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ققحت ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلاو هدسسج يف رانلا مرسضأا ترايتب باسش ةافو
U¢61 يئاصضق رمأ’ أذيفنت هفيقوت ةلواحم باقعأأ يف مت ثدح ام نأأ حصضوت نمأ’أ حلاصصم

روصصت عصضوب يدهملبو يرصصان فلك  اميف
Ÿيصست يتصسصسؤوÒ أŸمظعأ’أ دجصس

ةيمقر ةروث ¤ا ةموك◊ا وعدي نوبت
ةـيطارقوÒبلاو ةــــيبابسضلل يدــسصتت

٤صص

انوروك صسوريفب ةديدج ةباصصإأ29٣و ةافو١١ ليجصست عم
نوـهوسشي نوفاطسصم
ئــــــــــــطاسش ةروــــــــــــسص
رــــــــــبونسصلا يداــــــــــــن
اـهاحسضو ةـيسشع نـيب

 ةــــــمسصاعلاب يراـــــجت لـــــحم0063 نــــم دــــيزأل يروــــــــفلا قــــــــلغلا ^
١١صص
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 تامÓعلل راكتحا لو تÓجعلل خفن ل تامÓعلل راكتحا لو تÓجعلل خفن ل تامÓعلل راكتحا لو تÓجعلل خفن ل تامÓعلل راكتحا لو تÓجعلل خفن ل

٣صص
يـــــــــسسايسسلا لÓــــــــغتسسلا باوــــــبأا دسصــــــل تاــــــيئاسصحلا رـــــــيوطت  ^
عوبسسأا ‘ هايŸا تاعاطقناو تنÎنألا قفدت فعسضل دح عسضوب رما ^

 نيدلبلأ نيب تاقÓعلأ ةيوقت راطإأ يف لخدت
 رئازجلاب حÓسصإاو ةمدخ زكرم ئسشنت ةيسسور ةيركسسع ةكرسش ربكأا

تاعماجلاب هب لومعملا ميظنتلا يف رظنلا ةداعا ىلا عفد دعب نع ميلعتلا

““ادحأا مكاحي ل بدألاو ..اردق سسيل انثاريم““ :هئارقل جرعألا ينيسساو

: نايز نب ،عاطقلأ لامع لكو ةذتاصس’أو ةبلطلل ركصش ةلاصسر هجو
٣صص

٤صص

٣١صص

يصسنرفلأ رامعتصسÓل ةداصضم ةروثك ةرامعلأ نع اباتك ينح ةيماصس تردصصأأ امنيب

٥صص
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ينطو2

سسوÒفلا راسشتنا ةعبات-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإلا ة-ل-ي-سص◊ا نإا ة-ح-سصلا ةرازو-ب
سسوÒفب ةدكؤوم ةباسصإا06414 ¤إا تعفترا
يسشفت ءدب ذنم ةافو ةلاح5341و انوروك
.رهسشأا ةتسس وحن لبق دÓبلا ‘ ءابولا
862 ليجسست ” هنأا ¤إا ة-ن-ج-ل-لا ترا-سشأاو
›امجإلا عفري لكسشب ةديدج ءافسش ةلاح
اسضيرم14 ًايلاح دجاوتي اميف24192 ¤إا

.تايفسشتسسŸاب ةزكرŸا ةيانعلا ماسسقأا ‘

ر كلام ^

تÓسصاوŸاو ديÈلا ةيريدم تماق ^
لوأا ةديلبلا ةيلوب ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا
يد-يÈلا بت-كŸا ق-ل-غ-ب تب-سسلا سسمأا
نم دكأاتلا بقع كلذو ةعموسصلا ةيدلبل
سسوÒف-ب ه-ي-ف-ظو-م ن-م دد-ع ة-با-سصإا
نم دحلل يزاÎحا ءار-جإا-ك91-ديفوك
امبسسح ،يدعŸا سسوÒفلا اذه يسشفت
.ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا هذه ريدم هب دافأا
‘ ” ““هنأا نيز نب Úمأا دمfi حسضوأاو
ي--ت--لا ة--يزاÎحلا تاءار--جإلا را--طإا
نامسضل رئاز÷ا ديرب ةدحو ا-ه-تذ-خ-تا
ىلع اهيفظومو اهنئابز نم لك ةمÓسس
يديÈلا بتكŸا تبسسلا قلغ ،ءاوسس دح
كلذو ةيلولا قرسش ةع-مو-سصلا ة-يد-ل-ب-ل
هيفظوم نم ددع ةباسصإا نم دكأاتلا دعب
.““دجتسسŸا انوروك سسوÒفب

حلاسصم ليطع-ت-ل ا-ب-نŒو ه-نأا فا-سضأاو
يديرب بتكم Òخسست متيسس ÚنطاوŸا
ةيديÈلا تامدÿا Ëدقت ¤وتي لقنتم
زكرم ىلع رفوتت يتلا ةيدلبلاب هنئابزل
راظتنا ‘ ةيولح ةقطنÊ Ãاث يديرب
فرط نم هميق-ع-ت د-ع-ب ه-ح-ت-ف ةدا-عا
ليلاحت-لا رو-ه-ظو ة-ي-ن-عŸا ح-لا-سصŸا
.““هيفظوÃ ةسصاÿا ةيبطلا
حتف حلاسصŸا تاذ تداعأا دقف ،Òكذتلل
لكل ÚيديÈلا ÚبتكŸا ا-ه-ن-ئا-بز ما-مأا
رخآاو (ةبحرلا باب) ةديلبلا ةنيدم نم
تقو ‘ اقلغأا ناذللا دارم ينب ةيدلبب
ن-م دد-ع ة-با-سصإا د-كأا-ت بق-ع ق-با--سس
امبسسح ،انوروك سسوÒفب ام-ه-ي-ف-ظو-م
.نيز نب هدكأا

ر م ^
91-ديفوك نم ةيئاقولأ دعأوقلاب مأزتللأ لجأأ نم ةوعدلأ ددج

““يرا÷ا رهصشلا لÓخ ءافصشتصس’ا ت’اح ددع عجارت ““ :لاحر سسايلا
ئطاوصشلا حتف دعب تاباصصإ’ا عافترا نم رذحي راروف^

ةيحسصلا حلاسصملل ماعلا ريدŸا دكأا ^
حÓ-سصإاو نا-ك--سسلاو ة--ح--سصلا ةرازو--ب
لاحر سسايلا روسسفوÈلا تايفسشتسسŸا
دد-ع ‘ ع--جار--ت ل--ي--ج--سست ” ““ ه--نأا
‘ اذ-كو ا-نورو-ك سسوÒف-ب تا-با--سصإلا
ةÒخألا مايألا لÓخ ءافسشتسسلا تلاح
ويلويب ةنرا-ق-م يرا÷ا توأا ر-ه-سش ن-م
.““مرسصنŸا
” هنأا جأاو-ل ح-ير-سصت ‘ لا-حر ح-سضوأاو
تلا◊ ›زا-ن-ت ى-ن-ح--ن--م ل--ي--ج--سست
انوروك سسوÒفب Úباسصملل ءاف-سشت-سسلا
02 لÓخ ةلاح03711 نم تلقتنا يتلا
موي ةلا-ح0028 ¤إا مرسصنŸا ةي-ل-يو-ج
ةلاح6025 غل-ب-ت-ل يرا÷ا توأا Êا-ث-لا
.رهسشلا سسفن نم02 لا لÓخ
ن-يذ-لا سصا-خ-سشألا دد-ع سصو-سصخ--بو
نم لقتنا دقف ةزكرŸا ةيانعلل اوعسضخ
55 ¤إا طرافلا ويلوي02 لÓخ ةلاح26
24 ¤إا لسصيل سسطسسغأا2 لÓخ ةلاح
.رهسشلا تاذ نم02 ‘ ةلاح
ةن÷ مسساب ي-م-سسر-لا ق-طا-ن-لا ع-جرأاو
روتكدلا انوروك سسوÒف دسصرو ةعباتم
‘ يبسسنلا رارقتسسلا اذه راروف لامج
¤إا ءافسشتسسلاو ةبا-سصلا تلا-ح دد-ع
نم عمتÛا طاسسوأا ‘ يعولا راسشتنا
د-عاو-ق-ب ةÒث-ك تا-ئ-ف ماز-ت--لا لÓ--خ
دعابتلا ‘ اسصوسصخ ةلثمتŸا ة-يا-قو-لا

‘ ارذfi ةمام-ك-لا ءاد-تراو يد-سس÷ا
ددع عافترا ة-ي-نا-ك-مإا ن-م تقو-لا تاذ
مدع عم ئ-طاو-سشلا ح-ت-ف د-ع-ب تلا◊ا
.دعاوقلا هذهب ÚفاطسصŸا مازتلا
سضارمألا ةحلسصم سسيئر Èع هتهج نم
ة-ي-ئا-ف-سشت-سسلا ة-سسسسؤوŸا-ب ة-يد--عŸا
ةديلبلا ةيلو-ب كيرا-فو-ب-ل ة-ي-مو-م-ع-لا
““هحايترا““ نع يفسسوي دمfi رو-ت-كد-لا
انوروك سسوÒفب ةباسصإلا تلاح عجاÎل
لباقŸا ‘ ارذfi ةÒخألا مايألا لÓخ
ام ¤إا دوعت نأا نكÁ““ ةيعسضولا نأا نم
لÓخ عسضولا مقاف-ت د-ع-ب ه-ي-ل-ع تنا-ك
عمتÛا مزت-ل-ي ⁄ اذإا طرا-ف-لا و-ي-لو-ي
‘ ةلثمتŸا ة-يزاÎحلا تا-ي-كو-ل-سسلا-ب
ءاد-ترلاو يد-سس÷ا د-عا-ب-ت--لا ماÎحا
.““عانقلل يرورسضلا
ةدجاوتŸا تلا-ح دد-ع تل-ق-ت-نا د-قو
Ãا ة-يا-ن-ع-لا ح-لا-سصŸهبسسح- ةز-كر -
رهسش لÓخ ةلاح07 نم ةسسسسؤوŸا تاذب
هذه ةلا-ح04 ¤إا مر-سصنŸا ة-ي-ل-يو-ج
فيف-خ-ت ‘ م-ها-سس ا‡ ةÒخألا ما-يألا
ةيئافسشتسسلا حلا-سصŸا ى-ل-ع ط-غ-سضلا
نم ةيمومعلا ةحسصلا ين-هŸ حا-م-سسلاو
.ةحارلا نم طسسق نم ةدافتسسلا
بسسح تحمسس ةيعسضولا هذه تناك اذإاو
نم ددع Òفو-ت ن-م ي-ف-سسو-ي رو-ت-كد-لا
52وÚ 02ب حواÎت ة--ب--سسن--ب ةر--سسألا

نإاف ةÒخألا مايأا51 لا لÓخ ةئاŸاب
تلا◊ا تماد ام دعب هتنت ⁄ ةكرعŸا““
01 لا دودح دعب غلبت ⁄ ايموي ةلجسسŸا
ةحسصلا ينهŸ ح-م-سسي-سس ا‡ تا-با-سصإا
تاطاسشنلا ةدوعو مهسسا-ف-نأا ةدا-ع-ت-سسا
¤إا ةماع ةفسصب ةاي◊او ىرخألا ةيبطلا

.““يعيبطلا اهار‹
تا-سسوÒف-لا م-ل-ع ‘ ءاÿÈا نأا ر-كذ-ي
ةدح ع-جار-ت ى-ل-ع او-ع-م-جأا ة-ئ-بوألاو
يرا÷ا توأا لÓخ سسوÒفلا ةروطخو
نم مغرلاب هتقبسس يتلا رهسشألاب ةنراقم
.ةقئاف ةعرسسب ⁄اعلا ‘ هراسشتنا
ة--ي--ع---م÷ا سسي---ئر ظ---حل هرود---بو
روسسفوÈلا ة-عا-نŸا م-ل-ع-ل ة-ير-ئاز÷ا
ةحلسصŸا ىوتسسم ىلع تاحونج لامك
ة-سسسسؤوŸا-ب ا-ه--ي--ل--ع فر--سشي ي--ت--لا
قرسش) ةبيورب ةيمومعلا ةي-ئا-ف-سشت-سسلا
ي-ل-ما◊ ا-ع-سساو لا-ب-قا““ (ة-م-سصا-ع--لا
ة-ب-سسن ة-سسسسؤوŸا هذ-ه ى-ل-ع سسوÒف-لا
““تايفولا ¤إا تدأا ةداح تلا-ح م-ه-ن-م
ة-يŸا-ع ة-سسارد ¤إا ادا-ن-ت-سسا ار-كذ--م
روثب روه-ظ ““ با-سصم ف-لأا053 تلمسش
ناولأاو ديلا ةحار ىوتسسم ىلع ةيدلج
مدقلاو ديلا عباسصأا ىوتسسم ىلع ءاقرز

هملقأاتو انوروك سسوÒف لو– تبثي ا‡
.““هطيfi عم

ر كلام ^

 سسوريفلأ يضشفت نم دحلل يزأرتحأ ءأرجإاك
ةباصصإا دكأات دعب ةديلبلاب ديرب بتكم قلغ

91 ديفوكب نيفظوم

 ءابولأ تايئاضصحإأ رخآأ نع فضشكت ةحضصلأ ةرأزو
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا293و ةافو11 ليجصست

ةديدج ةباضصإأ293و ةافو11 ليجضست دحألأ سسمأأ تايفضشتضسŸأ حÓضصإأو ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو تنلعأأ
ددع ‘ اعون عجأرت كلذب ةلجضسم رئأز÷أ ‘ ةÒخألأ ةعاضس42 ـلأ لÓخ دجتضسŸأ انوروك سسوÒفب
.ةÒخألأ مايألاب ةنراقم تاباضصإلأو تايفولأ

سسوريفلأ نم ةيئاقولأ ريبأدتلأ مأرتحأ مدعل
 لحم0063 نم ديزأ’ يروفلا قلغلا

 ةمصصاعلاب يراجت
ةيلول ةراجتلا ةيريدم حلاسصم تماق ^
0063 نم ديزأل يروفلا قل-غ-لا-ب ر-ئاز÷ا

fiل Œع يراÈ flا ف-ل--تŸتا-ع-طا-ق
ةÎفلا لÓخ كلذو ة-م-سصا-ع-لا-ب ة-يرادإلا
يرا÷ا توأا71 ¤إا ويلوي01 نم ةدتمŸا
تÙÓا با-ح-سصأا ماÎحا مد-ع بب--سسب
نم ةياقولل ةذختŸا ةيزاÎحلا Òبادتلل
.(91-ديفوك) انوروك سسوÒف يسشفت
ى-ل-ع ر-سشن ر-ئاز÷ا ة-يلو نا-ي-ب ح-سضوأاو
لسصاوت-لا ع-قوÃ ة-ي-م-سسر-لا ا-ه-ت-ح-ف-سص
‘ ““ هنأا دحألا سسمأا كوبسسياف يعامتجلا
Òبادتلل راجتلا ماÎحا ىدم ةبقارم راطإا
انوروك سسوÒف راسشتنا يدافتل ة-ي-ئا-قو-لا
ةراجتلا ةيريدم حلاسصم تلجسس دجتسسŸا
نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ رئاز÷ا ةيلول
يروفلا قلغلا يرا÷ا توأا71 ¤إا ويلوي01
دعب ةيلمعلا ت“و يراŒ ل7363fi ل
رئاز÷ا ةيلو ميلقإاب ل774.02fi ةنياعم
ح-لا--سصمو ن--مألا ح--لا--سصم فر--ط ن--م

.““ةراجتلا
نأاب - نايبلا تاذ قفو - ةليسص◊ا Òسشتو
تغلب نمألا حلاسصم قر-ف تÓ-خد-ت دد-ع
يراŒ ل469fi قلغ نع ترفسسأا1584
حلاسصم قرف تÓخدت دد-ع ل-سصو ا-م-ي-ف
¤إا ىسضفأا لخدت626.51 ةراجتلا ةيريدم
.يراŒ ل3762fi قلغ
سصخي اميف نايبلا راسشأا ،ىرخأا ةهج نم
مدعل ةف-لا244fl ليج-سست تا-ف-لاıا
مدعل726 ليجسست لباقم ةمامكلا ءادترا
نايبلا ركذو .يعامتجلا دعابتلا ماÎحا
¤إا عجرت يتلا تافلاıاب قلع-ت-ي ا-م-ي-ف
اهنأا ةيراجتلا تÙÓا لخاد ظاظتكلا
ةفلا508fl ليجسست اذكو539 تلسصو دق
ببسسب ةفلا543fl اذكو Òهطتلا مد-ع-ل

ةسصخرم Òغ ة-يراŒ تا-طا-سشن ة-سسرا‡
¤إا ةفا-سضإا ي-ح-سصلا ر-ج◊ا ةÎف لÓ-خ
384flةحفاكم لا‹ ‘ ىر-خأا تا-ف-لا
ر م ^ .انوروك سسوÒف راسشتنا

عم يروا-سشت ءا-ق-ل ‘ نو-كرا-سشم د-كأا ^
ة-كر◊او ÊدŸا ع-م-تÛا تا-ي--لا--ع--ف
طاسشنلا ةقفارم ةرورسض ىلع ةيوعم÷ا
ءار-ثإا لÓ-خ ن-م ه-ت-ي-قر-تو يو--ع--م÷ا
ة-ق-ل-ع-تŸا ة--ي--نو--نا--ق--لا سصو--سصن--لا
.تايعم÷اب
‘ جردني ءاقللا ““ نأا نوكراسشم سسمأا لاقو
تعرسش يتلا ةيرواسشتلا تاءاقللا ةلسسلسس
ع-م راردأا ة-يلو ح-لا-سصم ا-ه-م-ي-ظ-ن-ت ‘
‘ ةطسشانلا يوعم÷ا جيسسن-لا تا-نو-ك-م

flا فلتÛإا ةوعدلا ت“ ثيح تلا¤
ع-م-تÛا تا-ي-لا-ع-ف عÓ-ط-سضا ةرور-سض
ز---يز---ع---ت لا‹ ‘ ا---هرود---ب ÊدŸا
ة-ق-فارŸ ة-ي-كرا-سشت-لا ة-ي-طار--قÁد--لا
نأاسشلا Òي-سست ‘ ة-ي-مو-م-ع-لا تا-ئ-ي-ه-لا
زرابلا رودلا نولخد-تŸا ن-م-ثو .““ما-ع-لا
‘ اهدوهجو راردأاب ةيلÙا تايعم-ج-ل-ل
تناكو انوروك سسوÒف ةحفاكŸ دنجتلا

هذ-ه ة-ه-جاوŸ فو-ف-سصلا ة-مد--ق--م ‘
.ةيلولا ميلاقأا فلتÈ flع ةحئا÷ا
يبر-ع-لا راردأا ›او د-كأا نأا-سشلا اذ-ه ‘و
تاءاقللا هذه ةلسسلسس بناج ¤إا هنأا لولهب
غلاب-لا تا-ي-ع-م÷ا ل-ك نإا-ف ة-يروا-سشت-لا
ىظحت-سس ة-ي-ع-م-ج0092 ا--هدد---ع
حاتتفا لÓخ نم ءاسصقا نود لابقتسسلاب
اهتلاغسشنل تا-سصنإÓ-ل سصسصfl بت-ك-م
تائيهلا عم قيسسنتلاب اهدوهج ةقفارمو
.ةلسصلا تاذ ةيذيفنتلا
ة-ي-ج-ه-نŸا نأا ه-تاذ لوؤو-سسŸا فا--سضأاو
ايلعلا تاطلسسلا اهعبت-ت ي-ت-لا ةد-ي-سشر-لا
نم يسضتقت لظلا قطانÃ ةيانعلاب دÓبلل

يأا نم Ìكأا اهدوهج ةفعاسضم تايعم÷ا
هذه قيق– ‘ ةم-ها-سسم-ل-ل ى-سضم تقو
هذه ‘ ةلودلا دوهج ةقفارمو فادهألا
.ددسصلا
رير– ىلع ءاقللا ‘ نوكراسشŸا ددسشو
مئادلا دامتعلا ةينهذ نم ةسشهلا تائفلا
نم ةينماسضتلا تادعاسسŸا ي-ق-ل-ت ى-ل-ع
تائيهلا ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب ل-م-ع-لا لÓ-خ
ةرغسصم عيراسشÃ اهتقفارم ىلع ةينعŸا

Ÿسشيعلا اهل لفكت ةيلئاع ةطسشنا ةلواز
سضعب رود بنا÷ا اذه ‘ اونمثو .Ëركلا
ىلع لمع-ت ي-ت-لا ة-يو-سسن-لا تا-ي-ع-م÷ا
تائ-ف-لا سضع-ب-ل ›ا-م لو-خد-م نا-م-سض
تويبلاب تاثكاŸا ءاسسنلا نم ةجاتÙا
ةيلوأا ةيئاذغ داوÃ اهد-يوز-ت لÓ-خ ن-م
.اهجوتنم عيبو ةيئاذغ تابجو دادعإل
ةقداسصلا ةدارإلاب نوكراسشŸا دا-سشأا ا-م-ك
اهمزع ‘ دÓبلل ايلعلا تاطلسسلل ةيوقلاو
تايلاعفل يوعم÷ا طاسشنلا ةقفارم ىلع
ل--ك ذ--ب--ن ¤إا Úعاد ÊدŸا ع--م--تÛا
هيجوتو فسصلا د-ي-حو-ت-ل تا-ي-سسا-سس◊ا
حلاسصلا ةمدخ و-ح-ن تا-ي-ع-م÷ا دو-ه-ج
جات– يذلا فرظلا اذه ‘ اميسس ماعلا
.اهئانبأا لك دعاوسس دنجتل دÓبلا هيف
لÓ-خ ن-م تاءا-ق-ل-لا هذ-ه ل-سصاو--ت--تو

fiاعابت مظنتسس ةيروا-سشت ة-مدا-ق تا-ط
ف-ل-تfl ى-ل-ع تا-ي-ع-م÷ا ل-ك سسم-ت--ل

ةعفد اهلابقتسسا رذ-ع-ت ي-ت-لاو ا-ه-تلا‹
اهيعدتسست يتلا تاءارجإÓل ارظن ةدحاو
،ا-نورو-ك سسوÒف ن-م ة-يا--قو--لا Òباد--ت
و.ق ^ .نومظنŸا هيلإا راسشأا امبسسح

ةحئاجلأ ءانثأأ يعوطتلأ لمعلأ يف ةريبك تايناكمإأ ترهظأأ
طاصشنلا ةقفارم ىلع ديكأاتلل يرواصشت ءاقل

 ىودعلأ راضشتنأ ةعرضس يف اظوحلم أروطت دهضش هنإأ لاق هتيقرتو يوعمجلا
““هتيادب لثم لتاق ريغ حبصصأا انوروك““ :لاورز دمحم روتكدلا

سضارمألا ملع ‘ دعاسسŸا ذاتسسألا دكأا ^
ي-سسي-ل-ف يدا-ه-لا ى-ف-سشت-سسÃ ة-يد--عŸا
““ نأا لاورز دمfi رو-ت-كد-لا ة-م-سصا-ع-لا-ب
طيÙا عم ملقأاتي حبسصأا انوروك سسوÒف
.““يرسشبلا رسصنعلاو
ةلاكول حيرسصت ‘ لاورز روتكدلا حسضوأاو

يجاتلا سسوÒف-لا““ نأا ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نألا
راسشتنا ةعرسس ‘ اظوح-ل-م ارو-ط-ت د-ه-سش
ةجردلاب لتاق Òغ حب-سصأا ه-ن-ك-ل ىود-ع-لا
.““هتيادب ‘ اهب رهظ يتلا
رظتني ناك ⁄اع-لا ““ نأا رو-ت-كد-لا فا-سضأاو
ة-جرد عا-ف-ترا ع-م91-اديفوك ي-سشÓ-ت

ع-م م--ل--قأا--ت Òخألا اذ--ه نأا لإا ،ةرار◊ا
ة-ي-ن-ي÷ا ه-تا-نو-ك-م ة-ج-ي--ت--ن ط--يÙا
““”N.R.A.A،‡ة-بو--ع--سص ¤إا ىدأا ا
”.تقو برقأا ‘ حاقل نع فسشكلا

ر كلام ^

 ةراعإاك روتضساب همدق يذلأ زاهجلأ نم أوديفتضسي مل ىضضرملأ نأأ دكأأ
 انوروك ليلاحت ءارجإ’ ةركصسبب ديدجلا ربخملا لÓغتصس’ وعدي يوارمع

دوعسسم ÊاÈŸلا بئا-ن-لا ر-ك-ن-ت-سسا ^
م-ل-ع flÈ لÓ-غ-ت-سسا مد-ع يوار-م--ع
يذلا ةركسسب ةيلو-ل ة-ي-ئز÷ا ءا-ي-حألا
نع Íغلا عفرل ةيÈخ تايعمج هتنتقا
لقنتلا ءانع فيفختو ةق-ط-نŸا نا-ك-سس
ليلا– ءارجإا لجأا نم ةنتاب ةيلو ¤إا
.انوروك
ةيلو ىسضرم ““ نأا يوارمع دوعسسم دكأاو
““ زاهج تامدخ نم اوديفتسسي ⁄ ةركسسب

ة-ح-سصلا ر-يزو ه-ب-ل-ج يذ-لا ““ ر.سس.ب
ءانثأا تايفسشتسسŸا حÓ-سصإاو نا-ك-سسلاو
يسشفتلا ةجيتن ةر-ك-سسب ة-يلو-ل ه-ترا-يز
اذه ““91 ديفوك““ انوروك ءابو-ل ع-سساو-لا
متت مَلو اتا-ت-ب ل-ّغ-سش-ُي ⁄ يذ-لا زا-ه÷ا
قايسسلا اذ-ه ‘ اÒسشم ،ه-ب ةدا-ف-ت-سسلا
ىف-سشت-سسŸا ل-خاد ن-م ردا-سصم نأا ¤إا
ن-يذ-ه لÓ-خ بل-ط ر-يزو-لا نأا تد--كأا
ر-ئاز-ج--ل--ل را--ه÷ا ةدا--عإا Úمو--ي--لا

ىلع همدق روتسساب دهعم نأل ةمسصاعلا
 .طقف ةراعإلا سساسسأا
نأا ثدحتŸا ف-سشك قا-ي-سسلا سسف-ن ‘و
ةينطولا ةي-ع-م÷ا ““ ة-يÒخ تا-ي-ع-م-ج
ةيعمج ،Êاسسنلاو يÿÒا لمعلل لملا
ÿÒا سسان ةيع-م-ج ،سصاوÿا ءا-ب-طلا
،ةمfiÎ غلابم اوعمجو او-عÈت ن-يذ-لا
ىلع لوسصحل-ل ةرا-ب-ج ادو-ه-ج او-لذ-بو

flÈ دحأا كلذ ‘ م-هد-عا-سسو د-يد-ج
لاو--مألا سسوؤور يوذ ن--م Úن---سسÙا
،ةيئز÷ا ءايحألا م-ل-ع-ل اflÈ او-ن-ت-قا
““ر.سس.ب ““ زا-ه--ج ه--ئاز--جأا Úب ن--مو
““ انوروك ““ ءا-بو ن-ع ف-سشك-لا-ب سصاÿا
ن-ع Íغ-لا ع-فر ‘ م-ه-ن-م ة--م--ها--سسم
هو-م-ل-سسو ة-يلو-لا ءا-ن-بأا ن-م ى-سضرŸا
.ةركسسب تايفسشتسسم ىدحإل
ىقبتل مويلا ¤إا هلامعتسسا متي ⁄ نكلو
مهنم ىسضرŸا ةسصاخ ÚنطاوŸا ةاناعم

دعب ،ةنتابو ةركسسب Úب لقنتلل ةرمتسسم
ıÈا اذه ءارسشب اÒخ اورسشبتسسا نأا
مهنع عفÒسس هنأا نودقتعي اوناك يذلا
.ثدحتŸا لوقي- ةاناعŸا هذه
مد-ع با-ب-سسأا ن-ع يوار-م--ع لءا--سستو
ةلاب-مÓ-لا ي-ه ل-ه ıÈا لÓ-غ-ت-سسا
ماد-ع-نا نأا مأا ،نوا-ه-ت--لاو ى--سضرŸا--ب
يوذو ءف-ك-لا سسد--ن--هŸا وأا يıÈا
Òيسست نود لاح ةركسسب ةيلو ‘ ةÿÈا
ةسصاخ زاه÷او ةماع ıÈا لامعتسساو
سسرا-م-ُت ن-م ى-ف-سشت--سسŸا ةرادإا نأا مأا
نأا افيسضم ؟ليطعت-لاو ة-ي-طار-قوÒب-لا
ة-ق-ث ز-ه-ت-سس تا-سسرا-مŸا هذ-ه ل--ث--م
تاردابŸا ن-ع او-ف-قو-ت-يو ،Úن-سسÙا
مامأا اوري ⁄ً مهنأل ،ةيÿÒا لامعألاو
هونتقا امو ،هومدق ا-م ةر-م-ث م-ه-ن-ي-عأا
مهدلبل ةمدخ ÒيŸÓا مه-ف-ل-ك يذ-لاو
ىفطصصم ديجم ^ .مهتيلوو
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ة--كر--سشلأ ةرأدإأ ضسل‹ ضسي--ئر د---كأأو ^
تاكلتمŸأ ¤إأ ةفاسضإلاب ““ Óئاق ةيسسورلأ
ضصيخسشتلأو حÓسصإلأ تاموظنم Òفوت متي
زكأرم ءاسشنإأ ميظنتو ةتباث-لأ وأأ ة-ل-ق-ن-تŸأ

ءا-كر-سشل-ل ع-نا--سصŸأ حÓ--سصإأو ة--نا--ي--سص
ءاسشنإل لمعلأ ايلاح يرجي ،يجيتأÎسسلأ

اهنيب نم لودلأ ضضعب ‘ زكأرŸأ هذه لثم
بسسح ثدح-تŸأ تأذ فا-سضأأو .““ر-ئأز÷أ
دهسشت نأأ عقوت-ي ““ ه-نأأ ““كي-ن-تو-ب-سس““ ة-لا-كو
ةسصح ‘ ةفيفط ةدايز ةمدا-ق-لأ تأو-ن-سسلأ
عيبلأ دعب ام ة-مدÿ تا-مدÿأو لا-م-عألأ
دحج ىلع ““اهثيد–و ةيركسسعلأ تاجتنملل
عاطق ريوطت لاع-ف ل-ك-سشب م-ت-ي-سس ““ ه-لو-ق
زكأرم ءاسشنإاب ةقلعتŸأ لامعألأو تامدÿأ

،عيبلأ دعب ام ،بناجألأ Úلماعتملل ةمدخ
نم مهيدل ةدوجوŸأ ةيركسسعلأ تأد-ع-م-ل-ل
را--سشأأ ،كلذ ¤إأ ة--فا--سضإلا--ب .““ة--كر--سشلأ

تلا‹ م--هأأ د--حأأ ““ نأأ ¤إأ فو--كدأر---ف
بيردتلأ تأدعم Òفوت وه ةكرسشلأ ةطسشنأأ
يرورسض رمأأ وهو بيردتلأ زكأرم ميظنتو
ةحلسسألأ ليغسشتل ةمأدتسسم تأراهم نيوكتل
نأأ ركذي  .““تأÎسشŸأ ةيركسسعلأ تأدعŸأو

Èكأأ ىدحإأ طقف ضسيل ““يتنأأ - زاŸأ““ ةكرسش
ةحلسسأÓل ة-ج-ت-نŸأ ة-ي-سسور-لأ تا-كر-سشلأ
ةكرسش يه لب بسسحف ةيركسسعلأ تأدعŸأو
تأد-عŸأو ة-ح-ل-سسألأ ة-عا-ن-سص ‘ ةد--ئأر
.يو÷أ عافدلاب ةسصاÿأ

 ب ةراسس ^

روسصت عسضوب يدهملبو يرسصان فلك  اميف
Ÿيسست يتسسسسؤوÒ إŸمظعأ’إ دجسس
ةيمقر ةروث ¤إ ةموك◊إ وعدي نوبت

ةيطإرقوÒبلإو ةيبابسضلل يدسصتلل
يسسايسسلإ لÓغتسسلإ بإوبأإ دسصل تايئاسصحلإ ريوطت  ^

عوبسسأإ ‘ هايŸإ تاعاطقنإو تنÎنألإ قفدت فعسضل دح عسضوب رمإ ^

 نيدلبلإ Úب تاقÓعلإ ةيوقت راطإإ ‘ لخدت

زكرم ئسشنت ةيسسور ةيركسسع ةكرسش Èكأإ
 رئإز÷اب حÓسصإإو ةمدخ

““يتنأإ -زاملأإ““ ةقÓمعلإ ةيسسورلإ ةكرسشلإ ةرإدإإ سسلجم سسيئر ““ نأإ ““كنيتوبسس““ يسسورلإ عقوملإ فسشك
رئإزجلإ اهنيب نم لودلإ نم ددع يف اهتاجتنمل حÓسصإإو ةمدخ زكإرم ئسشنتسس ةيركسسعلإ تاعانسصلل
روطت دهسشي يذلإ لاجملإ إذه يف اميسس ةيرئإزجلإ ةيسسورلإ ةيركسسعلإ تاقÓعلإ ةوق ىلع لدي ام وهو

.ريخأ’إ دقعلإ يف اميسس تف’
نوبت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ ضسي-ئر ا-عد ^

ةن-م-قر-لأ ةرو-ث ة-ل-سصأو-م ¤أ ة-مو-ك◊أ د-حألأ
داسسفلأو ةيطأرقوÒبلأ ةحفاكم ‘ اهلام-ع-ت-سسأو
تاي-سسا-ي-سسلأ ف-ل-تfl م-سسرو ه-لا-ك-سشأأ ة-فا-ك-ب
ىلع ءاقبإلأ ¤إأ ةفداهلأ تأروان-م-ل-ل يد-سصت-لأو
لح داجيإأو ينطولأ داسصتقلأ ةرأدإأ ‘ ةيبابسضلأ
ديد–و تينÎنألأ قفدت ئط-ب ل-ك-سشŸ ي-ئا-ه-ن

تايئاسصحلأ ريوطت ¤أ اعد امك , ةلقرعلأ لمأوع
لك مامأأ بابلأ دسسل ةقيقد تأرسشؤوم ىلع لوسصحلل
,ماعلأ يأأرلأ طيلغتو يسسايسسلأ لÓغتسسلأ لاكسشأأ
ةينيدلأ نوؤوسشلأو نك-سسلأ أر-يزو ضسي-ئر-لأ ف-ل-كو
ةنايسصو Òيسست ¤وتت Úتئيه ءاسشنإل روسصت عسضوب

ضسل‹ لهت-سسأ د-قومظعألأ رئأز÷أ د-ج-سسم
ريزولأ ضصخلم ¤إأ عامت-سسلا-ب ه-لا-غ-سشأأ ءأرزو-لأ
Úعو--ب--سسألأ ‘ ي--مو--ك◊أ طا--سشن--ل--ل لوألأ
ثعب لو-ح ضضور-ع ى-ل-ع ع-ل-طأ م-ث ،Úي-سضاŸأ
ةبراقŸأ راطإأ ‘ ةيعاطقلأ ة-ط-سشنألأ ر-يو-ط-تو
ىلع اهمدق ةديد÷أ ةيعامتجلأ و ةيداسصتقلأ
،لقنلأو ،تايئاسصحإلأو ةن-م-قر-لأ ءأرزو ›أو-ت-لأ
فل-كŸأ لوألأ ر-يزو-لأ ىد-ل بد-ت-نŸأ ر-يزو-لأو
ةيجيتأÎسسلأ لوانت يذلأ ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸاب
ريزو مدقو بابسشلأ ليغسشت لا‹ ‘ ةيلبقتسسŸأ
نع اسضرع هرودب ة-ن-يدŸأو نأر-م-ع-لأو ن-ك-سسلأ

هذه ةسشقانم دعبو رئأز÷أ عماج زا‚إأ عورسشم
ضسيئر ل-خد-ت ،ا-ه-ي-ل-ع ة-قدا-سصŸأو ضضور-ع-لأ
ءأرزولأ ¤إأ هتاهيجوت ايدسسمو ابقعم ةيروهم÷أ
ضصخي اميفف لوألأ ريزولأ فأرسشإأ ت– ÚينعŸأ

¤أ ضسيئرلأ عأد تايئاسصحإلأو ةن-م-قر-لأ عا-ط-ق
رئأودلأو تاعاطقلأ ةنمقر ‘ عأرسسإلأ  ةرورسض

قيسسنتو مسساقتل اهنيب طبرلأ ق-ي-ق–و ة-يرأزو-لأ
ةنمقر ‘ لجسسŸأ رخأاتلأ كرأد-تو تا-مو-ل-عŸأ
ةيداسصتقأ تأرسشؤوم ةلودلل مدق-ت ة-يو-ي-ح ر-ئأود
ةيداسصتقلأ ةبراقŸأ دي-سسŒ ى-ل-ع ا-هد-عا-سست
ءاسصحإأ ‘ ةنمقرلأ مأدختسساب رمأ امك ةديد÷أ
نأل انتاجايتحأو انتأردق ةفرعŸ ةينطولأ ةوÌلأ
،ة-ق-ي-قد ا-م-ئأد تسسي-ل ة-ي-لا◊أ تا-ي-ئا-سصحإلأ
ضساسسأأ تايئاسصحإلأو ةنمقرلأ نأأ ¤إأ ةفاسضإلاب
ةيجيتأÎسسأ يأأ ءانب ‘ ةموك◊أ مامتهأ زكرمو
اعد امك, اهلمع ليهسستل ةأدأأ امهو ةيلاعف تأذ
ة-براfi ‘ ا-ي-نأد-ي-م ة-ن-م--قر--لأ لÓ--غ--ت--سسأ
تأروانملل يدسصتلأو ،دا-سسف-لأو ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
ةرأدإأ ‘ ةي-با-ب-سضلأ ى-ل-ع ءا-ق-بإلأ ¤إأ ة-فدا-ه-لأ
لمعلأ ¤أ ضسيئرلأ اعد امك , ينطولأ داسصتقلأ

قفدت ئط-ب ل-ك-سشŸ ي-ئا-ه-ن ل-ح دا-ج-يإأ ى-ل-ع
رمأأ ثيح  ةلقر-ع-لأ ل-مأو-ع د-يد–و تي-نÎنألأ
نع لسصفم ريرقت دأدعإاب د-يÈلأ ر-يزو ضسي-ئر-لأ
.كلذ

دسصت ةقيقد تايئاسصحإاب بلاطي نوبت
يسسايسسلإ لÓغتسس’إ

ىلع ضسيئرلأ حلأأ تا-ي-ئا-سصحإÓ-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأأ
ءا-ن-ب ‘ ة-ي-لÙأ تا-عا-م÷أ كأر-سشإأ ةرور-سض

تأرغثلأ كرأدتو ،تايئاسصحإÓل ةينطولأ ةكبسشلأ
‘ Úسصتfl نأوعأأ فيظوت لÓخ نم ضصئاقنلأو
ديدحتل تايدلبلأ اه-ي-ف اÃ ة-لود-لأ ل-كا-ي-ه ل-ك
ايلfi ةقيقد ما-قرأا-ب تا-جا-ي-ت-حلأو تأرد-ق-لأ
ءاسصحإلأ ‘ ةلودلأ تايناكمإأ مأدختسسأ  ايزكرمو
و ةقيقد تأرسشؤوم ىلع لوسصحلل يسضرألأو يو÷أ

ىلع رهسسلأ ةيسصولأ ةرأزولأ نم ضسيئرلأ  بلط
نوكت تايئاسصحإلأ دأدعإأ ‘ ةروث ثأدحإأ ةرورسض
ةبراقŸأ ديسسجت-ب ح-م-سست ة-ي-ق-ي-ق-حو ة-ق-ي-قد
نع أديعب ةديد÷أ ةيعا-م-ت-جلأو ة-يدا-سصت-قلأ
لاكسشأأ لك مامأأ بابلأ دسستو ةيكيسسÓكلأ قرطلأ
.ماعلأ يأأرلأ طيلغتو يسسايسسلأ لÓغتسسلأ
لكب لقنلإ عاطق ةموظنم ‘ رظنلإ ةداعإإ

هلاكسشأإ
حرط ةداعإأ  نوبت ضسيئرلأ بلاط لقنلأ عاطق ‘و
و يÈلأ رخآلأ ولت دحأولأ لقن-لأ عا-ط-ق تا-ف-ل-م
نم ءأدتبأ ،ءأرزولأ ضسل‹ ىلع يو÷أو يرحبلأ
زاغلأ لامعتسسأ لاخدإاب رمأ امك مداقلأ عامتجلأ
ءأرسش نع فكلأو ،تأراطقلأ ‘ ءابرهكلأو عيمŸأ

ىلع ديدسشتلأ عم توزاŸأ ةداÒ Ãسست تأرطاق
تاطfi ‘ ةفاظن-لأ ضسي-يا-ق-م مأÎحأ ةرور-سض

ضسيئرلأ  ىطعأأ  امك ،يÈّلأ لقنلأو ،تأراطقلأ
ةكبسش ريوطتل ةيولوألأ حنم  ضصخت تاه-ي-جو-ت-لأ
نطولأ تاهج لك لمسشت ىّتح ةيديد◊أ ككسسلأ
‘ ،اهدعب امو رأردأأو اهدعب امو تسسأÔ“ غلبتو
ا‡ ،ةينأدم◊أ طسسولأ ءانيم ليغسشتو ءانب قفأأ
رورŸأ ةكرح ىلع طغسضلأ فيفخت ىلع دعاسسي
ع-ئا-سضب-لأ ل-ق-ن ف-ي-لا-ك-ت ضضي-ف-خ--تو ة--يÈلأ
قايسسلأ أذه ‘ ضسيئرلأ رمأأ ا-م-ك ،ن-ير-فا-سسŸأو
حرطو ،ينيسصلأ كيرسشلأ عم تلاسصتلأ فيثكتب

¤أ ابيرق ءأرزولأ ضسل‹ مامأأ ديدج نم فلŸأ
ولو ايلك يو÷أ لق-ن-لأ ‘ ر-ظ-ن-لأ ةدا-عإأ  بنا-ج

ةينطو ةيّوج لقن ةكرسش ضسي-سسأا-ت ر-مألأ ى-سضت-قأ
تأراطملل لسضفأأ لÓغتسساب بلطلأ ةيبلتل ةيفاسضإأ
حتفبو  ةلوبقم ةيدودرم تأذ نوكت ىّتح ةيلخأدلأ

تأردق ‘ ةدايزلل ةديدج ةيلود ةيوج طوطخ
ةعجأرÃ ضسيئرلأ رمأأ امكينطولأ يّو÷أ لقنلأ

،ئنأوŸأ Òيسست Úسسحتب يرحبلأ لقنلأ ةموظنم
لوطسسألأ زيزعتو ،ةديدج ةيرحب تاطfi حتفو
ةبعسصلأ ةلمعلأ فيزن فقول ي-ن-طو-لأ ير-ح-ب-لأ
يرحبلأ نحّسشلأ ةفلكت ببسسب
بابسشلأ ليغسشتو ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأ عاطق ‘و
ةيداسصتقأ تاطاسشن قطانم ءاسشنإأ ¤أ ضسيئرلأ اعد
نهŸأ فلتfl مسضت ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأ ةدئافل
يتلأ جاسسنوأأ تاسسسسؤوم هيجوتو ةقفأرم ,فر◊أو
اهتدعاسسمو ليومتلأو Òيسستلأ ‘ تابوعسص هجأوت

بتاكم ىلع دامتعإلأ يدا-سصت-قلأ جا-مد-نإلأ ‘
تا-سسسسؤوŸأ ءا--سشنإأ ‘ ة--يو--ه÷أ تا--سسأرد--لأ
,لمعلأ قوسسل جولولأ ةسصرف اهُئاطعإأو ةرغسصŸأ
قفو ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸأ ديد–و طبسض ةداعإأ
عيسسوتو ةديد÷أ ةيداسصتقلأ ةرظنلأ تاجايتحأ

⁄ا-ع ‘ Ìكأأ ة-ي-لا-ع-ف-ب ةأأرŸأ ة-كرا--سشم لا‹
Úب قيسسن-ت-لأ ل-ي-ع-ف-ت  بنا-ج ¤أ ة-ي-تلوا-قŸأ
ىودج قيقحتل ةئسشانلأو ةر-غ-سصŸأ تا-سسسسؤوŸأ
ةبلسص ةيداسصتقأ ةيسضرأأ ءانب ‘ مهاسست ةيداسصتقأ
نويل-م ¤إأ4202 ةنسس لوسصولأ حو-م-ط ي-ب-ل-ت

قلخ ‘ ةمهاسسŸأ ىلع ةرداق ةرغسصم ةسسسسؤوم
ةينابسشلأ ةلماعلأ ديلأ لي-غ-سشتو ة-ي-ن-طو-لأ ةوÌلأ
.ةنوكŸأو ةلهؤوŸأ

ةينيدلإ نوؤوسشلإ يريزو فيلكت
Òيسستل Úتئيه سسيسسأاتب نكسسلإو

مظعأ’إ رئإز÷إ دجسسم
نوؤوسشلأ يريزو فيلكت  ” ضسلÛأ أذه لÓخو
Úتئيه ضسيسسأاتل روسصت عسضوب نك-سسلأو ة-ي-ن-يد-لأ
عمجملل ةنايسصلأو يمويلأ Òيسستلاب ¤وألأ متهت
دسصر  عم يملعلأو ينيدلأ Òيسستلأ ¤وتت ةيناثلأو
نم ءأدتبأ Òيسستلل ةمزÓلأ ةيلاŸأ تأدا-م-ت-عإلأ
جردت ةينأزيم عورسشم دأدعإأو ،مداقلأ Èمفون لوأأ

, يرا-سض◊أ ع-مÛأ أذ--ه تأد--ئا--ع ا--ه--ي--ف
هدهاسش اŸ هحايترأ نع  ضسيئرلأ Èع ةبسسانŸابو
ر-ئأز÷أ ع-ما-ج ¤إأ ة-يد-ق-ف-ت-لأ ه-ترا-يز ءا-ن--ثأأ
عورسشŸأ ىل-ع Úم-ئا-ق-لأ أر-كا-سش ه-تا-ق-ح-ل-مو
هذه زا‚إأ ‘ تعأر يتلأ ةي-ن-طو-لأ تأءا-ف-ك-لأو
ينيدلأو يراسض◊أ حرسصلأو ،ةيرامعŸأ ةف-ح-ت-لأ
ٍعونتو ةلاسصأأ نم رئأز÷أ هب رخزت ام ‘اقثلأو
يخيرات ٍقمعو ‘اقث

ةثÓ-ث ى-ل-ع ءأرزو-لأ ضسل‹ ق-فأو ،كلذ د-ع-بو
:ىلع قيدسصتلأ نمسضتت ةيسسائر ميسسأرم عيراسشم
ةيروهمج عم يئانثلأ نواعتلل ةيراطأ ة-ي-قا-ف-تأ ــ

د-يÈلأ عا-ط-ق ‘ ة-ي-مÓ--سسإلأ ا--ي--نا--ت--يرو--م
.مÓعإلأ تايجولونكتو

ةموك◊إ Úب طيسسو سسانكلإ
نيداسصتق’إ ÚلماعتŸإو

ت– ةموك◊أ ةيروهم÷أ ضسيئر  رمأأ ماتÿأ ‘و
تأرأرق ةمجرت ىلع رهّسسلأ ،لوألأ ريزولأ فأرسشإأ
يعامتجإلأو يداسصتقإلأ ضشاعنإلأ ةودن تايسصوتو
يرا-÷أ توأأ71و61 يموي تد-ق-ع-نأ ي-ت-لأ

Òسصم نأل قرو ىلع أÈًح ىقبت ل ىّتح ،اينأديم
ةيداسصتقلأ ةبراقŸأ ديسسŒ ىلع فقوتي دÓبلأ
نأاسشلأ أذه ‘ ضسيئرلأ د-ّي-سسلأ ف-ّل-كو ،ةد-يد÷أ
›وتب يعامتجإلأو يداسصتقإلأ ينطولأ ضسلÛأ
Úل-ما-ع--تŸأو ة--مو--ك◊أ Úب ط--ي--سسو--لأ رود
ةعباتŸ ةظقي ةيلخ ةباثÃ نوكيو ،Úيداسصتقلأ
هذه قيبطت ىدŸ ›وأأ مييقت Ëدقت  عم ذيفنتلأ
لÓخ ءأرزولأ ضسل‹ ¤إأ تايسصوتلأو تأرأرقلأ

ةدّدfi ةينمز ةلهÃ لمع يأأ زا‚إأ دييقتو ،رهسش
،ةعانسصلأو ةراجتلأو ةيلاŸأ ءأرزو فيلكت  ” امك
هعقومو ،هماهمو ،ديحولأ كابسشلأ ةعيبط ديدحتب
هاسصقأأ لجأأ ‘ ايلمع نو-ك-ي نأأ ى-ل-ع ،‘أر-غ÷أ
ىÈكلأ تأرامثتسسلأ ىلع رسصتقيو ،رهسشأأ ةثÓث
كلتو ،ةرغسصŸأو ةئسشانلأ تاسسسسؤوملل ةبسسنلاب  امأأ
ةيروهم÷أ ضسيئر دّيسسلأ رمأأ ،›ام عباط اهل يتلأ
¤وأأ ةلحرم ‘ عورسشŸاب حيرسصتلأ ماظنب لمعلاب
تأردابŸأ ىلع يسضقت يتلأ ليقأرعلأ ّلك زواجتِل
يراجتلأ لجسسلأ جأرختسسأ متي نأأ ىلع ةقÿÓأ

اّ‡ جاتنإلأ ةلحرم عورسشŸأ لوخد د-ع-ب ا-ق-حل
فلتخÃ بابسشلأ نم عيراسشŸأ ةلمح نم لعجي

َحَنَم  امك اقح Úيداسصتقأ Úلماعتم مهتاسسسسؤوم
ةلهم ة-ي-ئاŸأ درأوŸأ ر-يزو ة-يرو-ه-م÷أ ضسي-ئر
هايŸأ عاطقنأو بذبذتل يئاهن ّلح داجيإل عوبسسأأ

 م .نإوسضر ^.تايلولأ ضضعب ‘

 ةديد÷إ رئإز÷إ سسسسأإ ءاسسرإإ ‘ عورسشلإ ةرورسض ىلع ددسش
 ةقرفتلإ ثبت يتلإ تإرايتلل يدسصتلإ ةينيدلإ تايعم÷إو ايإوزلإ وعدي رسضخلب
ة-يرو-ه-م÷أ ضسي--ئر را--سشت--سسم ا--عد ^

ىسسي-ع ة-ي-ن-يد-لأ تا-ي-ع-م÷ا-ب ف-ل-كŸأ
¤إأ ةينيدلأ تايعم÷أو ايأوزلأ لك رسضخلب
ةقرفتلأ ثبت يتلأ تأرايتلأ لكل يدسصتلأ

ضسسسأأ ءا-سسرإأ ‘ عور--سشلأو ع--م--تÛأ ‘
.ةديد÷أ رئأز÷أ
جÈب ،د--حألأ ضسمأأ ،ر--سضخ--ل---ب دد---سشو
عم ءاقل ىلع هفأرسشإأ لÓ-خ ،ج-ير-ير-عو-ب

ة-ي-نآأر-ق-لأ ضسرأدŸأو ا--يأوز--لأ ي--ل--ث‡
ىلع ةيلولأ رقÃ ة-ي-ن-يد-لأ تا-ي-ع-م÷أو

لÓخ نم ةنتفلأ ةاعد لك ةهجأوم ““ ةرورسض

يذلأ حمسسلأ يمÓسسإلأ انن-يد-ب كسسم-ت-لأ
يدسصتلاب نطأوŸأ ةيعو-تو ع-ي-م÷أ ع-سسي
‘ ة-قر-ف-ت-لأ ثب-ت ي-ت-لأ تأرا-ي-ت-لأ ل-ك-ل
ضسسسأأ ءا--سسرإأ ‘ عور---سشلأو ع---م---تÛأ
.““ةديد÷أ رئأز÷أ
اهيلوي يتلأ ةيمهألاب ،قايسسلأ أذه ‘ ركذو
نو-ب-ت د-يÛأ د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷أ ضسي-ئر
نم هلث“ اŸ ةينيدلأ تايعم÷أو ايأوزلل
اهمأوق ةيعجرم ىلع ةينبم ةي-ن-يد ة-يز-مر
.هكسسا“و نطولأ ةدحو
رودلأ هتلخأدم ماتخ ‘ ،رسضخلب نمث امك

‘ كلذو ةينيدلأ تايعم÷أ هب موقت يذلأ
ةهجأوŸ يمأرلأ ينطو-لأ دو-هÛأ را-طإأ
اهطاسشن لÓخ نم91-ديفوك ةحئاج راثآأ
.ينماسضتلأ

ولث‡ هلÓخ حرط ضشاقن ءاقل-لأ ل-ل-خ-تو
نم ةلمج ايأوز-لأو ة-ي-ن-يد-لأ تا-ي-ع-م÷أ
ىعسسŸأ راطإأ ‘ جردنت يتلأ تلاغسشنلأ
رودلأ بعلت ي-ك-ل ا-ه-ت-ي-قر-ت ¤إأ ي-مأر-لأ
.هجو لمكأأ ىلع عمتÛأ ‘ اهب طونŸأ

ب ةراسس ^

 اهبعسش ءامد نقحيو دلبلإ ةدحو ظفحي نأإ هنأاسش نم لاق
 رانلإ قÓطإإ فقو ىلع Úيبيللإ ءاقرفلإ قافتاب هوني نÓفألإ

ريرح-ت-لأ ة-ه-ب-ج بز◊ ما-ع-لأ Úمألأ دا-سشأأ ^
ءاقرفلأ قافتا-ب ي-ج-ع-ب ل-سضف-لأ و-بأأ ي-ن-طو-لأ
‘ ي-سسا-ئر-لأ ضسلÛأ ‘ Úل-ث‡ Úي-ب--ي--ل--لأ

رانلأ قÓطإأ فقو ىلع ،قÈط ناŸربو ضسلبأرط
نك‡ تقو برقأأ ‘ ةيسسايسسلأ ةيلمعلأ ليعفتو
يجعب لاقو.دلبلأ أذه ‘ ةمزألأ ءاهنإأ لجأأ نم

بزحلل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ ىل-ع ه-ل ةد-ير-غ-ت ‘
نإأ ،كوبسسياف يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم ىلع
Úيبيللأ ةوخإلأ نم ينطولأو ميك◊أ هجوتلأ أذه
ءامد نقحيو ايبيل ةدحو ظ-ف-ح-ي نأأ ه-نأا-سش ن-م
يذلأ حاجنلأ نأأ قايسسلأ ضسفن ‘ أÈتعم اهبعسش

،ايرئأزج ىعسسمو ابلط-م نا-ك ا-ي-ب-ي-ل ‘ ق-ق–
‘ فأرطألأ فلتfl وعدت رئأز÷أ تلظ ثيح

بعسشلل ايلعلأ حلاسصŸأ بيلغت ¤إأ ةيبيللأ ةحاسسلأ
يذلأ لتاقتلل دح عسضو ىلع قاف-تلأو ،ي-ب-ي-ل-لأ

تÓخدتلل با-ب-لأ ح-ت-ف-يو ة-مزألأ د-مأأ ل-ي-ط-ي
ف-ل-ت-خÃ بز◊أ رو-سشن-م ر-ّكذو.ةيبنجألأ
عم يجعب اهأرجأأ يتلأ ةيسسامولبد-لأ تأءا-ق-ل-لأ

ناك بزحلل ماعلأ Úمألأ هنأ أزÈم بناجأأ ءأرفسس
ايعأد ،لاغسشنلأ أذه حرط-ل ءا-ق-ل يأ تو-ف-ي ل

بعلل ،تاناŸربو بأزحأأ نم ،›ودلأ عمتÛأ
ءاقرفلأ Úب رظنلأ تاهجو بيرقت ‘ لعاف رود

فقو نÓعإأ ¤إأ لوسصولأ لجأأ نم دلبلأ أذه ‘
.يسسايسسلأ ل◊أ ¤إأ هاŒلأو رانلأ قÓطإأ

نإوسضر م ^

ةيملسسلإ ةيلمعلإ حاجنل إزيزعت ىعسسŸإ إذه ةقفإرم ¤إإ اعد
 ايبيل ‘ رانلإ قÓطإإ فقو نÓعإاب بحري يبرعلإ برغŸإ دا–إ

ىروسشلأ ضسلÛ ةماعلأ ة-نا-مألأ تب-حر ^
(رئأز÷اب اهرقم) يبرعلأ برغŸأ دا–ل
ضسلÛأ ضسي---ئر نÓ---عإا---ب د---حألأ ضسمأأ
ضسيئرو جأر-سسلأ ز-ئا-ف ي-ب-ي-ل-لأ ي-سسا-ئر-لأ

يروفلأ فقولل حلاسص ةليقع بأونلأ ضسل‹
ايبيل ‘ ةيلاتقلأ تايلمع-لأو را-ن-لأ قÓ-طإل
أزيزعت ى-ع-سسŸأ أذ-ه ة-ق-فأر-م ¤إأ تعدو
ةنامألأ تداسشأأو.ةيملسسلأ ةيلمعلأ حاجنل
اهل نايب ‘ يبرعلأ برغŸأ دا–ل ةماعلأ
ضسلÛأ ضسي--ئر ن--م ل--ك نÓ--عإا---ب ضسمأأ
ضسيئرو جأر-سسلأ ز-ئا-ف ي-ب-ي-ل-لأ ي-سسا-ئر-لأ

¤إأ لسصوتلاب““ حلاسص ةليقع بأونلأ ضسل‹
رانلأ قÓطإل يروفلأ فقولاب يئدبم قافتأ

ءاجو.““ايبيل ‘ مÓسسلأ ةيلمع عفد قفأأ ‘
قافتلأ أذهب (ةنامألأ) ديسشت ذإأ ““نايبلأ ‘

حبسش داعبإأ ¤إأ اعفأدو امئأد ها-ن-م-ت-ن يذ-لأ
ةدحو ىلع اهتاسسا-ك-ع-نأو ة-ي-ل-هألأ بر◊أ
اهراهدزأو اهرأرقتسسأو اهتدا-ي-سسو ا-ي-ب-ي-ل

فنك ‘ اهلÓغتسسأو اهتأور-ث ‘ م-ك-ح-ت-لأو
ايوق أزفاحو ة◊اسصŸأو ق-فأو-ت-لأو رأو◊أ
نع أديعب ةديد÷أ ايبيل ةلود ⁄اعم مسسرل
بيهت ““ ا-ه-نإأ تلا-قو.““يبنجأأ ل-خد-ت يأأ
يوذو رأو÷أو ي-برا-غŸأ دا–لأ را-ط-قأا-ب
ةقفأرمو معدب ةردا-بŸأ ة-ن-سس◊أ ا-يأو-ن-لأ

أزيز-ع-ت كرا-بŸأ ي-م-ل-سسلأ ى-ع-سسŸأ أذ-ه
ةدوعل انامسضو ةيملسسلأ ة-ي-ل-م-ع-لأ حا-ج-ن-ل
يعيبط-لأ ا-ه-ن-سضح ¤إأ ا-ي-ب-ي-ل-ل ة-ع-ير-سسلأ
ديسسŒ ‘ ةعا‚و ةوقب ماهسسإÓل يبراغŸأ

يجيتأÎسسلأ ة-ي-برا-غŸأ ةد-حو-لأ عور-سشم
قافولأ ةموكح نأأ ركذي .““دعأولأ يراسض◊أ
اناك يبيللأ بأونلأ ضسل‹و ةيبيللأ ينطولأ

فقولأ ن-ع ة-ي-سضاŸأ ة-ع-م÷أ ا-ن-ل-عأأ د-ق
ي-سضأرألأ ل-ك ‘ را-ن-لأ قÓ--طإل يرو--ف--لأ
ضسلÛأ ضسيئر جأرسسلأ زياف دكأأو.ةيبيللأ
‘ ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ
نم اقÓطنأ تاميلعتلأ كلت ردسصأأ هنأأ نايب

هسضرفي امو ةينطولأو ةيسسايسسلأ هتيلوؤوسسم
دÓ--ب--لأ ه--ب ر“ يذ---لأ ›ا◊أ ع---سضو---لأ
.انوروك ةحئاج فورظو ةقطنŸأو
ةسسائرب يبيللأ بأونلأ ضسل‹ اعد هتهج نم
¤إأ فأرطألأ عيمج““ نايب ‘ حلاسص ةليقع
ةيداسصتقلأ فورظلأ ¤إأ أرظن رانلأ فقو
‘ ا-نورو-ك ضسوÒف ي-سشف-تو ة--ي--سشي--عŸأو
رانلأ قÓطإأ فقو ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ““دÓبلأ

كي-ك-ف-ت ¤إأ يدؤو-يو ة-قز-ترŸأ جر-خ--ي--سس
ف-قو-ب ر-ئأز÷أ تب-حرو.““تايسشيليŸأ
ينبت عم يبيللأ بأÎلأ لك Èع رانلأ قÓطإأ

ةمزأÓل دح عسضو ¤إأ ي-سضف-ي ع-ما-ج رأو-ح
رأو÷أ لود عم قيسسنتلاب تعدو دلبلأ أذهب
لماسش رأو-ح ¤إأ ةد-ح-تŸأ ·ألأ ة-يا-عر-بو
ايبيل ‘ ءاقرفلأ فلتÚ flب ءاسصقإأ نودو
ل◊أ را--سسم ‘ طأر--خ---نلأ لÓ---خ ن---م
.ايبيل رأرقتسسأو ةدحو نمسضي اÃ يسسايسسلأ

ر كلام ^

حأرسس تبسسلأ ¤إأ ةع-م÷أ ة-ل-ي-ل ق-ل-طُأأ ^
يدأو-لا-ب كأر◊أ ن-م ءا-ط-سشن ة-ي-نا-م--ث
مهتلواfi بقع نمألأ رسصانع مهتل-ق-ت-عأ
‘ ي-ب-ع-سشلأ كأر◊أ طا-سشن فا-ن-ئ-ت--سسأ
.ةنيدŸأ

¤إأ كأر◊أ ءا-ط-سشن ضضع-ب د-فأو-ت د-قو

ةÁدقلأ ةفاقث-لأ رأد ن-م ة-ب-ير-ق ة-حا-سس
طاسشن فانئتسسأ لجأأ نم ةنيدŸأ طسسوب
رهسشأأ ةعسضبل افقو-ت-م نا-ك يذ-لأ كأر◊أ
ليبسس ءÓخإأ ”و ،انورو-ك ة-ح-ئا-ج بب-سسب

ةيلم-ع ن-م ة-ل-ي-ل-ق تا-عا-سس د-ع-ب ءلؤو-ه
ب سس ^ .فيقوتلأ

 يدإولاب كإر◊إ نم ءاطسشن8 حإرسس قÓطإإ
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افيشض هلوزن ىدل ،نÓهج مشساق حشضوأاو ^
هثبت يذلا ،““حابشصلا فيشض““ جمانر-ب ى-ل-ع
ترر-ق ة-ي-بÎلا ةرازو نأا ،¤وأ’ا ةا-ن--ق--لا
Òشضح-ت-لاو ةر-كاذ-م-ل-ل سصشصح م-ي-ظ-ن-ت
ءادتبا ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا لخاد يشسفنلا

تاناحتم’ اÒشض– يرا÷ا توأا52 نم
ايرولاكابلاو طشسوتŸا ميلع-ت-لا ي-تدا-ه-شش
اظافح ةمراشص ة-ي-ئا-قو تاءار-جا ن-م-شض
ذ-ي--مÓ--ت--لا ة--ح--شصو ة--مÓ--شس ى--ل--ع
.ÚمدختشسŸاو
فد-ه-ي رار-ق-لا اذ-ه نأا نÓ-ه-ج Èت--عاو

امك ةشساردلا ءاوجأا ¤إا ذي-مÓ-ت-لا ةدا-عإ’
Áحاج-ن-لا ىد-م م-ي-ي-ق-ت-ل ة-شصر-ف ل-ث ‘

ة-يزاÎح’ا Òباد-ت-لا هذ-ه ع-م ل-ما-ع-ت-لا
زكارم ‘ وأا تاشسشسؤوŸا لخاد ةيئاقولاو
وأا ةرازولل ةبشسنلاب ءاوشس تاناحتم’ا ءارجا
ف-ي-شض فا-شضأاو .ة-ي-ن-عŸا تا-عا-ط-ق-لا
Òباد-ت-لاو تاءار--ج’ا ل--ك نأا حا--ب--شصلا
ÚحششŸÎا لابقتشس’ تذخ-تا ة-ي-ئا-قو-لا
مازتلا ‘ هلمأا نع ابر-ع-م تا-نا-ح-ت-مÓ-ل
ىلع اظافح ةيئاقولا Òبادتلا لكب عيم÷ا

.مهتمÓشس
نم ديزأا نأا نÓهج فششك ،ىرخأا ةهج نم

مهتاشسشسؤوÃ ،سسما اوقحتلا ملعم فلأا054
دعب فانئتشس’ا ر-شضاfi ى-ل-ع ع-ي-قو-ت-ل-ل
ي-ششف-ت ءار-ج ر-ه-ششا ة-ت-شس ماد عا-ط-ق--نا

.انوروك سسوÒف
بقترŸا يشسردŸا لوخد-لا سصو-شصخ-بو

¤إا نÓهج راششأا ،مداقلا ربوتكأا عبارلا ‘
ي-ح-شص لو-ك-توÈب ه-ل Òشضح-ت--لا ” ه--نأا
سسلÛا ىوتشسم ىلع هدامتعا ” يئاقوو
لخدم نم أادبي ة-ح-شصلا ةرازو-ب ي-م-ل-ع-لا

ةفاك نمشضتيو ةردا-غŸا ى-ت-حو ة-شسردŸا
دعابتلا ةفاشسم ماÎحاك ةيئاقولا Òبادتلا
.تامامكلا ءادتراو يعامتج’ا
” هنأا ¤إا نÓهج تفل ،ددشصلا اذه ‘و
02 ىدعتت ’ ةرغشصم جاوفأا ماظن دامتعا
متيشس هنأا ¤إا اÒششم  م-شسق ل-ك ‘ ذ-ي-م-ل-ت
ميلعتلا نمشضت ةقيرطب ذ-ي-مÓ-ت-لا ع-يزو-ت
زواجتل ةيجوغاديب تابيترت قفو عيمجلل

.ينمزلا طغشضلا قئاع

ةرون ةظيفح^

ثحبلاو ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا ر-يزو ه-جو ^
ة-ب-ل-ط-لا ¤ا ةد-يد-ج ة-لا-شسر ي-م-ل--ع--لا
ى-ت-حو Úث-حا-ب-لا م-ه-ي-ف اÃ ةذ-تا-شس’او

Ÿخ ن-م زر-باو ، ة-ح-شصلا ي-ي-ن--ه-Óا-ه-ل
ةنشسلا ءاهن’ ›اعلا ميلعتلا عاطق تاعلطت
. ““ةقلاعلا““ ةيلا◊ا ةيعما÷ا
نايز نب يقابلا دبع ريزولا ةلاشسر ‘ ءاجو
›اعلا مي-ل-ع-ت-لا تا-شسشسؤو-م تفر-ع ه-نا ““

تا-مدÿا ق-فار-مو ي-م-ل-ع-لا ثح--ب--لاو
نم Êا-ث-لا ي-شساد-شسلا لÓ-خ ة-ي-ع-ما÷ا
Òغ ةيعشضو9102/0202 ةيعما÷ا ةنشسلا

ا‡91ديفوك ءابو يششفت رثا ىلع ةقوبشسم
ىداو ، تاشسشسؤوملل يداعلا Òشسلا ىلع رثا
‘ ةيجوغاديب-لا تا-طا-ششن-لا ف-قو-ت ¤ا

.0202 سسرام21 ذنم  يروشض◊ا اهلكشش
دوه÷ا تح-م-شس د-قو ““ ا-ه-ي-ف ءا-ج ا-م-ك
Úماتل تا-شسشسؤوŸا فر-ط ن-م ة-لوذ-بŸا
ةقÓعلا ةيرارمتشساو اهتاطاششن فانئ-ت-شسا
ةبلطلا Úب لشصاوتلا نامشضو ةيجوغاديبلا
ميلعتلا تايلا ليعفت لÓخ نم ةذتاشس’او

يت-لا ة-ي-م-قر-لا تا-شصنŸا Èع د-ع-ب ن-ع
اذهل ›اعلا ميلعتلا تاشسشسؤوم ا-ه-تر-خ-شص

تاذ تابلطتŸا مظعم ءافيتشساب سضرغلا
نم مغرلا ىلع ةيميلعتلا جماÈلاب ةلشصلا
ةيعوشضوŸا تا-بو-ع-شصلا سضع-ب ل-ي-ج-شست
مجحو يكبششلا طبرلاب سساشسا ةق-ل-ع-تŸا
ةينعŸا فارط’ا فلتı حاتŸا قفدتلا
.““
ةن-شسلا ءا-ه-ت-نا ع-م““ ه-نا ر-يزو-لا فا-شضاو
تابلاطلا ¤ا هجوتا ، ةي-لا÷ا ة-ي-ع-ما÷ا
نم يتلا عيراششم ميمشص ‘ مهن’ بÓطلاو
ةدوج تاذ تانيوكت مهل ر-فو-ت نا ا-ه-نا-شش
مهتح-شصو م-هرا-هدزا ن-م-شضت تا-مد-خو
ةذتاشسÓل هجوتاو ي-ن-هŸا م-ه-جا-مد-ناو
اينمتم ةبطاق ةيعما÷ا ةرشسÓلو Úثحابلا
مه مهفشصوب ةنوميم ةدو-ع ا-ع-ي-م-ج م-ه-ل
““. ةعما÷ا
ةيع-ما÷ا ة-ن-شسلا هذ-ه نا نا-يز ن-ب لا-قو
يغبني تا-يد– ةد-ع ن-م-شضت-ت ة-يروÙا
ةذتاشس’ا عيمج عفر دق-لو ا-ه-ل يد-شصت-لا
Òبادتلا نم مغرلا ىلع اهلÓخ Úثحابلا

اÒبك ايد– ءابولاب ةقل-ع-تŸا ة-يزاÎح’ا
لبقتشسŸا برد ىل-ع ة-ع-ما÷ا ع-شضو Èع
ةديد-ج تيا-ج-ي-تاÎشسا دا-م-ت-عا-ب كلذو
دعاشس دقف اذكهو يجوغاديبلا لاشصتÓل
ةذتاشس’ا ،دعب نع ميلعتلا تاي-لا ل-ي-ع-ف-ت

تاطاششنلا نامشضل لمعلا ة-ل-شصاو-م ى-ل-ع
‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عا اذ-كو ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
اهلكايهو تاشسشسؤوŸاب هب لومعŸا ميظنتلا

ةنمقرلا رشصع ‘
ةذتاشس’ا ريزولا عجشش ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
اذه ‘ لمعلا ‘ رباثŸا ىل-ع  ة-ب-ل-ط-لاو
ةيعما÷ا ةنشسلا ءا-ه-نا م-ت-ي ى-ت-ح هاŒ’ا

ةرورشض عم ةلوبقم فورظ ‘9102/0202
‘ اهب ىشصوŸا ةيحشصلا تاطايتح’ا ذخا
ةحشص ىلع اظا-ف-ح ي-ح-شصلا لو-كو-تÈلا

ءدب اذكو ةيعما÷ا ةرشس’ا ءاشضعا عيمج
فورظ ‘0202/1202 ةيعما÷ا ةن-شسلا

اهنأ’ ةقراف ةظ◊ ا-هرا-ب-ت-عا-ب ة-م-ئÓ-م
تاونشسلا ىدم ى-ل-ع ة-ع-ما÷ا ن-ك-م-ت-شس
اهماهمو يعئÓطلا اهرود ءادا نم ةلبقŸا

.راكتب’او ثحبلاو نيوكتلا ‘
زكارم دو-ه-ج-ب ر-يزو-لا ل-با-قŸا ‘ هو-نو
ىو-ت-شسم ى-ل-ع ثح-ب-لا ر-باflو ثح-ب-لا
ق-ير-ط ن-ع تم-ها-شس ي-ت-لا تا-ع--ما÷ا
91د-ي-فو-ك ءا-بو-ل يد-شصت-لا ‘ را-ك-ت-ب’ا
ةلشصاومو دوه÷ا ةف-عا-شضم ¤ا م-ها-عدو
ةيقرت ةيغب  مهترباثمو مهتيرق-ب-ع را-ه-ظا
ع-م ا-ما“ قوا-شست-ي-ل ي-م-ل-ع-لا ثح--ب--لا
مهل همعد ادكؤوم ، عم-تÛا تا-جا-ي-ت-حا
.مهل  مهعيجششتو
يذلا ةحشصلا ينهم دوهجب ريزولا هون امك
يد-شصت-ل-ل ة-ي-ما-م’ا طو-طÿا ‘ و-نا-ك
. ةحئاجلل

رمتشست نا يغبني ةعما÷ا نا دكا اميف اذه
مد--ق--ت--لا ‘ ى---شضم تقو يا ن---م Ìكا
اهم-ي-ق لÓ-خ ن-م عا-ع-شش’او را-ك-ت-ب’او
نامشض ‘ لثمتŸا مازتل’او اهب ةشصاÿا
لثمتŸا يدحتلاو عيمجلل ةدوج يذ نيوكت

رشصع عم فيكتلا ىلع ةردقلاو راكتب’ا ‘
ىوتشسم ¤ا ءاق-تر’ا ل-جا ن-م ة-ن-م-قر-لا
ن.ح ^ .هرشساب عمتÛا تاعلطت

يشسردملا لوخدلاب ةشصاخلا ةيششيتفتلا ريراقتلا ةعباتمو دادعإاب بلاطي ريزولا
ادغ مايبلاو كابلا ذيمÓتل يسسفنلا ريسضحتلاو ةعجارملا يف عورسشلا

Èع ةيبÎلا يريدم ، طوعجاو دمfi ،ةينطولا ةيبÎلا ريزو رمأا ^
توأا52 لبق اهفيظنتو ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا ة-ئ-ي-ه-ت-ب تا-ي’و-لا
ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا-ب ةذ-تا-شسأ’ا قا-ح-ت-لا ة-ي-ششع كلذو ،يرا÷ا
زايتجا ىلع Úل-ب-قŸا ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل ة-ع-جارŸا سصشصح م-ي-ظ-ن-تو
.ايرولاكبلاو طشسوتŸا ميلعتلا يتداهشش تاناحتما
لاغششأا ،ةيرازولا هترئاد رقÃ ،ه-شسأار-ت لÓ-خ ,طو-ع-جاو ح-شضوأاو
نأا ،يئرŸا رشضاحتلا ةينقت Èع ةيبÎلا يريدŸ ةينطولا ةودنلا

انوروك ةحئاج لظ ‘ دÓبلا اهششيعت ي-ت-لا ة-ل-حرŸا ة-ي-شصو-شصخ
ىلع اهعفر عيم÷ا ىلع Úعتي ““ةÒبك تايد–““ ةهجاوم بجوتشست
ةردق ‘ ةÒبكلا هت-ق-ث““ ه-تاذ قا-ي-شسلا ‘ اد-كؤو-م ،““ه-جو ن-شسحأا““

با-ع-شصلا ل-ك زواŒ ى-ل-ع ة-يو-بÎلا ة-عا-م÷ا دار--فأا ةرا--ه--مو
.““مهيلإا ةلكوŸا ةليبنلا ماهŸاب عÓطشض’او
قاحتلا ةيششع يتأا-ت ي-ت-لا ة-ي-ئرŸا ةود-ن-لا ر-يزو-لا سصشصخ د-قو
يرا÷ا توأا91 ‘ اهحتف ” يتلا ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب ةذتاشسأ’ا
ذيمÓتلل يشسفنلا Òشضحتلاو ةركاذŸاو ةعجارŸا سصشصح ميظنتل
،ايرولاكبلاو طشسوتŸا ميلعتلا Êاحت-ما زا-ي-ت-جا ى-ل-ع Úل-ب-قŸا

مايأ’ا ‘ ةرظتنŸا تايلمعلاب ةقلعتŸا تاميلعتلا سضعب ءادشسإ’
.ةلبقŸا ةليلقلا
ةئ-ي-ه-ت تا-ي-ل-م-ع ما“إا““ ةرور-شض ى-ل-ع دد-شش ،دد-شصلا اذ-ه ‘و
،يرا÷ا توأا52 لبق اهÒهطتو اهفيظنتو ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا
تائيهلاو ةيلÙا تاعامجلل ةشصتıا حلاشصŸا عم ق-ي-شسن-ت-لا-ب
يجوغاديبلاو يشسفن-لا Òشضح-ت-ل-ل ا-ه-ح-ت-ف ى-ن-شست-ي-ل ،ىر-خأ’ا
تايلمعلا نم ةلمجب ةيبÎلا يريدم طوعجاو ر-كذو .““ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل
ة’ولاب لاشصت’ا““سصوشصÿا هجو ىلع اهنمو اهديشسŒ بجاولا
52 لبق يحشصلا يئاقولا لوكوتوÈلا قيبطت تامز-ل-ت-شسم Òفو-ت-ل
ةيوبÎلا تا-شسشسؤوŸا ¤إا Úي-نا-شسف-ن-لا Úي-ئا-شصخأ’ا ةو-عدو توأا

Ÿت-لا ة-ق-فار-Óماعلا ءابطأ’ا اذ-كو ذ-ي-مÚ، مراشصلا قيبطتلا عم
ذيمÓتلا ةدئافل دعŸا ة-ع-جار-م-ل-ل ي-ئا-ن-ث-ت-شس’ا ط-ط-خ-م-ل-ل
.““ةينطولا ةيشسردŸا تاناحتمÓل ÚحششŸÎا
دادعإا““ىلع ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا يريدم ثح ,لاÛا اذه ‘و
لك ةيشصوشصخ بشسح ةركاذŸاو ةعجارمل-ل ي-ئا-ن-ث-ت-شسا م-ي-ظ-ن-ت

ددع ىدعتي ’ جاوفأا ‘ ةعجارŸا ميظنت ىلع سصر◊ا عم ةشسشسؤوم
ةعجارملل قيقد جما-نر-ب ط-ب-شضو اذ-ي-م-ل-ت51 اهيف ذ-ي-مÓ-ت-لا
ةيطغت ةرورشض عم ،ةينعŸا داوŸا ةذتاشسأا عم قيشسنتلاب ةركاذŸاو
طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش Êاحتماب ةينعŸا داوŸا لكل ةعجارŸا
.““ايرولاكبلا ةداهششو
مج◊ا عم قفاوتي ةدام لكل ينمز مجح سصيشصخت““ ¤إا مهاعد امك

دادعإاو يمشسرلا يوبÎلا ميظنتلا ‘ ةدام لكل نومشضŸا يعاشسلا
ماÎحإا عم ةشسشسؤوم لك ةيشصوشصخ بشسح ةعجارŸا تيقوت لوادج

ذيمÓتلا تاجايتح’ ةذتاشسأ’ا ةيبلتو ةدام لكل يعاشسلا مج◊ا
عم ،ةدام ةيأا ‘ ةعجارŸا نومشضم سصخي اميف اهنع نوÈعي يتلا
جمانرب نمشض ي-جو-غاد-ي-ب-لا ي-شسف-ن-لا ل-ف-ك-ت-لا سصشصح جاردإا
داششرإ’او هيجوتلا راششتشسم عم قيشسن-ت-لا-ب ةر-كاذŸاو ة-ع-جارŸا
.““ينهŸاو يشسردŸا
ةيانعلا““ةيلمعلا هذه ءÓيإا-ب Úي-ن-عŸا ل-ك ة-ي-بÎلا ر-يزو ى-شصوأاو
معدلا ءاطعإا دشصق ايناديم اهد-ي-شسŒ ى-ل-ع ر-ه-شسلاو ة-مزÓ-لا
ايشسف-نو ا-ي-جو-غاد-ي-ب م-هÒشض– ل-جأا ن-م ذ-ي-مÓ-ت-ل-ل مزÓ-لا
Òبادتلا لكب قيقدلاو مراشصلا ديقتلا““ لÓخ نم كلذو ،““ناحتمÓل
لوكوتوÈلابو سصوشصÿا اذهب تلشسرأا يتلا ةمي-ل-ع-ت-لا ‘ ةدراو-لا
ةظفاحملل ÚينعŸا لك عم اهذيفنت ىلع لمعلاو يئاقولا يحشصلا

نامشضو مهتياقوو عاطقلا يمدختشسم عيمجو ذيمÓتلا ةحشص ىلع
.““مهتمÓشس
ططfl عشضوب ةشسشسؤوŸا ءاشضف ميظنت““ ةرورشض ىلع ريزولا ددششو
ةيزاÎح’او ةيئاقولا Òبادتلا قيبطت عم ذيمÓتلا ةكرح ةيفيكل

ةئيهت اذكو ÚحششŸÎا ذيمÓتلاو ÚمدختشسŸا لا-ب-ق-ت-شسإا د-ن-ع
ذيفنت نمشضي اÃ ةركاذŸاو ة-ع-جار-م-ل-ل ة-شصشصıا تا-عا-ق-لا
دعابتلا رايعم ماÎحا اشصوشصخ ,ي-ئا-قو-لا ي-ح-شصلا لو-كو-توÈلا
.““(لقأ’ا ىلع Îم5.1) يدشس÷ا
قرطتلل ““قاطنلا ةعشساو““ ةيمÓعإا ةلمح-ب ما-ي-ق-لا ة-ي-م-هأا زر-بأاو
يشسفنلاو يجوغاديبلا لفكتلا ةيلمعب ةطبترŸا لئاشسŸا ةفاك““¤إا
،ةركاذŸاو ةعجارŸا سصشص◊ يئانثتشس’ا ميظنتلا ،ÚحششÎملل
عم ،هقيبطتو ه-ماÎحا بجاو-لا ي-ح-شصلا ي-ئا-قو-لا لو-كو-توÈلا

.““ةلم◊ا هذه ‘ Úيعامتج’ا ءاكرششلا كارششإا ةرورشض
راطإا ‘ ،ءاكرششلا ةمهاشسم ىلع طوعجاو ىنثأا ,قايشسلا تاذ ‘و
يئاقولا لوكوتوÈلا قيبطت قايشس ‘ ,›ودلا نواعتلا جمارب ليعفت
تامزلتشسŸا نم ةماه ةعومجÃ مه-ت-م-ها-شسم Òظ-ن““ ي-ح-شصلا
لول000.03fi ،ةمام-ك000.004 ‘ تلث“ ةيحشصلا ة-ي-ئا-قو-لا
،رهطŸا ›وحكلا لولح-م-ل-ل ›آا عزو-م000.01و رهطم ›و-ح-ك
.““تاي’ولا نم ةعوم‹ ىلع اهعيزوت متيشس يتلاو
لم‹ Òشس ةعباتŸ تايلآا““ عشضوب ريزولا دهعت ،ةودنلا ماتخ ‘و
ماظنلل ل-ث-مأ’ا لÓ-غ-ت-شس’ا لÓ-خ ن-م ناد-يŸا ‘ تا-ي-ل-م-ع-لا
دادعإ’ سصاخ ماظن عشضو عم ،ةينطولا ةيبÎلا عاطقل يتامولعŸا
.““يشسردŸا لوخدلاب ةشصاÿا ةيششيتفتلا ريراقتلا ةعباتمو

ن.ح ^

ةيعيبطلا ثراوكلا اياحشض و نيفوتملا نويد ءاغلا
تابوقعلا ءاغلإاو تاونسس5 ىدم ىلع جاسسنوأا نويد ةلودج ةداعإا

ليغششتو معدل ةينطولا ة-لا-كو-لا ترر-ق ^
ةشصاÿا نويدلا ةلودج ةداعإا ‘ بابششلا
عم تاونشس5 ىدم ىلع جاشسنوأا تاكرششب
تا-بو-ق-ع-لا ءا-غ-لإاو ما--ع ةدŸ ل--ي--جأا--ت
لشصفم ر-ير-ق-ت ع-شضو ” ا-م-ك ،ةر-خأا-تŸا
.هئاششنإا ذنم زاه÷ا اذه ىلع ةياغلل
ف--ل--كŸا بد--ت--نŸا ر--يزو--لا ف---ششكو
هنأا ،تافايشض ميشسن ،ةرغشصŸا تاشسشسؤوŸاب

اهؤواششنا ” ة-كر-شش ف-لأاÚ 083ب ن--مو““
اهنم ةئاŸاب07 نم Ìكأا ،جاشسنوأ’ا ماظنب
‘ تافايشض فاشضأاو ،““ةيلام ةمزأا نم Êاعت
Úب نم هنأا ةينطو-لا ة-عاذإÓ-ل ه-ل ح-ير-شصت
تابوعشص هجاو-ت ي-ت-لا تا-شسشسؤوŸا هذ-ه““

ةداعإ’ لاŸا سسأار كل“ ’ تاكرشش كانه
ةداعإا““ ‘ أادبيشس ه-نأا اد-كؤو-م ،ا-ه-ت-ط-ششنأا

عم تاون-شس5 ىدم ىلع نو-يد-لا ة-لود-ج

تا-بو-ق-ع-لا ءا-غ-لإاو ما--ع ةدŸ ل--ي--جأا--ت
.““ةرخأاتŸا
سصاخششأÓل ة-ب-شسن-لا-ب ،ه-نأا ر-يزو-لا لا-قو
وأا ÚفوتŸا جاشسنوأا تاعورششÚ Ÿل-قا-ن-لا

ةلودلا نأا ،ةيعي-ب-ط-لا ثراو-ك-لا ا-يا-ح-شض
مهنويدل يئز÷ا ءاغلإ’ا ‘ عورششلا مزتعت

.ةدح ىلع ةلاح لك سساشسأا ىلع
ن.ح ^

يحشصلا لوكتوربلا ةعاجن ىدم مييقت يف عرششت ةيبرتلا ةرازو

لبقŸا يسسردŸا لوخدلا لÓخ مسسق لك ‘ اذيملت02 دامتعا
ةيئاقولا Òبادتلا لك نأا ،سسما ،نÓهج مشساق ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازوب يئادتب’ا ميلعتلا ريدم دكأا

ميلعتلا يتداهششل ÚحششŸÎا لابقتشس’ تذختا انوروك سسوÒف يششفت ببشسب ةيزاÎح’ا تاءارج’او
.مداقلا ربوتكأا نم عبارلا ‘ بقترŸا يشسردŸا لوخدلا اذكو ايرولاكبلاو يشساشسأ’ا

: نايز نب ،عاطقلا لامع لكو ةذتاشس’او ةبلطلل ركشش ةلاشسر هجو
 رظنلا ةداعا ىلا عفد دعب نع ميلعتلا
تاعماجلاب هب لومعملا ميظنتلا يف

مدعو ةفاشسملا دعب نوكتششب نانيعوب ىلا نولوحملا
يلشسلشستلا ميقرتلا مارتحا

2 لدع تانكسس ءاهنا ‘ لسشفت نكسسلا ةرازو
  Èمتبسس لبق اهميلسستو

ةمشصاع-لا ““2 لدع““ وب-ت-ت-ك-م ى-ك-ت-ششا ^
ةنيدŸاب0001و0062 يعقوŸ نولوÙا
ن-م ةد-ي-ل-ب-لا ة-ي’و نا-ن-ي-عو-ب ةد--يد÷ا

يتلا ةيلشص’ا ةي’ولا جرا-خ ¤ا م-ه-ل-يو–
، مهلمع تارقم نع ةفاشسŸا دعب اهنع جتن
يتلا تانكشسلا زا‚ا رخأات ¤ا ةفاشض’اب
.لبقŸا Èمتبشس اهملشست ررقŸا نم ناك
نب رشضÿ بئانلا ا-ه-ب ثع-ب ة-ل-شسار-م ‘و

مدقتن““ اهيف ءاج نكشسلا ريزو ¤ا فÓخ
ÚبتتكŸا ةيعشضو ىلع مكعلطنل مكتدايشسل

ماقرأا قفو ،3102 ةنشسل ““2 لدع““ ةغيشص ‘
بتتكم ف’آا01ـلا Úب نم مهف ليجشستلا
،ي-ن-طوـلا ىو-ت-شسŸا ى-ل--ع Úل--ج--شسŸا
” نكل ،ةمشصاعلا ناكشس نـم م-ه-ع-ي-م-جو

، ة-ي-ل-شصأ’ا ة-ي’وـلا جرا-خ ¤إا م-ه-ل-يو–
نكشسم0001و0062 يعقوم ¤إا اديد–و
مغر اذهو ،نانيعو-ب ةد-يد÷ا ة-ن-يدŸا-ب
ÚبتتكŸا ليو– مدعب لدع ةلاكو تاديكأات
ةفاشسŸا دعب ىلع ةدا-يز ،ىر-خأا تا-ي’و-ل
Úي-ن-عŸا ل-م-ع تار-ق-مو Úع--قوŸا Úب
.ةمشصاعلاب اهلك ةدجاوتŸا رمأ’اب
وهو رخا لاك-ششإا ة-لا ة-ل-شسارŸا ترا-ششاو

يجولونوركلا ميقÎلل ةلاكولا ماÎحا مدع
نم مهنامرح ” ثيح ،تانكشسلا عيزوت ‘

ف’آا01 ـلا Úب ن-م م-ه-نأا م-غر ن-ك--شسلا
،ينطولا ىوتشسŸا ىلع ل-ئاوأ’ا Úب-ت-كŸا
باحشصأا نم ÚبتتكŸ تا-ن-ك-شس ح-ن-م ”و
لاثŸا لي-ب-شس ى-ل-عو ،ةر-خأا-تŸا ما-قرأ’ا
اباب عقوم ‘ تانكشسلا نم نود-ي-ف-ت-شسŸا

.فلأا55 نم أادبت مهماقرأا ،نشسح
تا-ف-قو-لاو ةرر-ك--تŸا بلا--طŸا م--غرو

ÚينعŸا اهيف بلاط يت-لا ة-ي-جا-ج-ت-ح’ا
‘ ةزهاج ىرخأا عقاوŸ مهليو– ةرورشضب
ةلاكولا نأا ’إا- ةلشسارŸا لوقت- ،ةمشصاعلا
ديفت تا-مو-ل-ع-م دو-جو ع-م ،كلذ تشضفر
عقاوŸا نم ددع ‘ ةغراف ق-ق-شش ر-فو-ت-ب
يديشسو ة◊اŸاو يرحبلا جربو ةياغرلاك
.تياف د’وأاو هللا دبع
‘ Òبكلا رخأاتلا لكششم ةلشسارŸا تركذو
،ةلاكولل ماعلا ريدŸا دوعو مغرف ،زا‚’ا
يرهشش ÚبتتكŸا نم ادفو لبقتشسا يذلا

تانكشسلا ميلشستب دهعتو ،ناو-جو ير-ف-ي-ف
وهو ،ةيوي◊ا قفارŸا لكب Èمتبشس رهشش
لكاششŸا Èكأاو ،ق-ق-ح-ت-ي ⁄ يذ-لا ر-مأ’ا
تايمك دوجول ،ةيجراÿا ةئيهتلاب ق-ل-ع-ت-ت

نويلÃ ““لدع““ اهتردق ،ةبرتأ’ا نم ةلئاه
¤إا اهلقن نع تز-ج-ع ثي-ح ،بع-ك-م Îم
ة-ئ-ي-ه-ت-لا لا-م-ك-ت--شس’ ،ع--قوŸا جرا--خ

، غرا-ف-م دو-جو مد-ع بب-شسب ،ة-ي--جراÿا
ققششلا م-ل-شست ة-لا-ح ‘ ى-ت-ح ه-نا ةÒششم
نأا ثيح ،نكشسلل ةلباق Òغ ى-ق-ب-ت ا-ه-نإا-ف
،نكشسم0062 عقوÚ Ÿقباشسلا ÚلحرŸا

نم نوناعي نولاز-ي ’ ،ف-شصنو ة-ن-شس ذ-ن-م
،ءابرهكلاو ،هاي-م-ل-ل رر-ك-تŸا عا-ط-ق-ن’ا
قفارŸا مادعنا عم ،ةنيدŸا زاغ مادعناو
،ةيوناثلاو ةطشسوتŸاو ةشسردŸاك ةيوي◊ا
.ةيلك لقنلا لئاشسو بايغو

ريزولا نم فÓخ نب بلاط راط’ا اذه ‘
نم ةحورطŸا ت’اك-ششإ’ا ل◊ ل-خد-ت-لا

نكشسلا نم مهنيك-م-ت-ل Úب-ت-ت-كŸا فر-ط
.Óيوط هورظتنا يذلا

ةرون ةظيفح ^
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   ةديد÷ا تابكرŸا داÒتسسا طاسشنل مظنŸا طورسشلا Îفد و يذيفنتلا موسسرŸا نع جرفت ةموك◊ا

   رئاز÷ا ‘ ءÓكولل ةقيشصل ةباقر و ةمراشص طورشش
  لاجآ’ا ماÎحا مدع لاح ‘ ةئاŸاب01 ةمارغ و.. نوبزلل ةبكرŸا ميلشستل ءÓكولا مامأا مايأا7 ^

  ةيŸاعلا Òياعملل ةقباطم Òغ ةبكرŸ عيب ’ و..طورششلل فلاfl ليكو لكل دامتع’ا قيلعتوأا بحشس ^

لعج ام ةليوط ةدŸ اهفقوت دعب تارايسسلا داÒتسسا ةدوع لوح مئاقلا لد÷ا ةموك◊ا تمسسح اÒخأاو
ءÓكولاب صصاÿا طورسشلا Îفد و يذيفنتلا موسسرŸا نع اهجارفاب ,ةيسسايق تايوتسسŸ لسصت راعسسأ’ا
 .ةديد÷ا تابكرŸا داÒتسسا ‘ Úبغارلا

alfadjrwatani@yahoo. fr

يداسصتقإا

ةد-ير-ج-ل-ل Òخأ’ا دد-ع-لا--ب رد--شصو ^
722-02 يذيفن-ت-لا مو-شسرŸا ة-ي-م-شسر-لا
ددÙا0202 سسط-شسغأا91 ‘ خرؤو--Ÿا
ءÓكو طاششن ةشسرا‡ تاي-ف-ي-ك و طور-ششل
Îفد اذكو رئاز÷ا-ب ةد-يد÷ا تا-ب-كرŸا
 .طاششنلا اذهب قلعتŸا طورششلا
ردا-شصلا يذ-ي-ف-ن--ت--لا مو--شسرŸا بشسح و
نم عقوŸا و ,94 مقر ةيمشسرلا ةدير÷اب
,دارج ز-يز-ع-لا د-ب-ع ,لوأ’ا ر-يزو-لا ل-ب-ق
تابكرŸا ءÓ-كو طا-ششن ة-شسرا‡ ع-شضخ-ت
اذ-كو مو-شسرŸا اذ-ه ما--ك--حأ’ ةد--يد÷ا
,ه-ل ق-فرŸا طور-ششلا Îفد ‘ با-ت-ت-ك’ا

ةشسرا‡ بلط مدقم ىلع Úعتي هنأا اÒششم
ةشصخرلا ىلع ل-شصح-ي نا ل-ي-كو-لا طا-ششن
فلكŸا ريزو-لا ا-ه-م-ل-شسي ي-ت-لا ة-ت-قؤوŸا
 .ةعانشصلاب
ى--ل--ع لو--شص◊ا ““ : مو--شسرŸا ‘ ءا--جو
ءÓكو طاششن ةشسرامŸ يئاهنلا دا-م-ت-ع’ا
‘ باتتك’اب طورششم ةديد÷ا تابكرŸا
 .““موشسرŸا اذهب قفرŸا طورششلا Îفد
يتلا ةلاكولا دوقع وأا دقع نوكي نأا بجيو
اقباطم ÚحناŸا وا حناŸاب ليكولا طبرت

امهب لومعŸا ميظنتلاو عيرششت-لا ما-ك-حأ’
‘ خرؤو-Ÿا30-30 م-قر ر-م’ا ا-م-ي-شس’
يذلا ليكولل نكÁ ’ ثيحب ,3002 ويلوي91
’إا لوشص◊ا ةيونعŸا ةيشصخششلاب ع-ت-م-ت-ي

ةشسرامÃ هل حمشسي دحاو ليكو دامتعا ىلع
طقف ÚتيراÚ ŒتمÓع ليث“و طاششنلا

 .ميلق’ا ىوتشسم ىلع
مهاشسŸا وا كيرششلا نإاف موشسرŸا بشسحو
وأا ةيعيبط-لا ة-ي-شصخ-ششلا-ب ع-ت-م-ت-ي يذ-لا
ةدع ى-ل-ع لو-شص◊ا ه-ن-كÁ ’ ة-يو-ن-عŸا
 .ليكو تادامتعا
ةتقؤوŸا ةشصخرلا ىلع لوشص◊ا بل-ط-ت-يو

Ÿيرادا ف-ل-م عاد-يا طا-ششن-لا ة--شسرا--م
ةينعŸا ة-كر-ششلا ق-ئا-ثوو بل-ط ن-م-شضت-ي
قفرŸا طورششلا Îفد-يشساشس’ا نوناقلا)
وا ن-يد-ق-ع وا د-ق--ع- مو--شسرŸا اذ--ه--ب

حناŸا مزلت ةلاكولاب قلعتت مهافت تاركذم
 . تاونشس5 نع لقت ’ ةدÚ ÃحناŸا وا
ب ةتقؤوŸا ةشصخرلا ةيحÓشص ةدم دد–و
لا-ح يأا-ب ي-ن-ع-ت ’ ا-ه-نا ’إا ار--ه--شش21
عشضخي نيا ,““طاششنلا ةشسرامÃ سصيخÎلا““
ةدŸا هذه ماÎحا مدع لاح ‘ لماعتŸا
6 ب ةردقŸا اهب حومشسŸا ديدمتلا ةدمو
لجشسلا بحشس تاءارجإا ¤ا ةيفاشضا رهششأا
ة-ف-ل-كŸا ةرازو-لا فر-ط ن-م يرا-ج-ت--لا
 .ةراجتلاب
ى-ل-ع لو-شص◊ا بل-ط ل-ما-ع-تŸا مد-ق-يو
,ةعانشصلا ةرازو ىدل يئا-ه-ن-لا دا-م-ت-ع’ا

لجشسلا ةخ-شسن ن-م-شضت-ي ف-لÃ ا-قو-فر-م
ةيئاب÷ا ف-ير-ع-ت-لا ة-قا-ط-بو يرا-ج-ت-لا
قباوشسلا ةفي-ح-شصو ة-هاز-ن-لا-ب ح-ير-شصتو
ةيبيرشضلا لواد÷ا جرختشسمو ةي-ئا-شضق-لا
 . يعامتج’ا نامشضلا قودنشص ةقيثوو
ةخشسن فلŸا نمشضتيف ةلاكولا ةهج نم امأا

يتلا ةيرشص◊ا ةلاكولا دوقع وا دقع نم
قئاثولاو ÚحناŸا وا حناŸاب ليكولا طبرت
تامدخو سضرعلا تآاششنم ةيكلم تبثت يتلا

تآاششنمو رايغلا عطقو ليكولل عيبلا دعب ام
’ يتلاو نيدمتعŸا ÚعزوŸاو نيز-خ-ت-لا
تبثت يتلا قئاثو-لاو تاو-ن-شس5 نع ل-ق-ت
5 نع لقت ’ ةÈخ يوذ Úمدختشسم دوجو
 .مهل رمتشسŸا نيوكتلا نامشض عم تاونشس
دامتع’ا ىلع ءÓكولا وأا ليكولا لشصحتيو
خيراتل ةيلاوŸا اموي03 لجأا ‘ يئاهنلا
ريدŸا اهلÓخ فلكي عاديإ’ا لشصو ميلشست
اي-م-ي-ل-قا ة-عا-ن-شصلا-ب ف-ل-كŸا ي-ئ’و-لا
نم ق-ق-ح-ت-لا د-شصق ة-ي-ناد-ي-م تارا-يز-ب

 .ةمدقŸا قئاثولا عم تآاششنŸا ةقباطم

اعدوتشسم مهيدل نوكي نأاب ءÓكولا مزليو
ىدعتي ’ لجأا ‘ ةيكرم÷ا ةبقارŸا ت–

دامتع’ا ىل-ع لو-شص◊ا د-ع-ب ار-ه-شش21
مهعيزوت ةكبشش ريوطت بناج ¤إا ,يئاهنلا

لك ىلع اهميشسقت عم ينطولا باÎلا Èع
بون÷او لامششلاو برغلاو قرششلا قطانم

ءÓكول ةبشسنلاب ارهشش21 ىدعتي ’ لجا ‘
ف---شصنو تارو---ط---قŸاو تارا---ي----شسلا
ءÓكول ةبشسنلا-ب ار-ه-شش42و تاروط-قŸا
خيرات نم ءادتبا ةديد÷ا ةكرحتŸا ت’آ’ا

 .يئاهنلا دامتع’ا حنم
هتا-قÓ-ع ق-ي-ثو-ت نو-بز-لا ى-ل-ع طÎششيو
نم نيدمتعŸا ÚعزوŸا عم ة-يد-قا-ع-ت-لا

ماكح’ا ماÎحاب مزل-ي ا-م-ك , ح-ناŸا ل-ب-ق
ةشسفانŸا لا‹ ‘ ةقبطŸا ةي-ع-ير-ششت-لا
كلهتشسŸا ةيامحو ةيراجتلا تاشسرامŸاو
ةي-ح-شصلا طور-ششلاو ة-فا-ظ-ن-لاو ن-مأ’او
 .ةئيبلاو Úمأاتلاو لمعلاو
نا موشسرŸا طÎششي , تابكرملل ةبشسنلابو
ةئيبلا ةيامحو نم’ا Òياعم ى-ل-ع ر-فو-ت-ت
’ ثيحب , ةيلودلا سسيياقمل-ل بي-ج-ت-شستو
يتلا ةديد÷ا تابكرŸا ’إا ليكو-لا م-ل-شسي
فرط نم ة-ق-با-طŸا سصح-ف لfi تنا-ك
حلاشصم ماما عشضي ثيحب ,مجانŸا حلاشصم
اهعشضول ةهجوŸا ةبكرŸا فنشص مجانŸا

ةقلعتŸا ةينقتلا قئاثولا لك عم قوشسلا ‘
 .اهب
تارايشسلا عيبب تارايشسلا ليكول سصخري ’و
يتلا عيزوتلا ةكبشش راطا ‘ ’إا ةدروتشسŸا

نم انوناق مهدام-ت-عا ا-ه-شسا-شسا ى-ل-ع ”
ةفلكŸا ةرازولاب ةلهؤوŸا حلاشصŸا فرط

 .ةعانشصلاب
تابكرŸا داÒتشسا ءÓكولا ىلع عنÁ امك

ةكب-شش جرا-خ ن-م ن-ير-خآا ءÓ-كو با-شس◊
مهدامتعا اهشساشسا ىلع ” يتلا مهعيزوت
¤إا , ةلهؤوŸا حلاشصŸا فرط نم انوناق

Òتاوف ريرحتب ل-ي-كو-لا مز-ل-ي كلذ بنا-ج
فرط نم ةدروتشسŸا ةديد÷ا تابكرŸا
وا حناŸا عانشصلا ىد-ل دوز-ت-ي ناو ح-ناŸا

’ ناب دهعتيو حناŸا عناشصلل ةعبات ةكرشش
‘ ةدراولا تابكرŸا فانشصأا ’إا دروتشسي
 .طورششلا Îفد
ناب ليكولا مزلي عيبلا طورششل ةبشسنلاب امأا
بلطلا دنشس ‘ ÚبŸا عي-ب-لا ر-ع-شس نو-ك-ي
لباق Òغو تباث ةديد÷ا ةبكرŸاب سصاÿا
ررحيو ةدايزلاب Úي-ح-ت-لا وا ة-ع-جار-م-ل-ل
ه-ن-ي-م-شضت ع--م , مو--شسر--لا با--شست--حا--ب
ايازŸاو تاعا-ط-ت-ق’او تا-شضي-ف-خ-ت-ل-ل
ة-ي-ئا-ب÷ا تازا--ي--ت--م’او ة--حو--ن--مŸا
 .هب لومعŸا عيرششتلا ‘ اهيلع سصوشصنŸا

ءانتقا دنع قي-ب-شست-لا ة-ب-شسن ة-ئاŸا-ب01
ىلع اموي09 فرظ ‘ ميلشستلا و..ةرايشسلا
  Ìكأ’ا

ةميقلا زواجتت ’ قيبشستلا بلط ةلاح ‘و
ةرايشسلا عيب رعشس ن-م ة-ئاŸا-ب01 ةيلاŸا
ةئاŸاب02و ةروطقŸا فشصنو ةروطقŸاو
لك باشستحا عم ةكرحتŸا ةلآ’ا رعشس نم
ام ميلشستلا ةدم زواجتت ’ نا ىلع موشسرلا
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ناف ةبكرŸا رعشسل يلكلا عفدلا ةلاح ‘و
›اتلابو ةبكرŸا ةيزها-ج بجو-ت-شسي كلذ
ةيلاوŸا مايأا7 لاجا ‘ نوبزلل اهميلشست
ماÎحا مد-ع لا-ح ‘و ,ع-فد-لا خ--يرا--ت--ل
قافت’ا Úفرطلل نكÁ ةي-ب-ل-ط-لا طور-شش
غلبم عاجرإاب ليكولا موقي نا وا يشضاÎلاب
نوشضغ ‘ نوبزلل يلكلا غلبŸا وا قيبشستلا

نم ةئاŸا-ب01 اهرد-ق ةدا-يز ع-م ما-يأا8
 .عوفدŸا غلبŸا
نوبزلل ةبكرŸا ميلشست دنع ليكو-لا مز-ل-يو
ة-ي-ن-ق-ت--لا تا--ف--شصاوŸا ة--قد ماÎحا--ب
ةديد÷ا ةبكرŸاب ةيفاشض’ا تازيهج-ت-ل-ل
Òشسلاب اه-ل ح-م-شسي دو-قو-لا-ب ا-هد-يوز-تو

Ÿبنا-ج ¤إا ل-ق’ا ى-ل-ع م-ك001 ةفا-شس
عجششت يتلا راهشش’ا عاونا لك نع عانتم’ا

نمأ’ انام-شض ةÒطÿا تا-فر-شصت-لا ى-ل-ع
 .تاقرطلا يلمعتشسم
نامشضلا راطإا ‘ لفكتلاب ليكولا دهعتي امك
سصئاقنو بويع اهيف نوكت يتلا تابكرŸاب
لادبتشساو ةيفÿا وا ةرها-ظ-لا ع-ي-ن-شصت-لا

ة◊ا-شصلا Òغ مزاو-ل-لاو را-ي--غ--لا ع--ط--ق
 .لامعتشسÓل

‘ تبلل ةيرازو ةن÷ بيسصنت
صصخرلا ىلع لوسص◊ا تابلط

 ةيئاهنلا تادامتع’او ةتقؤوŸا
اذ-ه بجوÃ ” طا-ششن--لا Òطأا--ت--لو

ةكÎششم ة-يرازو ة-ن÷ سسي-شسأا-ت مو-شسرŸا
تابلطب ةقلعتŸا تافلŸا ةشساردب فلكت
ة--ت--قؤوŸا سصخر---لا ى---ل---ع لو---شص◊ا
 . ةيئاهنلا تادامتع’او
ةعانشصلا تارازو نم لك ةنجللا نمشضتتو
موقت نيأا , ةراج-ت-لاو ة-ي-لاŸاو م-جا-نŸاو
ةعانشصلاب فلكŸا ريزو-ل-ل يأار-لا ءاد-بإا-ب

نم ةدافتشس’ا ‘ Úبغار-لا تا-ب-ل-ط لو-ح
ماÎحا ى-ل-ع سصر◊او م-ي-ظ-ن-ت--لا اذ--ه
بجوÃ ليكولا اهب دهعت يتلا تامازتل’ا
اذ--ه ما---ك---حا ماÎحاو طور---ششلا Îفد
بحشس ‘ يأارلا ءادبا بناج ¤ا موشسرŸا
اذه راطا ‘ ةحونمŸا تادامتع’ا قيلعتو
 .موشسرŸا
ن-ع-ط ة-ن÷ ءا-ششنا م-ت--ي كلذ بنا--ج ¤ا
ةعانشصلا ريزو نع Úلث‡ ءاشضعأا نمشضتت
ةفرغلا لث‡و ةراجتلا ريزوو ةيلاŸا ريزوو
نع لث‡و ةعانشصلاو ةراجتل-ل ة-ير-ئاز÷ا
ديدŒ متي ,ةشسفانمل-ل ي-ن-طو-لا سسلÛا
 . تاونشس3 لك اهيف ةيوشضعلا

^ Ÿيو’زرح .ءاي

ةد-ير-ج-ل--ل Òخأ’ا دد--ع--لا--ب رد--شص ^
622-02 يذيفنتلا موشسرŸا ة-ي-م-شسر-لا
ددÙا0202 سسطشسغأا91 ‘ خرؤو-Ÿا
عينشصت طاششن ةشسرا‡ تايفيك و طورششل
طورششلا Îفد اذك و رئاز÷اب تابكرŸا
 .طاششنلا اذهب قلعتŸا
ردا-شصلا يذ-ي-ف-ن-ت-لا مو-شسرŸا بشسح و
نم عقوŸا و ,94 مقر ةيمشسرلا ةدير÷اب
,دارج زيزعلا د-ب-ع ,لوأ’ا ر-يزو-لا ل-ب-ق
تابكرŸا عينشصت طاششن ةشسرا‡ عشضخت

‘ باتتك’ا اذك و موشسرŸا اذه ماكحأ’
ه-نأا اÒششم ,ه-ل ق--فرŸا طور--ششلا Îفد
طاششن ةشسرا‡ بلط مدقم ى-ل-ع Úع-ت-ي
ى-ل-ع ل-شصح-ي نا تا-ب-كرŸا ع--ي--ن--شصت
ريزولا اهملشسي يت-لا ة-ت-قؤوŸا ة-شصخر-لا
 .ةعانشصلاب فلكŸا
ةشصخرلا ىلع لوشص◊ا ف-ل-م نو-ك-ت-ي و
بلط نم ,موشسرŸا سصن بشسح ,ةتقؤوŸا
Îفد و ةتقؤوŸا ةشصخرلا ىلع لوشص◊ا
ل-ب-ق ن-م ا-ي-شض‡ و ا-خرؤو--م طور--ششلا
دهعتلا ةقاطب و انوناق لهؤوŸا سصخششلا
نوناقلا نم ةخشسن و موشسرŸاب ةقفرŸا
و ةي-ن-ق-ت ة-شسارد و ة-كر-ششل-ل ي-شسا-شس’ا
بناو÷ا Úب-ت عور-ششم-ل-ل ة--يدا--شصت--قا
عم عورششملل ةيراجتلا و ةيلاŸا و ةينقتلا
ثÓث ىدم ىلع ةي-م-قر-لا تار-يد-ق-ت-لا

 .لÓغتشس’ا نم تاونشس
ةينقت ةن÷ نيوكت ىلع عورششŸا سصن امك
فلكت ةعانشصلا-ب ف-ل-كŸا ر-يزو-لا ىد-ل
تا-ب-ل-ط لو-ح ق-با-طŸا يأار-لا ءاد-بإا-ب
ةتقؤوŸا ةشصخرلاب ةقلعتŸا نيرمثتشسŸا
ة-ق-ل-ع-تŸا ن-ير-م-ث-ت-شسŸا تا--ب--ل--ط و
يأارلا ءادبإا اذك و يئاه-ن-لا دا-م-ت-ع’ا-ب
ماÎحا مد---ع ة---لا---ح ‘ ق---با----طŸا
Îفد ناونعب تامازتلÓل  نير-م-ث-ت-شسŸا
 .طورششلا
ةدŸ ةتقؤوŸا ةشصخرلا ةيحÓشص دد– و

خيرات نم ءادت-با ار-ه-شش63 زواج-ت-ت ’
هنا افيشضم ,موشسرŸا بشسح ,اه-م-ي-ل-شست

Áلج’ا اذه ديد“ نك Ÿزواجتت ’ ةد
سساشسا ىلع ينعŸا نم بلطب ارهشش21
 .ةيريÈتلا قئاثولا

ةشسرامملل طÎششي هنا موشسرŸا حشضوأا و
تا-ب-كرŸا ع-ي-ن-شصت طا-ششن-ل ة-ي-ل-ع-ف-لا
يذلا يئاهنلا دام-ت-ع’ا ى-ل-ع لو-شص◊ا
ةقبشسم ةيناديم تارايزل هميلشست عشضخي
ماÎحا ىدم نم دكأاتلا دشصق عقوŸا ¤ا
ءانب رمثتشسŸا اهب دهعت يتلا تامازتل’ا

 .طورششلا Îفد ىلع
طÎششي ,جا-مدإ’ا ة-ب--شسن سصو--شصخ--ب و
’ ايند جامدا ةبشسن يذيفن-ت-لا مو-شسرŸا
و طاششنلا ةيادب دنع ةئاŸاب03 نع لقت
ةئاŸاب04 و ةثلاثلا ةنشسلا ‘ ةئاŸاب53

ةنشسلا ‘ ةئاŸاب05 و ةعبارلا ةنشسلا ‘
 .ةشسماÿا
اذ---ه---ل ق---فرŸا طور---ششلا Îفد ‘ و
هنا سصنلا حشضوا ,يذ-ي-ف-ن-ت-لا مو-شسرŸا
راطإا ‘ يبنج’ا رمثتشسŸا ىل-ع Úع-ت-ي
نا تابكرŸا عينشصتل يعانشص رام-ث-ت-شسا
‘ ¤و’ا ةجردلا نم ايلود Óعاف نوكي

هتاراهم لقن و تاب-كرŸا ع-ي-ن-شصت لا‹
لام سسارب ةمهاشسŸا و ةي-جو-لو-ن-ك-ت-لا

هقÓطنا دنع عورششŸا ليو“ ‘ سصاخ
Ãا-ب03 ن-ع ل-ق-ي ’ اŸةميقلا نم  ة-ئا

 .رامثتشسÓل ةيلامجإ’ا
ر-م-ث-ت-شسŸا ى-ل-ع كلذ-ك طÎششي ا-م--ك
لكشش ‘ ›ام ءا-عو كÓ-ت-ما ير-ئاز÷ا
ةئاŸاب03 نع لقي ’ سصاخ لام سسأار
و رامثتشسÓ-ل ة-ي-لا-م-جإ’ا ة-م-ي-ق-لا ن-م
لاومأ’اب نويدلاب ءا-فو-لا ى-ل-ع ةرد-ق-لا
 .ةينيعلا تانامشضلا و ةشصاÿا
يبنجا رمثتشسم ع-م ة-كار-ششلا لا-ح ‘ و
عينشصت-ل را-م-ث-ت-شس’ا ‘و-ت-شسي نا بج-ي
لك رشصح اهن-م طور-شش ةد-ع تا-ب-كرŸا

زواجتي ’ ةبتع ىوتشسم دنع يكنب ليو“
 .عورششŸا ةفلكت نم ةئاŸاب04
هتاه نا سصن-لا ح-شضوا ىر-خا ة-ه-ج ن-م
‘ ÚلماعتŸا ى-ل-ع ق-ب-ط-ت ’ ما-ك-ح’ا

اهيف كÎششت يتلا تابكرŸا جاتنا لا‹
ع-با-ط-لا تاذ ة-ي-مو-م-ع-لا تا--شسشسؤوŸا
عاطقلل ةعباتلا يرا-ج-ت-لا و ي-عا-ن-شصلا
 .يبعششلا ينطولا سشيجلل يداشصتق’ا

^  Ÿح.ءاي 

 قئار◊او دÈلا تابح طقاسست لعفب نيررسضتŸا
ÚحÓفلا صضيوعتل رانيد نويلم81 نم ديزأا

ةليم ةي’وب
يتلا ةيلاŸا تاشضيوعتلا ةم-ي-ق تغ-ل-ب ^

نوا-ع-ت-ل-ل يو-ه÷ا قود-ن-شصلا ا-ه-شصشصخ
ÚحÓ-ف-لا سضيو-ع-ت-ل ة-ل-يÃ ي-حÓ--ف--لا
دÈلا تابح طقا-شست ل-ع-ف-ب ن-يرر-شضتŸا
فلأا003و نويلم81 نم د-يزأا ق-ئار◊او
 .جد
Òمشس قودنشصلل ي-لÙا ر-يدŸا ح-شضوأاو
  نأا سسمأا ةيفحشص تاحيرشصت ‘ قوزرم نب

اقلعتم افلم66 تشصحأا قودنشصلا حلاشصم
دÈلا تابح طقاشست اهفلخ يتلا رارشضأ’اب
ةنياعم تاÈخ ىلع ءانب سضيوع-ت-ل-ل ل-با-ق
ةحاشسم ىلع كلذ و ةررشضتŸا ليشصاÙا

اهتيبلاغ زكرمتت راتكه008 تقاف هيلامجإا
ة-م-ي-ق-لا تبرا-ق ثي-ح ،ة-يا-غز ة-يد-ل-ب-ب
اذهل ةشصشصıا تاشضيوعتلل ة-ي-لا-م-جإ’ا
 .جد نويلم51 رارشضأ’ا نم عونلا
ررشضتب اقلعتم افلم52 كلذ ¤إا فاشضي و
ةجيتن ةفاج لوقبو بوبح نم ليشصاÙا
تردق ةيلا-م-جإا ة-حا-شسم ى-ل-ع ق-ئار◊ا

تاشضيوعت حنم ¤إا ىدأا ام را-ت-ك-ه071ب
ةميقب مهلوقح ةررشضتŸا ÚحÓفلل ةيلام
ام بشسح ،جد فلأا003 و نويلم3 تقاف
 . ردشصŸا تاذ هدكأا

 ح.ل ^

  رئاز÷ا ‘ تارايسسلل عناسصم ءاسشنا طورسش نع جارف’ا

 تامÓعلل راكتحا ’ و تÓجعلل خفن ’
  تاونشس5 لÓخ ةئاŸاب05 جامدا ةبشسن غولبب نومزلم نوعنشصŸا

  عورششŸا قÓطنا دنع صصاخ لامك لق’ا ىلع ةئاŸاب03 خشضب نوبلاطم نورمثتشسŸا

 يزيلإاو تسساÔ“ ¤إا ةيناديم ةرايز لÓخ
طورشش قيبطت ىدم ىلع نافقي ياكب و قيزر

 ةيدود◊ا ةشضياقŸا ةراŒ ةشسرا‡
ةقفر ،قيزر لامك ،ةراجتلا ريزو عرششي ^

ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل-كŸا بد-ت--نŸا ر--يزو--لا
¤ا لمع ةرايز ‘ ،ياكب ىشسيع ،ةيجراÿا

“Ôدغلا نم ةيادب يزيلٕاو ،ادغ تشسا. 
نم لكل هذه دقفتلاو لمعلا ةرايز يتٕاتو
يرازولا رارقلا ديشسŒ ةعباتÚ، Ÿتي’ولا
،ةيلاŸاو ةرا-ج-ت-لا ي-ترازو Úب كÎششŸا
ةشسرا‡ تاي-ف-ي-كو طور-شش دد-ح-ي يذ-لا

Œا ةراŸعلطم رداشصلا ةيدود◊ا ةشضياق
 .ةيمشسرلا ةدير÷اب يرا÷ا رهششلا

ليعفت ة-ن-يا-عÃ نارٕيزو-لا مو-ق-ي-شس ا-م-ك
هتذختا يذلا ديد÷ا يميظنتلا ءارجٕ’ا
،Úيداشصتق’ا ÚلماعتŸا ةدئا-ف-ل ةرازو-لا
،راو÷ا لود وحن ريدشصتلا تايلمع Òطٕاتل
تاجت-نŸا ل-ق-ن نا-م-شضب ي-شضق-ي يذ-لاو
يموم-ع-لا ع-مÛا فر-ط ن-م ةرد-شصŸا
ةياغ ¤ا سسناÎشسيجول كيتشسجوللاو لقنلل
ىوتشسم ىلع ،رفشص ةيÎموليكلا ة-ط-ق-ن-لا
 .دلب لك عم يدود◊ا طيرششلا

^  Ÿح.ءاي 
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 تاقّرفتم

عيراسشŸا نم ديدعلا سسلÛا لّجسسو ^
ةسصاخ ةقف-سص تمر-بأا ثي-ح ،ة-يو-م-ن-ت-لا
تنرفاتب Òهطتلا ة-ك-ب-سش زا‚إا لا-غ-سشأا-ب
نايسسنلا نم تاونسس د-ع-ب سشحو-لا ل-ب-ج-ب
نم فوسصوب يح دافت-سسا ا-م-ك ،Òخأا-ت-لاو
تا-حا-سسم-ل-ل ة-ير-سضح ة-ئ-ي-ه-ت عور--سشم
ةيلام قحÓم تفيسضأا Úح ‘ ،ءارسضÿا

Ÿهطتلا تاكبسش عيراسشÒ يزراتسشب يحب
نع Óسضف فوسصوب عراسش ةفسصرأا ةئيهتو
.يلفسسلا يواسسيسس يح ديبعت عورسشم
سسلÛا أا÷ Òبكلا زجعلا دسس لجأا نمو

¤إا ،ة-ي-فا-سضإلا ة-ي--ناز--يŸا عور--سشم ‘
9102 ماعل يرادإلا باسس◊ا نم سضئافلا

تادا-م-ت-عا ن-م سضي-ف-خ-ت-لا ن-ع Ó-سضف
63 عومÛا غلب ثيح ،ةي-لوألا ة-ي-ناز-يŸا

Òيسست تاقفنل سصسصختسس ذإا ،ميتنسس رايلم
نود ميتنسس راي-ل-م51 «وكبورب» ة-سسسسؤو-م
تلزانت امك ،ةب-ير-سضلاو تا-كاÎسشلا ع-فد
ذإا رايلم3.3 غلبم نع «تبو-سس» ة-سسسسؤو-م
رهسش ‘ ةفاظنلا تامدخب انا‹ لفكتتسس
61 غلبم نم اهتدافتسسا عم لبقŸا  Èمسسيد
ةيلمعل تسصسصخ ا-م-ي-ف ،م-ي-ت-ن-سس را-ي-ل-م
.رايلم نم ديزأا ميقعتلا
نود ةرودلا لاغسشأا ىلع نوبختنŸا قداسصو
يتلا طاقنلل سشاقن وأا ةسضراعم يأا ليجسست
تاقفسص ماربإا ” ثيح ،جمانÈلا ‘ تدرو
ينقتلا مدرلا زكرم عم طيسسبلا يسضاÎلاب
ةرانإÓل رابتعلا ةدا-عإا-ب ق-ل-ع-ت-ت ىر-خأاو
ةيقرسشلا ةفسضلاو ةنيدŸا ءايحأل ةيمومعلا
عورسشم ىل-ع ة-قدا-سصŸا ت“ ا-م-ك ،ا-ه-ل

.ÚمدختسسŸا لودجب قلعتم ةلوادم
يبعسشلا سسلجم-ل-ل ة-يدا-ع ةرود تد-ق-عو
ببسسب رهسش نم ديزأل اهرخأات دعب يدلبلا

ارخأات تفرع ثيح ،انوروك ةحئاج فورظ
ةعا-ق تظ-ت-كا نأا د-ع-ب ا-ه-قÓ-ط-نا ل-ب-ق
لج روسضح رثإا اهرخآا نع تا-عا-م-ت-جلا
تايعمج ي-ل-ث‡ ن-ع Ó-سضف Úب-خ-ت-نŸا
ة-يد-ل-ب-لا سسي-ئر رر-ق-ي نأا ل--ب--ق ،ÊدŸا
يتلا ىÈكلا ةيفرسشلا ةعاقلا ‘ اهءارجإا
قيب-ط-ت ط-سسو ن-ير-سضا◊ا ل-ج تو-ت-حا

.يعامتجلا دعابتلا تاءارجإل
ءارجإا نأا بارعا بي‚ ةيدلبلا سسيئر دكأاو
ةيفرسشلا ةعاقلا ¤إا ةرود-لا لا-غ-سشأا ل-ق-ن
91 ةداŸا ىلع ءانب ”و «Êوناق» ىÈكلا

هنأا ىلع““ سصنت يتلا ة-يد-ل-ب-لا نو-نا-ق ن-م
Áناكم يأا ‘ عمت-ج-ي نأا سسل-ج-م-ل-ل ن-ك

ةوق يأا ثودح لاح ‘ ةيدلبلا ميلقإا لخاد
لاغسشألا نإا لاق  امك ،““اهنع نلعم ةرهاق

Œا ل-خاد يرŸنا-ك-م يأا ‘ تسسي-لو ر-ق
.Úبختنم7 اهعطاق اميف ،رخآا

شس ديزي ^

ةدكيكصس و لجيج Úب رورم ثداح ‘ حورجب شصاخصشأ3 ةباصصإأ

ةنيطنسسق ةيدلبب ميتنسس رايلم56 نم ديزأاب زجع

يرأدإلأ شضئافلأ نم ميتنصس رايلم51
Ÿةفاظنلل وكبورب ةصسصسؤو

سسلا اهتينازيم ‘ ايلام ازجع ماعلا اذه ةنيطنسسق ةيدلب تلّجسس ام ميتنسس رايلم56 ديزأاب ردق ةيؤنّ
،ميتنسس رايلم53 تاداريإلا عؤم‹ غلب ثيح ، ةيلوألا ةينازيŸا نم تاسضيفخت دامتعا ¤إا سسلÛا رطسضا

تقؤلا ‘ ،ميتنسس رايلم66 ـب زجعلا ددحيل ،ميتنسس رايلم001 نم ديزأاب ردق تاقفّنلا مجح نأا Úح ‘
.ميتنسس رايلم75 سسنكلاو ةمامقلا عمج ءابعأا هيف تغلب يذلا

Úب عقو Òطخ رورم ثداح رثا ةتوافتم حورجب سصاخسشا ةثÓث، سسما ءاسسم، بيسصا ^
‘ ةدكيكسسو لجيج يتيلو Úب طبارلا قيرطلا ‘ Úترايسسو نيرفاسسŸا لقنل ةلفاح

ىفسشتسسŸا ›ا ÚباسصŸا لقن ”و. ةيباط Úع ةيرق ‘ ةعقاولا ةيÎموليكلا ةطقنلا
 .مزÓلا جÓعلا يقلتل

^ fiيانغ دم

ارخؤؤم قئار◊او دÈلا تابح طقاسست لعفب

ةليÃ نيررصضتŸأ ÚحÓفلأ شضيوعتل جد نويلم81 نم ديزأأ
يتلا ةيلاŸا تاسضيوعت-لا ة-م-ي-ق تغ-ل-ب ^
نوا-ع-ت-ل-ل يو-ه÷ا قود-ن-سصلا ا-ه-سصسصخ

ÚحÓ-ف-لا سضيو-ع-ت-ل ة-ل-يÃ ي-حÓ--ف--لا
دÈلا تابح طقا-سست ل-ع-ف-ب ن-يرر-سضتŸا
فلأا003و نويلم81 نم د-يزأا ق-ئار◊او
. يرئازج رانيد
Òمسس قودنسصلل يلÙا ريدŸا فسشك و
تسصحأا قودنسصلا حلاسصم نأاب قوزرم نب
اهفلخ يتلا رارسضألاب اقل-ع-ت-م ا-ف-ل-م66
ءانب سضيوعتلل لباق دÈلا تا-ب-ح ط-قا-سست

ةررسضتŸا ليسصاÙا ةنياعم تاÈخ ىلع
008 تقاف هيلام-جإا ة-حا-سسم ى-ل-ع كلذ و

ثيح ،ةياغز ةيدلبب اهتيبلاغ زكرمتت راتكه
تاسضيوعتلل ةي-لا-م-جإلا ة-م-ي-ق-لا تبرا-ق
51 رارسضألا ن-م عو-ن-لا اذ-ه-ل ة-سصسصıا

.جد نويلم
ررسضتب اقلعتم افلم52 كلذ ¤إا فاسضي و
ةجيتن ةفاج لوقبو بوبح نم ليسصاÙا
ـب تردق ةيلامجإا ةحا-سسم ى-ل-ع ق-ئار◊ا

ةيلام تاسضيوعت حنم ¤إا ىدأا ام راتكه071
تقاف ةميقب مهلوقح ةررسضتŸا ÚحÓفلل
تاذ هدكأا ام بسسح ،جد فلأا003 و نويلم3
. ردسصŸا
حلاسصم نإاف ،قوزرم نب  ديسسلل ادانتسساو

سضيوعت ةيلمع ءاهنإا نم بÎقت قودنسصلا
““ةطيسسب““ ةبسسن نولثÁ نيذلا نيررسضتŸا

جاتنإا ‘ Úسصتıا ÚنمؤوŸا عوم‹ نم
نم نيديفتسسŸا ةفا÷ا لوقبلا و بوب◊ا
قودنسصلا اهمدقي يتلا ايازŸاو تامدÿا

Ãةلي.
عيون-ت قا-ي-سس ‘ ثد-ح-تŸا سسف-ن را-سشأاو
نأا ¤إا ÚحÓ-ف-لا-ب ل-ف-ك-ت-لاو تا--مدÿا
ددسصب يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنسصلا
سضرق““ حنم ‘ لثمتي ديدج جوتنم قÓطإا
تلا-غ-سشنل ة-با-ج-ت-سسا كلذ و ““حÓ--ف--لا
.ةيحÓفلا بعسشلا فلتÚ ‘ flطسشانلا

^  fiيانغ دم

ةلفاح03 عيزوت ،عو-ب-سسألا ة-يا-ه-ن ،ّ” ^
ةنتاب ةيلوب تايدلب يلع يسسردŸا لقنلل

Ãعيزوت ررقتو توأا نيرسشع يركذ ةبسسان
يل-ع ة-مدا-ق-لا ما-يلا ‘ ة-ل-فا-ح ÚثÓ-ث
فيفختب حمسسي ا‡ يرخا ة-يد-ل-ب ÚثÓ-ث
ل-ق-ن-لا ل-ئا-سسو ي-ل-ع ل-سصا◊ا ط-غ-سضلا
 يسسردŸا
داح سصقن نم تايدلبلا ةيبلاغ يكتسشت و

لق-ن-ل ا-سصي-سصخ ة-ه-جوŸا تÓ-فا◊ا ‘
ةديع-ب تا-ه-ج ‘ Úن-طا-ق-لا ذ-ي-مÓ-ت-لا
ةلفاح اهيفكت ل تايدلب كانهو ةلوزعمو

يمومعلا لقنلا لئاسسو بايغ ببسسب ةدحاو
نع اديعب نونطقي ذيمÓت دوجول سصاÿا

يتلا تايلمعلا حجنت ⁄و ة-يد-ل-ب-لا ز-كر-م
دوقع ماربإاب ةقلعتŸاو يسضاŸا ‘ ت“
ي-ك-لا-م ن-م سصاوÿا Úل-ما--ع--تŸا ع--م
ةددعتŸا لكاسشŸا ببسسب ةسصاخ تÓفاح
سسرد-م-ت-لا تا-قوا Úب ق-فاو-ت--لا مد--عو
دمتعي يدلا تÓفا◊ا جمانربو ذيمÓتلل

مزلا دد-ع-لا سسا-ي-ق-م ي-ل-ع بلا-غ--لا ‘
نيرفاسسŸا نم عÓقإÓل

^ fiيانغ دم

يصسردŸأ لقنلل تÓفاح ملتصست ةنتاب تايدلب

ةئاŸاب09 تدعت اهيف زا‚إلا ةبسسن
فيطصسب ةنصسلأ ةياهن لبق ةينكصس ةدحو15911 عيزوت

متيسس هنأاب فيطسس ةيلو حلاسصم تدكأا ^
‘ غيسصلا فلتfl نم ةدحو15911عيزوت

ةياهن لبق ةلبقŸا ةليلقلا رهسشلا نوسضغ
.ةيرا÷ا ةنسسلا

يراجيإا يمو-م-ع ن-ك-سس1554اهني-ب ن-م
اهطبر ىوسس لازي لو اهب لاغسشلا تهتنا

Ãعيزوت متيسس ثي-ح ،تا-ك-ب-سشلا ف-ل-ت-خ
و ،فيطسس ةيدلبب اهنم ةينكسس ةدحو2002
دلوأاب471،روقرق مامحب023،ةملعلاب004
562،ةدوسشاتب041،سشرعلا رئبب091،رباسص
يزيتب06،ةسشومعب

Úعب05،قولز06Ã،ةعاقوب071،راسشبن
نÓكوا061Ã، لاطبألا رسصقب041،لازأا
Úعب03،يلحوم ينبب05، ةنابسش ينبب06،
03، ةدادح رئ-ب-ب02،تازنقب03، جارق-ل
09 و مÓسسوبب05، يزيت تيأاب06 ،بلاطوبب
.روباب ةيدلبب
نم ةينك-سس ةد-حو007 عيزوت متي-سس ا-م-ك

ن--ك--سسلا و م--عدŸا يو--قÎلا ة--غ--ي--سص
نكسس024 اهنم يمهاسستلا ي-عا-م-ت-جإلا

Ãو ، با-سضه-لا و ي-ل-ع د-ي-ب--ع ة--ق--ط--ن
ةيدلبب03 و راسشبن يزيتب05 ، ةملعلاب002

ةدحو0076 عيزو-ت بنا-ج ¤ا ، ة-عا-قو-ب
005 اهنم راجيإلاب عيبلا ةغيسص نم ةينكسس
، ةملعلا008 ،رانيد0015 ، سشرعلا رئبب
. ةنخسسلا مامحب001 ، ياب حلاسصب002
عيزوتل ادادتما هذه عيزوتلا ةيلمع Èتعت و
ثيح، لبق نم رطسسŸا ينكسسلا جمانÈلا

0613 ةيرا÷ا ةنسسلا ةيادب ذنم عيزوت ”
سسمأا لوأا  عيزوت ” ام-ك ، ة-ي-ن-ك-سس ةد-حو
ة-ب-سسا-نÃ غ-ي-سصلا ف-ل-تfl ن--م6642
. توأا02 ىركذب تلافتحلا

جلصصل ىصسيع ^

ةدكيكصسب يبيب دأو نم قيرغ ةثج لاصشتنأ
ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊ا ح-لا-سصم تل--سشت--ن ^

نم قيرغ ةثج لولا سسما ءاسسم ةدكيكسسل
تيوزلا ةيدلبب نئاكلا يب-ي-ب داو ءي-طا-سش
‘ باسشب رمألا قلعتيو ةدكيكسسو لقلا Úب
ن-م ر-م-ع--لا ن--م ÚثÓ--ث--لاو د--حاو--لا

ىفسشتسسم ¤ا هتثج لقن ”و .ةن-ي-ط-ن-سسق
يذلا رسشع Êاثلا قيرغلا دعيو ةدكيكسس
Òغ ئطاسش ‘ ةحاب-سسلا ة-ي-ح-سض بهذ-ي

fiةيل-حا-سس ة-ق-ط-ن-م ‘ د-جو-يو سسور

نم ةكبسش ةيأا-ب ة-طو-بر-م Òغو ة-لوز-ع-م
 .تÓسصاوŸا وا قرطلا
ةيادب عم لجسست قرغلا ثداوح تأاتف امو
سشلا ‘ ف---ي---سصلا ل---سصف Òغ ءي--طاو--ّ
ةدا-ع ا-ه-ي-لا-ب هد-ي ي--ت--لاو ة--سسورÙا
تايلولا ن-م نو-تأا-ي ن-يّذ-لا سصا-خ-سشلا
يقاوبلا ماك ةدكيكسسل ةرواÛا ةيلخادلا
ةنتابو ةلسشنخو ةنيطنسسقو فيطسسو

^ fiيانغ دم

ةيرحبلأ ةهزنلأ نم ةنتاب ناكصس مرحي لقنلأ بايغ
اوداتعا ن‡ ةنتاب ةيلو ناكسس فّسسأاتي ^
ةبانعو ةدكيكسس ءيطاوسش ‘ هزنتلا ىلع
نع فيسصلا رهسشا ةليط ةياجبو لجيجو

ةيعامتجلا ةزيŸا هد-ه ن-م م-ه-نا-مر-ح
لق-ن-لا ل-ئا-سسو ف-قو-ت رار-م-ت-سسا ءار-ج

طوطÿا Èغ ةلماعلا ةسصاÿاو ةيمومعلا
ىّم-سسŸا را-ط-ق-لا ا-م-ي-سس لو ة-ل-يو-ط-لا
ةلقرو نم قلطني نا-ك يد-لا ي-ل-حا-سسلا-ب

تايلولا ةياغ ›ا ةنتابو ةركسسبب ارورم
ل ن‡ نو-ن-طاوŸا Èع-يو ة-ي--ل--حا--سسلا

Áنع م-ه-ب ة-سصا-خ ل-ق-ن ل-ئا-سسو نو-ك-ل
ليزا ول ناك يدلا فقوتلا ادهل مهترسصح

ام اهب نوسضوعي ةيرحب تاءاسضف مهل حتفل
ةمزأا هيف تببسست ديدسش ررسض نم مهق◊

ام كلدك نولغت-سسيو تا-ي-عاد-تو ا-نورو-ك
فيسصلا ةÎف نم ةل-ي-ل-ق ما-يا ن-م ي-ق-ب-ت

رحبلا لحاوسس يلع ةليمج ماياب ع-ت-م-ت-ل-ل
لجيج ‘ ة-سصا-خ ةر-ثا-ن-تŸاو ة-ل-ي-م÷ا
يتلا نكاملا ي-هو ة-يا-ج-بو ةد-ك-ي-ك-سسو
مهئانبا عم مايل اهيف ثوكŸا يلع اودوعت
مهتÓئاعو
نم ةيقرسشلا ة-ه÷ا ئ-طاو-سش د-سصق-ي لو
نوك-ل-تÁ ن-يد-لا لا ما-يلا هذ-ه ن-طو-لا
Úح ‘ تارايسسلاك مهب ةسصاخ لقن لئاسسو
تايلولا Úب ام ل-ق-ن-لا ل-ئا-سسو ل-ك نا-ف
ةÒغسصلا تÓفا◊ا كلد ‘ اÃ ةفقوتم
 .ندŸا Úب ام ةلماعلا ةعسست ج عون نم
عم ةيسضقلا هذه ‘ رظنلا ناكسسلا بقÎي و

ميحج نم بورهلل هلئاسسو لكب لقّنلا ةدوع
مايلا هذه حاتŒ يّتلا ةديدسشلا ةرار◊ا
.يوارحسصلا بون÷او باسضهلا تايلو لك

^ fiيانغ دم

 ةينكصس ةدحو ةصصح007 نم Ìكأأ عيزوت
ةلصشنخب تايدلبÈ 40ع

تاررقم ن-م  ة-ل-ئا-ع827 تدا-ف-ت-سسا ^
نم لكب  ةيعامتجا تانكسس نم ةدافتسسلا
ةسسوتما و ةزماط ةما◊ا ةلسشن-خ تا-يد-ل-ب

نم اهدحول ةلسشن-خ ة-يد-ل-ب-ب514 اهن-م
يذ-لا و0002+0002 رادي-سسو-ك عور-سشم
ةنسس ذنم هنم نيديفت-سسŸا ةا-نا-ع-م تلا-ط
عيزوتل ةحناسس اسضيأا تناك ةبسسانŸا4102
Èع ديفت-سسم042 ـل ةيفير اءا-ن-ب تا-نا-عإا

flو تايدلبب ةيفير-لا تا-ع-م-ج-ت-لا ف-ل-ت
.ةلسشنخب لظلا قطانم
نم راسشسش ةيدل-ب-ب حÓ-ف94 دافتسسا ا-م-ك
طيfi نم لكب يحÓفلا زا-ي-ت-ملا دو-ق-ع
ةيلو بونج تامحاتلا طيfi و نوكرŸا

314 عيزوتل ةحناسس ةبسسانŸا نوكتل ةلسشنخ
ةيعامتجلا تائزجّتلا Èع ةيسضرأا ة-ع-ط-ق
.( ةزماط و راباب يتيدلب نم لكب)
ةيلولل ماعلا Úمألا ىقلأا ،قايسسلا تاذ ‘ و
تادوهÛا ىلع اهيف ىنثأا ةبسسانŸاب ةملك
و فارسشإا نم ة-لود-لا فر-ط ن-م ة-لوذ-بŸا
لفكتلل ةمخسض ةيلام غلابŸ دسصر و Òيسست
ةقلعتŸا اهنم ةسصاخ اهينطاوم تلاغسشناب
ةلودلا مازتلا ىلع اد-كؤو-م ن-ك-سسلا عا-ط-ق-ب

Ãمدع و ةيومنتلا و ةينكسسلا اه‹ارب ةلسصاو
لظ ‘ ةيعامتجلا اهتسسايسس ن-ع ا-ه-ي-ل-خ-ت
.اهينطاوم Úب لداعلا عيزوتلا و ةيفافسشلا

شش ر ^

ةيسسيئرلا ةدحولا ىوتسسم ىلع تمتتخا ^
ةينيوكت ةرود ةلسشنخب ةيندŸا ة-يا-م-ح-ل-ل
Úعباتلا تاباغلا ناوعأل ةدئافل ةيقي-ب-ط-ت
تاباغلا قئارح ةحفاكŸ ةلقنتŸا قرفلل

ةحفاكم تاينقت  نوكراسشŸا ىقلت ثيح
و لامعتسسإلا ةيفيك ىلع فرعّتلاو قئار◊ا
تابكرŸا تازيهŒ فلتfl ىلع ظاف◊ا
يذلاو لقنتŸا لترلا اهن-م نّو-ك-ت-ي ي-ت-لا

رهسشلا تاباغلا ةظفاfi ه-ن-م تدا-ف-ت-سسا
ةظفاfi ةÒظح ديدŒ راطإا ‘ يسضاŸا
تازيهجتلا ثدحأاب ةلسشنخ ةيلول تاباغلا

Ÿطأات ” نيأا تاباغلا ق-ئار-ح ة-ح-فا-كÒ
Úقئاسس و طابسض فرط نم   ةرودلا هذه
ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدÚ Ÿعبات Úلهؤوم
.ةلسشنخ ةيلول

شش ر ^

قئأر◊أ ةحفاكم لا‹ ‘ تاباغلأ نأوعأأ ةدئافل ةيقيبطت ةينيوكت ةرود
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  يليÓب فشسويو يدوعشسلا يلهألا Úب قÓط
يدانلإ نل-عأإ ^

يلهأ’إ
ءاهتنإ يدوعشسلإ

هتقÓع
ÃحÎهقيرف ف

ةر----ك----ل لوأ’إ
›ود-لإ مد-ق--لإ
يرئإز÷إ
،يليÓب ف-شسو-ي

ى--ل--ع إدد--ششم
ة-فا--ك ذا--خ--تإ
ةيداŸإ قيرفلإ قوقح ظف◊ ةينو-نا-ق-لإ تإءإر-جإ’إ
نع اماع82ـلإ بحاشص بعÓلإ فّلختو ،ةيونعŸإو
يلهأ’إ ةرإدإإ تماق يت-لإ ة-شصاÿإ ةر-ئا-ط-لإ د-عو-م
‘ ماظتن’إ لجأ’إ نم ةدج ¤إإ هراشضحإ’ اهزيهجتب
‘ هتكراششŸ إديه“ لوأ’إ قير-ف-لإ ع-م تا-ب-يرد-ت-لإ
لإومأإ يلهأ’إ ةرإدإإ دبك ام وهو ،ةلبقŸإ تايرابŸإ
يدانلإ سسيئر ةنمؤو-م ه-لإ’إ د-ب-ع ح-شضوأإو ،ة-ي-فا-شضإإ
ىلع ““ةينإويد-لإ““ ج-ما-نÈل تا-ح-ير-شصت ‘ ،ي-ل-هأ’إ

يليÓبب يلهأ’إ ةقÓع““ :““ةيدوعشسلإ ةيشضايرلإ““ تإونق
:فاشضأإو ،““ةينوناقلإ تإءإرجإ’إ ذاختإ انأإدب ،تهتنإ
يلهأ’إ قوقح ،مزتلي ⁄و يل-يÓ-ب-ل ةر-ئا-ط ا-ن-ل-شسرأإ““

fiإ هذه ‘ ةظوفŸعشضو ‘ ءدبلإ نآ’إ مهأ’إو ،تافل
نم امداق يلهأ’إ ¤إإ يليÓب فشسوي مشضنإو ،““لئإدبلإ
دتÁو9102 فيشص ‘ ،يشسنوتلإ ي-شضا-ير-لإ ي-جÎلإ

بعÓلإ كراششو ،2202 نإوج03 ىتح ›ا◊إ هدقع
0202-9102 مشسوŸإ إذه يلهأ’إ قيرف عم يرئإز÷إ

 .فإدهأإ8 زإرحإإ ‘ اهلÓخ مهاشس ،ةإرابم81 ‘
 قوراف.ج ^

 جريرعوب جرب يلهأا
 لابرغلا ‘ ةيجراخ صضورع ةيأا اهيقلت يفنت ةرادإلا

نامحرلإ دبع دمÊ fiإدوشسلإ بعÓلإ لبقتشسم نأاب ودبي ^
‘ ةديدج تإÒغتم فرع دق جÈلإ يلهأإ قيرف عم لابرغلإ

لابرغلإ قلأات مغرو هنأإ ثيح ،ةيشضاŸإ ةليلقلإ تاعاشسلإ نوشضغ
نم ددع ‘ راشصتن’إ قيقحتل هتدايقو ،يجيإÈلإ يدانلإ عم
يدان اهب رÁ يتلإ ةفشصاعلإ ةيلاŸإ ةمزأ’إ نأإ ’إإ تايرابŸإ
ةيجيإÈلإ ةرإدإ’إ Èجإ دق ،ةلوطب-لإ ءا-غ-لإإو ،ر-ف-شص’إ ءإر÷إ

يبع’ لشضفأإ نم دحإو نم سصلختلل ةقيرط نع ثحبلإ يلع
نم برقم ردشصم لاقو ،ةنيزÿإ سشا-ع-نإإ ل-ي-ب-شس ‘ ق-ير-ف-لإ
يلهأ’إ يدان ةرإدإإ نأا-ب سسمأإ Êإدو-شسلإ ة-فا-ح-شصل-ل لا-بر-غ-لإ
دبع دمfi عم ةيشضاŸإ مايأ’إ لÓخ تلشصإوت دق يجيإÈلإ
Úح ¤إإ كلذو يدانلإ فوفشص ‘ ءاقبلاب هت-ع-ن-قأإو ،ن-م-حر-لإ
راششأإو ،قيرفلإ نع هليحرل ةبشسا-نŸإ ة-غ-ي-شصلإ لو-ح قا-ف-ت’إ
Úماع لابرغلإ ةراعإإ ‘ ركفي جريرعوب يدان نأإ ¤إإ ردشصŸإ
بعÓلإ عقو نإو قبشس ثيح ،هدقاعت ‘ ةيقبتŸإ ةدŸإ يهو

نأإ ¤إإ ردشصŸإ راششأإو ،قيرفلإ عم تإونشس ةثÓث ةدŸ دقع يلع
لثم ةيلfi ةيدنأإ نم ا-شضور-ع ي-ق-ل-ت د-ق ي-ج-يإÈلإ يدا-ن-لإ
يدانلإ نأإ ¤إإ رظنلإ ردشصŸإ تفلو ،لئابقلإ ةبيبششو ،ةيدولوŸإ

ةيلÙإ سضورعلإ سشقاني ثيح ،ة-ي-جرا-خ ا-شضور-ع ق-ل-ت-ي ⁄
قافت’إ لامكإ’ اعيمج بعÓلإ يلع اهشضرع متي نأإ رظتنيو
فششك ،ةلشص يذ ديعشص ىلعو ،ةمداقلإ مايأ’إ نوشضغ ‘ يئاهنلإ
نم هبتإور سضاقتي ⁄ ،قباشسلإ خيرŸإ بع’ نأاب ردشصŸإ سسفن
يدانلإ هنم ىششخي يذلإ رمأ’إ وهو رهششأإ ةدعل جÈلإ يلهإ ةرإدإ
¤إ كلذ ببشسب بعÓلإ ءو÷ ةيناكمإإ عم ةشصاخ ،يجيإÈلإ

ةركل ةفÙÎإ ةينطولإ ةطبإر-لإ ىد-ل تا-عإز-ن-لإ سضف ة-ن÷
،““افيفلإ““ ¤إ ءوجللإ ىتح وإ ،هد-قا-ع-ت خ-شسف ل-جإ ن-م مد-ق-لإ
Úبو هنيب مŸÈإ دقعلإ بجوÃ نمحرلإ دبع دمfi ىشضاقتيو
ام وهو ،ر’ود فلإ41 هرإدقم ايرهشش ابتإر يجيايÈلإ يدانلإ
 .ميتنشس نويلم052 قوفي لداعي

  ياد Úشسح رشصن
بردŸا بادتنا ىلع رظنلا فرشصت ةرادإلا

 يريزد ةدوع وحنو دودغز
ةÒخأ’إ نأإ ،يإد Úشسح رشصن ةرإدإإ لخإد نم رداشصم تدكأإ ^
›وتل دودغز Òنم عم دقاعتلإ ةرك-ف ن-ع ر-ظ-ن-لإ تفر-شص د-ق
لطا“ دعب كلذو ،لبقŸإ مشسوŸإ قيرفلل ة-ي-ن-ف-لإ ة-شضرا-ع-لإ
مدقŸإ سضرعلإ ىلع درلإ ‘ ةمشصاعلإ دا–’ قباشسلإ بردŸإ
سصخأ’اب مهيأإر نوÒغي ““ةيرشصنلإ““ يÒشسم لعج ام وهو ،هل
فإرطأ’إ سضعب هتحÎقإ يذلإ يريزد لÓب مشسإ حرط ” امدعب
 .ةيلا◊إ ةفئاشصلإ لÓخ ““Ëدقلإ هتيب““ ¤إإ ةدوعلل
بيردتل هشسم– ىدبأإو ةيلوأ’إ هتقفإوم حنم دودغز نأإ مغرو
هبلاطم ¤إإ ةفاشضإ’اب هفقوم مشسح ‘ هتلطا‡ نأإ ’إإ ““ةيرشصنلإ““
ÚحششرŸإ ةمئاق نم همشسإ طاقشسإإ ىلع ةرإدإ’إ تÈجأإ ،ةيلاŸإ
نع ايئاهن رظنلإ فرشصل ةرإدإ’إ تعفدو ةينفلإ ةشضراعلإ ›وتل
‘ تلخد دق ةرإدإ’إ نأإ انرداشصم تدكأإ ثيح ،هعم دقاعتلإ ةركف
لإزام رمأ’إ نكل ،يريزد لÓب جÈلإ يلهأإ بردم عم تاشضوافم
ةيلمع تلطع يتلإ ةدقعŸإ ةيرإدإ’إ تإءإرجإ’إ سضعبب اطبترم
‘ لمعلاب أإدبŸإ ثيح نم يريزد قفإوو إذه  .هعم دقاعتلإ
لإزام هنأإ ةرإدإ’إ سسل‹ ءاشضعأإ دحأ’ دكأإ هنكل ،ديدج نم قيرفلإ

هفقوم مشسحيشس هنأإ ¤إإ إÒششم ،جÈلإ يلهأإ ةرإدإإ عم دقعب اطبترم
ىوتشسم ىلع ىوكشش عدوأإ يذلإ وهو ،ةمداقلإ ةليلقلإ مايأ’إ ‘
ببشسب ،يجيإÈلإ يدانلإ عم هدقع خشسف لجإ نم تاعزانŸإ ةن÷
لÓخ قيرفلاب هقاحتلإ ذنم ةيلاŸإ هتاقحتشسم ىلع هلوشصح مدع
يلهأإ ةرإدإإ حنÃ تا-عزا-نŸإ ة-ن÷ تما-قو  .ي-شضاŸإ م-شسوŸإ
ةيلاŸإ ةيعشضولإ ةيوشست ل-جإ ن-م ا-مو-ي51 اهردق ةل-ه-م جÈلإ
رهششأ’إ نع هتاقحتشسم لماك هحنم لÓخ نم ،يريزد بردملل
ةوطÿإ هذهب ةرإدإ’إ مدقت ⁄ لاح ‘و ،قيرفلإ ‘ اهب لمع يتلإ

اهنيحو ،ةيلآإ ةفشصب بردŸإ دقع خشسف متي ،ةينوناقلإ ةدŸإ لÓخ
نم لهشسيشس ام وهو ،ديري قيرف يأإ ‘ ءاشضمإ’إ يريزد عيطتشسي

 .هعم دقاعتلإ ‘ ““ةيرشصنلإ““ ةرإدإإ ةمهم
نع قيرفلإ راشصنأإ نم Òبك بناج برعأإ ،ةلشص يذ قايشس ‘و
سضعبل يمشصاعلإ يدانلإ عاجÎشسإو عا-شضوأ’إ ن-شس– ‘ م-ه-ل-مأإ
نأإ ‘ سسفنلإ نونÁ يذلإ ،لبقŸإ مشسوŸإ رإرقتشس’إو ءودهلإ
عم دقاعتلإ دعب ةشصاخ ،جئاتنلإ ثيح نم قباشسلإ نع افلتfl نوكي
ىلع ،قيرفلل ةفاشضإ’إ حنم عيطتشست يتلإ ةزيمŸإ رشصانعلإ سضعب

ىري امك ،‘رعلإ Úشسحو Êامعن عفإدŸإو جÈلإ يلهأإ يئانث رإرغ
قيرفلل ةبشسنلاب ةيباجيإ ةوطخ دعي يريزد عم دقاعتلإ نأإ راشصنأ’إ
ىلع ةرطيشسلاب هل حمشسي ام وهو ،ةيوقلإ هتيشصخشش ¤إإ رظنلاب
هجئاتنو قيرفلإ ىوتشسم ىلع اباجيإإ سسكعنيشس ا‡ ةعومÛإ

ةفÙÎإ ةطبإرلإ ةلوطب نم لبقŸإ مشسوŸإ لÓخ نإديŸإ قوف
رإركت يدافتل ةوقب يمشصاعلإ يدانلإ اه-ل-خد-ي-شس ي-ت-لإو ،¤وأ’إ

 .طوقشسلإ ةلشصقم نم هيف ا‚ يذلإ يشضقنŸإ مشسوŸإ ويرانيشس

ءاعدتشسإ ‘ يشضاملب لامج ينطولإ بردŸإ ركفي ^
جراخ نوكي ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ قلغم سصبÎل هيبع’
ينقتلإ زكرŸإ رإوشسإ نع إديعبو ،ةيرئإز÷إ يشضإر’إ
نأاب قوثوم ردشصم ف-ششكو ،ى-شسو-م يد-ي-شسب ي-ن-طو-لإ
عم قف-تإ د-ق ي-شضا-م-ل-ب لا-م-ج ي-ن-طو-لإ بردŸإ
““فاف““ مدقلإ ةرك-ل ة-ير-ئإز÷إ ة-يدا–’إ

ÚفÙÎإ ÚبعÓلإ ءاعدتشسإ ىلع
يمشسر خيرات لوأإ لÓخ ،ابوروأإ ‘

،مدق-لإ ةر-ك-ل ›ود-لإ دا–Ó-ل
يئاه-ن-لإ را-ي-ت-خ’إ م-ت-ي ⁄و
ركشسعŸ ف-ي-شضŸإ د-ل-ب-ل-ل
لÓخ زرfi سضاير ءاقفر
Êاعتو ،ةلبقŸإ ةلحرŸإ
ة-ي-ع-شضو ن--م ر--ئإز÷إ
ام-ي-ف ة-ب-ع-شص ة-ي-ئا-بو
سسوÒف ةمزأاب ق-ل-ع-ت-ي
،د-ج-ت-شسŸإ ا--نورو--ك

ن---م ر---شضÿإ ع----ن“

عجإÎت ⁄ انوروك ةحئاج ،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ رئإز÷إ ‘ دجإوتلإ
004 وحن موي لك لجشست دÓبلإو ،رئإز÷إ ‘ نآ’إ ىتح اهتايئاشصحإإ
بردم فواfl راثإ دق عشضولإ إذه ،سسوÒفلاب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإإ

لمعلاب هيبعÓ-ل ح-م-شسي ’ ه-نٔ’ ،ق-با-شسلإ ير-ط-ق-لإ ل-ي-حد-لإ يدا-ن
نم رإرقب قح’ راعششٔإ ¤إ ةقلغم ىقبت بعŸÓإ نٔإو ةشصاخ ،ةنينٔامطب

Êاث ،رئإز÷إ ‘ يو÷إ لاÛإ قلغ Èتعي امك.ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو
لبقŸإ سصبÎلإ ة‹Èل يشضاملب لامج عفدت يتلإ لمإوعلإ

دÓبلإ ¤إإو نم رفشسلإ نٔإ رابتعٔاب ،زوجعلإ ةراقلإ ‘
ددعل جاتحيو ،ايلاح ديقعتلإ ةياغ ‘ إرمٔإ ىقبي

وبع’ مظعم طششني .تاشصيخÎلإ نم Òبك
،ابوروأإ ‘ يرئإز÷إ ينطولإ بختنŸإ

ل-شضف-ي ي-شضا-م-ل-ب ل-ع--ج--ي ا--م و--هو
ةÎفلإ هذه لÓخ ،كان-ه م-ه-تا-قÓ-م
را-ششت-نإ ع-م ة-ن-مإز-تŸإ ة--شسا--شس◊إ

يشضامل-ب ل-شضف-يو .ا-نورو-ك سسوÒف
¤إ رفشسلإ ةقششم نم ÚبعÓلإ ةيامح

تإÎف ءد-ب ع-م ا-م-ي-شس’ ،ر-ئإز÷إ
مشسوŸإ قÓط-ن’ تإدإد-ع-ت-شس’إ

ت’و-ط-ب-لإ ف-ل-ت--خÃ د--يد÷إ
 .ةيبوروأ’إ

قوراف.ج^

 انوروك سسوÒف ةحئاج رارمتشسا ببشسب

 افيفلل لبقŸا خيراتلا ‘ رشضخلل يجراخ صصبرت ة‹رب وحن هجتي يشضاملب

 فيطشس قافو
 قافولل هئافو دكؤوي يكوكلاو ةيرياذخ دقع نشص– ةرادإلا

هدقع ديد“ نع تنلعأإ نأإ دعب ،ةيريإذخ نايفشس لوأ’إ اهشسراح فيطشس قافو ةرإدإإ تنشصح ^
Ÿإ ةئيهلإ ترششن ثيح ،‘اشضإإ مشسوŸشسÒإ إذه ‘ ايمشسر انايب ““ةرإوفلإ““ ـل ةÿهيف ءاج ،سصوشص

ةدŸ هبتإر نع لزانتلإ عم ،2202 يام ىتح ‘اشضإإ مشسوŸ هدقع ددÁ ةيريإذخ نايفشس سسرا◊إ““
 .““ةنيعم ةبشسنب بتإرلإ ةدايزو روهشش ةعبرأإ

مشسوŸإ قافولل ةينفلإ ةشضراعلل إدئاق نوكيشس يكوكلإ ليبن بردŸإ نأإ ودبي ىرخأإ ةهج نم
ةÒشسŸإ ةلشصإوŸ ىعشسيشسو ““ةرإوفلإ““ ‘ حاترم هنإإ اهيف لاق تاحيرشصتب لطإ نأإ دعب ،لبقŸإ
عم هتيعشضو نع ثد– ثيح ،طينحج مركأإ ءاقفر عم مرشصنŸإ مشسوŸإ اهأإدب يتلإ ةحجانلإ
سضورعلإو ،ةفئاشصلإ هذه ىرخأإ قرف وحن هتهجو Òيغت ةيناكمإإ نع Òبكلإ ثيد◊إ لظ ‘ قافولإ
،لبقŸإ مشسوŸإ تاهبج عبرأإ ىلع بعللإ ىلع هقيرفو نهإÒشس هنأإ دكؤويل ،اهاقلت يتلإ ةيرغŸإ
ىلع نهإري لب ،لإومأ’إ ءإرو ثهلي ’ هنأإ إÒششم ،قلأاتلإ ةلشصإومو يدحتلإ عفر ىلع لمعيشسو
رابخأ’إ لك يكوكلإ ىفنو   .قافولإ عم ءاقبلإ لشضفي هلعج يذلإ رمأ’إ وهو ةيشضايرلإ عيراششŸإ
سضفر هنأإ إدكؤوم ،هتامدخب امامتهإ تدبأإ يتلإ ةيدنأ’إ عم تاشضوافم ‘ هلوخد نع تثد– يتلإ
ةيولوأ’إ هحنم يذلإ فيطشس قافول مإÎح’إ باب نم ةيدنأ’إ هذه عم تاشضوافم يأإ ‘ لوخدلإ

فيطشس قافو نأإ يكوكلإ ىريو .دقعلإ ديدŒ ةيشضق ‘ لشصح يذلإ رخأاتلإ مغر ،تاشضوافŸإ ‘
إذهو ،رشصم ‘ يلهأ’إو سسنوت ‘ يشضايرلإ يجÎلل هباششمو رئإز÷إ ‘ ةيدنأ’إ Èكأإ نم Èتعي

‘ مئإدلإ دجإوتلإ لÓخ نم ،قيرفلإ اهيلع سسفانتي يتلإ فإدهأ’إ اشضيأإو ةناكŸإ ثيح نم
ليبن فششك هثيدح ماتخ ‘و ،لفا◊إ خيراتلإ نع Óشضف ،ةيجراÿإ تاكراششŸإو ¤وأ’إ بتإرŸإ
ةينفلإ ةشضراعلإ سسأإر ىلع ةلشصإوŸإ لجأإ نم قافولإ يÒشسŸ ةيئاهنلإ هتقفإوم حنم هنأإ يكوكلإ
فإدهأ’إو ديد÷إ هدقعب ةقلعتŸإ ليشصافتلإ لك ىلع قفتإ هنأإ ةشصاخ ،رخأإ مشسوŸ قيرفلل
 .تاجيوتتلإ ةشصنم ‘ دجإوتلإ ةلواfi نع جرخت ’ يتلإو ،مداقلإ مشسوŸإ ةلوطب لÓخ ةرطشسŸإ

 قوراف.ج ^

 Êابشس’ا ‘اتيخ يدانب قاحتلÓل
  يدوعشسلا بابششلا عم هدقاعت عم صصلختلل ىعشسي يرمعلب

نيدلإ لا-م-ج ير-ئإز÷إ ›ود-لإ بعÓ-لإ تا-ب ^
نم ابيرق ،يدوع-شسلإ با-ب-ششلإ ع-فإد-م ،ير-م-ع-ل-ب
،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ Êابشسإ’إ يرودلإ ¤إإ لاقتن’إ

ل-ظ ‘

ةÎفلإ لÓخ هيدان Úبو هنيب عمجي يذلإ فÿÓإ
يشضاŸإ نإوج رئإز÷إ ¤إإ رفاشس يرمعلب ،ةيلا◊إ

راششتنإ ببشسب ي-شضا-ير-لإ طا-ششن-لإ ف-قو-ت ل-ظ ‘
يرودلإ دوعي نأإ لب-ق ،د-ج-ت-شسŸإ ا-نورو-ك سسوÒف
يدان رفوو ،يرا÷إ توأإ ‘ فانئتشسÓل يدوعشسلإ
لجأإ نم يرئإز÷إ بعÓل ةشصاخ ةرئاط بابششلإ
عم بعللإو ةيدوعشسلإ ةيبرعلإ ة-ك-ل-مŸإ ¤إإ ةدو-ع-لإ
سضفر بعÓلإ نأإ Òغ ،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ قيرفلإ
هيف مجاهي انايب يدوعشسلإ يدانلإ ردشصأإو ،ةدوعلإ
تامإرغ هيلع سضرفيشس ه-نأإ د-كأإ ثي-ح ،ير-م-ع-ل-ب
،ةدوعلإ نع هفلخت دعب يدانلإ حئإولل اقفو ةÒبك
بعÓلإ ن-م ة-بر-قŸإ ردا-شصŸإ سضع-ب ن-م م-ل-عو
هدقاعت خشسفل ططخي هنأاب يإد Úشسح رشصنل قباشسلإ

لÓخ نم ،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ بابششلإ يدان عم
،““افيف““ مد-ق-لإ ةر-ك-ل ›ود-لإ دا–’إ ¤إإ ءو-ج-ل-لإ
يدا-ن-لإ رإر-ق ¤إإ ا-ما-ع13ـلإ بحاشص د-ن-ت-شسيو
فقوتلإ ةÎف لÓخ هبتإر نم ءزج مشصخب يدوعشسلإ
ىلع لوشص◊إ نود ،انوروك سسوÒف راششتنإ ببشسب

ةوطÿإ هذه نأاب يرئإز÷إ بعÓلإ ىريو ،هتقفإوم

ةيدنأ’إ ىلع طÎششي ““افيفلإ““ نأإ ثيح ،ةينوناق Òغ
نم مشصÿإ لبق ÚبعÓلإ ةق-فإو-م ى-ل-ع لو-شص◊إ

رمأ’إ إذه لÓغتشسإ يرمعلب يونيو ، مهتاقحتشسم
خشسف لجأإ نم ،يدوعشسلإ بابششلإ دشض هإوكشش ‘

ىعشسيو ،ةلبقŸإ ةÎفلإ لÓخ يدان-لإ ع-م هد-قا-ع-ت
دوجو لظ ‘ ،فلŸإ إذه ءاهنإإ ةعرشس ¤إإ يرمعلب
ةÎفلإ لÓخ Êابشسإ’إ يرودلإ ¤إإ لاقتنÓل ةشصرف
نم اشضر-ع ير-ئإز÷إ بعÓ-لإ كل-تÁو ،ة-ل-ب-قŸإ
ةÎفلإ لÓخ هفوفشص ¤إإ لاقت-نÓ-ل ‘ا-ت-ي-خ يدا-ن
بحاشصب هباجعإإ Êابشسإ’إ يدانلإ ىدبأإو ،ةلبقŸإ
يتلإ ةزيمŸإ تايوتشسŸإ دعب اميشس’ ،اماع13ـلإ

ةلوطبب زوفلإ لÓخ يرئإز÷إ بختنŸإ عم اهمدق
‘اتيخ بغريو ،رشص9102Ã ةيقيرفأ’إ ·أ’إ سسأاك

طÎششي هنكلو ،يرمعلب تامدخ ىلع لوشص◊إ ‘
لباق-م يأإ ع-فد نود ،Êا‹ ل-ك-ششب كلذ نو-ك-ي نأإ

قيرف رشصانع زربأإ نم Èتعي يرمعلب نأإ ركذي ،يدام
ماع ‘ هفوفشص ¤إإ لاقتن’إ ذنم يدوعشسلإ بابششلإ

 .فيطشس قافو نم امداق6102
 قوراف.ج ^

 ليقارعلا ببشسب ةيÁداكألا عورششم ءاغلإا ‘ ركفت ةرادإلا ةرواشسلا ةبيبشش
ةرإدإإ سسمأإ ترششنو ،اههجإوت يتلإ ةÒبكلإ ليقإرعلل رظنلاب ،راششب ةي’وب قيرفلإ ةيÁداكأإ زا‚إ ‘ لثمتŸإ اهعورششم ءاغلإ ‘ ،ةرواشسلإ ةبيبشش قيرف ةرإدإإ ركفت ^

قÓطنإ ةراششإ ءاطعإ ىلع ،ةمشصاعلإ دا–إو ،رئإز÷إ ةيدولوم يقيرف ،ةئنهتب هتلهتشسإ انايب ““كوبشسيف““ يعامتج’إ لشصإوتلإ عقوم ىلع يمشسرلإ اهعقوم Èع ،ةرواشسلإ
رظنلاب ،ةمدشصلإ ت– اهنأاب ءإرحشصلإ روشسن يدان ةرإدإإ تحشضوأإ ،ةرواشسلإ ةبيبشش قيرف عورششÃ قلعتي اميفو ،امهنم قيرف لكل بيردت زكرم ءانبب سصاÿإ امهعورششم
‘ ةمهاشسŸإ مدع لÓخ نم ،عورششŸإ إذه داشسفإ’ يعشسلاب فإرطأ’إ سضعب ،بون÷إ يدان ولوئشسم مهتإو ،يدانلإ نيوكت زكرم زا‚إ قÓطنإ نود لو– يتلإ ليقإرعلل

 .يدانلاب ةشصاÿإ ةينيوكتلإ ةيÁداكأ’إ عورششم ءاغلإإ ىلع ةرإدإ’إ Èجيشس ام ،قيرفلإ دشض كا– يتلإ ةإرمإؤوŸإ نع توكشسلإو هليو“
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،ةمحر نب ديعشس يرئاز÷ا مشسا زرب
،دروفتنيرب يدان عم مشسوŸا اذه ةوقب
¤وألا ةجردلا يرود ‘ طششني يذلا
لظ ‘و .مدقلا ةركل يزيل‚إلا
““غيلÈÁÒلا““ نم ةيدنأا ةدع مامتها
تلاقتنلا ةÎف لÓخ هعم دقاعتلاب
ةمحر نب مدق ،ةيلا◊ا ةيفيشصلا

هقيرف عم ةياغلل ةزي‡ تايوتشسم
 .مشسوŸا اذه
نب بادتنا ‘ ةيزيل‚إا قرف ةدع بغرت ثيح ^

لأنسسرأاو يسسليسشت أهزربأا ،ةفئأ-سصلا هذ-ه ة-م-حر
دعأسصلا) دتيأنوي زديلو Óيف نوتسسأاو مأه تسسوو

›ود-لا نأاو ة-سصأ-خ .(““غ-ي-لرÈÁلا““ ¤إا أ-ث-يد-ح
هنأأِب ةينأطيÈلا ةفأحسصلل ارارم حّرسص يرئاز÷ا

¤إا دوعسصلا ‘ لسشف اذإا ،دروفتنيرب يدأن كÎيسس
سضوخ ‘ بغري ه-نأاو ،يز-ي-ل‚إلا لّوألا م-سسق-لا

Œحا ة--برÎن--م ق--ير--ف ع--م ةد--يد--ج ة--ي--فا
  .““غيلرÈÁلا““

ةليلقلا مأّيألا ‘ زجع دق دروفتنيرب قيرف نأكو
نأا أملِع ،دوع-سصلا ة-قأ-ط-ب د-سصح ن-ع ة-ي-سضأŸا
- ةنسس42 رمعلا نم غلأبلا - يرئاز÷ا ›ودلا
هتّدم يسضقنت ،دقعِب يزيل‚إلا يدأنلا عم طبتري

  .2202 ناوج نم03 ـلا ‘
عم دعسصي نأا ةمحر نب ةدأيق-ب درو-ف-ت-ن-ير-ب دأ-كو
يزيل‚إلا يرودلا ¤إا9102/0202 مسسوم ةيأهن
يقÎلا قحلم ةارأبم ‘ ه-ترأ-سسخ لو-ل ،زأ-ت-مŸا
  .دحاو فده لبأقم Úفدهب ،مأهلوف مأمأا

784) تنسشو“ Úع ةنيدم ‘ ةمحر نب ديعسس دلو
نم توأا رهسش نم رسشأعلا ‘ ، (رئاز÷ا برغ ملك

دأ–ا عم يورك-لا هراو-سشم ّل-ه-ت-سساو ،5991 مأ-ع
مأع ‘ أسسنرف ¤إا رجأهو ،(نارهو ةيلو) ةويطب
قحتليل ،أمأع11 رمعلا نم غلبي نأك Úح ،6002
‘ هكرت يذلا ،يسسنرفلا زولو-ت يدأ-ن ة-يÁدأ-كأأ-ب

يقبو .سسين ¤إا لأقتنلا سضرغب3102 مأع فيسص
حأن÷ا زكرم ‘ بعللا د-ي-ج-ي يذ-لا ،ة-م-حر ن-ب
،6102 مأع ةيادب ىتح سسين عم ،مجأهŸاو رسسيألا
ةرأعإلا ليبسس ىلع هي‚آا ¤إا هلأقتنا فرع يذلا

Ÿيذلا ،سسين ¤إا ادد‹ دوعيل ،رهسشأا ةتسس ةد
،روتأسشو ويسسكأجأا يقيرفل Úترم ‘ هترأعإا ررق

ليجسست نم نك“و روتأسشو ناو-لأأ-ب ق-لأأ-ت ي-ث-ي-ح
Òسسلا لوأحو اÎل‚إا ¤إا رأط مث ،فادهأا ةعسست

نم هسشيمهت نم ّرف يذلا زرfi سضأير ىطخ ىلع
ةجردلا ‘ Îسسيل ¤إا ،عسضاوتŸا يسسنرفلا رفأهول
نك“ Óعفو .اÒبك أم‚ رأسصو هعم دعسصو ةينأثلا
نم ،أ-سسنر-ف جرأ-خ ه-ل م-سسو-م لوأا ‘ ة-م-حر ن-ب
¤وألا ةجردلا يرود ءاوجأا عم ةعر-سسب م-ل-قأأ-ت-لا

ÚبعÓلا Ìكأا ة-م-ئأ-ق رد-سصت ثي-ح ،يز-ي-ل‚إلا
روط-تو .لوألا ه-م-سسو-م ‘ فاد-هأÓ-ل ة-عأ-ن-سص
عم Êأثلا همسسوم ‘ Òبك لكسشب ةمحر نب ىوتسسم
‘ أفد-ه71 هل لجسس ثيح ،درو-ف-ت-ن-ير-ب يدأ-ن
لسضفأاو زربأا نم دحاوك هسسفن سضرفيل ،يرودلا

مسسوم ‘ يزيل‚إلا ¤وألا ةجردلا يرود يبعل
9102/0202.  
فل-تfl ‘ ةارأ-ب-م73 ‘ ة-م-حر ن--ب كرأ--سشو
أهلÓخ لجسس ›أ◊ا مسسوŸا لÓخ تأقبأسسŸا

نأا أمك ،ةم-سسأ-ح تار-ير“9 ىدهأاو أ-فد-ه51
نسسحأأك ““رسضÿا““ بعل اورأتخا دروفتارب رأسصنأا

،ةÒخألا ةنسس نيرسشعلا لÓخ قيرفلا ‘ مجأهم
تيوسصتلا ‘ بيتÎلا ةمحر نب يرئاز÷ا ردسصتو
هيسسفأنم نع Òبك قرأفبو رأسصنألا ىلع حÎقŸا
87 هيلع تيوسصت-لا ة-ب-سسن تغ-ل-ب ثي-ح ،ة-ثÓ-ث-لا
بعل هكرت يذلا Òبكلا Òثأأتلا زÈي أم ،ةئأŸأب
هنأا أملع ،يزيل‚لا يدأنلا رأسصنأا ىلع ““رسضÿا““
يزيل‚لا يدأنلل همأمسضنا ذنم ةارأبم18 بعل
72 مدقو أفده22 أهلÓخ لجسس ،Úمسسوم لبق

›ود-لا بعÓ-لا لأ-ن أ-م--ك ،ة--م--سسأ--ح ةر--ير“
‘ بعل ن-سسحأأ-ك ير-خ-ف-لا َبق-ل-لا ،ير-ئاز÷ا
-9102 ةخسسن Êأثلا مسسقلل ةيزيل‚إلا ة-لو-ط-ب-لا

0202.  
‘ ةرادسصلا زكرم ةمحر نب زأح ،كلذ نع Óسضف
ديسصرِب ،(ىمرŸا رأطإا وحن) ةزّكرŸُا تأبيوسصتلا

تأ-غوارŸا ‘ Êأ-ث-لا ز-كرŸاو .ةد--يد--سست46
يسسأ-م-خ ن-م-سض ع-قو“و ،231 ددعِب ةح-جأ-ن-لا

،مهÒغ نم Ìكأا سصرفلا اوعنسص نيذلا ÚبعÓلا
تاّرم01 يرئاز÷ا ›ودلا لأن أمك .19 عومجمِب
ىوسس هيف هلدأعُي ⁄ زأيتما وهو ،ةارأبŸا لجر بقل

‘ يزيل‚إلا Êأثلا م-سسق-لا ن-م نار-خآا نأ-ب-عل
  .ةيلأ◊ا ةعبطلا
⁄ وهو ““رسضÿا»ـل بعللا رأتخا ةمحر نب نأكو
ليهأأت يأا ¤إا ةجأ◊ا نود ،نيرسشعلا نسس ¤إا لسصي

   ،رئاز÷ا ‘ Óًسصأا دولوم هنأل ““أفيف““ نم
‘ ةيرŒ اوسضأخ نأا Úيرئازج Úبعل ةدعل قبسسو
جأحلب ريذن مهنمو ،زأت-مŸا يز-ي-ل‚إلا يرود-لا
نلد-عو ،ثو-م-سسترو-ب يدأ-ن ع-م ةد-ب-ي نأ--سسحو
، نوتبمأهرفلوو ،يداون ناولأا لمح يذلا ةرويدق
قيفر اذكو ،هربزلديم و دروفتاو ،سسلأب لأتسسيرك

،مأه-لو-ف يدأ-ن ع-م ة-برŒ سضأ-خ يذ-لا سشي-ل-ح
دي‹ قبأسسلا ““رسضÿا““ عأفد ةرخسص ¤ا ةفأسضإا
عومÛا ‘و ،نوتلرأسشت يدأنل بعل  يذلا ةرقوب

يرودلا ‘ او-ب-ع-ل أ-ير-ئاز-ج أ-ب-عل61 كأ-ن-ه
بختنملل ›أ◊ا بردŸا مهن-ي-ب ن-م يز-ي-ل‚إلا
عم ةبرŒ سضأخ يذلا يسضأملب لأمج يرئاز÷ا

سضأير ةÒسسم ىقبتسسو .يتيسس Îسسيسشنأ-م ق-ير-ف
fiكألا ي-ه زرÌ ا““ ي-ب-عل ن-م-سض ةرأ-ثإاÿرسض““

مسسوŸا اذه تللكت اذإا ةسصأخ مهثيدحو مهÁدق
Èتعي أمك ،أبروأا لأطبأا ةط-بار-ل ›أ-غ-لا بق-ل-لأ-ب

ءأقب Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا Ìكأا نم ةرويدق نلدع
،ىوتسسŸا ةطسسوتŸا أهقرف ‘ نكلو اÎل‚إا ‘
سسلأب لأتسسيركو تسسيروف مأهغنتو-ن رار-غ ى-ل-ع
  .رطق ‘ رمعلا تأينيثÓث ‘ ةحارلا رأتخي نأا لبق

 قوراف.ج^

  لئابقلا ةبيبشش
فاكلا سسأاك بعل ةبيبششلا قح نم :فورعك

  كلذ مشس◊ عراشست نأا ““فافلا““ ىلعو
نع ،فورعك دارم ،لئأبقلا ةبيبسش قيرف بردم دعأسسم عفاد ^
ةيلاردفنوكلا سسأأ-ك ة-سسفأ-ن-م ‘ ة-كرأ-سشŸا ‘ ،ه-ق-ير-ف ق-ح

لثمŸا كلذب ةبيبسشلا نوكتل ،““فأك““ مدقلا ةر-ك-ل ة-ي-ق-ير-فإلا
‘ ،فورعك حرسصو ،ةيقيرفإلا تأسسفأنŸا ‘ رئازجلل عبارلا

:Óئأق لئأبقلا ةب-ي-ب-سش ق-ير-ف ة-عاذإا Èع ،سسمأا بنأ÷ا اذ-ه
هقح نمو عبارلا زكرŸا ‘ مسسوŸا ىه-نأا ل-ئأ-ب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سش““
نÓعإا مدع““ :فأسضأاو ،““فأكلا سسأأ-ك ة-سسفأ-ن-م ‘ ة-كرأ-سشŸا
تأسسفأنŸا ‘ رئازجلل عبار لثممك لب-ق-لا ة-ب-ي-ب-سشل ،فأ-ف-لا
،““ةيقيرفلا ةئيهلا مأمأا أهتيقادسصم نم عزعزي-سس ة-ي-ق-ير-فإلا
ببسسب ةلوطبلا لأمكتسسا مدعب ةيدأ–لا رارق دعب““ :لسصاوو

،لوبقŸا Òغ نمو ،لوقعŸا Òغ نم نوكيسس ،أنوروك ةحئأج
نأح““ :فورعك متخو ،““ةيروهم÷ا سسأأك ةسسفأ-ن-م لأ-م-ك-ت-سسا
‘ مسسأح رارق ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدأ–إلا ذختتل تقولا

‘ رئازجلل عبارلا لثمŸا ديد– لأجآا نأاو ةسصأخ ،نأأسشلا اذه
  .““ءأهتنلا ىلع كسشوي ةيقيرفلا تأسسفأنŸا

قوراف.ج^

  نارهو ةيدولوم
ةركفم نÓخدي ناميل سسرا◊او Ëدروب

  ةرادإلا
Òخألا ةرادإا نأا ،نارهو ةيدولوم نم ةبرقم ردأسصم تدكأا ^
ةنيطنسسق بأبسش سسرأح عم ةيمسسر تأسضوأفم ‘ تلخد دق

  .›أ◊ا يفيسصلا وتأكŸÒا لÓخ هبادتنا دسصق ،نأميل مأسسح
دجاوتم ““يسسأي-سسلا““ سسرأ-ح نأا ¤إا ترأ-سشأا ،أ-ه-تاذ ردأ-سصŸا

سسيئرلا مهسسأار ىلعو نيÒسسŸأب ءأقتللا دسصق نارهوب أيلأح
سسرأ◊ا ىطعأا نأا دعب دقعلا ليسصأفت ةسشقأنŸ يوأيfi بيط
ينÁ ثيح ،““ةوارم◊ا““ ناولأا سصمقت ىلع ةيئدبŸا هتقفاوم
ةسسارح ميعدتل ةقف-سصلا د-ي-سسŒ نو-ي-نار-هو-لا نو-لوؤو-سسŸا
اذهو ،هدقع ديدجتل هجتي يذلا ميتيل ةمأسسأا دجاوتب ىمرŸا

ىهتنا يذلا يزوزعم سسرأ◊ا ليحر ميسسرت مأمأا بأبلا حتفي أم
   .هدقع
،أهب رفظلا ةيدولوŸا ةرادإا يونت يتلا تأمادقتسسلا قأيسس ‘و
،Ëدروب رأمع رئاز÷ا ةيدولوم بأعلأا عنأسصب أهلأسصتا تطبر
عم هدق-ع خ-سسف نأا د-ع-ب ماز-ت-لا يأا ن-م ار-ح د-جاو-ت-ي يذ-لا
عم ةيئدبم ادوقع تعقو يتلا رسصأنعلل ةبسسنلأب أمأا ،““ديمعلا““
يروÙا عفادŸا عم قأفتلا ” دقف ،ةقبأسسلا ةÒسسŸا ةئيهلا
نوكي يكل ،هدقع مسسريو مسضن-ي ي-ك بأ-ط-خ كيرأ-فو-ب دادو-ل
ادوقع تعقو يتلا رسصأنعلا Úب نم مسضنŸا ديحولا بعÓلا

سسل‹ عأمتجا نأا يوأيfi بيط فسشك هتهج نم   .ةيئدبم
يذلاو ،سسمأا أ‹Èم نأك نأا دع-ب ءأ-ثÓ-ث-لا د-ق-ع-ي-سس ةرادإلا

يذلا ديد÷ا بردŸا مسسا لوح هلأم-عأا لود-ج رو-ح-م-ت-ي-سس
‘ يأار هل نوكيسس يذلاو ،مسسوŸا اذه ةينفلا ةسضرأعلا دوقيسس
   .ÚحرسسŸا ةمئأق ديد– ‘ ىتحو تأبادتنلا ةيلمع

قوراف.ج^

   ةنيطنشسق ةيدولوم
بردŸا تامدخ نع ىلختت ةرادإلا

  ةركفŸا ‘ يدوج تيآاو يبيرعلب
تأمدخ نع أيمسسر أهيلخت ،ةنيطنسسق ةيدولوم ةرادإا تنلعأا ^

لÓخ قيرفلا عم هدقع ديدŒ مدعو يبيرعلب ديعسسلا بردŸا
هسسم– ىدبأا يبيرعل-ب نأا م-غر اذ-هو ،مدأ-ق-لا م-سسوŸا ة-لو-ط-ب

Ÿا ةلسصاوŸسسÒا““ عم ةŸةغيمد ق◊ا دبع سسيئرلا نأا لإا ،““كو،
ةسضرأعلا ةدأيقل ةÈخ كلÁ بردم عم دقأ-ع-ت-لا ‘ ه-ت-ب-غر د-كأا
مسسوŸا ةينأثلا ةفÙÎا ةطبارلا ةلو-ط-ب ‘ ق-ير-ف-ل-ل ة-ي-ن-ف-لا
   .لبقŸا
،سصوسصÿا اذه ‘ تأحÎقم ةدع ةينيطنسسقلا ةرادإلا تقلتو
تيأا نيدلا زع ياد Úسسح رسصنل قبأسسلا بردŸا أهزربأا نمو

عم قيرفلل ديد÷ا بردŸا ةيوه ‘ لسصفلا رظتنŸا نمو ،يدوج
ةنيطنسسق ةيدولوم تنسشد ،ةينأث ةهج نم   .يرأ÷ا عوبسسألا ةيأهن
عم دقأعتلا لÓخ نم ،ةيمسسر ةفسصب ةيفيسصلا تÓيوحتلا قوسس
عقو يذلا ،يبيرعل فؤوورلا دبع ةنسشنÿا سسيمخ دأ–إا مجأهم
قيرفلا رقم ¤إا هروسضح دعب ،قيرفلا عم ÚمسسوŸ دقع ىلع
عم أسضيأا قيرفلا دقأعت أمك ،ةرادإلا عم ليسصأفتلا لك ىلع هقأفتاو
‘ هدقع ىلع عقو يذلا ،يبيرع ةدكيكسس ةبيبسشل رسسيألا عفادŸا

نم ديدعلا عم ةيرأج تأسضوأفŸا ىقبت أميف ،ةيدولوŸا فوفسص
يئأنثو ،سصأقح تنأنجأت عأفد عفادم نم لك رارغ ىلع ءأمسسألا

بورÿا ةيعمج بعل نع Óسضف ،لأبهو رسصنيعلوب ةرقم م‚
  نم فارعم بعÓلا اذكو ،تأحرف
تأقفسصلا مسسح ىلع ةيدولوŸا ةرادإا نهارت ثيح ،ةيوأسشلا دأ–إا
Òسصم ‘ أ-سضيأا ل-سصف-لا ع--م ،ن--ك‡ تقو بر--قأا ‘ ةد--يد÷ا
مسسوملل تاÒسضحتلا ‘ عورسشلا لبق اذهو ،ىمادقلا ÚبعÓلا
  .مدأقلا Èمتبسس رهسش نم ةيادب ديد÷ا

قوراف.ج^

 عملت ةيرئازج ةرهوج... ةمحر نب ديعشس
  ““غيلÈÁÒلا““ ةيدنأا Èكأا Úعأا ‘

 ناكلا ببشسب لبقŸا ماعلا ةيادب عم زرfi تامدخ عيشضي دق يتيشس Îشسششنام
يز-ي-ل‚إلا ي-ت-ي-سس Îسسسشنأ-م يدأ-ن ح-ب-سصأا ^
فسصتنم ‘ هي-ب-عل ن-م دد-ع ناد-ق-ف-ب ادد-ه-م
يتلا تÓيد-ع-ت-ل-ل ار-ظ-ن ،2202-1202 م-سسو-م
ىلع ““أفيف““ مدقلا ةركل ›ودلا دأ–لا أهارجأا

ءأجرإا ““أفيفلا““ ررقو ،ةيلودلا تأيرأبŸا ديعاوم
مأع ةيادب ¤إا ةيلودلا تأيرأبŸا ةفأك ديعاوم
ةÎف نإأف ،كلذبو ،أبوروأا ةرأق ءأنثتسسأب ،2202
يرفيف1و يفنأجÚ 42ب نوكتسس ›ودلا فقوتلا

ةرأسسخب ةددهم ةيبوروألا قرفلا حبسصتل ،2202
نأم كلÁو ،زوجعلا ةرأقلا جرأ-خ ن-م أ-ه-ي-ب-عل
ىلع ،أ-بوروأا جرأ-خ ن-م Úب-عل8 أيلأح يت-ي-سس
يعأبرلاو زرfi سضأير يرئاز÷ا ›ودلا مهسسأار
سسو-سسي-ج ل-ي-ير-بأ-غو نو-سسرد--يإا ي--ل--يزاÈلا

أسضيأا ةمئأقلا مسضت أمك ،وتوك نأيو وينيدنأنÒفو
سسلوكينو وريوغأا ويخÒسس ينيتنجرألا يئأنثلا
كاز ي-ك-ير-مألا ¤إا ة-فأ-سضإلأ-ب ،يد-ن-ي-مأ--توأا

ءلؤو-ه سضع-ب ل-ي-حر ل-م-تÙا ن-مو ،Úف-ي-ت-سس
م-ه-سسأار ى-ل-عو ،2202 مأ-ع لو-ل-ح-ب Úب-عÓ-لا

ءأ-ه-ت-نل ،يد-ن-ي-مأ-توأاو ور-يو-غأاو و-يد-نأ--نÒف
نأم عفدي دق أ‡ ،هتاذ مأعلا فيسص ‘ مهدوقع
‘ مهمدقت لظ ‘ مهسضعب نم سصلختلل يتيسس
ةمئأقل زرfi مأمسضنا عقوتŸا نم هنأا أمك ،رمعلا
‘ هتكرأسشم لأح ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا
‘ مأقتسس يتلا ،ةيق-ير-فألا ·ألا سسأأ-ك ة-لو-ط-ب
 .نوÒمأكلأب2202 يفنأج رهسش

قوراف.ج^

يذلا يوادوب مأسشه ،يسسنرفلا سسين يدأنل يرئاز÷ا ›ودلا طسسولا فنأأتسسي ^
،ةلبقŸا ةليلقلا عيبأسسألا نوسضغ ‘ سضكرلا ،ةبكرلا ىوتسسم ىلع ةبأسصإل سضرعت

:يفحسص ر“ؤوم لÓخ اÒيف لأقو ،““اÒيف كيرتأب““ هبردم ،كلذ نع فسشك أمبسسح
نم هنك“ لبق عيبأسسأا ةعسضب همأمأا تلازل ،أيج-يرد-ت ى-فأ-ع-ت-ي يوادو-ب مأ-سشه““
قÓطنا ةيسشع ثد– دق يسسنرفلا بردŸا نأكو ،““ديدج نم سضكرلا ¤إا ةدوعلا
اذه ‘ سسين بردم لأقو ،¤وألا ةيسسنرفلا ةطبارلل1202 ـ0202 يوركلا مسسوŸا
سسوÒفب هقيرف نم Úبعل ةبأسصإا نعو ÚبعÓلا ةيوه نع فسشكلا نودب قأيسسلا
أنوروكل يبأجيإا رأبتخل أعسضخ Úنثا Úبعل كأنه نأا حيحسص““ :اÒيف لأق أنوروك
،يحسصلا رج◊ا ‘ أمهعسضو دعب أمهب لأسصتا ىلع قيرفلا بيبطف ،سسوÒف

بجاولا لحارŸا ‘ لسصفلا لبق جئأتنلا رظتننسسو ىرخأا تارأبتخا يرجنسس
،توأا4 موي اركبم ردأغ دق أمأع02ـلا بحأسص يوادوب نأكو ،““أقحل أهذأختا
ءأقل ‘ ةبكرلا ىوتسسم ىلع هتبأسصإا دعب أسسمنلأب همأقأا يذلا سسين يدأن سصبرت
رهسش ‘ سسينب يوادوب قحتلاو ،(0-6) يكأفولسسلا ““4091 كاد أك.ف““ مأمأا يدو
‘ تأسسفأنŸا لك ‘ ةارأبم31 بعل ثيح ،تاونسس4 ةدŸ دقعبÈ 9102متبسس
يوادوب مأسشه Èتعيو ،Úترير“ أحنأمو ،Úفده Óجسسم ،أسسنرفب لوألا همسسوم
اÒثك هيلع لوعي ثيح ،ةيرئاز÷ا ةركلا ءأمسس ‘ نيدعأسصلا بأبسشلا ÚبعÓلا نم
 .بيرقلا لبقتسسŸا ‘ يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا مو‚ دحأا نوكيل

قوراف.ج^

 سسين عم تابيردتلا ءاوجأا ¤إا ةدوعلا نم بÎقي يوادوب
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تاقرفتم  انوروك
 ⁄اعلا ‘ ةباسصإا نويلم32 زواجتت   تاباسصإلا

 ةلاح فلا808 ـلا زواجتت انوروكب تايفولا ةليسصح
ماعلا ةياهن ىتح ايرهسش انوروك حاقل نم ةعرج نويلم2 وحن جاتنإا مزتعت ايسسور ^

مهنم ىفاعت ،ةباسصإا فلأا883و نويلم32 نم ديزأا  ¤إا ايŸاع انوروك سسوÒفب تاباسصإلا ةليسصح تعفترا
ثدحأا قفو ⁄اعلا ءاحنأا عيم-ج ‘ فلآا808 نم Ìكأا تايفولا تغلب امنيب ،اف-لأا219 نم Ìكأاو انويلم51
.ةيكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج لبق نم دحألا   حابسص ةنلعŸا ماقرألا

اكÒمأاب ةباسصإا ÚيÓم5 نم Ìكأا
سسوÒف-ب ة-با-ضصإلأ تلا-ح تع-ف--ترأ ^

ةدحتŸأ تايلولأ ‘ دجت-ضسŸأ ا-نورو-ك
،سسمأأ هضسفن تقولاب ةنراقم %9.0 ةبضسنب
56.5 ¤إأ تاباضصإلأ ددع ›امجإأ لضصيل

يتلأ تانا-ي-ب-ل-ل ا-ق-فو ،ة-با-ضصإأ ÚيÓ-م
ةلاكوو زنكبوه زنوج ةعما-ج ا-ه-ت-ع-م-ج

.ءابنأÓل غÒبمولب
ة-ي-ئا-ضصحإأ ر--خآأ بضسحو نأر--يإأ ي--ف--ف
تاباضصإأ تغلب د-ق-ف نأر-ه-ط ا-ه-ت-ن-ل-عأأ
مهنم ‘وت ،297و افلأأ653 دÓبلاب انوروك
.205و افلأأ02
ةباضصإأ ةلاح632585 وÒب تلجضس امنيب
¤إأ ةافولأ تلاح ددع لضصو و سسوÒفلاب
.ةلاح35472

وحن تاباسصإلا تغلبف Úبلفلا ‘  امأا
 ةافو ةلاح8992 تايفولاو افلأا091

ةباضصإأ8732  ،د--حألأ تل--ج--ضس ثي--ح
اميف يموي عا-ف-ترأ ل-قأأ و-هو ،  ةد-يد-ج

لأز-ت لو ،ع-ي-با-ضسأأ ة-ع-برأأ ن-م بر--ق--ي
.ايضسآأ قرضش بونج ‘ ىلعألأ ةليضص◊أ

ةدكؤوŸأ ةبا-ضصإلأ تلا-ح دد-ع ل-ضصوو
¤إأ ايناŸأأ ‘ دجتضسŸأ انوروك سسوÒفب
مويلأ حابضص ىتح ة-لا-ح168و افلأأ332
زنوج ةع-ما÷ تا-نا-ي-ب بضسح-ب ،د-حألأ

.ءابنأÓل غÈمولب ةلاكوو زنكبوه
ق-ي-ب-ط-ت ة-ب-قأر--م  ¤أ ا--ي--ناŸأ تعدو
مفلأو ف-نألأ ة-ع-ن-قأأ ءأد-ترا-ب مأز-ت-للأ
سصضص◊أو لمعلأ نكامأأ ‘ (تامامكلأ)
لاح ايناŸأأ ءاحنأأ عي-م-ج ‘ ة-ي-ضسردŸأ
.ةباضصإلأ دأدعأأ ةدايز
ءأدترإأ   تاكرضشلأ نم  Òثكلأ تضضرف امك
.لمعلأ ناكم ‘ تامامكلأ

ةباضصإأ ةلاح7302 ايضسينودنإأ تلجضسو
عفتÒل دحألأ  ةافو ةلاح68 و  ةديدج

.535351 ¤إأ دÓبلأ ‘ ›امجإلأ ددعلأ
ةيحضصلأ تاطلضسلأ تن-ل-عأأ، ا-ي-ضسور ‘و
ةباضصإأ2584 ليجضست د-حلأ ة-ي-ضسور-لأ

.ةيضضاŸأ42ـلأ تاعاضسلأ لÓخ ةديدج
زكرم نع ““موي-لأ ا-ي-ضسور““ ع-قو-م ل-ق-نو
ةحفاكÃ سصاÿأ يضسور-لأ تا-ي-ل-م-ع-لأ
37 ليجضست ” هنأأ انوروك سسوÒف  يضشفت

.انوروكب ةديدج ةافو ةلاح
ذنم ايضسور ‘ تايفولأ ةل-ي-ضصح تغ-ل-بو
اميف ،ةلا-ح38361 ءابو-لأ ي-ضشف-ت ءد-ب
947659 ¤إأ Úبا-ضصŸأ ›ا-م-جإأ ع-ف--ترأ

.اضصخضش
ةينا-ت-ضسكا-ب-لأ ة-ح-ضصلأ ةرأزو  تل-ج-ضسو
لÓخ   ةديدج ةباضصإأ ةلاح195 دحلأ
غل-ب-ي كلذ-بو ،ة-ي-ضضاŸأ ة-عا-ضس42ـلأ
292 سسوÒفلاب ةباضصلأ تلاح ›امجإأ
تايفولأ تغلب  امنيب ،.ةلاح471و افلأأ

.ةلاح2326
ةباضصإلأ تلاح ددع غلب ،ايناطيرب  ‘و

ىتح ةلا-ح595و اف-لأأ623   ةد---كؤوŸأ
اهتعمج تانا-ي-ب بضسح-ب د-حألأ  حا-ب-ضص
غÈمولب ةلاكوو زنكبو-ه ز-نو-ج ة-ع-ما-ج

.ءابنأÓل
‘ تايفولأ ددع نأأ ¤إأ تانايبلأ تراضشأأو
افلأأ14 غلب سسوÒف-لأ ءأر-ج ا-ي-نا-ط-ير-ب
نم7451 ى-فا--ع--تو ،تلا--ح905و
.نآلأ ىتح ÚباضصŸأ

ويكوط ‘ عبارلا مويلل دعاسصت و
ةمضصاعلأ ةموك-ح تن-ل-عأأ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م
ةلاح212 ليجضست دحألأ ويكوط ةينابايلأ
تلاح زواجتت كلذبو ، ةد-يد-ج ة-با-ضصإأ
ةلاح002 سسوÒفلاب ةديد÷أ ة-با-ضصإلأ
حبضصي-ل ،.›أو-ت-لأ ى-ل-ع ع-بأر-لأ مو-ي-ل-ل
‘ سسوÒفلاب ةبا-ضصإلأ تلا-ح ›ا-م-جإأ

ىلعأأ وهو ،ةلاح333و افلأأ91 غلب ويكوط
.ةينابايلأ74ـلأ تاعطاقŸأ Úب ددع
ةيناثلا ةجوŸا عراسصت ايلاÎسسأاو

ةافو71 لجسستو
71 دحألأ  ةيلأÎضسألأ تاطلضسلأ تلجضس
‘ اهعيمج انوروك سسوÒفب ةديدج ةافو
ةبطترم ةلاح11 اهنيب ايروتكي-ف ة-يلو
تحضضوأأ تاطلضسلأ نكل ؛ÚنضسŸأ وردب
اهاŒأ ذختت ةيلو-لأ ل-خأد ىود-ع-لأ نأأ
ةيلامجلأ ةلي-ضص◊أ ح-ب-ضصت-ل ،.ا-ي-لوز-ن
205و ةباضصإأ ة-لا-ح005و اف-لأأ42 ءا-هز
.ةافو

ÚيÓم3 زواجتت دنهلا ‘ تاباسصلاو
ةباضصإأ ÚيÓم3 نم Ìكأأ دنهلأ تلجضس
ÚيÓم3 د-ج-ت-ضسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف-ب

ةدايز Èكأأ دن-ه-لأ تل-ج-ضس ثي-ح ،ة-لا-ح
برقي ام ذنم تلا◊أ ‘ ⁄اعلأ ‘ ةيموي

.عيباضسأأ3 نم
دÓبلأ نإأ ةيدنهلأ ةحضصلأ ةرأزو تلاقو
،ةمضسن رايلم3.1 اهناكضس ددع غلبي يتلأ

و افلأأ44 و ÚيÓم3 نآلأ ىتح تلجضس
932 و اف-لأأ96 اهنم ،ةباضصإأ ة-لا-ح049

.ةيضضاŸأ42ـلأ تاعاضسلأ لÓخ ةلاح
نم ايŸاع ةثلاثلأ ةبترŸأ  لت– دنهلأو

دعب ،سسوÒفلا-ب تا-با-ضصإلأ دد-ع ثي-ح
ثيح نم ةد-ح-تŸأ تا-يلو-لأو ل-يزأÈلأ

.ةباضصإلأ تلاح ددع
نود Úيسسنرفلا Úب Èكأا يسشفتو

Úعبرألا نسس
هييفيلوأأ يضسنرفلأ ةح-ضصلأ ر-يزو لا-قو

Úب ر-ضشت-ن--ي ا--نورو--ك سسوÒف نإأ نأÒف
زواجتي لدع04Ãـلأ نضس نود Úيضسنرفلأ

56 قوف نضسلأ رابك Úب هراضشتنأ لاثمأأ4
ةŒانلأرأرضضألأ نأأ نم رذح هنكل ،اماع
Úن-ضسŸأ Úب دا--يدزأ ‘ ىود--ع--لأ ن--ع
.ةنمزŸأ سضأرمألأ باحضصأأو
ةفيحضص عم ةل-با-ق-م ‘ ر-يزو-لأ ح-ضضوأأو
د-حألأ  تر-ضشن ““سشنوÁد يد لا-نرو--ج““
““رطاıا-ب فو-فfi ف-قو-م ‘ ن-ح-ن““

تلا◊ ع-ف-ترŸأ دد-ع--لأ نأأ ا--ف--ي--ضضم
Òبكلأ ددعلأ ¤إأ طقف دوعي ل ةباضصإلأ
.تأرابتخÓل
ةباضصإأ ة-لا-ح2063 ا-ضسنر-ف تل-ج--ضسو
ناكو ،تبضسلأ ةعاضس42 لÓخ سسوÒفلاب

¤إأ مايأأ لبق لضصو ةيمويلأ تلا◊أ ددع
.دويقلأ عفر ذنم هتايوتضسم ىلعأأ

تاباسصإلا نم ةيلاخ Úسصلا
عوبسسأا ذنم ةيلÙا

Úضصلأ ‘ ةحضصلل ةينطولأ ةنجللأ تلاق
ةديدج ةبا-ضصإأ ة-لا-ح21 تلج-ضس ا-ه-نإأ
،ي-ضسي-ئر-لأ ÿÈأ ‘ ا-نورو--ك سسوÒف--ب
،قباضسلأ مويلأ ‘ ةباضصإأ22 نم اضضافخنأ

ةدفأو ةديد÷أ تاباضصإلأ لك نأأ ةدكؤوم
ى-ل-ع ع-با-ضسلأ مو-ي-ل-ل ه-نأأو ،جراÿأ ن-م

ةباضصإأ ةلاح يأأ ليجضست متي ⁄ ›أوتلأ
fiةيل.

ايروكب يموي عافترا ىلعأا
ةيبون÷ا

سضأرمألأ ةحفاكŸ يروكلأ زكرŸأ غلبأأ
ةديدج ةبا-ضصإأ793 نع اهنم ة-يا-قو-لأو

نع ةعفترم ،تبضسلأ ليل فضصت-ن-م ى-ت-ح
ددع غلبتل233 غلابلأ قباضسلأ مويلأ ددع
ةيبون÷أ ايروك ‘ ةل-ج-ضسŸأ تا-با-ضصإلأ

903 تايفولأ تغلب ام-ن-ي-ب993و اف-لأأ71
.تلاح
افلأا06 زواجتت كيسسكŸاب تايفولاو

ليجضست كيضسكŸاب ةحضصلأ ةرأزو تنلعأأ
سسوÒفب ةدكؤوم ةد-يد-ج ة-با-ضصإأ2846
دد-ع-لأ ل-ضصي--ل ،ةا--فو446و ا-نورو--ك
612و افلأأ655 ¤إأ دÓبلأ ‘ ›امجإلأ
.ةافو452و افلأأ06و ،ةباضصإأ

دعب نع ميلعتلا دمتعي برغŸا
تررق اهنأأ ةيبرغŸأ ميلعتلأ ةرأزو تنلعأأ
مضسوŸأ ‘ دع-ب ن-ع م-ي-ل-ع-ت-لأ دا-م-ت-عأ
،ل-حأرŸأ ع-ي-م÷ د--يد÷أ ي--ضسأرد--لأ
.انوروك ةمزأأ ببضسب
ميلعتلأ دامتعأ تررق اهنإأ ةرأزولأ تلاقو

مضسوŸأ ةيأدب ‘ ةيوبرت ةغيضصك دعب نع
Èمتبضس7 ‘ قلطنيضس يذلأو ،يضسأردلأ

تاضسضسؤوŸأ ةفاك ‘ تايوت-ضسŸأ ع-ي-م÷
ةيضصوضصÿأو ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لأ
.ةيبنجألأ تاثعبلأ سسرأدمو
” هنإأ   ةحضصلأ ةرأزو تلاق ،ليزأÈلأ ‘و
ةديدج ةبا-ضصإأ23و اف-لأأ05 ليج-ضست
ةافو298و ،دÓب-لأ ‘ ا-نورو-ك سسوÒف-ب
42ـلأ تا---عا---ضسلأ لÓ----خ سضرŸا----ب
.ةيضضاŸأ
تلجضس دقف ،ةرأزولأ تا-نا-ي-ب-ل ا-ق-ب-طو
ةباضصإأ263و افلأأ285و ÚيÓم3 ليزأÈلأ

Úح ‘ ،دÓبلأ ‘ سسوÒفلأ روهظ ذنم
تايفولأ ›امجإل يمضسرلأ ددعلأ عفترأ
.ةلاح052و افلأأ411 ¤إأ

ةباسصا131 لجسست سسنوتو
  ةديدج

نايب ‘ ةيضسنوتلأ ةحضصلأ ةرأزو تلجضس
.انوروكب ةباضصإأ131
تاباضصإلأ ةلضصfi نأأ ةرأزولأ تحضضوأأو
4341و ،ةافو86 اهنيب ،8372 ¤إأ تعفترأ

..فاعت ةلاح
ةعرج نويلم2 وحن جاتنإأ مزتعت ايضسور
ماعلأ ةياهن ىتح ايرهضش انوروك حاقل نم
ةراجتلأو ة-عا-ن-ضصلأ ةرأزو سسي-ئر حر-ضص

ىلع لمعتضس ايضسور نأأ ،دحألأ ،ةيضسورلأ
حاقل نم ةعرج نو-ي-ل-م2 ›أوح جا-ت-نإأ
.ماعلأ ةياهن لولحب ايرهضش انوروك
م-ج◊أ نإأ ي-ف-ح-ضص ح-ير--ضصت ‘ لا--قو
دأدزيضس حاقللأ تاعرج جاتنإل يرهضشلأ
.ةعرج ÚيÓم6 ¤إأ لضصيل ايجيردت

 فأو ^

 نميلا
ةلودلا““ ميعز اهلÓخ اولتق ةينمأا ةيلمع نع نونلعي نويثو◊ا

  ““ةيمÓسسإلا
ميعز لتقŸ تدأأ ةينميلأ ءاضضيبلأ ةظفاfi ‘ ةينمأأ ةيلمع ذيفنت نع نويثو◊أ نلعأأ ^

قفوو .““Êدعلأ ديلولأ وبأأ““ مضساب بقلŸأ نانق نأوضضر نميلأ ‘ ““ةيمÓضسإلأ ةلودلأ““ ميظنت
3 لتق اميف ،ميظنتلأ ءامعز نم4 اضضيأأ ةيلمعلأ لÓخ لتق دقف ،Úيثو◊أ نع رداضص نايب

ءاعنضص ‘42سسنأرف لضسأرم عم تامولعŸأ نم ديزŸأ .Úيثوحلل Úعباتلأ نمألأ دأرفأأ نم
.يونضصلأ ناندع

فاو̂ 

وÒب ‘ يليل ىهلم داور نم31 ةافو
ءانثأأ اقانتخأ وأأ مأدقألأ ت– اقحضس امإأ مهفتح يليل ىهلم دأور نم31 نع لقي ل ام يقل ^

fiأ ة-طر-ضشلأ تم-هأد ا-مد-ن-ع ،رأر-ف-لأ م-ه-ت-لواŸدويقل كاهتنأ ‘ هبأوبأأ حتف هنأل ناك
،أوبيضصأأ6 نع لقي ل ام نإأ ،ةموك◊اب نولوؤوضسمو ةطرضشلأ تلاقو .انوروك سسوÒف ةحفاكم
““رابوتضسير سساموت““ ىهلم دأور نم021 وحن لواح امدنع ،ةطرضشلأ دأرفأأ نم ةثÓث مهنيب
.Êاثلأ قباطلاب لفح سضفل ةطرضشلأ لوضصو ىدل ،تبضسلأ سسمأأ  ،رأرفلأ

سسوفيلوأأ سسول ةقطنم ‘ عقأولأ ىهلŸأ همظن يذلأ ،لف◊أ رمأاب ةطرضشلأ نأÒ÷أ غلبأأو
جورÿأ Úلواfi أوعفدنأ ىهلŸأ دأور نأأ ،نايب ‘ ةيلخأدلأ ةرأزو تحضضوأأو .ةمضصاعلاب

.عراضشلأ ¤إأ يدؤوŸأ ملضسلأو بابلأ Úب أورضصوحو ،ناكملل ديحولأ لخدŸأ نم
.لف◊أ أورضضح ن‡32 ةطرضشلأ  تلقتعأو

زÎيور̂ 

 ليئارسسإا عم عيبطتلا ¤إا ةيدوعسسلا عفدل ديدج يكيرمأا كر–
،يكيرمألأ سسيئرلأ رهضصو يراضشتضسم Òبك ،Ôضشوك ديراج  نأأ ةيمÓعإأ رداضصم تركذ ^

عم عيبطتلاب اهعانقإل نامعو نيرحبلأو ةيدوعضسلأ Èمتبضس لئأوأأ ‘ روزيضس ،بمأرت دلانود
.تأرامإلأ رأرغ ىلع ليئأرضسإأ

‘ موقيضس Ôضشوك نأأ ةيبرعو ةيليئأرضسإأ رداضصم نع يكيرمألأ ““soixA““ عقوم لقنو
¤إأ سضيبألأ تيبلأ ثوعبم ةقفر ،طضسوألأ قرضشلأ ¤إأ ةلوجب Èمتبضس نم لوألأ عوبضسألأ
دقفت فدهب تأرامإلأ مث نمو سسدقلأ ةرايزب أأدبتضس ،زتيفوكÒب ‘أأ ،ةيلودلأ تاضضوافŸأ

ةطاضسوب هيلإأ لضصوتلأ ” يذلأ Úفرطلأ Úب تاقÓعلأ عيبطت لوح قافتلأ قيبطت Òضس
،عقوŸأ بضسح ،““اهل ططıأ ةلو÷أ ىلع نوعلطم نولوؤوضسم““ دافأأو    .ةدحتŸأ تايلولأ
ديزم ث◊ ةقطنŸأ ‘ ءامعزلأ سضعب عم اهيرجيضس يتلأ تاثداÙأ لغتضسيضس Ôضشوك““ نأاب

لماكلأ عيبطتلأ وحن امدق يضض“و تأرا-مإلأ وذ-ح وذ– نأأ ى-ل-ع ة-ي-بر-ع-لأ لود-لأ ن-م
Óثا‡ اقافتأ ةيدوعضسلأ مأربإأ ةيناكمإأ ىري هنأأ حرضص بمأرت   ناكو   .““ليئأرضسإأ عم تاقÓعلل

ءانف ‘ Èمتبضس ‘ ميقي نأأ ديري يكيرمألأ سسيئرلأ نإأ رداضصم لوقت اميف ،ليئأرضسإأ عم
.يليئأرضسإلأ يتأرامإلأ قافتلأ عيقوتل ةيمضسر مضسأرم سضيبألأ تيبلأ

تلاكو̂ 

بذاكلاو فئازلاب هفسصتو ةعذل تاداقتنا هل هجوت  بمارت ةقيقسش
سسيئرلأ  اهقيقضش  يكيرمألأ سسيئرلأ ةقيقضشو ةقباضسلأ ةيلأردفلأ ةيضضاقلأ تمهتأ  ^

.““سساقو بذاك ،فئأز ،هل أأدبم ل““ سصخضش هنأاب بمأرت  دلانود
اهتلجضس ، بمأرت يرام  سسيئرلأ قيقضش ةنبأأ اهب تماق ةيرضس تÓيجضست ‘ كلذ ءاجو
تفضشك اباتك اهرضشن دعب ،ةلمتfi ةيئاضضق ىواعد نم اهضسفن ةيامح لجأأ نم ًأرضس اهتمعل
ةيضضاق يهو ،يراب بمأرت نايرام تدقتنأو .ةدضشب هتدقتنأو سسيئرلأ اهمع نع أرأرضسأأ هيف
نع لافطألأ لضصف تدهضش يتلأو ةرجهلاب ةضصاÿأ هتاضسايضس نأاضشب اهقيقضش ،ةقباضس ةيلأردف
.زاجتحأ زكأرم ¤إأ مهلاضسرإأو دود◊أ دنع مهيوذ
لك““ :اهنم ةخضسن ىلع تضسوب نطنضشأو ةفيحضص تلضصح يتلأ تÓيجضستلأ ‘ نايرام تلاقو
.““قÓطإلأ ىلع ئدابم يأأ هيدل سسيل .هراضصنأأ ةدعاقل قوري نأأ وه هلعف ديري ام
.““!يهلإأ اي ،هبذكو ةنوعلŸأ هتأديرغت““ :لوقت تضضمو
‘ ةمكحملل أا÷ دق ،يضضاŸأ عوبضسألأ ‘وت يذلأ ،تربور رغضصألأ سسيئرلأ قيقضش ناكو

fiهنم ةلوا Ÿئاق  هتنبأ باتك  رضشن عنÓً مدعب ًاقافتأ كهتنت باتكلأ اهرضشنب يرام نإأ
.لضشفلاب تءاب هدوهج نكلو ،اهدج تاكلت‡ ةيوضست دعب1002 ماعلأ ‘ عقو ءاضشفإلأ
هذهو فيزلأ .هلك أذه فيزب قلعتي رمألأ ““ :اهيخأأ ةنبل نايرام تلاق ،تÓيجضستلأ ‘و
اينافلضسنب ةعماج لخد دقل““ نايرام تلاقو .““سساقو سشحوتم دلانود .ةوضسقلأو ةيضشحولأ

.لجرلأ مضسأ ركذتت ىتح اهنأاب تفاضضأأو ““هنع ةباينلاب ناحتملأ ىدأأ سصخضش هيدل ناك هنأل
تسسوب نطنسشاو ̂ 

ليئارسس
ةطلسسلا نع وهايناتن Óليحرب بلاطت سسدقلا ‘   تارهاظم

Úماينب ءأرزولأ سسيئر ءاقب دضض تبضس لك ءا-ضسم ل-ي-ئأر-ضسإأ ‘ تأر-ها-ظŸأ ل-ضصأو-ت-ت ^
““ةÁر÷أ ريزو““ تأراعضش Úعفأر سسدقلأ ‘ سصاخضشألأ فلآأ لزن دقف .هبضصنم ‘ وهايناتن
ذنم ءأرزولل اضسيئر هبضصنم ‘ لأز ام وهايناتن نأأ ركذيو .““ليئأرضسإأ أورّرح»و ““دورطم تنأأ»و
‘ ةقثلأ ةنايخو لأومألأ سسÓتخأو داضسفلاب ايئاضضق مهتم وهو ،عاطقنأ نودب9002 ماعلأ

عمŒ .يأأرلأ تاعÓطتضسل اقفو تيوضصتلأ ايأون ردضصتي  لأزي ل هنكل ،اياضضقلأ نم ةلضسلضس
يمضسرلأ رقŸأ جراخ تبضسلأ أدد‹ وهايناتن Úماينب ليحرب ÚبلاطŸأ نيرهاظتŸأ فلآأ
أوررح»و ““دورطم تنأأ»و ““ةÁر÷أ ريزو““ Úفتاه ،سسدقلأ ‘ يليئأرضسإلأ ءأرزولأ سسيئرل
،ةيلÙأ مÓعإلأ لئاضسو بضسحب فلآأ ةرضشع ،Úّيليئأر-ضسإلأ فلآأ ر-ها-ظ-تو .““ل-ي-ئأر-ضسإأ

اضصوضصخ هومهّتأ يذلأ وهايناتن ليحرب ةبلاطملل ،ةطرضشلأ نم ىأأرم ىلع تبضسلأ ءاضسم
.91-ديفوكل يداضصتقلأ Òثأاتلأ ةرأدإأ ءاضسأأ هنأابو داضسفلاب
اهيلع بتُك تامامك تبضسلأ ءاضسم وهايناتنل ÚضضراعŸأ نيرهاظتŸأ نم ديدعلأ عضضوو
““دورطم تنأأ““ تأرابع اهيلع تبتُك تاتفل نورخآأ لمح امنيب ،““ةÁر÷أ ريزو““ ةيزيلكنإلاب
سضعبلأ عضضوو .““!ةروث ،نودحّتم نحن ،ليئأرضسإأ ،نانبل ،سسورÓيب»و ““ليئأرضسإأ أورّرح»و
.““Òمألأ““ باتك فّلؤوم يليفايكم فوضسليفلأ ةروضص بناجب ءأرزولأ سسيئر مضسأ
‘ تاجاجتحلأ لÓخ سصاخضشأأ ةعبضس لاقت-عأ ” ه-نأأ ة-ي-ل-ي-ئأر-ضسإلأ ة-طر-ضشلأ تدا-فأأو
.سسدقلأ
،اياضضقلأ نم ةلضسلضس ‘ ةقثلأ ةنايخو لأومأأ سسÓتخأو داضسفلاب مهتم وهايناتن نأأ ركذي
.هتيلو ةÎف لÓخ هماهتأ متي يذلأ ليئأرضسإأ خيرات ‘ ديحولأ ءأرزولأ سسيئر كلذب حبضصيل

فاو̂ 



ءيطاسش حتف Èخ لقانت ” ةيادبلا ‘ ^
عقاوم ‘ ع-سساو ل-ك-سشب ر-بو-ن-سصلا يدا-ن
نم هديكأات متي ⁄و ،يعامتجلا لسصاوتلا

نويزف-ل-ت-لا ثب د-ع-ب لا ي-م-سسر رد-سصم
ت– ثد◊ا لوح  اجاتروبور يرئاز÷ا

ئطاسش حتف رارقل عسساو Úم-ث-ت““  ناو-ن-ع
،““قلغلا نم ة-ن-سس02 دعب ربو-ن-سصلا يدا-ن

فلتfl نم ÚفاطسصŸا دفاوت هيف رهظ
يسسيئرلا لخدŸا Èع عم-تÛا ح-ئار-سش
يلماح ىلع اركح لوخد-لا نا-ك ا-مد-ع-ب
Úنطاقلل ة-سصسصfl تنا-ك ي-ت-لا ةرا-سشلا
.طقف ةلودلا ةماقإاب

،ائجافم ناك لب ارظتنم نكي ⁄ رارقلا
نأا ىتح ÿÈا اوقدسصي ⁄ سسانلا ةيبلغأاف
لاق نم ئطاسشلا ىلع نيدفاولا نم كانه

ا-نأاو ئ-طا--سشلا ¤ا تمد--ق ة--حار--سصب““
ىد-بأاو ،““ ›و-خد ة-ي-نا-ك--ما ‘ كك--سشم
نم مهبل-غاو  ئ-طا-سشلا ى-ل-ع نود-فاو-لا

ةÒبك-لا م-ه-ت-حر-ف ›اوا-ط-سس ة-ق-ط-ن-م
او-ع-جÎسساو ئ-طا-سشلا اذ-ه م-ه-لو-خد-ل

يتلاو ناكŸا اذه ‘ م-ه-با-ب-سش تا-ير-كذ
.تاينينامثلا تاونسسل دوعت
ىلع ت ÚفاطسصŸا جاوفأا دفاوت لسصاوتو

تبسسلاو ةعم÷ا يموي ةليط ئطاسشلا اذه
ةدوجوŸا نملا زاهج رسصانع نأا ةجردل

Ãعا-جرإل تر--ط--سضا ئ--طا--سشلا ل--خد
اقلغم لظ يذلا عقوŸا ةرايزل نيدفاولا

زيم ام نكلو .مهمامأا اماع92 نم Ìكأل
يتلا ةÒبكلا ةحرفلا تامÓع وه ءاوجألا
مهئانبأاو ÚفاطسصŸا هوجو ىلع تمسسترا
ئطاسشلا لامجب نوعتمتسسي اونا-ك ن-يذ-لا
.هتفاظنو
¤ا Úفا-ط-سصŸا ةدو-ع د-ع-ب اذا-م ن-ك-ل

ةمداسص روسص ؟ناكŸا مهئÓخاو مهلزانم
ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م ف-ل-تfl ا-ه-ت-ل-قا-ن-ت
ÚفاطسصŸا تافرسصت  تلقن يعامتجلا
ماوكأا ىلع ةدايزف ،ةيبلسسلا مه-تا-كو-ل-سسو
ةرثانتŸا كيتسسÓبلا تاروراقو ةمامقلا

هوكرت يذلا غنيكرابلا لاحو ناكم لك ‘
طيرسش ءاطسشنلا لقانت ““يرزم““ عسضو ‘

يت-لا بعر-لاو ى-سضو-ف-لا ة-لا◊ و-يد-ي-ف
رحبلا هايم ‘ هناسصح لخدأا باسش اهعرز

‘ fiغ ةي-سضار-ع-ت-سسا ة-لواÒ رومألا نأا
ةرئاث تراث نأا دعب اهقاطن نع تجرخ

نيدوجوŸا ÚفاطسصŸا مجاهو ناسص◊ا
هنع لاقي ام لقأا دهسشم ‘  هنم برقلاب

. ““يزfl““ دهسشم
دنع ةيراسض◊ا Òغ تاكولسسلا يهتنت ⁄و

اسضيأا ءاط-سشن-لا لواد-ت د-ق-ف ،د◊ا اذ-ه
ةماقا ئطاسش ‘ لوجتي وهو باسشل اروسص

ةÒح طسسو  مخ-سض سشب-ك ة-ق-فر ة-لود-لا
نأا فسسؤوŸا نمو .Úفا-ط-سصŸا ة-سشهدو
يرحبلا ربو-ن-سصلا يدا-ن ئ-طا-سش د-ق-ف-ي
Úب تاونسسل اهب افورعم ناك يتلا هتفاظن

.اهاحسضو ةيسشع
روسصلاو ةيبل-سسلا د-ها-سشŸا هذ-ه ل-ظ ‘

عقاوم داور رسشن Úب÷ا اه-ل ىد-ن-ي ي-ت-لا
ةددنم تاقيلعت ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا

Ãسضعب نأا نيدكؤوم تافرسصتلا هذه لث
هذه لثم لوخدل Óهأا اوسسيل ÚفاطسصŸا
ماهفت-سسلا ة-مÓ-ع ى-ق-ب-تو ،ئ-طاو-سشلا

نأا نوفاطسصŸا كردي ىت-م  :ة-حور-ط-م
وه ةئيبلاو طيÙا ةفاظن ىلع ظاف◊ا

؟مهئانبأا ةحسصو مهتحسص ىلع ظافح

11 عقاولا نم

دهسشŸا تمسسر ةيراسضح Òغ تاكولسسو تافرسصت

ربونسصلأ يدان ئطاسش ةروسص نوهوسشي نوفاطسصم
اهاحسضو ةيسشع Úب

سسيئر رارق رودسص دعب تÓئاعل-ل قو-ب-سسم Òغ اد-فاو-ت ر-بو-ن-سصلا يدا-ن ة-لود-لا ة-ما-قإا ئ-طا-سش د-ه-سش
لمح طرسش نود هيلا لوخدلاب ÚنطاوŸا عيم÷ حامسسلا-ب ي-سضا-ق-لا ،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا
ئطاسشلا ةروسص تهوسش ÚيسضاŸا Úمويلا لÓخ نوفاطسصŸا اهمسسر يتلا دهاسشŸا نأا Òغ ، ةراسشلا
.ةيلاتتم دوقع ثÓث ةليط اهيلع ظفاح يتلا  ةليم÷ا

ـه .ةÁرك^

ـه2441مر5fiـل قفوŸا م0202توأاÚ  42نثإلا

alfadjrwatani@yahoo.  fr

ةايحلل ددهŸأ Úجسسكألأ صصقن Òسسفت ام
؟انوروك ىسضرم دنع

ىسضرم سضعب ةباسصإل ةلمتfi تاÒسسفت ةد-يد-ج ة-ي-ث-ح-ب ة-سسارد تف-سشك ^
ىناعي ثيح ،سضيرŸا رعسشي نأا نود-ب ئ-جا-فŸا Úج-سسكألا سصق-ن-ب ا-نورو-ك
ل نكل ،ةاي◊ا ددهت Úجسسكألا نم ةياغلل ةسضفخنم تايوتسسم نم ىسضرŸا
سصقن مسساب َايملع ةلا◊ا هذه فرعتو سسفنتلا قيسض ىلع تامÓع دجوت
.““ديعسسلا ةجسسكألا سصقن““ وأا تماسصلا ةجسسكألا
فلؤوŸا ،Úبوت هيج نترا-م رو-سسي-فوÈلا  لا-ق ““لا-ك-يد-ي-م““ ع-قو-م بسسح-بو
يسسفنتلا زاه÷ا بطل ةيكيرمألا ةلÛا ‘ ترسشن يتلا ةسساردلل يسسيئرلا
تماسصلا ةجسسكألا سصق-ن Èت-ع-ي اذاŸ““ :تنÎنإلا ى-ل-ع ة-جر◊ا ة-يا-عر-لاو

Ÿ91 ديفو-ك ى-سضرfiÒًل ا-Óنوكي ،تلا◊ا سضع-ب ‘““ ا-ح-سضو-م ،““ءا-ب-طأ
Úجسسكألا سصقن Êاعي هنأا مغر فتاهلا مد-خ-ت-سسيو ةد-ي-ج ة-ح-سصب سضيرŸا
سضيرŸا ليسصوتو (ةيئاوهلا ةبسصقلا لخاد) سسفنت بوبنأل جاتحيو تماسصلا
ذاقنإا ةيلامتحا نم مغرلا ىلع هعم لمحي ام وهو ،““يكيناكيم سسفنت زاهجب

.““ هب ةسصاÿا رطاıا ةعوم‹ هتايح
ةسضفخنم تايوتسسم مهيدل انوروك سسوÒفب اًسضيرم61 ىلع ةسساردلا تلمتسشا

Úب Úجسسكألاب يعيبطلا مدلا عبسشتو ؛ ةئاŸاب05 ¤إا لسصت) Úجسسكألا نم اًدج
 .سسفنتلا ‘ قيسض نود ، (ةئاŸاب001 و59
مظعم نع ةلوئسسŸا يه ةيسضرŸا تايلآلا نم ديدعلا““ نأا ةسساردلا تدجوو

¤وألا مييقتلا كلذ لمسشيو ،اهلك نكي ⁄ نإا تماسصلا مدلا جسسكأات سصقن تلاح
Ÿجسسكألا ىوتسسÚ ا ىدلŸلاقو .يسضبنلا جسسكأاتلا سسايقم مادختسساب سضير

امدنع ظوحلم لكسشب اًقيقد يسضبنلا جسسكأاتلا سسايقم نوكي امنيب““ :Úبوت
سضافخنا ةدسش ‘ ظوحلم لكسشب غلابي هنإاف ،ةيلاع Úجسسكألا تاءارق نوكت

لماعلا““ فاسضأاو .““ةسضفخنم تاءارقلا نوكت ا-مد-ن-ع Úج-سسكألا تا-يو-ت-سسم
عم ،ةسضفخنŸا Úجسسكألا تايوتسسŸ غامدلا ة-با-ج-ت-سسا ة-ي-ف-ي-ك و-ه ر-خآلا
ىتح غامدلا بيجتسسي ل ،انوروك ىسضرم ىدل Úجسسكألا تايوتسسم سضافخنا
باسصي ةطقنلا هذه دنعو - اًدج ةسضفخنم تايوتسسم ¤إا Úجسسكألا سضفخني
ى-سضرŸا ف-سصن ن-م Ìكأا ىد-ل نا-ك و .““سسف-ن-ت-لا ‘ ق-ي-سضب ةدا-ع سضيرŸا

سضافخنا Òثأات نم للقي دق ا‡ ، نوبركلا ديسسكأا Êاث نم ةسضفخنم تايوتسسم
سسراÁ نأا اًسضيأا نكمŸا نم““ : Úبوت روتكدلا لاقو .ةياغلل Úجسسكألا ىوتسسم
تايوتسسŸ مسس÷ا راعسشت-سسا ة-ي-ف-ي-ك نأا-سشب ا-ًب-ير-غ ًءار-جإا ا-نورو-ك سسوÒف
يذلا ،مسشلا سصقنب اًطبترم نوكي نأا نكÁ يذلا Úجسسكألا نم ةسضفخنم
.““انوروك ىسضرم اثلث هنم Êاعي
ءابطألا اهدجي يتلا انوروكب ةقلعتŸا تازيŸا““ نأا ¤إا ةسساردلا تسصلخو

fiÒا ءوسض ‘ اهيلإا رظنلا دنع ةبارغ لقأا حبسصت ةŸملعل ةخسسارلا ئداب
لاقو ،ثحبلا نم ديزم ¤إا ةجا◊اب رارقإلا عم .““يسسفنتلا ءاسضعألا فئاظو
سسفنتلا بنŒ ‘ ةديد÷ا تامو-ل-عŸا هذ-ه د-عا-سست د-ق““ :Úبو-ت رو-ت-كد-لا
رمألا ،ةيكيناكيŸا ةيوهتلاو ةيئاوهلا ةبسصقلا لخاد يرورسضلا Òغ يعانسصلا
.““انوروك نم ةعقوتŸاو ةيناثلا ةجوŸا رهظت امدنع ،رطاfl لثÁ يذلا

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوسس

فيثكلا قوفنلا ةرهاظ نم د◊ا عم
ةداعإل زÓغ مأأ ةÒحب ‘ ديسصلأ صصيخرت وحن

كامسسألأ ددع نزأوت
^ Œنم دحلل لو-ل-ح ةد-ع ة-سسارد ير
كامسسأÓ-ل ف-ي-ث-ك-لا قو-ف-ن-لا ةر-ها-ظ

يداو ن-م بر-ق-لا-ب زÓ--غ مأا ةÒح--ب--ب
سصيخرت كلذ ‘ اÃ (نار-هو) تÓ-ي-ل-ت
ددع عافترا ةهجاوŸ يسضايرلا ديسصلا
‘ سضا-ف-خ--نا ¤إا يدؤوŸا كا--م--سسألا

ة-ير-يدŸا ق--فو Úج--سسكألا ىو--ت--سسم
.ةئيبلل ةيلÙا

ةر--يدŸا تح--سضوأا ،را---طلا اذ---ه ‘
نأا جاول وحد ةÒم-سس ة-ئ-ي-ب-ل-ل ة-ي-لÙا
Úماعلا لÓخ تد-ه-سش زÓ-غ مأا ةÒح-ب
طوبسشلا كمسسل افيثك اًقو-ف-ن ن-يÒخألا
كا-م-سسألا ن-م ي-سسي-ئر-لا عو-ن-لا و--هو
،ة-ب-طر-لا ة-ق-ط-نŸا هذ--ه--ب دو--جوŸا
ن-م ة-نو-كŸا ة-ظ-ق-ي-لا ة-ن÷ تسصل-خو
ةر-ها-ظ-لا ة-سسارد-ل ة-يلو-لا ح--لا--سصم
ةÒحبلا ىلع ةظفاحملل لول◊ا داجيإاو
كامسسألا قوفن ببسس نأا ¤إا اهتانئاكو
سصق--ن نأا ذإا  ،قا--ن--ت--خلا ¤إا دو--ع---ي
ن-م ة-عو-م‹ ة-ج-ي-ت-ن و-ه Úج-سسكألا
هايŸا بوسسنم سضافخنا لث-م ل-ماو-ع-لا
.ةÒحبلا ‘ كامسسألا ددع عافتراو
هايملل ماه حرط دوجو نم مغرلا ىلعو
ةيسضرف داعبتسسا ” دقف  ،ةل-م-ع-ت-سسŸا
ةÒحبلا نأا ليلاحتلا تف-سشكو .ثو-ل-ت-لا
ةيقنتلا تاردق لسضفب ديج لكسشب لمعت
ردسصŸا سسفن راسشأاو .ةيعيبطلا ةيتاذلا
اًديج اهسسفن نع عفادت ةÒحب اهنإا““ ¤إا
.““هايŸا رهطت يتلا اهتاتابن لسضفب

ةلكسشم هرودب Úجسسكألا سصقن لكسشيو
ددع قوفن ‘ اببسس نوكي دقو .ةيقيقح
هذه تدهسش د-قو .كا-م-سسألا ن-م Òب-ك
ةثÓث ‘ ةكمسس004 ›اوح قوفن ةنسسلا
تلقو. ةي-ل-يو-ج ر-ه-سش ة-ياد-ب ع-م ما-يأا
نم كمسسب قلعتي رمألا““ نأا وحد ةديسسلا
،““غلك3 وÚ 2ب ام نزي Òبكلا مج◊ا

نأا نكÁ كا-م-سسألا ر-غ-سصأا نأا ةÈت-ع-م
‘ قامعألا ‘ Úجسسكألا ىلع لسص–
ىقبت يتلا اًنسس Èكألا كامسسألا نأا Úح
¤ا يدؤوي ا‡ قنتخت حطسسلا نم ةبيرق
.اهقوفن
ةيريدم ةسسائرب ةظقيلا ةن÷ سسردت و
كامسسألا ددع ليلقتل لولح ةدع ةئيبلا

د-ي-سصلا سصي-خÎك ،ةÒح--ب--لا هذ--ه ‘
ى-ل-ع سسÎف-م لا--خدإا وأا ي--سضا--ير--لا

نÓماع امهرابتعا-ب ةÒح-ب-لا ىو-ت-سسم
ا-سسرد-ي نأا بج-ي ا-م-هÓ-ك““ نا-ي-سسي-ئر

تزربأاو .ةلوئسسŸا سسفن فيسضت  ،““اًديج
،يسضايرلا ديسصلاب سصيخÎلا لبق““ هنأا
لو-ح لؤوا-سست-لا يرور--سضلا ن--م د--ع--ي

هايم ‘ سشيعي يذلا طوبسشلا ةيحÓسص
.ةلمعتسسŸا ها-يŸا حر-ط ءار-ج ة-ثو-ل-م
ديسصلا تاÎف ديد– اًسضيأا مهŸا نمو
ىلع ق-ب-ط-ن-ي ه-سسف-ن ءي-سشلاو ه-قر-طو
ع--سضخ--ي نأا بج--يو .سسÎف--م لا--خدإا
كارسشإاب ةينأاتم ةسساردل عون-لا را-ي-ت-خا
““.Úثحابلاو ÚسصسصختŸا

م.ق ^

براقعلا تاعسسل تاديدهتو سسقطلا ةرارح مغر

ةيفيسصلأ ةلطعلأ ‘ نويعماج هسسراÁ قاسش لمع ةيكيتسسÓبلأ تويبلأ بيكرت
ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لا تو-ي-ب-لا بي-كر-ت د-ع--ي ^

ة-م-سصا-ع-ب تاور-سضÿا جا-ت-نإل ة-سصسصıا
Úيعما÷ا اميسسل بابسشلل ة-سصر-ف نا-ب-يز-لا
ليخادم ل-ي-سص–و ل-م-ع-لا ‘ طار-خ-نÓ-ل
.فيسصلا ةÎف لÓخ ةيفاسضإا
و ةيفيسصلا ةلطع-لا نا-ب-سشلا ءلؤو-ه ل-غ-ت-سسيو

دي ¤إا ةيحÓفلا تارمثتسسŸا باحسصأا ةجاح
لامعألا نم ددعب ماي-ق-ل-ل ة-ط-ي-سسب ة-ل-ما-ع
تاعوم‹ نم-سض لا-غ-ت-سشلا و ة-ي-حÓ-ف-لا
عاطق ‘ اميسسل ة-ي-حÓ-ف-لا تا-ط-يÙا-ب
ةيكيتسسÓبلا تويبلا ت– تاورسضÿا ةعارز
تاÒسض– نمسض جردنت لامعأاب نوموقي ذإا
اسساسسأا قلعت-ت و د-يد÷ا ي-حÓ-ف-لا م-سسوŸا
Òيغت وأا ةديد÷ا ةيكيتسسÓبلا تويبلا بيكÎب

.اهبيكرت ةداعإا و اهكفب ةلمعتسسŸا عقوم
ةركبŸا تاعاسسلا عم لامعألا هذه قلطنتو
¤إا ةيويح لكب بابسشلا ءلؤوه لاقتناب مويلل

‘ لمعلا ةرسشابŸ يحÓفلا طاسشنلا قطانم
،ددسصلا اذه ‘ و.رورسسلا و حرŸا نم ءاوجأا
ةبعسش ‘ بلاط وهو ،ديعسس باسشلا فÎعا
رسضيخ دمfi ةعماجب ةيدا-سصت-قلا مو-ل-ع-لا
أا÷““ هنأاب ،نورقسشوب ةيدلبب نطاقلاو ةركسسبب
ليسصحتل هتجا◊ رظ-ن-لا-ب ل-م-ع-لا اذ-ه ¤إا

ةÒثك هترسسأا ةلاعإا ‘ هدعاسسي يدام لوخدم
مسسوملل ةيسصخسشلا هتاقفن ة-ي-ط-غ-تو دد-ع-لا
هنأا ¤ا يفحسص حيرسصت ‘ اÒسشم ،““يعما÷ا
ةرا◊ا ءاوجألا لظ ‘ ام-ي-سسل قا-سش ل-م-ع““
وه ءانعلا اذه ينع ففخي ام نكل ةدئاسسلا
““.يبناج ¤إا يزمر و سسابع ياقيدسص دوجو

يهتني يذلا يمويلا راوسشŸا اذه نأا ودبيو
عافترا عم احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا دودح دنع
بلاط ينسسح هيلع دوعت دق ةرار◊ا تاجرد
ةقفر ةركسسب ةعماجب ›آا مÓعإا ةثلاثلا ةنسسلا
لا‹ ‘ ةن-سسلا ة-ل-ي-ط ل-م-ع-ي يذ-لا هد-لاو
ةيفيسصلا ةلطعلا ةÎف ‘ هب Úعتسسيو ةحÓفلا

سسورغل ¤إا ةقلوط ةيدلب نم نÓقتني امهف
““موحرŸا““ ةقطنم ¤إا مث ا-م-ه-با-سسح ى-ل-ع
ناموقي و لمعلا بحاسص عم ة-يد-ل-ب-لا تاذ-ب
5 نم Ìكأا لقنب لامعلا نم ةعوم‹ ةقفر
عقاوم ¤إا اهنكامأا ن-م ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب تو-ي-ب

¤إا ةرمثتسسŸا بحاسص نم يعسس ‘ ةديدج
.جاتنإلا ىوتسسم ىلع ةظفاÙا
تويب-لا لا‹ ‘ ل-م-ع-لا ل-ي-خاد-م ل-ث“ و
نيوكتل بابسشلا سضعبل ةسصرف ةيكي-ت-سسÓ-ب-لا
نم ر-م-ع با-سشلا د-كأا ثي-ح ““ةÒغ-سص ةور-ث““

( ةيلولا قر-سش م-ل-ك06 ) ةعريزم ةق-ط-ن-م
تويبلا ت– تاوارسضÿا جات-نإا-ب ة-فور-عŸا
قلعتم هاسضاقتي يذلا غل-بŸا““ نأا-ب ة-ي-مÙا
جد فلآا6 غلبم ليسص– نكÁو لمعلا ةيعونب
عم همسساقتي دحاولا يكيتسسÓبلا تيبلا لقنل
‘ Úبغارلا ىلع Úعتي““ هنأا ¤إا اتفل ““هئÓمز
لقنتلا ءانع لم– مهيلع لمعلا ‘ رارمتسسلا
¤إا ةرم-ث-ت-سسم ن-مو ة-ي-ئا-ن-لا ق-طا-نŸا ¤إا
ي-ع-ما÷ا با-سشلا Òم-سس ف-سشك و ““.ىر--خأا
لولح عم لقتني يذلا ةيلولا ةمسصاعب نطاقلا
ةقطنÃ هتدلاو نم هدج تيب ¤إا فيسص لك

جاتنإاب ةفورعŸا نسسود-لا ة-يد-ل-ب-ب ة-سضا-ي-غ
غلابم عمج نكÁ““ هنأاب ةيمسسوŸا تاورسضÿا

لمعلا اذه نم جد فلأا001 ¤إا لسصت ةيلام
ن-م ل-ق-ت-ن-ي““ ه-نأا--ب فÎعاو ““.ي--م--سسوŸا

همأا نم هؤوابرقأا اهكلتÁ ىرخأا ¤إا ةرمثتسسم
تويبلا بيكرت ‘ لمع-ل-ل نا-ي-حألا بل-غأا ‘

بناج ¤إا ÚحÓفلل دعاسسمك ةيكيت-سسÓ-ب-لا
ي-ت-لا ر-طاıا نأا ود-ب-ي ““.ىر-خأا لا--م--عأا
يحÓفلا عاطقلا ‘ نولماعلا ا-ه-ل سضر-ع-ت-ي
اذه ‘ اتقؤوم نو-طر-خ-نŸاو ة-ما-ع ة-ف-سصب
نم اءزج تحسضأا بابسشلا ءلؤوه نم طاسشنلا
Òبادت ذاختاب اهنوهجاوي ي-ت-لا م-ه-تا-ي-مو-ي
نم يزمر زربأا ، ةيدرف ةيئاقو تاطايتحاو

سسمسشلا ة-ع-سشأا ت– ل-م-ع-لا““ نأا-ب ة-ق-لو-ط
طوقسس ءار-ج ة-با-سصإلا ر-طاflو ةد-يد-سشلا
تار-سش◊ا تا-غد-لو ة-يد-يد◊ا نا-ب-سضق-لا
طسسو اعويسش Ìكألا راطخألا لث“ ةماسسلا
فسشكو ““.ناديŸا ‘ دد÷ا اميسسل Úلماعلا
ءانثأا برقع ةعسسلل سضرع-ت ا-ي-سصخ-سش““ ه-نأا-ب

” و ةقلوط يحاوسض سشÈل رئب ةقطنÃ هلمع
¤إا هولقن نيذلا هئÓمز فرط نم هب لفكتلا
““ مل-ك81 براقت ة-فا-سسم ن-م ى-ف-سشت-سسŸا

Òغ لقن لئاسسوب ايعامج لقنتلا““ نأاب افيسضم
ملك03 انايحأا زواجتت ةليوط تافاسسŸ ةأايهم
ءلؤو-ه ىو-ق كه-ن-ت ة--ي--بار--ت كلا--سسم Èع
تويبلا بيكرت نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ ““.بابسشلا
اميف ةيفيسصلا ةلطعلا ‘ نوكي ةيكيتسسÓبلا
ةقلعتŸا ىرخألا ةيحÓفلا تاطاسشنلا ىقبت
تقؤوŸا لمعلل رمتلا ليسصاfi ينجو ليخنلاب
.ةنسسلا رادم ىلع ‘اسضإا لخد ردسصمو و

جأأو/م.ق̂ 
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تلظ ،ةقبا-شسلا تاو-ن-شسلا ىد-م ى-ل-ع ^
نأاششب اهتشسا-ي-شس ‘ ،ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
Úيبوروأ’ا اهئاكرشش نمشض لم-ع-ت ،ا-ي-ب-ي-ل
ةيوشستل ةشصرف بر◊ا حن-م ة-غ-ي-شص ق-فو
،تقولا رورÃو .Úيب-ي-ل-لا Úب تا-فÿÓا

ةردق مدع نم قلق ÚيكÒمأ’ا ىدل راشص
هاŒ كÎششم فقوم ءانب ىلع Úيبوروأ’ا
ديازت مامأا بابلا حتف ام ،ةيبيللا ةمزأ’ا

اهماشسقناو ،ايبيل ‘ ةلخدتŸا لودلا ددع
ةموكح معد وأا Îفح ةفيلخ معد Úب ام
قاطن عيشسو-ت ‘ م-ها-شس ٍل-ك-ششب ،قا-فو-لا
.اهمشسح ىلع ٍتابوعشص ىفشضأاو ،بر◊ا
قافولا ةموكح ذوفن ع-ّشسو-ت ى-ف-شضأا د-قو
¤إا ةفاشضإ’اب ،يكÎلا روهظلاب ًا-مو-عد-م
يرشصŸا د-يد-ه-ت-لاو ي-شسور-لا لو-خد-لا
ةشسايشسلا ءا-ق-ب ى-ل-ع ًادو-ي-ق ،ل-خد-ت-لا-ب
مشساح لخدت نود نم ةبذبذتم ةيكÒمأ’ا

هيجوتو ،ةيميلقإ’ا اهتشسايشس بيترت ةداعإ’
تأادب ،كلذلو .يشسايشسلا ل◊ا وحن ةمزأ’ا

تاكبشش ءانب ¤إا ،يشضاŸا ويام ذنم ،لي“
راو◊او را-ن-لا قÓ-طإا ف--قو--ل ة--م--عاد
،ديعشصتلا رظح ¤إا ةفاشضإ’اب ،يشسايشسلا
رطاıا ةيكÒمأ’ا ةدنجأ’ا تمشسر دقو
يشسورلا دوجولا ديدهت ‘ اههجاوت يتلا

Ÿا ة-ير-ح نا-م-شض ،ا-ه◊ا-شصŸÓة-ح ‘
ىلع ÚفّرطتŸا ةنميهو ،طشسوتŸا رحبلا
ىلع ›ودلا عزانت-لاو ،ة-ي-ب-ي-ل-لا نوؤو-ششلا
.ايبيل ميشسقت
ة-شسا--ي--شسلا تأاد--ب ،قا--ي--شسلا اذ--ه ‘و
ل-ما--شش را--طإا ن--يو--ك--ت ‘ ة--ي--كÒمأ’ا
ثيحب ،ةيبيللا ةلأاشسŸا هاŒ اهتا-كّر-ح-ت-ل
ةزواجتم ،يملشسلا ل◊ا حيجرت ىلع لمعت

ىّن-ب-ت د-ق-ف ،ة-ق-با-شسلا ح-جرأا-ت-لا ة-لا-ح
ًافقوم ،0202 ويام71 ،يكÒمأ’ا باطÿا
Èتعا امدنع كلذو ،Úيبيللا هاŒ ًايحاتفنا
تاو-ق-لا ن-م Óًّ--ك نأا ي--كÒمأ’ا Òف--شسلا
قافولا ةموكحو ةيبيللا ةيبرعلا ةحلشسŸا
‘ ةدحتŸا تا-ي’و-ل-ل ءا-كر-شش ي-ن-طو-لا
ةيناكمإا ين-ع-ي ا-م ،با-هرإ’ا د-شض بر◊ا
Úلعافلا ةد-يد÷ا ة-ل-حرŸا با-ع-ي-ت-شسإا
ةلحرم ،ةيبيللا ةشسا-ي-شسلا ‘ Úي-شسي-ئر-لا
دقو .بر◊ا فقو اهفده نوكي ،ةيلاقتنا
ةدّد-ع-ت-م ة-ي-كÒمأ’ا تا-كّر-ح-ت--لا تد--ب
تّنبت ،›ودلا ىوتشسŸا ىلعف ،تايوتشسŸا
ةرازو ،ًايديعشصت ًاباطخ ةدحتŸا تاي’ولا
تÓخدتلا دشض ،0202 وينوي11 ةيجراÿا
ًايّد– اهÈت-ع-يو ،ة-ي-شسور-لا ،ة-ي-جراÿا
ماد-خ-ت-شسا Ìك كلذ-لو ،ًا--ي--ج--ي--تاÎشسا

ىلعو ،يبنجأ’ا لخدتلا ءا-ه-نإا ح-ل-ط-شصم
طبشض نع ثيد◊ا ‘ تأادب ،لباقم هجو
ٍتابي-تر-ت Èع كلذو ،ه-ل-يو– وأا عار-شصلا
ىوقلا Úب رفانتلا ليلقتب حمشست ٍةيميلقإا
.ًايميلقإا ةيشسيئرلا
ةرا-ف-شسلا تا-نا-ي-ب Òششت ،ما--ع ل--ك--ششبو
امهاّدأا Úترا-يز ¤إا ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-ي-كÒمأ’ا
ايكرتو رشصم ¤إا ،دن’رون دراششتير Òفشسلا

ىلع امهيف زيكÎلا ” ،ةبراقتم ةÎف ‘
لاقتن’ا معدو را-ن-لا قÓ-طإ’ م-ئاد ف-قو
ةمÓشسو ايبيل ةدايشس ماÎحاو ،ي-شسا-ي-شسلا
تÈتعا ،رشصم سصخي ا-م ‘و .ا-ه-ي-شضارأا
6 ،ةرهاقلا نÓعإا نأا ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا
يملشسلا ل◊ا ىلع دعاشسي ،يشضاŸاوينوي
ناكو ،ةيداشصتق’ا تا-حÓ-شصإ’ا ز-يز-ع-تو

،باونلا سسل‹ سسيئرب Òفشسلا ءاقل اتف’
امهتششقانمو ،ةرهاقلا ‘ ،حلاشص ة-ل-ي-ق-ع
طفنلا دئاوع ةرادإاو ةئدهتلا تا-ب-ل-ط-ت-م
ةيكÒمأ’ا ةبراقŸا ودبت انهو .ةي-فا-ف-ششب

ىل-ع تل-غ-ت-ششا ا-ه-نأا ة-ه-جو ن-م ة-م-ه-م
‘ ،ةيكÎلا ـ ةيرشصŸا عطاقتلا تاحاشسم
ن-يد-ل-ب-لا ح--لا--شصم ق--م--ع كاردإا ل--ظ
.ةيبيللا ةشسايشسلا ‘ امهذوفنو
سسطشسغأا4 ،يموقلا نمأ’ا سسل‹ لخدو
‘ عازنلا ةعباتŸ ةيفاشضإا ةشسشسؤوم ،0202
فقاوŸ ةمعاد ةدنجأا حرط د-قو ،ا-ي-ب-ي-ل

ل-ك--ششب تب--شصنا ،ىر--خأ’ا تا--شسشسؤوŸا
ةيركشسعلاو ةينمأ’ا نوؤوششلا ىلع يشساشسأا
نع اهداعبإاو ةيعيب-ط-لا دراوŸا د-ي-ي–و
نم اهتيامح بناجب ،ي-شسا-ي-شسلا عار-شصلا
.طشسوتŸا رحبلا Èع بيرهتلا

““موكيرفأ’ا““ تلخد-ت ،قا-ي-شسلا اذ-ه ‘و
ةيكÒمأ’ا ة-ي-جراÿا ة-شسا-ي-شسلا دا-ن-شسإ’
عم لشصاوتلل ةمزÓلا تÓيهشست-لا Òفو-ت-ب

،ىنعŸا اذهبو .ينطولا قافو-لا ة-مو-ك-ح
لخدتلا ىلع ةدحتŸا تاي’ولا ةردق لظت
تارو-ط-ت-لا ن-ع ةد-ي-ع-ب Òغو ة--م--ئا--ق
بعشصي ًاذوفنو ًاÒثأات يفشضي ام ،ةيناديŸا
ةمزأ’ا ىلع ›ود-لا لواد-ت-لا ‘ ه-لا-م-هإا
““موكيرفأا““ ةدايق تلغششنا دق-ف ،ة-ي-ب-ي-ل-لا
سسكعي لكششب ،رانلا قÓطإا فقو ططخب
ى-ل-ع ة-ي--كÒمأ’ا تا--شسشسؤوŸا ر--فا--شضت
ٍلكششب ،يركشسعلاو يشسايشسلا ،ÚيوتشسŸا
ةردا-بŸا ما-مز-ب ذ-خأ’ا ى-ل--ع د--عا--شسي
.اهرود ةيشسرتو
ىلع Úيبيللا Úعزان-تŸا هار-كإا بنا-ج-بو
““مو-ك-ير-فأا““ رود ط-ب-تر-ي ،بر◊ا ف--قو
ىرت ثيح ،باهرإ’ا ةح-فا-ك-م ة-شسا-ي-شسب
ةموكح دوجو ةرورشض ةدحتŸا تاي’ولا

لو-ح لد÷ا ي-ه-ن-ت ة-ي-نو-نا-ق ة-يز-كر--م
،تايششيلŸا نم ةيلاخ نوكتو ،ةيعورششŸا
ءاوللا بحشسو ،يشسايشسلا لح-ل-ل ًاد-ي-طو-ت
ة-ل-ظŸا ن-م Îف-ح ة-ف-ي--ل--خ در--م--تŸا
ًامهم ““موكيرفأا““ رود ودبي كلذك .ةيشسورلا

يشسلطأ’ا لامشش فل-ح كو-ل-شس ط-ب-شض ‘
حلاشصم سضقانت ببشسب ،ايبي-ل ‘ (و-تا-ن-لا)
.اي-كر-تو Úي-بوروأ’ا Úب ،ف-ل◊ا ءا-شضعأا
ةدايقل حشضاولا روهظ-لا ر-شسف-ي ا-م اذ-هو
.يبيللا دهششŸا ‘ ةيق-ير-فأ’ا ة-ق-ط-نŸا
كابتشش’ا عنم ىلع اهرود رشصتقي ’ دقو
راشسŸا معد ‘ نكلو ،هّشضف وأا لمتÙا
¤إا ةرا-ششإ’ا ن-كÁ ،ا-ن-هو .ي--شسا--ي--شسلا
Òي-شست-ل ة-ي-شسنر-ف-لا ت’واÙا طا-ب-حإا
وأا ،ةيبيللا يشضارأ’ا قوف يبر◊ا ناÒطلا
.طشسوتŸا رحبلا ‘ ايكرت عم كابتشش’ا
‘ ““موكيرفأا»ـل يشسيئرلا رود-لا ل-ث-م-ت-يو
ةيبيللا يشضارأ’ا يشسورلا لوخدلا ةنزاوم
ًايجراخ ًاديدهت هراب-ت-عا-ب ،ه-ت-ب-قار-م وأا

،ةيركشسع ةينف ةفيظو يهو ،وتانلا فل◊
ة-ي-شسا-مو-ل-بد-لا ع-م ر-فا-شضت-ب ل-م--ع--تو
رود مامأا لاÛا حشسفت ثيحب ،ةيكÒمأ’ا

يركشسعلا جولولل ةدحتŸا تاي’ولا ءافلح
ةفاثك مهف ن-كÁو ،ا-ي-ب-ي-ل-ل ي-شسا-ي-شسلاو
ةرهاق-لا ن-م ل-ك ع-م ن-ط-ن-ششاو ل-شصاو-ت
رتوتلا سضفخ :Úفده قيق-ح-ت-ل ،ةر-ق-نأاو
ً’اقتنا لكششي ام ،ايشسور مامأا غارفلا ءلمو
Úيميلقإ’ا ءافل◊ا ةطيرخ مشسر ‘ ًايعون
‘ ةدحتŸا تاي’ولا معدب حمشسي ٍلكششب
،ىرخأا لودو اشسنرف فÓخ ىلعف ،ا-ي-ب-ي-ل
ءا-ن-ب ى-ل-ع ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا ل-م--ع--ت
ةيميلقإ’ا لودلا Úب ة-كÎششŸا ح-لا-شصŸا
.ايبيل ‘ ةيشسايشسلا ةمزأ’ا ةيوشستل ًاشساشسأا
نأا ةدحتŸا تاي’ولا ىر-ت ،ما-ع ل-ك-ششبو
ةفيلخ قيرط نع ايبيل ¤إا ايشسور لوخد

،ةيكÒمأ’ا حلاشصŸا عم سضرا-ع-ت-ي Îف-ح
تاعام÷ا حيرشست ‘ هعم قفاوتت اهنأا امك
هبلا-ط-ت ا-ه-نأا Òغ ،ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-ح-ل-شسŸا
،ةيشسورلا Ôغاف ةعوم‹ نع دا-ع-ت-ب’ا-ب
نكÁ ،انهو .طفنلا لوقح قÓغإا فقوو
طبشضل ًاراشسم Îفح عم لشصاوتلا Òشسفت
داعتب’ا ىلع ههاركإاو ةيركشسعلا هتافرشصت

¤إا ع-جاÎلاو ةر-ف÷ا ـ تر-شس ط-خ ن--ع
لوقح حت-ف د-ع-بو .ة-ي-قر-ششلا ة-ق-ط-نŸا
نأا ودبي ،رانلا قÓطإا فقو سضرفو طفنلا
ةيعون تاÒغت قق– ةيكÒمأ’ا ةشسايشسلا
ه-تو-ق ردا-شصم ن-م Îف--ح غار--فإا و--ح--ن
نوكت نأا لمتحي ام ،ةيجراÿاو ةيلخادلا

يشسايشسلا د-ه-ششŸا ن-م ه-جورÿ ةو-ط-خ
يهو ،ةلا-كو-لا-ب بر◊ا ة-ل-حر-م ءا-ه-نإاو
،ةيرشصŸا فواıا عم يقت-ل-ت ٌتارو-ط-ت

حÓ-شسلا ر-ظ-ح تا-كا-ه-ت-ن’ ًاد-ح ع-شضتو
ىو-ق-لا ما-مأا ةروا-نŸا سشما-ه ل-ي-ل-ق--تو
.ةشسفانŸا
ام ةدحتŸا تاي’ولا سضفر Òشسفت نكÁو
¤إا هّجوت ةباثÃ ةيبنجأا ٍتÓخدت اهÈتعت
ام ‘ مادشصلا عنمو لودلا لك رود قيشسنت
لعفلا دودر ¤إا ةراششإ’ا نكÁ انهو .اهنيب
رانلا قÓطإا فقو ىلع ةيرشصŸاو ةيكÎلا
لو-ب-ق-لاو عار-شصلا ب--ّنŒ ن--ع ًاÒب--ع--ت
دعاشسي ا-م اذ-هو ،ة-كÎششŸا ح-لا-شصŸا-ب

فقول Êادي-م ق-ي-شسن-ت را-طإا ءا-ن-ب ى-ل-ع
ًةزيم ةثÓثلا فارطأ’ا ح-نÁ ،د-ي-ع-شصت-لا
‘و .ايبيل ىلع ›ودلا لماعتلا ‘ ًةيبشسن

سسيئر Êا-ي-ب ةءار-ق ن-كÁ ،قا-ي-شسلا اذ-ه
سسيئرو ،حلاشص ة-ل-ي-ق-ع ،باو-ن-لا سسل‹

ن-م ،جار-شسلا ز-يا-ف ،ي-شسا-ئر-لا سسلÛا
امهرا-ب-ت-عا ن-كÁ ثي-ح ،لوأ’ا :Úه-جو
بر◊ا عم لما-ع-ت-لا ‘ ًا-ي-عو-ن ً’ا-ق-ت-نا
يشسايشسلا امهرثأا فقوتي ’ ثيح ،ةيلهأ’ا

ةباثÃ دعي هنكلو ،رانلا قÓطإا فقو دنع
دقف ،يشسايشسلا ل◊ا وحن يعو-ن لا-ق-ت-نا

ةبوعشصب ةكÎششم ة-عا-ن-ق ا-م-ه-يد-ل را-شص
طبتري ،Êاث-لا .بر◊ا را-ي-خ ‘ ي-شضŸا
ة-ي-كÎلاو ة-ي-كÒمأ’ا ف-قاوŸا قا-شستا--ب
ٍبرح ‘ لوخدلا بنŒ وح-ن ة-ير-شصŸاو
لاÛا حاشسفإا ‘ ةبغر دو-جوو ٍةر-ششا-ب-م
هذه ده“ دق .يملشسلا لحلل Úيبيللا مامأا
،ةديدج ةيلود ةلداعم ءا-ن-ب-ل تارو-ط-ت-لا
،يشساشسأ’ا اهزكترم ةثÓثلا نادلبلا نوكت
تÓخدت-لا د-ي-ي– ى-ل-ع ل-م-ع-ي ٍل-ك-ششب
.عارشصلل ةزّزعŸا
ن-كÁ ،ة-عرا-شستŸا تارو-ط-ت-لا ل-ظ ‘و
ة-ي-كÒمأ’ا ة-ي-شسا-مو-ل--بد--لا نإا لو--ق--لا
لودلا Úب ةكÎششم مشساوق ءانب تعاطتشسا
ل-ي-ع-ف-ت ًا-شضيأاو ،ا-ي-ب-ي-ل ‘ ة-ل--خد--تŸا
‘ ءاوشس ،ةيبيللا تانوكŸا عم اهت’اشصتا

Úيشسايشسلا اهموشصخ وأا قافو-لا ة-مو-ك-ح
تا-نو-كŸا ءا-ن-ث-ت-شسا-ب ،Úير--ك--شسع--لاو
Òغ ة-ح-ل-شسŸا تا-كر◊او ة-ي--مÓ--شسإ’ا
ةطقنلا لعلو .يبيللا سشي÷ا ‘ ةيوشضنŸا
تاي’ولا يّنبت نأا ‘ لثمتت انه ةيشساشسأ’ا
ةيبيللا تانوكŸا سضعب داعبتشسا ةدحتŸا

ببشسب ،ةيل-ب-ق-ت-شسم ٍتا-يد– ل-ك-ششي د-ق
ي--شسا--ي--شسلا جا---مدإ’ا ى---ل---ع فÿÓا
ءانب ةداعإ’ ءاو-جأ’ا ة-ئ-ي-ه-ت تا-بو-ع-شصو
.ةيلاقتنا ةيروتشسد ةيعرشش

رمع يÒخ ^

ةيبيللا ةمزأ’ا ‘ ةيكÒمأ’ا ةسسايسسلا Òغتت امدنع
لوانت Òثي ،رانلا قÓطإا فقوب سسلبارط ةيبيللا ةمصصاعلا ‘ ينطولا قافولا ةموكح رارق رودصص عم
وحن Òصسلاو ،ايبيل لوح ›ودلا سسفانتلا طبصض ىلع اهتردق ىدم نع تلؤواصست ةيكÒمألا ةصسايصسلا

ديدهتلا تانوكم عم Óً-عا-ف-ت Ìكأا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا تد-ب د-ق-ف ،يرو-ت-صسد-لا لا-ق-ت-نلاو عار-صصلا ل-ح
تايوتصسم رفاصضت Èع ينمألاو يصسايصسلا اهلوانت ‘ ًايعون ًاÒغت لثÁ ام ،اهجراخو ايبيل ‘ ةيلخادلا

flا ةرازو بنا-ج ¤إا ا-ه-ي-ف كرا-صش ،ة-ف-ل-تÿمألا ةيركصسعلا ةدا-ي-ق-لا ن-م ل-ك ة-ي-جراÒايقيرفأا ‘ ةيك
يكÒمألا لماعتلا ‘ دوهعم Òغ وحن ىلع ةلماصشلا ةصسايصسلا نم ًاعون ،يموقلا نمألا سسل‹و (موكيرفأا)

 .ةيبيللا ةمزألا عم

زئاو÷ا ةيسضق ¤إا Úطسسلف ةيسضق نم …برعلا باّتكلا
لا-نود ،ي-ك-ير-مأ’ا سسي-ئر-لا ن-ل-عأا نأا ا-م  ^

ةيشسامولبد تاقÓع ة-ما-قإا ءد-ب ن-ع ،بمار-ت
ةدحتŸا ةيبرعلا تارا-مإ’ا ة-لود Úب ة-ي-م-شسر
برعلا باّتكلا لقن ىتح ،Êويه-شصلا نا-ي-ك-لاو
¤إا تاقÓعلا هذهب ديدنتلا لا‹ نم مهفقاوم

ة-ي-بدأ’ا ز-ئاو÷ا لو-ح م--ه--فÓ--ت--خا لا‹
اذه اودقتنا مهنم ارفن نأا حيحشص .ةيتارامإ’ا
تاموك◊ا نواهت اودقتنا هءارو نمو عيبطتلا
مهتيشضق Úطشسلف ة-ي-شضق ل-ع-ج ‘ ة-ي-بر-ع-لا
يرخف دقانلا لعف ام رار-غ ى-ل-ع ،ة-ي-ن-طو-لا

نحن» :هلوق اهيف ءاج ةنيودت بتك يذلا ،حلاشص
هعلخو ،يبرعلا ماظنلا طاطح-نا ن-مز سشي-ع-ن
سضعب .هتروع Îشست تنا-ك ي-ت-لا تو-ت-لا ة-قرو
ءاذح ليبقت ىلع نوق-با-شست-ي بر-ع-لا ما-ك◊ا
اوّطغتت ’ .نورظتني نورخآا ةم-ثو ،و-ها-ي-ن-ت-ن
داششأا نم كانهو .«ءارب مكنم يهف Úطشسلفب
ةاناعم نم فيفختلل» ةيشسايشسلا ةوطÿا هذهب
ةنيودت ‘ ءاج ام رارغ ىلع «Úين-ي-ط-شسل-ف-لا
:اهيف لاق يتلا ،لاخ هدبع يدوعشسلا يئاورلا
يه دوق-ع-ل تل-ظ ة-ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا ة-ي-شضق-لا»
يحورلاو ›اŸا فازنتشس’ا ةوجفو ،ةعامششلا

تاعام÷ا تلاجو ،تلاشص دقو .برعلا عيم÷
،’ود تشضوقو ،ترمدو ،ةيكر◊ا ة-ي-مÓ-شسإ’ا
نآ’ا اذاملف ،اشسم ليئارشسإا سس“ وأا تفتلت مَلو
تارامإ’ا Úب ام مÓشسلا ةيقافتا ىلع نوكابتي
.«؟ليئارشسإاو
عيبطتلا ةلأاشسم عم اوطاعت نيذلا سضعب نأا ’إا

ةيموق ةيشضق اهرابت-عا-ب ا-ه-ع-م او-طا-ع-ت-ي ⁄
ةيفشصتل ة-شصر-ف ر-مأ’ا ‘ اود-جو ل-ب ،ة-لدا-ع
.ةيبدأ’ا زئاو÷اب اوزاف نيذلا عم مهتاباشسح
¤وأا ةئ-ف :Úت-ئ-ف ى-ل-ع كلذ ‘ او-عّزو-ت د-قو

،اهنم ؤوÈّتلاب زئاو÷ا ىدحإاب زئاف لك تبلاط
نوهدŸا يعبر ينيطشسلفلا يئاورلا بتك دقو

هذهب اّينعم دعأا ⁄» :ةيكوبشسيفلا هتحفشص ىلع
هشسفن نأاششلا ‘و ،«ةيبرعلا ر-كو-ب-لا /ةز-ئا÷ا
رثإا ىلع» :هيف لاق انايب سسينب دمfi ردشصأا
ةماقإا ىلع لي-ئار-شسإاو تارا-مإ’ا Úب قا-ف-ت’ا

ُترّرق ،امهنيب ةيمشسر ةي-شسا-مو-ل-بد تا-قÓ-ع
ةزئا÷ ةيملعلا ةئيهلا ةيوشضع نم باحشسن’ا
«.باتكلل دياز خيششلا
بحشس تنلعأا باّتكلا نم ةي-نا-ث ة-ئ-ف كا-ن-هو
لعف ام ّدح ىلع ،ةيتارامإ’ا زئاوجلل اهحّششرت
يÁداكأ’او يزيوللا دمحأا نايبرغŸا نابتاكلا
لبق» :بتك يذلا ،ديلولا نب ى-ي-ح-ي د-قا-ن-لاو

سسايلإا لحارلا عم قافتا د-ع-بو ،ر-ه-شش ›او-ح
يباتك حيششÎب تمق ،ةنمزأا راد بحاشص حوكرف

دياز خيششلا ةزئا÷ «برع-لا Úف-ق-ثŸا» لو-ح
لشصح ام نأا Òغ ،(ةلودلا ءانبو ةيمنتلا عرف)
ةلود ةشساشس Úب عيظف عيبط-ت ن-م مو-ي-لا ل-ب-ق
ينلعجي ،بشصاغلا Êويهشصلا نايكلاو تارامإ’ا
،حيششÎلا اذه نع يعوط لكششبو ايئاهن لدعأا

انبعشش عم ه-ي-ف ن-ما-شضتأا ع-شضاو-ت-م ءار-جإا ‘
لين لجأا نم لداعلا هعارشص ‘ ين-ي-ط-شسل-ف-لا

اهل تشسّرك يتلا Úطشسلف .ةعورششŸا هبلاطم
ديعشس دراودإاو ،Úطشسلف ةيدرشس) ثحب نم Ìكأا
ىرخأا ةكراششم تيغلأا امكو .(سشيورد دومfiو
.تارا-مإ’ا ‘1202 ماع-ل ة‹Èمو ة-حÎق-م
.«يفقوÃ ةينعŸا تاه÷ا تغلبأا دقو
ىفك ةيندرأ’ا ةيئاورلا تلاق رامشضŸا اذه ‘و
ماعل ركوبلا ةزئاج ‘ يتبرŒ دعب» :يبعزلا

هذهل حششÎلا مدعب ارارق تذختا تنك ،9102
بب-شسب لوأ’ا :Úب-ب-شسل كلذو ،ة-ي-نا-ث ةز-ئا÷ا
،ةز--ئا÷ا لو--ح تثد--ح ي--ت--لا تا--شسبŸÓا

لبق ةفا-ح-شصلا ‘ ا-ه-ت-ج-ي-ت-ن ن-ع ف-ششك-لاو
ميكحتلا ةن÷ لبق نم ايم-شسر ا-ه-ن-ع نÓ-عإ’ا
اكوكشش تدكأا تاشسبŸÓا هذهف ،تاعاشس ةدعب
ببشسب ، اي-نا-ثو .ا-ه-ت-هاز-ن سصو-شصخ-ب ةÒث-ك
نم يفقاوŸ كانه ،ّيلع تنُشش يتلا ةمجهلا
تارامإ’ا ةلود رارق دعبو ،ةيجيلÿا ةشسايشسلا
،Êويهشصلا ودعلا عم ايمشسر اهتقÓع ع-ي-ب-ط-ت
حيششرت يشضفر ىلع ديكأاتلل ةشصرفلا زهتنأاشس
ةيجيلخ ةزئاج يأ’ وأا ،ركوبلل ةديد÷ا يتياور
يبعزلا ىفك يأار ىلع ه-ق-ي-ل-ع-ت ‘و .«ىر-خأا
ىفطشصم ّيبرغŸا يئاور-لاو سصا-ق-لا لءا-شست
ةعطاقŸا ،تارامإ’ا عي-ب-ط-ت د-ع-ب» :يÒت-غ-ل

ل-ه .كلذ--ك ر--كو--ب--لا ةز--ئا--ج لو--ح مو–
‘ برعلا نوفقثŸا ؟برعلا ءابدأ’ا اهعطاقيشس
.«عيبطتلا دشض ةكرعŸا قمع
زئاو÷ا ةعطاقم تاوعد باحشصأا لباقم ‘و
ميهار-بإا ير-شصŸا ي-ئاور-لا لا-ق ة-ي-تارا-مإ’ا

ءاعدا ت’واfiو ،Òبك ف-يز ة-م-ث» :ي-ل-غر-ف
نوديري نم مهف-ن .ف-شسأÓ-ل ة-ف-يز-م ة-لو-ط-ب
نأا ام ةلودل يشسايشس فقوم ىلع سضاÎع’ا
نكل .نوديري يتلا فقاوŸا اوذختيو اوشضÎعي

ةد-يازŸا با-ب ‘ ل-خد-ت تا-ب-لا--طŸا هذ--ه
Úعبطم حلاشصل قلطنت لعفلاب اهلعلو ،ةقيقح
’ ادغ هلك ‘اقث وعدŸا خانŸا اذه .Úتماشص
ىّدشصت هشسف-ن قا-ي-شسلا ‘و .«Ó-ع-ف ل-م-ت-ح-ي
Úلودجام نيدلا فر-شش ي-بر-غŸا يÁدا-كأ’ا
¤إا (9102 ركوبلا ةزئاج ميك– ةن÷ سسيئر)
تفلي ام» :هلوق-ب ز-ئاو÷ا ة-ع-طا-ق-م تاو-عد
ةزئاج لوح راثت-شسŸا ج-ي-ج-شضلا ‘ ها-ب-ت-ن’ا
مدعب ةبلاطŸا نم لوحتلا ،ارخؤوم دياز خيششلا
اهلام درب ةبلاطŸا ¤إا ،ةزئا÷ا هذهل حششÎلا
لكب Òهششتلاب ةبلاطŸا عم ،زاف نŸ ةبشسنلاب

…كانه سضرعم وأا ةودن ‘ كراشش وأا جوت نم
نولعفي مهنأا نودكؤوي ،تاوعدلا هذهب مدقتي نم
ينّمهيو …ينيطشسلفلا بعششلا نع اعافد كلذ
نأا اهنم ،قئاق◊ا نم ةلمج ¤إا Òششأا نأا انه
دياز خيششلا ةزئاج يه تشسيل تارامإ’ا زئاوج
ناطلشسو ،ركو-ب-لا ز-ئاو-ج ل-م-ششت ل-ب ،ط-ق-ف
ةقراششلا زئاوجو ،ةلحرلل ةطوطب نباو ،سسيوعل

Ãا رعاششو ،ا-ه-عور-ف ف-ل-ت-خŸغو نويلÒاه
نم ز-ئاو÷ا هذ-ه سضع-ب-ب زا-ف د-قو ،ا-هÒغو
دمfiو يورعلا ه-ل-لا د-ب-ع ن-م ل-ك ة-برا-غŸا

وطيليك حاتفلا دب-عو سسي-ن-ب د-مfiو حا-ت-ف-م
يزاتلا ن-يد-لا ز-ع د-مfiو Úط-ق-ي د-ي-ع-شسو
دمfiو يرعششأ’ا د-مfiو ي-ن-يدŸا د-م-حأاو
نم قطنÃو .نيرخآاو …لشضاف فشسويو لابششم
،ء’ؤوهب Òهششتلا يغب-ن-ي-ف Òه-ششت-لا-ب بلا-ط-ي
باتكلل اشسارخإا زئاو÷ا ‘ ىري نم قطنÃو
نأا قطنÃو .مهنم تانيع ء’ؤوهف ،Úيزاهتن’ا
تارامإ’ا نومعدي نŸ طق-ف ه-جو-ت ز-ئاو÷ا

‘ ىفخي دع-ي ⁄ ه-نأا ق◊او …م-ه-ن-م ء’ؤو-ه-ف
،اننمز ‘ راهنŸا ي-بر-ع-لا ‘ا-ق-ث-لا قا-ي-شسلا
Úي-فا-ق-ث-لا Úل-شضا--نŸا» ةر--ها--ظ ي--ششف--ت
ن‡و ،بهاوŸا ¤إا نورقتفي ن‡ «ÚفيزŸا
،يعادبإا وأا ينف وأا يركف قق– يأا نوميقي
’ مييقت ،ام ناكÃ نماك داشسفل ةجيتن هفشصوب
امهب لشصتي ام Èع ’إا بدأ’او ركفلا ¤إا رظني

’ نأا بجي ذإا ،ةليئشض تناك امهم ،عفانم نم
عزوي نأا بجي لب ،ةظوظfi ءامشسأا اهب درفنت
م-ل-ق-لا ل--هأا Úب سسا--ط--شسق--لاو لد--ع--لا--ب
نع نوكت ام دعبأاف Úطشسلف امأا …سساطرقلاو

.«سسئابلا ”أاŸا اذه
””يبرعلا صسدقلا”” ^

بذاكو فئاز ،هل أادبم ’ صصخسش :ةيرسس تÓيجسست ‘ بمارت ةقيقسش
ةيرشس تÓي-ج-شست ن-ع با-ق-ن-لا ف-ششك ^

تاداقتنا بمارت سسيئرلل ىÈكلا ةقيقششلل
.ةجهللا ةديدشش
اهيخأا ةنبا اهب تماق يتلا ،تÓيجشستلا ‘و
ةيلاردفلا ةيشضاقلا تمه-تا ،بمار-ت يرا-م
’““ سصخشش هنأاب بمارت سسيئر-لا ة-ق-با-شسلا

.““سساقو بذاك ،فئاز ،هل أادبم
اهنإا بمارت يرا-م م-شسا-ب ثد-ح-ت-م لا-قو
اهشسفن ةيامح لجأا نم ًارشس اهتمعل تلجشس
.ةلمتfi ةيئاشضق ىواعد نم
بمارت يرام ترششن ،يشضاŸا رهششلا ‘و
.اهمع ةدششب هيف تدقتنا ًاباتك
سسيئرل-ل ل-حار-لا ق-ي-ق-ششلا تر-بور نا-كو
.باتكلا رششن عنم ًاثبع لواح دق بمارت
ة-ل-شسل-شس ‘ ة-ق-ل-ح ثد-حأا هذ--ه د--ع--تو
،بمارت سسيئرلا فدهتشست يتلا تاداقتن’ا
نأا نم ً’دبو هنأا وه ديحولا قرفلا نكلو
‘ كيرشش وأا ذوبنم نواعم نع ةرداشص نوكت
هبرا-قأا د-حأا ن-م ي-تأا-ت ا-ه-نإا-ف ،لا-م-عأ’ا
.ÚبرقŸا
ي-هو ،يرا-ب بمار-ت نا-يرا-م تد-ق--ت--ناو
نأاششب اهقيقشش ،ةقبا-شس ة-ي-لارد-ف ة-ي-شضا-ق

تدهشش يتلاو ةرجهلاب ةشصاÿا هتاشسايشس
دود◊ا دن-ع م-ه-يوذ ن-ع لا-ف-طأ’ا ل-شصف
.زاجتحا زكارم ¤إا مهلاشسرإاو
تلشصح يتلا تÓيجشستلا ‘ نايرام تلاقو

:اهنم ةخشسن ىلع تشسوب نطنششاو ةفيحشص
ةدعاقل قوري نأا وه ه-ل-ع-ف د-ير-ي ا-م ل-ك““
ى-ل-ع ئدا-ب-م يأا ه--يد--ل سسي--ل .هرا--شصنأا
.““قÓطإ’ا
،هبذكو ةنوعلŸا هتاديرغت““ :لوقت تشضمو
.““!يهلإا اي
كلت سسيئرلا خأا ةنبا بمارت يرام تلجشسو
رهششلا ترششن نأا دعب ،ارشس تا-ح-ير-شصت-لا
عقو اهل ناك تاركذم مشض ًاباتك يشضاŸا
.ةلبنقلا
يذلا ،تربور رغشصأ’ا سسيئرلا قيقشش ناكو
ةمكحملل أا÷ دق ،يشضاŸا عوبشسأ’ا ‘وت

‘ fiهنم ةلوا Ÿئاق باتكلا رششن عنÓً نإا
مدعب ًاقافتا كهتنت باتكلا اهرششنب يرام
ةيوشست دع-ب1002 ما-ع-لا ‘ ع-قو ءا-ششفإ’ا

تءا-ب هدو-ه-ج ن-ك-لو ،ا-هد-ج تا-ك-ل-ت‡
.لششفلاب
يذلا مويلا ‘ ةخشسن فلأا059 وحن عيبو

تي-ب-لا ه-ف-شصو يذ-لا با-ت-ك-لا ه-ي-ف ر-ششن
.““بيذاكأ’ا باتك»ـب سضيبأ’ا
ة-ن-ب’ نا-يرا-م تلا-ق ،تÓ-ي-ج-شست-لا ‘و
.هلك اذه فيز-ب ق-ل-ع-ت-ي ر-مأ’ا ““ :ا-ه-ي-خأا
دلانود .ةوشسقلاو ةيششحو-لا هذ-هو ف-يز-لا

.““سساقو سشحوتم
ىلع ءو-شضلا تق-لأا تÓ-ي-ج-شست-لا نأا ا-م-ك
نأا-ب تار--كذŸا ‘ جرfi ءا--عدإا رد--شصم
ناحتما يدؤوي يكل ام سصخششل عفد سسيئرلا
.هنم ً’دب ةيلكلا ‘ لوبقلا
اينافلشسنب ةعماج لخد دقل““ نايرام تلاقو

نا-ح-ت-م’ا ىدأا سصخ-شش ه-يد-ل نا-ك ه--نأ’
ركذتت ىتح اهنأاب تفاشضأاو ““هنع ةبا-ي-ن-لا-ب
.لجرلا مشسا
ًانايب سضيبأ’ا تيبلا رششن ،كلذ ىلع ًادرو
لاق بمرت نم ةيكيرمأ’ا مÓعإ’ا لئاشسول
.أابعي نم ،رخآا ءيشش كانه موي لك ‘““ :هيف
لكششب لمعلا لشصاوأاشسو ،يقيقشش دقتفأا انأا

قفتي ’ .يكيرمأ’ا بع-ششلا ل-جأا ن-م دا-ج
اندÓب .ةحشضاو جئاتنلا نكل ،عيم÷ا يعم
.““!ىشضم تقو يأا نم ىوقأا ًابيرق نوكتشس

 ””يسس يب يب””^
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يسسنرفلا لÓتح’ا رئازج ‘ ةداسضم ةروثك ةرامعلا نع باتك
ششي÷او ةموك◊ا تنا-ك ،ي-سسنر-ف-لا را-م-ع-ت-سس’ا ه-جو ‘ (2691-4591) ريرح-ت-لا ةرو-ث تع-لد-نا Úح

مك◊ا ىلع ظافحلل اهتناسسرت ‘ حلسس لك مادختسساب ةيرئاز÷ا ةيتحتلا ةينبلا اÒغ دق نايسسنرفلا
.““ةيسسنرفلا رئاز÷ا““ ‘ يرامعتسس’ا

اثيدح تردسص يذلا ،بات-ك-لا سشقا-ن-ي ^
ةروثلا ةرامع““ ناونعب ةيسسنر-ف-لا ه-ت-خ-سسن
لامسشلا ‘ يسسنر-ف-لا سشي÷ا ..ةدا-سضŸا
ن-م ةر--ه--سش ل--قأ’ا بنا÷ا ،““ير--ئاز÷ا
مسسقب ة-يÁدا-كأ’ا ه-ي-ف سضر-ع-تو ،بر◊ا
ةعماجب طيطخ-ت-لاو نو-ن-ف-لاو ةرا-م-ع-لا
ا-ي-ح ا-ف-سصو ،ي-ّن-ح ة-ي-ما-سس ،ل--ي--نرو--ك
اهتممسص يتلا ةيرامعŸا تايجيتاÎسسلل
ةيركسسعلاو ةيندŸا تاطل-سسلا ا-ه-تذ-ف-نو
يرامعتسس’ا اهدوجو ةلا-طإ’ ة-ي-سسنر-ف-لا
ة-ي-سسا-ي-سسلا ا--ه◊ا--سصم ن--ع عا--فد--لاو
ةموا-قŸا د-سض ر-ئاز÷ا-ب ة-يدا-سصت-ق’او
.ةيرئاز÷ا
ة-سسارد ت’ا‹ ى-ل--ع ة--ف--لؤوŸا ز--كر--ت
تاسسايسسو حوزنلاو يبوروأ’ا را-م-ع-ت-سس’ا
ةيداعŸا““ ةيرامعتسس’ا تاطلسسلا Òبادتو
يرسسقلا Úطوتلا ةداعإا اهزربأاو ،““ةروثلل
جماربو Úيرئاز÷ا Úعرازم-ل-ل ة-ل-ئا-ه-لا
م-سسا-ب ة-فور-عŸا ي-عا--م÷ا نا--ك--سسإ’ا
لاÔ÷ا ةطخ نمسض ““ةنيطنسسق عورسشم““

ريرحتلا ة-ه-ب-ج ة-ه-جاوŸ لو-غ-يد لرا-سش
ة-يرادإ’ا ة-ن-يدŸا لوا-ن-ت-تو ،ة-ير--ئاز÷ا
ةيام◊ تسصسصخ يتلا ةنسصÙا ةديد÷ا
ر-ه-سشأ’ا لل-خ Úي-سسنر--ف--لا Úف--ظوŸا
.ةيرئاز÷ا ةروثلا نم ةÒخأ’ا
تا-سسرا-مŸا ة-سسارد با-ت-ك-لا لوا--ح--يو
ةرط-ي-سسلا ‘ ة-ل-ث-م-تŸا ة-يرا-م-ع-ت-سس’ا
ةينوناقلا لئاسسولا لل-خ ن-م ة-ن-م-ي-ه-لاو
ةينكسسلا تادحولاو ةيركسسعلا تايلمعلاو
اهبعل يت-لا راودأ’ا ى-ل-ع ءو-سضلا ط-ل-سسيو

flينف-لاو طا-ب-سضلا ف-ل-تÚ اوŸسسدنهÚ
.قارعأ’ا ءاملعو Úططıاو ÚيرامعŸا
ةيركسسع-لاو ة-ي-ندŸا تا-ط-ل-سسلا تدا-عأا
ةروثلا رادم ىلع ةيسسنرفلا ةيرام-ع-ت-سس’ا
ةيرئاز÷ا ي-سضارأ’ا م-ي-ظ-ن-ت ة-ير-ئاز÷ا

دوجو لوطأا““ هنأاب فرع ام للخ ةعسساسشلا
.““ايقيرفأا لامسش ‘ اسسنرفل يرامعتسسا
ةيتحتلا ةي-ن-ب-لا د-ي-ي-سشت ة-عر-سسب ىر-جو
عيمج ‘ تانطوتسسم تمسض يتلا ةديد÷ا
ةروثلا ةينب ةبتاكلا اهيمسست) دلبلا ءاحنأا
هتفلخ يذلا رامدلل ةفاسضإ’ابو ،(ةداسضŸا
نم اددع يرامعتسس’ا ماظنلا نسس ،بر◊ا
ءلخإ’ تاهي-جو-ت-لاو ر-ماوأ’او Úناو-ق-لا

تانطوتسسمو تاحاسسم ءانبو ةنيعم قطانم
ىلع ةمراسصلا ةرطيسسلاب هل حمسست ةديدج

نا-ك-سسلا ة-يا--م--حو ير--ئاز÷ا بع--سشلا
 .رئاز÷ا ‘ نوسشيعي نيذلا Úيبوروأ’ا
ءانبو Úيندمل-ل ير-سسق-لا ل-ي-حÎلا نا-كو
ة-ي-ف-ير-لا ق-طا-نŸا ‘ تا-ن--طو--ت--سسŸا
ناكسسلا لزع ‘ ايسسيئر لماع ةيرسض◊او
ة-ه-ب-ج ي-ل-تا-ق-م Òثأا-ت ن-ع Úير--ئاز÷ا
لا-سضن ة-ل-قر-ع ‘ م-ها-سسو ،ر-ير-ح--ت--لا
.للقتسس’ا
ةيسسايسسلا ÊاعŸا ن-ع با-ت-ك-لا ف-سشك-يو
فلخ ةنماكلا ةيداسصتق’او ةيعا-م-ت-ج’او

ة-مو-سسرŸا ط-ئارÿاو Úناو-ق-لا ة-مز-ح
يتلا ئجلŸاو ةيتحتلا ةينب-لاو Êا-ب-م-ل-ل
.ةيرامعتسس’ا تاطلسسلا اهتديسش
ةقطنمو ةيسسنرف سضارأا رئاز÷ا تÈتعا

عمو ،سسيراب ةمسصاعلا نم رادت ةيركسسع
Úب ط-ق-ف ة-يرو-ث-لا بر◊ا ن-ك--ت ⁄ كلذ
ةهبجو ةيركسسعلا ةيرامعتسس’ا تاط-ل-سسلا
Úب ا‰إاو ،بسسحف ة-ير-ئاز÷ا ر-ير-ح-ت-لا
اهسسفن ةيسسنر-ف-لا ة-ي-سسا-ي-سسلا تارا-ي-ت-لا
ةيبرغلاو ةيقرسشلا ة-يŸا-ع-لا تل-ت-ك-ت-لاو
.اهسسفن ةيرئاز÷ا ةبخنلا Úب ىتحو
تاسسايسسلا يطغت لوسصف نم باتكلا نوكتي
تاسسايسس ةيواز نم طيطختلاو ةيركسسعلا
نكÁ يتلا ““ةيرا-م-عŸا ةدا-سضŸا ةرو-ث-لا““
رامعتسس’ا ةيجولوك-ي-سس م-ه-ف ا-ه-تءار-ق-ب
،للقتسس’ا برح للخ رئازجلل يسسنرفلا
يتلا ةيركسسعلا ة-ي-سصخ-سشلا ى-ل-ع ز-كر-يو

ة-ي-سسنر-ف-لا تا--ط--ل--سسلا ا--ه--ت--ع--ن--سص
اهراثآاو اهتعب-تا ي-ت-لا تا-ي-ج-ي-تاÎسسإ’او
.ةيداسصتق’او ةيعامتج’ا

ت’اكو/ث.ق ^

نكÁ ةفاقث وه لب ..اردق سسيل انثاÒم» ^
ي-ئاور-لا ق-ل-ع اذ-ك-ه ..““ا-ه-ل--مأا--ت--ن نأا
هفقوم ازجوم ،جرعأ’ا ينيسساو ،يرئاز÷ا

،ةيئاورلا هلامعأا اهتلوانت ةÒثك اياسضق نم
هتقلعو ذاوحتسس’او طلسستلا ةلكسشم اهنم
يعولا ‘ ةخسسŸÎا ةيروكذلا ميهافŸاب
.يبرعلا
يرئاز÷ا بتاكلا هيف لسصاوت قئاسش ءاقل

““بارسسلا ىثنأا»و ،““اتيلول عباسصأا““ بحاسص
حرطيل ،هئارقب ““مووز ةك-ب-سش ع-قو-م ى-ل-ع
لمعلا قدسص لاطت ت’ؤوا-سست-لا ن-م ادد-ع
تارايتلا نم دئاسسلل هناهترا ىدمو يبدأ’ا
ةعزنلاب مامهن’ا لثم ،ةعئاسشلا ت’وقŸاو
لجأا نم ،ردن÷او ةأارŸا اياسضقو ةيوسسنلا
ل-م-ع-لا ع-م ق-ب-سسŸا ف-طا--ع--ت--لا بسسك
كراسش يذلا سشاقنلا لسصتا امك ،هجيورتو
‘ دادبتسس’ا خيراتب ةودنلا و-ع-با-ت-م ه-ي-ف
لعافتلاو ،ايبدأا هديسسŒو ،يبرعلا انŸاع
.عقاولا اياسضق عم
ةياور تنا-ك اذإا ا-م لو-ح لاؤو-سس ى-ل-ع ادر
ة-م-كاÙا ن-م ا-عو-ن ““ا-فو-نازا-ك ءا--سسن““
ةأارŸا هاŒ يروكذلا ثرإ’ا لكل ةيخيراتلا
ثاŸÒا نإا ي-ن-ي--سساو لا--ق ،ة--ي--قر--سشلا
¤إا جاتحن اننكل ،اننيوكت نم ءزج يروكذلا
كل‰ اننأ’ ىرخأا ةفاقث ¤إاو نيوكت ةداعإا
.ةعجارŸا ناكمإاو رسصبتلا اسضيأا
لوح ةدئاسسلا ة-يؤور-لا ي-ن-ي-سساو سضرا-عو
ماقتن’ا نم ا-عو-ن ا-هرا-ب-ت-عا-ب دازر-ه-سش
دازرهسش نأا ¤إا اÒسشم ،ةرودهŸا ةثونألل
ثدحتت يهف ،ايروكذ ايعو دسسŒ اهسسفن

يهف ،اهجراخ ’ ة-مو-ظ-نŸا هذ-ه ن-م-سض
‘ يوثنأا قطنم وهو ،هسسفن قطنŸاب ركفت

غاسص يذلا نإا ينيسساو لاقو .طقف هرهظم
ةموظنم ىلع ظفاح لجر وه سصنلا اذه
.همدخت ةيفاقث

‘ عوسضوŸا اذه هحاÎجاب قلعتي اميف امأا
ىفن دقف ،ةودنلا عوسضوم ،يئاورلا هلمع
نأا ‘ ةبغر هيلإا قرطت دق نوكي نأا ينيسساو
قفو ،ةيئاورلا هلام-عأا-ف ،ة-ياور-لا م-جÎت
نم ةيسسنرفلاب رسشنتو لعفلاب مجÎت ،هلوق
ىر-خأا ة-فا-ق-ث ة-لزا-غ-م ¤إا ة--جا--ح نود
.رخآ’ا ءاسضرإاو
ىوق نازيم قفو سشيعن اننا ينيسساو لاقو

هيف يبرعلا انعسضو ،ئفا-ك-ت-م Òغ يŸا-ع
سصنلل يتباتك Úح““ ينيسساو عباتو .فيعسض
ءايسشأ’اب يهتنأا نأا امإا ..فطعنم ‘ تعقو
ناكو ،ةباتك-لا ن-ع ف-قو-تأا وأا ا-هاد-م ¤إا
ةموظنŸا هذه نع هلو-قأا-سس ا-م ي-ن-م-ه-ي
نأا لام-ت-حا ة-م-ث نا-ك ه-نأا م-غر ة-ب-ع-سصلا
تلمح دقل .نجسسلل ةباتكلا ببسسب سضرعتأا
،دلب-لا ل-جأا ن-م يد-لاو ن-م ا-يرو-ث ا-ثرإا
لبنلا م-ي-ق ى-ل-ع ا-سسرا-ح ي-سسف-ن Èت-عأاو
ىلع نأا ينعي ’ اذهو ،ةثاد◊او ةروثلاو
لجأا ن-م ءي-سش ل-ك قز“ نأا تا-ع-م-تÛا
ةفاح ىلع نح-ن-ف ..ر-سصع-لا ¤إا ه-جو-ت-لا

ةطيرخو ،هج-ت-ن ن-يأا ¤إا فر-ع-ن ’ ر-سصع
.““يواسسأام لكسشب ةقز‡ يبر-ع-لا ن-طو-لا
Êاسسنإا ناهر وه هناهر نأا ينيسساو دكأاو
برغلا عم سسيلو رونتŸا برغلا عم يقتلي
.يرامعتسس’ا

““ اهلط-بو ة-ياور-لا م-سسا-ب ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف
اروسصت ةم-ث نإا ي-ن-ي-سساو لا-ق ““ا-فو-نازا-ك
علطا هنأاو ،انيعو ‘ افونازاك نع ايحطسس
هيف بطاخي افونازاك-ل م-ه-م با-ت-ك ى-ل-ع
كا-ج نا-ج ل-حار-لا ي-سسنر-ف-لا ر-ك-فŸا
Òي--غ--ت يأا نأا ن--م ها---يإا ارذfi ،و---سسور
لجرلا Úب ةقلعلا Òيغت نود عم-ت-ج-م-ل-ل
،اذكهو ،ةروتبم ةثادح ’إا جتني نل ةأارŸاو
افونازاك ءاسسن ةياور لطب ادب ،ينيسساو قفو
مسستي هنكل ةثاد◊ا ره-ظ-م ه-ل ل-جر و-ه-ف

يتلا ةسسارسشلل ةيحسض هسسفن وهو ،ةينانأ’اب
.ةدلاخ اهاري

وأا هرسصع م-كا-ح-ي نأا بتا-ك-ل-ل ن-كÁ ل-ه
““افونازاك““ ءاسسن دعت لهو ؟ةماع ةيسصخسش
ىري ؟ةمكاÙا هذ-ه لا-ك-سشأا ن-م ل-ك-سش
وه ةيئاورلا ةيسصخسشلا مسسي ام نأا ينيسساو

،مِكاحي ’ بدأ’ا نأا ¤إا اهبنم ،لوانتلا قمع
اهل ناك تا-ي-سصخ-سش ع-م ل-ما-ع-ت-ي ه-ن-ك-ل

ةيعامتج’ا اهفورظو يخيراتلا اهروسضح
لب ،ءاسضق راد تسسيل ةباتكلاف ،ةيفاقثلاو
هجذو‰ ى-ل-ع بتا-ك-لا ل-غ-ت-سشي نأا بج-ي
’ نحن““ :عباتو ،ةيخيراتلا هداعبأا ر-ه-ظ-ي-ل
.““انمكاحي يذلا وه ئراقلا لب ،مكاحن

روهمج ناك اذإا امو نآ’ا ةياورلا عقوم نع
ددهي امومع لسصاوتلا ع-قاو-مو كو-ب-سسي-ف
نإا ينيسساو لاق ،باتكلاو ةءارقلا ةيعسضو

برغلا ‘ اسضيأا ةدوجو-م ط-ئا-سسو-لا هذ-ه
اÒسشم ،باتكلا راسشتنا نم عن“ ⁄ اهنكل
اهيف ردسص ،دحاو ماع للخ ،اسسنرف نأا ¤إا
دوجو نم مغرلا ىلع ،ةياور005 نم Ìكأا
Òثكو ،ةفلتıا طئاسسولاو تا-ي-ئا-سضف-لا

ةزيمو ،ةلئاه تاعيبم قق– تاياورلا نم
اعمت‹ لث“ اهنأا ،ينيسساو يأارب ةياورلا
.ارغسصم اينهذ
نع ةرداسص ““افونازاك ءاسسن ““ ةياور نأا ركذي
دقف اهبتاك امأا .6102 ماع ‘ بادآ’ا راد

ةئف ـ بات-ك-ل-ل د-ياز خ-ي-سشلا ةز-ئا-ج زا-ح
نع ةيبرعلا ةياورلل اراتك ةزئاجو ،بادآ’ا
،ىرخأا زئاوجو ““ةسشارفلا ة-ك-ل‡“ ه-ت-ياور
تاغللا نم ددع ¤إا هلامعأا تمجرت امك
،ةيناŸأ’ا ،ةيسسنرفلا :اهنيب نم ةي-ب-ن-جأ’ا
،ةيÈعلا ،ةيكر‰ادلا ،ةيديوسسلا ،ةيلاطيإ’ا
.ةينابسسأ’او ةيزيلكنإ’ا

ت’اكو/ث.ق ^

لوا ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا دكأا ^
ة-فا-ق-ث-لا ة-يا-عر ة-ي-م--هأا ى--ل--ع ،سسما
سشاعنإ’ا ‘ ““ة-م-ه-م ة-ن-ب-ل““ ا-هرا-ب-ت-عا-ب
.يداسصتق’ا
ىلع هتاح-ف-سص ى-ل-ع لوأ’ا ر-يزو-لا لا-قو
ةفاقثلا““ نا يعامتج’ا لسصاو-ت-لا ع-قاو-م
...يداسصتق’ا سشاع-نإ’ا ‘ ة-م-ه-م ة-ن-ب-ل
اهتانوكم ةيامح و اهتياعر انيلع بجوتي
عقاولا نكل ،ةيرئاز÷ا ةفاقثلا زومر اذكو

Áةفاقثلا عسضوب ليجعتلا ةرورسض انيلع يل
ديسسلا فاسضأاو .““يدا-سصت-ق’ا قا-ي-سسلا ‘

‘ م-ها-سسي كرfi““ ة-فا-ق-ث--لا نأا دار--ج
ل-هأ’ و دل-ب-ل-ل يدا-سصت--ق’ا سشا--ع--نإ’ا
.““ةفاقثلا
ططfl لوح ةينطولا ةودنلا تحمسس دقو
يموي تدقعنا يتلا يداسصتق’ا سشاعن’ا

ةسسائر ت– يرا÷ا ر-ه-سشلا ن-م91و81
،نوب-ت د-يÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر
و ةمو-ك◊ا Úب كÎسشم رو-سصت ة-غا-ي-سصب
لوح Úيعامتج’ا و Úيداسصتق’ا اهئاكرسش
.ةينطولا ةيمنتلا جذومنل ةديدج سسسسأا

ث.ق ^

دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا
““يداسصتق’ا سشاعنإ’ا ‘ ةمهم ةنبل ةفاقثلا ““

:هئارقب ةيسضاÎف’ا هتاءاقل رخآا ‘ جرعأ’ا ينيسساو
““ادحأا مكاحي ’ بدأ’او ..اردق سسيل انثاÒم““

ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو كراسشت  ^
ة-م-ق-ل-ل ة--سصاÿا ةرود--لا ‘ ةدود ن--ب
ادنلتكسساب غروبÁدإاب ةيŸاعلا ةيفاقثلا
Èع ،ل--ب--قŸا تب--سسلا ،(0202 ةع-ب-ط)
بسسح ،دعب نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت
.ةرازولل نايب
ةملك ةمقلا هذه للخ ةدود نب هجوتسسو
ةمزأ’ا لظ ‘ ةفاقثلا ةيمهأا““ اهيف زÈت
ةظفاÙا ‘ اهرودو ةنهارلا ةيحسصلا

اهتيوقتو ةيعا-م-ت-ج’ا ط-باور-لا ى-ل-ع
.““لسضفأا دغب لمأا ةلاسسر رسشن ‘ اسضيأاو
ة-م-ق--ل ة--سصاÿا ةرود--لا ثح--ب--ت--سسو
ةفاقثلا““ يه عيسضاو-م ة-ثل-ث غرو-بÁدإا
ما-ج-سسن’او ة-فا-ق-ث-لا»و ““م-ي-ل-ع--ت--لاو
‘ ةفاقثلا““ ¤إا ةفاسضإ’اب ““يعامتج’ا
بسسح ،““ةاي◊اب ةسضبان-لا تا-ع-م-تÛا
.ةمقلل ÊوÎكل’ا عقوŸا

يوقلا رودلا““ نوكراسشŸا سشقانيسس امك
بناوج ‘ ةفاقثلل ةيلوحتلا تاردقلاو
قايسس ‘ اسصوسصخو انتايح نم ةيسسيئر

.““91-ديفوك ةحئاج
ءاÈخ ة--م--ق--لا هذ--ه ‘ كرا--سشي---سسو
ةفاق-ث-لا-ك ت’ا‹ ةد-ع ‘ نو-سصتflو
ة-سسد-ن-ه-لاو م-ي-ل-ع--ت--لاو دا--سصت--ق’او
¤إا ةفاسضإ’اب اهÒغو بطلاو ةيرامعŸا
.⁄اعلا نادلب فلتfl نم ةفاقث ءارزو
ة-يŸا-ع-لا ة-ي-فا-ق-ث-لا م-م-ق--لا تنا--كو
Úماع ل-ك2102 ذنم دقع-ت غرو-بÁدإا-ب
ناÈŸلا--ب اذ--هو سسط---سسغأا ر---ه---سش
نا-جر-ه-م فر-ط ن-م يد-ن-ل--ت--ك--سس’ا
انوروك ةحئاج نأا Òغ ›ودلا غروبنيدإا
اهدقعل ماعلا اذه ÚمظنŸا ترطسضا
.ايسضاÎفا

ث.ق ^

غروبÁدإاب ةيسضاÎف’ا ةرودلا ‘
ةيŸاعلا ةيفاقثلا ةمقلا ‘ نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

Ãا نانفلا ةباقنل ةردابŸنارهو ةي’ول يئامنيسسلاو يحرسس
Úيرئاز÷ا Úنانفلا يدان ثادحتسسا

نارهوب ‘اقثلا دهسشŸا ارخؤوم ززعت ^
يذلا ،Úيرئاز÷ا Úنانفلا يدان سسيسسأاتب
يرئاز÷ا ن-ف-ل-ل ج-يور-ت ءا-سضف نو-ك-ي-سس
ةباقن بسسح ،Úنانف-لا-ب Ìكأا ف-ير-ع-ت-لاو
ةي’ول يئام-ن-ي-سسلاو ي-حر-سسŸا نا-ن-ف-لا
.نارهو
مويلا ءايحإا ةبسسا-نÃ ثاد-ح-ت-سسا ” د-قو
Úنا-ن-ف-لا يدا-ن د-ها-ج-م-ل-ل ي--ن--طو--لا
عيم÷ احوتفم نوكيسس نيذلا Úيرئاز÷ا
نيدايŸا ىتسش ‘ نوطسشني نيذلا Úنانفلا
نانفلا ةباقن سسيئر قفو ةينفلاو ةيفاقثلا
.نارهو ةي’ول يئامنيسسلاو يحرسسŸا
‘ ينفلا ءاسضفلا اذه نم فدهلا نمكيو
Èع ير-ئاز÷ا ي-ن-ف-لا جو-ت-نŸا ق-يو-سست

يعا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قوÃ ة-ح-ف-سص
اهثادحتسسا م-ت-ي-سس ي-ت-لا (كو-ب-سسيا-ف-لا)
““ءاوسضأا ت–““ ةسصح تنÎنأ’ا Èع قلطإاو
نيذلا Úنانفلل ينفلا راوسشŸاب فيرع-ت-ل-ل
اذكو ةيرئاز÷ا ةينفلا ةحاسسلا م-ه-تد-ق-ف
م-ه-ع-يرا-سشمو Úعد-بŸا لا-م-عأا سضر--ع
امك  ،ةينفلا لوق◊ا فلتfl ‘ ةيلبقتسسŸا
.لسضافلب دمfi يديسس فاسضأا
Úيرئاز÷ا Úنانفلا يدان ح-م-سسي-سس ا-م-ك
هرقم نوكي نأا ةروكذŸا ةباقنلا لمأات يذلا

““مسساقلب م-ي-هار-با رودز““ ة-فا-ق-ث-لا راد-ب
براجتلا لدابتب اهم-ي-ل-سست د-ع-ب نار-هو-ل
ةي-ن-ف-لا يداو-ن-لا ع-م ة-ي-ن-ف-لا تاÿÈاو
،لسضافلب نانفلا هيلا راسشأا ام-ك ،ة-ي-بر-ع-لا
فارسشإا ت–و ءاسضفلا اذه سسأاÎي يذلا
مو-ق-ي يذ-لا يرو-مز Òم-سس ي--حر--سسŸا
.هتحفسص Òيسستب
لحارلا نانفلا Ëركت ” ةبسسانŸا هدهبو

02 ‘ ةينŸا هتفو يذلا نيدموب طارسص
ديعسس موسسيم نانفلاب ءافتح’او5991 توأا
يذلاو ينفلا هءاطع جوأا ‘ لازي ’ يذلا
د-حأاو نار-هو-ب Úنا-ن-ف-لا د-ي-م-ع د--ع--ي
رئاز÷ا ‘ سسئارعلا حرسسم ‘ Úسصتıا
و يحرسسŸا نا-ن-ف-لا ة-با-ق-ن سسي-ئر ق-فو
.يئامنيسسلا
ع--يزو--ت ” لا--ف--ت--ح’ا اذ--ه را--طا ‘و
ةقباسسŸا ‘ نيزئا-ف-لا ى-ل-ع تادا-ه-سشلا
يدا‚ ةكيلم ةلحارلا ةنان-ف-لا-ب ة-سصاÿا
بابسشلا ÚلثمŸا ى-ل-عو (7691-9102)
‘ رهسش ةدŸ نيوكت نم اودافتسسا يذلا

حرسسŸاب ينيسصلا لظلا لايخ حرسسم لا‹
يحب ““ةنابز دمحأا““ بابسشلا رادل Òغسصلا
.(اقباسس وتلب) ““Òسشبلا يديسس““

ث.ق ^

يسضاÎف’ا ›ودلا نولاسصلا ماتتخا :ناسسملت
ةيفارغوتوفلا ةروسصلل

نا-سسم-ل-ت-ب ،تب--سسلا ،سسمأا لوأا م--ت--ت--خا ^
ÊوÎك--لإ’ا ي--سضاÎف’ا ›ود--لا نو--لا--سصلا
راعسش ت– ميقأا يذلا ةيفارغوتوفلا ةروسصلل
.ÚمظنŸا ىدل ملع امبسسح ،““نفلا بكوك““

ةيع-م-ج-ل-ل نا-سسم-ل-ت بت-ك-م سسي-ئر ح-سضوأاو
ملعإلل ةيرئاز÷ا ةكبسشلا““ ةيفاقثلا ةينطولا
للخ ” هنأا  ،رداقلا دبع نورقسش ،““‘اقثلا
عم قيسسنتلاب ةمظنŸا ةرهاظتلا هذه ماتتخا
دمfi““ ةيمومعلا ةعلاطملل ةيسسيئرلا ةبتكŸا
رو-سصلا ف-ل-تfl سضر--ع نا--سسم--ل--ت--ل ““بيد
يدامللا ثاÎلا سصخت يتلا ةيفار-غو-تو-ف-لا
Èع ةيلي-ك-سشت-لا نو-ن-ف-لاو ة-ير-ثأ’ا ⁄ا-عŸاو

يعامتج’ا لسصاوتلا عقوÃ ةيعم÷ا ةحفسص
ةن÷ فرط نم رو-سصلا ل-م-جأ’ ءا-ق-ت-نا د-ع-ب

.ةيعم÷ا هذهب ÚفfiÎ نيروسصم نم ةنوكم
تفرع ةردابŸا هذه نأا نورقسش سسلا فاسضأاو
006 ةكراسشم يرا÷ا سسطسسغأا12وÚ 2ب ام
فدهب ادلب62 نم ةاوهو ÚفfiÎ نم روسصم

لكل ‘اقثلا ثوروŸا زاربإاو ةحايسسلل جيوÎلا
عيجسشتو ةيرثأ’ا ⁄ا-عŸا-ب ف-ير-ع-ت-لاو ة-لود
للخ ثاÎلاب مامته’ا ىلع نيروسصŸا ء’ؤوه

.يمويلا مهلمعل مهتسسرا‡
ةرو-سص ي-ف-لأا ›او--ح لا--ب--ق--ت--سسا ” د--قو
ةيعيبطلا ر-ظا-نŸا-ب ة-سصا-خ ة-ي-فار-غو-تو-ف
ةيحاي-سسلاو ة-ي-خ-يرا-ت-لاو ة-ير-ثأ’ا ⁄ا-عŸاو
ديلاقت-لاو تادا-ع-لاو يد-ي-ل-ق-ت-لا سسا-ب-ل-لاو
‘ ةينف تا-حو-ل-ل رو-سص ¤إا ة-فا-سضإا ا-هÒغو
ديسسلا قفو مسسرلاو تح-ن-لاو ي-بر-ع-لا طÿا

.نورقسش
ة-لا-كو-ل ح-ير-سصت ‘ ،رد-سصŸا سسف-ن را--سشأاو
ميظ-ن-ت بق-تر-ي ه-نأا ¤إا ،ة-ير-ئاز÷ا ءا-ب-نأ’ا

نم اءدب ةيفارغوتوفلا روسصلل ةيعقاو سضراعم
سضعب لامعأا-ب ف-ير-ع-ت-ل-ل ل-ب-قŸا Èم-ت-ب-سس
نم ةرهاظتلا هذه ‘ ÚكراسشŸا نيروسصŸا
.نطولا جراخو لخاد

ث.ق ^



ةليترلا

 ةمشصاعلاب ل7363fi قلغي انوروك

 تنششو“ Úعب فاعشسا ةرايشس ‘ ةأارما ديلوت
ناؤ-----عأا ن-----ك“  ^

ة-يؤ-نا--ث--لا ةد--حؤ--لا
ة-ي-ندŸا ة-يا-م-ح--ل--ل
Úع ،ة--ير--ما--ع--لا--ب
فاعصسإا نم ،تنصشؤميت
،ةدلو ة-لا-ح ‘ ةأار-ما
ثيح ،ةنصس04   غل-ب-ت

ا-هد-ي-لؤ-ت  ‘ اؤ-ح‚
فاعصسإلا ةرايصس لخاد
.ةلؤفطلاو ملا ةحلصصم ىفصشتصسم ¤إا اهقيرط ‘ يهو ،ءÓجإلا ءانتأا
¤إا مهلقن ”و ،ةديج ةلاح ‘ ،ركذ صسنج نم ،اهدؤلؤمو مألا دجؤتو
.تنصشؤ“ Úعب ةلؤفطلاو مألا ةحلصصم

ايح تلزام يبر اوفاخ :ورشصن باششلا
را-صشت-نا د-ع--ب ^

اهقلطأا تا-عا-صشا
عقاؤم داور صضعب
لصصاؤتلا
ديفت يعامت-جلا
دجي ⁄ ،ه-تا-فؤ-ب
،ور--صصن با---صشلا

اهيلع در-لا ىؤ-صس
لازام هنأا دكؤؤ-ي-ل

نأاو ،قزر-ي ا-ي--ح
دق هذه-ك ارا-ب-خأا
.هتلئاع دارفأاب رصضت
اي““ :مارغتصسنلا ‘ صصاÿا هباصسح ىلع هل رؤصشنم ‘ ،ورصصن بتكو
لثم Èخو ،نصسلا ‘ رابك يتؤخإا يدنع ،يبر اؤفاخ ،تاعئاصشلا باحصصأا

ردق ل هوركم مهل ثدحي نأا نكÁ ..مهتايحب يدؤي نأا هناكمإاب اذه
.““مكصسفنأا ‘ هللا اؤقتا ،هللا

لغتشسم Òغ ايرامثتشسا اراتكه25 عاجÎشسا
وزو يزيتب

ميعدت ¤ا ةجاحب لازام هلاكصشا فلتخÃ رامثتصسلا فلم نأا ودبي ^
حمصست تÓهؤؤم ىلع ةÒخلا هذه رفؤت م-غر ،وزو يز-ي-ت-ب ة-ق-فار-مو
ةحايصسلاو ةحÓفلاو ةعانصصلا لا‹ ‘ اميصسل ،عيراصشŸا ناصضتحاب
.ةيديلقتلا ةعانصصلاو
عورصشم853 عؤم‹ نم ايلمع ايرامثتصسا اعورصشم12ءاصصحا ” دقف

ح-م-صسي ا-م ،ة-صصتıا ة-ن-ج-ل-لا فر-ط ن-م ه-ت-صساردو ه-ل-ي-ج--صست ”
مدعل رامثتصسا تافلم ةدع صضفر ” ثيح ،لغصش بصصنمÒ6501فؤتب
اراتكه25عاجÎصسا لباقŸا ‘ ” امك ،ةبؤلطŸا طورصشلا ىلع اهرفؤت

مهتاءارجا ما“ا ‘ اؤصسعاقت نيذلا نيرمثتصسŸا فرط نم لغتصست ⁄
.ةيرادلا

 رششنلا ةلوؤوشسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاشص ىفطشصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحصصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقؤم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهصشإلا

 رجفلا راهصشإا ةحلصصم
45.67.56.120 : صسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا رؤتصساب جهن1 راهصشإلاو رصشنلل ةينطؤلا ةلاكؤلا
95.59.37.120 : صسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

:عبطلا
برغلا ةعبطم :برغلا -قرصشلا ةعبطم :قرصشلا -AIS : طصسؤلا

 :عيزؤتلا
““رجفلا““ : برغلا - قرصشلا - طصسؤلا

يؤهجلا ةنيطنصسق بتكم

(اتريصس قدنف راؤجب) ةنيطنصسق نابعز عراصش2
66.08.29.130 :فتاهلا
10.18.29.130 :صسكافلا

فيطصس بتكم

فيطصس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : صسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طصسو صسيداب نب عراصش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830صسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناصسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : صسكاف / فتاه

 رصشنت مل مأا ترصشن اهباحصصأل درت ل ةديرجلا لصصت يتلا رؤصصلا وأا قئاثؤلا لك

ةيرابخإا ةينطو ةيمؤي
 مÓعإÓل دئارلا م.م.ذ.صش نع ردصصت

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامصسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجصسلا

 يكنبلا باصسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باصسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه2441مر5fiـل قفوŸا م0202توأاÚ  42نثإلا

Ú 01ب ،يراŒ ل7363fiرئاز÷ا ةيلؤل ةراجتلا ةيريدم تقلغأا ^
راصشتنا نم ةياقؤلا Òبادتب لÓخإلا ببصسب0202 توأا71 و ةيليؤج
ةفاصسم ماÎحا مدع وأا تامامكلا ءادترا مدعب ءاؤصس ،انورؤك صسوÒف
.Òهطتلا مدعو ظاظتكلا ¤ا ةفاصضا ،دعابتلا
ةنياعم فلأا02 نم ديزأا ةيلؤلاب ةراجتلاو نمألا حلاصصم تذفنو
ةراجتلا ةيريدم حلاصصم قرف تÓخدت تغلب ثيح ،ةيلؤلا ميلقإاب
دقف نمألا حلاصصم  امأا ،ل3762fi قلغب  تهتنا ةيلمع62651
.يراŒ ل469fi تقلغأاو ،Óخدت1584 تذفن

اشسبح تاونشس5 هفلكت ةرايشس عايذم ةقرشس
ةقرصسلا ‘ صصتfl قراصسب  تنصشؤ“ Úع ةيلو نمأا رصصانع عقوأا  ^
اهب مدقت ىؤكصش رثإا كلذو  ،تنصشؤ“ Úع ةنيدÃ تابكرŸا لخاد نم
ىلع ءانبو ،ةبكرŸا لخاد نم رصسكلاب ةقرصسل-ل ا-صضر-ع-ت نا-ت-ي-ح-صض

متيل ةنيدŸا طصسو هفيقؤتو هيف هبتصشŸا ةيؤه ديد– ” تايرحتلا
لخاد نم رصسكلاب ةقرصسلا ةمهتب Úيئاصضق نيءارجإا هقح ‘ رير–

 .دؤعلاو Òغلا كلŸ يدمعلا ميطحتلا ،ةبكرم
تاءارجإا دعبو ةيرؤهم÷ا ليكو  ديصسلا مامأا هبتصشŸا Ëدقت دعب
ةبؤقعب يصضقي لوألا ،Úيئاصضق Úمكح هقح ‘ ردصص يرؤفلا لؤثŸا

 .ةيلام ةمارغ  ةذفان تاؤنصس5

ثد◊ا لÓظ ‘

Òيغتلا ناهرو ..ÊدŸا عمتÛا
ةياهن لبق ةقبشسم ةيلfiو ةيعيرششت تا-با-خ-ت-نا ءار-جا را-ظ-ت-نا ‘ ^
ىد-حإا-ك ةد-يد÷ا ة-ي-شسا-ي-شسلا ة-ط-يرÿا حا-شضتاو ،ة-يرا÷ا ة-ن-شسلا

flعرا-شست-ت ،ةد-يد÷ا ر-ئاز÷ا تارا-ي-خو ي--ب--ع--ششلا كار◊ا تا--جر
،ÊدŸا عمتÛا رود ليعفت وحن هجتŸا يلÙا ىوتشسŸا ىلع ثادحألا
تايعمج ءاششنإاب هليث“ ةرئاد عيشسوت ثيح نم ءاوشس ،هتاعرفت لكب
نإا لب  ،همامأا ةيلÙا ةرادلا باوبأا حتفو هطاششن Òطأاتب وأا ،ةديدج
لÓخ نم ÊدŸا عمتجملل ةديدج ةلكيه ¤ا مايألا هذه هجتي رمألا

يرجي ثيح ،ةينطوو ةيئلوو ةيدلب  ،ةيليث“ تاشسشسؤوم ¤ا هليو–
fiلث‡ زرفل تاباختنا ءارجإل دادعإلا ايلÚ ا نعÛا عمتŸدÊ نوكي
تاشسرا‡ رشسكي ،رئاز÷ا عوبر لك ‘ عراششلاو نطاوملل ضضبانلا ÈنŸا
د-ششر-يو ق-فار-يو ،بع-ششلا ى-ل-ع ة-يا-شصو-لاو ضشي--م--ه--ت--لاو ءا--شصقلا
وأا ةيجولويديا وأا ةيشسايشس تايفلخ ةيأا نع اديعب ،ةلودلا تاشسشسؤوم
ة-ي-ح-شصلا ة-مزألا لÓ-خ ÊدŸا ع-م-تÛا طا-ششن نا-ك ثي--ح ،ة--يو--ه--ج
هتيويح ىلع ليلد Òخ انوروك ءابو راششتنا نع ةمجانلا ةيعامتجلاو
وأا يشسايشسلا لاŸا ‘ عامطأا نودبو ةقيمعلا رئاز÷اب هطابترا ىدمو
.دشسافلا يداشصتقلا
ذيفنت ‘ عورششلا باÎقا عم انمازت يوعم÷ا طاششنلا ثعب عراشست يتأايو
يتلاو ،ةديد÷ا رئازج-ل-ل ة-ي-تا-شسشسؤوŸاو ة-ي-شسا-ي-شسلا ضسي-ئر-لا ةد-ن-جأا
هيلع نهاري يذلا ،روتشسدلا ليدعت ىلع ءاتفتشسلا نم ةيادب  نششدتشس
لك لمششت ⁄اعŸا ةحشضاو قيرط ةطراخو ةين نÓعا هرابتعاب ضسيئرلا
فلتfl ¤ا دتمتشس يتلا Òي-غ-ت-لا ةر-طا-قو ،ة-لود-لاو ،ع-م-تÛا بناو-ج
ليدعت نم اقÓطنا ،ةعشساششلا رئاز÷ا ايفارغج لكو ،طاششنلا تاعاطق
اهيلع عقي ةيوقو ةديدج تاشسشسؤوŸ ضسيشسأاتلاو ،ةيوشضعلا Úناوقلا لك
   .هتاحومطو نطاوŸا تاعلطت نع Òبعتلاو Òيغتلا ةمهم

ÊدŸا عمتÛا رود ىل-ع ه-ت-ن-هار-م ،ة-يرو-ه-م÷ا ضسي-ئر ف-خ-ي ⁄و
ثيح ،È 9102مشسيد21 ‘ هباختنا ذنم يباختنلا ه‹انرب قيقحتل
،ع-م-تÛا طا-شسوأا ‘ ة-يو-ي◊ا ثع-ب ‘ رو-مألا ما-مز  ةدا-ع-ت-شسل ها--عد
هنأا ىتح ،ةلودلا عيراششم ذيفنت ةبقارمو ،ةيومنتلا ةيلمعلا ةعباتمو
لاقو ،””Òيشستلا ‘ هقح ÊدŸا عمتجملل ديعن نأا بجي ””هنأا ىلع دكأا
⁄ ..بابششلاو ÊدŸا ع-م-تÛا م-شسا-ب دÓ-ب-لا ة-شسا-ئر-ل تح-ششر-ت د-ق-ل””
مشساب ىتح وأا ،مهÒغ وأا لاŸا باحشصأا فرط نم ل بشصنŸا اذهل حششرتأا
بزحتلاو ءيشش ÊدŸا عمتÛا”” نأا حشضوأاو ،””هيلإا يمتنا يذلا بز◊ا
لÓخ ÊدŸا عمتÛا ءادأا ىلع هءانث ضسيئرلا ىدبأا دقو ،””رخآا ءيشش
ن-م ا-هءا-ن-بأا ر-ئاز÷ا تد-جو”” لا-ق ثي-ح  ،ة-ي-لا◊ا ة-ي-ح-شصلا ة--مزألا
‘ ةلودلل نيدعاشسمو Úنماشضتمو Úعوطتم ÊدŸا عمتÛا تايلاعف
لفكتلا جمانÈل ةبشسنلاب Òبك رود اهل نوكيشس امك ..تانوعŸا ليشصوت
Ãدجاوتلا تاي-لا-ع-ف-لا هذ-ه ن-م ة-لود-لا ر-ظ-ت-ن-ت ثي-ح ،ل-ظ-لا ق-طا-ن
ÊدŸا عمتÛا ىلع حلأا”” اشضيأا لاقو .””نطولا بارت لماك Èع يباجيإلا
تايمويب متهت يت-لا ة-يو-ع-م÷ا ة-كر-ح-ل-ل Òث-ك لا-ي-م ا-نأاو ه-يز-ن ه-نأل
نوحشضيو اعوطت نوطششني بابشش دوجوب هرا-خ-ت-فا ا-يد-ب-م ,””Úن-طاوŸا
.ةئيبلا ةيامحو ىشضرŸا ةدئافل ةيعوبشسألا مهلطعب

يتلا تاهبششلا زواجتل ايلمع ىعشسم نوكت دق يتلاو ،ضسيئرلا ةعانق
بشضغلا ةلاحو اهنع ةقثبنŸا تاشسشسؤوŸاو ةيشسايشسلا بازحألا قحÓت
تاماهتا اهيلإا هجوو ،كار◊ا ا-ه-ن-ع Èع ي-ت-لا ا-ه-ن-م ي-ب-ع-ششلا ق-ن◊او
هنع Èع ام وهو ،ايشسايشس اراحتنا اهعم نواعتلا حبشصأا ،ةÒطخو ةÒبك
ىرج يذلا”” نأاب ادهعتم ،””Ëدقلا خانŸا Òهطت ”” ةرورشضب قباشس تقو ‘
ة-يدا-شصت-قلاو ة-ي-عا-م-ت-جلا ضضار-ملا نأاو اد-بأا رر-ك-ت-ي ن-ل ا-ق--با--شس
يشضاŸا ضسورد نم ةدافتشسلا نم د-بل ..ي-ه-ت-ن-ت نا د-بل قÓ-خأاÓ-لاو
.””Úناوقلاب لب طقف ةنشس◊ا ةينلاب ضسيل
،ةنشسلا ةياهن لبق ةررقŸا ةقبشسŸا تاباختنلا نع قثبني ام راظتنا ‘و
‘ اهتاهجوتو ةديد÷ا ر-ئاز÷ا تارا-ي-خ ق-فو ةد-يد-ج باز-حأا زور-بو
Òطأاتب ضسيئرلا رداب ،ماعلا نأا-ششلا Òي-شست-ل ة-ي-طار-قÁد-لا ة-شسرا-مŸا
نآلا د◊ ” دقو ،دامتعلا لا‹ حتف لÓخ نم ،ÊدŸا عمتÛا ةيكرح
تايعم÷اب فلكم راششتشسم Úيعتو ،تاي-ع-م÷ا فلآا طا-ششن م-ي-شسر-ت
ةينطولا ةيلا÷او ةيوعم÷ا ة-كر◊ا-ب ف-ل-ك-م را-ششت-شسمو ،ة-ي-ن-يد-لا
ةشصاخو ،ةينعŸا ةيرازولا تاعاطقلا طاششن نÓمكيشس ناذللا  ،جراÿاب
.ةينيدلا نوؤوششلاو ،ةشضايرلاو بابششلاو ،ينطولا نماشضتلا عاطق
ةيشسايشسلا ةلاحشضلا ةلاح زواجتل ضسيئرلا داوج وه نذإا ÊدŸا عمتÛا
فارحنلاو ةيداشصتقلاو ةيشسايشسلا اياطÿا فلتfl باكتراب ةمهتŸا
ه-مو-م-ه ل-ق-نو ،ن-طاوŸا ل-ي-ث-م-ت-ل Èن-م-ك ة-ي-شسا-شسألا ا--ه--ما--ه--م ن--ع
لاŸا Òي-شستو م-ك◊ا ة-شسرا‡ ‘ فار-ح-نا يأا دا-ق-ت-ناو ،ه-تلا-غ-ششناو
ةباشصعلا عم عفتنمو كيرشش ¤ا ،ةبهر وأا ةبغر ،تلو– ثيح ،ماعلا
.ايلعلا دÓبلا حلاشصم تلمهأاو ماعلا لاŸا ترذبو تلوحو تبهن يتلا

ي◊اشص ىفطشصم ^
moc.liamg@ihlas.ahpatsum

وزو يزيتب تاطاششنلا قطانم ثعبل رايلم003
ن-م ““ر-ج-ف--لا““ تم--ل--ع ^
ررقت ه-نا ة-لوؤؤ-صسم ردا-صصم
رايلم003  صصيصصخت ارخؤؤم
را-ب-ت-علا ةدا-عإل م-ي-ت-ن-صس

Ÿاذكو ،تاطا-صشن-لا ق-طا-ن
باÎب ةيعان-صصلا ق-طا-نŸا
‘ دجاؤتت يتلا ،ووزو يزيت
.اهيف بؤغرم Òغ ةيعصضو
ةدخ نب عارذ اميصسل ،قطانŸا هذهل ةيناديم تانياعم دعب ذختا رارقلا
صصئاقن ىلع فؤقؤلا ” ثيح ،ةيلؤلاب ىرخا قطانمو ،نامعن يديصسو

اهكير– ةداعا بجؤتصسي ام ،اهيف نيرمثتصسŸا لمع ىلع ابلصس ترثا ةدع
تدأا يتلا  ،Èكلا صسجاهلا تاقرطلا ةلصضعم ةصصاخو ،ديدج نم اهليعفتو
ةئيهتلاو ءابرهكلاو زاغلا لكصشم بناج ¤ا ،نيرمثتصسŸا رارف ةرهاظ ¤ا
Òغ ةيؤصضؤف تاحاصسÃ هبصشا ¤ا قطانŸا كلت لؤح ام اهيف ،ةيجراÿا

  .ةبقارم



نأا ،لدعلا ةرازو-ل نا-ي-ب دا-فأاو ^
ط-ي-شسب-ت را-طإا ‘ ءا-ج ءار--جإلا
نم ةلادعلا بير-ق-تو تاءار-جإلا
ةيقفرم تامدخ Ëدقتو نطاوŸا
موشسرŸا نأا افيشضم ،ةيعون تاذ
ةديدج اماكحأا نمشضت يذيفن-ت-لا

يلئاعلا بقللا Òيغتب قلع-ت ا-م-ي-ف
عم هتقباطمو لوف-كŸا ل-ف-ط-ل-ل
هنا ،نايبلا راششأاو .لي-ف-ك-لا بق-ل
دقف ،تابلطلا عاديإا سصخي اميف
Òيغتب ةقلعتŸا تابلطلا تحبشصأا
لوفكŸا لفطلل يل-ئا-ع-لا بق-ل-لا
عدوت ليفكلا بقل عم هتق-با-ط-مو
نا-كŸ ة-يرو-ه-م÷ا ل-ي-كو ىد--ل
دلي-م نا-كŸ وأا ل-فا-ك-لا ة-ما-قإا
ةرازو نم لدب لوف-كŸا ل-ف-ط-لا
مألا ةقفاوم سصوشصخب امأا .لدعلا
،لوـفكŸا لـفطلل ةـي-جو-لوـي-ب-لا

امدنع هنأا ردشصŸا سسفن فاشضأاف
ديق ىلعو ةمولعم لفطلا مأا نوكت
بلطلا قفري نأا بجي هنإاف ،ةاي◊ا

Ãا اهتقفاوŸدقع لكشش ‘ ةمدق
،كلذ رذ-ع-ت ة-لا-ح ‘و .ي-م--شسر

‘ ،‘رشش حيرشصت بلطلاب قفري
،(قثوŸا مامأا ) يمشسر دقع لكشش
ت– ل--فا--ك--لا ه---ي---ف حر---شصي

يتلا يعاشسŸا لك نأا ،هتيلوؤوشسم
نود تيقب مألاب لاشصتلل اهب ماق

تابلط عاديإا سصخي اميفو .ىودج
Òيغتل ةيداعلا تافلŸا ل-ي-ك-ششتو
لكل ن-ك-م-ي-ف ،ي-ل-ئا-ع-لا بق-ل-لا

هبقل Òيغت ‘ بغري غلاب سصخشش
ام ببشسل رشصقلا هدلوأل و يلئاعلا
عاديإا ، (خلإا -بيعم ،Úششم بقل)

ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا ه-ب-ل-ط

ةدلولا ناكŸ ة-ي-ئا-شضق-لا ة-ه÷ا
تحشضوأاو .لدعلا ةرازو نم لدب
ه-نأا ،رد-شصŸا سسف--ن ‘ ةرازو--لا

Áةبشسن-لا-ب بل-ط-لا عدو-ي نأا ن-ك
جراÿا ‘ نيدولوŸا سصاخششألل
وأا ي-شسا-مو-ل-بد-لا ز--كرŸا ىد--ل
امك ،ينعŸا ةماقإا رقŸ يلشصنقلا

Áليكو ىدل ةرششابم ه-عاد-يإا ن-ك
Èع ة-م-كfi يأا-ب ة-يرو--ه--م÷ا
ةرازو ن-م لد-ب ي-ن-طو--لا باÎلا
.لدعلا

ن.ح^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

،يــــــــكÎلأ رامــــــعتسس’أ
ايبيل ‘ مÓسسلأو يرطقلأ كنــــــــبلأ
ل-ب-ق ن-م ا-ي-ب-ي-ل ‘ را-ن-لا قÓ-طا ف--قو نÓ--عإا ^
ايلود هب بحرŸاو يبيللا ناÈŸلاو جارسسلا ةموكح

حرطي هنكلو ،ةمزأ’ا نم جورخلل لمأ’ا باب حتفي
لاقي امك ،ت’ؤواسستلا نم Òثكلا تقولا سسفن ‘

،ةÒثك ليسصافتلاو ،ليسصافتلا ‘ نمكي ناطيسشلا
برغلا ‘ يكÎلا رامعتسس’ا لوزيسس له اهمهأا
 ؟ اهبلج يتلا ةيباهر’ا تايسشليŸا بحسسيو ،ايبيل

بابلا “ةيفلÿا“ اونك-م ا-ي-ب-ي-ل ‘ كار-ت’ا ءÓ-م-ع
¤إا ايبيل برغل لماك لÓتحا نم ،ناغدرا ،›اعلا
دود◊ا نم ةبرقم ىلع سسمادغل لباقŸا سضو◊ا

ةيبيللا كرام÷ا ناغدرا ءÓمع مدقو رئاز÷ا عم
ل-ما-ك-لا ا-هÒي-سست ح-ن--م Èع كار--تأÓ--ل ة--يد--ه
نا-غدرا ن-م بر-ق-م ا-ه-ب-حا-سص ة-ي-كر--ت ة--كر--سشل
ريدŸا ىتحو ،هتا-فر-سصت ‘ هو-ب-سشمو ““ة-ف-ي-لÿا““
نم جارسسلا هب ماق اÃ ددن كرامجلل يبيللا ماعلا

كوكسشم ةكرسشل ايبيل حلاسصم لماك ىلع ت’زانت
مدق سسلبارطل  ““يعرسشلا““ مكا◊ا ،اهتÓماعت ‘

ةيرحب ةدعاقو ة-طار-سصم را-ط-م ا-سضيا كار-تأÓ-ل
ةيرحب ةيرك-سسع د-عاو-ق ¤إا ا-ي-كر-ت ا-ه-لو-ح-ت-سس
ةرواÛا لودلل احيرسص اديدهت Èتعي ام ةيوجو
.ابوروأ’و
ىلع ةقيقح نآ’ا حبسصأا ايبيلل يكÎلا رامعتسس’ا

ليثم ’ ةقلقمو ةلهذم ةعرسسب ز‚او ،اندودح
.رسصاعŸا خيراتلا ‘ اهل

،راكأا يسصولاخ ،يكÎلا عافدلا ريزو ةرايز روسص
نÓعا لبق ادحاو اموي يرطقلا عافدلا ريزو ةقفر
ةموكح نأا ايلوكوتورب تبثت ،رانلا قÓطا فقو
ة-ي-ن-لا د-كؤو-تو د--ه--سشŸا ن--م تب--ح--سسنا ذا--ق--ن’ا
باحسصأا نأاو ،ايبي-ل ‘ ر-ط-قو ا-ي-كÎل ة-ي-ق-ي-ق◊ا
قفارŸا يرطقلا كنبلاو كارت’ا مه ايلاح رادلا
‘ Úيبيللا ةينطو ظقوت دق تافرسصتلا هذه ،مهل
لتÙا هجو ‘ ديدج نم حÓسسلا اوعفÒل برغلا
ىلع وط-سسلاو م-هدا-ب-ع-ت-سس’ ءا-ج يذ-لا ي-كÎلا

ايكرت ،ناغدرا دادجأا اهل-ع-ف ا-م-ك م-هد-ل-ب تاÒخ
،Úيروسسلا ،ةقزترŸا لك سسينŒ ىلع اسضيأا لمعت
،ناغدرا مهبلج نيذلا ،Úيلا-مو-سصلاو ة-سسناو-ت-لا
ة-ثرا-ك-لا نو-ك-ت-سس ا-ن-هو ،ة-ي-ب-ي-ل-لا ة-ي-سسن÷ا--ب
‘ ‘ارغÁدلا Òيغت-لا ى-ل-ع بع-ل-لا-ب ة-ي-ق-ي-ق◊ا
.يكÎلا باهرإ’او رسشلا تاعوم‹ حلاسصل ايبيل

ةرسشابم ددهي ايبيل برغ ‘ كارت’ا زكر“ اعبط
ائيسش فرعي ’ ناغدرا نأا نم ارابتعا ،رئاز÷ا نمأا
ناوخ’ا لك ل-ث-م ه-تÓ-ما-ع-ت ‘ ماÎح’ا ه-م-سسأا
،Òغلا هركو ›اعتلا ةفاقثب ÚعبسشتŸا ÚملسسŸا
‘ هل ةعباتلا ÚملسسŸا ناوخ’ا ةكرح لمعتسسي

لخاد ‘ ةلغلغ-ت-م ي-ه ف-سسأÓ-لو ،لود-لا ع-ي-م-ج
ى--ل--ع ةرو--ط--خ ل--ك--سشتو ير--ئاز÷ا ما--ظ---ن---لا
نم خسسم انيلع جرخي نأا دعبتسسي ’و ،هرارقتسسا
لوخدب يداني  نوملسسأاتŸا وأا ÚملسسŸا ناوخ’ا
بابلا ةفيلÿ ةعيبلا نلعي وأا رئاز÷ا ¤إا ناغدرا
.نآ’ا هيلع يه ا‡ رطخأا رومأ’ا حبسصتل ،›اعلا

طارف رسضÿ :لسسكورب نم ““رجفلا““ لسسارم ^
فل◊او يبورو’ا دا–’ا ىدل دمتعم يفحسص ^

يسسلط’ا
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 ليسصافت رسشنت لدعلأ ةرأزو
هب لوفكŸأ لفطلأ بقل Òيغت

1791 ةنسس ناوج3 ‘ خرؤوŸا751-17 مقر موسسرŸا ما“إاو ليدعت نع ،لدعلا ةرازو تفسشك
.0202 توأا8 ‘ خرؤوŸا322-02 مقر يذيفنتلا موسسرŸا ىسضتقÃ بقللا Òيغتب قلعتŸا

ةرئادلا رقم ةيانب ىلعا ىلا اودعسص
يعام÷أ راحتن’اب نوددهي فيطسسب لأزأأ Úعب نكسسلأ وبلط

ىلع Úج-تÙا ن-م ة-عو-م‹ سسمأا مو-ي ن-شش ^
مهدوعشص ‘ تلث“ ةÒبك ةيجاجتحا ةكرح، نكشسلا

بونج ةعقاولا لازأا Úع ةرئاد رقم ة-يا-ن-ب ى-ل-عأل
. يعام÷ا راحتنلاب اوددهو ،فيطشس ةيلو
مدع ببشسب ة-ي-جا-ج-ت-حلا ة-كر◊ا هذ-ه تءا-جو
يتلاو ،ءانبلل ةدعم ةيشضرألا عط-ق-ل-ل م-ه-مل-ت-شسا
رهشش ذنم ةدافتشسلاب تاراع-ششا ا-ه-ن-ع او-م-ل-ت-شسا

در‹ مهبشسح تيقب و، ةيرا÷ا ةنشسلا نم يفناج
مهنأاب ““رجفلا»ـل نو-ج-تÙا د-كأاو . ة-بذا-ك دو-عو

Òيشست ىلع ةبقاعتŸا تاطلشسلا تابعلت ةيحشض
او-م-ل-ت-شسا م-ه-نأا ثي--ح، لازأا Úع ةر--ئاد نوؤو--شش
ءانبلل ةدعم ةيشضرأا عطق نم ةدافتشسلاب تاراعششإا

ةدير-ج زو–،0202 يفنا-ج5  خيرات-ب ة-خرؤو-م
سسيئر لبق نم مهل تملشس، اهنم خشسن ىلع““ رجفلا““
متي نأا لبق““ ةفيركز ظو-فfi““ ة-ق-با-شسلا ةر-ئاد-لا
دجو اهدعبو ،تليشسمشسيت ةيلو ›او ¤إا ه-ت-ي-قر-ت

ةلحر ‘ مهشسفنأا ديفتشسم32 مهدعع غلابلا ءلؤوه
ةملشسŸا تاراعششلا هذهب فÎعي نم نع ثحبلا

ةرئادلا و ةيدلبلا حلاشصم Úب Úهئات اوقبو ، مهل
اومئشس امدعبو ،ةيلولا و Òمعتلاو ءانبلا ةيريدمو
ةيجاجتحلا ةكر◊ا هذهب اوماق ، دوعولا عيمج نم
ءلؤوه لك نأا ملعلا عم،  مهتاناعم ىدم نع Òبعتلل
¤ا ةشسام ةجاحب و ةÒقفلا ةقبطلا نم ÚجتÙا

ةاي◊ا ءابعأاو ءاركلا فيلاكت مهتبعتأا امدعب نكشس
و ةنخشسلا مامح ةرئاد سسيئر لقنت دقو ،ةÒثكلا

لوزنلا اوشضفر مهنكل ÚجتÙا عم رواحتلا لواح
ةرئادلا رقم حطشس قوف نولازي ل و مهعم رواحتلاو
مهماشصتعا ةلشصاوم ىلع نومزا-ع م-ه-نا-ب اود-كاو
ناكم ةرداغ-م مد-ع و ة-ي-جا-ج-ت-حلا م-ه-ت-كر-حو
ةدافتشسا تارارق مهمي-ل-شست ة-يا-غ ¤ا جا-ج-ت-حلا
ةكر◊ا هذه تدهششو   . ةيشضرلا عطقلا نم ةيئاهن
Úيلوشضفلا Úنطاوملل اÒبك اعمŒ ةي-جا-ج-ت-حلا
ةيا-م◊ا ر-شصا-ن-ع د-جاو-تو ،ةر-ئاد-لا ر-ق-م ما-مأا
اوقب نيذلا ،ينطولا نمألا حلاشصم ناوعأاو  ةيندŸا

نورظتني ةرئادلا ر-قÃ را-ه-ن-لا لاو-ط Úط-بار-م
جلشصل ىشسيع ^  .ةيملشس لولح

 يئاسضق رمأ’ اذيفنت هفيقوت ةلواfi باقعأا ‘ ” ثدح ام نأا حسضوت نمأ’ا حلاسصم
هدسسج ‘ رانلأ مرسضأأ ترايتب باسش ةافو

جد005.507 ـب ةاكزلأ باسصن دد– ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو
ة--ي--ن--يد--لا نوؤو--ششلا ةرازو تن--ل---عأا ^

باشصن نأا ،سسما اهل  نايب ‘ ،فاقوألاو
ماعلا اذهل ةراجتلا سضورعو دوقنلا ةاكز
ةئامشسمخو فلآا ةشسمخو  ةئام عبشسب ردق
تحشضوأاو   .يرئازج رانيد (00,005.507)
لك ىلع بجاو““ ةاكزلا جارخإا نأا ةرازولا

لو◊ا هيلع  رادو باشصنلا اذه غلب لام
رششعلا عبر يأا ،ةئاŸاب5.2ردقÃ (ماعلا)
سضورع-لا  ن-م وأا دو-ق-ن-لا ن-م نا-ك ءاو-شس
‘ اهرعشسب موقت يتلا علشسلاو ة-يرا-ج-ت-لا
ردشصŸا تاذ راششأاو .““اهتاكز موي قوشسلا
ارانيد نورششع وه باشصنلا لشصأا““ نأا ¤إا

ملعلا عم ،امارغ58 ـب اهنزو  ردقيو ،ايبهذ
81 رايع نم بهذلا نم مارغلا رعشس نا

ليوحتل ة-ي-ن-طو-لا ة-لا-كو-لا  ىد-ل طاÒق
(رونيجأا) ةنيمثلا نداعŸاو بهذلا عيزوتو

ةرازولا تركذو  .““جد00,003.8  ب ددح
Úن--طاوŸا فر--شصت ت– ع--شضت ا--ه---نأا

ةيديÈلا  تاباشس◊ا-ب ““ةا-كز-لا قود-ن-شص““
لوح اوفتلي““ نأا ¤ا مهايإا ةيعاد ،ةيئلولا

‘  م-ه-تا-كز او-ع-شضيو قود--ن--شصلا اذ--ه
ةدعا-شسم ل-جأا ن-م ة-يد-يÈلا ه-تا-با-شسح

كئلوأا سصوشصÿابو ÚجاتÙاو ءارقفلا
ن.ح ^   . ““انوروك ةحئاج نم اورثأات نيذلا

03 رمعلا نم غلبي سصخشش ‘وت ^
همارشضا بقع, ترايت ةيلوب ةنشس
ة-لواfi د-ع-ب ,هد-شسج ‘ را-ن--لا

هيلع سضبقلا ءاقلإا نمألا حلاشصم
‘ هعولشضل , يئاشضق رمأل اذيفنت
,رارششأا ةي-ع-م-ج ن-يو-ك-ت ة-ي-شضق

نا--ي--ب د--حلا هدروأا ا---م بشسح
ينطولا نمألل ةماعلا ةيريد-م-ل-ل
رشصانع نأا هتاذ ردشصŸا حشضوأاو
Úع ةرئاد نمأل Úعباتلا ةطرششلا
اولقنت ,ترايت ةيلو نمأاب بهذلا

ارخؤوم يئاشضق رمأا ذيفنت راطإا ‘
فاقيإل ةن-يدŸا ءا-ي-حأا د-حأا ¤إا

‘ سضب-ق-لا-ب ر-مأا لfi سصخ-شش
رارششأا ة-ي-ع-م-ج ن-يو-ك-ت ة-ي-شضق

د-شض ح--ن--ج با--ك--ترا فد--ه--ب
برشضلا تاكلتمŸاو سصا-خ-ششألا
,حلشس ةطشساوب يدمعلا حر÷او
فنعلاب نك-شسم ة-مر-ح كا-ه-ت-نا
هنأا فاشضأاو Òغلا كلم ميط–و

Ãإا نمألا رشصانع لوشصو درج¤
ر-مألا لfi سصخ--ششلا ن--ك--شسم
وهو Òخألا اذه مهلباق سضبقلاب

نم ل-باو-ب ة-يÒت-شسي-ه ة-لا-ح ‘
ةذ-فا-ن ن-م ة-ن-ي-هŸا تارا-ب-ع-لا

‘ رانلا مارشضإاب ادده-م ه-ت-فر-غ
تماق ,عشضولا اذه مامأاو  هدشسج
- نايبلا بشسح - ةطرششلا رشصانع

Ãه-ت-ئد-ه-ت-ل ةد-يد--ع تلوا--ح
لإا هتاديدهت نع لودعلاب هعانقإاو

عيرشس لئاشسب هشسفن سشرب ماق هنأا
‘ رانلا امرشضم نيزنب باهتللا

قورحب هتباشصإا ‘ اببشستم ,هدشسج
, ردشصŸا سسفن بشسحو .ة-غ-ي-ل-ب
ة-طر-ششلا ر--شصا--ن--ع تل--خد--ت
Úن--طاوŸا ن--م ةد---عا---شسÃو

¤إا لقن ثيح روفلا ىلع هفاعشسإل
Úعب تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلا
ة-ب-قارŸا ت– ع--شضوو بهذ--لا
¤إا اقحل لوحي نأا لبق ,ةيبطلا
نارهو-ب ي-ع-ما÷ا ى-ف-ششت-شسŸا
ىقبيو هتافو أابن ةحلشصŸا ىقلتتل
حلاشصم لبق نم احوتفم قيقحتلا
تاه÷ا فار-ششإا ت– ة-طر-ششلا
م.نأوسضر^ .ةشصتıا ةيئاشضقلا

مادعإ’اب مهيلع موكÙاو ÚجاسسŸا نم
يسسنرفلا رامعتسس’ا لبق نم

يلع دمحأأ رأدق دهاÛأ ةافو
 ÂاغتسسÃ فيرسش
،دهاÛا ةزانج دحألا سسمأا رهظلا دعب تعيشش  ^
تبشسلا سسمأا لوأا ‘وت يذلا ،فيرشش يلع دمحأا رادق
،يلع يديشس ةيدلب ةÈقÃ ،ةنشس28 زهان رمع نع
ةيريدŸا نم مويلا ملع ا-م-ب-شسح ،بي-ه-م و-ج ط-شسو
لحارلا دلو دقو .قوق◊ا يوذو نيدهاجملل ةيئلولا

او-شضع نا-كو (ر-ك-شسع-م ة-يلو) ق-ي-شسب8391 ة-ن-شس
7591 نم ينطولا ريرحتلا ةهب÷ ةيندŸا ةمظنŸاب
يخيراتلا ثاÎلا ةحلشصم تايطعŸ اقفو2691 ¤إا
ةÎفلا ‘ نارهو نجشسب ديقفلا نجشس دقو .‘اقثلاو
مكحو2691 رياني02 ¤إا1691 ريانيÚ 91ب ةدتمŸا

فيشضي ،مادعإلاب يشسنرفلا يرامعتشسلا ءاشضقلا هيلع
م.ق ^ .هشسفن ردشصŸا

ةلي3Ãر3 ةوقب ةيسضرأأ ةزه ليجسست
ةز-ه د52و ا-سس51 ة-عا-سسلا ى-ل-ع ،سسما تل--ج--سس ^

ملسس ىل-ع3ر3  اهتدسش تغ-ل-ب ة-ل-ي-م ة-ي’و-ب ة-ي-سضرأا
ملع ‘ ثحبلا زكرŸ نايب هب دافأا ام بسسح ،Îسشير
ددح دقو .ءايزيفوي÷او ةيكلفلا ءا-يز-ي-ف-لاو كل-ف-لا

ةي’ولا تاذب ةقوق مرارق برغ ملك3ب ةزهلا زكرم
.هتاذ ردسصملل اقفو

ج.ق ^

ةيعرسش Òغ ةرجه ةلواfi طابحإأ
ÂاغتسسÃ صصخسش61 ـل
Òغ ةر-ج-ه ة-لواfi طا-ب-حإا Âا-غ-ت-سسÃ ،سسما ” ^
نم ملع امبسسح ,رحبلا سضرعب اسصخسش61 ل ةيعرسش
حسضوأاو.لحاوسسلا سسار◊ ة-ي-م-ي-ل-قإ’ا ة-عو-مÛا
سسار◊ ة-ع-با-ت--لا ة--م--ئا--ع--لا تاد--حو--لا نأا رد--سصŸا
نم ة-ث-لا-ث-لا ة-عا-سسلا دود-ح ‘ تسضÎعا ل-حاو-سسلا

هنتم ىلع ناك عنسصلا يديلقت براق دحأ’ا موي حابسص
لامسش (ملك5ر5) ةيرحب لايمأا3 دعب ىلع اسصخسش61
قر-سش ة-بور-خ ة-ق-ط-نÃ ““ة-ثÓ-ث-لا ةو-خإ’ا““ ئ-طا--سش
ليو– ردسصŸا تاذ ¤إا ادانتسسا ”و.Âاغتسسم ةنيدم
ما-ي-ق--لا ل--جأا ن--م Âا--غ--ت--سسم ءا--ن--ي--م ¤إا Úي--ن--عŸا
هذ-ه ل-ث-م ‘ ا-ه-ب لو-م-عŸا ة-ي-نو-نا-ق-لا تاءار--جإ’ا--ب
فرط نم مهل ةي-لوأ’ا تا-فا-ع-سسإ’ا Ëد-ق-تو ت’ا◊ا
تاذ تما--قو.ةيندŸا ةيامحل-ل مد-ق-تŸا ى-ف-سشت-سسŸا
ليعفتب ة-سصتıا ح-لا-سصŸا ع-م ق-ي-سسن-ت-لا-ب تاد-حو-لا
(91-ديفوك) انوروك ءا-بو ي-سشف-ت ن-م ي-ئا-قو-لا زا-ه÷ا

فيسضي ,يرحبلا يدود◊ا ذف-نŸا اذ-ه ىو-ت-سسم ى-ل-ع
ء’ؤوه ميلسست قح’ تقو ‘ متيسسو.هسسفن ردسصŸا
مهÁد-ق-تو ة-سصتıا ة-ي-ن-مأ’ا تا-ه-ج-ل-ل سصا-خ-سشأ’ا
نع ينطولا ميلقإ’ا ةرداغم ةلواfi ةمه-ت-ب ة-لاد-ع-ل-ل

.هيلإا Òسشأا امك ,ةيعرسش Òغ ةقيرطب رحبلا قيرط
ج.ق ^

““صسأ3 يج““ ةكرسشب لماع412
رهسشأ8 ذنم روجأأ نود ةياجبب

،سسما ةياجبب سسا3 يج ةكرسشب لماع412 مدقا ^
Úب-لا-ط-م، Òغ داو ¤ا يدؤوŸا ق-ير-ط--لا ق--ل--غ ى--ل--ع

ـل ةر-خأا-تŸا م-هرو-جا ع-فد ةرور-سضب ة-ي-ن-عŸا تا--ه÷ا
““رجفلا»ـل حيرسصت ‘ نوجتÙا دكاو . ةلماك رهسسا8
مهبلغا نا امك ،روهسش ذنم مهقح نم نومورfi مهنا،
ةيكرت تاكرسش ةسسارح ىلع نولمعيو تÓئاع بابرا

نم ›اولا اولسسار مهنا Úفيسضم ، ة-يا-ج-ب-ب ة-ي-ن-ي-سصو
ةياجب يجبوا ريدم مهت-ب-لا-ط-م ع-م ل-ك-سشŸا ل-ح ل-جا
لاجآ’ا برقا ‘ مهروجا ع-فدو م-ه-فا-سصنإ’ ل-خد-ت-لا

ى-ل-ع ي-عا-م-ت-ج’او ي-سسردŸا لو--خد--لاو ا--م--ي--سس’
.باوب’ا

صشوÒمع لامج ^

بأرسضأ ‘ نوفزأ ةيدلب لامع
وزو يزيتب مهروجأاب ةبلاطملل

ةي’ول ةيلحاسسلا ةه÷اب نوفزا ةيدلب لامع لخد ^
Úب-لا-ط-م ل-م-ع-لا ن--ع بار--سضإا ‘ ،سسما وزو يز--ي--ت
لجا نم لجاعلا لخدت-لا ةرور-سضب ة-ي-سصو-لا تا-ه÷ا

ه--ن--ع تف--سشك ا--م بسسح ، ةر--خا--تŸا م--هرو--جا ع--فد
مهنا نيد-كؤو-م ،““ر-ج-ف-لا»ـل م-ه-ن-م سضع-ب-لا تا-ح-ير-سص
ة-ير-يد-م اد-كو، ة-ي-سضق-لا سصو-سصخ-ب ›او-لا او-ل-سسار
يقب يذلا مهلاغسشناب لفكتلا لجا نم ةماعلا ةراد’ا

⁄ م--ه--نا نو--فزا Òم د--كا يد--لا تقو--لا ‘، ا--ق--لا---ع
ةيزكرŸا تاطلسسلا نم ةيلاŸا ةسص◊ا ىلع اولسصحتي
لكسشŸا لح مت-ي-سس ه-نا اد-كؤو-م ،لا-م-ع-لا رو-جا ع-فد-ل

دقاعتلاب Úلماعلا لامعلا ىتح دجوي هناو اسصوسصخ
صشوÒمع لامج ^

تأرايسسلأ عايذم قراسسل ةذفان اسسبح تأونسس50
قرا-سسب  تن-سشو“ Úع ة-ي’و ن-مأا ر-سصا-ن--ع ع--قوأا ^

flا لخاد نم ةقرسسلا ‘ سصتŸتابكر Ãع ةنيدÚ
.(ةنسس53 ب ف) و-عدŸا-ب ر-مأ’ا ق--ل--ع--ت--ي  تن--سشو“

Úت-ي-ح-سض ا-ه-ب مد-ق-ت ىو-ك-سش ر-ثإا تءا-ج ة-ي-ل-م--ع--لا
ل-خاد ن-م ر-سسك-لا-ب ة-قر-سسل-ل م-ه-سضر-ع-ت سصو-سصخ-ب
ةيو-ه د-يد– ” تا-ير-ح-ت-لا ى-ل-ع  اءا-ن-بو ، ة-ب-كرŸا
‘ رير– متيل ةنيدŸا طسسو هفيقوت و هيف هبتسشŸا

نم رسسكلاب ةقرسسلا ةمهت-ب Úي-ئا-سضق Úئار-جإا ه-ق-ح
دعب .دوعلا ، Òغلا كلŸ يدمعلا ميط– ، ةبكرم لخاد
دعب و ةيروهم÷ا ليكو  ديسسلا مامأا هبتسشŸا Ëدقت
Úم-ك--ح ه--ق--ح ‘ رد--سص يرو--ف--لا لو--ثŸا تاءار--جإا

و ةدفا-ن تاو-ن-سس5 ةبوق-ع-ب ي-سضق-ي لوأ’ا Úي-ئا-سضق
هردق ›ام سضيوعت و جد000002 اهردق ةيلام ةمارغ
تاونسس5 نجسسلا ةبوقعب يسضقي Êاثلا و ، جد00004
سضيو-ع-ت و جد000002 اهردق ةيلا-م ة-مار-غ و ةذ-فا-ن
.لاسصت’ا ةيلخ نايب بسسح جد00006 هردق ›ام

ديبع.م ^



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/

