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رجحلل يجيردتلا عفرلا لبق ةينيدلاو ةيحسصلا تائيهلا فلتخم راسشتسسا سسيئرلا
U¢2:رسضخلب ىسسيع ،انوروك صسوريفب ةديدج ةباسصإإ0٥4و تايفو01 ليجسست عم

:هنم صضيوفتبو ، صسيئرلإ اهإرجأإ يتلإ ةيونسسلإ ةكرحلإ دعب مويلإ مئتلي

عامتجا سسأارتي يتامغز
 ءاسضقلل ىلعأ’ا سسلجملا
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كإرسشاب يسصوي يرإزولإ صسلجملإ
ايلحمو ايزكرم نيلخدتملإ فلتخم

تاريسضحت سسردت ةموكحلا
““ماـــــــــــيبلا““و ““كاــــــــــــبلا““

يـــــسساردلا لوـــــــــــــخدلاو
 زييمتلاو ملظلا عفرل نوبت نولسساري ةيقرتلا نم نوسصقملا ةذتاسس’ا^
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ةـمجه وـكسشي رـــيزولا
اــيفام نــم ةــــسسرسش
دـــــــــــــسسافلا لاــــــــــــملا

ةـمجه وـكسشي رـــيزولا
اــيفام نــم ةــــسسرسش
دـــــــــــــسسافلا لاــــــــــــملا

ةـمجه وـكسشي رـــيزولا
اــيفام نــم ةــــسسرسش
دـــــــــــــسسافلا لاــــــــــــملا

3صص ةلواطلا ىلع ةبوهنملا لاومأ’ا عاجرتسساو يعمتجملا فنعلاو دسسافلا لاملا ةحفاكم  ^

 ةيبنجأإ مÓعإإ لئاسسو يلسسإرمل ةديدج تإدامتعإ ملسس
 ةنهملا تايقÓخأاو رارقتسسإ’او نيناوقلا مارتح’ وعدي رميحلب

جد فلأا03 ةحنمب ةفلكملا ةنجللا يف مهكارسشإاب نوبلاطت نولقانلا

““سضيبأ’ا سشيجلل رابكإا ةيحت ةيلمرلا يتاحول““

تاي’ولإ لك ىوتسسم ىلع ةيئ’و ناجل ءاسشنإ تنسسحتسسإ ةمظنملإ
3صص
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:””رجفلإ””ـل ،لÓع ركب وبأإ ،يليكسشتلإ نانفلإ ،اندنع ةثيدح نفلإ قوسس نإإ لاق

  ةديدجلا طورسشلا نع لزانت ’و تابكرملا عينسصتل طورسش يرتفد نع جرفنسس^
  ليخادملا ىلع ظافحلل جاتن’ا نم عفرلا ططخم ىنبتت كارطانوسس :راــــــــــــــكح^
 ““ رمتسسم و ريبك ومن ةلحرم يف ةيرئازجلا قوسسلا““ : ““ASDFW““ ريرقت^
  دودــحلا ىـلع نامأاب اهـميلسستو سسـنارتسسيجول نـتم ىلع تاـجتنملا لـقن نامـسض^
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سسوÒفلا راسشتنا ةعبا-ت-م ة-ن÷ تلا-قو ^
ةيلام-جإ’ا ة-ل-ي-سص◊ا نأا ة-ح-سصلا ةرازو-ب
0731و ةدكؤوم ةباسصإا38583 ¤إا تعفترا

.ةيحسض
ليجسست ” ه-نأا ¤إا رد-سصŸا سسف-ن را-سشأاو
عفري ل-ك-سشب ةد-يد-ج ءا-ف-سش ة-لا-ح373
04 دجاوت عم ةلاح71072 ¤إا ›امجإ’ا

.ةزكرŸا ةيانعلا ت– ةلاح

ر كلام ^

ئطاوسشلاو دجاسسملل يجيردتلا حتفلا رارق لبق

 ةينيدلاو ةيحسصلا تائيهلا فلتخم راسشتسسا نوبت سسيئرلا :رسضخلب ىسسيع
فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر راسشتسسم لاق ^

نأا رسضخلب ىسسي-ع ة-ن-يد-لا تا-ي-ع-م÷ا-ب
تائيهلا فلتfl را-سشت-سسا نو-ب-ت سسي-ئر-لا
.دجاسسŸا حتف رارق لبق ةينيدلاو ةيحسصلا
حتفلا رار-ق نأا ر-سضخ-ل-ب ى-سسي-ع فا-سضاو
رهسشأا دعب اياوزلاو دجاسسملل ي-ج-يرد-ت-لا

سسوÒف يسشفت ببسسب يزاÎح’ا قلغلا نم
ةيروهم÷ا سسيئر دكأات د-ع-ب ءا-ج ا-نورو-ك

Úمئاقلا ةيزهاج نم نوب-ت د-يÛا د-ب-ع
.ةيلمعلا هذه ميظنت ىلع ةدابعلا رود ىلع
لوأا هروسضح ىدل رسضخلب ىسسيع فاسضأاو

ةيدياقلبلا ةيÈهلا ةيوازلاب ةعامج ةÓسص

يجيردتلا حتفلا نإا ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘
طابسضنا زاربإ’ ةسصرف نوكيسس دجا-سسم-ل-ل
تابثإاو ةدابعلا رود ىلع Úمئاقلا ةءافكو
انوروك ءابو نم ةياقولا Òبادت قيبطت ىدم

Èع دجاسسŸا لكل لماسشلا حتفلل اديه“
ر م ^ .ينطولا باÎلا

حتفلا نم لوأ’ا مويلا لÓخ نيفاطسصملل اريبك ’ابقإا تفرع

ءابو نم ةيئاقولا تاءارجإ’اب نيابتم مازتلا
ةمسصاعلا ئطاوسشب انوروك

 ءابولا تايئاسصحإا رخآا فسشكت ةحسصلا ةرازو

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا054و تايفو01 ليجسست
ةديدج ةباسصإا054و تايفو01 ليجسست دحأ’ا سسمأا تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةحومسسŸا ئطاوسشلا فلتfl تدهسش ^.ةÒخ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ دجتسسŸا انوروك سسوÒفب

””اÒبك ’ابقا”” رئاز÷ا ة-ي’و-ب ة-حا-ب-سسل-ل
ح-ت-ف-لا ة-ياد-ب د-ع-ب كلذو Úن-طاو-م--ل--ل
ةيلسستلا تاءاسضفو ئطاوسشلل ي-ج-يرد-ت-لا
ةيمومعلا تاطلسسلا هترقأا يذلا هيفÎلاو

مازتلا ‘ ””ظوحلم نيابت”” لجسس Úح ‘
ةيح-سصلا ت’و-كو-توÈلا-ب Úفا-ط-سصم-ل-ل
انورو-ك سسوÒف را-سشت-نا ن-م ة-ي-ئا-قو-لاو

.ظحول امبسسح
ةسصخرŸا ئطاوسشلا نم ديدعلل ةرايز ‘و
””Òبكلا دفاوت”” ظحول ةمسصاعلا رئاز÷اب
مويلا نم ¤وأ’ا تاعاسسلا ذنم Úنطاوملل
دعب دحأ’ا مويو يجيردت-لا ح-ت-ف-ل-ل لوأ’ا
حتفلا تاءار-جإ’ ذ-ي-ف-ن-ت-لا ز-ي-ح لو-خد
ىلع هتظحÓم ” ام مهأا لعلو يجيردتلا

1 ‘ولخ رارغ ىلع ئطاوسشلا هذه ىوتسسم
ئطاسشلاو ليخنلا ئطا-سشو ةد-لارز-ب2 و
رح-ب-لا ئ-طا-سش اذ-كو ›اوا-ط-سسب قرزأ’ا
Úع ةيدلبب ةجهب-لاو ط-سسو-تŸا سضي-بأ’ا
يجيف’و راماÒم ئطاسش بناج ¤ا ناينب
مازت-ل’ا”” و-ه ود-ي-م-ح سسيار-لا ة-يد-ل-ب-ب
ت’وكو-توÈلا-ب Úن-طاو-م-ل-ل ””ن-يا-ب-تŸا
راسشتنا نم ةيام◊او ةيئا-قو-لا ة-ي-ح-سصلا

.انوروك سسوÒف
لخدم دنع تارايسسلا Òباوط تمحدزاو

ن-كر-ل نا-كÃ ر-ف-ظ-ل-ل ئ-طاو-سشلا هذ--ه
مامجتسسÓل ناكم نع ثحبلا مث تارايسسلا
ةروسصب تÓئاعلا نم تاعوم‹ تعزوت ذإا

نيأا ئطاوسشلا ءاسضف لخاد ةم-ظ-ت-ن-م Òغ
Úفاط-سصŸا سضع-ب د-ي-ق-ت مد-ع ظ-حو-ل

عانقلا ءادتراك ةيحسصلا ةيا-قو-لا طور-سشب
يدسس÷ا دعابتلا ةفاسسم ماÎحاو يقاولا

Úفا-ط-سصŸا عا-سضخإا ل-ج-سسي ⁄ Úح ‘
¤إا لوخدلا لبق مهترارح ةجرد سسايقل
كلاسسŸاو ذفانŸا تددعت يتلا ئطاوسشلا
.اهيلإا ةيدؤوŸا

سضعب ة-سسرا‡ ظ-حو-ل ىر-خأا ة-ه-ج ن-م
تامامك نود ةحابسسلا لافطأ’او بابسشلا
دعابت-لا ة-فا-سسŸ ماÎحا وأا ة’ا-ب-م نودو
سضع-ب ءا-ي-ت-سسا را-ثأا ا--م و--هو يد--سس÷ا
ءادترا ى-ل-ع او-سصر-ح ن-يذ-لا Úن-طاوŸا
نع ةديعب ةفاسسŸ ءاقبلاو ةيقاولا ةعنقأ’ا
ÚفاطسصŸا ةرداغم راظت-نا ‘ ئ-طا-سشلا
نود هجاومأاو رحبلا تامسسنب عاتمتسسÓل
انورو-ك سسوÒف-ب ىود-ع-لا ن-م فو-خ-ت-لا
.دجتسسŸا
‘ رئاز÷ا ةي’و حلاسصم تنلعأا Òكذتلل
حومسسم ئطاسش55 لمسشت ةمئاق نع نايب
Òباد-تو طور-سش ق-فو كلذو ة-حا-ب--سسل--ل

عسضو ةيمازلإاب قل-ع-ت-تو ة-ي-ئا-قو ة-ي-ح-سص
يدسس÷ا دعابتلا ماÎحاو يقاولا عانقلا

Ãم ة-فا-سسÎ فوتو لقأ’ا ى-ل-ع ف-سصنوÒ
ةعنقأ’ا نم سصلختلل ةسصسصfl ق-يدا-ن-سص
ة-ل-م-ع-ت-سسŸا ل-يدا-نŸا وأا تازا-ف--ق--لاو
‘ Úفا-ط-سصŸا فر-سصت ت– ا-ه-ع-سضوو

ءاŸا ىلع قلحزتلا ةسسرا‡ عنم ” Úح
كرfi تاذ ةيرحبلا تادعŸا لامعتسساب

رحبلا ئطا-سش ن-م Îم001 ةفاسسم ىل-ع
.ةحابسسلل سصسصıا

 و.ق ^

،¤و’ا ةيركسسعلا ةيحانلا دئاق فرسشأا ^
ى-ل-ع د-حأ’ا سسمأا ي-ل-ع ناد-ي-سس ءاو-ل--لا

طابسضلل74 لا ةعفدلا جرخت لفح ميسسارم
ةداه-سش ن-م5لا ة-ع-فد-لاو Úسسد-ن-هŸا
ةسسردŸاب Îسساملل يليم-ك-ت-لا ن-يو-ك-ت-لا
دبع ديهسشلا”” تاينقتلا ةددعتم ةيركسسعلا
قر-سش) ير-ح-ب-لا جÈب ””بلا-ط ن-م-حر--لا
.0202-9102 ةيسساردلا ةنسسلل (ةمسصاعلا
74لا ةعفدلا ةجرختŸا تاع-فد-لا م-سضتو
مهنم (ابلاط352) ÚسسدنهŸا طابسضلا نم
ةعفدلاو نوÒماكلا ةيروهمج نم ةبلط70
Î (17سسام ينيوكت-لا ن-يو-ك-ت-لا ن-م5لا

فلتÚ ıعبا-ت م-هو (ا-سصبÎم ا-ط-با-سض
‘ ي-ب-ع-سشلا ي-ن-طو-لا سشي÷ا ة-ح--ل--سسا
كيناكيŸاو ءابرهكلا ةسسدنه تا-سصسصخ-ت
.›آ’ا مÓع’او ءايميكلاو
نم ملعلا ةحاسسب تÓيكسشتلا سشيتفت دعبو

،ةسسردŸا د-ئا-ق ى-ق-لأا ،فر-سشŸا فر-ط
نأا اهيف دكأا ةملك دمfi لا-ع-سس د-ي-م-ع-لا
ةيملع تانيوكت تقلت ةجرختŸا تاعفدلا
ةعيفر”” ةي-ق-ي-ب-ط-تو ة-ير-ظ-ن ة-ير-ك-سسعو
نم ”” ةيلاع”” ةرد-ق ا-ه-ت-ح-ن-م ””ىو-ت-سسŸا
ءادأ’ ÚجرختŸا لهؤوتسس ي-ت-لا ةءا-ف-ك-لا

‘ ةسصاخ ””رادتقاو ةق-ث”” ل-ك-ب م-ه-ما-ه-م
ةيمل-ع-لا ثو-ح-ب-لاو تارا-ك-ت-ب’ا ناد-ي-م
.ةيركسسعلا تاقيبطتلا وحن ةهجوŸا
نيوكتلل ىÈكلا رواÙا ن-ع ثد– ا-م-ك
اهاقلت يتلا ةيركسسعلاو ةيملعلا فراعŸاو
Úلهؤوم”” تاراطإا فرط نم نو-جر-خ-تŸا
نم مهنكميسس ا‡ ءافكأا Úثحاب ةذتاسسأاو
ايعاد ،ةيفاÎحا لكب ةليبنلا مهماهم ءادأا
تادوهÛا ىسصقأا لذب”” ¤إا ÚجرختŸا
ه--ن--مأاو ن--طو--لا ةدا--ي--سس ن--ع ا--عا--فد
.””هرارقتسساو

ةبسسانŸاب دمfi لاعسس د-ي-م-ع-لا Èت-عاو
،””ة-ق-ير-ع ة-ي-ن-يو-ك-ت ة-ع-ل-ق ”” ة--سسردŸا
ةردابŸاو راكتب’ا حور يمنت نأا تعاطتسسا
”” ىل-ع ه-ب-سسح تسصر-ح ثي-ح ،ز-ي-م-ت-لاو
‘ هتبغر ةيمنتو بلاطلا حاج-ن-ل ز-ي-كÎلا
حورب لمعلاو ةفر-عŸا لدا-ب-تو م-ي-ل-ع-ت-لا
اذه اهرفوي يتلا ةيحسصلا ةئيبلاو قيرفلا
.””جهنلا
ينيوكتلا يمل-ع-لا حر-سصلا اذ-ه لاز-ي ’و»
ةبخن دادعإا ‘ اعم’ ابطق ”” ديمعلا فيسضي

لبقتسسŸا ةداقو Úسسد-ن-ه-م طا-ب-سض ن-م
تاروطتلا ةفا-ك ة-ب-كاو-م ى-ل-ع ن-يردا-قو
⁄اعلا اهفرعي يتلا ةيجولونكتلاو ةيملعلا
ةيفرعŸاو ةيركسسع-لا ت’اÛا ‘ مو-ي-لا
تاجايتحÓل ةباجتسسا اذكو ةي-ن-يو-ك-ت-لاو
ينطولا سشيجلل ةيتايلم-ع-لاو ة-ي-ف-ي-ظو-لا
رداق لاعفو يرسصع عافد ءان-ب-ل ي-ب-ع-سشلا

.””ةءافكو ةيفاÎحا لكب هماهم ءادأا ىلع
” ،ÚجرختŸا لبق نم مسسقلا ءادأا دعبو
تادا-ه-سشلا م-ي-ل--سستو بتر--لا د--ي--ل--ق--ت
،يلع ناديسس ءاوللا ىطعأا مث ،Úقوفتملل

ةجرختŸا تاعفدلا ةيمسست ىلع هتقفاوم
””سشيبرك دمfiا”” لطب-لا د-ي-ه-سشلا م-سسا-ب
يركسسع سضارعتسساب جرختلا لفح رمتسسيل
تا-ع-فد-لا تÓ-ي-ك-سشت ف-ل-تfl ه-ت-مد-ق
ى-ق-ي-سسوŸا ما-غ-نأا ى-ل--ع ة--جر--خ--تŸا
مكÙا م-ي-ظ-ن-ت-لا تسسك-ع ة-ير-ك-سسع-لا
.ماتلا ماجسسن’او قيقدلا قيسسنتلاو
دعب ¤و’ا ةيركسسعلا ةيحانلا د-ئا-ق ما-قو
ةسساردلا ةياهن عيراسشم ىلع عÓط’اب كلذ
ة-ع-فد-لا ن--م Úسسد--ن--هŸا طا--ب--سضل--ل
ديهسشلا ةلئاع Ëركت اهرثإا متيل ةجرختŸا
لجسسلا ىلع ع-ي-قو-ت-لاو سشي-بر-ك د-مfiا
ر م ^ .ةسسردملل يبهذلا

 ميسسارملا ىلع فرسشأا ناديسس ءاوللا ىلوأ’ا ةيركسسعلا ةيحانلا دئاق

ÚسسدنهŸا طابسضلل74 لا ةعفدلا جرخت
Ãيرحبلا جرب ةسسرد

مهانكسس رقمب قاحتلÓل ةبورخلا ةطحم ىلإا مهلقن مت
يحسصلا رج◊ا ةÎف ءاهتنا دعب ةبقلاب قدنف نطاوم021 ةرداغم
(ZA) قدنف اÎل‚ا نم مهؤوÓجا ” يرئازج نطاوم021 دحأ’ا سسمأا رجف رداغ ^

تاذب يحسصلا رج◊ا نم ةÎفل اوعسضخ دق نونطاوŸا ناكو .ة-م-سصا-ع-لا ‘ ة-ب-ق-لا-ب
تÓفاح سصيسصختب ةينعŸا حلاسصŸا تماقو .انوروك ءابو راسشتنا نم ايدافت قدنفلا
.مهتاي’وب مهانكسس رقÃ قاحتلÓل ةبورÿا ةطfi ¤إا مهلقنل

ر م ^

  ةنيطنسسق يف انوروكب تاباسصإ’ا ددع يف عجار

انيسس نبأا ةحلسصÃ اديدج اريرسس78و ةيئابولا ةيعسضولا ‘ رارقتسسا
ةعبرأ’ا ةنيطنسسق تايفسشتسسم تدهسش ^

لÓخ91 د-ي-فو-ك ة÷ا-عŸ ة-ي-ع-جرŸا
ددع ‘ اÒبك اعجار-ت ن-يÒخأ’ا Úمو-ي-لا
‘ ارارق-ت-سساو ا-نورو-ك ءا-بو-ب تا-با-سصإ’ا
ىفسشتسسŸاب لجسس ثيح ةيئابولا ةيعسضولا
نم ’د-ب ت’ا-ح01 سسمأا لوأا ي-ع--ما÷ا

ام عوبسسأ’ا لÓخ مويلا ‘ ةلاح06 لدعم
ةيريدم نم مل-ع ا-م بسسح ي-سضاŸا ل-ب-ق
.ةي’ولاب ةحسصلا
يأا نأا يعما÷ا ىفسشتسسŸا نم ءابطأا دكأاو
لك طقسسي دق ةلبقŸا مايأ’ا لÓخ نواهت
.ءاŸا ‘ دوه÷ا
ىفسشتسسŸا نم ةي-ب-ط ردا-سصم تح-سضوأاو
ت’ا◊ا دد-ع نأا ،سسيدا-ب ن-با ي-ع--ما÷ا
عجارت دق انوروكب اهت-با-سصإا ‘ ه-ب-ت-سشŸا

ما-يأا ة-ي-نا-م-ث-لا لÓ-خ سسو-سسfi ل-ك-سشب
ى-سضرŸا دد-ع نأا اود--كأا ثي--ح ،ةÒخأ’ا
رهسش ‘ ديفوك ةحلسصم نود-سصق-ي ن-يذ-لا

نكل ،ايمو-ي001 ـلا زواجتي ناك ة-ي-ل-يو-ج
لقوو فسصنلا ¤إا عجارت مايأ’ا هذه لÓخ
لجسس Úح ‘ ،ةبتعلا هذه ددعلا زواŒ ام
.ةدقعŸا ت’ا◊ا ددع ‘ عجارت اسضيأا
‘رظلا رارقتسس’ا اذه نأا ،ءابطأا حسضوأاو
يئاقولا يعولاب نيÒثكلا يل– ¤إا دوعي
¤إا نيÒسشم ،ءابولا فورظ عم مهسشياعتو
عسضولا نإاف خارت يأا ليجسست لاح ‘و هنأا

مÓعإ’اب فلكŸا دافأاو .هقباسس ¤إا دوعيسس
نأا يع-ما÷ا ى-ف-سشت-سسŸا ىو-ت-سسم ى-ل-ع

هذه لÓخ ةيحيرأاب لمعت ةيبطلا مقاوطلا””
هبتسشŸا ت’ا◊ا ةبسسن عجارت دعب ةÎفلا

”” نأا ¤إا اÒسشم ””ة----ئاŸا----ب54 ـب ا--ه--ب
‘ انيسس نبا ةحلسصم حتفي-سس ى-ف-سشت-سسŸا
نم ديزأا اهب سصسصخ ثيح لجاعلا بيرقلا

.””ايفاسضإا اريرسس78
ح-ت-ف نأا”” ¤إا مÓ-عإ’ا-ب ف-ل--كŸا را--سشأاو
جÓعل ةديدج ةحلسصŸ ةيئ’ولا تاطلسسلا
ى-ف-سشت-سسÃ ا-نورو-ك سسوÒف-ب Úبا-سصŸا

fiا-ب فا-ي-سضو-ب د-مÿدعا-سس د-ق ،بور
.””عسضولا نسس– ىلع اسضيأا

تاي-ف-سشت-سسم ا-سضيأا لا-ط ن-سسح-ت-لا اذ-ه
ثي--ح بورÿاو Òب--لاو دار--م سشود---يد
Êاث دعي يذلا سشوديد ىفسشتسسÃ انلجسس
ددع ‘ اعجارت ةي’ولا تاي-ف-سشت-سسم م-هأا
ام وهو ءاوسسلا ىلع تايفولاو تاباسصإ’ا
سس.ديزي ^ .ىفسشتسسŸاب ءابطأا سسمأا هدكأا

ةنيطنسسق ةي’وب91 ديفوك ةحئاج روهظ ذنم

 سسيداب نبا ميك◊ا يئافسشتسس’ا زكرŸاب ةلاح0081 ءافسشتسسا ليجسست
ةلاح7281 نع لقي ’ ام ءافسشتسسا ” ^
ىلع91-ديفوكب اهتباسصإا دكؤوم وأا هبتسشم
يعما÷ا يئاف-سشت-سس’ا ز-كرŸا ىو-ت-سسم
روهظ ذنم ةنيطنسسقب سسيداب نبا ميك◊ا
تفسشك ام بسسح دحأ’ا ةياغ ¤إا ةحئا÷ا

ةريدم قام-ق-سش ةد-ن-ي-ل ةرو-ت-كد-لا ه-ن-ع
تاذب ةيبطلا هبسشو ةيب-ط-لا تا-طا-سشن-لا
.ةيمومعلا ةيحسصلا ةأاسشنŸا
زكرŸا سصيسصخت ” هنأاب تفسشك نأا دعبو
‘ ةنيطنسسق-ب ي-ع-ما÷ا ي-ئا-ف-سشت-سس’ا
انوروك سسوÒف ةمزأا Òيسست ططfl راطإا
ةجر◊اب تفسصو يتلا ت’ا◊اب لفكتلل
Êاعت يتلا كلت اميسس’ ،انوروك سسوÒفل

تحسضوأا ،ةنمز-مو ةÒط-خ سضار-مأا ن-م
ز--كرŸا نأا--ب قا--م--ق--سش ةرو---ت---كد---لا
021 لوبقل رطسضا يعما÷ا يئافسشتسس’ا

.””مويلا ‘ ةلاح

هبسشو ةيبطلا تاطاسشنلا ةريدم تÈتعاو
ت’احلل لسصاوتŸا دفاوتلا”” نأا ةي-ب-ط-لا
بنا-ج ¤إا ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة--با--سصŸا
لا‹ ‘ Ó-ج-سسم نا-ك يذ-لا ز--ج--ع--لا
اعسضو يبطلا Úجسسكوأ’ا ةداÃ نيومتلا
ز-كرŸا-ب ج-لا-عŸا م-قا-ط-لا ة-ي--فاÎحا
.””كÙا ىلع يعما÷ا يئافسشتسس’ا
نع قامقسش ةدنيل ةروتكدلا تثد– امك
مايأ’ا هذ-ه لÓ-خ سضا-ف-خ-نا ل-ي-ج-سست””
ة--ن--يا--ع--م ت’ا---ح دد---ع ‘ ””ةÒخأ’ا
91-ديفوكب ةباسصŸا ت’ا◊ا ءافسشتسساو
،سسيداب نبا ميك◊ا يئافسشتسس’ا زكرŸاب

ىلع دوعي ””رارقتسس’ا”” اذه نأا-ب ةد-ي-ف-م
Òباد--ت--لا ماÎحا ¤إا سصو--سصÿا ه--جو
هجو ىلع ةما-م-ك-لا ءاد-تراو ة-يزاÎح’ا
.سصوسصÿا
ةأا--سشنŸا هذ--ه نأا--ب تد--كأا نأا د---ع---بو

لئاسسولا عيمج ىلع رفوتت ةيئافسشتسس’ا
لجأا نم ةمزÓلا ةيكيتسسيجوللاو ةيرسشبلا

ةلوؤوسسŸا تاذ تركذ ،ةيعسضولا ةهجاوم
ةكبسش ليهأات ةداعإا ةيل-م-ع لا-م-ك-ت-سسا-ب
نبا ةحلسصÃ يبط-لا Úج-سسكوأ’ا ع-يزو-ت
ه-ت-فدرأا ا-م بسسح ح-م-سسي-سس ا‡ ا-ن-ي-سس
نم ةي-فا-ك تا-ي-م-ك-ب د-يوز-ت-لا نا-م-سضب
Úباسصم ا-سضير-م08 ل Úج-----سسكوأ’ا
‘ طو-ب-ه وأا عا-ط-ق-نا نود91-ديفوكب
دادمإا ةانق) دحاولا لو-لÙا-ب ط-غ-سضلا
.””(يبطلا Úجسسكوأ’اب ةدحاو
462 ه-عو-م‹ ا-م Òخ-سست ” Òكذ-ت-ل--ل
يئافسشتسس’ا زكرŸا Úب Úعزوم اريرسس
Òبلا ىف-سشت-سسمو سسيدا-ب ن-با ي-ع-ما÷ا
ة-يد-ل-ب ى-ف-سشت-سسمو ة-ي’و-لا ة-م-سصا-ع-ب
ت’ا◊اب لفكتلا لجأا نم دارم سشوديد
و.ق ^ .91-ديفوكب اهتباسصإا ةدكؤوŸا

نينطاوملاو نييعماجلا ةبلطلاو لامعلا لقنت ليهسستل

 تايدلبلا نيب ام لقنلا طوطخ حتف ةداعإا ررقي ةيدملا يلاو
سسمأا يوادب سسابع ةيدŸا ›او ررق ^
رقÃ دقعنŸا عسسوŸا عامتج’ا لÓخ

سصاÿاو ي-ئ’و-لا ي-ب--ع--سشلا سسلÛا
لÓخ ةيمسسرلا تاناحتمÓل Òسضحتلاب
سسي-ئر ة-ق-فر مدا-ق-لا Èم-ت-ب-سس ر-ه--سش
هل-لا د-ب-ع ي-ئ’و-لا ي-ب-ع-سشلا سسلÛا
Úيذيفنت-لا ءاردŸا رو-سضح-ب ة-ع-قرو-ب
ةداعإا رسشع ةع-سست-لا ر-ئاود-لا ءا-سسؤورو
رحب تايدلبلا Úب ام لقنلا طوطخ حتف
ةيا-ه-ن ة-ل-ط-ع اد-ع ا-م عو-ب-سسأ’ا اذ-ه
.عوبسسأ’ا
لامعلا لقنت ليهسستل رارقلا اذه ءاجو

اذكو ÚنطاوŸاو Úيع-ما÷ا ة-ب-ل-ط-لاو
لوخدلاب ةقلعتŸا تاءار-جإ’ا ل-ي-ه-سست
›او ىطعأا نيأا ،ل-ب-قŸا ي-عا-م-ت-ج’ا
سصخت لقنلا ريدŸ تام-ي-ل-ع-ت ة-ي’و-لا
اذه ر-ح-ب ة-ي-ل-م-ع-لا Òسض– ‘ ءد-ب-لا
لقن ىلع لم-ع-لا نا-م-سض ع-م عو-ب-سسأ’ا
د-عا-ب--ت--لا طور--سش را--طإا ‘ دار--فأ’ا
يح-سص لو-كو-تور-ب ذا-خ-تاو ة-يا-قو-لاو

.انوروك ءابو راسشتنا ةهباÛ مراسص
ةيمسسرلا تاناحتم’ا سصخي ام-ي-ف ا-مأا
È 0202متبسس ر-ه-سش ا-هؤوار-جإا ع-مزŸا

ذيمÓتلا ددع نأا ةي’ولا ›او نلعأا دقف

ميل-ع-ت-لا ةدا-ه-سش زا-ي-ت-ج’ Úح-سشرŸا
ىلع Úعزوم ،احسشرم22051 طسسوتŸا

دد-ع غ-ل-ب ا--م--ك ،ءار--جإا ز--كر--م16
ةداهسش ناح-ت-ما زا-ي-ت-ج’ Úح-سشŸÎا
Èع Úعزوم احسشرم01911 ايرولاكبلا

.ءارجإا زكرم73
تاءارجإ’ا عيمج ¤إا قر-ط-ت-لا ” ا-م-ك
تاناحتم’ا ءارجإ’ ةيئاقولا Òبادتلاو

›او ا-عد ثي-ح ،فور-ظ--لا ن--سسحأا ‘
ةقاطب نوكلÁ ’ نيذلا ةبلطلا ةي’ولا
ن-م بر-ق-ت-لا ¤إا ة-يÎمو-ي-ب ف-ير-ع--ت

.اهجارختسسا لجأا نم مهرئاود حلاسصم
ب م ^
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ريزو ““ نأا لدعلا ةرازول نايب ‘ ءاجو ^
سسي-ئر بئا-ن ما-ت-خأ’ا ظ--فا--ح لد--ع--لا
يتامغز مسساقلب ءاسضقلل ىلعأ’ا سسلÛا
ىلعأ’ا سسلÛا عامت-جا مو-ي-لا سسأاÎي-سس
كلذو0202 ةيدا-ع-لا ه-ترود ‘ ءا-سضق-ل-ل
سسيئر ،ةيروه-م÷ا سسي-ئر ن-م سضيو-ف-ت-ب
.““ءاسضقلل ىلعأ’ا سسلÛا
ظفاح لدعلا ريزو سضرعي نأا عقوتŸا نمو
قيرط ةطراخ ة-ب-سسا-نŸا هذ-ه-ب ما-ت-خأ’ا
اهتمدقم ‘ ةلادع-لا عا-ط-ق ‘ ة-مو-ك◊ا
يذلا دسساف-لا لاŸاو دا-سسف-لا ة-ح-فا-ك-م
مدقتلا ةÒسسم ‘ ة-لود-لا دو-ه-ج ل-قر-ع-ي
نوناق عور-سشÒ Ÿسضح-ت-لا اذ-كو ي-قر-لاو
فنعلل ةديد÷ا رهاوظلا ةحفاكÃ ةسصاخ
بعرلاو رعذلا نم ةلاح رسشنو يعمتÛا

بناج ¤ا ةديد÷ا ةي-ن-ك-سسلا ءا-ي-حأ’ا ‘

عاجÎسس’ ةينو-نا-ق-لا تا-ي-لأ’ا ن-ع ثح-ب
ديعسصلا ىلع ام-ي-سس’ ة-بو-ه-نŸا لاو-مأ’ا
ةطرخ نع فسشكلا راظ-ت-نا ‘ ي-ل-خاد-لا
¤ا ة-بر-هŸا لاو-مأ’ا عا-جÎسسا ق--ير--ط

ةسصاخ ⁄اعل مسصاوع نم ديدعلا ‘ جراÿا
لاومأا لاخدا ‘ تÓيهسست مدقت يتلا كلت
.ةيمارجإا تادئاع نع ةŒان

 م ناوضضر^

 تإونشس ثÓث براقي ام ذنم دقعنت ⁄ ةمقلإ
 ديدج ينطو داضصتقا ءانب ثحبل ةيثÓثلل عامتجا

 مويلإ ءاشضقلل ىلعأ’إ سسلÛإ عامتجإ

 هقيرط ةقرو صضرعل يتامغز صضوفي نوبت صسيئرلا
لجأإ نم ،يتامغز مشساقلب ماتخأ’إ ظفاح لدع-لإ ر-يزو ،نو-ب-ت د-يÛإ د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷إ سسي-ئر سضو-ف
ةكر◊إ دعب كلذو Úنث’إ مويلإ ررقŸإ0202 ةيداعلإ هترود ‘ ءاشضقلل ىلعأ’إ سسلÛإ عامتجإ ةشسائر
.ةلإدعلإ كلشس ‘ سسيئرلإ اهإرجأإ يتلإ ةيونشسلإ

ةيثÓثلا عامتجا لاغسشأا ءاثÓثلا دغ راهن قلطنت̂ 
يعامتج’ا سشاعنإÓل ينطو-لا ط-ط-خ-مـلا لو-ح
ربونسصلا يدانب تار“ؤوŸا ر-سصق-ب يدا-سصت-ق’او
دبع ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل ةباجتسسا كلذو
ةيليو-ج ف-سصت-ن-م ‘ ر-مأا يذ-لا ،نو-ب-ت د-يÛا
Òسضحتلاب دارج زيزعلا دبع لوأ’ا ريزولا ،يسضاŸا
ءانبل فدهي يذلاو Úموي مودي يذلا ءاقللا اذهل
.ديدج ينطو داسصتقا
Úفلكمـلا ةموك◊ا ءاسضعأا ءاق-ل-لا اذ-ه م-سضي-سسو
Úلماعتمـلاو ،يداسصتق’ا سشا-ع-نإ’او ة-ي-م-ن-ت-لا-ب
اذكو ،ةيلامـلا تاسسسسؤومـلاو كونبلاو ،Úيداسصتق’ا
تامظنمـلا لÓخ ن-م ،Úي-عا-م-ت-ج’ا ءا-كر-سشلا
.لمعلا بابرأاو لامعلل ةيباقنلا
‘ دقعي يذلا ءاقللا اذه نم فدهلا ل-ث-م-ت-ي-سسو
سسوÒف بب-سسب دÓ-ب-لا ا-ه-ب ر“ ة-ب-ع-سص فور-ظ
سشاعنإÓل ينطولا ططخمـلا طبسض ‘ ،““انوروك““
ينطو داسصتقا ءان-بو ،يدا-سصت-ق’ا ي-عا-م-ت-ج’ا
داسصتقاو ،ومنلا رداسصم عيونت-ب ا-مو-عد-م د-يد-ج
ÓÊقعلا Òيسستلاو يوقاطلا لاقتن’او ،ةفرعمـلا
،ةموك◊ا نوبت سسيئرلا رمأا دقو .ةينطولا تاوÌلل

ىوسصقلا ةعرسسلا ¤إا لاقتن’اب يسضاŸا ةيليوج ‘
ةموك◊ا نم لك مسضتسس يتلا ةيثÓثلل Òسضحتلا ‘
Úلعافلاو يعامتج’ا كير-سشلاو ل-م-ع-لا با-برأاو
دقعني ⁄ دعوŸا اذ-ه نأاو ة-سصا-خ Úيدا-سصت-ق’ا
نأا عقوتŸا نم ثيح ،تاونسس ثÓث براقي ام ذنم
ةلجع عفد فد-ه-ب ا-م-سسا-ح ءا-ق-ل-لا اذ-ه نو-ك-ي
فورظلا هذه لظ ‘ ،ةينطولا ةيمنتلاو داسصتق’ا
.دلبلا اهب رÁ يتلا ةيئانثتسس’ا
Òغ ،ءاقللا لامعأا لودج ،نوبت سسيئرلا ددح دقلو
اياسضقلاو تافلŸا ديدع رظني نأا بقترŸا نم هنأا
ءارزولا سسل‹ تارارق قيب-ط-ت ة-ي-ف-ي-ك ا-هزر-بأا
رجأ’ا نم عفرلاب ق-ل-ع-ت ا-مو ،ناد-يŸا ‘ Òخأ’ا
فلأا81 لدب فلأا02 حبسصيل رانيد0002ـ ب يدعاقلا
›امجإ’ا لخدلا ىلع ةبيرسضلا ءاغلإا اسضيأاو ،رانيد
رانيد فلأا03 يواسست وأا لقت يتلا روجأÓل ةبسسنلاب
ة-ي-ثÓ-ث-لا سشقا-ن-ت نأا ا-سضيأا ع-قو-ت-يو .ير-ئاز-ج

flنوناق عورسشم نم ةيئاه-ن-لا ة-خ-سسن-لا تا-جر
ةدمتعŸا ةطÿا حرط نع كيهان يليمكتلا ةيلاŸا
ةقلعتŸاو مجا-نŸاو ة-عا-ن-سصلا ةرازو فر-ط ن-م
‘ Úلعافلا نأا ثيح يعانسصلا عاط-ق-لا سشا-ع-نإا-ب
نأا بجي يذلا سصاÿا عاطقلا مه لاÛا اذه
.ناديŸا ‘ ةموك◊ا تادوه‹ قفاري

قلعتت اياسضق ،ةيثÓثلا ةلواط ىلع نوكي نأا بقتريو
بي-لا-سسأ’ا ن-م سصل-خ-ت-لا ة--ي--ف--ي--ك ة--سسارد--ب
،تاردابŸاو تادارإ’ا لبكت يت-لا ة-ي-طار-قوÒب-لا
تاءار-جإا د-يد– ‘ عار-سسإ’ا ى-ن--سست--ي ى--ت--ح
تاسسسسؤوŸا معدل سصاÿا قودنسصلا نم ةدافتسس’ا
ريوطت لبسس ةسساردل ةفاسضإ’اب ،ةئسشانلاو ةÒغسصلا
قلعت ام سصخأ’ابو ،هت’ا‹ فلتخÃ رامثتسس’ا
تايولوأا نمسض اهنأاو ةسصاخ ،ةيوارحسصلا ةحÓفلاب
يذلا ،ةيروهم÷ا سسيئر جمانرب نمسضو ةموك◊ا
،ةيوارحسصلا ةحÓفل-ل ناو-يد ءا-سشنإا ار-خؤو-م رر-ق
ةيوارحسصلا تاراتكهلا ÚيÓم حÓسصتسسا فدهب
‘ Úطسشانلا عمŒ .ةيعانسصلا ةعارزلا ر-يو-ط-ت-ل
يمقرلا لاÛا ريوطت لجأا نم عفاري تايمقرلا
ةينطو-لا ة-طÿا-ب ق-ل-ع-تŸا عا-م-ت-ج’ا ة-ي-سشعو
عمجتلا لسسرأا ،يداسصتق’او يعامتج’ا سشاعنإÓل
ريزولا ¤إا) تايمقرلا ‘ Úط-سشا-ن-ل-ل ير-ئاز÷ا
ىلع ““رجفلا““ زو– ةقيثو ،دارج زيزعلا دبع لوأ’ا
تاحÎقم ةعوم‹ ىلع يو-ت– ،ا-ه-ن-م ة-خ-سسن
تايدحتلا لوح سشا-ق-ن-لا ءار-ثإا ‘ ة-م-ها-سسم-ل-ل
.ينطولا داسصتق’ا ةيمنتل ىÈكلا
تايمقرلا ‘ Úطسشانلل يرئاز÷ا عمجتلا لاقو
‘ ةلثمتŸاو ةيثÓثلا فادهأا عم ايل-ك ق-ف-ت-ي ه-نأا)
يعامتج’ا سشاعنإÓ-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-طÿا ز-يز-ع-ت
موعدم ديدج ينطو داسصتقا ءانبو يداسصتق’او
ةفرعŸا دا-سصت-قا اذ-كو و-م-ن-لا ردا-سصم ع-يو-ن-ت-ب
دراوملل ةدي-سشر-لا ةرادإ’او يو-قا-ط-لا لو-ح-ت-لاو
.ةينطولا
ةيقرتو زي-ف– ل-جأا ن-م““ رد-سصŸا تاذ فا-سضأاو
ةيمنت ‘ ةنمقرلا ةمهاسسم لوح رئادلا سشاقنلا
ةعوم‹ عم-ج-ت-لا رد-سُصأا ،ي-ن-طو-لا دا-سصت-ق’ا
فارطأ’ا عيمج لبق نم ءارثإÓل ةل-با-ق تا-ي-سصو-ت
.““ةينعŸا
ةطسشانلا تاكرسشلا مهأا مسضي يذلا عمجتلا حسضوأاو
نع ةرابع يه هتمهاسسم نأا ،يمقرلا لاÛا ‘
رود لوح ة-ي-ل-م-ع-لا تا-حÎقŸا ن-م ة-عو-م‹
ةئيب ءاسشنإاو ينطولا داسصتق’ا ريوطت ‘ ةنمقرلا
’و ،ةطسشنأ’او تاعاطقلا عيمج ةنمقر-ل ة-ي-تاو-م
ةيمومعلا تامدخلـل ةيمقر تاسصنم ءاسشنإا اميسس
¤إا فد-ه-ي ه-نأا ازÈم ،(ة-ي-نوÎك-لإ’ا ة-م--كو◊ا)
تايمقرلا ةمهاسسم لوح سشاقنلا ‘ ةلاعف ةكراسشم
لكسشب ينطولا داسصتق’او ماع لكسشب عمتÛا ‘
 بلاطوب ةراضس̂   .سصاخ

 مداقلإ Èمتبشس31 خيراتب اهت‹رب ت“
 لماه Êاغلا دبع ةيضضق لجؤوي صسادرموب ءاضضق صسل‹

ةشسلج ›إوتلإ ىلع ةيناثلإ ةرملل دحأ’إ سسمأإ سسإدرموب ءاشضق سسلجÃ ةيئإز÷إ ةفرغلإ تلجأإ ^
هتلئاع دإرفأإ نم ددعو لماه Êاغلإ دبع ينطولإ نمأÓل ماعلإ ريدŸإ داشسف تافلÃ ةشصاÿإ فانئتشس’إ

ءاشضق سسل‹ حتفي نأإ رظتنŸإ ن-م نا-كو.مدا-ق-لإ Èم-ت-ب-شس31 خ-يرا-ت ¤إإ Úق-با-شس Úلوؤو-شسمو ة’وو
ةمكÙإ نع ةرداشصلإ ماكحأ’إ ‘ فإرطأ’إ عيمج فانئتشسإ دعب دحأ’إ سسمأإ راهن فلŸإ إذه سسإدرموب
دشض إذفان انجشس ةنشس21 اهردق ةبوقعب تشضق ثيح ،يشضاŸإ نإوج5 خيراتب سسإدرموب ةيئإدتب’إ
ثÓثو ،يرئإزج رانيد نويلم ةميقب ةمإرغو لماه ينغلإ دبع ينطولإ نمأÓل قباشسلإ ماعلإ ريدŸإ

ةزابيت ةي’وب كÓمأ’إ ريدم قح ‘ إذفان انجشس تإونشس01و ،قيفشش هنبإ قح ‘ إذفان اشسبح تإونشس
اباب يجاح قباشسلإ ةيلاŸإ ريزو دشض إذفان انجشس تإونشس4 ةبوقع ةمكÙإ تعقو اميف ،نإريرمعوب

ة’ولإ نم لك دشض إذفان انجشس تإونشس01و يÓغ ىشسوم ةزابيتل قباشسلإ ›إولإ دشض ةنشس21و يمع
ةلودلإ كÓمأ’ ماعلإ ريدŸإ ةمكÙإ تأإرب اميف ،يشضايعلإ ى-ف-ط-شصمو ي-شضا-ق ردا-ق-لإ د-ب-ع Úق-با-شسلإ

قباشسلإ ماعلإ ريدŸإ طرافلإ عوبشسأ’إ رئإز÷إ ءاشضق سسل‹ نإدأإ دقف ةراششإÓل  .يجانزخ لامج اقباشس
ةنشسو تإونشسÚ 8ب حوإÎت ماكحأاب قطن اميف ةذفان انجشس ةنشس21 ب ةلثا‡ ةيشضق ‘ ينطولإ نمأÓل

.هتلئاع دإرفأإ يقابو هتجوز قح ‘ ةذفان انجشس
 ناوضضر دمحم ^

Úب عيبطتلا قافتا ينطولا ءانبلا ةكرح تنادأا  ^
نا-ي-ك-لاو ةد-ح-تŸا ة-ي-بر-ع-لا تارا--مإ’ا ة--لود
Èكأا ةطخ ن-م ءز-ج ه-تÈت-عا يذ-لا Êو-ي-ه-سصلا
ةمأ’ا عورسشم ددهتو اهلمكأاب ةقطنŸا فدهتسست
.اهبوعسش قوقحو
““ اهنأا اهل نايب ‘ ينطولا ءانبلا ةكرح تلاقو
ءادتع’ا تايلمع ديدسش ⁄أاو Òبك ق-ل-ق-ب ع-با-ت-ت
ةلور-ه-لاو ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ق◊ا ى-ل-ع رر-ك-تŸا
لتÙا يليئارسسإ’ا نايكلا عم عيبطتلل ةرركتŸا
.““ةمأ’ا بوعسش باسسح ىلع
ما-ظ-ن-لا ع-ي-ب-ط-ت ““ نأا ة-كر◊ا تاذ تÈت--عاو
نر-ق-لا ة-ق-ف-سص ن-م-سض ة-ق-ل-ح و-ه ي-تارا--مإ’ا
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ىلع ةÒطÿا اهتاسساكعناو
ةÁرجب ›ودلا ؤوطاوتلل ةرفاسس ةروسص لث“ يتلا
ينيط-سسل-ف-لا بع-سشلا د-سض نا-كرأ’ا ة-ل-ما-ك-ت-م
.““ةعورسشŸا هقوقحو
تارا-مإ’ا ة-لود ه-ي-ل-ع تمد-قأا ا--م نأا تزر--بأاو
فقوŸاب اهتامازتلا نم لسصن-ت-لا ن-م ة-ي-بر-ع-لا
ةسصاخ ،ةيبرعلا ةعما÷ا ىلع جورÿا-ب ي-بر-ع-لا
ةداقلا عامجإاب تناك يتلا توÒب ة-م-ق ة-ي-قا-ف-تا
زيزعلا دبع نب هللا دبع كلŸا ةردابم ىلع برعلا
لÓتح’ا عم احيرسص افو-قو ل-ثÁ ،ه-ل-لا ه-م-حر
،ينيطسسل-ف-لا بع-سشلا قو-ق-ح د-سض Êو-ي-ه-سصلا
فدهتسست Èكأا ةطخ نم ءزج تارامإ’ا لعجيو
قوقحو ةمأ’ا عورسشم ددهتو اهلم-كأا-ب ة-ق-ط-نŸا
.اهبوعسش
،هتايعاد-ت ل-ك-ب ي-تارا-مإ’ا ف-قوŸا نأا تد-كأاو
ةيبرعلا ةمأ’ا عورسشم جراخ فافطسصا نع Èـَعُي
›ا◊ا تقولا لÓ-غ-ت-سسا-ب ،ا-ه-ئاد-عأا ح-لا-سصلو
فورظ اذكو ،ةي-با-خ-ت-نا تÓ-م-ح-ب نو-ح-سشŸا

،ةيئاقو ةيزاÎحا تاءارجإاب ةلبكم ةيŸاع ةيحسص
،ةكر◊ا تددجو.رمثŸاو لاعفلا كرحتلا قيعت
،ينيطسسلفلا بعسشلا بناج ¤إا يئدبŸا اهفوقوم
دكأاتي ثيح ،لÓتحÓل هتمواقم را-سسم ا-ه-م-عدو
ةماخسض قباسس تقو يأا نم Ìكأا ـ اهبسسح ـ مويلا
.Úطسسلف دسض ىÈكلا ةرماؤوŸا رارمتسساو

كرادتلل ءاسضف-ك ““ة-ي-بر-ع-لا ة-ع-ما÷ا““ تعدو
عماج توسصك ““يمÓ-سسإ’ا نوا-ع-ت-لا ة-م-ظ-ن-م»و
كرحتلا ¤إا ⁄اعلا رارحأا لكو ،““يمÓسسإ’ا ⁄اعلل
Úطسسلف ةرسصنل لامعأاو فقاوم لجأا نم لجاعلا
ةلاح نم ،ءانبلا ترذح امك .اهتاسسدقمو اهلهأاو
يذلا يمسسرلا يبرعلا ماظنلا فقوم ‘ ق’زن’ا
،عيبطتلا هاŒاب قباسستت هتانوكم نم ددع حبسصأا

،ةتباثلا اهتارايخو ةمأ’ا بوعسشل Òطخ ٍد– ‘
لو-ح ي-سسا-ي-سسلا را-سص◊ا ما-ك-حإا ة--لواfi ‘و
ل-ب سضفار-لا د-َحَوŸُا ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ف--قوŸا
عمتÛا تعدو  .نر-ق-لا ة-ق-ف-سص د-سض موا-قŸا
ةيعمتÛا زومرلاو ةيلهأ’ا تامظنŸاو ÊدŸا
نم حاتŸاب ،بوعسشلا ع-م ر-م-ت-سسŸا ل-سصاو-ت-ل-ل
ةقيقح حرسشو ناي-ب-ل ،تا-ي-نا-ك-مإ’او ل-ئا-سسو-لا
ة--ي--سضق--لا ى--ل--ع ةÒطÿا ت’آاŸاو ف--قوŸا
نإا““ تلا-ق ،Òخأ’ا ‘.ة-مأ’ا ةد-حوو ة--يز--كرŸا
ةلحرŸا هذه ‘ ة-ي-سسا-ي-سسلا ة-ع-ن-قأ’ا طا-ق-سسإا
ءاوقتسسÓل ةل-سشا-ف ة-لواfi ’إا سسي-ل ة-سسا-سس◊ا
،ررحتلا ‘ ةمأ’ا رايخ دسض ةنميهلاو لÓتح’اب
،ةيطارقÁدلاو قاتعن’ا وحن اهبوعسش هجوت ‘و
ةيعرسشلا نع ةلزع ةمظنأ’ا هذه ديزي ام وهو
يدادبتسسا ماظن يأا رايهناب لــuجع-ُيو ،ة-ي-ب-ع-سشلا
.““رح يطارقÁد ديدج يبرع ماظن حلاسصل

بلاطوب ةراضس  ^

 اهلمكأاب ةقطنŸإ فدهتشست Èكأإ ةطخ نم ءزج هنإإ تلاق
ليئارضسإا عم تارامإ’ا عيبطت نيدت ءانبلا ةكرح

 هماهم ءاهتنإ رثإإ عإدو ةرايز هل ىدأإ
رئاز÷اب يكيرمأ’ا Òفضسلا لبقتضسي نوبت صسيئرلا

ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر لبقتسسا ^
ةدحتŸا تاي’ولا Òفسس دحأ’ا سسمأا نوبت
يذلا هيسشوريد نوج رئاز÷اب ةيكيرم’ا
‘ هماه-م ءا-ه-ت-نا ر-ثإا عادو ةرا-يز ه-ل ىدأا
.رئاز÷ا
ةسسائر رقÃ ىر-ج يذ-لا ءا-ق-ل-لا ر-سضحو
نيدلا رون ةسسائرلا ناويد ريدم ةيروهم÷ا
.جياد دادغب
انايب ةيكيرمأ’ا ةرافسسلا ترسشن اهتهج نم
ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع ءاقللا ىوحف لوح

نوبت سسيئرلا ““ نإا تلا-ق ثي-ح كو-ب-سسي-ف
تاقÓعلا ¤إا اقرطت يك-ير-مأ’ا Òف-سسلاو
ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا Úب ة-ن-ي-تŸا
نواعتلا قا-ط-ن ع-ي-سسو-ت ل-ب-سسو ر-ئاز÷او
ةيداسصتق’ا تاقÓعلاو يركسسعلاو ينمأ’ا
.““ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تاكارسشلاو
سسيئرلل هركسش ““ يكير-مأ’ا Òف-سسلا مد-قو
تاقÓعلاو كÎسشŸا لم-ع-لا ى-ل-ع نو-ب-ت
لÓخ ةير-ئاز÷ا ة-مو-ك◊ا ع-م ةر-م-ثŸا
طلسس امك ،““رئاز÷ا ىدل Òف-سسك ه-تد-ه-ع

مر-كو ة-فا--ي--سضلا ن--سسح ى--ل--ع ءو--سضلا
ةي’و22 ¤إا هتارا-يز لÓ-خ لا-ب-ق-ت-سس’ا
ثÓ-ث تماد ي-ت-لا ه-ت-ما-قإا ةÎف لاو--طو
““ نع يكيرمأ’ا Òف-سسلا بر-عأاو .تاو-ن-سس
لÓخ ةيروهم÷ا سسيئر ةداي-ق-ل هر-يد-ق-ت
ةحئاج لاوطو رئاز÷ا ‘ ةيخيرات ةÎف
تاي’ولا““ نأاب دهعتو ““ ةقوبسسم Òغ ةيŸاع
زيزعتل لمعلا لسصاوتسس ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا
ير--ئاز÷ا بع--سشلا ع--م ا--ه--تا---قÓ---ع
 ر م ^ .““ةموك◊او

 Úطشسلفل لتحŸُإ عم ةوطخ يأ’ اهشضفر تنلعأإ
 يليئارضسإ’ا يتارام’ا عيبطتلا نيدت حÓضصإ’ا ةكرح

عيبطتلا ينطولا حÓسصإ’ا ةكرح تنادأا ^
ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإ’ا هب تماق يذلا
‘ ةوطÿا ةفسصاو Êويهسصلا نا-ي-ك-لا ع-م
¤إا ةفداهلا ةيتارا-مإ’ا ةدuر-لا-ب ا-ه-ل نا-ي-ب
حجبتي يذلا تيقوتلا اذه ‘ ةّمأ’ا ةنايخ
هŸاظم لك-ب Êو-ي-ه-سصلا لÓ-ت-ح’ا ه-ي-ف
ةز-غ ى-ل-ع ة--ل--سصاو--تŸا ه--تاءاد--ت--عاو
.Úطسسلفو
يأ’ اهسضفر حÓسصإ’ا ةكرح تن-ل-عأا ا-م-ك
Êويهسصلا نا-ي-ك-لا ع-م ي-ع-ي-ب-ط-ت را-سسم

قو-ق◊ بسصت-غŸاو Úط-سسل-ف-ل ل-ت-حŸُا
اهتمدقم ‘و قيقسشلا ينيطسسلفلا بعسشلا
ةينيطسسلفلا هتلود سسيرك-ت ن-م ه-نا-مر-ح
فيرسشلا سسد-ق-لا ا-ه-ت-م-سصا-عو ةد-ي-ّسسلا

ل-ما-ك-لا ا-ه-م-عد ة--ب--سسا--نŸا--ب ةدد‹
ةين-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-ل-ل طور-سشمÓ-لاو
.ةلداعلا
ةحسضاولا فقاوŸاب ةدسشب ةكر◊ا مزتلتو
Úطسسلف نم ةيرئاز÷ا ةلودلل ة-م-ئاد-لاو
ن-م ،ا-ه-ب ة-ط-ب-ترŸا تا-ف-لŸا ل-ك ن-مو

ن-يد-ع-بŸا ¤إا تا--سسد--قŸاو سسد--ق--لا
بعسشل-ل ة-ت-با-ث-لا قو-ق◊ا ل-كو ىر-سسأ’او
نم Úطسسلف لماك ‘ قيقسشلا ينيطسسلفلا
.رهنلا ¤إا رحبلا

اه-ماز-ت-لا ن-ع ة-كر◊ا تاذ تÈع ا-م-ك
Ãو عا-فد-لا ة-ل-سصاوÃلئا-سسو-لا ف-ل-ت-خ
عقاوŸا فلتfl نمو ةحاتŸا ةي-نو-نا-ق-لا
سسدقلاو ةينيطسسلفلا ةيسضقلا نع ةنكمŸا
ينيطسسلفلا بعسشلا قوقح نعو فيرسشلا
ر دمحم ^ .قيقسشلا

 بعششلإ ةدايشس نع Òبعتلإ اهنم ةياغلإ نأإ Èتعإ
ةيلاقتنا ةÎف ةدايقل ةيطارقÁد ةيوضست نم صصانم ’ :يديضسرأ’ا

ةفاقثلا لجأا ن-م ع-م-ج-ت-لا بز-ح د-كأا ^
ةيوسست نم سصانم ’ ه-نأا ة-ي-طار-قÁد-لاو
اهتياغ ةيلاقتنا ةÎف ةداي-ق-ل ة-ي-طار-قÁد
.بعسشلا ةدايسس نع Òبعتلا
هتنامأا عامتجا جوت يديسسرأÓل نايب ىريو
نم رهسشأا رسشع ةثÓثلا ““ نأا سسمأا ،ةينطولا
نأا تبثأا ءابولا اهفقوأا يتلا ةيملسسلا ةئبعتلا
بع-سشلا ّنأاو ن--ك‡ م--ظ--نŸا Òي--غ--ت--لا
¤إا ةدوعلاب ىوسس بلاطي نكي ⁄ يرئاز÷ا
هتدارإا نع ةقثبنم ةموك-ح ف-ل-خ ل-م-ع-لا

.““هنطو ءانبل
ن--سسfi هدو--ق--ي يذ--لا بز◊ا تر---كذو
ةرم ّلك عّرذتلا نم ةدئاف ’““ نأا سسابعلب
ريÈتل ةيجراÿاو ةيلخاد-لا تار-ماؤوŸا-ب
ءاطسشنو Úيف-ح-سصلا ة-ق-حÓ-مو ل-سشف-لا
Úيباقنلاو ةيسسا-ي-سسلا باز-حأ’او كار◊ا
Úيداسصت-ق’ا Úل-ما-ع-تŸاو Úب-خ-ت-نŸاو
.““ماظنلا تاباسسح ‘ نولخدي ’ نيذلا
ةيعرسشلا ةطلسسلا ““ نأا ىلع نايبلا ددسشو
ةيطارقÁد نونا-ق ة-لود ى-ل-ع ةز-ك-ترŸا

قيرط ¤إا دÓبلا ةداعإا-ب ة-ل-ي-ف-ك ا-هد-حو
.““ةيمنتلاو مدقتلاو رارقتسس’ا
سساسسŸا ةمهت ““ نم يديسسرأ’ا برغتسساو
ىلع سضيرحتلاو ةين-طو-لا باÎلا ةد-حو-ب
يفحسصلل ةهجوŸا حّلسسŸا Òغ رهمجتلا
ت’اقتع’ا ““ نأا ¤إا اÒسشم ““Êرارد دلاخ
يباجيإا جرfl نع ثحبلا ىلع دعاسست نل
اهنم Êاعت يتلا داعبأ’ا ةددعتŸا ةمزأÓل
.““نايبلا ‘ ءاج امك دÓبلا

ر م ^

 رئإز÷إ ‘ يمÓعإ’إ دهششŸإ ىلع حاتفن’إ راطإإ ‘
 ةيبنجأا مÓعإا لئاضسو يلضسارŸ ةديدج تادامتعا ملضسي لاضصت’ا ريزو

يمسسرلا قطان-لا لا-سصت’ا ر-يزو م-ل-سس ^
ةديدج تادامتعا رميحلب رامع ةموكحلل
يلث‡ ةد-ئا-ف-ل ة-يرا÷ا ة-ن-سسلا ناو-ن-ع-ب
‘ ةدمتعŸا ة-ي-ب-ن-جأ’ا مÓ-عإ’ا ل-ئا-سسو
مهلمع ةسسرامÃ مهل حامسسلا ةيغب رئاز÷ا
.ةنهŸا دعاوق هيسضتقت ام قفو
ريزو برعأا ةبسسانŸاب ةبسضتقم ةملك ‘و
يذلا ليبنلا لمعلل هر-يد-ق-ت ن-ع لا-سصت’ا
د-م فد-ه-ب نو-ل-سسارŸا ء’ؤو-ه ه-ب مو-ق-ي
بو-ع-سشلا ف-ل-تÚ flب برا-ق-ت-لا رو-سسج
‘ لسصو ةزمه--لاق امك-- مهراب-ت-عا-ب
.ةيرق ةباثÃ حبسصأا ⁄اع

تادامتع’ا هذه مي-ل-سست ة-ي-ل-م-ع ي-تأا-تو
را--طإا ‘ لا--سصت’ا ةرازو--ل نا--ي--ب بسسح
‘ ي-مÓ-عإ’ا د-ه-سشŸا ى-ل-ع حا-ت-ف--ن’ا
بناجأ’ا ÚلسسارŸا Úك“ ةي-غ-ب ر-ئاز÷ا
ءوده لكب مهل-م-ع ة-سسرا‡ ن-م ا-ندÓ-ب-ب
.ةينهŸا هيسضتقت ام قفوو ةيحيرأاو
ةدع راطإ’ا اذه ‘ رئاز÷ا تلبقتسسا دقو
مÓعإ’ا لئاسسو يلث‡ فرط ن-م تا-ب-ل-ط
ثادحأ’ا ةيط-غ-ت-ب Úم-ت-هŸا ة-ي-ب-ن-جأ’ا
ةباجتسسا هنأا ¤ا اÒسشم رئاز÷اب ةينطولا
نم ةيناثلا ةلحرŸا تءا-ج بل-ط-لا اذ-ه-ل
لئاسسو يلث‡ تادامتعا مي-ل-سست ة-ي-ل-م-ع

.رئاز÷ا ‘ ةيبنجأ’ا مÓعإ’ا
ئدابŸا نمسض ةيلمع-لا هذ-ه جرد-ن-ت ا-م-ك
حنÁ يذلا يرئاز÷ا روتسسدلل ةيسساسسأ’ا
ة--مو--ل--عŸا ى---ل---ع لو---سص◊ا ‘ ق◊ا
Úك“و ةيمسسرلا اهرداسصم نم ةحيحسصلا
ÿÈا ردسصم ¤إا لوسصولا نم Úيفحسصلا
ةيرو-ه-م÷ا Úناو-ق-ل ما-ت-لا ماÎح’ا ع-م
ماعلا اه-ن-مأاو ا-هرار-ق-ت-سساو ا-ه-تدا-ي-سسو
سساسسŸا نود ةنهŸا تايقÓخأاب مازتل’او
ير-ئاز÷ا ع-م-تÛا تا-مو-ق-م م--ي--ق--ب
 .هتفايسضو هلابقتسسا نسسحب فورعŸا

م ناوضضر ^
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ىصصوأا دقف ،¤وألا ةرازولا نأيب بصسحو ^
ف--ل--تfl كار--صشأ--ب يرازو---لا سسلÛا
يز-كرŸا Úيو-ت-صسŸا ى-ل-ع Úل-خد--تŸا
عمتجملل ةرصشأبŸا ةكرأ-صشŸاو ،ي-لÙاو
أ-صصو-صصخو ة-يو-ع-م÷ا ة--كر◊او ÊدŸا
ءأيلوأا تأيعمجو ة-ي-بÓ-ط-لا تأ-ي-ل-ث-مŸا
نأمصضل ،Úيعأمتجلا ءأكرصشلاو ذيمÓتلا
يصساردلا لوخدلا حأجنل ىلثŸا فورظلا

.تأنأحتملا Òصسو ،1202/2202
أهمدق سضورع ¤إا سسلÛا عمتصسا دقو

›أعلا ميلعتلا ريزو ن-م ل-ك ›او-ت-لا ى-ل-ع
،ةينطولا ةيبÎلا ريزو ،يم-ل-ع-لا ثح-ب-لاو
لوح ،ÚينهŸا ميلع-ت-لاو ن-يو-ك-ت-لا ر-يزو
لبقŸا لو-خد-لأ-ب ة-صصأÿا تاÒصضح-ت-لا

0202/1202.
ةيبÎلا ريزو همدق سضرع ¤ا عمتصسا أمك
ة-صصأÿا تاÒصضح-ت-لا لو-ح ة-ي--ن--طو--لا
ميلعتلا ةدأه-صشو أ-يرو-لأ-ك-ب-لا Êأ-ح-ت-مأ-ب
.طصسوتŸا
اد-ج Èت-عŸا مد-ق-ت-لا سسلÛا ل-ج--صسو
Òفو-ت ل-جا ن-م ةد-خ-تŸا تأ-ب--ي--تÎل--ل

ي-صسردŸا لو-خد-ل-ل ل-ث-ملا فور--ظ--لا
اذكو ،ينهŸا نيوكتلا عأطق ‘و يعمأ÷او
ينطولا مأظنلا ناونعب ةددÙا Òبادتلا
ميلعتلا ةدأهصشو أيرولأكبلا Êأحتما ميظنتل
.أهبناوج فلتخÃ طصسوتŸا
ف----ل----تfl سسلÛا سضر----ع----ت----صساو
لبق نم ةدمتعŸا ةيحصصلا تلوكوتوÈلا
لمصشت يتلاو ةصصتıا ةيحصصلا ة-ط-ل-صسلا

ةيأقولا رأطا ‘ ةذختŸا Òبادتلا لم‹

.91 ديفوك ءأبو رأصشتنا نم
عأمتجا دأقعنا لبق عأمت-جلا اذ-ه ي-تأأ-يو
ن-يدأ-صصت-قلا أ-ه-ئأ-كر-صشو ة-مو-ك◊ا Úب
تاÒصض– ةصسارد لجا نم Úعأ-م-ت-جلاو
Òصضحتلاو مدأقلا ي-عأ-م-ت-جلا لو-خد-لا
ةدوعل أب-صس– ي-ئأ-قوو ي-ح-صص لو-كو-تÈل
¤ا ÚصصبŸÎاو ة-ب-ل-ط-لاو ذ--ي--مÓ--ت--لا
. ةيوبÎلا تأصسصسؤوŸا

ن.ةظيفح^

دوجو ،قيزر لأمك ،ةرأجتلا ريزو دكأا ^
دمتعت ةيدأصصتقا ةصسصسؤوم فلآا01 نم Ìكأا
و أهتأجوتنŸ (رأب دوك) يدومعلا زيمÎلا
نآلا د◊ ” يرئازج جوتنم فلأا054 نأا
ةيرئاز÷ا ةي-ع-م÷ا فر-ط ن-م هز-ي-مر-ت

ŸيأعÒ لاÎرئاز÷ا -1سسا يج‘‘  زيم‘‘.
يمÓعإا موي لÓخ ،سسما ،قيزر Èتعا و

داوŸا ى-ل-ع يدو-م-ع-لا ز--ي--مÎلا لو--ح
لأÛا اذه ‘ ةققÙا مأقرألا ةبصضوŸا
د◊ لازي ل زيمÎلا نأا و أميصس ‘‘ةعجصشم‘‘
.يرأبجا سسيل و يرأيتخا نآلا
سسمÿا تاو-ن--صسلا لÓ--خ ه--نأا فأ--صضأاو
ةيرئاز÷ا تأجوتنŸا لك ‘‘ نأف ،ةمدأقلا
و أق-ب-صسم ة-ب-صضوŸا و أ-ي-لfi ة-ع-ن-صصŸا
متي-صس ير-صشب-لا كÓ-ه-ت-صسÓ-ل ة-ه-جوŸا
‘‘ ةيرأبجا ةيلمعلا حبصصت نأا دعب أهزيمرت
جردني يدومعلا زيمÎلا نأا ريزولا حرصص و

نا أنلعم ‘‘يرأجتلا لمعلا ةقلخأا‘‘ رأطإا ‘
سصخي يميظنت سصن  دادعإا ددصصب ةرازولا
ةيعم÷ا نأا ادكؤو-م ,  يدو-م-ع-لا ز-ي-مÎلا
-1 سسا يج‘‘زي-مÎلا Òيأ-عŸ ة-ير-ئاز÷ا
مقر حنÃ مأيقلل أي-لأ-ح ة-لوfl ‘‘ر-ئاز÷ا
أ-ق-فو Úي-ن-عŸا Úل-خد-ت-م-ل-ل ز-ي--مÎلا
أهيلع فرأعتŸا تأفصصاوŸا و تاءارجإÓل
.أيلود
ىلع زوحي ل جوتن-م ل-ك نا ر-يزو-لا تف-لو

رأصسŸ رقتفي وهف يدومعلا زيمÎلا اذه
قلعت-ي  أ-م-ي-ف ى-ت-ح ه-نا اÒصشم، ع-ب-ت-ت-لا
تأجتنملل يبنجألا يدو-م-ع-لا ز-ي-مÎلأ-ب
أهرأ-ب-ت-عا ن-كÁ ل ر-ئاز÷أ-ب ة-قو-صسŸا

ةدو÷ا Òيأ-عŸ بي-ج-ت-صست تأ--ج--ت--ن--م
.قلطŸأب
حنŸ ةلوıا ةديحولا ةصسصسؤوŸا نأا ددصش
و ةيعأنصصلا تأجو-ت-ن-م-ل-ل ز-ي-مÎلا اذ-ه
ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا يه ةفل-تıا ع-ل-صسلا

ŸيأعÒ لاÎأم »و رئاز÷ا-1سسا يج زيم
Òغ دعت ىرخألا تازيمÎلا نإأف كلذ ادع
‘‘.ةيمصسر
ح-م-صسي-صس يدو-م-ع-لا ز-ي-مÎلا نا رأ-صشأاو
ةرأجتلا ةرازو ةصصأخ ،ةيمومعلا تأطلصسلل
ة-يأ-م-ح و تأ-جو-ت-نŸا ن-مأا ز--يز--ع--ت--ب
داوŸا رأصسم عبت-ت نأ-م-صض و ،كل-ه-ت-صسŸا
ة---ه---جوŸا و قو---صسلا ‘ ة----ب----صضوŸا
.ريدصصتلا وأا يلÙا كÓهتصسÓل
ةيلمع لي-ه-صست-ب ز-ي-مÎلا ح-م-صسي‘‘ ع-بأ-تو
و ةدلقŸا و ةقبأطŸا Òغ داوŸا  ةبقارم
ةمÓصس و ةحصص ىلع ر-ط-خ ل-ك-صشت ي-ت-لا
سشغلا  ةبرأfi أصضيأا لهصستصس و كلهتصسŸا

(رأب دوك)  زي-مر-ت لأ-م-ع-ت-صسا تلوأfi و
. Òتاوفلا ميخصضت ةرهأظ اذك و فيزم
ةيقرت ‘ يدومع-لا ز-ي-مÎلا م-ه-صسي أ-م-ك
ةيقأطبلا ةنمقر و ة-ي-نوÎك-لإلا ةرأ-ج-ت-لا
.تأجتنملل ةينطولا
ة-يرازو-لا ه-تر-ئاد نا ق-يزر د-ي-صسلا  د-كأاو
و ةيعيرصشت-لا أ-ه-ت-مو-ظ-ن-م Úي– دد-صصب
تلوحتلا رأطإا ‘ ةيلكيهلا و ةيميظ-ن-ت-لا
نا اÒصشم ،⁄أعلا أهفرعي يتلا ةيدأصصتقلا

هذ-ه-ل ار-يأ-صسم نو-ك-ي نا بج-ي ه-عأ-ط-ق
طأصشنلا Òيصست هل ىنصست-ي ى-ت-ح ة-ي-كر◊ا
ل-ك ة-لازإا و ›ود-لا و ى-لÙا يرأ-ج-ت--لا
.لأÛا اذه ‘ ةيطارقوÒبلا بقاوعلا
م-ي-م-ع-ت ة-ي-ماز-لإا رأ-طإلا اذ-ه ‘ ر-كذ و
قيبطتلا و ÊوÎكللا يرأ-ج-ت-لا ل-ج-صسلا
ل-ك--صشي يذ--لا و ه--ب سصأÿا ÊوÎك--للا

ÚلمأعتŸا لكل ةي-م-صسر تأ-نأ-ي-ب ةد-عأ-ق
.Úيدأصصتقلا
ÊوÎك-للا ق-ي-ب-ط-ت-لا ¤ا أ-صضيأا رأ--صشأا و
ةيعأمتجلا تأبأ-صس◊ا عاد-يإأ-ب ق-ل-ع-تŸا
.Úيدأصصتقلا Úلمأعتملل
ةدعأق عصضول ه-ترازو ةردأ-بÃ أ-صضيأا هو-نو
جوتت أيلfi ةعنصصŸا تأجوتنملل تأ-نأ-ي-ب
أ‡ رئاز÷ا هجتنت أم لكل ةينطو ةطيرخب
داÒتصسلا ‘ Ìكا م-ك-ح-ت-لا ‘ ح-م-صسي-صس
.ةمظتنم ةفصصب قوصسلا نيو“و
فلكم بدتنŸا ريزولا حرصص ،هب-نأ-ج ن-م
ماÎحا نا يأكب ىصسيع ةيجرأÿا ةرأجتلأب
ريدصصتلأب رئازجلل حمصست ةيلودلا ÒيأعŸا
زيمرت ميمعت) ةردأبŸا هذه نا و ةيحيرأأب
ثيحب رأ-طإلا اذ-ه ‘ بصصت (تأ-ج-ت-نŸا
رد--صصŸاو ير--ئاز÷ا ج--ت--نŸا مز---ل---ي
وه أم ماÎحأب  ءاوصس دح ىلع دروتصسŸاو
. ›ودلا ىوتصسŸا ىلع هب لومعم
ةلبق-م ر-ئاز÷ا نا دد-صصلا اذ-ه ‘ ر-كذو

دوك) زيمÎلا اذه نا»و عأطقلا ةنمقر ىلع
داوŸا ةمئأق  ديد–و درجب أنل حمصسي (رأب
أنتأجتنم مجح أصضيأا ةفرعمو  ةدروتصسŸا
ةيجيتاÎصسا ع-صضو ›أ-ت-لأ-بو أ-ن-تاردأ-صصو
.يرأجتلا نازيŸا  طبصضل
ةينطولا ةي-ج-ي-تاÎصسلا ¤ا رأ-صشأا اÒخأاو
ءأصصحإا أهلÓخ نم ” ي-ت-لاو ر-يد-صصت-ل-ل
ديد– و ةيعأنصصلا تأطأصشنلا نم ديدعلا
رارغ ىلع ،تأجتنŸا نم ةعصساو ةليكصشت
داومو ةينلديصص تأجتنمو رأ-ي-غ-لا ع-ط-ق
ةنمقرلا عأطق تأجتن-م ى-ت-حو ة-ي-حÓ-ف
.زيمÎلا اذه ت– ريدصصتلل ةلهؤوŸا

ج.ق ^

ةئفلا هذه نع زييمتلاو ملظلا عفرل
نوبت نولصساري ةيقرتلا نم نوصصقملا ةذتاصس’ا

ةذتأصسأÓل ة-ي-ن-طو-لا ة-ي-ق-ي-صسن-ت-لا ته-جو ^
¤ا ةحوت-ف-م ة-لأ-صسر ة-ي-قÎلا ن-م Úي-صصقŸا
زييمتلاو ملظلا عفر دصصق ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر

نم مهتأيح لك اوصسرك نيذلا ةذتأصسألا ةئف ىلع
.ةيرئاز÷ا ةصسردŸا ريوطت لجا
زيكÎلا ىلع أهتلأصسر ‘ ةيقيصسنتلا تصصرحو

هأقلا يذلا ةيرو-ه-م÷ا سسي-ئر بأ-ط-خ ى-ل-ع
قلعتي أميف، ةلولا روصضح-ب ر-بو-ن-صصلا ر-صصق-ب
‘ أببصس تنأك ي-ت-لا ل-ظ-لا ق-طأ-ن-م ة-ي-صضق-ب
.أهينطأق ق◊ يذلا ملظلاو ةرق◊او سشيمهتلا

،ةلأصسر-لا تاذ بصسح ة-ي-ق-ي-صسن-ت-لا تصسŸو
ديب برصضلل ديدصشلا ةيروهم÷ا سسيئر سصرح
سسأصسŸا هصسفن هل لوصست ن-م ل-ك-ل د-يد-ح ن-م
تاءارجلا كلت ةنمثم طيصسبلا نطاوŸا قحب
ءلؤوه نوكيل كلذ ‘ ÚببصستŸا لكل ةيعدرلا

.Èتعي نا ديري نŸ ةÈع
سسي-ئر سصر-ح ل-ظ ‘ ه-نا‘‘ ة-لأ-صسر-لا تد-كاو

أهدوصسي ةديدج رئازج ءأنب ىل-ع ة-يرو-ه-م÷ا
ةلادعلاو لدعلا أهماوقو ي-عأ-م-ت-جلا م-ل-صسلا
ملح اذهف ةأي◊ا بناوج لك ‘ ة-ي-عأ-م-ت-جلا

ةÒغ هل حلأصص يرئازج نطاو-م ل-ك-ل دو-صشن-م
لؤوأصستلا نأف ،قلطنŸا اذه نمو ،هنطو ىلع
زيي“ كأنه نو-ك-ي نا  ل-ق-ع-ي ل-ه‘‘ حور-طŸا
سضعبلا ىقÒف دحاولا عأطقلا ءأنبا Úب ةقرفتو
مهنأكم نوحواري نورخا ىقبيو ىلعا بتر ¤ا

ل ةيئأنثتصسا ةيقرت أهيف مهت-ي-قر-ت ” ة-ب-تر ‘
موصسرم رودصص دعب مهنيوكت وهنا هنا لا ببصسل
عأطق يفظو-م كÓ-صسأل ي-صسأ-صسلا نو-نأ-ق-لا
30/60/2102 ‘ خرؤوŸا042/21 مقر ةيبÎلا
ةيصضق  ةيصضق نأف‘‘  ردصصŸا تاذ ىلع ءأنبو ‘‘.
نوكم ةبتر ¤ا ةيقÎلا نم ÚيصصقŸا ةذتأصسلا
دقو ةينطو ةيصضق يه مهنيو-ك-ت او-ه-نا ن-يذ-لا

‘ لثمتت يتلا ةينونأقلا تاءارجلا لكب اومأق
يرادلا ملصسلا قفو ةيصصولا تأه÷ا ة-ل-صسار-م

لقن ⁄ نا تأبأقنلا سضعب ةعبأتم ¤ا ةفأصضإلأب
ةيئأنثلا تاءأقللا لÓخ نم ةيصضقلا هذه أهلج

ديدج ل فصسأÓل نكل ةيبÎلا ةرازو Úبو أهنيب
لظلا قطأنم نا ‘‘  ةلأصسرلا ترأصشاو ‘‘. ركذي
ق-فو ل-مأ-ع-ت-ت تلازل تأ-ي-ل-ق--ع تح--ب--صصا
ىلع يصضقتو ممهلا لتقت يتلا ة-ي-طار-قوÒب-لا
ةيقيصسنتلا لءأصستت اذه لظ ‘و ،ةردأبŸا حور
ذأتصسا ىقري نا سسي-ئر-لا يد-ي-صس ل-ق-ع-ي ل-ه‘‘

ن-م ه-ل ذأ-ت-صسا ع-م ىوأ-صست-يو د-ه-ع-لا ثيد-ح
، ىلعا ةبتر ¤ا هنÓهؤوي أ‡ ةÿÈاو ةيمدقلا
ةبتر ¤ا ةيقÎلا نم نوصصقŸا  ةذتأصسلا كلذل.

مهفأصصنا ةيروهم÷ا سسيئر نم نوجري نوكم
ىلع زوحي مهت-ي-ب-ل-غا نل م-ه-ل رأ-ب-ت-علا درو
باوبا ىلع وه نم مهنمو ةنصس02 قوفت ةيمدقا
. ‘‘ دعأقتلا

ن.ح ^

نيعاطقلا نيب نواعتلا قافتا سضارعتضس’ روتيضش لبقتضسي يلاعلا ميلعتلا ريزو
  تاداهصشلا يلماح فيظوتل هدادعتصسا يدبي ةددجتملا تاقاطلا عاطق

نوأعتلل هدادعتصسا ›أعلا ميلعتلا ريزو فصشك ^
عأطقلا هب رخزي أŸ ارظن ،ةكارصشلاو قلطŸا

تأ-قأ--ط--لا لأ‹ ‘ تاÈخو تاءأ--ف--ك ن--م
ر-يو-ط-ت ز-كر-م ‘ أ--صصو--صصخو ،ةدد--ج--تŸا
نم لأصصتلا لأ‹ ‘و ،ةددج-تŸا تأ-قأ-ط-لا
،د-يد÷ا يو-قأ-ط-لا جذو-م--ن--لا حر--صش ل--جأا
ةديد÷ا عيرأصشŸاو تأصسأيصسلاو تأه-جو-ت-لاو
يوقأطلا لأقتنلا لأ‹ ‘ أهذيفنت عمزŸا
.ةددجتŸا تأقأطلاو
قرطت ،روتيصش هÒظن نأيز نب لأبقتصسا لÓخو
ةرازو Úب أم نوأعتلا تأينأكمإا نع نأفرطلا
لأقتنلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو ›أعلا ميلعتلا

قفتا تقو ‘، ةددجتŸا تأقأطلاو يوقأطلا
،كÎصشŸا لمع-لا ة-ل-صصاو-م ى-ل-ع نأ-فر-ط-لا
ثحبلا ريوطتو ،روأ-صشت-لا تاءأ-ق-ل ف-ي-ث-ك-تو
لأÛا اذه ‘ يقي-ب-ط-ت-لاو ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا
جولوو ةمادتصسŸا ةيمنت-لا ق-ي-ق-ح-ت-ل يو-ي◊ا

لأقتنلا ريزو مدق أمك .روطتلاو ةثاد◊ا ⁄أع
ثد– أصضرع ةددجتŸا تأقأطلاو يوقأطلا

عأطق أهحتف يتلا ىÈكلا تأ-صشرو-لا ن-ع ه-ي-ف
عيرأصشŸا نعو ،أه-ي-ل-ع فر-صشي ي-ت-لا ةرازو-لا
أهجهتن-ت-صس ي-ت-لا ة-ي-ج-ي-تاÎصسإلاو ج-ماÈلاو
قيق–و ،ةرط-صسŸا فاد-هألا غو-ل-ب-ل ةرازو-لا

‘ أهل ططıا ةددجتŸا تأقأطلا ةصسأيصس

ةقأطلا عأطق-ب ءأ-ق-ترلاو ،5302 قأ-فآا دود-ح
ةيصسمصشلا ةقأطلا عيرأصشم زأ‚إاو ،ة-ي-صسم-صشلا
ةيلأع تأيوتصسم ¤إا كÓ-ه-ت-صسلا ةرد-ق ع-فرو
ةقأطلا نم عونلا اذه ‘ ةيŸأعلا ÒيأعŸا قفو
نم ةرظتنŸا لأمآلا نع أثد– أمك .ةليدبلا

‘ ةمهأصسŸا ‘و تاوÌلا قلخ ‘ عأطقلا اذه
ع-يو-ن-تو ع-ي-ن-صصت-لاو يو-قأ-ط--لا دأ--صصت--قلا
،تأقورÙا ىلع دأمتعلا زوأŒو ،دأصصتقلا
سصأ-صصت-ماو ،ل-م-عو ل-غ-صش بصصأ-ن-م Òفو-تو
ةيعمأ÷ا تادأهصشلا ةلمح طصسو ‘ ة-لأ-ط-ب-لا

قلخو ،ةئصشأن تأ-صسصسؤو-م سسي-صسأأ-ت لÓ-خ ن-م
ن.ح  ^ .لمع سصرف

تاي’ولا لك ىوتضسم ىلع ةيئ’و ناجل ءاضشنا تنضسحتضسا ةمظنملا
جد فلأا03 ةحنÃ ةفلكŸا ةيرازولا ةنجللا ‘ مهكارصشإاب نوبلاطت نولقانلا

Úل-قأ-ن-ل-ل ة-ي-ن-طو-لا ة-م-ظ-نŸا تب--لأ--ط ^
ديÛا دبع ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر، Úير-ئاز÷ا
ددحتصس يتلا ةيرازولا ةنجللا ‘ أهكارصشإأب نوبت
03 خيرأت-ب112-02 مقر يذيفن-ت-لا مو-صسرŸا

03 ةيلأŸا ةدعأصسŸا ةحنم نمصضتŸا ةيليوج
ةررصضتŸا نهŸا سضعب بأحصصأا ةدئأفل جد فلأا

ى-ل-ع أ-ه-ع-يزو-تو ‘‘أ--نورو--ك‘‘ ة--ح--ئأ--ج ن--م
ةيئلو نأ÷ ءأصشنا‘‘  ةنصسحتصسم ،‘‘أهيقحتصسم
ةلولا فار-صشا ت– ة-يلو ل-ك ىو-ت-صسم ى-ل-ع

Ãا تأبأقنلا ةكرأصشŸعوقولا يدأفتل ةدمتع ‘
لوح دÓبلا ‘ لوألا يصضأقلا ةدأفإاو ءأطخألا
قيبطتو ةيلمعلا مأ“إل ،‘‘هيلع ىفخت دق رومأا

ةمأعلا ةحلصصملل هجو لمكأا ىلع مكتدأيصس رارق
.‘‘دأبعلاو دÓبلل

‘‘رجفلا‘‘ زو– أهل نأيب ‘ ةمظنŸا ترأصشأاو
ةيادب لÓخ تحÎقا‘‘ أهنأا ،هن-م ة-خ-صسن ى-ل-ع
ةيلأŸاو لقنلا يترازو ى-ل-ع مر-صصنŸا ل-ير-فأا
جد فلأا03 ـب ردقت ةيلأم ةدعأصسم ةحنم Ëدقت
نم ةررصضتŸا نهŸا سضعب بأ-ح-صصأا ةد-ئأ-ف-ل

ةيرازو ةن÷ ليكصشتب يصضتقي ‘‘أنوروك‘‘ ةحئأج
موصسرŸا اذه قيب-ط-ت ة-ي-ف-ي-ك دد– ة-كÎصشم
أهلذبي يتلا تادوهÛا‘‘ ةنمث-م ،يذ-ي-ف-ن-ت-لا
ة-ئ-ف-لا هذ-ه ةد-عأ-صسمو ةد-نأ-صسŸ سسي--ئر--لا
هرادصصإاو أههأŒا ةيلوؤوصسŸا حورب سسأصسحإلاو
يتلا رئأصسÿا مييق-ت ‘ ة-ب-ئأ-صصلا تارار-ق-ل-ل

.‘‘مهنأصسحتصسا تلأن يتلاو Úلقأنلا تق◊
تارارقلا هذه قيبطت مدعلatno “ ‘‘ تفصسأأتو

هنأا ةحصضوم ،”هجو لمكأا ىلع عقاولا سضرأا ‘

ةصصأÿا ةي-ن-مأ-صضت-لا ة-ح-نŸا ¤إا عو-جر-لأ-ب
مرصصنŸا يأم رهصش نم تقلطنا يتلا Úلقأنلأب
، تأيلولا سضعب ¤ا لصصت ⁄ اذه أنموي ¤إا

تار-م ثÓ--ث جد00.000.01 تح-ن-م ثي-ح
غلبŸا تأيلولا سضعبل تملصس تقو ‘ ةيلأتتم
⁄و طاوغألاو ةليصسŸا لثم طقف Úترم وأا ةرم
”و مئاوقلا ‘ Úل-قأ-ن-لا سضع-ب ءأ-م-صسأا جرد-ت
مدع ةجحب Úقئأصسلاو سضأبقلا سضعب ءأصصقا
داز أم وهو‘‘ يعأمتجلا نأمصضلا ‘ مهكاÎصشا

نم عون قل-خو م-ه-تأ-نأ-ع-م ‘‘‘ نأ-ي-ب-لا بصسح
نأا أنأيحأا دأكت Úل-قأ-ن-لا ط-صسو ‘ ى-صضو-ف-لا
نيÈ‹ أنصسف-نأا د‚و ةر-ط-ي-صسلا ن-ع جر-خ-ت
.‘‘عازنلا كفو عصضولا ةئدهتل لخدتلأب

ىفطصصم ديجم ^

ايلحمو ايزكرم نيلخدتملا فلتخم كارضشاب يضصوي يرازولا سسلجملا

““مايبلا““و ““كابلا““ تاريصضحت سسردت ةموكحلا
لبقملا يصساردلا لوخدلاو

يعماجلاو يضسردملا لوخدلا ةضساردل اكرتضشم ايرازو اضسلجم ،دارج زيزعلا دبع ،لوأ’ا ريزولا سسأارت
. طضسوتملا ميلعتلا ةداهضشو ايرولاكبلا يناحتماب ةضصاخلا تاريضضحتلاو ،ينهملا نيوكتلاو

““رابدوك““ لمحي جوتنم فلا054
5202 نم ةيادب ايرابجا نوكيصس تاجوتنŸا زيمرت :قيزر

 سسانك ت’اكو ىلإا لقنتلا ءانع ىضضرملا بينجتل
حيرصصتلل ةديدج ةينورتكلإا ةمدخ قÓطا

دعب نع ةيصضرملا لطعلاب
تأنيمأأتلل ينطولا قودن-صصلا ق-ل-طا ^

ةلأكو ءارجألا لأ-م-ع-ل-ل ة-ي-عأ-م-ت-جإلا
ةينطو ةيمÓعإا ةلمح ،سسما لوا نارهو

يهو ة-ي-صضرŸا ل-ط-ع-لا ة-ن-م-قر لو-ح
ق-ل-ع-ت-ت ةد-يد-ج ة-ي-نوÎك--لا ة--مد--خ
، دعب نع ةيصضرŸا لطعلأب حيرصصتلأب

ءأصضف ةينقت نم ةدأ-ف-ت-صسلا لÓ-خ ن-م
ةكبصش Èع أحأت-م نو-ك-ي يذ-لا ‘أ-ن-ه-لا‘
تأ-ق--ي--ب--ط--ت لÓ--خ ن--م وأا تنÎنلا
يتلا ةلم◊ا ي-هو، ة-ي-كذ-لا ف-تاو-ه-لا
¤إا ل-صصاو-ت-ت-صس و توأا11 ‘ تقل-ط-نا

ةيرأ÷ا0202 ةن-صس ن-م توأا81 ةيأغ
نمؤوŸا عيمج فيرعت رأطإا ‘  كلذو،
ةديد÷ا ةمدÿا هذهب أيعأم-ت-جا م-ه-ل
ةيصضرŸا ةلطعلا عاديأب مهل حمصست يتلا

ةملك ىلع مه-ل-صص– د-ع-ب تنÎنلا Èع
ÊوÎكللا ءأصضفلا جولو لجا نم رورŸا
Èع أهليم–و مهتأنأيب عادياو ،‘‘أنهلا‘‘

ع----قوŸا Èع كلذو ،ءأ----صضف----لا تاذ
zd.sanc.aanahle.ptthوهو
مأ-مأا مأ-هŸا ل-ه-صسي-صس يذ--لا ع--قوŸا
¤ا لقنتلا ءأنع م-ه-ف-ي-ل-ك-تو ى-صضرŸا

وا ، ةلأكولا رقÃ تاءادألا حلأصصم ةيأغ
هذ-ه عاد-يإا ل-جا ن-م ع-فد--لا ز--كار--م
لأجآا ‘ عدوت نأا بجي ي-ت-لا ة-ق-ي-ثو-لا

fiمتيصس ثيح ،ةعأصس84 ىدعتت ل ةدد
رأصصتخا ةينوÎكللا ةمدÿا هذه Èع
عاد--يا ن--م ى--صضرŸا Úك“و تقو---لا

.ةينونأقلا أهلأجآا ‘ ةيصضرŸا مهلطع
خصسن ‘‘أ-ن-ه-لا‘‘ ءأ-صضف م-ه-ل ح-ي-ت-ي أ-م-ك
ةصصأÿا ة-ي-صضرŸا ةدأ-ه-صشلا ة-ن-م-قرو
مهن-كÁ أ-م-ك، ل-م-ع-لا ن-ع ف-قو-ت-لأ-ب
حيرصصتلا ةقيثو عبطو لي-م– ة-لو-ه-صسب
  .تنÎنلا Èع ةيصضرŸا مهلطعب
ةيمÓعإلا ةلم◊ا هذه فادهأا ىلجتتو
‘ قودنصصلا دوهج زار-بإا ‘ ة-ي-ن-طو-لا

ة-مد-خ-ل-ل ر-م-ت-صسŸا Úصسح-ت-لا لأ‹
هتأمدخ ةنرصصع قيرط نع ةي-مو-م-ع-لا
اذكو، ÚنطاوŸا تأئف فلتfl ةدئأفل
فلتfl ىلع لوصص◊ا تاءارجإا طيصسبت
لفكتلاو يعأم-ت-جلا نأ-م-صضلا تاءادأا
ن-كÁ أ-م-ك ،Úن-طاوŸا تلأ--غ--صشنأ--ب
ىلع عÓطلا أيعأ-م-ت-جا ه-ل ن-مؤو-م-ل-ل

ةيصضرŸا ةلطعلأب ح-ير-صصت-لا تاو-ط-خ
ل--ي--لد--لا ق--ير--ط ن---ع تنÎنلا Èع
لصصاوتلا ةصصنÃ  دجاوتŸا ÊوÎكللا
ءأصضف Èع ةلأكولأب  ةصصأÿا ÊوÎكللا
 .‘‘أنهلا‘‘

Œه-ل ن-مؤو-م  ل--ك نأا  ¤إا ةرأ--صشلا رد
سصأÿا رورŸا مقر كلÁ ل أيعأمتجا
،أنهلا ءأصضف  جولوب هل حمصسي يذلاو هب

Áخ نم هيلع لصصحتي نا نكÓمدقتلا ل
ع-فد-لا ز-كارÃ تاءادألا ح--لأ--صصم ¤إا
مقر Ëدقت لÓخ ن-م أ-ه-ي-لا بصست-نŸا
 .هب سصأÿا بأصستنلا

 سسانيا.م ^
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يداسصتقإإ

هتفاسضتسسأ للخ صسمأأ ريزولأ ددسشو ^
نأأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-عأذإ’أ جأو-مأأ ى-ل-ع صسمأأ

ىلع ةيسصخسشلأ ةحلسصŸأ بيلغ-ت ق-ط-ن-م
هجهتنأ يذلأ ةينطولأ ةح-ل-سصŸأ با-سسح
قباسسلأ ‘ Úيداسصتق’أ ÚلماعتŸأ صضعب
د-يد÷أ ق-ط-نŸأ نأأ ¤إأ ا--ت--ف’ ¤و د--ق
ىلع ةموك◊أ فرط نم ي-ن-ب-م نو-ك-ي-سس
اميف ةيعوسضوŸأو طيطختلأو ةيفا-ف-سشلأ
،يرئأز÷أ داسصتق’أ لب-ق-ت-سسÃ ق-ل-ع-ت-ي

لمعت قباسس تقو ‘ تناك افأرطأأ امهتم
تأرايلÃ ة-ي-مو-م-ع لأو-مأأ ل-يو– ى-ل-ع
ةجيتن هعاطق ىلع تامجه نسشب ر’ودلأ
نل هنأأ أÒسشم ،صصوسصنلأو Úنأوقلأ Òيغت
Îفد ‘ ةددÙأ طورسشلأ نع لزانتلأ متي
ةمو-ك◊أ نأا-ب ر-كذ ل-با-قŸا-ب ،طور-سشلأ

نم قوسسلأ نيو-م-ت-ل لاÛأ ح-ت-ف-ل تأا÷
‘ تأرا-ي-سسلأ دأÒت-سس’ ةدو--ع--لأ لل--خ

‘ تأرايسسلل ةيقيقح ةعانسص قلخ راظتنأ
حتفتسس كلذ راظ-ت-نأ ‘ ““ ل-ئا-ق ر-ئأز÷أ
دأÒت-سس’ ءل--كو--ل--ل لاÛأ ة--مو--ك◊أ
 .““ىرخأأ دامتعأ طورسشب نكل تأرايسسلأ

دو--عو---لأ نأأ ¤إأ دد---سصلأ تأذ ‘ أÒسشم
تاعانسص ¤أ لوحتتسس ةيبيكرت تاعانسصب
دوعو اه-نأ ح-سضتأ ي-سضاŸأ ‘ ة-ي-جا-مدإأ
 .ليا– در‹و ةفئأز
Úب Úمداقلأ ءاعبرأ’أو ءاثلثلأ ءاقل نعو
Úيدا-سصت-ق’أ Úل-ما-ع--تŸأو ة--مو--ك◊أ
ر-يزو-لأ د-كأأ ،Úي-عا-م-ت-ج’أ ءا-كر--سشلأو
طرخني ’ هنأأ يلع تيآأ تاحرف ةعانسصلأ

قلطت تناك ثيح ةيثلثلأ قطنم صسفن ‘

دŒ نأأ نود فأر-طأ’أ ع-ي-م-ج ن-م دو-عو
احسضوم ،لبقتسسŸأ ‘ ديسسجتلل اهقيرط

ةيفافسشلأ ءاقل نوكيسس بقترŸأ ءاقللأ نأأ
داسصتقلل ةديد÷أ ةيؤورلأ حرطنسس““ ثيح

ÒياعŸأ قفوو ةينلقعلأ عم ىسشامتت يتلأ
أذه ‘ ةموك◊أ ماهم د-يد–و ة-ي-لود-لأ
نم ر-ظ-ت-ن-م و-ه ا-مو ،ة-ه-ج ن-م نأا-سشلأ
رئأزجلل ةمدخ Úيداسصتق’أ Úل-ما-ع-تŸأ
ة-م-ي-ق لل-خ ن-م ي-ن-طو-لأ دا-سصت--ق’أو
ةينطولأ ةحلسصŸأ ىغطتسس ثيحو ةفاسضم
 .““ىرخأأ ةهج نم رابتعأ لك قوف
نم رظتنŸأ نأأ حا-ب-سصلأ ف-ي-سض فا-سضأأو

يعوسضوم Òيسست و-ه Úل-ما-ع-تŸأ فر-ط
ةفاسضم ةميق قل-خ-ت ع-يرا-سشÊ Ÿل-ق-عو
ةنأزخ فزنتسست ة-ي-م-هو ع-يرا-سشم صسي-لو
 .ةلودلأ
ديد÷أ رامثتسس’أ نونا-ق صصخ-ي ا-م-ي-فو
تردسص دق ا-سصو-سصن نأأ ي-ل-ع تيآأ ف-سشك

نيرسشع حلسصإ’ ابير-ق رد-سصت-سس ىر-خأأو
ةيداسصتقأ ةموظنمو تاها-تŸأ ن-م ة-ن-سس
فأر-طأأ ة-مدÿ صسا-قŸأ ى-ل--ع تل--سصف
نوناقلأ نم فدهلأ نأأ ¤إأ اتف’ ،مهنيعب

ةفافسش ةيداسصتقأ ةموظنم ¤إأ لوسصولأ وه
يأأ ¤إأ طسسوتلل لماعتŸأ جاتحي ’ ثيح

Òغ وأأ عور-سشم فد-ه د-ي--سسج--ت--ل ةرأدإأ
 .عورسشم
¤إأ ةعانسصلأ ريزو راسشأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
ماهم حسضويسس ديد÷أ رامثتسس’أ نوناق نأأ
ة-لوıأ تا-ه÷أ تا-ي-حل--سص دود--حو
صصخي امي-ف ا-مأأ را-م-ث-ت-سس’أ ع-ي-ج-سشت-ب
ة-ي-ب-ير-سضلأو ة-ي-ئا-ب÷أ تأز-ي-ف--ح--ت--لأ

قلخ ىلع عورسشŸأ ةردق ىلع فقوتتسسف
افيسضم ةفاسضŸأ ةميقلأو لغسشلأ بسصانم
Òيغتلأ لبقت ’ اسصوسصن نمسضت نوناقلأ نأأ

رأر-ق-ت-سس’أ بل÷ Òسصق-لأ ىدŸأ ى-ل--ع
 .نيرمثتسسŸأ بذجو

^ Ÿيو’زرح .ءاي

هترجأأ يذلأ يونسسلأ ر-ير-ق-ت-لأ ف-سشك ^
‘ ةلثمتŸأو رسشابŸأ عيبلل ةيلودلأ ةئيهلأ
عي-ب-لأ تا-ي-ع-م÷ ة-يŸا-ع-لأ ة-ي-لأرد-ف-لأ
و اي-ق-ير-فأ ة-ق-ط-نÃ صصاÿأ ،ر-سشا-بŸأ
و تف’ و‰ ليجسست نع طسسوأ’أ قرسشلأ

‘ ر-سشا-بŸأ ع-ي-ب-لأ لا‹ ‘ ر--م--ت--سسم
    .اندلب ‘ هتثأدح نم مغرلاب رئأز÷أ
““رجفلأ““ تملسست يذلأ ر-ير-ق-ت-لأ ر-ه-ظأأو
ايقيرفإأ ةقطنم ليجسست  ،صسمأأ هنم ةخسسن
ةئاŸاب6,11ـب و‰ ةبسسن طسسوأ’أ قرسشلأو
تلجسس امك .ةي-سضاŸأ ة-ن-سسلا-ب ة-نرا-ق-م
8.7 ـب و‰ ىنحنم عم اتباث ءأدأأ ةقطنŸأ
    . ةيسضاŸأ تأونسس3 للخ ةئاŸاب
قيوسستلأ نإاف ،⁄اع-لأ ءا-ح-نأأ ل-ما-ك Èعو
عيبلل ةفورعŸأ ةقيرطلأ يهو ÊوÎكلإ’أ
ةنسس05 نم Ìكأأ ذنم ةدجأوتم ،رسشابŸأ

،ةمدقتŸأ ةيعانسصلأ نأدل-ب-لأ ع-ي-م-ج ‘
أدج ةمظنم ةعانسصب انه ر-مأ’أ ق-ل-ع-ت-يو
تا-سسسسؤو-م-ك ا-ه-ب تا-مو--ك◊أ فÎع--تو
تأدا-سصت-قإ’أ و‰ ‘ م-ها-سست ة-ي--عر--سش
   .ةيلÙأ
رÁ يذ-لأ ير-ئأز÷أ قو-سسلأ عا-ط-ت-سسأو

Ãبك أًددع و‰ ةلحرÒًعيبلأ تاكرسش نم أ
  .ةيبنجأ’أو ةيلÙأ رسشابŸأ
وه رسشابŸأ عي-ب-لأ نأأ ن-م م-غر-لأ ى-ل-عو

دقف ،رئأز÷أ ‘ اًيبسسن ةد-يد-ج ة-عا-ن-سص
عسضب يفف ،أًرمت-سسمو أÒًب-ك أًو‰ تل-ج-سس
لمعلأ صصرف Òفوت عاطتسسأ طقف تأونسس
ةبسسن كلذ ‘ اÃ ، صصاخسشأ’أ ف’آ’ ر◊أ
  .ءاسسنلأ نم ةÒبك
ة-ي-فا-سضإأ ل-خد صصر-ف Òفو-ت بنا--ج ¤إأ
ةعانسصلأ لمعت ثيح ،نيرسشابŸأ Úعئابلل
امك .ةرسشابم لمع صصرف Òفوت ىلع اًسضيأأ
رسشابŸأ ع-ي-ب-لأ تا-كر-سش ة-ي-ب-لا-غ مو-ق-ت
ةئبعتو جاتنإ’ ةيجراخ رداسصÃ ةناعتسس’اب
صصرف Òفوت ›اتلابو ،اهتاجت-ن-م ع-يزو-تو

عم ةميق-لأ ة-ل-سسل-سس Èع ةر-سشا-ب-م ل-م-ع
ةÒغسصلأ تاكرسشلأ عاط-ق ر-يو-ط-ت Úك“

 .ةطسسوتŸأو
ةيلأردفلأ ريرق-ت ى-ل-ع ا-ه-ن-م ا-ق-ي-ل-ع-تو
تحرسص ،رسشابŸأ عيبلأ تايعم÷ ةيŸاعلأ
ةديسسلأ تنويك ةكرسشل ةيديفنتلأ  ةريدŸأ

ىوت-سسم عا-ط-ق-لأ د-ه-سشي :أزو-لا-ك و-لا-م
، ةقطنŸأ ‘ عجسشم بذجو با-ط-ق-ت-سسأ
‘ نحن .ةيقيرفأ’أ ةرا-ق-لأ ‘ ا-م-ي-سس ’و
لل-خ ن-م ه--نأأ ةد--سشب ن--مؤو--ن تنو--ي--ك
تا-برا-قŸأو ة-ي-قل--خأ’أ تا--سسرا--مŸأ
لاجر مامأ لاÛأ حتف-ت ي-ت-لأ ة-قدا-سصلأ

لك-سشبو ة-م-ها-سسŸأ ا-ن-ن-كÁ ، لا-م-عأ’أ
 .ةقطنŸأ ‘ يباجيإأ
رسشابŸأ عيبلل ةيŸاعلأ ةعان-سصلأ ل-سصأو-ت
صضرف ‘ ،ر’ود رايلم081ـب ردقت يتلأو
قرسشلأو ا-ي-ق-ير-فإأ ة-ق-ط-ن-م ‘ ا-ه-سسف-ن
ةتباثلأ ومنلأ ةبسسن تحمسس امك .طسسو’أ

تأدو--هÛأ بنا--ج ¤إأ ة--ق--ط--نŸأ ‘
سصرف قلخب ،ÚتÒبك-لأ ة-ب-غر-لأو لاجرل اً
تأÒي-غ-ت-ب Òثأا-ت-لأو رو-ه-ظ-ل-ل لا-م-عأ’أ
 .مهتايح فورظ ‘ ةيباجيإأ
لامسشو طسسوأ’أ قرسشلأ ةقطنŸ انتاعقوت»
عاطقلأ نأأ مغر ، ةيباجيإأ لأزت’ ايقيرفإأ
ن-يذ-لأ Òم-سضلأ يÁد-ع  صضع-ب ه--جأو--ي
لل-خ ن-م ة-عا-ن-سصلأ ة-ع-م-سسب نور--سضي
.ةينوناق Òغ ةيمره تاططı مهعسضو
لامسشو طسسوأ’أ قرسشلأ ة-ق-ط-ن-م ل-ظ-تو
، انل ةبسسنلاب ومنلل اًيسسيئر اًقوسس ايقيرفإأ
انيلث‡ نيوكتو ميلعتل للك لب لمعن امك
نم حاجنلأ قيق– ل-جأ ن-م Úل-ق-ت-سسŸأ

 .قداسصو داج لمع للخ
نم هنأأ نمؤون انÒكفت ‘ :أزولاك تفاسضأأو

لثم رسشابملل عيبلل ة-سصن-م Ëد-ق-ت لل-خ
‘ ةيباجيإأ تأÒيغت ءافسضإأ اننكÁ ، تنويك

ةقطنم دعت .صسانلأ نم Òثكلأ ةايح ط‰
دحأأ اًسضيأأ ايقيرفإأ لامسشو طسسوأ’أ قرسشلأ
نم اهنكÁ هنأأ دقتع-ن ي-ت-لأ تا-عا-ط-ق-لأ
رقفلأ نم د◊أ ‘ Òبك لكسشب ةمهاسسŸأ
ىقلت  نأأ لمأان امك .ميلعتلأ صصرف عيسسوتو
ÚلقتسسŸأ ا-ن-ي-ل-ث‡ ع-م ىد-سص ا-ن-م-ي-ق
د-ي÷أ كو-ل-سسلأ را-ه-ظإأ ‘ أور-م--ت--سسيو
 .مهتاطاسشنل مهءأدأأ ءانثأأ زيمتلأو

تايعم÷ ةيŸاعلأ ةيلأردفلأ ريرقت بسسح
نويلم4.6 نم Ìكأ نإاف ،رسشا-بŸأ ع-ي-ب-لأ

Úلثممك ة-عا-ن-سصلا-ب أو-ق-ح-ت-لأ صصخ-سش
ىوسس لثÁ ’ أذهو.ةقطنŸأ ‘ Úلقتسسم
Úل-ث-م-م-ل-ل عو-م‹ ن-م ة-ئاŸا--ب3.5
نم ديزŸأ رفوتب حم-سسي ا‡ Úل-ق-ت-سسŸأ
 .روطتلأو ةيمنتلأ قيقحتل عاطقلل صصرفلأ
ومنلأ قق– نأأ ““تنويك““ ةكرسش تعاطتسسأ
ايسسآأ ‘ نأدلبلأ نم ديدعلأ ‘ راهدزإ’أو
‘ اهتأاسشن ذنم ايقيرفإأو طسسوأ’أ قرسشلأو

نم ةعوم‹ ى-ل-ع ةز-ك-تر-م .8991 ما-ع
– ةهأزنلأ اهنم – ةيوقلأ ةيسساسسأ’أ ميقلأ
لا‹ ‘ اهتمسصب كرت ‘ تنويك لسصأوت
Úيلم5 ›وح عم ايسسآأ ‘ رسشابŸأ عيبلأ

رأ يأأ) Úلق-ت-سسŸأ Úل-ث-مŸأ ن-م ، عزو-م
 .ةلود001 نم Ìكأأ ‘ ، (صسأ

  يو’زرح.ل ^

 :فسشكي رسشابملإ عيبلإ تايعمجل ةيملاعلإ ةيلإردفلإ ريرقت
 ““ رمتسسم و ريبك ومن ةلحرم يف ةيرئازجلا قوسسلا ““

  :ةعانسصلإ ريزو ،رئإزجلإ يف تإرايسسلل عناسصم ءاسشنإ يف نوبغري ابوروأإ و ايسسآإ نم رابك نوعنسصم

بيرهت ايفام نم ةسسرسش ةمجهل ضضرعتي عاطقلا““
 ““ ةديدجلا نيناوقلا ببسسب لاومأ’ا

  ةديدجلا طورسشلا نع لزانت ’ و..تابكرملا عينسصتل طورسش يرتفد نع جرفنسس ^
و رابك نيرمثتسسم نم نينثإ نيبلطل هحلاسصم يقلت نع مهإرب يلع تيآإ تاحرف ةعانسصلإ ريزو فسشك
رتفد نأإ افيسضم ابوروأإ نم رخآ’إ و ايسسآإ نم امهدحأإ رئإزجلاب تإرايسسلإ عينسصت يف نابغري بناجأإ
 .لزانتلل ةلباق ريغ يهو اندÓب يف ةيقيقح ةيكيناكيم ةعانسص ملاعم ددحيل ءاج ديدجلإ طورسشلإ

ةدئافل ديدج يمي-ظ-ن-ت ءأر-جأ ع-سضو ” ^
تايلمع Òطأات-ل Úيدا-سصت-ق’أ Úل-ما-ع-تŸأ
و رجينلأ و ›ام رأو÷أ لود وحن ريدسصتلأ

ةرأزو نع رداسصلأ نايبلأ بسسحو  .ايناتيروم
ةفاك ملع ¤إأ ةÒخأ’أ هذه يه-ن-ت ،ةرا-ج-ت-لأ
نوموقي ن-يذ-لأ Úيدا-سصت-ق’أ Úل-ما-ع-تŸأ
و ›ام رأو÷أ لود وحن ريدسصتلأ تايلمعب
ءأرجإأ عسضو ” دق هنأأ اينات-يرو-مو ر-ج-ي-ن-لأ
يسضقي تايلمع-لأ هذ-ه Òطأا-ت-ل ي-م-ي-ظ-ن-ت
فرط نم ةردسصŸأ تاجتنŸأ لقن نامسضب
كيتسسجول-لأو ل-ق-ن-ل-ل ي-مو-م-ع-لأ ع-مÛأ
ة--ط--ق--ن--لأ ة--يا--غ ¤أ ““صسنأÎسسي--جو--ل““
ط-ير-سشلأ ىو-ت-سسم ى-ل--ع (0) ةيÎمولي-ك-لأ
ةطقن كلذب نوك-ت-ل ،د-ل-ب ل-ك ع-م يدود◊أ

ة-ه÷أ فر-ط ن-م ع-ل-سسلأ مل-ت-سسأو رو-ب-ع
مأÎح’أ لظ ‘ ،رأو÷أ لود نم ةدروتسسŸأ
ةيئاقولأ Òبأدتلأو تأءأرجإ’أ ة-فا-ك-ل ما-ت-لأ

يتلأو انوروك صسوÒف ءابو يسشفت نم ةيامحلل
ةبسسنلاب امأأ .ةيمومع-لأ تا-ط-ل-سسلأ ا-ه-تر-قأأ
نولمعتسسي نيذلأ Úيداسصتق’أ Úلماع-ت-م-ل-ل
ةهجوŸأ عئاسضبلأ لقنل ة-سصاÿأ م-ه-ل-ئا-سسو
مهف““ –ردسصŸأ صسفن ف-ي-سضي– ر-يد-سصت-ل-ل

تأءأرجإ’أ لكل مراسصلأ قيبطتلا-ب نو-مز-ل-م
صسوÒف يسشفت نم ةيامحلل ةسصاÿأ ةيحسصلأ
لخأد علسسلأ م-ي-ل-سست ” أذأ ة-سصا-خ ا-نورو-ك
دسصقو .ريدسصت-لأ ة-ه-جو لود-لأ ي-سضأرأأ
اهن-ع بتÎي نأأ ن-كÁ ل-ي-قأر-ع يأأ يدا-ف-ت
نسس◊أ Òسسلأ قيعت دق ةيب-ل-سس تا-سسا-ك-ع-نأ
لك ةرأزولأ وعدت ،تايلمعلأ هذ-ه د-ي-سسج-ت-ل

فرطلأ راطخإاب مايقلأ يداسصتقأ ل-ما-ع-ت-م
لك ذاختأ ةرورسضب ،هعم دقاعتŸأ دروتسسŸأ
ع-ئا-سضب-لأ مل-ت-سس’ ة-مزل--لأ تأءأر--جإ’أ
ةيدود◊أ طاقنلأ ىو-ت-سسم ى-ل-ع ةرد-سصŸأ
 ح.ل̂   .صضرغلأ أذهل دد– فوسس يتلأ

سسنإرتسسيجول نتم ىلع تاجتنملإ لقن نامسض
  دودحلإ ىلع نامأاب اهميلسست و

 راوجلا لود وحن ريدسصتلا تايلمع ريطأاتل يميظنت ءارجإا

 نهإرلإ يداسصتق’إ عسضولإ لسض يف تاقفنلإ ديسشرت ىلع ددسشي راكح
  ليخادملا ىلع ظافحلل جاتن’ا نم عفرلا ططخم ىنبتت كارطانوسس

ع-مÛ ما-ع-لأ ر-يدŸأ صسي-ئر-لأ دد-سش ^
ىلع راك-ح ق-ي-فو-ت د-ي-سسلأ كأر-طا-نو-سس
‘ ةدا-يز-ل-ل دو-ه÷أ ة-ف-عا-سضم ةرور--سض

يوقاطلأ نمأ’أ ى-ل-ع ظا-ف-ح-ل-ل جا-ت-نإ’أ
ةلمعلأ نم اه-ل-ي-خأد-م ى-ل-عو ر-ئأز-ج-ل-ل
 .ةبعسصلأ
ة--كر--سش ن--ع ردا--سصلأ نا--ي--ب--لأ بسسحو
ةرايز لل-خ را-ك-ح ح-سضوأأ ،كأر-طا-نو-سس
ةيريدم ¤إأ هتداق يتلأ دق-ف-ت-لأو ل-م-ع-لأ
Èع ل-ق-ن-لأ طا-سشن-ل ة-ع-با-ت-لأ ة-نا-ي-سصلأ
هنأأ، طأوغ’أ ةي’وب ةدجأوتŸأو بيبانأ’أ

ةفعاسضم ىلع ره-سسلأ ع-ي-م÷أ بجأو ن-م
نم ةينطولأ تاطايتح’أ ديدŒ و دوه÷أ
 .زاغلأو طفنلأ
‘ تاقفنلأ ديسشرت ةرورسض ىلع حلأأ امك

مسستŸأ نهأرلأ يداسصت-ق’أ ع-سضو-لأ ل-سض
ىوتسسŸأ ى-ل-ع ة-قا-ط-لأ را-ع-سسأأ ع-جأÎب
 .يŸاعلأ
صضرع-ل عا-م-سسلأو ةأا-سشنŸأ د-ق-ف-ت د-ع-بو
تناك ،ةيريدŸأ طاسشنو ماهم لوح لسصفم
عم ثيد◊أ و عامتسسلل را-ك◊ ة-سصر-ف-لأ
لامعلأ تامامتهأ فلتfl لوح تأراطإ’أ
ىو-ت-سسŸ ةأا-سشنŸأ هذ-ه-ب ءا-ق-تر’أ أذ--كو
لجأأ نم ةدوسشنŸأ فأدهأ’أو تاعل-ط-ت-لأ
ىوتسسم ىلع ةنايسصلأ ةطسشنأأ لكب مايقلأ
اهدعب ةهجولأ تناكو  .ةسسسسؤوŸأ تأدحو
نيأأ لمر يسسا◊ ةيعانسصلأ ةقطنŸأ ¤إأ

ةطحÃ لاغسشأ’أ مدقت ةنياعÃ دفولأ ماق
عامتسس’أو (طسسو) زاغلأ طغسض و ة÷اعم
عور-سشŸأ أذ-ه لو--ح صصا--خ صضر--ع ¤إأ

ةبسسن نم عفرلأ ¤إأ فداهلأو يجيتأÎسس’أ
يعيبطلأ زاغلأ لقح تاطايتحأ عاجÎسسأ

›أوحب ردقي ‘اسضإأ مجحب لمر يسسا◊
 .بعكم Îم رايلم004
ةنايسصلأ نأأ راكح لاق ،ةبسسانŸأ هذه ‘و
عيمج ‘ اماه أرود بعلت ةيلكلأو ةيرودلأ
داتعلأ ةحسص ىلع اًظافح أذهو انتطسشنأأ
لثمأ’أ طا-سشن-لأ ةروÒسص ى-ل-ع ›ا-ت-لا-بو

Ÿةنايسصلأ فيلاكت نم ليلق-ت-لأ و ا-ن-تآا-سشن
 .ةبعسصلأ ةلمعلاب اهنم قلعت ام ةسصاخ
ماعلأ ر-يدŸأ ،نا-ي-ب-لأ ف-ي-سضي د-كأأ ا-م-ك

Ûلماعلأ ةيمهأأ ىل-ع كأر-طا-نو-سس ع-م
ى-ل-ع ثحو طا-سشن-لأ أذ--ه ‘ ير--سشب--لأ
للخ نم اهÒسض–و تأءافكلاب مامته’أ
 .لسصأوتŸأ نيوكتلأ

 ح.ءايمل ^

 علسسلإ نم %09 ىلع دود◊إ Èع ةيكرم÷إ تافيرعتلإ ءاغلإإ ¤إإ فدهي
1202 لولحب يراŒ قافتا لوأا دقع ¤إا فدهت ايقيرفإا ‘ ةر◊ا ةراجتلا ةقطنم

قافتأ لوأأ نأأ يقيرفإ’أ دا–’أ نلعأأ ^
Œةقطنم راطإأ ‘ يرا Œىلع ةرح ةرا

نم —افلأ ‘ دقعيسس ايق-ير-فإأ ىو-ت-سسم
فان-ئ-ت-سسأ رر-قŸأ ن-م ثي-ح ي-ف-نا-ج

 .تنÎنإ’أ Èع ةقلعŸأ تاثحابŸأ
‘ هنأأ ءابنألل جÈمو-ل-ب ة-لا-كو تر-كذو

ةر◊أ ةرا-ج-ت-لأ ة-ق-ط-ن-م تل--خد Úح
نم ذيفنتلأ زي-ح ة-ي-ق-ير-فأ’أ ة-يرا-ق-لأ
،يسضاŸأ ماع-لأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ ة-ي-حا-ن-لأ
ررقŸأ نم ناك يتلأ تلماعŸأ ترخأات
ثي-ح ،ة-ي-ل-يو-ج ن-م لوأ’أ ‘ أأد-ب-ت نأأ
ة---قا---عإأ ‘ ا---نورو---ك ءا---بو بب---سست
‘ ةراجتلأ لوكوتورب نأاسشب تاسضوافŸأ
تأزا--ي---ت---م’أ كلذ ‘ اÃ ،ع---ل---سسلأ
 .ةيكرم÷أ
هرسشن  نايب ‘ يقيرفأ’أ دا–’أ دافأأو

تاسضوافŸأ نأاب  يمسسرلأ هعقوم ىلع
ةسصنم للخ نم متتخت فوسس ةقلعŸأ
ةيقيرفأأ ةيسسامولبد ة-يراŒ ة-ي-سضأÎفأ

Úب ةكأرسشك اهريوط-ت ير-ج-ي ةد-يد-ج
ةيسضوفم Úب صصاÿأو ماعلأ Úعاطقلأ
ةكرسش02 نم Ìكأأو يقيرفأ’أ دا–’أ
دوقيو .تايسسن÷أ ةدد-ع-ت-م ة-ي-ق-ير-فأأ
 . يراجتلأ قافت’أ يراقلأ لتكتلأ
ةيراجت-لأ ة-ق-ط-نŸأ ح-ب-سصت نأأ ن-كÁو
لماكب لمعت نأأ ررقŸأ نم يتلأ ،ةر◊أ

ةقطنم Èكأأ ،0302 ماع لولحب اهتقاط
Œثي---ح ن---م ⁄ا---ع---لأ ‘ ةر---ح ةرا

قوسسلأ مدخي نأأ لمتحي ثيح ،ةحاسسŸأ
يلÙأ œانلأ غلبيو صصخسش رايلم1ر2
 .ر’ود نويليرت2ر5 ةقطنملل ›امجإ’أ
ةلود55 ل-سصأأ ن-م ة--لود45 تع-قوو

ى-ل-ع ي-ق-ير-فإ’أ دا–’أ ا-ه--ب فÎعأ
ءانث-ت-سسا-ب – ة-ق-ط-نŸأ ¤إأ ما-م-سضن’أ
ىلع ةلود82 تقداسص امنيب – ايÎيرإأ
 .ةيقافت’أ
نم ىرخأأ قطانم نع ايقيرفإأ فلختتو

لث“ ثيح ،ةي-ل-خأد-لأ ةرا-ج-ت-لأ ثي-ح
ن----م %51 ةرا--ق--لأ ل--خأد ةرا--ج--ت--لأ
Ìكأأو ايسسآأ ‘ %85ـب ةنراقم ،›امجإ’أ

 .ابوروأأ ‘ %07 نم
نم كلذ Òيغت ¤إأ ة-ي-قا-ف-ت’أ فد-ه-تو

تا-ف-ير-ع-ت-لأ ءا-غ-لإأ وأأ صضف--خ لل--خ
ن-م %09 ى-ل-ع دود◊أ Èع ة-ي-كر-م÷أ
لاŸأ صسأأر ة-كر-ح ل-ي-ه-سستو ،ع--ل--سسلأ
،رام-ث-ت-سس’أ ع-ي-ج-سشتو ،صصا-خ-سشأ’أو
دا–أ ءا-سشنإأ ما-مأأ ق-ير-ط-لأ د--ي--ه“و

 ح.ل ^ .ةراقلأ ىوتسسم ىلع يكرمج
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Ìكأا ةني-ط-ن-شسق عراو-شش ،صسمأا ،تد-ب و ^
يهاقŸاو م-عا-طŸا ح-ت-ف د-ع-ب، ا-طا-ششن
ام ، ةطرششلا لاجر ةباقرو تاءارجإا طشسو

ةشصاخ، مهتداعشس نع نوÈعي راجتلا لعج
يأا م-ه-ل د-ع-ي ⁄و تق-ل-غا م-ه-تfiÓ ناو
مهنم ديد-ع-لا Òب-ع-ت د-ح ى-ل-ع لو-خد-م
. ةنيدŸا طشسوب
معاطŸا تداع نايزو-ب ة-ما-ح ة-يد-ل-ب-بو
ىلع طاششنلل ءاوششلل اهشضر-ع-ب ة-فور-عŸا
ريرحتلا ةهبج عراششب يشسيئر-لا ق-ير-ط-لا
حتف لجشس امك، ة-ن-يدŸا ط-شسو ي-ن-طو-لا

نوك، ةقانأاو ة-ي-بذا-ج Ìكأا تد-ب ي-ها-ق-م
مايقلل قلغلا ةÎف اولغتشسا اهباحشصأا بلغأا
يقل اموهو، Úيزتو ءÓطو ميمرت تايلمعب
. ÚنطاوŸا ناشسحتشسا
دافأا ، قدا-ن-ف-لا ح-ت-ف ةدا-عإا صصو-شصخ-بو

بب-شس ق-ل-غ-لا نأا ما-يÿا قد-ن--ف بحا--شص
ءاو-يإا تا-ي-ل-م-ع نأا م-غر ، ةÒب-ك بعا-ت-م
، رج◊ا نمشض نطولا جراخ نم Úمداقلا

نأاو ةشصاخ ، ÚفظوŸا قلق نم ام عون للق
‘ Úقلاع اوناك نيذلا Úيرئاز÷ا ء’ؤوه
اوناكو ةليمج ءاوجأا اوقلخ ايلاطيإاو اشسنرف
. Úطبشضنم
Èكأا تويرام قدنف طاششن ةدوع انلجشس امك
، مو‚5 يذ قرششلا ةمشصاع قدانف مهأاو
‘ ةشصاخ ا-ط-ششن نو-ك-ي ا-م ةدا-ع يذ-لاو
نم Òثكلا هدشصقي ثيح، عو-ب-شسأ’ا ة-يا-ه-ن

. صصوشصÿا هجو ىلع لا◊ا يروشسيم
هنع نِلعأا رارق ‘ دق ةنيطنشسق ›او ناكو

و معا-طŸاو قدا-ن-ف-لا  ح-ت-ف-ب ،صسمأا لوأا
ة-ي-ئا-قو تاءار-جإا صضر-ف ع-م ،ي-ها-قŸا
لاح ‘ قفارŸا هذه با-ح-شصأا صضر-ع-ت-ي

.طاششنلا فقول ،اهقيبطت مدع
Óمع ةي’ولا حلا-شصم بشسح ءا-ج رار-ق-لا

Ãو لوأ’ا ر-يزو-لا ل-ب--ق ن--م هرار--قإا ” ا
ةيلمعلا تا-ي-ف-ي-ك-لا د-يد-ح-ت-ب ق-ل-ع-تŸا
ةياقولا ماظن فيفخت و Òبادتلا ديشسجتل

.انوروك صسوÒف راششتنا نم
تاطاششن  فان-ئ-ت-شسا-ب صصي-خÎلا رّر-ق-تو
ى-ل-ع م-عا-طŸا و ي-ها-قŸا و  قدا-ن-ف-لا

مازتل’ا ع-م ،ة-ن-ي-ط-ن-شسق ة-ي’و ىو-ت-شسم
و  ،ءابولا راششتنا لظ ‘ ةيئاقولا Òبادتلاب
مهتيامح و ÚنطاوŸا ةحشص ىلع ظاف◊ا

صسوÒف ة-ح-ئا-ج را-ششت-ن’ ر-ط-خ يأا ن-م
مازتل’ا مدع يدؤوي و .(91 ديفوك) انوروك
ف-قو وأا ءا-شضف-ل-ل يرو-ف-لا ق-ل-غ-ل-ل ،ا-ه-ب
.طاششنلا
هذه با-ح-شصأا ماز-لإا ،طور-ششلا Úب ن-م و
باب نم تافر-ششلا ماد-خ-ت-شسا-ب ق-فارŸا
Úتنثا Úب نم ةلواط لامعتشسا و ةيولوأ’ا

مازتل’ا بناج ¤إا ،ةيلخادلا تاءاشضفلا ‘
لا-م-ع-ت-شسا مد-ع و تا-ما-م-ك-لا ءاد-ترا-ب
Òهط-ت-لا كلذ-ك و ،حوارŸا و تا-ف-ي-كŸا
نم اهÒغ و يشساركلاو ت’واطلل مظتنŸا
لوا-ن-ت-م ‘ تا-م-ق-عŸا ع-شضو و مزاو-ل-لا
و ةيعيبط-لا ة-يو-ه-ت-لا نا-م-شض و ن-ئا-بز-لا
.يدشس÷ا دعابتلا ماÎحا

شس ديزي^

عفدلا زاهج لامعتسسا ىلع ةلسشنخ راŒ فوزع
رئاز÷ا ديÈل ÊوÎكلإ’ا

يهاقملا و معاطملا قدانفلا حتف ةداعإا دعب

اـــــــــهتيويح ديـــــــــــعتسست ةـــــــــــنيطنسسق
ةـــيراجتلا تاـــطاسشنلا ةدوــعب

ىلع راجتلا كلذب ديعتسسيل، رهسشا5 نم ديزأا ماد قلغ دعب يراجتلا اهطاسشن ةنيطنسسق ةي’و تداعتسسا
ءابو راسشتنا ةجيتن ةÒبك رئاسسخ اودبكت نأا دعب حورلا مهيلإا تداعأا يتلا مهتيويح صصوسصÿا هجو
. تارارق نم هق◊ امو انوروك

ةقطنملل ةنيطنسسق يلاو ةرايز دعب
قوسس وأا فسصوتسسم ىلإا روجهم حبسسم ليوحتب نوبلاطي يلجنم يلع ناكسس

ةنيطنسسق بهلت تلاز ام قئار◊ا
ةي’ول ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلخدت ^
ةيدلبب ةÒخأ’ا ةعاشس42 لÓخ ةنيطنشسق
صشوديد و ديبعا Úع ةيدلب ، ة-ن-ي-ط-ن-شسق
ع’دنإا ل-جأ’ ةرا-م-شس Úع ة-يد-ل-ب ، دار-م
، ةباغ ،ةشسباي باششعأا ، دئاشصح قئارح
. راجششأا فيلزت
تانحاشش90  ةيلمع-لا هذ-ه-ل Òخ-شست ”و
ةيلمع د-ع-ب. ل-خد-ت نو-ع13 و ءا-ف--طإا
لخدتلا قر-ف ا-ه-ب تما-ق ي-ت-لا دا-م-خإ’ا

›اوحو. ةديشصح راتكه04 قاÎحا لجشس

راتكه01. يبلح ر-بو-ن-شص را-ت-ك-ه20
راجششأا50 و روب را-ت-ك-ه04 و صشار--حأا
. صسوتيلاك
¤إا قئار◊ا هذه ع’دنا با-ب-شسأا ع-جر-تو

تنكمو ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا مدع
ةيام◊ا لاجر فرط نم ةيام◊ا تايلمع
ةباغلا ةيامح نم ةنيطنشسق ةي’ول ةيندŸا
ةيبÎل ةيكيتشسÓب توي-ب20 و نا-ك-شسلا و
فلتı ةيقبتŸا تاحاشسŸاو ،نجاودلا
شس ي ^ .قئار◊ا

ةيراو÷ا ةدحولاب نوميقي ناكشس بلاط ^
ةنيطنشسقب يلجنم يل-ع ة-ع-طا-ق8Ãمقر
لح داجيإا ‘ عارشسإ’ا ةرورشضب تاطلشسلا

Ÿرجلل ر-كو ¤إا لو– رو-ج-ه-م ح-ب-شسÁة
وا فشصوتشسمك هلÓغتشسا ةداعإاو ةليذرلاو
. قوشس
¤إا يمارلا ›اولا حÎقم ناكشسلا صضفرو
نابششلل هحتفو هتيطغ-تو ه-م-ي-مر-ت ةدا-عإا
ي◊ا ديفي نل كلذنأا نيدكؤوم ن لافطأ’او

ق-ئ’ Òغ ه-نا-ك-م نأاو ة--شصا--خ ءي--شش ‘
¤إا ا-مإا ه-ل-يو– ةرور-شض ى-ل-ع ن-ير--شصم
. ةاطغم قوشس وأا فشصوتشسم
ذ-خ-ت-ي يذ-لا رو-ج-هŸا ح-ب--شسŸا نا--كو
صسبŸÓا Òيغ-ت تا-عا-ق ن-م نو-فر-ح-ن-م
لتقم دهشش دق ةل-يذر-لا ة-شسرا-مŸ ءا-شضف
ناكشسلا بشضغ نم داز اموهو ارخؤوم باشش
ةداعإاب  مهبلطم نوددجي مهل-ع-ج ا-مو-هو
دح عشضول رخآا طاششن ‘ قفرŸا لÓغتشسا

نم ةدافتشسÓلو ةهج نم ر-ها-ظŸا كل-ت-ل
ÚحÎقم ،ىرخأا ةه-ج ن-م ة-يا-ن-ب-لا هذ-ه

.قوشس وأا فشصوتشسم ¤ا هليو–
دبع دمحأا يشساشس ،ةنيطنشسق ›او رازو

نم بلطب عيباشسأا لبق ح-ب-شسŸا ،ظ-ي-ف◊ا
ةئيهت لاغششأ’ هدقفت صشماه ىلع ناكشسلا
ي-ل-ع ‘ ةÁد-ق-لا ة-يراو÷ا تاد--حو--لا

نمشض قفرŸا لاخدإا اهنيح ررقو ،يلجنم
هتئيهت ةدا-عإا-ب ر-مأاو ة-ئ-ي-ه-ت-لا ج-ما-نر-ب
حÎقم وهو ،اقلغم احبشسم نوكيل هتيطغتو

نيدكؤوم ،هشضفر نع صسمأا لوأا ناكشس Èع

مهاشسي نل تارامعلا طشسو ةيانبلا عوقو نأا
.حبشسمك هلÓغتشسا حا‚ ‘

““رجفلا““ ـل نو-ك-ت-ششŸا نا-ك-شسلا بقÎي و
مهبلطم ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإ’ ›او-لا كّر–

¤إا روجهŸا ءاشضفلا اذه ليوحتل يمارلا
لÓخ نم ةماعلا ةحل-شصŸا تاذ ة-ع-ف-ن-م
اذهل لÓغت-شسا و ة-ئ-ي-ه-ت عور-ششم ة‹ر-ب
لظ ‘ ةقطنŸا تاجايتحÓل اعبت قفرŸا
هنا و ةشصاخ اهت‹رب متيشس يتلا عيراششŸا

ةئيهت تايلمع رابتعا ىلع اÒثك فلكي ’
شس ديزي ^ڨ .طقف زيهŒ و ةفيفخ

ةدحو نÓعإا نع ر-ه-ششأا4 رور-م م-غر ^
عيزوت ةيلمع قÓط-نا ن-ع ر-ئاز÷ا د-ير-ب
و راجتلا ةدئافل ÊوÎكلإ’ا عفدلا ةزهجأا
ةي’ولا اهفرعت يت-لا ة-لو-ي-شسلا ة-مزأا م-غر

نا ’ا ن-طو-لا ءا-ح-نأا ي-قا-ب رار-غ ى-ل--ع
ة-ل-ششن-خ ر-ئاز÷ا د-ير-ب ةد-حو ح-لا--شصم
بارت لماك Èع ةز-ه-جأا5 عيزوت تلج-شس
توأا رهشش فشصتنم ةياغ ¤إا طقف ةي’ولا

نم راجتلا فوختب ةيلمع-لا تر-ثأا-ت ثي-ح
ةيدودfi ¤إا و كلذك و زاه÷ا لامعتشسا
ةدحولا اهب موقت يتلا ةيشسيشسحتلا ةلم◊ا
يتلا و ة-ل-ششن-خ ر-ئاز÷ا د-يÈل ة-ي-ئ’و-لا

ءاكرششلا بايغ ‘ اهدرفÃ ئبعلا تلمح
ةرادإا و ةرا-ج-ت-لا ة-ير-يد-م-ك Úل-عا--ف--لا
” دد-شصلا اذ-ه-ب و .ة-ي’و-لا-ب بئار--شضلا
رئاز÷ا ديÈل ديد÷ا ريدŸا Úب قافت’ا

يئ’ولا Úمأ’ا و دباع ق◊ا دبع ةلششنخ
صضاير بÓغ نب Úيفر◊ا و راجتلا دا–’
ىÈك ة-ي-شسي-شس– ة-ل-م-ح قÓ--طإا ى--ل--ع
دا–Óل يئ’و-لا بت-كŸا ع-م كاÎشش’ا-ب
ةيريدم و ةلششنخ Úيفر◊ا و راجتلل ماعلا

اهنم فدهلا ةي’ولا تايدلب Èع ةراجتلا
و هشصئاشصخ و زاهجلل  جيوÎلا و فيرعتلل
راجتلا  اهنم ديفتشسيشس يتلا تÓي-ه-شست-لا

00051  يشص– ةلششن-خ ة-ي’و نأا ة-شصا-خ
زاهج تازيم نم ةدافتشس’ا مهنكÁ رجات
.رئاز÷ا ديÈل ديد÷ا ÊوÎكلإ’ا عفدلا
دا–ا بتكم لفكت ىلع ايئدبم قافت’ا ”و
تافلم لا-ب-ق-ت-شسا-ب Úي-فر◊ا و را-ج-ت-لا
زا-ه÷ا ءا-ن-ت-قا ‘ Úب-غار--لا را--ج--ت--لا
رئاز÷ا ديرب حلاشصŸ اقح’ اهÁدقتل

شش ر ^

ةي’ولاب ةيديÈلا زكارŸا مامأا Òباوطلا و..
‘ ةلششنخ نا-ك-شس ن-م تا-ئŸا لاز-ي ’ ^
ةي’وب ديÈلا زكارم مامأا ة-ي-مو-ي Òباو-ط
ببشسب نايلغلا نم ةلاح صشيعت  يتلا ةلششنخ
⁄ ثيح اهنع ةيد-ق-ن-لا ة-لو-ي-شسلا با-ي-غ
مهتابترم بحشس نم مهنم Òثكلا ن-ك-م-ت-ي
يتلا ةلوي-شسلا ذا-ف-ن بب-شسب صسي-مÿا مو-ي
تلمع ثيح راهنلا فشصتنم ليبق اهترفو
Òفوت ىلع ةلششن-خ-ب ر-ئاز÷ا د-ير-ب ةرادإا
تاعاشس ذفنت-ل  ة-لو-ي-شسل-ل ى-شصقأ’ا د◊ا

تفاهت ببشسب ديÈلا زكارم حتف دعب ةليلق
معد لازي اميف بح-شسلا ى-ل-ع Úن-طاوŸا

ةيديÈلا زكارم-ل-ل ادودfi ر-ئاز÷ا كن-ب
ثيح تاي’ولا يقاب رارغ ىل-ع ة-ي’و-لا-ب

بحشس ¤إا ةلششنخ ناكشس نم ديدعلا أا÷
و كونبلل ةيلآ’ا تاعزوŸا نم مه-تا-ب-تر-م
‘ حولت ةمزأ’ا رداوب تأادب اشضيأا يه يتلا
يئ’ولا ريدŸا ىعشسي ا-م-ي-ف ،ا-ه-ب ق-فأ’ا
ةنكمŸا قرطلا لكب ةلكششŸا ل◊ ديد÷ا

داجيإ’ رئاز÷ا كنب ريدم عم عمتجا ثيح
flجر Ÿة-لو-ي-شسلا صصق-ن ة-ل-ك-شش Ãزكار

.تقو برقأا ‘ ةلششنخب ديÈلا
شش ر ^

ةقطنŸاب دجسسم65 حتفب شصيخÎلا
ى-ل-ع اءا-ن-ب و ة-ل-ششن-خ ة-ي’و تشص-ّخر ^
ادجشسم65 ـل ايلعلا تا-ط-ل-شسلا تارار-ق
اهنم ةيدلبÈ 12ع تاولشصلا ءادأ’ حتفلاب
تفكع ثيح ةي’ولا ةمشصاعب ادجشسم61

ةي’ولل ةينيدلا نوؤوششلا ةيريدم نم ةن÷
نوؤو-ششلا ر-يد-م فار-ششإا و ة--شسا--ئر ت–

ر-شصح ى-ل-ع ة-ل-ششن-خ ة-ي’و-ل ة-ي-ن-يد--لا
0001 ن-م Ìكأ’ ع-شست-ت ي-ت-لا د-جا--شسŸا

طورشش Òفوت ىلع لمعلا ةمث نم و يلشصم

عومج مامأا اهحتفل ةيئا-قو-لا و ة-ي-ح-شصلا
كل-ت ماÎحا ى-ل-ع صصر◊ا ع-م Úل-شصŸا
ة-لا-ح ‘ ق-ل-غ-لا ة-ل-ئا-ط ت– طور--ششلا
ةيئابولا ةيعشضولا نأا ةشصاخ اهب لÓخإ’ا
ثيح نم ارارقتشسا تفرع ةلششنخ ةي’وب

فشصنلا لÓخ ةيعوبشسأ’ا تاباشصإ’ا ددع
لوأ’ا فشصن عم ةنراقم توأا رهشش نم لوأ’ا

ةبشسنلا تشضفخنا ثيح ةيليوج رهشش نم
Ãخ ر ^ .٪05 لدع

ةي’ولاب هيفÎلل ةيلئاع تاءاسضف01  ءاسصحإا و ..
ة-عا-ن-شصلا و ة-حا-ي-شسلا ر-يد-م ف--ششك ^

01 ءاشصحإا نع ةلششنخ ةي’ول ةيد-ي-ل-ق-ت-لا
يه و هزنتلا و هيفÎل-ل ة-ي-ل-ئا-ع تاءا-شضف
ةيريدŸا تذختا ثيح تÓئاعلل دشصقم
لوكو-توÈلا ق-ي-ب-ط-ت-ل تاءار-جإ’ا ة-فا-ك
انوروك صسوÒف ةهجاوŸ  ق-ي-قد ي-ح-شصلا

باحشصأا ÚلماعتŸا وأا ن-يد-فاو-ل-ل اءاو-شس

ةن÷ تنوك ثيح ة-ي-ه-ي-فÎلا تاءا-شضف-لا
ةعباتŸ ةي’ولا ›او ة-شسا-ئر ت– ة-ي-ن-مأا
ةلئاط ت– يحشصلا لوكوتوÈلا ق-ي-ب-ط-ت
ا-ع-ب-ت ه--ب لÓ--خإ’ا ة--لا--ح ‘ ق--ل--غ--لا
ةيروهم÷ا ة’ول ةحونمŸا تاي-حÓ-شصل-ل

.ارخؤوم
شش ر ^

 ةي’ولاب لظلا قطانŸ ةيومنت ةيلمع149

 لظلا قطانم فينسصت جراخ راسشسشب ةڨدربت ةقطنم و ..
ةڨدÈت ةقطنم نأا ةلششنخ ةي’ول ماعلا Úمأ’ا فششك لظلا قطانم نع ثيد◊ا قايشس و ^

ةموك◊ا عامتجا جاتروبور ‘ ةروشصŸا قطانŸا نمشض نم تناك يتلا و راشششش ةرئادب
فينشصت جراخ0202 ةنشس نم Òخأ’ا يثÓثلا لÓخ نوكت-شس ي-شضاŸا ير-ف-ي-ف ة’و-لا-ب

زاغلا و ءابرهكلا نم ةدافتشسÓل Úعورششم نم ةقطنŸا تدافتشسا ثيح لظلا قطانم
ةنايشص عورششم نم ةقطنŸا تدافتشسا امك ٪03  دود◊ امهب لاغششأ’ا ةبشسن تلشصو ثيح

ىلع ةيمومعلا ةرانإ’اب هديوزت عم مك30 لوطب راشششش ةيدلب Úب و اهنيب طبارلا قيرطلا
شش ر ^ .ةفاشسŸا صسفن

ديششر ةلششنخ ةي’ول ماعلا Úمأ’ا فششك
كفل عور-ششم941 قÓ-طإا  ن-ع ةرا-قو-ب
نم ةلششنخب لظلا ق-طا-ن-م ن-ع ة-لز-ع-لا

قاف غلبÃ ةيومنت ةي-ل-م-ع184 عو-م‹
ارظن ددعلا اذه يتأاي و ميتنشس رايلم652
ته-جو ثي-ح ة-ي-لاŸا دراوŸا صصق--ن--ل
و ة-ي-لاŸا دراوŸا عا-ط-ق-ل تا--يو--لوأ’ا

كف و زاغلا و ءابرهكلاب دوزتلا Òهطتلا
ثي-ح ة-ي-ل-ب÷ا ق-طا-نŸا ن-ع ة-لز-ع--لا
اهنأاشش نم يتلا عيراششŸا بلغأا تقلطنا

Úك“ و لظلا قطا-ن-م ن-ع ة-لز-ع-لا كف
تامدÿا فلتخÃ ةدافتشس’ا نم اهناكشس
ةيمومعلا

شش ر ^
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تايدلب3 ـب تاجاجتحا
نكسسلا عيزوتب ةبلاطملل

  فيطسسب
فيطشس ةي’وب تا-يد-ل-ب3 تد-ه--شش ^

نم ةعوم‹ اهن-شش ةÒب-ك تا-جا-ج-ت-حا
ثيح، نكشسلا عيزوتب ةبلاطملل ÚنطاوŸا
رقم مامأا يعامتجإ’ا نكشسلا وبلاط جتحا
نورخآا نونطاوم نشش و، لازأا Úع ةيدلب

ةبلاطملل ةملعلا ةيدلبب ةيجاجتحا ةكرح
عباطلا تاذ ةينك-شسلا صصشص◊ا ع-يزو-ت-ب
‘ اهيقحتشسم ىلع ةزها÷ا يعامتج’ا
صسمأا لوأا ءاشسم مدقأا امك ،لاجآ’ا برقأا
ناŸو Úع ةيدل-ب نا-ك-شس ن-م تار-ششع-لا

82 مقر ي-ن-طو-لا ق-ير-ط-لا ق-ل-غ ى-ل-ع
ةلي-شسŸا و ف-ي-ط-شس ة-ي’و Úب ط-بار-لا
.نكشسلاب ةبلاطملل

جلسصل ىسسيع ^
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ـه1441ةج◊ا وذ72ـل قفوŸا م0202توأاÚ  71نثإ’ا

  جيريرعوب جرب يلهأا ةمشصاعلا داحتا
لÓب يريزدو ةلاقإلا رارقب كسسمتي يدامح نب

 ةفسشنملا يمر يف ركفي
ىلع ،يدامح نب سسينأأ جيريرعوب جرب يلهأأ ةرأدإأ سسل‹ سسيئر ددسش ^
لكاسشŸأ ببسسب ،قيرفلأ Òيسست نم هباحسسنأو هتلاق-ت-سسأ رأر-ق-ب ه-ك-سس“

ةرأدإأ عم لسصا◊أ فÿÓأ ةسصاخ ،قيرفلأ اهن-م Êا-ع-ي ي-ت-لأ ةدد-ع-تŸأ
نع عجأÎلأ مدع ى-ل-ع يدا-م-ح ن-ب رأر-سصإأ ما-مأأو  .يواه-لأ يدا-ن-لأ
لوألأ لوؤوسسŸأ نإاف ،ةيلا◊أ ةيعسضولل لح داجيإأ مدع لاح ‘ ةلاقتسسلأ

عسضولأ ىلع أÒثك Èسصي ل دق ،يريزد لÓب قيرفلل ةينفلأ ةسضراعلأ نع
نم رخألأ وه هباحسسنأ نع يريزد نلعي نأأ لمتÙأ نم ثيح ،دئاسسلأ
نأأ ةسصاخ ،ةلاقتسسلأ ىلع يدامح نب رأرسصإأ لاح ‘ ،““اباكلأ““ بيردت
عم دقاعتلأ ةرسشا-ب-م ‘ ل-مأا-ي نا-ك ة-م-سصا-ع-لأ دا–إل ق-با-سسلأ بردŸأ
عم ايئاهن لسصف-لأ ن-ع Ó-سضف ،›ا◊أ عو-ب-سسألأ لÓ-خ دد÷أ Úب-عÓ-لأ
 .رخأأ مسسوŸ ديدجتلاب ÚينعŸأ مهنم ةسصاخ ،ىمأدقلأ ÚبعÓلأ
مامسضنلأ ىلع Úسسح رسصن ةرأدإأ عم راتخملبو يابلأ ىسسيع يئانثلأ قفتأو
عقوي نأأ رظتنŸأ نم ثيح ،ةيفي-سصلأ تÓ-يو-ح-ت-لأ ةÎف ‘ ق-ير-ف-لأ ¤إأ
نأرظتني امهو ،ةمداقلأ مايألأ لÓخ ““ةيرسصنلأ““ عم هدقع ىلع يئانثلأ

ىوعدلأ دعب ،تاعزانŸأ ةن÷ نم امهحيرسست قئاثو ىلع لوسص◊أ طقف
نم Òبك ءزج ىلع امهلوسصح مدع بب-سسب ،ي-ل-هألأ د-سض ا-ها-ع-فر ي-ت-لأ

راسصنأأ تأوسصأأ تلاعتو ،طرافلأ مسسوŸأ نع ةقلاعلأ ةيلاŸأ امهتاقحتسسم
ةينطو ةكرسشب ةبلاطŸأ لجأأ نم ،ة-طرا-ف-لأ تا-عا-سسلأ لÓ-خ ““ا-با-ك-لأ““
قيرفلأ اهنم Êاعي يتلأ ةÒثكلأ لكاسشŸأ لظ ‘ أذهو قيرفلأ ةياعرل
 قوراف.ج ^  .ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزألأ ببسسب

 قوراف.ج ^

بختنملل قبسسألأ دئاقلأ ناكو ^
رج◊أ ةÎفل عسضخ دق ينطولأ
اسسنرف نم همودق دعب يحسصلأ

ةيلا÷أ ءÓجإأ ة-ي-ل-م-ع را-طإأ ‘
يتلأ رجهŸاب ةقلاعلأ ةيرئأز÷أ
ىرجأأ ثيح ،ةمو-ك◊أ ا-ه-ت-ن-ب-ت

اهجئاتن تنا-ك ةد-يد-ج ل-ي-لا–
رسضخألأ ءوسضلأ ىطعيل ة-ي-ب-ل-سس

Ÿةيمسسر ةفسصب هماهم ةلوأز، ‘
هططfl ن-ع ف-سشك-لأ را-ظ-ت-نأ
،يمسصاعلأ يدانلأ عم ه‹انربو
‘ كلذ د-----كأأ يذ-----لأ و-----هو
قوسشتم““ Óئاق ةقباسس تاحيرسصت
راسصنألاب ءاق-ت-لÓ-ل سسم-ح-ت-مو
،Êأد-يŸأ ل-م-ع-لأ ‘ عور--سشلأو
ر---ج◊أ ةÎف رور---م ى----ن“أأو
انيدل““ افيسضم ،““ةعرسسب يحسصلأ

لمع ج-ما-نر-بو حو-م-ط عور-سشم
تقو--لأ ‘ ه--ن--ع ف--سشك--ن---سس

 .““بسسانŸأ
تد-كأأ ،ة-ل-سص يذ قا-ي-سس ‘و

تي--ب ن--م ة--بر--ق---م ردا---سصم
ةو-ط-خ لوأأ نأأ ،““ةرا-ط--سسو--سس““

يه ،ىي-ح-ي Îن-ع ا-ه-ب مو-ق-ي-سس
يتلأ رسصانعلأ ةق-فر سضوا-ف-ت-لأ
مهتمدقم ‘و اقبسسم اهب لسصتأ

يأأ ن-م ر◊أ Êأو-سضر يد--ع--سس
قافو عم دقع ءاسضقنأ دعب مأزتلأ

عامطأأ لfi دجأوتŸأو ،فيطسس
ثي-ح ،ة-يد-نألأ ن--م د--يد--ع--لأ

أدغ وأأ مويلأ ءاقل امه-ع-م-ج-ي-سس
‘ لسصفلل ،ريدق-ت ى-سصقأأ ى-ل-ع
دقعلأ ءاسضمإأو ةيقبتŸأ طاقنلأ
ىدبأأ ا-مد-ع-ب ،ة-ي-م-سسر ة-ف-سصب
¤إأ ةدو-ع--ل--ل ا--سسم– بعÓ--لأ

Úنوللأ سصمقتو قباسسلأ ه-ق-ير-ف
 .دوسسألأو رمحألأ

انرداسصم ،أذ-ه ن-م ةأزأوŸا-ب
بÎقأ ىيحي Îنع نأأ ¤إأ تراسشأأ
،ةديدج ةقفسص م-سسح ن-م ا-سضيأأ
عم يمسسرلأ هب-سش قا-ف-تلأ د-ع-ب
سسابعل-ب دا–ل نÁألأ Òه-ظ-لأ

رظتنŸأ نم يذلأ ،—اف روسشاع
Úمسسوم ةدŸ دقع ىلع عقوي نأأ
‘ ،““ةراطسسوسس““ نأولأا-ب Úل-ما-ك
هÁد-ق-تو ة-مدا-ق-لأ تا-عا--سسلأ
 .مÓعإلأ لئاسسول

‘ روسشاع نأأ ةراسشإلأ ردŒو
⁄و ،““ةركŸأ““ عم هد-ق-ع ة-يا-ه-ن
نم لاسصتأ وأأ مام-ت-هأ يأأ ق-ل-ت-ي
 .هدقع ديدŒ دسصق ةرأدإلأ

ةأاجافم يسسنرفلأ نويل يدان ققح ^
سسمأأ لوأأ ةرهسس لي-ق-ث-لأ را-ي-ع-لأ ن-م
يزيل‚لأ يتيسس Îسسسشنام هئا-سصقإا-ب

دعب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر نم
ماقت ثيح ،ةنوبسشل ‘1-3 هيلع هزوف
تا-ي-عأد-ت بب-سسب ةر-غ-سصم ة-لو-ط--ب
لج-سس و ،د-ج-ت-سسŸأ ا-نورو-ك سسوÒف
‘ ه-ي-نرو-ك ل-يو-سسكا-م نو-ي-ل يدا-ن-ل
‘ ي-ل-ي-بÁد ى-سسو--مو ،42 ةقي-قد-لأ
ل-ج-سس ا-م-ي-ف ،78و97 ينتقي-قد-لأ

ŸسسسشناÎ يد نفيك يكيجلبلأ ،يتيسس
نويل برسضي-ل ،96 ةقيقدلأ ‘ ن-يور-ب

ÊاŸألأ خي-نو-ي-م نر-يا-ب ع-م أد-عو-م
ةعم÷أ موي ةحسساك ةجي-ت-ن-ب ز-ئا-ف-لأ
،Ê 8-2ابسسلأ ةنولسشرب ىلع يسضاŸأ

ةهجأوم يئاه-ن-لأ ف-سصن م-سضي ا-م-ي-ف
ناسس سسيراب Úب اسضيأأ ةيناŸأأ ةيسسنرف

بردŸأ د-ع-بأأو ،غ-يز-ب-يلو نا-مر--ج
بيب يتيسس Îسسسشنام قيرفل Êابسسإلأ

يرئأز÷أ ›ودلأ م-ج-ن-لأ لو-يدرأو-غ
ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ نع زرfi سضاير
،يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ تهجأو يتلأ
‘ Ó-يد-ب ءأر-ح-سصلأ براfi ل--خدو
كرأدت عطتسسي ⁄ ه-ن-ك-ل ،65 ةقيقدلأ
،ةرظت-نŸأ ة-فا-سضإلأ Ëد-ق-تو ر-ملأ
ةر-ك ةرو-ط-سسأأ ،لدوو سسير-ك ل-م--حو
لويدرأو-غ بي-ب ،ة-يز-ي-ل‚إلأ مد-ق-لأ

رŸأ يتيسس Îسسسشنام ءاسصقإأ ةيلوؤوسسم
مامأأ ،ةيبوروألأ لا-ط-بألأ ة-ط-بأر ن-م
Òها--م--ج بو--بÈ fiت--عإأو ،نو--ي--ل
ي-ن-ق-ت-لأ نأا-ب ،ا-ي-ل-ي-سسرا-م كي-بŸوأأ

موزل-لأ ن-م Ìكأأ ف-سسل-ف-ت ،Êا-ب-سسإلأ
هتجاح مغر ،زرfi سضاير نع هيلختب
يرا-سسي-لأ بت-كو ،ه-تا-مدÿ ة--سساŸأ
عبر رورم دعب““ :يلي ام ““روبسس يب يب»ـل
احسضأو ناك ،¤وألأ ةلحرŸأ نم ةعاسس
:لسصأوو ،““لخدي نأأ بجي زرfi نأاب
¤إأ رظتني هلعج يذلأ ببسسلأ مهفأأ ل““

،““؟هب عفد-ل-ل65ـلأ ةق-ي-قد-لأ ة-يا-غ
نم ن-ك-م-ت-ي ⁄ ،ن-يور-ب يد““ :فدرأأو
لوخد دع-ب ىو-سس تا-حا-سسŸأ دا-ج-يإأ

fiليجأات لسضف لويدرأو-غ ن-ك-لو ،زر
نأاب لدوو Èت-عإأو ،““ه-ي-ل-ع دا-م-ت-علأ
‘ يسسيئرلأ ببسستŸأ وه ،فوسسليفلأ

هتأرايخ ببسسب ““زولب ياكسسلأ““ ةمدسص
وير نسش ا-م-ك ،ا-ما“ ة-مو-ه-فŸأ Òغ
Îسسسشنا-م ةرو--ط--سسأأ ،د--نا--ن--يدÒف
بيب Êابسسإلأ بردŸأ ةرأدإأ ،دتيانوي

Îسسسشنام هق-ير-ف ةأرا-بŸ لو-يدرأو-غ
‘ ،دنانيدÒف لاقو ،نويل دسض يتيسس
““ليم يليد““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت
ذ-ن-م ةأرا-ب-م ل-ك ‘““ :،ة-ي-نا-ط--يÈلأ
ناك ا-بوروأأ لا-ط-بأأ يرود فا-ن-ئ-ت-سسأ
ةكراسشم““ :فاسضأو ،““Òثأات تÓيدبتلل
ع-م ة-ي-با--ج--يإأ تنا--ك زرfi سضا--ير
¤إأ رظني نأأ هيلع لويدرأوغو ،يتيسسلأ
،““ةطÿأ Òيغتب ماق فيكو ،هتأرايتخأ
أوناك ا-عأد-بإأ Úب-عÓ-لأ Ìكأأ““ :ع-با-تو

لسضفأأ قيرفلأ أدب دقل ،بعلŸأ جراخ
  .““زرfi سضاير كراسش امنيح
ê.aÉQh¥

ةحيبشص ىقتلا ثيح ،ةيناديمو ةيمشسر ةروشصب هماهم ‘ ىيحي Îنع ةمشصاعلا دا–’ يشضايرلا ريدŸا عرشش
طاقنلا لوح م-ه-ع-م سشقا-ن-ت ن-يأا ،““رو-بÒشس““ ة-ك-لاŸا ة-كر-ششلا يÒشسمو ي-م-شصا-ع-لا يدا-ن-لا ةرادإا سسلÛ سسمأا
تابادتن’ا ¤إا ةفاشضإ’اب ،لبقŸا مشسوŸا ‘ اهديشسجتل يمارلا ةرطشسŸا فادهأ’او هلمع جمانÈل ةيشساشسأ’ا

 .““ةراطشسوشس““ نم ÚحرشسŸا ةمئاقو

لسضفي هيليبنبوم ضسيئر
 يبابمو رامين ىلع روليد
هيلوبنوم يدان سسيئر فسشك ^

نع ،Úلوكين نورول ،يسسنرفلأ
همأدقتسسأ تايث-ي-حو ة-ي-ف-ي-ك
ير--ئأز÷أ ›ود--لأ بعÓ---ل
هرايتخأ بابسسأأو ،روليد يدنأأ
ءا-م-سسأ ن-م د-يد-ع-لأ نود ه--ل
مهحأÎقأ ” نيذلأ Úب-عÓ-لأ

لا-قو ،ةÎف-لأ كل-ت ‘ ه-ي-ل--ع
همأدقتسسأ سصوسصخب ،Úلوكين

ح-ير--سصت ‘ ،رو--ل--يد يد--نأل
““Èي-ل يد-ي--م““ ة--ف--ي--ح--سصل
يبfi نم تسسل““ :ة-ي-سسنر-ف-لأ
،زولوت عم تبراح دقل ،ناهرلأ
،همأدقتسسل نيرخآأ سصاخسشأأو
بعل ه-نأا-ب أد-كؤو--ت--م تن--كو

ةجلحب تسسل““ :فاسضأأو ،““ديج
Ÿاسصاخسشأأ ديرأأ ،رامينو ،يباب
¤إأ نوبهذي مه-ثد– ا-مد-ن-ع
،يدنأأ هلعفي ام أذهو ،بر◊أ
در‹ نحن ،هلثم لاجر نودبو
نورول عباتو ،““ةيقب-لا-ك ق-ير-ف
وأأ01ـلأ ةينأزيŸاب““ :Úلوكين
ةجاحب نح-ن ،(1غيللأ) ‘11
لك مدقي نأأو ،ةيوهلأو ،ةبغرلل
نأأ مهيلعو ةئŸاب011 سصخسش
يدنأأ نأأ ركذ-ي ،““كلذ أو-ب-ح-ي
¤إأ مسضنأ ،(ا-ما-ع82) رول-يد
،9102 فيسص ييلوبنوم يدان
وهو ،زولو-ت يدا-ن ن-م ا-مدا-ق
 .3202 ةياغ ¤إأ دقعب طبترم

 قوراف.ج ^

  رئازجلا ةيدولوم
 ديدجتلا ضضفر ميدروبو نيحرسسملا نيبعÓلا ةمئاق ددحت ةرادإلا

 فيطشس قافو

ةرأدإأ سسل‹ سسي--ئر ل--سصو--ت ^
رسصانلأ دب-ع ر-ئأز÷أ ة-يدو-لو-م
ة---ي----سضق ‘ ل----ح ¤إأ ،سساŸأأ
قيرفلأ تبرسض يتلأ تلاقتسسلأ

ءو--سس بب--سسب ةÒخألأ ة--نوآلأ ‘
،هبسسح يمسصاعلأ يدانلل هÒيسست

نيوسضعلأ عان-قإأ ن-م ن-ك“ ثي-ح
،فوع يلع دي-سسو ا-ط-سشا-ب رو-نأأ
،باحسسنلأ رأر-ق ن-ع لود-ع-لا-ب

هد-ق-ع يذ-لأ عا-م-ت-جلأ لÓ--خ
ثيح ،ةكرسشلأ ر-قÃ ا-م-ه-ت-ق-فر
راسسŸأ حيح-سصت-ب سساŸأأ د-ه-ع-ت
ءاسضعألأ لماك ىلع ماهŸأ عيزوتو
.تايحÓسصلأ ‘ لخأدتلأ يدافتل
ةرأدإأ تف-سشك ،ر--خآأ قا--ي--سس ‘و
ÚبعÓلأ ةم-ئا-ق ن-ع ة-يدو-لوŸأ

ةÎف لÓخ ةردا-غŸا-ب Úي-ن-عŸأ
،ةيرا÷أ ةي-ف-ي-سصلأ تلا-ق-ت-نلأ

قلعتيو ،مهدو-ق-ع ءا-ه-ت-نأ بق-ع
،ةجرأرد ديلو يسسا-مÿا-ب ر-مألأ

ما-سشه ،Ëدرو-ب ن-م-حر-لأ د-ب-ع
دبعو دوسشح نمحرلأ دبع ،سشاقن
نا-ك ثي-ح ،سسور-ع ن-ب Ëر-ك-لأ

ةÎف ذنم أأدب دق ةرأدإلأ سسل‹
نم ÚبعÓلأ سضعب عم هتاسضوافم
،مهدوقع ديدجتب مهعان-قإأ ل-جأأ

،روطت يأأ دهسشت ⁄ رومألأ نأأ Òغ
عم-ت-ج-ي نأأ بق-ترŸأ ن-مو أذ-ه
Úي-ن--عŸأ Úب--عÓ--لا--ب سساŸأأ
ةميق لوح سضوافتلل ،ديدج-ت-لا-ب
‘ ،ا-ه-تد-مو ةد-يد÷أ دو-ق-ع--لأ
تاسضوافŸأ تÌعت يذلأ تقولأ

،ر--ئأز÷أ ة--يدو--لو---م ةرأدإأ Úب
نمحرلأ د-ب-ع با-ع-لألأ ع-نا-سصو
أدودسسم اقيرط تغ-ل-بو ،Ëدرو-ب
لوح Úفرطلأ قافتأ مدع ببسسب
تد-كأأ ثي-ح ،د-ق--ع--لأ ة--م--ي--ق
يدا---ن---لأ ةرأدإأ نأأ ا---نردا---سصم
Ëدروب ىلع تسضرع ،يمسصا-ع-لأ

Œسضيفخت ل-با-ق-م هد-ق-ع د-يد
هسضراع يذلأ ر-مألأ و-هو ،ه-ب-تأر
نأأ ولو ،Óيسصفتو ةل-م-ج بعÓ-لأ
نأأ ¤إأ تد--كأأ ردا--سصŸأ سضع---ب
لÓخ ليحرلأ ¤إأ هج-ت-ي Ëدرو-ب
ءأوجألأ Òيغتو ةيلا◊أ ةف-ئا-سصلأ
ا-م سضفر-ي ه-ل-ع-ج يذ-لأ ر--مألأ
ةي-م-سصا-ع-لأ ةرأدإلأ ه-ب تمد-ق-ت

 قوراف.ج ^  .هدقع ديدŒ لباقم

بابسسأأ يمÓعإأ ر-ير-ق-ت ف-سشك ^
Úب تعقو يتلأ ،ةدا◊أ تاسشوانŸأ
سسيأر ،ير-----------ئأز÷أ سسرا◊أ

‘ ةدج دا–أ ي-ب-علو ،ي◊و-ب-م
يرود-لأ ن--م ة--ي--سضاŸأ ة--لو÷أ
ةياهن بقع كلذ ثدحو ،يدوعسسلأ
د-ي-م-ع-لأ تع-م-ج ي-ت-لأ ةأرا-بŸأ
ة--ع--م÷أ مو--ي ،(0-1) قا-ف--تلأو
ةسسماÿأ ة-لو÷أ ن-م-سض ي-سضاŸأ
يدوعسسلأ يرودلأ نم ن-ير-سشع-لأو
ج-ما-نÈل ا-ق--فوو ،ÚفÎح--م--ل--ل
تأونقلأ Èع عأذŸأ ،““ةي-نأو-يد-لأ““
ناك هنإاف ،ة-يدو-ع-سسلأ ة-ي-سضا-ير-لأ

ي--ب--عل د--حأأ ن--م بسس كا--ن--ه
يرئأز÷أ سسرا◊أ هاŒ ،دا–لأ
ةغللاب ،ي◊و-ب-م سسيأر ،قا-ف-تÓ-ل
دولوŸأ ،ي◊وبم درو ،ةي-سسنر-ف-لأ

ىلع ،›وغنو-ك بأأو ة-ير-ئأز-ج مأل
،““يمأأ تدقف انأأ““ :Ó-ئا-ق بعÓ-لأ

نأأ لب-ق ،ه-تد-لأو ةا-فو-ل ةرا-سشإأ ‘
هنيب ةداسشم ثد–و ،ةدسشب بسضغي
سصخألا-بو ،دا–لأ ي--ب--عل Úبو

درطب مك◊أ موقيل ،ليخ ودرانويل
را-----سشأأو ،ير------ئأز÷أ سسرا◊أ
مجاهم وينيرامور نأأ ¤إأ جمانÈلأ
ةفرغ ¤إأ ا-ه-جو-ت-م نا-ك ،دا–لأ
،قا--ف--تلا---ب ة---سصاÿأ سسبŸÓأ
بقأرم نكل ،ي◊وبم نم رأذتعÓل
سسرا◊أ رظتنتو ،ه-ع-ن-م ةأرا-بŸأ
با-هو سسيأر ،ير-ئأز÷أ ›ود--لأ

فرط نم ةيسساق ةبوق-ع ي◊و-ب-م
يهو ،ةيدوعسسلأ ةيسضايرلأ تائيهلأ

لÓخ اهرودسص رظتنŸأ ةبوق-ع-لأ
ثيح ،ةمداقلأ ةليل-ق-لأ تا-عا-سسلأ
سسرا◊أ مر---ح---ي نأأ بق----تر----ي
ة-لو÷أ ‘ بع-ل-لأ ن-م ير-ئأز÷أ
ةيلام ةمأرغ ¤أ ةفاسضإأ ،ةمداقلأ
ةÒخألأ ه-ت-سضا-ف-ت-نأ د-ع-ب ،ةÒب-ك

،ةد--ج دا–إأ ة--ه--جأو--م لÓ---خ
ل-ط-ب را-ج-ف-نأ ة-ط-ق-ل تع-ن-سصو
وهو ،ةكلمŸأ ‘ ثد◊أ ،ايقيرفإأ
ةظفاÙأ ىلع أدوعتم ناك يذلأ

،فورظلأ فلتfl ‘ هئوده ىلع
،ي◊و-ب-م سسيأر ةد-لأو نأأ ر-كذ--ي

Óغسشنم ناك امنيح تيفوت ،ةسشئاع
بخ--ت--نŸأ ع---م Òسضح---ت---لا---ب
،0102 ما------ع ‘ ،ير-------ئأز÷أ
ى-ل-ع ا-م-ئأد ي◊و-ب-م سصر-ح-يو
‘ كلذ رهظو ،هتدلأو ىركذ ديلخت
·أأ سسأاك ة-لو-ط-ب ي-ئا-ه-ن ف-سصن
،ايÒجين مامأأ ،ةيسضاŸأ اي-ق-ير-فإأ

،زافقلأ ىلع ه-مأأ م-سسأ بت-ك ثي-ح
 .(1-2) زوفلل رسضÿأ داق امدنع

 قوراف.ج  ^

 هلمع يف عرسشيو يحسصلا رجحلا ةرتف يهني يحي رتنع

هنأأ ،ةيافلح دهف فيطسس قافول ماعلأ ريدŸأ دكأأ ^
تقولأ ‘ أÈعم ،ةيمسسر ةفسصب هبسصنم نم بحسسنم
ةدايقب ةرأدإلأ سسل‹ فقوم نم هئايتسسأ نع ،هتأذ
بيسصع فرظ ‘ هنع يلختلأ دعب ،بأرعأأ نيدلأ زع
 .ةياغلل
داعبإأ نلعأأ دق ،ف-ي-ط-سس قا-فو ةرأدإأ سسل‹ نا-كو

رأدسصإأ نم ة-عا-سس42 دعب ،هبسصنم ن-ع ة-يا-ف-ل-ح
،تقؤوŸأ نجسسلأ هعأديإاب أرمأأ ،قيق-ح-ت-لأ ي-سضا-ق
ج-ئا-ت-ن-ب بعÓ-ت-لأ ة-ح-ي-سضف ‘ ه--طرو--ت بب--سسب
ةمهتلأ طاقسسإأو هنع جأرفإلأ متي نأأ لبق ،تايرابŸأ
عوبسسألأ ‘ ةعطاقلأ لئلدلأ بايغل هيلإأ ةبوسسنŸأ
هو--لذ--خ ةرأدإلأ ءا--سضعأأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،مر--سصنŸأ
‘ هباسسح ىلع ةديرغ-ت ر-سشن ن-يأأ ،أد-ي-حو هو-كر-تو
فرسصت ن-م ءا-ت-سسم د-ج ا-نأأ““ Ó-ئا-ق ،““كو-ب-سسي-ف““

نجسسلأ نم يجورخ دعبف ،يهاŒ ةرأدإلأ سسل‹
،ةكرابملل يب ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلأ لك لاسصتأو
Úبي أذه ،عيم÷أ عم سضواف-ت-لا-ب ةر-سشا-ب-م تأأد-ب
فرط نم ليقأرعلأ دجأأ يب أذإاف ،يدانلل ىبح ةجرد

ا-نأأ نآلأ ،طا--ب--حإلأ › بب--سس ا‡ ،ةرأدإلأ سسل‹
 .““فيطسس قافو نم بحسسنم

053 لباقم هدقع ددجي يكوكلا ليبن
 ايرهشش نويلم

هدقع يكوكلأ ليبن بردŸأ ددجيسس ،رخآأ قايسس ‘و
نويلم053 زهانت ةيرهسش ةرجأأ لباقم قافولأ عم
ثيح ،ةرأدإلأ Úبو هنيب لسصا◊أ قافتلأ دعب ،ميتنسس
عم بسسانتت ةيلاŸأ ة-م-ي-ق-لأ هذ-ه نأأ ةÒخألأ ىر-ت
هنإاف ›اتلابو ،يسسنوتلأ ينقتلأ همدقي يذلأ لمعلأ

،ديد÷أ مسسوŸأ ةلوطب لÓخ قافولل ابردم نوكيسس
،قافتلأ ¤إأ لسصوتلل هتداعسس نع يكوكلأ برعأأ امك
رمألأ نأأ دكأأ دقعلأ عيقو-ت د-عوÃ ق-ل-ع-ت-ي ا-م-ي-فو
‘ دقعلأ عيقوت متيسس ثيح ،تقولاب طقف طبترم
تقو ةيسضق يهو ةلبقŸأ مايألأ وأأ تاعاسسلأ نوسضغ
طبترم هنأأ ىلع دكأأ يذلأ ،يكوكلأ بسسح Òغ ل
فوختلل لا‹ ل ›اتلابو قافولأ عم يونعم دقعب

 .بنا÷أ أذه نم
سسراحو ناددجي طينحجو يوارق

 قافولا ىلا هقيرط يف فلشش نب ةيرشصنلا
ىلع ،يوأرق Òمأأ نأديŸأ طسسو قفأو ،هتهج نم

Œهدقع ديد ŸمسسوÚ يفاسضإأÚ نأأ دعب ،قافولأ عم
ةنراقم ةيلاŸأ هبلاطم نم سضيفخ-ت-لأ ى-ل-ع ق-فأو
أÒبك امهفت ةرأدإلأ تدجو ثيح ،طرافلأ مسسوŸاب

مركأأ قيرفلأ د-ئا-ق ق-فأو ا-م-ك ،يوأر-ق فر-ط ن-م
عيقوتلاب موقيسس ثيح ،هدقع ديد“ ىلع طينحج
‘اسضإأ مسسوŸ دقع قحلم ىلع ةلبقŸأ مايألأ لÓخ
 .قافولأ عم
سسرا◊أ عم دقاعتلأ قافولل ينفلأ مقاطلأ بلطو
ح-لأأ ثي-ح ،ف-ل-سش ن--ب يأد Úسسح ر--سصن--ل ›ا◊أ
ةسسفانم لجأأ نم هبأدت-نأ ى-ل-ع ي-سسنو-ت-لأ بردŸأ
سسرا◊أ بسصنم ىلع ةيرياسضخ مرسضıأ سسرا◊أ
عم دقاعتلأ ‘ قافولأ ةرأدإأ ةمهم نوكت نلو ،لوألأ
اطبترم لأزام هنأأ اميسس ،ةلهسس فلسش نب سسرا◊أ
ام وهو ،3202 نأوج ةياغ ¤إأ ،““ةيرسصنلأ““ عم دقعب
نم هحيرسست قأروأأ ىلع لوسص◊أ ة-يرا-ب-جإأ ي-ن-ع-ي
قوراف.ج ^  .›ا◊أ هقيرف

 قافولا ةرادإا نم ايمسسر هباحسسنا نلعي ةيافلح

 هراظتنا ‘ ةيسساق ةبوقعو ي◊وبم فسصني يدوعسسلا مÓعإلا

fiليم–و لاطبألا ةطبار ناعدوي يتيسسلاو زر
 لويدراوغل ةلماكلا ةيلوؤوسسŸا
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راوع ماسسحب رهبنت ةيŸاعلا ةفاحسصلا

ةينابسس’ا ةلوطبلامدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلا
Óيودراوغ هبردم ةدوع بلطي  ةنولسشرب

،يسضاŸأ ةيليوج ‘ ةنولسشر-ب Òها-م-ج تب-قر-ت̂ 
قباسسلأ مهبردم دسض مهقيرف ءاقل نوكيسس فيك
حمÓم ترهظ ا-مد-ع-ب ،لو-يدرأو-ج بي-ب
،ديد÷أ ماظنلاب لا-ط-بألأ يرد ة-عر-ق
.انوروك سسوÒف ببسسب
سضعب تسشÓت ةلئافتŸأ ةمغنلأ هذه نكل
بقل انأرجولبلأ ةرا-سسخ د-ع-ب ءي-سشلأ
ةÁزهلأ دعب اما“ تهتنأو ،اجيللأ
خنويم نرياب مامأأ (2-8) ةيثراكلأ
تآا-جا-فŸأ ه-ت-ن-ت ⁄و .ÊاŸألأ

ل--سصأو--ف ،د◊أ أذ--ه د--ن--ع
ةلوطبلأ ‘ ه-ل-سشف لو-يدرأو-ج

Òغ ءا--سصقإلا--ب ة---ي---بوروألأ
دعب ،نويل كيبŸوأأ مامأأ عقوتŸأ
هعقوتي ⁄ ويرانيسسب (1-3) ةجيتنب ةراسسÿأ
سشاع .لؤواف-ت ة-ي-سسنر-ف-لأ Òها-م÷أ Ìكأأ
هخيرات ‘ ىسسنُت ل ةيبهذ ةÎف ةنولسشرب

Ú 8002ب لو--يدرأو--ج ةدا---ي---ق ت–
ق-ير-ف-لأ ا--ه--لÓ--خ د--سصح ،2102و
اًيلfi سسبايلأو رسضخألأ Êو-لا-ت-ك-لأ
.مز-ه-ُي ل ا-ًق-ير-ف نا-ك-ف ،ا-ًيرا--قو
ا-نأر-جو-ل-ب-لأ Òها-م-ج تلأزلو
مغر ،ةينمزلأ ةبق◊أ هذهب ىنغتت
نع تأون-سس8 لبق لويدرأو-ج ل-ي-حر
عم ةديدج تا-يد– سضوÿ يدا-ن-لأ
.يتيسس Îسسسشنام مث خنويم نرياب
‘ ة-ي--لا◊أ فور--ظ--لأ ل--ظ ‘و
ريدŸأ ةلاقإأ بأÎقأو ،ة-نو-ل-سشر-ب
نم Úتيسس يك-ي-ك ›ا◊أ ي-ن-ف-لأ

رر-ك-تŸأ ل-سشف-لأو ،ه--ب--سصن--م
¤اعتت تأأدب اًيبوروأأ لويدرأو÷

ىرخأأ ةرم لمسشلأ ملل تأوسصألأ
.ةينولاتكلأ ةعلقلأ ‘

‘ ةيرذج تأÒيغتل هاŒأ كانهو
ةرأدإلأ ىوتسسم ىلع Êولاتكلأ يدانلأ
لخأد ىتحو يرأدإلأو ينفلأ زاه÷أو
قيبطتو ،ءا-مد-لأ د-يد-ج-ت-ب ق-ير-ف-لأ

.ةلبقŸأ تأونسسلل أًديدج اًعورسشم
ةبعسص فورظ

بيبف ،ةطا-سسب-لأ هذ-ه-ب ر-مألأ نو-ك-ي ن-لو
يتيسس Îسسسشنام عم دقعب طبتري لويدرأوج
يدانلأ ى-ل-خ-ت-ي ن-لو ،1202 في-سص ى-ت-ح

.ةلوهسسب هنع يزيل‚إلأ
عسضو ‘ أأدب لويدرأوج نأأ امك

لبقŸأ مسسوملل سسا-سسألأ ر-ج-ح
سسيروت نأÒفو ثو‰روب نم يكآأ ناثان لثم ةديدج تاقفسص مأربإاب ،يتيسسلأ عم
نأأ نكمŸأ نم ناكو .افليسس ديفأدو Êاسس يوÒل يئانثلأ ليحرو ،ايسسنلاف نم
نم داعبتسسلأ ةبوقع ترمتسسأ ول ،Êولات-ك-لأ برد-م-ل-ل ة-ل-ه-سس رو-مألأ نو-ك-ت
بعللأ دعأوق ةفلاfl ببسسب ،ÚلبقŸأ Úمسسوملل لاطبألأ يرود ‘ ةكراسشŸأ
،ةبوقعلأ قيبطت مدع دعب لويدرأوج ليحرل رÈُم يأأ دجوي لو .فيظنلأ ›اŸأ

بقل ةراسسخب يلÙأو ،نو-ي-ل ما-مأأ جورÿأو ي-بوروألأ ل-سشف-لأ ل-ظ ‘ ى-ت-ح
لكاسشŸأو انوروك ةمزأأ ،كلذ ¤إأ ةفاسضإلابو .لو-بر-ف-ي-ل ح-لا-سصل ج-ي-لÈÁÒلأ
هتابغر قيق– ىلع لويدرأوج دعاسست نل ،ة-نو-ل-سشر-ب ا-ه-ب رÁ ي-ت-لأ ة-يداŸأ
.مسسوŸأ ةيأدب لبق تقولأ قيسض بناجب ،ءامدلأ ديدجتل
انأرجولبلأ سسيئر ويموترابو لويدرأوج Úب ةقÓعلأ ودبت ل ،كلذ لك فÓخبو

امدعب ةيفحسص تاحيرسصت ‘ سسيئرلأ بردŸأ مجاه ثيح ،اهتلاح لسضفأأ ‘
.يتيسسلأ دسض يبوروألأ دا–لأ ةبوقعل هدييأات نلعأأ
هذه ،ةنولسشرب ‘ لاع توسصب ثدحت-ت ل““ :Ó-ئا-ق ا-ه-ت-قو لو-يدرأو-ج حر-سصو
‘ لمأانو رأرقلأ دسض فنأاتسسنسسو ،نوطروتي ا-ًنا-ي-حأأ ع-ي-م÷أ نأل ،ي-ت-ح-ي-سصن
.““لاطبألأ يرودب اسسÈلأ دسض بعللأ لبقتسسŸأ

ةسضايرلل ةماعلأ ةيريدŸأ ،سسمأ ترسشابو^
ةلسسلسس ‘ ،ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزول  ةعباتلأ

تا-يدا–لأ ف-ل--تfl ع--م تا--ثداÙأ ن--م
اب-سس– ،مد-ق-لأ ةر-ك ا-ه-ن-ي-ب ن-م ة-ي-سضا-ير-لأ

نم  ةرأزولأ ى-ع-سستو .تابيردتلأ فانئت-سسل
ديسس ريزولأ نم تاميلعتب  ةردابŸأ هذه لÓخ
يقلت راظتنأ ‘ تقولأ حبر ¤إأ ،يدلاخ يلع
نم ةسصتıأ تاطل-سسلأ ن-م ر-سضخألأ ءو-سضلأ
تا-ب-يرد-ت-لأ فا-ن-ئ-ت-سسأ رأر-ق ذا-خ--تأ ل--جأأ
فلتfl حتف ةدا-عإأو ة-سضا-ير-لأ تا-طا-سشن-لأو
ةددعتم تاعاق ،بعÓم) ةيسضايرلأ تآاسشنŸأ
ةطخ ¤إأ ةفاسضإلابو .(...حباسسم ،تاسضايرلأ
¤إأ تايدا–لأ فلتfl اهدمتعتسس يتلأ لمعلأ

ن-م-سضت-ت-سس ،ة-يرا÷أ ة-ن-سسلأ ة-يا-ه-ن ة--يا--غ
،ةسضايرلل ة-ما-ع-لأ ة-ير-يدŸأ ع-م تا-ثداÙأ

لوكتوÈلأ ةسشقان-مو تا-سسفا-نŸأ فا-ن-ئ-ت-سسأ
زكرŸأ فرط نم هدأدعإأ مت-ي يذ-لأ ي-ح-سصلأ
ةعباتŸ ةيملعلأ ةنجللأ ،ةسضايرلأ بطل ينطولأ
تا---يدا–لأو ““91-ديفو-ك““ ة-ح-ئا-ج رو-ط-ت
ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو نأأ Òكذتلل .ةيسضايرلأ
-¤وأأ ةلحرمك- طرافلأ نأوج9 ‘ تسصخر
ÚحسشرŸأو ÚلهأاتŸأ Úيرئأز÷أ Úيسضايرلأ
- ةيبŸأÈلأ و ةيبŸولأ باع-لألأ ¤إأ ل-هأا-ت-ل-ل
(ةحئا÷أ بب-سسب1202 ةن-سسل تل-جأأ)0202
مراسصلأ قيبطتلأ““ عم تا-ب-يرد-ت-لأ ¤إأ ةدو-ع-لأ
ةرأزو تناكو .““91-ديفوك نم ةياقولأ Òبأدتل
سسرام61 ‘ تررق دق ة-سضا-ير-لأو با-ب-سشلأ
تاسسفانŸأو تاطاسشنلأ ل-ك ق-ي-ل-ع-ت ي-سضاŸأ
ا-نورو-ك ة-ح-ئا-ج ي-سشف-ت بب-سسب ة-ي-سضا-ير-لأ

ر .ق ^ .سسوÒف

ريخ ،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا سسيئر عم اعامتجا ،يدلاخ يلع ديسس ،ةسضايرلاو بابسشلا ريزو دقعي
،ماسسق’ا يقابو ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا نم ديدجلا مسسوملا ةقÓطنا دعوم ديدحت لجأا نم ،يسشطز نيدلا

.ةلوطبلل ةديدجلا ةغيسصلا ةسشقانم اذكو

ناديز رارغ ىلع ةيرئازجلا هلوسصا ىلع تدكأا

ةبهوŸاب ةيŸاعلأ ةفاح-سصلأ تدا-سشأ ^
م‚ ،رأوع ماسسح بعÓلأ اهب عتمتي يتلأ

زر-بلأ ح--سشرŸأو ،ي--سسنر--ف--لأ نو ›
،مدقلأ ةركل ينطولأ بختنŸأ ميعدتل

يسضاملب لامج بردŸأ ح-م-ط-ي ثي-ح
.ابيرق رسضÿأ نأولأأ سصمقتب هعانقإل

هتمهاسسم دعب ةعسسأو ةداسشأ رأوع ىقلتو
ةطبأر يئاه-ن ف-سصن ¤أ ه-ق-ير-ف ل-هأا-ت ‘

،هقافرو زرfi ىلع بلغت ثيح ابوروأ لاطبأ
.رهبم ءأدأ مدقو
بعÓلأ نأ ةينابسسلأ ءابنلأ ةلاكو تحسضوأو
عم ةيئانثتسسأ ةبهوم رهظأ ،لسصلأ يرئأز÷أ
هقيرف ةهجأوم ءانثأأ بعلŸأ طسسو ‘ ةركلأ

يئاهن عبر ‘ ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م ما-مأأ نو-ي-ل
ءاسصقإاب تهتنأ يتلأو ،ابوروأأ لاطبأأ يرود

.(1-3) ةÁزهلأ دعب يزيل‚إلأ قيرفلأ
اماع22ـلأ بحاسص ناك ،ءاقللأ لأوطو

ذن-م نو-ي-ل فو-ف-سص Úب بع-ل-ي يذ-لأ
ÚمرسضÚ flب-عÓ-ل ا-سسو-با-ك ،6102
يفف ركوو وأأ وينيدنانÒف لثم يتيسسلاب
ةركلأ ىلع رأوع اهيف لسصحي ةرم لك

ناك امهم هنم اهسصيلخت لي-ح-ت-سسŸأ ن-م نا-ك
سصيمق ىدترأ امدعبو .ه-لو-ح مو-سصÿأ دد-ع
نم تاب ،ةرم41 ةنسس12 ت– اسسنرف بختنم
تاباسسح ‘ ابيرق لخدي-سس ه-نأأ د-كؤوŸأ ه-ب-سش
.لوألأ بختنŸأ بردم ،بماسشيد هييديد
سضورعلأ يقلت نع ديكأاتلاب فقوتي نل هنأأ امك
عم هدقع ددج هنأأ نم مغرلأ ىلع هيدان Òيغتل
.3202 ىتح8102 ‘ نويل
ةدعاسص ىر-خأأ بهأوŸ رأو-ع م-سضن-ي كلذ-بو
،جيل زنويبماسشتلأ نم ةخسسنلأ هذه ‘ تقلأات

نرياب) زي-ف-يد وأأ (ج-يز-ب-يل) وŸوأأ Êأد ل-ث-م
.(خنويم
لعفلاب نوفورعم نورخآأ نو-ب-عل ر-ه-ظ ا-م-ك
نم ةخ-سسن-لأ هذ-ه ‘ م-ه-تا-يو-ت-سسم ل-سضفأا-ب
سسيراب عم رامين لث-م ،ة-ي-بوروألأ ة-ق-با-سسŸأ

هروبع ةقاطب ىلع لسصح يذلأ نامÒج ناسس
.›اطيإلأ اتنلاتأأ باسسح ىلع يئاهنلأ فسصنل
ةسسفانم ى-ل-ع ي-ئا-ه-ن-لأ ف-سصن ر-سصت-ق-ي-سسو
ي-ج سسإأ ي-ب Úب ة-سصلا-خ ة-ي-ناŸأأ ة-ي-سسنر-ف
.خنويم نريابو نويل Úبو ،جيزبيلو

ر .ق ^

تنيارب يبوك ميركت لجؤوات انوروك
،ةيسضاŸأ ةليللأ ،ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةلسسلأ ةرك Òهاسشم ةعاق تنلعأأ ^

يبوك لحأرلأ مجنلأ مهنيب نم سصاخسشألأ نم ددع مامسضنأ مسسأرم ليجأات
.لبقŸأ يام ¤إأ تنيأرب
ميت نم Óك اسضيأأ مسضت يتلأ ةعومÛأ مامسضنأ مسسأرم ةماقإأ ررقŸأ نم ناكو
ة-يلو-ب د-ل-ي-ف-ج-ن-يÈسس ‘ يرا÷أ توأ92 ‘ تي-نرا-ج ن-ف-ي-كو نا-ك--ند
ام ماقتل دجتسسŸأ انوروك سسوÒف ببسسب ؛اهليجأات ررقت هنكل ،سستسسوسشتاسسام
.تكيتينوك ‘1202 يام51وÚ 31ب
سسول عم تأرمÚ 5فÎحملل يكيرمألأ ةلسسلأ يرود بقلب جوت يذلأ تنيأربو
.خيراتلأ لأوط يرودلأ يبعل لسضفأأ نم أدحأو ناك ،زركيل سسيل‚أأ

يفناج يف رتبوكيله ةرئاط ثداح يف هتنباو تنيارب يفوتو
.يسضاملا

نم Óك ،اسضيأأ ÒهاسشŸأ ةعاقل اهمامسضنأ ررقŸأ ةديد÷أ ةعومÛأ لمسشتو
اكيمات ةبعÓلأو ،قباسسلأ سستكور نوتسسو-ي-ه برد-م سشت-ي-فو-نا-ي-مو-ت يدور
.تأرم01 تامجنلأ لك ةأرابم ‘ ةكراسشŸأ اهل قبسس يتلأ زجنيسشتاك

،ايسسراج يدور يسسنرفلأ دكأأ ^
نوي-ل كي-بŸوأل ي-ن-ف-لأ ر-يدŸأ
هقيرف ل-هأا-ت بق-ع ،ي-سسنر-ف-لأ
لاط-بألأ يرود ي-ئا-ه-ن ف-سصن-ل
Îسسسشنا-م ى-ل--ع (1-3) زوف-لا-ب
بعلم ىل-ع يز-ي-ل‚إلأ ي-ت-ي-سس
⁄ م-ه-نأأ ،(يدلا-ف-لأأ ه--يزو--ج)
ةحسشرŸأ قرفلأ نم-سض أو-نو-ك-ي
.““انسسفنأأ ‘ انقثو اننكل““ ،لهأاتلل
نر-يا-ب ة-ه-جأوŸ نو-ي-ل ل-هأا-تو
‘ ،لبقŸأ ءاعبرألأ مو-ي خ-نو-ي-م
‘ Úقيرفلأ Úب ةرركم ةهجأوم
لاطبألأ يرودب ة-ل-حرŸأ سسف-ن

.0102 ماع
،ةأرابŸأ د-ع-ب تا-ح-ير-سصت ‘و
حور-لأ““ ى-ل-ع ا-ي-سسرا--ج ى--ن--ثأأ
،هقيرف يبعل لك-ل ““ة-ي-عا-م÷أ

.اعيمج مهب روخف هنأأ ¤إأ أÒسشم
ءا-ن-ث-لا-ب ا-ي-سسرا-ج سصخ ا--م--ك
يذلأ ،يليبÁد ىسسوم همجا-ه-م
لجسسو57 ةقيقدلأ ‘ ليدبك لزن
نيذللأ ثلاثلأو Êاث-لأ Úفد-ه-لأ
ثيح ،هقيرف حلاسصل ءاقللأ ايهنأأ
مدعل ““اطبfi““ ناك هنأاب فÎعأ

.ةيأدبلأ ذنم هتكراسشم
ويدأر““ ةكبسش Èع ايسسراج حرسصو
،يقيرفب روخف““ :““و-لرا-ك تنو-م
فأدهأأ3 ليجسستب انلهأا-ت د-ق-ل
أذهو ،ديحو فد-ه لا-ب-ق-ت-سسأو

.““قيرفلل يعام÷أ لمعلأ لسضفب
عم““ يسسنرفلأ بردŸأ ر-م-ت-سسأو

يأأ عقو-ت-ت نأأ بج-ي لو-يدرأو-ج
ةكرعŸأ ‘ انرسصتنأ نكلو ،ءيسش
‘ ا-ن-ق-فو د-ق-ل ،ة-ي-ك-ي-ت-ك-ت-لأ
ليكسشتب انبعلو انتأردق لÓغتسسأ
.““نيورب يد Úفيك جاعزإل ةطخو
انك““ هتاحيرسصت ماتخ ‘ لسصأوو
،انÒهامج طسسو لهأات-لأ ل-مأا-ن
ام ىسصقأأ لذبل ا-ع-ي-م-ج ى-ع-سسن
‘ نويل كيبŸوأأ رمتسسأو .““انيدل

حاطأأ نأأ دعب ،ةلوطبلاب هترماغم
سسوتن-فو-ي-ب ي-ئا-ه-ن-لأ ن-م-ث ‘

.هرأد رقع ‘ ›اطيإلأ
زا‚إلأ أذ-ه-ب ق-ير-ف-لأ لدا--عو
ة-لو-ط-ب-لأ ‘ ه-ل ةÒسسم ل--سضفأأ

01 لبق رودلأ سسفن غل-ب ا-مد-ن-ع
دي ىلع رداغي نأأ ل-ب-ق ،تأو-ن-سس
يذ-لأ ،ÊاŸألأ خ-نو-ي-م نر-يا--ب
يبهذ-لأ ع-برŸأ ‘ ه-ه-جأو-ي-سس
ىلع لبقŸأ ءا-ع-برألأ مو-ي ا-سضيأأ

.(يدلافلأأ هيزوج) بعلم
سسيراب هنطأوÃ نوي-ل ق◊ ا-م-ك
هجأو-ي-سس يذ-لأ ،نا-مÒج نا-سس
جيزبيل و-هو ر-خآأ ÊاŸأأ ق-ير-ف
يئاهنلأ فسصن ‘ ،ءاثÓ-ث-لأ مو-ي
خ-يرا-ت ‘ ¤وألأ ةرŸأ ح-ب-سصت-ل
Úقيرف اهيف غلبي يتلأ ةقباسسŸأ

.ةلحرŸأ هذه اسسنرف نم

ةيكيرم’ا ةلسسلا ةرك

ديد÷ا مسسوŸا ةقÓطنا دعوم ديدحتل يسشطز عم عمتجي يدلاخ

ابوروا لاطبا ةطبار
““ايكيتكت يتيسسلا ىلع انزف ““ نويل بردم
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ىلع ادر ولغوأا رادجيليك لاقو ^
بزح اهيف مهتا يتلا ،ناغودرأا تاحيرسصت
حلاسصم ءارو يعسسلاب ““يروهم÷ا بعسشلا““
كنأا وه هب موقت ام““ نإا ،ىرخألا لودلا
نلعتو -ةيجراÿا ةرازو لمع ليطعتب موقت

يتأات مث ،انل اودع رسصم ةÁدقلا انتقيدسص
بعسشلا بزح ىلع مهتلا يقلتو
هذه لثم لجسسي ⁄ خيراتلا ؟يروهم÷ا

.““لبق نم ةحقولا تافرسصتلا
لفح ‘ هتملك لÓخ لاق دق ناغودرأا ناكو
بزح““ نإا ،هزير ‘ يÒهام÷ا حاتتفلا
مÓعإلا ناسسلب ثدحتي يروهم÷ا بعسشلا
تقو ‘ يكÎلا شسيئرلا برعأاو .““Êانويلا

نانويلاو رسصم نÓعإل هسضفر نع قباسس
ةيرحبلا دود◊ا ميسسÎل قافتا عيقوت
قيلعت نلعأا كلذ ىلع ادرو ،امهنيب
بيقنتلا فانئتسساو انيثأا عم تاسضوافŸا

.طسسوتŸا قرسش ‘ طفنلا نع

ت’اكو ^

رسصم هاŒ ناغودرأإ ةسسايسس دقتني ايكرت ‘ ةسضراعŸإ بزح ميعز
،““يروهم÷ا بعششلا““ بزح سسيئر ايكرت ‘ ةشضراعŸا ميعز فشصو
هبز◊ ناغودرأا بيط بجر سسيئرلا تاماهتا ،ولغوأا رادجيليك لامك
Òغ““ اهÈتعم ةيجراÿا ناغودرأا ةشسايشس دقتناو ““هنيششم»ـلاب
.““ةلوبقم

  ةكارششلا دوقع لوأا نÓعإا ..ليئارشسإاو تارامإلا Úب ءارفشسلل كيششو لدابت

مÓسسلإ ةردابم فسسن ىلع توكسسلإ نكÁ ’ :ةنيدر وبأإ
دقع نع ليئارسسإاو تارامإلا تنلعأا ^

،عيبطتلا نÓعإا دعب ةكارسشلا تاقافتا لوأا
.قافتلا ىلع لعفلا دودر رارمتسسا طسسو
نكÁ ل هنأا ىلع ةنيدر وبأا ددسش ،هتهج نمو
مÓسسلا ةردابم فسسن ىلع توكسسلا
ةيبرعلا ممقلا تارارقو ،ةيبرعلا
،›ودلا نمألا شسل‹ رارقو ،ةيمÓسسإلاو
.ةينيطسسلفلا قوق◊اب طيرفتلا وأا
Úب عيبطتلا قافتا ىلع ادر- فاسضأاو
فقوŸا نأا -ليئارسسإاو تارامإلا
لك نمو بعسشلا نم موعدŸا ينيطسسلفلا
يكÒمألا ل◊ا ةقفسص طقسسأا يذلا ،ىوقلا
لك ةهجاوم ىلع رداق نيرحبلا ةسشروو
نأا ةنيدر وبأا دكأاو .تارماؤوŸاو تايدحتلا
لداعلا مÓسسلا عنسصل حيحسصلا ناونعلا
ةدايقلاو هللا مار وه لماسشلاو
رسس Úمأا لاق ،هبناج نم .ةينيطسسلفلا

نإا بوجرلا ليÈج ةينيطسسلفلا حتف ةكرح
ة◊اسصم ماسصع Òفسسلا تبحسس ةطلسسلا

عيبطت قافتا ىلع لعف درك تارامإلا نم
رداغ هنإاو ،ليئارسسإا Úبو اهنيب تاقÓعلا
.““اقلطم اهيلإا دوعي نلو““ تارامإلا
ةريز÷ا عم ءاقل لÓخ بوجرلا فاسضأاو
ةكرح نم لوسصفŸا ،نÓحد دمfi““ نأا

تارامإلا Úب عيبطتلا قافتا نم ءزج ،حتف
ىلع .Ìكأا ليسصافت نود ““ليئارسسإاو
لاق ،هبناج نم ةيلوؤوسسŸا لم– تارامإلا
ّنإا ي“اح Òمأا ءاوللا Êاريإلا عافدلا ريزو
ةعزعز ¤إا يدؤويسس ليئارسسإل باوبألا حتف
نأا تارامإلا ىلعو ،ةقطنŸا ‘ نمألا
نم ملسست نل اهنأل ةيلوؤوسسŸا لمحتت
ي“اح فاسضأاو .هÒبعت بسسح هتايعادت

Úب عيبطتلا ةيقافتا ّنأا يفحسص ر“ؤوم ‘
بعسشلا قحب ةنايخ ليئارسسإاو تارامإلا
ناكو .ةقطنŸا بوعسشو ينيطسسلفلا
فسصو دق Êاحور نسسح Êاريإلا شسيئرلا
ليئارسسإا عم اهتاقÓعل تارامإلا عيبطت
بعسشلل ةنايÿابو ميسس÷ا أاطÿاب
ئطوم يأا Òفوت نم رذح امك ،ينيطسسلفلا

.ةقطنŸا ‘ ليئارسسإل مدق
ةكارششلا تاقافتا ةروكاب

عيقوت ةيليئارسسإلا ةيجراÿا ةرازو تنلعأاو
ريوطتل يبظ وبأا ‘ تارامإلا عم قافتا
شسوÒف ةهجاوÃ ةسصاÿا ثاحبألا
.انوروك
اÒت ةعوم‹ Úب دقعلا نأا تحسضوأاو
ةينطولا شسكيبأا ةكرسشو ةيليئارسسإلا
ريوطت ‘ مهسسي ةيتارامإلا رامثتسسÓل

.انوروكب ةباسصإلا تارابتخا عيرسستل زاهج
قافتا““ ـب تارامإلا ءابنأا ةلاكو هتفسصوو

Œسسإا يراÎةفيلخ نع تلقنو .““يجيتا
شسكيبأا ةرادإا شسل‹ شسيئر يروخ فسسوي
لامعألا ةروكاب لكسشي““ قافتلا نإا هلوق
ةلاعفلا ةكارسشلاو داسصتقلاو ةراجتلا حتفل
ةيتارامإلا لامعألا تاعاطق Úب
ÿÒاو ةعفنŸا هيف اŸ ةيليئارسسإلاو
ثاحبألا زيزعت Èع ،ةيناسسنإلا ةمدخو
.““انوروك شسوÒفب ةسصاÿا تاسساردلاو
‘ يفحسص ر“ؤوÃ قافتلا عيقوت ىرجو

ليئارسسإا نÓعإا دعب يتأايو ،يبظ وبأا
ىلع قافتلا نع شسيمÿا موي تارامإلاو
ةيسسامولبدلا تاقÓعلل لماكلا عيبطتلا
.Úفرطلا Úب
““ناك““ ةيمسسرلا ةيليئارسسإلا ةعاذإلا تلقنو

هلوق Òبك يتارامإا يسسامولبد لوؤوسسم نع
بيبأا لت Úب تارافسسلا حاتتفا لدابت نإا
.ادج ابيرق ّمتيسس يبظ وبأاو
هذه نأا شسيراب ‘ ةعاذإلا لسسارم فاسضأاو
ىرخألا تاءارجإلا لك قبسستسس ةوطÿا
Úب تاقÓعلا عيبطت ةيلمع عيرسست فدهب
.تلاÛا ةفاك ‘ تارامإلاو ليئارسسإا

ىلع ةلسصاوتŸا لاعفألا دودر نمسضو
عمجتلا بزح نلعأا ،ةيتارامإلا ةوطÿا
““لسصاوت““ ةيمنتلاو حÓسصإÓل ينطولا
ةسضراعŸا بازحأا Èُكأا وهو- يمÓسسإلا

هراكنتسسا -ÊاتيروŸا ناÈŸلا ‘ Óيث“
عم عيبطتلا تارامإلا رارقل ديدسشلا
رارق ،نايب ‘ ،بز◊ا فسصوو .ليئارسسإا
ةنايÿاو ءاركنلا ةÁر÷اب تارامإلا
،¤وألا ÚملسسŸاو برعلا ةيسضقل ىمظعلا

بز◊ا Èتعاو .نايبلا Òبعت دح ىلع
Òُغ ةيتارامإلا ةوطÿا نأا ÊاتيروŸا

ةيداب تناك اهرداوب نأا ¤إا اÒسشم ،ةئجافم
نم هفقاومو تارامإلا ماظن تاهجوت ‘

ةروثلا عورسشم هتدايقو ،ررحتلا ىوق
ةفيحسص تركذ ىرخأا ةهج نم ةداسضŸا
ىلع ةسصاÿا ةيليئارسسإلا ““شسترآاه““

ادفو نأا تبسسلا  ÊوÎكلإلا اهعقوم
¤إا ،مايأا لÓخ ،هجوتيسس ايليئارسسإا
مÓسسلا ةيقافتا ليسصافت ثحبل ،تارامإلا
اهنع نلعأا يتلاو ،يبظ وبأاو بيبأا لت Úب
بمارت دلانود يكÒمألا شسيئرلا
ّنأا ¤إا ةفيحسصلا تراسشأاو .شسيمÿا
عم تاثداfi نايرŒ بيبأا لتو نطنسشاو
نيرحبلا اهنيب ،ىرخأا ةيجيلخ لود
ىلع مادقإلا ةيناكمإا لوح ،نامع ةنطلسسو

.ليئارسسإا Úبو اهنيب ةيسسامولبد ةوطخ
ةمانŸا نم قيلعت ىلع لوسص◊ا نسستي ⁄و
ةفيحسصلا هتنلعأا ام نأاسشب طقسسمو
Úتيجيلÿا Úتلودلا نأا Òغ ،ةيليئارسسإلا
.ليئارسسإا عم تارامإلا قافتاب اتبحر

عم قافتلاب دياز نب ئنهي نيرحبلا لهاع
عافدلا ‘ تارامإلا رود نمثيو ليئارسسإا

ينيرحبلا كلŸا بحر ةمألا اياسضق نع
لاسصتا ‘ ،ةفيلخ لآا ىسسيع نب دمح
دياز نب دمfi يبظوبأا دهع ›و عم يفتاه
Úب مŸÈا عيبطتلا قافتاب ،نايهن لآا
ءابنألا ةلاكو تدافأاو .ليئارسسإاو تارامإلا
أانه دمح كلŸا نأاب ةيمسسرلا ةينيرحبلا
يتلا ةŸاكŸا ءانثأا ،يبظوبأا دهع ›و

زا‚إلا»ـب ،تبسسلا شسمأا امهنيب ترج
يتلا مÓسسلل ةيخيراتلا ةوطÿاب لثمتŸا
،““ليئارسسإا هاŒ تارامإلا ةلود اهتذختا

عفد ‘ مهسستسس““ ةوطÿا هذه نأا ادكؤوم
قافآا حتفو مÓسسلا دوهج زيزعتو
اÃ طسسولا قرسشلا ةقطنم ‘ رارقتسسلا
مدقتلاو نمألا ‘ اهبوعسش تاعلطت مدخي
.« راهدزلاو
ةطخ فاقيإاب““ ينيرحبلا لهاعلا داسشأاو

مŸÈا قافتلا بجوÃ ةيليئارسسإلا مسضلا
ةدحتŸا تايلولاو تارامإلا Úب
ازا‚إا““ كلذ افسصاو ،““ليئارسسإاو
لح ىلع ظفاحي اÃ ايخيرات ايسسامولبد
Úب مÓسسلا شصرف ىلع يقبيو Úتلودلا
.« يليئارسسإلاو ينيطسسلفلا Úبنا÷ا
فقاوŸا““ ىلع دمح كلŸا ىنثأاو
نع عافدلا ‘ تارامإلا ةلودل ةفرسشŸا

ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا ةمألا حلاسصمو اياسضق
.« ةينيطسسلفلا ةيسضقلا اهتمدقم ‘و
تدهسش ةŸاكŸا نأا ةلاكولا تركذو
Úب ةقيثولا ةيوخألا تاقÓعلا شضارعتسسا““
بناوج فلتflو Úقيقسشلا نيدلبلا
لبسسو امهنيب كÎسشŸا قيسسنتلاو نواعتلا
¤ا ةفاسضإا ،ةفاك تايوتسسŸا ىلع همعد
نم ددع نأاسشب رظنلا تاهجو لدابت
ةيلودلاو ةيميلقإلا تادجتسسŸاو اياسضقلا

.كÎسشŸا مامتهلا عسضوم
Úب لاسصتا نع معازم ىلع درت ةمانŸاو

« داسسوŸا““ شسيئرو نيرحبلا ءارزو شسيئر
هتلوادت ام ةينيرحبلا تاطلسسلا تسضحد
ءارجإا نع معازم نم مÓعإلا لئاسسو شضعب
ناملسس نب ةفيلخ Òمألا دÓبلا ءارزو شسيئر
شسيئر عم ايفتاه لاسصتا ةفيلخ لآا
.Úهوك يسسوي يليئارسسإلا ““داسسوŸا““

نع ةينيرحبلا ““دÓبلا““ ةديرج تلقنو
هردسصأا نايب ‘ ،هيفن ءارزولا شسيئر ناويد
لاسصتا نع ريراقتلا ةحسص ،دحألا مويلا

دحأا»و ةفيلخ Òمألا Úب ىرج موعزم
” ام““ :افيسضم ،““Úيليئارسسإلا ÚلوؤوسسŸا
ةحسصلا نع راع شصوسصÿا اذهب هرسشن

ابيقعت نايبلا اذه ءاجو .« Óيسصفتو ةلمج
ةيليئارسسإلا21ـلا ةانقلا هترسشن ريرقت ىلع
تارباıا زاهج شسيئر نأا هدافمو ،تبسسلا
ىرجأا Úهوك يليئارسسإلا ةيجراÿا

ةموك◊ا شسيئر عم لاسصتا ارخؤوم
ىلع تارسشؤوم دورو ةيفلخ ىلع ،ةينيرحبلا
‘ تارامإلا وذح ابيرق وذحتسس ةنانŸا نأا
.بيبأا لت عم تاقÓعلا عيبطت

 لكاسشŸإ لح بجي هنإإ لوقي Êانبللإ سسيئرلإ
اهعم قافتإ لبق ليئإرسسإإ عم

نوع لاسشيم Êانبللا شسيئرلا لاق ^
بجي هنإا   ةيفحسص ةلباقم لÓخ تبسسلا

¤إا لسصوتلا لبق ليئارسسإا عم لكاسشŸا لح
.اهعم مÓسس قافتا
ءافلح زربأا دحأا ،نوع تاحيرسصت تتأاو

دعب ،ليئارسسإل دودللا ودعلا هللا بزح
ةيبرعلا تارامإلا ةلود لسصوت ىلع Úموي
ىأار تاقÓعلا عيبطتل قافتا ¤إا ليئارسسإاو
.مهتيسضقل ““ةنايخ““ نوينيطسسلفلا هيف
قيلعتب قافتلا بجوÃ ليئارسسإا تدّهعتو

لزانت ‘ ،ةينيطسسلف شضارأا مسضل اهتطخ
تاموك◊ا شضعبو ةيبوروأا لود هب تبّحر
قيقحتب لامآلا ززعي هنأا تأار يتلا ةيبرعلا
لوح لاؤوسس ىلع ًادرو .ةقطنŸا ‘ مÓسسلا

قافتا ¤إا لسصوتلل ًادعتسسم ناك اذإا ام
.بسسحب““ نوع باجأا ،ليئارسسإا عم مÓسس
اهلح بجيو ،ليئارسسإا عم لكاسشم انيدل
ليئارسسإا Úب قافتلا لوحو .« ًلوأا
““ةلقتسسم ةلود اهنإا““ نوع لاق ،تارامإلاو

.تارامإلا ¤إا ةراسشإا ‘
نسسح هللاا بز◊ ماعلا Úمألا لاقو

نإا ةعم÷ا ةزفلتم ةملك ‘ هللارسصن
لمع““ ليئارسسإاو تارامإلا Úب قافتلا

مÓسسإÓل ةنايخو ،شضوفرمو نادم
بعسشلل ،شسدقلل ةنايخ ،ةبورعللو
ةرداغ ةوطخ““ هÈتعاو .« ينيطسسلفلا
نكي ⁄ هنأا ¤إا راسشأا هنكل ““رهظلا ‘ ةنعطو
دعب نوع تاحيرسصت يتأاتو .ًائجافم
‘ توأا نم عبارلا ‘ مخسضلا راجفنلا

ًاسصخسش771 لتقم نع رفسسأاو توÒب أافرم
ةثراك ‘ ،نيرخآا0056 نم Ìكأا ةباسصإاو
ةقبطلا دسض يبعسشلا بسضغلا تمقاف
داسسفلاب ةمهتŸا اهتمرب ةيسسايسسلا
،ÚنطاوŸا ةايحب فافختسسلاو لامهإلاو
نم ةمخسض تايمك دوجو Úبت امدعب
.تاونسس ذنم أافرŸا ‘ موينومألا تاÎين
رهسشأا ذنم Úينانبللا فلآا تائم بلاطيو
،ءانثتسسا نود نم ةيسسايسسلا ةقبطلا ليحرب
لاؤوسس ىلع ًادرو .Êانبللا شسيئرلا مهنيبو

نوع باجأا ،مك◊ا كÎب ركف اذا ام لوح
.« ًاغارف قلخي هنأل ليحتسسم رمأا اذه““

ت’اكو ^

ايكرت ينثت نل تإديدهتلإو تابوقعلإ نأإ دكؤوي ناغودرأإ
طسسوتŸإ قرسش ‘ بيقنتلإ تايلمع ةلسصإوم نع

بيط بجر يكÎلا شسيئرلا لاق   ^
اهينثت نل ايكرت نإا تبسسلا ناغودرأا
ةسسرا‡ نع ““تاديدهتلاو تابوقعلا““

‘ ةقاطلا رداسصم نع بيقنتلا ‘ اهقح
تاطايتحا ثيح طسسوتŸا رحبلا قرسش
ارتوت طسسوتŸا قرسش دهسشيو .ةدعاو زاغلا

يسضاŸا Úنثلا ةرقنأا تلسسرأا نأا ذنم
ناتنيفسس اهقفارت فاسشكتسسا ةنيفسس
ةقطنم ‘ زاغلا نع بقينتلل ناتيركسسع
تززع اميف .نانويلا عم اهيلع عزانتم
ةقطنŸا ‘ يركسسعلا اهروسضح اسسنرف
.يبوروألا دا–لا ‘ وسضعلا نانويلل امعد
اندلب ،فلŸا اذه ‘““ ناغودرأا فاسضأاو

تاحيرسصتلا هذه يتأاتو .““اما“ ّقح ىلع
،طسسوتŸا قرسش ‘ رتوتلا دعاسصت عم

.ةÒبك زاغ تاطايتحا ثيح
فاسشكتسسا ةنيفسس Úنثلا ةرقنأا ترسشنو
‘ ،ناتيركسسع ناتنيفسس اهقفارت ،زاغلل

بسضغ راثأا ام ،نانويلا اهب بلاطت ةقطنم
دا–لا لود ةيجراخ ءارزو عمتجاو .انيثأا
عم مهنماسضت راهظإل ةعم÷ا يبوروألا
.ديعسصتلا شضفخ ¤إا اوعدو ،نانويلا
ذاختا ¤إا ةينانويلا ةموك◊ا تعد اميفو
ءارزولا قفتا ،ةرقنأا دسض ةسسوملم Òبادت

قرسش ‘ عسضولا ةسشقانم ةلسصاوم ىلع
امأا .توأا ةياهن عامتجا لÓخ طسسوتŸا

ارتوت ايكرت عم اهتقÓع دهسشت يتلا اسسنرف
شسيمÿا تززع دقف ،ةÒخألا رهسشألا ‘
معدل طسسوتŸا قرسش يركسسعلا اهروسضح

فإو ^ .انيثأا

ندونسس نع وفع رإدسصإإ ‘ رظنلإ نكÁ :بمإرت
‘ رظنلا ةيناكمإا ¤إا بمارت دلانود يكÒمألا شسيئرلا راسشأا ^

نمألا ةلاكو ‘ قباسسلا فظوŸا ،ندونسس دراودإا نع وفع رادسصإا
جمانرب ليسصافت بيرسست ةمهتب ًايئاسضق قحŸÓا و يموقلا

Œشسّسس.
ىلع يŸاع شسّسسŒ جمانرب دوجو ندونسس فسشك3102 ‘و
ةدحّتŸا تايلولا نم رفي نأا لبق تنÎنإلاو ةيفتاهلا تلاسصتلا

.ايسسور ‘ ئجÓك ششيعيل
ةقرسسو شسّسسŒ مهتب ةدحتŸا تايلولا ‘ بولطم ندونسسو
.ًاماع03 ةدŸ نجسسلا ¤إا اهتبوقع لسصت مئارج يهو ،ةلود رارسسأا
ندونسس بمارت فسصو6102 ‘ ةيباختنلا ةلم◊ا لÓخو
.ًاسسيئر بختنا ام اذإا هعم لماعتلا»ـب دعوو ““نئاÿا»ـب

ت’اكو ^

 سسام◊ ةعبات فإدهأإ ىلع تإراغ نسشت ليئإرسسإإ
ةقراح تانولابو خيرإوسص قÓطإإ ىلع إدر ةزغ ‘

ةعبات فادهأا دسض ةيوج تاراغ نسش هنإا يليئارسسإلا ششي÷ا لاق ^
خيراوسص قÓطإا ىلع ًاّدر كلذو ةزغ عاطق ‘ شسامح ةكر◊

.ليئارسسإا هاŒاب عاطقلا نم ةقراح تانولابو
عاطقلا Úب لسصافلا ينمألا جايسسلا نإا نايب ‘ ششي÷ا لاق امك
اهللخت تاهجاوم شسمأا ءاسسم دهسش ةيÈعلا ةلودلاو ينيطسسلفلا
تاوبع ءاقلإاو تاراطإا قرح““ ىلع Úينيطسسلفلا تارسشع مادقإا

.« هنم باÎقلا ةلواfiو ينمألا جايسسلا ىلع ةيودي لبانقو ةفسسان
عوبسسأا ةبارق نم ديدسشلا رتوتلا نم ةلاح ةزغ عاطق دهسشيو اذه
ةقرا◊ا تانولابلا تائم قÓطإا ءاطسشنلا فانئتسسا بقع كلذو

Œىدأا ام وهو دود◊ا نم يليئارسسلا بنا÷ا ‘ عقت شضارأا ها
Ÿح ‘ ،قئار◊ا تائÚ عاطقلا ىلع تاراغ نسشب ليئارسسإا تدر

.ةيدودح رباعم قÓغإاو



دادعأأب اودفاوت نيذلا نوفأطسصŸا ^
ودبي ⁄ ةمسصأعلا ئطاوسش ىلع ة-ل-ئأ-ه
ىسصوŸا Òبادت-لا ماÎحل ةلأ-ب-م ة-يأا
،أنوروك سسوÒف رأسشتنا نم دح-ل-ل أ-ه-ب
نأا ودبي ذإا ،مهن-م ة-ل-ي-ل-ق-لا ة-ل-ق-لا لإا
قÓغلا نم رهسشأا دعب رحبلأب عتمتلا

سصبÎي يذلا ىودعلا رطخ مهأسسنأا دق
رهأظŸا نإا لب بسسحف اذه سسيل .مهب
تأ-ي-مو-ي تم-سسر ي--ت--لا ة--ي--ب--ل--سسلا
روهظلل تدأع تاونسس ذنم ÚفأطسصŸا

حأتتفل موي لوأا عم ةرŸا هذه ادد‹
بأحسصأا دأع دقف ،ئطاوسشلل يمسسرلا
ىلع سصأخسشألا او-م-غÒل غ-ن-ي-كرأ-ب-لا
ءارك وأا تارأيسسلا نكر ل-بأ-ق-م ع-فد-لا
ي-سسار--ك--لاو ة--ي--سسم--سشلا تÓ--ظŸا
تدكأا تأط-ل-سسلا نأا م-غر تلوأ-ط-لاو
ئطاوسشلا لوخد ةينأ‹ ىلع مأيأا ذنم
نأا لإا تادعŸا هذه ءاركل مأتلا عنŸاو
ئ-طاو-سش سضع-ب-ل ة-ي-ناد-يŸا ةرأ-يز--لا
هذ-ه ل-ث-م ى-ل-ع تف-قو ة--م--سصأ--ع--لا
ÚفأطسصŸا ىلع بأع-ُيو .تازوأ-ج-ت-لا

مدعو يدسس÷ا دعأ-ب-ت-لا ماÎحا مد-ع
مهماÎحا مدع اذكو تأمأمكلا ءادترا
ىلع مهظأفح مدعو ةئ-ي-ب-لا ة-فأ-ظ-ن-ل
درجمبف ،أهولغسش يتلا نكأمألا ةفأظن
نولمحي مأمجتسسلا تأ-عأ-سس ءأ-سضق-نا
نم أماو-كأا م-هءارو Úف-لfl م-ه-سسف-نأا
ةيكيتسسÓب-لا تارورأ-ق-لاو تأ-يأ-ف-ن-لا
،يرأ-سضح Òغ فر--سصت ‘ ة--غرأ--ف--لا
يذلا تقولا ‘ دارفألا ةمÓسسب رسضمو
ةرورسض ىل-ع تأ-ط-ل-سسلا ه-ي-ف تدد-سش
تأمأمكلاو تأ-يأ-ف-ن-لا ن-م سصل-خ-ت-لا
ن-كأ-مأا ‘ ة-ل-م-ع-ت-سسŸا تازأ-ف-ق--لاو

flرأسشتنا عنم ل-جأا ن-م كلذ-ل ة-سصسص
ل““ فسسأÓل نكلو أنوروك سسوÒف ىودع
هملعي ل يذلا رمألاو .““يدأنت نŸ ةأيح

لو– لأ--ح ‘ ه---نأا و---ه نوÒث---ك---لا
¤إا مأمج-ت-سسلا تاءأ-سضفو ئ-طاو-سشلا
ادج نكمŸا نمف ىودعلا يسشفتل رؤوب
سضر-ف ةدأ-عإاو ادد‹ أ-ه-ق-ل-غ ةدأ-عإا
مهل ¤وألأف ديدج نم يحسصلا رج◊ا

دعأبتلاو ةفأظ-ن-لا طور-سش ماÎحا و-ه
ي-قاو-لا عأ-ن--ق--لا ءاد--تراو يد--سس÷ا

ةدو-ع-لاو ع-ي--م÷ا ة--مÓ--سس نأ--م--سضل
Ÿبرقأا ‘ يعيبط لكسشب ةأي◊ا ةسسرأم

ن-مألا ح-لأ-سصم نأا ر-كذ-ي .ن-ك‡ تقو
ة-ير-سشبو ة-يدأ-م تأ-ي-نأ-ك-ما تر-خ-سس
ÚنطاوŸا ماÎحا ىدم ىلع فو-قو-ل-ل
ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ئأ-قو-لا تاءار-جإÓ-ل
نأمسضل ةحأب-سسل-ل حو-م-سسم ئ-طأ-سش55
ىدم ة-ب-قار-مو Úفأ-ط-سصŸا ة-مÓ-سس
‘و .يحسصلا لوكوتوÈلأ-ب م-ه-ماز-ت-لا

ةيلو نمأا حلأسصم تمظن ،ددسصلا اذه
ىوتسسم ىلع ةينادي-م ة-جر-خ ر-ئاز÷ا

ةيأط Úع ةيدلبب ““ سسيرأطأم ““ ئطأسش
ذيف-ن-ت-لا ز-ي-ح لو-خد ن-م مو-ي لوأا ‘
ئطاوسشلل يجيردتلا حت-ف-لا تاءار-جإل
ةنيع-ك ه-ي-فÎلاو ة-ي-ل-سست-لا تاءأ-سضفو
Òبادتل لأثتملا ىد-م ى-ل-ع فو-قو-ل-ل
ءأغسصلا ةيلخ سسيئر حسضوأاو .ةيأقولا
ةعطأ-قŸا ن-مأأ-ب ي-ئأ-قو-لا طأ-سشن-لاو
لوأا مزŸÓا ءأ-سضي-ب-لا راد-لا ة--يرادإلا

ى-ع-سسŸا رأ-طإا ‘ ه-نأا ،Òمأا ي--قر--سش
ة-مزألا Òي-سست-ل نرŸاو ي-ج--يرد--ت--لا
أظأفحو أنوروك ءأبوب ةقلعتŸا ةيحسصلا

ة-يأ-م-حو ة-ي-مو-م-ع-لا ة-ح-سصلا ى-ل--ع
ةيلو نمأا ح-لأ-سصم تع-سضو Úن-طاوŸا
أ-ي-ئأ-قو أ--ي--ن--مأا أ--ط--طfl ر--ئاز÷ا
ءأفسضإا ¤إا فدهي ةبسسأنŸأب أيئأنثتسسا

ىدل ةني-ك-سسلاو ة-ن-ي-نأأ-م-ط-لا ن-م و-ج
نم ةدأفتسسلا نم مهنيكمتل ÚنطاوŸا

رأسشأاو .ةيحيرأا لكب ةيفيسصلا مهتلطع
ة-ي-ناد-يŸا ة-جرÿا نأا ¤إا ثد-ح-تŸا
Úع ةيدلبب ““سسيرأطأم““ ئ-طأ-سش و-ح-ن

دوهج ىلع فوقول-ل ة-ن-ي-ع ي-ه ة-يأ-ط
flع رئاز÷ا ة-يلو ن-مأا قر-ف ف-ل-تÈ

ة-م-سصأ-ع-لأ--ب ة--سصخرŸا ئ--طاو--سشلا
مرأسصلا قيبطتلا ىدم ى-ل-ع فو-قو-لاو

ıباد-ت-لا ف-ل-تÒ رارغ ىلع ةيئأقولا
ة-ي-قاو-لا ة-ع-ن-قألا ءاد-ترا ة--يرأ--ب--جإا
،يد-سس÷ا د-عأ-ب-ت-لا ة-فأ-سسم ماÎحاو
عسضوو ،تارأيسسلا نكر نكأمأا مي-ظ-ن-تو
عم ÚنطاوŸا لوأنتم ‘ Òهطتلا داوم
ةبرأfiو ةيرورŸا ةيبأ-ي-سسنإلا نأ-م-سض

يوعوتلا بنأ÷ا لأفغإا نود ،ةÁر÷ا
دقو . ةيولوأا دع-ي يذ-لا ي-سسي-سسح-ت-لا
Òب-ك بوأŒ ة-جرÿا لÓ--خ ظ--حو--ل
تادأ-سشرلا ف-ل-تfl ع-م Úن-طاو-م-ل-ل
نمألا رسصأنع أهمدق يتلا ةيسسيسسحتلا
ءادترا ةيرأبجإأب قلعتي أ-م-ي-ف ي-ئلو-لا
و يدسس÷ا دعأبتلاو ةيقاو-لا ة-ع-ن-قألا
ة-فأ-ظ-ن-لا طور--سشل لأ--ث--ت--مإلا اذ--ك
. ةرهطŸا داوŸا مادختسساو
ÚنطاوŸا ين-مألا رد-سصŸا تاذ أ-عدو
Òباد-ت-لأ-ب ماز-ت--للا ن--م د--يزŸا ¤إا
رأسشتنا نم دحلل ة-ي-ح-سصلا ة-ي-ئأ-قو-لا

ىلع أظأفح دجتسسŸا أنوروك سسوÒف
طوطÿا نأا ازÈم مهتمÓسسو مهتحسص

اذك و71 ةدجنلا طخ و8451 ءارسضÿا
نمأل كوبسسيأفلا ةحفسص و401 مقرلا
ولأا““ قيبطت ¤إا ةفأسضإا رئاز÷ا ةيلو
لك نع غيلبتلل ةمدÿا ‘ ىقبت ““ ةطرسش
م-ه-ن-مأأ--ب سسأ--سسŸا ه--نأأ--سش ن--م أ--م
. عمتÛا ةمÓسسو مهتأكلت‡و
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هفيظنتب ءاملعلا حسصني يذلا وسضعلا وه ام
؟انوروك نمز ‘ رارمتسساب

عنŸ ةلأّعف تاءارجإا ،نيديلل رمتسسŸا فيظنتلاو ،يعأمتجلا دعأبتلاو ،عأنقلا ءادترا ^
رمتسسŸا فطسشلأب ءأملعلا حسصني تاءارجلا هذه ىلع ةدأيزو ،أنوروك سسوÒف رأسشتنا
.فنأÓل

دق كفنأا لسسغ““ ،سسأسسكت ‘ ةرسسألا بط بيبط ،زنوج نول روتكدلا لوقي ،رأطلا اذه ‘
ةلأّعف ةقيرط ةدأعلا هذه ““ أفيسضم ،““سسيذ تيا““ عقوم ركذ أم بسسحب ““ةديج ةحسصب كيقبي
تأسسوÒفلا ىلع ءأسضقلا نكÁ ،ةيفنألا أنتأعأفد معد لÓخ نم ،تأسسوÒفلا نم ةيأقولل

زأه÷ا ةجسسنأا ‘ ادوجوم سسوÒفلا لازي لو ،ف-خأا ي-سسوÒف-لا ل-م◊ا نو-ك-ي أ-مد-ن-ع
.““Úتئرلا ¤إا رسشتني نأا لبق يولعلا يسسفنتلا
Òسشي ،ةمجم÷ا ةدعأق حارجو ليي ةعمأجب بطلاو فنألا بيبط زينأم Îيب روتكدلا نكل
،ةيجأتلا تأسسوÒفلا نم ةيأقوك ،ةدأعلا هذه معدت ةيوق ةيملع تأسسارد دجوتل هنأا ¤إا

،طأıاو ةيسسأسسحلل ةببسسŸا داوŸا نم سصلختلل ةقيرطلا مدختسست أم أبلأغ““ :Óئأق
بوي÷او فنألا تأبارطسضا نم نونأعي نيذلا ىسضرŸا ىدل سضارعألا نسسحتب طبترتو
ركذ أمك ،““أنوروك ىودع نم يمحيسس أهنأا ىلع عطأق ليلد دجوي ل ،كلذ عمو ،ةيفنألا

.““ثليه تنتإا ““ عقوم
بوي÷ا لكأسشم نم نونأعي نŸ ةبسسنلأب ةسصأخ فنألا فطسشل دئاوف دجوت كلذ عمو
نÓيسسو نأقتحلا لثم ،سضارعألا ‘ سضأف-خ-نا ¤إا يدؤو-ي نأا ن-كÁ ،ة-ن-مزŸا ة-ي-ف-نألا
.ةيوي◊ا تادأسضŸاو فنألا تأخأخب مادختسسا سضأفخناو ،فنألا
ءأموأا ،مقعم وأا رطقم ءأم مادختسسأب ةيكيرمألا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإا يسصوت فنألا لسسغلو
‘ هنيزخت نكÁ يذلاو ،ارتأف حبسصي ىتح قئأقد5 ¤إا3 ةدŸ هديÈت دعب يلغŸا روبنسصلا

ـه.ك ^ .ةعأسس42 نوسضغ ‘ مادختسسÓل ةقلغمو ةفيظن ةيوأح

انوروك لوح باوجو لاؤوسس

ةوÓح رابكلا ركذتسسيو مهتلاسض لافطألا اهيف دجي
ةطيسسبلا ةايحلا ةداعسس

ةرارحلا نم بورهو تÓئاعلل أاجلم تاباغلا
 ءابولا سسجاهو

اهحتف ةداعإل لوألا مويلا ذنم تلجسس ةيبلسس رهاظم

ةــــياقولاو ئــــطاوسشلا ىــــلع لاـــــبقإا
““ناـــك رـــبخ يـــف ““ اـــنوروك نــم

تاءارجلا ذاختا مهتسسنأا ةحرف يف ئطاوسشلا ى-لإا نو-ير-ئاز-ج جر-خ قÓ-غإلا ن-م ر-ه-سشأا ة-سسم-خ د-ع-ب
ربع ،اهب ديقتلا ةيمازلإاب يسصوت تاطل-سسلا لاز-تل ي-ت-لاو ا-نورو-ك سسور-ي-ف را-سشت-نا د-سض ة-يزار-ت-حلا

.اهل لاثتملا ىدم ةبقارمل ناديملا ىلإا تجرخ يتلا ةيندملا ةيامحلاو نمألا قرف تايرود

ةيعيبط عقاومو تأبأغ ىلع ةŸأق ةيلو رفوتت ^
يتلاو ،ةيلأمجإلا أهتحأسسم نم أمأه اءزج يطغت

نمآا أأ-ج-ل-م ¤إا ف-ي-سصلا ل-سصف لو-ل-ح-ب تلو–
نمو ةد-يد-سشلا ةرار◊ا ن-م أ-بور-ه تÓ-ئأ-ع-ل-ل

.91-ديفوك ءأبو سسجأه
تÓئأعلا نم Òثكلا جرخت ،ركأبلا حأبسصلا يفف
ةينأكسسلا ةفأثكلا تاذ ندŸاو تأيدلبلأب ةميقŸا
فرعي أم وأا فيرلا ¤إا هجوتتو أهلزأنم نم ةيلأعلا
ىلع يلسصألا ةلئأعلا سسأار طقسسم وأا ““راودلا ““ ـب
‘ مهتلأسض لأفطألا دج-ي ثي-ح ،لأ-ب÷ا حو-ف-سس

بعللا تأحأسسم مهل هرفوت حوتفم يعيبط لأ‹
نم ةثعبنŸا ةدأعسسلا ةوÓح رأبكلا ركذتسسي أميف
.ةطيسسبلا ةأي◊ا
ةيلولأب ةيبأغو ةيلبج قطأنم ةدع Èع ةلوج ‘و
ةيوفعب رسشتنت يتلا تÓئأعلل Òبك دفاوت ظحول

يعيبطلا طأسسبلا قوف ةدعأبت-م تأ-فأ-سسم ى-ل-ع
حلأسص ينب تأبأغب لأ◊ا وه أم أ-م-ل-ث-م ع-سساو-لا

أهعطقت يتلا ةراو-ه تأ-بأ-غ أ-هراو-ج-بو أ-قر-سش
Úب طبرتو ةدبعم ةمأه ةيلبج تأقرط تأكبسش
تأبأغ ىلع ةدأيز فرأطلاو ةبأنعو ةŸأق تأيلو

لسصنعلا لب-ج تأ-بأ-غو حار-ج Íب ة-نوأ-م لأ-ب-ج
‘ لوقيو .غأبد مأمحب ديبرعوبو يتأنزلا يداوب

نأأب دعأقتم فظوم د-ي-م◊ا د-ب-ع دد-سصلا اذ-ه
رطأfl أهسضرفت يتلا ةبيهرلا ةيسسفنلا دويقلا““
لخاد كأكتحلا ببسسب أنوروك سسوÒفب ةبأسصإلا
ةيمويلا تادأعلا نم Òثكلا Òيغتل هتعفد ةنيدŸا
Òيغت أهتمدقم ‘و هتلئأعلو هل ةيأم◊ا نأمسضل
ةيلحأسسلا تأيلولا نم ةيلئأعلا تÓحرلا ةلسصوب
ةراوه لأبج-ب ه-سسأار ط-ق-سسم و-ح-ن ئ-طاو-سشلاو
ةمسصأع قرسش ملك51 ىلع يسسيمخ ةلأبج ةيدلبب
‘ دلوألا د-جو““ ثد-ح-تŸا بسسحو  .““ة-يلو--لا

(راود) ‘ ةليوط تأعأ-سس ءأ-سضقو ة-بأ-غ-لا ةأ-ي-ح
ةثيد◊ا تأي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ن-ع اد-ي-ع-ب م-هد-ج
ةÒبك ةعتم قرزألا ءأسضفلاو ةينوÎكلإلا بأعلألاو

رارغ ىلع ،تأتأبنلا ديد-ع ى-ل-ع او-فر-ع-ت ثي-ح
تأناوي◊او نأحيرلاو طولبلاو Úلفلاو بورÿا
ةسشأسش ىلع لإا أهنوري اونو-ك-ي ⁄ ي-ت-لا ة-ف-ي-لألا
.““لجعلا و نأسص◊او رأم◊ا أهن-مو نو-يز-ف-ل-ت-لا
ءأبنألا ةلأكول حيرسصت ‘ ،ديعسسلا فÎعا ،هرودب
ةأي◊ا قأسشع نم اوحبسصأا““ هءأنبأا نأأب  ،ةيرئاز÷ا
تأبأغ وحن بأهذلا ىلع موي لك نورسصيو ةيÈلا

رحبلا حطسس ىوتسسم نع عفترت يتلا ةنوأم لأبج
Ãم0051 برأقي أÎ رقم بونج ملك01 دعب ىلع

ربونسصلا رأجسشأا لÓظ نول-سضف-ي ثي-ح ،ة-يلو-لا
سسم-سشلا ةرار-ح ن-م م-ه-ي-م– ي-ت-لا Úل--ف--لاو
فرعيل ةسصر-ف-لا ز-ه-ت-نا ه-نأأ-ب ر-كذو .““ة-قرأ◊ا
ىلسستي نأك يتلا ةيديلقتلا بعللا سضعبب دلوألا
““ ةلفدلا ةتبن ةيقدنب ““ أهنم أÁدق لأفطألا أهب
وأا يÈلا لسصبلا ةتبن ن-م أ-ه-تÒخذ ع-ن-سصت ي-ت-لا
ىلع ةدأيز رطخ يأا لكسشت ل ةبعل يهو ““لسصنعلا““
ةلوأÙ ةدأع لمعت-سسي يذ-لا ““ عÓ-قŸا ““ ة-ب-ع-ل

.““ ةسضيمغلا ““ ةبعل اذك و Òفأسصعلا ديسص
تاباغلا يف ةايحلا ثعب ةداعإل عيراسشم

لابجلاو
نمسض ةزجنŸا ةيومنتلا عيرأسشŸا تمهأسس دقو

flلا ف-ل-تÈع ج-ماÈ خ ة-يلو-لا-Óتاون-سسلا ل
ر-يواود--لا و ي--تأ--سشŸا ةدأ--ع--ت--سسا ‘ ةÒخألا

ثعب ةدأعإاو ةيدأسصتقلاو ةيعأمتجلا أهتيكر◊
جماÈلا أهنم ةسصأخو لأب÷او تأبأغلا ‘ ةأي◊ا
ديبعتو كلأسسŸا حتفو يفيرلا ءأنبلأب ة-ق-ل-ع-تŸا

تأ-بأ-غ ءأ--سشنإا اذ--كو ة--ي--ل--ب÷ا تأ--قر--ط--لا
زأه÷ا سسيئر دأفأا نأأسشلا اذه ‘و .مأمجتسسÓل
ةيلولا نأأب ،ةلبع لأمك ،ةŸأقب يلÙا يذيفنتلا
قطأنŸا ةيمنت لأ‹ ‘ ةÒبك أطاوسشأا تعطق““
ةيئأنلا قطأنŸا نع ةلزعلا كفو ةيبأغلاو ةيلب÷ا
ةأ-ي◊ا ط-ي-سشن-تو نأ-ك-سسلا رار-ق-ت-سسا نأ-م--سضل
ديازتŸا بل-ط-لا ع-م ةازاو-م أ-ه-ب ة-يدأ-سصت-قلا
تأنكسس ءأنبل يفيرلا ءأنبلا ةغيسص ىلع Úنطاوملل

ةمأعلا كÓمألا ىلع وأا ةسصأÿا مهيسضارأا ىلع
تأه÷ا ةقفاوم ى-ل-ع م-ه-لو-سصح د-ع-ب ة-لود-ل-ل
.““ةينعŸا
” ه-نأأ-ب قأ-ي-سسلا سسف-ن ‘ لوؤو-سسŸا تاذ ر-كذو

سصيسصخت9102 وÚ 7102ب ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ
نأمسضلا قودن-سص ن-م-سض ة-مأ-ه ة-ي-لأ-م ة-ف-ل-غأا
ةنأيسصب تحمسس ةيلÙا تأعأمجلل ن-مأ-سضت-لاو
تأقرط-لا ن-م م-ل-ك751،3ل رأ-ب-ت-علا ةدأ-عإاو
Èع ىرقو يتأسشم ةدع أهبلغأا طبرت يتلا ةيئلولا

.ةيبأغو ةيلبج قطأنم
نم أسضيأا تنكم ةسصسصıا ةفلغألا نأأب فأسضأاو
423 لوط ىلع ةيدلب قرط ةنأيسصو كلأسسم حتف
أمك . ةيلولا ميلقإل ةلكسشŸا ةيدلب43 ةدئأفل ملك

‘ اديدج أعورسشم19 ليجسست9102 لÓخ ”
نمسض ىرخأا ةيلمع04 و ةيومنت جمارب ةدع رأطإا
ةدأعإاو ليهأأتو ةنأيسصل ةيمنتلل يدلبلا ططıا
كلذو كلأسسŸا حتفو ةيدلبلا قر-ط-ل-ل رأ-ب-ت-علا

ةيئلولا تأقرطلا نم ملك59 ـل رأبتعلا ةدأعإل
.ةيدلبلا قرطلاو كلأسسŸا نم ىرخأا ملك073و
أمأه أ‹أنر-ب تأ-بأ-غ-لا ة-ظ-فأfi تد-عأا د-قو

و ةيدأسصتقا فادهأأب ةيبأغلا تاءأسضفلا لÓغتسسل
هتهج نم هركذ أم بسسح ،ةيحأيسس و ةيعأمتجا
دبع ةئيهلا تاذب تأتأبنلا ةيأمح ةحلسصم سسيئر
13 نع قوفي أم نأأب حسضوأا يذلا ةعوبرق ينغلا
نع ةرأبع ةيلولل ةيلك-لا ة-حأ-سسŸا ن-م ة-ئأŸأ-ب

أقفوو .ةÒثك ةيحأيسس تÓهؤوم ىلع رفوتت تأبأغ
‘ ÚتÒخألا Úتنسسلا ‘ ” دق-ف ، ثد-ح-ت-م-ل-ل
تأبأغ3 ةئيهت ةيمنتلل يعأطقلا جمأنÈلا رأطإا
ءارفسصلا Úع ةبأغ نم لك ‘ لثمتت مأمجتسسÓل
ينبب ةليحك ةبأغو ارأتكه12 ـب حارج نب ةيدلبب

ةفأسضإا ارأتكه22 ىلع فوقسشوب ةيدلبب حلأسص
51 ـب يتأنزلا يداو ةيدلبب ةيبرع لبج ةبأغ ¤إا

3 ل أهÒيسست ةيلمع حنم ” هنأأب اديفم ارأتكه
.سصاوخ نيرمثتسسم
ىلع أهتئيهت ت“ يتلا مأمجتسسلا تأبأغ رفوتتو
قفارŸا لÓخ نم أهيد-سصأ-ق-ل ة-حار-لا طور-سش
لأفطألا بعلل نكأمأا رارغ ىلع أهب تز‚أا يتلا
معطم أهنم ةحاÎسسÓل نكأمأاو يسشملل Òمأسضمو
ةقأطلأب أ-هد-يوز-ت اذ-ك و ع-قو-م ل-ك-ب ى-ه-ق-مو
عقاوم نأا ¤إا ردسصŸا سسف-ن رأ-سشأاو .ة-ي-سسم-سشلا

ةلسضفم نكأمأا نوكت نأل أه-ل-هؤو-ت تأ-بأ-غ-لا هذ-ه
فأسضأاو .ندŸا بخسص نم بورهل-ل تÓ-ئأ-ع-ل-ل
دادعإا ددسصب ةŸأقب تأبأغلا ةظفأfi نأأب أسضيأا

ةحÎقم ىرخأا مأمجتسسا تأبأغ6 ةئيهتل تأفلم
طأبسص جربو يسسيمخ ةلأب-جو Òخ-ل-ب تأ-يد-ل-ب-ب
أهتحأسسم ردق-ت فو-لÚ flعو ءأ-سضي-ب ن-ب Úعو
.ارأتكه952ب ةيلأمجإلا
ةقفارم ىلع تأبأغلا ةظفأfi قرف ل-م-ع-ت أ-م-ك
ةيأم◊ مأمجتسسلاو هزنت-ل-ل تأ-بأ-غ-لا يد-سصأ-ق
تأيكولسسلا سضعبو قئار◊ا نم يتأبن-لا ءأ-ط-غ-لا
أهلسضفت يتلا تاءأسضفلأب ةسصأخ ،ةئيبلل ةيدأعŸا
ةلطع لÓخ ةحار-ل-ل تاÎف ءأ-سضق-ل تÓ-ئأ-ع-لا
.مأيألا رئأسس ‘ وأا عوبسسألا ةيأهن

ماودلا ىلع ةحوتفم اهئاقبإل ةيلوؤوسسملا حورب يلحتلل تاوعد
انوروك نم ةيئاقولا ريبادتب ظوحلم مازتلاو ةليم دجاسسمل يئزج حتف

Èع ةÓ-سصلا لوألا سسمأا تف-نأأ-ت-سسا ^
مازتلا طسسو ةليم ةيلو دجأسسم ديدع
نم دحلل ةيئأقولا Òبادت-لأ-ب ظو-ح-ل-م
دجتسسŸا أنوروك سسوÒف رطخ رأسشتنا
ةيمومعلا تأطلسسلا رارقل اذيفنت كلذ و
ةدأبعلا رودل يئز÷ا حتف-لأ-ب ق-ل-ع-تŸا
.ةحئأ÷ا نم ةيأقولا طورسش قفو
حتف-لا د-ج-سسم ىو-ت-سسم ى-ل-ع ل-ج-سسو
مأ-ت-لا ماÎحلا ة-ل-ي-م ة-ن-يد-م ط-سسو-ب
رهظلاو حبسصلا يتÓسص لÓخ Úلسصملل

ءادترأب اءدب ةيأقو-لا تاءار-جإا ع-ي-م÷
ةسصأÿا ةدأجسسلا رأ-سضحإا و ة-مأ-م-ك-لا
.يلسصم لكب
مأ--مإا جأاو--ل حر--سص دد--سصلا اذ---ه ‘و
تأمÓع و ليسضف دلأخ ديسسلا دجسسŸا
دجسسŸا نأأب ،ههجو ىلع ةيدأب ةطبغلا
لأبقت-سسل داد-ع-ت-سسلا ”أا ى-ل-ع““ نأ-ك
نأكم ديد–و هميقعت نأا دعب ÚلسصŸا
دعأبتلا ةفأسسم نأم-سض ع-م ي-ل-سصم ل-ك
تأمأمكلا نم تأيمك Òفوتو يدسس÷ا
بت-ك-لا ع--ي--م--ج ع--فر ع--م ،أ--يزاÎحا
أ-ه-ن-م بÎق-ي ل ى--ت--ح ف--حأ--سصŸاو
،ءأبولا رأسشتنا ‘ أببسس نوكتو نولسصŸا
ي-سسي-ئر-لا ل-خدŸأ-ب أ-سضيأا ت“ أ-م--ك

سسأيقمو نيديلا مقعم ةحأتإا دجسسملل
دجسسŸا داور ةرار-ح سسأ-ي-ق-ل يرار-ح
هليجسست ” أم““ فأسضأاو.““لوخدلا لبق
لوأا ‘ ÚلسصŸا نم ماز-ت-لاو ي-عو ن-م
نم رهسشأا دعب دجأسسŸا هيف حتفت موي
لسصاوتب لؤوأ-ف-ت-لا ى-ل-ع ثع-ب-ي ق-ل-غ-لا

يلحتلل Úلسصملل ءادن أهجوم ،““أهحتف
دجأسسŸا لظ-ت-ل Èكأا ة-ي-لوؤو-سسم حور-ب

.ماودلا ىلع ةحوتفم
ةيلولا بونج ىسصقأأب ةÒسشŸا ةيدلببو
دفاوت نأفع نب نأمثع د-ج-سسÃ ل-ج-سس
لوكوتوÈلأب مأتلا ديقت-لا ع-م Úل-سصŸا
ل-ب-ق ه-ب ى-سصوŸا ي-ئأ-قو-لا ي-ح--سصلا
وأا سضأعتما نود““ د-ج-سسم-ل-ل م-ه-لو-خد
د-ج-سسŸا مأ-مإا هد-كأا أ-م و-هو““.ر-مذ-ت
ةحرف ““ نأأب دأفأا يذلا دعسسي نب يزوف
د-جأ-سسŸا ¤إا ةأ-ي◊ا ةدو-ع-ب Úل-سصŸا
نم مكتويب ‘ ةÓسصلا ةرأب-ع ع-فر د-ع-ب
نإأف كلذل و ةحرف أهيهأسضت ل ناذآلا
ح-ت-ف ة-يرار-م-ت-سسا م-عد-ت Òباد-ت ة--يأا
،““مهل ةبسسنلأب ةلوبقم ل-ظ-ت د-جأ-سسŸا

حلأسصŸ زرأ-ب-لا رود-لا““ ن-ع أ-ثد-ح-ت-م
نم لوألا مويلا اذه ‘ ةيندŸا ةيأم◊ا
نم دجأسسملل يجيردتلا ح-ت-ف-لا ةدأ-عإا

تأهيجوتلاو تادأ-سشرإلا Ëد-ق-ت لÓ-خ
““.Úلسصملل
رارق دأعأا دقف ،ÚلسصŸا بنأج نم أمأا
ثعب دجأسسمل-ل ي-ئز÷ا ح-ت-ف-لا ةدأ-عإا
كلذ نع برعأا أمك ،مهسسوفن ‘ لمألا
دقل““ لوقلأب فÎعا يذلا و داؤوف ديسسلا
.ادد‹ أهحتف مدع نم أفو-خ-ت-م تن-ك
ةمأقإا““ نأا ىلع مهنم ديد-ع-لا ع-م-جأاو““
ثعبي أهدعب ءأعدلا و ةعأمج ةÓسصلا
زوأجتل سسوفنلا ‘ ةقثلاو ةني-نأأ-م-ط-لا

fiةأ-ي-ح-ل-ل ةدو-ع-لاو ءأ-بو-لا اذ--ه ة--ن
يلÙا ريدمل-ل ادأ-ن-ت-سساو .““ة-يدأ-ع-لا
دوعسسم ،فأ-قوألاو ة-ي-ن-يد-لا نوؤو-سشل-ل
351 هعوم‹ أ-م ح-ت-ف ” ،ة-ج-يو÷و-ب

أهرفوتل ةيلولأب ÚلسصŸا مأمأا ادجسسم
فأ-ن-ئ-ت-سسل ة-مزÓ-لا طور-سشلا ى-ل--ع
‘و أهاوتسسم ى-ل-ع سسمÿا تاو-ل-سصلا

0001 ن-م Ìكأا بأ-ع-ي-ت-سسا أ-ه-ت-مد-ق-م
دوجو نع ةجيو÷وب ثد–و  .يلسصم
يتلا دجأسسŸا نم ديدعلا حتفل تأبلط

يه و““ دد-ع-لا اذ-ه ن-م ل-قأا بعو-ت-سست
ىلع أهسضر-ع م-ت-ي-سس ي-ت-لا تأ-ب-ل-ط-لا
 .““أهيف لسصفلل ةيئلولا تأطلسسلا
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ريرحتلإ ةمظنم نإ Èت-عإ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-ك̂ 
ديحولإو يعرصشلإ لثمŸإ يه ةين-ي-ط-صسل-ف-لإ
ثدحتلاب ضضوفŸإو ين-ي-ط-صسل-ف-لإ بع-صشل-ل
يتلإ تاقافتلإو تإرإر-ق-لإ مÎحإو ه-م-صسا-ب
يإ نإ Èتعإو ةمظنŸإ تاصسصسؤو-م ا-هذ-خ-ت-ت
لبق ليئإرصسإ عم ةيبرع ةلود يإ لبق نم عيبطت

ل-ح ضسا-صسإ ى-ل-ع لدا-ع-لإ مÓ-صسلإ ق-ي--ق–
ةلقتصسŸإ ةينيطصسلفلإ ةلودلإ ةماقإ و Úتلودلإ
7691 ما-ع نإو-ج ن-م ع-بإر-لإ دود-ح ى--ل--ع
.ةينيطصسلفلإ ةحلصصŸإ مدخي لو ضضوفرم
نإ Úيني-ط-صسل-ف-ك كرد-نإ نإولإ نآإ كلذ ع-م
تيقوتلإ قفو لم-ع-ي د-ع-ي ⁄و Òغ-ت-ي ن-مز-لإ
اه◊اصصم نع ثحبت لودلإ  نإ و ينيطصسلفلإ
.نيرخلإ حلاصصم رابتعلإ Úعب ذخأات مث نمو
دعن ⁄ اننإ Úينيطصسلفك كردن نإ نإولإ نآإ
ىلع ،ةينيطصسلفلإ ةيصضقلإ نإو نو-ك-لإ ز-كر-م
ةيزكرŸإ ةيصضقلإ دعت ⁄ اهتيصسدقو اهتيمهإ
كانه نإو ةيبن-جلإ و ة-ي-بر-ع-لإ لود-لإ ىد-ل
⁄اعلإ إذه ‘ ثرإو-كو تا-عإز-نو تا-عإر-صص
ة-ي-صضق-لإ ن-م م-هإ ا-ه-نإ ى-ل-ع ا-ه-ل ر-ظ-ن--ي
.ةينيطصسلفلإ
ىرن و ةآإرŸإ ‘ انصسفنأل رظنن نإ  انيلع بجي
لك اهإري نإ ديري امك ضسيلو يه امك انتقيقح
نيوختلإو حدرلإو متصشلإ ةفاقث نإو ،انم دحإو
ع-ن-صصي ل لود-لإ مÓ-عإ قر-حو رو-صص قر-حو
انل جلاعي نلو رطاıإ انبنجي لو تاصسايصس
ءإرجإ نم انيفعي نل كلذ لك نم مهلإو ةلكصشم
.ةÒخلإ دوقعلإ لÓخ هانلعف اŸ باصسح درج
هانلعف يذلإ امو ان-ئ-ط-خإ ن-يإو ا-ن-ب-صصإ ن-يإ
.انصسفنأاب
ةيصضق-لإ نإ ى-ل-ع ف-ل-ت-خ-ي ن-م كا-ن-ه ل-ه
نمو اهتيصسدق نم Òثكلإ تدقف ةينيطصسلفلإ
،لودلإو بوعصشلإ رظن ‘ اهتناكم نمو اهتبيه
. اهنم ةيبرعلإ ةصصاخ
بابصسأل لوإ اه-ت-ي-صسد-قو ا-ه-ت-ب-ي-ه تد-ق-ف
ميلقلإ ‘ تإÒغتلإ ن-ع ةŒا-ن ة-ي-عو-صضو-م
. انيديأاب ضسيل إذهو ⁄اعلإو
انماصسقنإ ببصسب اصضيإ اهتبيه تدقف ا-ه-ن-ك-لو
ةفكانم ‘ انلاغصشنإو ا-ن-لا-ت-ت-قإو ا-ن-مذر-صشتو
.انصضعب
ىلع ظاف◊إ ‘ انلصشف اننأل اهت-ب-ي-ه تد-ق-ف
دعب انماصسقنإ ءاهنإ ‘ انلصشف و انبعصش ةدحو
.اماع رصشع ةعبرإ نم Ìكإ رورم
انلصشف اننأل اهتبيه تدقف ةينيطصسلفلإ ةيصضقلإ

ةهإزنلإ نم ضسصسإ ىلع ةلود تاصسصسؤوم ءانب ‘
تاطلصسلإ Úب لصصفلإ يلع ةمئاقلإ ةيفافصشلإو
Òغصصلإ لبق Òبكلإ ىلع نوناقلإ قبطي ثيحب
.Òفغلإ لبق ميعزلإو
رصشع ةعبرإ و ةطلصسلإ ضسيصسأات نم نرق عبر دعب
ل هوصشم دولوم انيدل حبصصإ  ماصسقنلإ نم اماع
. ةروث وه لو ةلود وه لو ةطلصس وه
ىلع يمصسرلإ ينيطصسلفلإ لعفلإ در بقإري نم
ىلع حبإوك نودب موجهلإ و يثÓ-ث-لإ قا-ف-تلإ
ضضفرب طقف قلعتي ل رملإ نإ رعصشي تإراملإ
اصضيإ هنكل و رهظلإ ‘ هنعط هرابتعإو قافتلإ
إذإ لإ ،قافتلإ ةلأاصسم زواجتي باصسح ديدصست
عيبطت ،مإرح عيبطت و لÓح عيبطت كانه ناك
.ضسندم عيبطتو ضسدقم
توكصسلإ رصسفي نإ ينيطصسلفلإ نطإوملل فيك
ماعلإ ذنم رطق هصسرا“ يذلإ عيبطتلإ ىلع
و لاصصتإ بتكم ةما-قإو ل-ي-ئإر-صسإ ع-م6991
و يرصس وه ام اصضيإ كانه ديكإو ينلع لكصشب
ةدا-ي-ق-لإ د-ق-ت-ن-ت نإ نود ،Úع-لإ ن-ع د-ي-ع-ب
. رملإ إذه ةينيطصسلفلإ
مدع رصسفي نإ ينيطصسلفلإ نطإو-م-ل-ل ف-ي-كو
يتلإ تإرلودلإ طنصشو رطقل ةطلصسلإ داقتنإ
و بيبإ لت راطم قيرط نع يدامعلإ اهبلجي
إزيز-ع-ت م-ه هوÈت-ع-ي اŸ ةز-غ ¤إ ا-ه-ل-خد-ي
Úب لصصفلل إزيزعت و ينيطصسل-ف-لإ ما-صسق-نÓ-ل
يإ تو-صص ع-م-صسي ⁄ إذاŸ ؟ة--ف--صضلإ و ةز--غ
ضسيلإ ؟ رملإ إذه دقتني ينيطصسلف لوؤوصسم
؟ تاهبصشلل Òثي رملإ إذه
. اهيلع مجهتلإ وإ رطق داقتنإ ددصصب انه تصسل
اهل و اهتصسايصس اهل و اه◊اصصم اهل ةلود يه
. حلاصصŸإ هذه قفو لمعت ي-هو ،ا-هؤوا-ف-ل-ح
يهو ةقطنŸإ ‘ نإوخلإ عورصشم اهعورصشم
طقف نكلو ، عورصشŸإ إذه زيزعت يلع لمعت
همف ‘ عصضي نم   كانه نأاب  هابتنإ تفل تدرإ
لÓ◊إ يرطقلإ عيبطتلاب قلعتي ام لك ‘ ءام
نود متصشلإ مجهتلإ و داقتنÓل نانعلإ قلطي و
.مإر◊إ عيبطتلإ ىلع حبإوك
مهمجهت مدعب ضسامح ‘ ةوخلإ فقوم مهفتإ
،يرطقلإ عيبطتلل مهداقتنإ مدعو رطق ىلع
مهعمو نإوخلإ عورصشم ىنبتت رطق نأل لوإ
بتكŸإ ةيبلاغ نأل ايناثو ،ناغودرإ ةفيلÿإ
ل نكلو .رطق ‘ مي-ق-ي ضسا-م◊ ي-صسا-ي-صسلإ
Úب زييمتلاب ضسامح فقوم مهفتإ نإ عيطتصسإ
.عيبطتو عيبطت
ناغودرإ ةفيلÿإو ايكÎل ةبصسنلاب رملإ كلذك
ددصسيل قافتلإ لغتصسإو ةجوŸإ ىلتعإ يذلإ
‘ مهعم مدطصصي يذلإ هموصصخ عم باصس◊إ
ذيفنت ‘ ةب-ق-ع م-هÈت-ع-يو ة-ه-ب-ج ن-م Ìكإ
.Êإوخلإ هعورصشم
نع ناغودرإ ثدحتي نإ اكحصضم إرمإ ضسيلإ
ةيداصصتقإ حلاصصم اهطبرت يتلإ ايكرتو عيبطتلإ
يراجتلإ اهلدابت ةميق غلبت ثيح ليئإرصسإ عم
نيراي-ط-لإ و ا-يو-ن-صس رلود درا-ي-ل-م ة-صسم-خ

يكÎلإ ءاصضفلإ ‘ نو-برد-ت-ي Úي-ل-ي-ئإر-صسلإ
ةيكÎلإ تإرئاط-ل-ل را-ي-غ-لإ ع-ط-ق و ع-صسإو-لإ
و ليئإرصسإ نم اهيلع لصص– عنصصلإ ةيكيرملإ
.رايط نودب تإرئاطلإ ايجولنكت كلذك
إذه نكلو تإراملإ ىلع ناغودرإ مجهت مهفتإ
ل نإ بجي فقوملل لÓغتصسلإو لا-ب-ه-ت-صسلإ
.دحإ ىلع يلطني

لبق نم كرابŸإ ضسدقŸإ عيبطتلل رخآإ جذو‰
ضضراعتي امدنع ءا-م م-ه-م-ف ‘ نو-ع-صضي ن-م
Úماع لبق .ةيصصخصشلإ مه◊اصصم عم رملإ
لحإرلإ عم ىقتلإو نامُع ةنطلصس وهاينتن رإز
لعف در يإ كانه نكي ⁄ .ضسوباق ناطلصسلإ
كلذ نم Ìكلإ و ، ةرايرلإ هذه ىلع ينيطصسلف
ةرايز و ةرايزلإ هذه Úب طبر نم كانه نإ
ةرايز لبق طقف Úموي نامُعل ضسابع ضسيئرلإ
.كانه وهاينتن
قلعتي ضسدقŸإ عيبطتلل Òخلإ جذومنلإ امإ
ةيدوعصسلإ تإرابختصسلإ ‘ لوؤو-صسŸإ ةرا-يز-ب
ضسيل ، ليئإرصسإل يقصشع رونإ لإÔ÷إ قباصسلإ
و توصصلاب ين-ل-ع ل-ك-صشب ل-ب ، ير-صس ل-ك-صشب
يإ . ينيطصسلف لوؤوصسم هتقفرب ناك و ةروصصلإ
ظ– ⁄ ةيعيبطتلإ ةرايزلإ هذ-ه ط-ق-ف ضسي-ل
تظح لب ةبصضاغ لا-ع-فإ دودرو تإدا-ق-ت-نا-ب

Ãت– اهفينصصت ” نإ دعب ةينيطصسلف ةكراب
ةيصضقلإ مدخي يذلإ لÓ◊إ عيبطت-لإ ة-م-ئا-ق
اهل لكصشي يذلإ عونلإ نم ضسيلو ةينيطصسلفلإ
.رهظلإ ‘ هنعط
ةثراك وه يثÓثلإ قافتلإ ناك إذإ لاح ةيإ ىلع
نوكت نإ حجرلإ نم نأاف Úينيطصسلفلإ ىلع
ليختن ا‡ عرصسأابو ثرإوكلإ نم ديزŸإ كانه
.
Òهعتلإو متصشلإو ده÷إ نم Óيلق إورفو كلذل
هنأل لود مÓعإو ءامعزو ءاصسؤور روصص إوزهجو
د-ج-ن-صس ةر-صس◊إو ⁄لإ ل-ك ع-مو نلإ ى-ت-ح
عجإرت رطخ ةهجإوم ‘ اندحول فقن انصسفنإ
.انتيصضق
ةداعإو ريرحتلإو ةير◊إ و ةلودلإ ¤إ قيرطلإ
¤إ ةينيط-صسل-ف-لإ ة-ي-صضق-لإ ةدا-عإو قو-ق◊إ
تايولوإ م-ل-صس ى-ل-عو ة-مÙÎإ ا-ه-ت-نا-ك-م
نحن انررق إذإ لإ يتأاي ل ءاقدصصلإو ءاقصشلإ
انكولصس ميقنو انتاباصسح ديعن نإ نوينيطصسلفلإ
انماصسقنإ يهننو انفوفصص دحونو انجاجوعإو
انتاباختنإ ير‚و ان-تا-صسصسؤو-م ءا-ن-ب د-ي-ع-نو
تإرإرقو انينإوق مÎحنو انتاطلصس Úب لصصفنو
.ينطولإ ان‹انرب ىلع قفتنو انئاصضق
ةدوعلإ ‘ لمإ ان-ل نو-ك-ي د-ق ط-ق-ف ا-ه-ن-ي-ح
.هناكم نم قحتصست ام ¤إ انتيصضقب
ينيطسسلف يسسايسسو بتاك ..ةديإز وبإ نايفصس .د

مار◊ا عيبطتلاو ..سسدقŸا عيبطتلا
ليئارسسا نيب يثÓثلا قافت’ا

ة-لود و ةد-ح-ت-م-لا تا-ي’و-لا و
ةد-ح-ت-م-لا ة-ي-بر-ع-لا تارا-م’ا
ثÓ-ث-لا ي-ف ه-ن-ع ن-ل-ُعا يذ--لا

ل-ك-سش ن-ي-مو-ي ل-ب-ق م--سصاو--ع
ةقطنم-لا ي-ف ي-سسا-ي-سس لاز-لز
.ةددعتم تادادترا هل نوكيسس

أاطخ ليئارسسإا عم اهتاقÓعل تارامإلا عيبطت
Úينيطسسلفلا مدخي لو يخيرات

قافتلإ ““رفريز-بوأإ““ ة-ف-ي-ح-صص تف-صصو ^
،تاقÓعلإ عيبطتل يتإرامإلإ -يلي-ئإر-صسإلإ
قزأاŸإ ل◊ Òث--ك---لإ مد---ق---ي ل ه---نأا---ب
.ينيطصسلفلإ
يفلؤوم نإإ لوقلاب ةرصشابم ةفيحصصلإ تأإدبو
ع-ي-ب-ط-ت-ل ي-صضاŸإ عو-ب-صسألإ ‘ قا-ف--تلإ
مهو ،تإرامإلإو ل-ي-ئإر-صسإإ Úب تا-قÓ-ع-لإ
ضسيئرو بمإرت دلانود يك-ير-مألإ ضسي-ئر-لإ
›وو وهاينتن Úماينب يل-ي-ئإر-صسإلإ ءإرزو-لإ
دحإو لك ىدل ديإز نب دمfi ،يبظ وبأإ دهع
” ام حيدم ‘ ةيصصخصشلإ هتحلصصم مهنم
براقت يأإ نكلو .““يخيراتلإ»ـب هيلإإ لصصوتلإ
ةلودب ةينيطصسلفلإ لامآلإ Òمدت ىلع موقي““
.ضشهو هيف كوكصشم ،ةلقتصسم ةين-ي-ط-صسل-ف
أاطخ ه-نأإ ح-صضت-ي-صسو بي-ع-م قا-ف-تإ إذ-هو
⁄ يكيرمألإ ضسيئرلإ نإإ تلاقو .““يخيرات
.هصسفنل لصضفلإ بصسني يكل اتقو عيصضي
هاŒاب Òصسي بمإرت نإإ ،ةفي-ح-صصلإ لو-ق-تو
نأإ عقوتŸإ نم ي-ت-لإ Èم-فو-ن تا-با-خ-ت-نإ
فرط يأإ نم ةدعاصسمف انه نمو .اهرصسخي
مغرف .قرغي يذلإ لجرلإ نم اهنم بحرم
ةصصا-خ ،7102 ذن-م بصضغ-لإو بخ-صصلإ ل-ك

fiلإإ ،ناتصسناغفأإو ةيلامصشلإ ايروك تاثدا
‘ زا‚إإ يأإ قيق– عطتصسي ⁄ ضسيئرلإ نأإ
ةقفصص““ هتطخ تلصشفو .ةيجراÿإ ةصسايصسلإ
-ي-ن-ي-ط-صسل--ف--لإ عإز--ن--لإ ل◊ ““نر--ق--لإ
مو-ق-ي إذ-ه-لو .ع-يرذ ل-ك-صشب ي-ل-ي-ئإر-صسإلإ
زا‚إإ اهنأاكو ةÒخألإ ةدهاعملل ليب-ط-ت-لا-ب
.ميظع
قافتلإ هدعاصسي نأإ وهاينتن لمأاي““ :فيصضتو
لوطأاك هّوصشŸإ هثرإإ ذاقنإإ ‘ تإرامإلإ عم
تهوصش دقف .ليئإر-صسإإ م-ك-ح ءإرزو ضسي-ئر
،تابرصضلإ نم ةلصسلصس لÓ-خ ن-م ه-ت-ع-م-صس
ةيلاتتم ةيباختنإ تلو-ج ثÓ-ث ‘ ه-ل-صشفو
،ة-مو-ك◊إ ‘ ة-ي-ب-ل-غأإ ى-ل-ع لو-صصح--ل--ل
مكاÙإ مامأإ هقحÓ-ت ي-ت-لإ تا-ما-ه-تلإو
انوروك ضسوÒف عم هلماعت ةقيرطو داصسفلاب
.““عصسإو داقتنل تدأإ يتلإ
‘ إÒثك رمثتصسإ وهاينتن نأإ ةفيحصصلإ قلعتو
،Òثكلإ ىلع اهنم لصصحو بمإرت عم هتقÓع
ةمصصاع ضسدقلاب بمإرت ةرإدإإ فإÎعإ لثم
.Úينيطصسلفلإ نع معدلإ عطقو ،ليئإرصسإل
ةي-ك-ير-مألإ ةرإدإلإ ل-خإد رو-ق-صصلإ ن-ك-لو
وهاينتن ةطخ معد-ب ف-ي-صصلإ إذ-ه إوددر-ت
نألو .ةيبرغ-لإ ة-ف-صضلإ ن-م ق-طا-ن-م م-صضل
تي-ب-لإ ن-م جور-خ-ل-ل ه-ق-ير-ط ‘ بمإر--ت
¤إإ ةجاحب و-ها-ي-ن-ت-ن نا-ك د-ق-ف ،ضضي-بألإ
ةعفد ¤إإ ديإز نب دمfi جاتحيو .راصصتنإ

ةيثراكلإ برحلل همعدف ،ر-خآلإ و-ه ة-يو-ق
‘ هلخدتو نميلإ ‘ ةيدوعصسلإ اهدوقت يتلإ
هيطعيو .›ودلإ هفقوÃو هدلبب رصضأإ ايبيل
حمصسيو ،هديري يذلإ مإÎحلإ قافتلإ إذه
ليئإرصسإإ عم ينمألإو يجولونكتلإ نواع-ت-ل-ل
يطعي امك ،نإر-يإإ ،كÎصشŸإ ود-ع-لإ د-صضو
ة-ح-ل-صسألإ ءإر--صشل ة--صصر--ف--لإ تإرا--مإلإ
.نطنصشإو اهرظ– تناك يتلإ ةيكيرمألإ
لوبق ‘ ة-ع-ير-صس ة-ي-بر-غ-لإ لود-لإ تنا-كو
دعاصسي هنأإو ،قافتلإ اهلمح يتلإ تإديكأاتلإ
عفإودلإ نأإ ةظحŸÓإ بŒو .Úينيطصسلفلإ
‘ ة-كرا-صشŸإ فإر-طألإ ل-ك-ل ةدد--ع--تŸإ
ل-ح-ب ما-م-ت-هإ يأإ ا-ه-يد-ل ضسي-ل قا-ف--تلإ
Úب Ëد-ق--لإ عإز--ن--لإ بل--ق ‘ عو--صضوŸإ
لÓتحلإ وهو برعلإ اه-نإÒجو ل-ي-ئإر-صسإإ
يصضإرألإ ىل-ع ةر-ط-ي-صسلإو Êو-نا-ق-لإ Òغ
.ةينيطصسلفلإ
ىلع مئاقلإ ريÈت-لإ نإإ ة-ف-ي-ح-صصلإ تلا-قو
Òثم مصضلإ ليجأاتب عيبطتلإ تإرامإلإ ةلدابم
دق مصضلإ نوكي نأإ وهاينتن ىفنو .لؤواصستلل
لصصح ام نأإ إدكؤوم ،عيبطتلإ لجأإ نم ىهتنإ
بمإرت نم بلط دعب ةط-خ-ل-ل ٌل-ي-جأا-ت و-ه
ىلع احورطم دعي ⁄““ مصضلإ نإإ لاق يذلإ
.““ةلواطلإ
تإديكأاتلإ هذهب برغلإ ةداق لبق ،كلذ عمو
ع-ي-ب-ط-ت--لإ ةد--عا--صسم ن--ع ة--صضما--غ--لإ
ءإرزو-لإ ضسي-ئر ب-ّحرو ،Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-ل--ل
لاقو ،قافتلاب نوصسنوج ضسيروب ÊاطيÈلإ
.مÓصسلإ قيق– قيرط ىلع ةوطخ هنإإ
مأإ ةجإذصس هذه له ““ر-فر-يز-بوأإ““ تلءا-صستو
امدنع ثدح-ي-صس إذا-مو ؟ة-ي-تإذ ة-ح-ل-صصم
ليجأات نع يلختلإ ليئإرصسإإ ةموكح ررقتصس
نمو ؟تقو يأإ ‘ ثدحي دق يذلإو مصضلإ
؟Úطصسلفل امعإد ثدحتيصس
نم Úينيطصسل-ف-لإ ةدا-ق ثد–““ :ف-ي-صضتو
قافتلإ إوفصصوو ،ضسامحو ةينطولإ ةطلصسلإ
نميلإو ايكرت مهتكراصشو ،ةينانأإ ةنايخ هنأاب
ندرألإو ر---صصم تد---بأإ تقو ‘ ،نإر----يإإو
.““إروتف
لÓخ نم““ هنإإ لوقلل ةف-ي-ح-صصلإ ضصل-خ-تو
ةردابŸإ لوح يبرعلإ عامجإلإ نع يلختلإ
اهيف اهعبتت دق ةقباصس اه-ع-صضوو ،ة-ي-بر-ع-لإ
ضضيرحتبو ،تإرامإلإ نإاف ،جيلÿإ لود ةيقب
ليئإرصسإإ ىدل ز-فإو◊إ تل-ل-ق ،بمإر-ت ن-م
ةياهنلإ ‘و .مئإد مÓصس ىلع ضضوافتت يكل
م-ه اÃر ي-خ-يرا-ت-لإ د-ي--ف--ت--صسŸإ نإا--ف
.““Úبنا÷إ ىلع نوددصشتŸإ

““رفريزبوأا““ نع ^

!؟““ماهاربأا قافتا““ ¤إا ..دياز نب دمfi نم

 ؟نحن مأا تارامإلا
‘ ،د-يإز خ-ي-صش ا-ي ،ل-مألإ نا-ك إذ-ك-ه ا-م
دقل ..ةيرذلإ رخآإ ىتح كدافحأإو كئانبأإ
،مك◊إ تيلوت امدنع ،كعم برعلإ فقو
ةلودلإ ‘ ،طوبخصش خيصشلإ كقيقصشل ًافلخ
ةعم‹ ،Òغلإ حلاصصم اهتثد-ح-ت-صسإ ي-ت-لإ
نأل حومطبو ،كتدايق ت– خياصشم ةعصضب
Úح ‘ ،ةيناث غنوكغنوه يبد ةخيصشم نوكت
يتلإ ““ÿÒإ ةلود““ ةمصصاع ““يبظ وبأإ““ نوكت
مهعمو برعلإ اهئاقصشأإ فإÎعإ ““يÎصشت““

flنمثلاب ..⁄اعلإ لود فلت!
،Úطصسلف ‘ ÚبوكنŸإ ،برعلإ بحر دقلو
،اهرير– لجأإ نم بر◊إ ‘ ÚموزهŸإو
اهوصضÎفإ د-قو ،ةد-يد÷إ ة-لود-لإ هذ-ه-ب
اهتوخأإ ىلع اهحاتفنإ ‘ تيو-ك-ل-ل ًا-مأإو-ت
مهدناصستو ،دئإدصشلإ ‘ مهني-ع-ت ،بر-ع-لإ
،““بتكلإ نم ءاب-نإإ قد-صصأإ ط-ف-ن-لإ““ ثي-ح
دغلإ ءانبو ررحتلإ لجأإ نم مهتإردق ززعتو
يل-ي-ئإر-صسإلإ ود-ع-لإ ة-ه-جإو-مو ل-صضفألإ
.ًإدحوم مهدهجبو ةعمت‹ مهتإردقب
هتمكحب ،ديإز خيصشلإ ةي-صصخ-صش نأإ د-كؤو-م
لظ ‘ هع-صضو با-ع-ي-ت-صسإ ى-ل-ع ه-ترد-قو
ًإرود تبعل دق ،ةدئاصسلإ ةيبرعلإ لإوحألإ
ةديلولإ ةلودلإ رود ““ميظ-ع-ت““ ‘ ًا-م-صسا-ح
نم هنا-ك-صس دد-ع ة-يÌكأإ يذ-لإ ا-ه-ب-ع-صشب
ءابطألإو ÚصسدنهŸإو لامعلإو Úينإريإلإ
ة-حإو-لإ هذ-ه ¤إإ إوءا-ج ن-يذ-لإ بر--ع--لإ
إونبيل اهدإدتمإو اهت-حا-صسم ‘ ة-ع-صسإو-لإ
.دونزلإو هاب÷إ قرعب ““اهتلود““
فرعي ًإدودو ،ًابيط ديإز خيصشلإ ناك دقلو

وأإ ىنمتي ناك ا‡ Ìكأإ هاطعأإ دق هللإ نأإ
““لودلإ““ نأإو ..اهقوقح ““ةيعرلل““ نأإو ،ردقي
اهعم ل-ما-ع-ت-لإ ن-م د-ب لو ح-لا-صصم تإذ
.رذحب

ةروثلإ نإريإإ مث ،هاصشلإ نإريإإ هب تصشر–
رزج ثÓث ى-ل-ع تلو-ت-صسإو ،ة-ي-مÓ-صسإلإ
رمألاب ملصسو هظيغ متكف ،نيدلبلل ةئطاصشم
ةهجإو-م ى-ل-ع ا-ن-ل ةرد-ق ل““ نأل ،ع-قإو-لإ
.““نإريإإ
دصشإر يبد خ-ي-صش م-ك◊إ ‘ ه-ك-ير-صش نا-ك
لماعت دقلو ،دصشإر نب دمfi هثرو يذلإ
،اهتإذ ةلما-عŸإ ه-ن-م ى-ق-ل-تو ،خأا-ك ه-ع-م
ًاصضيرع ًاصشماه يبدل كرت هنأإو ًاصصوصصخ
Ãغنوك غنوه ““ةهيبصش““ نوكت نأإ نم اهنك..
رصضا◊إ ‘ امأإ ..يصضاŸإ نم إذه راصص
عم لما-ع-ت-لإو ة-صسا-ي-صسلإ ‘ ،ءي-صش ل-ك-ف
ة-ي-صضق-لإ ءإزإإ فر--صصت--لإو ““Úم--ي--قŸإ““
..فلتخإ دق رإو÷إ هاŒو ،ةيني-ط-صسل-ف-لإ
!ًايرذج
ىلع تإرامإلإ مدقت نأإ روصصتلإ ‘ نكي ملف
ةقز-ترŸإ ن-م ه-م-ظ-ع-م ““ضشي-ج““ لا-صسرإإ
،ءإرقفلإ برعلإ نم ،رجألاب ÚعوطتŸإو
هنأاب زتعي خيصشلإ نا-ك ي-ت-لإ ن-م-ي-لإ وز-غ-ل
نوينميلإ ناك امك ،ةينÁ لوصصأإ نم ردحتي
ىهتنÃ هنولماعيو ““ÿÒإ ديإز““ هيف نوري
.ريدقتلإو لÓجإلإ
ًامئإد ةرتوتم تاقÓع ةيدوعصسلل ناك إذإإو
رصصع ‘ مأإ ““ةمامإلإ““ مايأإ ءإوصس ،نميلإ عم
ىأانÃ تناك تإرامإلإ نإاف ،““ة-يرو-ه-م÷إ““

لول ..يرامعتصسلإ فرصصتلإ إذه لثم نع
دقف إذه ىلعو ،““ءوصسلاب ةرامإإ ضسفنلإ““ نأإ
ةئيطÿإ د-يإز ن-ب د-مfi خ-ي-صشلإ بك-ترإ
يذ-لإ ،ه-ي-بأإ ىر-كذ ¤إإ ءا-صسأإو ،ة-ت-ي--مŸإ
ءاصسأإ ام ردقب ،““ÿÒإ ديإز““ برعلإ هامصسأإ
ةيصضقلإ ،Úطصسلف نإونعب ًاعيمج ةمألإ ¤إإ
امك اهؤوا-ن-بأإ د-ه-ت-جإ يذ-لإو ،ة-صسد-قŸإ
ءانب ‘ ةيبرعلإ راطقألإ رئاصس نم مهتوخأإ
.ÿÒإ ديإز ةلود
لودلإ فإÎعإ ¤إوتي نأإ نزfi رمأل هنإإ
يتلإ ،ليئإر-صسإإ ،ود-ع-لإ ة-لود-ب ة-ي-بر-ع-لإ
يتلإو ،Úطصسلف ضضرأإ ىلع ةوقلاب تميقأإ
ضضرألإ ءا-ن-بأإ ن-م د-يزŸإ مو-ي ل-ك ل-ت-ق-ت
،جرخي اهبعصش نإاف كلذ مغربو ..ةصسدقŸإ
ةرهاظت ‘ ،ًانابصشو ًا-ب-ي-صش ،ءا-صسنو ًلا-جر
يرصصنعلإ لÓتحلإ إذه دصض مراع بصضغ
نود نم ضضرألإ لود مظعم هدناصست يذلإ
مهقح-ب Úي-ن-ي-ط-صسل-ف-لإ ناÁإإ ز-ت-ه-ي نأإ
..مهصضرأاب
كوÈمو ..·ألإ اهلهج نم تكحصض ةمأإ اي
رمعتصسŸإ لإدبت-صسإ د-مfi خ-ي-صشلإ ى-ل-ع
يليئإرصسإلإ رمعتصسŸاب Ëدقلإ ÊاطيÈلإ
ّةيكÒمألإ ةياعرلإ ت– ًامئإدو ..ديد÷إ
!ناطلصس نب ديإز خيصشلإ هللإ محر
ةر-ها-ق Óً-هأإ ،نا-م-ُع Óً-هأإ ،ر-ط-ق Óً-هأإ
!تإداصسلإ

..ناملسس لÓط
““ريفسسلا““ ةفيحسص ريرحت سسيئر

اهتاقÓع نأإ ةيبر-ع-لإ تإرا-مإلإ تن-ظ إذإإ ^
ءاقبإلإو ،ةيام◊إ اهل رفوتصس ةن-يا-ه-صصلإ ع-م
.اما“ ةئطfl ا-ه-نإا-ف م-ك◊إ ي-صسر-ك ى-ل-ع
ءاقب ‘ مهاصس Êويهصصلإ نايك-لإ نأإ ح-ي-ح-صص
لثم مك◊إ يصسرك ىلع ةيبرعلإ ةمظنألإ ضضعب
وه ةياهنلإ ‘ هنكل ،جي-لÿإ ل-ئا-ب-ق ي-صسإر-ك
هيدل ضسي-لو ،ه-ت-مدÿ بر-ع-لإ د-ن-ج-ي يذ-لإ
ةفورعم ةلداعŸإ .هصشيج Òجأاتل دإد-ع-ت-صسلإ
نكل ،ةنياهصصلإ اصضر نم اكيرمأإ اصضر نأإ يهو
.هيلإإ ىعصس نم طرويو بلقنيصس اصضرلإ إذه
فيظوت  Êوي-ه-صصلإ نا-ي-ك-لإ بل-ط-ي-صس إد-غ
بلطيصسو ،هتمدÿ ةيتإرامإلإ ن-مألإ ةز-ه-جأإ
ق-فإو-ت-صسو ،ة-ير-ك-صسع د-عإو-ق ضصي--صصخ--ت
نع نإريإإ عدري كلذ نأإ اهنم انظ تإرامإلإ
ضضإÎفإ تإرامإلإ ىدل اعبطو .اه-ت-م-جا-ه-م
لود لÓ-ت-حإ نإر-يإإ ة-ي-ن لو-ح لو-ق-ع-م Òغ
تإرامإلإ طروتصس نإونعلإ إذه ت–و .جيلÿإ
ديدهتل اهصسف-ن ضضر-ع-ت-صسو ،ا-ي-ن-مأإ ا-ه-صسف-ن
درطب دا-ي◊إ مإز-ت-لإ ا-مإإ .Êإر-يإإ ير-ك-صسع
امف .ةباينلاب تابرصضلإ يقلت وأإ ،ة-ن-يا-ه-صصلإ
اهصسفن دجتصس نمأإ نم تإرامإلإ هيلإإ ىعصست
لود نم اهÒغ امك ةيبرعلإ تإرامإلإ .هنودب
ر-ير-ح-ت-لإ ة-م-ظ-ن-م وذ-ح تذ--ح بر--ع--لإ
تطروو ولصسوأإ قافتإ تعقو يتلإ ةينيطصسلفلإ
مومهلإ نم Òثكلإ ‘ ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لإ بع-صشلإ
ن------ح-------ن .نإز-------حألإو ملآلإو قزآاŸإو

ةيبرعلإ نإدلبلل ابإوبأإ انحتف نويني-ط-صسل-ف-لإ
تاقÓع ةماقإإو ة-ن-يا-ه-صصلإ ع-م ع-ي-ب-ط-ت-ل-ل
ام متصشنو بصسن نحن نآلإو .مهعم ةيدايتعإ
تما-ق تإرا-مإلإ ا-ق-ح .تإرا-مإلإ ه-ب تما-ق
ةينيطصسلف-لإ ة-ي-صضق-لإ ق-ح-ب ىÈك ةÁر-ج-ب
قحب انمر-ج ن-ك-ل ،ي-ن-ي-ط-صسل-ف-لإ بع-صشلإو
نم بلطن لأإ بجيو .مهمرج نم Èكأإ انصسفنأإ
إذإاف .انم Ìكأإ Úينيطصسلف إونوكي نأإ نيرخآلإ
قلعتي اميف ةيبرعلإ نإدلبلإ ة-ما-ق-ت-صسإ ا-ندرأإ
ناك إذإإو .لوأإ انصسفنأإ موقن نأإ انيلع ،ةيصضقلاب
.إذهب ¤وأإ نحنف نوعبطي ابرع متصشن نأإ انل
،ةنياهصصلإ عم تايقافتلإ نوغلي م-ه-نإإ إو-لا-ق
ةفصضلإ ‘ ةديدج ةيصسايصس ةئيب عنصصي إذهو
ةيجيتإÎصسإ بلطتي ام ةزغ عاطقو ة-ي-بر-غ-لإ
ةيداصصتقلإ تايوتصسŸإ ى-ل-ع ةد-يد-ج ل-م-ع
⁄ يننكل .ةيفاقثلإو ةيعامتجلإو ةيصسايصسلإو
.نآلإ ىتح هاŒلإ إذهب تاطاصشن نآلإ ىتح رأإ
دجأإ ⁄ ةديدج Òياعم بلطتت ةديد÷إ ةئيبلإ
.نآلإ ىتح ةيإدب اهل
هب موقن نأإ بجي ام ىلع زكرن نأإ ىرأإ إذهلو
ةرإدصص ‘ ةينيطصسلفلإ ةيصضقلإ ءاقبإل نحن
ام عيقرت نيرخآلإ نم بلطن نأإ ل ،اياصضقلإ
محرو .نلإ ىتح هدصسفن ا-ن-لز ا-مو ها-ند-صسفأإ
.ههاŒاب لمعو ق◊إ فرع نم هللإ

..مسساق راتسسلا دبع .د
ينيطسسلف يميداكاو بتاك
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ممسصمو ماسسر تنأا :““رجفلا““̂ ^
فيك ،راثآا ممرمو روسصمو كيفارغ
كانه لهو ؟كلذ لك نيب عمجت
وا ةينهملا كتايح يف اهنيب لماكت
؟ةينفلا

،مكلاؤؤضس نع ةباجلا لبق :““لÓع ركبؤب ̂ 
ةتافتللا هذه ىلع ةمÙÎا مكتديرج ركضشأا
- يذلا يليكضشتلا نفلا ⁄اعب مامتهلاو ةبيطلا
ةحورطŸا هعيضضاؤم بلغأا نأا -نؤملعت امك
،عمتÛا ةاناعم قمعو بلضص ن-م ةد-م-ت-ضسم
انأاف :حورطŸا مك-لؤوا-ضست ى-ل-ع باؤ÷ا ا-مأاو
ةيضسيئرلا ةبتكŸاب ايفاقث اطضشنم ايلاح لغتضشأا
ةنهمو ،يداؤلا ةيلؤل ةيمؤمعلا ة-ع-لا-ط-م-ل-ل
Òثكلا نمضضتت مؤلعم ؤه امك ‘اقثلا طيضشنتلا

نم فدهتضسن يتلا ةي-فا-ق-ث-لا ة-ط-ضشنألا ن-م
،ةفلتıا ةيرمعلا حئارضشلا نم ةلمج اهلÓخ
ةهجؤم جمارب وأا ةير-ك-ف تاود-ن تنا-ك ءاؤ-ضس
انم بلطتت تاطا-ضشن-لا هذ-ه ل-كو ،ل-ف-ط-ل-ل
تانÓعلا ميمضصتب ةيادب ،ةيمÓ-عا ة-ي-ط-غ-ت
ةطضساؤب اهتاير‹ لك قيثؤت ¤إا ،اهب ةضصاÿا
باتكلا فÓغ ميمضصت ¤إا لؤ-ضصو ،اÒما-ك-لا
ق-ي-ثؤ-ت ل-جأا ن-م نؤ-ك-ي ا-م ا-ب--لا--غ يذ--لا
وأا ،ةود-ن-لا لÓ-خ ة-حور-طŸا تÓ--خادŸا
اهردضصت يت-لا ة-يؤ-ن-ضسلا ة-لÛا م-ي-م-ضصت-ب
يتلا تاطاضشنلا مهأا ضصخلت ي-ت-لاو ة-ب-ت-كŸا
دجأا اذكهو ،يؤنضسلا ج-ما-نÈلا لÓ-خ تنا-ك
تاضصضصختلا نم ةعؤم‹ تعمج دقو يضسفن
ضصضصختامأا .دحاو ينهم طا-ضشن ‘ ة-ي-ن-ف-لا
عيراضشŸاب طبترم هيف انطاضشنف راثلا ميمرت
‘ انجرخت ذنمو ،ةفاقثلا ةرازو اهحرطت يتلا

،دحاو يميمرت طاضشن لإا انل نكي ⁄0102 ةنضس
،““زورك ا-ت-نا-ضس““ ة-ضسي-ن-ك ىؤ-ت-ضسم ى-ل-ع نا-ك
نم نؤكم لمع قيرف نمضض انك ثيح ،نارهؤب

Êابضسلا ·رŸا فارضشا ت– ،دارفأا ةضسمخ
.““ترÓيك ؤغيأا““

،““سضيبلا سشيجلا““ ويديف تزجنأا ̂ ^
نوحفاكي نيذلا ءابطأÓل ىدهم وهو
،راطخلا لك مغر ،ءابولا

ةركفلا نع انثدح
نعو ،اهتلاسسرو
ببسس
كرايتخا
مسسرلل
.لمرلاب

ن-------م̂ 
 لÓخ

ركضشلاو ةيحتلا ددجأا ةمÙÎا م-ك-تد-ير-ج
ىلع ةرهاضسلا ةيبطلا مقطألا لكل نافرعلاو
امأاو ،انب تŸأا يتلا ةح-ئا÷ا هذ-ه ة-ه-جاؤ-م
‘ هؤ“دها-ضش يذ-لا ي-ن-ف-لا ل-م-ع-لا ةر-ك-ف
هتنؤنع دقف يعامتجلا لضصاؤت-لا تا-ح-ف-ضص
ةركفلا هذه تدلو دقلو ،““ضضيبلا ضشي÷ا»ـب
ةرر-ك-تŸا ةا-فؤ-لا تلا-ح ةد-ها--ضشم د--ع--ب

مهءارو Úكرات ،ءاضضيبلا ناضصمقلا باحضصأل
..نلمرت د-ق تا-جوزو اؤ-م-ت-ي-ت د-ق لا-ف-طأا
نم اÒبك اءزج نؤمضساقتي عيم÷ا نأا دقتعأاو

ل نيذلا اياحضضلا ءلؤؤه مامأا ةيلوؤؤضسŸا هذه
مضسرلا ة-ق-ير-ط ا-نرا-ي-ت-خا ا-مأاو .م-ه-ل بنذ
مكلا ةجيتن ءاجف ،جاجزلا ىلع لمرلا ةطضساؤب
‘ يلع تلطاه-ت ي-ت-لا را-ك-فلا ن-م Òب-ك-لا

flعأا نأا تدرأا يتلاو يتليÈ لمع ‘ اهنع
ناكÃ ةبؤعضصلا نم تدجو ثيح ،دحاو ينف
Òخألا ‘و ،ةدحاو ةينف ةحؤل ‘ اهدضسجأا نأا
،لمرلاب مضسرلا يهو ةركفلا هذه ¤إا تيدتها
اهل زمري يتلا ةÒبكلا ةيزمرلا نؤملعت متنأاو
تقؤلا ‘ تؤŸاو ةاي◊ا ¤إا زمري ذإا ،باÎلا
تايحضضت ‘ ادضس‹ هتدجو ام اذهو ،هضسفن
هذ-ه ما-مأا ءا-ضضي-ب-لا نا-ضصم-ق-لا با--ح--ضصأا
.ةحئا÷ا

ةقلح دجوت اذامل ،كرظن يف̂ ^
روهمجلاو يليكسشتلا نفلا نيب ةدوقفم
؟يوبخن نف وه لهو ؟رئازجلا يف

ن-ف-لا Úب ة-ل-ضصا◊ا ةُؤ-ه-لا نأا د--ق--ت--عأا ̂ 
ةجيتن تناك يرئاز÷ا رؤهم÷او يلي-ك-ضشت-لا
ينعنو ،ةضسردŸا نم ةيادب ةليؤ-ط تا-م-كار-ت
ةينفلا ةيبÎلا ة-ضص◊ ة-ي-ن-مز-لا ةدŸا كلذ-ب
يعؤبضسألا جمانÈلا ‘ يعاضسلا مج◊ا لخاد
ضس◊او قوذلا ةيمنت اهنأاضش نم يتلاو ،ذيملتلل
يعامتجلا عقاؤلا نع كيهان ،ه-يد-ل ي-ن-ف-لا
Úب قفؤي ⁄ يذلا يرئاز÷ا نطاؤملل بعضصلا
دقتعأا ل يننإا .ةيضشيعŸاو ةيركفلا تابلطتŸا
‘ ناك امك يؤبخن نف ؤه يليكضشتلا نفلا نأا
ة-ق-ب-ط-لا ى-ل-ع ار-ك-ح نا-ك ثي-ح ،ق-با-ضسلا
.يبرغلا ⁄اع-لا ‘ ة-ضصا-خ ة-ي-طار-ق-ت-ضسرألا

،عيمجلل احاتم حبضصأا مؤيلا يليكضشتلا نفلاف
ةÒبكلا ةيجؤلؤنكتلا ةرفطلا دعب ةضصاخ

نكÁ ثيحب ⁄اعلا اهدهضشي يتلا
يأا ةرايز عمتÛا ‘ درف يأل

‘ يليكضشتلا نفلل ضضرعم
عقاؤلا لÓ-خ ن-م ⁄ا-ع-لا

‘ زز--عŸا ي--ضضاÎفلا
ناك ا-م ضسك-ع-ب ،بيؤ-لا
،قباضسلا ‘ هيل-ع ر-ملا
ضضرع-م ةرا-يز تنا-ك ذإا

ةÒب-ك لاؤ-مأا بل-ط-ت-ت
ةفل-ك-ت ن-ع كي-ها-ن
.ةينف ةحؤل ءانتقا

نا لوقن له̂ ^
نفلل قوسس ءاسشنا

نا نكمي يليكسشتلا
يف هقيوسست ةمزا لحي

يف كيأار امو ؟رئازجلا
ةثيدحلا ةبرجتلا

؟رئازجلل
ةينف قؤضس ءاضشنا ةبرŒ نأا دقتعأا̂ 

لازت لو ةثيدح ةبرŒ يه رئاز÷ا ‘
نأا ملظ-لا ن-مو ،د-هŸا ‘

ا-ه-ي-ل-ع م-ك-ح-ن
‘ ي------هو

،اهتيادب
امأاو
اهجئاتن
لازتÓف
ةديعب
لانŸا
ببضسب

نم Òثك ىلع اهب طي– يتلا ةبعضصلا فورظلا
ن-م ة-لوذ-بŸا تادؤ-هÛا م-غر ،ةد-ع-ضصألا

.ةيرئاز÷ا ةفاقثلا ةرازو فرط
بحت يتلا تايسصوسصخلا يهام ̂ ^

كلامعاو كتاحول يف اهب درفتت نا
؟ةينفلا

نم ةقلطنم ›ا-م-عأا بل-غأا نإا ،ة-حار-ضصب̂ 
اهب جلاعا نأا تلواح ،ةقيمع ةيفضسلف ميهافم
ةيعامتجلاو ةيخيراتلا عيضضاؤŸا نم Òثكلا
دقلو ،انع-قاو ن-م ة-م-ه-ل-ت-ضسŸا ة-ف-ل-تıا
ةيبيعكتلا ة-ضسردŸا ى-ل-ع كلذ ‘ تد-م-ت-عا
.ةيلايرضسلاو

نلا ىتح كتازاجنا يهام̂ ^
؟اهب تكراسش يتلا سضراعملاو

هذه ‘ هضشيعن يذلا عقاؤلا نؤملعت متنأا̂ 
ةينفلا تاطا-ضشن-لا بل-غأل ف-قؤ-ت ن-م ما-يلا
هضشيعت يذلا يحضصلا ر-ج◊ا فور-ظ بب-ضسب
كلذ مغر ،نكلو ،ةرؤ-م-عŸا ة-ي-ق-بو ر-ئاز÷ا
تاحفضص ىلع ةيعا-م-ج ضضرا-ع-م ا-ن-ل تنا-ك
Úيليكضشت Úنانف ةقفر يعامتجلا ل-ضصاؤ-ت-لا

ا-مأاو .ي-بر-ع-لا ⁄ا-ع-لا ن--مو ر--ئاز÷ا ن--م
ؤهف ايلاح هب تمق ينف لمع رخآا ضصؤضصخب
،اعيمج هؤ“د-ها-ضش يذ-لا ““ضضي-بلا ضشي÷ا““

ضصاخ ديدج رخآا ينف لمعل رضضحأا نلا انأاو
مضسرلا ةينقتب ““رداقلا دبعÒمألا““ ة-ي-ضصخ-ضشب
.اهضسفن جاجزلا ىلع لمرلاب

ديدجلا ليجلل كمييقت وه فيك̂ ^
؟نييرئازجلا نييليكسشتلا نينانفلا نم

رئاز÷ا ‘ يليكضشتلا نفلا عقاؤل انمييقت̂ 
نم ةلمج هل تناك عقاؤلا اذهو ،ادج بعضص

نانفلا ةاي-ح ى-ل-ع ة-ي-ب-ل-ضسلا تا-ضسا-ك-ع-نلا
لي÷ا نم Úنانفلاو ةماع ةفضصب ي-ل-ي-ك-ضشت-لا
Òثكلا حبضصأا ثي-ح ،ة-ضصا-خ ة-ف-ضصب ثيد◊ا

لك عم عاطقلا اذه ‘ ل-مأÓ-ل اد-قا-ف م-ه-ن-م
ىرخأا تاطاضشنل هجؤت مهبلغأا نأا دجنف ،فضسا

نع رظنلا ضضغب ،ضشيعلا ةمقل Òفؤت لجأا نم
نع ثحبلا لجأا نم رجهŸا دÓب اؤلضضف نيذلا

ينفلا مهفغضش قيق– ةلواfiو لضضفأا ضصرف
.كانه

..؟كروهمجل هلوق دوت ءيسش̂ ^
نأا ؤه امئاد هلؤق بحأاو هلؤق دوأا ءيضش رخآا ̂ 

ناضسنلا لثم ناطباÎم ناŸاع ملعلاو نفلا
نأا عي-ط-ت-ضسي لو Úمد-ق ى-ل-ع ي-ضشÁ يذ-لا
قيق– لجأا نم ةدحاؤلا مدقلا ىلع ينغتضسي
ىلعف ،ميلضسلا اهل-ك-ضشب ما-ملا ؤ-ح-ن ةؤ-طÿا

Ìكأا ةرؤضصلا حضضتت نأا لجأا نمو لاثŸا ليبضس
ئراقلل نفلاو ملع-لا Úب ة-قÓ-ع-لا هذ-ه لؤ-ح

¤ا يه جات– امك Óثم ةرايضسلاف ،مÙÎا
يهف اهميمضصتب مؤقيل ضصضصخ-ت-م ضسد-ن-ه-م

اهلكضشل عدبم نان-ف م-م-ضصم ¤ا ا-ضضيأا جا-ت–
لجأا نم ةيبذاج اه-ل نؤ-ك-ت ى-ت-ح ،ي-جراÿا
⁄اع ‘ ةدعاق كانهو ،نؤ-بز-ل-ل ا-ه-ق-يؤ-ضست
عيبت ةدي÷ا ة-ع-ل-ضسلا نأا ا-هدا-ف-م ق-يؤ-ضست-لا
تافضصاؤŸا اهل ةرايضس ةئم Úب نمف ،اهضسفن
ىلع نؤبزلا راتخيضسف ،هضسفن نمث-لاو ا-ه-ضسف-ن

يجراÿا لكضشلل ›ام÷ا هضسحو هقوذ بضسح
نفلاو . علضسلا ف-ل-تfl كلذ ى-ل-ع ضسق ،ا-ه-ل
يتلا ةمعانلا ىؤقلا نم حبضصأا مؤيلا يليكضشتلا
عفر لجأا نم لودلا نم Òثكلا هي-ل-ع د-م-ت-ع-ت

اهقؤضس قؤفي ثيح ،يؤنضسلا يمؤقلا اهلؤخدم
رايلم Úتضس نم Ìكا ⁄اعلا ‘ يؤنضسلا ينفلا
ةينفلا قؤضسلا هذه نم  رئاز÷ا ةضصحو  ,رلود
مغر ، ر-كذ-ت ل ة-ل-م-ه-م ة-ب-ضسن نؤ-ك-ت دا-ك-ت
ةÒخلا ةÎفلا ‘ اهاندهاضش يتلا تلواÙا
مغر ،فضسأا لك عم ةرخأاتم دج تءاج يتلاو
نأل لضضفأا لبقتضسم ¤ا علطتن امئاد نحن كلذ
ل ام ةيرضشبلا تاينا-ك-ملا ن-م ا-ه-ل ر-ئاز÷ا
اهنمثي نم ¤ا جات– طقف ،ه-ل-لا لا ه-م-ل-ع-ي
اهبيضصي ل ىت-ح ةد-عا-ضسŸا د-ي ا-ه-ل مد-ق-يو
.يضشÓتلاو رؤمضضلا

م.Ëرم :راوح^

فينضصتب ةقلع-تŸا تاءار-جإلا فر-ع-ت  ^
رداق-لا د-ب-ع““ نار-هؤ-ب يؤ-ه÷ا حر-ضسŸا

بضسح ،اديج امدقت ينطو ثاÎك ““ةلؤلع
دارم ،ة-ي-فا-ق-ث-لا ة-ضسضسؤؤŸا هذ-ه ر-يد-م
يؤه÷ا حرضسŸا فينضصت يتأايو .يضسؤنضس
رارقل اذيفنت ،يمfi ينطو ثاÎك نارهؤل
لÓخ نؤنفلاو ةفاقثلا ةريزو هنع تنلعأا
¤ا مرضصنŸا ةيليؤج ‘ ةيدقفتلا اهترايز
،اديج امدقت فرعي اي-ل-م-ع ؤ-هو ،نار-هو
تاضسلج““ نأا ¤إا راضشأا يذلا ،يضسؤنضس قفو

ةرازؤلاب ةضصتfl تاراطإا عم تدقع لمع
رضصانعلا ر-ضص◊ ةÿÈا ءار-جإل ة-ي-ضصؤ-لا
.““يرامعŸا عضضؤلا ضصيخضشتو ةيثاÎلا

حر-ضسŸا ر-يد-م ن-ل-عأا ،ة-ي-نا-ث ة-ه-ج ن-م

‘ عورضشلل Òضضحتلا نع نارهؤب يؤه÷ا
ةب-ق جا-جزو ل-ي-ثا-م-ت-لا م-ي-مر-ت لا-غ-ضشأا
اهنع تنلعأا يتلا ةيلم-ع-لا ي-هو ،حر-ضسŸا
ةرايز لÓخ اضضيأا نؤنفلاو ةفاقثلا ةريزو
.نارهو ¤إا ةÒخألا لمعلا
‘ ابيرق عرضشيضس““ هنأا يضسؤنضس دارم زربأاو

Úضسد-ن-ه-م ل-ب-ق ن-م م-ي-مÎلا ة-ي-ل-م--ع
ن--م لاÛا ‘ ÚضصتÚ flيرا---م---ع---م
نواعتلا راطإا ‘ كلذو كيضشتلا ةيرؤهمج
ميمÎلا ةيلمع نأاب ركذو .““دلبلا اذه عم
ةليم÷ا نؤنفلا ة-ب-ل-ط كار-ضشإا فر-ع-ت-ضس
مهاضسيضس ا‡ بابضش Úيرامعم Úضسدنهمو

.يقيبطتلا مهنيؤكت ميعدت ‘
ث.ق ^

:يسسونسس دارم ،ةفاقثلا ةرازو رارقل اذيفنت
 حرسسم فينسصت تاءارجإل ديج مدقت

ينطو ثارتك نارهو

:““رجفلا»ـل ،لÓع ركب وبأا ،يليكسشتلا نانفلا

““شضيبألا ششيجلل رابكإا ةي– ةيلمرلا يتاحول““
““لسشفلاب اهتايادب ىلع مكحن نأا ملظلا نمو اندنع ةثيدح نفلا قوسس““ ^

،يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو ىلع ريبك لعافتب ،لÓع ركبوب ،يليكسشتلا نانفلا هقلطأا ويديف يظح
اودسصت نيذلا نييرئازجلا ءابطلا ىلا ةادهم ““جاجزلا ىلع لمرلا““ ةينقتب تاحوللا نم ةعومجم مسضيو
ةينف قوسس ءاسشنا ةبرجت نع عفاد امك ،كلذل انمث هحور مهسضعب عفدو ،ةلاسسبو لبنب لتاقلا سسوريفلل
لانملا ةديعب لازتÓف اهجئاتن امأاو ،اهتيادب يف يهو اهيلع مكحن نأا ملظلا نم نأا ىأارو ،رئازجلا يف
فرط نم ةلوذبملا تادوهجملا مغر ،ةدعسصألا نم ريثك ىلع اهب طيحت يتلا ةبعسصلا فورظلا ببسسب
.ةيرئازجلا ةفاقثلا ةرازو

باضشلا ،يارلا ى-ق-ي-ضسؤ-م م‚ رد-ضصي ^
““توÒب يتليمج““ ناؤنعب ةينغأا ،ادغ ،دلاخ
‘ بيضصأا يذلا Êانبللا بعضشلا عم انماضضت
أافرم ‘ مخ-ضض را-ج-ف-نا ءار-ج م-ي-م-ضصلا
ه-ت-كر-ضش ‘ رد-ضصم بضسح ،ة-م--ضصا--ع--لا
.جاتنإÓل
ةكرضش هتلضسرأا نايب ‘ يارلا م‚ حضضوأاو
ةفاح-ضصلا ة-لا-كؤ-ل ““غ-ن-ي-ضشي-ل-با-ب ا-ي-ل-ع““
ةكرات يهجو نع ةمضسبلا تلاز““ :ةيضسنرفلا

دقل .مكعم هكراضشتأا يذلا ىضسألا اهناكم
دقو نؤينانبللا ءاقضشألا اهيأا مكبعضش ىذأات
ةينغألا عير دؤعيضسو .““ان-بؤ-ل-ق تر-ط-ف-نا

يتلا اهل قفارŸا بيلك ؤيديفلاو ةدرفنŸا
،ةاضسأاŸا ىل-ع Úعؤ-ب-ضسأا د-ع-ب حر-ط-ت-ضس
.نايبلا ‘ ءاج ام ىلع ،رمحألا بيلضصلل
عم نانفلا نواعت ،ةينغألا هذه راطإا ‘و
بتكو .جدور ،Êانبللا تاناؤطضسألا قضسنم
تضضر-ع-ت““ :كؤ-ب--ضسي--ف Èع Òخألا اذ--ه
افلfl ةنيدŸا بلق حاتجا راجفنل توÒب
 .““ادرضشم اعئاجو احور‹ ابعضش
عم هره-ظ-ت ةرؤ-ضصب ة-لا-ضسر-لا ق-فرأا د-قو
يذلا را-ج-ف-نلا ر-ف-ضسأاو .د-لا-خ با-ضشلا
ن-ع توأا ن-م ع--بار--لا ‘ توÒب حا--ت--جا

ث.ق ^ .Óيتق171 نم Ìكأا طؤقضس

 .رمحألا بيلسصلل اهعير دوعيسس
نماسضت ةينغأا ..““توريب يتليمج““

نانبل عم دلاخ باسشلا نم

مظان عم Òخألا ثيد◊ا““ باتك نمضضتي ^
،تمكح افؤكايلؤت اÒف هتف-لؤؤŸ ““تم-ك-ح
بتاكلا ةايح ‘ ةÒخألا تاظحّلل اقيثؤت
ادر--ضسو ،فور--عŸا ي--كÎلا ر--عا---ضشلاو
.ÚعدبŸا نم ددع عم هتاقÓع ليضصافتل
تردضص يذلا باتكلا تاعؤضضؤم تءاجو
ةيقارعلا ىدŸا راد نع ةيبرع-لا ه-ت-خ-ضسن
ناندع Êدرألا يئامنيضسلا دقانلا ةمجÎب

هتفلؤؤم نأا كلذ ،يئاور بؤلضسأاب ،تانادم
ام ؤهو ،ؤيرانيضسلا ة-با-ت-ك ‘ ة-ضصضصخ-ت-م
تمكح مظان عم اهتياكح نيودت نم اهنّكم
ايئامنيضس امليف ضضرعت اهنأا ؤل امك (اهجوز)

.اعت‡
‘ ثد◊ا ضشي-ع-ي ه-نأا-كو ئرا-ق-لا ود-ب-يو
ام دِهاضشŸَا لtقنت م-غر ،ر-ضضا◊ا ن-مز-لا
ضسقت ذإا ،امن-ي-ضسلا ‘ ا-م-ك ،ة-ن-مزألا Úب مّ
انبحطضصتو ،عطاقم ¤إا اهتياكح ةفلؤؤŸا

،اهجوز ةقفرب تناك ثيح ⁄اعلا ءاجرأا ‘
ةÒهضش تايضصخضش ىلع برق نع انفّرعتو

تطبترا تانيتضسلاو تانيضسمÿا ةبقح ‘
.تمكح مظان عم ةبيط تاقÓعب

،ؤيرانيضسلا ةباتك تاينقت نم اÒف ديفتضستو
نم ارضصنع هيورت ديدج لك ¤إا فيضضتف
ةثداحب ةلقن لك أادبت .قيؤ-ضشت-لا ر-ضصا-ن-ع
،ىنعم Óب ¤وألا ةلهؤلل ودب-ت د-ق ة-يدا-ع
عؤضضؤŸ لخدم اهنأا نّيب-ت-ي ا-م نا-عر-ضسو

.ديدج
ىلع رضشابم Òغ بؤ-ل-ضسأا-ب اÒف ا-ن-فّر-ع-ت
ةÎفلا لÓخ ‘اقثلاو ي-ضسا-ي-ضسلا ع-قاؤ-لا
ةينيلاتضسلا ةبق◊ا ةياه-ن Úب ا-م ةد-ت-مŸا
يبلضسلا Òثأاتلاو فيضشتورخ ةبقح ةيادبو
ةضصا-خو ءا-بدألا ى-ل-ع Úت-ب-ق◊ا Úتا-ه-ل
ئراقل-ل ح-ي-ت-ي ا-م ،ءار-ع-ضشلاو Úي-ئاور-لا

عمتÛا تلعج ي-ت-لا با-ب-ضسألا ة-فر-ع-م
يتييفؤضسلا ماظنلا رايهنا لبقتي ،يضسورلا
ليضص– هنأاكو ةلؤهضسب Úنضسلا تارضشع دعب

نعو رعاضش نع يكحي باتكلا اذه .لضصاح
ةبر-غ-لا ن-ع با-ت-ك ا-ضضيأا ه-ن-ك-ل ،ر-ع-ضشلا
ةديرف بح ةضصق ركذتضسي ،نطؤلل Úن◊او
،Í÷او ةعاجضشلا نع يكحيو ،اهعؤن نم
.ةيزاهتنلاو ةيئدبŸاو ،هبايغو Òمضضلاو

ث.ق

تمكح افوكايلوت اريف هتجوزل باتك يف
ارارسسأا وأا ..““تمكح مظان عم ريخألا ثيدحلا““

هتاعادباو ةايح نم



ةليترلا

وزو يزيتب لجح005 قلطا

 Òخب ىيحي Îنع
رج◊ا ت– لماك عوبشسأا دعب ^

ةفشصبو ىيحي Îنع دكأات ،يحشصلا
سسوÒفل  هشضرعت مدع نم ةيئاهن
هتباشصا كوكشش دعب كلذو ،انوروك
ديد÷ا يشضايرلا ريدŸا .هشضارعأاب

¤ا نكري ⁄ ،ةمشصاعلا دا–إل
سسما ةحيبشص هجوت  لب ،ةحارلا
““روبÒشس““ ةكرشش رقم ¤ا ،دحألا
روشص رهظتو ..اهيلوؤوشسÃ ىقتلاو
،ءاقللا نع ةطقتلم دهاششمو
وهو قبشسألا يرئاز÷ا ›ودلا
هريدم عم ثيد◊ا فارطأا لدابتي
.حاجنلا هل اينمتُم هب بحر يذلا ،يداه ينغلا دبع ،ماعلا

 زرfi قح ‘ ىرخأا ةرم أاطخي لويدراوغ
بيب ،ملظي ،ىرخأا ةرم ^
Òتشسششنام بردم ،لويدراوغ
سضاير ،رشضÿا م‚  ،يتيشس

fiا ءلدبلا ةفد ‘ هئاقبإاب ،زر¤
نم Êاثلا طوششلا فشصتنم ةياغ
يدان عم ةمشسا◊ا ةهجاوŸا
ردشصي ⁄ ملظتلا.يشسنرفلا نويل

سسيرك لبق نم ا‰او ،زرfi نع
مدقلا ةرك ةروطشسأا ،لدوو
لمح يذلا ،ةيزيل‚إلا

ءاشصقإا ةيلوؤوشسم لويدراوغ
ةطبار نم رŸُا يتيشس Îشسششنام

نع هيلختب موزللا نم Ìكأا فشسلفت هنأاب لاقو .نويل مامأا ،ةيبوروألا لاطبألا
عبر رورم دعب»: لوقي بتكو .هتامدÿ ةشساŸا هتجاح مغر ،زرfi سضاير
مهفأا ل..لخدي نأا بجي زرfi نأاب احشضاو ناك ،¤وألا ةلحرŸا نم ةعاشس
ود““ :فاشضأاو ،““هب عفدلل65ـلا ةقيقدلا ةياغ ¤ا رظتني هلعج يذلا ببشسلا
نكلو ،زرfi لوخد دعب ىوشس تاحاشسŸا داجيإا نم نكمتي ⁄ ،نيورب

.““هيلع دامتعإلا ليجأات لشضف لويدراوغ

رهبيو نهÈي راوع ماصسح يرئاز÷ا
ةيشسنرفلا ةفاحشصلا تداششأا ^

بعل ،راوع ماشسح ،يرئاز÷اب
ءادألا دعب  ،يشسنرفلا نويل كيبŸوأا
Îشسششنام ةهجاوم لÓخ عئارلا

عقوم هفشصو ثيح ،يتيشس
م‚““ هنأاب يشسنرفلا ““تروبشسوروي““

نفيك ،يكيجلبلا لاقو.““ةداعلا قوف
‘ ،يتيشس Îشسششنام م‚ ،نيورب يد
‘ لشضفألا ناك راوع نأا دقتعأا““ :ةيشسنرفلا ““ولراك تنوم ويدار““ ـل حيرشصت
ةيشضاير فحشص ةدع تنثأا امنيبو.““ةياغلل ةديج ةارابم مدق دقل ،نويل ةليكششت

،راوع اهمدق ةارابم نم اهل اي““ :بعÓلا ىلع ةيشسنرفلا ““وراغيفول““ تلاق  ،هيلع
اشضيأا زرب نكلو ،ةمجهلا ءانب ةيلمع ‘ طقف قلأاتي ⁄ بوهوŸا طشسولا بعل
.““يتيشسلا وبعل هيلع هشضرف يذلا طغشضلا نم جرخي هتلعج يتلا ةيندبلا هتوقي
اذه نأا دقتعنو ،Òبك لكششب هب ابجعم ناك لويدراوغ نأا ملعن““ :تلشصاوو
.““ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر ةعقوم دعب داز باجعإلا

 رصشنلا ةلوؤوصسم  ةريدملا
مازح ةدح

ريرحتلا سسيئر
 يحلاصص ىفطصصم

:ريرحتلاو ةرادإلا
 توواج رهاطلا ةفاحشصلا راد

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

 تنرتنألا ىلع رجفلا عقوم

ينورتكلإلا ديربلا

 راــــــــــهششإلا

 رجفلا راهششإا ةحلشصم
45.67.56.120 : سسكافلا / فتاهلا

 رئازجلا روتشساب جهن1 راهششإلاو رششنلل ةينطولا ةلاكولا
95.59.37.120 : سسكافلا87.67.37.120 : فتاهلا

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

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

يوهجلا ةنيطنشسق بتكم

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

فيطشس بتكم

فيطشس846 مقر32 أا ةرامع4101 يح
98.67.38.630 : سسكاف / فتاه

 ةبانع بتكم
طشسو سسيداب نب عراشش11 ““ كاب ““ لامعألا زكرم

 ةبانع ةنيدم
40.48.68.830سسكاف / فتاه

 لجيج بتكم
 ( ةيبرتلا ةيريدم لباقم ) ناشسرفلا يح ج ةرامع

99.96.74.430 : سسكاف / فتاه

 رششنت مل مأا ترششن اهباحشصأل درت ل ةديرجلا لشصت يتلا روشصلا وأا قئاثولا لك

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

جد000.005 :يعامتجإلا اهلامشسأار
رئازجلا1592630 ب00  :مقر يراجتلا لجشسلا

 يكنبلا باشسحلا
72/228003003001600100sellaHselANB

يراجبلا يديربلا باشسحلا
14/7530847 PCC

moc.rjdaf-la.www

moc.rjdaf-la@rjdaf

قيلعت نودب
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ةظفاfi عم قيشسنتلاب ,وزو يزيتب نيدايشصلا ةيلارديف دحألا سسمأا تفرششأا ^
ةقطنÃ لجح رئاط005قÓطل ةثلاثلا ةلحرŸا قÓطنا ىلع  ،تاباغلا
يجولويبلاو يجولوكيلا نازوتلا ةداعا لجا نم ,ةيلولا قرشش Òيهبوب
.ردانلا رئاطلا اذهل يئاوششعلا ديشصلا لاحفتشسا لظ ‘ ,ةقطنŸاب
تاذب Úتلثا‡ Úتلحرم ىلع مايا ذنم تفرششا دق ةيلارديفلا تاذ تناكو
نا رظتني يتلا ةيلمعلا نم ةÒخلاو ةعبارلا ةلحرŸا ما“ا راظتنا ‘ ناكŸا

اردان ارئاط دعي لج◊ا نأاو اميشسل ،ةئŸاب سسمÿا قوفي احا‚ قق–
.هنولو هششير لامجو هعونتŸا هفانشصأاب افورعم

روهظلا دواعت ابعر Ìكألا ةيمدلا ..ليبانأا بوره
لشصاوتلا تاكبشش تردشصت ،““ابعر Ìكألا““ اهنأاب ةÒهششلا ةيمدلا ،““ليبانأا» ^

ةيلو ‘ زنيراو فحتم نم اهبوره هدافم بيرغ Èخ لوادت دعب ،يعامتجلا
بورهلا Èخ راششتنا عمو ،بعر مÓفأا ةلشسلشس ةلطب ،ليبانأا ةيمدلا.تكيتينوك
ةبلاطل تحنم ةيمدلا نإا ليق ثيح ،اهتشصق ةيادب نع تامولعم رششتنت تأادب

ةاتف حورب ةنوكشسم““ اهنإا ليقو ،ةبيرغ تافرشصت ةدع تفرشصتو6891 ماع ‘
زنيراو فحتم ‘ يجاجز قودنشص ‘ ةيمدلا ظفح ”و ،ليبانأا يعدتو تيفوت
ثيدحتب ماق ام اشصخشش نأا ،ليبانأا بوره ةشصق ةقيقح.““تكيتينوك ةيلوب
افÓخ ،تبره اهنأا أاطخ رششنو ،““ايديبيكيو““ عقوم ىلع ليبانأا ةحفشص تانايب
ءارو ةيقيق◊ا سصشصقلا فاششتكاب سصاÿا ““دوويلوهو خيراتلا““ جمانرب.عقاولل
ةعشسوم تاقيق– دعب هنأا ,قباشس تقو ‘ فششك ،عقاولا نم ةذوخأاŸا مÓفألا
ءيشش يه ةريرششلا ةيمدلا حور نأا0791 ماع هرششن ” ويديف عطقم نم Úبت

،تاونشس6ـلا ةبحاشص ““Úجيه ليبانأا““ ةلفطلا ةيشصخشش لحتني ةعيبطلل قراخ
نراو دإا بشسحب ،انود لزنم مامأا يواشسأام ةرايشس ثداح ‘ تيفوت يتلاو
.ةعيبطلل ةقراخ رومأا ‘ ثحابلا

ثد◊ا لÓظ ‘

..رطخأا رخآلا عيبطتلا
نايكلا عم ةرافسس حتفتو ةيسسامولبد تاقÓع ميقت نأا سسيل عيبطتلا ^

‘اقث وأا يمÓعا وأا يسسايسس لعفو ةسسرا‡ لك وه ا‰او ،بسسحو Êويهسصلا
هنم لعجيو ،ةيبرعلاو ةينيطسسلفلا يسضارأÓل Êويهسصلا لÓتح’ا  سسركي
،دسصرتو رارسصا قبسس نع مأا ،ريدقت ءوسس مأا ،ةين نسسح نع ،اعقاو ارمأا

ذنم ةيسسامولبدو  ةيسسايسسو ةيمÓعا عقاوم ةدع اهتسضاخ يتلا ةمهŸا يهو
،يعم÷ا Òمسضلا ‘ Êويهسصلا نايكلا لبقتو عيبطتلا روذب سسرغل تاونسس
تايئاسضفلا نم ،اهتاوخأاو ““ةيبرعلا»و  ،اهتأاسشن ذنم ““ةريز÷ا““ ةانق ةسصاخو
تلخدأا يتلا ،““42 سسنارف““ ،اهسسأار ىلعو يبرعلا ⁄اعلل ةبطاıا ““ةيلودلا““
.ةيبرعلا ةعطاقŸا ترسسكو انتويب ¤ا Êويهسصلا نايكلا

ةيبرعلا تارامإ’ا رارق تبقعأا يتلا ةيسسايسسلاو ةيمÓع’ا تاعباتŸاف
نم لخت ⁄ ،مايأا ذنم Êويهسصلا نايكلا عم ةيداع تاقÓع ةماقإاب ةدحتŸا
‘ هذيفنت ىرج ام لكبو Êويهسصلا نايكلاب ةفÎعŸا تاباتكلاو تاحيرسصتلا
ةقفسصو ،ةيروسسلا ن’و÷او سسدقلا لك مسض ةسصاخو ،ةÒخأ’ا تاونسسلا
،مسضلاو مسضقلا عيراسشمو ،راو÷ا لودو Úطسسلف تلاط يتلا نرقلا

حÓسسلا نزاflو ةيركسسعلا عقاوŸا فدهتسست يتلا ةيركسسعلا تايلمعلاو
يأا عنمو ،قارعلاو ايروسس ،نانبل ،راو÷ا لودو ،ةزغو ةفسضلا ‘ ،ةÒخذلاو
عيبطت اسضيأا وه ،بسستكم عقاوك اهعم لماعتلاو ،يبرع يجولونكت مدقت
ةيمÓعإ’ا ةنميهلا ةلئاط ت– ،ةيبرعلا بخنلا هسسرا“ ،يسسايسسو يمÓعا
،ةيبرغلا ةينفلاو ةيسسايسسلاو ةيمÓع’ا  طاسسوأ’ا ‘ ةلغلغتŸا ةينويهسصلا

Êويهسصلا نايكلا تاططfl دسض ةمواقŸاو لاسضنلا عقاوم طقاسستو
هنمأا ةيامح ىوعدب يبرعلا يموقلا نمأÓل ةرمتسسŸا هتاديدهتو ،ةيعسسوتلا
.يموقلا

يرجي يذلاو ،يسسامولبدلاو يسسايسسلاو يمÓع’ا عيبطتلا اذه Èتعيو
نأا اÃ ،يسسامولبدلا عيبطتلا نم رطخأا ،ةيوفع نوكت داكت ةروسصب هلوادت

ينطولا ماعلا يأارلل ثد◊ا ةلقان يه ةيسسايسسلاو ةيمÓع’ا ةبخنلا هذه
نوكت نايحأ’ا بلاغ ‘ اهنأاو ةسصاخ ،اسضيأا هل ةلكسشŸاو ةهجوŸاو ،يبرعلاو
Òثأات ت– اهعوقول ءاوسس ،ÿÈا داعبأ’ ة÷اعم وأا سصقم نود ةلقان ةانق
ماعلا يأارلا لبقت  ةاعارم لوا– ةيهانتم ةقدب هجوŸا يبرغلا مÓع’ا
ىلع اكحسض تناك ولو ،ةيعوسضوم تارŸÈ جيوÎلاب ،›ودلاو يبرعلا
امدعب ،Èخ درÛ هلوانتو هتايفلخو رمأ’اب اهمامتها مدعل وأا ،ناقذأ’ا

ينيطسسلفلا ق◊ا نع عافدلا هعم حبسصأا دح ¤ا تعي“و رومأ’ا تخسسفت
،⁄اعلاو ةقطنŸا فورظ تÒغت امهمو مداقتلاب طقسسي نأا نكÁ ’ يذلا

عقاولا بناجي امÓك امر‹و Óتfiو ابسصتغم انايك Êويهسصلا نايكلا رابتعاو
،اي‡أاو ايلود هب فÎعمو ةقطنŸا ‘ داعبأ’ا ةددعتم ةوق هنأ’ ،سشيعŸا
،ةهركم وأا ةرح ،ةينلع وأا ةيرسس تاقÓع تجسسنو يبرعلا ⁄اعلا تقÎخا

نوسشياعتي مهو ،لÓتح’ا ةمواقم نف نونسسحي ’ Úينيطسسلفلا نأ’و
ةيسضقلا راŒ نم مهف كلذلو ،فسصلا ‘ ةدحو نودو  تايحسضت نود ،هعم
.اسضيأا

نايكلا عم اهتاقÓعل تارامإ’ا عيبطت Èخ لوانت تظح’ Êأ’ ،اذه لوقأا
لقأ’ا ىلع وأا ،ةيسضقلل بسسكم يأا بلج نودو ةينا‹ ةروسصبو Êويهسصلا

يرئاز÷او يبرعلا مÓع’ا ‘ ،ةيلبقتسسم وأا ةينآا تاظف– وأا طورسش سضرف
ىتحو  ،بيتÎلاو بولسسأ’او ةغللا سسفنب ،درو امك ÿÈا ثبب  ،ءاوسسلا ىلع

¤ا Êويهسصلا نايكلا ءارزو سسيئرل روسص رسشن ” ثيح ،هل ةقفارŸا روسصلا
،¤وأ’ا تاحفسصلا ىلع  ،يكيرمأ’ا سسيئرلاو  ،تارامإ’ا ةلود سسيئر  بناج
لاز ام ةماتلا ةعطاقŸا رمأا نأا مغر  ،يداع يبرع رمأا عم ىطاعتن اننأاكو
ةعما÷ا تارارق ىوتسسم ىلع لقأ’ا ىلعو ،ايبرعو ،ايرئازج ،ايراسس
7691 دودح ىلع ةينيطسسلفلا ةلودلا ةماقا طÎسشت يتلا ،ةيبرعلا

عم Úطسسلف ةداق لسصاوت امو ،Êويهسصلا نايكلا عم ةيداع تاقÓع ةماقإ’
ةجاح ءاسضقو ةيوسست ¤ا لسصوتلل ةرورسض ’إا Êويهسصلا نايكلا
امعد هرابتعاب ،ةعطاقŸا لوح يبرع عامجا ىلع ةئكتم ،Úينيطسسلفلا

وأا ،هتلزعل اقيمعتو Êويهسصلا نايكلا  ىلع اطغسضو اÒبك ايونعمو ايسسايسس
.ايراج رمأ’ا ناك اذكه

دئار÷ا ىÈك تاحفسص ىلع يليئارسس’ا ءارزولا سسيئرل روسص رسشن
رئاز÷ا فقوŸ ارسسك هÈتعا ،ةسصاÿا ةينويزفلتلا تاونقلاو ،ةينطولا

نايكلا ةبخن عم يمÓعا لسصاوت ثودح تليخت Êأا ىتح  ،ايمÓعا اعيبطتو
حسضاو رئاز÷ا فقوم نأ’ ،هللا ردق ’ ،ةيرابخإ’ا جماÈلا ‘ Êويهسصلا

رامدتسس’او رامعتسس’ا نم ةاناعمو ةليوط ت’اسضن نع قثبنم
لوق امو ،اميقو ةيوهو ادودح ،ةيرئاز÷ا ةلودلل تسسسسأا ،Êاطيتسس’ا
وأا ةŸاظ Úطسسلف عم رئاز÷ا““ نأاب ،نيدموب يراوه ،لحارلا سسيئرلا

قلطŸا معدلاب مازتلإ’ا أادبم لمحي ،كلذل ةغيلب ةمجرت ’ا ““ةمولظم
بناج ¤ا ،ايبرع ةديحولا ةلودلا اÃر يهو ،فارحنا يأا  دنع ةحيسصنلاو
اسشغو ارسس رم ام ’إا ،اهقوف ’و ةلواطلا ت– ’ تاقÓع مقت ⁄ يتلا ،ايروسس
ىنعم فرعت ’ ىرخأا لود كانه امنيب  ،ةيبرغ لود عم تاقفسص Èع

ءاÈخ نأا اسضيأا كردأاو ،دÓيŸا تاسصاهرا ’و بادتن’ا ىتح ’و رامعتسس’ا
‘ روطتلا اذهل اوللهو اوقفسصو ذجاونلا ىتح اوكحسض Êويهسصلا نايكلا
نايكلا رابخأا ةنميهب حمسس يذلا ئجافŸا تارامإ’ا رارق داقتناب ولو ،عيبطتلا
تارامإ’ا رارق ىلع مهلعف دودر عبتتف ،يبرعلا مÓع’ا ىلع Êويهسصلا
اولازام مهنأا زÈيو ،ثدحي اÚ Ÿقدسصم Òغ مهنأاكو مهنأا فسشكي عيبطتلاب
‘و ةقطنŸا ‘ ةذوبنم لÓتحا ةلود مهنأاب مهسسفنأا ةرارق ‘ نودقتعي
ةقرو جذاسسلا يبرعلا مÓع’ا لماعتو تارامإ’ا رارق نوكيسسو ،⁄اعلا

.اي‡أاو ايلودو ايبرع هل ةسضفارلا تاهب÷او عقاوŸا هجو ‘  ةديدج
ي◊اسص ىفطسصم ^

moc.liamg@ihlas.ahpatsuM

““مكتيب – انتيب““ :Úيتارامإلل ةنياهصص
قباشسلا (يلخادلا نمألا) ““كاباششلا““ زاهج سسيئر ،Îخيد ‘آا لاÔ÷ا رششن ^

ىلع هل ج ةديرغت ،مكا◊ا ““دوكيللا““ بزح نع تشسينكلا وشضعو ،Êويهشصلا نايكلل
،تارامإلاو هدÓب Úب مÓشسلا قافتا ىلع اقيلعت ،““Îيوت““ ىلع يمشسرلا هباشسح
.ةيكيرمأا ةياعرب
مكب Óهشسو Óهأا ..مكتويب انتويب ..مكب نوبحري ليئارشسإا ناكشس :Îخيد لاقو
.Ëركلا نآارقلا نم تايآا سضعبب كلذ ‘ ادهششتشسم .مكراظتناب نحنو
ايعدم ،اهترايزو ليئارشسإا ىلع فرعتلا Úيتارامإلا ÚنطاوŸا نم Îخيد بلطو
.““مكب Óهشسو Óهأا““ :Óئاق ،Úتارامإلا تويب يه Úيليئارشسإلا تويب نأا



ة--فا--ق--ث--لا ةر--يزو تلا--قو ^
ارد-نا-خ--ي--لأا ،ة--ي--ك--ي--شسكŸا

تنزح““ Îيوت ى-ل-ع ،و-ت-شسوار-ف
ضسد-ي-شسر-م ةا-فو أا-ب-ن--ل اÒث--ك
 .““ةرا◊ا انيزاعت …اششراب
،ة-مو-حرŸا ءا-ن-بأا د-حأا لا--قو
،ا-ي--شسرا--غ و--غ--يردور جرıا
““لاشسÒف-ي-نوأا ل-يإا““ ة-ف-ي-ح-شصل
اهنأا ودبي ام ىلع ،ةيب-مو-لو-ك-لا
زاه÷ا ‘ لكاششم ببشسب تيفوت
اهنم Êاعت تناك يتلا يشسفنتلا

.تقولا ضضعب ذنم
بقل) ““وباغ““ ة-شسشسؤو-م تن-ل-عأاو
ا-ه-م-شساو ،(ل-حار-لا ي--ئاور--لا
ل-ي-ير-با-غ ة-شسشسؤو-م““ ل-ما-ك-لا

ةفا-ح-شصل-ل ز-ي-كرا-م ا-ي-شسرا-غ
،““ةديد÷ا ةي-ك-ير-مألا ة-يÈيإلا
ذنم ضسديشسر-م ه-ت-شسأار-ت يذ-لا
ضسد-ي-شسر-م نأا ،ا-ه--جوز ةا--فو
‘ اهلز-ن-م ‘ تي-فو-ت““ ا-ششرا-ب

وباغ عم ترقتشسا ثيح وكيشسكم
ا--ششرا--ب تق--ت--لاو .1691 ‘

1491 ماع ‘ زيكرام ا-ي-شسرا-غو
Ó-ظو ،Úل-ف-ط ا-نا-ك ا-مد--ن--ع
ماع نم ،اًماع65 ةدÚ Ÿجوزتم
،4102 ماع ليربأا71 ىتح8591
رمع نع بتاك-لا ‘و-ت ا-مد-ن-ع
شضيأا ،ا--ًما--ع78 زها-ن-ي ‘ ا-ً

ايشسراغل اًقفوو .يتيشس وكيشسكم
ضسديشسرم تناك ،هشسفن زيكرام
هتايح ‘ Òبكلا ب◊ا يه اششراب
نم ماع ةئام ةباتك ‘ هتمعدو
ةدم قرغتشسا لمع وهو ،ةلزعلا

ام ،7691 ماع ‘ رششنو اًرهشش81

ةز-ئا-ج ى-ل-ع ه-لو-شصح ¤إا ىدأا
È--عو .2891 ما--ع ‘ ل---بو---ن

Òثكلا هتجوز لم– نع ايشسراغ
لقت ⁄ لاŸا دفن امدنع““ ،Óئاق
تح‚ فيك فر-عأا لو .ا-ئ-ي-شش
اهيطعي راز÷ا لعجب ضسديشسرم
كلاŸاو زبÿا زا-بÿاو م-ح-ل-لا
ى-ت-ح ر-ه-ششأا ة-ع-شست را-ظ--ت--نا
امك .““راجيإلا ع-فد ا-ن-ع-ط-ت-شسا
ةÒهششلا هتياور اي-شسرا-غ ىد-هأا
يت-لا ““اÒلو-ك-لا ن-مز ‘ ب◊ا““
 .هتجوزل5891 ماع ترششن

ت’اكو^

ÊوÎكلإلآ انعقوم آوروزةيرابخإآ ةينطو ةيموي

مآزح ةدح

 !... Úيكلم انسسل
ة--لود--لا دÓ--ي--م ن--ع ر--ئاز÷ا ‘ ن--ل--عأا ا--مد--ن--ع^
ة--لود لوأا ر---ئاز÷ا تنا---ك ،9891 ةنسس ةيني-ط-سسل-ف-لا
وهو ،ةدحتŸا ·أ’ا ميسسقت دودح ‘ Úطسسلفب فÎعت
رئاز÷ا هتحÎقا ام اذهو ،Úتلودلا سساسسأا ىلع لح
.اكيرمأا هب تلبقو ةيفلأ’ا ةيادب ‘
اميف ’إا ل-ي-ئار-سسإا ع-م لا-ك-سشإا يأا ا-ه-ل سسي-ل ر-ئاز÷ا-ف
ابعسش اهمعدن يتلا ةي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا-ب ق-ل-ع-ت-ي
يتلا ،سسامح ة-كر-ح اذ-ه ن-م ى-ن-ث-ت-سسي ن-ك-ل ،ة-لودو
قز-م-ت-ل ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا د-سس÷ا ‘ ل-ي-ئار-سسإا ا-ه-ت-عرز
مهتحلسسأا نوينيطسسلفلا هجويلو ةينيطسسلفلا ةدحولا
.سضعبلا مهسضعب رودسص ىلع
امتسش ّيلع اولاهنا ن-يذ-لا نا-غودرأا ناو-خإ’ اذ-ه لو-قأا
.سسدقلا نع اعافد ،يمد رده نم مهنمو ،انيوختو
‘ ينيطسسلفلا بعسشلل امعاد ىقبتسسو تناك رئاز÷ا
ليئارسسإا رابجإاو ةبولسسŸا هسضرأا عاجÎسسا ىلع هعافد
قفتم وه املثم ةينيطسسلف-لا ة-لود-لا-ب فاÎع’ا ى-ل-ع
ل-م– ن-ل ر-ئاز÷ا ن-ك-ل ،3991 ةنسس و-ل-سسوأا ‘ ه-ي-ل-ع
ديازن نلو ،Úيني-ط-سسل-ف-لا ن-ع ’د-ب برا–و حÓ-سسلا
مهتيسضق ىلعو عورسشŸا مهقح ىلع مهعافد ‘ مهنع
‘ هتلق امو ،كلŸا نم Ìكأا Úيكلم نوكن نل معن ةلداعلا
.اذه وه ““عيبطتلا ‘ يأار ““ ›اقم
اهتاقÓع لك ‘ ر-ظ-ن-لا ةدا-عإ’ ةو-عد-م ر-ئاز÷ا م-ع-ن
هلÁ ⁄و ،هلوق ديعأاو هتلق يذلا ييأار اذهو ،ةيلودلا
ام بت-كأ’ د-حأا د-ن-ع ارو-جأا-م ا-م-ل-ق تسسلو ،د-حأا ّي-ل-ع
ةيسضقلا تنهر يتلا سسامح د-ن-ع ’و ،ه-ناو-خإا بج-ع-ي
ليئارسسإا اهب مواسسي ،ناغودرأا يدي Úب ةينيطسسلفلا
.ءاسشي امفيك
اهدقعب ةيدا-سصت-قا بسسا-ك-م تق-ق-ح تارا-مإ’ا نو-ك-ت د-ق
مسض عنÃ ابسسكم تققح نوكت دقو ،ليئارسسإا عم ةيقافت’ا
اذه نكل ،كلذب ليئارسسإا تمزتلا امك اذإا ،ةفسضلا يسضارأا
 .يرئازج نأاسش سسيلو ،ينيطسسلف يتارامإا نأاسش ىقبي
دنع سسا-ب-ع دو-مfi ه-لو-ق-ي ا-م-ع اÒث-ك او-لو-ع-ت ’ م-ث
اهف-سصوو ،بي-بأا ل-تو ي-ب-ظ و-بأا Úب ة-ي-قا-ف-ت’ا ه-سضفر
ينيطسسلفلا لخادلا نم يه تانايÿا Èكأاف ،ةنايÿاب
ةنيهر يقب بعسش ةيسضقب ر-جا-ت-ت ي-ت-لا ه-تادا-ي-ق ن-مو
،اهب رجات-ت لود Úبو ه-تدا-ق Úب ة-ي-سسا-ي-سس تا-با-سسح
ع-جاÒسسو ع-قاو-لا ر-مأ’ا-ب ل-ب-ق-ي--سس سسا--ب--ع دو--مfiو
.تارامإ’ا نع هتاحيرسصت
ترسصتخا يتلا ةزغ ‘ Êاوخإا عارسص وه نآ’ا عارسصلا
ايكرتو ايبيل ‘و ،عاطقلا ‘ ة-ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ة-ي-سضق-لا
،ديد÷ا ةفيلÿا ةماعزب ةعا-م÷ا لو“ ي-ت-لا ر-ط-قو
.لمج ’و هيف انل ةقان ’ عارسص وهو
ةيسضقلا ¤إا تار’ودلا ÚيÓم ةنسس لك عفدت رئاز÷ا
لك تبهذ نيأاف ،ةنم سسيلو بجاو وهو ،ةينيطسسلفلا
تاكلت‡ مهل Úينيطسسلفلا ةداقلا لكو ؟لاومأ’ا كلت
Òف-سسلا ز-ع-لا و-بأا م-هر-خآاو ،جراÿا ‘ تارا-م-ث-ت-سساو
ا-قد-ن-ف كل-تÁ ر-ئاز÷ا ‘ Úط-سسل-ف ة-لود--ل ق--با--سسلا
نل Úطسسلف ؟اذه هل نيأا نمف ،ةرهاقلا ‘ مو‚ سسمخ
اهفقوم تÒغ يتلا جيلÿا لود ’و ،رئاز÷ا اهرر–
مادسص لÓتحا تافرع رسساي معد امدنع ،ةيسضقلا نم
نوسشيعي Úينيطسسل-ف-لا تا-ئ-م ا-ه-ت-قو نا-كو ،تيو-ك-ل-ل
اهدعب مهتدرطو نومركم نوززعم تيوكلا ‘ نولمعيو
 ؟موللا نم ىلعف ،تيوكلا
راسسŸا فقو درجÃ رئاز÷ا ىلع بلقنا يذلا رامع وبأا ىلع
ةرئاط Ïم ىلع لقنتي ناك يذلا وهو اندÓب ‘ يباختن’ا
نأاسشلاب رواسشتلل سسنو-تو طا-بر-لا روز-ي را-سص ،ة-ير-ئاز-ج
مأا ؟رئاز÷اب طحي ’و ةينمأ’ا ةمزأ’ا مايأا ،ينيطسسلفلا
بزح مهبردو قسشمد مهتوأا نيذلا سسا-م-ح ر-سصا-ن-ع ى-ل-ع
Úيروسسلا رودسص ¤ا مهقدانب اوهجوف ايروسس ريرحتل هللا

Ãةيروسسلا ةمزأ’ا ترجفنا نأا درج.
،هفوفسص اهؤوانبأا د-حو-ي Úط-سسل-ف ع-م نو-ك-ن-سسو ا-ن-ك
هللا بزح ‘ مهلو ،ءÓكو نود مهتيسضق نع اوعفاديو
‘ ةكوسش هدحو هللا بزح يقب دقف ،لثم Òخ Êانبللا
 .ليئارسسإا قلح

www.alfadjr-online.com
8395ددعلا-ـه1441 ةج◊ا وذ72ـل قفوŸا م0202توأاÚ 71نثإ’ا

Lundi 17 Aout 2020
GBNô G’CNÑÉQ ““اÒلوكلا نمز ‘ ب◊ا““ ةÒهسشلا هتياور اهل ىدهأا

ةمهلمو ةجوز ،اسشراب سسديسسرم ةافو
زيكرام ايسسراغ Òهسشلا يئاورلا

يئاورلا ةلمرأا ،اسشراب سسديسسرم ةافو ،كيسسكŸا ‘ ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
.تبسسلا سسمأا لوأا  اماع78 نع ،زيكرام ايسسراغ لييرباغ ،يبمولوكلا

ةيرحب4و ةيوج ةلحرÈ 001ع مهلقن تدكأا ةيجراÿا
0202 سسرام ذنم انطاوم48292 ءÓجا

 ةثلاثلا ةلحرŸا ‘ ةيوج ةلحرÈ 32ع انطاوم8375 ءÓجإا  ^
نوؤوششلا ةرازو تنلعأا ^

رارمتشسا نع ةيجراÿا
ÚنطاوŸا ءÓجإا ةيلمع
Úق-لا-ع-لا Úير--ئاز÷ا
ة-ح-ئا-ج ر-ثإا جراÿا--ب
¤إا ” ثي-ح ،ا--نورو--ك

توأا61 مو-ي-لا ة-يا--غ
ثÓث ىلع ءÓجإا0202
قÓطنا ذ-ن-م ،ل-حار-م
ضسرام رهشش ‘ ةيلمعلا

001 نم Ìكأا Èع كلذو ،0202
،ةيرحب تÓحر4و ةيوج ةل-حر

Èع ن-يد-فاو-لا ¤إا ة-فا-شضإلا--ب
  .ةيÈلا ةيدود◊ا رباعŸا

،ةيجراخلل نايب دكأاو
لشصاو-ت ،ضسمأا ءا-شسم
نم ةثلاث-لا ة-ل-حرŸا
تقلطنا يتلا ةيلمعلا

،0202 توأا4 موي ذنم
ا----م ءÓ-----جإا ” ذإا

8375 ه----عو-----م‹
ةلحرÈ 32ع انطاوم
Èع اذ--كو ،ة--يو---ج

ة----------يÈلا دود◊ا
Úيرئاز÷ا اياعر-ل-ل ة-ب-شسن-لا-ب
م.ق ^  .ضسنوت ‘ Úقلاعلا

ةيعامتج’ا تامدخلا لكسشمل لولح داجيا ةبلاطملل
نوجتحي تنسشوميت Úعب يرغدم دمحأا ىفسشتسسم وفظومو لامع

هللا ةمذ ‘ ةموركوب داؤوف ةنيطنسسقل يوه÷ا حرسسŸا ريدم
ىفششتشسÃ ،ضسما هللا ةمحر ¤إا لقتنا ^
دمfi يوه÷ا حرشسŸا ريدم ةد-ك-ي-ك-شس
ديرف ةن-ي-ط-ن-شسق-ب Êا-قر-ف-لا ر-ها-ط-لا
امبشسح ،ةنشس06 زهان رمع نع ةموركوب

.ةنيطنشسق حرشسم ةرادإا نم ملع
تاونشس ‘ لثممك ه-تÒشسم ل-حار-لا أاد-بو

ةيعمج نمشض ةدكيكشس حرشسÃ تانيعبشسلا
اجرfl ل-م-ع م-ث ““ة-ي-ب-ع-ششلا ة-فا-ق-ث-لا““
لغشش ثيح ةرادإلا ¤إا ا-هد-ع-ب لو-ح-ت-ي-ل

ةيدلبب ‘اق-ث-لا ز-كر-م-ل-ل ر-يد-م بشصن-م
ة-ح-ل-شصم ضسي--ئر م--ث لا--م--ج نا--شضمر
ةفاقثلا ةيريدÃ ةي-فا-ق-ث-لا تا-طا-ششن-لا

ا-ه-حر-شسŸ ار-يد-م و ةد-ك-ي-ك-شس ة-يلو-ل
¤إا8102 وينوي ‘ هليو– مت-ي-ل يو-ه÷ا

.يوه÷ا ةنيطنشسق حرشسم
رثإا ةيزعت ةلاشسر ةفاقثلا ةرازو ترششن دقو
،ةنيطنشسقل يوه÷ا حرشسŸا ر-يد-م ةا-فو
ىشسأاو نزحب““ اهي-ف درو ة-مور-كو-ب د-ير-ف

يوه÷ا حرشسŸا ريدم ةافو يعنن ،نيÒبك
نانفلا ،ةموركوب ديرف ديشسلا ةنيطنشسقل
Êا--ن--ف--لو حر--شسم--ل---ل بÙا ،مودÿا
ع-ي-م-ج ن-شضت-حا يذ--لا و--هو ،حر--شسŸا
ة-ق-ل-عŸا رو-شس÷ا ة-ن-يد-م ‘ Úنا-ن-ف-لا
ج.ق ^ .““اهÒغو

لا-م-ع ،ضسمأا ة-ح-ي-ب-شص م-ظ-ن ^
Úع ة--يلو--ب ة--ح--شصلا عا--ط---ق

ءاو-ل ت– ن-يو--شضنŸا تن--ششو“
ة-ل-ق-ت-شسŸا ة-ي-ن-طو-لا ة-با-ق-ن-لا

Ÿةيموم-ع-لا ةرادلا ي-مد-خ-ت-شس
ة---شسشسؤوŸا عر---ف ““با---ب---ن---شس““
دم-حأا رو-ت-كد-لا ة-ي-ئا-ف-ششت-شسلا

ة-ي-جا-ج-ت-حا ة-ف-قو، ير--غد--م
تامدÿا ليعفتب اهيف نو-ب-لا-ط-ي
دعب ةشسشسؤوŸا تاذل ةيعام-ت-جلا
نم ءا-شضعأا60 ة-لا-ق-ت-شسا ” نأا
ىو-شس ا-ه-ن-م ق-ب-ت-ي ⁄ و بت-كŸا
.ضسيئرلا

مÓ--علا--ب ف--ل--كŸا بشسح و
ح-ير-شصت ‘ و ي-طا-بر م-ي-هار--با

ناف ،““ر-ج-ف-لا““ ةد-ير÷ ير-شصح
تفل وه ةفقولا هذه نم فدهلا
و لجاعلا ل◊اب ÚلوؤوشسŸا هابتنا
تا---مدÿا ل----ك----ششŸ يرد÷ا

غلابلا عاطقلا لامعل ةيعامتجلا
فلتخÃ لماع057 وحن مهددع
ت– نيوشضنم053 مهنم ما-هŸا
لكششŸا اذهل ““ بابنشس ““ةباقن ءاول
يفناج ذنم ه-نا-ك-م حوار-ي يذ-لا
6 ةلاقتشسا دعب ةمرشصنŸا ةنشسلل
بتكŸا نم70 لشصأا ن-م ءا-شضعأا
‘ تاطوغشضلل مهشضرعتل قباشسلا
نوجتÙا بلاط امك  .ضسيلاوكلا

تقلطنا يتلا ةيملشسلا مهتفقو ‘
تباج و يباقنلا عرفلا بتكم نم
ةشسشسؤو-م-ل-ل ة-ي-شسي-ئر-لا عراو-ششلا
¤ا يرغدم دمحأا ةيئا-ف-ششت-شسلا

ديدجتب ،يشسي-ئر-لا با-ب-لا ة-يا-غ
عم تاباختنلا قيرط نع ةنجللا
و لامعلا عيم÷ ةشصر-ف-لا ة-حا-تا
مهشسفنأا ‘ نوري نيذلا ÚفظوŸا
نم ةنا-مألا ل-م– ى-ل-ع ةرد-ق-لا
ة-ل-فا-ق--ب Òشسلا و ح--ششÎلا ل--جأا

Úكمتل ة-ي-عا-م-ت-جلا تا-مدÿا
حمشسي اŸ مهتاقحتشسم نم لامعلا
لفكتلا ‘ ةلثمتŸا و ننوناقلا هب
و ةيلاŸا تاناعلا و يعامتجلا
تايحÓشص نم اهÒغ و ضضورقلا
لمعلا ططfl بشسح ،تامدÿا
ةيعمج ‘ كلذك حر-ط-ي-شس يذ-لا

ةلشسارم ” هنا املع، لامعلل ةماع
ريدŸا اهي-ف اÃ تا-ه÷ا ع-ي-م-ج

قلت ⁄ اهنا لا  ة-ح-شصل-ل ي-ئلو-لا
. ةيغاشص ناذآا
تاراعشش ةدع او-ع-فر نو-ج-تÙا

و ““ةعطاقم و دو-عو ى-ف-ك““ ا-ه-ن-م
‘ انلك““ راعشش لم– ىرخا ةتفل
ل““ و  ““ة-ي-عا-م-ت--جلا تا--مدÿا
و ““ةشسشسؤوŸا ءانبأا انلك، ءاشصقÓل
‘ ا-ه-ل-ك بشصت ىر-خا تارا-ع--شش
فظوŸا و لماعلل ماع-لا ح-لا-شصلا
ديبع.م ^ .ةحشصلا عاطقب

ةباسصعب حيطت ةينوÎكلا ةطرسشلا
ةديلبلاب نانيعوب ‘ بعرلا تعرز

يشضاقلا  نأا ،““ رجفلا““ ـل  ةقوثوم رداشصم  ،تفششك ^
عدوأا دق كيرافوب  ‘  جن÷ا ةمكfi ىدل  يئاز÷ا
ةنيدم ‘ بغشش لامعأاب اوماق  نابشش3 عوبشسألا ةياهن
ةحلشسألاب كابتششا رثا كلاذو، ةديلبلا قرشش نانيعوب
ضضعب ما-ق ثي-ح ،م-ه-ئا-قد-شصأا ضضع-ب ع-م ءا-شضي-ب-لا
‘ ىرج يذلا كارعل-ل و-يد-ي-ف ل-ي-ج-شست Úن-طاوŸا

لوادت ”و ،نابششلا Úب ليل-لا ن-م ةر-خا-ت-م تا-عا-شس
نيأا ،يعامتجلا ل-شصاو-ت-لا تا-شصن-م Èع و-يد-ي-ف-لا
ةÎف ‘و، ويديف-لا ة-ي-نوÎك-للا ة-طر-ششلا تل-غ-ت-شسا
نابشش3 ب نمألا قلعتيو  ÚطروتŸا فيقوت ” ةزيجو
ديد–  ” ذإا ،ةنشس82 وÚ  12بام مهرامعأا حاواÎت

رشضاfi ‘ مهعامشسل نمألا رقŸ مهدايتقاو مهتيوه
ةمكfi ىلع فلŸا  تادنتشسم لاشسرإا لبق ،ةيمشسر
ع-شضو ترر-ق ا-هرود-ب ي-ت-لاو كيرا--فو--ب ‘ ح--ن÷ا
يتامغ —اف ^ . ضسب◊ا نهر ÚمهتŸا

رقم مامأا نوجتحي ةيدهŸا ناكسس
  فيطسسب تانرأا Úع ةيدلب
،تانرأا Úع ةيدلب رقم مامأا ““ةيدهŸا““ ناكسس سسمأا موي جتحا ^
مهت’اغسشناب لفكتلا ةرورسضب ةيلÙا تاطلسسلا ةبلاطŸ ،فيطسسب
تاونسس رادم ىلع اÒثك مه-ت-ق-هرأا ي-ت-لا م-ه-تا-نا-عŸ د-ح ع-سضو-ل و
31 نم ديزأا مسضي يذلا ينكسسلا عمجتلا اذه ناكسس دكأا و     . ةليوط
سصقن ببسسب ةبعسص ةايح فورظ نو-ه-جاو-ي م-ه-نأا-ب ، ة-م-سسن ف-لأا
لكسشم اهتمدقم ‘ لكسشم اهتمدقم ‘ يتأاي يتلا، ةاي◊ا تابلطتم
ءام ةرطقب دوزتلا ‘ تابوعسص نودجي مهنا ثيح بورسشلا ءاŸا
و سسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا لعل و ،ةرا◊ا مايأ’ا هذه لÓخ
ل◊ ÚلوؤوسسŸا اهمدق يتلا دو-عو-لا ي-ه م-ه-ب-سضغ ةد-ح ن-م تداز
دع-ب ة-سصا-خ ،ع-قاو-لا سضرأا ى-ل-ع د-سسج-ت-ت ⁄ و سشط-ع-لا ل-ك-سشم
مهديوزت و بورسشلا ءاŸاب مهدوزي ناك يذلا رئبلا ةايم فيقوت
و هتحئار ببسسب حلاسص Òغ هنوÈتعي يذلا، ةداز Úع دسس هايم نم
اودعو  دق ÚيلÙا  ÚلوؤوسسŸا نأاب نوجتÙا دكأا  ثيح ،هنول Òغت
‘اسضا نازخ زا‚ا و  ةديدج رئب رفحب لكسشŸا اذه لحب ناكسسلا
دسسجتي ⁄ و مÓك در‹ يقب اذه نكل ءاŸا لكسشم ىلع ءاسضقلل
تامدÿا Êدت نم ةيدهŸا ناكسس ىكتسشا امك، عقاولا سضرأا ىلع
ةدجاوتŸا تامدÿا ةددعتم ةيبطلا ةدايعلاف مهتقطنÃ ةيحسصلا
بسساني ’  اهعقوم نأا امك، ةيحسصلا تامدÿا ىندأا مهل رفوت ’
لءاسست دقو ، يهاقم ةدعل اهطسسو-ت بب-سسب ا-ه-ي-لإا ءا-سسن-لا ل-ق-ن-ت
يت-لا ةد-يد÷ا ة-ي-ب-ط-لا ةدا-ي-ع-لا ح-ت-ف مد-ع بب-سس ن-ع نا-ك-سسلا
مغرلاب ةقلغم لازت ’ يتلا، تاونسس01 ذنم ةقطنŸا اهنم تدافتسسا
نحن و ةسصاخ ةيحسصلا تامدÿا ¤ا ةيدهŸا ناكسس تاجايتحا نم
ددعلا نم مغرلابف لقنلا لكسشم ناكسسلا قرا امك ، انوروكلا نمز ‘
لÓغتسس’ا نأا ’ا ةسصخر41 زواجتت يتلا ةحونمŸا سصخرلل ÈتعŸا
يبل-ت ’ ي-ت-لا و، ط-ق-ف ة-سسم-خ وأا طو-ط-خ ة-ع-برأا ى-ل-ع ر-سصت-ق-ي
و ،تÓفا◊اب فقوŸا ديسس ظاظتك’ا لعج ا‡ نطاوŸا تاجايتحا

لكسشم نم ةيدهŸا ناكسس ي-ك-ت-سشي م-ي-ل-ع-ت-لا و ة-ي-بÎلا عا-ط-ق ‘
نع اما“ ةزجاع تحبسصا يتلا ةديحولا ة-ط-سسو-تŸا-ب ظا-ظ-ت-ك’ا
و ،ةلقنتم ماسسق’ا مظعم حبسصاف ذيمÓتلل Òبكلا ددعلا باعيتسسا
دهسشت امك، ذيمÓتلل يسساردلا ليسصحتلا ىلع رثا يذلا رم’ا وه
مسسقلا ‘ ذيمÓتلا ددع لقي ’ ثيح ةيعسضولا سسقن تايئادتب’ا
›او لخدت ةرورسضب ةيدهŸا ناكسس  بلاط دق و  . اذيملت54 دحاولا
لاجآ’ا برقا ‘ اهب لف-ك-ت-لاو م-ه-ت’ا-غ-سشن’ عا-م-ت-سسإ’ ة-ي’و-لا
.اهب لفكتلا ةيلÙا تاطلسسلا تزجع امدعب ،ةنكمŸا

 جلسصل ىسسيع ^

عراوسشلا ةعسساو ميقعتو Òهطت ةلمح
نازيلغب حتفلاب ةينعŸا دجاسسŸاو
زيزعتل و دجاسسŸا حتفل يجيردتلا ديسسجتلا جمانرب راطا ‘ ^
ا-نورو-ك، سسوÒف ي-سشف-ت ن-م ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’او Òباد-ت--لا
تماق دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا نم رداسصلا راَرقلل اقبط و91- ديفوك
زا--ه÷ا--ب لو’ا لوؤو--سسŸا فار--سشا ت–و ة--ي--لÙا تا--ط--ل---سسلا
ــب تردق ةيقاولا ةعنقأ’ا نم ةسصح ميلسستب ، ةي’ولاب ،يذيفنتلا

اهغيلبت متيل ةي-ن-يد-لا نوؤو-سشلا ح-لا-سصŸ ي-قاو عا-ن-ق ف-لأا00053
ةي’ولا تايدلب فلتخÃ حتفلاب ةين-عŸا د-جا-سسŸا ة-م-ئأا ةدا-سسل-ل
ىلع سسما ةحيبسص ةيلÙا تاطلسسلا تفرسشأا امك ، حتفلاب ةينعŸا
) اهتاطيfiو دجاسسŸا فلتÒ ıهطتو مي-ق-ع-ت ة-ي-ل-م-ع قÓ-ط-نا
،ةنيدŸا طسسوب رونلا دجسسم :نازيلغ ة-يد-ل-ب د-جا-سسم ة-ن-ي-ع-لا
،راسصتنإ’ا يحب Òبزلا نب هل-لا د-ب-ع ،ة-ي-فا-ع ة-ل’ ي-ح-ب ا-ف-سصلا
يحب يركسسبلا رمع ،سس’اد يح-ب ي-ح-ي ن-ب د-مfi ي-سس خ-ي-سشلا
( سس ن د ن--ك--سسم646 يحب ةثرا-ح ن-ب د-يز د-ج-سسم و ة-يدا-مر-ب
نم افثكم ادفاوت فرعت يتلا عراوسشلاو نكامأ’ا سضعبل ةفاسضإ’اب
دجاسسŸا ميقعت ” ةطسشنلا تايعم÷ا ةكراسشÃو ÚنطاوŸا لبق
Ãا اذه ‘ ةطسشنلا تايعم÷ا ةمهاسسÛفيظنتلا ةسسسسؤوم ) لا
ةمحرلا ةيÿÒا ةيعم÷اوrast ميقعتلاو Òهطتلاو

 قرزل ليسضفلب ^

عسضت انوروك سسوÒفب ةباسصم
نازيلغب ديفوك ةحلسصÃ اهدولوم
ا-نورو-ك سسوÒف-ب ة-با-سصم ل-ما-ح ةار-ما، سسما ة-ل-ي-ل تع-سضو ^
اذهو، Óيل رسشع ةيدا◊ا ةعاسسلا دودح ‘ اهدولوم91- ديفوك

راسشاو .ةلباق و ةحلسصŸا ىلع ة-سصتıا ة-ب-ي-ب-ط-لا فار-سشا ت–
ل-ما◊ا ةأارŸا نا ،““ر-ج-ف-لا““ ةد-ير÷ ح-ير--سصت ‘ ي--ب--ط رد--سصم
ةدجاوتم لازت ’ ن’ا يهو ،ةيداع ةقيرطب  اهدولوم تعسضو
،ايرازو هب ىسصوŸا جÓعلا ج’وكوترب لامكتسس’ ةحلسصŸا تاذب
نم ديد÷ا دولوŸا ةحسص ة-ع-با-تŸ فور-ظ-لا ل-ك Òفو-ت ” ا-م-ي-ف
اميف ةديج ةحسص ‘ دجاوتŸا و، ةلباقلا فارسشأابو ركذ سسنج
رهاسسلا يبطلا هبسشلاو يبطلا مقاطلا طسسو ةÒبك ةحرف تمع
Ãواز ةدحاولا ةعاسسلا دودح  ‘و91- ديفوك ةحار÷ا ةحلسص’
” ر-كذ ،سسن-ج ن-م دو-لوŸا ا-ه-ل ع-سضخ ة-ي-ب-ط تا-سصو-ح-ف د-ع-بو
دمfi ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوŸا ريدم هجو امك هتلئاعل هميلسست
ةحسص ىلع رهاسسلا مقاطلل ركسشلا لك في-ف-خ لا-م-ك فا-ي-سضو-ب
.ةلوذبŸا تادوهÛا ىلعو ىسضرŸا

قرزل ليسضفلب ^

تادعمو ذفاون مطح باسشل سسب◊ا
ةديلبلاب ةرقوب ىفسشتسسم ‘ ةيبط
ىدل يروفلا لوثŸا تاسسلجب فلكŸا جن÷ا يسضاق ارخؤوم ماق ^
fiث باسش عادياب كيرافوب ‘ حن÷ا ةمكÓسسب◊ا نهر ينيث
امدعب تثدح ةعقاولا .ةلودلا كلŸ يدمعلا ميطحتلا ةحنج نع
دارفأا لبق نم تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلا ىلع باسشلا لقن ىرج
تاءارجإÓل اعبت ةيبطلا تاسصوح-ف-ل-ل ه-عا-سضخإا ل-جأا ن-م ن-مأ’ا
سضفر ليلحتلا ةفرغل هلاخدا دن-عو با-سشلا نأا Òغ،ة-ي-نو-نا-ق-لا
اهدعب موقيل سضرمŸا  ىلع مجهت-لا لوا-حو ل-ي-ل-ح-ت-ل-ل عو-سضÿا
.ةيبطلا تادعŸا سضعبو اهب دجاو-تŸا ة-فر-غ-لا ذ-فاو-ن م-ي-ط-ح-ت-ب
ايئاسضق هتعباتم ةي-ئا-ف-سشت-سس’ا ة-سسسسؤوŸا ةرادا ترر-ق ه-ي-ل-عو
ة-سسسسؤوŸا ر-ير-ق-ت بجوÃو ” ثي-ح  Êد-م فر-ط-ك سسسسأا-ت-لاو
ثيح، ةلادعلا ىلع هليو–و ايئاسضق با-سشلا ة-ع-با-ت-م ةرر-سضتŸا
هليو– ” امدعب سسب◊ا نهر باسشلا عسضو حن÷ا ةمكfi تررق
.يروفلا  لوثŸا تاءارجا ىلع ءانب ةلادعلل

يتامغ حتاف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

