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دسصر ةنجلل ي-م-سسر-لأ ق-طا-ن-لأ لا-قو ^
لامج روتكدلأ انوروك سسوري-ف ة-ع-با-ت-مو
سسمأأ مت ““ هنأأ يفحسص رمتؤوم يف رأروف
سسوريفب ةد-يد-ج ة-با-سصإأ941 لي-ج-سست
عفتريل ة-ي’و63 ربع ة-عزو-م (ا-نورو-ك)
84 ربع ةعزوم ةلاح02911 ىلإأ يلامجإ’أ
.““ةي’و
فيطسس ةي’و ““ نأأ رأروف روتكدلأ فاسضأأو
يلأوتلأ ىلع عباسسلأ مويلل ليجسست لسصأوت
ةلاح02 ع-قأو-ب تا-با-سصإÓ-ل دد-ع ر-ب-كأأ

ةباسصإأ81 اهئاسصحإاب نأرهو ةي’وب ةعوبتم
.““ةلاح31 اهليجسستب ةركسسب ةي’و مث
يتلأ ةديلبلأ ةي’و ““ نأأ ىلإأ رأروف راسشأأ امك
ةلاح11 سسمأأ تلجسس ءابولأ ةرؤوب ر-ب-ت-ع-ت
.““ت’اح9 ةمسصاعلأ رئأزجلأو
““ هنأأ تايفولأ نأاسشب ثدحتملأ تأذ حسضوأأو
ليجسستب ةديدج تايفو (7) عبسس ءاسصحإأ مت

ةافو ةلاحو فيطسس ة-ي’و-ب ةا-فو ي-ت-لا-ح
ةبانعو ة-ن-تا-بو ة-يا-ج-ب تا-ي’و-ب ةد-حأو
ىلإأ يلامجإ’أ عفرتيل ةليسسملأو ةف-ل-ج-لأو

.““ةي’و04 ربع ةعزوم ةافو258
تأذ دكأاف ءافسشلأ ت’ا-ح سصو-سصخ-ب ا-مأأ
ةلاح731 لثامت ليجسست مت ““ هنأأ لوؤوسسملأ

أورداغ نيذلأ ددع عفرتيل ءافسشلل ةديدج
ةلاح9558 ىلإأ ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوملأ

.““ةزكرملأ ةيانعلأ تحت ةلاح93 دجأوت عم

دإدر كلأم ^

ءابولا تاروطت رخآا فصشكت ةحصصلا ةرازو

أنوروك سسوريفب ةديدج ةبأسصإإ941و تأيفو7 ليجسست
سسوريفب ةديدج ةباصصإا941و تايفو (7) عبصس ليجصست ““ نينثلا سسمأا ةيرئازجلا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو258و ةلاح02911 ىلإا تاباصصإلا يلامجإا عفتريل (91 ديفوك ـ دجتصسملا انوروك)

ل◊ا يه ةيئابولا تاصساردلاو يلكلا رج◊ا ةدوعل ل
هدإÒتسس’ لسضفأ’إ رأتخنسسو زهأج أنوروك حأقل :ةيرهإوط

ةنجل وسضع ةيرهأوط ميركلأ دبع دعبتسسأ ^
سضرف ةيناكمإأ انوروك سسوريف يسشفت ةعباتم
ىرخأأ ةرم دÓبلأ مومع ىلع يحسصلأ رجحلأ

ةباسصإ’أ ت’اح ددع عافترأ نأأ ىلإأ أريسشم
مأر-ت-حأ مد-ع ى-لإأ ع-جر-يو أر-ظ-ت-ن-م نا--ك
رئأزجلأ نأأ فسشك امك ةيئا-قو-لأ ر-ي-بأد-ت-لأ

.هدأريتسساب موقتسس يذلأ حاقللأ راتختسس
ىلع افيسض هلوز-ن ىد-ل ة-ير-هأو-ط ح-سضوأأو
ةانقلأ هثبت يذلأ ““حابسصلأ في-سض““ ج-ما-نر-ب
ايئزج نوكيسس رجحلأ ““ نأأ ةيعأذ’أ ىلوأ’أ

اهيف لجسست يتلأ رؤوبلأ ىلع رسصتقيسسو طقف
نأأ ىلإأ ددسصلأ أذه يف اتف’ طقف تاباسصإأ
.““ةيئابولأ تاسسأردلأ يف نمكي لحلأ
““ ى-لإأ ة-ير-هأو-ط را-سشأأ قا-ي-سسلأ تأذ ي-فو
دأدعأ ا-ه-ت-م-ه-م ة-ي-م-ل-ع ة-ن-ج-ل ل-ي-ك-سشت

ي-ف ر-ظ-ن-لأ ةدا-عأو ة-ي-ئا-بو-لأ تا-سسأرد-لأ
نأديملأ ىلإأ لوزنلأو لاسصت’أ ةيجيتأرتسسأ
ت’اح ديدحت ة-م-ث ن-مو رؤو-ب-لأ د-يد-ح-ت-ل
كانه““ نأأ ىلإأ اتف’ ““ا-ه-ئأو-ت-حأو ة-با-سص’أ

نأد-ي-م-لأ ى-لإأ مو-ي-لأ حا-ب--سص تلز--ن قر--ف
.““اهلمع ةرسشابمل

““ نأأ ةيرهأوط حسضوأأ لسصت-م د-ي-ع-سص ى-ل-ع
لك يف رجحلأ عفرل ططخم اهيدل ةنجللأ
ربع ةيدا-سصت-ق’أ ة-ط-سشنأ’أو تا-عا-ط-ق-لأ
مأرتحأ عم قفأرتت نأأ ةطيرسش اهعم قيسسنتلأ
.““يعامتج’أ دعابتلأو ةياقولأ تأءأرجأ
فسشكلأ ةزهجأأ ةقدو ة-ي-ل-عا-ف سصو-سصخ-بو
ةزهجأ’أ““ نأأ حا-ب-سصلأ ف-ي-سض د-كأأ ع-ير-سسلأ
لبق براجتل عسضخت رئأزجلأ يف ةرفوتملأ
دأوملل ةي-ن-طو-لأ ة-لا-كو-لأ ن-م ا-هدا-م-ت-عأ

.““اهقيوسست لبق ةين’ديسصلأ
سصقن““ نع ةيرهأوط فسشك ىرخأأ ةهج نم
سصخت ةيودأأ ا-ه-ن-م ءأود001 يف ظوح-ل-م
““ دكأأ هنكل ““دلجلأو مدلأو ناطرسسلأ سضأرمأأ
ةنمزملأ سضأرمأ’اب ةسصاخلأ ة-يودأ’أ ر-فو-ت
ءابو نم أررسضت رثكأ’أ اهباحسصأأ دعي يتلأو
.““انوروك
انورو-ك-ل دا-سضم-لأ حا-ق-ل-لأ سصو-سصخ-ب ا-مأأ

نم ديدعلأ كا-ن-ه““ نأأ ة-ير-هأو-ط ف-سشك-ف
تاحاقل جاتنأ ىلأ تلسصوت ي-ت-لأ ر-با-خ-م-لأ

رهسش لولح عم بلغأ’أ ىلع ةرفوتم نوكتسس
أذهب مويلأ عامتجأ كانه نأأو مداقلأ ربمفون
موقتسس يذلأ حاق-ل-لأ را-ي-ت-خ’ سصو-سصخ-لأ
.““هدأريتسساب رئأزجلأ

ر كلأم ^

ةعباتمل ةيعجرملأ تايفسشتسسملأ لك يناعت ^
طغسض ةلاح انوروك ءابوب نيباسصملأ ةجلاعمو

ىلع نيمئاقلأ قلق نم دأز ام ،ةقوبسسم ريغ
ةنجللأ ءاسضعأأو ةنيطن-سسق-ب ة-ح-سصلأ نوؤو-سش
لك نأأ ثيح ،انوروك ءابو ةعبا-ت-م-ل ة-ي-ئ’و-لأ
نيباسصم-ل-ل تسصسصخ ي-ت-لأ062لأ ةر--سسأ’أ

تا-سسسسؤو-م-لأ ج-لوو ا-هر-خآأ ن-ع ة-لو--غ--سشم
نيباسصم نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ ةرو-كذ-م-لأ

نم ددع مهيف امب ةنيط-ن-سسقو بور-خ-لأ ن-م
ةيبودنمو يزكرم-لأ د-ير-ب-لا-ب ن-ي-ف-ظو-م-لأ
.زاغلنوسس ةسسسسؤومو سصامقلأ
فرط نم ريبك خأرت ةلاح طسسو كلذ ثدحي
ةياقولأ تأءأرجإاب مأزتل’أ يف ن-ي-ن-طأو-م-لأ
.يدسسجلأ دعابتلأو
تايفسشتسسم يف ةيئابولأ ة-ي-ع-سضو-لأ تفر-عو
ةباسصإ’أ ت’اح طسسوتم يف أديأزت ةنيطنسسق
سسوريفب لفكتلأ حلاسصم ىلع ةدفأولأ ةيمويلأ
ة-قا-ط تد-ف-ن-ُت-سسأ ثي-ح ،““91 - د-ي--فو--ك““
ةي’ولأ تايفسشتسسم ربع ةعزوملأ باعيتسس’أ
ىفسشتسسملأو دأرم سشوديدو ريبلأ ،ةيعجرملأ
لعج ام وهو ،سسيداب نبأ روتكدلأ يعماجلأ
نوحنمي91 ديفوك حلاسصم ىلع ني-فر-سشم-لأ

ىطعت نيح يف ،ةدقعملأ ت’احلل ’إأ لوخدلأ
مهمأزلإأو ةروطخ لقأأ مهت’اح نيرخآ’ ةيودأأ
.مهتويب يف ثوكملاب
زواجت ءافسشلل أولثامت ن-يذ-لأ دد-ع نأأ م-غرو

ريغ ىقبت ةيعسضولأ نأأ ’إأ ،اسصخسش054 دودح
ىدل ةديدج تاباسصإأ لي-ج-سست ع-م ةر-ق-ت-سسم
ىوتسسم ىلع نيفظوم فوفسص يفو نينطأوم
ببسسب ةريخ’أ ماي’أ لÓخ ةيمومع قفأرم
   .راتهتسس’أو نينطأوملل ريبكلأ يخأرتلأ
ةئم حتف يذلأ ،ريبلأ ىفسشت-سسم ر-يد-م ر-كذو
ددع نأأ ،انوروكب لفكت-ل-ل أر-ير-سس ن-ير-سشعو

نأأو ،سسمأأ موي521 زواجت دق ءافسشلأ ت’اح
““91-ديفوك»ـل ةسصسصخملأ ىفسشتسسملأ ةرسسأأ

دد-ع رد-ق-ي ثي-ح ،ا-هر-خآأ ن-ع ة-لو--غ--سشم
نيذلأ نيفاعتملأ ددع سسفنب ددجلأ نيدفأولأ
.هنورداغي

ددع نأأ ىلإأ ةلجسسملأ تاي-ئا-سصح’أ ر-ي-سشت
سسيمخلأ ل-سصو ذإأ ،ع-ف-تر-م ءا-ف-سشلأ ت’ا-ح

ىفسشتسسملأ ح-ت-ف ذ-ن-م741 ى-لإأ ي-سضا-م-لأ
72 خيراتب ،ديفوكـب ني-با-سصم-لأ لا-ب-ق-ت-سس’
يف نيثكاملأ ددع غلب امنيب يسضاملأ ليرفأأ
.اسضيرم نيتسسو ةينامثب يلاحلأ تقولأ

ةنيدم نأأ ةريخأ’أ ةد-م-لأ ي-ف ظ-حÓ-م-لأو
ددع ثيح نم ةيناثلأ ةبترملأ لتحت بورخلأ
ةئملاب نيرسشعب ةنيطنسسق ةي’و يف تاباسصإ’أ

ةنيطنسسق ةنيدم نم ةئملاب نيسسم-خ ل-با-ق-م
ةعطاقملأ نم ةئملاب ةرسشعو ،تاباسصإ’أ نم
ةيدلب نم ةئملاب ةتسسو يلجنم يلع ةيرأدإ’أ

دأرم سشوديد نم ةئملاب نينثأو نايزوب ةماح
لثمت ذإأ ،فسسوي دوغيز ن-م ة-ئ-م-لا-ب ن-ي-ن-ثأو
ةي’ولأ نم ةروكذملأ ة-ي-لا-م-سشلأ تا-يد-ل-ب-لأ
ىقبت اميف ةباسصإ’أ ت’اح نم لقأ’أ ردسصملأ
.ركذت ةباسصإأ ةيأأ نود نأديمح ينب تايدلب
يسضاملأ دحأ’أ ذنم ةنيطنسسق تاي’و دهسشتو
مأزتل’أ يف نينطأوملأ فرط نم ريبك خأرت
ذنم ،يعامتج’أ دعابتلأو ةياقولأ تأءأرجإاب
ةدوعو يح-سصلأ ر-ج-ح-لأ فور-ظ ف-ي-ف-خ-ت
ةيبل-غأأ نأأ ثي-ح ،ل-م-ع-لأ ى-لإأ ن-ي-ف-ظو-م-لأ
نم كانه لب ءابولاب نولا-ب-ي ’ ن-ي-ن-طأو-م-لأ
عسضي نم ليلقلأ نأأ امك ،Óسصأأ هدوجو بذكي
د-عا-ب-ت-لأ ة-فا-سسم مر-ت-ح-يو تا-ما--م--ك--لأ
تاباسصإ’أ ددع يف دأز ام وهو ،يعامتج’أ

.ةيسضاملأ مايأ’أ لÓخ
سس.ديزي ^

طغصضلا يناعت ةيعجرملا تايفصشتصسملاو ةلوغصشم ةرصسألا لك
 ةنيطنسسق يف أنوروكب ةيمويلإ ةبأسصإ’إ ت’أح طسسوتم يف ديإزت

ة-ي--ب--ط--لأ ح--لا--سصم--لأ تل--ج--سس ^
ةنيدمب يوÓعي ف-سسو-ي ى-ف-سشت-سسم-ب

سسمأأ ،فيطسس ةي’و بونج لأزأأ نيع
سسوري-ف بب-سسب ةد-يد-ج ةا-فو ة-لا-ح
رمعلأ نم غلبت زوجعب قلع-ت-ت ا-نورو-ك
رئ-ب ة-يد-ل-ب ن-م رد-ح-ن-تو ة-ن-سس07

.ةدأدح
’ فرظ يف ةثلاثلأ ةلاحلأ هذه دعتو
تأذ تلجسس ثيح ةعاسس84 نع ديزي
24 ةأأرم’ يتلاح سسمأأ لوأأ حلاسصملأ

.ةنسس86 لجرو ةنسس
ى-ف-سشت-سسم نأ ى-لأ ةرا-سش’أ رد--ج--ت

أريبك اطغسض دهسشي يوÓ-ع-ي ف-سسو-ي
عفد امم ،ةقوبسسم ريغ عبسشت ايلاحو
ل-يو-ح--ت ى--لأ ى--ف--سشت--سسم--لأ ةرأدإأ
تاسصوحفلأو ةيبطلأ ت’ا-ج-ع-ت-سس’أ
ةدد-ع-ت-م-لأ ةدا-ي-ع-لأ ى-لأ ة-يدا--ع--لأ
،ةيرأوجلأ ةحسصلل ةعباتلأ تامدخلأ

ت’اجعتسس’أ ىلع ىوسس تقبأأ ثيح
نأأ ملعلأ عم ،ىفسشتسسملاب ةيحأرجلأ

ةحلسصمب ةدجأوت-م-لأ ت’ا-ح-لأ دد-ع
نيب ام ةلاح88 ىلإأ لسصو دق لزعلأ

.اهتباسصإأ يف هبتسشمو ةدكؤوم
 جلسصل ىسسيع ^

ةيحصصلا ةصسصسؤوملا سسفنب ةعاصس84 فرظ يف ةثلاثلا ةلاحلا دعت
أنوروك سسوريفب ةديدج ةأفو ةلأح ليجسست

فيطسسب لإزأإ نيع ىفسشتسسمب

ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ دكأأ ^
نأأ رأرو-ف لا-م-ج رو-ت-كد-لأ ،ا-نورو--ك سسوÒف
تاباسصإ’أ ددع ‘ ›ا◊أ ““فيفطلأ““ عافتر’أ
ثعبي ’““ (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸأ
.““›ا◊أ تقولأ ‘ قلقلأ ىلع أÒثك
ةÒخأ’أ ماقرأÓل هسضرع بقع هل حيرسصت ‘و
راسشتن’ ةيئابولأ ة-ي-ع-سضو-لأ رو-ط-ت-ب ة-سصاÿأ

عافتر’أ رأروف Èتعأ ،رئأز÷اب انوروك سسوÒف
ـلأ لÓخ ةدكؤوŸأ تاباسصإ’أ ددع ‘ ““فيفطلأ““

¤إأ رظنلاب ،““ايعيبط أرمأأ““ ةÒخأ’أ ةعاسس42
ة-يرا-ج-ت-لأ تا-طا-سشن-لأ سضع-ب فا-ن--ئ--ت--سسأ
يلكلأ عفرلأ بقع ةيعامتج’أو ةيداسصتق’أو
أذه نأأ أدكؤوم ،هفيفخت وأأ ي-ح-سصلأ ر-ج-ح-ل-ل
تقو-لأ ‘ ق-ل-ق-لأ ى-ل-ع ثع-ب-ي ’““ عا--ف--تر’أ
.““›ا◊أ
Òبأد-ت-لأ مأÎحأ مد-ع نأا-ب ا-سضيأأ ر--كذ ا--م--ك
عانقلل يمأزلإ’أ ءأدتر’أ اهسسأأر ىلعو ةيئاقولأ
دعأوقو يدسس÷أ د-عا-ب-ت-لأ مأÎحأو ي-قأو-لأ

ءأرو فقت يتلأ باب-سسأ’أ م-هأأ ن-م ،ة-فا-ظ-ن-لأ
ةنوآ’أ ‘ تاباسص’أ ددع ‘ ةلجسسŸأ ةدايزلأ
.ةÒخأ’أ
نطأوملل ““يروÙأ““ رودلأ ىلع رأروف ددسشو

نم ،هراسشتنأ فقوو ءابو-لأ أذ-ه-ل يد-سصت-لأ ‘
‘ ىقبت يتلأ ةيئاقولأ Òبأدتلاب هديقت لÓخ

هذه نم جورخلل ““ديحولأ ل◊أ““ نهأرلأ تقولأ
.ةيحسصلأ ةمزأ’أ

ر كلأم ^

يزكرملا ديربلا دعب
ةنيطنسسق طسسوب زأغلنوسس ةلأكوو سصأمقلإ ةيبودنم قلغ
ببسسب اقلغم يزكرملأ ديربلأ لأزي ’ ^

امك ،انوروك ءابوب نيفظوم ةباسصإأ دكأات
يرسضحلأ عاطق-لأ ة-ي-بود-ن-م ق-ل-غ م-ت
زاغلنوسس ةيراجتلأ ةلا-كو-لأو سصا-م-ق-لأ
.ةنيطنسسق ةنيدم بلق يف نابعز يحب
دكأات دعب سصامقلأ ةيبود-ن-م ق-ل-غ م-تو
تنا-ك ا-م-ك ،كا-ن-ه ف-ظو--م ة--با--سصإأ
مئاقلل ةبسسنلاب اسضيأأ ةيباجيإأ ليلاحتلأ

يف زاغلنوسس ةلاكوب عفدلأ قودنسص ىلع

.ةنيدملأ طسسو
تاطلسسلأ سسرد-ت ل-سصت-م قا-ي-سس ي-فو
حتف ةيناكمإأ ةنيطنسسق ةي’ول ةيلحملأ

لابقتسس’ يبطلأ هبسش نيوك-ت-لأ د-ه-ع-م
هدكأأ املثم ،انوروك سسوريفب نيباسصملأ

ةقاط معدل ،ةباي-ن-لا-ب ة-ح-سصلأ ر-يد-م
دعت مل يتلأ تايفسشت-سسم-لأ با-ع-ي-ت-سسأ

نوك نيرخآأ ىسضرم لابقتسسأ ىلع ةرداق
سس.ي ^                    .ةلوغسشم ةرسسأ’أ لك

انوروك نع فصشكلل رابتخا فلآا4 يف لثمتت
رئإزجلل ةيبط تإدعأسسم مدقت أكيرمأإ

ةيكيرمأ’أ ةدحت-م-لأ تا-ي’و-لأ تمد-ق ^
نع ف-سشك-ل-ل را-ب-ت-خأ ف’آأ4 رئأزج-ل-ل
ةيلودلأ ةمظنملأ قيرط نع أذهو ،انوروك
.ةيرذلأ ةقاطلل
اهتحفسص ربع ةيكيرمأ’أ ةراف-سسلأ تب-ت-كو
نوروخف نحن““ كوبسسيف ىل-ع ة-ي-م-سسر-لأ
ةحلاسص91-ديفوك رابتخأ ةدعب عرب-ت-لا-ب

يرئأزجلأ بع-سشل-ل سصخ-سش ف’آأ ة-ع-برأ’
ةقاطلل ةي-لود-لأ ة-م-ظ-ن-م-لأ ق-ير-ط ن-ع

.““ةيرذلأ
ملاعلأ دوقت ةدحتملأ تاي’ولأ ““تفاسضأأو
،ةيملاعلأ ةيحسصلأ ةمزأÓل ةباجتسس’أ يف

ةرداسصلأ تاعربتلأ هذه ةميق تلسصو ثيح
نينطأومو ةدحتملأ تاي’ولأ ةموكح نع
ةيكيرمأأ تاكرسش ىلإأ ةفاسضإ’اب نييكيرمأأ
رايلم11 ىلإأ ةيملاعلأ ةمزأ’أ ة-ه-جأو-م-ل
.““يكيرمأأ ر’ود

ر م ^

ءاسسم نم ةرخأاتم ة-عا-سس ي-ف رر-ق-ت ^
عي-م-ج حأر-سس قÓ-طإأ د-حأ’أ سسمأأ لوأأ
موي نيفوقوملأو كأرحلأ نم نيلقتعملأ
افوقوم23 مهددعو ةيسضاملأ ةعمجلأ

ةنسس61 هرمع زواجتي ’ نم مهنيب نم
مهل تهجو ثيح ةنسس07 ىدعتي نمو
.حلسسملأ ريغ رهمجتلأ ةمهت
عي-م-ج نإا-ف ة-ي-ئا-سضق ردا-سصم بسسحو
لبق نم مه-ف-ي-قو-ت م-ت ن-ي-مو-ك-ح-م-لأ

امدن-ع ة-ع-م-ج-لأ مو-ي ن-مأ’أ ح-لا-سصم
اهل سصخرم ريغ ةريسسم ميظنت أولواح
اهتررق ةيزأرتحأ تأءأرجأ نيد-ح-ت-مو
ءابو نم نينطأوملأ ةيامحل ة-مو-ك-ح-لأ
تاهجلأ ىدل مهميدقت مت-ي-ل ““ا-نورو-ك““
دحأ’أ موي ةحيبسص نم ةيأدب ةيئاسضقلأ
عم اعيمج م-ه-حأر-سس قÓ-طإأ رر-ق-ت-ي-ل
51 موي ديدج نم لوثملل مه-ئا-عد-ت-سسأ

.مداقلأ ربمتبسس
ل-م-سشي م-ل ءأر-ج’أ نإا-ف ر-ي-كذ-ت--ل--لو
نيذلأ نيقباسسلأ ةثÓث-لأ ن-ي-فو-قو-م-لأ
ريغ رهمجتلأ نم رطخأأ مهت مهل تهجو
فنعلأ ىلع سضيرحت-لأ ل-ث-م ح-ل-سسم-لأ
ةءاسس’أو ة-ي-ن-طو-لأ ةد-حو-لأ د-يد-ه-تو

.ةيروهمجلأ سسيئر سصخسشل
ةمكح-م ة-با-ي-ن تجر-فأ ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
سصاخسشأأ ةتسس نع ةيئأدت-ب’أ ةر-يو-ب-لأ

موي مهفيقوت مت افو-قو-م31 لسصأأ ن-م
مهتلواحم لÓخ ،ةي-سضا-م-لأ ة-ع-م-ج-لأ
.07 ـلأ هتعمج يف كأرحلأ فانئتسسأ
نأأ دعب سصاخسشأأ ةتسس نع جأرف’أ ءاجو
ليكو فرط نم مهعامسسو مهسضرع مت
ةريوب-لأ ة-م-ك-ح-م ىد-ل ة-يرو-ه-م-ج-لأ
ةعبسس فلم لجأأ نيح ي-ف ،ة-ي-ئأد-ت-ب’أ
نم92 ـلأ خيراتب اهددح ةسسلجل نيرخآأ
سسبحلأ مهئا-ق-بأ ع-م ي-لا-ح-لأ ر-ه-سشلأ
.تقؤوملأ

لÓخ ةمكحم-لأ ط-ي-ح-م د-ه-سش د-قو
رسصانعل ريبك دفأوت ةمكاح-م-لأ ة-سسل-ج

مت يتلأ ني-فو-قو-م-لأ تÓ-ئا-عو ن-مأ’أ
.تاعمجتلأ ليكسشت نم اهعنمو اهقيرفت
ةيدلب دحأ’أ مو-ي حا-ب-سص تد-ه-سش ا-م-ك

بأرسضإأ اهعبت ةيجاجتحأ ةفقو ،رزيح
قيرطلأ قلغو تامدخلأ لك لمسش ماع
قÓطإاب ةبلاط-م-لأ ل-جأأ ن-م ي-ن-طو-لأ

.نيلقتعملأ حأرسس
ب ةرأسس  ^

انوروك سسوÒف ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا
 قلقلإ ىلع إÒثك ثعبي ’ تأبأسصإ’إ ددع ‘ فيفطلإ عأفتر’إ

 ةريوبلاب افوقوم31 لصصأا نم6 نع جارفإلا ” اميف
 ةيأجبب كإر◊إ ‘وقوم عيمج حإرسس قÓطإإ

 ويلوي1 موي ¤إإ توكحط ةمكأfi ليجأأت
Ãيديسس ةمكح fiدم

رئأزجلاب دمحمأأ يديسس ةمكحم تلجأأ ^
مداقلأ ويلوي1 ىلإأ نينث’أ سسمأأ ةمسصاعلأ
داسسفلاب اسساسسأأ قلعتت اياسضق ي-ف ر-ظ-ن-لأ

نيدلأ ي-ح-م لا-م-عأ’أ ل-جر ا-ه-ب م-ه-ت-م
ع-ي-م-ج رو-سضح مد-ع-ل كلذو تو-ك--ح--ط

يسسيئرلأ م-ه-ت-م-لأ ا-ه-ي-ف ا-م-ب فأر-ط’أ

.ييحيوأأ دمحأأ قبسسأ’أ لوأ’أ ريزولأو
توكحط نيدلأ يحم لامعأ’أ لجر عباتيو
لوسصحلأ““ اهنم داسسفلاب ةل-سص تأذ م-ه-ت-ب

ةيمومع تاقفسصو ايأزمو تأزايت-مأ ى-ل-ع
.““نينأوقلأو عيرسشتلل ةفلاخم ةقيرطب

ر م ^
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 ينمأإ رإدجب طاfiو لÓغألاب دمحأإ هقيقضش روضضحب

Òخألإ هإوثم ¤إإ عيسشي ىيحيوأإ ةفيعلإ يماÙإ
ÃقÈيديراق ة 

روضضحب ىيحيوأإ ةفيعلإ ي-ماÙإ نا-م-ث-ج ة-م-ضصا-ع-لإ ›ا-عأإ يد-يرا-ق ةÈقÚ Ãن-ثلإ سسمأإ ءا-ضسم ع-ي-ضش
كردلإ تإوقل ينمأإ رإدجب اطيfiو لÓغألاب إديق-م نا-ك يذ-لإ د-م-حأإ ق-ب-ضسألإ لوألإ ر-يزو-لإ ه-ق-ي-ق-ضش
.هقيقضش نفد ميضسإرم روضض◊ ةÈقŸإ ¤إإ سشإرحلل ةيباقعلإ ةضسضسؤوŸإ نم هلقن ةيلمع تنمأإ يتلإ ينطولإ

رقم نم لصصو دق ةف-ي-ع-لا نا-م-ث-ج نا-كو ^
ةمصصاعلا رئاز÷ا قرصش ةناقرد ةيدلبب هانكصس
راهنلا فصصتنم دودح ‘ يديراق ةÈقم ¤إا
مهدادعأاب نوعي-صشŸا ر-ظ-ت-نا ن-ك-ل ف-صصنو
هنفد ةاماÙا ةرصسأا نم مهتيبلاغو ةÒبكلا
تيقوت وهو فصصنو ةثلاثلا ةعاصسلا ةياغ ¤ا
ناك يذلا ىيح-يوأا د-م-حأا ه-ق-ي-ق-صش لو-صصو
رصصانع نم ينمأا جا-ي-صسب طاfiو لÓ-غألا-ب
سشعنلا ةياغ ¤ا هتقفار يتلا ينطولا كردلا

هدايتقا مث هقيقصش ىلع ةÒخألا ةرظنلا ءاقلإل
هاوثم ‘ هعصضو ميصسارم دهصش نيأا Èقلا ¤ا
ىلع ةيداب رثأاتلاو نز◊ا تامÓعو Òخألا
لوألا ريزولا ىلع ظحول امك نيز◊ا ههجو
هتلئاع دارفأا نم دحأا يأا ملكي ⁄ هنأا قبصسألا
ةÈقÃ ةÌك-ب ن-يد-جاو-ت-م او--نا--ك ن--يذ--لا

 .يديراق
ةفيعلا ىيحيوأا يماÙا ‘وت دقف ةراصشإÓل
دق ناكو ةئجافم ة-ي-ب-ل-ق ة-ت-ك-صسب سسمأا لوأا

يلع ةمكاحÃ ةصصاÿا ةصسل÷ا حاتتفا رصضح
ريزولا ةقفر ةقيق-صش ا-ه-ي-ف طرو-تŸا داد-ح

تارصشعو لÓصس كلاŸا د-ب-ع ق-با-صسلا لوألا
رخأا تناكو دمfiأا يديصس ةمكحÃ ءارزولا

طرافلا سسيمÿا موي هيخأا قح ‘ هل ةعفارم
فلÃ ةصصاÿا تارايصسلا بي-كر-ت ة-ي-صضق ‘

‘ اصضيأا هيخأا نع اصضيأا عفار ثيح ““كافوصس““
ةيباختنلا ةلمحلل يفÿا ل-يو-م-ت-لا ة-ي-صضق
ةقيلفتو-ب ز-يز-ع-لا د-ب-ع عو-لıا سسي-ئر-ل-ل

Ãا يد--ي--صس ة--م--ك--حfiم-ث د--م fiة-م-ك
ر--ئاز÷ا ءا--صضق سسل--جÃ فا--ن--ئ--ت---صسلا
.ةمصصاعلا
هيخأل هتصضراعم ةفيعلا يماÙا نع فرعو

Ÿاثل اماع انيمأاو لوأا اريزو ناك اÊ ةليكصشت
ي-ن-طو-لا ع-م-ج-ت-لا) دÓ-ب-لا-ب ة--ي--صسا--ي--صس
.(يطارقÁدلا

^fiنإوسضر دم 

 ةضسإردلإو ثيÎلإ نم ديزم ¤إإ جات– ةدوضسŸإ نأإ دكؤوي ةضشئاع نب

بعسشلإ دإرفأإ Úب ةإواسسŸإ ققحي روتسسد ¤إإ علطتت ةسضهنلإ ةكرح
ديزي ةصضهنلا ةكر◊ ماعلا Úمألا لاق ^

ديد÷ا روتصسدلا ةدو-صسم نا““ ة-صشئا-ع ن-ب
ىتح ةصساردلاو ثيÎلا نم ديزم ¤ا جات–
Œةدراولا دونبلا ىلع قافتلاو عامجإلا د

.““هيف
افيصض لزن يذلا ةصشئاع نب ديزي ىدبأاو
ةيعاذإلا ةانقلل ““سشاقن ةعاصس““ جمانرب ىلع
ةنجل-لا ى-ل-ع ة-ي-لوألا ه-ت-ظ-حÓ-م ¤وألا
Òصضحتلا ةمهم اهل تدنصسأا يتلا ةينقتلا

ةعصسوم ةن÷ نوكت نأا بجي اهنأا ىري ثيح
‘ ءاÈخو نيرخآا Úيصصاصصتخا بناج ¤ا
ىتحو عامتجلا ملعو داصصتقلو ةصسايصسلا

.ÊدŸا عمتÛا نمو Úصسرا‡ Úيصسايصس
ةيصضقب سساصسŸا مدعب ةصشئاع نب بلاطو
ةاواصسŸا ¤ا ةفاصضإلاب ةين-طو-لا ة-يو-ه-لا
رارقلا ‘ بعصشلا ةكراصشمو نوناقلا ماما
ةوÌلل لداعلا عيزوتلاو دÓب-ل-ل ي-صسا-ي-صسلا
.ةيناصسنإلا ةماركلا ماÎحا اذكو
ةي-ع-ير-صشت ة-ئ-ي-ه-ك ناÈŸلا سصو-صصخ-بو
هذه رود ليعفتب ثدحتŸا بلاط ةيباقرو
ةير◊ا قلطم اهحنم لÓخ نم ةصسصسؤوŸا

قلعتت ي-ت-لا ة-ما-ه-لا تارار-ق-لا م-صسح ‘
.دÓبلاب

ر م ^

 ىيحيوأإ ةفيعلإ يماÙإ ةافو ببضسب اهليجأات ” نأإ دعب

مويلإ ىيحيوأإ دمحأإو لÓسس كلاŸإ دبعو دإدح يلع ةمكاfi فانئتسسإ
ءاصسم دمfiا يديصس ةمكfi يصضاق نلعأا ^

ن---م ¤وألا ة----صسل÷ا نأا ،د----حألا سسمأا لوأا
fiةيصضق ‘ دادح يلع لا-م-عألا ل-جر ة-م-كا

ىيحيوأا ةفيعلا ةافو ببصسب تفقوت يتلا ،داصسف
fiدمحا قبصسألا لوألا ريزو-لا ق-ي-ق-صشو ي-ما

فنأاتصستصس ،ةيصضقلا هذه ‘ عبا-تŸا ى-ي-ح-يوا
.ءاثÓثلا موي
ةئيه مصسابو هم-صسا-ب ي-صضا-ق-لا مد-ق نأا د-ع-بو
ةمكfi سسيئرو ةيروهم÷ا ل-ي-كوو ة-م-كÙا

ةلئاعو ىيحيوأا ةرصسأل هيزاع-ت د-مfiأا يد-ي-صس
،ىيحيوا ةفيعلا ذاتصسألا ناد-ق-ف ‘ ةا-ماÙا
هذه ن-م لوألا مو-ي-لا ة-صسل-ج ع-فر ن-ع ن-ل-عأا
ىلع ،دحألا سسمأا لوأا ،تقلطنا يتلا ةمكاÙا
هقيقصش Úك“ ع-م ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي ف-نأا-ت-صست نأا
.هيخأا ةزانج روصضح نم ىيحيوا دمحأا

دادح يلع ةيصضقلا هذ-ه ‘ ع-با-ت-ي ةرا-صشإÓ-ل
نلوألا نار-يزو-لا اذ-كو ه-ت-ل-ئا-ع ن-م دار-فأاو
ىيحيوا دمحاو لÓصس كلاŸا دبع ناقبصسألا
ةعمجوب ،لوغ رمع ،نوق-با-صسلا ءارزو-لا اذ-كو

،نÓعز Êاغلا دبع ،يصضاق رداقلا دبع ،يعلط

فصسوي بوجfi ةدب ،براوصشوب مÓ-صسلا د-ب-ع
¤إا ة-فا-صضإلا-ب سسنو-ي ن-ب ةرا-م-عو ي-ف-صسو--ي
.ةلودلا ‘ ةقباصس تاراطا

ةم-كا-ح-م-ل-ل ¤وألا ة-صسل÷ا لÓ-خ ” د-قو
ةفاك ركنأا يذلا دادح يلع لاوقأا ¤ا عامتصسلا
هلوصصحب فÎعا هنأا Òغ ،هيلإا ةهجوŸا مهتلا

اهنم تايلولا نم د-يد-ع-لا ‘ تارا-ق-ع ى-ل-ع
هعيراصشم زا‚إا لجأا نم سضيبلاو ةريوبلا ةياجب
عفدي ناك هعم‹ نأا ¤إا اÒصشم ،ةيرامثتصسلا
ة-ف-صصب““ بئار--صضلاو ة--ي--كر--م÷ا مو--صسر--لا

.““ةمظتنم
ىلع لصص– ه-ع-م‹ نأا م-ه-تŸا سسف-ن را-صشأاو

هعم‹ نأا حرصصو ،عيراصشم زا‚إل سضورق ةدع
تاقحتصسŸا دادÎصسا ‘ تابوعصص ىقلتي ناك
.ةيرازو رئاود ةدع نم عيراصشملل ةيلاŸا
فرصصت ت– عصضو هنأا ةمكحملل فÎعا امك
سسيئرلل ةÒخألا ةيباختنلا ة-ل-م◊ا ة-ير-يد-م
ثب تانحاصش عبرأا ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباصسلا

نم بلط ىلع ءانب““ ـ لاق امك ـ كلذو ،رصشابم
.““ةقيلفتوب ديعصس قباصسلا سسيئرلا قيقصش

كلاŸا دبع ،قبصسألا لوألا ريزولا دافأا هرودب
دبع قباصسلا سسيئرلا نأا ةمكÙا ةئيهل لÓصس
ارح ةصسماخ ةدهعل حصشرت ةقيل-ف-تو-ب ز-يز-ع-لا
افيصضم ،يصسايصس بزح يأا ءاطغ ت– سسيلو
وه ةقيلفتوب ديعصس ،قباصسلا سسيئرلا قيقصش نأا

ةلم◊ا ةيريدÃ لاصصتلا ةرادإا ¤وتي ناك نم
.ةيباختنلا

ب ةراسس  ^

 يئاضضقلإ لمعلإ فانئتضساب اهعÓطإ مدع نم اهءاضصقإإ تركنتضسإ

لدعلإ ةرإزو تإرواسشم نم اهئاسصقإإ برغتسست ةاسضقلإ ةباقن
اهفصسأات نع ةاصضقلل ةينطولا ةباقنلا تبرعأا ^

رارق لو-ح تاروا-صشŸا ن-م ا-ه-ئا-صصقإا بب-صسب
هتفصصو ام تدقتناو ،يئاصضقلا لمعلا فانئتصسا
ي-ن--طو--لا دا–لا كار--صشإا Èع ةا--باÙا--ب

Ÿا تامظنÙماÚ ‘ اŸتارواصش.
بجاولا نم ““ هنأاب اهل نايب ‘ ةباقنلا تÈتعاو
ةينطولا ةباقنلا ءا-صصقإا بب-صس لو-ح لؤوا-صست-لا
،نطولا ةاصضق يثلث نم Ìكأا لث“ يتلا ةاصضقلل
ةينطولا ةفرغلا ىتحو ،طبصضلا ءان-مأا ة-با-ق-نو
‘ مهيأار ءادبإا نم Úيئا-صضق-لا ن-ير-صضح-م-ل-ل
نأا ةصصاخ ،يئاصضقلا لمعلا فانئت-صسا ة-ي-ف-ي-ك

ةينهŸا قوق◊اب قيثو ل-ك-صشب ط-ب-تر-م ر-مألا
.““تائفلا كلتل
دا–لا ةراصشتصسا““ ةاصضقلا ةباق-ن تبر-غ-ت-صساو
‘ هاو-صس نود ÚماÙا تا-م-ظ-نŸ ي-ن-طو-لا
اذه ‘ ةذختŸا تارارقلا نع نÓعإلاو ،كلذ
تا-م-ظ-ن-م دا–ا سسي-ئر فر--ط ن--م نأا--صشلا
ح-لا-صصم ل-ب-ق ن-م ا-هرود-صص ل-ب-ق ÚماÙا
.““اهصسفن ةرازولا
يقاب““ نأاب ةوطÿا نم ة-با-ق-ن-لا سصل-خ-ت-صساو
ريزولا طÓب ‘ اه-ب بحر-م Òغ تا-ي-لا-ع-ف-لا
‘ ثحبلا بجاولا نم تاب ةنياعŸا هذه مامأاو

.““ةاباÙاو ةلصضافŸا هذه بابصسأا
ي-ت-لا ةر-كذŸا““ نأا ¤إا ه-تاذ نا-ي--ب--لا را--صشأاو
عجاÎلا تنمصضت يتلاو لدعلا ريزو اهردصصأا

عوبصسألا ةياهن ةذخ-تŸا تارار-ق-لا سضع-ب ن-ع
ل-م-ع-لا فا-ن-ئ-ت-صسا ة-ي-ف-ي-ك نأا-صشب ي--صضاŸا
دعب كلذو ،ذيفنتلا زيح اهلوخد لبق ،يئاصضقلا
لكصشب حصضوي ام وهو ،اهرودصص نم مايأا ةثÓث

اهصشيعي يتلا طبختلا ةلاحو ةيئاو-صشع-لا ي-ل-ج
ىلعو لدعلا ةرازو ح-لا-صصم ى-ل-ع نو-م-ئا-ق-لا
 .““›ا◊ا ريزولا مهصسأار

ر م ^

:نافلخ Ëرك روتضسدلإ ةغايضصب ةفلكŸإ ءإÿÈإ ةن÷ وضضع

ةدعاق““ ةباثÃ ليدعتلل ةحÎقŸإ ةدوسسŸإ
ششي÷إ لخدتل ““ةينوناق

وصضع نافلخ Ëرك روتكدلا ذاتصسألا دكأا ^
تاحÎقŸا ةغايصصب ةفلكŸا ءاÿÈا ةن÷
Ÿا ““ نأا دحألا سسمأا روتصسدلا ةعجارŸةدا
ةينوناق ةدعاق Èتعت روتصسدلا ةدوصسم نم13
جراخ ي-ب-ع-صشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا ل-خد-ت-ل
ةيمارلا تÓخدتلا راطإا ‘ ينطولا باÎلا
.““نمألاو ملصسلا ظفح ¤إا
ةيلÙا ةعاذإلا ةانق Òثأا ىلع نافلخ زربأاو
نم13 ةداŸا لÓخ نم تدارأا ةنجللا““ نأا

لخدتل ةينوناق ةدعاق حن“ نأا ةدوصسŸا هذه
ينطولا باÎلا دودح جراخ ةحلصسŸا انتاوق
بابتتصساو ظف-ح تا-ي-ل-م-ع را-طإا ‘ كلذو
.““ةدحتŸا ·ألا ةمظنم ءاول ت– ملصسلا
ىصشامتي لخدتلا اذه““ نأا ¤إا Òبÿا Òصشيو
ر-ئاز-ج-ل-ل ة-ي-جراÿا ة-صسا--ي--صسلا سسصسأاو
نوؤوصشلا ‘ لخدتلا مدع أادبم ىلع ةمئاقلاو
باÎلا لامعتصسا مد-عو لود-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا
مدعو رخآا دل-ب ى-ل-ع ءاد-ت-عÓ-ل ي-ن-طو-لا
.““تاعازنلا ل◊ لإا لخدتلا

رارقب ا-طور-صشم““ ل-خد-ت-لا ى-ق-ب-ي Úح ‘
تاوقلل ىلعألا دئاق-لا ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
اذه ‘ هتايحÓصص دد– ثيحب ةحلصسŸا
ذخأاب هل سصخرت يتلا59 ةداŸا ‘ لاÛا

ءاصضعأا2/3 ةقفاوم دعب تارارقلا اذه لثم
.““ناÈŸلا
نمألا““ نأا ه-ل-خد-ت لÓ-خ Òبÿا دا-فأا ا-م-ك
تاقايصسلا روطت نع مصصفني لأا دبل يموقلا
اطبترم مويلا دعي هنأل ةيŸاعلاو ةيميلقإلا
لمصشيو .““اندودح نع طقف عافدلا-ب ا-تا-ت-ب
لوؤو-صسŸا تاذ بصسح تا-قا-ي--صسلا رو--ط--ت
““flىلع انب طي– يتلا تاديد-ه-ت-لا ف-ل-ت

Òغ ةرجهلاو دودحلل رباعلا باهرإلا رارغ
ةر-جا-تŸاو ر-صشب-لا-ب راŒلاو ة-ي-عر--صشلا
.““لاومألا سضييبتو تاردıاب
هي-لا قر-ط-ت يذ-لا ر-خلا ق-صشلا ل-ث-م-ت-يو
ةيقÎل سصصصخ يذلا بيصصنلا ‘ لخدتŸا

ةديد÷ا ةدوصسŸا هتاه ‘ ناصسنلا قوقح
يراصسلا روتصسدلا ‘ ةدام24 نم ترم““ يتلا

وهو ةحÎقŸا ةدوصسŸا ‘84 ¤ا لوعفŸا
ناصسنلا قوقحب ةقلعت-م ة-ط-ق-ن32 م-صضي
.““داصسفلا ةبراfiو ةلادعلا ةيلÓقتصساو
اهنأا نافلخ دكأا ةÒخألا ةطقنلا سصوصصخبو
ةيباختنلا دهعلا ديد– أاد-ب-م ع-م فد-ه-ت
¤إا ةبختن-م ىر-خأا تا-صسصسؤو-م ¤ا ع-صسوŸا
جولو ةيقرت ¤إاو ةيصساي-صسلا ةا-ي◊ا ة-ق-ل-خأا
.““دلبلا نوؤوصش Òيصست ¤إا بابصشلا
ةداعإاب انمق دقل ““لو-ق-ي Òبÿا در-ط-ت-صساو
يتلاو ةديدج داوم Ëدقتو زيز-ع-تو ة-با-ت-ك
نم اديزم نيدقت-نŸا ة-فا-ك يأار-ب سسر-ك-ت
اذه ‘ ادصشÎصسم ““نطاوŸا ةدئافل قوق◊ا
نم ةدا-ف-ت-صسلاو سشي-ع-لا ‘ ق◊ا-ب نأا-صشلا
سسرامŸا فنعلاو ءاŸا لثم دراوŸا سضعب

““ نأا ازÈم ةيهاركلا بط-خو ءا-صسن-لا ى-ل-ع
ىلع اهذيفنت ىدÃ ةنوهرم قوق◊ا ىوحف
.““عقاولا سضرأا
رايخ سصوصصخب هلخدت لÓخ Òبÿا Èتعاو
ةدوصسŸا هتاه ‘ دراولا يصسائر هبصش ماظن
عمتÛا عقاو عم قيثو لكصشب طبترم ““ هنأا
ءاÿÈا ة--ن÷ نأا ا--ف--ي---صضم ““ير---ئاز÷ا
ديدعل ناديŸا ‘ براجتلا ىلع تدمتعا
اكيرمأا نادلب رار-غ ى-ل-ع ة-ي-ما-ن-لا لود-لا
يأا ةÒخألا براجتلا ة-يا-غ ¤ا ة-ي-ن-ي-تÓ-لا
.سسنوت
سسيئر نأا ر-خأا د-ي-ع-صص ى-ل-ع Òبÿا زر-بأاو
يتلا بلا-طŸا سضع-ب ي-ب-ل-ي““ ة-يرو-ه-م÷ا
9102 رياÈف22 ذنم يبعصشلا كار◊ا اهراثأا
يبعصش ءاتفتصسا ¤ا ءوجللاب يصضاقلا هرارقب
سضرغب ““ناÈŸلا اهيرجيصس تÓيدع-ت د-ع-ب
.ةيروتصسدلا ةعجارŸا هتاه ىلع ةقداصصŸا
لوقي ددصصلا اذه ‘ هتاذ Òبÿا لصسÎصساو
يتلا بعصشلا ةدايصس أادبم سسركي رارق هنأا““
نأا ديري يذلا يبعصشلا كار◊ا اهب بلاطي
لÓخ نم بعصشلا ¤ا ةÒخألا ةملكلا عجرت
يراصسلا روتصسدلا نم8وÚ 7تداŸا قيبطت
.““لوعفŸا

 ر م ^

ّينطولا ّيبعصشلا سسلÛا سسيئر سسّأارت ^
اعامت-جا ،Úن-ثإلا سسمأا ،Úن-صش نا-م-ي-ل-صس
نوناق ىلع ةحÎقŸا تÓيدعت-لا ة-صسارد-ل
.ةركاذلل اينطو اموي يام8 خيرات دامتعا
ةصسارد ت“ ،يبعصشلا سسلجملل نايب قفوو
اهنم8 تليُحأا ثيح ،احÎقم Ó-يد-ع-ت21
ةيرادإلاو ةي-نو-نا-ق-لا نوؤو-صشلا ة-ن÷ ى-ل-ع
،اهباحصصأا يبودنم عم اهتصساردل تاير◊او
مدعل تÓيدعت تا-حاÎقا4 تصضفُر امي-ف
ةبجوتصسŸا ةيلكصشلا طورصشلا اهئا-ف-ي-ت-صسا

.انوناق
دق ،ينطولا يبعصشلا سسلÛا ءاصضعأا ناكو
نو-نا-ق عور-صشم ،د-حألا سسمأا لوأا او-ن-ّم--ث
Úفصصاو ةركاذلل اينطو اموي يام8 دامتعا
.““يخيراتلاو عاجصشلا““ رارقلاب هايإا
ةÎف--لا ‘ باو--ن--لا تÓ--خاد--م تز--كرو
سسلجملل ةماع-لا ة-صسل÷ا ن-م ة-ي-حا-ب-صصلا
ر-يزو رو-صضحو Úن-صش نا-م-ي-ل-صس ة-صسا-ئر--ب
ةر--يزوو Êو--ت--يز بي--ط--لا ن--يد--هاÛا
ىلع ،راوزع ةمصسب ناÈŸلا عم تاقÓعلا
نوناق عورصشم ا-ه-ي-صست-ك-ي ي-ت-لا ة-ي-م-هألا

.ةركاذلل اموي يام8 دامتعا
نع Óث‡ فÓخ نب ر-صضÿ بئا-ن-لا د-كأاو
ءانبلاو ةلادعلاو ةصضهنلا لجا نم دا–لا
لع‚ نأا دب ل يدايصس رارق““ عورصشŸا نأا

خيرات خي-صسÎل ة-يواز ر-ج-ح وأا ة-ن-ب-ل ه-ن-م
با-ب-صشلاو لا--ف--طألا نا--هذأا ‘ ر--ئاز÷ا
مهصسوفن ‘ عرزت Òبادت ذاخ-تا-ب د-عا-صصلا
هب ماق اÃ راختفلاو عبصشتلاو ةينطولا حور
ن-يد-لا حÓ-صص بئا-ن-لا ا-عدو .““فÓ--صسألا
يطارقÁدلا ينطولا عمجتلا ن-ع ي-ل-ي-خد
¤إا ا-ه-فÓ-ت-خا ى--ل--ع مÓ--عإلا ل--ئا--صسو
ةركاذلل اه‹ارب ةكبصش نم ةبصسن سصيصصخت
تاططfl نمصض اصضيأا ةÒخألا هذه عصضوو
لÓخ نم ةفلتıا ةيرازو-لا تا-عا-ط-ق-لا
ةياهن زئاوج ‘ خيرات-ل-ل با-ت-ك سصي-صصخ-ت
سسيئر ةزئاج سصيصصخت ¤إا ةفاصضإا ةنصسلا
ةقÓعلا تاذ لامعألا ل-صضفأل ة-يرو-ه-م÷ا
.ةينطولا ةركاذلاب
دا–لا نع يبيرعل ن-صسحا بئا-ن-لا دد-صشو
هلخدت ‘ ءانبلاو ةلادعلاو ةصضهنلا لجأا نم
ةوحصصل ةيادب““ نو-نا-ق-لا عور-صشم نأا ى-ل-ع

قفرت نأا ىلع حيحصصلا هاŒلا ‘ ةينطو
ةئيرجو ةداج ىرخأا تاوطخب ةوحصصلا هذه
تا-فر ةدا-ع-ت-صسل ة-يو-ق بلا-ط--م ع--فر--ب
ينطو-لا ف-ي-صشرألاو ءاد-ه-صشلا م-جا-م-جو
ن-م ن-يرر-صضتŸا ا--يا--ح--صضلا سضيو--ع--تو
¤إا ةفاصضإا ءارحصصلا ‘ ةيوونلا براجتلا

يصسنرفلا فرطلا عم ةيدج تاصضوافم حتف
¤إا لوصصولل ةقلاعلا ا-يا-صضق-لا ل-ك ثح-ب-ل

بعصشلا ةيحصضت ىوت-صسم ¤إا ى-قر-ت لو-ل-ح
.““يرئاز÷ا
دامتعا ناف ناصضمرب هيزن بئانلل ةبصسنلابو
ةيباجيا ةوطخ““ ةركاذلل اينطو اموي يام8

فلŸ ةب-صسن-لا-ب ة-ي-فا-ك Òغ ا-ه-ن-ك-ل اد-ج
.““همئارجو رئاز÷ا ‘ يصسنرفلا رامعتصسلا
بزح نع يد-ع-صس سسا-ي-لا بئا-ن-لا Èت-عأاو

نأاب هتهج نم ي-ن-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا ة-ه-ب-ج
يفكي ل““ ةينطولا ةركاذ-لا نو-نا-ق عور-صشم
ا--صسنر--ف فاÎعا ن--م د---ب لو هد---حو---ل
ةÎف-لا نا-بإا ر-ئاز÷ا ‘ ا-م-ه--م--ئار--ج--ب
.““كلذ لك نع راذتعلاو ةيرامعتصسلا

ب ةراسس ^

يخيراتلإو عاجضشلإ رإرقلاب هنوفضصيو عورضشŸإ نونمثي بإونلإ

 اينطو اموي يام8 دامتعإ نوناق ىلع احÎقم Óيدعت21

 سسلÛإ بتكم ديدŒ ¤إإ ةفاضضإلاب

يسسائرلإ ثلثلإ نم إديدج إروتانيسس51 ةيوسضع تابثإإ
ى-ل-ع ،سسمأا ،ة-مألا سسل‹ قدا-صص ^

‘ او-صضع51 ةيوصضع تا-ب-ثإا ر-ير-ق-ت
مهنيع ،تاونصس تصس ةدŸ ةمألا سسل‹

نوبت ديÛا دب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
.يصسائرلا ثلثلا ةلتك نمصض
ة-م-ئا-ق-لا ى-ل-ع ة-قدا-صصŸا ت“ ا-م-ك
ناونعب ةمألا سسل‹ بت-كŸ ة-ي-م-صسإلا

ل--ب---ق ن---م ة---حÎقŸا ،0202 ة-ن--صس
.ةيناÈŸلا تاعومÛا
سسل‹ بتكم سصخي اميف رمألا قلعتيو

يجاح ديعلاب ،سسلÛا سسيئر باون يأا
ةهبج بز◊ ةيناÈŸلا ةعومÛا نع
نع يرباج يزاغ ،ين-طو-لا ر-ير-ح-ت-لا
ة-ه-ب-ج بز◊ ة-ي-ناÈŸلا ة-عو--مÛا
نع ىوصشاصش ةزيول ،ينطولا ر-ير-ح-ت-لا
،يصسائرلا ثلثلل ةيناÈŸلا ةعومÛا

ة-عو--مÛا ن--ع ير--كزو--ب د--ي--م--ح
ي--ن--طو--لا ع--ّم--ج--ت--ل--ل ة--ي--ناÈŸلا
 .يطارقÁدلا

 بلاطوب ةراسس ^
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ايلعلا ضسرادملا يجيرخل ضصسصخي بسصنم ف’آا3

عاطقلا يف ةرغاسشلا بسصانملا ءاسصحإاب رمأات ةيبرتلا ةرازو
بسصانملل لماسش ءاسصحإاب ةيرازولا هترئادل ةعباتلا حلاسصملا طوعجاو دمحم ةينطولا ةيبرتلا ريزو رمأا
يسسردملا لوخدلا لبق غارفلا دسس دسصق اذهو ثÓثلا ةيميلعتلا راوطأÓل ةيبرتلا عاطق يف ةرغاسشلا
.ربوتكأا رهسش ددحملا لبقملا

يف ةيبرتلا تايريدم حلاشصم تقلطناو ^
لÓخ ةر-غا-ششلا بشصا-ن-م-لا دد-ع ط-ب-شض

نوكتشس يتلا بشصان-م-لاوةيراجلا ةن-شسلا
لبقملا يشساردلا مشسوملا لÓ-خ ةر-فو-ت-م
حتفل ابشسحت كلذو ،دعاقتلا ىلع نيلبقملل
يف ةذتاشسأا فيظوت-ل ة-ي-م-قر-لا ة-ي-شضرألا
.يوناثلاو طشسوتملا نيروطلا
ةيبرتلا تايريدم نأا ىلإا تامولعملا ريششتو

تايلمع تهنأا دق ينطولا ىوتشسملا ىلع
يف ةذتاشسأÓل ةر-غا-ششلا بشصا-ن-م-لا در-ج
ةمئاقلا حتفل ابشسحت ةينطولا ةيبرتلا عاطق
ةيلمع يف عورششلاو ةينطولا ةي-طا-ي-ت-حلا
.اهنم نييطايتحلا ةذتاشسألا فيظوت
ةيبرتلا ةرازو نأا ،رداشصملا تاذ تفاشضأاو
لجأا نم ةيبرتلا يريدم تفلك ةينطولا
يف ةرغا-ششلا بشصا-ن-م-لا ة-فا-ك ءا-شصحإا
فيظوت يف عورششلا متي ى-ت-ح ،عا-ط-ق-لا
ةي-طا-ي-ت-حلا ة-م-ئا-ق-لا ن-م ةذ-تا-شسألا
بشصانملا ءاشصحإا ىلإا ةفاشضإا ،ةي-ن-طو-لا
مشسوملا لÓخ ،اهباحشصأا اهرداغيشس يتلا
ةذتاشسألا ددع بشسح ،لبقملا يشساردلا
،لبقملا ماعلا دعاقتلا ىلع ن-ي-ل-ب-ق-م-لا
تايريدم اهته-نأا ي-ت-لا ة-ي-ل-م-ع-لا ي-هو
.ارخؤوم ةيبرتلا
بشصانملا ددع نأا ،رداشصملا تاذ تدكأاو
م-ت ي-ت-لا ة-ي-بر-ت-لا عا-ط-ق ي-ف ةر-غا-ششلا
،ةيبرتلا تايريد-م فر-ط ن-م ا-هؤوا-شصحإا

ةمئاقلا حتف دعب ةرششابم ا-ه-ل-غ-شش م-ت-ي-شس

ةليلقلا مايألا لÓخ ةينطولا ةي-طا-ي-ت-حلا
دعب ترفوت يتلا بشصانملا يهو ،ةلبقملا
نشسلا اوغلب نيذلا ةذتاشسألا نم ددع دعاقت
ىلع ريششأاتلا متو ،دعا-ق-ت-ل-ل ة-ي-نو-نا-ق-لا

ةيبرتلا تاير-يد-م فر-ط ن-م م-ه-تا-ف-ل-م
.ةيمومعلا ةفيظولا ةيريدمو
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو رمأا ىرخا ةهج نم
نيجرختم-لا جا-مدإا-ب ،طو-ع-جاو د-م-ح-م
يف ةذتاشسأÓل ايلعلا سسرادملا نم اثيدح
ةمئاق-لا ن-م-شض تا-شصشصخ-ت-لا ف-ل-ت-خ-م
يف ةذ-تا-شسألا-ب ة-شصا-خ-لا ة-ي-طا-ي-ت-حلا
.ثÓثلا ةيميلعتلا راوطألا
يف ة-يو-لوألا ن-ي-جر-خ-ت-م-ل-ل ح-ن-م-ت-شسو
ةر-غا-ششلا بشصا-ن-م-لا د-شسل ف-ي-ظو--ت--لا

دشسل مهئاعدتشسا متي-شس ثي-ح ،عا-ط-ق-لا-ب
سضعب اهفرعت يت-لا ةر-غا-ششلا بشصا-ن-م-لا
متي ددعلا ءاهتنا دنعو ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا
نيذلا نييطايتحإلا ةذتاشسألا ىلإا لاقتنإلا

.ةريخألا ةقباشسملا يف اوكراشش
بشصنم فلآا3 نإاف ةيبرتلا ةرازو بشسحو
سصشصخيشس ميلعتلا عاطق يف يجوغاديب
ةذتاشسأÓل ايل-ع-لا سسراد-م-لا ي-ج-ير-خ-ل
نيدقاعتملا ةذتاشسألاب قل-ع-ت-ي ي-قا-ب-لاو
فيظوتلا ة-ق-با-شسم ي-ف او-كرا-شش ن-يذ-لا
ةيلام بشصان-م-ب اور-ف-ظ-ي م-لو ةر-ي-خألا
م-ئاو-ق-لا ي-ف م--هؤوا--م--شسأا د--جاو--ت--تو
ةقباشسم ر-خآا-ب ة-شصا-خ-لا ة-ي-طا-ي-ت-حلا
.عاطقلا يف فيظوت

ن.ةظيفح ^

زكارم-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل-لا تب-لا-ط ^
ايلعلا تاطلشسلا نم تاغ-ل-لاو بيرد-ت-لا
مهطاششن فانئتشساب مهل حامشسلاب جدÓبلل
دعب ةع-ب-ت-م-لا ة-يا-قو-لا تاءار-جا ق-فو
رجحلا تاءارجا يف تبببت يذلا زجعلا
.مهيلع ةشضورفملا
عامتجا لÓخ““ هنا ةنج-ل-ل نا-ي-ب ي-ف ءا-جو
و بيردتلا زكارمل ةينطولا ةنجللا ي-ل-ّث-م-م
ةيعمجلل ةعبا-ت-لا تارا-ششت-شسلا و تا-غ-ل-لا
سضرعacna نيّيفرحلا و راجتلل ةينطولا
نوناعي يتلا لكاششملا ة-ل-م-ج نور-شضا-ح-لا

قلغ و مهتا-طا-ششن ف-ّقو-ت ة-ج-ي-ت-ن ا-ه-ن-م
شصاخلا تاءار-جلا را-طا ي-ف م-هز-كار-م ةّ
ديدشست نع ز-ج-ع-لا )91 ديفوك ةبراح-م-ب
روجا ديدشست ن-ع ز-ج-ع-لا - ءار-ك-لا نو-يد
ديدشست نع زجعلا - نيفّظو-م-لا و لا-ّم-ع-لا

يعامتجلا نامشضلا و بئارشضلا تاقحتشسم
و تاغللا و بيردتلا زكارم ولّثمم بلاط و ،(
مهتاطاششن ةشسراممب حامشسلا تارا-ششت-شسلا
ةياقولا تاءار-جا-ب د-ّي-ق-ت-لا طور-شش ق-فو

- %05 ىلإا ذيمÓتلا ددع سصيلقت ) ةّشصاخ
²م2 لقلا ىلع يعامتجلا دعابتلاب مازتللا
ةيقاولا ةعنقألا سسبل ةّيرابجا - ذيملت ّلكل
و تاحاشسملا ميقعت اذكو ذيمÓتلا و لاّمعلل
.( لمعلا تاودأا
ّنأا ،نايبلا تاذ لÓخ نم نوينعملا دّكأا و
مهتاطاششن ىلإا ةدوع-لا و م-هز-كار-م ح-ت-ف
و اشضيأا مهتذمÓت ءايلوا بلطمل بيجتشسي
و اّيوبرت و اّيشسفن م-ه-ئا-ن-با ة-ي-ئ-ه-ت-ل كلذ
ريشضحت و يشسردملا لوخد-ل-ل ا-ّي-م-ي-ل-ع-ت
.رهششأا ةّتشس ماد بايغ دعب تاناحتملا

ن.ةظيفح ^

تاناحتم’ا Òسض– و يسسردŸا لوخدلل ذيمÓتلا ةئيهتل
رهسشأا ةّتسس ماد بايغ دعب

اهل حامسسلاب بلاطت تاغللاو بردتلا زكارم
اهطاسشن فانئتسساب

ايÓخو تايعمجل ينطولا لتكتلا ددن ^
عيزوت ةيلمع نا لدع يب-ت-ت-ك-م ي-ل-ث-م-م
2 لدع يبتتكملل سصي-شصخ-ت-لا تادا-ه-شش
ةريبك ىشضوف فرعت ارخؤوم تقلطنا يتلا
.عقاوملاو قباوطلل لداع ريغ اعيزوتو
طبختلا دعب““ هل نايب يف ل-ت-ك-ت-لا لا-قو
نكشسلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل حشضاولا

عيزوتلاو سصيشصخ-ت-لا ةدا-ه-شش ي-ف لد-ع
نيابتو عقاوملاو قباوطلل لداع-لا ر-ي-غ-لا
تايلولا نم ديد-ع-ل-ل ما-قرلا برا-شضتو
ايÓخو تايعمجل ينطو-لا ل-ت-ك-ت-لا نإا-ف
هذ-ه-ب دد-ن-ي لد-ع ي-ب-ت-ت-ك-م ي-ل-ث-م-مو
ةي-فا-ف-ششلا ى-لإا او-عد-يو تا-شسرا-م-م-لا
ىلا اعد امك ، نوناقلا مارتحاو لدعلاو
نيبام قيشسنتلاو رواششتلا راطا يف لمعلا

لماكلا همعد انلعم ، ةررشضتملا تايلولا
، تايلولا لك-ل ة-عور-ششم-لا بلا-ط-م-ل-ل

عيزوتو ما-قرلا-ب بعÓ-ت-لا ن-م ارذ-ح-م
ددنن امك اهباحشصأا ريغل ةزهاجلا ققششلا
ةدعل ةيمهولا ةكر-ششلا ر-ي-تاو-ف لا-شسرإا-ب
نم ريثك-لا رر-شضتو ةا-عار-م نود ر-ه-ششأا

.انوروك ةحئاج
ةحوتفم تارايخلا لك نا لتكتلا فاشضاو
اهيف امب ةينوناقلا قرطلا لك لامعتشسإاو
ىلا رط-ظ-ي-شسو ن ي-م-ل-شسلا جا-ج-ت-حلا

اهيف امب دÓبلل ايلعلا تائيهلا لك ةلشسارم
نلو لدعلا ةرازوو ة-يرو-ه-م-ج-لا ة-شسا-ئر
يف عقاولا رملاب ينطولا لتكتلا ىشضري

.اهب نوداني يتلا ةديدجلا رئازجلا لظ
ةرؤن ةظيفح ^

لداعلا Òغ عيزوتلاو ققسشلاب بعÓتلا نم رذحي ينطولا لتكتلا
شصسصختلا تاداهسش عيزؤت ‘ تازواŒو ىسضؤف

Ÿلدع يبتتك

علطم ةلي-شسم-لا ة-ع-ما-ج تفا-شضت-شسا ^
ةحيرف نب ينهملا نيوكتلا ةريزو عوبشسألا
،تافايشض ميشسن لامعألا تانشضاح ريزوو
ةياعرب ةركتبملا عيراششملا ىلع عÓطÓل

تزكرت يتلاو ،ةعماجلاب لامعألا ةنشضاح
ءا-كذ--لاو ج--مار--ب--لا ة--شسد--ن--ه لو--ح

تايجولو-ن-ك-ت ر-يو-ط-تو ي-عا-ن-ط-شصلا
،(ح.ا.إا.ت) ةثيدح-لا لا-شصتلاو مÓ-عإلا
كلذ-كو ا-مو-م-ع ة-فر-ع-م-لا دا--شصت--قاو
ةددجتملا ةقاطلاو ا-ي-جو-لو-ن-ك-تو-ي-ب-لا
.ةديدجلا ءانبلا داومو ةحشصلاو
ةعماجلاب لام-عألا ة-ن-شضا-ح تما-ق د-قو
ةدئافل كرتششملا لمعلل تاءاشضف ءاششنإاب

نم هناشضتحا مت اعورششم نيثÓثو ةشسمخ
مهتاشسشسؤوم ءاششنإا ىلع م-ه-ع-ي-ج-ششت ل-جأا
راكتبلا يف ةريغشص تاشسشسؤومو ة-ئ-ششا-ن-لا
تاناكمإا نيمثت ل-جأا ن-م ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا
لوح-ت-لاو ة-شسشسؤو-م-لا-ب ثح-ب-لا ج-ئا-ت-نو
ةحوتفم عيراششملا هذهو .ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا

يعامتجلا يجولوك-يلا ا-ه-ما-ظ-ن ى-ل-ع
يتلاو ةليشسملا ةيلو ميلقإاب ،يداشصتقلاو
دقو اذه .ينطو عباط تاذ نوكت نأا نكمي
ةعماجب عيراششملا يلماح نار-يزو-لا د-عو
مه-تد-عا-شسمو م-ه-ت-ق-فار-م-ب ة-ل-ي-شسم-لا
.عقاولا سضرأا ىلع اهديشسجتل

يقرسش شسنؤي ^

لامعأ’ا تانسضاح دقفت راطإا ‘
ةليسسŸا ةعماج ¤إا ةرايز ‘ تانسضا◊او نيؤكتلا يريزو

:ريزولا ىلع نودري نولقانلا و ةدايزلا لوح ضضوافتلا لجا نم ›ايسش لسسارت تاباقنلا

““رج◊ا دعب اهيف ششاقن ’ لقنلا ةÒعسست ‘ ةدايز““
عفر ىلع لقنلا عا-ط-ق تا-با-ق-ن ر-شصت  ^

عفر دعب ةرششابم لق-ن-لا ر-كاذ-ت ةر-ي-ع-شست
،يحشصلا رجحلا دÓبلل ايلع-لا تا-ط-ل-شسلا
مدعب لقنلا ريزو تاحيرشصت ن-م م-غر-لا-ب
هعامتجا يف لقنلا ةري-ع-شست ي-ف ةدا-يز-لا
.عاطقلا تاباقنب ريخألا
لقنلا ريزو عاطقلا تاباقن ،سسما تلشسار
ةبشسن لو-ح سضوا-ف-ت-لا ل-جا ن-م ادد-ج-م
عاطقلا تاباقن اهب بلاطت ي-ت-لا ةدا-يز-لا
ةركذت لك يف ةئاملاب62 ب اهتددح يتلاو
تعفر كلد بناج ىلا ، ةفاشسملا بشسحو
ىلعيرخا بلاطم نم ةلمج تا-با-ق-ن-لا

اهرقا امك دوقولا راعشسا يف ةدايزلا ءوشض
.ديدجلا ةيلاملا نوناق
لÓب لقنلل ةينطولا ةيداحتلا سسيئر لاقو
نا ““ رجفلا»ـل ح-ير-شصت ي-ف سسما د-م-ح-م

اهيف سشاقن ل لقنلا ةريع-شست ي-ف ةدا-يز-لا
ةيلام رئاشسخ اودب-ك-ت ن-ي-ل-قا-ن-لا نا كلذ
رئاشسخ اهيلا فاشضي ،رجحلا ءارج ةربتعم
را-ع-شسا ي-ف ةدا-يز-لا ن-ع ة-م-جا-ن ير-خا
حرتقملا تحرط امك ،توزاملاو نيز-ن-ب-لا
نيلغتشسملا نيل-قا-ن-لا ءا-ف-عإا ن-م-شضت-م-لا
ىلع مشسرلا ةبيرشض نم ةيعامتجا طوطخل
تامدخلا رارغ ىلع ،ةفا-شضم-لا ة-م-ي-ق-لا
ءارجلا دقتنا امك ،ىرخألا ةي-عا-م-ت-جلا
لقنلا ةشصخرل يروفلا بحشسلاب قلع-ت-م-لا

، ةلفاحلاب رور-م ثدا-ح عو-قو ة-لا-ح ي-ف
نيبلاطم ، يرخا تابوقع ىلا ةفاشضلاب

ةميلعتلا يف رظنلا ةداعا لقنلا ريزو نم
تائيهلا فلتخمل اهادشسا ي-ت-لا ة-يرازو-لا
قح يف ا-فا-ح-جا ا-هور-ب-ت-عاو ة-ي-ن-ملا
.نيقئاشسلا

ة-يدا-ح-تلا تحر-ت-قا ،ه-تاذ قا-ي-شسلا ي-ف
ةرورشض ،نييرئازجلا نيلقان-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا
لقنلا ةر-كذ-ت-ل ر-ع-شسكجد005 ديد-ح-ت
تايلولا نيبام تÓفاحلا ي-ف ةد-يد-ج-لا
سصوشصخب امأا ،جد025 ىلا اهعفر ناكمابو
ةفنشصم اهنأا ةشساردلا تحشضوأا ،طوطخلا
طوطخ-لا كا-ن-ه-ف ،فا-ن-شصأا ة-ع-برأا ى-لإا
رثكأا وأا نيتيلو نيب طبرت يت-لا ة-ي-ن-طو-لا
ةريبك تÓفاحب ةلغتشسم بلاغلا يف يهو
.ادعقم05 اهتعشس
ةيمومعلا لاغششلاو لقن-لا ر-يزو نا ر-كذ-ي
كانه نوكت نل هنا دكا دق يلايشش قوراف
نا اريششم ، لقنلا ةريعشست يف تادايز يأا
رثؤوت نل نيزنبلا رعشس يف ةريخلا تادايزلا

.نيلقانلا ىلع
شسانيا.م ^

Úلقانلا و لقنلا ةيريدم Úب ةينوطارام تاسسلج
وزو يزيتب طاسشنلا فانئتسس’

شصيلقت ةلاحتسسا نودكؤؤي ةرج’ا تارايسس باحسصا
باكرلا ددع

وزو يزيت ةيلوب لقنلا ةيريدم تلخد ^
نيلقانلا عم ةي-نو-طارا-م تا-شسل-ج ي-ف
رظنلا لجا نم ,مهنم سصاوخلا اميشسل
دعب طاششنلل ةدوعلا ةيفيك و خيرات يف
ر-ج-ح-لا ن-م ر-ه-ششا ة-ثÓ-ث ن--م د--يزا
.يحشصلا
ةيريدملا نم رداشصم هتدكا ام بشسحو
تحتف حلاشصملا تاذ نا-ف، ““ر-ج-ف-لا»ـل
رظنلل ءاكرششلا عيمج عم راوحلا باوبا

نيذلا ,نيررشضتملا سضيوعت ةي-ف-ي-ك ي-ف
ررقت امدعب ةيمشسا ةم-ئا-ق م-ه-ل تد-عا

ةحئاج ةحنمك جد فلا02 دحاو لك حنم
نا ردا-شصم-لا تاذ تفا--شضا و,ا--نورو--ك
ىلع مهطورشش اوشضرف نيل-قا-ن-لا سضع-ب
ددع-ب ق-ل-ع-ت ا-م ا-شصو-شصخ ة-ير-يد-م-لا
نم مهع-فر بج-ي ن-يذ-لا ن-ير-فا-شسم-لا
ةياغل م-هد-جاو-ت نا-ك-م وا, ة-ط-ح-م-لا

دحاو نوبز ةركف ني-شضفار, م-هد-شصق-م
وا, ةرجلا تارايشس باحشصا سصوشصخب
نم نع اولئاشست نيذلا ةريغشصلا تابرعلا

ىلا ةيقبتملا د-عا-ق-م-لا م-ه-ل ع-فد-ي-شس
اودكا نيذلا تÓفاحلا باحشصا بناج
ددع سصيلقت ةركف قيبطت ةلاحتشسا نع
اودكا يذ-لا تقو-لا ي-ف ,ن-ير-فا-شسم-لا
اميشسل ةياقولا لئاشسو ريفوت ة-ي-نا-ك-ما
دجو ةيعشضولا هذه ماما و,تاره-ط-م-لا

اشصو-شصخ ةد-ي-ع-ب-لا ق-طا-ن-م-لا نا-ك-شس
نكاماب نيقحتلم ريغ نيقلاع م-ه-شسف-نا

لقنلا لئاشسو طاششن ةدوع سضفرل مهلمع
ةيريدم ديكات مغر تايدلبلا نيب اميشسل
ءلؤوه لكاششم لحل اهدادع-ت-شسا ل-ق-ن-لا
نع اديعب ةينو-نا-ق و ة-ي-نÓ-ق-ع قر-ط-ب
.جيرهتلا و ليوهتلا

ششوÒمع لامج ^

هدقعب لاجعتسسÓل روتيسش لسساري فÓخ نب
ذاتسسأا ةبتر ¤إا ةيقÎلل ةيعما÷ا ةنجللا عامتجا يغلت ميلعتلا ةرازو

يبع-ششلا سسل-ج-م-لا-ب بئا-ن-لا ه-جو ^
ة-لا-شسر فÓ-خ ن-ب ر-شضخ-ل ي-ن-طو--لا

ميلعتلا ريزو ىلإا ةهجو-م ة-ل-ج-ع-ت-شسم
سصوشصخب يم-ل-ع-لا ثح-ب-لاو ي-لا-ع-لا
ةيعماج-لا ة-ن-ج-ل-لا عا-م-ت-جا ل-ي-جأا-ت
ةيقرتلا تافلم ةشساردل34لا ةينطولا
.ذاتشسأا ةبتر ىلإا
فÓخ نب رشضخل ينام-لر-ب-لا ح-شضواو
ذاتشسأا ةجردل ةيقرتلا نإا““ هتلاشسر يف
لماعب اشساشسأا ةطبترم يلاعلا ميلعتلا
حششرتملا نوكي نأا طرتششي ذإا تقولا

نم تاو-ن-شس (50)ةشسمخ هيل-ع ر-م د-ق
عاديإا متي يك أا مشسق رشضاحم ذاتشسأا

ةعماجلا وأا ةرازولا ىوتشسم ىلع هفلم
نÓعإلا مت كلذل اعبتو ،اهب لمعي يتلا
فرط ن-م0202 يفنا-ج20 خيرات-ب

ةرازو-ب ة-ير-ششب-لا دراو-م-لا ة-ير-يد--م
نع يملعلا ثحبلاو يلاع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
ةيعماجلا ةنجل-ل34 ةرودلا حا-ت-ت-فإا

ةبتر ىلإا ةيقرتلاب ةشصاخ-لا ة-ي-ن-طو-لا
عاديإا لوبقل لجأا رخا ددح نيأا ،ذاتشسأا

03 سسي-م-خ-لا مو-ي ح-ششر-ت-لا تا-ف-ل-م
ن--م نا--ك د--قو ،0202 ةن-شس ي-ف-نا-ج

سصاخلا عامتجإلا دقع-ن-ي نأا رر-ق-م-لا
0202 سسرام41 و31 يموي ناجللاب
.““تافلملا ةشساردل
ىلعوهنا““ فÓخ نب ر-شضخ-ل فا-شضاو
يف ناجللا ءاشضعأا رو-شضح ن-م م-غر-لا
مهو Óيل م-ه-مÓ-عإا م-ت خ-يرا-ت-لا كلذ
ءاغلإا مت ه-نأا-ب قد-ن-ف-لا-ب نود-جاو-ت-م
مي-ل-ع-ت-لا ر-يزو فر-ط ن-م عا-م-ت-جإلا
ام رثإا ىلع يمل-ع-لا ثح-ب-لاو ي-لا-ع-لا
نم انوروك سسور-ي-ف ة-مزأا ه-ي-ف بب-شست
““.تاريثأات
مغرلا ىلعو هنا ““ بئانلا تاذ راششا امك
تدقع تاعامتجإا ةد-ع كا-ن-ه نأا ن-م
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب
يف تÓكششملا نم ديدعلا ة-ج-لا-ع-م-ل

ةيعماجلا ةنجللا داقعنإا نأا لإا عاطقلا
ةبتر ىلإا ةيقرتلاب ةشصاخ-لا ة-ي-ن-طو-لا
ىقبت باب-شسأل ة-ل-جؤو-م ى-ق-ب-ت ذا-ت-شسأا

.مويلا ةياغل ةلوهجم
ةنجللا ءاشضعأا نأا ثدحت-م-لا فا-شضاو
3 زواجتي ل سصشصخت لكب ة-ق-ل-ع-ت-م-لا
يف عامتجإلا ميظنت نكمي نيأا ةذتاشسأا

عفرلا عم ةشصاخ ةمزÓلا ةياقولا لظ
قح يه ةيقرتلا نألو ،رجحلل يئزجلا
هلاجآا يف هف-ل-م عدوأا يذ-لا ذا-ت-شسأÓ-ل
تافلملا ةشسارد نا اري-ششم ،ةدد-ح-م-لا
اذه مامأاو ،يرورشض دج ىحشضأا مويلا
ذاختايناملرب-لا بلا-ط ،ل-ي-جأا-ت-لا
عا-م-ت-جا د-ق-ع-ل ة-مزÓ-لا تاءار-جإلا
ةشصاخلا ةينطولا ةيع-ما-ج-لا ة-ن-ج-ل-لا
هنأاو ةشصاخ ذاتشسأا ةبتر ىلإا ةي-قر-ت-لا-ب
عاديإا نم ر-ه-ششا5 ن-م د-يزأا ر-م د--ق
.حششرتلا تافلم

ن.ح ^
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ينطولا يبعششلا سسلÛا مامأا7102 ةنشسل ةينازيŸا ةيوشست نوناق عورششم سضرعي ةيوار

طبصض قودنصص تدفنتصسا ةقباصسلا ةموك◊ا
 ةينازيŸا زجع دصسل تاداريإلا

 ةعقوتم Òغ تاقفن رانيد رايلم29 ^
باون مامأا7102 ةنشسل ةينازيŸا ةيوشست نوناق عورششم ،ةيوار نامحرلا دبع ،ةيلاŸا ريزو سسما سضرع

. ينطولا يبعششلا سسلÛا سسيئر ،Úنشش ناميلشس اهشسأارت ةينلع ةشسلج لÓخ ينطولا يبعششلا سسلÛا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداشصتقإا

ديد“ ىودج مدع ىري وكشسوم يشضوافم رابك دحا
 طفنلا تاشضيفخت

نزاوتم ليمÈلل ارلود05-04 رعصس Èتعت ايصسور

،ريزولا اهضضرع يت-لا ما-قرأÓ-ل ا-ق-فوو ^
تاداريإÓ-ل ة-ي-لا-م-جإ’ا ة-م-ي-ق-لا تغ-ل-ب
رايلم270.6 ىوتضسم7102 ‘ ةق-قÙا
‘ جد رايلم536.5 ب تاعقوت لباقم ،جد
.ةنضسلا سسفنل ةيلاŸا نوناق
ةنضسلا هذهل ةيلع-ف-لا تادار-يإ’ا تعزو-ت و

رايلم549.3 ةميقب ةيداعلا دراوŸا ىلع
(تاداريإ’ا ›امجإا نم ةئاŸاب46.79) جد
721.2 ةميقب ةي-لوÎب-لا ة-يا-ب÷ا دراو-مو
.(ةئاŸاب53.30) جد رايلم
ةينازيŸا تاقفن تغل-ب ،كلذ ل-با-ق-م ‘و
،جد رايلم767.6 هتميق ام7102 ناونعب
ةنضسلا هذهل ةيلاŸا نو-نا-ق ع-قو-ت ا-م-ن-ي-ب
.جد رايلم388.6 ةميقب تاقفن
ىلع7102 ل ةيلعفلا تاق-ف-ن-لا تعزو-تو
جد رايلم794.4 ةميقب Òيضستلا يتينازيم
(تاقفنلا ›ا-م-جإا ن-م ة-ئاŸا-ب66.64)
33.45) جد رايلم072.2 ةميقب زيهجتلاو
.(ةئاŸاب
ريزولا دكا ،ةيعامتج’ا تÓيوحتلا لوحو
7102 ‘ جد را-ي--ل--م136.1 تغل-ب ا-ه-نأا
ةنراقم ةئاŸا-ب11.4 هردق سضاف-خ-نا-ب

.6102ب
معد تاضصضصfl تÓيوحتلا هذه لمضشتو
53-) جد راي-ل-م503ب ةردقŸا ن-ك-ضسلا
تÓئاعلا م-عدو (6102ب ةنراقم ةئاŸا-ب

معدو (ة-ئاŸا-ب7-) جد را-ي-ل--م314ب
(ةئاŸاب2-) جد رايلم732ب نيدعاقتŸا
لخدلا يوذو ÚقاعŸاو نيزوعŸا معد و
.(ةئاŸاب01-)جد رايلم741ب فيعضضلا
يتلا ةعقوتŸا Òغ تا-ق-ف-ن-لا ة-فا-ضضإا-بو
ةينازيŸا زجع لضصو ،جد رايلم29 تغلب
.جد رايلم687 ¤إا
ةيعضضولا تفضشك ،ةلويضسلا سصخي اميف امأا
نع7102 ةيلاŸا نوناق ذيفنتل ةيئا-ه-ن-لا

رايلم062.2 ةميقـب ةنيزخلل ›امجإا زجع
طبضض قودنضص قيرط نع هتيطغت ت“ ،جد
.يديلقتلا ليومتلا ةيلاو تاداريإ’ا
ذافنتضسا7102 ‘ ” ،سساضسأ’ا اذه ىلعو
دعب كلذو تاداريإ’ا طبضض قودنضص دراوم
.هيف يقبتŸا جد رايلم838 غلبم عاطتقا
حضضوأا ،يدا-ضصت-ق’ا را-طإ’ا سصو-ضصخ-بو
تغلب7102 لÓخ ومنلا ةب-ضسن نأا ر-يزو-لا
ةئاŸاب3.9 لبا-ق-م ة-ئاŸا-ب1.4 و-ح-ن
سسفنل ةيلاŸا نو-نا-ق بجوÃ ة-ع-قو-تŸا
.ةنضسلا

ـب تادار-يإا تا-قورÙا عا-ط-ق ل-ج--ضسو
جد رايلم170.4 لباقم جد راي-ل-م066.3
قرافب يأا ،ةيلاŸا نوناق بجوÃ ةعقوتم
.جد رايلم114 هردق يبلضس
يرئاز÷ا طفن-لا ر-ع-ضس ط-ضسو-ت-م غ-ل-بو
ر’ود44.67 لباقم ليمÈلل ر’ود35.39

7102 ةيلاŸا نوناق رقا Úح ‘ ،6102 ‘
.ليمÈلل ر’ود05 ـب ايعجرم ارعضس
رعضس سضاف-خ-نا7102 ما-ع د-ه-ضش ا-م--ك
يكيرمأ’ا ر’ودلل رانيد1.94 ـب فرضصلا
‘ ر’ودلل جد901.74 نم Óقتنم ،دحاولا

.7102 ‘ ر’ودلل جد011.69 ¤ا6102
‘ ةلجضسŸا مخضضتلا ةب-ضسن-ل ة-ب-ضسن-لا-ب و
4 لباقم ةئاŸا-ب5.95 تغلب د-ق-ف ،7102
.ةعقوتم ةئاŸاب
رايلم79.33 فرضصلا تاطايت-حا تغ-ل-بو
رايلم411.41 لباقم7102 ةياهن ‘ ر’ود
.6102 ةياهن ر’ود
ةياهن يمومعلا نيدلا تاقحت-ضسم تغ-ل-بو
ام وه و جد رايلم650.5 هتميق ام7102
ماÿا يلخادلا œانلا نم ةئاŸاب72 لداعي

نيدلا سصخت را-ن-يد را-ي-ل-م119.4 اهن-م
نيدلاب قلعتت رانيد رايلم541 و يلخادلا
.يجراÿا

^ Ÿيولزرح .ءاي

نع ةيضسور-لا مÓ-عإ’ا ة-لا-كو تل-ق-ن ^
ل-ي-فا-ب ي-ضسور-لا ة-قا-ط-لا ر-يزو بئا-ن
نأا ىرت هدÓب نإا  سسما هلوق Úكوروضس
ليمÈلل ار’ودÚ 04-05ب طفنلا رعضس
.نزاوتمو لداع
سسيئر فييÁÎد ليÒك غلبأا هت-ه-ج ن-م
ي-ضسور-لا يدا--ي--ضسلا ةوÌلا قود--ن--ضص
ىري ’ هنأا ةيمويلا يضس.يب.رآا ةفيحضص
ةمراضص تاضضيف-خ-ت د-يد“ ن-م ىود-ج
‘ا-ع-ت ع-م يŸا-ع-لا ط-ف-ن--لا جا--ت--نإ’
ىلع بلطلاو ⁄اعلا ءاحنأا ‘ تاداضصتقا
ةمزأا نع ةمجان تاعجار-ت ن-م ط-ف-ن-لا

.انوروك سسوÒف
رابك دحأا ،فييÁÎد تا-ق-ي-ل-ع-ت Òضشتو
،طفنلا تاثداfi ‘  وكضسوم يضضوافم
تاضضيفختلا فيفخت ديرت ايضسور نأا ¤إا
هنمضضتت اŸ اقفو توأا رهضش نم ارابتعا
.ةمئاقلا ةطÿا
ةردضصŸا نادل-ب-لا ة-م-ظ-ن-م سضف-خ-تو
فرعُي اميف ،اهؤوافلحو (كبوأا) لوÎبلل
ةÒتوب جاتنإ’ا ،+كبوأا ةعو-م‹ م-ضسا-ب
،ايموي ليمرب نويلم7.9 اهردق ةيضسايق
تادادمإ’ا نم ةئŸاب ةرضشع لداعي ام وأا
ىلع بلطلا سضفخنا نأا دعب ،ةيŸاعلا
.ةمزأ’ا لÓخ ثلثلا رادقÃ طفنلا
ةعوم‹ نم ةن÷ تكرت ،سسيمÿا مويو
مامأا احوتفم بابلا Úج-ت-ن-م-ل-ل +كبوأا

تاضضيفخت-لا كل-ت ف-ي-ف-خ-ت وأا د-يد“
تضسرام امني-ب توأا ر-ه-ضش ن-م ارا-ب-ت-عا

قارعلا لثم ،لودلا نم ددع ىلع اطغضض
.اهمازتلا لدعم Úضسحتل ،ناتضسخازاقو
يضضوافم راب-ك د-حأا ،ف-ي-يÁÎد لا-قو
ةيمويلا يضس.يب.رآا ةفيح-ضصل ،و-ك-ضسو-م

تأاد-ب تادا-ضصت-ق’ا نأا ل-ع-ف-لا-ب ىر-ن““
قاو-ضسأ’او ا-نورو-ك سسوÒف ن-م جر-خ--ت
’ اذل ،طفنلا بلط معدي ا‡ ،ىفاعتت

Ìكأ’ ةمراضصلا دويقلا ديد-م-ت-ل ىود-ج
.““(ةيليوج دعب) رهضش نم
سصيل-ق-ت ¤إا ة-ي-لا◊ا ط-طÿا و-عد-تو
ايموي ليمرب نوي-ل-م7.7 ¤إا سض-ف-ÿا
كلذ دن-ع ل-ظ-ي نأاو توأا ن-م ارا-ب-ت-عا
.لوأ’ا نوناك Èم-ضسيد ى-ت-ح ىو-ت-ضسŸا
عم ،سصيلقتلا نم ديزŸا ىلع يوطنتو
ليمرب نويلم8.5 ¤إا سضفÿا فيفخت
ىتح1202  يفناج نم ارابت-عا ا-ي-مو-ي
يهتني نأا ررقŸا نم Úح2202  ليربأا
.قافت’ا لجأا
ار’ود24 ¤إا طفن-لا را-ع-ضسأا تفا-ع-تو
اماع12 ‘ ىوتضسم ىندأا نم ل-ي-مÈل-ل

ل-ير-بأا ‘ ار’ود61 نع لق-ي ا-م د-ن-ع
¤إا ادد‹ را--ع--ضسأ’ا كلذ--ب دو---ع---تو
هد-ن-ع ا-ي-ضسور ق-ق– يذ-لا ىو-ت--ضسŸا
ةقاطلا ريزو لاقو اهتينازيم ‘ انزاوت
عوبضسأ’ا اذه كافون ردنضسكلأا يضسورلا
رعضسلا ءازإا اضضرلاب ر-ع-ضشت و-ك-ضسو-م نإا
.›ا◊ا
يضسور-لا ة-قا-ط-لا ر-يزو لا-ق د-ق نا-كو
ةدوع عقو-ت-ي ’ ه-نا كا-فو-ن رد-ن-ضسك-لأا
لبق ام تايوتضسŸ طفنلا ى-ل-ع بل-ط-لا
.لقأ’ا ىلع1202 لبق ةمزأ’ا
ةيضسورلا ءابن’ا ةلاكو هتلقن ام بضسح و

ردنضسكلأا ي-ضسور-لا ة-قا-ط-لا ر-يزو ن-ع
دق طفنلا ىلع بلطلا نإاف هلوق كافون
لÓخ ةمزأ’ا لبق ام تا-يو-ت-ضسŸ ل-ضصي

.ةثÓث وأا Úماع
ح.ل ^

دعاقتلا ىلع ليحأا يذلا سسينق دوعشسŸ افلخ
ينطولا ناويدلل اماع اريدم يوانب ىفطصصم Úيعت

ةيحلفلا يصضارألل
ةحÓفلا ريزو ،يرامع فير-ضش ن-ّي-ع ^

ىفطضصم ،سسما ،ة-ي-ف-ير-لا ة-ي-م-ن-ت-لاو
ناويدلل اد-يد-ج ا-ما-ع ار-يد-م ،يوا-ن-ب
افل-خ ة-ي-حÓ-ف-لا ي-ضضارأÓ-ل ي-ن-طو-لا

Ÿى-ل-ع ل-ي-حأا يذ-لا سسي--ن--ق دو--ع--ضس
.دعاقتلا
لغضش يوانب نأا ،ةرازو-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-جو
ةيحÓفلا حلاضصŸا ريدم بضصنم اقباضس

‘ ›ود Òب-خ و--هو تا--ي’و سسم--خ ‘
امك ،يحÓفلا ير-لاو ي-عارز-لا لاÛا

بيبضشت ىلع ديد÷ا لوؤوضسŸا فكعيضس
ةباضشلا تاءافكلل سصر-ف ح-نÃ ناو-يد-لا
‘ ةم-ها-ضسم-ل-ل تا-ع-ما÷ا ي-ج-ير-خو
.ةحÓفلا ةنرضصعو ريوطت
ي-ضضارأÓ-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا Èت-ع--يو
‘ ةمهŸا تا-ي-لأ’ا ىد-حإا ،ة-ي-حÓ-ف-لا
ىل-ع فر-ضشي ه-نأ’ ي-حÓ-ف-لا عا-ط-ق-لا

راقعلا وهو ةحÓفلا ‘ يضساضسأا رضصنع
.يحÓفلا

^ Ÿح.ءاي

Âاغتشسم ةيلول دقفتو لمع ةرايز ‘
مصسوŸ نارصضحي ةحايصسلاو ةئيبلا اريزو

  انوروك ةحئاج لظ ‘ فايطصصلا
ةعانضصلاو ةحايضسلا ريزو ،سسما رضشاب ^

ةريزو ةقفرب ،يرومرم نضسح ،ةيديلقتلا
،ثارح نب ةÒضصن روضسي-فوÈلا ،ة-ئ-ي-ب-لا
.Âاغتضسم ةي’ول دقفتو لمع ةرايز
سضرع يقلتب نيريزولا ةرايز تل-ه-ت-ضساو

Òيضست ‘ عاطقلا تاطاضشن ةيعضضو لوح
ريدم فرط نم تابضصŸا اذكو تايافنلا

.ةي’ولاب ةئيبلا
ريدمو ةيئاŸا دراوŸا ر-يد-م مّد-ق ا-م-ك
ةيعضضو لوح اضضرع ةي’ولا-ب ة-حا-ي-ضسلا
ة-ي-حا-ي--ضسلا ق--طا--نŸا ‘ تا--ب--ضصŸا
لظ ‘ فايطضص’ا مضسوŸ تاÒضضحتلاو

.انوروك ةحئاج
ح,ل ^

flتادادمإلا حشش ىلع يغطت بلطلا فوا 
 طفنلا ليمÈب يوهت انوروكب تاباصصإلا تادايز

Úنث’ا سسما طفنلا راعضسأا تضضفخنا ^
‘اعت فقوتي نأا نم فواıا يمانت عم
تاباضصإ’ا ةدايز لظ ‘ دوقولا ىلع بلطلا
ىغط ا‡ ⁄اعلا ءاحنأا ‘ انوروك سسوÒفب

Úج-ت-ن-م ن-م تاداد-مإ’ا سضف-خ ى--ل--ع
.Úيضسيئر
اتنضس11 تنرب يŸاعلا سسايقلا ماخ لزن و
ر’ود30.24 ¤إا ةئŸاب3.0 لداعي ام وأا

يكيرمأ’ا ماÿا لجضس امنيب سسما حابضص
ام وأا اتنضس41 دقفيل ليمÈلل ر’ود96.93
.ةئŸاب4.0 يزاوي
سضفخنا ،ةدح-تŸا تا-ي’و-لاو اد-ن-ك ‘ و

ةلما-ع-لا زا-غ-لاو ط-ف-ن-لا تارا-ف-ح دد-ع
Ÿا عوبضسأ’ا ي-ضسا-ي-ق ىو-ت-ضسŸىتح يضضا
سضعب طفنلا راعضسأا عا-ف-ترا ع-ج-ضش ا-م-ي-ف
.رف◊ا تايلمع فانئتضس’ ÚجتنŸا
م-ضضت ي-ت-لا +كبوأا ة-عو-م‹ رر-ق--ت ⁄ و
كلذ ‘ اÃ ا-هءا-ف-ل-حو كبوأا ة-م-ظ--ن--م
ةغلابلا جاتنإ’ا تاضضيفخت د-يد“ ،ا-ي-ضسور
‘ عبارلا رهضشلل ايموي ليمرب نويلم7.9
نا-ت-ضسخازا-ق و قار-ع-لا تد--ه--ع--تو توأا
لÓخ تاضضيفختلل لاثتم’ا ةبضسن Úضسحتب
.سسيمÿا موي +كبوأ’ ةعبات ةن÷ عامتجا
‘اعت نم ام-عد ط-ف-ن-لا را-ع-ضسأا تي-ق-ل و
فانئتضسا عم ايŸاع دوقولا ى-ل-ع بل-ط-لا
طا--ضشن--لا ⁄ا--ع--لا ءا---ح---نأا ‘ لود---لا
.يداضصتق’ا
‘ اداح اطوبه ل-ج-ضس د-ق ط-ف-ن-لا نا-كو
ةطضشن’ا فقوت لÓخ يامو ليربأا يرهضش

.انوروك سسوÒف ببضسب
نع تنلعأا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظ-ن-م ن-ك-ل
سسمأا ⁄اعلا ‘ تاباضصإ’ا ‘ ةيضسايق ةزفق
Èكأا ليجضست ىرج هنأا ةفيضضم دحأ’ا لو’ا
ا-ك-ير-مأاو ة-ي-لا-م-ضشلا ا-ك-ير-مأا ‘ ةدا--يز
.ةيبون÷ا
عوبضس’ا ةياهن ط-ف-ن-لا را-ع-ضسأا تع-ف-تراو
نم جاتن’ا سضيفخت تاءار-جا ن-م م-عد-ب

““كبوا““ طفنلل ةردضصŸا لود-لا ة-م-ظ-ن-م
طغ-ضضلا ن-م م-غر-لا ى-ل-ع ، ا-ه-ئا-كر-ضشو
ىلع91-ديفوك سسوÒف راضشتن’ رمتضسŸا
.قوضسلا
اتنضس86 عافتراب تنرب ماخ ةيوضست ترجو
ةيوضست ترجو ,ر’ود24ر91 دنع ليمÈلل
دنع اتن-ضس19 ةدا-يز-ب ي-ك-ير-مأ’ا ماÿا

.ار’ود93ر57
اذه ةئŸاب8ر7 ب يكيرمأ’ا ماÿا دعضصو
..ةئŸاب9ب تنرب داز Úح ‘ عوبضسأ’ا
ىوتضسم ةيكيرمأ’ا ماÿا تانوزfl تغلبو
ن-ك-ل عو-ب-ضسأ’ا اذ-ه اد-يد-ج ا-ي--ضسا--ي--ق

flتضضفخنا دوقولا تانوز.
ةقاطلا تامدخ ةكرضش نم تانايب بضسحبو
تاراف-ح دد-ع سضف-خ-نا ,““زو-ي-ه ر-ك-ي-ب““
تا-ي’و-لا ‘ ة-ل-ما-ع-لا زا-غ-لاو ط-ف--ن--لا
لبقتضسم ىلع ركبم رضشؤوم وهو ,ةدحتŸا
ي-ضسا-ي-ق سضف-خ-ن-م ىو-ت-ضسŸ ,جا--ت--نإ’ا
.›اوتلا ىلع عباضسلا عوبضسأÓل
ةطلتıا ةيرازو-لا ة-ن-ج-ل-لا تد-كأا د-قو

Ÿىل-ع ا-ه-جرا-خو بي-بوأا قا-ف-تا ة-ع-با-ت

ةئاŸاب001 لاثتما لدعم قيق– ةرورضض
قا-ف-تا ى-ل-ع ة-ع-قوŸا لود-ل-ل ة-ب-ضسن-لا-ب
دق قباطتلا لدعم نأا ¤إا ةÒضشم ،نواعتلا
امبضسح ،مرضصنŸا يام رهضش ةئاŸاب78 غلب

.ةقاطلا ةرازول نايب ‘ ءاج
ةعباتŸ ةطلتıا ةيرازولا ةنجللا تزربأاو
ـلا اهعامتجا ‘ بيبوأا جراخو بيبوأا قافتا

نع رضضاحتلا ةينقت Èع  لو’ا سسما91
Òمأ’ا يدوعضسلا ةقاطلا ريزو ةضسائرب ،دعب

ريزو عم ةفضصانم ،ناملضس نب زيزعلا دبع
نأا ،كافون ردن-ضسك-لأا ،ي-ضسور-لا ة-قا-ط-لا
لود-ل ل-ما-ضشلا لا-ث-ت-م’ا لد-ع-م ة-ب--ضسن
رهضش لÓخ ةئاŸا-ب78 غلب دق ةم-ظ-نŸا

.0202 يام
ةرورضض ىلع هدي-كأا-ت رد-ضصŸا تاذ دد-جو

لكل ةئاŸا-ب001 ةبضسنب لاث-ت-ما ق-ي-ق–
نوكراضشŸا عرضش تقو ‘ ،ءاضضعأ’ا لودلا

ماÎحا ىدم مييقت ‘ عا-م-ت-ج’ا اذ-ه ‘
يا-م ر-ه-ضشل جا-ت-نإ’ا سضف-خ تا-ماز-ت--لا
ررقت امك نواعتلا نا-ي-ب را-طإا ‘ طرا-ف-لا

نادلبل01 ـلا يرازو-لا عا-م-ت-ج’ا لÓ-خ
ليرفأا21 خ-يرا-ت-ب ا-ه--جرا--خو بي--بوأا
.مرضصنŸا
تامازتلاب ةنجللا تداضشأا ،ددضصلا اذه ‘و
001 ةبضسنب ’اث-ت-ما تق-ق-ح ي-ت-لا لود-لا
¤إا ىر-خأ’ا ناد-ل-ب-لا ة-ي--عاد ،ة--ئاŸا--ب

نع فدهلا اذه غولبل اهدوه-ج ة-ل-ضصاو-م
.سضيوعتلا ةينقت قيرط

^ Ÿح, ءاي
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تاي’ولا رابخأا ةنيطنسسقب ةدّدسشم ةيئاقو تاءرجإا طسسو

لابقتسس’ نادوعي ““اــــيتورب““ و  ““تويرام““ اقدنف
ماعطإ’ا ةمدخ نود نئابزلا

تاءارجإا طسسو ةنيطنسسقب امهنئابز لابقتسسإا ¤إا امو‚4 ايتورب و مو‚5 تويرام اقدنف ، سسمأا لوأا، داع
Óك ةرادإا هتنلعأا ام بسسح نئابّزلا اذك و ÚفّظوŸا لبق نم يئاقو يّحسص لوكوتوÈل اعبت ةدّدسشم ةيئاقو
.ÚتسسسسؤوŸا

تويرام و ايتورب يقدنف ةرادإا تنلعأا ^
ادع ام نئابزلل امهتامدخ فان-ئ-ت-سسا ن-م
رهسشأا3 ـل ماد فّقوت دعب ماعطإ’ا ةمدخ
.انوروك سسوÒف يّسشفت ببسسب ةلماك
(كيماروناب ) ايتورب قدنف ةرادإا تدافأاو
” هنأا كوبسسيافلاب اهتحفسص ىلع اقباسس
ءاثÓث-لا مو-ي ن-ئا-بز-لا لا-ب-ق-ت-سسإا ة-ياد-ب
ةلماك رهسشا ةثÓث ماد فقوت دعب مرسصنŸا
قدنفلا وهو، انورو-ك ءا-بو را-سشت-نا بب-سسب
ةيمومع-لا ة-سسسسؤو-م-ل-ل ا-ع-با-ت نا-ك يذ-لا
لزانتي نأا لبق قرسشلاب يحايسسلا Òيسستلل

ايتورب ةعومÒ Ûيسستلا ثيح نم ه-ي-ل-ع
ىلع زوحي يذلا تويرام قÓمعلل ةعباتلا

وه رسشاب قرسشلا ةم-سصا-ع-ب مو‚5 قدنف
ه-ترادإا ه-ن--ع تن--ل--عأا ا--م بسسح ر--خآ’ا
ءاع-برأ’ا ن-م ة-ياد-ب ن-ئا-بز-لا لا-ب-ق-ت-سسإا
. يسضقنŸا
ديدعلا Úقدنفلا ىلع نومئاقلا ذختا دقو
ةيلمع ميظنتل ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا ن-م
ناقفرŸا عسضخأا نأا دعب ،نئابزلا لابقتسسا
مايأ’ا لÓخ ة-ل-ما-سش ير-ه-ط-ت ة-ي-ل-م-ع-ل
نوقحتلي نوفظوŸا أادب ام-ي-ف ، ة-ي-سضاŸا

Ãموي ذنم ““ايتور-ب““ قد-ن-ف  ‘ م-ه-ب-سصا-ن
ا-ت-مد-خ ى-ق-ب-ت ا-م-ي-ف ، ي-سضاŸا د-حأ’ا

ةرفوتم Òغ تابورسشŸا Ëدقتو ماعطإ’ا
.Úقدنفلا ‘

ّنأا ةنيطنسسق ةي’ول ةحايسسلا ريدم ركذو
سصيخÎل-ل ا-ب-ل-ط ل-ب-ق-ت-سست ⁄ ه◊ا-سصم
ي-قد-ن-ف ن-م  ’إا طا-سشن-لا فا-ن-ئ-ت-سسا--ب
عيمج نأا ¤إا اÒسشم ،““ايتورب““ و ““تويرام““
ءانثتسساب ، ةقلغم ىقب-ت ىر-خأ’ا قدا-ن-ف-لا
ةفّلكŸا ةيبطلا مقطأ’ا ءاويإ’ ةسصّسصıا

Ãا-نورو-ك ى-سضر-م ة÷ا-ع-مو ة-ع-با--ت ‘
اذه و يابلا قدنف رارغ ىلع تايفسشتسسŸا
Óك نا را-ب-ت-عا ى-ل-ع و يزاÎحا ءار-جإا-ك
¤إا لقأا ةمدخ Ëدقتل Úتيفاك ÚتسسّسسؤوŸا

ا-ع-ب-ت و ا-ه-يرا‹ ¤ا ها--يŸا ةدو--ع Úح
ىلع ه-ب لو-م-عŸا ي-ح-سصلا لو-كو-توÈل-ل

افوخ ةيحايسسلا تاسسسسؤوŸا ةفاك ىوتسسم
. سسوÒفلا راسشتنا نم

سس ديزي ^

 ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةنينق033 زجح
ةنيطنسسقب ديبع Úعب

ةطرسشلا تاوق ، سسمأا لوأا ،تنّك“ ^
نم ةيمك زجح نم ديبع Úع ةرئاد نمأاب
ف-ي-قو-ت ع-م ة-ي-لو-ح-ك-لا تا-بور--سشŸا

74 و13رمعلا ناغلبي ايئاسضق Úقو-ب-سسم
.اهعيب ‘ Úعلاسض ةنسس

ةدراو تامولعم ¤ا دوعت ةيسضقلا تايثيح
سصا--خ--سش’ا سضع--ب ما--ي--ق ا--هدا--ف--م
ةيلوحكلا تابورسشŸا عي-ب-ب Úهو-ب-سشŸا

Ãت-ق-ط-نÚ Ãع ة-ن-يدÚ هيلع ،ديب-ع ”
يتلا و ثاح-بأ’ا و تا-ير-ح-ت-لا ف-ي-ث-ك-ت
نادعي امهيف هبتسشم ةيوه ديدحتب ترمثأا

امهفيقوت متيل ةيلدعلا قباوسسلا يوذ نم
و ىدح ىلع دحاو لك امهل دسصÎلا دعب

تابورسشŸا نم ةيمك امه-تزو-ح-ب ز-ج-ح
فلتfl نم ةنينق033 ـب ردقت ةيلوحكلا
ة--ق--فر م--ه--ل--يو– ” ثي---ح عاو---نأ’ا
”  نيأا ةرئادلا نمأا رقم ¤ا تاطوبسضŸا
ءاهتن’ا دعب ،ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا

قح ‘ ةيئازج تاءارجإا فلم زا‚ا نم
ةبا-ي-ن-لا ما-مأا ا-م-هÁد-ق-ت ” Úي-ن-عŸا
.ةيلÙا

سس ي ^

ةي’ولاب ةلوسسبك ف’آا01 نم ديزأا زجح
نمأ’ لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنّك“ ^

نم ةيعون ةيلمع ‘ ةن-ي-ط-ن-سسق ة-ي’و
03 رمعلا نم ناغلبي Úسصخسش فيقوت
ة-ي-سضق ‘ ا-م-ه-طرو-ت-ل ، ة-ن--سس35و

نم ةسصخر نود ةحسصلا ةنهم ةسسرا‡
لقن ، ةزايح ، انوناق ةلهؤوŸا ةطلسسلا
و ةرذfl سصئا-سصخ تاذ ة-يودأا ع-ي--بو
ةيعرسش Òغ ةقير-ط-ب ا-ي-ل-ق-ع ةر-ثؤو-م
ديسص ةÒخذ ةزايح ، ةبكرم لامعتسساب
فنسصلا ن-م د-ي-سص حÓ-سس تا-نو-ك-م و
ة-ط-ل--سسلا ن--م ة--سصخر نود سسماÿا
 . انوناق ةلهؤوŸا

تامولعم ¤إا دوعت ةيسضق-لا تا-ي-ث-ي-ح
ةقرفلا رسصانع اهيلع تلسص– ةقبسسم
لقنب سصاخسشأ’ا دحا مايق سصوسصخب
““Úلباغ-ير-ب““ ءاود ن-م ةÈت-ع-م ة-ي-م-ك
، از-ي-ب-يا عو-ن ن-م ه-ترا-ي-سس Ó-غ-ت-سسم
دي÷ا لÓغتسس’ا و ةفثكŸا تايرحتلا
ةيوه ديد– ن-م ن-ك-م تا-مو-ل-ع-م-ل-ل
دادعإا متيل ، ةبكرŸا اذكو هيف هبتسشŸا

اهفيقوت نم تنكم ةمكfi ةيلمع ةطخ
ةرو--سصنŸا ح--ط--سس ىو--ت--سسم ى--ل--ع

Úسصخسش اهنت-م ى-ل-ع ، ة-ن-ي-ط-ن-سسق-ب
تاي’ولا ىدحإا نم ردح-ن-ي ا-م-هد-حا
ىلع روثعلا ” اهسشيتفت دعب ، ىطسسولا
ـب ردقت Úلباغيرب ءاود نم ةÈتعم ةيمك
متيل ، عاونأ’ا فلتfl نم ةلوسسبك0529

ر-ق-م ¤إا ة-ب-كرŸا ة-ق-فر ا-م-ه-ل-يو–
. ةقرفلا

سشيتفتب و ةيسضقلا ‘ قمعŸا قيقحتلا
ىلع روثعلا ” قيقد سشيت-ف-ت ة-ب-كرŸا
و ةهو‡ ءاودلا تاذ نم ىرخا ةيمك

flةلوسسبك2511 ـب ردقت ماكحإاب ةأاب ،
ق-حاو-ل و سشي-طار-خ ¤إا ة-فا-سضإ’ا--ب
. ›ام غلبم اذك و ديسص حÓسس

ام زجح نم تنكم ةيعونلا ةي-ل-م-ع-لا
ءاود ن-م ة-لو-سسب-ك20401 ه-ل-م‹

ةرايسس ، عاونأ’ا فلتfl نم Úلباغيرب
رد-ق-ي ›ا-م غ-ل-ب-م ،از-ي-ب-يا عو-ن ن--م
دعب .ةلاقن ف-تاو-ه اذ-كو جد00588ـب
تاءار-جإا ف-ل-م زا‚ا ن-م ءا-ه--ت--ن’ا

امهÁدقت ” ÚينعŸا قح ‘ ةيئازج
. ةيلÙا ةباينلا مامأا ، سسمأا

سس ي ^

ةزارÿا ةيدلبب لوهم قيرح رثإا
ةŸاقب حمقلا نم راطنق03 و بوب◊ا نم راتكه06 فÓتإا

ةنحا-سش قاÎحا ‘ نا-سصخ-سش بي-سصأا ^
fiثب ةلمÓثÚ ةبارقو حمقلا نم اراطنق

ىتأا لوهم قيرح ‘ بوب◊ا نمراتكه06
ةي’وب ةزارÿا ةيدلب ‘ ليسصاfi ىلع
002و ةيفير لزانم ديي– ” اميف ،ةŸاق
  . ةفلتfl راجسشأاو راتكه
لسضفب ىÈك ليسصاfiو لزانم ةيامح ّ”و
فاعسسإا ةرايسس ءافطإا تانحاسشÒ 5خسست
تارارج3و ةيدلب-ل-ل تا-ن-حا-سش ثÓ-ث
ءافطإ’ا ةيلم-ع ن-طاو-م02 ةمها-سسمو
ةلماك تاعاسس5 تماد يتلا
ةي-ندŸا ةد-حو-لا ،سسمأا لوأا ،تل-ّخد-ت و

ةموعدم ةŸاق ةي’و-ب ةزارÿا ة-يد-ل-ب-ل
ةيناثلا ةعاسسلا ‘ ةي-سسي-ئر-لا ةد-حو-لا-ب
ةيدلب ى-سسي-ع ر-ئ-ب ة-ت-سشÃ ة-ق-ي-قد05و
ي-عارز لو-سصfi ق-ير-ح ل-جأ’ ةزارÿا
ن-م نا-غ-ل-ب-ي Úسصخ-سش ة-با-سصإا ¤إا ىدأا
امهفاعسسإا ” قورحب ةنسس04و73 رمعلا
ىفسشتسسŸا ¤إا Óقنو
فÓ-تا ‘ ة-يداŸا ر--ئا--سسÿا تل--ّث“و
راتكه1 بلسص حمق را-ت-ك-ه06 ةبار-ق
ةمزح0371و ةديسصح راتكه41و Òعسش
03 ـب ةلمfi نوتوف ةنحاسش قاÎحاو Íت
تاحاسسم ةيامح ” د-قو ح-م-ق را-ط-ن-ق

ردقت Úل-لاو بل-سصلا ح-م-ق-لا ن-م ةÒب-ك
راجسشأاو ةيفير لزانمو راتكه002 ›وحب

flةفلت.
حابسص ةيسسيئر-لا ةد-حو-لا تل-خد-ت ا-م-ك
ناكŸاب د03 و90 ةعاسسلا دودح ‘ سسمأا
ة-يد--ل--ب حا--ّط--سشلا تت--سشم ى--ّم--سسŸا

قير-ح دا-م-خإا ل-جأا ن-م سسي-ل-بو-ي-ل-ي-ه
fiتإا ف-ل-خ ثي--ح ي--عارز لو--سص-Óف

” دقو ،مئاق بلسص حمق راتكه10 ›اوح
لوسصÙا سسفن نم ةÒبك ةحاسسم ةيامح
.ءافطإا ةنحاسش Òخسست دعب

سس ي ^
نوبلاطي ةيلول÷ا يحب يفيرلا ءانبلا عم‹

ءابرهكلاب مهطبرب

ةŸاقب ة رامعل ثلاثلا قباطلا نم تطقسس ةأارما ةافو
نم اهطوقسس رثإا ا-ه-ف-ت-ح ةر-مإا تي-ق-ل ^

يحب اهب ميق-ت ةرا-م-ع-ل ثلا-ث-لا ق-با-ط-لا
لاجر لخدتو ،ةŸاق ةنيدم طسسو بيغسش
نم معدب ةنيدŸا طسسو ةيندŸا ةيام◊ا
رسشع ةيدا◊ا ةعاسسلا ‘ ةيسسيئرلا ةدحولا
لجأ’ ةŸاق ةيدلب حبار بيغسش يحب Óيل

ةنسس87 رمعلا نم غلبت (ب.م) ةارمإا طوقسس
Úع ‘ تيفوت ةرامعل ثلاثلا قلاطلا نم
بيبط لبق نم اه-ت-ن-يا-ع-م  ت“و نا-كŸا
ةحلسصم بوسص اهلقن لبق ةيندŸا ةيام◊ا

.يبقع ميك◊ا ىفسشتسسÃ ثث÷ا ظفح
سس ي ^

ءان-ب-لا ع-م‹ نا-ك-سس ، سسمأا، بلا-ط ^
ةنيطنسسق ›او ة-ي-لو-ل÷ا ي◊ ي-ف-ير-لا
لح داجيإ’ ل-جا-ع-لا ل-خد-ت-لا ةرور-سضب

Ÿاولم مهنوك ءابرهكلا ةكب-سش د-م ل-ك-سش
يدلبلا يبعسشلا سسلÛا سسيئر دوعو نم
. تاونسس ذنم دسسŒ ⁄ يتلا
نم له ““رجفلا““ ـل ناكسسلا لثّ‡ لءاسستو
نم هلاسصيإا ” يعيبطلا زاغلا نأا لوقعŸا
نأا امك ؟ راظتنا لوط د-ع-ب ة-ل-ي-ل-ق ما-يأا
اسضيأا رهسش ذنم ةيلمع ةيمومعلا ةرانإ’ا
‘ اÒسشم ، ةدو-جو-م Òغ ءا-بر-ه-ك-لاو ؟
اوقحتلا ناكسسلا بلغأا نأا هثيدح قايسس

Ãيئاوسشعلا طبرلا ¤إا اوأا÷و ، مهنكاسس
ثودح ن-م فواfl ط-سسو ءا-بر-ه-ك-لا-ب
ةبيرق كÓسسأ’ا سضعب نأاو ةسصاخ ثراوك
. لافطأ’ا ىلع ارطخ لكسشتو سضرأ’ا نم
قبسس دق زاغلنوسس ةكرسشب لوؤوسسم ناكو

Òغ ل-ك-سشŸا نا ““ر-ج-ف--لا““ ـل د--كا نأاو
زاغلنوسس ةرادإا ىوتسسم ىلع اتاتب حورطم
ةيدلبلا ةراسشإا را-ظ-ت-نا ‘ ى-ق-ب-ت ي-ت-لا
لا-سصتإ’ا د-قو، عور-سشŸا--ب ة--ف--ل--كŸا

Ãد◊ اوجردي ⁄ نيذلا ةيدلبلا ›وؤوسس
يتلا عيراسشŸا نم-سض ع-مÛا ة-عا-سسلا

.ءابرهكلا اهلاطيسس
ةكرح ‘ جورÿاب ناكسسلا دّده كلذ ¤إا
ةرورسضب ةبلاطملل ةع-سساو ة-ي-جا-ج-ت-حا
نوناعي مهنأاو ةسصاخ ءا-بر-ه-ك-لا لا-سصيإا
اوحنم نيذلا بوبت يح ناكسس عم اÒثك
ة-ي-عر-سش Òغ ة-ق-ير-ط-ب ا-كÓ-سسأا م-ه--ل
نع كيهان، ةÒبك ةيلام غلابم نوعفديو
فورعم فيسص ‘ ةرار◊ا عم مهتاناعم
ىوتسسم ىل-ع ةرار◊ا تا-جرد عا-ف-ترا-ب

. قرسشلا ةمسصاع
سس ي

ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت ^
نم لكب ةÒخأ’ا ةعاسس42 لÓخ ةنيطنسسق
، نايزوب ةماح ةيدلب ، ةني-ط-ن-سسق ة-يد-ل-ب
بقع يلجنم يلع ةيدلب و ديبعأا Úع ةيدلب
ليسصاfi و ةسسباي باسشعأا قئارح ع’دنإا
. ةيعارز
70 ›او-ح ة-ي-ل-م-ع-لا هذ-ه--ل Òخ--سست ”و
دعب لخد-ت نو-ع12 و ءاف-طإا تا-ن-حا-سش
قرف اه-ب تما-ق ي-ت-لا دا-م-خإ’ا ة-ي-ل-م-ع
ةعسساو ةحاسسم قاÎحإا ليجسست ” لخدتلا

ةفاج لوقب و  Úللا و بلسصلا حمقلا نم
باسشعأا راتك-ه3  ¤إا ة-فا--سضإا ، (سصم--ح)
2م0406 و  ةسسباي
ةيامح عم يعارز لوسصfi ةيامح ّ” دقو

لو-ق-ب-لا و بو-ب◊ا ن-م ة-ع-سساو ة-حا-سسم
فلتı ةي-ق-ب-تŸا تا-حا-سسŸاو ة-فا÷ا
تÓ-م◊ا م-غر اذ-ه ثد-ح--ي .ق--ئار◊ا
ةيام◊ا ةيريدم اهب موقت يتلا ةيسسيسسحتلا
ةحفاكم راطإا ‘ ةنيطنسسق ةي’ول ةيندŸا

،ةيعارزلا ليسصاÙاو تا-با-غ-لا ق-ئار-ح
ةيعاذإا ةسصح ة‹رب  سسمأا لوأا ”  ثيح
ةيرئاز÷ا ةعاذإ’ا Òثأا Èع رسشابŸا ىلع
دبع عرقل بيقنلا ةكراسشÃ ةنيطنسسق نم
Èعو ةياقولا ةح-ل-سصم سسي-ئر نا-م-حر-لا
سسيئر سسودقلا دبع رامط بيقنلا فتاهلا

ن-م ة-سص◊ا ة-ما-ع-لا ة-يا-م◊ا ة-ح-ل-سصم
ىوتسسم ىلع مÓعإ’ا-ب ف-ل-كŸا ط-ي-سشن-ت

ةنيطنسسق ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم

رفاط نيدلا رون لوأ’ا مزŸÓا
نم ةياقولل ةيسسيسسحتلا ةلفاقلا تلسصاوتو

ةيعارزلا ل-ي-سصاÙاو تا-با-غ-لا ق-ئار-ح
،نايزوب ةما◊ا ةيدلب  ةلفاقلا تطح ثيح

Òبادتو ةين-مأا تا-ي-سصو-ت Ëد-ق-ت ”  ن-يأا
ع-يزو-ت ع-م ÚحÓ-ف-لا ةد-ئا-ف-ل ة-ي--ئا--قو
Ëد-ق-ت ة-ي-ل-م-ع-لا ل-ل-خ-ت و تا-يو--طŸا

ةأافطŸا لامعتسسا ةيفيك ى-ل-ع تا-حور-سش
سسر-غ ل-جأ’ كلذو ق-ير◊ا بو-سشن د-ن-ع
تراز كلذ لبقو ،ليسصاÙا ةياقو ةفاقث
ويرجوب دوعسسمو دايز نبأا تايدلب ةلفاقلا
تايدلب لك لاطتل رمتسستو ناديمح ينبو
.ةي’ولا

سس ي ^

ةيناديŸا تاجرÿاو سسيسسحتلا تÓمح مغر
ةنيطنسسق تايدلب ديدع ‘ رئاسسخو قئارح

ةينكسسلا عيراسشŸا نياعي فيطسس ›اوو
لÓخ ف-ي-ط-سس ›او ،سسمأا لوأا،ن-يا-ع ^

ةقطنÃ معدŸا يوقÎلا تانكسسل هترايز
ىدم و لا-غ-سشأ’ا Òسس ةÒتو ى-ل-ع د-ي-ب-ع
مدقت ‘ لاغسشأ’ا نأا ظح’ نيأا ،اهمدقت
،قباسسلا ‘ اهيلع تناك ا-م ة-نرا-ق-م Òب-ك
نيديفتسسŸا ت’اغسشنا ¤ا ›اولا عمتسساو
ميلسست ةرورسض ىلع دّدسش ثيح، ÚّقرŸاو
قفّتŸاو ةددÙا ا-ه-لا-جا ‘ تا-ن-ك-سسلا

سصلا اذ-ه ‘ و .ا-ه-ي-ل-ع ›اولا ىد-سسأا دد-ّ
مهعيراسشم تدهسش نيذلا Úّقرملل تاميلعت
رخأاتلا كاردت-سسا ةرور-سضب ي-ب-سسن ر-خأا-ت

ّنأاب مهتدافإا ىرخأا ةهج نمو ،ةهج نم اذه
لك ل◊ ةحوتف-م ة-ي’و-لا ح-لا-سصم باو-بأا
فلتfl عم م-ه-ه-جاو-ت ي-ّت-لا ل-ي-قار-ع-لا
.لاÛا اذه ‘ ÚلعافتŸا

ل ىسسيع ^

ميل-ع-ت-لا و ة-ي-بÎلا عا-ط-ق دا-ف-ت-سسا ^
ةي’و لامسش ةعقاولا ةÒبكلا Úع ةيدلبب
ÒيÓم6 هردق ›ام فÓغ نم ،فيطسس
تايلمعل ه-سصي-سصخ-ت ” ثي-ح م-ي-ت-ن-سس
ةيسسردŸا معاطŸا و سسرادŸا ةئيهت
لو-خد--ل Òسضح--ت--لا فد--ه--ب اذ--ه و،
سصيسصخ-ت ” د-قو، ل-ب-قŸا ي-سسردŸا

لا-غ-سشا زا‚إ’ م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م009
رايلم و، يسشايع-لا ة-سسردÃ ة-ع-سسو-ت-لا
Úمسسق زا‚إ’ م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م ة-ئ-مو

Ãعب يرايسس ةسسردÚ ةليوط.
Úع ةيدل-ب سسي-ئر ه-ح-سضوأا ا-م-ب-سسح و
عاطق نإاف باهولا دبع يبرغلب ةÒبكلا
ةيدلبلا ىوتسسم ىلع ميلع-ت-لا و ة-ي-بÎلا

زا‚’  ›ا-م فÓ-غ ن-م دا-ف-ت-سسا د--ق
و ةرورقوب سسرادÃ ةيسسرد-م م-عا-ط-م
يسشاعل و ةفرك و بيرخا Úع و نزاقروب
نأا رظ-ت-نŸا ن-م ع-يرا-سشŸا هذ-ه نأا و،
يسسردŸا لوخدلا لبق اهلاغسشا يهتنت
. لبقŸا

        ل ىسسيع ^

ةÒبكلا Úع ةيدلبب معاطŸا و سسرادŸا ةئيهتل ميتنسس ÒيÓم6
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دا–لا سسي--ئر فاÎعا ل--م--ح ^
نيدلا Òخ ،مدقلا ةر-ك-ل ير-ئاز÷ا
‘ ه-ل ة-ي-ن دو-جو مد--ع--ب ،ي--سشطز
تاباختنا ‘ ةيناث ةد-ه-ع-ل ح-سشÎلا
عيبر مظنتسس يتلا ›اردفلا بتكŸا
لد÷ا باب حتف-ي-ل ،ل-ب-قŸا ما-ع-لا

ين-طو-لا بردŸا ل-ب-ق-ت-سسم لو-ح
⁄و ،““رسضÿا““ عم يسضام-ل-ب لا-م-ج

ة-ي-سضا-ير-لا ة-فا-ح--سصلا ر--خأا--ت--ت
دعب ،اسضومغ رمألا ديزتل ،ةيسسنرفلا
دق يسضام-ل-ب لا-م-ج نأا-ب تد-كأا نأا
،يسسنرفلا يرودلا نم اسضورع ىقلت

عم ةسصاخ ،هترداغÃ لجع-ي د-ق ا-م
هÒسصم ط--بر--ت ي--ت--لا تاو---سصألا

Ãخ ل-ب-ق-ت-سسÒ ي-سشطز ن-يد-لا ‘
Òخألا نأا م-ك-ح-ب ،فا-ف-لا ة-سسا-ئر
Òي-سست-ل ءا-سضي-ب-لا ة-قرو-لا ه-م-ل-سس
ل دق ام وهو ،هتيؤورل اقفو بختنŸا
،يل-ب-ق-ت-سسŸا سسي-ئر-لا ع-م هد-ج-ي
كلÁ ي-سضا--م--ل--ب لا--م--ج كلÁو

ةيدنأا ة-سسم-خ ل-سضفأا ن-م ا-سضور-ع
دا–لا يعسس ¤ا ةفاسضإا ،ة-ي-سسنر-ف
عم دقاعت-لا ¤ا ة-ب-ع-ل-ل ي-تارا-ملا

›ايخ غلبÃ ةرهاقلا ةمحلم عناسص
ىق-ب-يو ،ة-سصاÿا ا-نردا-سصم بسسح
عم دقعب اطبترم يسضا-م-ل-ب لا-م-ج

دتÁ مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا
‘ ⁄اعلا سسأاك ةلوطب ةيا-ه-ن ى-ت-ح
فد-ه-ي ي-ت--لا ،2202 ما-ع ر--ط--ق
رئاز÷ا ليهأات ¤إا باسشلا بردŸا
،ةقباسسŸا ‘ اديعب با-هذ-لاو ا-ه-ل
ابختنم عنسص دق كلذ لبق ناك امدعب
هل حمسس اÒب-ك ازا‚إا ق-ق-حو ا-يو-ق
ةيسضاŸا ايقيرفأا ·أا بقلب زوفلاب
ى-ظ-ح-يو ،فا-ج-ع تاو-ن-سس د-ع--ب
Òهام÷ا ىدل Òبك ريدقتب يسضاملب
لمعلاو هت-يد÷ ار-ظ-ن ،ة-ير-ئاز÷ا

بيردت همÓتسسا ذن-م ه-مد-ق يذ-لا
ا-م و-هو ،8102 توأا ر-ه-سش ر-سضÿا
يرئاز÷ا بختنŸا قا-سشع ل-ع-ج-ي

هيقلت ةلاح ‘ هترداغم نم Úفوختم
نأا دعب ،ابوروأا نم ةير-غ-م ًا-سضور-ع
ر-ط-ق ‘ ه-تءا-ف--كو ه--حا‚ تب--ثأا
.ايقيرفأاو
›ا◊ا ي-ن--ف--لا ر--يدŸا سشي--ع--يو
لا-م-ج ،ير-ئاز÷ا بخ-ت--ن--م--ل--ل
⁄اع ‘ ةحجان ة-برŒ ،ي-سضا-م-ل-ب
هتدايقو رطق نم ة-ياد-ب ،بيرد-ت-لا

¤إا (ًاقباسس ايوÿ) لي-حد-لا يدا-ن-ل
،ةيلÙا باقلألا ى-ل-ع ةر-ط-ي-سسلا
بخ-ت-ن-م ع-م ه-ج--يو--ت--ت كلذ--كو
،5102 ج-ي-لÿا سسأا-ك-ب ““ي-با-ن-ع-لا““

يبراfi““ بختنم هتدايق ¤إا ًلوسصو
ايقيرفأا ·أا بقلب زوفلل ““ءارحسصلا

9102Ã03 ماد قاف-خإا د-ع-ب ،ر-سص
.ًاماع
لامج ةداي-ق ت– ““ر-سضÿا““ بع-لو
،ةارابم02 نآلا دح ¤إا ي-سضا-م-ل-ب

ةسسمخو اراسصت-نا41 اهيف اوق-ق-ح
،ط-ق-ف ةد-ي-حو ةÁز-هو تلدا-ع-ت
اوزاف ةي-م-سسر ةارا-ب-م31 اوب-ع-لو
ثÓث ‘ او-لدا-ع-تو ا-ه-ن-م ة-ع-سست-ب
7 ل-با-ق-م ،ط-ق-ف ةد-حاو اور-سسخو
‘ اولداعتو اهنم عبرأاب اوزاف ،تايدو
لك ‘ موجهلا ط-خ ل-ج-سسو ،ثÓ-ث
قلتي ⁄ امنيب ا-فد-ه73 تايرابŸا

.طقف افده11 ىوسس عافدلا طخ
تايرابŸا ةل-سسل-سس قÓ-ط-نا ل-ب-قو
بخ-ت-نŸا ا-ه-ي-ف ر-سسخ-ي ⁄ ي-ت--لا
‘ هداق دق يسضاملب نا-ك ،ي-ن-طو-لا

ايبماغ ‘ لداعت ذإا ،اهلبق Úتارابم
لوأا ‘ ي--لÙا بخ--ت--نŸا ما---مأا

Úنب-لا ى-ل-ع زا-فو ،1/1 هل ةارا-ب-م
نأا لبق ةفيظن ة-ي-ئا-ن-ث-ب ر-ئاز÷ا-ب
جراخ1/0 سسفانŸا تاذ مامأا مزهني
.هدعاوق

قوراف.ج^

ـه1441ةدعقلا وذ2ـل قفوŸا م0202ناوج32  ءاثÓثلا

فيطشس قافو
ةيوق لعف ةدرب اودعو نوبعÓلا :بارعأا

ةلوطبلا فانئتسسا لاح ‘
ةدوع راظتناب هيبعل نأاب ،فيطسس قافو ةرادإا سسل‹ سسيئر ،بارعأا نيدلا زع دكأا ^

،مهجئاتن ‘ سضعبلا كيكسشت دعب ،ةيباجيإا لعف ةدر راهظإل Èسصلا غرافب ةسسفانŸا
‘ ةقلاعلا تاقحتسسŸا ةيسضق مسسح ىلع ةرسصم هترادإا نأا ¤إا هتاذ تقولا ‘ اÒسشم
ةمزأا دعب اورثأات ÚبعÓلا عيمج““ :ةيفحسص تاحيرسصت ‘ بارعأا لاقو ،تقو برقأا

نكلو ،اهوققح يتلا جئاتنلا ةهازن ‘ سضعبلا كيكسشت دعب ة-سصا-خ ،ة-يا-ف-ل-ح د-ه-ف
ررقت لاح ‘ ةيوق لعف ةدر نورهظيسس مهنأاب انل اودكأاو ،نآلا اÒثك تعفترا مهتايونعم
بهاوŸاب مامتهلا نوكيسس ةلبقŸا ةÎفلا ‘ انفده““ :فاسضأاو ،““ةلوطبلا فانئتسسا
نابسش ةنياعÚ، ŸيلÚ fiينقتو Úقباسس Úبعل مسضت ةن÷ نيوكت انررق اذهلو ،ةباسشلا
،““لبقتسسŸا ‘ لوألا قيرفلل انازخ اونوكي ىتح مهÒطتأا لجأا نم ،مهمييقتو ،يدانلا
مايقلاو ،قيرفلا رومأاب مامتهلا انلسضف ان-نأا لإا ،ة-يا-ف-ل◊ ا-ندا-ق-ت-فا م-غر““ :ع-با-تو
اهنم ىناع يتلا لكاسشŸا سسفن ‘ عقن ل ىتح ،ةرادإلا سسل‹ ىوتسسم ىلع تÓيدعتب
ءاسضق سسل‹ نأا ركذي ،““Òبك يرادإا غارفب رم امدنع ،يسضاŸا فيسصلا ‘ قافولا
دهف ،فيطسس قافول ماعلا ر-يدŸا حار-سس قÓ-طإا ،سسمأا لوأا سضفر د-ق ،ة-م-سصا-ع-لا

ميسسن ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا ىدل دمتعŸا ÚبعÓلا لامعأا ليكوو ،ةيافلح
ررق ،ةمسصاعلا رئاز÷اب ،دمfi يديسس ةمكحÃ قيقحتلا يسضاق ناكو ،يوادعسس
ةحيسضف ‘ امهطروت توبث دعب ،يطايتحلا سسب◊ا نهر يوادعسسو ةيافلح عاديإا
.تايرابŸا جئاتن بيترت

قوراف.ج ^

يتارام’ا بختنŸا نمو يشسنرفلا يرودلا نم اشضورع ىقلت

؟يسشطز ليحر دعب ““رسضÿا““ يسضاملب رداغي له

لئابقلا ةبيبشش
قزترم هنأ’ امود نع انيلختو Êافلزلاب نوكسسمتم:لÓم

ثيد-ح-ل-ل ‘ لÓ-م ف-ير-سش دا-ع^
ل-ي-هأا-ت مد-ع ة--ي--سضق ن--ع ادد‹

،Êافلزلا ن-ما-ب ي-سسنو-ت-لا بردŸا
¤إا يسسنوتلا ينق-ت-لا لو-سصح مد-عو

فر-ط ن-م ةزا-جألا ى-ل-ع نآلا د--ح
،مدقلا ةر-ك-ل ة-ير-ئاز÷ا ة-يدا–لا
‘ هطاسشن ةلوازم هل ق-ح-ي برد-م-ك
‘ لÓم لاقو ة-ي-ن-طو-لا ة-لو-ط-ب-لا
نع اعفادم ة-ي-ف-ح-سص تا-ح-ير-سصت

تبثأا بردم انيدل““ :ه-ق-ير-ف برد-م
نيوكتلا ديق لازي ام هنأا مغر هتءافك
،““ةمزÓلا تاداهسشلا ىلع لوسصح-ل-ل
فافلا تنعت ببسس مهفأا ل““ :فاسضأاو
لاح لك ىلع ،ةزاجألا هحنم اهسضفرو
،““ةرادإلا ة-ق-ث-ب ى-ظ-ح-ي Êا-ف-لز-لا
:لوقلاب فافلل هداقتنا لÓم لسصاوو
فافلا نم ارخؤوم ةلسسارم ان-ي-ق-ل-ت““
ثيح نم انفقوم نÓعإا اهيف بلطت
‘ Úير-ئاز÷ا Úب--عÓ--لا فاÎحا
Òغ رمأا اذهو ،ةيسسنوت-لا ة-لو-ط-ب-لا

.““اقÓطا لداع
تدقتنا يت-لا فار-طألا نأا-سشب ا-مأاو

عم يرانكلا ةرادا طابترا ءاهنإا رايخ
كنارف ق-با-سسلا ي-سسنر-ف-لا بردŸا
هتذختا رارقلا نأا لÓم حسضوأا ،امود
،ةبيبسشلا ة-ح-ل-سصŸ ة-يا-م-ح ةرادإلا
تا-كر– تظ-حل ا--مد--ع--ب اذ--هو
ل-ي-كوو ي-سسنر-ف-لا ن-م ة-هو--ب--سشم
انطابترا انخسسف““ :لاق ثيح ،هلامعأا

،ةبيبسشلا ةحلسصم لجأا نم امود عم
ةهاتم ‘ لخدنسس اننأا انظحل اننأل
ليكوو وه قزترم عم انلماعتب ،ةÒبك
نم ديدعلا ءارو فقي يذلا هلامعأا
ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م ‘ تا-ح--ف--سصلا
ثفن ن-ع ى-ناو-ت-ي لو ي-عا-م-ت-جلا

ىلع““ :عباتو ،““ةرادإلا ىلع ه-مو-م-سس
Êإاف ل-سشف كا-ن-ه نا-ك اذإا لا-ح ل-ك
ناك اذإا اسضيأا نكل ،يتيلوؤوسسم لم–أا

.““› دوعي لسضفلا نإاف حا‚ كانه
نكل Êوسسو-م ىو-ت-سسم ¤إا لز-نأا ن-ل

ناكم يأا ‘ هتلباقŸ دعتسسم
¤إا ة--ب--ي--ب--سشلا سسي--ئر قر--ط---تو
هل اههجو يتلا ةعذÓلا تادا-ق-ت-نلا

قير-ف-ل-ل ق-با-سسلا بعÓ-لا ار-خؤو-م

ل ه-نأا-ب لا-ق Úح ،Êو-سسو-م يزو--ف
‘ هتلباقŸ دعتسسمو اقÓطإا هاسشخي
وأا وزو يزيت ‘ طقف سسيلو ناكم يأا

نأا ديرأا ل““ :لاقو يمÓعإا وطÓب ‘
ىل-ع در-ل-ل ى-ندأا ىو-ت-سسم ¤إا لز-نأا

هت-ح-ل-سصم ىو-سس ه-م-ه-ت ل قز-تر-م
،““قيرفلا با-سسح ى-ل-ع ة-ي-سصخ-سشلا
ةبيبسشلا بحي Óعف ناك اذإا““ :فاسضأاو
ةعاجسشلا كلÁ ل اذاŸ ،يعدي امك
تاقوألا ‘ قيرفلا ةدعاسسŸ مدقتلل
:لسصاوو ،““ا-ه-ب رÁ ي-ت-لا ة-ب-ع-سصلا

ىلع لوسص◊اب نك-ل ل-م-ع-لا د-ير-ي““
موقيسس يذلا لمعلا نم Ìكأا لاومأا
اذإا نكل ،هيلع درلا مدع لسضفأا ،هب
انأا هل لوقأا ، يدحتلا ىلع ارسصم ناك
باÎلا لماك Èع كتلباقŸ دعتسسم
.““اقÓطإا كاسشخأا لو ينطولا

فسشكأاسس وأا تكسسي نأا ه-ي-ل-ع ة-ل-سسع
مامأا سسأاكلا يئاهن ‘ هدرط ةقيقح

ةركŸا
ق-با-سسلا سسرا◊ا سصو--سصخ--ب ا--مأا
یسشا– نإاو يذلا ةلسسع كيلم قيرفلل

Úح ،هيلإا حŸ هنأا لإا همسسا ركذ لÓم
لو-ق لإاو تم-سصلا ماز-ت-لا-ب ة-ب-لا-ط

اهب درط يتلا ةقيرطلا لوح ةقيق◊ا
ما-مأا ة-يرو-ه-م÷ا سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ‘

:ةبيبسشلا سسيئر لاقو ،سسابعلب دا–ا
أارجتي قيرفلل قباسس ىمرم سسراح““

ىوسس كيلع ام هل لوقأا ،انداقتنا ىلع
لوح ةي-ق-ي-ق◊ا لو-قأا وا تو-ك-سسلا
سسأا-ك ي-ئا-ه-ن ‘ كدر-ط ة-ي--ف--ي--ك
.““سسابعلب دا–إا مامأا ةيروهم÷ا
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ششار◊ا دا–ا
Òكفتلا بياعلاب ردجأ’ا :عنام

قيرفلا لكاسشم لح ‘
دب-ع سشار◊ا دا–ا ق-ير-ف-ل ق-با-سسلا سسي-ئر-لا ف-سشك ^

ةكرسش يأا وأا لاطفن ةكرسش مودقب بحري هنأاب عنام رداقلا
تاسضوافŸا نوكت نأا ةطيرسش ،يدانلا ‘ رامثتسسÓل ىرخأا

‘ اÒسشم ،مهسسألا ةيبلغأا كلتÁ يذلا يواهلا يدانلا عم
سسيئرلا اهيل-ع مد-قأا ي-ت-لا ةو-طÿا نأا ¤إا ه-تاذ قا-ي-سسلا
⁄ هنأا اÃ ة-سسسسؤو-م Òغ بيا-ع-لا د-مfi ق-ير-ف-ل-ل ›ا◊ا
‘ ام ةكرسش ةب-غر-ب هر-ط-خ-ي ⁄و ةرادإلا سسل‹ عد-ت-سسي
سضوافتلل ةن÷ نيوكت لÓخ نم قيرفلا ىلع ذاوحتسسلا

ةيدج ‘ عنام ككسش امك ،ةين-عŸا ة-كر-سشلا ع-م ةر-سشا-ب-م
اÈتعم ،رمألا نم لوأا دكأاتلا بجي هنأاب لاقو تاسضوافŸا
Úسصخسش ةنيهر وهو اسضماغ تاب ءار-ف-سصلا ل-ب-ق-ت-سسم نأا

مهاعد نيذلا Úمهاسسملل لماك بايغ عم ،هناÒسسي طقف
:لاقو ،يواهلا قيرفلا ح-لا-سصل م-ه-م-ه-سسأا ن-ع ي-ل-خ-ت-ل-ل
Òغ ةيسضايرلا ةكرسشلا مهسسا عيب ‘ ة-ع-ب-تŸا ة-ق-ير-ط-لا““

دحاو سصخسش سضوافتي نأا لقعي Óف ةحيحسص Òغو ةميلسس
نم لوأا دكأاتلا بجي هنأا امك““ :فاسضأاو ،““قيرفلا عيب ىلع
‘ رامثتسسÓل ةكرسشلا نم ة-ي-نو تا-سضوا-ف-م ا-ق-ح دو-جو
تقولا ‘ زيكÎلل بياعلا سسيئرلا ع-نا-م ا-عدو ،““ق-ير-ف-لا
سشيعي يذلاو طوقسسلاب ددهŸا قيرفلا لكاسشم ىلع ›ا◊ا
نم دسصقي ىرخأا رومأا ‘ Òك-ف-ت-لا سضو-ع لو-ه‹ ع-سضو

زكري نأا بياعلاب ردجألا““ :لاق ثيح ،هابتنلا تفل اهلÓخ
تابو حسضاو Òغ هلبقتسسمف يسضايرلا يدانلا عسضو ىلع
:فاسضأاو ،““ةيقيقح ةثراك لكسشي ام وهو طوقسسلا نم ابيرق
يدانلا عم سضوافتلا اهيلع قيرفلا ءارسش ديرت ةكرسش يأا““
بياعلا نأا امك ،مهسسألا ةيبلغأا انوناق كلÁ يذلا يواهلا
،ÚمهاسسŸا ءاعدتسساب ةرادإلا سسل‹ ملعي نأا هيلع ناك
قيرفلا نع لث‡ دوجوب سضوافتلل ةن÷ مهنم قثبنت نأا ىلع
.““لسصحي ⁄ كلذ نكل ،يواهلا
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يلهأ’ا ‘ هءÓمز Èخي يليÓب
قيرفلا نع هليحر برقب يدوعسسلا

،ي-ل-يÓ-ب ف-سسو-ي ير-ئاز÷ا ›ود-لا بعÓ--لا ف--سشك ^
عم هÒسصم يدو-ع-سسلا ةد-ج ي-ل-هأا فو-ف-سص ‘ ط-سشا-ن-لا
نع ليحرلاب همسسا ددرت نأا دعب كلذو ،هئÓمزل قيرفلا

ةفيحسص تر-كذو ،ةÒخألا ةÎف-لا لÓ-خ يدا-ن-لا فو-ف-سص
يلهألا ‘ هءÓمز Èخأا يليÓب فسسوي نأاب ““تينغ زوين““
ةيفيسصلا تلاقت-نلا ةÎف لÓ-خ ق-ير-ف-لا ردا-غ-ي-سس ه-نأا-ب
ليحرب ي-ل-هألا يدا-ن-لا بحر ،ق-با-سس تقو ‘و ،ة-يرا÷ا
تلاقتنلا ةÎف لÓخ ،هفوفسص نع يليÓب فسسوي بعÓلا
حجني ⁄ يرئاز÷ا بعÓلا نأاو ةسصاخ ،ةلبقŸا ةيفيسصلا

تلاقو ،يدوعسسلا قيرفلا ع-م ه-يد-ل ا-م ل-سضفأا Ëد-ق-ت ‘
يليÓب فسسوي ليحر عناÁ نل يلهألا نأاب ىرخأا رداسصم
بعÓلا ‘ طيرفتلا اهتين تفن ةيوÓهألا ةرادإلا نأا مغر
‘ بعÓلا بلط نكلو ،ةÒخألا ةÎفلا لÓخ يرئاز÷ا
فسسوي نإاف ةلا◊ا هذه ‘و ،قفاوي يلهألا لعج ليحرلا
وتاكŸÒا ‘ يكÎلا يارسس ةطلغ يدانل مسضنيسس يليÓب
تاطوغسضلا نم ةلسسلسس سسرام دق يليÓب ناكو ،يفيسصلا
افيفلا ›إا ىوكسش Ëدقتب ديدهتلا لثم يلهألا نع ليحرلل

بلط امك ،ةيلاŸا هتاقحتسسم ىلع لوسص◊ا مدع لاح ‘
.يوÓهألا قيرفلل ةيويسسآلا ةمئاقلا ‘ هليهأات مدع كلذك

 لوسص◊اب مامته’ا ددجي نÓيم
سسراف دمfi تامدخ ىلع

لوسص◊اب همامتها ،›اط-يإلا نÓ-ي-م Îنإا يدا-ن دد-ج ^
ةÎف لÓخ ،يرئاز÷ا بختنŸا مو‚ دحأا تامدخ ىلع
““ ›اطيإلا يفحسصلا ركذو ،ةلبقŸا ةيفي-سصلا تلا-ق-ت-نلا
ة-ع-جار-م ‘ أاد-ب د-ق Îنإا يدا-ن نأا-ب ،““لود-ي-ب ود-ير-ف-لأا

دمfi يرئاز÷ا عفادŸا عم د-قا-ع-ت-لا نأا-سشب ه-تا-با-سسح
نأا ديري يروزتاÒنلا نأا ¤إا راسشأاو ،لابسس بعل ،سسراف
ةديعسس مسسوŸا ةياهن تناك اذإا ،ةقفسصلا ‘ Ìكأا قمعتي
نم ابيرق ناك Îنإا يدان نأاب لوديب دكأاو ،سسرافل ةبسسنلاب
ةيفيسصلا تلا-ق-ت-نإلا ةÎف لÓ-خ بعÓ-لا ع-م د-قا-ع-ت-لا
ف-قو-ت-ت نأا ل-ب-ق ،وروأا نو-ي--ل--م21 و-ح-ن-ب ،ة-ي-سضاŸا
ىوتسسم ىلع ةÒطخ ةباسصإل هسضر-ع-ت د-ع-ب ،تا-سضوا-فŸا
›وئسسم نأاب ،Òهسشلا يفحسصلا فاسضأاو ،يبيلسصلا طابرلا
هتعباتم نولسضفي مهنأا لإا ،سسراف تاراهم ‘ نوقثي Îنإا

تفلو ،يمسسر سضرعب مدقتلا لب-ق ،م-سسوŸا ة-يا-ه-ن ى-ت-ح
،طقف نÓيم Îنإا مامتهاب ىظحي ل ،سسراف نأا ¤إا لوديب
ةيدنأا ةدع ىد-ل Úبو-ل-طŸا ة-م-ئا-ق ن-م-سض د-جاو-ت-ي ل-ب
.انيتنرويفو ،ونيروت رارغ ىلع ،ةيلاطيإا
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طخ م‚ ،ةلبق-ل-ب سسيرا-ح ق-ق-ح ^
‘ امدقت ،يرئاز÷ا بختنŸا طسسو
دو-ع-سص ‘ م-ها-سس نأا د-ع-ب ،هراو-سشم
ة-جرد-لا يرود و-ح-ن تسسير-ب ه-يدا-ن
ة-ل‹ تف-سشكو ،ة-ي-سسنر--ف--لا ¤وألا
دق ،ةلب-ق-ل-ب نأا-ب ““لو-ب-تو-ف سسنار-ف““
بردŸا ةر-ك-ف-م ن--م--سض ى--ح--سضأا
نفيتسس ،قباسسلا لوبرف-ي-ل ةرو-ط-سسأاو

زا-ه÷ا ى-ل-ع فر-سشي يذ-لا ،دراÒج
زر-ج-ن-ير و-ك-سسÓ-غ يدا-ن-ل ي-ن-ف-لا
ازي‡ ءادأا هعم مدقيو ،يدنلتكسسلا

كرديو ،هبيردت ة-م-ه-م ه-ي-لو-ت ذ-ن-م
،يرئاز÷ا بعÓلا تايناكمإا دراÒج
بسصنÃ كراسش ا-م-ه-ي-ل-ك نأا ة-سصا-خ

‘ هرود ة-ل-ب-ق-ل-ب ¤و-ت--ي ذإا ،ل--ثا‡
قÓطنلاو ،فلÿا نم بعللا ةعانسص
ه-ئÓ--مز ةد--نا--سسŸ ما--مألا و--ح--ن
ه-ما-ه-م لا-م-هإا نود ،Úم--جا--هŸا
Ëدقت ىلع زرجنير لمعيو ،ةيعافدلا

اماع62 ـلا بحا-سص ع-ن-ق-ي سضر--ع

،ةيقوسسلا هتميق عافترا لبق ،ةعرسسب
عارسصلا ةديدع ةيد-نأا لو-خد ل-ظ ‘
دعاسصلا مهني-ب ن-م ،ه-تا-مد-خ ى-ل-ع
زكرŸا لت-حا يذ-لا ،سسنل ،د-يد÷ا
ة-جرد-ل-ل ما-ع-لا بي-تÎلا ‘ Êا-ث--لا
سسيراه دقع دتÁو ،ةيسسنرفلا ةيناثلا
نأا Òغ ،2202 ةياغل تسسيرب عم ةلبقلب

عم هسسفن سضرفل هداق يذلا هحومط
بعل ‘ هتبغرو ،ةطسسو-تŸا ة-يد-نألا
دق ،يرئاز÷ا بختنŸا عم Èكأا رود
دان ¤إا لاقتنلا بل-ط و-ح-ن ه-ع-فد-ي
تا-سسفا-نŸا بع-ل-ب ه-ل ح-م-سسي ،Èكأا
ريدج ،زرجنير رارغ ىلع ةيبوروألا
رسضÿا ليث“ راتخا ةلبقلب نأا ركذلاب

،اسسنرفب هتأاسشنو هتدلو مغر ،اركبم
قّلأاتو ،ليزاÈلا دايبŸوأا ‘ كراسش ذإا
حا‚وب لث-م ،ن-ير-خآا Úب-عل ة-ق-فر
ةسصرف اولان مهل-كو ،و-ل-فرد ة-ما-سسأاو
.لوألا قيرفلا عم بعللا
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يدنلتكسس’ا زرجنير وكسسÓغ ‘ بولطم ةلبقلب
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مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا
يديشس زكرم زهجي يششطز
رشضÿا ةدوعل أبشس– ىشسوم

بختنملل صصضصخملإ ““كانفألإ““ قدنف مÓتضسإ متيضس ^
ىضسوم يديضسب ينطولإ ينف-لإ ز-كر-م-لا-ب ،ير-ئإز-ج-لإ
بضسح ،لبقملإ ربمتبضس رهضش لÓخ ةمضصاعلإ رئإزجلاب

ىلع مدقلإ ةركل ةيرئإزجلإ ةيداحتلإ هنع تنلعأإ ام
.يمضسرلإ  اهعقوم
لاغضشألإ تقلطنإ دقل““ :يلي ام ةيوركلإ ةئيهلإ حضضوتو
متيضس ثيح ،اضسوضسحم  امدق-ت فر-ع-ت ي-هو ةد-م ذ-ن-م
،““لبقملإ ربمتبضس ر-ه-ضش نو-ضضغ ي-ف قد-ن-ف-لإ مÓ-ت-ضسإ

ناك ،يضشطز نيدلإ ريخ ،ةيداحتلإ صسيئر نأاب ةفيضضم
فوقولل عوبضسأإ لبق كلذو ةضشرولل ةنياعم ةرايزب ماق دق
 .لاغضشألإ مدقت ىدم ىلع
ىلع لامع-لإ ثح-ي-ل ة-ضصر-ف-لإ هذ-ه ي-ضشطز ل-غ-ت-ضسإو
يف اهئاهنإ  ل-جأإ ن-م ““لا-غ-ضشألإ ةر-ي-تو ي-ف عإر-ضسإلإ““
.ددحملإ دعوملإ
هلعجو قدنفلإ ةنرضصع راطإ يف ميمرتلإ لاغضشأإ لخدتو
زرحم صضاير عضضيل  ““موج-ن ة-ضسم-خ-ب ا-ي-ضسي-ئر إر-ق-م““

تاضصبرتلإ لÓخ ةنكمملإ فورظلإ نضسحأإ يف هقافرو
 .رئإزجلاب  ةلبقملإ

ر .ق ^

مكاÙا ماما بولطم ›اطي’ا
ةينابسس’ا

ددهم يتولششنا بردŸا
نجشسلا لوخدب

ديردم لاير بردم دضض ىوعد ديردم ةباين تماقأإ ^
باكترإ لامتحاب هم-ه-ت-ت ،ي-تو-ل-ي-ضشنأإ و-لرا-ك ق-با-ضسلإ

نييلاملإ نيماعلإ يف ةماعلإ ةنإزخلإ د-ضض ن-ي-ت-م-ير-ج
عفد نم امهيف برهت بردملإ نأإ دقتعيو ،5102و4102
.ةماعلإ ةنإزخلل وروي97و فلأإ26و نويلم
يتوليضشنأإ ىلوت نيح3102 ةيليوج ىلإإ عئاقولإ دوعتو
ني-م-ضسو-م-ل ه-ب-ضصن-م ي-ف ل-ظو د-يرد-م لا-ير بيرد-ت
ةرتف-لإ كل-ت ي-ف ه-ت-ما-قإإ ل-ح-م تنا-كو (3102-5102)
.ةينابضسإلإ يضضإرألإ
يداضصتقلإ مضسق-لإ ن-م ة-مد-ق-م-لإ ىو-عد-لإ ترا-ضشأإو
لÓخ تآافاكم ىلع لضصحي مل بردملإ نأإ ىلإإ ةباينلاب
يضضاير دان يأإ نم ينهملإ هطاضشن ءإرج5102و4102
مضسوم يف لإإ خنويم نرياب بيردت لوتي مل ثيح ،رخآإ

نم يضسيئرلإ هلخد ردضصم““ ناك يلاتلابو ،6102/7102
.““ديردم لايرب هتقÓع
يدانلإ عم لمع يدقع ةرتفلإ كلت يف بردملإ عقوو
ينفلإ ريدملإ بضصنم يلوتب قلعتب ا-م-هد-حأإ ي-ك-ل-م-لإ
.ةروضصلإ قوقح نع لزانتلاب رخآلإو
يف ركذي مل يتوليضشنأإ نأإ ى-لإإ ترا-ضشأإ ة-با-ي-ن-لإ ن-ك-لو
،ةروضصلإ لÓغتضسإ قوقح نم هلخد ةيبيرضضلإ هتإرإرقإإ
لضصح يتلإ وأإ يديردملإ يدانلاب هتقÓع نم كلذكو

.ىرخأإ تامÓعب ةطبترم دوقع نم اهيلع
هتيوه ءافخإإ ليبضس يف ماق يتوليضشنأإ نإ ةباينلإ تزربأإو
يف اهضضعبو ،تاكرضشلإ نم ““ةدقعم““ ةكبضش مإدختضساب

ةلاكو ةفرعم يدافت وه ديحو فدهب““ ةيبيرضض تإذÓم
قوقح لÓغتضسإ نم ةمداقلإ هتإدإريإإ دئإوعب بئإرضضلإ
.““ةروضصلإ
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ةعباتم ةنجل مضساب ثدحتم دكأإو ^
نأإ ،صسمإ دجتضسملإ انورو-ك صسور-ي-ف
حاقل دإر-ي-ت-ضسا-ب مو-ق-ت-ضس ر-ئإز-ج-لإ

هعيزوتل انوروك صسور-ي-ف-ل ل-م-ت-ح-م
حاقللإ وهو ،نييرئإزجلإ ىلع اناجم
طاضشنلإ ةدوعب ليفكلإ نوك-ي-ضس يذ-لإ
لظ يف ،يعيبطلإ هعضضول ي-ضضا-ير-لإ

يف تاضسفانملإ فان-ئ-ت-ضسإ ر-طا-خ-م
.نهإرلإ تقولإ
ةدو-ع لا-م--ت--حإ صصو--ضصخ--ب ا--مأإو
ر-ي-فو-ت د-عو-م ل-ب-ق تا-ضسفا-ن-م--لإ
ط-ب-تر-م ر-مألإ نا-ف ،تا-حا--ق--ل--لإ
وهو ،رئإزجلاب ةحئاج-لإ را-ضصح-نا-ب
لظ يف ةضصا-خ ،مو-ضسح-م ر-ي-غ ر-مأإ
لوخد مغر ةبا-ضصلإ تلد-ع-م تا-ب-ث
تا-جرد عا-ف--ترإو ف--ي--ضصلإ ل--ضصف
.ةرإرحلإ
تا-ب-يرد-ت-لإ ةدو-ع صصخ-ي ا-م--ي--فو
بابضشلإ ةرإزو نا-ف ،ى-لوأإ ة-ل-حر-م-ك
ا-خ-يرا--ت دد--ح--ت م--ل ة--ضضا--ير--لإو
تإريضضحت كلذ يف امب فانئ-ت-ضسÓ-ل
نيلهأاتملإ نييرئإزجلإ ن-ي-ي-ضضا-ير-لإ
ةيبم-لإرا-ب-لإو ة-ي-ب-م-لولإ با-ع-لأÓ-ل
مدع لظ يف كلذو ،0202 -ويكوطب
.ىلولإ ةرإزولإ نم صصيخرت دوجو

إرخؤوم دقعنملإ عامتجلإ رفضسي ملو
ةرإزوب ةضضايرلل ةماعلإ ةيريدملإ نيب
نيينفلإ ءإردملإ و ةضضايرلإو بابضشلإ
نع ةيضضايرلإ تايداحتÓل نيينطولإ
عام-ت-جلإ ر-ضضحو ،تإد-ج-ت-ضسم يأإ
بابضشلإ ةرإزوب ةضضايرلل ماعلإ ريدملإ
ءإردملإو هتيريدم ءاضضعأإو ةضضايرلإو
81 ل نيعباتلإ نيي-ن-طو-لإ ن-ي-ي-ن-ف-لإ
.0202-دايبملوأاب ة-ي-ن-ع-م ة-يدا-ح-تإ
ةعباتملإ -راطإإ ي-ف ،ءا-ق-ل-لإ جرد-نإو
ييضضاير ريضضحت جمانربل ةمظتن-م-لإ
ة-ي-ق-ب-ل صصضصخ-م--لإو -ة--ب--خ--ن--لإ
اه-ي-ف تعر-ضش ي-ت-لإ تإدإد-ع-ت-ضسلإ

دعوم يلإ ةلهأاتملإ ةينطولإ ةب-خ-ن-لإ
اضضيأإو لهأاتلإ ىلإ ةيعاضسلإ وأإ ويكوط

تإر-ي-ضضح-ت ج-ما-نر-ب--ل قر--ط--ت--لإ
ةيطضسوت-م-لإ با-ع-لأÓ-ل ا-هر-ضصا-ن-ع
تإدإدعتضسإ تفقوتو .نإرهوب2202-
دعوملل نيير-ئإز-ج-لإ ن-ي-ي-ضضا-ير-لإ
صسرام رهضش فضصنتم ذنم ي-ب-م-لولإ
تآا-ضشن-م-لإ ق-ل-غ بق-ع ،ي-ضضا--م--لإ
،انوروك صسوريف ءابو ببضسب ةيضضايرلإ
ةيلودلإ ة-ي-ب-م-لولإ ة-ن-ج-ل-لا-ب ىدأإو
با-ع-للإ ةد-حإو ة-ن-ضسب ل--ي--جأا--ت--ل
-ويكوطب ةيب-م-لإرا-ب-لإو ة-ي-ب-م-لولإ

إذه لا-غ-ضشإ لود-ج ن-م-ضضتو .0202

جمإربو تاططخم ميدقت ،عامتجلإ
عفر دعب ةبخنلإ ييضضاير تإريضضحت
ديدحت لÓخ نم ي-ح-ضصلإ ر-ج-ح-لإ
نييضضايرلإ ةم-ئا-ق ،ن-كا-مإو خ-يرإو-ت
،ويكوط دعوم ىلإ نولهأاتي دق نيذلإ
لو-ح صضر-ع م-يد-ق-ت ى-لإ ة--فا--ضضإ
تإريضضحت هجإوت يت-لإ تا-ق-ي-ع-ُم-لإ
يف نوكراضشملإ حضضوإ و .نييضضايرلإ
تإريضضحتلإ فانئتضسإ نأاب عام-ت-جلإ
ة-ب-ضسن-لا-ب ة-ضصا-خ Ó-ه-ضس نو-ك-ي ن-ل
فقوت ببضسب ةيعامجلإ تا-ضضا-ير-ل-ل
و ةليوط ةدمل طاضشنلإ نع اهيضضاير

يف قÓطنلإ مهن-م بل-ط-ت-ي ا-م و-ه
امأإ .رفضصلإ ةطقن نم تإر-ي-ضضح-ت-لإ
قيبطت صصخيف مئاقلإ رخآلإ لكضشملإ
ىلع صضورفملإ يحضصلإ لوكوتوربلإ
فا-ن-ئ-ت-ضسل ا-ب-ضسح-ت تا-يدا-ح-تلإ

رضضح و .يضضايرلإ طاضشنلل لمتحم
و ةضضا-ير81 ولثمم عام-ت-جلإ إذ-ه
يوناكو فيذجت ، ىوقلإ باعلإ :يه
،لا-ق-ثلإ ع-فر ،ة-م-كÓ-م-لإ ،كا-ي-ك
تاضضاير ،عإرضش ، ةحابضس ، تاجإرد
،ةيامرلإ ، ةضصاخلإ تاجايتحلإ يوذ
ةزرابملإ ، ةضشيرلإ ةرك ،ةلواطلإ صسنت
، ي-تإرا-ك ، ود-ي--ج ، زا--ب--م--ج--لإ ،

و ودنإوكياتلإ ، ةكر-ت-ضشم ة-عرا-ضصم
.صسنتلإ
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تابيردتلا ةدوع دعوم ‘ لسصفلا لجؤوت ةرازولا

؟ريدقت ىشصقا ىلع Èمفون ةيأهن ةيشضأيرلا تأشسفأنŸا ةدوع
نوكيسس حاقللا نأا انوروك سسوÒف يسشفت ةعباتم ةن÷ تفسشك نأا دعب ،رئاز÷اب يسضايرلا طاسشنلا ةدوع رداوب لوا ترهظ
¤ا رخأاتت نل رئاز÷اب يسضايرلا طاسشنلا ةدوع نأا ينعي ام ،ريدقت ىسصقأا ىلع مداقلا Èمفون رهسش ةياهن Úيرئازجلل احاتم
.ةياغلل ةليئسض Èمفون لبق هتدوع سصرف ىقبت Úح ‘ ،خيراتلا اذه دعب ام

ةيزيل‚’ا ةلوطبلا

ةينابسس’ا ةلوطبلا
ةرادشصلا ‘ لأيرلا عشضت رأفلا ةينقت

اًنيمث إًراضصتنإ ديردم لاير ققح ^
،دإديضسوضس لاير ىلع ،(1-2) ةجيتنب
نم03ـلإ ةلوجلإ تاضسفانم راطإإ يف
د-يرد-م لا-ير-ل ل-ج-ضسو .ا-ج-ي--ل--لإ

يف ءإزج ةلكر نم صسومإر ويجريضس
،07 ةقيقدلإ يف اميزنبو ،05 ةقيقدلإ
لاير فده ونيريم ليكيم زرحأإ امنيب
.38 ةقيقدلإ يف دإديضسوضس
ديردم لا-ير ع-فر را-ضصت-نلإ إذ-ه-بو
قرافب إردضصتم ،ةطقن56 ىلإإ هديضصر
،ةنولضشرب عم ةرضشابملإ تاهجإو-م-لإ
74 دنع دإديضسوضس ديضصر دمجت امنيب
.عباضسلإ زكرملإ يف ةطقن
ةيليبضشإإ ةيد-ه لا-ير-لإ ل-ب-ق كلذ-بو
لداعت امدعب ،ةنولضشرب ل-ط-ع يذ-لإ

.ةلوجلإ صسفن يف ايبلضس
ن-م ى-لوألإ ة--عا--ضس ع--بر--لإ تأإد--ب
ديردم لاير نم ةرطي-ضسب ،ةإرا-ب-م-لإ

نكل ،بعلملإ طضسو يف ةر-ك-لإ ى-ل-ع
ىلع ركذُي ديدهت وأإ ةروطخ يأإ نود
.دإديضسوضس ىمرم
لاير بعل دراجيدوأإ ن-ترا-م دد-ضسو

وبيت ىمرم ىلعأإ ترم ةرك دإديضسوضس
.51 ةقيقدلإ يف إوتروك
يف د-يرد-م لا-ير ةا-نا-ع-ُم تر-ه-ظو
لا-ير ي-ب-عل ط-غ-ضض ن-م جور-خ--لإ

تإرك-لإ ى-لإإ ءو-ج-ل-لا-ب دإد-ي-ضسو-ضس
مظعم يف ةقيقد-لإ ر-ي-غ ة-ي-لو-ط-لإ
.نايحألإ
يف ديردم لايرل حيرضص ديدهت لوأإ
مير-ك ن-م ةد-يد-ضست نا-ك ،ةإرا-ب-م-لإ
ىدضصت ،ءإزجلإ ةقطنم يف ا-م-يز-ن-ب
دإد-ي-ضسو-ضس صسرا-ح ة-عإر-ب--ب ا--ه--ل
.وريمير
حانج روينوج صسوي-ضسي-ن-ي-ف ل-غو-تو
لا-ير تا-عا-فد ن-ي-ب د-يرد--م لا--ير
،ةيوق ةديد-ضست ل-ضسرأإو ،دإد-ي-ضسو-ضس
يف اهل ىدضصت وريمير صسراحلإ نكل
.24 ةقيقدلإ
لدا-ع-ت-لا-ب لوألإ طو-ضشلإ ى-ه--ت--نإو
.فإدهأإ نودب يبلضسلإ
دا-ك ،ي-نا-ث-لإ طو-ضشلإ ة-يإد--ب ع--مو
فدهلإ لجضسُي نأإ روينوج صسويضسينيف
،74 ةقيقدلإ يف ديردم لايرل لوألإ

غوإرو ءإزجلإ ةقطنمل لغوت امدعبف
بناجب ترم ةيوق ةرك ددضس ،عافدلإ
.وريمير صسراحلل رضسيألإ مئاقلإ
ءإزج ةلكر ةإرابم-لإ م-ك-ح بضست-حإو
ةينقتل عوجرلإ دع-ب ،د-يرد-م لا-ير-ل
ىلع فينع لخدت دوجو رثإإ ويديفلإ

،دإديضسوضس عا-فد ن-م صسو-ي-ضسي-ن-ي-ف
،صسومإر ويجريضس اهذيفنتل ىر-ب-نإو
صسرا-ح-لإ را-ضسي ى-ل-ع دد--ضس يذ--لإ
يف يجنريملل مدقتلإ حنميو وريمير
.05 ةقيقدلإ
ةوقب دإديضسوضس بعل قاحضسإإ لخدتو

،15 ةقيقدلإ يف ،صسومإر ةبكر ىلع
لامكتضسإ لايرلإ دئا-ق ع-ط-ت-ضسي م-لو
نإديز ه-برد-م ر-ط-ضضي-ل ،ةإرا-ب-م-لإ
لدب واتيليم ريديإاب عفدلإو ه-ب-ح-ضسل

ةديدضست صسورك ي-نو-ت ل-ضسرأإو.ه-ن-م
ة-ق-ط-ن-م دود-ح ى-ل-ع ،ة-ي-خورا-ضص

صسراح وريمير اه-ل ىد-ضصت ،ءإز-ج-لإ
ةقيقدلإ يف نيترم ىلع دإد-ي-ضسو-ضس
36.
لايرل لداعتلإ فده يإزوناي لجضسو

ن--م ،86 ةق-ي-قد-لإ ي-ف دإد-ي-ضسو-ضس
را-ضسي ى-ل-ع ة-ي-خورا--ضص ةد--يد--ضست
مكحلإ هاغلأإ نكل ،إو-ترو-ك صسرا-ح-لإ
.للضستلإ يعإدب
ليج-ضست ي-ف ا-م-يز-ن-ب م-ير-ك ح-ج-نو
يف ديرد-م لا-ير-ل ي-نا-ث-لإ فد-ه-لإ
و--ب--عل صضر--ت--عإو ،07 ة-ق-ي-قد-لإ

دي ةضسمل دوجو ي-عإد-ب دإد-ي-ضسو-ضس
دعب مك-ح-لإ ن-ك-ل ،ي-ضسنر-ف-لإ ى-ل-ع
بضستحإ ويديف-لإ ة-ي-ن-ق-ت-ل ءو-ج-ل-لإ
.فدهلإ
لا-ير-ل قرا-ف-لإ و-ن--ير--ي--م صصل--قو
لوألإ فدهلإ ليج-ضست-ب ،دإد-ي-ضسو-ضس
ةديدضست-ب ،38 ةقيقدلإ يف ه-ق-ير-ف-ل
نأإ لبق ةضضرا-ع-لا-ب تم-ط-ترإ ة-يو-ق
.إوتروك كابضش نكضست
يناثلإ فدهلإ فيضضُي نأإ ونيريم داكو
ثي-ح ،39 ةقيقدلإ ي-ف دإد-ي-ضسو-ضسل
ةيضسأإر ددضسو ،ة-ي-ضضر-ع ةر-ك ى-ق-ل-ت
،رضسيألإ مئاقلإ بناج-ب تر-م ،ة-يو-ق
.يجنريملإ زوفب ةإرابملإ يهتنتل
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يف ،فإدهأإ نودب نوترفيإإ هفيضضم عم لوبرفيل لداعت ^
نوضسيدوج بعلم ىلع ،نيقيرفلإ تع-م-ج ي-ت-لإ ةإرا-ب-م-لإ
،يزيلجنإلإ يرودلإ نم03 ةلوجلإ تاضسفانم نمضض ،كراب
.مداقلإ رهضشلإ ىلإ بقللاب هجيوتت لجاتيل
لظ يف دياضسيضسريملإ يبريد ن-م ة-ط-ق-ن-ب زد-ير-لإ ا-ج-ن
يذلإ ،ءاقللإ يطوضش رإدم ىلع نوترفيإل ةيبضسن ةيلضضفأإ

.تإرتفلإ ديدع يف Óمم ءاج
،ةرإدضصلإ يف ىقبيل ةط-ق-ن38 ىلإإ هديضصر رفي-ل-لإ ع-فرو
.ةطقن83 ديضصرب21 زكرملإ يف نوترفيإإ لظ امنيب

،لوألإ طوضشلإ يف نيقيرفلإ ءإدأإ ىلع ايبضسن رذحلإ بلغ
صضعب ءانثتضساب نييمرملإ ىلع ةريطخلإ صصرفلإ تباغ إذل
.ةدعابتم تإرتف ىلع تلواحملإ
ةضصرف دعب ةركبم ةراثإإ عم دعوم ىلع اننأإ عيمجلإ ليخت
يليزإربلإ هنطإوم اهدعبأإ هإرضسيب ةديدضستب نوضسيلراضشتيرل
.هعباضصأإ فإرطأاب لوبرفيل ىمرم صسراح نوضسيلأإ
يف هيليمزو نوضسيلراضشتير نيب تافاضسملإ تدعابت اهدعب
يئانث ةدناضسم فعضض عم نيول تريفلاكو يبويأإ موجهلإ
.زيموج يردنأإو زيفيد موت طضسولإ
ىلع هتروطخ تناك لب لا-ح ل-ضضفأإ لو-بر-ف-ي-ل ن-ك-ي م-لو
اهكضسمأإ دلونرأل ةديدضستب ةتباث-لإ تإر-ك-لإ ن-م ى-مر-م-لإ

ةديدضست لكضشت مل امنيب نوترفيإإ صسراح دروفكيب نإدروج
ىلع ةروطخ يأإ بيتام ليوجل ةيضسأإرو وني-مر-ي-ف-ل ىر-خأإ

.زيفوتلإ ىمرم
عافد ةلخلخل إراضسيو اني-م-ي ا-ت-ي-ك ي-با-نو ي-نا-م كر-ح-ت
،ةيعافدلإ ةفاثكلإ طضسو إريثك ونيمانيم هات امنيب نوترفيإإ
هناكم لحيل ةريخألإ قئاقدلإ يف رنليم صسميج بيضصأإو

.زيموج وج

طوضشلإ ةقÓطنإ عم هقيرف فوفضص طيضشنتل بولك كرحت
نأإ لإإ ،ونيمانيم ناكم نيلربماضشت صسكيلأإ كإرضشإاب يناثلإ
نم ةركبم ةديدضست مغر نضسحتي مل لوبرفيلل ماعلإ ءإدألإ
.نميألإ مئاقلإ رإوجب اتيك يبان
نم رثكأإ عاضضأإو ،ةروطخ رثكألإ نوترفيإإ ناك لباقملإ يف
ةديدضستل يدضصتلإ يف نوضسيلأإ ةظقي لضضفب ةيقيقح ةضصرف
صسملتل همدقب زيفيد موت اهعبات ،نيول تريفلاك نم ةركام
.نميألإ مئاقلإ نم دترتو زيموج
هنكل ،ةدترم ةمجه يف ةركلاب نيول تريفلاك قلطنإ اهلبقو
هضسأإرب ىرخأإ ةضصرف عاضضأإو ،ةضضرا-ع-لإ قو-ف ةر-ك-لإ دد-ضس
.رضسيألإ مئاقلإ رإوجب
ثيح ،فوفضصلإ طيضشنتل إددج-م بو-ل-ك ن-جرو-ي كر-ح-ت
يبان ناكم يجيروأإ كوفيدو مودلانيف وينيجروج كرضشأإ
ىفتكإ امنيب ،بيتام ناكم نيرفول نايد مث ونيمريفو اتيك
ناكم نوضسدروجيضس يفليج كإر-ضشإا-ب ي-تو-ل-ي-ضشنأإ و-لرا-ك
ناكم درانرب لخد ةريخألإ قئاقدلإ يفو ،نودروج ينوتنأإ
.يبويأإ صسكيلأإ
اهلÓخ داك ،عئاضض لدب تقو قئاقد ثÓث مكحلإ بضستحإ

ةوقب يليزإربلإ اهددضس ةرح ةلكرب كابضشلإ زهي نأإ وينيباف
.ةضضراعلإ قوف

لوبرفيل زوف ليجأأت
 بقللأب

مدأقلا رهششلا ¤ا
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يبيللا بارتلا لماك ىلع ةرطيسسلا طسسبل هجتنو ناتيبيل ةرفجلاو ترسس نأا تلاق

““برح نÓعإا““ يسسيسسلا تاحيرسصت ربتعت ينطولا قافولا ةموكح
ةراوز يف اقلغم اعامتجا نادقعي موكيرفأ’ا سسيئرو جارسسلا ^

حاتفلادبع ،يرسصملا سسيئرلا ريذحت ةدحتملا ممألا نم بناج نم اهب فرتعملا ةيبيللا ةموكحلا تسضفر
.ايبيل يف ايركسسع لخدتي دق هنأاب ،يسسيسسلا

أذه نإأ ““ :نايب ي-ف ة-مو-ك-ح-لأ تلا-قو ^
ىلإأ ىقريو ،رسشابم لخدتو ،يئأدع لمع
.““برحلأ نÓعإأ
عامتجأ ليبق تاحير-سصت-لأ بر-ح ي-تأا-تو
لودلأ ةعماج ةيجراخ ءأرزول ،يسضأرتفأ
قافولأ ةموكح تسضفر ،ايبيل نأاسشب ةيبرعلأ
.هيف ةكراسشملأ
دأرفأأ مامأأ ةملك ىقلأأ دق يسسيسسلأ ناكو
دحأأ نإأ اهيف لاق ،تبسسلأ يرسصملأ سشيجلأ
يف لم-ت-ح-م ير-سصم ل-خد-ت يأأ فأد-هأأ
برحلأ فقو نوكي-سس ةروا-ج-م-لأ ة-لود-لأ
.كانه ةيلهأ’أ
يركسسعلأ دئاق-لأ م-عد-ت ر-سصم نأأ ر-كذ-ي

ةموكح عم هعأرسص ي-ف ،ر-ت-ف-ح ة-ف-ي-ل-خ
زياف اهدوقي يتلأ ،سسل-بأر-ط ي-ف قا-فو-لأ
.جأرسسلأ
أذإأ ه-نأأ ن-م ،ير-سصم-لأ سسي-ئر--لأ رذ--حو
قافولأ ةموكحل ةيلأوملأ تأوقلأ تمدقت
،ةيجيتأرتسس’أ ترسس ةنيدم يف ي-ن-طو-لأ
قرسش أرتمول-ي-ك054 د-ع-ب ى-ل-ع ع-ق--تو
كلذ و-عد-ي د-ق-ف ،سسل-بأر-ط ة-م-سصا-ع-لأ
.رسشابملأ لخدتلأ ىلإأ ةرهاقلأ
ةلودلل ةبسسنلاب هنإأ قافولأ ةموكح تلاقو
ةيلخأدلأ اهنوؤوسش يف لخدتلأ““ نإاف ،ةيبيللأ
،تانÓعإاب ءأوسس اهتدايسس ىلع ءأدتع’أو
وأأ ،يرسصملأ سسي-ئر-لأ تا-ح-ير-سصت ل-ث-م
تا-ي-سشي-ل-ي-م-لأو ن-ي-ي-بÓ-ق-ن’أ م--عد--ب
.““لوبقم ريغ رمأأ ةقزترملأو
يلودلأ عمتجملأ قافولأ ةموكح تبلاطو
أذهب قلعتي اميف ،ه-تا-ي-لوؤو-سسم ل-م-ح-ت-ب““
.““ديعسصتلأ
ةطاسسو لك““ ىلع ة-ح-ت-ف-ن-م ا-ه-نإأ تلا-قو
““ةدحتملأ م-مأ’أ ة-يا-عر تح-ت ،ةد-يا-ح-م
وأأ ةيدا-حأأ تأردا-ب-م““ يأأ تسضفر ا-ه-ن-ك-ل

.““نوناقلأ قاطن جراخ
ا-ه-ل-ق-ن ة-م-ل-ك ي-ف د-كأأ ي-سسي-سسلأ   نا-كو
ةرورسض ،تبسسلأ موي يمسسرلأ نويز-ف-ل-ت-لأ

لهسسي يت-لأ ة-ير-سصم-لأ دود-ح-لأ ة-يا-م-ح
ىلإأ ةرفجلأو ترسس نإأ Óئا-ق ،ا-ه-قأر-ت-خأ
.““رمحأأ اطخ““ نÓثمت اهنم بونجلأ
أذ-ه زوا-ج-ت م-ت أذإأ ه-نإأ ي-سسي-سسلأ لا--قو
لكسشب ةيرسصملأ تأوقلأ لخدتتسسف ،طخلأ

.ايبيل يف رسشابم
ايبيل لك““ :ينطولأ قافو-لأ ة-مو-ك-ح تدرو

ني-ب فÓ-خ-لأ نا-ك ا-م-ه-م .ر-م-حأأ ط-خ
ديدهت وأأ ةناهإاب حمسسن ن-ل-ف ،ن-ي-ي-ب-ي-ل-لأ

.““انبعسش

يف زكرمتملأ يبيللأ ناملربلأ سسيئر نكل
نايب ن-ع ع-فأد ،ح-لا-سص ة-ل-ي-ق-ع ،قر-ب-ط

نإأ دحأ’أ ردسص نايب يف Óئاق ،يسسيسسلأ
انتدسشانمل بيجتسسي““ ير-سصم-لأ سسي-ئر-لأ
اهيف اعد يتلأو       ،““يرسصملأ ناملربلل

.ايبيل يف يرسصم لخدت ىلإأ حلاسص
،ة-ي-ندرأ’أ ة-ي-جرا-خ--لأ ةرأزو ترد--سصأأو
معدت ناsمع نإأ ه-ي-ف تلا-ق ا-نا-ي-ب ،د-حأ’أ
ا-ه-ن-مأ’ د-يد--ه--ت يأأ د--سض““ ةر--ها--ق--لأ
اهرأرقتسسأو
طسسبل هجتنو نات-ي-ب-ي-ل ةر-ف-ج-لأو تر-سس
يبيللأ بأرتلأ لماك ىلع ةرطيسسلأ

ليكو سشورمن-لأ حÓ-سص لا-ق ،ه-ت-ه-ج ن-م
ينطولأ قافو-لأ ة-مو-ك-ح-ب عا-فد-لأ ةرأزو
نإأو ،ناتيبيل ةرفج-لأو تر-سس نإأ ة-ي-ب-ي-ل-لأ
ىلع ةرطيسسلأ طسسب وحن ةيسضام ةموكحلأ
حيولت دعب كلذو ،ي-ب-ي-ل-لأ بأر-ت-لأ ل-ما-ك
يسسيسسلأ حاتفلأ دب-ع ير-سصم-لأ سسي-ئر-لأ
.ايبيل يف رسشابملأ يركسسعلأ لخدتلاب
اهلثمي ةدايسس تأذ ةلود ايبيل نأأ فاسضأأو
قفو قافولأ ةموكحل يسسائر-لأ سسل-ج-م-لأ

.يلودلأ نمأ’أ سسلجم تأرأرق
ريراقت نأأ ىلإأ ي-ب-ي-ل-لأ لوؤو-سسم-لأ را-سشأأو
يف ةيبرع لود طروت تدكأأ نمأ’أ سسلجم
.سسلبأرط ةمسصاعلأ ىلع موجهلأ

تأوق مسساب ثدحتم-لأ ه-ّجو ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةلاسسر ونونق دمحم ديقعلأ قافولأ ةموكح
.ةرهاقلل ةجهللأ ةديدسش
تقولأ عّيسضُي نم““ حسصني هنإأ ونونق لاقو
تفتلي نأأ ،هنأذآأ زواجتت ’ لئاسسر لاسسرإاب
.““هيسضأرأأ لخأد هُدّدهُي يذلأ باهرإ’أ ىلإأ
،هريبعت قفو ةديأزملأ مدع ىلإأ ونونق اعدو
سشيجلأ ّنإأ لو-ق-ي ع-قأو-لأو خ-يرا-ت-لأ نأ’““
ميظنتل ةي’و لوأأ ىلع ىسضق نم وه يبيللأ
هّجوتي نم ايعأد ،““ه-ت-ب-ن-م َجرا-خ ة-لود-لأ

تأربخلأ مهلت-سسي نأأ ى-لإأ ،ه-ي-لإأ مÓ-ك-لا-ب
.كلذ نم ربعلأو

يف تاروطتلا ىلع قلعت نطنسشاو
ايبيل

نإأ يكيرمأ’أ يموقلأ ن-مأ’أ سسل-ج-م لا-ق
د-ي-ع-سصت يأأ ةد-سشب سضرا-ع-ت ن-ط--ن--سشأو

فأرطأأ نم فرط يأأ ل-ب-ق ن-م ير-ك-سسع
.ايبيل يف عأرسصلأ
كسسمتلأ ةرورسض ى-ل-ع سسل-ج-م-لأ دد-سشو
قيرط نع ايبيل يف ةمزأÓل يملسسلأ لحلاب
ةردابمو ةيبيللأ لئاسصفلأ نيب تاسضوافملأ
.نيلرب رمتؤومو ةرهاقلأ
ةموكح ه-ي-ف تلا-ق تقو ي-ف أذ-ه ي-تأا-يو
يرسصملأ سسيئرلأ حيولت نإأ ةيبيللأ قافولأ
،دÓبلأ يف رسشابملأ يركسسعلأ ل-خد-ت-لا-ب
قاثيمل ةفلاخمو برحل-ل ا-نÓ-عإأ““ ل-ك-سشي
.““ةدحتملأ ممأ’أ
يركسسع-لأ د-ئا-ق-لأ تأو-ق ر-سصم م-عد-تو

ه-تأو-ق سضو-خ-ت يذ-لأ ر-ت-ف-ح ة-ف-ي--ل--خ
يتلأ قافولأ ةموكح تأوق دسض تاهجأوم
.ايكرت اهمعدت
نادقعي موكيرفألا سسيئرو جارسسلا

ةراوز يف اقلغم اعامتجا
سسي-ئر نأأ ة-ي-ب-ي-ل--لأ ““812 ةا-ن-ق““ تر--كذ
زيافو ي-ك-ير-مأ’أ ر-ي-ف-سسلأو مو-ك-ير-فأ’أ
اقلغم اعامتجأ أودقع ا-غا-سشا-بو جأر-سسلأ

. ةرأوز راطم يف
دنسسنوات نفيت-سس لأر-ن-ج-لأ نأا-ب د-ي-فأأو

،ةرأوز يف اقلغم اعامتجأ أدقع جأرسسلأو
ةمسصاعلأ نم برغلأ ىلإأ ةعقأولأ ةنيدملأ

قافولأ ة-ي-ل-خأد ر-يزو هر-سضح ،سسل-بأر-ط
رمآأ ،يليوجلأ ةماسسأأ ءأوللأو اغآاسشاب يحتف
ىلإأ ةفاسضإأ ،ةيبرغلأ ةيركسسعلأ ةقط-ن-م-لأ
دراسشتير ايبي-ل ىد-ل ي-ك-ير-مأ’أ ر-ي-ف-سسلأ
.دن’رون

ت’اكو^

ةسضهنلا دسس ءلم ءدب نع ايبويثإا فاقيإاب نمألا سسل‹ لسشف لاح ““ ‘ :ةسضهنلا دسس
 ةحسضاوو ةحيرسص““ نوكتسس انتاءارجإا :رسصم

هنأأ ،نينث’أ ةيرسصملأ ةيجراخلأ تنلعأأ ^
فاقيإأ ي-ف ن-مأ’أ سسل-ج-م ح-ج-ن-ي م-ل أذإأ
لبق ةسضهن-لأ د-سس ءل-م ءد-ب ن-ع ا-ي-بو-ي-ثإأ
ةحيرسص““ نوكت-سس ر-سصم نإا-ف ،سضوا-ف-ت-لأ
.““هذختتسس يذلأ ءأرجإ’أ يف ةحسضأوو
حماسس يرسصم-لأ ة-ي-جرا-خ-لأ ر-يزو لا-قو
دتيسشو-سسأأ““ ة-لا-كو-ل ثيد-ح ي-ف ،ير-ك-سش
نكم-ي ه-نأأ ى-ل-ع ةر-سصم ر-سصم““ نإأ ““سسر-ب
متي نأأ طرسشب نكلو ،قاف-تأ ى-لإأ ل-سصو-ت-لأ
.““ةين نسسحب سضوافتلأ
يف نمأ’أ سسلجم حجني مل أذإأ““ :فاسضأأو
دسس ءلم ءدب-ل ا-ي-بو-ي-ثإأ ي-عا-سسم فا-ق-يإأ
دعأوقل لسصوتلأو سضوافتلأ لبق ة-سضه-ن-لأ
فقوم يف انسسفنأأ دجنسس ،ليغسشتلأو ءلملل

رسصم نوكت-سسو ،ه-ع-م ل-ما-ع-ت-لأ ن-ي-ع-ت-ي
يذلأ ءأرجإ’أ يف ةياغلل ةحسضأوو ةحيرسص
.““هذختتسس
يه نمأ’أ سسلجم ةيلوؤوسسم نإأ““ يركسش لاقو
نمأ’أو مÓسسلاب ةلسصلأ قيثو ديدهت ةجلاعم
ةيداحأ’أ تأءأرجإ’أ نإاف ديكأاتلابو ،نييلودلأ
لكسشتسس ددسصلأ أذه يف ايبويثإأ اهذختت يتلأ

.““ديدهتلأ أذه لثم
نود نأز-خ-لأ ءل-م نأأ ن-م ير-ك-سش رذ-حو
ئدابملأ نÓعإأ كهتني نأأ هنأاسش نم قافتأ
ى-لإأ ةدو-ع-لأ د--ع--ب--ت--سسيو ،5102 ما-ع--ل
.تاسضوافملأ
مل ةيرسصملأ ة-مو-ك-ح-لأ نأأ ير-ك-سش د-كأأو
لح ى-لإأ تع-سسو ير-ك-سسع ل-م-ع-ب دد-ه-ت

روهمجلأ عانقإأ ى-ل-ع تل-م-عو ،ي-سسا-ي-سس
ءانب يف قحلأ اهل اي-بو-ي-ثإأ نأا-ب ير-سصم-لأ
.ةيومنتلأ اهفأدهأأ قيقحتل دسسلأ
مقت مل““ يركسش لاق يركسسعلأ لمعلأ نعو
تسسلأ تأو-ن-سسلأ ىد-م ى-ل-ع ،أد-بأأ ر-سصم
ىلإأ ةرسشابم ريغ ةراسشإاب ىتح ،ة-ي-سضا-م-لأ

.““ت’امتح’أ هذه لثم
اهنأأ يسضاملأ ةعمجلأ تنلعأأ ايبويثإأ تناكو
ويلوي ي-ف د-سسلأ نأز-خ ءل-م ي-ف أأد-ب-ت-سس
نم ةريخأ’أ ةلوجلأ ل-سشف د-ع-ب ،ل-ب-ق-م-لأ
عوبسسأ’أ نأدوسسلأو رسصم عم تاثدا-ح-م-لأ
مكحي قافتأ ىلإأ ل-سصو-ت-لأ ي-ف ي-سضا-م-لأ
.هليغسشتو دسسلأ ءلم ةيفيك

ت’اكو ^

 ÚيÓم9 ـلا زواŒ ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلاح  ددع
 ليجسست تدهسش ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا

  ةيموي تاباسصإا ةليسصح Èكأا
اهنإأ ةيملاعلأ ةح-سصلأ ة-م-ظ-ن-م تلا-ق ^

ةي-مو-ي تا-با-سصإأ ة-ل-ي-سصح ر-ب-كأأ تسصحأأ
ىوتسسم ىل-ع ا-نورو-ك سسور-ي-ف-ب ةد-كؤو-م
.هلمكأاب ملاعلأ
تاعاسسلأ نإاف ةيلودلأ ةمظنملأ بسسحبو
ليجسست تدهسش ةيسضاملأ نيرسشعلأو عبرأ’أ

اهبلغأأ ءاج ،ةديدج ةباسصإأ ةلاح فلأأ381
ةيكيرمأ’أ ةدحتملأ تاي’ولأو ليزأربلأ نم
.يلأوتلأ ىلع دنهلأو
ددع يف ةدايزلأ نإاف ةمظ-ن-م-لأ بسسح-بو
دد--ع ي--ف ةدا--يز سسك--ع--ت تا--با---سصإ’أ
.تاسصوحفلأ
يف ةباسصإ’اب ةدكؤوملأ ت’احلأ ددع غلبيو
امنيب ةلاح نييÓم ةعسست وحن ملاعلأ لود
.نويلم فسصن نم تايفولأ ددع برتقي

:انوروك سسوريفل ةيناثلا ةجوملا
؟ثدحتسس لهو ،يه ام

لأزت ’ ثيح دعب هتني مل انوروك سسوريف
ريبكلأ يسشفتلأ عم لماعتت نأدلبلأ سضعب
نورطيسسي نيذلأ كئلوأأ ىتح نكلو ،ءابولل

ةجوملأ““ نوسشخي سسوريف-لأ ى-ل-ع ا-ي-لا-ح
.““ةيناثلأ

؟ةيناثلا ةجوملا يه ام
رحبلأ جأومأأ لثم رمأ’أ يف ريكفتلأ كنكمي

ةرم دوعي مث تاباسصإ’أ ددع عفتري ثيح
““ةجوم““ يه ةرود لكو ،عجأرتلأ ىلإأ ىرخأأ
’ ،كلذ عمو .انوروك سسوريف نم ةدحأو
.اهل يمسسر فيرعت دجوي
ةعماج نم ،يلسسيدليت كيام روتكدلأ لاقو
لكسشب ا-ي-م-ل-ع سسي-ل ر-مأ’أ نإأ““   ،كيورأو

لكسشب متي ةجوملأ فيرعت ةيفيكف ،سصاخ
.““يطابتعأ
ةجوم هرابتعاب عافترأ يأأ سضعبلأ فسصيو
ىلوأأ ةجوم نوكت ام ابلاغ اه-ن-ك-ل ،ة-ي-نا-ث

تاي’ولأ سضعب يف أذه ثدح-يو .ة-ب-ع-سص
.ةيكيرمأ’أ
نوكي ،تهتنأ ةدحأو ةجوم نإأ لوقن يكو
ع-جأر-ت-تو ةر-ط-ي-سسلأ تح-ت سسور-ي-ف--لأ
.ريبك لكسشب ت’احلأ
عافترأ ىلإأ جاتحتسس ،ةينا-ث ة-جو-م ءد-ب-لو
،أدنليزوين دعت ’و .ىودعلأ ي-ف ر-م-ت-سسم
اموي42 دعب ىلوأ’أ اهت’اح نم يناعت يتلأ
هجأوت يتلأ نيكب ’و ،انوروك سسوريف نودب
نم ةيلاخ ا-مو-ي05 دعب سضرم-لأ ي-سشف-ت
.عسضولأ أذه يف ،سسوريفلأ
دق نأريإأ نأاب نولداجي ءاملعلأ سضعب نكل
.ةيناثلأ ةجوملأ ريياعم قيقحت يف تأأدب

ةجوم ىلإا يدؤوي نأا نكمي يذلا ام
؟ةيناث

دقف .ديع-ب د-ح ى-لإأ قÓ-غإ’أ دو-ي-ق ع-فر
ثود-ح ي-ف قÓ-غإ’أ تا-ي-ل-م-ع تب-ب-سست
ملاعلأ ءاحنأأ عيمج ي-ف ر-ي-ب-ك بأر-ط-سضأ

ريثأاتلأو فئاظو-لأ عا-ي-سض ى-لإأ تدأأ ثي-ح
نم لافطأ’أ جأرخإأو سسان-لأ ة-ح-سص ى-ل-ع
ىلع ةر-ط-ي-سسلأ تم-ت ن-ك-لو ،سسرأد-م-لأ
.سسوريفلأ
زغللأ نإأ““ :يكسسراسشتوك رو-ت-كد-لأ لو-ق-يو
هذه ىلع ظافحلأ ة-ي-ف-ي-ك و-ه ي-ئا-ه-ن-لأ
يمويلأ بأرطسض’أ ليلقت عم ،ةر-ط-ي-سسلأ
.““ىندأ’أ دحلأ ىلإأ
ةئملأ يف001 ةبسسنب دكأاتم دحأأ دجوي ’و
.كلذ قيقحت نكمي ىدم يأأ ىلإأ
ىلع ريبأدتلأ ع-فر ي-ف بب-سسلأ و-ه أذ-هو
ةرطيسسلل ةديدج قرط لاخدإأ متيو لحأرم
نيطلاخملأ عبتت لثم ،انوروك سسوريف ىلع

.تامامكلأ وأأ
ثيح ايناملأأ يف لع-ف-لا-ب كلذ أأد-ب د-ق-لو
056 ةيباجيإأ سسوريفلأ رابتخأ جئاتن تتبثأأ

دحأأ ي-ف سضر-م-لأ ي-سشف-ت د-ع-ب ا-سصخ-سش
.رزاجملأ
نم ناك أذإأ ةريبك ةل-ك-سشم ر-مأ’أ د-ع-ي ’و
ثيح ةعرسسب يسشفتلأ رؤوب ديدحت نكمملأ
فقوتيف ةيلحم قÓغإأ تاي-ل-م-ع سضر-ف-ت
.سسوريفلأ راسشتنأ
يف مهاسست رؤوبلأ كلت نإاف ،كلذ فÓخو
.ةيناث ةجوم
يتلأ ،ة-ي-بو-ن-ج-لأ ا-يرو-ك تر-ط-سضأ د-قو

اهتجلاعمل عسسأو قاطن ىلع ءانثلاب تيظح
سضعب سضرف ةداعإأ ىلإأ ،انوروك سسوريفل
.رؤوبلأ هذه لثم ببسسب دويقلأ

ةيناثلا ةجوملا نوكتسس له
؟ىلوألا ةجوملل ةلثامم

ول ريطخ لكسشب عقو دق ام أاطخ نوكيسس
.كلذ ثدح
ددع و-هو،R رآأ م-قر-لأ ة-م-ي-ق تنا--ك
سصخسش لك مهل ل-ق-ن ن-يذ-لأ سصا-خ-سشأ’أ

سصاخسشأأ3 ،ىودعلأ سسوريف-لا-ب با-سصم
.ءابولأ ةيأدب يف طسسوتملأ يف
،ةعرسسب رسشتني ناك سسوريفلأ نأأ ينعي أذه
دعابتلأ ةسسرامم عم ريغ-ت ا-ن-كو-ل-سس ن-ك-ل
لوسصو ىرن نأأ بعسصلأ نمف ،يعامتج’أ
.ىرخأأ ةرم لدعملأ أذه ىلإأR مقرلأ
يأأ موقت نل““ :  يكسسراسشتوك روتكدلأ لاقو
اهعسضو ىلإأ ةدوعلأو ءيسش لك عفرب ةلود
يف مكحتت مل يتلأ لودلأ ىتحو ،يعيبطلأ

مل دنهلأو ليزأربلأ لث-م ا-نورو-ك سسور-ي-ف
.““3 ـل امهيدلR مقرلأ لسصي
ةر-م د-يأز-ت-لأ ي-ف ت’ا-ح-لأ تأأد--ب أذإأو
ةئيطب نوكت نأأ لم-ت-ح-م-لأ ن-م-ف ،ىر-خأأ
.ايبسسن
نأأ نكمي ةيرظنلأ ةيحانلأ نمو ،كلذ عمو
ةجوملأ نم ربكأأ ةيناثلأ ةجو-م-لأ ي-ه-ت-ن-ت
نولأزي ’ سسانلأ ن-م ر-ي-ث-ك-لأ نأ’ ى-لوأ’أ

.ةباسصإÓل ةسضرع
ةأاطو فخأا سسوريفلا حبسصي له

؟نآلا دعب ةلكسشم دعي لو
ةيناثلأ ةجوملأ ةيرظن دسض ججحلأ ىدحإأ
لقأأ حبسصت تاسسوري-ف-لأ نأأ ي-ه ة-ل-تا-ق-لأ

لكسشب سسانلأ ةباسصإ’ روطتت اهنأ’ ةروطخ
.لسضفأأ

ةعانم-لأ سصق-نVIH سسور-ي-ف ى-ت-ح
.ةأاطو فخأأ حبسصأأ هنأأ ودب-ي ة-ب-سست-ك-م-لأ
رثكأأ رسشتنت تاسسوريفلأ نإأ ةيرظنلأ لوقتو
تحبسصأأ يلاتلابو اهفي-سضم ل-ت-ق-ت م-ل أذإأ
.ةأاطو فخأأ
سسيل أذه نكل““ :لاب روسسيفور-ب-لأ لو-ق-يو
.““انومسضم
تأرتف ىدم ىلع اسضيأأ ثدحي رمأأ أذهو
ةتسس نم رثكأأ رورم دعبو .ةل-يو-ط ة-ي-ن-مز
حسضأو ليلد دجوي ’ ،ءابو-لأ ى-ل-ع ر-ه-سشأأ

رسشت-ن-ي-ل رو-ح-ت د-ق سسور-ي-ف-لأ نأأ ى-ل-ع
.اكتف لقأأ تاب هنأأ وأأ ربكأأ ةلوهسسب
نأأ دقت-عأأ““ :لا-ب رو-سسي-فور-ب-لأ ف-ي-سضيو
يف ةياغلل ديج لك-سشب ل-م-ع-ي سسور-ي-ف-لأ
نم سسانلأ يناعي ام ابلاغ .يلاحلأ تقولأ

أذإأو ،سضأرعأأ نودب وأأ أدج ةفيفخ ىودع
ببسس دجوي Óف ،ىودعلأ رسشن نم أونكمت
فخأأ حبسصيسس انوروك سسوريف نأأ ل-ي-خ-ت-ل
.““ةأاطو

ت’اكو ^

يوونلا حلسستلا نم دحلل ةديدج ةدهاعم ناثحبت وكسسومو نطنسشاو
انييف ةيواسسمنلأ ةمسصاعلأ تدهسش ^

ن-ي-ب تا-سضوا-ف-م-لأ ن-م ة-لو-ج سسمأأ
دحلأ لوح ايسسورو ةدحتملأ تاي’ولأ

.يوونلأ حلسستلأ نم
ثوعبملأ يلسسغنيليب لسشرام ثحبيسسو
بئان عم ،يكيرمأ’أ سسيئرلل سصاخلأ

يغري-سس ي-سسور-لأ ة-ي-جرا-خ-لأ ر-يزو
لحم ةديدج ةدهاعم لÓحإأ فوكباير
دد-ع ن-م د-ح-ل-ل ترا-ت-سس ةد-ها--ع--م
دن-ع ة-يوو-ن-لأ تا-فذا-ق-لأو سسوؤور-لأ
اهب لمعلأ يهتني يتلأ يهو ن-يد-ل-ب-لأ

نم مأوعأأ ةرسشع دعب1202 ريأربف يف

.اهيلع عيقوتلأ
دلا-نود ي-ك-ير-مأ’أ سسي-ئر-لأ بغر-يو
ةدهاعملل نيسصلأ مسضنت نأأ يف بمأرت
هسضفرت يذلأ ر-مأ’أ و-هو ،ةد-يد-ج-لأ
.نيكب

ت’اكو ^

 دسض مئارج هباكترا يف هابتسشÓل ايروسس ابيبط لقتعت ةيناملأ’ا تاطلسسلا
نأأ ،سسمأأ ،يناملأ’أ ماعلأ ءاعد’أ نلعأأ ^
لقُتعأ ،ايناملأأ يف ميقي ،ا-يرو-سس ا-ب-ي-ب-ط

د-سض م-ئأر-ج ه-با-ك-ترأ ي-ف ها-ب-ت--سشÓ--ل
.ايروسس نوجسس دحأأ يف ةيناسسنإ’أ
ءÓع ،مهتملأ نإأ ءاعد’أ لاق ،هل نايب يفو
نيتعقأو يف““ لقتعم بيذ-ع-ت-ب م-ه-ت-م ،.م
ع-با-ت ن-ج-سس ي-ف ا-ت-ثد-ح ،““ل-قأ’أ ى-ل-ع
،سصمح ةنيدم يف ةيروسسلأ تأربا-خ-م-ل-ل

.1102 ماع
دق-ف ،ي-نا-م-لأ’أ ءا-عد’أ نا-ي-ب بسسح-بو
بيسصأأ نيجسس ةدعاسسمل .م ءÓع يعدتسسأ
يف هتكراسشمل هلاقتعأ دعب ،عر-سص ة-بو-ن-ب

نكلو .دسسأ’أ سسيئرلأ دسض تاجاجتح’أ
موطرخب لقتعملأ برسض يف عرسش بيبطلأ
ةيحسضلأ برسض يف رمتسسأو““ ،يكيتسسÓب
.““ًاسضرأأ هطوقسس دعب ىتح هلكرو
دق ًأرخآأ ًابيبطو ءÓع““ نأأ نايب-لأ ع-با-ت-يو
،حربملأ برسضلاب ةيحسضلأ ى-ل-ع ا-يد-ت-عأ

يف يفوت ريخأ’أ نأأو ،يلاتلأ مويلأ لÓخ
.““ةافولأ بابسسأأ ةفرعم نود ،قح’ تقو
ى-لإأ ،5102 ماع ،ايروسس م-ه-ت-م-لأ ردا-غو
يأأ ردسصي ملو ،بطلأ نهتمأ ثيح ،ايناملأأ
.ةيروسسلأ ةموكحلأ لبق نم دعب قيلعت

ت’اكو ^



رج◊ا عفر نأا ى-ل-ع ءا-ب-طأا ةد-ع ر-شصأاو ^
نم لاح يأا ‘ ينع-ي ل““ ة-يلؤ-لا-ب ي-ح-شصلا
,““ارطخ ل-ك-ششي د-ع-ي ⁄ ءا-بؤ-لا نأا لاؤ-حألا

ÚنطاؤŸا ةمهاشسم““ ةرورشض ىلع نيدكؤؤم
¤إا يمارلا ةيحشصلا تا-ط-ل-شسلا ى-ع-شسم ‘

.““ىودعلا ةلشسلشس رشسك
,ةيلؤلاب ناك-شسلاو ة-ح-شصلا ر-يد-م ح-شضوأاو
نأا ،ىلفدلا Úعب ,Òهز قودشص جاح رؤتكدلا
ينعي ل ةيئابؤ-لا تار-ششؤؤŸا صضع-ب ن-شس–““
.““صسوÒفلا ةرؤطخ ‘ صضافخنا
انزواŒ اننأا حيحشص““ : قايشسلا تاذ ‘ حرشصو
ةيادب ‘ ءابطألا ىناع ثيح ,ةلحرم بعشصأا
ةديازتŸا دادعألا ةهجاؤŸ نيرمألا ءابؤلا

يعن نأا يرور-شضلا ن-م ن-ك-ل ,ى-شضرŸا ن-م
ةعفترم  لازت ل صسوÒفلا ةرؤطخ نأا اما“

.““ةميخو هراششتنا بقاؤعو
ناك يذلا ,ىلفدلا Úعب ةحشصلا ريدم رذحو
ي-جا-ت-لا صسوÒف-لا-ب Úبا-شصŸا ل-ئاوأا ن-م
رج◊ا نم امؤي32 دعب هنم يفششو ةيلؤلاب
ىلع رهظت ل صضرŸا صضارعأا نأا““ ,يحشصلا

رطخ عفري ا‡ صسوÒفلاب ÚباشصŸا عيمج
Úلما◊ا صصاخششألا فرط نم ىودعلا لقن
.““مهملع نود هل
نيذلا صصاخششألا ءازإا هششاهدنا نع Èع امك
ادرف  دشصح ناو ىتح صسوÒفلا دؤجو نؤفني““

وا مهناÒج وا مهئاقدشصا دحأا وأا مهتلئاع نم
.““لمعلا ‘ مهئÓمز
ةيمؤمعلا ةشسشسؤؤŸا ريد-م ز-كر ,ه-ت-ه-ج ن-م
دبع ؤب صشيبح ,ىلفدلا Úعل ةي-ئا-ف-ششت-شسلا
ةشسشسؤؤم برقأاب قاحتللا ةرورشض““ ىلع ,هللا

ةباشصإلاب كشش ىندأا دؤ-جو لا-ح ‘ ة-ي-ح-شص
تافعا-شضم يدا-ف-ت““ ل-جأا ن-م ““صسوÒف-لا-ب

رارغ ىلع صضارعألا صضعبب ةقلعتم ةÒطخ
.““مشس÷اب ملأاو ةيهششلا نادقف  بعتلا
ةعيرذ لكششي ل يحشصلا رج◊ا عفر ““ نأا هبنو

هفشسا نع ابرعم ,““تازواجتلا صضعب باكترل
اودمعت““ نيذلا ÚنطاؤŸا صضعب كؤلشس ءازإا

دق ةفشصاعلا نا مهنظل ةياقؤلا دعاؤق قرخ
.““ترم
ؤهو ,وزيزع دلاخ د-كأا ,حا-ق-ل-لا با-ي-غ ‘و
ة-يد--عŸا صضار--ملا ة--ح--ل--شصم لوؤؤ--شسم

Ãي-ح-ي صسرا-ف““ ى-ف--ششت--شس““ Ãنأا ,ة-نا-ي-ل
دب ل ةرورشض ىحشضا صسوÒفلا عم صشياعتلا““

ةرورشض““ راب-ت-علا Úع-ب ذ-خلا ع-م ““ا-ه-ن-م
¤ا ةيمارلا ةيئاقؤ-لا تاءار-جإلا-ب د-ي-ق-ت-لا
.““ءابؤلا راششتنا نم د◊ا
يشضÁ نأا يعيبطلا““ نم هنا لؤقلاب لشصاوو
ن-م ن-ك-ل ,م-ه-تا-ي-جا-ح ءا-شضق ¤ا صسا-ن-لا
اهترقا يتلا Òبادتلا ماÎحا اشضيا يرورشضلا
ةحئاج نم ةيا-قؤ-ل-ل ة-ي-ح-شصلا تا-ط-ل-شسلا
.““91-ديفؤك
ى-ل-ع نأا-ششلا اذ-ه ‘ لوؤؤ-شسŸا تاذ دد-ششو
ةمامكلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ةيمها““

ة-با-شصلا ن-م ن-ير-خلا ة-يا-م-ح ل-جا ن-م
يدافت وا (صسوÒفلل انلمح لاح ‘) ىودعلاب
نم ىحشضا““ : افيشضم ،““ىودع-لا-ب ا-ن-ت-با-شصا
رارغ ىلع ,صسوÒفلا عم صشياعتلا يرورشضلا

بيب-ط-لا ه-ي-شصؤ-ي يذ-لا ير-ك-شسلا صضير-م

ةيئاذغ ة-ي-م-ح عا-ب-تاو هءاود ذ-خا ةرور-شضب
.““ةشصاخ
و ,نامحد ةمطاف ةرؤتكدلا تزربا ,اهتهج نم
ة--يد---عŸا صضار---ملا ‘ ة---شصتfl ي---ه
Úعل ةيئافششتشسإلا ة-ي-مؤ-م-ع-لا ة-شسشسؤؤŸا-ب
صسوÒف نم ةياقؤلا ‘ ةمامكلا رود““ ,ىلفدلا
يرورشضلا نم““ هنا ةديفم ,““دجتشسŸا انورؤك
ةباشصإا ةرؤطخ نم ليلقتلل ةما-م-ك-لا ءاد-ترا

fiا ا-ن-ط-يŸف-ب ر-ششا-بÒ91-ديفؤكلا صسو,
صسمللاو ءاؤهلا قيرط نع امؤمع لقتني يذلا
.““اشضيا
ةباشصلا رطخ““ ناف نامحد ةرؤتكدلا بشسحو
طقف ةئاŸاب5 ةبشسن ¤ا صضفخني ىودعلاب

Úح ‘ ,ةمامكلل Úشصخشش ءادترا لاح ‘
مهدحا يدتري ⁄ لاح ‘ ةئاŸاب07 غلبي
.““ةمامكلا
ةباشصإلا ر-ط-خ نا ة-شصتıا صسف-ن د-كؤؤ-تو
د-حا نا-ك لا-ح ‘ ة-ئاŸا--ب59ب ع-جاÎي
,““صسوÒفلاب باشصم ناي-ق-ت-لŸا Úشصخ-ششلا

طرشش ؤه ةياقؤلا دعاؤق ماÎحا““ نا ةزÈم
.““يحشصلا رج◊ا عفر حا‚ ‘ يشساشسا

11 عقاولا نم

 هنم دب ل Óح انوروك شسوÒف عم ششياعتلا ىحسضا

ءابولا راضشتنا نم دحلل ةظقيلا ¤إا نوعدي نوضسرا‡ ءابطأا
,(91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك شسوÒف نم ةياقولا Òبادت قيبطت ‘ خارت يأا نم نوسسرا‡ ءابطأا رذح
.ءابولا اذه راسشتنا نم دحلل زاÎحلاو ةظقيلا ¤إا Úعاد

عمتÛا مضسق ^

ـه1441ةدعقلا وذ2ـل قفوŸا م0202ناوج32  ءاثÓثلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

:ةزابيتب ةزابيتب ينطولا كردلا ةيميلقإلا ةعومÛا
flينمأا طط Ÿخ انوروك يضشفت ةهجاوÓفايطضصإلا مضسوم ل

كردلا ةيميلقإلا ة-عؤ-مÛا تر-ط-شس ^
اشصاخ اينمأا اط-طfl ةزا-ب-ي-ت-ب ي-ن-طؤ-لا

Ÿخ انورؤك ة-ح-ئا-ج ي-ششف-ت ة-ه-جاؤÓل
نايب هب دافأا ام بشسح ،فايطشصلا مشسؤم
.زاه÷ا تاذل
ةفاك هل رخشس ينمأا ططخÃ رملا قلعتيو
زؤ– يتلا ةيرششبلاو ةيداŸا تاي-نا-ك-مإلا

فاشضا املثم ،ينطؤلا كردلا ةدايق اهيلع
ةعؤمجملل ةفاحشصلاو مÓعلا ةيلخ نايب
.ينطؤلا كردلا ةيميلقإلا
عشضو ،ي-ن-طؤ-لا كرد-لا نا-ي-ب بشسح ”و
ىلع ةكرحتم ىرخأا و ةتباث ةبقارم طاقن

¤إا ة-يدؤؤŸا ل-خادŸا ل--ما--ك ىؤ--ت--شسم
ة-شسورÙا Òغو ة-شسورÙا ئ-طاؤ--ششلا

Ÿا لؤخد عنŸفاطشصÚ ةفاكل ايدافت اهيلإا
ةحئاج راششتنا ىلع عجششت يتلا تاعمجتلا
.انورؤك
ةيمها ينطؤ-لا كرد-لا ةدا-ي-ق تلوأا ا-م-ك
ةلمج Ëدقت متي ثيح ،يؤعؤتلا بناجلل

ة-ي-عؤ-ت-ل تادا--ششرإلاو ح--ئا--شصن--لا ن--م
يششفت نم عشضؤلا ةرؤطخ لؤح ÚنطاؤŸا

ماÎحاو تاعمجتلا يدا-ف-تو ءا-بؤ-لا اذ-ه
ع-شضوو ي-عا-م-ت-جلا د-عا-ب-ت--لا Òباد--ت
.ةمامكلا
جردني ينملا ططıا نا نايبلا حشضوأاو

ةيئاقؤلا Òبادتلا ذيفنت ةلشصاؤم راطا ‘
نم دحلل ةيمارلا ةيزاÎحلا تاءارجإلاو
اهن-م ا-م-ي-شس ل ،ا-نورؤ-ك صسوÒف را-ششت-نا
قلغلاب قلع-تŸا ي-ئلؤ-لا رار-ق-لا ذ-ي-ف-ن-ت
مشسؤم لؤخد عم انمازت ئطاؤششلل تقؤؤŸا
.فايطشصلا

ينطؤلا كردلا نايب فششك ،ىرخأا ةهج نم
‘ صصاخششألا دشض ةفلا423fl عفر نع
يرا÷ا ؤينؤي —افلا ن-م ةد-ت-مŸا ةÎف-لا
ماز-ت-للا مد-ع-ل اذ-ه ا-ن-مؤ--ي ة--يا--غ ¤ا
لÓ-خ ة-يرادإلا تارار-ق-لا و م-ي-شسارŸا-ب
نم ة-ي-ح-شصلا Òباد-ت-لا ق-ي-ب-ط-ت تا-قوأا
ة-شسماÿا ¤إا اءا-شسم ة-ن-ما-ث-لا ة-عا--شسلا

اهعشضوو ةبكرم06 زجح ” اميف احابشص
.رششÙاب
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 :انوروك رطاخÃ ةيعوتلا

ةيلوÈ11ع ضسيضس– ةيلمع56 ذفنت ةيندŸا ةيام◊ا
لÓخ ,ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تماق ^

ةيعؤت-لا را-طإا ‘ ,ةÒخألا ة-عا-شس42 ـ-لا
Ãف ر--طا--خÒةيلمع56ـب ,ا-نورؤ-ك صسو
ث◊ ,ة---يلو11 تل-م-شش ة-ي--شسي--شس–

ر-ج◊ا د-عاؤ-ق ماÎحا ى-ل-ع Úن-طاؤŸا
ام بشسح ,يعامتجلا دعابت-لاو ي-ح-شصلا
ةيا-م-ح-ل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يدŸا ه-ب تدا-فأا
.اهل نايب ‘ ,دحألا ،صسمأا لوا ,ةيندŸا

نم ةياقؤلاب ةقلعتŸا اهتاطاششن راطإا يفف
تاد-حو تل-ف-ك-ت ,ا-نورؤ-ك ءا-بو را--ششت--نا
نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ةيندŸا ةيام◊ا

ميقعت ةيلمع85»ـب يرا÷ا ؤينؤي12 ¤إا02
تآاششنم نم ،ةيدلب44 تشسم ,ةيلوÈ 31ع
تاعمÛا ة-شصا-خو ة-ي-مؤ-م-ع ل-كا-ي-هو
.عراؤششلاو ةينكشسلا
نؤعÚ ““792تيلمعلا Úتاهل تشصشصخ دق و

ةرايشس84 ،بترلا فلتخÃ ةيندم ةيامح
عشضو ¤إا ةفاشضإلاب ةن-حا-شش13و فاعشسإا
ةماقإا نكا-مأا70 ةيطغتل ة-ي-ن-مأا ةز-ه-جأا

تايلو Èع ي-ح-شصلا ر-ج-ح-ل-ل ة-ه-جؤ-م
.““Âاغتشسم و فراطلا ،رئاز÷ا
ةيام◊ا تادحو تشصحأا ,رياغم قايشس ‘و
داح541 ,ةرؤكذŸا ةÎفلا لÓخ ,ةيندŸا

ةباشصإا و صصاخششأا عبرأا ةافو فلخ رورم
ةتوافتمو ةف-ل-تfl حور-ج-ب ن-ير-خآا571
.نطؤلا تايلو ةدع Èع ةرؤطÿا
قئارح ةحفاكÃ لشصتي رخآا ديعشص ىلعو
ليجشست ” ,ةيعارزلا ليشصاÙا و تاباغلا
نم راتك-ه41““ ىل-ع ى-تأا ““ا-ق-ير-ح71““
22 و حمقلا نم تاراتكه ةعبشسو تاباغلا

0047 ¤إا ةفاشضإلاب ,صشئاشش◊ا نم اراتكه
,““Úتلخنو ةرمثم ةرجشش02 و Íت ةمزح
,ىرخأا ة-ه-ج ن-م .ه-تاذ رد-شصم-ل-ل ا-ق-فو
دامخإل ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلخدت

,ةنتاب و ةبانع يتيلؤب Úيرشضح Úقيرح
‘ قيشضب صصاخششأا ة-ثÓ-ث ة-با-شصإا ا-ف-ل-خ

.قور◊ نيرخآا ةشسمخ صضرعتو صسفنتلا
جأاو/م.ق ^

 دÓبلا لامسش نم اهبلج ” ركبŸا ةدئاŸا بنع افانسصأا لمسشت
ةيادرغ ةيلو بونج عرازÃ اهجوأا ‘ ةدئاŸا بنع ينج ةلمح

اذه اهجوأا ةدئاŸا بنع ينج ةلمح تغلب
ةعارز Úتاشسب مهأا Èع ةيادرغ ةيلؤب دحألا
ةرؤشصنŸا قطا-ن-م Úب ةرؤ-شصÙا مور-ك-لا
ما-ن-غ ي-شسا-ح Úب اذ-كو ل-ح-ف-ل ي-شسا--حو
(1) مقر ينطؤلا قيرطلا ةاذاحÃ ةعينŸاو
.ظحؤل امك ,ةيادرغ ةيلو بؤنجب
رهشش فشصتنم ذنم موركلا ؤعرازم رششاب دقو
هذهب ين÷ا تايلمع ¤وأا ‘ يرا÷ا ؤينؤي
لشصت يتلا موركلا Úتاشسبل ةديد÷ا قطانŸا

072 اهنيب نم ،راتكه054 ؤحن ¤إا اهتحاشسم
حلاشصŸا ةيريدم تركذ امك ،ةجتنم راتكه
.ةيلؤلاب ةيحÓفلا
““ةدئار““ تارمثتشسم ةرششع ؤحن Èع تعرزو

flاه-ن-م ا-م-ي-شسل ،بن-ع-لا فا-ن-شصأا ف-ل-ت
،““دؤشسألاو رمحألا بنعلاو لاباشسو لانيدراك““

دÓبلا لامشش نم تبلج يتلا فانشصألا يهو
.ركبŸا ةدئاŸا بنع جاتنإا صضرغب
ىلع Úشسلاج مهو مورك-لا ؤ-عراز-م مؤ-ق-يو
بنعلا ل-ي-شصاfi طؤ-ط-خ ما-مأا Úت-ب-كر-لا
ةيلافتحا ءاؤجأا ىفو ةيهانتم ةيانعبو فطقب

ةيبنا÷ا قاروألا عطق ةلازإاو بنعلا ديقانع
و ةيكيتشسÓب قيدان-شص ل-خاد ا-ه-ع-شضو ل-ب-ق
Ú 052ب ام عابت ثيح ةيادرغ قؤشس ؤحن اهلقن
راششتنا دؤعيو.دحاؤلا مارغ ؤليكلل جد003 و
ةيادرغ ةيلو بؤنجب موركلا ة-عارز ة-ب-ع-شش
ةنشس ¤إا يئاؤتشسا هبشش خا-نÃ ز-ي-م-ت-ت ى-ت-لا

قلعت ام ا-م-ي-شس ل-ماؤ-ع ةد-ع-ل كلذو0002
تاردقلا و ةمئŸÓا ةي-خا-نŸا فور-ظ-لا-ب
صسدنهم حرشش ام ق-فو, ““ة-ل-ئا-ه-لا““ ة-ي-ئاŸا

Ãا ةيريدŸفلا حلاشصÓقيق– رظتنيو.ةيح
ةدئاŸا بنع نم راطنق009.54 براقي جاتنإا
ةيلؤلاب ركبŸا بنعلا ي-ن-ج ة-ل-م-ح م-شسر-ب
ةيريدم تاعقؤت بشسح ،0202 ةيرا÷ا ةنشسلل
.ةيحÓفلا حلاشصŸا

نم راطنق000.44 جاتنإا قيق– ” هنأا ركذي
ة-مر-شصنŸا ة-ن-شسلا لÓ--خ ةد--ئاŸا بن--ع
ةدئاŸا بنعك هنم ءزج ريدشصت ”و ،(9102)
.ةيبوروألا قاؤشسألا ؤحن ““يجؤلؤيب““

ةبشسانŸا ة-ي-خا-نŸا فور-ظ-لا بنا-ج ¤إاو
ة-بذ-ع-لا ها-يŸاو ة-بÎلا ة-ي-عؤ-ن تم-ها--شس

Ãاو لحفل يشساح يتقطنŸشس– ‘ ةعينÚ
بنع ديقانع ينج ” ثي-ح ،مور-ك-لا جا-ت-نإا
،زاهب دلاخ راششأا امبشسح ،غلك2 اهنزو زواجتي

مور-ك-لا ة-عارز ‘ ي--حÓ--ف ر--م--ث--ت--شسم
جؤتنم عقؤتي هنأا زاهب ديشسلا ىريو.ةقطنŸاب

دج نؤجتنŸاو ،ة-ل-م◊ا هذ-ه لÓ-خ د-ي-ج
.ةديج ةيحشص ةلاح ‘ بنعلا نأاو ،نؤحاترم
Úشس– ‘ ةيندعŸا ةبذعلا هايŸا تمهاشسو

اÒششم ،عرازŸا تاذ فاشضا امك ،بنعلا جاتنإا
‘ لثمتت ةشضÎعŸا ةدي-حؤ-لا ة-ل-ك-ششŸا نأا
.ةلماعلا ديلا ةردن
ءابنألا ةلاكو حيرشصت ‘ ،زاه-ب د-ي-شسلا لا-قو
ة-عارز طا-ششن ‘ عر-شش ه--نا ““ ،ة--ير--ئاز÷ا
جئات-ن ى-ل-ع تل-شص–و ،4002 ذنم مور-ك-لا

¤إا دحاؤلا راتكهلا جؤتنم لشصي ثيح ،ةديج
مادختشسا نود ركبŸا بنعلا نم غلك0003
.““ةيوايميكلا ةدمشسألا
احجان اجذؤ‰ ةرمثتشسŸا هذ-ه تح-ب-شصأاو
ديدع راششتنا ىلع عجشش ا‡ ،ةيادرغ ةيلؤب
قيرطلا لؤط ى-ل-ع مور-ك-لا ة-عارز Úتا-شسب
.ةعينŸاو لحفل يشساح Úب (1) مقر ينطؤلا
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‘ اثحا-ب06 ا-ه-ب ما-ق ة-شسارد تد--كأا  ^
flةشسشسؤؤم81 ن-م تا-شصشصخ-ت-لا ف-ل-ت

ةرورشض““ ىلع ,دÓبلا برغب ›اعلا ميلعتلل
عمت‹و دا-شصت-قا ¤إا ة-عر-شسب لا-ق-ت-نلا
ا-م-ه-ي-ف بع-ل-ت نأا بج-ي يذ-لا ة-فر-عŸا
ة-ي-م-ن-ت-لا ‘ ةر-طا--ق--لا رود ة--ع--ما÷ا
.““ةيفاقثلاو ةيداشصتقلاو ةيعامتجلا
تز‚أا يتلا ةشساردلا لؤح ريرقت ‘ ءاجو
,نايز نب يقابلا دبع فارششإا ت– ارخؤؤم
برغلا تاعما÷ ة-يؤ-ه÷ا ةود-ن-لا صسي-ئر
نأا ,““ةلب نب دمحأا““1نارهو ةعماج ريدمو
ةحئا÷ا لÓخ تتبثأا ةيرئاز÷ا ةعما÷ا““

تازيهجتلا لÓخ نم راكتبلا ىلع اهتردق
تا-شسشسؤؤ-م-ل-ل ا-ه-تر-فو ي-ت-لا تاد-عŸاو

بجي يتلاو ىرخأا تا-عا-ط-قو ة-ي-ح-شصلا
دعب ام ةلحرم ‘ اهنم ةدافتشسلاو اهنيمثت
.““انورؤك
صصÓختشسا ةرورشض ىلع رير-ق-ت-لا دد-ششو
ةيعشضؤلا نم صسوردلا ›اعلا ميلعتلا عاطق
لعافك عقؤمتي-ل91-ديفؤك نع ةمجا-ن-لا
¤إا اتفل ,تا-مزألا ةرادإا ‘ ي-ج-ي-تاÎشسا
فيكتلا ىلع ارداق نؤكي نأا بجي لوأا هنأا““

قفو ةعرشسب رؤطتلاو ÒغتŸا قايشسلا عم
.““عشضو لك تابلطتم
دعب ام ةلحرم نأا ىرخأا ةهج نم Èتعاو
ءانب ةداعإا ‘ Òك-ف-ت-ل-ل ة-شصر-ف““ ا-نورؤ-ك

““Úنطاؤملل مئادلا هافرلا نم-شضي ع-م-ت‹
دعب ام ةلحرم ¤إا ر-ظ-ن-لا بج-ي ل ه-نا»و
قباشسلا عشضؤلا ¤إا ةدؤع اهنأا ىلع انورؤك
فلتfl ‘ دغلا عمت‹ ءانبل ةشصرفك لب

هافرلا قيق– Òخألا هفده يذلاو هبناؤج
.““Úنطاؤملل مئادلا
ةرازو ¤إا هجو يذلا ثحبلا اذه مدق دقو
صضعب ,يملعلا ثحب-لاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا
تا-عا-ط-ق-لا ن-م د-يد-ع-ل-ل تا--حاÎقلا
حÓ-شصإل ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة--يدا--شصت--قلا
.ةحئا÷ا لÓخ تزرب يتلا صصئاقنلا
تاشسشسؤؤم نؤثحابلا ثح ,راطإلا اذه ‘و
ة-ق-فار-م ى-ل-ع تا-ن-ي-مأا-ت-لاو كؤ-ن--ب--لا
يتلا ةط-شسؤ-تŸاو ةÒغ-شصلاو تا-شسشسؤؤŸا
.ةيحشصلا ةمزألا لÓخ تررشضت
ريرقتلا ثح ,ةحشصلا عا-ط-ق صصؤ-شصخ-بو
ةحاتŸا دراؤملل ل-ث-مألا لÓ-غ-ت-شسلا ¤إا

مÓعإلا ماظن معدو ةعجارم ىلع ةوÓع
ةرورشض ىلع ريرقت-لا د-كأا ا-م-ك ,ي-ح-شصلا
يذلا ةيعامتجلا ةيا-م◊ا ما-ظ-ن حÓ-شصإا
.““ةحئا÷ا لÓخ هتيدودfi نع نابأا““
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 :انوروك دعب ام ةلحرم
ةفرعŸا عمت‹ و داضصتقا ¤ا لاقتنلا ةرورضض

نأا ار--خؤؤ--م تر--ششن ة--شسارد تف---ششك ^
انورؤك صسوÒفب نؤباشصي نيذلا صصاخششألا
مهيلع ر-ه-ظ-ت لو (91-ديفؤك) دجت-شسŸا
لقأا  تايؤتشسم نؤ-ب-شست-ك-ي د-ق ي-شضار-عأا
كئلوأا نم صسوÒفلا دشض ةعانŸا نم Òثكب
.ةديدشش صضارعأاب نؤباشصي نيذلا
ةيبلاغ ىلع ره-ظ-ت د-ق ة-شسارد-لا بشسحو
ايبشسن ةفيفط تامÓع صسوÒف-لا ى-شضر-م
رهظت ل مهنم ةÒغشص ةبشسن ىدلو ىودعلل
فر-ع-ي لو .قÓ-طإلا ى-ل-ع صضار-عأا ة--يأا
نم هنأل ارظن ةعؤمÛا  هذه نع Òثكلا

ةنراقم رابتخÓل عشضخت نأا لمتÙا Òغ
‘ اÃ ةديدشش صضارعأا مهيدل رهظت نم عم
.يشسفنتلا زاه÷ا ‘ تÓكششم كلذ
Úشصلا ‘ نؤلمعي نيذلا نؤثحابلا نراقو

Úبا--شصŸا دار--فألا ن---م Úت---عؤ---م‹

ةنيدم ‘ ؤششتناو ةق-ط-ن-م ‘91-ديفؤكب
صضارعألا مهيل-ع تر-ه-ظ73 :غنبغنؤ-ششت

.مهيدل رهظت ⁄73 لباقم
ÚتعؤمÛا نم مد تانيع نؤثحابلا للحو
‘اعتلا نم ة-ل-ي-ل-ق ع-ي-با-شسأا د-ع-ب تذ-خأا
ن-م ط-ق-ف ة-ئاŸا ‘2,26 نأا اود---جوو
صضارعأا اهيدل رهظت ⁄ ي-ت-لا ة-عؤ-مÛا
ىدŸا ةÒشصق ةدا-شضم ما-شسجأا  م--ه--يد--ل

ةعؤمÛا نم ةئاŸا ‘4,87 عم ةنراقم
.ةيناثلا
تشضفخنا ةهاقنلا نم عيباشسأا ةينامث دعبو
نم  ةئاŸا ‘1,18 ىدل ةداشضŸا ماشسجألا
يشضارعأا نم اؤ-نا-ع-ي ⁄ ن-يذ-لا ى-شضرŸا

ترهظ نم ىدل ةئاŸا ‘2,26 عم ةنراقم
تناك كلذ ¤إا ةفاشضإلاب .صضارعألا مهيلع
صضارعأا نم اؤناعي ⁄ نيذلا ىشضرŸا ىدل

تانيتوÈلا ن-م81 ن-م ل-قأا تا-يؤ-ت-شسم
تاذ ةعؤمÛا نم تاباهت-لÓ-ل ةدا-شضŸا
ة-با-ج--ت--شسا ¤إا Òششي اذ--هو  صضار--عألا

.انورؤك صسوÒفل فعشضأا ةيعانم
ةل‹ ‘ ترششُن يتلا ةشساردلا ودعم لاقو
اؤلشصؤت يتلا جئاتنلا نإا ““Úشسيدم رششتين““
باشصم صصخشش لك نأا ةركف ‘ ككششت اهيلإا
‘ ىود-ع--لا د--شض ن--شصfi صسوÒف--لا--ب
دق تانايبلا هذه نأا نيÈتع-م ل-ب-ق-ت-شسŸا
ي-م-ُشس ا-م ماد-خ-ت--شسا ر--طاfl ¤إا Òششت
معدت»و91-ديفؤك  دشض ““ةعانم تازاؤج““
كلذ ‘ اÃ ةماعلا ةحشصلا تÓخدت ةلاطإا
ةيحشصلا ةفاظنلاو  يعامت-جلا د-عا-ب-ت-لا
ر-طاıا ة-ي-لا-ع تا--عؤ--مÛا لز--عو
قاطن ى-ل-ع ف-ششك-لا تارا-ب-ت-خا ءار-جإاو
.““عشساو

““Úسسيدم رسشتين““ ةل‹ ‘ ترسشن Úينيسصل ةيملع ةسسارد ‘
انوروك ضسوÒف دضض ةيندتم ةعانم دلوت دق ةفيفطلا ضضارعألا
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‘ در-ط-صضم ل-ك-صشب ي--كÒمأ’ا رود--لا ع--جاÎي ^
،لقأ’ا ىلع ةيصسيئر بابصسأا ةثÓثل ،ةيبرعلا ةقطنŸا
ىلع ًاصصوصصخو ،ةيداحأ’ا ةيب-ط-ق-لا ع-جار-ت ا-ه-لوأا
يتلاو ،Úصصلا دوعصص ببصسب ،يداصصتق’ا ىوتصسŸا
هÒظن يثلث لداعي ›امجإ’ا ي-مو-ق-لا ا-هŒا-ن تا-ب
ماع ‘ هفصصن ناك نأا دعب9102 ماع ‘ يكÒمأ’ا

ةحصضاو ةمÓع ‘ ،0102 ماع ‘ ًابيرقت هثلثو3102
اكÒمأا اهتصسفانمو ،ايداصصت-قا Úصصلا دو-ع-صص ى-ل-ع
،اهدصض ةيداصصتقا بورح نصشب ةلوغصشم تتاب يتلا
سسيئرلا ةÎف لÓ-خ ًا-صصو-صصخ ،ا-ه-مّد-ق-ت ة-قا-عإاو
اكÒمأا سصرح Êاثلا ببصسلا .بمارت دلانود ›ا◊ا
،ةقطنŸا ‘ هتاعبتو اهرود سضيفخت ى-ل-ع ا-ه-صسف-ن

نم اهيلع بترت امو ،قارعلا ‘ اهبرح لصشف ذنم
،قارعلا ‘ Êاريإ’ا عصسوتلاو ةيقارعلا ةلودلا رايهنا
¤إا اهعفد يذلا رمأ’ا .اهيلع اكÒمأا ءافلح بصضغو
طفن ىلع اهدامتعا ليلقت ¤إا ثيثح لكصشب يعصسلا
ريوطت ى-ل-ع ز-ي-كÎلا لÓ-خ ن-م ،ط-صسوأ’ا قر-صشلا
طفنلل ةرّدصصم اكÒمأا تتاب ىتح ،يرخصصلا طفنلا

يرادإ’ا فعصضلا وه ثلاثلا ببصسلاو .9102 ماع ‘
تا-ي’و-لا ه-ب تي-ن-م يذ-لا ي-ل-خاد-لا ي-صسا-ي-صسلاو
‘ ًايمي-ل-قإا ل-ث“و ،بمار-ت م-ك-ح لÓ-خ ةد-ح-تŸا

ةو-ق-لا بح-صس نÓ-عإا ل-ث-م ،ة--برا--صضت--م تارار--ق
،هنع عجاÎلا مث ةيروصس نم ئجافم لكصشب ةيكÒمأ’ا
افصش ¤إا ناريإا عم ديدصشلا ي-صسا-ي-صسلا د-ي-ع-صصت-لاو
ةرمدم ةيخوراصص تامجه ىلع تمصصلا مث ،بر◊ا
‘ ةيصسيئر ةيطفن تآاصشنم ىلع اهقÓطإاب ناريإا مهتت
جفلا زايح-ن’او ،ي-صضاŸا Èم-ت-ب-صس ‘ ة-يدو-ع-صسلا

هئافلح عم بمارت عارصص ‘ رهظ ا-م-ك .ل-ي-ئار-صسإ’
نطنصشاو لخاد ةنحاط-لا تا-عار-صصلاو ،Úي-بوروأ’ا
ًايلخاد ةلصصوبلا نادقفب ÚيكÒمأ’ا روعصشو ،اهصسفن
يتلاو ،انروك ءابو ةمزأا لÓخ ًاصصوصصخ ،ًايجراخو
يرادإ’او يصسايصسلا لصشف-لا ىد-م Úي-كÒمأا تف-صشك
.مهدÓب هصشيعت يذلا
اهيفقثمو ةقطنŸا تاموكح لماوعلا هذه لك تعفد
⁄اعلا نأا ًاصصوصصخ ،اكÒمأ’ لئادب نع Ìكأا ثحبلل
،اهصسفن ةيكÒمأ’ا ةدايقلا نم ًاÒثك ى-نا-ع ي-بر-ع-لا
صسقو ،ليئارصسإ’ ًامود تزا-ح-نا ي-ت-لاو ةقطنŸا تمّ
ن-ع تصضا-غ-تو ،ة-قرا-م ىر-خأاو ة--ف--ي--ل--ح لود--ل

اه◊اصصمو طفنلا لجأا نم ئدابŸاو ةيطارقÁدلا
هّجوتت نأا يق-ط-نŸا ن-م نا-كو .نا-ي-حأ’ا بل-غأا ‘

ًاحصشرم ودبي  ًادعاصص Óًيد-ب Úصصلا و-ح-ن را-ظ-نأ’ا
تاونصسلا لÓخ ،ةقطنŸا ‘ ديازتم رود بعلل ةوقب
،5102 ماع ذنمف ،بابصسأا ةدعل ،ة-ل-ب-قŸا دو-ق-ع-لاو

ةعلصس يهو ،طفنلل دروتصسم Èكأا ¤إا Úصصلا تلو–
›اوح ةقطنŸا نم Úصصلا دروتصستو ،مهأ’ا برعلا
ىلع ةدمتعم اهلعجي ام ،طفنلا نم اهتادراو فصصن
.ةلبقم ًادوقع اهيف لخدتلاب ةينعمو ،ةقطنŸا طفن
اهب ينم يتلا ةيلودلا ةيداصصتق’ا ةمزأ’ا تعفد امك
وحن اهداصصتقا ليو– ¤إا Úصصلا9002 ‘ ⁄اعلا
اهتارداصص قاوصسأا عي-صسو-ت-ل ،ًا-ي-جرا-خ را-م-ث-ت-صس’ا
قيرط ةردابم قÓطإا ‘ رولبت ا-م و-هو ،ا-ه-ع-يو-ن-تو
طبر ¤إا ىعصست يتلاو ،3102 ماع ‘ ›ودلا رير◊ا
عم ةيرحبو ةيّرب ةراŒو تÓصصاوم ةكبصشب Úصصلا

عونك (ابوروأاو ايقيرفأاو ايصسآا) Ëدقلا ⁄اعلا تاراق
كلت عم اهقيثوتو ةيداصصتق’ا تاقÓعلا زيزعت نم
.ةينيصصلا تاج-ت-نŸا ما-مأا قاو-صسأ’ا ح-ت-فو ،لود-لا
‘ارغ÷ا هعقوم بب-صسب ،ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ل-ت-ح-يو
كلت نم ًايزكرم ًاعقوم ،ةيطفنلاو ةيلاŸا هدراومو
.ةردابŸا
ةيدنكلا اتÈلأا ةعماج نع ةرداصص ةصسارد ديفت انهو
ن---م %21 ›او-ح-ب تر-ثأا--ت--صسا ة--ق--ط--نŸا نأا--ب
ىتحو5002 ماع ذنم ةينيصصلا ةيلودلا تارامثتصس’ا

.ًايونصس ر’ود رايلم41 –11 لداعي ام وهو ،7102
عاطق ¤إا ةينيصصلا تارامثتصس’ا نم %24 بهذتو
¤إا %71و ،تارا-ق-ع-لا عا--ط--ق ¤إا %12و ،طفن-لا
تامدÿا ¤إا اه-ل-ث-مو ،ندا-عŸا ¤إا %4و ،ةعارزلا
Úصصلا تحبصصأا امك .هيفÎلا ¤إا %3و ،ةيصساصسأ’ا
Úصصلا د-ع-تو .ج-ي-لÿا لود--ل يراŒ كير--صش Èكأا
،تارامإ’او ةيدو-ع-صسل-ل Èكأ’ا يرا-ج-ت-لا كير-صشلا
Èكأا ثلا-ثو ة-ير-ط-ق--لا تادراو--ل--ل رّد--صصم Èكأاو
.زاغلا اهصسأار ىلعو ،ةيرطقلا تارداصصلل دروتصسم
رايلم65.2 نم Úصصلاو رصصم Úب ةراجتلا ت‰ امك
دعتو ،6102 ‘ رايلم1.21 ¤إا5002 ماع ‘ ر’ود
كلذ-ك .ر-صصŸ ع-ئا-صضب-ل--ل Èكأ’ا رّد--صصŸا Úصصلا
نم رصصم ‘ ر’ود را-ي-ل-مÚ 2.22صصلا ترمثت-صسا

لبقتصسم Èكأا ثلاث رصصم لعج ام ،7102 ¤إا5002

ةيدوعصسلا دعب ةقطنŸا ‘ ةينيصصلا تارامثتصسÓل
.ناريإاو
ةقطنŸا ‘ ة-يدا-صصت-ق’ا Úصصلا ح-لا-صصم ي-ما-ن-ت
ءاصشنإاو ،اهيف يركصسعلا اهدوجو ةدايز ¤إا اهعفد
،يتوبيج ‘ ةيجراÿا ة-ير-ك-صسع-لا ا-هد-عاو-ق لوأا
نودب تارئاطلاك) ةيركصسعلا اه-تاردا-صص ع-ي-صسو-تو

ةيلودلا دوه÷ا ‘ ةكراصشŸاو ،ةق-ط-ن-م-ل-ل (را-ي-ط
Ÿتدقع كلذك .ندع جيلخ ‘ ةنصصر-ق-لا ة-ح-فا-ك

عم ةلماصش ةي-ج-ي-تاÎصسا ة-كار-صش تا-قا-ف-تا Úصصلا
تاقافتاو ،تارامإ’او ةيدوع-صسلاو ر-صصمو ر-ئاز÷ا

تيوكلاو ندرأ’او قارعلا عم ةي-ج-ي-تاÎصسا ة-كار-صش
.يتوبيجو نامُعو برغŸاو رطقو

،ديازت ‘ ةقطنŸا ‘ ينيصصلا رودلا نأا ينعي اذه
.ةلبقŸا دوقعلاو تاونصسلا لÓخ ومنلل حصشرم هنأاو
ةيداصصتق’ا اهدراوم ةدايز عم ،Úصصلا عجصشتت دقو
‘ Èكأا راودأا بعل ىلع ،ةيصسا-ي-صسلاو ة-ير-ك-صسع-لاو
ة-يا-م-ح تا-يو-ت-صسŸا ف-ل-تfl ى-ل-ع ة--ق--ط--نŸا

Ÿبرعلا ةدنجأا نع مهأ’ا لاؤوصسلا ىقبيو .اه◊اصص
حلا-صصم ع-م م-ه◊ا-صصم ي-قÓ-ت ىد-مو ،م-ه-صسف-نأا
⁄اعلا ‘ ينيصصلا  ذوفنلا دوعصص تايّد–و ،Úصصلا
تايد– ةثÓث نع ثيد◊ا ن-كÁ ا-ن-هو ،ي-بر-ع-لا
.ةيصسيئر
هنكلو ،ةوقب د-عا-صص يدا-صصت-قا بط-ق Úصصلا :ً’وأا
قافنإ’ا غ-ل-ب ،9102 ‘ .دعب ًايرك-صسع ًا-ب-ط-ق سسي-ل
قافنإاب ةنراقم ر’ود رايلم486 يكÒمأ’ا يركصسعلا

عبر لدا-ع-ي ا-م وأا ،ر’ود را-ي-ل-م181 غلبي ين-ي-صص
ا-كÒمأا د-ع-ت كلذ-ك .ًا-ب-ير-ق-ت ي-كÒمأ’ا قا-ف--نإ’ا
Ìكأاب طصسوأ’ا قرصشلا ¤إا ةحلصسأÓل Èكأ’ا رّدصصŸا

ىّدعتي ’ امنيب ،تارداصصلا كلت ›امجإا فصصن نم
كلت“ امك ،%5 تارداصصلا كلت نم Úصصلا بيصصن
‘ اÃ ،ةيبرع لود ةدع ‘ ةيركصسع دعاوق اكÒمأا
نم ف’آا تارصشعو ةيجيلÿا لود-لا ة-ي-ب-لا-غ كلذ
قÓ-م-ع-لا نأا ي-ن-ع-ي اذ-هو .ة-ق-ط-نŸا ‘ دو--ن÷ا
،ةليوط ةÎف همامأاو ،سساصسأ’اب يداصصتقا ينيصصلا
،يكÒمأ’ا ينمأ’او يركصسعلا ذو-ف-ن-لا نزاو-ي ي-ك-ل
رايتخ’ا ًانايحأا ةيبرعلا تاموك◊ا ىلع متحتي دقو
و-ل ،تا-يو-ت-صسŸا سضع-ب ى-ل-ع ا--كÒمأاو Úصصلا Úب
.امهنيب عارصصلا مدتحا

موقي ًايحلصصم ًايتامغارب ًاجهنم Úصصلا ىنبتت :ًايناث
‘ ًاصصوصصخ ،سساصسأ’اب ةيداصصتق’ا تاكرصشلا ىلع
تÓ-صصاوŸاو تارا-ق-ع-لاو ط-ف-ن-لا-ك ٍتا-عا--ط--ق
عم رذحب Úصصلا ل-ما-ع-ت-تو .ندا-عŸا جار-خ-ت-صساو
بنجتتو ،ةينمأ’او ةي-صسا-ي-صسلا ة-ق-ط-نŸا ل-كا-صشم
لاثŸا ليبصس ىلعف ،اهفيلاكت لم–و اهيف لخدتلا
تارم ةدع (وتيفلا) سضقنلا قح Úصصلا تمدختصسا

ب-ّن-ج-ت-ت ا-ه-ن-ك-لو ،د-صسأ’ا را-صشب ما-ظ-ن ة-يا--م◊
يصسايصسلا رارقتصس’ا ققحي ىتح ،هيف را-م-ث-ت-صس’ا
ةراصشإا ‘ كلذو .اتÈلأا ةعماج ةصساردل ًاقفو ،‘اكلا
ة-ي-صسا-ي-صسلا ف-ي-لا-ك-ت-لا ل--ّم– Úصصلا بنŒ ¤إا
اهصسفن ةصساردلا Òصشتو .ةقطنŸا لودب اه-ت-قÓ-ع-ل
ة-م-صصا-ع-لا عور-صشم ‘ Úصصلا تارا-م--ث--ت--صسا ¤إا
ىلع رخآا ً’اثم هرابتعاب ،رصصم ‘ ةديد÷ا ةيرادإ’ا

تارامثتصس’اف ،ينيصصلا يداصصتق’ا لغوتلا ةعيبط
’ دق عورصشملل  Úصصلا اه-ت-مّد-ق ي-ت-لا سضور-ق-لاو
مدعب ءاÈخو نيÒثك Úيرصصم روعصش ع-م ى-صشا-م-ت-ت

Úصصلا ه-م-عد-ت كلذ ع-مو ،ة-يدا--صصت--ق’ا هاود--ج
.اهصضورقب
نوؤوصش ‘ لخدتلا مدع راع-صش Úصصلا ع-فر-ت :ًا-ث-لا-ث
مئاقلا مÓصسلاب نمؤوت اهنإا لوقتو ،ىرخأ’ا لودلا

ىل-ع م-ئا-ق-لا مÓ-صسلا ل-با-ق-م ‘ ة-ي-م-ن-ت-لا ى-ل-ع
.ًانايحأا برغلا هنع ثدحت-ي يذ-لا ة-ي-طار-قÁد-لا
ةيدادب-ت-صس’ا م-ظ-ن-لا م-عد ن-ع ددÎت ’ ا-ه-ن-ك-لو
قح اهمادخ-ت-صسا ¤إا-ف ،ي-ل-ي-ئار-صسإ’ا لÓ-ت-ح’او
اهتاقÓعو ،دصسأ’ا ةموكح ةيا-م◊ تار-م و-ت-ي-ف-لا

ل-ق-ن ‘ ا-ه-ي-ل-ع د-م-ت-ع-تو ،ل-ي-ئار-صسإا ع-م ةد-ي-ج
وهو ،ةحلصسأ’ا ايجولونكت كلذ ‘ اÃ ،ايجولونكتلا

يعصس عم سضقانت ‘ ينيصصلا ذوفنلا يمانت عصضي ام
.ررحتلاو ةيطارقÁدلا ¤إا برعلا
ةنميهلل نزاوم وأا ليدب نع برعلا ثحب ،راصصتخاب
ةÒثك ً’ولح Úصصلا ‘ دجي ’ دق اهبويعو ةيكÒمأ’ا

Ÿك--صش--Óع-ير-صس ل-ح ع-صضو ا-ه-ت-مد-ق--م ‘و ،ه--ت
نم هحافك معدو ،ةنحاطلا ةيمي-ل-قإ’ا ه-تا-عار-صصل
هجوتلاف ،لÓتح’ا نم رّرحتلاو ةيطارقÁدلا لجأا
يداصصتقا ةيلا◊ا ةÎفلا ‘ برعلا و-ح-ن ي-ن-ي-صصلا

.سساصسأ’اب يحلصصم
يمويب ءÓع ^

هبويعو ينيسصلأ ليدبلأ تاناهرو ..برعلأ
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؟ةلود Óب ةمأأ مأأ ةمأأ Óب ةلود نحن
نم كّكفت ام ءانب ةداعإا مث نمو ،ةمأ’ا ـ ةلودلا Úب طابتر’ا كف لبق  ^

لاد نأا ¤إا ئراقلا هابتنا هيجوت نم دب’ ،ةمأ’ا – ةلودلا Úب طابتر’ا
ةمأ’ا ـ ةلودلا تارايخب طبتري ،لاوزلاو لّوحتلا ىنعÃ هلاودو ةلودلا

⁄ ةيموقلا نأا ةصصاخ ،ةينيدلاو ةيموقلا تايجولويديأ’ا نم رّرحتلا ‘
سسيل ،ةيوصضهنلا اهتاذ ليث“ ةيفيك ‘ تقفخأا لب ،ةيوق ةطبار دعت
ةيوبعصش ةعيبط تاذ اه-نأا““ ـل ا‰إاو ،«ة-يا-ه-ن تصسي-لو ة-ل-حر-م ا-ه-نأا«ـل
ايفارغجلل ةكÎصشم ةطبار دعي ⁄ خيراتلا ىتح ،«ةيطارقÁدلل ةيداعمو
ـ ةلودلا تارايخ نم ىّقبت يذلا امف ،نذإا .سساصسأ’ا ‘ يصسايصس ءاعوك
؟ةمأ’ا
Óب ةمأا مأا ؟ةمأا Óب ةلود نحن :وه انل يزكرŸا لغاصشلا نإاف اذبو
؟ةلود
مأا ةمأ’ا مأا ةلودلا ؟ةيبرع-لا ةا-ي◊ا ‘ ك-ّك-ف-ت يذ-لا ا-م ،كلذ ل-ب-قو
ةمأ’او ةي-بر-ع-لا ة-مأ’ا Úب طا-ب-تر’ا كف ي-غ-ب-ن-ي اذاŸو ؟ا-م-هÓ-ك
قلاعتلا ةينب ‘ ةيوصضعلا ت’Óتخ’ا ل-ي-ل-ع-ت ا-م-ف ّ’إاو ؟ة-ي-مÓ-صس’ا
،ةيموقلا نأا ىرن انه نم ؟ةيمÓصسإ’ا ةمأ’او ةيبرعلا ةمأ’ا Úب ةمئاقلا
ةمأ’ا موهفŸ ة◊اصص دعت ⁄ – ديدحتلا هجو ىلع ةيناملعلا ةيموقلاو
Úب عمجي ةيناملعلا ةيموقلا موهفم نأا ةصصاخ ،ةي-مÓ-صسإ’ا ة-ي-بر-ع-لا
رهوج ةبورعلا نأ’ سسيل ،رخآ’ا ىلع حاتفن’او تاذلا ىلع ءافكن’ا
دقف ،⁄اعلا ‘ ًادحاو سسيل مÓصسإ’ا نأ’ ا‰إاو ،مÓصسإ’ا ‘ يصساصسأا
سسيبح لظ» اذهل ،فئاوطو بهاذمو جراوخ ،¤إا هتاذ ىلع مصسقنا
نذإا .ةمأ’ا ةنموقو ةلودلا ةنيدأا دودح دنع دّمجتف «ينيدلا قفأ’ا
) «ةمأ’ا موهفŸ مظانك ـ يرصص◊ا عطاصس ىري امك ـ حلصصي ’ نيدلا»
يمكارت دقن –نرق ‘ ةمأ’ا مو-ه-ف-م لو-ح» ر-م-ع د-ي-صسلا ن-ع Ó-ق-ن

ةغللا تناك نإا ؟انيد مÓصسإ’اب ةيبرعلا ةمأ’ا ةقÓع امف ’إاو ،(«نراقم
أاطÿا ةقاط نإاف ،ةمأÓل يبرـــعلا لّي-خ-ت-لا ةادأاو ،ة-ي-مو-ق-لا سسا-صسأا
.مÓصسإ’ا ‘ يصساصسأا رهوجك ةغللا ¤إا ةمأ’ا موهفم لازتخا ‘ نمكت
‘ تابثلاو ةوقلا رصصانع نم كلت“ ةيناملعلا ةيموقلا دعت ⁄ اذهل

رصصعلا حور عم ةدuدجتم تاويح تاذ اهل-ع-ج-ي اÃ ،ةŸو-ع-لا ة-ه-جاو-م
تايموقلاب ةŸو-ع-لا تحا-طأا د-ق-ف ،خ-يرا-ت-لا ة-كر-ح رو-ط-ت Úناو-قو
،ةيصسايصسلا ة÷دأ’ا ببصسب سسيل ،نيدلا عجارت ىتح ،ةينيدلا فارعأ’او
تعدتصسا يتلا ،ةلÈللا ببصسب ا‰إاو ،›اكيدار هاŒاب هب تفرحنا يتلا
تاينبلا تصضخ يتلا ،⁄اعلا ‘ ىÈك-لا تاÒغ-ت-لا-ب لuو-ح-تŸا ي-عو-لا
.نآا ‘ اهل ةيناقوفلا تاينبلا تلخلخو ،ةيبرعلا ةايحلل ةيناتحتلا
ةيموقلا ةلودلا لهف ،ةلودلا ةرئاد أادبت اهنم «ةاون» نوملصسŸا ناك نإاو
،(«؟ةدحاو ةمأا نوملصسŸا له» ةرامع دمfi) «نايدأ’ا ةدuدعتم ةيبرع»
مّلكت نَم يأا ،برعتصسا نَم ةبورع زّوج دقف ،Óعف كلذك تناك نإاو
Òغ ةملصسأا ةغيصصب يعامتجا جمد قفو كلذو ،ي-بر-ع و-ه-ف ،ة-ي-بر-ع-لا
Èع ةيمÓصسإ’ا Òغ بوعصشلا ةملصسأا ىلعً اصضيأا قبطني ام اذهو ،يبرعلا
.ةيمÓصسإ’ا تاحوتفلا
راطإا نع جرخت ⁄ ،ةينيد ةمأا لّيختل ةادأاك ،ةيبرعلا تمِدختُصسا دقل

ةدuدعتم ةمأا يأ’ اما“ سضقانم وحن ىلع ،ةّليختم ةعامجك ةيموقلا
ىلع ةردقلا» ةغللا كلت“ لهف ،لييختلا ةادأا ةغللا تناك نإاو .تاغللا
يمزع بهذ امك ،«نماصضتلا ءانب ىلعو ،ةلي-خ-تŸا ة-عا-م÷ا ل-ي-ك-صشت
ةمدقم «ةليخ-تŸا تا-عا-م÷ا» ن-صسرد-نأا تكد-ن-ب ) ؟كلذ ¤إا ةرا-صشب

يذلا ،ةيبرعلا درصس ليلعت امف ،اصضيأا كلذك تناك نإاو ،(ةراصشب يمزع
ةيبرعلا ةاي◊ا تايلامج عم يبرعلا عقاولا تاصضقا-ن-ت ه-ي-ف تع-م-ت-جا
خيراتلا ‘ ةمأ’ا ءاصضف نأا مغرو ؟د-حاو ح-ط-صس ى-ل-ع ة-مأ’ا ـ ة-لود-ل-ل
ام نإاف ـ ةلودلل يخيراتلا سسيصسأاتلا عم قباطتي ’ يمÓصسإ’ا يبرعلا
نإاف اذهل ،بعصشلا ءاصضف وه ةمأ’ا ـ ةلودلا مو-ه-ف-م ن-م Ìكأا ا-ن-ي-ن-ع-ي
ةصصاخ ،بعصشلا ليث“ ‘ ءايمع ةعيبط تاذ ةيصسايصسلا تايجولويديأ’ا
تايلقأ’ا تاباطخب لكصشتت ة-لود-لا ـ ة-مأ’ا تا-يدر-صس تذ-خأا نأا د-ع-ب
Úب سسناŒ ةمث له نذإا .ةلّيختŸا تاعامجلل ةرياغتŸا تافاقثلاو
ةيبرعلا ةمأ’ا Úب ةيميلقإ’او ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيفرعŸا تافÓتخ’ا
؟ةيمÓصسإ’ا ةمأ’او

ةيمÓصسإ’ا ىتحو ،ةيبرعلا ةمأ’ا تذخأا ،نيرصشعلاو يدا◊ا نرقلا ‘
ىلع ،ةيمÓصسإ’ا ـ ةيبرعلا تاقÓعلاو تايوهلاو طباورلا اهيف كّكفتت
Úب ت‹د يتلا ةيكيرمأ’او ةيبوروأ’ا ةمأ’ا ةلود نم اما“ سضيقنلا
ةدحولا وأا ،يبوروأ’ا دا–’ا ةل’دب ةفلتıا تا-يو-ه-لاو تا-ي-مو-ق-لا
ةيخيراتلا تايموقلل يعامتج’ا ج-مد-لا ى-ط-خ-ت نأا د-ع-ب ،ة-ي-بوروأ’ا
Ìكأاو ،اهتاذل ً Óث“ Ìكأا تايوهلا تحبصصأا ىتح ،ةيفارغ÷ا دود◊او
ً اصساصسأا مsدقي ام» نإاف اذبو ،ىرخأ’ا تاي-قر-ع-لا با-ع-ي-ت-صس’ ا-عا-صستا
اهفصصوب ،ةمأ’ا ةركف نع يجيردتلا يّلختلا وه ةيدّدعتلا ةمأ’ا ةنعرصشل
اهدّدحي تازايتماب عتمتت ،ةنيعم تاعوم‹ نم طقف فلأاتت ةنونيك
،اهل عصساولا مهفلا حلاصصل يخيرات راصسم Èع ،ام ةلÓصس نم رّدحتلا
) » ةيديلقتلا تاعومÛا نم دعبأا وه ام فيرعتلاب لمصشت اهرابتعاب
سسابع ةمجرت «ةŸوعلا رصصع ‘ ةنطاوŸاو ةمأ’ا» سشنيم دراصشتير

.(سسابع
عمو ،ةيعانصصلا ةروثلا عم ةيصسايصس ةيجولويديأاك ةيموقلا ترهظ دقل
.ةمأ’ا موهفÃ نÎقتل ،ةيلاÈيللا دوعصصو ،ةيزاوجروبلا ءوصشن
امنيب ،يعامتج’ا لماكتلا ¤إا ةمأ’ا ـ ةلودلا دقتفت ةيبرعلا اندÓب ‘و
،«ةيندم ةعامج» اهفصصوب ،ابوروأا ةركف ىلع يبوروأ’ا لماكتلا موقي
ةمأا اصسنرف نإاف ،ÊدŸا عمتÛا نم ةقثبنم ةمأا ايناطيرب تناك نإاف
ةادأاك ةمأÓل ةيفاقثلا ةركفلا تمِدختصسا امك ،ةلودلا ةركف نم ةقثبنم
اذبو ،ةفاقثلاو ةغللا دودح قفو ،ةدحوم ةيناŸأا ةمأا ةلود ءانب ةنعرصشل
ةجاحب نحن نذإا .ةيموق ةمأا اهنم Ìكأا ةفاقث ةمأا ،ةيبوروأ’ا ةلودلاف
انهو ؟يصسايصسلا ىنعŸاب ةمأا – ةلود مأا ؟‘اقثلا ىنعŸاب ةمأا ـ ةلود ¤إا
ةلودلا مدختصسن نأا :ىرخأا ةيلاكصشإا نهذلا ¤إا لاؤوصسلا اذه يعدتصسي

فيك ّ ’إاو ؟ةلودلا فيرع-ت ‘ ة-مأ’ا مد-خ-ت-صسن مأا ؟ة-مأ’ا ف-ير-ع-ت ‘
لوقي ؟ةلود ـ ةمأاك مأا ؟ةمأا ـ ةلودك :ةيمÓصسإ’ا ةيبرعلا تاذلا سسّصسأامتت
تاينينامثو رصشع نماثلا نرقلا تاينيعب-صس Úب ا-م» :سشن-ي-م درا-صشت-ير

،ةمأ’ا ـ ةلودلا ¤إا ةمأ’ا ـ ةفاقثلا نم لuو– ثدح ،رصشع عصساتلا نرقلا
ـ ةلودلا نم لّوحتلا ثدح5491و رصشع عصساتلا نرقلا تاينينامث Úبو
رصصع ‘ ةنطاوŸاو ةمأ’ا» سشنيم دراصشتير ) «ةمأ’ا ـ موقلا ¤إا ةمأ’ا
نرقلا تاينينامث ‘ ترهظ يتلا ة-ي-مو-ق-لا تنا-ك ءاو-صسو .(«ةŸو-ع-لا
ةيجولويديأا وأا ةيزاوجروب ةيجولويديأا دّر‹ هتاين-ي-ع-صستو ن-ير-صشع-لا

ةركف يقتلت اذبو ،ةمأÓل ةيلبقلا ةّيبصصعلا لث“ ةيموقلا نإاف ،ةيلومصش
موهفم نم مدقأا يخيرات موهفمك ةمأ’ا نكلو ،ةيموقلا ةركف عم ةمأ’ا
.ةيوغلو ةيعامتجا ةرهاظك ةيموقلا
ةيمصسرلا ةيموقلا :ةي-مو-ق-لا ن-م طا‰أا ة-ثÓ-ث ز-ّي-م ن-صسرد-نأا ن-ك-لو
ا-ه-ب تءا-ج ي-ت-لا ،Úن-طاوŸا تا-يرو-ه-م-جو ة-ي-ب-ع-صشلا ة-ي-مو-ق--لاو
نأا ىرن اذهل ،ةيموقلا نم عونك ،⁄اعلا ¤إا ة-ي-ك-ير-مأ’ا تا-يرو-ه-م÷ا

كلذو ،ةصسايصسلاب طبتري يذلا ،يموقلا ءامتن’ا ىلع ةمئاق ةمأ’ا ةركف
ةيموقلا تناك نإاو .يصسايصسلا يعولاب يموقلا يعولا طابترا نع اÒبعت
حور-ب ة-مأ’ا ف-ير-ع-ت ن-صسرد-نأا حÎقا د-ق-ف ،«ة-ل-ّي-خ-ت-م ة-عا--م--ج»
تكدنب) «اصضيأا ةّليختم ةيصسايصس ةعا-م-ج ي-ه» ثي-ح ،ة-ي-جو-لو-بوÌنأا
تاذ ةيموقلا تاكر◊ا نأا مغرو .(«ةل-ي-خ-تŸا تا-عا-م÷ا» ن-صسرد-نا

تمدختصسا ةمأ’ا نإاف ،اهتاذلو اهتاذب تاذلا زكر“ ىلع ةمئاق ةعيبط
ةيموقلا Úب جزŸاب ،ةديد÷ا ةلودلا ءا-ن-ب ‘ ة-ي-ل-ي-فا-ك-ي-م ة-صسا-ي-صس
جزمك وأا ،ةيبرعلاب ةينامثعلا جزمك ـ ةي-ب-ع-صشلا ة-ي-مو-ق-لاو ة-ي-م-صسر-لا
.ةينابايلاو ةيناطيÈلا ةيروطوÈم’ا ‘ ةيكلŸا ة-لÓ-صسلا-ب ة-ي-مو-ق-لا
دا–’ا وحن لّوحتلاو ،ا-بوروأا ‘ ة-ي-مو-ق-لا ة-لود-لا لاوز د-ع-ب ن-ك-لو
روليد كا-ج ها-م-صس ا-م ءا-صشنإا ‘ ة-ي-بوروأ’ا لود-لا تح‚ ،ي-بوروأ’ا
sroleD seuqcaJو ،«يبوروأ’ا يعامتج’ا جذومنلا«ـبÁاذه لث
امغيدارب» نيروت ن’آا )noitnarpuS ـ يموق قوف ام انايك جذومنلا

ةلود ءازإا نحن ؛كلذ لكلو .(ناميلصس جروج ةمجرت «مويلا ⁄اعل ةديدج
؟ةلود Óب ةمأا مأا ةمأا Óب
ةروثلا عم ةيصسايصس ةيجولويديأاك ةيموقلا تره-ظ د-ق-ل ،ة-با-ج’ا ل-ب-ق
موهفÃ نÎقتل ،ةيلاÈيللا دوعصصو ،ةيزاوجروبلا ءوصشن عمو ،ةيعانصصلا
دادبتصس’ا قايصس ‘ ةياهن تصسيلو ،ةلحر-م ة-ي-مو-ق-لا نأا م-غرو .ة-مأ’ا
‘ ةيناتحتلا بصساورلا ةينيدلا تايقÓخأ’ا تغاصص د-ق-ف ،ير-يو-ن-ت-لا
ةيناملعلاو ،ةيناملعلا براحي نيدلا ناك اذهل ،ةيعمتÛا ةيبرعلا ةينبلا
Úب حوتفم عارصص Èع ،نيدلا ةطلصس نم ةلودلا رير– لجأا نم حفانت
لازيامو ،يبرعلا عمتÛا نا-ك اذ-بو ،ي-صسا-ي-صسلا مÓ-صسإ’او ة-ي-ندŸا
ةينبلا ‘ ةصساد-ق ’ Úح ‘ ،ه-ن-ع لا-صصف-ن’ا رّذ-ع-ت-ي سضاÃ ط-ب-تر-ي
موهفم ناك نإاو .ةيندŸا تا-ي-قÓ-خأ’ا ىو-صس ة-ي-بوروأ’ا ة-ي-ع-م-تÛا
بقاعتلاو لuوحتلاو رّيغتلا ثيح نم ة-كuر-ح-ت-م ة-ي-ن-ب :ة-مأ’ا ـ ة-لود-لا
نيوكت ةركف ›اتلاب لثمتل ،بعصشلا ،ة-لود-لا تر-ك-ت-با د-ق-ف ،لاوز-لاو
؟ةلودÓلا ةمأ’او ةمأاÓلا ةلودلا نم ةبكرم ةمزأا ةمث له :نذإا .ةلودلا
.ديدج نم انل يزكرŸا لغاصشلا وه كلذ

مسساج دبع سسابع ^
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ةينطولا حورلا صسرغو يرئازجلا بعسشلا حافك لقاعم نم لقعم

““يصسنرفلا رامعتصسلا مئارج ىلع دهاصش““ :يجاكرصس نجصس
 ينطولا ديصشنلا دلو هيفو ةلصصقملل ديهصش لوأاك ةنابز طقصس نجصسلا ^

ىلع ادهاسش ،ةمسصاعلا رئازجلل ةميدقلا ةنيدملا يلاعأاب عقاولا ،(اقباسس صسوربرب) يجاكرسس نجسس ربتعي
،ةيريرحتلا هتروث دأاوو يرئازجلا بعسشلا لاسضن برسضل اهنم ةلواحم يف ةيرامعتسس’ا اسسنرف مئارج
.رامعتسس’ا دسض رئازجلا ءانبأا حافك لقاعم نم لقعمو
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تاطلشسلأ تررق يذلأ ,نجشسلأ أذه يفف
ينطو فحتم ى-لإأ ه-ل-يو-ح-ت ة-ي-مو-م-ع-لأ
تايلم-ع ى-لوأأ ا-شسنر-ف تذ-ف-ن ,ةر-كأذ-ل-ل
دمحأأ ديهششلأ قح يف ةلشصقملاب مأدعإلأ
،ةروثلأ ر-عا-شش بت-ك ا-شضيأأ ه-ي-فو  ،ة-نا-بز
عورأأ96 مقر هتنأزنز ن-م ،ا-ير-كز يد-ف-م
ينطولأ ديششنلأ اهنمو ،ةمواقملأ دئاشصق
.””امشسق””

دقفي مل هنأأ نجشسلأ أذهل رئأزلأ ظحÓيو
جلت نأأ يفكي ذإأ ،نينشسلأ رورم مغر هتبهر
لخد-ت وأأ تأر-م-م-لأ وأأ تا-هدر-لأ ىد-حإأ
ةيشساقلأ فورظلأ ليختت-ل ةد-حأو ة-نأز-نز
هدكأأ ام وهو ،ةيرا-م-ع-ت-شسلأ ةر-ت-ف-لأ ي-ف
ةنجللأ سسيئر ،فشسوي نب يناشسملت ذاتشسألأ
ةكرحلل ينطولأ زكرملل ةعباتلأ ة-ي-م-ل-ع-لأ
نإأ لوقلاب ربمفون لوأأ خ-يرا-ت و ة-ي-ن-طو-لأ

يشسفنلأ بيذعتل-ل نأو-ن-ع””و-ه ي-جا-كر-شس
ىلع ةيرامعت-شسلأ ةو-ق-لأ ه-ت-ط-ل-شس يذ-لأ
لÓخ نم حشضت-ي ا-م و-هو ””ن-ي-ير-ئأز-ج-لأ
راتمأأ3 اهتحاشسم ىدعتت ل ةقيشض تانأزنز

ىوشس ءوشضلأ اهلخدي ل ةبطر ,نيرتم2 ىلع
نأأ لبق سسمششلأ ةعششأأ رشصعت ةيلاع ةوك نم
ثيح ى-لإأ Ó-ي-ل-ق ل-ل-شست-لا-ب ا-ه-ل ح-م-شست
.نيجشسلأ
ةلاكول حيرشصت يف ،يناشسملت ذاتشسألأ ىريو
””لشصف نكمي ل”” هنأأ ،ة-ير-ئأز-ج-لأ ءا-ب-نألأ

بيذعتلأ زكأرم يقاب نع يجاكرشس نجشس
تأوقلأ تامÓعتشسأ زاه-ج ا-ها-ششنأأ ي-ت-لأ
رئأزجلأ يف يشسنرفلأ سشيجلل ة-ي-ل-ظ-م-لأ
لثم ,(CEDS) يرشسلأ زاهجلأ رشصانعو
و ””ينيزوشس”” Óيفو رايبألاب ””نوشسرأوب”” Óيف
””نوششفيت”” زكرمو نيغولوب-ب ””دو-ل-ك”” Ó-ي-ف
هذ-ه تنا-ك ذإأ ,ا-هر-ي-غو سسو-شسم ي-ن-ب--ب
يدشسجلأ بيذعتلل تاطح-م ””ر-با-خ-م-لأ””

يروثلأ لشضانملأ اهيلع رمي قاط-ن-ت-شسلأو
تاشسرامم ثيح ،يجاكرشس ىلإأ هلوشصو لبق
.هراظتناب ىرخأأ
دششأأ وه”” يشسفنلأ بيذعت-لأ نأأ د-كؤو-ي ا-م-ك
ام وهو ،””هب Óيكنت رثكأأ و ناشسنإلاب اكتف
لÓخ نم ةيرامعتشسلأ ةرأدإلأ ه-تد-م-ت-عأ

درابو ملظم بطر ءاشضف يف نيجشسلأ لزع
ةناهإلأو ةشسا-ع-ت-لأو طا-ب-حإلا-ب هر-ع-ششي””
.””اشضيأأ
للبلاب بيذعتلأ بولشسأأ ىلإأ ثحابلأ ريششيو
نينأوقلأ عم سضراعتي ا-م ,ر-ط-م-لأ تح-تو
ىلإأ نيجاشسملأ جأرخإأ عنمت يتلأ ةيلودلأ
تدمعت دقو ,رطم-لأ ما-يأأ ي-ف تا-حا-شسلأ

تاحاشس يف ةليوط تاعا-شسل كلذ ا-شسنر-ف
–فيشضي– ببشست ام ةاطغم ريغ ةفوششكم
يفشصن عأد-شصب م-ه-ن-م دد-ع ة-با-شصإأ”” ي-ف
سضأرعأأ نم ا-هر-ي-غو ةدا-ح در-ب تلز-نو
فا-ج-ترأو ل-شصا-ف--م--لأ ملآأو ى--م--ح--لأ
.””ءاشضعألأ
يف فرع نجشسلأ أذه نأأ ثدحتملأ لوقيو
دد-ع ي-ف عا-ف-ترأ تأر-ت-ف-لأ ن--م ةر--ت--ف
ةحشص رو-هد-ت ى-لإأ ىدأأ ا-م ,ن-ي-جا-شسم-لأ
سضأرمأأ يششفتل اعتر-م ح-ب-شصأا-ف”” ءلز-ن-لأ

سضأرمأأو وبرلأ ن-ع ةوÓ-ع ةدا-ح ة-يد-ل-ج
اهيلإأ فشضأأ هايملأ ربع ة-ل-ق-ن-ت-م ة-يد-ع-م
و بابذلأ راششتنأو ةفاظنلأ طورشش مأدعنأ
.””تأرششحلأ
ن-شسلأ را-ب-ك بيذ-ع-ت-ل”” أز-كر-م نا-ك ا-م-ك
ةمدشصلأو ةفلتخملأ لئأوشسلأ مأد-خ-ت-شسا-ب
لامعتشسأ رثكألأ تناك يتلأ ة-ي-ئا-بر-ه-ك-لأ
ام ””اهلامعتشسأ ة-لو-ه-شسو ا-هر-فو-ت بب-شسب
تامولعملاب حوبلأ ىلع لق-ت-ع-م-لأ ر-ب-ج-ي
ناك”” بولشسألأ أذه نأأ ام-ل-ع ة-بو-ل-ط-م-لأ

نأأ قبشس دقو نيي-شسنر-ف-لأ د-ن-ع ا-فور-ع-م
.””ةينيشصلأ دنهلأ برح يف هوبرجو هوركتبأ
تايمويو تلسسارم ..نوجسسلا بدأا

 ةيروث دئاسصقو
لإأ يخيراتلأ ملعملأ أذه ةرايز لمتكت ل
تجشسن ثيح ءاشسنلأ حانج ىل-ع رور-م-لا-ب
و ةعاجششلاب نيلحت ءاشسنل ةيقيقح سصشصق

ىلوألأ تاعاشسلأ ذنم ن-طر-خ-نأو مأد-قإلأ
و يشسايشسلأ لاشضنلأ يف ر-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث-ل
دريحوب ةليمج لاثمأأ نم حلشسملأ حافكلأ
ةرهزو ةزعوب ةليمجو ا-ششا-بو-ب ة-ل-ي-م-جو

يتلأ تأريغتلأ مغرو ,روركأأ رهوجو فيرظ
هنأأ لإأ –ظحول امك– ناكملأ ىلع تقحلأأ
نم ىرخأأ لوشصف-ب ر-كذ-ت ة-ح-ف-شص ل-ظ-ي
.ةلوبقملأ ريغ ةيرامعتشسلأ تاشسرامملأ

ركذتي نأأ رئأزلل نكم-ي ,حا-ن-ج-لأ أذ-ه ي-ف
ىلإأ نيشسح ةياب ةدهاجملأ لئاشسرو تايموي
لمعلأ عم اهتبرجت درشست اهتاقيفرو اهيخأأ
اهتا-ي-ح ن-م بنأو-ج ر-كذ-ت-شستو يرو-ث-لأ
هذه رمأأ اشسنرف تفششتكأ د-قو ,ة-ي-ل-ئا-ع-لأ
ةيلمع دعب8591 يف اهريغ و تابا-ت-ك-لأ
ةهبج يلشضانم عداخم-ل ة-ق-ي-قد سشي-ت-ف-ت
.ينطولأ ريرحتلأ
ةب-شسن-لا-ب ن-ج-شسلأ أذ-ه ””ة-ي-م-هأأ”” دأدز-ت
رظنلاب”” نييرئأزجلل ةيعام-ج-لأ ةر-كأذ-ل-ل
لوقي ,””همحر نم تدلو يتلأ سصوشصنلأ ىلإأ

ىلع ليلد ريخل و ,ةرايزلأ هذه يف اندششرم
ةروثلأ رعاششل ””امشسق”” ينطولأ ديششنلأ كلذ
يتلأ ةنابز ديهششلأ ةلاشسر و ,ايركز يدفم
ةلشصقملاب همأدعإأ ليبق هتدلأو اهب بطاخ
نم ر-ي-ث-كو قÓ-ع ير-ن-ه ””بأو-ج-ت-شسأ»و
اهنود يتلأ ىر-خألأ ل-م-ج-لأ و تا-م-ل-ك-لأ

ة-بأر-ق-لأ ة-ل-شص ن-م أو-مر-ح ن-ي--جا--شسم
أوذختاف مهيوذ نع مهراب-خأأ تع-ط-ق-نأو
تانأزنزلأ نأردجو ةريغشصلأ رتافدلأ نم
.تاظحللأ كلت ديلختل تاحفشص
اهتاباتك يف جورق نيلكاج تفشصو اهرودبو
ىلع قييشضتلأ ,نجشسلل ةيشساقلأ فورظلأ
ةنأزنز يف ةريبك دأدعأاب مهعشضوو ءلزنلأ
ة-ل-شسل-شس د-ع-ب ة-شصا-خ ة-ق-ي--شضو ةد--حأو
رئأزجلأ ةقطنم اهتدهشش يتلأ تلاقتعلأ
ىلإأ نجشسلأ لوحت ثيح ,7591 يف ةرحلأ

و مأدعإلاب مهيلع موكحملأ مشضي ل-ق-ت-ع-م
لاجر نم ةنشس نم لقأاب مهيلع موكحملأ
.زييمت نود ءاشسنو
تثدحت نأأ ةيخيرات عجأرم ةدعل قبشس دقو

يف سسوربرب نجشسل يثراك-لأ ع-شضو-لأ ن-ع
تانيجشسلأ ددع عفترأ ثيح ,ةلحرملأ كلت
امنيب ,ةنيجشس391 ىلإأ7591 يفناج يف
فلألأ ةبتع ةماع نيجاشسملأ ددع زواجت
ةيليوج يف ليزن0381 ىلإأ لشصيل نيجشس
سسفن نم ربمشسيد يف ليزن0042 مث7591
أذه يف يناشسملت ذاتشسألأ دكؤوي و .ةنشسلأ
تمشض يتلأ ةيعامجلأ تأرجحلأ نأأ ,بابلأ
زواجت”” ماعلأ قحلأ نيجاشسم و نيدهاجملأ

نيجشس041 ـلأ ةنيع-م ةر-ت-ف ي-ف ا-هدد-ع
نم مهمرح أدج اي-شسا-ق د-ه-ششم-لأ نا-ك-ف
مهتايجاح ءاشضق ىتح و كرحتلأ وأأ مونلأ
.””ةيعيبطلأ

تاهاتم يف صصوغلا :تايسسنملا
 ةلزعلا

دجأوتملأ ””تايشسنم-لأ”” قأور ى-لإأ لوز-ن-لأ
ناك ,يجاكرشس نجشسل يشضرألأ ق-با-ط-لا-ب
ماقأأ يذلأ ,ةلحروب دمحم دهاجملأ ةقفرب

ىلإأ1691 ةنشس نم توملأ قأورب رخآلأ وه
ناك”” رمعتشسملأ نأأ دكأأ ثيح ,2691 ةياغ
مهب يمريف نيدرمتملأ نيجا-شسم-لا-ب جز-ي

م-ه-ل ع-م-شسي ل ثي-ح سضرألأ تح-ت ا--ن--ه
.””اتوشص

انشساشسحإأ ىلع ابقعم ,دهاجم-لأ ف-ي-شضيو
طشسو اشضيأأ ةلزعلأ و قل-ق-لأو قا-ن-ت-خلا-ب

ةبوطرلأ لعفب ةل-كآا-ت-م ة-ك-ي-م-شس نأرد-ج
ىلع كر-ب-ج-ي سضف-خ-ن-م ف-ق-شس تح-تو
ناك”” روع-ششلأ أذ-ه نأأ ,ةر-م ل-ك ءا-ن-ح-نلأ
ل مجح عم Ó-يو-ط ن-ي-ير-ئأز-ج-لأ مزÓ-ي
قاهرإلأ و يدشسج-لأ بع-ت-لأ ن-م ف-شصو-ي
ةرجح-لأ قأر-غإأ نا-ج-شسلأ د-م-ع-ت بب-شسب
نيجشسلأ عيوجتو درابلأ ءا-م-لا-ب ة-ق-ي-شضلأ

ىقبي”” لوقلاب فدر-يو ,””ة-ل-يو-ط تا-عا-شس
ةدودششم لشسÓشسب نيمدقلأ لبكم نيجشسلأ
ه-ل حا-م-شسلأ د-ن-ع ى-ت-حو نأرد-ج-لأ ى-لإأ
نم دعبأأ لقنتي ن-ل قأور-لأ ى-لإأ جور-خ-لا-ب

.””نيتوطخ
ميدقلأ ءزجلأ يف ””تايشسن-م-لأ”” قأور ع-ق-ي
5351 يف نوينامثعلأ هديشش يذلأ نجشسلل

وهو ,يناشسملت ذا-ت-شسألأ تأد-ي-كأا-ت بشسح
سسوق-م ف-ق-شسب ل-يو-ط قأور ن-ع ةرا-ب-ع
,هل ةياهن ل قفن هنأأ ةلهول نظت سضفخنم
دو-جو ى-لوألأ ةو-ط-خ-لأ د-ع-ب ف-ششت-ك-تو
نع ةرابع يه لكششلأ ةليطت-شسم تا-ح-ت-ف
ةديدشش فرغ ىلإأ يشضفت ةريغشص تابأوب
عشضت ةيرامعتشسلأ ا-شسنر-ف تنا-ك ,ق-ي-شضلأ

فعاشضم يباقع ءأرجإاك نيلشضانملأ اهيف
.قافرلأ يقاب نع أديعب
افÓخو – ةينام-ث-ع-لأ ة-يا-ن-ب-لأ نأأ ر-كذ-يو
6481 نم نويشسنرفلأ اهيدشش يتلأ ةيانبلل
اهل –””سسور-بر-ب”” ا-هو-م-شسأأ و9481 ى-لإأ

ةدجأوتم ةيلاع ببق اهنم ةيشسدنه تأزيم
ذفأونو تاشسوق-تو يو-ل-ع-لأ ق-با-ط-لأ ي-ف
زكرمل ةيع-ي-ب-ط ةءا-شضإا-ب ح-م-شست ة-ع-شسأو
ن-م ة-يا-ن-ب-لأ ط-شسو-ت-ي يذ-لأ ة-شسأر-ح-لأ
يف تاحتفلأ كلت بيغ-ت ا-م-ن-ي-ب ,ل-خأد-لأ
ىلع ةريغشص ةوك درجم حبشصتل تانأزنزلأ

.ردشصملأ تأذ بشسح ,نيتم رأدج
ءاهتنأ يجاكرشس نجشسل جأأو ةرايز تفداشص

ينطولأ زكرملل ةعباتلأ ةيمل-ع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ
نم ربمفون لوأأ خيرات و ةينطولأ ةكرحلل
ملعملأ أذه ى-ل-ع ل-شصف-م ر-ير-ق-ت دأد-عإأ
ةيراجلأ تأريشضحتلأ راطإأ يف يخ-يرا-ت-لأ
ثيح ,ةركأذلل ينطو فحتم ىلإأ هليوحتل
فلك يمومع تاشسأرد بت-ك-م ن-ي-ي-ع-ت م-ت
.اهنع ةينقت ةشسأرد دأدعإأ و ةيانبلأ ةنياعمب
هتفشصب يناشسملت فشسوي نب ذاتشسألأ لاقو
ةريخألأ هذه نإأ ,ةيملع-لأ ة-ن-ج-ل-لأ سسي-ئر
مأزتلأ ىدم ةعباتمل امئاق اهرود ىقبيشس””
نجشسلأ ليوحت عورششمب ةفلك-م-لأ ة-ه-ج-لأ
يف ةنمشضتملأ تاهيجوت-لا-ب ف-ح-ت-م ى-لإأ
و ةيرامعملأ هتيشصوشصخ مأرتحأ و ريرقتلأ
و نيينطولأ و رأوثلل انأونع ىقبيل ةيخيراتلأ

ةزرابلأ دهأوششلأ مهأأ نم دحأوك أدماشص
يشضقي ناك يتلأ ةيناشسنÓلأ فورظلأ ىلع
.””مهمايأأ نيجاشسملأ اهيف
هع-فر يذ-لأ ر-ير-ق-ت-لأ نإأ ثحا-ب-لأ لا-قو
قرطت ,لدعلأ ةرأزو ىلإأ ينطو-لأ ز-كر-م-لأ
ةينقتلأ و ةيخيرات-لأ ل-ي-شصا-ف-ت-لأ ل-ك ى-لإأ
تاحاشسلأ و اهماقرأأ و تانأزنزلاب ةقلعتملأ
و خبطملأو مأدعإلأ ةحاشس و ءاشسنلأ حانج و
تناك يتلأ قحÓملأ نم اهري-غو ةدا-ي-ع-لأ

وأأ (ةينامثعلأ) ةيلشصألأ ةيانبلأ يف ةدوجوم
.دعب اميف تفيشضأأ يتلأ كلت

 ‘اقثلا مصسقلا ^

ةعيدوك ركسسعم ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم نم اهملتسسا مت تاعومجملا

نارهوب ““ةنابز دمحأا““ فحتملا ىلإا ةيرثأا ةعطق0001 لقن
دوعت ةيرثأأ ةعطق930.1 لقن أرخؤوم مت ^

عقوملل ةعباتلأو ،ة-م-يد-ق-لأ ةر-ت-ف-لأ ى-لإأ
فحتملأ ىلإأ ركشسعم ةيلوب ناينبلأ يرثألأ
نأرهول ”” ةنابز دمحأأ”” يمومعلأ ينطولأ
يداملأ ثأرتلأ أذه ىلع ظا-ف-ح-لأ ة-ي-غ-ب

هذه ىدل دحألأ مو-ي د-ي-ف-ت-شسأ ،ا-م-ب-شسح
.ةيفحتملأ ةشسشسؤوملأ
ةرابع يه يتلأ ةيرثألأ فحتلأ هذه لمششتو

ةيدقنلأ عطقلأ سضعبو تايششقنو رأرج نع
اهعيمجو ةيراخف عطق اهب-ل-غأأو ي-ل-ح-لأو
هتزربأأ امبشسح ،ة-م-يد-ق ةر-ت-ف ى-لإأ دو-ع-ت
.درجلأ ةحلشصم ةشسيئر
ةيرثألأ تاعومجم-لأ هذ-ه ع-شضو م-ت-ي-شسو
ةفاقثلأ ةيريدم نم ا-ه-مÓ-ت-شسأ م-ت ي-ت-لأ
ةعيدوك عوبشسأأ نم رثكأأ ذنم ركشسعم ةيلول

ءأوشس اهتداعإأ را-ظ-ت-نأ ي-ف تقؤو-م تقو-ل
،ىرخأأ ةيفاقث ةئيه وأأ ةفاقثلأ ة-ير-يد-م-ل
.يفطل ةيرأوه ،تفاشضأأ امك
نأأ دعب فحتلأ هذه مÓتشسأ ةيلمع تءاجو

ة-ير-يد-م-لأ ن-م ة-فا-ق-ث-لأ ةرأزو تب-لا-ط
فحتملأ ىلأ عطقلأ هذه لق-ن ةرو-كذ-م-لأ
يذلأ يفاقثلأ ثأرتلأ ةيامح نوناق قفو
فحتم مدع-نأ ة-لا-ح ي-ف ه-نأأ ى-ل-ع سصن-ي
برقأأ ىلإأ اهلقن بجي فحتلأ هيف سضرعت

ظافحلأ لجأأ نم ةقطنملأ كلت-ل ف-ح-ت-م
.هيلإأ ريششأأ امك ،اهيلع
ةيرثألأ عطقلأ هذه ناف ركذلاب ريدجلأو
يف (ركشسعم) ناينبلأ ةدل-ب-ب ا-هز-ج-ح م-ت
.ينطولأ كردلأ حلاشصم فرط نم6102

جأاو/ث.ق ^

ةرمع نب ديمح جرخملل

““هصسفنب درفنŸا لثمŸا ضسجاوه““ ضضرعت ةيندرألا ““ناموصش““
مليفلأ ىلع يندرألأ روه-م-ج-لأ فر-ع-ت-ي ^

درفن-م-لأ ل-ث-م-م-لأ سسجأو-ه”” ير-ئأز-ج-لأ
لوأل ،ةرمع نب ديمح ،جرخ-م-ل-ل ،””ه-شسف-ن-ب

ناموشش ةشسشسؤومل ،ينورتكلإأ سضرع يف ،ةرم
.نامع يف ةيفاقثلأ

،يرئأزجلأ جرخملأ يقتلي مليفلأ أذه يف
ىلع هدهاشش نأأ قبشس لثممب ،ةرمع نب ديمح
لعجيل ،ًاماع نيعبرأأ لبق نويزفلتلأ ةششاشش
ليوطلأ همليف اهيوري ة-يا-ك-ح رو-ح-م ه-ن-م
مليفلأو .””هشسفنب درفنملأ لثمملأ سسجأوه””
ديمحلأ دبع ةشسشسؤوم امنيشس هشضرعت يذلأ

ءاشسم نم فشصنلأو ةشسداشسلأ دنع ،ناموشش
،ينورتكلإلأ ةشسشسؤوملأ ع-قو-م ر-ب-ع ،مو-ي-لأ
مليفلأ بولشسأأ نيب جزمي يئامنيشس طمن قفو
.يقئاثولأ مليفلأ بولشسأأو يئأورلأ
نم ولخت ل ةعدبم ةيئامنيشس ةبرجت نمشضو
،ةأأرجلأو ،لابقتشسلأ ةيحان نم ،ة-بو-ع-شصلأ

امنيشس ىلإأ يمتنتو ،بير-ج-ت-لأ ة-ي-حا-ن ن-م
عم جرخملأ اهيف ل-ما-ع-ت-ي ي-ت-لأ ف-لؤو-م-لأ
يأأ ،ملقلأ عم بتاكلأ لماعتي امك ،أريماكلأ
زاجنإاب هرمع نب جرخملل حمشس ،ةيرح لكب
ةيئامنيشس ةديشصق هنأاب هفشصو انل قحي مليف
ةينف ةحولو سسيشساحألأو بيكرتلأ ثيح نم
.ةيليكششتلأ ةيرشصبلأ ةغايشصلأ ثيح نم

يرئأزجلأ نانفلأو لّثمملأ نع م-ل-ي-ف ه-نإأ
نع ،رأدأ دمحم ،يد-ي-مو-ك-لأ ي-حر-شسم-لأ

ل جرخملأ نكل ،هتابيخو همÓحأأو هشسجأوه
تاعوشضوم جلاعي لب هتياكح درشسب يفتكي
رئأزجلأ لأوحأأ يكحت ةلئشسأاب طيحتل عشسّتت

ةياكح نم ًاقÓ-ط-نأ ،ا-ه-ي-حأو-ن ة-فا-ك ن-م
ة-ب-ششخ ى-ل-ع مد-ق يذ-لأ رأدأ ي-حر-شسم-لأ
ًايحرشسم Óًمع نيشسمخ نم ر-ث-كأأ حر-شسم-لأ

ىلع لشصحي مل هنكل ،نرق فشصن رأدم ىلع
.امنيشسلأ يف هتشصرف

،رأدأ لّثمملأ هلعج ببشس جرخملأ رشسفي
لّثمملأ بحأأ”” :مليفلأ يف ًايروحم ًاعوشضوم
ام يتلأ ،رئأزجلأ هجوو يهجوو كهجو هنأل
انأاف ؛انشسرأدم تلواط مÓحأأ لمحت تلأز

شس-َق ر-كذأأ لزأأ م-ل ةروثلأ دوعوو ا-ند-ي-ششن م-َ
رأدأأ لّثمملأ ّبحأأ .ةيلايربمإلأ دشض ةيملاعلأ

ملحلأ نأاب م-uل-شس-ُي نأأ سضفر-ي ،ي-ل-ث-م ،ه-نأل
د-ق ةرو-ث-لأ نأأو ،ه-ت-ي-حÓ-شص ةّد-م ته-ت--نأ
مل يذلأ بزحلأ باحشصأأ اه-ي-ل-ع ى-لو-ت-شسأ
.””لحري

””درفنملأ لثمملأ سسجأوه”” ودب-ي ،ا-ن-ه ن-م
ذنم هعم جرخملأ هلمحي ًايشصخشش ًاشسجاه
ةرششاعلأ يف انأأو ،فرعأأ نكأأ مل”” :هتلوفط
رخبت ٌمهو ةيعأرزلأ ةروث-لأ نأأ ،ر-م-ع-لأ ن-م
نأأو ،(لشضفأأ ةاي-ح ل-جأأ ن-م) را-ع-شش لأوز-ب
ةينوفوكنرف ةق-ب-ط ى-ل-ع ٌر-ك-ح ا-م-ن-ي-شسلأ

مل .ةميقشس ةينف ةيؤورو ميقع لايخب ةيلاعتم
ةءأرقلأ بتك يف ةّنج رئأزجلأ نأأ فرعأأ نكأأ

.””يتءأرق موي لك بّذكي عراششلأ نأأو ،طقف
لكششب نمزلأ سسجاه رشضحي ،ةيأدبلأ ذنم
نم نكل ،توملأ نم فاخأأ ل”” ةرابع .ِغاط

.كلذ سصّخلت مليفلأ اهب أأدبي يتلأ ””تقولأ
وهو لثمملل دهششمب هلمع جرخملأ لهتشسي
ةلحرلأ نأأ ريغ .ام ةهجو ىلإأ ًأراطق لقتشسي
ذإأ ،ةينمز نوكتشس ام ردقب ةيناكم نوكت نل
ىلإأ ،هتر-كأذ تا-ي-عأد-ت ر-ب-ع ،رأدأأ ل-حر-ي
ن--م ًأرو--شص ًأر--شضح--ت--شسم ،ي--شضا---م---لأ
ةديدج ةيحرشسمل ةي-مو-ي-لأ تأر-ي-شضح-ت-لأ
ملحي يذلأ يفاكشسإلأ ةيشصخشش اهيف دّشسجي
هلÓخ نم حّششرتي يشسايشس بزح سسيشسأاتب
.ةيشسائرلأ تاباختنÓل

اهتششاع لئاشسمو اياشضق ىلع ءيشضي ،انه نم
ةيرششعلأ ،ة-ير-ير-ح-ت-لأ ةرو-ث-لأ :ر-ئأز-ج-لأ
Óًّقنتم ،نينانفلأ نم اها-يا-ح-شضو ءأدو-شسلأ

.امنيشسلأو حرشسملأ نيب كلذ يف
رّبعي يتلأ فوخلأ ةركف مليفلأ يف رشضحت

فاخت ،رّكفت نأأ فاخت”” :هلوقب لّثمملأ اهنع
ًاشضيأأ رشضحي .””فاخت نأأ فا-خ-ت ،ر-ّب-ع-ت نأأ

ةرابع لÓخ نم ،روشضحلأو بايغلأ اموهفم
وه لأؤوشسلأ”” :يوأرلأ ناشسل ىل-ع ا-ه-ع-م-شسن
.””قبي مل أذامل لب رداغ أذامل سسيل

ث.ق ^

ةيبرعلا ملفألل داقنلا زئاوج

زوفلل حصشرم ““ءارحصصلا قيرط341““
نع ،دششأر ي-بأأ ا-ير ة-ي-مÓ-عإلأ تن-ل-عأأ ^
داقنلأ زئأوج»ـل ةيئاهنلأ تاحيششرتلأ ةمئاق
زكرم ه-م-ظ-ن-ي يذ-لأ ،””ة-ي-بر-ع-لأ مÓ-فأÓ-ل
هميكحت ةنجل يف كراششيو ،ةيبرعلأ امنيشسلأ

مÓفألأ نودهاششي ة-لود75 نم ًأدقا-ن141
.9102 لÓخ اهجاتنإأ مت يتلأ ةيبرعلأ
قفتأ ،ماعلأ أذه هّنأأ زكرملأ نايب يف ءاجو
ةدقا-ن-لأ ع-م ””ة-ي-بر-ع-لأ ا-م-ن-ي-شسلأ ز-كر-م””

(رتروبير دوويلوه) غناي أروبيد ةيمÓعإلأو
داقنلأ زئأوج ةريدم بشصنم ىلوتت نأأ ىلع
تاحي-ششر-ت-لأ تءا-جو .ة-ي-بر-ع-لأ مÓ-فأÓ-ل
ششر ،يقئاثو مليف لشضفأأ نع :ي-لا-ت-لا-ك تحّ
نشسح :جأرخإأ) ””ءأرحشصلأ قيرط341”” مÓفأأ

ن-ع ثيد-ح-لأ»و ،(ر-ئأز-ج-لأ /ي--نا--حر--ف
/يرابلأ مشسق بي-ه-شص :جأر-خإأ) ””را-ج-ششألأ
دعو :جأرخإأ) ””امشس لجأأ نم»و ،(نأدوشسلأ
ةئف نعو .(ايروشس /سستأو درأودإأو بيطخلأ
،(برغملأ ،مدآأ) لابزع ىنبل :ةلثمم لشضفأأ
د-ن-هو ،(بر-غ-م-لأ ،مدآأ) ي-شضأر-لأ ن-ير-شسن

لشضفأأ ةئف يفو .(سسنوت ،ملحت أرون) يربشص
يف امك تئشش نإأ) ناميلشس ايليإأ :درو ،لثمم
كيب) ةليجع وب يماشس ،(نيطشسلف ،ءامشسلأ
،سسمÓط) يواينم هللأ دبع ،(سسنوت ،سشيعن

.(رشصم

دجمأأ :حّششر ،ويرانيشس لشضفأأ ةئف نمشضو
يف تومتشس) ميهأر-بإأ ف-شسو-يو ءÓ-ع-لأ و-بأأ
تئشش نإأ) ناميلشس ايليإأ ،(نأدوشسلأ ،نيرششعلأ
يد-ه-م ،(ن-ي-ط-شسل-ف ،ءا-م--شسلأ ي--ف ا--م--ك
ةئف يفو .(سسنوت ،سشيعن كي-ب) يوا-شصر-ب-لأ
تئشش نإأ) ناميلشس ايليإأ :حششر ،جرخم لشضفأأ
نيدلأ ءÓع ،(نيط-شسل-ف ،ءا-م-شسلأ ي-ف ا-م-ك
ينأزوت م-ير-مو ،(سسنو-ت ،سسمÓ-ط) م-ي-ل-شس
مليف لشضفأل حششر ،ًأريخأأو .(برغملأ ،مدآأ)
،ينأزوت ميرم :جأرخإأ) ””مدآأ”” :نم لك يئأور
””ءا-م-شسلأ ي-ف ا-م-ك تئ-شش نإأ”” ،(بر-غ--م--لأ
تومتشس”” ،(نيطشسلف ،ناميلشس ايليإأ :جأرخإأ)
،ءÓعلأ وبأأ دجمأأ :جأر-خإأ) ””ن-ير-ششع-لأ ي-ف
.(نأدوشسلأ
ةيبرعلأ مÓفأÓ-ل دا-ق-ن-لأ ز-ئأو-ج ّنأأ ر-كذ-ي
سشماه ىلع ىلوألأ اهتخ-شسن ي-ف تق-ل-ط-نأ

””ناك”” ناجرهم ن-م07ـلأ ةرودلأ تايلعا-ف
ل-شضفأل ز-ئأو-ج-لأ ح-ن-م-تو ،ي-ئا-م-ن-ي--شسلأ
تائف يف ًايونشس ةيبرعلأ امنيشسلأ تأزاجنإأ
فلؤومو جرخمو يقئاثوو يئأور مليف لشضفأأ
زئأوجلأ ميكحت ةنجل مشضتو ،لثممو ةلثممو

نومتني ًايبنجأأو ًايبرع ًأدقان241 ماعلأ أذه
.ملاعلأ ءاحنأأ يف ةلود75 ىلإأ

ث.ق ^



ةليترلا

ةينوÎكلا ركاذتب ةيليوج5 بعلم

ةمامك ضسيل ””راجعلا ””
ءابطا رذح ^

flراجعلا نأا نوسصت ’
‘ ةمامكلل Óيدب دعي

يسشفت ةحفاكم لا‹
انوروك سسوÒف
لظ ‘ كلذو ،دجتسسŸا
،ءاسسنلا سضعب مادقا

‘ تامدقتŸا ةسصاخ
لادبتسسا ىلع ،نسسلا
،““راجعلا““ ـب ةمامكلا

نم ةعطقلا هذه
نيدتري نك يتاوللا ةوسسنلا اهعسضت ىسضم اميف تناك يتلا سشامقلا
’و ىودعلا لاقتنا نم ةيام◊ا ‘ اÒثك ةلاعف Èتعت ’ ،““كيا◊ا““
.سسوÒفلا للسست عنم ةيسصاخ ىلع رفوتت

ةيبهذ ةمامك
هدلب ءابطأا ركسش لجأا نم ^
ةبراfi ‘ مهتايحسضت ىلع
،دجتسسŸا انوروك سسوÒف
›اطيإا ةيذحأا عناسص ركتبا

ةيقاو ةمامك ،Òهسش
.بهذلا نم ةعونسصم
،يÎيف وينوطنأا عنسصو
ةماخ نم ،لماكلاب ايودي ةمامكلا ،““بهذلا ةيذحأا عناسص»ـب فورعŸا
-nA eloM““ ملعم زمر اهيلع عوبطمو ،بهذلا قاروأا عم ناتاسسلا

anaillenot““  هسشلاÒ ‘ اهيلع نودمو ،ةيلاطيإ’ا ونيروت ةنيدم
.““0202nirut““ ةرابع
يبهذلا يقاولا عانقلا سضرع ›اطيإ’ا ““بهذلا ةيذحأا عناسص““ يونيو

انيجير ىفسشتسسم ةسسسسؤوŸ تاداريإ’اب عÈتلاو هعيبل يÒخ دازم ‘
ةفيحسص بسسح ،دÓبلا ›امسشب ونيروت ‘ ةعقاولا اتيرجرام
.ةيلاطيإ’ا ““اكيلبوبير’““

فيطسس ‘ تاروسسيفورب ةثÓث
سشيتفت ةن÷ لسصاوت ^

ةحسصلا ةرازو نم ةيرازو
ةلا◊ا يدرت بابسسأا ثحبل
، فيطسس ةي’وب ةيئابولا
اديازت ارخؤوم تفرع يتلا

ةباسص’ا ت’ا◊ اتفلم
.انوروكب
ةثÓث نم ةنوكتŸا ةنجللا
ةيعسضولا ىلع فقت ’ ،يئاقولا بطلا ‘ Úسصتfl تاروسسفورب
سسردتسس لب ،تايفولا ةليسصح عافترا ببسس ةفرعŸو ةي’ولاب ةيئابولا
ىلع نطاوŸا مادقإا ببسسو ،يفياطسسلا درفلل يعامتجإ’ا كولسسلا

ىلع عÓطÓل تقولا لك ةنجللا ذخأاتسسو ،ركبŸا فسشكلا مدع
 .فيطسسل ةيئابولا ةيعسضولا

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا ضسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلاو ةرادإ’ا
 توواج رهاطلا ةفاحسصلا راد

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

 تنرتنأ’ا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإ’ا ديربلا

 راــــــــــهسشإ’ا

 رجفلا راهسشإا ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

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

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

 :عيزوتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرسشلا - طسسولا

يوهجلا ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناسسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

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

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

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

 يكنبلا باسسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باسسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ2ـل قفوŸا م0202ناوج32  ءاثÓثلا

تاباوبلا دعب   ^
فسشك ،ةينوÎكلإ’ا

5 بعلم ريدم
،يبŸوأ’ا ةيليوج

fiيلع جاح دم،
‘ عورسشلا متيسس هنأا
ركاذتلا لامعتسسا
” يتلا ةينوÎكلإ’ا
بلغأا ‘ اهبيسصنت
 .%08 ةبسسنب ةزهاج تحبسصأا ثيح ،ةلبقŸا ةÎفلا لÓخ ،تاباوبلا
رج◊ا عفر دعب ةينوÎكلإ’ا ركاذتلا لامعتسسا ‘ قÓطن’ا متيسسو
.ةلوطبلا قÓطنا دنعو يحسصلا

 يرياث لازتعا ضضفرت ةفاقثلا ةريزو
ةريزو تلبقتسسا ^

لثمŸا ،ةفاقثلا
رمع ،يديموكلا
اعبت ،سسمأا لوأا ،يرياث
لازتعاب هرارقل
⁄ذ ارÈم ،ليثمتلا
هطيfi رثأاتب
عسضوب يعامتج’ا
.ينفلا لمعلا
عطقم ‘ ،يرياث لاقو
ةحفسص ىلع ويديف
ىلع ةرازولا

هل تدكأاو ،هلازتعا رارق ىلع تظف– ةفاقثلا ةريزو نأا ،كوبسسياف
،ءاطعلا ةلسصا وم ¤ا هتعدو ،Úنانفلا لك بناج ¤إا مئادلا اهفوقو
.اديدسش اعسضاوت اهيف سسŸ هنأا ¤ا اÒسشم
¤إا عامتسسÓل Úنانفلا عم تاءاقل مظنتسس ةرازولا نأا يرياث فسشكو
.رئاز÷ا ‘ نفلا ىوتسسم  عفر ‘ ةمهاسسŸا ةيفيكو مهتاحاÎقا

ثد◊ا لÓظ ‘

..اسضيأا ةيلfi ةيلوؤوسسم ءابولا
يسصقت ةن÷ نأا ¤ا ءاوسس دح ىلع ÚنطاوŸاو ءاÿÈا تاعقوت هجتت ^
رج◊ا قيبطت ¤ا ةدوعلا ررقتسس انوروك سسوÒف راسشتنا ةعباتمو
عافتر’ا ¤ا ءابولا راسشتنا تارسشؤوم تداع امدعب ،يئز÷ا يحسصلا
ءابولل ءاوتحا نم لبق نم قق– ام لك ددهي Òطخو تفلم لكسشب
،ارقتسسم سسوÒفلا نم ÚفاعتŸا ددع لظ امنيبف ،هب ÚباسصŸا ة÷اعمو
ةيحسصلا ةنياعŸا اعسضاو ،فقسسلا ¤ا ÚباسصŸاو تايفولا ددع عفترا
ىتحو ،ةيرورسض ةعجارم لfi ةذختŸا ةياقولا تاءارجاو ةيباجي’ا

تقولا رورم عم تدب يتلا ةيحسصلاو ةيمومعلا تاطلسسلا لماعت ةقيرط
فوقولل ،ةلسص تاذ ةيعامتجا ىرخأاو ةيئابو تاسسارد ¤ا ةجاح ‘ اهنأا

طارخن’ا ¤ا نطاوŸا عفدو ءابولا راسشتن’ ةيقيق◊ا لسصافŸا ىلع
. .هتبراfi ‘ ةيباجيإاب

،ةحسصلا ريزو  ،ءاÿÈا ءاÈخ تاحيرسصت سسمأا موي تعطاقت دقف
لامج ،سسوÒفلا راسشتنا ةعباتم ةن÷ سسيئر ،ديزوب نب نمحرلا دبع
،ةيرهاوط Ëركلا دبعو ،Êاكرب طاقب ،ةيملعلا ةنجللا يوسضعو ،راروف
ةيردسصلا سضارمأ’ا ةحلسصم سسيئر ،حلاسص ولل روسسيفوÈلاو
سسيئر ،يطايخ ىفطسصمو ،نارهوب Èمفون1 يعما÷ا ىفسشتسسŸاب
نم مهÒغو  ،ثحبلا ريوطتو ةحسصلا ةيقÎل ةينطولا ةئيهلا
،هدينŒو هتيعوتل ماعلا يأارلا عم اولسصاوت يذلا ءابطأ’او Úيئاسصخأ’ا

ام ،اماع نوكي داكي لكسشبو تعجارت ةيحسصلا ةيعسضولا نأا ‘
‘و ،دجتسسŸا يئابولا عسضولاو بسسانتت تاءارجا ذاختا يعدتسسي

تاءارجا لامها ءارج تاباسص’ا ددع عافترا ةيلوؤوسسم نطاوŸا ليم–
بلغأا ةدوع عم ،تاي’و ةدع نع ايئزج رج◊ا عفر دعب ةياقولا
نم ÚنطاوŸا ررسضت نم فيفختلل ةيداسصتق’او ةيراجتلا تاطاسشنلا

اودعبتسسا مهنأا Òغ ،ةيراجتلا تاطاسشنلاو تÙÓا قلغو رج◊ا تاعبت
ام اÒثك يتلا ،ءابولا نم ةيناث ةجوم نع امجان عافتر’ا اذه نوكي نأا

يتلا ة’ابمÓلاو يخاÎلا ةلاح لغتسست اهنوك ،نوسصتıا اهنم رذح
 .سسوÒفلا ىلع يحسص راسصتنا قيق– دعب عمتÛا دوسست

تاي’ولا بلغأا نإاف ،بسسحو ةيئزج رج◊ا ¤ا ةدوعلا تناك نإاو
Òغ اعافترا تلجسس دق ةيداسصتق’او ةيناكسسلا ةيلاعفلا تاذو ىÈكلا

” ثيح ،تاباسص’ا لوح ةفيfl ماقرأا ¤ا لوسصولا ¤ا ىدأا ام ،يداع
لوأا ةياغ ¤إا فاعتم2248 و ةافو548 اهنيب ،ةباسصإا17711  ءاسصحا
سضرفي يلبقتسسم رارق يأاب ةينعŸا تاي’ولا ردسصتتو  ،دحأ’ا ،سسمأا

998 ¤ا اهتليسصح تعفترا يتلا فيطسس نم لك ،رج◊ا Òبادت ةعجارم
،(21+) ةركسسب ،(41+ ) يأا ،ةلاح2031 ¤ا رئاز÷ا ،(82+) ـب يأا ،ةباسصا
ةنتاب ،(7+) ةفل÷او ،(8+) ةلقرو ،(11+)يأا ،ةلاح3641 ¤ا ،ةديلبلا
5 ـب ةباسصا لدعم لجسست ىرخأا تاي’و تلظ امنيب ،(5+) ةريوبلا ،(5+)

.ءابولاب ةباسصإ’ا ‘ ةدايز ةيأا لّجسست ⁄ ىرخأاو ،ايموي ت’اح
،اهنم ةنيعم قطانم ‘و ،ةدودfi ىÈك تاي’و ‘ ءابولا راسشتنا مامأاو
دسصرو ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا وسضع هبن ،ةذختŸا تاءارج’ا لك مغر
ةعاذإÓل حيرسصت ‘ ،ةيرهاوط Ëركلا دبع ،انوروك ءابو يسشفت
بابسسأ’ا ةفرعŸ ةيئابولا تاسساردلا  ¤ا ءوجللا ةرورسض ¤ا ،ةينطولا
فيطسس ةي’وب تلح يتلا كلتك ،هراسشتن’ ةيفلÿاو ةيقيق◊ا

¤إا لوزنلاو لاسصت’ا ةيجيتاÎسسا ‘ رظنلا ةداعإا ةمث نم»و ،ارخؤوم
⁄و .””اهئاوتحاو ةباسصإ’ا ت’اح ديد–و رؤوبلا ديدحتل ناديŸا
رؤوبلا ىلع رسصتقيسسو  ،يئزج يحسص رجح سضرف  يئاسصخأ’ا دعبتسسي
بهذ ام عم ىسشامتي يقطنم ءارجا وهو ،طقف تاباسصإا اهيف لجسست يتلا
لامتحا لوح لاؤوسس ىلع در ‘ ،قباسس تقو ‘ ةيروهم÷ا سسيئر هيلا
،هعم ةيمومعلا تاطلسسلا لماعت ةعيبطو ةمسصاعلا ‘ ءابولا راسشتنا

ةيبطلا ةبقارŸا ديدسشتو رج◊ا سضرفب لخدتلا نأا دكأا ثيح
اهنم تايدلب وأا ءايحأا ىلع قبطي دق ايلfiو ايعسضوم نوكيسس ةيئاقولاو
 .بسسحو

،ة’و ،ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا ءادأا نيابت زربأا ÚظحŸÓا نم Òثكلا نأا Òغ
تايعم÷او ،ةيراو÷ا ةحسصلا ›وؤوسسم ،تايدلب ءاسسؤور ،رئاود ءاسسؤور
عم ÚنطاوŸا ةيعوتو ءابولا راسشتنا ةبراfi ‘ ،ةلسصلا تاذ ةيلÙا

رارغ ىلع ،يحسصلا رظ◊ا Òبادت قرخ رهاظم ىلع ةبقارŸا ديدسشت
ةدعب ىتحو ناسضمر رهسش ‘ داسس يذلا ينماسضتلاو يÿÒا لمعلا
Ÿا رسسأ’ا ةدعاسسŸانهو ،رج◊ا نم ةررسضت Áسشن نأا نكÒ ةردابم ¤ا
سسرا“ يتلا ىÈكلا تاحاسسŸاو تÙÓا لك قلغب فيطسس ›او
عفرل ةقفارŸا Òبادتلل اهماÎحا مدع ةظحÓم دعب يراجتلا طاسشنلا
نوكي ثيح ،انوروكب تاباسص’ا ددع ‘ ئراط عافترا ليجسستو ،رج◊ا

تايلوؤوسسŸا زربأا نمسض انوروك سسوÒف راسشتنا دسصرو ةعباتم فلم
تاطاسشنلا يقاب نأاو ةسصاخ ،يفيظولا هفلم ‘ ةزراب ةقروو ،ةيلÙا

ءابولا ةرسصاfi نأا ثيح ،ءابولا لظ ‘ ةدودfi وأا ةفقوتم تلازام
ىلع ةيلÙا تاطلسسلا سصرح ¤ا اسساسسأا دوعي تاي’و ةدعب هئاوتحاو
ةلودلا تاسسسسؤوم تايلاعف يقاب عم نواعتلاب برق نع عسضولا ةبقارم
ةيدلب ،ةعطاقم نسسحأ’ Ëركت حاÎقا ¤ا سضعبلا بهذ دقو ،عمتÛاو
ةفاظن نسسحأ’ا رارغ ىلع ،انوروك يسشفت ةبراfi ‘ ،ةي’و وأا

   ي◊اسص ىفطسصم ^                                                                            .اطيسشنت Ìكأ’او

ار’ود فلأا88ـب نويلبان ءاذح
،تادازملل ةيسسنرفلا ““ورد““ راد حرطت ^
تربانوب نويلبانل هنأا دقتعُي ةبقرب ءاذح

وروي فلأا08 ¤إا لسصي دق غلبÃ عيبلل
.(ار’ود67188)
كلتما نويلبان نأا تادازŸا راد دقتعتو

هافنم لÓخ يدل÷ا ليÿا بوكر ءاذح
طيÙاب انيليه تناسس ةريزج ‘ Òخأ’ا
.ولرتوو ةكرعم ‘ هتÁزه دعب يسسلطأ’ا
ةروسص نع ءاذ◊ا اذه لسصف بعسصلا نم““ :دازŸا نع لوؤوسسŸا لاقو
هذه لثم عيب ،ةيŸاع ةنوقيأا نم ءزج هنإا““ :فاسضأاو .““انناهذأا ‘ نويلبان
،ةبقرب ءاذح ،ةعبق :نويلبان ةروسص ًاديج ملعن نحن ،فولأام Òغ عطقلا
.““ةليوط ةÎسس اÃرو



يم-ضسر-لا ق-طا-ن-لا ح-ضضواو ^
شسما.يضسلدنأا ن-ي-مأا ة-كر-ضشل-ل
ة-كر-ضش““ نأا  ه-ل ح--ير--ضصت ي--ف
ةيرئازجلا ةيوج-لا طو-ط-خ-لا
نيي-ح-ت ى-ل-ع ا-ي-لا-ح ف-ك-ع-ت
،ةركذتلا لاجم ي-ف ا-ه-تا-نا-ي-ب
مت،مرضصنملا شسرام81 ذنمف
ةيو-ج ة-ل-حر000.71 ءا-غ--لإا
رفضس ةركذ-ت000.006 لدعم-ب
.““ةيجراخو ةيلخاد
تدهضش ،ةيلمعلا هذه قÓطنابو
ة-يو-ج-لا طو-ط-خ--لا ت’ا--كو
اهباوبأا تحتف يتلا ةيرئازجلا

و رئازجلا تاي’و ىوتضسم ىلع
و ةبانعو ة-ن-ي-ط-ن-ضسقو نار-هو
نئابزلل اريب-ك اد-فاو-ت““ ة-ل-قرو

ةيحÓضص ديدجتل مهمظعم ءاج
ىلإا اهليجأا-ت ة-ي-غ-ب م-هر-كاذ-ت
تزهجت امدع-ب،““قح’ خيرا-ت

ةياقولا لئاضسوب ت’اكو-لا هذ-ه
.ءابولا نم
نإاف،لوؤو--ضسم--لا تاذ بضسحو
بل-ط ر-كاذ-ت-لا ه-تا-ه م-ظ-ع-م
دعب ام ىلإا““ اهليجأات اهباحضصأا

نأاو،““لبقملا ربمت-ب-ضس ر-ه-ضش
ةف-ضصب م-ت-ي خ-يراو-ت-لا ر-ي-ي-غ-ت

ة-جرد-لا شسف-ن ي-ف ة-ي-نا-ج--م
ةركذتلا ةيحÓضص ةرت-ف لاو-طو
نكم-يو ،ة-ل-حر-لا خ-يرا-ت ل-ب-ق
ة-يو-ج-لا ة--كر--ضشلا ن--ئا--بز--ل

نود تÓيدعت““ نم ةدا-ف-ت-ضس’ا
و ةروضصقملا شسفن ي-ف ة-ف-ل-ك-ت
شسف-ن ي-ف تا-ه-جو-لا ل-ك ى-لإا
تÓحرل-ل ة-ب-ضسن-لا-ب،دلبلا
شسرام13 ةياغ ىلإا ةدت-م-م-لا

بلط نم مهنم““ نأا ’إا،““1202
ىلع،““مهركاذت ةفلكت شضيوعت

.يضسلدنأا  لوق دح
ناكمإا-ب ه-نأا ي-ضسلد-نأا ح-ضضوأا و

نم ةدافتضس’ا ن-ئا-بز-لا ء’ؤو-ه
ةحلا-ضص ةر-كذ-ت يأا،““ةميضسق““
ةلباقو1202 شسرا-م13 ةياغ-ل
مد-ع ة-لا-ح ي-ف شضيو-ع--ت--ل--ل
.خيراتلا اذه دعب مادختضس’ا
لقنلا ة-كر-ح ق-ي-ل-ع-ت بب-ضست و
شسرام فضصتن-م ذ-ن-م يو-ج-لا
ةكرضشل رئاضسخ ي-ف مر-ضصن-م-لا
ةيرئازجلا ةيوج-لا طو-ط-خ-لا
جد رايل-م83 ن’ا دح-ل تغ-ل-ب
لا-م-عأ’ا م-قر شصخ-ي ا-م--ي--ف

تÓ---حر ن---ع م----جا----ن----لا
رئا-ضسخ-لا ي-ه و،نيرفاضسملا
جد رايلم98 ىلا لضصت دق يتلا
.ةيراجلا ةنضسلا ةياهن
اننكمي ’““ هنإا يضسلدنأا  لاق و
ةكرحلا فانئتضسا دعوم ديدحت
حتف رار-ق و با-كر-ل-ل ة-يو-ج-لا
ن-م و--ه يو--ج--لا لا--ج--م--لا

،ةيروهمجلا شسيئر تاي-حÓ-ضص
انررق اذإا ىتح نكلو““ ا-ف-ي-ضضم
، طا-ضشن-لا اذ-ه فا--ن--ئ--ت--ضسا

03 دودح ي-ف كلذ-ب مو-ق-ن-ضسف
، داتعملا انجمانرب نم ةئاملاب
ةئملاب04 زواجت ان-ن-ك-م-ي ’و
.““0202 ماع ةياهن دح ىضصقأاك
ويرانيضسلا اذه عم و““ هنأا عقوت و

نأا نكمي ، طاضشنلا فان-ئ-ت-ضس’
98 ىلإا ةكر-ضشلا ر-ئا-ضسخ ل-ضصت

ماعلا ةياهن لولحب رانيد رايلم
.““يراجلا

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!تفرع يتلأ ةÒمأأ
نآ’ا يوارو-ب ةر-ي-مأا نو-ك-ت نأا صضور-ف--م--لا ن--م نا--ك ^
ىلع لماوحلا ءاسسنلا دعا-سست ا-ه-تدا-ي-ع ي-ف ةد-جاو-ت-م
يف ىلوأ’ا فوفسصلا يف نو-ك-ت نأا وأا ،ن-ه-لا-ف-طأا با-ج-نإا
نودب دلبلا اهسضو-خ-ت ي-ت-لا91-ديفوكلا ىل-ع بر-ح-لا

،لسضفأا رئازجب اموي تبلاط يتلا ةينطولا يهو ،ةداوه
ى-ل-ع ة-ح-ت-ف-ت-م ،ا-ه-با-ب-سشو ا-ه-ئا-سسن-ب ةرو-خ-ف ر--ئاز--ج

نجسسلاب يه فسسأللو مويلا ا-ه-ن-ك-ل ،ة-ي-طار-قو-م-يد-لا
ةقارسشلا ةمكحم نم مكح بسسح ة-ل-ما-ك ة-ن-سس ةد-م-لو
ددهت ريسشانم رسشنو ىسضوفلا ىلع صضير-ح-ت-لا ة-م-ه-ت-ب
.ةينطولا ةدحولا
عباتأا ن-كأا م-لو ،ةد-ي-سس ي-ه-ف ة-لاد-ع-لا رار-ق صشقا-نأا ن-ل
ةمئاق يف ةدم نم دعت مل اهنأ’ يواروب ةريمأا تاروسشنم
ىلع هرسشنت تناك يتلا يبانلا ملكلا  ببسسب يئاقدسصأا

زومر-ل ا-ه-تءا-سسإا بب-سسبو كو-ب-سسيا-ف ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف-سص
يتلا ةأارملا كلت ىرأا انأاو مويلا فسساتأا ينكل ،ةينطولا
ةيارلاب ةفحتلم تجرخ ا-مد-ن-ع ا-ه-ت-عا-ج-سشب ا-ن-تر-ه-بأا
لجرل ةعبارلا ةدهعلا ةسضفار4102 يرفيف يف ةينطولا

ىلعأا-ب خار-سصلا ى-لإا ا-ه-ع-فد ي-ن-طو-لا ا-ه-سسح-ف ،صضير-م
لاجرو ءاسسنب رخزت رئازجلاو راعلا ةدهعل ’ اهتوسص
لجر انيلع نوسضرفي اذاملف ،دلبلا رييسست ىلع نورداق
.ممأ’ا انيلع تكحسضأا ةباسصع نيجسس اسضيرم
نم ريثكلا ناك دقف ،ةمل-ك-لا ي-نا-ع-م ل-ك-ب ةر-ي-مأا تنا-ك
دكارلا تكرح يتلا اهتعاجسش مامأا نونحني ن-ي-ي-ن-طو-لا

نويرئازجلا فسشتكا دقف ،كارحلا لبق اكارح تداقو
ىلع تاعفادملا محفتو لوقت ام يع-ت ة-ل-ي-م-ج ة-ب-ي-ب-ط

.ناهربلاو ةجحلاب ةباسصعلا
لاسضنل اهسسفن ترذنو اه-ت-قو ن-م لا-ب ةر-ي-مأ’ أاد-ه-ي م-ل
عراسشلا ىلأا ةقابسسلا تناكو ،داسسفلا دسض اعيمج انلثم
هتيم-ل-سسب م-لا-ع-لا ر-ه-بأا يذ-لا كار-ح-لا ي-ف ىر-خأا ةر-م
فقول ةلادعلا دي قلطأاو ،ةسسماخلا طاقسسإا نم نكمتو
ءانبل ديد-ج ن-م ل-مأ’ا ى-لإا با-ب-لا ح-ت-فو ،ن-يد-سسا-ف-لا
او-جر-خ ن-م-م نو-ير-ئاز-ج-لا ا-ه-ب بلا-ط ي-ت-لا ر-ئاز-ج-لا
.رييغتلاب نيبلاطم نييلملاب
يف ةزرابلا هوجولا دحأا يواروب ةريمأا ،انهرك مأا انببحأا
املثم اهفقاوم ىلع مواسست نأا اه-نا-ك-مإا-ب نا-كو ،كار-ح-لا

همحر اهدلاو ةدايع ىلإا دوعت اهنأا وأا ،اهنم نوبرقم لعف
مل اهنأا اهتلكسشمو ،لعفت مل اهنكل ،ابهذ اهنم لكأاتو هللا

،ةنايخلاب تسسحأاف ،اهبلاطمل افقسس عسضت فيك فرعت
اهدلاول اهنادقف هتدح نم داز يبسصع رايهناب تبيسصأاف
ي-ما-سسلا ط-با-سضلاو بل-ق-لا ة-حار-ج ي-ف رو-سسي-فور-ب-لا
نم ةماود يف اهلخدأاو اهرهظ مسسق يذلا رمأ’ا قباسسلا
.يسسفنلا مل’ا

يتلا4102 ةريمأا هب-سشت ’ مو-ي-لا ةر-ي-مأا نأا ح-ي-ح-سص
تا-هو-تل-ب ى-ل--ع ي--عاو--لا صشا--ق--ن--لا ةد--ي--سس تنا--ك
يتلا ةرحلا ةلسضانملا صسفن ىقبت اهنكل ،تانويزفلتلا
وأا ،نيرخآ’ا بجعتل ةيسسايسسلا قيحاسسملا عسضت مل
ةأارملا ىقبت اهنكل ،كلذ ءارو نم ام بسساكم ققحتل
يتلا ةينطولا ةلئاعلا ةليلسسو ،ة-قدا-سصلا ة-ي-ن-طو-لاو
.ريثكلا رئازجلل تمدق
ي-ف ة-عا-ج-سشلا ةأار-م-لا ر-ي--سصم نو--ك--ي نأا ف--سسؤو--م
ريغ ةعاجسشب ةباسصعلا تبراح يتلا يهو ،نجسسلا

اذه يف ن-يد-ي-حو ا-هل-ف-ط كر-ت-ت نأاو ،ة-قو-ب-سسم
.بيسصعلا فرظلا
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طاسشنلا فانئتسسا

 ديدجت يف عرسشت ةيرئأزجلأ ةيوجلأ
رفسس ةركذت فلأأ006

000.006 ةيحلسص ديدجت ةيلمع يف ةيرئازجلا ةيوجلا طوطخلا ةكرسش تعرسش
مل نكلو اهؤوانتقا مت دق ناك،ةيلودو ةيلخاد تلحر صصخت رفسس ةركذت
يسشفت ةهباجمل طرافلا صسرام81 موي يوجلا لقنلا قيلعت ببسسب كلهتسست

.انوروك صسوريف

نأزيلغب هجورم ةزوحب صسولهم صصرق338 زجح
ةي’و نمأا حلاضصم لبق نم ةلوذبملا تادوهجملا راطا يف ^
قلعت ام ةضصاخ ،اهعاونأا ىتضشب ةميرجلا ةبراحم يف نازيلغ
تنكمت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا يف ةرجاتملاب اهنم
نم نازيلغب رضشع يداحلا يرضضحلا نمأ’اب ةطرضشلا تاوق
ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجحو شصخضش فيقوت
تامولعم رثا ىلع تءاج ةيضضقلا .تاردخملا ىلا ةفاضضإ’اب

موقي شصخضش دوجوب ديفت ةحلضصملا تاذ ىلا تدرو ةدكؤوم
يحلا طضسو يف تاردخملاو ةيلقع-لا تار-ثؤو-م-لا ج-يور-ت-ب
شصاخلا يراجتلا هلحم كلذب Óغتضسم ه-ي-ف ن-ط-ق-ي يذ-لا
ذاختا مت روفلا ىلع ،مهانكضس رق-م-ب ن-ئا-ك-لا ة-قÓ-ح-لا-ب
ىلا ةفاضضإ’اب هلحم ششيتفتو ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارج’ا

فلتخم نم شسولهم شصرق338 زجح متيل ،يلئاعلا هنكضسم
فلم زاجنا متيل .تاردخملا نم ةيمك ىلا ةفاضضإ’اب عاونأ’ا
.ةلادعلا مامأا هبجومب مدق فوقوملا قح يف يئاضضق ءارجا

 نأزيلغب ةيرانلأ تاجأردلأ تاقرسس ‘ ةسصتfl ةكبسش كيكفت...
ثلاثلا يرضضحلا نمأ’اب ةيئاضضقلا ةطرضشلا تاوق تنّكمت ^

شصاخضشأا5 نم ةنوكتم رارضشأا ةيعمج فيقوت نم نازيلغب
ىلع تءاج ةيضضقلا .ةيرانلا تاجاردلا ةقرضس يف ةضصتخم
ىلا هضضرعت اهدافم شصاخضشأ’ا دحأا اهب مدقت ىوكضش رثا

،نيلوهجم لبق نم ريبكلا مجحلا نم ةيرانلا هتجارد ةقرضس
فيقوت ىلا تضضفأا يتلا تايرحتلاو ثاحبأ’ا فيثكت مت نيأا

.ةيرانلا ةجاردلا عاجرتضسا عم ركذلا يفلاضس
اومدق نيفوقوملا قح يف يئاضضق ءارجا فلم زاجنا متيل
.ةلادعلا مامأا هبجومب

 قرزل ليسضفلب  ^

ةنيدمب زاغلنوسس ةلاكوو صصامقلأ ةيبودنم قلغ
انوروك ببسسب ةنطنسسق

ةباسصإا دكأات ببسسب، اقلغم يزكرملا ديربلا لازي ’̂ 
عاطقلا ةيبودنم قلغ مت امك، انوروك ءابوب نيفظوم
نابعز يحب زاغلنوسس ةيراجتلا ةلاكولاو صصامقلا يرسضحلا

صصامقلا ةيبودنم قلغ متو .ةنيطنسسق ةنيدم بلق يف
ةيباجيإا ليلاحتلا تناك امك، كانه فظوم ةباسصإا دكأات دعب
زاغلنوسس ةلاكوب عفدلا قودنسص ىلع مئاقلل ةبسسنلاب اسضيأا

تاطلسسلا صسردت لسصتم قايسس يفو.ةنيدملا طسسو يف
دهعم حتف ةيناكمإا ةيلاول ةنيطنسسق ةي’ول ةيلحملا
صسوريفب نيباسصملا لابقتسس’ يبطلا هبسش نيوكتلا

ةقاط معدل ، ةباينلاب ةحسصلا ريدم هدكأا املثم ،انوروك
لابقتسسإا ىلع ةرداق دعت مل يتلا تايفسشتسسملا باعيتسسا

اذه لك ثدحي.ةلوغسشم ةرسسأ’ا لك نوك نيرخآا ىسضرم
هذه لثم نع لوأ’ا لوؤوسسملا نطاوملا هيف ىقبي تقو يف
.ةيرورسضلا ةياقولا تاءارجإاب همازتلا مدعل تاباسصإ’ا

ةيلقعلأ تأرثؤوم صصأرقأأ302 زجح و جورمب ةحاط’أو..
صسداسسلا يرسضحلا نمألل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت̂ 
يمومعلا نمألل ةيئ’ولا ةحلسصملا عم قيسسنتلاب رسشع
رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب
داوم و ةيلقع تارثؤوم ةزايح ةيسضق يف هطروتل ، ةنسس03
ةيسضقلا تايثيح.عيبلا دسصق ةسصخر نودب ةين’ديسص
ربعم ىوتسسم ىلع ةطرسشلا رسصانعل  ةيرود ىلإا دوعت
تاملع هيلع تدب صصخسش مههابتنا تفل نيأا ،اسسينيسسام
ةيلمعل هعاسضخإاب و هفيقوت روفلا ىلع متيل كابترا
ءاود نم صصارقأا70 ىلع هتزوحب رثع يدسسجلا صسملتلا

مت هيلع ، اكيريل ءاود نم دحاو صصرق و غلم6 ليتيك
ةفاك لامكتسس’ يرسضحلا نم’ا رقم ىلا هليوحت
صشيتفت مت ، قمعملا قيقحتلا يف ارارمتسسا   .تاءارج’ا

نم صشيتفتلاب نذا ىلع لوسصحلا دعب ينعملا نكسسم
تارثؤوم ةيمك طبسضب رمثا يذلا و ةسصتخملا ةطلسسلا

يف ةلثمتم  ماكحإاب ةأابخم عونلا صسفن نم ىرخا ةيلقع
302ـ ب ةزوجحملا ةيمكلا يلامجا ردقيل ، صصرق691
زاجنا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا دعب.صصرق
هبجومب مدق ينعملا قح يف ةيئازج تاءارجا فلم
.ةيلحملا ةباينلا مامأا، صسمأا

صس.ديزي ^

مجحلأ نم ةجأردب ةرايسس مأدطسصأ يف باسش لتقم
ةملاقب ريبكلأ

عورم رورم ثداح يف باسش ، صسمأا لوأا ءاسسم، يفوت ^
ةي’وب فولخم نيع ةيدلب يدوج نب ةيرقب عقو
ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدتو .ةملاق

ءاسسم ةقيقد71و ةسسماخلا دودح يف فولخم نيع
ةرايسس مادطسصا يف لثمت ريطخ رورم ثداح لجأ’

ريبكلا مجحلا نم ةيران ةجاردب ادزام عون ننم ةيعفن
قئاسس (ع.أا) وعدملا ةباسصإا ىلإا ىدأا امم، ادنوه عون نم
بوسص اهرثإا ىلع لقن ةغيلب حورجب ةجاردلا
فولخم نيع ةيمومعلا ةحسصلل ةيراوجلا ةسسسسؤوملا

متدقو، يفوتم هنأا نّيبت بيبطلا لبق نم هتنياعم دعبو
.يواسسأاملا ثداحلا اذه لوح قيقحت حتف

صس.ديزي ^

ةلسشنخب تأردıأ راŒ دسض ةينمأ’أ تÓم◊أ لسصأوت
عورسشملا ريغ راجت’ا ةحفاكم ةقرف لازت ’ ^

دسض اهتلخدت و اهطاسشن لسصاوت ةلسشنخب تاردخملل
عوبسسألل ،ةي’ولاب ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا راجت
اهب ماق ةيناديم تايرود رثإا ىلع و .يلاوتلا ىلع يناثلا

تاردخملل عورسشملا ريغ راجت’ا ةحفاكم ةقرف رسصانع
و ةزايحلا ةمهتب نيباسش طبسض  مت ،ةلسشنخ ةي’و نمأاب

يسصخسشلا كلهتسس’ا صضرغل ريغلل  تاردخم صضرع
ءاود ةلوسسبك هب طسشم  لوأ’ا هبتسشملا ىلع طبسض ثيح
صصرق ىلع هتزوحب رثع امك غلم051 اكيفراد عون نم
زجح متيل ،غلم05 ليتك عون نم يلقع رثؤوم فنسصم ءاود
ةقرفلا رقم ىلإا هيف هبتسشملا ليوحتو ةيلقعلا تارثؤوملا

و يناثلا هب هبتسشملا امأا .قيقحتلا تاءارجإا لامكتسس’
رثع يدسسجلا صسملتلا ةيلمعل هعاسضخإا و هفيقوت دعب
ةفاسضإا ،مارغ40 نزوب جلاعملا فيكلا نم ةعطق هتزوحب
عيب تادئاع نم ربتعت جد00003ـب ردقي يلام غلبم ىلإا
قيقحتلل ةقرفلا رقم ىلإا هليوحت اهللخ مت ،تاردخملا

مت ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب .ةيسضقلا يف
ةيروهمجلا ليكو ديسسلا مامأا امهيف هبتسشملا ميدقت
امهعاديإا عم ،يئازج فلم بجومب ،ةلسشنخ ةمكحمب
.ليهأاتلا ةداعإا ةسسسسؤوم

ةلأدعلل Úبولطم Úسصخسش فقوت صسياق ةرئأد نمأأ رسصانعو..
،صسياق ةرئاد نمأاب لوأ’ا يرسضحلا نم’ارسصانع تنّكمت̂ 

هبتسشم رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيسصخسش فيقوت نم
ثحب لحم امه و ،ةقرسسلا مئارج يف امهعولسض يف امهيف
صسياقب لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا رقمل امهليوحت متو ،  يئاسضق

نأا ىلإا تسصلخ يتلا ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتسس’
لوأ’ا هيف هبتسشملا ةلادعلل نيبولطم امهيف هبتسشملا

نع صسبحلل يئاهن رارق ةروسص بجومب ةباينلا مامأا بولطم
يعرسش ببسس نود روظحم صضيبأا حلسس ةزايح ةحنج
يناثلا هيف هبتسشملا امأا ،ةذفان صسبح رهسشأا60 هتدم
نيوكت ةمهت نع صضبقلاب رمأا بجومب ةباينلا مامأا بولطم

ةقرسسلا ةيانجو ةيانجل دادعإ’ا صضرغل رارسشأا ةيعمج
راسضحتسساو ددعتلاو ديدهتلاو فنعلا فورظب ةنرتقملا

.بورهلا ليهسستل كرحم تاذ ةبكرم
امهيف هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعب
،ةلسشنخب صسياق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا
رارسشأا ةيعمج نيوكت عوسضومب يئازج فلم بجومب
يفرظب ةنرتقملا ةقرسسلا ةيانجو ةيانجل دادعإ’ا صضرغل
يسضاق  ىلع ةيسضقلا فلم ةلاحإا دعب ،ددعتلاو فنعلا
ردسص يروفلا لوثملا تاءارجإا قفو ةمكحملا تاذب مكحلا

.صسياق ةياقولا ةسسسسؤومب عاديإا رمأا اهيف هبتسشملا قح يف
صش .ر ^

يسضاملب لامج ،ينطولا بردŸا ةراسشتسساو ›اردفلا بتكŸا ةقفاوم دعب
يلÙأ بختنملل ابردم ةرقوب دي‹ Úيعت

ةركل يرئاز÷ا دا–’ا نلعأا ^
Úيعت نع ةيمضسر ةفضصبو مدقلا
دي‹ ،قبضسأ’ا يرئاز÷ا ›ودلا
بخ-ت-ن-م-ل-ل برد-م-ك ،ةر--قو--ب
.يلÙا
رايتخإا نأاب ،““فا-ف-لا““ تح-ضضوأاو
ة-ق-فاو-م د-ع-ب ءا-ج ““كي-جاŸا““
ةراضشت-ضسإاو ،›ارد-ي-ف-لا بت-كŸا
.يضضاملب لامج ينطولا بردŸا

ادئاق نا-ك يذ-لا ،ةر-قو-ب د-ي‹
ن-ع نا-بأا ““ر-ضضÿا““ ـل ا--ق--با--ضس
نأا دعب بيردتلا ‘ لاع ىوتضسم
نم رطق ةلودِب نيو-ك-ت-ل-ل ع-ضضخ

،بيردتلا ‘ ايلع ةداهضش لين لجأا
لامآ’ا قير-ف كا-ن-ه برد ثي-ح

¤إا م-هدا-قو ،ل-ي-حد-لا يدا-ن--ِل
دلب-لا اذ-ه ة-لو-ط-ب بق-ل زار-حإا
،ةنضس32 نم لقأا ةئفِل يجيلÿا
ينقتلا اذهل ةبرŒ لّوأا ‘ كلذو
بضصنم نمضض ،ةن-ضس73 ،باضشلا

فر-ضشي نأا ل-ب-ق ،شسي-ئر برد--م
يتارامإ’ا ةÒج-ف-لا يدا-ن ى-ل-ع
ما-ع--لا ن--م ناو--ج ف--ضصت--ن--م
هماهم  تيهنأا نأا ¤ا ،مرضصنŸُا

ةّجحِب ،طرافلا يرفيف رهضش ‘
ثيح ،ةلّجضسŸُا جئاتنلا ة-ي-ب-ل-ضس
31 ـلا زكرŸا ‘ يدانلا عقومتي
نم تق-ب-ت ا-م-ي-ف ،Òخأ’ا ل-ب-قو
رضشع ةيلÙا ةلو-ط-ب-لا راو-ضشم
¤إا ““ايلآا““ هلزنُت ةبتر يهو ،ت’وج

.Êاثلا مضسقلا
يبراحمـل قبضسأ’ا دئاق-لا ى-ف-نو
دهعلا ةثادح نوكت نأا ءارحضصلا
ةبوعضصلا ءارو بيردت-لا لا-ج-م-ِب
جئات-ن Úضس– ‘ ا-هد-جو ي-ت-لا

¤إا اÒضش--ُم ،ةÒج--ف--لا ق--ير--ف
ةيدأات تقاعأا فورظِب همادطضصا
ا-ضضفار ،د-ير-ُي ا--م--ك ة--ّم--هŸا
.اهليضصافت ‘ شضوÿا
““أا““ بيردتلا ةداهضش ›ودلا كلÁو

““تا-مو-ل-ب-يد--لا““ ى--ل--عأا ي--هو
ةضسرامُمِل ةبو-ل-طŸا ة-يÁدا-كأ’ا

امك ،ةيوركلا ةينفلا ةفيظولا هذه
يتلا اه-ي-لإا را-ضشŸا ةدا-ه-ضشلا نأا

Áةركل يوي-ضسآ’ا دا–إ’ا ا-ه-ح-ن
ردضصت يتلا كلتِل ةلداع-ُم مد-ق-لا

.ةبعلل يبوروأ’ا دا–إ’ا نع
دي‹ ،ينقتل-ل ن-ك-م-ُي ،اذ-ك-هو
م-ضسق-لا يداو-ن بيرد-ت ،ةر-قو--ب
ناد--ل--ب--لا ت’و--ط---ب ‘ لّوأ’ا
ا-م-ك ،ة-يو-ي-ضسآ’او ة-ي-ق--ير--فإ’ا
عم رئاز÷ا ‘ لمعلا ع-ي-ط-ت-ضسي
-¤وأ’ا ةطبار-لا““ ة-لو-ط-ب قر-ف
،Êاثلا مضسقلا اضضيأاو ““شسيل-ي-بو-م
ى--ل--ع طÎضشت فا--ف--لا نأا كلذ
““أا““ ةدا-ه--ضشلا ةزا--ي--ح ÚبردŸا
يقير-فإ’ا ن-يَدا–إÓ-ل ة-ع-با-ت-لا
شسفن وهو ،مدقلا ةركل يبوروأ’او
د-ي‹ ه-لا-ن يذ-لا ““مو-ل-ب-يد-لا““
قوراف.ج.ةرقوب

فودنت ةي’وب جلاعŸأ فيكلأ نم نانطأأ3 نم ديزأأ زجح
ة-كر-ت-ضشم ةزر-ف-م تط-ب--ضض ^

ةيمك ،يبعضشلا ينطولا ششيج-ل-ل
ردقت جلاعملا فيكلا نم ةمخضض
رثإا كلذو نانطأا3 نع ديزي امب
مأا برق ششي-ت-ف-تو ثح-ب ة-يرود
بضسح، فودنت ةي’و-ب ،را-ضشع-لا

ةرازو-ل نا-ي-ب شسما ه-ب دا-فأا ا--م
.ينطولا عافدلا
يف““ هنأا ه-تاذ رد-ضصم-لا ح-ضضوأاو
بير--ه--ت--لا ة--برا--ح--م را--طإا
ةلضصاومو ةمظنملا ة-م-ير-ج-لاو
دضصل ةفداهلا ةثيثحلا دو-ه-ج-ل-ل

تاردخم-لا-ب را-ج-ت’ا ةر-ها-ظ

ةكرتضشم ةزرفم تطبضض ،اندÓبب
12 موي ،يبعضشلا ينطولا ششيجلل

نم ةمخضض ةي-م-ك ،0202 ناوج
30 ـب رد-ق-ت ج-لا-ع-م-لا ف-ي-ك-لا
رثإا كلذو ،امارغوليك22و نانطأا
مأا برق ششي-ت-ف-تو ثح-ب ة-يرود
ةي-حا-ن-لا-ب فود-ن-ت-ب ،را-ضشع-لا
.““ةثلاثلا ةيركضسعلا

ةزرفم تفقوأا““ ،ىرخأا ةهج نم
جربب يبعضشلا ينطو-لا ششي-ج-ل-ل
ةيركضسعلا ةيحانلاب راتخم يجاب
شصاخضشأا50 ،ة---ضسدا---ضسلا
ةيئابرهك تادلو-م50 تزج-حو

يف لمعتضست طغضض قراطم30و
عورضشملا ريغ بيقنتلا تايلمع
شسرح طبحأا اميف ،بهذلا نع
ريغ ةرجه ت’واحم لحاوضسلا

ىلع اوناك اضصخضش75 ـل ةيعرضش
عنضصلا ة-يد-ي-ل-ق-ت براو-ق ن-ت-م
ةيركضسعلا ة-ي-حا-ن-لا-ب نار-هو-ب
.ةيناثلا
ريغ نيرجاهم90 فيقوت مت امك
ةفلتخم تايضسنج نم نيي-عر-ضش
را-ت-خ-م ي-جا-ب جر-ب ن-م ل-ك--ب
.““ناضسملتو

ج.ق ^
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