
  ““حÓسصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردابم““ قÓطا
قيمعلا يسسايسسلا رييغتلاب هبلاطم ديسسجت رظتني بعسشلا :ةنيرق نب  ^ بعسشلاو نطولا ةمدخل ىعسست امنإاو ةيسسايسس تسسيل ةردابملا :ششبيعب نب ^ هقيزمت ت’واحم ميرجتو هكسسامت زيزعتو يعمتجملا جيسسنلا ةيامح ^

انوروك ةمزأا يف مئارجلا يبكترم عم حماسستلا مدع ىلإا وعدت ةسضهنلا  ^ ““ءاسضقلا اهّلحي ’ ةسسايسسلا لكاسشم““ :كوربم دعسسي ^ بازحأ’ا رود ليعفت بلطتي يطارقميدلا راسسملا زيزعت :ديعلب^

:نلعت تاباقنو تايعمجو بازحأا ،رييغتلا يف بعضشلا ةدارإا صسكعت ةقيمع تاحÓضصإا ديضسجتل ىعضست

ريياعم قفو تناك ةريخأ’ا ةكرحلا نأا دكأا
 :يتامغز ،ةاباحملا ذبنو ةيعوضضوم
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لبقملا ربوتكأا لبق يسسورلا حاقللا قيوسست متي نل :ديزوب نب
2/3/5/7/11صص انوروك صسوريفب ةديدج ةباضصإا29٤و تايفو01 ليجضست مت امنيب

تامولعم ىلع ذاوحتضس’او ىمظعلا ةنايخلا مهتب
   ةيبنجأا ةلود ليمعل اهميلضستل ةيرضس قئاثوو

قــــباسسلا دــــــئاقلا ىـــــلع شضــــبقلاب رــــمأا
رــــــــــيسصقلب يــــــــــــــلاغ ،يــنطولا كردــلل

3صص

3صص

““صسوريفلا فضشاوك““ رعضس نأا دكأا
،يقيقحلا هرعضس نع عفترم رئازجلاب

  :نادم دمحم روتكدلا

قـــيرطلا عــطق بــجي
““تاـــــــــــيبوللا““ ماــــــمأا
مــــــــــــيخسضت يداـــــــفتل
  اــنوروك حاـقل ةروــتاف

2صص

Marcredi 12 Aout 2020

لـــــــــيعفتل لــــــــمع كاـــــــــــنه
عاجرتسساو داسسفلا ةحفاكم
ةبرــــــــــــــــــهملا لاوـــــــــــــــــــمأ’ا

3صص

 نينطاوملا عورت يتلا تاباسصعلا عدرل ةيئاهنلا هتغيسص يف نوناق عورسشم ^
ةرتهتسسملا تافآ’ا نم عمتجملا ةيامحو نطاوملل نمآ’ا أاجلملا وه ءاسضقلا  ^

،طــــــــيمرق ةرـــــــــيونوب ،دـــــــــعاقتملا لوأ’ا دـــــــــعاسسملا عادــــــــــيا ^
تــــــــــــــــــقؤوملا شســـــــــــــــــبحلا ماسشـــــــــــــــــــه ششـــــــــــــــــيورد دــــــــــــــــئارلاو

تاي’و ةدع ربع حيتافملا ميلضست ةيلمعل ابضسحت
ةيلاملاو ةيراد’ا تاءارج’ا لامكتسس’ يمومع يوقرتلا يبتتكم ةوعد

يرئازجلا فرطلل ةبسسنلاب ““رسساخ / حبار““ ناك قافت’ا

  ققحم توم نم ةبانع نم اوجرخ اقارح24 ذقني داقميت ةرخاب مقاط

:صشيرب رداقلا دبع :،يبروروأ’ا داحتإ’ا عم ةكارضشلا قافتا ةعجارم رارق نمث
٤صص

5صص

61صص

  اقرغ هفتح نيتنضس رمعلا نم غلاب عيضضر ىق’ اميف
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سسوÒفلا راسشتنا ةعبات-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإ’ا ة-ل-ي-سص◊ا نأا ة-ح-سصلا ةرازو-ب
2231و ةدكؤوم ةباسصإا40263 ¤إا تعفترا

ةل-ي-سسŸا تا-ي’و تل-ج-سس ثي-ح ة-ي-ح-سض
نم Ìكأا ةياجبو ةبانعو نارهوو رئاز÷او
 .ةباسصإا02
ليجسست ” ه-نأا ¤إا رد-سصŸا سسف-ن را-سشأاو
عفري ل-ك-سشب ةد-يد-ج ءا-ف-سش ة-لا-ح343
دجاوتي اميف ،ت’اح36252 ¤إا ›امجإ’ا

.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ًاسضيرم94

ر كلام ^

 رقتضسم رئازجلا يف يحضصلا عضضولا نإا لاق

لبقملإ ربوتكأإ لبق يسسورلإ حاقللإ قيوسست متي نل :ديزوب نب
ةلغتسسم طقف ةئاملاب63و ريرسس فلأإ91 ىلع رفوتي يحسصلإ عاطقلإ ^

حÓسصإاو نا-ك-سسلاو ة-ح-سصلا ر-يزو د-كأا ^
،ديزوب نب نمحر-لا د-ب-ع تا-ي-ف-سشت-سسŸا
‘ ي-ح-سصلا ع-سضو-لا ““ نأا ءا-ثÓ-ث--لا سسمأا
نأا ¤إا اÒسشم ،““ر----ق----ت----سسم ر----ئاز÷ا
ةيحيرأا ‘ لمعت نطولا Èع تايفسشتسسŸا““
.““تاباسصإÓل فيفطلا عجاÎلا دعب ةمات
افيسض هلوزن لÓخ ديزوب نب ريزولا حسضوأاو

عاطقلا ““ نأاب ،ةيناثلا ةيعاذإ’ا ةانقلا ىلع
ةبسسنو ريرسس فلأا91 ىلع رفوتي يحسصلا

ام اذهو ةلغتسسم اهنم ط-ق-ف ة-ئاŸا-ب63
اذه ‘ ةيحيرأا دهسشت تايفسشتسسŸا لعجي

عاطق ينهت‡ تايحسضتب““ اديسشم ““لاÛا
امنيب07 نم ديزأا مهنم ‘وت نيذلا ةحسصلا
.““سسوÒفلاب لماع0004 وحن بيسصُأا
‘ ةلجسسŸا تاءادت-عÓ-ل ة-ب-سسن-لا-ب ا-مأا
،ةحسصلا يمدختسسم ى-ل-ع ةÒخأ’ا ةÎف-لا
هذ-ه نأا-ب عا-ط-ق-لا ‘ لوأ’ا ل-جر-لا د-كأا
لسضفلا اعجرم ،ةدوجوم دعت ⁄ ةرهاظلا

تاذ ‘ تردسص يتلا Úناوقلا ¤إا كلذ ‘
.نأاسشلا
Úن-طاوŸا ي-عو-ب د-يزو-ب ن-ب دا-سشأا ا-م-ك
رارغ ىلع ةياقولا تاءارجإاب م-ه-ماز-ت-لاو

،يدسس÷ا دعابتلاو ةمام-ك-لا لا-م-ع-ت-سسا
‘ ايباجيإا ارسشؤوم تايكولسسلا هذه اÈتعم
.سسوÒفلا رسصح
سسوÒفل داسضŸا حاقللا فلم سصوسصخبو
““ نإا ةحسصلا ريزو لا-ق ،بق-ترŸا ا-نورو-ك
رفوتم نوكيسس هنأاو هجاتنإا بقÎت رئاز÷ا
اذه نأا Òغ هقيوسست روف يرئاز÷ا بعسشلل
امك ةيلاع-ف ا-ه-ن-م طور-سش ةد-ع-ل ع-سضخ-ي
لجسسŸا يسسورلا حاقللا قيوسست دع-ب-ت-سسا

.““ريدقت ىسصقأاك لبقŸا ربوتكأا رهسش لبق
ر كلام ^

نع اعفترم رئازجلاب ““سسوريفلا فضشاوك““ رعضس نأا دكأا
  :نادم دمحم روتكدلا ، يقيقحلا هرعضس

يدافتل ““تايبوللإ““ مامأإ قيرطلإ عطق بجي
  انوروك حاقل ةروتاف ميخسضت

 ءابولا تايئاضصحإا رخآا فضشكت ةحضصلا ةرازو
 انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ294و تايفو01 ليجسست

ةباضصإا294و تايفو01 ليجضست ءاثÓثلا سسمأا تايفضشتضسŸا حÓضصإاو ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو تنلعأا
.ةÒخ’ا ةعاضس42 ـلا لÓخ دجتضسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج

سصتfl بيبط وهو ،نادم دمfi روتكدلا رذح  ^
ديم““ ةكرسشل لث‡و ،اسسنرفب ميقم بلقلا بط ‘
ن-م ،ة-ي-ب-ط-لا تاد-عŸاو ةز-ه-جأÓ-ل ““ي--ت--نا--سس
‘ لخدت دق يتلا ةيجراÿاو ةيلخادلا ““تايبوللا““

عورسش لاح ‘ انوروك دسض حاقللا داÒتسسا ةيلمع
نأا ¤إا اÒسشم ،ه-ق-يو-سست ‘ ة-يŸا--ع--لا ر--باıا
ددع ءانتقا ةيناك-مإا ر-ه-ظ-ت ة-ي-لا◊ا تار-سشؤوŸا

نويلم02 قوفي وأا لسصي دق تاعر÷ا نم Èتعم
ميخسضتل تايبوللا هذهل ةسصرف لكسشي دق ام ةعرج

هثيدح ‘ نادم رو-ت-كد-لا ح-سضوأاو  .Òتاو-ف-لا
ىلع ةيŸاعلا رباıا نم ديدع-لا نأا ،““ر-ج-ف-ل-ل““

،يدنهلا ءاقللا دهعم ،رزياف ،اكينيزاÎسسا رارغ
ة-ل-حرŸا ‘ نآ’ا ي-ه ،ة-ي-سسور-لا ر-باıا اذ-كو
هقيوسست ةيلمع  لعجي ام ،حاقللا جاتنإا نم ةثلاثلا

مهامسسأا نم مامأا ،ةسصرفلا نوكتسس ثيح ،ابيرق
ق-يو-سست-لا ط-خ لو-خد-ل ““ة-يودأ’ا““ تا-ي--بو--ل--ب““

ىلع اددسشم ،Òتاوفلا ميخسضتل ةسصرفلا لÓغتسساو
ذنم انوروك ءابو ةيادب ويرا-ن-ي-سس يدا-ف-ت ةرور-سض
ة-ع-ن-قأ’ا داÒت-سسا تا-ي-ل-م-عو ي--سضاŸا سسرا--م
نأاو ةسصاخ ،ةيبطلا تازيهجتلا اذ-كو تاز-ف-ق-لاو
ةهجاوŸ ر’ود نويلم03ـب افÓغ تسصسصخ ةلودلا
سضع-ب -ه-ب-سسح- ه-ت-ل-غ-ت-سسا ا-م و-هو سسوÒف--لا
  . اه◊اسصم ةمدÿ فارط’ا
ةكرسشلل لث‡ هرابتعاب ةسصرفلا روتكدلا لغتسساو
تلاط يتلا تافرسصتلاب ديدنت-ل-ل ،““ي-ت-نا-سس دا-م““

هنأا اÒسشم ،““ةيماقتن’اب““ اهفسصو ي-ت-لاو ه-ت-كر-سش

لاخدإ’ روتسساب دهعمو ةحسصلا ةرازول سضرع مدق
،سضفرلاب تلبوق اهنأا ’إا ،انوروك سسوÒف فسشاوك
ةقوسسŸا كلتب ةنراقم ةسضفخنم اهتفلكت نا مغر

fiيسس يب““ انوروك فسشاك ةفلكت لسصت ثيح ،ايل
ةيلمع نأا Úح ‘ ،جد058 ةكرسشلا همدقت يذلا ““رأا
وهو ،جد000.01 قوفت ايلاح ىرŒ يتلا فسشكلا

ءارو فقي نم نع - هبسسح- لؤواسستلا حرطي ام
ةÎفلا ‘ قوسسلا ‘ م-ك-ح-ت-ت ي-ت-لا ““تا-ي-بو-ل-لا““
  .ةنهارلا
دق ةيرئاز÷ا كرامجلل ةماعلا ةيريدŸا تناكو
عيرسستو ليهسستل ةيئانثتسسا تاءار-جإا ن-ع تن-ل-عأا

ةسسايسسلاب ةلسصلا تاذ تاجتنŸا داÒتسسا تايلمع
““ا-نورو-ك““ سسوÒف را-سشت-نا ة-ح-فا-كŸ ة-ي-ن-طو-لا
تاجتنŸا ‘ تاجتنŸا هذه لثمت-تو ،د-ج-ت-سسŸا
اهعفرو ،ةيبطلا تازيهجتلاو تادعŸاو ةيحسصلا

ما“إا-ب د-ه-ع-ت Ëد-ق-ت در-جÃ ا--ه--لو--سصو رو--ف
  .اقح’ ةيكرم÷ا تاءارجإ’ا
ءاغلإا ،يليمكتلا ةيلاŸا نو-نا-ق عور-سشم ّر-قأا ا-م-ك
““avt““ تسسا ىلع ،ةيكرم÷ا قوق◊اوÒا داŸداو
راطإا ‘ لخدت يتلا ةيبطلا ةزهجأ’او ةين’ديسصلا

ىلع ““avt““ ءاغلإا ” امك ،انوروك سسوÒف ةهجاوم
ةدŸ ايلfi ةعّنسصŸا وأا ةدروتسسŸا ةيلوأ’ا داوŸا

Ëدقت ةداعإا عور-سشŸا تاذ ‘ درو ا-م-ك ،Úت-ن-سس
ةبسسنلاب عفدلا ما-ظ-ن اذ-كو ،ط-سسبŸا ح-ير-سصت-لا
.تÓماعت ةدع ءاغلإا لÓخ نم بئارسضلا يعفادل

  ع.ي ^

ةين’ديسصلا تاعانسصلاو ةحسصلا عاطق لازي’ ^
‘ ةسصتfl ةيمسسر تائي-ه-ل د-ق-ت-ف-ي ر-ئاز÷ا ‘

ةيبطلا تازي-ه-ج-ت-لاو تاد-عŸا تا-ف-ل-م ة-سسارد
ÒياعŸا اهئافيت-سسا ىد-م ة-ب-قار-مو ةدرو-ت-سسŸا
ىلع ةينطولا قوسسلا ‘ اهق-يو-سست ل-ب-ق ة-ي-لود-لا

ةزهجأ’او ةيودأÓ-ل ة-حو-ن-مŸا سصي-خاÎلا رار-غ
  .تايفسشتسسŸا ‘ اهلامعتسسا متي يتلا
سصسصختم بيبط وهو ،نادم دمfi روتكدلا حتفو

ديم““ ةكرسشل لث‡و ،اسسنرفب ميقم بلقلا بط ‘
مهامسسأا نم ىلع رانلا ““رجفلل““ هثيدح ‘ ““يتناسس
ةباسصعلا عرذأا ت– لمعت لازت’ يتلا ““تايبوللاب““

ةلودلا يعاسسم لاسشفإا قرطلا ىتسشب لوا– يتلاو
لÓخ نم ،رئاز÷اب ةح-سصلا عا-ط-ق-ب سضو-ه-ن-ل-ل

fiتا-عا-ن-سصلا ى-ل-ع ا-ه-تر-ط-ي-سس ط--سسب ة--لوا
    .ةيبطلا تادعŸاو ةزهجأ’او ةين’ديسصلا
اههجو يتلا هتÓسسارم ‘ ،نادم روتكدلا ىكتسشاو
نوبت ديÛا د-ب-ع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ن-م ل-ك-ل
ر-يزو اذ-كو دار-ج ز-يز-ع-لا د-ب-ع لو’ا ر-يزو--لاو
““رجفلا““ تقلت ديزوب نب نامحر-لا د-ب-ع ة-ح-سصلا
ا-ه-ف-سصو ي-ت-لا ق-ئاو-ع-لا ن-م ،ا--ه--ن--م ة--خ--سسن
هفرعي يذلا راكتح’ا مامأا ةسصاخ ““ةيماقتن’اب““

عسضولا وهو ىلكلا ليسسغب ةسصاÿا تادعŸا لا‹
نأاو ةسصاخ Òطÿاب نادم روتكدلا هÈتعا يذلا

001 نم Ìكأا ةلودلا فلكي طاسشنلا نم عونلا اذه
  .ماع لك ر’ود نويلم
نأاب مكغÓبإا دون““ ،ه-تÓ-سسار-م ‘ ناد-م ح-سضوأاو
نم (IPP) ىلكلا ليسسغ تادعم داÒتسساب نذإ’ا
”anelydiaH ““انيليداه““ ةعن-سصŸا ة-كر-سشلا

رظح ” ا-هد-ع-بو .8002 ماع ‘ طق-ف ا-ن-ح-ن-م
‘ ةيمسسرلا ةدير÷ا رسشن دعب9002 ماع ةيلمعلا
،ىلكلا لسسغ زاهج داÒتسسا رظ◊È 8002مسسيد
متي ’ Úح ‘ مدلا طوطخو مويدوسصلا تانوبركيب
،ىلكلا لسسغب ةسصاÿا ةزهجأ’ا هذه لثم عينسصت
ةلاح فلأا52 نم Ìكأا يسص– رئاز÷ا نأا مغر

يمومع زكرم083 ›اوح ىوتسسم ىلع ىلك ليسسغ
  .رئاز÷اب
لوا– ““يتناسس ديم““ ةكرسش نأا ،روتكدلا فاسضأاو

ىلع ةينطولا قوسسلا ‘ ةفاسضإ’ا Ëدقتل ةدهاج
نم ةسصاخ اههجاوت يتلا قئاوعلا لك نم مغرلا

قيعت اهنأا اهنأاسشب راسشأا يت-لا ““تا-ي-بو-ل-لا““ فر-ط
نيذ-لا Úل-ما-ع-تŸا Úب ن-م نا-ك ه-نو-ك ،ه-طا-سشن

يتلا ةيقيق◊ا ““ةباسصعلا““ تا-فر-سصت اور-ك-ن-ت-سسا
ةحسصلا عاطق ‘ Êوناق Òغ لكسشب اهسسفن يÌت
‘ ةماه تاعاطق ةدع راكتحا لÓخ نم ةيودأ’او

ةكر-سشلا تما-ق ثي-ح ،ر-ئاز÷ا-ب ة-ح-سصلا لا‹
004 ةميقب بلقلا ىسضرÃ ةسصاخ ةزهجأا داÒتسساب
ءانيم ل-خاد ةز-ج-تfi لاز-ت’ ا-ه-ن-ك-ل وروا ف-لأا
  .8102ذنم نارهو
Òسض– ددسصب هنأا ،روتكدلا راسشأا ،ىرخا ةهج نم

Ãل ةينطولا ةلاكولا سسي-ئر ة-ل-سسارÓيحسصلا نمأ
سضعب سصوسصخب ي-جا-ه-ن-سص لا-م-ك رو-سسي-فوÈلا
قلعت اميف ةسصاخ عاطقلا اهسشيعي يتلا تازواجتلا
لوا– يتلا تايبوللاو ةيبطلا تادعŸاو ةزهجأ’اب
ع-سضو ‘ ““ةد--يد÷ا ر--ئاز÷ا““ ى--ع--سسم لا--سشفإا

نم رئاز÷ا سصلخت ةنيت-م ة-ي-ن’د-ي-سص ة-عا-ن-سص
نوبت سسيئرلا بيسصنت نأاو ةسصاخ ،جراخلل ةيعبتلا
عسضول ءاج ةروكذŸا ةلاكولا سسأار ىلع يجاهنسصل
نم ٍلاع ىوتسسم ن-م-سضي رو-ط-ت-م ي-ح-سص ما-ظ-ن
نم ةيا-قو-لا ع-ي-سسو-تو ي-عو-ن-لا بط-لاو جÓ-ع-لا

flسضارمأ’ا فلت.  
بق-ع را-سشأا د-ق ي-جا-ه-ن-سص رو-سسي-فوÈلا نا--كو
تءاج ةÒخأ’ا هذه نأا ،ةلاكولا سسأار ىلع هبيسصنت

ةموظنملل ةبسسنلاب نوك-ت-سسو ة-ما-ه ة-ل-حر-م““ ‘
نم ةديرفو ادج ةمه-م ةادأا ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ح-سصلا
ءاطخأا نع داعتب’ا ةرورسض ىل-ع دد-سشو ،ا-ه-عو-ن
Èع ريوطتلا ى-ل-ع دا-م-ت-ع’ا ةرور-سضو ي-سضاŸا
ءاكذلا ىلع دمتعت ةد-يد-ج تا-ي-ن-ق-ت ماد-خ-ت-سسا
ليبسسلا هنأ’ ،ىمظع تا-ي-ط-عÃو ي-عا-ن-ط-سص’ا
لود ةيقب هيلا تلسصو ام ىوتسسم ¤إا لسصنل ديحولا
  .““⁄اعلا
ليسسغ زاهج جاردإا رارق نادم روتكدلا باعأا امك
اهداÒتسسا روظÙا تاجتنŸا ةمئاق ‘ ىلكلا

ءاغلإا متي ⁄و ،رئاز÷ا ‘ اهعينسصت متي ’ امدنع
ماع ذنم هتسضراعم نم مغرلا ىلع رظ◊ا اذه
ة-يودأ’ا تا-كر-سش ن-م د-يد-ع-لا ل-ب-ق ن--م9002
اذه ديدŒ اهدعب م-ت-ي-ل ،Úير-ئاز÷ا ءا-ب-طأ’او
ىلع5102 ماعل ةيم-سسر-لا ةد-ير÷ا ‘ نو-نا-ق-لا
‘ Úلعافلا نم ةد-يد-ع-لا ىوا-ك-سشلا ن-م م-غر-لا

““يتناسسدام““ ةكرسش تناك ي-ت-لاو ،ة-يودأ’ا عا-ط-ق
هذه داÒتسسا رظح اهق-ح-ب ق-ب-طو ا-ه-ي-ف ا-فر-ط

  .تادعŸا
    ع.ي ^

  نارهو ءانيÃ ةزجتfi بلقلا ىضضرŸ ةيبط تادعم وروا فلأا400
 ةلودلإ يعاسسم لاسشفإإ ىلع لمعت فإرطأإ

  ةحسصلإ عاطقب سضوهنلل

قئاثوو تامولعم ىلع ذاوحتضس’او ىمظعلا ةنايخلا مهتب
   ةيبنجأا ةلود ليمعل اهميلضستل ةيرضس

Òسصقلب ›اغ ،ينطولإ كردلل قباسسلإ دئاقلإ ىلع سضبقلاب رمأإ
تقؤوŸإ سسب◊إ ماسشه سشيورد دئإرلإو ،طيمرق ةريونوب ،دعاقتŸإ لوأ’إ دعاسسŸإ عإديإ ^

ارارق  ةديلبلاب ةيرك-سسع-لا ة-با-ي-ن-لا ترد-سصا ^
دعاسسŸا نم لك قح ‘ ةي-ئا-سضق-لا ة-ع-با-تŸا-ب
دئار-لاو ،ط-ي-مر-ق ةر-يو-نو-ب ،د-عا-ق-تŸا لوأ’ا
قباسسلا ينطو-لا كرد-لا د-ئا-قو ،ما-سشه سشيورد
ةنايÿا ةمهتب ،›اغ Òسصقلب ،دعاقتŸا ديمعلا
.ىمظعلا
اقبط ه-نأا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ةرازو-ل نا-ي-ب لا-قو

تاءارجإ’ا نوناق نم3 ةرقف11 ةداŸا ماكحأ’
ةرازوب يركسسعلا ءاسضقلا ريدم طيحي ،ةيئاز÷ا
ةعباتŸاب ،املع ما-ع-لا يأار-لا ي-ن-طو-لا عا-فد-لا
ةديلبلاب ةيركسسعلا ةباينلا فرط نم ة-ي-ئا-سضق-لا

ىلع ذاوحتسس’ا ىمظعلا ةنايÿا م-ه-ت ل-جأا ن-م

دحأ’ اهميلسست سضرغل ةيرسس قئا-ثوو تا-مو-ل-ع-م
دعاسسŸا نم لك قح ‘  ة-ي-ب-ن-جأا ة-لود ءÓ-م-ع
سشيورد دئارلاو طيمرق ةريونوب دعاقتŸا لوأ’ا

اقبط ›اغ Òسصقلب دعاق-تŸا د-ي-م-ع-لاو ما-سشه
.تابوقعلا نوناق نم2 ةرقف36 ةداŸا سصنل

ةديلبلاب يركسسعلا قيقح-ت-لا ي-سضا-ق ما-ق د-قو
ماسشه سشيوردو طيمرق ةريونوب ÚمهتŸا عسضوب
ىد----ل عاد----يإا ر-----مأا بجوÃ تقؤوŸا سسب◊ا
ردسصأا امك ،ةديلبلاب ةيركسسعلا ةيباقعلا ةسسسسؤوŸا
.›اغ Òسصقلب مهتŸا دسض سضبقلاب رمأا

 م .نإوسضر ^

انوروك سسوريف ةعباتمو دضصر ةنجلل يمضسرلا قطانلا بضسح
ةحسصلإ عاطق يف ينهم0004 نم ديزأإ ةباسصإإو Óماع96 ةافو

96 ر-ئاز÷ا ‘ ة-ح-سصلا عا-ط-ق د-ق--ف ^
فلتfl نم ارخآا5204 بيسصأا اميف Óماع
ةحئاجب ةيبطلا هبسشو ة-ي-ب-ط-لا كÓ-سسأ’ا
ةل-ي-سصح ر-خآا بسسح (91-ديفوك) انورو-ك
نا-ك-سسلاو ة-ح-سصلا ةرازو ا-ه-ن-ع تف--سشك
.ءاثÓثلا سسمأا تايفسشتسسŸا حÓسصإاو
دسصر ةن÷ مسساب يمسسر-لا ق-طا-ن-لا د-كأاو
لامج روتكدلا ا-نورو-ك سسوÒف ة-ع-با-ت-مو
دقف عاطقلا““ نأا يمÓعإا حيرسصت ‘ راروف
¤إا ار-خآا5204 سضرعت ا-م-ك Ó-ما-ع96
هرا-سشت-نا ذ-ن-م ءا-بو-لا اذ--ه--ب ة--با--سصإ’ا
عسضولا اذهل هفسسأا““ نع اÈع-م ““ر-ئاز÷ا-ب
سضعب ¤وأ’ا ةجردلاب ه-ي-ف تب-ب-سست يذ-لا
’ نيذلا Úنطاوملل ةسشئاط-لا تا-كو-ل-سسلا

.““ةياقولا دعاوق نومÎحي
عاطقلاب ةحئا÷ا هذهل ةيحسض رخآا تناكو
رو-سسفوÈلا و-ه لوؤو-سسŸا تاذ ا-ه-ب ر--كذ
ديلوتلاو ءاسسنلا بط ةحلسصم سسيئر رويمع
ة-سسسسؤوŸا-ب ي--ب--ط--لا سسلÛا سسي--ئرو
برغ ةدلارزل ةيموم-ع-لا ة-ي-ئا-ف-سشت-سس’ا
.ةمسصاعلا
عيمج رخآا بناج نم راروف روتكدلا اعدو
دعاوقلاب مراسصلا مازتل’ا ¤إا ÚنطاوŸا
مداقلا عوبسسأ’ا حتف ةداعا دع-ب ة-ي-ئا-قو-لا
تاءاسضفو ئطاوسشلاو دجاسسŸا نم ددعل
اذه لÓخ دهسشتسس يتلاو هيفÎلاو ةيلسستلا
’ابقا ةرار◊ا ةدسشب زيمتي يذلا مسسوŸا
ايدافت كلذو Úن-طاوŸا فر-ط ن-م اÒب-ك

.سسوÒفلل عسساولا راسشتنÓل
دسصر ةن÷ مسساب يمسسرلا قطانلا لمحو
ÚنطاوŸا سضعب انوروك سسوÒف ةعباتمو
مدع ببسسب ىودع-لا ل-ق-ن ‘ ة-ي-لوؤو-سسŸا
ىلع ةلثمتŸا ةيئاقولا دعاوقلل مهماÎحا
نم مغرلاب ةمامكلا ءادترا ‘ سصوسصÿا
تاطل-سسلا ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا تادو-هÛا
.ءابولا اذهل يدسصتلا لجأا نم ةيمومعلا
ةهج نم ““هحايترا““ نع لوؤوسسŸا تاذ Èعو
لÓخ ةيئابولا ةيع-سضو-لا Úسسح-ت-ل ىر-خأا
عجارت ليج-سست لÓ-خ ن-م ةÒخأ’ا ما-يأ’ا

تايفولا ةبسسنو تاباسصإ’ا ددع ‘ فيفط
ة-يا-ن-ع-ل-ل نو-ع-سضخ-ي ن-يذ-لا ى--سضرŸاو
ر كلام ^ .ةزكرŸا

 :نارهو يلاو ليدقب ريرضس042 ىفضشتضسم حتفو زيهجتل ريضضحتلا يرجي
91 ديفوك يف ةسصتخم ةيبطلإ مقط’إو ةرسسأ’إ يف زجع دجوي ’

رداقلا دبع نارهو ةي’و ›او لاق  ^
¤ا ةيئاجفلا هترايز لÓخ سسمأا يوÓج
يمحسشا يديسس ةيدلبب وبيطسش ىفسشتسسم
دي-فو-ك ى-سضرÃ ل-ف-ك-ت-لا ‘ سصتıا
ريرسس042 ةيباعيتسسا ةقاط كلÁ يذلاو
سسوÒفب تاباسص’ا ددع ‘ عافترا ““ نأا
يب““ زاهجب فسشكلا ¤ا ةي’ولاب انوروك
¤إا ىفسشتسسŸا هب ززعت يذلا ““را يسس

يرŒ يتلا ةيموي-لا ل-ي-لا-ح-ت-لا بنا-ج
Ãكأا-ب رو-ت-سسا-ب د-ه-عÌ ليل–052 نم

‘ داز ام ليل–003 ¤إا لسصيو ايموي
.““ ةدكؤوŸا تاباسص’ا ددع
ركبŸا سصيخسشتلا ““ نأا ¤إا ›اولا راسشأاو

هناسش نم انوروك سسوÒفب ةباسص’ا نع
امد-ع-ب تا-ي-فو-لا دد-ع ن-م سصل-ق-ي نأا
زكارŸا ىلع دفاوت-ت ا-ق-با-سس تح-ب-سصأا
‘ تاباسصإا91 ديفوكب ةسصتıا ةيبطلا

لفكتلا بعسصي ا‡ ادج ةمدقتم ةلاح
 .““اهب

يوÓج رداقلا دب-ع نأا-م-ط ه-ت-ه-ج ن-م
91 ديفوك ‘ سصسصختŸا يبطلا مقاطلا
ىسضرملل ةرفو-ت-م ةر-سسأ’ا نأا ة-ي’و-لا-ب
ليدق ىفسشتسسم اسضيا حتف اقح’ متيسسو
هب لاغسشأ’ا لامكتسسا مدع ن-م م-غر-لا-ب
““ نأا ا-ف-ي-سضم ““ما-ك-حأا ةرور-سضل-ل نأا ’إا

اهب لفكت متي ةي-سضرŸا ت’ا◊ا ع-ي-م-ج
مانيل ريرسسو ةياعرلا دجي سضيرم لكو

لمعي يبطلا مقا-ط-لا ل-ع-ج ا-م ،ه-ي-ل-ع
‘ زجع يأا ليجسست نود ةÒبك ةيحيرأاب
لكايهلا ل-ظ ‘ كلذو ة-ي’و-لا-ب ةر-سسأ’ا
يتلاو ةي’ولا اهيلع رفوتت يتلا ةيحسصلا

ةلحرم تغلب امدعب زا‚’ا روط ‘ يه
قور◊ا ىفسشتسسم هنمو ابيرق مÓتسس’ا
ن-م ا-هÒغو نا-طر-سسلا ى--ف--سشت--سسمو
اهنأاسش نم يتلا ىرخأ’ا ةيبطلا زكارŸا
ريرسس0003   نم ديزأا ىسضرملل رفوت نأا
 .““‘اسضإا
ةيحسصلا ةي-ع-سضو-لا ة-ع-با-ت-م را-طإا ‘و
يتلا تاءارجإ’ا نم ددعل اعبتو ،ةي’ولاب

ي-لÙا ىو-ت-سسŸا ى-ل-ع ا-هذا-خ--تا ”
،انوروك ءابوب ÚباسصŸاب لثمأ’ا لفكتلل
فيفختل ةيلÙا تاطلسسلا نم ا-ي-ع-سسو
ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا ىلع طغسضلا
لفكتلا لا‹ ‘ ا-ط-غ-سض فر-ع-ت ي-ت-لا
›او ماق ،ءا-بو-لا-ب ة-با-سصŸا ت’ا◊ا-ب
042 ىفسشتسسŸ ةيئاجف ةرا-يز-ب ة-ي’و-لا

هب تهتنا يذلا ة-م-ج-ن-لا ي-ح-ب ر-ير-سس
ت– ع-ِسضُو ثي--ح ار--خؤو--م لا--غ--سشأ’ا
ة-ي--ئا--ف--سشت--سس’ا ة--سسسسؤوŸا فر--سصت
نم وطسسيإابÈ 4591مفون لوأا ةيعما÷ا
هذ-ه ى-ل-ع ط-غ-سضلا ف-ي--ف--خ--ت ل--جأا
اديازتم ’ابقإا فر-ع-ت ي-ت-لا ة-سسسسؤوŸا
ةلحرم ‘ ” ثيح ،ءابولا-ب Úبا-سصم-ل-ل
021 مسضي سصاخ حا-ن-ج سصي-سصخ-ت ¤وأا

،91-ديفوك ءابوب لفكتلاب سصاخ ريرسس
ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوŸا ةرادإا تسصسصخو
يبط هبسشو ايب-ط ا-م-قا-ط ،Èم-فو-ن لوأا
 .ىفسشتسسŸا اذه ىوتسسم ىلع لفكتلل
ىلع ةرايزلا هذه لÓخ ›اولا فقو دقو

ذنم ءابولاب ÚباسصŸاب لفك-ت-لا فور-ظ
تاسصوحفل-ل م-ه-عو-سضخو م-ه-قا-ح-ت-لا
ىلع مه-ب ل-ف-ك-ت-لا ة-يا-غ ¤إا ة-ي-ب-ط-لا

لك ىلع رفوتي يذلا ىفسشتسسŸا ىوتسسم
ةيبط تاراطإا ن-م ة-يرور-سضلا طور-سشلا
داوŸا رفوت لÓخ نم اذكو ،ةيبط هبسشو
ىلع ةين’د-ي-سصلا ه-ب-سشو ة-ي-ن’د-ي-سصلا

 .ىفسشتسسŸا ةيلديسص ىوتسسم
ىلع ةلمتfi تاف-عا-سضم يأ’ ا-ب-سس–و
عوبسسأ’ا ةيادب عم متيسس ،ةي’ولا ىوتسسم
ىوتسسم ىلع اريرسس05 ةفاسضإا لبقŸا

حبسصيل ،ةيئا-ف-سشت-سس’ا ة-سسسسؤوŸا هذ-ه
ةبسسن-لا-ب با-ع-ي-ت-سس’ا ة-قا-ط ›ا-م-جإا
 .اريرسس071 انوروك ءابوب Úباسصملل

Òسضحتلا ايلاح يرجي ،قايسسلا تاذ ‘
ريرسس042 ىفسشتسسم حت-فو ز-ي-ه-ج-ت-ل
فرسصت ت– ه-ع-سضو ل-جأا ن-م ل-يد-ق-ب
روتكدلا يعما÷ا يئاف-سشت-سس’ا ز-كرŸا
لثمأ’ا لفكتلا راطإا ‘ كلذو بجرز نب
 .91-ديفوك ءابوب ÚباسصŸاب

سسانيإإ م ^
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رهاوظلا عدرل نوناق عورصشم نع فصشك امك ^
‘ ÚنطاوŸا عورت يتلا تاباصصعلاو ة-ب-ير-غ-لا
ة-كر◊ا نأا ر-خأا قا-ي-صس ‘ اد-كؤو-م م-ه-ئا-ي-حأا
دبع ةيروه-م÷ا سسي-ئر ا-هر-قأا ي-ت-لا ةÒخألا
ق-فو تنا-ك ة-لاد-ع-لا كل-صس ‘ نو-ب-ت د-يÛا
ةا-باÙا ءلو-لا ذ-ب-نو ة-ي-عو-صضو-م Òيا--ع--م
تقو ‘ ءاصضقلا اهنم نا-ع ي-ت-لا ة-ح-ل-صصŸاو
اهاقلأا ةمل-ك ‘ لد-ع-لا ر-يزو حر-صصو  .ق-با-صس
سسلÛ اصسيئر طيرصشوب راتfl بيصصنت لÓخ
ةينوÎكللا ةباينلا ةيصضرأا نأا ةمصصاعلا ءاصضق
” ىوكصش355 تيقل ارخؤوم اهقÓطا ” يتلا
اركذم زيجو فرظ ‘ ايئاهن اهنم423 ة÷اعم
موي ‘ حبصصأا ةينوÎكللا ىواكصشلا ىلع درلا نا
.ةيئاصضقلا سسلاÛا سضعب ‘ دحاو
لمعت هترازو حلاصصم نأا قايصسلا اذه ‘ ركذو
ىلع لمعت ةيصضرأا ريوطت-ل ر-ئاز÷ا د-ير-ب ع-م
غلب عورصشم وهو تاغيلبتلل ÊوÎكللا لاصسرلا
ءاصضقلا ‘ دعاصسي يذلا رمألا ةيئاهنلا هتلحرم
‘ ةي-صسي-ئر-لا كي-ك-صشت-لا با-ب-صسأا د-حأا ى-ل-ع
رخأا قاي-صس ‘و .يئاصضقلا لمعلا ةي-قاد-صصم
عا-ب-تا ¤إا ءا-صضق-لا ةر-صسأا لد-ع-لا ر--يزو ا--عد
ديد÷ا نوناق-لا داو-م ق-ي-ب-ط-ت ‘ ة-مار-صصلا

مهرمأا امك ةحصصلا عاطق لامعو ينهم ةيام◊
دح عصضول ةينوناقلا تايلألا ةفاك لام-ع-ت-صسا-ب
امك ةحصصلا عاطق لامع ىلع ءادتعلا ةرهاظل
نوناق عورصشم دادعا نع راطإلا سسفن ‘ فصشك
يتلا تاكولصسلا عدرل ةيروهم÷ا سسيئر هب رمأا
مادعنا نم وج قلختو ÚنطاوŸا نمأا نم عورت
نع هثيدح ‘و  .اراهنو Óيل ءايحلا ‘ نمألا
¤إا لد-ع-لا ر-يزو را-صشأا دا-صسف-لا ى-ل-ع بر◊ا

ةبراfi نا ادكؤوم داصسفلا ة-ح-فا-ك-م عو-صضو-م
علظي يتلا ةيصسيئرلا فادهألا نم ةفألا هذه
قيقحتل ىصضم تقو يأا نم Ìكأا ءاصضقلا اهب
عاجÎصساب قلعت ام اميصسل ةيلاعفلا نم ديزŸا
ةكر◊ا نأا ةبصسانŸاب فصشكو .ةبوهنŸا لاومألا
‘ ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ا-هر-قأا ي-ت--لا ةÒخألا
نوماعلا باونلاو ةيئا-صضق-لا سسلاÛا ءا-صسؤور
ÒياعŸاب قلعت ام ةصصاخ ا-ه-تا-ق-با-صسك تصسي-ل
اذه ردصصتي ثيح اهيف ةدمتعŸا ةيعوصضوŸا
سسمأا ‘ ءاصضقلا ىقبي يذلا سصصصختلا رايعŸا
Èعي امك تاعزانŸا بعصشتل ارظن هيلا ةجا◊ا
ة-ئ-فا-ك-م ‘ ةد-ي-كأا ة-ب-غر ن-ع ه-ب-صسح ا-صضيأا
ةمئاقلا تارابت-علا ذ-ب-نو لوذ-بŸا دو-هÛا
اهناع يتلا ةح-ل-صصŸاو ةا-باÙا ءلو-لا ى-ل-ع
بصسح تناكو قباصس تقو ‘ ءاصضقلا زاهج اهنم
زجعو ةÿÒا تادارلا لصش بابصسأا نم ريزولا
تا-جا-ي-ت-حل ة-با-ج-ت-صسلا ى--ل--ع ءا--صضق--لا

.ةعورصشŸا ÚصضاقتŸا
فاد-هأا را-طإا ‘ ة-كر◊ا هذ-ه جرد-ن-ت ا--م--ك
أاجلŸا ءاصضقلا لع÷ دÓبلل ايلع-لا تا-ط-ل-صسلا
وا فيعصضلا نطاوŸا هب Úهتصسي يذلا نمآلا
تافآلا نم عم-تÛا ة-يا-م-حو ف-ع-صضت-صسŸا
فدهلا اذه قيق– نأا ¤ا اÒصشم ةÎهتصسŸا

Áف-ئا-ظو-ل-ل را-ب-ت-علا ةدا-عإا ق-ير-ط ن-ع ر
يئاصضقلا لمعلا دمو ةلادعلا كلصس ‘ ةيعونلا
يتلا ةيلاعفلاو ةيعونلا ثيح نم ديدج سسفنب
.يجراÿاو يلخادلا عقاولا اهصضرفي
ةيئاصضقلا سسلاÛا ءاصسؤور لدعلا ريزو اعدو
عم مهلمع ‘ ةودق اونوكيل نوماعلا باونلاو
Úصس–و ةنهŸا تايقÓخأا-ب مرا-صصلا ماز-ت-للا
مازتللاو هتيدودرمو يئاصضقلا لمع-لا ة-ي-عو-ن
قايصسلا سسفن ‘ ددصش ام-ك ›ا-ثŸا كو-ل-صسلا-ب
عيمج ل◊ يقاب-ت-صسلا ل-م-ع-لا ةرور-صض ى-ل-ع
.تلاكصشإلا

م ناوسضر^

 Òطخ يئانثتسسإ عسضو طسسو اهتاسسسسؤوم ىلع تظفاح رئإز÷إ نإإ لاق
قيمعلا يسسايسسلا Òيغتلاب هبلاطم ديسسŒ رظتني بعسشلا :ةنيرق نب

 جراخلل ةبرهŸإ لإومأ’إ عاجÎسسإو داسسفلإ ةحفاكŸ لمع دوجو نع فسشك

 ةيئاهنلا هتغيسص ‘ نوناق عورسشم :يتامغز
 ÚنطاوŸا عورت يتلا تاباسصعلا عدرل

 ةاباÙا ذبنو ةيعوسضوم Òياعم قفو تناك ةÒخأ’ا ةكر◊ا^
ةبراحم ىلع ةيلاعف ءاطعإ’ يراج لمع كانه هنأإ يتامغز ماسسقلب ماتخأ’إ ظفاح لدعلإ ريزو فسشك
عاجرتسساب قلعت ام ةسصاخ برحلإ هذه ىلع ةيلاعفلإ قيقحت لجإ نم ةلإدعلإ اهب علطسضت يتلإ داسسفلإ
.ةبوهنملإ لإومأ’إ

نب رداقلا دبع ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر دكأا ^
ديصسŒ رظتني لازي ل يرئاز÷ا بعصشلا نأا ،ةنيرق
كارح ‘ قيمعلا يصسايصسلا Òيغتلاب هبلاطم عيمج
.يرفيف22
ةردابم لاغصشأا لÓخ اهاقلأا ةملك ‘ ةنيرق نب لاقو
‘ يصساروألا قدن-ف-ب حÓ-صصإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا
تاصسصسؤوم ىل-ع تظ-فا-ح ر-ئاز÷ا نإا““ ة-م-صصا-ع-لا
بعصشلا لصضفب Òطخ يئانثتصسا عصضو طصسو ةلودلا
نكي ⁄ نإاو روتصسد راصسم لصضفبو ،سشي÷ا ةصسصسؤومو

.““نمآلا ديحولا راصسŸا ناك هنأا لإا ،لثمألا
ن-م م-غر-لا ى--ل--ع ““ ي--بز◊ا لوؤو--صسŸا فا--صضأاو
ل رطاıا نأا لإا ،تاصسصسؤوŸا ةيعرصشل انعاجÎصسا
لينلا ديرت ةداصضم ىوقو تادارإا دوجوب ةمئاق لازت
““ءارو-لا ¤إا ا-ن-ب ةدو-ع-لاو ي-حÓ-صصإلا را-صسŸا ن-م
ةطلصس انيلع سضرفت ةيلا◊ا عاصضوألا نإا““ لصسÎصسيل
،ةيخيرات ةيلوؤوصسم مامأا انعصضتو Òكفتلا ةصضراعمو
انل ةصصرف رو-ت-صسد-لا ةدو-صسم حر-ط رار-ق نا-ك د-قو
ر كلام ^ .““انتردابم حرطل

Òيغتلإ ‘ ةيبعسشلإ ةدإرإ’إ سسكعت ةقيمع ةيقيقح تاحÓسصإإ ديسسجتل ىعسست

  ““حلسصإلل ةينطولا ىوقلا ةردابم““ قلطإا
 هقيز“ ت’واË fiرŒو هكسسا“ زيزعتو يعمتÛا جيسسنلا ةيامح^

قÓطإا ،ةمصصاعلا ر-ئاز÷ا-ب ،ءا-ثÓ-ث-لا سسما ” ^
ةينطولا ىوقلا ةردابم““ ىمصسم ت– ينطو ىعصسم
تايعمجو ةي-صسا-ي-صس باز-حأا ل-ب-ق ن-م ““حÓ-صصإÓ-ل
تايصصخصشو ةيداصصتقا تامظنمو ةينطو تا-با-ق-نو
ةدارإلا سسكعت ةقيمع ةيقيقح تاحÓصصإا ديصسŒ»ـل
ىعصست يتلا فادهلا Úب نمو   .““Òيغتلا ‘ ةيبعصشلا
لÓخ اهوصسصسؤوم هنلعأا امبصسح ،ةردابŸا هذه اهيلا
ةيفولا ةهيزنلا ةينطولا ىو-ق-ل-ل را-طإا ءا-ن-ب““ ،ةود-ن
يطارقÁدلا لوحتلاب ةنمؤوŸا ةي-ن-طو-لا تباو-ث-ل-ل
كار◊ا تابصستكم ةيا-م-حو يرو-ت-صسد-لا را-صسŸاو
ةيوه Úصص– نامصضو هتاعلطت د-ي-صسŒو ي-ب-ع-صشلا
ةردابŸا فدهت امك .““ةينطولا ةدحولا زيزعتو ةملا
هكصسا“ زيزعتو ي-ع-م-تÛا ج-ي-صسن-لا ة-يا-م-ح ¤إا
تاءارجإاب ةردابŸا اذكو هقيز“ تلواË fiرŒو
ةيعامتجلا ةيعصضولاب لفكتلا ‘ ةمهاصسملل ةعجان
انوروك ءابو ءارج ةيحصصلا ةمزألا تاعبتو نطاوملل
بصسحو .ي-ن-طو--لا دا--صصت--قلا سشا--ع--نإلا م--عدو
هذه قيقحتل دامتعلا متيصس ،ةردابŸا ‘ ÚكراصشŸا
امك ،ةيمل-صسلا ل-ئا-صسو-لا ف-ل-تfl ى-ل-ع فاد-هلا
‘ تاصشاقنلاو تلاصصتلا ىلع اهطاصشن ‘ دمتعتصس
‘ ةمهاصسŸاو ةينطولا ةحاصسلا لغصشت يتلا تافلŸا
‘ دÓبلا هجاوت يتلا تايدحتلا فل-تfl ة-ه-جاو-م
ع-ي-م÷ا نو-كرا-صشŸا ا-عد ا-م-ك .نو-نا-ق--لا را--طا

نكÁ اÃ ينطو-لا ى-ع-صسŸا اذ-ه ‘ ة-م-ها-صسم-ل-ل
ق-ق– ة-ق-ي-م-ع تا-حÓ--صصا زا‚ا ن--م ر--ئاز÷ا
يم–و نمآاو يقيقح Òغت ‘ مهتاعلط-ت لا-ي-جأÓ-ل
ي-صصو-ي را-طإلا اذ-ه ‘و .ا-ه-ت-يو-هو ة-ملا ةد-حو
جهنب ةيمومعلا تاطلصسلا““ ةردابŸا ‘ نوكراصشŸا
ةرا-صشت-صسا Èع ي-عا-م-ت-جلاو يدا-صصت-قلا راو◊ا
ÚلماعتŸاو بعصشلا تاحومطو ىصشامتي اÃ ةعصسوم
ةيلÙا تاعام÷ا كير– بناج ¤إا ،Úيداصصتقلا
لÓغتصسل يلÙا يداصصتقلا طا-صشن-لا ز-ي-ف-ح-ت-ل
هذه ةرادإاب فلكŸا حصضوأاو . ““تاينا-ك-ملا ع-ي-م-ج
رجفلا بزح سسيئر ،سشبيع-ب ن-ب ر-ها-ط-لا ،ةود-ن-لا
هذه عجصشي نأا نطاوم لك ىلع يغبني هنأا  ،ديد÷ا
ا‰إاو ة-ي-صسا-ي-صس تصسي-ل““ ا-ه-نأا ¤ا اÒصشم ةردا-بŸا
دبع زربأا ،هتهج نم .““بعصشلاو نطولا ةمدÿ ىعصست
نأا ،ينطولا ءانبلا ةكرح سسيئر ،ةن-ير-ق ن-ب ردا-ق-لا
لعفلا ررحي““ نأا كار◊ا لÓخ نم عاطتصسا بعصشلا
›اŸاو يصسايصسلا داصسفلا نم يمÓعلاو يصسايصسلا
رظتني بع-صشلا““ نأا ¤ا اÒصشم ،““اد-ئا-صس نا-ك يذ-لا

Œد ءانبل هبلاطم لك ديصسÁزكترت ةيقيقح ةيطارق
بز-ح سسي-ئر د-كأاو .““Èم--فو--ن لوأا نا--ي--ب ى--ل--ع
لمعلا ىلع هودب ،ديعلب زيز-ع-لا د-ب-ع ،ل-ب-ق-ت-صسŸا

.““دÓبلا ةدحو ىلع ظافحلل““ اعيمج
و.ق ^

ةحودلاب ›ودلإ دمح راطم نم ت“ ةيلمعلإ
 ةيقيرفإاو ةيويسسآا لود ةدعو رطقب Úقلاع Úيرئازج اياعر ءلجإا
ÚنطاوŸا لقنل ةصصصصıاو ةÒخألاو ةعبارلا ءÓجإلا ة-ي-ل-م-ع م-ي-ظ-ن-ت ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا ،” ^
دمح راطم نم نطولا سضرأا ¤إا ةيقيرفإاو ةيويصسآا لوُد ةّدعو رطق ةلودب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص Èع اهل روصشنم ‘ ،ةحودلاب رئاز÷ا ةرافصس تبرعأاو .ةحودلاب ›ودلا
52 يموي ،فورظلا نصسحأا ‘ تÓحرلا عيمج حا‚إا ‘ ةمهاصسŸا ىلع اهركصش نع ،كوبصسيافلا
تمّدق يتلاو ،ةفلتıا ةيرطقلا تاطلُصسلا ¤إا كلذب ةÒصشم ـ0202 توأا11و8 ،0202 ةيليوج03و
ر م ^  .Òبك حاجنب ءÓجإلا تايلمع لم‹ ما“إل ادج ةبصسانŸا فورظلا ترفوو تÓيهصستلا لك

،ديعلب زيزعلا دبع ،لبقتصسŸا ةهبج سسيئر دكأا ^
رظنت ⁄ ةيصسا-ي-صسلا ه-ت-ل-ي-ك-صشت نأا ءا-ثÓ-ث-لا سسمأا
ةليصسو اهتÈتعا ا‰إا فدهك Èمصسيد21 تايصسائرل
لك ‘ دÓبلاب سضوهنلاو نوناقلاو لدعلا ةلود وحن
.نيدايŸا
ةردابم لاغصشأا لÓخ اهاقلأا ةمل-ك ‘ د-ي-ع-ل-ب لا-قو
‘ يصساروألا قدنف-ب حÓ-صصإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ىو-ق-لا
باختنا تزرفأا ةيصسائرلا تاباختنلا نإا ““ ةمصصاعلا
حجني نأا لمأان نحنو دÓبلل اصسيئر نوبت ديÛا دبع
هرظتني ام قيقحتل دÓبلا ةرطاق دوقي نأاو هتمهم ‘

يطارقÁدلا راصسŸا زيز-ع-ت ““ نأا اÈت-ع-م ““بع-صشلا
بازحألا بييغت نود ةدحو-لا ن-م د-يزŸا بل-ط-ت-ي
.““ةيصسايصسلا
ىري ،حÓصصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردابم سصوصصخبو
كÎيصس اهيف طارخنلا مدع““ نأا يبز◊ا لوؤوصسŸا
ىلع اددصشم ““ةلصصب ةصسايصسلا ت“ ل ىوقل ةحاصسلا
نأا ىلع طورصشلا نم ةردابŸا هذه رير– ةرورصض““
ديلقت زواجتتو اÒخأاو لوأا دÓ-ب-لا ة-ح-ل-صصم ع-صضت
.““ةقيصضلا ةيصسايصسلا تاباصس◊ا

ر كلام ^

دÓبلإ سسأإر ىلع هتمهم ‘ نوبت سسيئرلل حاجنلإ ىن“
بازحأ’ا رود ليعفت  بلطتي يطارقÁدلا راسسŸا زيزعت :ديعلب

 يدياق دمfi ءإوللإ اهيلع فرسشأإ

 Úلماعلا طابسضلا ةبلطلل91 ةعفدلا جرخت

دعصسي ،ةاصضقلل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا سسي-ئر د-كأا ^
ةيولوأاك رئاز÷ا ةحلصصم““ نأا ،ءاثÓثلا سسمأا ،كوÈم
تاعانقلا نم Òثكلا نع لزا-ن-ت-لا ا-ن-ي-ل-ع سضر-ف-ت
.““راكفألاو
لاغصشأا لÓخ اهاقلأا ةملك ‘ كوÈم دعصسي راصشأاو
‘ يصساروألا قدنفب حÓصصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردابم
““ءاصضقلا اهّلحي ل ةصسايصسلا لكاصشم ““ نأا ¤إا ةمصصاعلا
.““ةمّر‹ عئاقو ّلحي ءاصضقلا““ نأا اÈتعم
““ ثدحتŸا لءاصست يبعصشلا كار◊ا نع هثيدح ‘و

كانه نكي ⁄ ولو ،كار◊ا ل-صضف-ب نآلا ا-ن-ه ن-ح-ن
كارح““ نأا اÈتعم ““؟نوكنصس نيأا يردن Óف ،كارح
ىلع امو كراعم ةحاصس هفصصو بصسح تاب يرفيف22
¤إا لصصن ىتح راو-ح ح-ت-ف-ل ردا-ب-ت نأا لإا ة-ط-ل-صسلا
Úب لصصفلا ““ نأا يباقنلا لوؤوصسŸا Èتعا امك .““قفاوت
دصسجتي نأا بجي ذإا لإا سسيل اباطخ يقب تاطلصسلا
ة-لود سسي-صسأا-ت““ ¤إا ا-ي--عاد ““لا--ع--فأا ¤إا ا--ي--لا--ح
‘ طبخت-ن ى-ق-ب-ن-صس ا-ن-نإا-ف كلذ نود تا-صسصسؤوŸا
ر كلام ^ .““لكاصشŸا

ةرئاد سسيئر دمfi يديا-ق ءاو-ل-لا فر-صشأا ^
ينطولا سشي÷ا ناكرأاب Òصضحتلاو لامعتصسلا
ةعفدلا جرخت لفح ىلع ءاثÓثلا سسمأا يبعصشلا
ةصسردŸاب Úلماعلا طابصضلا ةب-ل-ط-ل-ل91 ـ-لا
يجاب““ سسدنهم تاصساردل ةيÒصضحتلا ةينطولا

flةبيورلاب ““رات.
جئاتن-لا ““ نأا ة-صسردŸا ر-يد-م د-ي-ق-ع-لا د-كأاو
يركصسعلاو يملعلا نيوكتلا لا‹ ‘ ةققÙا
هذهب رختفن انلعŒو نانئ-م-طلا ى-ل-ع ثع-ب-ت
تاذ ‘ راصشأاو.““ةقيرعلا ةينيوكتلا ةصسصسؤوŸا
اه‹انرب تهنأا ةجرختŸا ةعفدلا ““ نأا قايصسلا
سسرادŸاب قاحتللا نم اهنكÁ يذلا ينيوكتلا
سشي÷ا ديوزتب حمصسي ا‡ ىرخألا ةيركصسعلا
.““ةأافك تاراطإاب يبعصشلا ينطولا
ةذ-تا-صسألا دو-ه-ج-ب ل-خد-تŸا تاذ هو-ن ا-م--ك
مهبجاو اودأا““ ن-يذ-لا Úي-ندŸاو Úير-ك-صسع-لا

نوا-ع-ت-لا ا-هدو-صسي ة-ئ-ي-ب ‘و ق-ير-ف-لا حور-ب
““ةثيد◊ا ةيجولنكتلا تاروطتلا لكل ةرياصسمو
قÓطإا ةنصسلا هذه نم ةيادبو ““ هنأا ¤إا اÒصشم
تايصضايرلا ناديم سصخي ديدج يÒصض– روط
مولع يÒصضحتلا روطلا رياصسيل ›آلا مÓعلاو
.““اقبصسم هب لومعŸا ايجولنكتو
ءادأاب نوجرختŸا ةبلطلا ما-ق ة-م-ل-ك-لا د-ع-بو
اهتلت ،Úقوفتملل تاداهصشلا م-ي-ل-صستو ،م-صسق-لا
ةعفدلا Úب مل-ع-لا مÓ-ت-صساو م-ي-ل-صست م-صسار-م
مدقت اهدعبو ةيلاوŸا ة-ع-فد-لاو ة-جر-خ-تŸا
ةقفاوŸا ابلاط ةعفد-لا ‘ قو-ف-تŸا بلا-ط-لا
.رمع يصسيمح ديهصشلا مصساب اه-ت-ي-م-صست ى-ل-ع
ةرئاد سسيئر ءاوللا فرصشأا ،ة-ب-صسا-نŸا تاذ-بو
سضرعم حاتتفا ىل-ع Òصضح-ت-لاو لا-م-ع-ت-صسلا
نم ةصسردŸا ةبتكم ىوتصسم ىلع ‘اقثو يملع
.ÚجرختŸا ةبلطلا طيصشنت

رصشع ةعصساتلا ةعفد-لا جر-خ-ت ل-ف-ح م-ت-ت-خاو
ةعفدلا تفرصشت يذلا ديهصشلا ةلئا-ع Ëر-ك-ت-ب
‘ فرصشŸا ءاصضمإاو همصسا لمحب ةجرختŸا
لجصسلاو ةجرختŸا ةعفدلل يب-هذ-لا ل-ج-صسلا
.ةصسردملل يبهذلا
رياني ديلاوم نم رمع يصسيمح ديهصشلا نأا ركذي
فوفصصب قحتلا نأا دعب دعاصسم ةبتر دلقت1391
دئاق ناكو.5591 ةنصس ينطولا ريرحتلا سشيج
ةعبارلا ةقطنŸا ،ةثلاثلا ةيلولل ةدايقلا زكرم
Úب نم ناكو ة-صسار◊او داد-مإلا-ب ة-ف-ل-كŸاو
““ناكربأا ميلقأا““ ةقطنÃ ةدايقلا زكرم يصسصسؤوم
‘ سشوÒمع ديقعلا هنيع دقو .ودافكأا لابجب
سشورثأا ةيحان ىوتصسم ىلع تارابختصسلا ماهم
ةيلمع دعب9591 ةنصس رخاوأا دهصشتصسي نأا لبق
تفده-ت-صسا ي-ت-لا ة-يرا-م-ع-ت-صسلا ““ل-ي-مو-ج““
ر م ^ .ةقطنŸا

 لإزلزلإ بسسسسب ةليم ينطإوŸ اهتاسسإومو اهŸأإ نع تبرعأإ
انوروك ةمزأا ‘ مئار÷ا يبكترم عم حماسستلا مدع ¤إا وعدت ةسضهنلا

ءاقلل ةيئاهنلإ ةيسضرأ’إ نع نÓعإ’إ رظتني
حلسصإلل ةردابم نوسشقاني تايعمجو بازحأا ءاسسؤور

 Úيرجينو Úيسسنرف Úيندم فدهتسسا رجينلاب ايباهرإا اموجه نيدت رئاز÷ا
يباهرإلا موجهلا Úنثإلا سسمأا لوأا ءاصسم ةدصشب رئاز÷ا تنادأا ^
رجينلا بونج Úيرجينو Úيصسنرف Úيندم دحألا فدهتصسا يذلا
.را÷ا دلبلا اذه بعصشو ةموكح عم ماتلا اهنماصضت نع ةبرعم
ةدصشب نيد-ت ر-ئاز÷ا ““ نأا ا-ه-ل نا-ي-ب ‘ ة-ي-جراÿا ةرازو تلا-قو
‘ (يروك) ةقطنم ‘ Úيندم فدهتصسا يذلا يباهرإلا موجهلا

ةموك◊ا عم نماصضتت ““ اهنأا ةدكؤوم ““رجي-ن-لا ة-يرو-ه-م-ج بو-ن-ج
اياحصض تÓئاعل اهيزاعت سصلاخب تمدقت امك Úيرجينلا بعصشلاو

اهمزع““ رئاز÷ا تددج ام-ك .““ع-ي-ن-صشلا ي-با-هرإلا ل-م-ع-لا اذ-ه
ةيميلقإلاو ةيلودلا يعاصسŸا معدو باهرإلا ةحفاكم ىلع خصسارلا
ةيلخادلا نأا ركذي .““اهرحدو ةفآلا هذه روذج ثاثتجا ¤إا ةيمارلا
Úيصسنرف Úنطاوم ةتصس لتقم دحألا تنلعأا دق تناك ةيرجينلا
نÓمعي Úنثا Úيرجينو ةيناصسنإا ةمظنم ‘ Úف-ظو-م-ك نو-ل-م-ع-ي
هزنتم ةرايز ءانثأا حلصسم يباهرإا موجه رثإا Úيحايصس نيدصشرمك
ر كلام ^ .(يروك) ةقطنÃ ةيÈلا تاناويحلل

اهŸأا““ نع هنم ةخصسن ىلع ““رجفلا““ زو– اهل نايب ‘ ةصضهنلا ةكرح تبرعأا ^
ةقطنŸا برصض يذلا لازلزلا رثإا ىلع ““ةليم ةيلو ›اهأل اهتاصساومو ديدصشلا
.اهينطاوم طاصسوأا ‘ اعلهو ةيدام ارارصضأا افلfl ارخؤوم
ةذختŸا Òبادتلا راطإا ‘ يرئاز÷ا بعصشلل ةينماصضتلا ةبهلا““ ةكر◊ا تنمثو
ام مهصضوعتو مهنع فخت ““ نأا ةلمآا ““مهتويبو مهصسوف-ن ‘ Úبا-صصŸا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
.““لجاعلا بيرقلا ‘ ةيعيبطلا ةاي◊ا دوعتو ،هودقف
تفلتاو تاراتكهلا فلآا ىلع تتأا يتلا قئار◊ا راصشت-نا““ ة-صضه-ن-لا تبر-غ-ت-صساو
““ اهنيمثت نع ةÈعم ،““دحاو تقو ‘ نطولا تايلو نم ديدعلا ‘ ةيباغلا ةوÌلا
ةيعصضوب لفكتلا ةيغب تاباغلا قئارح رارصضأا مييق-ت ة-ن-ج-ُل ة-مو-ك◊ا بي-صصن-ت-ل
هنأا ىلع قايصسلا سسفن ‘ ةددصشم ،““قئار◊ا هذه نم نيررصضتŸا ÚنطاوŸا
وه هيلإا لوصصولا يغبني يذلا سساصسألا فدهلا““ ذختŸا ءارجإلا اذه نم مغرلاب
‘ ÚطروتŸا ةبقاعمو ماعلا يأارلل هجئاتن فصشكو فافصش قمعم قيق– ءارجإا
كونبلا فلتfl ‘ ةيدقنلا ةلويصسلا ةردن ““ ةكر◊ا نايب برغتصساو .““مئار÷ا هذه

يزكرŸا كنبلا عيزوت مدع ةجح-ب ن-طو-لا تا-يلو م-ظ-ع-م ‘ د-يÈلا ز-كار-مو
د-يÈلا ر-يزو ه-ي-ف حر-صصي““ ا-ه-ب-صسح تقو ‘ ،““د-يÈلا ز-كار-م ى-ل-ع ة-لو-ي-صسل-ل
¤ا ةكر◊ا تعدو  .““ةمزأا يأا دوجو مدعب ةيكلصسÓلاو ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو
تايفصشتصسŸا ‘ Úجصسكوألا سصقُن تاصسبÓم فصشكو قيق– ءارجإاو ةبقارم““
” وأا ،ةلوه‹ ةيمارجإا دايأا فرط نم ادمع تانازÿا بيرخت ةجيتن ناك ءاوصس
Òغو ةطيصسبلا تلا◊ا ىتح ىصضرŸا عيمج عم ة-ي-نÓ-ق-ع نود-ب ه-لا-م-ع-ت-صسا
““ءابولا تاروطت لظ ‘ ةينعŸا تاهجلل ةيلوؤوصسŸا““ كلذ ‘ ةلمfi ““ةدقعŸا
‘ ببصست ام سسفنتلا ةزهجأاو ةيودأا نم ةيبطلا تامزلتصسŸا عيزوت ءوصسب ““ ةددنمو
نم فيفختلاب ةقلعتŸا تاءارجإÓل نايبلا راصشأاو .““قطانŸا سضعب ‘ اهتردن
ففخيصس ا‡ تاهزتنŸاو ئطاوصشلاو دجاصسملل جردتŸا حتفلاب ةصصاخ رج◊ا
ةطلصسلا““ ةصضهنلا تعدو ،““اهدمأا لاط يتلا ةحئا÷ا هذه ةأاطو ÚنطاوŸا ىلع
لÓغتصسا لظ ‘ مئار÷ا يبكترم عم حماصستلا مدعو ةبقارŸا تايلآا ليعفت ¤ا
ىفطسصم ديجم ^ .““انوروك سسوÒف ةمزأل ةلودلا ةهجاوم

يصساروألا قدنفب ءاثÓثلا سسمأا حابصص تقلطنا ^
ةينطولا ىوقلا ةردابم تايلاعف ةمصصاعلا رئاز÷اب
ة-ي-صسا-ي-صس باز-حأا ءا-صسؤور ة-كرا--صشÃ حÓ--صصإÓ--ل
لاقو .ÊدŸا عمتÛا يلث‡و ةينطو تايصصخصشو
سشبيعب نب رهاط-لا د-يد÷ا ر-ج-ف-لا بز-ح سسي-ئر
ةينطو انتردابم ““ نإا ةيحاتتفلا ةملكلا هئاقلإا لÓخ
يتلا اهيكراصشم ةبيكرت عونت ليلدب ةيصسايصس اهنم Ìكأا

تعلطا ا‰إا ةيبز◊ا تا-نا-ي-ك-لا ى-ل-ع ر-صصت-ق-ت ⁄
Ÿا ة-كرا-صشÛا ع-م-تŸدÊ تاباقنو تايعمج ن-م
ر‰ اننإا ““ ثدحتŸا فاصضأاو .““ةطصشان تايصصخصشو

Ãةلحرم سشيعت رئاز÷ا نأا ملعي لكلاو ةبعصص ةلحر
Úتيحانلا نم اميصس ل نخاصس حيفصص ى-ل-ع ة-ي-صسا-ق
ةحئاج امهتداز يتلا ةيدا-صصت-قلاو ة-ي-عا-م-ت-جلا
فصصو ،يصسايصسلا ديعصصلا ىلع امأا .““اديقعت انوروك
ءارحصصلاب ةيرئاز÷ا ةيصسايصسلا ةحاصسلا سشبيعب نب

اÈتعم ،ةÎف ذنم هصشيعت يذلا دوكرلا رثإا ةلحاقلا
رجفلا بزح سسيئر ىريو .نئمطم Òغ رصشؤوم كلذ
عاجرإاو كرحتلا يصضتقت مويلا ةرورصضلا نأا ديد÷ا
،هدمأا لاط مات دوكر دعب ةحاصسلل ةيصسايصسلا حورلا
وأا ةنصس◊ا ةنصسلا ةباثÃ نوكيصس ءاقللا نأا اÈتعم
رجح اهفÓت-خا-ب بخ-ن-لا جارد-ت-صسل ÿÒا ةردا-ب
ينطولا ءانبلا ةكرح نأا ¤إا ةراصشإلا ردŒو .دوكرلا
حرطب ترداب ةنيرق نب رداقلا دب-ع ا-هدو-ق-ي ي-ت-لا
نÓعإلا رظتني ثيح ،عيباصسأا لبق ةردابŸا عورصشم
لبق نم اهيلع ةقداصصŸا دعب ةيئاهنلا ةيصضرألا نع
سسيئر ÚكراصشŸا زربأا نمو .ةودنلا ‘ ÚكراصشŸا

ةباقن سسيئرو ديعلب زيزعلا دبع لبق-ت-صسŸا ة-ه-ب-ج
Úي-ن-طو-لا بز-ح سسي-ئرو كوÈم د-ع-صسي ةا-صضق-لا
رامع يقو-ق◊او لو-مر-غ ز-يز-ع-لا د-ب-ع رار-حألا
ر كلام ^ .ةبابخ

رإو◊إ Òغ ليبسس ’و كراعملل ةحاسس ¤إإ لو– كإر◊إ نإإ لاق

““ءاسضقلا اهّلحي ’ ةسسايسسلا لكاسشم““ :كوÈم دعسسي
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ناوعأ’ا Úكمتل تءاج ةرازولا ةميلعت ^
اذكو يرار◊ا فسشا-ك-لا-ب م-ه-سصح-ف ن-م
تاعاقلا ىلع فرعتلا نم ذيمÓتلا Úك“
ترما امك ، ناحتم’ا اهيف نوزاتجي يتلا
زكرم لك ‘ ةرارح فسشاوك ثÓث Òفوتب
لك ةرارح فسشكل ناوعأا هلمعتسسي ناحتما
. ذيملت
Úيع-ت ، ا-سضيا ةذ-خ-تŸا تاءار-جإ’ا ن-مو
ةيلمعب لفكتيسس يذلا زكرŸا سسيئر بئان
امك، ذيمÓتل-ل ءاو-سس ة-ي-ح-سصلا ة-ب-قارŸا
ةÎفلا ““ ةÎف لك ‘ ناوعأا4 فيلكت متيسس
لجأا نم ““ ةيئاسسŸا ةÎف-لاو، ة-ي-حا-ب-سصلا
. اهتيوهت اذكو  ناحتم’ا تاعاق ميقعت
ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا ف--سشك ه--ت--ه--ج ن--م
تاءارج’ا نع تاقباسسŸاو تاناحتمÓل
لي-ن-ل Úح-سشŸÎا ذ-ي-مÓ-ت-لا-ب ة-سصاÿا
مهتباسصإا ‘ هبتسشŸاو ايرولاك-ب-لا ةدا-ه-سش
.انوروك ءابوب
نيذلا ذيمÓتلا  تاءارج’ا هذ-ه ل-م-سشتو

ةجرد73 نع مهمسسج ةرارح ةجرد ديزت
مهيلع فسشكلا دع-ب كا-ب-لا نا-ح-ت-ما مو-ي
.““ةرار◊ا فسشاك»ـب
هب هبتسشŸا ذيملتلا لزعب ةرازولا ترما امك
عم ناحتم’ا اهيف يرجي ةسصاخ ةعاق ‘
دوجوب ةيسسفنلا ةيحانلا نم ه-ب ما-م-ت-ه’ا
اذهل مهني-ي-ع-ت ” Úي-نا-سسف-ن Úي-ئا-سصخأا

ةحارلا ىلع سصر◊ا ىلع ةددسشم ، ببسسلا
مÓعإا متي امك  ينعŸا حسشÎملل ةيسسفنلا
نم زكرŸا ىوتسسم ىلع ةدجاوتŸا ةدايعلا
ةمزÓلا ةيزاÎح’ا تاءارجإ’ا ذاختا لجأا
ءارجإا ¤إا هب هبتسشŸا ذيملتلا ليو– لبق
.91 ديفوكب ةسصاÿا ليلاحتلا

ةرون ةظيفح^

ة-ي-قÎل-ل ة-ي-ن-طو--لا ة--سسسسؤوŸا تعد ^
¤إا ÚهجوŸا ÚبتتكŸا ،سسما، ةيراقعلا
ةدع Èع يمومعلا يوقÎلا نكسسلا عقاوم
ةيراجتلا اه◊اسصم ن-م بر-ق-ت-لا تا-ي’و
ة-يو-ه÷ا تا-ير--يدŸا ىو--ت--سسم ى--ل--ع
لامك-ت-سسا د-سصق ع-يرا-سشŸا تا-ير-يد-مو
ا-ب-سس– ة-ي--لاŸا و ة--يرادإ’ا تاءار--جإ’ا
هب دافأا امبسسح ،حيتافŸا ميلسست ة-ي-ل-م-ع-ل
.ةسسسسؤوملل نايب
لكب ردسصŸا تاذ بسسح ،رمأ’ا قلعتي و
يمومع يوقرت نكسسم411 يح  عقاوم نم
عيراسشŸا ةيريدŸ عباتلا(6 نارمع يلع)
““ يمومع يوقر-ت674/63 يحو ةبيورلا-ب
ةيريدŸ عبا-ت-لا نا-ي-ن-ب-لا Úع-ب ““ا-تو-كا-م
ةيوه÷ا ةيريدŸ و تياف د’وأاب عيراسشŸا
ر-ئاز÷ا-ب ة-ج-ع-ن-لا Úع-ب بر--غ ط--سسو
نكسسم062 /06 يح  اذ-ك و ة-م-سصا-ع-لا
عباتلا ةيناديوسسلاب وطÓبب يمومع يوقرت

Ÿا ةيريدŸو تياف د’وأاب عيراسش Ÿةيريد
.ةجعنلا Úعب برغ طسسو ةيوه÷ا
نكسسم08 يح عقاوÃ رمأ’ا قلع-ت-ي ا-م-ك
ةيريدŸ عباتلا ءاعبرأ’اب يموم-ع يو-قر-ت
نكسسم28 يح و ةديلبلا ةي’وب عيراسشŸا
عباتلا رسصقلا ة-يد-ل-ب-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت

Ÿا ة-ير-يدŸيحو ةياج-ب ة-ي’و-ب ع-يرا-سش
ةي’وب يمومع يوقرت نكسسم003 /051
برغ ةيوه÷ا ةيريدŸ عبات-لا Âا-غ-ت-سسم
يوقرت نكسسم812 يح و نار-هو ة-ي’و-ب
ةيريدŸ عبات-لا ترا-ي-ت ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع
نكسسم61 يحو ترايت ةي’و-ب ع-يرا-سشŸا
عباتلا سضي-ب-لا ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت

Ÿا ةيريدŸترايت ةي’وب عيراسش.
/04 يح اسضيأا عقاوŸا نمسض نم دجوي و
يداولا ةي’وب يمومع يوقرت نكسسم002
/82 يح و بونج ةيوه÷ا ةيريدŸ عباتلا
ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت ن-ك-سسم963
.بونج ةيوه÷ا ةيريدŸ عباتلا طاوغأ’ا
ةيراقعلا ةيقÎلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا تعد

¤إا Úه-جوŸا Úب-ت-ت-كŸا ءا-ثÓ-ث-لا مو-ي
ةدع Èع يمومعلا يوقÎلا نكسسلا عقاوم
ةيراجتلا اه◊اسصم ن-م بر-ق-ت-لا تا-ي’و
ة-يو-ه÷ا تا-ير--يدŸا ىو--ت--سسم ى--ل--ع
لامك-ت-سسا د-سصق ع-يرا-سشŸا تا-ير-يد-مو
ا-ب-سس– ة-ي--لاŸا و ة--يرادإ’ا تاءار--جإ’ا
هب دافأا امبسسح ،حيتافŸا ميلسست ة-ي-ل-م-ع-ل
.ةسسسسؤوملل نايب
لكب ردسصŸا تاذ بسسح ،رمأ’ا قلعتي و
يمومع يوقرت نكسسم411 يح  عقاوم نم
عيراسشŸا ةيريدŸ عباتلا(6 نارمع يلع)
““ يمومع يوقر-ت674/63 يحو ةبيورلا-ب
ةيريدŸ عبا-ت-لا نا-ي-ن-ب-لا Úع-ب ““ا-تو-كا-م
ةيوه÷ا ةيريدŸ و تياف د’وأاب عيراسشŸا
ر-ئاز÷ا-ب ة-ج-ع-ن-لا Úع-ب بر--غ ط--سسو
نكسسم062 /06 يح  اذ-ك و ة-م-سصا-ع-لا
عباتلا ةيناديوسسلاب وطÓبب يمومع يوقرت

Ÿا ةيريدŸو تياف د’وأاب عيراسش Ÿةيريد
.ةجعنلا Úعب برغ طسسو ةيوه÷ا
نكسسم08 يح عقاوÃ رمأ’ا قلع-ت-ي ا-م-ك
ةيريدŸ عباتلا ءاعبرأ’اب يموم-ع يو-قر-ت
نكسسم28 يح و ةديلبلا ةي’وب عيراسشŸا
عباتلا رسصقلا ة-يد-ل-ب-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت

Ÿا ة-ير-يدŸيحو ةياج-ب ة-ي’و-ب ع-يرا-سش
ةي’وب يمومع يوقرت نكسسم003 /051
برغ ةيوه÷ا ةيريدŸ عبات-لا Âا-غ-ت-سسم
يوقرت نكسسم812 يح و نار-هو ة-ي’و-ب
ةيريدŸ عبات-لا ترا-ي-ت ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع
نكسسم61 يحو ترايت ةي’و-ب ع-يرا-سشŸا
عباتلا سضي-ب-لا ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت

Ÿا ةيريدŸترايت ةي’وب عيراسش.
/04 يح اسضيأا عقاوŸا نمسض نم دجوي و
يداولا ةي’وب يمومع يوقرت نكسسم002
/82 يح و بونج ةيوه÷ا ةيريدŸ عباتلا
ة-ي’و-ب ي-مو-م-ع يو-قر-ت ن-ك-سسم963
.بونج ةيوه÷ا ةيريدŸ عباتلا طاوغأ’ا
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 دجاشسملإ ةياقو نع ةلوؤوشسملإ يه ةلودلإ نأإ نودكؤوي نوشصتخم
ةثراك ىلا يدؤوي دق دجاسسملاب ةياقولا تاءارجا مارتحا مدع

دعب ، دجاسسŸا حتف ةداعا رارق يقل ^
ءا-بو رو-ه-ظ بب-سسب ا-ه-ق-ل-غ ن-م ر-ه-سشأا
Èع Úح ‘ ، عيم÷ا نم ابيحرت ““انوروك““

flةثراكلا ثودح نم مهفوخت نع نوسصت
ةياقولا تاءارجا ماÎح’ا مدع لاح ‘
.ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو اهتسضرف يتلا

دجاشسملإ حتف ىلإ وعدي يميجح
نم ةنمآ’إ تاي’ولإ يف ةريغشصلإ

انوروك
ما-ع-لا Úمأ’ا ،ي-م-ي--ج--ح لو--ل--ج د--كأا
يفظومو ةمئأÓل ةينطو-لا ة-ي-ق-ي-سسن-ت-ل-ل
ةيلم-ع نأا ،فا-قوأ’او ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-سشلا
فلأا بعوتسست يتلا دجاسسŸا حتف ةداعا
ءابو نم ةي-ئا-قو-لا طور-سشلا ع-م ي-ل-سصم
ةن-ج-ل-لا ا-ه-ن-ع تف-سشك ي-ت-لا ““ا-نورو-ك““
Òخأ’ا ا-ه-نا-ي-ب ‘ ىو-ت-ف-ل--ل ة--يرازو--لا
انتاناعŸ ده÷ا نم عون اهنع بتÎيسس““
،““دجاسسŸا Òطأات ‘ سصقنلا نم Óسصأا
ةينيدلا تايعم÷ا نم““ قايسسلا ‘ ايجار
نوا-ع-ت-لا ن-يÿÒاو ÊدŸا ع--م--تÛاو
دÓبلا اه-ب ر“ ي-ت-لا ةÎف-لا هذ-ه لÓ-خ
انتاي◊ ةدوعلاو ءابولا اذه ىلع ءاسضقلل
.““ةيعيبطلا
دجاسسŸاب ظاظتكا دوجو ةينا-ك-ما ن-عو
ءادأ’ ÚلسصŸا سضعب لقنت ببسسب ىÈكلا
حامسسلا مدع ببسسب اهب سسمÿا تاولسصلا
قطانŸاب ةÒغسصلا دجاسسŸا حتف ةداعإاب
ماعلا Úمأ’ا راسشأا ،ا-ه-ب نو-ن-ط-ق-ي ي-ت-لا
يفظومو ةمئأÓل ةينطو-لا ة-ي-ق-ي-سسن-ت-ل-ل
اذ-ه““ نأا فا-قوأ’او ة-ي-ن--يد--لا نوؤو--سشلا
عقوتلا ةقبسسŸا رومأ’ا نم Èتعي حرطلا
ح-ت-ف ءا-ن-ثأا هرو--سصت ن--ك‡ ءي--سش ل--كو
اهب ظاظتك’ا لاح ‘و ايجردت دجاسسŸا
هنع بتÎيو ةيسصولا تاه÷ا غيلبت متيسس
قايسسلا ‘ افيسضم ،““ىرخأا دجاسسم حتف
دجاسسملل يجردت حتف سضورفŸا نم““ نأا
¤وأ’ا  عيباسسأ’ا ةثÓث لÓخو ائيسشف ائيسش
ةبيط نوكتسس فورظلا نأا اندهاسش ام اذا
،““ىر-خأ’ا د-جا-سسŸا ة-ي-ق-ب ح-ت-ف-ت--سسو
ةÒغسصلا دجاسسŸا حتف مد-ع ا-بر-غ-ت-سسم
تاي’ولا سضعبب ،يلسصم009 ـل عسستت يتلا
رفسص اهبو يحسص رجح اهب تسسيل يتلا
،““91 د-ي-فو-ك»ـب تا-با-سص’ا ن-م ة-لا-ح
دجاسسŸا هذه Úب قرف-لا ا-م““ Ó-ئا-سست-م
لو-ب-ق ” ي-ت-لا ةÒب-ك-لا ا-ه-تÒظ-ن Úبو
ببسسب بايغلا ن-م ر-ه-سشأا د-ع-ب ا-ه-تدو-ع
.““ ةحئا÷ا

يهةيمومعلإ تاطلشسلإ :موشسق
لابقتشس’ اهليهأات نع ةلوؤوشسملإ

نيلشصملإ
ةيعمج سسيئر موسسق قازرلا دبع حسضوأا
ايلعلا تاطلسسلا نأا Úم-ل-سسŸا ءا-م-ل-ع-لا
ة-يا-قو ن-ع ة-لو-ئ-سسŸا ي-ه““ دÓ--ب--لا--ب
ÚلسصŸا لابقتسس’ اهليهأا-ت و د-جا-سسŸا
نكمت-ي نأا ن-ح-ن ا-ن-م-ه-ي ا-م““ نأا اÒسشم،
جا-عزا نود م-ه-تاو--ل--سص ءادأ’ Úل--سصŸا
قتاع ىلع ىق-ب-ت ىر-خأ’ا ل-ي-سصا-ف-ت-لاو
تارارق نم هنوذختي امو رمأ’اب ÚينعŸا
با-سسح ى-ل-ع نو-ك-ت نا بج-ي ’ ي-ت--لاو
.““ÚلسصŸا
بترت ام اذا““ نأا موسسق قازرلا دبع حرسصو
حمسس يتلا ىÈكلا دجا-سسŸا-ب ظا-ظ-ت-كا
ءاذ-يا ¤ا ر-م’ا ىدأاو ا-ه-ح-ت-ف  ةدا-عإا-ب
دهتجي دقف ، ةعم÷ا ةÓسص ببسسب سسانلا
وأا ءاÿÈا سسي-لو ن-يد-لا ءا-م-ل-ع سضع--ب
ةÓسصب اهسضيوعتو اهئانثت-سسا ‘ ءا-ب-طأ’ا
تبلاط دق ةيعم÷ا““ نأا احسضوم ،““رهظلا

ل-ك ح-ت-ف ةدا-عإا-ب ار-خؤو-م ا-ه-ل نا-ي-ب ‘
ةÒبكلا ءاوسس ءان-ث-ت-سسا نود-ب د-جا-سسŸا
ماÎحا ةرور-سض ع-م ةÒغ-سصلا وأا ا--ه--ن--م
دعابت-لا-ك ة-ي-ح-سصلا ة-يا-قو-لا تاءار-جا
لئاسسو نم ةليسسو دعي يذلا يعامتج’ا
افيسضم ،““دجاسسŸاب ظاظتك’ا ة-موا-ق-م
ايلاح حورطم ى-ق-ب-ي يذ-لا ل-ك-سشŸا نأا
تيقوت ببسسب حبسصلا ةÓسص ءادأا ‘ نمكي““
.““يحسصلا رج◊ا سضرف

بنجت نينطإوملإ ىلع:دورج
ابنجت ةحوتفملإ دجاشسملل لقنتلإ

ظاظتكÓل
يÈسص رو-ت-كد-لا ىر-ي ه-تاذ قا-ي-سسلا ‘و
ة-ئ-بوأ’ا م-ل-ع ة-ح-ل--سصم سسي--ئر دور--ج
ةي’وب را-ج-حو-ب ى-ف-سشت-سسÃ ة-يا-قو-لاو
عابتا ÚلسصŸا ىلع بج-ي““ ه-نأا فرا-ط-لا
نم دجاسسŸاب ةيسصولا ةرازولا تايسصوت
نم ةيئاقولا تاءارج’اب مهمازتلا لÓخ
يعامتج’ا دعاب-ت-لا-ب ““91 دي-فو-ك““ ءا-بو
هنأا ادكؤوم ،““Òهطتلاو تامقعŸا Òفوتو
ق-ي-ب-ط-ت د-جا-سسŸا نا÷ ى-ل--ع بج--ي““
ميقعت نم اهÒفاذحب ةيرازولا تاميلعتلا
Òفوتو تادا-ج-سسلاو ءو-سضو-لا تا-عا-ق-ل
اددسشم ،““ةثراكلا عقتسس ’او تامق-ع-م-ل-ل
وه دجاسسملل يجيردتلا حتفلا““ نأا ىلع
مد-عو ن-هار--لا تقو--لا ‘ ل--ح ل--سضفأا
متيسس يتلا كل-ت-ب Úل-سصŸا Úب ع-فاد-ت-لا

ÚنطاوŸا ‘ ةقثلا عسضو»و ““ابيرق اهحتف
ةحوتف-م د-جا-سسم م-ه-يد-ل سسي-ل ن-يذ-لا
ىرخأا دجاسسŸ مهلقنت مدعب مه-ئا-ي-حأا-ب
عوقول ابنŒ  مه-تاو-ل-سص ءادأ’ ة-حو-ت-ف-م
.““اهب ظاظتك’ا

ىفطسصم دي‹ ^

فايطشص’إ مشسوم ذقني نل ئطإوششلإ حتف ةداعإ نأإ دكؤوت ةيحايشسلإ ت’اكولإ
تينرتن’ا ربع زجحلا ليعفتبو قدانفلا يف ةيتاذلا ةمدخلا ءاغلإاب رمأات ةرازولا

ت’اكو-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا سسي-ئر لا-ق ^
رارق نإا ،يبير-ج Òسشب ،را-ف-سسأ’او ة-حا-ي-سسلا
نم ةيادب تاهزتنŸاو ئطاوسشلا حتفب ةموك◊ا
فايطسص’ا مسسوم ذقني نل ،لبقŸا تبسسلا موي
Êاعت يتلا رافسسأ’او ةحايسسلا ت’اكول ةبسسنلاب
.مسسوŸا ةيادب ذنم ةيلام ةمزأا نم
نل ئطاوسشلا حتف رارق نأا ، يبيرج Òسشب ىريو
ذنم ت’اكولا طاسشن هفرعي يذلا دوكرلا يهني
كسشو ىلع فايطسص’ا م-سسو-م نو-ك ر-ه-سشأا5
افيسضم ،ةراسسÿا سضيوعت ليحتسسيو ءاسضقن’ا
Òغ مسسوŸا ذاقنإ’ ةيقبتŸا نيرهسش ةدم نأا
.ةقلغم لازت ’ دود◊ا ناو اميسس  ةيفاك
ت’اكولا نم ةئاŸا-ب08 نأا ،ثدح-تŸا ر-كذو
طاسشنلا Òيغتو سسÓف’اب ةدده-م ة-ي-حا-ي-سسلا
عاطقلل ةÒبك ةراسسخ - هبسسح -Èتعي ام اذهو
.ةليوط ةÎف ذنم يذ-لا دÓ-ب-لا ‘ ي-حا-ي-سسلا
ت’اكولل ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا سسي-ئر بلا-طو
ءافولاب ةيسصولا ةرازولا  را-ف-سسأ’او ة-حا-ي-سسلا
اهوعفرو قبسس يتلا بلاطŸا  ةيبلتو اهدوعوب
ةررسضتŸا ت’اكولل تاناعا Ëدقت رارغ ىلع
بئار--سضلا ءا--غ--لإاو ،ا--نورو--ك سسوÒف ءار--ج
‘ Úلماعلا نم ديدعلا نأاو ةسصاخ موسسرلاو
يذلا  ةلاطبلا حبسش نم نوناع-ي عا-ط-ق-لا اذ-ه
‘ Úلعا-ف-لا ا-سضيأا سسم-ي-ل - ه-ب-سسح- د-ت-ما
Úيفر◊او راجتلا رارغ ىلع يحايسسلا عاطقلا
باحسصأاو قدانفلاو ةرجأ’ا تارايسس باحسصأاو
.معاطŸا
ىوتشسم ىلع ةمزأإو ةظقي ةيلخ ءاششنإإ

ريبإدتلإ ذاختإ لجأإ نم ةشسشسؤوم لك
ةيئاقولإ

تاعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو تددح اهتهج نم
بجاولا طباوسضلا ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا
دعب ،قدانفلاو ةيحايسسلا ت’اكولا ‘ اهعابتا
هتررق يذلا ،يحسصلا رج◊ا تاءارجإا فيفخت
.ةموك◊ا
،رافسس’او ةيحايسسلا ت’اكولاب قلعت-ي ا-م-ي-فو
،ةرازولا هتعسضو يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا دكأا
لخدم دنع ق’زنÓل عنام رهطم طاسسب عسضو
لخدŸ مئاد-لا Òه-ط-ت-لا نا-م-سضو ،ة-لا-كو-لا
سصخسش ‘ نئابز-لا د-جاو-ت ر-سصحو ،ة-لا-كو-لا

Èع زج◊ا رايتخاو ،عبرم Îم4 لكل دحاو
.قيرط نع عفدلا زيزعتو ،فتاهلاو تنÎنإ’ا
لوكوتوÈلا طÎسشا ، قدانف-لا ىو-ت-سسم ى-ل-عو
لك ىوتسسم ىل-ع ة-مزأاو ة-ظ-ق-ي ة-ي-ل-خ ءا-سشنإا
.ةيئاقولا Òبادتلا ذاختا لجأا نم ةسسسسؤوم
راظتنا تقو سصيلقت ى-ل-ع ،لو-كو-توÈلا د-كأاو
ءا-سشنإاو ،ةردا-غŸاو لو-سصو-لا د-ن-ع ن-ئا-بز-لا
يهيجوت ططflو ،ةعتم’ا Òهطت-ل ة-ق-ط-ن-م
سصيلقت ىلع لمعلاو ،سصاخسشأ’ا ةكرح ميظنتل
نئابزلل اهلامعتسسا نوكيو ،دعاسصŸا مادختسسا
.Úيلخادلا

ىلع لوكوتوÈلا هبني ،فرغ-لا ىو-ت-سسم ى-ل-عو
ةيباعتسس’ا ةقاط-لا ن-م ة-ئŸا-ب05 لÓغت-سسا
ءاوهلا تافيكم لامع-ت-سسا ع-ن-مو ،ة-سسسسؤو-م-ل-ل
نع ةقيقد نيرسشعل ةفرغلا ةيوهتو ،حوارŸاو
.اهفيظنت
ماÎحاو ةيتاذلا ةمدÿا ءاغلإا ،ةرازولا تررقو
تامدÿ ةب-سسن-لا-ب د-عا-ب-ت-لا ة-فا-سسم طر-سش
‘ ماعط’او فرغلا ةمدخ رايتخاو ،ماعط’ا
.قلطلا ءاوهلا

ةرون ةظيفح ^

 زكرم لك يف ةرإرح فششإوك ثÓث ريفوتب ترمأإ ةيبرتلإ  ةرإزو

زكارملاب قاحتل’اب كابلا يحسشرتم مازلا
ناحتم’ا قÓطنا لبق ةعاسس

زكإرملإ ءاشسؤورل تاقباشسملإو تاناحتمÓل ينطولإ نإويدلإ عم قيشسنتلاب ةينطولإ ةيبرتلإ ةرإزو تقربإ
لبق ةعاشس ،تاناحتم’إ زكإرمب قاحتل’إ ةنشسلإ هذهل ايرولاكابلإ ةداهشش يحششرتم ةيبرتلإ ةرإزو تمزلإ
. رابتخ’إ قÓطنإ

حيتافملإ ميلشست ةيلمعل ابشسحت
لامكتسس’ يمومع يوقرتلا يبتتكم ةوعد

ةيلاملاو ةيراد’ا تاءارج’ا

راهششإإ
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يداضصتقإا

جاومأا ىلع هلخدت لÓخ سشيرب دكأاو ^
‘ بسصي رارقلا اذه نأا ،ةينطولا ةعاذإلا
ةيداسصتقإلا رئاز÷ا حلاسصم ةاعارم راطإا
نمثأا ““ Óئاق ““ح-بار -ح-بار““ ةد-عا-ق ق-فو
ةداعإا سصخي اميف ،ةيروهم÷ا سسيئر رارق
دا–لا ع-م ة-كار-سشلا قا-ف-تا ‘ ر-ظ-ن--لا
فسصنم نكي ⁄ رارقلا ةيقيقح ،يبوروألا
قافتا نكي ⁄ ثيحب ،يرئاز÷ا بنا-ج-ل-ل
““رسساخ -حبار““ قافتا ناك لب ““حبار -حبار““
فيسضي-ل ،““ير-ئاز÷ا فر-ط-ل ة-ب-سسن-لا-ب
،ةÒبك رئاسسخ تدبكت ةيمومعلا ةنيزÿا““

حلاسصل ،ي-كر-م÷ا كي-ك-ف-ت-لا ءار-ج ن-م
داسصتقإلا دفتسسي ⁄و ،ي-بوروألا فر-ط-لا
،قافتإÓل لماسشلا را-طإلا ن-م ،ير-ئاز÷ا

ةيرح نمو  ،ةيراجتلا تلدابتلا ثيح نم
سسي-ئر بل--ط--ي اŸ نآلا ،را--م--ث--ت--سسإلا
،قافتإلا اذه ‘ رظنلا ةداعإا ةيروهم÷ا

- حبار““ سساسسأا ىلع هيف رظنلا ةداعإا متيسس
نأا بجي يرئاز÷ا فرطلا نأا يأا ،““حبار
عيطتسسي يكل ،قافتإلا اذه ن-م د-ي-ف-ت-سسي
قاوسسألا ¤إا ذاف-ن-لا ،ير-ئاز÷ا جو-ت-نŸا
.““ةيبوروألا
ديÛا دبع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ز-عوأاو
ةيراجتلا تا-ي-قا-ف-تلا ة-ع-جارÃ ،نو-ب-ت

حلاسصم ىلع اظا-ف-ح فار-طألا ةدد-ع-ت-م

عامتجا بقع تاميلعت هجو ثيح ،رئاز÷ا
نم ،ةراجتلا ريزول ،Òخألا ءارزولا سسل‹

تا-ي-قا-ف-تلا م-ي-ي-ق-ت ‘ عور--سشلا ل--جأا
ةيوه÷ا ،فار-طألا ةدد-ع-ت-م ة-يرا-ج-ت-لا
عم ةكارسشلا قاف-تا ا-م-ي-سسل ،ة-ي-ئا-ن-ث-لاو
.يبوروألا دا–لا
نأا ىلع ،ءارزولا سسل‹ عامتجا نايب دكأاو
بجي يبوروألا دا–لا عم ةكارسشلا قافتا
ةيقÎب حمسست ةسصاخ ةيانع لfi نوكي نأا

تا-قÓ-ع ل--جأا ن--م ر--ئاز÷ا ح--لا--سصم
.ةنزاوتم
‘ ي--بوروألا دا–لاو ر--ئاز÷ا تع--قوو
ءاÈخ ن-ك-ل ،ة-كار-سشل-ل ا-قا-ف--تا5002
ةراجتلا ريزو مهنيب Úيرئازج Úيسسايسسو

رظنلا ةداعإا ¤إا اوعد ،قيزر لامك ،›ا◊ا
ةنزاوتم Òغ اهنأا ىوعدب ةيقافتلا هذه ‘

.رئاز÷ا ةحلسصÃ رسضتو
،ةيروهم÷ا سسيئر فلك ،ىرخأا ةهج نم
فا-ن-ئ-ت-سسا ‘ عور-سشلا-ب ةرا-ج-ت-لا ر-يزو
عم بون÷ا قطانم ‘ ةيدود◊ا ةراجتلا
دعب ،ةيباقرلاو ةينمألا تاءارجإلا ديدسشت
بناج ¤إا ،عافدلا ةرازو حلاسصم ةراسشتسسا
تارام-ث-ت-سسا د-ي-سسŒ ة-ي-نا-ك-مإا ة-سسارد
‘ ةسصتıا  ““لاطفن““ ةسسسسؤوŸ ةرسشابم
يتلود ‘ زاغلاو نيزنبلاو دوقولا قيوسست

تاطلسس ع-م روا-سشت-لا-ب ،ر-ج-ي-ن-لاو ›ا-م
بيرهت ةرهاظ سصيلقت لجأا نم ن-يد-ل-ب-لا

.داوŸا هذه

^ Ÿح.ءاي

،ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا كن-ب--لا ق--ل--طأا ^
ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا طاسشن  سسما ةحيبسص
ةمسصاعلاب Úتيفاسضا Úتلاكو ىوتسسم ىلع
دافأا امبسسح ،›اواطسسو ياد Úسسح امھو
.كنبلل نايب هب
ط-سسو-ب دار--م سشود--يد ة--لا--كو تنا--كو
اذه اهيف قلطا ةلاكو لوأا يه ةمسصاعلا
هنلعأا امبسسح ،طرافلا توأا4 ‘ طاسشنلا
.نايبلا تاذ
تاءارجلا هذه نإاف ردسصŸا تاذ بسسحو
ةيجيتاÎسسا ذيفنتو ديسسŒ راطإا ‘ لخدت
¤إا ةفداه-لا ير-ئاز÷ا ي-ن-طو-لا كن-ب-لا
عيمج ىلع ةيمÓ-سسإلا ة-فÒسصلا م-ي-م-ع-ت
.نطولا Èع اهتلاكو
م-ي-م-ع--ت--لا اذ--ه نا رد--سصŸا فا--سضأاو
ةيمÓسسلا ةفÒسصلا طاسشن-ل ي-ج-يرد-ت-لا

لاب-قلا بق-ع ي-تأا-ي كن-ب-لا تلا-كو Èع
ىلع ظوحلŸا يرسشبلا قفد-ت-لاو Òب-ك-لا

اھل ناك يتلا ،دارم سشوديد ةلاكو ىوتسسم
ع-سست-لا تا-ج-ت-نŸا ق-يو-سست ‘ ق--ب--سسلا
لمعلا نم ةلحرŸا هذھ لÓخ ةسصسصıا
.ةيمÓسسإلا ةفÒسصلاب
مزتعي يرئاز÷ا ينطولا كنبلا نا زربأاو
ةقباطŸا تاجتنŸا قيوسست ميمعت عيرسست

Ÿسسإلا ةعيرسشلا ئدابÓىوتسسم ىلع ةيم
لدعÃ ينطولا باÎلا لماك Èع هتلاكو

كلذو ايعوبسسأا تلاكو ةسسمخ نع لقي ل
.لبقŸا توأا61 نم ةيادب
رسشنب -نايبلا في-سضي- كن-ب-لا مو-ق-ي-سسو
ىلع اذكو ةفاحسصلا Èع ةيمÓعإا تانايب

لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيمسسرلا ه-تا-ح-ف-سص
ÊوÎكلإلا هعقوم ىلع ةوÓع يعامتجلا
طاسشنل ديدج ءارثا ل-ك ع-م ا-يزاو-ت كلذو
ءاوسس ،هاوتسسم ىلع ةي-مÓ-سسلا ة-فÒسصلا

سضرع ثيح نم وأا تلاكولا ددع ثيح نم
ةدافإل ثيثح يعسس ‘ ةديد÷ا تاجتنŸا
عونلا اذه ‘ مهتابغر ةي-ب-ل-تو Úن-طاوŸا

زÈي ،ةيكنبلا تا-ج-ت-نŸاو تا-مدÿا ن-م
 .ردسصŸا تاذ
ىلع يرئاز÷ا ينطولا كنبلا لسص– دقو
ةديدج تاجتنم  ةعسست حرطب سصيخÎلا

‘ ايمسسر ةيمÓ-سسإلا ة-فÒسصلا-ب ة-سصا-خ
. رئاز÷ا
كنب نع رداسصلا نايبلا ‘ ءاج امبسسحو

ينطولا كنبلل كنبلا سصخر دقف رئاز÷ا
سصيخرت ىلع لسصحي كنب لوأا ،يرئاز÷ا
ة-سصا-خ ة-ي-فر-سصم تا-ج-ت-ن-م ق-يو-سست-ل
(90) ةعسست  حرطب ،ةيمÓسسإلا ةفارسصلاب

.قوسسلا ‘ ةديدج تاجتنم
باسسحب ،نايبلا تاذ بسسح ،رمألا قلعتيو
يرا÷ا با--سس◊او ،ي--مÓ---سسإلا كسصلا
يمÓ-سسإلا را-خدلا با-سسحو ي-مÓ-سسإلا
““با-ب-سشلا““ ي-مÓ-سسإلا را-خدلا با-سسحو
ديقŸا Òغ يمÓسسإلا رامثتسسلا باسسحو
زيهجتلل ةحبارŸاو ةيراقعل-ل ة-ح-بارŸاو
.ةراجإلاو تارايسسلل ةحبارŸاو
نأا ¤إا هنايب ماتخ ‘ رئاز÷ا كنب راسشأاو

مت-ي-سس ي-ت-لا ،ةد-يد÷ا تا-ج-ت-نŸا هذ-ه
عوبسسألا نم اًرابتعا قاوسسألا ‘ اهحرط

نئا-بز-ل-ل ح-ي-ت-ت نأا ا-ه-نأا-سش ن-م ل-ب-قŸا
Úيدا--سصت--قلا Úل--ما--ع--تŸاو سصاوÿا

ةعوم‹ لمكت ةديدج ةيفرسصم تاجتنم
ة-يد-ي-ل-ق-ت-لا ة-ي-فر--سصŸا تا--ج--ت--نŸا
.““ةقوسسŸا
كنب نإا ةيلاŸا ريزو دكأا دق ناك Òكذتلل
نانوكيسس يرئاز÷ا ينطولا كن-ب-لاو رد-ب
ةفÒسصلا““ Óئاق , هب لما-ع-ت-لا ‘ ل-ئاوألا
تÓماعŸا ‘ ايمسسر دمتعتسس ةيمÓسسإلا
Úعتسستسس امك ةمهم دج اه-نأل  ة-ي-ك-ن-ب-لا

لمعلا ‘ قÓطنلا لبق ىوتفب ان◊اسصم
.““اهب
باطقتسسل ةيمÓسسإلا ةيلاŸا ىلع لوعيو
كل-ت وا ةز-ن-ت-كŸا ة--ي--لاŸا ة--لو--ي--سسلا
نع Óسضف ةيزاوŸا قوسسلا ‘ ةلوادتŸا
ةيداسصتقلا راثلا فيفخت ‘ ةمهاسسŸا

لÓ-خ ن-م ر-ئاز÷ا ‘ ا-نورو-ك ة-ح-ئا÷
ح-لا-سصل د-ئاو-ف نود-ب سضور--ق Ëد--ق--ت
د-ب-ع ن-ب د-ي--سسلا بسسح  ،Úل--ما--ع--تŸا
.نامحرلا

ىلع بجي هنأا ريزولا هون ىرخا ةهج نم
لك ل-يو“ ‘ م-ها-سسي نأا ة-ي-لاŸا عا-ط-ق
سضو-ه-ن-لا ‘ م-ها-سست ى-ت-لا تÓ-ما-عŸا
ليو“ رارغ ىل-ع .ي-ن-طو-لا دا-سصت-قلا-ب
.ينطولا  جوتنŸاو  رامثتسسلا و ةعانسصلا
�قŸا Òغ داÒت-سسإلا نأا ر-يزو-لا ف-سشكو

عوبر فلتfl ‘ ةينطو تاورث انيلع عيسض
.نطولا

ح.ل ^

كنبلا ..دارم سشوديد ةلاكو ىلع طغضضلا ةهجاومل
: نلعي يرئازجلا ينطولا

ناقبطت يلاواطسسو ياد نيسسح اتلاكو
 ةيمÓسسلا ةفريسصلا

 يراجلا توا61 نم ةيادب ايعوبسسأا تلاكو سسمخ لدعمب لÓحلا سضورقلا ميمعت^

:سشيرب رداقلا دبع :،يبروروأ’ا داحتإ’ا عم ةكارضشلا قافتا ةعجارم رارق نمث

يرئاز÷ا فرطلل ةبسسنلاب ““رسساخ / حبار““ ناك قافتلا
ÒيŸÓاب رئاسسخ ةنيزÿا فّلك يكرم÷ا كيكفتلا ^

““حبار -حبار““ ةدعاق قفو رئاز÷ا داسصتقا ةحلسصم ‘ بسصت ةعجارŸا  ^
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ةوعد سسما ،سشيرب رداقلا دبع ،يداضصتقإ’ا ريبخلاو للحملا نمث

ميقتو ،يبوروأ’ا دا-ح-تإ’ا ع-م ة-كار-ضشلا قا-ف-تا ي-ف ر-ظ-ن-لا ةدا-عإا ي-ف ،ر-ي-خأ’ا ءارزو-لا سسل-ج-م لÓ-خ
.فارطأ’ا ةددعتملا ةيراجتلا تايقافت’ا

 مويلا رئازجلا ةكمضسم حتف ةداعإا عم ةازاوم
مهطاسشن نوفنأاتسسي يرحبلا ديسصلا وينهم

 ينطولا ىوتضسملا ىلع ةئضشان ةضسضسؤوم ف’آا3 ءاضصحا
لبقملا عوبسسألا نم ةيادب يلمع ةئسشانلا تاسسسسؤوملا ليومت قودنسص

 ةركتبملا تاكرسشلل ةسصسصخم ةيجولونكت قطانمل بقترم ثادحتسسا: ديلو نيسساي  ^

 انوروك سسوريف ةحفاكمب ةقلعتملا تاجتنملا ريدضصت عنم عم
موثلاو ةمعدملا داوملا ءانثتسساب ةيلحملا تاجتنملا ريدسصت ريرحت

تاجتنŸا ىلع ريدسصتلا قيلعت عفر ” ^
تاردق ىلع اهنأاسشب رئاز÷ا رفو-ت-ت ي-ت-لا
وأا ةمعدŸا داوŸا ءا-ن-ث-ت-سسا-ب ة-ي-جا-ت-نإا
،موثلا ةدامو ةمعدم داو-م ن-م ة-ع-ن-سصŸا

.ةراجتلا ةرازول نايب هب دافا امبسسح
ةراجتلا ةرازو يهنت““ :نايبلا تاذ ‘ ءاجو
Úيداسصتقلا Úل-ما-ع-تŸا ة-فا-ك م-ل-ع ¤إا
” دق هنأا ،ريدسصتلا لا‹ ‘ Úطسشانلا

يتلا تاجتنŸا ىلع ريدسصتلا قيلعت عفر
ةيجاتنإا تاردق ىلع اهنأاسشب رئاز÷ا رفوتت
نم ةعنسصŸا وأا ةمعدŸا داوŸا ءانثتسساب

.““موثلا ةدامو ةمعدم داوم
ةمزأÓل ارظنو““ هنا ردسصŸا سسفن فاسضأاو
كلذك عنÁ دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيحسصلا
لئا-سسلاو ،مÓ-ه-لا ،تا-ما-م-ك-لا ر-يد-سصت
اهرفوت ةرورسضل كلذو ،نيدي-ل-ل ر-ه-طŸا

ديازتŸا بلطلا ةيطغتل ةÈتعم تايمكبو
.““Úنطاوملل
ىلع ةظقي ةيلخ ،نايبلا Òسشي ،عسضو ” امك
قوسسلا ن-يو“ ة-ع-با-تŸ ةرازو-لا ىو-ت-سسم
نا-م-سض ى-ل-ع سصر◊ا ع--م ة--ي--ن--طو--لا
ةفاك ذاختا ¤إا ةفاسضإلاب اذه ,هرارقتسسا
لÓخإلا مدع اهنأاسش نم يتلا تاءارجإلا
إا.ق ^ .ةينطولا قوسسلا تايجاحب

:ةيلهاوضس , عاطقلا يف ةنمقرلا دامتعا ةرورضض ىلع دكا
““ لياحتلا ىلع يسضقيسس يراجتلا لجسسلا حنمل نسسلا سسايقم ةفاسضإا““

يتلا تاءارجإلا نأا سسما ،ةيلهاوسس دمحأا ،يداسصتقلا Òبÿا Èتعا ^
ءارزولا سسل‹ لÓخ ،نوبت ديÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ا-هذ-خ-تا
تاحÓسصإل دهمتسس ةراجتلا عاطق تاطاسشن ةيم-ن-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸاو ،Òخألا

،سسما ،ةينطولا ةعاذإÓل ،ةليلهاوسس حرسصو .عاطقلا ريوطت لجأا نم ،ةقيمع
عسضتسس ،يراجتلا لجسسلا حنŸ نسسلا سسايقم ةفاسضإاب تاءارجإلا هذه نأا

،سسيياقŸا سضعب ةفاسضإاب ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت““ Óئاق لياحتلل ادح
لامعتسسÓل ادح عسضتسس ،يرا-ج-ت-لا ل-ج-سسلا ح-ن-م ‘ ،ن-سسلا رار-غ ى-ل-ع

كانه““ فيسضيل ،““ةروزŸا تاداهسشلاو ةيرا-ج-ت-لا تÓ-ج-سسل-ل ›ا-ي-ت-حلا
وأا ىرخأا ةيراŒ تÓجسس لامعتسسإاب تÓيا–و ةينوناق Òغ تلامعتسسإا
تافآلا هذه ةبراfi ›اتلابو ،ينعŸاب سصاخ Òغ يراŒ لجسس لامعتسسإا
هلخدت ةيلهاوسس يداسصتقلا Òبÿا مت-خو .““اد-ج ة-يرور-سض ة-يدا-سصت-قإلا

ةفاسضإلاب بئارسضلاو كرام÷ا حلاسصم عم نواعتلاب ةنمقرلا زيزعت““ Óئاق
يتلا ،ةموظنŸا هذهل ةقيمع تاحÓسصإا ‘ مهاسسيسس ،نمألا حلاسصم ¤إا
ح.ءايمل ^  ““.ةيداسصتقإلا تاسسسسؤوŸا سضعب ام اعون قيعت

ن-ف-سسلا جور-خ طا-سشن فا-ن-ئ-ت--سسا ” ^
عم ، سسما ةليل نم ةيادب ديسصلا تÓحرل
.مويلا ةحيبسص رئاز÷ا ةكمسسم حتف ةداعإا
ةيمسسرلا ةحفسصلا ىلع رسشن نايب حسضوأاو

Ÿاو ير-ح-ب--لا د--ي--سصلا ة--ير--يدŸدراو
ةيادب متيسس هّنأا ،رئاز÷ا ةيلول ةيديسصلا

يرج-ي-سس ،توأا11 ءا-ثÓ-ث-لا ة-ل-ي-ل ن-م
تÓحرل نفسسلا جورخو طاسشنلا فانئتسسا
ةداعإا ىرخأا ةهج نم متيسس امك ،ديسصلا

ةحيبسص نم ءادتبا رئاز÷ا ةك-م-سسم ح-ت-ف
.يرا÷ا توأا21 ءاعبرألا
ةيئانيŸا تامدÿا عم‹ نا-ك ،Òكذ-ت-ل-ل
ديسصلا ئناوم Òيسست ةكر-سشو ة-ي-مو-م-ع-لا

31 لبق انل-عأا ،ر-ئاز÷ا ةد-حو ،ير-ح-ب-لا
‘ كلذو ،ةكمسسم طاسشن فقو نع اًموي
يسشف-ت د-سض ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإلا را-طإا

.(91 ديفوك) انوروك سسوÒف
ةكرسشلاو عمجملل كÎسشم نايب ‘ ءاجو
يرحبلا ديسصلا ءانيم يلم-ع-ت-سسŸ ه-جو-م
ةيليوج92 سسي-مÿا مو-ي ،ر-ئاز--ج--ل--ل
رثإا ةذختŸا تارارقلل اًقيبطت““ :مرسصنŸا
0202 ةيليوج32 موي دقعنŸا عام-ت-جلا
ديسصلل91-ديفوك سسوÒف ةعباتم ةنج-ل-ل
ف-قو رر-ق-ت ،ر-ئاز÷ا ءا-ن-يÃ ير-ح-ب--لا
رئاز÷ا ةكمسسم ىو-ت-سسم ى-ل-ع طا-سشن-لا
11 ةياغ ¤إا ةيليوج92 نم ءادتبا اذهو
عسضولا تاروطت ةنياعم لجأا نم0202 توأا
ةيحسصلا تاءارجإلا ةيلاعف ىدمو يئابولا
.““اقباسس ةذختŸا
سضيأا رّرق عا-م-ت-جلا ّنأا نا-ي-ب-لا فا-سضأاو اً
فرط نم ةيباتك تامازتلا Ëدقت سضرف
عبرŸا لامع لك ةمÓسس نمسضت عيبلا ءÓكو
لخاد طاسشنلا ةداعإا موي اذهو ،ءابولا نم
.يئاقو يزاÎحا ءارجإاك ةكمسسŸا
سضيأا رّر-ق-تو Ëدقت ،ه-تاذ نا-ي-ب-لا ق-فو ،ا-ً
00.40 ةعاسسلا ¤إا ةكمسسŸا حتف تاعاسس
يرطيبلا سصحفلا ل-جأا ن-م ا-ًحا-ب-سص ا-سس
نم ءاهتنلا ةياغ ¤إا ةي-ك-م-سسلا دراو-م-ل-ل

00.50 ةعاسسلا ىتح اذهو ،سصحفلا ةيلمع
ةاعارم ةيرابجإاو ،د-ح ى-سصقأا-ك ا-ًحا-ب-سص
راسشتنا يدافتل ةيحسصلا دعاوقلا ماÎحاو
ح,ءايمل ^.ءابولا

تا-سسسسؤوŸا ل-يو“ قود-ن-سص نو-ك-ي-سس ^
,لبقŸا عوبسسألا نم ءدب ايلم-ع ة-ئ-سشا-ن-لا

بدتنŸا ريزولا ةنيطنسسقب حرسص ام بسسح
دا-سصت-قا-ب ف-ل-كŸا لوألا ر--يزو--لا ىد--ل
Úسساي ، ةئ-سشا-ن-لا تا-سسسسؤوŸاو ة-فر-عŸا
،بدت-نŸا ر-يزو-لا دا-فأاو .د-ي-لو يد-هŸا

لمع ةرايز سشماه ىلع يفحسص ءاقل لÓخ
اذه““ نأاب ،ة-يلو-لا هذ-ه-ل ه-تدا-ق د-ق-ف-تو
ةئسشانلا تاسسسسؤو-م-ل-ل ه-جوŸا قود-ن-سصلا

بلط و ةعيبط عم ىسشامتي ليومتب حمسسيسس
.““ةركتبŸا تاسسسسؤوŸا
د-ع-ي يذ-لا قود-ن-سصلا اذ-ه نأا-ب فا-سضأاو
ةئسشانلا تاسسسسؤوملل ةسصاخ ليو“ ةليسسو
همك– يذلا و ايجولونكتلا ةقئاف ةركتبŸا
لاŸا سسأار ىلع اسساسسأا ةمئاق ليو“ تايلآا
‘ ة--لود--لا ةدارإا سسك---ع---ي ةر---طاıا
‘ و را-ك-فألا و ة-قا-ط-لا ‘ را-م-ث-ت--سسلا

دا-سصت-قلا ة--مدÿ با--ب--سشلا ع--يرا--سشم

›اوح دوجو نع ثد– نأا دعبو .ينطولا
ىوتسسŸا ىل-ع ة-ئ-سشا-ن ة-سسسسؤو-م فلآا3
ديلو يدهŸا Úسساي ديسسلا حسضوأا ينطولا
اعافترا دهسشيسس تاسسسسؤوŸا هذه ددع نأاب
و ةيميظنتلا تاءارجإلا فلتfl ليعفت روف
ىر-خألا تÓ-ي-ه-سست-لا اذ--كو ة--ق--فارŸا
اهنيب نم يتلا ةلودلا فرط نم ةرظتنŸا

ل-ي-قار-ع-لا ع-فر سصو-سصÿا ه-جو ى--ل--ع
.ةيئاب÷ا ءابعألا فيفختو ةيطارقوÒبلا
بقترŸا ثادحتسسلا نع ثد– نأا دعبو

Ÿةيجولونكت قطان flتاسسسسؤوملل ةسصسص
ةيمهأا ىلع بدتنŸا ريزولا ددسش ةئسشانلا

نأا ر-ظ-ت-نŸا ن-م يذ--لا عور--سشŸا اذ--ه
‘ اهن-ع ÈعŸا تلا-غ-سشنÓ-ل بي-ج-ت-سسي

راكتبلا خانم معدب حمسسيو راقعلا لا‹
هقرطت ىدلو .ةي-سسفا-ن-ت-لا ع-ج-سشي يذ-لا

Ÿوناقلا راطإلا ةلأاسسÊ طاسشن مكحي يذلا
بدتنŸا ريزولا دكأا ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا

لاÛا اذه ميظنت ىلع لمعت ةلودلا نأاب
لÓخ نم ةليوط ةÎفل امهبم  لظ يذلا
عم مءÓتي يميظنت راطإاو سصوسصن رادسصإا
ةئسشانلا تاسسسسؤوملل ةددÙا تافسصاوŸا
Úسساي ديسسلا ىدبأاو .اه-مد-ق-ت ة-يا-م-ح و
لوح سضرعŸ هترايز لÓخ ديلو يدهŸا
حلاسص ةعماجب بابسشلل ةيملعلا تاراكتبلا
ديدسشلا هبا-ج-عإا (3 ةنيطنسسق ) ردي-ن-بو-ب
هجو ىلع اهب ردابŸا عيرا-سشŸا ة-ي-عو-ن-ب
.ايجولونكتويبلا لا‹ ‘ سصوسصÿا
ع-يرا-سشŸا ي-ل-ما-ح-ب ه-ع-م-ج ءا-ق--ل ‘و
كلام““ ةفاقثلا راد ه-ت-ن-سضت-حا ةر-ك-ت-بŸا

ليقارعلا ةلأاسسم ةراثإا باقعأا ‘و ،““دادح
ةيمومعلا قاوسسألا ¤إا لوسصولاب ةقلعتŸا

بدتنŸا ريزولا اعد ÚلخدتŸا فرط نم
ةطاسسولا ةيلخ نم بر-ق-ت-لا ¤إا با-ب-سشلا
ل-ف-ك-ت-لا ‘ Èكأا ة--ي--لا--ع--ف ل--جأا ن--م““
.““اهنع ÈعŸا تلاغسشنلاب

^ Ÿح.ءاي

ريوطت ثحبي  راطع
Òفسس عم يوقاطلا نواعتلا

ةيدوعسسلا
د-ب-ع ،ة-قا-ط-لا ر-يزو سسما ى-ق-ت-لا ^

دبع ،يدوعسسلا Òفسسلاب ،راطع ديÛا
تدافا ام بسسحو .ينيÒمع-لا ز-يز-ع-لا

،اهل نايب ‘ ،رئاز÷اب ةيدوعسسلا ةرافسس
سضار-ع-ت-سسإل ة-سصر-ف نا-ك ءا-ق--ل--لا نأا
ةقاطلا لا‹ ‘ ةي-ئا-ن-ث-لا تا-قÓ-ع-لا
اسضيأا نافرطلا لوانتو .اهريوطت لبسسو
.كÎسشŸا مامتهلا تاذ عيسضاوم

ح.ل ^
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““ ةحشصم ةيلؤلأ ›أو سسمأ لوأأ ، رأزو ^
تاطاششنلأ  ة-ق-ط-نÃ ةد-جأؤ-تŸأ ““ ناÁإأ
ةحاشسم ىلع عبÎت يتلأ بورÿأ ة-يد-ل-ب-ب
دفؤلأو باج ثيح ، عبرم Îم0076 قؤفت
عمتشسأو ىفششتشسŸأ أذه لخأد هل قفأرŸأ
رفؤتت  اهنأأ دافأأ يذلأ اهكلام تاحورشش ¤إأ

تاشصشصختلأ فلتfl ‘ ةحلشصم11 ىلع
بلقلأ سضأرمأأ اميشسل ،ةيحأر÷أو ةيبطلأ
نع Óشضف ،باشصعألأ ةحأرجو Úيأرششلأو
ةحأر÷أو ىلكلأ ةيفشصتو عشضرلأ حلاشصم

Ãتاعاق8 ¤إأ ةفاشضإلاب ،اهعورف فلتخ
يهو ،ةدلؤلل ةشصشصfl ا-ه-ن-م3 تايلم-ع
تأدايعلأ بلغأأ ‘ ةرفؤتم Òغ تاشصشصخت
ةشصاÿأ
عشضو متيشس هنأأ هثيدح قايشس ‘ فاشضأأ و
ؤ-ه ا‡ ة-ئŸا-ب07 ةب-شسن-ب ل-قأأ را-ع-شسأأ

¤إأ أÒششم ،سصأؤÿأ تأدايع ىدل لوأدتم
¤إأ فد-ه-يو يÒخ ؤ-ه عور-ششŸأ أذ-ه نأأ
  يمؤمعلأ عاطقلأ تامدخ ةلمكت
،ظيف◊أ دبع يشساشس دمحأأ ›أؤلأ ، ىدبأأو
تأز-ي-ه-ج-ت-لا--ب ه--با--ج--عإأ ،ة--ح--شصŸأ
ن-ع Ó-شضف ،ةر-فؤ-تŸأ تا--شصشصخ--ت--لأو

قباطتت يتلأ ةشسشسؤؤŸأ  ميمشصتو ةشسدنه
زا‚إأ ‘ اهب لؤمعŸأ ة-ي-لود-لأ Òيا-عŸأو

ةدايعلأ بحاشص ركذ اميف ، ىفششتشسŸأ أذه
ت“ Úح ‘ ايتأذ ناك اهئاششنإأ ليؤ“ نأأ
.طيشسب يكنب سضرقب ةناعتشسلأ
ؤ-هو ن-شس◊ كرا-ب-م ن-ب د-ي--شسلأ  دا--فأأو

نأأ ةنيطنشسقب ةيودألأ جاتنإل عنشصم بحاشص
تاشصشصخت ىلع  رفؤت-ي ناÁإأ ى-ف-ششت-شسم

،ةشصاخ ةشسشسؤؤم يأأ ‘ دجؤت ل ةردان ةيبط
تاشصشصختو  ،عشضرلاب لفكتلأ مشسق اميشسل
‘ نؤ÷اعي نؤيل رئأز÷أ لعجي ام ىرخأأ
¤إأ هجؤتلأ نود مهنطو ة-ل-م-ع-بو م-هد-ل-ب
متيشس هنأأ هثيدح قايشس ‘ افيشضم ، جراÿأ
‘ ةناعتشسلأ Úيرئأزج ءابطأأ ¤إأ ةفاشضإأ
.Úيشسنرفو كأرتأأ ءابطأاب تاشصشصخت

سس ديزي ^

نايزوب ةماح ‘ ةÒكبب  ةيئابرهك تادادع قيرح

جراÿا ¤إا لقنتلا نم ليلقتلل ةردان تاسصسصخت

سصاخ ىفسشتسسم لوأاب مّعدتي ةنيطنسسقب يحسصلا عاطقلا
ريرسس001 ـل عسستيو ةيلود ÒياعÃ ز‚أا سصاخ ىفسشتسسم لوأاب ةنيطنسسق ةي’وب ةحسصلا عاطق مّعدت
لقنتلا يهني نأا هنأاسش نم اموهو، ةيبّطلاو ةيحار÷ا تاسصسصخّتلا فلتfl ‘ ةحلسصم11 ىلع رفوتيو
. جÓعلل سسنوت ةرا÷ا ¤إا

ة-يؤ-نا-ث-لأ ةد-حؤ-لأ ، سسمأأ ، تل-خد--ت ^
نايزؤب ةماح  ةيدلبب ةي-ندŸأ ة-يا-م-ح-ل-ل
و،  ةÒكب نكشسم683 حبأر لاحرب يحب
تأدأد-ع-ل ي-ل-ك ق--ير--ح ل--جأأ ن--م كلذ
‘ ة-ع-م‹ تنا-ك (دأد-ع02) ةيئابره-ك

ةنؤكتم ةرامعل يشضرألأ قباطلا-ب ة-نأز-خ
نم دمخأأ قير◊أ ،90 + يشضرأأ قباط نم
و ةيرششب رأرشضأأ يأأ ليجشست نود انفرط

نم دكأاتلأ ىتح ةشسأر◊أ ةيلمع-ب ما-ي-ق-لأ
 سس ي ^ .قيرحلل ماتلأ دامخإلأ

تاحيسضوتب رزاب ةيدلب سسيئر نوبلاطي ناكسسلاو

 فيطسسب رسصاونلا ةيرقب سشطعلا ةمزأا هنت مل ميتنسس رايلم31
ةيرقب ةم-شسن0006 ن--م Ìكأأ لأز--ت ل ^

Êاعت ،فيطشسب ةركشس رزاب ةيدلب رشصأؤنلأ
ا‡ تأؤنشس ذنم برششلأ هايم مأدعنأ نم
ثحب ةل-حر و سسجا-ه ¤أ ا-ه-تا-ي-ح لؤ-ح
قرطب اهبلج و بر-ششلأ ها-ي-م ن-ع ة-ي-مؤ-ي
Òغ ة-ي-حÓ-ف-لأ را-بآلأ ن-م و ة-يد-ي-ل-ق--ت
غلابÃ هايŸأ جيراهشص ءأرشش وأ ة÷اعŸأ

و ةيعاطق عيراششم زا‚أ مغر و ،ةتوافتم
8 هردق ›ام فÓغ اهل دشصر ةيلfi ىرخأأ

هخشض ةقاط بقن زا‚إأ اهنم ،ميتنشس رايلم
‘ ““أورب““ لبج ةقطنÃ ةيناثلأ ‘ Îل51
31 ةفاشسم ىلع ر÷أ ةانق دم و ،6102 ةنشس
يئام نأزخ ¤إأ ملم052 اهرطق ةانقب ملك
رشصأؤنلأ ةيرقب3م005 باعيتشسأ ةقاط-ب
.نجاŸأ
ديدŒ ةيلمع اشضيأأ تاطلشسلأ ت‹رب و
بن-ج-ت-ل ة-ير-ق-لا-ب ها-يŸأ ع-يزؤ-ت ةا--ن--ق
Ëدقلأ ةك-ب-ششلأ مد-ق بب-شسب تا-بر-شست-لأ

Ãةيمنتلأ ةينأزيم نم ميتنشس رايلم4 غلب
رهشش عورششŸاب لاغششألأ تقلطنأ ةيلÙأ

مغر و ،رهششأأ ةتشس دعب تهتنأ و9102 نأؤج

نم ةمدÿأ ز-ي-ح ه-ع-شضو ” عور-ششŸأ نأأ
تلافتحلأ ةبشسانÃ فيطشس ›أو فرط

ةنشسلأ نم يرفيف رهشش ‘ د-ي-ه-ششلأ مؤ-ي-ب
ديراغز تلاعت و ةحرفلأ تمع و ةيرا÷أ

هايŸأ ةمزأأ ةياهنب أراششبتشسأ ةيرقلأ ناكشس
0006 ـل هايŸأ Òفؤت و ةيرقلأ هذهب ايئاهن
Êا-ث عور-ششم ع-شضو د-ع-ب أذ-ه و ،ة--م--شسن
رشصأؤنلأ ةيرق ¤أ هايŸأ ةك-ب-شش ع-ي-شسؤ-ت-ل
أذه نم ىرخأأ ةمشسن فلأ ديوزتل لمرلأ
،ميتنشس رايلم هرد-ق ›ا-م فÓ-غ-ب نأزÿأ
فقؤت دعب أذه و مهنظ باخ ناكشسلأ نكل

عشضو نم امؤ-ي02دعب برششلأ هاي-م خ-شض
›أؤلأ فرطلأ نم ةمدÿأ زيح عورششŸأ
““fiبتاكلب دم““.

أذه لطعت بب-شس ن-ع نا-ك-شسلأ لءا-شست و
ىلع تا-بر-شست ةد-ع ل-ي-ج-شست و عور-ششŸأ

هذهب هايŸأ ةمزأأ مقافت و ،ةكبششلأ ىؤتشسم
ذنم ةلكششŸأ هذه نم Êاعت يتلأ ةيرقلأ

أذهب عورششم زا‚أ نع أؤلءاشست و تأؤنشس
31 غلبÃ ›ام فÓغ سصيشصخت و مج◊أ

ل ةدŸ برششلأ هايم Òفؤتل ميتنشس رايلم

.امؤي02 نع ديزت
رزاب ةيدلب ناكشس بلاطي ىرخأأ ةهج نم
غلبŸأ لؤح Òشسفت Ëدقت فيطشس ةيلؤب
سشطعلأ ةمزأأ ءاه-نإل ه-ن-ع ن-ل-عŸأ ›اŸأ

Ãةفشصب اهيلع يشضق-ت نأأ نود م-ه-ت-ق-ط-ن
تاعاطقنلأ لشسلشسم رأركت لظ ‘ ةيلعف
تايلمع و ة-جردŸأ ع-يرا-ششŸأ و ر-ه-ششأل
يهنت و اهرامثب يتأات نود ةعشسأؤلأ رف◊أ

و ةيحّشصلأ ةمزلأ لظ ‘ ةيمؤيلأ مهتاناعم
رظنلأ ةداعإاب يعدتشسي ام ر◊أ مشسؤم أذك
سسيئر نأ و ةشصاخ ة-يلؤ-لأ ›أو ل-ب-ق ن-م
ذاقنإل رشضخألأ ءؤشضلأ ح-ن-م ة-يرؤ-ه-م÷أ

و اهلاط يذلأ لامهإلأ نم لظلأ قطانم
.كلذك اهÒيشست ةيلمع رخن يذلأ بيشستلأ
يدلبلأ يب-ع-ششلأ سسلÛأ سسي-ئر ف-ششك و
متي ⁄ و يعاطق عورششŸأ نأأ ديزؤب ينمؤم
بشسح ةلكششŸأ نأأ و دعب ةيدلبلل مهيلشست

بقنلأ هايم بؤشسنم عجأرت ¤إأ دؤعت هملع
Ãقيمعتل ىعشست ةرأدإلأ نأأ و ““وأرب““ ةقطن

.بيرق نع بقنلأ
م ق ^

ةشصح حيتافم عيزؤت متي نأأ رظتنŸأ نم ^
ةيبرغلأ ةعشسؤتلاب يعام-ت-جأ ن-ك-شس009
نم أؤق-ب-ت نÃ ة-شصاÿأ ي-ل-ج-ن-م ي-ل-ع-ب
تأدافتشسلأ باحشصأل ةع-بأر-لأ ة-م-ئا-ق-لأ
Èمتبشس رهشش ‘ ةنيطنشسق ةيدلبب ةقبشسŸأ
005 ميلشست تاطلشسلأ تدكأأ اميف ،لبقŸأ

ةياهن ةقطنŸأ تأذب معدم يؤقرت نكشس
009 عورششم فلم ىؤطيشس Úح ‘ ربؤتكأأ
دعب توأأ ةياهن ةيبؤن÷أ ةعشسؤتلاب ةدحو
تا-جا-ج-ت-حأو Òخأا--ت--لأ ن--م تأؤ--ن--شس
.ÚبتتكŸأ

ةيأدب هتداق ي-ت-لأ ةرا-يز-لأ لÓ-خ ف-قو و
ىلع ، تانكشسلأ عقأؤمو نكامأ ¤إأ عؤبشسألأ
ةدحو0004 ةئيهت  عورششŸ  ظؤحلم مدقت
يذلأ ،ةيبرغلأ ةعشسؤتلاب يعامت-جأ ن-ك-شس
يلع ةئيهت ة-شسشسؤؤ-م هزا‚إأ ى-ل-ع فر-ششت

أذ-ه نأأ ثي-ح ،سسا-ح-ن Úعو ي-ل--ج--ن--م
لبق مل-ت-شسأ م-خ-شضلأ ي-ن-ك-شسلأ عور-ششŸأ

مدع ببشسب ةئيهت نود لظ ه-ن-ك-ل تأؤ-ن-شس
سصشصخت نأأ لبق ،ةيلاŸأ تأدامتعلأ رفؤت
ماعلأ ةياهن ا-ي-لا-م ا-فÓ-غ تا-ط-ل-شسلأ ه-ل
 .يشضاŸأ

 لبقŸا Èمتبسس يعامتجا نكسس009 عيزوتو..

نوديفتسسي سشوديدو نايزوب ةماح نم ناكسس
 يلجنم يلعب تانكسس نم

فيطسسب دجسسم132 حتف
يحسص لوكوتورب و
 ةيلسستلا تاءاسضفل

ف-ي-ط-شس ة-يلو ›أو ،سسمأأ، سسأأر--ت ^
fiةينمألأ ةنجلل اعامتجأ بتاك-ل-ب د-م

رمأ ىطعأ نيأ ن-يذ-ي-ف-ن-ت-لأ  ءأردŸأو
و دجاشسملل يجيردتلأ ح-ت-ف-لأ ة-يأد-ب-ب
أذهو ،ة-ي-ل-شست-لأ تأءا-شضف و ي-ها-قŸأ
دبع لوألأ ريزؤلأ تاميلع-ت-ل ا-ق-ي-ب-ط-ت
دأرج زيزعلأ
حتفلأ نأ عام-ت-جلأ لÓ-خ فا-شضأأ ن-يأأ
ةمÓشسل يحشص لؤكؤ-تور-ب ت– نؤ-ك-ي
،سسوÒفلأ راششتنأ نم د◊أو ÚنطأؤŸأ
سشيتفت تايلمع فيثكت ىل-ع دد-شش ن-يأ

،ىرخأأ ةهج نم،رؤفلأ قلغلأ عم ةيئاجف
È 15ع ةعزؤم دجشسم132 حتف متيشس
ةمزÓلأ طورششلأ اهي-ف ر-فؤ-ت-ت ة-يد-ل-ب
. حتفلل
ع-ي-م-ج ة-يلؤ-لأ ›أو ا--عد Òخألأ ‘ و
تأءأر-جإلا-ب د-ي-ق-ت--لأ ¤أ Úن--طأؤŸأ
لمعلأ ‘ ةمهاشسŸأ و رذ◊أ و ةيئاقؤلأ
 .دجاشسŸأ ‘ ةشصاخ يؤعؤتلأ

م ق ^

 ةي’ولاب تاباغلاو دئاسص◊ا ‘ ةلسصاوتم قئار◊ا
نم لكب ةÒخألأ ةعاشس42 لÓخ  ةنيطنشسق ةيلؤل ةيندŸأ ةيام◊أ حلاشصم تلخدت ^

علدنأ لجأل فشسؤي دؤغيز ةيدلب و دايز نبإأ ةيدلب ، ديبعأأ Úع ةيدلب ،ةنيطنشسق ةيدلب
. ةشسباي باششعأأو ةيعأرز ليشصاfi قئأرح
يتلأ دامخإلأ ةيلمع دعب لخدت نؤع21 و ءافطإأ تانحاشش5 ةيلمعلأ هذهل Òخشست ”و
Îم0551و أÓك ةطبر06و دئاشصح راتكه2 قأÎحأ لجشسو لخدتلأ قرف اهب تماق
. ةشسباي باششعأأ عبرم
ةيقبتŸأ تاحاشسŸأو ةروا‹ نكاشسم ةيامح نم ةيندŸأ ةيام◊أ حلاشصم تنك“و

ıسس ي ^ .قئأر◊أ فلت

‘ Úي-ب-ت-كŸأ ن--م دد--ع سسمأأ ،دا--فأأ ^
تأءاعدت-شسأ أؤ-ق-ل-ت م-ه-نأأ لد-ع عور-ششم

Ÿاب مهتانكشس ةنياعŸيلع ةديد÷أ ةنيد
ةيدلبب ةبترلأ ةقطن-م ن-م لد-ب ي-ل-ج-ن-م
دأرم سشوديد
مئأؤق ‘ Úلجشسم مهشسفنأأ نؤبتتكم دجوو
نم أؤعلطأأ مهنأأ مغر ، ةديد÷أ ةنيدŸاب

ىؤتشسم ىلع ديششت م-ه-تا-ن-ك-شس نأا-ب ل-ب-ق
. ةبترلأ
نؤشضفري مهنأأ نوديفتشسم برعأأ كلذ ¤إأ
، مهتايدلبب ءاقبلأ نؤلشضفي مهنؤك، رأرقلأ

يلع ‘ تانكشسلأ نؤك Òثكلأ بحر اميف
نع عيبلأ ةلاح ‘ عفترم اهرعشس يلجنم
 .ÚترؤكذŸأ Úتيدلبلاب ةدجأؤتŸأ كلت

ناديمح ينب ةيدلبب ةراŸا ناكسس
جÓع ةعاقب نوبلاطي

ةعقأؤ-لأ ةراŸأ ة-ت-ششم نا-ك-شس بلا-ط-ي ^
يديشس لبج لفشسأأ نأديمح ي-ن-ب ة-يد-ل-ب-ب
جÓع ةعاق زا‚إأ ةرورشضب Òهششلأ سسيرد
رقŸ لقنتلأ ةقششم مه-ب-نŒ، ة-ق-ط-نŸا-ب

طيشسب جÓعوأأ ةنقح لجأأ نم ةيدلبلأ زكرم
أرأرم أؤلشسأر مهنأأ ناكشسلأ نم ددع دكأأو .

ةيدلب سسيئرو ف-شسو دؤ-غ-يز ةر-ئأد سسي-ئر
انأذآأ دجي ⁄ مهبلطم نأ لإأ، نأديمح ينب

›أو نؤبلاطي مهل-ع-ج ا-م ؤ-هو، ة-ي-غا-شص
ةعاق زا‚إأ لجأأ نم لخدتلاب ةن-ي-ط-ن-شسق
 . جÓع

فيظنت تايلمعو يسسيسس– لمع ‘  ةمئأا
 ةي’ولا دجاسسŸ ةعسساو ميقعتو

ةلمحب ةمئألأ نم ددع ،سسمأأ  لشصأو ^
و ،ةنيطنشسق ةيلؤب ءايحأأ تلمشش سسيشس–

مأÎحأ ةرور-شضب نا-ك-شسلأ ة-ي-عؤ-ت--ل كلذ
.يئز÷أ رج◊أ
ة-يلؤ-ب ة-ي-ن-يد-لأ نوؤؤ-ششلأ ر-يد-م لا--ق و
يتأات ةيلمعلأ نإأ ،طينف رشضÿ ،ةنيطنشسق

د-ق تنا-ك ثي-ح ،ه◊ا-شصم فأر-ششإأ ت–
و قأؤ-شسألأ و تا-ي-ف-ششت-شسŸأ ن--م تأأد--ب

ةرŸأ هذه متيل ،تا-ما-م-ك ع-يزؤ-ت تفر-ع
نؤقر-خ-ي ن-يذ-لأ Úن-طأؤŸأ فأد-ه-ت-شسأ

ةنماثلأ ةعاشسلأ نم ءأدتبأ رج◊أ تاعاشس
..ءاشسم
دجاشسم عيمج ده-ششت ل-شصت-م قا-ي-شس ‘و
ةعشسأو ميقعتو فيظنت تاي-ل-م-ع ة-يلؤ-لأ
مؤي نم ةيأدب Úلشصملل اهحتف ةداعإل ابهأات
تايناكمإأ Òخشست ” ثيح، لبقŸأ تبشسلأ

هللأ تؤيب فيظنتل ةلئاه ة-ير-ششبو ة-يدا-م
مأد قلغ دعب اهحتف ةداعإأ لبق اهميقعتو
 . رهششأأ

سس ي : اهعمج ^

ةنيطنسسقب ÚلسصŸا لابقتسس’ حتفتسس ادجسسم88
فاقوألأو ةينيدلأ نوؤؤ-ششلأ ر-يد-م د-كأأ ^
ÿاهحتف متيشس أدجشسم88 نأأ طينف رشض

،ÚلشصŸأ لابقتشسل تبشسلأ مؤي نم ةيأدب
ىلع رفؤتت يتلأ دجاشسŸأ ددع نأأ احشضؤم
ـب ددح يلشصم0001 قؤفت باعيتشسأ ةقاط
ثيح ،ةيلؤلأ ىؤتشسم ى-ل-ع أد-ج-شسم88
أذيفن-ت ل-ب-قŸأ تب-شسلأ ا-ه-ح-ت-ف م-ت-ي-شس
.دÓبلأ ‘ ايلعلأ تاطلشسلأ تاميلعتل
اهبأؤبأأ حتفتشس  ي-ت-لأ د-جا-شسŸأ Úب ن-مو
يلتنششلأ ركذ ةيلؤلأ ةمشصاع ةنيدم طشسؤب
Óشضف ،رداقلأ دب-ع Òمألأو لÓ-ق-ت-شسلأو

¤إأ أÒششم ،يشسنايدلأ يحب يبرعلأ نبأ نع
ةقلعتŸأ تاميلعتلأ رظ-ت-ن-ت ة-ير-يدŸأ نأأ

رفؤتت ل اهنأأ ذإأ ،ةيئانلأ قطانŸأو ىرقلاب
اهب دجؤت امك ةعفترم ةيناكشس ةفاثك ىلع
ةÒغشص با-ع-ي-ت-شسأ ة-قا-ط تأذ د-جا-شسم
ىÈكلأ ندŸأ ‘ ةدؤجؤŸأ كلتب ةنراقم
دكأأ املثم ،ةينيد-لأ تا-ي-ع-م÷أ تعر-ششو
فيظن-تو م-ي-ق-ع-ت تا-ي-ل-م-ع ‘ ،ط-ي-ن-ف
ثيح ،يشضاŸأ عؤب-شسألأ ذ-ن-م د-جا-شسŸأ

Úح ‘ ،يرا÷أ عؤبشسألأ ةليط رمتشستشس
ل-ئا-شسو ل-كو تا-م-ق-عŸأ Òفؤ-ت م-ت-ي--شس
ةشصا-خ تأرا-شسم ع-شضو ع-م ،ف-ي-ظ-ن-ت-لأ
يدافتل ،جورÿأو لؤخدلأ مظنت ÚلشصŸاب
.ةدابعلأ رود لخأد ماحدزأ وأأ كاكتحأ يأأ

سس ي ^
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ـه1441ةج◊ا وذ22ـل قفوŸا م0202توأا21  ءاعبرألا

  رئازجلا ةيدولوم  ةعاصش نب ايركز بعÓلا ببصسب
يضسورعل جÈلا يلهأا دئاق ديري زيغن

  يواضسوم وداراب ضسراحو
ةعل-ط-م ردا-سصم تد-كأا ^
ة-يدو-لو--م را--ب--خأا ى--ل--ع
لي-ب-ن بردŸا نأا ،ر-ئاز÷ا
هتاكر– ‘ عرسش دق ز-ي-غ-ن

ÿةديد-ج تا-ق-ف-سص ف-ط
لÓخ فو-ف-سصلا م-ي-عد-ت-ل
›ا◊ا يفي-سصلا و-تا-كŸÒا

،لبقŸا م-سسو-م-ل-ل ا-ب-سس–
ةوقب هلوخدل حم-ط-ي يذ-لا
ىلع ضسفانتي-سس يذ-لا و-هو
طبر ثيح ،تا-ه-ب-ج ثÓ-ث
جرب يلهأا دئاق-ب ه-ت’ا-سصتا
““ديمعلا““ ناولأا ضصمقت ةركف هيلع ضضرعو ،يسسورعل نيدلا Òخ جيريرعوب

Òبكلا هباجعإا نع برعأا يلجي÷ا ينقتلا نأاو اميسس ،ةلبقŸا ةÎفلا ‘
يدانلا حمطي يذلا بسصنŸا وهو ،عافدلا روfi ‘ يسسورعل تايناكمإاب
قوراف نم لك ليحر هكرت يذلا Òبكلا غارفلا لظ ‘ هزيزعتل يمسصاعلا

ةبرŒ ضضوÿ ةيجيلÿا ةهجولا ارا-ت-خا ن-يذ-لا يز-ع بو-يأاو ي-ع-فا-سش
  .ةديدج ةيفاÎحا

هنأاو ةسصاخ هل يرغم ضضرع Ëدقتو يسسورعل عانقإا ¤إا زيغن ىعسسيو اذه
Áسصلا لماك كلÓثيح ،ةرادإ’ا ضسل‹ نم ضضيوفتب تابادتن’ا ‘ تايح
غوار يذلا Êاوسضر يدعسس ويرانيسس راركت مدع ى-ل-ع اد-ها-ج ل-م-ع-ي-سس
لبق ،عيقوتلل يسضاŸا دحأ’ا ةمسصاعلاب هلولح ارظتنم ناك نأا دعب ةرادإ’ا
  .ةمسصاعلا دا–ا Ëرغلل ءاسضمإ’ا نم بÎفي يذلا وهو هيأار Òيغت

هفادهأا نمسض عسضي زيغن نأا تدكأا اهتاذ رداسصŸا ،لسصتم قايسس ‘و
ىظحي ’ تاب يذلا لاعسش ديرف ناكم لحيل هبادتنا دسصق ىمرم ضسراح
تدكأا اذه ءوسض ىلعو ،““ديمعلا““ ـل لوأ’ا ضسرا◊ا نوكيل ةمزÓلا ةقثلاب

وداراب يدانل باسشلا ضسرا◊ا عم تاسضوافم ‘ لخد دق زيغن نأا انرداسصم
Òغ ،رطسسأ’ا هذه ةباتك د◊ رومأ’ا مسسح متي ⁄ ثيح ،يواسسوم قيفوت
حارج ضشاب نبا نأاو ضصخأ’اب ةقفسصلا حا‚إ’ حمطت ةيدولوŸا ةرادإا نأا
ـل اسسراح نوكي دقو ةفئاسصلا هذه ‘ ““كابلا““ ةرداغم فراسشم ىلع تاب
رمأا وهو ،لبقŸا مسسوŸا ايقيرفإا لاطبأا ةطبار بعليسس يذلا ““ديمعلا““
دسصق ايرغم نوكيسس يذلا ›اŸا ضضرعلا ¤إا ةفاسضإ’اب بع’ يأا زفحي
اهتمدقم ‘و ةيدنأ’ا نم ديدعلا رادار ىلع دجاوتي يذلا ضسرا◊ا عانقإا
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يسضاير-لا ر-يدŸا ط-ل-خأا ثي-ح ^
قاروأا ل-ك ي-ي-ح--ي Îن--ع دا–Ó--ل
هسضفر ىدبأا نأا د-ع-ب ة-ي-سسقا-ف-سصلا
يئاهن لكسشب ةعاسش نب نع لزانتلا
مسسوŸا ةياهن ‘ هتداعإا ىلع رسصأاو
عم اطبترم لازي ’ هنأا اÃ يرا÷ا
ام وهو ،رخأا مسسوŸ دقعب دا–’ا
يسسقافسصلا تيب ‘ ئراوط ثدحأا
نولخدي قيرفلا اذه يÒسسم لعجو

داجيإا لجأا نم ةعاسسلا دسض قابسس ‘
تامدخ ىلع لوسص◊او ةيسضقلل لح

تلوأاو ،يئا-ه-ن ل-ك-سشب نار-هو ن-با
ةيمهأا ةي-سسنو-ت-لا مÓ-عإ’ا ل-ئا-سسو
نأاب تدكأاو ةعاسش نب ةيسضقل ةÒبك
لكسش يأاب ضضفرت يسسقافسصلا ةرادإا

تامدخ نع يلخت-لا لا-ك-سشأ’ا ن-م
نأاب تدكأا ثيح ،يرئاز÷ا مجاهŸا

ل-ح ‘ نو-ب-غر-ي يدا-ن-لا ›وو-سسم
ةرادإا ع-م ة-يدو ة-ف--سصب ة--ي--سضق--لا
نوؤوجلي دق كلذ رذعت اذإاو ،دا–’ا
ةيلود-لا ة-ي-سضا-ير-لا ة-م-كÙا ›إا
¤إا نوناقلا نأا اÃ ،ةيسضقلا بسسكل

›وئسسم Òبعت د-ح ى-ل-ع م-ه-ب-نا-ج
دنبلا ىلع نولوع-ي ن-يذ-لا ،يدا-ن-لا
ايئاهن بعÓلا ءارسشب ح-م-سسي يذ-لا

لوسص◊ا نودو وروأا فلأا001 لباقم
وهو يرئاز÷ا فرطلا ةقفاوم ىلع
دكأا يذلا ،ىيحي Îن-ع ه-سضفر-ي ا-م
ةدوعلا ¤إا ر-ط-سضي-سس بعÓ-لا نأا-ب
فانئتسسا ءانثأا يم-سصا-ع-لا يدا-ن-ل-ل
  .تابيردتلا

نهار فنتكي ضضو-م-غ-لا لازا-مو

ايركز يرئاز÷ا بعÓلا لبقتسسمو
قوف ايلاح هفلم دوجوŸا ،ةعاسش نب

  .مدقلا ةركل ›ودلا دا–إ’ا بتكم
32) ةعاسش نب ايركز مجاهŸا ناكو
نم يسضاŸا رياني ‘ لقتنا دق (ةنسس
يدا--ن--لا ¤إا ة--م--سصا--ع---لا دا–ا
6 ةّدمِل اراعُم ،يسسنوتلا يسسقافسصلا
يدان-لا ةرادإا تر-سشنو   .ر--ه--سشأا
انايب ،طرافلا ءاعبرأ’ا ،يسسقافسصلا
لازام ةعاسش نب فلم نأا هيف حّسضوُت
نلو .ا-ف-ي-ف-لا ىد-ل ة-سسارد-لا د-ي-ق
  .رئاز÷ا دا–ا ¤إا هتدوعِب حمسست

يسسقافسصلا يدانلا ولوؤوسسم راسشأاو
ادنب نّم-سضت-ي ةرا-عإ’ا د-ق-ع نأا ¤إا
مهقيرف ءارسش ةينا-ك-مإا ى-ل-ع ضصن-ي
‘ ة-عا-سش ن-ب بعÓ-ل ي--سسنو--ت--لا
يدا--ن ةرادإا نأاو ،›ا◊ا ف--ي--سصلا
كلذ ى-ل-ع تق-فاو ““ةرا-ط--سسو--سس““

ىلع كلذ ءاج ،دقعلا تعّقو امنيح
يدا-ن ةرادِإ’ نا-ي-ب ثد-حأا ة-ي-ف-ل-خ

نارهو نبا نأا هاوحف ،رئاز÷ا دا–ا
ىتح يسسقافسصلا يدانلا ‘ ىقبيسس

دوعي مث ،لبقŸا Èمتبسس نم03 ـلا
نم اقÓطنا ““ةراطسسوسس““ قيرف ¤إا
فدارŸُا ،مداقلا ربوتكأا نم —افلا
يدا-ن-لا ¤إا ة-عا-سش ن-ب ع-ي-ب مد-ع-ِل
  .““.يسسنوتلا

يدا-ن ةرادإا تن--ج--ه--ت--سساو
›وؤو-سسم ل-ع-ف ّدر ““ةرا--ط--سسو--سس““
نيذلا ،يسسنوتلا يسسقافسصلا يدانلا
د-ق-ع-لا نأا ،م-ه-ل نا-ي-ب ‘ او-م--عز
بادتناِب مهل حم-سسي اد-ن-ب ن-ّم-سضت-ي
ةفئاسصلا هذه ة-عا-سش ن-ب م-جا-هŸا
¤إا نوأاجليسس مهنأاو ،ةيئاهن ة-ف-سص-ِب
دا–ا ةرادإا ““تّنعت““ لاح ‘ افيفلا
  .رئاز÷ا

ر-م-حأ’ا ق-ير-ف ةرادإا تفا--سضأاو
يدا---ن---لا ›وؤو---سسم نأا دو---سسأ’او
نم03 ـلا ‘ اهولسسار يسسقافسصلا

اهيف نوب-ل-ط-ي ،ي-سضاŸا ة-ي-ل-يو-ج
نب ةراعإا ةÎف ديدمتِب مهل حامسسلا

  .لبقŸا Èمتبسس ةياهن ىتح ةعاسش
دا–ا يدا---ن ةرادإا تلءا----سستو

ةجهل ر-ّي-غ-ت بب-سس ن-ع ة-م-سصا-ع-لا

،ي-سسقا-ف--سصلا يدا--ن--لا ›وؤو--سسم
ّمسضِل ،افيفلا ¤إا ءوجللاِب مهديدهتو
  .““ةونع““ ةعاسش نب

ةيسسنوتلا ةلوطب-لا نإا-ف ،ر-كذ-ل-ل
،يسضاŸا ضسرام عل-ط-م ‘ تف-قو-ت
،71 ـلا ةلو÷ا تايلاّعف ءارجإا دعب
سشف--ت بب--سس--ِب كلذو ة-ح--ئا--ج ي--ّ
هذ-ه فا-ن-ئ-ت-سسا ل-ب-ق .““ا--نورو--ك““
و-هو ،طرا-ف-لا تب-سسلا ة-سسفا--نŸا

Óّثمُم ةعاسش نب ا-ير-كز ءا-ق-ب بب-سس
أ’ ىتح ،ي-سسقا-ف-سصلا يدا-ن-لا ناو-لِ
مسسوملل ةيسسنوتلا ةلوطب-لا ي-ه-ت-ن-ت
  .›ا◊ا

يسسقافسصلا يسضايرلا يدانلا ماقو
يسسنوتلا دا–’ا ةلسسارÃ يسسنوتلا
،افيفلا ›ودلا دا–’او مدقلا ةركل

ءاقبا يسسنوتلا يدا-ن-لا د-ير-ي ثي-ح
هدقع ءارسشو هفوفسص نمسض بعÓلا

نأا ا-م-ل-ع ،ة-م-سصا--ع--لا دا–ا ن--م
لكسش ىلع لقتنا ةعاسش نب بعÓلا
فلأا05 لباقم دحاو مسسوŸ ةراعا
ةبسسن-لا-ب ءار-سشلا ة-ي-ق-حأا ع-م وروا
فلأا052 لباقم يسسقافسصلا يدانلل
نأا تدكأا دا–’ا ةرادا نكلو ،وروا
مسسوŸا قير-ف-ل-ل دو-ع-ي-سس بعÓ-لا
دنب ليعفت لاجأا ءاسضقنا دعب لبقŸا
  .ءارسشلا

يسسنوتلا قير-ف-لا ةرادا نأا ر-كذ-ي
ةياهن ةياغ ¤ا بعÓلا ةراعا تددم
ءارسش لوا–و ةيسسنو-ت-لا ة-لو-ط-ب-لا

اف-ي-ف-ل-ل ءو-ج-ل-لا-ب بعÓ-لا د-ق-ع
⁄ ءارسشلا دنب ليعفت نأا ةججحتم
بب--سسب ةددÙا لا--جأ’ا ‘ م--ت--ي
 .““  .انوروك ءابو راسشتنا

ضصوصصخب ،يصسنوتلا يصسقافصصلا نم اهتÒظنو رئاز÷ا دا–إا ةرادإا Úب ديدصش عارصص رداوب قفألا ‘ حولت
حمصسي دنب دوجو عم يصضاŸا يفناج رهصش يصسنوتلا بون÷ا يدان فوفصص ¤إا لقتنا يذلا ةعاصش نب ايركز مجاهŸا
رهصشأا ةتصسل ةدتمŸا ةراعلا ةÎف ةياهن ‘ هدقع ءارصشب

   جيريرعوب جرب يلهأا
نوؤواتضسم راضصنألا

   ةرادإلا نم
جر--ب ي--ل--هأا را---صصنأا بر---عأا ^

مهءا-ي-ت-صسا ن-ع ،ج-ير-ير-عو-ب
ةدا-ي-ق-ب ةرادإلا ن--م ر--ي--ب--ك--لا
دعب ،يدامح نب ضسينأا ضسيئرلا

رفظلا يف ةعاصسلا دحل اهلصشف
م-ي-عد-ت-ل ةد-يد-ج تا-ق--ف--صصب
م-صسو-م-ل-ل ا-ب-صسح-ت فو--ف--صصلا
ديدعلا تعيصض ثيح ،لب-ق-م-لا

لوعت تناك يتلا تاقفصصلا نم
رارغ ىلع ةفئاصصلا هذه اهيلع

عقو يذلا ،دادح ذاعم عفادملا
،رئازجلا ةيدولوم فو-ف-صص ي-ف
دادو بعل ىل-ع رود-لا ي-تأا-ي-ل
نا-ك يذ-لا ،ير-م-ع-م كيرا-فو-ب
نأا لبق ،““اباك-لا““ ما-م-ت-ها ل-ح-م
با--ب--صش فو--ف--صص ي--ف ع---قو---ي
يذلا ر-مألا و-هو ،ة-ن-ي-ط-ن-صسق
ةب-لا-ط-م ي-ل-هألا ةرادإا ل-ع-ج-ي
ل-جأا ن-م ا-ع-ير-صس كر-ح--ت--لا--ب
ن-م د-يز--م--لا عا--ي--صض يدا--ف--ت
قوصس يف ةفدهتصسملا ءامصسألا
ةصصاخ ،ةيفيصصلا تÓيو-ح-ت-لا

ةر--ي--ب--ك--لا ة--صسفا--ن--م---لا ع---م
،ة-يد-نأا ةد-ع ن-م ةدو--جو--م--لا

وحن اهتامام-ت-ها تلو-ح ي-ت-لاو
ريغ ى-ل-ع نا-ب-صشلا ن-ي-ب-عÓ-لا
  .ةداعلا

نم ددع دكأا ،رخأا بناج نمو
نورظتني مهنأا ي-ل-هألا ي-ب-عل

قيرفلا ةرادإا فرط نم لاصصتا
ة-ما-ع-لا ة-ي-ع-م-ج-لا د-ق-ع د-ع-ب
اذ-هو ،ة-يرا-ج-ت--لا ة--كر--صشل--ل
ةيصضقب قلعتي اميف ضضوا-ف-ت-ل-ل
يف ةيرهصشلا روجألا ضضيفخت
مغرو ،ةصسفانملا فقوت ةرتف
ا-ه--ت--مد--ق ي--ت--لا تا--نا--م--صضلا
يلوؤوصسمل ةيلحم-لا تا-ط-ل-صسلا
ل--ك ة--لازإا ل--جأا ن--م ي--ل---هألا
عورصشم هجاوت يتلا تا-ب-ق-ع-لا

نأا لإا ،ق-ير-ف-لا ن-يو-ك-ت ز-كر-م
،اهنا-ك-م حوار-ت تلازا-م رو-مألا

نآلا دحل عورصشلا متي مل ثيح
با-ب-صسأل عور-صشم--لا اذ--ه ي--ف
 .ةلوهجم

  قوراف.ج ^

  ةمصصاعلا داحتا
   ةيدولوملاو دادزولب ضضرع ضضفري ةفيلخ نب ناديملا طضسوتم

  فيطصس قافو

تيب نم ةبرقم رداسصم تراسشأا ^
ط-سسو-ت-م نأا ،ة--م--سصا--ع--لا دا–إا
،ةفي-ل-خ ن-ب Ëر-ك ر-ها-ط ناد-يŸا

فوفسص نمسض ءا-ق-ب-لا ى-ل-ع ر-سصم
ةÎف ةيا-ه-ن ن-م م-غر-لا-ب ق-ير-ف-لا
،وداراب كيتيلتأا ه-يدا-ن ن-م ه-ترا-عإا

ضضورعلا ن-م د-يد-ع-لا ضضفر ثي-ح
ةيدولوم يسضر-ع ا-ه-مد-ق-ت-ي ي-ت-لا
  .دادزولب بابسشو رئاز÷ا

ةرادإا نٕا-ف ،قا--ي--سسلا ضسف--ن ‘و
باب حتف-ل داد-ع-ت-سسا ى-ل-ع دا–’ا
يدان نم اهتÒظن ع-م تا-سضوا-فŸا
دقع ءار-سش ل-جا ن-م كلذو ،ودارا-ب
نل رومأ’ا نأا Òغ ،اي-ئا-ه-ن بعÓ-لا
ةرادإا ة-ب-غر ل-ظ ‘ ة-ل-ه-سس نو-ك--ت
‘ ي---سشطز نا---سسح ضسي----ئر----لا
ن-م ن-ك-مŸا رد-ق-لا-ب ةدا-ف-ت-سس’ا

هÒسصم ىقبي يذلا ،بعÓلا ليو–
ضضورعلاو ةرادإ’ا رار-ق-ب ا-نو-هر-م
بنا÷ا نم اهبسسانت يتلا ةمدقŸا
تاذ نأا ’إا ،ة-سصا-خ ةرو--سصب ›اŸا
ةفيلخ نب نأا ¤إا تراسشأا رداسصŸا

ة-ف-سصب دا–إÓ-ل ا-ب-ع’ نو-ك-ي د--ق
هنأا وداراب ضسيئر دكأا نأا دعب ةيئاهن
دارأا ام اذإا هبع’ ةبغر دسض فقي نل

““ةرا-ط-سسو-سس““ ة-ق--فر ة--ل--سصاوŸا
ةيلاŸا هب-لا-ط-م ة-ي-ب-ل-ت ة-ط-ير-سش
لاح ‘ ه-طور-سش ى-ل-ع ة-ق-فاوŸاو
  .رئاز÷ا جراخ بعÓلا فاÎحا

حتاف ديري ىيحي رتنع
ةقفصص ضضيوعتو روصشاع

  يوادغب
يتلا تاماد-ق-ت-سس’ا قا-ي-سس ‘و

ىيحي Îنع يسضايرلا ريدŸا ىعسسي
لجسس امدعب اهمسسحو اهدي-سسج-ت-ل
ة-ي-سشع ن-طو-لا ضضرأا ¤إا ه--مود--ق
نأا انرداسصم تدكأا ،مرسصنŸا دحأ’ا

ينطولا بختنملل ق-ب-سسأ’ا د-ئا-ق-لا
Òهظلا تامدخ نامسض نم بÎقي
،روسشاع —اف ضسابعلب دا–’ نÁأ’ا

ةيف-ي-سصلا ت’ا-ق-ت-ن’ا ةÎف لÓ-خ
  .ةيلا◊ا

يمسصاعلا يدانلا ةرادإا تناكو اذه
اهفادهأا نمسض بعÓلا تعسضو دق
ةياغ ¤إا ترظتنا ثي-ح ،ةد-م ذ-ن-م
ةيفيسصلا تÓيوحتلا قو-سس حا-ت-ت-فا
ن-مو ،ة-ق--ف--سصلا ما“إ’ ة--ي--لا◊ا
›وؤوسسÃ بعÓلا يقتلي نأا رظتنŸا
م-ي-سسر-ت ل-جأا ن-م ا-ب-ير--ق دا–’ا
كلذو ،دقعلا ىلع ءاسضمإ’او ،رومأ’ا
يذلل هباسشم ويران-ي-سس يأ’ ا-يدا-ف-ت
د-مfi ““ةر-كŸا““ ع-فاد-م ع-م نا--ك
Îن-ع غوار يذ--لا يواد--غ--ب Úمأ’ا
ةنيطنسسق بابسش ‘ ىسضمأاو ىيحي

وهو تاونسس ثÓثل دقع ىلع ارخؤوم
‘ هتبغر اقبسسم ىدبأا دق ناك يذلا

،دوسسأ’او رمحأ’ا ضصي-م-ق-لا ل-م-ح
ة-ي-ئد-بŸا ه-ت--ق--فاو--م ى--ط--عأاو
Òغي نأا لبق ،Úيمسصاعلا نيÒسسملل
م-سضن-يو ة-ظ◊ ر-خآا ‘ ة-ه--جو--لا
  .““يسسايسسلا““ ـل ايمسسر
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  ةيرضصنلل ابردم دودغز Òنم ايمضسر

دودغز Òنم بردŸا عم يئاهن قافتا ¤إا ياد Úسسح رسصن ةرادإا تلسصوت ^
بردŸا حنم نأا دعب ،لبقŸا مسسوملل ابسس– قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ›وتل
لÓخ ةيلمعلا ميسسرت راظتنا ‘ ةيئدبŸا هتقفاوم ةمسصاعلا دا–’ قباسسلا
  .ةمداقلا ةليلقلا مايأ’ا

““ةيرسصنلا““ ةقفر تايد– ةدع مامأا دودغز Òنم نوكيسس ،هتاذ قايسسلا ‘و
Òبك د– ىلع لبقم هنأا ةي-ف-ح-سص تا-ح-ير-سصت ‘ اÒسشم ،ل-ب-قŸا م-سسوŸا
ىلع ناكو يسضق-نŸا م-سسوŸا ‘ تا-مزأا ةد-ع ضشا-ع ق-ير-ف-لا نأاو ضصخأ’ا-ب

ماظن رارقإاو لوزنلا ءاغلإاب اهرارق فافلا ردسصت نأا لبق طوقسسلا فراسشم
ةيرسصنلل ةيئدبŸا يتقفاوم تيطعأا““ دودغز لاق اذه ‘و ،ةسسفانملل ديدج
،ةمداقلا ةليل-ق-لا ما-يأ’ا ‘ ›Òمز د-لو Òسشب ضسي-ئر-لا ةا-قÓ-م را-ظ-ت-نا ‘

فاسضأاو ،““› ةبسسنلاب ايد– دعي اذهو ،دقاعتلا تاءارجإا ما“إاو ثداحتلل
،لبقŸا مسسوŸا ‘ Òكفتلا بجي ياد Úسسح رسصنب يقاحتلا ميسسرت دنع““

لمعب مايقلا انيلع ،تا-ب-يرد-ت-لا فا-ن-ئ-ت-سس’ ددfi خ-يرا-ت با-ي-غ ‘ ى-ت-ح
رمأا وهو ،رهسشأا ةسسمخ ذنم ةحار ‘ اوناك ÚبعÓلا نأا ذإا ،قمعم يجولوكيسسب
عم ،ضسنوتب ايÒسض– اسصبرت يرجنسس دود◊ا حتف لاح ‘و ،هÒيسست بعسصي
فيكتلا ىلع لمعنسس رئاز÷اب انيقب اذإاو ،ةبولطŸا ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا

  .““ةيعسضولا عم
تاÒيغتلا نم ةجوم تدهسش ةيرسصنلل ةينفلا ةسضراعلا نأا ،ركذلاب ريدج

بردŸاب ةيادبلا تناك ثيح ،هتياهن ةياغ ¤إا مسسوŸا ةيادب ذنم ت’اقإ’او
،يدوج تيآا نيدلا زعب هرودب ضضوع يذلاو ،›اجع رسضÿ هÓت ،نامر يقزرأا

ءاقل ‘ قيرفلا ىلع فرسشأا يذلاو ،يلعوب داؤوف مسسا ىلع رارقتسس’ا لبق
ىلع هرفوت مدع مكحب ،تاجردŸا نم ةليلم Úع لمأا ةيعمج مامأا طقف دحاو
قوراف.ج ^   .ةزاجإا

   ياد Úصسح رصصن

   يضسنوتلا يضسقافضصلاو رئاز÷ا دا–ا Úب تانايب برحو Êوناق لادج

اسضرع ،يكوك-لا ل-ي-ب-ن ف-ي-ط-سس قا-فو برد-م ضضفر ^
ام بسسح يبرغŸا يواسضيبلا ءاجرلا يدا-ن ن-م ا-ي-م-سسر
ديدÓ Œسضفم ،““ةراوفلا““ تيب نم ةبرقم رداسصم هتدكأا

لسصا◊ا قافت’ا قفو نيرخآا ÚمسسوŸ قافولا عم هدقع
  .ارخؤوم ةرادإ’ا عم

يكوكلا موقي نأا رظتنŸا نم ،اهتاذ رداسصŸا بسسحو
دوقع ةقفر ،قافولاب هطبري يذلا ديد÷ا دقعلا لاسسرإاب
ديÈلا قيرط نع ةلبقŸا تاعاسسلا لÓخ هيدعاسسم يقاب
” نأا د-ع-ب د-يد-ج-ت-لا ى-ل-ع ق--فاو ثي--ح ،ÊوÎك--لإ’ا
يسسنوتلا ينقتلا مدقو اذه ،هبلاطم عيم÷ ةباجتسس’ا
دعب ،يبرغŸا يواسضي-ب-لا ءا-جر-لا يÒسسŸ ه-تاراذ-ت-عا
دقعلا ديدŒ ررق هنأا ادكؤوم،هلسصو يذلا يرغŸا ضضرعلا
ةيئاهن-لا ه-ت-م-ل-ك ى-ط-عأاو ،قا-فو-لا ع-م ه-ط-بر-ي يذ-لا
 . عجاÎلل ’ا‹ عدي ’ ام نيÒسسملل

قافو لوسصحب ةقلعتŸا رومأ’ا Òسست ،رخآا ديعسص ىلعو
‘ ديد÷ا مسسوŸا لÓخ ةيعار ة-كر-سش ى-ل-ع ف-ي-ط-سس

اهاقلت يتلا تانامسضلا لظ ‘ اذهو حيحسصلا قيرطلا
اذه ل-ح-ب ،ة-ي-ن-عŸا تا-ط-ل-سسلا فر-ط ن-م نوÒسسŸا
ةينطو ةكرسش ضصي-سصخ-تو ة-ل-ب-قŸا ةÎف-لا ‘ ل-ك-سشŸا
لماسش ريرقت Ëدقتب ةرادإ’ا تماق امك ،قيرفلا ليومتل
وهو ،ةيسضاŸا مايأ’ا لÓخ ة-سضا-ير-لاو با-ب-سشلا ةرازو-ل
ةيعسضولا نع ةقيقد لي-سصا-ف-ت ن-م-سضت يذ-لا ر-ير-ق-ت-لا
  .قافولل ةيسضايرلا ةكرسشلل ةيلا◊ا

لوسص◊ا راظتنا ‘ تلازام قافولا ةرادإا ،ةيناث ةهج نم
عم‹ فرط نم فوسصوب بعÓ-لا ل-يو– ة-م-ي-ق ى-ل-ع

يتلاو ،ليوحتلا ةقفسص ءارو ناك يذلا ““لابولغ يتيسس““
نهارت يتلا ةميقلا يهو ،ميتنسس رايلم31 نم Ìكأا زهانت

اهنويد ديدسستو تارغثلا دسسل ،قافولا ةرادإا اÒثك اهيلع
اذكو ،ةقلاعلا ÚبعÓلا تاقحتسسÃ قلعتي اميف ةسصاخ

يفيسصلا وتاكŸÒا لÓخ Úنثا وأا ةقفسص ‘ اهلÓغتسسا
  .›ا◊ا

  قوراف.ج ^

  دوضسألا رضسنلل هئافو ددجيو يواضضيبلا ءاجرلا ضضرع ضضفري يكوكلا
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 يلاطيإ’أ امور ويز’ تاباصسح لخدي يلوغيف يلأرديفلأ بتكملأ عامتجأ
يارشس ةطلاغ بع’ ›وغيف نايفشس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا لخد ^

›اطي’ا امور ويز’ يدا-ن تا-با-شسح ،ي-كÎلا
مÓعإا لئاشسو سسمأا هن-ع تف-ششك اŸ ا-ق-فو
““يتشسيليشس اتيششت““ عقوم فششكو ،ةيلاطيإا
يدا-ن-لا را-ب-خأا ردا--شصم ن--م بير--ق--لا
ا-مور و-يز’ يدا-ن ةرادإا نأا-ب ،›ا-ط--ي’ا
،يرئاز÷ا حان÷ا تامدخب اÒثك ةمتهم
تفاشضاو ،ديد÷ا مشسوملل ابشس– كلذو
Êو-م-ي--شس بردŸا نأا--ب ،ردا--شصŸا تاذ
ايشسن’اف بع’ ةرارحب بج-ع-م ي-غاز-ن-يإا
اهنأاشش نم هتÈخ نأاب ىريو ،قباشسلا Êابشس’ا
ة-شسفا-نŸا ‘ و-يز’ ق-ير-ف اÒث-ك د-ي--ف--ت نا

دعب اطبترم ›وغيف لازا-مو ،ة-ي-بوروأ’ا
يار-شس ة--ط--لا--غ يدا--ن ع--م

ه-ل-ي-حر نأا Òغ ،ي--كÎلا
نع ادج ا-ي-ك-ششو د-ع-ي

ق--ير--ف--لا فو--ف--شص
بغري يذ-لا ي-كÎلا

ه-ن-م سصل-خ-ت-لا ‘
ه----ت----بار بب----شسب
ع-ف-ترŸا ير-ه-ششلا

نا ا-م--ل--ع ،اد--ج
دق ناك ›وغي-ف
سضفر

ارخؤوم

ارارق
ه-يدا-ن ةرادا ن-م ادر-ف--ن--م
هترجا سضف-ي-خ-ت-ب ي-كÎلا
سسوÒف ة--ح--ئا--ج بب---شسب
¤ا د◊ا هب لشصوو ،انوروك

مدقتلاب د-يد-ه-ت-لا ة-يا-غ
.““افيفلا““ ىدل ىوكششب

 قوراف.ج  ^

 قوراف.ج ^

ىلع ›اردفلا بتكŸا سصرح ^
ةرشسأÓل ةشصلاÿا هيزاعت Ëد-ق-ت
تدقف يتلا ةيرئاز÷ا ةيشضايرلا
اذه ‘ ن-يزرا-ب Úم-شسا ار-خؤو-م
ديعشسب ر-مأ’ا ق-ل-ع-ت-يو ،لاÛا
ة-ه-ب-ج بخ-ت-ن-م بع’ ةرا-م-ع
توحلب ديششرو ينطولا ريرحتلا
سصرح ام-ك ،ير-ئاز÷ا بردŸا
لك Ëدقت ىلع ›اردفلا بتكŸا
ةيوركلا ةلئاعلل نافرعلاو ركششلا
لك-ششب تف-قو ي-ت-لا ة-ير-ئاز÷ا
ي-ت-لا ة-مزأ’ا ز-ع ‘ ن-ما-شضت-م
ةر---ك---لاو ر----ئاز÷ا تبر----شض
سسوÒف ةحئاج ببشسب ةيرئاز÷ا
نم هن-ع تر-ف-شسأا ا-مو ،ا-نورو-ك
فشصتنم ذنم ةلو-ط-ب-ل-ل ف-قو-ت
داششأا ثيح ،يشضاŸا سسرام رهشش
ةيدنأ’ا مهفتب ه-ب-ت-ك-مو ي-ششطز
ةÒخأ’ا تارار-ق-ل-ل ة-ير--ئاز÷ا
مد--عو ،ا--هذا--خ--تا ” ي--ت---لا
امك قاوبأ’ا سضعب فلخ قايشسن’ا
ةيدا–’ا ناني-ب ‘ ا-ه-ف-شصو ”
ا-ه-ب دو-شصقŸاو ،سسمأا ردا--شصلا
عرز تلواح يتلا ة-يد-نأ’ا سضع-ب
’و-ل رار-ق-ت--شس’ا مد--عو كششلا
ىر-خأ’ا ة-يد-نأ’ا ة-ي-ق-ب ل-ق-ع-ت

 .ةمك◊اب اهيل–و
اعورصشم حرتقأ كلام يلع

ةيناثلأ ةطبأرلل
يف قيرف81 ـب نيتعومجمب

 ةعومجم لك
ةشسل÷ا حاتتفا ‘ عامتشس’ا ”و
ريرقت اهلواو ةفل-تfl ر-يرا-ق-ت-ل
يذلاو ةاوهلل ةينطولا ة-ط-بار-لا
Êاثلا ريرقتلاو ،كلام يلع هدعا
تاه÷ا Úب ام ة-ط-بار-ب سصا-خ
ةطبارلا هذه سسيئر هدعا يذلاو
لك سضرع ثيح ،È‹ نب فشسوي
Úتلوطبلا ىلك ةيع-شضو ا-م-ه-ن-م
اميشس’و ،اهيلع نافر-ششي Úت-ل-لا
‘ ا-ها-ه-جاو ي-ت-لا ل--كا--ششŸا

ةيدنأÓل يئاهنلا بيتÎلا ديد–
ت’ا◊ا نم ديدعلا دوجو ببشسب
لك ‘ مات يواشست اهيف دجو يتلا
سضعب ‘ نعطلا بلطت ام ءيشش
يذلا لد÷ا رارغ ىلع Úناوقلا
ددع دامتعاب قلعت-ي ا-م-ي-ف ع-قو
تاءاقللا ددع عم ةنراقم طاقنلا
كلا-م ي-ل-ع حÎقاو ،ة-بو-ع--لŸا
لك Úتعوم-جÃ ة-ي-نا-ث ة-لو-ط-ب

 .قيرف81 اهيف طششني ةعوم‹
ةفرتحملأ ةيدنأ’أ

يناثلأ مصسقلأ يف ةطصشانلأ
اهعصضوب ظفتحت

نيتنصس ةدمل يفأرتح’أ
 طقف

ناني-ب ف-ششك ،ه-تاذ قا-ي-شسلا ‘و
سسمأا رداشصلا ›اردف-لا بت-كŸا
تيقب يتلا ةفÙÎا ةيدن’ا نأاب
نوكيشس Êاثلا مشسق-لا ‘ ط-ششن-ت
ةزاجإا-ب ظا-ف-ت-ح’ا ا-ه-ع-شسو ‘
Úت-ن-شس مود-ت ة-ل-هŸ فاÎح’ا
ا-ه-ي-ل-ع Úع-ت-ي نا ل-ب-ق ،ط-ق-ف
Úح ‘ ،ةاوه ةيدنا ¤ا لوحتلا
مشسقلا ‘ طششنت يتلا ةيدن’ا نأا
لوحتلا اهعشسوب نوكي نل Êاثلا
تماد ا--م ة--فfiÎ ة--يد--نا ¤ا
لاح ‘و ،مشسقلا اذه ‘ طششنت
اهيلع Úع-ت-ي ،دو-ع-شصلا تق-ق-ح
طور-ششلا Îفد-ل ة-با--ج--ت--شس’ا
فاÎح’ا ةشصخر ىلع لوشصحلل
،مهشسا تاذ ةيشضاير ةكرشش قلخو
كل-ت نو-ك--ت تقو--لا سسف--ن ‘و
اهعباط نم تشصلخت دق ةيدن’ا
،يواهلا يدانلا ةغيشص ‘ Ëدقلا
¤ا فوقولاب ““فافلا““ تده-ع-تو
لوحتت يتلا ةيد-ن’ا كل-ت بنا-ج
‘ ا-شضياو ةاو-ه-لا ة--غ--ي--شص ¤ا
ظاف◊ا ىلع ةيد-ن’ا ةد-عا-شسم
لكششب ‘اÎح’ا اه-ع-با-ط ى-ل-ع
Úناوق هيلع سصنت املثم تقؤوم
 .““افيفلا““

كلذو نينث’أ سسمأأ لوأأ تقلطنأ يتلأ هلاغصشأأ مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل يلأردفلأ بتكملأ سسمأأ لصصأو
تأرأرقلأ اهتفلخ يتلأ لكاصشملاب قلعتت يتلأ كلت اميصس’و ““فافلأ““ ىلع ةحورطم اياصضق ةدع يف رظنلأ لجأ نم
 ،لاغصشأ’أ قÓطنأ لبقو ،ةلوطبلأ فيقوتب ةريخأ’أ

 نأرهو ةيدولوم
بيطلا باختنا

اسسيئر يوايحم
 يدانلل اديدج

لوأا ،يوايfi بيطلا بختنا ^
يدا-ن-ل اد-يد-ج ا--شسي--ئر سسمأا
ةيعم÷ا لÓخ نارهو ةيدولوم
ي-ت-لا Úم-ها-شسم-ل-ل ة-ما--ع--لا
ةمشصاع قدانف دحأاب تد-ق-ع-نا
دا--عو ،ير---ئاز÷ا بر---غ---لا

fiة-كر-ششلا ة-شسا-ئر ¤إا يوا--ي
يدانلل مهشسأ’ا تاذ ةي-شضا-ير-لا
ىلع فرششأا امد-ع-ب ،Êار-هو-لا
-0102 م--شسو--م ‘ ا--ه--ترادإا
دمحأا يوايfi فلخيو ،1102
Ìكأا دعب ““اباب““ـب بقلŸا ،جاحلب
،Òخأ’ا ةلاقتشسا ىلع ةنشس نم
ار-غا-شش بشصنŸا ي-ق--ب ثي--ح
يور---ك---لا م----شسوŸا لاو----ط
باختنا نع Ó-شضفو ،مر-شصنŸا
ةيعم÷ا لÓخ ” ،ديدج سسيئر
Úي-ع-ت Úم-ها-شسم-ل-ل ة-ما-ع--لا
ةرادإ’ا سسلÛ دد--ج ءا--شضعأا
ن-م نو-ك--ت--ي ى--ح--شضأا يذ--لا

،يدانلل Úقباشسلا Úشسيئرلا
فشسويو جاح-ل-ب د-م-حأا

¤إا ةفاشضإا ،يراب-ج
ن---يد---لا ر---شصن
يرارجشسب

نيدلا سسم-ششو
يشسونشس ن-ب
يدان-لا ل-ث‡

رامع نب نا-ي-ف-شسو يوا-ه-لا
لظ ‘و ،‘رشش نيدلا Òخو
لÓخ سسيئرلا بشصنم روغشش
ىلع فرششأا ،Òخأ’ا مشسوŸا
،ةوار-----م◊ا نوؤو------شش ةرادإا
يشس ،قباشسلا ›ودلا طشسوتŸا
هتفشصب Êازولا فيرشش رهاطلا
تهنأاو ،ةكر-ششل-ل ا-ما-ع ار-يد-م
‘ ةلوطبلا ةينارهولا ةيدولوŸا
نم تيشصقأا اميف ،نماثلا فشصلا
رودلا ‘ رئاز÷ا سسأاك ةشسفانم
 .يئاهنلا نمث

 قوراف.ج ^

 لئابقلأ ةبيبصش
 يفيسصلا وتاكريملا تاقفسص ثلاث دقعيو قيرفلا ةرادإا معدي لÓم

 ةصصاخ ةرئاط يف هتلئاعو يليÓب لقنل

 قوراف.ج ^
ق-ير--ف ةرادإا سسل‹ ل--شصاو--ي
سسيئرلا ةدايقب ،لئابقلا ةبيبشش
معدل هتاكر– ،لÓ-م ف-ير-شش
ر--شصا--ن--ع--ب ÒشسŸا بت---كŸا
د-يد-ج سسف-ن ح-نŸ ،ةد--يد--ج
،ل-ب-قŸا م-شسوŸا ‘ ق-ير-ف-ل-ل
نايب ‘ ،يلئابقلا يدانلا نلعأاو
ىلع ةيم-شسر-لا ه-ت-ح-ف-شص Èع
يعام-ت-ج’ا ل-شصاو-ت-لا ع-قو-م
سسمأا لوأا ءا-شسم ““كو-ب--شسي--ف““
د-ب-ع لا-م-ك ،ي-ئا-ن-ث-لا Úي-ع-ت
‘ ،ل-ب-ق-م كي-لا--مو ،مÓ--شسلا
،ي-شضا-ير-لا ر-يدŸا ي-ب-شصن--م
ى----ل----ع ،يرادإ’ا ر-----يدŸاو
دبع مشض رار-ق ءا-جو ،بي-تÎلا
ÒشسŸا بتكملل ،لبقمو مÓشسلا
ةوجف د-شس فد-ه-ب ،ة-ب-ي-ب-ششل-ل
يدا-ن-لا ةرادإا ا-ه--ن--م Êا--ع--ت
امدع-ب ،ةÎف ذ-ن-م ي-ل-ئا-ب-ق-لا

يورك Òبخ تامدخ تد-ق-ت-فا
قباشسلا بعÓلا ليحر عم ،Òبك
ر-يدŸا د-ع-يو ،كارا-م لا-م--ك
ÚبعÓلا نم ديد÷ا يشضايرلا
اور-ه-ت-ششا ن-يذ-لا ،Úق-با--شسلا
د-مÙ د-يد-ششلا م-ه--ئاد--ع--ب
سسي-ئر-لا ،ي-ششا-ن--ح ف--ير--شش
ثيح ،لئابقلا ةبيبششل ق-با-شسلا
ةلمح5102 ما---ع ‘ دا----ق
سسأار ىل-ع ن-م ،ه-ب ة-حا-طإÓ-ل
 .يرانكلا ةرادإا

ثلاث سشودح سسايلأ
عقويو ةبيبصشلأ تاقفصص

 مصسأوم ةثÓثل
ةيبيبشش قيرف نلعأا ، ةهج نمو
،ا-شضيا سسمأا لوأا ،ل--ئا--ب--ق--لا
رادلا بابشش عفادم عم هدقاعت
،سشود-ح سسا-ي-لإا ،ءا--شضي--ب--لا
يدانلا تاقفشص ثلا-ث ح-ب-شصي-ل

ةيفيشصلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ
Èع ،يدا-ن-لا لا--قو ،ة--يرا÷ا
ى-ل-ع ة-ي-م-شسر-لا ه-ت--ح--ف--شص
ة-ب-ي-ب-شش ر-شسي““ :““كو-ب--شسي--ف““
لوشصو نع ن-ل-ع-ي نأا ل-ئا-ب-ق-لا
ةÎف لÓ-خ ،ثلا--ث--لا ه--ب--ع’
ر-م’ا ق-ل-ع-ت-يو ،تÓ-يو-ح-ت-لا
سسا--ي--لإا با--ششلا بعÓ---لا---ب
رادلا باب-شش ع-فاد-م ،سشود-ح
كب Óه-شسو Ó-هأا-ف ،ءا-شضي-ب-لا
سشودح عقو ،““سشودح كوÈمو
ةثÓثل دقع ى-ل-ع (ا-ما-ع22)
نلعي ⁄ Úح ‘ ،ةلبقم مشساوم
دعيو ،ةقفشصلا ةميق نع يدانلا
ةيÁداكأا يجير-خ ن-م سشود-ح
‘ جردت ثيح ،ةمشصاعلا دا–ا
نأا لبق ،ةيرمعلا ه-تا-ئ-ف ل-ما-ك
¤إا يشضاŸا مشسوŸا ‘ لقتني
راد-لا با-ب--شش
 .ءاشضيبلا

دعب ،›ا◊ا مشسوŸا ‘ يرطقلا يرودلا فاده بقل ىلع عارشصلا دتششا ^
ةيناكمإا لظ ‘ ةيقيق◊ا ة-شسفا-نŸا ةر-ئاد ‘ Úب-عÓ-لا ن-م Òث-ك-لا لو-خد
رمع نم Úت-ي-ق-ب-تŸا Úتارا-بŸا ‘ ،Òب-ك-لا Òغ فاد-هأ’ا قرا-ف سضيو-ع-ت
مشساوŸا نع Òبك دح ¤إا افل-تfl ود-ب-ي م-شسوŸا اذ-ه عار-شصلا ،ة-ق-با-شسŸا
Úح ‘ ،نآ’ا ىتح Úفادهلا بيترت ردشصتي يرطق بع’ نأاو ةشصاخ ،ةقباشسلا
ÚفÙÎا موجنلا دحأا ¤إا بقللا بهذي ناك ةÒخأ’ا تاونشسلا بلغأا نأا
،فيفع مركأا ›ودلا ،يرطقلا يرودلاب Úفادهلا ةرادشص يلتعيو ،بناجأ’ا
،افده41 ديشصرب ،يشضاŸا ماعلا ايشسآا ‘ بع’ لشضفأاو ،دشسلا يدان فاده
ةدراطŸا لظ ‘ ،ةلهشس نوكت نل بقللاب زوفلل فيفع سصرف نأا ودبي نكلو
،ليقثلا رايعلا نم يرئازج بع’ نم Ìكأا لبق نم ،هل ةفثكŸا ةيرئاز÷ا
Úيرئاز÷ا ÚشسفانتŸا سسأار ىلع يتأايو ،بقللاب رفظلل نوع-شسي م-ه-ع-ي-م-ج
،يشضاŸا مشسوŸا فاده حا‚وب دادغب ق-ير-ف-لا ‘ ه-ل-ي-مز ،ف-ي-ف-ع مر-كأ’
ددع Èكأا ليجشستب ،يرطقلا يرودلا خ-يرا-ت ‘ ي-شسا-ي-ق-لا م-قر-لا بحا-شصو
وهو ،ديحو فده ىوشس مركأا نع هلشصفي ’ حا‚وب ،دحاو مشسوم ‘ فادهأا
لشصاو يذلا ،نايرلا م‚ ،يميهارب Úشساي يرئاز÷ا هنطاوم ديشصر سسفن
عرد ىلع ةشسفانŸا ‘ هلامآا ىلع ظفاحو ،مشسوŸا اذه حاجنب هقيرف ةدايق
فادهأ’ا نم ديشصرلا سسفنب Úبع’3 سسفانتي ،ثلاثلا زكرŸا ‘و ،يرودلا
بع’ ينه نايفشسو ،ةركولا م‚ وطي نب دمfi نايرئاز÷ا مهو ،(افده11)
 قوراف.ج ^ .ةيناحششلا بع’ نايئشضار Úمار Êاريإ’او ،ةفارغلا

 يرطقلأ يرودلأ فأده بقل ىلع ةيرئأزج ةيثÓث ةدراطم

 رئاز÷ا سسأاك ةسسفانم Òسصم ‘ مسس◊ا لجؤوت ““فافلا““

نأاب ةيدوعشسلا ““نطو-لا““ ة-ف-ي-ح-شص سسمأا تف-ششك ^
›ود-لا بعÓ-لا ع-م ق-شسن-ت ي-ل-هأ’ا يدا-ن-لا ةرادإا
ن-م جورÿا ل-جا ن-م ي-ل-يÓ-ب ف-شسو-ي ير-ئاز÷ا
¤إا بعÓلا ةدوعل ةشصا-خ ةر-ئا-ط Òفو-تو ر-ئاز÷ا
ذنم رئاز÷ا نم هجورخ Ìعت نأا دعب ،ةدج ةنيدم
رظ◊ا دعب ة-يو÷ا تÓ-حر-لا ف-قو-ت بب-شسب ةÎف
دعب ةير-ئاز÷ا تا-ط-ل-شسلا ه-ت-شضر-ف يذ-لا يو÷ا
ي-ل-هأ’ا يدا-ن-لا ةرادإا تل-م-عو ،ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج
تاقفاوŸا رظتنتو تاءارجإ’ا ءاهنإا ىلع يدوعشسلا
عقوتŸا نمو ،رئاز÷ا ‘ ة-ي-م-شسر-لا تا-ه÷ا ن-م
لÓ-خ تا-ق-فاوŸا رود-شص رو--ف بعÓ--لا لو--شصو
ةزهاج ةشصاخ ةرئاط كانه ثيح ،ÚلبقŸا Úمويلا
يله’ا لشصاوي ايناديمو ،اروف هتلئاعو بعÓلا لقنل
زوفلا ققح نأا دعب ،هتاÒشض–و هتابيردت يدوعشسلا
يبراد ةارابم ‘ فدهل Úفدهب دا–’ا هÒظن ىلع
يرودلا ن-م42 ةلو÷ا تا-شسفا-ن-م ن-م-شض ةد-ج
يلهأ’ا ‘ده لجشس ثيح ،مدق-لا ةر-ك-ل يدو-ع-شسلا

46 وÚ 03تقيقدلا ‘ ةموشسلا رمع قيرفلا م‚

،›اوتلا ىل-ع
لجشس ام-ن-ي-ب
دا–’ا فد-----ه
هلإ’ا دب-ع بعÓ-لا
د-قو ،24 ةقيقد-لا ‘ ي-ك-لاŸا
قرفلا سصيلقت يلهأ’ا عاطتشسا
¤إا ر--شصن--لاو Úبو ه--ن--ي--ب
ثيح ،اتقؤوم طقف Úتطقن
¤إا هديشصر يلهأ’ا عفر
فلخ (ة-ط-ق-ن34)
ف-ي-شصو-لا ر-شصن--لا
 .(طقن54)ـب
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لوسصحلا راظتنا يف يدوعسسلا يلهألا
  ةيرئازجلا تاطلسسلا نم نذإلا ىلع

 ةلوطبلل لومم يأأ بايغ لظ يف
““فافلا““ نم يلام معد بلطي راودم
 ةيدملاو دادزولبل ةيلام حنم ميدقتل

راودم Ëركلا دبع دكا ،يشضاŸا Úمويلا رادم ىلع دقعنŸا ›اردفلا بتكŸا لاغششا ‘ هتلخادم ‘̂ 
بتكŸا اهذختا يتلا ةÒخ’ا تارارقلل لماكلا هتئيه معد مدقلا ةركل ةفÙÎا ةينطولا ةطبارلا سسيئر
باختن’ا ” يذلا ةلوطبلا فيقوت رارقب قلعتي اميف اميشس’و ›اردفلا
طوقشس ءاغلاو دادزولب بابشس قيرفل بقللا حنم ع-م ،عا-م-ج’ا-ب ه-ي-ل-ع
حÎقا امك ،Êاثلا فÙÎا نم ةيدنا ةعبرا دوعشص ريرقتو ةيدن’ا
Úتلوطبلا ‘ بقللاب Úجوتملل زئاوج ميلشست لفح ميظنت متي نأا راودم
بلط Úح ‘ ،ةيدŸا يبŸوأاو دادزولب بابشش امهو ةيناثلاو ¤و’ا
حنم Ëدقت لجأا نم ةطبارلل ايلام امعد مدقت نا ““فافلا““ نم راودم
مشسوŸا اذه ةلوطبلل يجراخ لو‡ يا بايغ لظ ‘ Úجوتملل ةيلام
سسرام فشصتنم ذنم انوروك ةحئاج ببشسب ةلوط-ب-لا ف-قو-ت ع-م ا-م-ي-شس’
‘ ةددعتم تاعامتجا دقع متي نأا راودم ةئيه تحÎقا امك ،يشضاŸا
Úلث‡ اونوكيل قرفلا ةداقو ةيدن’ا ءاشسؤور عمŒ ةلبقŸا ةÎفلا
سضف ةن÷ سسيئر ةدو-م-ح ف-شسو-ي رو-شضح-ب كلذو Úب-عÓ-ل
‘ رظنلا لجا نم تاطبارلا فلتfl ءاشسؤور كلذكو تاعازنلا
ةحئاج تاشساكع-نا ن-ع تج-ت-ن ي-ت-لا ةÒخأ’ا تا-عاز-ن-لا
روجأا سضيفختب قل-ع-ت-ي ا-م-ي-ف ا-م-ي-شس’و ا-نورو-ك سسوÒف
فرط نم اشضاÎعاو اÒبك ’دج راثأا يذلا ÚبعÓلا
 .ÚبعÓلا نم ديدعلا
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ةصضهنلأ دصس

،Úنثلا   ةموك◊ا ةلاقتضسا دعبو ^
ةيجراÿاو ةيلخادلا لعفلا دودر تلاتت

نوجتÙا كضس“و ،راجفنلا ىلع
Ãيغت بلطÒ ةيضسايضسلا ةقبطلا

نأا   قئاثو ترهظأا دقو.لماكلاب
سسيئر اورذح Úينانبل Úينمأا Úلوؤوضسم
يضضاŸا رهضشلا ةلودلا سسيئرو ءارزولا

تاÎن نم انط0572 دوجو نأا نم
لثÁ توÒب أافرÃ نزfl ‘ موينومألا

اذإا ةمضصاعلا رمدي اÃر اينمأا ارطخ
ديزي ام دعبو.داوŸا كلت ترجفنا

عقو ريذحتلا نم Úعوبضسأا ىلع
مظعم اfi يذلا لئاهلا راجفنلا
اضصخضش361 لتقم نع رفضسأاو أافرŸا
6 ›اوح رمدو نيرخآا فلآا6 ةباضصإاو
.ةيانب فلآا
ةماعلا ةيريدŸا نم ريرقت نمضضتو

¤إا تدأا يتلا ثادحألا نع ةلودلا نمأل
تلضسرأا ةلاضسر ¤إا ةراضشإا راجفنلا
لاضشيم سسيئرلا ¤إا سصاÿا ديÈلاب

02 ‘ بايد ناضسح ءارزولا سسيئرو نوع
.يضضاŸا ةيليوج
ةلاضسرلا نإا Òبك ينمأا لوؤوضسم لاقو
هيلإا لضصوت ام سصخلت اهيلإا راضشŸا

نوناك/رياني ‘ أادب يئاضضق قيق–
ةرورضض ¤إا سصلخو يضضاŸا Êاثلا
ىلع ةيئايميكلا داوŸا Úمأات
نأا رطخ كانه ناك““  فاضضا,روفلا
يباهرإا موجه ‘ داوŸا هذه مدختضست
ةلاضسرلا ¤إا ةراضشإا ‘و.““تقرضس اذإا

قيقحتلا ةياهن ‘““ لوؤوضسŸا لاق
اريرقت دعأا تاديوع ماعلا بئانلا
لاقو.““تاطلضسلا ¤إا هلاضسرإا ” ايئاهن
ةغايضص ‘ كراضش يذلا لوؤوضسŸا
همضسا رضشن مدع بلطو ةلاضسرلا
توÒب رمدي دق اذه نأا نم مهترذح““
.““رجفنا اذإا

21 مقر Èنعلأ ¤إأ
تامولعم   ةينانبللا طاضسوألا  لوادتتو
ةفاك غلبأا ةلودلا نمأا زاهج نأا اهدافم
بايدو نوع مهيف نÚ ÃلوؤوضسŸا

‘ ةداŸا هذه دوجو رطخ سصوضصخب
.أافرŸا ‘21 مقر Èنعلا
موقي نأا سضÎفŸا نم ناك هنأا فاضضأاو

،ناكملل ةيدقفت ةرايزب بايد ناضسح
ةلودلا نمأا زاهج ماق ةازاوŸا ‘و
باوبأا تيبثتل نيدادح مادقتضساب

ءلؤوه لمع ءانثأاو ،Èنعلا ‘ ةيديدح
.قير◊ا علدنا
تأادب ةنايضصلا““   ينمأا لوؤوضسم لاقو
نم اقيرف (أافرŸا تاطلضس) تلضسرأاو
كانه نكي ⁄ (نكل) Úيروضسلا لامعلا

اولخد امدنع مهيلع فرضشي نم
.““تاوجفلا حÓضصإل
نم رياطت اررضش نأا لوؤوضسŸا فاضضأاو
لعضشأاو حÓضصإلا لÓخ ماحللا لامعأا

.راضشتنلا ‘ ناÒنلا تأادبو اقيرح
ءانيŸا تاطلضس لوؤوضسŸا لّمحو

قيرف ىلع فارضشإلا مدع ةيلوؤوضسم
بناجب تاعقرفŸا نيزختو ،حÓضصإلا
.راجفنلا ةديدضش داوم نم ةÒبك ةيمك

ناك راجفنلا رثأا““ لوؤوضسŸا لاقو.
flنعلا نأل طقف اففÈ رحبلا هجاوي.

.اهلك توÒب ترمدل كلذ لولو
سساضسحإا مدعو لامهإا اهلك ةلأاضسŸا
ءوضسو نيزخت ءوضسو ةيلوؤوضسŸاب
.““ريدقت
هذه نع ثيد◊ا Òثي نأا    عقوتيو
يذغيو ةديدج تاداقتنا ةلاضسرلا

يذلا راجفنلا نم يبعضشلا بضضغلا
لامهإا ىلع لاثم ثدحأا Èتعا““
¤إا نانبلب عفد يذلا اهداضسفو ةموك◊ا
.““يداضصتقلا رايهنلا
باقعأا ‘ ةينمألا ةلاضسرلا تءاجو
يتلا لئاضسرلاو تاركذŸا نم ةلضسلضس
كرام÷او أافرŸا ولوؤوضسم اهب ثعب
رادم ىلع مكاÙا ¤إا نمألاو
اهيف اوثحو ،ةقباضسلا تضسلا تاونضسلا

لقنب رمأا رادضصإا ىلع ةاضضقلا ارارم
بيرقلا اهناكم نم موينومألا تاÎن

.ةنيدŸا طضسو نم ادج
ةمظنŸ ماعلا Úمألا ثح ،هبناج نمو
سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·ألا
ىلع ةمظنŸا ‘ ءاضضعألا لودلا

راثآا ةهجاوÊ Ÿانبللا بعضشلا ةدعاضسم
.توÒب أافرم راجفنا
قيق– ءارجإا بجي هنإا سشيÒتوغ لاقو
راجفنلا ببضس ديدحتل فافضشو قوثوم
.هنع ÚلوؤوضسŸا ةلءاضسمو
قيق– اضضيأا مهŸا نم هنأا فاضضأاو
تاجايتحا ةيبلتل تاحÓضصإلا
.ديعبلا ىدŸا ىلع Úينانبللا
لضصاوتضس ةدحتŸا ·ألا نأا حضضوأاو
لÓخ ةنكمŸا لئاضسولا لكب نانبل معد
نأا ¤إا اÒضشم ،ةئراطلا ةلا◊ا هذه
ثيح بعضص تقو ‘ ءاج راجفنلا
Òثأاتو ةيداضصتقا تابوعضص نانبل هجاوي

.انوروك ةحئاج
ةيصسايصسلأ ةقبطلأ Òيغت

ةموك◊ا سسيئر نلعأا ،قباضس تقو ‘و
.هتموكح ةلاقتضسا بايد نضسح ةينانبللا
بلاطŸ هتباجتضساب كلذ رربو
نع ÚلوؤوضسŸا ةبضساحÚ Ãينانبللا
Òيغتلا ‘ مهتبغرو ،توÒب أافرم ةثراك
ةلادعلاو نوناقلا ةلود ¤إا يقيق◊ا
.ةيفافضشلاو
ةيضسايضسلا ةقبطلا Òيغت ¤إا بايد اعدو
ةاضسأاŸا ‘ ببضسلا تناك اهنإا لاق يتلا
.Êانبللا بعضشلل ةيقيق◊ا
ناضسح ةينانبللا ةموك◊ا سسيئر لاقو
‘ ةرذجتم داضسفلا ةموظنم نإا بايد
.ةلودلا نم Èكأا يهو نانبل لضصافم لك
ل– دق ىرخأا بئاضصم نم رذحو
اهفضصو نم ةيامح ترمتضسا نإا نانبلب
.سسانلا ءامدب رجاتت يتلا ةقبطلاب
ءادهضشلا ةحاضس ‘ تاهجاوم ترادو
تاوق Úب ةينانبللا ةمضصاعلا طضسو
ةبضساحÃ نوبلاطي Úجتfiو نمألا
.توÒب أافرم راجفنا نع ÚلوؤوضسŸا
،ءادهضشلا ةحاضس طيfi ‘ رتوت دوضسيو
دحأا نم ÚجتÙا سضعب بÎقاو
،ناÈŸلا رقم ¤إا ةيدؤوŸا عراوضشلا

نمألا ىوق دارفأا قضشر ¤إا اودمع ثيح
لبانقلا قÓطإاب اودر نيذلاو ،ةراج◊اب
.عومدلل ةليضسŸا
ددنت تاراعضش ÚجتÙا نم ددع عفرو

Ãا داضسفلا هومضس اŸيرضشتضس ‘
ليكضشتب Úبلاطم ،ةلودلا تاضسضسؤوم
تاباختنا ءارجإاو ةيدايح ةموكح
.ةركبم ةيناŸرب
نلعأا ،رئاضسÿا ةليضصح سصوضصخبو
ةعباتلا ذاقنإلا قرف نأا Êانبللا سشي÷ا
عفري ا‡ ،ثثج5 لاضشتنا نم تنك“ هل
Óيتق361 ¤إا راجفنلا ةليضصح ›امجإا
.ادوقفم61و ،حيرج فلآا6 نم Ìكأاو
فلم ةينانبللا ةموك◊ا تلاحأا دقو
سسلÛا ¤إا توÒب أافرم راجفنا
‘ ةيئاضضق ةطلضس ىلعأا وهو ،›دعلا
.نانبل

تلاكو ^

ةزغ عم Èعم  قلغت ليئإرسسإإ
ةقرا◊إ تانولابلإ ىلع إدر

عاطقلإ نم قلطنت يتلإ

يراجتلا ⁄اضس وبأا مرك Èعم قÓغإا ليئارضسإا تنلعأا ^
تانولاب قÓطإا رارمتضسا ىلع ادر ةزغ عاطق عم
.ةيليئارضسإلا يضضارألا هاŒاب عاطقلا نم ةقراح
⁄اضس وبأا مرك Èعم نإا ةيليئارضسإلا تاطلضسلا تنلعأاو
رورم مامأا قلغُيضس““ ةزغ ¤ا عئاضضبلا هÈع ر“ يذلا
ةيناضسنإلا تادعاضسŸا ءانثتضساب ،عئاضضبلا لك
.““دوقولاو ةيضساضسألا
تانولابلا تارضشع قÓطا دهضش دق  Úنثلا موي ناكو
هاŒ ةزغ نم ةرجفتمو ةقراح داوÃ ةلمÙا
.ليئارضسا
نع ““ةلوؤوضسم““ اهنأاب سسامح ةكرح ليئارضسإا تمهتاو

ىلع اهترطيضس ¤إا رظنلاب هذه قÓطإلا تايلمع
ت’اكو ^ .عاطقلا

ليجأات بلطي نادوشسلا
ابراقت ظحÓيو سضوافتلا

ايبويثإاو رشصم Úب اÒثم
لوح ةيثÓثلا تاضضوافŸا ليجأات ايبويثإا تنلعأا ^
دعب كلذو ،يرا÷ا توأا نم71 ¤إا ةضضهنلا دضس
.Úنثلا سسمأا Òضصق تقول اهفانئتضسا
قيرفلا ةبغرل ةباجتضسا يبويثلا نÓعإلا ءاجو
عوبضسأا ةدŸ تاضضوافŸا ليجأات بلط يذلا Êادوضسلا

هتاذ تقولا ‘ فضشكو ،ةيلخاد تارواضشم تاءارجإل
.ايبويثإاو رضصم يفقوم Úب اديدج ابراقت ظحل هنأا
تفنؤوتضسا““ ةينادوضسلا يرلا ةرازو تلاق ،Úنثلا  و
ءلÃ ةضصاÿا تاضضوافŸا Úنثلا مويلا رهظ دعب
يقيرفألا دا–لا نم ةوعدب ةضضهنلا دضس ليغضشتو
.““ÚبقارŸاو ءاÿÈا روضضحبو
ةيادب ‘ Êادوضسلا دفولا بلط““ نايبلا فاضضأاو
ةلضصاوŸ عوبضسأا ةدŸ تاضضوافŸا ليجأات ةضسل÷ا
قيرفلا اهيرجي يتلا ةيلخادلا تارواضشŸا
.““سضوافŸا
احاÎقا يضضاŸا عوبضسألا ىقلت دق نادوضسلا ناكو
قافتاب ةضضهنلا ّدضس ليغضشت قافتا طبر هدافم ايبويثإا

.““قرزألا لينلا هايم مضساقت نأاضشب لماضش
نم ناك هنأا ةيبويثإلا هايŸاو يرلا ةرازول نايب ركذو
سسيئر ¤إا اهريرقت ثÓثلا لودلا مدقت نأا عقوتŸا
ةدŸا نأا لإا ،Úعوبضسأا نوضضغ ‘ يقيرفألا دا–لا
رضصم بلط ببضسب ةيلعف تاضضوافم نود تضضقنا
.تاضضوافŸا قيلعت نادوضسلاو

لجأا نم سضوافتلل ةرغضصŸا ةيقيرفألا ةمقلا تعدو
ةضضهنلا دضس ءلم دعاوق لوح مزلم قافتل لضصوتلا
..هليغضشتو
12 ‘ ايبويثأا تنلعأا نادوضسلاو رضصم سضاÎعا مغرو

ءلم نم ¤وألا ةلحرŸا تز‚أا اهنأا يضضاŸا ةيليوج
حمضست يتلاو ،بعكم Îم تارايلم9,4 ةغلابلا نازÿا
.دضسلا ‘ Úتنيبروت لوأا رابتخاب

ت’اكو ^

 ناـــــــــــــــــــــــــــنبل
 راجفن’ا ةيفلخ ىلع بايد ةموكح ةلاقتسسا

هيدافت لواح نمأ’او ةثراكلا برقب اقبشسم املع بايدو نوع
تاطلصسلأ ملع لوح ةديدج ليصصافت تفصشكت ،Óيتق361 فلخو توÒب نم ةعصسأو ءأزجأأ رمد يذلأ راجفن’أ ىلع عوبصسأأ رورم دعب
.اهعوقوب ليجعتلأ ‘ تببصست اهنكل رطÿأ يدافتل نمأ’أ زاهج اهلذب دوهج نعو ةثراكلأ عوقو برقب ايلعلأ

هتانب ىدحإأ ىلع برج هنأأ لاق

ÁÒدÓف ،يضسورلا سسيئرلا نلعأا ^
حاقل لوأا ليجضست نع ،ءاثÓثلا  ،Úتوب

.⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒف دضض
عم عامتجا ءانثأا يضسورلا سسيئرلا لاقو
ويديف““ ةينقت Èع ،ةموك◊ا ءاضضعأا
حاقل ليجضست ” هنأا ينغلب““ :““سسنرفنوك

لوأل حابضصلا اذه انوروك سسوÒف دضض
ريزو نم بلطو.““⁄اعلا ‘ ةرم
،وكضشاروم ليئاخيم ،يضسورلا ةحضصلا
هنأا لاقو حاقللا لوح ليضصافت Ëدقت
لاعف لكضشب لمعي  حاقللا     نأا ملعي
رركأاو ،ةرقتضسم ةعانم لكضشيو ،ةياغلل
.ةمزÓلا تارابتخلا عيمج زاتجا هنأا
هتانب ىدحإا نإا ،يضسورلا سسيئرلا لاقو
دضض ديد÷ا حاقللاب اهميعطت ” دق
:ةيŸاعلا ةحضصلا.انوروك سسوÒف
ةيلآاو ةيلعاف يضسورلا بنا÷ا عم ثحبن
دضض فضشتكŸا يضسورلا حاقللا دامتعا

انوروك سسوÒف
نإا ةيŸاعلا ةحضصلا ةمظنم تلاق
ةيضسورلا ةيحضصلا تاطلضسلاو ةمظنŸا
ليهأاتلاو دامتعا ةيلمع ناضشقانت

حاقلل ةمظنŸا لبق نم قبضسŸا
91-DIVOCاŸاثيدح فضشتك.
ةحضصلا ةمظنم مضساب ثدحتم لاقو
نحن““ :ءاثÓثلا   فينج ‘ ،ةيŸاعلا

ةيحضصلا تاطلضسلاب قيثو لاضصتا ىلع
اميف ةيراج تاضشقانŸاو ةيضسورلا
ةمظنملل قبضسŸا ليهأاتلاب قلعتي
ىرخأا ةرم نكلو ،حاقللا سصوضصخب
حاقل يأل قبضسŸا لهأاتلا لمضشي

تانايب عيم÷ Úمراضص مييقتو ةعجارم
.““ةبولطŸا ةيلاعفلاو ةمÓضسلا

ىودعب ÚباصصŸأ دأدعأأ
⁄اعلأ ‘ يجاتلأ سسوÒفلأ

انويلم02 زواجتي
ةيكيرمألا زنكبوه زنوج ةعماج تنلعأا
سسوÒفب ةباضصإلا تلاح ددع نأا
.اًنويلم02 زواŒ ⁄اعلا ‘ انوروك
ددع نأا زنكبوه زنوج ةعماج دكؤوتو

يجاتلا سسوÒفلاب ةباضصإلا تلاح
ىتح ⁄اعلا لود عيمج ‘ ةلجضسŸا

9101و انويلم02  غلب ءاثÓثلا  حابضص

رثإا سصاخضشأا301337 ىفوت اميف ،ةلاح
21 ىفاعتو ،““91 – ديفوك»ـب ةباضصإلا

ةÎف لÓخ اضصخضش748002و انويلم
.اهلماكب ءابولا يضشفت
نم اهتامولعم ةعما÷ا هذه يقتضستو
،ةيلÙاو ةيلاردفلا تاطلضسلا تانايب

رداضصمو ،مÓعإلا لئاضسو ىلع ةوÓع
تايلولا لت–و.ىرخأا ةحاتم
‘ ةرادضصلا عقوم ةيكيرمألا ةدحتŸا

لجُضس ثيح ،ةباضصإلا تلاح ددع
ةلاح ÚيÓم ةضسمخ نم Ìكأا كانه
 ت’اكو ^ وÒفلاب ىودع

  ⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒف دشض حاقل لوأا ليجشست نع نلعي Úتوب
حاقللا دامتعا ةيلآاو ةيلعاف يشسورلا بنا÷ا عم ثحبن:ةيŸاعلا ةحشصلا ^

مشساح درب اهدعوتتو Úكب هاŒ اهتجهل دعشصت نطنششاو
كيام يكÒمألا ةيجراÿا ريزو لاق ^

Úضصلا اهتضضرف يتلا تابوقعلا نإا ويبموب
‘ ءاضضعأاو رابك ÚيكÒمأا Úلوؤوضسم ىلع
.اهيلع درلاو اهنزو يرجيضس سسرغنوكلا
زوين نويزفلت عم ةلباقم ‘ ويبموب نّيبو
نأا اهفده ةيكÒمألا تابوقعلا نأا سسكام
نكÁ ل هنأا ينيضصلا يعويضشلا بز◊ا كردي
وأا ةدحتŸا تايلولا دضض ءارجإا ذاختا
سسيئرلا دري نأا نود نم ÚيكÒمألا
قفو ،كلذ ىلع بمارت دلانود يكÒمألا
ةقيرطب درت هدÓب نأا فاضضأاو .هÒبعت

،يكÒمألا بعضشلا ةيامح اهنأاضش نم ةيقيقح
ءازإا تّ“ يتلا تاوطÿا ‘ كلذ ىلجتيو
Úينيضص Úيضسامولبدو ةينيضص تاي‹رب

ةطضشنأا هامضسأا اميف Úطرخنم اوناك
Œضسويه ‘ ةيلضصنقلا نم ةيضسضسÏ.

ءوضضلا ىطعأا بمارت سسيئرلا نأا ¤إا راضشأاو
ةيدج ةقيرطب لثŸاب درلل هترادإل رضضخألا
ةراجتلاك تلاÛا عيمج ‘ ةلداعو
.ةللضضŸا ةيمÓعإلا تÓم◊او
يكÒمألا ةنازÿا ريزو لاق ،ىرخأا ةهج نم
،لبقŸا ماعلا نم اءدب هنإا Úضشونم نفيتضس
اهÒغو ةينيضصلا تاكرضشلا عيمج ىلع Úعتي
لإاو ،ةيكÒمألا قيقدتلا تابلطتŸ لاثتملا

يتأايو .ةيكÒمألا ةضصروبلا نم بطضشتضس
لمع ةعوم‹ تضصوأا نأا دعب رارقلا
سسداضسلا ‘ ةيلاŸا قاوضسألا نأاضشب سسيئرلا

زيزعتل تاوطخ ذاختاب ،›ا◊ا  توأا نم

،ةيكÒمألا ةضصروبلا ‘ جاردإلا Òياعم
نم ÚيكÒمألا نيرمثتضسŸا ةيامح فدهب

 .ةينيضصلا تاكرضشلا ةضسفانم
سضرف بقع ةيكÒمألا تاحيرضصتلا يتأاتو

مهنيب ،ايكÒمأا11 ىلع تابوقع Úضصلا
ىلع ادر ،زورك ديتو ويبور وكرام نابئانلا

قحب نطنضشاو اهتذختا ةهباضشم تاوطخ
Úكب ةلمح ةيفلخ ىلع Úينيضص Úلوؤوضسم
نطنضشاو تمهتاو .غنوك غنوه ‘ ةينمألا
عمقب لوؤوضسم11 يضضاŸا عوبضسألا
‘ ““ةيطارقÁدلا تايلمعلاو تاير◊ا““

يراك ةنيدŸا ةميعز مهيف نÃ ،غنوك غنوه
‘ مهل لوضصأا يأا دمجتضس اهنأا تنلعأاو ،مل
 .ةدحتŸا تايلولا



ما-ع بقأر-م ح-صضوأأ ،قا-ي-صسلأ أذ-ه ‘ ^
‘احصص حيرصصت ‘ يليان ىصسيع ةطرصشلل

Ãبا-صصلأ““ هز-ت-ن-Óأ نأأ ““تŸةماعلأ ةيريد
ايلعلأ تاطلصسلأ رأرق دعبو ينطولأ نمأÓل
ئطأوصشلل ي-ج-يرد-ت-لأ ح-ت-ف-لا-ب دÓ-ب-ل-ل
ءأدتبأ هيفÎلأو ةيلصستلأ تأءاصضف فلتflو
ةينمأأ ةطخ تعصضو ،لبقŸأ تبصسلأ موي نم
فايطصصلأ مصسوم حا‚إل ةلماك ةيتايلمع

يتلأ ةيئانثتصسلأ ةيحصصلأ فورظلأ لظ ‘
سسوÒف راصشتنأ بب-صسب دÓ-ب-لأ ا-هد-ه-صشت
ت– عصضو متيصس كلذ لجأأ نمو ،انوروك
ةيلوÈ 41ع ةطر-صش ز-كر-م07 ة-مدÿأ

ةيرأدإلأ حلاصصŸأ عم قيصسنتلاب ة-ي-ل-حا-صس
يطرصش0001 دأدعتب ةصصتıأ ةيئلولأو
حومصسم ئطا-صشÚ 001مأاتل أدأد-ع-ت-صسأ
.ةحابصسلل
هذه نأأ ¤إأ ينمألأ لوؤوصسŸأ تأذ راصشأأو
نم يوصسنلأ رصصنعلاب زز-ع-ت-صس تأد-حو-لأ

ةمعدم ،ئطأوصشلأ Úمأا-تو ة-صسأر-ح قر-ف
ةثيد◊أ ةينقتلأ تأزيهجتلأو ل-ئا-صسو-لا-ب
فييكت ىلع Óصضف يرا÷أ توأأ51 نم ءدب
بصسح ةرخ-صسŸأ ة-ي-ن-مألأ تÓ-ي-ك-صشت-لأ

.ةيحايصسلأ ةعيبطلأ ةيصصوصصخو تابلطتم
ةنصسلأ هذه فاي-ط-صصإلأ م-صسو-م نأأ لا-قو
فورظلل أر-ظ-ن ،سصا-خ قا-ي-صس ‘ ي-تأا-ي

عم فيك-ت-لأ ” أذ-ل ،ة-ن-هأر-لأ ة-ي-ح-صصلأ
ةدمتعŸأ ةي-ئا-قو-لأ تأءأر-جإلأ ة-ل-صسل-صس
نم ›زنŸأ رج◊أ نم يجيردتلأ جورخلل

نم يتلأو ةي-مو-م-ع-لأ تا-ط-ل-صسلأ فر-ط
نكامأأو ئطأوصشلل يجيردتلأ حتفلأ اهنمصض

ة-ي-ل-صست-لأ تأءا-صضف أذ-كو ما-م-ج-ت--صسلأ
أدكؤوم .لبقŸأ تبصسلأ نم ةيأدب هيفÎلأو
سضرف ىلع رهصستصس ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم نأأ
نم د-ح-ل-ل ة-مزÓ-لأ ة-ي-ح-صصلأ طور-صشلأ
د-عا-ب-ت-لأ ا-صصو-صصخ سسوÒف-لأ را-صشت--نأ
ءأدترأ ةيمأزلأو تاعمجتلأ عنمو يدصس÷أ
.Úفاطصصملل ةبصسنلاب يقأولأ عانقلأ
ةصصتıأ ةينمألأ قرف-لأ هذ-ه ر-ه-صست-صسو

ةبصسانŸأ ءأوجألأ Òفوت بناج ¤إأ كلذك
ىو-ت-صسم ى-ل-ع Úن-طأوŸأ لا-ب--ق--ت--صسإل
نامصض ىلع ه-ي-فÎلأ ن-كا-مأأو ئ-طأو-صشلأ
نكامألأو ئطأوصشلأ يداترم ةنيكصسو ةحأر
عم ينمألأ يحصصلأ قيصسنتلأو ة-ي-حا-ي-صسلأ
نامصض أذكو ةلصصلأ تأذ ةيمومعلأ تائيهلأ
نا--م--صضل رورŸأ ة--كر◊ ن--صس◊أ Òصسلأ

¤إأ ةفاصضإأ ،باكر-لأو Úق-ئا-صسلأ ة-مÓ-صس
ةيصضايرلأ تأرهاظتلأ Úمأات ىلع رهصسلأ
ىل-ع د-يد-صشت-لأو ة‹ŸÈأ ة-ي-فا-ق-ث-لأو

ةحصصلأو ةفاظنلأ طورصش مأÎحأ ةرورصض
سسوÒف راصشتنأ نم ليلق-ت-ل-ل ة-ي-مو-م-ع-لأ
.لتاقلأ انوروك

11 عقاولا نم

ـه .ةÁرك^
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؟انوروك راسشتنأ فقول ءاملعلأ هحÎقأ يذلأ ل◊أ ام
ةيكيرمألأ ةيدعŸأ سضأرمألأ ةل‹ ‘ ترصشُن ةلاصسر ىلع ⁄اع002 نم Ìكأأ عقو ^

جراÿأ ذأذرلأ و سسمللأ قيرط نع طقف رصشتني ل انوروك سسوÒف نأاب مهتلاصسر ديفت
ًأوج ةلومfi أًدج ةÒغصص تائيزج ‘ وهو ثلاث قيرط Èع نكلو ،فنألأو مفلأ نم
ءأوهلأ ‘ ةقلعم لظت يتلأو ،يو÷أ ءابهلأ مصساب ةفورعŸأو ،دأوŸأو لئأوصسلأ نم
.ةليوط ةÎفل
نأأ هنكميف ،ةÒغصصلأ تائيز÷أ هذهب سسوÒفلأ قصصتلأ أذإأ ““لاكيديم““ عقوم بصسحبو
أذه نم ليلقتلل ءاملعلأ اهحÎقأ يتلأ ةلاعفلأ ةقيرطلأو Ìكأأ رصشتنيو ءأوهلأ ‘ حبصسي
حتف قيرط نع فرغلأ نم تائيز÷أ كلت ىلع يوتÙأ ءأوهلأ Òهطت يه راصشتنلأ
سسوÒفلل نكÁ ةذفان حتف لÓخ نم هنأأ يحيصضوت مصسر ىف ءاملعلأ حصضوأأو .ذفأونلأ
.ةباصصإلأ رطخ ليلقت ¤إأ يدؤوي ا‡ ،ةفرغلأ ‘ سسوÒفلأ ةيمك ليلقت نكÁو ،جورÿأ
أًرظن ،يو÷أ ءابهلأ لاقتنأ داعبتصسأ نكÁ ل هنأاب ةيŸاعلأ ةحصصلأ ةمظنم تفÎعأو
”و .معاطŸأ لثم ةيوهتلأ ةليلق نكامأأ ‘ سضرŸأ راصشتنأ ىلع ةديأزتŸأ ةلدأÓل

ةرصشع بيصصأأ ذإأ ، Úصصلأ ،وصشت‚أوق ‘ يفناج رخأوأأ ‘ يو÷أ ءابهلأ راصشتنأ سضرع
ناك سسماÿأ قباطلاب معطم ‘ ءأدغلأ لوانت دعب ديد÷أ انوروك سسوÒفب سصاخصشأأ
ءأوهلأ فيكم ةطصسأوب ذأذر لكصش ‘ رصشتنأ دق سسوÒفلأ نأأ لمتÙأ نمو.ذفأون نود
.ةعجأرŸ دعب عصضخت ⁄ ةصسأردلأ نأأ نم مغرلأ ىلع
فيظنتو ةيقأولأ سسبŸÓأو نيديلأ لصسغب ءأÿÈأ حصصني انوروك سسوÒف راصشتنأ عنŸو
سصر◊أ أذك و ةيقأولأ هجولأ ةعنقأأ ءأدترأو يدصس÷أ دعابتلأ ىلع سصر◊أو حطصسألأ

ةيلمع تأءأرجإأ اهلك هذهو ، دعاصصŸأ ‘ سصاخصشألأ  نم ليلق ددع دوعصص ىلع
.سسوÒفلأ راصشتنأ نم دحلل ةلاعفو

ـه.ك ^

انوروك لوح بأوجو لأؤوسس

نم ةيعوتلاو رارسضألا مييقتو تلئاعلا ءاويإل يعاسسم
انوروك ءابو راسشتنا

ةليمب نيتيسضرألأ نيتزهلأ نم  نيررسضتملاب لفكتلأ دوهج لسصأوت

ةثيدح ةينقت تازيهجتو يوسسنلا رسصنعلا نم ةسسارح قرفب ززعتسس
لبقملأ تبسسلأ نم ءأدتبأ ئطأوسشلأ نيمأاتل ةطرسش زكرم07

ئطاسش001 ةيامح ىلع رهسسيسس يطرسش0001 ^
نع ةمسصاعلا رئازجلاب لوألا صسمأا ينطولا نمأل-ل ة-ما-ع-لا ة-ير-يد-م-لا-ب ي-مو-م-ع-لا ن-مألا ر-يد-م ف-سشك
ةحابسسلل ةسصخرملاو ةبقارملا ئطاوسشلا نيمأاتل ةيلحاسس ةيلو41 ربع ةطرسش زكرم07 صصيسصخت
.لبقملا تبسسلا موي نم ءادتبا ايجيردت اهحتف عمزملا

ةيزكرŸأ ةيمومع-لأ تا-ط-ل-صس ل-صصأو-ت ^
تاي-لا-ع-ف ف-ل-تfl ة-ي-عÃ ة-ل-ي-م ة-يلوو
لفكت لجأأ نم اهدوهج ÊدŸأ عمتÛأ

Úتيصضرألأ Úتزهلأ نم نيررصضتŸاب ديج
ةيدلبب مرصصنŸأ ةعم÷أ موي Úت-ل-ج-صسŸأ

رأرصضأأ ‘ اتببصست Úتل-لأو لا-م-صش ة-لا-م-ح
ة-م-صصا-ع ‘ ءا-ي-حأأ ةد-ع-ب ةÒب-ك ة-يدا--م
.ةيلولأ

” يذلأ مصساقلب ديعلب ديه-صشلأ بع-ل-م-ب-ف
ءأرج ÚبوكنŸاب لفكتلل زكرمك هصصيصصخت
‘ ةلئا-ع051 ن-م د-يزأأ سشي-ع-ت ة-ثدا◊أ
سسلÛأ سسيئر بصسح ،تبصصن يتلأ ميÿأ
دبع نب ميهأربإأ ،ةليŸ يد-ل-ب-لأ ي-ب-ع-صشلأ
تررصضت يتلأ تÓئاعلأ ءأويإل ،نا-م-حر-لأ

،Úت-ي-صضرألأ Úتز-ه-لأ ءأر-ج ا-ه-ن-كا--صسم
ةبرÿأ ءايحأاب ةدجأوتŸأ كل-ت ا-صصو-صصخ
.نكصسم042 و لمألأو
عيمج ةقفر ةيلÙأ تاطلصسلأ تماق دقو
ةيلخ طاصشن راطإأ ‘ ةينعŸأ تا-عا-ط-ق-لأ
ةثراكلأ هذه ةيفلخ ىلع ةبصصنŸأ ةمزألأ
فاصضأأ امك ،ظ◊أ نصس◊ يتلأ ةيعيبطلأ
ةيرصشب رئاصسخ يأأ فلخت ⁄ ،ردصصŸأ تأذ
ميÿأ و تأدعاصسŸأ نم نكمأأ ام Òفوتب
أولأزا-م ن-يذ-لأ ن-يرر-صضتŸا-ب ل-ف-ك-ت-ل-ل
دع-ب ا-م-ي-صسل ،بع-لŸأ ى-ل-ع نود-فأو-ت-ي
دوجو أذكو ة-يدأد-ترلأ تأز-ه-لأ ل-صصأو-ت

أرأرصضأأ تق◊أأ يتلأ ةبÎلأ قلزنأ ةرهاظ
ةروكذŸأ ءايحألأ ‘ ىرخأأ Êابم ةدع ‘
.اقباصس

91-ديفوك روهظ عنمل تاطايتحا
ميخمب نيميقملا فوفسص يف

ءاويإلا
ةيام◊أ ح-لا-صصم تدا-فأأ ،ا-ه-ت-ه-ج ن-م

تÓئاعلأ ميfl ميعد-ت ” ه-نأا-ب ة-ي-ندŸأ
نيدفأولأ ةنياعŸ يب-ط ز-كرÃ ةرر-صضتŸأ

ةمزأأ لظ ‘ اصصوصصخ ،م-ه-صصح-فو ه-ي-ل-ع
ذخأأو ةظقيلأ يعدتصست““ ي-ت-لأ91-ديفوك
Úب ةحئا÷أ راصشتنأ عنŸ ““رذ◊أو ةطي◊أ
كانه تناك لا-ح ‘ م-يıا-ب Úم-ي-قŸأ

.هب ةباصصم تلاح
ةمظنŸأ هنم رذ– يذلأ هتأذ رمألأ وهو
كل-ه-ت-صسŸأ دا-صشرإأو ة-يا-م◊ ة-ي-ن-طو--لأ
يلع ةليÃ اهبتكم سسيئر بصسح ،هطيfiو
عمتجمك نحن““ : Óئاق دكأأ يذلأ ،حلاصص نب

ىلع نورهاصس تاطلصسلأ بناج ¤إأ Êدم
أذكو م-ه-تد-عا-صسمو Úن-طأوŸأ م-ي-ظ-ن-ت

طور-صشب مأز-ت-للأ ة-ي-م-هأا-ب م-ه-صسي-صس–
عيزوت لÓخ نم انوروك سسوÒف نم ةياقولأ
تايلمع ‘ ة-كرا-صشŸأ أذ-كو تا-ما-م-ك-لأ
رطخ عنŸ ميıاب ةم-ظ-نŸأ م-ي-ق-ع-ت-لأ
Úتز-ه-لأ ن-م ن-يرر-صضتŸأ ن-ع ة-ح-ئا÷أ
““.Úتيصضرألأ
Èع بر-صشلأ ها-ي-م Òفو-ت سصو-صصخ-ب ا-مأأ

” دقف ،ءأويإلأ زكرمو ةررصضتŸأ قطانŸأ
ةيرئأزجلل ةل-ي-م ةد-حو ح-لا-صصم م-ي-عد-ت
ةدع نم جيرهصص تأذ ةنحاصش02ب هايملل
¤إأ أدانتصسأ ،ةيلمعلأ هذهب لفكتلل تايلو
نب ةنمآأ اهأوتصسم ىلع مÓعإلاب ةفلكŸأ

. Ëأدلأ دبع
عطقنأ برصشلأ هايم عيزوت““ نأاب تدافأأ دقو

بب-صسب تا-يد-ل--ب ةد--ع ىو--ت--صسم ى--ل--ع
ءأرج تأون-ق-لأ تصسم ي-ت-لأ تأرا-صسك-نلأ
تقولأ ‘ ةثدحتم ،““Úت-ي-صضرألأ Úتز-ه-لأ
لصصأوت عم اهنم ديدعلأ حيلصصت نع هتأذ
.ابيرق اهئاهنإل ةيلمعلأ

ءاويإل تاهيلاسش صصيسصخت وحن
نيررسضتملا

باهولأ دبع ةليم ›أو د-كأأ ،ه-ب-نا-ج ن-م
ءا-ب--نألأ ة--لا--كو--ل ح--ير--صصت ‘ ،يلو--م
لفكتلل ةلودلأ يعاصسم““ نأا-ب  ،ة-ير-ئأز÷أ
لولح ليلدب ةلصصأوتم Úن-طأوŸا-ب د-ي÷أ
سسي--ئر ن--م ر---مأا---ب ما---ه يرأزو د---فو
عوقو روف ،نوبت ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ

““.ةيعيبطلأ ةثراكلأ هذه
هذه Òيصست ىلع راج لمعلأ““ نأأ ¤إأ راصشأأو
لا-م-ت-حأ ا-ح-جر-م ““،بج-ي ا-م-ك ة--مزألأ
Úمي-قŸأ ءأو-يإل تا-ه-ي-لا-صش سصي-صصخ-ت““
““.ميÿاب
نكصس006 ة-صصح دو-جو ن-ع ف-صشك ا-م-ك

ىلع ايلاح لمعلأ م-ت-ي يرا-ج-يإأ ي-مو-م-ع
‘ ةزهاج نوكتل اهتئ-ي-ه-ت لا-غ-صشأأ ءا-ه-نإأ
نيررصضتŸأ لابقت-صسل ن-ك‡ تقو بر-قأأ

ع-ي-م-ج  نأا-ب أد-كؤو-م ،ا-هأو-ت--صسم ى--ل--ع
ذخؤوتصس““ نيررصضتŸأ ÚنطأوŸأ تلاغصشنأ
برقأأ ‘ اهت÷اعم متتصسو را-ب-ت-علأ Úع-ب
““.لاجآلأ
ىلع اصضيأأ يذيفنتلأ زاه÷أ سسيئر ددصشو
تاط-ل-صسلأ ع-م ن-طأوŸأ نوا-ع-ت ة-ي-م-هأأ
موقت يتلأ ةينقتلأ قرف-لأ ل-م-ع ل-ي-ه-صستو

Ãتزهلأ نع ةمجا-ن-لأ رأر-صضألأ ة-ن-يا-عÚ
.مرصصنŸأ ةعم÷أ ÚتلجصسŸأ Úتيصضرألأ

ةئيهلل ماع-لأ ر-يدŸأ نأا-م-ط ،ه-ت-ه-ج ن-م
نيدموب ،ءانبلل ةينقتلأ ةباقرل-ل ة-ي-ن-طو-لأ
ةينقتلأ قرفلأ““ نأاب نيررصضتŸأ ،يصساقوأأ

ةديدع تانياعÃ موقتو اينأديم ةر-صشت-ن-م
Ÿدأدعإأو لوأاب لوأأ تايانبلأ ةيعصضو ةعبات

عيمج فاصصنإل اهنأاصشب ةحيحصصلأ ةÿÈأ
““.نيررصضتŸأ
سصتfl قير-ف عور-صش““ ن-ع ا-صضيأأ ف-صشكو
زا‚إأ ىلع لمعلأ ‘ مويلأ أذه نم ءأدتبأ
با-ب-صسأأ د-يد-ح-ت-ب ة-ق-ل-ع-تŸأ ة-صسأرد-لأ
Èع ة-بÎلأ ‘ ة-ل--ج--صسŸأ تا--قلز--نلأ
ةرهاظلأ هذه مهف-ل ةرر-صضتŸأ ق-طا-نŸأ
ةعم÷أ موي ذن-م ةر-م-ت-صسم لأز-ت ل ي-ت-لأ
““.مرصصنŸأ

م.ق ^

ةأارما مهنم صصاخسشأا ةعبرأا نم نوكتت
  سسأدرموبب جأده دلوأاب باسش لايتغأ يف تطروت ةيمأرجإأ ةباسصعب ةحاطإلأ

فايطسصلا مسسوم حاجنإل تادادعتسساو
رهسشأأ ةتسس لÓخ فاعسسإلأ لاجم يف ةيندملأ ةيامحلأ قرفل لخدت فلأأ41

نم ديزأأ ليجصست نع ةيندŸأ ةيام◊أ حلاصصم ةليصصح تفصشك ^
رئأز÷أ ةيلو Èع ءÓجإلأو فاعصسإلأ لا‹ ‘  لخدت فلأأ41

.ةيرا÷أ ةنصسلأ نم لوألأ يصسأدصسلأ لÓخ
لوأأ مزŸÓأ ةئيهلأ تأذب لاصصتلاب فلكŸأ حصضوأأ ،نأاصشلأ أذه ‘
ةلجصسŸأ تÓخدتلأ ددع نأأ جأول حيرصصت ‘ هللأ فلخ نب دلاخ
يفناج رهصش نم ةيأدب ةيرا÷أ ةنصسلأ نم لوألأ يصسأدصسلأ لÓخ

‘ رئأز÷أ ةيلو ىوتصسم ىلع مرصصنŸأ نأوج رهصش ةياهن ةياغ ¤أ
فاعصسإأ اهلÓخ ” لخدت853.41 تغلب ءÓجإلأو فاعصسإلأ لا‹

.ةافو ةلاح014 ليجصست ” اميف سصخصش063.31
يرورم ثداح5413 ليجصست ةيرورŸأ ثدأو◊أ ةليصصح تلمصشو
73 ةا-فو ن-ع ر-ف-صسأأ ة-يلو-لأ تا-قر-ط رواfi ف-ل-تÈ flع ع-قو
ءأرج ةتوافتم حورجب سصخصش6223  ةباصصإأ ‘ ببصست امك ،سصخصش
مود-صصم سصخ-صش296 ا-ه-ن-م ،ا-ه-بÓ-ق-نأ وأأ تا-ب-كرŸأ مدا-صصت
671  أذكو تابكرŸأ مداصصت رثإأ حيرج سصخصش8731 ،تابكرŸاب

789 ليجصست بناج ¤إأ تابكرŸأ بÓقنأ ثدأوح ببصسب حيرج
نأدقف وأأ تابكرŸأ فأرحناب ةقلع-ت-م ىر-خأأ ثدأو-ح ‘ ح-ير-ج

ركذو. اهÒغو ةيرانلأو ةيئأوهلأ تاجأرد-لأ ثدأو-ح وأأ ل-مأر-ف-لأ
لثمتي ةيرورŸأ ثدأو◊أ هذهل يصسيئرلأ ببصسلأ نأأ هصسفن ردصصŸأ

ة-مÓ-صسلأو رورŸأ نو-نا-ق-ل ةÒطÿأ تأزوا-ج-ت--لأ ةروا--نŸأ ‘
.قيرطلأ يلمعتصسم فرط نم ةيرورŸأ

نع رفصسأأ  قيرح6951 ةÎفلأ سسفن ‘ ليجصست ” ،ةيناث ةهج نم
ةافو ¤إأ تدأأ ةيرمعلأ تائفلأ فلتfl نم نيرخآأ اصصخصش88 حرج
ةلئاصس دأوÃ قلعتي ام اهنم ةفلتfl قئأرح ثدأوح ‘ Úصصخصش
ةنصسلأأ وأأ برهكتلأ وأأ ةيئابرهك ةزهجأأ وأأ ةيئايميك دأوم وأأ ةنخاصس

.رانلأ
طصسولأ ‘ قيرح141 ليجصست ¤إأ تÓخدتلأ ةليصصح تراصشأأو
‘ قئأرح3 و Úصصخصش ةافوو سصخصش84 حرج ¤إأ تدأأ يرصض◊أ
ةدايز ،تايلآأو تأرايصسل قيرح401 بناج ¤إأ يعانصصلأ طصسولأ

ةينكصسلأ تاعمجتلأ ىوتصسم ىلع ل-ج-صس ر-خآأ ق-ير-ح3301 ىلع
يئابرهكلأ رايتلاب ةطبترم راج-ف-نأ ثدأو-ح بب-صسب تا-صسصسؤوŸأو
.اهÒغو تأدأدعلأو
سسفن ‘ ليج-صست مد-ع ¤إأ رد-صصŸأ تأذ را-صشأأ ،ر-خآأ بنا-ج ن-م
نوبركلأ يداحأأ زاغ-ب قا-ن-ت-خإلأ لا‹ ‘ ةا-فو ة-لا-ح يأأ ةÎف-لأ
4 فاعصسإأ هرثإأ ىلع ” Úنثأ Úلخدت ذيفنت ءانثتصساب (ديصسكونوŸأ)

كلذ لباقم مهب لفكتلأو ديصسكونوملل مهقاصشن-ت-صسإأ د-ع-ب ى-حر-ج
97 فاعصسإأ نع رف-صسأأ نا-تو-ب-لأ زا-غ لا‹ ‘ Ó-خد-ت54 لجصس
.رخآأ سصخصش ةافوو اصصخصش
ىلع قيرح91 ليجصست ” تاباغلأ قئأر-ح ة-ح-فا-ك-م لا‹ ‘و
ليصصاÙأ و ةصسبا-ي-لأ سشئا-صش◊أو لا-غدألأو تا-با-غ-لأ ىو-ت-صسم
ةيليوج72 موي مانياب ةباغ ىوتصسم ىلع قير-ح ا-ه-ن-م ة-ي-عأرز-لأ
.تأراتكه4 ب ردقت ةحاصسم ىلع ىتأأ مرصصنŸأ
نأوعأأ فلتfl دأدعتصسأ هل-لأ ف-ل-خ ن-ب د-لا-خ لوأأ مزŸÓأ د-كأأو
مصسوم قÓطنل ابصس– ÚفاطصصŸاب لفكت-ل-ل ة-ي-ندŸأ ة-يا-م◊أ
ئطأوصشلل يجيردتلأ حتفلاب تاطلصسلأ رأرق دعب0202 فايطصصإلأ
نامصضل لبقŸأ تبصسلأ نم ةيأد-ب ه-ي-فÎلأو ة-ي-ل-صست-لأ تأءا-صضفو
ةيئانثتصسلأ ةيحصصلأ فورظلأ لظ ‘ مصسوŸأ أذهل نصس◊أ Òصسلأ
.دÓبلأ اهفرعت يتلأ

ـه.ك ^

ةيدلبب نمألأ حلاصصم سسمأأ لوأأ تنك“ ^
سسأدرموب ةيلو برغ ةعقأولأ جأده دلوأأ

ةعبرأأ مصضت ةيمأرجإأ ةباصصعب ةحاطإلأ نم
أولاتغأو أوططخ ةأأرمأ مهنيب نم سصاخصشأأ

مايأأ ةثÓث ذنم ،ةنصس83رمعلأ نم غلبي باصش
. مهنيب راجصش ةيفلخ ىلع

مÓعإلأ ةيلخ سسيئر حصضوأأ ،قايصسلأ أذه ‘
وÁرك ة-طر-صشلأ ظ-فاfi ،ة-يلو-لأ ن-مأا-ب
طاصشن ديي– و كيكفت ” هنأاب جأأول ،يتأوت

ةÁر÷ا-ب تما-ق ي-ت-لأ ة-با--صصع--لأ هذ--ه
هذهب ما-ع-لأ يأأر-لأ تز-ه ي-ت-لأ ةرو-كذŸأ
طوطÿأ Èع ءأدن ¤إأ دانتصسلاب ،ةيدلبلأ
رثإأ ل-ت-ق ةÁر-ج عو-قو هدا-ف-م ءأر-صضÿأ

يحأوصضب ›Óي÷أ Êأدعيصس يحب راجصش
.جأده دلوأأ ةيدلب
تل-ق-ن-ت ةرو-كذŸأ ةŸا-كŸأ ر-ثإأ ى--ل--عو

Úع ¤إأ ةيئا-صضق-لأ ة-ي-ط-ب-صضلأ ر-صصا-ن-ع
ةيح-صضلأ دو-جو ة-ن-يا-ع-م د-ع-بو ،نا-كŸأ
باصصم و هنكصسم لخأد-ب ى-ق-ل-م رو-كذŸأ

يدتعأأ ام دعب همصسج ءاحنأأ ‘ حورج ةدعب
سصاخصشأأ فرط نم ءاصضيب ةحلصسأاب هيلع

ي-ت-لأ تا-ير-ح-ت-لأ تر-ف-صسأأو .Úلو--ه‹
¤إأ أدانتصسأ ،ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ اهترصشاب
سضبقلأ ءاقلإأ نع ،ين-مألأ رد-صصŸأ سسف-ن

ة-ع-برأأ م-هو ةÁر÷أ ي--ط--طfl ى--ل--ع
مهرامعأأ حوأÎت ةأأرمأ مهنيب نم سصاخصشأأ

ةيلوب Úميق-م و ة-ن-صس82 وÚ 22ب ا--م
.ةمصصاعلأ رئأز÷أ
‘ يئاصضق فلم زا‚إأ ” كلذ رثإأ ىلعو

مهÁدقت كلذ دعب متيل مهيف هبتصشŸأ قح
ةمهتب ةصصتıأ ةيئاصضق-لأ تا-ه÷أ ما-مأأ
دأدعإلأ سضرغل رأر-صشأأ ة-ي-ع-م-ج ن-يو-ك-ت

و رأرصصإلأ قبصس عم يدمعلأ لتقلأ ةيان÷
.دصصÎلأ

م.ق ^
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ةيفئاط ةينبب ،ةينانب-ل-لا ة-لود-لا تشسشسأا-ت ^
اءدب ،جراخلل رخآابو لكششب ةنيهر ا-ه-ت-ل-ع-ج

ةركفلا هذه بحاشص يشسنرفلا رام-ع-ت-شس’ا-ب
دعب ام ةرطيشس ةادأا تل-ك-شش ي-ت-لا ةر-ير-ششلا
ءازجأا وأا ةينبلا هذه تعدتشسا مث ،رامعتشس’ا

ىرخأا ة-ي-لودو ة-ي-م-ي-ل-قإا تل-خد-ت ا-ه-ن-م
ةشضراعتمو ءازجأا عم حلا-شصŸا ة-ع-طا-ق-ت-م
ة-ب-ي-كÎلا ن-م ىر-خأا ءاز-جأا ع-م ح-لا-شصŸا
اميف عارشصلا رارمتشسا ¤ا داق ام ،ةيفئاطلا
ممق فلتئا نا ،عوشضوŸا ‘ بيرغلا .اهنيب
بآا4    خيرات لبق ماودلا ىلع يقب فئاوطلا
ءاقب نع ،ًادرفنمو ًاعِمت‹ ،ع-فاد-ي ،هد-ع-بو

‘ اÃ اهل امدختشسمو  ةيفئاطلا ةينبلا هذه
71 ةينانبللا ةيبعششلا ةشضا-ف-ت-ن’ا ءا-ن-ثأا كلذ
راجفنا ةبه دعبو ،9102 ماع لوأ’ا نيرششت
ماظنلا ءاغلإاب اتبلاط Úتللا ،ةيلا◊ا ءانيŸا
ةيفئاط ةهج نم Ìكأا تللشست دقف ،يفئاطلا
ا-هÒيŒ ة-لواfi ة-شضا-ف-ت--ن’ا ل--خاد ¤ا
تيقبو .’إا سسيل ةيفئاطلا اهطورشش Úشس–و
ةينبلا ءاقبل ةديؤوم يجراÿا لخدتلا فارطأا
نم Èعت فارطأ’ ًارشسج اهرابتعاب ةيفئاطلا

.ميلقإ’ا لود ¤ا هنمو ،دلبلا اذه ¤ا هللخ
يتلا ةيفئاطلا بازحأ’ا حلاشصم تقتلا انهو
هنم كاكف ’ ًاردق يفئاطلا ما-ظ-ن-لا Èت-ع-ت
نانبل ‘ نولخدتي نيذلا حلاشصم عم ،ًايلخاد

مه-طور-شش Úشسح-ت-ل ة-قرو ¤ا ه-نو-لو-ح-يو
لوح حلاشصŸا ءاقتلا .ةيلودلاو ة-ي-م-ي-ل-ق’ا
ًايلخاد ةيمادختشسا ة-قرو-ك نا-ن-ب-ل ة-ف-ي-ظو
ماظنلا ديدŒ تاقفشص ¤ا ىشضفأا ،ًايجراخو
مغر ،هشسفن تقولا ‘ تل-خد-ت-لا د-يدŒو
Úي-جراÿا Úل-خد-تŸا فاد-ها فل-ت-خا
.Úيلخادلاو
نم ،ءانيŸا راجفنا ‘ سضو-م-غ-لا ف-ششك نإا
تاراجفنا ‘ سضومغلا فششكي نا لمتÙا
مادختشساو ر-يوز-تو تا-قر-شسو ت’ا-ي-ت-غاو
سضومغلا فششك .ًايو-ئ-ف ة-لود-لا تا-شسشسؤو-م
تناك اذإا اميف قيقحتلا ةن÷ ى-ل-ع د-م-ت-ع-ي

وا ةيلخادلا ةيفئاطلا ةينبلل ةعبات وا ،ةلقتشسم
عراشس دقل فشسألل .يجراÿا لخدتلا ىوقل
ةعبات ةن÷ ليكششت ¤ا Êانبللا مك◊ا ماظن
ناجللا  هذه نا ًاقبشسم فورعŸا نمو ،هل

اهتيدايح فشسنت ءارمح طو-ط-خ-ب ةد-ي-ق-م
نم مغرلا ىلعو .ة-شضÎفŸا ا-ه-ت-ي-فا-ف-ششو
نا ’إا ةيلود قيق– ةنجلب ةيبعششلا ةبلاطŸا
نشسح ديشسلاو ،نوع ليششيم Êانبللا سسيئرلا
.ةثراكلا ‘ ›ودلا قيقحتلا اشضفر هللارشصن
ةعنامŸا ركشسعم ام-ه-شضفر ىو-ه-ت-شسا د-قو
ةدايشسب سسŸاو سسييشست-لا لا-م-ت-ح’ ًار-ظ-ن
عم ًامجشسن-م ف-قوŸا اذ-ه ود-ب-يو .د-ل-ب-لا

لاؤوشسلاو  .يلعفلاو يمشسرلا مك◊ا ةشسايشس
ل-هؤو-م ه-تا-شسشسؤوÊ Ãا-ن-ب-ل-لا م-ك◊ا ل--ه
ط-ب-شضو ة-ثرا-ك-لا با-ب-شسأا ‘ ق-ي-ق-ح-ت-ل-ل
يذلا ىندأ’ا د◊اب مهتبشساfiو ÚلوؤوشسŸا
سسايقلا مادختشساب ؟Úينانبللا ةيÌكأا يشضرُي

نع Êانبل يا ىناوتي ’ ةقباشس تاقيق– عم
.مك◊ا ةيقادشصÃ نعطلا لقن ⁄ نا كششلا

فورعم) لتق مئارجب تاقيقحتلا سضفت ملف
يدهم ،ةورم Úشسح ،طلبنج لامكو دعشس
Òمشس ،يرير◊ا قيفر ،يمارك ديششر ،لماع
،ي--ن--يو--ت ناÈج ،يوا---ح جرو---ج ،Òشصق
ماشسو يرير◊ا لايتغا ةيشضق ‘ ÚَققÙاو
نع (مهÒغ تارششعو .ديع ماشسوو نشس◊ا

،لوه‹ دشض مئار÷ا تديقو ،ةلتقلا ديد–
ىلع سصاÿاو ماعلا Úق◊ا كلذب ًةك-ه-ت-ن-م
اياشضق ‘ قيق-ح-ت-لا سضف-ي ⁄و ،ءاو-شس د-ح

¤ا نانبل تداعأا يتلا نيد-شسا-ف-لاو دا-شسف-لا
نا ينعي اذهو .ءي-شش ¤ا ير-ج◊ا ر-شصع-لا
ةثراك ةفلفل ¤ا يشضفيشس يلÙا قيقحتلا
ةجرد-لا ن-م ءاد-ف سشب-ك Ëد-ق-ت وا أا-فرŸا
ةثراك راظت-نا-ب ة-ح-ف-شصلا بل-قو ،ة-ث-لا-ث-لا

نودب مئار÷ا كÎل ببشس دجوي ’ .ةديدج
عولشض ’إا مهتبشساfiو اهنع ÚلوؤوشسŸا فششك
عولشضو ،رششابم Òغ وا رششابم لكششب مك◊ا
.مئار÷ا كلت ‘ هئايشصوأاو مك◊ا ““ءافلح““

نم لقتشسم ›ود قيق– ¤ا ا-ند-ي-ع-ي اذ-هو
ةينانبل ةيبعشش ةباقرب ةيلود تا-شسشسؤو-م ل-ب-ق
.ةيبرعو ةينانبل سصاشصتخا تاهجو

ıا ن--م جرŸا-ن-ب-ل--لا قزأاÊ كا ح-ب-شصاÌ
يفئاطلا مك◊ا ،أافرŸا راجفنا دعب احوشضو
مه’ا لماعلاو يشساشسأ’ا جتنŸا يه هتبيكرتو

قزأاŸا روط ¤ا تامزأ’ا روط نم لوحتلا ‘
Ëدقتب أادبت ةيادبلا .هتمرب نانبل ددهي يذلا

ديدŒ ¤ا دنتشسي ،ديدج يبا-خ-ت-نا نو-نا-ق
،3491 ماعلا ‘ أادب يذلا يشسا-ي-شسلا د-ق-ع-لا

،ةيفئاطلا ةءابعلا نم ناجرخي نوناقو دقع
ةلادعلاو ةنطاوŸاو نطولا  ىلع ناشسشسأاتيو
مهفئاوط نع رظنلا فرشصب Úينانبللا لكل
ناشسشسأاتيو ،ةيشسايشسلا مهتاءامتناو مهتبانمو

طغشض ةقروك نانبل مادخ-ت-شسا ر-ظ-ح ى-ل-ع
،Úيلودلاو Úيميلقإ’ا Úل-خد-تŸا ةد-ئا-ف-ل

طاشسوأا ‘ سشاقنلل ناحرطُي نو-نا-قو ٍد-ق-ع
ةيÁداكأ’او ةيفاقثلا هبخنو Êانبللا بعششلا
تداق يتلا بابشسأ’ا ناددح-ي ،ة-ي-شسا-ي-شسلاو
Òيا-عŸاو با-ب-شسأ’او ة-يوا-ه-لا ¤ا نا-ن-ب--ل
بعششلا جارخإا ا-ه-نأا-شش ن-م ي-ت-لا ئدا-بŸاو
نم ةيفاك ةÎف دعب .ةيوا-ه-لا ن-م Êا-ن-ب-ل-لا
يتاشسشسؤوŸاو يÁدا-ك’او ي-ب-ع-ششلا راو◊ا
يشسايشسلا دقع-لا ى-ل-ع ءا-ت-ف-ت-شس’ا ير-ج-ي
ذئدعبو ،sÚيفئاطللا يباخت-ن’ا نو-نا-ق-لاو
’ .ةيقيقح ةيطارقÁد تاباختنا ¤ا راشصي
باحشصا عم سضقانتي جرıا اذه نأا كشش
مهنإاف اذل ،ة-ي-ف-ئا-ط-لا ءا-ق-ب ‘ ح-لا-شصŸا

ةمواقŸا حلشس نا ةجحب ةرم ،هنومواقيشس
يكÒمأاو يليئارشسإا بلطم هتلازإاو ،ررشضتيشس
نا ء’ؤو-ه رÈي د-قو .ي-ج-ي-ل--خو ي--بر--غو
فلتخي ليئارشسإا دشض ةقروك نانبل مادختشسا

Úشسانتم ،ىرخأ’ا تامادختشس’ا نع ًاما“
رود ةهجاو-م ‘ سسي-ل ماد-خ-ت-شس’ا كلذ نا
نم يتأاي لب ،ةيرامعتشس’ا ليئارشسإا فئاظوو
يذ-لا ي-م-ي-ل-قإ’ا نار--يإا رود Úشس– ل--جأا

’و ،1+5 قافتا رارغ ىلع ةقفشصب ىوشسيشس
يذلا ةغلبلا باطخ ةقيق◊ا هذه نم Òغي
نطوك نانبل ءانب نا .ليئارشسإا Òمدتب ددهي
فئاظوو رود دشض حلشس لعفأا وه يطارقÁد
قبطني هشسفن ءيششلا .ةيرامعتشس’ا ليئارشسإا

ةقيقح لافغإا نود ،ىرخا ةيبرع لود ىلع
،ةيفئاطلا ءاقبل معادلا يليئارشسإ’ا فقوŸا
ديدهت نودب نكلو ينمأا ديدهت ءاقبل معادلاو
لبق نم ةيجيلخ لود ديدهتل معادلاو ،ينمأا
¤ا اه-بذ-ج ‘ ه-تر-م-ث-ت-شسا يذ-لاو ،نار-يا
.ليئارشسإا
،ةنلعŸا هللا بز-ح ة-ي-ج-ي-تاÎشسا تنا-ك اذا
ود-ع-ل-ل Úعا-شص عا-شصلا دÎشس ا-ه-نإا لو-ق--ت
اذه ،نانبل ىلع ىدتعا ام اذإا ي-ل-ي-ئار-شسإ’ا

ناود-ع عدر ن-كÁ ’ا ن-ك-لو ،ن-شسح ءي--شش
حلشس ة-نا-شسر-ت م-شض لل-خ ن-م ل-ي-ئار-شسإا
ةلودلاو سشيج-ل-ل ه-تاÈخو  ه-تاو-قو بز◊ا
بعششلا لك نوكيشس ةلا◊ا هذه ‘و ،ةينانبللا
يذلا نانبل عم ةيبرعلا بوعششلا هعمو Êانبللا
ءيششلا وهو لا◊ا عقاو .ناودع-ل-ل ىد-شصت-ي

ه-ل-لا بز-ح ة-ي-ج-ي-تاÎشسا نا ن-ل--عŸا Òغ
تدتعا ام اذا ليئارشسإا ىلع درلاب سصخلتت

ىلع يليئارشسإ’ا ءادتع’ا عنم وا ،ناريإا ىلع
ىدل يتلا خيراوشصلا ةناشسرت لوه ت– ناريإا
،Êانبللا بعششلا هعفدي نمثب نكلو ،بز◊ا

حمشسي يذلا يف-ئا-ط-لا ما-ظ-ن-لا ءا-ق-ب Èع
ةقرو نان-ب-ل ءا-ق-بو ،رود-لا اذ-ه-ب بز-ح-ل-ل
يميلقإ’ا مادختشسلل

ديمحلا دبع دنهم ^

ةقرو ىلإا يفئاطلا نانبل لوحت فيك
؟ يميلقإلا عارصصلا يف

لز-لز-م-لا تور-ي-ب أا-فر-م را-ج-ف--نا
نا--ن--ب--ل ي--ف ءي---سش ل---ك با---سصأا

يونعملا بناجلا باسصأا ،هطيحمو
،قطنملا م-ل-عو ر-ي-ك-ف-ت-لا قر-طو
،لاؤوسسو لاؤو-سس ف-لأا حر-ط دا-عأاو
ولت ةرم رامدلاو توملا لحي اذامل
يذ---لا بع---سشلا اذ---ه---ب ىر---خألا
ه-ت--ير--ح ن--ع ثح--ب--لا ل--سصاو--ي
،نآلا ؟ةفئازلا ريغو ة-ي-ق-ي-ق-ح-لا
ةاوادم ىلع نو-ي-نا-ن-ب-ل-لا ف-ك-ع-ي

نو-ل-مأا-ت-يو ،ة-فزا-ن-لا م-ه-حور--ج
،ًاملأا دسشألا ةي-حور-لا م-ه-حور-ج
ليلحتو ةياور نم رثكأا ن-ي-مد-ق-م
نا-ير-سش ر--مد يذ--لا را--ج--ف--نÓ--ل
نيفنأاتسسم ،يسسيئر-لا ة-م-سصا-ع-لا

ةلئسسأÓل باوج نع ثحبلا ةلحر
ل--ه .ةد--يد---ج---لا ة---م---يد---ق---لا
يذلا عنملا ةرملا هذه نوزواجتي
ًا-سضما-غ ًلاؤو--سس لاؤو--سسلا ي--ق--ب--ُي
نو-ق--ب--ي ،ة--با--جإا نود ًا--مو--ع--مو
سسيلو متعلا ىلع ًاحوتفم لاؤوسسلا

بسست--ك---ي اذ---ل .ءو---سضلا ى---ل---ع
ةيمهأا أافرملا راجفنا يف قيقحتلا

طو-ي-خ-لا-ب كسسمُأا ا-م اذإا ،ىو--سصق
يرجي ام ةقيق-ح ى-لا دو-ق-ت ي-ت-لا

عاونأا لكب بوكنملا دلبلا اذه يف
ةفرعم نإا لوقلا زوجي .ل-خد-ت-لا
دق ،توريب أافر-م را-ج-ف-نا با-ب-سسأا

تارا-ج--ف--نلا با--ب--سسأا ف--سشك--ت
يف اهباحسصأاو ىرخألا بئاسصملاو
.جراخلاو لخادلا

 :يسسنرف بتاك
ءاطعإل ةلهؤوم ريغ سسيراب

 ..نانبلل سسوردلا
ة-ف-ي-ح-شص دد--ع--ب يأار لا--ق--م ‘ ^

مويلا رداشصلا ة-ي-شسنر-ف-لا ورا-غ-ي-فو-ل
ثحا-ب-لاو ‘ا-ح-شصلا لا-ق ،ءا-ثل-ث-لا
ونور روهششŸا يشسنرفلا يشسايشسوي÷ا

يذ-لا م-خ-شضلا را-ج-ف-ن’ا نإا  ،راÒج
ءاثلثلا موي توÒب أافرم تآاششنم رمد
ة-م-ي--شسج ارار--شضأا ق◊أاو ،ي--شضاŸا
وه ،ةÁدق-لا ة-ي-ح-ي-شسŸا ءا-ي-حأ’ا-ب

ًلشصأا ناك يذلا ،نانبلل ىرخأا ةاشسأام
.ةÒطخ ةيلامو ةيشسايشس ةمزأا ةيحشض
،ةلودلا لامهإا ىلع عقت ةيلوؤوشسŸاو
اًدج Òبك نوزfl قيرفت تلمهأا يتلا

نم مغرلا ىلع  ،موينومأ’ا تاÎن نم
تاطلشس لبق نم ةرركتŸا تاريذحتلا
.ئناوŸا
لوح بتك فلؤوم وهو- بتاكلا Èتعاو
نا---ت---شسكا----بو ط----شسوأ’ا قر----ششلا
‘ راجفن’ا ةاشسأام نأا -نات-شسنا-غ-فأاو
را--ي--ه--نا ن--م تد--لو توÒب أا--فر--م
‘ ادد-ششم ،ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا تا--شسشسؤوŸا
Òغ ا-شسنر-ف نأا ى-ل-ع ه-شسف--ن تقو--لا

،نانبلل سسوردلا ي-ط-ع-ت نأ’ ة-ل-هؤو-م
راجفن’ تشضرعت ا-ه-شسف-ن ي-ه ا-ه-نأ’
‘ عقو ،موينومأ’ا تاÎن هبب-شس ل-تا-ق
ماع Èمتبشس ‘ زولوت ة-ن-يدÃ ع-ن-شصم
عورŸا قير◊ا تدهشش اشضيأاو .1002
مادر-تو-ن ة-ي-ئارد-تا-ك ‘ بششن يذ--لا
.9102 ماع ليربأا رهشش ‘ ةقيرعلا

سسوردلا يطعت نأ’ ةلهؤوم Òغ اشسنرف
لتاق راجفن’ تشضرعت اهنأ’ ،نا-ن-ب-ل-ل
1002 ماع موينومأ’ا تاÎن هببشس
تناك اشسنر-ف نأا Èت-عا بتا-ك-لا ن-ك-ل

fiعارشسإ’اب ةق Ÿاهنأ’ ،نانبل ةدعاشس
0291 ماع ‘ دلبلا اذه تماقأا نم يه
ةينامثعلا ةيروطاÈمإ’ا سضاقنأا ى-ل-ع
ةيحيشسŸا ةفئاطلا نم بلط ىلع ءانب
.ناكشسلا ةيبلاغ لكششت تناك يتلا
اŸاط-ل ة-مأا ي-ه ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا ة-مأ’او

نأا امك ،ةيشسنرفلا ةغللا اهبخن تثد–
لوغيد لاÔ÷ا مشصاخت دلب وه نانبل

اهيلع سضرفو هشصوشصخب ليئارشسإا عم
د-ع-ب ة-ح-ل-شسأ’ا ى-ل-ع ًل-ما-ك ًار-ظ-ح

راطÃ ةيليئارشسإ’ا ةيركشسعلا ةيلمعلا
.8691 ماع Èمشسيد ‘ توÒب
ل-شصح ،7102 ما-ع ن-م Èم--فو--ن ‘و
نوركام ليوناÁإا يشسنر-ف-لا سسي-ئر-لا

ءارزو-لا سسي-ئر حار-شس قل-طإا ى--ل--ع
›و ناك يذلا ،يرير◊ا دعشس Êانبللا
ناملشس ن-ب د-مfi يدو-ع-شسلا د-ه-ع-لا
.سضايرلا ‘ ةنيهرك هزجتحي
لودلا Úب ن-م ه-نأا ¤إا بتا-ك-لا تف-لو
لشسرأا نم لوأا رطق تنا-ك  ،ة-ي-بر-ع-لا

‘ ًار--كذ--م ،توÒب ¤إا تاد--عا--شسم
د-ق تنا-ك ة-حود-لا نأا ه-شسف-ن تقو-لا
ىرقلا نم ديدعلا ءانب لعفلاب تداعأا

فيشص ‘ ترمد يتلا نانبل بونج ‘
ي--ت--لا بر◊ا بب--شسب6002 ما---ع

ه-ل-لا بز-ح Úب ا-مو--ي33 ترم-ت-شسا
-يشسايشس قافتا رخآا نأا امك .ليئارشسإا
لئا-شصف-لا Úب ه-ع-ي-قو-ت ” يرو-ت-شسد
” دق -ايراشس لاز-ي ا-م- ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا
ماع ويا-م12 ‘ ةحودلا ‘ هل-ي-ع-ف-ت
8002.
نانبل نأا حيشضوتلا ¤إا راÒج ىشضمو
‘ ءاقدشصأ’ا ن-م د-يد-ع-لا-ب ى-ظ-ح-ي
ديفتشسيو ،يبرعلا ⁄ا-ع-لا ‘و بر-غ-لا
مشضت ادج ةينغ ةيلاج معد نم اشضيأا

رشسأا نم نوكتت ،سصخشش Úيلم ةرششع
ابوروأا ‘و Úتي-ك-ير-مأ’ا ‘ ة-ح-جا-ن
،كلذ لك مغر نكلو .جيلÿاو ايقيرفأاو
ن-ع نآ’ا ى-ت-ح ز-جا-ع نا-ن--ب--ل نإا--ف
ناك امك ،ةلقتشسم ةيوق ةلود ةداعتشسا
) باهشش داؤوف ةشسائر ةÎف للخ لا◊ا

اهيف فشصوي ناك يتلا ،(4691 -8591
.““طشسوأ’ا قرششلا ارشسيوشس»ـب نانبل
ذ-ن-م ه-نأا ح-ي-شضو-ت-لا بتا-ك-لا ع-با-تو
،È 9691مفون ‘ ةرها-ق-لا ة-ي-قا-ف-تا
ت– ًايجيردت نانبل للقتشسا ى-ه-ت-نا

حبشصأا يتلا ،ةيميلقإ’ا ىوقلا تابرشض
ًا--حر--شسم Òغ--شصلا د---ل---ب---لا اذ---ه

Ÿتاونشس للخ ةلاكولا-ب  ا-ه-تا-ه-جاو
.(0991 -5791) ةيلهأ’ا بر◊ا

ةيادبلا ‘ ادب يذلا يفئاطلا ماظنلاف
نزاو-ت-لاو ة-لاد-ع-ل-ل جذو‰ ه-نأا ى-ل-ع
لششي ًامشس ًايجيردت حبشصأا ،حماشستلاو
اذه عطتشسي ⁄و .ةي-نا-ن-ب-ل-لا ة-لود-لا
:ة-ي-جراÿا تاÒثأا-ت-لا بنŒ د-ل-ب--لا
ماع ىتح يروشسلا يركشسع-لا دو-جو-لا

ة-ي-ل-ي-ئار--شسإ’ا تل--غو--ت--لاو ،5002
يعيششلا عمتÛا ةركشسعو ،ةرركتŸا

،هللا بزح ةعامج Èع ناريإا لبق نم
ىلع ذوفنلا طشسب-ل يدو-ع-شسلا لاŸاو
.ةينشسلا ةفئاطلا
قيرط نع نمأ’ا نع Úينانبللا ثحَب
اهدحوف .ٌمهو وه ةيم-ي-ل-قإ’ا ىو-ق-لا
تشسيل يتلا ة-يŸا-ع-لا ىÈك-لا ىو-ق-لا
نأا اهنكÁ نم يه ،عامطأا يأا اهيدل
ىدŸا ىلع نانبلل ةينمأا ةطخ مشسرت
ح‚ ،بتاكلا لوقي ،كلذ عمو ليوطلا
كرشش ‘ عوقولا مدع ‘ نوي-نا-ن-ب-ل-لا
ةرمتشسŸا ة-يرو-شسلا ة-ي-ل-هأ’ا بر◊ا

او-ل-ظ ثي--ح ،تاو--ن--شس ع--شست ذ--ن--م
fiدعب دعتشسي ⁄ نانبل ن-ك-ل .ن-يد-يا

ةبع-ل-لا ل-ظ-ي ذإا ،ة-ل-ما-ك-لا ه-تدا-ي-شس
.ة-ي-جراÿا تا-عار-شصل-ل ة-ل-م-تÙا

ىقبت ةيعيششلا هل-لا بز-ح ا-ي-ششي-ل-م-ف
ةيناريإ’ا ةروثلا دئاق دي ‘ ةادأا مويلا

.ليئارشسإا عم ىÈك-لا ا-ه-ت-ه-جاو-م ‘
نوينانبللا نويح-ي-شسŸا ر-ك-ف ا-م-ن-ي-ب
ف----لا– ‘ تقو----لا ن----م ةÎف-----ل
نا-م-شضل ل-ي-ئار-شسإا ع-م ي-ج-ي-تاÎشسا
يلختلا لبق ةاي◊ا ديق ىلع م-ه-ئا-ق-ب

.3891 ماع ةركفلا نع
نإا لوقلا ¤إا يشسنرفلا بتاكلا سصلخو
قيرط نع نمأ’ا نع Úينانبللا َثحَب
،رشصم ،ليئارشسإا) ةي-م-ي-ل-قإ’ا ىو-ق-لا
.ٌمهو وه (اي-كر-تو نار-يإا ،ة-يدو-ع-شسلا

يتلا ةيŸاعلا ىÈكلا ىوقلا اهدحوف
ن-م ي-ه ،عا-م-طأا يأا ا-ه-يد--ل تشسي--ل

Áنانبلل ةينمأا ةطخ م-شسر-ت نأا ا-ه-ن-ك
سسلÛ نكÁ ذإا .ليوطلا ىدŸا ىلع
يذلا ،ةدحتŸا ·أل-ل ع-با-ت-لا ن-مأ’ا
لعجي ًلح ىنبتي نأا ،ىوقلا هذه عمجي

ددحيو ًايمشسر ًادياfi ًادلب نانبل نم
نأا بجي نكلو .يئاه-ن ل-ك-ششب هدود-ح
ن-م ع-با-شسلا ل-شصف-لا ت– كلذ م-ت--ي

م-ت-ي ى-ت-ح ،ةد-ح-تŸا ·أ’ا قا-ث--ي--م
ؤورجي نم لكل يعرشش لكششب يدشصتلا

رارغ ىلع ،داي◊ا اذه سضيوقت ىلع
¤إا حماطلا Êار-يإ’ا يرو-ث-لا سسر◊ا

.ةلاكولاب برح نشش
””يبرعلا سسدقلا”” نع ^

ناركّنلا اذه ةّيبرعلا تاموكُ◊ا ىلع ٌراع ^
؟اvيفِطاعو اvيلام هبعششو نانب-ل-ل ل-ها-ج-ّت-لاو

Ÿرا-م-ع-ت-شس’ا ل-ّث-م-ُم نور-كا-م نو-ك-ي اذا
ةداقلا سسيلو توÒب روزيٍ ميعز لّوأا يشسنرفلا
سسيراب ر“ؤوُم تاعÈّت تءاج اذاŸو ؟برعلا
كولŸُا تانولاشص نّيزُت ةحول نمث نم لقأا
؟ٍدحاو xيح ِرامعإ’ يِفكَت ’و برعلا ءارمُأ’او
هاجُت ةّيبرع-لا تا-مو-كُ◊ا م-ظ-ع-ُم ف-قو-م
Òٌثُمو ٌلِجخُم ةمقافتŸُا ةّي-نا-ن-ب-ل-لا ة-مزأ’ا
ىّنغتي يذ-لا د-ل-ب-لا اذ-ه ّنأا-كو ،طا-ب-حإل-ل
،ّيرا-شض◊ا ه-ع-َبا-طو ،ه-لا-م-ج-ب ع--ي--م÷ا
‘اقّثلا هنوزflو ،ةديرف-لا ه-ت-ّي-طار-قÁدو
مّدقُت يتلا ي-هو ،ا-vي-بر-ع سسي-ل ي-عاد-بإ’او
دلانود ّيكيرمأ’ا سسيئرلل تاراي-لŸَا تا-ئ-ِم
’إا مدخَتشسُت ⁄ ةحلشسأا ءارِششل هÒغو بمارت

.ÚملشسŸُاو برعلا ّدشض ٍةلششاف ٍبورُح ‘

اًعاشضوأا هجاوُي xيبرع ٍدلب نع انُه ثّدحتن
003 نم Ìكأا ثيح ،ةبوعّشصلا ةورذ ‘ ًةّيششيعم
ىلع زيزع ناشسنإا Úيلم ةثلثو ،دّرششُم فلأا

ًةولع ،اهبلق ‘ نُكَي ⁄ ْنإا ،ةعاجŸَا ةّفاح
مّد-ق-ُي ⁄ ،كلذ ع-مو ،ى-حر÷ا ف’آا ى-ل--ع
،تاتُفلا تاتُف ’إا ⁄اعلا ‘ ًءارث Ìكأ’ا برعلا
ٍئراط ٍعامتج’ ““ةّيبرعلا““ مهتعماج ُعدت ⁄و
ÚبودنŸا ىوتشسُم ىلع ىّتح ولو ،ه-تد-ج-ن-ل
ءارزو وأا ةدا-ق-لا ن-ع كي--ِها--ن ،Úم--ئاّد--لا
.ةّيجراÿا

ليوناÁإا نوكي نأا اًعيمج بر-ع-لا ى-ل-ع ٌرا-ع
لّوأا ،يشسنرفلا رامعتشس’ا ل-ّث-م-ُم ،نور-كا-م
ءانيŸا ‘ راجفن’ا Òمدت دعب توÒبل ٍرئاز
ريزو ىّتح وأا اًميعز دهاشش-ُن ⁄و ،ا-ه-ف-شص-ِن-ل

‘ لاحّر-لا ط-ُح-َي د-حاو ي-بر-ع ة-ّي-جرا-خ
،نماشضّتلا نِم ىندأ’ا ّد◊ا راهظإ’ اهراطم

ÚباشصŸُا حارِج ديم-شضت-ل ٍر“ؤوŸُ و-عد-ي وأا
.اvيشسفنو اvيبطو اvيدام
ر“ؤوُم عاط-ت-شسا ا-م ل-ُك ر’ود نو-ي-ل-م003
،ةكراششŸُا تامو-كُ◊ا ن-م ه-ع-م-ج سسيرا-ب
ةلودلا ،ةد-ح-تŸا تا-ي’و-لا ا-ه-شسأار ى-ل-عو
نيذلا برعلا ةّيجراخ ءارزو سضعبو ،ىمظُعلا

دّيشسلا ءا-شضرإ’و ءا-ي-ح-ِت-شسا ى-ل-ع او-كرا-شش
نم لقأا غلبŸا اذهو ،يشسنرفلاو يكيرمأ’ا
دحأا يبرع كلم وأا Òمأا اهب نّيزُي ةحول نمث

.هروشصُق تانولاشص
ديحولا هّنأا برعلا ء’ؤوه رظن ‘ نانبل بنذ
،يليئارشسإ’ا للِتحلل ىّدشصتي يذلا اvيبرَع
‘ يجيتاÎشس’ا نزاو-ّت-لاو عدّر-لا ق-ّق-ح-ُيو
شش ً’ا-جر كلÁو ،ه-ت-ه-جاو--ُم ءاّد-ششأا ًءا-فر-ُ
ىّقبت ام وأا ،مهتّزعو مهتمارك نع نوعفادُي

ركّذُيو ،Úطشسلِف رُكذَي يذلا ديحولاو ،امهنم

.اهاشصقأاو ةّلتÙا سسدقلاب ÚلذاختŸُا
رامعإا ةداعإ’ ر’ود رايلِم51 ¤إا جاتحي نانبل
،نيدّرششŸُا حارِجو Êابم مّمرُيو ،ةثراكلا راثآا
¤إا هجولا ةرادإاو ة’ابŸُا ’إا نآ’ا ىّتح َرن ⁄و
أ’ا ة-ي-حا-ّن-لا ةبذاكلا دو-عو-لا ى-ّت-ح ،ىر-خُ
اهعم باغو ،اvيuلُك تباغ معّد-لا-ب ة-ّي-ئا-ششنإ’ا

تجرخُأا ٍةّمأا Òخ نولuثمُي مهّنأا نوعّدَي ماّكُح
.سساّنلل
Ëركلا ليشصأ’ا ّي-بر-ع-لا Êا-ن-ب-ّل-لا بع-ّششلا
ششلاو فا-ي-شضŸِا ’ اذهو ،هل ي-ِكاو-َب ’ عا-ج-ّ
،ءيدّرلا ّيبرعلا نمّزلا اذ-ه ‘ ،ا-ن-ئ-جا-ف-ُي
نع ىّلختي نل ن’ذÿُا اذه لك مغُر هّنكلو

طَشسو نم جُرخَيشسو ،هقلخأاو هميقو هتبورُع
ةقباّشسلا تامزأ’ا لُك لثِم ،ةمزأ’ا هذه ماكُر
.اننيب ماّيأ’او ..اvيفاعتُم اvيوق

””مويلا يأار» ^

نانبلل لهاجّتلاو ناركّنلا اذه ةّيبرعلا تاموكُ◊ا ىلع ٌراع
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حر-سسم flÈ را-طإأ ‘““ :Êا-ن--ك لا--قو ^
..ن-م ل-ك ه-ي-ل-ع فر--سشي يذ--لأ ..ةÿÈأ
..Êا--ن--ك Úسسح يرو--سسلأ ي---حر---سسŸأ
.. خيسشلأ يوابقع ير-ئأز÷أ ي-حر-سسŸأو
ت– ..ا-سصا-خ ًا-ي-حر-سسم ءا-سضف ق-ل-ط-ن
...ركولأ حرسسم ىمسسم
Ÿركولأ أذا““.
ىلع ..هقلط-ن م-سسأ و-ه ر-كو-لأ »:فا-سضأأو
ل-ي-مز-لأو ا-نأ ..هر-جأا-ت-سسن يذ-لأ تي-ب-لأ
رئأز÷أ ‘ ..لو-ل-ه-ب لÓ-ب ي-ئا-م-ن-ي-سسلأ
ةركفلأ ًأروكسشم كراب ثي-ح ..ة-م-سصا-ع-لأ
...““عورسشŸأو
ةركأذلأ ‘ طبترأ دق ركولأ مسسأ نأأ ىأأرو
Òغو ذا-سشو ءي-سس و-ها-م ل-ك-ب ة-ي-ع-م÷أ
Òغ-ت و--ل أذا--م““ :لءا--سستو ..ه--ب بحر--م
راكوأأ حبسصتف ..هلامعتسسأ Òغت-ب مو-ه-فŸأ
...““نونفلأو ركفلأو ةفاقثلأ

:Êانك Úسسح لوقي ؟...ركولأ حرسسم وهام
،فو--ي--سضلأ ة--فر--غ شصسصخ--ن فو---سس ““

ديسسلأ ..ةداع-لأ قو-ف ف-ي-سض ة-فا-سضت-سس’
بحر-ن ا-ن-نأأ ثي-ح ..حر--سسŸأ ..مÙÎأ
ا--مأردو--نوŸأ شضور--ع لا--ب--ق--ت--سسا---ب
زواجتي نل Òغسص روهمج عم ..امأردويدلأو
مهنمسض نم نوكي دق ..نيدهاسشم ةرسشع
ةدهاسشŸ ..نونف-لأ ل-ك ‘ ءÓ-مز-لأ ةÒخ
..هريوطت ..هئأرثإأ ..هتسشقان-م ..شضر-ع-لأ

نوسضراعلأ بغر أذإأ ..هÁوقت ..ه-م-ي-ي-ق-ت
...““ًاعبط
..يحرسسم بتاك يأاب بحرن امك““ :فاسصأأو
ىتح ..انع-م ة-ما-قإ’أ ‘ ..ر-خآأ عد-ب-م وأأ
‘ ام هع-م م-سسا-ق-ت-نو ..ه-عور-سشم زا‚إأ
ةماقإأ ‘ ..ياسشلأو ةو-ه-ق-لأو ..ة-جÓ-ث-لأ
ءÓمز تÈخو انتÈخ Òفوت عم ..ةيعأدبإأ
...““ًاعبط كلذ دأرأأ أذإأ ..نيرخآأ
ق--فأÒسس عور--سشŸأ قÓ--طأ نأ ن--ل---عأأو
هذه رسشنل ،ه-ب ة-سصا-خ ة-ح-ف-سص قÓ-طا-ب
ريوسصت نم اهب قلعتي ام ل-كو تا-طا-سشن-لأ
نأأ اننكÁ أذام متيأأرأأ »:قلعو .ثبو قيثوتو

م---كأÎف ..ةÿÈأ حر---سسم ‘ ل---ع---ف---ن
وأأ Èك ءا--سضف يأأ نأأ تب--ثأأ ..برا--ج--ت--لأ
...احرسسم نوكي نأأ عيطتسسي ..رغسص
ا-نر-كو ‘ ..Úعد-بŸأ ع-ي-م-ج-ب ا-ب-حر-م
،انعم لسصأوتلأ Úمتهملل نكÁ ،يحرسسŸأ
عسضوو يحرسسŸأ ركولأ نأونعل مههيجوتل
.لمعلأ ‘ قÓطن’أو ءافتحإ’أ جمانرب
أذ-ه ‘ نو-ي-سسا-سسأ’أ نو-ل-عا-ف--لأ ع--قوو
خيسشلأ يوابق-ع ،Êا-ن-ك Úسسح) عور-سشŸأ
تقا-سض ا-م-ل-ك““ ةرا-ب-ع-ب (لو-ل-ه--ب لÓ--بو
 .““بولقلأ تعسستأ ..ةنكمأ’أ

م.ميرم^

مامأأ قلغم اهسضعب نأأ نم مغرلأ ىلع ^
دجاسسŸأ ى-ق-ب-ت ,ر-خآ’ وأأ بب-سسل رأوز-لأ
ةيرثأأ اف– ةنتابب قطانŸأ ديدعب ةقيتعلأ
عسشت تناك تأرانمو خيرات-لأ ق-ب-ع-ب حو-ف-ت
مو-ي-لأ ¤إأ تلأز ا-مو فرا-عŸأو م-ل-ع-لا--ب

ةسساŸأ اهتجاح مغر اهتيبذا-ج-ب ظ-ف-ت–
.رابتع’أ درو Úمثتلأ ¤إأ
زيمŸأ Êأرمعلأ اهعبا-ط بنا-ج ¤إأ ي-ه-ف
ىلع دمتعي يذلأ ةه÷أ ثأرت نم دمتسسŸأ
تناك اهنإاف ةيرج◊أو ةيبوطلأ ةرامعلأ نف
ينيدلأ عاعسشإÓ-ل ا-حر-سص بير-ق ن-مز ¤إأ
ي-عا-م-ت-ج’أ حÓ-سصإ’أ أذ-كو ير-ك-ف-لأو
.ايندلأو نيدلأ رومأأ Úب كلذب عمجتل
نوؤوسشلأ ةيريدم قايسسلأ أذه ‘ يسص–و
دجاسسم6 ةي’ولا-ب فا-قوأ’أو ة-ي-ن-يد-لأ
نم ةقرفتم ق-طا-نÃ ة-ق-ي-ت-ع ة-ي-خ-يرا-ت
ءا-ب-نأ’أ ة-لا-كو-ل هد-كأأ ا-م بسسح ,ة-ي’و-لأ
ةينيدلأ رئاعسشلأ بتكم شسيئر ،ةيرئأز÷أ
.ةيريدŸأ تأذب ةداعسس ريذن ,فاقوأ’أو
‘ تلأز ام يت-لأ ⁄ا-عŸأ هذ-ه زر-بأأ ن-مو
ÚلسصŸأ اهيلإأ بط-ق-ت-سستو ةد-ي-ج ة-لا-ح
يذلأ لاكودم ةنيدم بلقب قيتعلأ دجسسŸأ
نرقلأ ¤إأ ردسصŸأ قفو هئانب خيرات دوعي
›و-لأ د-ه-ع ¤إأ يأأ ير-ج-ه--لأ شسدا--سسلأ
” ثي-ح ي-سصف-ح ن-ب ر-م-ع ن-ب ي-بر-ع-لأ
تناك يتلأ تÓئاع-لأ فر-ط ن-م هد-ي-ي-سشت
دعب ةحوتفŸأ ةيبرعلأ ىرقلأ ىلع فرسشت
.يمÓسسإ’أ حتفلأ
روسصقب دجأوتŸأ دجسسŸأ أذه لأزي امو
اهتايانب تمواق يت-لأ ة-ق-ي-ت-ع-لأ لا-كود-م
ةديدع نورقل ةيعيبطلأ لمأوعلأ ةينيطلأ
دعب ةيعامتج’أ و ةيحورلأ هتفيظو يدؤوي
ةيلfi تأردابÃ تأرم ةدعل هميمرت ” نأأ

ةظفاÙأ ىل-ع ة-ن-يدŸأ نا-ك-سس شصر◊
” ي-ت-لأ رو-سصق-لأ ⁄ا-ع-م ي-قا-بو ه-ي-ل-ع
ط-سسو ءأر-سضخ ة-حأو ل-خأد ا-هد-ي-ي--سشت
.لامرلأ
” د-ق-ف ة-سسمÿأ د-جا-سسŸأ ي-قا-ب ا--مأأ
نم اهيلع ظافحلل ةقلغم اه-ي-ل-ع ءا-ق-بإ’أ
يديسس د’وأأ دجسسم اهتمدقم ‘و يدÎلأ
يح““ ىمسسŸأ ناكŸاب عقي يذلأ شسابعلب
ةرسشدلأ نع ديعب Òغ ““خيسشلأ يديسس رأد
راثآأ اياقب ى-ل-ع ه-سسسسأأو ة-ع-نÃ ةÁد-ق-لأ
يديسس نب رغسصأ’أ دمfi خيسشلأ ةينامور
دأدتماك يدÓي-م0071 ةن-سس ‘ ر-ك-ب و-بأأ
خيرات دوعي يتلأ ةيرداقلأ شسابع نب ةيوأزل
مودقب دÓيŸأ ن-م0661 ةنسس ¤إأ اهئا-ن-ب
نب ركبوب يديسس و-عدŸأ لوأ’أ ا-ه-ئ-سشن-م
.Èكأ’أ دمfi يديسس
ةميق تاطوطخÃ نام-ل-عŸأ ظ-ف-ت-ح-ي و
مغر ةيلÙأ ةرام-ع-لأ ن-ف لا-م-ج-ب أذ-كو
اهل اعسضخ يتلأ ةددعتŸأ ميمÎلأ تايلمع
اهنم احيرسض31 اهب ةÈقم امه-ب د-جو-يو
تايا-ب ر-خآأ يا-ب د-م-حأأ ءا-ن-بأ’ ة-حر-سضأأ
9381 ماعلأ ةيوأزلأ ¤إأ أا÷ يذلأ ةنيطنسسق
Úماع دعب
رم ىلع Óكسش ثيح ةنيدŸأ طوقسس نم
زايتماب ايحايسس ام-ل-ع-م ةد-يد-ع تأو-ن-سس
شسأروأ’أ نم رأوزلأ تائم ايونسس بطقتسسي
.نطولأ تاي’و يقاب نمو
““دوقر عبسس““ دجسسÃ اسضيأأ رمأ’أ قلعتي و

Ãإأ هئانب خيرات دوعي يذلأ شسواقن ةنيد¤
يتلأ ةلوقسصŸأ ةراج◊اب نورق4 نم Ìكأأ

ىلع ةينامور تايانب نم ا-ه-مأد-ق-ت-سسأ ”
قلطي ناك يتلأ ةÁدقلأ ةنيدŸأ نأأ رابتعأ
لسصأ’أ  ‘ تناك ““شسوبيفيسسين““ مسسأ اهيلع
لأز-ي ا-م ثي-ح ة-ير-ثأأ ة-ي-نا-مور ة-ن-يد-م
اقيتع ايفقو ا-ك-ل-م د-ع-ي يذ-لأ د-ج-سسŸأ

fiىلع ةداعسس ريذن د-ي-سسلأ بسسح ا-ظ-فا
تأولسصلأ ءأدأ’ Óغتسسم ناكو لوأ’أ هعباط
تما--ق نأأ ¤إأ ة--ع--م÷أ ةÓ--سصو شسمÿأ
ديدج دج-سسم ءا-ن-ب-ب ة-ي-ن-يد-لأ ة-ن-ج-ل-لأ

Ãدقلاب ظفتحتل هتأذاحË ملعمك اقلغم
.يثأرت يخيرات
ةيرقلاب رخآأ قي-ت-ع د-ج-سسم د-جو-ي ا-م-ك
ثعي-ل-قا-ث““ وأأ ة-ن-يزو-ب ة-ن-يدÃ ةÁد-ق-لأ
ةÁدقلأ ةنيزوب ةعلق يأأ ““ةنيزوبن تÁذقاث
ةيرخسص ةلت ىلع ةينبم ةيحايسس ةرسشد يهو
فينسصت ” ثيح ,Ëد-ق Êأر-م-ع ما-ظ-ن-ب
, ةداعسس ريذن بسسح ايخيرات اعقوم ناكŸأ
ةرأزو حلاسصم نع رداسص رأر-ق ى-ل-ع ءا-ن-ب
.8691 ةنسس ‘ خرؤوم ةفاقثلأ
,نورق3 نم Ìكأ’ هدييسشت خ-يرا-ت دو-ع-ي و
أودكأأ نيذلأ ةيرقلأ خياسشم هركذ ام بسسح
.شصوسصÿاب Êآأرقلأ شسيردتلل لغتسسأ هنأأ

ينب توكتب ىشسيع يديشس دجشسم
نورق6 نم ديزأا ذنم

ةنتاب نع دعبت ي-ت-لأ تو-ك-ت ة-ن-يدÃو
ناقيتع نأدجسسم دجو-ي م-ل-ك59 ›أوح-ب
ةيرقب ى-سسي-ع يد-ي-سس د-ج-سسم و-ه لوأ’أ
6 نم ديزأأ ذنم هدييسشت ” يذلأ هللراج
ق-فو ,ح-لا-سص ›و ح-ير--سض ى--ل--ع نور--ق
دجسسم ىمسسيو Êاثلأ نأاب انيبم ,ردسصŸأ
4 نم Ìكأ’ دوع-ي-ف مÓ-سسلأ د-ب-ع يد-ي-سس
›و-لأ ح-ير-سض ى-ل-ع ا-سضيأأ ي-ن--بو نور--ق
.مÓسسلأ دبع يديسس ,حلاسصلأ
لذبت ةثيثح يعاسسÃ ةدا-ع-سس ر-يذ-ن ر-كذو
اهلك دجوت يتلأ دجاسسŸأ هذه في-ن-سصت-ل

ةين-يد-لأ نوؤو-سشلأ ة-ير-يد-م ة-يا-سصو ت–
” ثيح ةسصاخ ةعباتÃ ىظ–و فاقوأ’أو
اهبلغأأ نأاب احسضوم ,اهنأاسشب تافلم دأدعإأ
رظانم تأذو ةيجيتأÎسسأ دعت قطانÃ عقي
اعباط ا-سضيأأ ا-ه-ي-ل-ع ي-ف-سضي ا‡ ة-بÓ-خ
ةفاقثلأ ريدم دكأأ هرودب.زايتماب ايحايسس
أددع مسضت ةمئاق نأاب ,روبك رمع ,ةي’ولاب
ةميقلأ تأذ ةقيتعلأ ةي’و-لأ د-جا-سسم ن-م
ةفاقثلأ ةرأزول تلسسرأأ ةيحورلأو ةيخيراتلأ
رأرق ىلع ءانب اهفينسصت حأÎق’ نونفلأ و
نوبت ديÛأ دبع ديسسلأ ةيروهم÷أ شسيئر
را-ب-ت-ع’أ ةدا-عإأ و م--ي--مÎب ي--سضا--ق--لأ
ةمئاقلأ هذه نمسضتتو.ةقيتعلأ دجاسسملل
ثدحتŸأ فيسضي ةحوتف-م تلأز ا-م ي-ت-لأ
دمfi يديسس عما-جو ق-ي-ت-ع-لأ د-ج-سسŸأ
ع-مŒ نا-ك-م ل--ك--سشي نا--ك يذ--لأ جا◊أ
مأر◊أ ه-ل-لأ تي-ب ¤إأ جا-ج◊أ قÓ-ط--نأو
دجسسمو ةقيتعلأ لاكودم روسصقب امهÓكو
يديسس دجسسم أذكو شسواقن-ب دو-قر ع-ب-سس
ةير-ق-لأ د-ج-سسمو تو-ك-ت-ب مÓ-سسلأ د-ب-ع
ىلجتت و.ةÒسسغ ةيدلبب ‘وغب ةروجهŸأ
يتلأ ميمرتو ⁄اعŸأ هذه فينسصت ةيمهأأ
لمأوع نم ,ا-ه-ن-م ا-ه-ت-ي-ع-سضو ترو-هد-ت
ىلع ةظفاÙأ ‘ ردسصŸأ فيسضي ,نمزلأ
نأأ رابتعأ ىلع هتيامحو يخيراتلأ ثأÎلأ
ةر--كأذ--لأ ن--م أءز--ج د--جا--سسŸأ هذ--ه
يهف ةهجلل يدامÓلأو يداŸأ ثوروŸأو
ةيفاقثو اهتلاسسر ‘ ةين-يد ة-ي-حور ⁄ا-ع-م
اه-ت-م-ي-ق ثي-ح ن-م ة-ي-خ-يرا-تو ة-ي-ثأر-ت
رسصنع نوكتل اهلهؤوي ام كلذ و ةيرامعŸأ
امو ةقطنملل ةيحايسسلأ ةهجولل ماه جيورت
ث.ق ^.زونك نم هب رخزت

..ةنتابب ةقيتعلا دجاشسملا
 Úمثت ¤إا ةجاحب ةيرثأا ف–

ةديدج ةبرجت قلخل ،ةشصاخلا امهتايناكمإاب

““ركولا حرسسم““ ناقلطي ينانك نيسسحو خيسشلا يوابقع
قÓطا ،رئازجلا يف ميقم يروشس لثمم ،ينانك نيشسحو خيششلا يوابقع ،نايحرشسملا نانانفلا مزتعي
ةروشصب نكلو ..لود ةدع يف ششتني يذلا ““رتايت ينيم““ ريبك دح ىلا هبششي ،هعون نم ديرف عورششم
.امهنم ةشصاخ ةشسملبو ةرياغم

:نفلا قوشس حÓشصا ةششرو
يقيقح ينف قوسس سسيسسأات ىلع لمعلا

ديسسŒ راطإأ ‘ أرخؤوم تئسشنأأ يتلأ نفلأ قوسس حÓسصإأ ةسشرو  ىعسست ^
شسيسسأات““ ¤أ نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزول ةديد÷أ ةيفاقثلأ ةيجيتأÎسسإ’أ
يعأدبإ’أ هلمع ءأدأأ ىلع نانفلأ ةدعاسسمو ،رئأز÷اب يقيقح ينف قوسس
فأرغونيسسلأو يحرسسŸأ اهسسيئر هدكأ امك ،ةمئÓم فورظو ةئيب ‘
،نانفلأ اهيف لمعي يتلأ ةيع-سضو-لأ حÓ-سصأ Èت-ع-يو.هللأ باج ةزم-ح
لمعلأ تأءاسضفو نفلل ةيقيقح قوسس بايغ لظ ‘ ،يليكسشتلأ اميسس’
يتلأ ةنجللأ تايولوأ نم ،هتاعأدبإاب ءاقترÓل ةيرورسضلأ دأوŸأ شصقنو
.اهسسيئر بسسح ثلاث عامتج’  بهأاتتو Úتسسلج اهئاسشنإأ ذنم تدقع
هنفب ءاقتر’أو هلمع ‘ نانفلأ ةقفأرم““ ةيمهأ هللأ باج ديسسلأ دكأو
Úب قيفوتلأ نم هنيك“ لÓخ ن-م م-ئÓ-م و-ج Òفو-ت-ب ،ه-تأذ ق-ي-ق–و
. يعامتج’أو يعأدبإ’أ Úبنا÷أ
‘ نانفلأ اهسشيعي يتلأ ةيعسضولل حسسÚ Ãتسسل÷أ لÓخ ةسشرولأ تماقو

نأديŸأ ‘ Úلعافلأ  ةمهاسسÃ ىقيسسوŸأو ي-ل-ي-ك-سشت-لأ ن-ف-لأ ›ا‹
ةحوتفم““ ةسشرولأ نأ قايسسلأ أذه ‘ هللأ باج دكأأو . ينفلأ و ‘اقثلأ
شضوهنلأ ىلع““ لمعتسس Òكفت ايÓخ شسيسسأات ‘ ةمهاسسملل Úنانفلأ لكل
ةموظنŸأ ‘ طأرخن’أ ¤أ Úنانفلأ لك ايعأد ،““هب ءاقتر’أ و عاطقلاب
مهقوقح ةيامحو مهلمعب ةقلعتŸأ Úنأوقلأ ىلع عÓطÓل ةرأدإ’أ ‘و
.ةيعامتج’أ
اهيلع يتلأ ةسشرولأ  ماهم Úب نم ةفاقث-ل-ل يدا-سصت-ق’أ رو-ظ-نŸأ د-ع-ي
‘ ينفلأو ‘اقثلأ جوتنŸأ عسضوب حمسست ةديدج لمع تايلآأ““ نع ثحبلأ

““قيوسست““ ليهسستل قوسسلأ تامزيناكيŸ أدانتسسأ ةيداسصتق’أ ةموظنŸأ
شسيئر دكأ امك بسسح““ هتاعأدبإأ نمثو نانفلأ ةميق ديكأاتو ينفلأ جوتنŸأ
لح ‘ نانفلأ ةدعاسسم““ ىلع لمعتسس ةسشرولأ نأ فاسضأأ و.ةسشرولأ
ةقÓع اهل تأرأزو عم ةكأرسش و نواعت ق-ل-خو ة-ي-عا-م-ت-ج’أ ه-ل-كا-سشم
يعسسلأ أذكو ،ةئسشانلأو ةطسسوتŸأو ةÒغسصلأو ةعانسصلأ لثم لاÛاب
قوسس ‘ دوكرلأ ةلحل◊ ةيئاب÷أ ةموظنملل يرذج حÓسصأ قيق– ¤أ
.““ نفلأ
ينفلأ قوذلأ““ ىلع ةئسشانلأ ةيبرت ة-ي-م-هأ ى-ل-ع ثد-ح-تŸأ دد-سش ا-م-ك
نم أءزج Òخ’أ أذه حبسصيل يرئأز÷أ ن-ف-لأ ة-لا-سصأأو ة-م-ي-ق كأردإأو
تيبلاب شصاÿأ روكيدلأو تاينتقŸاب رمأ’أ قلعتي امدنع ةسصاخ ،هتايح
لاجرو ةيسسامولبدلأ رود ¤أ قايسسلأ أذه ‘ اسضيأ راسشأأو .““لمعلأ رقمو
ةسصاخ ةير-ئأز÷أ ة-ي-ن-ف-لأ تا-عأد-ب’أ هذ-ه-ل ““ج-يوÎلأ““ ‘ لا-م-ع’أ
. فحتلأو ينييزتلأ روكيدلأو تاحوللأ
‘ ةمهاسسŸاب عأدب’أ عيجسشت ‘ رود لاق امك اسضيأ لامع’أ لاجرلو
ةلسص اهل ةيداسصتقأ عيراسشم ‘ رامثتسس’أو ةينفو ة-ي-فا-ق-ث تأر-ها-ظ-ت
تاجاتنأ ةياعر بناج ¤أ روكيدلأ تاسشروو شضرع-لأ ة-قورأا-ك ،ن-ف-لا-ب
تأزيف– نم ء’ؤوه ديفتيسس““ كلذ ل-با-ق-مو ة-ي-حر-سسمو ة-ي-ئا-م-ن-ي-سس
ةسصاخ ،ÚعدبŸأ نفلأ قوسس ششاعتنأ ن-ك-م-ي-سسو.““ةيئابج تأءافعإأو
أذه شسكعنيو هجراخو نطولأ ‘ ةينفلأ مهلامعأ عيب نم ،Úليكسشتلأ
فحتلأ ءانتقأ تأداع ديسسŒو يرئأز÷أ قوذلاب ءاقتر’أ ىلع جأورلأ

.Úيرئأز÷أ كÓهتسسأ نمسض تاحوللأو
،مجنلأ ةعانسص وأ ““جذومنلأ مجنلأ““ شسيسسأات ىلع كلذك ةسشرولأ لمعتسسو
نأ -لاق امك- نكÁ ’  هنأ’ اهل ةيسساسس’أ تامامتهأ Úب نم يه و
كلذو جذومنلأ مجنلأ أذه نودب ةيŸاعلأ قوسسلل ينفلأ جوتنŸاب لسصن““

و هروهمج عم مئأد لسصأوت ‘ يرئأز÷أ عدبŸأ نوكيل ،““نونفلأ لك ‘
،““طئاسسولأ نم اهÒغو دئأر÷أ ‘و تاسصنŸأ ىلع رأرمتسساب دجأوتم
.دكأ امك
ةيقاطبلاب ةلسصلأ تأذ لئاسسŸأ شضعب ىلع حسضوأأ امك ةسشرولأ ظفحتتو
نانفلأ ديد– Òياعم ‘ رظنلأ ةداعأ بجي يتلأ Úنانفلل ةيئاسصحإ’أ
تا-حأÎق’ ة-ي-لوأ ةدو-سسم دأد-عأ ن-ع ما-تÿأ ‘ ف-سشكو .ي-ق-ي-ق◊أ
Úلعافلأ فلتfl ىل-ع توأ ة-يا-ه-ن ‘ حر-ط-ت-سس ،ة-سشرو-لأ تأرو-سصتو
ءأدبإ’ ÚيÁداك’أو ‘اقثلأ و ينفلأ لاÛأ ‘ طسشنت يتلأ تايعم÷أو
.مايأ01 لÓخ مهتاظحÓمو مهئأرآأ
ةيئاهنلأ ةدوسسŸأ غاسصت ةفلتıأ ءأرآ’أ ىلع ءانب هنأ هللأ باج فاسضأو

ةسشرولأ ىقبتسسو اهيلع ةقداسصملل ةريزولل عفرتو Èمتبسس رهسش ماتخ ‘
.مهعراسشمو Úنانفلل ةقفأرم امئأد
سصتıأ ن-م ة-عو-م‹ م-سضت ن-ف-لأ قو-سس حÓ-سصأ ة-سشرو نأ ر-كذ-ي ّÚ
دبع يليكسشّتلأ ،نأور دمfi نانفلأ لثم ،لاÛأ أذه ‘ Úلعافلأو
.نونفلل ينطولأ فحتŸأ ةريدم يلفروأ ةليلدو ةوقرسس Ëركلأ

ث.ق ^

:دمحم نب ريششب يهاكفلا لثمملا ليحر

ةبحملا تاملكب دمحم نب ريسشل نوعدوي ةنيطنسسق ونانف
ةنيطنسسق ةي’و Êانف نم ديدعلأ عمجأأ ^
زيمتي يتلأ ةيوفعلأ و ةحرŸأ حورلأ نأأ ىلع
لثمŸأ ةيمو‚ رسس امه رأودأ’أ ءأدأأ ‘ اهب
هتفأو يذ-لأ ،د-مfi ن-ب Òسشب ي-ها-ك-ف-لأ
يلئاعلأ هلزنÚ Ãنث’أ مويلأ حابسص ةينŸأ

Ã58 زهان رمع نع قيتعلأ رخسصلأ ةنيد
.ةنسس
جرfl ،›رزاح دمfi حسضوأأ ،حيرسصت ‘و
و باسصعأأ““ ةÒهسشلأ ةينويزفلتلأ ةلسسلسسلأ
تبراق ةÎفل لحأرلأ ““برد قيفر»و ““راتوأأ
لك ‘ ناك““ دمfi نب Òسشب نأاب نرق فسصن
ديسسŒ ‘ ماتلأ همك– و هقوفت رهظي ةرم
قلأات و اهيف كراسش يتلأ لامعأ’أ ‘ هرأودأأ
.““ةمئأدلأ هتيئاقلت لسضفب اهيف
ةيسصخسش ششيعي ناك““ لحأرلأ نأاب فاسضأأو
ام وه و قدسص ل-ك-ب ه-ي-لإأ د-ن-سسŸأ رود-لأ
برقأأ ودبي هلعجي يذلأ هئأدأأ ىلع شسكعني
بح بسسكي هلعج ام Ìكأأ وه و عقأولأ ¤إأ
.““مهباجعأ و شسانلأ

نب نا-سسح ل-ث-مŸأ فÎعأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
ةلسسلسس ليث“ ديقفلأ كراسش يذلأ ،يرأرز
يذلأو ،““روت حير““ مليف و ““راتوأأ و باسصعأأ““
يهاكفلأ لثمŸأ ليحر ةعجافب أرثأاتم أدب

هنأاب ،““ةكرام Òسشب يمع““ مسساب فورعŸأ
““حرŸأ لثمŸأ أذه نأدق-ف-ل ن-يز-ح د-ج““
ةÒبك ةراسسخ لكسشي ه-ل-ي-حر““ نأأ ا-ف-ي-سضم
ةي’وبو امومع ةيرئأز÷أ ةينفلأ ةحاسسلل
.““اسصوسصخ ةنيطنسسق
ةقÓع هب هتعمج يذلأ لحأرلأ نأاب فدرأأو
ناك““ ةن-سس03ـلأ تزواŒ ةقأد-سصو ل-م-ع

ناك امك دود◊أ دعبأ’ ا-سسا-سسح و ا-يو-ف-ع
هزي“ ىلع ةوÓع نيرخآÓل عامتسس’أ بحي
.““فطللأو ةبيطلاب
نأاب يركسشب نيدلأ رون نانفلأ لاق ،هرودبو
خأ’أو بأ’أ““ ناك دمfi نب Òسشب د-ي-ق-ف-لأ
لوأ’ هيلع فرع-ت يذ-لأ ““ل-ي-مز-لأو Èكأ’أ
نب ناسسح ةق-فر يوا-ه-لأ حر-سسŸأ ‘ ةر-م
كلذ دعب هعم لمعو يباجع حلاسصو يرأرز
نمسض اهتقÓطنأ تناك تايحرسسم ةدع ‘
نأاب فاسضأأو .ةيحرسسŸأ (لي-لا-ه-ب) ة-قر-ف
تايركذ““ هئأرو نم فلخ دمfi نب Òسشب
هعسضأوتو هتيوفع لسضفب ىسسنت نل ةليمج
.““همد ةفخ أذكو نيديدسشلأ
نم وهو ،دمfi نب Òسشب كراسش ،ةراسشإÓل
رهظف ،ةينف لامعأأ ةدع ‘5391 ديلأوم
““راتوأأو باسصعأأ““ ةينويزفلتلأ ةلسسلسسلأ ‘
ة-يو-ه÷أ ة-ن-ي-ط-ن-سسق ة-طfi جا-ت-نإأ ن-م
اهثب ‘ عرسش يتلأو يرئأز÷أ نويزف-ل-ت-ل-ل
مÓ--فأأ ةد--ع ‘ زر--ب ا--م---ك ،9791 ة-ن-سس
““ةسضيب و ةلح-ك““ رأر-غ ى-ل-ع تÓ-سسل-سسمو
شسان»و ““يسسان اي ر-ما-ع ا-ي»و ““رو-ت ح-ير»و
يتلأ لامعأ’أ ن-م ا-هÒغو ““ي-ت-ي-سس حÓ-م
.رئأز÷أ ‘ ةعسسأو ةرهسش تق’



ةليترلا

مويلا نم ءادتبا ةحوتفم رئاز÷ا ةكمسسم

 يسسورلا انوروك حاقل لوح Úتوب ةلاسسر
،يسسورلأ سسيئرلأ فسشك ^
هتانب ىدحإأ نأأ ،Úتؤب ÁÒدÓف
دسض ديد÷أ يسسورلأ حاقللأ تقلت
.انورؤك سسوÒف
عامتجلأ لÓخ ،Úتؤب لاقو
نÓعإلأ هب ىرج يذلأ يمؤك◊أ

دسض يسسور حاقل لوأأ ليجسست نع
يتانب ىدحإأ““ :يجاتلأ سسوÒفلأ
،ميعطتلأ أذه لثم اهسسفنب تقلت
،ةبرجتلأ ‘ تكراسش نؤكت كلذبو
ةجرد تناك ،لوألأ ميعطتلأ دعب

عم73 ›اتلأ مؤيلأ ‘و ،83 اهترأرح
ميعطتلأ ،ةيناثلأ ةنق◊أ دعبو هنأأ ¤إأ ،Úتؤب راسشأأو.““رمألأ ىهتنأو ليلقلأ
نأأ افسشاك ،اهتعيبط ¤إأ كلذ دعب تداع مث Óيلق ةرأر◊أ ةجرد تعفترأ ،Êاثلأ
.ةعفترم تايؤنعÃو ةديج ةحسصب عتمتت هتنبأ

اهفقسس عفرت ةمحر نب ةسصروب
ةمحر نب ديعسس ةسصرؤب تلأزام ^

ثيح ،ايدعاسصت اينايب ايمسسر عقؤت
““سسأÈسسكإأ يليأد““ ةفيحسص تفسشك
›اطيإلأ نÓيم يدان نأأ ةيزيل‚إلأ
ىلع لؤسص◊أ لجأأ نم قابسسلأ لخد

›ودلأ بعÓلأ عم تامدخ
.ةمحر نب ديعسس ،يرئأز÷أ
نأ ¤أ ةيمÓعلأ ريراقتلأ Òسشتو
نم ديدعلأ ةمئاق ¤أ مسضنأ نÓيŸأ
ىلع لؤسصحلل حمطت يتلأ ةيدنألأ

نأأ مغر ،يرئأز÷أ ›ودلأ تامدخ
ةلؤهسسب لزانتي نل درؤفتنيرب يدان

.هحيرسستل وروأأ نؤيلم82 نم Ìكأأ  بلطيسسو ،ةمحرب نع

هيبfi بسضغت ““Òسشب يمع““ ةزانج
ةنيطنسسق ‘ ةينفلأ طاسسوألأ تدبأأ ^

Òسشب دمfi نب ديقفلأ نانفلأ ةلئاعو
يتلأ فورظلأ نم قيمعلأ اهءايتسسأ

نانفلأ ديقفلأ ةزانج اهيف ت“
ـب فورعŸأ ،Òسشب دمfi نب ،Òبكلأ
نم زمرو ةجهبلأ عناسص ،““Òسشب يمع““

. ةنيدŸأ زؤمر
تاسصنم ىلع تأديرغتلأ تراثأأو

تاطلسسلأ بايغ يعامتجلأ لسصأؤتلأ
ةزانج مسسأرم نع ةيئلؤلأو ةيلÙأ
،ةفاقثلأ ريدم اهسسأأر ىلعو ،ديقفلأ
ىلع ة–افلأ أأرقي يذلأ مامإلأو
ام ،ةلؤه‹ ىقبت بابسسأل ديقفلأ
Óسضف ،ةبيهم ءأؤجأ ‘ ديقفلأ نع ة–افلأ ةءأرق ¤أ لÓه Îنع نانفلأ رطسضأ

‘ مهاسسو Òغسصلأو Òبكلأ هبحي Òبك نانفب قيلت ةزانج سصيسصخت مدع نع
تناك نإأو ،تانيعسستلأو تانينامثلأ تأؤنسس Úيرئأز÷أ ىدل ةمسسبلأ لاخدأ

.هسضرم ببسسب رذتعأ هنأأ Òغ هÁركتل ةلواfi كانه

 رسشنلا ةلوؤوسسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاسص ىفطسصم

:ريرحتلأو ةرأدإلأ
 توواج رهاطلأ ةفاحسصلأ رأد

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

 تنرتنألأ ىلع رجفلأ عقؤم

ينورتكلإلأ ديربلأ

 راــــــــــهسشإلأ

 رجفلأ راهسشإأ ةحلسصم
45.67.56.120 : سسكافلأ / فتاهلأ

 رئأزجلأ رؤتسساب جهن1 راهسشإلأو رسشنلل ةينطؤلأ ةلاكؤلأ
95.59.37.120 : سسكافلأ87.67.37.120 : فتاهلأ

:عبطلأ
برغلأ ةعبطم :برغلأ -قرسشلأ ةعبطم :قرسشلأ -AIS : طسسؤلأ

 :عيزؤتلأ
““رجفلأ““ : برغلأ - قرسشلأ - طسسؤلأ

يؤهجلأ ةنيطنسسق بتكم

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

فيطسس بتكم

فيطسس846 مقر32 أأ ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

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

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلأ ةيريدم لباقم ) ناسسرفلأ يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رسشنت مل مأأ ترسشن اهباحسصأل درت ل ةديرجلأ لسصت يتلأ رؤسصلأ وأأ قئاثؤلأ لك

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

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

 يكنبلأ باسسحلأ
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلأ يديربلأ باسسحلأ
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب

51 ـه1441ةج◊ا وذ22ـل قفوŸا م0202توأا21  ءاعبرألا

اهعم قلطيسس ثيح ،ءاعبرألأ مؤيلأ ةحيبسص اهطاسشن رئأز÷أ ةكمسسم فنأاتسست ^
” امدعب كلذو ،ءاعبرألأ ¤أ ءاثÓثلأ ةليل نم ةيأدب ديسصلأ تÓحرو نفسسلأ طاسشن

.انورؤك سسوÒف يسشفت دسض ةيئاقؤلأ تأءأرجإلأ راطإأ ‘ كلذو ،اًمؤي31 ذنم اهقلغ
ررقت هنأأ ،رئأز÷أ ةيلؤل ةيديسصلأ درأؤŸأو يرحبلأ ديسصلأ ةيريدŸ نايب حسضوأأو
لامع لك ةمÓسس نمسضت عيبلأ ءÓكو فرط نم ةيباتك تامأزتلأ Ëدقت سضرف اسضيأأ
نم احابسص اسس00.40 ةعاسسلأ ¤إأ ةكمسسŸأ حتف تاعاسس Ëدقتو ،ءابؤلأ نم عبرŸأ
أذهو ،سصحفلأ ةيلمع نم ءاهتنلأ ةياغ ¤إأ ةيكمسسلأ درأؤملل يرطيبلأ سصحفلأ لجأأ

دعأؤقلأ مأÎحأو ةاعأرم ةيرابجإأو ،دح ىسصقأاك اًحابسص00.50 ةعاسسلأ ىتح
.ءابؤلأ راسشتنأ يدافتل ةيحسصلأ

 انوروك ةحنم نورظتني Úيفر◊او راجتلا فسصن
راجتلل ةينطؤلأ ةيعم÷أ سسيئر فسشك ^

فلآأ01 نأأ ،رأؤنلؤب رهاطلأ ،Úيفر◊أو
نم أودافتسسأ Úيفر◊أو راجتلأ نم
ةحئاج نم نيررسضتملل ةهجؤŸأ ةحنŸأ

أؤسضاقتي ⁄ مهنم05 نكل ،انورؤك سسوÒف
حسضوأأو.نآلأ ىتح ةررقŸأ تاسضيؤعتلأ
ةلهŸأ ءاسضقنل عجري ببسسلأ نأأ رأؤنلب
لا◊أ ؤه امك ،تافلŸأ لابقتسسل ةددÙأ
ابلاطم ،ةرجألأ تأرايسس يقئاسسل ةبسسنلاب
نم ديفتسست ⁄ يتلأ تائفلل ةلهŸأ ديدمتب

حن“ ،مؤسسرŸأ بسسحو.ررسضلأ ةحنم
““قيقد مييقت““ دعب ةيلاŸأ ةدعاسسŸأ هتاه
رهسشأأ ةعبرألأ لÓخ ةينهم ةئف لك ةيعسضؤل
ل ةدعاسسŸأ هتاه نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةيسضاŸأ
.يعامتجلأ نامسضلأ تاكأÎسشل لو ةبيرسضلل عسضخت

ثد◊ا لÓظ ‘

..اسضيأا ةيلحم ةيلوؤوسسم ءابولا
ةنجل نأا ىلا ءاوسس دح ىلع نينطاوملاو ءاربخلا تاعقوت هجتت^
قيبطت ىلا ةدوعلا ررقتسس انوروك سسوريف راسشتنا ةعباتمو يسصقت
ىلا ءابولا راسشتنا تارسشؤوم تداع امدعب ،يئزجلا يحسصلا رجحلا
ءاوتحا نم لبق نم ققحت ام لك ددهي ريطخو تفلم لكسشب عافتر’ا
نم نيفاعتملا ددع لظ امنيبف ،هب نيباسصملا ةجلاعمو ءابولل
اعسضاو ،فقسسلا ىلا نيباسصملاو تايفولا ددع عفترا ،ارقتسسم سسوريفلا
لحم ةذختملا ةياقولا تاءارجاو ةيباجي’ا ةيحسصلا ةنياعملا

ةيحسصلاو ةيمومعلا تاطلسسلا لماعت ةقيرط ىتحو ،ةيرورسض ةعجارم
ىرخأاو ةيئابو تاسسارد ىلا ةجاح يف اهنأا تقولا رورم عم تدب يتلا
ءابولا راسشتن’ ةيقيقحلا لسصافملا ىلع فوقولل ،ةلسص تاذ ةيعامتجا

. .هتبراحم يف ةيباجيإاب طارخن’ا ىلا نطاوملا عفدو
دبع ،ةحسصلا ريزو  ،ءاربخلا تاحيرسصت سسمأا موي تعطاقت دقف

لامج ،سسوريفلا راسشتنا ةعباتم ةنجل سسيئر ،ديزوب نب نمحرلا
ميركلا دبعو ،يناكرب طاقب ،ةيملعلا ةنجللا يوسضعو ،راروف

ةيردسصلا سضارمأ’ا ةحلسصم سسيئر ،حلاسص ولل روسسيفوربلاو ،ةيرهاوط
سسيئر ،يطايخ ىفطسصمو ،نارهوب ربمفون1 يعماجلا ىفسشتسسملاب
نم مهريغو  ،ثحبلا ريوطتو ةحسصلا ةيقرتل ةينطولا ةئيهلا
هتيعوتل ماعلا يأارلا عم اولسصاوت يذلا ءابطأ’او نييئاسصخأ’ا

،اماع نوكي داكي لكسشبو تعجارت ةيحسصلا ةيعسضولا نأا يف ،هدينجتو
يفو ،دجتسسملا يئابولا عسضولاو بسسانتت تاءارجا ذاختا يعدتسسي ام
لامها ءارج تاباسص’ا ددع عافترا ةيلوؤوسسم نطاوملا ليمحت
ةدوع عم ،تاي’و ةدع نع ايئزج رجحلا عفر دعب ةياقولا تاءارجا
ررسضت نم فيفختلل ةيداسصتق’او ةيراجتلا تاطاسشنلا بلغأا
،ةيراجتلا تاطاسشنلاو تÓحملا قلغو رجحلا تاعبت نم نينطاوملا

نم ةيناث ةجوم نع امجان عافتر’ا اذه نوكي نأا اودعبتسسا مهنأا ريغ
ةلاح لغتسست اهنوك ،نوسصتخملا اهنم رذح ام اريثك يتلا ،ءابولا
يحسص راسصتنا قيقحت دعب عمتجملا دوسست يتلا ة’ابمÓلاو يخارتلا

 .سسوريفلا ىلع
تاي’ولا بلغأا نإاف ،بسسحو ةيئزج رجحلا ىلا ةدوعلا تناك نإاو

ريغ اعافترا تلجسس دق ةيداسصتق’او ةيناكسسلا ةيلاعفلا تاذو ىربكلا
مت ثيح ،تاباسص’ا لوح ةفيخم ماقرأا ىلا لوسصولا ىلا ىدأا ام ،يداع

ةياغ ىلإا فاعتم2248 و ةافو548 اهنيب ،ةباسصإا17711  ءاسصحا
يلبقتسسم رارق يأاب ةينعملا تاي’ولا ردسصتتو  ،دحأ’ا ،سسمأا لوأا

اهتليسصح تعفترا يتلا فيطسس نم لك ،رجحلا ريبادت ةعجارم سضرفي
،(41+ ) يأا ،ةلاح2031 ىلا رئازجلا ،(82+) ـب يأا ،ةباسصا998 ىلا

،(8+) ةلقرو ،(11+)يأا ،ةلاح3641 ىلا ،ةديلبلا ،(21+) ةركسسب
ىرخأا تاي’و تلظ امنيب ،(5+) ةريوبلا ،(5+) ةنتاب ،(7+) ةفلجلاو
يف ةدايز ةيأا لّجسست مل ىرخأاو ،ايموي ت’اح5 ـب ةباسصا لدعم لجسست
يفو ،ةدودحم ىربك تاي’و يف ءابولا راسشتنا مامأاو  .ءابولاب ةباسصإ’ا

ةنجللا وسضع هبن ،ةذختملا تاءارج’ا لك مغر ،اهنم ةنيعم قطانم
،ةيرهاوط ميركلا دبع ،انوروك ءابو يسشفت دسصرو ةعباتمل ةيملعلا

تاسساردلا  ىلا ءوجللا ةرورسض ىلا ،ةينطولا ةعاذإÓل حيرسصت يف
يتلا كلتك ،هراسشتن’ ةيفلخلاو ةيقيقحلا بابسسأ’ا ةفرعمل ةيئابولا

ةيجيتارتسسا يف رظنلا ةداعإا ةمث نم»و ،ارخؤوم فيطسس ةي’وب تلح
ةباسصإ’ا ت’اح ديدحتو رؤوبلا ديدحتل ناديملا ىلإا لوزنلاو لاسصت’ا

،يئزج يحسص رجح سضرف  يئاسصخأ’ا دعبتسسي ملو .””اهئاوتحاو
ءارجا وهو ،طقف تاباسصإا اهيف لجسست يتلا رؤوبلا ىلع رسصتقيسسو
يف ،قباسس تقو يف ةيروهمجلا سسيئر هيلا بهذ ام عم ىسشامتي يقطنم
لماعت ةعيبطو ةمسصاعلا يف ءابولا راسشتنا لامتحا لوح لاؤوسس ىلع در
ديدسشتو رجحلا سضرفب لخدتلا نأا دكأا ثيح ،هعم ةيمومعلا تاطلسسلا
ىلع قبطي دق ايلحمو ايعسضوم نوكيسس ةيئاقولاو ةيبطلا ةبقارملا
 .بسسحو اهنم تايدلب وأا ءايحأا

،نييلحملا نيلوؤوسسملا ءادأا نيابت زربأا نيظحÓملا نم ريثكلا نأا ريغ
،ةيراوجلا ةحسصلا يلوؤوسسم ،تايدلب ءاسسؤور ،رئاود ءاسسؤور ،ة’و
ةيعوتو ءابولا راسشتنا ةبراحم يف ،ةلسصلا تاذ ةيلحملا تايعمجلاو
رظحلا ريبادت قرخ رهاظم ىلع ةبقارملا ديدسشت عم نينطاوملا
رهسش يف داسس يذلا ينماسضتلاو يريخلا لمعلا رارغ ىلع ،يحسصلا

نكمي انهو ،رجحلا نم ةررسضتملا رسسأ’ا ةدعاسسمل ةدعب ىتحو ناسضمر
تاحاسسملاو تÓحملا لك قلغب فيطسس يلاو ةردابم ىلا ريسشن نأا
اهمارتحا مدع ةظحÓم دعب يراجتلا طاسشنلا سسرامت يتلا ىربكلا
ددع يف ئراط عافترا ليجسستو ،رجحلا عفرل ةقفارملا ريبادتلل
سسوريف راسشتنا دسصرو ةعباتم فلم نوكي ثيح ،انوروكب تاباسص’ا

هفلم يف ةزراب ةقروو ،ةيلحملا تايلوؤوسسملا زربأا نمسض انوروك
يف ةدودحم وأا ةفقوتم تلازام تاطاسشنلا يقاب نأاو ةسصاخ ،يفيظولا

دوعي تاي’و ةدعب هئاوتحاو ءابولا ةرسصاحم نأا ثيح ،ءابولا لظ
برق نع عسضولا ةبقارم ىلع ةيلحملا تاطلسسلا سصرح ىلا اسساسسأا

بهذ دقو ،عمتجملاو ةلودلا تاسسسسؤوم تايلاعف يقاب عم نواعتلاب
يف ،ةي’و وأا ةيدلب ،ةعطاقم نسسحأ’ ميركت حارتقا ىلا سضعبلا

.اطيسشنت رثكأ’او ةفاظن نسسحأ’ا رارغ ىلع ،انوروك يسشفت ةبراحم
 يحلاسص ىفطسصم ^

moc.liamg@ihlas.ahpatsum
0202 ناوج32 ددع يف رسشن

ءابطألا ““بذكت““ Úمحرب ةأارما
لوأأ ،Úلسصفنم Úمسسق نم ًافلؤؤم ًامحر كل“ ةيناطيرب ةأأرمأ تب‚أأ ^
ةرداق نؤكت نل اهنأاب اهوÈخأأ ءابطألأ نأأ نم مغرلأ ىلع ،ًأرخؤؤم اهل ةلفط
نأأ دعب هنإاف ،ÊاطيÈلأ ““وÎم““ عقؤم قفوو .اهتايح ةليط با‚إلأ ىلع
اهنأأو ،Úلسصفنم Úمسسق ىلع يؤتحي محر نم Êاعت اهنأاب ءابطألأ اهÈخأأ
،اماع72 ،زنؤج اÁإأ لم– نأأ رأدقألأ تءاسش ،با‚إلأ نم نكمتت نل
لوأأ ةأأرŸأ تسصحف يتلأ ةبيبطلأ تناكو.مايأأ ةدع ذنم ¤وألأ اهتلفطب
نم Úلسصفنم Úمسسق دؤجو ‘ لثمتت ةلكسشم اهيدل نأأ تكردأأ دق رمألأ
اهتلكسشم نأأ تفسشتكأ ،تاسصؤحفلأ نم ديزŸأ اهل تيرجُأأ امدنعو .محرلأ

.ًأدبأأ با‚إلأ نم نكمتت نل اهنأأو ،لم◊أ ‘ لكاسشÃ اهل ببسستتسس



ءاقل ‘ ،يكيرمأ’أ Òفصسلأ نمثو ^
رأر-م-ت-صسأ““ ،مÓ-عإ’أ ل-ئا-صسو ع--م
تا-قÓ-ع-لأ Úت“و ر-يو-ط--ت ةÒتو
ثÓثلأ لÓخ ،““نيدلبلأ Úب ةيئانثلأ

،رئأز÷أ ‘ اهاصضق يت-لأ تأو-ن-صس
لÓخ تلذب يتلأ دوه÷اب ا-هو-ن-م
عيونتو قيمعت فد-ه-ب ةÎف-لأ هذ-ه
نمأ’أ““ ت’ا‹ ‘ يئانثلأ نواعتلأ
.““ميلعتلأو ةفاقثلأو ةراجتلأو
ديصسلأ ضضرعتصسأ ،ددصصلأ أذه ‘و
““ة-ي-با-ج-يإ’أ ج-ئا-ت-ن-لأ““ ر-صشور-يد

ıاهب ماق ي-ت-لأ تأرا-يز-لأ ف-ل-ت
¤إأ Úيكيرمأ’أ ÚلوؤوصسŸأ نم ددع
يجي-تأÎصس’أ رأو-ح-ل-لو ،ر-ئأز÷أ
ةنصسلأ لÓخ نأدلب-لأ هد-ق-ع يذ-لأ
طاصشن ثعب ةداعإأ““ أذكو ،ةيصضاŸأ
،““ةرا-ج-ت-ل-ل ة-ي-ك-ير-مأ’أ ة-فر-غ-لأ
ةيكيرمأأ تاكرصش ةد-ع رأر-ق-ت-صسأو
ت’ا‹ ‘ ة-ط--صشا--ن ر--ئأز÷ا--ب
مÓ-عإ’أو ة-ح-صصلأو تا-قورÙأ““
.اهÒغو ““ةحÓفلأو ›آ’أ
جئاتنلا-ب ““هرا-خ-ت-فأ““ ن-ع بر-عأأو
فر-ظ-لأ أذ-ه لÓ--خ ة--ق--قÙأ
ةيحصصلأ ة-مزأ’أ ل-ظ ‘و ز-ي-جو-لأ
.⁄اعلأ اهصشيعي يتلأ
Òف--صسلأ هو--ن ،را---طإ’أ أذ---ه ‘و
‘ يئانث-لأ نوا-ع-ت-لا-ب ي-ك-ير-مأ’أ

،91-د-ي-فو-ك ءا-بو ة--براfi لا‹
““هملعل Òثكلأ ىقبي““ هنأأ ¤إأ أÒصشم

ما--ي--ق ن--م--ثو ،نأا--صشلأ أذ---ه ‘
ل-ي-حÎب ة-ير-ئأز÷أ تا-ط--ل--صسلأ

امك ،مهدلب ¤إأ Úيكيرمأأ Úنطأوم
فلتı نطنصشأو معد ن-ع ن-ل-عأأ

نم ءابولل يدصصتلل رئأز÷أ دوهج
Èع ““ر’ود نويلم4““ اهحنم لÓخ
.ةي‡أأ تامظنم
ف---صشك ،ل---صصت---م قا---ي----صس ‘و
تاعماج نأأ يكيرمأ’أ يصسامولبدلأ
بلاط002““ ايونصس لبقت-صست هدÓ-ب

تاقÓعلأ ريوطت راطإأ ‘ ““يرئأزج
،يملعلأ ثحبلأو ميلعتلأ لا‹ ‘

عم ضضوافتت ن-ط-ن-صشأو نأأ ا-ن-ل-ع-م
لابقتصس’““ ة-ير-ئأز÷أ تا-ط-ل-صسلأ

.““Úيرئأز÷أ ةبلطلأ نم Èكأأ ددع
دد--ع نأأ ،دد--صصلأ أذ--ه ‘ د--كأأو
تاي’و-لأ ‘ Úير-ئأز÷أ ة-ب-ل-ط-لأ
ما-ع-لأ لÓ-خ ع-ف--ترأ““ ةد--ح--تŸأ
.““ةئاŸاب21 ›أوحب يصضاŸأ
،Úيفحصصلأ ةلئصسأأ ىلع هدر لÓخو
عصضولأ ¤إأ يكيرمأ’أ Òفصسلأ قرطت

ن-ط-ن-صشأو““ نأأ أد-كؤو-م ،ا-ي-ب-ي-ل ‘
ةهجو ضسفن نأرطا-صشت-ت ر-ئأز÷أو
راصسم معد ةرورصضل ةبصسنلاب رظنلأ
م-ل-صسلأ لÓ--حإ’ ةد--ح--تŸأ ·أ’أ
أدكؤوم ،““دلبلأ أذه ‘ رأرقتصس’أو
قÓطإأ فقو دوهج معدت هدÓب نأأ
لو– يتلأ تابوعصصلأ م-غر““ را-ن-لأ
.““كلذ نود
ةد-ح-تŸأ تا--ي’و--لأ نأأ فا--صضأأو
رئأز÷أ اهيلوت يتلأ ةيمهأ’أ مهفتت
ةفرعÃ اهونم ،اي-ب-ي-ل ‘ ع-صضو-ل-ل
فلŸأ ليصصافتل ةقيقد-لأ ر-ئأز÷أ
يتلأ ““تأراصشتصس’أ““ ةميقبو يبيللأ
ةمزأ’أ ضصوصصخب نيدلبلأ Úب متت
نع رصشوريد ديصسلأ در امك .ةيبيللأ

ناصسنإ’أ قوقح ةيعصضو لوح لأؤوصس
ىلع عÓط’أ ¤إأ ايعأد ،رئأز÷أ ‘

ةباتك هدعت يذلأ يونصسلأ رير-ق-ت-لأ
قوق-ح لو-ح ة-ي-ك-ير-مأ’أ ة-لود-لأ
اهني-ب ن-م ⁄ا-ع-لأ لود ‘ نا-صسنإ’أ
يطعت هدÓب نأأ ¤إأ أÒصشم ،رئأز÷أ

معدتو عوصضوŸأ أذهل ةÒبك ةيمهأأ
ةفاحصصلأ ةير-حو Òب-ع-ت-لأ ة-ير-ح
ضسصسأأ ن----م ا----م----هÈت----ع----تو
قرطت ،كلذ ¤إأو .ة-ي-طأر-قÁد-لأ
مهأأ ¤إأ يكيرمأ’أ ي-صسا-مو-ل-بد-لأ
‘ ةخصسأر ىقبتصس يتلأ تاطÙأ
‘و ،رئأز÷أ هترداغم د-ع-ب ه-ن-هذ
يذلأ ،يبعصشلأ كأر◊أ اهت-مد-ق-م
ه-نأ’ ه-ت-صشيا-عÃ فر-صشت ه-نأأ لا--ق
مهصسفنأاب نويرئأز÷أ همظنو هداق““
ريرقت ‘ ق◊أو Òيغتلاب ةبلاطملل
‘ م-ه-ل-مأأ ن-ع Òب-ع-ت-لأو ÒصصŸأ

أذه نأأ أدكؤوم ،““ل-صضفأأ ل-ب-ق-ت-صسم
با-ج-عإÓ-ل أÒث--م نا--ك““ كأر◊أ
.““هتيملصسب ⁄اعلأ رهبأأو
روصضح-ب ه-فر-صشت ن-ع بر-عأأ ا-م-ك

،ةيروهم÷أ ضسيئر بي-صصن-ت ل-ف-ح
.·أ’أ رصصقب  ،نوبت ديÛأ دبع
ه---ت---برŒ ف----صصو نأأ د----ع----بو
ـب ر-ئأز÷أ ‘ ة-ي--صسا--مو--ل--بد--لأ
بر--عأأ ،““ةد--ي--فŸأو ةر--م---ثŸأ““
هنانتمأ نع يكيرمأ’أ يصسامولبدلأ
يذلأ ير-ئأز÷أ بع-صشل-ل هر-ك-صشو
Èعو هلمع تأونصس لÓخ هل رهظأأ

ن-صسح““ ا-هرأز ي--ت--لأ ة--ي’و22
امك ،““ةفايصضلأ مر-كو لا-ب-ق-ت-صس’أ
لÓخ هصسŸ يذلأ بواجتلاب داصشأأ
ف-ل-تfl فر-ط ن-م ه-لا-ب-ق--ت--صسأ
ع-م--تÛأ ي--ل--ث‡و Úلوؤو--صسŸأ
.ÊدŸأ

و.ق^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

ا‰إاو ةباسصع تسسيل
!Úلديم لتراك

لي-ضسغ-لا ه-ب ف-ضصأا نأا ن-كÁ ا-ف-ضصو د-جأا ⁄ ^
نم ،مكاÙا مامأا ةباضصعلا رضصانع هرضشن يذلا
،لÓضسو ىيحيوأا ام-ه-ل-ب-قو ،رؤ-ف-ي-ت ¤إا ل-ما-ه-لا

رطخأاو خضسوأا لتراك نم Úمؤكfi انك اننأا ىؤضس
Òبك طباضض نؤكي امدنع-ف ،Úلد-ي-م ل-ترا-ك ن-م
كردلا ‘ هرورم دنع ءاؤ-ضس ل-ما-ه-لا م-ج-ح ن-م
رطخأا عم لماعتيو ،نمأÓل ماع ريدمك وأا ينطؤلا

رؤف-ي-ت ؤ-عدŸا ه-ن-ع لؤ-ق-يو ،تاردıا ي-جور-م
عم لماعتي نا-ك ه-نأا كرد-لا-ب ا-ضضيأا يدا-ي-ق ؤ-هو
هل ىنب دقو ،نارهو ‘ تاردıا يجورم رابك
ق-باؤ-ضس يذو تاردıا ج--يوÎب Úم--ه--تŸا د--حأا

رمأ’ا اذه نأاو ،نارهو ‘ ة-م-خ-ف Ó-ي-ف ة-ي-لد-ع
نأا ينعي اذهف ،تاضسضسؤؤŸا هذه ةداق دنع مؤلعم
ةيضضقلاو تزتها دق ة-ير-ئاز÷ا ة-لود-لا نا-كرأا

يتلا Úيا-كؤ-ك غ-ل-ك107 ن-م Èكأا ا--ه--نأا ود--ب--ت
ىري ناك يذلا ؤهو ،هبضصنم نم لماهلا تطقضسأا

’ؤل ،ةقيلفتؤبل ة-ف-ي-ل-خ نؤ-ك-ي-ل ه-ضسف-ن د-ع-يو
مؤيلا يه اهو ،ةبا-ضصع-لا ط-ق-ضسأا يذ-لا كار◊ا
.مكاÙا مامأا سضعبلا اهضضعب حضضفي
برغŸا مهتن ’أا انيل-عو ،ةرؤ-طÿا ة-يا-غ-ب ر-مأ’ا

ماع ريدم ناك اذإا ،تاردıاب انراطمإاب Óبقتضسم
تا-نورا-ب نؤ--م--ح--ي كرد--لا ‘ يدا--ي--قو ن--مأ’ا
انهو ،نؤجورŸا مه مهنأا ينعي اذهف ،تاردıا

تا--ي---م---ك بهذ---ت ن---يأا ،لاؤؤ---ضسلا حر---ط بجو
Úياكؤك اهنمو اهطبضض متي ناك يتلا تاردıا
’أا ؟لماهلا تطقضسأا يت-لا ة-ح-ي-ضضف-لا ي-ضشؤ-ب-لا
لب ،اهب بابضشلا ميمضستو اهجيورت ء’ؤؤه ديعي
امدنع ةيضساق نجضس ةبؤقعب مهيل-ع نؤ-م-ك-ح-يو
رئاجضس وأا ةضسؤ-ل-ه-م سصار-قأا ى-ل-ع م-ه-ع-م Ìع-ي

fl؟تارد
تاعاق لضصت تناك ي-ت-لا تا-نا-ي-ب-لا نآ’ا ر-كذ-تأا
تق-لأا ا-م ة-ه-ج ‘ ن--مأ’ا تاؤ--ق نأا ““ر--ير--ح--ت--لا
سصار-قأا ه-تزؤ--ح--ب نا--كو نÓ--ف ى--ل--ع سضب--ق--لا

مهÁدقت ”و ،سشيضش◊ا نم ةيمك وأا ةضسؤلهم
،““سسب◊ا نهر مهعضضت يتلا ةماعلا ةباينلا ¤إا

تانورابلا امني-ب ،ا-هر-ضشن د-ي-ع-ن ا-نرود-ب ن-ح-نو
نم ناك يتلا تاضسضسؤؤŸا نؤضسأاÎي نؤ-ي-ق-ي-ق◊ا
.ء’ؤؤه نم دÓبلا يم– نم يه اهنأا سضورفŸا

،بيرهت تانوراب اهضسأار ىلع ة-ي-ن-مأا تا-ضسضسؤؤ-م
ا-ي-فاŸا ى-ت-ح نأ’ ا-ي-فا-م ا-ه-ضسأار ى-ل-ع لؤ--قأا ’و
تمدق دقو ،اهم-ي-قو ا-ه-ن-ي-ناؤ-ق ا-ه-ل ة-ي-لا-ط-ي’ا

ة-نfi ءا-ن-ثأا Úي-لا-ط--يإÓ--ل ةÒب--ك تاد--عا--ضسم
.ارخؤؤم انورؤك
ةمضصاعلا ›او نزو نم ءامضسأا تلاز امو اذه لك
لوأا ريزوو داضسفلا ةباقن Úمأاو ،Úقباضس ة’وو
هتحضضف امو ،د-ع-ب عد-ت-ضست ⁄ م-هÒغو ق-با-ضس
’إا ي-ه ا-م ،ءا-ضضق-لا ما-مأا ة-حور-طŸا ا-يا--ضضق--لا
.ديل÷ا لبج نم ‘اطلا ءز÷ا

هذه نم نمأام ‘ اقح نحن له ،انه لءاضستأاو
؟مؤيلا ةباضصعلا
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GBNô G’CNÑÉQ :يكيرمأ’ا Òفضسلا  ،انورؤكو ميلعتلاو ةفاقثلاو ةراجتلاو نمأ’ا ت’ا‹ ‘ نواعتلاب داضشأا

ةيبيللا ةمزأ’ا ل◊ ي‡أا معد بلطم نارطاسشتت رئاز÷او نطنسشاو””
Úيرئاز÷ا ةبلطلا نم Èكأا ددع لابقتسس’ رئاز÷ا عم شضوافتت نطنسشاو^

هبلاطم ةيملسسب ⁄اعلا رهبأا راثأا يذلا يبعسشلا كار◊ا ةسشياعÃ فرسشت ^
رئازجلاب ءاثÓثلا سسما ،رضشوريد نؤج ،رئازجلاب ةيكيرمأ’ا ةدحتملا تاي’ؤلا ريفضس نلعأا

رؤطتب اديضشم ،يراجلا سسطضسغأا42 مؤي ايمضسر ةيضسامؤلبدلا هماهم ءاهتنا نع ،ةمضصاعلا
.ةيضضاملا تاؤنضسلا لÓخ نيدلبلا نيب ةيئانثلا تاقÓعلا

: قيزر ،علضسلا راضسم عبتتي يتامؤلعم ينورتكلإا ماظن ثادحتضسا

””1202 نم ةيادب ايرابجإا دعب نع عفدلاو ÊوÎكل’ا قيبطتلا Èع حيرسصتلا
لام-ك ،ةرا-ج-ت-لأ ر-يزو فر-صشأأ ^

بدتنŸأ ريزولأ ةقفر ،ضسمأأ ،قيزر
،ة-ي-جراÿأ ةرا-ج-ت-لا-ب ف-ل--كŸأ

قÓطإأ مصسأرم ىلع ،ياكب ىصسيع
هجو-م د-يد-ج ÊوÎك-لأ ق-ي-ب-ط-ت
ةيلمعب مايقلل تاصسصسؤوملل ا-صسا-صسأأ
. ةيعام-ت-ج’أ ا-ه-تا-با-صسح عأد-يإأ
ةود--ن--لأ لÓ--خ ق---يزر ح---صضوأأو
،ةبصسانŸاب اهدقع يتلأ ةيفحصصلأ

Ãأ ر-قŸل-ج-صسل-ل ي-ن-طو-لأ ز-كر
” يذلأ قيبطتلأ أذه نأأ يراجتلأ
ةينوÎكلإ’أ ة-بأو-ب-لأ Èع ه-قÓ-طإأ
دوهج راطإأ ‘ لخدي ،““موك لجصس““

راصشأأو .يراجتلأ عاط-ق-لأ ة-ن-م-قر
” ،0202 يفناج ذنم ه-نأ ر-يزو-لأ
ىلع تاقي-ب-ط-ت ةد-ع ثأد-ح-ت-صسأ

ةنرصصع لجأأ نم ةرأزو-لأ ىو-ت-صسم
ى--ل--ع ءا---صضق---لأو عا---ط---ق---لأ
نأأ ر---كذو .ة---ي---طأر----قوÒب----لأ
ة-مز-ل-م تا-كر-صشلأو تا--صسصسؤوŸأ
و ة-ي-لاŸأ ا-ه-تا--با--صسح عأد--يإا--ب
ىوتصسم ىلع ةنصس لك ةيعامتج’أ
وأأ يراجتلأ لجصسلل ينطولأ زكرŸأ
Èجي ا‡ نطولأ Èع هعورف ىدل
ضضعب ‘ لقنتلأ ىل-ع Úل-ما-ع-تŸأ
مايقلل ةليوط تا-فا-صسŸ نا-ي-حأ’أ
أذ-ه نا-ف كلذ-ل ،ءأر-جإ’أ أذ--ه--ب
و تقولأ حبر نم نكميصس قيبطتلأ
.ءانعلأ يدافت
ةديد÷أ ةمدÿأ هذه ريزولأ نمثو
لماعتŸأ موقي فوصس اهلصضفب يتلأ
نود هتاباصسح راهصشإاب يداصصتق’أ
ل-ج-صسلأ ح-لا-صصم ¤إأ ل--ق--ن--ت--لأ
عفدب مايقلأ ةيناكمإأ عم يراجتلأ

ق-ير-ط ن-ع ر-صشن-لأ تا-ق-ح-ت-صسم

.ÊوÎكل’أ عفدلأ تأودأأ مأدختصسأ
نأأ ر-يزو-لأ لا--ق دد--صصلأ أذ--ه ‘

تا--با--صس◊أ عأد--يإأ ة--ي--ل--م---ع““
لÓ-خ ““ ن-ي’ نوأأ““ ة-ي-عا-م-ت-ج’أ

اقÓطنأ نكل، ةيرايتخأ نوكت0202
Èع حيرصصتلأ نو-ك-ي-صس ،1202 ن-م
نع عفدلأو ÊوÎكل’أ ق-ي-ب-ط-ت-لأ
نأأ ق-يزر ن-ل-عأأو .““ا-يرا-ب-جإأ د-ع-ب
بلط) يراجتلأ ديقلأ ‘ ليجصستلأ
‘ نوكيصس (ل-ج-صسلأ جأر-خ-ت-صسأ و
ق-ير-ط ن-ع بير-ق-لأ ل-ب-ق-ت-صسŸأ
تاي’و لك Èع ÊوÎكل’أ قيبطتلأ
 .نطولأ

يتامؤلعم ÊوÎكلإا ماظن
علضسلا راضسم عبتتب سصاخ

اهلؤضصو ىتح اهجورخ ذنم
 اهتهجو ¤إا

يتامولعŸأ ماظنلاب ر-يزو-لأ ر-كذو
ىلع ضشغلأ عمق و ةباقرلاب ضصاÿأ

ةعباتÃ لي-ف-ك-لأ دود◊أ ىو-ت-صسم
نم اهجورخ ذنم ع-ل-صسلأ تا-يوا-ح

.اهتهجو ¤إأ اهلوصصو ىتح ءانيŸأ
يتامولعŸأ ماظنلاب قيزر هون امك
ع-م-ق تا-ي-ل-م-ع Òي-صست-ل ر-طؤوŸأ
““ ددصصلأ أذه ‘ لاق ثيح ،ضشغلأ
ةنصسلأ ةمصصاعلأ ‘ تأأدب ةبرجتلأ
عم اهمييقت ددصصب نحن و ةيصضاŸأ

ل-ب-ق يرا-ج-ت-لأ ل-ج-صسلأ ز--كر--م
، ةي’وÈ84ع1202 لÓخ اهميمعت

Óبقتصسم دمتعي-صس ة-با-قر-لأ نو-ع
ءأدأأ ‘ ةينوÎكلإ’أ ة-حو-ل-لأ ى-ل-ع
.““ ةيديلقتلأ لئاصسولأ لدب هماهم
عاطقلأ ةنرصصع تأءأرجإأ Úب نمو
دأو-م-ل-ل ة-ب-قأرŸأ ة-ي-ل-م-ع ر--كذ

دصصر اصضيأأ و كÓهتصس’أ ةعصسأولأ
تاي’و لك Èع اهراعصسأأ طصسوتم
رأذ--نإأ ما--ظ--ن ا--صضيأأو ن---طو---لأ

يتلأ دأوملل ةبصسنلا-ب ي-تا-مو-ل-ع-م
. كلهتصسŸأ ى-ل-ع أر-ط-خ ل-ك-صشت
‘ تأرداصصلأ عيجصشت ضصخي اميفو
دكأأ ، ينطولأ داصصتق’أ عيونت راطإأ
ةراجتلاب فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ
نأأ ىلع ياك-ب ى-صسي-ع ،ة-ي-جراÿأ
زيزعت ىلع لمعت ةيرأزو-لأ ه-تر-ئأد
اهونم ،هتقفأرم و ريدصصتلأ طاصشن
يتلأ نيردصصملل ءاغصصإ’أ ة-ن-ج-ل-ب
ةرأزولأ ىوتصسم ى-ل-ع تثد-ح-ت-صسأ
ةليفكلأ لئاصسولأ فلتÒ flخصستو

Ãهنأ راصشأأو .مهعيجصشت و مهتقفأر
ءا--صصحإأ ” ،0202 يفنا-ج لÓ-خ
رظت-ن-ت ر-يد-صصت ةرو-تا-ف522.8
نم دت“ لقنلأ في-لا-ك-ت ضضيو-ع-ت
تافلŸأ هذه نأأو9102 ¤إأ6102

.رهصشأأ ةثÓث نوصضغب اهتيوصست ت“
د-ق-ل““ :دد-صصلأ أذ--ه ‘ نأا--م--طو
ددصصب ايلاح نحن و رمأ’أ انكرأدت
ةن-صسل ر-يد-صصت-لأ Òتأو-ف ضضيو-ع-ت
عصضولأ Úصسحتب حمصسي ا‡0202
‘ طصشنت يتلأ تاصسصسؤوملل ›اŸأ

لو-ح لأؤو-صس ن-عو .““لاÛأ أذ--ه
ر-يد-صصت-لأ ن-ع د-ي-م-ج-ت--لأ ع--فر
كلت وأأ ةمعدŸأ دأوŸأ ءانث-ت-صسا-ب
اهعينصصت ةي-ل-م-ع ‘ ل-خد-ت ي-ت-لأ

ر-يزو-لأ با-جأأ ،ة--م--عد--م دأو--م
ةرا-ج-ت-لا-ب ف--ل--كŸأ بد--ت--نŸأ
” ي-ت-لأ فور-ظ-لأ نأأ ة-ي-جراÿأ

تناك ديمجتلأ رأرق ذاختأ اهلÓخ
.يحصصلأ عصضولاب ةطبترم

ةرون ةظيفح ^

نوسضفتني يقاÈب ÚنطاوŸا تارسشع
مهليحÎب ةبلاطملل
قيرطلا قلغب يقارب ةيدلبب ÚنطاؤŸا تائم ،سسمأا، سضفتنا ^

تÓجعلا قرحب ة-م-ضصا-ع-لا-ب ة-يد-ل-ب-لا ط-بر-ي يذ-لا ي-ن-طؤ-لا
¤إا مهليحÎب Úبلاطم اهيلإا و نم رورŸا ةكرح عنم و ةيطاطŸا

نأا و ةضصاخ ةيهاؤلا دؤعؤلاب ءا-ف-ت-كإ’ا لد-ب ة-ق-ئ’ تا-ن-ك-ضس
¤وأا قÓطنإا ذنم قي-ضضلا نا-ك-ضسل ر-ظ-ن-ت ⁄ ة-فر-ضش ح-لا-ضصم

.4102 ةنضس نم ناؤج ر-ه-ضش خوز د-ه-ع ‘ ل-ي-حÎلا تا-ي-ل-م-ع
ءاي-حأ’ا ف-ل-ت-خÚ Ãن-طا-ق-لا Úن-طاؤŸا تا-ئ-م ،سسمأا، ج-ت-حا
ضسلا قرحو ينطؤ-لا ق-ير-ط-لا ق-ل-غ-ب ، ي-قار-ب ة-يد-ل-ب-ب ة-ي-ن-ك-ّ
Ú◊ا ‘ ÚلوؤؤضسŸا ةلبا-قÃ ة-ب-لا-طŸاو ة-ي-طا-طŸا تÓ-ج-ع-لا
تانكضس ¤إا مهليحرت ‘ مهلطا“ لؤ-ح تا-ح-ي-ضضؤ-ت Ëد-ق-ت-ل

يتلا ةبذاكلا دؤ-عؤ-لا نأا ““ر-ج-ف-لا““ ـل اود-كا نؤ-ج-تÙا .ة-ق-ئ’
تعفد يتلا يه ةرم لك ‘ ةيلÙا تاطلضسلا مهيلع اهدّدرت
Úي-لÙا Úلوؤؤ-ضسŸا نأا Úف-ي-ضضم ،عرا-ضشلا ¤إا لوز-ن-ل-ل م--ه--ب
مهليحرت نإا اوؤؤجافُيل ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ليحÎلاب مهودعو
يتلا ةطق-ن-لا ي-ه هذ-ه نإا اؤ-لا-قو ،لؤ-ه‹ د-عؤ-م ¤إا ل-جأا-ت
رور-م اؤ-ضضفر ثي-ح عرا-ضشل-ل م-ه-ت-جر--خأاو سسأا--ك--لا تضضا--فأا
لقنل ةمضصاعلا ›اوو بدتنŸا ›اؤلا رؤضضح Úبلاطم تابكرŸا
و لطامتلا لدب د÷ا نم لمfi ىلع ةلاضسŸا ذخأا و مهلاغضشنا
رظتنت ةد-يد÷ا ة-ي-ن-ك-ضسلا ءا-ي-حأ’ا نا و ة-ضصا-خ ل-ي-جأا-ت-لا
لخدتب ناكضسلا بلاطو ...ÚلحرŸا نم اهل نيدفاؤلا لابقتضسا

لبق عضضؤلا ءاؤتحاو مهل عير-ضس ل-ح دا-ج-يإ’ ة-م-ضصا-ع-لا ›او
و سشي-م-ه-ت-لا و ةر-ق◊ا-ب ةدد-ن-م تارا-ع-ضش Úع-فار هرا-ج--ف--نا
ناؤعا لخدت و . قي-ضضلا نا-ك-ضسل ة-يؤ-لو’ا ن-حÃ ل-طا-م-ت-لا
ةدا-عإا و Úج-تÙا ة-قر-ف-ت-ل بغ-ضشلا ة-ح-فا-ك-م تاؤ-ق و ن-م’ا
. اهقلغ ىلع تاعاضس4 نم ديزأا دعب ةيرورŸا ةكر◊ا

ر ح ^

رمعلا نم غلاب عيضضر ىق’ اميف
  اقرغ هفتح Úتنضس
اقارح24 ذقني داقميت ةرخاب مقاط
  ققfi توم نم ةبانع نم اوجرخ
24 ذاقناب ،““ر-ج-ف-لأ““ ـل ة-م-ي-ل-ع ردا-صصم تدا-فأأ ^
براقلأ بÓقنأ بقع عيصضرو ءاصسن4 مهنيب ،اقأرح

نابر لبق نم ،رحبلأ ضضرع ‘ مهلقي يذلأ يديلقتلأ
تداع يتلأ ““داقميت““ نيرفاصسŸأ لقن ةرخاب لامعو
لقنو مهفاعصسأ ” نيأأ ،ةبانع ءانيم ¤أ مهب اهجأردأأ

يقل دق ناك ،Úتنصس رمعلأ نم غلابلأ عيصضرلأ ةثج
ةÒهظ ذنم لحأوصسلأ ضسرح ر-صشا-ب   .ا-قر-غ ه-ف-ت-ح

نوردحني اقأرح24 نع ةثيثح ثحب تايلمع ضسمأأ
نم أوجرخ دق أوناك ،ة-با-ن-عو ةر-ك-صسب ي-ت-ي’و ن-م
هاŒاب ةيرصس ةرجه ةلحر ‘ ⁄اصس يديصس لحأوصس
مهلقي ناك يذلأ براقلأ نأأ Òغ ،ةيلاطيإ’أ لحأوصسلأ

ضضرع ‘ هبÓقن’ ىدأأ ام ،دئأزلأ نزولأ لمتحي ⁄
” نيأأ ةيلودلأ ةيميلق’أ هايŸأ ‘ أديد–و رحبلأ
دقو ،ةيرئأز÷أ داقميت ةرخاب نابر لبق نم مهدصصر

ةقفرب ناك عيصضر ةثج لاصشتنأ عم اعيمج مهذاقنأ ”
  .لصشفلاب هذاقنإأ ت’واfi لك تءاب امدعب ،هتدلأو
مقاطب Úقوفرم ةيندŸأ ةيام◊أ رصصانع نأأ ركذي

اميف مهفاعصسأ ” نيذلأ ÚينعŸأ راتنأ ‘ أوناك يبط
ثث÷أ ظفح ةح-ل-صصŸ ع-ي-صضر-لأ ة-ث-ج ه-ي-جو-ت ”

ةفاك ذا-خ-تأ ع-م ة-با-ن-ع-ل ي-ع-ما÷أ ى-ف-صشت-صسŸا-ب
ردŒو  .Úي-ن-عŸأ ق-ح ‘ ة-ي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ
ناك ،اقأرح52 لمحي ناك رخآأ ابراق نأأ ¤أ ةراصشإ’أ

ة-يو÷أ لأو-حأ’أ ءأر-ج ضسمأأ لوأأ ه-جأردأأ دا-ع د--ق
توم ةلحر ‘ ونأوج لحاصس نم جرخ امدعب ةبلقتŸأ
  .›اطيإ’أ ليبخرأ’أ ¤أ

  ع.ةبيهو ^

ةيندŸا ةيام◊ا تادحوب داجنتسس’ا
وزو يزيتب اقيرح83دامخ’ ةريوبلاب

و ةÒخ’ا ةعاضس42لا لÓخ وزو يزيت ةي’و قطانم تدهضش ^
ءارو ناك ,اÒبك ا-ق-ير-ح11 اهنم اق-ير-ح83ع’دنا, ةقطن-مÈ 11-ع

بضسح ، لظلا ت– ةجرد54تقاف يتلا ةرار◊ا تاجرد عافترا
.ةيندŸا ةيام◊ا نم ةلوؤؤضسم رداضصم رجفلل هنع تفضشك ام
Òخضست لعفب عضضؤلا ‘ مكحتلا ” هنا ،رداضصŸا تاذ تفاضضاو

بناج ¤ا حلاضصŸا تاذل ةيرضشب-لا و ة-يداŸا تا-ي-نا-ك-م’ا ع-ي-م-ج
ةيلÙا تاعام÷ا و ىر-ق-لا نا÷ ة-م-ها-ضسم ع-م, ل-ق-ن-تŸا ل-تر-لا
اهيلا فيضضا دؤ-ه÷ا تاذ نا ة-ف-ي-ضضم, ق-ئار◊ا ة-جؤÃ ة-ي-ن-عŸا
تنك“ يتلا ةريؤبلا ةي’ؤل ةيندŸا ةيام◊ا نم قرفب داجنتضس’ا

¤ا ل-ضصت نا تدا-ك ي-ت-لا ناÒن-لا دا-م-خا ن--م ,ز--ي--جو فر--ظ ‘
اضصؤضصخ ,ةرعؤلا ةيلب÷ا قطانŸا Èع اميضس’ ›اه’ا تانكضس

fiع فيضساو رؤÚ ا عارذ فضسؤي يبا ةياغل ’ؤضصو مام◊اŸنازي
. ةيلحاضسلا ةه÷اب فاضش تيا ةياغل ةيبؤن÷ا ةه÷اب

ششوÒمع لامج ^

ىرخأاو ايلعلا شسرادŸا يجيرÿ ةيجاجتحا ةفقو
لجيجب يراد’ا  طايتحإ’ا مئاوق ‘ Úحجانلل

ايلعلا سسرادŸا يجيرÿ ةيجاجتحإا ة-ف-قو م-ي-ظ-ن-ت ،سسما ” ^
ةيريدم رقم مامأا0202 و9102 يتعفد لجيج ةي’ؤب ةذتاضسأÓل
دقع ‘ ررقم ؤ-ه ا-م-ك ر-ضشا-بŸا ف-ي-ظؤ-ت-لا-ب Úب-لا-ط-م ة-ي-بÎلا
لكب حيرضصتلاب كلذو  ةينطؤلا ةيبÎلا ةرازو عم مŸÈا مازتلإ’ا
ةقطنم ركذ عم ةيقادضصم تاذو ةقيقد ةرؤضصب ةرغاضشلا بضصانŸا

ةعؤم‹ لم– تاتف’ عفر ” امك ،رغاضشلا بضصنŸا ةضسضسؤؤمو
ةعفد يجيرخ سضئاف عيمجب  يرؤفلا لفكتلا اهضساضسأا بلاطŸا نم
فيظؤ-ت-لا ا-ضضيأا و ةد-يد-ج ة-ي-لا-م بضصا-ن-م ق-ل-خ-ب كلذ و9102
ةفقؤلا عم ةنزاؤŸاب مظن ىرخأا ةهج نم .0202 ةعفد لكل رضشابŸا
بترلا  لكب طايتحإ’ا مئاؤق ‘ Úحجانلا نم تارضشعلا  ¤وأ’ا
ةفقو ميظنت-ب9102 ة-ن-ضسل ة-ي-جراÿا  ة-ق-با--ضسŸا ‘ ة--يرادإ’ا
نم لجيج ةي’ؤل ةيبÎلا ةيريدم رقم مامأا  اضضيأا ةيجاجتحإا
‘ Óبقتضسم فيظؤتلل طايتح’ا مئاؤق دامتعاو مهفاضصنا لجأا

. ةدتاضسأ’ا طايتحا مئاؤق ةلكاضش ىلع ةرغاضشلا بضصانŸا لك
ب.Úسساي ^

‘ ةسصتfl رارسشأا ةيعمج  كيكفت
ةنيطنسسقب ةقرسسلا

ةرئاد نمأاب سسماÿا يرضض◊ا نمأÓل ةطرضشلا تاؤق تنك“  ^
دح عضضو نم ةيعؤن ةيلمع ‘ ةنيطنضسق ةي’و نمأاب  يلجنم يلع
ةنضس02 رمعلا نم ناغلبي Úضصخضش مضضت رارضشأا ةيعمج طاضشنل
ةقرضسلا ةحنج ، رار-ضشأا ة-ي-ع-م-ج ن-يؤ-ك-ت ة-ي-ضضق ‘ Úطرؤ-ت-م
تايثيح  .راقع نم ءز÷ يدمعلا ميط-ح-ت-لا ة-ح-ن-ج ، دد-ع-ت-لا-ب
ةبكار تايرود رثا ىلع يرا÷ا توأا6 ةيضسمأا ¤إا دؤعت ةيضضقلا
ةدحؤلاب يلجنم يلع سسماÿا يرضض◊ا نمأÓل ةطرضشلا تاؤقل
سسيك لمحي امهدحا ناك Úضصخضش  مههابتنا تفل81 ةيراؤ÷ا

متيل سسيكلا نم سصلختلا عم رارفلاب اذ’ نيأا ،Òبكلا مج◊ا نم
فيقؤت ” اميف، ناكŸا Úعب امهدحا ف-ي-قؤ-ت و ن-يأا ا-ه-ت-ق-حÓ-م
،81 ةيراؤ÷ا ةدحؤلاب ؤÁا بانك تارامع ىؤتضسم ىلع Êاثلا
يؤحي هنا Úبت هتنياعم و ةهبضشلا لfi سسيكلا عاجÎضسا دعب
” امك ،Òغضصلا مج◊ا نم ةحفضصم ة-يد-يد-ح ة-ناز-خ ه-ل-خاد-ب
رقم ¤إا امهليؤ– متيل ، سشارحأ’ا نم ةلاقن فتاؤه30 عاجÎضسا
›ام غلبم يؤحي هنا Úبت حفضصŸا قودنضصلا ةنياعم دعب ةحلضصŸا
،رفضصأ’ا ندعŸا نم يلح ¤إا ةفاضضإ’اب ميتنضس نؤيلم521 ـب ردقي
ةقضش ةقرضس ‘ ركذلا يفلاضسلا عؤلضض ¤إا ىضضفأا قمعŸا قيقحتلا
راثا ةقضشلل ة-ي-ناد-يŸا ة-ن-يا-عŸا تن-ي-ب ،81 ةيراؤ÷ا ةد-حؤ-لا-ب
برقلاب يمرم جاجؤعا هب يديدح بيضضق عاجÎضسا عم بيرخت
ةيحضضلا ىلع ةعجÎضسŸا تا-قور-ضسŸا سضر-ع د-ع-ب ،ة-ق-ضشلا ن-م
نم تنكم ةيعؤنلا ة-ي-ل-م-ع-لا  ه-ك-ل-م ا-ه-نا اد-كؤؤ-م ا-ه-ي-ل-ع فر-ع-ت
521 ـب ردقي ›ام غلبم ‘ ةلثمتŸا و تاقورضسŸا عيمج عاجÎضسا

، ةيئاضسن دي ةعاضس ، ة-ي-كذ ة-لا-ق-ن ف-تاؤ-ه30 ، ميتنضس نؤ-ي-ل-م
ءاهتن’ا دعب رفضص’ا ندعŸا نم Úمقط ،رفضص’ا ندعŸا Ú“اخ
امهÁدقت ” ÚينعŸا قح ‘ ةيرئازج تاءارجإا فلم زا‚ا نم
شس.ي ةيلÙا ةباينلا ماما سسمأا
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