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دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا لاقو ^
لامج روتكدلا انوروك سسوÒف ةعباتمو
هنأا يمويلا يفحضصلا هر“ؤوم ‘ راروف
عومÛ يضسايقلا مقرلا ميط– ” ““
را-ضشت-نا ذ-ن-م ة-ي-مو-ي--لا تا--با--ضصإلا
ةلاح503 عقاو-ب دÓ-ب-لا ‘ ة-ح-ئا÷ا

›امجإلا عفتÒل ةيلوÈ 72ع ةعزوم
È 84ع ة-عزو-م ة--لا--ح37231 ¤إا
.““ةيلو
ة-يلو ““ نأا رارو-ف رو-ت-كد--لا فا--ضضأاو
›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل تلجضس ةنتاب
ةلاح95 عقاوب تابا-ضصإÓ-ل دد-ع Èكأا

14 اهئاضصحإاب نارهو ةيلوب ة-عو-ب-ت-م
23 تلجضس يتلا فيطضس ةيلو مث ةلاح

.““ةديدج ةباضصإا
عبارلاب زكرŸا ‘ ةلقرو ةيلو تءاجو
يتلا ةديلبلا ةيلو مث ةلاح91 عقاوب
اميف ةلاح71 عقاوب ءابولا ةرؤوب Èتعت
عبضس مويلا ةمضصاعلا ر-ئاز÷ا تل-ج-ضس

.““طقف تلاح
تايفولا نأاضشب راروف روتكدلا حضضوأاو
نم ديزŸا دضصح لضصاوي ءابولا ““ نأا

با-ح-ضصأا ا-م--ي--ضسل Úبا--ضصŸا حاورأا
لا لÓخ ” ثيح ةنمزŸا سضارمألا

(5) سسمخ ليجضست ةÒخألا ةعاضس42
¤إا ›امجإلا عفÎي-ل ةد-يد-ج تا-ي-فو
.““ةيلوÈ 04ع ةعزوم ةافو798
دكأاف ءا-ف-ضشلا تلا-ح سصو-ضصخ-ب ا-مأا

لثا“ ليجضست ” ““ هنأا لوؤوضسŸا تاذ
ددع عفتÒل ءافضشلل ةديدج ةلاح961
اوردا-غو ءا-بو-لا ن-م او-فا-ع-ت ن-يذ--لا
عم ة-لا-ح1739 ¤إا تا-ي-ف-ضشت--ضسŸا
ةيانعلا ت– باضصم44 دجاوت ليجضست
.““ ةزكرŸا

دادر كلأم ^

 ءابولا تاروطت رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

أنوروك سسوÒفب ةديدج ةبأضصإا503و تأيفو5 ليجضست
انوروك) صسوÒفب ةديدج ةباسصإا503و تايفو (5) صسمخ ليجسست ““ نع دحأ’ا صسمأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.““ةافو798و ةلاح37231 ¤إا تاباسصإ’ا ›امجإا عفتÒل (91 ديفوك ـ دجتسسŸا

ىفضشتضسÃ ةيبطلا حلاضصŸا تلجضس ^
سسمأا حابضص يعما÷ا رونلا دبع ةناعضس
رمعلا نم سسداضسلا دقعلا ‘ لجر ةافو
ددع تغلب ثيح انوروك سسوÒف ببضسب

انوروك سسوÒف ببضسب تايفولا تلاح
ف-ي-ط-ضس ى-ف-ضشت-ضسم ىو-ت--ضسم ى--ل--ع
ذنم ةلا-ح04 ن-م د-يزأا ¤إا ي-ع-ما÷ا
دد-ع زواŒو ءا-بو-لا را-ضشت--نا ة--ياد--ب
.ةدكؤوم ةباضصإا0011 تاباضصإلا
بتارŸا لت– فيطضس ةيلو لازت لو
دقو اذه ينطولا ىوتضسŸا ىلع ¤ولا

Úف-ظو-م ةد-ع ة-با--ضصإا سسمأا ل--ج--ضس
Ãف-ي-ط-ضس ة-يلو-ل ةرا-ج-ت-لا ة--ير--يد

 .انوروك سسوÒفب
رقŸا ءÓخإاب ةراجتلا ريدم رمأا دقو

اومدق نيذلا را-ج-ت-لاو Úف-ظوŸا ن-م
Ÿا ر-قŸةحن-م ف-ل-م سضر-غ-ل ة-ير-يد

لبق نم هميقعت ”و ،““متينضس نويلŸا““
يأا يدافتل ةي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-ضصم
.ىودعلل راضشتنا
اهيلع انلضص– يتلا تامولعŸا بضسحو
دق نوكي نأا نكÁ ىودعلا ردضصم نإاف
كاكتحا مهل نيذلا ةباقرلا ناوعأا هلقن

.راجتلاب رضشابم
Œةيلو تايفضشتضسم نأا ¤إا ةراضشإلا رد

Òغ عبضشت ةلاح دهضشت لازت ل فيطضس
تا-با-ضصإلا د-ياز-ت-ل ار-ظ-ن ة-قو-ب--ضسم
ةجرد ¤إا ايموي لجضست يتلا ةديد÷ا
لبقتضست تحبضصأا تايفضشتضسŸا لك نأا
ىرخأا ةيحضص زكارÃ دد÷ا ىضضرŸا

بابضشلا تيبو ىفضشت-ضسŸا ن-ع ةد-ي-ع-ب
اد-عا-م ،ي-ن-هŸا ن-يو-ك-ت-لا ز--كار--مو
تل--ضضف يذ--لا لازأا Úع ى--ف--ضشت--ضسم
لخاد لزعلا ةح-ل-ضصم ة-ع-ضسو-ت ه-ترادإا
ىضضرŸا لابقتضسا سضفرو ىف-ضشت-ضسŸا
ةعباتلا تامدÿا ةددع-تŸا ةدا-ي-ع-لا-ب

Ÿمدع ببضسب ةيراو÷ا ةحضصلا حلاضص
ةمزÓلا ةيبطلا ةزهجألا ىلع ا-هر-فو-ت
.ىضضرملل ةحيرŸا فورظلاو

جلضصل ىضسيع ^

ةاناعŸا لسصاوي فيطسسب يعما÷ا ىفسشتسسŸا
 ةديدج ةأفو ةلأح ليجضستو أنوروك سسوÒفب تأبأضصإلا ديازت

انوروك ببسسب عوبسسا نم ديزأا ماد قلغ دعب
ةددضشم تاءارجإا طضسو يزكرŸا ديÈلا حتف ةدأعإا

د-يÈلا ح-ت-ف سسمأا حا-ب--ضص د--ي--عأا ¯
ط---ضسو Úن---طاوŸا ما---مأا يز---كرŸا
لاجر ة-با-قر ت–و ةدد-ضشم تاءار-جإا
انتدا-ق ةرا-يز لÓ-خ ا-ن-ل-ج-ضسو .ن-مألا
ةليوط Òباوط دجاوت يز-كرŸا د-يÈل-ل
طضسوب ديÈلا لخدم مامأا Úنطاو-م-ل-ل
لإا لوخدلاب حامضسلا مدع عم ةنيدŸا

كيبابضشلا ‘ Úلماعلا ردقب سصاخضشأل

يأا عنÁ امك ،نمألا لاجر Úعأا ت–و
ماÎحاو ة-ما-م--ك--لا ع--ضضو نود جو--لو
مولعمو .Òباوطلا ‘ ÊاكŸا دعا-ب-ت-لا
تقاف ةدŸ هقلغ ” يزكرŸا ديÈلا نأا
ة-ع-برأا ة-با-ضصإا د-كأا-ت بب-ضسب عو-ب-ضسألا

Úفظومو يز-كرŸا د-يÈلا-ب Úف-ظو-م
    .انوروك ءابوب ةيريدŸاب Úنثإا

سس.ديزي ^

 اعقوتم نكي ⁄ تاباسصإ’ا ددع عافترا نأا دكأا
أيلعلا تأطلضسلا ديب ددضشŸا رج◊ا ¤إا ةدوعلا رارق :Êأكرب

أضسوضسfi أعأفترا دهضشت ةركضسبو ةليضسŸاو فيطضس تأيلو ^
ةعباتŸ ةيملعلا ةن-ج-ل-لا و-ضضع د-كأا ^

طا-ق-ب ا-نورو-ك ءا--بو ي--ضشف--ت د--ضصرو
لماضش رجح سضرف رارق ““ نأا ،Êاكرب

اعافترا تده-ضش ي-ت-لا تا-يلو-لا ى-ل-ع
fiءابولاب تاباضصإلا ة-ب-ضسن ‘ ا-ضسو-ضس

.““دÓبلل ايلعلا تاطلضسلا ديب
““ نأا يمÓعإا حيرضصت ‘ Êاكرب حضضوأاو
ةدعب طبترم يلكلا رج◊ا سضرف رارق
““يداضصتقلا بنا÷ا اهمهأا تاي-ط-ع-م
رجح سضرف““ قايضسلا تاذ ‘ ادعبتضسم
د-ه-ضشت ي-ت-لا تا-يلو-لا ى-ل-ع ل-ما--ضش
ةيموي-لا تا-با-ضصلا دد-ع ‘ ا-عا-ف-ترا

.““يجاتلا سسوÒفلاب
ةيملعلا ةن-ج-ل-لا ““ نإا ثد-ح-تŸا لا-قو
عباتت انوروك فلم ةعباتم ‘ ةضصتıا

ة-ق-ل-ع-تŸا تا-ي-ط-عŸا ل-ك بر-ق ن--ع
ر-خأا نأاو ا-م-ي--ضس ءا--بو--لا را--ضشت--نا--ب
Òغ عافترا ن-ع تف-ضشك تا-ي-ئا-ضصحإلا

سضعب ‘ تابا-ضصإلا ة-ب-ضسن ‘ ع-قو-ت-م
ةليضسŸاو فيطضس رارغ ىلع تايلولا
.““ةركضسبو
ة--ي--لÿا ““قا--ي--ضسلا اذ--ه ‘ ع---با---تو
سسيئرلا ا-ه-ب-ضصن ي-ت-لا ة-ي-تا-ي-ل-م-ع-لا
ةÒتوب لمعت ءابولا ردضصم نع يرحتلل

ىنحنم عافترا تايفلخ ةفرعŸ ةعيرضس
‘و .““ةÒخألا عيبا-ضسألا ‘ تا-با-ضصإلا

ةنجللا نوكت نأا Êاكرب ىفن رخأا قايضس
ةموكحلل اريرقت تع-فر د-ق ة-ي-م-ل-ع-لا
ىل-ع ل-ما-ضش ر-ج-ح سضر-ف سصو-ضصخ-ب
ددع ‘ اعافترا دهضشت يت-لا تا-يلو-لا
سضرف ةي-ضضق ““ نأاو ا-م-ي-ضس تا-با-ضصلا

نوكل له-ضس ر-مأا-ب سسي-ل ل-ما-ضش ر-ج-ح
ةضصاخ تاعاطق ةدعب ط-ب-تر-م ف-لŸا
.““يداضصتقلا بنا÷ا

ر كلأم ^

ةديدج تأيفو4 ليجضست
ىفضشتضسÃ أنوروك سسوÒفب

فيطضسب ةملعلا
بورضص ىفضشتضسم ح-لا-ضصم تل-ج-ضس ^

قرضش ةملعلا ةنيدم ىفضشتضسÒ Ãثÿا
ةافو تلاح ةعبرأا سسمأا ،فيطضس ةيلو
.انوروك سسوÒف ببضسب
اهيلع انلضص– يتلا تامولعŸا بضسحو
رمعلا نم غلبت زوجعب قلعتي رمألا نإاف
ترهظ ةملعلا ةيدلب نم ردحنت ةنضس58

ةفاضضإلاب ةيباجيإا ةيıÈا ا-ه-ل-ي-لا–
لاجق تايدلب نم ىر-خأا تا-ي-فو3 ¤إا
نم مهنفد ” دقو  .ةياطلاو ةدوضشاتو
تاءارجإلا قفو ةضصتıا حلاضصŸا لبق
.تلا◊ا هذه لثم ‘ اهب لومعŸا

سشل ع ^

 صصÓخإ’او لوقلا ‘ قدسصلاب ةودقلاب ءارزولا بلاط
 ةيطارقوÒبلا تاسسرامŸا فقو لمعلا ‘

ءأبولا عفر ىتح دود◊ا قلغ ديدمتب رمأأي سسيئرلا
 لوؤوضسم Òغ فرضصت ةيضسأيضس سضارغأل ةقلتfl ةفارخ ءأبولا نأأب Òغلا مأهيإا^

،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ددج ^
ةرورضضب ةد-يد÷ا ة-مو-ك◊ا-ب ه-ئا-ق-ل لوا ‘

يدؤوت يتلا ةيطارقوÒب-لا تا-ضسرا-مŸا ف-قو
¤ا ءارزو-لا ا-ي-عاد ،Úن-طاوŸا نا-مر--ح ¤إا
قايضس ‘ ادقتنم ،مهلامعأا عم مهلاوقأا قيبطت
91 ديفوك ءابو نا ÚنطاوŸا سضعب ماهيا رخآا

رمأاو ،ةيضسايضس سضارغأل ةقلتfl ةفارخ در‹
Úف-لاıا ل-ك ى-ل-ع تا-بو-ق-ع-لا د-يد-ضشت--ب

رماو ،تاعامج وأا ادارفأا ةياقولا تاءارجإل
ةيرح-ب-لاو ة-يÈلا ة-ي-ن-طو-لا دود◊ا ءا-ق-بإا-ب
.ءابولا عفر ةباغ ¤ا ةقلغم ةيو÷او
ةÁدقلا ةديد÷ا ةموك◊ا عم ءاقل لوأا ‘و
ةموك◊ا ءاضضعأا ¤إا تاهيجوت سسيئرلا ىطعأا

فارضشإا ت– مهنيب اميف قيضسنتلا ىلع احلم
ة-ي-ناد-يŸا تا-جرÿا بنŒو لوألا ر-يزو--لا
نطاوŸا ةقث عجÎضست ىت-ح ة-ي-ضضار-ع-ت-ضسلا
تاضسرامŸاو ءافو÷ا دوعولا اهتع-ي-ضض ي-ت-لا
ةيوق-لا ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا ي-ن-ب-نو ة-ي-ب-ل-ضسلا
ىنعم يرذ÷ا Òيغتلل اهيف نوكي يتلا ةلداعلا

تا-ضسرا‡و ةÒضس ‘ لوأا سسŸ ي ي-ق-ي--ق--ح
امك ةيلوؤوضسŸا ن-م ىو-ت-ضسم يأا ‘ لوؤو-ضسŸا
تارازولا ىوتضسم ىلع ايÓ-خ ل-ي-ك-ضشت-ب  ر-مأا
ريراقتلاب ءافتكإلا مدعو Úنطاوملل ءاغضصإÓل
.ةيرادإلا

يرازولا ليدعتلا نم ىزغملل هضضرعت دنعو
ةيداضصتقا تارازو ءا-ضشنإا ل-م-ضش يذ-لا Òخألا

ةيمويلا ةاي◊اب ةرضشابم ة-قÓ-ع ى-ل-ع ة-ما-ه
ريزو لكل تاهيجوت سسيئرلا  ىطعأا ،نطاوملل

اديه“ اهدعي نأا يغبني يتلا لمعلا ةقرو نع
دعب ا-ق-حل ءارزو-لا سسل‹ ى-ل-ع ا-ه-ضضر-ع-ل
هجوب بلطف ،ةموك◊ا ىوتضسم ىلع اهتضسارد

Îفد Òضض– ة--حÓ--ف--لا ر--يزو ن--م سصا--خ
‘ ةيعانضصلا تاعارزلا ةيمنت ناويدل طورضشلا
قÓطنإلا ىنضستي ىتح ةيوارح-ضصلا ق-طا-نŸا

ةيتيزلاو ةيركضسلا تاعارزلاو ةرذلا ةعارز ‘
تاردقلا نم عفرلل ةمداقلا ةنضسلا نم ءادتبا
يئاذغلا نمألا نامضضو ةي-حÓ-ف-لا ة-ي-ن-طو-لا
‘ رظنلا ةداعإا هرودب لقنلا ريزو نم بلطو
تاناكملا لÓغتضسا-ب ه-لا-ك-ضشأا ل-ك-ب ل-ق-ن-لا
ةيلخادلا ةيو÷ا ةكر◊ا ط-ي-ضشن-ت-ل ة-حا-تŸا
يرحبلا لقنلا ‘ رئاز÷ا ةنا-ك-م ةدا-ع-ت-ضساو
لقنب لفكتل-ل ير-ح-ب-لا لو-ط-ضسألا ع-ي-ضسو-ت-ب
سضوع رئاز÷ا ¤إاو نم عئاضضبلاو نيرفاضسŸا
ةلمعلا ‘ فيزنلل ابنŒ كلذب بناجألا فيلكت
يويح ءيضش رئازجلل ةبضسنلاب كلذ نإا .ةبعضصلا

رخاوب ءارضش ر-مألا ى-عد-ت-ضسا و-لو ه-ق-ي-ق–
لقنلل ين-طو-لا لو-ط-ضسألا ز-يز-ع-ت-ل ةد-يد-ج

.يرحبلا
طبر ةيعضضو لوح ةقاطلا ريزو سضرع دعبو
ةيحÓفلا تاطيÙاو ة-ي-عا-ن-ضصلا ق-طا-نŸا
ةيئابرهكلا ةقاطلاب ىرخألا تارا-م-ث-ت-ضسلاو
تاميلع-ت-لا  نو-ب-ت سسي-ئر-لا دد-ج ة-يزا-غ-لاو
ةيلمعل يروفلا ءاهتنإلاب ةق-ل-ع-تŸا ة-ق-با-ضسلا
بونج ‘ ةضصاخ يزاغلاو يئابرهكلا طبرلا
يعاطق ‘ ةدمÛا تاقاطلا ريرحتل دÓبلا
يتلا لغضشلا بضصانم قلخو ةحÓفلاو ةعانضصلا
دكأاو ،ةلاطبلا سصاضصتماو جاتنإلا ىلع دعاضست
يدؤوت يتلا ةيطارقوÒبلا تاضسرامملل هضضفر
⁄اع ‘ ةضصاخو Úجتنم Úنطاوم نامرح ¤إا
ةضسرا‡ مث يئابرهكلا طبر-لا ن-م ة-حÓ-ف-لا
اهلاجآا ‘ سضورقلا ديدضستل مهيلع طوغضضلا
‘ ديدضستلا ةيلمع ليهضستب سسيئرلا رمأا انهو
ة-ي-حÓ-ف-لا تا--حا--ضسŸا لو--خد را--ظ--ت--نا
يئابرهك-لا ط-بر-لا-ب ة-ي-ن-عŸا ة-ي-عا-ن-ضصلاو
عيضسوتب هجو ام-ك جا-ت-نإلا ة-ل-حر-م يزا-غ-لاو

‘ تاطاضشنلا قطان-م ¤إا ط-بر-لا تا-ي-ل-م-ع
‘ ةضصاخو Úيفر-ح-ل-ل ة-ي-ل-خاد-لا تا-يلو-لا
هجوو ةديد÷ا ةينكضسلا تاعمجتلاو بون÷ا
نيزر يديضسب طفنلا ةافضصم لامع ¤إا هيناهت
سضيوعتل اهولذب يتلا دوه÷ا ىلع ةمضصاعلاب
جاتنإل يرا÷ا عورضشŸا ‘ بناجألا ءاÿÈا
ريدضصتب حمضست يتلا تايم-ك-لا-ب تا-قورÙا
امك انركذي فقوم وهو ابيرق اهنم سضئافلا

تاراطإاو لامعل ةيخيراتلا ةفقو-لا كل-ت-ب لا-ق
باحضسنا اوضضوع نيذلا كار-طا-نو-ضس ة-كر-ضش
كولضسلا اذهب او-نا-ك ن-يذ-لا بنا-جلا ءاÿÈا
ع-ن-مو زا-غ-لاو لوÎب-لا خ-ضض ف-قو نود--ير--ي
‘ اهميمأات دعب رئاز÷ا ىلع طغضضلل هريدضصت
1791 رياÈف

ءانيم نم يجيتاÎسس’ا فدهلا
ايقيرفا نع ةلزعلا كف ةينادم◊ا

عورضشم ةيمومعلا لاغضشألا ريزو  سضرع بقعو
ةيدلب ةيناد-م◊ا ‘ ع-قاو-لا ط-ضسو-لا ءا-ن-ي-م
قلعتت ماضسقأا ةثÓث نم-ضضت-ي يذ-لاو لا-ضشر-ضش
ةيعانضصلاو ةيتضسجول-لا ق-طا-نŸاو ءا-ن-يŸا-ب
سسيئر ركذ ةيديد◊ا ةكضسلاو رايضسلا قيرطلاو
ببضست امو فلŸا اذه ليضصافت-ب ة-يرو-ه-م÷ا

ينطولا داضصتقإÓل رئا-ضسخ ن-م هزا‚إا ر-خأا-ت
ءانيŸا اذهل يجيتاÎضسلا فدهلا نأل ةماع
يتلا ةيق-ير-فإلا لود-لا ن-ع ة-لز-ع-لا كف و-ه
نم كلذ قفاري امو ةيرحب ذفانم اهل تضسيل
Òفوتو ةيداضصتقلا ةايحلل يو-ق ع-فد ءا-ط-عإا

ريزولا ¤إا تاميلعت ىطعأا مث لغضشلا بضصانم
ي-ن-ي-ضصلا كير-ضشلا-ب لا-ضصتإلا ةدا-عإا-ب لوألا
ةديدجو ةفافضش دعاوق ىلع عورضشŸا ةضساردو
‘ ءارزولا سسل‹ ىلع ة-ي-نا-ث ةر-م ه-ضضر-عو

.رهضشأا ةثÓث زواجتي ل فرظ
نا ÚنطاوŸا داقتعا دقتني نوبت

  ةفارخ ديفوك
ةلخادم ¤إا ءارزولا سسل‹ عمتضسا كلذ دعب
تايفضشتضسŸا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ريزو
‘ ةيحضصلا ةيعضضولا روطت اه-ي-ف حر-ضش ي-ت-لا
مقافتلا قا-ي-ضس ‘ ا-ه-ب-ناو-ج ل-ك ن-م دÓ-ب-لا
ىلع هبيقعت ‘و ةحئا÷ا هذه يضشفتل يŸاعلا

لجضس ه-ي-ل-ع ة-قدا-ضصŸا د-ع-ب سضر-ع-لا اذ-ه
ÚنطاوŸا سضع-ب تا-فر-ضصت ةرارÃ سسي-ئر-لا
در‹ ءابولا نأاب مهÒغ ماهيإا نوديري نيذلا

برغتضساو ةيضسايضس سضارغأل ةقل-تfl ة-فار-خ
ىتوŸا امنيب ةلوؤوضسŸا Òغ تافرضصتلا هذه
ايموي فلآلاب نودعي ةحئا÷ا هذه ءارج نم
رمأا امك ،امدقت Ìكألا لودلاب اءدب ⁄اعلا Èع
Úف-لاıا ل-ك ى-ل-ع تا-بو-ق-ع-لا د-يد-ضشت--ب

هجوو تاعامج وأا ادارفأا ةياقولا تاءارجإل
يغبني يت-لا Òباد-ت-لا ة-ضسارد-ب لوألا ر-يزو-لا
ةعباتŸاو دضصرلل ةيملعلا ةنجللا عم اهذاختا
ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ هلعف يغبني اميف تبلل
رؤوبلا ةرضصاfiو ةحئا÷ا ىودع ةلضسلضس عطقل
ر-يزو-لا ن-م د-يد-ج ن-م بل--طو  ،ة--يد--عŸا
ت– ةعوضضوŸا ةرئاطلا لÓغتضسا سصتıا
امئاد يروفلا لاقتنÓل ةحضصلا ةرازو فرضصت
ةحضص نم دكأاتلل ةظ◊ يأا ‘ ناكŸا Úع ¤ا

سصئاقن نع كانه وأا ا-ن-ه عا-ضشي وأا ر-ضشن-ي ا-م
سسوفن ¤ا ةنينأامطلا ةداعإل ةيمهو وأا ةيقيقح

تÓيوأاتلاو تاعئاضشلا رباد عطقو ÚنطاوŸا
ن-ع تا-ي-ئا-ضصحلا ع-ضضو ه-ن--م بل--ط ا--م--ك
اهعم لماعتلاو ةيلو ةيلو ءابولاب تاباضصلا
يه ةحئا÷ا ةحفاكم نأاب اركذم Èكأا ةيعقاوب

اعمت‹و تاضسضسؤومو ةلود عيم÷ا ة-ي-لوؤو-ضسم
نأل ينطولا باÎلا دادتما ىلع ادارفأاو ايندم
ةحضص ىلع ظاف◊اب لاق ا-م-ك ق-ل-ع-ت-ي ر-مألا
.هتمÓضسو نطاوŸا

ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊ا ىلع ءاقبإ’ا
ةقلغم ةيو÷او

ةباقرلا زيزعتب ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر ر-مأا ا-م-ك
تايفضشتضسŸا Òضسل ةيمويلا ةباقرلاو ةيئابولا
ر-مأا ا-م-ك ،سصح-ف-لا تلآا نوزfl ز-يز--ع--تو
ةيو÷او ةيرحبلاو ةيÈلا دود◊ا ىلع ءاقبإلاب

لبقو  .ءÓبلا اذه انع هللا عفري نأا ¤ا ةقلغم
ريزو هجو ىرخأا ةهج نمو ةضسل÷ا عفرت نأا
ÚضسدنهŸا ف-ي-ظو-ت ‘ عار-ضسإلا-ب م-جا-نŸا
ىلع ةفاحضصلا قيرط نع Úضصتıا ءاÿÈاو
ةرازولا ريدتضس يتلا قرف-لا م-ه-ن-م ل-ك-ضشت نأا
ةرودلا ‘ ايضساضسأا ارود اهحن“ يتلا ةيفيكلاب
لكل قيقدلا ءاضصحإلا نم اقÓطنإا ةيداضصتقلا
ليلقتلل اهلÓغتضسا قفأا ‘ ةيمجنŸا انتاورث

بضصانمو ةوÌلا قلخو تاقورحملل ةيعبتلا نم
يوقاطلا لا-ق-ت-نلا ر-يزو ه-جو ا-م-ك ل-غ-ضشلا
ه‹انرب ‘ زيكÎلاب ةدد-ج-تŸا تا-قا-ط-لاو

جاتنإل ةنكمŸا ةي-ناد-يŸا تا-ي-ل-م-ع-لا ى-ل-ع
تايلولا سضعب رايتخاو ةددجتŸا تا-قا-ط-لا
لاقتنلا ةبرŒ قيبطت ‘ ع-ضسو-ت-ل-ل جذا-م-ن-ك
ةيمومعلا ةرا-نإلا م-ي-م-ع-ت-ب اءد-ب يو-قا-ط-لا
مث نطولا ءاجرأا لك ‘ ة-ي-ضسم-ضشلا ة-قا-ط-لا-ب
ةبتاك ¤إا تاميل-ع-ت سسي-ئر-لا د-ي-ضسلا ى-ط-عأا
ةفلكŸا ةضضايرلاو بابضشلا ريزو ىدل ةلودلا
ةيضضايرلا اهتبرŒ فيظوتب ةبخن-لا ة-ضضا-ير-ب
رضصانعلا نع فضشكلا ‘ ةحجا-ن-لا ة-يŸا-ع-لا
ةيئادتبلا ةضسردŸا ذنم ةبوهوŸا ةيضضايرلا

ءانبل نمزلا عم قابسس ‘ نحن : نوبت
يعير Òغ داسصتقا

ابطاfl هتاهي-جو-ت ما-ت-خ ‘ سسي-ئر-لا  د-كأاو
نمزلا عم قا-ب-ضس ‘ ن-ح-ن ة-مو-ك◊ا ءا-ضضعأا

تادئاع نضسحي يعير Òغ داضصتقإا ءانب ةداعإل
دحيو بابضشلل لغضشلا بضصانم رفويو ةنيزÿا

فرضصلا يطايتحا ىلع اظافح داÒتضسلا نم
ناديŸا ‘ مكيلع مكحيضس بعضشلا نإا :فاضضأاو
اونوكف مكلامعأا عم مكلاوقأا قباطت لÓخ نم
‘ سصÓ-خإلاو لو-ق-لا ‘ قد-ضصلا-ب ةود-ق--لا
نحنو امئاد اوركذتو تاذلا نار-ك-نو ل-م-ع-لا

مكنأا لÓقتضسلا ديعب لاف-ت-حإلا باو-بأا ى-ل-ع
ادبأا يواضست نلف تايحضضت نم متمدق امهم
ديهضش مضسج نم تلاضس ةدحاو ةيكز مد ةرطق
بجاولا وأا ةكرابŸا ريرحتلا ةروث ءادهضش نم
 م .ناوضضر^                    .لÓقتضسلا دعب ينطولا
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 ةيروثلا ةرسسأ’او ةلودلا تاراطإا روسضحب

Òخألا هاوثم ¤إا عيسشي مÓسسلا دبع ديعلب نامثج
ÃقÈةيلاعلا ة 

‘وت يذلا مÓسسلا دبع ديعلب لحارلا قبسسأ’ا ةموك◊ا سسيئرو دهاÛا نامثج ،دحأ’ا سسمأا رهظ عيسش
.ةيلاعلا ةÈقÒ Ãخأ’ا هاوثم ¤ا ةنسس29 زهاني رمع نع لوأ’ا سسمأا

سسيئر ةزانج عيي-سشت م-ي-سسار-م ر-سضحو ^
سسيئر بيهم وج يف ،قب-سسأ’ا ة-مو-ك-ح-لا
،نينسش ناميلسس ،ينطولا يبعسشلا سسلجملا
ريزو ،دارج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ،لوأ’ا ر-يزو-لا
،ةمسصاعلا يلاو ،ينوتيز بيط ،نيدهاجملا
ةيماسسلا تاراطإ’ا سضعبو ،ةفرسش فسسوي
ءارزوو باز-حأ’ا ءا--سسؤورو ،ة--لود--لا ي--ف
ن-يد-ها-ج-م ى-لا ة-فا-سضإ’ا-ب ن-ي-ق-با--سس
.هتلئاعو لحارلا ءاقدسصأاو
سسيئر مÓسسلا دبع دي-ع-ل-ب نا-ف ةرا-سشإÓ-ل

رئازجلا خيرات يف ةلحرم بعسصأا ةموكح
ةي’و ةريبكلا نيع-ب8291 ديلاوم ن-م و-ه
ةكرحلا يف لئاوأ’ا نيلسضانملا نم فيطسس
ءاسضعأ’ا نم ديقفلا نا-ك ا-م-ك ،ة-ي-ن-طو-لا
يف نيملسسملا بÓطلا ةطبارل نيسسسسؤوملا

داحت’ سسسسؤوم وسضع اذكو ايقيرفا لامسش
ةنسس نييرئاز-ج-لا ن-ي-م-ل-سسم-لا بÓ-ط-لا

3591.
ةيريرحتلا ةروثلا فوفسصب ديقفلا قحتلاو
ة-ق-فر سسسسأا ن-يأا5591 ةنسس ةرف-ظ-م-لا

ةبلطلل ماعلا داحت’ا ةبلطلا نم ةعومجم

5591 ةيليوج يف نييرئازجلا ني-م-ل-سسم-لا
بارسضا نع نÓعإ’ا ي-ف كلذ-ب م-ها-سسي-ل
6591 يا-م91 موي نييرئازجلا ة-ب-ل-ط-لا
نيأا ةيبرغلا ةدعاقلاب ةروثلا ةدايقب قحتليو
ةنسس نيعو ماهملا ن-م د-يد-ع-لا ه-ل تل-كوأا

ةياغ ىلإا ةتقؤوملا ةموكحلا ناويد يف1691
.2691 ةيليوج يف لÓقتسس’ا
فلك ةرسشا-ب-م را-ن-لا قÓ-طا ف-قو د-ع-بو
ةئيهلا يف ةيداسصت-ق’ا نوؤو-سشلا ر-ي-ي-سست-ب
هدÓب ديقفلا مدخ امك ةتقؤوملا ةيذيفنتلا

اهنم ةيماسسلا بسصانملا ن-م د-يد-ع-لا ي-ف
عم سضوافملا يرئاز-ج-لا د-فو-ل-ل ا-سسي-ئر
ةقاطلا فلم سصوسصخب يسسنرفلا فرطلا
-4691) كارطانوسس ةكرسشل اماع اريدمو
-5691) ةقاطلاو ةعانسصلل اريزوو (5691
ة-ف-ي-ف-خ-لا تا-عا-ن-سصل--ل ار--يزوو (7791
-2991) ةموكحل-ل ا-سسي-ئرو (7791-9791)
3991). 
تÓجملا يف تارادسصا ةدع اسضيأا لحارلل
.ةيخيراتلاو ةيداسصتق’او ةيسسايسسلا

^fiناوسضر دم

ةقيلفتوب ءارزوو دادح يلع داسسف فلم
fiا يديسس ةمكfiمداقلا ةيليوج لوأا ‘ ماكحألا ردسصت دم 

دمحما يديسس ةمكحمب حنجلا يسضاق نلعأا ^
داسسف فلم يف ماكحأ’اب قطنلا نا لوأ’ا سسمأا

11 اهيف عباتملاو هتلئا-ع دار-فأاو داد-ح ي-ل-ع
دبع عولخملا سسيئرلا ماظن يف اقباسس اريزو
ةيليوج نم حتافلا موي نوكيسس ةقيلفتوب زيزعلا
مهتب مهتمكاحم نم مايأا عبرأا دعب كذو مداقلا
لاوم’ا سضييب-ت ا-ه-ن-م دا-سسف-لا-ب ة-ل-سص تاذ
تادئاع نع ةجتانلا تاك-ل-ت-م-م-لا ل-يو-ح-تو
ءافخا سضر-غ-ب دا-سسف-لا م-ئار-ج-ب ة-ي-مار-جا
راطإا يف عورسشم ر-ي-غ-لا ا-هرد-سصم ه-يو-م-تو

ديدب-ت ي-ف ة-كرا-سشم-لاو ة-ي-مار-جا ة-عا-م-ج
ة-ي-فا-ن-م ة-ف-سصب كن-ب-لا لاو-ما لا-م-ع-ت-سساو
نم نييمومع نيفظوم سضيرحتو هح-لا-سصم-ل
 .مهذوفن لÓغتسسا لجأا
دق ةمكحملا هذهب ماعلا ق-ح-لا ل-ث-م-م نا-كو
نجسسلا-ب ما-ك-حأا طرا-ف-لا ءا-ع-برأ’ا سسم-ت-لا
سسيئرلا مهتملا قح يف ةنسس81 ةدمل ذفانلا

01و حوبر هقي-ق-سش ق-ح ي-ف21و دادح ي-ل-ع
و نايفسس رمع نايزم هتاوخأا قح يف تاونسس
قح يف نجسس ةنسس51 سسامتلا مت اميف دمحم
ىيحيوا دم-حأا نا-ق-با-سسلا ن’وأ’ا نار-يزو-لا
ريزولل ةبوقعلا سسفن يهو لÓسس كلاملا دبعو
يف ةنسس02 اذكو يسضاق رداقلا دبع قباسسلا

رافلا مه-ت-م-لا مÓ-سسلا د-ب-ع براو-سشو-ب ق-ح

انجسس ةنسس21 ةبوقع سسامتلا مت امك اسسنرفب
لوغ رمع ةيمومع-لا لا-غ-سشأ’ا ر-يزو ق-ح ي-ف
ريزو ق-ح ي-ف تاو-ن-سس8 سسامتلا م-ت ا-م-ي-ف
وهو سسنوي نب ةرامع اقباسس ةيعانسصلا ةيمنتلا
لقنلا ريزو قح يف سسمتل-م-لا م-ك-ح-لا سسف-ن
يعلط ةعمجوب قبسسأ’ا ةيمو-م-ع-لا لا-غ-سش’او
نÓعز قبسسأ’ا ةيمومعلا لاغسشأ’او لقنلا ريزو

نيقباسسلا ةعانسصلا اريزو اذ-كو ي-ن-غ-لا د-ب-ع
 .ةدب بوحمو يفسسوي فسسوي
ةيسضقلا هذه يف قح-لا ل-ث-م-م سسم-ت-لا ا-م-ك

قح يف يرئازج رانيد نو-ي-ل-م2ب تامارغ
يف نيعباتملا ءارزولا ةفاكو ىيحيواو لÓسس
لثمم سسامتلا ىلإا ةفا-سضإ’ا-ب ة-ي-سضق-لا هذ-ه
يف انجسس تاونسس7 ب تابوقع اسضيأا قحلا

قباسسلا ةبانع يلاوو اقباسس سضيبلا يلاو قح
5 ب تابوقع ىلا ةفاسضإ’اب يناملسس دمحم
ئناوملا ءاردم قح يف ذ-فا-ن سسب-ح تاو-ن-سس
ةبيبسشلا ريدمو اذكو ةسضقلا يف ن-ي-ع-با-ت-م-لا
بعلم ةقفسص يف عباتملا وزو يزيتب ةسضايرلاو

23 ماعلا قحلا لثمم سسمتلا امك ةي’ولا هذه
دادح يلع ةلئاع تاكرسش قح يف رانيد نويلم
رارسضأا نع سضيوعتك فلملا اذه يف ةعباتملا
.ةيمومعلا ةنيزخلا

م.ناوسضر ^

ةيدملا تاعفترمب طيسشمتو ثحب ةيلمع لÓخ

 يديلقت مغل راجفنا يف نينثا نييركسسع داهسشتسسا
ةداوه نود باهرإلا لولف ةقحÓم لسصاويسس سشي÷ا :ةحيرقنسش ^    Úيركسسعلا داهسشتسسا ‘ يزعي نوبت سسيئرلا ^

ن-ع ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو تن--ل--عأا ^
ثحب ةيلمع لÓخ نييرك-سسع دا-ه-سشت-سسا
ة-ي-حا-ن-لا-ب ة-يد-م-لا ة-ي’و-ب ط-ي-سشم--تو
يديلقت مغل راجفنا رثإا ىلوأ’ا ةيركسسعلا
 .عنسصلا
ردسص ينطولا عافدلا ةرازول نايب يف ءاجو
طيسشمتو ثحب ةي-ل-م-ع لÓ-خ ه-نأا““ سسمأا
يبعسشلا ينطولا سشيجلل زراف-م ا-ه-تذ-ف-ن
،ةيلادلا نيع ةيدلبب كوكطلا داو ةقطنمب
،ىلوأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلاب ةيدملا ةي’وب
دهسشُتسسا عنسصلا يديلقت مغل راجفنا رثإاو

بيقنلا نم لكب رمأ’ا قلعتيو ،نايركسسع
يدلاخ لوأ’ا فيرعلاو حتاف ليعامسس نب
 .““ءايركز
اذه باقعأا يف ““ ردسصملا تاذ فاسضأاو

تاءارجإ’ا ز-يز-ع-ت م-ت ،ع-ي-ن-سشلا ل-ع-ف-لا
سشيجلا زرافم لبق نم ة-مزÓ-لا ة-ي-ن-مأ’ا
ثحبلا تايلمع ةلسصاومو يبعسشلا ينطولا
 .““ةقطنملا هذهل طيسشمتلاو
سسيئر ،ةحيرڨنسش دي-ع-سسلا ءاو-ل-لا مد-ق-تو
ةباينلاب يبعسشلا ين-طو-لا سشي-ج-لا نا-كرأا
ةر-سسأ’ ةا-سساو-م-لاو يزا-ع-ت-لا سصلا--خ--ب
نأا ىل-ع اد-كؤو-م ،ا-م-ه-يوذو ن-يد-ي-ه-سشلا
نود لسصاويسس يبعسشلا ي-ن-طو-لا سشي-ج-لا

ي-ف رار-سصإاو مز-ح ل-ك-ب هدو-ه-ج ةداو--ه
ءاسضقلاو نيمرجملا ء’ؤوه لولف ةقحÓم
بارتلا لماك ربع اودجو ا-م-ن-يأا م-ه-ي-ل-ع
 .ينطولا
دا-ه-سشت-سسا ي-ف يز-ع-ي نو-ب--ت سسي--ئر--لا
 نييركسسعلا

ديجملا دب-ع ،ة-يرو-ه-م-ج-لا سسي-ئر مد-ق
داهسشتسسا يف هيزاعت ،دحأ’ا سسمأا ،نوبت
راجفنا دعب ،سشيجلاب لوأا فيرعو بيقن
.ةيدملا ةي’وب ،عنسصلا ةيديلقت ةلبنق
ُبرسضت ““ رتيوت ىلع نوبت سسيئرلا درغو
قهزُتل با-هرإ’او رد-غ-لا د-ي ىر-خأا ةر-م
دوسسأ’ا لا-ب-سشأا ن-م ن-ي-تر-ها-ط ن-ي-حور
امهنطو هاجت ٍبجاو يف امهو ،ريواغملا
ليعامسسا نب بيقنلا محرا مهللا ،ىدفملا

ءا-ير-كز يد-لا-خ لوأ’ا ف-ير-ع-لاو ح-تا-ف
ةسصلاخلا ّيزاعت ،ةنجلا امهاوثم لعجاو
سشيج-لا ةر-سسأ’و ن-يد-ي-ه-سشلا ي-ت-ل-ئا-ع-ل
ه-ي-لإا ا-نإاو ه-ل-ل ا-نإا .ي-ب-ع-سشلا ي-ن--طو--لا
.““نوعجار

بلاطوب ةراسس ^

سسمأا ،ر-ئاز-ج-لا ءا-سضق سسل-ج-م رر--ق ^
ةيسضق يف فانئتسس’ا ةسسلج ليجأات ،دحأ’ا
دبع ،ينطولا نمأÓل قبسسأ’ا ماعلا ريدملا
ةيليوج62 خيرات ىلإا هتلئاعو لماه ينغلا
 .لبقملا
ءاوللا نع عا-فد-لا و-ما-ح-م ،سسمأا ،مد-قو
سسيئرل بلط لماه ين-غ-لا د-ب-ع ق-با-سسلا
لي-جأا-ت-ل ة-سسدا-سسلا ة-ي-ئاز-ج-لا ة-فر-غ-لا
ببسسب عافدلا ريسضحت مدع-ل ة-م-كا-ح-م-لا

ةئيهل ما-يأ’ا هذ-ه تا-م-كا-ح-م-لا ط-غ-سض
ةيسضق يف عفار مهبلغأا نأا ةسصاخ ،عافدلا

يدسشارب عم لماه ةيسضق يفو دادح يلع
مهيلع نوكيسسو ،ةدي-ل-ب-لا ة-م-ك-ح-م ما-مأا
توكحط ةمكاحم يف ديدج نم روسضحلا

يدي-سس ة-م-ك-ح-م تنا-كو .ءا-ع-برأ’ا اذ-ه
51ـب امكح تردسصأا دق ،ةمسصاعلاب ،دمحم
ماعلا ريدملا قح يف اذ-فا-ن ا-سسب-ح ة-ن-سس
،لماه ينغلا دبع ينطولا نمأÓل قبسسأ’ا
رانيد نييÓ-م8 ةميقب ة-ي-لا-م ة-مار-غو

ر-ي-غ ءار-ث-لاو دا-سسف-لا م-ه-ت-ب ،ير-ئاز-ج
.عورسشملا
ةميلسس ينÓع ةمهتملا ىلع مكحلا مت امك
ةمارغ جد نويلمو ذفان سسبح نيماعب ةبوقع
لماه لماهلا لجن ىلع مكحو ،ةذفان ةيلام
،نييÓم6و ذفان سسبح تاونسس01ـب رايمأا

سسبح تاونسس7 ـب دارم لماه ىلع مكح امك
ةفاسضإ’اب ةذفان ةيلام ةمارغ جد نييÓم5و
تاونسس8 ـب قيفسش لماه ىل-ع م-ك-ح-لا ى-لإا

ىلع مكحلاو ،ةمارغ جد نييÓم5و سسبح
5و ذفان سسبح تاو-ن-سس7 ـب زانيهسش ل-ما-ه
 .ةذفان ةمارغ جد نييÓم
ةيلام ةمارغب مكحلا مت ةيسضقلا سسفن يفو
ءانبأا تاكرسش قح يف جد نويلم23ـب تردق
رييÓم7 غلبم عفدب مهمازلإا عم ،لماهلا

نع اسضيوعت ةيمومعلا ةن-يز-خ-ل-ل م-ي-ت-ن-سس
 .اهب قحل يذلا ررسضلا
نوعباتملا ةيروهمجلا ة’و سصخي اميف امأا

تاراقعلاو تازايتم’ا ببسسب ةيسضقلا يف
ةدع يف لماه ءاوللا د’وأ’ اهحنم مت يتلا
قبسس دقف ،ةزابي-تو نار-هو ا-ه-ن-م تا-ي’و
ةبوقعب تسضق نأا دمحمأا يديسس ةمكحمل
ةيلام ةمارغو ذفان سسب-ح تاو-ن-سس ثÓ-ث
نارهو ايلاو قح يف ةمارغ رانيد نويلمو
دبعو كلاملا دبع فا-ي-سضو-ب ن-ي-ق-با-سسلا
نابسص نب ةزا-ب-ي-ت ي-لاوو ،نÓ-عز ي-ن-غ-لا
هيلع مكحف ىسسوم يÓغ يلاولا امأا ،ريبوز
ام-ي-ف ،ذ-فا-ن سسب-ح تاو-ن-سس5 ةبوق-ع-ب
نيمهتملا يقاب قح يف تابوقعلا تحوارت
3و ذيفنتلا فقو عم تابوقعو ةءاربلا نيب
 .ذافن سسبح تاونسس

ترج يتلا ةمكاحملا ة-سسل-ج نأا مو-ل-ع-مو
مرسصن-م-لا سسرا-م11 ذ-ن-م ا--هراو--طأا
مجح نع تفسشك مايأا سسمخل تر-م-ت-سساو
ريدملا هيف سشيعي يذلا سشحا-ف-لا ءار-ث-لا
ينغلا دبع ينطولا نمأÓ-ل ق-با-سسلا ما-ع-لا

ؤوطاوتب اونكمت ثيح ،هتلئاع دارفأاو لماه
نيوكت نم ةلودلا يف نيماسس نيلوؤوسسم نم
تاكر-سش وأا تارا-ق-ع ءاو-سس ة-ل-ئا-ط ةور-ث
راقع06 يف تلثمت ،كÓمأ’ا نم اهريغو
نيرخآاو ناسسملت يف5و نارهو يف52 اهنم
تاذ ةكرسش42 نع لقي ’ امو ،ةزابيت يف
تاباسسحل-ل ي-لا-ي-خ دد-عو ح-بر-م طا-سشن
 .يكنب باسسح531 اهددعو ةيكنبلا

بلاطوب ةراسس ^

ي-مÓ-سس’ا سسل-ج-م-لا سسي-ئر كرا--سشي ^
نينث’ا مويلا هللا مÓغ هللا دبعوب ىلعأ’ا

مÓسسلا عم““ ناونعب يلود ىقتلم لاغسشأا يف
لسصاوتلا ةينقت ربع كلذو ““لÓتح’ا دسض

 .سسلجملا هب دافأا امبسسح دعب نع يئرملا
اذ-ه لا-غ-سشأا نأا رد--سصم--لا تاذ ح--سضوأاو
رطاخملاو تايدحتلا““ لوانتتسس رم-تؤو-م-لا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اههجاوت يتلا ىربكلا

امك ““ نرقلا ة-ق-ف-سص““ ى-م-سسي ا-م ل-ظ ي-ف
““ ردسصملا بسسح رم-تؤو-م-لا اذ-ه نو-ك-ي-سس
سضرأا ةيام-ح-ل دو-ه-ج-لا د-سشح-ل ة-ط-ح-م
ة--ه--جاو--م ي--ف جار--ع---م---لاو ءار---سس’ا
لÓتحÓ-ل ة-يرا-م-ع-ت-سس’ا تا-ط-ط-خ-م-لا
مسضب تاديدهتلا دعب ةسصاخ ي-ل-ي-ئار-سس’ا
.““ةيبرغلا ةفسضلا

ر.م  ^

 ةينيطسسلفلا ةيسضقلا لوح ›ود ىقتلم ‘ مويلا كراسشي هللا مÓغ

ةيطارقميدلا ىوقلا داحتا بزح سسيئر لاق ^
علطتي هبزح نإا حوبحب نيدلارون ةيعامتج’ا
بعسشلا تاع-ل-ط-ت ل-ث-م-ي ي-ق-فاو-ت رو-ت-سسد-ل
نأا ربتعا ه-ن-ك-ل ة-ط-ل-سسلا سسي-لو ير-ئاز-ج-لا
ةمزأ’ا ببسسب ةيتاوم ريغ ةي-لا-ح-لا فور-ظ-لا
ةسشقانمو ءارثإ’ ةي-عا-م-ت-ج’او ة-يدا-سصت-ق’ا

.روتسسدلا ةدوسسم
جمانرب ىلع افيسض هلوز-ن ىد-ل حو-ب-ح-ب ا-عدو
ىلوأ’ا ةانق-لا ه-ث-ب-ت يذ-لا ““حا-ب-سصلا ف-ي-سض““
تاءارجا نم ديزم ذاختا ةرورسض ىلا ةيعاذ’ا
يأا يف عورسشلا لبق راوح يف لوخدلاو ةئدهت
.ةيروتسسدلا ةقيثولل سشاقن
ىو--ق--لا دا--ح--تا بز--ح سسي---ئر حر---ت---قاو

ةرسشابم روتسسدلا ةدوسسم سضرع ةيطارقميدلا
يلاحلا ناملربلا نأا اربتعم يبعسشلا ءاتفتسسÓل

حوبحب نمث ،رخآا ديعسص ىلع .بعسشلا لثمي ’
داوم يف نمسضتملا ةيسساسسأ’ا تاير-ح-لا بو-سسن-م
قلعتملا دنبلا يف رمأ’ا كلذكو روتسسدلا ةدوسسم
ددسش هنكل تايعمجلاو ةيسسايسسلا بازحأ’ا ءاسشنإاب

ةيوقتل يسسايسسلا لاجملا ةلكيه ةداعإا ةرورسض ىلع
.ةسضراعملا رود
ءانبل هتاعلطت نع حوبحب برعأا قايسسلا يفو
ةقباسسلا ريتاسسد-لا ن-م ل-سضفأا نو-ك-ي رو-ت-سسد
ىلإا ايعد ءاسضقلا ةيلÓقتسسا ةيمهأا ىلع ادكؤوم
.ةيروتسسدلا ةمكحملا تايحÓسص عيسسوت

ر م ^

يتاوم Òغ فرظلا نأا دكؤوي ةيعامتج’ا ةيطارقÁدلا ىوقلا دا–ا

يرئاز÷ا بعسشلا تاعلطت لثÁ يقفاوت روتسسدل علطتن :حوبحب

 تامكاحملا طغسض ببسسب عافدلا ريسضحت مدعل

 مداقلا ةيليوج62 ىلإا لماه لآا ةمكاحم ليجأات

ريرحتلا ةهبج بز-ح-ل ما-ع-لا ن-ي-مأ’ا د-كأا ^
هتلي-ك-سشت نأا ،ي-ج-ع-ب ل-سضف-لا و-بأا ،ي-ن-طو-لا
ةيعيرسشتلا تاباختنÓل دجب رسضحت ةيسسايسسلا
يف ىلوأ’ا ةيسسايسسلا ةوقلا نو-ك-ت-ل ة-ل-ب-ق-م-لا
.دÓبلا
هبزح اهمظن ةيفحسص ةودن لÓخ يجعب لاقو
ءا-ن-مأا عا--م--ت--جا ““ نإا سسمأا ة--م--سصا--ع--لا--ب
ميظنت نمسض ل-خد-ي نÓ-فأ’ا تا-ظ-فا-ح-م-لا
تامسسقلاب ةسصا-خ-لا ة-ي-ما-ظ-ن-لا ة-ي-ع-سضو-لا
ديجلا ريسضحتلاب حمسست يتلا تاظ-فا-ح-م-لاو
يف احتاف بزحلا لوخد لجأا نم تايعيرسشتلل
.““ةلبقملا ةموكحلا

يف اسصوسصخ اريب-ك ا-سشا-ق-ن ح-ير-سصت-لا را-ثأاو
نوريثك لقانتو يعامتج’ا لسصاوت-لا ط-ئا-سسو
Óئاسستم نيب تاقيلعتلا تمسسقنا امنيب ويديفلا

يجعب اهب ثدح-ت-ي ي-ت-لا ة-ق-ث-لا رد-سصم ن-ع
ردسصتل نÓفأ’ا ةدوع ةي-نا-ك-مإ’ ن-ج-ه-ت-سسمو
.يرفيف22 كارح دعب يسسايسسلا دهسشملا
بزحل اماع انيمأا يجعب لسضفلا وبأا بختناو

ةيكزت دعب ،يام03 موي ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
ةرودلا يف هل بزحلل ةيزكرملا ةنجللا ءاسضعأا
تارمتؤوملل يلودلا زكرملا ي-ف تد-ق-ع ي-ت-لا
.ةمسصاعلا رئازجلاب

ر م ^

 ةلبقملا ةيعيرسشتلا تاباختنÓل رسضحت ةيسسايسسلا هتليكسشت نإا لاق
دÓبلا يف ىلوألا ةيسسايسسلا ةوقلا نوكيل لمعي نÓفألا :يجعب

رئازجلا قر-سش ة-ب-يور-لا ة-م-ك-ح-م تل-جأا ^
طسشانلا ةمكاحم ةسسلج دحأ’ا سسمأا ةمسصاعلا
ةيليوج21 موي ىلإا دمحم نب دمحأا يسسايسسلا
.ةبابخ رامع يماحملا هب دافأا امبسسح ،مداقلا
تايونعم فاعسضإا مهتب دمحم نب دمحأا عباتيو
ا-ه-نأا-سش ن-م تارو-سشن--م سضر--ع ،سشي--ج--لا

ةئيه ةناهإاو ة-ي-ن-طو-لا ةد-حو-لا-ب سسا-سسم-لا
 .ةيماظن
03 موي ةبيورلا ةمكحمب قيقحتلا يسضاق رمأاو
تاءارجا تحت دمحم نب عسضوب ،9102 ربوتكأا
.ةيئاسضقلا ةباقرلا

ر م ^

لبقŸا ةيليوج21 ¤إا دمfi نب دمحأا ةمكاfi ليجأات

ةيرادإا تاعطاقم عسستو تاي’ولا عيمج ىلع نوعزوم
 سسنوي Ëرك ةيروهم÷ا طيسسول اًدعاسسم95

ةيروه-م-ج-لا ط-ي-سسو ح-لا-سصم-ب ق-ح-ل-ي-سس ^
تاي’و عيمج ىوتسسم ىلع نويلحم نوبودنم
لكوت ،ةيرادإا تاعطاقم عسست بناج ىلإا نطولا
يلحملا ىوتسسملا ىلع هتدعاسسم ةمهم مهيلإا
سسيئر هعقو ي-سسا-ئر مو-سسر-م بجو-م-ب اذ-هو
.ةيروهمجلا

لّدعملا موسسرملا ّسصن يف8ـلا ةداملا ّسصنتو

ةيروهمجلا طيسسو حلاسصم مي-ظ-ن-ت مو-سسر-م-ل
نأا ىلع0202 ناوج41 يف خرؤوملاو ،اهريسسو
ىلع يلحم بودنم ةيروهمجلا طيسسو دعاسسي““

ىو-ت-سسم ى-ل--ع اذ--كو ،ة--ي’و ل--ك ىو--ت--سسم
يجاب جرب ،نوميمي-ت :ة-يرادإ’ا تا-ع-طا-ق-م-لا

، حلاسص نيع ،سسابع ينب ،لÓج د’و ،راتخم
،ريغملا ،بادبدلا،تناج ،تر-ق-ت ،ماز-ق ن-ي-ع

.““ةعينملا
ايمسسر ةيروهمجلا طيسسو بسصنم سسيسسأات ّمتو
عبتت ةيئاسضق ةئيهك ،يسضا-م-لا ير-ف-ي-ف ر-ه-سش
قوقح ةيامح يف مهاسستو ةيروهمجلا ةسسائرل
ريسس ةينوناق ي-فو م-ه-تا-ير-حو ن-ي-ن-طاو-م-لا
.ةيمومعلا تارادإ’او تاسسسسؤوملا

ب ةراسس  ^
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تانكسسلا ءانب ‘ ةيعونلاو ةدو÷ا Òياعم ماÎحا ىلع ددسش

““لدع““ عيراسشم زا‚إ’ ةبوانŸا ماظنب لمعلاب رمأاي يبيرعلب
يتلا ةرايزلا لÓخ ،يبيرعلب قراط دمfi ،هريوطتو نكسسلا Úسسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا ددسش
هجاوت يتلا ليقارعلا لك عفر ىلع ةيبرغلا قطانŸا وحن ،عيراسشŸاب فلكŸا دعاسسŸا ريدŸا اهيف هقفار
.لدع تانكسس زا‚إ’ا تاسشروب لاغسشأ’ا مدقت

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا فقوو ^
قراط دمfi هريوطتو نكسسلا Úسسحتل
ةي’و ¤ا هتداق ةرايز لÓخ ، يبيرعلب
عيراسشم مدقت ىدم ىلع صسابعلب يديسس
ةرايزلا ةي’وب راجيإ’اب ع-ي-ب-لا ة-غ-ي-سص
ةعباتلا ةينكسسلا ءاي-حأ’ا ا-سضيأا تل-م-سش
.لدع ةلاكول
ةÒتوب عفدلل ةمراسص تاهيجوت ىطعأاو
يراقعلا Òيسستلا عرف مازلإا عم لاغسشأ’ا
لدع ءايحأ’ فيظنت ةلمح ‘ عورسشلاب
صصئا-ق-ن-لا ع-ي-م-ج كارد--ت--سسا ءا--جو
ة‹ŸÈا ع--يرا--سشŸا ‘ ة--ل--ج---سسŸا
زا‚إاب ةفلكŸا ةكرسشلا ىلعو ميلسستلل
لاغسشأا ةÒتو ‘ عيرسست-لا ن-ك-سسم064
لمعلا ةرورسض عم ،ةيجراÿا ة-ئ-ي-ه-ت-لا
‘ لاغسشأ’ا ءاهنإا فدهب ةبوانŸا ماظنب
.ةددÙا لاجآ’ا
ةÒتو ‘ ع--ير--سست--لا ةرور---سضل ا---عدو
امك ،لدع نكسسم0002 عقوÃ لاغسشأ’ا

تاه÷ا Úب قي-سسن-ت-لا ةرور-سضب بلا-ط
حسضوي لمع ططË flدقت عم ةيسصولا
ماÎحا ىل-ع ادد-سشم ،لا-غ-سشأ’ا مد-ق-ت

ءا-ن-ب ‘ ة-ي--عو--ن--لاو ةدو÷ا Òيا--ع--م
.تانكسسلا
لدع ةلاكو نع لوأ’ا لوؤوسسŸا بلاطو

مدق-ت ق-ي-ع-ي ل-ك-سشم يأا ن-ع غÓ-بإ’ا-ب
تناك امهم عيراسشŸا عيمج ‘ لاغسشأ’ا

بتا-ك-م ماز-لإا ¤إا ا-ي-عاد ن-ه-ت-ع-ي-ب-ط
تاكرسشو عيراسشŸا ءاسسؤورو تاسساردلا
حسضوي لم-ع ط-طË flد-ق-ت-ب زا‚إ’ا
.لاغسشأ’ا مدقت

بي-سصن-ت ‘ قÓ-ط--ن’ا ل--ج--سسو اذ--ه
ة-سص◊ا زا‚إا-ب ة-ف-ل--كŸا تا--كر--سشلا
ةي’ولاب لد-ع ج-ما-نر-ب ن-م ة-ي-ق-ب-تŸا
اعد امك .ةينكسس ةدحو0521 ـب ةردقŸا
عباتلا يراقعلا Òيسستلا عرف مازلإا ¤إا

تÓمح ميظنتب صسابعلب يديسسب ةلاكولل
.عاطقنا نود ءايحأ’ا فيظنتل ةيرود
ماعلا ريدŸا عمتسسا ةرايزلا هذه لÓخو
نك-سسلا Úسسح-ت-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-ل-ل
يبتتكم ي-ل-ث‡ ت’ا-غ-سشن’ هر-يو-ط-تو

نأا مهل دكأا ثي-ح ،ة-ي’و-لا هذ-ه-ب لد-ع
ةديدج ةيجي-تاÎسسا تر-ط-سس ة-لا-كو-لا
ل-ك ة-لازإا ع-م زا‚إ’ا ةÒتو-ب ع-فد--ل--ل
ىدبأا امك .اههجاوت تناك يتلا ليقارعلا

هذهل مهحاي-ترا لد-ع ي-ب-ت-ت-ك-م ل-ث‡
 .تاءارجإ’ا

ةرون ةظيفح^

ةذ-تا-سسأ’ ي--ن--طو--لا صسلÛا ن--ل--عأا ^
هسضفر نع ””Óكلا”” ة-ير-ئاز÷ا تا-يو-نا-ث-لا

نع ةرداسصلا ةوعدلا ةقيرط Óيسصفتو ةلمج
نع دودرلا مÓتسسا لجا نم ةيبÎلا ةرازو
،0202 صسرام20 ءاقل ‘ تعفر ت’اغسشنا
حاÎق’ا لجأ’ حÓسصإ’ا ةقيثو مÓتسسا اذكو
لودج نم تلخ ا-ه-نأا ثي-ح ،يأار-لا ءاد-بإاو
رو--سض◊ا طر--سش ¤إا ة--فا--سضإا لا--م--عأ’ا
يذلا  ةباقنلل ين-طو-لا ÚمأÓ-ل يدار-ف-نإ’ا
.ةباقنلا ديلاقتو ىفانتي

ينطولا Úمأ’ا نا هل نايب ‘ ””Óكلا”” دكأاو
تايوناثلا ةذتا-سسأا صسل‹ ة-با-ق-ن-ل  ما-ع-لا
0202 ناوج22 موي ىقتلا ””Óكلا”” ةيرئاز÷ا

مث ةرازولا ›وؤوسسم صضعبو ماعلا Úمأ’ا عم
بتكŸا ناف ددسصلا اذه ‘و ،ةيبÎلا ريزو
تايوناثلا ةذتاسسأا صسل‹ ةباقن-ل ي-ن-طو-لا
ةبيخ فسسأا لكب لجسسي :””Óكلا”” ةيرئاز÷ا
دعب اهانملتسسا يتلا دودرلا ‘ ةÒبكلا لمأ’ا
ىو-ت-سسم ¤إا و-ب-سصت  ة-با--ق--ن--لا تنا--ك نأا

نم رظ-ت-نŸا Òي-غ-ت-لا صسك-ع-ي تا-سسرا‡
انطرخنا يذلا يراسض◊ا يبعسشلا كار◊ا

يتلا دوعولا ىوتسسŸ ىقرت ’ اهنأا امك ،هيف
دودرلا هذه  ةينطولا ةيبÎلا ريزو اهب مدقت
لكايهب ةرازولا فافختسسا ةقي-ق-ح صسك-ع-ت

و لامعلا ت’اغسشن’ اهثاÎكا مدعو  ةباقنلا
هذه ةعيبط نإا ”” نايبلا ‘ ءاجو  .ةذتاسسأ’ا
نم ةبولطŸا ةقثلا ءانب-ل صسسسؤو-ت’ دودر-لا
ةسسارد ةرسشابم ‘ ةلاعفلا ةمهاسسŸا لجأا
رظني داجو قيمع حÓسصإاب ق-ل-ع-ت-ت ة-ق-ي-ثو
’و مامتهاو ةيلوؤوسسÃ ةيمومعلا ةسسردملل

Áنم ةعفارملل ايباجيا ارسشؤوم نوكت نأا نك
ةيعامتج’او ةينهŸا طورسشلا Òفوت لجأا
لوسصولل لاعفلاو د-ي÷ا ءادأÓ-ل ة-يرور-سضلا
ةيعون تاذ ةيمومع ةسسردم ¤إا
لاسضنلا ةلسصاوم ىلع ةمزاع Óكلا ةباقن نإا

Ùىسضوفو ةينو-نا-ق-لا تازوا-ج-ت-لا ة-برا
ةيبÎلا تايروطاÈمإا داد-ب-ت-سساو Òي-سست-لا

عاطقلاب صضوهنلاو تاي’ولا ىوت-سسم ى-ل-ع
. ةيمومعلا ةسسردŸا ىلع ظاف◊او

ةذ--تا--سسأا صسل‹ ة---با---ق---ن نإا Òخأ’ا ‘
تناك اهنأا ذإاو ””Óكلا”” ةيرئاز÷ا تايوناثلا
ببسسب ةمخسضلا ةرو-تا-ف-لا ع-فد-ت تلاز ’و
ىسضوف ةهجاوم ‘ اهت’اسضن و اهتاحيرسصت
لماعلا نع تيم-ت-سسŸا عا-فد-لاو Òي-سست-لا
ينطو صسل‹ ابيرق بقÎت اهنإا-ف ل-م-ع-لاو
اذكه ىلع جاجتح’ا ة-ق-ير-ط ‘ ر-ظ-ن-ل-ل

.نايبلا تاذ فيسضي-تاسسرا‡
    ن.ح ^

ريزولا عم Òخأ’ا مهعامتجا دعب اهوملسست يتلا دودرلا ركنتسسا
ت’اغسشن’ ثÎكت ’ ةيبÎلا ةرازو :““ Óك““

ةذتاسس’او لامعلا

بابتتك’ا قح اهحنÃ بلاطت ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا

ابيرق ÚبÎغملل ةيوقÎلا ““يب يب لأا““ ةغيسص ثعب ةداعا
اي-م-سسر ثع-ب ةدا-عإا ر-ظ-ت-نŸا ن-م  ^

يوقÎلا نك-سسلا ة-غ-ي-سص ‘ با-ت-ت-ك’ا
دنع ’وزن كلذو ديدج نم نيرجاهملل
نيذلا جراÿاب Úيرئاز÷ا حا◊إاو ةبغر

‘ باتتك’ا قح مهحنم ةرورسضب اوبلاط
ÚبÎغŸاب ةسصاÿا ””يب.يب.لا”” ةغيسص

‘ flنطولا تاي’و فلت.
0002 نم ديزأا صصيسصخت بقترŸا نمو
نوبغري نيذلا ÚبÎغŸاب صصاخ نكسس

يو-قÎلا ة-غ-ي-سص ن-م ةدا--ف--ت--سس’ا ‘
ترج هنا ةرا-سش’ا ردŒو ، ي-مو-م-ع-لا

يب لأا”” فلم حتف لجأا نم تءاقل ةدع
يلث‡و ةيلا÷ا باون عم ÚبÎغملل ””يب
.نكسسلا ةرازو

ماعلا ريدŸا رفنتسسا ،ىرخأا ة-ه-ج ن-م
ةيراقعلا ةيقÎلل ةين-طو-لا ة-سسسسؤو-م-ل-ل
يوه÷ا ريدŸا ةقفر ،””نايفسس ظفاح””

تا-سسسسؤوŸاو ه-تارا-طإاو قر--سش ط--سسو
ثيح،ppL ةغيسص زا‚إا ىلع ةفكاعلا
ر-يد-م ة-ق-فر عو-ب-سسأ’ا ة-يا-ه-ن د-ق-ف-ت
882 عورسشم وزو يزيت ةي’وب عيراسشŸا

ثيح ،””ادماتب”” ايمومع ايوقرت انكسسم
،هيف لاغسشأ’ا مد-ق-ت ىد-م ى-ل-ع ف-قو

زا‚إ’ا ةÒتو ع-فر ةرور-سضب ر-مأا ثي-ح
.لا-جآ’ا بر-قأا ‘ عور-سشŸا م-ي-ل-سست-ل
زاغلنوسس ناوعأا عم قي-سسن-ت-لا-ب بلا-طو
ءابره-ك-لا ي-ت-ك-ب-سشب عور-سشŸا ط-بر-ل
ةدو÷ا ماÎحا ¤إا ا-عد ا-م-ك ،زا--غ--لاو

عيرسستلاو تانكسسلا زا‚إا ‘ ةيعونلاو
،ةيجراÿا ة-ئ-ي-ه-ت-لا لا-غ-سشأا ةÒتو ‘

ءانبلاو Òمعتلا ةيريدم عم ق-ي-سسن-ت-لا-ب
.وزو يزيت ةي’ول
921 عورسشم ةعم÷ا ةل-ي-ل د-ق-ف-ت ا-م-ك
تفرعو .نوفزأا ةيدلبب ايمهاسست انكسسم
تارارقلا نم ةلمج ةيناد-يŸا ةرا-يز-لا
نع Úلث‡ نم ةنوكم ةن÷ دافيإا اهمهأا
C.T.CوC.H.N.L◊لك-سشم ل

ثعب ةداعإاو ةي-ئا-ه-ن ة-ف-سصبو ق’ز-ن’ا
ة-مدا-ق-لا ما-يأ’ا ن-م ءاد-ت-با عور-سشŸا
.ةيمسسر ةفسصبو

ن.ح .^

،ق-يزر لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لا ر-يزو ىد-بأا  ^
ينطو-لا دا–’ا صسي-ئر-ب ه-ئا-ق-ل لÓ-خ
Ÿهعاطق دادعتسسا ،ةلداي-سصلا ي-ل-ما-ع-ت

‘ Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸا عم قيسسنتلل
نم اميسس ةين’ديسصلا تاعانسصلا لا‹

ةدايز فدهب Òطأا-ت-لاو ة-ق-فارŸا ثي-ح
داوŸاو ة-يود’ا ن-م تاردا-سصلا م--ج--ح

نا-ي-ب ه-ب دا-فا ا-م بسسح ،ة-ي-ن’د-ي-سصلا
.ةرازولل
Èع ةرازولا هترسشن يذلا نايبلا قفو و

لسصاوتلا عقاوم ىلع يمسسرلا ا-ه-با-سسح
ةياهن قيزر لبقت-سسا د-ق-ف ي-عا-م-ت-ج’ا

صسير ةرازو-لا ر-قÃ ي-سضاŸا عو--ب--سس’ا
دبع ةلدايسصلا يلماعتŸ ينطولا دا–’ا
لوح هع-م ثدا– ثي-ح ،رار-ك د-ي-حو-لا
اهدع-ب ‘ ا-م-ي-سس Úي-ن-هŸا ت’ا-غ-سشنا
. ريدسصتلاب ةقلعتŸا لئاسسŸاو يراجتلا
تاناهر لوح لاح صضرعل عامتسس’ا دعبو
دكا، ةين’ديسصلا تا-عا-ن-سصلا تا-يد–و
” ،ةيحسصلا ةمز’ا ةيادب ذنم هنا ريزولا
ة-ق-ل-ع-تŸا تÓ-ي-ه-سست-لا ة-فا-ك Ëد-ق-ت
ةقبسسŸا صصخرلاب ةسصاÿا حيرا-سصت-لا-ب

نم ردسصت يتلاو ةمقعŸا داوŸا جاتنإ’
تايجاح ةيط-غ-ت-ل ةرا-ج-ت-لا ةرازو ل-ب-ق

ة--يرور--سضلا داوŸا هذ--ه ن--م قو---سسلا
ىلع ر-ثؤو-ت د-ق ةرد-ن يا ى-ل-ع ءا-سضق-ل-ل

. ةÎفلا كلت ‘ قوسسلا تابلطتم
ه-تر-ئاد داد-ع-ت-سسا”” ق-يزر ىد--بأا ا--م--ك
Úل-ما-ع-تŸا ع-م ق-ي-سسن-ت-ل-ل ة--يرازو--لا
ثيح نم ةبع-سشلا هذ-ه ‘ Úيدا-سصت-ق’ا
م-ج-ح ةدا--يز--ل Òطأا--ت--لاو ة--ق--فارŸا
داوŸاو ةيودأ’ا نم ةيرئاز÷ا تارداسصلا
ةزفق تققح اهناو اميسس’ ،ةين’ديسصلا
عي-ج-سشتو ة-لود-لا م-عد ل-سضف-ب ة-ي-عو-ن
.””رامثتسس’ا

ن.ح ^

ةديد÷ا ةطÙا ¤إا مهليو– رارق اوسضفر
نوجتحي ةليسسÃ سصاوخ نولقانلا

Úل-قا-ن-لا ن--م تار--سشع--لا ،صسما Èع ^
تÓفا◊ا قيرط نع نيرفاسسملل صصاوÿا
ندŸا Úب امو يرسض◊ا لقنلا تارايسس و

نع ،ةلي-سسŸا ة-ي’و ر-ق-م ما-مأا ة-ف-قو ‘
ة-طÙا ن-م م-ه-ل-يو– رار-ق م--ه--سضفر
.ةنسض◊ا ةمسصاعب ةديد÷ا ¤إا ةÁدقلا
مدع نع Úلقان ةدع Èع جأاول ثيدح ‘ و
ن-ع ار-خؤو-م ردا-سصلا رار-ق-لا-ب م-ها--سضر
ةطÙا قلغب قلعتŸا و ة-ي’و-لا ح-لا-سصم
بر-ق ة-ن-ئا-ك-لا ن-ير-فا-سسم-ل-ل ةÁد-ق-لا
ةطÙا ¤إا مهليو–و ةيعانسصلا ةقطنŸا

ةطfi برق ةنئاك-لا تا-مدÿا ةدد-ع-ت-م
Úبلاط-م ،ة-ن-يدŸا-ب ة-يد-يد◊ا كك-سسلا
لاخدإا عم ةÁدقلا ةطÙا ‘ مهئاقبإاب

.اهيلع تانيسس–
ةÁدقلا ةطÙا ع-قو-م د-ع-ي”” او-فا-سضأاو

ن-كÁ ’ ا-م--ك ن--ير--فا--سسŸا ¤إا بر--قأا
Òبكلا ددعلل عسستت نأا ةديد÷ا ةط-ح-م-ل-ل
ل--ق--ت ي--ت--لا تÓ--فا◊او تارا--ي--سسل--ل
طو--طÿا ف--ل--تÈ flع ن--ير--فا--سسŸا
.””ندŸا Úب امو ةيرسض◊ا
›او ددج ،جاجتح’ا اذه ىلع لعف در ‘و
هدكأا دق ناك ام اجرعلا خ-ي-سشلا ة-ل-ي-سسŸا

نأا ¤ا ةراسشإ’اب ،عو-سضوŸا لو-ح ار-خؤو-م
دع-ب ءا-ج ةÁد-ق-لا ة-طÙا ق-ل-غ رار-ق
اهاوتسسم ىلع ةديد-ع صصئا-ق-ن ل-ي-ج-سست
ةحارل ةيرورسضلا قفارŸا باي-غ ا-ه-م-هأا
مدعنت امك معطŸاو ىهقŸاك نيرفاسسŸا
افسشاك نمأ’ا اذك و ةيمومع-لا ةرا-نإ’ا ا-ه-ب
هذ-ه ل-ك ر-فو-ت ةد--يد÷ا ة--طÙا نأا--ب
.تامدÿا

ج.ق ^

ةراجتلا ةرازول ÚينهŸا ت’اغسشنا عفري ةلدايسصلا يلماعتŸ ينطولا دا–’ا
ةين’ديسصلا داوŸاو ةيودأ’ا نم اهتارداسص عفرل هجتت رئاز÷ا

رهسشلا سسفن نم02 ‘ كابلاو Èمتبسس1 ‘ ““مايبلا““ ناحتما
رارح’ا ÚحسشÎملل ةيسضايرلاو ةيندبلا ةيبÎلا رابتخا خيراوت ديد–

ةيند-ب-لا ة-ي-بÎلا را-ب-ت-خا ىر-ج-ي-سس ^
ناحتم’ رارح’ا ÚحسشÎملل ةيسضايرلاو
ةÎفلا ‘ ط-سسو-تŸا م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش
¤إا02 نمو Èمتبسس3 ¤إا1 نم ةدتمŸا

رارح’ا ÚحسشÎملل ةبسسنلاب Èمتبسس03
ام بسسح ,ايرولاكب-لا ةدا-ه-سش نا-ح-ت-م’
ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ،صسما هنع تنلعأا

ةرازو ملعت”” :نايبلا ‘ ءاجو .اهل نايب ‘
Úح-سشŸÎا ة-فا-ك ة-ي-ن-طو-لا ة--ي--بÎلا
م-ي-ل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش Êا-ح-ت-م’ رار--ح’ا
ةرودل ايرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-سشو ط-سسو-تŸا

ةيندبلا ةي-بÎلا را-ب-ت-خا ءار-جإا-ب ,0202
3 ¤إا1 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ةيسضايرلاو
ميلعتلا ةداهسشل ةبسسن-لا-بÈ 0202متب-سس

¤إا02 نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘و ,طسسوتŸا
ناحتم’ ةبسسن-لا-بÈ 0202مت-ب-سس03
اذه ليجأات ” امدعب ,ايرولاكبلا ةداهسش
ةيزاÎح’ا تاءارجإÓل اذيفنت راب-ت-خ’ا
صسوÒف راسشت-نا ن-م د-ح-ل-ل ة-ي-ئا-قو-لاو
.(91-ديفوك) انوروك

ن.ح ^

ةيراقعلا ةيعو’ا ىلع ءÓتسس’ا ببسسب
احداف ازجعت Êاعت نارهوب ةيبÎلا ةيريدم

ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا ‘
ةيبÎلا ةيريدم هجاوت نا بقترŸا نم ^

لفكتلا ‘ Òبك زجع ماع-لا اذ-ه نار-هو-ب
ةي’ولا نم ةيقرسشلا ةه÷ا ناكسس ذيمÓتب

صصقن لظ ‘ ،ةسصاخ Ò÷ا رئب ةيدلب نم
ةيوبرت تاسسسسؤوم زا‚إ’ ةيراقعلا ةيعو’ا

يئادت-ب’او ط-سسو-تŸا رو-ط-لا-ب ة-سصا-خ
ما-سسق’ا ‘ ظا-ظ-ت-كا ه-ن-ع م‚ يذ--لاو

Ãحسشرم ددعلاو مسسقلا ‘ ذيملت45 لدع
عم ماعلا اده ذ-ي-م-ل-ت06 ¤ا ل----سصي نا
. لبقŸا يسسردŸا لوخدلا
»ـل يقزرا Êاميلسس ةيبÎلا ريدم بسسحو
تا-سسسسؤوŸا ‘ ز-ج-ع-لا نا-ف ،””ر--ج--ف--لا
،ةيراقعلا ةيعو’ا مادعنا هب-ب-سس ة-يو-بÎلا

يراقع ءاعو يأا ىلع روثعلا متي ⁄ ثيح
دافتسسا امدعب ،ةيوبر-ت تا-سسسسؤو-م زا‚إ’
ةيسضرا عط-ق ن-م Úلوا-قŸا ن-م د-يد-ع-لا

،قباوط01 ن--م Ìكأ’ تارا--م--ع زا‚إ’
ةيعو’ا ىلع نيرخا ءÓيتسسا ¤ا ةفاسضإ’اب
. ةيراقعلا
»ـل ةيبÎلا عاط-ق تا-با-ق-ن صضع-ب بسسحو
قباسسلا ماظنلا  تاباسصع يق-ب-ت ””ر-ج-ف-لا
،مويلا عاطقلا هسشيعي يذلا  لكسشŸا ءارو
ةيراقعلا ةيعوا عيمج ىلع تلوتسسا امدعب

 . تارامعو قدانف زا‚إ’
ةي’وب ةيبÎلا ةيريدم تعرسش اهتهج نم
يسسردŸا لوخدلل تاÒسضحتلا ‘ نارهو
اظوحلم امدقت تلج-سس نأا د-ع-ب ،د-يد÷ا

عيمج ‘ ذيمÓتلا ددع عافترا ثيح نم

اهب ززعت يتلا ةيوبÎلا لكايهلاو راوطأ’ا
ةينارمعلا با-ط-قأ’ا-ب ة-سصا-خ ،عا-ط-ق-لا
. ةديد÷ا

دبع ،ةي’ولا ›او دقع راط’ا اذه ‘و
ر-قÃ عا-م-ت-جا ،صسما ،يوÓ-ج ردا--ق--لا

ت– ةيموم-ع-لا تاز-ي-ه-ج-ت-لا ة-ير-يد-م
،ةيمومع-لا تاز-ي-ه-ج-ت-لا ر-يد-م فار-سشا
ءا-سسؤور ،ة-ير--يدŸا تارا--طا رو--سضح--بو
ىوتسسم ىلع تاعطاقŸا ءاسسؤورو حلاسصŸا
رو-سضح عا-م-ت-ج’ا فر-ع ا-م-ك ،ر-ئاود-لا
ناويدب يسسردŸا لوخدلا فلÃ ةفلكŸا
زاغ-ل-نو-سس ح-لا-سصم تارا-طا اذ-كو ›او-لا
لÓخ ”و ،نارهوب هايŸا Òهطت ةكرسشو
ىدم لوح لاح صضرع Ëدقت ،عامتج’ا
لوخدلاب ةينعŸا عيراسشŸا لاغ-سشا مد-ق-ت
ة-ي-ع-سضو ¤ا قر-ط-ت-لا د-ع--ب.ي--سسردŸا
” ،ةعراسستم ةÒتو فرعت يتلا عيراسشŸا
ةرور-سض ى-ل-ع ›او-لا ل-ب-ق ن-م د-ي-كأا-ت-لا
ةمانزرلل اقفو عيراسشŸا ميلسست ‘ عارسس’ا
حلاسصم مايق ةرورسض عم ،اه-ي-ل-ع ق-ف-تŸا

هايŸاب طبرلاو Òهطتلا ةكرسشو زاغلنوسس
،ةفلتıا تاكبسشلاب ط-بر-لا-ب عور-سشلا-ب
.تاكرسشلا هذه ›وؤوسسم هب مزتلا ام وهو
8و تايو-نا-ث3  م--ي--ل--سست ع--مزŸا ن---مو
4 اهنم ،ةيسسرد-م ع-م‹41و تاطسسوتم

Êارمعلا بط-ق-لا-ب ة-ي-سسرد-م تا-ع-م‹
.ÚغرسسÃ ””ةنابز دمحا”” ديد÷ا

سسانيا.م  ^
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ةيفافسشلا دعاوقل لاعف قيبطتل هليهأات ةداعا تاحرتقم عفر

 يرذج حÓشصإاب بلاطي ةشسفانملا ضسلجم
دعاوقل لاعف قيبطت نامسض لجأا نم هماهمو هتفسص ليهأات ةداعإ’ تاحرتقم ةدع ةسسفانملا سسلجم مدق
.رئازجلا يف ةيداسصتق’او ةيراجتلا ةطسشنأ’ا عيمج يف ةيفافسشلاو ةسسفانملا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

ضسل-ج-م-لا ردا-ب ،دد-صصلا اذ-ه ي-فو ^
يف ،ينوتيز ةرا-م-ع د-ي-صسلا ،ة-صسا-ئر-ب
ليهأات ةداعإل ةوعدلا““ ناون-ع-ب ة-ق-ي-ثو
ةدع ميدقتب  ،““رئازجلا يف ةصسفانملا

ةصسصسؤوملا هذه نيكمت فدهب تاحرتقم
د-عاو-ق-ل لا-ع-ف ق-ي-ب-ط-ت نا-م-صض ن-م
ع-ي-م-ج ي-ف ة-ي-فا-ف-صشلاو ة-صسفا-ن-م-لا
. ةيداصصتقلا ةطصشنألا
هذه يف ةمدقملا تاحرتقملا نيب نمو
ةيببصسلا ةقÓعلا لوانتت يتلاو ةقيثولا
ضسلجملا اعد ،داصسفلاو ةصسفانملا نيب
ذيفنت لجا نم ضصاخ نوناق دادعإا ىلإا
لدعملا روتصسدلا نم34 ةداملا ماكحأا

ئدابم ةصسمخ تصسر-ك ي-ت-لا ،6102 يف
راكتحلا عنم يهو ،ةصسفانملاب قل-ع-ت-ت
مد-عو ،ة-ف-ير-صشلا ر-ي-غ ة-صسفا-ن-م--لاو
قلعتي اميف تاصسصسؤوملا ني-ب ز-ي-ي-م-ت-لا
قوصسلا ط-ب-صضو ،ة-لود-لا تاد-عا-صسم-ب
.نيكلهتصسملا قوقحو
نأا ةرورصض““ ىلع ةق-ي-ثو-لا تد-كأا ا-م-ك
ةطلصسلا هذهل ل-ي-هأا-ت-لا ةدا-عإا ح-م-صست
ل-ك-ي-ه-لا ي-ف ا-ه-ت-نا-ك-م ةدا-ع-ت--صسا--ب
،اهت-ماد-ت-صسا نا-م-صضو ي-تا-صسصسؤو-م-لا
عنصص يف اهتيلÓقت-صسا نا-م-صض كلذ-كو
نم اميصس ،طغصض يأا نع اًديعب رارقلا

.““(طغصضلا تاعامج) لامعألا عمتجم
ـب ،قاي-صسلا اذ-ه ي-ف ،ضسل-ج-م-لا ر-ّكذو
ضسل-ج-م-ل-ل ““ة-يرو-ت-صسد-لا ة-ي-عر-صشلا““

ماظنلا نام-صض ن-ع ة-لوؤو-صسم ة-ط-ل-صسك
ط-ب-صض لÓ-خ ن-م ما-ع-لا يدا-صصت--قلا
ضسيركتلا اذه نأا ىلع اًددصشم ،قوصسلا

و ،ينوناقلا هعصضو ززعي نأا هنأاصش نم
رارقتصسا يف هتيلوؤوصسمو هتي-لÓ-ق-ت-صسا
.ةصسفانملل ريصسملا ينوناقلا راطإلا
مد-ع-ل““ ه-ف-صسأا ن-ع ضسل-ج-م-لا بر-عأاو
قلعتملا ينونا-ق-لا را-طإلا ““رار-ق-ت-صسا
قاحلإلا ءيصش لك لبق نكلو ةصسفانملاب
تاونصسلا لÓخ ،ضسلجم-ل-ل ي-لا-ت-ت-م-لا
،ةيروهم-ج-لا ضسي-ئر ىد-ل ،ة-ي-صضا-م-لا
ر-يزو ًار-ي-خأاو ،ة--مو--ك--ح--لا ضسي--ئرو

عاصضوألا هذ-ه نأا ا-ح-صضو-م ،ةرا-ج-ت-لا
ة-ف-صص ى-ل-ع ““ي-ب-ل-صس ر-ثأا ا--ه--ل نا--ك““
.قوصسلا طبصض يف اهرودو ةصسصسؤوملا
بلا-ط-ي ضسل-ج-م-لا نإا-ف ي--لا--ت--لا--بو
ر-ي-فو-ت لÓ-خ ن-م ““ه-ت-ي-لÓ-ق-ت--صسا»ـب
هعصضوو هدارفأل ةينوناق-لا تا-نا-م-صضلا
يف ءاج امك ““ايلع ةطلصس““ ةياصصو تحت
ةنصس اهترجأا ي-ت-لا ةر-ب-خ-لا تا-ي-صصو-ت
ةراجتلل ةدحتملا ممألا ر-م-تؤو-م7102
.““ديصسونك““ ةيمنتلاو
يف لثمت رخآا لاغصشنا ةقيثولا تنمصضتو

يف ةصسفانملا دعاو-ق مار-ت-حا ةرور-صض
ةيمهأا ىلع ديكأاتلا عم ،ةيمقرلا قوصسلا

ةيامحب ةقلعتملا ن-ي-ناو-ق-لا ة-ع-جار-م
.اهفييكتو تانايبلاو كلهتصسملا
يذ-لا ة-صسفا-ن-م-لا ضسل-ج-م ف--ل--ك--يو
ةلق-ت-صسم ة-يرادإا ة-ط-ل-صسك ثد-ح-ت-صسا
يف خرؤوملا60-59 مقر رمألا ىصضتقمب
تاصسرامملا ةبقاع-م-ب ،5991 ريان-ي02
تÓتكتلا اميصسل ةصسفانملل ةي-فا-ن-م-لا
وا ةيق-فلا تا-قا-ف-تلاو ة-يرا-ك-ت-حلا
زكرملا  مادخ-ت-صسا ةءا-صسا و ة-ي-صسأار-لا
تازكرتلا يف مكحتلا اذكو ن-م-ي-ه-م-لا
(ءانتقلاو جمدلا تايلمع) ةيداصصتقلا
اهنع رجنت دق يتلا تازواج-ت-لا ع-ن-م-ل

ةدوجلاو ضضرعلاو راعصسألا ضصخي اميف
.راكتبلاو
مو-ق-ي ،دا-صسف-لا ن-م ة-يا-قو-لا نأا--صشبو
23 ةداملا بجومب ،ةصسفانم-لا ضسل-ج-م
غÓبإاب ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم
ايميلقإا ضصتخملا ة-يرو-ه-م-ج-لا ل-ي-كو
حجرملا نم يتلا لئلد-لاو ثاد-حألا-ب
ي-ئا-ن-ج ف-ي-ن--صصت ل--ح--م نو--ك--ت نأا
ةيئاصضقلا ماهملا راطإا يف ةفصشت-ك-م-لا
ىصضتقمب هيلإا ةدنصسملا (تايرحتلا يأا)
.نوناقلا
ةرتف ةطلصسلا هذه تدهصش دقف ةراصشإÓل
اهلÓخ تدم-ج-ت تاو-ن-صس ر-صشع تماد
مد-ع بب-صسب (3102-3002) اهتاطا-صشن
عنم ام وهو ،اهدارفأا تادهع ديدجت

تافلملا يف لصصفلاب ةلواد-م-لا ة-ئ-ي-ه
،يواكصش) اهنأاصشب ا-هرا-ط-خإا م-ت ي-ت-لا
.(ةيداصصتقا تازكرت غليبت ، تاراصشتصسا
يف اهماهم لوازتل ةئيهلا هذه تداعو

ضسلجملا نم ةي-صصو-ت-ب3102 يفنا-ج
ةنجل مايق دعب كلذو ،ينطولا يبعصشلا
لوح قيقحتب ة-ب-قار-م-لاو ق-ي-ق-ح-ت-لا
داوملا ضضعب اهتفرع يتلا تلÓتخلا
تيز) كÓهتصسلا ةع-صساو-لا ة-ي-ئاذ-غ-لا
.1102 يفناج يف (...ركصس ،ةدئاملا

^ Ÿح.ءاي

ةراقلا يف ةمادتسسملا ةيمنتلا ريوطت يف ماهسسإلل
يقيرف’ا رشضخأ’ا رادجلا ديشسجتل دوهجلا فيثكت ىلا وعدت ““واف““
و ةيذغألا ةمظنم-ل ما-ع-لا ر-يد-م-لا ضضر-ع ^

،وينود وصش، (واف) ةدح-ت-م-لا م-مأÓ-ل ة-عارز-لا
رصضخألا رادج-لا د-ي-صسج-ت-ل ق-ير-ط ة-طرا-خ

ةرطصسملا جماربلا مها نم دعي يذلا يقيرفألا
يف ماهصسإÓل اصضيا و رحصصتلا ةرهاظ ةهجاومل
بصسح، ةراقلا يف ةمادتصسملا ةيمنتلا ريوطت

.ينورتكلإلا اهعقوم ىلع  ةمظنملا هتنلعأا ام
معدلا ديدجتو قيصسن-ت-ل-ل تقو-لا نا-ح د-ق-ل»
ةيمنتلل جمانرب مهأا دعي يذلا ميظعلا رادجلل
يف وصش ديصسلا لوقي ,““ايقيرفإا يف ةمادتصسملا
ةدحتملا ممألا تامظنم ءاصسؤورل ههجو حيرصصت
لÓخ فارطألا ةددعتم تانايكلا نم اهريغو
عورصشملا ذيفنت ةيفيك لوح ةريد-ت-صسم ةد-ئا-م
فداهلاو عبرم ملك000.8 ةحاصسم ىلع دتمملا
يصضارألا نم راتكه نوي-ل-م001 ةداعتصسا ى-لإا
.0302 لولحب ةروهدتملا
لوقي ““واف““ ةمظنم نع لوألا لوؤوصسملا عباتو
ةمادتصسملا ةئيبلا تاداصصتقا معد انيلع نيعتي““
دئاوف ةدايزو يصضارألا ةداعتصسا ةيلمع عيصسوتب
.““اهب ةطبترملا ضشيعلا لبصس
يتلا ميظعلا رصضخألا رادجلا ةردابم فدهتو
يقيرفألا داحتلا تاموكحو لود ءاصسؤور اهرقأا

ريغتو رحصصتلا ةرهاظ ةهجاوم ىلإا7002 يف
يف ةفاجلا يصضارألا طيرصش لوط ىلع خانملا

ةدتمملا ىربكلا ءارحصصلاو لحاصسلا ة-ق-ط-ن-م
.يتوبيج ىلا لاغنصسلا نم
هنا لوؤوصسملا تاذ ىري دوصشنملا فدهلا غولبلو
ةيلاملا دراوملاو ةيصسايصسلا ةدارإلا دصشح نيعتي
.كلذ قيقحتل
ميظنتب طرافلا ضسيمخلا مويلا عامتجا دقعو

ةدحتملا ممألا جمانر-بو وا-ف-لا ن-م كر-ت-صشم
ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ة-ي-قا-ف-تاو ة-ئ-ي-ب-ل-ل
لوح يميدقت ضضرع ىلع لمتصشاو  رحصصتلا
راطإا يف نآلا ىتح اهذيفنت مت يتلا عيراصشملا
لوح ةصشقانمو ،0302 ىلإا قيرطلاو ،ةردابملا
.نواعتلا ضصرف نم ةدافتصسلا ةيفيك
ميظعلا رصضخألا رادجلا ةردابم تروطت دقو
لماصشلا يئيبلا ماظنلل ةلماكت-م ةرادإا ح-ب-صصت-ل
ةفيظو نييÓم01 قلخ هفادهأا ل-م-صشت يذ-لا

نط نويلم052 نم ءاوجألا ضصيلختو ءارصضخ
.0302 لولحب نوبركلا ديصسكأا يناث نم
عيراصشملا ة-ي-م-هأا-ب وا-ف-لا ة-م-ظ-ن-م تهو-نو
نآلا ىتح اهذيفنت مت يتلا ةركبملا ةيناديملا
نويلم21 اهيف مدختصستو رحصصتلا ةحفا-ك-م-ل
فÓعألا عاونأا نم عون001 نم رثكأا نم ةلتصش
قيرطلا ةطراخ مصسر ىلع ،ةيلحملاو ةيبصشخلا
.عصسوتلا عورصشمل ةيلبقتصسملا
تزكر ،داصصتقلاو ةئيبلا نيب ةقÓعلل اديكأاتو
تاجتنمل ةميقلا لصسÓصس ريوطت ىلع ةمظنملا
دارفأل لخدلا قيقحت ضصرف رفوت يتلا تاباغلا
.ةفيعصضلا ةيفيرلا تاعمتجملا
لودلا هب تما-ق يذ-لا ل-م-ع-ل-ل م-ي-ي-ق-ت ي-فو
ةردابم راطإا يف ةحلصصملا باحصصأاو ءاصضعألا
ايلمع مت ،نآلا ىتح ميظعلا رصضخألا رادجلا
.يصضارألا نم راتكه نويلم02 ةداعتصسا
ريدملا ي-صصو-ي ،0302 ماع فده قي-ق-ح-ت-لو
ةداعتصسل لمعلا ةريتو عيرصستب ةمظنملل ماعلا

ةفلكتب ًايونصس يصضارألا نم راتكه نويلم8ر2
.ًايونصس رلود رايلم3ر6 ـب ردقت

ا.ق ^

نأا ،غربمولب ةلاكو هتلقن ريرقت فصشك ^
غريبركوز كرام ،““كوبصسيف““ ةكرصش كلام
ببصسب ،رلود راي-ل-م2.7 نم ر-ث-كأا ر-صسخ
ةيملاعلا تاكرصشلا نم ددع هتذختا رارق
.ةينورتكلإلا هتاصصنم دصض
مهصسأا تعجارت ،““غربمولب““ ةلا-كو-ل ا-ق-فوو
ام وهو ،ةئملا يف3.8 ةبصسنب ، ““كوبصسيف““
لÓخ ةكرصشلا هتلجصس ضضافخنا ربكأا لثمي
.روهصش3
بحصس هبب-صس كلذ““ نأا ،ر-ير-ق-ت-لا ح-صضوأاو
تاصصنم ربع اهتانÓعإل ةد-يد-ع تا-كر-صش
““ر-ت-يو-ت»و ““مار-غ-ت-صسنإا““ ل-ث--م ة--كر--صشلا
.““كوبصسيف»و
امدعب ““كوبصسيف““ مهصسأا ةميق عجارت ءاجو
ةدحاو دعت يتلا ،““رفيلينوي““ ةكرصش تنلعأا

بناج ىلإا ،ملاعلا يف نينلعم-لا ر-ب-كأا ن-م
ة-ع-طا-ق-م ،ىر-خأا ة-يرا--ج--ت تا--مÓ--ع
ل-صصاو-ت-لا ة-ك--ب--صش ى--ل--ع تا--نÓ--عإلا
تحت يوصضنت يتلا تاصصنملاو يعامتجلا
.اهئاول
عجارت ىلإا مهصسلا ر-ع-صس ضضا-ف-خ-نا ىدأاو

65 رادقمب كوبصسيفل ة-ي-قو-صسلا ة-م-ي-ق-لا
ىلإا غريبركوز ةورث عجارتتل ،رلود رايلم
غريبمولب رصشؤوم بصسح ،رلود رايلم3.28
.تارايلملا باحصصأل
““نوزياريف““ ل-ث-م ىر-ب-ك تا-كر-صش تنا-كو
دق ،اهري-غو ““ي-صشر-ي-ه»و ““لو-ك ا-كو-ك»و
ى-ل-ع ا-ه--تا--نÓ--عإا ر--صشن ف--قو ترر--ق
لثم هل ةعبا-ت-لا تا-صصن-م-لاو ““كو-ب-صسي-ف““
تاصصنملا هذ-ه ن-ي-م-ه-ت-م ،““مار-غ-ت-صسنإا““
ذاختا مدع-ب ،ة-ي-عا-م-ت-جلاو ة-يرا-ب-خإلا
ل--ئا--صسر--لا ة--لازإل ة--ي--فا--ك تاءار--جإا
ةيرصصنعلا ة-ع-ي-ب-ط-لا تاذ تارو-صشن-م-لاو
.ةللصضملا تامولعملاو
بنا-ج ن-م تاءار-جإلا هذ--ه ى--ل--ع ادرو
هنأا ،ةعمجلا غريبر-كوز ن-ل-عأا ،تا-كر-صشلا

ىوتحملا ىلع تا-مÓ-ع ع-صضو ير-ج-ي-صس
ةكرصشلا تاصسايصس كهتني يذلا ،يرابخإلا
تانÓعإلاو تارو-صشن-م-لا ع-ي-م-ج ى-ل-عو
طباورب اهديوزتو تيوصصتلاب ةط-ب-تر-م-لا
.ةقوثوم تامولعم ىلإا مدختصسملا ليحت

ت’اكو ^

طورسش نيسسحت ىلع دكؤوت نييفرحلاو راجتلا ةيعمج
 نيينهملا نيب ةسسفانملا

ةقلخأ’ ةراجتلا ريزو بتكم ىلع تاحاÎقإا4
 يراجتلا طاششنلا

راجتلل ةينطولا ةيعمجلا ضسما تدقع ^
اهرقم يف ايلوأا اعا-م-ت-جا ن-ي-ي-فر-ح-لاو
عم بقترملا عامتجÓل اب-صسح-ت ي-ن-طو-لا
ةقلخأا لوح ،قيزر لا-م-ك ،ةرا-ج-ت-لا ر-يزو
.يراجتلا لمعلا
ةيعمجلا  نع ضسما رداصصلا نايبلا بصسحو
تددح دقف نييفرحلاو راجتلل ة-ي-ن-طو-لا

يف ةيصساصسأا روا-ح-م  ع-برا ةر-ي-خلا هذ-ه
د-يد-ح-تو ا-ه-ج-ما-نر-ب ر-ي-ط--صست را--طإا
.ةراجتلا ريزول مّدقتصس يتلا اهتاحارتقا
ةقÓ-ع ي-ف ة-ع-برألا روا-ح-م-لا تل-ث-م-تو
طورصش نيصسحتو كلهتصسملاب ن-ي-ّي-ن-ه-م-لا
ىلإا ةفاصضإا ،نيي-ن-ه-م-لا ن-ي-ب ة-صسفا-ن-م-لا
نيّينهملل يعامتجلا رودلا ى-لإا قر-ط-ت-لا
.ةينوناقلا بناوجلاو ةنهملا ةقلخأاو
ريزو عم رواحملا هذه ة-صشقا-ن-م م-ت-ي-صسو
يتلا ةيرواصشتلا تاءاقللا راطإا يف ةراجتلا
لم-ع-لا ة-ق-ل-خأا لو-ح ةرازو-لا ا-ه-م-ظ-ن-ت
تارازو ولثمم اهرصضحيصس يتلا يراجتلا
ةيمنتلاو ة-حÓ-ف-لا ،ة-ي-لا-م-لا ،ةرا-ج-ت-لا
.ةعانصصلاو ةيفيرلا
ةيل-خاد-لا تارازو ي-ل-ث-م-م ى-لإا ة-فا-صضإا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعام-ج-لاو
،ةيديصصلا تاجوتنملاو ير-ح-ب-لا د-ي-صصلا
لمعلاو ةيديلقت-لا ة-عا-ن-صصلاو ة-حا-ي-صسلا
.يلئاعلا
ةيرواصشتلا تاءاقل-لا هذ-ه فر-ع-ت-صس ا-م-ك
،ينطولا نمألا ،ينطولا كرد-لا ة-كرا-صشم
ةيرئازجلا ةفرغلا ،ةيرئازجلا كرا-م-ج-لا
ةينطولا ة-فر-غ-لا ،ة-عا-ن-صصلاو ةرا-ج-ت-ل-ل
تايعمجو ةينهم تامظنم اذكو ةحÓفلل

.كلهتصسملا ةيامح
ةرازو ح-لا-صصم تدد-ح د-ق-ف ،ةرا--صشإÓ--ل
يف عرصشتصس ةيعرف ناجل ينام-ث ةرا-ج-ت-لا

هكاوفل رصضخلا ةنجل يهو اقحل ا-ه-ل-م-ع
ةبظوملا ةيئاذغلا داوملا ةنجل ،ةجزاطلا
ءارمحلا موح-ل-لا ة-ن-ج-ل ،لا-ق-ب-لا داو-مو
ريغ داوملا ةنجل ،كا-م-صسألاو ءا-صضي-ب-لاو
ةيلزنملا تازيهج-ت-لا ة-ن-ج-ل ،ة-ّي-ئاذ-غ-لا
ة-صسب-لألاو ة-صشم--قألا ة--ن--ج--ل ،ثا--ثألاو
تامد-خ-لا ة-ن-ج-ل ،دو-ل-ج-لاو ة-يذ-حألاو
ةيراجتلا تاءاصضفلا ةنجلو ةيراجتلا

^ Ÿح, ءاي

ةياجبب بيبانأ’ا ربع لقنلل ةيعانسصلا ةقطنملا دقفت
كارطانوشس ةيجيتارتشسا ديشسجتل يرششبلا دروملا ةيمهأا دكؤوي راكح

عمجمل ماع-لا ر-يد-م-لا ضسي-ئر-لا ما-ق ^
ةرايزب  ،راكح قيفوت ديصسلا ،كارطانوصس
ةيعانصصلا ةقطن-م-لا ى-لا د-ق-ف-تو ل-م-ع
نيأا ،ةياجبب بيبانلا ربع لقنلا طاصشنل
طا-صشن لو-ح ل-صصف-م ضضر-ع-ل ع-م--ت--صسا

امبصسح ،ةيويحلا ةقطنملا هذ-ه تآا-صشن-م
. ةكرصشلل نايب هدروا
ضسما عمجملا هرصشن يذلا نايبلا فاصضأاو
ىرجأا هل قفارملا دفولاو راكح ديصسلا نأا
ةيعانصصلا ةقط-ن-م-لا تارا-طإا ع-م ءا-ق-ل
ضسما ةياجبب بيبانلا ربع لقنلا طاصشنل

ام لك لوح ثيدحلا مهعم لدابتو لولا
يف كلذو ةيويحلا ةأاصشن-م-لا هذ-ه ي-ن-ع-ي
.لصصاوتملا لاصصتلا ةفاقث ضسيركت راطا
ةطحمل ةبقارملا ة-عا-ق د-فو-لا راز ا-م-ك
MPS نحصشلا ةماوعو1BO لوصصولا
حمصست يتلا ،ةياجبل تاقورحملا ءان-ي-م-ل
ريبكلا مجحلا تاذ طفنلا تÓقان نحصشب
.ءانيملا ىلإا لوخدلا نود
ة-يو-ه-ج-لا ة-ير-يد-م-ل-ل ه--ترا--يز ىد--لو
راكح ديصسلا دكأا ،ةيعامتجلا تامدخلل
ةينطولا ة-با-ق-ن-ل-ل ما-ع-لا ن-ي-مألا اذ-ك و

دراو-م-لا ة-ي-م-هأا““ ى-ل-ع كار-طا-نو--صسل
ةديدجلا ةيؤور-لا ل-ي-ع-ف-ت ي-ف ة-ير-صشب-لا
بصسح ،““عمجملا فرط ن-م ةد-م-ت-ع-م-لا
.ردصصملا تاذ
راكح ديصسلا داصشأا ،ةرايزلا هذه لÓخو
ةحصصلا ناوعأا اهلذب يتلا تادوهج-م-لا-ب
ظافحلل ةيعامتجلا تامدخلا ةيريدمل

ةلحرملا هذه ي-ف لا-م-ع-لا ة-ح-صص ى-ل-ع
ءابو يصشفتب زيمتت يتلا ةجرحلا ةيحصصلا

.91-ديفوك ضسوريف
ح.ءايمل ^

91-ديفوك ةحئاج تايعادت نم يناعت يتلا تاكرسشلا ةدعاسسمل
داشصتق’ا معدل ءابرهكلا راعشسأا ضضفخ ددمت نيشصلا

ةنجللا ،ةينيصصلا طيطخت-لا ة-ئ-ي-ه تلا-ق
ةصسايصس نإا ،حÓصصإلاو ةيمنتل-ل ة-ي-ن-طو-لا

ةصسمخ ةبصسنب ءا-بر-ه-ك-لا را-ع-صسأا ضضف-خ
ةدعاصسمل ماعلا ةياهن ىتح ددمُتَصس ةئملاب
ةحئاج تايعادت نم يناعت يتلا تاكرصشلا
.91-ديفوك
لحارملا لÓخ تن-ل-عأا ة-ن-ج-ل-لا تنا-كو
ضضفخ يرفيف ي-ف ي-صشف-ت-لا ن-م ى-لوألا

ىلإا يرفيف لوأا نم كلذو ،ءابرهكلا راعصسأا
.ناوج03
تا-كر-صشلا نأا ضسما ة-ن-ج-ل-لا تح--صضوأاو
نيب ةصضفخملا راعصسألاب عتمتلا لصصاوتصس
لمع-ت ذإا ،ر-ب-م-صسيد13و ة-ي-ل-يو-ج لوأا
ليغصشتلا فيلاكت ضضفخ ىل-ع ة-مو-ك-ح-لا

.فئاظولا ةيامحو تاكرصشلا ىلع
اهتلاكول ةر-كذ-م ي-ف ة-ن-ج-ل-لا تع-با-تو

ءابرهكلا تاك-ب-صش ي-ل-غ-صشمو ة-ي-ل-ح-م-لا
فورظلا لظ يف““ ةلودلل ةعباتلا يربكلا
راعصسألا ومظنم كردي نأا يغبني ،ةيلاحلا
ةفلكت ضضفخ ةيم-هأا ا-ما-م-ت نو-ي-ن-ع-م-لا
يف هرودو تاكرصشل-ل ل-ي-غ-صشت-لاو جا-ت-نإلا

تانايكو ضشيعلا لبصسو فئاظو-لا ة-يا-م-ح
.““قوصسلا

ح.ل  ^

ىرخأا ةفيظوب هفيلكتل
رئاز÷ا كنب ظفاfi ماهم ءاهنإا

ةديرجلا نم ريخألا ددعلا يف ردصص ^
يصضقي ا-ي-صسا-ئر ا-مو-صسر-م ة-ي-م-صسر-لا
كنب ظ-فا-ح-م ما-ه-م ءا-ه-نإا ه-ب-جو-م-ب

.ىرخأا ةفيظوب هفيلكتل رئازجلا
نميأا نامحرلا دبع نأا ةراصشإلا ردجتو

ريخألا يموكح-لا ل-يد-ع-ت-لا ي-ف ن-ي-ُع

نامحرلا دبعل ا-ف-ل-خ ة-ي-لا-م-ل-ل ار-يزو
.ةيوار

^ Ÿح, ءاي

ةينوÎكلإ’ا هتاسصنم دسض رارق ببسسب ر’ود رايلم2.7 رسسخي هكلام
تارايلŸاب رئاشسخ هدبكتو كوبشسيف نم مقتنت ةيŸاع تاكرشش
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تايلولا رابخأا ةيراجت تÓحم40 قلغو ةفلاخم21 ليجصست

 تاطلسسلا ربجت انوروك ةليسصح عافترا
 ةديدج ةحلسصم حتف ىلع

حلاصصملا تاديكأات بصسح اقلقم ادعاصصت تنصشومت نيع ةيلوب انوروك سسوريفب تاباصصإلا رصشؤوم فرعي
ام وه و تايدلبلا ةيبلاغ ربع ةعزوم ةريخألا ةنوآلا يف ةباصصإا07 تبتع تطخت يتلا و ةيلولل ةيحصصلا
يعجرملا ىفصشتصسملا ءÓتما بقع رجحوب مامح ةيدلبب91 ديفوكب ةصصاخ ةحلصصم ةداعإا ىلع ربجأا
.ةيلولا تاذل

دعاوقلل لاثتم’ا مدعل كلذ عجري و ^
رارق ذخا مت ام وه و ةمزÓلا ةيئاقولا
ىفسشتسسمل ديفوك ة-ح-ل-سصم ح-ت-ف ةدا-عإا

دعب رجحوب مامح ةيدلب-ب د-يا-ع يد-ي-سس
ةوخ’ا يعجر-م-لا ى-ف-سشت-سسم-لا ءÓ-ت-ما
.ةيرماعلا ةيدلبب طيرسشوب
يرديوق روتكدلا دكأا ،راطإ’ا اذه يف و
و ة-ئ-بوأ’ا م-ل-ع ة-ح-ل-سصم ضسي--ئر يواوز
و تاماّمكلا عسضو ةيمازلا يئاقولا بطلا
يسشفتل يدسصتلل ةياقولا ريياع-م مار-ت-حا
ةريطخ اداعبأا ذخأاي ىحسضأا يذلا  ءابولا
. يبطلا مقاطلا ررسضت و
ةيادب ي-ف نا يد-يو-ق رو-ت-كد-لا ف-سشك و
مقاطلل ةرّفوتم فورظلا لك تناك ءابولا
يقئاسس و نيسضرمم و ءابطأا نم يحسصلا

مقافت ايلاح ن-ك-ل و فا-ع-سسإ’ا تارا-ي-سس
مقاطلا نم ت’اح50 ليجسست عم عسضولا
ت’اح و ةدكؤوم ةدحاو ةلاح مهنم يبطلا
بجوتسسي ام وه و فسشكلا رظتنت ىرخأا
سشلل ةياقو-ك ة-ما-م-ك-لا ع-سضو هسسفن ضصخّ

. يديأ’ا لسسغ كلذ ىلا فسض

ة-مزأ’ا ة-ي-ل-خ ق-سسن-م د-ّكأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
دعب و نينطاوملا ةيبلغأا نأا رامع بودجم
’ اوتاب ةي’ولل يلكلا يحسصلا رجحلا عفر
بناج ىلا ةياقولا ر-ي-يا-ع-م-ب نو-مز-ت-ل-ي
تÓحملا ربع تازواجتلا ضضعب ليجسست
40 قلغ و ةف-لا-خ-م21 غولبب ةيراج-ت-لا

Óخدت493 عومجم نم ةيراجت تÓحم
.مرسصنملا عوبسسأ’ا لÓخ ايناديم
ةطلتخملا ناجللا فيثكت ةنجللا مزتعتو
دعب ةرا-ج-ت-لا و ن-مأ’ا ح-لا-سصم ة-ي-ع-م-ب
يف لوخدلا و ضسيسسحتلا ةلحرم يطخت
مارتحا باي-غ ل-ظ ي-ف نو-نا-ق-لا ضضر-ف
عسضولا بجوتسسي ثيح ةياقولا تاءارجإا
لظ يف ةمام-ك-لا ءاد-ترا ىو-سس ي-لا-ح-لا

.ضسوريفلل داسضملا حاقللا بايغ
ةرو-ت--كد--لا تعد ،قا--ي--سسلا تاذ ي--ف و

ضضارمأا يف ةيئاسصخأا ةنوم-ي-م ي-ن-ي-سسح
اورسضح نيذلا ني-ن-طاو-م-لا ل-ك ة-ئ-بوأ’ا

و مهتويب يف ثو-ك-م-لا ناو-ج40 ةزان-ج
ةلاح يف و  يلزنملا ز-ج-ح-لا-ب ماز-ت-ل’ا
دعب اذه و ةمامكلا عسضو ضصحفلل هلقنت
اذ-ه ر-ح-ب ة-ي-با-ج-يا ت’ا-ح فا-سشت--كا
تحت رخ’ا ضضعبلا لازي ’ و  عوبسسأ’ا

ت’اح فاسشتكا مت نا امل-ع ،ة-ب-قار-م-لا
اولخدا و رين اكسس زاه-ج ر-ب-ع ة-ي-با-ج-يا
طيرسشوب ةوخإ’ا يعجرملا ى-ف-سشت-سسم-لا
لÓ-خ ن--م كلذ نا--ك و ة--ير--ما--ع--لا--ب
بلغأا نا حسضّتا ثيح ةيئابولا تاقيقحتلا
لحيكلا نيع ةيدلبب ةلّج-سسم-لا ت’ا-ح-لا

40 خيراتب ةماقملا ةزانجلا ضسفن اورسضح
مت ةفسشت-ك-م-لا ت’ا-ح-لا نا ا-م-ك ناو-ج
اهربتعا نم مهنم و موي41 دعب مهجورخ

نأا ّ’إا ةيبط تافسصو اولوانت و اوزنولفنا
ا---ه---تد---كأا و تف---عا---سضت ضضار---عأ’ا
.تاسصوحفلا
تنسشومت نيع ةي’و نأا ،ركّذلاب ريدجلا
عومجم نم ةدكؤو-م ة-با-سصإا751 يسصح-ت
تايفو01 و ءابولا روهظ ذنم ةباسصإا926
نأا املع اباسصم741 ءافسشلل لثامت اميف
طيرسشوب ةوخإ’ا يعجرملا ى-ف-سشت-سسم-لا
ضسمأا راهن ةياغ ىلا يسصحي ة-ير-ما-ع-لا-ب
ةقاط فعسض ينعي ام وه و اسضيرم201
حتفب ةيسصولا تاهجلاب ىدأا اّمم هباعيتسسا

ت’احلاب لّفكتلل ةديدج ديفوك ةحلسصم
ةي’ولا ةمسصاعب ت’احلا ربكا دجوي امك
.بعرم دعاسصت يف ةيعسضولا و ةلاح87 ـب

حلاسص ^

 لاقتن’ا رارق نونّمثي تنسشو“ Úع ونطاوم
Úلسصفلا لدعÃ يوناثلا ¤إا

ن-ي-ع ة-ي’و-ب نو-ن-طاو-م-لا ل-ب-ق-ت-سسا ^
ميلعتلا ةداه-سش دا-م-ت-عا رار-ق تن-سشو-م-ت
ةيرابجا تسسيل و ةيرايتخا ةفسصب طسسوتملا
نوكيسس ثيح ىلعأا ىوتسسم ىلا لاقتنÓل

لسصفلا لدعم با-سست-حا-ب لا-ق-ت-ن’ا اذ-ه
ةيلاحلا ةيسساردلا ةن-سسل-ل ي-نا-ث-لا و لو’ا

و انوروك ضسوريف راسشتنا لسض يف ةيح ايراب
رهسشأا30 تقاف ةدمل ةسساردلا نع فقوتلا
رارقلا اذه تنمث اهرودب ةيبرتلا تاباقن.

نامسض و نيسسردمتملا ةحسص ىلع اظافح
.مهنيب اميف ضصرفلا ؤوفاكت ةلأاسسم

 حلاسص  ^

عافتر’ ةبانع ‘ ةيميقعتلا تÓمحلل ةيوق ةدوع
انوروك تاباسصإا

ي-ل-ث-م-م و ءا-ي-حأ’ا تا-ي-ع-م-ج تن-سش ^
ةمح ،ةبانع ةي’و يف يندم-لا ع-م-ت-ج-م-ل
ضسوريف لاقتنا رطاخم ضصخت  ةيسسيسسحت
ةيمازلا و بوجو ىلع ديكأاتلا عم ،انوروك
ءادتراب ةسصاخلا ةيئاقولا ريياعملاب ديقتلا
بناج ىلا ، تاعمجتلا يدافت و ةمامكلا
لجأا نم اهميقعت و يدي’ا لسسغب مازتل’ا
اسصوسصخ ضضرملا راسشتنا ىلع ةر-ط-ي-سسلا

و ،ةدكؤوم ةلاح412 ل ةي’ولا ليجسست عم
تناك ةدايز رخا نأا ةراسش’ا ع ،تايفو01
مقر وهو ةديدج ةباسصا ت’اخ6 ليجسست

يف ريبكلا نواهتلا دكؤوي في-خ-م ي-سسا-ي-ق
بقع اسصوسصخ ،ةياقولا ريياعمب مازتل’ا
و ةيراجتلا تاطاسشنلا ةدوعو رجحلا عفر
عافتر’ا اذه ءارو ناك ا-م ،ل-ق-ن-لا طا-سشن
ءارو ناك ام وهو ،ةباسص’ا ت’احل قلقملا

ةدو-ع و ة-ي-م-ي-ق-ع-ت-لا تÓ-م-ح-لا ةدو--ع
نسش بناج ىلا ةوقب ةيسسيسسحتلا تÓمحلا

ىلع ةيناجم تا-ما-م-ك ع-يزو-ت تا-ي-ل-م-ع
اهسسبل ىلع عيجسشتلا لجأا نم نينطاوملا
.ضسوريفلا اذهب ةباسص’ا يدافتل

ع ةبيهو ^

بغصشلا ةحفاكم و نمألا رصصانع اهبقاري و اهقوطي
ةبانع ةي’و ¤ا ةوقب دوعت لغسشلا و نكسسلا تاجاجتحا

نكسسلا ىلع تاجاجتح’ا ةجوم تداع ^
نم ،ةبانع ةي’و ىلا ىرخأا ةرم لغسشلا و

مهنسش و نينطاو-م-لا تا-ئ-م جور-خ لÓ-خ
ةي’ولا ر-ق-م ما-مأا ة-ب-خا-سص تار-ها-ظ-م
لوؤوسسملا هنوك رابتعا ىلع يلاولا نيبلاطم
ل-جأا ن-م ل-خد-ت-لا-ب ة-ي’و-لا ى-ل-ع لوأ’ا
ذنم ةعئاسضلا مهقوقحل نيينعملا ليسصحت
.تاونسس
انكسس056 عورسشم نم نوديفتسسملا ناكو
نكسسلاب نيبلاطم-لا بنا-ج  ى-لا ،ا-يو-قر-ت
ىلع حيف-سصلا ي-ن-طا-ق ن-م ي-عا-م-ت-ج’ا

،ينوبلا ةيدل-ب ي-ف لور-سسلا ي-ح ىو-ت-سسم
دوقع راطا يف نيدقاعتملا لامعلل  ةفاسضا

ميظنت عم دعوم ىلع ،لي-غ-سشت-لا ل-ب-ق ا-م
ةي’ولا رقم مامأا نم  ةبخاسص تاجاجتحا
يف  لطامتلاب ةددنم تاتف’ عفر مت نيأا
ةغيسص نم انك-سسم056 لا عورسشم زا-ج-نا
ءاقرزلا ةكربلا يف هعقوم نئاكلا يوقرتلا
رثعت يذلا عورسشملا وه و ،ينوبلا ةيدلبب
ةيكرت ةلواقملا ةكرسشلا مازتلا مدع ةجيتن
ثيح ،زاجن’ا لاجا و لحارمب ةيسسنجلا
مازتل’ا  متيل3102 لا ةنسس هتقÓطنا تناك
هلاح ىلع ىقبي و هنم ةئاملاب03 زاجنإاب
جر--خأا يذ--لا ر--م’ا و--هو مو--ي--لا ى---لا
ةبسضاغ تاجاجت-حا ي-ف ن-يد-ي-ف-ت-سسم-لا

اذ-ه ءا-ه-نا ن-م ن-ك-م-ي ل-ح-ب ة-ب-لا-ط--م
.عورسشملا

نم لورسسلا يح ناكسس بلاط  مهبناج نم
مهتسصح ،ةيريدسصقلا تانك-سسلا با-ح-سصأا

اهب مهدعو مت يتلا يعامتج’ا نكسسلا نم
نأا نيدكؤوم ةقباسسلا ةيئ’ولا تاطلسسلا نم
مت دقو تانيعسستلا تاونسسل دوعت مهتافلم
نكسسلا نم نيررسضتملا نم-سض م-هؤوا-سصحا
مل ائي-سش نأا ر-ي-غ،7002 لا ةنسس ل-ب-ق ا-م-ل
.ثدحي
نم لئاه عمجت نسش مت قايسسلا اذه يف و
تاطلسسلا نيدسشانم ينوبلا ةرئاد رقم مامأا
يوسضوفلا عمجتلا نم مهليحرتب  ةيلحملا
ةنسس02 نم رثكأا ذنم هيف نوم-ي-ق-ي يذ-لا
.ةلماك
ناك  ،ن-ك-سسلا تا-جا-ج-ت-حا بنا-ج ى-لاو
جاجتح’ا عم ادعوم نيدقاعتملا لام-ع-ل-ل

ءاقلب اوبلاط ثيح ةي’و-لا ر-ق-م ما-مأا ن-م
حرط لجأا نم ة-ي’و-لا ي-لاو-ب م-ه-ع-م-ج-ي

دوقع حتف ةداعا يف ةلثمتملا م-ه-ب-لا-ط-م
جا-مد’ا ق-ح ذ-ي-ف-ن-ت و ادد-ج-م جا-مد’ا
ةرداسصلا0651 ةميلعتلا ىلع اءانب ينهملا
ةرازو ن-ع9102 ربم-سسيد61 لا خيرا-ت-ب
جا-مدا و ،ةر-سس’ا ا--يا--سضقو ن--ما--سضت--لا
عم بابسس’ا فلتخمل ايفسسعت نيفوقوملا
تاجايتح’ا يوذ ةئف رابتع’ا نيعب ذخأ’ا
ةفقولا هذه نأا ةراسش’ا ردجت و ،ةسصاخلا
و اهعون نم ىلو’ا ربتعت ’ ةيجاجتح’ا
د-يد-ع ة-يرا-ج-لا ة-ن-سسلا تد-ه-سش ا--م--نا

حتفب ةبلاطم نيينعملا نم تاجا-ج-ت-ح’ا
ريسصم ددحي لح ىلا لسصوتلل  راوحلا باب
مت نيذلا و ن-يد-قا-ع-ت-م-لا لا-م-ع-لا ف’ا
مهدقاعت ةرتف زواجتت لامع مهنيب ءاسصحا
.ةلماك تاونسس01 لا

ت’اح عافترا و تاجاجتح’ا وج عقو ىلع
هيذغت يذ-لا ا-نورو-ك ضسور-ي-ف-ب ة-با-سص’ا
ليبسسلا ىقبي ،تاعمجتلا هذه لثم اسساسسا
بهأات وه عسضولا ىلع ةرطيسسل-ل د-ي-حو-لا

يتلا ،بغسشلا ةحفاكم و ةطرسشلا رسصانع
رقم مامأا  نم ثدحي جاجتحا لك قوطت
تاطلسسلا ل-خد-ت را-ظ-ت-نا ي-ف  ،ة-ي’و-لا
ايلعلا تاهجلا نم رماوأا رودسص وأا ةيئ’ولا
ةعجان تارارق ذاختا و عسضولا ةج-لا-ع-م-ل
يف لغسشلا و نكسسلا يعاطق ضصخت ةلاعفو
.ةي’ولا

ع.ةبيهو ^

 ةيدŸاب ةيدلب42 ‘ برسشلل حلاسصلا ءاŸاب دوزتلا عاطقنإا
هايملل ةيرئازجلا ةيريدمل نايب دافأا ^

هايملاب دوزتلا عطق نع ةيدملا ةي’ول
42 ضسميسس نودرسسا ةيدك دسس ةكبسش نم
ةينعملا تايدلبلاةيدملا ةي’وب ةيدل-ب

نيع،ةنغزم ،ةيارد-سس ،ةيزيزعلا ي-ه
،ةوارغم ،ةرواذ-ع-لا ة-لÓ-سش ،ف-ي-سسو-ب
رئاودلا ة-ثÓ-ث ،د-ياذ د’وأا،ةيقاوربلا

،را-غو-ب ،ر-ب-ج-م ،ة-ير-ي-بوز ،ناو--غ--سس
،يراخبلا رسصق ،ناميلسس ينب ،لوزغوب
،يقاوسس،نامعن يد-ي-سس ،ة-يرا-م-ع-لا
يديسس ،فرعم د’وا ،طÓبات ،نكسسوب
.عيبرلا
نوكيسس نا-ي-ب-لا تاذ بسسح عا-ط-ق-ن’ا
يراجلا رهسشلا ن-م مو-ي-لا ن-م اءاد-ت-بإا

ىوتسسم ىلع بطعلا حÓسصا ةياغ ىلاو
ةعباتلا ةيحابجلاب4PSخسضلا ةطحم
نودرسسا ةيدك دسس هايم ليوح-ت ما-ظ-ن-ل
ةعاسس42 موديسس يذلا و ةريوبلا ةي’ول
و دودسسلا ةينطولا ةلاكولا اهب موقتسسو
دوعيلTBNA، ىربكلا تÓيوح-ت-لا
ءاهتن’ا روف يداع لكسشب عيزوتلا ماظن

.لاغسش’ا نم
هايملل ةيرئازجلا حلاسصم تدّكا و اذه
ديوزتل جيراهسصلا ريفوتب موقت-سس ا-ه-نا
ةيئافسشتسس’ا و ةيمومعلا تا-سسسسؤو-م-لا

حلاسصلا ءاملا-ب ة-يو-لوأ’ا ل-ي-ب-سس ى-ل-ع
. هايملا عاطقنا ةرتف لÓخ برسشلل

 ب م ^

ةكبسشب بنعلا داوو تاعيÎلا ‘ لظلا قطانم طبر
برسشلا هايم عيزوت

ربع ةنئاكلا لظلا ق-طا-ن-م جر-خ-ت ^
ةمزأا نم بنعلا داوو تاعيرتلا يتيدلب
ة-سسسسؤو-م ةر-سشا-ب-م بق-ع،ضشطعلا
عورسشم ذيفن-ت-ل ،هايملل ةيرئاز-ج-لا
هايملا عمجب ةسصاخ-لا را-ب’ا م-ي-عد-ت

ةقط-ن-م ناز-خ-ب ا-ه-ط-بر ق-ير-ط ن-ع
رتم0001 هتعسس غلبت يذ-لا ةرا-م-ح-ل

ةيسسيئرلا ةان-ق-لا ة-ط-سساو-ب ،بعكم
ةطحم و نابلسشوب نازخ نيب ةطبارلا
ةلزعلا ةقطنم يف ةدجاوت-م-لاخسضلا
عورسشملا نأاسش نم و ،يبياطسش ةيدلبب
يتلا لظلا قطانمل برسشلا هايم ريفوت

ربع ةي-ئ’و-لا تا-ط-ل-سسلا ا-ه-تد-ق-ف-ت
ىلع بنعلا داوو تاع-ير-ت-لا ي-ت-يد-ل-ب
هايمب ديوزت-لا بلا-ط-م نو-ك را-ب-ت-عا
يف ناكسسلا تايولوأا نم تناك برسشلا

نم اهؤوانثت-سسا م-ت،ةمورحم قطان-م
ةنسس02 نم رثكأ’ ةيمومعلا عيراسشملا
ىلع ضشيمه-ت-لا ا-ه-لا-ط ثي-ح،ةلمك

ةيموم-ع-لا ق-فار-م-لا د-يد-ع د-ي-ع-سص
ةينبلا لاغسشأاب ةقلعتملا كل-ت ا-ه-م-هأا
طبرلا اهنمسض لخدي يت-لا ة-ي-ت-ح-ت-لا
.برسشلا هايم ةكبسشب

ع .و ^

فيطسسب بيزعل ةيرق قيرط ديبعتل متينسس ÒيÓم5 دسصر
فÓغ ةيلحملا تاط-ل-سسلاتد-سصر ^
فسصن و ر-ي-يÓ-م ة-سسم-خ هرد-ق ي-لا-م
قيرط ديبعت عور-سشم زا-ج-نإ’ م-ت-ي-ن-سس
لي-بر-ح ة-يد-ل-ب-ب بيز-ع-ل ة-ير-ق ة-ير-ق
يذلا،فيطسس ةي’و لا-م-سش ة-ع-قاو-لا
طبريو،ملك6.5 ةفاسسم ى-ل-ع د-ت-م-ي
.47 ينطولا قيرطلاب ةيرقلا
زاجنا نم كلذك ةيرقلا ديفتسستسس امك
قير-ط-لا ة-يا-غ ى-لا ق-ير-ط-لا عور-سشم

ناكسس ن-سسح-ت-سسا د-ق و،67 ينطو-لا
ففخيسس يذلا عورسشملا اذه ةقطنملا

عم ،بيزعل ةيرق ناكسس ةاناعم ةدح نم
يف ةسصاخ تا-قر-ط-لا ة-ك-ب-سش رو-هد-ت
ثيح ضصوسصخلا هجو ىلع ءاتسشلا لسصف
ملاعلا نع ةير-ق-لا هذ-ه ا-ما-م-ت لز-ع-ت
و يفارغجلا اهعقوم ببسسب ي-جرا-خ-لا
. جولثلا طقاسست

 ل.ىسسيع ^

Òهطتلا ةكبسش عورسشÃ نوبلاطي ناŸو Úع ةيدلبب ول◊ا رئبلا ناكسس
بونج ةعقاولا ناملو نيع ةيدلبب ولحلرئب ةيرق ناكسس رّبع ^

يحسصلا فرسصلا ةكبسش عم ةيمويلا مهتاناعم نع فيطسس ةي’و
تاونق ةكبسشل ةقطنملا راقتفا ببسسب اهنوهجاوي يتلا ،ةسصاخ

نودمتعي نولازي ’ ناكسسلا ء’ؤوه نا ثيح،يحسصلا فرسصلا
فرسصل مهلزانم ماما قدانخلا رفح و ةيديلقتلا رفحلا ىلع
و مهتحسص ىلع ارطخ لكسشي حبسصأا يذلا رمأ’ا وهو،مهتÓسضف
بلطم نإاف ناكسسلا ضضعب بسسحو ،اهيف نوسشيعي يتلا ةئيبلا
راظتنا لاوط ةليوط ةرتف ىلا دوعي ريهطتلا ة-ك-ب-سشب م-ه-ط-بر

ةسسارد يف عورسشلا دكؤوت يتلاو ةيدلبلا تاطلسسلا نم لحلا
ولحل ر-ئ-ب نا-ك-سس ط-بر ل-ك-سشم ل-ح ل-جأا ن-م ،رطسشأا ىل-ع
.رطخلل دح عسضو لجا نم ةافسصملا ةياغ ىلا تاونقلاب
ةفلغ’ا دسصرو ةسساردلا نم لوأ’ا رطسشلا ىودج راظتنا يفو
ةرورسضب ولحلا رئب ناكسس بلاط دق و ،رطسش’ا ةيقبل ةيلاملا
اذه نم مهسصيلختل لاجآ’ا برقا يف ديحولا مهبلاطم ديسسجت
. نمزلا نم ةليوط ةدمل مهمز’ يذلا لكسشملا

ل.ىسسيع ^
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سسي-ئر-لأ ،جا-بر-ق ظو-فfi د-كأأ ^
ةفÙÎأ ةينطولأ ةطبأرلل قباشسلأ
اقÓطإأ عناÁ ’ هنأاب ،مد-ق-لأ ةر-ك-ل
ةيدا–’أ ة-شسا-ئر-ل ح-ششÎلأ ةر-ك-ف
هنم تبلط لاح ‘ ،ةبعلل ةيرئأز÷أ
سسيئر ناكو ،كلذ ايلعلأ تا-ط-ل-شسلأ
Òخ ،›ا◊أ ير-------ئأز÷أ دا–’أ
‘ هتبغر نلعأأ د-ق ،ي-ششطز ن-يد-لأ
ءاهتنأ روف ،هبشصنم ن-م با-ح-شسن’أ

لاقو ،فيشصلأ أذه ةيبŸوأ’أ هتدهع
:ةينويزفل-ت تا-ح-ير-شصت ‘ جا-بر-ق
تلوأد-ت مÓ-عإ’أ ل--ئا--شسو سضع--ب““
Úح-ششرŸأ ن-م د--حأو--ك ي--م--شسأ
مÓكلأ أذه نك-ل ،فا-ف-لأ ة-شسا-ئر-ل
سضع-ب نأأ ة-شصا-خ ،ه--نأوأ’ ق--با--شس
،““ح-ششÎلأ ن-م ي-ن-ع-ن“ با-ب--شسأ’أ
ا-نأأ ر-شضا◊أ تقو-لأ ‘““ :فا--شضأأو
يماشس راطإأ انأاف ،يلم-ع-ب ط-ب-تر-م
نم ينعنÁ رمأ’أ أذهو ،ةلودلأ ىدل
أذإأ ’إأ ،ي--ششطز ة--فÿÓ ح---ششÎلأ
:متخو ،““ايلع-لأ تا-ط-ل-شسلأ تق-فأو

ة-شسا-ئر ‘ ر--ك--فأأ ⁄ نآ’أ ى--ت--ح““
نأأ ي-ن-ع-ي ’ أذ-ه ن-ك-ل ،ة--يدا–’أ
لاح ي-ف-ف ،ةدو-جو-م Òغ ة-ب-غر-لأ

ن-ل ،كلذ تا-ط-ل-شسلأ ي-ن-م تب-ل-ط
.““ديكأات لكب سضفرأأ

قيرف سسي-ئر د-كأأ ،ر-خآأ قا-ي-شس ‘و
ظو-فfi ق-با-شسلأ دأدزو-ل-ب با-ب-شش
تاحير-شصت قد-شصي ’ ه-نأا-ب جا-بر-ق
يششطز نيدلأ Òخ ““فا-ف-لأ““ سسي-ئر
هتين اهلÓخ نم دكأ يتلأو ةÒخ’أ

سسأأر ىلع ة-ي-نا-ث ةد-ه-ع-ل ح-ششÎل-ل
‘ جا---بر---ق لا----قو ،ة----يدا–’أ
ل-ك نأا-ب ة-ي-ف-ح--شص تا--ح--ير--شصت
ي--ششطز نأا--ب ي--حو--ت تأر--ششؤوŸأ

،فافلل ة-ي-نا-ث ة-شسا-ئر-ل ح-ششÎي-شس
تلأزام تا-با-خ-ت-ن’أ نأأ ¤أ أÒششم
دق تأÒغتŸأ نم Òثكلأ نأابو ةديعب

Œغي هلعÒ دهششتشسأ امك ،هيأأر نم
بئانل ةÒخ’أ تاحيرشصتلاب جابرق
تلمح يتلأو ،لوه-ب را-م-ع ي-ششطز
‘ ي-ششطز-ل ة-ي-ن دو-جو-ب تأرا-ششأ
سصوشصخبو ،ةديدج ةدهعل حششÎلأ

سضعب Òيغت ¤أ ايلاح ““فافلأ““ يعشس
ىوتشسم ىلع تاميظنتلأو Úنأو-ق-لأ
اميف اميشس’و ،ةيلأرد-ف-لأ ة-ئ-ي-ه-لأ
لاق ،ةيدا–’أ سسيئر نشسب ق-ل-ع-ت-ي
ديد– ةركف سضراع-ي ه-نأا-ب جا-بر-ق
Úنأوق عم سضراعتي كلذ ن’ ،نشسلأ
دد– ’ يتلأو ،يرئأز÷أ روتشسدلأ

امهم ةيروهم÷أ سسي-ئر ن-شس ى-ت-ح
عم هنأاب جابرق لاقو ،امد-ق-ت-م نا-ك
كرتو رامع’أ عيم÷ لاÛأ حتف
.قودنشصلل ةÒخ’أ ةملكلأ
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ـه1441ةدعقلأ وذ8ـل قفوŸأ م0202نأوجÚ  92نثإلأ

ةطبار ‘ ةكراصشم نمصضي ينيعبصس نب
لبقŸا مصسوŸا ةيبرو’ا لاطبأ’ا

،ينيعبشس نب ي-مأر ،ير-ئأز÷أ ر-شسي’أ Òه-ظ-لأ ن-م-شض ^
‘ ،خابدÓغنششنوم ايشسوروب هيدان ة-ق-فر هد-ع-ق-م ا-ي-م-شسر
امدعب ،لبقŸأ مشسوŸأ ةيبوروأ’أ لاطبأ’أ ةطبأر ةشسفانم
لشضفب عبأرلأ زكرŸأ ‘ ةيناŸأ’أ ةلوطبلأ سسمأأ لوأأ ىهنأأ
Úلرب اتÒه في-شضلأ ى-ل-ع ةÒخأ’أو43 ةلو÷أ ‘ زو-ف-لأ
(7د) نامفوه نم لك ءاقللأ فأدهأأ لجشسو ،1-2 ةجيتنب
قرافلأ سصلق ام-ي-ف ،““خا-بدÓ-غ““ ةد-ئا-ف-ل (87د) ولو-بÁإأو
بع-لو ،1+09ةقيقدلأ ‘ ةمشصاعلأ يدانل سشت-ي-ف-ي-شسي-ب-يأ
ايهنم ،ءاقللأ رأوطأأ عي-م-ج (ة-ن-شس52) ير-ئأز÷أ ›ود-لأ
مدقو فأدهأأ ةشسمخ اهلÓخ لجشس ،ةكراششم91 ـب مشسوŸأ
ءÓمز لتحأ ،زوفلأ أذه لشضفبو ،ةمشساح تأرير“ ثÓث
ةطقن56 ديشصر-ب ة-ع-بأر-لأ ة-ب-ترŸأ ير-ئأز÷أ بعÓ-لأ
ىهنأأ يذلأ نزوكرفيل رياب قحŸÓأ نع Úتوطخ قرافبو
نأأ مولعمو ،ةطقن36 عومجÃ سسماÿأ فشصلأ ‘ رأوششŸأ
‘ ،مشسوم لك ةياهن عم ¤وأ’أ ةعبرأ’أ زكأرŸأ باحشصأأ
يذلأ مشسوŸأ ““غيل زنيبماششتلأ““ ةÒششأات نونمشضي ،ايناŸأأ
ةشسداشسلأو ةشسماÿأ ÚتبترŸأ ابحاشص كراششي اميف ،يلي

فشصلأ لتحي يذلأ يدانلأ امأأ ،غ-ي-ل ا-بوروأ’أ ة-شسفا-ن-م ‘
أذهبو ،ةشسفانŸأ هذهل ل-هؤوŸأ ق-ح-لŸأ بع-ل-ي-ف ع-با-شسلأ
خينويم نرياب لطبلأ نم لك سضيب’أو دوشسأ’أ يدانلأ قفأري
ىوقأأ ¤إأ ،ثلاثلأ ،غيزبي’و دنو“رود ايشسوروب قحŸÓأو
ىهنأأو ،مداقلأ مشسوŸأ ةيبوروأ’أ ةراقلأ ‘ ةيدنأÓل ةشسفانم
،ةطقن28 ـب مشسوŸأ ،خينويم نرياب ،““اغيلشسدنوبلأ““ لطب
ايشسوروب هيقحÓم نع ›أوتلأ ىلع ةطقن61 و31 قرافب
نرياب قحشسو ،(ةطقن66) غيزبي’و (ةطقن96) دنو“رود
امأأ ،ةفيظن ةيعابرب ةلو÷أ هذه ‘ غروبشسفلوف هفيشضم
رايدلأ لخأد ةلذم ةراشسخب مشسوŸأ ىهنأأ دقف دنو“رود
غيزبي’ هيف داع يذلأ تقولأ ‘ ،Ë (0-4)اهنفوه دي ىلع
.(1-2) غروبشسغوأأ ىلع دعأوقلأ جراخ زوفب

ر.ق ^

جريرعوب جرب يلهأأ
ةلوطبلا ءاغلإا رارق ديأا ةرادإ’ا سسل‹

ةيتاراما ةيدنا نم سضورع ىقلتي لابرغلاو
ةشسائرب ،جيريرعوب جرب ي-ل-هأأ ق-ير-ف ةرأدإأ سسل‹ د-ق-ع ^

قيرفلأ ةيعشضو ةششقانŸ أرغشصم اعامتجأ ،يدامح نب سسينأأ
عامتج’أ ،يدانلأ لبقت-شسÃ ق-ل-ع-ت-ت طا-ق-ن ةد-عو سسمأأ لوأأ

لÓب بردŸأو ،دانزوب ر-يذ-ن ما-ع-لأ ر-يدŸأ ن-م ل-ك هر-شضح
يدانلأ لاقو ،نأدوعشسم لامج ةرأدإ’أ سسل‹ وشضعو ،يريزد
عقو-م ى-ل-ع ة-ي-م-شسر-لأ ه-ت-ح-ف-شص Èع نا-ي-ب ‘ ي-ج-يأÈلأ
كلذو ،ةلوطبلأ ءاغلإأ رأرق ديأأ ةرأدإ’أ سسل‹““ :““كوبشسيف““
نأاب دكأأ امك ،““ماعلأ حلاشصلأ ‘ بشصت ةيعوشضوم بابشسأأ ةدعل
مقاطلأو ÚبعÓلأ لك ع-م ع-م-ت-ج-ي-شس ةرأدإ’أ سسل‹ سسي-ئر
ةيلاŸأ ةيعشضولأ ةششقانŸ ةيليوج81 موي نم ءأدتبأ ينفلأ
،ةرأدإ’أ سسل‹ ءاشضعأأ قفتأو ،يلهأ’أ اهب رÁ يتلأ ةبعشصلأ

ةيعم÷أ دقعل أدعوم مداقلأ ةي-ل-يو-ج32 موي ديد– ى-ل-ع
ةنشسل ›اŸأو يبدأ’أ Úيريرقتلأ Ëدقتل ،Úمهاشسملل ةماعلأ

و ةينوناقلأ ةيعشضولاب ةقلعتم طا-ق-ن ةد-ع ة-ششقا-ن-مو ،9102
.ةيلاŸأ

نمحرلأ دبع دمÊ fiأدوشسلأ بعÓلأ فششك ،ىرخأأ ةهج نم
تمدق يتلأ ةيدن’أ نع ةرم لو’ جريرعوب يلهأ قيرف مجاهم
بع’ لاقو ،ةلبقŸأ ةÎفلأ ‘ ا-ه-ي-لأ ما-م-شضنÓ-ل سضر-ع ه-ل
““ةيؤورلأ““ ةفيحشصل تاحير-شصت ‘ ق-با-شسلأ Êأدو-شسلأ لÓ-ه-لأ
اهزربأ ةيتأرامأ ةيدنأ ةدع نم سضورع ىقلت هنأاب ةيتأرام’أ
يذلأ ثدحتŸأ دكأأو ،ÚفÙÎأ يرود ‘ Úيدانو ةÒجفلأ
نع3202 فيشص ىتح يجيأÈلأ يدانلأ ع-م هد-ق-ع ر-م-ت-شسي
زربأ دحأأ هنوك ي-تأرا-مإ’أ يرود-لأ ¤إأ لا-ق-ت-ن’أ ‘ ه-ت-ب-غر
ةبرŒ سضوخ ‘ بغري هنأأ ¤إأ ةفاشضإأ ،ة-ي-بر-ع-لأ تا-يرود-لأ

سضورعلأ ةعوم‹ سسردي لأزام ›امعأأ ليكو““ :لاقو ،ةديدج
عقوتأو ،يدقع عيب ‘ بغري جريرعوب يلهأ يدان نأأ اشصوشصخ
خيرŸأ بع’ ركذو““ةمداقلأ مايأ’أ ‘ ةلبقŸأ يتهجو مشسح

‘ هتماقإأ رقÃ ةديج ءأوجأأ سشيع-ي ه-نا-ب ق-با-شسلأ Êأدو-شسلأ
فرششي ÚتÎف ىلع يموي يبيردت جمانÈب مزتلمو رئأز÷أ

ىلع اظافح يجيأÈلأ يدانلاب سصاÿأ Êدب-لأ د-عŸأ ه-ي-ل-ع
دقتفأ““ :لاقو ،انوروك ببشسب رج◊أ ةÎف لÓخ ةيندبلأ هتقايل
⁄ يجيأÈلأ يدانلل تعقو Úح يشضاŸأ يفناج ذنم ،يترشسأ
.““ةرشس’أ نع أديعب › ةÎف لوطأأ يهو ،مهب ِقتلأ
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رئأز÷أ دا–أ
ىلع ينيلوكيصس لصصفت ةÒغصص ليصصافت

ةراطصسوصس بيردت
قيرفل ديد÷أ يشضايرلأ ريدŸأ ى-ي-ح-ي Îن-ع فد-ه-ت-شسي ^

تايشسنج نم بناجأ’أ Úينفلأ نم ديد-ع-لأ ة-م-شصا-ع-لأ دا–أ
flغ ،ة-ف-ل-تÒ أ نأأŸوه ةراط-شسو-شس بيرد-ت-ل بر-ق’أ برد

ريدŸأ لاق ،عوبشسأأ وحن لبقو ،ينيلوكيشس أوشسنأرف يشسنرفلأ
ينفلأ عم تاشضوافŸأ نأا-ب ي-م-شصا-ع-لأ يدا-ن-ل-ل ي-شضا-ير-لأ
ءيشش كانه نكي ⁄ نكل ديج لكششب تمدقت دق يكيشسروكلأ

:ةيفحشص تاحيرشصت ‘ قباشسلأ رشضÿأ دئاق لاقو ،سسوملم
لكششب Òشست تاشضوافŸأ نإاف ،ةقباشسلأ ةرŸأ ‘ تلق امك““

أوشسنأرف دشصقأأ ةلا◊أ هذه ‘ ،يلبقتشسŸأ بردŸأ عم ديج
،““ديدج ءيشش دجوي ’ نهأرلأ تقولأ ‘ نكلو ،ينيلوكيشس
نم يهتنن ⁄ اننكل ،مئأد لاشصتأ ىلع نحن عبطلاب““ :فاشضأأو
سضعب كانه لأزت ’ هنأأ حشضأولأ نم ،دعب هعم تاشضوافŸأ
ةرأدأ نم ةبرقم بشسحبو ،““اهتيوشست Úعتي يت-لأ ل-ي-شصا-ف-ت-لأ

طÎششأ ليابقلأ ةبيبشش قيرفل قباشسلأ بردŸأ نإاف ،ةراطشسوشس
يحي Îنع ديري Úح ‘ ،مهعم لمعيشس نيذلأ هيفظوم راشضحإأ
رشضحمك سشيندلأ رشصانو ،دعاشسمك يبيرع نب نايزوب Úيعت
ثيح ،ىمرŸأ سسأر◊ بردمك ومح نب دمfi كلذكو ،Êدب
Úب فÓخ لfi تلأزام يتلأ ةديحولأ ةطقنلأ يه هذه Èتعت
.Úفرطلأ
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ةلبقلب ةقفصص مصس◊ ىعصسي نايتيا تناصس
قوصسلا ‘ هتميق عافترا لبق

يرئأز÷أ ›ودلأ تامدخب ةمتهŸأ ةيدنأ’أ ةمئاق تعفترأ ^
ةيمشسر ةفشصب يفيشصلأ وتاكŸÒأ قÓطنأ دعب ،ةلبقلب سسيراه

نأاب ةيشسنرفلأ ““مأرغ-ي-ل-ي-ت و-ل““ ةد-ير-ج تف-ششكو ،ا-شسنر-ف ‘
ةدع فرط نم ةعباتم لfi دجوي يرئأز÷أ نأديŸأ طشسوتم
أÒثك متهŸأ ،نايتيإأ تناشس يدان اهنيب ن-مو ة-ي-شسنر-ف ة-يد-نأ
وÒشسم ىعشسيو ،مداقلأ مشسوŸأ هتليكششت ميعدت-ل ه-تا-مد-خ-ب
لكششب ةنشس62ـلأ بحاشص عم رومأ’أ مشسح ¤أ رشضخأ’أ قيرفلأ

لبقتشسŸأ ‘ تÓيوحتلأ قوشس ‘ هرعشس عافترأ لبق ،عيرشس
ىوتشسم نأأ فيك نايتيأ تناشس يدان وÒشسم ظح’و ،بيرقلأ
مهل ةبشسنلاب ةيلاثم ةقفشص هنم نÓعŒ ةيلا◊أ هتميقو ةلبقلب
ةÎفلأ ‘ ،ةلبقلب ى-ق-ل-تو ،ة-ف-ي-ع-شضلأ ة-يداŸأ م-ه-تأرد-ق-لو
وهو ،يدنلتكشس’أ زر‚أر وغشسÓغ عم امهم احÎقم ةيشضاŸأ
تشسيرب ع-م2202 ةياغ ¤أ دق-ع-ب ا-ط-ب-تر-م ى-ق-ب-ي يذ-لأ
.يشسنرفلأ

ةيناث ةدهعل حسشÎيسس يسشطز نأاب دكأأ

تاطلصسلا ةقفاوم ىلع تلصصح اذا فافلا ةصسائرل حصشÎلل دعتصسم:جابرق

،بأرعأأ نيدلأ زع سسمأأ لوأأ ءاشسم دقع ^
،ف--ي--ط--شس قا---فو ةرأدإأ سسل‹ سسي---ئر
Úقباشسلأ ÚبعÓلأ عم ايرواششت اعا-م-ت-جأ
لظ ‘ ،قيرفلأ ة-ي-ع-شضو لو-ح ثحا-ب-ت-ل-ل
،ا-ه-ب رÁ ي-ت-لأ ة-ق-ناÿأ ة-ي-لاŸأ ة-مزأ’أ
سسل‹ ءا-شضعأأ سضع-ب عا-م-ت-ج’أ ر-شضحو
Úب-عÓ--لأ ن--م دد--ع بنا--ج ¤إأ ،ةرأدإ’أ
عفأدŸأ م-ه-مد-ق-ت-ي ،يدا-ن-ل-ل Úق-با-شسلأ
،يوأدهم ىفطشصمو ،›ولم ديرف قباشسلأ
نم ملعو ،ناقرز كيلام قيرفلأ ةروطشسأأو
دق Úقباشسلأ ÚبعÓلأ نأاب ةميلع رداشصم
ةعجان لولح داجيإأ ةرورشض ىل-ع أو-ع-م-جأأ

حبشصأأ يتلأ ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزأ’أ ءاهنإ’
،مشسوم لك ‘ يفياطشسلأ يدانلأ اه-ششي-ع-ي
Úب--عÓ--لأ نأا---ب تد---كأأ ردا---شصŸأ تأذ
‘ عأرشسإ’أ ةرورشضب أوبلاط دق Úقباشسلأ

،ةيمومع ةكرشش ¤إأ قافولأ ةيك-ل-م ل-يو–
،ةيلاŸأ هئابعأأو هتاق-ف-ن ة-فا-ك ة-ي-ط-غ-ت-ل
ةرأدإأ هدمتعت يذلأ نيوكتلأ عورششم حا‚إأو
يدان ةرأدأأ تنلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،يدانلأ

‘أÎحأ د-ق-ع لوأأ مأر-بإأ ف-ي-ط-شس قا--فو
دبع طشسابلأ دبع ةداهي-م با-ششلأ بعÓ-ل
،فيدرلأ قيرفل يروÙأ عفأدŸأ ،دمشصلأ
دقع ىلع دمشصلأ دبع طشسابلأ دبع عقوو
،5202 فيشص ‘ يهتن-ي ،م-شسأو-م5 هتدم
ةيبابششلأ تائفلأ عم د-م-شصلأ د-ب-ع جرد-تو
قيرف-لأ ة-يا-غ ¤إأ ف-ي-ط-شس قا-فو يدا-ن-ل
Úع-فأدŸأ زر-بأأ ن-م Èت--ع--يو ،ف--يدر--لأ
،مشسوŸأ أذه فيدرلأ ةلوطب ‘ ÚيروÙأ
عم ةو-ق-ب ه-شسف-ن با-ششلأ بعÓ-لأ سضر-فو
،قافولأ فيدر عم يرا÷أ مشسوŸأ ةيأدب
كرحتلأ ¤إأ يدانلأ ةرأدإاب عفد يذلأ رمأ’أ
امك ،دمأ’أ ليوط دقعب هنيشصحتل ةعرشسب
عم هدقاعت ديدŒ يفياطشسلأ يدانلأ نلعأأ
ةثÓثل نÁأأ يابلب ،باششلأ نÁأ’أ Òهظلأ

،5202 فيشص يهتن-ي-ل ،ة-ي-فا-شضإأ م-شسأو-م
د-ق قا-فو--لأ ةرأدإأ نأأ ¤إأ ةرا--ششإ’أ ردŒو
مقاطلأ عم اهت’ا-شصتأ ةÎف ذ-ن-م تر-ششا-ب
ةمئاق ديدحتل ،فيدرلأ ق-ير-ف-ل-ل ي-ن-ف-لأ
.اهب ظفتÙأ ÚبعÓلأ

فيطسس قافو
اهبع’ دقع نصص–و Úقباصسلا ÚبعÓلا Òصشتصست ةراد’ا

طصسابلا دبع باصشلا

دوعصصلل ةfiاطلا ةيناثلا ةجردلا ةيدنا نئمطت ””فافلا””
ةجردلل دوعشصلأ ‘ ةfiاطلأ ةيدنأ’أ ،مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–’أ نأامط ^

ءا-غ-لإأ نأا-ششب ،ي-شضا-ير-لأ عرا-ششلأ ‘ ءا-ب-نأأ تددر-تو ،ل-ب-قŸأ م--شسوŸأ ،¤وأ’أ
،دوعشصلأو طوبهلأ تأءأرجإاب ةقلعتŸأ ،يرئأز÷أ دا–Óل ةÒخأ’أ تÓيدعتلأ
لخأد لوئشسم ردشصم لاقو ،ةيناثلأ ةجردلأ ةيدنأأ ىلع فÙÎأ ةفشص عفرو
Úنأوقلأ قيبطت ىلع سصرح-ي-شس دا–’أ““ :مد-ق-لأ ةر-ك-ل ة-ير-ئأز÷أ ة-يدا–’أ
تاجردلأ ¤إأ دوعشصلأ ةيلمعل ةمظنŸأ ةشصاخ ،ةلوطبلأ ءاغلإأ لاح ‘ اهÒفأذحب
،حيحشص Òغ مشسوŸأ أذه دوعشصلأ ةيلمع ءاغلإأ نع لاقي ام لك““ :فاشضأأو ،““ىلعأ’أ

لÓخ ›أرديفلأ بتكŸأ لبق نم هيلع تيوشصتلأ دعب هدامتعأ ” رأرقلأ أذهف
ةلاح ةفÙÎأ ةيرئأز÷أ ةيدنأ’أ سشيعتو ،““نآ’أ هؤواغلإأ نكÁ ’و ،ةماع ةيعمج
سسرام رهشش ذنم اهفقوت دعب ،ةلوطبلأ Òشصم ةفرعŸ ،راظتن’أو بقÎلأ نم
:ردشصŸأ حشضوأأو ،هئاغلإأ لاح اهدا-م-ت-عأ م-ت-ي-شس ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أو ،ي-شضاŸأ
حتفل ،ةيحشصلأ تاطلشسلأ نم رشضخأ’أ ءوشضلأ راظتناب تلأز ام دا–’أ تائيه““
نأاششب يئاهن رأرق ذاختأ لبق ،ةيعام÷أ تابيردتلأ فانئتشسأو ةيشضايرلأ تآاششنŸأ

قوراف.ج ^                                                                                                       .““ةشسفانŸأ Òشصم

بيهر لكصشب روطتي رصصان نب:›ويب
^

نÓيم يدانل ينفلأ ريدŸأ ،›ويب ونافيتشس داششأأ
،رشصان نب ليعامشسإأ يرئأز÷أ ه-ب-عÓ-ب ›ا-ط-ي’أ

تاشسفانم نمشض سسمأأ ،امور فيشضلأ ةهجأوم ةيششع
‘ ،›ويب لاقو ،›اطيإ’أ يرودلأ نم82ـلأ ةلو÷أ
““وتا-كÒم و-ي-ششت-لا-ك““ ع-قو-م ا-ه-ل-ق-ن تا-ح-ير-شصت
تÓهؤوم كلتÁ ،زي‡ بع’ رشصان نب““ :›اطيإ’أ
،““بعللأ ةرأدإأ ن-شسح-ي ه-نأأ ا-م-ك ،قد-شصت ’ ة-ي-ند-ب
بيهر لكششب روطتيو ،دهت‹ بع’ وه““ :فاشضأأو

أÒبك ابع’ حبشصي نأأ هناكمإابو ،ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘
Ãتايوتشسم رشصان نب مد-ق-يو ،““ة-ي-لا-ع تا-يو-ت-شس
فيشصلأ همأدقتشسأ ذن-م ،يÒنو-شسور-لأ ع-م ةز-ي‡

نأديم طشسو م‚ دجأوت-يو ،›و-ب-مإأ ن-م ي-شضاŸأ
زربأأ ىدل ÚبولطŸأ نم-شض ،ير-ئأز÷أ بخ-ت-نŸأ
يتي-شس Îشسششنا-م رأر-غ ى-ل-ع ،ة-ي-بوروأ’أ ة-يد-نأ’أ
ناشس سسيرابو ديرد-م لا-يرو د-ت-يا-نو-ي Îشسششنا-مو

ر.ق ^                     .ةيفحشص ريراقت بشسحب ،نامÒج
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مدقلا ةرك
دحاو يدانب انوروكب ةباسصإا22

كيسسكŸاب
ةباصصإا ةلا-ح22 دو-جو--ب لوزأا زور--ك يدا--ن sر--قأا ^

41 اهن-م ،ه-فو-ف-صص Úب د-ج-ت-صسŸا ا-نورو-ك سسوÒف-ب
هب رهظ يذلا يدانلا كلذب حبصصيل ،يئاصسنلا قيرفلاب
.ةيكيصسكŸا مدقلا ةرك ‘ تلا◊ا نم ددع Èكأا
تاصصو-ح-ف ءار-جإا ” ه-نأا نا-ي-ب ‘ ةرادإلا تح-صضوأاو

Úلماعلاو ينفلا زاه÷ا ءاصضعأاو ،تابعÓلا ىلع ةيبط
فصشكلا ”و ،تابيردتلل ةدوعلا تلوكو-توÈل ًلا-ث-ت-ما

.ÚتلمتÚ fiتنثل ةفاصضإلاب ةلاح41 نع
سضار-عأا نود--ب Úبا--صصŸا““ نأا ¤إا نا--ي--ب--لا را--صشأاو
يتلا تلوكوتوÈلل ا-ق-فو ،ة-ظ-حÓ-م-ل-ل نو-ع-صضخ-يو
ةركل يكيصسكŸا يرودلا و ةيحصصلا تاطلصسلا اهتعصضو
.““مدق
بردمللا ةدا-ي-ق-ب ،لا-جر-لا ق-ير-ف-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
” هنأاب يدانلا دافأا ،يدلو-ب-ي-صس تر-بور ي-ئاو-جوروأا
ÚبعÓلا ىلع ناوج42 ‘91-ديفوك تاصصوحف ءارجإا
8 ن-ع ج-ئا-ت-ن-لا تر-ف--صسأاو ،Úل--ما--ع--لاو ÚبردŸاو
.سضارعأا Óب مهعيمجو ،ةلمتfi تلاح7و ،تايباجيإا
يدلوبيصس قيرف لفتحا ،يصضاŸا عوبصسألا فصصتنم ‘و
زيجيردور ناثانو-ج Êا-ياو-جوروألا م-جا-هŸا ةدو-ع-ب
امهيفاعت دعب تابيردتلل اكاب لييافار طصسولا بعلو
.يجاتلا سسوÒفلا نم
اًقفو Úلوزعم مهتباصصإا تتبث نيذلا نوبعÓلا لظيصسو
يكيصسكŸا يرودلاو ةي-ح-صصلا تا-ط-ل-صسلا تادا-صشرإل
.مدقلا ةركل
›ا-م-جإا ل--صصو ،ةÒخألا تلا◊ا هذ--ه ة--فا--صضإا--بو
›او◊ مدقلا ةركل يكيصسكŸا يرودلا ‘ تاباصصإلا

.لعفلاب مهمظعم ىفاعت دقو ،06
باهذ ةلحرŸ لعفلاب ةي-ك-ي-صسكŸا قر-ف-لا د-ع-ت-صستو
42 ‘ أادبتصس يتلا (0202 اروتÒبأا) يكيصسكŸا يرودلا
نم ديدعلا طصسوو Òهامج نودب ،لبقŸا زو“/ويلوي
.91-ديفوكب ةباصصإلا سصرف ليلقتل ةئاقولا يربادتلا

ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا
 عيقوتلا ايلاطيإا لسصي ةنولسشرب م‚

‘ويلا عم

ط-صسو ط-خ م‚ ،و-ل-ي-م ر-ثرآا ي-ل--يزاÈلا ل--صصو ^
ءار-جإل اًد-ي-ه“ ، و-ن-يرو-ت ة-ن-يد-م ¤إا ،ة-نو--ل--صشر--ب
.سسوتنفوي فوفصصل مامصضنلاو ةيبطلا تاصصوحفلا
لصصو رثرآا نأا ،ةينابصسإلا ““تروبصس““ ةف-ي-ح-صص تر-كذو
‘ ،ةصصاخ ةرئاطب ونيروت ةنيدم ‘ ليصساك راطم ¤إا
.تبصسلا ،سسما لوا ءاصسم نم رخأاتم تقو
هتلئاع دارفأا ةقفرب ونيروت ¤إا لصصو رثرآا نأا تفاصضأاو
ةنولصشر-ب ر-يد-م ،ز-يد-نا-نر-ف تر-بور ¤إا ة-فا-صضإلا-ب
.قباصسلا
‘ ةيبط تاصصوحفل بعÓلا عصضخي نأا ،ررقŸا نمو
هلاقتنا ةقفصص ما“إل ،ة-ل-ب-قŸا ة-ل-ي-ل-ق-لا تا-عا-صسلا
اًصضيأا اهاصضتقÃ لقتني ةيلدابت ةقفصص ‘ ،سسوتنفويل

.ةنولصشرب ¤إا سشتينايب ⁄اÒم
سشتينايب عصضخ ،لباقŸا ‘ هنأا ¤إا ةفيحصصلا تتفلو

مامصضنلا لبق ،دحألا سسما ونيروت ‘ ةيبط تارابتخل
.Êولاتكلا قيرفلل
دقع ىلع عقويصس رثرآا نأا ¤إا ةيفحصص ريراقت Òصشتو
ÚيÓم7 ىلع لصصحيصسو ،تاونصس5 ةدŸ سسوتنفوي عم
.ءادألاب ةقلعتŸا تآافاكŸا كلذ ‘ اÃ ،اًيونصس وروي

دبع ،ةصضايرلاو بابصشل-ل ق-با-صسلا ر-يزو-لا Èت-ع-يو ^
رامغ سضوخ ىل-ع Úمزا-ع-لا زر-با يوا-نر-ب فوؤور-لا
ثيح ،ةيرئاز÷ا ةيبŸولا ةنجل-لا ة-صسا-ئر-ل ح-صشÎلا
فاÒب ىفطصصم ةفÿÓ ،اركبم هتاحومط هنع فصشك
.هليحر ‘ اÒبك ارود بعل يذلاو
Òبك معد دوجو مغر ادبعم قيرطلا يوانرب دجي نلو
ةصصاخ ة-ي-صضا-ير-لا تادا–لا ءا-صسؤور ن-م دد-ع ن-م
ءاصسؤورلا مه بختني ن-م نا ¤ا ر-ظ-ن-لا-ب ،ة-ي-بŸولا
ةفك نوح-جر-ي ن-يذ-لا نو-ي-لا◊ا سسي-لو نو-مدا-ق-لا
.يوانرب
⁄ روملا ناف تادا–لا ءاصسؤور بلغا Òيغت لاح ‘و
ادييأات اي-لا-ح كلÁ يذ-لا ،يوا-نر-ب ح-لا-صص ‘ بصصت
.رخلا سضعبلا نم نلعم Òغو نلعم ،اÒبك
ةنيدوب راتfl ،ةرازولاب قباصسلا ةصضايرلا ريدم Èتعيو
هذوفن لÓغتصسا ديريو ،ايلا-ح يوا-نÈل سسفا-ن-م زر-با
اينطو م-هŸا بصصنŸا-ب ر-ف-ظ-لا ‘ ه-تا-قÓ-ع ةو-قو
.ايجراخو
‘ نوحصشÎي دق نوقباصس ءارزو ناف ،امهبناج ¤إاو

.بيبل يلع ديصس ،زاورد زيزع ةروصص
ةوارور ةدوع دهششت دق فافلا

ديدج مشسا وا
‘ ءاقبلا هتين مد-ع ي-صشطز ن-يد-لا Òخ نÓ-عا د-ع-ب
اهزربا ،تقلطا تانهكتلا نم د-يد-ع-لا نا-ف ،فا-ف-لا

‘ بغري يذلاو ،ةوارور دمfi قباصسلا سسيئرلا ةدوع
.كلذ
قباصسلا سسيئرلا ،جا-بر-ق ظو-فfi د-كأا ،ع-ب-نا-ج ن-م
اقÓطإا عناÁ ل هنأا ،مدقلا ةركل ةين-طو-لا ة-ط-بار-ل-ل
‘ ،ةبعلل يرئاز÷ا دا–لا ةصسا-ئر-ل ح-صشÎلا ةر-ك-ف

.كلذ ايلعلا تاطلصسلا هنم تبلط لاح
‘ ه-ت-ب-غر ن-ل-عأا د-ق ،ي--صشطز ن--يد--لا Òخ نا--كو
ةيبŸوألا هتدهع ءاهتنا روف ،هبصصنم نم باحصسنلا

: ،ةينويزفلت تاحيرصصت ‘ جابرق لاقو .فيصصلا اذه

نم دحاو-ك ي-م-صسا تلواد-ت مÓ-عإلا ل-ئا-صسو سضع-ب
قباصس مÓكلا اذه نكل ،فاف-لا ة-صسا-ئر-ل Úح-صشرŸا

. حصشÎلا نم ينعن“ بابصسألا سضعب نأا ةصصاخ ،هناوأل
انأاف ،يلمعب طبترم انأا رصضا◊ا تقولا ‘ فاصضأاو
نم ينعنÁ رمألا اذ-هو ،ة-لود-لا ىد-ل ي-ما-صس را-طإا
تا-ط-ل-صسلا تق-فاو اذإا لإا ،ي-صشطز ة-فÿÓ ح-صشÎلا
،ةيدا–لا ةصسائر ‘ ركفأا ⁄ نآلا ىتح متخو. ايلعلا
لاح يفف ،ةدوجوم Òغ ةبغرلا نأا ينعي ل اذه نكل

. ديكأات لكب سضفرأا نل ،كلذ تاطلصسلا ينم تبلط

قوراف.ج ^

ةرازولل فاطعتشساو ةيفخ ةيباختنا تÓمح

Úقباسس ءارزوو نيÒسسم باعل ليسست ةيبŸو’ا ةنجللاو فافلا
،Úمهم ÚبشصنÃ رفظلا فدهتشست ةفورعم هوجو فرط نم ةيفخ ةيباختنا تÓمح ايلاح ةيرئاز÷ا ةيشضايرلا ةحاشسلا دهششت
.ةيرغم بشساكمو ةيمها نم امهل اŸ ،ةينطولا ةيبŸو’ا ةنجللاو مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ةشسائر مهو

ىودعلا تلقن ةلوطب ميظنت دعب
انوروك يسشفت ‘ هببسست ببسسب ششتيفوكويد نومجاهي تاوركلا

يتيشس Îشسششنام
مداقلا مسسوŸا زرÙ ابردم نوكي ’ دق ’ويدراوغ

،لويدراو-غ بي-ب Êا-ب-صسإلا را-ثأا ^
،يت-ي-صس ÎصسصشناŸ ي-ن-ف-لا ر-يدŸا
عم هلبقتصسم لوح سضو-م-غ-لا سضع-ب
.زنيزيتيصسلا
تا-ح-ير-صصت ‘ ،لو-يدراو-ج لا--قو
““ل-ي-م ي-ل-يد““ ة-ف-ي-ح-صص ا-ه-تزر-بأا
ةياغلل سسمحتم يننإا““ :ةي-نا-ط-يÈلا
مصسومللو ،مصسوŸا ن-م ءز÷ا اذ-ه-ل
ببصسب ةحارب رعصشأا .اًصضيأا ديد÷ا
لذب لواحأاو يدانلا اذه ‘ يدوجو
.““يدهج ىراصصق
؟ديدج دقع ىلع عيقوتلا““ :فاصضأاو

نآلا .لبقتصسŸا ‘ Òكفتلا ديرأا ل
ر-ك-فأا ا-نأا .بصسا-نŸا تقو-لا سسي--ل
ةبعصص ةارابم انيدل نأا ط-ق-ف مو-ي-لا
دا–لا سسأا-ك ‘ ل-صسا-كو-ي--ن ما--مأا
.““زيكÎلا انيلع بجيو يزيل‚إلا
نأا ةيناط-يÈلا ة-ف-ي-ح-صصلا تر-كذو

ىلع حصضاو در لوق سضفر لويدراوغ
،اًرهصش21 دعب يهتن-ي يذ-لا هد-ق-ع
.نآلا ىتح هددجي ⁄و
د-ق ي-ت-ي-صس Îصسصشنا--م نأا تد--كأاو

ماع ‘ ةÒب-ك تا-بار-ط-صضا ه-جاو-ي
ددهم ق-ير-ف-لا نأا ا-م-ي-صس ل ،1202
لاطبأا يرود ةلوطب نم داعبتصسلاب
.همو‚ نم ددع ةراصسخو ابوروأا

،بو--ل--ك ن--جرو--ي ÊاŸألا ف--صصو
بيب هليمز ،لوبرفيلل ينفلا ريدŸا

،يتيصس Îصسصشنام بردم ،لويدراوج
.⁄اعلا ‘ بردم لصضفأا هنأاب

ةفيحصص عم ةلباقم ‘ ،بولك لاقو
بردŸا ن-ع ،ة-ي--ناŸألا ““د--ل--ي--ب““
ةنولصشرب بيردت ¤وت يذلا Êابصسإلا
Úب لصضفألا و-ه““ :خ-نو-ي-م نر-يا-بو

.““مهفرعأا نيذلا ÚبردŸا عيمج
ةز-ئا-ج-ب ز-ئا-ف-لا ،بو-ل-ك فا-صضأاو
ما-ع-لا برد-م ن-صسحأل ،ا--ف--ي--ف--لا
برغ-ت-صسي ا-ي-صصخ-صش ه-نإا ،ي-صضاŸا
سضعبلا هفصصي امدنع ءيصشلا سضعب
¤إا لاب يقلأا ل انأا““ :فصصولا اذهب

ةزئاجب اÒثك ُتْرِرُصس يننأا مغر ،اذه
.““افيفلا
عم حاجنلاب نيد-م ه-نأا بو-ل-ك د-كأاو
دي÷ا بيردتلا م-قا-ط-ل لو-بر-ف-ي-ل
يدل تنا-ك اذإا““ :زا-ت-مŸا ه-ق-ير-فو
سسا-نأا ع-ي-مŒ ي-ه-ف ةو-ق ة-ط--ق--ن

.““نيديج
ا-ن-نأا-ب د--عأا نأا ن--كÁ ل““ ل--صصاوو
نأاب وأا نآلا مدقلا ةرك ىلع نميهنصس
تارو-ث ن-ع ثيد-ح-ل-ل نا-ح تقو-لا
و-ه ا-ن-فد-ه نأا فر-عأا ن-ك--ل ىÈك
.““ةليكصشتلا ىلع ظاف◊ا

لايح بصضغ-لا ة-جو-م تد-عا-صصت ^
كا--فو--ن ،ي--بر--صصلا سسن--ت---لا م‚

تاباصصإا روه-ظ د-ع-ب ،سشت-ي-فو-كو-يد
Úب د-ج-ت--صسŸا ا--نورو--ك سسوÒف--ب
راداز ةنيدم ‘ ،Òهام÷او ÚبعÓلا
Òهصشلا بعÓلا ميظنت رثإا ،ةيتاوركلا
.ارخؤوم ةيÒخ ةلوطبل
““وفيتروبيد ودنوم““ ةيفحصص بصسحبو
ىلع تارابع ترصشتنا دقف ،ةينولاتكلا

ىنمتن““ :اهنم ،ةنيدŸا ‘ Êابم ةدع
توŸا““ ،““ا-نورو--ك سسوÒف--ب كتو--م
.““تيلبصس تاي– عم ..سشتيفوكويدل
بردم سسأار ط-ق-صسم ي-ه تي-ل-ب-صسو
نارو-ج ي-تاور-ك-لا ،سشت-ي-فو--كو--يد
اصضيأا نلعأا يذلا ،سشتي-ف-ي-صسي-نا-ف-يإا
.سسوÒفلاب هتباصصإا
نع فصشك دق يبرصصلا م-ج-ن-لا نا-كو
.قباصس تقو ‘ ،انوروكب هتباصصإا
ةنيدŸا ‘ ةيلÙا ةطرصشلا تأادبو

⁄ ا-ه-ن-ك-ل ،ر-مألا لو-ح ق-ي-ق-ح-ت-لا
تماق يتلا ةه÷ا نآلا ىتح فصشتكت
.لامعألا هذهب
تصضرف دق ةيتاوركلا ةموك◊ا تناكو
لود نم Úمداقلا ىلع ،ةمراصص ادويق
لدعم عافترا ءارج ،ةرواÛا ناقلبلا
د-ع-ب ،ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-با--صصإلا
.ةيÿÒا هتلوطبل سشتيفوكويد ميطنت

هنع عفادي Îصسصشنام م‚
يتلا ةعصساو-لا تادا-ق-ت-نلا نأا ود-ب-ي

كافون ،يبرصصلا سسن-ت-لا م‚ تلا-ط
ةلوطبل هميظنت د-ع-ب ،سشت-ي-فو-كو-يد
ن-م دد-ع ة-با-صصإاو ،ة--يÿÒا ا--يردأا
ا-نورو-ك سسوÒف-ب ا-ه-ي-ف Úكرا-صشŸا
ه-ن-طاو-م بصضغ ترا-ثأا ،د-ج-ت-صسŸا
ط-صسو بعل ،سشت-ي-تا-م ا-ي-نا--م--ي--ن

.دتيانوي Îصسصشنام
ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصص تلقن دقف
نارئفلا تجرخ““ :هلوق ،سشتي-تا-م ن-ع

.““سشتيفوكويد طقلا مجاهتل اهركو نم
نكل ،لوبق-م Òغ ر-مألا اذ-ه““ :ع-با-تو
،ا-ب-ير-ق بع-لŸا ¤إا ط-ق-لا دو-ع-ي--صس
 .““اهروحج ¤إا نارئفلا دوعتصسو
انأا““ :قبا-صسلا ي-صسل-ي-صشت م‚ فا-صضأاو
ى-ل-ع È‹ كا-فو--ن نأل ،ج--عز--ن--م

دكأاتم يننكل ،تقولا اذه ‘ راذتعلا
،هود-ق-ت--نا ن--يذ--لا سصا--خ--صشألا نأا
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ايروسس يقرسش ةيركسسع عقاوم تفدهتسسا

  ةلوهجم تاراغ يف ىحرجو ىلتق نع ءابنأا
يقرسش لامكوبلا فير يف تبسسلا ءاسسم ةيوج تاراغ عوقوب يعامتجا لسصاوتو ةيمÓعإا عقاوم تدافأا

.ىحرجو ىلتق نع ترفسسأا ةيقارعلا – ةيروسسلا دودحلا نم برقلاب روزلا ريد

رخأاتم تقو يف تأراغلأ  تعقوو ^
شسابعلأ ةيرق يف تبسسلأ ءاسسم نم
ريد قرسشب لامكوبلأ فير يف ةعقأولأ
.ةيروسسلأ روزلأ
يروسسلأ ششيجلل ةعبات رسصانع6  لتقو
نم4 مهنيب ،ةفيدرلأ تأوقلأو
تأراغلأ ءأرج  ،ةيروسسلأ ةيسسنجلأ
تفدهتسسأ ،ةيليئأرسسإأ اهنأأ دقتعي يتلأ

ةيرق يف يروسسلأ ششيجلل ةعبات عقأوم
.لامكوبلأ ةنيدم فيرب شسابعلأ
““تسسوب ميلاسسوريج““ عقوم لاق هرودب
ةراغ““ نإأ ةعلطم رداسصم نع Óقن

عقأوم تفدهتسسأ ““ةيليئأرسسإأ ةيوج
ءاسسم ةيروسسلأ لامكوبلأ يف ةيركسسع
لوسصو نم طقف تاعاسس دعب تبسسلأ

شسرحلل عباتلأ شسدقلأ قليف دئاق
ىلإأ ،ينآاق ليعامسسإأ ،ينأريإلأ يروثلأ
.عقوملأ
لتقم نم مايأأ دعب تأراغلأ هذه يتأاتو

تأراغب يروسسلأ ششيجلل ةعبات رسصانع
اهقرسشو ايروسس بونج تفدهتسسأ

.ءاثÓثلأ ءاسسم

ت’اكو^

 نادوسسلا
ءاثÓثلا ادغ ““راصسملا حيحصصت““ ـل ةينويلم

ميظنت ىلإأ نيينأدوسسلأ نيينهملأ عمجت اعد ^
،““راسسملأ حيحسصت““ مسساب نأوج03 يف ةينويلم
تحاطأأ يتلأ ةروثلأ بلاطم لامكتسسل
.ريسشبلأ رمع شسيئرلاب
ةعسسأو ةينمأأ تأءأرجإأ نع تاطلسسلأ تنلعأأو
روسسجلأو عرأوسشلأ شضعب قÓغإأ اهنيب نم
تررق امك .نيموي ةدملو دغلأ نم أرابتعأ
.،قأوسسألأو ةيراجتلأ تÓحملأ قÓغإأ
ىدسصتيسس هنإأ يلاقتنلأ ةدايسسلأ شسلجم لاقو
لÓخ بغسشو فنع رهاظم يأل ةوقب
طسسو ““نيسسدنملأ““ لقتعيسسو تأريسسملأ
.نيرهاظتملأ
تلغأأ ةينأدوسسلأ تاطلسسلأ نأاب نولسسأرم دافأأو
تأوقلل ةماعلأ ةدايقلل ةيدؤوملأ عرأوسشلأ

اهتأءأرجإأ تددسشو ،موطرخلاب ةحلسسملأ
ةينويلم ةرهاظم ميظنتل تأوعد دعب ةينمألأ
.لبقملأ ءاثÓثلأ
تأأدبو اهتأءأرجإأ  ةينمألأ تأوقلأ  تددسشو

ةيزهاجلأ ةجرد تعفرو ،يئاقو ششيتفت ةلمح
.ىوسصقلأ دأدعتسسلأو
ةعابلأ نم موطرخلأ طسسو ءÓخإأ تأأدب امك
.ةيراجتلأ تÓحملأ قÓغإأو
نم ديدعلأ قÓطإأ عم تأءأرجإلأ هذه نمأزتتو
،““نيينهملأ عمجت““ لثم ةيسسايسسلأ فأرطألأ
ةرهاظم ميظنتل ،““ةمواقملأ ناجل ةيقسسنت»و
راسسم حيحسصت ةداعإأ»ـب نيبلاطم ،ةينويلم
ةينمألأ ةزهجألأ حÓسصإأو ،““ةروثلأ

ت’اكو ^

 ةقزترملا  معدب ةيبنجأاو ةيبرع ’ود   تمهتا
احلم حبصصأا ةرفجلاو ترصس ريرحت :ةيبيللا قافولا

قافولأ ةموكح تأوق مسساب يمسسرلأ قطانلأ لاق̂ 
ترسس ““ريرحت““ نإأ ونونق دمحم ةيبيللأ ينطولأ
،““ىسضم تقو يأأ نم احاحلإأ دسشأأ حبسصأأ““ ةرفجلأو
نيعباتلأ ةقزترملأ نم تائملأ امهيف رسشتنأ نأأ دعب
.ىرخأأ تايسسنج نمو ةيسسورلأ رنغاف ةكرسشل
ءاسسم هÓت يركسسع نايب يف ،ونونق فاسضأأو
نكامألأ رثكأأ تحبسصأأ ترسس ةنيدم““ نأأ ،تبسسلأ

تتاب امدعب ،ايبيل يف ملسسلأو نمألأ ىلع ةروطخ
اهفسصو نمو ،““ةيسسورلأ رنغاف ةكرسش ةقزترمل ةرؤوب
.““ةيمأرجإلأ تاباسصعلأ»ـب
شسورلأ ةقزترملأ دوجو ةيلؤوسسم““ ونونق لمحو
لوقح ىلع مهترطيسسو ةقرافٔلأو نييروسسلأو
تمعد يتلأ““ ةيبيللأ فأرطÓٔل ““ايبيل يف طفنلأ
.““نييبÓقنلأو نيدرمتملأ
ةيبرع لود““ اسضيأأ اهلمحتت ةيلوؤوسسملأ نإأ لاقو
نكامأأ لعجت مويلأو مهبلج يف تمهاسس ةيبنجأأو
.““ءأرمح اطوطخ مهدوجو
فقو نع ثيدحلأ لوبقملأ ريغ نم““ هنأأ ربتعأو
ةقزترملأ هيف لتحي يذلأ تقولأ يف رانلأ قÓطٔأ
لوقح ىلع نورطيسسيو ةرفجلأو ترسس بناجٔلأ
لخأدلأ يف نيدرمتم عم ؤوطأوتلاب يبيللأ طفنلأ
.هلوق بسسح ،““ةمولعم ةيجراخ فأرطأأو
ماعلأ نيمأÓل ةسصاخلأ ةلثمملأ تبرعأأ ،اهتهج نم
نع زمايلو ينافيتسس ةبانإلاب ةدحتملأ ممأÓل
نم تاعومجم لوخدب ديفت ريراقت نم اهجاعزنأ
برغ بونج ،يطفنلأ ةرأرسشلأ لقح ىلإأ ةقزترملأ
اهليوحتب رذني امم ،ىرخأأ ةيطفن تآاسشنمو ،ايبيل
.عأرسص ةقطنم ىلإأ
وحن راسشتنأ تدكأأ دق ةيبيل ةيركسسع رداسصم تناكو

ندملأ يف ةيسسورلأ رنغاف ةكرسش نم قزترم0053
طسسو ةرفجلأ ةقطنمل ايرأدإأ ةعباتلأ قطانملأو
ةقزترملأ ءلؤوه نأأ رداسصملأ تحسضوأأو .دÓبلأ
ىلعو ةيوجلأ ةرفجلأ ةدعاق ىلع نورطيسسي

.ةريسسملأ تأرئاطلل طباهم اهيف دجوت تأركسسعم
طيحم رنغاف يحلسسم خيخفت رداسصملأ تدكأأ امك
نوُهو ةنكوسس ندم يف اهيف نوزكرمتي عقأوم
هايم تانأزخو عرأزمو ةيندم تآاسشنم اهنمو ،نأsدوو
ةينكسس راقمو ةيميلعتلأ تاسسسسؤوملأ نم ددعو
.بوبحلل نزاخمو ةبلطلل
ةينطولأ ةسسسسؤوملأ تبرعأأ ةعمجلأ قباسس تقو يفو
نم ةقزترم دوجو ءأزإأ اهقلق نع ةيبيللأ طفنلل
لقح يف ىرخأأ تايسسنج نمو رنغاف ةكرسش
.دÓبلأ يبونج ةرأرسشلأ
تأرسشع نم ةلفاق نإأ نايب يف ةسسسسؤوملأ تلاقو
،ةرأرسشلأ لقح تلخد ةيركسسعلأ تأرايسسلأ
راسصح دعب تأرداسصلأ فانئتسسأ عنمل ،شسيمخلأ
ةبأرق رسشتنأ ،شسورلأ بناج ىلإأو .أرهسشأأ مأد
ةرفجلاب ،طابسض مهنيب ايتأرامإأ ايركسسع نيعبسس
يبظ وبأأ نم ةمظتنم تÓحر يف اهيلإأ أولسصو يتلأ
رثإأ اعيمج أورداغي نأأ لبق ،ةرسشابم ةدعاقلأو

ماعلأ نم  ةيليوج يف قافولأ ةموكح تابرسض
.نييتأرامإأ ةتسس لتقمو ،يسضاملأ
نيحلسسملأ ددع نأأ ىلإأ تامولعملأ ريسشتو
يف ةيداسشتلأو ةينأدوسسلأ لئاسصفلأ نم ةقزترملأ

،حلسسم فلآأ6و فلآأ5 نيب حوأرتي ةرفجلأ ةقطنم
ةرفجلأ ةدعاق لخأد ةدع عقأوم يف نورسشتني
.اهب ةطيحملأ قطانملأو

ت’اكو̂ 

وكصسÓغ ةثداح ذفنم ةيوه فصشكت ةيدنلتكصسأ’ا ةطرصشلا
لجرلأ نأأ أدنلتكسسأأ يف ةطرسشلأ تنلعأ ^

موجه لÓخ شصاسصرلاب ةطرسشلأ هتلتق يذلأ
دبع نيدلأ ردب وه ،وكسسÓغ ةنيدم يف نيكسسب
.اماع82 رمعلأ نم غلبي ينأدوسس ،مدآأ هللأ
مت هنإأ رتيوت ىلع ةديرغت يف ةطرسشلأ تلاقو
ىلع ءانب ،اماع82 غلابلأ باسشلأ ةيوه ديدحت

ةيلخأدلأ ةرأزو ىلإأ لحأرلأ اهمّدق تامولعم
.ماعلأ أذه نم قباسس تقو يف
يف تاقيقحتلأ ةلسصأوم““ ّمتتسس هنأأ تفاسضأأو
.““وكسسÓغ ةثداحب ةطيحملأ فورظلأ
عسضو ّنأأ اهنايب يف ةطرسشلأ تحسضوأأو
موجهلأ يف بيسصأأ يذلأ تيأو ديفيد يطرسشلأ

.ّرقتسسم

-يطرسش مهنيب نم- شصاخسشأأ ةتسس شضرعتو
ةنيدملأ طسسوب ““نإأ كراب““ قدنف يف نعطلل
.شصاسصرلاب يناجلأ لتق لبق ةعمجلأ
هبتسشم يأأ نع ثحبت ل اهنإأ ةطرسشلأ تلاقو
اهنأأ ىلع ةثداحلأ عم لماعتت لو نيرخآأ مهب
ديحولأ شصخسشلأ وه مجاهملأ ناكو ،باهرإأ
.هفتح يقل يذلأ
نيرخآلأ شصاخسشألأ نم ةثÓث نأأ ىلإأ راسشي
ءوجللأ يبلاط نم موجهلأ يف أوبيسصأأ نيذلأ
لأز امو .قدنفلاب نيلماعلأ نم نينثأو
ةلاح يف مهدحأأو ىفسشتسسملاب ةسسمخلأ

.ةريطخ
ت’اكو ^

  ““ةمهم دوصسلا ةايح»ل ةرهاظت لÓخ شصاصصرلاب لجر لتقم
تبسسلأ ءاسسم ةلتاق ةسصاسصرب لجر بيسصأأ ^
““ةمهم دوسسلأ ةايح““ راعسش تحت ةرهاظت لÓخ

ليفسسيول ةنيدم يف ةيرسصنعلل ةسضهانملأ
لتقم راثأأ ثيح ،ةدحتملأ تايلولأ طسسوب
يف ةطرسشلأ دي ىلع شسرام يف ءأدوسس ةأأرمأ

.أديدسش افطاعت اهتقسش
نم ديدعلأ جرخ ،روليات انورب ةافو دعبو
يف تعسستأ ،ةطرسشلأ فنع دسض تأرهاظتلأ
ةافو رثإأ قوبسسم ريغ قاطن ىلع قحل تقو

دي ىلع اقانتخأ تام يذلأ ،ديولف جروج
.يام52 يف يطرسش
دعب ،ترثع اهنأأ ليفسسيول ةطرسش تركذو
باسصم لجر ىلع ،يفتاه لاسصتإاب اهمÓعإأ
ةقيدح يف ةريطخ هحأرجو يران قلطب

.ةرهاظتلأ تمظن ثيح ،ريوكسس نوسسرفيج
ةطرسشلأ تلواح““ رتيوت ىلع ةديرغت يف تلاقو
.““ىودج نود نكل هذاقنإأ
ةطسشن ““ةمهم دوسسلأ ةايح““ تأرهاظت تناكو
انويرب ةافو ذنم ليفسسيول يف شصاخ لكسشب
يف (اماع62) ةسضرمملأ هذه تناكو .روليات
نييطرسش ةثÓث علخ امدنع اهقيدسص عم اهتقسش
.رأذنإأ قباسس نود بابلأ
رمأأ مهتزوحب ناك نيذلأ نويطرسشلأ كرحتو
قلعتت ةئطاخ ثحب ةركذم بجومب ،ششيتفت
زجتحمو ىنبملأ نكسسي دعي مل هب هبتسشمب
ىلع تاسصاسصر ةينامثب ةباسشلأ أوباسصأأو .Óسصأأ
.لقألأ

ت’اكو ^

 هللا بزح دسض اهتاحيرسصت ةيفلخ ىلع

ايصش يثورود ةيكيرمأ’ا ةريفصسلا يعدتصست ةينانبللا ةيجراخلا ةرازو
ريزو نأاب ةينانبل مÓعإأ لئاسسو تدافأأ ^

،يتح فيسصان ،ينانبللأ ةيجراخلأ
نانبل يف ةيكيرمألأ ةريفسسلأ ىعدتسسأ
اهتاحيرسصت ةيفلخ ىلع ،ايسش يثورود
.ةريخألأ
مويلأ ةريفسسلأ يتح يقتلي نأأررقملأ نمو
انييف ةيقافتأ قفو““ هنأأ اهغÓبإل   ،نينثلأ

نوؤوسشلأ يف لخدتي نأأ ريفسسل زوجي ل
نمسضتي نأأ زوجي لو ،رخآأ دلبل ةيلخأدلأ
.““اسضيرحت همÓك
ةنيدم يف ةلجعتسسملأ رومألأ يسضاق ناكو

يسضقي أرأرق ردسصأأ ،حزام دمحم ،روسص
وأأ ةينانبل ةيمÓعإأ ةليسسو يأأ عنم»ـب
نم ،ةينانبللأ يسضأرألأ ىلع لمعت ةيبنجأأ

ةيكيرمألأ ةريفسسلأ عم ةلباقم يأأ ءأرجإأ
تاحيرسصت ببسسب كلذو ،““ةنسس ةدمل
بيلأات يف مهاسست““ اهنأأ يسضاقلأ اهربتعأ
تأرعن ريثتو ،هسضعب ىلع ينانبللأ بعسشلأ

.““ةيسسايسسو ةيبهذمو ةيفئاط
ايسش ةريفسسلل تاحيرسصت دعب كلذ ءاجو
هللأ بزحل ماعلأ نيمألأ““ نإأ اهيف تلاق

نإأو ،نانبل رأرقتسسأ ددهي هللأرسصن نسسح
يف يداسصتقلأ لحلأ عنمي بزحلأ
.““نانبل
دق نوكت نأأ ةينانبللأ ةموكحلأ تفنو
نع ةيكيرمألأ ةريفسسلل أرأذتعأ تمدق
مÓعإلأ لئاسسو تسضفر تقو يف ،رأرقلأ
.هب مأزتللأ ةينانبللأ

ةيكيرمألأ ةيجراخلأ تلاق ، اهتهج نم
مأدختسسأ يف ريكفتلأ درجم ““ هنإأ نايب يف
ةيرحو ريبعتلأ ةيرح تاكسسإل ءاسضقلأ
ريثمو فيخسس رمأأ وهف ةفاحسصلأ
بعسشلأ عم فقن نحن““ :ةفيسضم ،““ةقفسشلل
.““هللأ بزح ةباقر دسضو ينانبللأ
تبتك ،ينانبللأ يسضاقلأ رأرق ىلع أدرو
اهباسسح ربع نانبل يف ةيكيرمألأ ةرافسسلأ

ةدسشب نمؤون نحن ““ :ةلئاق ،““رتيوت““ ىلع
هبعلت يذلأ مهملأ رودلأو ريبعتلأ ةيرحب
ةدحتملأ تايلولأ يف ةرحلأ ةفاحسصلأ
بعسشلأ بناج ىلأ فقنو .نانبل يفو
.““ينانبللأ

ت’اكو ^

 انوروك
 ملاعلا يف نويلم فصصن ءاهز تايفولاو نييÓم01ـلا زواجتت  تاباصصإ’ا

انوروك شسوريفب تاباسصإلأ ددع زواجت ^
ىتح ىدوأأو ،نييÓم01ـلأ ملاعلأ ءاحنأأ يف
ىلع شصخسش نويلم فسصن ءاهز ةايحب نآلأ

.رهسشأأ ةعبسس رأدم
ةيلامسشلأ اكيرمأأ يف تاباسصإلأ غلبتو
ةئملاب57 وحن ابوروأأو ةينيتÓلأ اكيرمأأو
كلذو ،ملاعلأ يف نيباسصملأ يلامجإأ نم
قطانملأ نيب ابيرقت ةيواسستم بسسنب
قرسشلأو ايسسآأ لجسست امنيب ،ثÓثلأ
ىلع ةئملأ يف9و11 ءاهز طسسوألأ
يذلأ زرتيور ءاسصحإل اقفو كلذو ،بيترتلأ
.ةيموكح ريراقت ىلع دمتعي
يف ةديدج تأرفط لودلأ شضعب دهسشتو
ةداعإل تاطلسسلأ تعفد ىودعلأ راسشتنأ

عسضو يف ،ايئزج ماعلأ لزعلأ دويق شضرف
أرركتم اطمن نوكي دق هنأاب ءأربخ هفسصو
.1202 ىتحو ةلبقملأ روهسشلأ يف
لجسست ةديدج ةلحرم نآلأ ءابولأ لخدو
زواجتت تاباسصإأ ليزأربلأو دنهلأ اهيف
لكسشي امم ،ايموي ةلاح فلآأ ةرسشع
نأدلبلأ لجسسو .درأوملأ ىلع أريبك اطغسض

ةديدجلأ تاباسصإلأ يلامجإأ ثلث نم رثكأأ
.ةيسضاملأ ةعبسسلأ مايألأ يف
تلجسس يتلأ ،ةدحتملأ تايلولأ تنكمتو

ربكأأ يف ،ةباسصإأ ةلاح نويلم5.2 نم رثكأأ
راسشتنأ ءاطبإأ نم ،ملاعلاب ةليسصح

ايسشفت تدهسش اهنكل ،ويام يف شسوريفلأ
قطانمب ةريخألأ عيباسسألأ يف أديدج
نم ءابولأ اهلسصي مل ىرخأأ نكامأأو ةيفير
.لبق
لودلأ نم ديدعلأ تأأدب رخآأ بناج نم
فيفخت يف ءابولأ نم ةدسشب ةررسضتملأ
ةعسسوم تÓيدعت ذيفنتو لزعلأ تأءأرجإأ

دق ةيعامتجلأ ةايحلأو لمعلأ مظن يف
دسض حاقل روهظ ىتح رثكأأ وأأ ماعل رمتسست
.دجتسسملأ انوروك شسوريف
يف تاباسصإلأ ددع يف عافترلأ يتأايو
حامسسلأ دعب ةيبونجلأ تايلولأ
لمعلأ ىلإأ ةدوعلاب لامعألأو تاسسسسؤوملل

.ةريخألأ عيباسسألأ لÓخ
تاباسصإلأ ددع يلامجإأ قوفي نأأ عقوتيو
ةدحتملأ تايلولأ يف انوروك شسوريفب

.ةباسصإأ نويلم5.2 عوبسسألأ ةياهن لÓخ
يف شصخسش فلأأ521 نم رثكأأ يفوتو
ربكأأ وهو ،شسوريفلاب مهتباسصإأ دعب دÓبلأ

.هلك ملاعلأ يف تايفو ددع
ددع نإأ اسضيأأ زنكبوه نوج ةعماج تلاقو
04 تزواجت دÓبلأ يف ةديدجلأ تاباسصإلأ

يناثلأ يمويلأ يسسايقلأ مقرلأ وهو ،افلأأ
.يلأوتلأ ىلع
يف ةحسصلأ عاطق يف نولوؤوسسملأ عقوتيو
ددع يلامجإأ نوكي نأأ ةدحتملأ تايلولأ
01 ربكأأ دÓبلأ يف يقيقحلأ تاباسصإلأ

.نلعملأ يمسسرلأ ددعلأ نم تأرم
 ةافو0009ـلا ةبتع ىطختت ايسسور

تلجسس ،يلأوتلأ ىلع ثلاثلأ مويلل
فلأأ8.6 وحن ةيسسورلأ ةيحسصلأ تاطلسسلأ
،دجتسسملأ انوروك شسوريفب ةديدج ةباسصإأ

لدعم يف شسوملم شضافخنأ دسصر عم
رخآأ لÓخ ءابولأ ءأرج ةيمويلأ تايفولأ

.ةعاسس42
ةبراحمب ةسصاخلأ تايلمعلأ ةفرغ تنلعأأو
،دحألأ   ايسسور يف انوروك شسوريف راسشتنأ

1976 ليجسست نع يمويلأ اهريرقت يف
ةباسصإأ2586 لباقم ،ءابولاب ةديدج ةباسصإأ
.ةعمجلأ ةباسصإأ0086و تبسسلأ شسمأأ
تاباسصإلأ ددع يلامجإأ كلذب حبسصأأو
ايسسور يف اهليجسست مت يتلأ شسوريفلاب

اهنيب ،734436 ةحئاجلأ ةيأدب ذنم
اعافترأ لثمي ام ،ةطسشن ةلاح772622
.شسمأأ موي ذنم ةطسشن ةلاح259ـب

ت’اكو ^

ةيميلقإ’ا اههايم ةرداغم ىلع ةيناريإا براوق ةثÓث  ربجت ةيدوعصسلا
ةيرحبلأ دودحلأ شسرح تايرود تدسصت ^

برأوق ةثÓثل تبسسلأ ءاسسم ةيدوعسسلأ
ةيميلقإلأ هايملأ اهلوخد دعب ةينأريإأ
دودحلأ شسرح هنلعأأ امل اقفو ،ةيدوعسسلأ
مهنأأ دودحلأ شسرح ركذو .نييدوعسسلأ
ةرداغم ىلع ةينأريإلأ برأوقلأ ““أوربجأأ““

،ةيريذحت تاقلط قÓطإأ ربع ةكلمملأ هايم
ءابنألأ ةلاكو هترسشن نايب يف ءاج ام بسسحب
.““ةيدوعسسلأ
ءابنألأ ةلاكو هترسشن يذلأ نايبلأ يف فاسضأأو

اهتعباتم روفلأ ىلع مت““ هنأأ ةيدوعسسلأ
لإأ ،فقوتلاب اهيلإأ ةرركتم تأرأذنإأ هيجوتو
.““بواجتلأ تسضفر اهنأأ
يف ةعبتملأ تأءأرجإÓل ًاقفو““ هنأأ ىلإأ راسشأأو

،فقوتلأ شضفر اهيف متي يتلأ تلاحلأ هذه
كلذو ،برأوقلأ كلت عم لماعتلأ مت دقف
كلذ نع جتن امم ،ةيريذحت تاقلط قÓطإاب
حسضتت ملو .““اهجأردإأ ةداعإأ ىلع اهرابجإأ

.برأوقلأ هذه ةعيبط روفلأ ىلع
يسضاملأ ماعلأ ةقطنملأ يف تأرتوت تثدحو

تامجهل طفن تÓقانو نفسس تسضرعت نيح
زمره قيسضم برق جيلخلأ هايم يف ةسضماغ
نأريإأ ةيدوعسسلأ تمهتأ يجيتأرتسسلأ
.نأرهط هتفن ام وهو ،اهفلخ فوقولاب
ةيمÓسسإلأ ةيروهمجلأ ةيدوعسسلأ تمهتأ امك
ةعبات تآاسشنم دسض تامجه فلخ فوقولاب
ربمتبسس يف ةيطفنلأ وكمأرأأ ةكرسشل
نيذلأ نميلأ يف نويثوحلأ اهانبت يسضاملأ
.نأرهط مهمعدت

ت’اكو ^

ةيقارعلا يلايد ةظفاحم يف ““ششعاد““ يحلصسمل موجهب ةطرصش رصصانع4 لتقم
““ششعأد““ ميظنت وحلسسم هنسش موجه رفسسأأ ^
ةيقأرعلأ ىلايد ةظفاحم يف ةينمأأ ةطقن ىلع
نينثأ ةباسصإأو ةطرسش رسصانع4 لتقم نع
.نيرخآأ
نع ةيرابخإلأ ““مويلأ دأدغب““ ةبأوب تلقنو
أونسش ““ششعأد““ يحلسسم نأأ ،ينمأأ ردسصم
،تبسسلأ   ءاسسم نم رخأاتم تقو يف ،اموجه
ام ،““ريزانخ وبأأ““ ةيرق برق ةينمأأ ةطقن ىلع

نم رسصانع6 ةباسصإأو لتقم نع رفسسأأ
.ةيقأرعلأ ةطرسشلأ
““ششعأد““ يحلسسم نإأ ردسصملأ لاقو
ةطسسوتملأو ةفيفخلأ ةحلسسألأ أومدختسسأ
تأوقلأ نأأ افيسضم ،موجهلأ يف ةسصانقلأو
ركذي نأأ نود ،عسضولأ ىلع ترطيسس ةينمألأ

.نيمجاهملأ ريسصم
مويلا دادغب ةباوب ^



لا--شصت’ا ة--ي--ل--خ لوؤو--شسم ح---شضوأاو ^
،ينمأ’ا كلشسلا تاذب ةماع-لا تا-قÓ-ع-لاو
ةب-شسا-نÃ ،ة-ف-ي-ل-خ ن-ب لÓ-ب لوأا مزŸÓا
تاردıا ةحفاكŸ يŸاعلا مويلا ءايحإا
فلأا271 زجح ” Òخأ’ا رياني ذنم هنأا

01 اهنيب نم ةنيطن-شسق-ب سسو-ل-ه-م سصر-ق
.يشضاŸا عوبشسأ’ا لÓخ ف’آا
02 ن-م بر-ق-ي ا--م تازو--جÙا ل--ث“و
سسفن نم اشصرق410.589 لشصأا نم ةئاŸاب
,ينطولا ىوتشسŸا ىل-ع هز-ج-ح ” عو-ن-لا

نع ةردا-شص تا-ي-ئا-شصحإا ‘ درو ا-م-ب-شسح
.ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا
نم ةماهلا تا-ي-م-ك-لا ¤إا را-ششأا نأا د-ع-بو
نمأا حلاشصم اهب تماق يتلا تازوجÙا
نأاب طباشضلا تاذ دافأا ،ةن-ي-ط-ن-شسق ة-ي’و
اذه ‘ ت“ يتلا تايلم-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا

نوا-ع-ت ¤إا ا-ه-ي-ف ل-شضف-لا ع-جر-ي را-طإ’ا
ديزÃ نولحتي اوحبشصأا نيذلا ÚنطاوŸا

هذه اهلث“ يتلا ةروطÿا نأاششب يعولا نم
.““عمتجملل ةبشسنلاب ةفآ’ا

طÿا Èع ÚنطاوŸا فرط نم غيلبتلاف
ةي’و نمأ’ كوبشسيافلا ةحفشصو رشضخأ’ا

ءادأا ىلع ““يباجيإا رثأا““ هل ناك  ةنيطنشسق
,تاردıا ةح-فا-ك-م لا‹ ‘ ة-طر-ششلا

ءابنأ’ا ةلاكول ،لوؤوشسŸا سسفن هدكأا امبشسح
ةنطاوŸا لم-ع-ب دا-ششأا يذ-لا ،ة-ير-ئاز÷ا
.ةفآ’ا هذه ةحفاكم ‘ عيم÷ا ةكراششمو
تنك“ مويلا ةياغ ¤إا0202 علطم ذنمو
زجح نم ةني-ط-ن-شسق ة-ي’و ن-مأا ح-لا-شصم
3 ›اوحو Úياكوكلا نم امارغ031 كلذك
هيلإا راششأا ام قفو ,جلاعŸا فيكلا نم غلك
لك نأاب احشضوم ,ة-ف-ي-ل-خ ن-ب لوأا مزŸÓا

و ةيلقع تارثؤوم ةيشضق213) اياشضقلا هذه
fl884 في-قو-ت ن-ع تر-ف-شسأا د-ق (تارد

.اشصخشش
نإاف اطروتم اشصخشش884ـلا عوم‹ نمو
جيورت ببشسب مهف-ي-قو-ت ” ا-شصخ-شش672
سسف-ن ه-ي-لإا را-ششأا ا--م--ب--شسح ,تاردıا
ÚفوقوŸا سضعب نأاب دكأا يذلا لوؤوشسŸا
ةشصتfl ةينطوو ةيوهج تاكبششل نومتني““

.““تاردıا جيورت ‘
دقف ،اشصخشش612 لداعي ام يا ،يقابلا امأا

قفو ,تاردıا يطاعت ببشسب مهفيقوت ”
زربأا يذلا ةفيلخ نب لوأا مزŸÓا هركذ ام
ةحفاكم ‘ ةلوذبŸا تادوهÛا ة-ي-م-هأا

ىلع ةروطخ لكششت ي-ت-لا ةر-ها-ظ-لا هذ-ه
.ÚنطاوŸا
ةي’و ح-لا-شصم نأا-ب لوؤو-شسŸا سسف-ن ر-كذو
نم8102 ةنشس لÓخ تنك“ دق ةنيطنشسق

نم سصر-ق ف-لأا001 نم برق-ي ا-م ز-ج-ح
سصرق فلأا264 لباقم ةيلقعلا تارثؤوŸا

.9102 ‘ هزجح ” سسولهم

11 عقاولا نم

 :ةنشسلا ةيادب ذنم نطولا Èع ةدحو نويلم زج– نمأ’ا حلاشصم

هزجح ” ا‡ ةئاŸاب02 لث“ ةنيطنشسق
اينطو تاشسولهŸأ نم

تÓخدتلأ ‘ مهاشس كوبشسيافلأ ةحفشصو رشضخأ’أ طÿأ Èع ÚنطأوŸأ غيلبت ^
ةي’ولاب سصخشش884 فيقوتو جلاعم فيك غلك3 و Úياكوك مأرغ031 زجح ^

ةئاŸاب02 نم برقي ام لثÁ ام0202 علطم ذنم ةنيطنشسقب ةيلقعلا تارثؤوŸا نم صصرق فلأا271  زجح ”
امبشسح ،ةÎفلا صسفن لÓخ تاشسولهلا نمشض ةفنشصم ةدحو410.589ـب ردقŸاو نطولا Èع هزجح ” ا‡

.ةي’ولا نمأا حلاشصم هتدكأا

عمتÛأ مشسق ^

ـه1441ةدعقلا وذ8ـل قفوŸا م0202ناوجÚ  92نثإ’ا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

 :ةوقب برشضت تنششو“ Úع نمأا حلاشصم

عقأوم Èع لايتح’أ فÎ– ةكبششب ةحاطإ’أ
يعامتج’أ لشصأوتلأ

ما-م-ح ةر-ئاد ن-مأا ح-لا--شصم تحا--طأا ^
فÎ– ةكبششب (تن-ششو“ Úع) ر-ج-حو-ب
عقاوم Èع طششنت لاومأ’ا بلشسو لايتح’ا
ىدل ملع امبشسح ،يعام-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا

نمأ’اب ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتإ’ا ة-ي-ل-خ
حلاشصŸا يقلت دعب ةيلمعلا ت“و .يئ’ولا
دحأا فرط نم تامولعŸ ارخؤوم ةروكذŸا
بشصن ة--ي--ح--شض نا--ك يذ--لا Úن--طاوŸا
ةيشسنج نم سصاخششأا فرط نم لايتحإاو
نوموقي رئاز÷اب Úميقم (ةقرافأا) ةيبنجأا
عقاوم ةطشساو-ب م-ها-يا-ح-شض جارد-ت-شسا-ب
تاذ هزربأا املثم ،يعام-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا
.ردشصŸا
نم سصخ-ششل ح-ن-م ه-نأا ة-ي-ح-شضلا ف-ششكو

ف’آا3ب ردقي ›ام غلبم ةيقيرفإا ةيشسنج
034 ـب ردقي اغلبم ةيناث ةرم هحنمو وروأا

.ردشصŸا تاذ قفو ,جد فلأا
ما-م-ح ةر-ئاد ن-مأا ح-لا-شصم تد-عأا د--قو
فيقوتب تحمشس ةمكfi ة-ط-خ ر-ج-حو-ب
اناك يتلا ةبكرŸا لخاد روثعلاو Úشصخشش
لكشش ‘ دوشسأا ÊوÎكلإا زاهج اهنتم ىلع
مجحب نوللا ءادوشس ةيقرو مزرو قودنشص
ةاطغم جد000.2 فنشص نم ةيدقن ةقرو
.ةيئايميك داومو لايتحÓل ةيدقن قاروأاب
ما-مأا Úن-ث’ا Úم-ه--تŸا Ëد--ق--ت ىد--لو
مامح ةم-كfi ىد-ل ة-ي-ئا-شضق-لا تا-ه÷ا
سسب◊ا عاديإا رمأا امهقح ‘ ردشص رجحوب
ةزايحو بشصنلا يتحن-ج ة-م-ه-ت-ب تقؤوŸا

عم دوقن-لا د-ي-ل-ق-ت-ل ةد-ع-م تاودأاو داو-م
يرئاز÷ا ميل-قإ’ا ‘ ة-ما-قإ’او لو-خد-لا
ةراششإ’ا ت“ املثم ،ةيعرشش Òغ ةقيرطب
.هيلإا

““عاقعقلا““ ةقطنÃ مامجتشس’او ةحارلل زكرم زا‚ا لمششي
تأءاشضفلأ ‘ يحايشسلأ رامثتشس’اب Òبك مامتهأ

 ةشسبتب ةيلب÷أو ةيباغلأ

ÚعرازŸا ةدئافل ةيشسيشس– ةلمح ةيحÓفلا حلاشصŸا قلطت اميف
 وزو يزيتب تايدلبÈ01ع ئرأوط

رمنلأ سضوعب روهظ ببشسب
ةيلÙا تاعام÷ا نم ديدعلا سشيعت ^

ةÒخ’ا ماي’ا ‘ وزو يزيت ةي’و ميلقا Èع
سضوعب روهظ ببشسب ىوشصق رافنتشسا ةلاح

¤ا سسما ةياغل فحز دق ناك يذلا رمنلا
,ةيلحاشسلاو ةيلخادلا اهن-م ،تا-يد-ل-ب01
Úع هدعبو نوفزاب هل روهظ لوا ناك امدعب
قطانŸا ¤ا دعب امي-ف ف-حز-ي-ل ،ما-م◊ا
.ىرخ’ا
ةيلfi رداشصم ه-ن-ع تف-ششك ا-م بشسحو
ةشضوعبلا هذه ناف ،““رجفلا““ ـل ةقوثوم
،يلشص’ا اهنطوم ،ايشسآا قرشش نم ةيت’ا
ا-م-ي-شس’ نا-ك-شسلا فواÒ flث-ت تتا--ب
اهتاع-شسل نو-ك ن-شسلا را-ب-كو ,لا-ف-ط’ا

,ي-ل-خاد م-شس ن-م هر-فو-ت-ت اŸ ة-ل-تا--ق
ةرشش◊ا هذه نا رداشصŸا تاذ تفاشضاو
سشيعت ,للششلاب ناشسن’ا بيشصت دق يتلا
ة--طاÙا طا--شسو’ا ‘ Òب--ك ل--ك--ششب
‘ ,ةلمعتشسŸا وا ةدكار-لا ا-مأا ها-يŸا-ب

اهتاعشسلب ةÒطخ ىقبت اهن-ك-ل ا-ه-ن-ي-ح

.ىرخاو ةقطنم Úب عيرشسلا اهلقنتو
حلاشصŸا نا ¤ا اهتاذ رداشصŸا تراششأاو
ةلمح قÓطا تررق وزو يزيتب ةيحÓفلا

ةدئاف-ل يرا÷ا عو-ب-شس’ا ع-م ة-ي-شسي-شس–
ةبراfi لجا نم ÚعرازŸاو Úي-حÓ-ف-لا
,اهيقشس متي يتلا لوق◊ا ‘ رمنلا سضوعب
ءاشضف نع اثحب ةشضوعبلا اهقحÓت يتلاو
,رثاكتلا ‘ ىتح ا-هد-عا-شسي ا-ه-ل سشع-ن-م
ةلم◊ا لÓ-خ ز-ي-كÎلا م-ت-ي نا ر-ظ-ت-ن-يو
ءاŸا رداشصم داعبا ةيفيك ىلع ة-يو-عو-ت-لا

اهلقنت مجح نم ليلقتلل ةرشش◊ا هذه نع
نأاو اشصوشصخ ،اهد-جاو-ت لا‹ ع-ي-شسو-تو
‘ نطوتشسي قباشسلا ‘ ناك رمنلا سضوعب
هتهجو نم Òغ هنأا ’إا ،ةيلحاشسلا قطانŸا

ةيلب÷ا قطانŸا ةياغ ¤ا د-ت-ماو ار-خؤو-م
هتهجاوŸ اÒبك ايد– د-ع-ي ا-م ،ة-ي-ئا-ن-لا
ةحشصلا ىلع اظافح عيم÷ا دوهج رفاظتب
.ةماعلا

سشوÒمع لامج ^

سسمأا ةيŸاعلا ة-ح-شصلا ة-م-ظ-ن-م تر-كذ ^
اهدوقت يتلا ةيŸاعلا ةباجتشس’ا نأا ةعم÷ا
¤إا جا-ت–91-ديفوك ةحفاكŸ ة-م-ظ-نŸا

تاجÓع-ل-ل ي-ك-ير-مأا ر’ود را-ي-ل-م3.13
21ـلا روهششلا لÓخ سصيخششتلاو تاحاقللاو
نم ةعرج راي-ل-م2 كلذ ‘ اÃ ،ة-مدا-ق--لا
.تاحاقللا
¤إا بهذتشس لاوم’ا نا ةمظنŸا تحشضواو
ةحفاكم تاودأا عرشسم ¤إا لخدŸا““ جمانرب
يŸاع نواع-ت ن-ع ةرا-ب-ع و-هو ،““91-ديفوك
جاتنإ’او ريوطتلا عيرشستل ل-ير-بإا ‘ ق-ل-ط-نا
91-ديفوك تارابتخا ¤إا لدا-ع-لا لو-شصو-لاو
.هتاحاقلو هتاجÓعو

رايلم4.3 وحن عمج ” هنإا ةمظنŸا تلاقو
ةيليو“ ةوجف ¤إا ىدأا ا‡ ،نآ’ا ىتح ر’ود
ر’ود رايلم7.31 اهنم ،ر’ود رايلم9.72 غلبت

ىلع اهيلإا ةجا◊ا دتششت ةيقبتŸا ةوجفلا نم
.ةعرشسلا هجو
نويلمË 005دقت قاطن عيشسوتل ط-ط-خ-تو
نادلبلا ¤إا ةيجÓع ةرود نويلم542و رابتخا
فشصتنم لولحب لخدلا ةطشسوتŸاو ةفيعشضلا

،حاقل ةعرج يرايلم نع Óشضف ،1202 ماع
نادلبلل اهؤوارشش متيشس ةعر-ج را-ي-ل-م ا-ه-ن-م
ةياهن لولحب لخدلا ةطشسوتŸاو ة-ف-ي-ع-شضلا

.1202 ماع
رامثتشس’ا““ نأاب ناي-ب ‘ ة-م-ظ-نŸا تدا-فأاو
دنع هتيمهأا ‘ لءاشضتي هنكل ،Òبك بولطŸا

نأا ة-ف-ي--شضم ،““91-ديفوك ةفلكتب ه-ت-نرا-ق-م
نم لقأا ةردابŸا لمعل ةيلام-جإ’ا ة-ف-ل-ك-ت-لا

نأاب ›ودلا دقنلا قودنشص هرد-ق-ي ا-م ر-شش-ُع
ببشسب رهشش لك هرشسخيشس يŸاعلا داشصتق’ا
.ءابولا
تا-م-ظ-نŸا ل-م-ع ج-ما-نÈلا اذ-ه دو-ق-يو
يتلا ةيŸاعلا ةح-شصلا ة-م-ظ-نŸ ة-ك-ير-ششلا
كلذ ‘ اÃ ،ز-ئا-كر ع-برأا را-طإا ‘ نوا-ع-ت--ت
لشصومو تاحاقللاو تاجÓعلاو سصيخششتلا
يتلا ،حاقللا ةزيكر ردقتو .ةيح-شصلا م-ظ-ن-لا
ةئ-بوأÓ-ل بهأا-ت-لا تارا-ك-ت-با ف-لا– م-شضت
Ëد-ق-ت نأا ،تا-حا-ق-ل-لا ف-لا– ،(‘ا-ج)و
1202 ماع ةياه-ن لو-ل-ح-ب ة-عر-ج يرا-ي-ل-م
.ر’ود رايلم1.81 ¤إا لشصي ام فلكيشس
059 ءار-شش Úع-ت-ي-شس ،كلذ ¤إا ة-فا-شضإ’ا--بو
ليومتلا ةيتاذ نادلبلا لبق نم ةعرج نويلم
لخد-لا تاذ ناد-ل-ب-لاو ل-خد-لا ة-ع-ف-ترŸا

.ىلعأ’ا طشسوتŸا
ةح-شصلا ة-م-ظ-نÃ ءا-م-ل-ع-لا ةÒب-ك تلا-قو
ر“ؤوم ‘ ،ناثاني-ماو-شس ة-ي-م-شس ،ة-يŸا-ع-لا

ÿÈا““ نإا ةعم÷ا سسمأا ةمظنمل-ل ي-ف-ح-شص
حششرم002 ن-م Ìكأا ا-ن-يد-ل ه-نأا و-ه را-شسلا
روطتلا لحارم نم ام ةلحرم ‘ تاحاقلل
براجتلا ةلحرم ‘ نآ’ا اهنم51 ،يريرشسلا
.““ةيرششبلا ةيريرشسلا
ةينيشص تاكرشش عبرأا نع لقي ’ ام نأا تركذو

¤إا ةيناثلا ةلحرŸا نم لا-ق-ت-نÓ-ل ةز-ها-ج
تا-حا-ق-ل-لا برا-ج-ت-ل ة-ث-لا-ث-لا ة-ل--حرŸا
ددشصب ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنمو ،ةحششرŸا
اهعم ةيرشسلا ةيقافتا عيقوتو قئاثولا لدابت

ليهشستو ،معدلاو ةروششŸا Ëدق-ت ل-جأا ن-م
.ةيريرشسلا براجتلا ءارجإا

:ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ،نآ’ا ىتح ر’ود رايلم4.3  اهنم تعمج

‘ ي-حا-ي-شسلا را-م-ث-ت-شس’ا ى-ظ-ح-ي ^91-ديفوك ةحفاكŸ ر’ود رايلم3.13 عمج وحن
ةي’و Èع ةيلب÷او ةيبا-غ-لا تاءا-شضف-لا
فرط نم Òبك مامتهاب ةيدود◊ا ةشسبت
›او هدكأا امبشسح ،ةي-لÙا تا-ط-ل-شسلا
.هللا اطع يت’وم ،ةي’ولا
عور-ششم ع-قوÃ لوؤو-شسŸا تاذ ح-شضوأاو
ما-م-ج-ت-شس’او ة-حار-ل-ل ز--كر--م زا‚إا

Ÿسصا-خ ر-م-ث-ت-شس Ãعاقعقلا““ ةق-ط-ن““
مدقم رئب ةيد-ل-ب-ل ا-ي-م-ي-ل-قإا ة-ع-با-ت-لا

Ãينطو-لا مو-ي-لا-ب لا-ف-ت-ح’ا ة-ب-شسا-ن
لك نم وينوي52 ـل فداشصŸا ةحايشسلل
⁄اع جولو ىلع عيجششتلا فدهب هنأا ةنشس
لذب-ت ة-حا-ي-شسلا لا‹ ‘ را-م-ث-ت-شس’ا

لاجر عيجششت  لجأا نم ةثيثح يعاشسم
نمو ةي’ولا لخاد نم لامعأ’او لاŸا

اذ-ه ‘ ع-يرا-ششم د-ي-شسج-ت-ل ا-ه-جرا-خ

.لاÛا
اذه ‘ قلعتي رمأ’ا نأا ثدحتŸا حرشصو
طيشسبتو تابوع-شصلا ل-ي-لذ-ت-ب قا-ي-شسلا
ة--ي--نو--نا--ق--لاو ة--يرادإ’ا تاءار--جإ’ا
تاءاشضف ثادحتشسا فدهب نيرمثتشسملل

ةيحايشسو ةيهيفر-ت ة-ي-نا-ب-ششو ة-ي-ل-ئا-ع
ةيحايشس تامدخ ثعبب حمشست تÓئاعلل
.ةي’ولل ةديدج لخد رداشصم قلخو
يريدم ¤إا تا-م-ي-ل-ع-ت ›او-لا ىد-شسأاو
ةظفاfiو ةئيبلاو ةحا-ي-شسلا تا-عا-ط-ق
ةرور-شضب ي-شضق-ت م--هÒغو تا--با--غ--لا
مهزيف–و نير-م-ث-ت-شسŸا با-ط-ق-ت-شسا

تاباغو مامجتشساو ةحار زكارم زا‚إ’
تÓئاعلل اشسف-ن-ت-م نو-ك-ت-ل ة-ي-ه-ي-فر-ت
.ةيلخادلا ةي’ولا هذهب بابششلاو
عورششم ةبشسانŸاب ةي’و-لا ›او ن-يا-عو
ةقطنÃ مامجتشساو ةحار ز-كر-م ءا-ششنإا
هباعيتشسا ةردق لشصت يذلاو ،““عاقعقلا““
ددشش ثيح ،مو-ي-لا ‘ سصخ-شش005 ¤إا

ام لامكتشسا ‘ عار-شسإ’ا ة-ي-م-ها ى-ل-ع
ةمدÿا زيح هعشضوو لاغششأا ن-م ى-ق-ب-ت
نيرهشش هاشصقأا لجأا ‘ كلذو ““ايجيردت““

عورششŸا لامكتشسا راظتنا ‘ مويلا نم
.هلمكأاب
““ة-قا-ط-لا““ ه-ي-فÎلاو ة-حار-لا ز-كرÃو
ةي’ولا ›او فرششأا ،تابجيو◊ا ةيدلبب

عورششŸ لÓغتشسا ةشصخر مي-ل-شست ى-ل-ع
Ëركتو ،رافشسأاو ةحا-ي-شس ة-لا-كو ءا-ششنإا

مشسر تاقباشسم ‘ نيز-ئا-ف-لا ن-م دد-ع
ةحايشسلا ةير-يد-م ا-ه-ت-م-ظ-ن ر-يو-شصتو
.ةبشسانŸاب

جأأو/م.ق ^

فدهلا زواŒ نم ةديلبلا ةي’و تنك“ ^
ةرجشش““ ةينطولا ةلم◊ا راطإا ‘ ددÙا
نويلم نم Ìكأا سسرغب كلذو ““نطاوم لكل
نم ملُع امبشسح ،ةي’ولا ميلقإا Èع ةرجشش

fiتاباغلا ةظفا.
,تاباغلل ة-ي-لÙا ة-ظ-فاÙا تح-شضوأاو
لثمتي افده ترطشس ةديلبلا نأا ,Êانب ةليلد

ةلم◊ا راطإا ‘ ةرجشش000.008 سسرغ ‘
““نطاوم لكل ةرجشش““ Òجششتل-ل ة-ي-ن-طو-لا
‘ نطولا تاي’و ةفاك Èع تقلطنا يتلا
دق فدهلا اذه نأا ةدكؤوم ,طرافلا ربوتكأا

” Œثكب““ هزواÒ““.
سسرغ ” ه-نأا تا-با-غ-لا ة-ظ-فاfi تلا-قو
52 ـلا تايدل-ب-لا Èع ةر-ج-شش000.041.1
Òثكب زواجتي ام وهو ،ةي’ولا اهيشص– يتلا
.ةلم◊ا ةيادب ‘ رطشسŸا فدهلا
ةعشساولا ةكرا-ششŸا-ب ة-لوؤو-شسŸا تدا-ششأاو

ıلعافلا فلتÚ ‘ نم سسرغلا تايلمع
ةيذيف-ن-ت تا-ير-يد-م و ة-ي-لfi تا-ط-ل-شس
نأا ¤إا ةÒششم ,Êدم عمت‹و تا-ي-ع-م-جو
Òجششتلا تÓم-ح ‘ Òب-ك-لا طار-خ-نإ’ا““
لجشسي يذلا ةديلبلا ناكشس ىلع ابيرغ سسيل

.““تابشسانم اذكه ‘ هروشضح امئاد
تÓمح نأا ¤إا Êانب ةد-ي-شسلا تت-ف-ل ا-م-ك
تÓ--م◊ا را--طإا ‘ جرد--ن--ت Òج--ششت--لا
ةنشسلا رادم ىلع ةلشصاوتŸا ةيشسي-شسح-ت-لا

قئارح ةحفاكمو يباغلا ءاط-غ-لا ة-يا-م◊
لكل ةرج-شش““ ة-ل-م-ح نأا ر-كذ-ي .تا-با-غ-لا

ينطولا جما-نÈلا جرد-ن-ت ي-ت-لا ““ن-طاو-م
يشضاŸا ربوتكأا52 ‘ تقلطنا ,Òجششتلل
34 سسرغل يمرتو سسرام12 ‘ تمتتخاو
.ينطولا باÎلا ةفاك Èع ةرجشش نويلم

 م.ق ^

 :نطاوم لكل ةرجشش ةلمح
ةديلبلأ ةي’وب ةرجشش نويلم نم Ìكأأ سسرغ
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راهصشإا

ـه1441ةدعقلأ وذ8ـل قفوŸأ م0202نأوجÚ  92نثإلأ21 Òباعت

ةينيطشسلف ضضأرأأ مشض ططfl ذيفنتل نمزلأ ليئأرشسإأ قباشست  ^
ةيشسائرلأ تاباختن’أ لبق ،ندرأ’أ روغو ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفشضلاب
.ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ةلبقŸأ
،يرا÷أ ماعلأ نم Èمفون ‘ ةررقŸأ تاباختن’أ كلت يهنت دقو
،بمأرت دلانود ›ا◊أ يكيرمأ’أ ضسيئرلأ دهع ،تاعقوت قفو
لشضفأأ““ هنأاب ،وهاينتن Úماينب ءأرزولأ ضسيئر هفشصوو قبشس يذلأ

.““اهخيرات ‘ ليئأرشسإ’ قيدشص
تيبلأ ،بمأر-ت ا-مد-ق تأا-طو نأأ ذ-ن-م ل-يو-ط تقو ِضضÁ م-ل-ف
أزايحنأ““ تفششك تأوطخ ذاختأ أأدب ىتح ،7102 علطم ضضيبأ’أ

نم ةيأدب ،Úيني-ط-شسل-ف-لأ با-شسح ى-ل-ع بي-بأأ ل-ت-ل ““ا-خرا-شص
،اهيلإأ هدÓب ةرافشس لقنو ليئأرشسإ’ ةمشصاع ضسدقلاب فأÎع’أ
.ةموعزŸأ ““نرقلأ ةقفشص““ ¤إأ ’وشصو
رركتت نل ةصصرف **
⁄ هنأأو ،دافنلأ ‘ ذخآأ تقولأ نأأ ليئأرشسإاب نولوؤوشسŸأ كردي
‘03 وحن ماهتلأ نم ءاهتنÓل مهمامأأ ةليلق رهششأأ ىوشس قبي
.““نرقلأ ةقفشص““ راطإأ ‘ ،ةفشضلأ يشضأرأأ نم ةئŸأ
تلقن ام قفو ،ءاعبرأ’أ ،Úهوك يليإأ تأرابختشس’أ ريزو لاقو

ضضرفل ضصرف ةذفانك3 وأأ نأرهشش انيدل““ :ةيمشسرلأ ثبلأ ةئيه
ىتح ثدحيشس أذه نأأ دقتعأأ ،(مشضلأ ططfl ذيفنت) ةدايشسلأ
.““مداقلأ Èمتبشس ةياهن
دعب ثدحي نأأ نكÁ ا-م م-ل-ع-ي ا-ن-م د-حأأ ’““ :Úهو-ك فا-شضأأو
‘ انناكمإاب نوكيشس هنأأ نمشضي دحأأ ’و ،ةيكيرمأ’أ تاباختن’أ
.““ةوطÿأ هذه ذيفنت لبقتشسŸأ
،ندياب وج ضضÎفŸأ يطأرقÁدلأ حششرŸأ نإأ ،نوبقأرم لوقيو
ةيكيرمأ’أ تاباخ-ت-ن’أ ‘ زو-ف-لا-ب ““ا-ظ-ح ر-فوأ’أ““ نو-ك-ي د-ق
اهنيب ،أرخؤوم بمأرت اههجأو ““تاشساكتنأ““ عقو ىلع ،ةمداقلأ
ةيقيرفإأ لوشصأأ نم يكيرمأ’أ لتقمو ،انوروك ضسوÒف عم لماعتلأ

.ةطرششلأ ضصاشصرب ،ديولف جروج
ءابنأ’أ ةلاكو ¤إأ هلشسرأأ نايب ‘ ،ندياب دكأأ ،يشضاŸأ ويام6 ‘و
طغشضلأ ةرورشض““ ،(كرويوين اهرقم ةشصاخ) ““ATJ““ ةيدوهيلأ

دق بنا÷أ ةيداحأأ تأوطخ ذاختأ نم اهع-نŸ ل-ي-ئأر-شسإأ ى-ل-ع
Œتلودلأ لح لعÚ يحتشسمÓ““، ‘ مشضلأ““ ةوطخ ¤إأ ةراششإأ““.

““ةشصرف““ عايشض نم رذحي يليئأرشسإأ لوؤوشسم لوأأ Úهوك نكي ⁄و
.ضضيبأ’أ تيبلأ ضسأأر ىلع بمأرت دوجو
ةدحتŸأ تاي’ولأ ىدل ليئأرشسإأ Òفشس اعد ،يشضاŸأ ويام ‘و
ذيفنت ‘ عأرشسإ’أ““ ¤إأ ،نطنششأوب ةقلغم ثيداحأأ ‘ ،رÁرد نور

flزوفل ابشس– مشضلأ طط fiقفو ،““هذيفنت طبحي نديابل لمت
ةيليئأرشسإأ رداشصم3 نع ،ةشصاÿأ ةيÈعلأ ““31““ ةانقلأ تلقن ام
.ةعلطŸاب اهتفشصو ةيكيرمأأو
‘ امدق يشضŸأ انيلع““ :رداشصŸأ كلت بشسحب ،رÁرد فاشضأأو

تاباختنأ ‘ ثدحي-شس ا-م فر-ع-ن ’ ا-ن-نأ’ ،نآ’أ م-شضلأ ة-ط-خ
.““زوفي نأأ نديابل نكÁ ثيح ،ةمداقلأ ةيكيرمأ’أ ةشسائرلأ
-نآ’أ رمأ’اب مايقلأ بجي ،كلذل ةحناشس ةشصرف كانه““ :فدرأأو
‘ بمأرت ناك اŸاط مشضلأ ذيفنت-ل رر-ك-ت-ت ن-ل ة-شصر-ف ا-ن-يد-ل
.““مك◊أ

””خراصص زايحنأ”” **
دقف ،ةظحللأ ديلو نكي ⁄ ““ةشصرفلأ بمأرت»ـب ليئأرشسإأ ثبششت

44ـلأ هيقباشس عيمج عنتمأ ،ةنيمث ةينا‹ ايأده لجرلأ اهحنم
.بيبأأ لتل اهÁدقت نع
اهيقششب ضسدقلاب فأÎع’أ بمأرت نلعأأ ،È 7102مشسيد ‘و
ءدبب رمأأ هنأأ د-كأأو ،ل-ي-ئأر-شسإ’ ة-م-شصا-ع ي-بر-غ-لأو ي-قر-ششلأ
ةوطÿأ يهو ،اهيلإأ بيبأأ لت نم هدÓب ةرافشس لقنل تأÒشضحتلأ
.›اتلأ ماعلأ نم ويام ‘ اهذيفنت ىرج يتلأ
مهتلودل ةمشصاع ةيقرششلأ ضسدقلاب نوين-ي-ط-شسل-ف-لأ كشسم-ت-يو
نوفÎعي ’و ،ةيلودلأ ةيعرششلأ تأرأرق ¤إأ أدانتشسأ ،ةلومأاŸأ
ضسدقلأ عم7691 ماع اهتلتحأ يتلأ ليئأرشسإأ لبق نم اهنÓعإاب
.اهل ““ةدحوم ةيدبأأ ةمشصاع““ ةيبرغلأ
ضصشصıأ ليومتلأ فقو بمأرت ررق ،8102 ضسطشسغأأ رخأوأأو
لكششب ““أورنوأأ““ Úينيطشسلفلأ ÚئجÓلأ لي-غ-ششتو ثو-غ ة-لا-كو-ل
يتلأ ةلاكولل ›اŸأ معدلأ ضضفخ ىلع رهششأأ رورم دعب ،لماك
قطان-م ‘ ئ-ج’ ÚيÓ-م4.5 هعوم‹ اŸ اهتا-مد-خ مد-ق-ت

ةفشضلأو ،نانبلو ،ايرو-شسو ،ندرأ’أ :ي-هو ،ضسمÿأ ا-ه-تا-ي-ل-م-ع
.ةزغ عاطقو ،ةيبرغلأ
لتل ةديدج ةيدهب هدي اطشساب ،9102 ضسرام ‘ بمأرت داعو
يروشسلأ ن’و÷أ ةبشضه ىلع ليئأرشسإأ ةدايشسب فأÎع’اب بيبأأ
.›ودلأ نوناقلأ ىرخأأ ةرم ايدحتم ،7691 ماع اهتلتحأ يتلأ
اÃر يتلأ هتيده هتبعج نم بمأرت جرخأأ ،يشضاŸأ رياني82 ‘و
يفحشص ر“ؤوم لÓخ انلعم ،(نآ’أ ىتح) ليئأرشسإ’ ةÒخأ’أ تناك

.ةموعزŸأ ““نرقلأ ةقفشص““ ،وهاينتن روشضحب ،نطنششأو ‘
ةروشص ‘ ةينيطشسلف ةليود ةما-قإأ ““نر-ق-لأ ة-ق-ف-شص““ ن-م-شضت-تو
ةمشصاع ضسدقلأ ةنيدم لعجو ،قافنأأو روشسج هطبرت ليبخرأأ

.ةÒخأ’أ ةرطيشس ت– رأوغأ’أو ،ليئأرشسإ’ ةمشسقم Òغ
ليئأرشسإأ نÓعإ’ بقÎلأ نم ةلاح ⁄اع-لأو ة-ق-ط-نŸأ د-ه-ششتو

ىلع) تيŸأ رحبلأ لامششو ندرأ’أ روغ ةق-ط-ن-م م-شض ا-ه-مز-ع
اهتدايشسل ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفشضلأ نم ءأزجأأو (ندرأ’أ عم دود◊أ

تأريذ– طشسو ،““نرقلأ ةقفشص““ راطإأ ‘ ،لبقŸأ ويلوي علطم
.ةوطÿأ كلت ةروطخ نم
مشض نإأ ،ويبموب كيام يكيرمأ’أ ةيجراÿأ ريزو لاق ،ءاعبرأ’أو
.““Úيليئأرشسإ’أ ضصخي رأرق““ ةيبرغلأ ةفشضلأ نم ءأزجأأ
ةيجراÿأ ةرأزو رقم نم ةيفاح-شص ةدا-فإأ ‘ و-ي-ب-مو-ب فا-شضأأو
ةشصاÿأ اهتأرأرق ذاخت’ ليئأرشسإ’ كوÎم رمأ’أ““ نأأ ،نطنششأوب
.““وهاينتن هب دهعت اŸ اقفو ،ةيبرغلأ ةفشضلأ نم ءأزجأأ مشض نأاششب
ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ Úمأ’أ ةوعد مغر تءاج ويبموب تاحيرشصت
رأرق نع عجأÎلأ ¤إأ ليئأرشسإأ ،ءاعبرأ’أ ،ضشيÒتو-غ و-ي-نو-ط-نأأ
،تدقع نمأ’أ ضسلÛ ةشسل-ج لÓ-خ ضشيÒتو-غ لا-قو .م-شضلأ
أÒطخ اكاهتنأ لكششي““ كلذ نإأ ،ةيليئأرشسإ’أ مشضلأ ططخ ثحبل
ضضوقيو ،Úتلودلأ لح لامتحاب ةدششب رشضيو ،›ودلأ نوناقلل
      .““تاشضوافŸأ فانئتشسأ ةيناكمإأ

(لوصضانأ’ا)̂ 

مصضلا ذيفنتل نمزلا قباصست ليئارصسإا ..””ةصصرفلا بمارت””
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 :””زÒفأأ نيروف””

””ةلودلا”” ميظنت نع فلتخي ’و يŸاع سضيبلا ةيرصصنع ديدهت
ليلحتل ضضوفŸأ ةدعاشسŸ ’اقم ““زÒفأأ نيروف““ ةل‹ ترششن ^

اكيبر ،كرويوين ةطرششل تأرابخت-شس’أ بت-ك-م ‘ تا-مو-ل-عŸأ
ناشسين11 ءاشسم نم رخأاتم تقو ‘ هنإأ هيف تلاق ،Ôيو م’وأأ
تاŸاكم لابقتشساب ضساشسكت ةي’و ‘ اناكراشسكت ةطرشش تأأدب

.مهرشصانع دحأأ ىلع كيششو موجه لوح
تيلورفيشش باكيب ةرايشس دو-ق-ي نا-ك Ó-جر نأأ لا-قŸأ فا-شضأأو
موقيل ديحو ي-طر-شش ن-ع ا-ث-ح-ب عرأو-ششلأ ‘ لو-ج-ت-ي ءأدو-شس
““Ãهتحفشص ىلع يح لكششب كلذ لقنب موقيو ““همأدعإأو هتمجاه

.كوبشسيفلأ ىلع
ةعرشسب هناكم ديد– ويديفلأ مأدختشساب ةطرششلأ تعاطتشسأو
،اماع63 رمعلأ نم غلابلأ نوشسنيوشس نورأأ لجرلاب تكشسمأأو
ةدعم ةيران ةحلشسأأ ةد-ع دو-جو Úب-ت ه-ترا-ي-شس ضشي-ت-ف-ت د-ع-بو
.ةÒخذلاب
ةفاقث ‘ قراغ نوشسنيوشس نأأ ةقحÓلأ تاقي-ق-ح-ت-لأ تر-ه-ظأأو
ةينيÁ ةيكيرمأأ ةكرح يهو ،““زيوب ولاغوب““ ةامشسŸأ تنÎنإ’أ

ام ةداعو Òبك لكششب نوحلشسم ةداعلأ ‘ مه نيذلأو ،ةفرطتم
نأو-لأ’أ تأذ (يأوا-ه) نا-شصم--قو ة--ي--قأو تأÎشس نو--شسب--ل--ي
دشض تأرهاظŸأ ‘ ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ أوره-ظو ،ة-ي-لا-ف-ت-ح’أ
.ةطرششلأ ةيششحوو91-ديفوك ضضرم ببشسب قÓغإ’أ
” ويام يفف ؛باهرإ’أ ىنبت يذلأ دي-حو-لأ ضسي-ل نو-شسن-يو-شسو
¤إأ مهقيرط ‘ مهو زيوب ولاغوبل ÚمتنŸأ نم ةثÓث لاقتعأ

ةيران ةحلشسأأ مهعم طبشض ثيح ،““ةمهم دوشسلأ ةايح““ ةرهاظم
،ةيركشسع ةيفلخ ةثÓثلل ناكو فوتولوم لبانق ةعانشصل دأومو
مهنم نانثأ ططخ ةيلأرديفلأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ بت-ك-م بشسح-بو

.ءابرهك ليو– ةطfi ىلع ةقراح لبانق مأدختشس’
ÚمتنŸأ نم Úلجرل يشضاŸأ عو-ب-شسأ’أ ة-م-ه-ت-لأ ته-جو ا-م-ك
.اينروفيلاك ،دنÓكوأأ ‘ ةمكfi ضسراح لتقب ةكرحلل
ةياهنب رششبŸأ ةموكحلل يداعŸأ باطÿأ نم طيلخ ةكر◊أو
يذلأو““ يكيرمأ’أ روتشسدلأ ‘ Êاثلأ ليدعتلاب Òششبتلأو ⁄اعلأ
.ءأدوشسلأ ايديموكلأو ““حÓشسلأ كÓتمأ ‘ ق◊اب قلعتي
يتلأو ةوجرŸأ ةي-ل-هأ’أ بر◊أ ¤إأ Òششي ه-شسف-ن ح-ل-ط-شصŸأو
هلأدبتشسأ ءاشضعأ’أ ضضعب ةيؤور ‘و ،عمتÛأ رايهنأ ¤إأ يدؤوتشس
.ءاشضيب ةيقرع ةلودب
باهرإأ ناك انوروك ةحئاج ل-ب-ق ى-ت-ح ه-نإأ نا-ث-حا-ب-لأ لو-ق-يو
حبشش نأأ عمو .أديأز-ت-م أد-يد-ه-ت ل-ك-ششي ضضي-ب-لأ Úير-شصن-ع-لأ
ىلع مئاقلأ فرطتلأ ديدهت نأأ ’إأ ،Èكأأ هابتناب يظح Úيداه÷أ
ناك -هنم أءزج ضضيبأ’أ ءÓعتشس’أ لكششي يذلأو- ةيرشصنعلأ
.ةيشضاŸأ ةليلقلأ تأونشسلأ ‘ ماظتناب ديأزتي
ةطبترŸأ تايفو-لأ ن-م (ة-ئŸا-ب02)6102 ‘ ل-ك-ششي نا--كو
.Òهششتلأ ةحفاكم ةطبأر بشسحب اكيرمأأ ‘ باهرإ’اب
‘و ،ةئŸاب89 ¤إأ ةبشسنلأ كلت تلشصو8102 ماع لولح عمو
رفوتشسيرك ،ةيلأرديفلأ تاقيقحتلأ بتكم ريدم دهشش ،ريأÈف
أوناك ضضيبلأ Úيرشصنعلأ ÚفرطتŸأ نأاب ضسرغنوكلأ مامأأ ،يرو
ةز-فÙأ ة-ل-تا-ق-لأ ف-ن-ع--لأ ثدأو◊ ي--شسا--شسأ’أ رد--شصŸأ““
نأأ ¤إأ يرو راششأأو .Úقباشسلأ Úماعلأ ىدم ىلع ،““ايجولويديأأ

ذنم ضضيبلأ ÚفرطتŸأ فنع ثيح نم أأوشسأ’أ ناك9102 ماع

ليشصوت ةمدخ عاطق دافتشسأ امكو.5991 ماع اموهÓكوأأ Òجفت
تقو قÓغإ’أ ناك ،ضسنرفنكويديفلاب لشصأوتلأ تاشصنمو ماعطلأ

.ضضيبأ’أ يقرعلأ ءÓعتشس’أ تاكر◊ و‰
تايجولويديأ’أ فلتfl نم نوفر-ط-تŸأ ل-غ-ت-شسأ ع-قأو-لأ ‘و
تقو ‘ ةيلباق مهيدل نم فأدهتشس’ مهراكفأأ جيوÎل ةحئا÷أ
.تنÎنإ’أ ىلع مهتقو ضسانلأ نم Òثكلأ يشضقي
Èع راششتنÓل ةممشصŸأو ةمو-ك-ح-ل-ل ة-يدا-عŸأ م-ه-ت-لا-شسر-بو
.قÓغإ’أ ةلا-ح ن-م ضضي-ب-لأ نو-ير-شصن-ع-لأ دا-ف-ت-شسأ تنÎنإ’أ
نأأ ىلع لدت أرخؤوم ت’اقتع’اف ،أوح‚ مهنأأ يه تأرششؤوŸأو
.ةيقيقح تأديدهت ¤إأ ةلوهشسب لوحتت تنÎنإ’أ ىلع تأديدهتلأ
نإاف ““ضشعأد““ ةيمÓشسإ’أ ةلودلأ ميظنتل ةبشسنلاب لا◊أ وه امكو
‘ بر◊أو .يشضأÎفأو يŸاع ضضي-ب-لأ Úير-شصن-ع-لأ د-يد-ه-ت
ىلع بناجأ’أ ÚبراÙأ ن-م تا-ئŸأ تبذ-ج Ó-ث-م ا-ي-نأر-كوأأ

لاتقلأ ةحاشس نومدختشسي نيذلأو فرط-تŸأ Úم-ي-لا-ب ة-قÓ-ع
.تاقÓعلأ كيبششتل
اكيرمأأ ¤إأ داع مهشضعب ،Úيك-ير-مأ’أ تأر-ششع كلذ ن-م-شضت-يو
دجوت اينأركوأأ جراخو .ةيلاتق ةÈخو ةديد-ج تا-قÓ-ع ه-يد-لو
‘ ىتحو ايراغلبو أدنلوب ‘ Úفرطت-م-ل-ل بيرد-ت تأر-ك-شسع-م
Èع ةيرشصنعلأ تامظنŸأ نم Òثكلأ لمعتو ،ةدحتŸأ ةكلمŸأ
.لودلأ
ةماقإ’ تنÎنإ’أ ““ضشعأد““ ةلودلأ ميظنت مدختشسي امنيب نكلو
.مهتلود تنÎنإ’أ ضضيبلأ نويرشصنعلأ Èتعي ،ةفÿÓأ عيشسوتو
مÓعإ’أ فيظوت ““ضشعأد““ ةلودلأ مي-ظ-ن-ت عا-ط-ت-شسأ ه-تورذ ‘و
تفشصو امك ،فنعلأ اهيف فظو يتلأ ةيلاعفلأ ضسفنب يعامتج’أ

نع اهزيي“ نكÁ ’ ةيمÓعإ’أ ةلم◊أ نإأ““ :كلذ ميظنتلأ ةل‹
همدختشست امدنع ةلاشسر هتأذ دحب فنعلاف ..ةيركشسعلأ ةلم◊أ
.““حيحشصلأ لكششلاب
يتلأ ةياعدلأ تاهويديفو قر◊أو ضسوؤورلأ عطقل ةفاشضإ’ابف
مÓعإ’أ ‘ نيوانع ىلع لوشص◊أو عراششلأ عيوÎل اهنم فدهي
.هيلتاقم ضضعب دج“ أروشص ميظنتلأ ردشصي ناك
نامشضل ةيمشسرلأ Òغو ةيمشسرلأ هتأونق ىلع رششنت هدأوم تناكو
⁄اعلأ ءاحنأأ لك ‘ عابتأ’أ هيجوت متي مويلأ ىتحو .ةيرأرمتشس’أ
اهب مايقلأ نوعيطتشسي فن-ع لا-م-عأأ يأا-ب ما-ي-ق-لأو ةردا-ب-م-ل-ل

ىلع أولجشسي نأأو اهيلع لوشص◊أ نوعيطتشسي ةحلشسأأ Úمدختشسم
.ةلودلأ ميظنتل كلذب نوموقي مهنأاب نكمأأ نإأ ويديف لكشش
ىلع ةمدقتم ةيمÓعإ’أ ةلودلأ مي-ظ-ن-ت ة-ي-ج-ي-تأÎشسإأ تنا-كو
ضضيبلأ Úيرشصنعلأ نكلو ،ة-ق-با-شسلأ ة-ي-با-هرإ’أ تا-عو-مÛأ
مهتيجيتأÎشسإأو مهتياعد نم Òثك ،ايمشسر .عأدبإ’أ ‘ أورمتشسأ
ةجتنم تاهويديف :ةلودلأ ميظنتب ةشصاÿأ كلت هبششت ةيعششبإ’أ
فنع باعلأأ تاهويديف نم ةداع ةررfi روشصو ،‘أÎحأ لكششب

لشصأوتلأ عقأو-م ن-م عا-ب-تأ’أ ر-جو ة-ظ-ف تأد-يد-ه-ت رأد-شصإ’
ةرفششŸأ عقأوŸأ ¤إأ دينجتلل ةيلاثم Èتعت يتلأو يعامتج’أ
متتو ،تأرجفتŸأ ميلعت ةيفيك نع تامولعŸأ اهيف نولدابتي يتلأ

دشش◊أ ةيلم-ع يرŒ ثي-حو ة-ل-م-تÙأ فأد-هأ’أ ة-ششقا-ن-م
ةفاقث رششتنت ضضيبلأ Úيرشصن-ع-لأ ة-لا-ح ‘ ن-ك-لو .ي-ق-ي-ق◊أ
سش””يبرعلا سسدقلا””  ^                                .ةكر◊أ لÓخ تنÎنإ’أ
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31 ‘اقثلا
يسسنرفلا مث Êابسسلا لÓتحلا لÓخ برخو يمÓسسإلا حتفلا ذنم اهسضعب ديسش

نارهو ةنيدم يسضاÃ تطبترا ةقيتع دجاسسم
ميمÎلا رظتنت ديÛا

حتفلا ذنم ةقحÓتم تاÎف Èع اهدييسشت ” يتلا ةقيتعلا دجاسسŸا نم ديدعلاب نارهو ةنيدم رخزت
ةيخيرات ثادحأاب اهنم ضضعبلا طبترا امك ,يركفلا عاعسشإلاو ةيادهلا راونأا رسشن ‘ تمهاسس يمÓسسإلا

.ةنيدŸا اهتفرع ةماه

ـه1441ةدعقلا وذ8ـل قفوŸا م0202ناوجÚ  92نثإلا

ةيخيراتلأ دجاصسŸأ هذه تصضرعت دقو ^
يذلأ يصسنرفلأو Êابصسإلأ لÓتحلأ لÓخ
لا-م-عأأ ¤إأ نور-ق ة--ع--برأأ ن--م د--يزأأ مأد
اهŸاعم سضعب سسمطو قلغ-لأو بير-خ-ت-لأ
نزاخمك اهنم سضعبلأ لÓغتصسأو ةيرامعŸأ
ءÓيتصسلأ ” امك ,ىرخأأ برأاŸو ةحلصسأÓل

.اهفاقوأأ ىلع
هذ-ه تلا-ط ي--ت--لأ تأءأد--ت--علأ م--غرو
سضعب لأزي ل ةيميلعتلأو ةينيدلأ تآاصشنŸأ

هفئاظو ءأدأأ لصصأوي ةيرثألأ عمأو÷أ هذه
دجصسمو ,اصشابلأ عماج ا-ه-ن-مو ,ة-ي-ن-يد-لأ
دجصسمو ,Òبكلأ نامثع ن-ب د-مfi يا-ب-لأ

fiيرأوهلأ مامإلأ دجصسمو ,يابلأ دم.
مويلأ ةيرثألأ دجا-صسŸأ هذ-ه ل-ج جا-ت–و
نم اهتيام◊ ةنايصصو ميمرت تايلمع ¤إأ
ا-ه-ت-م-ي-ق ى-ل-ع ة-ظ-فاÙأو رو-هد-ت--لأ
‘ بلط Ëدقت أرخؤوم ” ثيح ،ةيرامعŸأ

ام قفو ,ةينعŸأ تاطلصسلأ ¤أ نأاصشلأ أذه
,فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوصشلأ ريدم هب دافأأ

.سشوÒمع دوعصسم
رير– ىلع دها-صش ...ا-صشا-ب-لأ ع-ما-ج*

 نابصسإلأ نم نأرهو
دجاصسŸأ مهأأ دحأأ اصشا-ب-لأ ع-ما-ج Èت-ع-ي
يابلأ لبق نم هدييصشت ” نأرهوب ةقيتعلأ

fiبكلأ دمÒ نأرهو رير– دعب ةرصشابم
نم رمأاب ,2971 ةنصس Êابصسإلأ لÓتحلأ نم
كلذو ,اصشاب نصسح ,ر-ئأز÷أ ة-لا-يأأ م-كا-ح
نابصسألأ درط نم مهنيك“ ىلع هلل أركصش
لÓ-ت-حلأ ن-م نور-ق ة-ثÓ-ث ›أو-ح د-ع-ب
ةحلصصم سسيئر هركذ ا-م-ب-صسح ,ة-ن-يد-م-ل-ل
تأذب Êآأرقلأ ميلعتلأو ةيمÓصسإلأ ةفاقثلأ
ءابنألأ ةلاكول ,ةصشامخوب يفfl ,ةيريدŸأ
.ةيخيرات رداصصم ¤إأ أدانتصسأ ،ةيرئأز÷أ
أذهل ةيصسيصسأاتلأ ةيماخرلأ ةحوللأ لأزت لو
ةدوجوŸأو6971 ةنصس حتتفأ يذلأ عما÷أ

خرؤوت نأرهوب ةنابز دمحأأ فح-تÃ ا-ي-لا-ح
.رصصنلأ أذهل
ىلع كأذنآأ مظ-عألأ ع-ما÷أ أذ-ه د-ي-صشو

ةبقلأ تأذ ة-ي-نا-م-ث-ع-لأ د-جا-صسŸأ زأر-ط
لفصسأأو ةÒغصص ةبق21 اهب طيحي ةيزكرŸأ
نذؤوŸأ ناك ةÓصصلأ تيب ولع-ت ة-كد ة-ب-ق-لأ
تز‚أأ ا-م-ي-ف ,نأذألأ ا-ه-ي-ل-ع ن-م ع-فر-ي
يبون÷أ نكرلأ ‘ هجوألأ ةينامث ةنذئŸأ
.عماجلل يقرصشلأ
أذه لصضفب هنأأ ةيخيراتلأ رداصصŸأ ديفتو
Îم283.1 هتحاصسم قوفت يذلأ دجصسŸأ

يابلأ رصصق نع ديعب Òغ عقأولأو ,عبرم
سسأأر دأو) يحرلأ دأول ةيقر-صشلأ ة-ف-صضلا-ب
,يرأو-ه-لأ يد-ي-صس ي-ح-ب (ا-ي-لا-ح Úع--لأ
ةدع نم تلكصشت ةديدج ة-ن-يد-م تصسصسأا-ت
.هطيحÃ ءايحأأ
دعب9002 ةنصس د-ج-صسŸأ قÓ-غإأ ” د-قو

تيب ةيصضرأأ ىوتصسم ىلع تاققصشت ثودح
.تاماعدلأو ةدمعألأو ةÓصصلأ
ةيقافتأ ىلع عي-قو-ت-لأ ”7102 ة-ن-صس ‘و
Úب نأرهوب يابلأ رصصق و دجصسŸأ ميمÎل

ةيكÎلأ ةلاكولأ و ءانبلأو Òمعتلأ ةيريدم
نم ليومتبو (اكي-ت) ة-ي-م-ن-ت-لأو نوا-ع-ت-ل-ل
نو--نا--ق--ل--ل ع--صضاÿأ ي--كÎلأ ع--مÛأ
ل عورصشŸأ نأأ Òغ ““›ايصسوت““ يرئأز÷أ
بصسح ,ةينقتلأ تاصسأردلأ ةلحرم ‘ لأزي
.ةروكذŸأ ةيريدŸأ
اهترامع تصضرعت ة-ل-ئا-ع41 تأا÷ ا-م--ك
ةنصس فنصصŸأ دجصسŸأ أذه ¤إأ رايهنÓل
ا‡ اهل ىوأام هن-م ذ-خ-ت-ت لأز-ت لو2591
م-ي-مÎلأ عور-صشم زا‚إل ة-ب-ق-ع ل--ك--صشي
.ليهأاتلأو
د-ج-صسم كا-ن-ه ع-ما÷أ أذ-ه بنا-ج ¤أو

fiب-ك-لأ نا-م-ث-ع ن-ب د-مÒ, قوف-ت يذ-لأ
ةنصس نم دي-صش ,ع-بر-م Îم493.1 هتحاصسم
Úعلأ سسأأر يدأول ةيبرغلأ ة-ف-صضلا-ب9971
¤إأ ة-يرا-م-ع-ت-صسلأ تا-ط-ل-صسلأ ه-ت-لو-حو
تصسمطو (سسنأدوب) ير-ك-صسع ى-ف-صشت-صسم
.ةيرامعŸأ هŸاعم سضعب
,0891 ةنصس دجصسŸأ أذه م-ي-مر-ت ” د-قو

طقاصستت لأزت ل ةÒغصصلأ ةراج◊أ نأأ Òغ

هجوألأ ةيعابرلأ ة-فر-خزŸأ ه-ترا-ن-م ن-م
.ظحول امك ,ةÓصصلأ تيب نع ةلصصفنŸأو
يابلأ دمfi دجصسم نوينامثعلأ سسصسأأ امك

Ãما-قو ,3971 ةنصس حاطن-لأ قر-خ ة-ق-ط-ن
حمصسي ⁄و هقلغ-ب ي-صسنر-ف-لأ ر-م-ع-ت-صسŸأ
علدنأ لي-ب-ق تأو-ن-صسب لإأ ه-ي-ف ةÓ-صصلا-ب
.ةديÛأ ةيريرحتلأ ةروثلأ

..يراوهلا يديسس ما-مإلا د-ج-سسم
نارهول يبهذلا رسصعلا نم ملعم
اهصسصسأأ ةيوأز لصصألأ ‘ دجصسŸأ أذه ناك
يرأوهلأ ر-م-ع ن-ب د-مfi ح-لا-صصلأ ›و-لأ
همصسأ لمحي يذلأ ي◊اب (9341 –0531)
¤إأ لأزي ل يذلأ هح-ير-صض ه-ف-ل-خ د-ي-صشو
ىل-ع ن-يد-فأو-ل-ل أد-صصق-مو أرأز-م مو-ي-لأ
.نأرهو
‘ تصسصسأات يتلأ اهتصسردمو ةيوأزلأ تناكو

مولع-لأ سسيرد-ت-ب مو-ق-ت Úي-نا-يز-لأ د-ه-ع
تأÎف-ل ا-ه-طا-صشن تل-صصأوو ة--ي--ن--يد--لأ

يصسنرفلأ رمعتصسŸأ لوخد عمو .ةقحÓتم
⁄و يركصسعلأ داتعلل نزfl ¤إأ هليو– ”

د-ع-ب لإأ ة-ي-ن-يد-لأ ه-ت-ف-ي-ظو ف-نأا--ت--صسي
.ةيخيراتلأ رداصصŸأ بصسح ,لÓقتصسلأ
غلب-ت يذ-لأ د-ج-صسŸأ أذ-ه دا-ف-ت-صسأ د-قو
ميمرت ةيلمع نم عبرم Îم254.1 هتحاصسم

‘ 5102.
هذه هل تصضرعت ام لك ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو
مايقلأ نع تكفنأ ام ةق-ي-ت-ع-لأ د-جا-صسŸأ
ةينيدلأ ةيوهلأ ىلع ةظفاÙأ ‘ اهرودب
.رخأل ليج نم اهميق خيصسرتو ةيفاقثلأو

‘اقثلا مسسقلا^

““نلوم““ مليف نم ةديد÷ا ةخسسنلا

ادد‹ ليجأاتلا ¤إا رطسضت Êزيد تلاو
ليجأات نع Êز-يد تلأو ة-كر-صش تن-ل-عأأ ^

مليف نم ةديد÷أ اهتخصسنل لوألأ سضرعلأ
ةبرصض ‘ ،لبقŸأ توأ12 ىتح ““نلوم““
نأل ىعصست يتلأ يئامنيصسلأ سضرعلأ رودل

Œفألأ بذ-ت-Óهام÷أ ة-ج-ئأر-لأ مÒ نم
انورو-ك سسوÒف ي-صشف-ت ط-صسو م-ه-لزا-ن-م
سضر-ع رر-قŸأ ن-م نا--كو .د--ج--ت--صسŸأ
ىتح هليجأات ررقت نكل ،سسرام ‘ ““نلوم““

يرود سسوÒفلأ مغرأأ امدنع ةي-ل-يو-ج42
.قÓغإلأ ىلع ⁄اعلأ ءاحنأأ ‘ امنيصسلأ
ناصسيئرلأ ،نامجÒب نلآأو نروه نلآأ لاقو
‘ Êزيد تلأو تاهويدوتصسل ناكراصشŸأ
ا-ن-ط-ط-خ ة-ح-ئا÷أ تÒغ د-ق-ل““ :نا-ي-ب

ةنورŸاب ىلحتن لظنصسو ،““نلوم““ قÓطإل
⁄ كلذ نكل ،فورظلأ بلطتت ام بصسح

ةلاصسرو مليفلأ أذه ةوقب انناÁإأ نم Òغي
فلكتو .““اهلمح-ي ي-ت-لأ ةر-با-ثŸأو ل-مألأ

ةخصسن وهو ،رلود نويلم002 ““نلوم““ مليف
ةكرحتŸأ موصسرلأ مليف نم ةديدج ةروصصم
،Êزيد هتجتنأأو قبصس يذلأ ي-ك-ي-صسÓ-ك-لأ
لصصألأ ةينيصصلأ ةيكيرمألأ ةلثمŸأ بعلتو
.مليفلأ ةلطب ““نلوم““ رود ياف يي ويل
نأأ نولمأاي ا-م-ن-ي-صسلأ رود با-ح-صصأأ نا-كو
““نلوم““ مليف سضرع ةيليوج ر-ه-صش د-ه-صشي
نلون رفوت-صسير-ك جرıأ م-ل-ي-ف كلذ-كو
Òهام÷أ بذج ‘ ةدعاصسم-ل-ل ““تي-ن-ي-ت““
ليجأات ررقت هنأأ لإأ .امنيصسلأ رود ¤إأ ةدوعلل

سضرع عم ،توأأ ¤إأ Úمليفلأ Óك سضرع
سسورب رنرأو ةكرصش جاتنإأ نم ““تينيت““ مليف

ث.ق ^                                            .توأأ21 ‘

توÒب نم

ينفلا اهديدج ليسصافت نع فسشكت ةيرئاز÷ا ةلف
ةلف ةينغŸأ تفصشك ،نانبل نم حيرصصت ‘ ^
دوعت يذلأو ،يبرطلأ اهديدج نع ةصسبابع
ةينغلأ ةينفلأ ة-حا-صسل ةو-ق-ب ه-لÓ-خ ن-م
حوفصص ر-عا-صشلأ تا-م-ل-ك ،““Úم““ نأو-ن-ع-ب
.يرانت قأرب وÎصسياŸأ نا◊أ ،ةلاغصش
تلاق ةينغلأ ريوصصت نعو ا-هد-يد-ج ن-ع
ىتلأ ،““Úم““ ةينغاب  يصسفن ىد–أ““ :ةلف

يذلأو  ،يكيصسÓكلأ يبرطلأ نوللأ لم–
اهريوصصت يونأ امك ،يروهم-ج ه-ل قا-ت-صشأ
‘ ،ظوفÚ fiصساي جرıأ عم رئأز÷اب
.““ةيو÷أ طوطÿأ حتف راظتنأ

Úصساي جرخملل اهرايتخأ رصس نع درتو أذه
fiصسا-ي““ :ظو-فÚ عدبي موي ن-ع ا-مو-ي ‘

انأو ةزي‡و ةحجان اهلك ليلد-بو ه-لا-م-عأ
.““بابصشلأ عيجصشتل امئأد ىعصسأ يعبطب
ةل-ف ى-ع-صست ا-صضيأ Úم ة-ي-ن-غأ بنا-ج ¤أ
عم ،““بيبح سشكلم““ ةين-غأ ن-م ءا-ه-ت-نÓ-ل
اهعيزوت ” يتلأو يبونرصشلأ حÓصص نحلŸأ
ق-ي-فو-ت ير-ئأز÷أ عزوŸأ ع-م نأر--هو--ب
يلئابق-لأ نو-ل-ل نو-ك-ي-صسو أذ-ه ،حÓ-مو-ب
ةأا-جا-ف--م و--هو  ا--هد--يد--ج ‘ بي--صصن

. اهروهم÷
قا-ي-ت-صشأو بح ة-ي– توÒب ن-م تث-ع--بو

ةيعأد لكك يبرعلأ مÓعÓ-لو ا-هرو-ه-م÷
اهنع دعبيو  ⁄اعلأ نأدلب ظفحي نأ هللأ نم
.ءابولأ

دلبلا ىلع انوروك راثآا طسسو

flب ىرت ةينانبل ةجرÒماك نويعب توÒاهتا
اهتأÒماك تاصسدع ةينانبل ةجرfl تطلصس ^
،ةيصصخصشلأ اهتا-ي-ح ى-ل-ع ا-نورو-ك را-ثآأ ى-ل-ع
اهتنيدم ‘ ا-ئ-ي-صش Òغ-ت ⁄ ة-مزألأ نأأ ةÈت-ع-م
يتلأ دويقلأ لظ ‘ لصصح ام لك نأأو توÒب
ل ةحأÎصسأ ةباثÃ سسوريافلأ ءأوتحل تصضرف
.Òغ
عم نواعتلاب روصصنم لوراك ةجرıأ تجتنأأ
ةحاصسم يط-ع-ي يذ-لأ Êا-ن-ب-ل-لأ ““جرد““ ع-قو-م
رّيغتلأو ةئيب-لأو تا-ي-ل-قألأو ءا-صسن-لأ ا-يا-صضق-ل
سسوÒف نع نيÒصصق ويديف يطيرصش ،يخانŸأ
يذلأ اهدلأو نع امهدحأأ د-ج-ت-صسŸأ ا-نورو-ك
.ءابولاب هتباصصإأ ةجيتن هتدقف

لك ““ ““91–ديفوك هلتق يذلأ يبأأ““ مليف ‘ لوقتو
سسان نعو تا-با-صصإلأ دأد-عأأ ن-ع ع-م-صسن مو-ي

نكأأ ⁄ نك-ل ،ا-نورو-ك-ب ة-با-صصإلأ ءأر-ج أو-تا-م
هذه دحأأ يدلأو نوكي نأأ يتا-ي-ح ‘ ل-ي-خ-تأل
تقلأأ ،““وي–ديفوك““ Êاثلأ مليفلأ ‘و .““ماقرألأ
ا-ه-لا-مآأو ا-هر-عا-صشم““ برا-صضت ى-ل-ع ءو-صضلأ
دويقلأ لظ ‘ توÒب اهتنيدم ‘ ““اهصسجأوهو
.سسوÒفلأ ءأوتحل تصضرف يتلأ
ببصسب““ ،روصصنم ¤إأ ةبصسنلاب ““ةعصشب توÒب»و
ةيراجتلأ زكأرŸأ راصشتنأو ي-ئأو-صشع-لأ ءا-ن-ب-لأ
،““ةÁدقلأ ةينبألأ مده ىلع رأرصصإلأو ةمخصضلأ
ةمزأأ ل-ظ ‘ ““تÒغ-ت““ توÒب نأأ ىر-ت ا-ه-ن-ك-ل

ةليمج تراصص توÒب ّنإأ له““ :لءاصستتو ،ءابولأ
Óثم ترصص““ :ةلئا-ق ،““؟ا-ه-ل-ّم-ج ءود-ه-لأ ّنأأ وأأ
عرا-صشك ةدا-ع ة-م-حدزŸأ ا-ه-عرأو-صش ‘ Òصست
ةنيدم تراصص ..ططقلأ طصسو ةديحو ،أرم◊أ

دويقلأ لظ ‘ سشيعلأ نأأ ¤إأ تراصشأأو .““ططق
اهلامعأأ ‘ اهذخأأ ءابولأ ةحفاكŸ ةصضورفŸأ
اهتنيدم ¤إأ رظنلأ ¤إأو ،““يصصخصشلأ دعبلأ““ ¤إأ
نويع-ب ““ط-ط-ق ة-ن-يد-م ترا-صص““ ي-ت-لأ توÒب
لوح ةلئصسألأ مامأأ احوتفم بابلأ يقبت ،ىرخأأ

هذه دعب يئامنيصسلأ جاتنإلأو أÒماكلأ لبقتصسم
.ةمزألأ

ث.ق ^

ةنولŸا هتايسصخسش تاوسصأا ءادأل

صضيب ÚلثمÃ ةناعتسس’ا نع فقوتي ””نوسسبميسس ةلئاع””
ةكر-ح-تŸأ مو-صسر-لأ ل-صسل-صسم ف-قو-ت-ي ^

(نوصسبميصس ةلئاع) ““زنوصسبميصس أذ““ يهاكفلأ
تأوصصأأ ءأدأل سضيب ÚلثمÃ ةناعتصسلأ نع
ل--صسل--صسŸأ ‘ ة--نو--لŸأ تا--ي--صصخ--صشلأ
سسكوف ةكرصش تلاقو .Òهصشلأ Êو-يز-ف-ل-ت-لأ
نم““ :سسمأ لوأ بصضتقم نا-ي-ب ‘ جا-ت-نإÓ-ل
““نوصسبميصس ةلئاع““ دمتعت نل ،أدعاصصف نآلأ

تأو---صصأأ ءأدأل سضي---ب Úل---ث‡ ى----ل----ع
.““ةنولŸأ تايصصخصشلأ
ةوطÿأ نكل ،ليصصافتلأ ‘ نايبلأ سضخي ⁄و
اميف ماع ىدم ىلع يبعصش طغصض دعب يتأات
ايرأزأأ كناه سضيبألأ لثمŸأ مايق-ب ق-ل-ع-ت-ي
بحاصص يدنهلأ ،وبأأ ةيصصخصش توصص ءأدأاب

لاقو .لصسلصسŸأ ‘ ةيئأذغلأ علصسلأ ر-ج-ت-م
يدؤوي نل هنإأ ماعلأ نم قباصس تقو ‘ ايرأزأأ

ي-ت-لأ ة-ي-صصخ-صشلأ هذ-ه تو-صص نآلأ د--ع--ب
ةروصص مدقت اهنأأ رابتعاب سضعبلأ ا-هد-ق-ت-نأ

.دونهلأ ÚيكيرمأÓل ةيبلصس
ة-طر-صشلأ ل-جر تو-صص ا--صضيأأ ا--يرأزأأ ىدأأو
ي-ك-ير-مألأ تو-صص كلذ--كو ““و--ل““ دو--صسألأ
ىدأأ امك .““نام يبلبماب““ لصصألأ يكيصسكŸأ
ةيصصخصش توصص رÒصش يراه سضيبألأ لثمŸأ
نايب نكل .““تÈيه روتكد““ دوصسألأ بيبطلأ

ل-صسل-صسŸأ نا-ك نإأ Úب-ي ⁄ سسكو-ف ة-كر--صش
تايصصخصشلاب وأأ وبأأ ةيصصخصشب ظ-ف-ت-ح-ي-صس
ةفقو دهصشي تقو ‘ نايبلأ يتأايو .ىرخألأ
ةقلعتŸأ ةيكيرمألأ ةفاقثلل قاطنلأ ةعصسأو
ةدصشاح تاجاجتحأ باقعأأ ‘ ةيرصصنعلاب
Úيكيرمأأ لتقم ببصسب رهصشلأ أذه تعلدنأ

  ث.ق ^                            .ةطرصشلأ دي ىلع دوصس

،““اياعم تنأأو““ ةينغأأ بي-ل-ك و-يد-ي-ف ق-ق-ح ^
ةينغأأ كلمو ينصسح رما-ت ير-صصŸأ ي-ن-غ-م-ل-ل
61 براقي ام ،دلاخ باصشلأ ،يرئأز÷أ يأرلأ

مايأأ دعب ،بويتوي عقوم ىلع ةدهاصشم انويلم
.اهحرط نم
رمات تعمج ،““كقوصشب سشيع““ موبلأأ نم ةينغألأ

لبق اهعيزوت ديعأأو ،دلاخ باصشلأ عم ينصسح
دبع ،يبرغŸأ ينغŸأ امهيلإأ مصضنإأو اهريوصصت
يهو ،يطلب ،يصسنوتلأ مجنلأو ينير÷أ حاتفلأ

لÓج عيزوت ،ينصسح رمات نا◊أأو تاملك نم
نم .قوراŸأ ديعصس ،عدبŸأ جأرخإأو يوأدم◊أ

سشم““ مليف لمع قيرف لمك-ت-صسي ،ىر-خأأ ة-ه-ج

رهصشلأ ةيأدب ةيقبتŸأ دها-صشŸأ ر-يو-صصت ،““ا-نأأ
كراصشيو ،ةرهاقلأ قطانم نم ددع ىف ،لبقŸأ

Óحو ىنصسح رمات مجنلأ نم لك هتلوطب ىف
نمو ردب نصسوصسو ىنأودك-لأ د-جا-مو ة-ح-ي-صش
.قيفو ةراصس جأرخإأ
نم ددع لاغصشنأ بب-صسب ف-قو-ت ل-م-ع-لأ نا-كو
ى-صضاŸأ نا-صضمر م-صسو-م لا-م-عأا-ب ه-لا-ط--بأأ
،““انأأ سشم““ مليف دعُيو ،انوروك سسوÒف راصشتنأو
هثأدحأأ ريوصصت متي يرصصم يئامنيصس مليف لوأأ
ة-كرا-صشم د‚ ثي-ح ،ة-يدو-ع-صسلأو ر--صصم Úب
.يكلاŸأ زياف يدوعصسلأ مجنلل

ث.ق ^

ةليلق مايأا لÓخ

ةدهاسشم نويلم61 ناققحي دلاخ باسشلاو ينسسح رمات
اسسنرفب نÓكاتاب حرسسم

يسسكنابل ةيرادج ةقرسس نأاسشب صصاخسشأا ةتسس لاقتعا

اينابسسإا ىف قراغلا

fiرم لاث“ زغل لح نولواحي نوققË ءارذعلا..
ناك ءأرذعلأ Ëرم ـل لاث“ ،أرخؤوم فصشتكأ ^

،اينابصسأاب ايصسيلاج ةقطنم ىف رهن ىف اقراغ
،ماع007 ¤إأ هرمع لصصي لاثمتلأ نأأ دقتعيو
،رهنلأ ىف هدوجو زغل لح نوث-حا-ب-لأ لوا-ح-يو
ءاهتنأ ببصس لوح تايرظنلأ نم ددع كانهو
.ءاŸأ بلق ‘ لاثمتلاب لا◊أ
دايصص لبق نم ةفدصص لاثمتلأ ىلع روثعلأ ”و
‘ داطصصي ناك امدنع ““يرب ودنانرف““ ىعدي
هيلع روثعلأ ”و ،اينابصسإأ برغ لامصش ‘  رهن
تبثأأ ام ناعرصسو ،لحصضلأ ءاŸأ  نم بناج ىف
نم مغرلأ ىلع اًيداع أًرجح نكي ⁄ هنأأ دايصصلأ

رهنلأ نم هلاصشتنأ ”و ةئيصس هتلاح لاثمتلأ نأأ
.هيلع سصحفلأ نم ديزŸأ ءأرجإل
ةينابصسإلأ ةفا-ق-ث-لأ ةرأزو ن-م نو-ث-حا-ب رر-قو
Ëرم لاث“ نأأ ثأÎلأ نع عا-فد-لأ ة-ي-ع-م-جو
،Óًطر033 نزيو تينأر÷أ نم عونصصم ءأرذعلأ
عم ءأرذ-ع-لأ Ëر-م رو-صصيو ،(م-ج-ك96.941)
بولصسأأ ىلع ًءانب ،اهي-عأرذ Úب عو-صسي ل-ف-ط-لأ
عبأرلأ نرقلأ ¤إأ دوعت اهنأأ دقتعُيو ، ةعطقلأ

Ëرم ةءابع نÓمح-ي نا-كÓ-م كا-ن-هو ،ر-صشع
.اهنابقأريو ءأرذعلأ

ث.ق ^

اصسنرف ‘ سصاخصشأأ ةتصس ىلع سضبقلأ يقلأأ هنإأ ،سسمأأ لوأأ يئاصضق ردصصم لاق
نم يصسكناب ةيوهلأ لوه‹ ÊاطيÈلأ عراصشلأ نانفل ينف لمع ةقرصسب قلعتي اميف
ةلÓغ يطغت ةديصس روصصت يتلأ ،ةيرأد÷أ ىلع Ìعو .سسيراب ‘ نÓكاتاب حرصسم
ايلاطيإأ طصسوب ةعرزÃ لزنم ‘ ،سضرألأ ¤إأ اهينيعب ةنيزح قرطتو اههجو ةقيقر

.اهئافتخأ نم ماعلأ فصصنو ماع وحن دعب كلذو ،يرا÷أ رهصشلأ نم قباصس تقو ‘
هابتصشÓل ةتصسلأ ÚلقتعŸأ نم Úنثأ عم يرجي ايمصسر اقيق– نإأ ردصصŸأ لاقو
راثآأ ءافخإأ ¤إأ أودمع Úقابلأ ةعبرألأ نأاب هبتصشي Úح ‘ ةيرأد÷أ امهتقرصسب

ئرأوط باب علÿ ةلومÒ fiصشانم أومدختصسأ سصوصصللأ نأأ دقتعيو .ةقرصسلأ
كلذو ،ةنحاصش ‘ اهلقن يرجي نأأ لبق هيلع ةيرأد÷أ يصسكناب مصسر يذلأ قير◊أ
.ينفلأ لمعلأ ىلع Ìع امدنع ةيلاطيإأ مÓعإأ لئاصسو هتركذ اŸ اقفو
سسيراب حراصسم رهصشأأ دحأأ Èتعي يذ-لأ ،نÓ-كا-تا-ب حر-صسم نودد-صشت-م م-ح-ت-قأو

تامجه راطإأ ‘È 5102مفون ‘ يقيصسوم لفح ءانثأأ ،كورلأ ىقيصسوم تÓف◊
.Óيتق031 طوقصس ¤إأ ىدأأ ام اهطيfiو سسيراب ‘ ةقصسنم

ث.ق ^



ةليترلا

 ةدمخ ةلجع دمfi تسساÔ“ رعاسش روزت ةفاقثلا
ة-ل-ي-م-ج ةرا-يز ي-ف ^

أاجا-ف-ت ،ة-يدا-ع ر-ي-غو
ةلجع دمح-م ر-عا-سشلأ

يف هانكسس رقمب ،ةدمخ
،سسلدإأ ة-----يد-----ل-----ب
ةرا-يز ،تسسأر--ن--م--ت--ب
لبق نم معدو ن-ما-سضت

نونفلأو ةفاقثلأ ر-يد-م
ءأرد-مو تسسأر-ن-م--ت--ل
تح--ت تا--سسسسؤو--م---لأ
 .ةيلولاب ةياسصولأ
نم ةيسصوتب تناك ،ةيفاقثلأ ةرايزلأ نأأ ،رعاسشلأ ةطبغ يف دأز امبرو
ةديعبلأ ةفاسسملأ نأل امبرو ،ةدود نب ةكيلم ،نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو
.تسسأرنمتب هترايز نم اهاعنم لاغسشألأ ةفاثكو

““لÓتح’ا دسض مÓسسلا عم““  هللا مÓغ
نايكلأ نÓعأ ع-م ن-مأز-ت ي-ف ^

ةريبك ءأزجأأ مسض نع ينويهسصلأ
يغلي امب ،ةي-بر-غ-لأ ة-ف-سضلأ ن-م
رظتنملأ نم ،نيتلودلأ لح ايئاهن
سسل-ج-م--لأ سسي--ئر م--ها--سسي نأأ
هللأ دبعو-ب ,ى-ل-عألأ ي-مÓ-سسلأ

ةيؤورب ,نينثلأ موي-لأ ,ه-ل-لأ مÓ-غ
يلود ىقتلم يف ةتباث ة-ير-ئأز-ج

.دعب نع يئرملأ لسصأوتلأ ةينقت ربع ,““لÓتحلأ دسض مÓسسلأ عم““
يتلأ ىربكلأ رطاخملأو تايدحتلأ““ رمتؤوم-لأ أذ-ه لا-غ-سشأأ لوا-ن-ت-تو
امك .““نرقلأ ةقفسص““ ىمسسي ام لظ يف ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ اههجأوت
يف جأرعملأو ءأرسسلأ سضرأأ ةيامحل دوهجلأ دسشحل ةطحم““ نوكيسس
دعب ةسصاخ ,يليئأرسسلأ لÓتحÓل ةيرامعتسسلأ تاططخملأ ةهجأوم
.““ةيبرغلأ ةفسضلأ مسضب تأديدهتلأ

 تارايسسلا ةميسسق لاجأا انوروك ددÁ له
لاجآأ ،ءاثÓثلأ أدغ يهتنت  ^

ةنسسل تأرايسسلأ ةميسسق ءان-ت-قأ
لبق نم اهديد-م-ت د-ع-ب ،0202
فورظ رثإأ ،بئأرسضلأ ةحلسصم
ر-ج-ح-لأو ““ا-نورو-ك““ ة-ح-ئا--ج

.يحسصلأ
ة-ما-ع-لأ ة-ير-يد-م-لأ نأأ م-غرو
وأأ نايب يأأ ردسصت مل بئأرسضلل
أرمأأ ودبي ةميسسقلأ ءانتقأ خيرات ديدمت نإاف ،ةظحللأ ةياغ ىلإأ ةراسشأ
ةلاحو ،دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيحسصلأ ةيئانثتسسلأ فورظلأ ببسسب أدرأو
رخأات ءأرج ،ديربلأو بئأرسضلأ حلا-سصم ا-ه-فر-ع-ت ي-ت-لأ ظا-ظ-ت-كلأ
.ةئاملاب05 ةبسسنب نيفظوملأ ددع سصيلقت وأأ تÓماعملأ

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

 رئأزجلأ - يام لوأأ
06.67.56.120  :فتاهلأ
87.67.56.120  :فتاهلأ
37.67.56.120  :سسكافلأ

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقوم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ روتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطولأ ةلاكولأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسولأ

 :عيزوتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسولأ

يوهجلأ ةنيطنسسق بتكم

(اتريسس قدنف رأوجب) ةنيطنسسق نابعز عراسش2
66.08.29.130 :فتاهلأ
10.18.29.130 :سسكافلأ

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طسسو سسيداب نب عراسش11 ““ كاب ““ لامعألأ زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ روسصلأ وأأ قئاثولأ لك

ةيرابخإأ ةينطو ةيموي
 مÓعإÓل دئأرلأ م.م.ذ.سش نع ردسصت

جد000.005 :يعامتجإلأ اهلامسسأأر
رئأزجلأ1592630 ب00  :مقر يراجتلأ لجسسلأ

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةدعقلا وذ8ـل قفاوملا م0202ناوج92  نينثإلا

ةعفان ةراسض بر
أا-----جا-----ف------ت  ^

ةفاثكل نون-طأو-م-لأ
سسأر--عألأ بكأو---م
ما------يألأ لÓ------خ

م-غر ،ة-ي--سضا--م--لأ
ة-ي-ح-سصلأ ة-لا-ح--لأ
تأو-عدو ،دÓ-ب--ل--ل
تأءأرجإا-ب مأز-ت-للأ
ءأدترأ لثم ،ةياقولأ
طاسشن لأزام تقو يف ،عمجتلأ مدعو ،يعامتجلأ دعابتلأو ةمامكلأ

.يلك لكسشبو افقوتم تÓفحلأ تاعاق
تاعاق ىلأ تاعدوتسسملأو حوطسسلأو لزانملأ لوحت ر-ي-ث-ي ا-م-ن-ي-بو

اهيف دجو ،سسوريفلأ ىودع لاقتنأ ن-م فوا-خ-م  ة-ت-قؤو-م تÓ-ف-ح
،فسصنلأ نم رثكأأ ى-لأ جأوز-لأ ف-يرا-سصم ل-ي-ل-ق-ت-ل ة-سصر-ف نور-خآأ
ءأذغلأو سسورعلأ سسبÓم نم لق امب و تÓئاعلأ برقأاب ءافتكلأو
 .ىولحلأ

431ـلا ـلا اهدÓيم ديعب لفت– ةرمعم Èكأا
،ة-ي-ن-ي-سصلأ تل-ف--ت--حأ ^

ر-ب-كأأ ،ي-ت-ي-سس نا-ه-ي-م-لأ
ديعب ملا-ع-لأ ي-ف ةر-م-ع-م
دأرفأأ نيب ،431ـلأ اهدÓيم
أوف-ت-لأ ن-يذ-لأ ا-ه-ت-ل-ئا-ع
تاقاب اهل أومدقو اه-لو-ح

.دورولأ
““نسص أذ““ ةفيحسص تركذو
روطأربمإلأ مكح نابإأ ،6881 ماع تدلو يتلأ ،يتيسس نأأ ةيناطيربلأ

ىلوألأ نيتيملاعلأ نيبرحلأ تدهسشو نورق3 ترسصاعو ،وسشجنأوج
 .ةيناثلأو
تلآلأ ىلع فزعلأو ءانغلاب عتمتسستو ،ةديج ةحسصب عتمتت ،يتيسس
هتافو ىتح اهجوز عم تلظو71 نسس يف تجوزت اهنأأو ،ةيقيسسوملأ

.6791 ماع

ثد◊ا لÓظ ‘

جÓعلا رخآا.. يكلا
‘ تامامكلا ءادترا ضضرف ¤ا انوروك ءابو راششتنا تاروطت هجتت̂ 

،نئابزلا ةيعم اهلمحب راجتلا مازلإاو ،ةيمومعلا نكامألاو تاحاشسلا
ديع ةلطع عم انمازت لماششلا يحشصلا رج◊ا ضضرف ¤ا هجتت امك
ريزولا نوكي ام وهو ،عوبشسألا ةياهن ة-ل-ط-ع ع-م ة-ن-ماز-تŸا ،ر-ط-ف-لا
ةمامك ÚيÓ-م7ـب قو-شسلا د-يوز-ت ن-ع ه-نÓ-عإا-ب ه-ل د-ه-م د--ق لوألا
تاششروو Úين-هŸا م-ي-ل-ع-ت-لاو ن-يو-ك-ت-لا ز-كار-م ةو-عدو ،ا-ي-عو-ب-شسأا
.تامامكلا جاتنا ¤ا رشسألا ىتحو ةطايÿا

راششتنا ةعباتمو دشصر ةيلخو ةحشصلا عاطق ›وؤوشسم تاحيرشصت
دح ¤ا ةقشسانتمو ةرتاوت-م ةرا-ج-ت-لا ةرازو ›وؤو-شسم  اذ-كو ءا-بو-لا

،ضسوÒفلا ةبراfi نم ىلعأا ىوتشسم غولب ةرورشض ضصوشصخب Òبك
لمحيو ارقتشسم لازام ةيحشصلا ةيعشضولل Êايبلا ىنحنŸا نأا مغرف
نود ددÒ fiغ ل-جأا ¤ا هرار-م-ت-شسا نأا لإا ،لؤوا-ف-ت--لا ن--م Òث--ك--لا

رفشصو ةباشصا رفشص ةلا◊ا قيقحتب ،ءابولل يلك ضضافخنا ليجشست
ةيكر◊ا ثعب ةمث نمو ةياقولا تاءارجا فيفختب حمشسي ام ،ةافو
كهنيو ة-ي-ب-ط-لا م-ق-طألا ق-هÒشس ،ة-يدا-شصت-قلاو ة-ي-عا-م-ت-جلا
ةنيزÿا لهاك لقثيو ،ة-ي-ب-ط-لا تا-ك-ل-ه-ت-شسŸا ن-م ر-فو-تŸا نوزıا
ىرخألا ةيمومعلا ةحشصلا تامدخ ليطع-ت ن-ع Ó-شضف ،ة-ي-مو-م-ع-لا

تلا◊ا ة÷اعم اميشس لو ،انوروك ةبراfi نع ةيمهأا لقت ل يتلاو
.ةحشصلا ريزو هيلا هبن ام وهو ،حيقلتلا تÓمحو ةلجعتشسŸا

دعبف ،ءابولا ةبراfi ‘ ةيناثلا ةعرشسلا لوخد ررق ةحشصلا ريزو
ءاد-ترا نأا هد-ي-كأا-تو ،تا-ما-م-ك-لا ة-ي-ماز-لا ضضر-ف ‘ ه-ت-ب-غر ءاد-با
ضسمأا لوأا نلعأا ،ءابولا راششتنا رمتشسا  اذإا  ايرابجا نوكيشس تامامكلا

ديعلا يموي لماشش رجح ضضرف لجأا نم ةموكحلل ريرقت ميلشست نع
،تايفششتشسŸا ¤إا تارايزلاو ي-عا-م÷ا نا-تÿا تا-ي-ل-م-ع ل-ك ع-ن-مو
يششفت نم دحلل ،يÿÒا لمعلاو تايعم÷ا ىلع ىتح قبطني رمألاو
¤ا ةنيدم نمو رخآل تيب نم لقنتلاو تارايزلا نإا لاقو ،انوروك ءابو
.””ةثراكلا ثد– نأا نكÁ تايول◊او ماعطلا لوح فافتللاو ىرخأا

نم دعشص ،ثد◊ا عنشص لشصاوي يذلا ،ةراجتلا ريزو ،هبناج نم
ءادترا ÚمدختشسŸاو لمعلا بابرأاو راجتلا مازلإاب ،ةياقولا تاءارجا
تابوقع طيلشستب اددهم ،دحألا ،مويلا نم ءادتبا ةيقاولا تامامكلا
.ءارجإلا اذهب مازتللا مدع ةلاح ‘ رهشش ةدŸ قلغلاب

لهاÚ ŒنطاوŸا نم ةبشسن رارمتشسا ¤ا رظنلابو ،كشش نود نمو
ة-ي-عو-ت-لا تÓ-م-ح م-غر ،ءا-بو-لا ن-م ة-مÓ-شسلاو ة-يا-قو--لا Òباد--ت
نإاف ،ءابولاب ةقلع-تŸا ة-ح-شصلا ةرازو ما-قرأا رار-ق-ت-شساو ،د-ي-ن-ج-ت-لاو
Ìكأا ودبت  ءابولا راششتنا ةبراfi ‘ ةشضبقلا ديدششت ¤ا لوشصولا

،يلكو لماشش رجح ضضرف ¤ا ءوجللا دح لشصت دقو ،ةرورشض نم
،عوبشسألا ةياهن ةلطع لمكي يذلا ،كرابŸا رطفلا ديع مايأا عم انمازت

رج◊ا تاءارجإا قرخ ةشسرا‡ ضسوق-ط ن-م ن-طاوŸا ل-ق-ت-ن-ي ثي-ح
¤ا ،نئابزلا عم ارشس لماعتلاب ةيراجتلا تÙÓا قلغ ‘ لياحتلاو

ام ،ةيلئاعلا تارايزلل نانعلا قÓطاو ديعلاب لافتحلا تاداع ضسوقط
 .ةياقولا Òبادت نم ىقبت اŸ اديدهت لكششي

تاطلشسلا هب تماق ام نأا ،ماوعو ضصاوخ ،ÚمتهŸا نم Òثك ىريو
ةلأاشسم ةشصاخ ،يقيفوت لماعت در‹ ىقبي ،نآلا دح ¤ا ةيمومعلا
‘ نوبهذيو ،ةمشساحو ةيرذج ةقيرطب رمألا ة÷اعم ‘ ددÎلا

نم Òخ ضسأافلاب ةبرشض وأا ،يكلا ءاودلا رخآا نأا ¤ا مهتعانق ريÈت
ةدŸ لماششلا رظ◊ا قيبطت نأاو ،لثŸا لوقي امك ،موداقلاب ةرششع

جئاتنلا ىلع ظفاحيو ءابولا راششتنا رشصا-ح-ي-شس ل-قألا ى-ل-ع عو-ب-شسأا
نكÒ Áبك دح ¤ا ةهجاوŸا ةدم لزتخيو لب ،نآلا دح ¤ا ةققÙا

،ايلامو ايدامو ايرششب ،ءابولا تايعادتب لفكتلا ةفلك ضصيلقت اهعم
عيبطت ¤ا ةدوعلا بلطŸ ةيمومعلا تاطلشسلا مامأا ةيؤورلا حاشضتاو
.رومألا

ةيعشضولا تاشصÓخو ،ÚلوؤوشسŸا تاحيرشصت ةيعون رتاوت نأا ودبيو
ةخراشص ةافو تلاح ليجشستو ،ءابولا عم نطاوŸا لماعتو ةيحشصلا
لجعتشست دق ،فيطشسب لما◊ا ةبيبطلا ع-م ثد-ح ا-م-ل-ث-م ،ءا-بو-لا-ب
بر◊ا ديدششت ¤ا باهذلا ¤ا ةيمومعلا تاطلشسلاب يهتنتو ،رومألا

.يمتح رايخك ءابولا ىلع
ي◊اسص ىفطسصم ^

0202 يام51 رسشن

 نوسسليو سسيئرلاب حيطي ديولف جروج
ة--ع--ما--ج تن--ل--عأأ ^

ةي-ك-ير-مألأ نو-ت-سسنر-ب
م--سسأ ة--لأزإا---ب أرأر---ق
وردوو ،قباسسلأ سسيئرلأ
ىد-حإأ ن--م ،نو--سسل--يو
هراكفأأ““ ببسسب ،اهتاي-ل-ك
.““ةيرسصنعلأ هتسسايسسو
ةعقأولأ،ةعماجلأ تلاقو
يسسريج و-ي-ن ة-يلو ي-ف
تذختأ اهنأأ ،ةيكيرمألأ

مدعو ،ةيرسصنعلأ نوسسليو تاسسايسسو راكفأأ ببسسب ،يئانثتسسلأ رأرقلأ أذه
.اهلاكسشأأ ةفاكب ةيرسصنعلأ ةحفاكم يف ةيلكلأ ةلاسسر عم اهقفأوت
يماع نيب ،ةدحتملأ تا-يلو-ل-ل82ـلأ سسيئرلأ بسصن-م نو-سسل-يو ى-لو-تو
(3191-1291).



دا-سصرألا ح-لا-سصم ع-قو-ت--تو ^
ق-طا-ن-م-لا نو-ك-ت نأا ة-يو-ج--لا
ءاثÓثلا موي نم ةيادب ةيلحاسسلا
دج عا-ف-ترا ع-م د-عو-م ى-ل-ع ،

ةرارحلا تاجرد يف سسوسسحم
دهسشت نأا بق-تر-ي ذإا ،ىو-سصق-لا

83و03 ن-ي-ب حوار-ت--ت ةرار--ح
قطانملا سضعب يف لسصتل ،ةجرد
امأا ،ة-جرد04 ىلإا ةي-ل-حا-سسلا

،ة-ي-ل-خاد-لا ق-طا-ن-م-لا ى-ل--ع
04 ى-لإا53 ليجسست بق-تر-ي-ف
نيب ايلحم حوارتت ام-ي-ف ،ة-جرد
.ةجرد64 و44
قطانملا ل-ج-سست-سس ،ن-ي-ح ي-ف
83 و43 نيب ةرارح ةيبو-ن-ج-لا

،يليسساطلاو راقه-لا ي-ف ة-جرد
يقاب ي-ف ة-جرد64و04 ني-بو
ىلإا لسصتل ،ةيبونجلا قطا-ن-م-لا

طسسو ى-ل-ع ة-جرد84 دود-ح
.ءارحسصلا

ةراحلا ةيوجلا ةي-ع-سضو-لا هذ-ه
ي-ه ،ةر-م لوأل ل-ج-سست ي--ت--لا
نخاسس ءاوه زكرمت نع ةمجان
يذلاو ،ةيبونجلا قطان-م-لا ي-ف
ةيبونج تاراي-ت ن-م-سض ع-فد-ن-ي

ةيلامسشلا قطانملا وحن ةي-بر-غ
تا-جرد ع-فر ى-ل--ع ل--م--ع--يو
.ىوسصقلا ةرارحلا

تا--جرد نأا ى--لإا ةرا--سشإلا ع--م
متيسس يتلا ةيسساي-ق-لا ةرار-ح-لا
تحت”” طقف نوك-ت ا-ه-ل-ي-ج-سست
ةسسوسسحم-لا كل-ت ا-مأا ،””ل-ظ-لا

عم ةسصاخ عفترت نأا اهل نكميف
.ةبوطرلا ةبسسن عافترا

ة-ي-ع-سضو-لا نأا ر-كذ-لا-ب ر-يد-ج
دغ موي-ل ة-ع-قو-ت-م-لا ة-يو-ج-لا
ىلع ةسسمسشم نوكتسس ،ن-ي-ن-ثإلا

ءانثتسسا-ب ،ن-طو-لا تا-يلو ل-ج
نوكتسس يتلا ،ةيلخادلا قطانملا

ةيدعر ايÓخ ل-ّك-سشت-ل ة-سضر-ع
راطمأا طقاسستب ةقوفرم نو-ك-ت
.درب تابحو
،ةرارحلا تاجردل ةبسسنلاب امأا

ةجرد33و92 نيب حوارت-ت-سسف
نيبو ةيلحاسسلا قطان-م-لا ى-ل-ع
قطانملا ى-ل-ع ة-جرد04و43
قطانملا دهسشت اميف ،ةيلخادلا
74و82 نيب ةرارح ةي-بو-ن-ج-لا
.ةجرد

ن.ح ^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

!رومزو ةنباعسش نيب
،يرئازجلا يسسنر-ف-لا ل-ي-مز-لا نا-ك نإا يردأا ل ^
هل اهلسسرأا يتلا ةلاسسرلا م-ه-ف ،ة-ن-با-ع-سش ر-ي-م-سس
،ةيرئازج لوسصأا نم يسسنرفلا يدوهيلا يمÓعإلا

نع بئانلا سضفر ىلع قلع امدنع ،رومز كيريإل
لباقم ،ةيسسنرفلا هتيسسنج نع هلزان-ت ة-ي-لا-ج-لا
ليدعتلا يف هيف نيعملا ريزو بسصنمب هظافتحا
.ريخألا يموكحلا

،ة-يو-ه ة-مزأا ن-م ر-خآلا و-ه ي-نا-ع-ي يذ-لا ،رو-مز
ينعي همسساو ،ةيرئازج لوسصأا نم رخآلا وه هنوك
سسيل هنأا ىلع لد-ي ا-م ““نو-ت-يز-لا ““ة-ي-غ-يزا-ملا-ب
نأا ي-ف-ك-ي ل ““ة-ن-با-ع-سشل لا-ق  ،Ó-ي-سصأا ا-ي--سسنر--ف
بسصنم سضفرتو ةيسسنرفلا ةيسسن-ج-لا-ب كسسم-ت-ت
ايسسنرف نوكتلف ،ايسسنرف نوكتل رئازجلا يف رزو
.““نافاسش ود ليئوماسص ىمسست نأا بجي
ه-ك-سسم-ت ى-ل-ع ة-ن-با-ع-سش مو-لأا ل ة-ق-ي-ق-ح-لا ي--ف
ةيب-ل-غألا نأا د-ق-ت-عأا-ف ،ة-ي-سسنر-ف-لا ه-ت-ي-سسن-ج-ب

بسصنم نأا ىري وهف ،ةنباعسش هراتخا ام راتختسس
نم ريثكلا حتفتسس يتلا ةيسسنجلاو لئاز ريزولا
ه-حر-ت-قا ن-م ى-ل-ع مو-ل-لا ن-ك-ل ،ة--م--ئاد باو--بألا
بئانك Óسصأا هبختنا نم ىلع موللا لب ،بسصنملل
لوأا يف ه-ت-ير-ئاز-ج-ل ر-ك-ن-ت د-قو ،نا-م-لر-ب-لا ي-ف
.هيف عسضوي ناحتما
ي-ف ة-ي-سسن-ج-لا و--جودز--م ن--ي--ع--ي نأا د--سض تسسل
دامتعلا نم انمرح نوناقلا اذهف ،ةيماسس بسصانم

يف نيرجاهملا انئاملعو انتاراطا نم ريثكلا ىلع
،ىرخأا نادلب تايسسنج ىلع نيلسصحتملاو جراخلا

اومدقيل ءلؤوه هجو يف اقئاع نوناقلا فقو دقف
اهتاسسسسؤوم ءانب يف ةمهاسسم-لاو ا-ندÓ-ب-ل ة-مد-خ
يف ءاوسس ،تاعاطقلل مهبراجت ةسصÓخ ميدقتو
نحن ىرخأا تاعاطق يفو ةحسصلا يف وأا ميلعتلا
.اهيلا ةجاحلا دسشأاب
يف ريمسس نييعت اهثدحأا يتلا ةجسضلا ينبجعت مل

ع-قاو-م ى-ل-ع ة--سصا--خ ،ي--ما--سسلا بسصن--م--لا اذ--ه
،فذقلا دح انايحأا تلسصو ،يعامتجلا لسصاوتلا
ىتح اهتايلوؤوسسم مامأا ةمو-ك-ح-لا تع-سضو ا-ه-ن-ك-ل
نييعتلاف ،ءاطخألا هذه لثم Óبق-ت-سسم ىدا-ف-ت-ت
طور--سشل ع--سضخ---ي نأا بج---ي ما---سس بسصن---م ي---ف
ىد-ل نو-ك-ت-ل ة-لود-لا تا--سسسسؤو--م ةرا--سشت--سسلو
ىلع ةحسضاو ةروسص ةموكحلا سسيئر وأا سسيئرلا
لماك سسيئرلل نوكت اهدعبو ،ةحرتقملا ءامسسألا
لماك ىلع نوكي يذلا رارقلا ذا-خ-تا ي-ف ة-ير-ح-لا

حتفأاو ،حرتقملا سصخسشلاب قلعتي ام لكب ةيارد
ة-ي-ن-مألا تا-ف-ل--م--لا ل--ك تسسي--ل--ف ،ا--سسو--ق ا--ن--ه
تافلم ترسضح ام اري-ث-ك-ف ،ة-قدا-سص سصا-خ-سشأÓ-ل

،ءاهزنلا نيينطو-لا ن-م ر-ي-ث-ك-ل-ل ة-بذا-ك ة-يد-ي-ك
تسضقو ةحسصلا نم اهل سساسسأا ل مهت مهب تقحلأا

.مهلبقتسسم ىلع
وهو ،فلتخم ةنباعسش ريمسس ةيسضق يف رمألا نكل
نأاو قبسس دقو ،ةي-سسنر-ف-لا ه-ت-ي-سسن-ج ف-خ-ي م-ل

نأا هيلع ناك نكل ،ينويزفلت جمانرب يف اهب حرسص
وهو اهيف عقو يتلا ة-ط-مر-م-لا ن-م ه-سسف-ن ي-م-ح-ي
،ريزو بسصنم ءوبت نم هعنمي نوناقلا نأا يردي
اذه فرعي هنأا سضورفملا نم نا-ك ي-نا-م-لر-ب و-ه-ف
.ةلدهبلا بنجتيو نوناقلا
ىقبي-سس اذ-ه د-ع-ب ل-ه ،نآلا حور-ط-م-لا لاؤو-سسلا
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GBNô G’CNÑÉQ ةيلخادلا ىلع64و ةيلحاسسلا قطانملا ىلع ةجرد04 ىدعتت

دغ موي نم ةيادب ةرارحلا تاجارد عافترا
لسصف لوخد ذنم ةرم لوألو ، دغ موي نم اًءدب ،نطولا قطانم لج دهسشت نأا بقتري
ىدعتتسس امك ،ةيلحاسسلا قطانملا ىلع ةجرد04 ىدعتت ةيسسايق ةرارح ،فيسصلا

.ةيبونجلا قطانملا ىلع ةجرد84 و ةيلخادلا قطانملا ىلع64ـلا ،ةرارحلا ةجرد

fi2« تامامك عيبي تاودرخ لpff «طورسشب
فيطسسب ÚسضرمŸا و ءابطÓل ةسصاخ

ةسصاخلا ةيبطلا تامامكلا رفوتب نئابزلا نم ديدعلا أاجافت ^
، فيطسس ةنيدم طسسوب تاودرخلا عيبل لحمب ““2 يب فأا فأا““

ةرثكب هلمعتسسي و دوقفم تامامكلا  نم عونلا اذه نأا ثيح
رمألا دازام و،91 ديفوكلا ىسضرم نوجلاعي نيذلا ءابطألا

عاطق لامعل ىوسس عيبي ل لحملا بحاسص نأا وه ةبارغ
مهتقاطب راهظإا مهيلع و نيسضرمم و ءابطأا نم ةحسصلا
02 ءانتقا مهيلع طرتسشي امك، كلذ نم دكأاتيل ةينهملا

 .جد0054 ـب ردقي يلام غلبمب ىرخا سضارغأا اهعم و ةدحو
ل.ىسسيع ^

ÂاغتسسÃ اسصخسش61 ـل ةيعرسش Òغ ةرجه ةلواfi طابحإا
نم مناغتسسمب ،سسما لحاوسسلا سسارح نكمت ^

اسصخسش61 ل ةيعرسش ريغ ةرجه ةلواحم طابحإا
ةعومجملا نم ملع امبسسح ،رحبلا سضرع يف
.لحاوسسلا سسارحل ةيميلقإلا

ةعباتلا ةمئاعلا تادحولا نأا ردسصملا حسضوأاو
ةعاسسلا دودح يف تنكمت لحاوسسلا سسارحل
ناك ديسص براق سضارتعا نم دحألا حابسص ةعبارلا

مهنيب ةيعرسشلا ريغ ةرجهلل احسشرم61 هنتم ىلع
لامسش (رتموليك03) يرحب ليم61 دعب ىلع ناتأارما

.ءانيملا برغ
يهو سصاخسشألا نم ةعومجملا هذه ليوحت متو
نينثا نينطاومو ةيبنجأا ةيعر41 نم ةنوكتم
مناغتسسم ءانيم ىلإا مناغتسسم ةيلو نم ناردحني
اهب لومعملا ةينوناقلا تاءارجإلاب مايقلا لجأا نم
ةيلوألا تافاعسسإلا ميدقتو تلاحلا هذه لثم يف
ةيامحلل مدقتملا ىفسشتسسملا فرط نم نيفوقوملل
.ةيندملا

حلاسصملا عم قيسسنتلاب تادحولا تاذ تماقو
ءابو يسشفت نم يئاقولا زاهجلا ليعفتب ةسصتخملا

ذفنملا اذه ىوتسسم ىلع (91 ديفوك) انوروك
.ردسصملا تاذ هيلإا راسشأا امك ،يرحبلا يدودحلا

ج.ق ^

fiكوام ةيدلب رقم نوقلغي نوجتÓةبلاطملل ن
فيطسس ةاي◊ا فورظ Úسسحتب

قلغ ىلع نيجتحملا نم تارسشعلا سسمأا حابسص مدقأا ^
سضعب ديسسجتب ةبلاطملل ، ةعقاولا نÓكوام ةيدلب رقم
و بورسشلا ءاملاب ةقلعتملا و، ةيومنتلا عيراسشملا
.نكسسلا و ةيحسصلا تامدخلا و قيرطلا

ةينعملا تاطلسسلا نم نوجتحملا ناكسسلا بلاط و
نوهجاوي مهنأا ثيح، بورسشلا ءاملا ريفوت ةرورسضب
مهربجا، ةليوط ةينمز ةدم ذنم ةقناخ سشطع ةمزأا

ةديعب قطانم نم اهبلج و ءام ةرطق نع ثحبلا ىلع
دعب، ةراحلا مايألا هذه لÓخ مهسشطع اهب نووريل

ةعاسس ىوسس اهروزت يتلا مهتايفنح نع هايملا بايغ
ناكسسلا ءلؤوه بلاط امك ، مايأا ةسسمخ لÓخ ةدحاو
هايملل ةيرئازجلا ةحلسصمل يروفلا ليوحتلا  ةرورسضب
اوبلاط يحسصلا بناجلا نم و، نÓكوام ةيدلب زكرم ىلإا
عم اسس42/42 ةدمل ةيبطلا تلاجعتسسلا ريفوتب

عم ةدايعلاب ءاقبلا ىلع بوانملا بيبطلا رابجإا ةرورسض
يف و، ةدلولل ةعاق ىلا ديدجلا ةيدلبلا رقم ليوحت
عيزوتلاب  تاطلسسلا نوجتحملا بلاط نكسسلا لاجم
اهيقحتسسمل ةزهاجلا ةيعامتجلا تانكسسلل لجاعلا

نيذلا زكرم نÓكوام ةيدلب ناكسسل ةيولوألا ءاطعإاو
يفيرلا نكسسلا ءانبل ةناعإلا نم اوديفتسسي مل
حÓسصإا عورسشم زاجنإا يف ليجعتلا ىلإا ةفاسضلاب،

ذنم بعسشلا هرظتني لظ يذلا، يراسس دلوأا قيرط
ةرانإلا حÓسصإاب  ةبلاطملا ىلع ةدايز،ةليوط تاونسس
ةئيهتلاو ةيعرفلا عراوسشلا لخاد ةيمومعلا
حÓسصإا  بلاطملا ةحئل تنمسضت امك ،ةيراسضحلا
يذلا و ةقئل ريغ ةيعسضو دهسشي يذلا يدلبلا بعلملا
ليجعتلا و ،ةقطنملا بابسشل ديحولا سسفنتملا دعي
اهلاغسشأا تهتنا يتلا ةيندملا ةيامحلا ةحلسصم حتفب
.نيتنسس نم رثكأا ذنم

نم اسسأار121 ىلع وطسست ةيسشاŸا ةباسصعو..
فيطسسب بلاطوب ةيدلبب مانغألا

و ددعلا ةلوهجم ةباسصع سسمأا لوأا ةليل تنكمت  ^
ةفينق ةيرقب ،ةيسشاملا نم اسسأار12 ةقرسس ىلع ةيوهلا
.فيطسس ةيلو بونجب بلاطوب ةيدلبب ةعقاولا

سصوسصللا نإاف ،اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و
ةدجاوتملا ةعرزملا باوبأا ريكسست و ميطحتب اوماق
نم اونكمت و اهلخاد ىلإا اوللسست و، ةيلبج ةقطنمب
يف ةلوهجم ةهجو وحن رارفلاب اوذل و يسشاوملا جارخإا

حابسصلا يف و ،رمأÓل دحأا نطفتي نأا نود مÓظلا حنج
مدقتيل ،ةقرسسلل همنغ سضرعتب ةيحسضلا أاجافت ركابلا

يتلا ينطولا كردلا حلاسصم ىدل ىوكسشب ةرسشابم
.ةيسضقلا يف اقيقحت تحتف

ل.ىسسيع ^

رمنلا شضوعاب روهظ ببسسبوزو يزيتب تايدلبÈ01ع ئراوط

تاعامجلا نم ديدعلا سشيعت ^
يزيت ةيلو ميلقا ربع ةيل-ح-م-لا
ة-لا-ح ,ةر-ي-خلا ما-يلا ع-م وزو
روهظ ببسسب ىو-سصق را-ف-ن-ت-سسا
دق ناك يذ-لا ر-م-ن-لا سضو-عا-ب
تايدلب01 ىلا سسما ةياغل فحز
ةيل-حا-سسلا و ة-ي-ل-خاد-لا ا-ه-ن-م
نوفزاب هل روهظ لوا ناك امدعب,
اميف فحزيل مامحلا نيع هدعبو
.ىرخلا قطانملا ىلا دعب
رداسصم هن-ع تف-سشك ا-م بسسحو
ناف، ””رجفلا»ـل ةقوثوم ةي-ل-ح-م
قرسش نم ةيتلا ةسضوعابلا هذه
ريثت تتاب يلسصلا اهنطوم ايسسا

ا-م-ي--سسل نا--ك--سسلا فوا--خ--م

نو-ك ن-سسلا را-ب--ك و, لا--ف--طلا
نم هرفوتت امل, ةلتاق ا-ه-تا-ع-سسل
تاذ تفا--سضا و ,ي--ل--خاد م--سس
يتلا ةرسشحلا هذه نا رداسصملا

،ل-ل-سشلا-ب نا-سسنلا بي-سصت د--ق
يف ري-ب-ك ل-ك-سشب سشي-ع-ت ثي-ح

اما هايملاب ةطاح-م-لا طا-سسولا
.ةلمعتسسملا وا ةدكارلا
نا ىلا اهتاذ رداسصملا تراسشا و
وزو يزيتب ةيحÓف-لا ح-لا-سصم-لا

عم ةيسسيسسحت ةلمح قÓطا تررق
ةد-ئا--ف--ل يرا--ج--لا عو--ب--سسلا
لجا نم ,نيعرازملا و نيحÓفلا

ي-ف ر-م-ن-لا سضو-عا-ب ة-برا-ح-م
يتلا و ,اهيقسس متي يتلا لوقحلا

نع اثحب ةسضوعا-ب-لا ا-ه-ق-حÓ-ت
ىتح اهدعاسسي اهل سشعنم ءاسضف
مت-ي نا ر-ظ-ت-ن-ي و .رثاكتلا ي-ف
ةيوعوتلا ةلمحلا لÓخ زي-كر-ت-لا

نع ءاملا رداسصم داعبا ةيفيك ىلع
مجح نم ليلقتل-ل ةر-سشح-لا هذ-ه
،اهدجاوت لاجم عيسسوت و اهلقنت

ناك رمنلا سضوعاب ناو اسصوسصخ
قطانملا يف ن-طو-ت-سسي ا-ق-با-سس
هتهجو نم ريغ هنا لا ةيلحاسسلا

ةيلبجلا قطانملا ةيا-غ-ل ار-خؤو-م
اريبك ايد-ح-ت د-ع-ي ا-م ة-ي-ئا-ن-لا
عيمجلا دوهج رفاظتب هتهجاومل

.ةماعلا ةحسصلا ىلع اظافح
ششوÒمع لامج ^

2991 ¤إا اهخيرات دوعي

اهعزن ةلاحتسسا دكؤوي ŸÒا و ةثÓم ةغرفم نوقلغي وزو يزيتب نوفزا ناكسس
نو-فزا ة-يد-ل-ب نا--ك--سس قد ^

يزيت ةيلول ةيلحاسسلا ةهجلاب
ر-ط--خ--لا سسو--قا--ن سسما وزو
ةيئاو-سشع-لا ة-غر-ف-م-لا ءار-ج,
ةثÓم ةقط-ن-م-ب ةد-جاو-ت-م-لا
ددهت تحسضا يتلا و, ةيحايسسلا
رابك و لافطلا اميسسل ناكسسلا
.نسسلا
لوا اومدقا دق يلاهلا ناك و
,ةثÓم ةغرفم قلغ ىلع سسما

ةيلحملا تاطلسسلا ني-ب-لا-ط-م
ناكم ىلا اهليوح-ت و ا-ه-عز-ن-ب
ريبك رطخ نم هلكسشت امل ,رخا

هذهب ةيمومع-لا ة-ح-سصلا ى-ل-ع
.ةيلحاسسلا ةقطنملا
سضع--ب تا--ح--ير--سصت بسسح و
ىتح ،””رجفل»ـل ن-ي-ج-ت-ح-م-لا
ةر-ج-ه اورر--ق ن--ي--حÓ--ف--لا
اهيلع تتا ا-مد-ع-ب م-ه-ي-سضارا
ناخدلا فلخت يتلا ةغر-ف-م-لا
قر-ح ل-ع-ف-ب, ا-ي-مو--ي ما--سسلا
ن-م ا-ه-ي-لا ة-ي-تلا تا-يا-ف-ن-لا

ىلا, نوفزاب تاهجلا فل-ت-خ-م
و هبلجت يذلا سضوعابلا بناج

و,مهتانكسس يف ناكسسلا مجاهي
او-ل-سسار م-ه-نا ءلؤو--ه فا--سضا

داجيا نود ةرئادلا و ة-يد-ل-ب-لا
.ةيسضقلل لجاع جرخم
هنا دكا دق ،نوفزا ريم ناك و
هذه ىل-ع ءا-سضق-لا ل-ي-ح-ت-سسي
دوعي يتلا ةيئاوسشعلا ةغرفملا
رفوت مدعل م2991ىلا اهخيرات
يمرل رخا ناك-م ى-ل-ع نو-فزا
،اهنم سصلخ-ت-لا و, تا-يا-ف-ن-لا

عرسشتسس ة-يد-ل-ب-لا نا ا-ف-ي-سضم
ةغرفملل جايسس عسضو يف اقحل
يف اهيف يمرلا ناكسسلا ع-ن-م-ل
.لكسشملا لح راظتنا

ششوÒمع لامج ^

محرتو ىركذ

هللا نذإاب اهل روفغم-لا ل-ي-حر ى-ل-ع ة-ل-ما-ك ة-ن-سس تر-م
: ةدجلا -  مألا ىلاعت

(دامح ةجوز )   ةحلام  يرزام  : ةديسسلا
لئازلا دوجولا اذه نم تلحر يتلا انبولق ىلع ةيلاغلا
املأاو انزحو اريب-ك ا-غار-ف ا-ن-ل ا-ت-كرا-ت  ا-ه-بر راو-ج ى-لإا

. اقيمع
ءاعدب يكتنبإا  يكل مد-ق-ت-ت ة-م-ي-لألا ىر-كذ-لا هذ-ه-بو
نأا  لجوزع ى-لو-م-لا ن-م ن-ي-جار ةر-ف-غ-م-لاو ة-م-حر-لا
.هنانج  حيسسف اهنكسسي

ةيزعت
ةمسصاعلا رئازجلاب يتبان ةلئاع تقلت ىسسألاو نزحلا غلابب
بطلا يف بيبط ،يتبان يداهلا ،معلاو بألا ةافو يعن
ينطولا هبجاو يدؤوي وهو ةنسس56 زهاني رمع نع ،يلخادلا
.زازتعاو راختفا لكب

،موحرملا خا نبا وعدي ،للجلا باسصملا اذه رثا ىلعو
امك ,ةرفغملاو ةمحرلاب هل ءاعدلا هفرع نم لك ،يتبان ديلو
.للجلا اهباسصم يف ةلئاعلا فسص يف فقو نم لك ركسشي

 نوعجار هيلا ناو هلل انا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

