن-م يؤ÷ا ل-ق-ن-لا
رئا-شسخ ‘ بب-شست ا-نورؤ-ك ءا-بو را-ششت-نا بب-شسب
د◊ تغلب ةيرئاز÷ا ة-يؤ÷ا طؤ-طÿا ة-كر-ششل
ةياهن جد رايلم98 ¤إا لشصت دقو جد رايلم83 نآ’ا
.0202 ةيرا÷ا ةنشسلا
’ هنإاف لوؤؤشسŸا سسفن ه-ن-ع ف-ششك ا-م بشسح-بو

Áةيؤ÷ا ةكر◊ا فانئت-شسا د-عؤ-م د-يد– ن-ك
ن-م ؤ-ه يؤ÷ا لاÛا ح-ت-ف رار-قو با-كر--ل--ل

اذإا ىتح نكلو ة-يرؤ-ه-م÷ا سسي-ئر تا-ي-حÓ-شص
نؤكيشسف طاششنلا اذه فانئتشسا ةكرششلا تررق

ماع ةياهن دح ى-شصقأا-ك ة-ئاŸا-ب03 دود--ح ‘
0202““.
طاششنلا فانئتشس’ ؤيرانيشسلا اذه عمو هنأا عقؤتو

Áرانيد رايلم98 ¤إا ةكرششلا رئاشسخ لشصت نأا نك
.يرا÷ا ماعلا ةياهن لؤلحب
¤إا ةدؤع-لا ن-كÁ ’ ءاÿÈا تا-ع-قؤ-ت-ل ا-ق-فوو

ءاؤشس9102 ما-ع-ل ة-يؤ÷ا تÓ-حر-لا ج-ما-نر-ب
وأا ةيرئاز÷ا ةيؤ÷ا طؤطÿا ةكرششل ة-ب-شسن-لا-ب
وأا3202 ةنشس لبق ةيŸاعلا ناÒطلا تاكرشش يقاب

.5202 ىتح
81 ‘ ةيؤ÷ا ةكر◊ا قيلعت ذنم هنأا حشضوأا امك
ءÓجإا تايلمعو نحششلا تÓحر ءانثتشساب سسرام
ةلحر026.71 ءا-غ-لإا ” Úير-ئاز÷ا ا-يا-عر--لا
طؤطÿاب قلعتي اميف ءاؤشس ةيرئاز÷ا ة-يؤ-ج-ل-ل
 .ةيجراÿا وأا ةيلخادلا
جراÿا ‘ Úقلاعلا ÚنطاؤŸا ءÓجإ’ ةبشسنلابو
““ نأا ة-ير-ئاز÷ا ة-يؤ÷ا م-شسا-ب ثد-ح-تŸا لا-ق
يرئازج000.8 نم Ìكأا نآ’ا د◊ تداعأا ةكرششلا
ةحŸÓا ةكرح ق-ي-ل-ع-ت ذ-ن-م ن-طؤ-لا سضرأا ¤إا
تÓحر ت‹رب ةكرششلا ““ نأاب فاشضأاو““ ةيؤ÷ا
هلؤق بشسح نكل عؤبشسأ’ا ةياهن لبق ىرخأا ءÓجإا

باكرلا نإاف طاششنلا فانئتشسا ةلاح ‘ ىتح هنإاف
نوديفتشسيشس نيذلا مه ركاذت ىلع نوزؤحي نيذلا
ليجشست عقؤتي ثيح تÓحرلا نم يشسيئر لكششب

بب-شسب ة-يؤ÷ا تÓ-حر ى-ل-ع ف-ي-ع-شض لا-ب--قإا
.ءابؤلا نأاششب فواıا رارمتشسا

تاكرشش هل تشضرعت ام لك نأا ءاÿÈا دقتعيو
ةمدشص ىؤشس سسيل نآ’ا ىتح ةيŸاعلا ناÒطلا
ةيناث ةمدشصل تاكرششلا هذ-ه سضر-ع-ت-ت-شسو ¤وأا

فيعشضلا قفدتلا ‘ ة-ل-ث-م-تŸاو د-ششأا نؤ-ك-ت-شس
.ؤ÷ا لقنلا طاششن فانئتشسا دعب نيرفاشسملل
ةيرئاز÷ا ةيؤ÷ا طؤطÿا ة-ن-يز-خ نأا ح-شضوأاو

هنأا ¤إا اÒششم رانيد رايلم56 ىلع ايلاح زؤ–
ةلباق Òغ ءابعأا اهيدل ةكرششلا نإاف ةمزأ’ا مغربو
تارئاطلا ةنايشصب قلعت ام ةشصا-خ سضي-ف-خ-ت-ل-ل
نيدرؤŸا ءابعأاب لفكتلاو دعا-قŸا را-ج-ئ-ت-شساو
ردقيو  بتاورلا عفد اعبطو تامدÿا يمدقمو
 ءابعأ’ا هذه غلبم
¤ا جد رايل-م71 ةبارقب سصيلقتلل ةل-با-ق-لا Òغ
. يرا÷ا ناؤج ةياهن

م ناوسضر^

يششفت دشصرو ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا ؤشضع عجرأا ^
ةباشصإ’ا ت’اح عافترا ،Êاكرب طاقب ،انورؤك ءابو
ماز-ت-لا مد-ع ¤ا Úمؤ-ي ر-خآا ‘ ا-نورؤ-ك سسوÒف--ب
قلع-ت ا-م ة-شصا-خ ة-يا-قؤ-لا تاءار-جإا-ب Úن-طاؤŸا
ىلع هيلج-شست ” ا-م ؤ-هو نا-مأ’ا ة-فا-شسم ماÎحا-ب

تاباشصإ’ا ددع دهشش ثيح فيط-شس ة-ي’و ىؤ-ت-شسم
عيباشسأ’اب ةنرا-ق-م ا-شسؤ-شسfi ا-عا-ف-ترا ة-ي-مؤ-ي-لا
.ةيشضاŸا
““ نأا سسمأا يمÓعإا حيرشصت ‘ Êاكرب طاقب حشضوأاو
دÓبلا ‘ انورؤك ءابو يششفت سصؤشصخب تايطعŸا

هاŒا ع-م ة-شصا-خ ،ن-هار-لا تقؤ-لا ‘ ةر-ق--ت--شسم
عيباشسأ’اب ةنراقم سضافخن’ا ¤إا ةباشص’ا ت’دعم
دشصرو ةعباتÃ ةفلكŸا ةن-ج-ل-لا نأا Òغ ،ة-ي-شضاŸا

‘ Úمؤي رخآا ‘ اعافترا تلجشس انورؤك سسوÒف
.““فيطشس ةي’و رارغ ىلع تاي’ؤلا سضعب
ÚنطاؤŸا مازتلا مدعل عجار ببشسلا ““ نأا طاقب لاقو
اميف ةشصاخ ةشضورفŸا يحشصلا رج◊ا تاءارجإاب
.““تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب قلعتي
دشصرو ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ةنجللا ؤشضع بشسحو
ةطقن نؤكيشس لبقŸا عؤبشسأ’ا““ نإا-ف ءا-بؤ-لا ي-ششف-ت

همدع نم ءابؤلا راششتنا ىدم ديد– ‘ ةيلشصفم
ةطششنأ’ا سضعبل ة-ي-ج-يرد-ت-لا ةدؤ-ع-لا ع-م ة-شصا-خ

يحشصلا رجحلل ينمزلا تيقؤتلا سصيلقتو ةيراجتلا
لبق نم اهل دانتشس’ا متي-شس ي-ت-لا تار-ششؤؤŸا ي-هو
.““انورؤك سسوÒف رؤطت ىدم ةفرعŸ ةنجللا
ماز-ت-لا ةرور-شض ““ ى-ل-ع طا-ق-ب دد--شش ل--با--قŸا--ب
تايشصؤ-ت-لا-ب را-ج-ت-لا م-ه-شسأار ى-ل-عو Úير-ئاز÷ا
ةيرابجا اهشسأار ىلع ةياقؤلا تاءار-جإا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا
.““ةمامكلا ءادترا

ر كلام ^

ةÒخأ’ا ةعاسس84 ‘ انوروك ت’اح ليجسست دعب
تاباسصإلا عافترا ءارو ةياقولا تاءارجإاب مازتللا مدع :طاقب

فلأا001 ع-يزؤ-ت ة-ي-ل-م-ع قÓ-طإا سسمأا ” ^
رؤشضحب نارهو ةي’و قطانم فلتخÃ ةمامك
ةيلمع ‘ كراشش يذ-لا ة-ي’ؤ-ل-ل ما-ع-لا Úمأ’ا
ماÎحا ةرورشضب ÚنطاؤŸا سسيشس–و عيزؤتلا
ع-شضو ة-يرا-ب-جإا اذ--كو ة--يا--قؤ--لا تاءار--جإا
نارود رؤfi ىؤتشسم ىلع كلذو ،تا-ما-م-ك-لا
.ةيهابلا
ةدئافل تامامكلا هذ-ه ن-م ة-شصح ع-يزؤ-ت ”و

ق-ير-ط-لا ي-ل-م-ع-ت-شسمو تارا-ي-شسلا ي-ق-ئا-شس
تلمشش يتلا ةيلمعلا ة-ل-شصاؤ-م ¤إا ة-فا-شضإ’ا-ب
تاعمÛاو ىرقلاو لظلا قطانم نم ديدعلا
تررشضت يتلا ءايحأ’ا اذكو ةيئان-لا ة-ي-ن-ك-شسلا
.ءابؤلاب

فلتfl لمششتل اقح’ ةيلمعلا لشصاؤتتشسو اذه
.ةيقبتŸا ىرخ’ا ءايحأ’ا

سسانيإا م ^

ءابولا نم ةياقولا ةرورسضب ÚنطاوŸا ضسيسس– ضضرغب
قيرطلا يلمعتسسمو تارايسسلا يقئاسس ةدئافل ةمامك فلأا001 عيزوت

انوروك ةحئاج نم ةررسضتŸا تÓئاعلا ةدئافل ةهجوم
““نويلŸا““ ةحنم نم Êاثلا رطسشلا عفد ‘ عرسشت ةيلخادلا ةرازو

ة-ي-ل-خاد-لا ةرازو ءا-ثÓ-ث--لا سسمأا تن--ل--عأا ^
اهنأا ةينارمعلا ةئيهت-لاو ة-ي-لÙا تا-عا-م÷او
ة-ح-ن-م ن-م Êا-ث-لا ر-ط-ششلا ع--فد ‘ تعر--شش
ةحئاج نم رثأاتŸا رشسأÓل ةشصشصıا نماشضتلا
‘و هنأا ،اهل نايب ‘ ،ةرازؤلا تدافأاو .انورؤك
‘ ةيمؤمعلا تاطلشسلا يعاشسم لامكتشسا راطإا
نم ايداشصتقاو ايعامتجا ةر-ثأا-تŸا ر-شسأ’ا م-عد
.انورؤك ةحئاج نم ةياقؤلا Òبادت

ةحنم عفدل ¤و’ا ةيلمعلا ن-م ءا-ه-ت-ن’ا د-ع-بو
‘ عورششلا ” ،ف’آا ةرششعب ةردقŸا نماشضتلا
نيديفتشسملل غلبŸا سسفنب Êا-ث-لا ر-ط-ششلا ع-فد
.تاي’ؤلا عيمج Èع ÚلجشسŸا
تاط-ل-شسلا تمز-لأا““ ا-ه-نأا ¤إا ةرازؤ-لا ترا-ششأاو
ـل قفاؤŸا سسيمÿا مؤي اهنم ءاهتن’اب ةينعŸا

.““دح ىشصقأاك0202 ناؤج11
ر م ^

 ايكرت ‘ Úقلاعلا ءÓجإ’ Úتلحر ة‹رب دعب
 تارامإلا ‘ Úقلاعلل ءÓجإلا تافلم لبقتسست يبظوبأاب رئاز÷ا ةرافسس

عورششلا نع ،يبظؤبأاب رئاز÷ا ةرافشس تنلعأا ^
Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلا تافلم لابقتشسا ‘
.ءÓجإ’اب ةشصاÿا ةيبرعلا تارامإ’ا ‘

ى-ل-ع ه-نأا ،ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ،ةرا-ف-شسلا تح--شضوأاو
¤إا مهتافلم لاشسرإا ءÓجإ’ا طورششل ÚفؤتشسŸا
ةماعلا ة-ي-ل-شصن-ق-لا-ب سصاÿا ÊوÎك-لإ’ا د-يÈلا
.يبدب

نأا ايكرت ‘ رئاز÷ا ةرافشس تنلعأا ،اهتهج نم
طؤطخلل Úتلحر ت‹رب ةير-ئاز÷ا تا-ط-ل-شسلا

كلذو Úيرئازج اياعر ءÓجإ’ ةيرئاز÷ا ةيؤ÷ا
.0202 ناؤج21و11 ةعم÷او سسيمÿا يمؤي
سسيمÿا مؤي قلطنت ¤وأ’ا ةلحرلا نأا نايبلا ركذو
ةشسماÿا ةعاشسلا ىلع ›ودلا لؤبنطشسا راطم نم
ةعم÷ا مؤي نؤكتشسف ةيناثلا ةلحرلا امأا فشصنو

.عبر ’إا ةشسماÿا ةعاشسلا ىلع
ايكرت ‘ ÚميقŸا Òغ ÚنطاؤŸا ءÓجإا متيشسو
ةركذت ىلع نيز-ئا◊او ر-ف-شس ةÒششأا-ت-ل Úل-ما◊ا

جئا-ت-ن ى-ل-ع ءا-ن-ب م-هءا-شصحإا ” ن-يذ-لاو ةدؤ-ع

اهتشصشصخ يتلا ةينوÎكلإ’ا ةشصنŸا ‘ ليجشستلا
ةرازوو ¤وأ’ا ةرازؤ-لا ن-م ل--ك سضر--غ--لا اذ--ه--ل
ة-فا-شضإا ة-ي-جراÿا نوؤؤ-ششلا ةرازوو ة-ي-ل--خاد--لا
.ةرافشسلا حلاشصم فرط نم ةدعŸا مئاؤقلا
ÚنشسŸاو ىشضرŸا ÚنطاؤŸا ة-م-ئا-ق-لا تم-شضو
مهيلع Úعتيو ةبلطلا نم ¤وأا ةعفدو تÓئاعلاو
41 هتدم يحشص رج◊ عؤشضÿا ةرامت-شسا ع-ي-قؤ-ت
.رئاز÷ا ¤إا لؤشصؤلا دنع امؤي

بلاطوب ةراسس ^

 ةيرورسضلا ةيسساسسأ’ا داوŸاب Úيفر◊ا ليومتب يسضقت
ءاسسؤور ىدتنمو ةحايسسلا ةرازو Úب ةيقافتا

تامامكلا جاتنإل تاسسسسؤوŸا
ةرازو Úب ةي-قا-ف-تا مار-بإا ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ” ^

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعان-شصلاو ة-حا-ي-شسلا
حلا ليؤمتب يشضقت تاشسشسؤؤŸا ءاشسؤور ىدتنمو
جا-ت-نإ’ ة-يرور-شضلا ة-ي-شسا-شسأ’ا داؤŸا-ب Úي-فر
.انورؤك سسوÒف نم ةياقؤلاب ةشصاÿا تامامكلا
ةحايشسلا ريزو حشضوأا ة-فا-ح-شصل-ل ح-ير-شصت ‘و
نشسح يلئاعلا لمعلاو ةيد-ي-ل-ق-ت-لا ة-عا-ن-شصلاو
مزتلي““ ة-ي-قا-ف-ت’ا هذ-ه بجؤÃ ه-نأا يرؤ-مر-م
ةيلوأ’ا داؤŸا Òفؤتب تاشسشسؤؤŸا ءاشسؤور ىدتنم
84لا ةيديلقتلا تاعانشصلا فرغ Èع Úيفرحلل

تايجا◊ا ةيبلتب حمشسي اÃ تاما-م-ك-لا جا-ت-نإ’
ايرابجا حبشصأا يذلا جؤتنŸا اذه نم ةينطؤلا

Ûاعلا انورؤك ءابو ةهباŸي““.
حن-م ‘ م-ها-شست-شس““ ةردا-بŸا هذ-ه نأا فا-شضأاو
Èع مهجؤتنم قيؤشستو لمعلل ةشصرف Úيفر◊ا
تاردا-بŸا ‘ اذ-كو ة-يدا-شصت-ق’ا تا-شسشسؤؤŸا

لÓخ نم سسوÒفلا ةهباÛ ةيمارلا ةينطؤلا
مث نمو ةمزÓلا تايمك-لا-ب تا-ما-م-ك-لا Òفؤ-ت
‘ ئراؤط يأ’ ابشس– يطايتحا نوزfl ءاششنإا
.““لبقتشسŸا
هنأاشش نم تامامك-لا جا-ت-نا ة-ف-عا-شضم نأا د-كأاو
‘ ةبراشضŸا لكششم ىلع ءاشضقلا ‘ ةمهاشسŸا
بيرقلا ‘ عيم÷ا لوانتم““ ‘ نؤكتل اهراعشسأا
ءاشسؤور ىدتنم سسيئر دكأا هبناج ن-م .““ل-جا-ع-لا
ةمهاشسم نأا يلق-ع ي-ما-شس د-مfi تا-شسشسؤؤŸا
‘ مها-شسي-شس تا-ما-م-ك-لا جا-ت-نا ‘ Úي-فر◊ا

لاق املثم اهءادترا نأاو ةشصاخ اهراعشسا سضفخ
يحشصلا رج◊ا ءاهنإا دعب ا-يرا-ب-جا ح-ب-شصي-شس““

““تاكرششلاو تا-شسشسؤؤŸا ¤ا Úن-طاؤŸا ةدؤ-عو
ةيبلت متيشس ةكارششلا هذه بجؤÃ هنأا فاشضأاو
.““ةلؤقعم““ راعشسأاب جؤتنŸا اذه نم تايجا◊ا

ر م ^
برغŸا نم مهتدوع دعب

 ÂاغتسسÃ يحسصلا رج◊ا يرئازج ةيعر611 عسضو
Â 611اغتشسÃ ةيئ’ؤلا تا-ط-ل-شسلا تع-شضو ^
رج◊ا ديق برغŸا نم اوداع ايرئازج ارفاشسم
.تÓباشص ةقطنÃ يحشصلا
ىفطشصم Âاغتشسم ةي’ؤ-ل ل-ق-ن-لا ر-يد-م لا-قو
Úمداقلا نيرفاشسŸا لقن ةيلمع ““ نأا رافلب ةداق
راطم Èع برغŸاب ءاشضيبلا رادلا ة-ن-يد-م ن-م
رج◊ا نكامأا ¤إا ““ةلب نب دمحأا““ ›ودلا نارهو
¤إا Úنث’ا ةليل ت“ تÓباشص ةقطنÃ يحشصلا

.ةديج ةيميظنت فورظ ‘ ترجو ءاثÓثلا
هذ-ه لÓ-خ ” ه-نأا ،ثد--ح--تŸا تاذ فا--شضأاو
نيرفاشسŸا لقنل تÓ-فا-حÒ 7خشست ،ةيلم-ع-لا

تما-ق يذ-لا Òفز--لا قد--ن--ف ¤إا نار--هو ن--م
رج◊ا ةÎف-ل هز-ي-ه-ج-ت-ب ة-ي-لÙا تا-ط-ل-شسلا
عيمج ةاعارم عم امؤي41 مودت يتلا يحشصلا
سسوÒف نم ة-ي-ئا-قؤ-لا تاءار-جإ’او د-عاؤ-ق-لا
ر م ^                                                .انورؤك

‘ اهتارافشس قÓغإا يليشش ةيرؤهمج تررق ^
كرا‰د-لاو ا-ي-نا--مورو ا--يرؤ--شسو ر--ئاز÷ا
ام بشسح ةيرا÷ا ةنشسلا ءاهتنا دنع نانؤيلاو
.ةيلÙا ““ؤيرؤكÒم ل““ ةفيحشص هتدروأا
ةيليششلا ةيجراÿا ةرازو““ نإا ةفيحشصلا تلاقو
رئاز÷ا ‘ ا-هءار-ف-شس ة-ع-م÷ا مؤ-ي تغ-ل-بأا
لمعلاب اينامورو نانؤيلاو كرا‰دلاو ايرؤشسو

ةياهن لبق ةقلاعلا تافلŸا عيمج ة÷اعم ىلع

ة-برا-قŸا هذ-ه““ نأا ة-ف-ي-شضم ““›ا◊ا ما-ع-لا
زيزع-ت-ب ي-كÒمأا بؤ-ن÷ا د-ل-ب-ل-ل ح-م-شست-شس

Ìكأا لود ‘ ة-ي-شسا-مؤ-ل-بد-لا ه-تا--ي--ل--ي--ث“
.““اشسمنلاو اكيجلب لثم ةيجيتاÎشسا
هذ-ه قÓ-غإا““ نإا-ف رد--شصŸا تاذ بشسحو
4وÚ 3ب ام رفؤ-ي-شس سسمÿا تارا-ف-شسلا

نم نكميشس امك ،يل-ي-شش ؤ-شسي-ب تارا-ي-ل-م
ةيجيتاÎشس’ا لودل-ل Èكأا ما-م-ت-ها ءÓ-يإا

.““يليششتل ةبشسنلاب
هذه نإاف ““ؤ-يرؤ-كÒم لإا““ ة-ف-ي-ح-شصل ا-ق-فوو
ة-ير-يدŸ بل-ط ى-ل-ع ءا-ن-ب ي-تأا-ت ةؤ--طÿا““
ةيجراÿا ةرازؤب يجيتاÎشس’ا ط-ي-ط-خ-ت-لا
يليششل ةيجراÿا ةشسايشسلا ريؤطت ¤إا فدهتو
ىرخأ’ا ةي-شسا-مؤ-ل-بد-لا تا-ث-ع-ب-لا ز-يز-ع-تو
.““دÓبلل

ر م ^

 ةيرا÷ا ةنسسلا ءاهتنا عم رارقلا قيبطت رظتنŸا نم
رئاز÷ا اهنم لود ةدعب تارافسس قÓغإا ررقُت يليسش

 عبسشتلا نم ةلاح دهسشت فيطسس ةي’و تايفسشتسسم
انوروك سسوÒفب تاباسصإلا ددع ‘ سسوسسfi عافترا ليجسست

فيطشس ةي’ؤب ةيئافششتشس’ا تاشسشسؤؤŸا تدهشش ^
تاباشص’ا ددع ‘ عافترا ليجشست دعب عبششتلا نم ةلاح
نم ةÒب-ك داد-عأا لا-ب-ق-ت-شسا اذ-كو ا-نورؤ-ك سسوÒف-ب
جئاتن رظتنت يت-لاو ا-ه-ت-با-شصا ‘ ه-ب-ت-ششŸا ت’ا◊ا
ةيب-ط ردا-شصم تف-ششك د-قو   .ة-يıÈا ل-ي-لا-ح-ت-لا

Ãىلع عبششت ليجشست نع يعما÷ا فيطشس ىفششتشس
رارغ ىلع ةيب-ط-لا ح-لا-شصŸا ن-م د-يد-ع-لا ىؤ-ت-شسم
،ةيدعŸا سضار-مأ’ا ،ة-يرد-شصلا سضار-مأ’ا ة-ح-ل-شصم
ةنيزÿا رقم قلغ سسمأا مؤي ” ا-م-ك ،ت’ا-ج-ع-ت-شس’ا
دحأا ةباشصإا ‘ هابتشش’ا دع-ب ،ف-ي-ط-شسب ة-ي-مؤ-م-ع-لا
نمشض ثي-ح ا-نورؤ-ك سسوÒف-ب ة-با-شصإا-ب سصا-خ-ششأ’ا
ليشصحتب ةشصاÿا Òباؤطلاب اؤناك نيذلا سصاخششأ’ا

ةنيدÒ Ãثÿا بورشص ىفششتشسÃو .نؤ-ي-لŸا ة-ح-ن-م
تلبقتشسا ثيح اعبششت ةيبطلا حلاشصŸا تلجشس ةملعلا
ةرواÛا تايدلبلا نم ةلاح411 سسموا لوا ةياغ ¤ا

Ÿحلاشصم تشصحأا ةي’ؤلا بؤ-ن-ج-بو .ة-م-ل-ع-لا ة-ن-يد
ةعزؤم ،جÓعلل عشضخت ةلاح511 ناŸو Úع ىفششتشسم
ةيدلب لت– ثيح ،فيطشس ةي’و بؤنجب تايدلب6 ىلع
اهيلت ،ةدكؤؤم ة-لا-ح37ـب ¤وأ’ا ة--ب--ترŸا ناŸو Úع
يتيدلب نم ت’اح9و ،ةلاح91ب لاطبأ’ا رشصق ةيدلب
ةلاحو لÓق ةيدلب ت’اح4و ،ياب حلاشصو نابت د’وأا
تلجشس لازأا Úع ىفششتشسÃو .دمحا يشس د’وأا ةيدلبب

لؤشصو دعب اعبششت ىرخأ’ا يه يبطلا لزعلا ةحلشصم
هبتششمو ةدكؤؤم Úب ةلاح05 نم ديزأا ¤ا ت’ا◊ا ددع

.اهتباشصإا ‘
بيبطل ةدكؤؤ-م ة-با-شصإا ح-لا-شصŸا تاذ تل-ج-شس ا-م-ك

تحجر ،رج◊ا Úع ةيدلب-ب ة-شصا-خ ةدا-ي-ع بحا-شص
سسوÒفلاب ىودعلل سضرعت دق نؤكي نأا ةيبط رداشصم
. ةدايعلا لخاد هلمع ءانثأا

جلسصل ىسسيع
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 روتصسدلا ليدعتلا عورصشم لوح سشاقنلا ةرتف ديدمت ةيناكمإا نع فصشك

نارهؤب برغملا لسصنق ““ :ديعلب ديعسس وأادنحم
““ تارباخم طباسض

 تاقÓعلا داسسفإل كرحتت رئازجلا ىلع ةدقاح ةيسسنرف تايبؤل ^
رؤتسسدلا ليدعت سصؤسصخب سشاقنلا ةرتف ديدمت ةيناكمإا ^

باوبأا ““ نأا ديعلب ديعصسوأا دنحم ةيروهمجل ةصسائرل يمصسرلا قطانلا لاصصتÓل راصشتصسملا ريزولا دكأا
لك لحل عجنألا ليبصسلا هرابتعاب ““لوؤوصسملاو داجلا راوحلا يف نيبغارلا لكل ةحوتفم ةيروهمجلا ةصسائر
.““روتصسدلا ليدعت سصوصصخب سشاقنلا ةرتف ديدمت ةيناكمإا““ ىلإا احملم ““لكاصشملا

هتودن لÓخ ديعلب ديعسسوأأ دنحم فسشكو ^
تايبول دوجو““ نع سسمأأ ةيرودلأ ةيفحسصلأ

ع-م تا-قÓ-ع-لأ بر-سضل ى-ع--سست ة--ي--سسنر--ف
ليحرت Óعف مت““ هنأأ نلعأأ ا-م-ي-ف ““ر-ئأز-ج-لأ

يذلأ هلمع ءأرج نأرهو نم برغملأ لسصنق
زاه-ج ي-ف ط-با-سض ه-نو-ك ة-بأر-غ ل-م-ح-ي ل
.““هدÓب تأرباخم
ةيروهمجلأ ةسسائر بأوبأأ““ نأأ ديعسسوأأ لاقو
داجلأ رأوحلأ يف نيبغأر-لأ ل-ك-ل ة-حو-ت-ف-م
ناك ىعسسملأ أذ-ه ““ نأأ أر-كذ-م ““لوؤو-سسم-لأو
سسي-ئر-ل م-سسق-لأ با-ط-خ لوأأ ي-ف ا-ح--سضأو
امدنع نوبت ديجملأ دبع ديسسلأ ةيروهمجلأ
تتسشتلأو تافÓخلأ ة-ح-ف-سص ي-ط ى-لإأ ا-عد
.““ ةقرفتلأو
ىلإأ ءأدن-لأ أذ-ه ““ نأأ را-طإلأ أذ-ه ي-ف د-كأأو
لوؤوسسملأ رأوحلأ نأل ام-ئا-ق لأزا-م رأو-ح-لأ
ريغ ل ةينطولأ ةحلسصملاب عوفدملأ قداسصلأو

لكاسشملأ لك لحل عجنألأ ديحولأ ليبسسلأ وه
.““دقعم تناك امهم
حرسشلأ ةلمح ديدمت ةيناكمإأ““ نع فسشك امك
عور-سشم-لأ ةدو-سسم لو-ح ر-ئأد-لأ سشا-ق-ن-لأو
ىتح ةلوقعم ةينمز ةرتفل روتسسدلل يديهمتلأ
قفأوت ةرمث رظتنملأ لدعملأ روتسسدلأ نوكي
سشاقنلأ““ نأأ احسضوم  ““نك-م-م ع-سسوأأ ي-ن-طو
نم م-غر-لا-بو ةدو-سسم-لأ هذ-ه لو-ح ر-ئأد-لأ
دحت يتلأ انوروك ءابو نم ةياقولأ تأءأرجإأ

ةجاح دكؤوي عامت-جلأو ل-ق-ن-ت-لأ ة-ير-ح ن-م
سسسسؤوي يقفأوت روتسسد ىلإأ ة-سسا-م-لأ دÓ-ب-لأ
ىلع سسيلو تأدهعلل ةرباع ةديدج ةلحرمل

ىلإأ أريسشم ““بأزحألأ لو سصاخسشلأ سساقم
عيسسوت ربع امتح رمي ةياغلأ هذه غولب ““ نأأ

ح-ئأر-سشلأ ع-ي-م-ج ى-لأ سشا-ق--ن--لأ ةد--عا--ق
بواجت ةباثمب كلذ ربتعأ نأأ دعب ةيعامتجلأ

ةيسساي-سسلأ بأز-حلأ ن-م د-يد-ع-لأ بل-ط ع-م
.““ينطولأ تايسصخسشلأو ةيندملأ تايعمجلأو
تÓيدعتلأو تاحأرتقلأ لك ““ نأأ ديعلب دكأأو
نماسضلأ وه ةيروهمجلأ سسيئر نأأو اهب بحرم
عمجب ةفلكملأ ةنجللأ فر-ط ن-م ا-ه-ب ذ-خأÓ-ل
زيزعت راطإأ يف روتسسدلأ ليدعتل تاحأرتقلأ

عباتو ““لأوحألأ لك يف اهدحويو ةمألأ عمجي ام
.““ بعسشلأ ىلإأ دوعت ةريخألأ ةملكلأ ““

سضعب يف نيد-لأ ة-ي-سضق ةرا-ثإأ ““ نأأ ى-لإأ تف-لو
نع ثدحتت يتلأ تاهو-طÓ-ب-لأو تا-سشا-ق-ن-لأ

احيرسص أزأزفت-سسأ ر-ب-ت-ع-ت رو-ت-سسد-لأ ةدو-سسم
بعسشلاف تانطأوملأو ني-ن-طأو-م-لأ ر-عا-سشم-ل
أدغو مويلأو سسمأأ ملسسم- دكأأ امك- يرئأزجلأ
ةلبلبلأ ةراثإأ يف نيسصتخملأ نأأو نيدلأ موي ىلإأو
ءا-ن-ب ن-ع ر-ظ-ن-لأ فر-سص نود-ير-ي ن-ت--ف--لأو
.““دبأأ مهل ققحتي نل أذهو ةقحلأ ةيطأرقميدلأ

سسيصسأات يوني ل ةيروهمجلا سسيئر
ةيصسايصس ةكرح وأا بزح

ةيسسايسس بأزحأأ سسيسسأات نع عاسشي ام نأاسشبو
سسيئرل يباختنلأ جمانر-ب-لأ ى-ن-ب-ت-ت ةد-يد-ج

قبسس ةيروهمجلأ سسيئر ““ نأأ حسضوأأ ةيروهمجلأ
وأأ بزح سسيسسأات يوني ل هنأأ هسسفنب نلعأأ نأأ هل

ةلم-ح-لأ لÓ-خ أذ-ه نا-كو ة-ي-سسا-ي-سس ة-كر-ح
اهدقع يتلأ ةيفحسصلأ ةودنلأ ءانثأأو ةيباختنلأ
جئاتنلأ نÓعإأ خيرات يسضاملأ ربمسسيد31 موي

نأأ أدكوم  ةيسسائرلأ تاباختنÓل ةيمسسرلأ ريغ
امك-- هانعمو لوع-ف-م-لأ يرا-سس رأر-ق-لأ أذ-ه
ل راطإلأ أذه جراخ عاسشي ام لك نأأ -- فاسضأأ
تاف-ل-خ-م ن-م و-هو ،ة-ح-سصلأ ن-م ه-ل سسا-سسأ

ى-ل-عو نآلأ نا-ك-م ا-ه-ل د-ع-ي م-ل تا-سسرا-م--م
ةيسسائرلأ ةسسسسؤوملأ ماحقأ نع فكلأ اهباحسصأأ
.““ةئيرب ريغ ايأونب

تاسسسسؤومب نطأوملأ ةقث عاجرتسسأ نأ ركذ امك
ةبذاكلأ دوعولأ بب-سسب ا-هد-ق-ف ي-ت-لأ ة-لود-لأ

نأل ينأديملأ لمعلأ ة-ط-سسأو-ب نو-ك-ي ا-ق-با-سس
نآلأ ةلودلأ نأأ أركذم سسوململأ ديري نطأوملأ
ةدع كانهو سسوململاب ا-ه-ي-ن-طأو-م بطا-خ-ت
ةسسمخلأ لÓخ تقق-ح-ت ة-سسو-م-ل-م تأءأر-جإأ
.ةريخألأ رهسشأأ
ةصساردب نايفصس يلÓيج دعو سسيئرلا

نينوجصسملا سضعب نع جارفإلا بلط

نا-ي-ب ي-ف درو ا-م لو-ح لأؤو-سس ن-ع هدر ي-فو
د-يد-ج ل-ي-ج بز-ح سسي-ئر نا-ي-ف-سس ي-لÓ-ج

سضع--ب حأر--سس قÓ--طإأ ه--ب--ل--ط سصو--سصخ--ب
كلذ ““ نأأ يمسسرلأ قطانلأ لا-ق ن-ي-نو-ج-سسم-لأ

سسيئر““ نأأ أدكؤوم ““رأوحلأ ةرمث نم هنأأو حيحسص
.““بلطلأ أذه ةسسأردب دعو دق ةيروهمجلأ

ةركأذلاب مامتهلأ نأ ديعلب حسضوأأ ه-ت-ه-ج ن-م
سسيل ايلاح وهو مو-ي-لأ د-ي-لو سسي-ل ة-ي-ن-طو-لأ

ينطو بجأو امنإأو ةيفرظ ةعزن يأاب اعوفدم
.ةمواسسملأ لبقي ل
ةملا-ك-م-لأ ىو-ح-ف لو-ح لأؤو-سس ن-ع هدر ي-فو
أرخؤوم ةيروهمجلأ سسيئر اهأرجأأ يتلأ ةيفتاهلأ

بلطب نوركام ليوناميإأ يسسنرفلأ سسيئرلأ عم
لك نكي نوبت سسيئرلأ““ نأأ لاق ريخألأ أذه نم
يذلأ نوركام سسيئر-ل-ل ر-يد-ق-ت-لأو مأر-ت-حلأ
““رئأزجلأ عم هلماعت يف ة-ب-ي-ط ا-يأو-ن ل-م-ح-ي

اسسنرفب دوجول هفسسأأ““ نع لبا-ق-م-لا-ب ا-بر-ع-م
ةيجولويديإأو ةيدئاقع تايبولو حلاسصم تايبول
““ نأأ ىلإأ أريسشم ““رئأزجلل ايخيرات أدقح لمحت

رئأزجلأ لÓقتسسأ أدبأأ مسضهت مل تايبوللأ هذه
نيسسحت لجأأ نم قفألأ يف ةوطخ ترهظ املكو
هذه تكر-ح-تو لإأ ن-يد-ل-ب-لأ ن-ي-ب تا-قÓ-ع-لأ
ةوطخ لك داسسفإل عسسأو قاطن ىلع تايبوللأ
تايبوللأ““ هذه نأأ أزربم ““نيدل-ب-لأ ن-ي-ب ةءا-ن-ب
ةحلسصمب رسضت امم رثكأأ اسسنرف ةحلسصمب رسضت
.““رئأزجلأ
داسصرملاب نوكتسس رئأز-ج-لأ ““ نأأ ى-ل-ع دد-سشو
نم فده يأأ اهل ققحتي نل يتلأ تايبوللأ هذهل
نيب تاقÓعلأ““ نأأ أدكؤوم ““رئأزجلأ يف اهفأدهأأ
عفد ءاطعإل فظوتسسو ةديج نيدلبلأ يسسيئر

.““ةيئانثلأ تاقÓعلل ديدج
نأرهو يبرغملأ لسصنقلأ ةرداغمب قلعتي اميفو
بأرتلأ Óعف رداغ دق يبرغملأ لسصنقلأ نأأ لاق
هنأل هبحسس رئأزجلأ تب-ل-ط ا-مد-ع-ب ي-ن-طو-لأ
هتافر-سصت-ب ة-قا-ي-ل-لأ دود-حو هدود-ح زوا-ج-ت

نكي مل يبرغملأ لسصنقلأ فرسصت ““ نأأ افيسضم
““ةيبرغملأ تأرباخملأ يف طباسض هنأل ابرغتسسم
عفر ىلع لمعلا-ب ر-ئأز-ج-لأ ما-م-ت-هأ““ أزر-ب-م
نيبعسشلأ نيب تاقÓعلأ ىلع اظافح ىوتسسملأ
.““ يبرغملأو يرئأزجلأ نيقيقسشلأ
ىلع ءاسضقلاب قلعتي لأؤوسس ىلع هبيقعت ىدلو
ىمسسي ام ميعز لأدكورد كلاملأ دبع يباهرلأ
دكأأ يمÓسسإلأ برغملأ دÓبب ةدعاقلأ ميظنتب
نأأ ربتعت تلأزل رئأزجلأ ““ نأأ لوؤوسسملأ سسفن
يلود عباط هل لب اهدحول اهسصخي ل باهرإلأ
.““ةيلود ةيلوؤوسسم يه هتحفاكمو

فقول رصصم ةردابمب بحرت رئازجلا
ايبيل يف رلا قÓطإا

رسصم اهتقلطأأ يتلأ ةريخألأ ةردابملأ نع امأأ
قطانلأ ددج اي-ب-ي-ل ي-ف را-ن-لأ قÓ-طإأ ف-قو-ل
ىلع ديكأاتلأ ةيروهمجلأ ةسسائر مسساب يمسسرلأ
و فكلأ اهتياغ ةردابم لكب بحرت رئأزجلأ““ نأأ
أذه و نييبيللأ ءاقسشألأ ءامد ةقأرإأ نع فقوتلأ
دوجوب ““ أركذم ““ اهردسصم نع رظنلأ سضغب
ةيجراخ ريزو نيب يموي هبسش رواسشت و قيسسنت
ام لك لوح ةقطنملأ يف ه-ئأر-ظ-نو ر-ئأز-ج-لأ
نأأ أركذم ““يبيللأ فل-م-لأ تأرو-ط-ت-ب ق-ل-ع-ت-ي
عيمج نم ةدحأو ةفاسسم ىلع فقت رئأزجلأ““
بعلن نأأ بغرن ““ فاسضأأ امك اننأل ““فأرطألأ
ءاقرفلأ نيب عمجلل ىعسسي يذلأ طيسسولأ رود

رظتني نأأ وأأ رخآأ دسض فرطل زاحني نأأ نود
يركسسعلأ عسضولأ روطتب ةقلعتم ىرخأأ أرومأأ

.““نأديملأ يف
ام لكب ةمتهم رئأزجلأ نأأ ىلإأ اسضيأأ راسشأأ امك
نوبت سسيئرلأ هب حرسص املثم دلبلأ أذهب يرجي
ةيلودلأو ةينطولأ ةفاحسصلل ةرم نم رثكأأ يف

نأأ ىلع أرأرم ““ ةيروهمجلأ سسيئر دكأأ ثيح
بعسشلأ ءانبأأ سصيلختل ةدهاج ىعسست رئأزجلأ
تلخدت يتلأ ةنحملأ هذه نم قيقسشلأ يبيللأ

اهحلاسصم يف لإأ ىرت ل ة-ي-ب-ن-جأأ ىو-ق ا-ه-ي-ف
ل““ رئأزجلأ نأأ نيح يف ““ةقطنملاب ةسصاخلأ
.““ريغ ل يبيللأ بعسشلأ ةحلسصم يف ىوسس ركفت

رارق سسيل يلكلا يحصصلا رجحلا عفر
يملع لب يصسايصس

ر-ج-ح-لأ خ-يرا-ت سصخ-ي لأؤو-سس ن-ع هدر ي--فو
نأأ ““ Óئاق لوؤوسسملأ سسفن دافأأ ,ايلك يحسصلأ
لب يسسايسس رأرق سسيل ايلك يحسصلأ رجحلأ عفر

أدكؤوم ““ نيسصتخملأ ءابطلأ نع رداسص يلمع
ذنم زكترت ةلودلأ ةسسايسس ““ نأأ راطلأ أذه يف
تلاحلأ لك يف ةفزاجملأ مدع ىلع ةيأدبلأ
--لاق امك-- عنمي ل أذه نكل نطأوملأ ةايحب

سشاعنأ نيب عمجت ةيقيفوت لولح نع ثحبلأ نم
يف ةحئاجلأ ةحفاكمو ة-يدا-سصت-قلأ ةا-ي-ح-لأ
.““هسسفن تقولأ

-ديفوك تاباسسح يف تاعربتلأ ““ نأأ فسشك امك
ةياغ ىلإأ تغلب ةيلاملأ ةرأزو ىدل ةحوتفملأ91
نويلم نم رثكأأو جد رايلم3ر68 نينثلأ سسمأأ
007.7 ىلأ ةفاسضأ رلود نوي-ل-م ة-بأر-قو ورو-ي

اعفد““ هنأ ىلع ديكأاتلأ أددجم ““ينيلرتسسإأ هينج
ىلوتتسس ةيفافسشلأ ىل-ع ا-سصر-حو ل-يوأا-ت ل-ك-ل
نع نيلثمم ةيوسضعب لولأ ريزولأ اهسسأأري ةنجل
يرئأزجلأ رمحلأ لÓهلأو يندملأ عمت-ج-م-لأ
عيزوت سسيياقم ديدحتل فده-ت ة-سسأرد دأد-عإأ

نيررسضتملأ نم اهيقحتسسم ىلع تاعربتلأ هذه
.““ةحئاجلأ نم
01 ب ةردقملأ نماسضتلأ ةحنم ““ نأأ حسضوأأ امك
ىلع ةئاملاب001 اهفرسص م-ت د-ق را-ن-يد فلآأ

ةلحرمك ةلئاع فلأأ223 نيغلابلأو اهيقحتسسم
لجأأ نم ةلولل تاميلعت ءاطعأ““ مت اميف ىلوأأ

نأوج رهسشل ةيناث ةلحرمك ةحنملأ هذه فرسص
.““مداقلأ عوبسسألأ ةيأدب لبق

تلجأأ رئأزجلأ““ نأأ فسشك قايسسلأ سسفن يفو
هذه يسشفت ببسسب يوجلأ لاجم-لأ ق-ل-غ ذ-ن-م
أوناك يرئأزج ةيعر فلأأ31و21 نيب ةحئاجلأ

ل ءÓجلأ ةيلمع ناب عباتو ““جراخلاب نيقلاع
نيتلحر سصيسصخت نع نلعأأ ثيح ةيراج لأزت
اياعرلأ ءÓجإأ لجأأ نم يراجلأ عوبسسلأ ةياهن
.““ايكرتب نيقلاعلأ نييرئأزجلأ

دفو لاسسرإاب ماق ةيروهمجلأ سسيئر نأأ فسشكو
طوسشكأون ةيناتيروملأ ةمسصاعلأ ىلإأ ماه يرأزو
لاجم يف نيدلبلأ ني-ب تا-مو-ل-ع-م-لأ لدا-ب-ت-ل

ةرايزلأ هذه يتأاتو .91-ديفوك ةحئاج ةحفاكم
نيدلبلأ يسسيئر سصرح دكؤوتل -- لاق امك--
.ةقطنملأ بوعسش حلاسصل امهنيب لسصأوتلأ ىلع
فلم نأأ ديع-ل-ب ر-يزو-لأ ر-كذ ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
ةيمويو ةينأديم ةعباتمب ىظحي لظلأ قطانم
متي ام لكل ةلودلأ يف ىوتسسم ىلعأأ ىلع ةقيقد
نيلوؤوسسملأ ري-سصم نأأو نأد-ي-م-لأ ي-ف هزا-ج-نإأ
قطانملأ هذه ريسصمب انوهرم حبسصأأ نييلحملأ
.ةيروهمجلأ سسيئر تايولوأأ نم ربتعت يتلأ

م ناؤسضر ^

نم لك عم نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ ثحب ^
.ب نوج ““ ةيكيرمألأ ةدحتملأ تايلولأ ريفسس
رئأزجلاب ايناملأأ ةيروهمج ةريفسسو ““رسشوريد
نواعتلأ تاقÓع ريوطت وزتون ايرام يكيرلوأأ
ةروهدتملأ ةينمألأ عاسضوألأ أذكو نيدلبلأ نيب
.ايبيل يف
ةيروهمجلأ سسيئر ““نأأ ةسسائرلل نايب يف ءاجو
سسمأأ لوأأ رسصع نوبت د-ي-ج-م-لأ د-ب-ع د-ي-سسلأ
ةدحتم-لأ تا-يلو-لأ ر-ي-ف-سس ةدا-ع-سس ن-ي-ن-ثلأ
.““رسشوريد .ب نوج ““ ةيكيرمألأ
ةدحتملأ تايلولأ ريف-سس د-كأأ ة-ب-سسا-ن-م-لا-بو
سسيئر عم هتاثحابم ““ نأأ رئأزجلاب ةيكيرمألأ
دج““ تناك نوبت ديج-م-لأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م-ج-لأ

دج تاثحابم هل تناك““ هنأأ فسشك ثيح ““ةرمثم
ىلأ انقرطت ثيحب نوبت سسي-ئر-لأ ع-م ةر-م-ث-م
تاقÓعلاب ة-سصا-خ-لأ بنأو-ج-لأ ن-م د-يد-ع-لأ
تايدحتلأ نع كلذك لوطم انثدحتو ةيئانثلأ
.““ةقطنملأ اههجأوت يتلأ

لمعلأ نم ريثكلأ ان-يد-ل نأ د-ق-ت-عأأ““ فا-سضأأو
انقرطتل أدج ديعسس انأأو انفأدهأأ قيقحتل ايوسس
نأأ ينرسسيو ة-قÓ-ع-لأ هذ-ه ءا-ن-ب ة-لأا-سسم ى-لأ
ىرج امك ““هاجتلأ أذه يف لمعلأ يف رمتسسن

ةيئانثلأ تاقÓعلأ سضأرعت-سسأ““ ءا-ق-ل-لأ لÓ-خ
.““امومع ةقطنملأو ايبيل يف عسضولأو
سسمأأ نوبت ديجملأ دبع سسيئرلأ لبقتسسأ امك
رئأزجلاب ايناملأأ ةيروهمج ةر-ي-ف-سس ءا-ثÓ-ث-لأ
ةسسائرل ناي-ب بسسح وز-تو-ن ا-يرا-م ي-ك-ير-لوأأ
.ةيروهمجلأ
دبع ةيروهمجلأ سسيئر ““ نأأ نايبلأ يف ءاجو
ءاثÓثلأ سسمأأ حابسص لبقت-سسأ نو-ب-ت د-ي-ج-م-لأ

رئأزجلاب ةيلأرديفلأ ايناملأأ ةيروهمج ةريفسس
.““وزتون ايرام يكيرلوأأ
ةيئانثلأ تاقÓعلأ ثحب ءاقللأ أذه يف مت دقو
تأروطتلأ ةسصاخ ةفسصبو ةقطنملأ يف عسضولأو
.ايبيل يف

ر كلام  ^

اياصضقلا ديدع ¤إا اقرطتو ةصسائرلا رقÃ هلبقتصسا

اكيرمأا يÒفسس عم ةيبيللا ةمزألا ثحبي نؤبت
رئاز÷اب ايناŸأاو

فلملل ةيصسايصس ةيوصست ىلإا يعادلا رئازجلا فقوم ددج

نم هئارظن عم ةيبيللا ةمزألا ثحبي مودقؤب
ايبيلو سسنؤتو رسصمو ةيدؤعسسلا

يربسص يرئأزجلأ ة-ي-جرا-خ-لأ ر-يزو ثح-ب ^
ة-ي-ن-مألأ عا-سضوألأ ن-ي-ن-ثإلأ ءا-سسم مود--قو--ب
نم لك يف هئأرظن عم ايب-ي-ل ي-ف ةرو-هد-ت-م-لأ
عمجأأ ثيح ايبيلو سسنو-تو ر-سصمو ة-يدو-ع-سسلأ
لجأأ نم دوهجلأ قيسسنت ةرورسض ““ ىلع ءأرزولأ
.““ةمزأÓل يسسايسس لحل لسصوتلأ
يربسص عاطقلأ ريزو ““ نأأ ةيجراخلأ نايب لاقو
لك ةيجراخ ءأرزو عم ايفتاه ثداحت مودقوب

رسصم ةيروهمجو ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ نم
.““ايبيل ةلودو ةيسسنوتلأ ةيروهمجلأو ةيبرعلأ
تروحمت تاثحابملأ ““ نأأ نايبلأ تأذ حسضوأأو

هذه عم ةيئانثلأ تاقÓعلأ زيز-ع-ت ل-ب-سس لو-ح
ا-ه-لوا-ن-ت ى-لإأ ة-فا-سضإلا-ب ة-ق-ي-ق-سشلأ لود--لأ

يميلقإلأ ىوتسسملأ ىلع عاسضوألأ تأد-ج-ت-سسم
.““ايبيل ةقيقسشلأ يف ةريخألأ تأروطتلأ ةسصاخ
ىلإأ ردسصم-لأ سسف-ن را-سشأأ قا-ي-سسلأ أذ-ه ي-فو

ىلع عيمجلأ دكأأ ثيح ىؤورلأ يف قباطت دوجو
لجأأ نم اهديحوتو دوهجلأ قيسسنت ةرورسض ““
دلبلأ أذه يف رانلأ قÓطإأ فقو ىلإأ لسصوتلأ
ىلإأ سسولجلاب ةعزا-ن-ت-م-لأ فأر-طألأ عا-ن-قإأو

““ ةبسسانملاب رئأزجلأ تددجو .““ رأوحلأ ةلواط
ةيسسايسس ةيوسست ىلإأ يعأدلأ تباث-لأ ا-ه-ف-قو-م
نييبيللأ ءاقرفلأ فل-ت-خ-م ن-ي-ب رأو-ح-لأ ر-ب-ع
ةدحو نمسضي لماسش يسسايسس لح ىلإأ لسصوتلل
اقفو اهيسضأرأأ ةمÓسسو ايبيل ةدايسسو رأرقتسسأو
ةدأرإأ مأرتحأ راطإأ ي-فو ة-ي-لود-لأ ة-ي-عر-سشل-ل
تÓخدتلأ نع أديعب قيقسشلأ يب-ي-ل-لأ بع-سشلأ
تعد دق تناك رئأزجلأ نأأ ركذي .““ةيجراخلأ
قيسسنتل نييلودلأو نييميلقإلأ نيلعافلأ دحألأ

ةمزأÓل ةمئأد ةيسسايسس ةيوسست داجيإل مهدوهج
 .ةروهدتم ةينمأأ اعاسضوأأ سشيعت يتلأ ايبيل يف

 دادر كلام ^

يرئازجلا بعصشلا ةيبلاغ لثمت لو هتيقادصصم يف نعط اهنأا لاق

ةدؤسسم سضرعت ةبارعل تاحيرسصت :ةنيرق نب
نظلاو كسشلل رؤتسسدلا

نب رداقلأ دبع ،ينطولأ ءانبلأ ةكرح سسيئر دكأأ̂ 
ءأربخلأ ةنجل ررقمو سسيئر تاحيرسصت نأأ ،ةنيرق
ةيبلاغ لثمت ل ،ةريخألأ روتسسدلأ ليدعتب ةفلكملأ
امنإأ ،ةينطولأ هبخن نع ربعت لو يرئأزجلأ بعسشلأ
ةدوسسم سضرعتو اهبحاسص ةي-قأد-سصم ي-ف ن-ع-ط-ت
هيدقان يطع-تو نو-ن-ظ-لأو كو-ك-سشل-ل رو-ت-سسد-لأ
.ةجحلأ
هتحفسص ىلع هرسشن لوطم قيلعت يف ةنيرق نب لاقو
سشاهدناب انيقلت دقل ““ كوبسسياف عقومب ةيمسسرلأ
تاحيرسصت نييرئأزجلل ىمظعلأ ةيبلاغلأ عم ريبك
بعسشلأ فسصت يتلأ روتسسدلأ دأدعإأ ة-ن-ج-ل سسي-ئر
تايسضتقم باعيتسسل لهؤوم ريغ هنأا-ب ير-ئأز-ج-لأ
ولخي نأأ دب ل يرئأزجلأ روتسسدلأ نإأو ،ةنطأوملأ

يميق-لأ ه-ثورو-مو بع-سشلأ م-ي-ق ن-م Ó-ب-ق-ت-سسم
.““يخيراتلأو
طقل-ت ي-تدا-ع ن-م سسي-ل ““ ثد-ح-ت-م-لأ فا-سضأأو
لو ةمداسص تاحيرسصتلأ هذه نأأ لو-ل تا-ي-ب-ل-سسلأ
سسيئر نم ةعقوتملأ ةيعوسضوملأ لو دايحلأ لثمت
لثمت لو ““ لسسرتسسيل ““روتسسدلأ ةدوسسم دأدعإأ ةنجل

هبخن نع ربع-ت لو ير-ئأز-ج-لأ بع-سشلأ ة-ي-ب-لا-غ
سضرعتو اهلئاق ةيقأدسصم يف نعطت لب ،ةينطولأ

هيدقان يطعتو نونظلأو كوكسشلل روتسسدلأ ةدوسسم
.““ةجحلأ
روتسسدلأ نإأ ““ربمسسيد21 تايسسائرل حسشرتملأ عباتو

ةسسكاعلأ بعسشلأ ةآأرمو ةلودلل ايلعلأ ة-ق-ي-ثو-لأ و-ه
سسيئر نم يعدتسسي امم ينطولأ هعورسشمو هتيوهل
نم يعدتسسيو عسضولأ أذه حيحسصت ة-يرو-ه-م-ج-لأ

ينطو رأوح ىلإأ ردابت نأأ ةينطولأ ىوقلأ فلتخم
وحن هراسسمو كرابملأ كأرحلأ تابسستكم يمحي
ةلاسسرلو ربمفونل ءافولأ لظ يف ةديدجلأ رئأزجلأ
جنسشتلأ نع أديعب نييرئأزجلأ تاعلطتو ءأدهسشلأ
.““هراسسم نع سشاقنلأ فرحو نيوختلأو
اهنأاب رئأزجلأ ““ ةن-ير-ق ن-ب ردا-ق-لأ د-ب-ع ف-سصوو

ءأدهسشلأ نم نويلم فسصنو نويلم اهرهم سسورع
مهؤوامد تجزتمأ برعو ربرب دحوم دحأو اهبعسش
هنايبب يربمفون دحأو يررحت يروث عورسشم يف
مدعو هينبتب لإأ ةنطأوملأ قق-ح-ت-ت لو سسسسؤو-م-لأ
ل يتلأو ةيرئأزجلأ ةمألأ هيلع ظفاحت ،هنع ديحلأ
مÓسسلأ اهنيدب اهك-سسم-ت-ب لإأ ا-ه-ل ةز-ع لو ءا-ق-ب
اهعونتو يغيزامألأ ا-ه-ثأر-تو ة-ي-بر-ع-لأ ا-ه-ت-غ-لو
.““يفاقثلأ
رّرقملأو ءأربخلأ ةنجل سسيئر تاحيرسصت تراثأأو

““ نأاب امهفسصو دعب نييرئأزجلأ نيب اعسسأو لدج
ينعي ام ““نينمؤومل سسيلو نينطأومل هجوم روتسسدلأ
روتسسدلأ نع اهداعبإأ نكمي ة-يو-ه-لأ ر-سصا-ن-ع““ نأأ
نأأ نود ايرئأزج نوكي نأأ نطأوملأ ناكمإاب حبسصيل
.““املسسم لو ايغيزامأأ لو ايبرع نوكي

ر كلام ^

ىو-ق-لأ ة-ه-ب-ج-ل لوألأ ر-ي-تر-ك-سسلأ ن-ل--عأأ ^
ىلع لوسصحلأ ل-سسح-ل-ب م-ي-ك-ح ة-ي-كأر-ت-سشلأ
ر-م-تؤو-م-لأ م-ي-ظ-ن-ت-ل ي-م-سسر يرأدإأ ح-ير-سصت
.ةيليوج01و90 يموي بزحلل يئانثتسسلأ
حيرسصت مÓتسسأ لسصو رئأز-ج-لأ ة-يلو تمد-قو
برغ نأرفأزم قدنفب يمومع عامتجأ ميظنتل
هب مدقت بلط ىلع ءان-ب ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز-ج-لأ
وبن دمحم ةقفر لسسحلب م-ي-ك-ح لوألأ ن-ي-مألأ
.يديرك ميكحو

لوسصحلأ دعب هل قيلعت لوأأ يف لسسحلب دهعتو
لسضفأأ ريفوتل هدوهج لك لذبب حيرسصتلأ ىلع
د-حو-م ي-ن-طو ر-م-تؤو-م م-ي-ظ-ن-ت-ل فور-ظ-لأ
.سسافافأÓل
نم فسصنو ماع ةبأرق ذنم سسافافألأ يناعيو
يف ءاسضعأأ ةلاقتسسأ د-ع-ب ةر-ي-ب-ك تا-ما-سسق-نأ
يلع يدايقلل نيلأوملأ درطو ةيسسائرلأ ةئيهلأ
.ةمسصاعلأ يف يزكرملاب رقملأ نم يركسسعلأ

ر م ^

 لوألا Úمألا هب مدقت بلط ىلع ءانب

ةيليؤج01و9 يمؤي يئانثتسسلا هر“ؤؤم مظني سسافافألا
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  رج◊ا عفر دعب غلكل رانيد008¤ا007 نم راعسس’ا عافتراب تاعقوت

ايونسس سسار ÚيÓم3 ـب ازجع لجسست نجاودلا قوسس
  ةيناوي◊ا ةيذغ’ا مادعناو تاطوغسضلا ببسسب مهسسÓفا نونلعي نجاود وبرم ^

موحللا راعسسأا عافترا بابسسا ،بيب◊ا ةسسوب ،نجاودلا ةبعسشل كÎسشŸا ينهŸا سسلÛا سسيئر بئان عجرا
راثأا يذلا رمأ’ا ،جد052 ¤إا جد002 يدعتي ’ ناك امدعب دحاولا مارغوليكلا جد023 تقاف يتلاو ءاسضيبلا
ةيمك Òفوتب  ةراجتلا ريزو تاحيرسصت   عم سضراعتت ةدايزلا هذه نأا اودجو نيذلا ÚنطاوŸا ءايتسسا
. ءاسضيبلا موحللا

،““رجفلأ »ـل حيرسصت ‘ ،بيبح ةتسسوب لاقو
ÚبرŸأ فقوت ¤أ عجأر ءÓغلأ ببسس نأ
معاطŸأ قلغ ببسسب لمعلأ نع نجأودلل
ف-قو-تو تÓ-ف◊أ تا-عا-قو ة-ي-ع--ما÷أ
معاطŸأ قلغو ضسأر-ع’أو تأر-ها-ظ-ت-لأ
كيهان انوروك ضسوÒف ببسسب تاميıأو

نأ ثي-ح ن-جأود-لأ دأÒت-سسأ مأد-ع-نأ ن-ع
م-ت-ي ءا-سضي-ب-لأ مو-ح-ل-لأ ن-م ة--ئاŸا--ب08
Úجتنم ‘ Òبك ضصقن ةجيت-ن ا-هدأÒت-سسأ
رفوتت ةيلÙأ قوسسلأ نأ أÒسشم ن ةداŸأ

’ مهددع راغسصلأ ÚبرŸأ نم ددع ىلع
أونلعأ مهتيب-ل-غأو ة-ئاŸا-ب04 نوزواج-ت-ي
نم ةينأوي◊أ ةيذغ-ت-لأ ءÓ-غ-ل م-ه-سسÓ-فأ
اهدأÒت-سسأ م-ت-ي ي-ت-لأو ةرذ-لأو ا-جو-سصلأ
.اسضيأ

ةيعم÷أ ضسي-ئر ا-عد ،عو-سضوŸأ ضسف-ن ‘
‘ ةداعسس ايند نب Êأوي◊أ جاتنÓل ةينطولأ
ة-عأرز-لأ ر--يزو ،““ر--ج--ف--لأ»ـل ح--ير--سصت
قطانم  ¤أ هجوت ةرورسض ¤أ ةيوأرحسصلأ
نم ة-ي-نأو-ي◊أ ة-يد-غ’أ جا-ت-نإ’ بو-ن÷أ
بون÷أ نأ ¤أ رظنلاب  ،اجوسصلأو ةرذلأ
ةبسصخ يسضأرأأ ىل-ع ر-فو-ت-ي يوأر-ح-سصلأ
لدب ةينأوي◊أ  ةيذ-غأ’أ جا-ت-نإ’ ة◊ا-سصو
افيسضم ،ةلئاط لأومأابو ةلمعلاب اهدأÒتسسأ
Òبكلأ انبو-ن-ج Òم-ع-ت-ل تقو-لأ نا-ح ه-نأ
يوأرحسصلأ قطا-نŸأ ‘ ضضرأ’أ ة-مد-خو
ةلئاهلأ تايناكمأ مغر ةلحاق يق-ب-ت ي-ت-لأ

ىلع ةيوأرحسصلأ يسضأرأ’أ اهب رخزت يتلأ
بون÷أ ‘ نجأودلأ جاتنإأ عيسسوت متي نأ
بسصانم اسضيأ ح-ت-ف-ي نأ ه-نا-سش ن-م كلدو
نجأودلأ قوسس م-ي-ظ-ن-ت ل-جأ ن-م ،ل-غ-سش
. دأÒتسس’أ لدب اهراعسسأأ ‘ مك–و
جا-جد-لأ را-ع-سسأأ نأ ثد--ح--تŸأ ف--سشكو
مأرغوليكل-ل جد008 يدع-ت-ت نأ ة-ح-سشر-م
عفر دعب ة-مدا-ق-لأ ما-يأ’أ لÓ-خ د-حأو-لأ
تÓ--ف◊أ م--سسو--م قÓ--ط--نأو، ر--ج◊أ
معاطŸأ ح-ت-فو تا-م-يıأو ضسأر-ع’أو
هلباقيو بلطلأ ةدايزب حمسسي ام ،قدانفلأو
. راعسسأ’أ ‘ عافترأ

نأ ثدحتŸأ تأذ حسضوأأ ،نأاسشلأ تأذ ‘
ÚيÓم3 ـب زجع لجسست ةيلÙأ قوسسلأ
ةعاب نم ددع دكأأ امي-ف ،ا-يو-ن-سس ة-جا-جد
هنأأ ،““ رجفلأ»ـل حيرسصت ‘ ءاسضيبلأ موحللأ

جات-نأ ‘ م-ك-ح-ت-لأ ع-ط-ت-سسن ⁄ ن’أ د◊
بناج ¤أ، ضصقنلأو ةرفولأ Úب  نجأودلأ
Úجتنم كلانه نأ ةسصاخ قوسسلأ م-ي-ظ-ن-ت
ن--جأود--لأ جا--ت--نأ ‘ Úسصتfl ط--ق--ف
ةداŸأ ن-م ة-ئاŸا--ب05 ةبسسن نو-ج-ت-ن-يو
م--ت--ي Úح ‘ ، قو--سسلأ ‘ ةد--جأو--تŸأ
. ةيقبتŸأ ةيمكلأ دأÒتسسأ
عا-ف-تر’أ نأ ، ةدا-ع-سس ن-ب  نأ د-كأ ا-م--ك
رفوت مدع ةجيتن ءاج جاجدلل ئجافŸأ
يذلأ ر-مأ’أ ،‘ا-ك-لأ ل-ك-سشلا-ب جا-جد-لأ
جا--جد--لأ را--ع--سسأأ عا--ف--ترأ ‘ بب---سست
جد007 ¤أ ل-----سصت نأ  ة-----ح------سشرŸأ
.ةمداقلأ مايأ’أ لÓخ دحأولأ مأرغوليكلل

ة-فر-غ-لأ و-سضع حر--سص قا--ي--سسلأ تأذ ‘

دأرم ،يفيرلأ داسصتقأ Òبخو ة-ي-حÓ-ف-لأ
ا-ه-ل جا-جد-لأ را-ع-سسأأ عا-ف-ترأ نأأ ،—ا--ف
ةلم÷أ قأوسسأأ ‘ ضضرعلأ ةل-ق-ب طا-ب-ترأ
نم ءاسضيبلأ موحللأ ىلع بل-ط-لأ ةدا-يزو
انوروك ةحئاج نأ أزÈم ،ÚنطأوŸأ لبق
مو◊ را-ع-سسأ ى-ل-ع Òب-ك ل-ك--سشب تر--ثأ
⁄ Êون÷أ عافتر’أ نأ أÒسشم، نجأودلأ
تلسصو راعسسأ ‘ ةدايزب اق-ب-سسم ل-ج-سسي

مأرغول-ي-ك-لأ ‘ جد011 ¤أ ةر-----م لو’
يبرم053 ›أوح كلانه نأ اتف’ ،دحأولأ

نجأودلأ ة-ي-بر-ت  أو-لز-ت-عأ ي-عر-سش Òغ
لوسص◊أ ‘و لمعلأ ‘ تاطوغسضلأ ببسسب

ءاهز نأ افسشاك ن نجأودلل  ةيدغتلأ ىلع
مو-ح-ل-لأ نو-لوا-ن-ت-ي ير-ئأز-ج ÚيÓ-م6
دعب لسصأوت-م ل-ك-سشب ا-يو-ن-سس ءا-سضي-ب-لأ
نأ امك ،ءأرم◊أ موحل-لأ را-ع-سسأأ عا-ف-ترأ

نوعيطتسسي ’ نير-خأ Úن-طأو-م كلا-ن-ه
لخدلأ يوذ نم رأرمتسساب نجأودلأ ءأرسش
. فيعسضلأ
قوسس ‘ م-ك-ح-ت-لأ نأ ثد-ح-تŸأ را-سشأو
طور-سش Îفد ع-سضو مز-ل-ت-سسي ن-جأود--لأ
حاتفنأ عم تيكاتك-لأ دأÒت-سسأ م-ي-ظ-ن-ت-ل
اهنم ايقيرفأ ‘ ةديدع لود ىلع قوسسلأ
. لاغنيسسلأو ›اŸأ
ضسي-ئر بئا-ن ح-سضوأأ ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘و
 ‘ مكحتلأ نأ كÎسشŸأ ينهŸأ ضسلÛأ

’وأ ةبعسشلأ ميظنت بلطتي نجأودلأ قوسس
راطإأ دأدعأو ،ةمداقلأ تأو-ن-سس01 لÓخ
تاي-نوا-ع-ت ق-ل-خ ع-م ة-ن-ه-م-ل-ل Êو-نا-ق
 .نجأودلأ قوسس ‘ مكحتلل تايعمجو

   سسانيا.م  ^

ةسسسسؤوŸ ماعلأ ريدŸأ ضسيئرلأ فسشك ^
دب-ع نÓ-ي-ق ،ط-سسو ن-ير-فا-سسŸأ ل-ق-ن
تسضرعت يتلأ رئاسسÿأ مجح نع ،قأزرلأ
051 ـلأ تزواŒ ي-ت-لأو ة-سسسسؤوŸأ ا-ه--ل

يحسصلأ رج◊أ ةÎف لÓخ رانيد نويلم
ىلع تأرامثتسسأ ذيفنت فقوتل ةفاسضإ’اب
لاخدإأ رأرغ ى-ل-ع ،ي-ن-طو-لأ ىو-ت-سسŸأ
ةبقأرم ةينقتو ةثيد◊أ تايجولو-ن-ك-ت-لأ
يتلأ تأرامثتسس’أ نم اهÒغو تأرايسسلأ
‘ ةكرسشلل ةيعون ةزفق يط-ع-ت-سس تنا-ك

.رامثتسس’أ لا‹
،لزن يذلأ ،قأزرلأ دبع نÓيق فاسضأأو
ف-ي-سض““ ج-ما-نر-ب ى-ل-ع ا-ف-ي--سض ،ضسمأأ
” هنأ ،¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ““حابسصلأ

ةمزأأ ةيل-خ ل-ي-ك-سشت ر-ج◊أ ةÎف لÓ-خ
ةدعب اهلÓخ انمق““ مويلأ رأدم ىلع لمعت
م-سسرو تÓ-فا◊أ م-ي-ق-ع-ت--ك تأءأر--جإأ

عسضوو ضصاخسشأ’أ Úب دعابتلأ تاحاسسم
عسضو ةيرابجإأ ديكأاتو قئاسسلأ ىلع زجاح

.““ةمامكلأ
ة-سسسسؤوŸأ تا-نا-هر نإأ““ نÓ--ي--ق لا--قو
ةثيدح تÓفاح ىلع دمتعت ةيلبقتسسŸأ
ةيŸاع ةيجولونكت تافسصأوÃ ةف-ي-ظ-نو
ةر-كذ-ت-لأ ع-ي-ب ا-ه-سسأأر ى-ل-ع ةرو-ط-ت--م
دقع ةباثÃ يه يتلأept ةينوÎكل’أ
.““رفاسسملل نامأ’أ
يتلأ ة-كر-سشلأ نأأ قا-ي-سسلأ تأذ ‘ د-كأأو

05 لغتسست ةروطتم ةلفاح001 ىلع زو–
نم Ìكأأ لقن نمسضتو نطولأ Èع اطخ
مويلأ يه ة-ن-سسلأ ‘ ر-فا-سسم ف-لأأ004
مأÎحأو تامدÿأ ةي-عو-ن ى-ل-ع ز-كر-ت““
لÓخ نم ةيرورŸأ ةمÓسسلأو نطأوŸأ

.““ةفيظن ةلفاح
ن.ح ^

لقنلا ركاذت عيبو ةثيدح تلفاح
لبقتسسم اينوÎكلا

نيرفاسسŸا لقن ةسسسسؤوم رئاسسخ رانيد نويلم051
رج◊ا ببسسب طسسو

ةيديÈلا بتاكŸاب ظاظتكإلل ايدافت
بسص ةيلمع ليهسستل ديدج جذومنب رمأاي رازموب

نيدعاقتŸا تاسشاعم
تÓ--سصأوŸأو د--يÈلأ ر--يزو دّد--سش ^

،رأزموب ميهأربأ ،ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ
د--يد--ج جذو‰ ثح--ب ةرور--سض ى--ل--ع
تاسشاعم بسص ةيلمع ليهسستل مأدتسسمو
.نيدعاقتŸأ
،ضسأأرت ريزولأ نأأ ،ةرأزول-ل نا-ي-ب دا-فأأو
ي-ل-ث‡ م-سض ،ا-يروا--سشت أءا--ق--ل ،ضسمأ
ل-ي-غ-سشت-لأو ل-م-ع-لأ عا-ط-قو عا-ط-ق-لأ

ثحب لجأأ نم ،يعام-ت-جإ’أ نا-م-سضلأو
ةيلمع ليهسستل مأدتسسمو ديدج جذو‰
.نيدعاقتŸأ تاسشاعم بسص
نم مغرلأ ى-ل-ع ه-نأأ ،نا-ي-ب-لأ فا-سضأأو
ام مسضت يتلأ ةيديÈلأ ة-ك-ب-سشلأ عا-سستأ
نإاف ،يدير-ب بت-ك-م ف’ٱأ4 نع د-يز-ي

أÒبك أدفأوت ايرود دهسشت ةÒخأ’أ هذه
22 و02 مايأأ ةعفترم دج ةورذ ت’دعمو
ةقفأوŸأ ،ر-ه-سش ل-ك ن-م62 و42 و
،نيدعاقتŸأ تاسشا-ع-م بسص خ-يرأو-ت-ل
ÚيÓم3 ايلاح مهددع زواجتي نيذلأ

د-ير-ب ىو-ت-سسم ى-ل-ع نو-بز د-عا-ق-ت--م
.رئأز÷أ
مغرلأ ىلع هنأأ ¤إأ ،نايبلأ ضسفن راسشأأو
لجأأ نم Úعاطقلأ دوه-ج ر-فا-ظ-ت ن-م
تÓيهسست-لأو ،تا-سشا-عŸأ هذ-ه بح-سس
ةÒخأ’أ ةÎف---لأ نإا---ف ،ة---عو---سضوŸأ
ديفوك-انوروك ةحئاج يسشفتب ةمسستŸأ

ودعت ’ Òبأدتلأ هذه نأأ تتبثأأ دق ،91
نم اميسس’ ،ة-ي-فر-ظو ةدودfi ا-ه-نو-ك

ا‡ نيدعاقتملل Òبكلأ دفأوتلأ لÓخ
أذهب ةباسصإ’أ رطخ ¤إأ مهتايح ضضرعي
.ضسوÒفلأ
ى-ل-ع ر-يزو-لأ د-كأأ ،قا--ي--سسلأ تأذ ‘و

هذه-ل ة-حÎقŸأ لو-ل◊أ ثح-ب ةرور-سض
،ةمأدتسسمو ةيرذج ةفسصب ة-ي-لا-ك-سشإ’أ
ةرورسضب ةي-ن-عŸأ فأر-طأ’أ ل-ك ا-ي-عأد
قيرط ةقروب لجاعلأ بيرقلأ ‘ جورÿأ
ىلع طغسضلأ فيفخت اهلجأأ نم ،ةدحأو
ةفسصب ديعأوŸأ هذه ‘ ديÈلأ بتاكم
بح--سس فور--ظ Úسس–و ،ة--ي--ئا---ه---ن
.مهتاسشاعŸ نيدعاقتŸأ

ن.ح ^

مهلئاسسرو مهتاحورطا ةسشقانÚ ÃينعŸا ةبلطلا ءاويإ’

حتف ةداعإاب رمأات ›اعلا ميلعتلا ةرازو
ةيعما÷ا تاماق’ا

ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو ترمأ ^
تامدخلل ينطو-لأ نأو-يد-لأ  ي-م-ل-ع-لأ
تا-ما-ق’أ ح-ت-ف ةدا-عإا--ب ة--ي--ع--ما÷أ
ÚينعŸأ ةبلطلأ ةقفأرم-ب-ف ة-ي-ع-ما÷أ

Ãنم مهتا-حور-طأ م-ه-ل-ئا-سسر ة-سشقا-ن
ةÎف لÓخ مهئأويأ ةيلمع ليهسست لÓخ
ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب كلذو م-ه-تا-سشقا--ن--م
.ةيجوغأديبلأ تاسسسسؤوŸأ
ثحبلأو ›اعلأ مي-ل-ع-ت-لأ ةرأزو تث-ع-بو
تامدÿأ تايريدŸ ةميل-ع-ت ي-م-ل-ع-لأ
اهلÓخ نم تدكأ نطولأ Èع ةيعما÷أ
حسسفب ةيسصولأ ةرأزولأ رأرقل  ءانبو هنأ

مهل-ئا-سسر ة-سشقا-نÃ ة-ب-ل-ط-ل-ل لاÛأ
ةسسأردلأ قيل-ع-ت بق-ع م-ه-تا-حور-طأو
،91ديفوك انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب
‘ ةوطÿأ هذ-ه ه-ي-سست-ك-ت اŸ أر-ظ-نو
هيسضتقت امو بلاطلل ةيسسأردلأ ةاي◊أ

Òفوت ةرورسض نم هبلطتت امو زيكرت نم
Úم-----ئÓ-----م ءا------سضفو خا------ن------م
مكنم بلطأ نأ ي-ن-فر-سشي،ة-سشقا-ن-م-ل-ل

لÓخ نم ÚينعŸأ ةبل مهطلأ ةقفأرم
ةÎف لÓخ م-ه-ئأو-يأ ة-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-سست

. مهتاحورط’ مهتسشقانم
ةرون ةظيفح ^

 :يرومرم ، هعفر دعب نيداسصتق’ا ÚلماعتŸا ةقفارم ىلع تاطلسسلا مزع دكا

يحسصلا رج◊ا عفرب  طبترم فايطسص’ا مسسوم
ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأ ريزو دكأأ  ^

مزع ،يرومرم نسسح ,يل-ئا-ع-لأ ل-م-ع-لأو
ة-ق-فأر-م ى-ل-ع ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-سسلأ
ينهم مهيف اÚ Ãيداسصتق’أ Úل-ما-ع-تŸأ

ثع-ب ةدا-عأ ل-جأأ ن-م ة-حا-ي-سسلأ عا-ط--ق
ر-ج◊أ ع-فر د-ع-ب يرا-ج-ت-لأ م-ه-طا--سشن
راسشتنأ نم دحلل هسضرف ” يذلأ يحسصلأ
لÓخ نم كلذو ““91 ديفوك““ انوروك ءابو

flبأدتلأ فلتÒ اهذاختأ ” يتلأ.
لاغسشأأ ‘ اهاقلأ ةملك ‘ ،ريزولأ حسضوأأو
ةيقيرف’أ ةيوه÷أ ةن-ج-ل-ل36لأ ةرود-لأ
ةحايسسلل ةيŸاعلأ ةمظنŸأ اهتمظن يتلأ

,دعب نع رسضاحتلأ تاينقت لامعتسسأ Èع
تمزتلأ““ دÓبلأ ‘  ةيمومعلأ تاطلسسلأ نأأ

Ãا-ه-ت-ي-لوؤو--سس Œأ ء’ؤو-ه هاŸل-ما-ع-تÚ
لجأأ نم مهتقفأرم لÓ-خ ن-م Úي-ن-هŸأو
لÓخ نم يداسصتق’أ مهطاسشن ثعب ةداعأ
فيفختلأو ضضورقلأ حنم ةيسضقب لف-ك-ت-لأ
ه-ب-سشو ي-ئا-ب÷أ ل-ي-سصح-ت-لأ ن--م ا--سضيأأ

,““لغسشلأ بسصانم ىلع ظاف◊أو  يئاب÷أ
تأءاقل-لأ ل-ك-ب ,را-ط’أ أذ-ه ‘ ,أر-كذ-م
Úلث‡ عم اهدقع ” يتلأ تأرواسشŸأو

¤أ عا-م-ت-سسÓ-ل Úل-ما-ع-تŸأ ء’ؤو-ه ن--ع
داجيأ لجأ نم مهتقفأر-مو م-ه-ت’ا-غ-سشنأ

ةبعسصلأ ةيلاŸأ مهلكاسشŸ ةبسسان-م لو-ل-ح
مهطاسشن ف-قو-ت ءأر-ج ا-ه-ب نورÁ ي-ت-لأ
.يراجتلأ
,0202 ل فايطسص’أ م-سسو-م ضصو-سصخ-بو
م-سسوŸأ أذ-ه نأا-ب ة-حا-ي-سسلأ ر-يزو لا--ق
ر-ج◊أ ع-فر-ب ة-ي-م-سسر ة-ف-سصب ط-ب-تر-م
لمع راطأ ‘ متي هل Òسضحتلأ و يحسصلأ

ةسصاخ ةينعŸأ تاعاطقلأ لك عم قسسنم
ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ ةرأزو
.ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
أذه نأأ يرومرم Èتعأ ,ىر-خأ ة-ه-ج ن-م
نم ةحايسسلأ ءأرزو هيف كراسش يذلأ ءاقللأ

flةحناسس ةسصرف““ ةيقيرف’أ نأدلبلأ فلت
قيسسنتو زيز-ع-ت ةرور-سض ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-ل-ل

نم يحايسسلأ لاÛأ ‘ يقيرف’أ نواعتلأ
برا--ج--ت--لأو تأÿÈأ لدا---ب---ت لÓ---خ
بناج ¤أ ةراقلأ حايسس Úب ام تأرايزلأو
Úعاطقلأ Úب ةكأرسشلأ عيجسشت ىلع لمعلأ
ةينبلأ ريوطت ‘ ةمهاسسملل ضصاÿأو ماعلأ
جيوÎلأ ةيقرتو ةحايسسلأ لا‹ ‘ ةيتحتلأ
ىل-ع دا-م-ت-ع’أو ة-ي-ق-ير-ف’أ ة-ه-جو-ل-ل
مث ةيوه÷أو ةينطولأو ةيلخأدلأ ةحايسسلأ
.““انوروك ةحئاج ءاسضقلأ دعب ةيŸاعلأ
ىلع زيكÎلأ عامتج’أ أذه لÓخ ” امك

لا‹ ةيقرتو نيو-ك-ت-لأ ز-يز-ع-ت““ ةرور-سض
يتلأ ةيديلقتلأ ةعانسصلأ Úسس–و عأدب’أ
ةيوقتو ايقيرفأ لود مظ-ع-م ا-ه-ب ز-ي-م-ت-ت
ليومت-لأ ردا-سصم ن-ع ثح-ب-لأو ة-كأر-سشلأ
يئانثلأ نواع-ت-لأ م-ي-عد-تو را-م-ث-ت-سس’أو
ثعب  ةداعأ لجأأ نم فأرط’أ ددعتŸأو
.““ايقيرفأ ‘ ةحايسسلأ طاسشن

ةمظنمل-ل ما-ع-لأ Úم’أ ر-كذ ,ه-ت-ه-ج ن-م
,ىليفيسشاكولوب بأروز ,ةحايسسلل ةيŸاعلأ

ةمظنŸأ اهتذختأ ي-ت-لأ تأردا-بŸأ ل-ك-ب
‘ يحايسسلأ طاسشنلأ ثعب ةداعأ لجأأ نم““
ةحئاج ببسسب أÒثك ررسضت يذلأ ايقيرفأ
عيجسشت““ ةي-م-هأأ ى-ل-ع أدد-سشم ,““ا-نورو-ك
راطأ ‘ يقيرف’أ لمعلأ قيسسنتو نواعتلأ
‘ ةحايسسلاب عÓقإÓل ةدحوم ةيجيتأÎسسأ
‘اقثو يعيبط ءأÌب رخزت يتلأ اي-ق-ير-فأ
.““عونتم يراسضحو
لعج بوجو““ ىل-ع ه-تأذ لوؤو-سسŸأ دد-سشو
تاطاسشنلأ مهأأ ن-م ي-حا-ي-سسلأ طا-سشن-لأ
نم ةمأدتسسŸأ ةيمنتل-لو ةوÌل-ل ة-ق-لاÿأ

ةيقرت و ةمئأد لغسش بسصانم Òفوت لÓخ
Òفو-تو تا-مدÿأ Úسس–و ن--يو--ك--ت--لأ
ة-حا-ي-سسلأ ز-يز-ع-تو ة-ي-ت-ح-ت-لأ ق-فأرŸأ
.““نم’أ Òفوتو ةيوه÷أ
نع نÓع’أ ” ,عامتج’أ أذه ةبسسانÃو
ةيوه÷أ46 ـلأ ةرود-لأ لا-غ-سشأأ م-ي-ظ-ن-ت
.1202 ‘ رسضخ’أ ضسأأرلاب ةيقيرف’أ

ج.ق ^
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ةيبنجألا ةÿÈا نم معدب ومنلا سشاعنل هئاغلإا ¤ا نوعدي ءاÿÈا

رÈم Òغ ةئاŸاب03 ¤آ تامدÿآ دآÒتسسآ ىلع مسسرلآ عفر
ةقيمع تاحÓسصإآ طقسسأآ ةحئا÷آ لظ ‘ يليمكتلآ ةيلاŸآ نوناق دآدعإآ :ريده ^

ناÈŸلا يتفرغ ارخؤوم هيلع تقداسص يذلا0202 ةنسسل يليمكتلا ةيلاŸا نوناق لÓخ نم ةموك◊ا تجردأا
.ريده دولوم ،داسصتقلا لا‹ ‘ Òبÿا هدكا امبسسح ،تاحÓسصإلاب قلعتت ةيسسيئر تاءارجا ةثÓث

alfadjrwatani@yahoo.  fr

يداسصتقإا

ةدعاو عيراسشم ديسسجتل Úفرطلا Úب ةرمتسسم تاسضوافŸا
رئآز÷آ ‘ طفنلآ جاتنآو فاسشكتسسل يكرت -يرئآزج براقت

صشاقنب ةعوبتم ةودن لÓخ هلخدت ‘و ^
اهمظن يئرŸا لسصاوتلا ة-ي-ن-ق-ت ة-ط-سساو-ب
لو-ح““را-ك““ Òك-ف-ت-لاو ة-كر◊ا يدا-ن صسما
يليمكتلا ةيلاŸا نوناق““ ناون-ع-ب ة-سسسسؤوŸا

Òبÿا لاق ،““؟ةيداسصتقا ةسسايسس يأل :0202
ةيسسيئر تاءارجا ةثÓث تجردا ةموك◊ا““ نا
راعسسا عفر ‘ لثمتت و تاحÓسصإلاب قلعتت
تارام-ث-ت-سسلا ط-ب-سض ة-ع-جار-مو دو-قو-لا
مسسرلا ةعجارم اذك و ةرسشا-بŸا ة-ي-ب-ن-جلا

.““تامدÿا داÒتسسا ىلع
نا ع-م Úلولا ن-يءار-جإلا-ب Òبÿا دا-سشأاو

نيذه صصخي اميف Ó-يو-ط لاز ل ق-ير-ط-لا
ى-ل-ع م-سسر-لا ع-فر نا اÈت-ع-م ،ن-يروÙا
ةئŸاب03 ¤ا42 ن-م تا-مدÿا داÒت-سسا
عيجسشت ةيغب هناو ةسصاخ ،موهفم Òغ ىقبي
لجا نم هتيكيمان-يدو ي-لÙا را-م-ث-ت-سسلا
ناك ةيبنجلا ةÿÈا نم معدب ومنلا صشاعنا
.ةئŸاب0 ¤ا مسسرلا اذه صضفخ صضÎفي

يليمكتلا ةيلاŸا نوناق دادعا ” هنا لاقو
ةجيتن بعسص يداسصتقا فرظ ‘0202 ةنسسل
ببسسب ةيحسصلا ةمزلا و طفنلا راعسسا رايهنا
ا‡ دجتسسŸا انوروك صسوÒف ةحئاج يسشفت

.ةقيمع تاحÓسصا جاردا نود لاح
جرح فرظ ‘ ةيلاŸا نوناق دادعا ” دقل»
0202 ةنسس أادبن نا صضÎفي ناك هنأل ةياغلل
Òيغتو ديدج يموك-ح و ي-سسا-ي-سس ق-ير-ف-ب
هنع نÓعلا ” يذلا ةيداسصتقلا ةيسسايسسلا

 .Òبÿا فيسضي ،““لبق نم
نيدعتسسم انك““ لوقلاب ثد-ح-تŸا فا-سضأاو
Ÿسصلا ة-سشقا-ن-Óاذه ‘ ةيداسصتقلا تاح

تاحÓسصا ثادحا بجي ناك هنأل نو-نا-ق-لا
متي ⁄و4102 ةنسس طفنلا راعسسا رايهنا ذنم

.““لاÛا اذه ‘ لبق نم ءيسش يأا لذب
يداسصتقلا فرظلا نا ¤ا Òبÿا راسشا امك
دجتسسŸا انوروك صسوÒف راسشتنا هزيم يذلا
د-ق ط-ف-ن-لا را-ع-سسا را-ي-ه-ناو (91-ديفوك)
تاحÓسصا جاردا نود لاح ا‡ قرفلا ثدحا

.ةقيمع
ة-يا-ب÷ا تاد-ئا-ع تا-ع-قو-ت صصو-سصخ و

ةيلاŸا نوناق نا ريده ديسسلا دكا ،ةيطفنلا
03 صساسسا ىلع هدادعا ” يذلا ،يليمكتلا
نم رذ◊او ةينÓقعلاب مسستا ،ليمÈلل رلود
ةياب÷ا تاعقوتل ةديج ةدعاق قيق– لجا
.ةيطفنلا

نأا Òبÿا Èتعا ،ةيداعلا ةيابجلل ةبسسنلاب
يليمكتلا ةيلاŸا نوناق ‘ ةنمسضتŸا ماقرألا
عقوتي ذإا ءيسشلا صضعب هيف غلابم لؤوافتب مسستت
ةنسسل ةيلاŸا نوناقب ةنراقم ةيبلسس و‰ ةبسسن
هذه ةبسسن نو-ك-ت نأا ي-غ-ب-ن-ي Úح ‘0202
جرا-خ و-م-ن-لا ة-ب-سسن-ب ة-ط-ب-تر-م ة-يا-ب÷ا
.تاقورÙا

صسفن ‘ ةررقŸا تاقفن-لا صصخ-ي ا-م-ي-فو
ةيروهم÷ا صسيئر رارقب Òبÿا داسشأا ،صصنلا
نوناق نمسض دسسŒ يذلاو اقبا-سس ذ-خ-تŸا
ةبسسن صضفخب قلعتŸاو يليم-ك-ت-لا ة-ي-لاŸا
Òيسستلا ةينازيŸ ةبسسنلاب اميسس ،تا-ق-ف-ن-لا
Òغ تا-ق-ف-ن-لا ن-م Òث-ك-لا ى-ق-ب-ت ثي-ح““

.““ةموهفم
راطإا ‘ ةررقŸا تاقفنلا فسصو نأا دعبو
““ةلوقعŸا““ ـب زيهجتلاو Òي-سست-لا ة-ي-ناز-ي-م
ذا-خ-تا مد-ع““ ¤إا ثد-ح-تŸا تاذ قر-ط--ت
ا-نورو-ك صسوÒف ة-مزأا زوا-ج-ت--ل تاءار--جإا
‘ داسصتقلا ىلع هراثآا ةهجاوم و دجتسسŸا

.““يليمكتلا ةيلاŸا نوناق
Òبÿا قرطت ةبسسانŸا صسفنب هتلخادم ‘

تاءارجإا با-ي-غ  ¤ا ،رار-ك صسا-ي-لا ،›اŸا

نم ةموك◊ا مزتعت يتلا ة-ق-ير-ط-لا ر-سسف-ت
.عقوتŸا ةينازيŸا ‘ زجعلا دسس اهلÓخ
ءوجللا مدع تررق ةموك◊ا““ لوقي لءاسستو
يدي-ل-ق-ت-لا Òغ ل-يو-م-ت-لا ¤إا ىر-خأا ةر-م
حسضوت ⁄ اه-ن-ك-ل ،ة-ي-جراÿا ة-ي-نو-يدŸاو
زجعلا ليومتل اهجاهتنا مزتعت يتلا ةقيرطلا

ةي-لاŸا نو-نا-ق ‘ ع-قو-تŸُا ة-ي-ناز-يŸا ‘
.““يليمكتلا
تاطايتحÓل ءوجللا ىقبي عسضولا اذه مامأاو
تايبلطلا عفد تارخأاتمو كون-ب-ل-ل ة-ي-لاŸا
تلامتحلا رانيدلا ةميق عجارتو ةيمومعلا
.““Ìكأا ةدراولا““

حÓسصإا عيرسستب ىر-خأا ة-ه-ج ن-م ى-سصوأاو
مدخ-ت ي-ت-لا تا-نا-علاو م-عد-لا ة-سسا-ي-سس
بيو-سصت لÓ-خ ن-م كلذو ،ه-يأار-ب ءا-ير-ثألا
تائفلا ىلع رسصتقت نأا يغبني يتلا تاناعإلا
.ةسشاسشه Ìكألا

ل-يو“ ن-ع ا-سضيأا رار-ك د-ي--سسلا لءا--سستو
ا-ه-تد-ب-ك-ت ي-ت-لا ة-يدا-سصت-قلا ر-ئا--سسÿا
ةمزألا ءارج ينطولا داسصتقلاو تاسسسسؤوŸا
م-ت-ي ⁄ ي-ت-لا91-ديفوك ءابو-ل ة-ي-ح-سصلا
يليمكتلا ةيلاŸا نوناق ‘ ا-ه-ي-لا قر-ط-ت-لا

0202““.
طبسض ماظ-ن حÓ-سصإا-ب ثد-ح-تŸا دا-سشأاو

افسصاو ةرسشابŸا ةيب-ن-جألا تارا-م-ث-ت-سسلا
بنا-جألا ى-ل-ع طÎسشت ي-ت--لا تاءار--جإلا
ءوجللا نم لدب ةسصاÿا مهلاومأا را-م-ث-ت-سسا
مهعيراسشم ‘ ةيرئاز÷ا كون-ب-لا ل-يو-م-ت-ل
Òغ تلاÛا صضع----ب ‘ ر-----ئاز÷ا-----ب
اهع-سضو ¤ا رو-مألا ةدو-ع-ب ة-ي-ج-ي-تاÎسسإلا
.يعيبطلا

^ Ÿيولزرح .ءاي

دراوŸاو ة-قا-ط-لا ر--يزو صسما د--كأا ^
نأا ،زا‰ود —ا-ف ،ي-كÎلا ة-ي-ع-ي--ب--ط--لا
رئاز÷او هدÓب Úب ةرمتسسم تاسضوافŸا

.طفنلا جاتنإاو فاسشكتسسا لوح
عم هارجأا راوح ‘ يكÎلا ريزولا لاقو

تاسضوافŸا نإا ةيلÙا تاون-ق-لا ىد-حإا
فاسشكتسسا لا‹ ‘ رئاز÷ا عم ةرمتسسم
لبق تأادب اهنأا ¤إا اÒسشم طفنلا جاتنإاو
.انوروك ءابو راسشتنا

لوح Ìكأا ل-ي-سصا-ف-ت زا‰ود مد-ق-ي ⁄و
،رئاز÷او ايكرت Úب ةمئاقلا تاسضوافŸا
ة-سسسسؤو-م نأا ¤إا را-سشأا ل-با-قŸا-ب ه-ن-ك-ل
‘ ايوق ابعل تحب-سصأا ة-ي-كÎلا لوÎب-لا
.ةقطنŸا ‘ هجاتنإاو طفنلا فاسشكتسسا

تاقورحملل ةينطولا ةكر-سشلا نأا ر-كذ-ي
،طرافلا ليرفأا رهسش تعقو ،كارطانوسس
ةيكÎلا لوÎبلا ةكرسش عم مهافت ةركذم
ةÒخألا هذ-ه ح-م-سست-سس ثي-ح ،(وا-ب-ي--ت)
صصرفلا لوح ةكÎسشم تاثداحÃ مايقلاب
لÓغتسساو ريوطتو فاسشكتسساب ةقلعتŸا
رثإا ىلع اميسسل ،رئاز÷ا ‘ تاقورÙا

.تاقورحملل ديد÷ا نوناقلا رودسص
تددج ،يرا÷ا ماعلا نم قباسس تقو ‘و
ايكرت ¤إا زاغلا ديروت دوقع كارطانوسس
ةد-Ÿ ،9102 ‘ صشا-تو-ب ا-ه-ك-ير--سش Èع
4.5 ¤إا لسصت تا-ي-م-ك-ب تاو-ن-سس صسم-خ
.ماع لك بعكم Îم تارايلم

ح.ل ^

داسصت-قلا د-ه-سشي نا ›ود-لا كن-ب-لا ع-قو-ت ^
اذه ة-ئاŸا ‘5ر2 ةبسسنب اسشامكنا يŸا-ع-لا
ةد-يد-سشلاو ة-ع-ير-سسلا ة-مد-سصلا ءار-ج ما-ع-لا

Òبادتو (91-ديفوك ) انوروك صسوÒف ةحئا÷
.اهئاوتحل تذختا يتلا قÓغإلا
ةليللا ردسص هل ريرق-ت ‘ ›ود-لا كن-ب-لا ر-كذو
““ ةيŸاعلا ةيداسصتقلا قافآلا ““ لوح ةيسضاŸا
ذنم داسسك دسشأا ل-uث-م-ُي-سس صشا-م-ك-نلا اذ-ه نأا
Èكأا د-ه-سشت-سس ذإا ،ة-ي-نا-ث-لا ة-يŸا-ع-لا بر◊ا

0781 ماع ذنم ⁄اعلا تايداسصتقا نم ةعوم‹
.œانلا نم درفلا بيسصن طسسوتم ‘ اعجارت
يداسصتقلا طاسشنلا صشمكني نأا عقوتŸا نمو

ةئاŸا ‘7 ةبسسنب ةمدقتŸا تايداسصتقلا ‘
ةديدسشلا تابارطسضلا ءارج نم0202 ماع ‘

صضر-ع-لاو بل-ط-لا ي-ب-نا--ج تبا--سصأا ي--ت--لا
.ليومتلاو ،ةراجتلاو ،ÚيلÙا
قاوسسألا تايداسصتقا نأا ¤إا تاؤوبنتلا Òسشتو
اسشامكنا دهسشتسس ةيمانلا نادلب-لاو ةد-عا-سصلا
لوأا و-هو ،ما-ع-لا اذ-ه ة--ئاŸا ‘5.2 هتب-سسن
ىلع اما-ع06 ذنم ةعومجمك اه-ل صشا-م-ك-نا
..لقألا

نم درفلا بيسصن طسسوتم صضفخ-ن-ي-سس ا-م-ي-ف
‘ ا-ب-ب-سست-م ،ة-ئاŸا ‘6.3 ةبسسن-ب ل-خد-لا

رقفلا نثار-ب ‘ صسا-ن-لا ن-م ÚيÓ-م طو-ق-سس
.ماعلا اذه عقدŸا
نادلبلا دسشأا نا ›ودلا كنبلا ريرقت Èتعاو
دمتعت يتلا نادلبلا يه ةمدسصلا نم اررسضت

وأا ةيŸا-ع-لا ةرا-ج-ت-لا ى-ل-ع اÒب-ك ادا-م-ت-عا
ليومتلاو ،ةيلوألا علسسلا تارداسص وأا ةحايسسلا
.يجراÿا
،ولغويسسابرازاب Óيج تلاق ،قايسسلا اذه ‘و
نوؤوسشل ›ودلا كنب-لا ة-عو-م‹ صسي-ئر بئا-ن
ثعبت““ :تاسسسسؤوŸاو ليومتلاو فسصنŸا ومنلا

حجرŸا نمو ،غلابلا قلقلا ىلع تاعقوتلا هذه
نأاو ،Óيوط ادمأا رمتسست اراثآا ةمزألا فuلخُت نأا
انمامتهاو ،ةميسسج ةيŸا-ع تا-يد– ق-ل-خ-ت
ةيحسصلا ئراو-ط-لا ة-لا-ح ة÷ا-ع-م و-ه لوألا
.. ةيŸاعلا ةيداسصتقلاو
ع-م-تÛا دو-ه-ج ر-فا-سضت ¤ا ةÒبÿا تعدو
ءانب ةداعإل ة-مزÓ-لا ل-ب-سسلا دا-ج-يإل ›ود-لا
طوقسس نود ةلوليحلل ناكمإلا ردق Úتم ٍفاعت

 ““.ةلاطبلاو رقفلا نثارب ‘ صسانلا نم ديزم
تايلولا داسصتقا صشمكني نأا ريرق-ت-لا ع-قو-تو
اميف ماعلا اذه ةئاŸا ‘1.6 ةبسسنب ةدحتŸا
Òبادتل ةبحاسصŸا تا-بار-ط-سضلا ¤إا ىَز-ع-ُي

نأا ¤إا تاؤوبنتلا Òسشت امك ،ةحئا÷ا ةحفاكم
1.9 ةبسسنب صشمكنيسس ورويلا ةقطنم ‘ œانلا

ةحئا÷ا يuسشفت نإا ذإا ،0202 ماع ‘ ةئاŸا ‘
طاسشنلاب اغلاب اررسض ق◊أا عسساو قاطن ىلع
نابايلا داسصتقا صشمكنيسس امي-ف ،يدا-سصت-قلا
يتلا ةيئاقولا Òبادتلا نأل ةئاŸا ‘1.6 ةبسسنب
طا-سشن--لا ةÒتو ؤو--طا--ب--ت ¤إا تدأا تذ--خ--تا
.يداسصتقلا

إآ.ق ^

 انوروك سسوÒف ةحئاج ءاوتحل تذختا يتلا قÓغإلا Òبادت ءارج
ةئاŸآ ‘5ر2 ـب يŸاعلآ داسصتقÓل اسشامكنآ عقوتي ›ودلآ كنبلآ

د-مfi ،ة-قا-ط-لا ر--يزو صضر--ع--ت--سسا ^
ة-ي-بر-ع-لا تارا-ملا Òف-سس ع-م ،با-قر-ع
لآا عابسس فيسس فسسوي ،رئاز÷اب ةدحتŸا

Úب ة-كار-سشلاو نوا-ع-ت-لا تا-قÓ-ع ،ي-ل-ع
.ةقاطلا تلا‹ ‘ نيدلبلا

ةقاطلا ةرازو نع رداسصلا نايبلا بسسحو
ةينقت Èع ترج يتلا تاثداÙا تلوانت,
عسضو ةسسارد دع-ب ن-ع ي-ئرŸا ل-سصاو-ت-لا

‘ نيدلبلا Úب ةكارسشلاو نواعتلا تاقÓع
ثيحب اهريوطت قا-فآاو ة-قا-ط-لا تلا‹

ة-ما-ه-لا صصر-ف-لا ¤ا Úفر-ط-لا قر-ط--ت
اميسسل ،نيدلبلا Úب رامثتسسلاو ةكارسشلل

تا-قا-ط-لاو ءا--م--ي--كوÎب--لا تلا‹ ‘
.ةددجتŸا

با-قر-ع د-ي-سسلا ا-عد ،دد-سصلا اذ-ه ‘و
لكسشب رامثتسسلا ¤ا ةيتاراملا تاكرسشلا

عيراسشŸا ‘ ةمهاسسŸاو رئاز÷ا ‘ Èكا
عاط-ق-لا ا-ه-ق-ل-ط-ي-سس ي-ت-لا ة-حو-م-ط-لا

تاقاطلا لا‹ ‘ ا-م-ي-سس ل ،Ó-ب-ق-ت-سسم
.ةددجتŸا
هركسش ةبسسا-نŸا هذ-ه-ب ر-يزو-لا ه-جو ا-م-ك
ىلع ةدحتŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا-ملا ة-لود-ل
يط-ف-ن-لا ا-ه-جا-ت-نإل ي-عو-ط-لا صضفÿا

نزاو-تو رار-ق-ت-سسا ق-ي-ق– ‘ ة-م-ها-سسم
.قوسسلا

نع يتاراملا Òفسسلا برعا ،هتهج نم
،نيدلبلا Úب نواعتلا تا-قÓ-ع-ل ه-حا-ي-ترا

نيرم-ث-ت-سسم-ل-ل يو-ق-لا ما-م-ت-هلا ازÈم
رامثتسسلاو رئاز÷ا ‘ لمعلاب Úيتاراملا

،ة-لدا-ب-تŸا ة-ع-ف-نŸا تاذ ع-يرا--سشŸا ‘
.نايبلا تاذ بسسح

ح.ل   ^

رئاز÷اب يتارامإلا Òفسسلاب هعمج يذلا ءاقللا لÓخ

رامثتسسÓل ةيتآراملآ تاكرسشلآ وعدي باقرع
ةددجتŸآ تاقاطلآ ‘

ينطولا يحÓفلا جاتنإلا ةيقرت فدهب
ةيعانسصلآ ةيحÓفلآ تاجتنŸآ ريدسصتل ا‹انرب طبسضت ةحÓفلآ ةرآزو
ةيمن-ت-لاو ة-حÓ-ف-لا ر-يزو صسما د-كأا ^

ىعسست ةرازولا نأا ،يرامع فيرسش ،ةيفيرلا
تاذ ة-ي-حÓ-ف-لا تاردا-سصلا ة-ي--قر--ت ¤إا
جاتنإلا ةيقرت فدهب ي-عا-ن-سصلا ع-با-ط-لا
.ينطولا يحÓفلا
يرازو ءاقل لÓخ هل ةملك ‘ ،يرامع لاقو
ير-لا ج-ما-نر-ب ر--يو--ط--ت لو--ح كÎسشم
نأا ،ةيوار-ح-سصلا ق-طا-نŸا ‘ ي-حÓ-ف-لا
ةيكرح ثعبيسس ةيحÓفلا تارداسصلا  ةيقرت
ق-طا-ن-م ‘ ة-سصا-ح ةد-يد-ج ة-يدا-سصت-قإا
ن-م م-ت-ي--سس كلذ نا ¤ا اÒسشم ,بو--ن÷ا

‘ ةيحÓفلا عيراسشŸا عيمج ثعب لÓخ
.ةيبون÷ا قطانŸا

اسضيا متيسس كلذ نأا ةحÓفلا ريزو فاسضأاو
لجأا نم ،ÊاديŸا د-ي-سسج-ت-لا لÓ-خ ن-م
رابتعإلا Úعب ذخألاو تايط-عŸا م-سسا-ق-ت

ةلاعفلا ةيجهنŸاو ةيتايلمعلا Òبادت عيمج
تاوÌل-ل ل-ث-مألا لÓ-غ-ت-سسإلا ل--جأا ن--م
ريزو دكأاو  .““قطانŸا هذه ‘ ةيحÓفلا
ةزيم Èتعت تارداسصلا ةيقرت نا ةحÓفلا
.ينطولا داسصتقإلا عيونتل ةيسساسسا

  ح.ل  ^

Ãةعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو عم اهعقوو ةيقافتا ىسضتق
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

تامامكلآ جاتنآ نم عفرلل ةيلوألآ ةداŸآ رفوي ““ويسسفأآ““
ىلع ،يرومرم نسسح ،ةحايسسلا ريزو صسما فرسشأا ^
ةحايسسلا ةرازو Úب نواعت ة-ي-قا-ف-تا ءا-سضمإا م-سسار-م
ءاسسؤور ىدتنمو ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو
.ويسسفا تِاسسسسؤوŸا
¤إا اسساسسأا ةيقافتلا هذه فدهت ،ةرازولل نايب بسسحو

Œا تاردقو لئاسسو دينŸا تاسسسسؤوŸةيمتن Ÿىدتن
حلا-سصل ة-ي-لوألا ةداŸا Òفو-ت-ل ،تا-سسسسؤوŸا ءا-سسؤور

نم عفرلاو ،فر◊او ةيد-ي-ل-ق-ت-لا ة-عا-ن-سصلا فر-غ

.ةيقاولا ةعنقألا جاتنإا تاردق
ينطولا دوهÛا ‘ ةوقب ةمها-سسم-ل-ل ،كلذ ي-تأا-يو

هذه تءاجو  .ءابولا اذه يسشفت نم د◊او ،ةياقولل
نم دحلل دوه÷ا رفاظتو ديحوت راطإا ‘ ،ةيقافتإلا
اديسسŒو ،دجتسسŸا انوروك صسوÒف راسشتناو يسشفت

ıلمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا عاطق طط
.ةيقاولا ةعنقألا Òفوت ‘ يلئاعلا

^ Ÿح.ءاي

يراجتلا لجسسلل ينطولا زكرŸا ددح  ^
عاديإل لجأا رخآاكÈ 0202متبسس03 خيرات
ةيراجتلا تاكرسشلل ةيعامتجلا تاباسس◊ا
.9102 طاسشنب ةقلعتŸا

ّنأاب ةراجت-لا ةرازو ح-لا-سصŸ نا-ي-ب ر-كذو
ةع-ت-م-تŸا كل-ت ي-ه ة-ي-ن-عŸا تا-كر-سشلا

تاكرسشلا رارغ ىلع ةيونعŸا ةيسصخسشلاب
،ةدودÙا ةيلوؤوسسŸا تاكرسش ،مهسسأا تاذ
،ةدودÙا ة-ي-لؤو-سسŸا تاذ تا--كر--سشلا

ةيسصو-ت-لا تا-كر-سش ،ن-ما-سضت-لا تا-كر-سش
.مهسسٔلا تاذ ؤا ةطيسسبلا

^ Ÿح, ءاي

ةكرسشلآ عم دقع عقوت كآرطانوسس
““تنومينكت Òم““ ةيلاطيلآ

نم لك مظي عم‹ Úب دقع ىلع عيقوتلا ” ^
‘ يب»و ““يب وا يت يت يب““ هيكيرسشو كارطانوسس
رام““ ة-ي-لا-ط-يإلا ة-سسسسؤوŸاو ة-ه-ج ن-م ““ي-ب وا
ةسسدنهلا صصخي ىرخأا ة-ه-ج ن-م ““تنو-م-ي-ن-ك-ت
ة÷اعÊ Ÿاث بكرم زا‚إل زيهجتلاو زا‚لاو
نم مك04 دعب ىلع ,عبسسلا رئب لقحب تويزلا

ءاثÓثلا صسمأا هب دافا امب-سسح ,دو-ع-سسم ي-سسا-ح
.كارطانوسس عمÛ نايب
‘ هدقع ح-ن-م ” يذ-لا ,عور-سشŸا اذ-ه م-سضيو
نم ةيناثلا ةلحرŸا““ ,ةسصقانم دعب8102 صسرام
ة÷اعÃ حمسسيسس يذلا عبسسلا رئب لقح ريوطت
تويزلا نم ايموي/لي-مر-ب000.02 ـل ةي-فا-سضإا
000.04 ¤ا لو-ق◊ا هذ-ه  جا-ت-نإا ع-فر-ل اذ--هو
.ردسصŸا صسفن بسسح ,““ايموي/ليمرب
تامدخ ,Úنثلا صسما عقوŸا ,د-ق-ع-لا ل-م-سشيو
ة-ي-سسد-ن-ه-لا تا-سسارد-لا صصخ--ت تاز--ي--هŒو
داتعلاو تازيهجت-لا-ب ن-يو-م-ت-لاو ل-ي-سصا-ف-ت-ل-ل
.ةمدÿا زيح عسضو براŒ اذكو زا‚إلاو
ة÷ا-عŸ بكر-م زا‚إا عور-سشŸا بق-تر-ي ا-م--ك
زاغلا نق◊ ةدحوو زاغلا فيثكتل ةدحوو تويزلا
و طغسضلا ىلع ةظفاحملل هايŸا خسضل ةدحوو
33 طبر اذكو ,(تاواغيم81) ثلاث يئابرهك دلوم
بسسح ,(ءاŸا خسضل41 و تويزلل ةجتنم91) رئب
.ردسصŸا صسفن

إآ.ق ^

:يراجتلا  لجسسلل ينطولا زكرŸا
ةيعامتجإلآ تاباسس◊آ عآديإل لجأآ رخآآ Èمتبسس03
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تاي’ولأ رابخأأ انوروك ةهجأومل يحضص لوكوترب

ةنيطنسسقب لقنلا طاسشن ةدوعل ابسسحت ةيزارتحا تاءارجإا
ام ةرتفل أريضضحت كلذ و انوروك سسوريف نم ةياقولل يحضص لوكوتورب ديضسجتل لقنلأ ةضسضسؤوم لمعت
لئاضسو قÓطإاب ةقلعتملأ ةموكحل رمأوأ’ ابضسحت تÓفاحلأ زيهجت ايلاح متي ثيح يحضصلأ رجحلأ دعب
لقنلأ ةضسضسؤوم اضضيأ هيلع تمدقأأ ام أذه و سسوريفلأ تأروطتل اعبت كلذ و ينطولأ ىوتضسملأ ىلع لقنلأ
.ةمضصاعلاب يرضضحلأ هبضش و يرضضحلأ

هبسشو  يرسضحلأ لقّنلأ ةسسسسؤوم تذخّتأ ^
تأءأرجإلأ نم ةلمج  ةنيطنسسقب يرسضحلأ
دعب اهتاطاسشن فانئتسسل ابسسحت ةيئاقولأ
هانملع ام بسسح ،ي-ح-سصلأ ر-ج-ح-لأ ع-فر
زيهجت ةداعإأ لÓخ نم ةكرسشلأ نم سسمأأ
عم ميقعت زاهج عسضوو و تÓفاحلأ ةفاك
يتلأ ناملأ ةفاسسمل اعبت يسسأركلأ ميظنت
راسشتنأ ةدح نم ليلقتلل اهديسسجتب حسصني
.ةنيدملأ ىوتسسم ىلع سسوريفلأ
ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإلأ ة-ل-م-ج ن-ي-ب ن-مو
اب-سسح-ت ا-ه-ق-ب-ط-ت-سس ي-ت-لأ ة-يزأر-ت-حلأ

تاطلسسلأ عفر دعب تاطاسشنلأ فان-ئ-ت-سسل

ميق-ع-ت““ ي-ح-سصلأ ر-ج-ح-ل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
لزع ““عدوتسسملأ اهترداغم لبق تÓفاحلأ
لÓخ نم قئاسسلأ اهلتحي يت-لأ ة-حا-سسم-لأ
““نيرفاسسملأ ةيقب نع هدعبت زجأوح عسضو
 ““نئابزلأ ددع نم سصيلقتلأ بناج ىلأ
ة-سسسسؤو-م-لأ ر-سشا-ب-ت نأأ بق-تر-م--لأ ن--مو
ةيعانسصلأ ةقطنملاب اهر-ق-م د-جأو-ت-م-لأ
بسسح دحألأ مويلأ نم ةيأدب اهطاسشن املاب

يف تÓفاحلأ أأدبتسس ثي-ح ، ها-ن-م-ل-ع ا-م
ةسسماخلأ ن-م ة-يأد-ب ا-ه-طو-ط-خ نا-م-سض
طسسو ءاسسم ةعبا-سسلأ ة-يا-غ ى-لإأ ا-حا-ب-سص

ةبقأرمو هركذ قبسس امك ةددسشم تأءأرجإأ
.ةيسصولأ تاهجلأ لبق نم ةمراسص
لقنلأ ناك نإأ ةيلحملأ تاطلسسلأ مدقت ملو

ةسسسسؤوم نأأ ولو ل مأأ فنأاتسسيسس يأومأرتلاب
اهلامعو اهيفظوم لك تعدت-سسأ مأر-ت-ي-سس
لوأأ نم ةيأدب مهلمع بسصانم ىلإأ ةدوعلل
.هانملع ام بسسح ةعمجلأ سسمأ
نوؤوسش ىلع نومئا-ق-لأ ل-غ-ت-سسأأ كلذ ى-لإأ
فقوتلأ ةرتف لقن-لأ تا-سسسسؤو-مو ل-ق-ن-لأ
تقا-ف ي-ت-لأو ا-نورو-ك ة-ح-ئا--ج بب--سسب
لك ةبقأرمو ةنا-ي-سصلأ ةدا-عإل ن-ير-ه-سشلأ
سضعب ةئيهت ةداعإأو تابرعلأو تÓفاحلأ
يأومأرتلأ ةك-سس ن-م ءأز-جأأو ف-قأو-م-لأ
ي-ح كل-سسم رأر-غ ى-ل-ع ترر-سضت ي-ت-لأ

رداقلأ دبع ريمألأ ةعماج نأدعسس ةليسضف
 . ةيمÓسسإلأ مولعلل

سس.ي ^

فراطلاب تايدلب3 ‘ سشطعلا ةمزأا يهنت ةسسكام دسسب عيزوتلا ةانق

ليهأات ¤إأ ةلاحب مامجتضس’أو ةحأرلأ تأءاضضف مهأأ
ةنيطنسسقب يوÓمح ديهسشلا بعلم ليهأاتل ميتنسس رايلم06

قلغ نم ةن-ي-ط-ن-سسق و-ن-طأو-م ي-نا-ع-ي ^
تأونسس ذنم هيفرتلأو ة-ي-ل-سست-لأ تأءا-سضف
سشحولأ لبجل ةيلسستلأ ةريظح رأرغ ىلع
وهو ةباطسش و ةيوأرعبلاب ةحأرلأ قطانمو
لجاع لكسشب اهليهأات ةداعإأ ي-عد-ت-سسي ا-م
سصخ ا-م-ي-ف، ليهأاتل ماه يلام فÓ-غ سص-ّ

أدهاسش ناك يذلأ يوÓمح ديهسشلأ بعلم
اينابسسإأ لايد-نو-م-ل ر-سضخ-لأ ل-هأا-ت ى-ل-ع
ةنيدملأ يقيرفو ينطولأ بختنملأ حأرفأأو
.بابسشلأو ةيدولوملأ
ةجاحب مامجتسسلأو ةحأرلأ تأءاسضف ىقبتو
سضرغب ةيلحملأ تاطلّسسلأ نم ةيوق ةدأرإأ ىلإأ
ىلإأ ةايحلأ ةدوع دعب ،اه-طا-سشن ثع-ب ةدا-عإأ

ببسست يتلأ ةيحّسصلأ ةمزألأ زواجتو اهتعيبط
.انوروك ءابو راسشتنأ اهيف
جاتحت يتلأ عيراسشملأ ةمدقم Óيف يتأاتو
هيفرتلأو ةيلسستلأ ةريظح ليهأات ةداعإأ ىلإأ
تاينامثلأ ةياهن تناك يتلأ سشحو-لأ ل-ج-ل
ةينطولأ رئاظحلأ رهسشأأو ربكأأ نم ةدحأو
ل-ب-ق ن-م ر-ي-سست تنا-ك ي-ت-لأو ة-ي-ل-سست-ل-ل
نأأ لبق ، وكلي-جإأ ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-سسسسؤو-م-لأ
نيقباسس نيلوؤوسسمب جزلأو داسسفلأ اه-لا-ط-ي
تانيعسستلأ ةياهن لخدتل ،نجسسلأ يف اهل
ةرسسامسس تفاهتو اهتسصسصوخ دعب رخآأ قفن

تأزيهج-ت ن-م ى-ق-ب-ت ا-م ل-ك به-ن ى-ل-ع
ةبعسصلأ ةلمعلاب تدروتسسأ باعلأأ لئاسسوو
ةيلو ىلإأ ا-ه-تأز-ي-ه-ج-ت بير-ه-ت ة-ي-سضقو
دا-سسف ى-ل-ع ةد-ها-سش ل-ظ-ت ةد-ك--ي--ك--سس
ءأرو ثهللأ ىوسس مهل م-ه ل ن-ير-م-ث-ت-سسم
.ةقيرط يأاب عيرسسلأ حبرلأ
عم تايقافتأ ةدع ةنيطنسسق ةيلو تمربأأو
لإأ ةريظحلأ ثعب ةداعإأ سضرغب نيرمثتسسم
ةباثمب تناكو مرتحت مل تا-ي-قا-ف-تلأ ل-ك نأأ

ةريظحلأ نم لعج بعÓتلأو لياحتلل كلسسم
نم نيرمثتسسم لبق نم بهنلل ابسصخ ءاسضف
انموي ىلإأ0002ةنسس ذنم اهجراخو ة-يلو-لأ

أذكهو تأونسسل قلغتو رهسشأأ حتفت ثيح أذه
داسسفلأو ىسضوفلأ نم ة-لا-ح ط-سسو كي-لأود
ريبكلأ رسساخلأ ىقبيل، ةيئاسضقلأ تاعباتملأو
ءاسضف دقف يذلأ ين-ي-ط-ن-سسق-لأ ن-طأو-م-لأ

.مامجتسسلأو ةحأرلل أزيمم
يف ةع-قأو-لأ ة-يوأر-ع-ب-لأ ة-با-غ تلّو-ح-تو
جيرملأ طسسوتت ةيرغم ة-ي-ل-ه-سس ة-ق-ط-ن-م
يعر ىلع حوت-ف-م نا-ك-م ى-لإأ  بور-خ-لأو
ام وهو، ةيقÓخأأ ل تأزواجتو يسشأوملأ

تÓ-ئا-ع-لأ ة-سصا-خو نو-ن-طأو-م-لأ ل-ع-ج
اسضيأأ يهو، اه-بو-سص ه-جو-ت-لأ نو-ب-ن-ج-ت-ي
ىقبي لباقملاب ، رابتعلأ ةداعإأ ىلإأ ةجاحب

ةيل-سس-ّت-ل-ل ة-ي-ئ-ي-ب-لأ ةر-ي-ظ-ح-لأ عور-سشم
يح يف راط-م-لأ ق-ير-ط-ب ما-م-ج-ت-سسلأو
ةيريدم تلواح-م م-غر ف-قو-ت-م ي-غأوز
. هثعبل ةئيبلأ
جاتحتو ةدقعم دج هرومأأ نأأ احسضأو ودبي و
سصيسصختو ةيسصولأ تاه-ج-لأ ل-خد-ت ى-لإأ

.هديسسجتل ةماه ةيلام غلابم
ىلع تميقأأ يت-لأ ودرا-ب ة-ق-يد-ح ى-ّت-ح و
ط-سسو ي-ف ق-ي-ت-ع-لأ ودرا-ب ي-ح سضا-ق--نأأ
بطقتسست مل هناكسس ليحرت دعب ة-ن-يد-م-لأ
ةديج ةقيرطب ةأايه-م ر-ي-غ ا-ه-نو-ك رأوز-لأ
رأرغ ىل-ع ة-يرور-سض ق-فأر-م-ل د-ق-ت-ف-تو
.كاسشكأأو تÓحمو سضيحأرم
أرخؤوم ةنيطنسسق ةيلو تسصّسصخ كلذ ىلإأ

بعلم ليهأات ةداعإل ا-ما-ه ا-ي-لا-م ا-فÓ-غ
تايرابم  هيف ماقت يذلأ ،يوÓمح ديهسشلأ

يرود با-سسح-ل ة--ن--ي--ط--ن--سسق با--ب--سش
رايلم06 غلبم سصسصخ ثيح ، نيفرتحملأ
بكأوي هلعج سضرغل ةيلمعلأ يف قÓطنÓل
ملاعلأ يف ىتحو ةراقلأ يف بعÓملأ ربكأ
ةماه ةيلود تايرابم ناسضتحأ نم هنكميو
لكايه ىلع رفوت ةني-ط-ن-سسق نأأو ة-سصا-خ،
  .موجن4 و5نم ةفنسصم ةيحايسس قدانفو

       سس ي ^

ةياهن فراطلأ ةيلو يف يرلأ ةيريدم ملتسست ^
ةيسسيئرلأ ةانقلاب طبرلأ عورسشم ةيليوج رهسش
نيع ،ةلاقلأ قطانم بوسص برسشلأ هايم عيزوتل
41 ةفاسسم ىلع ةسسكام دسس نم نويعلأ و لسسعل
دح عسضو هنأاسش نم ،3م فلأأ13 غلبت ةقاطب ملك

تايدلب عيمج ابيرقت زهت يتلأ سشطعلأ ةمزأل
.ةنسس لك ةفئاسص فراطلأ ةيلو
يتلأ ع-يرا-سشم-لأ تأر-سشع جأردإل ةرا-سشلأ ع-م
فراطلأ ةيلو نأأ ثيح ها-ي-م-لأ عا-ط-ق سصخ-ت
تاكبسش ةيعسضو نأأ ريغ دودسس4 ىلع ذوحتسست
خسضلأ تاطحم و ةيسسيئرلأ تأونقلأ و عيزوتلأ

جأردأ مدع و لامهلأ ةجيتن ةيثراك ةلاح يف
نم ديد-ع-ل-ل ة-نا-ي-سصلأ و ة-ئ-ي-ه-ت-لأ ع-يرا-سشم
هايملأ عاطق ىلع ابيلسس سسكعنأ ام ،تأونسسلأ
ةمزأأ يف ةيدلب02 نم رثكأأ لخدأأ و ماع لكسشب

.ةلماك تأونسس3 ذنم ةرركتم سشطع
يئأدتبأ ىلوألأ ةنسسلل تÓيجسسّت قÓطنأو ..
يريسضحتلأو
ةيميلعتلأ تاسسسسؤو-م-لأ ف-ل-ت-خ-م-ب تق-ل-ط-نأ
ليجسست ةيلمع ةنيطن-سسق ة-يلو-ب ة-ي-ئأد-ت-بلأ
ىلوألأ ةنسسلأ يف ةسسأردلاب نيينعملأ ذيمÓتلأ
.ةيريسضحتلأ ماسسقألابو
يراجلأ نأوج حتافلأ يف تأأدب يتلأ ةيلمعلأو
حتفت نأأ ى-ل-ع، ه-ن-م03لأ ةياغ ى-لإأ ر-م-ت-سست
لÓخ أولجسسي مل نمل ةيئانث-ت-سسأ تÓ-ي-ج-سست
. لبقملأ ربمتبسس رهسش
لك ةنيطنسسق ةيلول ةيبرتلأ ةيريدم ترخسسو
ةمظنم ءأوجأأ يف ليجسستلأ لجأأ نم فورظلأ
.انوروك ءابو راسشتنل ةيحسصلأ ةلاحلأو ىسشامتت

 سس ي ^

يتيدلبب لظلا قطانمب ةيومنت عيراسشم قÓطنا
ةسسابع نيع و ءاقرزلا ةتلقلا

يتلأ ةيومنّتلأ عيراسشملأ نم ديدعلأ تقلطنأ ^
نينطأوملأ ةايح نيسسحتب ةرسشابم ةقÓع اهل
ة-يلو ي-لأو فر-سشأأ ثي-ح ، ل-ظ-لأ ق-طا-ن-م-ب
سسيئر ةقفر سسمأ لوأأ بتاكلب دمحم فيطسس
ءأردملأ نم ددع و يئلولأ يبعسشلأ سسلجملأ
ديدع قÓطنإأ ةراسشإأ ءاطعإأ ىلع نييذيفنتلأ
اهنم لظلأ قطانم حلاسصل ةجمربملأ عيراسشملأ
.برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ و ءاقرطلأ
ةرئأد ءاقرزلأ ةتلق-لأ ة-يد-ل-ب-ب تنا-ك ة-يأد-ب-لأ
قÓطنإأ ةراسشإأ ي-لأو-لأ ى-ط-عأأ ن-يأأ ،ة-م-ل-ع-لأ
نيب طبأرلأ قير-ط-لأ زا-ج-نإأ عور-سشم لا-غ-سشأأ
بيوذ دلوأأ ةت-سشم311 مقر يئلولأ قير-ط-لأ

و ملك60 ةفاسسم ىلع ،ةمهأربلأ و ةتسسوب نيع
مهطبر و ةنكاسسلأ لقنت ةكر-ح ل-ي-ه-سست-ل أذ-ه
و ىربكلأ رواحملاب أرورم ةرواجملأ تايدلبلاب
، مهطاسشن ةسسرامم ن-م ن-ي-حÓ-ف-لأ ن-ي-ك-م-ت
نيع ةرئأد ةسسابع نيع ةيدلبب ةيملعلأ لسصأوتلل
نيأ ةيرقأرقلأ روقرقلأ ةسشمب طبسضلاب و تانرأ
قيرطلأ ةئيهت لاغسشأ قÓ-ط-نأ ةرا-سشإأ ى-ط-عأ
ةفلكتب ملك40 ةفاسسم ىلع206 مقر ةيدلبلأ

ىلأ ةفاسضإأ ، ميتنسس رييÓم40 ـب ردقت ةيلام
زكرمل برسشلل ةحلاسصلأ هايملاب ديوزتلأ ةيلمع
50 براقت ةيلام ةفلكتب ولق نيع و ةيرقأرقلأ

راطلأ ني-سسح-ت-ل أذ-ه و ن م-ي-ت-ن-سس ر-ي-يÓ-م
.ةنكاسسلل يسشيعملأ
دكأ عيراسشملأ هذه ىلع هفأرسشأ ىدل و يلأولأ

ىلع لم-ع-لأ و لا-جآلأ مأر-ت-حأ ةرور-سض ى-ل-ع
زاجنإلأ يف ةدو-ج-لأ ةا-عأر-م ع-م ا-ه-سصي-ل-ق-ت
هذه نم ابيرق ةدافتسسلأ نم ةنكاسسلأ نيكمتل
ةيلولأ ىلع لوألأ لوؤوسسملل ناك امك ،عيراسشملأ

ىلأ عمتسسأ نيأ نينطأوملأ عم تأءاقللأ ديدع
لولحلأ داجيإل اهتسسأردب دعو و م-ه-تلا-غ-سشنأ
مل امك ،ةحاتملأ تايناكمإلأ و تايولوألأ قفو
تامامكلأ عيزوتل ةسصرفلأ يلأولأ ديسسلأ توفي

ريبأدتب مأزتلÓل مهتوعد و نين-طأو-م-لأ ى-ل-ع
.انورك ءابو نم ةياقولأ و يحسصلأ رجحلأ
قسشت ةيومنتلأ عيراسشملأ نم ديدعلأ لأزت امو

تايدلب فلتخمب لظلأ قطانم وحن ا-ه-ق-ير-ط
.فيطسس ةيلو

جلسصل ىسسيع ^

ميتنسس نيرايلم سصسصخت ايسسيروأا ةيدلبو ..
ةيرسض◊ا ةئيهتلل

ةعقأولأ ايسسيروأ ةيد-ل-ب ح-لا-سصم تسص-ّسصخ ^
يلام فÓغ فيطسس ةيلول ةيلامسشلأ ةهجلاب
ةيرسضحلأ ةئيهتلل ميتنسس را-ي-ل-م20 نع د-يز-ي
قيفر““ يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئر بسسحو،

ةيلمع نم دافتسسإأ  يطبأرم يح نإاف ““يدوعسس
ببسسب عورسشملأ لاغسشأأ رخأات و، فسصنو رايلمب

عم قلطنتسسو ، ةقفسصلاب ةقلعتملأ تأءأرجلأ
ةسشبابخلأ ىوتسسم ىلع و ،فيسصلأ لسصف ةيأدب
نيسسحتلأ لاغسشأل ميتنسس نويلم003 دسصر ّمت
ميتنسس نويلم004 دسصر مت نيح يف يرسضحلأ
نيع ةيدلب ةهج نم لخدم-لأ ه-جو ن-ي-سسح-ت-ل
ل.ىسسيع ^                                                  . ةريبكلأ

سسوÒف ىسضرم ةنياعÃ فلكŸا بيبطلا ةلاقتسسا
ةلسشنخب ةلب نب ىفسشتسسÃ انوروك

ةحسصلأ عاطق يف ةريطخ ةقباسس يف ^
““رامع يرسصان““ روتكدلأ مدق ة-ل-سشن-خ-ب
ن-ي-با-سصم-لأ ن-ع ف-سشك-لا-ب ف-ل-ك-م-لأ
زا-ه-ج ق-ير-ط ن-ع ا-نورو-ك سسور-ي-ف--ب
ببسسب ، هبسصنم نم هتلاقتسسأ ريناكّسسلأ

ةر-ي-ظ-ح سسي-ئر ن-ي-ب و ه-ن--ي--ب فÓ--خ
.ىفسشتسسملل ةعباتلأ تأرايسسلأ
ريخألأ عوبسسأÓل دوعت ةيسضقلأ ليسصافت

نيب فÓخ بسشن ثيح ناسضمر رهسش نم
سضفر ببسسب ةريظحلأ سسيئر و بيبطلأ
لقنل فاعسسإلأ تأرايسسل حامسسلأ ريخألأ
سسوريفلاب اهتاباسصإاب هبتسشملأ تلاحلأ

و ةيبطلأ تامامكلأ رفوت مدعب اججحتم
لخدت بيبطلأ بلطيل ةيا-قو-لأ ل-ئا-سسو
انكاسس كرحي مل يذلأ ىفسشتسسملأ ريدم
سسيئر نأأ بيبطلأ فسشك نأأ دعب ةسصاخ

05 ثداحلأ نم موي لبق ملتسسأ ةريظحلأ
لجسس ىلع هعÓطأ دعب ة-ي-ب-ط ة-ما-م-ك
.نزخملأ
ةيلحملأ تاطلسسلل أريرقت عفر بيبطلأ

انكاسس كرحت مل ي-ت-لأ ة-ح-سصلأ ةرأزو و
ىف-سشت-سسم ه-سشي-ع-ي يذ-لأ ع-سضو-لأ ءأزإأ
ةسصاخ رييسستلأ ةيحان نم ةلب نب دمحأ
بسسح ةريظحلأ سسيئر نأأ نيبت نأأ دعب
سسمخ ذنم دعاقتلأ نسس زواجت نوناقلأ

ام و دعاقتلأ هتلاحإأ م-ت-ي م-ل و تأو-ن-سس
كسسمت وه ماهفتسسأ طاق-ن ةد-ع حر-ط-ي
سسيئر كرت و هرأرقب ىفسشتسسملأ ةرأدإأ
يهان-لأ و ر-مآلأ ما-ق-م ي-ف ةر-ي-ظ-ح-لأ
.ىفسشتسسملاب
سصتخملأ بيبطلأ ةلاقتسسأ تراثأأ دق و
ةلب نب دمحأ ىفسشتسسم يف ةعسشألأ يف

ناكسس ةفاك نم نماسضت ةجوم ،ةلسشنخ
سصا-خ ة-ل-سشن--خ ة--يلو بي-ب-ّط-لأ ه-نأأ ة-ّ
و ةل-سشن-خ ة-يلو-ب د-ي-حو-لأ سصت-خ-م-لأ
نيباسصملأ نع فسشكلأ ةيلوؤوسسم لمحتي
ةيلو نوك ة-يلو-لا-ب ا-نورو-ك سسور-ي-ف-ب

ريناكسس زاهج ىلع لأ يوتحت ل ةلسشنخ
.ةيدلب12 ىوتسسم ىلع فسشكلل دحأو

سش ر ^

يعما÷ا ةنيطنسسق ىفسشتسسم ةدئافل مدلاب عÈّتلل ةلمح
ر-ي-خ-لأ ءا-سسم ة-ي-ع-م-ج ، سسمأأ، تم--ظ--ن ^

ىفسشتسسملاب مدلأ نقح ةحلسصم عم قيسسنتلاب
عربتلل ةلمح سسيداب نبأ رو-ت-كد-لأ ي-ع-ما-ج-لأ
ةلوفطلأو ةمومألأ زكرم ىوتسسم ىلع  مدلاب

نأأ ىلع (ناج ناسس ) دأدزولب يحب دجأوتملأ
ةيدلبب ءاي-حأأ ةد-ع-ب ة-ل-م-ح-لأ هذ-ه ل-سصأو-ت-ت
ىفسشتسسملأ ةدئافل ىرخأأ تايدلبو ةني-ط-ن-سسق
سس ي ^                                                        .روكذملأ
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،فيطسس قافو ةرأدإأ ضسل‹ ررق ^
ماهم قيلعت ،بأرعأأ نيدلأ زع ةدايقب
03 ىتح ،ةيافلح دهف ماعلأ ريدŸأ

ةدهعلأ ةياهن خ-يرا-ت ،يرا÷أ نأو-ج
لا--قو ،ةرأدإ’أ ضسلÛ ة--ي---بŸوأ’أ
هباسسح Èع نايب ‘ ف-ي-ط-سس قا-فو
دعب““ كوبسسيف عقوم ىلع ي-م-سسر-لأ
ررق ،تقؤوŸأ ضسب◊أ ةيافلح عأديإأ

دانسسإأو ،هماهم قيلعت ةرأدإ’أ ضسل‹
ةرأدإ’أ ضسلÛ ماعلأ ر-يدŸأ ما-ه-م
اعدو ،يرا÷أ ره-سشلأ ة-يا-ه-ن ى-ت-ح

راسصنأأ ،فيطسس قافو ةرأدإأ ضسل‹
ي-ل-ح-ت-لأ ¤إأ هÒها-م-جو يدا--ن--لأ
فل-خ قا-ي-سسن’أ مد-ع و ،ءود-ه-لا-ب
نم ضضعبلأ اهب موقي يتلأ تاكرحتلأ
نمث امك ،ةيسصخسشلأ مه◊اسصم لجأأ

لÓ-خ ن--م ،قا--فو--لأ ةرأدإأ ضسل‹
اهذختأ ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أ ،نا-ي-ب-لأ
يلع ديسس ،ةسضايرلأ و بابسشلأ ريزو

زع دكأأو ،داسسفلأ ةبراÙ ،يدلاخ
ةرأدإأ ضسل‹ ضسي-ئر بأر-عأأ ن-يد-لأ
لك ديعب هيدان نأا-ب ،ف-ي-ط-سس قا-فو
جئاتنب بعÓتلأ ةحيسضف نع د-ع-ب-لأ
’ نوناقلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،تأءاقللأ

ول ىت-ح ،يدا-ن-لأ ة-ب-قا-عÃ ح-م-سسي
ريدŸأ طروت تاقي-ق-ح-ت-لأ تت-ب-ثأأ
لاقو ،ةيسضقلاب ةيافلح د-ه-ف ما-ع-لأ
ا-هر-سشن تا--ح--ير--سصت ‘ بأر--عأأ
ى-ل-ع قا-فو-ل-ل ي-م-سسر-لأ با-سس◊أ
لك ديعب فيطسس قافو““ :““كوبسسيف““
جئاتنب بعÓتلأ ة-ي-سضق ن-ع د-ع-ب-لأ
،ةقحتسسم تناك انجئاتن ،تايرابŸأ
:فاسضأأو ،““ع-ي-م÷أ ةدا-ه-سشب أذ-هو
يأ’ قحي ’و ةهيزن قيرف-لأ ج-ئا-ت-ن““

نأأ دكؤوأأو ،ا-ه-ي-ف كي-ك-سشت-لأ فر-ط
يدانلأ ةبقاعÃ ح-م-سست ’ Úنأو-ق-لأ
كلتÁ ’ ةيافلح نأأ اÃ ،ةفسص يأاب
ة-ط-بأر-لأ ىد-ل ة--ي--سضا--ير ةزا--جإأ
:ع-با-تو ،““مد-ق-لأ ةر-ك--ل ة--فÙÎأ
هتفسصب ،يفتك نيدلأ ر-خ-ف ا-ن-ف-ل-ك““

Òي--سست--ب ،ةرأدإ’أ ضسل--جÃ أو--سضع
تاقحتسسم ةيوسستو ،ةي-لاŸأ رو-مأ’أ
ليبن بردŸاب انلسصتأ دقو ،ÚبعÓلأ
اننأاب مهل اندكأأو ،ÚبعÓلأو ،يكوكلأ

ةقلاعلأ تاقحتسسŸأ ةيوسستب موقنسس
ءأرجإأ انررق““ متخو ،““تقو برقأأ ‘

ان-تد-ه-ع ة-يا-ه-ن د-ع-ب تا-با-خ-ت-نأ
اننأأ دكؤوأأو ،رهسشلأ ةياهن ،ةيبŸوأ’أ

،تقو برقأأ ‘ اعام-ت-جأ د-ق-ع-ن-سس
كر-ت د-يرأأ ’ ا-نأأ ،تي--ب--لأ بي--تÎل
،تاعأرسصلأو لكاسشŸأ ضشيعي يدانلأ
ضصخسش ل-ك ما-مأأ لاÛأ ح-ت-فأا-سسو
قافولأ ة-ن-ي-ف-سس ةدا-ي-ق ى-ل-ع ردا-ق
.““لسضفأÓل
يد-ع-سس ى--ف--ن ،ر--خآأ قا--ي--سس ‘و
ام فيط-سس قا-فو ع-فأد-م ،Êأو-سضر
قيرف فوفسص ¤إأ هلاقتنأ نأاسشب ددرت
ةÎف لÓ--خ ،دأدزو---ل---ب با---ب---سش
تناكو ،ةلبقŸأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ

Êأوسضر تط-بر د-ق ،ر-يرا-ق-ت ةد-ع
عم ،دأدزولب با-ب-سش ¤إأ لا-ق-ت-ن’ا-ب
هلسصأوت دعب ،يرا÷أ مسسوŸأ ءاهتنأ

،يسشيرق قيفوت ،قير-ف-لأ ر-يد-م ع-م
Èع ةد-ير--غ--ت ‘ ،Êأو--سضر لا--قو

نآ’أ د◊““ :““مأرغتسسنإأ““ ىلع هباسسح
ىلع ضضوافتأأ ⁄و ،قيرف يأ’ عقوأأ ⁄

:فا-سضأأو ،““ق-ير-ف يأ’ لا--ق--ت--ن’أ
عم ضضوافتلاب › ح-م-سسي ’ ي-م-سسأ““
ةبعسصلأ ةيعسضولأ لظ ‘ ،قيرف يأأ
.““فيطسس قافو يدان اهب رÁ يتلأ

قوراف.ج^
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ةمشصاعلأ دا–أ
مسسوŸإ ةياهن ‘ ليحرلإ ررقي دودغز
دا–أ برد---م ح---سضوأأ ^

Òن-م ›ا◊أ ة-م-سصا--ع--لأ
ل-م-ع-لأ ه--سضفر ،دود--غز
ديد÷أ بردملل أدعاسسم
ر---يدŸأ يو---ن---ي يذ---لأ
ى-ي-ح-ي Îن-ع ي-سضا-ير--لأ
ا-ب-سس– ه-ع-م د-قا-ع--ت--لأ
أدكؤوم ،مداق-لأ م-سسو-م-ل-ل
ةياهن ‘ يدانلأ نع هليحر

مسسوŸأ ماتتخأ عم هد-ق-ع
بردŸأ لا-----قو ،يرا÷أ

تاحيرسصت ‘ دودغز Òنم
ةرأدأ غلبأأ دق هنأاب ةيفحسص
ليحرلأ رأرقب ةراطسسو-سس
ة-يا-ه-ن ع-م يدا-ن--لأ ن--ع
تنك““ :لاق ثيح ،مسسوŸأ
ر---يدŸأ ع---م ا---ح---سضأو
بردمك لمعلأ اعطاق اسضفر ضضفرأأ يننأأ هتغلبأأو ىيحي Îنع يسضايرلأ

تلمعو ةباسشلأ تائفلأ ‘ تلمع يننأ’ ةنهŸأ هذهل يمأÎحأ عم دعاسسم
مسسقلأ ‘و رباكأ’أ فنسص ‘ ةيدنأ’أ ضضعب تبرد امك أدعاسسم لبق نم
‘ يقيرط ترطسس امدعب ءأرولأ ¤إأ ةدوعلأ لوقعŸأ Òغ نمو فÙÎأ

لمكأاسسو Óب-ق-ت-سسم Ìكأأ زوÈل-ل حو-م-ط يد-ل““ :فا-سضأأو ،““ة-ن-هŸأ هذ-ه
اهدعبو قيرفلاب ينطبري يذلأ دقعلأ هيسضتقي ام بسسح يرا÷أ مسسوŸأ
ديد÷أ بردملل اقفوم اظ-ح ى-ن“أأو ةد-يد-ج ة-برŒ ن-ع ا-ث-ح-ب ردا-غأأ
دكأأ دق ىيحي Îنع ةراطسسوسسل ديد÷أ يسضايرلأ ريدŸأ ناكو ،““دا–Óل

نم وه Êولوكيسشت أوسسنأرف يسسنرفلأ بردŸأ نأاب ةيفحسص تاحيرسصت ‘
نوكي نأأ ىلع أددسشم ،دا–’أ بيردتل ةحسشرŸأ ةديدعلأ ءامسسأ’أ Úب
دح ىلع ،فيدرلأ قيرفلأ بردم عم ةرظنلأ ضسفن لمحي ديد÷أ بردŸأ

ثيح ،دودغز Òنم ›ا◊أ بردŸأ تامد-خ ن-ع ءا-ن-غ-ت-سس’أ نود ،ه-لو-ق
،ديد÷أ بردŸأ بناجب هءاقب لولج روسشاع ماعلأ ريدŸأ ضسيئرلأ طÎسشأ

.ديدج بردÃ هلأدبتسساب دا–’أ ةرأدإأ رأرق مسضهي ⁄ دودغز نأأ Òغ
قوراف.ج ^

فيطشس قافؤ

دإدزولبل هلاقتنإ يفني Êإوسضرو ةيافلح ماهم يهني ةرإدإ’إ سسل‹

رئأز÷أ ةيدولوم
 رانلإ حتفت قيرفلإ ةرإدإإ

ةراطسسوسس يماfi ىلع
رهاطلأ رئأز÷أ ةيدولوم ق-ير-ف-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ Èع ^

يماÙأ اهب ¤دأأ يتلأ تاحيرسصتلأ نم هرمذت نع ،يریخلب
fiسس د-م-Óدا–أ ةي-سضق ن-ع ا-ع-فأد-م ه-سسف-ن بسصن يذ-لأ م

نأزولب ““ضسات““ ةيلود-لأ ة-ي-سضا-ير-لأ ة-م-كÙأ ‘ ة-م-سصا-ع-لأ
ىلع أدر ةيفحسص تاحيرسصت ‘ يÒخ-ل-ب لا-قو ،ة-ير-سسيو-سسلأ

fiسس دمÓأ““ :مÙيما fiسس دمÓوهو ،ويديفلأ ‘ رهظ م
Òطخ ءيسش هب ماق امو ،ةسسل÷أ تايثيحو ليسصافت نع ثدحتي

لعجي دقو ،نوناقلأ فلاخي ام وهو أرأرسسأأ ىسشفأأ هنأ’ ،أدج
:فاسضأأو ،““ةيسضقلأ ةروÒسس ىلع رثؤويو لخدتت ةيلودلأ ةئيهلأ
ي-ماÙأ ة-جر-خ ن-م تأأÈتو ا-نا-ي-ب ترد-سصأأ دا–’أ ةرأدإأ““

ديحولأ وه ،نوب نأرول ضس’وكين يسسنرفلأ يماÙأ نأأ تدكأأو
أذه دجأوت لfi امف ،ةيسضقلاب لفكتلل ةرأدإ’أ هتلوخ يذلأ
روسضح نأأ دكأأ يذلأ يÒخلب لءاسستي ،““؟ةسسل÷أ ‘ يماÙأ

ثيح ،طقف دهاسش فرطی  ناك رئأز÷أ ةيدولوم قيرف لث‡
Úنأو-ق-لأ مÎحأ ا-ن-ق-ير-فو دو-ه-سشك ة-سسل÷أ ا-نر-سضح““ :لا-ق
يبرأدلأ ةيسضق هنع رفسستسس ام رظتننو ،مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ

.““تأدجتسسم نم
Èخ ضسمأأ ةيرسصم ةيمÓعإأ رداسصم تفسشك ،ىرخأأ ةهج نم
يرسصŸأ يلهأ’أ يدانل ضضرعب رئأز÷أ ةيدولوم قيرف مدقت
ةÎف لÓخ ،اتسسوك أد ودلأÒج هبع’ تامدخ ىلع لوسصحلل
““زوين ةبأوبلأ““ عقوم فسشكو ،ةلب-قŸأ ة-ي-ف-ي-سصلأ ت’ا-ق-ت-ن’أ
عم لاسصتأ طخ حتف دق رئأز÷أ ةيدولوم  قيرف نأاب  يرسصŸأ
نم يله’أ باعلأأ عناسص اتسسوك أد ودلأÒج ›وغنأ’أ بعÓلأ
:عقوŸأ فاسضأأو ،ديد÷أ مسسوملل ابسس– هعم ع-ي-قو-ت-لأ ل-جأ
ةيمسسر تاسضوافم ‘ يرئأز÷أ قيرفلأ لخدي نأأ ررقŸأ نم““

لوح قافتÓل ،ةلبقŸأ تاعاسسلأ لÓ-خ ءأر-م◊أ ة-ع-ل-ق-لأ ع-م
ناكو ،““يرا÷أ مسسوŸأ ةياه-ن ع-م ود-لأÒج لا-ق-ت-نأ ة-ي-ل-م-ع
غلبأأ دق يرسصŸأ قيرفلل ينفلأ ريدŸأ رلياف هينير يرسسيوسسلأ
ليحر ‘ هت-ب-غر-ب ،بي-طÿأ دو-مfi ة-سسا-ئر-ب يدا-ن-لأ ةرأدإأ
مسسوŸأ لÓخ ه-تا-مد-خ ¤إأ ة-ي-ن-ف-لأ ة-جا◊أ مد-ع-ل بعÓ-لأ
.ديد÷أ
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ةنيطنشسق بابشش
يئاهن قافتإ ¤إإ لسصوتت قيرفلإ ةرإدإإ

Êإرمع عم
ديسشر ةدايقب ،ةنيطنسسق بابسش قيرف ةرأدإأ ضسل‹ لسصوت ^

يئاهن قافتأ ¤إأ ،جو‹ نيدلأ رسصن يسضايرلأ ريدŸأو ،جأرجر
ينفلأ مقاطلأ ىلع فأرسشإÓل ،Êأرمع رداقلأ دبع بردŸأ عم
أدقع دق جو‹و جأرجر نأاب ةبرقم رداسصم نم ملعو ،يدانلل

بردŸأ عم يئاهن قافتأ ¤إأ Óسصوتو ،Êأرمع عم ةسصاخ ةسسلج
ةفاك لوح ،يبرغŸأ يديد÷أ ينسس◊أ عافدلأ يدانل قباسسلأ
،لبقŸأ مسسوŸأ لÓخ بابسشلاب هطبÒسس يذلأ دقعلأ ليسصافت
ما“إأ نع ينيطنسسقلأ يدا-ن-لأ ةرأدإأ ن-ل-ع-ت نأأ بق-ترŸأ ن-مو
طاسشنلأ فانئتسسأ روف ،ةيمسسر ةروسصب Êأر-م-ع ع-م ا-ه-قا-ف-تأ
يسضاŸأ ضسرام رهسش ذن-م ف-قو-تŸأو ،ر-ئأز÷ا-ب ي-سضا-ير-لأ
‘ اطسشن ةنيطنسسق بابسش ناكو ،انوروك ضسوÒف يسشفت ببسسب

رأرسصإأ دعب ،ةيسضاŸأ عيباسسأ’أ لÓخ Êأرمع عم هتاسضوافم
نم ةداف-ت-سس’أ ى-ل-ع ة-فÙÎأ ة-ي-سضا-ير-لأ ة-كر-سشلأ كÓ-م
ح‚أأ نم Êأرمع Èتعيو ،قير-ف-لأ عور-سشم حا‚إ’ ،ه-تا-مد-خ

،هسسيسسأات ذنم بابسشلأ بيردت ى-ل-ع أو-فر-سشأأ ن-يذ-لأ ÚبردŸأ
‘ ةيناثلأ ةرملل يرود-لأ بق-ل د-سص◊8102 ةنسس هدا-ق ثي-ح
.هخيرات

لئابقلأ ةبيبشش
ةبيبسشلإ ىلع Úفد دقح كانه :لÓم

نيدسسافلإ Èكإ نم وعاسسو
‘ أدد‹ لÓم فيرسش لئابقلأ ةبيبسش قيرف ضسيئر نأوتي ⁄ ^

رانلأ حتف ثيح ،وعاسس قباسسلأ ةركسسب دا–أ ضسيئر ىلع درلأ
ضسيئر اهامر يتلأ مهتلأ نم هقيرف نع اعفأدم حرسص Úح هيلع
ةنيطنسسق بابسشو لئابقلأ ةييبسش ءاقل ةثداح-ب أر-كذ-م ةر-ك-سسب
لءاسستأأ““ :ددسصلأ أذه ‘ لÓم لاقو ،يسضاŸأ مسسوŸأ ةياهن

اهطبرو لئابقلأ ةبيبسش مسسأ ركذ ءأرو نم ىزغŸأو ببسسلأ نع
:فاسضأأو ،““ةيافلحو يوأدعسس Úب يتوسصلأ ليجسستلأ ةحيسضفب
ضسكعت يتلأ ،ةيسضقلأ هذهب اقÓ-طإأ Úي-ن-ع-م Òغ ا-ن-نأأ م-غر-ف““
‘ نأوتي ⁄ وعاسس نأأ ’إأ ،ةيرئأز÷أ مدقلأ ةركل يقيق◊أ هجولأ
Èكأأ نم وعاسس نأأ ملعي ع-ي-م÷أ نأأ م-غر ،ة-ب-ي-ب-سشلأ م-سسأ ر-كذ
هعولسض نأاسشب أŸÓأ مامأأ ةرابعلأ حيرسصب هلاق ام وهو ،نيدسسافلأ

حور وأأ لجخ يأأ نود ،هقيرفل تايرابم ةدع جئاتن بيترت ‘
دا–إ’ قباسسلأ ضسيئرلأ تعفد يتلأ بابسسأ’أ نأاسشبو ،““ةيلوؤوسسم
،داسسفلاب اهمسسأ طبر ةلواfiو لئابقلأ ةبيبسش مسسأ ركذل ةركسسب
أدقح كلÁ وعاسس““ :Óئاق ةيبعسشلأ تيب ‘ لوأ’أ لجرلأ حسضوأأ
ةركسسب دا–إأ طوقسس ‘ تببسست يتلأ لئابقلأ ةبيبسش هاŒ انيفد

ةجيتنب ةدوعلأ ‘ اهحا‚ باقعأأ ‘ أذهو ،8102 مسسوم ‘
يهو ،ةركسسب بعلم نم ةكبسش لك ‘ فدهب يباجيإ’أ لداعتلأ
باسسح ىلع ءاقبلأ قيق– نم ةبيبسشلأ تنك-م ي-ت-لأ ة-ط-ق-ن-لأ
رسسفي ام ،نآ’أ دح ¤إأ وعاسس هعرجتي ⁄ ام وهو ،ةركسسب دا–إأ

.““ةبيبسشلأ ىلع ةرم لك ‘ هلما–

تأدا–’أ ءاشسؤؤرل اهجوم ةميلعت ‘
ةيشضايرلأ

 رذحي ةسضايرلإو بابسشلإ ريزو
ةماعلإ Úنإوقلاب ثبعلإ نم

ةميلعت ضسمأأ يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو هجو ^
ءاهتنأ لاجآأ نأاسشب ،ةينطولأ ة-ي-سضا-ير-لأ تأدا–’أ ءا-سسؤور ¤إأ
ريزولأ حسضوأو ،ىرخ’أ تأءأرج’أ نم ةمزحو ةيلا◊أ ةدهعلأ

تايدا–Óل ةÒسسŸأ تائيهلأ تأدهع ناب اهتأذ ةميلعتلأ ‘
لسصتسس ةأوهلل ةيسضايرلأ يدأونلأو ةطبأرلأو ةينطولأ ةيسضايرلأ
Úنأوقلأو ةمظ-نأ’أ ‘ ةددÙأ د-ي-عأوŸأ د-ن-ع ا-ه-لا-جآأ ¤إأ
ةطسشنأ’أ ميظنتب قلع-تŸأ50/31 نوناق ركذو ،اه-ب لو-م-عŸأ
ددÙأ ،033-41 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأو ،اهريوطتو ةيندبلأ
،اهÒسسو ةينطولأ ةيسضايرلأ تايدا–’أ م-ي-ظ-ن-ت تا-ي-ف-ي-ك-ل
ةرورسضب تأدا–’أ ءاسسؤور Òكذت ةرورسض ىلع ،يدلاخ ضصرحو
ليدعت وأأ Òيغت تأءأرجإأ نع ،ةيباختن’أ ةنسسلأ لÓخ عانتم’أ
و ةماعلأ تاميظنتلأو ،ةيلخأدلأ مظنلأ وأأ ةيسساسسأ’أ Úنأوقلل
ةكرح يأأ ءأرجإأ وأأ ةي-ب-يدأا-ت-لأ ة-م-ظ-نأ’أ وأأ ،ة-سسفا-نŸأ م-ظ-ن
تائيهلأ فرسصت ت– ةعوسضوŸأ ةرأدإ’أو ،ةينقتلأ تأراطإÓل
ةميلعتلأ هذهل ىوسصق ةيمهأأ ›وي هنأ ريزولأ دكأأو ،ةيدا–’أ
يرئأز÷أ دا–’أ ةوطÿ ينمسض ضضفر اهنأأ ىلع ترسسف يتلأ
عم ةيسساسسأ’أ هنينأوق فييكت ‘ عرسش يذلأ ““فاف““ مدقلأ ةركل
تقولأ ‘ لسسÎسس ةرأزولأ ناب يدلاخ زربأأ امك ،““افيفلأ““ Úنأوق
راسسŸ ةيلمعلأ تابيتÎلأ لوح ةلسصفم ةيجهنم ةركذم بسسانŸأ
.ينطولأ وأأ يلÙأ ÚيوتسسŸأ ىلع ناك نإأ ديدجتلأ

قوراف.ج^

همجاهم تامدخ نع يلختلأ ¤إأ جيريرعو-ب جر-ب ي-ل-هأأ يدا-ن ه-ج-ت-ي ^
ةدع ىقلت نأأ دعب ،لابرغ-لا-ب Òه-سشلأ ،ن-م-حر-لأ د-ب-ع د-مÊ fiأدو-سسلأ

ةيسسنرف قرف لبق نم ةلبقŸأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ قوسس ‘ همسضل ضضورع
دعب ،Êأدوسسلأ مجنلأ دقع عيب ىلع جÈلأ يلهأأ ةرأدإأ تقفأوو ،ةيجيلخو
يتلأ ،ةيجيلخو ةيسسنرف ةيدنأأ لبق نم ضضورعلأ نم أددع اهيقلت تدكأأ نأأ
ةقفسص لابرغلأ لاقتنأ نوكيسسو ،بعÓلأ تامدخب Òبكلأ اهمامتهأ تدبأأ
نكميسس ام ،نويدلاب ةلقثŸأ يدانلأ نئأزخ ضشعنيسس ذإأ ،Úفرطلل ةحبأر
لسصحيسسو ،ÚبعÓلأ تاقحتسسم ةيوسست نم جيريرعوب جرب يلهأأ ةرأدإأ

مجنلأ رهظو ،ةديدج ةبرŒ ضضوÿ ةزي‡ ةسصرف ىلع Êأدوسسلأ مجنلأ
لÓخ Òبك لكسشب قلأا-ت ثي-ح ،جÈلأ ي-ل-هأأ ع-م ةز-ي‡ ةرو-سصب Êأدو-سسلأ
ام وهو ،ضسأاكلأ وأأ ةلوطبلأ ‘ ءأوسس ،قيرفلأ عم اهسضاخ يتلأ تايرابŸأ
دبع دمÊ fiأدوسسلأ مجنلأ ناكو ،ةيدنأ’أ نم ديدعلأ راظنأأ هيلإأ تفل
دعب هأوتسسم ةداعتسسأ ةيغب جÈلأ يلهأأ قيرفل بعللأ ىلع قفأو دق نمحرلأ
ناك بعÓلأ نأأ ¤أ ةفاسضإأ ،ةبكرلأ ىوتسسم ىلع اهل ضضرعت يتلأ ةباسصإ’أ
.ابوروأأ ‘ فأÎح’أ بوسص هتبأوب رئأز÷أ Èتعي

قوراف.ج  ^

جريرعوب جرب يلهأأ
لابرغلإ Êإدوسسلإ اهبع’ ‘ طيرفتلإ ررقت قيرفلإ ةرإدإإ
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^

لظيسس يرودلأ فيقوت ءأرجأ نأأ ريكذتلل
با-ب-سشلأ ةرأزو بسسح لو-ع-ف-م--لأ يرا--سس
ىلع ،يراجلأ نأوج31 ةياغ ىلإأ ةسضايرلأو
نم متي ةيباجيأ تأدجتسسم ثدحت نأأ لمأأ

أذهو ،ءابولأ أذه ىلع ةرطي-سسلأ ا-ه-لÓ-خ
ءابطأأ فرط نم ةمئاق-لأ دو-ه-ج-ل-ل ا-ق-فو
اهلذبت يتلأ دوهجلأ نع كيهان ،نيثحابو
،بناجلأ أذ-ه ي-ف ة-سصت-خ-م-لأ تا-ه-ج-لأ
يتلأ ةيطايت-حلأ تأءأر-جإلأ ن-ع كي-ها-ن
ي-ف ءأو-سس ،فأر-طألأ ع-ي-م-ج ا-ه-ب مو-ق--ت
.تاعاطقلأ ةيقب يف وأأ يسضايرلأ طيحملأ
مسسقلأ ةلوط-ب تف-قوأأ د-ق فا-ف-لأ تنا-كو
،يسضاملأ سسرا-م ن-م41 ـلأ ي-ف ي-نا-ث-لأ
.يلأوملأ مويلأ يف لّوألأ مسسق-لأ ة-لو-ط-بو
عبر باهذ نم نيَتلباقم رخآأ تب-ع-ُل ا-م-ي-ف
سسرام نم11 ـلأ يف ،رئأزجلأ سسأاك يئاهن
ةلوطب يف تلوج8 تيقب هيلع. يسضاملأ
تÓباقم3 دو--جو ع--م ،لّوألأ م--سسق---لأ

.ةرخأاتم
،مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ سسيئر ناكو

نع قباسس تقو دكأ دق ،رأودم ميركلأ دبع
عم يلاحلأ يوركلأ مسسوملأ ءاغلإأ ةيناكمإأ
يرودلأ بقلب دأدزولب بابسش جيوتت نÓعإأ
رئأزجلأ نأأ ،رأودم لاقو .طوقسسلأ ءاغلإأو
تائيهلأ ىلع بجوتيو يئانثتسسأ عسضوب رمت
،اسضيأأ ةيئانثتسسأ تأرأرق ذاخ-تأ ة-يور-ك-لأ
هذه هبجعت نل ريثكلأ نأا-ب ه-فأر-ت-عأ م-غر
تقل ثيح ،كلذك رمألأ ناكو ،تأرأرقلأ
بابسش راسصنأأو ةرسسأأ ناسسحتسسأ هتاحأرتقأ
سسفانت يتلأ قرفلأ رمذت لباقم ،دأدزولب

ةيدولوم رأرغ ىلع اهراسصنأأو بقللأ ىلع
،لئابقلأ ةبيبسشو فيطسس قافوو ر-ئأز-ج-لأ
بابسشلأو Óيوط لأزيل مسسوملأ نأأ رابتعاب
Óطب هنÓعإأو طقف طاقن3 قرافب مدقتي

قح يف افاحجإأ ربتعي مسسو-م-لأ ءا-غ-لإأ ع-م
بتكملأ رأرق نأأ ريغ ،ةق-حÓ-م-لأ قر-ف-لأ
نيب قيسسنتلأ بايغ دكؤويل ءاج ،يلأردفلأ
ي-ف ة-ير-ئأز-ج-لأ ةر-ك-لأ ي-ف ن-ي-ل-عا-ف-لأ

رأودمو فافلأ سسيئر يسشطز م-ه-ت-مد-ق-م
.ةطبأرلأ سسيئر

:يسشيرق ،دادزؤلب بابسش
تايناكمإلا لظ ‘ فانئتسسلا

ةرماغم ةيدنألل ةيلا◊ا

يسضايرلأ ريدملأ ،ي-سشير-ق ق-ي-فو-ت دد-ج
تاحرتقم هسضفر ،دأدزولب باب-سش ق-ير-ف-ل
لظ يف ،ي-سضا-ير-لأ طا-سشن-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
راسشأأو ،دجتسسملأ انوروك سسوري-ف را-سشت-نأ

نأأ ىلإأ ةيفحسص تاحير-سصت ي-ف ،ي-سشير-ق
با-ي-غ ل-ظ ي-ف ة-سسفا--ن--م--ل--ل ةدو--ع--لأ
ةفو-ف-ح-م ةر-ما-غ-م د-ع-ت ،تا-ي-نا-ك-مإلأ
نأأ دقتعأأ““ :ي-سشير-ق لا-قو ،ر-طا-خ-م-لا-ب
قباسس طاسشن-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ن-ع ثيد-ح-لأ

تاطلسسلأ ديب لظي رأرقلأ نأأ مغر ،هنأوأل
يف اهت-ل-ق د-ق-ل““ :فا-سضأأو ،““ة-سصت-خ-م-لأ
نطأوملأ ةايح ،موي-لأ ا-هد-ي-عأأو ق-با-سسلأ
دقتعأأو ،رمحأأ طخ سصاخ-سشألأ ة-مÓ-سسو
نوكيسس ةمزألأ زع يف ةلوطبلأ فانئتسسأ نأأ

تايناكمإلأ كلتمت ل ةيد-نألا-ف ،ةر-ما-غ-م
،ءابولأ أذه-ل يد-سصت-لأ ا-ه-ل لو-خ-ت ي-ت-لأ

،““ةيبط-لأ م-قأو-ط-لأ ة-ي-حا-ن ن-م ة-سصا-خ
ابيرقت اقيرف08 نع ملكتن نحن““ :لسصأوو
،ةأوهلأو ةي-نا-ث-لأو ى-لوألأ تا-جرد-لأ ن-م

ءلؤوه لك نكمتيسس له ،حورطملأ لأؤوسسلأو
ىلع ةردقلأ مهلو ،ءافكأأ ءابطأأ فيظوت نم
:يسشيرق عباتو ،““دأرفألأو نيبعÓلأ ةيامح

ةلسصأوم وه لثمألأ ل-ح-لأ ا-ن-ل ة-ب-سسن-لا-ب““
فورظلأ ةفاك ريفوت دعب نكلو ،ةلوطبلأ
مل أذإأو ،نيبعÓلأ ةيام-ح-ل تا-ي-نا-ك-مإلأو
فان-ئ-ت-سسأ سضفر-ن ن-ح-ن ،كلذ ق-ق-ح-ت-ي
:متخو ،““باب-سسألأ تنا-ك ا-م-ه-م طا-سشن-لأ
تأءاقل ةجمربب ةيداحتلأ موقت نأأ ىنمتأأ““
نيسصتخمو ةيدنألأ ءاسسؤور ن-ي-ب ،ة-يروا-سشت
ناسشب رأرق ذاختأ لبق يوركلأ نأاسشلأ يف
نو-ك-ت ى-ت-ح ،تا-سسفا-ن-م-لأ فا-ن-ئ-ت--سسأ
نيلعافلأ عيمج نيب ةكرتسشم ة-ي-لوؤو-سسم-لأ

.““يسضايرلأ نأاسشلأ يف
انأا :دودغز رينم ،رئازجلا داحتا

بيلغت بجيو فانئتسسلا دسض
ةماعلا ةحسصلا

رينم ةمسصاعلأ دا-ح-تأ ق-ير-ف برد-م د-كأأ
مأدعنأ لظ يف فانئتسسلأ دسض هنأأ ،دودغز
يح-سصلأ ع-سضو-لأ ع-م ل-ما-ع-ت-ل-ل ل-ئا-سسو
ةرك يلوؤوسسم ىلع يغ-ب-ن-ي نا-ك .ي-لا-ح-لأ
مدقلأ ةرك ؛ةماعلأ ةحسصلأ بي-ل-غ-ت مد-ق-لأ

فانئتسسأ بعسصلأ نم نوكيسسو ،ةبعل درجم
يلودلأ عفأدم-لأ فا-سضأأو .““ا-ه-ت-سسرا-م-م
،ةسضايرلأ ةيجهنمب قلعتي ام يف““ :قباسسلأ

رهسشأأ ةعبرأأ دع-ب بع-ل-لأ ى-لإأ ةدو-ع-لأ نإا-ف
نوكي-سس ،كلذ ن-م ر-ث-كأأ وأأ ر-ه-سش ف-سصنو

عيباسسأأ6 ىلإأ5 ةدمل جاتحنسس .ةياغلل اًبعسص
مايقلأ ًلوأأ انيلع بجي-ف ،ر-ي-سضح-ت-لأ ن-م
دينجتو ةئبعت ةداعإل ،ريبك يناسسفن لمعب
يف ةبغرلأ أودقف مهنأأ ةسصاخ ،نيبعÓلأ

فانئ-ت-سسلأ نأأ ا-م-ي-سس ،ةر-ك-لأ ة-سسرا-م-م
رمألأ ،فيسصلأ لسصف يف نوكيسس لمتحملأ
.““ةرأرحلأ عم قاطي نل يذلأ
ةلاح يف ىودعلأ رطخ ىلإأ دودغز راسشأأو
يف مك-ح-ت-لأ بع-سصلأ ن-م““ ؛فا-ن-ئ-ت-سسلأ
مئأد لاسصتأ ىلع نو-نو-ك-ي-سس ،ن-ي-ب-عÓ-لأ
سصرف ززعي يذلأ رمألأ ،يجراخلأ ملاعلاب
،ةحأرسصب .قيرفلأ ل-خأد ىود-ع-لأ ل-ق-ن-ت
تنك ةيأدبلأ يف .اهتهكن تدقف ةسسفانملأ

ءا-ه-نإل ة-لو-ط-ب-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ ةر-ك-ف ع-م

نكل ،ةنكمم ةجي-ت-ن ل-سضفأا-ب ة-ق-با-سسم-لأ
.““ةليوط ةرتفل رمتسسأ عسضولأ

نأرهو ةيدولوم
تذختا ““فافلا““ :ريسشب يرسشم

حيحسصلا رارقلا

يرسشم نأرهو ةيدولوم قيرف بردم دافأأ
ءأوجأأ ةداعتسسأ ةر-ك-ف د-يؤو-ي ه-نأا-ب ،ر-ي-سشب
مأرتحلأ ىل-ع دد-سشي ه-ن-ك-ل ،ة-سسفا-ن-م-لأ
؛دعابتلأ تأوطخو ة-يا-قو-لأ تا-م-ي-ل-ع-ت-ل
،حيحسصلأ رأرقلأ ذختأ داحتلأ نأأ دقتعأأ““

تايرابم ينامث كانه لأز-يل ه-نأأ ة-سصا-خ
نم ريبك رمأأ وهو ،م-سسو-م-لأ ة-يا-ه-ن ل-ب-ق
قرفب رمألأ قلعت ءأوسس ،ةيسضايرلأ ةيحانلأ
ةبسسنلابو .هلفسسأأ وأأ بيترتلأ لودج ىلعأأ
ةلماك انظوظحب ظفتحن ،نأرهو ةيدولومل

ةعبرألأ زكأرملأ نمسض مسسو-م-لأ ما-ت-ت-خل
.ينأرهولأ ينقتلأ لاق ،““ىلوألأ
رمألأ مزلُي““ :““ةوأر-م-ح-لأ““ برد-م لو-ق-يو
ةيح-سصلأ تأءأر-جإÓ-ل عو-سضخ-لأ ة-يد-نألأ
ةدوعلأ حيحسص ؛ىودع يأل ايدافت ةيئاقولأ
عابتاب انيلع ،ةلهسس نوكت نل ةسسفانملأ ىلإأ
تمت نأأ قبسسي مل مراسص يحسص لوكوتورب
أذه ةهجأومب انيلع نكل ،هيلع ةقداسصملأ
يتلأ لئاسسولأ انكÓتمأ مد-ع م-غر ع-سضو-لأ
:فاسضأأو .““ةي-بوروألأ لود-لأ ا-ه-ب ع-ت-م-ت-ت
رجحلأ ةيأدب يف نيزفحم أوناك نوبعÓلأ““
ىلع ةيدجب نوبردتي أوناك ثيح ،يحسصلأ
،كلذ دعب مهتيويح أودقف مهنأأ لإأ ،دأرفنأ
.““أريبك ايونعم Óمع رمألأ بلطتي أذل

نيمايلا ،ةليلم نيع ةيعمج
نع نلعإلا مت ؤل تينمت :ةرارغؤب

يرودلل يئاهنلا فيقؤتلا

نيمايلأ ةليلم ني-ع ة-ي-ع-م-ج برد-م ىر-ي
يئاهنلأ فيقوتلأ““ لسضفألأ نم نأأ ،ةرأرغوب
.عيمجلأ ةحسص ةيامح لجأأ نم ““مسسو-م-ل-ل
ن-ع نÓ-عإلأ م-ت و-ل تي-ن--م--ت““ :ح--سضوأأو
ةحسص نأل ،ةلوطبلل ي-ئا-ه-ن-لأ ف-ي-قو-ت-لأ
،ماع لكسشب نطأوملأو ا-سصو-سصخ بعÓ-لأ
فاقيإأ بج-ي ه-نإأ لو-ق-ي ق-ط-ن-م-لأ .ى-لوأأ
ىلع سسفانتي يقير-ف نأأ م-غر ة-سسفا-ن-م-لأ

.““ةيراق ةسسفانمل لهؤوم زكرم
سسأأر ىلع يدوج تيآأ ة-ف-ي-ل-خ ر-سسف ا-م-ك
ةبوعسص ،طرافلأ رياني يف ةينفلأ ةسضراعلأ
ةرأرحلأ لظ ي-ف ة-سسفا-ن-م-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
عفر لاح يف““ :لاقو .فيسصلأ يف ةيلاعلأ
نإاف ،يراجلأ وينوي31 موي يحسصلأ رجحلأ

وأأ ويلوي ةياهن عم نوكتسس ةسسفانملأ ةدوع
نوكيسس رمألأو ،لبقم-لأ سسط-سسغأأ ة-يأد-ب

نأأ امك .فيسصلأ لسصف يف ةيا-غ-ل-ل ا-ب-ع-سص
اهنيب نم ةبخنلأ ةيدنأأ بعÓم نم ديدعلأ

نأأ يأأ ؛ةرانإلأ ىلع رفوتت ل ،ةل-ي-ل-م ن-ي-ع
وهو ،راهنلأ يف ىرجتسس تأءا-ق-ل-لأ بل-غأأ
.““زفحم ريغ رمأأ

يرودلا :للم فيرسش ،لئابقلا ةبيبسش
يقطنم هفانئتسساو دعب بعلي مل

،لÓم فيرسش ،لئابقلأ ةبيبسش سسيئر  رّبع
دا-ح-تإلأ رأر-ق-ل د-يد-سشلأ ه-حا-ي-ترإأ ن--ع
فانئتسسإاب ،يلأرديفلأ هبتكمو ير-ئأز-ج-لأ
رجحلأ ة-يا-ه-ن د-ع-ب ير-ئأز-ج-لأ يرود-لأ
.يحسصلأ
يف ““يرانكلأ““ يف لوألأ ل-جر-لأ ثد-ح-تو
،رأرقلأ أذ-ه ن-ع ة-ي-ف-ح-سص تا-ح-ير-سصت
عي-م-ج ى-ل-ع ي-ق-ط-ن-م-لا-ب ها-يإأ ا-ف-سصأو
.ةدعسصألأ
،يقطنم رمأأ يرود-لأ فا-ن-ئ-ت-سسإأ»: لا-قو
زكأرملأو جيوتتلأ ىلع ةسسفانُملأ نأأ رابتعإاب
ةمئاق ىقبت ةيقيرفإلأ تاسسفانُملل ةلهؤوملأ
.““عيمجلأ مامأأ
لكسشب مسسوملأ ءاهنإأ ةرجرج ءانبأأ لمأايو
مهل حمسسي زكرم ىلع لوسصحلأ ل ملو ،يوق
سسأاك وأأ لاطبألأ ةطبأر ي-ف ة-سسفا-ن-ُم-لا-ب
.فاكلأ

بئاسص ““فافلا““ رارق :صشلغز رباج ،فيطسس قافو

،فيطسس قافو قيرفل ةريسسملأ ةئيهلأ سسيئر  دكأأ
““فافلأ““ رأرق عم قافولأ ةرأدإأ نأأ ،سشÓغز رباج

مسسوم ىلإأ رورملأ يدافتو ،مسسوم-لأ لا-م-ك-ت-سسا-ب
أذهو ،فأرطأأ ةدع فرط نم هلوأدت متي امك سضيبأأ
ةياهن نÓعإأ لاح يف أريثك ررسضتتسس ةيدنألأ نوكل
ةياهن نع طقف ةليلق تلوج ءاق-ب م-غر م-سسو-م-لأ
ةرأدإأ سضفر ءأرو فقت يتلأ بابسسألأ نعو .ةلوطبلأ
نأأ سشÓغز فسشك ،سضيبألأ مسسوملأ ةركفل قافولأ
نوكل أذهو ،ةيلاملأ ةيحانلاب رث-كأأ ق-ل-ع-ت-م ر-مألأ
نم قيرف-لأ د-عا-سسي ل سضي-بألأ م-سسو-م-لأ نÓ-عإأ
فرسصب نوريسسملأ ماق نأأ دعب ،ةيدام-لأ ة-ي-حا-ن-لأ

لوقعملأ ريغ نمو ،مسسوملأ أذه ةريبك ةيلام غلابم
لامكتسسإأ ةرورسضب ابلاطم أروثنم أءابه بهذت نأأ
.ةسسفانملأ

:زيغن ليبن ،رئازجلا ةيدؤلؤم
يسضتقت ةماعلا ةحلسصملا

يوركلا مسسؤملاب ةيحسضتلا

مدع ،زّيغن ليبن رئأزجلأ ةيدولوم بردم فسشك
سسفن يف نكل ،يرودلأ ةل-سصأو-م-ل ه-سضأر-ت-عأ
ةحلسصملأ نأأ يرئأزجلأ ين-ق-ت-لأ را-سشأأ تقو-لأ
يوركلأ مسسوملاب ةيحسضتلأ ي-سضت-ق-ت ة-ما-ع-لأ

برسضي يذلأ سسوريفلأ ن-م ع-ي-م-ج-لأ ذا-ق-نإل
عيمج سسمو ةي-ق-ي-ق-ح ة-مزأأ ح-ب-سصأأو م-لا-ع-لأ
هفوخت نع زّغن ليبن بردملأ ربعو ،تاعاطقلأ
يف دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيعسضولأ نم ديدسشلأ

ىلع كلذ رثأاتو ،““انوروك““ سسوريف راسشتنأ لظ
عيمج فاقيإأ مت يتلأ ةينطولأ ةلوطبلأ ةسسفانم
،ةيعامجلأ تابيردتلأ اه-ي-ف ا-م-ب ا-ه-تا-طا-سشن

رذحلأو ة-ط-ي-ح-لأ ذ-خأأ ةرور-سض ى-لإأ أر-ي-سشم
راسشت-نأ ة-ح-فا-ك-م-ل ة-يد-ج ل-ك-ب ل-ما-ع-ت-لأو
لوح موحت يتلأ تان-ه-ك-ت-لأ ع-مو ،سسور-ي-ف-لأ

دّيأأ ،اهفانئتسسأ ةيناكمإأ ىدمو ،ةلوطبلأ ريسصم
نع نÓعإلأو اهئاغلإأ ةيسضرف يرئأزجلأ ينقتلأ

يف كلذ ناكو رمألأ ىسضتقأ أذإأ ،سضيبأأ مسسوم
 .هلوق بسسح دÓبلأو دابعلأ ةحلسصم
ة-يدا-ح-تÓ-ل ة-ي-ب-ط-لأ ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر نا-كو
،يجرامد نيدلأ لامج ،مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ

““ليحتسسملأ““ نم هنأأ ،قباسس تقو يف دكأأ دق
ةسسفانملأو ةيعامجلأ تاب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
ةباسصإلأ تلاح نم ديأزتملأ ددعلأ ىلإأ رظنلاب
.رئأزجلاب انوروك سسوريفب
ل-ي-ح-ت-سسم-لأ ن-م““ :Ó-ئا-ق ي-جرا-مد حر-سصو
ةسسفانملأو ةيعامجلأ تاب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
ذإأ .ةيلاحلأ ةيحسصلأ ةي-ع-سضو-لأ ى-لإأ ر-ظ-ن-لا-ب
ةدكؤوم ةبا-سصإأ061 طسسوتم ا-ي-مو-ي ل-ج-سسن
ل ةحأرسصب : لوقي فاسضأأو .انوروك سسوريفب
نأأ اسصوسصخ ،أددجم ةركلأ بعلنسس فيك ىرأأ
تأريسضحتلأ نم عيباسسأأ6 ىلإأ ةجاحب قرفلأ

.““مهملاعم نيبعÓلأ عاجرتسسل لقألأ ىلع
بابسشلأ ةرأزو رقمب أرخؤوم عامتجأ دقع متو
مسسوملأ فانئتسسأ لامتحأ ةسشقانمل ةسضايرلأو
سسيئر ،ةيداح-تلأ ل-ث-م-م رو-سضح-ب ،يور-ك-لأ
لثممو رأودم ميركلأ دبع ةفرتحملأ ةطبأرلأ
مل مهنكل ،يسضايرلأ بطلل ي-ن-طو-لأ ز-كر-م-ل-ل
ةيؤورلأ نأأ ىلع ن-ي-ق-ف-ت-م ،رأر-ق يأأ أوذ-خ-ت-ي
رجحلأ ريبأدت عفر دعب احوسضو رثكأأ نوكتسس
.يحسصلأ

قوراف.ج  ^

ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يلوؤؤسسمو يبردم نيب ءارآلا نيابت

ةيرئازجلا ةيدنألا مسسقي ةلوطبلا فانئتسساب ““فافلا““ ر ارق
صسوريفلا انورؤك ةحئاج ببسسب يسضاملا صسرام رهسش فسصتنم ذنم ةقsلعملا ةلؤطبلل لمتحملا فانئتسسلا صصؤسصخب ىلولا ةفرتحملا ةطبارلا قرف ءارآا تفلتخا
يبردم نيب يف ءارآلا تنيابت ثيح ،يحسصلا رجحلا ريبادت عفر رؤف ةسسفانملا ةدؤعب يسضاقلاو ،““فافلل““ يلارديفلا بتكملا هذختا يذلا رارقلا دعب ،دجتسسملا

ىلإا باهذلا بجي هنأا ىري نم هنمو ،ريثكلا هنم قبتي مل يذلا ،يلاحلا مسسؤملا ءاهنإاو ةلؤطبلا ةدؤع ديؤؤي نم كانه ثيح ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا يلوؤؤسسمو
.عيمجلا ةحسص ددهي ىقبي رطخلا نأا نيربتعم  ،كاتفلا صسوريفلاب ةباسصإلا ىودع راسشتنل ايدافتو حاورألا ىلع اظافح ،صضيبأا مسسؤم
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ايبيل يف ““رنغاف““ رسصانع دجاوت نع ءابنأ’ا سضحدي فونادغوب

  ترشس وحن مدقتت قافولا ةموكح
ايبيل يف يروشسلا ويرانيشسلا راركتب بغري دحأا ’ :ةيبرعلا لودلا ةعماج ^

،ةيجيتارتسسإ’ا ترسس ةنيدم ىلع ةرطيسسلل اقرسش اهمدقت ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح تاوق لسصاوت
ىلإا ةريخأ’ا عيباسسأ’ا يف ىدأا ام ،يوج عافد ةمظنأاو ةريسسم تارئاطب اهدناسست يتلا ايكرتب ة-مو-عد-م
بمارت دلانود يكيرمأ’ا سسيئرلا عم ايفتاه ’اسصتا ىرجأا هنأا ناغودرأا نلعأا ،امنيب .رتفح تاوقل عجارت
.ايبيل يف ةمزأ’ا لحل ““قيثولا امهنواعت ةلسصاوم““ ىلع هلÓخ اقفتا

ينطولا قافولا ةموكح تاوق لشصاوتو ^
ترشس ةنيدم وحن ءيطبلا اهمدقت ةيبيللا
دÓبلا قرشش ىلإا لوشصولل ةي-ج-ي-تار-ت-شسإ’ا
امدعب ،ةيشسيئرلا ة-ي-ط-ف-ن-لا تآا-ششن-م-لاو
،ايبيل برغ ىلع ةر-ط-ي-شسلا ن-م تن-ك-م-ت

ريششملل ةيلاوملا تاوقل-ل ع-جار-ت ل-با-ق-م
ةردابم ىلع ق-فاو يذ-لا ر-ت-ف-ح ة-ف-ي-ل-خ
.رانلا قÓطإا فقول ةيرشصم
لحارلا ميعزلا سسأار طقشسم يه ترشسو
Óقعم لوحت-ت نأا ل-ب-ق ي-فاذ-ق-لا ر-م-ع-م
ملك054 دعبت .““ةيمÓشسإ’ا ةلودلا““ ميظنتل
ة-مو-ك-ح تاو-ق تنا-كو سسل-بار--ط قر--شش
ماعلا اهيلع ةرطيشسلا تداعتشسا دق قافولا

002) ةتارشصم بئاتك اهمدقم يفو6102
يف طقشست نأا لب-ق (سسل-بار-ط قر-شش م-ل-ك
.تئافلا يفناج يف رتفح تاوق يديأا
ىلع ةرطي-شسلا ن-م ن-ك-م-ت ر-ت-ف-ح  نا-كو
ركذت كراعم نود نم ةيلحاشسلا ة-ن-يد-م-لا
ةيلحم ةيفلشس ةعام-ج د-ي-يأا-ت ه-ل-ي-ن د-ع-ب

.ةحلشسم
تاوقل لقعم رخآا ،ةنوهرت طو-ق-شس د-ع-بو

دمحم ديق-ع-لا لا-ق ،بر-غ-لا ي-ف ر-ت-ف-ح
ةموكح تاوق مشسا-ب ثد-ح-ت-م-لا ،و-نو-ن-ق
ترد-شص““ ي-فا-ح-شص نا-ي-ب ي--ف قا--فو--لا
مدقتلاو موجهلا ءدبب انتاوقل تامي-ل-ع-ت-لا
يف نيدرم-ت-م-لا رؤو-ب ل-ك ةو-ق-ب بر-شضلاو
.““ترشس
نم اهبارتقا عم تاوق-لا كل-ت مد-ق-ت ن-ك-ل
تابرشض تلجشسو ،ائ-ي-ط-ب تا-ب ة-ن-يد-م-لا
قيرطلا ديهمت فدهب ةر-ي-شسم تار-ئا-ط-ل
.اهمامأا
ةرئاط نإا قا-فو-لا ة-مو-ك-ح تاو-ق تلا-قو
عنشصلا ةينيشص ““غنول غنيو““ زارط نم ةريشسم
مت ،تارام’ا نم رتفح تاو-ق ا-ه-ت-م-ل-شست
.تبشسلا اهطاقشسإا

قافولا ةموكح تاوق برتقت ،اهمدقت عم
نأاشش نمو ““يطفنلا لÓهلا““ ة-ق-ط-ن-م ن-م
ةرطيشسلا اهل دهمت نأا ترشس ىلع ةرطيشسلا

.دÓبلا يف جاتنإ’ا لوقح زربأا ىلع
نيذللا نيفرطلا نيب ةكرعملا قايشس يفو
رتفح ريششملا لطع ،ةطل-شسلا نا-عزا-ن-ت-ي
ايعشس جاتنإ’ا اذه يفناج فشصتنم هؤوافلحو
ببشست ام ،يشضوافتلا هعقو-م ز-يز-ع-ت ى-لإا
.ريبك لكشش يف هروهدتب
ىلع طفنلل ةينطولا ة-شسشسؤو-م-لا ترا-ششأاو
يف79 ةبشسنب ““ريبك““ عجارت ىلإا ا-ه-ع-قو-م
رهششلاب ةنراقم ليرفا يف اهتادئاعل ةئملا
.يشضاملا ماعلا نم هشسفن
ة-شسم-خ تزوا-ج-ت ر-ئا-شسخ-لا““ نإا تلا-قو
.““ر’ود تارايلم
ىلع اهموجه ر-ت-ف-ح تاو-ق تأاد-ب ذ-ن-مو

لك تقفخأا ،ماع نم رث-كأا ل-ب-ق سسل-بار-ط
ىلع ةيلاتقلا تايل-م-ع-لا ف-قو ت’وا-ح-م
يف ةيبنجأا ىوق-ل ما-ن-ت-م عو-ل-شض ة-ي-ف-ل-خ

.عازنلا
ىلع ناقفتي بمارتو ناغودرأا

ايبيل لوح امهنواعت ةلسصاوم
بجر سسيئرلا نأا ةيكرتلا ةشسائرلا تنلعأاو

دلانود يكيرمأ’ا هريظ-نو نا-غودرأا بي-ط
ةلشصاو-م““ ى-ل-ع ا-ي-ف-تا-ه ا-ق-ف-تا بمار-ت
.ايبيل لوح ““قيثولا امهنواعت
ينطولا قافولا ة-مو-ك-ح ةر-ق-نأا د-نا-شستو
،ةدحتملا ممأ’ا نم اهب فرتعملا ةيب-ي-ل-لا
ةفيلخ ريششملا دشض ا-ير-ك-شسع ا-ه-م-عد-تو

.رتفح
ايمشسر معدت-ف  ةد-ح-ت-م-لا تا-ي’و-لا ا-مأا

ن-ك-ل ،ا-شضيأا ي-ن-طو-لا قا-فو-لا ة-مو-ك--ح
ةيدو-ع-شسلاو تارا-مإ’او ر-شصم ا-هءا-ف-ل-ح
.رتفح نومعدي
ينطولا قافولا ةموك-ح ا-ي-كر-ت تد-نا-شسو
ام ،يوج عافد ةمظنأاو ةرّيشسم تارئاطب

ةلشسل-شس ى-لإا ةر-ي-خأ’ا ع-ي-با-شسأ’ا ي-ف ىدأا
تلواح يتلا ر-ت-ف-ح تاو-ق-ل تا-شسا-ك-ت-نا
.9102 ليرفا ذنم ةمشصاعلا ىلع ةرطيشسلا
نأا عقوتم-لا ن-م ه-نأا ى-لإا نا-غودرأا تف-ل و
ريميدÓف يشسورلا سسي-ئر-لا ع-م روا-ح-ت-ي
عارشصلا نأاششب ريبادت هعم سشقانيو نيتوب
.ايبيل يف
ىلإا ةقزترملا ف’آا لاشسرإاب ايشسور تمهtتاو
ةكرشش قيرط نع رتفح ريششملا معدل ايبيل
.نيلمركلا هيفني ماهّتا وهو ،““رنغاف““

يفن نم مغرلاب هنأا ىلع ناغودرأا دّدششو
،ايبيل يف اهل يركشسع روشضح يأا ايشسور
نم ايبيل يف ةيشسور ةيبرح تادعم دجوت
.ةيلاتق تارئاط اهنيب
تارو-ط-ت-لا““ ر-خآا نأا نا-غودرأا ر-ب--ت--عاو
راشسم نم رتفح داعبتشسا نكمي هنأا ترهظأا
.““تقو يأا يف مÓشسلا
ة-ي-جرا-خ-لا ر-يزو د-ق-ت-نا ،ه-ب-نا-ج ن-مو
يشضاملا رهششلا ويبمو-ب كيا-م ي-ك-ير-مأ’ا
فقو ىلإا اعدو ،ايبيل ىلإا ةحلشسأ’ا قّفدت

عم ةيفتاه ةملا-ك-م لÓ-خ را-ن-لا قÓ-طإ’
.جارشسلا

دحأا ’ :ةيبرعلا لودلا ةعماج
يروسسلا ويرانيسسلا راركتب بغري

ايبيل يف
يف اهلمأا نع ةيبرعلا لودلا ةعماج تبرعأا
فقوم نع ايبيل يف قافولا ةموكح نلعت نأا
ىلإا ةريششم ،““ةرهاقلا نÓعإا““ نم يباجيإا
ويرا-ن-ي-شسلا رار-ك-ت ي-ف بغر-ي د-حأا ’ نأا
 .ايبيل يف يروشسلا
لودلا ةعماجل دعاشسملا ماعلا نيمأ’ا لاقو
مل ةيبرعلا ةعماجلا نإا يكز ماشسح ريفشسلا
لامعأ’ا نأا ةدحاو ة-ظ-ح-ل-ل ن-مؤو-ت ن-ك-ت
يف فقوملا مشسحت نأا اهل نكمي ةيركشسعلا
وه يشسايشسلا راشسملا نأا احشضو-م ،ا-ي-ب-ي-ل
يف ةمزأ’ا ءا-ه-نإ’ يدؤو-ي نأا ن-ك-م-ي يذ-لا
نمؤوت نأا فارطأ’ا عيمج ابلا-ط-م ،ا-ي-ب-ي-ل
اهشسولجب ناميإ’ا اذه سسكع-ن-ي نأاو اذ-ه-ب

- ايبيل اعازن هرابتعاب ةيبيل فارطأاك اعم
.لوأ’ا ماقملا يف ايبيل
يف يناديم-لا ع-شضو-لا نأا ى-لإا ي-كز تف-لو
تحبشصأا يذ-لا د-ح-لا ى-لإا رو-ط-ت ا-ي-ب-ي-ل
نم بعشصتو لطعت ةيجراخلا تÓ-خد-ت-لا
يذلا قطنملاب يشسايشسلا راشسم-ل-ل ةدو-ع-لا
،““ةرهاقلا نÓعإا““ دعب ةشصاخ هنع ثدحتن
ةوخأا مه نييبيل-لا““ نأا ى-ل-ع مو-ق-ي يذ-لاو
يشساي-شسلا را-شسم-ل-ل اودو-ع-ي نأا م-ه-ي-ل-عو
ةمزأ’ا ءاهنإ’ ديحولا جرخم-لا هرا-ب-ت-عا-ب
اهيف بغري يتلا ةد-يد-ج-لا ا-ي-ب-ي-ل ءا-ن-بو
.““يبيللا بعششلا

يف ىربك حلاسصم انيدل :يسشونغلا
اهل نوكي نأا سسنوتب ىلوأاو ايبيل

دسسأ’ا بيسصن
سسيئرو يشسنو-ت-لا نا-م-لر-ب-لا سسي-ئر لا-ق

ةقÓع نإا ،يششونغلا دششار ةشضهنلا ةكرح

حلاشصم كانهو ،راوج ةقÓع ايبيلب هدÓب
نأا سسنوتب ىلوأا كلذل ،نيدلبلا نيب ىربك
.ةيشضقلا لح يف دشسأ’ا بيشصن اهل نوكي
ةانق عم هراوح لÓخ ي-ششو-ن-غ-لا فا-شضأاو
نيب ةقÓعلا نأا ةشصاخلا ةيلحملا ““ةمشسن““
ىوتشسملا ىلع ةيويح ةقÓع يه نيدلبلا
حلاشصم سسنوت ىدلو ،يداشصتق’او ينمأ’ا
اهيلإا علطتي عيمج-لا-ف ،ا-ي-ب-ي-ل ي-ف ىر-ب-ك
حÓفلا اهنم ديفتشسي ة-ي-ل-ب-ق-ت-شسم قو-شسك
ىلعو ،لامعأ’ا لجرو لواقملاو لماعلاو
.دÓبلا ريمعت يف مهاشست نأا سسنوت
هتلءاشسم ردشص ةباحرب لبقت هنأا ىلع دكأاو
هتئنهت ةيف-ل-خ ى-ل-ع سسل-ج-م-لا ل-ب-ق ن-م
ةرطيشس نم قطانم عا-جر-ت-شسا-ب جار-شسل-ل
اهنإا Óئاق ،رتفح ةفي-ل-خ ر-ي-ششم-لا تاو-ق
.ةيطارقميدلا ىلع مهم بيردت
اعد هنأا ىلع يشسنوتلا ناملربلا سسيئر دكأاو
لحلا ىلإا ةملا-ك-م-لا هذ-ه لÓ-خ جار-شسلا
ةملاكملا هذه نإا Óئاق ،ايبيل يف يملشسلا
راجتل ة-م-ه-م ة-ح-ل-شصم يدؤو-ت نأا ن-ك-م-ي
ةريششأات ةبا-ث-م-ب نو-ك-تو سسنو-ت ي-حÓ-فو
.لوخد
نو-ك-ت نأا بج-ي ’ سسنو-ت نأا ى-ل-ع دد-ششو
ةراششإا يف ،ىربكلا اهحلاشصم ءازإا ةدياحم
،ايلاح ايبيل يف لشصحي امب اهتقÓع ىلإا

سسنوت ةحلشصم نأا ىلإا هتاذ نآ’ا يف اريششم
.ايلعلا يه نوكت نأا بجي

نع ءابنأ’ا سضحدي فونادغوب
ايبيل يف ““رنغاف““ رسصانع دجاوت

ةيجراخلا ريزو بئا-ن سضحد ،ه-ت-ه-ج ن-م
يتلا ءابنأ’ا ،فونادغوب ليئاخيم ةيشسورلا
ةكرششلا نم رشصان-ع دو-جو ن-ع ثد-ح-ت-ت
ايبيل يف ،““رنغاف““ ة-شصا-خ-لا ة-ير-ك-شسع-لا
.رتفح ةفيلخ ريششملا تاوقل اهمعدو
ي-----شسا-----مو-----ل-----بد-----لا فا------شضأاو
ةدع اهترششن يتلا تامولع-م-لا»:ي-شسور-لا

ة-ي-جرا-خ-لا ةرازو ا-ه-ن-ي-ب ن-مو ،ردا-شصم
نم رشصانع دوجو معزت يتلاو ،ةيكيرمأ’ا

لتاقت ةشصاخلا ةيركشسعلا ““رنغا-ف““ ة-كر-شش
ةدايقب يبيللا ينطولا سشيجلا فوفشص يف

ىلإا ةطولغم تامولعم يه ،رتفح ةف-ي-ل-خ
ةشسايشسلا هيوششت ىلإا فد-ه-تو ،ر-ي-ب-ك د-ح

هذه دنتشستو .يبيللا راشسملا هاجت ةيشسورلا
ة-ع-ي--ب--ط تاذ ردا--شصم ى--لإا تاءا--عد’ا

يف ةرششابم ةحلشصم اهل ،ا-ه-ي-ف كو-ك-ششم
.““رتفح يشضراعم معد

ت’اكو^

انوروك
⁄اعلا ‘ انوروكب ةيمويلا تاباشصإ’ا ‘ سضافخنا

ةيكيرمأ’ا ““زنكبوه زنوج““ ة-ع-ما-ج تدا-فأا ^
انوروك سسوريفب ةيمويلا تاباشصإ’ا لدعم نأاب
ىلإا سسمأا فلأا1.911 نم سضفخنا ملاعلا يف
نييÓم7 ةليشصحلا غلبت-ل ،مو-ي-لا ف-لأا1,801
.ةلاح621121و
تايفولا يلامجإا نإاف ،ةعماجلا دادع بشسحو
امي-ف ،075604 ىلإا عفترا ايملاع سسور-ي-ف-لا-ب
سضرملا نم اشصخشش576292و نييÓم3 ىفاعت

.ةحئاجلا ءدب ذنم
لودلا ةرادشص ىف ةدحتملا تا-ي’و-لا ى-ق-ب-تو
نم رثكأا ليج-شست ع-م ءا-بو-لا-ب ة-با-شصإا ر-ث-كأ’ا

4,707) ليزاربلا اهيلت ،ةلاح فلأا1,169و نويلم
ةليشصح ةفاشضإا دعب فلا2,584) ايشسورو (فلأا
.(ءاثÓثلا مويلا
ةيدوعشسلا اررشضت رثكأ’ا ةيبرع-لا لود-لا ن-ي-بو
(فلأا1,07) ر-ط-قو (ة-با--شصإا ف--لأا2,501)
(فلأا4,53) ر-شصمو (ف-لأا3,93) تارا-مإ’او
(فلأا5,23) تيوكلاو

عسضولا :ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم
ببسسب ملاعلا يف اءوسس دادزب يحسصلا

انوروك سسوريف
نم نينث’ا ةيملاعلا ةحشصلا ة-م-ظ-ن-م ترذ-ح

سسوريف نم ةيئاقولا تاءارجإ’ا يف يخارتلا
اءوشس دادزي يحشصلا عشضولا نأا تدكأاو .انوروك
يف  امي-شس ’ م-لا-ع-لا ن-م ةر-ي-ث-ك ن-كا-مأا ي-ف

ةليشصح ىلعأا نÓجشست نيتل-لا ن-ي-ت-ي-ك-ير-مأ’ا
 .ةديدجلا تاباشصإÓل ةيموي
ةيموي ةليشصح ىلعأا ليجشست ةمظنملا تدكأاو
91-ديفوك ءابو يششفت عم ،ةديدجلا تاباشصإÓل

.نيتيكيرمأ’ا يف عشساو قاطن ىلع
رمتؤوم لÓخ ةمظنمل-ل ما-ع-لا ر-يد-م-لا لا-ق و

نم مغرلاب““ فينج يف تنرتنإ’ا ربع يفحشص
هنأا ’إا ،ابوروأا يف نشسحتلا روط يف عشضولا نأا
.““ايملاع اءوشس دادزي
يف تلجشس ةباشصإا فلأا001 نم رثكأا““ نأا عباتو
(دحأ’ا) .ةيشضاملا ةر-ششع-لا ما-يأ’ا ن-م ة-ع-شست
ي-هو ،ة-با-شصإا ف-لأا631 ن-م ر-ث-كأا تل-ج--شس
تاباشصإÓل قÓطإ’ا ىل-ع ى-ل-عأ’ا ة-ل-ي-شصح-لا
.““دحاو موي يف ةلجشسملا
تاباشصإ’ا نم ةئ-م-لا-ب57 و-ح--ن نأا ح--شضوأاو
لود ر-ششع ي-ف تد-شصر د-حأ’ا ة--ل--ج--شسم--لا

.ايشسآا بونجو نيتيكيرمأ’ا يف اهتيبلاغ
يف ““ايلاح ربكأ’ا رطخلا وه يخارتلا““ نأا عباتو
،انشسحت ا-ه-ي-ف عا-شضوأ’ا د-ه-ششت ي-ت-لا لود-لا

’ مهتيبلاغب م-لا-ع-لا لود نا-ك-شس““ نأا ا-ف-ي-شضم
.91-ديفوكب ““ةباشصإÓل ةشضرع نولازي
ىلع رهششأا ةتشس نم رثكأا رورم دعب““ هنأا فاشضأاو
““بشسا-ن-م-لا تقو-لا نآ’ا سسي-ل ،ة--ح--ئا--ج--لا
.يخارتلل

ت’اكو ^

ديولف جروج عادو ميسسارم دعب
ةطرششلا حÓشصإا لوح ةدحتŸا تاي’ولا ‘ لد÷ا رارمتشسا

ةي’و يف نتشسويه بونجب ةشسينك يف تميقأا̂ 
ةيقيرفإا لوشصأا نم يكيرمأÓل عادو ةيلاعف سساشسكت

نم هزاجتحا ءانثأا هفتح يقل يذلا ديولف جروج
.يام ةياهن سسيلوباينيم يف ةطرششلا لبق
تشس ة-بار-ق ر-م-ت-شسا يذ-لا عادو-لا ي-ف كرا--شش و
ن-م اوءا-ج ،سصخ-شش ف’آا6 نم رث-كأا ،تا-عا-شس

.دÓبلا نم ةفلتخم قطانم
سساشسكت ةي’و مكاح ني-كرا-ششم-لا ن-ي-ب ن-م نا-كو
.نتشسويه ةطرشش سسيئرو

بهذت مل ديولف ةافو نإا ،نييفحشصلل توبأا لاقو
يف تاحÓشصإاب مو-ق-ت-شس ة-لود-لا نأا د-كأاو ،ىد-شس
.ةطرششلا لمع لاجم

 ايكرت
نلوغب مهتلشص ‘ هابتششÓل سشي÷ا دارفأا نم572  لاقتعاب رماوا

تاطلشس نأا ةيكرتلا ““لو-شضا-نأ’ا““ ة-لا-كو تر-كذ̂ 
سشيجلا دار-فأا ن-م572 لاقتعا-ب تر-مأا دÓ-ب-لا
هللا حتف نيدلا لجر ةكبششب مهتلشص يف هابتششÓل

بÓقن’ا تربد ا-ه-نإا ةر-ق-نأا لو-ق-ت يذ-لا ن-لو-غ
.6102 ماع لششافلا
برغب ريمزإا ةنيدم نم اهتيلمعل ةطرششلا  تقشسنو
نأا ةفيشضم ،اميلقإا22 يف اشسانأا تفدهتشساو دÓبلا
.مهب هبتششملا نم541 لعفلاب تلقتعا ةطرششلا
مهب هبتششم-لا نأا د-ق-ت-ع-ي ه-نإا-ف ،ة-لا-كو-لا بشسحو
قيرط نع ن-ير-خآ’ا ن-لو-غ عا-ب-تأا ع-م او-ل-شصاو-ت
تازايتما ىل-ع او-ل-شصحو ة-ي-مو-م-ع-لا ف-تاو-ه-لا
مهمظعم نأا دقتعيو ةيركشسعلا تايلكلاب قاحتلÓل

.ةمدخلا يف نولازي ’
نم61 تلقتعا ةطرششلا نأاب ةينمأا رداشصم تدافأاو
ركب رايد ةنيدمب ةلشصفنم ةيلمع يف سشيجلا دارفأا

نأا ةفيشضم ،عوبشسأ’ا علطم ايكر-ت ي-قر-شش بو-ن-ج

مويلا مهنم ةتشس سسبحب ترمأا ةي-ل-ح-م ة-م-ك-ح-م
ةرششعلا ليبشس تلخأاو ةمكاحملل اراظتنا ءاثÓثلا
رمأا ءاعد’ا نإا لوبنطشسا ةطرشش تلاقو .نيرخآ’ا
ةبترب طباشض مهنيب ،سشيجلا دارفأا نم44 لاقتعاب
ءابطأا ىلإا ةفاشضإ’اب ،مزÓ-م ة-ب-تر-ب ة-ثÓ-ثو د-ئار
لعفلاب اولقتعا اشصخشش33 نأا تفاشضأاو .نيشسردمو
.ميلاقأا ةينامث يف تدتما يتلا ةيلمعلا يف
52 كلذك تلقتعا ةطرششلا نإاف ““لوشضانأ’»ـل اقفوو
راطإا يف ةيوجلا تاوقلا نم مهب اهبتششم23 نم
ةينامثل تردشص لاقتعا رماوأا نإاو ،ىرخأا ةيلمع
.ديقع مهنم نمأ’ا تاوق نم سصاخششأا
ذنم سصخ-شش ف-لأا08 وحن تاطلشسلا ز-ج-ت-ح-تو
تردشصو مهتمكاحمل اراظتنا بÓقن’ا ة-لوا-ح-م
051 وحن قحب لمعلا نع فاقيإا وأا ةلاقإا تارارق
.مهريغو سشيجلا دارفأاو ةلودلا يفظوم نم افلأا

لوظان’ا̂ 

ليئارشسإاب فاÎع’ا بحشسب ددهي ةيتششاو ةداج تاوطخ ¤إا وعدت ““سسامح““
(سسامح) ةيمÓشسإ’ا ة-موا-ق-م-لا ة-كر-ح تعد̂ 

ذاختا ىلإا يلودلا ع-م-ت-ج-م-لاو ة-ي-بر-ع-لا لود-لا
ليئارشسإا عنمل ،سضرأ’ا ىلع ““ةيلعفو ةداج تاوطخ““

ىلإا ةلتحملا ةيبرغلا ة-ف-شضلا ن-م ءاز-جأا م-شض ن-م
مشساق مزاح ةكرحلا مشساب قطانلا لاقو .اهتدايشس
ةنلعملا ةيلودلاو ةيبرعلا فقاوملا ردقن““ نايب يف
تايلمع ذيفنت ينويهشصلا نايكلا ةين سضفرت يتلا

.““ةلتحملا ةيبرغلا ةفشضلا نم ةعشساو قطانم مشض
ىلع ةي-ل-ع-فو ةدا-ج تاو-ط-خ (د-ير-ن)  ،فا-شضأاو
ةيكريمأ’ا ةرادإ’او لÓتح’ا ىلع طغشضلل سضرأ’ا
.““ةشسايشسلا هذه ذيفنت عنمل
ف-قاو-م-لا-ب ءا-ف-ت-ك’ا ن-ك-م-ي ’ ه-نأا ى-لإا تف-لو
دّوعت ينويهشصلا نايكلا نأ’““ ةيشسايشسلاو ةيمÓعإ’ا

ىلع فرشصتيو ،يلودلا عامجإ’ا ىلع درمتلا ىلع
.““نوناقلا نع جراخ يجطلبك ماودلا
مشض تاءارجإا ءدب ةيليئارشسإ’ا ةموكح-لا مز-ت-ع-تو

يف ةيبرغلا ةفشضلاب تانطو-ت-شسم-لاو ،ندرأ’ا رو-غ
.لبقملا ةيليوج نم لوأ’ا
م-شضلا نأا ى-لإا ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف تار-يد-ق-ت ر-ي--ششتو

ةحاشسم نم %03 نم رثكأا ىلإا لشصيشس يليئارشسإ’ا
ة-مو-ك-ح-لا سسي-ئر دد-ه ه-ت-ه-ج ن--م .ة--ف--شضلا
فارتع’ا بحشسب ةيتششا دمح-م ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا
ىلع نوكتشس فارتع’ا ةلأاشسم نأا ادكؤوم ،ليئارشسإاب
ةلود-لا ة-ما-قإا سصر-ف سضيو-ق-ت م-ت اذإا ة-لوا-ط-لا
نويزفلت عم ءاقل يف ةيتششا ربتعاو .ةينيطشسلفلا
عيمجب تّلخأا ليئارشسإا““ نأا ،ن-ي-ن-ث’ا ““ن-ي-ط-شسل-ف““
تامازتل’ا عيمجبو ،اهعم ةعّقوم-لا تا-ي-قا-ف-ت’ا
بترتي امو يلودلا نوناقلا فادهتشسا-ب ،ة-ي-لود-لا

.““يميلقإا ديدهت نم كلذ ىلع
يليئارشسإ’ا مشضلا عور-ششم ة-ه-جاو-م““ نأا فا-شضأاو
يشسايشسلا نايكلل ةبشسنلاب دوجو ة-كر-ع-م ة-با-ث-م-ب
.““ينطولا عورششملل دوجو ةكرعمو ،ينيطشسلفلا
دومحم سسيئرلا نل-عأا ،ي-شضا-م-لا يا-م91 ي-فو

ريرحتلا ةمظنمو ةينيطشسلفلا ةداي-ق-لا نأا سسا-ب-ع
عم ةعقوملا تامهافتلاو تايقافت’ا نم xلح يف
ةفشضلا نم ءازجأا مشض اه-مز-ع بب-شسب ،ل-ي-ئار-شسإا
.ةيبرغلا

ت’اكو ̂ 

ةيبون÷ا اهتراج عم ت’اشصت’ا عيمج عطقت ةيلامششلا ايروك
عطقتشس اه-نإا ة-ي-لا-م-ششلا ا-يرو-ك تلا-ق ^
، ةيبونجلا اهتراج عم ت’ا-شصت’ا ع-ي-م-ج

ةداق ني-ب ن-خا-شسلا ط-خ-لا كلذ ي-ف ا-م-ب
.نيدلبلا
ءارج’ا اذه ةيلام-ششلا ا-يرو-ك تر-ب-ت-عاو
ىتلا تاءارجإ’ا نم ةل-شسل-شس ن-م-شض لوأ’ا

ـب ةيبونجلا ايروك ةفشصاو ، اهذاختا مزتعت
، ةيمويلا تاملاكملا فقوتتشسو .““ودعلا““
عقي لاشصتا بتكم ربع اهؤوارجإا متي يتلا

ةيروكلا ةيدودحلا جنو-شسيا-ك ة-ن-يد-م ي-ف
.ءاثÓثلا موي نم اًرابتعا ، ةيلامششلا
ت’ا-شصتÓ-ل ا-ًب-ت-ك-م نا-ت-لود-لا تشسشسأاو

.8102 ماع تاثداحم دعب تارتوتلا ليلقتل
يف ةيبونجلاو ةيلا-م-ششلا ا-يرو-ك لاز-ت ’ و

مل هنأ’ ةيمشسرلا ةيحانلا نم برح ةلاح
تهتنا نأا ذنم مÓشس قافتا ىلإا لشصوتلا متي
.3591 ماع يف ةيروكلا برحلا

ت’اكو ^
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ةلوجب مايقلا يفك-ي ,ر-مألا ع-قاو ي-ف-ف ^
نإاو ىتح ,هنأاب ةظحÓمل ةنيدملاب ةريغسص
امزتلم ودبي نينطاوملا نم ريبك ددع ناك
وه لازي ل ،فسسأÓل ,مهنم ارخآا اقيرف نإاف
تايسصوتلا لهاجتي ,ةريبك داد-عأا-ب ر-خآلا
.ةيئاقولا ريبادتلاب ةقلعتملا

تاحا-سسلا صضع-ب ي-ف وأا عرا-سشلا-ب ءاو-سسف
يف وأا ةيراجتلا تÓ-ح-م-لاو ة-ي-مو-م-ع-لا
لها-ج-ت ة-ظ-حÓ-م ن-ك-م-ي ,تا-ب-كر-م-لا

ة-سصسصخ-م-لا ة-ل-ي-سسو-لا هذ-ه نو-ن-طاو-م
عانقلا يدتري صضعبلا د-ج-ت-ف ة-يا-م-ح-ل-ل
ىلع اهعسضو صضوع نقذلا ل-ف-سسا ي-قاو-لا
دنع امامت  هبايغ ظحÓُيو لب ,مفلاو فنلا
.رخآلا صضعبلا
وهو ،““ب.دارم““ لو-ق-ي دد-سصلا اذ-ه ي-فو
يعماجلا يئافسشتسسلا زكرم-لا-ب صضر-م-م
دعابتلا دعاوق نأاب ظحل هنأاب ،فيطسسل

تÓحملا يف قيسض قاطن ىلع ة-مر-ت-ح-م
.قاوسسألا اذك و ““تاريبوسس““ عون نم
نيعنتقم ري-غ ن-ي-ن-طاو-م ةد-ع نأا ود-ب-يو
ه-جو ى-ل-عو م-ه-سسف-نأا ة-يا-م-ح ةرور--سضب
91-ديفوك نم نيرخآلا ةيامح صصوسصخلا
ةيبطلا مقطألا فرط نم ريبك قلق طسسو
ةهبجلا““ يف لسصاوت-م ل-ك-سشب ةدو-جو-م-لا
لمعتو ادهج ىراسصق لذبت يتلاو ““ةيمامألا
ةيلوب ىسضرملا قفدت ةهجاومل ليحتسسملا

.فيطسس
مههجوأا تناك نم ما-ن-ه ،ل-با-ق-م-لا ي-فو
يف اوددرتي مل نيذلاو لماكلاب ة-فو-سشك-م
عانقلا ةي-لا-ع-ف نأا-سشب ““م-ه-كو-ك-سش““ ءاد-بإا
رامع““ ديسسلا ىلع قبطني ام وهو .يقاولا
نم ةدئاف ل““ هنا ىري يذلا (ةنسس04) ““ب.
صسفن عيمجلا لعفي مل اذإا ةمامكلا ءادترا
فداسص امدنع ,ةقث لكب فيسضيل ““ءيسشلا
باعللا ذاذرو ثد-ح-ت-ي صصا-خ-سشألا د-حأا
نأاب يل دكؤوي يذلا ام““ : همف نم رياطتي
نم ي-ن-ي-م-ح-ت-سس صشا-م-ق-لا ن-م ة-ع-ط-ق
.““توملا نم ينذقنتو صسوريفلا

هنأاب (ةنسس25) ب.قازرلا دبع لوقي اميف

عانقلا ىحسضي اراح وج-لا نو-ك-ي ا-مد-ن-ع
صسفنتلا نم هعنميو اق-نا-خ““ ه-ل ة-ب-سسن-لا-ب
.““ديج لكسشب
ل-ب-ق عا-ن-ق-لا ءاد-ترا لوا-ح““ ه-نأا-ب د--كأاو
نو-ك-ل تا-عا-سس ع-سضب د-ع-ب مÓ--سست--سسلا
قاطي ل حبسصي مفلاو فنألا ىلع طغسضلا

تحت ةجرد03 ىلا ةرارحلا عفترت امدنع
.““لظلا
هنأاب ملع ىلع ناك نإا نأاسشب لاؤوسس ىلع ادرو
ةرار-ح-لا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ,رد-جألا ن-م
ةياقولل عانقلا ءادترا ,لمتحملا جاعزإلاو
يف ببسست صضرم ةحفاكم يف ةمهاسسملاو

امو رئازجلاب صصخسش007 يلاوح كÓه
عجرأا ,ملاعلا ربع نيرخآا فلأا004 براقي
و صسوريفلاب ةباسصإلا رمأا ةرسسألا بر تاذ
,““بوتكملا““ ىلإاو هللا ىلإا ه-ن-م ي-فا-ع-ت-لا

ةئيسشم““ انوروك صسوريفب ةباسصلا ارب-ت-ع-م
.““هللا
نورخآا نونطاوم ةركف-لا هذ-ه م-سسا-ق-ت-يو
ىلع درلل مهافتكأا عفر نولسضفي فيطسسب
ةبسسنلاب عانقلا ءادترا ودبيو ,لاؤوسسلا صسفن
رمألا قلعتي ام-ل ى-ت-ح ة-ي-م-ها ل-قأا م-ه-ل
مهئابآا-ك م-ه-ي-لا صسا-ن-لا بر-قأا ة-يا-م-ح-ب
صضارمأاب نوباسصملاو نونسسملا مهتا-ه-مأاو
ةسضر-ع ر-ث-كألا نود-ع-ي ن-يذ-لاو ة-ن-مز-م
.91-ديفوكل
نأا نوسضفري مهنأا نيبوجتسسملا صضعب لاقو
نأاب نيدكؤوم نيعاو ريغ مهنأا مهنع لاقُي
دح ىلع وه ““صصاخ-سشألا ن-ي-ب د-عا-ب-ت-لا““

نم مهتيامحل ““ةديحولا ةليسسولا““ مهمÓك
.انوروك صسوريف
يذلاو (ةنسس44) د.ديزوب ديسسلا لاح وهو
نأاو اهنم ىودج ل يداعلا عانقلا نأاب ىري
ينهملا عانقلا مه يقاولا يدحولا عانقلا

ريغا ةيامح افيسضم ,2يب فأا فأا عون نم
رثكأا وأا رتم دعب ىلع فوقولا““ يعدتسست

.““مهب يقتلن يذلا صصاخسشألا نع
نيدلا نيز ،روتكدلا هدنفي يذلا يأارلا وهو

تقو لولحب هنأاب حر-سشي يذ-لا ،ة-عو-بر-ج
و يحسصلا رجحلا نم يجيردتلا جورخلا
عراوسشلا يف نينطاوملل ماهلا ددعلا مامأا

ماز-ت-للا ن-م د-ب ل تارادإلا وأا قاو-سسألاو
نا-ك نإاو ى-ت-ح ي-قاو-لا عا-ن-ق-لا ءاد-ترا-ب

.يداعلا صشامقلا نم اعونسصم
يقاولا عانقلا نأا صسرامملا بيبطلا دكؤوي
لماحل ةبسسنلاب ةسصاخ يرورسضو يسساسسأا
صضارعأا هيلع رهظ-ت م-ل يذ-لا صسور-ي-ف-لا
Ó-ما-ح ه-نأا-ب ل-ه-ج-ي يذ--لاو صضر--م--لا
ىودعلا لقن نم هعنمي عانقلاف ,صسوريفلل
.نيرخآÓل
مدع ةرورسض ىلع ةعوبرج روتكدلا ددسشو
ةل-ي-ل-ق-لا تا-ي-ب-ل-سسلا““ ـل ة-ي-م-هلا ءÓ-يا
اهنم جاعزنلاك ““عانقلا ءادتراب ةقلع-ت-م-لا
هل صسيل كلذ نل ,وجلا ةرارح عاغترا ببسسب
ةحسصلا ناهرب ةنرا-ق-م ا-ق-ل-ط-م ة-ي-م-هأا
تقولا يف دعت ةياقولا نأا ادكؤوم ,ةيمومعلا
ةحئاج ةبراحمل ةحلسسألا لسضفأا““ نهارلا
.اهنم ءزج عانقلا ءادترا نأا و ““91-ديفوك
ةيزارتحلا ريبادتلاب ة-ب-سسا-ن-م-لا-ب ر-ّكذو
لسسغ يف لثمتت يتلا ىرخألا ““ةيرورسضلا““
و نوباسصلا لامعتسساب رركتم لكسشب نيديلا
فوقولاو يلوحك يئام لو-ل-ح-م وأا ءا-م-لا

موقي صصخ-سش يأا ن-ع ة-فا-سسم د-ع-ب ى-ل-ع
نيديلا صسمل مدعو لا-ع-سسلا وأا صسط-ع-لا-ب
ي-ف صسط-ع-لاو لا-ع-سسلاو م-ف-لاو ف--نألاو
هنم صصلختلاو ليد-ن-م ل-خاد وأا ق-فر-م-لا

.ةرسشابم
ةيئاقولا ريبادتلاب مازتللا نأاب لوقلاب صصلخو
““صسوريفلا راسشتنا ف-قو ل-جأا ن-م ة-يرور-سض““

ةطراخ تطبسض د-ق ة-مو-ك-ح-لا نأاو ة-سصا-خ
.يحسصلا رجحلا نم جورخلل قيرط

دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ناف ريكذتلل
وينوي4 خيراتب رداسص نايب يف حسضوأا دق ناك
ةيداسصتقلا تاطاسشنلا فانئتسسا نأاب يراجلا
اطورسشم““ نوكيسس تا-مد-خ-لاو ة-يرا-ج-ت-لاو
وأا / و ل-م-ع-لا ن-كا-مأا-ب مرا-سصلا مار-ت-حلا-ب
ةياقول-ل ة-مرا-سصلا ر-ي-باد-ت-ل-ل تا-ع-م-ج-ت-لا
.““ةيحسصلا
قيبطتو مارتحا نيعت-ي كلذ ى-ل-ع ةوÓ-عو
ةيئاقولا ةيح-سصلا تلو-كو-تور-ب-لا ة-قد-ب
عومجم فرط نم طا-سشن ل-ك-ب ة-سصا-خ-لا
.نئابزلاو راجتلاو نيلماعتملا

11 عقاولا نم

 :ةياقولا ريبادتب مازتلإ’اب رجحلا تاءارجا فيفخت طبر مغر

جأزملأو ةرورسضلأ نيب ..يقأولأ عانقلأ ءأدترأ
دعب انوروك سسوريف راضشتنا نم ةياقولا ريبادت مارتحا ةرورضض يف انيابتمو اددرتم نطاوملا يعو لازام
،نطولا تاهج فلتخم اهيف سشيعت يتلا ةرتفلا هذه يف ظحÓُي ثيح ،يلزنملا رجحلا تاءارجا فيفخت

يقاولا عانقلا ءادترا نأا ,انوروك سسوريف ةحئاج ببضسب ةيحضص ةمزأا ,ملاعلا نم ةديدع قطانم رارغ ىلع
دعي ’و ,مهنم سضعبلا ىدل لقأ’ا ىلع وأا نييفياطضسلا ةيولوأا لكضشي ’ ,ايرابجإا هؤوادترا ىحضضأا يذلا
.مهل ةبضسنلاب امهم اراوضسضسكأا

عمتÛأ مسسق^

ـه1441لاوضش81ـل قفوملا م0202ناوج01ءاعبرأ’ا

تايفضشتضسملل ةيزكرملا ةيلديضصلا نم ةردابمب
عانق نويلم51 ملسستت ةسشهلأ تائفلأ تايعمج

حÓسصاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تملسس ^
ةعومجم نينثلا صسمأا لوأا تايفسشتسسملا

انوروك صسوريف نم ة-يا-قو-ل-ل ة-ع-ن-قأا ن-م
ةسشهلا تائ-ف-لا تا-ي-ع-م-ج-ل (91-ديفوك)
راطا يف ةنمز-م صضار-مأا-ب ن-ي-با-سصم-لاو
.91-ديفوك ءابو راسشتنا ةحفاكم
ةعنقأا نم ةعومجم مسضت ةبهب رمألا قلعتيو
ةيزكرم-لا ة-ي-لد-ي-سصلا ا-ه-ت-ح-ن-م ة-ي-قاو
ةحسصلا ةرازول ةع-با-ت-لا تا-ي-ف-سشت-سسم-ل-ل
يتلاو ةحسصلا عاطق يف طسشنت تايعمجل
ى-ل-ع ا-ه-ع-يزو-ت-ب ا-ه-ت-ه-ج ن-م مو-ق-ت-سس
ةنمزم صضارمأاب ن-ي-با-سصم-لا صصا-خ-سشلا
تا-ئ-ي-ه-لا ف-ل-ت-خ-م ر-ب-ع نا--طر--سسلاو
.ينطولا ىوتسسملا ىلع ةيئافسشتسسلا
ةريدملا تد-كأا ،ة-فا-ح-سصل-ل ح-ير-سصت ي-فو
،يتكاو ةمطاف ،ةيزكرملا ةيلديسصلل ةماعلا
ةيلديسصلا اهتقلت عانق نويلم51 لسصا نم““ هنأا

عيزوتب ةريخألا هذه تماق ،تابه لكسش يف

ةيلديسصلا““ نأا ةفيسضم ،““عانق نويلم7 يلاوح
عيزوت يف رمتسستسس تايفسشتسسملل ةيزكرملا

يتلا تابهلاو اهملسستل ا-ع-ب-ت ة-ع-ن-قألا هذ-ه
.““اهاقلتت

تايعمج ةكبسش قسسنم ر-ك-سش ،ه-ت-ه-ج ن-م
تائف-لاو ة-ن-مز-م-لا صضار-مألا با-ح-سصا
لغسشي يذلا ،قÓعوب ديمحلا دبع  ،ةسشهلا
صسأا وأا صسا““ ةيعم-ج صسي-ئر بسصن-م ا-سضيأا
اذه““ ىلع ةحسصلا ةرازو ““د-ب-ك-لا صضار-مأا
بسسح حمسسيسس امم ““ين-ما-سضت-لا ل-م-ع-لا

نم ةئفلا هذهب حيحسصلا لفكتلا““ ـب هلوق
.““ةفيعسضلا ةعانملا يوذ ىسضرملا
اهسسأاري يتلا ةكبسشلا نأا لوقي فاسضأا امك
هذه لاسصيإاب ةفل-ك-م ة-ي-ع-م-ج31 م--سضت
نوناعي نيذلا صصاخسشألا ءلؤوه-ل ة-ع-ن-قألا

ةباسصلا نم مهتيامح و ةنمزم صضارمأا نم
.91-ديفوكب

م.ق ^

 :نارهوب ةيئ’ولا تايريدملا نم ددع ةكراضشمب
يقأو عانق فلأ001 عيزوتل ةيلمع قÓطنأ

نارهوب ،ن-ي-ن-ثإلا ،صسمأا لوأا تي-ط-عأا  ^
عيزو-ت-ل ة-ي-ئلو ة-ي-ل-م-ع قÓ-ط-نا ةرا-سشإا

نم ددع ينطاوم ىلع يقاو عانق000.001
ةيئا-ن-لا ق-طا-ن-م-لاو ة-ي-ب-ع-سشلا ءا-ي-حألا
نم ةياقولا ريبادت راطإا يف كلذو ،ةيلولاب
.انوروك صسوريف راسشتنا
رارق-ل اد-ي-سسج-ت ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه ي-تأا-تو
عانقلا ءادترا ةيمازلإاب يسضاقلا ةموكحلا
رطفلا ديع مايأا يناث ن-م ءاد-ت-با ي-قاو-لا
.كرابملا
نم ددع ةكرا-سشم-ب ة-ي-ل-م-ع-لا تم-ت د-قو
نوؤوسشلا رارغ ىلع ،ةيئلولا تا-ير-يد-م-لا
ميلعتلاو ن-يو-ك-ت-لاو فا-قوألاو ة-ي-ن-يد-لا
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلاو نيين-ه-م-لا
ءا-ي-حألا نا-ج-لو تا--ي--ع--م--ج--لا اذ--كو
ةيمÓسسإلا ةفاسشكلل ةيئلولا ةظفاح-م-لاو

.ةيرئازجلا
نم ءزج دعت يتلا ةردابملا هذه فدهتو
عانق000.052 عيزوتل ةيئلو-لا ة-ل-م-ح-لا
صسرغ ىلا ةيلولا ءايحأا فل-ت-خ-م-ب ي-قاو
ةيموي ةفسصب يقاولا عانقلا ءادترا ةفاقث
ةرورسض ىلع ديكأات-لاو ن-ي-ن-طاو-م-لا ىد-ل
بنجتل ةي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا-ب ي-ل-ح-ت-لا
.ىودعلاب ةباسصإلا
،نارهو يلاو اعد ةيلمعلا قÓطنا لÓخو

ىلا ن-ي-ن-طاو-م-لا ،يوÓ-ج ردا-ق-لا د-ب-ع
91-ديفوك ةحفاكم ةيلمع حاجنإل دنجتلا

ريباد-ت-ل-ل ق-ي-قد-لا مار-ت-حلا لÓ-خ ن-م
يقاولا عانقلا ءادترا صصخألابو ةي-ئا-قو-لا
.ةرمتسسم ةفسصب

م.ق ^

 :ةضسبت ةي’وب تاضصاضصتخا ةدع يف لجضسملا زجعلا دضسل
ىسضرملاب لسضفأأ لفكت نامسضل اسصتخم ابيبط03 فيظوت

ةيلوب ناكسسلاو ة-ح-سصلا عا-ط-ق زز-ع-ت ^
0202 ةيراجلا ةنسسلا ع-ل-ط-م ذ-ن-م ة-سسب-ت
تاسصسصختلا ديدع يف ابيبط03 فيظوتب
ىسضرملاب ل-سضفأا ل-ف-ك-ت نا-م-سض فد-ه-ب

ريدملا ،ءاثÓثلا ،صسمأا هب دافأا ام بسسح
.ديعلب ديعسسلا ،عاطقلل يئلولا
ح-ير--سصت ي--ف ،لوؤو--سسم--لا تاذ ح--سضوأاو

دسسل يتأات بسصانم-لا هذ-ه نأا-ب ،ي-ف-ح-سص
تاسصاسصتخا ةدع يف ل-ج-سسم-لا ز-ج-ع-لا
ىسضرملا بينجت ىلع ةوÓع ةسسبت ةيلوب

ةرواجملا تايلو-لا ى-لإا ل-ق-ن-ت-لا ة-ق-سشم
تاسصسصختلا هذه نأاب اديفم ،جÓعلا يقلتل

يف صصوسصخلا هجو ىلع لثمت-ت ة-ي-ب-ط-لا
صضارمأاو نويعلا بطو ةينطابلا صضارمألا
.ةيردسصلا صضارمألاو ىلكلا
تاطلسسلا نأاب ثد-ح-ت-م-لا تاذ د-كأا ا-م-ك
فورظلا لك ريفوت ىلع لمع-ت ة-ي-ل-ح-م-لا
نم نكمم ددع ربكأا باطقتسسل ةيتاوملا
نطولا تايلو لك نم نيسصتخملا ءابطألا

.ةيفيظولا تانكسسلاب قلعتي اميف ةسصاخ
ديسسلا دافأا ة-ي-ح-سصلا تآا-سشن-م-لا نأا-سشبو
““ةديج““ ةريتوب لسصاوتت لاغسشألا نأاب ديعلب

ةحسصلل تاسسسسؤوم5 تاسشرو ىوتسسم ىلع
تايدلب ةدع ربع اهزاجنإا راج ةيراوجلا
لام-ك-ت-سسا ن-ع دد-سصلا تاذ ي-ف ا-ف-سشا-ك
م-سسق م-ي-مر-تو ة-ئ-ي-ه--ت ةدا--عإا لا--غ--سشأا
ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوملا-ب تلا-ج-ع-ت-سسلا
،ةلوف-ط-لاو ة-مو-مألا ي-ف ة-سصسصخ-ت-م-لا

،ةيلولا ةمسصاعب  ،زيز-ع-لا د-ب-ع يد-لا-خ
ةياهن لبق اهمÓتسسا رظتن-م-لا ن-م ي-ت-لاو
.ةيراجلا ةنسسلا
نأاب ديعلب د-ي-سسلا ر-كذ ،ر-خآا قا-ي-سس ي-فو
نع دافتسسا ةسسبتب ناكسسلا و ةحسصلا عاطق

صصاخ رمثتسسمل ة-ي-ن-ما-سضت ة-ب-ه ق-ير-ط
فاعسسإا ةرايسس نم مرسصنملا عوبسسألا لÓخ
يرورسضلا يبطلا داتعلا ثدحأا-ب ةز-ه-ج-م
اههيجوت مت مهب لفكتلاو ىسضرم-لا ل-ق-ن-ل
دمحم““ ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملل
.ةعيرسشلاب ““يكوبسشلا

م.ق ^

ةينوناقلا تافضصاوملل قباطملا ريغو يوضضوفلا ءانبلا اهنيب نم
أرهسش31 لÓخ نأرمعلأو ةئيبلأ صصخت ةفلاخم فلأأ73 ليجسست

ةبارق  ينطولا نمألا حلاسصم تلجسس ^5
ةئيبلا يلاجم صصخ-ت ة-ف-لا-خ-م ف-لأا73
نيب ام ةدتمملا ةرت-ف-لا لÓ-خ نار-م-ع-لاو
بسسح ،0202 ليربأا03و9102 ليربأا حتافلا
نمأÓل ةماعلا ة-ير-يد-م-لا ه-ترد-سصأا نا-ي-ب
.ةئيبلل يملاعلا مويلا ةبسسانمب ينطولا
57681 ليج-سست م-ت ه-نأا رد-سصم-لا ح-سضوأاو
مت اميف ةئيبلا لاجمب ةلسصلا تاذ ةفلاخم
،نارمعلا صصخت ةفلا-خ-م69181 ءا-سصحا
ةيئيبلا تافلاخملا يلا-م-جا دد-ع غ-ل-ب-ي-ل

ركذلا ةفلا-سس ةر-ت-ف-لا لÓ-خ ة-ل-ج-سسم-لا
حلاسصم نأا ىلإا اري-سشم ،ة-ف-لا-خ-م17863
ءارجإا56273 تز-ج-نأا ي-ن-طو-لا ن--ملا
بسسح ةسصتخملا تاطلسسلا عم قيسسن-ت-لا-ب
هذ-ه ي-ف ن-ي-ب-ب-سست-م-لا د-سض لا-ج-م ل--ك
.تافلاخملا
يئاوسشعلا يمرلاب تافلاخملا هذه قلعتتو
ىوتسسم ىلع تايانبلا ماكر اياقبو تايافنلل
،ءارسضخلا تاحاسسملاو ةيمومعلا قر-ط-لا
نود-بو يو-سضو-ف-لا ءا-ن-ب-لا ى-لا ة-فا--سضا
ق-با-ط-م-لا ر-ي-غ ءا--ن--ب--لا وأا صصي--خر--ت

.ةينوناقلا تافسصاوملل
ةئيبلا ةيامحو نارمعلا ةطرسش قرف لمعتو

عم قيسسنتلاب ينطولا بارت-لا ل-ما-ك ر-ب-ع
ىلع ءاسضقلاو تايدلبلل ةينقتلا ح-لا-سصم-لا
ةيقرتو ةئيبلا ةيامح-ل نو-نا-ق-لا ق-ي-ب-ط-ت
لمعلا جاهتناب نطاوملل يسشيع-م-لا را-طإلا
ةفاك ةيامح-ل يو-عو-ت-لاو ي-جو-غاد-ي-ب-لا

نم ةياقولاو ةمي-ل-سسلا ة-ئ-ي-ب-لا تا-مو-ق-م
ة-مزألا رار-غ ى-ل-ع ،ة-ئ-بوألاو صضار--مألا
يسشفت ءارج دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحسصلا

.91 ديفوك انوروك صسوريف

نمأÓل ةما-ع-لا ة-ير-يد-م-لا تر-خ-سس ا-م-ك
ةيلاسصتلا اهمئا-عد ,ا-ي-مÓ-عإا ,ي-ن-طو-لا
ةيريدملل يمسسرلا عقوملا يف ةل-ث-م-ت-م-لا
كوبسسيافلا) يعامتجلا لسصاوتلا يتكبسشو
عم يراوجلاو يناديملا لمعلاو (رتيوتلاو
42/ةعاسس42 عوبسسألا مايأا ةليط نطاوملا

نع اهلسصت يتلا تاغÓبلا ي-ق-ل-ت-ل ة-عا-سس
طخو51-84 ر-سضخألا م-قر-لا ق-ير-ط

ةيعمتج-م ة-برا-ق-م-ب كلذو71 ةدج-ن-لا
.ةطرسشلا عم نطاوملا نواعت اهسساسسأا

م.ق ^
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ع--م بمار--ت ل--ما--ع--ت نأا ا---فا---ضضأاو ^
باقعأا ‘ اوجرخ ن-يذ-لا ن-ير-ها-ظ-تŸا

هب موقي اŸ ‘رح قيبطت وه ديولف لتقم
،طضسوأ’ا قرضشلا ‘ نويروتاتك-يد-لا ةدا-ع
ةاغطلا ديولف لتقم ىلع هلعف ةدر تطعأاو

Ëدقت للخ ن-م سضي-بأا ا-ك-ضص ⁄ا-ع-لا ‘
.مهل ئيضس جذو‰

ام ةداع ماضسقنلل ÒثŸا بمارت باطخف
ةرازو تا-ح-ير-ضصتو با-ط-خ ه-ن--ع Èع--ي
دقف .ىرخأ’ا تامو-ك◊ا ن-ع ة-ي-جراÿا
فرطتŸا Úميلا يطضشان نم اددع فضصو
حملم مهف بجي يذلاو Úبيطلا سسانلاب
ةيمهأا نم للقو .اهل نوضضرعتي يتلا ملظلا
دضض اجاجتحا اوجرخ نيذلا نيرهاظتŸا
Úيباهرإ’او Úيراضسيلاب مهف-ضصوو م-ل-ظ-لا
هذ-ه تنا-ك و-ل ا-م-ك ،به-ن-لا تا-عا-م-جو
ددهو لب .مهب ةقي-ضصل ة-مل-ع فا-ضصوأ’ا
سضرفو نيرهاظتŸا عمق-ل سشي÷ا ر-ضشن-ب
سضبقلا ىقلي نم ىلع ةليوط نجضس ماكحأا

حاتفلا دبعل ةلضضفŸا بيلاضسأ’ا يهو ،هيلع
.رضصم سسيئر ،يضسيضسلا
لوح اورهاظت نيذلا Úيلملل ة-ب-ضسن-لا-بو
نم كلذ قفار امو بمارت لاعفأاف ⁄اعلا

عم مهفطاعتل تدأاو مهتركاذ تراثأا فنع
ع-م-ق ن-م نو-ي-ك-ير-مأ’ا ه-ل سضر-ع-ت-ي ا-م
.ةطرضشلا
Úيرو-ضسلا ن-م Òث-ك-لا ط-بر ،ا-يرو-ضس ‘و

““سسفنتلا عيطتضسأا ’““ ةÒخأ’ا ديولف ةرابع
يتلا ةيواميك-لا تا-م-ج-ه-لا ا-يا-ح-ضض ع-م
نوي-فا-ح-ضصلا ق-ن-ت-خاو .تا-ئŸا تق-ن-خ
دقعلا فضصن ‘ نويرضصŸا نورهاظتŸاو
ةليضسŸاو ةيناخدلا لبان-ق-لا ن-م ي-ضضاŸا
ةطرضشلا تاوق اه-ت-ق-ل-طأا ي-ت-لا عو-مد-ل-ل

بضضغلاو فنعلا دهاضشم تنا-كو .م-ه-ي-ل-ع
نيرهاظتŸا ةركاذ ‘ ةرضضاح ةيكيرمأ’ا

نار-ه-طو توÒبو ءا-ع--ن--ضصو داد--غ--ب ‘
تاوضصأ’ا اهيف تع-ف-ترا ي-ت-لا مو-طرÿاو
ةلادعو ةيرحو ةÁر-ك ةا-ي-ح-ب ة-ب-لا-طŸا
قرضشلا مضصاوع فلخ ىلعو .ةيعا-م-ت-جا
‘ ثث÷ا يضصحن ’ نحنف هذه طضسوأ’ا

دوضسلا نكلو .تارهاظتلا ن-م مو-ي ة-يا-ه-ن
سضيبأ’ا قوفتلا اياح-ضض م-ه Úي-ك-ير-مأ’ا
ةجيتن مهنم نوÒثكلا تام دقف ،يكيرمأ’ا
.ةمظنŸا ةيرضصنعلا
تاي’ولا لوقت يتلا لثŸا Ëدقت نم ’دب
ماق بمارت نإاف ،اهعم فقت اهنإا ةدحتŸا
بجضش يتلا بيلا-ضسأ’ا سسف-ن ماد-خ-ت-ضسا-ب
اهومدختضسا مهنأ’ هءادعأا
تاي’ولا لوقت يتلا لثŸا Ëدقت نم ’دبو
لود بجضشتو اهعم ف-ق-ت ا-ه-نإا ةد-ح-تŸا
ماق بمارت نإاف ،ا-ه-قÎخ-ت ي-ت-لا ⁄ا-ع-لا
بجضش يتلا بيلا-ضسأ’ا سسف-ن ماد-خ-ت-ضسا-ب
هذ-ه-بو .ا-هو-مد-خ-ت-ضسا م-ه--نأ’ هءاد--عأا
لكل ةيئاعد ةلآا ¤إا هتضسائر لوح ةقيرطلا

ديولف لتق ةروضص تره-ظو .⁄ا-ع-لا ةا-غ-ط
ةعباتلا ةزفلتلا تاضشاضش ى-ل-ع ة-ع-ي-ظ-ف-لا

ترضشتنا اميف ⁄اعلا ‘ ةاغطلا تاموك◊
ناخدلاب ةاطغŸا ةيكيرمأ’ا ندŸا روضص
‘ نيرهاظتŸا ىلع يضساقلا ةطرضشلا درو
دعبو ةرم ةيŸاعلا ةزف-ل-ت-لا تا-ضشا-ضش ل-ك
.ىرخأ’ا
بجضش ةدحتŸا تاي’ولا لواحتضس امدنعو
ةلودلا فنعو ناضسنإ’ا قوق-ح تا-كا-ه-ت-نا

نأا ىلع ارÈمو ةادأا روضصلا هذه نوكتضسف
⁄اعلا Òكذت ‘ ق◊ا ا-ه-ل سسي-ل ا-ك-ير-مأا

Ãحاو ناضسنإ’ا قوقح ةيهاÎنأا امك .اهما
Úجتfi عم اهلماعت ‘ ةطرضشلا ةيضشحو
يه ة◊اضصملل اهماÎحا مد-عو Úي-م-ل-ضس
تتابو لب .مهقاوبأاو نيدبتضسملل رخآا رÈم
ع-م ف-ن-ع-ب تل-ما-ع-ت ي-ت-لا تا--مو--ك◊ا
عمقلا بج-ضشت ا-هدل-ب ‘ ن-ير-ها-ظ-تŸا
ماقو .سسفنلا طبضض ¤إا تعدو يكيرمأ’ا

fiا ر-يزو ،ف-ير-ظ داو--ج د--مÿة-ي-جرا
ي-ك--ير--مأ’ا هÒظ--ن Òكذ--ت--ب ،Êار--يإ’ا
عم نارهط لما-ع-ت لو-ح تا-ح-ير-ضصت-لا-ب
فنع بج-ضشو ي-ضضاŸا ما-ع-لا Úج-تÙا
ةمو-ك◊ا تÈعو .ة-ي-ك-ير-مأ’ا ة-طر-ضشلا
ن-م دد-ع Èكأا ن-ج--ضست ي--ت--لا ة--ي--كÎلا
نم ا-ه-ق-ل-ق ن-ع ⁄ا-ع-لا ‘ Úي-فا-ح-ضصلا
تفضصو رضصم ‘و .ة-ي-ك-ير-مأ’ا ثاد-حأ’ا

عمقل تضصقرو ةموك◊ا هلوقت ام ددرت ةانق
بمارت ةلواÚ، fiيرضصŸا نير-ها-ظ-تŸا
.ةيوضضوفلاب تاجاجتح’ا فقو
كضش ةرذ ىندأا طضسوأ’ا قرضشلا ىدل سسيلو

اهلثم نع ةدحتŸا تاي’ولا ي-ل-خ-ت لو-ح
ءيلم ⁄اعلاف .ةيموقلا اه◊اضصم لجأا نم
نطنضشاو مهنع تلخت نيذلا Úط-ضشا-ن-لا-ب
م-ه-تا-حو-م-ط م-عد-ل ا-هد-عو-ب تث-ن-حو
نم دعبأا رظنلل جاتحن ’و .ةيطارقÁدلا

وأا دضسأ’ا راضشب دضض اهناكضس راث يتلا ايروضس
‘ اومدخ-ت-ضسا ن-يذ-لا Úيرو-ضسلا دار-كأ’ا
اÒثك دعبت ’و ،ةلودلا ميظنت دضض بر◊ا

ةيروتاتكيد دضض اهناكضس راث يتلا رضصم نع
ةيروتاتكيد اهلfi لحت-ل كرا-ب-م ي-ن-ضسح

تايدوعضسلا تاطضشان-لا وأا ا-ه-ن-م سسر-ضشأا
نجضسو ةيضساضسأ’ا نهقوقحب Íلاط يتللا

ا-ه-ف--ضصو بمار--ت ةرادإا تل--ضصاو تقو ‘
فيل◊ا هنأاب ،ناملضس نب دمfi ،ناجضسلا
.اهل يوقلا
تضسيل يكيرمأ’ا لاثŸاب ةبيÿا رهاظمو

ÚيلŸا دقف ثيح ةÁدق ي-ه-ف ةد-يد-ج
قوقح نع عافدلل اكيرمأا ةرد-ق-ب رو-ع-ضشلا
بيرغ وبأا نجضس بيذعت روضصو .ناضسنإ’ا

ل-ق-ت-ع-م اذ-كو ،ح-ضضاو لا-ث-م قار-ع-لا ‘
هبتضشا نم هيف نج-ضس يذ-لا و-ما-نا-ت-ناو-غ
.مهت نودب ةدعاقلا ميظن-ت-ب م-ه-ت-قل-ع-ب
نم ةبيÿاو هذه روضصقلا ر-ها-ظ-م م-غرو
ىلع ن-يردا-ق نو-ط-ضشا-ن-لا نا-ك ا-ك-ير-مأا
تاموكح ىلع اهطو-غ-ضض ن-م ةدا-ف-ت-ضس’ا
وأا ›اŸا معدلا ةقروب اهحيولتو مهدلب
دعي ⁄ يذلا بمارت ءاج ىتح يضسامولبدلا
.لخادلاو جراÿا ‘ رهاظŸا هذهب متهي
‘ ةÒخأ’ا ةمزأ’ا عم هلماعت ناك انه نمو
يتلا ةظفلا ةوقلا نع ةحضضاو ةروضص هدلب

ايقيرفأاو طضسوأ’ا قرضشلا لود اهيلإا تأا÷
Òيا-عŸا تد-كأاو ،ة-ي-بو-ن÷ا ا--ك--ير--مأاو
ةملضس تتاب انه نمو .اكيرمأ’ ةجودزŸا
انيلع ابجاوو امهم ار-مأا Úنو-لŸا سسا-ن-لا
لب مهتا‚ ينعت ’ مهتملضس نأ’ اهمعدل

.اعم انتا‚

 :””نأأ نأأ يسس””

طشسوأ’ا قرششلا تايروتاتكيد نع ةفلتfl دعت ⁄ بمارت اكيرمأا
بمأرت نإأ هيف ’اق زوسسوت لوغو ÊاجÒسس ةراسس نم لكل ’اقم ةيكيرمأ’أ ””نأأ نأأ يسس”” ةكبسش عقوم رسشن
طسسوأ’أ قرسشلأ ‘ نودبتسسŸأ اهيف لماعت يتلأ ةقيرطلأ سسفن Úيكيرمأ’أ نيرهاظتŸأ عم هلماعت ‘ عبتأ

روسص نإأ ’اقو .عمقلأ قرط ىلع يوتحي يذلأ تأداسشرإ’أ باتك أأرق هنأأ يسشت ةقيرطبو ،ÚجتÙأ عم
ةطرسشلأ كلذكو .ةديدج تسسيل Úي-با-هرإ’أو به-ن-لأ تا-عا-م-ج-ب ن-ير-ها-ظ-تŸأ نو-ف-سصي ن-يد-ب-ت-سسŸأ
نع Úمسصفنم ةداق اندهاسش امك .نيرهاظتŸأ عمقل عرأوسشلأ ‘ اهرسشن ” يتلأ نمأ’أ تأوقو ةيركسسعلأ

.””نوناقلأو ماظنلأ سضرف”” ةداعإأو ””ةرطيسسلل”” نيدلأ نومدختسسي مهعقأو

ـه1441لأوسش81ـل قفوملأ م0202نأوج01 ءاعبرأ’أ21 Òباعت

ايناطيرب خيرات لوح لد÷ا ييحي قيقر رجات لاث“ طاقشسا
قيقرلا راŒ دحأ’ لاث“ طاقضسإا لّوح ^
‘ ،ةيرضصنعلل ةضضهانم تاجاج-ت-حا لل-خ
لد÷ا ،ةيلحاضسلا ةيزيلكنإ’ا لوتضسيرب ةنيدم
عم لماعتلا ةيفيك نع ايناطيرب هدهضشت يذلا
¤إا ًاملظ اهخيرا-ت لو-ضصف Ìكأا ن-م سضع-ب

.ةحلم ةلأاضسم
ن-ير-ها-ظ-تŸا ن-م ة-عو-م‹ تط-ق--ضسأاو
يتلا تاجا-ج-ت-ح’ا ة-جو-م ‘ Úكرا-ضشŸا
يذلا نوتضسلوك دراودإا لاث“ ⁄اعلا اهدهضشي

نم رضشع عباضسلا نر-ق-لا لل-خ ةور-ث ى-ن-ج
‘ هوقلأاو ،ايقيرفأا برغ نم ديبعب راŒ’ا
.د-حأ’ا مو-ي ،لو-ت-ضسير-ب ءا--ن--ي--م ‘ ءاŸا
يضضاŸ دوعت تايضصخضشل ليثا“ تحبضصأاو
‘ لدج روfi يرا-م-ع-ت-ضس’ا ا-ي-نا-ط-ير-ب
در‹ اهنأا نوري نم Úب ةÒخأ’ا تاونضسلا
اهنإا نولوقي نمو ،خ-يرا-ت-لا سسك-ع-ت با-ضصنأا
مضساب ثدحتŸا فضصوو .ةيرضصنع-لا ل-ج-ب-ت
طاقضسإا ،نو-ضسنو-ج سسيرو-ب ءارزو-لا سسي-ئر
مهفتي““ :لاقو .““يمارجإا لعف““ هنأاب لاثمتلا
هذ-ه لا-ي-ح رو-ع-ضشلا ةو-ق ءارزو--لا سسي--ئر
تايلمع ...دلبلا اذه ‘ انيدل نكل .ةيضضقلا
.““رومأ’ا هذه لح اهنكÁ ةيطارقÁد
:““Îيوت““ ىلع تبتك زمايلو تيك ةخرؤوŸا نكل
““Ÿليثامتلا عفر تاطلضسلا ىلع نإا نولوقي ن
.““ثدحي ’ اذه نكل .مع-ن .تا-ضشا-ق-ن د-ع-ب
نأاضشب لوت-ضسير-ب ‘ لد-ج رود-ي““ :تفا-ضضأاو
نود ن-م تاو-ن-ضس ذ-ن-م نو-ت--ضسلو--ك دراودإا

.““ةجيتن ¤إا لوضصولا
ىلع ةنيدŸا ‘ ةدع نابمو عراوضش لازت ’
لاثمتلا ةدعاق لازت ’ امك ،نوتضسلوك مضسا

اهيلع تضشقُن يتلا ةيلضصأ’ا تاملكلا لم–
فيرضش““ سصخ-ضش ه-نأا-ب ه-ف-ضصتو ،5981 ما-ع
،لوتضسير-ب ة-يد-ل-ب سسي-ئر لا-قو .““م-ي-ك-حو
تا-بار-ط-ضض’ا د-يؤو-ي ’ ه-نإا ،سسير Úفرا-م
اياضضق سضوخي عمتÛا نكل ،ةيعا-م-ت-ج’ا

فاضضأاو .ةجودزم لولح اهل تضسيل ةدقعم
نل““ :ةيكيماج لوضصأا نم ردحني يذلا سسير
‘ قيقر رجاتل لاث“ دوجو نأا ًاقلطإا يعدأا
اÃر سصخضشل ،تأاضشن ثيح ،لوتضسيرب طضسو
ةناهإا ’إا نوكي نأا نكÁ ،يدادجأا دحأا كلتما

.““› ةيضصخضش
ًارارق تذختا اهنإا لوتضسيرب ةطرضش تلاقو
مقافتت ’ ىتح ل-خد-ت-لا مد-ع-ب ًا-ي-ك-ي-ت-ك-ت
لطب ،لضشرضشت نو-ت-ضسنو ى-ت-حو .ى-ضضو-ف-لا
لfi تا-ب ،بر◊ا ن-مز ‘ ا--ي--نا--ط--ير--ب

ةحاضس ‘ هل لاث“ سشُر دقف ،ديدج سصيح“
تا-م-ل-ك-ب ،د-حأ’ا مو-ي ند-ن--ل ‘ ،ناÈŸلا
ناك لضشرضشت““ نإا لو-ق-ت ي-ت-ي-فار-غ مو-ضسر-ب

ةيرضصنع ءارآا نع لضشرضشت رّبعو .““ًايرضصنع
هودقتنم همهتيو ،ةيماضسلل ةضضهانم ىرخأاو
للخ ةيئاذغلا داوŸا نم دن-ه-لا نا-مر-ح-ب

نم Ìكأا اهتيحضض حار يتلا3491 ماع ةعا‹
.سصخضش Êويلم

(زÎيور)̂ 

؟نحن انتيرشصنع نع اذامو
ةدحتŸا تاي’ولا اهتضشاع يتلا تاجاجتح’ا ^
هتعضضوو ،⁄ا-ع-لا تز-ه Úي-ضضاŸا Úعو-ب-ضسأ’ا ‘

تاعمتÛا كر– ⁄ اهنكل .هضسفن عم هجول اهجو
ي-ف-ضشت-لا :Úت-ل-ج-خ-ُم Úت-يواز ن-م ’إا ة-ي-بر-ع-لا
.ةجرُفلاو

كلتل ةهباضشم ةيرضصنع دهضشت يتلا ،ايناطيرب ‘
،ةظاظف ل-قأا ة-جرد-ب نإاو ا-ك-ير-مأا ‘ ةر-ضشت-نŸا

ةوقب ناÈŸلا ‘ ءاضضعأاو ÊدŸا عمتÛا كر–
اهضصلختضسا نكÁ يتلا سسوردلا ثحبو رهاظتلل

ةيناط-يÈلا ة-مو-ك◊ا .ة-ي-ك-ير-مأ’ا ةا-ضسأاŸا ن-م
ة-ي-ضسا-ي-ضس طو-غ-ضض ت– ةأا-ج-ف ا-ه-ضسف-ن تد--جو
راركت يدا-ف-ت ة-ي-لوؤو-ضسم ل-tم-ح-ت-ل ة-ي-عا-م-ت-جاو
ةيعامتج’ا فورظ-لا-ف .ي-ك-ير-مأ’ا و-يرا-ن-ي-ضسلا

سسيل ديدج قيرح يأا دوقوو ،نيدلبلا ‘ ةهباضشتم
ةبكر ت– اق-ن-تfl دو-ضسأا ل-جر تو-م ةرور-ضضلا-ب
.سضيبأا يطرضش

،«ةضسَضسْأاَمُم» ةيرضصنع اهرخ-ن-ت ي-ت-لا ،ا-ضسنر-ف ‘
ىلع xفك» لثم ةي-ك-ير-مأ’ا تا-جا-ج-ت-ح’ا تع-قو
ÊدŸا ع-م-تÛا تا-نو-ك-م ن--م Òث--ك--لا .«دÿا
ةطرضشلا نأا ¤إا تهبتنا ةيضسنرفلا ملعإ’ا لئاضسوو
اهتلماعم ‘ ةيكيرمأ’ا نم لضضفأا تضسيل ةيضسنرفلا
اهيدل اضسنرف .ةيبنجأ’ا لو-ضصأ’ا يوذو Úنsو-ل-م-ل-ل

‘ ‘وت ›ام لضصأا نم باضش) يروارط امادأا راع
ءانثأا يضسنرفلا كردل-ل ة-بر-ع ل-خاد6102 في-ضص

جروج اهيدل اكيرمأاو ،نورخآاو (ةظاظفب هلاقتعا
،Òخب يضسنرفلا ÊدŸا عمتÛا .نورخآاو ديولف
مو--ي--لا ¤إا كر– يروار--ط ةا--فو نأا ل---ي---لد---ب
،ايضسايضس نكل .هل سصاضصقلاب بلاطت تاجاجتحا

سسيئرلا اهن-ع ر-sب-ع را-ك-نإا ة-لا-ح ا-ضسنر-ف سشي-ع-ت
،ىÈكلا لودلا ءامعز سسكع ىلع ،هيراوتب نوركام
.Òثكلا لوقي هوبضشم تمضص ءارو

،ىرخأا لودو ايلاÎضسأاو ادنكو ايناطيربو اضسنرف ‘
عم مهفطاعت نع نورّبعي نيرهاظتŸا ف’آا جرخ

،اكيرمأا ‘ يرجي اŸ مهضضفر نونلعيو ،Úيكيرمأ’ا
تاعمتÛا نأ’ ،مهدنع ررك-ت-ي نأا ن-م م-ه-فو-خو
.ويرانيضسلا راركت لامتحا نم ةنّضصÒ fiغ ةيبرغلا
لتقلا ‘ ،ةأارج Ìكأا يكيرمأ’ا عمتÛا نأا قرفلا
.لتقلا ىلع جاجتح’ا ‘و
عاونأاب مظعلل ةنوكضسŸا ةيبرعلا تاعمتÛا ‘ امأا

ن-م سضئا-ف ن-م ’إا دودر ل-ف ،ة-ير--ضصن--ع--لا ن--م
.ةيلضستلاو يفضشتلا تاقيلعتو ةجرُفلا تاهو-يد-ي-ف
تباضصأا ةقيمع ةبوبيغ ىل-ع ل-ي-لد «ل-ل-ضشلا» اذ-ه
.يبرعلا لقعلا
نم عاونأا ةثلث نم Êا-ع-ت ة-ي-بر-غ-لا تا-ع-م-تÛا
ةروطخ لقأا ةجردبو نوللا ةيرضصنع ..ةيرضصنعلا
اثيد-حو ،(ة-يدا-ضصت-ق’ا) ة-ي-ق-ب-ط-لا ة-ير-ضصن-ع-لا
ةيبا-هرإ’ا م-ئار÷ا بب-ضسب ة-ي-ن-يد-لا ة-ير-ضصن-ع-لا
.ÚملضسŸ ةبوضسنŸا
¤إا طيÙا نم ،عدبُتف ةيبرعلا تا-ع-م-تÛا ا-مأا
راضشتنا نم رطخأاو .ةيرضصن-ع-لا عاو-نأا ‘ ،ج-ي-لÿا
برعلا دنع .اهدوجوب روعضشلا باي-غ ة-ير-ضصن-ع-لا

بيقر يأا لب مهني-ب ر-ضشت-ن-ت ذإا ،نو-ل-لا ة-ير-ضصن-ع
.ةنكادلا ةرضشبلا باحضصأا نم ة-ير-خ-ضسلا تارا-ب-ع
‘ سصاÿا هضسوماق يبرع عمت‹ لكل نأا قثاو انأاو

.لاÛا اذه
اهب نورعضشي ’ برعلا نكل ⁄اعلا قنخت ةيرضصنعلا

نيرخآ’ا بعلم ‘ اهاياحضض نونوكي امدنع ’إا
رsبعُي ةيقرع ةيرضصنع ةيبرع-لا تا-ع-م-تÛا ىد-لو

ءانبأا ىلع ناك-ضسلا ن-م ة-ي-ب-ل-غأ’ا ›ا-ع-ت-ب ا-ه-ن-ع
نأا داقتعا نم عبنت ةيرضصنعب ء’ؤوه دÒف ،تايلقأ’ا
نع كيهان ،لضضفأا ةئف مهنم لعجي ةي-ل-قأا م-ه-نو-ك
نودفاو مهÒغو Úيلضصأ’ا دلبلا ءانبأا مهنأا روعضش
.مهيف بوغرم Òغ
ÚملضسŸا Òغ Èتعت ةين-يد ة-ير-ضصن-ع ن-م Êا-ع-تو
‘ اÒضصم أاو-ضسأاو ا-ي-ند-لا ‘ ا-نأا-ضش ل-قأاو ارا-ف--ك
رضشتنت ،ملضسإ’ا ،دحاو-لا ن-يد-لا ل-خادو .ةر-خآ’ا

رقتحتل دت“و ،Èكأ’ا Úت-ف-ئا-ط-لا Úب ة-ير-ضصن-ع
.اÒثأاتو امجح رغضصأ’ا فئاوطلا
ن-م ا-ضضيأا ة-ي-بر-ع-لا تا-ع-م-تÛا سضع-ب Êا-ع-تو

نم ÚمورÙا دوجو ‘ ىلجتت ة-يرادإا ة-ير-ضصن-ع
ةكرام «نودب»ـلا .هيف نوضشيعي يذلا دلبلا ةيضسنج
برعلا ىد-لو .ا-ه-ل سسفا-ن-م ’ زا-ي-ت-ما-ب ة-ي-بر-ع
،ندŸُا ناكضس اهعدتبا ةيجو-لو-ي-ضسو-ضس ة-ير-ضصن-ع
فايرأ’ا ناكضس نم مهت-ير-خ-ضسب ا-ه-ن-ع نور-ّب-ع-يو
ةيرضصنع مهيدلو .مهنأاضش نم مهليل-ق-تو يداو-ب-لاو

ىثنأ’ا ىلع ركذلا قوفتب روعضشلا ‘ ةلثمتم ةيضسنج
Êاعيو .اهتد’و ةظ◊ ذن-م ا-هÒضصم ‘ ه-م-ّك–و
ةضصاÿا تاجايتح’ا ووذو ن-ضسلا را-ب-كو ى-ضضرŸا
ن-م ر-فاو-لا م-ه-ب-ي-ضصن ن-م ا-ي-ن--هذ نو--ل--تıاو
يÌلا هضسوماق هيدل يبرع عمت‹ لكف .ةيرضصنعلا

‘ نوجرعي نيذلاو نيريرضضلاو ءاندبلا فضصو ‘
.مهÒغو مهيضشم
‘ اهتظحلم نكÁ ة-ي-بر-ع-لا ة-ير-ضصن-ع-لا سضع-ب
.Òبك دهج ¤إا ة-جا◊ا نود ن-م ة-ي-مو-ي-لا ةا-ي◊ا

‘ رذجتم هن-ك-لو سسو-م-ل-م Òغ ر-خآ’ا ا-ه-ضضع-بو
فقاوŸا ‘ حط-ضسلا ¤إا ز-ف-ق-يو ،سسا-ن-لا ي-عو’
ة-ير-ضصن-ع-لا ‘ ءاÌلا اذ-ه .تا-مزأ’او ة-ب--ع--ضصلا
ةيضسردŸا جهانŸا :دحاو ردضصم نم لهني ةيبرعلا
يقابلاب لفكتتو .يملعإ’ا باطÿاو دجاضسŸاو
زجعو ةعومÛاو درفلل ةيعا-م-ت-ج’ا ة-ئ-ضشن-ت-لا
اهتاضسضسؤومو اهدجاضسمو اهضسرادÃ ،تا-ع-م-تÛا
دوجوب فاÎع’ا نع ،ةيم-ضسر-لا Òغو ة-ي-م-ضسر-لا

روطت مامأا يضسي-ئر ق-ئا-ع تا-فآ’ا هذ-ه .ة-ل-ك-ضشم
يه يلخادٍ ملِضس نم اهمرحيو ،ةيبرعلا تاعمتÛا

.رمتضستو رقتضستل هيلإا ةجا◊ا دضشأا ‘
.⁄اعلا اذه نم ناكم لك ‘ دوجوم ديولف جروج
لتق املثم هولتقي ⁄ ول ىتح ،برعلا دنع دوجومو
بضسح فلتخت هتاناعم .«مهجرو-ج» نو-ي-ك-ير-مأ’ا
،«قنتخأا Êإا» ةرم .يعامتج’ا قايضسلاو ايفارغ÷ا
رضشع لبق يجرخت ذن-م ة-ف-ي-ظو د-جأا ⁄» ىر-خأاو
نع فقوتت ’ ةطرضشلا» ةثلاث ةرم ‘و ،«تاونضس
،«ةنكاد يترضشب نأا درÛ عراوضشلا ‘ يتقياضضم
Êاري هنأ’ فقوت لب ينم رخضسي عمتÛا» انايحأاو

flخلإا ..«افلت.
اهب نورعضشي ’ برعلا نكل ،⁄اعلا قنخت ةيرضصنعلا
.نيرخآ’ا بعلم ‘ اهاياحضض نونوكي امدنع ’إا
ةفآ’ا هذه يضشفت هاŒ برعلا هضشيعي يذلا راكنإ’ا

‘ لا◊ا هي-ل-ع و-ه ا‡ ر-ط-خأا م-ه-تا-ع-م-ت‹ ‘
ظفا– ،بويعلا لك مغر ،برغلا اذه ‘ .برغلا
برعلا دنع امأا .ةمواقم سضبن ى-ل-ع تا-ع-م-تÛا

.ةقفضشلل ةÒثم ةروضصلاو قبطم تمضصلاف
يرئازج ‘احشص بتاك / يحابر قيفوت  ^

..””سسفنتلأ عيطتسسأأ ’»
ًايونشس دوشسلا Úيكيرمأ’ا نم ف’آا01 لتقت ةطرششلا
مادختضسا دضض تاجاجتح’ا تحاتجا ^

عيمج ‘ ةطرضشلا لبق نم ةتيمŸا ةوقلا
.5102 ماع ‘ ⁄اعلا ءاحنا
تلو–و ،وغاكيضش ‘ نورهاظتŸا راضسو
‘ ى-ضضو-ف-لا ن-م ة-لا--ح ¤إا تاÒضسŸا

ىلع نوجتÙا رطيضسو ،روميتلاب ةنيدم
ةنيدم ة-طر-ضش ز-كر-م جرا-خ ة-ق-ط-نŸا

نورهاظتŸا لزنو ،عيباضسأ’ سسلوباينيم
ة-ي’و ‘ نو-ضسغÒف عراو--ضش ¤إا ًارار--م
ة-طر-ضش ط-با-ضض ل-ت-ق ثي-ح ،يرو-ضسي-م
ماعلا ‘ ةرضشب-لا دو-ضسأا ًا-ق-هار-م سضي-بأا
ىو-ت-ضسم ى-ل-ع ً’د--ج را--ثأاو ،ق--با--ضسلا
ةيفيك لوح ⁄اع-لاو ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
ةطرضشلا ةلماعم ةيفيكو ةوقلا مادختضسا
.تايلقألل
تاضساردلا زكارم تقثو ،ماعلا كلذ ‘و

يديأا ىلع اولتق نيذلا ،سصاخضشأ’ا ددع
نا--ك ،5102 ما-ع لو-ل-ح-بو ،ة--طر--ضشلا
براقي ام ىلع رانلا اوقلطا دق طابضضلا

ددعلا فعضض وهو ،سصخضش ف’آا01 نم
ماع ‘ ةيلارديفلا ةموك◊ا هتقثو يذلا
ولت ةنيدم ‘ ةيضضقلا لاعتضشا عمو .دحاو
حلضصإاب ÚلوؤوضسŸا سضعب دهعت ،ىرخأ’ا
.ةوقلل ةطرضشلا مادختضسا ةيفيك
ىلع ةطرضشلا تقلطأا ،›اتلا ماعلا ‘و
تلتقو ،ىرخأا ةرم رانلا دلبلا ىوتضسم
،7102 ماع ‘و ،سصخضش فلأا براقي ام
.مقرلا سسفن رركت
نأا ““تضسوب نطنضشاو““ ةفيحضص تحضضوأاو

ما--ما ًا--ع--ي--ن--م ود--ب--ي دد--ع--لا اذ---ه
،بوŒ يتلا كل-ت ل-ث-م ،تا-جا-ج-ت-ح’ا
ةافو باقعأا ‘ ةيكيرمأ’ا عراوضشلا ،نآ’ا

‘ ةطر-ضشلا يد-يأا ى-ل-ع د-يو-ل-ف جرو-ج
ىلع ًاتباث ىلتقلا ددع لظو ،سسلوباينيم
ةÁر÷ا ت’د-ع-م بذ-بذ-ت ن-م م-غر-لا
ندŸا ةطر-ضش تادا-ي-ق ‘ تاÒي-غ-ت-لاو
حل--ضصإ’ ع--فد--لا ت’واfiو ،ىÈك---لا
  .ةيئان÷ا ةلادعلا
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31 ‘اقثلا
Ãنانفلل ينطولا موي مويلا ةبشسان: 

ةفاقثلا لا‹ ‘ Úلعافو ةينف هوجو Ëركت
  ةيولوأا ىقبي نانفلاب سصاÿا يصساصسلا نوناقلا لامكتصسا :ةفاقثلا ةريزو ـ

 ةيعامتجلا نانفلا فورظ ةصشاصشه نع تفصشك رج◊ا لÓخ Úنانفلا ةقفارم ـ
Úنانف ةدع فرشش ىلع ايÁركت Óفح ةمشصاعلا رئاز÷اب Úنثلا سسمأا لوأا ءاشسم ةفاقثلا ةرازو تمظن
.ةنشس لك نم وينوي8 ـل فداشصŸا نانفلل ينطولا موي ةبشسانÃ ةفاقثلا لا‹ ‘ Úلعافو

ـه1441لاوشش81ـل قفوملا م0202ناوج01 ءاعبرألا

رشصقب مظ-ن يذ-لأ ل-ف◊أ أذ-ه ىر-جو ^
ةريزو روشضحب ““ءايركز يد-ف-م““ ة-فا-ق-ث-لأ
نم ءاشضعأأو ،ةدود نب ة-ك-ي-ل-م ،ة-فا-ق-ث-لأ
ةيروهم÷أ ةشسائرب نيراششتشسمو ةموك◊أ
،يرشصبلأ يعمشسلأ طبشض ة-ط-ل-شس سسي-ئرو

fiرابول دم.
ة-نا-ن-ف-لأ Ëر-ك-ت ة-ب-شسا-نŸأ هذ--ه--ب ”و
دمfi تاحنلأو ناطلشس ةحيتف ةيديموكلأ
نانفلأو يÒخلب ظوفfi رعاششلأو سشركوب
ي-ن-غŸأو سشو-لÓ-ع را-م-ع ي-ل-ي-ك-ششت--لأ
لولج تاحنلأو يعانŸأ هللأ دبع فزاعلأو
د-ي-ع-شس م-جŸÎأو بتا-ك--لأو ي--ل--حا--شس
.Úجاطوب

اشضيأأ ةفاقثلأ ةريزو تداششأ راطلأ أذه ‘
ة-ع-لا-طŸأ يدأو-نو تا-ي-ع-م÷أ ل-م--ع--ب
بابشش باتك Ëدقتو لف◊أ ‘ ةرشضا◊أ
لم– ةباتكلل ةماقأ دي-ي-ششت ‘ نو-كرا-ششي
-7291) دأدح كلام رعاششلأو بتاكلأ مشسأ

ةيبدألأ ةحاشسلأ معد اهنم فدهلأ (8791
.ةباشش بهأوم زورب ىلع ةدعاشسŸأو
تركذ ،ةبشسانŸاب اهتقلأأ يتلأ ةملكلأ ‘و
نوناقلأ لامكت-شسأ ““ نأا-ب ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو
ةيولوأأ ىقبي نا-ن-ف-لا-ب سصاÿأ ي-شسا-شسلأ
تقفأر يتلأ ،ةيرأزولأ اهترئأدل ة-ب-شسن-لا-ب
يذلأ يئانثتشسلأ فرظلأ أذه ‘ Úنانفلأ

نأويدلأ لÓخ نم91-ديفوك ءابو هشضرف
قو--ق◊أو ف--لؤوŸأ قو--ق◊ ي--ن--طو---لأ
““ نع تفششك يتلأ ةيلمعلأ يهو ،ةرواÛأ

اهششيعي يتلأ ةيعامتجلأ فورظلأ ةششاششه
.اهلوق دح ىلع ““نانفلأ

ةركأذب ةريزو-لأ تهو-ن ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م
رأرغ ىلع أرخؤوم انورداغ نيذلأ Úنانفلأ

ة-ي-ن-غألأ ةد-م--عأأ د--حأأ Êو--شسرد رود--ق
ةيلئابقلأ ةينغألأ يدؤوم ريديأ و ةيشسلدنألأ
.يديموكلأ لثمŸأ يتابه ديم◊أ دبع و
تأرهاظت و ةطششنأأ ةدع ة‹رب ت“ دق و
نم ةرأزولأ فرط نم ةي-شضأÎفأ ة-ي-فا-ق-ث

ى-ل-ع ة-فا-ق-ث-لأ رودو تا-ير-يد--م لÓ--خ
.مويلأ أذه ءايحإل ينطولأ ىوتشسŸأ

ىقيشسوم ديمع قوزرب ميهاربإا
 راششب ¤ا دوعي ““ناويدلا““

ةفقو راششب ةيلول ةفاقثلأ ةيريدم تمظن
78 ،قوزرب ميهأربإأ نانفلل نافرعو ريدقت
نف ىقيشسوم تاماق دحأأ دعي يذلأ ،ةنشس
‘ كلذو ،ينطولأ ىوتشسŸأ ىلع ““نأويدلأ““
،نانفلل ينطولأ مويلاب تلا-ف-ت-حلأ را-طإأ

هتايح ةÒشسم نم ةنشس07 سسرك نانفلأ أذه
يقيشسوŸأ ‘ ثأÎلأ أذه ريوطتو ةيقÎل
أذ-ه ‘ نور-شضا◊أ بر--عأأو  .سصقر--لأو
،ةيلولل ماعلأ Úمألأ مهنيب نمو ،Ëركتلأ

fiد-م flةيلولاب ةفاق-ث-لأ ر-يد-مو  ،ي-ب
ةيلfi تا-ي-ع-م-ج ءا-شضعأأو نو-ي-ف-ح-شصو

Ÿعأ نع ،““نأويدلأ““ ى-ق-ي-شسوÎهذهل مهفأ
يتلأ ةينأويد-لأ ة-ي-ق-ي-شسوŸأ ة-ي-شصخ-ششلأ

لاÛأ أذ-ه ‘ Òب-ك طا-ششن-ب تم--ها--شس

ةفلتfl لايجأأ بيردت ‘و يثأÎلأ ينفلأ
‘ ثأÎلأ أذه قا-ششعو Úي-ق-ي-شسوŸأ ن-م
بشسح ، دÓب-لأ ‘ ىر-خأأ ق-طا-ن-مو را-ششب
.راششب نأويد ةقرف ءاشضعأأ تأداهشش
““ :ةبشسانŸاب قوزرب ميهأربإأ نانفلأ لاقو
نأويدلأ ⁄اعب رششع ةثلاثلأ نشس ‘ تقحتلأ
ثأÎلأ أذ-ه-ل ق-ششع-لأ ع--فأد--ب سسد--قŸأ
اهانثرو يتلأ سصقرلأو يقيشسوŸأ ‘اقثلأ

.““ةيقيشسوŸأو ةي-ن-يد-لأ تلا-ف-ت-حإلأ ن-م
ىقيشسوم ةشسرا‡ تحمشس دقل““ :فاشضأأو
› ةيرا-م-ع-ت-شسلأ ةÎف-لأ لÓ-خ نأو-يد-لأ
لحأرلأ مهني-ب ن-م ،(ةذ-تا-شسأأ) Úم-ل-عŸو
نم ءزج ةمأدت-شسأ ن-م ،بود‹ ،م-ل-عŸأ
تظفتحأ يتلأو ،اندÓبل ةيبعششلأ ةفاقثلأ
وأأ راششبب ءأوشس اهتيشسدق ىلع ةليوط ةدŸو

.““نطولاب ىرخأأ قطانم Èع
ةينطو تاناجرهم ثأدحتشسأ حم-شس د-ق-ل»
راششب ‘ ىقيشسوŸأ هذهل ةشصشصfl ةيلودو
لكششب اهب فيرعتلاب ةم-شصا-ع-لأ ر-ئأز÷أو
رورشسم انأأو ،Òهام÷أ طاشسوأأ ‘ لشضفأأ
كل-ت لÓ-خ ن-م ظ-حلأأ ي-ن-نأل ة-يا-غ--ل--ل
بابششلأ نم ديأزتŸأ ددعلأ تا-نا-جر-هŸأ
‘ ىقيشسوŸأ هذهل مهشسفنأأ نوشسركي نيذلأ

مهطابترأ تبثي ا‡ ،دÓبلأ ءاح-نأأ ع-ي-م-ج

ديمعلأ راششأأ امك ،““ينطولأ ‘اقثلأ مهثأÎب
همدقت نم مغرلابو يذلأ ،قوزرب ميهأربإأ

تلا-ف-ت-حلأ ‘ كرا-ششي لأزل ،ن-شسلأ ‘
.ىرخأأ نكامأابو راششبب نأويدلل ةشصشصıأ

،Êانز د-يÛأ د-ب-ع ح-شضوأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةدعق““ ةيلÙأ ةيفاقثلأ ة-ي-ع-م÷أ سسي-ئر
قوزر-ب م-ي-هأر-بإأ نأأ ،““نأو-يد-ل-ل ة-حأو--لأ
طاشسوأأ ‘ ةجرد ىلعأأ) مد-قŸأ ل-ظ-ي-شس““
ةفرعم ثيح نم انعجرم (نأويدلأ نف عابتأأ
انملعت هلشضفبو (ءانغ) جدأÈلأو ىقيشسوŸأ
.““نأويدلأ تايشساشسأأ
عفأدب هتأدانم ذبحن امك ،ميهأربإأ يمع»
انلي-لد أذ-ه ا-ن-مو-ي ¤إأ لأز-ي ل ،مأÎحإلأ
تا-شسرا-مŸأ سصو-شصخ--ب ا--نرا--ششت--شسمو

Ëدقلأ يقيشسوŸأ ثأÎلأ أذهل ةشسدقŸأ
ثأÎلأ لجشس ‘ هف-ي-ن-شصت ى-ن-م-ت-ن يذ-لأ
Êانز فاشضأأ امل-ث-م ،““ي-ن-طو-لأ ‘ا-ق-ث-لأ

Ãاناشسحتشسأ يقل يذلأ ،لف◊أ أذه ةبشسان
،نأويدلأ ديمع ةلئاع دأرفأأ لبق نم ءأوشس
ةيلÙأ تايعم÷أ يلث‡ ديدع لبق نم وأأ
ثأÎلأ أذ-ه ة-ي-قر-ت لا‹ ‘ ة-ط-ششا-ن-لأ
.ىقيشسوŸأ

ةأارŸا ةقباشسم ‘ تازئافلا Ëركت
ةعدبŸا

ةقباشسم ‘ ةزئاف ةأأرمأ ةرششع اتنثأ تمرك
ة-ي-بدألأ تا-با-ت-ك-لأ ‘ ة--عد--بŸأ ةأأرŸأ
ة-ي-بر-ع-لأ Úت-غ-ل-لا-ب Òب-ع-ت-لأو ر-ع--ششلأ)
رئأز÷أ ةعأذإأ نم ةردابÃ (ة-ي-غ-يزا-مألأو
.ةيأدرغ نم
يتلأ ة-ي-فا-ق-ث-لأ ة-ق-با-شسŸأ هذ-ه ي-تأا-تو
تمظن يتلأ يشضقنŸأ ليربأأ رهشش تقلطنأ
تاعأدبإلأ عيجششت فدهب ةيلfi ة-يا-عر-ب
بهأوŸأ فا-ششت-كأ و ة-ير-ع-ششلأو ة-ي-بدألأ
حشضوأأ امبشسح ،تيبلاب تاثكاملل ةفلتıأ

.ةيمÓعإلأ ةليشسولأ تأذب طششنم
دي Ëدقت ›إأ ةردا-بŸأ هذ-ه فد-ه-ت ا-م-ك
Úمثتو تيبلاب ةثكاŸأ ةأأرمل-ل ةد-عا-شسŸأ

ةيفاقثلأو ةي-ن-ف-لأ تلاÛأ ‘ ا-ه-تأرد-ق
ينفلأو يبدألأ جا-ت-نإلأ ة-ي-قر-تو ة-ي-بدألأو

Ãبع-ت-لأ طا‰أأ ف-ل-ت-خÒ أÙاملثم ،ةيل
.Êرق دمحأأ ،يفحشصلأ هتهج نم حرشش
رج◊أ نأأ جأأوـل تأزئافلأ ىدحإأ تحرشصو
تأءأرجإأ را-طإأ ‘ سضر-ف يذ-لأ ي-ح-شصلأ
91- ديفو-ك سسوÒف ي-ششف-ت ن-م ة-يا-قو-لأ
.““يبدألأ فيلأاتلأ ⁄اع ماحتقأ ¤إأ ينعفد““

تأز-ئا-ف-ل-ل تاÁر-ك-تو ز-ئأو-ج تم-ل-شسو
مÓ-عو-ب ،ة-يأدر-غ ة--يلو ¤أو رو--شضح--ب

ىركذ-لأ ءا-ي-حإأ را-طإأ ‘ كلذو  ،Êأر-م-ع
(1002) ةيأدرغ ةعأذإأ حا-ت-ت-فأ ة-جودزŸأ
.(وينوي8) نانفلل ينطولأ مويلأو
ا-م ة-ي-بدألأ ة-ق-با-شسŸأ هذ-ه ‘ كرا--ششو

ةن÷ تلوت ثيح ،ة-عد-ب-م321 هعو-م‹
Úتغللاب ةيبدألأ نهلامعأأ م-ي-ي-ق-ت م-ي-ك–

.ةيغيزامألأو ةيبرعلأ

ث.ق ^

ةيئامنيشسلا ةعانشصلاو ةينقتلاو نفلا ريوطت قودنشص

امنيصسلا ةناعاو ةءارقلا ةنجلل دد÷ا ءاصضعألا بيصصنت
جودزŸا جاتنإلاو جاتنإلا ‘ ةيلام ةدعاصسم Ëدقت حÎقي قودنصص  ^

ةكيلم ةديشسلأ ،ةفاقثلأ ةريزو تفرششأأ ^
بتاك ةقفر ،Úنثإلأ ،سسمأأ لوأ ،ةدود نب
ف-ل-كŸأ ة-فا-ق-ث-لأ ةر-يزو ىد-ل ة--لود--لأ
Òششب ديشسلأ ،ةيفأرغوتامنيشسلأ ةعانشصلاب
ءاشضعألأ بيشصنت ى-ل-ع ،يÒح-شس ف-شسو-ي
امنيشسلأ ة-نا-عإأو ةءأر-ق-لأ ة-ن-ج-ل-ل دد÷أ
نفلأ ريوطتل ينطولأ قودنشصل-ل ة-ع-با-ت-لأ
ةيفأرغوتامنيشسلأ ةعا-ن-شصلأو ة-ي-ن-ق-ت-لأو
.بأدآلأو نونفلأ ةيقرتو
ةرورشض ىلع ةفاقثلأ ةريزو ةديشسلأ تدكأأو
يئامنيشسلأ جات-نإلأ ة-ي-قر-ت ى-ل-ع ل-م-ع-لأ
ةداعإل ةن-ج-ل-لأ تا-ي-لآأ د-يدŒ ¤إأ تعدو
جمانÈل أديشسŒ يئامنيشسلأ طاششنلأ ثعب
لم-ع ط-طı أذ-ي-ف-ن-ت ة-فا-ق-ث-لأ ةرأزو
.ةموك◊أ
ة-عا-ن-شصل-ل ة-لود-لأ بتا-ك د-ي--شسلأ نا--كو
ءاشضعأل عمتشسأ دق ة-ي-فأر-غو-تا-م-ن-ي-شسلأ
مهئأرآأو مهتأروشصت نع أوÈع نيذلأ ةنجللأ

ةيئامنيشسلأ ةعانشصلاب سضوهنلأ ةيفيك لوح
ة-ب-شسا-نŸأ هذ-ه ل-غ--ت--شسأو ،ر--ئأز÷أ ‘
تا-ح-ي--شضو--ت--لأ ل--م--جÃ م--ه--تدا--فإل
يتلأ فأد-هألأ ق-ّق– ي-ت-لأ تأدا-ششرإلأو

.ةفاقثلأ ةريزو ةديشسلأ اهنع ترّبع
جتنŸأ ا-ه-شسأأر-ي ي-ت-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ف-ل-ك-تو
،›روزاح ليشضفلأ دبع دمfi ،جرıأو
ةقداشصŸأو ةءأرقب ،ءاشضعأأ9 نم ةنوكŸأو

ىلع ةعدوŸأ تاهويرانيشسلأ عيراششم ىلع
ةينقتلأو نفلأ ر-يو-ط-ت قود-ن-شص ىو-ت-شسم
اقودنشص دعي يذلأ ،ةيئامنيشسلأ ةعانشصلأو

.ةيئامنيشسلأ ةعانشصلأ معدل هجوم ايمومع
ةلثمŸأ ،اهشسيئر نع Óشضف ةنجللأ مشضتو
دمfi دقانلأو يفحشصلأو جاحلب ة-م-طا-ف
Îبل يراهزل يف-ح-شصلأو ر-عا-ششلأو ›ا-ك
را-طلأو ي-ف-ح-شصلأ ،سصيورو--ب را--م--عو
لثمŸأ أذكو ،ةيرئأز÷أ ةزفلتلاب قباشسلأ
ليعامشسأ ،ةيحرشسŸأ ةباتكلأ ‘ نوكŸأو
ةدهعل كيتأدفلأ ءاشضعأ Úعيو  .تيفوشس
يذلأ ،ةنجللأ سسي-ئر بشسح Úت-ن-شس مود-ت
ةشسأردب اشساشسأأ لفكتتشس ةن-ج-ل-لأ نأأ را-ششأأ
يتلأ كلت ىلع ةقفأوŸابو تاهويرانيشسلأ

.قودنشصلأ نم ليو“ نم ديفتشستشس
سصوشصنلأ عيمج نأأ ›روزح ديشسلأ دكأأ امك
 .ةيفافششب اهت÷اعم متتشس ةءأرقلل ةعدوŸأ
ةينقتلأو ن-ف-لأ ر-يو-ط-ت قود-ن-شص حÎق-يو
ةنشس ثدحتشسأ يذلأ ةيئامنيشسلأ ةعانشصلأو
Úب تردشص ةفلتfl سصوشصنب لدعو7691
جاتنإلأ ‘ ةيلام ةدعاشسم ،3102و1991
دعب ام ةلحرم ‘ أذكو جودزŸأ جاتنإلأو
ةدعاشسŸأ هذه حنم مت-يو .مÓ-فألأ جا-ت-نإأ

ناجلل نوجتنŸأ همدقي فلم سساشسأأ ىلع
.جاتنإلأ ىلع ةدعاشسŸأ

ث.ق ^

انوروك ببشسب ةيبنجألا ةكراششŸا ءاغلإا عم

 ةÒصصقلا ةصصقلل سسيردإا فصسوي ةزئاجب طقف نازئاف
لوألأ زكرŸاب دوجوŸأ دبع نشسح زاف ^
ةÒشصقلأ ةشصق-ل-ل سسيردإأ ف-شسو-ي ةز-ئا÷

سسلÛأ اهمظن يت-لأ0202-9102 ماعل
فلأأ05 اهتميقو ،رشصم ‘ ةفاقثلل ىلعألأ

.(رلود فلآأ ةثÓث وحن) هينج
ن-ع ةز-ئا÷ا-ب دو--جوŸأ د--ب--ع زا--فو
““ةن-تا-ف بور-ح““ ة-ي-شصشصق-لأ ه-ت-عو-م‹

نع ةرداشصلأو سصشصق ر-ششع ن-م ة-نو-كŸأ
Êاثلأ زكرŸاب زافو .ةرهاقلاب ناخ بتكلأ
0581 وحن) هينج فلأأ03 اهردق ةزئاجو
ن-ع نأر-هز م-ع-نŸأد-ب-ع د-مfi (أرلود
تا-بر-ع ع-ب-شس““ ة-ي-شصشصق-لأ ة-عو--مÛأ

رششنلل ميشسنلأ رأد نع ةرداشصلأ ““ةرفاشسم
.عيزوتلأو
لم– يتلأ ةزئا÷أ ىلع سسفانتلأ رشصتقأو
سسيردإأ ف-شسو-ي ل-حأر-لأ بتا--ك--لأ م--شسأ
 .ÚيرشصŸأ ىلع (7291-1991)
تقو ‘ ن-يز-ئا-ف-لأ ن--ع نÓ--عإلأ ءا--جو
‘ ةينفلأو ةفاقثلأ ةطششنألأ ه-ي-ف تف-قو-ت

امنيب انوروك سسورياف ةحئاج ببشسب رشصم
تاشصنŸأ Èع تايلاعفلأ سضعب تر-م-ت-شسأ
.ةينوÎكلإلأ
ةزئا÷اب زئافلأ دوجوŸأ دبع نشسح لاقو
ا-ما-م-ت-هأ كا-ن-ه نإأ ة-ق-با-شسم-ل-ل ¤وألأ

تأونشسلأ ‘ ةÒشصقلأ ة-شصق-لا-ب أد-يأز-ت-م
،برعلأو ÚيرشصŸأ با-ت-ك-لأ ن-م ةÒخألأ
ز-ئأو÷أ ن--م Òث--ك--لأ نأأ ظ◊أ ن--شس◊و
ةعما÷أ نأأ ةجردل اه-ل تف-ت-ل-ت تح-ب-شصأأ
ةشصق-لأ ى-ق-ت-ل-مو تيو-ك-لأ ‘ ة-ي-كÒمألأ

ةزئاج مشساب ةيبرعلأ ةشصقلل ةزئاج اشصشصخ
ةزئاج كانهو ،ةÒشصقلأ ةشصق-لأ ى-ق-ت-ل-م
،باتكلأ بابششو رابكل ةيرشصŸأ سسريواشس
رابكلل سسيردإأ فشسوي ةزئا÷ ة-فا-شضإلا-بو
.اًشضيأأ بابششلأو
يمÓعإأ حيرشصت ‘ دوجوŸأ دبع فاشضأأو

ةشصقلأ نأاب ةيشصخشش تاعا-ن-ق كا-ن-ه““ ه-ل
ةناكم اهشسفنل زج– نأأ عيطتشست ةÒشصقلأ
روف أذهب ترعشش دقو ،ةحاشسلأ ىلع ةÒبك

وهشسلأ“ امهو › Úتعوم‹ ثدحأأ رودشص
نع6102 ما-ع ترد-شص ي-ت-لأو “أا-طÿأو
نع “ةنتا-ف بور-ح“ كلذ-كو ،نا-خ بت-ك-لأ
تدجو امهاتلكو ،8102 ماع رأدلأ سسفن

هعقوتأأ نكأأ ⁄ لكششب ةياغلل امخشض ىدشص
¤إأ ةجاحب أوناك سسان-لأ نأأ تكردأأ ي-ن-ك-ل
.““اهب نوعنتقي ةباتك
تاباتك ىلع اشضيأأ ق-ب-ط-ن-ي أذ-ه““ :ع-با-تو
ىلع ن-يدو-جو-م ءأز-عأأ ءÓ-مزو ءا-قد-شصأأ
ة-ي-فأÎحا-ب ة-شصق-لأ نو-ب-ت-ك-يو ة-حا-شسلأ

ل ىتح ءامشسأأ ركذأأ نأأ ديرأأ لو ،ةديدشش
ى-ل--عألأ سسلÛأ نا--كو .““أد--حأأ ى--شسنأأ
ةزئا÷ تاحيششÎلأ لبقتشسأ دق ،ةفاق-ث-ل-ل
Úب ام ةÒشصق-لأ ة-شصق-ل-ل سسيردإأ ف-شسو-ي
جيوتتل ايعشس ،È 9102مفونو ربوتكأأ يرهشش
ةÒشصقلأ ةيشصشصق-لأ تا-عو-مÛأ ل-شضفأأ
.Úيرشصملل
،سسيردإأ فشسوي بيدألأ نأأ ركذلاب ريدجو
ىر-ثأأ ير-شصم ي-شصشصقو ي-حر-شسم ٌبتا-ك
لا-م-عألأ ن-م د-يد-ع-لا-ب ي-بر-ع--لأ بدألأ
ماع بطلأ ةي-ل-ك ن-م جر-خ-ت .تا-يأور-لأو
هنكلو ،يشسفنلأ بطلأ ‘ سصشصختو ،7491

هلم-ح ثي-ح ،لاÛأ أذ-ه ‘ ر-م-ت-شسي ⁄
حرشسŸأو ةÒشصقلأ سصشصقلأو بدألاب هعلو
ءابدألأ رهششأأ نم كلذب حبشصيل ةباتكلأ ¤إأ
ه-لا-م-عأأ تع-ب-ُط  .بر--ع--لأو Úير--شصŸأ
ٍلا-م-عأأ ¤إأ ا-ه-ن-م Òٌث-ك لو–و ،ة-ي--بدألأ

““ةهأدنلأ““ لثم ةÒهشش ةيئامنيشسو ةيحرشسم
تامام-ت-هلأ سضع-ب ه-ل تنا-ك .““مأر◊أ»و
هئأرآأو هتلاقم ‘ تلŒ يتلأ ة-ي-شسا-ي-شسلأ

.ةÎفلأ كلت ‘ يشسايشسلأ ماظنلأ لايح
 ث.ق ^

تارامإلا ‘

ءاŸا روصصب يفت– ةيلود ةيفارغوتوف ةزئاج
نب نأدمح““ ةزئا÷ ةماعلأ ةنامألأ تنلعأأ ^

fiريوشصتلل ةيلودلأ ““موتكم لآأ دششأر نب دم
ةعشساتلأ ةرودلاب ن-يز-ئا-ف-لأ ن-ع ،ي-ئو-شضلأ
.““ءاŸأ““ نأونع تلمح يتلأ ةزئاجلل
ةرو-شصŸأ زو-ف ةرود-لأ هذ-ه تد-ه--شش د--قو
،ىÈكلأ ةزئا÷اب يراك Úمشساي ةيلأÎشسألأ
قلأات امنيب ،يكÒمأأ رلود فلأأ021 ةغلابلأو
لÓخ نم يئا-ن-ث زو-ف-ب ي-تأرا-مإلأ عأد-بإلأ
دششأرو يباعزلأ ركشش نب فشسوي نيروشصŸأ
نم تفل يدوعشس قوفت هبحاشص ،يطيمشسلأ

Úيدوعشسلأ نيرو-شصم-ل-ل جودز-م زو-ف لÓ-خ
،ديم◊أدبع جرف ده-فو يÌششلأ ه-ل-لأد-ب-ع
نأرو-شصŸأ زا‚إلأ تأذ ‘ ا--م--ه--ق--فأر--ي
امنيب .حابرلأ لÓطو يزنعلأ دهف نايتيوكلأ
دقع Úشسح رأرك ي-قأر-ع-لأ رو-شصŸأ ل-م-كأأ
ةز-ق-ف ‘ ي-ج--ي--لÿأ ير--شصب--لأ عأد--بإلأ

زئأوج ثلث تزجح ة-ي-عو-ن ة-ي-فأر-غو-تو-ف
 .ةعشساتلأ ةرودلأ
ةشسدعلاب نيزئافلل ماعلأ دهششŸأ ىفتحأ امك
‘ زئأوج5 دشصح تعاطتشسأ يتلأ ةيدنهلأ

fiروا flةفلت.
لا‹ ‘ ⁄اعلأ ‘ مخشضألأ ،ىÈكلأ ةزئا÷أ
،يكÒمأأ رلود فلأأ021 ةغلابلأو ،ريوشصتلأ
ة-ي-لأÎشسألأ ةرو--شصŸأ بي--شصن ن--م تنا--ك
أدهششم اهتروشص تقثو يتلأو يراك Úمشساي
مانت بدحألأ تو◊أ ةليشصف ن-م ّمأل ا-ع-يد-ب
هرمع زوا-ج-ت-ي ⁄ يذ-لأ ا-هÒغ-شص بنا-ج-ب
اغنوت ةكل‡ ‘ ةروشصلأ تطقتلأو ،Úعوبشسأأ

.ئداهلأ طيÙأ بونج
 ث.ق ^



ةليترلا

 Úنانفلا ئنهي دارج

 ..ةكحاسض ةعنقأا
بابسش نورمثتسسم ركتبا ^

ةمسسب رهظي اعانق نويكيجلب
،هنوعسضي نيذلا سصاخسشأ’ا
ناسسحتسسا ةركفلا هذه تيقلو

‘ لّدنلا مهنيب ةدع تاهج
نو÷اعŸاو معاطŸا
بناج راهظإا ‘ نوبغارلا
.مهاسضرÈ Ÿكأا Êاسسنإا
طاقتلا ىلع ””كسسام جنيليامسس”” مسسا لمحي يذلا عانقلا اذه موقيو

ىلع اهعبط مث هجولا نم يلفسسلا ءزجلل ةروسص يروف ريوسصت زاهج
.ةيسشامق ةمامك
Èكأا نم وهو نامجورب ىفسشتسسم باجعإا ةركفلا هذه تراثأاو
اسصوسصخ ىنعيو ةيكيجلبلا ةمسصاعلا ‘ ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا
.ىسضرŸا لافطأ’ا لابقتسساب

يبوروأا ÚيÓم3 ةايح ذقنأا رج◊ا
تاءارجإا نإا نوثحاب لاق ^

قاطنلا ةعسساو ماعلا لزعلا
لاقتنا ت’دعم تسضفخ
دجتسسŸا انوروك سسوÒف

يفكي اÃ ابوروأا ‘
هراسشتنا ىلع ةرطيسسلل
Ìكأا ةافو نود تلاح اÃرو
.سصخسش ÚيÓم ةثÓث نم
ةدنتسسŸا مهتسسارد ‘ ندنل جديلوك لايÈمإا ةعماج نم ءاملع لاقو
يتلا ةددسشŸا تاوطÿا نإا ةلود11 ‘ قÓغإ’ا Òثأات نع جذو‰ ¤إا
طوبه ‘ تدعاسسو ””يرهوج Òثأات”” ¤إا تدأا سسرام ‘ اهمظعم ذخtتا
.ويام لئاوأا لولحب دحاو نم لقأا ¤إا ىودعلا رثاكت مقر
سصاخسشأ’ا ددع طسسوتم ،رآا مقرلاب فرعي يذلا ،مقرلا اذه سسيقيو
دقو .ىودعلاب باسصم دحاو سصخسش نم سضرŸا مهيلإا لقتني نيذلا
راسشتن’ ّيسسأ’ا ومنلاب فرعُي ام ¤إا دحاو نع مقرلا اذه ةدايز يدؤوت
.سضرŸا

ديولف تيحأا رزيرف Óينارد ةيكÒمألا
،ًاماع71 ،رزيرف Óينارد ةيكÒمأ’ا ةقهارŸا اهترّوسص قئاقد8 ^

نطاوملل ةطرسشلا لتق ةيلمعل ،لسصاوتلا عقاوم ىلع اهترسشنو
اكيرمأا ‘ تارهاظتلا لاعسشإ’ ةيفاك تناك ،ديولف جروج ،يكÒمأ’ا
.يقرعلا زييمتلاو ةيرسصنعلل ًاسضفر ،⁄اعلاو
ىلع ءوسضلا طيلسست ‘ رسشابŸا ببسسلا ناك ويديفلا نأا مغرو
ىلع ةÒثك تاداقتناو بسضغب تهجوو ةقهارŸا نأا ’إا ،ةÁر÷ا

.ديولف ةدعاسسŸ هجتتو ،فتاهلا كÎت ⁄ اهنأ’ ،لسصاوتلا عقاوم
ةلئاق اهيدقتنم ¤إا ””كوبسسيف”” ىلع اهباسسح ىلع ةنيودت ‘ تدرو
اذام مهفي نأا Êاكم نكي ⁄ سصخسش يأا نم عّقوتأا ’”” ةفئاخ تناك اهنإا
،يطرسش عم كبتسشأا نل ًاعبط ،ًاماع71 يرمع رسصاق انأا ...تسسسسحأا
.””!ةفئاخ تنك

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتسساب جهن1 راهسشإ’او رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
””رجفلا”” : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ”” كاب ”” لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأا ترسشن اهباحسصأ’ درت ’ ةديرجلا لسصت يتلا روسصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامسسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجسسلا

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لاوسش81ـل قفوملا م0202ناوج01 ءاعبرألا

Úنانفلا ،سسمأا لوأا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا أانه ^
نم ناوج8 ـل فداسصŸا ينطولا مهموي ءايحإا ةبسسانÚ Ãيرئاز÷ا
.ةنسس لك
عقوم ىلع ¤و’ا ةرازولا باسسح Èع هل ةديرغت ‘ دارج ديسسلا نودو
لك موي وه يذلا ينطولا مكمويب لافتح’ا مككراسشأا (...) : Îيوت
.””ةيناسسنإ’ا ميقلاو ةير◊ا ¤إا ليÁ ناسسنإا
راعسش ت– ةنسسلا هذه نانفلل ينطولا مويلا ةفاقثلا ةرازو يي–و
.””ةاي◊او ةفاقثلل رسصتنن...نانفلاب””

أاÈتت نماسضتلا ةرازو
’ اهنأا ةأارŸا اياسضقو ةرسسأ’او ينطولا نماسضتلا ةرازو تدكأا ^
ىلع لوادتت دق رابخأا يأا نم تأاÈتو كوبسسياف عقوÃ اباسسح كل“

رابخأ’ا نأا ىلع تددسشو ،اهمسساب يعامتج’ا لسصاوتلا طئاسسو
اهعقوم ىلع ايرسصح رسشنت اهردسصت يتلا ةيمسسرلا تانايبلاو
.هاوسس نود يمسسرلا ÊوÎكلإ’ا
ةرازو مسساب افيزم اباسسح نأا ةرازولا ‘ لاسصت’اب فلكŸا ركذو
،ةطولغم تامولعمو Úماسضم رسشني كوبسسياف عقوم ‘ نماسضتلا
ةحفسص يأا قح ‘ ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا متيسس هنأاب فاسضأاو
.ةرازولا مسساب تامولعم رسشنت

ثد◊ا لÓظ ‘

لاثمتل طوقسس ..نوتسسلوك لاث“ طوقسس
؟هتموظنمو بمارت

لوتسسيرب ةنيدÃ نوتسسلوك دراودإا لاث“ عÓتقا ناك ^
،هايŸا ‘ هيمرو ،ديبعلا ةراŒ يبارع دحأا ،ةيلحاسسلا ةيزيلكنإلا
يتلا زييمتلاو ةيرسصنعلا دسض تاجاجتحلا Òباعت تايلŒ ىلعأا
‘ رقتسسا مث ،ديولف جروج ،لسصألا يقيرفألا نولŸا اهلعسشأا

جذا‰ لكو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا تلمسشو ،يدبألا هدقرم
لاث“ عدسصتب ةئبنم ،اهجراخو ابوروأا ‘ ،ر◊ا يبرغلا ⁄اعلا

،هلثÁ يذلا يعامتجلاو يداسصتقلا ماظنلاو بمارت دلانود
،يكيرمأا يسسائر دعوم ىلع نحنو ةسصاخ هطوقسس باÎقاو
رابتعابو ةاواسسŸابو Òيغتلاب بلاطت ةيŸاع ةخرسص ةباثÃ تناكو
اهلك مهءامد نإاف مهناولأا تفلتخا نإاف ،ةيسساوسس رسشبلا لك

.اسضيأا ةسسدقمو ةزيزع مهحاورأاو ،نوللا ءارمح
،Úقيمع ⁄أاو بسضغ نع ةÈعŸا ةمراعلا تايلجتلا هذه

يسسايسسلا ميعزلا ،غنيك رثول نترام تلاسضن تخسسنتسسا
زييمتلا سسوقط ءاهنإا لجأا نم ،ةيقيرفإلا لوسصألا يذ يكيرمألا
هميق تلقنو ،سضيبلا Òغو4691 ذنم دوّسسلا دسض يرسصنعلا
اهنأاسش ،ةيŸاعلا ¤ا ةيرطقلا وأا ،ةيلÙا نم ةيناسسنلاو ةيقوق◊ا

،هديفح ،ةينيبنأات لباقم ،8691 ةنسس تاذ اتنÓتأاب هتينيبأات نأاسش
ةيلوب سسيلوباينم ةنيدم ةطرسش ييرسصنع ليتق ،ديولف جروج
ةŸأاتŸا اهتيزئانج حور معتل ،0202 ‘ ةيكيرمألا اتوسسينيم
قيقحتب ةبلاطŸا اهتاراعسش ددرتو ،⁄اعلا مسصاوع لك ةنماسضتŸاو
  .ةتيقŸا ةيرسصنعلا ËرŒو ةلادعلا

،ةفدسصلاب اهعوقو ناك نإاو ،ديولف جروج لتقم ةعقاو نإا
،ةذاسش ةلاح نكت ⁄ ،كلذك ةفدسصلاب ويديف طيرسش Èع اهلفقنو
رئاود اهلقانتت رسس ةملك ‘ هتسسسسأام ترج ايرسصنع انوناق لب
تكرحو  ،⁄اعلا ‘ ÚنولŸا بسضغ رجف ،اكيرمأا ‘ ةطلسسلا
عاقب فلتfl ‘ نيدهطسضŸا ‘ تكرح امك ،ةتوبكŸا مهعاجوأا
نامر◊او عمقلا دسض اوروثيل مهتيناسسناو سسفنلا ةزع سضرألا
.يقرعلا قوفتلاو نوللا ةيداسسو ةيسسجرن مسساب مهيلع طلسسŸا

ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ نآلا ثدحي ام نإاف ،كسش نودو
نحن اهيمسسن نأا نكÁ ،ىرخأا ةءانب ىسضوف وأا عيبر ةروث وه

،(9891) ينيسصلا عيبرلا ةروث رارغ ىلع ،““يكيرمألا عيبرلا““
،0102 ذنم ““يبرعلا عيبرلا تاروث““ ،(1991) يتايفوسسلا عيبرلا

نم اهÒغو ،(9191) يليوزنفلا عيبرلاو ،Ê (9191)اريلا عيبرلاو
ميقلا ةŸوعو ديد÷ا يرامعتسسلا ركفلا تاططfl تاطاقسسا
ركفلا ىلع ةمئاقلا اكيرمأا ‘ ةمكا◊ا ةبسصعلا نأاو ،ةيبرغلا
نومسسيام هذفني ينيد ءاطغ ت– كرحتŸا ›اينولوكوينلا
بمارت نمو ،ايهلإا ارمأا ماظنلا نم لعجي ،دد÷ا Úيلي‚لاب

،ةديدج ةبعك سضيبألا تيبلا نمو ،هتاميلعت ذفني اينابر لوسسر
Œاب روعسشلا لب ،اهرحسسو اهمومسس أايقتت مويلا اهسسفن دÿيز

ةيطارقÁدلا ميق يعدت امظن اهنوك ¤ا رظنلاب Èكأا راعلاو
اههركتو لب ،⁄اعلا بوعسش اهب رسشبتل دهتŒو ،مدقتلاو ةير◊او
.اهدامتعا ىلع

جئاتن رهاظم طاقسسا ¤ا عراسس نم ،باوسصلل ابنا‹ سسيلو
ىلع ،يهتني ل فيرخ ¤ا تلو– يتلاو ،““يبرعلا عيبرلا تاروث““

،ءامعزلا طوقسس ةسصاخو ،ةيرا÷ا يكيرمألا عيبرلا ةروث
،تلاسصلاو عراوسشلاو تاحاسسلا ‘ ةبوسصنŸا مهليثا“ عÓتقاو
رمعمو ،Úسسح مادسص ،لحارلا سسيئرلا نم لكل ثدح املثم
نوحلسسŸا اهلتحا يتلا ميلاقألا سضعب ‘ دسسألا راسشبو ،‘اذقلا

دلانود لاث“ طقسسي نأا دعبتسسŸا Òغ نمو ،مهÒغو ،ةقزترŸاو
،تاينهذلاو لوقعلا ‘ لب تاحاسسلا ‘ سسيل ،هتموظنمو بمارت
ذخأاي أادب يذلاو ،ةينغ ةلئاع ‘ هتدلو ذنم هتحن ‘ عرسش يذلاو
لوأا رامغ لخد Úح ماع0002 ةنسس ذنم ةيلا◊ا هÓfiم
نوناق ةقيرط ىلع هئارو نم طقسسيسسو ،هل ةيسسائر تاباختنا

رامعتسسلاو ةنميهلاو دادبتسسلا ماظن زومر لك ،دÔلا رجح
.ناك امثيح ديد÷ا

ي◊اسص ىفطسصم ^

قرغت حÓم يلع ةكمسسم
عيب حانج دجوي ^

تانئاكلاو كمسسلا
ىلع قوسسب ةيرحبلا

،يام لوأا ةحاسسب ،حÓم
اهل ىثري ةلاح ‘
ةعمسسو اقلطم بسسانتت’
.هداور ’و قوسسلا

حانج ¤ا رئازلاف
نع Óسضفو ،ةكمسسŸا
ةبهتلŸا راعسسأ’ا
،ةسضورعŸا كامسسأÓل
008 نع لقت ’ يتلاو
اهاندأ’ ةبسسنلاب رانيد
هنإاف ،ةيئاذغ ةميق
ةيسضرأا ىلع ةدكارلا ةرذقلا هايŸا نمو ةهيركلا حئاورلا نم Êاعيسس
ىلع اهراهظا مهتاسضورعم عيملتل راجتلا اهلمعتسسي ام ةداع يتلاو ،قوسسلا
جاردتسس’ اهب Òبعتلا Úتاوحلل ولحي امك ””يحابسص””وأا ،ةجزاط ةعلسس اهنأا
 .مهنئابز



يف ةراجتلأ ةيريدم تدكأأو ^
حيرشصت بوجو ى-ل-ع ا-ه-ل غÓ-ب
امهم نييداشصتقلأ نيلماعت-م-لأ
م-ه--طا--ششن ة--ع--ي--ب--ط تنا--ك
نيزخت تأءا-شضفو تا-حا-شسم-ب
ىد--ل ة--ي--ئأذ--غ--لأ دأو---م---لأ
ةراجتلل ةيميلقإلأ تايششت-ف-م-لأ
كلذ نأ ىلأ ةريششم ،اهل نيعباتلأ
ةقاطب لك-شش ي-ف م-ت-ي نأ بج-ي

لبق عدوتو ةيانعب أÓم-ت ة-شصا-خ

.0202 ةيليوج03 خيرات
ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو-ل نا-ي--ب دا--فأو
جئاتنلأ ىلع ءان-ب““ ه-نأ ،ا-ق-با-شس
عامتجلأ لÓخ اهيلأ لشصوتملأ
03 د-حلأ مو-ي د-ق--ع--نأ يذ--لأ

راجت يلثم-م ع-م ،0202 سسرام
يف و ،ةيئأذغلأ دأوملل ةل-م-ج-لأ
ريغ-لأ را-ج-ت-لأ ة-برا-ح-م را-طإأ
راكتحلأ تايلمعو ني-ي-عر-ششلأ

ىلع قافتلأ مت ،ةينوناقلأ ريغ
ع-ي-م-ج-ب ح-ير--شصت--لأ ةرور--شض

تا-عدو-ت-شسم--لأو نزا--خ--م--لأ

.““اهتايوتحمو
فيشضي ،حير-شصت-لأ أذ-ه م-ت-يو
ةلشسأرم““ ق-ير-ط ن-ع ،نا-ي-ب-لأ

ميل-قإأ ي-ف ةرا-ج-ت-لأ ة-ير-يد-م
ىنشستيشس أذ-ه-بو سصا-شصت-خلأ
حلاشصملأ و ةباقر-لأ ح-لا-شصم-ل
نيب لشصفلأ نم نكمتلأ ةينملأ
،نيبراشضملأو ءاهزنلأ را-ج-ت-لأ

مهعاشضوأأ ةيوشستب مهدهعت عم
تأءأر-جإÓ-ل ا-ق-فو ا-ي--ئا--ه--ن
أذه يف انوناق اه-ب لو-م-ع-م-لأ
.““نأاششلأ

ن.ةظيفح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!همÓك بحشسي نأا ةبارعل ىلع
ةنجل سسيئر ةبارعل مÓك دشسجتي نأا ملحأا معن ،ملحأا ^
،ةينطو ةفيحشصل سسمأا هب حرشص يذلا ،روتشسدلا ةعجارم

رو-ت-شسد-لا ن-م ا-ب-ير-ق ي-ف-ت-خ-ي-شس مÓ-شسإلا نإا لا-ق ثي--ح
هتيلو ،نينمؤوملل سسيلو نينطاوملل روتشسدلاف ،يرئازجلا
ة-بور-ع-لا-ب تاد-ياز-م-لا ءا-ف--ت--خا ا--شضيأا كلذ ى--لإا فا--شضأا

لكل ةعماجلا ةيوهلا اهدحو رئازجلا ىقبتو ،ةيغيزامألابو
 .نييرئازجلا

سسشسؤويشس لبقملا روتشسدلا نأا قيوشستلا ةبارعل ديري امبر
ىقبتو ،ةثيدحلا لود-لا ءا-ن-ب سسا-شسأا ي-ه ي-ت-لا ه-ي-ك-ئÓ-ل
بو-ل-ق ي-فو د-ج--شسم--لا ي--ف ن--يد يأا وأا مÓ--شسإلا ة--نا--ك--م
كلت ءارق نم ام ةهج لزاغي لجرلا نأا ودبي نكل ،نينمؤوملا
تائف بشضغ مامأا بابلا حتف هنكل ،مهل ءاشضرإا ةفيحشصلا

تايشسائرلا يعطاقم نأاو ةشصاخ ،ني-ن-طاو-م-لا ن-م ة-ع-شساو
تاحارتقا نم ةطلشسلا هب تمدقت ام لك يشضفارو ةيشضاملا
نم فقوم نم ليلق-ت-لاو م-ت-ششل ة-بار-ع-ل ح-ير-شصت اوذ-خ-تا
لÓ--خ او--تو--شص ن--م يأا ““قرزألا ع--ب--شصو--ب““ م--ه--نو--م---شسي
 .مهل ةعفشص ةبارعل هلاق ام نأا اولاقو ،تايشسائرلا
ةهجلا كلت دو بشسك ،ةبارعل تاحيرشصت نم دارملا ناك نإا

حتفيشس لجرلا نإاف ،نطولا نم ةعشساو تاهج باشسح ىلع
يف ترثك دقف ،منهج باب روتشسدلا ىلعو سسيئرلا ىلع

يفكيو ،تاباختنلا اوعطاق نمل تلزاغملا ةريخألا ةنوآلا
ةعطاقمب اودان ةيلاحلا ةموكحلا يف ءارزولا نم اددع نأا
،هللا همحر ناكرألا سسيئر لحارلا اومت-ششو ،تا-با-خ-ت-نلا

تمت ةياهنلا يف مهنكل ““يشسيئر سسيل نوبت““ مهشضعب لاقو
 .ةيرازو بئاقحب مهتازاجم

ن-ي-ن-طاو-م-لا ما-مأاو كار-ح-لا ما-مأا او-ف-ششك م-ه-نأا ح-ي--ح--شص
امل نيشضفارلا ءاشضرإاو مهئاشضرإا ةلواحم نكل ،مهتقيقحب
تايشسائرلل نيدناشسملا ةهبج نم تلعج ،ماظنلاب هنومشسي
مل امنيب ،هب نينمؤومو نيرشصانم دقفيو قيشضت سسيئرللو
 .ىرخألا ةهجلا اشضر بشسكي
ةديحولا انتيعجرم هيف نوكت روتشسدب اقح ملحأا ،ايشصخشش
لوأا نايب نوكيو ،عي-م-ج-لا ع-شست ةد-حو-م ةد-حاو ر-ئاز-ج-لا
نÓعإا سسيلو ،ربمفون نÓعإا لوقأا ،ءانب لك سساشسأا ربمفون
،خيراتلا ريوزت هلÓخ نم سضعبلا ىعشسي يذلا ماموشصلا

مل مهنأل ،نييقيقحلا اهيرجفم نم رارحألا ةروث ةقرشسو
 .ىلوألا تاشصاشصرلا اوقلطأا نم نمشض اونوكي
ام هيثدحم عمشسي نأا باب نم نوكت دق ةبارعل تاحيرشصت
ةهبج ىلا نيريثكلاب عفدتشس اه-نأا ود-ب-ي ن-ك-ل ،م-ه-ل قور-ي
ةشضراعملا عنقت نل ةياهنلا يفو ،روتشسد-ل-ل ن-ي-شضرا-ع-م-لا
نأا ديدج روتشسد ةباتكبو يشسيشسأات سسلجمب بلاطت يتلا

.هيلع قفاوتو سشاقنلا لحم روتشسدلا ديؤوت
لمعتشسي لإاو ،تافÓخلا لك ىلع ومشسي نأا بجي روتشسدلا

امو ،نيرخآلا باشسح ىلع سضعبلل ءاشضرإاو ةلزاغم ةادأاك
اهيلإا تلكوأا يتلا ةنجللا ةهازن يف نعط هيف ةبارعل هلاق
ل نييرئازجلا لك روتشسد وه روتشسدلاف ،ليدعتلا ةمهم
! تناك ةهج ةيأل ةطلشسلا نم ةيده
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 نيزختلا تاءاشضفب حيرشصتلاب نومزلم راجتلا
ةيليوج03 لبق

نزاخملا عيمجب حيرشصتلا ةرورشض ىلا راجتلل اهتوعد راجتلا ةرازو تددج
.راكتحلاو نييعرششلا ريغ راجتلا ةبراحمل اهتايوتحمو تاعدوتشسملاو

دبع فيششرألاو ةينوناقلا تاشساردلا ريدم  بيشصنت
ةششيع نب ديم◊ا

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو ،روتيشش نيدلا سسمشش سسما فرششأا
تاشساردلا ريدم  بيشصنت ميشسارم ىلع ،ةرازولا رقÃ ،يملعلا
سسيردإا  ًافلخ ،ةششيع نب ديم◊ا دبع ،فيششرألاو ةينوناقلا
ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو نع رداشص نايب ىلع ءانبو .اركوب
نيدلا سسمشش ،›اعلا ميلعتلا عاطقل لولا لوؤوشسŸا ناف يملعلا

لك هل ىن“ يذلا ديد÷ا دفاولاب اهيف بّحر ةملك ىقلأا ،روتيشش
ذاتشسلا مّركو ركشش مث ،ةديد÷ا هماهم ‘ حاجنلاو قيفوتلا
دوه÷او اهب زي“ يتلا ةءافكلا ىلع قباشسلا ريدŸا اركوب سسيردا
.ةرازولا ‘ هراشسم لاوط اهلذب يتلا

ج.ق ^

تليشسمشسيتب ةطرششلل رشضخألا مقرلا ىلع ةيفتاه ةŸاكم223
ةŸاكم223 تليشسمشسيت ةيلو نمأا حلاشصم تلجشس ^
تلاغششنلا فلتfl سصخت ÚنطاوŸا فرط نم ةيفتاه

Úت ،ظفاÙا بشسح يام رهشش لÓخ كلذو ةنكاشسلل ةينمألا
ةدعاشسملل ابلط33 يقلت ” هنا ردشصŸا تاذ حشضواو .دوليŸا

تاŸاكم9و ،ةقرشسلا نع اغÓب51و ةطرششلا حلاشصم نم
ثداوح نع غيلبتلل60و ،ءافتخا تلاح نع غيلبتلا سصخت
قلعتت ةماع تامولعم بلطل لاشصتا94 ليجشست ”و ،رورم
.ةفلتfl تÓخدتب قلعتت491 بلطو ،داششرلاو هيجوتلاب

ب.ح ^

طرافلا يام ‘ تليشسمشسيتب ةيشضق131 ‘ طروتم صصخشش591 فيقوت
‘ اطروتم اشصخشش951 تليشسمشسيت ةيلو نمأا حلاشصم تفقوأا̂ 

نايب بشسح طرافلا يام رهشش لÓخ ماعلا نوناقلا سصخت اياشضق
راطإا ‘ ةطرششلا زاهج جلاع  .زاه÷ا تاذل لاشصتلا ةيلخ

fiر÷ا ةبراÁخ ،يرشض◊ا طشسولا ‘ ةÓا يام رهشش لŸمرشصن
سصخشش951 فيقوت نم نكم ام ماعلا نوناقلاب قلعتت ةيشضق131

تردشصت ،ايميلقإا ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا مهÁدقت ”
45 ءاشصحإا ” ثيح سصاخششألاب ةشساŸا مئار÷ا ةليشص◊ا

ةشساŸا مئار÷اب ةعوبتم سصخشش47 اهيف طروت ةيشضق
ظفاÙا بشسح اشصخشش13 اهيف طروت ةيشضق44ـ ب تاكلتمŸاب
ةÎفلا سسفن لÓخ ” هنإاف ردشصŸا تاذ قفوو  ““دوليŸا Úت““

فيكلا) تاردıا جيورتو كÓهتشساب قلعتت اياشضق7 ة÷اعم
31 فيقوت ” يرشض◊ا طشسولا ‘ ةيلقعلا تارثؤوŸاو ( جلاعŸا

نم سصرق912و  تاردıا نم مارغ831  زجح عم اطروتم
 .ةيلقعلا تارثؤوŸا

ب.ح ^

5 ـلا لÓخ ةلقروب رورم ثداوح ‘ اشصخشش41 لتقم
ةÒخألا رهششأا

ةشسمÿا لÓخ تعقو يتلا رورŸا ثداوح تببشست ^
41 لتقم ‘ ،ةلقرو ةيلوب0202 نم ¤وألا رهششأا

ةليشصح بشسح ،حورجب ارخآا853 ةباشصإاو اشصخشش
.ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم ،سسما اهترششن
قيرطلا ىوتشسم ىلع ثداو◊ا كلت ةيبلغأا تعقوو
و ةيادرغ و ةلقرو يتنيدم Úب طبارلا94 مقر ينطولا

نأا املع ،ترقتو ةلقرو Úب3 مقر ينطولا قيرطلا اذك
.رورŸا ةكرح ةفاثكب نازيمتي Úقيرطلا نيذه
و رياني يرهشش لÓخ تعقو ثداو◊ا كلت مظعم نأا امك
ىلع رورم ثداح16 و26 عقاوب ÚيشضاŸا رياÈف
نيرهششلا لÓخ ىحر÷ا عوم‹ غلب اميف ›اوتلا
ثداو◊ا ةبشسن تشضفخنا امنيب احيرج071 نيروكذŸا
و امهتلت يتلا ىرخألا رهششألا لÓخ ةيلولاب ةلجشسŸا

تابكرŸا رورم ةكر◊ يبشسنلا Êدتلا عم انمازت كلذ
هتشضرف يذلا يحشصلا رجحلل ةجيتن تءاج يتلاو
- ديفوك ةحئا÷ يدشصتلا راطإا ‘ ةيمومعلا تاطلشسلا

.هيلإا Òششأا املثم ,91
نم ةلمج ¤إا ةقطنŸاب رورŸا ثداوح بابشسأا دوعت و
ةقايشسلا ‘ لثمتŸا يرششبلا لماعلا اهمهأا بابشسألا
.رورŸا Úناوقب ديقتلا مدعو ةطرفم ةعرشسب

ج.ق ^

بشصن ةيشضق ‘ صصاخششأا3 فقوي صسادرموب كرد
 Úتيقيرفإا Úتيعر مهنيب

ةبيتكلل ةعباتلا ينطولا كردلا تادحو تنك“ ^
نم ،سسادرموب ‘ ةنششÿا سسيمخب ةيميلقإلا

‘ ،Úتيقيرفا Úتيعر مهنيب سصاخششأا3 فيقوت
،ةيلمعلا ليشصافت دوعتو .لايتحاو بشصن ةيشضق
نطاوم فرط نم ىوكشش ،ةقرفلا تاذ يقلت ¤إا

›ام غلبم هبلشسو لايتحلاو بشصنلل هشضرعت لوح
.Úشصخشش فرط نم ميتنشس نويلم085 هردق
Èع ،ةيحشضلا عم لشصاوت ىلع ،امهيف هبتششŸا ناكو
دعب،TEGGET يعامتجلا لشصاوتلا عقوم
رلود نويلم8.3 هردق ›ام غلبم ليوحتب هماهيإا
،رئاز÷ا ةلودب اهرامثتشساو ةينطولا ةلمعلا ¤إا

فيثكت دعبو .ةئŸاب52 حابرأا ةبشسن هءاطعإاو
فيقوتل ةمكfi ةطخ عشضو ” ،يرحتلاو ثحبلا
.مهيف هبتششŸا
ثيح ،يدامح ةيدلب رامع نب يح ¤إا لقنتلا ” نيأا
مهنم سصاخششأا3 فيقوت ىلع ةيلمعلا ترفشسأا

ةفلغمو ةبظوم ةمزر زجحو ،Úتيقيرفإا Úتيعر
ريوزتل ةدعم نوللا ةيدامر ةقرو2711 ىلع يوت–

.دوقنلا
ةداÃ ةبظوم ةيجاجز ةروراق زجح ¤إا ةفاشضإلاب
ىلع يوت– ،يكيتشسÓب طيرششب ةفلغمو نطقلا

ىلع يوتحي يذÓف قودنشصو ،نوللا رفشصأا لئاشس
ىلع يوت– ةمزر لك نوللا ءارشضخ قاروأا ةمزر53
.ةقرو051
نم مارغ063 ىلع يوتحي يكيتشسÓب سسيك اذكو
.نوللا رشضخأا قوحشسم
ةلشصاوŸ ،ةقرفلا رقم ¤إا ÚفوقوŸا دايتقا ”و
ةيئاشضقلا تاه÷ا مامأا مهÁدقتو قيقحتلا
.ةشصتıا

ن.ح ^

ركول تارايشسلا ميحششتو لشسغ ةطfi ليو–
ةنيطنشسقب تاردخملل

ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا ،سسمأا ،تنكمت ^
فيقوت نم ةنيطنشسق ةيلو نمأاب املاب ةيئاشضقلا

، ةنشس03 و72 رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش
تاردخملا نيزختو ةزايح ةيشضق يف نيطروتم
.عيبلا سضرغب ةعورششم ريغ ةروشصب

ةقرفلل تدرو تامولعم ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح
تاطحم دحا ىوتشسم ىلع نيشصخشش دجاوت اهدافم

جيورتب ناموقي سصاشصرلا باعششب تارايشسلا لشسغ
ثاحبألا ، يحلا تاذ ىوتشسم ىلع تاردخملا

تامولعملل ديجلا لÓغتشسلا و ةفثكملا تايرحتلاو
هبتششملا ةيوه ديدحت نم تنكم اهيلع لشصحتملا

ةطخلا تنكم امك، امهطاششن ناكم اذك و امهيف
ىلع امهفيقوت نم اهعشضو مت يتلا ةمكحملا ةيلمعلا

دعب ،تارايشسلا ميحششتو لشسغ ةطحم ىوتشسم
سسيك ىلع روثعلا مت ناكملل ديجلا سشيتفتلا
ةعطق11 هب ةيديدح ةنازخ لخاد يكيتشسÓب

ةعطق56 اهب سسيكلا سسفنب ىرخا ةيمكو ةريبك
لوألا ىدل زجح مت امك ،عيبلل ةأايهم ةريغشص
يناثلا ىدل زجح مت اميف، ““روتيك““ قرو يعطاق
متيل ،يلام غلبم اذكو ،تاردخملل ةريغشص ةعطق
تاءارجإلا لامكتشسل ةقرفلا رقم ىلإا امهليوحت
. ةمزÓلا ةينوناقلا
ـب ردقت تاردخملا نم ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا

يعطاق اذكو يلام غلبم ىلإا ةفاشضإلاب مارغ7.28
تاءارجإا فلم زاجنا نم ءاهتنلا دعب .(روتيك ) قرو

ةباينلا مامأا امهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج
. ةيلحملا

ج.ق ^

رج◊ا ةÎف لÓخ ةقرشسلا ةمهتب صصاخششا3 فيقوت
وزو يزيتب يحشصلا

ةثÓث ىلع سضبقلا ،سسما لوا ،وزو يزيت نما تقلا ^
يحشصلا رج◊ا ةÎف لÓخ ةقرشسلا ةمهتب سصاخششأا

Ãةينما رداشصم هنع تفششك ام بشسح ، ةفلاخوب ةقطن
دقو ةيرود لÓخ ت“ ةيلمعلا نا ةفيشضم ،““ رجفلا»ـل

تايلمع ‘ لمعتشست ةروظfi ةحلشسا زجح ”
.تاششرولل اميشسل ةقرشسلا

صشوÒمع لامج ^

يميلل دمfi لحارلا دهاÛا ةلئاع يزعي Êوتيز
ه-ل-لأ ة-م-حر ى--لأ ل--ق--ت--نأ ^

نع يميلل دمح-م د-ها-ج-م-لأ
ام بشسح ,اماع08 زهان رمع
ةرأزو ن------م سسمأ م------ل------ع
.نيدهاجملأ
91 ديلأوم نم وه يذلأ ديقفلأ
,سسابعلب يدي-شسب0491 وينو-ي
ةرو-شسي-م ةر--شسأأ ي--ف عر--عر--ت
اهميق ىلع ةظ-فا-ح-م ,لا-ح-لأ
أأد-بو .ة-ي-مÓ-شسلأ ا-ه-ئدا-ب-مو
ثيح ,أركبم يلاشضن-لأ ه-طا-ششن
رايخك حلشسم-لأ حا-ف-ك-لا-ب ن-مآأ

نأأ ىلإأ ,لÓقتشسلأ لين-ل د-ي-حو
ةرو--ث--لأ فو--ف--شصب ق--ح--ت--لأ
يف وشضعك ةرفظملأ ةيريرحتلأ
ةهب-ج-ل ة-ي-ند-م-لأ ة-م-ظ-ن-م-لأ
ة-يلو-لا-ب ي-ن-طو-لأ ر-ير-ح-ت-لأ
يئأدفك ةيخيرا-ت-لأ ة-شسما-خ-لأ
ةدعب ماق نيأأ ,ناشسملت ةقطنمب

نم ةعباتم لحم هتلعج تايلمع
.يشسنرفلأ سسيلوبلأ فرط
نجشسو ه-ي-ل-ع سضب-ق-لأ ي-ق-لأأو
9591 وينوي نم تأون-شس ثÓ-ث-ل
نع نÓعإلأ دعب ,2691 ويام ىلإأ

.نيرهششب رانلأ قÓطإأ فقو
مدقت ,ةميلألأ ةبشسانم-لأ هذ-ه-بو
يوذو ن--يد--ها--ج--م--لأ ر--يزو
,ي-نو-ت-يز بي-ط-لأ ,قو-ق--ح--لأ
ةشصلاخ-لأ ة-ي-ب-ل-ق-لأ ه-يزا-ع-ت-ب
رعا-ششم قد-شصأا-ب ة-عو-ف-ششم-لأ
ةلئاع ىلإأ ةاشسأوملأو نماشضتلأ
هتردق تلج هللأ Óئاشس ,ديقفلأ
مهيلع معنأأ نيذلأ عم هقحلي نأأ

ن-ي-ق-يد-شصلأو ن-ي-ي-ب-ن--لأ ن--م
نشسحو نيحلا-شصلأو ءأد-ه-ششلأو
.اقيفر كئلوأأ

ةيرشس ةششرول ةمهادم لÓخ

  ةدلقملا ةمششلا ةدام نم صسيك فلأا64 زجحت فيطشسب نمألا حلاشصم
ةيلو نمأأ حلاشصم تنكمت  ^
ةيرشس ةششرو كيكفت نم فيطشس
““ةمششلأ““ ةدام ديلق-ت فر-ت-ح-ت

اهنم ةربتعم دج ةيمك زجح عم
أابعم سسيك فلأأ64 ـلأ تزهان
ىلإأ ةفاشضإأ ،قيوشستلل ةزهاجو

تأز-ي-ه-ج-تو تأد-ع-م ز-ج--ح
هذه ديلقت يف لمعتشست ةفلتخم
سصاخششأأ30 فيقوت عم ةداملأ
.ةيشضقلأ يف مهطروت تبث
رشصانع لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ
ةيلاملأو ةيداشصت-قلأ ة-قر-ف-لأ
ةيئلولأ ةح-ل-شصم-ل-ل ة-ع-با-ت-لأ
ةيلو نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلل
تايرود رثإأ تءاجو ،ف-ي-ط-شس
ةقرفلأ تأذ اهب تماق ةيباقر

مت ثيح ،فيطشس ةنيدم طشسو
دعب نيبت ةيعفن ةبكرم فيقوت

ةيمكب ةلمحم اهنأأ اه-ت-ب-قأر-م
تردق ةدلقملأ ةمششلأ ةدام نم
اهبحا-شص نا-ك سسي-ك0004 ـ-ب
عيب تÓحم دحأل اهعيب ددشصب
يف قيقحت حت-ف م-ت-ي-ل ،غ-ب-ت-لأ

نيبت ثيح ةيشضق-لأ تا-شسبÓ-م
ةششرو نم اه-ي-ل-ع ل-شصح-ت ه-نأأ

دعبو ،ناملو نيع ةنيدمب ةيرشس
مت ةيلحملأ ةباينلأ عم قيشسنتلأ
ديد-م-ت-ب نذإأ ى-ل-ع لو-شصح-لأ
ةنيدم ميلقإأ ى-لإأ سصا-شصت-خلأ

فاششتكأ م-ت ن-يأأ نا-م-لو ن-ي-ع
ةدام د-ي-ل-ق-ت فر-ت-ح-ت ة-ششرو
تر--ف---شسأأ ثي---ح ،ة---م---ششلأ

فلأأ24 زجح نع ةم-هأد-م-لأ
67 و ،ةمششلأ ةدامب أابعم سسيك
ةيكيتشسÓب ةطرششأأو مشسو فلأأ

تا-مÓ-ع ل-م-ح-ت ة-عو-ب-ط--م
ىلإأ ةفاشضإأ ،ة-ي-م-هو ة-يرا-ج-ت

بيلعتلل لمعتشست تلآأو تأدعم
30 ف-ي-قو-ت ع-م ف-ي-ل-غ--ت--لأو
رقم-ل م-ه-ل-يو-ح-تو سصا-خ-ششأأ
قمعم قيقحت حتفو ةحل-شصم-لأ

.ةيشضقلأ تاشسبÓم يف
يئأزج فلم دأدعإأ مت دقو

ءاششنإأ ةمهتب ،نيطروت-م-لأ د-شض
ديلقتو ةعا-ن-شصل ة-ير-شس ة-ششرو
تاهج-ل-ل ل-شسرأأ ،ة-م-ششلأ ةدا-م
.اهيف تبلل ةشصتخملأ ةيئاشضقلأ

جلشصل ىشسيع ^

ناوج نم عوبشسا لوا ‘ رورŸا ثداوح ‘ صصخشش72 لتقم
مهفتح ا-شصخ-شش72 ي--ق--ل ^

حورجب نور-خآأ5021 بي-شصأأو
ةدع يف ةرو-ط-خ-لأ ة-توا-ف-ت-م
رب-ع تل-ج-شس ة-يرور-م ثدأو-ح
لÓخ نطولأ قطانم ف-ل-ت-خ-م
وينوي6 ىلإأ ويام13 نم ةرتفلأ
ه--تدروأأ ا--م بشسح ,يرا--ج---لأ
ةيعوب-شسألأ ة-ل-ي-شصح-لأ ،سسمأ،
.ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصمل
لقثأأ نأأ رد-شصم-لأ تأذ ح-شضوأأو

ىوتشسم ىلع تل-ج-شس ة-ل-ي-شصح
ة-شسم-خ ةا-فو-ب ةر-ك-شسب ة--يلو
مت نيرخآأ52 حرج و سصاخششأ

ى-لإأ م-ه-ل-يو-ح-ت و م-ه-فا-ع--شسإأ
رـثإأ ىلع ةيئافششتشسلأ زكأرملأ

.رورم ثداح52
تا-طا-ششن-لأ سصخ--ي ا--م--ي--فو
راششتنأ نم ةياقولاب ةقل-ع-ت-م-لأ

د-ج-ت-شسم-لأ ا-نورو-ك سسور-ي--ف
تأد--حو تما---ق ,(91-ديفوك)
سسفن لÓخ ,ةيندملأ ةيا-م-ح-لأ
بأر-ت-لأ ة-فا-ك ر-ب-ع ,ةر-ت--ف--لأ
ةيشسيشسحت ةيلمع639ب ينطولأ
,ةيلو84 ربع نينطأوملأ ةدئافل
ةرورشضب مهر-ي-كذ-ت و م-ه-ث-ح-ل
يحشصلأ رجحلأ دعأوق مأرتحأ

,ي-عا-م--ت--جلأ د--عا--ب--ت--لأ و
1201ب مايقلأ ى-لأ ة-فا-شضإلا-ب

ةيلو84 ربع ميق-ع-ت ة-ي-ل-م-ع
لكاي-هو تآا-ششن-م ةد-ع تل-م-شش
تاعمجملأو ةشصاخو ةي-مو-م-ع
.عرأوششلأ و ةينكشسلأ
نأأ ه--تأذ رد--شصم---لأ فا---شضأأو
ةيام-ح-ل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يد-م-لأ
ن-ي-تا-ه-ل تشصشصخ ة-ي-ند--م--لأ
ةيام-ح نو-ع5194 نيتيلم-ع-لأ

266 ,بترلأ فلت-خ-م-ب ة-ي-ند-م
ةنحاشش476و فا-ع-شسأ ةرا-ي-شس
ج.ق ^                             .ةخشضم



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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