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تاقرطلاو كلاسسملا حتفل ةبسسانملا تادعملاو تايلآلا رخسس

ةدعاشسمو تاقرط حتفل لخدتي ششيجلا
جولثلاب نيرشصاحم نينطاوم

قطانم ةدع ىوتسسم ىلع يبعسشلا ينطولا ضشيجلا زرافم تلخدت

ىلع ةلزعلا كفو قرطلا حتفل ةريخأ’ا ةعاسس84لا لÓخ ةلوزعم
نم ديدعلا حتفل ةبسسانملا تادعملاو تايلآ’ا ريخسستب نينطاوملا
يتلا ةيوجلا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ع˘ب˘ت اذ˘هو ة˘يو˘نا˘ث˘لا قر˘ط˘لاو كلا˘سسم˘لا
بسسحو.جولثلا طقاسستو ةيقرسشلاو ىطسسولا تاي’ولا اهدهسشت
ريزو بئان قيرفلا تاميلعتل اذيفنت هنا ينطولا عافدلا ةرازو نايب
ةقلعتملا يبعسشلا ينطولا ضشيجلا ناكرأا ضسيئر ينطولا عافدلا
تدهسش يتلا قطانملا يف ةطبارملا تادحولل عيرسسلا لخدتلاب
نم زرافم تماق ةيناسسنإ’ا اهماهم راطإا يف و ةيوج تابارطسضا
ضسابعلب يدي˘سس ير˘كسسع˘لا عا˘ط˘ق˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا
مجر قطانم ىوتسسم ىلع لخدتلاب ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب
مقر ينطولا قيرطلاب عبسسلا داو و ةياسضلا ،بيعسش يديسس ،ضشومد

كلذو يحي نيتيت هاجتاب عبسسلا داو و ةكمÓت قرطلا قرتفمو،31
افيثك اطقاسست تفرع يتلا قطانملا هذه نع ةلزعلا كف فدهب
تاقرطلا حتفب يب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘لا دار˘فأا ما˘ق ن˘يأا جو˘ل˘ث˘ل˘ل
ةدايقلا دكؤوت ددسصلا اذه يف نيقلاعلا نينطاوملا ةدعاسسمو ةقلغملا
لخدتلل مئادلا اهتادحو دادعتسسا نع يبعسشلا ينطولا ضشيجلل ايلعلا

يف نينطاوملا عم نماسضتلاو نوعلاو معدلا ميدقتو ةلزعلا كفو
ةيرسشبلا تايناكمإ’ا ريخسست لÓخ نم ةررسضتملا قطانملا عيمج

 .ةبسسانملا ةيداملاو
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زيجو فرظ يف اهحتف مت اميف

لامعتشسا نم بعشصت ةيوجلا تابلقتلا
ةنتابب تاقرطلا شضعب

ةجومل Óسصاوت ةريخأ’ا ةعاسس84 ـلا لÓخ ةنتاب ةي’و تدهسش
،جولثو راطمأا اهتبحاسص يتلا ،ةرارحلا تاجرد ضضافخناو دربلا

نم بعسص ام وهو ،رتم0001 ـلا نع ديزت يتلا تاعفترملاب اميسس
رطسضا يذلا رمأ’ا ،جولثلا لعفب ،رواحملا ديدع ربع ريسسلا ةكرح
ينطولا كردلا ح˘لا˘سصم اذ˘كو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم ل˘خد˘ت
ىلع ،رورملا ثداوح بنجتو طاقنلا هذه ربع ريسسلا ةكرح ليهسستل

ناكملاب ضسيرأاو ةنتاب نيب طبارلا13 مقر ينطولا قيرطلا رارغ

77 مقر ينطولا قيرطلا ،ملك90 ةفاسسم ىلع نيطلا نيع ىمسسملا
مقر يئ’ولا قيرطلا ،ةلفان تاعفترمب ةناورمو ةنتاب نيب طبارلا

مقر يئ’ولا قيرطلاو ،نسسيغونياو لومسشا ةيدلب نيب طبارلا271

يلعبلا ةينث ةقطنمب ضسيرأاو دباعلا ةينث يترئاد نيب طبارلا ب45

ةقفر ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تمدق ثيح ،ملك80 لوط ىلع
ليهسستل نينطاوملل ةد˘عا˘سسم˘لا د˘ي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا ح˘لا˘سصم
يتلا رواحملا هذه فلتخم حتف نم نكمتلا متو ،اهب رورملا ةكرح
ذنم ،اريبك ادادسسنا دهسشت مل اهنأا ذإا ،ةبعسص رورملا ةكرح اهب تناك
،جولثلا تايمك ببسسب لجسسملا لقثلا ادع ،جولثلا طقاسست ةيادب
كردلا حلاسصمو ةيندم ةيامح نم ةينعملا حلاسصملا تعدو اذه
ءانثأا رذحلاو ةطيحلا يخوت بوجو ىلإا قيرطلا يلمعتسسم ينطولا
ةريطخلا تاروانملا بنجتو ةعرسسلا يف طارفإ’ا مدعو ،مهتÓقنت

،ةمداقلا مايأ’ا ةياغ ىلإا رمتسست دق يتلا ةيوجلا لاوحأ’ا ءوسس لÓخ
ةنتاب ةي’و نأا ركذلاب ريدج .ةيوجلا داسصرأ’ا حلاسصمل ةيرسشن قفو
ادع ،ةيوجلا تابلقتلا ببسسب ركذت رورم ثداوح ةيأا اهب لجسست مل

ىلوأ’ا ،نيتقرفتم نيتلئاعل نوبركلا ديسسكوأا زاغب ممسست يتلاح
ىلإا مهليوحتو مهفاعسسإا مت كلذك ةيناثلاو ،دارفأا ةعبرأا نم نوكتت
.ةمزÓلا تافاعسسإ’ا يقلتل ةيحسصلا ةسسسسؤوملا

T°ƒT°É¿.ì

قارغإا يف ببشستت لويشسلا و راطمألا
ةملاقب لزانملا و ءايحألا ديدع

لÓخ ةملاق ةي’و ىلع ةطقاسستملا ةريزغلا لويسسلا و راطمأ’ا تببسست

ميلقإا ربع لزانملا و ءايحأ’ا نم ديدعلا قارغإا يف ةريخأ’ا ةعاسس42لا
تادحو تل˘خد˘ت ن˘يأا، رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ل˘سش ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب، ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و

ةياغ ىلإا احابسص80 لإا ةعاسسلا نم ءادتبا ضسمأا راهن ةيندملا ةيامحلا
اربتعم اطقاسست تدهسش يتلا ةيوجلا تابلقتلا لÓخ، راهنلا فسصتنم
ةملاق ةيدلب طسسو مدقتملا زكرملا لخدت نيأا ،دوعرب ةبوحسصملا راطمأÓل

ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت امك ،لزانم لخاد نم هايملا ضصاسصتم’
يديسس فاك ةيرقب ،لزانم لخاد نم هايملا ضصاسصتمإا لجأ’ ةرازخل ةيندملا

ةعاسسلا ىلع غابدلا مامح ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ل˘خد˘تو،لزا˘ن˘م30 ميهاربإا

نود ةرامع لخدمب تبرسست راطمأ’ا هايم ضصاسصتماو احابسص د74 اسس90

11 ةعاسسلا دودح ةرازخل ةيدلب تÓسصاوملاو ديربلا زكرم لخاد و رئاسسخ

ىلع فولخم نيع ةيوناثلا ةدحولا تلخدت قايسسلا ضسفن يفو ، د30 اسس

نودب لزنمب تبرسست راطمأ’ا هايم ضصاسصتما لجا نم احابسص د54 اسس11

YõGdójø.∫.ركذت رئاسسخ يأا فلخت نأا
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ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح

،ضسمأا لوأا ة˘ل˘ي˘ل ذ˘ن˘م ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

.ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا ها˘ي˘˘م˘˘لا ضصا˘˘سصت˘˘م’

،ضسمأا حا˘ب˘سص ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تسصاو˘˘تو

ر˘كا˘سس ةو˘خإ’ا ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ىو˘ت˘سسم ل˘سصو نأا د˘ع˘˘ب ،م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

04 ي˘˘لاو˘˘ح ى˘˘لإا ها˘˘ي˘˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترا

ةعمجتم هايملا تلظ اميف ،ارتمتنسس

جرم يح نم ءازجأا ىوتسسم ىلع

دهسشو، ةمورك يدامح يحو بيذلا

ةلفلفو يبرعلا نيب طبارلا قيرطلا

نأا دعب ةري˘ب˘ك ما˘حدزا ة˘كر˘ح ة˘ل˘ي˘ل

ةقلاع تابكرملا نم ديدعلا تلظ

ىلع هايملا عافترا ببسسب ،تاعاسسل

ىد˘بأا د˘قو .رو˘ح˘م˘لا اذ˘ه ىو˘ت˘˘سسم

اريبك ءايتسسا نينطاوملا نم ديدعلا

يتلا ،ءايحأ’ا هسشيعت يذلا عسضولل

اهنم جورخلا و اهيلإا لوخدلا حبسصأا

و ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسب اد˘˘˘˘ج بع˘˘˘˘سص

رحبلا جاومأا تعفترا امك،لاحوأ’ا

ضضعب تطقسس و راتمأا7 دودح ىلإا

اذ˘كو حا˘ير˘لا ةو˘ق ل˘ع˘ف˘ب را˘ج˘سشأ’ا

عاطقنا ىلإا ىدأا ام ءابرهكلا ةدمعأا

ةبلطلا دجوف ةعماجلا امأا، ءابرهكلا

اهيلإا لوخد˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘بو˘ع˘سص
حباسسم ىلإا اهلخادم تلوحت امدعب

هنأا ،ر˘مأ’ا ي˘ف ر˘ي˘ح˘م˘لاوةحوتفم

تفر˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
راطمأ’ا ا˘ه˘ي˘ف تب˘ب˘سست تا˘نا˘سضي˘ف
ى˘ل˘ع ط˘قا˘سست ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘فو˘˘ط˘˘لا
ا˘ه˘ب˘ق˘ع م˘تو ، ةد˘م ذ˘ن˘م ةد˘كي˘˘كسس
تاطلسسلا لبق نم تاءارجإا رارقإا

ضسف˘ن رار˘كت يدا˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ىلع يقب عسضولا نأا ’إا ،ويرانيسسلا

را˘ط˘مأ’ا تط˘قا˘سست ا˘م˘ل˘كف ، ه˘لا˘ح

ضسف˘ن تد˘جوو ’إا ةد˘كي˘كسس ى˘ل˘ع

ةرسصا˘ح˘م ا˘ه˘سسف˘ن ا˘ب˘ير˘ق˘ت ءا˘ي˘حأ’ا

دادسسنا لعف˘ب ة˘م˘كار˘ت˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا˘ب

ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م مد˘˘عو تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا

.ةبولطملا ةينقتلا تافسصاوملل

لجبجب تايدلب ةدع لزعو رسصنعلاب يقÓملا رسسج رايهنا يف راطمألا تببسست اميف

  ىحرج طوقشس يف ببشستتو تويبلا بّرخت ةعاشسلا يف ملك001ـلا اهتعرشس زواجتت حاير
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ن˘˘م ة˘˘ع˘˘سساو ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م تkاع

ءاثÓثلا ضسمأا لخدتل لجيج ةير’و
م˘لا˘ع˘لا ن˘ع ة˘ما˘ت ه˘ب˘سش ة˘لز˘˘ع ي˘˘ف
راطمأ’ا تبب˘سست ا˘مد˘ع˘ب ي˘جرا˘خ˘لا
ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘˘فو˘˘ط˘˘لا
يف ءا˘جو˘ه˘لا حا˘ير˘لا اذ˘كو ة˘ي’و˘لا
ةميدقلا ينابملا نم ديدعلا طوقسس
حور˘ج˘ب ا˘ه˘نا˘كسس ضضع˘ب ة˘˘با˘˘سصإاو
ن˘ع كي˘ها˘ن ةرو˘ط˘خ˘˘لا ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ت’اسصتإ’ا ةكبسش يف يلك عاطقنا

قطانم نم ربتعم ددعب ءابرهكلاو
ةعمجلا يموي راطمأا دعبف. ةي’ولا

رئاسسخ يف تببسست يتلاو تبسسلاو
ن˘م دد˘ع˘ل ع˘ط˘قو ةر˘ب˘ت˘ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘م
تابلقتلا  تداع ةماهلا تاقرطلا
لجيج ةي’و ناكسس لخدتل ةيوجلا
ضضفخنملا  ببسست ثيح ةلزع يف
ةي’ولا برسض يذلا فينعلا يوجلا
رايهنا يف ءاثÓثلا ىلإا نينث’ا ةليل

يتيدلب طبري يذلا يقÓملا رسسج
ةمسصاع قر˘سش فدا˘ه˘ل˘بو ر˘سصن˘ع˘لا
ءاز˘جأا لز˘ع ي˘ف بب˘سست ا˘م ة˘ي’و˘˘لا

اذكو نيتيدلب˘لا ن˘يذ˘ه ن˘م ة˘ع˘سساو
د’وأا تا˘يد˘ل˘ب˘ب ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب

يتلا ضشوردخ يحي د’وأاو ركسسع

ى˘ل˘ع دا˘م˘˘ت˘˘ع’ا ا˘˘ه˘˘نا˘˘كسس دا˘˘ت˘˘عا

ي˘ف أا531 مقر ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا

، ةي’ولا قطانم ةيقب عم لسصاوتلا

با˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سضاو

م˘˘ه˘˘جاردأا ةدو˘˘ع˘˘ل ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘˘لاو

رايهناب اوأاجافت امدعب ضسمأا ةحيبسص

هدييسشت مت يذلا روكذملا رسسجلا

ضضا˘ق˘نأا ى˘ل˘ع ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

لÓ˘خ را˘ه˘نا يذ˘لا م˘يد˘ق˘لا ر˘سسج˘لا

تب˘ب˘سست ا˘م˘ك ، ي˘سضا˘˘م˘˘لا ءا˘˘ت˘˘سشلا

تب˘حا˘سص ي˘ت˘لا ءا˘˘جو˘˘ه˘˘لا حا˘˘ير˘˘لا

يتلاو روكذملا يوجلا ضضفخنملا

يف ملك ةئاملا ا˘ه˘ت˘عر˘سس تزوا˘ج˘ت

نم تارسشعلا بيرخت يف ةعاسسلا

اهفقسسأا علخو  نم ةميدقلا لزانملا

يذلا رمأ’ا اهناردج ميطحت ىتحو
ضصا˘خ˘سشأا ةد˘ع ة˘با˘سصإا ي˘ف بب˘˘سست
ةقوثوم رداسصم تثدحتو ، حورجب

ةيدلبب ضصاخسشأا ةعبرأا  حرج نع
نيرخآا ةثÓثو يبيبح ينب ةعمجلا
او˘ب˘ي˘سصأا ا˘مد˘ع˘ب ر˘سصن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ا˘ه˘ت˘ع˘ل˘خ ي˘ت˘لا ف˘ق˘سسأ’ا  ا˘يا˘ظ˘سشب
ىرخأا رداسصم تثدحت امك ، حايرلا

ةيسشاملا ضسوؤور نم ددع كÓه نع
ر˘ه˘ط˘لا جر˘ب ،  فدا˘ه˘ل˘ب تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
را˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘كسسع د’وأاو
. اهيوأات تناك يتلا تÓبطسسإ’ا

يف ءاجوهلا حايرلا تببسست امك
تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا بير˘˘خ˘˘˘ت
ن˘م ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘سسÓ˘˘ب˘˘لا

، رانقلا نم لكب اديدحتو لجيج

ينب ةع˘م˘ج˘لا ، ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’ا

رمغ نع كيهان ري˘ها˘ط˘لاو ي˘ب˘ي˘ب˘ح

بير˘˘خ˘˘تو ر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه˘˘ل ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لا

يف اهلخادب تناك يتلا تاعورزملا

هذ˘˘ه ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘سست يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا

عطق يف ةقوبسسملا ريغ ةفسصاعلا

نم ريبك ددع نع يئابرهكلا رايتلا

طوقسس دعب ةيناكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ةد˘˘م˘˘عأ’ا تار˘˘سشع

كيهان كÓسسأ’ا نم ريثكلا عطقتو

فتاهلاو ثينرثنأ’ا ةكبسش عطق نع

بل˘غأا˘ب لا˘ق˘ن˘لاو تبا˘ث˘لا ة˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ب

أاو˘سسأا ي˘ف كلذو ة˘˘ي’و˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

دوقع ذنم لجيج اهدهسشت ةفسصاع

. نمزلا نم

تاعفترملاب جولثلا و راطمألا نم ةربتعم تايمك لطاهت دعب

وزو يزيتب لويشسلا هايم  مهتفرج شصاخششأا ةثÓث ذاقنإاو باشش ةافو
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ضسمأا راهن ةح˘ي˘ب˘سص لÓ˘خ ي˘ق˘ل

ةنسس92 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘˘ي با˘˘سش
»ترا˘غازا˘ت» داو˘˘لا ها˘˘ي˘˘م ه˘˘ت˘˘فر˘˘ج
ةعقاولا ناقزوب ةقطنم˘ب د˘جاو˘ت˘م˘لا
و وزو يز˘ي˘ت ة˘ن˘يد˘م قر˘سش لا˘م˘سش

رقم نع ملك55 يلاوح دعب ىلع
ل˘ق˘ن م˘ت د˘ق و  . ةر˘جر˘ج ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع
ةيامحلا حلاسصم لبق نم ةيحسضلا
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيندملا
و . وزو يزيتب ةقزازع ىفسشتسسمب
نم رثكأا ةيلمعلا هذهل دينجت مت دق

دئاق فارسشأا تحت لخدت نوع07
ةيندملا ةيامحلل ةيئ’ولا ةيريدملا
ىرخأا ةهج نم و ّ وزو يزيت ةي’ول
ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
نيرخآا نابسش ةثÓث ةايح ذاقنإا  نم
ة˘ق˘فر ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع  او˘˘نا˘˘ك
لو˘ي˘سس م˘ه˘ت˘فر˘ج ن˘يذ˘لا ة˘ي˘ح˘˘سضلا
حوارتت بابسشلا نإاف ملعلل  . ةايملا

امكو ةنسس92 و81 نيب مهرامعأا
ناو˘˘عأا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإ’ا ه˘˘ي˘˘لإا رد˘˘ج˘˘ت

ذاقنإا نم اونكمت  ةيندملا ةيامحلا
هايم مهت˘فر˘ج ضصا˘خ˘سشأ’ا  ة˘ثÓ˘ث˘لا

هايم  مهتفرج نأا دعب ريهبوب يداو
ة˘ير˘˘يد˘˘م تد˘˘ن˘˘ج د˘˘ق و .لو˘˘ي˘˘سسلا
وزو يز˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشأ’ا

ةيرسشبلا و ةيداملا  لئاسسولا ةفاك
ةيوجلا تابلقتلا ةهجاومل ةمزÓلا
يزي˘ت ة˘ي’و ا˘هد˘ه˘سشت ة˘ي’و ي˘ت˘لا

. ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ وزو
ةقطنملا تا˘ع˘ف˘تر˘م تد˘ه˘سش ثي˘ح
طقاسست تدهسش دق و  ةيوج تابلقت

لابجلاب جو˘ل˘ث˘لا و را˘ط˘مأÓ˘ل ر˘ي˘ب˘ك
امك  ، ءاسضيب ةلح تسستكا  يتلا

ي˘ت˘˘لا ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا تف˘˘ل˘˘خ
ةمسصاع ةي’و ميلقإا ىلع تطقاسست

طاسسوأا يف عزفلاو بعرلا نم ةلاح
را˘طإ’ا اذ˘ه ي˘˘ف و . ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةيمومعلا لاغسشأ’ا ةيريدم  ترخسس
ة˘ير˘سشب˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك  ة˘ي’و˘لا˘ب
ة˘لازإ’ تا˘ح˘˘سسا˘˘ك ن˘˘م ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو
تا˘قر˘ط˘لا  ر˘ب˘ع ة˘ي’و˘لا˘ب جو˘ل˘ث˘˘لا
اهتهج نم و .ةيئ’ولا و ةينطولا
ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تر˘خ˘سس

اهتاناكمإا ةفاك ،وزو يزيت ةي’ول
ربع ةعزو˘م˘لا ة˘ير˘سشب˘لا و ة˘يدا˘م˘لا

اهيقلت روف كلذ و اهتادحو ةفاك
تابلقتلاب ةسصاخلا ةيوجلا ةرسشنلا
قطانم مظعم اهتفرع يتلا ةيوجلا
رمتسسملا ط˘قا˘سست˘لا د˘ع˘ب ، ة˘ي’و˘لا
يتلا فورظلا هذه مامأا و .جولثلل
نينطاوملا حلا˘سصم ا˘ه˘ي˘ف تل˘ط˘ع˘ت
نينطاومل˘ل ح˘لا˘سصم˘لا تاذ ته˘جو
جورخلا يدا˘ف˘ت ةرور˘سضب ا˘ه˘تاءاد˘ن
ةحلملا ةجاحلا دنع ’إا تابكرملاب

ةبكرملا ةدايقب قل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ
تا˘فا˘سسم˘لا مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘سض ع˘˘م.
ريسسلا˘ب ن˘ي˘ل˘جار˘لا ماز˘ت˘لا ،ة˘ي˘ن˘مأ’ا

و قيرطلا ةفاح وأا فيسصرلا ىلع
ىسضرملا و ةزجعلا ، لافطأ’ا عنم
و ةئفدتلا ةزهجأا دقفت ،جورخلا نم
ثداو˘ح يدا˘ف˘ت˘˘ل ءا˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘خ˘˘سست
تازا˘˘غ˘˘ب م˘˘م˘˘سست˘˘˘لاو قا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘خ’ا
عم نواعتلا و بواجتلا و قارتح’ا

نأا  انردسصم دافأا و  .ةدجنلا حلاسصم
متت ةر˘م˘ت˘سسم˘لا ل˘خد˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
لاغسشأ’ا تاير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب

ينطولا كردلا حلاسصمو ةيمومعلا

ةيندملا ةيامحلا و نمأ’ا حلاسصم و

تفرع يتلا عطاقملا ىوتسسم ىلع

ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك بب˘˘سسب قر˘˘ط˘˘ل˘˘ل اداد˘˘سسنا

تاعف˘تر˘م ي˘ف ا˘سصو˘سصخ ،جو˘ل˘ث˘لا

قطانملا نم اهريغو  مامحلا نيع

تا˘ح˘سسا˘ك ا˘ه˘ي˘ف تل˘م˘ع˘ت˘سسا ي˘ت˘لا

و.جلثلل تاحسساك تا˘ي˘لآاو جو˘ل˘ث˘لا

ح˘لا˘˘سصم˘˘لا نإا˘˘ف ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ل˘ك ر˘ي˘خ˘سست˘˘ب تما˘˘ق  ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘ير˘سشب˘لا و ة˘يدا˘م˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

تابارطسض’ا  ةهجاومل ، ةمزÓلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘خد˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘يو˘˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا و ة˘˘˘يرادإ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا

داتعلا و تايلآ’ا نم ددع ريخسستب

نم برقم ردسصم نم انملع امك

ةي’ولاب ةيمومعلا لاغسشأ’ا ةيريدم

نم رثكأا  تدنج ةريخأ’ا هذه ناف

و تارار˘ج ن˘م دا˘˘ت˘˘ع و ة˘˘ي˘˘لآا07

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب جو˘ل˘ث تا˘˘ح˘˘سسا˘˘ك

نا˘م˘˘سضل ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

 . تاناسضيف ثودح لاح يف لخدتلا

رحبلا جاومأا يف ريبك عافترا و راجسشأا طوقسس،ةقولغم ءايحأا

 حوتفم حبشسم ىلإا لوحتت ةعماجلا و قرغت ةدكيكشس
جرمب لاحلا وه املثم  ةدكيكسس ةنيدم ىوتسسم ىلع  نينثلا ةحيبسص و دحألا ةليل ةليط ةطقاسستملا راطمألا هايم تمكارت

.ةمركوب ىسسيعو ركاسس ةوخإلا يحو55 توأا02 تارممو بيذلا

راطمألا نم ةريبك تايمك طقاسست ببسسب

ششيغزم و ةدكيكشسب نيتيئادتبا نم ءازجأا رايهنا
بعر ةلاح ضشيغزم يديسسب ءاثÓثلا قوسس و ةدكيكسس ةنيدم طسسو يلازغلا يتيئادتبا ذيمÓت ضسما راهن ضشاع
تواهت ثيح،  راطم’ا نم ةريبك ةيمك طقاسست ءارج نيتكلاهتملا نيتسسردملا ناردج نم ءازجأا رايهنا دعب ةريبك
ةيرزم ةيعسضو ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا نم ريثكلا تسشاعو،ىذأا يأاب ذيمÓتلا بسصي مل ظحلا نسسحل و ناردجلا

دربلا نوناعي ذيمÓتلا لعج ام ذفاون جاجز نود نم اهمظعم نأا امك ماسسقأ’ا ىتح تلسصوو هايملا اهتمحتقا ثيح
اهل رابتع’ا ةداعإا لجأا نم ميمرت تايلمعل ضسرادملا نم ريثكلا جاتحتو.ةئفدتلا بايغ لظ يف ةسصاخ ديدسشلا

ì.HƒOjæÉQ.رطخلا نم نيسسردمتملا ةيامحو

  لجيجب ةينافوطلا راطمألا اذكو حايرلا ةدسش ببسسب

 طاوششألا راطم قلغو نجنج ءانيمب ةيرحبلا ةحÓملا ةكرح فقوت
ىلع ةيوجلاو ةيرحبلا ةحÓملا ةكرح لطعت يف لجيج ةي’و ىلع تبه يتلا ءاجوهلا حايرلا تببسست

ةلزعلا هبسشي ام يف81 ةي’ولا لخدأا غام وهو طاوسشأ’ا راطم اذكو نجنج ءانيم نم لك ىوتسسم
ضضعبلا اهسضعبب ةي’ولا تايدلب طبرت يتلا ةيربلا تاقرطلا نم ديدعلا عاطقنا دعب اسصوسصخ ةلماسشلا
ةكرح فقوت يف ةقوبسسملا ريغب تفسصو يتلاو لجيج ةي’و ميلقإا ىلع تبه يتلا حايرلا تببسستو.
ءانيملا اذه ةفسصرأا ربع عئاسضبلا غيرفتو نحسش طاسشن فقوتو يملاعلا نجنج ءانيمب ةيرحبلا ةحÓملا
تناك يتلا رخاوبلاو نفسسلا ةمÓسس عسضو يذلا رمأ’ا راتمأا ةينامث نم رثكأا هب جاومأ’ا ولع غلب امدعب

 Ω .eù°©ƒO.  رطخ يف هرداغت نأا ضضرتفملا نم ناك يتلا كلت اذكو ءانيملاب ةيسسار



¯ HƒS°©ÉOI aà«ëá 

يقاب رارغ ىلع ةبانع ةي’و تدهشش
ةريبك تايمك طقاشست نطولا تاي’و
ة˘يو˘ق حا˘ير˘ب ة˘بو˘ح˘شصم را˘ط˘˘مأ’ا ن˘˘م

ةليل ذنم ةعاشسلا يف ملك001 تدعت
ي˘ف ها˘ي˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ تر˘˘م˘˘غ سسمأا لوأا

ديدعلا تقرغأاو تاعاشس ةعشضب فرظ
تاقرطلا لويشسلا تفرجو ءايحأ’ا نم
ىلع نامقل راد كلذب يقبتل ةفشصرأ’او
ناج˘ل˘لاو يرازو˘لا لاز˘نإ’ا م˘غر ا˘ه˘لا˘ح
ي˘شضا˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘ي’و˘لا˘ب تل˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
يتلا تاناشضيفلا تافلخم ىلع فوقولل
تفلخو تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تقر˘غأا
ةششه˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا ءا˘ي˘حأ’ا˘ب را˘مد ه˘ب˘شش
دي˘ع˘ي و˘يرا˘ن˘ي˘شسلا سسف˘ن .ة˘يو˘شضو˘ف˘لاو
ي˘ف ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘ي’و˘لا قر˘غ˘ت˘ل ه˘˘شسف˘˘ن
ترمغو تاقرطلا تقلغأا يتلا لويشسلا
يتلا ينوبلاب ةشصاخ ةينكشسلا ءايحأ’ا
بهذتل اررشضت تايدلبلا ربكأا نم دعت
نأا نود اروثنم ءابه نيلوؤوشسملا دوعو
نين˘طاو˘م˘لا ذا˘ق˘نإ’ ا˘ن˘كا˘شس د˘حأا كر˘ح˘ي
مهتانكشس لخاد نيقلاع اولازام نيذلا
مل ثيح ءايحأ’ا هايملا ترمغ نأا دعب
باحطشصاو جورخلا نم مهبلغأا نكمتي
ط˘شسو قر˘غ ا˘م˘ي˘ف سسراد˘م˘ل˘ل م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
يف اهل ةرواجم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لا
راطمأ’ا هايم م˘كار˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ى˘شضو˘ف˘لا

. سسمأا راهنو سسمأا لوأا ةليل لاوط

ةنيدملل ةيشسيئرلأ لخأدملأ قلغت راطمألأ هايم

ي˘ت˘لا ةر˘يز˘غ˘لا را˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م تقر˘˘غأا
يف ةيوج˘لا دا˘شصرأ’ا ح˘لا˘شصم تع˘قو˘ت
ةي’ولا ىلع اهط˘قا˘شست ة˘شصا˘خ ة˘ير˘ششن

ة˘ي˘قر˘ششلا تا˘ي’و˘لا ي˘قا˘ب رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع

دعي يذلا سسرام8 يح قفن نطولل
لهشسلا ءاي˘حأا و˘ح˘ن ي˘شسي˘ئر˘لا ل˘خد˘م˘لا
امم اهل ةرواج˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ي˘بر˘غ˘لا

تا˘ب˘كر˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘ع˘˘ج
يذلا رمأ’ا يولعلا رشسجلا نولمعتشسي

تفقوت قو˘ب˘شسم ر˘ي˘غ  ا˘ظا˘ظ˘ت˘كإا ق˘ل˘خ
˘ماد˘قإا د˘ع˘ب ا˘ما˘م˘ت ر˘ي˘شسلا ة˘كر˘ح هد˘ع˘ب
ر˘شسج˘لا˘˘ب يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ح˘˘لا نا˘˘كشس
نارود˘لا رو˘ح˘م ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع سضي˘˘بأ’ا
ةكرحلا لشش يذلا رمأ’ا ليياك ةوخأ’ا
ةقطنملاب ةيقيق˘ح ةا˘شسأا˘م ع˘شضو ا˘ما˘م˘ت

مهيلا˘هأاو ى˘شضر˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘شصا˘خ
نا˘بر˘شضلا ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل ن˘ي˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ه˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا ر˘˘ط˘˘شضا ن˘˘يذ˘˘لاو
˘ماد˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ششم ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل
يدؤوملا قفنلا هايملا تقر˘غأا ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
دعب باطحلا روحم ةنيدملا طشسو وحن
عم تاراي˘شسلا با˘ح˘شصأا ع˘ي˘م˘ج ءا˘ق˘ت˘لا
يذلا رمأ’ا ةرجأ’ا تارايشسو تÓفاحلا

هتهج نمو اريبك ايرورم اقانتخا قلخ
راطقلا ةطحمل يذاحملا لخدملا دهشش
ها˘ي˘م م˘كار˘ت بب˘شسب ة˘يرور˘˘م ى˘˘شضو˘˘ف
لاغششأا مغر قيرطلا ةفاح ىلع راطمأ’ا
 ةقطنملاب ةيراجلا ةعشسوتلا

نولوؤوشسملأو دحأو مقر ررشضتملأ ينوبلأ
 تمشصلأ ةشسايشس نولشصأوي

لÓ˘خ ي˘نو˘ب˘لا ءا˘ي˘حأا م˘ظ˘ع˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت
ءادو˘شس طا˘ق˘ن ى˘لإا ةر˘ي˘˘خأ’ا تاو˘˘ن˘˘شسلا
يتلا ةينكشسلا عيراششملا ببشسب زايتماب
ل˘خد˘ت نود ة˘ي˘ئا˘م˘لا يرا˘ج˘م˘لا تد˘˘شس
رمأ’ا ةرهاظلل دح عشضول نيلوؤوشسملا
طشسو مكارتت راطمأ’ا هايم لعج يذلا
ةيو˘شضو˘ف˘لا تاءا˘ن˘ب˘لا ر˘م˘غ˘تو ءا˘ي˘حأ’ا

تÓئاعلا نم ديدعلا نكمتي مل ثيح
حابشص مهلزانم ةرداغمو جورخلا نم
داد˘شسنإاو را˘˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م بب˘˘شسب سسمأا
ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب لو˘ح˘ت˘ت˘ل تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م مد˘قأا ة˘حو˘ت˘ف˘م تا˘ششرو˘˘ل
تاعولابلا رهجو حتف ىلع نونطاوملا
مهءايحأا قرغت دق يتلا ةثراكلا يدافتل
لظ يفو راطمأ’ا طقاشست ةرازغ ببشسب
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘لا

ءايحأا رارغ ىلعف ةيلحملا تاطلشسلاو
ةرشضخوب ءاي˘حأا ي˘نو˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو
ها˘ي˘م ا˘ه˘ت˘قر˘غأا ي˘ت˘لا ةر˘م˘حو˘بو ة˘ثÓ˘˘ث
تا˘قر˘ط˘لا لو˘ي˘شسلا تق˘˘ل˘˘غأا را˘˘ط˘˘مأ’ا
ةشصاخ ةنيدملا و˘ح˘ن ة˘يدؤو˘م˘لا سسي˘ئر˘لا
روششاع يديشس و˘ح˘ن يدؤو˘م˘لا ق˘ير˘ط˘لا

ينوبلا ةعماج ربع ةبانع ةنيدم طشسوو
تاقرطلا نم ديدعلا قرغ بناج ىلإا

حابشص قلخ يذلا رمأ’ا ةنيدملا طشسو
 ةقوبشسم ريغ ةيرورم ىشضوف سسمأا

قفنلأ قلغتو تÓفاحلأ رمغت راطمألأ هايم
رامع يديشسل يدؤوملأ

يدي˘شس ة˘يد˘ل˘ب˘ب را˘ط˘مأ’ا ها˘ي˘م تل˘كشش
ق˘ير˘ط˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ را˘˘م˘˘ع

يذلا قفنلاو ةبيعششلا يح وحن يذؤوملا
ة˘عا˘شس ي˘ف ع˘ن˘م از˘جا˘ح ها˘ي˘م˘لا˘ب ق˘ل˘غأا

رورملا نم تارايشسلا باحشصأا ةركبم
كلشس ى˘لإا ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا

طشسو وح˘ن لو˘شصو˘ل˘ل را˘ج˘ح˘لا ق˘ير˘ط
هايملا ةرشصاح˘م ل˘ج˘شس ثي˘ح ة˘ن˘يد˘م˘لا

تاعاشس ةدعل باكرلاب ةلمحم تÓفاح
ءا˘ي˘حأ’ا سضع˘ب˘ل ها˘ي˘˘م˘˘لا تل˘˘شصو د˘˘قو
امم لاحوأ’اب تقرغ ي˘ت˘لا ة˘يو˘شضو˘ف˘لا

ىلإا لوشصولاو روبعلا نم ذيمÓتلا عنم
ديدعلا تعنم ثي˘ح ي˘شسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ةشسردملل هجوتلاو جورخلا نم اهءانبأا
كلت لخاد ةيرزملا عاشضوأ’ا لظ يف
ةشصاخ ةبيعششلا ةقطنمب ةشصاخ ءايحأ’ا

لزانملا نم ذيمÓتلا جورخ نمازت نأاو
نم ةريبك تايمك طقاشست عم نمازت
تا˘قر˘ط˘لا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا را˘˘ط˘˘مأ’ا

نأا دعب ةجزل حبشصت ءايحأ’ا كلت طشسو
. هايملا اهترمغ

 تاطلشسلاب نودجنتشسي نونطأوملأو قرغت ةبانع ءايحأأ

تدهشش تايدلبلا يقاب ءايحأا رارغ ىلع
سسمأا حا˘˘ب˘˘شص ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ءا˘˘ي˘˘˘حأا
ترامعلا و لزانملا تقرغأا تاناشضيف
ءايحأاو يبرغلا لهشسلاب ةشصاخ تاقرطلا

سضيبأ’ا رشسجلا بهذلا داو دوهيل ةنابج
رمأ’ا سسوبيشس وأا وناوج يح ةياغ ىلإا
ىشضوف قلخو رورملا ةكرح لشش يذلا

عم انمازت تاعاشس ةدعل ترمتشسا ةريبك
اذكو مهبشصانمب قاحتلإÓل لامعلا هجوت
هايم ترمغ دقو سسرادملا وحن ذيمÓتلا
نم لكب ةيوشضوفلا تاءانبلا راطمأ’ا
ءايحأ’ا سسفن يهو وناوجو برح يديشس
تا˘نا˘شضي˘ف ةر˘م ل˘ك ي˘ف د˘ه˘ششت ي˘˘ت˘˘لا
نم ةليلق ولو تايمك طقاشست درجمب
نوبلاطي نينطاوملا لعج امم راطمأ’ا
عشضول نيلوؤوشسملاو تاطلشسلا لخدتب

لكششت تتاب يتلا ةرهاظلا هذه لثمل دح
ةشصا˘خ م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ى˘ل˘عو م˘ه˘ي˘ل˘ع ار˘ط˘خ
نيذللا ةششهلا تاءانبلا ناكشسل ةبشسنلاب
نأا ن˘م ا˘فو˘خ ءا˘˘شضي˘˘ب لا˘˘ي˘˘ل نو˘˘شضق˘˘ي
يتلا لزان˘م˘لا ة˘ف˘ق˘شسأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘ق˘شست
حايرلا ةعرشس لمتحت ’و ةششه تتاب
دقو راطمأÓل ريبك طقاشستب ةقوفرملا

ىتحو تاقرطلا لويشسلاو هايملا ترمغ
عراوشش مظعمب سسمأا حابشص ةفشصرأ’ا

 ةنيدملا

ملشسم مامإلأ ةطشسوتم يف راجششأأ طوقشس
  رطخ يف ذيمÓتلأو ينوبلاب

ي˘ت˘لا ة˘يو˘ج˘لا تا˘بار˘ط˘شضإ’ا تب˘˘ب˘˘شست
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ة˘˘ثرا˘˘˘ك ي˘˘˘ف سسمأا تع˘˘˘قو
ينوبلا ةيدلبب ملشسم مامإ’ا ةطشسوتمب
ن˘ي˘تر˘˘ج˘˘شش تع˘˘قو ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف
ناردج ى˘ل˘ع ر˘بو˘ن˘شصلا ن˘م ن˘ي˘تر˘ي˘ب˘ك
هررشضت يف ببشست ام وهو ةشسشسؤوملا

تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ارار˘شضأا ف˘˘ل˘˘خو
هذ˘˘ه نأا ظ˘˘ح˘˘لا ن˘˘شسح˘˘لو ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
،ةيرششب رار˘شضأا يأا ف˘ل˘خ˘ت م˘ل ة˘ثدا˘ح˘لا

نأاو ةشسشسؤوم˘لا ن˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ق˘ب˘شسو
داجيا لجأا نم ينوبلا ةيدلبب اولشصتا

ىلع ارطخ لكششت يتلا راجششأÓل لح
لاشصت’ا مهنم تبلط˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةا˘ي˘ح
،لخدتلا ل˘جأا ن˘م تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ب
ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاشصم تلقنتو
يتلا رطخلا تنودو ةيوبرتلا ةشسشسؤوملا
ةطشسوتم˘لا ي˘ف را˘ج˘ششأ’ا هذ˘ه ه˘ل˘كششت
ريد˘يا تا˘شسي˘ع ي˘ح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ي˘ت˘لا
نأاو «ة˘عا˘شس ر˘خآا» ـل ق˘ب˘شسو ،ي˘نو˘ب˘لا˘˘ب

ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘شسلا ا˘˘هداد˘˘عأا ي˘˘ف تف˘˘˘ششك
ةطشسوتم اهنم ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا سصئا˘ق˘ن˘لا
ءارتها نم ينوبلا يف «ملشسم مامإ’ا»
نوريثكلا عم˘جأاو ،را˘ج˘ششأ’او ة˘ما˘ت˘كلا
ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا يرور˘˘شضلا ن˘˘م ه˘˘نأا
برقأا يف لاكششإ’ا اذه نم سصلختلا

تا˘بار˘ط˘شض’ا نأا ة˘شصا˘خ ن˘كم˘م تقو
ةرم لك يف ببشستت حايرلا ةوقو ةيوجلا
را˘˘ج˘˘ششأ’او نا˘˘˘شصغأ’ا طو˘˘˘ق˘˘˘شس ي˘˘˘ف
نومئاقلا تب˘ل˘طو ،ة˘ي˘ئاو˘ششع ة˘ق˘ير˘ط˘ب

لخدت ذيمÓتلا ءايلوأاو ةشسشسؤوملا ىلع
لولحلا داجيإا لجأا نم ةعرشسب نيينعملا
دشصح يف راجششأ’ا هذه ببشستت نأا لبق
ناردج نم ريبك ءزج ررشضتو ،حاورأ’ا
ةطشسوتملل ةرواجملا ةيبطلا ةحشصملا
.تعقو يتلا ةثداحلا دعب

تايلمع نم ديدعلاب موقت ةيندملأ ةيامحلأ
ةنيدملأ ءايحأأو عرأوششب سصاشصتملأ

سسمأا لوأا ةليل ذنم ةبانع ةي’و تدهشش
امم راطمأ’ا نم ةربتعم تايمك لطاهت
ح˘لا˘شصم˘ل يرو˘ف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ى˘عد˘ت˘شسا
تايدلبلا فلت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

ةيادبلا تناك ثيح ،ةدكارلا سصاشصتم’

ةيدلبب سسرام8 قفن نم ةرايشس جارخإاب

،راطمأ’ا هايم اهترمغ دق تناك ةبانع

نم لكب ةدكارلا هايملا سصاشصتما عم

تغ˘˘ل˘˘ب ثي˘˘ح ةرد˘˘شسو˘˘ب ي˘˘ح˘˘ب لز˘˘ن˘˘م

قفن نم و ،مشس03 هب هايملا بوشسنم

ر˘ي˘شس ة˘كر˘˘ح تدا˘˘ع ن˘˘يأا سسرا˘˘م80

سصاشصتماو،يداع لكششب هب تارايشسلا

و54 91 يا˘م80 ةيوناث نم ها˘ي˘م˘لا

بناجب ملاشس يديشسب يوشضوف نكشس

هب هايملا بوشسنم غلب ةعفنملا قوشس

رشصانع  اهب ماق ةيلمعلا سسفنو ،مشس05

غلب سسوبي˘شس ي˘ح˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

نكشسم008 يحو،مشس01 بوشسنملا

نب قراط عراششو،هايملا مكارت ينوبلا

حلاشصم سشيعتو اذه،هايملا مكارت دايز

بب˘شسب بهأا˘ت ة˘لا˘ح ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

اهششي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يوـج˘لا تا˘بار˘ط˘شض’ا

يروفلا لخدتلا لجأا نم كلذو ةقطنملا

رد˘ج˘˘تو ،ئرا˘˘ط يأا عو˘˘قو ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف

ناو˘˘يد˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ى˘˘˘لإا  ةرا˘˘˘ششإ’ا

،ةيرئازجلا ةيو˘ج˘لا دا˘شصرأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا

لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا  ه˘ب˘˘ن د˘˘ق  نا˘˘ك

ةر˘يز˘غ را˘ط˘مأا طو˘ق˘شسب د˘ي˘ف˘ت ة˘ير˘˘ششن

ةيدعر نوكت ةيقرششلا  تاي’ولا  ىلع

عقوت ثي˘ح ، تا˘ب˘ح˘ب ة˘ل˘م˘ح˘مو ا˘نا˘ي˘حأا

م حوارتت  راطمأ’ا نم تايمك طوقشس

.ملم05و03 نيب

  ةثراكلأ ثدحت ةيوجلأ داشصرألأ  حلاشصم تأريذحت مغر
ربع نولوؤو˘شسم˘لا ى˘ق˘ل˘ت˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘ف

نم رذحت ةشصاخ تايرششن نطولا بارت

ة˘ي˘نا˘فو˘ط وأا ةر˘يز˘˘غ را˘˘ط˘˘مأا ط˘˘قا˘˘شست

ةا˘ي˘ح’ ن˘كل ن˘طو˘لا ط˘˘شسو وأا قر˘˘ششب

حلا˘شصم تا˘ع˘قو˘ت تنا˘كو يدا˘ن˘ت ن˘م˘ل

ءاتشش رهششأا ةدع ذنم ةيوجلا داشصرأ’ا

مل نيلوؤوشسملا نكل دراب رطمم ركبم

حت˘ف ع˘يرا˘ششم ثع˘ب˘ل ا˘ن˘كا˘شس او˘كر˘ح˘ي

يراج˘م˘لا ر˘ه˘جو تا˘عو˘لا˘ب˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو

ل˘شصح˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا

ربتعم يلا˘م فÓ˘غ ى˘ل˘ع نو˘لوؤو˘شسم˘لا

ةايح ’ نكل ةي˘ئا˘م˘لا يرا˘ج˘م˘لا ر˘ه˘ج˘ل

مغرو ةرم لك يف ةي’ولاف يدانت نمل

ةجيتن راطمأ’ا هايم يف قرغت رييÓملا

ةيئاملا يراجم˘لاو تا˘عو˘لا˘ب˘لا داد˘شسنا

. ىلوأ’ا ةجردلاب
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 طرافلا ماعلا تاناشضيف ويرانيشس نم نوفوختي ناكشسلا

 عرأوششلأ قرغت ةبانعب ةينافوط راطمأأ
 ريبك يرورم سسدكت يف ببشستتو

طقشستل ةيلولاب ءادوشسلا طاقنلا ددع دادزي ةنشس لك يفف عشضولا يف نشسحت يأا ليجشست نود اءوشس رمألا اهدعب دادزيل ةريخألا تاونشسلا رادم ىلع رييÓملا تاناشضيفلا نم ةنيدملا ةيامح عيراششم تعلتبا
ةيلخادلا ريزو هلÓخ دهعت يذلاو يشضاملا ماعلا لÓخ ةيلولا هتدهشش يذلا يرازولا لازنإلا اهرخأا ناك ةبشسانم وأا ةرم لك يف عاشضوألا نشسحت دعب نيلوؤوشسملا دوعو مغر ةينمألا نكامألا ةطراخ نم

وأا ةرم لك يف ءوشسأا ىلإا ئيشس نم هجوتت ةيلولا نكل تاناشضيفلا نم ةنيدملا ةيامحل ططخم عشضوب هعم اوناك نيذلا ءارزولاو يودب نيدلا رون لوألا ريزولا بشصنم ايلاح لغششي يذلا ةيلحملا تاعامجلاو
ثدحي ام ملعي ل ضضعبلاف ىرخأا ةلود ىتح وأا ىرخأا ةيلول نومتني مهنأاكو دوهعملا مهتابشس يف نولوؤوشسملا اهلÓخ ىقبيو فيرخلا لشصف لÓخ راطمأÓل طقاشست لوأا عم تارطقلا ضضعب يف قرغتل ةنشس لك

حور مهب تمدعنإا نيلوؤوشسم دي ىلع رخألا دعب ماع ىمشست تناك امك تاكوكل ةقينألا ةنوب وأا طشسوتملا رحبلا ةرهوج ملاعم يحمتل اهلاح ىلع نامقل راد ىقبتو اهشسأارتي يتلا ةيدلبلا لخاد ىتح
 نطولا نوؤوشش ريدت تناك ةباشصعل ةبذاك دوعوو ةيلوؤوشسملا
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ةمكحم اهب تسضق يتلا ماكحأ’اب ينطولا كارحلا رمع نم83 ـلا مهتريسسم لÓخ ةيرئازجلا دهاعملا و تاعماجلا ةذتاسسأاو ةبلط ددن
ةمهتب رهسشأا ةعبرأا نم رثكأا ذنم صشارحلا نجسس يف نوعبقي نيذلا يأارلا يفوقوم  نم ددع قح يف،ةمسصاعلا دمحمأا يديسس حنجلا

.مهنع يروفلا جارفإ’اب نيبلاطم ،ةينطولا ةدحولاب صساسسملا
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ماظنلأ اياقب ليحرب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘لو
ءأر˘˘˘˘˘˘˘˘جإأ سضفرو ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ
’ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
ر˘ه˘سش ىو˘سس ا˘ه˘˘ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصف˘˘ي
قÓطإأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ،ديدحتلاب
ءاطسشنو يأأرلأ ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م حأر˘سس
ة˘م˘كا˘ح˘م تم˘˘ت يذ˘˘لأ كأر˘˘ح˘˘لأ

سسمأأ لوأأ م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
د˘˘م˘˘ح˘˘مأأ يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م˘˘˘ب

مهنم12 ق˘˘ح ي˘˘ف تط˘˘ل˘˘˘سسو
ره˘سشأأ ة˘ت˘سس ،سسب˘ح ما˘ع ة˘بو˘ق˘ع
ةمأرغ عفد عم ةذفان ريغ اهنم
ـلأ عوبسسأÓل ةبلطلأ جرخ ،ةيلام

يبع˘سشلأ كأر˘ح˘لأ ر˘م˘ع ن˘م83

22 ذ˘ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ هد˘ه˘سشت يذ˘لأ
م˘ه˘تدا˘ع˘كو .ي˘سضا˘م˘لأ ير˘ف˘˘ي˘˘ف
كأر˘ح˘لا˘ب نو˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ةمسصاعلأ هدهسشت يذلأ يبÓطلأ
ىلع نطو˘لأ تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘مو
ثيح ،ةبانعو نأرهو ،ةياجب رأرغ
ة˘˘حا˘˘سس ن˘˘م بÓ˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ
با˘ب عرا˘˘سشب أرور˘˘م ،ءأد˘˘ه˘˘سشلأ

يبرعلأ ،رداقلأدبع ريم’أ ،نوزع
د˘ي˘ق˘ع˘لأ ،رو˘ت˘سسا˘ب ،يد˘ي˘ه˘م ن˘ب

ايناتيروم ىلإأ ’وسصو سشوريمع
مث نمو  نأدوأأ سسيروم ةحاسس و
يديهم نب ي˘بر˘ع˘لأ ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ

ةروكذ˘م˘لأ عرأو˘سشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘مو
كلذو ،ءوده يف قرفتلأ مث نمو
مهأأ ىلع  ةينمأأ تأزيزعت طسسو
ده˘سشي م˘لو .ة˘م˘سصا˘ع˘لأ عرأو˘سش

كأرحلأ رمع نم83 ـلأ ءاثÓثلأ
تاكاكتحأ يأأ ليجسست يبÓطلأ

ةحفاكم تأوقو نمأ’أ لاجر عم
ي˘ف ةو˘ق˘ب ن˘ير˘سشت˘ن˘م˘لأ بغ˘سشلأ
تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسو عرأو˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سش

ةريسسملأ سسكع ىلع ،ةمسصاعلأ

ددع تدهسش يتلأ ةبلطلل33 ـلأ
،مهفوفسص ي˘ف ت’ا˘ق˘ت˘ع’أ ن˘م
تأذ ةلدبلأ باحسصأأ ىفتكأ ثيح
ة˘ب˘قأر˘م˘ب م˘تا˘ق˘لأ قرزأ’أ نو˘ل˘˘لأ

ماكحأ’اب ةددنملأ ةبلطلأ ةريسسم
دمحم يديسس ةمكحمب ةرداسصلأ
نيمهتم ،يأأرلأ يفوقوم قح يف
دعب مهي˘ل˘ع بÓ˘ق˘ن’ا˘ب ةا˘سضق˘لأ
مهماهتأو مه˘بأر˘سضأ ن˘ع ةدو˘ع˘لأ
تحد˘سصتو .ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لأ م˘ل˘ظ˘ب
ةذتا˘سسأأو ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ف’أأ تأو˘سصأأ
ايلاع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو تا˘ع˘ما˘ج˘لأ

ةينطولأ مÓ˘عأ’أ نو˘ل˘م˘ح˘ي م˘هو
،ن˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لأ رو˘˘سص سضع˘˘بو
تا˘فا˘ت˘ه˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘يددر˘˘م
،«ةيرح˘لأ ة˘ير˘ح˘لأ «تأرا˘ع˘سشلأو
ة˘˘لأد˘˘ع» ، «ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت»
انتوخإأ  حأرسس أوقلطأأ» ,«ةلقتسسم

سشا˘˘ف˘˘ي˘˘ك » , «يأر˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘سس

بلا˘ط˘˘لأو و˘˘ت˘˘كسسن ا˘˘نو˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘ح

،«هو˘ترود ي˘سضا˘ق˘لأو هو˘ت˘بر˘˘سض

و ,«ماعلأ أذه تاباختنأ سشاكم»

ىل˘ع ن˘يدد˘سشم ،«عا˘ق وا˘ح˘ن˘ت˘ت»

ةمكاحلأ ةقبطلأ ليحر ةرورسض

ةيسسائر تا˘با˘خ˘ت˘نإأ ءأر˘جأ مد˘عو

ةفيلخ رايتخ’ ةيقيلفتوب هوجوب

زيزعلأ دبع» ليقتسسملأ سسيئرلأ

يبعسش طغسض تحت «ةقيلفتوب

،ة˘ن˘سس ن˘˘ير˘˘سشع مأد م˘˘كح د˘˘ع˘˘ب

نو˘ل˘سصأو˘ي˘سس م˘ه˘نأا˘ب ن˘يد˘˘كؤو˘˘م

للم وأأ للك نود هذه مهتأريسسم

كأرحلأ بلاطم قيقحت نيح ىلإأ

يتأا˘ت ي˘ت˘لأو ي˘ب˘ع˘سشلأ ي˘ن˘طو˘لأ

ماظنلأ اياقب ليحر اهسسأأر ىلع

.قباسسلأ
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ىلع مÓعإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ف˘سشك
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ىو˘˘ت˘˘سسم
يلع ،تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ
نيماسضم ةبقأرم مدع نع عأرذ
ن˘˘ي˘˘ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘خ
ل˘ئا˘سسو ا˘ي˘˘عأد ،تا˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل˘˘ل
أأدبم ىلع زيكرتلأ ىلإأ مÓعإ’أ
ةلمحلل ابسسح˘ت سصر˘ف˘لأ ؤو˘فا˘كت
ايمسسر قلطنتسس يتلأ ةيباختن’أ
،عأرذ يلع لاقو .لبقملأ تبسسلأ
:ةينطولأ ة˘عأذإÓ˘ل ح˘ير˘سصت ي˘ف
نيب ن˘ي˘لدا˘ع نو˘كن نأأ لوا˘ح˘ن»
ىلع لمعن ذإأ ،نيحسشرتملأ لك
لئاسسولأ لك نيب تقولأ ميسسقت
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’أ
ي˘˘ف كلذ ط˘˘ب˘˘˘سض لوا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘سس
ةيرسصبلأ ةيعمسسلأ تاسسسسؤوملأ
د˘ئأر˘ج˘˘لأ ي˘˘ف أذ˘˘كو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
با˘ط˘˘خ ه˘˘جو˘˘ن˘˘سس ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘كل ا˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت

نأا˘ب ه˘ي˘ف م˘هر˘كذ˘˘ن ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’أ
تÓ˘م˘ح˘لأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت ه˘ي˘ف نو˘كت
نيب ةنزأوتم  ايمÓعإأ ةيباختن’أ

يأأ نود ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ل˘˘˘ك
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ فرا˘˘سشتو.«ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ع˘˘˘سضو ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’أ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’أ تا˘˘سسم˘˘ل˘˘لأ
ماهم رسصتقت  امك ، ةيباختن’أ
ىلع  ةلحرملأ هذه يف ةطلسسلأ
ىلع مهثحو نيحسشرتملأ هيجوت
لئاسسو ةوعدو نو˘نا˘ق˘لأ مأر˘ت˘حأ
دا˘ي˘ح˘˘لأ مأز˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘عإ’أ

أذه يفو مهلمع يف ةأواسسملأو
ف˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لأ  ح˘˘˘سضوأأ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلا˘ب مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب
.تاباختن’أ ميظنتل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ

ي˘ل˘˘ع د˘˘كأأ قا˘˘ي˘˘سسلأ تأذ ي˘˘فو
ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م سسي˘˘˘˘ل » ه˘˘˘˘نأأ ، عأرذ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
نيماسضم بقأرت نأأ تاباختن’أ

يه لب نيح˘سشر˘ت˘م˘لأ تا˘با˘ط˘خ

«اعماج» باطخلأ نوكي نأأ لمأات
لثم ةينطولأ تبأوثلاب سسمي ’و
زو˘˘مر˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ةد˘˘حو˘˘لأ
ةينطولأ تاسسسسؤوملأو ةينطولأ
، ةينطولأ ةيزمرلاب عتمتت يتلأ
يرسصنع باطخ يأأ نع أديعب
لك نأأ رابتعأ ىلع يوهج وأأ

سسي˘ئر عور˘˘سشم و˘˘ه ح˘˘سشر˘˘ت˘˘م
ىلع فسصو ام˘ي˘ف .«ة˘يرو˘ه˘م˘ج
ن˘ي˘ب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لأا˘˘سسم عأرذ
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
طبسضلأ ةطل˘سسلأو تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
:ىوتسسم نأأ يرسصبلأ يعمسسلأ
يف ني˘ت˘ئ˘ي˘ه˘لأ ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ»
حا˘˘ج˘˘نإ’ ه˘˘تا˘˘يو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘عأأ
لكو ةلبقملأ ةلحرملأ ةروريسس

سصو˘سصن˘م و˘ه ا˘م ق˘ب˘ط فر˘˘ط
اقÓطنأ  هتهج نم انوناق هيلع
رأودأ’أ م˘ي˘سسق˘ت˘ل ة˘˘عر˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م
يف رسشابملأ ريب˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةيرسصبلأ ةيعمسسلأ تاسسسسؤوملأ
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ أذ˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ر˘ي˘غ ة˘ي˘ف˘ح˘˘سصلأو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإ’أ
، هتأذ قايسسلأ يفو.«ةيموكحلأ
يو˘˘˘سضع˘˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ ل˘˘˘ّسصف

تÓمحلأ طبأو˘سض تا˘با˘خ˘ت˘ن’
ة˘ل˘م˘˘ح نا˘˘م˘˘سضل ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
سساسسملأ نود ةفيظن ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نأ
˘˘مز˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ة˘˘لود˘˘لأ زو˘˘˘مر˘˘˘ب
ةلم˘ح˘لأ د˘عأو˘ق ى˘لإأ لا˘ث˘ت˘م’ا˘ب
أأد˘ب˘˘م˘˘ل أز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
ددح ثيح, ةهأز˘ن˘لأو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلأ

ةقلعتملأ دعأو˘ق˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ أذ˘ه
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ ءأر˘˘جإا˘˘ب
هذه لكسش ثيح نم اهطورسشو
سصخلتتو اهنومسضم وأأ ةلمحلأ
اهلمجم يف ةي˘ل˘كسشلأ د˘عأو˘ق˘لأ
ة˘يرا˘ه˘سشإ’أ تا˘˘ق˘˘سصل˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
، اهنكامأأ ديدحتو نيحسشرتملل
فلتخم عم ةقÓعلأ يف كلذكو
ثي˘ح ن˘م ا˘ّمأأ.مÓ˘˘عإ’أ ل˘˘ئا˘˘سسو
ةيفيك ىلع سصن˘ي˘ف نو˘م˘سضم˘لأ

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ ءأر˘˘جإأ و ة˘˘سسرا˘˘˘م˘˘˘م
.ريغ ’ طقف ةيباختن’أ

كارحلا رمع نم83 ـلا مهتريسسم لÓخ

يأإرلإ يلقتعم قح يف ةرداسصلإ ماكحألاب نوددني ةبلطلإ

صصرفلا ئفاكت أادبم ىلع زيكرتلل مÓعإ’ا لئاسسو تاباختنÓل ةينطولا ةطلسسلا تعد اميف

تايسسائرلل نيحسشرتملإ تاباطخ نيماسضم ىلع ةباقر ل

باهرإلاب هيف هبتسشم يسسنؤت فيقؤت
رئإزجلإ لؤخد هتلواحم ءانثأإ

ةسصتخم ةينمأأ ةيرود نأأ سسمأأ ةيسسنوت مÓعإأ لئاسسو تفسشك
عبأرلأ دقعلأ يف سصخسش ىلع سضبقلأ نم نينث’أ ءاسسم تنكمت
يف هبتسشي ،ةيسسنوتلأ ةمسصاعلأ ءايحأأ دحأاب نطقي رمعلأ نم
ةيل˘م˘ع تم˘ت ثي˘ح ،ةدد˘سشت˘م ة˘ير˘ي˘ف˘كت ر˘سصا˘ن˘ع ع˘م ه˘تا˘قÓ˘ع
رئأزجلأ هاجتاب ةيسسنوتلأ دودحلأ زايتجأ هتلواحم ءانثأأ فيقوتلأ

مل ثيح ،(رئأزجلأ ةهج يف لوبط مأأ ةهج نم) ةلولم ربعم ربع
ربخلأ مÓعإ’أ لئاسسو هنع تلقن يذلأ ينمأ’أ ردسصملأ ركذي
وحن يسسنو˘ت˘لأ بأر˘ت˘لأ ةردا˘غ˘م˘ل فو˘قو˘م˘لأ ه˘جو˘ت ن˘م ة˘يا˘غ˘لأ
.كلذ سصوسصخب هعم ةيراج تاقيقحتلأ لأزت ام ثيح ،رئأزجلأ
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ةيلاملا نوناق نم81 ةداملل ةديدج ةرقف ةفاسضإا لÓخ نم

ةرورسض ىلع ددسشي ةيلاملإ ريزو
تاقورحملإ عاطقل حامسسلإ

ةسصاخلإ هتيابج كÓتماب
نوناقلأ عورسشم سسمأأ «لاكول دمحم» ,ةيلاملأ ريزو سضرع

قلعتملأ81-51 يوسضعلأ نوناقلل ممتملأو لدعملأ يوسضعلأ
يئابجلأ ماظنلأ لسصف هلÓخ نم حرتقأ يذلأو ةيلاملأ نينأوقب

نوناقلأ نم81 ةداملأ ةعجأرم حرتقي ثيح,تاقورحملأ عاطقل
اهأوسس نود سصنت ةيلاملأ نينأوق  «نأأ ىلع سصنت يتلأ يلاحلأ

ليسصحت  تايفيك و بسسن و ءاعوب ةقلعتملأ ماكحأ’أ ىلع
ءافعإ’أ لاجم يف أذك و اهتعيبط تناك امهم تاعاسضخ’أ
د˘يد˘ج˘لأ تا˘قور˘ح˘م˘لأ نو˘نا˘ق عور˘سشم ن˘ي˘كم˘ت˘لو.»ي˘ئا˘ب˘˘ج˘˘لأ
لجأأ نم سشاقنلل ينطولأ يبعسشلأ سسلجملأ ىلع سضورعملأ
هذه ليدعت ةقاطلأ ةرأزو تحرتقأ ةيئابج ماكحأأ ىلع سصيسصنتلأ
و ةسصاخلأ هتيابج كÓتماب تاقورحملأ عاطقل  حامسسلاب ةداملأ
سضرغلأ أذهل مت دقو.ةيلاملأ نينأوق نع ةريخأ’أ هذه لسصف

ماظنلل نكمي هنأأ ىلع سصنت يتلأ81 ةداملل ةديدج ةرقف ةفاسضإأ
عاطقب ةطبترملأ ةيقفأ’أ تا˘طا˘سشن˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘م˘لأ ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ
ماكحأ’أ ءانثتسسأ عم سصاخ نوناق نمسض جردي نأأ تاقورحملأ
تاطاسشنلأ نأأ لاكول حسضوأأو .ةيئابجلأ تأءافعإ’اب ةقلعتملأ
جاتنإ’أو لÓغتسس’أ  و بيقنتلأو ثحبلأ لمسشت ةينعملأ ةيقفأ’أ

ةيقفأ’أ تاطاسشنلل ةبسسنلاب ايئانثتسسأ دعي لسصفلأ أذه نأأ و
رود زيزعتب ريزولأ بسسح ليدعتلأ أذه حمسسيسسو. تاقورحملل
يداسصتقأ لماعتمك كأرطانوسس  تاقورحملل ةينطولأ ةكرسشلأ
ى˘ل˘ع  ة˘مزÓ˘لأ ة˘نور˘م˘لأ لا˘خدإأ لÓ˘خ ن˘م دÓ˘ب˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘˘ت ي˘˘ف
ثحبلأ تاطاسشن سضعب دسصق بناجأ’أ اهئاكرسش عم اهتاسضوافم
نأاب فاسضأأو .تأونسس ذنم أدوكر فرعت يتلأ فاسشكتسس’أ و
لوح ةينطولأ ةكرسشلأ عم ةرسشابم كأرطانوسس ءاكرسش سضوافت
ثحبلأ لاجم يف ةكأرسشلأ دوقع ىلع ةقبطملأ ةيابجلأ ليسصافت
ىو˘ت˘سسم  ن˘م ل˘ل˘ق˘يو ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘سس فا˘˘سشكت˘˘سس’أو

48-71 يوسضعلأ نوناقلأ ناكو .لاجملأ أذه يف ةيطأرقوريبلأ
لÓخ نم ةيسضاملأ ةنسسلأ لدع يذلأ ةيلاملأ نينأوقب قلعتملأ

ةيناكمإاب31 ـلأ هتدام يف حمسسي هيلع ةيرهوج تاحÓسصإأ جأردإأ
ةيلاملأ نينأوق ريغ ىرخأأ سصوسصن قيرط نع يئابجلأ  عيرسشتلأ

يتلأ ةيناكمإ’أ يهو تاقورحملأ  نوناقب قلعتي اميف اميسس’

81-51. نوناق نم81 ةداملأ اهتغلأأ
S°∏«º.±

¯ S°∏«º.±

د˘م˘ح˘مأأ يد˘ي˘سس ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنأدأأ

نيفوقوم6 سسمأأ ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا˘˘ب
نيلماحلأ يبعسشلأ كأرحلأ لÓخ

6 ةبوقعب ةي˘غ˘يزا˘مأ’أ تا˘يأر˘ل˘ل

ةيلام ةمأرغو أذفان اسسبح رهسشأأ

را˘˘˘ن˘˘˘يد ف˘˘˘لأأ02 ةميقب
نم لكب رمأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو.ير˘ئأز˘ج
دو˘˘ع˘˘سسم«و «تا˘˘ح˘˘يدوأأ د˘˘لا˘˘˘خ»
اسشاب«و «رباج سشبيعب«و «يسسيتفل
ةزمح«و «رهاط يفاسص» و «لÓب
ن˘هر ن˘يد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ «يزأر˘˘ح˘˘م
ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لأ سسب˘˘ح˘˘لأ

4 يلأوح ذنم سشأرحلاب ةيباقعلأ
نيفوقوملأ ةمكاحم تمتو.رهسشأأ
عوبسسأ’أ  مهؤوامسسأأ تركذ نيذلأ

ةمهت مهل تهجو امدعب مرسصنملأ
ينطولأ بأرتلأ ةدحوب سساسسملأ

ةيأرلأ ريغ ةيأر عفر قيرط نع
ةيروهمجلأ ليكو ناكو.ةينطولأ
اسسبح نيماع ة˘بو˘ق˘ع سسم˘ت˘لأ د˘ق

ة˘مأر˘غ را˘ن˘يد ف˘لأأ001و ذ˘فا˘ن
ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ د˘سض ةذ˘فا˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ سسف˘˘ن تنا˘˘كو .ة˘˘ت˘˘سسلأ
ي˘ل˘ما˘ح ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تنأدأأ د˘ق
،ذفانلأ سسبحلاب ةيغيزامأ’أ ةيأرلأ
ةرهسس نم ترمتسسأ ةمكاحم يف
ةيناثلأ ةعاسسلأ ةياغ ىلإأ نينث’أ

لثمو.ءاثÓ˘ث˘لأ سسمأأ ن˘م ا˘حا˘ب˘سص

سساسسم˘لأ ة˘م˘ه˘ت˘ب ا˘سصخ˘سش12
عفرب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةد˘حو˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب
م˘تو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘يأر˘لأ ر˘ي˘غ ة˘˘يأر

رهسشأأ6 اهنم ،اسسبح ةنسسب مهتنأدإأ

تمأدو.ةيلام ةمأر˘غو ةذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ

01 ن˘م د˘يزأأ ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ ة˘سسل˘ج

ن˘م تأر˘سشع رو˘سضح˘ب ،تا˘عا˘سس

عافدلل أوسسسسأات نيذلأ نيماحملأ

،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘يأر˘لأ ي˘ل˘ما˘ح ن˘ع

ترجو.مهتÓ˘ئا˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ةر˘تو˘ت˘م ءأو˘جأأ ي˘ف ة˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لأ

يتلأ ماكحأ’اب قطنلأ دعب اميسس’

ي˘ف.ة˘ي˘سسا˘ق رو˘سضح˘لأ ا˘هر˘ب˘˘ت˘˘عأ

ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ

نيعباتم رخآأ افوقوم02 ةمكاحم

رهسش نم81ـلأ ىلإأ ،مهتلأ سسفنب

مهنم9 يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘˘ن

ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل نو˘˘˘ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي

نودجأوتي مهنم11و ةيئاسضقلأ

.تقؤوملأ سسبحلأ نهر

¯ LªÉ∫ HƒYµÉR
ناجل ،ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م تل˘سسرأأ
تفر˘ع ة˘يو˘˘بر˘˘ت تا˘˘سسسسؤو˘˘م ثÓ˘˘ث ى˘˘لإأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
يذلأ تقولأ يف ،طرافلأ عوبسسأ’أ ةريبك تاجاجتحأ
تأريدملأ ليحر ةرورسض ىلع ةذتاسسأ’أ هيف رسصي
يوبرتلأ مقاطلأ مظن اميف ،سسيردتلأ ىلإأ ةدوعلأ لبق
ةيجاجتحأ ةفقو دأرم سشوديدب طاطيب حبأر ةيوناثل
حسضوأأو.فظوم ىلع ةسسسسؤوملأ نع بيرغ يدعت رثإأ

ناجل دفوأأ هنأأ ةيبرتلأ  ةيريدم نم لوؤوسسم ردسصم
هسسفنب لقنت امك ،ةروكذملأ تاسسسسؤوملأ ىلإأ قيقحت
ى˘ل˘ع ع˘ل˘طأو ع˘م˘ت˘سسأ ن˘يأأ ة˘با˘غو˘ب ة˘ط˘سسو˘ت˘˘م ى˘˘لإأ
ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأ’أ ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘م˘˘ك ،عا˘˘سضوأ’أ
،ةبسسا˘ن˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف سسيرد˘ت˘لأ

،ةنيطنسسق ةنيدم طسسوب ةباغوب ةطسسوتم  فرعتو

ةيدلبب نكسسم004 يحب سضويب خيسشلأ ةيئأدتبابو
ثيح ،عوبسسأأ نم ديزأأ ذنم ةذتاسسأÓل ابأرسضإأ بورخلأ

امهنإأ أولاق يتلأ نيتريدملأ ليحر ةرورسضب أوبلاط
امك ،مهنأأ املع ،ةيفسسعت تأءأرجإأ مهقح يف ذختت

قر˘ط˘لأ ل˘كب م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنأ ع˘فر أو˘لوا˘ح د˘˘ق ،أود˘˘كأأ

رأز دق ةي˘بر˘ت˘لأ ر˘يد˘م نأأ ى˘لإأ ن˘ير˘ي˘سشم ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

راظتنأ يف فأرطأ’أ عيمج ىلإأ عمتسسأو ةسسسسؤوملأ

ذيمÓتلأ ءايلوأأ هجوت اميف ،ةبسسانملأ تأءأرجإ’أ ذاختأ

نم يلأولل ىوكسش هيجوتل ةي’ولأ رقم ىلإأ سسمأأ

لخد اميف ،حور˘ط˘م˘لأ لا˘غ˘سشنÓ˘ل لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإأ ل˘جأأ

دمحأأ ةمامعوب يحب ريسشب يودع ةيئأدتبأ وملعم

ام ىلع اجاجتحأ ،حوتفم بأرسضإأ يف ،يابلأ نيعب

ا˘م˘ك ةر˘يد˘م˘لأ فر˘ط ن˘م ةذ˘تا˘سسأ’أ ة˘نا˘هإا˘˘ب هو˘˘م˘˘سسأأ

أولواح مهنأأ نيدكؤوم ،رأوحلأ بأوبأأ قلغ نم أوكتسشأ

رسصت ةرأدإ’أ نأأ ريغ ةقلاعلأ لكاسشملل لولح داجيإأ

،سسمأأ حابسص مظن امك ،مهريبعت بسسح ،اهفقوم ىلع

ةفقو ،دأرم سشود˘يد˘ب طا˘ط˘ي˘ب ح˘بأر ة˘يو˘نا˘ث ةذ˘تا˘سسأأ

دحأأ ءأدتعاب أديدن˘ت ،ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ة˘حا˘سسب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ه˘ظ˘ف˘ل˘تو ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ل˘خأد ف˘ظو˘م ى˘ل˘ع ءا˘بر˘˘غ˘˘لأ

ةرورسضب نمأ’أ حلاسصم أوبلاط ثيح ،ةيبان تاملكب

طيحم˘ب ن˘مأ’أ ر˘ي˘فو˘تو تأءأد˘ت˘ع’أ ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح

.ةسسسسؤوملأ

يراجلا رهسشلا نم81 ـلا ىلإا رخآا افوقوم02 ةمكاحم تلجأا اميف

ةيغيزامألإ ةيإرلإ يلماح قح يف ةمإرغ رانيد فلأإ02 و إذفان اسسبح رهسشأإ6
اقباسس ةذتاسسأ’ا هب ماق يذلا جاجتح’ا ببسسب

ةنيطنسسقب ةيؤبرتلإ تاسسسسؤؤملإ ىلإإ قيقحت ةنجل دافيإإ
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صسارهأا قوضس

ةدام نم صسيك00066 نم ديزأا زجح
 صصاخششأا ةعبرأا فيقوت و قششرتلاب غبتلا

ةربتعم ةيمك زجح نم سسارهأا قوصس ةي’وب نمأ’ا حلاصصم تنكمت

رصصانعل ةدراو ةدكؤوم تامولعم رثإا ىلع ، اذه و غبتلا ةدام نم

، ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف

ةدام نم ةيمك لاخدإا ددصصب سصاخصشأ’ا نم ةعومجم دوجو اهدافم

ةبكرم لامعتصساب سسارهأا قوصس ةنيدم ىلإا ، «قصشرتلاب غبتلا» غبتلا

لثمأ’ا لÓغتصس’اب و ثيح ، ينوناق دنصس نود اهجيورت ةيغب ةصصاخ

ةنيدمل ةيصسيئرلا ريغ لخادملا دحأا ىوتصسم ىلعو ، ةمولعملل

ءايحأ’ا دحأا يف اهفقوت درجمبو ، ةنحاصشلا دصصرت مت سسارهأا قوصس

ةيمك زجحو سصاخصشأا ةعبرأا فيقوت مت ثيح ، ناكملا ةمهادم مت ،

ةأابخم تناك ، سسيك00866 يلامجإاـب تردق يتلاو غبتلا ةدام نم

نود ، ةيلزنملا يناوأ’ا نم ةعومجمب ةهومم ةنحاصشلا لخاد ماكحإاب

غلابلا مهيف هبتصشملا و تازوجحملا ليوحت متيل ، ينوناق دنصس

ةقرف رقم ىلإا رمعلا نم ثلاثلاو يناثلا مهدقع يف ةعبرأا مهددع

. لخدتلاو ثحبلا

GC.T¢

ةيلقع تارثؤومو جلاعم فيك زجح

ةنتابب اشصخشش51 ةزوحب
ن˘م ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت

تاردخم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك م˘ه˘تزو˘ح˘ب ط˘ب˘صض ،ا˘صصخ˘صش51 في˘قو˘ت

ةدكؤوم تامولعم رثإا هذه تايلمعلا تءاجو ،ةصسولهملا سصارقأ’او

نم تايمك ىلع سصاخصشأا ةزايحب ديفت ةينمأ’ا حلاصصملا اهتقلت

اذكو يصصخصشلا كÓهتصس’ا سضرغل ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

ي˘هو ،ي˘عر˘صش رر˘ب˘م نود ءا˘˘صضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأا ةزا˘˘ي˘˘حو ،ج˘˘يور˘˘ت˘˘لا

دجاوت نكامأا ىلإا نمأ’ا حلاصصم اهرثإا ىلع تلقنت يتلا تامولعملا

تارثؤوملا نم اصصرق941 طبصض مت مهصشيتفت ىدلو ،مهيف هبتصشملا

يف ةلثمتم تاردخملا نم مارغ144 ،عاونأ’ا فلتخم نم ةيلقعلا

.ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت مت دقف هيلعو ،جلاعم فيك

T°ƒT°É¿.ì

ةيمكو لوألا فنشصلا نم يران حÓشس زجح
ةنتابب ينيشسمخ ةزوحب تاردخملا نم

راطإا يفو ،ةنتاب ةي’و نمأاب21 ـلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع زجح

ةيقدنب يف لثمتي ايران احÓصس ،تاكلتمملاو سصاخصشأ’ا ةيامح

غلبي سصخصش ةزايح ديفت ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب كلذو ،ديصص

نكصسم سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو ،يرا˘ن حÓ˘صس ى˘ل˘ع ،ة˘ن˘صس15 رمعلا ن˘م

حÓصس طبصضو روثعلا مت رصصانعلا تاذ فرط نم هيف هبتصشملا

ىلإا ةفاصضإ’اب ،ملم21 يصسنرف عنصص ،نايتيتناصس عون نم يران

مت ثيح ،مارغ6.3 نزوب تاردخملا نم نيتعطق ىلع روثعلا

ةزايح اذكو يران حÓصس ةزايح ةمهت نع هيف هبتصشملا فيقوت

.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا هميدقت راظتنا يف ،تاردخملا

T°ƒT°É¿.ì

فيطضس

زجحي ينطولا كردلا
نيلاباقيرب عون صسولهم صصرق0003

ينطولا كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا تاد˘حو ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

عون نم سسولهم سصرق0003 زجح نم .  سسمأا لوأا فيطصسب

امهرامعأا حوارتت نيصصخصش فيقوت عم، غلم003 «نيلاباقيرب»

(إا.سش)و (خ.د)ىمصسملا نم لكب رمأ’ا قلعتي و، ةنصس14 و33نيبام

هردق يلام غلبمو جيورتلا سضرغل لمعتصست ةرايصس ىلإا ةفاصضإ’اب

.ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا مهيف هبتصشملا ميدقت مت دق و ،جد00063

بوبحلا نم ةيمك زجحت كرامجلا و ..
فيطشس راطمب ةشسولهملا

54 يام8 راطم ىوتصسم ىلع نيرفاصسملا سصحف ةقرف تنكمت

زجح نم،فيط˘صس كرا˘م˘ج˘لا ما˘صسقأا ة˘ي˘صشت˘ف˘م˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا،ف˘ي˘ط˘صسب

لÓخ كلذ و ةصسولهم سصارقأا505 يف ةلثمتم ةروظحم ةعاصضب

.اصسنرف نم ةمداق ةيلود ةلحر سشيتفت ةيلمع
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نايبلا تاذ فاصضأا ةيصضقلا تايثيح نعو

دعب70.11.9102 خيرات ىلإا دوعت اهنأا
ةبكرم في˘قو˘ت˘ب ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ما˘ي˘ق
ناك ةبقارم زجاح ىوتصسم ىلع ةيحايصس
ةاتف مهنيب نم سصاخصشأا ةثÓث اهنتم ىلع

ةنصس33 و22 نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت
نار˘خآ’او ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ي’و˘ب م˘ي˘ق˘ي م˘هد˘˘حا
ةبكرملا سشيتفت دعبو ، ةمصصاعلا رئازجلاب
ةا˘ت˘ف˘لا ةزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت سصا˘خ˘˘صشأ’او

ةقرو04 ىلع ةنصس42 رمعلا نم ةغلابلا

وروأا05 ةئف ةبعصصلا ةلمعلا نم ةيدقن
ف˘صصنو ، ةروز˘م ا˘ه˘˘نو˘˘ك ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم
ف˘ي˘كلا˘ب ةو˘صشح˘م ة˘فو˘˘ف˘˘ل˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ي˘˘صس
ةيدقن˘لا قاروأ’ا سضر˘ع د˘ع˘بو ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

زاجنا متيل .ةروزم اهنأا تتبثأا ةربخلا ىلع
نع ةات˘ف˘لا د˘صض لوأ’ا ن˘ي˘ي˘ئاز˘ج ن˘ي˘ف˘ل˘م
كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل تارد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘صضق
ةباين˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب تمد˘ق ي˘صصخ˘صشلا

د˘صض ي˘نا˘ث˘لاو01.11.9102 خ˘يرا˘ت˘˘ب
ن˘˘˘ع ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا
و رادصصإا يف دصصق نع ماهصسإ’ا :ةيصضق
ر˘ع˘صس تاذ ة˘يد˘ق˘ن قاروأا ع˘يزو˘تو ع˘ي˘˘بو
لقت يتلاو ينطولا ميلقإ’ا يف ينوناق

، ير˘ئاز˘ج را˘ن˘يد ف˘لأا005 نع اهتمي˘ق
ةصصتخملا ة˘با˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب او˘مد˘ق
.مهرمأا يف تلصصف يتلا ايميلقإا
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ةن˘يد˘م˘ب ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم تف˘قوأا
ة˘ياد˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ر˘ي˘ها˘ط˘لا
د˘ق˘ع˘لا ي˘ف ن˘ي˘خ˘ي˘صش عو˘ب˘˘صسأ’ا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م سسدا˘˘˘صسلا
نم يلام غلبم ىلع امهئÓتصسا
ة˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو˘˘ب ل˘˘جر ةر˘˘ت˘˘صس
رارفلا ’واحي نأا ل˘ب˘ق ر˘ي˘ها˘ط˘لا
كف ءاجو . ةلوهجم ةهجو وحن
يتلاو هذه ةقرصسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ز˘غ˘ل
نم ناغلبي ناصصخصش اهيف طروت

ىلع ة˘ن˘صس46و95 رم˘ع˘لا

ة˘م˘لا˘كم ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا

ربع ةطرصشلا رصصانع اهب لصصوت

مومعب سصاخلا8451 مقرلا

رصصانعل ةه˘جو˘م˘لا تا˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا

يت˘لا ة˘م˘لا˘كم˘لا ي˘هو ة˘طر˘صشلا

ةيحصضلا نم ىوكصش تنمصضت

بيج نم ايلام اغلبم دقف يذلا

نويلم64 ـب رد˘ق˘ي ه˘تر˘ت˘˘صس

ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘تو ، م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘˘صس

فيقوت نم روفلا ىلعو ةطرصشلا

ةقرصسلا ثداح يف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا

ا˘م˘هÓ˘ك نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت يذ˘لاو اذ˘˘ه

لجيج ةي’و جراخ نم ناردحني

ة˘ي’و˘˘ب ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا م˘˘ي˘˘ق˘˘ي ثي˘˘ح

نيح يف لجيج ةي’ول ةرواجم

تاي’و ىدحإا نم يناثلا ردحني

د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘تو ، دÓ˘˘ب˘˘لا ط˘˘صسو

نأا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ةيحصضلا جاردتصساب ماق امهدحأا

يذلا تقولا يف  هئاهلا ةلواحمو

ةيلمعل ي˘نا˘ث˘لا سصخ˘صشلا غر˘ف˘ت

قورصسملا غلبم˘لا ى˘ل˘ع و˘ط˘صسلا

ةر˘ت˘صس ن˘م ه˘˘ب˘˘ح˘˘صس لÓ˘˘خ ن˘˘م

ناينعملا لواحي نأا لبق ةيحصضلا

لاجر ةكنح نأا ريغ رارفلاب ذوللا

د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘˘صسإ’او ة˘˘طر˘˘صشلا

نأاصشب تمدق يتلا تامو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل

نم تنكم ن˘ي˘خ˘ي˘صشلا ن˘ي˘صصل˘لا

قربلا ةعرصسب نيريخأ’ا فيقوت

قور˘صسم˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صساو

سضيبأا حÓ˘صس ز˘ج˘ح ن˘ع كي˘ها˘ن

ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا د˘˘حأا بي˘˘ج˘˘ب نا˘˘ك

ه˘كير˘صش ة˘˘ق˘˘فر سضر˘˘ع يذ˘˘لاو

يتلا ةي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع

ةداعإا ةصسصسؤوم امهعاديإاب ترمأا

. ةيبرتلا

فيطضس يف ةريبكلا نيع

 نافرتحي نيشصخشش ىلع صضبقلا يقلي نمألا
 لزانملا ىلع وطشسلا تايلمع
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ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘˘صصم تن˘˘كم˘˘ت
،ةيعون ةي˘ل˘م˘ع ي˘فو ف˘ي˘ط˘صس
نافرتحي نيصصخصش فيقوت نم
لزانملا ىلع وطصسلا تايلمع
’زنم امهفادهتصسا دعب كلذو
،ةريبكلا ن˘ب˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ا˘ن˘ئا˘ك
ن˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘˘صسأا ثي˘˘ح
ةم˘ي˘ق˘ب تا˘غو˘صصم عا˘جر˘ت˘صسا

نويلم05 ـــلا تزهان ةيلام
ةيصضقلا عئا˘قو دو˘ع˘ت .م˘ي˘ت˘ن˘صس
،مرصصنملا عوبصسأ’ا ةياهن ىلإا
ن˘˘كصسم بحا˘˘صص مد˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘يأا

ةريبكلا نيع ةنيد˘م˘ب د˘جاو˘ت˘م
،لوهجم دصض ىوكصش عاديإ’
ةيلمع˘ل ه˘ن˘كصسم سضر˘ع˘ت د˘ع˘ب
تاغو˘صصم تفد˘ه˘ت˘صسا ة˘قر˘صس

، جد نويلم05 ةميقب ةيبهذ
ثاحبأ’ا ف˘ي˘ث˘كت م˘غرو ثي˘ح
تايطعملا فلتخم لÓغتصساو
ن˘م نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لا ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ى˘˘˘لإا لو˘˘˘صصو˘˘˘لا
ن˘كم˘ت نأا د˘ع˘ب ’إا ،ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب

ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع
نم ةي’ولا نمأاب رصشع يداحلا
امهو امهيف هبت˘صشم˘لا ف˘ي˘قو˘ت
ي˘˘ب˘˘هذ د˘˘ق˘˘ع سضر˘˘˘ع دد˘˘˘صصب
نم تاءارجإ’ا ةرصشابمب .عيبلل
نمأاب ةيئاصضقلا ةيطبصضلا لبق
دعب كلذو ةريبكلا نيع ةرئاد
كل˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘صصح
ا˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘كتو ،تاد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا
نطفت تا˘ير˘ح˘ت˘لاو ثا˘ح˘بأÓ˘ل

نأا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا تاذ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع
ىلع نازوحي امهيف هبتصشملا

سصو˘˘صصخ˘˘ب مÓ˘˘ت˘˘صسا ل˘˘˘صصو

ىوتصسم ىلع ةدوجو˘م ة˘ع˘ت˘مأا

ة˘˘ع˘˘ت˘˘مأ’ا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب

د˘ع˘بو ،ف˘ي˘ط˘صسب ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

نا˘كم˘لا ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

روثعلا مت بئا˘ق˘ح˘لا سشي˘ت˘ف˘تو

ةقورصسملا تارهو˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع

08 ــلا ا˘˘ه˘˘نزو ز˘˘ها˘˘ن ي˘˘ت˘˘˘لاو

نويلم05 ة˘م˘ي˘ق˘˘بو ا˘˘مار˘˘غ

ةفاك لامكتصسا دع˘بو .م˘ي˘ت˘ن˘صس

تد˘عأا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا

ا˘ف˘ل˘م ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘صضلا

نع ني˘طرو˘ت˘م˘لا د˘صض ا˘ي˘ئاز˘ج

،ة˘فو˘صصو˘م˘لا ة˘قر˘صسلا ة˘م˘˘ه˘˘ت

تاهج˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب Ó˘ي˘حأا

.ةصصتخملا ةيئاصضقلا

ةاتف مهنيب نم/يقاوبلا مأا

ةروزم وروأا0002 مهتزوحب صصاخششأا ةثÓثل دح عشضو
يلام غلبم مهتزوحبو ةاتف مهنيب نم صصاخضشأا ةثÓثل دح عضضو نم ةعلضضلا ةرئادب نمأ’ا حلاضصم نييضضاملا نيمويلا لÓخ تنكمت

 .وروأا0002ـب يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاضصت’ا ةيلخ نايب بضسحب ردق (وروأ’ا) ةيبنجأ’ا ةلمعلا نم روزم

برشست يف نيشصخشش ةباشصإا
ةنيدملا زاغل راجفنا و

  ةملاقب لزنم لخاد
ةيامحلل مدق˘ت˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا ل˘خد˘ت
موي ة˘ح˘ي˘ب˘صص ، ة˘م˘لا˘ق˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
ةيدلب لابقتصس’ا نصسح يحب ،سسمأا
بير˘م ثدا˘ح عو˘قو ر˘ثإا ، ة˘˘م˘˘لا˘˘ق
زاغل راجفنا عم برصست يف لثمت
ام˘م ،يدر˘ف لز˘ن˘م ل˘خاد ة˘ن˘يد˘م˘لا

91 غ˘ل˘ب˘ي با˘صش ة˘با˘˘صصإا ى˘˘لإا ىدأا
ىلوأ’ا ةجردلا نم قورحب ةنصس

45 غلبت ةأارماو نيديلاو هجولا يف
م˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلا ،ة˘مد˘˘صصب ة˘˘ن˘˘صس
نم ناكم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘فا˘ع˘صسإا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا ناو˘˘عأا فر˘˘ط
فاعصسإ’ا ةراي˘صس ة˘ط˘صساو˘ب Ó˘ق˘نو
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا
ي˘ب˘ق˘ع م˘ي˘كح˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإ’ا
ة˘يدا˘م˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا ا˘˘مأا ،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب
باوبأ’ا جاجز مطحت يف تلثمتف
. لزنملل ةيلخادلا ذفاونلاو
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  ةي’ولا جراخ نم ناردحني امهÓك

 لجيجب ريهاطلاب صصخشش ةرتشس نم انويلم64 ىلع امهئÓتشسا دعب نيخيشش فيقوت
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دعب نع سشيوصشتلأ زاهج لمعتصست

 تعرز نابصش4نم ةباصصع فيقؤت
  ملاصس نب قرطلا قرتفمب بعرلا

نيمرشصنملا نيمؤيلا يف ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا رشصانع تنكمت
نب قرطلا قرتفمب نابشش ةعبرأا نم ةنؤكتم ةباشصع فيقؤت نم
دجؤي امو تارايشسلا قحاؤل ةقرشسب مؤقت  ،نؤلؤك’  يحب ملاشس
.دعب نع سشيؤششتلا زاهجب اهيلع سشيؤششتلا دعب كلذو اهلخادب

ثلاثلا يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم يقلت دعب فيقؤتلا ةيلمع تتأا ثيح
اهنكر دنع،مهتارايشس تقرشس نينطاؤم فرط  نم  ىواكشش ةدع
نب قرطلا  قرتفمب عيرشسلا ماعطإ’ا تÓحمو معاطملا بناجب
تناك يتلا ءايششأ’ا سضعبو اهقحاؤل ةقرشسب اوؤؤجافت نيأا ،ملاشس
ليعفت مت رؤفلا ىلع،اهريغو  ةلاقنلا فتاؤهلا رارغ ىلع اهلخادب

ثلا˘ث˘لا ن˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ير˘ح˘ت˘لاو مÓ˘ع˘ت˘شس’ا ر˘شصن˘˘ع

مهدايتقا متيل،نابشش4 فيقؤت نم تنكم ةمكحم ةطخ  مهل  بشصنو
اهبجؤمب مهل رشضاحم مهل ريرحتو قيقحت حتف نيأا،نمأ’ا رقم ىلإا
ثيح سصاشصتخ’ا ميلقإا ةمكحمب ةيرؤهمجلا ليكو مامأا اؤمدق
ةبؤ˘شسن˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا ة˘ه˘جاؤ˘م ة˘يا˘غ ى˘لإا تقؤؤ˘م˘لا سسب˘ح˘لا اؤ˘عدوأا
طشسو بعرلا تعرز ةباشصعلا  هذه نأا ىلإا ةراـششإ’ا ردجتو،مهل
نؤلؤك’ يحب ملاشس نب  قرطلا  قرتفمب ةدؤجؤملا مـعاطملا نئابز
ت’ؤكأاملا  عيب تÓح˘مو م˘عا˘ط˘م˘لا ةر˘ث˘كب ر˘ه˘ت˘ششي ي˘ح˘لا نؤ˘ك
لخاد نم اءاؤشس ناكم لك نم هنؤتأاي نئابزلا دجت نيأا،ةعيرشسلا
يرشضحلا نمأ’ا حلاشصم نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجتو،اهجراخ وأا ةنيدملا
ر˘ه˘ششأ’ا ي˘ف ة˘ي˘عؤ˘ن˘لا  تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ب تما˘˘ق ثلا˘˘ث˘˘لا
د˘ح ع˘شضوو مار˘˘جإ’ا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف لد˘˘ت  ي˘˘ت˘˘لاو،ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ى˘ل˘ع نود˘ت˘ع˘ي  ن˘يذ˘لا ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لاو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةينمأ’ا تÓمحلا يف رشصانعلا تاذ تكراشش  امك،مهتاكلتممو
فدهت يتلاو،ةنيدملا ءايحأاب ةي’ؤلا نمأا حلاشصم اهب مؤقت يتلا
كيهان،مارجإ’اب  ةفورعملاو ةنيدملاب ءادؤشسلا طاقنلا ىلع ءاشضقلل

،ةيئاشضقلا  حلاشصملا  فرط  نم  مهنع ثؤحبملا فيقؤت نع
.ةشسؤلهملا بؤبحلاو تاردخملا يجورمل دح عشضو ىلإا  ةفاشضإا
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يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصمل ةيعون ةيلمع يف

5923و ةيبرح ةريخذل   ضشؤطرخ زجح
ةصسؤتيلاكلا يف اصسؤلهم اصصرق

نم لاحرب ي˘ف ة˘شسؤ˘ت˘ي˘لا˘كلا˘ب ير˘شضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم تن˘كم˘ت
يوذ نم تاشسؤلهملا جيورت يف ةشصشصختم رارششأا ةيعمج كيكفت
يفف يئ’ؤلا نمأ’ا مÓعإ’ا ةيلخ نايب بشسحو.ةيئاشضقلا قباؤشسلا

ةرئاد نمأاب ةشسؤتيلا˘كلا˘ب لوأ’ا ير˘شضح˘لا ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘عؤ˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع

نم ،اشسؤلهم اشصرق5923 زجح يف   حجنت ةطرششلا تاؤق ،لاحرب

ةششؤطرخ ،ةيفتاه حئارشش70 ،ةلاقن فتاؤه50 ،ليرتؤفير عؤن
ةيحايشس ةبكرم زجح ىلإا ةفاشضإا ،عبارلا فنشصلا نم ةيبرح ةريخذل
تاذ تنكمت امك ،ةيلقع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘ي˘شسؤ˘ك ل˘م˘ع˘ت˘شست
جيورت يف مهيف هبتششم ، سصاخششأا ةعبرأا فيقؤت نم ةحلشصملا

يوذ نم ،ةنشس04 و42 نيبام مهرامعأا حوارتت ،ةيلقعلا تارثؤؤملا

YÉO∫ GCe«ø.ةيئاشضقلا قباؤشسلا

نييلود نيثحاب ةكراصشمبو يرلأ مصسق ميظنت نم

ىقتلملا نصضتحت راتخم يجاب ةعماج
خانملا ريغت ةيلاكصشإا لؤح لّوألا يلودلا

ةبانع راتخم يجاب ة˘ع˘ما˘ج˘ل مؤ˘ل˘ع˘لا ة˘ّي˘ل˘ك ن˘م ير˘لا م˘شسق م˘ّظ˘ن˘ي
ادغو مؤيلا خانملا ر˘ي˘غ˘ت ة˘ي˘لا˘كششإا لؤ˘ح لوأ’ا ي˘لود˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘لا
قلطنتشس ثيح را˘م˘ع يد˘ي˘شس ي˘ع˘ما˘ج˘لا بط˘ق˘لا ي˘تÓ˘ق ع˘ّم˘شسم˘ب
اذه يتأايو ،احابشص ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘م ءاد˘ت˘با مؤ˘ي˘لا ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف
و ،ةيلاكششإ’ا هذه لؤح ةّيلود تارهاظت ةدع عم انمازت ىقتلملا
سضيبأ’ا رحبلل ةيبؤنجلا ةفشضلاّ نأاب تتبثأا ةديدع تاشساردل ةجيتن
و يئاملا درؤملا سصقن لظ يف رّؤطتت نأا اهنكمي ’ طشسؤتملا
اذه فد˘ه˘يو ،ةرار˘ح˘لا ة˘جرد عا˘ف˘ترا و را˘ط˘مأ’ا ط˘قا˘شست بذ˘بذ˘ت
ةبلط و نيثحابلا ةذتاشسأ’ا نيب سشاقنلا حتف ىلإا يملعلا ثدحلا
ةّيعؤن و ةّيمك ،خانملا رييغت راثآا اهمهأا رواحم ةدع لؤح هارؤتكدلا
سضيبأ’ا رحبلل ةّيبؤنجلا ةفشضلا يف و رئارجلا يف ةّيئاملا دراؤملا
هذه ديدحت نم فدهلاو يرلا تآاششنم ةرادإا و ميمشصت ،طشسؤتملا
اذه يف كراششيو ،ايميلقإا و اّينطو عشضؤلا سصيخششت ؤه رواحملا
تاعماج ةّدع نم هارؤتكدلا ةبلط و نؤثحابلا ةذتاشسأ’ا ىقتلملا

05 نؤكراششملا مّدقيشسو ،سسنؤت و ناريإا نم نؤثحاب ،ةيرئازج

لامعأا رششن متيشسو ،ىقتلملا ةيلاكششإا لؤح ةقشصلم06 و ةلخادم
نيتينطو نيتلجمو ةمّكحم ةّيملع ةّيلود تÓجم تشس يف ىقتلملا
نع نيلثمم رؤشضحب تÓخاد˘م˘لا ة˘ششقا˘ن˘م و م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘ك،
رييشست ىلع ةلوؤؤشسملا ةّيمؤمعلا تاشسشسؤؤملا و تائيهلا فلتخم
ري˘ي˘شست ة˘لا˘كو ،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ّي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا
ةيريدم و هايملا ريهطتل ينطؤلا ناؤيدلا ،ةّيفارغورديهلا سضاؤحأ’ا
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تاؤ˘˘˘˘ق تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا ثي˘˘˘˘˘ح

«ايفام» ىلع برحلا ةطرششلا

ةعؤمجم لÓخ نم ناجرملا

ارّخؤؤم ّةن˘ششم˘لا تا˘م˘هاد˘م˘لا

ق˘طا˘ن˘م ةّد˘ع ت˘ّشسم ي˘˘ت˘˘لاو

ا˘هرود˘ب ةدد˘˘ششم ة˘˘هؤ˘˘ب˘˘ششم

ء’ؤؤ˘˘˘ه ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع قا˘˘˘˘ن˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا

ت˘ّم˘ت د˘قو اذ˘ه ،ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا

تماق يتلا ةيعؤنلا ةيلمعلا

ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ح˘لا˘شصم ا˘˘ه˘˘ب

ةياهن عمI.R.B»» لّخدتلاو

يقلت دعب مرشصنملا عؤبشسأ’ا

تا˘مؤ˘ل˘ع˘م ة˘طر˘ششلا تاؤ˘˘ق

ةعامج دؤجؤب د˘ي˘ف˘ت ةد˘ّكؤؤ˘م

نيزختب اهدارفأا مؤقي رارششأا

بهن ي˘ف مد˘خ˘ت˘شست تاّد˘ع˘م

رشصانع لع˘ج ا˘ّم˘م نا˘جر˘م˘لا

ح˘ت˘ف˘ت ةرؤ˘كذ˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

ف˘ششكل ا˘ق˘م˘ع˘˘م ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا تا˘˘˘شسبÓ˘˘˘م
ة˘ي˘لوأ’ا ا˘ه˘تا˘ير˘ح˘ت تر˘ششا˘ب
بشسك ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘تدا˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘شضق˘ت ةد˘كؤؤ˘م تا˘مؤ˘ل˘ع˘م
تاّد˘˘˘ع˘˘˘مو تاودأا دؤ˘˘˘جؤ˘˘˘˘ب

ن˘ه˘ت˘م˘ت ة˘عا˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘ّشصا˘˘خ
نع بيقنتلا لجأا نم سسطغلا
فدهب هجارختشساو نا˘جر˘م˘لا
ى˘ل˘˘ع كلذو ه˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ت˘˘م˘˘لا

يحب سسؤبيشس داو ىؤتشسم
ّ

ىلع كرحتتل ،ملاشس يديشس
ةعباتلا ةينمأ’ا ةزهجأ’ا اهرثإا
ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘شصا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ل
اهعشضو قيرط نع لّخدتلاو
ةنياعمب تأادب ةمكحم ةّطخل
ةمهادمّ متت نأا لبق ناكملا
ن˘م تن˘كم˘ت ن˘يأا ،أا˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا

ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ط˘ب˘˘شض
داتعلا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا نا˘جر˘م˘لا
ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
فششك دقو اذه ،هجارختشسا

دلاخI.R.B ةقر˘ف سسي˘ئر
ةود˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ سسمأا كير˘˘˘ب
رقمب ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘شصلا
نأا˘ب ل˘ّخد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف
ةزؤجحم˘لا نا˘جر˘م˘لا ة˘ي˘م˘ك
ةفاشضإا ،نيمارغؤلي˘كب رّد˘ق˘ت
ة˘شصا˘خ تاد˘ع˘مو دا˘ت˘ع ى˘˘لإا
يف ةلثمتم يرحبلا ديشصلاب

32 عم نيجشسكأا ةروراق43
لمعتشست تاودأا اه˘ب ة˘ب˘ي˘ق˘ح

ّةلشس73و سسط˘˘˘غ˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شست
بناج ىلإا ناجرملا جارختشسا
ىرخأ’ا تاّدعملا نم ديدعلا
ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا ة˘م˘ي˘ق˘لا غ˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل

4 يلاؤح ىلإا تازؤجحملل
لعج ام ؤهو ،ميتنشس رييÓم
اهماهم رششابت نمأ’ا رشصانع
ىلإا تازؤجحملا ليؤحت يف
ر˘˘ق˘˘م

ّ
ة˘ل˘شصاؤ˘م ع˘م ة˘قر˘ف˘˘لا 

ةحاطإ’ا سضرغب تاقيقحتلا

مهميدق˘تو ة˘با˘شصع˘لا دار˘فأا˘ب
مهتلاب مهتعباتمل ةلادعلا ىلإا
رد˘ج˘ت ،م˘ه˘ي˘˘لإا ة˘˘بؤ˘˘شسن˘˘م˘˘لا
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا نأا˘˘ب ةرا˘˘˘ششإ’ا
ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’ؤ˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ تدهشش
تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ا˘ف˘ث˘كم اد˘جاؤ˘˘ت
نم ديب تبرشض يتلا ةينمأ’ا

ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘˘لا را˘˘˘كوأا د˘˘˘يد˘˘˘ح
نم لك ىلع برحلا تنلعأاو
سساشسملا يف هشسفن هل لؤشست
،نينطاؤ˘م˘لا ة˘مÓ˘شسو ن˘مأا˘ب
ة˘˘جرد˘˘ب م˘˘ها˘˘شس ر˘˘مأ’ا ؤ˘˘هو
ةلمجل ّدح عشضو يف ةريبك
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب تازوا˘ج˘ت˘لا ن˘˘م
تاطاششن ةّدعل ّدح عشضو ىلإا

ددع فيقؤت عم ةينؤناق ريغ
ثؤحبملاو نيفر˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م
اّم˘م ا˘يا˘شضق ةّد˘ع ي˘ف م˘ه˘ن˘ع
ةبراحم راطإا نمشض جردني
.اهعاؤنأا فلتخمب ةميرجلا

 يرحبلأ لقنلأ عمجمو ةصسصسؤوملأ نيب مربأأ دقع راطإأ يف

0202 علطم ةيواح فلآا8 ةعانصص يف عرصشت «لايفورف»
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فشسؤيؤ˘ب ير˘م˘ع˘ل ف˘ششك
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ةعانشصل ةينطؤلا ةشسشسؤؤملل
» ةيديدح˘لا ة˘كشسلا تاد˘ع˘م
نأا » ةبانع ةي’ؤب » لايفورف
علطم عرششتشس ةريخأ’ا هذه

ةعا˘ن˘شص ي˘ف0202 ةنشس

8 جا˘ت˘نإا˘ب كلذو تا˘يوا˘˘ح˘˘لا
راطإا يف ةجردم ةيواح ف’آا

ة˘شسشسؤؤ˘م˘لا ن˘ي˘ب مر˘بأا د˘˘ق˘˘ع
ير˘ح˘ب˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘مو
سسف˘˘˘ن ح˘˘˘شضوأاو«ا˘˘˘م˘˘˘تا˘˘˘˘غ»
نأا سسمأا لوؤؤ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ع˘يؤ˘ن˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ت »لا˘ي˘فور˘ي˘ف»
ةيشساشسأا ةد˘عا˘ق» ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م

ة˘عا˘ج˘˘ن˘˘لا تا˘˘نا˘˘هر بشسكل
يف عقؤم˘ت˘لا و ة˘يدا˘شصت˘ق’ا
ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘˘˘لا قؤ˘˘˘˘˘˘شسلا

نأا ا˘ف˘ي˘˘شضم ،«ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لاو
تايواحلا جاتنإا يف عورششلا
ط˘ط˘خ˘م را˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي
ةشسشسؤؤملا هتدعأا يذلا ؤمنلا

رييÓم4 قؤفي يلام فÓغب
جمانر˘ب ز˘كتر˘ي ثي˘ح ،را˘ن˘يد
لايفوري˘ف ة˘شسشسؤؤ˘م˘ل ؤ˘م˘ن˘لا

جاتنإ’ا لئاشسو ثيدحت ىلع
ةديدج ةيجا˘ت˘نإا عور˘ف ح˘ت˘فو
قؤشسلا تابلطتمو ىششامتت
د˘˘يد˘˘ج˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو
ة˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه
ة˘ي˘جا˘ت˘˘نإ’ا ا˘˘ه˘˘تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘تو
يف رامثتشس’ا ىلإا ةفاشضإ’اب

ت’ا˘ج˘م˘لا ي˘فو ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لا
امك ،ةيجؤلؤنكتلاو ةي˘ن˘ق˘ت˘لا
عورششبو هيلإا ةراششإ’ا تمت
جاتنإا يف لايفوريف ةشسشسؤؤم
طا˘ششن ل˘خد˘ت˘شس تا˘يوا˘ح˘لا
هذه ريفؤ˘ت˘ب ة˘يوا˘ح˘لا را˘ج˘يإا
ى˘ل˘ع ن˘˘ح˘˘ششل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسؤ˘˘لا

سضارغأ’ ئ˘ناؤ˘م˘لا ىؤ˘ت˘شسم
تاذ فا˘˘شضأا ا˘˘م˘˘ك را˘˘ج˘˘يإ’ا
نأاب حشضوأا يذلا لوؤؤشسملا

نكمت˘شس ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘م
ي˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا دا˘شصت˘˘قا ن˘˘م
تا˘يوا˘˘ح˘˘لا را˘˘ج˘˘يإ’ ه˘˘جؤ˘˘ت
داريتشس’ا تايلمع فلتخمل
ىؤ˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ططخمل اديشسجتو ئناؤملا
ىؤ˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت ؤ˘˘م˘˘ن˘˘لا

مÓتشسا لاي˘فور˘ي˘ف ة˘شسشسؤؤ˘م

لخدي ايعانشص ازي˘ه˘ج˘ت08
زيهجتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع را˘طإا ي˘ف
عم جاتنإ’ا تادعم ثيدحتو
تاد˘˘˘ع˘˘˘م مÓ˘˘˘ت˘˘˘شسا بقر˘˘˘˘ت

علطم ىرخأا ةما˘ه ة˘ي˘عا˘ن˘شص
تم˘ت ا˘م˘ك ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘شسلا
ل˘˘˘غ˘˘˘ششتو ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘ششإ’ا

جتنت يتلا لايفوريف ةشسشسؤؤم
تاد˘ع˘مو تا˘بر˘ع˘˘لا ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ةفاشضإ’اب ةيد˘يد˘ح˘لا ة˘كشسلا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصلا نار˘˘˘فأ’ا ى˘˘˘لإا

ىر˘˘خأا ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح تاد˘˘ع˘˘مو
ل˘˘غ˘˘ت˘˘شست ىر˘˘خأاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘˘ل

هعؤمجم ام ءانبلا سضارغأ’

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م Ó˘ما˘ع315
.ةينهملا تائفلا

:دكؤوي.. رواصشتلأو قيصسنتلأ سسلجم عامتجإأ لÓخ ةبانع ريم

ةيئاذغلا داؤملا ضضفرب نؤبلاطم ةيصسردملا معاطملا ؤلوؤؤصسم»
«طورصشلا رتفد دؤنب عم قفاؤتت ل يتلا
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يبعششلا سسلجملا سسيئر هجو
يطبارم» ةبانع ةيدل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
تا˘شسشسؤؤ˘م˘لا ءارد˘م˘ل «ر˘ها˘ط˘˘لا
ي˘ئاد˘ت˘ب’ا رؤ˘ط˘لا˘ب ة˘˘يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘لا
م˘عا˘ط˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘فر˘˘ششم˘˘لا
سصؤشصخب تاهيجؤت ةيشسردملا

ىلإا اعد ثيح نيؤ˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘شض
مÓتشسا مدعو معاطملل نيؤمتلا
قفاؤتت ’ يتلا ةيئاذغلا داؤملا

رتفد˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘عؤ˘ن˘لا ع˘م
سسلجم عامتجا لÓخو.طورششلا
ة˘شسا˘ئر˘ب روا˘ششت˘لاو ق˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا

يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر
يريدم نم هئاشضعأا رؤشضحبو
بقارملا و ةيئادتب’ا سسرادملا
ةفاشضإ’اب ةبانع ةيدل˘ب˘ل ي˘لا˘م˘لا
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب تارا˘˘˘طإا ى˘˘˘لإا

يدلاو عؤبشسأ’ا علطم دقعنملاو
لا˘˘م˘˘عأ’ا لود˘˘ج ي˘˘ف ن˘˘م˘˘˘شضت
م˘عا˘ط˘˘م˘˘لا ن˘˘يؤ˘˘م˘˘ت ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داؤ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘شسرد˘˘م˘˘لا

ل˘˘ئا˘˘شسؤ˘˘لاو تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘ل˘ما˘ع˘لا د˘ي˘لاو ة˘ي˘جؤ˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا
د˘˘˘كأا (ة˘˘˘ير˘˘˘ششب˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسؤ˘˘˘لا)
نايب- بشسح «رهاطلا يطبارم»
ه˘نأا - لا˘شصت’او مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ
د˘ي˘ق˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي
ةينؤ˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’او م˘ظ˘ن˘لا˘ب
قلعتي اميف ةشصاخ اهب لؤمعملا
ة˘ي˘شسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
تاءار˘˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘˘ك ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شضو
يف اهنم ءا˘ه˘ت˘ن’او تا˘مد˘خ˘لاو
ؤه فدهلا نأ’ ةينؤناقلا اهلاجآا
ديدج˘لا ءسشن˘لا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘شس’ا

،ن˘طؤ˘ل˘˘ل ح˘˘لا˘˘شص ل˘˘ي˘˘ج ءا˘˘ن˘˘بو
ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘شسرد˘م˘لا ه˘تد˘˘عا˘˘ق
دكأا امك.ءانبلا يف ىلوأ’ا ةنبللا

عيزؤت نيعتي هنأا ىرخأا ةهج نم

معا˘ط˘م˘ل˘ل سصشصخ˘م˘لا غ˘ل˘ب˘م˘لا

قفاؤتت ةلداع ةقيرطب ةيشسردملا

نيديفتشسملا ذيمÓتلا دادعت عم

ا˘مأاو .ي˘شسرد˘م˘لا ما˘˘ع˘˘طإ’ا ن˘˘م

عؤ˘˘˘˘شضؤ˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف

ل˘˘˘ئا˘˘˘شسؤ˘˘˘لاو تاز˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

سسي˘ئر د˘كأا د˘ق˘ف ة˘ي˘جؤ˘غاد˘ي˘ب˘لا

هنأا يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا

ةلجشسملا سصئاقنلا كرادت متيشس

ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت لÓ˘˘خ با˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب

0202 ماعلل ةي˘لوأ’ا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

فÓ˘˘غ سصي˘˘شصخ˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘˘م

اذهب ت’اغششن’ا ي˘ط˘غ˘ي ي˘لا˘م

سصؤ˘˘˘شصخ˘˘˘بو كلذ˘˘˘ك.دد˘˘˘شصلا

ريم لاق ةلماعلا ديلا عؤشضؤم

ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب

رفؤتم ؤه امب فيكتلا ءاردملا

رفاؤت مدعل ايلاح ةلماع دي نم

ميعدتب ح˘م˘شست ة˘ي˘لا˘م بشصا˘ن˘م

نؤلخدتملا مهتهج نم.سسرادملا

نيؤمت˘لا نأا اود˘كأا ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خ

ةيداع ةقيرطب ايلاح متي امؤمع

ديحؤلا لاكششإ’ا نأاو ةمظتنمو

ةدام يف نمكي هريبعت دح ىلع

ر˘ع˘شسلا ى˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا

ةدام هرابتعإاب دمتعملا يعجرملا

ى˘ل˘ع قا˘ف˘ت’ا م˘ت د˘قو ة˘م˘عد˘˘م

يتلا ة˘ع˘جا˘ن˘لا لؤ˘ل˘ح˘لا دا˘م˘ت˘عإا

ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ب ن˘يؤ˘م˘ت˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت

لخدت لÓخ اشضيأا مظتنم لكششب

طيحملاو ةئيبلا ةيريدم ةلثمم

قÓ˘˘ط˘˘نا ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م تد˘˘كأا

م˘ي˘ل˘ق˘ت˘ب سصا˘خ ل˘خد˘ت ج˘ما˘نر˘˘ب

ل˘كششت ي˘ت˘لا را˘ج˘ششأ’ا ع˘˘ط˘˘قو

سسراد˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ

ة˘˘شسرد˘˘م˘˘لا ل˘˘خادو ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘˘ب

 .دعب هدادعإا مت جمانربلاو

 ميتنصس رييÓم4 ـب اهتميق رّدقت تأزوجحم تطبصض

 ناجرملا ايفام ىلع برحلا نلعت نمألا حلاصصم
لصصأوتت اميف هجأرختصسأ ةيلمع يف مدختصست تأّدعم عم ناجرملأ نم ةربتعم ةيمك زجح يف ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم تحجن

.ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ اهدأرفأأ ميدقتو ةيمأرجإ’أ ةباصصعلأ كيكفت لجأأ نم تاقيقحتلأ



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

0385ددعلا9102 ربمفون31 ءاعبرألا 7ىرـــق و ندـــم
www.akhersaa-dz.com

¯LªÉ∫ HƒYµÉR

حتف نأأ انرداسصم تحسضوأأو
ةديدجلأ ةيراجت˘لأ ة˘لا˘كؤ˘لأ هذ˘ه

بطق˘لا˘ب ن˘كسس0052 ي˘ح˘˘ب
ي˘ف ءا˘ج ا˘سسن˘ي˘سسا˘م ير˘˘سضح˘˘لأ
ة˘كر˘سش ح˘لا˘سصم بير˘˘ق˘˘ت را˘˘طإأ
ليهسستو نطأؤملأ نم «ؤكايسس»
هذ˘ه ى˘لإأ ن˘ئا˘بز˘لأ ل˘ق˘ن˘ت ة˘كر˘ح
نيسسحت و ةيرا˘ج˘ت˘لأ ت’ا˘كؤ˘لأ
مت قايسسلأ أذه يفو ،تامدخلأ

نؤبز ف’آأ01 نم رثكأأ ليؤحت

ددع ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب75 نؤلثمي

ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كؤ˘˘لأ ن˘˘˘ئا˘˘˘بز

ؤه و بورخلأ ةيدلبب ةدجأؤتملأ

طغسضلأ في˘ف˘خ˘ت ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م

ة˘ن˘يد˘م ة˘لا˘كو ى˘ل˘ع ل˘ج˘سسم˘لأ

 ،بورخلأ

نأأ ردا˘˘˘سصم˘˘˘لأ تأذ تد˘˘˘كأأو

ددع يف ةدا˘يز ع˘قؤ˘ت˘ت ة˘لا˘كؤ˘لأ

ددع ىلإأ رظنلاب اهب نيكرتسشملأ

أذهب ةزجنملأ ةديدجلأ تانكسسلأ

ةنلعم ،ريبكلأ يرسضحلأ بطقلأ

حتف لب˘ق˘ت˘سسم˘لأ ي˘ف م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ

نيتديدج ني˘ت˘يرا˘ج˘ت ن˘ي˘ت˘لا˘كو

ىرخأأ و سساحنلأ نيع نم لكب

نيتدؤجؤملأ نيتلاكؤ˘ل˘ل فا˘سضت

ة˘يرأدإ’أ ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

 .يلجنم يلع ةديدجلأ

ة˘˘˘كر˘˘˘سش نأأ كلذ˘˘˘ك تدا˘˘˘فأأو

دق ةنيطنسسقل ريهطتلأ و هايملأ

9102 ةنسس علطم ذنم تلجسس

،ديدج نؤ˘بز0002 نم رث˘كأأ

د˘˘يوز˘˘ت سصؤ˘˘˘سصخ˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘سشم

اسسي˘ن˘ي˘سسا˘م ير˘سضح˘لأ بط˘ق˘لأ

م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ ’إأ ،بر˘˘سشلأ ها˘˘ي˘˘م˘˘ب

هذهب هي˘ن˘طا˘ق ن˘يؤ˘م˘ت ن˘ي˘سسح˘ت

˘مÓ˘ت˘سسأ د˘ع˘ب ة˘يؤ˘ي˘ح˘لأ ةدا˘م˘˘لأ

0051 ةعسسب نأزخ ءانب عورسشم

لاغسشأأ تمدقت ثيح بعكم رتم

%05ـب هزاجنإأ

¯´.eƒS°≈
ن˘˘طؤ˘˘لأ تا˘˘ي’و رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

ةيئ’ؤ˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ سسمأأ تعر˘سش
جر˘ب ة˘ي’ؤ˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘˘ل
ةيمÓعإأ مايأأ ميظنت يف جيريرعؤب
ةياقؤلأ لؤح ةيسسيسسحت ةيؤعؤت
تاقانتخإ’أ) قا˘ن˘ت˘خإ’أ ر˘ط˘خ ن˘م
ديسسكوأأ لوأأ زاغ، يعيبطلأ زاغلاب

تأد˘˘˘حو ر˘˘˘ب˘˘˘ع (OC نؤ˘˘بر˘˘كلأ
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ
تاحاسسلأو ،ةيؤبرتلأ تاسسسسؤؤملأ
جرب ةي’و ميلقإأ ر˘ب˘ع ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لأ
لز˘ن˘م) را˘ع˘سش تح˘ت ج˘ير˘ير˘عؤ˘˘ب
يتأاتو (رطخ نود˘ب تي˘ب...ىؤ˘ه˘م
ةياقؤلأ لؤح ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ ما˘يأ’أ

ةيل˘خ بسسح قا˘ن˘ت˘خ’أ ر˘ط˘خ ن˘م

ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدمل مÓعإ’أ

طاسشنلأ جمانرب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإأ ي˘ف

ة˘ير˘يد˘م˘لأ فر˘ط ن˘˘م ر˘˘ط˘˘سسم˘˘لأ

ةيريدم ،ةيندملأ ةيامح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ

ة˘ي˘عر˘ف˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ،ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لأ

قلعتملأو مÓعإ’أو تايئاسصحإÓل

رطخ نم ةيعؤ˘ت˘لأو سسي˘سسح˘ت˘لا˘ب

تأذ بسسحو .زا˘غ˘لا˘ب قا˘˘ن˘˘ت˘˘خإ’أ

ثدأؤحلأ هذه يدافتل أذهف ةيلخلأ

لÓخ نم كلذو اهنم ليلقتلأ وأأ

فدهي يؤعؤت يسسيسسحت جمانرب

وأأ را˘˘ط˘˘˘خأ’أ هذ˘˘˘ه يدا˘˘˘ف˘˘˘ت ى˘˘˘لإأ

را˘ثآ’أو ا˘ه˘تأا˘طو ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

ة˘ي˘عؤ˘ت ة˘ي˘غ˘ب ،ا˘ه˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ

تاسسسسؤؤملاب ةبل˘ط˘لأو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ

ةي˘ئا˘قو ة˘فا˘ق˘ث سسر˘غو ة˘يؤ˘بر˘ت˘لأ

سسي˘يا˘ق˘م˘لأو د˘عأؤ˘˘ق˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘تو

ر˘ب˘ع ،ا˘ه˘عا˘ب˘تإأ بجأؤ˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ

،ة˘ير˘سصب˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘سسلأ ل˘ئا˘˘سسؤ˘˘لأ

ةكراسشمبو ،ةبؤتكملأو ةيعمسسلأ

،ةرا˘ج˘ت˘لأ ،زا˘˘غ˘˘ل˘˘نؤ˘˘سس ح˘˘لا˘˘سصم

ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ل˘كو ،تا˘ي˘ع˘م˘˘ج

ةيلحملأ ةعأذإ’أ ريثأأ ربع نأديملأ

قانتخإ’أ رطخب سسيسسحتلأ فدهب

زا˘غ˘˘لا˘˘ب تا˘˘قا˘˘ن˘˘ت˘˘خإ’أ) زا˘˘غ˘˘لا˘˘ب

د˘ي˘سسكوأأ لوأأ زا˘˘غ ،ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

اه˘ي˘ف ل˘سسر˘ت˘سسي ،(OC نؤ˘بر˘كلأ

ح˘˘˘ئا˘˘˘سصن و تأدا˘˘˘سشرإأ مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو

ر˘ط˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لأو ة˘˘مÓ˘˘سسلأ

،فرسصتلأ ةيفيك أذكو ،قانتخإ’أ

أذه .رطخلأ يدافتل ةياقؤلأ لبسسو

ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلجسسو

75 ة˘يرا˘ج˘لأ ة˘ن˘سسلأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م

زاغب قانتخإأ ةلاح03 لجأ’ Óخدت

تفلخOC نؤبركلأ ديسسكوأأ لوأأ

نينثأ ني˘سصخ˘سش ةا˘فو ة˘لا˘ح20

مهنم نيرخآأ79 فاعسسإأ مت اميف

43 أذ˘˘كو ءا˘˘سسنÓ 74جر61

ىلإأ مهؤوÓجإأو مهفاعسسإأ مت (Óفط

.ةيئافسشتسسإ’أ حلاسصملأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

ة˘˘ن˘˘سسلأ لÓ˘˘خ تل˘˘ج˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

لجأأ ن˘م Ó˘خد˘ت07 ةمرسصنم˘لأ

لوأأ زا˘غ˘˘ب قا˘˘ن˘˘ت˘˘خإأ ة˘˘لا˘˘ح53

30 تفلخOC نؤبركلأ ديسسكوأأ

اقنتخم79 فاعسسإأ دعب تايفو

43و ةأأرمإأ14و Óجر22) مهنم

.Óفط

ةسسسسؤوملا عم نينطاوملا لماعت ليهسستو بيرقت فدهب/ةنيطنسسق

 ةنيدملاب ةمدخلا زيح «وكايضس» ةضسضسؤوم عرف لوخد
اضسينيضسام ةديدجلا

اسسينيسسام ديدجلا يرسضحلا بطقلاب «وكايسس» ةنيطنسسقل ريهطتلا و هايملا ةكرسشل ةعبات ةديدج ةيراجت ةلاكو ةمدخلا زيح تلخد

بورخلا ةيدلبب

ةلديضصلا يف اروتكد051 جرخت
ردينبوب حلاضص ةعماج نم

حلاسص ةعما˘ج ن˘م ة˘لد˘ي˘سصلأ ي˘ف أرؤ˘ت˘كد051 جرخت
،ثينيز ةعاقب مظنملأ لفحلأ بقعو ،ةنيطنسسقب ردينبؤب

ةلدا˘ي˘سص ر˘كذ،9102/ 3102 ة˘ع˘فد ل˘م˘سش يذ˘˘لأو
دsمجم ةيلديسص حتف تأدامتعأ حنم نؤناق نأأ ،نؤجرختم

ةلماسش ةيطغتل سصيخأرتلأ ءاطعإأ خيرات،0102 ماع ذنم
رظتني .ةيئانلأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ا˘سصؤ˘سصخ ،ة˘مد˘خ˘لأ هذ˘ه˘ب
ةفرعمل ،ديدجلأ ةحسصلأ نؤناق نع جأرفإ’أ نؤجرختملأ

قفو سصسصختلأ أذه ةداهسش يلماح فيظؤت تامزيناكيم
ديمجت رأرمتسسأ مامأأ كلذ و ،يلديسص دعاسسم بسصنم
رسشعلأ ةبأرق ذنم تايلد˘ي˘سصلأ ح˘ت˘ف˘ل تأدا˘م˘ت˘عإ’أ ح˘ن˘م
نأأو ةسصاخ ،ةلجسسملأ عّبسشت˘لأ ة˘لا˘ح˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب تأؤ˘ن˘سس
حنم ؤهو ،حسضأو ةنهملأ ةسسرا˘م˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ نؤ˘نا˘ق˘لأ

5 لمسشي يفأرغميد قاط˘ن ن˘م˘سض ة˘ي˘لد˘ي˘سصل دا˘م˘ت˘ع’أ

عاطقلأ يف اظؤحلم اعبسشت sنأأ ريغ ،طقف ،ةمسسن ف’آأ
ةيسضق لعج ام ؤه و ،أرخؤؤم نهأرلأ عسضؤلأ ىلع ىغط
«ليحتسسم هب˘سش» أر˘مأأ ،سصي˘خأر˘ت˘لأ ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ع˘فر
ةعفدلأ نمسض نيجرختملأ ةبلطلأ نم ددع لاق و ،ايلاح
نم ةحرتقملأ نينأؤقلاب طبتري Óمأأ كانه نأأ ،ةرؤكذملأ

ةنهم م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ،ة˘مؤ˘كح˘لأ ى˘ل˘ع ،ة˘ح˘سصلأ ةرأزو فر˘ط
بسصنم ثأدح˘ت˘سسا˘ب حأر˘ت˘قأ رأر˘قإأ ا˘ه˘ن˘م و ،ي˘لد˘ي˘سصلأ

ن˘م ل˘ئا˘ه˘لأ ّم˘كلأ أذ˘ه سصا˘سصت˘م’ ،ي˘لد˘ي˘سص د˘˘عا˘˘سسم
ىلع ،ماع لك ،رؤتكد يفلأأ براقي يذلأو ،نيجرختملأ

.ينطؤلأ ىؤتسسملأ

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةيدلب ىرق ناكضس قرؤوي ششطعلا
زع يف فيطضسب ةفضصرلا

دربلا مايأا
ةعقأؤلأ ةفسصرلأ ةيدلبب ةعقأؤلأ ىرقلأ ناكسس يكتسشي

،ي˘نا˘ن˘م د’وأأ ،ي˘ل˘سسيأ سسأر ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و بؤ˘˘ن˘˘ج
ة˘ق˘نا˘خ سشط˘ع ة˘مزأأ ن˘م ة˘ب˘ير˘غ˘ل ،د˘ي˘ما˘م˘ح˘ل ،ق˘يا˘قر˘لأ

بأؤبأأ ىلع نحن و ةدرابلأ مايأ’أ هذه لÓخ مهتمز’
دوزتلأ يف ةريبك ةبؤعسص نودجي ثيح ، ءاتسشلأ لسصف
ءاملاب مهديوزت ىلع تايفنحلأ تحسش امدعب ءام ةرطقب
نع ةرؤكذملأ ىرقلأ هذه ناكسس برعأأ دقو ،بورسشلأ
أؤبلاطو ، ةيرزملأ ةي˘ع˘سضؤ˘لأ هذ˘ه ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسأ غ˘لا˘ب
دح عسضؤل لجاعلأ لخدتلأ ةرورسضب ةينعملأ حلاسصملأ
،بعاتملاب لقثم˘لأ م˘ه˘ل˘ها˘ك تق˘هرأأ ي˘ت˘لأ ة˘مزأ’أ هذ˘ه˘ل
ي˘ند˘ت ى˘لإأ بب˘سسلأ تع˘جرأأ ة˘ف˘سصر˘لأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم
ةيدلب˘ب ي˘نا˘ن˘م د’وأأ بق˘ن˘ل ،ة˘ي˘فؤ˘ج˘لأ ها˘ي˘م˘لأ بؤ˘سسن˘م
.بورسشلأ ءاملاب ىرقلأ هذه بلغأأ دوزي يذلأو ،ةفسصرلأ

GCjªø.Q

(رطخ نودب تيب...ىوهم لزنم) راعسش تحت

قانتخلا رطخ نم ةياقولا لوح ةيضسيضسحتلا مايألا قÓطنا

ةليسسملا

ششيرلا نيعب ةيئانلا قطانملا ىضضرمب لفكتلل ةيبط ةلفاق
بؤنج ملك041 ب دعبت يتلأ سشيرلأ نيع ةيدلبب ةيئانلأ قطانملأ ىسضرمب لفكتلل ةيبط ةلفاق ،ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدم عم قيسسنتلابو ةليسسملأ ةي’و ةداعسسؤبب ةيمؤمعلأ ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤؤملأ سسمأأ تجمرب

فرط نم رطسسملأ جمانربلأ راطإأ يف لخدت ةلفاقلأ نإاف ةداعسسؤب ىفسشتسسم ريدم بسسحو ،اهريغو ةيناطرسسلأ سضأرمأ’أو مدلأ سضأرمأأ ،ماظعلأ ةحأرج اهمهأأ ،تاسصاسصتخأ01 نم ءابطأأ ةلفاقلأ يف كراسشو ةي’ؤلأ
تمظن دق ، ةداعسسؤبب ةيئافسشتسس’أ ةسسسسؤؤملأ تناكو ةفاسسملأ دعب وأأ كلاسسملأ ةبؤعسص ببسسب اهيلإأ لؤسصؤلأ بعسصي يتلأ قطانملأ وأأ ةيحسصلأ ةيطغتلأ مهلمسشت ’ نيذلأ ىسضرملاب لفكتلل ةيئ’ؤلأ ةيريدملأ

،نيسصتخملأ فرط نم ةيحسصلأ مهتلاح ةعباتم تمت مهسضعبو ةعباتملل ةسصتخملأ حلاسصملأ ىلإأ مهسضعب لؤح ،سصخسش002 نم رثكأأ سصحف اهلÓخ نم متو روزرزلأ ةيدلبب ةيئانلأ قطانملأ تلمسش ةلثامم ةردابم
.سصؤسصخلاب ةيئانلأ قطانملأ ينطأؤم نم ةيحسصلأ تامدخلأ بيرقت لجأأ نم ةي’ؤلأ تايدلب فلتخم ربع ةلثامم تأردابم ةجمرب متت نأأ رظتنملأ نمو أذه
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ببسستملإ يطرسشلل انجسس ةنسس
ويهر دإو ثإدحأإ يف

،نأزيلغ ةيلو يف ويهر يدأو ةمكحم تنأدأأ
باسش لتقم يف ببسستملأ (ع.سس) ةطرسشلأ نوع
ريغ رهسشأأ6 اهنم انجسس ةنسسب ،رورم ثداح رثإأ
ردجت.أاطخلأ حورجلأو أاطخلأ لتقلأ ةمهتب ةذفان
81 ةليل عقو ،رورملأ ثداح نأأ ىلإأ ةراسشإلأ
فسصنلأو ةعسساتلأ ةعا˘سسلأ دود˘ح ي˘ف ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
يدأو ةنيدم˘ل ي˘بر˘غ˘لأ جر˘خ˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نيب طبأرلأ40 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع ويهر
ةحأر نم ديفتسسم يطرسش نيب ،فلسشلأو نأزيلغ
نم ناغلبي نيباسشو ،ةسصاخلأ هترايسس نتم ىلع
ةيران ةجأرد نتم ىلع اناك ،ةنسس42و51 لمعلأ
.حورجب يناثلأ ةباسصإأو لوألأ ةافو هنع جتن

نيلايكمب ليكلإ ةسسايسسو ةبانع ديرب
لإأ ةبانعب رئأزجلأ ديربب يلامعلأ طسسولأ يف ثيدح ل
رئأزجلأ ديرب ةيريدمل نيلايكمب ليكلأ ةسسايسس ىلع
يف لثمتي مي˘سسج إا˘ط˘خ˘ب ةر˘يد˘م˘لأ ة˘ب˘ئا˘ن تما˘ق ثي˘ح
فاسشتكإأ روفو تاعفد ثÓث ىلع تيم لأومأأ بحسس
يباتك خ˘ي˘بو˘ت ه˘ي˘جو˘ت˘ب ةر˘يد˘م˘لأ تف˘ت˘كأ ة˘ح˘ي˘سضف˘لأ

ةنسس لبق ةبقلأ دأو ةسضابق ةسسيئر نأأ نيح يف يروفو
يف ةرغث دوجو يف لثمتي اميسسج أاطخ بكترت مل
ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ذإأ ه˘ب ة˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل ة˘قÓ˘ع ل با˘˘سسح˘˘لأ

ذنم لمعلأ نع ةفوقوم يهو ءاسضقلأ ىلع اهتلاحإأو
رأذنإأ هيجوت ةرأدإلأ ناكمإاب ناك نيح يف أرهسش11
أذامل لامعلأ لؤواسست ىقبيل ريدقت ىسصقأأ ىلع يباتك
 .نوناقلأ قيبطت يف ةيئاقتنإلأ ةسسايسسلأ هذه

ةيزاهتن’إ ةمق

ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ةر˘جألا تارا˘ي˘سس ي˘ق˘ئا˘سس ضضع˘ب ل˘غ˘ت˘˘سسا
اسصوسصخ ،راعسسألا عفر لجأا نم ةئيسسلا ةيوجلا لاوحألا

،تا˘سضا˘ي˘ف˘لا بب˘سسب قر˘ط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تع˘ط˘ق نأا د˘ع˘ب
ىربك ةيدلب نيب ةطبارلا طوطخلا دحأا ىوتسسم ىلعف
رثكأاب ةريعسستلا نيقئاسسلا ضضعب داز ةيلولا ةمسصاعو
ة˘˘م˘˘ق˘˘ب ضضع˘˘ب˘˘لا ه˘˘ف˘˘سصو ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب021 نم
.ةيزاهتنلا

ةمسصاعلإ ةيروهمج
ى˘˘ل˘˘ع سسمأأ تع˘˘فأر ة˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م تم˘˘ه˘˘˘تأ
نجسسلاب مهيلع مكح ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م˘لأ
ةيلام ةمأرغ عم رهسشأأ ةتسس ةدمل ذفانلأ
تلعج اهنأاب ةطلسسلأ رانيد فلأأ02 اهردق
ثيح ،ةسصا˘خ ة˘يرو˘ه˘م˘ج ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ن˘م
ي˘ت˘لأ كل˘ت˘˘ك تسسي˘˘ل ما˘˘كحأأ ي˘˘ف رد˘˘سصت
كلذو ىرخأأ تايلو مكاحم يف ردسصت
يف رهاظتلأ ن˘م د˘ح˘لأ –ا˘ه˘ب˘سسح– فد˘ه˘ب
.ةمسصاعلأ

تايسسائرلإ ءإرجإإ ىتح نيرمثتسسملل سضورق ’
ةيمومعلأ كو˘ن˘ب˘لأ تدر
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ة˘˘فا˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
يتلأ ةقلاعلأ رامثتسسإلأ
ة˘ن˘˘سس لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘ت
9102و8102
ررق˘ت ثي˘ح ،«بل˘سسلأ»ـب
تا˘ف˘ل˘م˘لأ ة˘فا˘˘ك سضفر
ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لأ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ
ل˘˘ظ ي˘˘ف سضور˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ناجل تاعامتجأ قي˘ل˘ع˘ت
ام ىلإأ سضورقلأ ةسسأرد
تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
تÓيومتلأو ةيكÓهتسسإلأ سضورقلأو ،جاسسنوأأو كانك عيراسشم ليومتب ءافتكلأ ررقت اميف ةيسسائرلأ
نم يبلسسلأ درلاب كونبلأ ىدل رامثتسسأ تافلم أوعدوأأ نورمثتسسمو لامعأأ لاجر أاجافتو.ىرغسصلأ

نم رهسشأأ6 دعب أذهو ،ةينوناقلأ طورسشلل اهئافيتسسأ مغر مهتافلم ىلع ةيكنبلأ تلاكولأ فرط
.ببسسلأ ديدحت نود اهعأديإأ

ةبانعب ابيرق سسيلف نب
بزح سسيئر نأأ لاقلأو ليقلل رداسصم ترسسأأ

21 تايسسائرلل هحسشرمو تايرحلأ عئÓط
يف ةبانع ةنيدمب لحيسس9102 ربمسسيد
عم انمأزت أذه يتأايو ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ
يف سسيلف نب بزح يلسضانمو راسصنأأ ءدب
ةيريدم بيسصنتل اينأديمو ايميظنت كرحتلأ
ةيدلبلأ تايريدملأ كلذكو ةيلولاب ةلمحلأ

. ءايحألاب ايÓخلأو
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،اصصخصش982 اهي˘ف طرو˘ت

نهر ا˘صصخ˘صش04 م˘ه˘ن˘˘م عدوأأ

صصاخصشأأ40 ،تقؤوملأ صسبحلأ
،ذفان ريغ اصسبح مهقح يف ردصص
ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘صص نا˘˘صصخ˘˘صش

12 دافتصسأ اميف ،ةيئاصضق ةباقر

،تقؤو˘م˘لأ جأر˘فإ’أ ن˘م ا˘˘صصخ˘˘صش

تأءا˘عد˘ت˘˘صسأ ا˘˘صصخ˘˘صش21

091 لاصسرإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘صشا˘ب˘م

و ،ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ افلم

مهقح يف تردصص صصاخصشأأ70
مئأرجلأ ردصصتت و .ىرخأأ ماكحأأ

ةرأد˘˘صصلأ تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ د˘˘صض

ةلجصسم اياصضق901 عومجمب

عدوأأ اصصخصش36 اهيف طروت

صسبحلأ نهر صصاخصشأأ50 مهنم

30 دا˘ف˘ت˘صسأ ا˘م˘ي˘˘ف ،تقؤو˘˘م˘˘لأ

تقؤو˘م˘لأ جأر˘فإ’أ ن˘م صصا˘خ˘صشأأ
ءاعد˘ت˘صس’أ ن˘م د˘حأو صصخ˘صشو

74 ليوح˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ر˘صشا˘ب˘م˘لأ

مئأرجلأ اهيلت .ةلأدعلأ ىلإأ افلم
م˘ت ثي˘ح صصا˘خ˘صشأ’ا˘ب ة˘صسا˘م˘˘لأ

اهيف طروت ةيصضق97 ليجصست

50 مه˘ن˘م عدوأأ ،ا˘صصخ˘صش47

،تقؤوملأ صسبحلأ نهر صصاخصشأأ

نم صصاخ˘صشأأ50 دافتصسأ امي˘ف
نم نيصصخصش و تقؤوملأ جأرفإ’أ
مت اميف ،ةرصشابملأ تأءاعدتصس’أ

،ةلأدعلأ ى˘لإأ ا˘ف˘ل˘م16 ليوحت
ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘˘صص صصخ˘˘˘صشو
ا˘يا˘صضق˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ت .ىر˘˘خأأ ما˘˘كحأأ

ي˘مو˘م˘ع˘لأ ءي˘صشلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ةلجصسم ة˘ي˘صضق13 عوم˘ج˘مـب

عدوأأ اصصخصش35 اهيف طروت

صسبحلأ نهر صصاخصشأأ70 مهنم

صسبح صصا˘خ˘صشأأ30 ،تقؤوملأ
يف ردصص ناصصخصش و ،ذفان ريغ
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق ة˘با˘قر ا˘م˘ه˘˘ق˘˘ح
جأر˘فإ’أ ن˘م نا˘صصخ˘صش دا˘ف˘ت˘˘صسأ

نم صصا˘خ˘صشأأ40 و ،تقؤو˘˘م˘˘لأ
مت امك ،ةرصشابملأ تأءاعدتصسإ’أ

،ةلأدعلأ ى˘لإأ ا˘ف˘ل˘م33 لاصسرإأ
هقح يف ردصص دحأو صصخصشو
ا˘يا˘صضق˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ت .ىر˘˘خأأ ما˘˘كحأأ
ي˘ن˘طو˘لأ دا˘صصت˘ق’ا˘˘ب ة˘˘صسا˘˘م˘˘لأ

، ةلجصسم ةيصضق02 عومجمـب

عدوأأ اصصخصش22 اهيف طروت

صسبحلأ نهر صصاخصشأأ50 مهنم

40 دا˘ف˘ت˘صسأ ا˘م˘ي˘˘ف ، تقؤو˘˘م˘˘لأ

، تقؤوملأ جأرفإ’أ نم صصاخصشأأ
ءاعد˘ت˘صس’أ ن˘م د˘حأو صصخ˘صشو

80 لا˘صسرإأ م˘ت ا˘م˘ي˘ف ،ر˘صشا˘ب˘م˘˘لأ

صصخ˘صشو ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘لإأ تا˘ف˘ل˘م
ما˘كحأأ ه˘ق˘ح ي˘ف ترد˘صص د˘حأو
ةقلعتملأ اياصضقلأ ا˘ه˘ي˘ل˘ت .ىر˘خأأ

70 عو˘م˘ج˘مـب ة˘ما˘ع˘لأ بأدآ’ا˘˘ب

صصاخصشأأ50 اهيف طروت اياصضق
نهر دحأو صصخصش مهنم عدوأأ
لاصسرإأ مت اميف ،تقؤوملأ صسبحلأ

و ،ة˘لأد˘ع˘لأ ى˘˘لإأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م30
ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص د˘˘حأو صصخ˘˘صش

صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ .ىر˘خأأ ما˘˘كحأأ
ةح˘فا˘كم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ
تأرثؤوملأو تأردخملاب راجت’أ
ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ تل˘ج˘صسف ة˘ي˘ل˘ق˘˘ع˘˘لأ

اهزاجنإأ مت ةيصضق95 ةيئاصضقلأ

27 اهيف طروت،%001 ةبصسنب

ـب ردقت ةيمك زجح متو ،اصصخصش

ف˘ي˘كلأ ن˘م ا˘مأر˘غ59. 914

اصصرق664 ز˘ج˘حو ج˘لا˘ع˘م˘˘لأ

اصصخصش71 عأديإأ مت ، اصسولهم
ا˘م˘ي˘ف ، تقؤو˘م˘لأ صسب˘˘ح˘˘لأ ن˘˘هر

جأرفإ’أ نم صصاخصشأأ70دافتصسإأ

ن˘م صصا˘خ˘˘صشأأ40 ،تقؤوملأ
مت اميف ،ةرصشابملأ تأءاعدتصس’أ

.ةلأدعلأ ىلإأ افلم12 لاصسرإأ
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حلاصصمل ةليصصح تفصشك
حلاصصمو ةي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ

نع ةلصشنخ ةي’و ربع ةيبط

ت’اح01 نم ديزأأ ليجصست
فوفصص يف قورحب ةباصصإأ
نوبعلي أوناك ن˘ي˘ح لا˘ف˘طأ’أ
ة˘˘˘ي˘˘˘صشع ة˘˘˘يرا˘˘˘ن با˘˘˘ع˘˘˘لأا˘˘˘ب
يوبنلأ دلوملاب ت’ا˘ف˘ت˘ح’أ
تÓ˘˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘غر ف˘˘˘ير˘˘˘˘صشلأ
ن˘ي˘ط˘صسو˘لأ ي˘ف صسي˘صسح˘ت˘˘لأ
ي˘فو ي˘ل˘ئا˘ع˘لأو ي˘صسرد˘م˘˘لأ

بصسحو لا˘˘ف˘˘طأ’أ ط˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م
نإا˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ رد˘˘˘صصم
قورحب نيبا˘صصم˘لأ لا˘ف˘طأ’أ

ةصصاخ تاجردلأ فلتخم نم
نيديلأو هجولأ ىوتصسم ىلع
ىلإأ أولصصو نيح مهفاعصسإأ مت
مهنأأ نيبتو ةيبطلأ حلاصصملأ
بب˘صسب قور˘˘ح˘˘ل أو˘˘صضر˘˘ع˘˘ت
اهونتقأ يتلأ ةيرانلأ باعلأ’أ

ت’وا˘ط˘لأو تÓ˘ح˘م˘لأ ن˘˘م
ل˘ك ي˘ف ةر˘ث˘كب ةر˘صشت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘صسو˘بو ءا˘˘ي˘˘حأ’أ

مامأأ أراهن أراهج عابت يتلأو
، ع˘ي˘م˘˘ج˘˘لأ ع˘˘م˘˘صسمو ىأأر˘˘م
تÓ˘˘م˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ك نأأ ود˘˘ب˘˘يو
مايقلأ مت يتلأ ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لأ
يصسردملأ نيطصسولأ يف اهب
صضعب يف ى˘ت˘حو ي˘ل˘ئا˘ع˘لأو

ببصسب اهلكأأ تأات مل نكامأ’أ

ة˘يرا˘ن˘لأ با˘ع˘لأ’أ هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘ب

ىر˘˘خأ’أ با˘˘ع˘˘˘لأ’أ صضع˘˘˘بو

ط˘˘صسو˘˘لأ ي˘˘ف ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ

ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’أ ي˘˘˘ف حو˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لأ

،ةنيدملل ةصسيئرلأ عرأوصشلأو

رصس نع ءايلوأ’أ لءاصست نيأأ

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘ئا˘˘ب ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م مد˘˘˘ع

رطخلأ ةيلوؤوصسم مهليمحتو

نأ’ اهلامعتصسأ هفلخي يذلأ

ثدأو˘˘ح˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘صضق˘˘˘لأ بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي

ن˘˘كم˘˘ي ’ ه˘˘نإا˘˘ف ا˘˘هرد˘˘˘صصم

باع˘لأ’أ ر˘ط˘خ˘ب صسي˘صسح˘ت˘لأ

ىأأر˘˘˘م ما˘˘˘˘مأأ عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘هو

ا˘˘م˘˘ك ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ ع˘˘م˘˘˘صسمو

ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ صضع˘˘ب تد˘˘˘ه˘˘˘صش

صسي˘˘م˘˘خ˘˘لأ مو˘˘ي ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

ببصسب ثدأوح ةدع يصضاملأ

مغر تأرجفت˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ

صسي˘صسح˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘˘لأ

نيذلأ ذيمÓتلأ طصسو ةعصسأو

م˘هءÓ˘مز نو˘صضر˘ع˘˘ي أودا˘˘ك

ل˘˘خد˘˘˘ت ’و˘˘˘ل ثدأو˘˘˘ح ى˘˘˘لإأ

ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسأ’أو ن˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘صسم˘˘˘لأ

نمو ،ذيمÓتلأ نم اهبحصسل

ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ما˘˘˘قرأ’أ لÓ˘˘˘خ

اياحصض دأدعأأ عجأرت لجصسي

ماعلاب ة˘نرا˘ق˘م تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لأ

هذ˘ه ل˘ج˘صس ثي˘ح ،ي˘صضا˘م˘لأ

ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإ’أ ع˘جأر˘ت ة˘ن˘صسلأ

لك يف اهترفو مغر اهئأرصش

لك يفو عرأوصشلأو ءايحأ’أ

ى˘لإأ ع˘جأر أذ˘هو تا˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

ة˘ي˘˘ئأر˘˘صشلأ ةرد˘˘ق˘˘لأ رو˘˘هد˘˘ت

.نطأوملل

 ةسسولهملأ صصأرقأ’أو تأردخملأ يف ةرجاتملاب قلعتت ةيسضق95 اهنم

 ربوتكأأ رهسش لÓخ اسصخسش982 اهيف طروت ةيسضق003 نم ديزأأ ليجسست

فيرسشلأ يوبنلأ دلوملأ ت’افتحأ دعب

 ةيرانلأ باعلألأ قورحب لافطأأ01ةباسصإأ نع فسشكت ةليسصح

ملعإ’أو لاسصت’أ ةيلخل نايب بسسح9102 ربوتكأأ رهسش للخ ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئ’ولأ ةحلسصملأ تلجسس
.ةفلتخم اياسضق803 نم ديزأأ ةلسشنخ ةي’و نمأاب

لامعتسسأ نم ةقباسس تأريذحت تردسصأأ ةيدلبلأ
برسشلل عبنملأ هايم

 طسسو ديئوفيتلأ ءأدب تاباسصإأ
 ةمركلأ نيع يح ناكسس

نم أربتعم أددع نأأ ةقباطتم رداصصم نم ةعاصس رخآأ تملع
ءأد˘ب أو˘ب˘ي˘صصأأ ة˘ل˘صشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘مر˘كلأ ن˘ي˘ع ي˘ح نا˘كصس
هايملاب يحلاب نئاكلأ عبنملأ هايم طÓتخأ ببصسب ديئوفيتلأ
مهيواكصش يف أودكأأ اياحصضلأ ءايلوأأو نونطأوملأ .ةرذقلأ
يلوؤوصسمو نيبخت˘ن˘م˘لأ ل˘خد˘ت مد˘ع ر˘صس أو˘م˘ه˘ف˘ي م˘ل م˘ه˘نأأ
طÓتخأ اهببصس يتلأ ةثراكلأ مجح ىلع فوقولل ةحصصلأ

ةلمعتصسملأ هايملاب ةمركلأ نيع عبنم ىمصسملأ عبنملأ هايم
اصضأرمأأ مه˘ل ة˘ب˘ب˘صسم عرأو˘صشلأ ي˘ف ل˘ي˘صست ترا˘صص ي˘ت˘لأو
ريثكلأ نأأ نيفيصضم ، اهلمحت ىلع أووقي مل ةهيرك حئأورو
ديئوفيتلأ ءأدب نوباصصم لافطأ’أ مهيف نمب ناكصسلأ نم
’و ةيعيبط عبنملأ هايم نوكل مهملع نود هايملل مهبرصشل
نأأ نيدكؤوم ، ةيراجلأ هايملأ قلغ متي ىتح نأزخلأ نم عبنت
لاغصشأ’أ نأأ ’إأ ثولتي مل نمزلأ نم دوقع ذنمو عبنملأ أذه
عبانم قلخو هرظنم نيصسحتل تأونصس ثÓث ذنم اهفرع يتلأ
ءاملأ ةحئأرو نول أأدب نيحو ، يصسيئرلأ عبنملأ نم ةيوناث
وبختنم يفتكيل ثولم هنأأ نيبت هيلع ليلحت ءأرجإأو ريغتت
نمم مهريغلو يح˘لأ نا˘كصسل تأر˘يذ˘ح˘ت ه˘ي˘جو˘ت˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
مأزح يأأ هل صسيل عبنملأ نوكلو ، هنم هايملاب نودوزتي
نم راغصصلأ لافطأ’أ ةصصاخ نينطأوملأ عنمي رأدج وأأ يئاقو
دكؤوي يذلأ ديئوف˘ي˘ت˘لأ صضر˘م˘ب أو˘ب˘ي˘صصأأ ها˘ي˘م˘لأ كÓ˘ه˘ت˘صسأ
نيينعملأ ىلإأ ءأدن نيه˘جو˘م ر˘ي˘ث˘ك م˘هدد˘ع نأأ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ
لولح لبق هايملأ طÓتخأ ةرهاظل لح داجيإأ دصصق لخدتلل
تردصصأأ اهنأأ تدكأأ ةيدلبلأ حلاصصم اهتهج نم .ةثراكلأ
.ةمركلأ نيع عبنم هايم برصش اهيف عنمي نينطأوملل أريذحت
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ةنراقم ربكأأ لمع ىلإأ ةجاحب ةقرفلأ
 لسصحي ام مجحب

نأرمعلأ ةقرفل لخدت ةيلمع63 ليجسست
 يسضاملأ رهسشلأ يف ةئيبلأ ةيامحو

ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةئيبلأ ةيامحو نأرمعلأ ةقرف تدمع
لخدتلأ تايلمع نم فيثكتلأ ىلإأ طرافلأ رهصشلأ لÓخ
ةصصتخملأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ ة˘ق˘فر ة˘ما˘ق˘م˘لأ تأرا˘يز˘لأو
،اهب موقت يتلأ ةلجأرلأ تايرودلأ لÓخ نم أذكو ،تايدلبلل

اهنم ،لخدت ةيلمع63 ىلع نأرمعلأ نأديم يف ترفصسأأ نيأأ

لخدتو ،ةصصخر نود ءانب زاجنإأ صصخي اميف ةفلاخم53

يفو ،ةملصسملأ ءانبلأ ةصصخرل ءانبلأ ةقباطم مدعل (10) دحأو

لاجم يف Óخدت81 زاجنإأ مت ماعلأ قيرطلأ ريهطت نأديم
نمأاب مÓعإ’أ ةيلخل نايب بصسحو .ةيعرصشلأ ريغ ةراجتلأ
ةعومجمف ،ةئيبلأ ةيامح نأديم صصخي اميفو هنإاف ةي’ولأ
،ةلجأرلأ تايرودلأ ديدعب مايقلأ ىلإأ تدمع نأرمعلأو ةئيبلأ

ةفلاخم يف لثمت لوأ’أ لخدتلأ،(20) نيلخدت ليجصست مت ذإأ
ماظن لامعتصسأ صضفرو ةي˘لز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ لا˘م˘هإأو ي˘مر
لخدتلأ ،ةينعملأ تائيهلأ فرط نم عوصضوملأ تايافنلأ
نود اهيف كرتو عصضوب ماعلأ قيرطلأ ةقاعإأ يف لثمت يناثلأ

وأأ عنمت نأأ اهنأاصش نم تناك امفيك ءايصشأأو دأوم ةرورصض
 .نمآأ ريغ رورملأ لعجت وأأ رورملأ ةيرح نم صصقنت
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 لافطألل فاطتخأ وأأ ءافتخأ تايلمع لوح لاسصتأ يأأ ليجسست مدع

ربوتكأأ رهسش لÓخ لاسصتأ005 نم ديزأأ لبقتسست نمألأ ماقرأأ
لوحم أذكو71 ةدجنلأ مقر،8451 رصضخأ’أ مقرلأ ةحاتملأ اهماقرأأ ربع ةيفتاه تاملاكم805 هعومجم ام9102 ربوتكأأ رهصش لÓخ ةلصشنخ ةي’و نمأأ حلاصصم تصصحأأ

تاملاكم301ـب ةثاغإ’أ و ةدعاصسملأ دي ميدقت نيب تددعت8451 رصضخأ’أ مقرلأ ىلع ةيفتاه ةملاكم771 ءاصصحإأ مت ثيح401 . رصضخأ’أ مقرلأ ىلإأ ةفاصضإ’اب ،فتاهلأ

نمأأ اهاقلت يتلأ ةيفتاهلأ تاملاكملأ تغلب اميف ،ةيفتاه تاملاكم30 ءاصصحإأ مت رورملأ ثدأوح نع غيلبتلأ صصخي اميف ،ةيفتاه ةملاكم17 هيجوتلأ و مÓعتصس’أ ،ةيفتاه

هيجوتلأ و مÓعتصس’أ ،ةيفتاه ةملاكم94ـب ةثاغإ’أ و ةدعاصسملأ دي ميدقت ،نيب تددعت ةيفتاه ةملاكم87ـب تردق ةرتفلأ صسفن لÓخ71 ةدجنلأ مقر ربع كلذك ةي’ولأ

DRADNATSةيفتاهلأ تاعزوملأ ربع ةلبقتصسملأ تاملاكملأ ددع نع امأأ ةيفتاه تاملاكم50 ءاصصحإأ مت رورملأ ثدأوح نع غيلبتلأ صصخي اميف ،ةيفتاه ةملاكم42

اميف ، ةيفتاه ةملاكم67 هيجوتلأو مÓعتصسإ’أ ،ةيفتاه ةملاكم121ـب ةثاغإ’أ و ةدعاصسملأ دي ميدقت نيب كلذك ىرخأ’أ يه تددعت ةيفتاه تاملاكم302 تغلب دقف

فاطتخأ و ءافتخاب صصاخلأ401 رصضخأ’أ مقرلاب ةصصاخلأ ةيفتاهلأ تاملاكملأ ددع صصخي اميف امأأ .ةيفتاه تاملاكم60 ءاصصحإأ مت رورملأ ثدأوح نع غيلبتلأ صصخي

نيب تددعت ةيفتاه ةملاكم05 بتكملاب صصاخلأ فتاهلأ لوحم ربع ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةيئ’ولأ ةحلصصملل ةعباتلأ ةصشهلأ صصاخصشأ’أ ةيامح ةقرف تلجصس دقف لافطأ’أ

فاطتخ’أ وأأ ءافتخأ نع غيلبتلاب قلعتت ةيفتاه ةملاكم ةيأأ ليجصست نود ،لخدتلأ بلطب ةصصاخ ةيفتاه تاملاكم40 و هيجوتلأو مÓعتصس’أ صصخت ةيفتاه ةملاكم64

ىلإأ9102 ربوتكأأ رهصش لÓخ ةلجصسملأ401 مقرلأ تاملاكم ىلإأ ةفاصضإأ يفتاهلأ عزوملأ أذك و ءأرصضخلأ ماقرأ’أ ةيفتاهلأ تاملاكملأ ددعل يلكلأ عومجملأ لصصيل.

.ةيفتاه تاملاكم805
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لامج ينطولأ بردملأ سسمأأ دقع
ز˘كر˘م˘ب ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
،تابختنملأ بيردتل ىسسوم يديسس
ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
بختنم˘لأ ما˘مأ د˘غ˘لأ ةر˘ه˘سس ر˘سضخ˘لأ
ىلوألأ ة˘لو˘ج˘لأ را˘طأ ي˘ف ي˘˘ب˘˘مأز˘˘لأ

سسأا˘ك ىلأ ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ ن˘م

بخانلأ رذح ثيح،1202 ايقيرفأ
ي˘ب˘˘مأز˘˘لأ سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
،مأر˘˘˘ت˘˘˘حلأ ل˘˘˘ك ق˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘لأ

هل قبسس ،يوق بختنم هنأأو ةسصاخ
ن˘م ة˘ل˘ما˘ك طا˘ق˘ن ة˘˘ت˘˘سس عز˘˘ت˘˘نأ نأأو
لايدنوملأ تايفسصت لÓخ رسضخلأ
د˘˘غ˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘م ،ر˘˘ي˘˘خألأ

بجوتي هنأأ ريغ ،ةيماقتنأ ةهكنب
فا˘˘سضأأو ،رذ˘˘ح˘˘لأو ة˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ذ˘˘خأ

نأ أد˘ج م˘ه˘م˘لأ ن˘م ه˘نأا˘ب ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
تا˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لأ رأو˘˘سشم ر˘˘سضخ˘˘لأ أد˘˘ب˘˘ي
،د˘ي˘سصر˘لأ ي˘ف طا˘ق˘ن ثÓ˘ثو زو˘˘ف˘˘ب
أدغ قيرفلأ هيلع لمعيسس ام وهو
ز˘كر˘ي˘سس ثي˘ح ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ بع˘ل˘م ي˘˘ف
ءا˘˘ق˘˘ل ىل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘˘سضخ˘˘˘لأ

يف ريكفتلأ اهد˘ع˘ب ي˘تأا˘يو ،ا˘ي˘ب˘مأز
˘˘˘ما˘˘˘مأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثلأ ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل
بخا˘˘ن˘˘لأ قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ا˘˘نأو˘˘˘سستو˘˘˘ب
كلذ دعب يسضام˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘ع ثيد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
با˘ي˘غ نأا˘ب د˘˘كأ ثي˘˘ح ،ي˘˘م˘˘ي˘˘هأر˘˘ب
امك ،ةيلئاع بابسسأل ءاج بعÓلأ

ةدوعلأ عم يم˘ي˘هأر˘ب با˘ي˘غ ن˘مأز˘ت
حجن يذ˘لأ ي˘نأدو˘سس لÓ˘ه˘ل ة˘يو˘ق˘لأ

م˘غر ىر˘خأأ ةر˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ بسسك ي˘˘ف
نعو نيدايملأ نع ليوطلأ هبايغ

ثي˘ح ،ة˘با˘سصإلأ ل˘ع˘ف˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ ىد˘˘˘بأ

ةيوقلأ ةدوع˘لا˘ب ه˘با˘ج˘عأ ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ةو˘˘˘عد ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسأ يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘˘نأدو˘˘˘˘سسل
.بختنملأ

انك ونابشسو ةيميÓح ،ناغرز»
سسيل مهؤواعدتشسأو ةدم ذنم مهعباتن

””ايئأوششع

نيذلأ ددجلأ نيبعÓلأ سصوسصخبو

لامج ينطولأ بردملأ مهاعدتسسأ
،يلاحلأ ر˘ه˘سشلأ ر˘ك˘سسع˘م˘ل ي˘سضا˘م˘ل˘ب
،ونا˘ب˘سسو ة˘ي˘م˘يÓ˘حو ،نا˘قرز م˘هو
أو˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ر˘˘سضخ˘˘لأ برد˘˘م د˘˘كأأ

،ةدم ذنم هفرط نم ةعباتم لحم
ر˘ك˘سسع˘م˘ل˘ل م˘هؤوا˘عد˘ت˘سسأ ن˘ك˘ي م˘˘لو
فا˘سضأأو ،ي˘ئأو˘سشع ل˘ك˘˘سشب ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ

قباسسلأ يرط˘ق˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ برد˘م
ريبكلأ روطتلاب أريثك بجعم هنأاب
˘˘˘مدآأ ودأرا˘˘˘ب بعل ه˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لأ

نم ديدعلأ يف هدهاسش يذلأ ناقرز
هقيرف تأءاقل امي˘سسلو ،تأءا˘ق˘ل˘لأ
Ó˘سضف ،فا˘ك˘˘لأ سسا˘˘ك ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘خألأ

تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ ل˘˘ك˘˘˘ب ر˘˘˘م بعل ه˘˘˘نأ ن˘˘˘ع
،ةيرئأزجلأ تابختن˘م˘ل˘ل ة˘ير˘م˘ع˘لأ

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سس بعل و˘˘˘هو
سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأ ،ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لأ

هنأاب يسضاملب دكأ دقف ،ةيميÓح
يدولأ ءاقللأ لÓخ هيلع فقو دق
بختنملا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ع˘م˘ج يذ˘لأ
هئيجم دنع ةحودلأ يف يرطقلأ
ىل˘ع ف˘قو ن˘يأ ،ر˘سضخ˘˘لأ بيرد˘˘ت˘˘ل
ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب دا˘˘سشأأ ا˘˘م˘˘ك ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مأ

نأر˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م بعل را˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب
ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ
اسضيأأ وه˘ف ،و˘نا˘ب˘سس ا˘مأأ ،ة˘ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لأ

ةد˘م ذ˘ن˘م ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ه˘˘ع˘˘با˘˘ت بعل
هءاعد˘ت˘سسأ رر˘ق˘ي نأ ل˘ب˘ق ،ة˘ل˘يو˘ط

ة˘˘جا˘˘ح بب˘˘سسب ر˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ل
يذ˘لأ غأر˘ف˘˘لأ ئ˘˘ل˘˘م ىلأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

سشي˘˘˘ل˘˘˘ح ق˘˘˘ي˘˘˘فر ل˘˘˘ي˘˘˘حر ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
.هلأزتعأو

نم نيدئاعلأ ةيزهاج نم اقلق تشسل»
””ةباشصإ’أ

ا˘ها˘عد˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ د˘ه˘˘سشتو
ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لأ بخا˘ن˘˘لأ

ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ن˘˘م أدد˘˘ع ةر˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
ةرو˘سص ي˘ف ة˘با˘سصإلأ ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘لأ

ن˘˘بو ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سسو رو˘˘˘ل˘˘˘يد ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نأاب يسضا˘م˘ل˘ب د˘كأأ ثي˘ح ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس

نأأو ة˘سصا˘خ ،ه˘ق˘ل˘˘ق˘˘ي ل ر˘˘ملأ أذ˘˘ه
ىلأ أودا˘˘ع د˘˘ق ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ءلؤو˘˘˘ه

ءاقل ولو مهنم لك بعلو نيدايملأ
،ركسسعملاب أوقحتلي نأ لبق دحأو
يناعي يذلأ بعتلأ ىلأ هتراسشأ غر

ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لأ ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
نم نوديفتسسيسس ثيح ،يناميلسسو

م˘ه˘تد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسأ سصسصح
،دغلأ ءاقلل يغبني امك زهجتلأ ىلع
نسسحأأ يف دجوي روليد نأ نيح يف

رسضخلأ ركسسعمب قحتلأ دقو ،لاح
.ةعئأر ةيندب لاح يف وهو

ءاقلب زوفلل زيفحت ىلأ جاتحن ’»
ىلع نومزاع نوبعÓلأو ايبمأز

””مهرأاثب ذخأ’أ

ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘لأ يد˘˘ب˘˘ي م˘˘ل ا˘˘م˘˘ك
ق˘ي˘سض ءأزإأ ه˘ق˘ل˘ق ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج

ا˘ي˘ب˘˘مأز ءا˘˘ق˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسي يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
ن˘ل ثي˘ح ،د˘غ˘لأ ةر˘˘ه˘˘سس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةأرابملأ هذه لبق نوبعÓلأ يرجي
دكأأو ،نيت˘ي˘ب˘يرد˘ت ن˘ي˘ت˘سصح ىو˘سس
كلذ نأا˘ب سسمأأ ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب برد˘˘م˘˘لأ
ىلأ رظنلاب ،ةدايزو ايفاك نوكيسس

ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأو ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج
يسضاملأ رهسشلأ ر˘ك˘سسع˘م د˘ع˘ب ،ل˘ك˘ك
فاسضأأ امك ،ريخألأ ايبمولوك ءاقلو
ةجاح يف أونوكي نل نيبعÓلأ نأاب
ىل˘ع زو˘ف˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ز˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت ىلأ

نوثحبي مهنأو ةسصاخ ،أدغ ايبمأز
أذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘هرأا˘˘˘˘ث˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘˘خلأ ن˘˘˘˘˘ع

ر˘سضخ˘لأ ىل˘ع زا˘ف يذ˘˘لأ سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

لÓخ7102 ي˘˘ف ا˘˘˘با˘˘˘يإأو ا˘˘˘با˘˘˘هذ

،8102 ا˘ي˘سسور لا˘يد˘نو˘م تا˘ي˘˘ف˘˘سصت
نأأ يسضاملب لوق دح ىلع يفكيو
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
.ابلاك دروفنير يبمأزلأ بعÓلأ

يف نوكيشس زرحم نأاب دكأاتم انأأ»
ناكو ايبمأز مامأأ هلأوحأأ نشسحأأ

””لوبرفيل مامأأ بعللأ قحتشسي

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأ لا˘˘˘قو
ةلاحلأ ىلع قلق ريغ هنأاب يسضاملب
،زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير بعÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ
ركسسعمب قحتلأ دق هنأاب دكأ يذلأ
مغر ،لاح نسسحأأ يف وهو رسضخلأ

ه˘ق˘ير˘ف ي˘˘ف سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ل ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ت
،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلأ

بع˘ل مد˘˘ع نأا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب ح˘˘سضوأأو
ل ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلأ ع˘˘م را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب زر˘˘˘ح˘˘˘م

ا˘ت˘قو زو˘ح˘ي كلذ ع˘م ه˘نل ،ه˘ق˘ل˘ق˘˘ي
ديدعلأ سسكع ةسسفانملأ نم أديج

را˘˘سشأأو ،ن˘˘ير˘˘خلأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘لأ ن˘˘˘م
قحتسسي ناك زرحم نأأ ىلأ يسضاملب
د˘سض ه˘ق˘ير˘ف ءا˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ
نأ ف˘˘ي˘˘ك بر˘˘غ˘˘ت˘˘سسأو ،لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
ل˘يد˘ب˘ك ه˘˘م˘˘ح˘˘ق˘˘ي م˘˘ل لو˘˘يدرأو˘˘غ˘˘ل
بل˘˘ق ىل˘˘ع ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م د˘˘˘عا˘˘˘سسي˘˘˘ل
ىدبأأ ريخلأ يفو ،ةأرابملأ ةجيتن
د˘ئا˘ق ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
لا˘ق ثي˘ح ،ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لأ ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت
نو˘ك˘ي نأ زر˘ح˘م ن˘م ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب
˘مد˘ق˘ي نأو ،ا˘ي˘ب˘مأز ما˘مأ أد˘ج ا˘يو˘˘ق
ه˘˘ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلأ
.عيمجلأ

لاح نشسحأأ يف دجوي يليÓب»
””يلع دري مل مÓغو

لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ف˘˘سشكو
ي˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
عم يليÓب فسسوي بعÓلأ اههجأوي
م˘ل ةد˘ج ي˘ل˘˘هأ يدو˘˘ع˘˘سسلأ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
ه˘˘ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت
ي˘ت˘لأ تا˘ب˘يرد˘˘ت˘˘لأ لÓ˘˘خ برد˘˘م˘˘لأ
،ر˘˘سضخ˘˘لأ ع˘˘م نأر˘˘هو ن˘˘بأ ا˘˘˘هأر˘˘˘جأ

يليÓب نأا˘ب ا˘سضيأأ ي˘سضا˘م˘ل˘ب ف˘سشكو
،ة˘ع˘ئأر ة˘يو˘ن˘ع˘˘م لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي
˘ما˘مأ د˘غ˘لأ ءا˘ق˘ل˘ل أز˘ها˘ج نو˘ك˘˘ي˘˘سسو
ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب سضفر ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘مأز
ع˘م بعÓ˘لأ ل˘˘كا˘˘سشم ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ

،مÓغ ةيسضق سصو˘سصخ˘بو ،ه˘ق˘ير˘ف
ر˘م˘ي بعÓ˘لأ نأا˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب ح˘˘سضوأأ

،يلاح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ة˘ب˘ع˘سص ةر˘ت˘ف˘ب
لا˘سصتلأ دوا˘ع د˘˘ق ه˘˘نأا˘˘ب د˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك
يذلأ ريخلأ ركسسعملأ ليبق مÓغب

نأ ريغ ،يسضاملأ رهسشلأ يف ىرج
،ه˘ي˘˘ل˘˘ع در˘˘لأ سضفر ي˘˘لو˘˘با˘˘ن بعل
ىل˘˘˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘م در ي˘˘˘˘˘˘˘˘ف كلذو
ىدبأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘خألأ تا˘ح˘ير˘سصت˘لأ

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر بعÓ˘˘لأ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
.رسضخلل ةدوعلأ

رداق سسراح دجوي ’ نآ’أ دح ىلإأ»
””يحلوبم ةفÓخ ىلع

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ىد˘˘بأو
ةرد˘ق مد˘ع ىل˘ع ه˘˘ف˘˘سسأ ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ىلع نلأ ةياغ ىلأ ينفلأ همقاط
ةفÓخ ىلع رداقلأ سسراحلأ داجيإأ
ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘˘لأ لوألأ سسرا˘˘˘ح˘˘˘لأ

دوجو مغر ،يلحوبم باهو سسيأر
ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ة˘ق˘ث˘لأ ق˘ح˘ت˘˘سست ءا˘˘م˘˘سسأأ
رأر˘غ ىل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لأ

ي˘ف د˘كأ ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ج˘يد˘كوأو ة˘˘خود
نيسسراحلأ نيذه نأاب ،هتأذ تقولأ

يحلوبم ىوتسسم غولب ا˘م˘ه˘ن˘ك˘م˘ي ل
وهو ،نهأرلأ تقولأ يف لقألأ ىلع
رطخ يف رسضخلأ كابسش لعجي ام

سضر˘˘˘ع˘˘˘ت لا˘˘˘ح ي˘˘˘ف ة˘˘˘سصا˘˘˘خ لا˘˘˘˘ح
،ةباسصل يدوعسسلأ قافتلأ سسراح
ي˘ف ن˘ير˘سضا˘ح˘لأ ي˘سضا˘م˘ل˘ب ىد˘ح˘تو
أوددحي نأ سسمأأ ةيفحسصلأ ةودنلأ
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ق˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسي سسرا˘˘˘ح يأأ م˘˘˘سسأ

ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح د˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي
سسف˘˘ن ي˘˘ف نو˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

.يحلوبم ىوتسسم

يف ةيشساق فورظ انرظتنت»
لجأ نم تقولل جاتحنو نوروباغ

””ملقأاتلأ

لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ىد˘˘بأأو
فور˘˘ظ˘˘لأ ءأزإأ ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ق ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
يف رسضخلأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ق˘لأ
تايفسصت نم ةينا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ءا˘ق˘ل
ي˘ف ر˘سضخ˘لأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘˘ت˘˘لأو نا˘˘ك˘˘لأ

ىلأ يسضاملب راسشأأ ثيح ،انأوسستوب
ة˘ي˘خا˘ن˘˘م˘˘لأ فور˘˘ظ˘˘لأ ي˘˘ف قرا˘˘ف˘˘لأ
نو˘ب˘عÓ˘لأ نو˘ك˘ي˘˘سس يذ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ

نم ريثكلأ بلطتي امم ،هل ةسضرع
هلعج ام وهو ،هعم ملقأاتلل تقولأ

،كا˘ن˘ه ىلأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ د˘˘عو˘˘م مد˘˘ق˘˘ي
يتلأ ريراقتلأ نأاب يسضاملب فسشكو
كانه فورظلأ سصو˘سصخ˘ب ه˘ت˘ل˘سصو
ة˘˘˘ي˘˘˘ثرا˘˘˘ك ا˘˘˘˘فور˘˘˘˘ظ نأأ ىلأ ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشت
كانه نيبعÓلأ راظتنأ يف نوكتسس

خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘سسل
أدأد˘عأ جا˘ت˘ح˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،بع˘˘ل˘˘م˘˘لأو
ن˘يذ˘لأ ،ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ي˘˘سسف˘˘ن
لوعيو ،بعسص عقأوب نومدطسصيسس
سضعب ةرب˘خ ىل˘ع أر˘ي˘ث˘ك ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ةدعاسسمل بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘ف ر˘سصا˘ن˘ع˘لأ
يف بعللأ اهل قبسسي مل يتلأ ةيقبلأ

.فورظلأ كلت لثم

ةعباتم لحم اوناك ددجلا نيبعقلا نأ دكأو هتارايخ نع عفاد

¯ ê.fé«Ö

ي˘˘ف ا˘˘هرأو˘˘سشم ءأر˘˘م˘˘سسلأ ةرا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م أأد˘˘˘ب˘˘˘ت
،ةيقيرفألأ ممألأ سسأاك ةلوطبل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ
امد˘ن˘ع كلذو،1202 ماع نوريما˘ك˘لأ ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لأ

ىلوألأ ة˘لو˘ج˘لأ تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف ءا˘˘ع˘˘برألأ مو˘˘ي˘˘لأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
تايفسصتلأ يف ةكراسشملأ تابختنملأ عيزوت متو.اهب

يذلأ ،(افيف) فينسصت ىلع ءانب تايوتسسم5 ىلع
44 كرا˘˘سش ثي˘˘ح ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لأ نأو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف رد˘˘˘سص
،عبأرلأ ىتح لوألأ نم تايوتسسملأ باحسصأأ ،ابختنم
اميف.ةرسشابم تايفسصتلاب تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف
تم˘سضنأ ي˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لأ تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ تر˘˘ط˘˘سضأ
هنم تلهأات ،يديهمت رود سضوخل ،سسماخلأ ىوتسسملل
تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لا˘م˘جإأ ح˘ب˘سصأأ ىت˘ح ،تا˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م8
ميسسقت متو.ابخت˘ن˘م84 تايف˘سصت˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ تا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

م˘˘سضت ثي˘˘ح ،ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م21 ىل˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا˘˘ب
نم أدحأو ابختنم عبأرلأ ىتح لوألأ نم تاعومجملأ
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ىلوألأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ تا˘يو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ

تاعومجملأ ةيقب امأأ ،يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ رود˘لأ ن˘م ل˘هأا˘ت˘م
تا˘يو˘ت˘سسم˘لأ ن˘م أد˘حأو ا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م م˘˘سضت˘˘ف ،ىر˘˘خألأ
نوريماكلأ بختن˘م كرا˘سشيو.تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ع˘برألأ

هزجح مغر تاي˘ف˘سصت˘لأ ي˘ف (ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ف˘ي˘سضت˘سسم)
يف هبيترت نع رظ˘ن˘لأ سضغ˘ب تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ي˘ف أد˘ع˘ق˘م
يف هجئاتنو هتايرابم بسست˘ح˘ت فو˘سسو ،ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م
ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ ىر˘˘خألأ تا˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت
رد˘سصت˘م تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ كل˘ت ن˘م ل˘هأا˘ت˘يو.ه˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
لÓتحأ ةلاح يف تايئاهنلل ةعومجم لك فيسصوو
ي˘نا˘˘ث˘˘لأ وأأ لوألأ ن˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نيزكرم˘لأ ي˘ف هد˘جأو˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘مأأ ،ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م˘ب
ابختنم11 لسضفأأ لهأاتي فوسسف ،عبأرلأ وأأ ثلاثلأ

21ـلأ تاعوم˘ج˘م˘لأ ي˘ف ي˘نا˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ىل˘ع Ó˘سصا˘ح
ىر˘ج˘تو.تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ كل˘ت يرد˘سصت˘م˘ل ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
ةرتف لÓخ تايفسصتلاب ةيناثلأو ىلوألأ نيتلوجلأ
رمتسستو مويلأ قلطنت يتلأ ،ةيلاحلأ يلودلأ فقوتلأ

يف ةيبرعلأ ةركلأ لثميو.يراجلأ ربمفون91 ىتح
برغملأو سسنوتو رسصم يه تابختنم8 تايفسصتلأ

،رمقلأ رزجو ايناتيرومو نأدوسسلأو ايبيلو رئأزجلأو
ل˘˘مألأو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘هرأو˘˘سشم ل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سست ثي˘˘˘ح

أأد˘˘ب˘˘يو.ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘ف ا˘˘˘هود˘˘˘ح˘˘˘ي
ي˘˘ف هرأو˘˘سشم (بق˘˘ل˘˘لأ ل˘˘ما˘˘ح) ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ
هفيسض مامأأ ليقثلأ رايع˘لأ ن˘م ة˘ه˘جأو˘م˘ب تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ

يعاسسلأ،2102 ماع ةقباسسملأ لطب ،ايبمأز بختنم
ة˘خ˘سسن˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع با˘غ ي˘ت˘لأ تا˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
كلذو ،يسضاملأ فيسصلأ رسصمب تميقأأ يتلأ ةيسضاملأ

يبخ˘ت˘ن˘م ا˘سضيأأ م˘سضت ي˘ت˘لأ ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ ي˘ف
،ينطولأ بخت˘ن˘م˘لأ بغر˘يو.ا˘نأو˘سستو˘بو يو˘با˘ب˘م˘يز
ةجيتن قيقحتل9102و0991 يماع بقللاب زئافلأ
مامأأ هرظت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ه˘م˘لأ ة˘بو˘ع˘سص م˘غر ة˘ي˘با˘ج˘يإأ
كلذو ،(ةيسساحنلأ تاسصاسصرلأ)ـب بقل˘م˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

بختنم ىلع افيسض (رسضخلأ) بختنم لحي نأأ لبق
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلأ مو˘˘ي ة˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘نأو˘˘˘سستو˘˘˘ب
بختنم هفيسض عم يسسنوتلأ بختنملأ بعليو.لبقملأ
ةعومجملأ نمسض ةسصلاخ ةيبرع ةهجأوم يف ايبيل
ةيئأوتسسلأ اينيغ يبختنم اسضيأأ مسضت يتلأ ةرسشاعلأ

جراخ نم ةنخاسس ةهجأوم ةأرابملأ دهسشتو.اينأزنتو
ديدجلأ ينفلأ ريدملأ ري˘ب˘ك˘لأ رذ˘ن˘م ن˘ي˘ب طو˘ط˘خ˘لأ
ا˘ف˘ل˘˘خ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لأ ىلو˘˘ت يذ˘˘لأ ،سسنو˘˘ت بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل
ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ برد˘˘˘م˘˘˘لأو ،سسير˘˘˘ي˘˘˘غ نلآأ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ابردم هنييعت مت يذلأ ،يترزنبلأ يزوف مرسضخملأ
ةلو˘ج˘لأ ي˘فو.ي˘سضا˘م˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ ي˘ف ا˘ي˘ب˘ي˘ل بخ˘ت˘ن˘م˘ل
يبيللأ بختنملأ فيسضتسسيسس ،ةعومج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

،سسنوت بختنم يقت˘ل˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف ،ي˘نأز˘ن˘ت˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن
اينيغ بختنم هفيسضم عم،4002 ماع بقللاب زئافلأ
ةهجأوم يبرغم˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ سضو˘خ˘يو.ة˘ي˘ئأو˘ت˘سسلأ

ي˘ف ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م بخ˘ت˘ن˘م ه˘ف˘ي˘سض ما˘مأأ ىر˘خأأ ة˘ي˘بر˘˘ع
ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ا˘سضيأأ م˘سضت ي˘ت˘لأ ،ة˘سسما˘خ˘لأ ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ي˘ه هذ˘ه نو˘ك˘ت˘سسو.يد˘نورو˘بو ىط˘˘سسو˘˘لأ ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ
لو˘سصألأ وذ ي˘سسنر˘ف˘ل˘ل ىلوألأ ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ه˘جأو˘˘م˘˘لأ
د˘يد˘ج˘لأ برد˘م˘لأ سشت˘يزو˘ل˘ي˘لا˘ح د˘ي˘حو ة˘ي˘ن˘سسو˘ب˘˘لأ
دو˘˘سسأأ) بيرد˘˘ت ىلو˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ ،بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل
يفريه يسسنرف˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ي˘سضا˘م˘لأ توأأ ي˘ف (سسل˘طألأ

ز˘ئا˘ف˘لأ ،ي˘بر˘غ˘م˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ بع˘ل˘ي ا˘م˘ن˘ي˘بو.را˘˘ن˘˘ير
يف يدنوروب بختنم هفيسضم عم،6791 ماع بقللاب
علطتي يذلأ ،ايناتيروم بختنم نإاف ،ةيناثلأ ةلوجلأ
،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ي˘ف ي˘لأو˘ت˘لأ ىل˘ع ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لأ ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم˘˘ل
ه˘جأو˘يو.ىط˘سسو˘لأ ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ بخ˘ت˘ن˘م ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سسي˘˘سس
ددع يف يسسايقلأ مقرلأ بحاسص ،يرسصملأ بختنملأ

أرابتخأ ،باقلأأ ةعبسس ديسصرب ةلوطبلاب زوفلأ تأرم
د˘غ د˘ع˘ب ا˘ي˘ن˘ي˘ك بخ˘ت˘ن˘م ف˘ي˘سضت˘سسي ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ح Ó˘˘ه˘˘سس
ا˘سضيأأ م˘سضت ي˘ت˘لأ ،ة˘ع˘با˘سسلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب سسي˘م˘خ˘˘لأ

نا˘ي˘ق˘ت˘ل˘ي ن˘يذ˘ل˘لأ ،و˘غو˘طو ر˘م˘ق˘˘لأ رز˘˘ج ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ىلوألأ ة˘˘˘لو˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘˘ب
د˘ع˘ت˘سسي ،ي˘ن˘ي˘ك˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن ع˘م ه˘˘ئا˘˘ق˘˘ل بق˘˘عو.ي˘˘مو˘˘ل
رزج بختنم هف˘ي˘سضم ع˘م بع˘ل˘ل ير˘سصم˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ
ن˘ي˘ب ىلوألأ نو˘ك˘ت˘سس ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ق˘˘لأ
بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ا˘مأأ.ل˘ب˘ق˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘ثإلأ مو˘ي ن˘ي˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
فيسضتسسيف،0791 ما˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ ل˘ط˘ب ،ي˘نأدو˘سسلأ

لبق ،ىلوألأ ةلوجلأ يف بيسسنربو يموتواسس بختنم
ايقيرفأأ بونج بخت˘ن˘م ه˘ف˘ي˘سضم ةا˘قÓ˘م˘ل جر˘خ˘ي نأأ

روقسص) بختنمل رطاخ˘م˘لا˘ب ة˘فو˘ف˘ح˘م ة˘ه˘جأو˘م ي˘ف
ةثلاثلأ ةعومج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘لو˘ج˘لأ ي˘ف (نا˘يد˘ج˘لأ
.يناغلأ بختنملأ اسضيأأ مسضت يتلأ

ةراطسسوسسو ةيرسصنلأ نم نييبعل عم قيقحت حتف

ةـــــيشضاير ريـــــغ تاـــــتتف’ بـــــبشسب نأرـــــهو ةـــــيدولوم ةــــــبقاعم
نيتتفل نأرهو ةيدولوم يعجسشم عفرب اهرأرق طابسضنلأ ةنجل ترربو.رلود يفلأأ هميرغت عم روهمج نود ةدحأو ةأرابم سضوخب نأرهو ةيدولوم يدان ،مدقلأ ةركل ةفرتحملأ ةطبأرل ةعباتلأ طابسضنلأ ةنجل تبقاع

فاقيإلأ ةبوقع ةنجللأ ترقأأو.يرودلأ ةقباسسم نم01 ةلحرملأ نمسض ،تبسسلأ،1-0 ةرقم مجن هفيسض ىلع قيرفلأ اهيف بلغت يتلأ ةأرابملأ لÓخ ،ةيمسسرلأ تائيهلأ ةروسصو فرسشب سسمتو ةيسضاير ريغ تأراعسش نÓمحت
،رلود003 هميرغت عم ةدحأو ةأرابم فاقيإلاب ،ةركسسب داحتأ بعل ،يراسضخل لداع بقوع امنيب.سسفانملأ هاجت ءيسسلأ هكولسس ببسسب ةرقم مجن بعل ،يفرعلأ نيسسح قحب ،رلود002 ةميقب ةيلام ةمأرغو نيتأرابمل

ماسشهو ،سشومامز نيمألأ دمحم نيبعÓلأ ءاعدتسسأ مت امنيب ،لبقملأ سسيمخلأ ةررقملأ ةسسلجلأ يف هيلإأ عامتسسلأ نيحل ىلإأ ةركسسب داحتأ سسيئر ،ىسسيع نب هللأ دبع فاقيإأ متو.ةيميكحتلأ تأرأرقلأ ىلع هجاجتحل
ةيعمج ميرغت متو.ايبلسس امهيقيرف اهيف لداعت يتلأ ةأرابملأ ةياهن تقفأر يتلأ ثأدحألأ يف رظنلل ةسسلجلأ تأذل ،يأد نيسسح رسصن نم ينأرقم قيدسص دمحمو ،اياي يزوفو ،مودرز نأوسضرو ،رئأزجلأ داحتأ نم ،يورقلب

ىلإأ تافوذقملأ يمر ببسسب ،رلود يفلأأ رئأزجلأ داحتأ ميرغت مت امك1-0. فلسشلأ ةيعمج هفيسض ىلع اهيف بلغت يتلأ ةأرابملأ قفأر يذلأ ميظنتلأ ءوسسو خيرامسشلل هيعجسشم مأدختسسأ ةيفلخ ىلع رلود0083 ةليلم نيع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

مويلا قلطنت1202 ايقيرفا سأك تايفصت

””ءأرحشصلأ يبراحمل”” ةبعشص ةعقومو ةيران تاهجأوم

رود˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ة˘عر˘ق˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘˘ف˘˘سسأأ
ة˘˘ي˘˘لأرد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لأ سسأا˘˘ك˘˘ل تا˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ
سسمأأ ،ترج يتلأ ،مدقلأ ةركل ةيقيرفإلأ
،ةبعلل يقيرفإلأ داحتإلأ رقمب ،ءاثÓثلأ

ي˘ف د˘ي˘حو˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ث˘م˘م د˘جأو˘ت ن˘˘ع
ي˘ف ،ودأرا˘ب كي˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘تأأ ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ هذ˘˘ه

ابمينإأ ةيدنأأ ة˘ق˘فر ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ
ي˘بر˘غ˘م˘لأ ر˘يدا˘غأأ ة˘ي˘ن˘˘سسحو ،ير˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لأ

ي˘˘˘˘هو ،يرأو˘˘˘˘ف˘˘˘˘يإلأ ورد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘سس أذ˘˘˘˘˘كو
ي˘ل˘ث˘م˘م ةو˘ق˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ب˘ع˘سص ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ةربخ نوكلمي نيذلأ اير˘ي˘ج˘ي˘نو بر˘غ˘م˘لأ

لإأ ،تاسسفانملأ نم عونلأ أذه يف ةبرجتو
اطغسض لكسشُي ل نأأ سضورفملأ نم كلذ هنأأ

نولهأاتي مهنأأ رابتعاب نيررحتم نوبعليسسو هنورسسخيسس ام مهيدل سسيل نيذلأ ،وكسسيسشنأرف ولاسش ،يلاغتربلأ بردملأ لابسشأأ ىلع
كلذو يران يرسصم مأدسص ،ةقباسسملأ هذه تدهسش امك .قيرفلأ سسيسسأات ذنم مهل ةيخيرات ةكراسشم يفو ةرم لوأل رودلأ أذهل
مسضت يتلأ ىلوألأ ةعومجملأ يف ،تاعومجملأ رود ىلإأ ىلوألأ ةرملل لهأات يذلأ ،زديمأريب عم ،يديعسسروبلأ يرسصملأ دجأوتب
،يسضاملأ ماعلأ ةلوطبلأ فيسصو ،ناكرب ةسضهن ءاج اميف .يريجينلأ زرجنيرو ،ايناتيروم نم وبيذأون وهو ،ًاثلاث اًيبرع اًفرط امهعم
يف كلذو ،نينب نم ياسسيإأو ،يبمأزلأ وكانأزو ،ةيطأرقميدلأ وغنوكلأ نم يبميب ابميتوم نم لك عم لوانتملاب ةعومجم يف
،ايقيرفأأ بونج نم تسسيفديب عم ةيناثلأ ةعومجملأ يف ءاجف يبيللأ رسصنلأ وهو ،ريخألأ يبرعلأ قيرفلأ امأأ .ةثلاثلأ ةعومجملأ

.يلاملأ ابيلوجو ،ينيغلأ ايوروهو
بيجن.ج

ةر˘ك˘ل ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ م˘ج˘ن ف˘سشك
ه˘فد˘ه رأر˘˘سسأأ ،زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ،مد˘˘ق˘˘لأ
ةرح ةلكر ن˘م ه˘ع˘قو يذ˘لأ ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ

م˘˘مأأ سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن ي˘˘ف ة˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ث
ثد˘ح˘تو.ر˘˘سصم˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألأ ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ

هد˘يد˘سست ة˘ق˘ير˘ط ن˘˘ع زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير
،ر˘˘˘سصم ةرود ي˘˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘˘جألأ فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ي˘˘˘ف حا˘˘˘ج˘˘˘نو˘˘˘ب فد˘˘˘ه ة˘˘˘ق˘˘˘فر م˘˘˘هألأو
لماك ىلإأ جاتحأ هنأأ أربتعم ،يئاهنلأ

بختنملأ كابسش زه لجأ نم هزيكرت
يف زرحم داعتسسأو.يو˘ق˘لأ ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لأ

““لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنأر˘˘ف““ ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ع˘˘م رأو˘˘˘ح
Óئا˘ق ،ج˘يو˘ت˘ت˘لأ تا˘ير˘كذ ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ
،يئاهنلأ فسصنب ايريجين ةأرابم يف““

ءاج يتلأ ةرحلأ ةلكرلأ ددسسأأ نأأ لبق
نا˘ك ه˘ت˘ل˘ع˘ف ا˘م لوأأ ،زو˘ف˘لأ فد˘ه ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلأ ة˘˘سشا˘˘˘سشلأ ىلإأ ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ
تد˘˘جو ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع““ فا˘˘سضأأو.““بع˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

تلق،49 ةقيقدلأ ىلإأ ريسشت ةعاسسلأ
،ي˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لأ ة˘ظ˘ح˘ل˘لأ ا˘˘ه˘˘نإأ ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ل
تا˘˘˘˘جرد ىسصقأأ ي˘˘˘˘ف نو˘˘˘˘كأأ نأأ بج˘˘˘˘˘يو
نأأ تدرأأ““ ا˘˘ك˘˘حا˘˘سض ع˘˘با˘˘تو.““يز˘˘ي˘˘كر˘˘ت
،نيبعÓلأ نم نكمم ددع لقأأ دجأوتي
د˘ير˘ي˘سس بعل ل˘ك ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ن˘ك˘لو
ف˘˘قو د˘˘˘ق˘˘˘ل ،ة˘˘˘ل˘˘˘كر˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه د˘˘˘يد˘˘˘سست
ر˘كذ˘تأأو ،ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب˘˘لأ ف˘˘سسو˘˘ي يرأو˘˘ج˘˘ب
اهكرتأ حاجنوب دأدغبل تلق يننأأ اسضيأأ
تب˘˘لا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،دد˘˘˘سسأأ ن˘˘˘م ا˘˘˘نأأ ،ي˘˘˘ل
عدخي يكل ،يبنا˘ج˘ب ءا˘ق˘ب˘لأ ي˘ل˘يÓ˘ب˘لأ

دد˘سسي˘سس ن˘م ه˘نأا˘كو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘˘ن ي˘˘ب˘˘عل
تدرأأ ،ة˘˘يأد˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف““ را˘˘˘سشأأو.““ةر˘˘˘ك˘˘˘لأ

طئاح˘لأ ل˘ف˘سسأأ ة˘ي˘سضرأأ ةر˘ك˘لأ د˘يد˘سست
ي˘˘ب˘˘عل د˘˘حأأ تد˘˘جو ن˘˘ك˘˘ل ،ير˘˘سشب˘˘˘لأ

ف˘˘ل˘˘خ سضرألأ سشر˘˘ت˘˘ف˘˘˘ي ا˘˘˘ير˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن
ي˘تا˘با˘سسح ن˘م ر˘ي˘˘غ ا˘˘م و˘˘هو ،ه˘˘ئÓ˘˘مز
ةركلأ ديدسست تدعبتسسأ يننأل ،امامت
تناك““ لمكأأو.““هÓعأأ وأأ طئاحلأ لفسسأأ

ة˘حو˘ت˘ف˘م ير˘ي˘ج˘ي˘ن˘لأ سسرا˘ح˘لأ ة˘يوأز
ةر˘˘ك˘˘لأ د˘˘يد˘˘سست ىل˘˘ع تز˘˘كرو ،ي˘˘ما˘˘مأأ

ام وهو ،ىمرملأ لخدتل ،ةوق ىسصقأاب
د˘بأÓ˘ل ىق˘ب˘ي˘سس““ :ل˘م˘كأأو.““ه˘˘ب تح˘˘ج˘˘ن

فرعأأ تنك ،يتركأذ ىف فدهلأ أذه
ىف ،أًديج نوكأأ نأأ ىننكمي فيك اًمئأد
،أًر˘ي˘ث˘ك ىت˘ق˘˘ث تدأدزأ ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
نم نسسحتلأ ىلع فدهلأ أذه ىندعاسس
زوفلأ““ :متت˘خأو.““ة˘ي˘ن˘هذ˘لأ ة˘ي˘حا˘ن˘لأ

قبسسي مل ،اًعئأر اًئيسش ناك بقللأ أذهب

92 ذنم يرئأزجلأ بختنملأ هققح نأأ
،تقولأ كلذ يف أًدولوم نكأأ مل ،اًماع
نأأ يفأدهأأ نمسض نم ناك يل ةبسسنلاب
أذ˘ه ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل يدÓ˘˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م دو˘˘قأأ
ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م كلذ تل˘˘˘ع˘˘˘ف د˘˘˘ق˘˘˘ل ،بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ
تن˘˘ك““ ل˘˘سصأوو.““ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لأو ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

سسأاك يف أزاجنإأ ققحأاسس يننأاب اعنتقم
ا˘مد˘ن˘ع ،أد˘˘ي˘˘ج ي˘˘سسف˘˘ن فر˘˘عأأ ،م˘˘مألأ
ىلع ةردق يدل تايرابملأ يف كراسشأأ
لوسصولأو ،اهتعانسصو فأدهألأ زأرحإأ
تذ˘˘خأأ ،ر˘˘سصم ي˘˘˘ف ،يأو˘˘˘ت˘˘˘سسم ة˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ل

.““يرأاث

””’ويدروغ نم امئأد ملعتأأ انأأ »

يف هبردم زرحم سضاير مجن حدتمأ
نأأ أر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘˘م يدا˘˘˘ن

م˘˘غر ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط ىق˘˘ب˘˘ت ه˘˘ع˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ع
سضعب يف ءلدبلأ دعاقم ىلع هسسولج

د˘سض ة˘م˘ق˘لأ ءا˘ق˘ل ا˘هر˘خأأ ،تا˘يرا˘ب˘˘م˘˘لأ

ح˘˘سضوأأو.طرا˘˘ف˘˘لأ د˘˘حألأ لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ع˘˘م ه˘˘˘ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت نأأ زر˘˘˘ح˘˘˘م
يف ةيقيرفألأ ممألأ سسأاكب يرئأزجلأ

هتناكم ززعو ،هرابتعأ هل داعأأ ،رسصم
د˘ج ةر˘ت˘ف د˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘˘م ي˘˘ف
ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ فا˘˘سضأو.ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سص
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل
بعلت امنيح““ Óئاق ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ءأدأأ مدقت نأأ يفكي ل ،ريبك دان يف

هنأل ،ةأرابم لك يف لتاقت نأأو ،أديج
كانه نإاف ،كنم بولطملأ مدقت مل أذإأ

ةكراسشملل دأدعتسسأ ىلع نيبعل ةدع
ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت نأأ بج˘˘˘˘ي أذ˘˘˘˘˘ل ،تقو يأأ ي˘˘˘˘˘ف
عباتو.““ةأراب˘م ل˘ك ي˘ف ع˘ئأر ىو˘ت˘سسم˘ب
نود ةيا˘غ˘ل˘ل ةد˘ي˘ج ةأرا˘ب˘م تمد˘ق أذإأ““
ل˘ح˘م ي˘ئأدأأ نو˘ك˘ي˘˘سس ،ا˘˘م˘˘سسا˘˘ح ن˘˘كأأ نأأ

ةأرا˘˘ب˘˘م تمد˘˘ق أذإأ ا˘˘م˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ،م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت
بعل كنإأ لا˘ق˘ي˘سس ،ا˘ي˘م˘قر ة˘ط˘سسو˘˘ت˘˘م

نيبو هنيب ةقÓعلأ نعو.““أدج ديج
سضا˘ير د˘كأأ ،لو˘يدرأو˘˘غ بي˘˘ب ه˘˘برد˘˘م
بردم و˘ه˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ل˘ه˘سسو ة˘ط˘ي˘سسب““

ريوط˘ت ه˘فد˘هو ،ا˘م˘ئأد زو˘ف˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي
لو˘يدرأو˘غ““ ل˘سسر˘ت˘سسأو.““ق˘ير˘ف˘لأ ءأدأأ

ا˘سصير˘ح نو˘ك˘يو ،ءي˘سش ل˘ك ا˘ن˘ل حر˘˘سشي
ءا˘˘ي˘˘ل˘˘ل ف˘˘لألأ ن˘˘م ةر˘˘ف˘˘سش يأأ كف ىل˘˘ع
،تايرابملأ يف انتمهم ليهسست فدهب
بحأأو ،د˘يد˘سش ز˘ي˘كر˘ت˘˘ب ىل˘˘ح˘˘ت˘˘ي و˘˘ه˘˘ف
،ة˘ع˘ئأر ي˘ه˘ف ،و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘تأر˘سضا˘˘ح˘˘م

.““رأرمتسساب اهنم ملعتن اننأل

لانشسرأأ ىلأ مامشضنإ’أ كششو ىلع تنك””

””6002 يف

سضا˘ير ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ ف˘سشك ا˘م˘˘ك

ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسسشنا˘˘˘˘م بعل ،زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
با˘˘ت˘˘عأأ ىل˘˘ع نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأأ ،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإلأ
˘ما˘ع ي˘ف لا˘˘ن˘˘سسرأأ فو˘˘ف˘˘سصل لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ

ر˘ت˘سسي˘ل ق˘با˘سسلأ ه˘˘يدا˘˘ن ن˘˘ك˘˘ل،6102
زر˘˘ح˘˘م نا˘˘كو .سضر˘˘ع˘˘لأ سضفر ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس

يذ˘لأ ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسي˘ل ق˘ير˘ف ن˘م أًءز˘˘ج
ثد˘ح ي˘ف ،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لأ بق˘ل˘ب جو˘˘ت
،ةيزيلجنإلأ ةركلأ خيراتب ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ

رتسسسشنام فوفسص ىلإأ لحري نأأ لبق

ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م06 ل˘با˘ق˘م ي˘ت˘ي˘سس

لاقو8102. ماع فيسص يف ينيلرتسسإأ

ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف““ :زر˘˘ح˘˘م
قرف دحأأ يف تنك ول ،غيلريميربلاب
ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘سصق˘˘لأ تنا˘˘ك˘˘ل ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ

تدقف د˘ق˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو ،ي˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ىل˘˘˘˘˘عأأ ىل˘˘˘˘˘ع بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع
ن˘˘˘م ا˘˘˘ًلد˘˘˘ب ه˘˘˘نأل““ :فا˘˘˘سضأأو.““ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ر˘م˘ع˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ي˘ف يد˘جأو˘˘ت

انه دجأوتلأ يناكمإاب ناك ،اًماع72ـلأ

يتيسس رتسسيل نكل،52 وأأ42ـلأ رمعب
ثدحت يليكو““ :عباتو.““يليحر سضفر
د˘ير˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لأ ر˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘سسرآأ ع˘˘م
تاسضوافملأ هذه تناكو ،لعفلاب يمسض

ا˘ًط˘ب˘ح˘م تن˘كو،6102 ف˘˘˘ي˘˘˘سص ي˘˘˘˘ف
ل˘ه˘سسلأ ن˘˘م سسي˘˘ل““ :ل˘˘سصأوو.““ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ي˘ف بعل ل˘˘سضفأأ كنو˘˘ك ن˘˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
قيرف يف اًبعل نوكتل ،غيلريميربلأ

ي˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘˘˘م عرا˘˘˘˘˘˘سص˘˘˘˘˘˘ُي
.““طو˘˘ب˘˘ه˘˘لأ يدا˘˘ف˘˘تو غ˘˘ي˘˘لر˘˘ي˘˘م˘˘ير˘˘ب˘˘˘لأ

ي˘ف نا˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ““ :م˘˘ت˘˘ت˘˘خأو
م˘يد˘ق˘ت ي˘ن˘م نو˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو ،يرا˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ
.““ريثكلأ

بيجن.ج

ايبمأز  ىلع زوفلأ ةرورشض ىلع ددششي يشضاملب
فاكلأ سسأاك ةعرق

يف ودأراب
ةبعشص ةعومجم

”لطبلا بوثب اناوستوبو ايبماز هجاونس“ :رصان نب
بخ˘ت˘ن˘م˘لأ نأد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ،ر˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإأ د˘˘كأأ
زوا˘ج˘ت ىل˘ع هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ةرد˘ق ،ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ

ي˘ف ،ي˘ب˘مأز˘لأ هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأأ ،ة˘يو˘ق˘لأو ة˘م˘ه˘م˘لأ ه˘تأرا˘˘ب˘˘م
دعتسسيو ،ةيقيرفألأ ممألأ سسأا˘ك˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ
41 يموي ،انأوسستوبو ايب˘مأز ي˘ت˘ه˘جأو˘م سضو˘خ˘ل ر˘سضخ˘لأ

سسأاكل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ نمسض ،يراجلأ ربمفون81و
يف رسصان نب لاقو،1202 نوريماكلاب ةيقيرفألأ ممألأ

˘ما˘مأأ ة˘ب˘ع˘سص ةأرا˘ب˘م ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت““ :ة˘ي˘ف˘ح˘˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
رسشا˘ب˘ن˘سس ،ا˘نأو˘سستو˘ب ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ل˘ب˘ق ،ا˘ي˘ب˘مأز بخ˘ت˘ن˘م
لو˘خد˘ل ن˘يز˘ها˘ج نو˘ك˘ن ىت˘ح ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ا˘˘ن˘˘تأر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت
سصي˘م˘ق˘ب بع˘ل˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ةو˘˘ق˘˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لأ
عيمج يف زوفلاب لإأ ركفت نأأ كنكمي Óف ،نيبراحملأ
د˘سصح ة˘ل˘سصأو˘م ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك رأر˘سصإأ ا˘ن˘يد˘˘ل ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
،““يرئأزجلأ بعسشلأ داعسسإأ لجأأ نم ةيباجيإلأ جئاتنلأ

بعلن اننأأ اسصوسصخ ةبعسص نوكتسس انتايرابم لك““ :متخو
نم ل˘م˘ع˘ن نأأ بج˘يو يو˘ق بخ˘ت˘ن˘م ن˘ح˘ن ،ل˘ط˘ب˘لأ بو˘ث˘ب
ليسصافتلأ ةفاك انل حرسشي يسضاملب بردملأ ،زوفلأ لجأأ

ىتح ،ةبسسانم لك يف راسصتنلأ ةفاقث عرز ىلع رسصيو
.““ةيدولأ تاهجأوملاب رمألأ قلعتي امدنع

ديلو.ف

ةيفأرتحأو ةديج لويدرأوغ عم هتقÓع نأأ دكأأ

ايريجين ىمرم يف يخيراتلأ هفده رأرشسأأ فششكي زرحم

نع ،ةلبقلب سسيراه يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ برعأأ
،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ فو˘˘ف˘˘سص ىلإأ ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
تايفسصت يف ،انأوسستوبو ايبمأز يتأرابم يف ةكراسشملل

لا˘م˘ج برد˘م˘لأ لا˘ب˘سشأ د˘ع˘ت˘سسيو ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ م˘˘مأأ سسأا˘˘ك
41 يموي ،انأوسستوبو ايبمأز يتهجأوم سضوخل يسضاملب
سسأاكل ةلهؤوملأ تايفسصتلأ نمسض ،يراجلأ ربمفون81و
دق يسضاملب ناكو،1202 نوريماكلاب ةيقيرفألأ ممألأ
سسأاك تايئاهن لبق نيبراحملأ ركسسعم نع ةلبقلب دعبأأ
،رئأزجلأ اهبقلب جوتو رسصمب تميقأأ يتلأ ايقيرفأأ ممأأ

ةيفحسص تاحيرسصت يف ةلبقلب لاقو ،ةيبيدأات بابسسأل
د˘ق˘ل ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لأ ةو˘˘عد˘˘ب أد˘˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘سس““
ةحفسص حتف ىلع لمعأاسسو ،نآلأ سسردلأ نم تدفتسسأ

يل ثدح ام““ :فاسضأأو ،““ينطولأ بختنملأ عم ةديدج
داعسسإأ وه نآلأ ينمهي امو ،يسضاملأ نم حبسصأأ ناكلأ لبق
ةداي˘ق لÓ˘خ ن˘م ،ير˘ئأز˘ج˘لأ رو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘كو ،ي˘ت˘ل˘ئا˘ع

يدان بعل متخو ،““ةيباجيإأ جئاتن قيقحتل بختنملأ
ىلع ةديد˘سش تح˘ب˘سصأأ ة˘سسفا˘ن˘م˘لأ““ :ي˘سسنر˘ف˘لأ تسسير˘ب
بل˘ق˘ل د˘ع˘ت˘سسم ا˘نأأو ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘ف بسصا˘ن˘م˘لأ
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘نا˘˘ك˘˘م ىل˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘لأو ن˘˘˘يزأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ينكل ،ةياغلل ابعسص نوكيسس رمألأ نأأ ملعأأ ،ةيسساسسألأ

.““يب ةروخف يتلئاع لعجل زهاج
ديلو.ف

تملعت“:ةلبقلب
اديج يضاملب سرد

”ةديدج ةحفص حتفأسو



سسارهأا قوسس

 ةيوهلا لوهجم يمظع لكيه ىلع روثعلا
ضشوحوب رئبب راطمأ’ا لويسس هتفرج

تلخدت ثيح ، ةيوهلا لوهجم سصخسشل يمظع لكيه ىلع روثعلا سسارهأا قوسسب سشوحوب رئب ةيدلبب سسمأا موي مت
لبجب فرعت ةقطنم يف  ميدقلا يمظعلا لكيهلا لاسشتنا لجأ’ ةعاسسلا ىلع ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا
لويسسلا هايم ةجيتن رهظ لكيهلا اذه نأا ركذي و، ينطولا كردلل ةيملعلا ةطرسشلا ءاعدتسسا مت دق و ، ةراطسس
.نيطرافلا نيمويلا لÓخ ةريبك تايمكب تطقاسست يتلا راطمأ’ا هايم اهتفلخ يتلا ةفراجلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

حلا˘سص ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘ل ىل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ف˘سشك
لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا هرو˘سضح لÓ˘خ سسمأا ،د˘ي˘ع˘ل˘˘ب
ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘سسلا مÓ˘ع˘لا ي˘ف ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا ع˘˘قاو””
ي˘ت˘لا ””ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا تارو˘ط˘ت˘لا ل˘ظ ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘˘لا

ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’ا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ىلإا تردا˘˘˘ب
ةغلل ىل˘عأ’ا سسل˘ج˘م˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
،يمÓعإ’ا ةرهوج˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘لا يدا˘ن˘لا اذ˘كو ة˘ي˘بر˘ع˘لا

لمح يذلا ةيبرعلا ةغلل يملاعلا مويلل ءايحإا كلذو
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا نأا ف˘سشك ،””ة˘ن˘م˘˘قر˘˘لا يد˘˘ح˘˘ت”” را˘˘ع˘˘سش
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ،لود˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م ي˘˘˘ف ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا سشي˘˘˘ع˘˘˘˘ت
ةبترملا تلت˘حا ثي˘ح ،ا˘ه˘ب ن˘ي˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي˘ئا˘سصحإا
ةنسس ةيزيلجن’ا دعب يلود˘لا ف˘ي˘ن˘سصت˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا

نمو ةيبرعلا ةغللا نأا ،قايسسلا تاذ يف ادكؤوم،8102
،تاغللا ردسصتو ءاقبو تو˘م˘ل ي˘م˘لا˘ع˘لا سسا˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ

،ةينطولا ةبتكملاب مداقلا ربمسسيد اهنع نلعيسس يتلا
ةغللا ىلع مكحت ةفانسص02 ـل ةيملاع تافانسص مسضت
ىل˘˘ع ة˘˘يا˘˘ند˘˘ي˘˘م تا˘˘سسارد تعزو د˘˘ق˘˘ف ،سضار˘˘˘ق˘˘˘ن’ا˘˘˘ب
ةيبرعلا ةغللا نأا ةجيتن ىلإا تلسصوت ،ءاكرسشلا فلتخم

ةناكملا دعب ،ةملوعلا ةغل نوكتسس0502 ةنسس لÓخ
،ةملوعلاب قلع˘ت ا˘م˘ي˘ف مو˘ي˘لا ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدر˘ت˘م˘لا

ةغللا مدخي نأا يوغلل نكمي ’ هنا ثدحتملا تاذ دكأاو
ىر˘خأ’ا تا˘سصسصخ˘ت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

نع ثيدحلا ىلإا اسضيأا قرطت امك ،مÓعإ’ا اهسسأار ىلعو
،ىلعأ’ا سسلجملا اهردسصي يتلا ةيبرعلا ةغللا ةلجم
نم تدعأا رسشنلا رظتنت ةلوبقم ةلاقم315 نع افسشاك

،ت’اق˘م˘لا ن˘م ل˘ئا˘ه م˘ك و˘هو ،ةذ˘تا˘سسأاو ة˘ب˘ل˘ط فر˘ط
مامأا ،ةلماك اهرسشن ىلع ىوقت ’ ةلجملا تتاب يتلا
ر˘ك˘ف˘ي ثي˘ح ،داد˘˘عأا60 ةغلاب˘لا ة˘يو˘ن˘سسلا ا˘هداد˘عأا
ةبلطلل اعيجسشت ةيرهسش اهعاجرإا ىلإا اهيلع نومئاقلا

تاحفسص ىلع رسشنلا نم ةلوبقملا ت’اقملا نيكمتو
.ةدافإ’ا ءاطعإا ىلإا هبسسح فدهت يتلا ،ةلجملا هذه
ةيعامتج’او ةيناسسنإ’ا مولعلا ةيلك ديمع هتهج نم

،سشوطعب نب ميكحلا دبع دمحا10 ةنتاب ةعماجب
اهيسشامت مدع يف ةيبرعلا ةغللا ةيلاكسشإا عجرا دقف
ىلع ةلسصاحلا ةيجولونكتلا تاروطتلا عم اهماجسسناو
نم فورظ ةدع ةديلو ،يملاعلاو ينطولا ىوتسسملا

ةيلعاف مدعو ةيملعلا ةعبطلاب اهتيغبسص مدع اهنيب
ة˘غ˘ل˘لا ر˘يو˘ط˘ت ي˘ف ة˘ما˘ع ة˘ف˘˘سصب بر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا
تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو ىسشا˘˘م˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ىلإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘تو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىوتسسملا تاذ ثو˘ح˘ب˘لا ي˘ف ا˘ه˘جا˘مدإاو ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا
˘مÓ˘عإ’ا عو˘سضو˘م را˘ي˘ت˘خا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ،ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا

نأا ثدحتملا تاذ فاسضأا دقف ةيبرعلا ةغللاب هتقÓعو
يف ريبك ريثأات نم مÓعإÓل امل ءاج عوسضوملا رايتخا
ىلع لمعلاو اهتيلعاف عيسسوتو ةيبرعلا ةغلل جيورتلا
لك ةلازإاو ايجولونكتلا تاروطت عم اهجامدنا ةلوهسس
ثوحبلا ديسسجت يف ةيبرعلا ةغللا ةردق لوح سسبللا
لا˘ج˘م ناو ا˘سصو˘سصخ ،ي˘قار˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘قر˘ت ي˘ف Ó˘عا˘ف نو˘˘ك˘˘ي نأا بجوو ةو˘˘ق ه˘˘ل مÓ˘˘عإ’ا
.ةيبرعلا ةغللا

ةماقملا ةينطولا ةودنلا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجتو اذه
يف نيثحابو ةذتاسسأ’ تÓخادملا ديدع اهتللخت دق
تاعماج فلتخم نم اومدق ،مÓعإ’او ةيبرعلا ةغللا
،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ع˘ما˘ج رار˘غ ىل˘ع ،ن˘طو˘لا
،ةنتابو فيط˘سس ،ةر˘ك˘سسب ،نا˘سسم˘ل˘ت ،ة˘سسب˘ت ،ر˘ئاز˘ج˘لا

ةلسصلا تاذ طاقنلا ديدع ىلإا نولخدتملا اهيف قرطت
ةغللا عقاو ىلإا قرطتلا رارغ ىلع مÓعإ’او ةغللا نيب
ةفاحسصلا يف ةيبرعلا ةغللا ،رئازجلا يف ةيمÓعإ’ا
ةثيدحلا لاسصت’ا لئا˘سسو ،ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘ل’ا

،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا ة˘مد˘خ ي˘ف ا˘ه˘ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سس’ا قر˘˘طو
ةغللا ةيجولوكي˘سس ن˘م ة˘ي˘مÓ˘عإ’ا ة˘يو˘غ˘ل˘لا ءا˘ط˘خأ’ا
مت يتلا طاقنلا نم اهريغو ،عفادلا ةغللا ىلإا ءبعلا
ة˘˘عا˘˘ق˘˘ب تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل قر˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
.ةنتاب ةعماجب راثآ’او خيراتلا مسسقب تارهاظتلا

ح ناسشوسش

ديعلب حلاسص ةيبرعلا ةغلل ىلعأ’ا سسلجملا سسيئر بسسح

0502 قافآا ةملوعلا ةغل ةيبرعلا
ةيبنج’ا لودلا فلتخم يف قلأاتت يهو

قيلعت نود ةروصص

تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
و ””بو˘˘ل˘˘ك ثي˘˘ن˘˘يز””ABANNA ITSE- - ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
””HCETMIV”” راتخم يجاب ةعماج يف يملعلا يدانلا

ةسسردملل يملعلا يدانلا وهو ””مويناتيت”” يدان و ةبانعب
MMSNE - ندا˘ع˘م˘لاو م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

-ABANNAقدنف يف ةعسساتلا نم ةيادب تبسسلا اذه
EGATSIKIW ”” ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سص

ITSEاهيف ميظنت متي يتلا ةثلاثلا ةرملا يهو ””ةبانع
ح˘ت˘ف م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ف ””ج˘˘يا˘˘ت˘˘سسي˘˘ك˘˘يو”” ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
يف ن˘ي˘ب˘غار˘ل˘ل عو˘ب˘سسأ’ا اذ˘ه ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م تÓ˘ي˘ج˘سست˘لا
نكمي مهنأا ””ةعاسس رخآا”” ـل نومظنملا دكأا يأا ليجسستلا
بح˘م سصخ˘سش يأا وأا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لاو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘˘ل
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت تح˘˘ج˘˘ن د˘˘قو ،ة˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل
يف ةبانع يف لبق نم اهميظنت مت يتلا ””جياتسسيكيو””

KAEP ”” ”” ””””ءادأ’ا ة˘˘م˘˘ق”” ه˘˘عو˘˘سضو˘˘مو9102 يرفيف

ECNAMROFREP””،يه ””جياتسسيكيولا”” تا˘ي˘لا˘ع˘فو
ن˘ع ف˘سشك˘لا ا˘ه˘فد˘ه ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع ة˘˘غ˘˘ب˘˘سص كل˘˘م˘˘ي مو˘˘ه˘˘ف˘˘م

مهتايح يف نيحجانلا سصاخسشأÓل ةيسصخسشلا براجتلا
ةعاربب حاجنلا قيرط قسش نم اونكمت نيذلاو ةينهملا

مهعيجسشت لجأا نم مهتريسسم بابسشلا عم نومسساقتيو
فادهأا كلميو حومطلا كلمي نم لك يف لمأ’ا سسرغو
معديو ،ةسصاخ˘لاو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسم
نوكيسسو ،ركتبملاو يباجيإ’ا ريكفتلا ””جياتسسيكيولا””

،ةبلطلل ةيقيقح ةسصرف ةباثمب مخسضلا ثدحلا اذه
براجت ىلع اوفرعتي يكل لامعأ’ا لاجر ،نيلواقملا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ن˘˘م ا˘˘هرو˘˘سضح ل˘˘ج˘˘سست˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سشلا

لامك ،يزيم بيجن رارغ ىلع نطولا سضرأا نم ةفلتخم
نيراك ،ةزبخوب دمحم قيفوت ،ةسسيسسب فيطللا دبع
يف ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا ر˘ي˘ف˘سس ة˘جوز زور
دمحم ،فايسضوب هللا دبع ،يفسسوي نيربسص ،رئازجلا
جاجح ديزيو ةجع˘نو˘ب ىد˘ه˘لا رو˘ن ،ة˘ير˘يار˘ق ر˘ها˘ط˘لا

دام˘ع ي˘مÓ˘عإ’ا ثد˘ح˘لا ط˘سشن˘ي˘سسو ،ما˘سشه تو˘نار˘ق˘بو
.يرومعل نيدلا

 سسافر ناميلسس

ةيزيفحتلا تاباطخلا يف ةزراب تايسصخسش روسضحب

يربسص قدنفب تبسسلا اذه ““ITSE جياتسسيكيو““ نسضتحت ةبانع

ة˘سصا˘خ˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا تما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا دد˘˘ع تفر˘˘ع
تاي’و فلتخم ربع بئارسضلا ىوتسسم ىلع نوعطلاب
ةنسسب ةنرا˘ق˘م8102 ةنسس اسسوسسح˘م ا˘عا˘ف˘ترا ن˘طو˘لا
يظ˘فا˘ح˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ىلإا كلذ ءارو بب˘سسلا دو˘ع˘يو7102.

ةرادإ’ا لوؤوسسم هدكأا امبسسح ،ةفرغ لك يف تاباسسح
ر˘يد˘م ة˘ب˘˘ئا˘˘ن تح˘˘سضوأا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ب˘˘ج˘˘لا
فيطللا دبع بئارسضلل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا˘ب تا˘عاز˘ن˘لا
مت يتلا بئارسضلل15ـلا ةيئ’ولا نوعطلا ناجل نأا لامأا

رئازجلا ءانثتسساب ةي’و لكل ةنجلب عقاوب اهبيسصنت
ىلإا ةفاسضإ’اب.ناجل3 بيسصنت تفرع يتلا ةمسصاعلا

2484 ةطرافلا ةنسسلا تجلاع ناجل2 نارهو ةي’و

افلم7064 لباقم اجمربم افلم4865 نيب نم افلم
هنأا تفاسضأاو.ةئاملاب32+ لدعمب7102 ةنسس اجمربم

يظفاحمل ةينطولا ةفرغلا هتمظن يسسارد موي لÓخ
نوعطلا ناجل لاغسشأا م˘ي˘ي˘ق˘ت عو˘سضو˘م لو˘ح تا˘با˘سسح˘لا
د˘ق تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘˘يو˘˘سست ة˘˘ب˘˘سسن نأا بئار˘˘سضلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا
ةن˘سس %77 لباق˘م8102 ةن˘سس58 % ىلإا تل˘ق˘ت˘نا
هتيوسست مت افلم2484 نيب نم هنا تفاسضأاو7102.
نيح يف ايلك اهلوبق مت21 % و تسضفر دق95 % ناف
نأا ىلإا ةثدحتملا تراسشأا امك.ايبسسن92 % لوبق مت

لمع ة˘سسل˘ج206 لÓخ تمت دق ةج˘لا˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
ةنسس ىر˘ج ا˘عا˘م˘ت˘جا424 ل˘با˘ق˘م نا˘ج˘ل˘لا ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
ترجأا اه˘ب˘نا˘ج ن˘م.%24ـب رد˘ق عا˘ف˘˘ترا˘˘ب يأا7102
لÓخ لمع ةسسلج46،ةعسستلا ةيوهجلا نوعطلا ناجل
امم7102 ةنسس ةسسلج03 لباقم ةيسضقنملا ةنسسلا
مت يتلا7102 ةنسس38 لباقم افلم69ةجمربب حمسس
نأا ا˘ه˘لو˘ق ة˘لوؤو˘سسم˘لا تاذ تع˘با˘ت.ا˘ه˘ع˘ي˘م˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘سست

93 % و ايلك تلبق دق تافلملا كلت نم7 % يلاوح

ىلع تاباسسح يظفاحم نييعت نأا ثيح ايئزج تلبق
كلت قيقحت يف مهاسس دق7102 ذنم ناجللا كلت سسأار
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ر˘كذ ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م.ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا

يميجر يبرعلا تاباسسحلا يظفاحمل ةينطولا ةفرغلل
نا˘ج˘ل˘لا اذ˘˘ك و ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا بئار˘˘سضلا نو˘˘ع˘˘ط نا˘˘ج˘˘ل نا˘˘ب
ةلي˘ك˘سشت ع˘م ةا˘سضق7102 لب˘ق ا˘ه˘سسأار˘ت د˘ق ة˘يو˘ه˘ج˘لا

تززعت دق ناجللا كلت ةليكسشت نأا حسضوأا امك.ةعونتم
و6102 ةنسسل ةيلاملا نوناق ىسضتقمب اهؤوارثإا مت و
سضو˘ع تا˘با˘سسح˘لا ي˘ظ˘فا˘ح˘˘م ىلإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ئر دا˘˘ن˘˘سسإا م˘˘ت
ل˘˘˘ك˘˘˘سشب ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح˘˘˘لا ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب ح˘˘˘م˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘م ةا˘˘˘سضق˘˘˘لا

نم72 و62 نيتداملا نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت.سسوسسحم
ا˘نا˘ج˘ل تأا˘سشنأا د˘ق تنا˘˘ك6102 ةنسسل ةيلا˘م˘لا نو˘نا˘ق

ر˘ه˘سش ن˘م ح˘تا˘ف˘لا ذ˘ن˘م ل˘م˘ع˘ت ي˘هو نو˘˘ع˘˘ط˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج
نا˘˘˘ج˘˘˘ل ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا م˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تاذ ي˘˘˘˘فو7102. ي˘ف˘˘نا˘˘ج

ناجل ءاسشنإا مت نيح يف رئاودلاب ةسصاخلا بئارسضلا
انم ركذي ثيح, ناجللا نم نيعون ىلإا فاسضي ،ةيوهج

تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا
نوعطلا ناجل راعسشإا نكمي هنا املع.لبق نم ةدوجوم
ة˘ل˘ثا˘م˘م˘لا مو˘سسر˘لا و ةر˘سشا˘ب˘˘م˘˘لا بئار˘˘سضلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

نم ةيرايتخ’ا نوعطلا يأا لامعأ’ا مقر ىلع موسسرلاو
تاعازنلا يواك˘سش تل˘ك˘سش ي˘ت˘لاو بئار˘سضلا ي˘ع˘فاد ل˘ب˘ق
تاطلسسلا لبق نم يلك وأا يئزج سضفر رارق عوسضوم
نا˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘حÓ˘سص د˘يد˘ح˘ت م˘تو.ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘يرادإ’ا
بسسح ة˘يز˘كر˘م˘لاو ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا و ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا يأا ثÓ˘˘ث˘˘لا
ريخأاتلا تادايزو تابو˘ق˘ع ن˘م عاز˘ن˘لا عو˘سضو˘م غ˘ل˘ب˘م˘لا
ي˘ت˘لا تاءا˘ف˘عإ’ا عا˘ط˘ت˘قا د˘ع˘ب ا˘هد˘يد˘ح˘ت بج˘ي ي˘˘ت˘˘لا
ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م دا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
ل˘خد˘ت˘ت نأا ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ك.ق˘˘ب˘˘سسم˘˘لا

ةميقب اهيلع سضرتعملا بئارسضلا تاف˘ل˘خ˘م˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةبسسنلا˘ب ة˘يو˘ه˘ج˘لا فر˘غ˘لا و جد نو˘ي˘ل˘م02 ن˘ع ل˘ق˘˘ت
جد نويلم07 و جد نويلم02 نيب حوارتت يتلا غلابملل

تاعازنلل ةبسسنلاب ةيزكرملا ةفرغلا لخدتت نيح يف
.يرئازج رانيد نويلم07 نع اهتميق ديزت يتلا

ف.ميلسس

تاي’ولا لك ىوتسسم ىلع اهتسساردب ةسصاخ ناجل ءاسشنإا ببسسب

اعافترا تفرع بئارسضلاب ةسصاخلا نوعطلا ةجلاعم ةبسسن
8102 ةنسس اسسوسسحم

ةليسسملاب نوسسكيت يادنويه عون ةرايسس و ميتنسس رييÓم (30) ةثÓث هردق غلبم بلسس

 ضسارف عمجم بحاسص ىلع ضضيبأا حÓسسب ءادتع’ا

ةيزاغلا تابورسشملا نيزختل
ةداعإا ةسسسسؤومب سسبحلا ةعبر’أا ني˘م˘ه˘ت˘م˘لا عاد˘يإا˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو سسمأا ءا˘سسم ر˘مأا
حلسسملا ءادتع’ا لوح ةليسسملاب ةينمأ’ا حلاسصم فرط نم حوتفملا قيقحتلا يلع ءانب اذهو ةليسسملاب ةيبرتلا

(ر. ع) ىمسسملا رمثتسسملا هل سضرعت يذلا نيمثلم سصاـخسشأا (40) ةعبرأا فرط نم (فويسس ، سضيبأا حÓـــسس)
تابورسشملا نيزختل سسارف عمجم بحاسص ةليسسملا ةيدلب نكسسم702 يح نكاسسلا ةنسس45 رمعلا نم غـلابلا
(30) ةثÓث هردق يلام غلبم هبلسس مت ثيح نيسسراح عم روسصنم د’وأا ةيرقب هتاقتسشم و بيلحلا و ةيزاغلا

نك˘م˘ت ، تا˘قر˘سسلا هذ˘ه ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ط˘ط˘خ˘م ة˘عا˘ج˘ن ل˘سضف˘ب و نو˘سسك˘ي˘ت ياد˘نو˘ي˘ه عو˘ن ةرا˘ي˘سس و م˘ي˘ت˘ن˘سس ر˘ي˘يÓ˘م
لئاسسولا فلتخم لامعتسساب قمعملا قيقحت˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘م ا˘ه˘ك˘لا˘م˘ل ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سست و ةرا˘ي˘سسلا عا˘جر˘ت˘سسا ن˘م نو˘ق˘ق˘ح˘م˘لا
م) نم لكب رمأ’ا قلعتي و سصاخسشأا (30) ةثÓث فيقوت مت و مهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت مت ةينقتلا و ةيداملا
ةيدلب ميدقلا ايليبسشإا يحب نيميقم ةنسس23 و ةنسس92 يلاوتلا ىلع رمعلا نم نيغلابلا (أا، ط) ،(ف، ب)، (ع ،
قيوطت مت ةل˘ي˘سسم˘لا ةـــي’و ن˘مأا ح˘لاــــسصم ع˘م قــي˘سسن˘ت˘لا و ة˘ي˘نوــــنا˘ق˘لا تاءارــــجإ’ا لا˘م˘ك˘ت˘سسا د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘سسم˘لا
لزانم (60) ةتسس سشيتفت مت ثيح ، احابسص (00:50) ةعاسسلا دودح يف مهيف هبتسشملا لزانم ةمهادم و ناكملا

ةفينع ةمواقم و اريبك ايمارجإا اطاسشن نادهسشي ناذللا ديدجلاو ميدــقلا ايليبسشأا يح نم لكب يلاوـــــتلا ىلع
رمعلا نم غلابلا (إا،ب) ىمسسملا فيقوت نع ةيلمعلا ترفسسأا ثيح ماهملا فلتخم ذيفنت دنع ةينمأ’ا حلاسصملل

ردقت ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةيمك زجح مت هلزنم سشيتفت دعبو ةقرسسلا ةيسضق يف هيف هبتسشملا ، ةنسس83
حÓسس زجحو ةليسسملاب ةلودلا كÓمأا ةيريدمل اهميلسست مت ثيح عاونأ’ا و ماجحأ’ا فلتخم نم (1931) ــب
هبتسشملا لزنمب وطسسلا و ةقرسسلا يف لمعتسست سضارغأا ةدع زجحو (ف، ب) ىمسسملا لزنمب (فيسس) سضيبأا

 .ةنسس63 رمعلا نم غلابلا (ع، سش) هيف
خوسشخسش حلاسص
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 َ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/

