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ةبانعب04 ـلا هتعمج يف يبعششلا كارحلا

ةباشصعلأ عم ةعيطقلأ ثأدحإ’ نوعفأري نورهاظتم

ت’اقتعاو عمقو فثكم ينمأا راششتنا طشسو

ةيشسائرلأ تاباختن’أ سضفرل ةيليل تأرهاظم يف نويرئأزجلأ

يبختنمو تاراطإ’ يلخاد ءاقل ىلع هفارششإا لÓخ
ةبانع ةي’وب هبزح

بزحلأ سضفر نلعي «جات» سسيئر
 تايشسائرلأ يف حششرتم يأأ ميعدت
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يف نويملضسلأ نورهاظتملأ ددج

كأر˘ح˘لأ ن˘˘م04 ـّلأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ

لوز˘ن˘لأ سسمأأ ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ

تبا˘˘ج ةر˘˘˘ي˘˘˘ضسم ي˘˘˘ف عرا˘˘˘ضشل˘˘˘ل

ط˘ضسو˘ب ةرو˘ث˘لأ ة˘˘حا˘˘ضس عرأو˘˘ضش

دا˘ت˘عأ تا˘فا˘ت˘ه ط˘ضسو ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ

ةعمج لك يف اهديدرت نويكأرحلأ

ةواخ .. بعضش سشيج» رأرغ ىلع

وعدت تاتف’ أوعفر امك » ةواخ

اهبا˘نذأأو ة˘با˘ضصع˘لأ ة˘برا˘ح˘م ى˘لإأ

اهيلع بوتكم ةتف’ رأرغ ىلع

ةعمجلأ يف نورهاظت˘م˘لأ ا˘ه˘ع˘فر

ىلع تابثلأ ةعمجب اهومضس يتلأ
رييغت ديري بعضشلأ» ـك فقأوملأ
ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لأ ثأد˘حإأو ما˘ظ˘˘ن˘˘لأ
.. نود˘˘˘ما˘˘˘ضص «و «ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ضصع˘˘˘˘لأ

.» نوضضفأر ةباضصعلل نودماضص
ى˘ل˘ع نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘˘لأ ز˘˘كر ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةد˘حو˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘كضسم˘˘ت
ةوقب أوعفر امك امومع ةدحولابو
رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘يأر˘˘˘لأ
نيدد˘ج˘م و ة˘طرا˘ف˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘لأ
كأرحلأ رأر˘م˘ت˘ضسأ ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ
ىقبت ام ليحر ةياغ ىلإأ يملضسلأ

ق˘˘با˘˘˘ضسلأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ زو˘˘˘مر ن˘˘˘م
ة˘ي˘ب˘ع˘˘ضشلأ ةدا˘˘ي˘˘ضسلأ سسير˘˘كت˘˘لو

ق˘با˘ضسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ ة˘ح˘ف˘˘ضص ي˘˘طو
ةراضشلاب ريدجلأو . ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لأ

04 ـلأ ةر˘ي˘ضسم˘˘لأ تن˘˘مأز˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
نÓعإأ عم ةبانعب يبعضشلأ كأرحلل
تاباختنÓل ةيئ’و˘لأ ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ

تايبودن˘م˘لأ ل˘ك بي˘ضصن˘ت ى˘ل˘ع

فر˘ضشأ ثي˘˘ح21 ـلأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
لوأأ ةيئ’ولأ ة˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ ءا˘ضضعأأ
تايبودنملأ بيضصنت ىلع سسمأأ
دعب اهتأرقم عيمج حتفو ةيدلبلأ
مئأوق دأدعإأ ةيل˘م˘ع ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’أ
ةيضسائرلأ تاباختنÓل نير˘طؤو˘م˘لأ

ربمضسيد21 ـلأ ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘˘لأ
. لبقملأ
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نم ةيرئأزجلأ ةمضصاعلأ تدهضش
اهلبقو ةعمجلأ ىلإأ سسيمخلأ ةليل
نم ريبك ددع جورخ ءاعبرأ’أ ةليل
ءأر˘جإ’ ن˘ي˘ضضفأر˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ
دعوملأ يف ةيضسائرلأ تاباختن’أ
دعب ةط˘ل˘ضسلأ فر˘ط ن˘م دد˘ح˘م˘لأ
كأر˘ح˘لأ تأءأد˘ن˘ل م˘ه˘ت˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضسأ
ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ل˘˘لأ
˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ
سسيرا˘ه˘م˘لأ قد˘ب نور˘ها˘ظ˘ت˘˘م˘˘لأ

ىلع ينأوأ’أ عأونأأ فلتخم عرقو
ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘ل˘ل ،ر˘جا˘˘ن˘˘ط˘˘لأ رأر˘˘غ
دبع ةفيلخ باختن’ مهتضضراعم
ءاقب ل˘ظ ي˘ف ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأ
ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ ،م˘كح˘لأ ي˘ف ها˘يا˘ق˘˘ب
ءانجضسل مهتدناضسم ن˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ
يبعضشلأ كأر˘ح˘لأ ءا˘ط˘ضشنو يأأر˘لأ

يرفيف22 ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ

نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ بلا˘طو.ي˘ضضا˘م˘لأ
،ةيناثلأ مهتليل يف أوجرخ نيذلأ
زومر نم لÓقت˘ضس’أو ة˘ير˘ح˘لا˘ب
ءأر˘˘جإأ مد˘˘عو ق˘˘با˘˘ضسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لأ
و˘˘ج˘˘لأ ل˘˘ظ ي˘˘ف تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’أ
،دÓبلأ هد˘ه˘ضشت يذ˘لأ بر˘ه˘كم˘لأ

يت˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م

رهضش نم21لأ يف اهؤوأرجإأ متيضس
رأر˘م˘ت˘˘ضسأ ’إأ ي˘˘ه ا˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘ضسيد
هو˘˘جو˘˘لا˘˘ب ق˘˘با˘˘˘ضسلأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ريزولأ رأرغ ىل˘ع ة˘ي˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘لأ
نوبت ديجملأ دبع قباضسلأ لوأ’أ

يلع» اق˘با˘ضس ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘ئرو
،نيحضشرتم˘لأ ي˘قا˘بو «سسي˘ل˘ف ن˘ب
ةد˘˘حأو ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ه˘˘جو م˘˘ه˘˘ل˘˘˘كف
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ددرو.م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ضسح
رأرغ ىلع ةداتع˘م˘لأ م˘ه˘تأرا˘ع˘ضشل
،«ما˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه طو˘˘˘ف˘˘˘لأ سشا˘˘˘كم»
ىتح نيضسباح سشانأرم» ،«ولحرأ»
طضسو كلذو ،«نيدضسا˘ف˘لأ ل˘حر˘ي

ر˘˘ضشنو ةدد˘˘ضشم ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ تءأر˘˘جأ

تأو˘˘قو ن˘˘مأ’أ لا˘˘جر˘˘ل ف˘˘ث˘˘˘كم

عرأو˘˘˘ضشب بغ˘˘˘ضشلأ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كم

با˘ح˘ضصأأ أا˘ج˘ل ثي˘ح ،ة˘م˘ضصا˘ع˘˘لأ

ع˘م˘ق ى˘لإأ م˘تا˘ق˘لأ قرزأ’أ نو˘˘ل˘˘لأ

قيرفت و نير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ لا˘ق˘ت˘عأو

د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ة˘˘حا˘˘ضس ن˘˘م دو˘˘˘ضشح˘˘˘لأ

دق ةم˘ضصا˘ع˘لأ تنا˘كو.يز˘كر˘م˘لأ

ةر˘ي˘ضسم ءا˘ع˘˘برأ’أ مو˘˘ي تد˘˘ه˘˘ضش

نم ريثكلأ لاقتعأ تفرع ،ةيليل

نييفحضص مهنيب نم نيرهاظتملأ

يليللأ رهمجتلأ ةمهتب مهماهتأو

نورخآأ ماهتأو هب حرضصملأ ريغ

ن˘يأأ ،رأر˘ضشأ’أ ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب

8 دأو˘˘لأ با˘˘ب ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م تعدوأأ

متو تقؤوملأ سسبحلأ نهر مهنم

نأأ ىلع نيلقتعملأ يقاب قÓطإأ

نم سسداضسلأ يف مهتامكحم متي

.مداقلأ يفناج رهضش

ل˘مأأ ع˘م˘˘ج˘˘ت بز˘˘ح سسي˘˘ئر د˘˘كأأ
د˘ب˘ع» ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب «جا˘ت» ر˘ئأز˘ج˘˘لأ
بزحلأ نإأ » باهولأ دبع ميلحلأ
ي˘˘ف ح˘˘˘ضشر˘˘˘ت˘˘˘م يأأ م˘˘˘عد˘˘˘ي ن˘˘˘ل
ةمدا˘ق˘لأ ة˘ي˘ضسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ

يف جردني تاي’ولأ ىلإأ هلوزنو
ن˘م بز˘ح˘لأ ف˘قو˘م حر˘ضش را˘˘طإأ

لبقملأ ربمضسيد21 ـلأ تايضسائر
رظتنت يتلأ ةماه˘لأ تا˘ط˘ح˘م˘لأو
ن˘˘˘م ردا˘˘˘ضصم بضسح- بز˘˘˘ح˘˘˘لأ
دبع .»ةعاضس رخآأ »ـل بزحلأ لخأد
لح يذلأ » باهولأ دبع ميلحلأ
سسمأأ لوأأ ة˘ي˘ضشع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ب
يضسايضسلأ بتكملأ نم دفو ةقفر
ردضصملأ تأذ بضسحبو بزحلل
ي˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘مو تأرا˘˘طإأ ما˘˘مأأ د˘˘كأأ
يلخأد أءاقل يف ةي’ولاب بزحلأ
د˘ق سصا˘خ˘ضشأÓ˘ل ء’و˘˘لأ ن˘˘مز نأأ

هريبعت دح ىلع- ةعجر Óب ىلو
موقيضس بزحلأ نأاب كردتضسيل -
نمو هيلضضانمل ’وأأ ةئبعت ةلمحب

ةرور˘ضضب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ م˘ه˘لÓ˘˘خ
قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ضس’أ ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لأ

21 ـلأ يف ررقملأ مداقلأ يضسائرلأ
هنور˘ي ن˘م نورا˘ت˘خ˘ي˘ل ر˘ب˘م˘ضسيد
ةقروب باختن’أ ىتح وأأ ابضسانم
ثدحت˘م˘لأ تأذ فا˘ضضأأو ءا˘ضضي˘ب
حضشرتم معدي دق ( جات) بزح نأأ
ةد˘حأو ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ح˘ضشر˘ت˘م وأأ
قبطني هجمانرب نأأ دجو وأأ طقف
ة˘يؤورو ج˘ما˘نر˘ب ع˘م ه˘˘با˘˘ضشت˘˘ي وأأ
ة˘ي’و سصو˘ضصخ˘ب ا˘مأأو بز˘ح˘˘لأ

ميلحلأ دبع» ف˘ضسأا˘ت د˘ق˘ف ة˘با˘ن˘ع
ه˘ل سضر˘ع˘ت ا˘م˘ل «با˘هو˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
ةطرافلأ تايل˘ح˘م˘لأ ي˘ف بز˘ح˘لأ

م˘ئأو˘ق نأأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب م˘ل˘˘ظ ن˘˘م
يف ةديج ج˘ئا˘ت˘ن تق˘ق˘ح بز˘ح˘لأ
سسلجملاب رأرغ ىلع تاباختن’أ
نم ريثكلا˘بو ي˘ئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ
دهضشت زرفلأ رضضاحمو تايدلبلأ

ي˘ئ’و˘˘لأ بت˘˘كم˘˘لأو كلذ ى˘˘ل˘˘ع
نم ةلدأ’أ لك كلمي ناك كأذنآأ

ى˘ل˘ع ه˘لو˘ضصح تب˘ث˘ت ر˘ضضا˘˘ح˘˘م
سسلاجملاب دعا˘ق˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
امك . هريبعت دح ىلع ةبختنملأ
فا˘ي˘ضضو˘ب» ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأأ

بز˘ح˘ل˘ل ي˘ئ’و ن˘ي˘مأأ » يد˘˘ه˘˘م
ق˘با˘ضسلأ سسي˘ئر˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ة˘با˘ن˘ع˘ب
نأأ أد˘كؤو˘م » ح˘لا˘ضص ة˘˘ي˘˘لدا˘˘ب˘˘ع»
ةءا˘ف˘ك وذو با˘ضش «فا˘˘ي˘˘ضضو˘˘ب»
هلÓخ نمو ةبيط ةعمضسب عتمتيو
ي˘ف ة˘ب˘ي˘ط ج˘ئا˘ت˘ن م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘ضس
ناكو .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘ضس’أ
بزحل ينطولأ سسلجملأ ءاضضعأأ
أوررق (جات) رئأزجلأ لمأأ عمجت
يأأ ميعدت مدع طرافلأ تبضسلأ

ةيضسائرلأ تاباختن’أ يف حضشرتم
ةرود لÓ˘˘خ ثي˘˘ح ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
يتلأ بزحلل ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ
عوضضوم ةضشقان˘م ا˘ه˘لÓ˘خ تم˘ت

ربمضسيد21لأ تا˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
عا˘ضضوأ’أ حر˘ضش د˘ع˘بو ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ
بت˘كم˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلأ
ن˘م ن˘˘ير˘˘ضضا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلأ
تمت ين˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ءا˘ضضعأأ
نل بزحلأ نأأ ىلع رأرق ةيكزت
يأأ ي˘لا˘˘ح˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف م˘˘عد˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘م
بزحلأ ىق˘ب˘ي˘ضس ثي˘ح ة˘ضسم˘خ˘لأ

ع˘ي˘م˘ج ن˘م ةد˘حأو ة˘فا˘ضسم ى˘ل˘ع
سسي˘ئر ح˘لأأ ا˘م˘ك .ن˘ي˘ح˘ضشر˘ت˘م˘˘لأ
دبع ميلحلأ دبع ةباينلأ بزحلأ
ءا˘ضضعأأ ى˘ل˘ع  ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح با˘˘هو˘˘لأ
ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘˘لأ
تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ حا˘ج˘نإ’ تا˘˘ي’و˘˘لأ
سسل˘ج˘م˘لأ ى˘كز ا˘م˘ك ة˘ي˘ضسا˘ئر˘لأ
بت˘كم˘لأ تأرأر˘ق ل˘ك ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
سصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلأ
. ةيضسائرلأ تاباختن’أ
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ن˘˘م دد˘˘˘عو ة˘˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لأ تفر˘˘˘عو
ةدضشاح تأريضسم ةيرئأزجلأ تاي’ولأ

ةيضسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإ’ ةضضفأر

نم21ـلأ ي˘ف ةرر˘ق˘م˘لأ ة˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ
زومر ءاقب لظ يف ،لبقملأ ربمضسيد
زيزع˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلأ سسي˘ئر˘لأ ما˘ظ˘ن
ة˘ع˘م˘ج˘لأ فÓ˘خ ى˘ل˘عو.ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب
ةدرا˘˘˘ب تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘م˘˘˘لأ

نضسحت نورهاظتملأ لغتضسأ,ةرطممو
جور˘خ˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘يو˘ج˘لأ لأو˘حأ’أ
فقوملأ ديدجتل عراضشلأ ىلإأ ةوقب
أوجرخ نولضصم محتلأو .بلاطملأو
ةÓ˘ضص ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع د˘جا˘ضسم˘˘لأ ن˘˘م
نيرهاظتملأ نم ف’آ’أ عم ةعمجلأ
عراضش يف مهراظ˘ت˘نا˘ب أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ
أوقلطنيل ،يذاحملأ «دأرم سشوديد»
ةحاضس ىلإأ تهجتأ ةريبك ةريضسم يف
،يزكرملأ ديربلأو «نأدوأأ سسيروم»
ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأأ دو˘˘˘˘ضشح تنا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح
ن˘م أو˘مد˘ق ن˘يذ˘˘لأ ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلأ ءا˘ي˘حأ’أو عرأو˘ضشلأ

دأولأ باب يحو يام لوأأ ةحاضس رأرغ

نم04ـلأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘ف ،ق˘˘ير˘˘ع˘˘لأ
اهنأونع ناك يتلأ ،يبعضشلأ كأرحلأ
تابا˘خ˘ت˘ن’أ ءأر˘جإأ سضفر ي˘ضسي˘ئر˘لأ
نود ربمضسيد رهضش ةلبقملأ ةيضسائرلأ

فتهو.قباضسلأ ماظ˘ن˘لأ زو˘مر ل˘ي˘حر
تاباختنأ ’» تأراعضشب نورهاظتملأ

د’وأأ ن˘˘ح˘˘ن»و ،«تا˘˘با˘˘˘ضصع˘˘˘لأ ع˘˘˘م
امك .«ءأرولأ ىلإأ دوعن نل سشوريمع
هللأو طوفلأ سشناكام» ’وطم أوددر
ا˘˘˘˘˘نأرا˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأو» ،«هور˘˘˘˘˘يد ا˘˘˘˘˘م
«ةيطأرقميد ةرح رئأزجلأ«,«نيضسباح
سسمخ انلوباج سسيأر وريدي وبح»و
روضص نوجتحملأ عفر امك.«سسيأرع
ا˘ه˘ي˘ل˘عو ة˘˘ضسم˘˘خ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ح˘˘ضشر˘˘م˘˘لأ

م˘ها˘يإأ ن˘ي˘ف˘ضصأو ،ءأر˘م˘˘ح تا˘˘مÓ˘˘ع
ةلاضسر ي˘ف ،ق˘با˘ضسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ ا˘يا˘ق˘ب˘ب
لب˘ق ن˘م م˘ه˘ضضفر˘ب م˘ه˘ي˘لإأ ة˘ح˘ضضأو
تأر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ي˘˘ف تع˘˘فرو.عرا˘˘˘ضشلأ
ءانجضس سضعب روضص كلذك سسمأ’أ
رضضخل دهاجملأ مهضسأأر ىلعو يأأرلأ
يف مهنع جأرفإ’اب نيبلاطم ,ةعقروب
ددضصلأ أذه يفو .نكمم تقو عرضسأأ
ديهضش ةنبأ يهو «ةند» ةجاحلأ تلاق
يبعضشلأ كأرحلأ يف كراضشتل تءاج
ةعبق ةيدترم كرح˘ت˘م ي˘ضسر˘ك ى˘ل˘ع
دهاجملأ حأرضس أوقلطأأ» اهيلع بتك
يتلأ اهتنبأ اهرج˘ت ة˘ع˘قرو˘ب ر˘ضضخ˘ل
ّدضض انضسل نحن» ةلئاق انيلإأ تثدحت
،ا˘ه˘تأذ د˘ح ي˘ف ة˘ضسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نأ
ّلظ تحت ىرجي عأرتقأ ّدضض اننكل
د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلأ سسي˘ئر˘لأ د˘ه˘ع ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
يمأأ» :تفاضضأأو .«ةقيل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لأ
ىرت نأأ أريثك اهملأأ دقلو ديهضش ةنبأ
ة˘˘˘ع˘˘˘قرو˘˘˘ب ر˘˘˘ضضخ˘˘˘ل د˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘˘لأ

نأأ سضفر رخأأ باضش فاضضأأو.«اضسيبح
كأر˘˘ح˘˘لأ بل˘˘ط˘˘م» :ه˘˘م˘˘˘ضسأ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

يهو،رهضشأأ ذ˘ن˘م ة˘ح˘ضضأو ي˘ب˘ع˘ضشلأ
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ زو˘˘مر ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘حر
ةحاضس رأوجب ع˘م˘ج˘ت ي˘فو.«ق˘با˘ضسلأ

ل˘ي˘ب˘ن ذا˘ت˘ضسأ’أ لا˘˘ق ،نأدوأأ سسيرو˘˘م
ىتح ،عجأرتي ن˘ل بع˘ضشلأ»:ي˘ضسي˘ب˘ك
كأر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
ب.بنيز ةديضسلأ تفاضضأأو.«يبعضشلأ

لمحت تناك ةي˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘ضسأأ ي˘هو
ديرن ’» اه˘ي˘ل˘ع بت˘ك ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ت˘ف’
ديرن ’» :«قباضسلأ ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ل˘كضسر
قباضسلأ ماظنلل ةكلضسر ةداعإأ ةيلمع
سسوباك نم ان˘ق˘فأأ ا˘ن˘نأأ ر˘ع˘ضشن ن˘ح˘ن,

نم مليف لخأد انضسفنأأ دجنل بعرم
يتلأ هوجولأ اندهاضش امدنع بعرلأ
ة˘ي˘ضسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل تح˘˘ضشر˘˘ت
ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ تفر˘عو أذ˘ه .«ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ثي˘ح , ا˘ف˘ث˘كم ا˘ي˘ن˘˘مأأ أد˘˘جأو˘˘ت سسمأأ
طيحم يف ةريبك ةينمأأ ةوق ترضشتنأ
ا˘˘ه˘˘ت˘˘حا˘˘ضسو ة˘˘م˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لأ عرأو˘˘˘ضش
بلاغلأ يف نضضتحت يتلأ ةيزكرملأ
تأو˘ق تر˘م˘ت˘ضسأ ا˘م˘ك.تأر˘ها˘ظ˘م˘لأ
قÓ˘غإأ ي˘ف ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأو ن˘مأ’أ
ثيح،ةمضصاعلأ ىلإأ ةيدؤوملأ لخأدملأ
لخدملأ يف ةينمأ’أ زجأوحلأ ترضشن
ءاضضيبلأ رأدلأ ىوتضسم ىلع يقرضشلأ
ةيبون˘ج˘لأ ل˘خأد˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب
ريبك ماحدزأ ىلإأ ىدأأ امم ةيبرغلأو
هنع رجنأ ام وهو رورملأ ةكرح يف
لقنت ةكرحل نضسحلأ ريضسلأ ةلقرع
نيمداقلأ كئلوأأ ةضصاخ, نينطأوملأ

.ةمضصاعلل ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأ ن˘م

نم04ـلأ ةعمجلأ تأرهاظم يتأاتو

اهتدهضش ةيليل تأريضسم دعب كأرحلأ

اهلÓخ عفر تاي’و ةدعو ةمضصاعلأ

د˘ضض تأرا˘ع˘ضش ا˘ه˘ي˘ف نو˘كرا˘˘ضشم˘˘لأ

أو˘ب˘لا˘˘طو ق˘˘با˘˘ضسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ زو˘˘مر

كأر˘˘ح˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ج˘˘ضس حأر˘˘ضس قÓ˘˘طإا˘˘ب

تأر˘˘˘ضشع ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘تو .ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضشلأ

ديربلأو نأدوأأ ةحاضس يف نورهاظتملأ

ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف يز˘كر˘م˘˘لأ

اهللخت ةددضشم ةينمأأ تأءأرجإأ طضسو

ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ضشم˘لأ ن˘م دد˘ع لا˘ق˘ت˘˘عأ

ة˘˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘كو .تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

عأديإاب ترمأأ دق ،دأولأ بابب «مانياب»

امدعب ،تقؤوملأ سسبحلأ نيرهاظتم8

ءا˘ع˘برأ’أ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ىر˘˘ج

تأدجتضسملأ هذه ي˘تأا˘ت.ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب

ة˘ل˘م˘ح˘لأ قÓ˘ط˘نأ ن˘ع ما˘يأأ6 د˘ع˘ب

يتلأو.ةلبقملأ تايضسائرلل ةيباختن’أ

ن˘ي˘ح˘˘ضشر˘˘م˘˘لأ تا˘˘با˘˘ط˘˘خ تز˘˘كر˘˘ت

نييرئأزجلأ ةوعد ىلإأ اهيف ةضسمخلأ

موي ررقملأ عأرتق’أ يف ةكراضشملل

ريثكلأ بناجب ،لبقملأ ربمضسيد21

رييغتو داضسفلأ ةبراحمب دوعولأ نم

،تا˘ير˘ح˘لأ زز˘ع˘ي ل˘كضشب رو˘ت˘ضسد˘لأ

يطعيو ،ةلأدعلأ ةيلÓقتضسأ نمضضيو

.ةضضراعملل ربكأأ أرود

يأارلا يلقتعم حارشس قÓطإا ىلإا ةيعادو تاباختنÓل ةشضفار ةدششاح تاريشسم

قباشسلأ ماظنلأ «ةلكشسر» ـل ’ نأونعب كأرحلأ نم04 ـلأ ةعمجلأ
يف اهقÓطنا ذنم يلاوتلا ىلع04ـلا ةعمجلل ةيملشسلا تاريشسملا تددجت امدعب رششاعلا هرهشش سسمأا رئازجلا يف يبعششلا كارحلا لخد

 .يشضاملا يرفيف رهشش نم22ـلا

تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل ح˘ضشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف
،ةنيرق نب رداقلأ دبع ،ةيضسائرلأ
ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ضسفا˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ن˘˘˘لأ
امهت هجوو يضسائرلأ قاقحتضس’أ

درو .مهتيمضست نود مهل ةريطخ
عمجتب هاقلأأ باطخ يف ةنيرق نب
،سسمأأ ءاضسم ترايت يف يبعضش
ه˘م˘جا˘ه ه˘نإأ لا˘˘ق ح˘˘ضشر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
مكحلأ يف ةكرا˘ضشم˘لا˘ب ه˘م˘ه˘تأو
تنأأ ةقرضس يف كراضشأأ مل» :Óئاق
تقرغ نأأ ىلإأ ةباضصعلأ عم تيقب
مضصأوع يف ريضست تنأأ ،ةنيفضسلأ

مك فضشكأاضسو تانانفلأ بلجتو
تور˘˘˘ي˘˘˘ب ي˘˘˘ف لأو˘˘˘˘مأأ كد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ريزو ىلإأ ةراضشإأ يف «أرضسيوضسو
ح˘˘ضشر˘˘م˘˘لأو ق˘˘با˘˘ضسلأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
ن˘˘˘يد˘˘˘لأ ز˘˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘كر˘ح سسي˘ئر ق˘ل˘عو.ي˘بو˘ه˘˘ي˘˘م
تابذاجتلأ ىل˘ع ي˘ن˘طو˘لأ ءا˘ن˘ب˘لأ
دب˘ع ح˘ضشر˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ل˘ضصا˘ح˘لأ
ل˘ئا˘ضسو سضع˘بو نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘˘لأ
ين˘ما˘ضضت دد˘جأأ »:Ó˘ئا˘ق مÓ˘عإ’أ

ة˘فا˘ح˘ضصل˘ل ق˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لأ ي˘˘م˘˘عدو
ملظتو درطت نأأ سضفرنو ةينطولأ

نأأ لبقي نل كلذ لعف نم نأ’
ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘يو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ سسر˘˘˘˘كي
حضشرتملأ دهعتو.«ةيطأرقم˘يد˘لا˘ب
رداقلأ دبع ةيضسائرلأ تاباختنإÓل
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق ن˘˘˘ب
اهباحضصأأ عبقي يتلأ تاضسضسؤوملأ
ا˘ضسي˘ئر ح˘ب˘ضصأأ أذإأ نو˘ج˘ضسلأ ي˘ف
ليعت اهنأأو امي˘ضس ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
بلا˘طو .تÓ˘ئا˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ
˘مد˘ع ة˘مو˘كح˘لأ ن˘م ثد˘ح˘ت˘م˘لأ

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ف˘قو˘˘م يأأ ذا˘˘خ˘˘تأ
اهبا˘ح˘ضصأأ ل˘خد ي˘ت˘لأ ع˘نا˘ضصم˘لأ
اهيف وه فرضصتي ىتح نجضسلأ

ةيروهمجلل اضسيئر حبضصي امدنع

ىفنو .لبقملأ ربمضسيد31 يف
ح˘ضشر˘م نو˘˘كي نأا˘˘ب ة˘˘ن˘˘ير˘˘ق ن˘˘ب
وأأ ي˘ب˘ع˘ضشلأ ي˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘لأ

»:دكؤويل يبعضشلأ كأرحلل احضشرم
ي˘ن˘نأ’ سشي˘ج˘ل˘ل ا˘ح˘˘ضشر˘˘م تضسل
نع Óثمم تضسلو بعضشلأ حضشرم
لوأأ انك اننأأ مغرلاب اضضيأأ كأرحلأ

حضشر˘ت˘م˘لأ لءا˘ضستو .«ه˘م˘عد ن˘م
ءانبأأ دجأوت ناكم نع تايضسائرلل
ي˘ف ن˘ي˘نو˘ج˘ضسم˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأ
يف م˘ه :ح˘ضضو˘ي˘ل ،دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق
نوكلمي مهنأ’ اضسنر˘فو ا˘ي˘نا˘ب˘ضسإأ
تأرانيدلأ نم رييÓمو أروضصق
ةنيرق نب فاضضأأو .«تأر’ودلأو
:ترايت ةي’و ناكضس لزاغي وهو
ي˘ف ل˘ضصح˘ي أذا˘م ىر˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
نأأ فر˘ع˘˘ت عا˘˘ي˘˘ضض ن˘˘م ترا˘˘ي˘˘ت

لود˘˘لأ ة˘˘مد˘˘خ م˘˘ه˘˘م˘˘ه ءÓ˘˘م˘˘˘ع
أوناك نم اضسنرفك ةيرامعتضس’أ
ةضصا˘خ ة˘ف˘ضصب ة˘ي’و˘لأ نودو˘ق˘ي
دد˘ضشو .ّة˘ما˘ع ة˘ف˘ضصب ر˘ئأز˘ج˘˘لأو
ءا˘ن˘ب˘لأ ة˘كر˘ح ي˘ف لوأ’أ ل˘˘جر˘˘لأ
جا˘ت˘ح˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

بعضشلأ يف هللأ نوفاخي سسانأ’
أذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ’ دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ »:قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ

دÓ˘ب˘لأ نأ’ ة˘ير˘ضشب تا˘ي˘˘نا˘˘كمإ’
موقي يقيقح سسودنموكل جاتحت
.«بعضشلأ مدخي يعقأو عÓقإاب
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يبوهيمو نوبت ىلإأ ةريطخ امهت هجوي ةنيرق نب

ميكح نيطششانلا عاديا مت اميف
يطايتح’ا سسبحلا ايركزو

بابشش ت’اقتعأ ىلوأأ
فراطلاب كأرحلأ
راهن فراطلأ ةمكحم تعدوأأ
طضشانلأ يضضاملأ سسيمخلأ
سسبحلأ مÓع ميكح يقوقحلأ
مهت عبرأأ ةمذ ىلع يطايتح’أ

اهضسأأر ىلعو هيلإأ ةهجوم
اميف سشيجلأ تايونعم فاعضضإأ
نم رخآأ طضشان ءاعبرأ’أ راهن يقل
سسفن ايركز يفرق كأرحلأ بابضش
سسبحلأ هعأديإاب ريضصملأ
و ةمكحملأ تأذ نع يطايتح’أ
ةجوم تلضصو .مهتلأ سسفنب
فراطلاب كأرحلأ بابضش ت’اقتعأ

لÓخ فيقوت مت نيأأ أرخؤوم
نم يضضاملأ عوبضسأ’أ فضصتنم
طضشانلأ ةينمأ’أ تاهجلأ فرط
كأرحلأ بابضش نم يقوقحلأ

ةيغيرلأ ةيرقب ميقملأ مÓع ميكح
ةيفلخ ىلع ناحيرب ةيدلبب
عقأوم تاحفضص ربع هتأروضشنم
مت ثيح يعامتج’أ لضصأوتلأ
ناتيانج مهت عبرأأ هل هيجوت
فاعضضإأ ةمهت اهنم ناتحنجو
رضشنو سشيجلأ تايونعم
نم اهريغو ةيضضيرحت تامولعم
تهجو يتلأ مهتلأ يهو مهتلأ

بابضش نم رخآ’أ طضشانلل كلذك
ةيدلب نم ايركز يفرق كأرحلأ
لزن يذلأ ربخلأ وهو ناعرذلأ

نيطضشانلأ ةرضسأأ ىلع ةقعاضصلاك
نيذلأ ةقطنملل كأرحلأ بابضشو
نيينعملأ عم أونماضضت
يأأر يلقتعم امهوربتعأو
فيك تقولأ سسفن يف نيلئاضستم
دق انوكي نأأ نيباضشلأ نيذاهل
امهئأرآاب سشيجلأ تايونعم افعضضأأ

كأرحلأ بلاطم سسفن دعت يتلأو
؟ يبعضشلأ

¿.e©£≈ Gd∏¬ 
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يف ةخرؤوملا ةم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا بسسحو

نإاف يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن02 ـ˘˘˘لا
ةي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا

ابطاخم ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
سضعب ىلإا يهابتنا تفل «: ةلولا
ةيعسضولاب ةقلعتملا تابوعسصلا
نيدقاعتم˘لا ناو˘عأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
دوقعب مهماهم نوسسرامي نيذلا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘˘م˘˘لا ةدد˘˘ح˘˘م
ماكحأل نيعسضاخلاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا

70/ م˘قر ي˘سسا˘ئر˘لا مو˘˘سسر˘˘م˘˘لا

ربمسسيد92 يف خرؤوملا803

رارقتسسلاب قلعتي اميف7002
ءابعألاو ناوعألا ءلؤوهل ينهملا
مهتيعسضو ر˘ي˘ي˘سست˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا
ةيعسضو˘لا هذ˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لا د˘سصق
ة˘يرادإلا تاءار˘جإلا ط˘˘ي˘˘سسب˘˘تو
ةينهملا ةايحلا رييسستب ةطبترملا
نيب قافتلا مت ناوعألا ءلؤوهل
تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ةسصتخملا حلاسصملاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل

81 خيراتب دقعنم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

فيي˘كت ى˘ل˘ع9102 رب˘م˘فو˘ن
دوقع نم ناوعألا ءلؤوه دوقع
ر˘ي˘غ دو˘ق˘ع ى˘لإا ةد˘م˘لا ةدد˘ح˘˘م
ي˘˘˘ف ا˘˘˘عدو .«ةد˘˘˘م˘˘˘لا ةدد˘˘˘ح˘˘˘˘م
عباطلا تل˘م˘ح ي˘ت˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ءاسسؤورو ةلولا نم يلاجعتسسلا
يف عورسشلا تايدلبلاو رئاودلا
ناوعألا دوقع فييكت تاءارجإا
ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح ن˘يد˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةدملا ةددحم دوقع نم طاسشن
ةد˘م˘لا ةدد˘ح˘م ر˘ي˘غ دو˘ق˘ع ى˘˘لإا
ةيوسستلا ةيل˘م˘ع جاردإا ة˘ط˘ير˘سش
سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘لواد˘˘م بجو˘˘م˘˘ب
ةقداسصملا تمت يدلبلا يبعسشلا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
˘˘ما˘˘كحأÓ˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘˘ط ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا
اذه يف اهب لومعملا ةيميظنتلا
رييغت يف عورسشلا لبق لاجملا

نأا ةراسشإلاب ريدجلاو .دقعلا ةدم
ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لا
ةرياد » ةبانع ةيلو نع ينطولا

ةرازو ا˘عد نا˘ك «با˘هو˘لا د˘˘ب˘˘ع
ةيلحملا تاعام˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
نيدقاعتملا لامعلا ةئفب لفكتلل
يف رظنلا لÓخ نم تايدلبلاب

م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘سصنأاو م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو
يفو .ةمئاد دوقع˘ب م˘ه˘م˘ي˘سسر˘ت˘ب
ماعلا نيمأÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م ة˘ل˘سسار˘م
ميلقإلا ةئيهتو ةيلخادلا ةرازول

ربمفون81 ـلا يف ة˘خرؤو˘م˘لاو
نم تائملا نأا (ةرياد) بئانلا دكأا
ى˘ل˘ع ن˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةبا˘ن˘ع ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم
يف ماه دج ارود نودؤوي نيذلا

تايريدملاو حلاسصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م

01 ـلا زواجتي ليوط نمز ذنم

ن˘كم ا˘م ة˘مد˘خ˘لا ي˘ف تاو˘ن˘˘سس
ةينهم ةربخ باسستكا نم ءلؤوه
ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يرادإا تلا˘ج˘˘م ي˘˘ف
نوؤو˘سشلاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا˘˘ك
طيحملاو ةئي˘ب˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ي˘ت˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو
روجأا لباقم كلذو اهب نولمعي
تا˘˘يرور˘˘سض ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ل ةد˘˘ي˘˘هز
روهدت لظ يف ميركلا سشيعلا
ملعلل ،نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا
نمو رسسأا بابرأا مهتيبلاغ نإاف
ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تادا˘ه˘سشلا ي˘ل˘ما˘˘ح
نأاب افسسأاتم .ةينيوكتلا دهاعملاو
دعاق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأا ن˘م م˘ه˘ن˘م

متي ملو ةينملا مهتفاو نيرخآاو
ةموكحلا نأا فاسضأاو .مهميسسرت
يف زجع دوجو نع تفسشك دق
رثكأاب ردقي ةيمومع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا

رغاسش لمع بسصنم فلأا33 نم
ط˘ط˘خ˘م ي˘ف نأا ا˘م˘˘ك ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
كانه دجوي تايدلبلاب ليغسشتلا

ةرغاسشلا بسصانملا نم مهم ددع
هنأا راسشي و فيظوتلا رظتنت يتلا
ةئفلا هذه ةطرافلا تاونسسلا يف
ةيولوألا اهل طعت مل ةمورحملا
ىلع ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ق˘با˘سسم ي˘ف
رظتنت تلظو تايدلبلا ىوتسسم
ةعاسسل دحل ميسسرتلا يف اهرود
رظنلا ىلإا ةيسصولا ةرازولا ايعاد
نيدقاعتملا لامعلا بلاطم يف
لمعلاب م˘ه˘فا˘سصنإاو تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب

مهبسصانم يف م˘ه˘م˘ي˘سسر˘ت ى˘ل˘ع
مهل ىنسستي ىتح ةمئاد دوقعب
دÓبلا مدخت ةيمومع ةمدخ ءادأا

ة˘لاد˘ع˘لا را˘طإا ي˘˘ف ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو
ي˘ت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
تائفلا ةدئافل ةموكحلا اهترقأا
دح ىلع ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ي˘ف ة˘سشه˘لا
.هريبعت
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عورسشم ىلع تقداسصو ةموكحلا تسسرد
نيديفتسسملا جامدإاب قلعتي يذيفنت موسسرم
ينهملا جامدإلا ىلع ةدعاسسملا زاهج نم
لÓخ اذهو ،تاداهسشلا يلماحل يعامتجلاو
يسضاملا عوبسسألا ةياهن دقع يذلا عامتجلا

يودب نيدلا رون لوألا ريزولا هسسأارت يذلاو
ع˘˘يرا˘˘سشم ه˘˘لÓ˘˘˘خ تسشقا˘˘˘نو تسسرد ، ن˘˘˘يأا

تاعاطق سسمت سضورع و ةيذيفنت ميسسارم
لمعلا و نكسسلاو ةحÓفلاو ةنمقرلاو ديربلا

امك ،ةيئاملا دراوملاو ةيمومعلا لاغسشألاو
ططخمب قلعتي اسضرع تسشقانو تعمتسسا
فد˘ه˘ي و .ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ة˘سسسسؤو˘م ر˘يو˘ط˘˘ت
تا˘ي˘ف˘ي˘ك د˘يد˘ح˘ت ى˘لإا سصن˘لا اذ˘ه عور˘˘سشم
تادا˘˘˘ه˘˘˘سشلا ي˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح جا˘˘˘˘مدإا طور˘˘˘˘سشو
ذنم ليغسشتلا لبق ام دوقع نم نيديفتسسملا

يفو .موي˘لا خ˘يرا˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا8002 ةنسس
˘مو˘سسر˘م˘لا اذ˘˘ه عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
اقيبطت يتأاي هنأاب لوألا ريزولا دكأا ،يذيفنتلا
ة˘يو˘سست ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ة˘مو˘كح˘˘لا تارار˘˘ق˘˘ل
زا˘ه˘ج ن˘م˘سض ن˘ي˘ج˘مد˘م˘لا ة˘فا˘ك ة˘ي˘˘ع˘˘سضو

PIAD ي˘ن˘ه˘م˘لا جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لا

ةياغ ىلإا جامدإا ةيعسضو يف نولازي ل نيذلا

مهددع غلاب˘لاو9102 ربوت˘كأا13 خيرات

ةيلمعلا هذه متت نأا ىلع ،ةلاح180.614
ديسسجت دسصق اهرارقإا مت تÓيهسستل اقفو
حمسسيسس امك.فورظلا نسسحأا يف رارقلا اذه
جا˘مدإا˘ب ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ف˘سصبو مو˘سسر˘م˘لا اذ˘˘ه
ىلإا زاهجلا اذه نمسض نيدجاوتملا لمجم
ريزولا راسشأا دقو اذه.ددحملا خيراتلا ةياغ
نوكت نأا بجي جامدإلا ةيلمع نأا ىلإا لوألا

ةيعوسضوم ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ا˘ق˘فوو ،ل˘حار˘م ى˘ل˘ع
،زا˘ه˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘مد˘قألا بسسحو ،ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشو
ربمفون رهسش نم حتافلا نم اقÓطنا كلذو

،تاونسس ةثÓث رادم ىلع دتمتسسو9102
تارادإلا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا جا˘مدإا م˘ت˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح

ينعم403.473 مهددع غلابلاو ،ةيمومعلا

لبق ديفتسسم فلأا061 ،يلاتلا وحنلا ىلع

قوفي نيذلل ةب˘سسن˘لا˘ب،9102 ةنسس ةياه˘ن

فلأا501. تاو˘ن˘سس8 يلعف˘لا م˘ه˘طا˘سشن

حوارتي نيذلل ةبسسنلاب،0202 ةنسس لÓخ

جامدإا .تاونسس8و3 نيب يلعفلا مهطاسشن
نع مهتيمدقأا لقت نيذلا نيديفتسسملا يقاب

فلأا001 مهدادعت قوفي نيذلاو تاونسس3

يف.ةيلمعلا ءاهتنا خيرات1202 ةنسس لÓخ
تامدخ˘لا˘ب لوألا ر˘يزو˘لا هو˘ن ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا
يف ةينهملا ةئفلا هذه اهتمدق يتلا ةليلجلا

هتنرسصعو ماعلا قفرملا ريسس نامسض لاجم
،ةيجاتنإلا ةيداسصتقلا تاطاسشنلا يف اذكو
ديسسجت ىلع ةمزاع ةلودلا نأا ىلع دكأا امك
يذيفنتلا موسسرملا اذهو ،ينطولا رارقلا اذه
ءاعبرألا موي ةموكحلا هيلع تقداسص يذلا
يذلا نامسضلا ةبا˘ث˘م˘ب و˘ه يذ˘لاو ي˘سضا˘م˘لا
دق و .ددسصلا اذه يف ةلودلا دهعت مجرتي

لك اذكو ةيلاملا ريزو لوألا ريزولا فلك
دينجتب ةيلمعلا هذه˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

ةحاتم˘لا ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘لا ة˘فا˘ك
يفو فورظلا نسسحأا يف رارقلا اذه ديسسجتل
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ر˘مأا ا˘م˘ك.ةدد˘ح˘م˘لا لا˘˘جآلا
ىلع ايروف ةيلمعلا هذه ديسسجت يف ءدبلاب
عتمتت يتلا ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا ىو˘ت˘سسم
قودنسص لفكتيسس نيح يف ،ةيلام ةيحيرأاب
ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل نا˘م˘سضلاو ن˘ما˘سضت˘لا

LCGSFة˘سسارد ع˘م تلا˘˘ح˘˘لا ي˘˘قا˘˘ب˘˘ب
ن˘ي˘ب ا˘م ن˘ما˘سضت˘لا ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
.ةيلحملا تاعامجلا
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ريزولا مامأا لخدتلاب ناملربلا باون مدقأا
لجأا نم هتوعدل يودب نيدلا رون لوألا
سسراد˘م˘ل˘ل رار˘ق˘ت˘سسلا ةدا˘عإل كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةذ˘تا˘سسأا تلا˘غ˘سشنا ة˘يو˘سستو ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
لمعلا نع نيبرسضملا يئادتبلا ميلعتلا

ة˘لاد˘ع˘لا ر˘ي˘فو˘تو ،ع˘ي˘با˘سسأا ة˘ع˘ب˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م
لمعلاو ،ةثÓثلا راوطألا ني˘ب ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ذيمÓت˘لاو ة˘ي˘سسارد˘لا ة˘ن˘سسلا ذا˘ق˘نإا ى˘ل˘ع
ل˘˘سصف˘˘لا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا فرا˘˘˘سشم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
بئانلا ربع ناملربلا لخدت ءاجو .لوألا

ر˘سضخ˘ل» م˘ل˘˘سسلا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘ع
ىلإا اي˘با˘ت˘ك لاؤو˘سس ع˘فر يذ˘لا «ي˘م˘هار˘با

بلاطملا قيقحت نأا» هيف لاق لوألا ريزولا

رارقتسسلا ديعي نأا هنأاسش نم ةعوفرملا

ذيمÓ˘ت˘لا نأاو ة˘سصا˘خ ي˘ئاد˘ت˘بلا رو˘ط˘ل˘ل

نم لوألا لسصفلا تارابتخا باوبأا ىلع

نأا املع،9102- 0202 ةيسساردلا ةنسسلا

نم ةئاملاب04 ةبسسن فظوي لوألا روطلا

ر˘ب˘ت˘ع˘ي هرار˘ق˘ت˘سساو عا˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م

ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘سسرد˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

يفاكلا مامتهلا» اسضيأا لاقو.»اهروطتو

ةحيرسشلا هذه بلا˘ط˘م˘ب دا˘ج˘لا ل˘ف˘كت˘لاو

هتبيه ذاتسسأÓل لفكيو تابقعلا للذيسس

ل˘يد˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘نأا ا˘م˘ل˘ع ،ه˘˘قو˘˘ق˘˘حو

ل يذ˘لا ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘˘لا تلÓ˘˘ت˘˘خا

،ةذتاسسألا ءلؤوه فينسصت ةداعإاب لإا نوكي

ذاتسسأاو ي˘سسي˘ئر ذا˘ت˘سسأا ف˘ي˘ن˘سصت ةدا˘عإاو

امب ةثÓث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا راو˘طأÓ˘ل نو˘كم

عم ةيدعاقلا ةب˘تر˘لا ف˘ي˘ن˘سصتو بسسا˘ن˘ت˘ي

دد˘ع ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو ،بتر˘لا د˘ي˘˘حو˘˘ت

عم ةنراقم يئادتبلا يف لمعلا تاعاسس

طسسوت˘م˘لا رو˘ط˘لا ي˘ف ي˘عا˘سسلا م˘ج˘ح˘لا

ل˘˘ث˘˘م˘˘م بئا˘˘ن˘˘لا تاذ ا˘˘عدو .يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو

ل˘جأا ن˘م ا˘سضيأا ل˘خد˘ت˘لا ى˘لإا ة˘مو˘˘كح˘˘لا

رثأاب662-41 يسسائرلا موسسرملا قيبطت

داجيإاو4102 ةنسس هرودسص ذنم يعجر

دعب يئادتبلا روطلا يف نينوكتملل لح

تاررقم رييغتو،2102 ناوج30 خيرات

نم ءاد˘ت˘با جا˘مدإا تارر˘ق˘م ى˘لإا ة˘ي˘قر˘ت˘لا
ىلإا ةيقرتلا نم مهنيكمتل خيراتلا سسفن
ةذتاسسأÓل لاجملا حتفو نوكم ذاتسسأا ةبتر
ةسسردم ريدم ةبترل ةي˘قر˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘نو˘كم˘لا
ةيبرتلا يفرسشم بادتنا ىلإا ةدايز.ةيئادتبا
تاحاسسلا يف ذيمÓتلا ريطأات ىلع لمعلل
ةذ˘تا˘سسألا لد˘ب ة˘ي˘سسرد˘م˘لا م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لاو
املثم يجوغاديبلا لمعلل ءلؤوه غيرفتل
تا˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘˘م و˘˘˘ه
عا˘جرإا بل˘ط˘م لا˘م˘هإا نود ،تا˘يو˘نا˘ث˘لاو
طرسش نود دعا˘ق˘ت˘لاو ي˘ب˘سسن˘لا د˘عا˘ق˘ت˘لا
.عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ن˘˘سسلا

ةدوعلاب ناملربلا لثمم بلاط ايجوغاديبو
ي˘ف سسيرد˘ت˘لا ي˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل

ةيملعلا داوملا ةذتاسسأاك يئادتبلا روطلا

ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘عإاو ة˘ي˘بدألا داو˘م˘لا ةذ˘تا˘˘سسأاو

هدا˘ن˘سسإاو ة˘ي˘ف˘سصÓ˘لا ة˘ط˘˘سشنألا سسيرد˘˘ت

ةيندبلا ةيبرتلا يف نيسصسصختم ةذتاسسأل

سضيفخ˘ت ل˘جأا ن˘م م˘سسر˘لاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لاو

لمعلا سضفر عم ذاتسسأÓل يعاسسلا مجحلا

موسسرملا عم سضراعتي هنوك تبسسلا موي

تاعاسس ددحي يذلا442-90 يذيفنتلا

اعد امك .يمومعلا فيظولا يف لمعلا

رظنلا ةداعإاو لمعلا بط ليعفت ىلإا اسضيأا

يئادتبلا روطلا يف جماربلاو جهانملا يف

ةذ˘تا˘سسأا ن˘˘م ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ل˘˘هأا كار˘˘سشإا ع˘˘م

.اهحÓسصإاو اهمييقتل نيسشتفمو
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مهتيعسضو ةيوسستل ة’ولا ىلإا ةلجعتسسم ةيقرب لسسرت ةيلخادلا

تايدلبلا ىوتضسم ىلع نيدقاعتملا ناوعأ’ا جامدإا ايمضسر

9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلا ذاقنإا ىلع لمعلل

يئادتب’ا روطلا ةذتاضسأا ةلكضشم لحل لخدتي ناملربلا

0202 ةنسس لÓخ ف’آا501 و ةيراجلا ةنسسلا ةياهن لبق ديفتسسم فلأا061 جامدإا

 ليغضشتلا لبق ام دوقع نم ديفتضسم فلأا614 جامدإا ليضصافت رضشنت ةعاضس رخآا

اعباط لمحت ةميلعت ةبانع ةي’و يلاو ىلإا اهنيب نم ةيروهمجلا ة’و ىلإا ةميلعت ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو تقربأا
 .ةدملا ةددحم ريغ دوقع نم مهنيكمت تاءارجإا يف عورسشلاو تايدلبلا ىوتسسم ىلع نيدقاعتملا ناوعأ’ا ةيعسضو يف رظنلل ايلاجعتسسا

يلودلا ءاقللا يف نوكراسشملا مدق
هتدهسش يذلا مومسسلا ملعل عسساتلا

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا نار˘˘˘هو ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م
ع˘سضو˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

ة˘ب˘قار˘م ل˘جأا ن˘م ي˘ن˘طو عور˘سشم
ه˘كاو˘ف˘لا ي˘ف تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب
،ءاقللا ة˘سسي˘ئر تد˘كأاو .ر˘سضخ˘لاو
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع ،ه˘ل˘˘لا قزر ةر˘˘ي˘˘سصن
ةت˘فل ،عور˘سشم˘لا اذ˘ه ل˘ث˘م ءا˘سشنإا
لكسشب ايلاح ىرجت ةبقارملا نأا ىلإا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘م˘ت˘كم ر˘ي˘غ قر˘ف˘ت˘˘م
اذ˘ه ي˘ف تر˘كذو .دÓ˘ب˘لا ق˘طا˘˘ن˘˘م
تاد˘ي˘ب˘م˘لا ثل˘ث نأا˘ب سصو˘˘سصخ˘˘لا
ريغ ةيمانلا لودلا يف ةمدختسسملا

،ةيلودلا ةيعونلا ريياعمل ةقباطم
ا˘ندÓ˘ب˘ب ا˘سضيأا م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا˘˘ب ةزر˘˘ب˘˘م
فثكم لكسشب تاديبملا مادختسسا

هذه نم اماه اددع نأاو يئاوسشعو
ةدروتسسمو ةدمتعم ريغ تاديبملا
تحسضوأا امك.ةيعرسش ريغ ةقيرطب
بسصنم اسضيأا لغسشت يتلا ةريبخلا

ةحسصلا يف ثحبلا ربخم ةسسيئر

نأا1 نارهو ةع˘ما˘ج˘ب ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو
ل˘ب˘ق ن˘م تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
ن˘ي˘غر˘سسم ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
يف لقتنا نارهو ةيلوب ةيحÓفلا

نم51 نم ةريخألا تاونسس رسشعلا

ةنسس يف ةئاملا نم57 ىلإا ةئاملا

ة˘ي˘م˘هأا ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سشو8102.
نوز˘خ˘م ر˘ي˘ي˘سست تاءار˘جإا دا˘م˘ت˘عا

ةبرتلا ثولت بنجتل تاديبملا هذه
داو˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ي˘فو˘˘ج˘˘لا ها˘˘ي˘˘م˘˘لاو
ةحسصلا ىلع ةريطخلا ةيواميكلا

روسسيفوربلا مدق هتهج نم.ةئيبلاو
ةح˘سص ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ ،م˘ي˘هار˘ب د˘م˘ح˘م
نم ةينهملا مومسسلا ملعو لمعلا
ثو˘˘ح˘˘ب˘˘لا لو˘˘ح ا˘˘سضر˘˘ع زو˘˘لو˘˘ت
را˘˘ثأا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘˘لا
ناكسسلاو ةحسصلا ىلع تاديبملا

مادختسسا ة˘ب˘قار˘م ةرور˘سض اد˘كؤو˘م
نو˘كت نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘لا
ىلع سضارمألا نم ديدعلا يف اببسس
تا˘بار˘ط˘˘سضلاو نا˘˘طر˘˘سسلا رار˘˘غ
نوكراسشملا را˘ثأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘ب˘سصع˘لا
نوزخ˘م ة˘ي˘لا˘كسشإا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ي˘ف
ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يو˘سضع˘لا تاد˘ي˘ب˘م˘لا
رد˘سصم ل˘كسشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘˘سصلا
نوكت يتلاو ةيفوجلا هايملل ثولت
ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘سسا˘˘كع˘˘نا ا˘˘ه˘˘ل
ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلاو
.طيسسبلا

S°∏«º.±

 ةنيطنسسق يف بسصنملا سسفن لغسشت تناك

 ليغضشتلا ةلاكو عرفل ةديدجلا ةريدملا بيضصنت
ةلاكولا عرفل ةديدجلا ةريدملا بيسصنت مسسارم عوبسسألا اذه رحب ترج
ليغسشتلا ةرازو ترجأا نأا دعب كلذو ةبانع ةيلوب ليغسشتلل ةينطولا

ريدملا تسسم تÓيوح˘ت ة˘كر˘ح ار˘خؤو˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا نا˘م˘سضلاو ل˘م˘ع˘لاو
قوسس ةيلو يف بسصنملا سسفن ملسست يتلا ةيلحملا ةلاكولل قباسسلا

ةيليوج5» يحب نئاكلا ليغسشتلل ةيئلولا ةلاكولا رقم نسضتحا .سسارهأا

يتلا فطاوع يدمح ةلاكولل ةديدجلا ةريدملا بيسصنت مسسارم «2691
نم اهماهم تملتسسا يتلا ةنيطنسسق ةيلو يف بسصنملا سسفن لغسشت تناك
اذه ،سسارهأا قوسس ةيلو وحن هليوحت مت يذلا لامج مازح قباسسلا ريدملا

تاراطإا نم ددع روسضحب ماهملا مÓتسساو ميلسست بسصانم ترج دقو
تماق يتلا ةيرودلا تÓيوحتلا راطإا يف ةكرحلا هذه لخدت ثيح ،ةلاكولا
ءاردملا سسمت يتلا يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا ةرازو اهب
فلتخم يف ةديدج ءامد خسض لجأا نم كلذو تاونسس سسمخ لك نييئلولا
تفسشك ،ةلسص يذ قايسس يف ،نطولا بارت لماك ربع ةرسشتنملا تلاكولا

ةكرح ةريبك ةبسسنب دهسشتسس ةمداقلا مايألا نأاب «ةعاسس رخآا» رداسصم
ةيئلولا تلاكولل ةيلحملا عورفلا ءاردم ةرملا هذه سسمتسس تÓيوحت
اهتعسضو يتلا قيرطلا ةطراخ ىلع ريسسلا اهيريدم ىلع نوكيسس يتلا
ةمارسصلاو ةيفافسشلاب لمعلا ةرورسض ىلع تدكأا يتلاو ارخؤوم ةياسصولا

ذخأاي يذلا ماظنلا وهو لمعلا يبلاط ءاقتنا يف «طيسسولا» ماظن لامعتسساو
تاكر˘سشلا ماز˘لإا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ل˘ي˘ج˘سست˘لا ي˘ف ة˘ي˘مد˘قألا را˘ب˘ت˘علا ن˘ي˘ع˘ب
ةسصاخ ،لامعلا بيسصنتب ةقلعتملا تاءارجإلا مارتحاب ةسصاخلاو ةيمومعلا
نع ريبعتلا ،ةرغاسشلا بسصا˘ن˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسم˘لا ح˘ير˘سصت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت
اهنيوكت نامسض دسصق ةوجرملا تÓهؤوملاو ةلماعلا ديلا نم تاجايتحلا

نيمدختسسملا فرط نم اهنع ربعملا تاجايتحÓل اهتقباطمل اهليهأاتو
مارتحا نامسض دسصق ليغسشتلل ةيلحملا حلاسصملا عم قيسسنتلا زيزعتو
لوخد ربتعي يذلا لغسشلا يبلاطل ءاقتنلاو هيجوتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا

نم ديدعلا يسصحت يتلا ةبانع ةيلوب بابسشلل ينامألا ربكأا نيب نم هملاع
ةبسسن سصاسصتما اهنكمي يتلا ىربكلا تاسسسسؤوملاو ةيعانسصلا قطانملا

…hd«ó gô.ةيلولا يف ةلاطبلا نم ةريبك

ريياعمل ةقباطم ريغ ةمدختسسملا تاديبملا ثلث
ةيلودلا ةيعونلا

اياقب ةبقارمل ينطو عورضشم عضضو وحن
هكاوفلاو رضضخلا يف تاديبملا
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هلخادب ةنوكرم تناك يذلا لحملا ةفاجسسل مهرسسك دعب

ةيحايشس ةرايشس ىلع نولوتشسي نولوهجم

 لجيجب فداهلبب
ةرايصس ةقرصس ىلع ةعم˘ج˘لأ ى˘لإأ صسي˘م˘خ˘لأ ة˘ل˘ي˘ل نو˘لو˘ه˘ج˘م مد˘قأأ

ةي’وب فداهلب يوأروب ةيدلبب تÓحملأ دحأأ لخأد نم ةيحايصس

هذه بصسحو .ةقباطتم رداصصم نم صسمأأ ملع ام بصسح لجيج

ةليل نم ةرخأاتم ةعاصس يف أومدقأأ نيلوهجم اصصاخصشأأ نإاف رداصصملأ

نم ةرايصس هلخأدب تناك لحم ةمجاهم ىلع ةعمجلأ ىلإأ صسيمخلأ

ىلإأ اهبحصسب أوماق ثيح1102 ةنصس ميقرت «ناقول ونور » عون

تأذ تدكأأو ، ةلوهجم ةهجو ىلإأ اهب أورفي نأأ لبق لحملأ جراخ

نم هجورخ دعب ’إأ رمأÓل هبتني مل ةبكرملأ بحاصص نأاب رداصصملأ

أاجافتيل لحملأ نم ةرايصسلأ جأرخإأ لجأأ نم ةعمجلأ صسمأأ رجف هتيب

رقم ىلإأ ةرصشابم هجوتلأ ىلإأ هب عفد يذلأ رمأ’أ ةريخأ’أ هذهب لح امب

هتبكرم ءافتخأ لوح غÓب ميدقت لجأأ نم ينطولأ كردلأ ةقرف

يتلأ تاقرصسلأ لصسلصسم ناهذأ’أ ىلإأ ثداحلأ أذه داعأأو .ةيحايصسلأ

تفدهتصسأ ثيح مايأأ ةدع ذنم لجيج ةي’و نم ةدع قطانم اهدهصشت

ىتحو تابكرملأو ةيراجتلأ لاحملأ تأرصشع ةلوهجم تاباصصع

فوخلأ نم ةجوم راثأأ يذلأ رمأ’أ تاكرصشلأ صضعب تاعدوتصسم

يدرت لظ يف اصصوصصخ ةي’ولأ قطانم نم ديدعلأ ينطأوم طصسو

تفثكو تاباصصعلأ هذه ةوطصس نم تدأز يتلأ ةيخانملأ عاصضوأ’أ

ىلأ نيريثكلاب عفد يذلأ رمأ’أ ةيليللأ ةرتفلأ لÓخ اهطاصشن نم

ة˘صسأر˘ح ل˘جأأ ن˘م لزا˘ن˘م˘لأ ما˘مأأو تا˘فر˘صشلأ ي˘ف م˘ه˘ي˘لا˘ي˘˘ل ءا˘˘صضق

رفي’ نيذلأ ليللأ رأّوز ردغ نم مهتاكلتمم
ّ

. نيمصسو ثغ نيب نوق
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فيطسسب ناملو نيع

وطشسلأ يف ةشصتخم ةباشصع فيقوت

 ةيراجتلأ تÓحملأ ىلع
،ناملو نيع ةرئأد نمأاب ةلثمم فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم تفقوأأ

ةيلمع فرتقم فيقوت نم ،نيتعاصسلأ دعتي مل زيجو فرظ يفو

،ناملو نيع ةنيدم طصسو انئاك ايراجت Óحم تفدهتصسإأ وطصس

لبق نم ترطأأ ةيلمعلأ. ميتنصس نويلم51 ـلأ ةبأرق هبحاصص بلصسو

ةرصشابم تعراصس يتلأ ،ناملو نيع ةرئأد نمأ’ ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ

صضرعت يذلأ ةنيدملأ راجت دحأأ اهعدوأأ ىوكصشل اهلابقتصسإأ دعب

براق يلام غلبم ىلع لعافلأ اهلÓخ ىلوتصسأ وطصس ةيلمعل هلحم

ةفثكم ثاحبأأو تايرحت قÓطإأ ىلإأ كلذو ،ميتنصس نويلم51 ـلأ

ةيوه ديدحت ىلإأ لصصوتلأ نم نيتعاصسلأ دعتي مل فرظ يف تنكمتو

لصصوت يتلأ ةغمأدلأ ةلدأ’اب هتهجأوم عم هفيقوتو هيف هبتصشملأ

،ةقرصسلأ ةيلمع يف هطروت تبثت يتلأو هقح يف نوققحملأ اهيلإأ

ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ .كلذ دعب هيلإأ ةبوصسنملأ لاعفأ’اب فرتعيل

،اهب لومعملأ ةينونا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ا˘ه˘لا˘م˘كت˘صسأ د˘ع˘بو

لخأد نم ةقرصسلأ ةمهت نع هب هبتصشملأ دصض ايئأزج افلم تزجنأأ

.ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ هبجومب مدق ،يراجت لحم

GCjªø.Q

جوري ايئاشضق قوبشسمل دح عشضو

ةنتابب تأردخملأ
اقوبصسم ةنتاب ةي’و نمأاب21 ـلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع فقوأأ

طاصسوأأ يف تأردخملأ جوري ناك ،ةنصس62 رمعلأ نم غلبي ايئاصضق

همايق اهدافم تامو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ،ن˘ي˘ق˘هأر˘م˘لأو با˘ب˘صشلأ

لÓغتصس’ابو ،ةنتاب ةن˘يد˘م˘ب30 ةلمح يحب تأرد˘خ˘م˘لأ ج˘يور˘ت˘ب

ةيمك هتزوحب تطبصض نيأأ ،هب هبتصشملأ فيقوت مت ةمولعملل ديجلأ

ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اصصرق81 و مأرغ01 نزوب تأردخملأ نم

مامأأ هميدقت مت قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافيتصسأ دعب ،اكيريل عون نم

نم ىدبأأ يتلأ ةيلمعلأ يهو ،ةنتاب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو

.مهئانبأأ ىلع افوخت أريبك احايترأ يحلأ ناكصس اهلÓخ

T°ƒT°É¿.ì

¯Ω.eù°©ƒO 

و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صس نأا˘˘صشب تا˘˘˘يأور˘˘˘لأ تبرا˘˘˘صضتو

نأذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ه˘˘ل صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ ءأد˘˘ت˘˘عإ’أ

نأاب رداصصملأ صضعب تركذ ثيح نأروكذملأ

ع˘م ي˘ظ˘ف˘ل كا˘ب˘ت˘صشأ ي˘ف Ó˘خد ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ

ةنحصشلأ ةيوناث مامأأ نابصشلأ نم ةعومجم

ء’ؤوه رهن ناتيحصضلأ دأرأأ امدعب ةديدجلأ

أوماق يتلأ ةروهتملأ لاعفأ’أ ىلع امهعدرو

ىلإأ روطت يذلأ رمأ’أ ةيوناثلأ باب مامأأ اهب

نم ةثÓث هرثإأ ىلع نأوتي مل يدصسج كابتصشأ
تان˘ع˘ط ه˘ي˘جو˘ت ي˘ف ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م˘لأ نا˘ب˘صشلأ
نيذي˘م˘ل˘ت˘لأ يد˘صسج ى˘لإأ صضي˘بأ’أ حÓ˘صسلا˘ب
ن˘ير˘ي˘خأ’أ ة˘با˘صصإأ ي˘˘ف بب˘˘صست يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ
ى˘لإأ ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن تب˘ل˘ط˘ت ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب
امهدحأأ حيرصست مت ثيح ريهاطلأ ىفصشتصسم
. هحأرج ةروطخل أرظن يناثلاب ظفتحأ اميف
قوبصسملأ ريغ ثدا˘ح˘لأ أذ˘ه د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘مو
ميظنتب ةديدجلأ ةنحصشلأ ةيوناث ذيمÓت مدقأأ

نم ريهاطلأ ةرئأد رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو
ف˘ي˘قو˘تو ن˘مأ’أ ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لأ لا˘˘جأأ
ةفقولأ يهو ءأدت˘عإ’أ أذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘صست˘م˘لأ
ةذتاصسأأ اهيف كراصش ةيناث ةفقو اهتبقعأأ يتلأ

تميقأأ ي˘ت˘لأو ةرو˘كذ˘م˘لأ ة˘يو˘نا˘ث˘لأ لا˘م˘عو

نم بلاطو ءأدتعإ’أ هيف عقو يذلأ ناكملاب

ة˘ب˘صسا˘ح˘م ةرور˘صضب نو˘كرا˘صشم˘لأ ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ

ريفوتو يمأرجإ’أ لعفلأ أذه يف نيببصستملأ

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘ل ن˘˘مأ’أ

لوقي ىلوأ’أ ةرملأ تصسيل اهنأأو اصصوصصخ

امك ثأدحأ’أ هذه لثم اهيف عقت يتلأ ء’ؤوه

صضع˘ب بصسح أو˘نا˘ك ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ يذ˘˘ف˘˘ن˘˘م نأأ

نأأ لب ةيعيبط ريغ ةيعصضو يف رداصصملأ

أوناك م˘ه˘صضع˘ب نو˘ك ن˘ع أو˘ثد˘ح˘ت صضع˘ب˘لأ

أذهب مهمايق ةظحل تأردخملأ ريثات تحت

. ءأدتعإ’أ
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صسمأأ اهفتح نماثلأ دقعلأ يف زوجع تيقل
د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب لوأ’أ
عرا˘صشلأ ط˘صسو ئ˘جا˘ف˘م ل˘كصشب ا˘ه˘طو˘ق˘صس
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ط˘صسو لو˘ج˘ت˘ت ي˘هو
نم ملع ام بصسح ناصسرفلأ يحب ةدجأوتملأ

صسفن تدكأأو . ةيندملأ ةيامحلأ نم رداصصم
تزواجت ةأأرمأ يهو ةيحصضلأ نأأ رداصصملأ
يحب اهدرفمب لوجتت تناك عباصسلأ دقعلأ
ن˘˘ي˘˘قو˘˘صست˘˘م˘˘لأ عو˘˘م˘˘ج ط˘˘صسو نا˘˘صسر˘˘ف˘˘لأ

ئجاف˘م ل˘كصشب ر˘ث˘ع˘ت˘ت نأأ ل˘ب˘ق ن˘ي˘ل˘جأر˘لأو
نورصضاحلأ عراصسيل فيصصرلأ ىلع طقصستو
تقراف نأأو تثبل ام اهنأأ ريغ اهتدجن ىلإأ
نب قيدصصلأ ىفصشتصسم ىلإأ اهلقن مغر ةايحلأ
ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأأ ن˘م ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب ى˘ي˘˘ح˘˘ي
نأأ ردا˘صصم˘لأ صسف˘ن د˘ع˘ب˘ت˘صست م˘لو ، جÓ˘ع˘لأ
ةيبلق ةتكصسل تصضرعت دق ةيحصضلأ نوكت
د˘ق ةر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه نو˘كت نأأ ة˘ي˘فا˘ن ة˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م
تبهذ املثم ةقياصضملأ وأأ عفدلل تصضرعت
ثداحلأ دعب ةرصشابم رداصصملأ صضعب هيلإأ

ةيحصضلأ صضرعت نع صضعبلأ ثدحت ثيح
امم ىرخأأ ةأأرمأ لبق نم عفد ةيلمع ىلإأ

صضرعتتو ف˘ي˘صصر˘لأ ى˘ل˘ع ط˘ق˘صست ا˘ه˘ل˘ع˘ج

يفو . صسأأرلأ ىوتصسم ىلع ةغيلب تاباصصإ’

دقع˘لأ ي˘ف ل˘جر ى˘ل˘ع ر˘ث˘ع ل˘صصت˘م قا˘ي˘صس

زيزعلأ د˘ب˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب لا˘ب˘ج˘ب ع˘با˘صسلأ

ثح˘ب ة˘ل˘حر د˘ع˘ب ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘˘صصا˘˘ع قر˘˘صش

روكذملأ خيصشلأ ناكو ، تاعاصسل ترمتصسأ

لجأأ نم ةيباغ ةقطنم هاجتاب هتيب رداغ دق

ي˘ف د˘ع˘ي م˘ل ه˘نأأ ر˘ي˘غ نو˘ت˘يز˘لأ لÓ˘غ ي˘ن˘ج

ةرصشابم ىلإأ هنأريجو هتلئاعب عفد ام ءاصسملأ

تاباغلأ طصسو هنع ثحبلل ةعصسأو ةيلمع

ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ ى˘لإأ ى˘صضفأأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ

صضع˘ب تد˘كأأو ،ل˘ي˘ل˘لأ ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘˘صس

تاباغلأ طصسو هات ةيحصضلأ نأاب رداصصملأ

ق˘ير˘ط ى˘لإأ ءأد˘ت˘هإ’أ ن˘ع ز˘ج˘عو ة˘ف˘ي˘˘ث˘˘كلأ

اهنم يناعي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘صشم˘لأ بب˘صسب ةدو˘ع˘لأ

صسمأدلأ مÓظلأ أذكو نينيعلأ ىوتصسم ىلع

هنأريجو هتلئاع نأأ هظح نصسح نمو هنأأ ريغ

باصصي نأأ لبق هيلإأ لوصصولأ نم أونكمت

ىفتخأ دق ناك رخآأ اخيصش نأأو املع هوركمب

رصصنعلأ ةيدل˘ب˘ب ة˘ق˘ير˘ط˘لأ صسف˘ن˘ب ما˘يأأ ل˘ب˘ق

تاباغلأ طصسو اه˘ئا˘ت ي˘ق˘ب ثي˘ح ةروا˘ج˘م˘لأ

هيلع روثعلأ متي نأأ لبق نيلماك نيموي ةدمل

.هوركمب باصصي نأأ نود قزري ايح رخآ’أ وه

ةنحسشلاب ةذتاسسأ’او ذيمÓتلا طسسو نم تاجاجتحا اهتبقعأا ةثداحلا

دعب تانعطب نييوناث نيذيملت ةباشصإأ
لجيجب نيلوهجم لبق نم امهيلع ءأدتعإلأ

ةديدجلا ةيوناثلا مامأا صسمأا لوأا صضيبأ’ا حÓسسلاب ءادتعإ’ امهسضرعت دعب ةربتعم حورجب ةيوناثلا ةلحرملا يف ناذيملت بيسصأا
ةذتاسسأا اذكو نيباسصملا نيذيملتلا ءÓمز طسسو تاجاجتحإ’ا نم ةجوم راثأا يذلا ءادتعإ’ا وهو لجيج ةي’وب ةنحسشلا ةيدلبب

 .نمأ’ا ريفوتب ةبلاطملا لجأا نم ةيجاجتحا ةفقو اومظن نيذلا ةروكذملا ةيوناثلا

رشصاق يشضرحم فيقوت
تأرهوجم ةقرشس ىلع
ةنتابب اهتدلأو

ةي’وب دباعلا ةينث ةرئاد نمأا حلاسصم تنكمت
نم نوغلبي صصاخسشأا ةثÓث فيقوت نم ،ةنتاب
قوبسسم مهنيب نم ،ةنسس13و22،92 رمعلا

اهسضيرحتو رسصاق داعبإا ةمهت نع ،ايئاسضق
هذه فيقوتلا ةيلمع تمتو ،ةقرسسلا ىلع
ةرئاد نمأا حلاسصم اهتقلت ىوكسش ىلع ءانب
نسسلا نود ةاتف دلاو فرط نم ،دباعلا ةينث
بسصنلل هتنبا صضرعت صصوسصخب81ـلا

ربع اهجردتسسا باسش فرط نم لايتح’او
اهل مدق نيأا يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم
ةقفر اهتدلاو تاغوسصم هميلسست لباقم ادوعو
ةرئاد نمأا حلاسصم تحتف روفلا ىلع ،نيسصخسش
مت نيأا ةيسضقلا يف اقيقحت دباعلا ةينث
ليكو مامأا مهميدقتو مهب هبتسشملا فيقوت
راظتنا يف ،صسيرآا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

.ةمكاحملا

زوحي باشش فيقوت و ..
ةيودأل صصرق005 نم ديزأأ
ةنتابب رذخمك ةفنشصم ةينلديشص

نمأاب نماثلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع نكمت
رمعلا نم غلبي باسش فيقوت نم ةنتاب ةي’و
ةيودأ’ا نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع ،ةنسس33
تءاجو ،رذخمك ةفنسصملا ةين’ديسصلا
ىلع نمأ’ا حلاسصم لسصحت دعب هذه ةيلمعلا

جيورتب صصخسش مايق اهدافم تامولعم
،ةبكرم كلذ يف Óغتسسم ةيلقعلا تارثؤوملا

ةمزÓلا ةينمأ’ا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا دعب
ةيربلا ةطحملاب هب هبتسشملا فيقوت مت
دعب ،ةنتاب لارقوسس نيرفاسسملا لقنل
روثعلا مت يدسسجلا صسملتلا ةيلمعل هعاسضخإا

صصارقأا01 و نيكابيد ءاود صصرق072 ىلع
هنكسسم صشيتفتب نذإا رادسصتسساب ليتيك عون
ىلع روثعلا مت ثيح ةيباجيإا ةجيتنلا تناك
ددعلا حبسصيل نيكابيد ءاود صصرق832
دقف هيلعو ،صصرق805 زوجحملا يلامجإ’ا

ةيروهمجلا ليكو مامأا هب هبتسشملا ميدقت مت
.ةنتاب ةمكحم ىدل
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 زيزعلا دبع يديسسب تاباغلا طسسو هات امدعب ينيعبسس ىلع رثع اميف

 لجيجب عراششلأ طشسو اهطوقشس دعب زوجع ةافو

ةنتابب ةقرفتم ةيطرشش تايلمع يف تأردخمو تاشسولهم زجحو صصاخششأأ50 فيقوت
ىلع ءانبو ةصسولهملأ صصأرقأ’أو تأردخملاب عورصشملأ ريغ راجت’أ اهنمو اهعأونأأ ىتصشب ةيرصضحلأ ةميرجلأ ةبراحم راطإأ يف ،ةنتاب ةي’و نمأأ رصصانع نكمت

ةرئأد نمأأو21 ـلأ يرصضحلأ نمأ’أ حلاصصم ،تأردخملاب عورصشملأ ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف يف ةلثمم ةنتاب ةي’و نمأأ حلاصصم اهيلع تلصصحت ةدكؤوم تامولعم

ةيمك ىلع مهتزوحب روثعلأ مت نيأأ ةنتابب ءايحأأ ةدع ىوتصسم ىلع ايئاصضق قوبصسم مهنيب نم ةنصس93 و22 نيب مهرامعأأ حوأرتت صصاخصشأأ50 فيقوت نم ةنأورم

ةيئأزج تافلم زاجنإأ اهرثإأ ىلع مت ،ليتيكو ليديكراب ،اكيريل ،نيلباقيرب يف ةلثمم عأونأأ ةدع نم اصسولهم اصصرق78 و مأرغ21.01 ـب اهنزو ردقي تأردخملأ نم
تاطاصشنلأ هذه لثم لصصأوتت نأأ ىلع ،أريبك احايترأ ةي’ولأ ونطأوم اهلÓخ نم ىدبأأ يتلأ ةيطرصشلأ تايلمعلأ يهو ،ةلأدعلأ مامأأ مهميدقتو مهب هبتصشملأ دصض
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ةروراق0002 نم ديزأا زجح
ةملاقب ةيلوحكلا تابورششملا نم

ةشصخر نودب ةيلوحكلأ تابورششملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف
،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومجملأ ميلقإأ ىوتشسم ىلع
ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت،تاقرطلأ ربع صصيخرت نودب اهلقنو
لقنب قلعتت ةيشضق ةجلاعم نم صسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ي˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل
زجح مت اهلÓخ نم ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم ةزايحو

ىلع ءانب تمت ةيلمعلأ،ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو6102
ين˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘لأ دأر˘فأأ ى˘لإأ ةدرأو تا˘مو˘ل˘ع˘م
،ةيلوحك تابورششم اهنتم ىلع ةبكرم دوجو اهدافم صسيلوبويليهب

عشضو مت اهيلع لشصحتملأ تامولعملل ’Óغتشسأو كلذ رثأ ىلع
صضفر هفيقوت ةلواحم دعب ،هيف هبتششملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ
اهقئاثو ةبقأرم دعب ،ة˘ب˘كر˘م˘لأ ا˘كرا˘ت رأر˘ف˘لا˘ب ذ’ ثي˘ح لا˘ث˘ت˘م’أ

نم ةروراق6102 ىلع اهلخأدب رثع اقيقد اششيتفت اهششيتفتو
ةلشصأومو،ما˘ج˘حأ’أو عأو˘نأ’أ ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ تا˘بور˘ششم˘لأ
ىلإأ اهميلشستو ةيلوحكلأ تابورششملأ ةيمك زجح مت تأءأرجإÓل
ةزايحو لقن ةحنج عفر مت امك ،ةملاقب ةلودلأ كÓمأأ ةيششتفم
.ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم
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شسأرهأأ قوصس

شضيرمل تاعربتلا عمج ةلمح
 ةقرشس ةيلمع ىلإا لوحتت

،صسأرهأأ قوشس ةي’وب ىشضرملأ دحأ’ تاعربتلأ عمجل ةلمح تلوحت
يف قيقحتلل نمأ’أ لخدت تعدتشسأ ةقرشس و لياحت ةيلمع ىلإأ
نم غلبم عمجل ةيأدبلأ يف ةينماشضتلأ ةلمحلأ تناك ثيح ، ةيشضقلأ
ءأرجإأ بجوتشسي لاشضع صضرم نم يناعي يذلأ نيشساي يمعل لاملأ

ةباتكلل مÓقأ عيب ةركف حأرتقأ مت مث ،نطولأ جراخ ةيحأرج ةيلمع

ةلمحلأ نكل ،لاملأ نم ددع ربكأأ عمجل تاقرطلأ يف  جد05 غلبمب
دأدعإأ دجأوت صسانلأ برغتشسأ ثيح فأرحن’أ نم اعون تدهشش
نم نوبلطي ، نأرودلأ رواحم يف و تاقرطلأ يف بابششلأ نم ةريبك
باحشصأ’ ةئيشسم تأرابعب ظفلتي نم مهنم و مÓقأ’أ ءأرشش صشانلأ
يف مÓقأ’أ ءأرشش ىلع نيقئاشسلأ رابجإأ لواحي نم مهنم و تأرايشسلأ

صصوشصل ء’ؤوه نأأ دعب اميف حشضتيل نونطأوملأ هل برغتشسأ دهششم
وه و ،صضيرملل اهعمجب رهاظتلأ لÓخ نم دوقنلأ ةقرشسل أوشسدنأ
ءاشضعأأ تعدتشسأ يتلأ نمأ’أ رشصانع لخدت ىعدتشسأ يذلأ رمأ’أ
ةقيرطلأ كلتب تاعربتلأ عمج ةيلمع فاقيإأ مت و ،قيقحتلل ةيعمجلأ
.صضيرملل اهلوشصو نود صسانلأ لأومأأ ةقرشس ىلإأ تدأأ يتلأ
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جيريرعوب جرب

تاردخملا ةزايح ةمهتب ينيثÓث فيقوت
ةرجاتملا دشصق (جلاعم فيك)

جيريرعوب جرب قرشش بونج ريدغلأ جرب ةرئأد نمأأ حلاشصم تنكمت
دشصق (جلاعم فيك) تأردخملأ ةزايح ةمهتب  ينيثÓث فيقوت نم

ةيل˘خ بشسحو ة˘ن˘شس73 (ع-م) وعدملاب رمأ’أ قلع˘ت˘يو ةر˘جا˘ت˘م˘لأ
هفيقوت مت هب هبتششملأ نإاف ةي’ولأ نمأ’ ةماعلأ تاقÓعلأو لاشصت’أ
تأردخملأ نم ةيمك ىلع هلخأدب طبشض يذلأ يلئاعلأ هنكشسمب

نزوب ةريغشص ةعطق و امأرغ08.19 نزوب ةحيفشص نع ةرابع

نيلشصن و ليدكرابلأ ءأود نم صصرق فشصن ىلإأ ةفاشضإأ امأرغ09.0

ةدامب ةفوفلم رئاجشس باقعأأ21 أذكو (روتيك) عيطقتلاب نيشصاخ
روثعلأ مت امك تأردخملأ عيطقت نع جتان قوحشسم و تأردخملأ

هدشض يئاشضق فلم زاجنإأ مت ثيح فافشش صضيبأأ نولب نيزافق ىلع
صسبحلأ هعأديإاب رمأأ يذلأ ةيروهمجلأ ليكو ديشسلأ مامأأ هبجومب مدق
≈°eƒS.´. تقؤوملأ

شسولهم شصرق004 يلاوح زجح
ةليشسملا ةي’و جارد د’وأاب

د’وأأ ةرئأد نمأاب ةيئاشضقلأ ةطرششلأ رشصانع صسمأأ لوأأ ءاشسم تنكمت
نم يناثلأ دقعلأ يف صصخشش فيقوت نم ةليشسملأ ةي’و نمأاب جأرد
تأردخمو ةشسولهم صصأرقأأ ةزايح ةيشضق يف هطروتل كلذو ،رمعلأ
حلاشصملأ تأذ لÓغتشسأ دعب تأأدب ةيشضقلأ تايثيح ،اهجيورت دشصق
بوبحلأ جيورتب موقي صصخشش دوجو اهدافم ةدكؤوم تامولعمل
بشصنو لمع ةطخ دأدعإأ متيل تأرايشسلأ ىدحإأ لخأدب ةشسولهملأ

صسملتلأ ةيلمع˘ل ه˘عا˘شضخإأ د˘ع˘بو ه˘فا˘ق˘يإأ ن˘م ن˘كم م˘كح˘م ن˘ي˘م˘ك
ةشسولهملأ بوبحلأ نم ةيمك ىلع هتزوحب روثعلأ مت يدشسجلأ

ةروراق51و ،عأونأ’أ فلتخم نم اشسولهم اشصرق393 ـب ردقت
فيك) تأردخملأ ن˘م ن˘ي˘ت˘ع˘ط˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،صسو˘ل˘ه˘م ل˘ئا˘شس
ةباينلأ عم قيشسنتلابو ةيشضقلأ يف قيقحتلل أرأرمتشسأو ،(جلاعم
نم نيتحيفشص ىلع هلخأدب رثع ثيح هنكشسم صشيتفت مت ةيلحملأ

ليكششت متيل ،امأرغ022:ـب امهنزو ردق ( جلاعم فيك) تأردخملأ
ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هميدقتو هدشض يئاشضق فلم
صضرغب جلاعم فيكو ةشسولهم بوبح ءافخإأو ةزايح ةمهتب ةليشسملأ
مÓعإ’اب فلكملأ ةعاشس رخآأ ـل هب حرشص ام بشسح أذهو ةرجاتملأ
.ةليشسملاب يئ’ولأ نمأ’اب
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لخاد قيرح بوبشش
ةملاقب محششلا داوب لزنم ةفرغ

مامحب ةيوناثلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تلخدت
ةيدلبل ةعباتلأ تشسملأ ةتششم ىمشسملأ ناكملاب ،صسمأأ لوأأ ،لئابنلأ

و ،لوأ’أ قباطلاب لزنم لخأد ةفرغل قيرح بوبشش رثإأ ،محششلأ يدأو
لزانملأ يقاب ةيامح مت اميف ،ثاثأ’أ صضعب فÓتإأ يف ببشست ام وه
،لشصتم قايشس يف و .قيرحلأ أذهل عيرشسلأ دامخإ’أ دعب ةرواجملأ
،ةرأزخلب ةيوناثلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تلخدت
،«ولوب «عون نم ةيحايشس ةرايشسب قيرح بوبشش دعب ،صسمأأ لوأأ

نيب طبأرلأ08 مقر ينطولأ قيرطلاب عقأولأ ةيلح يدأو رشسجب
يف مكحتلأ مت دقف ظحلأ نشسحل و ،صسأرهأأ قوشس و ةملاق يتي’و
ةيداملأ رئاشسخلأ امأأ ،ركذت ةيرششب رئاشسخ يأأ ثأدحإأ نود قيرحلأ
YõGdójø.∫.ةرايشسلل يلك قيرح يف تلثمتف
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نا˘ي˘ب بشسح ة˘ي˘شضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ةي’و˘لأ ن˘مأا˘ب لا˘شصت’أ ة˘ي˘ل˘خ˘ل
ىلإأ تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ر˘ثإأ دو˘ع˘ت
،صشاششر د’وأأ ةرئأد نمأأ حلاشصم
ة˘ن˘يد˘م˘ب ن˘ي˘شصخ˘شش نأأ ا˘هدا˘ف˘˘م
ةبكرم نتم ىلع صشاششر د’وأأ
ة˘˘عا˘˘شضب بير˘˘ه˘˘ت˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘˘ي
، يب˘ن˘جأأ أا˘ششن˘م تأذ ةرو˘شضح˘م
ة˘ط˘خ ع˘شضو ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع م˘ت˘˘ي˘˘ل
تأوق لب˘ق ن˘م ة˘م˘كح˘م ة˘ي˘ن˘مأأ
د’وأأ ةر˘˘˘ئأد ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘ششلأ

هبتششملأ فيقوتب تللك صشاششر
قير˘ط˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف

صشاششر د’وأاب23 مقر ينطولأ
،ايك عون نم ةبكرم نتم ىلع
نم ثلا˘ث˘لأو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف
ة˘ي’و ن˘م نأرد˘˘ح˘˘ن˘˘ي ،ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ
هبتششم˘لأ عا˘شضخإأ د˘ع˘بو ،ة˘شسب˘ت
يدشسجلأ صسملتلأ ةيلمعل امهيف
صصخ˘ششلأ ةزو˘ح˘˘ب رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ م˘˘ت
ن˘م ي˘˘لا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لوأ’أ

004.86ـب ردقم ةينطولأ ةلمعلأ
ةزو˘ح˘ب رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ، جد
يلام غلبم ىلع يناثلأ صصخششلأ

06ـب ردقي ةيبنجأ’أ ةلمعلأ نم
ةفاشضإأ ،يشسنو˘ت را˘ن˘يد (نو˘ت˘شس)
ة˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘لا˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م ى˘˘لإأ

فلأأ) جد0001 ـب ردقم ةينطولأ
صشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو (ير˘ئأز˘ج را˘ن˘˘يد
ل˘˘خأد رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ م˘˘ت ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ةيمك ىلع ي˘ف˘ل˘خ˘لأ قود˘ن˘شصلأ

نم (لشسعملأ) ةششيششلأ غبت نم

11 ـب رد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ ع˘˘ن˘˘شص

ىلع اهنم لك يوتحت ةششوطرخ

يلامجإأ ددعب ةريغشص بلع01

متيل ، ةريغشص ةبلع011ـب ردقي

ى˘˘لإأ ا˘˘م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو ا˘˘هز˘˘ج˘˘˘ح

تأءأرجإ’أ لامكتشس’ ةحلشصملأ
لامكتشسأ دعب.ةمزÓلأ ةينوناقلأ
فلم زاجنإأ مت قيقحتلأ تأءأرجإأ

بير˘˘ه˘˘ت عو˘˘شضو˘˘م˘˘˘ب ي˘˘˘ئأز˘˘˘ج
تأذ ا˘نو˘نا˘ق ةرو˘ظ˘ح˘م ة˘عا˘شضب
ة˘ششي˘ششلأ غ˘˘ب˘˘ت ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ أا˘˘ششن˘˘م
،لقن ةليشسو لامعتشساب (لشسعم)
امهيف هبتششملأ ميدقت مت هبجومب

ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو ما˘˘مأأ

ا˘ع˘ب˘تو ،صشا˘ششر د’وأأ ة˘م˘كح˘˘م

م˘ت يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘لأ تأءأر˘˘جإ’

هبت˘ششم˘لأ عا˘شضخإا˘ب ر˘مأأ رأد˘شصإأ

ة˘با˘˘قر˘˘لأ تا˘˘مأز˘˘ت˘˘ل’ ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ة˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ة˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ

 .لقن ةليشسو لامعتشساب بيرهتلأ

شسأأرلأ يف رجح ةبرصض هل هجو نأأ دعب رغصصأ’أ هقيقصش لتق

وزو يزيتب  اذفان انجشس تاونشس01ـب مهتملا ةنادإا

  لافطأأ ةصسمخل بأأ ةيحصضلأ

 هطوقشس دعب  شصخشش ةافو
لجيجب ةلميجب نوتيز ةرجشش نم
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تا˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘كح˘˘م تق˘˘ط˘˘ن
اينلع  وزو  يزيت ءاشضق صسلجمب
صسمأأ لوأأ راهن لÓخ ايروشضح و

تأونشس01 ن˘ج˘شسلأ ة˘بو˘ق˘ع˘ب
م˘ه˘ت˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف أذ˘فا˘ن ا˘ن˘˘ج˘˘شس
حر˘˘ج˘˘لأ و بر˘˘شضلأ ة˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب
ةافولأ ىلإأ نييشضفملأ نييدمعلأ
و لاعفأ’أ ، امهثأدحإأ دشصق نود
نوناق ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع صصو˘شصن˘م˘لأ
تشسم˘ت˘لأ  ا˘م˘ي˘ف  . تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ

51 ةبوقع طيلشست ةماعلأ ةباينلأ
و . هقح يف  أذفان انجشس ةنشس
ام بشسح  ةيشضقلأ تايثيح دوعت
ىلإأ ةينلعلأ ةمكاحملأ ةشسلج رأد
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف تع˘˘˘˘قو يذ˘˘˘˘لأ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ

مهتملأ نيب راجشش و تاششوانم
تح˘ت أذ˘هو ر˘غ˘شصأ’أ ه˘ق˘ي˘ق˘˘ششو
ةط˘ح˘م ما˘مأأ د˘جأو˘ت˘م˘لأ ر˘شسج˘لأ
وزو يز˘ي˘ت˘ب ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ ل˘˘ق˘˘ن

ءأدتع’أ ىلع مهتملأ مدقأأ  ثيح
ةطشسأوب رغشصأ’أ هق˘ي˘ق˘شش ى˘ل˘ع
تابر˘شض ةد˘ع ه˘ل ا˘ه˘جو˘م ر˘ج˘ح

هل اببشسم صسأأرلأ ىوتشسم ىلع
ىلع هطقشسأأ و أداح ايومد افيزن
و  ،ءامدلاب خطلم ههجو  صضرأ’أ
ةشسلج ءانثأأ مهتملأ  حرشص دق
ل˘ت˘ق  و˘ن˘ي م˘ل ه˘نأا˘ب ة˘م˘كا˘ح˘م˘˘لأ
˘مو˘ي ه˘نأأ و ر˘˘غ˘˘شصأ’أ ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘شش
ةلاح يف أدجأوتم ناك عئاقولأ
بشسح و . ة˘مد˘ق˘˘ت˘˘م د˘˘ج ر˘˘كشس
ةافولأ ببشس نأأ دكأأ ةربخلأ ريرقت
ا˘هرد˘شصم ة˘ي˘غا˘مد ة˘ط˘˘ل˘˘ج و˘˘ه
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘يز˘˘نو ر˘˘شسك
نمو ةداح ةلآأ ةطشسأوب ةمجمجلأ

مدقأأ هنأاب مهتملأ فاشضأأ رخآأ ةهج

ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘شش حور قا˘˘˘هزإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

را˘ج˘شش ع’د˘نأ بب˘شسب ر˘غ˘شصأ’أ

هردق يلام غلبم ببشسب امهنيب

دعب ةماعلأ ةباينلأ .  جد0001

تشسمتلأ عئاقولأ ىل˘ع ا˘ه˘ع˘ل˘ط˘ت

ةذفان انجشس تأونشس01 ةبوقع

ت’وأد˘˘˘م˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب و ه˘˘˘˘نأأ ’إأ

ة˘م˘كح˘م˘لأ تق˘ط˘ن ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

رو˘كذ˘م˘لأ ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ا˘ه˘˘م˘˘كح˘˘ب

  .افلاشس
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دعب صسمأأ هعرشصم صصخشش يقل
ةيدلبب نوتيز ةرجشش نم هطوقشس
ةمشصاع نع دعب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ي˘ج

ملك03 نم رثكأاب لجيج ةي’و
ناف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘شصم بشسحو.
لافطأأ ةشسمخل بأأ وهو ةيحشضلأ

نوتيزلأ تابح فطق ددشصب ناك
دقفي نأأ لبق هئانبأأو هتجوز ةقفر
قهاشش ولع نم طقشسيو هنزأوت
حور˘ج˘ب ه˘ت˘با˘شصإأ ي˘ف بب˘شست ا˘م
هتافوب تلجعام ناعرشس ةريطخ
يف ىفششت˘شسم˘لأ ى˘لإأ ه˘ل˘ق˘ن م˘غر
ه˘تا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإ’ ة˘شسئا˘ي ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
ببشسب ةافو ةلاح لوأأ هذه دعتو.

نو˘ت˘يز˘لأ ي˘ن˘ج م˘شسو˘˘م ثدأو˘˘ح

ةدع ذنم ل˘ج˘ي˘ج˘ب ق˘ل˘ط˘نأ يذ˘لأ

ةباشصإأ نم م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ع˘ي˘با˘شسأأ

يف ني˘كرا˘ششم˘لأ ن˘م تأر˘ششع˘لأ

حور˘˘ج˘˘ب هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ل˘˘م˘˘ح

مهطوقشس ءأرج ةفلتخم روشسكو

بغأأ ناكو ، نوتيزلأ راجششأأ نم

ردا˘˘شصم˘˘لأ بشسح ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘˘لأ

ءاشسنلأ نم  لجيجب ةيئافششتشسإ’أ

نمثلأ مشسوم لك نعفدي يئÓلأ

ةبعشصلأ ينجلأ ةيل˘م˘ع˘ل ى˘ل˘غأ’أ

دح ىلإأ نهشضعب تلشصوأأ يتلأ

تأريثكلأ تدع˘قأأ ا˘م˘ي˘ف تو˘م˘لأ

ببشسب  روهششل صشأرفلأ نمز’و

. ةميدتشسم تاهاعب نهتباشصإأ

ةيئاصضقلأ ةباقرلأ تحت امهعصضو مت / ةلصشنخ
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ع˘م نود˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ناو˘˘عألا م˘˘ظ˘˘ن
ة˘ي˘مألا و˘ح˘م˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا

ةرازو˘ل ع˘با˘ت˘لا ر˘ي˘ب˘كلا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘تو
سسمأا حا˘ب˘صص م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا

ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو

رارغ ىلع كلذو ةيلولل ةيبرتلا
تايلو يقاب يف مهئلمز يقاب
فو˘قو˘لا اورا˘ت˘خا ن˘يذ˘لا ن˘طو˘˘لا

بلطمب ةادانملل دحاو لجر ةفقو
اوررق ثيح ،جامدإلا وهو دحاو
لمأا ى˘ل˘ع ةو˘ط˘خ˘لا هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا
دوقع باحصصأا ىطخ ىلع ريصسلا

تررق ن˘يذ˘لا ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م
ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإا ار˘خؤو˘م ة˘مو˘كح˘˘لا

دع˘ب كلذو ة˘م˘ئاد ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م
تا˘ف˘˘قو˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق
نوجتحملا عفر ثيح ،ةيجاجتحلا
بصصت يتلا تاراعصشلا نم ديدعلا

و˘هو د˘حاو بل˘ط˘م ي˘ف ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج
م˘˘ه˘˘تر˘˘˘جأا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو جا˘˘˘مدإلا
نأا ى˘˘˘لإا ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘فل ،ة˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا
يتلا دوقعلا هذه عم «مهتاناعم»
ة˘ن˘صس ى˘لإا دو˘ع˘ت ا˘يو˘ن˘صس دد˘ج˘ت˘˘ت

ةيبرتلا ريدم دكأا دقو اذه،8002
لحت مهت˘ي˘صضق نأا˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘ل˘ل

سسيلو يزكرملا ىوتصسملا ىلع
هنإاف اذل يلحملا ىوتصسملا ىلع
،هب مهتدافإا هنكمي ام هيدل سسيل

ةلصصاوم اوررق ناوعألا نأا ريغ
نيدكؤوم ،ةيجا˘ج˘ت˘حلا م˘ه˘ت˘كر˘ح

دوقع باحصصأا بلاطم ةيبلت نأاب
ىل˘ع م˘هز˘ف˘ح ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘م
م˘ه˘ع˘˘فدو فو˘˘خ˘˘لا ز˘˘جا˘˘ح ر˘˘صسك
لجأا نم تاجاجتحلا ةغل رايتخل
اصساصسأا ةلثمتملا مهبلاطم قيقحت
ةدافتصسلا للخ نم جامدإلا يف
سسي˘لو ة˘م˘ئاد ل˘˘م˘˘ع دو˘˘ق˘˘ع ن˘˘م
ابتار سسيلو يرهصش بتار ،ةتقؤوم
ل يذ˘˘لا بتار˘˘لا ةدا˘˘يز ،ا˘˘يو˘˘ن˘˘صس

ق˘حو را˘ن˘˘يد00071 ىد˘ع˘ت˘˘ي
،ةيدودرملا ةحن˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا
ي˘ف ل˘م˘ع˘لا تادا˘ه˘˘صش با˘˘صست˘˘حا

با˘صست˘حا ،ف˘ي˘ظو˘ت˘لا تا˘ق˘با˘صسم
ة˘ل˘ط˘ع ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صسو توأا ير˘ه˘˘صش
تاونصس باصستحا ،رجألا ةعوفدم
نع يلختلاو دعاقتلا يف لمعلا
ديدجت يف ةيز˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا طور˘صشلا

.ةيمألا وحم يملعم دوقع

مهعاشضوأا نيشسحتو جامدإ’اب ةبلاطملل

نوجتحي نودقاعتملا ناوعألا
ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا

جامدإ’اب ةبلاطملل رابكلا ميلعتو ةيمأ’ا وحم عاطق يف نودقاعتملا لامعلا ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم رقم مامأا سسمأا حابشص جتحا
 .ليغششتلا لبق ام دوقع باحشصأا رارغ ىلع

دمحم ةيربلا ةطحملل يذاحملا ءزجلا يف
يام لوأاب بينم ديدنشص

 قيرطلل يئانثتصسا قلغ
يولعلا رصسجلا بيكرتل44 مقر

ءاتششلا يف تاناشضيف ثودح نم مهفوخت اودبأا اميف

مهيلإا رظنلاب تاطلصسلا نوبلاطي ةيوصضوفلا تانكصسلا ونطاق
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ي˘ن˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تما˘˘ق
ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ب سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص

لوحم لخدم دنع44 مقر ينطولا
عور˘صشلا بب˘صسب ة˘با˘ن˘ع˘ب يا˘م لوأا

رمملا ةأاصشنم عصضو يف قلطنلاو
ةطحملل ةيذاحملا ةطقنلاب ةيولعلا
دمح˘م ن˘ير˘فا˘صسم˘لا ل˘ق˘ن˘ل ة˘ير˘ب˘لا

ر˘صصا˘ن˘ع ما˘قو . بي˘˘ن˘˘م د˘˘يد˘˘ن˘˘صص
ركابلا حابصصلا ذنم ينطولا كردلا

ةكرح ريي˘صست˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا ن˘م
ةمداقلا تابكرملا ليوحتو رورملا

ة˘ي˘قر˘صشلا تا˘يلو˘لاو لا˘حر˘˘ب ن˘˘م
ةعاصسلا ذنم ةدكيكصس ـك ىرخألا
ءاهتنا ة˘يا˘غ ى˘لإا ا˘حا˘ب˘صص ة˘ن˘ما˘ث˘لا
ي˘صسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا ى˘لإا لا˘غ˘˘صشألا
و يام لوأا لوحملا نيب ام طبارلا
ي˘˘حو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘صشلا ى˘˘لإا يدؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ى˘لإا لو˘صصو˘˘لا سضر˘˘غ˘˘ب لور˘˘صصلا

نم كلذو ينوبلا وأا ةنيدملا طصسو
. يرورملا ظاظتكلا يدافت لجأا

ةيمومعلا لاغصشألا ةيريدم تناكو

سسمأا لوأا تن˘ل˘عأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل

ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ق˘ل˘˘غ ن˘˘ع سسي˘˘م˘˘خ˘˘لا

ة˘ع˘م˘ج˘لا سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘صص بق˘˘تر˘˘م

44 مقر ينطولا قيرطلا عطقمب

لقنل ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘ل˘ل يذا˘ح˘م˘لا

بينم ديدنصص دمح˘م ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

رصسجلا بيكرتل كلذو يام لوأاب

دق يولعلا ر˘م˘م˘لا نا˘كو .يو˘ل˘ع˘لا

رهصشأا ةدع ذنم هزاجنإا يف عرصش

رورملا ثداوحل دح عصضو لجأا نم

ىل˘ت˘ق طو˘ق˘صس ن˘ع تر˘ف˘صسأا ي˘ت˘لا

نيرفاصسم˘لا فو˘ف˘صص ي˘ف ى˘حر˘جو

نو˘ع˘ط˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو

لوصصولا لجأا نم ينطولا قيرطلا

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

رمملا نكمي˘صس ثي˘ح ن˘ير˘فا˘صسم˘لا

لخدم ىلإا روبعلا نم نيرفاصسملا

.ةيرورم رطاخم يأا نودب ةطحملا
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فلتخمب ةيوصضوفلا تايانبلا ونطاق ربع
تايدلبلاو ةبانع ةيدلبب ةيوصضوفلا ءايحألا
رامع يديصسو راجحلاو ينوبلا ةرواجملا

نم م˘ه˘فو˘خ˘ت ن˘ع ق˘طا˘ن˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ءاتصشلا لصصف يف ةيقيقح ةثراك ثودح
ةرم لك يف هنأا ثيح تاناصضيفلا رطخو
تويبلا لوحتت رطملا تاخز اهيف طقاصستت
اهرم˘غ˘ت ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا بب˘صسب ح˘با˘صسم ى˘لإا
نع ثحبلا ةلحر يف تلئاعلا لعجتو،
مهب قدحي يذلا رطخلا نم مهيقي ذلم
نوتيبي مهدجت ثيح راطمألا طقاصست دنع
تاطلصسلا فرط نم ةلابم نود ءارعلا يف
هذه ءازإا انكاصس كر˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةيعصضولا هذه نم يناعت يتلا ةصشهلا ةئفلا

يديصس ءايحأاب ةصصاخ تاونصس ذنم ةيثراكلا

،ةرورعزوب ،يام لوأا نيراخفلا و2 برح

يتلا ىرخألا ءايحألا نم اهريغو ةرصضخوب

ةيرزملا عاصضوألا هذه يف اهناكصس طبختي

راطمألا طقاصست ءانثأا ةصصاخ تاونصس ذنم

حا˘ت˘ج˘ت ي˘ت˘لا تا˘نا˘صضي˘ف˘لا ى˘لإا يدؤو˘ي ا˘˘م

ة˘ي˘ع˘صضو˘لا˘ب نا˘كصسلا دد˘ن د˘قو ،لزا˘ن˘˘م˘˘لا

ءانثأا ةصصاخ اهيف نوطبختي يتلا ةيثراكلا

ىلإا ي˘ح˘لا لو˘ح˘ت˘ي ن˘يأا را˘ط˘مألا ط˘قا˘صست

ن˘ع كي˘ها˘ن اذ˘ه، ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م ةر˘˘ي˘˘ح˘˘ب

ببصسب مهلافطأا اهنم يناعي يتلا سضارمألا

رايه˘نل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لا ة˘صشه˘لا تا˘ن˘كصسلا هذ˘ه

ىواكصشلا مغر اذه ،ةظحل ةيأا يف مهيلع

نإا ناكصسلا لاقو تا˘جا˘ج˘ت˘حلاو ةد˘يد˘ع˘لا

ىلعو ةرم لك ددجتي مزأاتملا عصضولا اذه

تاطل˘صسلا دو˘عوو تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت ن˘م م˘غر˘لا

اهلاح ىلع لازت ل نامقل راد نأا لإا ةينعملا

ل˘صصف لو˘ل˘ح ن˘م نو˘˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي نا˘˘كصسلاو

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا هذ˘ه رار˘م˘ت˘صساو ءا˘ت˘˘صشلا

ام˘ك ،م˘ه˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح سسو˘با˘ك ى˘لإا تلو˘ح˘ت

ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا م˘ه˘تد˘صشا˘ن˘˘م اودد˘˘ج

يف مهل لح داجيإاو مهتلاغصشناب لفكتلا

كلت ناكصس نإاف ريكذتلو .لجاعلا بيرقلا

ةيجاجتحا تافقو ةدعب اوماق دق ءايحألا

ةينكصسلا مهصصصصح نع جارفإلاب ةبلاطملل

دق مهنأاب ن˘ير˘ب˘ع˘مو تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط ن˘م

.تانكصسلا كلت لخاد سشيعلا نم اومئصس

تاردخم زجحو اشصخشش83 فيقوت مت اميف

ةفلتخم ءاشضيب  ةحلشسأاو ةشسولهم بوبحو

  مارجإلا  ىلع ابرح نلعت نمألا حلاصصم
ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملل ةيتايلمعلا جاوفألا تماق

ةزايح اياصضق يف مهيف هبتصشم سصخصش71 فيقوتب  سسمأا لوأا

ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ةزا˘ي˘ح،ة˘ي˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا و تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ينلعلا ركصسلا،ةصصخر نود ةيلوحكلا تابورصشملا عيب،ةروظحم

ىلإا ةفاصضإا،قئاثو نودب ةيران ةجارد ةدايق،يمومعلا قيرطلا يف

زجح نم ةطرصشلا تاوق تنكمت امك.ثحب لحم مهنم سضعبلا نأا

نم ةيم˘ك ز˘ج˘ح،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا و تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك

فلتخم نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا زجح،ةيلوحكلا تابورصشملا

ةطرصشلا تاوق تمظن قايصسلا تاذ يفو ماجحألا و فانصصألا

نم تقلطنا،عوبصسألا ةياهن ةيطرصش ةيلمع ينوبلا ةرئاد نمأل

كارصشإاب،ليللا نم ةرخأاتم تاعاصس ةياغ ىلإا اءاصسم ةعبارلا ةعاصسلا

ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘صشلا تاو˘˘ق

نمألل ةيئلولا ةحلصصملل عيرصسلا لخدت˘لا ي˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

ير˘صضح˘لا ن˘مألا،ةر˘صضخو˘ب لوألا ير˘صضح˘لا ن˘مألا،ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘مألا، ةرور˘عزو˘ب ثلا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مألا،3ةرصضخوب ينا˘ث˘لا

ةطرصشلل ةلقن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا،م˘لا˘صس يد˘ي˘صس ي˘جرا˘خ˘لا ير˘صضح˘لا

ةلمحلا تصسم نيأا،راجحلا ةرئاد نمأا و رامع يديصس ةيئاصضقلا

002 يح،ن˘كصسم054 يح،ن˘كصسم009يح ن˘م ل˘ك ة˘ي˘ن˘مألا

عم˘ج˘م˘لا،ي˘نو˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘حا˘صسلا،ن˘كصسم

ىلإا تصضفأا ثيح،ةردصسوب يح،ممقلا يح،دايز نب قراط ينكصسلا

ةزايح لجأا نم سصاخصشأا4 فيقوت،اصصخصش07 ةلاح سصحف

ةزاي˘ح ل˘جأا ن˘م سصا˘خ˘صشأا9 فيقوت،ةروظحم ءاصضيب ة˘ح˘ل˘صسأا

،ثحب لحم نيصصخصش فيقوت،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا

زجح،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا نم ةربتعم ةيمك زجح

ما˘ج˘حألا و فا˘ن˘صصألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا

ةجارد32 ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإا (را˘ت˘ي˘ك،يراد˘نور˘ك،ن˘ي˘˘كا˘˘كصس)

نمأا حلاصصم اهب موقت يتلا ،ةيطرصشلا تايلمعلل ةلصصاومو ،ةيران

سسمأا لوأا تماق اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا ةبراحمل ،ةبانع ةيلو

قرفلا عم قيصسنتلاب ،لوألا يرصضحلا نمألل ةطرصشلا رصصانع

نم لك تصسم ،ةيطرصش ةيلمعب  ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيتايلمعلا

يح ، سسرام لقح عراصش ،نيدلا رون سشوك تلفاحلا ةطحم

65  سصحف ىلإا ةيطر˘صشلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تصضفأا ن˘يأا ،بو˘كا˘با˘ط˘لا

،تاردخم˘لا ةزا˘ي˘ح ل˘جأا ن˘م سصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ،م˘ت ن˘يأا ا˘صصخ˘صش

ةزايح لجأا نم  سصخصش فيقوت  ثحب لحم نيصصخصش فيقوت

تابكرملا نم ديدعلا ةبقارم ىلإا ةفاصضإا ،روظحم سضيبأا حلصس

مت ثيح ،قئاثو نود ةيران ةجارد فيقوت عم ،ةيرانلا تاجاردلاو

سسفن يفو،مهيف هبتصشملا قح يف ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا

لوألا يجراخلا يرصضحلا نمألل ةطرصشلا رصصانع تمظن مويلا

ةيئلولا ةحلصصملل ةيتايلمعلا قرفلا عم قيصسنتلاب ،ةرصضخوب

051 يح نم لك تصسم ،ةيطرصش ةيلمع  ةيئاصضقلا ةطرصشلل

طي˘ح˘م˘لا و ن˘كصسم008 ي˘ح ،ا˘ن˘˘كصسم213 يح ،ا˘ن˘كصسم

ىلإا تصضفأا نيأا ،يصسيمخل يرارز ةيوبرتلا ةصسصسؤوملل يجراخلا

ةزايح لجأا ن˘م ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ،سصخ˘صش12 ةلاح سصح˘ف

تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،تارد˘˘خ˘˘م˘˘˘لا

ق˘ح ي˘ف ة˘مزل˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت ثي˘ح،ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلا

ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم نأا  ةراصشإلا ردجتو،مهيف هبتصشملا

ةبراحمل ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلا و ةميزعلا سسفنب لصصاوت

وعدت امك،نطاوملا و نطولا نمأاب سساصسملا هنأاصش نم ام لك

للخ نم ةميرجلا ةبراحم يف ةكراصشملا ةلصصاومل نينطاوملا

ماقرألا وأا ةينمألا تار˘ق˘م˘لا˘ب لا˘صصتلا˘ب اءاو˘صس ا˘ه˘ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا

ةيمصسرلا ةحفصصلا وأا،ةطرصش ولأا قيبطت،وأا ءارصضخلا ةيفتاهلا

.كوبصسياف يعامتجإلا لصصاوتلل
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خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ه˘˘نأأ ا˘˘نردا˘˘صصم تلا˘˘˘قو

ةنيفصس تداطصصأ9102/11/02
دحأأ فرط نم بنرأأ ةكمصس ديصص
يرحبلأ دي˘صصلأ ءا˘ن˘ي˘م˘ب ةرا˘ح˘ب˘لأ
اهليوحت م˘تو ي˘ب˘يا˘ط˘صش ة˘ن˘يد˘م˘ل
مت نيأأ ةصصتخ˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ و˘ح˘ن

يرح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ ءا˘ن˘ي˘م˘ب ا˘ه˘قر˘ح
ة˘ئ˘ي˘ه ل˘ك ن˘م ل˘ث˘م˘م رو˘˘صضح˘˘ب
نأأ راصشيو ءانيملاب ةطصشان ةيرأدإأ

8.3 اهنزوو مصس07 غلب اهلوط

بنرألأ ةكمصس نإاف ةراصشإÓل .غلك

ةد˘ع تط˘ق˘صس د˘ق تنا˘ك ة˘˘ما˘˘صسلأ

يف ن˘يدا˘ي˘صصلأ كا˘ب˘صش ي˘ف تأر˘م

ف˘صصت˘ن˘م ي˘ف كل˘ت ا˘ه˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع

نأأ نلعأأ نيأأ طرافلأ ربمصسيد رهصش

با˘ي˘ج عو˘ن ن˘م د˘ي˘صص ة˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘صس

ن ع نينمؤوملأ مأأ ةصشئاع» قمعلأ

دا˘ي˘˘ط˘˘صصأ ن˘˘م تن˘˘كم˘˘ت «2321

paC » ةقطنم يف بنرأأ ةكمصس

asoR» مصس72 ا˘ه˘لو˘ط غ˘˘ل˘˘ب

يف اهلب˘قو ا˘مأر˘غ044 اه˘نزوو

نع نلعأأ طرافلأ ربمفون سسداصسلأ

عون نم ديصص ة˘ن˘ي˘ف˘صس دا˘ي˘ط˘صصأ

ايركز يحي دمحم» قمعلأ بايج

لبق بنرأأ ةكمصس «1311 ن ع »

اهفÓتإا˘ب ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لأ م˘ت˘ي نأأ

نوكي نأأ نودايصص فوختيو .اقرح

يف أأدب كامصسألأ نم عونلأ أذه

ةبانع ة˘يلو ل˘حا˘صس ي˘ف ر˘ثا˘كت˘لأ

مل يذلأ ةكمصسلأ مج˘ح˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

ريدجلأو.أرتمتنصس03 د˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي

رحبلأ بنرأأ ةكمصس نأأ ةراصشإلاب

دعب ةافولأ ىلإأ يدؤوتو أدج ةماصس

اهلوا˘ن˘ت ن˘م تا˘عا˘صس8 وأأ6

يف مومصسلأ نم تايمك دجأوتل

امك اهمصسج نم ةفلتخم قطانم

ديصصلأ كابصش قزمتو ةيذؤوم اهنأأ

رئاصسخ يف ببصستي امم اهنانصسأاب

.نيدايصصلل ةيدام

لحاوضسلاب اهرثاكت نم نودايضصلا فوختي اميف

ةماصسلإ بنرألإ ةكمصس دايطصصإ
يبياطصشب ديصصلإ ءانيمب

ةيمضسرلا تاهجلا ىلإا اهوملضسو ةماضسلا بنرألا ةكمضس ةبانع ةيلوب يبياطضش ةقطنمل يرحبلا ديضصلا ءانيمب نيدايضصلا دحأا داطضصا
تماق يتلاو ديضصلا ءانيم ىوتضسم ىلع ةيرطيبلا ةيضشتفملا ىوتضسم ىلع كلذو داطضصملا كمضسلا عم اهيلع روثعلا دعب ةضصتخملا

 .قرحلا قيرط نع اهفÓتإاب

 عوبضسألا اذه لاغضشألا ةرضشابم راظتنا يف

تإرإرق نونمثي ميرلإ ناكصس
نأإ سسفنلإ نونميو يلإولإ

عقإولإ سضرأإ ىلع دصسجت

رورم ثداوح عوقو يدافتل

ةيوجلإ تابلقتلإ يف رذحب ةقايصسلل وعدت ةيوعوت تÓمح مظني ينطولإ كردلإ
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يلأو رأرق ميرلأ يح ناكصس نمث
دو˘˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يلو
ةئيهتلأ لا˘غ˘صشأأ قÓ˘ط˘نأ ةرور˘صضب
هترا˘يز لÓ˘خ أذ˘هو عو˘ب˘صسألأ أذ˘ه
،يصضاملأ عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘ه˘ن ي˘ح˘ل˘ل
و ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘˘لأ بلا˘˘ط ن˘˘يأأ

ةرور˘صضب تا˘عا˘ط˘ق˘˘لأ ي˘˘لوؤو˘˘صسم
ل˘جأأ ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لأ
ةيعمج اهتهج نم، يحلاب سضوهنلأ
ماق يتلأ ةرايزلأ اصضيأأ تنمث ءانهلأ
ايصصخصش هفوقو و يحلل يلأولأ اهب

ي˘ت˘˘لأ ة˘˘يرز˘˘م˘˘لأ عا˘˘صضوألأ ى˘˘ل˘˘ع
نم تاميلعت ءاطعإأو اهيف طبختي
عوبصسألأ أذه لاغصشألأ ةرصشابم لجأأ
م˘ير˘لأ ي˘ح و˘ن˘طأو˘م م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،

ةيلحملأ تاطلصسلأ أوبلاط دق أوناك
ةلاحلأ يف ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
مهيح اهيف طب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘صسلأ

ط˘قا˘صست د˘ن˘ع أءو˘صس دأدز˘ت ي˘ت˘˘لأو

ةئيهتب أوبلاط امك ،رطملأ تأرطق

فÓ˘غ˘لأ ن˘م م˘غر˘لا˘ب يذ˘لأ ي˘ح˘˘لأ

هتئيهتل هصصيصصخت مت يذلأ يلاملأ

امك اهلاح ىلع تلظ رومألأ نأأ لإأ

دوهزم قيفوت ةيلولأ يلأو أودصشان

ف˘ق˘يو ي˘ح˘ل˘ل ةرا˘يز˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي نأا˘˘ب

ةيثراكلأ ةيع˘صضو˘لأ ى˘ل˘ع ه˘صسف˘ن˘ب

ةقيدح وأأ ةئيهتلأ ةيحان نم ءأوصس

نع ربعت ي˘ت˘لأ لا˘ف˘طأÓ˘ل با˘ع˘لألأ

مهبصسح هيف نوطبختي يذلأ عقأولأ

.مهلافطأأ هل سضرعتي يذلأ رطخلأو

ه˘ل با˘ج˘ت˘صسأ يذ˘˘لأ بل˘˘ط˘˘لأ و˘˘هو

زا˘ه˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع لوألأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

يحلأ ةرا˘يز˘ب ما˘ق ن˘يأأ ،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘حر˘ف ط˘˘صسو

هذ˘ه ل˘ظ˘ت ل نأأ سسف˘˘ن˘˘لأ نو˘˘ن˘˘م˘˘ي

نأأو قرو ىلع ربح درجم تأرأرقلأ

عقأولأ سضرأأ ىلع ا˘هد˘ي˘صسج˘ت م˘ت˘ي

يت˘لأ تا˘نا˘صضي˘ف˘لأ ر˘ط˘خ بن˘ج˘ت˘ل.

.ةظحل يأأ يف مهددهت تتاب
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كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لأ تم˘˘ظ˘˘ن

ة˘ل˘م˘ح عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘ه˘ن ة˘با˘ن˘ع˘ب ي˘ن˘طو˘لأ

دا˘يز دأو سشي˘ت˘ف˘ت˘لأ ة˘ط˘ق˘ن˘ب ة˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت

ةيوعوت فدهب،44مقر ينطولأ قيرطلاب

رطخ نم مهريذحتو ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم

ةرور˘صض ى˘ل˘ع م˘ه˘˘ث˘˘حو رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح

ةدا˘ي˘˘ق تر˘˘ط˘˘صس ثي˘˘ح،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ مأر˘˘ت˘˘حأ

ةلمحلأ هذهل اصصاخ ا˘ج˘ما˘نر˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

50 ةيا˘غ ى˘لإأ ر˘ب˘م˘فو˘ن51 نم ةد˘ت˘م˘م˘لأ

ءوصس ءانثأأ »راعصش تحت9102 ربمصسيد
يدافتل رذ˘ح˘ب ة˘قا˘ي˘صسلأ :ة˘يو˘ج˘لأ لأو˘حألأ
ل˘˘ك ما˘˘ح˘˘قإأ لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو »ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لأ
ةيرصشب˘لأ و ة˘يدا˘م˘لأ ل˘ئا˘صسو˘لأو تأد˘حو˘لأ
تاقرطلأ و رواحملأ لك لÓتحل ةحاتملأ

ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب تÓ˘˘˘ي˘˘˘كصشت ع˘˘˘صضوو
ءاصسم مظن نيأأ فقوتلأ نكامأأ و نيرفاصسملأ
ةطقن ىلإأ ةينأديم ةجرخ مرصصنملأ ءاعبرألأ
تايوطملأ عيزوت مت نيأأ دايز دأو سشيتفتلأ

ةرورصض ىل˘ع ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم ثحو
ثدأوح رطخ نم مهريذحتو،نوناقلأ مأرتحأ

ةيوجلأ تابأرطصضلأ ءانثأأ ةصصاخ رورملأ
نم هفلخ˘ت ا˘مو ثدأو˘ح˘لأ عو˘قو˘ل ا˘يدا˘ف˘ت،
ةفاقثلأ سسرغ» ىلإأ ةفا˘صضإأ،ة˘م˘ي˘خو ج˘ئا˘ت˘ن
نمأأÓلأ ةرهاظ نم سصيلقتلأ و »ةيرورملأ
ي˘صصح˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأو ا˘˘م˘˘ي˘˘صس،يرور˘˘م˘˘لأ

فلآلأو ليتق0004 نع لقي ل ام ايونصس
ةجتانلأ رورملأ ثدأوح ببصسب ىحرجلأ نم
يذلأ يرصشبلأ رصصنعلأ نع ةريبك ةبصسنب
تأراصشإأ مرتحي ل و ةعرصسلأ يف طرفي
رور˘م˘لأ نو˘نا˘˘قو سصا˘˘خ ل˘˘كصشب رور˘˘م˘˘لأ
.ماع لكصشب

ناطرضسلا ىضضرم ءاويإل تاءاضضف قلخل فدهي
ىرخأا تايلو نم نيمداقلا

«ريخلإ سسانب ريخ ةبانع» ةعومجم
«ةايحلإ فقصس» عورصشم قلطت

ةيناصسنإأ ةردابمب «ريخلأ سسانب ريخ ةبانع» ةعومجم تماق

ةمدخ يف ةلثمتملأو أرهصش81 يلأوح لبق تقلطنأ ةزيمم
نطولأ تايلو فلتخم نم نيمداقلأ ناطرصسلأ ىصضرم ءأويإأ

ة˘ع˘ي˘ل˘ط ي˘ف «ةءأر˘ب˘لأ» د˘جو˘ت ثي˘˘ح لا˘˘ف˘˘طألأو ءا˘˘صسن˘˘لأ ن˘˘م
ةيا˘عر˘ل «ةا˘ي˘ح˘لأ ف˘ق˘صس» عور˘صشم ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ

بناجلاب مامتهلأ ةياعرلأ جمانرب لمصشيو ،ناطرصسلأ ىصضرم
ريفوت ،ةيدوألأ ريفوت ،ىصضرملأ لقن ةيلمع ليهصست يحصصلأ
يف ىصضرملل حئاصصنلأ ميدقتو ةماقإلأ ةليط ةمزÓلأ ةنوؤوملأ
فقصس» عورصشم لفغي ملو ،جÓعلأ ءانثأأ ةصصاخ ةيمح عابتإأ
ةيمهأأ نم هل امل ىصضرملل يصسفنلأ بناجلاب مامتهلأ «ةايحلأ
حبصصي ل ثيحب سضيرملل ةيصسفنلأ ةلاحلأ رييغت يف ىوصصق
لفكتلأ فورظ نيصسحت ىلإأ ةفاصضإأ سشأرفلأ سسيبح سضيرملأ
،لا˘ب˘ق˘ت˘صسلأ ا˘ه˘ن˘م تا˘يو˘ت˘صسم ةد˘ع ى˘ل˘ع كلذو ى˘صضر˘م˘لا˘ب
ةطصشنأأ ميظنت ،ةيحصصلأ ةيبرتلأ ،سسيصسحتلأ ،ةقفأرملأ ،هيجوتلأ
نع يلختلأ ةبصسن سصيلقتو ىصضرملأ ةدئافل ةيوبرتو ةيهيفرت
فرط نم لمحتلأ بعصصو Óيوط نوكي ام ابلاغ يذلأ جÓعلأ
سسانب ريخ ةبا˘ن˘ع» ة˘عو˘م˘ج˘م تف˘صشكو ،م˘هر˘صسأأو ى˘صضر˘م˘لأ
لفكتلأ مت رطصسألأ هذه ةباتك دحل هنأأ «ةعاصس رخآأ» ـل «ريخلأ

مأأ ةعلصضلأ ةيدلب ،فوصس دأو نرقم ةيدلب نم مهو تلاح8 ـب
،،سسأر˘˘˘هأأ قو˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘م سشوروأد˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘قأو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
ةيلو نم تانيوعلأ ةيدلب ،ترايت ةيلو نم ةنينصسوت ةيدلب
ءأويإلأ ةدم حوأرتتو ةيأدرغ ةيلو نم ةرونوب ةيدلبو ،ةصسبت

لمعلأ أذه نأأ ةعومجملأ ءاصضعأأ دكأأو ،اموي09 ىلإأ03 نم
لكل ا˘ه˘بأو˘بأأ تح˘ت˘فو ع˘ي˘م˘ج˘لأ ةد˘عا˘صسم جا˘ت˘ح˘ي ي˘نا˘صسنإلأ
ثيح ناطرصسلأ ىصضرم ةدعاصسمو ريخلأ لعف يف نيبغأرلأ
لاصصتلأ نكمي يتلأو كوبصسيافلأ ىلع ةيمصسر ةحفصص كلمت
.تأدعاصسملأ عأونأأ فلتخم ميدقتو ةعومجملاب اهلÓخ نم
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ةيئاضضقلا تاهجلا ىلإا نيفوقوملا ليوحت مت

تاصسولهملإ جيورتل ةباصصع دوقت ةاتف
ةباصصع كي˘كف˘ت ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ن˘مألأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
انرداصصم بصسحو.تاصسولهملأ جيورت يف ةصصصصختم رأرصشأأ

نم ةنصس52و22 نيبام امهرامعأأ حوأرتت نيفوقوملأ نإاف
سضرغب تاصسولهملأ ةزايحب نيصسبلتم مهطبصض مت ةاتف مهنيب
عامصس رصضحم ريرحت دعبو نمألأ رقم مهليوحت متيل اهجيورت
ىدل ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع مهتلاحإأ مت مهقح يف
.ةبانع ةمكحم
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 ثداح يف نيباصش ةباصصإإ
 ةزإرخب ةرايصس بÓقنإ

رورم ثداح يف ةروطخلأ ةتوافتم حورجب ناباصش سسمأأ لوأأ بيصصأأ

يحب ةصسداصسلأ ةعاصسلأ دنع عقو ثداحلأ،44 مقر ينطولأ قيرطلاب
عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘صس فأر˘ح˘نأ ر˘ثإأ ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘يرأدإأ ع˘با˘ت˘لأ ةزأر˘˘خ
نيذللأ نيباصشلأ ةباصصإأ يف ببصست ام قيرطلاب اهبÓقنأو سسيبموك
ام بصسح ةبأزعب تأرايصسلأ قوصس ىلإأ نيهجتم اهنتم ىلع اناك
نم ،ةبانع ةيدلبب رفاحملأ يح نم نأردحني و انرداصصم هتدكأأ

ىلإأ نيبا˘صشلأ تل˘ق˘نو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تل˘خد˘ت ا˘ه˘ت˘ه˘ج
ةباصصإأ نيبت نيأأ مزÓلأ جÓعلأ يقلت لجأأ نم دصشر نبأ ىفصشتصسم
اهتهج نم ،سسأأرلأ ىوتصسم ىلع رخآلأو فتكلأو رهظلأ يف امهدحأأ

أذه نأأ ةصصاخ ،ثداحلأ بابصسأأ ةفرعمل اقيقحت تحتف نمألأ حلاصصم
U¢. Ü .ثدأوح ةدع ةنوآلأ يف دهصشي تاب قيرطلأ
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ثدحلا نوعنضصي دوهيل ةنابج ءانبأا

ةليل ثدحلأ ةبانع ةيدلبب دوهيل ةنابج ءانبأأ عنسص
اهوعنسص يتلأ ةعئأرلأ ءأوجأ’أ لÓخ نم سسمأأ لوأأ
ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ ةدناسسمو ةجاكلأ بعلم يف
امعد يح˘لأ ءا˘ن˘بأأ ن˘ي˘ب ةأرا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م
ينيطسسلفلأ ملعلأ عفر عم ةينيطسسلفلأ ةيسضقلل
نيطسسلف» ةريهسشلأ ةلمج˘لأ د˘يدر˘تو ة˘يا˘ه˘ن˘لأ ي˘ف
ناك امك.يرأوجلأ بعلملأ تود يتلأ «ءأدهسشلأ
ناميلسس موحرملأ ةبانع داحت’ قباسسلأ بعÓلأ
نيب أرسضاح ةقرحلل ةلواحم يف اقرغ يفوت يذلأ
 .هيح ءانبأأو راسصنأ’أ

تاطلضسلا رفنتضست «ةعاضس رخآا» تلاقم

يح ولثمم اههجو يتلأ ةرركتملأ تأدسشانملأ دعب
رخآأ » تاحفسص ربع ةينعملأ تاطلسسلأ ىلإأ ميرلأ
يلأو لقنت يحلأ ةيعسضو روهدت ببسسب «ةعاسس
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ن˘ي˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ءأرد˘م˘لأ ة˘ق˘˘فر ة˘˘ي’و˘˘لأ
كرأدتل تاميلعت ىطعأأ نيأأ نينطأوملأ ت’اغسشنأ
لÓ˘خ لا˘غ˘سشأ’أ قÓ˘ط˘نأ ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش و ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإ’أ ة˘سصا˘خ يرا˘˘ج˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ
و يحسصلأ فرسصلأ تأونق ،تاقرطلأ ،ةفسصرأ’أ

نيسسحت يف مهاسسي ام لكو راطمأ’أ هايم فرسص
.نطأوملل يسشيعملأ راطإ’أ

ًايموي لبازملا تايواح يف ىمري Óفط42
يف ،يئاسسنلأ نماسضتلأ ةيعمج ةسسيئر تفسشك

لوح ةمداسص قئاقح نع ،انسشلأ ةسشئاع ،برغملأ
يف نهلافطأأو تابزاعلأ تاهمأ’أ ةيعسضو

42 ىلع روثعلأ متي هنأأ ىلإأ ةريسشم ،برغملأ
ةرهاظ فرعتو.ًايموي ةمامقلأ تايواح يف ًالفط
،برغملأ يف مهنع يلختملأ عسضرلأ لافطأ’أ

،ابيهر أراسشتنأ ،اتأومأأ وأأ ءايحأأ أوناك ءأوسس
ىلع روثعلأ متي ام ابلاغ ثيح ،ماقرأ’أ بسسحب
هكرت وأأ ،تاقرطلأ يف وأأ ةمامقلأ يف عيسضرلأ

فرط نم ،ةد’ولأ دعب ةرسشابم ىفسشتسسملاب
ةسشئاع ةديسسلأ لوقتو.«تابزاعلأ تاهمأ’أ»

نأأ ،«وفنأأ سسنأرف» ةانقل حيرسصت يف انسشلأ
جأوزلأ راطإأ جراخ نودلوي لفط فلأأ نيسسمخ»
لفط ف’أأ8 نم رثكأأ نع يلختلأ متيو ،ماع لك

لدعمب Óفط42 ءاقلإأ متي امنيب ،روفلأ ىلع
.«ايموي تÓمهملأ يف طسسوتملأ

ةبانعب ناطرضسلا ىضضرمل ةرمع
نم ددع دافتسسأ

ـب ناطرسسلأ ىسضرم
ةحفاكم زكرم

ناطرسسلأ
ىفسشتسسملاب

دسشر نبأ يعماجلأ
ىلإأ ةرمع نم ةبانعب

.ةسسدقملأ عاقبلأ
تسسيل ةردابملأ

اهعون نم ىلوأ’أ
اهنكلو ىفسشتسسملاب
نم اناسسحتسسإأ تيقل
.مهتÓئاعو ىسضرملأ

 ضسيلفنب ةلمح يف يليلخب
ناميلسس يمÓعإ’أ نلعأأ
همعد يليلخب
حسشرمل هتدناسسمو
تايرحلأ عئÓط بزح
يف «سسيلف نب يلع»
.ةمداقلأ تايسسائرلأ

يذلأ «يليلخب» ناكو
قابسس نم هؤواسصقإأ مت

لبقملأ يسسائرلأ سضوخ
نم هنكمت مدع ببسسب

بولطملأ ددعلأ عمج
باتتك’أ تاعيقوت نم
نسسحأ’أ دناسس هنأأ دكأأ

.فظنأ’أو ردقأ’أو

62 زكرملا يف زرحموةيبهذلا ةركلاب جوُتي ودلانور
عقوم دأور لوأدتي
ربع يعامتج’أ لسصأوتلأ
«رتيوتلأ»و «مأرغتسسنإ’أ»
،نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ
جئاتنل أديدج ابيرسست
ةيبهذلأ ةركلأ بيترت
«لوبتوف سسنأرف» ةلجمل
رهظت ثيح ،ةيسسنرفلأ
،يلاغتربلأ جيوتت جئاتنلأ

،ودلانور ونايتسسيرك
متيسس يتلأ ةزئاجلاب
لÓخ زئافلل اهحنم
هتماقإأ متيسس يذلأ لفحلأ
لبقملأ ربمسسيد2 موي

ود «حرسسم ىلع
تدهسش دقو.«هيلتاسش

تاجيوتتلأ نم مغرلاب ،ةمئاقلأ بيترت يف62 زكرملأ يف ،زرحم سضاير ،يرئأزجلأ يلودلأ دجأوت ،اهبيرسست مت يتلأ ةمئاقلأ
.«رسضخلأ» عم رسصمب9102 ايقيرفإأ ممأأ سسأاكب هجيوتت أذكو يزيلجنإ’أ يتيسس رتسسسشنام هيدان ةقفر اهلان يتلأ ةقحتسسملأ

ةملاق يف زتهت ضضرألا
تاجرد3 ةوقب ةيسضرأأ ةزه ةعمجلأ سسمأأ تلجسس
ثحبلأ زكرم دافأأو .ةملاق ةي’وب رتسشير ملسس ىلع
ةز˘ه˘لأ نأأ ة˘ي˘كل˘ف˘لأ ءا˘يز˘ي˘ف˘لأو كل˘˘ف˘˘لأ م˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف
8و ةعباسسلأ ةعاسسلأ دودح يف تلجسس ةيسضرأ’أ
ةزهلأ زكرم ددح ردسصملأ سسفن بسسحو قئاقد
.ةكولمات قرسش ملك2 دعب ىلع
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ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و و˘عراز˘م ىد˘˘بأاو
مصسوم ليجصستب ريبكلا مهلؤوافت
راطمأ’ا دعب ريفوو ديج يحÓف
ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا ةر˘يز˘˘غ˘˘لا
ر˘بو˘˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘صش ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لا
اهتورذ تغل˘ب ي˘ت˘لاو ي˘صضا˘م˘لا

وأا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ع˘˘ي˘˘با˘˘˘صسأ’ا لÓ˘˘˘خ
ربمفون رهصش ةيادب ذنم ىرحأ’اب
لد˘˘ع˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب ثي˘˘˘ح يرا˘˘˘ج˘˘˘لا

رهصشلا لÓخ ةي’ولاب ةيثايغملا

ملم051 نم رثكأا طقف يراجلا

ة˘ي’و˘لا ه˘ل˘ج˘صست م˘ل م˘˘قر و˘˘هو

ءا˘˘ت˘˘˘صشلا رو˘˘˘ه˘˘˘صش ي˘˘˘ف ى˘˘˘ت˘˘˘ح

اباجيإا ضسكعني دق ام ةيصضاملا

لبقملا يحÓفلا مصسوملا ىلع

بع˘صشلا ضضع˘ب ى˘ل˘ع اد˘يد˘ح˘تو

دعب ةي’ولاب ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

هذ˘ه˘˘ب تق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا رار˘˘صضأ’ا

فاف˘ج˘لا م˘صساو˘م ءار˘ج ةر˘ي˘خأ’ا

نأا مغرو .ةي’ولا تبرصض يتلا

يتلا حاير˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا را˘ط˘مأ’ا

اهل ناك81 ةي’ولا ىلع تبه

ضضعب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘صس تا˘ي˘عاد˘ت

ضصخأ’ابو ةيعارزلا ليصصاحملا

ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا ل˘˘ي˘˘صصا˘˘˘ح˘˘˘م

وهو ادج ريبك لكصشب تررصضت

لدعم ىلع ابلصس ضسكعني دق ام

ماقرأ’ا مغر ماعلا اذهل جاتنإ’ا

ةيريدم اهتمدق يتلا ةل˘ئا˘ف˘ت˘م˘لا

تايمك نأا ’إا ةي’ولاب ةحÓفلا

ى˘ل˘ع تل˘طا˘ه˘ت ي˘ت˘لا را˘ط˘˘مأ’ا

يف اهل نو˘كي˘صس ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و

ى˘ل˘ع د˘ي˘ج ضسا˘كع˘نا ل˘با˘ق˘˘م˘˘لا

بع˘˘˘صشلا بل˘˘˘غأا ي˘˘˘ف جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا

رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’ا ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

ة˘ي˘ق˘بو م˘طا˘م˘˘ط˘˘لا ، ة˘˘لوار˘˘ف˘˘لا

ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا تا˘˘˘عورز˘˘˘م˘˘˘لا

نم ةربتعم تايمك ىلإا جاتحت

ةحاصسم اذ˘كو ة˘ي˘فو˘ج˘لا ها˘ي˘م˘لا

دود˘˘صس فر˘˘ع˘˘تو اذ˘˘ه .ي˘˘ق˘˘صسلا

،ريصسيك يهو ةصسمخلا ةي’ولا

˘˘مر˘˘ق˘˘ع˘˘لا ،ن˘˘قار˘˘يإا ،طو˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ت

مل ةيلاع ءÓتما ةبصسن ةبايصسوبو

اذ˘ه ي˘ف ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘صس نأاو ق˘˘ب˘˘صسي

مغرلا ىلع ةنصسلا نم تيقوتلا

يتلا ةر˘ي˘ب˘كلا ر˘ح˘لا ة˘جو˘م ن˘م

لصصف لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ا˘ه˘ب تر˘م

ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘ثأا ي˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘صصلا

دود˘صسلا هذ˘ه˘ب ها˘ي˘م˘لا ىو˘ت˘صسم

ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ر˘˘˘خآا ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع و˘˘˘˘هو

نيلئافتم ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘عراز˘م˘لا

يراجلا يحÓفلا مصسوملاب ادج

يحÓفلا جات˘نإ’ا ه˘فر˘ع˘ي˘صس ا˘مو

اعونو امك نصسحت نم ةي’ولاب

ى˘ل˘ع ا˘م˘ت˘ح ضسكع˘˘ن˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘م

تبهلأا ي˘ت˘لا را˘ع˘صسأ’ا ىو˘ت˘صسم

.يلجيجلا نطاوملا بيج
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ةي’ولإ اهتفرع يتلإ ةيرطملإ تاطقاشستلإ ةجوم لعفب قبشسم ريغو ديج يحÓف مشسومب مهلؤوافت نع لجيج ةي’و وحÓف ربع
ناك يتلإو ةيشضاملإ تإونشسلإ لÓخ ةي’ولإ اهنم تناع يتلإ فافجلإ ةجوم دعب نمزلإ نم دوقع ذنم اهليجشست متي مل يتلإو إرخؤوم

 .ةيحÓفلإ بعششلإ نم ريثكلإ ىلع ةريبك تإريثأات اهل

 ليشصاحملإ سضعبب تقحل يتلإ رإرشضأ’إ مغر

 لجيجب ريفو يحÓف مشسومب نولئافتم نوعرازملاو دودشسلا ءÓتما

 ددجلإ نإوعأ’إ فيظوتل ءاقتنإ’إ تايلمع يف عورششلإ عم ةإزإوم

 رششابت لجيجب تاباغلا ةظفاحم
 يربلا ديشصلا ةاوهل تادامتعإ’ا حنم

ةيعاطقلإ جمإربلل ميكحتلإ تاشسلج يف هشضفر متي

عورششم ليجشستب نوبلاطي ةماعنلاو ضضيبلا ناكشس
«ليخلا طارشص» قيرط
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تا˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م تر˘˘صشا˘˘ب
تادامتعإ’ا حنم ةيلمع لجيجب
ةاو˘ه˘ب ة˘صصا˘خ˘˘لا ضصي˘˘خار˘˘ت˘˘لاو
و˘هو ة˘ي’و˘لا˘ب ير˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلا
ل˘كصشب دو˘ع˘ي˘صس يذ˘لا طا˘صشن˘˘لا

ة˘م˘صصا˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ى˘˘لإا ي˘˘م˘˘صسر
نم نيدقع وحن دعب ضشينروكلا
ةينمأ’ا فورظلا لعفب ديمجتلا
تنلعأاو .ةي’ولا اهب ترم يتلا

نع لجيج˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘ح˘م
تادا˘م˘ت˘عإ’ا ح˘ن˘م ي˘ف عور˘صشلا

ديصصلا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ضصي˘خار˘ت˘لاو
ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ير˘˘ب˘˘لا
نم كلذو ن˘ير˘صشع˘لاو ي˘نا˘م˘ث˘لا

نيبغارلا مامأا ةمئاق حتف لÓخ
ةرصشابمل م˘ه˘صسف˘نأا ل˘ي˘ج˘صست ي˘ف
ثدحتملا فصشكو ، طاصشنلا اذه
نع ةروكذملا ةظفاح˘م˘لا م˘صسا˘ب

ادايصص031 ـلا ءا˘هز ل˘ي˘˘ج˘˘صست

عو˘˘ب˘˘صسأ’ا ة˘˘˘ياد˘˘˘ب دود˘˘˘ح ى˘˘˘لإا

ى˘لإا نو˘م˘ت˘ن˘ي ن˘يذ˘لاو يرا˘˘ج˘˘لا

د˘ي˘صصلا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

دكأا ا˘م˘ك ، ة˘ي’و˘لا˘ب ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا

لظ˘ت˘صس ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

يف نيبغارلا هجو يف ةحوتفم

ميلقإا ربع ديصصلا طاصشن ةرصشابم

م˘ه˘ل ح˘ن˘م˘ت˘صس ن˘يذ˘لاو ة˘˘ي’و˘˘لا

ى˘ل˘ع م˘هرور˘م د˘ع˘˘ب ضصي˘˘خار˘˘ت

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل

ي˘تأا˘يو ،ضضر˘غ˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تب˘˘صصن

د˘ي˘صصلا طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا رار˘˘ق

ن˘صسح˘ت˘لا د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب ير˘ب˘لا

ةي’ولاب ةينمأ’ا فورظلل ريبكلا

يتلا تÓئاعلا بلغأا عاجرتصساو

ةصصاخلا ديصصلا ةحلصسأا تعدوأا

لئاوأا ةينمأ’ا حلاصصملا ىدل اهب

ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ل تا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘صست˘˘لا

ن˘˘ع ردا˘˘صصلا رار˘˘ق˘˘لا بجو˘˘م˘˘ب

ىرخأا ةهج نم .ةيلخادلا ةرازو

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ع˘برأ’ا مو˘ي تق˘ل˘ط˘نا

نيعبات˘لا دد˘ج˘لا ناو˘عأ’ا ءا˘ق˘ت˘نا

ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل

تاناحتمإ’ نوعصضخيصس نيذلاو

ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ت˘˘كو ة˘˘ي˘˘ه˘˘ف˘˘صش

د˘ع˘ب م˘ه˘ب˘˘صصا˘˘ن˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإ’ا

يف حصشرتم فلأ’ا ةبارق ليجصست

، تاصصاصصتخإ’او بترلا فلتخم

ةي’ولاب تاباغلا ظفاحم دكأاو

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف

عا˘ط˘˘ق˘˘لا بي˘˘ب˘˘صشت ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘ت

ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م ناو˘˘عأا˘˘ب ه˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘تو

نم تارصشعلا ةلاحإا دعب بابصشلا

دعاقتلا ى˘ل˘ع ى˘ماد˘ق˘لا ناو˘عأ’ا

نأا نود ةيصضاملا تاونصسلا لÓخ

ةيلام باب˘صسأ’ م˘ه˘صضيو˘ع˘ت م˘ت˘ي

.ةيرادإاو
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رمم وه (ليخلا طارصص) قيرط
ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ي ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
ةنيدمو ضضيبلا ةي’و (ةلÓصشلا)
،ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي’و (ة˘˘˘ير˘˘˘صشم)
دهع يف نومواق˘م˘لا ه˘ل˘م˘ع˘ت˘صسا
دبع ر˘ي˘مأ’او ة˘ما˘م˘عو˘ب خ˘ي˘صشلا
ةد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘م˘˘ي و˘˘هو ردا˘˘ق˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘يرو ة˘˘يور˘˘ق تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت
ي˘ن˘بو ة˘مر˘كع ا˘ه˘ن˘˘م ضشور˘˘عو
د˘˘م˘˘حأا يد˘˘ي˘˘صس د’وأاو ة˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ع
ضضع˘بو ،نا˘ق˘م˘˘لاو بوذ˘˘ج˘˘م˘˘لا
،ةجيرملاك ةي˘حÓ˘ف˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ة˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لاو دوادو˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘˘عو

06 داد˘ت˘ما ى˘ل˘ع ،ضسي˘ط˘ير˘ف˘لاو
تا˘ي˘ع˘م˘ج بلا˘ط˘ت مو˘ي˘لا ،م˘˘ل˘˘ك
ةماعنلا ةي’ول يندملا عمتجملا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘م ضضي˘˘˘ب˘˘˘لاو
ليجصستب ،ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’او
«ليخلا طارصص» قيرط عورصشم

طبريل م˘ل˘ك06 ةفاصسم ى˘ل˘ع
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي’و
ر˘ب˘ع ضضي˘ب˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ير˘صشم˘˘لا

04 رصصتخي امم ،ةلÓصشلا ةيدلب
ينطولا قيرطلا طبر نم ملك

ة˘ي’و ى˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا22 مقر
مقر ينطولا قيرط˘لا˘ب نا˘صسم˘ل˘ت

.ةزفيوت ةقطنم نم اقÓطنا74
باهولا دبع ةيلومح دكأاو اذه
يلحملا ناويدلا ةي˘ع˘م˘ج ل˘ث˘م˘م
ر˘˘خآا»ـل ة˘˘لÓ˘˘صشلا˘˘ب ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
قيرط ءاصشنإا بلطم نأا ،«ةعاصس
يف هصضفر متي «ليخلا طرصص»
ج˘مار˘ب˘ل˘ل م˘ي˘˘كح˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسل˘˘ج
نم لك اولصسار دقو ،ةيعاطقلا

ةيمومعلا لاغصشأ’او لقنلا ريزو
لا˘˘غ˘˘صشأÓ˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لاو
ةيعرفلا ةيريد˘م˘لاو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

مهلابق˘ت˘صس’ ،تا˘قر˘ط˘لا ءا˘صشنإ’
ةيوم˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا حر˘صش د˘صصق
ا˘ه˘ي˘صست˘كي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلاو
ةيومن˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘م ق˘ير˘ط˘لا

ق˘ير˘ط˘لا نأا ثي˘ح ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘صسلاو
ةيحايصسلا ةايحلا ديعي نأا نكمي
نأا ريغ ،ةلÓصشلاب ميدقلا رصصقلل

تنا˘كو .در نود ى˘ق˘ب˘ي م˘ه˘ب˘ل˘ط
ن˘م ل˘كل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘صسلا
دق ةلÓصشلاو ةير˘صشم˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب
يف ةين˘ق˘ت˘لا ة˘صسارد˘لا ه˘ل تر˘جأا

ضضفرلاب لباقي هنأا ريغ3102

جماربلل م˘ي˘كح˘ت˘لا تا˘صسل˘ج ي˘ف

ل˘ق˘ن˘لا ةرازو ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

ربت˘ع˘يو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘صشأ’او

ي˘ت˘ي’و˘ل ي˘ند˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لا

قير˘ط˘لا اذ˘ه ضضي˘ب˘لاو ة˘ما˘ع˘ن˘لا

،ءار˘ح˘صصلا ن˘ي˘ب ةا˘ي˘ح˘لا نا˘ير˘صش

مقر ينطولا قيرطلل دادتما وهو

يتلا ةز˘ف˘يو˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م22

نيينطو نيقيرط قرتف˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت

را˘صشب ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا6 م˘˘˘˘قر

مقر ينطولا قيرطلاب ،نارهوو

نا˘صسم˘ل˘˘ت ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا22

ةزمه هنوربتعي ثيح ،ةيرصشمو

ةيلحاصسلا تا˘ي’و˘لا ن˘ي˘ب ل˘صصو

قق˘ح˘ي˘صس ثي˘ح ،نا˘صسم˘ل˘ت˘ب اءد˘ب

ليهصست ملح نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت نا˘كصسل

،ناصسملت ةي’و ىلإا ارب مهلقنت

ةزيفوت ةطقن ربع اهلصصي يتلا

ةرئادب ةماعنلا ةي’و ةيرصشملاب

ةرئاد مث ضضيبلا ةي’و ةلÓصشلا

م˘ث دو˘ن˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ف نو˘غ˘م˘صسو˘ب

ى˘˘˘لإا ل˘˘˘صصي˘˘˘ل غا˘˘˘بد˘˘˘لا ة˘˘˘˘يواز

بونج˘لا تا˘ي’و م˘ث نو˘م˘ي˘م˘ي˘ت

ANEP/1923004995.راردأا ةي’و ربع ريبكلا Akher Saa le 23/11/2019-95036

ةنشسلإ نم رهششأإ ةرششع ةليشصح يف / جيريرعوب جرب
ةيندملإ ةيامحلل ةيراجلإ

 احيرج2071 و Óيتق32
 ةي’ولاب ةقرفتم رورم ثداوح يف

ةودنلإ لÓخ جيريرعوب جرب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘شصم تف˘ششك
ةعاق اه˘ت˘ن˘شضت˘حإ ي˘ت˘لإ رور˘م˘لإ ثدإو˘ح ر˘ط˘خ ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لإ
فرط نم ةمظنملإ و يميهإربإ’إ ري˘ششب˘لإ ة˘ع˘ما˘ج˘ب ىر˘ب˘ك˘لإ تإر˘شضا˘ح˘م˘لإ

نمأ’إ ، ةيندملإ ةيامحلإ ةكراششمب . رورملإ ةمÓشس و نمأ’ رونلإ ةيعمج
تحتو ةلعافلإ تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ و ل˘ق˘ن˘لإ ة˘ير˘يد˘م ، ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘لإ ، ي˘ن˘طو˘لإ

Óخدت8362 اه˘ن˘م Ó˘خد˘ت11461ليج˘شست ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج˘لإ ر˘يد˘م فإر˘ششإإ

2071 ةباشصإإو ةافو ةلاح32 نع ترفشسأإ يتلإو ايرورم اثداح7221 لجأ’
رهشش ةياهن ةياغ ىلإإ يف˘نا˘ج ح˘تا˘ف˘لإ ن˘م ةد˘ت˘م˘م˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ لÓ˘خ ا˘ح˘ير˘ج

رهشش هيلي احيرج573 نإوج رهشش لÓخ ىحرجلإ ددع غلب ثيح ربوتكأإ

هيف لجشس يذلإو نيرخآإ احيرج113 ـب يام رهشش مث احيرج023 توأإ

6202 تلجشس امك ،ايا˘ح˘شض ة˘ع˘ب˘شس عو˘م˘ج˘م˘ب تا˘ي˘فو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شصح ر˘ب˘كأإ ا˘شضيأإ

و نير˘خآإ ا˘شصخ˘شش73 ة˘با˘شصإإ ي˘ف بب˘شست ا˘ق˘ير˘ح5631 ل˘جأإ ن˘م Ó˘خد˘˘ت
فرط نم ةرتفلإ هذه لÓخ ةلجشسملإ ثدإوحلإ نم لئاهلإ ددعلل رظنلاب
،ةيلزنملإ ثدإوحلإو رورملإ ثدإوح اميشس’ ، ةيندملإ ةيامحلإ تإدحو
مإرتحإ لÓخ نم رذحلإو ةطيحلاب يلحتلإ ىلإإ ةودنلإ يف نوكراششملإ اعد
ثدإوحلإ هذه لثم يدافتل ةينمأ’إ ريبإدتلإو حئاشصنلإ فلتخم قيبطتو
رورملإ نو˘نا˘ق د˘عإو˘ق˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لإ» ةرور˘شض ىل˘ع ر˘خآإ بنا˘ج ن˘م إودد˘شش ا˘م˘ك
عم ةريطخلإ تإزواجتلإو ةطرفملإ ةعرشسلإ يدافتو ةيرورملإ ةمÓشسلإو
سساشسحإ’إ دنع ةحإرلإ نم فاك طشسق ذخأإ إذكو نامأ’إ ةفاشسم مإرتحإ

ةهج نم ةهجوم ،«ةقايشسلإ ةلشصإومب ةفزاجملإ مدعو سساعنلإ وأإ بعتلاب
دنع ةذوخلإ ءإدترإ ةرورشضب ةيرانلإ تاجإردلإ يلمعتشسم ىلإإ ءإدن ىرخأإ

≈°eƒS.´.ةقايشسلإ

ةليشسملإ

اشسولهم اشصرق22 هتزوحب باشش فيقوت
لجحلا نيع ةيدلبب ليتيك عون نم

لجحلإ نيع ةرئإد نمأاب ةيئاشضقلإ ةطرششلإ رشصانع سسمأإ لوأإ ءاشسم نكمت

ةنشس (72) رمعلإ نم غلابلإ (سص ، ب) ىمشسملإ فيقوت نم ةليشسملإ ةي’و
ه˘ششي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب و ل˘ج˘ح˘لإ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأإ د˘حأا˘ب هد˘جإو˘ت ءا˘ن˘˘ثأإ إذ˘˘هو

ليتيك عون نم اشسولهم اشصرق (22) ىلع هتزوحب روثعلإ مت اقيقد اششيتفت
ةيروهمجلإ ليكو مامأإ ينعملإ ميدقت متيشس قيقحتلإ نم ءاهتن’إ روفو
رخآإ ـل هب حرشص ام بشسح إذهو ةليشسملإ ةي’و ىشسيع يديشس ةمكحم ىدل
.يئ’ولإ نمأ’اب مÓعإ’اب فلكملإ ةعاشس
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راهششإإ
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لوأ’ا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس
رود ي˘ف ه˘ي˘سسفا˘ن˘م ىل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
رطق لايدنوم تايفسصتب تاعومجملا

،مداقلا يفنا˘ج ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م2202
““ة˘عا˘سس ر˘خآا»ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘سصم ف˘˘سشكو
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘عر˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع نأا˘˘˘˘ب
ىر˘˘ج˘˘ت˘˘سس ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا˘˘ب

12 موي ةحودلا ةيرطقلا ةمسصاعلاب
راو˘˘سشم ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ي˘˘˘ف˘˘˘نا˘˘˘ج

˘ما˘ع˘لا ن˘م صسرا˘م ر˘ه˘سش ي˘ف تا˘ي˘ف˘سصت˘˘لا
لÓخ ةيلاردفنوكلا دمتعتسسو.مداقلا
تا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت ىل˘˘˘ع ة˘˘˘عر˘˘˘ق˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘جإا
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’ا تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
مدقلا ةركل يلودلا داحتإ’ا اهددحيسس
كلذو ،يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش ““ا˘ف˘˘ي˘˘ف““

ي˘ف ة˘ف˘˘ن˘˘سصم˘˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ل
صسأار ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ىلوأ’ا بتار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ي˘ك˘سشت م˘ت˘ي˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ابختنم41 لهأاتو.تايفسصتلا صضوخل
قحتلتسس يتلاو ،يديهمتلا رودلا نع

نم اهؤوافعا مت يتلا62 تابختنملاب
ا˘ي˘بو˘ي˘˘ثإاو نادو˘˘سسلا ي˘˘هو ،رود˘˘لا اذ˘˘ه
وا˘˘سسي˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غو اد˘˘ناورو و˘˘غو˘˘˘ط˘˘˘لاو
اينازنتو ةيئاوتسسإ’ا اينيغو ايريبيلو
ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مازو˘˘˘مو ’و˘˘˘غ˘˘˘نأاو ا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘نو
امنيب.يو’امو يتوبيجو يوبابميزو

نم اهؤوا˘ف˘عإا م˘ت ي˘ت˘لا62 تابختنملا
صسنو˘˘تو ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا :ي˘˘˘ه لوأ’ا رود˘˘˘لا

رسصمو برغملاو لاغن˘سسلاو ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘نو
و˘˘˘غ˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لاو نور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘نا˘˘˘˘غو
ي˘لا˘مو راو˘ف˘يد تو˘كو ة˘ي˘طار˘ق˘م˘˘يد˘˘لا

ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا بو˘˘ن˘˘جو و˘˘سسا˘˘ف ا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘بو
اد˘˘ن˘˘غوأاو ر˘˘سضخأ’ا صسأار˘˘لاو ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غو
و˘غ˘نو˘ك˘لاو نو˘با˘غ˘لاو ن˘ي˘ن˘˘بو ا˘˘ي˘˘ب˘˘مازو
ايناتيرومو ايبيلو رجينلاو رقسشغدمو
ىطسسولا ايقيرفإا ةيرو˘ه˘م˘جو ا˘ي˘ن˘ي˘كو

يتلا04 تابختنملا يهو.يوبابميزو

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا صضو˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سس

صسأاكل ةلهؤوملا ةيقير˘فأ’ا تا˘ي˘ف˘سصت˘لا

““فاكلا““ ترّرقو.رطق˘ب2202 ملاع˘لا

82 ةكراسشمِب يديهمتلا رودلا ميظنت

لود˘ج ي˘ف ا˘ب˘ي˘تر˘ت أاو˘سسأ’ا ،ا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م

ـلا قرفلا ىفعُت امنيب .افيفلا فينسصت

بعلُيو.اب˘ي˘تر˘ت ل˘سضفأ’ا ىر˘خأ’ا62

رسشابُملا ءا˘سصقإ’ا ة˘غ˘ي˘سص˘ِب رود˘لا اذ˘ه

هدعب لّهأاتيو ،(ابايإاو اباهذ ناتلباقم)

تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ىلإا ا˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م41

tمَسضُتو2202. لا˘˘يد˘˘˘نو˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت˘˘ِ̆ل
قرفلا ىلإا ةلّهأاتُملا41 ـلا تابختنملا

رود˘˘لا صضو˘˘خ ن˘˘م ةا˘˘ف˘˘ع˘˘ُم˘˘لا62 ـلا

04 عو˘م˘ج˘م˘˘لا ح˘˘ب˘˘سص˘˘ُيو ،يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لا

بحسس ىلإا افيفلا أاجلت اهنيحو .ابختنم

01 ىل˘˘˘ع قر˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘تو ة˘˘˘عر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

4 ا˘ه˘ن˘م د˘˘حاو ل˘˘ك ّم˘˘سضت ،تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ة˘لو˘ط˘ب د˘ع˘بو.ة˘ف˘سصا˘ن˘˘م تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م

6 ءار˘جإاِ̆ب ،لّوأ’ا رود˘˘لا ي˘˘ف ةر˘ّ̆غ˘˘سص˘ُ̆م
لك دئار لّهأاتي ،جوف ّلك يف ت’وج

ة˘يو˘ف˘سصت˘لا ة˘ّط˘ح˘م˘˘لا ىلإا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
.تابختنم ةرسشعِل فدارُملا ،ةريخأ’ا

بحسس ىلإا ادّدُجم افيفلا أاجلت اهنيحو
ءاسصقإاِب تÓ˘با˘ق˘م م˘ي˘ظ˘ن˘تو ،ة˘عر˘ق˘لا

لّهأات نع رفسسُت ،(ابايإاو اباهذ) رسشابم

لايدنو˘م ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لّ̆ث˘مُ̆ت قر˘ف5
.رطق
لÓ˘خ ا˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ““ر˘˘سضخ˘˘لا““ ىق˘˘ب˘˘ي˘˘سسو
ي˘ف مدا˘ق˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد ر˘˘ه˘˘سش ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت

(ايملاع83) ا˘ّيرا˘ق ع˘بار˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا

رّد˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سسي يذ˘˘˘˘˘˘˘لاو

تايف˘سصت˘لا ة˘عر˘ق نو˘ك ،م˘ه˘ت˘عو˘م˘ج˘م

45 لسصأا نم طقف ابختنم04 لمسشتسس

01 ع˘˘سضت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ،فا˘˘ك˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘˘م

ىل˘ع لوأ’ا ىو˘ت˘سسم˘لا ي˘ف تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م

مسضت يتلاو ،رسشعلا تاعومجملا صسأار

حمسسيسسو ،تابختنم4 اهنم ةدحاو لك

عوقولا يدافتب يسضاملب لابسشأ’ كلذ

تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىت˘˘˘˘عأاو ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘كأا ع˘˘˘˘˘م

يف ةغيسصلا هذه تقّبُطو.ةيقيرفإ’ا

نع4102 ليزاربلا لايدنوم تايفسصت

رود نا˘ك ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م

ة˘ي˘ما˘ت˘˘خ˘˘لا ة˘˘ّط˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

يف8102 ا˘ي˘سسور ة˘خ˘سسن تا˘ي˘ف˘˘سصت˘ِ̆ل

.ءارمّسسلا ةراقلا ةقطنم

ام نع ،يسشطز نيدلا ريخ ،““فافلا““ صسيئر ثدحت
ةيرئازجلا ة˘يدا˘ح˘ت’ا صسأار ىل˘ع ه˘تد˘ه˘ع ن˘م ىق˘ب˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه صسأار ىل˘ع ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسمو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
يتلا تاداقتنإ’ا““ :صصوسصخلا اذه حرسصو ،ةيوركلا

نم تحبسصأا ايقيرفإا صسأاكب انجيوتت لبق اهل تسضرعت
ةحلسصم وه ايلاح ينمهي ام و ،يل ةبسسنلاب يسضاملا
يف ةنسس انمامأا تيقب ““ :فاسضأاو ،““ةيرئازجلا ةركلا
ىلع نوممسصم نحنو ،ةيداحت’ا صسأار ىلع ةدهعلا
،0202 ـل ةماعلا ةي˘ع˘م˘ج˘لا ة˘يا˘غ ىلإا ا˘ن˘تد˘ه˘ع ءا˘ه˘نإا

كرتو باحسسن’ا مث ،يتدهع ءاهنا يف ركفأا ايلاحو
رثكأ’او ديزملا ميد˘ق˘ت˘ل ن˘ير˘خآا صصا˘خ˘سشأ’ نا˘ك˘م˘لا
ميد˘ق˘ت˘ل ا˘م˘ئاد ا˘ن˘ه ن˘ح˘نو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل
ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ن˘˘ل˘˘عأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو ،““ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا

دق لوأ’ا يرئازجلا ينطولا بختنملا نأاب يسشطز
نيسسفانم مامأا ايدو بعلل صضورعلا نم ديدعلا ىقلت

،ي˘لا˘ط˘يإ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘فو ن˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع
تابختنم نم تاحرتقملا نم ريثكلا كلتن““ :حرسصو
ي˘ف لو’ا ل˘جر˘لا ح˘سضوأاو ،““ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ا˘ه˘ن˘مو ،ةر˘ي˘ب˘ك

لامج دي يف ىقبي صسفانملا رايتخإا نأاب ،““فافلا““
ق˘ل˘ع˘ت˘م ر˘مأ’ا““ :لا˘قو ،““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““ خ˘يراو˘تو ،ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ناك نإا ،هي˘ف د˘جاو˘ت˘ن يذ˘لا ا˘ف˘ي˘ف˘لا خ˘يرا˘ت ة˘ي˘عو˘ن˘ب
ا˘˘ند˘˘عا˘˘سسي˘˘سس كلذ نإا˘˘ف ،ط˘˘ق˘˘ف تا˘˘˘يدو˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘سصسصخ˘˘˘م
تايرابملل اسصسصخم ناك ةلاح يفو ،رابكلا ةاقÓمل
ةيدو ميظنت نإاف ،مداقلا صسرام رهسش لثم ،ةيمسسرلا

.““اريثك انمدخي نل ةراقلا جراخ صسفانم مامأا

ىلوتيسس يسضاملبو نادمل ةفيلخ كانه نوكي نل»
““هماهم

م˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل ه˘˘نأا˘˘ب ق˘˘با˘˘سسلا ودارا˘˘ب صسي˘˘˘ئر ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
بختنملل ق˘با˘سسلا ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا ل˘ي˘حر صضيو˘ع˘ت
˘ما˘ع˘لا ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لا““ :حر˘سصو ،ناد˘م م˘˘ي˘˘ك˘˘ح ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
’و بسصن˘م˘لا اذ˘ه ن˘م ه˘ئا˘ف˘عإا بل˘طو ،بع˘ت ق˘با˘˘سسلا

فا˘سضأاو ،““ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘بو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب فÓ˘˘خ يأا د˘˘جو˘˘ي
ريجانم ىلع دامتع’ا مدع انررق““ :فافلا صسيئر

،ةمهملا هذه ىلوتي نم وه يسضاملبو ،ديدج ماع
ع˘با˘تو ،““ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ىل˘˘ع ما˘˘ع˘˘لا فار˘˘سشإ’ا˘˘ب
انبسصن ،ماعلا ريجانملا بسصنم ناكم يفو““ :يسشطز
تارار˘ق˘لا ا˘مأا ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘ع ق˘˘سسن˘˘م
.““يسضاملبل دوعتف ىرخأ’ا

““دسصحي عرزي نمو ةيئانثتسسا تناك9102 ةنسس»

˘مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘ت’ا صسي˘˘ئر ف˘˘سصو
فرسشت يت˘لا9102 ة˘ن˘سس صسمأا ي˘سشطز ن˘يد˘لا ر˘ي˘˘خ
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سس’ا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن ىل˘˘ع

م˘ط˘ح يذ˘لا لوأ’ا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
لا˘قو ،تا˘ع˘قو˘ت˘لا ل˘ك ف˘لا˘خو ما˘قرأ’ا ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
ةعاذإ’ا ىلع افيسض صسمأا ةحيبسص لزن يذلا يسشطز
عرزي يذلاو ةيئانثتسسا تناك9102 ةنسس““ :ةينطولا

:فا˘سضأاو ،““لا˘ن˘ي ر˘ب˘سصي ي˘ل˘لاو ،ه˘ل˘م˘ع را˘م˘ث د˘˘سصح˘˘ي
ايقيرفا صساكب جيوتتلا دعب يخيرات زاجنإا انققح““
نأاو قبسسي مل نا˘ك˘م ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ن˘ع˘سضوو،9102
مقاطلاو نيبعÓل دوعي ديكأا لسضفلاو ،هيف دجاوت
،هتيدجو يسضام˘ل˘ب ةر˘ب˘خ ل˘سضف˘ب ““ :ع˘با˘تو ،““ي˘ن˘ف˘لا
،ايقيرفا صسأاك تايفسصت يف ةيلاثم ةقÓطنا انلجسس
ةيقيرفإ’ا ةركلا نأاو ةسصاخ ،ةلهسس نكت مل ةيادبلا

تابخت˘ن˘م˘لا ر˘غ˘سصت˘سسن نأا بج˘ي ’و ،ار˘ي˘ث˘ك ترو˘ط˘ت
د˘كأاو ،““ل˘ي˘لد ل˘سضفأا ر˘سصم˘˘ل ثد˘˘ح ا˘˘مو ،ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ينطولا بختنملا معد ةلسصاوم ةرورسض ىلع يسشطز
معدل ةيرئازجلا ةيدا˘ح˘ت’ا ه˘ي˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘سس ا˘م و˘هو
لا˘قو ،ق˘لأا˘ت˘لا ة˘ل˘سصاو˘م ىل˘ع ه˘تد˘عا˘سسمو بخ˘ت˘ن˘م˘لا

اندجو »:ددسصلا اذه يف قباسسلا وداراب يدان صسيئر
مودق عمو لمعلاب نكل،7102 ةنسس راهنم بختنم
،ةحيحسصلا ةكسسلل رسضخلا فيك فرع بسسانم بردم
لوأ’ا لجرلا دكأاو ،““كلذ دكؤوت يتلا يه جئاتنلاو
تق˘ق˘ح د˘ق ““فا˘ف˘لا““ نأا˘ب ،م˘ي˘هار˘با ي˘˘لاد ىن˘˘ب˘˘م ي˘˘ف
ةيراجلا ةنسسلا يف اهيلا حمطت تناك يتلا جئاتنلا

،ةدايزبو ةيداحتاك هيلإا حمطن انك ام انققح »:Óئاق
صسيركت ىلع لمعنسسو ،يراقلا بقللاب انجوت اننأ’
نم رثكأا انققحو ،ايراق قلأاتلا ةلسصاومو انجمانرب
ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ،ة˘يدا˘ح˘ت’ا فاد˘هأا ن˘م ،ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب08
.““هيلإا اوبسصن انك ام نم رثكأا انققح جئاتنلل

ديلو.ف

ةرهشلاو لاملاب همامتها مدع دكأو رضخلا عم هتازاجنإب هرخف نع ربع

 اناوستوب ءاقل ثادحأ صوصخب فاكلا ىدل املظت تعفر دق ”فافلا“
ءاقللا تقفار يتلا ثادح’ا نأاسشب ““فاك““ ةيقيرف’ا ةيلاردفنوكلل Óسصفم اريرقت تعفر دق ““فافلا““ نأاب يسشطز مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا صسيئر فسشك

يف يسشطز لاقو ،يلحملا بختنملا باسسح ىلع0 –1 ةجيتنب يسضاملب لابسشا هب زاف يذلا ءاقللا وهو ،اناوسستوب يف ىرج يذلاو ناكلا تايفسصت نم ريخ’ا
’ فاكلا““ :فاسضأاو ،““يثراكلا ميكحتلاو صسفانملا يبعÓل ةفينعلا تÓخدتلا ببسسب ،اناوسستوب ءاقل ثادحأا صصوسصخب ،فاكلل ريرقت عفرب انمق““ :راط’ا اذه
ةلماعمب ىظحن نكن مل »:لاق ثيح ، ةيقيرفإ’ا ةيلاردفنوكلا لبق نم ةلداع ةلماعمب ىظحت نكت مل هتئيه نأاب يسشطز دكأاو ،““رومأ’ا هذه لثم عم حماسستت

.““ةلماعملا هذه نم يكتسشت ،ةيقيرفإ’ا تايداحت’ا ىتحو ،فاكلا فرط لبق نم ةلداع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رطق لايدنومل تاعومجملا رود ةعرق

مداقلا يفناج12 موي مهيسسفانم ىلع نوفرعتي ““رسضخلا““

”ايدو انتهجاوم تبلط ايلاطيإو ةديدج ةدهعل حشرتا نل“ :يشطز

““رسضخلا““ مجن نيبو اهنيب ديدجلا فÓخلا ةقيقح حسضوت بابسشلا ةرادإا

ةريبك ةيدوعس ةيدنأ ةثقث نم بولطميرمعلب
زكر˘م˘لا ر˘يد˘م ،دو˘ع˘سسم˘لا د˘م˘حأا ف˘سشك
،يدو˘ع˘˘سسلا با˘˘ب˘˘سشلا يدا˘˘ن˘˘ب ي˘˘مÓ˘˘عإ’ا

ع˘˘˘فاد˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘مزأا دو˘˘˘جو ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

راسشأاو ،ناطلب˘لا د˘لا˘خ ةدا˘ي˘ق˘ب ةرادإ’او
ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،دو˘ع˘سسم˘لا
ةيلخادلا حئاوللا قيبطت متيسس هنأا ىلإا

ن˘ع ه˘با˘ي˘˘غ˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بعÓ˘˘لا ىل˘˘ع
هلو˘سصوو ق˘ب˘سسم رذ˘ع نود تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
لا˘˘قو ،صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا صسما لوا ،صضا˘˘ير˘˘ل˘˘˘ل
ناك““ :بابسشلل يمÓعإ’ا زكرملا ريدم
يلودلا عفادملا لو˘سصو صضر˘ت˘ف˘م˘لا ن˘م
ءاعبرأ’ا موي ،يرمعلب لامج يرئازجلا
نود نيرمتلا نع بيغتو ،صضايرلا ىلإا

با˘ب˘سشلا ةرادإا““ :فا˘سضأاو ،““ق˘˘ب˘˘سسم رذ˘˘ع
،طابسضن’ا صصخي اميف مزحب لماعتت
،““ةيلخادلا ةمظنأ’او حئاو˘ل˘لا ق˘ب˘ط˘تو
ءابنأا جيورتو رومأ’ا ميخسضت نولواحيو فورظلا هذه نولغتسسي يبابسشلا نأاسشلاب نوسصبرتملاو صسماخلا روباطلا““ :دوعسسملا عباتو

ةرادإ’او ،يرمعلب لامج عم ةلكسشم يأا دجوت ’““ :هلوقب ،دوعسسملا متأاو ،““يرمعلب بعÓلا عم حئاوللا انقبط طقفو ،ةحيحسص ريغ
يرئازجلا ،يدوعسسلا بابسشلا عفادم لخد ،ىرخأا ةهج نم ،““تاونسس3ـل دتمملا هدقعب قيرفلا عم هرارمتسساب ةكسسمتم ةيبابسشلا

بعÓلا مسض يف نوبغري رسصنلاو يلهأ’او لÓهلا نأا ملعو ،رسصنلاو يلهأ’او لÓهلا يثÓثلا تامامتها ةمئاق ،يرمعلب لامج
صسما لوا بابسشلا قيرف تابيردتل يرمعلب لامج يرئازجلا يلودلا مسضناو ،ةلبقملا ةيوتسشلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ يرئازجلا
ةمسصاعلل هلوسصو دعب ،يرودلا نم ةرسشاعلا ة˘لو˘ج˘لا˘ب صضا˘ير˘لا˘ب ة˘ع˘م˘ج˘لا صسما تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ءا˘ح˘ي˘ف˘لا ةارا˘ب˘م˘ل اداد˘ع˘ت˘سسا صسي˘م˘خ˘لا
،ةرادإ’ا وأا ينفلا زاهجلا نم قبسسم رذع نود ثويللا تابيردت نع يرمعلب باغو ،ارخؤوم رسضخلا عم دجاوت امدعب ةيدوعسسلا

.لبقملا يفناج يف يدانلا ةرداغمب هتبغرو ةيبابسشلا ةرادإ’ا عم هتافÓخ نع ثيداحأا كلذ بقعأاو
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 ةفدسصلل اًئيسش كرتأا مل““:يضاملب
““بختنملا يف ةيلئاع ءاوجأا ضشيعنو ناكلا ـب

يضاملب عم“:ةلبقلب
يف قرف دجوي ق

بعق نيب ةلماعملا
 ”يطايتحاو يساسأ

،ينطولا بختنملا ناديم طسسوتم ،ةلبقلب صسيراه ربع
ة˘ق˘فر ة˘ن˘˘ك˘˘م˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف لو˘˘طأ’ ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ىل˘˘ع هرار˘˘سصإا ن˘˘ع

ةروخف تناك هتلئاع نأا هتاذ تقولا يف ادكؤوم ،رسضخلا
راو˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو ،بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘تدو˘˘˘ع˘˘˘ب اد˘˘˘ج

،يرئازجلا بختنملا ىلإا يتدوعب ادج ديعسس““ :ينويزفيلت
،ر˘ب˘سصلا غرا˘ف˘ب ر˘مأ’ا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت تنا˘ك ي˘ت˘ل˘ئا˘ع نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
ةروخف تناكو زافلتلا يف ينتدهاسش اهنإا يل تلاق يتدج
:فاسضأاو ،““حر˘ف˘لا ة˘م˘ق ي˘ف ي˘ن˘ل˘ع˘ج ر˘مأ’ا اذ˘هو ،ي˘ب اد˘ج

يسضاملب ،بختنملا عم ةنكمم ةرتف لوطأ’ ءاقبلل حمطأا““
ة˘ي˘عو˘ن ن˘م ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،ة˘ق˘ث˘لا˘ب ا˘م˘˘ئاد ر˘˘ع˘˘سشت كل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا بع’ ن˘˘ي˘˘ب نوز˘˘ي˘˘م˘˘ي ’ ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا

،““ةدحاو ةلئاع ان˘نأا˘ك ر˘ع˘سشن ا˘ن˘ل˘ع˘ج ر˘مأ’ا اذ˘هو ،ي˘سسا˘سسأاو
،نييبملوأ’ا عم قباسسلا يف ةليمج تاظحل تسشع““ :عباتو
يسضامل˘ب فار˘سشإا تح˘ت لوأ’ا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م يرو˘ع˘سش ن˘ك˘لو
ةنسس يهنن نأا اقح عئارلا نم““ :متخو ،““امامت افلتخم ناك
عون نم ةارا˘ب˘م ا˘ن˘سضخ د˘ق˘ل ،ا˘ناو˘سستو˘ب ما˘مأا زو˘ف˘ب،9102

ىتسشب انءاذيإا اولواح صسفانملا يبع’ نأا مغرف ،صصاخ
ةدو˘ع˘ل˘ل ءي˘سش يأا ل˘ع˘ف˘ل ن˘يد˘ع˘ت˘˘سسم ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘ن˘˘نأا ’إا ،قر˘˘ط˘˘لا

.““ةكرعملا انبسسك ةياهنلا يفو ،ةيباجيإا ةجيتنب
ديلو.ف

ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا دا˘˘ح˘˘˘ت’ا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ريكفتلا أادب دق هنأاب ““فاك““ مدقلا

م˘˘مأ’ا صسأا˘˘˘ك ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘قإا ي˘˘˘ف
’دب ءاتسشلا يف1202 ةيقيرفأ’ا

9102 ةخسسن تميقأاو ،فيسصلا نم
ةكراسشمب رسصم يف ةريخأ’ا افيسص
خيرا˘ت ي˘ف ةر˘م لوأ’ ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م42
ف˘ي˘سصلا ل˘سصف ز˘ع ي˘فو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

لاقو ،ةي˘ل˘يو˘جو ناو˘ج ير˘ه˘سش ي˘ف
متيسس هنأاب يمسسر نايب يف ““فاكلا““

ةلوطبلا ديعاوم يف رظنلا ةداعإا
ة˘˘˘ي˘˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
،ةف˘ي˘سضم˘لا ة˘لود˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
لظ يف رمأ’ا ““فاكلا““ مسسحي ملو
1202 ةخسسن لقن نع ددرتت ءابنأا

لاقو ،رئازجلا ىلا نوريماكلا نم
امبر هنأاب فاكلا يف لوؤوسسم ردسصم
اهتماقإا لاح اف˘ي˘سص ة˘لو˘ط˘ب˘لا ما˘ق˘ت
فا˘˘ك˘˘لا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف
يدافتل ءاتسش اهتماقإا اسضيأا صسردي

ة˘يد˘نأÓ˘ل م˘لا˘ع˘لا صسأا˘ك ع˘˘م ماد˘˘سصلا
ماظنب1202 ما˘ع ي˘ف ما˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لا

نا˘˘ي˘˘ب را˘˘سشأاو ،ن˘˘ي˘˘سصلا ي˘˘ف د˘˘˘يد˘˘˘ج
صسيئر دمحأا دمحأا نأا ىلإا ““فاكلا““
ىل˘ع ىن˘ثأا د˘ق ي˘ق˘ير˘فأ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا

م˘˘˘مأ’ا صسأا˘˘˘ك ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘˘ب م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
رسصم يف اماع32 تحت ةيقيرفأ’ا

ة˘˘ح˘˘ئ’ ىل˘˘ع ق˘˘يد˘˘سصت˘˘لا م˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
يف نمأ’او ةمÓسسلل ىلوأ’ا فاكلا
هقيد˘سصت ““فا˘ك““ ن˘ل˘عأاو ،بعÓ˘م˘لا

ءا˘ه˘نإا˘ب ئراو˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل رار˘ق ىل˘ع
ثب˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘حو ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع

““ريدراج““ ’ ةكرسش عم ينويزفلتلا
تقو ي˘ف هد˘كأا ا˘م و˘هو ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
د˘˘كأاو ،صسي˘˘م˘˘خ˘˘لا صسما لوا ق˘˘˘با˘˘˘سس
ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ط˘˘ط˘˘خ˘˘م دا˘˘م˘˘ت˘˘عا فا˘˘ك

مي˘ك˘ح˘ت˘لا حÓ˘سصإا عور˘سشمو د˘يد˘ج
ه˘˘نا˘˘ج˘˘ل م˘˘ئاو˘˘˘ق دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا بنا˘˘˘ج˘˘˘ب
ة˘ما˘قإا ““فا˘ك˘لا““ د˘م˘ت˘عاو ،ة˘م˘ئاد˘لا

نوريماكلا ي˘ف ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب

ليرفأا52 ىلإا4 نيب ةرتفلا يف
صسأا˘ك ءا˘ق˘ل ة˘ما˘قإا بنا˘ج˘ب ل˘ب˘ق˘م˘˘لا
يرفيف41 موي يقيرفأ’ا ربوسسلا
غيسص دامتعا متو ،رطق يف لبقملا

با˘˘˘ب˘˘˘سشلا تا˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
21 ة˘˘كرا˘˘سشم صسا˘˘سسأا ىل˘˘ع ءا˘˘سسن˘˘لاو
ة˘فا˘سضت˘سس’ با˘ب˘لا ح˘ت˘ف ع˘م ا˘ق˘ير˘ف
تاد˘ي˘˘سسل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا م˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
.0202
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برد˘˘م ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘ب˘˘˘ع
هر˘˘خ˘˘ف ن˘˘ع ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

ه˘ق˘ق˘ح يذ˘لا زا˘ج˘نإ’ا˘˘ب هزاز˘˘ت˘˘عاو
صسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف هدÓ˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘فر
ادكؤوم ،ةريخأ’ا ةي˘ق˘ير˘فإ’ا م˘مأ’ا
ي˘ف د˘يز˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘م˘ط˘˘ي ه˘˘نأا
ينقتلا داعو ،بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لا
نم ديدعلا نع ثيدحلل يرئازجلا
هب صصخ يذلا راوحلا لÓخ رومأ’ا
ثي˘ح ،ة˘ي˘عاذإ’ا ““ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةا˘ن˘ق˘˘لا““

نا˘ك ه˘نأ’ غ˘لا˘ب ر˘خ˘ف˘ب ر˘ع˘سشأا““ :لا˘ق
ذ˘ن˘م د˘كأا˘˘ت˘˘م تن˘˘ك ،ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص ازا˘˘ج˘˘نإا
ايقيرفإا صسأاكب دوعنسس اننأا ةيادبلا

يتفر˘ع˘م ن˘م ع˘با˘ن اذ˘هو ،ر˘سصم ن˘م
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ءاو˘˘˘جأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا

ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ت ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘طو
صساك لÓخ““ :عباتو ،““نييرئازجلا
ةعنقم تاراسصتنا ان˘ق˘ق˘ح ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ن˘˘م ل˘˘سضفأ’ا ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘ن˘˘˘نأ’
نأا اقلطم رعسشأا مل ،يئاهنلل ىلوأ’ا

تعجارت هتاردق وأا قيرفلا زيكرت
ىلإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي اذ˘˘˘هو ،صسك˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘ب

نم نيبعÓلا ريسضحت ىلع يسصرح
،““ةرود˘لا ة˘ل˘ي˘ط ي˘سسف˘˘ن˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا

ةفدسصل˘ل ا˘ئ˘ي˘سش كر˘تأا م˘ل““ :فا˘سضأاو
عنسصي ناك ام اذهو صسفانم يأا مامأا
مل يننأا حي˘ح˘سص ،ا˘م˘ئاد قرا˘ف˘لا ا˘ن˘ل
تلواح يننكل ،ةقراخ ءايسشأاب مقأا

ي˘ف ن˘ك˘م˘م نزاو˘ت ل˘˘سضفأا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
بسسك ي˘˘˘˘ف تح˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نو ،ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
تا˘قوأا˘ب ترر˘م““ :فدرأاو ،““نا˘˘هر˘˘لا

ةيوركلا يتريسسم يف ادج ةليمج
مل ةحارسص نكلو ،بردمو بعÓك
ةيلئاع ءاوجأا تسشع نأا يل قبسسي
ة˘˘ق˘˘فر نآ’ا ا˘˘ه˘˘˘سشي˘˘˘عأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م
عئار رمأا هنإا ،يرئازجلا بختنملا

.““اقح

تعنتقا امدنع بختنملا ىلإا تيتأا““
““ناح دق تقولا نأاب

لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج دا˘˘˘˘ع ،ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
ثيدحلل ،““رسضخلا““ بردم يسضاملب

ه˘˘يد˘˘˘ل تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ىلإا مود˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ت’ا˘˘˘˘سصتا
ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م““ ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
:نأاسشلا اذهب لاق ثيح ،““ءارحسصلا
بيردت صضرع لوبق ررقأا نأا لبق““
كانه تناك ،يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

،““ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا ع˘˘م ت’ا˘˘سصتا ةد˘˘ع
تسضفر ةرتفلا كلت يف““ :لسصاويل
نأا˘ب يدا˘ق˘ت˘˘عا ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘م ن˘˘م ر˘˘مأ’ا
هذه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل د˘ع˘ب ن˘ح˘ي م˘ل تقو˘لا
لÓ˘خ ىت˘ح““ :ف˘ي˘سضي˘ل ،““ةو˘ط˘خ˘لا

ءي˘سش ل˘ك ع˘با˘تأا تن˘ك ةر˘ت˘ف˘˘لا كل˘˘ت
،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م

هلعفي امب اريثك متهم اسضيأا تنكو
اذه يف مت˘ت˘خ˘ي˘ل ،““ر˘سضخ˘لا ي˘ب˘ع’

تقولا نأاب تر˘ع˘سش ا˘مد˘ن˘ع““ :نأا˘سشلا
ىلإا مود˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م بسسا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
،ينطولا بختنملا ةدايقو رئازجلا

ام قفو لمعلا تأادبو ةمهملا تلبق
.““هل ططخأا تنك

هتلأاسس يسشطز ـب يعامتجا لÓخ““
عم يرمعلبو يليÓب ةيعسضو نع

““بختنملا

لا˘˘˘م˘˘˘˘ج ف˘˘˘˘سشك ،ر˘˘˘˘خآا بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
رسصم ““ناك““ ةمحلم عناسص يسضاملب
تراد ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مأ’ا صضع˘˘ب،9102
صسي˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب
،مدقلا ةركل ةيرئازجلا ةيداحت’ا

راد يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا لÓ˘˘خ كلذو
رومأ’ا ما˘مز˘ل ه˘ي˘لو˘ت ل˘ب˘ق ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب

ـل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘لا صسأار ىل˘˘˘ع
عا˘م˘ت˘ج’ا““ :لا˘ق ثي˘ح ،““ر˘˘سضخ˘˘لا““
˘ماد ي˘سشطز ن˘ي˘بو ي˘ن˘˘ي˘˘ب راد يذ˘˘لا
نأا لب˘ق““ :ل˘سصاو˘ي˘ل ،““تا˘عا˘سس ةد˘ع˘ل
نع يسشطز تلأاسس انعامتجا يهنن
نا˘ك اذإا ا˘م ن˘˘عو ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو
ه˘تدا˘عإا ع˘ن˘م˘ي ه˘نأا˘سشب رار˘ق كا˘ن˘˘ه
ينربخأا هنكل ،بخت˘ن˘م˘لا فو˘ف˘سصل
ةمئاقلا يف دجاوتي ’ بعÓلا نأاب
عنمي رارق يأا دجوي ’و ،ءادوسسلا
:فيسضي˘ل ،““د˘يد˘ج ن˘م ه˘ئا˘عد˘ت˘سسا
ةيعسضول يسشطز عم اسضيأا تقرطت““

فر˘ع˘ي ’ ه˘نأا˘ب ي˘ل د˘كأاو ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب

ة˘˘قÓ˘˘ع نأا˘˘سشب تا˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك
بعÓلا نكلو ،بختنملاو بعÓلا

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ف هرود˘˘˘ب د˘˘˘جو˘˘˘˘ي ’
.““ءادوسسلا

يتوطخ نوكت نأا مهملا نم ناك““
مهمÓك ،نيبعÓلاب عامتجلا ىلوألا

““اريثك يننزحأاو يمقاط مدسص

يسضاملب لامج دكأا ،رخآا قايسس يف
ه˘تو˘ط˘خ نو˘ك˘ت نأا ىل˘ع صصر˘˘ح نأا
ي˘˘˘˘˘ه ،بخ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘ف ىلوأ’ا
مهل ةحاتإاو نيبعÓ˘لا˘ب عا˘م˘ت˘ج’ا
نا˘ك ا˘م ل˘ك ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘˘لا

اذ˘ه˘ب لا˘ق ثي˘ح ،م˘ه˘سسأار ي˘ف رود˘ي
أادبأا نأا مهملا نم هنأا تيأار““ :نأاسشلا

عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ج’ا ي˘˘˘˘˘˘هو ةو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘ب
عامتج’ا اذه ماد دقل ،نيبعÓلاب
علك ثيدحلا اهيف ناك تاعاسس ةدعل
ثدحتأا نأا لبق ،بختنملا رسصانعل
:فيسضيل ،““ةعاسس عبر ةرتفل مهعم
ا˘˘مدا˘˘سص نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘˘م““

ي˘ف ا˘م˘ب ي˘ن˘˘ف˘˘لا ي˘˘م˘˘قا˘˘ط ءا˘˘سضعأ’
نأا نم مغرلاب صساروب زيزع كلذ
ل˘ب˘ق بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خأ’ا

نم هتعمسس ام لك““ :فيسضيل ،““ةرتف
ه˘ن˘ك˘لو ي˘ن˘ئ˘جا˘˘ف˘˘ي م˘˘ل ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

:متتخيل ،““نز˘ح˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج
لمعلا أادبأا نأا نكمملا ريغ نم ناك““

،بختنملا رسصانعب عامتج’ا نود
عم تسسلج عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بو

هنأا دقتعأا ،رومأ’ا ليلحتل يمقاط

عم صسلج بردم ’و هنأا بيرغلا نم
مه˘ل عا˘م˘ت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ل˘˘˘˘خاد م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم ة˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘مو
.““بختنملا

ناكلا لبق يليÓب هلاق ام اذه““
““ اناوسستوب ةارابمو

برد˘˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ىن˘˘˘˘ثأا
ىل˘˘ع ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

صسيل ،““رسضخلا““ مجن يليÓب فسسوي
يتلا يتلا تايناكمإ’ا ببسسب طقف
ه˘حور˘ل ا˘سضيأا ن˘ك˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘يرا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’ا
تايناكمإا وذ بع’ يليÓب““ :نأاسشلا

نمكت هتوق نكلو ،ةعئارو ةريبك
،““ة˘يرا˘سصت˘ن’ا ه˘ت˘ي˘ل˘ق˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘سضيأا
ربخأا ناكلا ةيادب لبق““ :لسصاويل
ىلإا دوعيسس بخت˘ن˘م˘لا نأا˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
ام اذهو ،صسأاكلا هعمو نطولا صضرأا

ارخؤوم““ :لسصاوي˘ل ،““ل˘ع˘ف˘لا˘ب ثد˘ح
هنأاب يل لاق ،اناوسستوب ةارابم لبق
هذه ،ة˘ف˘لا˘خ˘م ن˘م فد˘ه ل˘ج˘سسي˘سس
يل˘يÓ˘ب حÓ˘سس ي˘ه صسف˘ن˘لا˘ب ة˘ق˘ث˘لا
يأا ل˘ب˘˘ق فو˘˘خ˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي ’ يذ˘˘لا

:متتخيل ،““اهمجح ناك امهم ةارابم
ة˘لا˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا““

لبق نأ’ ،نيبعÓلا لك نأاسش صسيل
بع’ كانه لاغنسسلا مامأا يئاهنلا
’ ه˘نأ’ ،ف˘ئا˘خ ه˘نأا˘˘ب ي˘˘ل فر˘˘ت˘˘عا

ريهامجلا لامآا بيخي نأا يف بغري
.““ةيرئازجلا

دعبو ،ةرهسشلاو لاملا نع ثحبأا ل““

نم ضضايب ىلع كيسش يل مدق ناكلا

““ءاسسؤورلا دحأا فرط

برد˘˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ج دد˘˘˘˘سش

راوح˘لا لÓ˘خ ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا

““ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا““ ه˘˘ب صصخ يذ˘˘لا

ة˘ل˘سصاو˘˘م ةرور˘˘سض ىل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘عاذإ’ا

بختنملا نكمتي نأا لجأا نم لمعلا

،تازاجنإ’ا نم ديزملا قيقحت نم

و˘˘˘ه لوأ’ا ه˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه نأا ىلإا ار˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشم

ن˘م ““ر˘سضخ˘لا““ ع˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت

بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘حر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘خدإا ل˘˘˘˘˘جأا

قسشعأا نأا““ :لاق ثيح ،نييرئازجلا

امبو حاجنلا وه يفده ،مدقلا ةرك

يرئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل برد˘م ي˘ن˘نأا

نم ديزم˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ه ي˘ت˘ب˘غر˘ف

دا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسإا ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م تازا˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘نإ’ا

’ ا˘˘نأا““ :ل˘˘سصاو˘˘ي˘˘ل ،““ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

رعسشأاو ،ةرهسشلا وأا لاملا نع ثحبأا

ريهامجلا راختف’ ةريبك ةداعسسب

د˘ع˘ب““ :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘ل ،““ي˘ب ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ءا˘˘سسؤور د˘˘حأا ي˘˘ن˘˘م بر˘˘ت˘˘˘قا نا˘˘˘ك˘˘˘لا

مدق دق ناك صسيئرلا اذه ،ةيدنأ’ا

ةر˘ت˘ف ي˘ف م˘خ˘˘سض ي˘˘لا˘˘م صضر˘˘ع ي˘˘ل

ي˘ف ن˘ك˘ل ،تسضفر ي˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘سس

ىلع كي˘سش ي˘ل مد˘ق ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا

مقرلا بتكأا نأا ينم بلطو صضايب

تسضفر ي˘ن˘˘ك˘˘لو ،ه˘˘ي˘˘ف بغرأا يذ˘˘لا

.““ىرخأا ةرم صضرعلا
ةراسسخ˘لا ق˘ح˘ت˘سسي ’ ق˘ير˘ف˘لا نأا دا˘ح˘ت’ا ةر˘سسأا تع˘م˘جأا
د˘كأاو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ““تاو˘لا““ ما˘مأا
لقأ’ا ىلع لداعتلا قحتسست تناك ةبانع نأا نوبعÓلا

هنكمتو يناثلا طوسشلا يف قيرفلا ةقافتسسا دعب ةسصاخ
،فداه مجا˘ه˘م˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع لوأ’ا فد˘ه˘لا ل˘ي˘ج˘سست ن˘م
لداعتلا فده ليجسست نع ةسساوم بردملا لابسشأا ثحبو
يف مهتقافتسسا تناكو لسشفلاب تءاب مهتلواحم لك نكل
ةياهن دعب اريثك ةسساوم بردملا رمذت ،ةرخأاتم ةارابملا
ةلهسس ةقيرط˘ب فاد˘هأÓ˘ل ق˘ير˘ف ي˘ق˘ل˘ت ن˘م ““تاو˘لا““ ءا˘ق˘ل
نيتبسسانم ي˘ف دا˘ح˘ت’ا كا˘ب˘سش تز˘ت˘ها ثي˘ح ““ة˘جذا˘سس»و
ام وهو لوأ’ا طوسشلا نم زيجو تقو يف ناسسملت مامأا

تايرجم يقاب بعل يذلا يلحملا قيرفلل ةيلسضفأ’ا حنم
اهفده ة˘با˘ن˘ع ل˘ج˘سست نأا ل˘ب˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حار ي˘ف ءا˘ق˘ل˘لا
نأا ةمداقلا ت’وجلا يف ينفلا مقاطلا لواحيسسو ،لوأ’ا

نو˘ب˘عÓ˘لا ىدأا د˘قو ،صصيو˘ع˘لا ل˘ك˘سشم˘لا اذ˘ه˘ل ل˘ح د˘ج˘˘ي
ةدوعلل يفاك نكي مل مهدودرم نكل اهب صساب’ ةلباقم
.ةيباجيإا ةجيتنب ةبانع ىلإا

لبقملا ءاقللا يف ناعرذلا هجاويسس داحتلا

بابسش لبقملا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ه˘جاو˘ي˘سس

نم ريخأ’او صسماخلا يوهجلا رودلا راطإا يف ناعرذلا

نم23 رودلا ىلإا يليهأاتلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م

03 تب˘˘سسلا مو˘˘ي ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا بع˘˘ل˘˘ت˘˘سسو صسأا˘˘ك˘˘لا ةد˘˘ي˘˘سسلا

00:41 نم ةيادب راجحلاب راتخم يديرد بعلمب ربمفون

ةمداقلا ةلوجلا لبق صسأاكلا ةلباقم بعلتسس ثيح ’اوز

.ةلوطبلا نم

مداقلا ربمسسيد7 موي ““بوملا““ ءاقل

ن˘ي˘ت˘لو˘˘ج˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تف˘˘سشك

ةلوجلا تجمرب ثيح باهذلا ةلحرم ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا

،مداقلا ربم˘سسيد7 تب˘سسلا مو˘ي ةر˘ي˘خأ’ا ل˘ب˘ق ا˘˘مو41

جراخ يناث ءاقل بعل عم دعوم ىلع ““ةبنانعلا““ نوكيسسو

ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا ن˘م ة˘يا˘ج˘ب ىلإا نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘سس ثي˘ح را˘يد˘لا

يف اوهجاو نأا دعب ةيبراغملا ةدحولا بعلم يف ““بوملا““

.اسضيأا ةبانع جراخ ““تاولا““ ةيسضاملا ةلوجلا

موي ““اكسسيل““ مامأا باهذلا ةلحرم نم ةريخألا ةلوجلا

ربمسسيد41

ي˘ت˘لاو با˘هذ˘لا ة˘ل˘حر˘م ن˘م ةر˘ي˘خأ’او51 ةلوج˘لا ا˘مأا
بورخلا ةيعم˘ج ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ا˘ه˘ي˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسي˘سس

6591 يام91 بعلمب ربمسسيد41 تبسسلا موي بعلتسسف
ة˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘سسب ““ز˘نا˘غ˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘لا““ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لاو
ثلاثلا راذنإÓل ةبانع يقلت دعب بعلملا ىلع ةطلسسملا

.صشارحلا داحتا مامأا ةلوطبلا نم21 ةلوجلا ءاقل يف

يسسيئرلا بعلملاب ادغ فانئتسسلا ةسصح

نم ةيادب ادغ فانئتسس’ا ةسصح ةسساوم بردملا جمرب

نوبعÓلا دافتسساو،6591 يام91 بعلمب اءاسسم03:61

يسضاملا ءاعبرأ’ا موي اوهجاو نأا دعب ةحار مايأا3 نم
ةحار ينفلا م˘قا˘ط˘لا ح˘ن˘مو را˘يد˘لا جرا˘خ نا˘سسم˘ل˘ت دادو
اولقنت مهنأا ةسصاخ مهسسافنأا او˘ع˘جر˘ت˘سسي ي˘ك˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

.نينثإ’ا موي ةيسسمأا نارهو ىلإا

ةيثراك تناك ناسسملت ىلإا فيدرلا فنسص ةيرفسس

““ة˘ي˘ثرا˘ك““ نا˘سسم˘ل˘ت ىلإا ف˘يدر˘لا ف˘˘ن˘˘سص ة˘˘ير˘˘ف˘˘سس تنا˘˘ك
ن˘ي˘ن˘ثإ’ا مو˘ي ة˘ل˘ي˘ل ة˘با˘ن˘ع اوردا˘غ ثي˘ح ة˘˘ق˘˘ئ’ ر˘˘ي˘˘غو

نأا صضور˘ف˘م˘لا ن˘م نا˘ك نأا د˘˘ع˘˘ب Ó˘˘ي˘˘ل22 ىل˘ع ي˘سضا˘م˘لا

نم لوأ’ا طوسشلا اودهاسش ثيح Óيل02 ىلع اوقلطني
اهدعبو يناوتسسوبلا هريظن مامأا ينطولا بختنملا ءاقل

ىلإا لوسصو˘ل˘ل ة˘عا˘سس41 اوقرغت˘سسا ن˘يأا ة˘با˘ن˘ع اوردا˘غ
ف˘سصت˘ن˘م ىل˘ع او˘ل˘سصو ثي˘ح ه˘ي˘ف او˘ما˘قأا يذ˘لا قد˘˘ن˘˘ف˘˘لا
.ءاثÓثلا مويل راهنلا

ابعل51 ـب لقنتلل رطسضا قيرفلاو ادج ةريغسص ةلفاحلا
طقف

مهتلقن يتلا ةلفاحلا لوسصو فيدرلا فنسص دفو رظتنا
ةليل نم ميهاربإا يديسسب بابسشلا راد مامأا نارهو ىلإا
يفكت نأا نكمي ’و ةقيسض ةلفاحلا نأا اوفسشتكاو نينث’ا

حلاسص دمحم بردملاو ابع’81 مسضي ناك يذلا دادعتلا

صضرمملاو يمسساق لسصيف صسارحلا بردمو يرونلا دبع

لمحل ر˘ي˘ب˘ك نا˘ك˘م ة˘ل˘فا˘ح˘لا ي˘ف د˘جو˘ي ’و ر˘ي˘تر˘ك˘سسلاو

برقلاب مهتعتمأا عسضول نيبعÓلا رطسضا ام وهو ةعتمأ’ا

ءامسسأا3 بطسش ىوسس لح يأا اودجي ملو ،مهدعاقم نم

ف˘ن˘سص ر˘فا˘سسو ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م

،طقف ابع’51 ـب ““تاولا““ ةهجاومل برغلا ىلإا فيدرلا

بايإ’او باهذلا ةلحر يف نيرمأ’ا نوبعÓلا ىناع امك

ةريغسص ةلفاح يف ر˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك0042 ديزأا اوع˘ط˘ق ثي˘ح

فنسص رسسخي نأا عقوتملا نم ناكو ،امامت ةقئ’ ريغو

ريبكلا قاهرإ’ا ببسسب ““تاولا““ مامأا هئاقل يف فيدرلا

˘مز˘ه˘˘ناو ة˘˘ير˘˘ف˘˘سسلا هذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م لا˘˘ن يذ˘˘لا

ةرادإ’ا ن˘م بو˘ل˘ط˘˘م ىق˘˘ب˘˘يو (4-1) ةجيتنب ““ةب˘نا˘ن˘ع˘لا““

لقن فور˘ظ ر˘ي˘فو˘ت ىل˘ع Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ل˘م˘ع˘ت نأا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا

.ةمداقلا تايرفسسلا يف لسضفأاو نسسحأا

ر.ناميلسس

 نوريماكلا يف اهئاقبا لاح ادج دراو ءاتسشلا لسصفل اهتداعإا

  فيسصلا يف1202 ناك ميظنتل ““فاكلا““ ةطخ رئازجلا

ناسسملت مامأا ةراسسخلا عرجتي مل / ةبانع داحتا

ةــــسساوم بــــسضغ ريــــثي ةــــلهسسلا فادــــهألا يقلت



فيطسب ةدلقملا ةمشلا ةدام نم اسيك0084 زجحي نمفا
«ةدلقملأ ةمسشلأ» ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نم ، نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ فيطسس ةي’و نمأأ حلاسصم تنكمت

اهلقن يف طروت ينيثÓث فيقوت عم غ03 ةعسس «ضسيك0084 » ـب تردق يتلأو قيوسستلل ةزهاجلأو ةبلعملأ
بقع تءاجو ،فيطسسب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ رسصانع اهترطأأ ةيلمعلأ .ةلمجلأ قوسس ىلإأ اههيجوتو
،ةهوبسشم ةيراجت ةرايسس دجأوت مههابتنأ تفل نيأأ ،ةنيدملأ ءايحأأ دحأأ ىلإأ ةقرفلأ رسصانع تداق ةيباقر تايرود
فلأأ84 يف ةلثمتملأ ةهومملأ اهتلومح فسشك نع ترفسسأأ ةينمأأ ةبقأرم ةيلمعل اهعاسضخإأ عم اهقئاثو دقفت مت
ةينطولأ تامÓ˘ع˘لأ ىد˘حإأ ا˘ه˘نأأ ضسا˘سسأأ ىل˘ع ة˘ل˘م˘ج˘لأ قو˘سس ي˘ف ع˘ي˘ب˘ل˘ل ةز˘ها˘ج˘لأو ةأا˘ب˘ع˘م˘لأ » ة˘م˘سشلأ » ةدا˘م ن˘م ضسي˘ك
ةسسرامم هل حيتت ةقيثو ةيأأ ىلع زوحي ’ اهبحاسص نأأ نم دكأاتلأ دعبو نوققحملأ نكمت ثيح ،اهتدوجب ةفورعملأ

دأوم اهنأاب نوققحملأ هلÓخ فسشك ،ةيسضقلأ تاسسبÓم يف قمعم قيقحت حتف مت ،دأوملأ كلت لقن وأأ طاسشنلأ أذه
ةدام لقنو ةزايح ةمهت نع طروتملأ دسض يئأزج فلم دأدعإأ مت ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتسسأ روفو .ةدلقم
تاهجلأ ىلإأ تملسس ةزوجحملأ ةيمكلأ نيح يف انوناق ةسصتخملأ ةباينلأ ىلإأ لوح ،ةسصخر نودب ةدلقملأ ةمسشلأ
ر.نميأأ.ةسصتخملأ
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هتنبأ ةفلختل ضصاخ عيرسشت رأدسصإأ متح امم ةفلخي ركذ ثيرو دوجو نود ثلاثلأ مايليو أدنلوه كلم ةافو0981 -
يركسسعلأ حانجلأ ماسسقلأ ةداق دحأأ دونه وبأأ دومحم لايتغأ1002 - .لماكلاب نيلرب رأدج مده9891 - .انيماهليف

لوأأ حبسصت كلذبو ،ايريبيلل ةسسيئر فيلريسس نوسسنوج نيلإأ باختنأ5002 - .نيطسسلف يف ضسلبان يف ضسامح ةكرحـل
.اهلك ايقيرفأأ يف ضسيئرلأ بسصنم ىلوتت ةأأرمأ

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم
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:رسصعلأ
:برغملأ
:ءاسشعلأ
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سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441لوألا عيبر62 ـل قفاوملا -8385 ددعلا9102 ربمفون32 تبسسلا

63:50

51:21

65:41

61:71

44:81

مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

لجيج ةي’وب ريهاطلأ ة˘ن˘يد˘م˘ب ىو˘ق˘ت˘لأ د˘ج˘سسم د˘ه˘سش
نÓعإأ يف لثم˘ت ا˘سصا˘خو أد˘ي˘ع˘سس ا˘ثد˘ح عو˘ب˘سسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن
عو˘م˘ج ط˘سسو ه˘مÓ˘سسإ’ ة˘ير˘سسيو˘سس ة˘ي˘سسن˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عر
نم روكذ˘م˘لأ د˘ج˘سسم˘لأ ىل˘ع أور˘طا˘ق˘ت ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ل˘سصم˘لأ
ق˘ط˘نو. م˘ي˘ظ˘ع˘لأ ي˘ن˘يد˘لأ ثد˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه ة˘˘سشيا˘˘ع˘˘م ل˘˘جأأ
ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لأ ير˘˘سسيو˘˘سسلأ ل˘˘˘جر˘˘˘لأ

أذكو ريهاط˘لا˘ب ىو˘ق˘ت˘لأ د˘ج˘سسم ما˘مإأ ما˘مأأ ن˘ي˘تدا˘ه˘سشلا˘ب
أديجمتو Óيلهت مه˘تأر˘ي˘ب˘ك˘ت تع˘ف˘ترأ ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ل˘سصم˘لأ
نيد يف ةيرسسيوسسلأ ةيعرلأ لخدأأ يذلأ ثدحلأ أذهل
ينعملأ نأأو ام˘ل˘ع لÓ˘ظ˘لأو غ˘يز˘لأ ن˘م دو˘ق˘ع د˘ع˘ب ق˘ح˘لأ

عم لمع تاقÓع رداسصملأ ضضعب بسسح هطبرت تناك
ه˘عا˘ن˘قإأ ي˘ف م˘ها˘سس يذ˘لأ ر˘مأ’أ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ن˘م ضصا˘خ˘˘سشأأ

ميلاعتلأ ىلع هفيرعت لÓخ نم مÓسسإ’أ يف لوخدلاب
نم ريخأ’أ أذه هيلإأ وعدي امو فينحلأ اننيدل ةيماسسلأ

تأو˘ن˘ق˘لأ ضضع˘ب لوا˘ح˘ت ا˘م ضسك˘ع ىل˘ع ي˘˘خآا˘˘تو ح˘˘ما˘˘سست
تافسصلأ فلتخم قاسصلإأ لÓخ نم هل جيورتلأ ةيبنجأ’أ
. نيملسسملأو مÓسسإ’اب ةحيبقلأ

ةرتفلأ لÓخ تفرع دق تناك لجيج ةي’و نأأ مولعمو
أد˘˘يد˘˘ح˘˘تو بنا˘˘جأ’أ ن˘˘م تأر˘˘سشع˘˘˘لأ ق˘˘˘ط˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘ي’و˘لأ د˘جا˘سسم ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘تدا˘ه˘سشلا˘ب ن˘˘ي˘˘ي˘˘بوروأ’أ

م˘ه˘ت˘ط˘بر ي˘ت˘لأ ةر˘ها˘سصم˘لأو ة˘قأد˘سصلأ تا˘قÓ˘ع ل˘ع˘˘ف˘˘ب
نيتداهسشلاب ء’ؤوه بلغأأ قطنو ، ةي’ولأ نم ضصاخسشأاب
˘ما˘مإ’أ د˘ي ىل˘ع ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘سصا˘ع˘ب ر˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ د˘˘ج˘˘سسم˘˘لا˘˘ب
نم دأز ام ةنسس نم رثكأأ لبق يفوت يذلأ ضشولسش لحأرلأ

م˘ه˘ط˘بر˘ت ن˘يذ˘لأ ة˘ل˘جأو˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لأ ة˘˘م˘˘يز˘˘ع
ء’ؤوه عيجسشت ىلع بناجأ’أ نم ددع عم ةيوق تاقÓع
. Óبقتسسم ةوطخلأ ضسفن ىلع مأدقإ’أ ىلع

 دوعسسم / م

 ةي’ولأ دجاسسم فلتخم نيتداهسشلاب نييبوروأ’أ نم تأرسشعلأ قطن امدعب

لجيجب ريهاطلاب ىوقتلا دجشسمب همÓشسإا نلعي يرشسيوشس ةيعر

ةيقيرفإلا ممفا سأك ددهي فاكلا طبخت
تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ ىل˘ع ةدا˘ت˘ع˘م أًر˘خؤو˘م تح˘ب˘سصأأ ي˘ت˘لأ ه˘ت’و˘ط˘ب ةرأدإأ ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت ة˘لا˘ح ،ي˘ق˘ير˘فأ’أ دا˘˘ح˘˘ت’أ ضشي˘˘ع˘˘ي
د˘ي˘ع˘سصلأ ىل˘ع ءأر˘م˘سسلأ ةرا˘ق˘لأ ت’و˘ط˘ب ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لأ ةدا˘ح˘لأ تا˘مزأ’أ فÓ˘˘خ˘˘ب د˘˘ي˘˘عأو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف تأر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لأو
ممأ’أ ضسأاك ةلوطب دعوم ليدعت ،ضسيمخلأ ضسمأأ يذيفنتلأ بتكملل لوطم عامتجأ دعب ،فاكلأ نلعأأو.يميكحتلأ
.رهسشأأ3 ةدمل لجأاتتل ناث يفناج نم ًالدب لبقملأ ليرفأأ يف ماقتل نييلحملل ةيقيرفأ’أ

اهتماقإأ نمً ’دب ءاتسشلأ ىلإأ رابكلل ةيقيرفإ’أ ممأ’أ ضسأاك ةداعإأ يف ريكفتلأ اهنÓعإاب ةأاجافم فاكلأ رجف امك
ماقت يتلأ ةيقيرفإ’أ ممأ’أ ضسأاك ةلوطب لبقتسسم ددهي رطخب رذنيل فاكلأ نايب ءاجو9102. ةخسسن لثمً افيسص
تءاج.فيسصلأ يف ضسيلو ىرخأأ ةرم ًءاتسش ماقتل اهدعوم ليدعت ةيناكمإأ فاكلأ تنلعأأ نأأ دعب ،نيماع لك
نلعأأ نأأ دعب ،ىرخأأ ةرمً افيسص ضسيلوً ءاتسش اهتماقإأو ناكلأ دعوم ليدعتب فاكلل يذيفنتلأ بتكملأ تاحيملت
وهو ً،افيسص نيسصلأ يف ًايدان42 ةكراسشمب ديدج ماظنب1202 ةيدنأÓل ملاعلأ ضسأاك ةلوطب ةماقإأ يلودلأ داحت’أ
.ناكلأ لبقتسسم لوح تانهكتلأ راثأأ يذلأ رمأ’أ

ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأو ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘قر˘˘˘ف تن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت
نم نيت˘ل˘سصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ي˘فو ، لوأ’أ ضسمأأ،ة˘ل˘سشن˘خ
922ـب ردقت ةيلو˘ح˘ك˘لأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح

عي˘ب˘لأ ضضر˘غ˘ل ما˘ج˘حأ’أ و عأو˘نأ’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةد˘حو
رسصانع يقلت رثإأ دوعت ىلوأ’أ ةيسضقلأ.ةسصخر نود
نأاب ديفت ،ةدكؤوم تامولعمل لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
عيبب ناموق˘ي ،ر˘م˘ع˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ن˘ي˘سصخ˘سش
يح ىوتسسم ىلع ةسصخر نودب ةيلوحكلأ تابورسشملأ
مت ،تامولعملل ’Óغتسسأو ةلسشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ط˘ح˘م˘لأ
ثحبلأ ةقرف رسصانع لبق نم ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ

611ـب ردقت ةيمك زجحو طبسض مت ثيح لخدتلأو

عأونأ’أ فلتخم نم ةيلوحكلأ تابورسشملأ نم ةدحو
متيل ةيكيتسسÓب ضسايكأأ لخأد ةأابخم تناك ماجحأ’أو
تأءأرجإ’أ لامكتسس’ ةقرفلأ رقم ىلإأ ةيمكلأ ليوحت
ةلسصأوتم تايرحت˘لأ و ثا˘ح˘بأ’أ تي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘مزÓ˘لأ

تن˘˘ك˘˘م نأذ˘˘ل˘˘لأ ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ فا˘˘˘ق˘˘˘يإأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
ىلع فرع˘ت˘لأ ن˘م ة˘قر˘ف˘لأ ا˘ه˘تر˘جأأ ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ل˘˘جأأ ن˘˘م ز˘˘ي˘˘جو تقو ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه
ءانب تناك ةيناثلأ ةيسضقلأ امأأ. ةباينلأ مامأأ امهميدقت

نأأ اهدافم ةقرفلأ تأذ ىلإأ تدرو ةدكؤوم تامولعم ىلع
ع˘ي˘ب˘ب نا˘مو˘ق˘˘ي ،ر˘˘كذ˘˘لأ ي˘˘ف˘˘لا˘˘سسلأ ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لأ
يح ىوتسسم ىلع ةسصخر نودب ةيلوحكلأ تابورسشملأ
.ةلسشنخ ةنيدمب ةطحملأ

ةمكحم ةينمأأ ة˘ط˘خ ع˘سضو م˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف
و ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف˘ب ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق ا˘ه˘ب˘جو˘˘م˘˘ب تل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
هبتسشملأ في˘قو˘ت م˘ت ن˘يأأ ،نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع ىلإأ ل˘خد˘ت˘لأ

ي˘ح˘ب ة˘م˘يد˘ق˘لأ ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ ل˘ق˘˘ن ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةينوناقلأ ضسملتلأ ةيلمعل امهعاسضخإأ دعب ، ةطحملأ

مت امك ، يلقع رثؤوم ىلع امهدحأأ ةزوحب روثعلأ مت
،ةيلوحكلأ تا˘بور˘سشم˘لأ ن˘م ةد˘حو311 ىلع روثع˘لأ

ضضرغل ةأايهم ةيكي˘ت˘سسÓ˘ب ضسا˘ي˘كأأ ل˘خأد ةأا˘ب˘خ˘م تنا˘ك
ىلإأ امهيف هبتسشملأ ل˘يو˘ح˘ت ع˘م ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،ع˘ي˘ب˘لأ

دعب قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتسسأ لجأأ نم ةقرفلأ رقم
نييئأزج نيفلم زاجنأ مت قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتسسأ

ع˘ي˘بو ةزا˘˘ي˘˘ح عو˘˘سضو˘˘م˘˘ب لوأ’أ ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
فلملأ ،دوعلأ عم ةسصخر نود ةيلوحكلأ تابورسشملأ
ضضر˘ع˘لأ ل˘جأأ ن˘م ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘ن˘˘ج عو˘˘سضو˘˘م˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

مت ،يمومعلأ قيرطلأ يف ةيودأأ عيبلأ ضضرغل ريفوتو
ىدل ةيروهمجلأ لي˘كو ما˘مأأ ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت
بجو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ لا˘˘حأأ يذ˘˘لأ ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ة˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م
تأذ˘ب م˘ك˘ح˘لأ ي˘سضا˘ق ما˘مأأ يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ
ةسسسسؤومب امهيف هبتسشملأ عأديإاب رمأأ يذلأ ،ةمكحملأ
ةيلوحكلأ تابورسشملأ عيبو ةزايح ةمهت نع ،ةياقولأ

ضضرعلأ لجأأ نم ةزايح ةحنج ،دوعلأ عم ةسصخر نود
.يمومعلأ قيرطلأ يف ةيودأ’ عيبلأ ضضرغل ريفوتو

 تاسشوهلب نأرمع

““وطيرام““ يحب ةطرسشلأ رسصانعل ةيلمع يف ةربتعم تايمك زجح

ةيلوحكلا تابورششملل نيجورم فيقوت
ةلششنخ يف سسبحلا امهعاديإاو

ةدكيكشسب نوجتحي نونطاوملاو اذيملت لتقت ةرايشس
وراب يح˘ب ن˘طا˘ق˘لأ ة˘ن˘سس41  ر˘م˘ع˘لأ ن˘م  غ˘لا˘ب˘لأ» ضشا˘مر ن˘ي˘مأأ» ل˘ف˘ط˘لأ ءا˘سسم ة˘سسما˘خ˘لأ د˘ن˘ع ضسي˘م˘خ˘لأ ءا˘سسم ل˘ت˘˘ق
هفتح ىقليل،ضسردي يتلأ ةطسسوتملأ نم جورخلأ ددسصب ناك  امدنع اهبحاسص هسسهد ةرايسس فرط نم،ةدكيكسسب
لخدم ةياغل تدتمأ ةيرورم ةمزأأ قلخ ام  ةليوط تاعاسسل  قلغب أوموقيل ناكسسلأ بسضغ ربخلأ راسشتنأ بقع و،أروف
لولح داجيإاب راغسصلأ مهئانبأأ ةيامحل تاطلسسلأ لخدت مدع نم مهبسضغ نع نوجتحملأ ربع ثيح،ةدكيكسس ةنيدم

ةليوط تاعاسس قيرطلأ قلغ رمتسسأو،تأرايسسلل ةنونجملأ ةكرحلأ عم قيرطلأ بناجب تاسسسسؤوملأ دجأوتل ةيرذج
قأزرلأ دبع ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ نميأأ لفطلأ ةثج هيف تلقن يذلأ تقولأ يف،اهحتف متي نأأ لبق
ثداحلأ نأاسشب ةينمأ’أ تاقيقحتلأ هيف لسصأوتت يذلأ تقولأ يف،ضسمأأ راهن ىرثلأ هنامثج ىرأوي نآأ لبق ةراحوب
رانيدوب.ح.ميلأ’أ

  ةيكيتشسÓب ةنجدمل قيرح يف توكتك0003 فÓتإا
   ةملاقب يدع ينب ةتششمب

بسش ،لوهم قيرح دامخإأ لجأأ نم ،ضسمأأ لوأأ ،غابد مامحب ةيوناثلأ ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت
يف قيرحلأ أذه ببسست ثيح  ، ةملاقب رامع زاجم ةيدلبب  «يدع نب ةتسشم» ىمسسملأ ناكملاب ةيكيتسسÓب ةنجدمب
اميف ،نبت مزح01 و ،ناتوب تأروراق70 ـل يئزج قيرح ،نجأود فلع راطنق81 ،توكتك0003 يلأوح فÓتإأ
تحتف دق و أذه .نأرينلأ ةنسسلأأ نم ىرخأأ ةنجدم ةيامح يف ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأ’ عيرسسلأ لخدتلأ مهاسس
.قيرحلأ أذه ع’دنأ ببسس ةفرعمل اقيقحت ةسصتخملأ نمأ’أ حلاسصم

نيدلأزع.ل

لحم لخأد ةأابخن تناك

ةداعشسوبب تاردخملا نم غ(05.63) ىلع روثعلا
تأءأرجإ’أ ذاختأ دعبو ةليسسملأ ةي’و نمأ’ ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع ىلإأ ضسمأأ لوأأ ءاسسم تدرو تامولعم رثإأ ىلع

ــب ردقت تأردخملأ نم ةيمك ىلع روثعلأ مت ثيح ةنسس43 رمعلأ نم غلابلأ (ي ، ضس) لزنم ضشيتفت مت ةمزÓلأ
روفو هيف هبتسشملأ ه˘ك˘ل˘م˘ي يذ˘لأ ه˘ق˘حأو˘ل و تأرا˘ي˘سسلأ م˘ي˘ح˘سشت و ل˘سسغ˘ب ضصا˘خ˘لأ ل˘ح˘م˘لأ ل˘خأد ةأا˘ب˘خ˘م غ(05.63)
ءانثأأ قايسسلأ ضسفن يفو ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ ينعملأ ميدقت متيسس قيقحتلأ نم ءاهتن’أ

نطابلأ يحب مهدجأوت ءانثأأ و ةداعسسوب ةيدلب ميلقإأ ربع ةيرودب ، ةداعسسوبب ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع مايق
هسشيتفت و هفيقوت مت ةنسس62 رمعلأ نم غلابلأ (و ، م) ىمسسملاب رمأ’أ قلعتي و اسصخسش مههابتنأ تفل ةداعسسوبب
مت قيقحتلأ نم ءاهتن’أ دعب (غ30) ــب ردقت تأردخملأ نم ةيمك ىلع هتزوحب رثع نيأأ اقيقد اينمأأ اسشيتفت
ةتسسب هيلع مكح ثيح يروفلأ لوثملأ نم هتدافتسسأ دعب ةداعسسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هميدقت
مÓعإ’اب فلكملأ ةعاسس رخآأ ـل هب حرسص ام بسسح أذهو (جد000.02) اهردق ةيلام ةمأرغ و ةذفان ريغ رهسشأأ (60)
خوسشخسش حلاسص.ةليسسملاب يئ’ولأ نمأ’اب

جيريرعوب جرب

هقيدشصو لحم بحاشص ىلع ايدتعا نيشصخشش فيقوت
نم يناثلأ دقعلأ يف نيسصخسش فيقوت نم جيريرعوب جرب ةي’و نمأ’ لوأ’أ يرسضحلأ نمأ’أ حلاسصم تنكمت
ةنسس12(ع -ج) : نيوعدملاب رمأ’أ قلعتي و ، ءاسضيب ةحلسسأأ لامعتسساب نييدمعلأ حرجلأ و برسضلأ ةمهتب  رمعلأ
دعب ءاسسنلأ ضسبÓم عيبل دعملأ امهدحأأ لحم لخأد نيتيحسضلأ ىلع ءأدتع’اب اماق نيذللأو ةنسس02 (ج-ب) ،
بلط يذلأ لحملأ بحاسص جعزأأ يذلأ رمأ’أ نئابزلأ ىدحأ’ امهب هبتسشملأ عبتت ببسسب مهنيب ةيمÓك تاسشوانم
ىلع ءاسضيب ةحلسسأأ ةطسسأوب هقيدسص ىلع و هيلع ءأدتع’اب امهب هبتسشملأ موقيل يراجتلأ هلحم ةرداغم امهنم
فلم زاجنإأ مت هيلعو ، اموي51 ةدمل نيتيحسضلأ دحأ’ لمعلأ نع أزجع ببسس امم رهظلأ و ةبقرلأ ىوتسسم
ضسبحلأ امهعأديإاب رمأأ يذلأ ةيلح˘م˘لأ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لأ ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلأ ما˘مأأ ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘تو ي˘ئا˘سضق
ىسسوم.ع. تقؤوملأ

نقحد ىلع ضبقلا لباقم ةريل نويلم4 دصرت ايكرت
دمحم حتف ةكرح نم لوـسصفملأ يدايقلأ قحب ءأرمح ةركذم رأدسصإاب ةرقنأأ مايق نع ةيكرت مÓعإأ لئاسسو تنلعأأ

،يبرعلأ اهباسسح ربع ““حابسص يليد““ ةفيحسص تلاقو.ةلسشافلأ بÓقن’أ ةلواحمب هطروـت ةيفلخ ىلع كلذو ،نÓحد
يف هرودو ةلسشافلأ بÓـقن’أ ةلواحم يف هرود ةيفلخ ىلع نÓحد دمحم قحب ءأرمح ةركذم ردسصت ايكرت““ نإأ

يف مهاسست تامولعمب يلدي نمل ةريل نويلم4 غلبم تدسصر ايكرت نأأ نايبلأ فاسضأأو.““يباـهرإ’أ نلوغ ةمظنم
.هيلع ضضبــقلأ
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