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دسصر ةن-ج-ل-ل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روت-كد-لأ ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
سسمأأ ” ““ ه-نأأ ي-ف-ح-سص ر“ؤو--م ‘ رأرو--ف
سسوÒف-ب ةد-يد-ج ة-با--سصإأ901 ل-ي-ج-سست
عف-تÒل ة-يلوÈ 73ع ة-عزو-م (ا--نورو--ك)
È 84ع ةعزوم ةلاح91901 ¤إأ ›امجإلأ
.““ةيلو
فيطسس ةيلو ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاسضأأو
ةلاح22 عقأوب تاباسصإÓل ددع Èكأأ تلجسس
ءابولأ ةرؤوب Èتعت يتلأ ةديلبلأ ةيلوب ةعوبتم
رئأز÷أ تءاج ا-م-ي-ف ة-لا-ح51 ءاسصحإا-ب
.““تلاح9 عقأوب ثلاثلأ زكرŸأ ‘ ةمسصاعلأ
تايفولأ سصوسصخب ثدحتŸأ تأذ حسضوأأو
ةديدج تاي-فو (7) ع-ب-سس ءا-سصحإأ ” ““ ه-نأأ
يدأولأو ةديلبلأ لكب ةافو يتلاح ليجسستب
ف-ي-ط-سس تا-يلو-ب ةد--حأو ةا--فو ة--لا--حو
¤إأ ›امجإلأ عفÎيل تليسسمسسيتو ةليسسŸأو
.““ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو767

تأذ دكأاف ءا-ف-سشلأ تلا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
ةلاح681 لثا“ ليجسست ” ““ هنأأ لوؤوسسŸأ

يتلأ تلا◊أ ددع عفÎيل ءاف-سشل-ل ةد-يد-ج

ةلاح6067 ¤إأ ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ ترداغ
ت– نيدجأوتŸأ ÚباسصŸأ ددع عافترأ عم
  .““ةلاح24 ¤إأ ةزكرŸأ ةيانعلأ

دادر كلام ^

ءابولا تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباضصإا901و تايفو7 ليجضست
ةافو767و ةلاح91901 ¤إا تاباضصإلا ›امجإا عافترا ^

ةلاح6067 ¤إا عفتري ›امجإلاو ءافضشلل اباضصم681 لثا“ ^
انوروك) ضسوÒفب ةديد-ج ة-با-صصإا901و تا-ي-فو (7) عب-صس ل-ي-ج-صست ““ د-حأ’ا ضسمأا ة-ح-صصلا ةرازو تن-ل-عأا
.““ةافو767و ةلاح91901 ¤إا تاباصصإ’ا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتصسŸا

 رج◊ا عفر ةموك◊ا رارق ءارو ناك هنإا لاق
““انوروك ءابو راضشتنا ءاوتحا ‘ امدقت انلجضس““ :Êاكرب طاقب

روطت ةعباتÃ ةفلكŸأ ةيملعلأ ةنجللأ وسضع دكأأ ^
طاقب ءابطألأ ةدامع سسي-ئرو ا-نورو-ك ءا-بو را-سشت-نأ
ةجيتن ءاج رج◊أ عفر ةموك◊أ رأرق ““ نأأ Êاكرب
انوروك ءابو راسشتنأ ءأوتحأ ‘ ظوحلم مدقت ليجسست
.““ةباسصإلأ تلاح ‘ رأرقتسسأو
فيسض““ جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل Êاكرب حسضوأأو
رج◊أ عفر““ نأأ ¤وألأ ةانقلأ هث-ب-ت يذ-لأ ““حا-ب-سصلأ

تلاح عجأرت ببسسب ناك ةيئزج وأأ ةيلك ةفسصب ءأوسس
بأÎلأ Èع تا-يلو-لأ ن-م د-يد-ع--لأ ‘ ة--با--سصإلأ
تأءأرجإاب ديقتلأ ةرورسض““ ىل-ع أدد-سشم ““ي-ن-طو-لأ

.““ةبولطŸأ ةياقولأ Òبأدتو
نم أررسضت Ìكألأ يه لامسشلأ ندم نأأ Êاكرب ىريو
ببسسب بون÷أ ندÃ ةنراقم انوروك سسوÒف راسشتنأ
نأأ ةبسسانŸاب أÈتعم Êاكسسلأ ظاظتكلأو ة-فا-ث-ك-لأ
عمتÛأو درفلأ ةيام◊ Òخألأ زجا◊أ وه عانقلأ

نم د◊أ ›اتلابو ىودع-لأ ة-ل-سسل-سس ر-سسك ل-جأأ ن-م
.ءابولل ةيناث ةجوم يدافتو هراسشتنأ
يقأولأ عانقلأ ءأدترأ ةيرابجأ ى-ل-ع Êا-كر-ب دد-سشو
مأزح عسضو ةيمهأاك درفلأ ةيامح ‘ هتيمهأأ اهبسشم
نأأ ¤إأ راسشأأ لبا-قŸأ ‘ ه-ن-ك-ل ةرا-ي-سسلأ ‘ نا-مألأ

تاسسوÒف-لأ نأل ه-ن-م ىود-ج ل تأزا-ف-ق-لأ ءأد-ترأ
ةباسصلأ تلاح ددع عجأرت اعقوتم ءأوهلأ ‘ لقتنت

مأزتللأ ةلا-ح ‘ Òب-ك ل-ك-سشب ر-ه-سشلأ أذ-ه لÓ-خ
.ةيئاقولأ Òبأدتلاب
دوعي لجسسŸأ مدقتلأ نأأ ¤إأ قايسسلأ ‘ Êاكرب تفلو
فرط ن-م ةذ-خ-تŸأ تأءأر-جلأ ¤إأ ه-ي-ف ل-سضف-لأ
سسرأدŸأ قلغو تا-طا-سشن-لأ سصي-ل-ق-ت-ب ة-مو-ك◊أ
ةيعام÷أ لقنلأ لئاسسو مأدختسسأ قيلعتو تÙÓأو
.ىرخأأ Òبأدت نع Óسضف

ر كلام ^

:يجاهنصص لامك روصسفوÈلا ،يحصصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ضسيئر

انلمع ةيولوأا ةيحضصلا ةموظنŸا حÓضصإاو اهتارارق ‘ ةديضس ةلاكولا
،يحسصلأ نمأÓل ة-ي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ سسي-ئر د-كأأ ^

ةلا-كو-لأ ءا-سشنإأ نأأ ،ي-جا-ه-ن-سص لا-م-ك رو-سسفوÈلأ
مسسر قيرط نع ةيحسصلأ ةموظنŸأ حÓسصإاب حمسسيسس
ة-ح-سصلأو ي-ن-طو-لأ ن-مألأ Úب ةر-سشا-ب-م ة--قÓ--ع
ةدايسسلأ»ـب عتم-ت-ت-سس ا-ه-نأأ ¤إأ أÒسشم ،ة-ي-مو-م-ع-لأ
.اهتأرأرق ‘ ““ةقلطŸأ
ةفاحسصلل حيرسصت ‘ ،يجاهنسص روسسفوÈلأ حسضوأأو

ةÒخلأ هذه نأأ ،ةلاكولأ سسأأر ىلع هبيسصنت بقع
ةموظنملل ةبسسنلاب نوكتسسو ةماه ةلحرم““ ‘ تءاج

،اهعون نم ةديرفو أدج ةمهم ةأدأأ ةينطولأ ةيحسصلأ
رئأز÷أ اهب تماق يتلأ تاحÓسصإلأ لك ¤إأ رظنلاب

.““ةحسصلأ نأديم ‘
نمألأ Úب ةرسشابم ةقÓع مسسر““ ¤إأ ةلاكولأ فدهتو
رمألأ أذهو ةيمومعلأ ةحسصلأو ينطولأ رأرقتسسلأو

.““مهم دج
حنم نوبت سسيئرلأ نأأ يجاهن-سص رو-سسي-فوÈلأ د-كأأو
‘ ةدايسسلأ كلتمتسس““ ثيحب ةماه تايحÓسص ةلاكولأ

سضرأأ ىلع هديسسŒ متيسس هررق-ت ا-م نأأو ا-ه-تأرأر-ق
ةيح-سصلأ ة-مو-ظ-نŸأ حÓ-سصإل ةو-ط-خ ‘ ،ع-قأو-لأ
.““ةديج ةعمسس اهباسسكإأو
اÒ، Ãبك عورسشم““ ةباثÃ دعت ةلاكولأ نأأ فاسضأأو
اهلماكب ةيحسصلأ ةموظنŸأ حÓسصإأ ىلع لمعتسس اهنأأ
ىلع لمعنسس أذهلو ،ينطولأ نمألاب ط-ب-تر-م أذ-هو

بيجتسسي ىتح جÓع-لأ ة-ي-عو-نو ا-ه-ت-ع-م-سس Úسس–
.““بلطلل
يسضاŸأ ءاطخأأ نع داعتبلأ ةرورسض ىلع ددسش امك
رركن نأأ اننكÁ ل““ هلوق دح ىلع اهرأركت مدعو
Èع ريوطت-لأ ى-ل-ع د-م-ت-ع-ن-سسو ،ا-ه-تأذ ءا-ط-خألأ
ءاكذلأ ىلع دم-ت-ع-ت ةد-يد-ج تا-ي-ن-ق-ت مأد-خ-ت-سسأ
ليبسسلأ هنأل ،ى-م-ظ-ع تا-ي-ط-عÃو ي-عا-ن-ط-سصلأ
لود ةيقب هيلأ تلسصو ام ىوتسسم ¤إأ لسصنل ديحولأ
تأوطخب Òسسنسس انك نإأو لسصن نأأ وه مهŸأ ⁄اعلأ

،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ناكو.““ةئداه
ةلاكولأ سسأأر ىلع ،يجاهنسص لامك روسسفوÈلأ بسصن

ماظن عسضو ¤وتتسس يتلأ يحسصلأ نمأÓ-ل ة-ي-ن-طو-لأ
جÓعلأ نم ٍلا-ع ىو-ت-سسم ن-م-سضي رو-ط-ت-م ي-ح-سص
فل-تfl ن-م ة-يا-قو-لأ ع-ي-سسو-تو ي-عو-ن-لأ بط-لأو
.سضأرمألأ
دسصرل ةيملعلأ ةنجلل عامتجأ لÓخ بيسصنتلأ ىرجو
نم لك هرسضحو نوبت هسسأأرت ،انوروك سسوÒف ةعباتمو
ةسسائرب نأويد ريدم ،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ
راسشتسسŸأ ريزولأ ،جيأد دأدغب نيدلأ رون ،ةيروهم÷أ
،ةيروهم÷أ ةسسائرل يم-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ ،لا-سصتÓ-ل

fiناكسسلأو ةحسصلأ ر-يزوو ،د-ي-ع-ل-ب د-ي-ع-سسوأأ د-ن
،ديزوب نب نمحر-لأ د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸأ حÓ-سصأو
ةعانسصلا-ب ف-ل-كŸأ بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأ ¤إأ ة-فا-سضإأ
يمسسرلأ قطانلأو دمحاب نب يف-ط-ل ،ة-ي-نلد-ي-سصلأ
لامج ،انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصرل ةيملعلأ ةنجلل
ةيريدŸأو ينطولأ كردلأ نم Úلوؤوسسم أذكو رأروف
.ينطولأ نمأÓل ةماعلأ

ر م ^

،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ددج  ^
سسل‹ سسيئرل ،سسمأأ لوأأ ،ه-لا-ب-ق-ت-سسأ لÓ-خ

موقي يذلأ ،ىسسيع حلاسص ةليقع ،يبيللأ بأونلأ
تباثلأ رئأز÷أ فقوم ،رئأزجلل لمع ةرايزب
نم Úيبيل-لأ ءا-ق-سشألأ Úب رأو◊أ ¤إأ ي-عأد-لأ
.يسسايسس لح ¤إأ لوسصولأ لجأأ
راطإأ ‘ هنأأ ةيروهم÷أ ةسسائرل نايب ‘ ءاجو
ل-ح دا-ج-يإل ر-ئأز÷أ ا-ه-لذ-ب-ت ي-ت-لأ دو-ه÷أ

سسيئر لب-ق-ت-سسأ ،ة-ي-ب-ي-ل-لأ ة-مزأÓ-ل ي-سسا-ي-سس
حلاسص ةليقع نوب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ

ماق يذلأ يبيللأ بأونلأ سسل‹ سسيئر ىسسيع
.ماه دفو سسأأر ىلع اندÓبل لمع ةرايزب
فقوم ،ةيرو-ه-م÷أ سسي-ئر د-كأأ ة-ب-سسا-نŸا-بو
Úب رأو◊أ ¤إأ ي--عأد--لأ  تبا--ث---لأ ر---ئأز÷أ
لح ¤إأ لوسصولأ ل-جأأ ن-م Úي-ب-ي-ل-لأ ءا-ق-سشألأ

ليفكلأ ديحولأ ل-ي-ب-سسلأ هرا-ب-ت-عا-ب ي-سسا-ي-سس
ةيبأÎلأ اهتدحوو ةيبيللأ ةلودلأ ةدايسس نامسضب

.ةيبنجألأ ةيركسسع-لأ تÓ-خد-ت-لأ ن-ع أد-ي-ع-ب
ةليقع ،يبيللأ بأونلأ سسل‹ سسيئر هون هرودبو

ثحبلأ ‘ رئأزجلل يروÙأ رودلاب  ،حلاسص
،ة-ق-ي-ق-سشلأ هدÓ-ب ة-مزأل دو-سشنŸأ ل◊أ ن--ع
نأأ أرأرم دكأأ دق ناك نوبت سسيئرلأ نأأو ةسصاخ
.ايركسسع نوكي نل ةيبيللأ ةمزألأ لح
يفحسص حيرسصت ‘ ،ىسسيع حلاسص ةليقع لاقو
سسي-ئر-لا-ب ه-ع-م-ج يذ-لأ ءا-ق--ل--لأ بق--ع ه--ل
ديÛأ دبع يرئأز÷أ سسيئرلأ نإأ ،يرئأز÷أ
يرسصŸأ ه-يÒظ-ن ع-م ي-ع-سسلا-ب هد-عو ،نو-ب-ت
.Úيبيللأ لمسش ⁄ لجأأ نم يسسنوتلأ سسيئرلأو
ةو-عد ى-ل-ع ءا-ن--ب ر--ئأز÷أ روز--ن““ :فا--سضأأو
ةمزألأ لح ةي-ف-ي-ك ة-سشقا-نŸ ،نو-ب-ت سسي-ئر-لأ
ءاقرفلأ عمجب نوبت سسيئرلأ كسسمتيو ،ةيبيللأ

لح ¤إأ لوسصولأو رأو◊أ ةلواط ىلع ايبيل ‘
.““Úلرب ةمق تاكرÙ اقفو

م .ناوضضر ^

 رئازجلل يروÙا رودلاب يبيللا باونلا ضسل‹ ضسيئر هون اميف
 ايبيل ةمزأل يضسايضس ل◊ يعادلا رئاز÷ا فقوم ددجي نوبت سسيئرلا

روتصسدلا ليدعت ءاÈخ ةن÷ ضسيئرك هتفصصو هصصخصشي اصساصسم اهÈتعا

ايئاضضق هعباتيو رودضسم سسراف تاحيرضصت بذكي ةبارعل دمحأا
دمحأأ ،روتسسدلأ ىلع تÓيدعت حأÎقاب ةفلكŸأ ءأÿÈأ ةن÷ سسيئر بذك ^

،رودسسم سسراف ،يكأر◊أ طسشانلأو يداسصت-قلأ Òبÿأ ،تا-ح-ير-سصت  ،ة-بأر-ع-ل
نإأ ،دحألأ سسمأأ ،هل نايب ‘ ةبأرعل لاقو.هفرسشو هسصخسشب اسساسسم اهÈتعأو
جمانرب ‘ ،يسضاŸأ ءاثÓثلأ موي ““‘ يت روب““ ةانق ىلع ¤دأأ رودسسم سسراف
ىلع ءاج ام اعطاق ابيذكت ابذكم ،ةلوؤوسسملو ةيزأزفتسسأ تاحيرسصتب Êويزفلت

ءأÿÈأ ةن÷ سسيئرك هتفسص ‘ هفدهتسست ةلمح اهÈتعأو رودسسم سسراف ناسسل
ءأÿÈأ ةنجلل اسسيئر هتفسصب هعقو يذلأ ،هنايب ةبأرعل متخو .روتسسدلأ ليدعتل
رودسسم ةعباتم ‘ Êوناقلأ هقح سسراميسس هنأاب ،رو-ت-سسد-لأ ة-ع-جأرÃ ة-ف-ل-كŸأ

                                          .ايئاسضق
و.ق ^

Óصصفم اريرقت تعفرو فارطأ’ا لك ¤إا تعمتصسا ةيرازولا ةنجللا
  ةنيطنضسقب ناوعأاو Úيبط هبضشو ءابطأا راظتنا ‘ ةمراضص تابوقع

اهتدفوأأ يتلأ سشيتفتلأ ةن÷ ،سسمأأ لوأأ ،تعرسش ^
ةيعسضو ىلع فوقولل ة-ع-م÷أ ة-ل-ي-ل ة-ح-سصلأ ةرأزو
راسشتنأ ةيفلخ ىلع ةنيطنسسقب يعما÷أ ىفسشتسسŸأ

‘ ،““91 ديفوك““ ةحلسصÃ لفكت ءوسس رهظي ويديف
نأأ ىلع ةيسضقلاب ةين-عŸأ فأر-طألأ ¤إأ عا-م-ت-سسلأ
ذاختأ سضرغب ةيسصولأ ةرأزولل Óسصفم أريرقت عفرت
.ةمزÓلأ ةيباقعلأ تأءأرجإلأ
قح ‘ ةمراسص تأءأرجإأ ذاختأ متي نأأ رظتنŸأ نمو
‘ ،هب ةطونŸأ ماهŸأ ءأدأأ ‘ هÒسصقت تبث نم لك

نأأ رجفلل هثيدح ‘ ة-با-ق-ن-لأ ل-ث‡ ف-خ-ي ⁄ Úح
لو91 ديفوك ةحلسصم ‘ ليلق Úيبط هبسشلأ ددع““
عم ةبعسص دج فورظ ‘ نولمعيو انوع21لأ زواجتي
عيباسسأأ نم هيلإأ هبن ام وهو تايناكمإلأو لئاسسولأ ةلق
نم ىرخأأ ءايسشأأو تا-ما-م-ك-لأ يÎسشي ن-م كا-ن-هو

““ نأأ ثدحتŸأ سسفن حسضوأأ امك .““سصاÿأ هباسسح
كانه نأأ ثيح ،ديفوك ةح-ل-سصم ‘ ة-ب-ع-سص رو-مألأ
ءابطألأ رمأوأل عايسصنلأ نوسضفري ىسضرŸأ سضعب

ىلع رسصي نم مهيلاهأأ نم كانه نأأو Úيبط هبسشلأو
نع كيهان عسضولأ ةروط-خ م-غر ه-ت-يؤور-ل لو-خد-لأ
ىفسشتسسŸاب مÓعإلاب فلكŸأ لاقو    .““نمألأ سصقن
،ةعم÷أ ةليل ةنيطنسسقب تلح ةنجللأ““ نإأ يعما÷أ
‘ تبسسلأ حابسص نم ةنماثلأ ةعاسسلأ ذنم تأأدب دقو
وأأ ةرسشابم ةلسص مهل نيذلأ سصا-خ-سشألأ بأو-ج-ت-سسأ

Úيبط هبسشو ءابطأأ مهنمو ،ةيسضق-لا-ب ةر-سشا-ب-م Òغ
ىلع مهنم لكل عامتسسلأ ” ةسسأرحو نمأأ نأوعأأو

بيبطلل يظفحتلأ فيقوتلأ ” امدعب كلذو ،ىدح
نمأأ نوع مث ،سسراح و Úنثأ Úسضر‡و يسسيئرلأ
.““ةعم÷أ ءاسسم لÓخ رخآأ
يل-خأد-لأ بط-لأ ح-لا-سصم ل-يو– ” ““ ه-نأأ ح-سضوأأو
تناك ي-ت-لأ ة-ئر-لأ سضأر-مأأو ة-يد-عŸأ سضأر-مألأو
يكل ،ةقباسسلأ اهماسسقأأ ¤إأ انوروك ىسضرÃ لفكتت
كلذو تاسصسصختلأ هذهب ةينعŸأ تلا◊اب ل-ف-ك-ت-ت
اهقرف لمعت نأأ ىلع ة-ي-سصو-لأ تا-ه÷أ ن-م بل-ط-ب
.ديفوك ةحلسصم ‘ بوانتلاب

ىلع Úمئاقلأ Úيسسي-ئر-لأ ءا-ب-طألأ ن-م دد-ع نا-كو
نم ةعومجÃ ةرأدإلأ أوهبن دق ““91 -ديفوك““ بطق
،فرغلأ نأوعأأ سصقن اهسسأأر ىلع ،ةلجسسŸأ لكاسشŸأ
ىوتسسم ىلع Úيبطلأ هبسش ددع ‘ اسصقن أوركذ امنيب
مايقلل رط-سضأ ه-نأا-ب ءا-ب-طألأ د-حأأ ر-كذو .بط-ق-لأ
دعب ،ىسضرŸأ ةسسأرح أذكو جÓعلأ Ëدقت بجأوب

اميف Úبتيل هتبوانم ةÎف ‘ سضيرم بوره ثداح
نورخآأ لغتسسي اميف ،يلئاعلأ هتي-ب-ل دا-ع ه-نأا-ب د-ع-ب

تايجاح نم مهمزلي ام ءانتقل جورخلل نمألأ بايغ
أرطخ لكسشي ام وهو أدد‹ ةحلسصملل نودوعي مث
ىدحإاب لوؤوسسم ناك كلذ ¤إأ .ÚنطأوŸأ ىلع أÒبك
ةليلق مايأأ نم ““رجفلأ ““ ل دكأأ دق ىفسشتسسŸأ حلاسصم
هتحلسصم نأأو ةرقتسسم Òغ ةنيطنسسق ‘ ةيعسضولأ نأأ

نأأ ةز-كرŸأ ة-يا-ن--ع--لأ ت– ا--سضير--م11 ي--سص–
ىفسشتسسŸأ ةرأدإأ عم بعاتم هل تببسس هتاحيرسصت
.يزكرŸأ ىوتسسŸأ ىلع ىتحو

سس ديزي ^

ضضحدل ةحصصلا ةرازو فرصصت ت– ةرئاط عصضو
:دكؤوي نوبت ضسيئرلا ،تاعاصش’ا

 انتيولوأا هتاجايتحا ةيبلتو نطاوŸا عم لضصاوتلا
لÓجألا برقأا ‘ تارايضسلا داÒتضسا طورضش Îفد ءاهنإل تاميلعت^

د-يÛأ د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر د-كأأ ^
تا-ي-جا-ح ة-ي-ب-ل-ت نأأ ،د-حألأ سسمأأ ،نو-ب-ت
جمانرب روfi يه نيدايŸأ لك ‘ نطأوŸأ
‘ قيسسن-ت-لأ ن-م د-يزŸ ا-ي-عأد ،ة-مو-ك◊أ
عم رسشابŸأ لسصأو-ت-لأو ي-مو-ك◊أ ل-م-ع-لأ
يفكت ل ةقدا-سصلأ ا-يأو-ن-لأ نأل ،Úن-طأوŸأ
اعدو ،لاق امك ،نطأوŸأ ةقث ىلع ظافحلل
ةيطأرقوÒبلأ تاسسرا-مŸأ ن-م سصل-خ-ت-ل-ل
ىتح ةيعانسصلأ ةّطÿأ ذيفنت ‘ عأرسسإلأو
ةيقيقح ةيأدب نأديŸأ ‘ نطأوŸأ سسملي
ن-م لا-جآلأ بر-قأأ ‘ ءا-ه-ت-نلأو Òي-غ-ت-ل-ل
تأرايسسلأ دأÒتسسل طورسشلأ رتافد دأدعإأ
سسي-ئر-لأ ر-مأأو ،ا-ه-عأو-نأأ ل-ك--ب ةد--يد÷أ
فرسصت ت– ةسصاخ ةرئاط عسضوب تاميلعت
.لقنتلل ةرأزولأ
ديسصلأ ريزول سضر-ع د-ع-ب ه-ب-ي-ق-ع-ت ىد-لو
مدق يذلأ ،ةيديسصلأ تاجت-نŸأو ير-ح-ب-لأ
ديسصلأ ةيمنت قافآأو هعاطق لم-ع ج-ما-نر-ب
-0202 ةÎفلل ةيديسصلأ تاجتنŸأو يرحبلأ

يئأذغ-لأ ن-مألأ ق-ي-ق– ‘ م-ها-سسي ،4202
تايجاح ةيبلت نأاب سسيئر-لأ ر-ّكذ ،ي-ن-طو-لأ
جمانرب روfi يه نيدايŸأ لك ‘ نطأوŸأ
د-ي-سصلأ عا-ط-ق ذ-خأا-ي-سس ثي-ح ،ة-مو-ك◊أ
رداسصم عيونت ‘ يقيق◊أ همجح يرحبلأ
ءافتكإلأ نامسض قيرط نع ينطولأ لخدلأ
و-ح-ن ه-جو-ت-لأو كا-م--سسألأ ن--م ي--تأذ--لأ
.ريدسصتلأ

تاسسرامŸأ نم سصلختلأ ¤إأ سسيئرلأ اعدو
عاطقلأ حومط نم ّد– يتلأ ةيطأرقوÒبلأ
كأرسشإاب تاينواعت ‘ نيداي-سصلأ م-ي-ظ-ن-تو
راحبلأ ›اعأأ لÓغت-سسأو ،ÊدŸأ ع-م-تÛأ
سسيئرلأ رمأأ امك ،ينطو لوطسسأأ ةطسسأوب
قفو ةفا÷أ سضأوحألأ ءاسشنإا-ب ما-م-ت-هلا-ب
نم ليلق-ت-لأو ة-نا-ي-سصلأ ل-جأأ ن-م ة-جا◊أ
ةينعŸأ ةرأزولأ فلكو ،رايغلأ عطق دأÒتسسأ
ةطÿأ نمسض يونسس لمع جما-نر-ب دأد-عإا-ب
ريزو Ëدق-ت بق-عو ة-حÎقŸأ ة-ي-سسا-مÿأ
تأدرأو ط--ب--سض لو--ح سضر---ع ة---ي---لاŸأ
ئ-نأوŸأ تا-طا-سشن ة-ي-لا-ك-سشإأو تا--مدÿأ
ريوط-ت-ب ة-يرو-ه-م÷أ سسي-ئر ر-مأأ ،ة-فا÷أ
ةياهنب أرداق نوكي يك يرحب-لأ ا-ن-لو-ط-سسأأ
لقنب ماتلأ ل-ف-ك-ت-لأ ى-ل-ع ة-يرا÷أ ة-ن-سسلأ
ةلم-ع-لأ Òفو-ت-ب ح-م-سسي-سس ا‡ ،ع-ئا-سضب-لأ
ةمخسضŸأ Òتأوفلأ بنŒ لÓخ نم ةبعسصلأ

.ينطولأ داسصتقإلأ ةيوقتبو ةهج نم
رمأأ ةنا-ي-سصلأ لا‹ ‘و ىر-خأأ ة-ه-ج ن-م

حنم ‘ ةقلطŸأ ةيولوألأ ءاطعإاب سسيئرلأ
هنأأ احسضوم ،نطولأ ءانبأل ةناي-سصلأ دو-ق-ع
بتا-كŸأ سضع-ب كا--ن--ه تنا--ك أذإأ ى--ت--ح

ىوتسسملل يقتر-ت ل تا-سسأرد-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
عيونت ¤إأ اهعفدو اهميعدت بجيف ،›ودلأ
تاينواعت لكسش ‘ ماظتنإلأو اهتاسصاسصتخأ

هبن ،ةفا÷أ ئنأوŸأ ةلأاسسŸ هقرطت ىدلو
تآاسشنŸأ هذه سضعب هلث“ ام ¤إأ سسيئرلأ
نمألأ ى-ل-ع را-ط-خأأ ن-م ›ا◊أ ا-ه-ل-ك-سشب
ة-ن-يزÿأو ة-ي-ن-طو-لأ ةدا-ي-سسلأو ي-مو-ق--لأ
ئنأوملل يروفلأ قÓغإلاب رمأأو ،ةيمومعلأ
ىلع طأÎسشإلأو ،اهل سصخرŸأ Òغ ةفا÷أ
Òناكسسلاب ةزه‹ نو-ك-ت نأأ ا-ه-ل سصخرŸأ
مث ،كرام÷أ فرط نم ةباقر-لأ ل-ي-ه-سست-ل
عاطقلأ أذه ميظنت ةداعإاب ة-مو-ك◊أ ف-ّل-ك
ةمدخ رفوي اÃ ةينطولأ ئنأوŸاب هقا◊إأو
،يموقلأ نمألأ نمسضيو ،عيبلأ دعب ةنايسصلأ
ةلمع-لأ رد-ه ف-قوو ،ة-ي-ن-طو-لأ ةدا-ي-سسلأو
.ةبعسصلأ

ةطخ ذيفنت ¤ا وعدي نوبت
يقيقح Òيغت قيقحتل ةيعانصص

م-جا-نŸأو ة-عا-ن-سصلأ ر-يزو Ëد-ق-ت بق-عو
أرخؤوم ةلباقلأ دأوŸأ دأÒتسسأ لوح ةلخأدم
يلخأدلأ œانلأ و‰ ىلع يبا-ج-يإأ ر-ثأأ نود-ب
تأدعŸأ ن-م دÓ-ب-لأ تأدرأو تغ-ل-بو ،ماÿأ
،كÓهتسسلأو رامثتسسÓل ةهجوŸأ ةعنسصŸأ
‘ عأرسسإلأ ةرورسض ىلع نوبت سسيئرلأ دكأ
راطإأ ‘ ةحÎقŸأ ةيعانسصلأ ةّطÿأ ذيفنت
نطأوŸأ سسملي ىتح ،ةنزأوتم ةينطو ةيمنت

عم مجسسنت Òيغتلل ةيقيقح ةيأدب نأديŸأ ‘
ن-م دد-ع-ب ر-مأأو ،ه-تا-ع-ل-ط-تو ه-تا-حو-م--ط

تأءافكلاب ةناعتسسلأ اهني-ب ن-م ،تأءأر-جإلأ
‘ ءاطسسو-لأ ب-ّنŒو ،Òي-سست-لأ ‘ ة-ل-هؤوŸأ
بر-قأأ ‘ ءا-ه-ت-نلأو ،ماÿأ دأوŸأ دأÒت-سسأ
دأÒتسسل طورسشلأ رتافد دأدعإأ نم لاجآلأ
اهرسشنو ،اهعأونأأ لك-ب ةد-يد÷أ تأرا-ي-سسلأ
نم ةرسشابم دأÒتسسإلأ نوكي نأأ طرسشب اعابت
هعم مسسا-ق-ت-ت يذ-لأ ،ي-ل-سصألأ أا-سشنŸأ د-ل-ب
نوكي نأأو ،ةحسضأو ةكÎسشم حلاسصم رئأز÷أ
ع-ي-م-ج مد-ق--يو ا--سصسصخ--ت--م درو--ت--سسŸأ
نم ينطولأ داسصتقلأ يم– يتلأ تانامسضلأ
.ةقباسسلأ ةيبلسسلأ تاسسرامŸأ

ةيحÓفلا تاجتنŸا داÒتصسا عنم
ايئاهن

Êوناقلأ ميظنتل ةحÓفلأ ريزو Ëدقت بقعو
‘ ةي-عا-ن-سصلأ تا-عأرز-لأ ة-ي-م-ن-ت نأو-يد-ل
ةيروهم÷أ سسيئر رّكذ ،ةيوأرحسصلأ قطانŸأ
ينطولأ يداسصتقلأ فدهلأ ةاعأرم ةرورسضب

‘ نمكي يذ-لأ نأو-يد-لأ أذ-ه سسي-سسأا-ت ن-م
دأÒت-سسأ ن--م تقو بر--قأأ ‘ سص--ّل--خ--ت--لأ
Òفوتل ،ةرذلأو ةيتيزلأو ةيركسسلأ تاعأرزلأ
قوقح ديد– ىلع احّلم ،ةب-ع-سصلأ ة-ل-م-ع-لأ
ة-ي-م-ن-ت نأو-يد ع-م Úل-ما-ع-تŸأ تا-ب--جأوو
ةيوأرحسصلأ قطانŸأ ‘ ةيعانسصلأ تاعأرزلأ

  .قيقد طورسش Îفد نمسض
سسيئرلأ رمأأ ،ةراجت-لأ ر-يزو-ل سضر-ع د-ع-بو
تا-جو-ت-نŸأ دأÒت-سسل ل--ما--ك--لأ ع--نŸا--ب
جاتنإÓل ةيامح ين÷أ مسسو-م ‘ ة-ي-حÓ-ف-لأ
هكأوفلأ ىلع ةبا-قر-لأ د-يد-سشت-بو ،ي-ن-طو-لأ
دكأاتلأو ،Òتأوفلأ ميخ-سضت ع-نŸ ةدرو-ت-سسŸأ

،نطأوŸأ ةحسص ىلع اظاف-ح ة-ي-عو-ن-لأ ن-م
ة-ي-نأو-ي◊أ ةوÌل-ل ق-ي-قد ءا--سصحإا--ب ر--مأأو
ةدعاق ئسشنن ىتح ةيو÷أ روسصلأ لامعتسساب
،ةوÌلأ هذه ‘ مكحتلأ نم ان-ن-ك“ تا-نا-ي-ب
ةمزÓلأ ةيمكلاب قوسسلأ ديوزت نامسض ّمث نمو
.موحللأ نم

فرصصت ت– ةصصاخ ةرئاط عصضو
تاعئاصشلا ضضحدل ةحصصلا ةرازو

لو-ح سضر-ع ة-ح-سصلأ ر-يزو Ëد-ق-ت بق-عو
،انوروك ةحئاجب ةقلعتŸأ ةيحسصلأ ةيعسضولأ
ةسصاخ ةرئاط عسضوب تاميلعت سسيئرلأ ىطعأأ

ناكŸأ Úع ¤إأ لقنتلل ةرأزولأ فرسصت ت–
رسشنت يتلأ تامولعŸأ ةحسص ىدم نم دكأاتلل

.كانهو انه
ة-نأد-ي-ت-سسإÓ-ل سضفأر-لأ ه-ف-قو-م دد-جو

ةدايسسلأو ةمأركلأ ىل-ع ا-ظا-ف-ح ة-ي-جراÿأ
نم د-يز-م ى-ل-ع ة-مو-ك◊أ ثحو ة-ي-ن-طو-لأ
سضيفختو Òيسستلأ ‘ ةمأر-سصلأو دا-ه-ت-جإلأ
فرسصلأ يطايتحأ ى-ل-ع ا-ظا-ف-ح تأدرأو-لأ
يذلأ يداسصتقإلأ دوكرلأ فورظ لÓغتسسأو

ءا-ن-ت-قل ة-مد-ق-تŸأ لود-لأ سضع--ب ه--ب ر“
ةلاح ‘ نوكت يت-لأ ة-ل-م-ع-ت-سسŸأ ع-نا-سصŸأ

 .يروف دودرم تأذو ةديهز راعسسأاب ةديج
م .ناوضضر ^
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 مهئÓجإا لكسشم ثحبل مهلابقتسسا هسضفر ببسسب

مهدÓب Òفسس دسض نوسضفتني رئاز÷اب ةبراغم اياعر
مهليحÎل لولح نع اثحب ةيجراÿا ¤إا مهلاغسشنا نولقني نوجتÙا ^

ةرازو رقم برق رئاز÷ا تايلو فلتخÚ Ãم-ي-قŸا ة-برا-غŸا ا-يا-عر-لا ن-م تار-سشع-لا د-حألا سسمأا ج-ت-حا
مهلابقتسسا سضفر يذلا رئاز÷اب مهÒفسس كولسسب ديدنتلل رسصا-ن-ع-لا ة-ب-سضه-ب ،ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-جراÿا
نم هتسضرف امو انوروك ةحئاج ببسسب ⁄اعلا اهسشيعي يتلا فورظلل ارظن برغŸا ¤إا مهئÓجإاب ةبلاطملل
.يحسصلا رج◊ا تاءارجإا

مهبلغأأو ة-برا-غŸأ ا-يا-عر-لأ ءلؤو-ه لا-قو ^
رهتششت ةيودي نهمو ءانبلأ لاغششأأ ‘ Úيفرح
تايلو فلتخÃ نوميقمو ةرا÷أ ةكلمŸأ اهب
““ مهنأأ دÓبلأ بر-غو ط-شسو ة-شصا-خ ر-ئأز÷أ

ةيرئأز÷أ ةيجراÿأ نوؤوششلأ ةرأزو ¤إأ أوأا÷
نودجي ى-ت-ح ا-ه-ي-ل-ع م-ه-تلا-غ-ششنأ حر-ط-ل

سضعب ة-ير-ئأز÷أ تا-ط-ل-شسلأ ن-م ةد-عا-شسم
حرطو مهلابقتشسأ ر-ئأز÷ا-ب م-هÒف-شس سضفر
يتلأ فورظلأ ببشسب ءا-ج يذ-لأ م-ه-لا-غ-ششنأ
نم هÓمأأ امو انوروك ءابو ءأرج ⁄اعلأ اهششيعي
⁄اعلأ لود لك ‘ يحشصلأ رج◊أ تأءأرجإأ

اهب نولغتششيو نوميق-ي ي-ت-لأ ر-ئأز÷أ ا-ه-ن-م
.مركلأو ةفايشضلأ نشسح نشسحو
ةكلمملل قباشسلأ ماعلأ لشصنقلأ ناك ةراششإÓل
رخآلأ وه هليحرت ” يذلأ نأرهوب ةيبرغŸأ
لبق ببشسلأ سسفنل هدÓب ين-طأو-م ل-ب-ق-ت-شسأ
يهو نأرهو لحاشسب يرحبلأ عراششلاب عيباشسأأ
ةÒهششلأ هتطقشس اهيف لجشس يت-لأ ة-ب-شسا-نŸأ
ةرابعلأ يهو ودعلأ دلب-لا-ب ر-ئأز÷أ ف-شصو-ب
بلط ةير-ئأز÷أ تا-ط-ل-شسلا-ب تل-ج-ع ي-ت-لأ

نوؤوششلأ ريزو ناشسل ى-ل-ع ا-ي-م-شسر ه-ل-ي-حر-ت
ةيفتاه ةŸاكم ‘ موداقوب يÈشص ةيجراÿأ

هنأأو اميشسل ةطيروب رشصان يبرغŸأ هÒظن عم
سشي÷اب تأرباfl طباشض هناب هرمأأ فششتكأ
‘ بشضغ ة-جو-م را-ثأأ يذ-لأ ر-مألأ ي-ك--لŸأ

فو-ف--شص ‘ ا--شضيأأو Úير--ئأز÷أ فو--ف--شص

تاحيرشصتلأ هذ-ه أوÈت-عأ ن-يذ-لأ ة-برا-غŸأ
د-ي-لا-ق--ت--لأو فأر--عألا--ب لوأأ ة--ق--ئل Òغ
زا-ه-ج-ل-ل وأأ ة-ما-ع-لأ ءأو-شس ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لأ
راج دلبب قي-ل-ت لو ي-بر-غŸأ ي-شسا-مو-ل-بد-لأ
ةبأرقلأو مدلأ ةطبأر ام-ه-ب-ع-شش Úب ع-م-ج-يو
 . كÎششŸأ خيراتلأو

م ناوسضر ^

توكحطو يŸوعو دادح لامعألا لاجرب رمألا قلعتي

fiأا يديسس ةمكfiةقيلفتوب ماظن داسسف تافلم حتفت دم  
 اياسضقلا هذه ‘ نوعباتم Úقباسس ةلوو ءارزو ^

ةمشصاعلاب دمfiأ يدي-شس ة-م-كfi ح-ت-ف-ت ^
لاجرب ةقلعتŸأ داشسفلأ تافلم ءاثÓثلأ أدغ
زيزعلأ دبع عولıأ سسيئر-لأ ما-ظ-ن لا-م-عأأ
قباشسلأ سسيئرلاب رمألأ قل-ع-ت-يو ة-ق-ي-ل-ف-تو-ب

Ÿأ ءا--شسؤور ىد--ت--نŸدأد-ح ي-ل-ع تا--شسشسؤو
دأرم تأرايشسلل كافوشس عمÛ ماعلأ ريدŸأو

ن-يد-لأ يfi لا-م-عألأ ل--جر أذ--كو يŸو--ع
ةدع اياشضقلأ هذه ‘ ع-با-ت-ي ا-م-ك تو-ك-ح-ط
.Úقباشس ةلوو ءأرزو
دمfiأأ يديشس ةمكfi حتفت نأأ ررقŸأ نمو
رئأز÷أ اهتششاع يت-لأ دا-شسف-لأ تا-ف-ل-م Èكأأ

م-ك-ح ل-ظ ‘و ة-ق-با-شسلأ تأو-ن--شسلأ لÓ--خ
يتلأو ةقيلفتوب زيزعلأ دبع عولıأ سسيئرلأ
ماظن نم Úبرقم لامعأأ لا-جر ا-ه-ي-ف طرو-ت
ديدعو ةقيلفتوب زيزعلأ دبع عولıأ سسيئرلأ
قلعتيو .ةيروه-م÷أ ةلوو Úق-با-شسلأ ءأرزو-لأ
رهشش اهليجأات ” يتلأ ةيشضقلأ هذه ‘ رمألأ

اهتقبط يتلأ تأءأرجإلأ ببشسب طرافلأ يام
انوروك ءابو ةرشصاÙ ةيموم-ع-لأ تا-ط-ل-شسلأ

عباتŸأ دأدح يلع اق-با-شس و-ي-شسفألأ سسي-ئر-ب
ايأزم ىلع لوشص◊أ اهنم ةل-ي-ق-ث م-ه-ت ةد-ع-ب
راكتحأ لجأأ نم ةيكرمجو ةيراقع تأزايتمأو

572 ـب رفظلأو ةي-مو-م-ع-لأ ةرأدإلأ تا-ي-ب-ل-ط
ةفاشضإلاب ،يكنب سضرق254و ةيمومع ةقفشص

تنمشسإلأ عنشصم مه-شسأأ ى-ل-ع ءÓ-ي-ت-شسلأ ¤إأ
رطألأ جراخ نأزيلغ-ب ا-ك-ي-ج ع-مÛ ع-با-ت-لأ
 .ةينوناقلأ
ةشسشسؤوŸ ماعلأ ريدŸاب اشضيأأ رمألأ قلعتي امك
ةيناŸألأ ةمÓعلل يرشص◊أ لث-مŸأ كا-فو-شس
رئأز÷اب ىرخأأ تامÓع ةدعو نغافشسغلوف

يه مهتب هتلئاع دأرفأأ سضعب ةقفر عباتي ثيح
لوشص◊أ اهنم داشسفلاب ة-قÓ-ع ا-ه-ل ىر-خألأ

بيكرت عيراششŸ ةهجوم ةيكن-ب سضور-ق ى-ل-ع
نم تأراطأ ةقفر اه-ي-ف طرو-تŸأ تأرا-ي-شسلأ
¤إأ ةفاشضإلاب يرئأز÷أ يبعششلأ سضرقلأ كنب
ل-يو–و لأو-مألأ سضي-ي-ب-ت-ب ق-ل-ع-ت--ت م--ه--ت
ةيمأرجأ تأدئاع ن-ع ةŒا-ن-لأ تا-ك-ل-ت-مŸأ
ه-يو“و ءا-ف-خإأ سضر-غ-ب دا-شسف-لأ م-ئأر--ج--ب

و ة-ي-مأر-جإأ ة-عا-م--ج را--طإأ ‘ ا--هرد--شصم
كنبلأ لأومأأ لامعتشسأو ديد-ب-ت ‘ ة-كرا-ششŸأ
سضير– ةمهتو كنبلأ حلاشصŸ ةيفانم ةفشصب

مهذوفن لÓغتشسأ لجأ نم Úيمومع Úفظوم
. ةقحتشسم Òغ ةيزم ىلع لوشصحلل يلعفلأ
‘ ةمكÙأ تأذ حتفت نأأ ررقŸأ نم هنأ امك
نيدلأ يfi لامعألأ لجر فلم مويلأ سسفن

نم دأرفأأ ةقفر رخألأ وه عبا-تŸأ تو-ك-ح-ط
سضيبتو داشسفلا-ب ة-ل-شص تأذ م-ه-ت-ب ه-ت-ل-ئا-ع
Òثأات ةطلشس نم ةدافتشسلأ رأرغ ىلع لأومألأ
تائيهلأو ةيلÙأ تا-عا-م÷ ة-لود-لأ نأو-عأأ
ما-ع-لأ نو-نا-ق-ل-ل ة-ع-شضاÿأ ة--ي--مو--م--ع--لأ
تأذ ةيداشصتقلأو ة-ي-مو-م-ع-لأ تا-شسشسؤوŸأو
مأربأ ءان-ثأ يرا-ج-ت-لأو ي-عا-ن-شصلأ ع-با-ط-لأ
‘ ةدا-يز-لأ ل-جأأ ن-م تا-ق-ف-شصلأو دو-ق-ع--لأ
دأوŸأ ةيعون ‘ مه◊اشصل ليدعتلأو راعشسلأ
عير-ششت-لأ ة-ف-لاflو ن-يو-م-ت-لأو تا-مدÿأو
نم لأوملأ سسوؤور ةكرحب Úشصاÿأ ميظنتلأو
ر دمfi  ^                                        .جراÿأ ¤أو

 ءابولا يسشفت ىلع ءاسضقلل ةيئاقولا دعاوقلاب ديقتلا ةرورسض ىلع ديكأات

ىرخأا92 ‘ هتاعاسس شصيلقتو ةيلو91 نع ايلك رج◊ا عفر
راغسص لافطأا ةيبÎب نلفكتي يتاوللاو لماوحلل ةلطعلا رارمتسسا  ^

نع ،سسمأأ لوأأ ءاشسم ،¤وألأ ةرأزولأ تنلعأأ ^
سصيلقت ” اميف ،ةيلو91 ىلع ايلك رج◊أ عفر
ىرخأأ ة-يلو92ـب ي-ئز÷أ ر-ج◊أ تا-عا--شس
،احابشص ةشسماÿأ ¤إأ Óيل ةنماثلأ نم حبشصيل

يششفت ةبقأرŸ ةيملعلأ ةنجللأ عا-م-ت-جأ بق-ع
.ةيروهم÷أ ةشسائرب دقعنأ يذلأ انوروك ءابو
،فودنت ،تشسأÔ“ تايلو رج◊أ عفر سصخيو
،سضيبلأ ،ةماعن-لأ ،ة-يأدر-غ ،ةد-ي-ع-شس ،يز-ي-لإأ
،Âاغتشسم ،لجيج ،ةدك-ي-ك-شس ،ةŸا-ق ،ترا-ي-ت
يزيت ،فراطلأ ،تنششو“ Úع ،ناشسملت ،ةشسبت
.ةليم ،ىلفدلأ Úع ،وزو

92 ‘ يئز÷أ رج◊أ تاعاشس سصيلقت ررقتو
5 ة-يا-غ ¤أ ءا--شسم00.02 نم نو-ك-ي-ل ة-يلو

قوشس ،سسأدرموب تايلوب رمألأ قلعتيو ،احابشص
مأ ،ركشسعم ،ة-ف-ل÷أ ،تل-ي-شسم-شسي-ت ،سسأر-هأ
،ةركشسب ،نأزيلغ ،ةر-يو-ب-لأ ،ة-ن-تا-ب ،ي-قأو-ب-لأ

،سسابعلب يديشس ،فلششلأ ،ة-ل-ي-شسŸأ ،ة-ل-ششن-خ
،ةلقرو ،ةزابيت ،جيريرعوب جرب ،ةديلبلأ ،ةيدŸأ
،فيطشس ،نأرهو ،ةنيط-ن-شسق ،ر-ئأز÷أ ،را-ششب

.يدأولأ ،طأوغلأ ،رأردأأ ،ةياجب ،ةبانع
ةعوفدمـلأ ةيئانثتشسلأ ةلطعلاب قلعتي اميفو

ررقت يرأدإلأو يداشصتقلأ عاط-ق-لأ ‘ ر-جألأ
يمدختشسم نم ةئاŸا-ب05 عشضو ءأر-جإأ ع-فر
ةيئانثتشسأ ةلطع ‘ سصاÿأو يمومعلأ عاطقلأ

يتلأ تاشسشسؤوملل ة-ب-شسن-لا-ب ر-جألأ ة-عو-فد-م
Áءافيتشسأو اهيمدختشسم ل-ق-ن نا-م-شض ا-ه-ن-ك

.اهطاششنب ةشصاÿأ ةيحشصلأ ةيام◊أ طورشش
نم ةئاŸا-ب05 عشضو ءأرجإأ ع-فر رر-ق-ت ا-م-ك

‘ ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاشسشسؤومـلأ تأدأدعت
ءاقبإلأ عم ،رجألأ ةعوفدم ةيئانثت-شسأ ة-ل-ط-ع
لمأو◊أ ءاشسن-لأ ةد-ئا-ف-ل ءأر-جإلأ أذ-ه ى-ل-ع
تعدو .راغشص لافطأأ ةيبÎب نلفكتي يتأوللأو
ةيقبتمـلأ لطعلأ ة-يو-شست-ل تأرأدإلأ ة-مو-ك◊أ
ة-ل-ط-ع ‘ جورÿأ ةÎف ح-ت-فو ا-ه-تأدأد-ع-ت--ل
.ةيرا÷أ ةنشسلل ةبشسنلاب

حامشسلأ ة-مو-ك◊أ ترر-ق ،ىر-خأ ة-ه-ج ن-مو
نيرفاشسملل يرشض◊أ لقنلأ تاطاششن فانئتشساب
تا-يلو ل-ما-ك Èع يأو-مأÎلا-بو تÓ-فا◊ا--ب
ةيئاقولأ دعأوقلاب ديقتلأ مت-ي نأأ ى-ل-ع ،دÓ-ب-لأ
عانقلأ ءأدترأ نود نيرفاشسمـلأ لوخد عنم اهنمو
ةفلغأاب دعاقمـلأ د-يوز-ت ،ا-تا-ب ا-ع-ن-م ي-عأو-لأ
ديد– ،اهÒهطت تايلمع ليهشستل ةيكي-ت-شسÓ-ب

نود سسول÷أ دعاقم بشسح نيرفاشسمـلأ ددع
يدرفلأ لقنلأ فان-ئ-ت-شسأ رر-ق-ت ا-م-ك .ا-هأو-شس
تايلو لما-ك Èع ةر-جألأ تأرا-ي-شسل ير-شض◊أ
اهنمو ةيئاقولأ دعأوقلاب ديقتلأ طرششب ،دÓبلأ
قئاشسلل ةبشسنلاب يقأولأ عانقلأ ءأد-ترأ ة-ي-مأز-لإأ
›وحكلأ Òهطتلأ لولfi عشضو ،نوبزلل ةبشسنلابو

نئابز-لأ دد-ع د-يد– ،ن-ئا-بز-لأ فر-شصت ت–
سصخششلأ ةلاح ‘ أدعا-م ،Ìكألأ ى-ل-ع د-حأو-ب
نوبزلأ يطتÁ نأأ بجيو رخآأ سصخششب قوفرŸأ
.ةرجألأ ةرايشسل يفلÿأ دعقمـلأ

ةيراجتلأ ةطششنألأ سضعب فانئتشسأ سصوشصخبو
Èع فانئتشسأ ررقت ةيعامتجلأو ةيداشصتقلأو
ةقÓ◊أ تاعاق تاطاششن دÓبلأ تايلو لماك
سسرأدم ،ةيذحألأو سسبÓمـلأ ع-ي-ب ،ة-ي-ئا-شسن-لأ
تحشضوأأو .تأرايشسلأ ءأر-كو ة-قا-ي-شسلأ م-ي-ل-ع-ت
تلخد يتلأو ةدمتعمـلأ Òبأد-ت-لأ نأأ ،ة-مو-ك◊أ

ىدم ىلع ةقفوتم لظتشس ،سسمأأ ،ذيفنتلأ زيح
ينطولأ ىوتشسمـلأ ىلع ةيئابولأ ةيعشضولأ روطت
ديقتلأ ىدم ىلع أذكو ةيلو لك ىوتشسم ىلعو
ءابولأ راششتنأ نم ةياقولل ةي-ح-شصلأ د-عأو-ق-لا-ب
 .هتحفاكمو
فا-ن-ئ-ت-شسأ ة-شسأرد م-ت-ت-شس ه--نأأ ¤إأ ترا--ششأأو
ةيناثلأ ةلحرمـلأ ةيا-ه-ن ‘ ىر-خألأ ة-ط-ششنألأ
يحشصلأ عشضولأ ةاعأرم عم ،رج◊أ نم جورخلل
.ةيحشصلأ تاميلعتلل ÚنطأوŸأ لاثتمأ ىدمو
نم جورÿأ ططfl حا‚ نأأ ةموك◊أ تزربأأو
طا-ششن--لأ فا--ن--ئ--ت--شسأو ي--ح--شصلأ ر--ج◊أ
راجت-لأ ةرد-ق-ب ا-ًطور-ششم ل-ظ-ي يدا-شصت-قلأ
تلوكوتوÈلاب ديقتلأ نامشض ىلع ÚلماعتŸأو
د-يد-ج ن--م تعدو ،ةدد--ح--مـلأ ة--ي--ح--شصلأ
حورو ة-مأر-شص ل-ك-ب لا-ث-ت-مÓ-ل Úن-طأو--مـلأ
د-عا-ب-ت-لأو ة-فا-ظ-ن-لأ Òبأد-ت-ل ة-ي-لوؤو-شسمـلأ
،يقأولأ عانقلأ ءأدترأ ةيمأز-لإأو ي-عا-م-ت-جلأ
ءاشضقلاب ةليفكلأ ةيشسيئرلأ لئاشسولأ لظت يتلأ

.ءابولأ أذه يششفت ىلع
بلاطوب ةراسس ^

ةعباتمو دشصرل ةيمل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ ترر-ق ^
““ تبشسلأ ءا-شسم (ا-نورو-ك) ة-ح-ئا-ج را-ششت-نأ
ةيÈلأ دود◊أو يو÷أ لاÛأ حتف ليجأات
مداقلأ ةيليوج رهشش ع-ل-ط-م ¤إأ ة-ير-ح-ب-لأو
‘ (انوروك) سسوÒف راششت-نأ ل-شصأو-ت بب-شسب
.““دÓبلأ
سسيئرلأ ““ نأأ ةيروهم÷أ ةشسائرل نايب لاقو
دشصرل ةيملعلأ ةنجلل اعامتجأ سسأأرت نوبت
رقÃ (انورو-ك) ة-ح-ئا-ج را-ششت-نأ ة-ع-با-ت-مو
ةيعشضولأ ميي-ق-ت-ل ه-شصي-شصخ-ت ” ة-شسا-ئر-لأ
(91 ديفوك) سسوÒف-ب ة-ط-ب-ترŸأ ة-ي-ح-شصلأ
نم ةحÎقŸأ ةيملع-لأ ة-برا-قŸأ ة-ششقا-ن-مو
رج◊أ ماظن ن-م ي-ج-يرد-ت-لأ جورÿأ ل-جأأ
.““ةيلو لك ةلا◊ اعبت يحشصلأ
ىلع تررق ةنجللأ ““ نأاب نايبلأ تأذ راششأأو

ت“ ي-ت-لأو ةر-فو-تŸأ تا-ي--ط--عŸأ ءو--شض
حتف ةيناك-مإأ ‘ ثح-ب-لأ ل-ي-جأا-ت ا-ه-ت-شسأرد
¤إأ ةيرحبلأو ةيÈلأ دود◊أو يو÷أ لاÛأ

.““مداقلأ رهششلأ علطم
سسرام71 خيراتب تررق رئأز÷أ هنأأ ركذي
لودلأ عم ةيÈلأ دود◊أ عيمج قلغ يشضاŸأ
لاق-ت-نا-ب حا-م-شسلأ ة-ي-نا-ك-مإأ ع-م ةرواÛأ
قيلعتلأو ةيئانثتشسلأ تلا◊أ ‘ سصاخششألأ
وأأ ةمداقلأ ةيو÷أ تÓ-حر-لأ ل-ك-ل يرو-ف-لأ
تأرئاط مامأأ أدع ام رئأز÷أ نم ةقلطنŸأ
.اهعم رفاشسم يأأ لم– ل يتلأ عئاشضبلأ لقن
ةيرحبلأ ةحŸÓأ قلغ خيراتلأ سسفنب ” امك
رخأوبلأ ءانثتشساب يرحبلأ ل-ق-ن-لأ ق-ي-ل-ع-تو
.علشسلأو عئاشضبلل ةلقانلأ

ر كلام ^

 تقؤوŸا شسب◊ا كافوسس عم‹ كلام قيقسش يŸوع رذيخ عاديإا

دحألأ سسمأأ رئأز÷أ ءاشضق سسل‹ ردشصأأ ^
اهيف عباتي يتلأ فانئتشسلأ ةيشضق ‘ هماكحأأ
ةقلع-تŸأو ي-ششو-ب-لأ و-عدŸأ ي-خ-ي-شش لا-م-ك
ثيح ةعورششم Òغ تأزايتمأ يقلتو ىواششرلاب
نويلمو أذفان انجشس تأو-ن-شس4 ةبوقع طل-شس
ةمكfi نم نيدأأ نأأ دعب ،ةيلام ةمأرغ رانيد
.أذفان انجشس تأونشس8 ـب دمfiأأ يديشس
رداشصلأ مك◊أ ،رئأز÷أ ءاشضق سسل‹ سصلقو

لامك ،قباشسلأ نونك-ع ن-ب ة-يد-ل-ب سسي-ئر د-شض
نويلمو تأونشس4 ¤إأ تأونشس8 نم ،ةبأرعوب
ل‚ نيدأأ ىرخأأ ةهج نم ةيلام ةمأرغ رانيد
،لهŸ ن-يد-لأ لا-م-ج ،ق-با-شسلأ نأز-ي-ل-غ ›أو

،ةمأر-غ جد ف-لأأ002و ةذفان انج-شس Úما-ع-ب
ينغلأ دبع ةلئاع قئاشس ةرهز نب يلع نيدأأو

رانيد فلأأ002و ةذفان انجشس تأونشس3ـب ،لماه
وعدŸأ يخيشش لامك عباتي ةرا-ششإÓ-ل .ة-مأر-غ
لÓغتشسأ ةيشضق اهنم اياشضق ةدع ‘ يششوبلأ
دبع ينطولأ نمأÓل ماعلأ ر-يدŸأ ع-م ذو-ف-ن-لأ
قباشسلأ رئأز÷أ ةيلو نمأأ ريدمو ماه Êاغلأ
ةÒه-ششلأ ة-ي-شضق-لأ ¤أ ة-فا-شضإلا-ب يد-ششأر-ب
ةع-ب-شس ن-م Ìكأأ لا-خدأ ة-لوا-حÃ ة-ق-ل-ع-تŸأ

ءانيم Èع رئأز÷أ ¤أ Úياكوكلأ نم Òطانق
.ةمشصاعلأ رئأز÷أ برغ نأرهو

م ناوسضر ^

رداقلأ دبع ،ينطولأ ءانبلأ ةكرح سسيئر اعد ^
د-جا-شسŸأ ح-ت-ف ¤إأ ،د-حألأ سسمأأ ة-ن-ير-ق ن-ب
قفو ،هللأ تويب ةرامع نم ÚنطأوŸأ Úك“و
تاجايتحلأو ةمزÓ-لأ ة-ي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإلأ
.ةيرورشضلأ
ه-ت-ح-ف-شص Èع رو-ششن-م ‘ ة-ن-ير-ق ن-ب بت--كو
جأرفنلأ Òششابت مامأأ““ :كوبشسيف ىلع ةيمشسرلأ
مامأأو ،نطولأ لك ‘ تاطلشسلأ ه-ت-ن-ل-عأأ يذ-لأ
ةروطخب ÚنطأوŸأ ىدل ماع-لأ ي-عو-لأ د-يأز-ت
،هنم تاطايتحلأو هعم لماعتلأ تايفيكو ءابولأ
تعرشش يتلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةل-م-ح ع-مو
.““تايوتشسŸأ لك ىلع اهذاختأ ‘ ةموك◊أ
ن-م تا-ب د-ق-ف““ قا--ي--شسلأ سسف--ن ‘ فا--شضأأو
Úك“و دجاشسŸأ حتف رأرق ةعجأرم يرورشضلأ

تأءأرجإلأ قفو هللأ تويب ةرامع نم ÚنطأوŸأ
.““ةيرورشضلأ تاجايتحلأو ةمزÓلأ
ءافتنأ““ نإاف قباشسلأ يشسائرلأ حششŸÎأ بشسحو
،تاعام÷أو عم÷أ ةماقإل ةر-ها-ق-لأ ع-نأوŸأ
،ميقعتلأو ةياقولأ لئاشسو نم ةموك◊أ نك“و
رذ◊أ ¤إأ ا-ه-تأو-عد ع--م Úن--طأوŸأ بواŒو
مامأأ دجاشسŸأ حتفل ةاعدم كلذ لك طايتحلأو
.““ÚلشصŸأ
ىلع ءاقبإلأ عم دجاشسŸأ قلغ رأرق نأأ ركذي
طرافلأ سسرا-م71 ن-م ءأد--ت--بأ نأذآلأ ع--فر
ءأرجإاك ءاج ةينيدلأ نوؤوششلأ ةرأزو نع رداشصلأ
نم د◊أو انوروك سسوÒف نم ةياقولل يزأÎحأ
.هراششتنأ

ر كلام ^

 ءابولا ةروطخب ÚنطاوŸا ىدل ماعلا يعولل ديازت كانه نإا لاق

ةمزÓلا ةيئاقولا تاءارجإلا قفو دجاسسŸا حتف ¤إا وعدي ةنيرق نب

باج هللأ دبع ةيمنتلأو ةلأدعلأ ةهبج سسيئر دكأأ ^
تاظحŸÓأ ن-م د-يد-ع-لأ ى-ل-ع د-حألأ سسمأأ ه-ل-لأ
ةعجأرم عورششÃ ةفلكŸأ ةنجللأ ل-م-ع سصو-شصخ-ب
‘ هيقيق– ” ام ىلع هاشضر مدع ايدبم روتشسدلأ

.نأاششلأ أذه
ىلع افيشض هلوزن ىدل هللأ با-ج ه-ل-لأ د-ب-ع دد-ششو
ةيعأذإلأ ةانقلأ جأومأأ ىلع سشاق-ن ة-عا-شس ج-ما-نر-ب
تاير◊أ ةلأاشسÃ ما-م-ت-هلأ ةرور-شض ““ ى-ل-ع ¤وألأ

نأل ي-شسا-شسأأ عو-شضو-م تا-ير◊أ عو-شضو-م ““ Ó-ئا-ق
ةيدج ىدم ىلع ةيشساشسألأ ةمÓ-ع-لأ ي-ه تا-ير◊أ

ظفحو بعششلأ أذهل ةنشس◊أ ةيا-عر-لأ ‘ ة-ط-ل-شسلأ
ةيمنتلأو ةلأدعلأ ةهب-ج سسي-ئر فا-شضأأو .““ه-قو-ق-ح
ةزرابلأ ةمÓعلأ““ اهنأأ تا-ير◊أ ة-لأا-شسم سصو-شصخ-ب

امع هدعبو ،مك◊أو ةطلشسلأ هذه ةلأدع ىدم ىلع
.““فشسعتلأو دأدبتشسلاب ىمشسي
ةلأاشسم سصخ-ي ا-م-ي-ف ه-ل-لأ با-ج ه-ل-لأ د-ب-ع زر-بأأو
هنأأ اهب مامتهلأ ةرورشض ىلع ددشش يتلأ تاير◊أ
تاير◊أ عيمج نوكت نأأ بجي كلذك رمألأ نوكيل““
.““ سسانلل ةطوشسبم ةيشساشسألأ

ر كلام ^

ةطلسسلا ةلادعل زربألا ةمÓعلا اهنإا لاق

““شسانلل ةطوسسبم نوكت نأا بجي ةيسساسسألا تاير◊ا ““ :هللا باج

 مداقلا ةيليوج رهسش علطم عم نوكتسس

 ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊او يو÷ا لاÛا حتف ةيناكمإا ليجأات

ةشسداشسلأ ةفر-غ-لا-ب ق-ي-ق-ح-ت-لأ ي-شضا-ق ر-مأأ
Ãيدي-شس ة-م-ك-ح fiوع رذيخ عأديإاب دمŸي
يŸوع دأر-م كا-فو-شس ع-م‹ كلا-م ق-ي-ق-شش
.سشأر◊أ ةيباقعلأ ةشسشسؤوŸاب تقؤوŸأ سسب◊أ
ديدبتب قلعتت داشسف مهتب يŸوع رذيخ عباتيو

ميظنتلأو عيرششتلأ ةفلاflو ة-ي-مو-م-ع لأو-مأ
نم لأومألأ سسوؤور ةكرحو فرشصلاب Úشصاÿأ
ةمهت يŸوع رذيÿ تهجو امك .جراÿأ ¤إأو
مئأرج نم اهيل-ع ل-شصح-ت-م تأد-ئا-ع ءا-ف-خإأ

و.ق ^                                                             .داشسف

 تاونسس8 ب دمfiأا يديسس ةمكfi هتنادأا امدعب

 نجسس تاونسس4 ¤إا يسشوبلا ةبوقع شضفخي رئاز÷ا ءاسضق شسل‹

 ةيلÙا ةيمنتلل ÚلوؤوسسŸا ةتافتلاب اوبلاط

fiسسم نومظني نوجتÒاب ششيمهتلا دسض ةıةلقرو ‘ ةمدا
ةيمل-شس ةÒشسم ‘ ة-ل-قرو ة-يلو-ب ة-مداıأ ي-ح ‘ ن-ير-ها-ظ-تŸأ تأر-ششع د-حألأ سسمأأ جر-خ

.ةماع ةفشصب بون÷أ تايلو ناكشس لاطي يذلأ سشيمهتلأو ““ةرڨحلأ““ هوفشصو ام دشض ةيجاجتحأ
تأراعشش سسمأأ حابشص نم ةرششاعلأ ةعاشسلأ نم ةيأدب ةÒشسŸأ ‘ أوجرخ نيذلأ نورهاظتŸأ عفرو

يتلأ ىرخألأ تأراعششلأ نم ديدعلأو ““ديحولأ انبلطم ةمداıأ ‘ ةيمنتلأ““ اهنيب نم سشيمهتلأ دشض
و.ق ^                                                                                                                                          .ةيمنتلاب بلاطت

راردأاب تقؤوŸا شسب◊ا يمسساق داfi يسسايسسلا طسشانلا عاديإا
يمشساق داfi يشسايشسلأ طششانلأ عأديإأ دحألأ سسمأأ حابشص رأردأأ ةمكحÃ قيقحتلأ يشضاق رمأأ
.ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ لبق نم هÁدقت دعب تقؤوŸأ سسب◊أ
يشضاŸأ ءاثÓثلأ موي يرخشصلأ زاغلأ دشض ةيبعششلأ تاجاجتحلأ ‘ زرب يذلأ يمشساق فيقوت ”و

و.ق ^                                                              .كوبشسياف عقوÃ يمشسرلأ هباشسحب تأروششنم ةيفلخ ىلع
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فيظوتلا نم مهئاسصقا مهسصوسصخب ةرازولا در اوركنتسسا

ةدوعلل مهعفديو ةذتاضسلا زفتضسي طوعجاو
ةمزألا زع ‘ تاجاجتحÓل

بسصانم ‘ ةئفلا هذه جامدا سصوسصخب ةيبÎلا ةرازو در ÚفلختسسŸاو نيدقاعتŸا ةذتاسسأ’ا ركنتسسا
ةجردلاب ةهجوم ةرغاسشلا بسصانŸاو تاقباسسŸا قيرط نع ’ا متي نل فيظوتلا نا اهديكاتو ، لغسش
. ايلعلا سسرادŸا يجيرÿ ¤و’ا

ينطولا قسسنŸا داسصق ىفطسصم دكاو ^
ح-ير-سصت ‘ ن-يد-قا--ع--تŸا ةذ--تا--سسÓ--ل
نا-ك ة--ي--بÎلا ةرازو در نا ،””ر--ج--ف--لا»ـل

تاونسسل اولمع نيذلا ةذتاسسÓل از-ف-ت-سسم
ناو ة-سصا-خ ، ة-ي-بÎلا عا-ط-ق ة-مد--خ ‘
زجعلا اوطغي نل ايلعلا سسرادŸا يجيرخ

ةرازولا در اÈتعم ،عاطقلا هنم Êاعي يذلا
لجا نم ناك مهفيظو-ت ناو ،ز-ف-ت-سسم د-ج

اركنتسسم ،طقف تارغثلا دسسو مهلÓغتسسا
نيد-عا-ق-تŸا نا-ك تقو ‘ ة-جرÿا هذ-ه
رئاز÷ا ‘ طوعجاو نم ةتف-ل نور-ظ-ت-ن-ي
. ةديد÷ا
ريزولل داجنتسسا ةلاسسر نودقاعتŸا هجوو
رثا ىلع”” اهيف ءاج دارج زيزعلا دبع لو’ا
ةذ-تا-سسأ’ا ها--ق--ل--ت يذ--لا بيıا در--لا
ة-ي-بÎلا ر-يزو فر-ط ن-م ن-يد-قا--ع--تŸا
ةذ-تا-سسأ’ا ة-ي-ق-ي-سسن-ت نا-ف ة--ي--ن--طو--لا
مكب دجنتسست ÚفلختسسŸاو ن-يد-قا-ع-تŸا

لبسسلا انب تذفن نأا دعب لوأ’اريزولا ةدايسس

‘ ارار--ك--تو ارار--م باو--بأ’ا تد--سصوأاو
’ يتلا ،ةيسصولا ةرازولا لبق نم انهوجو
ةلمج دعبف ؛ اديبع ’إا اهعاطق ‘ انÈتعت

ةهجوŸا ةلئسسأ’ا و لئاسسرلا و تافقولا نم
ةمأ’ا سسل‹ ءاسضعأا و باونلا فرط نم

Ÿقي و لمأا انلكو رهسشأا ةينامث نع ديزي اÚ
ىتح ،انعي-سضت ن-ل ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا نأا-ب

ميلع-ت-لاو ة-ي-بÎلا ر-يزو ن-م در-لا ا-نءا-ج
دقف ،اŸاظ لقن ⁄ نإا امداسص و افح‹

لÓخ نم دسشأا وه لب ةقعاسصلاك انيلع لزن
نم سصاقنإا و ة-نا-هإا ن-م در-لا ه-ل-م-ح ا-م
نم ةياغلا نأاب ”” : ه-لو-ق د-ح ى-ل-ع ا-نرد-ق
مسسوملل نسس◊ا Òسسلا نامسض يه انفيظوت
. . ”” طقفو يسساردلا

نأا لبقن ’”” مهتلاسسر ‘ نودقاعتŸا دكاو
مث روغسشلا دسسل انلامعتسساو انلÓغتسسا متي
ريزولا ةرسضح ايف ،ةلاطبلا ¤إا انب ىمري
هنقلو ملعلا ل-م-ح ن-م نو-ك-ي ف-ي-ك لوأ’ا

م-سسوŸا ه-لÓ--خ ن--م Òسسي د--ب--ع در‹
فو-سس م-ك-نأا ”رر-قأا د-ق-ل ، !؟ي-سسارد-لا
ة-مو-ظ-نŸا-ب سضو-ه-ن-لا ى-ل-ع نور-ه-سست

ة-ي-تاو-م ة-سصر-ف-لا ي-ه ا-ه و ،ة--يو--بÎلا
ن-يد-قا-ع-تŸا ةذ--تا--سسأ’ا م--ك--فا--سصنإ’
ةينهŸا ةÿÈا مهيدل نيذلا ÚفلختسسŸاو
وحن هب Òسسلاو عاطق-لا ة-مدÿ ة-ي-فا-ك-لا
. طرسش وا ديق نود مهجامدإاب نسسحأ’ا
مكهابتنا تفلن ا-م-ك”” ة-لا-سسر-لا تفا-سضاو
‘ ةبسستكŸا انتÈخ نأا ¤إا ريزولا يديسس
ا-ن-جا-مدإا ‘ ’ ا-ن-ل ع-ف-سشت ⁄ سسيرد-ت-لا

Ãو ،اهانلغسش يت-لا ةر-غا-سشلا ا-ن-ب-سصا-ن’
ف-ي-ظو-ت-لا تا-ق-با-سسم ‘ ا-ه-با-سست-حا-ب
.رابتع’ا Úعب اهذخأاو
انلوخد لبقو”” مهتلاسسر ‘ نوينعŸا لاقو

لجأا نم ةينطو ة-ي-جا-ج-ت-حا تا-كر-ح ‘
نم لمأان ةمو-سضهŸا ا-ن-قو-ق-ح عا-جÎسسا

يتلا ةئفلا هذه-ل را-ب-ت-ع’ا در م-ك-تدا-ي-سس
‘ ىتح رسصقت ⁄و تحسض و تفو اŸاط
ة--ماود ‘ عا--ط--ق--لا ط--ب---خ---ت تاÎف
ف-قاوŸا Òغ-ت-ت نأا Úل-مآا ،تا--بار--سضإ’ا
يذ لكل ىطعيو ،اهتاقباسس نع تارارقلاو

ملظي ’ يتلا ةديد÷ا رئاز÷ا ‘ هقح قح
.””دحأا اهيف

ن.ح^

سصاوÿا Úلقانلا ةباقن ، سسمأا، تطÎسشا ^
لباقم ةÒع-سست-لا ع-فر ة-ن-ي-ط-ن-سسق ة-ي’و-ل
اميف،  تÓفا◊ا ‘ باكرلا ددع سضيفخت

Œةر-جأ’ا تارا-ي-سس و-ق-ئا-سس ر-ه-م Ãةطح
.ةي’ولا ةمسصاع لامسش دارم سشوديد
،ةنيطنسسقب سصاوÿا Úلقانلا ةباقن ترسصأاو
باكرلا ددع سضفخ لبق لقنلا ةÒعسست عفرب
ي-سشف-ت ة-براfi ل-جأا ن-م ي-ئا-قو ءار-جإا-ك
مزتلتسس اهنأا تركذ امك ،«91 ديفوك» سسوÒف
ةلاح ‘ كلذو ةيزاÎح’ا Òباد-ت-لا ة-فا-ك-ب
. تÓفا◊ا طاسشن فانئتسسا ررقت
سصاوÿا Úل--قا--ن--لا دا–ا سسي---ئر لا---قو
¤إا قلتي ⁄ هنأا ، ،ىسسوم ديمسسوب ،ةنيطنسسقب

سصخت ةيمسسر ةمولعم ةيأا سسمأا راهن ةياغ
تاءارجإ’ا سضعب نأا ركذو ،طاسشنلا فانئتسسا
يكيتسسÓب زجاح عسضو رارغ ىلع ةحÎقŸا
مدعل اهقيق– بع-سصلا ن-م ،ق-ئا-سسلا ي-ق-ي
تب--ث--ي با--ب ى--ل---ع تÓ---فا◊ا ر---فو---ت
ىلع باكرلا ماغرإا متيسس لباقŸا-ب.ي-قاو-لا
كلذ ببسسي د-ق ا-م م-غر تا-ما-م-ك-لا ع-سضو
قيبطت متيسس هنا امك بعاتم نم Úقئاسسلل
يدسس÷ا دعابتلا
نأا لوقعŸا نم له ،ثدحتŸا تاذ لءاسستو
Òنا-ند ة-سسم-خ-ب توزاŸا ر-ع-سس ع-فر م-ت--ي

ةئاŸاب05ب باكرلا ددع سضيفخت بلطيو
’ لباقŸاب ، ةلفاح لك باعيتسسا ةقاط نم
. ةÒعسستلا عفر متي
سسمأا حا-ب-سص ر-ه-مŒ ل-سصت--م قا--ي--سس ‘و

ةطحÃ ةرجأ’ا تارايسسب Úطسشانلا تارسشع
ةرورسضب Úبلاطم ةنيطنسسقب دارم سشوديد
،بوكرلا ةÒعسست عفرو طا-سشن-لا ¤إا ةدو-ع-لا
لظ ‘ ÚنطاوŸا بعاتم نم ديزيسس ام وهو
.سشيعلا ةبوعسصو ةقناخ ةيلام ةمزأا
رج◊ا نأا ،””رجفلا”” ـل ةرجأا قئاسس حسضوأاو
ةرجأ’ا تاراي-سس ي-ق-ئا-سس ى-ل-ع اÒث-ك ر-ثأا
طاسشنلا فقو ذنم ا-ي-لا-غ ن-م-ث-لا او-ع-فدو

كانه نأا افيسضم، انوروك ءابو راسشتنا ةيسشخ
ىلع رداق Òغ ح-ب-سصأا ن-م Úط-سشا-ن-لا ن-م
طسشني نم كانهو يمويلا هتلئاع توق ءارسش

بعسص عسضولا نا اÒسشم ،Òناند عم÷ ةسسلخ
،””كلذ ةا-عار-م ة-ي-سصو-لا تا-ه÷ا ى--ل--عو
ددع سضيفخت انم بلطي»: Óئاق درطتسسأاو
لباقŸاب ةياقولا تاءارجإا قيبطتو باكرلا

ةيسضرمو ةعجان لولح نع انل ثحبي دحأا ’
فقوت-م طا-سشن-لاو هر-ع-سس ع-ف-ترا دو-قو-لا
ةسسوردم لول◊ ةجاح-بو ةد-ق-ع-م ة-مزأ’او
 .ةحسضاوو

سس.ديزي ^

ةنيطنسسقب دارم سشوديد ‘ اورهمŒ ةرجأ’ا تارايسس وقئاسس
لباقم ةÒعضستلا عفر نوحÎقي سصاوÿا نولقانلا

باكرلا ددع سضفخ

ةمئأÓل ةي-ن-طو-لا ة-ي-ق-ي-سسن-ت-لا بقÎت ^
ةداعا فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا يفظومو
ةÓسصلا ءادأ’ Úنطاومل-ل د-جا-سسŸا ح-ت-ف

91 ـب ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا لÓخ ايعامج
عفر رارق اهلمسش ي-ت-لا ن-طو-لا Èع ة-ي’و
ةÒسشم ،يلكلا يح-سصلا ر-ج◊ا تاءار-جا
ةفلكŸا ةيملعلا ةنجلل عجري كلذ نأا ¤ا

Ãانوروك”” ءابو راسشت-نا د-سصرو ة-ع-با-ت”” ‘
ام ةقيقح اهكاردإ’ كلذب ةلوıا رئاز÷ا
ماعلا Úمأ’ا ،يميجح لولج لاقو .هب موقت
،””رجفلا”” ـب يفتاه لاسصتا ‘ ةيقي-سسن-ت-ل-ل
رظ◊ا عفر كان-ه نو-ك-ي نأا بقÎن ا-ن-ك””

مادام نكلو ايجيردت دجاسسŸا نع ايئزج
دسصرو ةعباتÃ ةفلكŸا ةيملعلا ةنجللا نأا
لك اهيدل رئاز÷ا ‘ ””انوروك”” ءابو راسشتنا
ي-ن-طو-لا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع تا--ي--ط--عŸا
تا-يد-ل-ب-لا Èع ا-ه-نا÷ ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب
تارابتع’ اهيلا عجري رمأ’اف ،تاي’ولاو

عسضولاب عÓطا ى-ل-ع ا-ه-نأا ة-سصا-خ، ةد-ع
نع اÈعم ،””ةقدب دÓبلاب دئاسسلا يحسصلا
دجاسسŸا ح-ت-ف ةدا-عا ‘ ه-ئا-جرو ه-ل-مأا””

ذاختا ع-م ة-ي-ج-يرد-ت ة-ف-سصب و-لو ادد‹
لا-م-ع-ت-سسا-ك ا-ه-ب ة-ي-ئا-قو--لا تاءار--جا

.””ÚلسصŸا Úب دعابتلاو تامامكلا
متي نأا نكمŸا نم”” هنأا يميجح لولج دكأاو
عفر اهيف ” يتلا ةي’و91 ـب دجاسسŸا حتف
مايأ’ا لÓ-خ ا-ه-ب ا-ي-ل-ك ي-ح-سصلا ر-ج◊ا
فوÿا”” نأا ىلع اددسشم ،””ةمداقلا ةليلقلا

ÚنطوŸا دفاوت لوح ام-ئا-ق ى-ق-ب-ي ا-ن-ه
ذخأ’ا مدعو اهب ظاظتك’ا ثودحو ةÌكب
،””يحسصلا عسضولا لوح زاÎح’او ةطي◊اب

لاح ‘ تبلاط دق ةيقيسسنتلا”” نأا افيسضم
بج-ي ادد‹ ا-ه-ح-ت--ف ةدا--عا ” ا--م اذا
ةيمازلا عم اهنم ةÒبكلا ةسصاخبو اهميقعت
ام وهو كلذك اهيدا-تر-م م-ق-ع-ي نأا كلذ-ك
اذهلو ،ءبعلاو ةبوعسصلا نم ائ-ي-سش ل-ك-سشي
ةيحسصلا عاسضوأ’ا جئاتن نولوؤوسسŸا رظتني

اذا ع-قاو-لا سضرأا ى-ل--ع سسوÒف--لا لو--ح
ةباسص’ا مادعناو هراسشتنا بسسن تسضفخنا
رتوت-م ع-ي-م÷ا نأا كسش ’”” ا-ف-ي-سضم ،””ه-ب
ينبم دجاسسŸا حتفو هللا تويبو راتfiو

نم دب ’و ””91 ديفوك”” راسشتنا ةبسسن ىلع
ةيئاقولا تاءارج’او تاطايتح’اب ذخأ’ا
نم عن“و انيقت يتلا تاببسسŸاو بابسسأ’او
.””هببسسب ىودعلا راسشتنا

     ىفطضصم دي‹ ^

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو لبقتسس ^
بتكŸا ءاسضعأا ،سسما لوا ،يرامع فيرسش
ةرطايبلل ةين-طو-لا ة-ي-ع-م-ج-ل-ل ي-ن-طو-لا
ةد-ع م-ه-ع-م سشقا--ن ثي--ح ،Úير--ئاز÷ا

ةيناوي◊ا ةحسصلا تافلم سصخت عيسضاوم
‘ هتمهاسسمو ماهلا كلسسلا اذه ميظنتو
هب دافأا امبسسح ينطولا داسصتق’ا ريوطت
.ةرازولل نايب
تاراطا هترسضح يذلا ءاقللا اذه لÓخو
مهأا ريزولل ةيعم÷ا ءاسضعأا مدق ،عاطقلا
جمانربو اهب نو-مو-ق-ي ي-ت-لا تا-طا-سشن-لا
ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ه-تر-ط-سس يذ-لا ل-م-ع-لا
هذهب ةقلع-تŸا ا-يا-سضق-لا اذ-كو ي-ن-طو-لا
.نيوكتلا اميسس ’ ةنهŸا
نع سصاوÿا ةر-طا-ي-ب-لا ي-ل-ث‡ بر-عاو
ةنرسصعو ريوطت ‘ ةمهاسسملل مهدادعتسسا
ةوÌلا ديدحتب قلعتي ام ة-سصا-خ عا-ط-ق-لا
.ةيناوي◊ا

ه-نا-فر-ع ن-ع ر-يزو-لا Èع ه--ت--ه--ج ن--م
ءا-ب-ط’ا ا-ه-لذ-ب-ي ي-ت-لا تادو-ه-ج-م--ل--ل

وا سصاÿا عاطقلا ‘ ءاوسس نو-ير-ط-ي-ب-لا
ثيح انوروك ةحئا-ج ة-ح-فا-ك-م ‘ ما-ع-لا

ةظفاحملل ،ةبعسصلا فورظلا مغر ،اورهسس
›اتلاب و ةي-ناو-ي◊ا ةوÌلا ة-مÓ-سس ى-ل-ع
.كلهتسسŸا ةحسص
تأاسشنأا يتلا ةيعم÷ا هذه يرامع اعد امك

حلاسصŸا بناج ¤إا ،ةمهاسسŸا ¤إا اثيدح
ةبقارم ‘ ،ماعلا عاط-ق-لا ‘ ة-ير-ط-ي-ب-لا
لولح برق ةبسسانÃ سسيسسحتلا و ةيسشاŸا

ى-ل-ع ر-ه-سسلاو كرا-بŸا ى-ح-سض’ا د-ي-ع
سسوÒف دسض ةيئاقولا تاءارج’ا قي-ب-ط-ت
طاقن Èعو ةيسشاŸا قاوسسأا لخاد انوروك
باوبأا حتف ىلع ريزولا دكأاو.يحاسضأ’ا عيب
لك ‘ مهتاردابم Ëدقتل ةيعمجلل ةرادإ’ا
ةوÌلا ةحسص Úسسحت-ب ة-سصاÿا ا-يا-سضق-لا
،نيوكتلاو ثحبلا ىلع دامتع’اب ةيناوي◊ا
ماظنلا ‘ ةوقب طارخن’ا ¤ا مهايإا ايعاد
Èتعي يذلا Úيرطيبلا ءاب-طأÓ-ل ي-ن-طو-لا

.ةنهŸا هذهل ابسسكم
ن.ح ^

ءابولا راسشتن’ ةعباتŸا ةيملعلا ةنجللا ¤ا عجري كلذ نأا دكؤوي يميجح
دجاضسŸا حتف ةداعا بقÎت ةمئألا ةيقيضسنت

ابيرق ةيلو91 ـب

جاتنÓل ةينطولا ةيعم÷ا سسيئر عجرا ^
راعسسا عافترا ، ةداع-سس ا-ي-ند ن-ب Êاو-ي◊ا
فلتfl اهدهسشت يتلا ءا-سضي-ب-لا مو-ح-ل-لا
ة-ح-ئا-ج ل-ظ ‘ ،ن-طو-لا تا-ي’و قاو-سسا
يبر-م ن-م ة-ئاŸا-ب05 نا ¤ا ،ا---نورو---ك
اذه ةÈتعم ةيلام رئاسسخ اودبكت نجاودلا
بلطلا ةلقو انوروك ةحئا-ج بب-سسب ما-ع-لا

. ةداŸا هذه كÓهتسسا ىلع
نا ،””رجفلا»ـل حيرسصت ‘ ،ةداعسس نب لاقو
رئاسسخ اودبك-ت ة-ي-برŸا ن-م ة-ئŸا-ب05
فقوتو تاميıاو تاعما÷ا قلغ ةجيتن
،اهÒغو معاطŸاو تÓ-ف◊او سسار-ع’ا
يتلا ة-يدود◊ا ر-با-عŸا ق-ل-غ بنا-ج ¤ا
ةيناوي◊ا ةيذغا داÒتسسا نم لهسست تناك
ءادوسسلا قوسسلا ‘ مويلا اهرعسس تاب يتلاو
نم Òثكلاب عفد ام ،ÚبرŸا بويج بهلي
ةرجه ¤ا راغسصلا ÚبرŸا ةسصاخ ÚبرŸا
ءاسضيبلا موحللا راعسسا زواجتت-ل ،عا-ط-ق-لا

افيسضم ،دحاولا مارغوليك-ل-ل جد023 غلبم
بلطلا ‘ Òبك سصقن لجسسي ةرم لوأ’ هنا

. نجاودلا مو◊ ىلع
، ةداعسس ايند نب د-ق-ت-نا ىر-خا ة-ه-ج ن-م
ةي-ن-طو-لا ة-ي-ع-م÷ا سسي-ئر تا-ح-ير-سصت

ةلم-ح ق-ل-طا يذ-لا كل-ه-ت-سسŸا ة-يا-م◊
Ÿه-ت-سسا ة-ع-طا-ق-Óءاسضيبلا مو-ح-ل-لا ك،

ميط– دعي ءارج’ا اذه لثم نا اÈتعم
مهرابجاو ،ةيعرسش Òغ ةقيرطب Úبرملل

د-ير-سشتو ة-لا-ط-ب-لا ‘ لو-خد--لا ى--ل--ع
‘ نولمعي نيذلا لامعلا عيمجو مهتÓئاع
هرك-ي ’ ي-برŸا نا اÒسشم ،ة-ب-ع-سشلا هذ-ه
تاب يتلا ةيلاتتŸا رئا-سسÿا ن-ك-ل ح-بر-لا
ةيبرت جاتنإا نم للق-ي ه-ت-ل-ع-ج ا-هد-ب-ك-ت-ي
رثأا انوروك سسوÒف نا افيسضم ،””نجاودلا

نكي ⁄ هنكلو ،نجاودلا مو◊ راعسسأا ىلع
دح ىلع، راعسسأ’ا عافترا ‘ ايسسيئر اببسس
.هلوق
نا ،ثدحتŸا تاذ حسضوأا نأاسشلا تاذ ‘و
ام نطول Èع يبرم فلا004 مسضت ةبعسشلا
ةيبرت ءارو سشيعت ة-ل-ئا-ع ف-لا008 هلباق-ي
ÚفرسشŸاو فÓع’ا يعئاب نم نجاودلا

ناك ذنم ،نجاودلا ما-ع-طاو ة-يا-عر ى-ل-ع
عيبلل ة◊ا-سص ح-ب-سصيو Èك-ي نا ¤ا تو-ت-ك
سضعب قايسسلا تاذ ‘ ادقتنم ، قيوسستلاو
جاتن’ا ةعطاقÃ بلاط-ت  ي-ت-لا تاو-سص’ا
ن-م داÒت-سس’ا و-ح-ن ه-جو-ت--لاو ي--لÙا
نجاودلا”” Óئاق ، يرخا ةلود وا ليزاÈلا
نم اهداÒتسسا متي-ل ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت تسسي-ل
”” جراÿا
ةيوارحسصلا ةعارزلا ريزو ةداعسس نب اعدو
ةيدغا ةعارزو جاتنا ةي-ل-م-ع ع-ي-ج-سشت ¤ا

متي يتلا اجو-سصلاو ةرد-لا ن-م ة-ي-ناو-ي◊ا
نم ةمخسض لاومأاب جراÿا نم اهداÒتسسا
لاوم’ا كلت نا افيسضم ،ةيمومعلا ةنيزÿا
لو– نا يعيبطلا ن-م نا-ك فر-سصت ي-ت-لا

يذلا Òبكلا انبونج ‘ ةيدغأ’ا كلت جاتنإ’
ةبسصخ ةيوار-ح-سص ي-سضارا ى-ل-ع ر-فو-ت-ي
ثيح، اجوسصلاو ةرذلا جا-ه-ت-ن’ ة◊ا-سصو
،راطنقلل جد فلا052 ¤ا ةرذلا رعسس لسصو
بو-ن÷ا تا-ي’و--ب ا--ه--عرز ” لا--ح ‘و
جد ف-لا051 يدع-ت-ي ’ ر-ع-سسب قو-سست-سسف
ق-ل-خ ‘ م-ها--سست--سس كلذ ن--ع Ó--سضفو،

طا-سشن-لا ط-ي-سشن-ت ع-م ل-غ--سش بسصا--ن--م
طا-سسب-لا ةدا-عاو ة-ق-ط-نŸا-ب ي-حÓ-ف-لا
. بون÷ا تاي’و ¤ا رسضخ’ا
¤ا ،لقنلا ريزو ةيعم÷ا سسيئر اعد امك
كلت ¤ا روذبلا لقنو رورŸا ةكرح ليهسست
نيزختلاو ظف◊ا لئاسسو داجيا عم ةه÷ا

ة-ك-سس ط-خ ح-ت-ف-ب كلذو ،ءار--ح--سصلا ‘
Úب طبري عئاسضبلاو علسسلا نحسشل ةيديدح
لجا نم اذهو ،بون÷او لامسشلا تاي’و
ميظنتو نجاودلا ةيبرت قوسس ‘ م-ك-ح-ت-لا

عي-م-ج ر-سسكو ءا-سضي-ب-لا مو-ح-ل-لا ة-ب-ع-سش
را-ع-سسا ‘و ا-هرا-ع--سسا ‘ تا--برا--سضŸا
. ةيناوي◊ا ةيذغ’ا

   سسانيا.م ^

داÒتسس’ا وحن هجوتلاو يلÙا جوتنŸا ةعطاقÃ يدانت يتلا تاوسص’ا دقتنا

 جراÿا نم اهداÒتضسا متيل ايجولونكت تضسيل نجاودلا : ةداعضس نب
نم ةيئاقولا تاءارج’ا قيبطتو سسيسسحتلاب بلاطةÒبك رئاضسخ نودبكتي نجاودلا يبرم نم ةئŸاب05 ^

 عيبلا طاقنو قاوسسأ’ا لخاد انوروك

لبق تاءارجإلا Òضضحتل ةرطايبلا يقتلي يرامع
  ىحضضلا ديعل لولح
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 ديدجلا يصساصسألا نوناقلا ةيزهاج نع نلعت بئارصضلل ةماعلا ةيريدملا

عجنأ’ا ةليصسولا..ةيبيرصضلا ةموظنملا حÓصصإا
 ةقلاعلا لاومأ’ا ليصصحتل

مهتهازن نامصضو تايرغملا دصض مهنيصصحتل ناوعأÓل ةيلام تازيفحت ^
ديدجلا يصساصسلا نوناقلا دادعا نم ءاهتنلا نع ،فيطللا دبع لاما ،بئارصضلل ةماعلا ةريدملا تنلعأا
.ناوعأÓل ةيلام تازيفحت نمصضتتصس يتلاو ينهملا فينصصتلاب ةصصاخلا صصوصصنلا اذكو ةيريدملل

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداصصتقإا
 رئازجلا يف يرحبلا ديصصلا طاصشن ثعب ةداعإل

ةيصسفانت راعصسأاب نفصسلا ةنايصصل ةعصساو ةيلمع قÓطإا

عامتشسأ ةشسلج لÓخ ةريدملأ تحشضوأو ^
يبعششلأ سسلجملل ةينأزيملأو ةيلاملأ ةنجلب
ةيوشست نونا-ق ة-شسأرد را-طأ ي-ف ي-ن-طو-لأ
سصوشصن-لأ هذ-ه نأ ،7102 ماعل ةينأزيم-لأ
لبق ةيلاملأ ةرأزول ابيرق عفرتشس ةديدجلأ

اهتشسأردل ةينعملأ تاطلشسلأ ىلع اهشضرع
.اهنومشضم يف ثبلأو
د-ب-ع ةد-ي-شسلأ تد-كأ ،را-طلأ أذ-ه ي--فو
نأو-عأ ز-ي-ي-م-ت ةرور-شض ى-ل-ع ف-ي-ط-ل-لأ
فيظولأ لامع نم مهريغ نع بئأرشضلأ
ليشصحت يف مهرودل رظ-ن-لا-ب ي-مو-م-ع-لأ
دحأ ربت-ع-ت ي-ت-لأ ة-ي-ب-ير-شضلأ تأدأر-يلأ
.ةينأزيملأ ليومتل درأوملأ
قراط ،اهشسأرت يتلأ ةشسلجلأ هذه لÓخو
بأو-ن-لأ ا-عد ،ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر ،يد--ير--ت
لامع روجأ ماظن ن-ي-شسح-ت ى-لأ ءا-شضعلأ
نأوعأ زيفحتل تأءأرجأ ذاختأو بئأرشضلأ
ن-م م-ه-ن-ي-شصح-ت““ ل-جأ ن-م ل-ي-شصح-ت-لأ
.مهتهأزن نامشضو ““تايرغملأ

لئاشسولأ سصقن نم ءاشضعلأ ىكتششأ امك
نأوعلأ فرشصت تحت ةعوشضوملأ ةيداملأ
عفرل ةليقثلأ ةيلوؤوشسملأ مهيلع عقت نيذلأ
ةهج نم نيبرغتشسم ،ةيئاب-ج-لأ تأدأر-يلأ
ن-م ة-ل--ئا--ه دأد--عأ دو--جو ن--م ىر--خأ
عا-ط-ق-لأ أذ-ه ي-ف ةر-غا-ششلأ بشصا-ن-م-لأ

نأ عم -ةبشساحملأ سسلجم ريرقت بشسح-
درأوملأ يف اشصقن يناعت ةيئابجلأ ةرأدلأ
.ةيرششبلأ
هذ-ه ى-ل--ع ة--ما--ع--لأ ةر--يد--م--لأ تدرو
ديمجت نأ ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-لا-ب تلا-غ-ششنلأ
سسم تأونشس ةثÓث لبق ذختملأ فيظوتلأ
ةعجأرم تبب-شست ا-م-ك ة-ي-ئا-ب-ج-لأ ةرأدلأ
قايشس يف ةيعا-ط-ق-لأ ز-ي-ه-ج-ت-لأ ج-مأر-ب
ديمجت يف دÓب-ل-ل ة-ي-لا-م-لأ تا-بو-ع-شصلأ
.عيراششملأ نم ديدعلأ
أزكرم56 نم هناف  ةريدملأ ماقرأ بشسحو

امنيب63 مÓتشسأ ايلعف مت اجمربم ايبيرشض
زكأرملأ امأ .رخأ زكرم71 زاجنأ يرجي
052 يلامجأ نمف ،بئأر-شضل-ل ة-يرأو-ج-لأ

يرجيو511 مÓتشسأ مت اج-مر-ب-م ز-كر-م
.زكرم14 زاجنأ
،يبيرشضلأ ليشصحت-لأ ي-قأو-ب سصو-شصخ-بو
ءاهتنلأ نع فيطللأ دبع ةديشسلأ تفششك
دعب اهب نيينعملل ةيمشسأ مئأوق دأدعأ نم
سضرغب فيشصنتو درجو قي-ق-ح-ت ة-ي-ل-م-ع
.ةلاحب ةلاح مهتيعشضو ةيوشست يف عورششلأ
ةلحرملأ ي-ف عور-ششلأ رر-ق-م-لأ ن-م نا-كو

ةيدولأ ةلحرملأ يهو ةيلم-ع-لأ ن-م ى-لولأ
،كلذ نود تلاح انوروك ة-ح-ئا-ج نأ ر-ي-غ
نكمي ل هنأ ىلأ تتفل يتلأ ةريدملأ بشسح
تلاحلأ سضعبل ةبشسنلاب غلبم يأ ليشصحت
.(خلأ..تأونشس لبق تاشسشسؤوم قÓغأ ةافو)
رهظ-ت ،7102 ما-ع تأدأر-يأ سصو-شصخ--بو
ةميقلأ نأ ةريدملأ اهتشضرع يتلأ ماقرلأ
ةيابجلأ نم ةلشصحملأ درأوملل ةيلامجلأ
41،2 ةدا-يز-ب جد را-ي-ل-م234.5،9 تغل-ب
503.3،9 اهنيب ن-م6102 ةنراقم ةئاملا-ب

اهرودب نوكتت يتلأو ةيداع ةيابجك رايلم
نم ةلشصحم-لأ ة-ي-ئا-ب-ج-لأ تأدأر-يلأ ن-م
ة-ب-ير-شضل-ل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يد--م--لأ فر--ط
كÓمأ تأدأريأو ةيكر-م-ج-لأ تأدأر-يلأو
.ةلودلأ
نإا-ف ،ف-ي-ط-ل-لأ د-ب-ع ةد-ي-شسل-ل ا--ق--فوو
تغلب7102 يف ة-ي-ئا-ب-ج-لأ ل-شصأو-ح-لأ

ةئاملاب9،7 هتبشسن ومنب جد رايلم298.2،1
.6102ب ةنراقم
سسفن ريششت ،لشصأوحلأ هذه ةبيكرت لوحو
نم اشساشسأ ل-ك-ششت-ت ا-ه-نأ ى-لأ تا-نا-ي-ب-لأ
ةفاشضملأ ةمي-ق-لأ ى-ل-ع م-شسر-لأ تأدأر-يأ
لخدلأ ىلع ةبيرشضلأو ةئاملاب53 ةبشسنب
ةبيرشضلأو (ةئاملاب42) ءأرجÓل يلامجلأ

مشسرلأو (ةئاملاب51) تاكرششلأ حابرأ ىلع
ةبيرشضلأو (ةئاملاب7) ينهملأ طاششنلأ ىلع
3) ءأرجلأ ريغل يلا-م-جلأ ل-خد-لأ ى-ل-ع
ةيلورتبلأ تاجتنملأ ىلع مشسرلأو (ةئاملاب
كÓهتشسÓل يلخأدلأ مشسرلأو (ةئاملاب3)
ىلأ  (ةئاملاب2) عباطلأ قوقحو (ةئاملاب2)

لقت و لداعت بشسنب ىرخأ بئأرشض بناج
.ةئاملاب1 نع
نم ةذختملأ ةيعدرلأ تأءأرجلأ نع امأ

م-ت ،7102 لÓخ ةيئا-ب-ج-لأ ةرأدلأ فر-ط
جد رايلم55 هردق غلبمل يرشسقلأ ليشصحتلأ
قلغلأ تايلم-ع ن-م ي-شسي-ئر ل-ك-ششب ج-تا-ن
.(ةيلمع328.1) تقؤوملأ
بأونلأ دد-شش ،عا-م-ت-شسلأ ة-شسل-ج لÓ-خو
يف عيرشستلأ ةرورشض ىلع ةن-ج-ل-لأ ءا-شضعأأ

نأ نيربتعم ةيئابجلأ ةرأدلأ ةنمقر راشسم
اهلمع ةيفافششل ةنام-شض ر-ب-كأ ل-ث-م-ي كلذ
عفرل هيلع لوعي يذلأ يشساشسألأ لماعلأو
.اهئأدأ

تاشسأردب مايقلأ ىلأ أوعد ،ىرخأ ةهج نم
تأءا-ف-علأ را-ثأ ة-شسأرد-ل ة-ي-عو--شضو--م
لكششب اهتعجأرم يف عورششلأو ة-ي-ئا-ب-ج-لأ
ةطششنلأ ةدئافل تأزاي-ت-ملأ هذ-ه ه-جو-ي
.ةيلاع ةفاشضم ةميق مدقت يتلأ
،يبيرشضلأ ليشصحتلأ دودرمب قلعتي اميفو
ةلماشش ة-ع-جأر-م ءا-شضعلأ سضع-ب حر-ت-قأ
طيشسبت لÓخ نم ةيئابج-لأ ة-مو-ظ-ن-م-ل-ل
با-ع-ي-ت-شسأ د-شصق بئأر-شضلأ د--ي--حو--تو
يزأو-م-لأ دا-شصت-قلأ ي-ف ن-ي-ل-ما-ع-ت-م-لأ
،ةجتنملأ تاشسشسؤوملأ ىلع اهئبع فيفختو
عفدلأ زكأرم بيرقتو فيث-ك-ت ن-ع Ó-شضف
ةيدولأ ةيوشستلأ تايلآأ نيشسحتو ةعجأرمو
متي مل غلابملأ سضعب نأ رابتعلأ نيعب أذخأ
ما-ك-حأ دو-جو ن-م م-غر-لا-ب ا-ه-ل-ي-شصح-ت
.ةيئاشضق
ز-ي-كر-ت ةرور-شض ى-لأ ةرا-ششلأ تم-ت ا-م--ك
لÓخ نم يئيبلأ بنا-ج-لأ ى-ل-ع دو-ه-ج-لأ
عم ةثولملأ ةطششنلأ ىلع بئأرشضو موشسر
لدب يبيرشضلأ ءاعولل يجهنملأ ع-ي-شسو-ت-لأ
يف روجلأ ىل-ع دا-م-ت-علأ ي-ف طأر-فلأ
لÓتخأ ثدحأ يذلأو ةيدا-ع-لأ ة-يا-ب-ج-لأ
.ةيبيرشضلأ ةلأدعلأ أأدبمب مهبشسح سسمي

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ة-ع-شسأو ة-ي-ل-م-ع أر-خؤو-م تق--ل--طأأ ^
ةد-ئا-ف-ل ن-ف-شسلأ حÓ-شصأو ة-نا-ي--شصل--ل
راعشسأاب أذه و نييرئأزج-لأ ن-يدا-ي-شصلأ
طاششن ثعب ةداعأ ل-جأ ن-م ة-ي-شسفا-ن-ت
امبشسح ،رئأزجلأ يف يرح-ب-لأ د-ي-شصلأ
ةيمومعلأ ةشسشسؤوملل ماعلأ ريدملأ هدكأ
ن-ف-شسلأ حÓ-شصإأو ءا-ن-ب-ل ة-ط-ل-ت-خ-م-لأ
(uoiriP-perocE) ن---ب د---ي---م----ح
.يجأرد
عم ةششقانم دعب““ هنأ يجأرد نب حشضوأأو
دي-شصل-ل ة-ي-ن-طو-لأ ة-فر-غ-لأ ي-لوؤو-شسم
جمانرب رابتعلأ نيعب ذخلأو يرحبلأ
ر-يو-ط-ت ل-جأ ن-م ة-ي--شصو--لأ ةرأزو--لأ
لئاشسولأ لك ةشسشسؤوملأ ترفو ،عاطقلأ
قÓ-طأ ةدا-عإل ة-ير-ششب-لأو ة--يدا--م--لأ

أذه و نفشسلأ حÓشصأو ةنايشصلأ تايلمع
.““يام رهشش نم ةيأدب
ديفتشسي““ لو-ق-لا-ب ثد-ح-ت-م-لأ در-شسأأو
ةد-ع ن-م نو-ير-ئأز--ج--لأ نودا--ي--شصلأ
ىلع ،تايلمعلأ هذه راطأ يف تÓيهشست

سصخي اميف طي-شسق-ت-لا-ب ع-فد-لأ رأر-غ
،““مهنفشسل ىربك-لأ حÓ-شصلأ تا-ي-ل-م-ع
ن-يدا--ي--شصلأ ءلؤو--ه نأ ى--لأ أر--ي--ششم

نيشصاخلأ مهلامعب ةناعتشسلأ مهناكمإاب
ىوتشسم ىلع ةريغشصلأ لامعألاب مايقلل
نوراهوبب ةعقأولأ ة-شسشسؤو-م-لأ تا-ششرو
.(ةزابيت)
نفشسلأ حÓشصأو ءانب ةشسشسؤو-م ن-م-شضت»
ةدئافل لوانتملأ يفو ةيشسفا-ن-ت را-ع-شسأ
لقنتلأ ءانع مهل بنجت امك نيدايشصلأ
لجأ نم نطولأ نم ىرخأ تايلو ىلأ
،““حÓشصلأو ةنايشصلأ لاغ-ششأا-ب ما-ي-ق-لأ
.لوؤوشسملأ تأذ فيشضي
نأ يجأرد نب  راششأ ،ددشصلأ أذه يفو
ةنايشص تايلمعب كلذك موقت ةشسشسؤوملأ
باحشصأ ايعأد ،ةهزنلأ ن-ف-شس حÓ-شصأو

ةشسشسؤوملأ نم برقتلأ ىلأ نفشسلأ هذه
راعشسأاب تامدخلأ هذه ىلع لو-شصح-ل-ل
.ةيشسفانت
ةدئافل تايلمعلأ هذه ذيفنت لجأ نمو
بل-ط ة-شسشسؤو-م-لأ تمد-ق ،ن-يدا-ي-شصلأ

ين-طو-لأ كن-ب-لأ ىو-ت-شسم ى-ل-ع سضر-ق
تأءأرجإÓلو دعأوقلل اقفو يرئأز-ج-لأ
بأوج ىلع لشصحتت مل ثي-ح ة-يرا-ج-لأ
.لوؤوشسملأ فيشضي ،مويلأ دحل

ح, ل ^

دبع ةينأزيملل ماعلأ ريدملأ نلعأأ ^
ريشضحتلأ يرجي ه-نأ ،د-يا-ف ز-يز-ع-لأ
ةينأزيملأ حÓ-شصإا-ب ق-ل-ع-ت-ي نو-نا-ق-ل
طمن رييغ-ت ى-لأ فد-ه-ي ة-ي-مو-م-ع-لأ
حيحشصتو ةي-لا-م-لأ درأو-م-لأ ر-ي-ي-شست
.ايلاح ةلجشسملأ تلÓتخلأ
عامتشسأ ةشسلج لÓخ ريدملأ حشضوأو
سسلجملل ةينأزيملأو ةيلام-لأ ة-ن-ج-ل-ب
ةشسأرد را-طأ ي-ف ي-ن-طو-لأ ي-ب-ع-ششلأ

،7102 ماعل ةينأزيملأ ة-يو-شست نو-نا-ق
عور-ششم ى-ل-ع فأر-ششإلا-ب ف-ل-ك ه--نأ
يف قبطي ةيمومعلأ ةينأزيملأ حÓشصأ

.3202/2202 نوشضغ
ناف ،ةيلوأ ة-ل-حر-م ي-ف ه-نأ فا-شضأو
نوكيشس1202 ماعل ة-ي-لا-م-لأ نو-نا-ق
ةينأزيم-لأ حÓ-شصإل نو-نا-ق-ب أر-طؤو-م
اهناشش نم تأودأو تايلأ ةدع نمشضتي

رييشستب قلعتي اميف ةمكوحلأ نيشسحت
.ماعلأ لاملأ
ل رئأزجلأ ناب دكأ قايشسلأ أذه يفو
يلاملأ دروملأ يف لكششم نم يناعت
هرييشست يف لكششم نم يناعت ام ردقب
ي-ف ةر-فو تفر-ع دÓ-ب-لأ نأ ل-ي-لد--ب
غولب نم نكمت-ت م-ل ا-ه-ن-ك-ل درأو-م-لأ
.ةو-جر-م-لأ ة-يو-م-ن-ت--لأ ا--ه--فأد--هأ
ى-ل-ع تا-حÓ-شصلأ هذ-ه ز-ك-تر-ت-شسو
اميف اهطبشضو رأودلأ فير-ع-ت ةدا-عأ
حشضوي لكششب ،ةينأزيملأ ريشسب قلعتي

ةباقرلأ زيزعت عم ،فرط لك ةيلوؤوشسم
ةبشساحمو ةلءاشسم لÓخ نم ةيدعبلأ
.ماعلأ لاملأ رييشست يف نيلخدتملأ
ةرورشض ىلع ددشش ،راطلأ أذه يفو

ىلأ ةينأزيملل ةماعلأ ةيريدملأ ةدوع
يف رشصحني يذ-لأ ي-ع-ي-ب-ط-لأ ا-هرود

ةشصاخلأ تأءأرجلأ مأرتحأ ة-ب-قأر-م
كر-تو ي-لا-م-لأ درو-م-لأ ر--ي--ي--شست--ب

ع-يرا-ششم-لأ را--ي--ت--خأ تا--ي--حÓ--شص
يف اهعشضوو اهتعاجن يف ق-ي-قد-ت-لأو
.ةيرأزولأ تاعاطقلل تايولولأ ملشس
ن-م-شض ،ع-يرا-ششم-لأ قÓ-طأ نأ ا--م--ك
دعب لأ م-ت-ي ن-ل ،ةد-يد-ج-لأ ةر-ظ-ن-لأ
ةجشضان تا-شسأرد دو-جو ن-م د-كأا-ت-لأ
ةيلاملأ ةفلغلأ رفوت نمو ةل-م-ت-ك-مو
.اهمامتإل ةيرورشضلأ
،7102 ةينأزيم ذيف-ن-ت ج-ئا-ت-ن لو-حو
ديشسلأ اهشضرع يت-لأ ما-قرلأ ر-ه-ظ-ت
تغل-ب ر-ي-ي-شست-لأ ة-ي-نأز-ي-م نأ د-يا-ف
هتبشسن سضافخناب جد رايلم195.4،48
.6102 ـب ةنراقم ةئاملاب4،84
نويدلأ عا-ف-ترأ7102 ما-ع د--ه--ششو
ىلأ لشصتل ةئاملاب02،96 ـب ةيمومعلأ

روجلأ ةلتك غولبو ،جد رايلم531،53
حتف ليجشست ع-م جد را-ي-ل-م037.2 ـ-ل
.ديدج يلام بشصنم832.01
يف ةلودلل يداشصتقلأ لخدتلأ فرعو
لشصيل ةئاملاب23،8 ـب اشضافخنأ7102
ةشصاخ ةهجوم جد رايلم413،94 ىلأ
تأذ دأوملل ةلودلأ تاناعأ ة-ي-ط-غ-ت-ل
بو-ب-ح--لأ) ع--شسأو--لأ كÓ--ه--ت--شسلأ
ةقاطلأ معدو هايملأ ةيلحتو بيلحلأو
(ر-ك-شسلأو تيز-لأ ر-ع-شس رأر-ق--ت--شسأو
.جد رايلم022،02 ةميقب
،زيهجتلأ ةينأزي-م سصخ-ي ا-م-ي-ف ا-مأأ

جمأربلأ سصخر ةميق تشضفخ-نأ د-ق-ف
رايلم683.1،76 ىلأ ةئاملاب62،8 ـب
.جد
عيراششملأ مييقت ةداعأ كلذ نمشضتيو
ةئاملاب58 جد رايل-م222،81 ةميقب

ىنبلأو يرلأ تاعاط-ق ي-ف م-ت ا-ه-ن-م
ميلعتلأو تاقرطلأو ةيرأدلأ ةيتحتلأ
ةبيبششلأو ةحشصلأو ةيبر-ت-لأو ي-لا-ع-لأ
.ةيديدحلأ ككشسلل ةيتحتلأ ىنبلأو
اهشسأرت ي-ت-لأ ة-شسل-ج-لأ هذ-ه لÓ-خو

تفل ،ةنج-ل-لأ سسي-ئر ،يد-ير-ت قرا-ط
ليجشست رأرمتشسأ ىلأ ءاشضعلأ بأونلأ

ع-يرا-ششم-لأ م-ي-ي-ق-ت ةدا-عأ ر--هأو--ظ
.سصخرلأ كÓهتشسأ فعشضو
ةددحم ريياعم طبشض ى-لأ أو-عد ا-م-ك
بشسح عيراششملأ فينشصت اه-نا-شش ن-م
يوهجلأ نزأوتلأ نامشض عم اه-ت-يو-لوأ
لداعلأ عيزوتلأو نطولأ قطا-ن-م ن-ب-ب
عم تا-يلو-لأ ن-ي-ب ي-لا-م-لأ درو-م-ل-ل

رخأاتلأ كأردتشسأ تابل-ط-ت-م نا-م-شض
.قطانملأ سضعب يف ةيمنتلأ يف

ح.ل ^

:فصشكيو ابيرق يرذج حÓصصإا نوناقل ريصضحتلا نع نلعي ةينازيملل ماعلا ريدملا
 هرييصست ءوصس نم اهتاناعم ردقب يلاملا دروملا صصقن يناعت ’ رئازجلا

 ماعلا لاملا رييصست لاجم يف ةمكوحلا نيصسحتل فدهي ةينازيملا حÓصصإا نوناق ^

 ابيرق هتيمصست Òيغتو ةماعلا هتيعمج دقع نع نلعأا
 ايئاهن ةصسايصسلا قّلطي ““ويصسفأا““

نع ،تاشسشسؤوملأ ءاشسؤور ىدتنم نلعأأ ^
ةيعمجلأ دقع ةبشسانمب هتيمشست ر-ي-ي-غ-ت
ه-مأز-ت-لأ أد-كؤو-م ،ة-ل-ب-ق-م-لأ ة-ما-ع--لأ
.ةيداشصتقلأ تلاغششنلاب يرشصحلأ
ىد-ت-ن-م ن-ع ردا-شصلأ نا-ي-ب-لأ ح--شضوأأو
تم-ل-شست ,و-ي-شسفأ تا-شسشسؤو-م-لأ ءا-شسؤور
ملعت““ ةمظنملأ نأأ ,هنم ةخشسن““رجفلأ““
ن-ي-ل-عا-ف-لأو ا-مو-م--ع ما--ع--لأ يأأر--لأ
ا-هرأر-ق-ب ا-شصو-شصخ ن--ي--يدا--شصت--قلأ
دقع ةبشسانمب ةيمشستلأ رييغتب يشضاقلأ
يف ةبقترملأ ةلبقملأ ةماعلأ ةي-ع-م-ج-لأ
طورششلأ تحمشس ام-ل-كو لا-جآلأ بر-قأأ
.““كلذب ةيحشصلأ
ةمهملاب هنم اكأردإأ““ نا-ي-ب-لأ ي-ف ءا-جو
اتاتب اهنع لختي مل يتلأو هب ة-طو-ن-م-لأ
تاشسشسؤوملأ ءا-شسؤور مأز-ت-لل ا-شصÓ-خإأو
رئأزجلأ ءانب نأاب هتعانق قل-ط-ن-م ن-مو
نويرئأزجلأ اهيلإأ حمطي يتلأ ةديدجلأ
و ةطاشسو تايلآأ طرتششي تاير-ئأز-ج-لأو
،ةيقأدشصم وذ و مئأدو قو-ثو-م م-ي-ظ-ن-ت
يرشصحلأ همأزتلأ ايئاهن ىدتنملأ لجشس

ةيداشصتقلأ تلاغششنلأو لئاشسملأ هاجت
.““يشسايشسلأ لمعلأ نع اهلشصف لÓخ نم
نم هئاشضعأأ عيمجل عنمي““ هنأأ دكأأ امك
يأأ لاكششألأ نم لكشش يأأ تحت ةشسرامم
.““هئاطغ تحت يشسايشس طاششن

ة-م-ظ-ن-م-لأ مز-ت-ل-ت ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن--م
يداشصتقلأ ومنلأ يف امامت ةكراششملاب
ماهم يأأ مامتإأ نع عانت-ملأ ع-م د-ل-ب-ل-ل
.““اهب ةطونم ريغ ىرخأأ
هب ىلحت يذلأ دومشصلا-ب دا-ششأأ نأأ د-ع-ب
بعشصلأ فرظلأ مامأ يرئأزجلأ بعششلأ
رأر-غ ى-ل-ع ه-ششي-ع-ي يذ-لأ د-ق-ع-م--لأو
ءاشسؤور ىدتنم ددج ،ءا-ع-م-ج ة-ير-ششب-لأ
ةلودلأ ةظفاحمب هكشسم-ت تا-شسشسؤو-م-لأ
.اهتيوقت و ةينطولأ
هشسفنب تاشسشسؤوملأ ءاشسؤور ىدتنم ىأانو

يتلأ““ لاعفألأ دودرو تاشسرا-م-م-لأ ن-ع
،““هتيقأدشصم تشضوق و هتع-م-شس تهو-شش
ةيلوؤوشسملأو ةن-طأو-م-لأ د-ع-ُب““ أدد-ج-م
.““ةبشستنملأ هتاشسشسؤومل ةيعامتجلأ

^ Ÿح, ءاي

يروصصنم Ëركلا دبعل افلخ
رامثتصس’ا ريوطت ةلاكول اريدم ةراكيز ىفطصصم بيصصنت

بيشصنت ىلع ،ةمششوب دمحم ،مجانملأو ةعانشصلأ ةرأزول ماعلأ نيمألأ سسمأ فرششأأ ^
ميركلأ دبعل افلخ ،رامثتشسلأ ريوطتل ةينطولأ ةلاكولل ا-ما-ع أر-يد-م ةرا-ك-يز ى-ف-ط-شصم
.يروشصنم
ريدملأ روشضحب بيشصنتلأ مشسأرم ترج دقف ،ةرأزولل ةيمشسرلأ ةحفشصلأ هترششن ام بشسحو
.ةلاكولأ نم تأراطإأو يلاطلح اشضر ،ةرأزولاب رامثتشسلأ ةيقرتل ماعلأ

ح.ل ^
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ديسسŒ يعدتسسي ام وه و دحاو موي ‘ تاباغلل قئارح4 ›اوح ةŸاق ةي’ول تاباغلا ةظفاfi تلجسس

flا ةيام◊ تاطلسسلا تاذ هترسشاب يذلا ةياقولا ططŸةرار◊ا تاجرد عافتر’ ارظن ةيباغلا تاحاسس
. لسصفلا اذه لÓخ

4  تاباغلا حلاسصم ،سسمأا لوأا ،تلجسس ^
تايدلبو قطا-نÃ د-حاو مو-ي ‘ ق-ئار-ح

fl53 تغلب ةرارح طسسو ةي’ولا نم ةفلت
فيسصب ئبني ام وهو ، لظلا ت– ةجرد

ةيندŸا ةيام◊ا لاجرل بعاتمو بعسص
ام ابلاغ يتلا ناÒنلا بيهل ةهجاوم ‘

حمقلا نم تاراتكهلا تائ-م ى-ل-ع ي-تأا-ت
لا-طرÿاو Úل-لاو بل--سصلا ه--ي--عو--ن--ب
رئا-سسخ ‘ تب-ب-سست سسي-مÿا ق-ئار-ح..

تاراتكه عايسض ا-هزر-بأا ة-حدا-ف ة-يدا-م
نوتيز  راجسشأا قاÎحاو يلك لكسشب حمق
  .. ةرافحو هتبرعو رارجو زولو
ةيسسيئرلا ةدحولا ،سسمأا لوأا ،تلخدت و

ةيدلب ةق-سشلا Úع-ب ا-سس51 ةعاسسلا ى-ل-ع
،لاطرخ مزح ق-ير-ح ل-جأ’ ة-يا-م-سشن-لا

ةمزح0001 ›اوح فÓ-تإا ف-ل-خ ثي-ح

05 ةيامح ” دقو،  لوفلا نم Òطانق70و
زول راج-سشأا01و ةرمثم نو-ت-يز ةر-ج-سش
ةنحاسش10 اهل ترخسس ةيلمعلا ،ةر-م-ث-م
.Úتعاسس ›اوح تمادو ءافطإا
مامح ةيو-نا-ث-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت  ا-م-ك
اسس61 ةعاسسلا ىلع  هتاذ مويلا ‘ غابدلا

رامع زا‹ ةيدلب يدع ينب ةتسشÃ د83
سشار---حأا ،Íت مز---ح ق---ير---ح ل---جأ’
فÓتإا ف-ل-خ ثي-ح ،نو-ت-يز تاÒج-سشو

،Íت ةمزح03 ،سشارحأا كه10 ›اوح
يقسس بي-با-نأا م004 نوت-يز ةÒج-سش06
51 ةيامح ” د-قو ة-يدا-ع بي-با-نأا م003
بلسص حمق كه60 ،ةرمثم نوتيز ةرجسش
اهل ترخسس ةيلمعلا لحن ايÓخ60 ،مئاق
.ةعاسس ›اوح تمادو ،ءافطإا ةنحاسش10
ةعاسسلا ىلع  ثلا-ث ق-ير-ح ل-ج-سس ا-م-ك
يلع د’وأا مامح ةيرقب ةتسشÃ د24 اسس91
هب عدوتسسم ‘ لث“ سسيلوبويل-ه ة-يد-ل-ب

ثيح ،يحÓف داتعو لاطرخ ،Íت مزح
Íت ةمز-ح0071 ›او-ح فÓ-تإا ف-ل-خ
هت-بر-عو رار÷ ي-ل-ك ق-ير-ح ،لا-طر-خو
سسأار54 ةيامح ” دقو ةراّفح قيرحو
اهل ترخسس ةيلمعلا ،ةرمثم راجسشأاو رقب
داتعلا ةن-حا-سش ،ءا-ف-طإا تا-ن-حا-سش30
›اوح تمادو ،فاعسسإا ةرايسسو يعونلا

.تاعاسس50
يتانزلا يداو ةيوناثلا ةدحولا تلخدت و

د71 اسس32 ةعاسسلا ىل-ع ه-تاذ مو-ي-لا ‘
ةيدلب20 مقر سصيسص– نكسسم08 يحب
ي-عارز لو-سصfi ل-جأ’ ي-تا-نز--لا يداو
حمق كه90 ›اوح فÓتإا فلخ ثيح،

” دقو ةديسصح كه6.0 و مئاق بلسص
ح-م-ق-لا ن-م ىر-خأا تا-حا-سسم ة-يا-م-ح

ةيلمعلا ينكسس ع-م‹و م-ئا-ق-لا بل-سصلا
تمادو ،ءافطإا يتنحاسش20 اهل ترخسس

.ةعاسس ›اوح

ع ةبيهو ^ ^

ةسسسسؤوم11 ميمرت حلاسصل ميتنسس رايلم57
شسارها قوسس ةي’و ‘ ةيوبرت

‘ ةلسشنخب ياغب ةيدلب ناكسس طبختي^
و ةلزع اهنع لاقي ام لقأا  ةيرزم ةيعسضو
اهيلإا مداقلا نأا ىتح ةيمنّتلا ةلجعب فقوت
هذه و لظلا قطانم نم ةقطنم اهبسسحي

سسلجمف ةيدلبلا ناكسس اهسشي-ع-ي ة-ق-ي-ق-ح
ةيمومع ةرانإا ةئÎهم عراوسش ،لطعم يدلب

ىتح هل اسسفنتم دج-ي ’ با-ب-سش و ة-ب-ئا-غ
.هغارف تاقوأا ءاسضقل
هتئيهت لا-غ-سشأا تف-قو-ت يد-ل-ب-لا بع-لŸا
ولخت ةيدلبلا ءايحأا و يعانطسص’ا بسشعلاب

ما-م◊ا ى-ت-ح و ،ة-يراو÷ا بعŸÓا ن--م
باÎب دجاوتŸا ““فينكلا مامح““ يراخبلا
ةيدلبلل لخد ردسصم نوكي نأا لدب ةيدلبلا
هلاح ىلع يقب و لمهأا و اهيلع ائبع حبسصأا

ةثراك ةهجاوم نع كيها-ن ة-ن-سس51 ذنم
يئاوسشعلا حبذلا تاف-لfl بب-سسب ة-ي-ئ-ي-ب
تارسشع ةيدلبلا ي-سص– ثي-ح ن-جاود-ل-ل
ديحولا طاسشنلا و ةسصخرم Òغلا حباذŸا
تÓسضفلا تائم يمرت يتلا و ياغب ناكسسل
.ةماعلا ةحسصلا ددهت ةيحسص Òغ ةقيرطب

يحسصلا رج◊ا عم ياغ-ب نا-ك-سس ةا-نا-ع-م

و ا-نورو-ك سسوÒف ع--م ا--م--قا--ف--ت تداز
ي--ئز÷ا ي--ح--سصلا ر---ج◊ا تاءار---جا

راسشتنإاب  رجفلا غوزب عم أاد-ب-ت ةا-نا-عŸا-ف
راسشتنإا-ب ر“ و ن-جاود-لا تÓ-سضف ح-ئاور
يهتنت ةيدلبلا عراوسش فلتÈ flع ةمامقلا
ةرا-نإ’ا ماد-ع-نإا-ب را-ط-فإ’ا د-ع--ب ا--م ¤إا
اهب قرطلا ةكبسش ءاÎها عم و ةي-مو-م-ع-لا
ابرسض ىوسصقلا ةرور-سضل-ل جورÿا ح-ب-سصي

.ةرطاıا نم
‘ ةيدلبلا رقم قلغ نم اولم ياغب ناكسس
ر-ظ-ن تف-ل-ل ل-ب-سسلا م-ه-ب تقا-سض ا-م-ل-ك
يذلا ةي’ولا ›او اهسسأار ىلع و تاطلسسلا

تاهيجوت يطعي و ’ا ة-ب-سسا-ن-م تو-ف-ي ’
اهتيد-ل-ب سسي-ئر و ة-ما◊ا ةر-ئاد سسي-ئر-ل
ناك يتلا ةيدلبلا لكاسشم لح ىلع رهسسلل

Áفلا اهع-با-ط-ي ن-كÓحاتفم نوكت نأا يح
رخبتت كفني ام نكل و  ةي’ولل و اهل ةيمنتلل

Ãمهلاح ‘ ناكسسلا ىقبي و .هترداغم درج
ل◊ ه-يز-ن ي-لfi لوؤو--سسم را--ظ--ت--نا ‘
.اهلكاسشم

شش ر ^

ةي’ولا ‘ ةديدج حمق نزاfl ءانبو ..

7 يلÙاـه1441لاوسش32ـل قفوملا م0202ناوجÚ51نثإ’ا

بارت Èع ةيوبرت ةسسسسؤوم11 تدافتسسا ^
فÓغ ن-م سسار-ها قو-سس ة-ي’و تا-يد-ل-ب

حلاسصل ميتنسس را-ي-ل-م57 ب رد--ق ›ا---م
،اهتنايسصو اهتئيهت ةداعا لاغسشا ةر-سشا-ب-م
يعامتج’ا لو-خد-لا م-سسوŸ اداد-ع-ت-سسا
سصيسصخت تا-ي-ل-م-ع م-ت-ت ثي-ح ،مدا-ق-لا

هذه ليومتل ةسسردم ل-ك-ل ة-ي-لا-م سصسصح
را-ب-ت--ع’ا Úع--ب ذ--خأ’ا ع--م لا--غ--سشأ’ا
،لظلا قطانم ‘ ةد-جاو-تŸا تا-سسسسؤوŸا
سصخت ةديدع سصئا-ق-ن ن-م Êا-ع-ت ي-ت-لاو

ةئيهتلا بناج ¤ا سسيردتلا تادعم Òفوت
،ةماتك نم اهلاكسشا عي-م-ج-ب ة-ي-نار-م-ع-لا
و سضي-حارŸا ة-نا-ي-سص ،ة-ئ-فد-ت-لا Òفو-ت
ف--ل--تfl ن--م ا---هÒغو ،ها---يŸا تارود
هذ-ه ا-ه--ن--م تمر--ح ي--ت--لا لا--غ--سش’ا
ة-ج-ي-ت-ن تاو-ن-سسل ة-يو-بÎلا تا--سسسسؤوŸا
زواجتي  يتلا لظلا قطانŸ ماتلا سشيمهتلا
تايدلب بارت Èع ةقط-ن-م002 اهدادعت
.ةي’ولا

ع ةبيهو ^

قوسس ةي’و ‘ ةحÓفلا ةيريدم  تدافأا ^
ءانب ىلع فرسشتسس اه◊اسصم نأا سسارها

flنزÚ ع ح-م-ق-ل-لÈ ا يتيدل-بŸو ةنهار
جوتنŸا سضئاف باعيت-سسا ل-جأا ن-م ،ةروا-ت

ىلع يئانثتسسا مسسوŸا نوك را-ب-ت-عا ى-ل-ع
ذاختا يعدتسسي ام ،ةطرافلا ةنسسلا رارغ
نزاÒ flفوتل ة-مزÓ-لا Òباد-ت-لا ع-ي-م-ج

‘ ،هفانسصا عيمجب حمقلا نيزخت حلاسصل
نأا ة-ير-يدŸا تاذ تد-كأا قا--ي--سسلا اذ--ه
نم نكم ةطرافلا ةن-سسل-ل Òفو-لا جو-ت-نŸا
ديمسسلا ةدام ىلع ديازتŸا بلطلا ةيطغت
ح-م-ق-لا ن-م نوزıا جار-خا ة--ج--ي--ت--ن
ةطرافلا ةنسسلا تل-ج-سس ثي-ح  ،سضئا-ف-لا
نويلم1 ا-هد-حو-ل سسار--ها قو--سس ة--ي’و

يذلا رمأ’ا ،تايلوقبلا نم فسصنو راطنق
و انوروك ةحئاج عم بلطلا ةيطغت نم نكم
داÒتسس’ا تايلمعل فيقوت نم هتسضرف ام
.دود◊ا قلغ ءارج
اسسرد انوروك ةحئاج ةيريدŸا تÈتعا امك
ةرورسض لÓخ نم ،اديج هباع-ي-ت-سسا بج-ي
‘ ،ئراط ي’ ابسس– نيزخ-ت-لا ع-ي-ج-سشت

ةيجيتاÎسسا ىلع لمعلا رظتني قايسسلا اذه
ةفلغأا سصيسصخت لÓخ نم نزاıا Òفوت

و ةبعسشلا عيجسشت و اهئان-ب ح-لا-سصل ة-ي-لا-م
يتاذلا ءافتك’ا قيقحتل اهب لثمأ’ا لفكتلا
تايلمع نع ا-ي-ل-ك ءا-ن-غ-ت-سس’ا و ا-ي-ئا-ه-ن
.حمقلا ةدام داÒتسسا

ع ةبيهو ^

ةجرد ت– ةلسشنخب ““ايهيد ةمسصاع““ ياغب ةيدلب
 لظلا قطانم

انوروك سسوÒف نم ةدحاو ةلاح ’و اهب لجسست ⁄

ءابولا قاطن جراخ ةنيطنسسقب ناديمح ينب ةيدلب
نادي-م-ح ي-ن-ب ة-يد-ل-ب-ب ل-ج-سست ⁄ ^

ةباسصإا ’و ةنيطن-سسق ة-ي’و-ب ة-ي-ئا-ن-لا
جراخ اهلع-ج ا-م،91 ديفوك-ب ةد-حاو
ا-م و--ه و كا--ّت--ف--لا ءا--بو--لا قا--ط--ن
تاذب ةيلÙا تاطلسسلا هت-ن-سسح-ت-سسا
ذخأا ىلع عيجسشتلا بنا-ج ¤ا ة-ي’و-لا
¤ا ءابولا لوخد عنŸ رذ◊ا و ةطي◊ا
Òبادت ذاختا ىلع سصر◊ا عم ةقطنŸا
. ةياقولا و نم’ا
سسيئر براسشوب هب انل حرسص ام بسسحو
نإاف ، ايلا-ح بخ-ت-ن-مو ق-با-سس ة-يد-ل-ب
ءابولا اذه نع ةد-ي-ع-ب تق-ب ة-يد-ل-ب-لا
هروهظ ةيادب ذنم انرسشاب كلذ مغرو،

نا-ك-سسلا ط-سسو ة-ي-سسي--سس– ة--ل--م--ح
‘و  ةياقولا تاءار-جإا عا-ب-تإا ةرور-سضب

نيديلا ل-سسغو ة-فا-ظ-ن-لا ا-ه-ت-مد-ق-م
.›وحكلا رهطŸا لامعتسساو رارمتسساب
مد--ع بب--سس ثد--ح--تŸا تاذ ع--جرأاو

‘ ة-يد-ل-ب-لا د-جاو-ت-ل ءا-بو-لا را-سشت-نا
يديسس لابج اهطي– ة-ي-ئا-ن ة-ق-ط-ن-م
تا-ي’و دود-ح Úب ة-ل--سصا--ف--لا سسيرد
نم ةن-ي-ط-ن-سسقو ل-ج-ي-جو ةد-ك-ي-ك-سس
ةلق ¤إا ةفاسضإا ، ةي-لا-م-سشلا ة-ي-حا-ن-لا
ينب نأا را-ب-ت-عا ى-ل-ع نا-ك-سسلا طا-سشن

ةمسصاع تايدلب رغ-سصأا ي-ه ناد-ي-م-ح
ناكسسلا طاسشن بلغأا راسصحناو قرسشلا

يسشاوŸا ةيبرتو يعر-لاو ة-حÓ-ف-لا ‘
يه ةيدلبلاب ةكلهتسسŸا هايŸا ىتحو،

. ةيلبج عيباني نمو ةروهسشم
ةيدلبلاب دجو-ي ’ كلذ ل-ك ى-ل-ع ةدا-يز
دوغيز ةرئادل ايرادإا ةعبا-ت-لا ةÒغ-سصلا
’و يعوبسسأا وأا يموي قوسس ’و فسسوي
ىÈك ة-يراŒ تا-حا-سسم ى-ل-ع ر-فو-ت-ت
عيبو ةلاقب تfiÓ رفوتم  وه ام لكو،
لبق نم رسضحي ا-م ا-ب-لا-غ يذ-لا Íل-لا
ءابولا لعج كلذ لك، تويبلا ‘ ءاسسنلا

fiغ باسصم لخد نإاو ىتحو ارسصاÒ
با-ي-غ--ل ىود--ع--لا م--ت--ت ’ فور--ع--م
.كاكتح’ا
ناديمح ينب ةيدلب نأا ركذلاب ريد÷ا
ة-ن-ي-ط-ن-سسق ة-ي’و بر-غ لا-م-سش ع-ق-ت

بوب◊ا عاونأا دوجأ’ اهجاتنإاب ةفورعم
(ةنابل÷ا ) ء’زبلا اميسس ’ تايلوقبلاو
ةنيدم دجاوتب رهت-سشت ا-م-ك، سسد-ع-لاو
ا-ه-ي-سضارأا ى-ل-ع ة-ي-حا-ي-سسلا سسيد-ي-ت

Ãسصرا‹ ةقطن.
يعولا رسشنب ةفق-ثŸا ة-ئ-ف-لا ل-م-ع-ت و
ىلع ظافحلل ›اه’ا و ناكسسلا طسسو
ليجسست مدع ‘ ةيباجيإ’ا جئاتنلا سسفن
ةفاسسم ماÎح’ لاثتم’ا عم ةلاح ةيأا
اذه، ةقطنŸا جراخ Úنطاوملل نام’ا
ليجسست ىلع تايعم÷ا نم ددع موقت و

.يعامتجإ’ا نماسضتلاو لفاكتلا ت’اح
شس ي ^

ياغب ةيدلب ناكسس هسشيعي ام لظ ‘ ^
هسسفن ىلع ةيدلبلاب ÊدŸا عمتÛا رثآا
ةمدÿ ه-ئا-ن-بأا د-عاو-سس ى-ل-ع ر-م-سش و
عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع ولخت Óف ةيدلبلا
Òجسشت و فيظنت تÓ-م-ح م-ظ-ن-ت و ’ا
دحأا يڨرسش ق◊ا دب-ع لو-ق-ي ة-يد-ل-ب-ل-ل
دادسسن’ا لظ ‘ و هنا ةيد-ل-ب-لا با-ب-سش
ذ-ن-م يد-ل-ب-لا سسلÛا ه-سشي-ع-ي يذ-لا
نم ةيلوؤوسسŸا نم هل-سصن-ت و ه-با-خ-ت-نا
وحن نوناقلا هيلع متحي يذلا هتابجاو
ر-ثآا ÊدŸا سس◊ا و ة-يد-ل-ب-لا نا--ك--سس
لم– مهسسفنأا  ى-ل-ع ة-يد-ل-ب-لا نا-ك-سس

تÓ-م◊ا ه-تا-ه-ب ما-ي--ق--لا و ئ--ب--ع--لا
نم و مهبتاور نم عاطتقاب ة-ي-عو-ط-ت-لا

لسصنت لظ ‘ اهليومتل ةيعما÷ا مهحنم
سسيئر اهسسأار ىلع و ةيلÙا تاطلسسلا
.ةما◊ا ةرئاد
ة-يد-ل-ب-لا با-ب-سش ““ر-ج-ف-لا““ تق--فار و

Ãا-ع-لا مو-ي-لا ة-ب-سسا-نŸةئ-ي-ب-ل-ل ي ‘
بابسشلا ايحأا ثيح ةيعوطتلا مهت-ل-م-ح

ةسصاÿا مهتقيرطب ةئيبلل يŸاعلا مويلا
ةينارمعلا ةهجاولا Úسس– فدهلا ناكو
مغر نورمتسسم““ راع-سش ت– ة-يد-ل-ب-ل-ل
نيأا ““مكنودب ىتح نولسصاوتمو مكلسشف

” Œو ءادوسس طاقن ةدع فيظنت و ديد
ةيدلبلا ةحاسس فيظنت و اهئÓط ةداعإا
.ايهيد ةكلŸا لاث“ اهطّسسوتي يتلا

““ايهيد““ ةكلŸا و ياغ-ب ة-يد-ل-ب ا-نردا-غ
انل عفرت ةنيدŸا اهلاث“ طسسوتي يتلا
نم لمأ’ا عاعسش ةرظتنم و ةحولم اهدي

و اهتنيدم خيرات لع-ل ة-ي’و-لا ›وؤو-سسم
اهل اعفاسش نوكي ةيخيراتلا اه-ت-م-سصا-ع
.ةي’ولا ›وؤوسسم ىدل

شش ر ^

تاطلسسلا لfi لحي ياغب ةيدلبب ÊدŸا عمتÛاو..

ةلسشنخ ةي’وب بوب◊ا نم راطنق فلا008 و نويلŸا غولب عقوت
قÓط-نا ى-ل-ع ة-ل-سشن-خ ة-ي’و ›او فر-سشأا^
ةيلامسشلا ةقطنŸاف سسردلا و داسص◊ا ةيلمع
ثيح ةليمرلا ةيدلبب ديدحتلاب و ةلسشنخ ةي’ول
ةيناكمإا ةيحÓفلا حلاسصŸا ةير-يد-م تر-ّخ-سس
نم وأا داتعلا نم اءاوسس ةÈتعم ةيرسشب و ةيدام
سصاÿا داتعلا ثيد– ” عم عيمجتلا زكارم
تايلآا وأا داسص◊ا تاي-لآا ن-م اءاو-سس دا-سص◊ا-ب
لبقتسست نأا عقوتŸا نم ثيح  نيزختلا و لقنلا
ةلسشنخ لامسش ‘ عيمجتلل  ةزهÛا زكارم6لا
دعب اذه و و بوب◊ا نم راطنق نويلم نم Ìكأا
ءارحسص ‘ بوب◊ا جاتنإ’ ةيسضرŸا ةليسص◊ا
ريدم اهنع فسشك يتلا ةي’ولا بونج ةسشمامنلا
راطنق فلا008 ليجسستب ةيحÓفلا حلاسصŸا

تقلطنا يتلا ¤وأ’ا ة-ل-حرŸا-ف ا-ه-جا-ت-نا ”
œان لسصو وا دعب مرسصنŸا يام رهسش فسصتنم

06 قوفي ام ¤إا بوب◊ا نم دحاو-لا را-ت-ك-ه-لا
ةي’و جاتنإا نإا-ف  تا-ع-قو-ت-لا بسسح و را-ط-ن-ق

ىطختيسس مسسوŸا اذهل بو-ب◊ا ن-م ة-ل-سشن-خ
راطنق فلا008 و نويلŸا ةبتع
يسضارأÓل ةيلامج’ا ةحاسسŸا نأا ركذلاب ردجي

003.94ـب ةردقم بوب◊ا ةعارزل ةسصسصıا
ةعارزل تسصسصخ را-ت-ك-ه0005 اهنم را-ت-ك-ه
،Òعسشلل ةسصسصfl راتكه000.44و Úللا حمقلا

.ةلسشنخ ةي’و لماك Èع
شش ر ^

فيطسسب رج◊ا نم ةررسضتم ةلئاع0007 ىلع نويلŸا ةحنم فرسص
ةي’و ىوتسسم ىلع ،سسمأا ،تقلطنا ^
ةحنŸا ةحنم فرسص ةي-ل-م-ع ف-ي-ط-سس
تÓ-ئا-ع-لا با-برأا ةد-ئا-ف-ل ة-ي-نا--ث--لا
يحسصلا رج◊ا Òبادت ءاّرج ةررسضتŸا
نياع ثيح ميتنسس نوي-ل-مـب ةرد-قŸا و

دمfi فيطسس ةي’و ›او سسمأا حابسص
Òسس ة-ي’و-لا ة-ن-يز-خ ر-قÃ بتا-ك--ل--ب

ام ةيلمعلا هذ-ه تسسم د-قو.ة-ي-ل-م-ع-لا
نم ةررسضتم ة-ل-ئا-ع000.7 براق-ي
نأا ا-م-ل-ع، ي-ح-سصلا ر-ج◊ا تاءار-جا
ةلئاع0052 تسسم ة-ي-ل-م-ع-لا سسف-ن
نا ¤ا ةراسشإ’ا ردŒ و، ةيفاسضإا ةسصحك

تافلŸا لابقتسسا و تÓيجسستلا ةيلمع
سصا-خ-سش’ا ما-مأا ة-حو-ت-ف-م لاز-ت ا-م

،مهتافلم Ëدقت ‘ نيرخأاتŸا ÚينعŸا
عيمج ةيلÙا تاطل-سسلا تع-سضو د-قو
تايدلبلا ةن-يز-خ و ة-يد-يÈلا ز-كارŸا

فرسصت ت– ةي’ولا مي-ل-قا ل-ما-ك Èع
ة-ي-ل-م-ع ل-ي-ه-سست-ل ،ن-يد-ي--ف--ت--سسŸا
. ةحنŸا هذه نم مهتدافتسسا

ل ىسسيع ^
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لÓ-خ ح-ط--سسلا ى--ل--ع ا--ف--ط  ^
Úب Òبك عارسص ةطرافلا تاعاسسلا
ة-ط-بار-لاو ف-ي-ط--سس قا--فو ةرادإا
ةيفلخ ىلع ،مدقلا ةركل ة-ي-ن-طو-لا

بوسسنŸا يتوسصلا بيرسستلا ةيسضق
،ةيافلح دهف قافولل ماعلا ريدملل

ةيافل-ح نأا ة-ط-بار-لا Èت-ع-ت ثي-ح
،ةيوركلا تآايهلا ‘ قيرف-ل-ل ل-ث‡
نأا Èتعت قافولا ةرادإا نأا Úح ‘

.يدانلا ‘ فظو-م در‹ ي-ن-عŸا
نأا ى--ل--ع قا--فو--لا ةرادإا تد--كأاو

ع-م ةزا-جإا يأا كلÁ ل ة-يا--ف--ل--ح
نإاف ›اتلابو ،ةطبارلا ىدل قيرفلا
لfi ل يدانلا قح ‘ ةبوقع يأا
تدكأا لباقŸا ‘ ،بارعإلا نم اهل
ا-ه-ق-طا-ن نا-سسل ى-ل-ع ة-ط--بار--لا
كلÁ ةيافلح نأا موديقلب يمسسرلا
رمألا وهو ،ة-ط-بار-لا ىد-ل ةزا-جإا
ط-ي-ل-سست ة-ي-نا-ك-مإا ل-ع-ج-ي يذ-لا

‘ انك‡ قيرفلا قح ‘ تابوقع
‘ ة-يا-ف-ل-ح طرو-ت تا-ب--ثإا لا--ح

ليو– دعب ،تايرابŸا-ب بعÓ-ت-لا
بناج نمو .ةلادع-لا ¤إا ة-ي-سضق-لا
Úيعت-ب قا-فو-لا ةرادإا تما-ق ،ر-خأا
Úماحملل ةينطولا ةمظنŸا سسيئر
ريدŸا نع عافدلل ي-عا-سس د-م-حأا
سسب◊ا نهر دوجوŸا ةيافلح ماعلا

املع ،يتوسصلا بيرسستلا ةيسضق ‘

ع-ي-سسو--ت--ب تما--ق ة--م--كÙا نأا
نم ةيسضقلا هذه ‘ تاق-ي-ق-ح-ت-لا

ددج دوهسشل ةوعدلا هيجوت لÓخ
ةيافلح نأا املع ،يفحسص مهنيب نم
سسيئر دسض ةيئاسضق ىوعد عفر ررق

ن---ب جÈلا ي----ل----هأا ةرادإا سسل‹
ديدهتلاب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ،يدا-م-ح

تعمج يتلا ةارابŸا لبق زازتبلاو
ةسسفا-ن-م ‘ ي-ل-هألاو قا-فو-لا Úب
رداسصŸا تاذ .ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك
ىقلت قافولا ةرادإا سسل‹ نأا تدكأا

ةيلÙا تاطل-سسلا ن-م تا-نا-م-سض
ةمزألا ءاهنإل ،لجاع-لا ل-خد-ت-لا-ب
ذنم قافولا اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا

نأا ردا---سصŸا تاذ تد----كأاو ،ةÎف
تحنم دÓبلا ‘ ايلعلا تا-ط-ل-سسلا
تا-كر-سشلا ىد-حإل ا-ه-تا-م-ي-ل-ع--ت
ةيكلم ىلع لوسصحل-ل ،ة-ي-مو-م-ع-لا
،ةن-ك‡ ة-سصر-ف بر-قأا ‘ يدا-ن-لا

ةفاك ةيطغتو ةيلاŸا هءابعأا ءاهنإل
›وت نع ثيد◊ا روديو ،ه-تا-ق-ف-ن
ة--يو÷ا““ وأا ““لا--ط--ف--ن““ ة--كر---سش
‘ ،قا-فو-لا ة-يا-عر-ل ““ة-ير-ئاز÷ا
لÓخ ةقفسصلا نع نÓعإلا راظتنا
هذ-ه نأا-سش ن-مو ،ة-ل-ب-قŸا ما--يألا
قافولا ةانا-ع-م ي-ه-ن-ت نأا ةو-طÿا
يتلا ةيلاŸا تا-مزألا ع-م ا-ي-ئا-ه-ن
‘ اسصوسصخ مسسو-م ل-ك ‘ رر-ك-ت-ت
معد عجارت دعب ةطرافلا تاونسسلا
.ةيلÙا تاطلسسلا

قوراف.ج^

ـه1441لاوشش32ـل قفوملا م0202ناوجÚ51نثإلا

ةيشضق ‘ هتدافإا Ëدقتل
يتوشصلا بيرشستلا

هجوي قيقحتلا يشضاق
راودŸ ءاعدتشسا

ةرك ةطبارل ةعباتلا طابسضنلا ةن÷ نÓعإا لجأات ^
اÃ ةيسضقب ةسصاÿا ةيسضايرلا تابوقعلا نع مدقلا
Úب ام برسسŸا يتوسصلا ليجسستلا ةحيسضفب فرعي
ةيافلح دهف فيط-سس قا-فو يدا-ن-ل ما-ع-لا ر-يدŸا
ةياغ ¤إا يوادعسس ميسسن ÚبعÓ-لا لا-م-عأا ل-ي-كوو
رودسصو ةيسضقلا تاذ ‘ قيقحتلا نم ةلادعلا ءاهتنا
تارارق نأاب ةطبارلا نم ردسصم فسشكو ،مهماكحأا

حا-ب-سصم لا-م-ك ا-ه-سسأار-ي ي-ت-لا طا-ب-سضنلا ة-ن÷
تهنأا نأا دعب ةز-ها-ج تنا-ك ة-ي-سضق-لا سصو-سصخ-ب
عيم÷ تعمتسساو اهتا-ق-ي-ق– ةرو-كذŸا ة-ن-ج-ل-لا
سسيمÿا مو-ي ا-هرود-سص ارر-ق-م نا-كو ،فار-طألا
›وئسسم نم بلطب ثدحي ⁄ كلذ نكل ،يسضاŸا
يذلا مهبتكم عامتجا لÓخ اودكأا نيذلا ةطبارلا
ةياغل كلذ ليجأا-ت ةرور-سض ،مو-ي-لا تاذ ‘ د-ق-ع-نا

ررق دق ةطبارلا بتكم ناكو ،ةلادعلا ماكحأا رودسص
ةيسضقلا ‘ Êدم فرطك سسسسأاتل هعامتجا لÓخ
ةو-طÿا-ب ردا-سصŸا سضع-ب ا-ه-ت-ف-سصو ةو-ط--خ ‘

¤إا لسصو يذلا ءاعدتسسÓل ا-ب-سس– ة-ي-قا-ب-ت-سسلا
قيقحتلا ي-سضا-ق فر-ط ن-م ة-ئ-ي-ه-لا تاذ سسي-ئر
نع ددرت ام ةدسشب ىفن يذلا وهو ،هتدافإا Ëدقتل
يوادعسسو ةيافلح يئانثلل يتوسصلا ليجسستلا لوسصو
،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع هرسشن لبق هيلإا
عمتÛا ةطبارلا بتكم رر-ق ،ل-سصت-م قا-ي-سس ‘و
قباسسلا سسيئرلا دسض ةيئا-سضق ىو-عد ع-فر ار-خؤو-م
تاماهتلا د-ع-ب و-عا-سس م-ي-هار-ب ةر-ك-سسب دا–لا
هلوزن Èع ،اهسسيئرو ةطبارلل اههجو يتلا ةÒطÿا

سسيئرلا هفسصوو ةيسضايرلا جماÈلا دحأا ىلع افيسض
.ةباسصعلا اياقبب راودم

فيطشس قافو

ةفÙÎا ةطبارلاو قافولا ةرادإا Úب ةيديدح ةشضبق

جيريرعوب جرب يلهأا
قيرفلا زئاكر ‘ طيرفتلا سضفرت يلهألا ةرادإا

ةرادإا نأا ،ةعلطم رداسصم تدكأا ^
زربأا نع لزانتلا سضفرت جÈلا يلهأا
،ةيسساسسألا ةل-ي-ك-سشت-لا ‘ ز-ئا-كر-لا
سضور-ع-لا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع اذ-هو
ن-م دد-ع تل-سصو ي-ت--لا ة--ير--غŸا
نم لك ةروسص ‘ ÚقلأاتŸا ÚبعÓلا
بÎغŸاو ،لا--بر--غ---لا Êادو---سسلا
ع-فادŸا ن-ع Ó--سضف ،يÒم--ع--ل--ب
،طينحج باسشلا مجاهŸاو يحيبسس
هذه عانقإا ¤إا يلهألا ةرادإا ىعسستو
مسسوŸ اهدوقع ديدمتب ر-سصا-ن-ع-لا
ءلؤوه نزول رظنلاب لقألا ىلع رخأا
ةيسساسسألا ةل-ي-ك-سشت-لا ‘ Úب-عÓ-لا
‘ ةلاعفلا مهت-م-ها-سسمو ق-ير-ف-ل-ل

اهققح يت-لا ة-ي-با-ج-يإلا ج-ئا-ت-ن-لا
رسصانعلا نأا نوÒسسŸا دكأاو ،يدانلا
Òغ قيرف-لا فو-ف-سص ‘ ة-ق-لأا-تŸا

امهم ةفئاسصلا هذه ليوحتلل ة-ل-با-ق
لظ ‘ اذهو ،سضورعلا ةميق تناك

دادعت نيوكت ‘ قيرفلا تا-حو-م-ط
.مداقلا مسسوŸا ةلوطب لÓخ يوق
نع لوألا لوؤوسسŸا نأا احسضاو ادبو
ركفي جÈلا يلهأل ةينفلا ة-سضرا-ع-لا

مداقلا مسسوŸا ة-لو-ط-ب ‘ نألا ن-م
ع-م م-ئاد-لا ه-ل-سصاو--ت لÓ--خ ن--م
ديدŒ ةيسضقب قلعتي اميف نيÒسسŸا

سضعب نع Ó-سضف ى-ماد-ق-لا دو-ق-ع
ل-جأا ن-م Úفد-ه-ت-سسŸا Úب-عÓ-لا

ةÎف ‘ قيرفلا داد-ع-ت ¤إا م-ه-م-سض
اذه مغرو ،ةيف-ي-سصلا تÓ-يو-ح-ت-لا
مداقلا مسسوŸا ىلع ركبŸا زيكÎلا
اذه ‘ دكأا ،يريزد بردŸا نأا لإا
يلختلا ينعي ل رمألا اذه نأا ددسصلا

نم ىقبت اميف قيرفلا تاحومط نع
ناهرلا ىقبي ثيح ،يرا÷ا مسسوŸا

ةفرسشم ةبترم ‘ ةلوطبلا ءاهنإا وه
ةسسفانم ‘ اديعب باهذلا نع Óسضف
زواŒ لÓخ نم ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك

عبر ءاقل ‘ ف-ي-ط-سس قا-فو ة-ب-ق-ع
لوأا ىلع لوسص◊ا ل اŸو ي-ئا-ه-ن-لا
ةرادإا نهارتو .قيرفلا خيرات ‘ بقل
ةديدج ةلكيه ثادحإا ىلع يلهألا

ةيادب قيرفلل يرادإلا بنا÷ا ىلع
لÓخ نم اذهو مداقلا موسسŸا نم
اهليجسست ” يتلا سصئاقنلا كرادت

م-سسوŸا لÓ--خ يرادإلا بنا÷ا ‘
نب سسيئر-لا ح-م-ط-ي ثي-ح ،يرا÷ا

نم ةيوق ةرادإا ليك-سشت ¤إا يدا-م-ح
هيعسس ل-ظ ‘ اذ-هو بناو÷ا ة-فا-ك
ىنعم ”أاب فfiÎ قيرف ليكسشت ¤إا
نع ةوق-ب ثيد◊ا رود-يو ،ة-م-ل-ك-لا

Œا د-ق-ع د-يدŸةكرسشلل ماعلا ريد
هحا‚ دعب ،دانزوب ريذن ةيرا-ج-ت-لا

‘ flا فلتŸا ماهŸخ هل ةلكوÓل
ميعدت ةيناكمإا عم يرا÷ا مسسوŸا
.ةديدج هوجوب بسصانŸا يقاب

ششار◊ا دا–ا
ميتنشس رايلم03 ¤ا ةكرششلا لام سسأار عفر
عيمج ةئيهت ““لاطفن““ ةسسسسؤوم هيف رظتنت يذلا تقولا ‘ ^

مهسسأا ىلع اهذاوحتسسا لامكتسسا لجأا نم ةي-نو-نا-ق-لا رو-مألا
سسيئرلا لسصاوي ،ةلبقŸا ةÎفلا ‘ يسشار◊ا يدانلا ةكرسش

fiيتلا طورسشلا عيمج ةيبلت لجأا نم هتاكر– بياعلا دم
ليهسست لجأا نم ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ ةيطفنلا ةسسسسؤوŸا اهتعسضو

،““ءارفسصلا““ تيب نم ةبرقم رداسصم تدكأا ثيح ،ءارسشلا ةيلمع
عيمج ةلسسارمو ةماع ةيعمج دقع تاءارجإا رسشاب بياعلا نأا
عفر كلذكو ،ةروسصلا ‘ مهعسضو لجأا نم Úيلا◊ا ÚمهاسسŸا
يسساسسألا طرسشلا وهو ،ميتنسس رايلم03 ¤إا ةكرسشلا لام سسأار
‘ رامثتسسلا لجأا نم ““لاطفن““ ›وؤوسسم هعسضو دق ناك يذلا
نوكيسس يتلاو ةماعلا ةيعم÷ا دق-ع ن-ع ما-يأا ل-ب-قو .يدا-ن-لا

‘ بغرت يتلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملل قيرطلا ديه“ اهنومسضم
انرداسصم تدكأا ،قيرفلل ةيسضايرلا ةكرسشلا مهسسأا بلغأا ءارسش
ةيلاŸا بياعلا ةليسصح ببسسب ÚمهاسسŸا Úب رÁ ل رايتلا نأا

Ÿنأا ثيح ،نآلا ى-ت-ح ة-ق-ل-ع-م ى-ق-ب-ت ي-ت-لاو ،8102 م-سسو
لغتسسي نأا نو-سضفر-ي ›ا◊ا سسي-ئر-لا ة-سسا-ي-سسل Úسضرا-عŸا
ةيطفنلا ةكرسشلل همهسسأا ىلع لزانت-لا ل-جأا ن-م تا-سضوا-فŸا
ةÒبك ةيلام تارغث فرعت يتلاو ،ة-ي-لاŸا ة-ل-ي-سص◊ا ر-ير“و

كرت ةرŸا هذه نوسضفر-ي ن-يذ-لا ،ا-م-ئاد ه-ي-سضرا-ع-م بسسح
.نايحألا نم ديدعلا ‘ اودكأا امك ةبسساfi نودب بياعلا

فرطك سسشسأاتلا تررق ةطبارلا :ةداره
اهتهازنب سساشسŸا ” امدعب Êدم

ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلاب يذيفنتلا بتكŸا وسضع فسشك ^
سسسسأاتلا ‘ ةطبارلا رخأات ببسس نع ،ةداره سسارع مدقلا ةركل
نع ةداره ثد–و ،يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق ‘ Êدم فرطك
ةيسضايرلا ةبوق-ع-لاو ي-تو-سصلا ل-ي-ج-سست-لا ة-ي-سضق تارو-ط-ت
‘ ثدحتŸا لاقو ،في-ط-سس قا-فو ق-ير-ف ى-ل-ع ةر-ظ-ت-نŸا
وه ،اÒثك هسسفن حرطي يذلا لاؤوسسلا““ :ةي-مÓ-عإا تا-ح-ير-سصت

كانه نأل ،ةيادبلا ذنم Êدم فرطك ةطبارلا سسسسأات مدع
ةفلكم تناكو ،اياسضق-لا هذ-ه ‘ ة-سصتıا طا-ب-سضنلا ة-ن÷

ةرازو نكل ،تابعÓت دوجو نع فسشكلاو فلŸا اذه ةسساردب
:فاسضأاو ،““انتقبسس يتلا يهو ةرو-ك-سشم ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا
ةهازنب سساسسŸا ” امدعب Êد-م فر-ط-ك سسسسأا-ت-لا ا-نرر-ق““
ةئيه ي-ه طا-ب-سضنلا ة-ن÷““ :ل-سصاوو ،ة-فÙÎا ة-ط-بار-لا

بغري هنأا ةنجللا سسيئر نم انمهف اننكل ،ةطبارلا نع ةلقتسسم
تمادام ،ةيسضايرلا ةبوقعلا ذاختا لبق تقولا لماك ذخأا ‘

نظأاو ،ةينوناق ةن÷ يأا نم Èكأا ةلادعلاو ،ةلادعلا ‘ ةيسضقلا
يتلا ةبوقعلا ع-م ةازاو-م نو-ك-ت-سس ة-ي-سضا-ير-لا ة-بو-ق-ع-لا نأا

بتكŸا وسضع دكأا ،ر-خآا قا-ي-سس ‘و ،““ة-لاد-ع-لا ا-هذ-خ-ت-ت-سس
،ةطبارلل يذيفنتلا بتكŸا رارق ،ةداره ةطبارلل يذي-ف-ن-ت-لا

Ãوعاسس ميهاربإا ،ةركسسب دا–إل ق-با-سسلا سسي-ئر-لا ،ةا-سضا-ق،
ملكت ،ةركسسب دا–ل قباسسلا سسيئرلا““ :Óئاق ينعŸا فسشكو
نأا ،ةماع ةيعمج ‘ حيرسصتلا هل قبسسو ،داسسفلا نع ديدج نم
يذيفنتلا بتكŸا وسضع فاسضأاو ،““تايرابم ىÎسشاو عاب لكلا
ةركل ةفÙÎا ةطبارلل يذيفنت بتكم-ك ا-نرر-ق““ :ة-ط-بار-ل-ل
نآلا هيلع““ :عباتو ،““ةيسصخ-سشلا ه-ت-ف-سصب ه-تا-سضا-ق-م ،مد-ق-لا

،اهفرعي يتلا رومألا عيمج نع ثيد◊او ،ةلاد-ع-لا ة-ه-جاو-م
.““اهكلÁ يتلا تافلŸا عيمج Ëدقتو

ةنيطنشسق بابشش
يمشساقلبو ةدايع نب عانقإل ةثيثح يعاشسم

ديدجتلاب
نم هتاكر– ،ةنيطنسسق بابسش قيرف ةرادإا سسل‹ رسشاب ^

حاتفلا دبعو ةداي-ع ن-ب Úسسح ي-ئا-ن-ث-لا د-ق-ع د-يدŒ ل-جأا
سسيئر نأاب ،ةبرقم رداسصم نم ملعو ،يم-سسا-ق-ل-ب ل-ي-عا-م-سسإا

رسصن ،يسضايرلا ريدŸاو ،جارجر ديسشر ،قيرفلا ةرادإا سسل‹
نع هل ابرعأاو ،نارهو ‘ ةداي-ع Íب ا-ع-م-ت-جا ،جو‹ ن-يد-لا
لسصحتت ⁄و ،مسسوŸا ءاهتنا لبق هدقع ديدŒ ‘ امهتبغر
،ءاقبلا نأاسشب ةدايع نب نم حسضاو باوج ىلع بابسشلا ةرادإا
،لبقŸا مسسوŸا ةيجراخ ة-برŒ سضو-خ ‘ ه-ت-ب-غر-ل ار-ظ-ن
ةبيتك عم ةمئاد هناكم ىلع لوسصحلل ديحولا ليبسسلا اهرابتعاب
يدانلا حنم دكأا هنأا لإا ،ي-سضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لا بردŸا
ةÒخألا ةÎفلا ‘ ةدايع ن-ب م-سسا ط-ب-تراو ،ا-ي-لfi ة-يو-لوألا
يجÎلاو ،يرسصŸا كلا-مز-لا ل-ث-م ،ة-يد-نألا ن-م د-يد-ع-لا-ب
نأا تدكأا ،رداسصŸا تاذ ،يدوع-سسلا ةد-ج ي-ل-هأاو ،ي-سسنو-ت-لا
هسسأار طقسسم ةنيدم ‘ يمسساقلب بعÓلا ،اسضيأا تقتلا ةرادإلا

Úسس– عم ،ÚمسسوŸ ديدجتلا هيلع تسضرعو ،نلزغلا روسس
‘ اركبم تأادب دق ،ةن-ي-ط-ن-سسق با-ب-سش ةرادإا تنا-كو ،ه-ب-تار
فدهب ،مهب ظافتحلا ‘ بغرت نيذلا ÚبعÓلا عم تاسضوافم
.لبقŸا مسسوملل ركبŸا دادعإلا نامسض

رئاز÷ا ‘ ،Êافلزلا نماي لئابقلا ةبيبسشل قيرفل ةينفلا ةسضراعلا ىلع فرسشŸا يسسنوتلا بردŸا يقب ^
لقنتلا تقاعأا يتلا انوروك ءابو ةمزأا ببسسب يسضاŸا سسرام فسصتنم ذنم يسضايرلا طاسشنلا فقوت مغر
بردم ديأا ،تاسسفانŸا ةدوع نم هفقومو ،ةلوطبلا بقل ثيح نم ايلاح يرانكلا عسضو لوحو ،لودلا Úب
بقللاب زوفلا ‘ هقيرف ظوظح نأا ¤إا اÒسشم ،رئاز÷ا ‘ تاسسفانŸا ةدوع قباسسلا Êامعلا رافظ يدان
:ةيفحسص تاحيرسصت ‘ Êافلزلا لاق ،سسنوت ¤ا هتدوع مدعو رئاز÷ا ‘ هئاقب سصزسصحبز ،ادج ةÒبك
›ابب رطخي نكي ⁄ ،فيطسس قافو مامأا انناديم جراخ ،يسضاŸا سسرام51 موي ةارابم رخآا انسضخ امدعب““
يتلئاع تدقتفا““ :فاسضأاو ،““سسنوت ¤إا دوعأا نأا نكمŸا نم نكي ⁄و ،ءابولا ببسسب دود◊ا قلغ عقيسس هنأا

يأا ينسصقني ⁄و ،رئاز÷ا ‘ ادج ةبيط ‘ورظ ةحارسصب يننأا ولو ،ديعلا مايأاو ناسضمر رهسش ‘ اسصوسصخ
ىلع لمع هنأاب يسسنوتلا ينقتلا فسشكو ،““تÓباقŸاو تابيردتلاو بعŸÓا ءاوجأا اÒثك دقتفأا ينكل ،ءيسش
هقيرف نأاب دكا امك ،ÚبعÓلا بردت ةÒتوب قلعتي اميف اميسسل يقطنم لكسشب يحسصلا رج◊ا ةÎف Òيسست
،دعب نع قيرفلا بيردت ىلع تسصرح رج◊ا ةيادب ‘““ :لاقو ،ةلوط-ب-لا فا-ن-ئ-ت-سسل از-ها-ج نو-ك-ي-سس
قسسن سضيفخت انررق ناسضمر ‘ نكل““ :فا-سضأاو ،““با-سستاو ق-ي-ب-ط-ت Èع Úب-عÓ-لا ل-ك ع-م ا-ن-ل-سصاو-تو
،““ةلوطبلا راوسشم يقابل اديج دعتسسنل ،ايمسسر طاسشنلا ةدوع نع نÓعإلا راظتنا ‘ نحنو ،تابيردتلا
Èتعا انا““ :حرسص ثيح لئابقلا ةبيبسش عمو ئاز÷ا ‘ حجانلاب هتبرŒ يسسنوتلا بردŸا Òخلا ‘ فسصوو
تÓباقم4 ‘ انزف ثيح ،ةبيط Èتعت قيرفلا اهيف تدق تايرابم8 ‘ ةليسص◊ا نأا اÃ ،ةحجان ةبرجتلا
انظوظح نأا ينعي ام ،ةرادسصلا قرف ةبكوك ‘ ايلاح دجاوتن““ :متخو ،““ةدحاو ‘ انمزهناو3 ‘ انلداعتو
ىلع لبقتسسنسس ،ةلوطبلا رمع نم ةيقبتŸا تÓباقم Êامثلا ‘ هنأا اسصوسصخ ،بقللا ىلع ةنهارملل ةÒبك
.““نيرسشابم Úسسفانم انناديم

لئابقلا ةبيبشش
ةÒبك بقللاب زوفلا ‘ انظوظحو ةلوطبلا ةدوع عم انأا :Êافلزلا

رئاز÷ا ةيدولوم
اياشضق ةدع ةششقانŸ ةرادإلا سسلÛ عامتجا

ىلع ةقداسصملل ،سساŸأا رسصانلا دبع ةسسائرب سسمأا ،رئاز÷ا ةيدولوم قيرف ةرادإا سسل‹ عمتجا ^
،يمسصاعلا يدانلا ةرادإا سسل‹ نأاب ،ةدكؤوم رداسصم نم ملعو ،9102 ةنسسل يبدألاو ›اŸا نيريرقتلا

اذه يدانلل ةيلاŸا تامازتللا ةفاكو ،يسضاŸا مسسوŸا ةينازيم ،عامتجلا اذه لÓخ سشقان دق
طاسشنلا فقوت لظ ‘ ›ا◊ا عسضولا تادجتسسم ¤إا ،ةرادإلا سسل‹ ءاسضعأا قرطت امك ،مسسوŸا
لامكتسساب مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا تاحÎقمو ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف راسشتنا ببسسب يوركلا
مهأاو ،بابسشلا تائف ةينازيم اسضيأا سشقان دق عامتجلا جمانرب نأا تدكأا ،رداسصŸا تاذ ،مسسوŸا
ةسصسصıا ةينازيŸا عفرل ةيدولوŸا ةرادإا ىعسستو ،يسضاŸا مسسوŸا اهنم تناع يتلا لكاسشŸا
ةحارلا طورسش عيمج Òفوتو ،نيوكتلاب Ìكأا مامتهلا ىلع اهرارسصإا لظ ‘ ،لبقŸا مسسوŸا نابسشلل
.رابكلل لوألا نازÿاو ،يدانلا لبقتسسم اهرابتعاب ،ةينابسشلا تائفلل
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نÓيم Îنا
هقيرفب ديعشس يتنوك بردŸا

ءاشصق’ا مغر

نأإ ىلع ،نÓيم Îنإل ينفلإ ريدŸإ يتنوك وينوطنأإ ددشش ^
ىلع أيلأطيإإ سسأأك يئأهنل لهأأتلإو زوفلإ قحتشسي نأك هقيرف

.›وبأن بأشسح
أمدعب ،سسوتنفويب مدطشصيل سسأأكلإ يئأهنل ›وبأن لهأأتو
فشصن يتإرأبم عوم‹ ‘ (1-2) ةجيتنب Îنإلإ ىلع زأف
.يئأهنلإ
ىلع““ :““تروبشس يإر““ ةأنق عم هتأحيرشصت ‘ يتنوك لأقو
قحتشسن أنك أننأإ دقت-عأإ ،بأ-يإلإو بأ-هذ-لإ ي-ت-لو-ج رإد-م
ىلع موللإ نم ليلقلإ ىوشس يدل سسيل ،ي-ئأ-ه-ن-ل-ل لو-شصو-لإ
يتلإ ةينإودعلإ مدقلإ ةرك هذه نأل ،ءأشسŸإ إذه ÚبعÓلإ
.““ةبعللإ ىلع ةرطيشسلإ ةلوأfiو ،أهتيؤور ديرأإ
نم نأك أÃرو سصرفلإ نم ديدع-لإ أ-ن-ق-ل-خ د-ق-ل““ فأ-شضأإو
ديفيد نكل ،ى-مرŸإ مأ-مأإ ة-نور-م Ìكأإ نو-ك-ن نأإ ن-ك-مŸإ
نأكو ةلهذم تأ-يد-شصت-ب مأ-ق (›و-بأ-ن سسرأ-ح) أ-ن-ي-ب-شسوأإ

.““تإرم ةدع مهذقنأإو ةإرأبŸإ لجر نأك دقل ،أًمشسأح
هنأل ،فدهلإ إذه لثم لبقتشسن نأإ لأمآÓل بيfl رمأإ““ عبأتو
ةرطيشسلإو سصرفلإ هذه عم ،هبنŒ نكÁ نأكو أًجذأشس نأك
.““لبقتشسملل ÿÒأب رششبي ءإدألإ إذهف ةإرأبŸإ ىلع
نمث أنعفدو ةيأفكلإ هيف أÃ فدهلإ ةطقل ‘ زكرن ⁄““ دإزو
يه ليشصأفتلإ نأإ كلذ أنل حشضويشس لقألإ ىلع ،أًظهأب كلذ
 .““ىوتشسŸإ إذه ‘ قرأفلإ عنشصت يتلإ
دعب يئأهنلل نأيتفلإ لهأأتي لأإ لأمآÓل بيfl رمأإ““ فدرأإو

ل أنوعد ،ءإدألإ نع ٍسضإر ينكل ،Úتلو÷إ ‘ ءإدألإ إذه
‘ فوقولأب ةيأغلل ةيعأفد ةإرأ-ب-م بع-ل ›و-بأ-ن نأإ ى-شسن-ن
ىلع لهشسلإ نم سسي-ل كلذ-ل ،تإد-ترŸإ رأ-ظ-ت-نإو ف-لÿإ

.““ةوجفلإ ىلع روثعلإ فقإوŸإ هذه ‘ طشسولإ يبعل
Êدعشسيو ،سصرفلإ نم ديدعلإ أنعنشص كلذ عمو““ درطتشسإو
هعم لمعلإ نم أنك“ ثيح ،لشضفأإ لكششب نشسكيرإإ رقتشسي نأإ

بقإري نأإ هيلع نأك ،ÚمجأهŸإ فلخ بعل دقل ،أًيندبو أًينف
أمع أًمأ“ ٍسضإر أنأإو ،مك21 وأإ01 يطغي هنإإ ،يÁد وجييد
.““ةيئأنث لجشس دق نأكل أنيبشسوأإ لول ،مويلإ هلعف
Úنإودع أنك ثيح ،هتيؤور ديرأإ يذلإ Îنإإ وه إذه““ متتخإو
مهذقنأإ ةيأهنلإ ‘و ،قÓطإلإ ىلع بعلي ›وبأن عدن ⁄و

.““قئأقح هذه ،مهشسرأح
ر .ق ^

ةيناŸ’ا ةلوطبلا
 بقللا عفر ةشصرف مامأا خينويم نرايب

سسيمÿا اذه
زوفب ،خأبدÓجنششنوم أيشسوروب خف نم خنويم نريأب أ‚ ^
تأشسفأنم رأطإإ ‘ ،أنيرأإ زنأ-ي-لأإ بع-ل-م ى-ل-ع (1-2) لتأق
.ÊأŸألإ يرودلإ نم13ـلإ ةلو÷إ
‘ ،نريأب ‘ده أكشستيروج نويلو يزكريز إوششوج زرحأإو
أًفده درأفأب Úمأينيب ل-ج-شس أ-م-ن-ي-ب ،68وÚ 62تقيقد-لإ

ةقيقدلإ ‘ ،خأبدÓجنششنوم حلأشصل هقيرف ىمرم ‘ أًيشسكع
ىرخأإ ةوطخ يرأفأبلإ قÓمعلإ بÎقإ ،رأشصتنلإ إذهب .73
عم قرأفلإ ىلع ظفأح أمدع-ب ،أ-ج-ي-ل-شسد-نو-ب-لإ بق-ل ن-م
هترإدشص إًززعم ،طأقن7 غلأبلإ ،دنو“رود أيشسوروب هقحÓم
65 دنع خأبدÓج فقوت أمنيب ،ةطقن37 ديشصرب لودجلل
.عبإرلإ زكرŸإ ‘ ةطقن

فدهب سضرألإ بأحشصأإ ةتغأبم ‘ نأمفوه سسأنوج ح‚و
ءأقللإ مكح نكل ،ريون ليونأم سسرأ◊أب هدإرفنإ رثإإ ،ركبم
بعل دوجو Úبت ثيح ،ويديفلإ ةينق-ت-ل أأ÷ أ-مد-ع-ب هأ-غ-لأإ

.للشست فقوم ‘ خأبدÓج
،لوألإ طوششلإ فأشصتنإ عم ة-ل-تأ-ق ةو-ف-ه ر-مو-شس بك-ترإو
كأبششلإ ‘ أهعشضو يذلإ ،يزكريز ¤إإ أأطÿأب ةركلإ ريرمتب
.نريأب مدقت فده إًزرfi ،ةدحإو ةشسملب ةيلأÿإ
ةيشضرع دأعبإإ ‘ درأفأب لششف ،طقف ةقيقد11 رورم دعبو
،ريون كأبشش وحن أأطÿأب ةركلإ ه-جو-ي-ل ،نأ-مÒه كير-تأ-ب
.ةقيدشص نإÒنب (1-1) خأبدÓج لدأعتيل

ةقيقد دعب ،نريأبل إدد‹ مدقتي نأإ يشسنأشسيوك لكيأم دأكو
.ىمرŸإ نع إًديعب هشسأإرب ةركلإ هجو هنكل ،ةدحإو
ىلع ينيعبشس نب يمإر قلطنإ ،Êأ-ث-لإ طو-ششلإ ة-يإد-ب ع-مو
ريون أهدعبأإ ،ةÒطخ ةيشضرع ةرك لشسÒل ،رشسيألإ بنأ÷إ

،قئأقد4ـب ةإرأبملل يلشصألإ تقولإ ةيأهن لبقو .Úترم ىلع
ءإزج ةقطنم لخإد ¤إإ ةيشضرأإ ةيشضرع ةرك درأفأب لشسرأإ

لخإد ¤إإ ةرششأبم ةشسملب أكشستيروج أهل-بأ-ق-ي-ل ،خأ-بدÓ-ج
.(1-2) نريأب زوف فده إًزرfi ،كأبششلإ

ر .ق ^

ةركل ير-ط-ق-لإ دأ–إلإ سضر-فو ^
،ركذلإ ف-لأ-شسلإ سصح-ف-لإ ،مد-ق-لإ

ةيدنألإ يبعلو مقإوط عيمج ىلع
ل-ي-ب-ق ،مد-ق-لإ ةر-ك-ل ة-ير-ط--ق--لإ
،ةيعأم÷إ تأبيرد-ت-لإ فأ-ن-ئ-ت-شسإ
تإءأقل نم ى-ق-ب-ت أ-م لأ-م-ك-ت-شسإو
.ةلوطبلإ
أم لأ-م-ك-ت-شسإ ،ه-تإذ دأ–إلإ رر-قو
ةيرطقلإ ةلوطبلإ تأيرأبم نم ىقبت
ةعم÷إ موي نم ءإدتبإ ،مدقلإ ةركل
تأجردم مأمأإ ،مدأقلإ ةيل-يو-ج42
.ةرغأشش
تأشصوحفل روشص نأيرلإ يدأن رششنو
نمو هوبعل أهل عشضخ يتلإ أنوروك
.يميهإرب Úشسأي مهنيب
ءإر--ح---شصلإ برأfi ل---ه---ت---شسيو
فقوتلإ دعب مهتأ-يرأ-ب-م ،هؤوأ-ق-فرو

ةحئأج ببشسب رهششأإ ةثÓث مإد يذلإ
نمشض رطق يدأن ةأ-قÃÓ ،أ-نورو-ك

يرود ن-م81 ـلإ ة-لو÷إ تأ--ير‹

.مدقلإ ةركل رطق مو‚
ر-ط-ق مو‚ يرود ةدو-ع-ل أ-ب-شس–و

مدأقلإ ةيليوج ر-ه-شش ة-يأ-ه-ن لÓ-خ

ير--ئإز÷إ ›ود--لإ أ--شضيأإ ع---شضخ
حأ‚وب دإدغب يرطقلإ دشسلإ قيرفل
، ة-فإر-غ-لإ بعل ي-ن-ه نأ-ي--ف--شسو
أمبشسح ،أنوروك سسوÒف تأشصوحفل
 .ةيرطقلإ ةفأحشصلإ هتدكأإ
يبعل ىلع ر-ملإ سسف-ن ق-ب-ط-ن-يو
ة-لو-ط-ب-لإ ‘ ي-ن-طو-لإ بخ-ت--نŸإ
ع--شضخ--ي--شس ثي--ح ،ة--يدو--ع---شسلإ
ز--عو ي◊و---ب---م سسيإر Úشسرأ◊إ
ع--فإدŸإ إذ--كو ،ة---خود ن---يد---لإ
يذلإو ير-م-ع-ل-ب لأ-م-ج يروÙإ

¤إ هتدوع روف تأشصوحفلإ يرجيشس
.ةيدوعشسلإ
بخ-ت-نŸإ و--ب--عل بل--غأإ ع--شضخو
¤إ أ-بوروأ-ب نو-فÙÎإ ي-ن-طو--لإ

ىلع ،أنوروك نع فششك-لإ سصو-ح-ف
،زرfi سضأير ،›وغيف نأيفشس رإرغ
تبثإ دقو ةمحر نبو يدنأم ىشسيع
.سسوÒفلإ نم مهتمÓشس سصوحفلإ

ر .ق ^

مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا

انوروك تاشصوحفل نوعشضخي رشضÿا وبع’
نع فسشكلا تاسصوحف ، ةيدوعسسلاو ةيرطقلا Úتلوطبلا ‘ Úطسشانلا ،مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا يبع’ نم ددع زاتجا

.ةدوعلل رسضخ’ا ءوسضلا اوقلتيل سسوÒفلاب مهتباسصا مدعو مهعتمÓسس تاسصوحفلا تدكأا ثيح ،انروك سسوÒف

›وبانو ‘ويلا Úب ءاعبر’ا اذه رابكلا يئاهن
ايلاطيإا سسأاك

ةينابسس’ا ةلوطبلا
لايرلا ىلع همدقت ىلع ظافحي ةنولششرب

ةÎف هÒهأمج تشضوع ةينف ةحول ،ةنولششرب مدق ^
شضيرع إًرأشصتنإ ققح أ-مد-ع-ب ،ة-ل-يو-ط-لإ ه-بأ-ي-غ أً
نمشض ،أكرويأم لأير هفيشضم دشض ةفيظن ةيعأبرب

.أجيللإ نم82 ةلو÷إ تأشسفأنم
رثأأتي ⁄ هنأإ إدب ثيح ،هقنورب ةنولششرب ظفتحإو
لظ ‘ ،رهششأإ3 وحن تدتمإ يتلإ فقوتلإ ةÎفب
نع ةيعأبر ل-ج-شس ثي-ح ،أ-نورو-ك سسوÒف ي-ششف-ت

قئأقدلأب يشسيمو ،أبلأإ ،تيإوثيإرب ،لإد-ي-ف ق-ير-ط
.بيتÎلإ ىلع (39و ،97 ،73 ،2)
ةطقن16 ¤إإ هديشصر ةنولششرب عفر رأشصتنلإ إذهبو

لأير ¤إإ طغشضلإ لقنيل ،أجيللإ بيترت ةرإدشص ‘
.ةرإدشصلإ ىلع هشسفأنم ديردم

52 دنع أكرويأم لأ-ير د-ي-شصر د-مŒ ،ل-بأ-قŸإ ‘
عإرشص ‘ هفقوم دقع-ت-ي-ل ،81ـلإ زكرŸإ ‘ ةط-ق-ن
.طوبهلإ ةمإود نم بورهلإ
جتن يذلإو ،ركبŸُإ طغشضلأب ةإرأبŸإ ةنولششرب أإدب

ثيح ،2 ةقيقدلإ ‘ لإديف Èع ،لوألإ فدهلإ هنع
هليمز نم ءإز÷إ ةقطنم لخإد ةيشضرع ةرك ىقلت

سسرأح ÁÚ ىلع ةيوق ةيشسأإرب أهلبأق ،أبلأإ يدروج
.أكرويأم
م-جأ-ه-م تيإو-ث-يإر-ب ن-ترأ-م ي-كرأ‰إد--لإ دأ--كو
ذإإ ،7 ةقيقدلإ ‘ ،Êأثلإ فدهلإ فيشضُي نأإ ،ةنولششرب
يجÒشس أهذفن ىنميلإ ةهب÷إ نم ةيشضرع لبقتشسإ
بنأجب ةركلإ رمتل ى-مرŸإ ى-ل-ع دد-شسو ،و-تÒبور

.نÁألإ مئأقلإ
ى-مر-م سسرأ-ح ن-ج-ي--ت--شش Òت ق--لأأ--تو
ىلع ةيوق ةديدشستل يدشصتلإ ‘ ،ةنولششرب

بأ-ششلإ ن-م ،ءإز÷إ ة--ق--ط--ن--م دود--ح
أهلوحو ،22 ةقيقدلإ ‘ وبوك أشسوف-ي-كأ-ت
.ةينكر ¤إإ
‘ ةديدج ةديدشستب ،هتلوأfi وبوك رركو
،ءإز÷إ ةقطن-م جرأ-خ ن-م ،82 ةقيقدلإ
.ةلوهشسب نجيتشش Òت أهب كشسمأإ ةرŸإ هذه نكل
ةنولششÈل Êأثلإ فدهلإ ليجشست ‘ تيإوثيإرب ح‚و
أنير ÁÚ ىل-ع ة-يو-ق ةد-يد-شست ن-م ،73 ةقيقدلأ-ب

.يشسيم لينويل نم ةعئإر ةعأنشصب ،أكرويأم سسرأح
‘ ةيوق ةيشسأإر ةرك أكرويأم بعل ÁÒدوب ددشسو
نÁألإ مئأقلإ بنأج-ب تر-م أ-ه-ن-ك-ل ،64 ةقيقد-لإ

لوألإ طوششلإ يهتنيل ،نجيتشش Òت ةنولششرب سسرأ◊
.ةفيظن ةيئأنثب أشسرأبلإ مدقتب
ريدŸإ Úتيشس يكيك ررق ،Êأثلإ طوششلإ ةيإدب عمو
،لإديف نم لدب سشتيتيكإرب عفدلإ ةنولششÈل ينفلإ
لدب وديميشسو ،نأمزيرج نم لدب زيرإوشس أًقحلو
.سستيكشسوب نم لدب رثرأإو ،وتÒبور يجÒشس نم
لأيرل لوألإ فدهلإ ليجشست ةشصرف ÁÒدوب ردهأإو
ةيشضرع ةرك ىقلت يذلإو ،84 ةقيقدلإ ‘ أكرويأم
،ةقطنŸإ جرأخ نم ةوقب ددشسو ،نÁألإ فرطلإ نم
.نجيتشش Òتل نÁألإ مئأقلإ بنأجب ترم ةركلإ نكل

،45 ةقيقدلإ ‘ بعللإ فأقيإإ ،ةإرأبŸإ مكح ررقو
طأقتلأب أإد-بو ،بع-لŸإ سضرأل سصخ-شش لز-ن ثي-ح

أًعيرشس نمألإ كرحتي نأإ لبق ،ÚبعÓلإ عم روشصلإ
.ةإرأبŸإ لأمكتشسإو هجإرخإل
ةديدشستل يدشصتلإ ‘ أكرويأم سسرأح أ-ن-ير ق-لأأ-تو
ليجشست نم أشسرأبلإ عنميل ،95 ةقيقدلأب تيإوثيإرب
.ثلأثلإ فدهلإ
ح‚ ،ةÒبكلإ أكرويأم ةرو-ط-خ ن-م م-غر-لإ ى-ل-عو

أشسرأبلل ثلأثلإ فده-لإ ل-ي-ج-شست ‘ أ-ب-لأإ يدرو-ج
‘ يشسيم نم ةرير“ ىق-ل-ت أ-مد-ع-ب ،97 ةقيقدلأب
أنير ÁÚ ىلع ةلوهشسب دد-شسي-ل ق-ل-ط-نإو ،ق-م-ع-لإ

.أكرويأم سسرأح
،كأبششلإ زهي نأإ نود ءأقللإ ردأغي نأإ ،يشسيم سضفرو

،39 ةقيقدلإ ‘ ةنولششÈل عبإرلإ فدهلإ لجشس ثيح
غوإرو ةقطنŸإ ‘ زيرإوشس نم ةرير“ ىقلت أمدعب
.أكرويأم سسرأح أنير رأشسي ىشصقأإ ددشس مث عأفدلإ

ر .ق ^

سسأأ-ك ي-ئأ-ه-ن ¤إإ ›و-بأ-ن ل-هأأ--ت ^
هخيرأت ‘ ةرششأعلإ ةرمل-ل ،أ-ي-لأ-ط-يإإ
عم هلدأعت دعب ،4102 مأع ذنم ¤وألإو

نأشس بعلÃ ،1-1 ةجيتنب Îنإإ هفيشض
.يئأهنلإ فشصن بأيإإ ‘ ،ولوأب
بأهذلإ ‘ هزوف نم ›وبأن دأفتشسإو
أيرأن إدعوم برشضيل ،در نود فدهب

.يئأهنلإ ‘ سسوتنفوي عم
Èع إًركبم ل-ي-ج-شست-لإ Îنإإ ح-ت-ت-فإو
ة-ق-ي-قد-لإ ‘ ن-شسك-يرإإ نأ-ي-ت-شسير-ك
ز-ن-ي-تÒم سسيإرد لدأ-عو ،ة-ي-نأ-ث--لإ
.14 ةقيقدلإ ‘ ةجيتنلإ
حأ-ت-ت-فأ-ب ةو--ق--ب ةإرأ--بŸإ Îنإإ أإد--ب
ةلكر نم ،ةينأثلإ ةقيقدلإ ‘ ليجشستلإ
ةرششأبم ةروشصب نشسكيرإإ أهذفن ةينكر

Œإ هأŸسسرأ◊إ عدأ--خ--ت--ل ،ى---مر
‘ إÒبك أأطخ بكترإ يذلإ ،أنيبشسوأإ
.كأبششلإ نكشستل ةركلإ عم لمأعتلإ

رششعلإ ق-ئأ-قد-لإ ‘ ةإرأ-بŸإ تأإد-ه
ل-ي-ك-ششت-ل Îنإإ دأ-ع ى-ت-ح ،ة-ي-لأ-ت-لإ
،61 ةقيقدلإ ‘ ديدج نم ةروطÿإ
ىلع نم أفيردنأك نم ةيوق ةديدشستب

.ةشضرأعلإ تلع ءإز÷إ ةقطنم دودح

›وألإ ةرملل ةإرأبŸإ ‘ ›وبأن رهظو
Ãةقطن-م دود-ح ى-ل-ع ن-م ة-ف-لأ-خ

ينيشسنإإ أهذفن ،91 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ
،ط-ئأ◊أ-ب تمد-ط-شصإ ةر-ك إًدد-شسم
¤إإ ددشسيل د-يد-ج ن-م ه-ي-لإإ تدأ-عو

.ةرŸإ هذه مئأقلإ رإوج
نم ةي-شضرأإ ةد-يد-شست-ب ن-شسك-يرإإ درو
،22 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ ةقطنم لخإد
.حأجنب أنيبشسوأإ أهب كشسمأإ
سشتيفوزورب ع-بأ-ت ،72 ةقي-قد-لإ ‘و
،›وبأن تأعأفد نم ةدعبم ةينكر ةرك
ءإز÷إ ةقطنم دودح ىلع نم ددشسيل
،مئأقلإ رإوج ¤إإ ترم ةرششأبم ةرك
ترم ةيشسأإرب وكأكول ةرششأبم أ-ه-ع-ب-ت
.مئأقلإ رإوج ¤إإ أًشضيأإ
Êأثلإ فدهلإ لجشسي نأإ وكأكول دأكو

ىقترإ أمدع-ب ،23 ةقي-قد-لإ ‘ Îنإل
ةيوق ةيشسأإر إًددشسم ،„و-ي ة-ي-شضر-ع-ل
.أهل يدشصتلإ ‘ أنيبشسوأإ قلأأت
جرأ-خ ن-م ةد-يد-شست-ب ز-ن-تÒم دأ-عو
نأإ لإإ ،93 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ ةقطنم
.مئأقلإ رإوج ¤إإ ترم هترك
،ءإز÷إ ةقطنم ‘ أفيردنأ-ك ل-غو-تو

،04 ةقيقد-لإ ‘ ة-ي-خورأ-شص ق-ل-طأإو
ةلكر ¤إإ ةركلإ دأعبإإ ‘ أنيبشسوأإ قلأأت
.ةينكر
فد-ه ل-ي--ج--شست ‘ ›و--بأ--ن ح‚و
ةمجه ن-م ،14 ةقيقدلإ ‘ لدأع-ت-لإ

،أنيبشسوأإ نم تأإد-ب ة-ع-ير-شس ةد-تر-م
نم ةركلأب ينيشسنإإ أهلÓ-خ ق-ل-ط-نإو
ةقطنم ¤إإ لشصو ىتح بعلŸإ طشسو
زنيتŸÒ ةيرحشس ةرك ررميل ،ءإز÷إ
لجشسيل ،أ-ًمأ“ ة-بأ-قر-لإ ن-م ›أÿإ
يهتنيل ،كأب-ششلإ ‘ ة-لو-ه-شسب ةر-ك-لإ
يبأ-ج-يإلإ لدأ-ع-ت-لأ-ب لوألإ طو-ششلإ

1-1.
نم ةديدشستب Êأثلإ طوششلإ Îنإإ أإدب
ةقطنم دودح ىلع نم سشت-ي-فوزور-ب
أه-ل ىد-شصت ،05 ةق-ي-قد-لإ ‘ ءإز÷إ
.حأجنب أنيبشسوأإ
نم ينيشسنإإ قلطنإ ةدترم ةمجه نمو
،46 ة-ق--ي--قد--لإ ‘ ر--شسيألإ بنأ÷إ

ةرك ءإز÷إ ةقطنم لخإد نم إًددشسم
.سشتيفونإدنأه أهب كشسمأإ ةيشضرأإ
ل-ج-شسي نأإ ز-ي-ششنأ-شس ل-يد-ب-لإ دأ-كو
ةيشضرأإ ةديدشستب ،Îنإل Êأثلإ فدهلإ

ة-ق-ط-نŸ نÁألإ بنأ÷إ ن-م ة-يو--ق
ليلقب تر-م ،57 ةقي-قد-لإ ‘ ءإز÷إ
.مئأقلإ رإوج ¤إإ
ن-شسك-يرإإ ق-ل-طأإ ،77 ة-ق-ي-قد-لإ ‘و

أهل ىدشصت ة-ف-لأfl ن-م ة-ي-خورأ-شص
.حأجنب أنيبشسوأإ
ى--مر--م هأŒ ه--ف--حز Îنإإ ل--شصإوو
سسيزوم ليدبلإ نم ةيشضرع-ب ،›و-بأ-ن
إًددشسم يجإÒب رخآلإ ليدبلإ أهلبأق
‘ ة-شضرأ-ع-لإ تل-ع ةر-ششأ--ب--م ةر--ك
.97 ةقيقدلإ
ة-ت-غأ-ب--م ي--ك--شسن--ي--ل--يز لوأ--حو

ىلع نم ةديد-شست-ب سشت-ي-فو-نإد-نأ-ه
،18 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ ةقطنم دودح

.ىمرŸإ نع إًديعب تبهذ هترك نأإ لإإ
ليجشستلل ةققfi ةشصرف Îنإإ ردهأإو
نشسكيرإل ةرك زيششنأشس د-ه-م أ-مد-ع-ب
أهل ىدشصت مأمأÓل فلÿإ نم عفدنŸإ
أهع-بأ-تو ،28 ةقي-قد-لإ ‘ أ-ن-ي-ب-شسوأإ

رإوج ¤إإ ترم ةد-يد-شست-ب سسي-شسو-م
لدأعتلأب ءأق-ل-لإ ي-ه-ت-ن-ي-ل ،م-ئأ-ق-لإ
ةإرأبملل ›وبأن لهأأتو ،1-1 يبأجيإلإ
.ةيئأهنلإ
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  هتنبا دÓيمب هلافتحا نم تاعاسس لبق لتقف مواق سسكورب

 ةيكريمأ’أ ةطرسشلأ شصاسصرل ةديدج ةيحسض
ديدج نم لعتسشت تاجاجتح’أ ^

دعب ةدحتملا تايلؤلاب ايجرؤج ةيلو ةمسصاع اتنÓتأا ةنيدم يف ديدج نم تاجاجتحلا تلعتسشا
ىؤكسش دعب هلاقتعا ةلاحمو هتدراطم ءانثأا يطرسش سصاسصرب يقيرفأا لسصأا نم باسش لتقم ةثداح
يقلتل سصسصخملا رمملا يف هترايسس لخاد مؤنلا يف قرغتسسا Óجر نأا اهدافم ،معاطملا دحأا نم هنم
.تابكرملا نم تابجؤلا

دعب عباتتلا يف ةثداحلا تايعادت تأادبو ^
،ضسكورب دراسشتير ةايح ذاقنإا يف ءابطألا لسشف
ضصاسصرلاب ارثأاتم هتافو نع ايمسسر نÓعإلاو
ةيلمع يف يطرسشلا لبق نم هيلع قلطأا يذلا

.اتنÓتأا يف ةعمجلا ءاسسم تعقو ةدراطم
نأاب يمسسر ريرقت دافأا ،ةعقاولا ليسصافت يفو
هترايسس لخاد امئان دجو (اماع72) ضسكورب

ام وهو ةعيرسسلا تابجولل معطم لخدم دنع
ةأاسشنملا يفظوم عفدو نئابزلا قيرط قاعأا
.ةطرسشلاب لاسصتلا ىلإا
لجرلا نإا ايجروج يف تاقيقحتلا بتكم لاقو
تلواح امدنع ةطرسشلا مواقو ارومخم ناك
.هلاقتعا
ةبقارملا تÓيجسست نأا ىلإا ريرقتلا راسشأاو
ايدسسج هيدسصت ةلواحم لÓخ هنأا رهظُت
ضسدسسمب ضسكورب كسسمأا““ ةطرسشلا رسصانعل

.““رارفلاب ذلو““ نييطرسشلا دحأل دوعي ““قعاسص
اريسس ضسكورب ةطرسشلا رسصانع دراط““ فاسضأا

ضسكورب تفتلا ،ةدراطملا ءانثأاو .مادقألا ىلع
قعاسصلا ضسدسسملا هجوو مهدحأا وحن
.““هباسصأاو هحÓسس رسصنعلا مدختسساف .ههاجتاب
ىلإا لقُن ضسكورب نأا ىلإا ريرقتلا تفلو
ةايحلا قراف هنكل ،ةحارجل عسضخو ىفسشتسسم
بيسصأا رسصانعلا دحأا نأا افيسضم ،كلذ ديعب
.اسضيأا
عقاوم ىلع رسشُن يذلا ليجسستلا رهظيو
ضضرألا ىلع ضسكورب يعامتجلا لسصاوتلا

.نينثا نييطرسش عراسصي وهو هترايسس جراخ
دي نم ““رزيت““ عون نم اقعاسص ضسكورب عزتناو
امهنم ررحت ناوث عسضب دعبو ،نييطرسشلا دحأا
كلذ دعب ليجسستلا رهظأاو .ضضكرلا يف أادبو
هاجتاب قعاسصلل نييطرسشلا دحأا بيوسصت
جرخ مث ،هفلخ ضضكرلا ءانثأا ضسكورب
.ليجسستلا راطإا نم كلذ دعب نايطرسشلا
عم ةيران تاقلط يود ويديفلا يف عمسسُيو
رهظي اهدعبو ““!هب تعقوأا دقل““ خرسصي ضصخسش
.ضضرألا ىلع اددمم ضسكورب

دعب اتنÓتأا ةطرسش ةدئاق ةلاقتسسا
سسكورب لتقم

ران قÓطإا دعب اتنÓتأا ةطرسش ةدئاق تلاقتسسا
ضسنل اسشيك تلاقو ، ضسكورب لتقم ىلإا ىدأا
تملسس زدليسش اكيرإا نإا اتنÓتأا ةدمع زموتوب
.تبسسلا اهتلاقتسسا
قÓطإا ببسسب اتنÓتأا يف تاجاجتحا تعقوو
هفتح يقل يذلا  ، ضسكورب دراسشيار ىلع رانلا
.ةعمجلا ةطرسشلا طابسض عم عارسص دعب

عراوسشلا ىلإا نوجتحملا جرخ امدعب كلذ ءاج
رثأا ىلع ةدحتملا تايلولا ءاحنأا عيمج يف
،لزعأا دوسسأا لجر وهو ،ديولف جروج لتقم
.هل ةطرسشلا زاجتحا ءانثأا

يف نوتلوف ةعطاقمل ماعلا بئانلا بتكم لاقو
.ةثداحلا يف Óًسصفنم ًاقيقحت دوقي هنإا حيرسصت
يتلا نيعبرألاو ةنماثلا ةثداحلا هذه دعت و
اهيف ققحيو ران قÓطإا يف طباسض اهيف طروتي

هذه نيب نمو .ايجروج ةيلو تاقيقحت بتكم

.لتق ةلاح51 ،اياسضقلا
ايناطيرب يف فرطتملا نيميلا

ىلع نÓخدي اسسنرف يف ةطرسشلاو
ةددنملا تاجاجتحلا طخ

ةيرسصنعلاب
طخ ىلع ايناطيرب يف فرطتملا نيميلا لخد
ةيفلخ ىلع ةيرسصنعلاب ةددنملا تاجاجتحلا

دي ىلع ديولف جروج يكريمألا نطاوملا لتقم
يف ةطرسشلا ترهاظت امك ،ارخؤوم ةطرسشلا

قلعتت ةحرتقم تاحÓسصإل اسضفر اسسنرف
.اهلمعب
تلقتعا اهنأا ةطرسشلا تنلعأا ،ندنل يفف
ةقلعتم حنجل ضصخسش001 نم رثكأا تبسسلا
ىلع ءادتعلاو بيرختلاو فينعلا كولسسلاب
ىلع ،تاردخمو ةحلسسأا ةزايحو ةطرسشلا

ىرخأاو ةيرسصنعلا دسض تارهاظم ضشماه
.اهل ةسضهانم
نم نيرهاظتم نيب تاكابتسشلا تعقو دقو
ةدع قطانم يف ةطرسشلاو فرطتملا نيميلا
ةعيرذب مهنم تائملا عمجت ثيح ،ةمسصاعلاب

يسضهانم نم ةينطولا زومرلا ليثامت ةيامح
.ةيرسصنعلا
ضضفل اهرسصانع نم تائملاب ةطرسشلا تعفدو

ةمدخ تنلعأا نيح يف ،نيرهاظتملا عومج
مهنيب اباسصم51 عم تلماعت اهنأا فاعسسإلا

ىلإا مهنم ةتسس تلقنو ،ةطرسش اطباسض
.ىفسشتسسملا
““ةمهم دوسسلا حاورأا““ ةكرح وطسشان رهاظت امك
فرطلا ةحاسس يف ةيرسصنعلل ةسضهانملا
تدافأا ثيح ندنل يف ىرخأا قطانمو ،رغألا
،ةطرسشلا عم تاسشوانم عوقوب ريراقت
دسض ىرخأا ةريسسم تمظن نمازتلابو
.لوبرفيلو نوتيارب نم لك يف ةيرسصنعلا
نوجتحم فدهتسسا ،ةيسضاملا مايألا لÓخو
ةبقحلا نم تايسصخسشل ندنل يف ليثامت
ضسيئرل لاثمت اهنيب نم ناكو ،ةيرامعتسسلا
كلذ ءاجو ،لسشرسشت نوتسسنو قبسسألا ءارزولا

يكريمألا نطاوملا لتقمب ديدنتلا راطإا يف
هلاقتعا ءانثأا هقنع ىلع مثج يطرسش دي ىلع
.ضسيلوباينيم ةنيدم يف يسضاملا يام52 يف

،ضسيراب ةمسصاعلاب ةيروهمجلا ةحاسس يفو
تارهاظم يف تبسسلا نييسسنرفلا فلآا كراسش

دقو ،ةطرسشلا فنعو ةيرسصنعلا دسض ةديدج
تاوقو نيجتحملا نيب تاهجاوم تدهسش
.نمألا
ةليسسملا تازاغلا ةطرسشلا تمدختسساو
ريسسلا نم مهعنمو نيجتحملا قيرفتل عومدلل
تحت ةرهاظملا تجرخو ،اربوألا راد هاجتاب
امادأا ىلإا ةراسشإا يف  ““امادأل ةلادعلا““  راعسش
يفوت يذلا ةيقيرفأا لوسصأا نم باسشلا يروارت

.ةطرسشلا ىدل زاجتحلا ديق وهو6102 ماع
ةطرسشلا نم دارفأا رهاظت ،نمازتلابو
ضسيراب طسسو رسصنلا ضسوق دنع مهتارايسسب
ريزو اهحرتقا تاحÓسصإا ىلع اجاجتحا
يلختلا لمسشتو ،ريناتسساك فوتسسيرك ةيلخادلا

تايلمع لÓخ ةنسشخلا بيلاسسألا ضضعب نع
.لاقتعلا
ةموكحلا دهعت بقع ةرهاظملا هذه يتأاتو
ةيرسصنع تاسسرامم يأا عم حماسستلا مدعب
.ةطرسشلا نع ردسصت
ةرسشع نم رثكأا  تبسسلارهاظت ،قايسسلا يف
ديدنتلل ارسسيوسسب خيرويز يف ضصخسش فلآا
اهنيب تافاته نوجتحملا ددرو ،ةيرسصنعلاب
تارهاظملا ضشماه ىلعو ““ةمهم دوسسلا ةايح““

.نمألا تاوقو نابسش نيب تاسشوانم تعقو
يف راطإلا ضسفن يف تاجاجتحا تمظن امك
تراغتوتسش اهنيب ايناملأاب ندم ثÓث
.غروبماهو
لاثمت بيرختب   نولوهجم ماق ،ايلاطيإا يفو
،ونÓيم ةنيدمب يلليناتوم وردنيإا يفحسصلل
تناكو ““بسصتغم يرسصنع““ هتدعاق ىلع اوبتكو

ضسيئر نم تبلط ةيسشافلل ةسضهانم ةيعمج
ماع ىفوتملا يفحسصلا لاثمت ةلازإا ةيدلبلا

ايبويثإا يف ةلفط نم جاوزلاب همهتت يذلا1002
.ايقيرفأا يف يلاطيإلا رامعتسسلا ةرتف لÓخ
ندم ةدع يف ضسمأا فلآلا رهاظت امك
قارعألا نيب ةاواسسملاب ةبلاطملل ايلارتسسأاب
تارهاظم تجرخو ،ةيرسصنعلا ضضفرو
تاعمجت ىلإا ةفاسضإلاب ،ادنليزوين يف ةلثامم
.نابايلاو دنليات يف اددع لقأا

ت’اكو^

انورؤك
تاباسصإلل ةيموي ةليسصح ىلعأأ لجسست Úسصلأ

 نيرهسش ذنم انوروك شسوÒفب
ةجوملا““ نم نيسصلا يف فواخملا مقافتت ^

تاطلسسلا نÓعإا عم انوروك ضسوريفل ““ةيناثلا
ءابوب ةديدج ةباسصإا75 ليجسست نع دحألا
ذنم ربكألا يه ةيموي ةليسصح يف ،91-ديفوك
يف ياتغنيف ةقطنم نÓعإا ةادغ كلذو . ليرفا
ةهجاومل ““برح ةيلآا““ ىلإا ءوجللا نيكب
.““ةديدجلا ةجوملا““

كلت نم63 نأا ةينطولا ةحسصلا ةنجل تدافأاو
ةيلحم ةباسصإا تلاح يه ةديدجلا تاباسصإلا

.نيكب يف تلجسس
02 نم رثكأا ةباسصإاو اسصخسش437 ةافو

اكيرمأاب مؤي لÓخ انورؤكب فلأا
نع ةيكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج تنلعأا
انوروك ضسوريفب ةديدج ةافو ةلاح437 ليجسست
عفتريل ،ةعاسس42 لÓخ ةدحتملا تايلولا يف
يف ءابولا نع ةمجانلا تايفولا يلامجإا كلذب

.743511 ىلإا دلبلا اذه
ربتعت يتلا ةعماجلا اهترسشن تانايب ترهظأاو
ةمجانلا تايفولاو تاباسصإلا عبتت يف اعجرم
تايلولا نأا ،دجتسسملا انوروك ضسوريف نع
نم اررسضت رثكألا دلبلا يه ةيكيرمألا ةدحتملا

كلذكو (743511) تايفولا ددع ثيح
.(287.170.2) تاباسصإلا
02 نم رثكأا لجسست ةدحتملا تايلولا تلاز امو
.ايموي ضسوريفلاب ةديدج ةباسصإا فلأا
يف91-ديفوكب تايفولا ددع غلبي نأا عقوتي و
،ويلوي4 لولحب افلأا031 ةدحتملا تايلولا

.ةدحتملا تايلولا لÓقتسسا ديع
ىلإا انورؤكب تاباسصإلا يلامجإا عافترا

ناريإاب ةلاح فلأا881 ؤحن
2742 ليجسست ةيناريإلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
42ـلا لÓخ انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإا

.ةافو تلاح701و ةيسضاملا ةعاسس
مت““ :دحألا ،ةحسصلا ةرازو نايب يف ءاجو
،انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإا2742 ليجسست
724781 ىلإا نيباسصملا ددع يلامجا عفتراو
،ةجرح ةيحسص ةلاح يف1872 مهنم ،اسصخسش
ةديدج ةافو تلاح701 ليجسست مت امك
ىلإا نيفوتملا يلامجا عفتريل ،انوروك ضسوريفب
7388““.

نم نيفاعتملا ددع عافترا ىلإا ةرازولا تتفلو
Óسضف ،476841 ىلإا انوروك ضسوريفب ةباسصإلا

انوروك ضصيخسشت ضصحف4704421 ءارجإا نع
.مويلا ىتح ناريإا يف
،ةيبرغلا ناجيبرذأا ميلاقأا نأا ةرازولا تفاسضأاو

ناتسسيسس ،رهسشوب ،ناتسسزوخ ،ناغزمره
عسضو يف ناتسسدرك ،هاسشنامرك ،ناتسسيسشولبو

.رمحأا يحسص
قطانم يف انورؤكب تاباسصإلا:نميلا

007 ىطختت يداه ةمؤكح ةرطيسس
ةافو061 اهنيب

نأا ايلود اهب فرتعملا ةينميلا ةموكحلا تنلعأا
انوروك ضسوريفب ةدكؤوملا تاباسصإلا ةليسصح

اهترطيسسل ةعسضاخلا يسضارألا يف دجتسسملا
.007ـلا ةبتع تزواجت
ءابو ةهجاومل ايلعلا ةينطولا ةنجللا تدكأاو
ةموكح يف ةحسصلا ةرازول ةعباتلا انوروك
ةعاسس يف يداه روسصنم هبر دبع ضسيئرلا

37 ليجسست تبسسلا ضسمأا ءاسسم نم ةرخأاتم
اهنم ،ةعاسس42 لÓخ ىودعلاب ةديدج ةباسصإا

ىلإا ةيلامجإلا ةليسصحلا عفري ام ،ةافو ةلاح71
.ةافو ةلاح061 اهنم ،تاباسصإا507

تاباسصإلا يلامجإا عافترا :نيرحبلا
ةلاح فلأا91 ؤحن ىلإا انورؤكب

415 ليجسست ةينيرحبلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
تاعاسسلا لÓخ انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإا
.ةافو تلاح4و ،ةيسضاملا نيرسشعلاو عبرألا
مت““ :دحألا   ،ةحسصلا ةرازو نايب يف ءاجو
انوروك ضسوريفب ةديدج ةباسصإا415 ليجسست

،ةيسضاملا نيرسشعلاو عبرألا تاعاسسلا لÓخ
ةلاح032و ،ةدفاو ةلامعل ةلاح182 اهنم
ةمداق تلاح3و ،ةمئاق تلاحل نيطلاخمل

يلامجإلا ددعلا كلذب لسصيل ،جراخلا نم
تفاعت امك ،72281 ىلإا دÓبلا يف تاباسصإÓل
.““ةيفاسضإا ةلاح826
دعب ،ايبرع نماثلا زكرملا يف نيرحبلاو
،““91 ديفوك““ ـب تاباسصإلا ةمئاق يف ،قارعلا

ةمدقتم ،ايملاع74 ـلا زكرملا يف تءاج اميف
.ايلارتسسأاو نابايلاو ايفيلوب ىلع

ت’اكو ^

ةموكح يف يبيللا ةيلخادلا ريزو بحر ^
تاردابمب ،اغاسشاب يحتف ،ينطولا قافولا
تاسسسسؤوم ديحوتو ةيسسايسسلا ةمزألا ءاهنإا
ةيندمو ايبيل ةدايسس تنمسض لاح يف ةلودلا
.ةيندملا ةطلسسلل ضشيجلا عوسضخو ةطلسسلا
هباسسح ىلع اهرسشن تاديرغت يف ريزولا لاقو
ةمزألا ءاهنإا تاردابمب بحرن““ ،رتيوت يف
لاح يف ةلودلا تاسسسسؤوم ديحوتو ةيسسايسسلا

يتلا ةطلسسلا ةيندمو ايبيل ةدايسس تنمسض
ضشيجلا عوسضخو بعسشلا ةدارإل مكتحت
.““ةيندملا ةطلسسلل
يمرجمل ناكم ل““ هنأا ،اغاسشاب فاسضأاو
ةطلسسلا ىلع ءÓيتسسلا يف نيعماطلا برحلا
.““حÓسسلا ةوقب
ءافرسشلا لاجرلا لامهإا““ نأا ىلع ريزولا ددسشو
نمأا لجأل ضسيفنلاو يلاغلا اولذب نيذلا
ةلودلا ةيندم نع عافدلاو ضسلبارط ةمسصاعلا
،ىسضوفلا رارمتسسا ىلإا يدؤويسس ،اهتيطارقميدو
،““اهتابجاو ءادأل ةلودلا تاردق نم ضضوقيو
ىسضوفلل لاجم ةمث دعي مل““ :Óئاق دكأاو
ةيوئف حلاسصمل ةروثلا مسساب تاديازملاو

.““ةقيسض

نؤثحبي سسورو كارتأا نؤلوؤؤسسم
ايبيل يف عارسصلا

عافدلا يريزو ضسمأاا ايكرت تلبقتسسا
ةسشقانمل اءاج نيذلا نييسسورلا ةيجراخلاو
يذلا عارسصلا اهنيب نم اياسضقلا نم ديدعلا
.كارتأا نيلوؤوسسم عم ايبيل هدهسشت
ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح ايكرت معدتو
دئاقلا تاوق دسض تاهجاوم ضضوخت يتلا
دييأاتب ىظحي يذلا رتفح ةفيلخ يركسسعلا

.وكسسوم
نأا ةيكرتلا ةيجراخلا ةرازو تدافأاو
يكرتلاو نيتوب ريميدÓف يسسورلا نيسسيئرلا
هذه ىلع اقفتا ناغودرا بيط بجر
.ةرايزلا
قيقحت تدهسش دق ةريخألا عيباسسألا تناكو
ىلع امدقت ينطولا قافولا ةموكح تاوق

تقلطأا دق تناك يتلا رتفح تاوق باسسح
حاجنلاب للكت مل ةلمح يسضاملا ماعلا يف
.ضسلبارط لا ىلع ءÓيتسسÓل
نأاب ةيكرت مÓعإا لئاسسو تدافأا كلذك
.ايروسس يف عسضولا ىلإا قرطتتسس تاثداحملا

ت’اكو ^

ايبيل
ةمزأ’أ لح تأردابÃ بحرت ينطولأ قافولأ ةموكح

!طورسشب ةيبيللأ

يف ةيطارقوميدلا فلاحتلا تاوق ىلا مهئامتناب هبتسشي ضصاخسشا دي ىلع نييندم ةعبرأا لتق ^
ةقباطتم رداسصم تدافا ام قفو ،يطارقوميدلا وغنوكلا ةيروهمج قرسش يف ةبرطسضم ةقطنم
.تبسسلا
ادنغوأاو ةيطارقوميدلا وغنوكلا ةيروهمج يسسيئر نأا ىلإا ءارزولا ضسلجم راسشأا ،اسساسشنيك يفو
.وغنوكلا قرسش يف نمألا مادعنا ةهجاومل ““ةكرتسشم ةطخ““ ىلع اقفتا
ةعبرأا““ وه نيحلسسم لاجر لغوتل ةيلوألا ةليسصحلا نإا ،وفيك لامسش يف اسشوأا ةيدلب ةدمع لاقو
رسصانع مهنأا ىلغ ريسشت ةيلمعلا ديفنت ةقيرط““ نأا احسضوم ،““(...) ناتأارماو نÓجر مه ،ىلتق
.““يطارقميدلا فلاحتلا تاوق
قيرطلا عطق نم نكمتي مل ضشيجلا““ نأل هئايتسسا نع اربعم ،ةعمجلا ءاسسم مت موجهلا نا حسضوأا و
.““ودعلا مامأا
يفنييمÓسسإا نييدنغوأا نيدرمتم نم فلاتت يتلا يطارقوميدلا فلاحتلا تاوق تزكرمتو
نم ضشيعت ثيح ،ةيطارقوميدلا وغنوكلا ةيروهمج قرسش يف يسضاملا نرقلا تانيعسست فسصتنم
.بيرهتلا لاكسشأا فلتخم

قارعلا
¤ايد ‘ ةيرق ىلع ””ششعأد””ـل موجه ‘ نمأأ رسصانع مهنيب ىلتق7

ضسما ةيقارع مÓعإا لئاسسو تدافأا ^
اولتق لقألا ىلع اسصخسش21 نأاب دحألا
““ضشعاد““ ميظنت هنسش موجه ءارج اوحرجو
ةظفاحم يف ضساخيم ةيرق ىلع يباهرإلا
.دÓبلا يقرسش لامسشب ىلايد
ردسصم نع ““مويلا دادغب““ ةلاكو تلقنو

اولتق ““ضشعاد““ يحلسسم نأا هديكأات ينمأا
رسصانع مهنيب ضصاخسشأا ةعبسس ضسمأا رجف
ةيرقلا يف نيرخآا ةسسمخ اوباسصأاو ،نمأا
.نيقناخ ةنيدم فارطأا يف ةعقاولا
ةيرقلا ىلع موجهلا نأا ىلإا ردسصملا تفلو
ةيئاكاكلا ةعيسشلا نم ةريسشع اهنطقت يتلا

مادختسساب ذفن ةيدركلا ةيموقلا نم
.ةطسسوتمو ةفيفخ ةحلسسأا

ءاسضق ةرجه ريدم فسشك ،هبناج نم
نيب نأا ،ةلاكولل ،يزاغ يلع ،نيقناخ

.ةأارما ىلتقلا
مويلأ دأدغب ^

نيطسسلف
ةفسضلاب مسضلأ ةطخ ذيفنت لجعتسسي  ليئأرسسإاب اكريمأأ ريفسس

ريفسسلا نإا ةيليئارسسإلا ةعاذإلا تلاق ^
نامديرف ديفيد ليئارسسٍإا ىدل يكريمألا
ضضيبأا قرزأاو دوكيللا يبزح نيب طسسوتي
بيرقتل مكاحلا فÓتئلا يف نيكراسشملا
ةيلمع عيرسست فدهب امهنيب رظنلا تاهجو

عقوتي يتلاو ،ةيبرغلا ةفسضلا نم ءازجأا مسض
.عيباسسأا ةعسضب لÓخ اهذيفنت أادبي نأا

ةموكحلا ناكرأل  تاعامتجا  ريفسسلا رسضحو
ءارزو نيب قفاوت قيقحت لجأا نم ةيليئارسسإلا
نيماينب ةموكحلا ضسيئر ةدايقب دوكيللا
ريزو ةدايقب ضضيبأا قرزأاو ،وهاينتنب
قطانملا ىلع ،ضستناغ ينيب ةيجراخلا
.مسضلل ةحسشرملا
فنتكي لاز ام تقو يف روطتلا اذه يتأاتو

مزتعي يتلا يسضارألاو قطانملا ضضومغلا
ةطخ هيلع تسصن ام ىسضتقمب اهمسض وهاينتن
ةيكريمألا ةرادإلا اهتسضرع يتلا مÓسسلا

نم ءاهتنلا متي مل ثيح ،يراجلا ماعلا علطم
قيرف فكعي يتلا ةكرتسشملا طئارخلا
.اهعسضو ىلع ضصاخ يليئارسسإا يكريمأا

ت’اكو ^

ةيطأرقوÁدلأ وغنوكلأ قرسش حلسسم موجه ‘ Úيندم ةعبرأأ لتقم



تاجرد ىشصقا يخوتب ءلؤوه ىشصوا امك  ^
ةيناث ةجوم بنŒ لجا نم رذ◊ا و ةظقيلا

رارق-ت-شسلا ن-م م-غر-لا-ب ا-نورو-ك ءا-بو ن-م
ةقلعتŸا ةيحشصلا ة-ي-ع-شضو-لا ‘ ظ-حŸÓا
Úيعاد ،ةلتاقلا ىودعلا هذ-ه-ب تا-با-شصإلا-ب
ءادترا) ءارجلا اذ-ه ي-ن-ب-ت ¤ا Úن-طاوŸا
.(ةمامكلا
‘ سصتfl ،رمع يشسابعلب روتكدلا حشضواو
سضار-ماو ي--شسف--ن--ت--لا زا--ه÷ا سضار--ما
ة-ي-مو-م--ع--لا ة--شسشسؤوŸا--ب ة--ي--شسا--شس◊ا
نم مغرلاب هنا ،ىلفدلا Úعل ةي-ئا-ف-ششت-شسلا

دد--ع ‘ ح--شضاو--لا ع---جاÎلا““ ة-ظ-حÓ-م
ةموادŸا يرورشضلا نم هنا Òغ تاباشصلا

ءادترا اهيف اÃ ةيئا-قو-لا تا-كو-ل-شسلا ى-ل-ع
ايداع اكولشس حبشصت نا بجي يتلا ة-ما-م-ك-لا
ةمامكلا ةيمها““ ¤ا اÒششم ،““ÚنطاوŸا ىدل

قيرط نع ةيدعŸا سضارملا نم ةياقولا ‘
ق-ل-ع-ت ا-م-ي-ف ا-م-ي-شس ،ي-شسف-ن-ت-لا زا--ه÷ا
.““ةنمزم سضارمأاب ÚباشصŸا سصاخششألاب
نع اشضيا لوؤوشسŸاو ،سصتıا سسفن دكاو
سصا-خ-ششأÓ-ل ي-ح-شصلا ر-ج◊ا ة-ح--ل--شصم
ا--نورو--ك سسوÒف سضار---عأا---ب Úبا---شصŸا
اذ--ه--ب سضيرŸا سصخ--ششلا نا““ دج-ت-شسŸا
06 ـب هÒغ ىودع ةب-شسن سضف-خ-ي سسوÒف-لا
ناك ناو ىتح ةمامكلل ءادترا لاح ‘ ةئاŸاب

.““اهل لماح Òغ هÒغ
ىود-ع-لا ة-ب-شسن نا قا-ي--شسلا تاذ ‘  لا--قو
ناشصخششلا ناك اذا ةئاŸاب09 ¤ا سضفخنت

امهدحا ناك نا و ىتح ،ةمامك-ل-ل نÓ-ما-ح
ة--با--شصلا ة---ب---شسن نا ¤ا اÒششم ،““باشصم
دو-جو لا-ح ‘ ة-ئاŸا-ب53 ¤ا سضف-خ-ن-ت
ةمامكلل لماح Òغ ىودعلاب باشصم سصخشش
.اهل لماح سصخشش عم
سسوÒفلا رطخ““ نم يشسابعلب روتكدلا رذحو
نع انشسعاقت لاح ‘ انب دشصÎي لازي ل يذلا
Ìكا تحشضا يتلا هنم ةياقولا دعاوق ماÎحا

يعامتجلا دعابتلا رارغ ىلع““ةيرورشض نم
.يديلا لشسغو

يراشضح لعف ...ةمامكلا ءادترا
 Òغلا ماÎحا ضسكعي

ةمامكلا ءادترا نا يشسابعلب رو-ت-كد-لا ىر-يو
،““Òغلا ماÎحا سسكعي يراشضح لعف““ ةيقاولا

سصخششلل ةبشسنلاب ةمامكلا لمح نا اÈتعم
““وه ىودعلاب هتباشصا ‘ هبتششŸا وا سضيرŸا
هماÎحا ن-ع م-ن-ي يرا-شضح ي-ئا-قو Òب-ع-ت
.““Òغلل
نادلبلا نم ديدع ‘ راشس وه اÃ دهششتشساو
ÚنطاوŸا نم ديدعلا دمتعي نيا ةيويشسلا

Úح (ةمامكلا ءادترا) يقاولا كولشسلا اذه
Úح ة-ي-م-شسوŸا از-نو-ل-ف-نألا-ب م-ه-ت-با-شصا

مهنم اي-عو““ كلذو ،عرا-ششلا ¤ا م-ه-جور--خ
.““Òغلل ىودعلا مهلقن لامتحاب
ناشسنا ““ةمامكلل لما◊ا سصخششلا نا Èتعاو

ل و هÒغ ‘ ركفي وه سسكعلاب لب ،Êانا Òغ
ديري ام ردقب تناك ةمارغ يأا عفد نم فاخي

.““يراشض◊ا هلعف ‘ هودلقي نا هÒغ نم
يكتششي يذلا جاعز-نلا سضع-ب سصو-شصخ-ب و
يشسابعلب روتكدلا لوقي ،ةمامكلا ولماح هنم

ةمامكلا ءادترا ن-ع œا-ن-لا سسا-شسحلا““ نا
ءيشش ل Èتعي ةيشساشس◊ا و سسفنتلا قيشضك
ابلاغ هناو ،““ىودعلاب ةباشصلا لامتحا ماما

.تقولا رورم عم جاعزنلا اذه لوزي ام
ةرار◊اب سساشسحلا سصوشصخب ى-شصوا ا-م-ك
لشصف لوخد عم اميشس ةمامكلا ءادترا ىدل
ءاŸا لوانت و ةعشساو ةمامك رايتخاب ،فيشصلا
نود ءاŸاب هجولا ليلبت عم مظ-ت-ن-م ل-ك-ششب
اهدقفي اهلي-ل-ب-ت نل““ ةمامك-لا-ب سسا-شسŸا

.هديكأات بشسح ,““اما“ اهتيلاعف
ةئيشسلا قرطلا سضعب““ نا قايشسلا ‘ زربا امك

روعششلا ¤ا يدؤوت يتلا يه ةمامكلا ءادترا ‘
نادقف ‘ اهبب-شست““ ن-ع ةوÓ-ع ،““جاعزنلاب
ةقيرطلاب ديقتلا ¤ا ايعاد ،““ةمامكلا ةيلاعف
تايشصوتل اقفو ،ةمامكلا عشضو ‘ ةحيحشصلا
.ناديŸا ‘ Úشصتıا

ةيمومعلا ةشسشسؤوŸا ريدم دد-ن ،ه-ت-ه-ج ن-م
هللادبعوب سشيبح ،ىلفدلا Úعل ةيئافششتشسلا
تاءارجلا هذهب ةئز-ه-ت-شسŸا تا-كو-ل-شسلا-ب
ديقتلا ةرورشض ¤ا عيم÷ا ايعاد ،ة-ي-ئا-قو-لا
.يحشصلا رج◊ا عفر عيرشست لجا نم اهب
سضعب ةلشصاوم““ نع لوؤوشسŸا تاذ فشسأاتو
دعابتلا تاءارجإاب ديق-ت-لا مد-ع Úن-طاوŸا
امك ،مغرلاب ةمامكلا ءادتراو ي-عا-م-ت-جلا

ةمظتنŸا ةيشسيشسحتلا تÓم◊ا نم““ لاق
يلÙا يحشصلا عاطقلا يلعاف فرط نم
هذه ةي-م-ها سصو-شصخ-ب ÊدŸا ع-م-تÛاو
. ““ةيئاقولا تاكولشسلا
،ةيلولاب ناكشسلاو ةحشصلا ريد-م ع-فار ا-م-ك
بيشصا يذ-لا ،Òهز قود-شص جا-ح رو-ت-كد-لا

نم ، هنم يفشش و Òطÿا ءادلا اذهب ايشصخشش
ةلي-شسو ن-شسحأا-ك ة-ما-م-ك-لا ءاد-ترا““ ل--جا

حامشسلاو ىودعلا ةلشسلشس رشسك ‘ ةمهاشسم
Ÿءابولا نوهجاوي نيذلا ، عاطقلا يمدختشس
.““ءادعشصلا سسفنتب رهششأا ةعبرا ذنم
،حمشسيشس ةمامكلا ءادترا م-ي-م-ع-ت نا““ لا-قو

نع طغشضلا فيفختب ،Òشصقلا ىدŸا ىلع
ÚباشصŸا-ب ة-ف-ل-كŸا ة-ي-ح-شصلا ل-كا-ي-ه-لا
سضعب لايح هفشسا نع ا-بر-ع-م،91 -ديفوكب
ةقلعتŸا““ةدرمتŸا““ وا ةيعاو Òغ تاكولشسلا
تاءارجلا طور-شش ى-ندأا-ب د-ي-ق-ت-لا مد-ع-ب
.ةحئا÷ا اذه لايح ةيئاقولا

لظ ‘ ةعنقألا ةيمهأا زÈت ةشسارد
ايلزنم اهعنشص ةيفيكو انوروك

قير-ف ا-هار-جأا ةد-يد-ج ة-شسارد تر-ه-ظأا
-neerG ةعماجب تاشصشصخ-ت-لا دد-ع-ت-م
/ hciwما-كÈجئاتنلا ل-شضفأا نأا ،جد-ي
ةعنقأا عيم÷ا يدتري امد-ن-ع ق-ق-ح-ت-ت-شس
.انوروك ةحئاج لظ ‘ هجولا
ءاملع رابك هب ماق يذ-لا ل-م-ع-لا ح-شضو-يو
،ةئبوألا ءاملعو نوشسدنهŸاو تايشضايرلا
روهم÷ا لبق نم هجولا عانق مادختشسا نأا

Áبك لكششب للقي نأا نكÒ راششتنا لدعم نم
تاجو-م ن-م د-يزŸا ع-نÁو ،““91-ديفوك““
.ةمارشص لقأا قÓغإا مظنب حمشسيو ةئبوألا
عانق ءادترا نأا يثح-ب-لا لا-قŸا ف-ي-شضيو
داعتبلا بناج ¤إا ،عشساو قاطن ىلع هجولا
ةيئاودلا Òغ تÓ-خد-ت-لاو ي-عا-م-ت-جلا
ةلو-ب-ق-م ة-ق-ير-ط ر-فو-ي د-ق““ ،ىر---خألا
ةداعإاو ““91-ديفوك““ ةحئاج ىلع ةرطيشسلل
.““يداشصتقلا طاششنلا حتف
،هجولا ةعنقأا ءادترا ةيلاعف ‘ قيقحتللو

ةعرفتم ةيل-م-ع :Úجذو‰ ماد-خ-ت-شسا ”
ةعنقأا مادخ-ت-شسا رار-ك-ت ىد-م ‘ ثح-ب-ت
ةيوشستل““ ناك-شسلا ة-ما-ع ل-ب-ق ن-م ه-جو-لا
¤إا ادانتشسا ،يكيناكيم جذو‰و  .““ىنحنŸا
لاقتنا تايلآا لوح ةرو-ششنŸا تا-مو-ل-عŸا
نو--ج رو--شسي--فوÈلا لا--قو .““91-ديفوك““

د--عŸاو تا--شسوÒف--لا ⁄ا--ع ،Úف--لو---ك
،ciwneerG: ةعماج ن-م ي-شضا-ير-لا
ةعوم‹ لظ ‘ هنأا Úجذومنلا Óك رهظي
عانق مادختشسا نإاف ،فورظلا نم ةعشساو
نأا نكÁ سسا-ن-لا ة-ما-ع ل-ب-ق ن-م ه-جو-لا
امدنع ىتح ،Òبك لكششب““ىنحنŸا حطشسي““
.%05 ةبشسنب ةلاعف طقف هجولا ةعنقأا نوكت
تادعم تناك اذإا ،Úفلوك ذاتشسأÓل اقفوو
ةعنقألا نإاف ،ةلي-ل-ق ة-ي-شصخ-ششلا ة-يا-قو-لا
Úب دحاو جيشسن عم ،لزنŸا ‘ ةعونشصŸا

لمعت اهنأا رهظت ،خبطŸا قرو نم Úتعطق
.ةيحارج ةعنقأاك %09 ةبشسنب
بجي ،ةيلاثŸا ةيحانلا نم نكل““ :فيشضيو
هجولا ةعنقأاب روه-م÷ا د-يوز-ت ح-ب-شصي نأا
.““ةيموكح ةشسايشس ةيبطلا ÒياعŸا تاذ

11 عقاولا نم

:ءاÈخ ،ةياقولا تاءارجإاب ديقتلا مدع ÚنطاوŸا ضضعب ةلشصاوŸ  اوفشسأات

Òغلل ماÎحاو Êدم شسح نع Òبعت ةيقاولا ةمامكلا ءادترا
ضسوÒف يششفت ةهجاوم ‘ ةمامكلا ءادترا ةيمها ىلفدلا Úع ةيلول يحشصلا عاطقلا ‘ Úينهم ةدع زربأا

نم ,Òغلل ماÎحاو Êدم ضسح نع Èعي كولشسلا اذه نا ىلع ديكأاتلا لÓخ نم (91-ديفوك) دجتشسŸا انوروك
.يحشصلا رج◊ا عفر لجعيو ةيحشصلا لكايهلا نع طغشضلا ففخي نا هناشش

عمتÛا مصسق ^

ـه1441لاوشش32ـل قفوملا م0202ناوجÚ51نثإلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ىلع ةعزوم نماشضتلا ةرازول ءاغشصا ايÓخ لÓخ نم
 ينطولا ىوتشسŸا

يحصصلا رج◊ا عفر دعب ةأارŸاب لفكتلل ةينوÎكلا ةمدخ
ي-ن-طو-لا ن-ما--شضت--لا ةر--يزو تف--ششك ^

نع ,وكيرك رثوك ,ةأارŸا اياشضقو ةرشسألاو
ل-ف-ك-ت-ل-ل ÊوÎك--لا ق--ي--ب--ط--ت قÓ--طا
ةأارملل ةيشسفنلاو ةيعامتجلا تلاغششنلاب
.يحشصلا رج◊ا عفر دعب ةرشسألاو
ىلع اهفارششإا لÓ-خ ,ةر-يزو-لا تح-شضوأاو
لفكتلا تايلآا زيزع-ت لو-ح يروا-ششت ءا-ق-ل
ةياهن ,رج◊ا عفر دعب ةرشسلا تلاغششناب
ÊوÎكلإلا ق-ي-ب-ط-ت-لا اذ-ه نأا ،عو-ب-شسلا
ةأارŸا تلا-غ-ششنا ى-ل-ع در-لا--ب ح--م--شسي
د-ع-ب ا-م ةÎف ‘ ة-ما-ع ة-ف-شصب ةر--شسلاو
ءاغشصلا ايÓخ لÓخ نم يحشصلا رج◊اب
.ينطولا ىوتشسŸا ىلع ةعزوŸا
اهنا وكيرك ةديشسلا تركذ ,ددشصلا اذه ‘و
ةأارŸاو ةرشسأÓل ين-طو-لا سسلÛا تف-ل-ك
ءابو راششتنا ةÎف لÓخ رشسلا عقاو دشصرب
ةزÈم ,›زنŸا يحشصلا رج◊او  انوروك
اه◊اشصم ¤إا ة-عو-فرŸا تا-حاÎقلا نأا

يوعوتلا بنا÷ا فيثك-ت““ لوح ترو-ح“
دارفا ةقفارمو ءابولا اذ-ه ن-م ة-يا-قو-ل-ل
مجانلا يئانثتشسلا عشضولا زواجتل رشسلا

ةبشسنلاب اميشسل ,تو-ي-ب-لا ‘ ءا-ق-ب-لا ن-ع
.““لزنŸا ‘ تاثكاŸا ءاشسنلل
اهتذختا يتلا تاءارجإلاب تركذ نأا دعبو
,ÚنطاوŸا ةمÓشس ىلع ظافحل-ل ة-لود-لا
طاششنلا تايريدم نا وكيرك ةديشسلا تدافا
رفوتت نطولا Èع نماشضتلاو يعامتجلا

لفكت-لا ن-م-شضت ءا-غ-شصإا تاءا-شضف““ ى-ل-ع
يلئاعلا جامدلا ةداعاو ةقفارŸاو يشسفنلا
قيشسنتلاب كلذو ,تائفلا هذهل يعامتجلاو
ةطاشسولا بتاكم نم ÚيلÙا ءاكرششلا عم
ككفتلا نم ةياقو-ل-ل ح-ل-شصلاو ة-ي-ل-ئا-ع-لا
.““يرشسألا

ينطولا سسلÛا ةشسيئر تدكا ,اهبناج نم
ىل-ع ,ي-ششا-ي-ع حا-ب-شص ,ةأارŸاو ةر-شسأÓ-ل

انوروك دعب ام ةÎفل يدحتلا عفر““ ةرورشض
موقت ةديدج ةيجيتاÎشسا ةرولب لÓخ نم
تاشسرامŸا ليعفت ‘ ةيرارم-ت-شسلا ى-ل-ع
تاءارجلا زيز-ع-ت ¤ا ة-ي-عاد ,““ةيباجيلا
يرشسألا نما-شضت-لا تا-قÓ-عو ة-ي-ئا-قو-لا
.““يعامتجلاو

م.ق ^

:يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا
ةيئاذغ تادعاصسم نم ةلئاع فلأا002 وحن ةدافتصسا

نم تدافتشسا يت-لا تÓ-ئا-ع-لا دد-ع ز-ها-ن ^
لÓهلا اهمدق ي-ت-لا ة-ي-ئاذ-غ-لا تاد-عا-شسŸا
سسوÒف يششفت ةيادب ذن-م ير-ئاز÷ا ر-م-حلا
ةعزوم ةلئاع فلأا002 ـلا ,دجتشسŸا انوروك
تفششك امبشسح ,ن-طو-لا تا-يلو ف-ل-تÈ flع
نب ةديعشس هتشسي-ئر ةد-ي-ل-ب-لا-ب سسمأا لوأا ه-ن-ع
.سسليبح
سشماه ىلع سسل-ي-ب-ح ن-ب ةد-ي-شسلا تح-شضوأاو
ىلع كيرافوبب ةيركشسعلا ةدعاقلاب ا-ه-فار-ششا

نم انط09 ـب ةيركشسع تارئاط نحشش ةيلمع
بع-ششلا ةد-ئا-ف-ل ة-ه-جوŸا ة-ي-ئاذ-غ-لا داوŸا
Èع ةعزوم ةلئا-ع000.002 وحن““ نأا ,›ا-Ÿا

flاهنم ةيئانلا ةشصاخو ن-طو-لا تا-يلو ف-ل-ت
لÓهلا اهمدق ةيئاذغ تادعاشسم نم تدافتشسا
سسوÒف يششفت ةيادب ذن-م ير-ئاز÷ا ر-م-حلا
.““91-ديفوك
تايلم-ع-لا هذ-ه نأا ة-ثد-ح-تŸا تاذ تفا-شضأاو
فدهب ىرخأاب Óبقتشسم عبت-ت-شس ة-ي-ن-ما-شضت-لا

اه-ن-م ةزو-عŸا ة-شصا-خ تÓ-ئا-ع-لا ةد-عا-شسم
ةمزلا زواŒ ىلع ةيئانلا قطانŸاب ةنطاقلاو
بقع تايعادت نم اه-ن-ع م‚ ا-مو ة-ي-ح-شصلا

.يحشصلا رج◊ا سضرف
لو-ق-ت ,ة-ي-ئاذ-غ-لا تاد-عا-شسŸا بنا--ج ¤إاو
ر-م-حلا لÓ-ه-لا ما-ق ,سسل-ي-ب-ح ن-ب ةد-ي-شسلا
ة-مزلا هذ-ه ة-ياد-ب ذ--ن--م ا--شضيأا ير--ئاز÷ا
تاردق ميعدتب مرشصنŸا سسرام رهشش ةيحشصلا
اهتدعاشسم فدهب ةيئا-ف-ششت-شسلا تا-شسشسؤوŸا

.ىشضرŸاب لفكتلا ىلع
نع ةلوؤو-شسŸا تاذ تف-ششك ,قا-ي-شسلا اذ-ه ‘و
ةد-ئا-ف-ل ىر-خأا ة-ي-ن-ما-شضت ةردا-ب--م قÓ--طا
لثمتت ةيدود◊او ةيئانلا قطانŸاب Úن-طا-ق-لا

حيقلت نم مهنيكمتل ةلقنتم تادايع ميظنت ‘
افوخت اودبأا مهنم ديدعلا نأا و ةشصاخ مهئانبأا

سسوÒف يششفت بقع تادايعلا ¤إا لقنتلا نم
.انوروك

م.ق ^

 ةلششنخب ةعشساو ةينمأا ةلمح ‘

 ةيلوحك تابورصشمو تاردfl يجورمو راŒ فيقوت
تاردıا-ب ةر-جا-تŸا ة-براfi را--طإا ‘   ^

نمأل ةينمألا قرفلا تنك“ ةيلقعلا تارثؤوŸاو
نم ،ي-شضاŸا عو-ب-شسألا لÓ-خ ة-ل-ششن-خ ة-يلو
تارد-خ-م-ل-ل Úجور-مو راŒ ةد-ع ف-ي-قو--ت
.ةلششنخ ءايحأا فلتخÃ ةيلقعلا تارثؤوŸاو
مهرامعأا حواÎت سصاخششأا60 فيقوت ” دقو
تاردıا جيوÎب ةمهتب ة-ن-شس06 وÚ 22ب
نم ةيمك زجح ” ن-يأا ،ة-ي-ل-ق-ع-لا تار-ثؤوŸاو
اهنزو ردقي (يدنهلا بنقلا جنتار) تاردıا
تارثؤوŸا نم ةÈتع-م ة-ي-م-كو مار-غ5.82 ـ-ب
،Úلباغيرب عون ن-م ة-ب-ح646ـب ردقت ةيلق-ع-لا

نم  جد051121  ب لامجإا ردقي ›ام غلبم
، ةيلقعلا تارثؤوŸا و تاردıا عيب تادئاع
”و م-هد-شض ة-ي-ئاز-ج تا-ف-ل-م زا‚ا ” ن-يا
لوثŸا تاءارجإا قفو ةمكا-ح-م-ل-ل م-ه-ت-لا-حإا
سسب◊ا-ب ما-ك-حأا م-هد-شض رد-شصت-ل يرو--ف--لا
.ةذفان اشسبح تاونشس01 و رهششاÚ 6ب تحوارت
ةيلول نمألا حلاشصم تفثك ،قايشسلا سسفن ‘و

Òغلا راŒلا ةبراÙ اهتا-يرود ن-م ة-ل-ششن-خ
تاوق تنك“ ةيلوحكلا تابورششŸاب سصخرم
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتŸا ةقرفلاب ةطرششلا
نم ديدعلا فيقوت ن-م ،ة-ل-ششن-خ ة-يلو ن-مأا-ب
ةر---جا---تŸا ‘ Úطرو---تŸا سصا---خ----ششلا
حواÎت ةيلولا ةمشصاعب ةيلوحكلا تابورششŸاب
” نيأا ،ثلاثلاو Êاثلا د-ق-ع-لا Úب م-هرا-م-عا

نيزختب موقي ياغب قيرط يحب سصخشش فيقوت
اهعيب سضرغل ةيلوحكلا تابورششŸا نم ةيمك
هفيقوت ” هيف هبتششŸا دشصرت دعب ،ةشصخر نود
دعب ،ةلششنخ ةيعانشصلا ةقطنŸا ن-م بر-ق-لا-ب
روثعلا ” ةينوناقلا سسملتلا ةيلمعل هعاشضخا
ةراجيشس ىلع يوت– رئاجشس ةبلع ىلع هتزوحب

ةيمك ىلع روثعلا ” امك تاردıاب ةفوفلم
ـب تردق عيبلل ةدعم ةيلوحكلا تابورششŸا نم
” نيأا ،ماجحلاو عاونلا فلتfl نم ةدحو68

رقم ¤ا هيف هبتششŸا ةقفر اهليو–و اهزجح
.قيقحتلا تاءارجإا لامكتشسل ةقرفلا
لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنك“ ،ةيناث ةيلمع ‘و
ن-م ةÈت-ع-م ة-ي-م-ك ز-ج-ح ن-م ،ة-ل--ششن--خ--ب
عاونألا فلتfl ن-م ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور-ششŸا
فلتfl نم ةد-حو0011 ـب ردقت ،ما-ج-حألاو
عم هيف هبتششŸا فيقوت متيل ،ماجحلاو عاونلا

لجأا نم ةقرفلا رقم ¤ا تازوجÙا ليو–
هبتششŸا Ëدقتو ،قيقحتلا تاءارجا لامكتشسا

رمأا يذلا ةيروهم÷ا ليكو دي-شسلا ما-مأا ا-ه-ي-ف
لوثŸا تاءارجإا قفو ةمكاحملل ام-هÁد-ق-ت-ب
60 ةبوقعب مكح امهقح ‘ ردشص نيا يروفلا
جد000,02و ذيفنتلا فو-قو-م ا-شسب-ح ر-ه-ششا

اذفان اشسبح ماعو لوألا مهتملل ،ةيلام ةمارغ
.ةيباقعلا ةشسشسؤوŸا هعاديإا عم Êاثلا مهتملل

 شش .ر ^

Ãةكراشش ıا فلتŸعوطتÚ عبÚ تنششوميت
  انا‹ ةمامك فلأا عزوي ينهŸا نيوكتلل ومح يتخب زكرم

ومح يتخب ينهŸا نيوكتلا زكرم رداب ^
ىلع تنششو“ Úع ةيلوب ءاعبرألا Úعب
ةيحشصلا ة-ع-ن-قألاو تا-ما-م-ك-لا ع-يزو-ت
رارغ ىلع ،تاعاط-ق-لا د-يد-ع ةد-ئا-ف-ل
ةيا-م◊او ة-ي-ن-مألا ةز-ه-جألاو ة-ح-شصلا
. ةرئادلاو ةيدلبلا لامعو ةيندŸا

فلتı ةيوق ةكراششم تفرع ةيل-م-ع-لا
اذه و ةمامك فلأا عومجÚ ÃعوطتŸا

اهعيزوتو ةينماشضتلا ة-ي-ل-م-ع-لا را-طا ‘
ىلع ظاف◊ا ةيغب لباقم نودبو انا‹

.ÚنطاوŸا ةمÓشس
ةيلوب ليجشست ”  ةلشص يذ قايشس ‘و
ا-نرو-ك ءا-بو رو-ه-ظ ذ-ن-م تن-ششو“ Úع
يرا-شضÿ د--ي--شسلا بشسح91 دي-فو-ك
ة-ير-يدÃ ة--ح--ل--شصم سسي--ئر ،يدورا--ب
801 اهنم ،ةد-كؤو-م ة-لا-ح921 ،ةح-شصلا

امك ،تايفو80 و ءافششلل تلثا“ تلاح
يعجرŸا ىفششتشسŸاب ا-ي-لا-ح د-جاو-ت-ي
.سسوÒفلاب ةباشصم ةلاح72 ةيرماعلل

تعشضو ةشصتıا حلاشصŸا نأا ملعلا عم

ر-ج◊ا تاءار-جلا ت– ة--لا--ح8772
مهنم قبتي ⁄و ءابولا روهظ ذنم يحشصلا
و اشصخشش139 ىوشس مويلا راهن ةياغ ¤ا

.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ةدوجوم ةلاح00
راطا ‘و محللا ةبعشش ةيدلب تفرع امك

نم مدلاب عÈتلل ةلمح ينماشضتلا لمعلا
‘ ةيدلبلا تاذل ميتيلا لفاك ةيعمج لبق

مدلا كنب ‘ لجشسŸا دا◊ا سصقنلا لظ
Ãرمزلا فلتخ.

  حلاصص ^
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دلانود سسيئرلإ لÓغتشسإ عشضؤلإ مقافو ^
مورت ،ةيباختنإ تاباشسحل ةيشضقلإ بمإرت
ما-ظ-ن-لإ ل-ث-م-ي““ ا-ًيؤ-ق ا-ًم-ي-عز هرا-ه--ظإإ
دعؤلإو اهئإؤتحإ ةلواحم لدب ،““نؤناقلإو
يف رّذجتملإ يرشصنعلإ زييمتلإ ةجلا-ع-م-ب
فؤفشص يف اميشسلو ،ةدحتم-لإ تا-يلؤ-لإ
.ةطرششلإ

هيف حزرت ٍتقو ي-ف ة-مزألإ هذ-ه تءا-جو
،انورؤك سسوريف ةحئاج ةأاطو تحت دÓبلإ
،داشصتقلإ عجإرت ن-م ا-ه-ي-ل-ع بتر-ت ا-مو
قاطن عاشستإ ىلإإ ىدأإ ام ؛ةلاطبلإ يّششفتو
تإءامتنلإ تزواجت يت-لإ تا-جا-ج-ت-حلإ
هبششي ام ىلإإ تلؤحتو ،ةيشسايشسلإو ةيقرعلإ
،بشضغو ناقتحإ ةلاح نع ماعلإ ري-ب-ع-ت-لإ

تاباختنلإ نم طقف ره-ششأإ ة-شسم-خ ل-ب-ق
.ةيعيرششتلإو ةيشسائرلإ

؟بشضغلا اذامل
عم لما-ع-ت-لإ ي-ف ة-طر-ششلإ ةؤ-شسق نأإ ع-م
زييمتو ةيقيرفأإ لؤ-شصأإ ن-م ن-ي-ي-كر-ي-مألإ
رمألاب سسيل م-هد-شض ي-ئا-شضق-لإ ما-ظ-ن-لإ
هترهاجمو ،بمإرت ةيشصخشش نإاف ،ديدجلإ
قّمعملإ هباطخو ،““ءاشضيب-لإ ة-ي-مؤ-ق-لإ““ ـب
ذنم ،ةيقرعلإو ةيشسا-ي-شسلإ تا-ما-شسق-نÓ-ل
هيلؤت دعبو .إًءؤشس عشضؤلإ تدإز ،هباختنإ
““همّهفت ““ءإد-بإإ ي-ف دّدر-ت-ي م-ل ،ة-شسا-ئر-لإ

نييزانلإو سضيب-لإ ن-ي-ير-شصن-ع-لإ تا-كر-ح
مهتإر-ها-ظ-م لÓ-خ ل-ع-ف ا-م-ك ،دد-ج-لإ
ةيلو يف ليفشستؤلراشش ةنيدم يف ةفينعلإ

رّب-ع ا-م إًر-ي-ث-كو .7102 فيشص اين-ي-جر-ف
همدختشست يذلإ فنعلإ هدييأات نع بمإرت
.هيلع عجششو ،نينطإؤ-م-لإ د-شض ة-طر-ششلإ

اًيذيفنت إًرمأإ ردشصأإ ،7102 سسطشسغأإ يفف
عنمي ،امابوأإ كإراب ،هفلشسل إًرإرق هيف ىغلأإ
تإرإدإإ ديوزت نم ةيكريمألإ عافدلإ ةرإزو
ةح-ل-شسأإو تإّد-ع-م-ب ة-ي-ند-م-لإ ة-طر-ششلإ

يف حبشصأإ ،بمإرت رإرق بشسحبو .ةيركشسع
كل-ت ى-ل-ع لؤ-شصح-لإ ة-طر-ششلإ رود--ق--م
حنم ربع وأإ اًناجم امإإ ،ةحلشسألإو تإّدعملإ

ةزهجألإ ةركشسع زّزع ام ؤ-هو ؛ة-ي-مؤ-ك-ح
.اهيف فنعلإ ىلإإ ليملإو ةيطرششلإ

ةقيرط تقثو يتلإ ة-ي-ح-لإ رؤ-شصلإ تءا-ج
ٍتقو يف ،0202 ؤيام52 يف ديؤلف لتقم
ربكأإ يقيرفأإ لشصأإ نم نؤيكريمألإ هيف عفد
ىلع ،انورؤك سسوريف يّششفت ببشسب نامثألإ
ريششيو .يحشصلإو يداشصتقلإ ،نييؤتشسملإ
ؤيام رهششل ،يكري-مألإ ة-لا-ط-ب-لإ ر-ير-ق-ت
ىلع غلبي ة-لا-ط-ب-لإ لد-ع-م نأإ ى-لإإ ،0202
لشصي نيح يف ،%3.31 ينطؤلإ ىؤتشسملإ
دقو ،%8.61 ىلإإ ةقرافألإ نييكريمألإ نيب
،ريثكب كلذ نم ىلعأإ بشسنلإ نأإ اًقحل نيبت

امك .دؤشسلإ نيبو ينطؤلإ ىؤت-شسم-لإ ى-ل-ع
نيب تايفؤلإ ةبشسن نأإ ةيملع ٌتاشسإرد تنيب
انورؤك سسوريف ببشسب دؤشسلإ نيي-كر-ي-مألإ
نم مهئإرظن نيب اهنم تإرم ثÓثب ىلعأإ
 .سضيبلإ
سشيمهتلإ ىدم ىلع تايطعملإ هذه ّلدتو

هل سضّرعتي يذلإ ي-شسشسؤؤ-م-لإ ز-ي-ي-م-ت-لإو
مهددع لشصي نيذلإ ةقرافألإ نؤيكريمألإ
ةفاشضإإ .(ناكشسلإ نم %31) اًنؤيلم04 ىلإإ
نم ةقرافألإ نؤيكريمألإ يناعي ،كلذ ىلإإ

رؤجألإ يفو ميلعتلإ يف ٍةيند-ت-م تلّد-ع-م
ةورثلإ عيزؤت نأإ ا-م-ك ،سضي-ب-لا-ب ًة-نرا-ق-م
رثكأاب ءإدؤشسلإو ءاشضيبلإ رشسألإ نيب wلتخم
ل-شصتو .ى-لوألإ ح-لا-شصل تإر-م ر-ششع ن-م
ىلإإ ةيكريمألإ نؤجشسلإ ي-ف دؤ-شسلإ ة-ب-شسن
ةيناكمإإو .ءان-ج-شسل-ل ي-ل-ك-لإ دد-ع-لإ ثل-ث
يديأإ ىلع لتقلل دؤ-شسلإ لا-جر-لإ سضّر-ع-ت

ًةنراقم ىلعأإ ةيكريمألإ ةطرششلإ ر-شصا-ن-ع
،ةيحشسم ةشسإرد تدجوو .سضيبلإ لاجرلاب

دؤشس لاجر ةشسمخ لك نم هنأإ ،9102 ماع
مهنم ًةثÓث نأإ ني-ب-ت ة-طر-ششلإ م-ه-ت-ف-قوأإ
لؤقي امك .عنقم رّربم Óب يأإ ،اًملظ إؤفقوأإ

نمم ،دؤشس ةرششع لك نم ةي-نا-م-ث ى-لإؤ-ح
،يعماجلإ ميلعتلإ تاجرد نم ةجرد مهيدل
مهئامتنإ ببشسب زييم-ت-ل-ل إؤ-شضر-ع-ت م-ه-نإإ
.يقرعلإ

ةرادإلا ةبراقم بارطشضا
  اهتافÓخو

بمإرت لماعت مشستإ ،اًمئإد لاحلإ ؤه امك
ديؤلف لتقم ىلع تاجاج-ت-حلإ ة-مزأإ ع-م
ماجشسنلإ بايغو ،لع-ف-لإ  دودر ى-شضؤ-ف-ب
ؤيدي-ف را-ششت-نإ ع-م-ف ،ه-ترإدإإ نا-كرأإ ن-ي-ب
ـب د-ه-ششم-لإ بمإر-ت ف-شصو ،ة-م-ير--ج--لإ
سسيئرلإ نإإ سضيبألإ تيبلإ لاقو ،““مداشصلإ““
ةياغلل ““جعزنم““ هنأإو ““ةيّدج““ ـب رمألإ ذخأاي

ءايتشسلإ ديإزت عم ،بمإر-ت دا-ع sم-ث .ه-ن-م
ةريطخ ةاشسأام““ ىرج ام نأإ نلعأإو ،يبعششلإ
اه-نأا-بو ،““ثد-ح-ت نأإ ي-غ-ب-ن-ي نا-ك ا-م ...
بشضغلإو بعرلاب““ ن-ي-ي-كر-ي-مألإ تبا-شصأإ
سسكع ى-ل-عو ،سسي-ئر-لإ نأإ لإإ .““نز-ح-لإو
هجؤي مل ،ثدإؤحلإ هذه لثم يف هفÓشسأإ

هيف دهعتيو ،رطإؤخلإ ه-ب ئد-ه-ي ا-ًبا-ط-خ
ةيقرعلإ ةؤهلإ ريشسجتل تاحÓشصإإ ءإرجإاب
 .ةدحتملإ تايلؤلإ يف
سضيبألإ تيبلإ يف يدايقلإ غإرفلإ مهاشسو
،ةيبعششلإ تاجاجتحلإ ةّدح د-عا-شصت ي-ف
ٍبه-نو ٍبغ--شش لا--م--عأإ ا--ه--شضع--ب ق--فإر
رثكأإ اباطخ يّنبتب بمإرت أإدبف .تاكلتمملل

ل““ تاجاجتحلإ نأإ نلعأإ ذإإ ؛اًيدحتو ةّدح
ًلزتخم ،““مÓشسلإ وأإ ةلإدعلاب ا-ه-ل ة-قÓ-ع
،سصؤ-شصلو ،ن-ي-ب-غا-ششم““ لا-ع-فأا-ب ا-ها-يإإ
د-يؤ-ل-ف ىر-كذ-ل نؤ-ئ-ي-شسي ““ن-ي-يؤ-شضؤ-فو
.ةفّرطتم ٍةيراشسي تاعامج نم ٍسضيرحتب
لاجر““ هدييأات نÓعإإ يف بمإرت دّدرتي ملو
نيرهاظتملإ ديدهت نع Óًشضف ،““ةطرششلإ

““ةشسرششلإ بÓكلإ““ ـب سضيبألإ تيبلإ جراخ
قإرتخإ““ إؤلواح نإإ ““ةموؤؤششملإ ةحلشسألإ»و
.ناقتحلإ نم دإز ام ؤهو ،ينمألإ ““جايشسلإ
بمإرت ىرجأإ ،0202 ؤينؤي نم لوألإ يفو
ـب مهايإإ اًبلاطم ،تايلؤلإ ماكح عم ًلاشصتإ
ةداعتشسإ»و نيرهاظتملإ ىلع ““ةرط-ي-شسلإ““
رششن-ب ر-مإوأإ رد-شص-ُي-شس ه-نأإ وأإ ،““عرإؤ-ششلإ

““درمتلإ نؤناق““ بجؤمب ،يماظنلإ سشيجلإ
ريزو اهفشصو يتلإ ندملإ يف ،7081 ماعل
.““ةكرعم ةحاشس““ ـب ،رب-شسإإ كرا-م ،عا-فد-لإ
سسيئر نأاب تايلؤلإ ماكح بمإرت ملعأإ امك

كرام لإرنجلإ ،ةكرتششملإ ناكرألإ ة-ئ-ي-ه
يّد-شصت-لإ ن-ع ًلوؤؤ-شسم نؤ-ك-ي-شس ،ي-ل-ي-م
رشصانع تماق ،رؤفلإ ىلعو .تاجاجتحÓل

ةمؤعدم ،ةيشسائرلإ ةيا-م-ح-لإ زا-ه-ج ن-م
سسرحلإ نم تإؤقو ،ةيلإرديف نمأإ ةزهجأاب
تقلح ،هل ةعبات ةيحورم تإرئاطو ينطؤلإ

سضفب ،سضفخ-ن-م ىؤ-ت-شسم ى-ل-ع ٍةرهاظت ّ
تيبلإ مامأإ تي-ي-فل ة-حا-شس ي-ف ٍة-ي-م-ل-شس
سصا-شصر-لإ ا-ه-ي-ف مد--خ--ُت--شسإ ،سضي--بألإ
ذإذرو ،ةيتؤ-شصلإ ل-با-ن-ق-لإو ،ي-طا-ط-م-لإ
 .لفلفلإ
،لؤشصؤلإ دإرأإ بمإرت نأإ دعب اميف حشضتإو
ةئيه سسيئرو عافدلإو لدعلإ يَريزو ةيعمب
ن-م ر-خآإ دد-عو ،ة-كر--ت--ششم--لإ نا--كرألإ
انحؤي سسيدقلإ ةشسينك ىلإإ ،نيرا-ششت-شسم-لإ
ٍةرؤشص طاقتلإو ،سضيبألإ تيبلل ةيذاحملإ
راهظإإ يف ًةبغر ،ليجنإلإ Óًما-ح ا-ه-ما-مأإ
ريغ بمإر-ت رؤ-ه-ظ نا-ك .ةؤ-ق-لإو مز-ح-لإ
سسدقملإ باتكلإ Óًماح هنيدتب فورعملإ

هيديؤؤم ةبطاخمل اًمامت ةفؤششكم ةلواحم
مهفطاعت بشسكو ةيليجنإلإ سسئا-ن-ك-لإ ن-م
.فورظلإ هذه يف

ةيركشسعلا ةشسشسؤوملا لعف در
ٍتإداقتنإ ةجؤمب تافّرشصتلإ هذه تببشست
نييكري-مأإ ءا-شسؤور ة-ع-برأإ ا-هأإد-ب ،ة-ع-شسإو
،نؤتنيلك ليبو ،رترا-ك ي-م-ي-ج :ن-ي-ق-با-شس
امك .امابوأإ كإرا-بو ،ن-بلإ سشؤ-ب جرؤ-جو
نم ةد-يد-شش تإدا-ق-ت-نل بمإر-ت سضّر-ع-ت
هعافد ريزؤك ،نيقباشسلإ نييركشسعلإ ةداقلإ
كيام لإريمدألإو ،سسيتام سسميج ،قباشسلإ

،ي-شسب-م-يد ن-ترا-م لإر-ن-ج--لإو ،ن--لؤ--م
ناكرألإ ة-ئ-ي-ه-ل ن-ي-ق-با-شسلإ ن-ي-شسي-ئر-لإ
سضيبألإ تيبلإ يفظؤم ريبكو ،ةكر-ت-ششم-لإ
نؤج لإرنجلإ ،بمإر-ت ةرإدإإ ي-ف ق-ب-شسألإ
رششن نأإ رابت-عإ د-ح ءلؤؤ-ه بهذو ،ي-ل-ي-ك
اًقرخ لثمي دق ندملإ يف سشيجلإ تإؤق
يرؤتشسدلإ م-ه-م-شسق دؤ-ن-ج-لإ بنا-ج ن-م
 .نييكريمألإ ةيامحب
اًقباشس ًلوؤؤشسم98 اهعّقو ةلاشسر كلذ Óت
عافد ءإرزو ةعبرأإ مهنيب ،عافدلإ ةرإزو يف
،نييطإرقم-يدو ن-ي-يرؤ-ه-م-ج ،ن-ي-ق-با-شس
ن--ي--لوؤؤ--شسم--لإ تإر--ششع ى--لإإ ًة--فا--شضإإ
إؤنإد ،نيدعاقتملإ نيرخآلإ تلإر-ن-ج-لإو
يف سشيجلإ مإدختشساب بمإرت ديدهت اهيف
هتلواحمو ،ةيبعشش تإرهاظم-ل يّد-شصت-لإ
يف اهّجزو ،ةيركشسعلإ ةشسشسؤؤملإ سسييشست

نم Óًك ةلاشسرلإ تنإد امك .ةيلخإد كراعم
،يلي-م لإر-ن-ج-لإو ،ر-ب-شسإإ ،عا-فد-لإ ر-يزو
ةّرملإ تشسيل هذهو .بمإرت عم امهبواجتل
نع بمإرت تافرشصت اهيف منت يتلإ ىلوألإ

يطإرقميدلإ ماظنلإ تامؤقم كإردإإ مدع
ىؤق ىلإإ ةبشسنلاب ىتح ءإرمحلإ هطؤطخو

تايلؤلإ يف نيظفاحملإ ىل-ع ة-بؤ-شسح-م
.ةدحتملإ
دحأإ ةلاقتشسإ عمو ،طؤ-غ-شضلإ هذ-ه ما-مأإو
ىلع اًجاجتحإ عافدلإ ةرإزو يلوؤؤشسم رابك

،““رؤتشسدلإ نع عافدلإ نيمي““ ر-ب-شسإإ ثن-ح
تلإرنج ىدل ينلعلإ ءا-ي-ت-شسلإ ي-ما-ن-تو

نع دعتبي ربشسإإ أإدب ،سشيجلإ يف نييلاح
ملعي نكي م-ل ه-نأإ ا-ًم-عإز ،بمإر-ت ف-قؤ-م
تيبلإ جراخ ةؤقلاب نيرهاظتملإ قير-ف-ت-ب
ةينب مل-ع ى-ل-ع ن-ك-ي م-ل ه-نأا-بو ،سضي-بألإ
ى-لإإ ه-ق-فإر ا-مد-ن-ع ه-ت--ه--جوو بمإر--ت
ينطؤلإ سسرحلإ““ نأإ ربتعإ امك .ةشسينكلإ

تاطلشسلل معدلإ ميدقتل ًةمءÓم دششألإ ؤه
نؤناقلإ قيبطتل فقإؤملإ هذه يف ةيندملإ
تإؤ-ق-لإ مإد-خ-ت-شسإ““ نأا-بو ،““ي-ل-ح--م--لإ
ريخأإ ذÓم ؤه نؤناقلإ ذافنإل ة-ي-ما-ظ-ن-لإ

.““ةرؤطخو اًحاحلإإ تلاحلإ ر-ث-كأل ط-ق-ف
كلت نم دحإو يف ا-ن-شسل ن-ح-ن““ :فا-شضأإو
ىلإإ ءؤ-ج-ل-لإ د-يؤوأإ ل ا-نأإ .نآلإ ف-قإؤ-م-لإ

تاحيرشصت تراثأإ د-قو .““دّر-م-ت-لإ نؤ-نا-ق
ريششتو .سضيبألإ تيب-لإ بشضغ كل-ت ر-ب-شسإإ
فقؤملإ ىنبتي يليم نأإ ىلإإ ىرخأإ ريراقت
ربشسإإ نم لك عم سضراع هنأابو ،اًشضيأإ هشسفن
رششنب بمإرتل اًبلط ،راب مايلو ،لدعلإ ريزوو

ندملإ ي-ف ي-ما-ظ-ن يد-ن-ج فلآإ ةر-ششع
.ةيكريمألإ

تاباختنلا يف تاجاجتحلا رثأا
ر-ي-ثأا-ت سسا-ي-ق ر-ك--ب--م--لإ ن--م ه--نأإ ع--م
يرجت يتلإ تاباختنلإ يف تاجاجتحلإ

نأإ لإإ ،0202 رب-م-فؤ-ن ن-م ثلا-ث-لإ ي-ف
اهنأإ ىلإإ ريششت ةيلاحلإ يأإرلإ تاعÓطتشسإ
يف بمإرت ظؤظح عجإرت ىلإإ يدؤؤت امبر
ماعلإ جإزملإ قفو ةيناث ةيشسائر ةرتفب زؤفلإ
هترجأإ عÓطتشسإ بجؤمبو .مؤيلإ دئاشسلإ
ن---م %55 نإا--ف ،سسؤ--شسب--يإإ /زر--ت---يور
ةقيرط مهشضفر نع إؤبرعأإ هيف نيلؤمششملإ
نيح يف ،تاجاجتحلإ عم بمإرت لماعت

ع-م م-ه-ف-طا-ع-ت ن-ع م-ه--ن--م %46 ر-ب--ع
ةلواحم نأإ ينعي  ام ؤهو ؛نير-ها-ظ-ت-م-لإ
تابا-خ-ت-نلإ ي-ف ه-شسف-ن م-يد-ق-ت بمإر-ت
ششر-م ه-ف-شصؤ-ب مل ““ماظن-لإو نؤ-نا-ق-لإ““ ح-ّ
 .لقألإ ىلع نآلإ ىتح ،حجنت
نأإ يأإرلإ تاعÓطتشسإ نم ةلشسلشس رهظتو
ةحئاج عم لماعتلإ يف بمإرت ةرإدإإ لششف
ٍتايعإدت نم اه-ي-ل-ع بتر-ت ا-مو ،ا-نورؤ-ك
ةلاطبلإ تلّدعم عافترإو ٍةيبلشس ٍةيداشصتقإ
ٍبإر-ط-شضإ ن-ع Óً-شضف ،إًر-ي-ب-ك ا-ًعا-ف-ترإ
لمإؤع اهلك ،تاجاجتحلإ ع-م ا-ه-ل-ما-ع-ت
ىلع لؤشصحلإ بمإرت ىلع بّعشصت فؤشس
زؤفلل يباختنلإ عمجملإ يف اًبودنم072
.ةيناث ةيشسائر ةرتفب
ىؤتشسملإ ىلع بمإرت تÓكششم رشصتقت لو
ح-ششر-م--لإ مّد--ق--ت--ي ثي--ح ،ي--ن--طؤ--لإ
طاقن طشسؤتمب ،ندياب ؤج ،يطإرقميدلإ
نم إًددع ل-م-ششت-ل د-ت-م-ت ل-ب ،%8.7 غلب-ت
بمإرت اهحبر يتلإ ةيحيجر-ت-لإ تا-يلؤ-لإ

ةيباختنلإ ةكرعملإ ا-ًم-شسا-ح6102 ما-ع
نع Óًشضف ،نؤتنيلك يرÓيه دشض هحلاشصل

ٍةبؤشسحم ٍتايلو يف ه-ل ند-يا-ب ة-شسفا-ن-م
ريششي ،Óًثمف .نييرؤهمجلإ ىلع اًي-خ-يرا-ت
ندياب مّدقت ىلإإ تاعÓطتشسلإ كلت دحأإ

يتلإو ،نشسنؤكشسيو ةيلو يف بمإرت ىلع
ىلإإ %94 ةبشسنب ،6102 ماع ريخألإ اهحبر
نأاب رخآإ عÓطتشسإ د-ي-ف-ي ن-ي-ح ي-ف .04%
إديرؤلف ةيلو يف بمإرت ىلع مدقتي ندياب
 .%54 لباقم %84 ةبشسنب ةيحيجرتلإ
اهحبر ىرخأإ ةيلو يهو ،ناغ-ي-ششي-م ي-فو
،6102 ماع نيي-طإر-ق-م-يد-لإ ن-م بمإر-ت
امأإ .%64 لباقم %84 ةبشسنب ندياب مدقتي
نأاب نÓثمتتف ،ناتري-ب-ك-لإ نا-تأا-جا-ف-م-لإ
نيتيلو يف نييواشستم هبشش نديابو بمإرت

مّدقتي ذإإ ؛انوزيرأإو سساشسكت ،نيتيرؤهمج
 .طقف ةدحإو ةطقنب امهيف بمإرت
نأإ ىلإإ اهشسفن تاعÓطت-شسلإ ر-ي-ششت ا-م-ك
،حجرألإ ىلع ،نورشسخيشس ني-يرؤ-ه-م-ج-لإ
كلذ عم .خؤيششلإ سسلجم ىل-ع ةر-ط-ي-شسلإ
جئاتن نأا-ششب مز-ج-لإ إًد-ج إًر-ك-ب-م ى-ق-ب-ي
ءؤشض يف ةشصاخ ،ةيكري-مألإ تا-با-خ-ت-نلإ

زؤفب ؤؤبنتلإ يف يأإرلإ تاعÓطتشسإ لششف
.6102 ماع بمإرت

ةمتاخ
ٍةمزأإ نع ماثللإ ديؤلف جرؤج لتقم طامأإ
يهف ،نورق ذنم ةدحتملإ تايلؤلإ اهيناعت
ريرملإ خيراتلإ زواجت يف دع-ب ح-ج-ن-ت م-ل
ةشسرامملإ يف يرشصنعلإ زييمتلإو ةيدؤبعلل
سضعب يف ةدئا-شسلإ ة-فا-ق-ث-لإو ة-ي-ل-م-ع-لإ

نم مغرلإ ىلع ،نؤناقلإ قيبطت تاشسشسؤؤم
لؤمشش ىل-ع نر-ق ف-شصن ن-م ر-ث-كأإ رور-م
ي-ف ي-ق-ير-فأإ ل-شصأإ ن-م ن-ي-ي--كر--ي--مألإ
،تايلؤلإ لك يف ةيلإربيللإ ةيطإرقميدلإ
قؤ-ق-ح-لإو  ة-ن-طإؤ-م-لإ أإد-ب-م را-شصت--نإو
 .ةيندملإ
فور-ظ-لإ ل-ظ ي-فو ،ة-مزألإ هذ-ه ن-ك-لو
ىلإإ يّدؤؤت دق ،اهيف تءاج يتلإ تاقايشسلإو

،ةد-يد-ج ة-ي-ند-م قؤ-ق-ح ة-كر-ح دؤ-ع-شص
شصؤ-شصخو نم ر-ي-ب-ك دد-ع ما-م-شضنإ ع-م ا-ً
يفو ،اهيلإإ مهريغو ،سضيبلإ ني-ي-كر-ي-مألإ

تا-يلؤ-لإو ند-م-لإ سضع--ب نÓ--عإإ ءؤ--شض
ة-ع-شسإو ٍتا-حÓ-شصإإ قÓ-طإإ ة-ي-كر-ي--مألإ
عم اهلماعتو ةطر-ششلإ ةز-ه-جأإ فد-ه-ت-شست
نم مغرلإ ىلع ،ىرخأإ ةهج نم .نييندملإ
بزحلإ فعشض ىدم نع تفششك ةمزألإ نأإ
،هعم ؤؤطإؤتلإو ،بمإرت مامأإ يرؤ-ه-م-ج-لإ
،ةيكريمألإ ميقلإ سضعبب هثبع نع هتمشصو
ةيؤق ًةمواقم ترهظأإ لباقملإ ي-ف ا-ه-نإا-ف
ريبعتلإ ةيرح ىل-ع يّد-ع-ت-لإ تلوا-ح-م-ل
،ن-ي-ي-كر-ي-مألإ ن-ي-ن-طإؤ-م-ل-ل ي-م-ل--شسلإ
،ةيركشسعلإ ةشسشسؤؤملإ سسييشست تلواحمو
ىتحو ،نيبزحلإ نم نيقباشس نيلوؤؤشسم نم
.اهشسفن ةيركشسعلإ ةشسشسؤؤملإ لخإد نم

تاسسايسسلأ ةسسأردو ثاحبألل يبرعلأ زكرŸأ نع ^

ةيكÒمأ’أ ميقلاب ثبعلأ ىلع بمأرت ةردق دودحو ةيبعسشلأ تاجاجتح’أ
ةبقر ىلع هتبكرب اًمثاج لظ سضيبأا يطرشش دي ىلع ،ديولف جروج وه ،يقيرفأا لشصأا نم يكÒمأا نطاوم لتقم ةيفلخ ىلع ةعشساو ٍتاجاجتحا ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولا دهششت
 .اتوشسينيم ةيلو ‘ سسيلوباينم ةنيدم ‘ قئاقد عشست نم برقي ام ديولف
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:يليئارشسا يÁداكأا ،ينمألا عمقلا ةفاقث اهيف سسرغتو ةيكيرمألا ةطرششلا بردت
ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ديولف لتقم نع ةلوؤوسسم ليئأرسسإأ

نع باقنلإ يليئإرشسإإ يراشسي لوؤؤشسم فششك ^
لت يف تابيردت ةيكيرمأإ ةطرشش رشصانع يقلت
ةيليئإرشسإلإ ةطرششلإ ّنأإ ىلإإ را-ششأإ ا-م-ك ،بي-بأإ
اهيف سسرغتو ،حÓشسلإ ةيكيرمألإ اهتريظن عيبت
قؤف نمألإ““ ةفاقث عيبتو ،ينمألإ عمقلإ ةفاقث
اهريغو اكيرمأإو رشصمو ةيدؤع-شسل-ل ““ءي-شش ل-ك
.ملاعلإ لود نم
نؤيليئإرشسإإ ءاطششن مهتي ،كلذ ىلإإ ةفاشضإلاب
نأاب لÓتحلإ نايك بيبأإ لت يف ةلعاف تاكرحو
يف ةيقيرفإإ لؤشصأإ نم باششلإ لتقم يف ًإدي هل
راثأإ ام ؤهو ،ةيك-ير-مألإ ةد-ح-ت-م-لإ تا-يلؤ-لإ

ا-ه-توذ-ج لإز-ت ا-م ة-ع-شسإو جا-ج-ت-حإ ة-كر-ح
.ةلعتششم
““نؤ----ششير رؤ----كا-----م““ ع-----قؤ-----م ر-----كذو
ءدب ذنم هّنأإ ّي-ن-ي-م-ي-لإ-ّير-ب-ع-لإ-ّيرا-ب-خإلإ
تاكرحلإ فكت مل اكيرمأإ ي-ف تا-جا-ج-ت-حلإ
طبر ىلإإ يعشسلإ نع ةيرا-شسي-لإ ة-ي-ل-ي-ئإر-شسإلإ

نم كلذو ،ليئإرشسإاب ديؤلف جرؤج لتقم ةثداح
ةيليئإرشسإلإ ةطرششلإ ةقÓع يف ثحبلإ لÓخ
رداشصملإ ريبعت ّدح ىلع ،ةيكيرمألإ اهتريظنب
.اهريرقت يف اهيلع تدمتعإ يتلإ

ّيرثلإ هكلمي يذلإ ،ّيربع-لإ ع-قؤ-م-لإ بشسح-بو
رربي ،نؤشسليدإإ نودليشش ،ّيك-ير-مألإ ّيدؤ-ه-ي-لإ

تلّؤحت ليئإرشسإإ نأاب مهتاماهتإ راشسيلإ تإدايق
عمقلإ يف اهبراجت لقنت ةينمأإ ةيرؤطإربمإإ ىلإإ
اهنمشض نمو ةفلتخم لود ىلإإ فنعلإو يطرششلإ
ءاطششنلإ دّكأإ امك ،ةيكيرمألإ ةدحتملإ تايلؤلإ
راشسيلإ هيلع ق-َل-ط-ُي ا-م ى-لإإ نؤ-م-ت-ن-ي ن-يذ-لإ
.ّينؤيهشصلإ
،رؤفليه فيج رؤشسيفوربلإ لاق ،عقؤملل اًقفوو
لت ّنإإ :ليئإرشسإإ يف فورعم يراشسي يدايق ؤهو
،ملاعلإ يف فنع-لإ رد-شصم ى-لإإ تلؤ-ح-ت بي-بأإ
اًفيشضُم ،ّينيطشسلفلإ بعششلإ دشض طقف سسيلو
ملاعلإ لؤح ًةر-ي-ث-ك ًلود ّنأإ ه-ن-ي-ع تقؤ-لإ ي-ف
ةينمألإ تإرا-ششت-شسلإ ي-ف َل-ي-ئإر-شسإإ جا-ت-ح-ت
رظنلإ سضغت لودلإ نم ريثك كلذلو ،حÓشسلإو

لعلو ،مايألإ هذه يف لÓتحلإ ةعقر عاشستإ نع
لشضفت ل ملاعلإ لود مظعم نأإ كلذ دكؤؤي ام
اهنع ًامغر لماعتت اهنكل ليئإرشسإإ عم لماعتلإ
،ةّينمألإ تامؤظنملإو حÓشسلإ ىلإإ ا-ه-ت-جا-ح-ل
.دّكأإ امك
لتقم نع ةلوؤؤشسم لي-ئإر-شسإإ ّنإإ Óً-ئا-ق فدرأإو

تاقÓعلإ ببشسب ،ةدحتملإ تايلؤلإ يف ديؤلف
اهتريظنو ةيليئإرشسإلإ ةطرششلإ نيب إًدج ةيؤقلإ
يف إًريششُم ،نمألإ ىؤ-ت-شسم ى-ل-ع ة-ي-ك-ير-مألإ
ىقلتت ةيكيرمألإ ةطرششلإ ّنأإ ىلإإ هتإذ تقؤلإ
ريبك ءزج““ كلذو ،اًشضيأإ بيبأإ لت يف تابيردت

ةينمألإ اهتديقعو ةيكيرمألإ ةطرششلإ ةفاقث نم
،لشصألاب ةيليئإرشسإإ تاكيتكت ي-ه ة-ي-ع-م-ق-لإو

ىلع ،يليئإرشسإإ حÓشس مدختشسملإ حÓشسلإ ىتح
.هلؤق ّدح
رؤ-شسي--فور--ب--لإ ىأإر ،كلذ ى--لإإ ة--فا--شضإلا--ب
اًيملاع إًريثأات ةّيربعلإ ةلودل-ل ّنأإ ّي-ل-ي-ئإر-شسإلإ

يف ةشصاخو ،عمقلإو ةطرششلإ فنع ديعشص ىلع
عرز نع ةلوؤؤشسملإ يهف ،ةد-ح-ت-م-لإ تا-يلؤ-لإ
دنع ““نييباهرإاك نينطإؤملإ عم لماعتلإ ةفاقث
.هلؤق قفو ،ةيكيرمألإ ةرإدإلإ

ّي-ع-ما-ج-لإ ذا-ت-شسألإ د-ّكأإ ،كلذ ى-ل-ع ًةوÓ--ع
ىد-ل مد-خ-ت-شسم-لإ حÓ-شسلإ نأإ ّي-ل-ي-ئإر--شسإلإ
ريشضحتو هتشسدنه تمت ة-ي-ك-ير-مألإ ة-طر-ششلإ

ّنأإ ىلإإ ًإريششم ،بيبأإ لت ي-ف ه-جا-ت-نإإ ط-ئإر-خ
عؤن نم حÓشسلإ ترّدشص ةيليئإرشسإلإ ةطرششلإ
اهتر-ي-ظ-ن ى-لإإ ا-ه-جا-ت-نإإ ن-م ؤ-هو ،(يزؤ-ع)

ة-طر-ششلإ ّنأإ إًد-ّكؤؤ-م ،إًر-خؤؤ-م ة--ي--ك--ير--مألإ
ةيكيرمألإ اهتريظنل لقنت نم يه ةيليئإرشسإلإ
.نينطإؤملإ عم يركشسع لكششب لماعتلإ ةفاقث
لود عنقت ليئإرشسإإ ّنإإ :لؤقي هتإذ قايشسلإ يفو
نأاب ةيقيؤ-شست تا-ي-ج-ي-تإر-ت-شسإ ر-ب-ع م-لا-ع-لإ
عشضخت دق ناشسنإلإ قؤ-ق-حو ة-ي-طإر-ق-م-يد-لإ
لك قؤف نمألإ نأل ،نمألإ لجأإ نم كاهتنÓل
اهنمشض نم ةدع لودل راكفألإ هذه عيبتو ،ءيشش
ةيبوروأإ لودو ةيدؤعشسلإو ةدح-ت-م-لإ تا-يلؤ-لإ
ليئإرشسإإ تلؤحت دقل ،دنهلإو نيشصلإو رشصمو
لب ،ًإدج ةرثؤؤم ةلود ىلإإ راكفألإ هذه ببشسب
لث-م ثإد-حأÓ-ل ة-ع-ّن-شص-ُم ة-لود ى-لإإ تلؤ-ح-ت
اًقبط ،اكيرمأإ يف نآلإ يرج-ت ي-ت-لإ ثإد-حألإ

.هلإؤقأل
اًبودنم ليئإرشسإل ّنأإ ىلإإ قايشسلإ إذه يف راششُي
لبق نم ةّيكيرمألإ ةدحتملإ تايلؤلإ يف اًمئإد
اهيدل نطنششإو ّنأإ امك ،ةّيلي-ئإر-شسإلإ ة-طر-ششلإ
ّيليئإرشسإلإ لÓتحلإ نايك ي-ف ا-ًبود-ن-م ا-ًشضيأإ
ْيزاهج نيب تاقÓعلإ قيشسنتو ق-ي-ثؤ-ت فد-ه-ب
 .بيبأإ لتو نطنششإو نم xلك يف ةطرششلإ
ناشسلب ّيمشسرلإ قطانلإ ّنأإ ركذلاب ريدجلإ نمو

يفن ىلإإ عراشس ّيليئإر-شسإلإ لÓ-ت-حلإ ة-طر-شش
تم-شصلإ ن-ط-ن-ششإو تمز-ت-لإ ا-م-ي-ف ،ر-ب-خ-لإ
ّلك ليئإرشسإإ مuهتت كلذ ىلع ًةوÓعو .قبطملإ

ةطرششلإ لاجر برّدت نع مÓكلإ إذه لؤقي ْنَم
كلذ لعفي اّمنإإ ،لÓتحلإ نايك يف ةّيكيرمألإ

.ةّيماشسلل ةيداعُم تاقلطنم نم
ةيلو ند-م ىد-حإإ ي-ف ة-يد-ل-ب سسل-ج-م نا-كو
دشض اًنايب ردشصأإ ةيكيرمألإ ةيلامششلإ انيلوراك
لدابت جمانرب يف ةيلحم-لإ ة-طر-ششلإ ة-كرا-ششم
ط-م-ن ى-ل-ع تا-ب-يرد-ت سضر-ع-ي ي--لود دؤ--فو

نورشصانم ءا-ط-ششن ق-ل-طأإ ْنأإ د-ع-ب ،ير-ك-شسع
ةطرششلإ لاشسرإإ دشض ةشضيرع نيين-ي-ط-شسل-ف-ل-ل
مإدختشساب اهؤمهتإ يتلإ ،ليئإرشسإإ ىلإإ إًدؤفو
ّدح ىلع ،ءاشضقلإ قاط-ن جرا-خ ل-ت-ق بي-لا-شسأإ
سضراعي سسلجملإ““ ّنإإ نايبلإ يف ءاجو .مهريبعت
هيف لشصح-ي د-ل-ب يأإ ع-م ة-ي-لود-لإ تلدا-ب-ت-لإ

طمن ىلع بيردتلإ يف ماهرود ةطرشش رشصانع
لمعلإ عؤن معدت ل تلدابتلإ هذه ّنأل ،ّيركشسع
امك ،ماهرود ةنيدم يف هديرن يذلإ يطرششلإ
.نايبلإ يف درو

””مويلأ يأأر» ^
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31 ‘اقثلا
هليحر ةينيعبرأا يف

ريديإأ لحأرلأ نومركي نويصسنرفو نويرئأزج نونانف
،طيرصش دماح ،لحارلا ميركتل ةينف ةردابم ىلإا طصسوت-م-لا ي-ت-ف-صض ن-م ن-ي-نا-ن-ف-لا ن-م د-يد-ع-لا م-صضنا
.هتافو ىلع اموي نيعبرأا رورم ةبصسانمب كلذو ،““ريدإا““ مصساب ةيملاعلا ةينفلا ةحاصسلا يف فورعملا

ـه1441لاوصش32ـل قفوملا م0202ناوج51 نينثإلا

يف اوكراصش نيذلا نينانفلا نيب نم ^
صسوواط ،يصسام داع-صس :ةردا-ب-م-لا هذ-ه
،ن-يز ل-مأا ،مو-ي-صسو-ك-يإا ة-قو-ج ،بحرأا

ميصسكام ،ونيريجلل ،ليرباك صسيصسنارف
.نيلكيرف وصسميصشو رييتصسروف ول
نيير-ئاز-ج-لا ن-ي-نا-ن-ف-لا ءلؤو-ه مد-قو
هيف تفزع اًعئار ادعوم ن-ي-ي-صسنر-ف-لاو
ةعئار تامجرت عم ،ريديا يناغا ماغنا
يتلا ةريهصشلا ““وزو يز-ي-ت““ ا-ه-ن-م ،ا-ه-ل

.هقلأات ةورذ يف اهانغ
،ةلتوب يفاصص ،نانفلا اهقصسني ةردابملا
ريديإا““ يناغأا نأا هتحفصص ىلع دكا يذلا

بولق يف دبألا ىلإا ةروف-ح-م ى-ق-ب-ت-صس
نم رينت يتلا اهتقرو اهتمكحب ،صسانلا

ة-ي-غ-يزا-مألا ة--ي--صصخ--صشلا ا--ه--لÓ--خ
.““ةيرئازجلا
هتحفصص ىلع ليربا-ك صسي-صسنار-ف لا-قو
اصصخصش ريديإا ناك““ :كوبصسيف عقوم يف
لئاصسر لمح-ب ل-ف-ك-ت ا-ن-ي-صصرو ا-ئدا-ه
يف مÓصسلا ل-م-ح-ي صصخ-صش ه-نإا ،مÓ-صس
ا-م نأا فر-ع-يو ،ا-ي-حور ئدا-ه ،ه-ل-خاد
ي-ن-غ-م-لا را-صشأاو .““ق-ح ه-ن--ع ع--فاد--ي

ميصسكام د-ي-ق-ف-لا ق-يد-صصو ي-صسنر-ف-لا
ةيميركتلا ةينغألا نأا ىلإا ،ييتصسيغوفول

صضيبألا رحبلا يتفصض نم نينانف تعمج
.ريديإا ىركذ ديلختل ،طصسوتملا
لوأا ،ريديإا نانف-لا ة-ل-ئا-ع تر-صشن ا-م-ك
صضيبألاب هل ةفورعم ريغ ةروصص ،صسمأا
ةرت-ف ى-لإا دو-ع-ت ه-ت-ل-ئا-ع ع-م دو-صسألاو

نانفلا ة-ح-ف-صص ى-ل-ع كلذو ،ه-ت-لو-ف-ط
تبتكو ،كوبصسياف ىلع ةيمصسرلا لحارلا

:ةحفصصلا طئاح ىلع موحرم-لا ة-ل-ئا-ع
،عيمجلا يبأا ،ان-ي-بأا ة-ي-ن-ي-ع-برأا مو-ي-لا““

ارك-صش““ :تفدرأاو .““ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ة-م-حر
ةرصشابم تلخد يتلا ةديدعلا مكلئاصسرل
.““بلقلا

نانفلا انرداغ ،ر-ي-كذ-ت-لا ل-ي-ب-صس ى-ل-ع
ىقيصسوملا ريفصس““ م-ي-ظ-ع-لا ي-م-لا-ع-لا
فورعملا ،طيرصش ديمح ،““ة-ي-غ-يزا-مألا
.07 رمع نع يام2 يف ،ريدإا مصساب

م.Ëرم ^

يملع وأا يعمت‹ قايصس نمصض بتكُي ⁄ هنإا لاق

خيراتلل لمكم رود ةيخيراتلأ ةيأورلل :يواصسيع
،يواصسي-ع با-ّهو-لاد-ب-ع ،ي-ئاور-لا لا-ق ^

ةياورلل ةيملاعلا ةز-ئا-ج-لا ى-ل-ع ل-صصا-ح-لا
ناو-يد-لا““ ه-ت--ياور ن--ع0202 ةي-بر-ع-لا
ًارود ةيخيرا-ت-لا ة-ياور-ل-ل نإا ،““ي-طر-ب-صسإلا

خيراتلا مظعم نأا ثي-ح ،خ-يرا-ت-ل-ل Óً-ّم-ك-م
قفو بتك دق ناك يبرع-لا ن-طو-ل-ل نّود-م-لا

خيرات نايحألا بلغأا يف وهف ةنّيعم ةيجهنم
،تطقصسو تماق لود قئاقح درصسي يصسايصس
.يملع وأا يعمتجم قايصس نمصض بتكُي ملو
ثادحأا نع فصشكلل ةيخيراتلا ةياورلا يتأاتو

رظن تاهجو ىلع ءوصضلا ط-ّل-صست ة-ي-صشما-ه
ةدعاق اولّكصش نمم نامزلا كلذ يف دارفألا

تاهجوتلا نع ًاديعب لودلا هذه-ل ة-ي-صشي-ع-م
نم ةلخادتم ةكبصش ًايوصس لّكصشتف ،ةيصسايصسلا
بصسح لك ةددعتملا ةيخ-يرا-ت-لا تا-يدر-صسلا

يخيرات درصس نع ًاصضوع ،يصصخصشلا هروظنم
ةكبصش عقوم يف ءاج  ام قفو ،هجوتلا يداحأا
.ةيرابخلا ““ةصضاير““

يبظوبأا صضرعم تفاصضتصسا لÓخ كلذ ءاج
ارخؤوم ةيصضارتفا ةصسلج يف ،باتكلل يلودلا
عقوم ىلع صضرع-م-لا ةا-ن-ق ى-ل-ع ا-ه-ث-ب م-ت
هرخف نع يواصسيع برعأا ثيح .““بويتوي““
ةزئاجلاب ““يطربصسإلا ناويدلا““ هتياور زوفب
مهأا نم ّدعت اهنوك ةيبرعلا ةياورلل ةيملاعلا
زيمتل كلذو ،تا-ياور-ل-ل ة-ي-بدألا ز-ئاو-ج-لا

لو .يمÓعإلا جيورتلاو ميك-ح-ت-لا ة-ق-ير-ط
،طقف زوفلا دنع ةزئاجلا هذه ءاطع فقوتي
صصنلل ةديدج ةقÓطنل ةيادب زوفلا لثمي لب
اهنم ةديدج قا-فآا ه-ل ح-ت-ف-ت ثي-ح ز-ئا-ف-لا
ىلع راهصشإلاو ىرخأا تاغ-ل ى-لإا ة-م-جر-ت-لا

.يملاع ىوتصسم
ةياور ةحاتإا ة-ي-ف-ي-ك ن-ع بتا-ك-لا ثّد-ح-تو
يف نّعمتي نأا ئراقلل ““يطربصسإلا ناويدلا““
اهعصضو ىلع ّلطي نأاو رئازجلا لÓتحا خيرات
نأا ىر-ي ثي-ح ،تقو-لا صسف-ن ي-ف ي-لا-ح--لا
صساصسأا وه رصضاحلاو يصضاملا نيب يزاوتلا
ام يف صضوخلا نم دب Óف ،ةيخيراتلا ةياورلا
ثحبلاو اهتاذ دحب ةيخيراتلا عئاقولا ءارو
اياصضقلا نم ددع رولب-تو ةأا-صشن ة-ي-ف-ي-ك ي-ف
عمتجملا اههجاوي يتلا ةن-هار-لا ة-ل-ئ-صسألاو

ربع كلذو ،ةيصضام ثادحأا ة-ج-ي-ت-ن ًا-ي-لا-ح
.خيراتلا ربع تأاصشن ةنّيعم طامنأا يف ثحبلا
ةلئصسألا نم ريثكلا ةياورلا نمصضت-ت ،ه-ي-ل-عو
،يرئازجلا نطاوملا اهرصصاعي يتلا ةنهارلا
قلعتت ةلئصسأاو ،ةيتاّيوه ةلئصسأا نم اهيف امب
ةجتانلا ةيفاقثلا تاكارتصشلاو ،تاءامتنلاب

قرصشلا نيب ةيراصضحلا ميهافملا صسامت نع
يقيرفألاو يطصسوتملا روظن-م-لاو بر-غ-لاو
ة-يرا-صضح-لا تا-طÓ-ت-خلا ن-م ا-هر--ي--غو
.ةلودلا خيرات يف ةماهلا ةيفاقثلاو

ةيبرعلا ةغللاب فغصش
باهولادبع مادختصسا ىلإا ةصسلجلا تقرطتو

ةغيلبلا تادرفملاو تاملكلل قينألا يواصسيع
صضوي ا-م-م ه-ت-ياور ي-ف ثاد-حألا ف-صصو-ل حّ
نم مغرلا ىلع ،ةيبرعلا ةغللاب ريبكلا هفغصش
هنأاب لاقو ،ةيئابرهك ةيكيناكيم صسدنهم هنوك
بتكب هقّلعت نم قيمعلا فغصشلا اذه دمتصسي
ظحاجلا مهيف نمب هباّتكو يبر-ع-لا ثار-ت-لا
،ىمادقلا ءارعصشلاو ،يديحوتلا نا-ّي-ح و-بأاو
ةيبرعلا ةيتاذلا ريصسلاو ةيدرصسلا تانودملاو
ةقÓع دجاوت ةرورصضب نمؤوي وهف .ةميدقلا

يتلا ةغللا ةفاقثب بتاكلا طبر-ت ة-ي-م-ي-م-ح

اهنيوكت يف ةغللا عم ةقÓعلا هذهف ،اهب بتكي
صسيلو ،ًاكّنحم ًابتاك عنصصت ام يه اهتاّيلجتو
يف لب ،بصسحف ينف-لا ي-بدألا را-صسم-لا ي-ف
ةيركفلا وأا ةيبطلا وأا ة-ي-م-ل-ع-لا تارا-صسم-لا
نيحو .ةيبات-ك-لا تارا-صسم-لا ن-م ا-هر-ي-غو
يذلا نيرصصاعملا باّتكلا رثكأا لوح هلاؤوصس
ركذ ،يبدألا هركف ليكصشتو هتاباتك ىلع اورّثأا
رربو فينم نمحرلادبع يدوع-صسلا بتا-ك-لا
يف رصصتني ًا-م-ئاد ف-ي-ن-م نأا-ب ه-لو-ق-ب كلذ
تاذ ةفّرعم ريغ ةيبرع ةيصصخ-صشل ه-تا-با-ت-ك
ىلإا يمتنت يتلاو ةددعت-م ة-ي-فا-ق-ث ح-مÓ-م
نيير-ئاز-ج-لا با-ّت-ك-لا ن-مو ،ع-صساو ءا-صضف
ةقوده نب ديمحلاد-ب-عو جر-عألا ي-ن-ي-صساو
.راّطو رهاطلاو

نم يرئازج يئاور يواصسي-ع با-هو-لاد-ب-ع
نم جرخت .رئازجلا ،ةفلجلاب5891 ديلاوم
صسدنهم ،ةفلجلا ةيلو ،روصشاع ناّيز ةعماج
صسدنهمك لمع-يو كي-نا-ك-ي-مور-ت-ك-لإا ة-لود

““بوكاج امنيصس““ ىلوألا هتياور تزاف .ةنايصص
صسيئر ةقباصسم يف ةياورلل ىلوألا ةزئاجلاب
،5102 ما-ع-لا ي-فو ،2102 ماع ةيروهم-ج-لا

يتلا ةياورلل رابج ايصسآا ةزئاج ىلع لصصح
نع ،رئازجلا يف ةياورلل ةزئاج ربكأا ربتعت
نم اهلاطبأا ،““ي-تر-يو-م يد ار-ي-ي-صس““ ة-ياور
برحلا اورصسخ نيذلا نابصسإلا نيي-عو-ي-صشلا
لامصش يف تÓقتعم ىلإا او-ق-ي-صسو ة-ي-ل-هألا
““ةودن““ يف كراصش ،6102 ماعلا يف .ايقيرفإا
ةصشرو) ةيبرعلا ةياورلل ةيم-لا-ع-لا ةز-ئا-ج-لا
تزاف .(نيبوهوملا بابصشلا با-ت-ك-ل-ل عاد-بإا
داعصس ةزئاج-ب ““باو-بألاو ر-ئاود-لا““ ه-ت-ياور
اراتك ةز-ئا-ج-ب زا-ف .7102 ةياورلل حا-ب-صصلا
رفصس““ هلمع نع7102 ةروصشنملا ريغ ةياورلل
.““نييصسنملا لامعأا
صسمخ تاويح ““يطربصسإلا ناويدلا““ دصصرت
نيب ام ينمز ءاصضف يف كباصشتت تايصصخصش
،ةصسورحملا ةنيدم يف ،3381 ىلإا5181 ماع
ءاج يذلا نوبيد يفحصصلا اهلوأا .رئازجلا

لصسارمك رئازجلا ىلع ةل-م-ح-لا با-كر ي-ف
صشيج يف ايدنج ناك يذلا رايفاكو ،يفحصص
مث ،رئازجلا يف ًاريصسأا هصسفن دجيل نويلبان

ةيرئازج تايصصخصش ثÓث .ةلمحلل اططخم
يف ينامثعلا دوجولا نم اهفقاو-م ن-يا-ب-ت-ت
لماعتلا ةقيرط يف فلتخت امكو ،رئازجلا

ةصسايصسلا ىلإا رايم نبا ليمي ،نييصسنرفلا عم
،نامثع ينب عم تاقÓعلا ءا-ن-ب-ل ة-ل-ي-صسو-ك
يوÓّصسلا ةّمحل امنيب ،نيي-صسنر-ف-لا ى-ت-حو
ةليصسو-لا ي-ه ةرو-ث-لا ،ىر-خأا ر-ظ-ن ة-ه-جو
ةصسماخلا ةيصصخصشلا امأا .رييغتلل ةديحولا

رظنت ،ءلؤوه لك نيب ةقلعم-لا ،ة-جود ي-ه-ف
عيطتصست ل اهنكلو ةصسورحملا تلوحت ىلإا
نم هنأل ةمغرم ،ا-ه-ن-م اءز-ج نو-ك-ت نأا لإا
ريصسي نأا ّلإا هيلع صسيل ةصسورحملا يف صشيعي
.ليحرلا هيلع وأا اهطورصش قفو
لبق نم ““يطربصسإلا ناويدلا““ ةياور تريتخا
يئاور لمع لصضفأا اهرابتعاب ميكحتلا ةنجل
ىر-جو ،9102 وينو-يو8102 ويلوي ني-ب ر-صش-ُن
ةمئاقلا يف تاياور تصس نيب ن-م ا-هرا-ي-ت-خا
قارعلاو ايروصسو رئازجلا نم باّتكل ةريصصقلا
روبجو ،يبيطخ ديعصس م-هو .ر-صصمو نا-ن-ب-لو
دبعو ،ناديز فصسويو ،زرلا ليلخو ،يهيودلا
.حودمم ةيلاعو يواصسيع باهولا

ث.ق ^

 ةفاقثلل ةيعار ةصسصسؤومك اهعصضو ىلع هعÓطإل

ةيروهم÷أ سسيئرل أريرقت عفرت ةيغيزامألل ةيماصسلأ ةظفاÙأ
ةيماصسلا ةظفاحملل ماعلا نيمألا فصشك ^

لوا ،داصصع يمصشاهلا يصس ،ة-ي-غ-يزا-مأÓ-ل
عفر مت هنأا ،ةمصصا-ع-لا ر-ئاز-ج-لا-ب ،صسما
نع هعÓطل ةيروهمجلا صسيئر-ل ر-ير-ق-ت
ةئيهك ةظفاحم-ل-ل ة-ي-لا-ح-لا ة-ي-ع-صضو-لا
.ةيصسائر
ةيتايلمع ةصشرول هل ةيحاتتفا ة-م-ل-ك ي-فو

ةيغيزامألا صصصصق-لا دا-م-ت-عل تصصصصخ
تاريغتملا فلتخم-ب ر-صشن-ل-ل ةا-ق-ت-ن-م-لا
يف ةلواد-ت-م-لا ة-ي-غ-يزا-مألا ة-ي-نا-صسل-لا
ريرقت عفر““ مت هنأا داصصع دكأا ،رئازجلا

نع هعÓطل ةيروهمجلا صسيئرل لصصفم
ةيماصسلا ةظفاحملل ةيلا-ح-لا ة-ي-ع-صضو-لا
.““ةيصسائر ةئيهك ةيغيزامأÓل
نم مغرلا-ب ة-ظ-فا-ح-م-لا نأا ى-لإا را-صشأاو
يأا رخدت مل““ ،تاونصس ذنم ةمئاق لكاصشم
ةيماصسلا ةظفاحملا رومأا رييصست متو دهج

دينجت ءارج ةيذلوف ةدارإاب ةي-غ-يزا-مأÓ-ل
قيقحتب انل حمصس اهيفظوم-ل ي-ئا-ن-ث-ت-صسا
.““ةصسوملمو ةيباجيإا جئاتن
ةزئاج يه تازاجنإلا هذه رخآا نأا ركذو
ة-غ-ل-لاو بدأÓ-ل ة-يرو-ه--م--ج--لا صسي--ئر
ىلإا ،لاق امك ،فده-ت ي-ت-لا ة-ي-غ-يزا-مألا
يذلا عادبإلاو ثحبلا عي-ج-صشتو ن-ي-م-ث-ت
ةيغيزامألا ةغللاب يعونلا دودرملا““ يطعي

هريدقت نع اربعم ،““ا-ه-ي-لإا ة-م-جر-ت-م مأا
هصصرح““ ن-ع د-كأا يذ-لا نو-ب-ت صسي-ئر-ل-ل
ع-م ة-ظ-فا-ح-م-لا م-عد ى-ل-ع ح--صضاو--لا
يف ةزئاجلا هذه صسيصسأات ىلع ةقفاوملا
لوأا ةأاصشن-ل52 ىركذلل فداصصم-لا مو-ي-لا

ةيغيزامأÓل رابتعلا در-ب ة-ف-ل-ك-م ة-ئ-ي-ه
.““يبراغملا ىوتصسملا ىلع اهتيقرتو
ديصسلا دكأا ،ةصشرولا لمعل ه-قر-ط-ت ىد-لو

صصصصقلا نم ة-ل-صسل-صس راد-صصإا نأا دا-صصع
فلتخمب رئازجلا يف ةلوادتم-لا ة-ي-بدألا
دعب ءاج ،ةيغيزامألا ةيناصسللا تاريغتملا
ي-بدألا ثار-ت-لا ع-م-ج ة-ي-ل-م-ع حا-ج--ن““
ةيفارتحاو د-ي-ن-ج-ت ل-صضف-ب ي-غ-يزا-مألا

امهو لأا نيتيغيزامأا نيتيفاقث نيتي-ع-م-ج
““ن-يوا-ف--ي--ت»و (نار--هو) ““ا--يد--ي--مو--ن““
.““(فلصشلا)
نأا يف هلمأا نع ،قاي-صسلا اذ-ه ي-ف ر-ب-عو
ةيفاقث تايعمج ىلإا ةبرجتلا هذه عصسوتت
اهل امل نطولا قطانم فلتخم نم ىرخأا

ةئصشنتلا لاجم يف ةيباجيإا تايعادت نم
ةيفاقثلاو ةغل-لا ة-ي-قر-تو ة-ي-عا-م-ت-جلا
نامصضل هنأا ىلإا اري-صشم ،ن-ي-ت-ي-غ-يزا-مألا
ةمهم دا-ن-صسإا م-ت ،عور-صشم-لا اذ-ه حا-ج-ن
طئاصسولا ن-ي-ن-ق-تو ق-ي-قد-تو لÓ-غ-ت-صسا
ددعتم لمع قيرف ىلإا عبطل-ل ة-ه-جو-م-لا

،ثحا-ب-لا فار-صشإا تح-ت تا-صصصصخ-ت--لا
ركصسعم ةع-ما-ج-ب ذا-ت-صسأا ،د-يز-ي ا-ح-لوأا
.““ايديمون““ ةيفاقثلا ةيعمجلاب وصضعو
ةغل-ك ة-ي-غ-يزا-مألا ع-صضو نأا ح-صضوأا ا-م-ك
ن-م-صضيو ا-ه-ت-ي-م-ن-ت زز-ع-ي““ ،ة--ي--م--صسر
ديعصصلا ىلع ءاوصس ،لثمألا اهماد-خ-ت-صسا
ثيح ،““ناديملا صضرأا ىلع وأا يتاصسصسؤوملا
اهتايح““ ،هلوق دح ىل-ع ،د-ي-ع-ت-صست ا-ه-نأا
دعي ءاقللا اذه نأا ا-ف-ي-صضم ،““ا-ه-ت-صضه-نو
نع يم-صسر-لا نÓ-عإÓ-ل ة-ب-صسا-ن-م ا-صضيأا
ةظفاحملا فرط نم دعملا رصشنلا جمانرب
نمو0202 ةنصسل ةيغيزا-مأÓ-ل ة-ي-ما-صسلا

ةديدجلا ةيصصصصقلا ةعومجملا ا-ه-ن-م-صض
عم ،راصشأا امك ،اهرادصصإا ىر-ج-ي-صس ي-ت-لا
.ةيعبطملا نونفلل ةينطولا ةصسصسؤوملا
دا-صصع د-ي-صسلا تو-ف-ي م-ل ،ر-ي-خألا ي-فو
““يوقلاو زيمملا““ رودلاب هيونتلل ةحناصسلا
ةيعمجلل ةقباصسلا ةصسيئرلا هب تماق يذلا
يكرابم ةصشئاع ةموحرملا ““أارقا““ ةينطولا

ةيغيزامألا صسيردت ةيل-م-ع د-ي-صسج-ت ي-ف
اذهو نطولا تاهج فلتخم ربع را-ب-ك-ل-ل
عم ةكارصش ةيقاف-تا ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-لا د-ع-ب
ةنصس ةيغيزامأÓل ة-ي-ما-صسلا ة-ظ-فا-ح-م-لا

5102.
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ةروثلا نمز بح ةصصق نع

fiايداكأأ ةاعر““ ردصصي ةنيليتف دم““
تف-ت-حا ي-ت-لا تا-ياور-لا ي-ه ةد-يد-ع ^

ّلكل نكل ،بورحلا نمز يف بحلا صصصصقب
يتلا اهتدقُع ةياكح ّل-ك-لو ا-ه-نا-مز ة-صصق
.ةيئاورلا صصوصصنلا نم اهريغ نع فلتخت
أاصشنت يت-لا ي-ه صصصصق-لا كل-ت زر-بأا ل-ع-ل

.ودعلا رصصانع دحأا عم ةفداصصم
ةاعر““ ةياور لوصصف تلّكصشت ،ةيدرصس ةغلبف
(0202 ــ رئازج-لا ــ ة-ّم-صض راد) ““ا-يدا-كرأا
بح ةصصق :رخآا عون نم ةصصق يورت يتلا

نيب ةيرئازج-لا ر-ير-ح-ت-لا ةرو-ث ن-مز ي-ف
ّلك نم اوتأا نينطوتصسمو نييداع نييرئازج
.ءادو-صسلا ماد-قألا-ب او-فر-ُع د-قو ،نا-ك-م
ةصصاخب ،نييبوروألا ةرابع-لا هذ-ه ي-ن-ع-تو
رئازجلا ىلإا اومدق نيذ-لا ،ن-ي-ي-صسنر-ف-لا
دعب اهورداغو يصسنرفلا رامعت-صسلا ءا-ن-ثأا
.2691 ماع لÓقتصسلا

راد) ““صشير يفاك““ هنيليتف ةياور أارقي نم
لكصشب ةميتلا هذه صسملي ،(9102 ــ ةمصض

،““ايداكرأا ةاعر““ ثدحألا هتياور يفو .تفل
عو-صضو-م-لا اذ-ه قر-ط ي-ئاور-لا ل-صصاو-ي
ةلءاصسمل ةلواحم يف ،د-ّق-ع-ُم-لاو كئا-صشلا
ماد--قألا ““ صضع--ب فا--صصنإاو خ--يرا---ت---لا
تلوا-ن-ت ة-ياور ل-ك نأا ًا-م-ل--ع .““ءادو--صسلا
ةيواز ن-مو ف-ل-ت-خ-م ل-ك-صشب عو-صضو-م-لا

كلت يهني نأا اذه هلمعب دارأا هنأاك .ةفلتخم
يتلا ““صشير يفاك““ يف اهأادب يتلا ةحوللا
نع يعوصضومو يعقاو لكصشب اهيف ثدحت

نم .رئازج-لا-ب ءادو-صسلا ماد-قألا ة-قÓ-ع
تمّدقو لاؤو-صسلا حر-ُط صشير ي-فا-ك لÓ-خ

ماد-قألا““ صضع-ب م-ه-صست م-لأا :ة-ي-لا-ك-صشإلا
لهو ؟رئاز-ج-لا لÓ-ق-ت-صسا ي-ف ““ءادو-صسلا
ًاودعو ًانئاخ ةرورصضلاب يبنجأا لك ر-ب-ت-ع-ي
اهناخ نم اهئانبأا نيب دجوي ملأا ؟رئازجلل
عم اوفلاحت نيح نامثألا صسخبأاب اهعابو
؟““ىكرحلا““ اوّمُصسو ،اهدصض نييصسنرفلا

ًاصصوصصخ) ي-ئاور-لا ه-عور-صشم لÓ-خ ن-م

مهفصصني نأا هنيلي-ت-ف دارأا ،(ا-يدا-كرأا ةا-عر
لوصصح ة-ي-نا-ك-مإا ن-ع خ-يرا-ت-لا ل-ئا-صسيو
م--ه--قو--ق--ح ى--ل--ع ءادو--صسلا ماد---قألا
هحور مدق مهصضعب نأا ًاملع .ني-ير-ئاز-ج-ك
يعويصشلا لصضانملا لاثمأا رئاز-ج-ل-ل ًءاد-ف
صسي-ئر-لا فر-ت--عا يذ--لا نادوأا صسيرو--م
ةيلوؤوصسمب نوركام ل-يو-نا-م-يإا ي-صسنر-ف-لا
بيبطلاو ،هلتقم ن-ع ة-ي-صسنر-ف-لا ة-لود-لا
زنارف يعامتجلا فوصسليفلاو ينا-صسف-ن-لا

ةياورلا تÓطب ىدحإا ىلإا ًلوصصو ،نوناف
يتلا ،راصشيب ايداكرأا تخأا ،راصشيب دنومير
ةيبوروألا ةير-ئاز-ج-لا ةد-ي-ه-صشلا ر-ب-ت-ع-ُت
فرصشلا ناديم يف تطقصس يتلا ةديحولا
““صسوواطلا““ اهنوّمصسي لاصضنلا قافر ناكو
.اهتوصص ةبوذعو اهلامجل
ةلطب لÓخ نم رئازجلا ىلإا يئاورلا دوعي
ةنصس اهيلإا تداع يتلا راصشيب ايداكرأا هتياور
يف حبحب يصساح ىلإا د-يد-ح-ت-لا-بو ،5102

(ةيرئاز-ج-لا تا-يلو-لا ىد-حإا) ة-ف-ل-ج-لا
لطب) ورف يجوأا اهنع لاق يتلا ةنيدملا
ل راحصسلا ةرخبم ي-ه ح-ب-ح-ب““ :(ة-ياور-لا
لإا ا-يدا-كرأا ا-ي ا-ه-تذ-يو-ع-ت-ب ر--ع--صشت--صسي
.““رحصسلاب صسوصسمملا
رئازجلا يف اهيصضام ايدا-كرأا تع-جر-ت-صسا
رئازجلا قارف““ ّنإا ذإا ،ةمغرم اهتكرت يتلا
ديعتصست .““ةبحألا قارف نم يلع ىصسقأا ناك
،كاب صشÓفلا قيرط نع اهتايركذ ايداكرأا
،““ةينوفيلوبلا““ ةينقت ي-ئاور-لا ف-ّظو د-قو
ملعم اهبيبح ًاروطو ،يكحت نم يه ةراتف
نيجوأا هتمصسأا يذلا يرئازجلا ةيصسنرفلا

امك مصسلا عم رخآلا وه حلاصصت يذلاو ورف
كلذ نيجوأا .رومألا نم ريثكلا عم حلاصصت
ىوصس هديقي ًايبزح ءا-م-ت-نا ل ير-ئاز-ج-لا
ىلع““ :ةلداعلا ةيناصسنإلا اياصضقلاب هناميإا
اه-ن-ع ع-فاد-ي نأا ه-ت-ي-صضق-ب ن-مآا ن-م ل-ك
هتايح نأا ،هينيع بصصن لعجي نأا ،ةصسارصشب

يواصسي نل هنإاف ّلإاو ،ا-ه-ل ًا-ن-م-ث نو-ك-ت-صس
يذلا بحلاب هناميإا كانه كلذك .““ًا-ئ-ي-صش
هقصشع ةصصق يف Óًثمتم ،ءيصش لك زواجتي

فيك ايداكرأا ينتملع““ :ةيصسنرفلا ايداكرأل
نم يهو ،تاملكلا ل ةصشيرلاب ملاعلا مصسرأا

ةصصقلا يف .““ًاصصاخ ًارحصس ناولأÓل تلعج
قيدصص عرقل ى-ف-ط-صصم و-ه ثلا-ث فر-ط
بزحلا ىلإا يمتن-ي ى-ف-ط-صصم .ه-ت-لو-ف-ط

ةركفل هلبقت مد-ع ن-م م-غرو .ي-عو-ي-صشلا
َلّبقت هنأا ّلإا ،يبوروألاو يرئازجلا صشياعت
ايداكرأاو نيجوأا تعمج يتلا بحلا ةصصق
اهدع-ب ي-ف زوا-ج-ت-ت ا-ه-نأل ،ا-ه-مر-ت-حاو
ل ،ّبحي نيح بلقلاف ،ءيصش لك يناصسنإلا
ىتح لو تانايدلا لو دود-ح-لا-ب فر-ت-ع-ي
:ورف نيجوأا ريبعت دح ىل-ع-ف !بور-ح-لا-ب
قرطي نأا نار-ظ-ت-ن-ي ل بر-ح-لاو بح-لا““
.““امهيباب ملصسلا

ت’اكو ^



ةليترلا

ةيسضاير ةمامك

اكيرمأا ‘ تارهاظŸا ىلع قلعي Úتوب

تاي’ولا هدهششت يذلا ›ا◊ا عشضولا ىلع هل قيلعت لوأا ‘ ^
تاجاجتح’ا ،Úتوب ÁÒدÓف ،يشسورلا صسيئرلا Èتعا ،ةدحتŸا
ةيلخادلا تامزأ’ا صضعبل اشساكعنا““ ،كانه ةيرشصنعلل ةشضهانŸا
.““ةقيمعلا
لعف در نم هبارغتشسا نع  ““1-ايشسور““ ةانق عم ةلباقم ‘ Úتوب برعأاو

.بمارت دلانود صسيئرلا تاهيجوت ىلع ةيكيرمأ’ا تاي’ولا ماكح
،اذكو اذك لعف يرورشضلا نم هنإا لوقي (بمارت) صسيئرلا““ : فاشضأاو
.““اديعب تنأا بهذا نولوقي (تاي’ولا) ماك◊او

ةبيقح ‘ ةأارما ةثج لمحي
دعب ،اماع13،يبنجأا لجر ىلع صضبقلا نابايلا ‘ تاطلشسلا تقلأا ^

صسما ةيمÓعإا ريراقت تدافأا امبشسح ،ةبيقح ‘ ةأارما ةثج ىلع روثعلا
.يششتيأا ةعطاقم ‘ رهن ةفشض ىلع ةث÷ا ىلع روثعلا ”و ،دحأ’ا
هكاهتن’ نكلو ،ةأارŸا لتق ‘ هب هابتششÓل لجرلا ىلع صضبقلا متي ⁄و
اهنفد نود ةثج كرت Èتعيو ،ثث÷ا عم لماعتلا ةيفيك لوح انوناق
.ةÁرج حيحشص لكششب
¤إا اهنادقف نع اغÓب اومدق دق ،اماع73 ،ةأارŸا براقأا ناكو
.ةطرششلا

انوروك ةروتاف ر’ود نويلم1.1
ةفيحشص تركذ ^

ةيكيرمأ’ا ““زÁات لتايشس““
،ةنشس07 ،رولف لكيام نأا
‘ ىفششتشسم لخدأا

صسرام4 ‘ لتايشس
ةدŸ هيف يقبو ،يشضاŸا

هجورخ دنعو ،اموي26
181 نم ةروتاف ىقلت

نويلم1.1 ةميقب ةحفشص
.ىفششتشسŸا ‘ هجÓع لباقم ،ر’ود
⁄اعلا ‘ ةفلك Ìكأ’ا Úب نم ةيحشصلا ةياعرلا هيف Èتعت دلب ‘ نكل
بئارشضلا يعفاد نأا هملع عم ““بنذلاب““ رعششي هنإا ،رولف لاق
Úمأات جمانÈب لومششم هنأ’ ،ةفلكلا نم Èكأ’ا ءز÷ا نولمحتيشس

 .Úنشسملل يموكح

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهششإ’ا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإ’او رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرششلا - طشسولا

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو صسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعأ’ا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأ’ درت ’ ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإ’ا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441لأوصش32ـل قفوملأ م0202نأوجÚ51نثإ’أ

ردنأا““ ةكرشش تماق ^
ةيكيرمأ’ا ““رومرآا
جاتنإا ‘ ةشصشصختŸا
ةيشضايرلا تاودأ’ا
ميمشصتب ،ةفلتıا
ةشسرامŸ ةيبط ةمامك
فلتخت ،تابيردتلا

ةدوجوŸا ىرخأ’ا نع
،ةيŸاعلا قاوشسأ’ا ‘

.ةيشضايرلا ةمامكلا وأا،ksam tropS AU”““ مشساب
صصاخششأ’ا حنم ىلع دعاشست ثيح ،ار’ود03 ةمامكلا رعشس غلبيو
ةشسرا‡ دعبو ءانثأا يعيبطو حيرم لكششب صسفنتلا ىلع ةردقلا
.تابيردتلا

ًاقفو تعنشص ،تاقبط3 نم نوكتت اهنأا ةيشضايرلا ةمامكلا زيÁ ام
راششتنا ىلع ةرطيشسلا زكارم نم ةمداقلا ةيلا◊ا تايشصوتلل
.يششفتلا نم اهعنمو صضارمأ’ا

رسصان نب ةداعتسسا ديري ””لانسسرأا””
““تروبشس وتوت““ عقوم فششك ^

لانشسرأا يدان نأا ،›اطيإ’ا
ةداعتشسا ‘ بغري يزيل‚إ’ا

م‚ ،قباشسلا اهبع’ تامدخ
نÓيم بع’ ،رشصان نب ،رشضÿا
Ëدقتل هدادعتشسا ىدبأاو  ،›اطيإ’ا

نويلم61ـب ردقŸاو لوأ’ا اهشضرع
.بعÓلا بلج دشصق ،وروأا
هحÎقا يذلا صضرعلا ىقبيو
،فعشضأ’ا وه لانشسرأا ولوؤوشسم
Ìكأ’ نÓيŸا طاÎششا ¤إا رظنلاب

يلختلا لباقم وروأا نويلم05 نم
نامÒج ناشس صسيراب قرف مامتهاب ىظحي دجاوتي يذلا ،بعÓلا نع
.Êابشسإ’ا ديردم لايرو يزيل‚إ’ا يتيشس Îشسششنام ،يشسنرفلا

ثد◊أ لÓظ ‘

..ايبيل ‘ ةديد÷ا رئازجلل ديد÷ا يدحتلا
حلاصص ةليقع ،يبيللأ بأونلأ سسل‹ سسيئر ةرايز ثدح سسمأأ ةليل نميه ^
ىلعو ،ةيبيللأ مÓع’أ لئاصسو فلتÚ flماصضم ىلع ،رئأز÷أ ¤أ ،ىصسيع
لخأدلأ ‘ ،ءأÿÈأو بخنلأ ترفنتصسأ يتلأ ،ةينويزفلتلأ تأونقلأ اهصسأأر
اهيلأ يهتني نأأ نكÁ يتلأ ت’آاŸأو ،ثدحي ام ءأرقتصس’ ،هجراخ وأأ يبيللأ
لوح اصساصسأأ ÚبطقتصسŸأ ،Úيبيللأ ءاقرفلأ Úب ةيوصست ‘ رئأز÷أ طأرخنأ

تأراصصتن’أ دعب مهنيب ةوهلأ تقمعت نيذلأ  ،Îفحو جأرصسلأ يعورصشم
نم ةموعدŸأ قافولأ ةموكح تأوق اهتققح يتلأ ةيصسامولبدلأو ةيركصسعلأ

ءأÿÈأ لÓخ نم ءأوصس ،ةديدع ةيبرغ لود فقأوŸ ةهجأوك ،ايكرت لبق
‘ ةمزأ’أ نم ÚعجÎصسŸأ ÚحلصسŸأ وأأ حÓصسلأ وأأ Úيركصسعلأ Úينقتلأو
يثلث ىلع رطيصست يتلأ Îفح تأوقل يكيتامأرد عجأرت اهلباقيو ،ايروصس
ايصسورو رصصم لثم ،لود ةدع نم اصضيأأ ةمعدŸأو ،ةيبيللأ ايفأرغ÷أ

 .تأرام’أو
وه ،انايحأأ ةنخاصسلأو ةلوطŸأ تاصشاقنلأ نم هعفرن نأأ نكÁ ام مهأأ لعلو

ةمزأ’أ ةيوصست ةلداعم ‘ رئأز÷أ عصضو ةناكمو ةيمهأأ ‘ تÓخأدŸأ عطاقت
تظفتحأ ثيح ،كباصشتلأ دح ¤أ تأردابŸأ ددعت مغر ،اهمأÎحأو ةيبيللأ
ةفاصسم ىلع اهعصضو“ نم اقÓطنأ ،ةيبيللأ ةمزأ’أ ‘ زيمتŸأ اهعقوÃ رئأز÷أ

لخدت يأأ نع أديعب ،يصسايصس لح داجيأ ىلع اهصصرحو ءاقرفلأ Úب ةدحأو
وأأ ةيداصصتقأ حلاصصمو عفانم ةيأأ نع أديعبو ،يركصسع وأأ يصسايصس ،يبنجأأ

’ ةلمع يهو ،كÎصشŸأ رأرقتصس’أو نمأ’أ قيق– ءانثتصساب ،ةيويصسايصس
رئأز÷أ ةعانق نأ’ ،كلذ اهل نكÁ ’و ،ت’دابŸأو لودلأ يقاب ىدل رفوتت
ا‰إأو ،عراصش لجر ةجعرق وأأ يÁداكأ Úمخت وأأ يصسايصس رأرق ةديلو تصسيل

رهبأأ يبعصش كأرحو ةميظع رير– ةورثو تامواقمو ت’اصضن ةراصصع
ةير◊أ نم نامر◊أو ةياصصولأو رامعتصس’أ ةرأرم أديج كردت ⁄اعلأ

رمثتصست نأأ ةديد÷أ رئأزجلل نكÁ نافرع وهو ،يصسايصسلأ رأرقلأ ةدايصسو
.ةÒبك ةقثبو نامأ’أ رب ¤أ Úيبيللأ ةوخأ’أ ةقفأرŸ هيف

بأونلأ سسل‹ سسيئرل هلابقتصسأ لÓخ ةيروهم÷أ سسيئر هيلع دكأأ ام وهو
Úب رأو◊أ ¤إأ يعأدلأ تباثلأ رئأز÷أ فقوم““ ددج ثيح ،هدفوو يبيللأ
ليبصسلأ هرابتعاب ،يصسايصس لح ¤إأ لوصصولأ لجأأ نم Úيبيللأ ءاقصشأ’أ
نع أديعب ،ةيبأÎلأ اهتدحوو ةيبيللأ ةلودلأ ةدايصس نامصضب ليفكلأ ديحولأ
حرصص““ Óئاق  حلاصص ةليقع هنع لقن اميف ،““ةيبنجأ’أ ةيركصسعلأ تÓخدتلأ

ىعصسيصس هنأأو ..Úيبيللأ ةراصشأ نهر هنأأو ايبيل عم هنأأ حوصضو لكب انل لاقو
ىلع علطأ دق هنأأو ،ةيبيللأ ةمزأ’أ ل◊ يصسنوتلأو يرصصŸأ هيÒظن عم
هدهج ىراصصق لذبيصس هنأأو ،رصصم ‘ تنلعأأو انفرط نم تمدق يتلأ ةردابŸأ

لح ¤إأ لوصصولأو رأو◊أ ةلواط ىلع مهعمجو Úيبيللأ لمصش عمج لجأأ نم
.““Úلرب ر“ؤوم تاجرı اقبط

ةردابم وأأ ةياعر قÓطأ’ حصضأولأ ماعلأ قايصسلأو سصر◊أ أذه مغرو
تأروطتلأ دعب ت’امتح’أ لك ىلع ةحوتفŸأ ،ةيبيللأ ةمزأ’أ ل◊ ةيرئأزج

ام ،ةيصسامولبدلأو ةيصسايصسلأو ةيركصسعلأ ةهب÷أ ىلع ةلصصا◊أ ةينأديŸأ
لÓخ ،نوبت سسيئرلأ هنم رذح وهو ،ةيروصسلأ ةمزأ’أ خاصسنتصساب ددهي
ةليقع ةوعدب تأأدب يتلأ ،هللأ ردق ’ ،ةينطولأ ةفاحصصلأ يلث‡ عم هئاقل

،يبيللأ يصسايصسلأ عمتÛأ نإاف ،ةيروهم÷أ سسيئر لبق نم ىصسيع حلاصص
يأأ ةلداعم ‘ يردج Òيغت ثأدحأ ديري ،جأرصسلأ روfi ¤أ يمتنŸأ ةصصاخو
ةيأأ نم Îفح روfi ءاصصقإاب أأدبي ،نأديŸأ ىلع عصضولأ روطتو مجصسنت ةردابم
ىظحي  ،حلاصص ةليقع ،بأونلأ سسل‹ سسيئر لأزام Úح ‘ ،ةيوصست
مهف كلذلو ،هتيعرصشل ةرصصاfiو كيكصشت نم هلاط ام مغر ةيقأدصصŸاب
نودب Úيبيللأ ءاقصش’أ Úب رأوح ةياعرب ءافتك’أ مدع ¤أ رئأز÷أ نوعدي
تأديقعت وأأ تابوعصص ةيأأ ليلذتل هتقفأرمو ،ةقبصسم طورصش وأأ ءاصصقأأ يأأ

يطأرقÁد يبيل ـ يبيل قفأوتو لح ¤أ لصصوتلأ متيل ،هتروÒصص لطعت دق
وحن هجوتلأ اهيلع سسصسؤوي ةيصضرأأ نوكي نأابو ،عامجإ’اب ىظحي لقتصسمو
،Óثم ›اقتنأ سسل‹ ءاصشنإاب ءدب ،ةديد÷أ ةيبيللأ ةلودلأ تاصسصسؤوم ءانب
ةقرو حرطب ةردابŸأ ¤أ اعفد اهنوعفدي لب ،ةهيزن تاباختنأو روتصسدبو

رأو◊أ أأدبمو ىفانتي بلطم وهو ،ةقدب لاجآ’أو راكفأ’أ ةددfi قيرط
يأأ ناكمإابو ،يجراخ وأأ يلخأد فرط يأأ ةنميه نم ررحتŸأ ر◊أ يصسايصسلأ

ةلودلأ تاصسصسؤوم لÓخ نم اقح’ هصسفن نع Èعي نأأ يصسايصس رايت وأأ ةوق
 .ةبختنŸأ

ىدل اهتيقأدصصمو  ةيرئأز÷أ ةيصسامولبدلأ ةكنح نإاف ،كصش نود نمو
رطخأأ تاعأرصصو تامزأأ ةدع ءاهنأ ‘ اهحا‚ لÓخ نم تمكأرت يتلأ  ،Òغلأ

Úب نئاهرلأ ةمزأأ ،5791 ةنصس ةينأري’أ ةيقأرعلأ ةمزأ’أ اهزربأأ ،قمعأأو
ايÎيريأ عم ايبويثأ ةمزأأ ،1891ةنصس نأريأو ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ

اهتاطاصسو ‘ يداير رود اهل ناك امك ،5102 ةنصس ›ام قافتأ ،0002ةنصس
،ايÈيل ةمزأأ ‘3002 ةنصس ثدح املثم ،ةيقيرفأ وأأ ةي‡أأ تاصسصسؤوم نمصض
ةدعو ،تاظف– ةدع مامأأ اهصسفن دجتصس ،رقصشغدم ‘ عأزنلأ ةيوصست مث
تاهج نم تأروانمو ،نأديŸأ عئاقو اهيعدتصست ةئراط راكفأأو ،تأردابم
سضفر امو ،ءاقرفلأ ىلع ةÒبك ةيجراخ طوغصضو ،رئأزجلل اهئأدعب ةفورعم
·أÓل ماعلأ ÚمأÓل ايصصخصش اثوعبم ةرمامعل ناطمر يصسامولبدلأ Úيعت
Úب قيفوتلأ ‘ دهتجتصسو ،ليقتصسŸأ ةمÓصس ناصسغل افلخ ايبيل ¤أ ةدحتŸأ
نامصضو ايبيل رأرقتصسأ وه يصسيئرو دحأو فده لوح مهعمجو ،عيم÷أ

يتأاي Úح ‘ ،نويبيللأ هيلع فلتخي ام وهو ،ةيبأÎلأ اهتدحوو اهتدايصس
نكÁ يذلأو ،افÓتخأو انيابت فرعت يتلأ ليصصافتلأ ‘ سضوÿأ اقح’

‘ ةيطأرقÁدلأ ةصسرامŸأ ىلع هتلاحإاب وأأ لوؤوصسŸأو ئداهلأ رأو◊اب هؤوأوتحأ
 .ةيبيللأ ةلودلأ تاصسصسؤوم لظ

 ي◊اصص ىفطصصم ^

ةلب نب بوجfi نانفلا يعنت ةفاقثلا
ةافو ،ةفاقثلا ةرازو تعن ^

بوجfi ،يليكششتلا نانفلا
47ـلا زهان رمع نع ،ةلب نب
ةلئاعل اهيزاعت تمدقو ،ةنشس
. نانفلا
‘ ةفاقثلا ةرازو تلاقو
نفلا ⁄اع دقف““ :اهتيزعت
نم ادحاو يليكششتلا

ةيعادبإا تاحولب ،زي‡ يليكششت ينف روشضح ىلع مشصب نانفلا ،هتقلامع
.““عيم÷ا باجعإاو ريدقتب تيظح ،ةيŸاع
نأا ’إا ةفاقثلا ةرازو عشسي ’ ،لل÷ا باشصŸا اذهبو““ :ةرازولا تفاشضأاو
يلعلا ¤وŸا نم ةيجار ،نانفلا ةلئاعل ةشصلاÿا ةيبلقلا اهيزاعتب مدقتت
.““اناولشسو اÈشص هيوذو هلهأا مهليو هتمحر عشساوب ديقفلا دمغتي نأا ريدقلا



ارظن““ هنأا ردصصملا يف ءاجو ^
ةصصاخلا ةديد-ج-لا ر-ي-باد-ت-ل-ل
يف ررقملا يلزنم-لا ر-ج-ح-لا-ب
ةقلعتملا ةيميظ-ن-ت-لا ما-ك-حلا
ءا-بو را-صشت-نا ن-م ة-يا--قو--لا--ب
(91 د-ي-فو-ك) ا-نورو-ك سسور-ي-ف
لمعلا تا-قوأا نا-ف،هتحفاكمو
تا-صسصسؤو-م-لا ي-ف ة-ق-ب-ط-م--لا
كلت يه ةي-مو-م-ع-لا تارادلاو
يراصس ميظنت-لا ي-ف ةدد-ح-م-لا
ى-لا د-حلا ن-م يأا لو-ع-ف-م--لا
.““سسيمخلا
ن-م ل-م-ع-لا تي-قاو-م تدد-حو
(اصس7)احابصص ةعباصسلا ة-عا-صسلا
ة--ث--لا---ث---لا ة---عا---صسلا ى---لا

ة---ب---صسن---لا---ب (ا---صس51)ءاصسم
يف نيلماعلا ن-ي-مد-خ-ت-صسم-ل-ل

،تصسارنمت،راردأا تا-----يلو
،ةلقرو،راصشب،فودنت،يزيلا

،ةركصسب،طاوغلا،ةيادرغ
03 ة--يا--غ ى--لا كلذو يداو---لا

.0202 ربمتبصس
نيمدختصسم-ل-ل  ة-ب-صسن-لا-ب ا-مأا

،تايلولا يقاب يف ن-ي-ل-ما-ع-لا
تددح دق لمعلا تيقاوم ناف
(8)احابصص ةنماثلا ةعا-صسلا ن-م
فصصنلاو  ةعبارلا ة-عا-صسلا ى-لا

فيصضي، (د03و اصس61) اءاصسم
.ةيريدملا نايب

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

! بونجلا نم ةخرسص
ىلع هتحفسص ىلع لايرنوم يف ضشيعي ،مهدحأأ بتك ^

ةرو-ث““ ضسمأأ ة-ل-قرو كأر-ح ى-ل-ع ا-ق-ل-ع-م كو-ب-سسيا-ف-لأ
بلاطم ضسيلو لوقع بلاطم انبلاطم ،انينعت ’ عايجلأ
ةل-قرو نا-ك-سس بسضغ ن-م ضصا-ق-ت-ن’أ ’وا-ح-م ،““نو-ط-ب
ةيومنت عيراسشمب نيبلاط-م ةو-ق-ب ضسمأأ أو-جر-خ ن-يذ-لأ

.ةميركلأ ةايحلأو لمعلأ ضصرف مهئانبأ’ رفوت
بلا-ط-م ه-لو-ق-ب ““م-ها-ف-لأ““ أذ-ه د-سصق-ي ا-م م--ه--فأأ م--ل

،عئاج هنأأ ينعي ةيمنت-لا-ب بلا-ط-ي ن-م ل-هو ،““لو-ق-ع
ريفوت ينعت ةيمنتلاف ،عايج انل-ك ة-لا-ح-لأ هذ-ه ي-ف-ف
ءاملأ ريفوتو تاعماجلأو ضسرأدملأو لغسشلأ بسصانم
ةيمنتلأ ،دجسسملأو حر-سسم-لأو با-ت-ك-لأو ءا-بر-ه-ك-لأو
لهف ،ةميركلأ ةايحلأ ينعت ،رسضحتلأو روطتلأ ينعت
؟عئاج أذهب بلاطي نم
أو-جر-خو هو-ل-كأا-ي ا-م أود-ج-ي م-ل ة-ل-قرو نا-ك-سس نأأ به
؟مهل ضصاقتنأ أذه يف لهف ،قمرلأ دسست ةمقلب نوبلاطي
قطانم لكو ةلقرو ناكسس عتمتي نأأ ضضورفملأ نم ناك
مهفيظوت نوكي نأأو ،لاع ةسشيعم ىوتسسمب بونجلأ

عقأولأ نكل ،مهريغ لبق ةيولوأأ طفنلأ تاسسسسؤوم يف
.كلذ ريغ
،ةيملسس ةسضافتن’أ تمأد ام أذه يف لكسشملأ نيأأ مث
أوعطقي ملو تلحملأ تاهجأو نورهاظتملأ رسسكي ملو
،ىرخأأ تاهج يف ثدحي املث-م ضسيرا-ت-م-لا-ب تا-قر-ط-لأ

عراسشلأ ي-ف تأو-ل-سصلأ أو-م-ي-ق-ي م-ل ةر-م-لأ هذ-ه ى-ت-حو
لكف ،نيتنسس نم كلذ ثدح املثم اينف لفح أوعنميو
اهنع أور-ب-ع ،ة-يو-م-ن-تو ة-ي-عا-م-ت-جأ تنا-ك م-ه-ب-لا-ط-م
نوعدي نم نأأ ضضورفملأ نم ناكو ،ةيراسضح ةقيرطب
نأأ لوق-ع بلا-ط-م نو-ل-م-ح-ي ن-مو كأر-ح-لأ زو-مر م-ه-نأأ
بابسشلأ لك بلاطم اهنأ’ مهبلاطم أومعديو مهودناسسي
ضسيئرلأ اهامسس يتلأ نطولأ تا-ه-ج ل-ك ي-ف ير-ئأز-ج-لأ
.لظلأ قطانمب

يتلأ داسسفلأ ةبراحمو ةيطأرقميدلاب ةبلا-ط-م-لأ ى-ت-ح
يملسس كأرح يف يرئأزج نويلم52 نم ديزأأ تجرخأ
عيزوتبو ميركلأ ضشيعلاب ةبلاطم اسضيأأ يه ملاعلأ رهبأأ

يف املثم لامسشلأ يف نطولأ ءا-ن-بأأ ن-ي-ب ةور-ث-ل-ل لدا-ع
وأأ ةمسصاعلأ ناكسس ةسضاف-ت-نأ نو-ك-ت أذا-م-ل-ف ،بو-ن-ج-لأ
،““نيمهاف““ ةسضافتنأ لايرنومو ضسيراب يف نيرجاهملأ

ن-م ا-ن-ل-ك ضشي-ع-ت يذ-لأ بو-ن-ج-لأ نا-ك-سس ة-سضا--ف--ت--نأو
نم ضشيعن ان-ل-ك نأأ ع-م ،ن-ي-ع-ئا-ج ة-سضا-ف-ت-نأ ،ه-تأر-ي-خ
تأد--ئا--ع ن--مو ه--تا--عورز--م ن--م ،بو--ن--ج--لأ تأر--ي--خ
؟هتاقورحم
ام ةهج مهتكرح نإأ كانه نيرهاظتملأ ىلع بيعنسس انك

ريغلأ ىلع أودتعأو أور-سسخأو أو-قر-ح وأأ ،ة-ن-ت-ف-لأ ةرا-ثإ’
نم ءيسش ’ نكل ،فرطتلأ باطخ أولمعتسسأ وأأ ،هكلمأأو
؟مهبلاطم ةميق نم ضصقتنن أذاملف ،ثدح أذه
عورسشملأ ذيفنتب ليجعتلل تءاج ةلقرو ناكسس ةخرسص

وهف ،بونجلأ ءانبأأ نوبت ضسيئرلأ هب دعو يذلأ حومطلأ
ةلسس اهتأورثب ةينغلأ قطانملأ هذه نم لعجي نأأ ديري
تايواح نع انينغيسس ايحلف ابطق ا-ه-ل-ع-ج-ب ،ا-ن-ئأذ-غ-ل
؟أذه يف بيعلأ نيأاف ،دأريتسس’أ
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GBNô G’CNÑÉQ تاي’و01 يف ءاسسم ةثلاثلأ ىلأ اهديدحت مت

ةديدجلا لمعلا تاقوأا ددحي يمومعلا فيظولا
اهل نايب يف،يرأد’أ حلسص’أو ةيمومعلأ ةفيظولل ةماعلأ ةيريدملأ تدكأأ

كلت يه ةيمومعلأ تأرأد’أو تاسسسسؤوملأ يف ةقبطملأ لمعلأ تاقوأأ نأأ،ضسمأ
.ضسيمخلأ ىلأ دحأ’أ نم يأأ لوعفملأ يراسس ميظنتلأ يف ةددحملأ

ةاسسأاملأ هذه يف اقيقحت تحتف كردلأ حلاسصم
ةنيطنسسقب نايزوب ةماحب اقنسش باسش راحتنا

ةيدلبب ةيلولجلأ يح ،تبسسلأ ضسمأأ لوأأ ،ءاسسم ،زتهأأ ^
روهزلأ رمع يف باسش مأدقإأ ةعجاف عقو ىلع نايزوب ةماح
نع ديعب ريغ زوللأ  نيتاسسب دحأاب اقنسش راحتن’أ ىلع
.ةيلولجلل يذاحملأ بوبت ضصيسصحت يف هتلئاع نكسسم
زواجتي ’ يذلأ (ف.ماسشه) باسشلأ نإاف هانملع ام بسسحو
مث ايكرت ىلإأ لقنت نأأ دعب ،ايناملأأ نم أرخؤوم داع53 ـلأ هنسس
رهسشأ’ اهب ثكم يتلأ ،ايناملأأ ةسسلخ لخدي نأأ لبق ،ايلاطيإأ

مدعو هئودهب فورعمو ةلوهجم ىقبت بابسسأ’ هدرط لبق
.هيح ءانبأ’ أريثك هتطلاخم
يلمنلأ ةقطنمب ةرجسش عذج يف اقلعم دجو باسشلأ
لبق نم لقن دقو ،حمقلأ لوقحو زوللأ راجسشأاب ةفورعملأ

اقيقحت كردلأ حلاسصم تحتف اميف ،ةيندملأ ةيامحلأ لاجر
 .ةاسسأاملأ هذه يف

فيطسسب قيرطلا نيع يحب رجنخ تانعطب باسش ةافو..
فيطسس ةيدلب قرسش عقأولأ قيرطلأ نيع يح ضسمأأ زتهإأ ^
نم غلبي باسش اهتيحسض حأر ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع

.ةلتاق رجنخ تانعط هيقلت رثأ ،ةنسس52 رمعلأ
لتقلأ ةميرج ناف اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسحو
بسشن ثيح قيرطلأ نيعب ةاطغملأ قوسسلأ نم برقلاب تعقو
ةدع ةيحسضلل يناجلأ هيجوتب تهتنأ نيباسش نيب تاسشوانم

.ليتق هتدرأأ نيكسسب تانعط
تماقو ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت ثداحلأ عوقو روفو
فيطسس ىفسشتسسم ىلأ ةعرسسلأ حانج ىلع ةيحسضلأ لقنب
ببسسب داح فيزنل هسضرعت دعب ةايحلأ قراف ثيح ،يعماجلأ
حلاسصم تلخدت يذلأ تقولأ يف ،اهاقلت يتلأ تانعطلأ
يحب نطقي يذلأ يناجلأ ىلع ضضبقلأ تقلأأو ينطولأ كردلأ
.يسشرموب

““رونلأ دبع ةنداعسس““ ىفسشتسسم لخدم دهسش دقو
قيرطلأ نيع يح ناكسسو ةيحسضلأ لهأ’ ةريبك تاجاجتحأ
نيع يح ةقطنمب نمأ’أ ريفوت ةرورسضب أوبلاط نيذلأ
،ةريخ’أ ةنوآ’أ يف تأءأدتع’أ هيف تسشفت يذلأ قيرطلأ

لبق نم ةريبك ةينمأ تأزيزعت ىدعتسسأ يذلأ رم’أ وهو
    .ةطرسشلأ رسصانع

ل .ىسسيع ^

يام لÓخ ةئيبلاب ةقلعتم ةفلاخم24 لجسسي لجيج نمأا
ىلع ظافحلأ ىلإأ ةيمأرلأ ةينأديملأ اهتطسشنأأ راطإأ يف ̂ 

ةررقملأ حئأوللأو نينأوقلأ قيبطت ىدمو ةئيبلأو طيحملأ
نأرمعلأ ةطرسش ةقرف رسصانع لجسس ،نأاسشلأ أذه يف
يمومعلأ نمألل ةيئ’ولأ ةحلسصملاب ةئيبلأ ةيامحو
رهسش للخ رئأودلأ نمأأ ىوتسسم ىلع اهل ةعباتلأ بتاكملأو
ةقلعتم ةفلاخم (91)  ةيراجلأ ةنسسلأ نم طرافلأ يام
رسصانعل تايرود رثإأ ىلع ةيلمعلأ تءاج و .يئيبلأ لاجملاب
ءانبلاب تقلعت يتلأو تافلاخملأ هذهل اهتنياعمو ةطرسشلأ

ةقاعإأ ،ةسصخر نود ةيسضرأأ ةعطق جييسست ،ةسصخر نود
.ةدماهلأ تايافنلأ لامهإأ وأأ يمر ،ةسصخر نود فيسصرلأ
تأذل ةعباتلأ ريهطتلأ قرف تلجسس ،كلذ بناج ىلإأ
ةفلاخم ،علسسلأ عيبو ضضرعب ةسصاخ ةفلاخم (32) حلاسصملأ
كلذ رثإأ ىلع ،ريهطتلأ لاجمب ةقلعتملأ ةيميظنتلأ حئأوللأ

عم تافلاخملأ هذه يبكترم دسض ةيئاسضق تافلم نيوكت مت
.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلإأ اهلاسسرإأ

 ريهاطلاب يمورلا كيدلا محل نم غلك576 زجح..
ةيسشتفملل نيعباتلأ ضشغلأ عمق و ةباقرلأ نأوعأأ نكمت̂ 

،تبسسلأ ،ضسمأأ لوأ ةحيبسص ريهاطلاب ةراجتلل ةيميلقللأ
و يمورلأ كيدلأ محل نم غلك576ـ ب ردقت ةيمك زجح  نم
ةهجوم تناك ةنحاسش نتم ىلع ءاسشحأ’أ نم غلك5.42
بايغ ببسسب ةي’ولأ تايدلب ىوتسسم ىلع كلهتسسلل
ةيعرسش ةقيرطب تحبذ اهنأ تبثت يتلأ ةيحسصلأ تأداهسشلأ

بيبطلأ ةراسشتسسأ دعبو .ةيبطلأ ةبقأرملل تعسضخو
دقو ،ةنأوعلاب تانأويحلأ ةقيدح ىلأ اهليوحت مت يرطيبلأ

عيمج ذاخت’ ةيسشتفملأ حلاسصم ىلأ ينعملأ ءاعدتسسأ مت
.ةمزللأ  ةينوناقلأ تأءأرج’أ

رانقلاب  لجنم تانعطب باسش ىلع ءادتعإلا ..
تانعط ىلإأ ،ةنسس71 ، ““.ل.ل““  ىعدي باسش ضضرعت̂ 
رانقلأ  ئطاسشب  ضسمأ لوأ رهظلأ ىوتسسم ىلع ةريطخ
دلأو لخدت دعب بابسشلأ ةعومجم نيب ةرجاسشم يف طسسو
تايلديسصلأ ىدحإأ لخأد رجفلأ ردسصم بسسح ةيحسضلأ

يقلخأأ ريغ ملكب نوهوفتي بابسشلأ نم ةعومجم ناك
راجسشلأ عسسوتي نأأ لبق ةسسولهم ضصأرقأأ ىلع لوسصحلل
حوتفملأ ريغ يفسشن رانقلأ يزكرملأ ئطاسشلأ ىلإأ مهنيب
ىلإأ ةيحسضلأ باسشلأ لقن مت دقو ،أذه .ةحابسسلل
هليوحت مت نيأأ ،ةبعسص ةلاح يف  ريهاطلأ ىفسشتسسم
،ىرخأأ ةهج نم.ةجرحلأ هتلاحل راناكسس ويدأرب مايقلل
يف اقيقحت تحتف دق ةسصتخملأ نمأ’أ حلاسصم نوكت
.ةريطخلأ ةيسضقلأ هتاه تاسسبلم

يتيكيإا يحب لحم لخاد قيرح دامخاو..
ةياهن ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت ^

لجأأ نم احابسص ةعباسسلأ ةعاسسلأ دودح يف  عوبسسأ’أ
.لجيج ةيدلبب يثيكيإأ يحب لحم قيرح دامخإأ
قرفلأ تنكمت نيح يف ،ةيدام رئاسسخ فلخ قيرحلأ
ةريبكلأ ةعاقلأ ىلأ قيرحلأ راسشتنأ عنم نم ةلخدتملأ
.ةرواجملأ ققسشلأ ىلأ قيرحلأ راسشتنأ عنمو لحملل

ب.نيسساي ^

رورم ثداح يف هتلئاع دارفأا نم4 ةباسصإاو عيسضر كÓه
بيسصأأو ،هفتح نيتنسسلأ يلأوح رمعلأ نم غلبي لفط يقل̂ 

ميلأأ رورم ثداح يف ،حورجب تأونسس8و4 هاقيقسشو هأدلأو
عقو ،ةي’ولاب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم بسسحو .ةنتابب
62 مقر يئ’ولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ،ضسمأ لأوز ثداحلأ
ةيدلب ميلقإاب أديدحتو ،ةرمسشلأو رذعملأ نيب طبأرلأ
نيب فينع مأدطسصأ رثإأ ىلع ثداحلأ أذه ءاجو  .ةيموب

تعره نيأأ ،ةيحايسس ةرايسسو ،ةروطقم تأذ ةنحاسش
ءلجإاب تماقو ،ناكملأ نيع ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم
ىلإأ ،ةنحاسشلأ قئاسس ىلإأ ةفاسض’اب ،ةعبرأ’أ ىحرجلأ

ليوحت مت امنيب ،ناكملأ نيعب مهفاعسسأ دعب رذعملأ ةدايع
 .ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ ،يفوتملأ لفطلأ

فرط نم قيقحت لحم ةيقيقحلأ بابسس’أ ىقبتو
.ردسصملأ تأذ بسسح ،ةسصتخملأ تاهجلأ

ج.ق ^

801 زجحو ةقرفتم اياسضق3 ‘ صصاخسشأا4 فيقوت
ةنيطنسسقب ةيودأا ةلوسسبك

يديسس ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتŸأ ةقرفلأ لاجر نك“ ̂ 
4 فيقوت نم ةلسصفنم اياسضق3 ة÷اعم رثأ كوÈم
مهطروتل ةنسس52 وÚ 02ب ام مهرامعأأ حوأÎت ضصاخسشأأ

عيزوتو ةزايحب ةحسصلأ ةنهŸ ةيعرسش Òغلأ ةسسرامŸأ ‘
ضضيبأ حلسس لمح أذكو ةسصخر نود ةين’ديسص ةيودأأ

fiمايق ضصوسصخب ةقرفلأ اهتقلت تامولعم رثأ ىلع.روظ
ةيقاسس يح ىوتسسم ىلع ةيود’أ جيوÎب ضصاخسشأ’أ دحأأ

،هفيقوت نم نكم ام ÊأديŸأ لمعلأ  تفثك فسسوي يديسس
ةلوسسبك95 ىلع يوت– طاسشمأأ60 هتزوحب طبسض ثيح
ضسيك لخأد اهيفخي ناك غلم05 لودامأربوسس ءأود نم

flضصسص Ÿهليو– متيل ›ام غلبم أذكو ،ضسبيسشلأ ةدا
تأءأرج’أ ذاخت’ ةقرفلأ رقم ¤أ تأزوجÙأ ةقفر
رسصانعل ةيرود ¤أ اهعئاقو دوعت ةيناثلأ ةيسضقلأ.ةمزللأ
مههابتنأ تفل نيأأ ،فسسوي يديسس ةيقاسس يحب ةقرفلأ

““ ناغول ايسسأد ““ عون نم ةبكرم Ïم ىلع هوبسشم ضصخسش
ىلع هتزوحب Ìع ةينوناقلأ ضشيتفتلأ ةيلمعل هعاسضخإابو
متيل ›ام غلبمو غلمÚ 003لاباغيرب ءأود نم ضصرق81
‘و.تأءأرج’أ ةفاك لامكتسس’ ةقرفلأ رقم ¤أ هدايتقأ

راثأأ ، ةقرفلأ رسصانعل ةيرود للخو ةثلاث ةيلمع
ةلفاح لخأد ضصاخسشأأ ةثلثل هوبسشم عمŒ مههابتنأ

ةعباتلأ ةطرسشلأ تأوقل لاعفلأ لخدتلأ رمثأأ نيأأ ،ةنوكرم
14 مهتزوحب زجحو ةثلثلأ ضصاخسش’أ فيقوتب ةقرفلل

ضضيبأ حلسسو غلمÚ 003لاباغيرب ءأود نم ةلوسسبك
fiكسس نع ةرابع روظÚ مو‚ ةثلث يباكوأ عون نم،

تأءأرج’أ لامكتسس’ ةقرفلأ رقم ¤أ مهليو– متيل
ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زا‚أ نم ءاهتن’أ دعب.ةمزللأ

.ةيلÙأ ةباينلأ مامأأ مهÁدقت ” ÚينعŸأ قح ‘ ةلسصفنم
صس.ي  ^

فيطسس ةي’وب ءأدوسسلأ طاقنلأ ربكأأ نم دعي

ايموي نينطاوملا نم فلآلا ةاناعم عنسصي87 مقر ينطولا قيرطلا
مقر ينطولا قيرطلا لازي ل ^
عنصصي ،فيطصس ةيلو بونجب87
فلآل ةريب-كو ة-ي-مو-ي ةا-نا-ع-م
طغصضلا بب-صسب ،ن-ي-ن-طاو-م-لا
فلآا هب-ب-صست يذ-لا ما-حدزلاو
اهددع زواجتي يتلا تابكرملا
،ا-مو-ي ة-ب-كر-م ف-لأا03 ـ---لا
هيلمعتصسم يواكصش نم مغرلابو
دمأا ذنم قيرطلا اذه ظحي مل

لبق نم ةداج ةتاف-ت-لا-ب ل-يو-ط
.نيلوؤوصسملا

87 مقر ينطولا قيرطلا ربتعي
يف ءادوصسلا طاقن-لا ر-ب-كأا ن-م
ىوتصسم ىلع تاقرطلا ة-ك-ب-صش
رظنلا-ب كلذو ،ف-ي-ط-صس ة-يلو
ة-ي-ثرا-ك--لا ه--ت--ي--ع--صضو ى--لإا
ا-ه-ط-بر-ي ي-ت-لا تا-يد-ل--ب--لاو
يف ةصصا-خ ة-يلو-لا ة-م-صصا-ع-ب
ةطقن-لا ن-ي-ب ط-بار-لا هر-ط-صش
لÓق ةيدلب ط-صسو-ب ة-ير-ئاد-لا
لازآا نيع ةيدلب ميلقإا ةياغ ىلإا
اذفن-م د-ع-ي يذ-لاو ،اد-يد-ح-ت

ةهجلا تايدلب نم ربتعم ددعل
،لازآا نيع رارغ ىلع ،ةيبونجلا

،ةداد-ح ر-ئ-ب ،ر-ج-ح-لا ن--ي--ع
داد-ع-ت-ب ،بلا-طو-ب ة--ما--ح--لا

فلأا003 ي-ها-صضي ي-نا-ك--صس
ةدع هاجتإاب اذفنم اذكو ،ةمصسن
ى-ل-ع ،ة-م-ه-م ر-ئاودو تا-يلو

سسأار ،ة-ناور-م سسوا-ق-ن رار--غ
،ةنتاب ةيلوب ة-ك-ير-بو نو-ي-ع-لا
ة-يلو تا-يد--ل--ب سضع--ب اذ--كو
اهنمو ،ةركصسب ةيلوو ،ةليصسملا

ءارحصصلا وحن ه-جو-ت-لا ا-ع-ب-ط
.اقرصش ةعصساصشلا

ن-م ر-ي-ث-ك--لا بر--عأا د--قو
نع قيرطلا اذ-ه ي-ل-م-ع-ت-صسم
طغصضلا نم ةريبكلا مهتا-نا-ع-م
ةر-ث-كو ،ه-ي-ل--ع سضور--ف--م--لا
ةفاصسم دادتما ىلع تÓهمملا
اهلوح يتلاو ،ملك03 نع ديزت
ى-لإا تا-يد-ل-ب-لا ءا-صسؤور سضع-ب

هذه ،ناكصسلل يعامتجا بلطم
نم ريثكلا-ب تع-فد ة-ي-ع-صضو-لا

ناكصس ة-صصا-خ و ه-ي-ل-م-ع-ت-صسم
ةبلاطمب ،ةروكذملا تايد-ل-ب-لا

ةيموم-ع-لا لا-غ-صشألا ة-ير-يد-م
ليجعتب ةي-ئلو-لا تا-ط-ل-صسلاو
اذه ةيجاودزا عورصشم ديصسجت
طغصضلا ةدح فيفختل ،قيرطلا
.ايموي نينطاوملا هيناعي يذلا

ةيلول ةيمومعلا لاغصشألا ريدم
زاجنإا بلط نأاب انل دكأا فيطصس
مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزإا

مهأا نم دعيو ،عورصشم قح87
لا-غ-صشألا عا-ط--ق تا--ّيو--لوألا
ارظن فيطصس ةيلوب ةيمومعلا
ةلجصسملا ةيرورم-لا ثداو-ح-ل-ل

ق-ير-ط-لا اذ-ه ىو-ت-صسم ى-ل-ع
ةدجاوتملا تÓه-م-م-لا ةر-ث-كو
ةصساردلا نأاب اف-ي-صضم ،ه-ط-صسو
عورصشملا اذه زاجنإاب ةصصاخلا

راظتنا يف ،ةرتف ذنم تهتنا دق
ي-ف قÓ-ط-نإÓ-ل لاو-مألا خ--صض
 .عقاولا سضرأا ىلع هديصسجت

جلسصل ىسسيع ^

مدلاب عربتلا ةلمح يف نوكراسشي نويمÓعلاو نويسضايرلا
ة-م-ظ-ن-م-لا ،سسمأا تم-ظ-ن ^

نييصضايرلا نييفحصصلل ةينطولا
،مدلا عمجل ةيلمع نييرئازجلا

نم ري-ب-ك لا-ب-قا تفر-ع ثي-ح
،ةينطولا ةبخنلا يصضاير فرط
تاطبارلاو تاداحتلا ءاصسؤورو
.نييمÓعاو ماكحو ةيدنلاو
يتلا ةي-ل-م-ع-لا هذ-ه تل-ج-صسو
ةيوصضيبلا ةعاق-لا ي-ف تم-ظ-ن
ي-ب-م-لوألا بكر-م-لا بت-ك-م--ب
رئازجلاب ““فايصضو-ب د-م-ح-م““
موي-لا ة-ب-صسا-ن-م-ب ة-م-صصا-ع-لا
مد-لا-ب عر-ب-ت-ل--ل ي--م--لا--ع--لا
روصضح ،ناوج41 ـل فداصصملا

ةكرحلا يلثمم نم ربتعم ددع

.ةينطولا ةيصضايرلا
يتلا ة-ي-ل-م-ع-لا تب-ط-ق-ت-صساو
ةعصساتلا ةعاصسلا نم تق-ل-ط-نا

لاوز ة-ث-لا-ث-لا ى-ت-ح ا-حا-ب-صص
رار-غ ى-ل-ع ،ار--ي--ب--ك اد--صشح
ةعراصصملا تابختن-م ي-صضا-ير
ي-تارا--ك--لا ،لا--ق--ثألا ع--فرو
ةرك قرف لثم-مو ،ة-م-كÓ-م-لاو
ءا-مد-ق ى-لإا ة-فا-صضإا ،مد-ق--لا
ن--ي--ي--لود--لا ن--ي---ب---عÓ---لا
يدانو نييفحصصو نييصضايرلاو
.ةعراصصملل ةيدمحملا لاطبأا
سسي-ئر ،ر-يزا-ت ف-صسو-ي لا--قو
نييفاحصصلل ةينطولا ةمظنم-لا
نأا ،نييرئازجلا ن-ي-ي-صضا-ير-لا

ثيحب ةثلاثلا ربتعت ة-ع-ب-ط-لا““
ةلا-كو-ل-ل م-ي-عد-ت ي-ف ح-م-صست
دا--صشأاو .مد--ل--ل ة--ي--ن--طو---لا
با-ب-صشلا ةرازو ة--م--ها--صسم--ب
ناو-يد ةرادإا--بو ،ة--صضا--ير--لاو
هماه-صسإل ي-ب-م-لوألا بكر-م-لا
،ةيلمعلا هذه حاجنإا يف ريبكلا
ناوعأاو ءابطألا ىلع ىنثأا امك
نيذلا مدلل ةين-طو-لا ة-لا-كو-لا
كلذو لماكلا مهم-ك-ح-ت اود-بأا

قرف ثÓث ل-ي-ك-صشت لÓ-خ ن-م
ر-ي-باد-ت مار-ت-حا ع-م ة-ي--ب--ط

ةحئاج اهتصضرف يتلا ةمÓصسلا
.انوروك

ميهاربا .ج ^

هللا ةمذ ‘ هللا دبع نب نيدلا نيز ةيواسسيعلا ةينغألا برطم
حابصص هللا ةمحر ىلإا لقتنا ^

ز--كر--م--لا--ب ،د---حألا ،سسما
ي-ع-ما-ج-لا ي-ئا--ف--صشت--صسلا
““سسيدا--ب ن--با م--ي--ك---ح---لا““
ةينغألا برطم ،ةني-ط-ن-صسق-ب
دبع نب نيدلا نيز ،ةيواصسيعلا
،ةنصس75 زهان رمع نع ،هللا

ةيريدملا ن-م م-ل-ع ا-م بصسح
.ةفاقثلل ةيلحملا
ل-حار-لا بر-ط-م-لا سصر--حو

ىلع ةين-ف-لا ه-تر-ي-صسم لاو-ط
عو-ب-ط-لاو نا-ح-لألا ق-ي--ثو--ت
م-ت ي-ت-لا ة-ي-ن--ي--ط--ن--صسق--لا

ةينغأا لك ءادأا يف اهدا-م-ت-عا
ءادألا ة-ق-ير-ط ة-با-ت-ك اذ--كو
لا-ي-جألا ا-ه-ن-م د-ي-ف-ت--صست--ل
يف دمتعت حب-صصتو ةد-عا-صصلا
.يقيصسوملاو ينفلا مهنيوكت
ي-ف برا-ج-ت ه-ل تنا--ك ا--م--ك
باتك ا-ه-ن-ي-ب ن-م ،ف-ي-لأا-ت-لا
تا-بو-ن ف-ل-ت-خ-م““ ناو-ن--ع--ب
ةنيدمب ةيواصسيعلا ة-ق-ير-ط-لا

هيف لوانت يذلاو ““ةني-ط-ن-صسق
ةنيدمب ةيفوصصلا قرطلا ثارت
.قيتعلا رخصصلا

ث.ق ^
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