
ودروب ةهجاوم يف ءارمحلا ةقاطبلاب هدرط رثإا هفرسصت ةيفلخ ىلع
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 راجحلاب انكصس036 ةصصح نم ءاصصقإ’أ يف قيقحت بلط
نيديفتسسملا نمسض انك اننأا ثيح انئاسصقإا ةيلمع يف قيقحت بلطب مكتدايسس ىلإا مدقتن نأا راجحلاب انكسس036 ةمئاق نم ةاسصقملا تÓئاعلا نحن فرسشلا انل

راعسشإا وأا راذنإا قباسس نود ءاسصقإلاب انئجوف ةيئاهنلا ةمئاقلا راهسشإاو نوعطلا ةرتف نم ءاهتنإلا دعب هنأا ريغ6102 يام01 يف اهراهسشإا مت يتلا ةمئاقلا يف
ضسيئر ىتحو عطتسسن مل اننكل مكيلإا اناوكسش لاسصيإا ةرم نم رثكأا يف انلواحو ىودج نود نكل ءاسصقإلا بابسسأا نع ثحبلا راركتو ارارم انلواحو رربم لو
ةمئاق نمسض انسسفنأا اندجو امل فسصوت ل انتحرف تناكو ةرهاق ةيعامتجلا انفورظ نإا يلاولا يديسس انتيسضق يف ةيلوؤوسسم يأا لمحت نم أاربت راجحلا ةرئاد
انلو انقح عاجرتسسإلو انفاسصنإل مكتدايسسل أاجلن ةرقحلاو ملظلا اذه مامأاو ةفافسش ريغ ةقيرطب انئاسصقإا دعب ضسوباك ىلإا لوحت ملحلا نكل نيديفتسسملا

نوينعملا .ريدقتلاو مارتحلا قئاف انم اولبقت ةريبك ةقث مكيف
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 ةلميجب مايأا لبق لهك ةافو دعب
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نئاهرك ذيمقتلا زاجتحاب ةذتاسفا ذيمقتلا ءايلوأ ةيعمج هيف تمهتا يذلا تقولا يف

85 ىلإأ تاي’ولأ ددع عفر

روـــطلأ ةذـــتاصسأأ
نولصصأوي يئأدتب’أ
رـــطخو مهبأرصضإأ
سضــيبأ’أ لـــصصفلأ
ذـــيمÓتلأ ددـــهي

ءارزولا ضسلجمل ديدج رارق يف

2 صص علاط

3 صص علاط

ةبوقعب ددهم يناميلصس
وكانوم طرويو ةيصساق

21 صص علاط

اهيلع قفتملا تامازتللا نم لسصنتلاب هتمهتا

سساق درب لدعلأ ريزو دعوتت ةاصضقلأ ةباقن
2 صص علاط

 مهجارخإل ةيمومعلا ةوقلا ريخسست وحن

  ةيلحملا تاطلسسلا حارتقا مهسضفر دعب

 ةوعد عفرت ةبانع يجيبوأأ حلاصصم
““ةرطنقلأ““ يحب لايصسوصسلأ تانكصس يمحتقم دصض

د˘سض ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ي˘ف ةو˘عد ع˘فر˘ب ة˘با˘ن˘ع ي˘ج˘˘ي˘˘بوأا ح˘˘لا˘˘سصم تما˘˘ق
فورعملا رامع قوزرم يحب ةرغاسشلا لايسسوسسلا تانكسس يمحتقم

نم جورخلا مهسضفر دع˘ب اذ˘هو را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب ””ةر˘ط˘ن˘ق˘لا»ب
نم ةلاح يف ببسست امم قح هجو نود اهومحتقا يتلا تانكسسلا هذه

ينطولا كردلا حلاسصم عم نايحألا ضضعب يف تاكابتسشاو ىسضوفلا
ضضوافتلاب تماق ةيلحملا تاطلسسلا نإاف ةعاسس رخآا رداسصم بسسحو،
اتاب اعنم ع˘ن˘م˘ي ه˘نأا˘ب م˘ه˘ل ةرو˘سصلا ح˘ي˘سضو˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ءلؤو˘ه ع˘م
بقاعي هنأا و ةينوناقلا ريغ ةق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه˘ب ر˘ي˘غ˘لا تا˘ن˘ك˘سس ما˘ح˘ت˘قا

لدب مهتلكسشم لح اهب متي ىرخأا لولح كانه هنأاو، نوناقلا اهيلع
نيذلا ضضعبلا فرط نم ةباجتسسا ىقل ام وهو، رثكأا رومألا ديقعت

جور˘خ˘لا ضضفر ر˘خآلا ضضع˘ب˘لا نأا ن˘ي˘ح ي˘ف تا˘˘ن˘˘ك˘˘سسلا هذ˘˘ه اوردا˘˘غ
دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ي˘لاو˘لا رو˘سضح ة˘˘يا˘˘غ ىلإا م˘˘ه˘˘ن˘˘كا˘˘مأا ن˘˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو
تاذ بسسحو قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘ف، م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ب دو˘عو م˘ه˘ح˘˘ن˘˘مو
نأا ةسصاخ، رمألا يف قيقحتلل ةسصاخ ناجل ثعب مت هنإاف ردسصملا

نونطاوملا هيف طبختي يذلا نكسسلا لكسشم اولغتسسا دارفألا ضضعب
ا˘ه˘نأا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ما˘ه˘يإاو تا˘ن˘ك˘سسلا هذ˘ه ىل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا˘˘ب او˘˘ما˘˘قو
نينطاوملا نم مهريغك قئل نكسس ىلع لوسصحلل ىلثملا ةقيرطلا

يرئازج رانيد فلأا51 زواجتي لاملا نم غلبم لباقم مهل اهحنم مث
تنعت لظ يفو، ةزارخ ةقطنمب لايسسوسسلا تانكسس يف ثدح املثم،

ةيسصولا تاهجلا نإاف ريطخ جرعنم ةيسضقلا ذخأاو نينطاوملا ءلؤوه
نينطاوملا نم تارسشعلا مادقإا ببسسب ةيمومعلا ةوقلا ريخسست تررق
زاجنإلا روط ي˘ف ىر˘خأاو ةر˘غا˘سش ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘ك˘سس ما˘ح˘ت˘قا ىل˘ع
عمتجا رخآا بناج نم، ةيملسسلا قرطلا لسشف دعب ةوقلاب مهجارخإاو
مت ثيح انل هودكأا املثم ةيلولا يلاوب نيجتحملا نع نيلثمم ضسمأا
نأاو رامع قوزرم يحل تانكسسلا نم ةسصح حنم مت هنأاب مهرابخإا

ضسيئرل مهث˘يد˘ح ءا˘ن˘ثأاو ا˘ه˘ن˘ع لوؤو˘سسم˘لا و˘ه را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد ضسي˘ئر
داز ام وهو هتايلوؤوسسم لمحت ضضفر امئاد نيجتحملا بسسح ةرئادلا
ءاقبلا ةلسصاوم اوررق نيذلاو رثكأا نينطاوملا بسضغأاو ةلب نيطلا

تارسشعلا هدكأا ام بسسحو، لح ىلإا لسصوتلا ةياغ ىلإا تانكسسلا يف
اوع˘سضو م˘ه˘نأاو ن˘ك˘سسلا ل˘ك˘سشم ع˘م ن˘ير˘مألا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا نا˘ك˘سسلا ن˘م
عاسضوألا نأا امك، ركذي ديدج ل نآلا دحل نكل تاونسس ذنم مهتافلم
ءاسضيب يلايل نوسضقي اوتاب ثيح ءاتسشلا لسصف لÓخ اءوسس تدادزا

هسسفن لوؤوسسم يأا فلكي نأا نود اذهو، رطملا تاخز طقاسست دنع
نونطاوملا لمح امك مهتلكسشمل لح داجيإاو مهتيعسضو يف رظنلا

مهبلاطم لهاج˘ت بب˘سسب ثد˘ح˘ي ا˘م ة˘ي˘لوؤو˘سسم را˘ج˘ح˘لا ةر˘ئاد ضسي˘ئر
لخدتلا دوهزم قيفوت يلاولا اودسشان امك، ةديدعلا يواكسشلا مغر
نأا ةسصاخ اهيف نوطبخت˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ن˘م م˘ه˘لا˘سشت˘ناو
ةلابمÓلاو ضشيمهتلا ةسسايسس ببسسب ةيغاسص انادآا دجت مل مهتاوسصأا

ماحتقا ىلع نومدقي مهلعج ام وهو ةيلحملا تاطلسسلا فرط نم
. مههجو يف باوبألا عيمج تدسس نأا دعب مهتÓئاع ةقفر تانكسسلا

ب .ضص
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ةمداقلا تاباختن’ا لÓخ نييلود نيبقارم ’

نيحضشرملا جمارب بلق يف «جاضسنوأا» نم نيديفتضسملا ةاضضاقم

نييعماجو ةيبط تاراطإاو ءادهصشلا ءانبأ’ يئ’ولا نيمأ’ا مصضت

يلع حضشرتملا ةدناضسمل ةيئ’ولا ةنجللا
ةبانعب اهتاعامتجا ىلوأا دقعت سسيلف نب

¯  S°∏«º.±

ةصسفانم يف تاباختنÓل ةصسمخلأ نوحصشرملأ لخد
جاصسنوأأ عيراصشم نم نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ با˘ط˘ق˘ت˘صس’
تاعباتملأ ىلإأ ءوجللأ مد˘ع˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإا˘ب ما˘ج˘نوأأو
م˘ه˘ع˘يرا˘صشم تل˘صشف ن˘يذ˘لأ ق˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ
نب ىلع حصشرتملأ اعدو .ةلودلأ فرط نم ةلومملأ
ى˘لإأ ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع با˘ح˘˘صصأأ سسي˘˘ل˘˘ف
مهعم رواحتلأ متيل دحوم ميظنت راطإأ يف لكيهتلأ
يف مهفيظوت نمصضت تاحرتقمب جورخلأ دصصق
ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ع˘ي˘ج˘صشت˘˘لأ ع˘˘م تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ت˘˘صش
بصسا˘ن˘م خا˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ةر˘˘غ˘˘صصم تا˘˘صسصسؤو˘˘م
بزح سسيئر ثدحت ،ىرخأأ ةهج نم .رامثتصسÓل

أددصشم ، يرأدإ’أ ميصسقتلأ نع تايرحلأ عئÓط
ةلودلأ ةفاقثب هتصسأرد متتصس» فلملأ أذه نأأ ىلع
أذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘صصت˘خ˘م˘لأو ءأر˘ب˘خ˘لا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا˘بو
اهقح ةهج لكل يطعي ميصسقت لجأأ نم لاجملأ
دبع رحلأ حصشرتملأ دكأأ ،هتهج نم .«قرأوف نود
ةلماعلأ ةقبطلأ روجأأ «ةعجأرم» ىلع نوبت ديجملأ

عفر» فدهب ةيروهمجلل اصسيئر هباختنأ لاح يف

بعصشلأ تائف عيمجل » ةمأركلأ نامصضو نبغلأ

يف رظن˘لأ د˘ي˘ع˘ي˘صس» ه˘نأأ نو˘ب˘ت زر˘بأأو .ير˘ئأز˘ج˘لأ

ةمأرك نامصضو نبغلأ عفر فدهب ةيلاحلأ روجأ’أ

سسفن يف أدهعتم ،«يرئأزجلأ بعصشلأ تائف عيمجل

،«بئأرصضلأ نم ةليئصضلأ روجأ’أ ءافعإأ«ـب راطإ’أ

لاح يف «بابصشلل لعصشملأ ميلصست» همزع أدكؤوم

يتلأ ةئفلأ هذه نيكمت » عم دÓبلل اصسيئر هباختنأ

يلو˘ت ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ل˘كصشت

ةيصسايصسلأ ت’ا˘ج˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘لوؤو˘صسم˘لأ بصصا˘ن˘م

«ع˘ي˘ج˘صشت«ـب نو˘ب˘ت د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ك .«ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أو

مدع«ـب امزتلم ،ةورثلأ قلخ ىلع يعماجلأ بابصشلأ

بابصشلأ قح يف «ةيئاصضقلأ تاعباتملأ ىلإأ ءوجللأ

ةلودلأ فرط نم ةلومملأ مهعيراصشم تلصشف نيذلأ

دكأأ ،هرودب .بابصشلأ ليغصشت عيراصشم راطإأ يف

تاعباتم ءأرجإأ » مدع يبوهيم نيدلأ زع، حصشرتملأ

عيراصشملأ نم نيديفتصسملأ بابصشلأ دصض ةيئاصضق

دكأأ امك .«اهرثعت لاح يف ةلودلأ لبق نم ةمعدملأ

ى˘لإأ ى˘ع˘صسي،ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ ه˘ج˘ما˘نر˘ب نأأ، ي˘بو˘ه˘ي˘˘م

لبق نم ريصسملأ ينكصسلأ راجيإ’أ قوصس عيجصشت»

تاقحتصسمل ةلم˘كم ح˘ن˘م سصي˘صصخ˘ت ع˘م ة˘لود˘لأ

م˘عد˘لأ ة˘م˘ي˘ق ع˘فرو ن˘يزو˘ع˘م˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل را˘ج˘˘يإ’أ

نويلم1 ى˘˘لإأ ي˘˘ف˘˘ير˘˘لأ ن˘˘كصسل˘˘ل حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لأ

نيبقأرم روصضح مدع ايمصسر نلعأأ ةأزأوملاب .«جد

21 يف ةررق˘م˘لأ ة˘صسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’ ن˘ي˘ي˘لود

ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘م لوأ’ كلذو ،مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘صسيد

،عأرذ ي˘ل˘ع نا˘صسل ى˘ل˘ع نÓ˘عإ’أ ءا˘جو .تأو˘ن˘صس

ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ م˘صسا˘ب ي˘م˘˘صسر˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘لأ

نأاصشب يفحصص لأؤوصس ىلع هدر يف تاباختنÓل

هذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود ن˘˘ي˘˘˘قأر˘˘˘م رو˘˘˘صضح ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘كمإأ

ةطلصس اهل رئأز˘ج˘لأ» عأرذ لا˘ق ثي˘ح,تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ

ةطلصس رظتنت ’و Óما˘ك ا˘هرود˘ب مو˘ق˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘صسم

وهو ،«انه اهلحم نولحي نيرخآأ نيبقأرم وأأ ىرخأأ

لوأأ نوكيصس مداقلأ ربمصسيد21 عأرتقأ نأأ ينعي ام

ذ˘ن˘م نو˘ي˘لود نو˘ب˘قأر˘م ا˘ه˘ن˘ع بي˘غ˘ي تا˘با˘خ˘ت˘˘نأ

.»تأونصس

ةبانعب ةيئ’ولأ ةنج˘ل˘لأ تد˘ق˘ع
ن˘ب ي˘ل˘ع ح˘صشر˘ت˘م˘لأ ةد˘نا˘صسم˘ل
ةصسائرب اهتاعامتجأ ىلوأأ سسيلف
ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ق˘با˘صسلأ ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ

ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف بلا˘˘˘ط
د˘˘˘صصق كلذو ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’أ
ة˘ل˘ي˘ف˘كلأ ل˘ئا˘صسو˘لأ د˘ي˘˘صسج˘˘ت»
حاجنلأ نم حصشرتم˘لأ ن˘ي˘كم˘ت˘ل
،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘م˘ه˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه يــف
ي˘ف ىر˘ج˘ت ا˘˘ه˘˘نأأو ا˘˘صصو˘˘صصخ
»يـئانثتصسأ وجو ةئراط فورظ
نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘˘م بصسح
بصسح ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘كأأ.ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ا˘صسا˘صسأأ ز˘كر˘ت» ا˘ه˘نأأ رد˘صصم˘˘لأ

حرصشل يرأو˘ج˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ى˘ل˘ع
تاباختنÓل ةصضيرعلأ طوطخلأ

نايبتو نينطأو˘م˘لأ سسيـصسح˘تو
ةكراصشملل ةيقيقح˘لأ با˘ب˘صسأ’أ
ا˘يÓ˘خ ح˘ت˘فو تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ي˘˘ف
عÓ˘ط’أو ،ة˘ي˘لا˘صصتأ ة˘ي˘مÓ˘عإأ

نم لاع˘فأ’أ دودر˘ل ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأو
،»نينطأوم˘لأ ح˘ئأر˘صش ف˘ل˘ت˘خ˘م
قلخ» مت هنأأ ىلإأ تراصشأأ امك
ةبلطلل ةصصاخ ةيصسيصسحت ةيلخ
رقم سصي˘صصخ˘تو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ة˘ل˘م˘ح˘لأ ط˘ي˘˘صشن˘˘ت˘˘ل ءا˘˘صسن˘˘ل˘˘ل
ة˘ي˘˘ل˘˘خ ق˘˘لـــخو ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
خا˘ن˘م˘لأ ة˘صسأرد˘ل ة˘ي˘فأر˘صشت˘˘صسأ
رييـصستل تاباختنÓل يلامجإ’أ
تايلآأ عصضوو ةعاجنب ةلمحلأ
حصشرتملأ جمانرب سضرعو حرصش
/يصسا˘ي˘صسلأ ه˘ب˘نا˘ج ي˘ف ة˘صصا˘خ
ي˘ف ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ/يدا˘˘صصت˘˘ق’أ
يذلأ ردصصملأ لوق˘ي »ة˘ل˘م˘ح˘لأ
ل˘˘م˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف نأأ ى˘˘˘لإأ ح˘˘˘صضوأأ
ةد˘نا˘صسم˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
نم ل˘هؤو˘مو ءف˘ك» ح˘صشر˘ت˘م˘لأ
مهل دهصشي تأءافكلأ باحصصأأ
ل˘ك ي˘ف ة˘ع˘م˘صسلأو ة˘هأز˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ءامصسأ’أ ني˘ب ن˘مو ،»ن˘يدا˘ي˘م˘لأ
د˘ب˘ع د˘ج˘ن ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘˘عأأ ي˘˘ت˘˘لأ
فرصشيصس يذلأ ةمركوب ديمحلأ

لاصصت’أو مÓعإ’أ ة˘ي˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ةيردأو˘ق ن˘يد˘لأ رو˘ن ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب
سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ

دعاق˘ت˘م˘لأ ي˘ما˘صسلأ ط˘با˘صضلأو
ذا˘ت˘صسأ’أو ى˘ف˘ط˘صصم ي˘نأد˘م˘˘ق
ن˘يد˘لأ رو˘ن د˘˘با˘˘ع ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لأ
دينجتلأ ة˘ي˘ل˘خ ى˘ل˘ع فأر˘صشإÓ˘ل
سصخي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ ،سسي˘صسح˘ت˘لأو
دقف كيتصسيجوللأو معدلأ ةيلخ
روتكدلأ نم لك اهب فيلكت مت
حأر˘م ي˘صسا˘صس ،ن˘ي˘صسح حو˘ج˘ق
تقولأ يف ،لصصيف ةبيهو نبو
ن˘م ل˘ك ه˘ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت م˘ت يذ˘˘لأ
ءانبأأ ةمظن˘م˘ل ي˘ئ’و˘لأ ن˘ي˘مأ’أ
ة˘ي˘صسيأود ي˘صسي˘م˘˘خ ءأد˘˘ه˘˘صشلأ

،حأر˘ب ر˘ي˘ن˘˘م ،م˘˘ي˘˘هأر˘˘بإأ يدا˘˘بو
ىلع فأر˘صشإÓ˘ل ر˘ي˘ن˘م ي˘لÓ˘ي˘ف
فأرصشتصس’أو ةع˘با˘ت˘م˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
ا˘ق˘فوو ،ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘كر˘ح˘لأو
ددع» قحتلأ دقف ةنجللأ نايبل

ةي’و ءانبأأو تأراطإأ نم ريبك
»ةيئ’ولأ ةدناصسملأ ةنجلب ةبانع
نولوؤوصسم مهنيب نم نإأ تلاق
ةذتاصسأأ ،يعماجلأ ىفصشتصسملاب

،نويباقن ،نوما˘ح˘م ،نو˘ي˘ع˘ما˘ج
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط ،ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةر˘˘˘صسأ’أ

لا˘˘م˘˘˘عأأ لا˘˘˘جر ،نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
نو˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘م نو˘˘صسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘مو
تائف فلتخ˘م ن˘م نو˘ن˘طأو˘مو
تماق نأأ دعبو أذ˘ه ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
عوبصسأ’أ يف ةي˘ئ’و˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
بصسح– ة˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ ن˘˘˘م لوأ’أ
فلتخم عم ل˘صصأو˘ت˘لأ –نا˘ي˘ب˘لأ
،ةبلط ،ةذتاصسأأو نيملعم ،ءابطأأ

،نيلواقم ،نيصسدنهم ،نيماحم
ن˘ي˘يرا˘ق˘ع ن˘ي˘˘قر˘˘م ،ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف
ي˘ف مو˘ق˘ت˘صس ا˘ه˘نإا˘ف ،م˘هر˘˘ي˘˘غو
ربع ت’وجب يناثلأ عوبصسأ’أ

ل˘جأأ ن˘م» تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘صسح˘˘˘˘ت
ة˘ي˘م˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو
عأر˘ت˘ق’أ أذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘˘صشم˘˘لأ
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب را˘˘ي˘˘ت˘˘خأو ،م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘ب ى˘ل˘ع ذا˘ت˘صسأ’أ ح˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةيعقأو ’ولح مدقي يذلأ سسيلف
ةيصسايصسلأ ةمزأÓ˘ل ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم
ا˘ه˘صشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘صصت˘˘ق’أو
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نا˘ي˘ب م˘ت˘˘خ˘˘ي »ا˘˘ندÓ˘˘ب
`h.g.ةيئ’ولأ

¯ S°ÉQI T°ôb»
ي˘ف أو˘جر˘خ ن˘يذ˘لأ ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لأ د˘˘عو˘˘ت

نم يلأوتلأ ىلع04 ـلأ مهتريصسم
طا˘ق˘صسإا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لأ كأر˘˘ح˘˘لأ ر˘˘م˘˘ع
اهؤوأرجإأ ررقملأ ةيصسائرلأ تاباختن’أ

،مداقلأ ربمصسيد رهصش نم21لأ يف
مو˘ي نو˘ل˘غ˘ت˘صسي˘صس م˘ه˘نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م

ةر˘˘ي˘˘صسم ي˘˘ف جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل21/21
م˘ه˘صضفر ن˘ع ر˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل  ةد˘˘صشا˘˘ح
ةئفلأ ليحر˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأو عأر˘ت˘قإÓ˘ل
ءانج˘صس ن˘ع دو˘ي˘ق˘لأ كفو ة˘م˘كا˘ح˘لأ
ةبلطلأ نم ريبك ددع عمجت .يأرلأ

د˘ها˘ع˘م˘لأ و تا˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘صسأأو
ربتعت يتلأ ءأدهصشلأ ةحاصسب مهتداعك
،ي˘بÓ˘ط˘لأ كأر˘ح˘لأ قÓ˘ط˘نأ ة˘ط˘˘ق˘˘ن
نونطأوم˘لأ و ةرا˘م˘لأ م˘ه˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل
ن˘ي˘ع˘فأر ، م˘ه˘ح˘˘ئأر˘˘صش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ماظ˘ن˘لأ زو˘مر˘ل ة˘صضها˘ن˘م تأرا˘ع˘صش
ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘صضفأرو ق˘˘با˘˘صسلأ
ىلع ،ةيصسائرلأ تاباختنÓل ةصسمخلأ

،تاباصصعلاي تاباختنإأ سشناكم رأرغ

ثد˘ح˘ي ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘ي˘˘صسبا˘˘ح سشا˘˘نأر˘˘م
را˘صسو .عا˘ق وا˘ح˘˘ن˘˘ت˘˘تو ،ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ
داتعملأ مه˘ق˘ير˘ط ي˘ف نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لأ

نم اقÓطنأ ،اعوبصسأأ نوعبرأأ لÓخ
نابع عراصشب أرورم ءأدهصشلأ ةحاصس
هاجتاب يديهم نب يبرعلأ ، ناصضمر
نم اهريغ و يزكرملأ ديربلأ ةحاصس
اينمأأ اقيوطت تدهصش يتلأ عرأوصشلأ

ةطلصسلأ ةدوعب ني˘ب˘لا˘ط˘م ، ا˘م˘كح˘م
يف تايصسائرلأ ءأرجإأ يف اهرأرق نع
ام˘ك ،ا˘ه˘فر˘ط ن˘م دد˘ح˘م˘لأ د˘عو˘م˘لأ

ة˘م˘كا˘ح˘لأ ه˘جو˘لأ طا˘ق˘صسإا˘ب أو˘ب˘لا˘ط
ليقتصسملأ سسيئرلأ ىلع ةبوصسحملأ
رهصش نم يناثلأ يف يبعصش طغصضب
.ةقيلفتوب زيزعلأ دبع يصضاملأ ليرفأأ

ذا˘˘ت˘˘صسأ’أ لا˘˘ق قا˘˘ي˘˘˘صسلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
نل ر˘ئأز˘ج˘لأ» نأأ خ د˘م˘حأأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

امكو،21/21 يف تاباختنأ دهصشت
ةيليوج نم عبأرلأ تاباختنإأ انطقصسأأ
،ر˘ب˘م˘˘صسيد تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نإأ ط˘˘ق˘˘صسن˘˘صس
زواجت يف بغرت ةطلصسلأ» فاصضأأو
جرخيصس بعصشلأو ،نييرئأزجلأ ةدأرإأ

تيبيصسو عراصشلأ ىلإأ مويلأ كلذ يف
ا˘ب˘هأا˘ت تأرا˘ي˘صسلأ ي˘ف وأأ ءأر˘ع˘لأ ي˘ف
م˘ل˘ع˘ي ى˘ت˘ح ،تا˘ي˘صسا˘ئر˘لأ ةر˘ي˘صسم˘˘ل
ىوقلأ رأرق دصض بعصشلأ نأأ عيمجلأ
’ يذلأ عأرتق’أ أذه ميظنتب ايلعلأ

عيباصسأأ3 نم لقأ ىوصس هنع انلصصفي
ماظن˘ل˘ل ة˘يرأر˘م˘ت˘صسأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأو
ذنم لب ةنصس نيرصشع ذنم ثوروملأ
هتهج نم .هلوق بصسح »لÓقتصس’أ
سصصصخت يعماجلأ بلاطلأ حصضوأأ
نحن» ، »سشورمع دمحم» يبرع بدأأ

تا˘ي˘صسا˘ئر˘ل˘ل ا˘ن˘صضفر دد˘ج˘˘ن˘˘ل ا˘˘ن˘˘ه
ماظنلأ اياقب لكل انصضفرو ةلزهملأ
ة˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب هءأرو م˘˘ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لأ
با˘ب˘صشك ن˘ح˘ن » ع˘با˘تو ،»ه˘ت˘فÓ˘خ˘ل
نل نحنو ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ل˘ث˘م˘ن
مويلأ يف انتوصصب يلدن نلو ،بختنن
وه لزنيصس ه˘نأا˘ب أر˘ي˘صشم ،»دو˘عو˘م˘لأ
ربكأأ يف هنأريجو هتلئاع ةقفر رخأ’أ

دح ىلع رئأزجلأ اهدهصشتصس ةريصسم
نع ريبعتلل تاباختن’أ موي هريبعت
ءاقب لظ يف عأرتق’أ أذهل هصضفر

امك ،،مكحلأ يف ةيقيلفتوبلأ هوجولأ

يأأ سضفرنو اهتدايصس اهل رئأزجلأ لاق

.»ا˘ند˘ل˘ب نوؤو˘صش ي˘ف ي˘جرا˘خ ل˘خد˘ت

نأاب ةدومح نيمصساي ةبلاطلأ تفدرأأو

ديحولأ ليب˘صسلأ تصسي˘ل تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ

هتدكأأ امب˘صسح ة˘مزأ’أ ن˘م جور˘خ˘ل˘ل

ي˘ت˘لأ ةر˘ط˘ق˘لأ ي˘ه ا˘م˘نإأو ة˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

ىلإأ دÓبلاب يدؤوت و سسأاكلأ سضيفتصس

اهميظنت لاح يف هابقع دمحي ’ ام

ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب سسي˘ئر˘لأ ف˘ل˘خ را˘ي˘ت˘خأو

تاباختن’أ ريوزت لÓخ نم مهدحول

ةبذاك ةكراصشم ة˘ب˘صسن˘ب ح˘ير˘صصت˘لأو

.ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صشي ن˘ل بع˘صشلأ نأأ نو˘˘ك

نوعبرأ’أ ةريصسملأ نأأ ركذلاب ريدجو

يف تراصس ينطولأ كأرحلأ رمع نم

نيب كاكتحأ يأأ دهصشت مل و ءوده

ثي˘ح ، ة˘ب˘ل˘ط˘لأو ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع

ةحفاكم تأوقو نمأ’أ لاجر ىفتكأ

ديعب نم ةريصسملأ ةبقأرمب بغصشلأ

.لاقتع’أ وأأ عمقلأ ىلإأ مهئوجل نود

¯ h. g`

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م بصسح˘˘بو

لكب قلعتي رمأ’أ نإاف ،يمصسرلأ

ن˘ي˘ع ،را˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘ب ن˘˘م

،ريغملأ ،مأزڤ نيع ،تناج ،حلاصص

،نومي˘م˘ي˘ت ،سسا˘ب˘ع ي˘ن˘ب ،تر˘ڤ˘ت

،لباقملاب ،ةعينملأو لÓج د’وأأ

عيقوتلأ ءأرزولأ سسلجم لÓخ مت

ةي’و44 ثأدحتصسأ رأرق ىلع

با˘صضه˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘بد˘ت˘ن˘م
ةرم ثلاث هذه نوكت أذهبو ،ايلعلأ
تاي’ولأ ددع عفر اهيف متي يتلأ

2691 ةنصس يفف ،لÓقتصس’أ ذنم

51 ىلإأ ةمصسق˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ تنا˘ك
ل˘حأر˘لأ سسي˘ئر˘لأ ر˘ي˘غ ،ة˘ع˘طا˘ق˘م
ة˘ن˘صس ا˘ه˘م˘صسأ ن˘يد˘˘مو˘˘ب يرأو˘˘ه

ع˘م تا˘˘ي’و ح˘˘ب˘˘صصت˘˘ل8691
ر˘ي˘ي˘غ˘تو ا˘هدد˘ع ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لأ

4791 ةنصس يفو اهصضعب ءامصسأأ

يأأ ةي’و13 ىلإأ ددعلأ عفر مت

ر˘م˘ت˘صسأو ة˘ي’و61 ةفاصضإاب
ةنصس ةياغ ىلإأ هلاح ىلع عصضولأ

ةي’و71 ةفاصضإأ مت يأأ3891
ميقرتلأ لمحت يتلأ سضيبلأ نم)

(84 ميقرتلأ تأذ نأزليغ ىلإأ23

84 ي˘لا˘م˘جإ’أ دد˘ع˘لأ ح˘ب˘صصي˘ل

ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م رر˘ق˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي’و

تاي’و01 ةفاصضإأ سسمأأ دقعنملأ
.ةديدج

ينطولا كارحلا رمع نم يلاوتلا ىلع04 ـلا مهتريصسم يف

يجراخلا لخدتلا نوضضفريو تاباختن’ا طاقضسإاب نوداني ةبلطلا

ءارزولا سسلجمل ديدج رارق يف

85 ىلإا تاي’ولا ددع عفر
ريثت يتلا ةيباختن’ا ةلمحلا نم رصشاعلا مويلا عم نمازتلاب ءاثÓثلا سسمأا دقعنملا ءارزولا سسلجم قداصص

ربمصسيد21 موي ايلمع ةررقملا ةمداقلا تاباختن’ا لايح عراصشلا ماصسقنا ببصسب لدجلا نم ريثكلا
بونجلاب ةبدتنم تاي’و01 ةيقرت ىلع ،حلاصص نب رداقلا دبع تقؤوملا ةلودلا سسيئر ةصسائرب ،لبقملا

.85 ىلإا رئازجلا يف يلامجإ’ا تاي’ولا ددع عفتريل ،اهتاذ دحب ةمئاق تاي’و ىلإا

فود˘ن˘ت ة˘ي’و ح˘لا˘صصم تن˘˘ل˘˘عأأ
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لأ ة˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘خد
راغب ديد˘ح˘لأ م˘ج˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب
تقلطأأ دق تناك يتلأ تÓيبجلأ

ي˘ف ،أر˘ه˘صش81 يلأو˘ح ذ˘ن˘م
لكصشم ناكو .ةري˘خأ’أ ا˘ه˘ل˘حأر˘م
يف د˘يد˘ح˘لأ ن˘م رو˘ف˘صسف˘لأ عز˘ن
ةبصسن˘لا˘ب ا˘ق˘ئا˘ع ل˘كصشي ق˘با˘صسلأ

نأأ ’إأ ،مجنملأ لÓغتصسأ ةيناكمإ’
أذ˘ه˘ل بصسا˘ن˘م˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ل˘˘ح˘˘لأ
لبق نم هب لفكتلأ مت لكصشملأ

تلصسرأأ ةصصتخم ةيب˘ن˘جأأ ر˘با˘خ˘م
براجت اهيلع تيرجأأ تانيع اهل
تأذ ق˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن تت˘˘˘ب˘˘˘ثأأو
ة˘ي˘م˘كلأ تغ˘ل˘ب د˘˘قو .رد˘˘صصم˘˘لأ
يلأوح رباخم˘لأ هذ˘ه˘ل ة˘ل˘صسر˘م˘لأ

نم تانيعلأ كلت نم نط000.5
تع˘˘صضخ ي˘˘ت˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ تأذ

ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘عا˘ن˘صص تأرا˘ب˘ت˘˘خ’
ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘حÓ˘˘˘صص ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لأ
تط˘˘عأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل
ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لأ تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’أ
تأذ بصسح ،ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صشب «ةد˘˘˘ي˘˘˘ج»
ءاهتن’أ روف حنمتصسو .حلاصصملأ

عور˘˘˘صشم˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘صسأرد ن˘˘˘˘م

لÓغتصسأ طورصش رتافد ،مخصضلأ
أددع رفويصس يذلأ ديدحلأ ندعم
د˘ع˘ب ل˘غ˘صشلأ بصصا˘ن˘م ن˘م ا˘ما˘ه
يتلأ ةين˘طو˘لأ ة˘صصقا˘ن˘م˘لأ ءأر˘جإأ
ةهج˘لأ د˘يد˘ح˘ت ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي
هذ˘ه ل˘غ˘ت˘صست˘صس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ
هذه˘ب ة˘ما˘ه˘لأ ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لأ ةور˘ث˘لأ
ن˘م ي˘ت˘لأ و ة˘يدود˘ح˘لأ ة˘˘ي’و˘˘لأ
و ينطولأ داصصتق’أ معد اهنأاصش
ىر˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح ،ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘˘لأ
عورصشم ل˘كصشي˘صسو .ه˘ح˘ي˘صضو˘ت
ة˘فا˘صضإأ تÓ˘ي˘˘ب˘˘ج را˘˘غ م˘˘ج˘˘ن˘˘م
أرظن ةقطنم˘لأ نا˘كصسل «ةر˘ي˘ب˘ك»
تأزايتمأ نم هنع بترتيصس امل
اهتمدقم يف و ةيمهأ’أ ةياغ يف

بصصنم000.5 نم د˘يزأأ ح˘ت˘ف

000.52 يلأوح و رصشابم لغصش
بصسح ،ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ بصصن˘˘˘م
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘صسأرد˘˘˘˘˘لأ
راغ مجن˘م ر˘فو˘ت˘يو .عور˘صشم˘لا˘ب

د˘يد˘ح نوز˘خ˘م ى˘ل˘ع تÓ˘˘ي˘˘ب˘˘ج

يطغيو ،نط را˘ي˘ل˘م2 ـب رد˘ق˘˘ي

ردقت و ،عبرم ملك131 ةحاصسم

85ر75 ـب ه˘ي˘ف د˘يد˘ح˘لأ ة˘ب˘˘صسن
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لغصش بصصنم فلأا03 يلاوح رفوي

لخدي تÓيبج راغ مجنم لÓغتضسا
ةمدخلا زيح ابيرق

تامازتل’ا نم لصصنتلاب هتمهتا
اهيلع قفتملا

دعوتت ةاضضقلا ةباقن
سساق درب لدعلا ريزو

سسمأا ،ةاصضقلل ةينطولا ةباقنلا تردصصأا
هلÓخ نم تمجاه ةجهللا ديدصش انايب ،ءاثÓثلا

هتمهتا يذلا يتامغز مصساقلب لدعلا ريزو
ثيح ،اهيلع قفتملا تامازتل’ا نم لصصنتلاب
ةكرحلا فقوب ةباقنلا رارق نأا نايبلا دكأا
فرظلل ةاعارم ءاج ةريخأ’ا ةيجاجتح’ا
حلاصصم نأا ريغ دÓبلا هب رمت يذلا سساصسحلا

نع تلخت –ردصصملا بصسح– لدعلا ةرازو
ةبراصض ءاطصسولاو ةاصضقلا هاجتا اهتامازتلا

ةيقÓخأ’ا ريياعملا لك طئاحلا سضرعب
نايب نأا ةباقنلا تربتعا امك ،ةينوناقلاو
نينثإ’ا موي رداصصلا ءاصضقلل ىلعأ’ا سسلجملا
يتلا فافختصس’ا ةجرد نيبو ةاصضقلا لذخ»

ةيثبع» نأا ىلإا ةتف’ ،«ةمزأ’ا اهب تجلوع
ةيونصسلا ةكرحلا ءارج تاملظتلا ةجلاعم
لازي ’ يصضاقلا نأا فلأ’ا ةرملل نيبت ةريخأ’ا

،«ينهملا هراصسم يف تاروانملاو بصصعلل ةنيهر
حصضاو فادهتصسا» كانه نأا نايبلا دكأاو اذه
سسلجملا ءاصضعأا لقنب كلذو ةباقنلا لكايهل
يذيفنتلا اهبتكمو ةباقنلل نيبختنملا ينطولا

مهباختنا مت يتلا ةيئاصضقلا سسلاجملا جراخ
مل ةيلاحلا اهتبيكرتب ةباقنلا» نأا ةربتعم ،«اهيف
،«ةقوبصسملا ريغ اهتيعرصش مكحب سضعبلل قرت
ارصشابم اماهتا هيجوت يف ةباقنلا ناوتت مل امك
هنأاب تلاق يذلا يتامغز مصساقلب لدعلا ريزول
سصوصصخب اهيلع قفتملا تامازتل’ا نم لصصنت»
عقاولا رمأ’ا ةصسايصس اقبطم ،تاملظتلا ةجلاعم
،«ءاصضقلل ىلعأ’ا سسلجملل مئادلا بتكملا مامأا

ةبÓصصو امجح دادزت جلثلا ةرك» نأا ةفيصضم
،«ةيصساق نوكتصس ةمداقلا ةيجاجتح’ا ةكرحلاو
مدقتصس اهنأاب ةباقنلا تدكأا ،ةلصص يذ قايصس يف
ةحيصضف ذفن وأا رمأا» نم دصض ةيمصسر ىوكصش
،«نارهو ءاصضق سسلجمب ةاصضقلا ىلع ءادتع’ا

مامأا يرئازجلا ءاصضقلا ةروصص تناهأا تلاق يتلاو

«hM«ó gÉf                 .يملاعلاو يلحملا ماعلا يأارلا
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ضسراد˘م˘لا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تل˘˘شش ثي˘˘ح
قاحتلا دعب نطولا ربع ةيئادتبلا
،تا˘يلو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأا

فلآلا ءاقب يف كلذب نيببشستم
يف.ةشسارد نود نم ذيمÓتلا نم
نم تا˘ئ˘م˘لا ف˘حز يذ˘لا تقو˘لا
تارقم ىلإا نيبرشضملا ةذتاشسألا

فلتخم رب˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
تلا˘˘ع˘˘ت ن˘˘˘يأا ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘يلو
ينمألا قيوطتلا مغر مهتاوشصأا
اوددر ثي˘˘˘˘˘˘˘ح,ف˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ةرازو راعلل اي راعلل اي» تاراعشش
انبلاطم» ، «اهل نحن«، «رارق Óب
،«ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ششا˘˘م
لاشضن˘ل˘ل ،نود˘ما˘شص نود˘ما˘شص«
لو˘ل˘ح ضشا˘˘كا˘˘م« ،«نو˘˘ل˘˘شصاو˘˘م
جا˘˘ق˘˘يد«،«تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خا ضشا˘˘كا˘˘˘م
تارا˘ع˘ششلا زر˘بأا ي˘هو،«د˘با˘ع˘ل˘˘ب
لÓخ ةذتاشسألا يف اهعفر يتلا
ا˘م نأا ن˘يد˘كؤو˘م .م˘ه˘تا˘ما˘شصت˘˘عإا
ملظلا وه عراششلا ىلإا مهجرخأا

تم˘˘شصو ط˘˘ل˘˘شستو فا˘˘ح˘˘˘جإلاو
دد˘شش ا˘م˘ك.ة˘ي˘˘شصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
زر˘˘بأا ن˘˘م نأا ن˘˘يذ˘˘لا ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسألا

يف جمانربلا ةع˘جار˘م م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘تو ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بلا رو˘˘ط˘˘لا
امك.يعاشسلا مكحلاو ظفا˘ح˘م˘لا
ةيبلتو رييغتلا ةيمهأا ىلع اوددشش

لÓخو.ةعوفرملا بلا˘ط˘م˘لا ل˘ك
و˘ل˘ث˘م˘˘م ع˘˘م˘˘جا تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ةذ˘تا˘شسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
ةلشصاوم ىلع يئادتبلا ميلعتلا
نيدكؤوم.ءاعبرألا مويلا ةياغ ىلإا
عاطقلا مكحت يتلا نيناوقلا نأا

د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ةر˘˘˘ثأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م لاز˘˘˘˘ت ل
ةرازولا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ي˘كار˘ت˘ششلا
ضسي˘لو بلا˘ط˘م˘لا ل˘ك ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ب
ةرازو˘لا نأا ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م .ا˘ه˘شضع˘˘ب
نأا نيدكؤوم, ئزه˘ت˘شست ة˘ي˘شصو˘لا
متيشس لوألا ل˘شصف˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘ما

تمشص ىلع لعف درك اهتعطاقم
ها˘˘˘ج˘˘˘تا ا˘˘˘ه˘˘˘˘بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘تو ةرازو˘˘˘˘لا
دكأا امك.ةعوفرم˘لا تلا˘غ˘ششنلا
يه ةيقيشسنتلا نأا نيلثمملا تاذ
ي˘عر˘˘ششلاو د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘لا
ضسي˘لو ن˘ي˘بر˘شضم˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘شسأÓ˘˘ل
ىرخأا ةيباقن تاميظنت ةيأا كانه
ةيقيشسنت مهنأا نيدكؤوم ،مهلثمت
م˘ل ن˘م تن˘كم˘ت ة˘ي˘با˘ق˘˘ن تشسي˘˘ل
ربع ةذتاشسألا نم فلآلا لمشش
زيجو فرظ يف تايلولا فلتخم
ليلدب ، كرتششملا ملظلا ببشسب
ع˘ي˘م˘˘ج ن˘˘م ةذ˘˘تا˘˘شسأا ة˘˘كرا˘˘ششم

04ـب ثدحتم˘لا ا˘هد˘ع تا˘يلو˘لا
ى˘ل˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘˘حلا ي˘˘ف ة˘˘يلو
,ةديلبلا, طاوغألا, ةف˘ل˘ج˘لا رار˘غ
ةزابيت, ةياجب ,وزو يزيت , ةشسبت
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ,ة˘˘يد˘˘م˘˘لا, ةر˘˘يو˘˘˘ب˘˘˘لا,

.ضضيبلا ، ضسادرموب و ةمشصاعلا
تارا˘ع˘ششلا ي˘ف ةذ˘تا˘شسألا ر˘كذو
مازتللا ةرورشضب ا˘هو˘ع˘فر ي˘ت˘لا
راوطألا ةذتاشسأا ن˘ي˘ب ةاوا˘شسم˘لا˘ب
مجحلا ي˘ف ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
اذ˘˘كو ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لاو ي˘˘˘عا˘˘˘شسلا

ءاوشس ,ةيوبرتلا جهانملا ةعجارم
ميلعتلا يف ضصاشصتخلا جاردإاب
يتلا ةدوجلا قيق˘ح˘ت˘ل ي˘ئاد˘ت˘بلا
يف ةيلودلا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لا ا˘ه˘شسر˘كت
ةعجارم وأا ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم
او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك.ي˘شسارد˘لا رر˘ق˘م˘لا

662 يشسائرلا موشسرملا ليعفتب

ربمتبشس82 ي˘ف خرؤو˘م˘لا/41

ة˘كب˘ششلا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا4102
تاشضيوعتلا عفدو ,ةيللدتشسلا
ةبلاطملا بناج ىلإا ,يعجر رثأاب
يف نيو˘كت˘لا ي˘ف ذا˘ت˘شسألا ق˘ح˘ب
ةيبرتلا ةرازو تناكو .ريدم ةبتر
بلا˘ط˘م نأا تد˘كأا د˘ق ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
ةينهملاو ةيجوغاديبلا نيملعملا

لمعلا بجوتشسي هنأاو ةعورششم
ةقداشص ةدارإا˘ب ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ي راو˘˘ح را˘˘طإا ي˘˘فو
ةرادإلاو ن˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
يف ا˘ه˘ن˘كل.عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘يز˘كر˘م˘لا
بارشضإلا ناشش نم تللق لباقملا

ة˘ير˘ششب˘لا دراو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘م بشسح
حرشص يذلا ايجوغاديبلا ضشتفمو

3 زواجتت ل بارشضإلا ةبشسن نأا

هيف دكأا يذلا تقولا يف ،ةئاملاب
نأا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ق˘˘فو ةذ˘˘تا˘˘شسألا

09 تبرا˘˘ق ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ة˘˘ب˘˘شسن
ينطولا ىوتشسملا ىلع ةئاملاب
بارشضإلا نم ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف
نم.ن˘ما˘ث˘لا ه˘عو˘ب˘شسأا غ˘ل˘ب يذ˘لا

ءا˘ي˘لوأا ة˘ي˘ع˘م˘ج تد˘كأا ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
بار˘˘شضإل ا˘˘ه˘˘شضفر ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
يذلا ،يئادتبلا ميل˘ع˘ت˘لا ةذ˘تا˘شسأا
تحشضوأاو.نماثلا هعوبشسأا لخد
ةد˘ن˘ي˘ل» ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب و˘˘شضع˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،«ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘حد

بار˘˘˘شضإا نأا ضسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص
ه˘˘ت˘˘قو ي˘˘فِ تأا˘˘ي م˘˘ل ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسألا
ةذ˘تا˘شسألا نأا ةد˘كؤو˘م بشسا˘ن˘م˘˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا زا˘ج˘ت˘˘حا˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي

نم مهنامرح لÓخ نم نئاهرك
ق˘ح و˘هو ضسرد˘م˘ت˘لا ي˘ف م˘ه˘ق˘ح
ىلعو.نوناقلاو روتشسدلا هلفكي
ذاتشسألا قحب اهفارتعا نم مغرلا
نأا لإا, ه˘قو˘ق˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘˘ف
ن˘م ضسي˘ل ه˘نأا تد˘كأا ة˘ثد˘ح˘ت˘م˘لا

ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسم او˘˘ن˘˘هر˘˘ي نأا م˘˘ه˘˘ق˘˘ح
هذ˘ه ل˘ث˘م ي˘ف ة˘شصا˘خ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
ة˘يا˘ن˘ع بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘˘لا
ىلإا ةثدحتملا تقرطت امك.ةقئاف
تاناحت˘ملا ة˘ع˘طا˘ق˘م عو˘شضو˘م
يذلا ذيملتلا ريشصم نع ةلئاشستم
ةدا˘عإل ار˘ط˘شضم ه˘شسف˘ن د˘ج˘ي˘˘شس
.ةنشسلا
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ح˘لا˘شصمو ن˘ما˘شضت˘لا ةرازو ن˘م ل˘ك تف˘ششك
هاج˘ت ف˘ن˘ع˘لا لو˘ح ة˘ب˘عر˘م ما˘قرأا ن˘ع ن˘مألا
يرشسألا فنعلا ببشست ثيح ةيرئازجلا ةأارملا

ضشرحتلا اياشضق بناج ىلإا ةأارما42 ةافو يف
وأا ةطلشس ضسرامي ضصخشش فرط نم يشسنجلا

ينطولا نما˘شضت˘لا ةر˘يزو تف˘ششكو .ة˘ف˘ي˘ظو
نع ،ةيلادلا ة˘ي˘ن˘غ ،ةأار˘م˘لا ا˘يا˘شضقو ةر˘شسألاو

فنع ةيشضق0072 نم ديزأا ةلادعلا ليجشست

جاتن ةا˘فو ة˘لا˘ح42 اهني˘ب ن˘م ةأار˘م˘لا د˘شض
لÓخ ةريزولا تحشضوأاو . يرشسألا فنعلا
مويلا ءايحإا ةبشسانمب ينطو ءاقل ىلع اهفارششإا
هنأا ةأارملا دشض فنعلا ىلع ءاشضقلل يملاعلا

ةلاح42 ليجشست ةمرشصنملا ةنشسلا لÓخ مت
ىلإا ةفاشضإا ةيشضاملا ةنشسلل فنعلا ةجيتن ةافو

ىلوألا رهششأا9 ــلا يف ضشرحتلا اياشضق تائم

42 ةمث هنأا ىلإا ةريششم ةيراجلا ةنشسلا نم
جاوزألا لبق نم يدمع حرجو برشض ةيشضق

عم ةازاوملابو،8102 ةنشس ةافولا ىلإا تدأا

نم يشسنج ضشرحت ةيشضق82 ليجشست مت كلذ
يتلاو ةفيظو وأا ةطلشس ضسرامي ضصخشش فرط
امك «. ديدجلا رمألاب ةيلادلا ةينغ اهتفشصو
ةطرافلا ةنشسلا لÓخ تافنعم ءاشسن تمدقت
ةي˘ئا˘شضق يوا˘عد ع˘فر ل˘جأا ن˘م ة˘لاد˘ع˘لا ى˘لإا

قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘فو «. ة˘˘ي˘˘شضق0072 تقا˘ف

يف ةأارما8684 كانه «: نأا ةريزولا لوقت
ا˘يÓ˘خ لÓ˘خ ن˘م تل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا بع˘˘شص ع˘˘شضو
ربع ةدجاوتملا ةقفارملاو هيجوتلاو ءاغشصإلا

ددع امأا فنع ةيحشض8221 نهنم تايلولا
غلب دقف ةلادعلا ىدل اياشضق نعدوأا يتاوللا

يدمع حرجو برشض ةيشضق5672 نهددع

نم .»8102 ةنشس لÓخ جوزلا فرط نم
يمشسرلا قطانلا ،لاشصتلا ريزو ركذ ،هبناج
لاشصتلا عاطق نأا ،يحبار نشسح ،ةموكحلل
ةيعاطق˘لا تاردا˘ب˘م˘لاو ج˘مار˘ب˘لا ل˘ك ى˘ن˘ب˘ت»
لك ةحفاكم لجأا نم ةجردملا ةيوعمجلاو
يف ةوقب كراششو عمتجملا يف فنعلا لاكششأا
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ل˘˘شصلا تاذ تا˘˘ي˘˘˘لآلا داد˘˘˘عإا
دشض فنعلا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتشسإلا
هذه ذيفنتل ينطولا لاشصتلا ططخمو ةأارملا
ةحشصلا ريزو دكأا ،هتهج نم .»«ةيجيتارتشسإلا

دمح˘م ، تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو نا˘كشسلاو
يف ةلاعف ةفشصب مهاشسي» هعاطق نأا ، يواريم
قيرط ن˘ع ا˘م˘ي˘شس ل ،ةأار˘م˘لا ة˘ي˘قر˘تو ة˘يا˘م˘ح
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ه˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت
،ينطولا نماشضتلا ةرازو ىدل ةيراششتشسلاو
فلت˘خ˘م ي˘ف رو˘ح˘م˘لا اذ˘ه جاردإا ن˘ع Ó˘شضف
اهشسأارتي يتلا قي˘شسن˘ت˘لاو روا˘ششت˘لا تاءا˘شضف
ناكشسلل ةينطولا ةنج˘ل˘لا˘ك يرازو˘لا ه˘عا˘ط˘ق
ة˘˘ي˘˘ها˘˘فرو ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘نإلا ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لو
نمألا حلاشصم تلجشس اهبناج نم .»ةرشسألا

د˘شض ضسرا˘م˘م ف˘ن˘ع ة˘لا˘ح0265 ينطولا
رهششألا لÓخ ينطولا ىوتشسملا ربع ةأارملا

ةيشضق7954و ةيراجلا ةنشسلا نم ةعشستلا
نم رهششألا ةعبشسلا لÓخ لافطألا دشض فنع
بشسح ،ينطولا ىوتشسملا ىلع ةنشسلا ضسفن
نمأÓ˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب ه˘ح˘شضوأا ا˘م
ىدتنم اهمظن ةيفحشص ةودن لÓخو .ينطولا
يملاعلا مويلا ءايحإا ةبشسانمب ينطولا نمألا

يملا˘ع˘لا مو˘ي˘لاو ل˘ف˘ط˘لاو قو˘ق˘ح ة˘ي˘قا˘ف˘تل
نيفداشصملا ةأارملا دشض فنعلا ىلع ءاشضقلل

تفششك ،ةن˘شس ل˘ك ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن52و02ل
ي˘ف ،ي˘ل˘يا˘م˘ح ة˘˘ب˘˘ي˘˘هو ة˘˘طر˘˘ششلا ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م

تلجشس ينطولا نمألا حلاشصم نأا ،اهتلخادم

تلاح اهنم ةأارملا دشض فنع ةلاح0265

يدمعلا حرجلاو برشضلاو يدشسجلا فنعلا

ىلإا يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لاو ةا˘فو˘لا ى˘لإا ي˘شضف˘م˘لا

ءوشسو يشسنجلل ضشرحتلاو تاءادتعلا بناج

هنأا ، ة˘لوؤو˘شسم˘لا تاذ تح˘شضوأاو .ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا

ضسفن لÓخ ةلجشسملا تايئاشصحإلاب ةنراقم

اشضافخنا» ليجشست مت،8102 ةنشس نم ةرتفلا

ثيح ةأارملا دشض فنعلا تلاح يف «اعجارتو

رهششأا9لا لÓ˘خ ف˘ن˘ع ة˘لا˘ح1607 تغلب

ضصو˘شصخ˘بو .ة˘ي˘شضا˘م˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ى˘˘لوألا

تاذ تل˘˘ج˘˘شس ،ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘شض لا˘˘ف˘˘˘طألا

ةلاح7954 ي˘ل˘يا˘م˘ح ف˘ي˘شضت ح˘لا˘˘شصم˘˘لا

عبشس لÓخ (ثانإا9971 و روكذ8972)

9942 ا˘ه˘ن˘م، ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ر˘ه˘ششألا

و يدمعلا حرجلا و برشضلاب قلعتت ةيشضق

ليوحتو داعبإا ةلاح232 و ةلماعم ءوشس164

حرجلا و برشضلاب ةقلعتم تلاح5 و رشصاق

لتق تلاح7 و ةافو ىلإا يشضفملا يدمعلا

غيلبتلا و ةيعوتلا ةيمهأا تزربأا امك .يدمعلا

نأا ىلإا ةريششم ،فنعلا لاكششأا فلتخم نع

نع ءاوشس غيلبتلا دعب نوكي ةطرششلا لخدت

هنمو ىوكششلا ميشسرت دنع وأا راطخألا قيرط

نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شسو ن˘شسحأا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي

ةينطولا ةئيهلا ضسيئر راششأا، هتهج نم .فنعلا

ىفطشصم ،ثحبلا ريو˘ط˘تو ة˘ح˘شصلا ة˘ي˘قر˘ت˘ل

لود˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ،ي˘طا˘ي˘خ

ةيملاعلا ةيقافتلا ىلع تقداشص يتلا ةقابشسلا

عاونأا فلتخم ىلإا اقرط˘ت˘م ،ل˘ف˘ط˘لا قو˘ق˘ح˘ل

باب˘شسألاو لا˘ف˘طألا د˘شض ضسرا˘م˘م˘لا ف˘ن˘ع˘لا

.هيلإا ةيدؤوملا

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج
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ديدج رمأإ نيلوؤوصسم فرط نم يصسنجلإ ششرحتلإو ةأإرمإ42 لتقي يرصسألإ فنعلإ
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يف نوكراششملا ءاربخلا ىشصحأا
د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا
ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘شسإلا
ريفوت ني˘شسح˘ت ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ل˘ل
ل˘ب˘ق لا˘˘ف˘˘طألاو مأÓ˘˘ل جÓ˘˘ع˘˘لا

عيشضر0053 ن˘˘˘˘ع ةدلو˘˘˘˘لا
زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘قا˘˘عإا نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
ةشسشسؤو˘م˘لا˘ب ا˘يو˘ن˘شس ي˘ب˘شصع˘لا
د˘ع˘شسا ي˘نا˘شسح ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
ضسيئر فشصوو .ضسوشسم ينبل
ىدل ةيلقعلا ضضارمألا ةحلشصم
ة˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألا
يف ةشصشصختملا ةيئافششتشسإلا

ذاتشسألا ةقارششلاب ضضارمألا هذه
ددعلا اذه يت˘با˘ث د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةدلو˘لا ة˘ح˘ل˘شصم˘ب ل˘˘ج˘˘شسم˘˘لا
ط˘ق˘ف ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ة˘شسشسؤو˘م˘ل
يذلا تقولا يف .ادج فيخملاب
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ءا˘˘˘ششنإا ه˘˘˘ي˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘ث
لفكتلل نشسح بابل يجذومنلا
ة˘ع˘با˘ت˘مو ر˘˘كب˘˘م˘˘لا ف˘˘ششكلا˘˘ب
ئبع نم ففخيشس يذلا ةقاعإلا
ا˘˘عدو .ة˘˘˘لود˘˘˘لاو تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع˘˘˘لا
ىلإا راطإلا اذه يف ثدحتملا
لماحلا ةأارملل ةديجلا ةعباتملا

عمجت ةكبشش ءاششنإا لÓخ نم
لاجملا اذه ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا ل˘ك
دنع اهل ةشصاخ ةيمهأا ءاطعإاو
ليقارع˘لا ل˘ك يدا˘ف˘ت˘ل ع˘شضو˘لا
لوازت ةقاعإا ىلإا يدؤوت دق يتلا
ف˘ل˘كتو ه˘تا˘ي˘ح لاو˘ط ل˘ف˘ط˘˘لا
.يحاونلا عيمج نم ايلاغ ةلودلا

زكرم نع ة˘لوؤو˘شسم˘لا تر˘ب˘عو
ى˘ل˘ي˘˘ل» ةذا˘˘ت˘˘شسألا ن˘˘شسح ا˘˘با˘˘ب

اذه ةدلول اهحايترا نع «فشساي

8102 ة˘˘ن˘˘شس ي˘˘˘ف عور˘˘˘ششم˘˘˘لا
هتاطاششن يف ايلعف قÓطنلاو

ة˘كار˘ششلا˘ب كلذو9102. ةنشس
ةيموكح˘لا ر˘ي˘غ ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ع˘م
ل˘مأا» ة˘شسشسؤو˘مو ة˘ير˘شسيو˘˘شسلا

ةدلو˘لا ح˘لا˘شصمو «ي˘فو˘˘نا˘˘شص
ىر˘ب˘كلا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا ز˘كار˘م˘˘ل˘˘ل
امك.نارهوو ةمشصاعلا رئازجلل
اذه نأا ةشصتخملا تاذ تدكأا
ةشصاخ لفكتيشس يذلا زكارملا

3 ىلإا0 نيب نم لافطألا ةئفب
ةقاعإا ىلإا نيشضرعملا تاونشس
ةدلو˘لا ي˘ث˘يد˘ح اذ˘كو ةر˘ي˘ط˘خ
ن˘م ضضي˘ف˘خ˘ت˘لا ي˘ف م˘ها˘شسي˘شس
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘قا˘˘˘عإلا ة˘˘˘ب˘˘˘شسن
ضضارمألا نع ركبملا فششكلا
اذ˘˘كو كلذ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ب˘˘˘شست˘˘˘م˘˘˘لا
تاوف لبق اهل ةيدجلا ةعباتملا
ةبشسا˘ن˘م˘لا˘ب تر˘كذ ا˘م˘ك.ناوألا

ىلإا ادانتشسا لاثملا ليبشس ىلعو
دهعملا هب ما˘ق يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
لوح ةيمومعلا ةحشصلل ينطولا
يث˘يد˘ح لا˘ف˘طألا ىد˘ل ة˘قا˘عإلا
ة˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ةدلو˘˘˘˘˘˘لا
ينبل ةيعما˘ج˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا

با˘ب˘ل ةدلو˘لا ةدا˘ي˘عو ضسو˘شسم
ضضر˘ع˘ت ن˘ع ة˘ن˘شس لÓ˘خ داو˘˘لا
د˘ن˘ع قا˘ن˘ت˘خلا ى˘لإا ع˘˘ي˘˘شضر˘˘لا
ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘تأا˘˘˘ت ةدلو˘˘˘لا
ةقاعإلا يف ةببشستملا لماوعلا
.ةريطخلا
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ةجاح نود تإرإدإلإ ىلإإ لشصتشس بيشصنتلإ تإرإرق
تافلم عفدل نيينعملإ

 لمصشت جامدإلل ىلوألإ ةعفدلإ
لقألإ ىلع لمع تإونصس8 مهيدل نم

تاءارجإلا يف ينطولا ىوتشسملا ىلع ليغششتلا تايريدم تعرشش
جامدإلا ىلع ةدعاشسملا يزاهج نم نيديفتشسملا جامدإاب ةقلعتملا
ءارجإلا وهو تاداهششلا يلماح˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو ي˘ن˘ه˘م˘لا
لمعلا راطإا يف رثكأا تاونشس مهل نم ةيادبلا يف لمششي يذلا

ىلع ليغششتلا تايريد˘م تق˘ل˘ت.ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ن˘يزا˘ه˘ج˘لا ن˘م˘شض
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ة˘فا˘شضإلا˘ب ن˘طو˘لا تا˘يلو ة˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم
نامشضلاو لمعلاو ليغششتلا ةرازو فرط نم ةميلعت ليغششتلل
ةعفدلا جامدإاب ةشصاخلا تاءارجإلا يف عورششلا دشصق يعامتجلا
جامدإلا ىلع ةدعاشسم˘لا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ن˘م ى˘لوألا
راطإا يف كلذو تاداهششلا يلماحل يعامتجلا جامدإلاو ينهملا
موي دقعنملا اهعامتجا يف ةموكحلا هتذختا يذلا رارقلا ديشسجت

نم نيديفتشسملا جامدإا نمشضتملاو9102 ربمفون12 ءاعبرألا
تايريدمل ىلوألا ةوطخلا نوكتشس ثيح ،نيروكذملا نيزاهجلا
ليغششتلل ةينطولا ةلاكولا حلا˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا و˘ه ل˘ي˘غ˘ششت˘لا
لك بشسح نيديفتشسملل ةيئاهنلا ةيمشسإلا مئاوقلا دادعإا دشصق
،رثكأا وأا تاونشس نامث بشصنملا يف مهتيمدقأا غلبت نيذلل عاطق
ةرادإلا ىلإا جامدإلا رارق لاشسرإاب ةيشصولا ةهجلا موقتشس ثيح
،فلم عفدل ريخألا اذه ةجاح نود كلذو ينعملا اهيف لمعي يتلا

خيرات نم ءادتبا ايراشس نوكيشس ىلوألا ةعفدلا جامدإا رارق نأا امك
نيفظوم ضضئاف كانه ناك لاح يفو اذه ،يراجلا ربمفون حتافلا
نم نيديفتشسملا نم ددع ليوحت متيشس هنإاف تارادإلا ضضعب يف
«ةعاشس رخآا» ـل ميلع ردشصم دكأاو اذه ،ىرخأا تارادإا ىلإا جامدإلا
ةينعملا تارادإلا ىلإا لشصتشس ىلوألا ةعفدلل جامدإلا تارارق نأاب

نأا ةقباطتم رداشصم تفششك ،رخآا قايشس يف ،ربمشسيد رهشش لÓخ
«ضسياد» ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلا طا˘ششن دو˘ق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘شسم˘˘لا

جامدإلا رارق مهلمششيشس «ديب» تاداهششلا يوذ ةحنم جمانربو
ىلإا اشضيأا تلشسرأا ليغششتلا ةرازول ةريخألا ةميلعتلا نأا رابتعاب
دوقعلا راطإا يف نيلماعلا نأا رابتعاب يعامتجلا طاششنلا تايريدم
هذه اهل عبتت يتلا نماشضتلا ةرازو نم مهتافلم لوحتشس ةروكذملا
.ليغششتلا ةرازو وحن ةريخألا

hd«ó gô…

ةقاعإلإ ةعباتمو ركبملإ فششكلل ةيجذومن زكإرم ءاششنإإ

ةقاعإإ نولمحي عيصضر0053 ءاصصحإإ
رئإزجلاب ايونصس يبصصعلإ زاهجلإ ىوتصسم ىلع
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سسمأا لوأا ءا˘˘˘˘˘˘سسم ل˘˘˘˘˘˘سش
لخدم نينطاوملا نم تارسشع
فراطلا ةي’وبروفسصع ةيدلب
رايتلا عاطق˘نا ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا

21 زواجت يذلاو ،يئابرهكلا
رايتلا ةداعإاب نيبلاطم ،ةعاسس

،م˘ه˘ت˘ن˘يد˘م ى˘لإا ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا

ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
لخد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإÓ˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضوو

 .روفسصعب ءابرهكلل ةرركتملا

نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غأا ثي˘˘ح
سسيراتملاو ةراجحلاب قيرطلا
نار˘ي˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ف او˘مر˘سضأا ي˘ت˘˘لا

را˘˘ي˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م
تح˘ب˘سصأا يذ˘˘لا ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ي˘˘ف ةرر˘˘كت˘˘م ه˘˘تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نا
يف نيبلا˘ط˘م ةر˘ي˘خأ’ار˘ه˘سشأ’ا
ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘سسم قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا تاذ
لخدتلاب ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

عسضوو زاغلنوسس حلاسصم ىدل
يتلا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا ه˘تا˘ه˘ل د˘ح
ةيمويلا ةايحلا ىلع ابلسس رثؤوت
،روفسصع ةيدلبب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس
راجتلا ىلإا ةفاسضإا نسسلارابكو
نيذلا تاب˘سصق˘م˘لا با˘ح˘سصأاو
امدنع ةيدام رئاسسخ نودبكتي

.عاطقن’ا ةدم لوطت

ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج نم
نيأا جاجتح’ا ناكم ىلإا تلقنت

ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإا تلوا˘˘ح

قيرطلا قلغ رارق نع لودعلاب

،رورملا ةكرح هب تفقوت يذلا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا

رييغت ىلإا تابكرملا باحسصأا

ى˘˘لإا لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ه˘˘˘جو

ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مأ’او م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م

ركذلاب سصخ˘نو ،ة˘فد˘ه˘ت˘سسم˘لا

لا˘م˘ع˘لاو نو˘ف˘ظو˘م˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘م

.مهريغو ةبلطلاو

   قيرطلا يلمعتسسم هجو يف رورملا ةكرح اولسش/فراطلا

روفسصعب عراسشلا ىلإا ناكسسلا جرخي يئابرهكلارايتلا عاطقنا

كفو ةنتابب نيذوعسشم ىلع ضضبقلا
امهدحأا لزنمب ترثع دقعو مسسÓط

نانهتمي نيذوعسشم لوأ’ا سسمأا ،ةنتاب ةي’و نمأا حلاسصم تفقوأا
طيسشمات يحب «ب ي» ىعدي لوأ’ا ،ةذوعسشلاو رحسسلا لامعأا
دقو ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلا توكت ةيدلبب يناثلاو ،ةنتاب ةنيدمب

،نيذوعسشملا نيذهل ةسسرسش ةلمح دعب ،هذه فيقوتلا ةيلمع تءاج
تايتفلاو ءاسسنلا تارسشع هدسصقت تناك يذلا ةنتاب ةنيدمب ةسصاخ
بابسشلا سضعبب عفد ام ،تايعماجلا تابلاطلا نهنم اسصوسصخ
لك ةقياسضم ىلإا راسشتن’ا يف تذخأا يتلا ةرهاظلل نيركنتسسملا

لزنملا لخدم مامأا نهريوسصتب مايقلاو ذوعسشملا اذه دسصقت نم
ةعسساو ةلمح نسش لبق ،هذه ةذوعسشلا لامعأا يف هلغتسسي يذلا
نمأ’ا حلاسصم ةبلاطمو ،يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم ربع قاطنلا
رسشعلا نع هطاسشن ديزي يذلا ،ذوعسشملا فيقوتو لجاعلا لخدتلاب
يتلا ةلمحلا تتأا دقو ،ءارجإا يأا هنأاسشب ذختي نأا نود تاونسس
ذاختا دعب كرحتت ةينمأ’ا حلاسصملا تلعجو ،اهلكأا بابسشلا اهعفر
هفيقوتو ذوعسشملا لزنم ةرسصاحم تمت نيأا ،تاءارجإ’ا ةفاك
ةعومجم هلزنم لخادبو ةيذوعسشلا هلامعأا ةسسرامم يف اسسبلتم
اعيمج مهدايتقا مت نيأا ،تايعماج تابلاط نهنم تايتفلا نم
نم توكت ةيدلبب نمأ’ا حلاسصم تماق اميف ،ةيسضقلا يف قيقحتلل
فلتخم نم نينطاوملا تارسشع هيلإا مدق رخآا ذوعسشم فيقوت
اذه ،هلزنم مامأا ةنوكرملا مهتارايسس تاميقرت قفو نطولا تاي’و
ىوتسسم ىلع ةيسضقلا رجفم بابسشلا هيف رسصي يذلا تقولا يف
هذه لثم يسسرامم عيمجل دح عسضوو فسشكلا ىلع ةنتاب ةي’و
نم دارفأ’ا ىلع يبلسسلا ريثأاتلاو راسشتن’ا يف تذخأا يتلا رومأ’ا
اهب موقي يتلا رومأ’ا نم اهريغو جاوزأ’ا نيب ةقرفتو سضارمأا

د˘حأا لز˘ن˘م˘ب رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ه˘نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج نوذو˘ع˘سشم˘لا ء’ؤو˘˘ه

لمع002 نم ديزأ’ دقعو مسسÓط ىلع نيفوقوملا نيذوعسشملا
.اهكفل ةنتاب نم ةاقرب داجنتسس’ا مت ،يرحسس
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زاغب ممسستل اوسضرعت دارفأا ةثÓث ذاقنإا
ةنتابب نوبركلا ديسسكأا يداحأا

تافاعسسإا يف ةلثمم ،ةنتاب ةي’ول ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت
نينث’ا ةليل فسصتنم ،ةنتاب مدقتملا زكرملاو ةيسسيئرلا ةدحولا
،ةدحاو ةلئاع دارفأا نم سصاخسشأا ةثÓث ذاقنإا لجأ’ ءاثÓثلا ىلإا

تنبو ةنسس51 نب’ا ،ةنسس33 رمعلا نم ةغلابلا مأ’ا يف ةلثمتم

ديسسكأا يداحأا زاغب قانتخ’ اوسضرعت ،تاونسس90 رمعلا نم غلبت
يلئاعلا مهلزنمب ةفرغ يف ةدجاوتم ةأافدم نم ثعبنملا نوبركلا

ثيح ،ةنتاب ةيدلبب فايسضوب فيرسشلا عراسش10 لاقعوب يحب
مهل تمدق ثيح ،سسفنتلا يف ةبوعسصو نايثغ ةلاح يف اودجو
ةنتاب ىفسشتسسم ىلإا مهليوحت متي نأا لبق ةمزÓلا تافاعسسإ’ا
.مهت’احب لفكتلل يعماجلا

T°ƒT°É¿.ì

ةدكيكسس

ةيعماج ةبلاط راحتنا ةلواحم
نطقت ةيعماج ةبلاط Óيل ةرسشاعلا يلاوح نينث’ا ةليل تلواح

يمرب راحتن’ا قئادحلاب تاماقإ’ا عمجمب6 مقر تانبلا ةماقإاب
اهتÓيمز اهل تنطفت دقف ظحلا نسسحل،اهتفرغ ةفرسش نم اهدسسج
و ةيريتسسه ةلاح يف ةاتفلا لوخد نكل اهعنم نلواح يتاوللا
داجنتسس’ا ىلإا تاميقملاب ع˘فد ا˘ه˘تا˘ي˘ح ءا˘ه˘نإا ى˘ل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘م˘سصت
عسضولا يف اهدارفأا مكح˘ت و تر˘سضح ي˘ت˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب
ىلع اهسضرعل ةراحوب قازرلا دبع ىفسشتسسم ىلإا ةبلاطلا اولقنو
لكاسشم نم يناعت تنبلا نأا رداسصم تركذو،يناسسفن سصتخم
تلخدت دقو ،اهتايح ءاهنإا يف ركفت اهتلعج ةيلئاع و ةيعامتجا
و اهفورظ ديدحتل ةيسضقلا يف اقيقحت تحتفو ةينمأ’ا تاهجلا

.اهتاسسبÓم
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فيطسسب نيياكوكلا ةدام نم غ2 زجح
ةح˘ل˘سصم˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف سسمأا تن˘كم˘ت

ةدام نم غ2 زجح نم ،فيطسسب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا

ةمهتب سصاخسشأا3 فيقوت ةيلمعلا تاذ يف مت امك ، نيياكوكلا
حلاسصملا تاذ يقلت رثإا ةيلمعلا هذه تءاج و ، ةرذخم ةدام ةزايح
ء’ؤوه دحأ’ ةهوبسشم تاكرحت و طاسشن دوجوب ديفت تامولعمل
طبسض متو مهفيقوت مت ةعباتملا و يرحتلا دعبو ،نيفوقوملا
لاز˘ت ’و ،ن˘ي˘يا˘كو˘كلا ةدا˘م ن˘م ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا م˘ه˘تزو˘ح˘ب
هذه ردسصم ةفرعمل نيفوقوملا عم ةيراج ةينمأ’ا تاقيقحتلا
.ايملاع ةروظحملا ةداملا
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ققسشلا سضعب ناكسس أاجافتو
ي˘˘ح تارا˘˘م˘˘ع˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ةي’و قرسش ةيليم˘لا˘ب تح˘ير˘با˘ت

هذ˘ه ف˘ق˘سسأا عد˘˘سصت˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج
اهئازجأا سضعب طوقسسو ةريخأ’ا

ر˘مأ’ا ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘سس سسوؤور ى˘˘ل˘˘ع
علهلا نم ةلاح يف ببسست يذلا

اميسس نيينعملا طسسو بعرلاو
ت’اح هتقبسس طوقسسلا اذه نأاو
ناردجب ةريطخو ةريبك عدسصت
ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘سشلا سضع˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سسأاو
يحلا ىوتسسم ىلع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م كلذو رو˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا

ةريخأ’ا ةير˘ط˘م˘لا تا˘ط˘قا˘سست˘لا
عسضولا روهدت يف تمهاسس يتلا
اود˘˘بأا ن˘˘يذ˘˘لا نا˘˘كسسلا بسسح˘˘ب
رثكأا رومأ’ا مقافت نم مهفوخت

ام وهو ةلبقملا ءاتسشلا مايأا لÓخ
ةثراك يف م˘ه˘ب˘سسح بب˘سست˘ي د˘ق
ىوتسسم ىلع اسصوسصخ ةيقيقح
ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘جرا˘خو ة˘ي˘ل˘˘خاد تا˘˘عد˘˘سصت
ي˘ت˘لا ة˘بر˘ت˘لا تا˘ق’ز˘˘نا بب˘˘سسب
ةرثكو ةريخأ’ا هذه اهقوف تميقأا
تحت رمت يتلا ةيفوجلا هايملا

يه هذه تسسيلو .تارامعلا هذه
اهيف يسضقي يتلا ىلوأ’ا ةرملا
ةيليم˘لا˘ب تح˘ير˘با˘ت ي˘ح نا˘كسس

فو˘خ˘لا ع˘قو تح˘˘ت م˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘ي˘˘ل
ء’ؤو˘˘˘ه سشا˘˘˘ع ثي˘˘˘˘ح بعر˘˘˘˘لاو
تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا نا˘˘كسس اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ةرركتم بعر ت’ا˘ح ة˘م˘يد˘ق˘لا

لعفب تاونسس عبسس نم ديزأا ذنم
سضع˘ب ف˘ق˘سسأاو نارد˘ج عد˘سصت
ا˘ه˘نو˘ن˘ط˘ق˘ي ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ديزي سضرعب تاققسشت روهظو
ي˘ف تار˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘سس ثÓ˘ث˘لا ن˘ع
تارا˘م˘ع˘لا هذ˘˘ه نارد˘˘ج سضع˘˘ب
لاسسرإاب اهموي عفد يذلا رمأ’ا
هذ˘ه ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
اهناكسس ديده˘ت د˘ع˘ب تارا˘م˘ع˘لا
ي˘˘هو عرا˘˘سشلا ى˘˘لإا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب
يذلا اهريرقت سصلخ يتلا ةنجللا

ىلإا عسساو قاطن ىلع رسشني مل

تارامعلا نم ددع ةلازإا ةرورسض

ة˘ي˘حÓ˘سص مد˘عو ة˘عد˘˘سصت˘˘م˘˘لا

هذه اهقوف تميقأا يتلا ةيسضرأ’ا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ئاو˘ت˘حا بسسب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ها˘ي˘˘م˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

. ةيفوجلا

متي مل ةنياعملا هذه نأا ريغ

مدع ل˘ي˘لد˘ب ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا

تارا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘كسس ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت

ى˘لإا طو˘ق˘سسلا ر˘ط˘خ˘ب ةدد˘ه˘م˘لا

تحت نوسشيعي مهلعج ام مويلا

تر˘ط˘مأا ا˘م˘ل˘ك فو˘خ˘لا ة˘˘م˘˘حر

. حايرلا ةعرسس تدتسشاو ءامسسلا

  اهتادهعتب ءافولا يف ةياسصولا ؤوكلت ببسسب

 نوجتحي لجيجب يرسضحلا لقنلا ةسسسسؤوم لامع
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لا˘˘م˘˘ع ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسمأا مد˘˘˘قأا
ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا
نوطسشني يتلا ل˘م˘ع˘لا فور˘ظ˘ب
قوقحلا سضعبب ةبلاطملاو اهيف
تا˘سضوا˘ف˘م ل˘ح˘م تنا˘ك ي˘ت˘˘لا
نود ةياسصولا نيبو مهنيب ةقباسس

 .دعب رونلا ىرت نأا

تÓ˘فا˘ح˘لا و˘ق˘ئا˘سس ع˘م˘˘ج˘˘تو
ىل˘ع نو˘سضبا˘ق˘لا اذ˘كو ءا˘قرز˘لا

سسمأا تÓ˘فا˘ح˘لا هذ˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم

يف كلذو تÓفاحلا ةريظح مامأا

اوعفر ةديدج ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو

يدا˘ن˘ت تارا˘ع˘سش ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م

مهبلاطمل ةبا˘ج˘ت˘سسإ’ا ةرور˘سضب

ةعجارم اهتمد˘ق˘م ي˘فو ة˘لدا˘ع˘لا

فكلاو ةسصاخلا لمعلا تيقاوم

تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب هو˘˘˘م˘˘˘˘سسأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع

مهسضعب تلاط يتلا ة˘ي˘ف˘سسع˘ت˘لا

ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م

. ةسسسسؤوملا

بلاطملا ةمزح تنمسضت امك

لا˘م˘ع˘لا ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘عو˘˘فر˘˘م˘˘لا

ةيقافتإ’ا عوسضوم ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ء’ؤو˘ه بلا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘˘ج˘˘لا

ة˘ي˘ع˘˘سضو اذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب

اهيلع نولغتسشي يتلا تÓفاحلا

ةيعسضو يف مهبسسح تتاب يتلاو

يتلا باطعأ’ا لعفب ةيدرتم دج

رمأ’ا ةنايسصلل اهداقتفاو اهتلاط

ةدر˘خ ى˘لإا ا˘ه˘سضع˘ب لّو˘ح يذ˘˘لا

لاجم لخدت مل اهبلغأا نأا مغر

عبسس وأا تسس لبق ’إا لÓغتسسإ’ا

 .تاونسس

لقنلا ةسسسسؤوم ريدمل قبسسو

فرتعا نأاو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ير˘سضح˘لا

بعاتملاب ةقباسس تاحيرسصت يف

لعفب ةريخأ’ا هذه اهب رمت يتلا

ررسضتو دا˘ت˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘سضو يدر˘ت

تجرخ ثيح تÓفاحلا نم ددع

22 ـلا نيب نم تÓفاح عسست

ةسسسسؤوملا اهكلم˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘فا˘ح

ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا ةر˘˘˘ئاد ن˘˘˘م

ا˘˘ه˘˘ب تق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ط˘˘عأ’ا

ر˘مأ’ا ا˘ه˘حÓ˘سصإا ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لاو

ةسسسسؤوملا دودرم ىلع رثأا يذلا

ة˘فا˘ح ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضوو ل˘˘كك

ة˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف سسÓ˘˘فإ’ا

تÓفاح اهسضرفت يتلا ةسسرسشلا

.سصاخلا عاطقلا

تحيربات يحب ققسشلا نم ددع فقسسأا يواهت دعب

 لجيجب ةيليملاب تارامعلا ناكسس طسسو عله
شضعب فقسسأا طوقسس ةيفلخ ىلع علهلا نم ةلاح شسمأا لوأا ةيليملا ةيدلبل يبرغلا جرخملاب تحيربات يحب ققسش ةدع ناكسس ششاع

 .ةيوق حايرب ةبوحسصملا راطمألل رمتسسملا طوقسسلاو ةئيسسلا ةيخانملا فورظلا لعفب كلذو ء’ؤوه اهنكسسي يتلا فرغلا

 وزو يزيت

 اهبسصنم تلغتسسا ةفّظوم دسض اذفان انجسس تاونسس5
مهّتم ةدعاسسمل ةوسشر ىلع لوسصحلل

ةمهتم ةفظوم قح يف ةذفان انجسس تاونسس5 ةبوقع طيلسست سسمأا ةحيبسص وزو يزيت ءاسضق سسلجم ىدل تايانجلا ةمكحم تطلسس
ةقحتسسم ريغ عفانم ىلع لوسصحلا سضرغب ةفيظولا لÓغتسسا ةحنج و طبسضلا ةبتاك نم تادنسس و قاروأا ادمع عازتنا و ديدبت ةيانجب

ةحنجو طبسضلا ةبتاك نم تادنسس و قاروأا ادمع عازتنا و ديدبت يف ةكراسشملا ةيانجب مهتملا اهكيرسش قح يف ةذفان انجسس تاونسس3و
ةمكحملا ةسسلج يف راد ام بسسح دوعت ةيسضقلا عئاقو .تابوقعلا نوناق يف اهيلع بقاعملا و سصوسصنملا لاعفأ’ا .لايتح’ا و بسصنلا
دحأا مدقت امدنع ةيسضاملا ةريخأ’ا مايأ’ا ىلإا ةرقوملا ةمكحملا ةئيهل عباتلا ماهت’ا ةفرغ لبق نم ردسص يذلا ةلاحإ’ا رارق و ةينلعلا
دحأ’ تÓيهسست ميدقت لباقم ةيلام ةوسشر بلطب عاطقب ةفظوم اهيف مّهتي ةسصتخملا ةينمأ’ا  تاهجلا مامأا ىوكسشب نينطاوملا
نم نذإا دعب و ةيسضقلا يف قيقحتلا ىلع ةي’ولا نمأا سسيئر فرسشأا ةدراولا ىوكسشلا رثإا ىلعو.  هعم قيقحتلا يرجي يذلا نيمهتملا

جورخ درجمب و ، هيلع قفتملا غلبملا هميلسست لجأ’ اهيف هبتسشملا جوز جاردتسسا ّمت .وزو يزيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا دعب و ، اهجوز ةقفر سسبلت ةلاح يف اهفيقوت مت و .نمأ’ا حلاسصم ةمهادمب تئجوف ةفظوملا بتكم نم نطاوملا
.وزو يزيت ةمكحم ىلإا نيينعملا ليوحت ّمت
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ةملاق

ةدحو008 نم ديزأا زجحي كردلا
ةيلوحكلا تابورسشملا نم

ةسصخر نودب ةيلوحكلا تابورسشملا عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإا يف
،ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا ميلقإا ىوتسسم ىلع
ةعومجملا دار˘فأا ن˘كم˘ت ،تا˘قر˘ط˘لا ر˘ب˘ع سصي˘خر˘ت نود˘ب ا˘ه˘ل˘ق˘نو
زجح نم يسضاملا عوبسسألا ةياهن ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

نيتقرفتم نيتيلمع لÓخ ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو308

ةنسس63و42 نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا50 امهيف طروت
حلاسصم بسسح و .رارف ةلاح يف سسداسسلا هيف هبتسشملا يقب اميف
ىلإا ةدراو تامولعم ىلع ءانب تءاج ىلوألا ةيلمعلا نإاف كردلا
مايق اهدافم ة˘كو˘ل˘ما˘ت˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا
ىلع ،هتبكرم نتم ىلع ةيلوحكلا تابورسشملا عيبب هيف هبتسشملا
ةطخ عسضو مت اهيلع لسصحتملا تامولعملل لÓغتسساو كلذ رثإا

سشيتفتو ناكملا ةمهادم دع˘ب ،ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل ة˘م˘كح˘م

ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو641 ىلع روثعلا مت هتبكرم
تاذ يف و .ةيلوحكلا تابورسشملا عيب تادئاع نم يلام غلبمو
زجح نم دمحأا ةرهموبب لخدتلاو نمألا ةليسصف دارفأا نكمت قايسسلا

كلذو سصاخسشأا40 فيقوتو ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو756
تفل ن˘يأا سسا˘غو˘سس ة˘ت˘سشم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘يرود˘ب م˘ه˘ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا
رثع امهسشيتفت دعب قيرطلا ةفاح ىلع نيتنوكرم نيترايسس مههابتنا

متيل ،ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو756 ىلع امهدحأا لخادب
كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقاو مهيف هبتسشملا فيقوت
هبتسشملا فيرعت دعب.قيقحتلا ةلسصاومل ل˘ئا˘ب˘ن˘لا ما˘م˘ح˘ب ي˘ن˘طو˘لا
لحم مهدحأا نأا نيبت ةقرفلاب ةتبثملا ةيقيبطتلا ىوتسسم ىلع مهيف
هبتسشملا ذل اميف ةيقبلا حارسس قÓطإاو هفيقوت متيل سضبقلاب رمأا

Yõ Gdójø.∫.رارفلاب سسماخلا هيف

ةملاق

لقنلا تارايسسويرسضحلا لقنلا تÓفاح باحسصأا
ةيجاجتحا ةكرح نونسشي يدرفلا يرسضحلا

نولماعلا يرسضحلا لقنلا تÓفاح باحسصأا ،لوألا سسمأا راهن نسش

يدرفلا يرسضحلا لقنلا تارايسسو1،3،8،6،4 طوطخ ىلع
ام ىلع مهنم اريبعت ، ةملاقب لقنلا ةيريدم مامأا ةيجاجتحا ةكرح
نيذلا نوجتحملا ، ةملاقب يرسضحلا لقنلا عسضو نفعتب هوفسصو
بلاطم ةدع اوعفر يرادإلا عمجملا لخدمب مهتÓفاح نكرب اوماق
ةكرح ميظنتب ةبلاطملاو ،تارا˘سسم˘لا ل˘يد˘ع˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ن˘ه˘م
مايق دعب يه نولقانلا لوقيف سسأاكلا تسضافأا يتلا ةرطقلا امأا ،ريسسلا

ىلع ابيرقت نÓمعي نيرخآا نيطخ ةفاسضإاب لقنلا ةيريدم حلاسصم
تارارق يف رظنلا ةداعإاب نيبلاطم ،ىرخألا طوطخلا راسسم سسفن
ةسصاخلا ةنجللا يف اهيلع ق˘ف˘ت˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا˘ب ماز˘ت˘للاو ، د˘يد˘م˘ت˘لا
نوجتحملا يرسضحلا لقنلا تÓفاح باحسصأا لوقي هنأا لإا ،لقنلاب
سسفن ىلع لق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘ل˘سسار˘م ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،در يأا ق˘ل˘ت˘ن م˘ل

70 مقر طخ ليدعت يف رظنلا ةداعإا رارق نأا درلا يتأايل ،عوسضوملا
تايحÓسص نم سسيلو رورملا ةكرحل ةينقتلا ةنجللا ةيحÓسص نم
نع بارسضإا يف لوخدلا نوررقي مهلعج ام وهو ،لقنلا ةيريدم
تارايسس باحسصأا نم تارسشعلا هيف ماق يذلا تقولا يف ، لمعلا
لقنلا ةيريدم رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقوب يدرفلا يرسضحلا لقنلا
عم مهتاناعمل دح عسضول لخدتلا ةيريدملا ىلع نيمئاقلا ةبلاطمل
حلاسصم فرط نم ةقايسسلا ةسصخرل بحسس وأا ةيفازجلا تامارغلا
مدع ببسسب ةنيدملا جراخ نوبز لقنب اوماق املك ،ينطولا كردلا

ةسصخرب يرسضحلا طسسولا جراخ نئابزلا لقن ىلع سصني دنب دوجو
.ةيعسضولا هذهل جرخم داجيإاب نيبلاطم ،لقنلا

∫.Yõ Gdójø

جارد د’وأا ةيدلب سسيئر

ةعطق007 عيزوت نع فسشكي
ةيدلب سسيئر حانجم لامك ةعاسس رخآا ةديرجل سسمأا ءاسسم فسشك

007 وحن مسضي سصيسصحت ةجمرب نع ةليسسملا ةيلو جارد دلوأا
امأا ، جارد دلوأا ةيدلبب اهعيزوتل ءانبلل ةحلاسص ةيسضرأا ةعطق

نآلا يهف اهعيزوت متي مل يتلا ةعطق007 عيزوت ةيلمع سصوسصخب
يلاوح ةدافتسسا مت ثيح اهتسساردل نكسسلا ةيريدم ىوتسسم ىلع

ةسصسصخم ةريبك ةسصح تناك اميف ،ةيدلبلا يوتسسم ىلع اراود22

ام اذهو مهتدافتسسا مت اسصخسش36 ـل ةسشوسص دلوأا ةتسشم ةيرقب
ءاسضعألا فرط نم ةمظنم ةقيرطب تعزو ةمئاقلا نأا ىلع لدي
ةيفافسش لكب اهتسسارد ىلع لمع يذلا ةيدلبلا سسيئر مهسسأار ىلعو
راسشأاو .ةيسصولا تاطلسسلا ةقفاومب اذهو .اهنع نÓعإلا راظتنا يف
،ةيدلبلل ةمدقملا تافلملا ىلع ا˘ي˘ئد˘ب˘م ع˘ل˘طا ه˘نأا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا

،ةدافتسسÓل تافلمب اهدارفأا نم ددع مدقت ةلئاع لك نأاب نيبتو
مئاوقلا نمسض ةلئاع لك نم دحاو درف جاردإل ىعسستسس ةيدلبلاو

  U°Édí T°îû°ƒñ.لجاعلا بيرقلا يف اهريسضحت متيسس يتلا
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ةر˘طا˘م˘˘لا ءاو˘˘جألا تب˘˘ب˘˘سستو
يف لجيج ةيلو اهسشيعت يتلا

نم طوقسسلا ثداوح ددع ةدايز
ىوتسسم ىل˘ع نو˘ت˘يز˘لا را˘ج˘سشأا
ةثداح دعبو ثيح ةيلولا ميلقإا
اهيف كله يتلا يسضاملا ةعمجلا

عبارلا دقعلا فسصتنم يف لهك
نم هطوقسس دعب ةلميج ةيدلبب
حلاسصم تلبقتسسا نوتيز ةرجسش
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تلا˘ج˘ع˘ت˘˘سسإلا

ثÓ˘ث˘لا ل˘ج˘ي˘ج تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم

ي˘ف ن˘ي˘با˘سصم˘لا ن˘م تار˘سشع˘˘لا

ن˘˘˘م ىر˘˘˘خأا طو˘˘˘ق˘˘˘سس ثداو˘˘˘ح

رداسصم تدكأاو ،نوتيزلا راجسشأا

سسمأا «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآل » ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط

اباسصم53 نع لقي ل ام ءاسصحإا

ينج ةلمح يف نيكراسشملا نيب

ةيلو قطانم فلتخمب نوتيزلا

عوبسسألا ةياهن ذنم كلذو لجيج

حسشرم مقر وهو طقف يسضاملا

ةلمح لسصاوت لظ يف عافترÓل

لجيج قطانم فلتخ˘م˘ب ي˘ن˘ج˘لا

هذهب ةب˘طر˘لا ءاو˘جألا ل˘سصاو˘تو

راطمألا طقاسست لعفب ةريخألا

طوقسسلا رطخ نم فعاسضي امم

حبسصت يتلا نوتيزلا راجسشأا نم

ة˘م˘ق ي˘ف ا˘ه˘عوذ˘جو ا˘ه˘نا˘˘سصغأا

ي˘ف م˘ها˘سسي ا˘م و˘˘هو ة˘˘جوز˘˘ل˘˘لا

هذه قوف نم قلزنإلا تايلمع

رداسصملا تاذ تفسشكو .ةريخألا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا بل˘˘˘˘غأا نأا˘˘˘˘ب

لجيج تايفسشتسسم اهت˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

ةيسضاملا ة˘عا˘سس27 ـلا لÓ˘˘˘˘خ

ن˘م نو˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا نا˘˘ك

ىوتسسم ىلع سضوسضرو روسسك

اميف ،مسسجلا نم ةفلتخم قطانم

ر˘˘ث˘˘كأا تلا˘˘ح˘˘لا ىد˘˘حإا تنا˘˘˘ك

ةأارما ةلاحب رمألا قلعتيو اديقعت

تنا˘ك ر˘م˘ع˘لا ن˘م84 ـلا ي˘˘ف

دو˘م˘ع˘لا ي˘ف ر˘سسك ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت

ىلإا ا˘ه˘لا˘سسرإا م˘ت ثي˘ح ير˘ق˘ف˘لا

ار˘ظ˘ن ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم

. اهتلاح ةروطخل

ةلصصفنم تايلمع ثÓث يف/ةملاق

ةيسشاملا نم سسأار001 نم ديزأا عجرتسسي ينطولا كردلا
¯∫.Yõ Gdójø

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا ن˘˘كم˘˘ت
ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإلا

ةسصتخ˘م تا˘كب˘سش كي˘كف˘ت ن˘م

ىل˘ع م˘تيسشاوم˘لا ة˘قر˘سس ي˘ف

نم سسوؤور501 عاجرتسسا اهرثإا

ن˘م ا˘سسأار04 اهن˘م ة˘ي˘سشا˘م˘لا
ىلوألا ةيلمعلا تءاج دقو .رقبلا
ربع ةيفتا˘ه ة˘م˘لا˘كم ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب

اهاقلت5501 ر˘˘سضخألا م˘˘قر˘˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا
اهدافم ةملا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
غلابلا  «سس.ر» ةيحسضلا سضرعت

04 ةقرسسل ةنسس04 رمعلا نم

ه˘ل˘ب˘ط˘سسإا ن˘م ر˘ق˘ب˘لا ن˘˘م ا˘˘سسأار
د˘˘م˘˘حأا ن˘˘ب ة˘˘ت˘˘˘سشم˘˘˘ب ن˘˘˘ئا˘˘˘كلا
دار˘فأا ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف ،ناد˘˘م˘˘حو˘˘ب˘˘ب
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا
ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘لا م˘˘ت غÓ˘˘ب˘˘لا
ن˘ع ثح˘ب˘لا ةر˘سشا˘ب˘مو نا˘كم˘˘لا
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘سشا˘˘م˘˘لا

03:40 ةعاسسلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘سشا˘م˘لا
قار˘سسلا فا˘ك ل˘ب˘ج˘˘ب ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
ةي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘مأا .ناد˘م˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘ب
يقلت رثإا ى˘ل˘ع تءا˘ج˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا
ةملاكم ةملاقب ين˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ر˘سضخألا م˘قر˘لا ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه

ةيحسضلا سضرعت اهدافم5501

ةنسس96 رمعلا نم غلابلا «أا.ع »
دارفأا لقنت نيأا ،همانغأا ةقرسسل
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا
عم ناكملا نيع ىلإا نيلزم ينبب
يتلا ذفانملا عيمج دسسب مايقلا

،اهي˘ل˘ع رو˘ب˘ع˘لا ل˘م˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م
مت يرحتو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘بو

ن˘م ا˘˘سسأار35 ى˘ل˘ع رو˘ث˘˘ع˘˘لا
ر˘سصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ة˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘لا
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق فر˘˘ظ ي˘˘ف ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
محللا ةبيرز ىمسسملا ناكملاب
يذلا تقولا ي˘ف .ن˘ي˘لز˘م ي˘ن˘ب˘ب

امدع˘ب ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تءا˘ج
نم غلابلا «ك.ح» ةيحسضلا مدقت

ةقرفلا رقم ىلإا ةنسس63 رمعلا

ي˘ن˘طو˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
ىوكسش عفر لجأا نم فوقسشوبب

اسسأار92 ةقرسسل هسضرعت اهدافم
دارفأا يق˘ل˘ت رو˘ف ،ة˘ي˘سشا˘م˘لا ن˘م
ةيلمع ةرسشابم مت غÓبلا ةقرفلا
روثعلا متيل ،ةيسشاملا نع ثحبلا

ةي˘سشا˘م˘لا ن˘م ا˘سسأار21 ىلع
ن˘ئا˘كلا ه˘ل˘ب˘ط˘سسإا ن˘م بر˘ق˘لا˘˘ب
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب فرا˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ب
تاءارجإÓل ةلسصاومو ،فوقسشوب
اهميلسستو ةيسشاملا عاجرتسسا مت
ةقرفلا ترسشاب امك ،اهيكلام ىلإا
نع فسشكلل قيقحتلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘سضق˘لا تا˘˘سسبÓ˘˘م
.نيلعافلا
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جر˘ب ع˘يزو˘ت زا˘ي˘ت˘˘ما تم˘˘ظ˘˘ن
ى˘˘ل˘˘ع سسمأا مو˘˘ي ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب
ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

20 جربلا حوتسش ةوخإلا ينهملا
ا˘ي˘مÓ˘عإا ا˘مو˘ي ة˘نا˘˘ج˘˘م ق˘˘ير˘˘ط
رطاخم لوح ايسسيسسحت ايوعوت
زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ءي˘˘سسلا لا˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا
ي˘سصبر˘ت˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةدع ةكراسشمب ينهملا نيوكتلا

ةيا˘م˘ح˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ير˘يد˘م
نوؤو˘سشلاو ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
اذكو لاطفن ةسسسسؤومو ةينيدلا

ةدئافل كلهتسسملا ةيامح ةيعمج

نيسصبرتملا اميسسل نيسصبرتملا
،سصيسصرتلا يف نيسصسصختملا
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘سسل˘ل
ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ح˘ئا˘سصن˘لا ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ةيلمعلا يتأاتو .اهعابتإا بجاولا

˘˘مÓ˘˘عإلا˘˘ب ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا بسسح
را˘طإا ي˘ف زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘ير˘يد˘˘م˘˘ل
لو˘ح ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

زا˘غ˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا ءو˘سس ر˘طا˘خ˘˘م
عيمج فدهتسست يتلاو يعيبطلا
ناكم لك يفو عمتجملا حئارسش
،يعيبط˘لا زا˘غ˘لا ة˘كب˘سش ه˘ل˘سصت
نم ةياقولاو ثداوحلا نم دحلل
ببسسب ئجافملا توملاو كÓهلا
با˘ي˘غ اذ˘كو لا˘م˘ع˘ت˘سسلا ءو˘سس
رو˘ح˘م˘ت˘ت ا˘م˘ك نا˘˘مألا طور˘˘سش

ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف
خيسسرت ةيمهأا لوح ةيسسيسسحتلا
ي˘ف ة˘ن˘مآلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا قر˘˘ط˘˘لا
هذ˘ه ة˘ي˘عو˘ت˘ل زا˘غ˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا
ميدقت ىلإا ةفاسضإلاب ،ةحيرسشلا
ىلع يدعتلا يدافتل تاداسشرإا
ةيزاغلاو ةيئابره˘كلا تآا˘سشن˘م˘لا
ةينمألا تافاسسملا مارتحا مدعل
،رفحلاوأا ءا˘ن˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا

ةسسسسؤوملا اهبسسح فلكي ام وهو
يتلا رئاسسخلا نم ةلمج ايونسس
م˘يد˘ق˘ت ي˘ف تا˘بو˘ع˘˘سص حر˘˘ط˘˘ت

كلذو ،نئابز˘ل˘ل ة˘ن˘سسح تا˘مد˘خ
عيمجلا ةمÓ˘سس ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
ةسصاخلا تاكل˘ت˘م˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو
عيزوت زايتما سصرح عم ةماعلاو

ةفاك كارسشإا ىلع جيريرعوب جرب

ن˘م لا˘ج˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا

مهاسسيل ،تا˘ي˘ع˘م˘جو تا˘ير˘يد˘م

ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ر˘˘سشن ي˘˘˘ف ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

زا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ن˘˘˘مآلا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا

ةرهاظلا هذه نم دحلل ،يعيبطلا

ايو˘ن˘سس د˘سصح˘ت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لا

.انتاعمتجم ددهتو ديدعلا حاورأا

اسضرعم تماقأا كلذ بناج ىلإا

يف ة˘سصت˘خ˘م تارا˘طإا˘ب ار˘طؤو˘م

ثيح نيموي مودي ةلمحلا لاجم

ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل سصسصخ لوألا مو˘ي˘لا

ة˘ما˘قإل ي˘نا˘ث˘لاو سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو

تارا˘˘˘طإا˘˘˘ب ر˘˘˘طؤو˘˘˘م سضر˘˘˘ع˘˘˘˘م

.لاجملا يف ةسصتخم

 ةلميجب مايأا لبق لهك ةافو دعب

نيباسصملا تارسشع لبقتسست لجيج تايفسشتسسم
 نوتيزلا راجسشأا نم طوقسس ثداوح يف

ىلإا ترفصسأا يتلا ثداوحلا يهو نوتيزلا راجصشأا نم طوقصسلا ثداوح هعم لصصاوتتو لجيج ةي’وب نوتيزلا ينج مصسوم لصصاوتي
 .ةروطخلا ةتوافتم حورجب تارصشعلا ةباصصإاو صصخصش ةافو نع يصضاملا عوبصسأ’ا ةياهن دودح

ينهملا نيوكتلا يصصبرتم ةدئافل/جيريرعوب جرب

يعيبطلا زاغلل ءيسسلا لامعتسس’ا رطاخم لوح ةيسسيسسحت ةلمح
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زربأا وه نوبركلا ديسسكأا لوأا زاغب ممسستلا نأا تدكأا
ةافولل ةيسسيئرلا بابسسألا

 قرششلل زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش
 رطخلا ضسوقان قدت

ةيوتششلا ةرتفلا لولحب هنأا ةبانعب قرششلل زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش تفششك
يف رذحلاو ةطيحلا ذخأا ىلإا تعدو ،زاغلا كÓهتشسا نع مجانلا رطخلا دادزي
»ةنوباطلا» ىلإا ةفاشضإلاب ئفادملا وأا مامحلا نخشسمـ ك زاغلا ةزهجأا لامعتشسا
ديشسكأا لوأا زاغب ممشستلا نأاب تدكأاو ،تماشصلا لتاقلا اذهب قانتخلا بنجتل
لماك ربع سصاخششألا نم ديدعلا ةافول ةيشسيئرلا بابشسألا دحأا وه نوبركلا
تاممشستلا هذه نإاف سسانلا ةماع ىدل لوادتم وه ام سسكع ىلع ينطولا بارتلا
ةيوهتلل يلكلا مادعنلا وأا سصقنلا ةجيتن زاغلل ماتلا ريغ قارتحلا نع ةمجان
يف زاغلل تابرشستلا نع سسيلو جراخلا ىلإا ةقورحملا تازاغلا فيرشصت مدعو
نينطاوملا عيمج ةبانعب قرششلل زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش تعدو ،هتاذ دح
دوجو ىلع سصرحلاو مهتمÓشس نامشضل ةيرودلا ةنايشصلا لامعأاب مايقلا ىلإا
تويبلا لخاد ءاوهلا ديدجت ةرود نامشضل ةيلفشسلاو ةيولعلا ةيوهتلا تاحتف
مدع ،ايونشس لامعتشسلا ةيادب لبق ةقورحملا تازاغلا فرشص نخادم فيظنتو
مدع ، ةيوهتلا دوجو ىلع سصرحلاو مامحلا لخاد مامحلا تانخشسم عشضو
رشصتقت ل ةيرودلا ةنايشصلا هذه لثم نأا دكؤوت امك ،ةئفدتلل »ةنوباطلا» مادختشسا

سصاخلا نيعاطقلا يفنييراقعلا نيقرملا لك اشضيأا سسمت لب تويبلا ىلع
ةشصاخ تابشسرتلاو خاشسوألا نم نخادملا فيظنتل ايونشس لقألا ىلع ةرم ماعلاو
ةداملا هذه لامعتشسا نامشض لجأا نم يفيشصلا مشسوملا دعب «رويطلا سشاششعأا»

.رطخ نود ةيهافر يف سشيعلاو ةيويحلا
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عورسشملا هجو يف اقئاع تيقب نأا دعب

لامكإا وحنو هايملا فرشص ةانق لكششم لح

«3 ةرشضخوب» جودزملا قيرطلا ةئيهت
هايم فرشصل ةيشسيئرلا ةانقلا راشسم ليوحتب ةشصاخلا لاغششألا ارخؤوم تهتنا

ةيدلب «3 ةرشضخوب» يحب جودزملا قيرطلا ىوتشسم ىلع يحشصلا فرشصلا
ردشصم فششك .رهششأا ةدعل هلامكتشسا لاغششأا تلطعت يذلا ةبانع ةيلو ينوبلا

لكششم نأا »ةعاشس رخآا» ـل ةبانع ةيلول ةيرامعملا ةشسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم نم
يح قيرط ةيجاودزا عورششم لامكتشسا تقاعأا يتلا ةيشسيئرلا فرشصلا ةانق

لماك لكششب لح دق ةروكذملا ةيريدملا هيلع فرششت يذلا »3 ةرشضخوب»
هذه راشسم ليوحت لجأا نم عيباشسأا ةعشضب لبق لاغششأا قÓطإا دعب كلذو ابيرقت
يذلا ماهلا عورششملا اذه ءاهنإل ةينقتلا ليقارعلا ربكأا نيب نم تناك يتلا ةانقلا
حرطت ريمعتلا ةيريدم لعج ام وهو ةروكذملا ةانقلا ببشسب هب لاغششألا تفقوت
ةيئاملا دراوملا ةيريدم عفد لجأا نم كلذو دوهزم قيفوت يلاولا ىلع لكششملا
مل يذلا جودزملا قيرطلا عورششم لامكإا متي ىتح كلذو ةانقلا راشسم ليوحتل

اذه نإاف هتاذ ردشصملل اقفوو ،ارتم05 ىدعتي ل ريغشص ءزج ىوشس هنم قبتي
ةمزÓلا لاغششألا قÓطإا لÓخ نم كلذو لكششملل لح داجيإاب حمشس كرحتلا
ةشسدنهلاو ريمعت̆لا ة˘ير˘يد˘م ل˘مأا ى˘ق˘ب˘ي ثي˘ح ،ءا˘ه˘ت̆نلا ى̆ل˘ع تفرا˘شش ي˘ت̆لا
لجأا نم ةمداقلا ةرتفلا لÓخ ةيوجلا لاوحألا نشسحت يف ءانبلاو ةيرامعملا
ام وهو ةمدخلا يف جودزملا قيرطلا عشضوو تلفشسإلا عشضو لاغششأا لامكتشسا
تارششعلا نأا رابتعاب ،ينوبلا ةنيدم لخدم دنع ربكأا ةيرورم ةلويشسب حمشسيشس

ةهجلا وحن هجوتلا وأا »3 ةرشضخوب» يح اهدشصقم نوكي يتلا تابكرملا نم
تقولل احبر كلذو جودزملا قيرطلا ربع اهباحشصأا هجتيشس ةبانع ةنيدمل ةيبرغلا

عورششملا ميلشستل ةعقوتملا لاجآلا سصوشصخب امأا ،يرورملا ماحدزÓل ايدافتو
ةمداقلا ةنشسلا علطم وأا ةيراجلا ةنشسلا ةياهن نوكيشس كلذ نأا ردشصملا حشضوأاف

«hM«ó gÉf.ريدقت ىشصقأا ىلع

بابسشلا تاطاسشن ريوطتو ةيقرت ةيعمج همظنت

لبقتسسملا ةلوفطلاو

 ةحايشسلا ضضرعم تايلاعف قلطنا
SLC ـب ادغ ةيئيبلا

ةلوفطلاو بابششلا تاطاششن ريو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘م˘خ̆لا اد˘غ م˘ظ˘ن˘ت
سضرعم ةشضايرلاو بابششلا ةيريدم عم قيشسنتلاب ةبانع ةيلول لبقتشسملا
حلاشص سسيار يملعلا هيفرتلا زكرم رقمب يعامتجلا هيفرتلاو ةيئيبلا ةحايشسلا

SLCيذلاو لبقملا ربمشسيد8 ةياغ ىلإا يأا مايأا ةرششع ةدمل رمتشسي يذلاو
جيورتلا فدهب بابششلا ةئف ةشصاخ تايفرحلاو نييفرحلا نم ديدعلا هيف كراششي
نيب تاربخلا لدابتل ةشصرف ربتعي سضرعملا نأا امك ةيديلقتلا مهتاجوتنمل
تايلو فلتخم نم نويفرح سضرعملا يف نوكيشس هنأا ةشصاخ نيشضراعلا
سضرعملا اذه نإاف ةديرجلل ةيروح دماح نب ةديشسلا تاحيرشصت بشسحبو نطولا
ةبانع ةيلو لخاد نم تايفرحلاو نييفرحلا ةدئافل ةيعمجلا همظنت يذلا يناثلا

ةيفرحلا مهتاطاششن ةلشصاوم ىلع نييفرحلا ثح لجأا نم اهجراخ ىتحو
ةشصرف وه سضرعملا نأا امك ةيديلقتلا تاعانشصلاو ةيوديلا فرحلا ةشصاخو
نع ةرابع سضرعملا نوكيشس ةرملا هذه يفو .تاجوتنملا كلت عيبو قيوشستلل
يششوركلا ةعانشص اهنم ةعونتم نوكتشس تاجوتنملا نأا امكو ةيح تاششرو
راخفلاو  ةطاي˘خ̆لا لا˘ج˘م ي˘ف نور˘خآا نو˘ي˘فر˘حو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط̆لا تا˘جو˘ت˘ن˘م̆لاو

.ةعونتملا ةيفرحلا تاطاششنلا نم اهريغو ةيديلقتلا تايولحلاو

MƒQjá aÉQì
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ةيشضقلا تايث˘ي˘ح نأاو ا˘م˘ل˘ع

نم يفناج11 موي ىلإا دوعت

ىمشسملا مّدقت نيح2102 ةنشس
كرد˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم ى˘˘˘˘لإا «ر.خ»
اهدافم را˘م˘ع يد˘ي˘شسب ي˘ن˘طو˘لا
ر˘ع˘ت

ّ
ى˘ل˘ع ف˘ي˘ن˘ع ءاد˘ت˘عل ه˘شض

ناك امنيح ىرشسيلا هدي ىوتشسم
يرا˘ج˘ت˘لا ه˘ّل˘ح˘م ح˘ت˘ف ي˘ف ّم˘ه˘ي
ي˘ح˘ب ن˘ئا˘كلا

ّ
امم سسيدلا ر˘ج˘ح 

ة˘˘˘ها˘˘˘ع ثود˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘لإا ى˘˘˘˘شضفأا
ةرو˘ط˘خ˘ل ار˘ظ˘ن ه˘ل ة˘م˘يد˘ت˘˘شسم
ر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘شصإلا

ّ
ا˘˘ه˘˘ل سض

نم مجحلا ريبك نيّكشس ةطشساوب
«م.سس«و «ر.ب» ىّمشسملا فرط

72 نيب ام امهرامعأا ةحوارتملا

لشصّتم قايشس يفو ،ةنشس92و
عامشس ءانثأا ةيّحشضلا حشضوأا دقف
ح˘لا˘شصم ل˘ب˘ق ن˘م ه˘تا˘ح˘ير˘˘شصت
ةثداحلا نأا ةيئاشضقلا ةيطبشضلا

نم ةعومجم دجو نأا دعب تعقو
نم ةبرقم ىلع نوفقي نابششلا

ر˘ج˘م˘بو ه˘ّل˘˘ح˘˘م
ّ

ا˘م˘ه˘تد˘ها˘ششم د
أا˘جا˘ف˘ت ا˘م˘ه˘ن˘ع هر˘˘ظ˘˘ن فر˘˘شصو
و˘˘هو هو˘˘ح˘˘ن ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا ماد˘˘قإا˘˘˘ب
هل ّملشس يذلا «م.سس» ىمشسملا

ه˘ّجو ا˘ف˘ي˘˘شس «ر.ب«» ه˘˘ق˘˘يد˘˘شص
ة˘ت˘˘غا˘˘ب˘˘م ة˘˘بر˘˘شض ه˘˘ت˘˘ط˘˘شساو˘˘ب
ىرشسي˘لا د˘ي˘لا ة˘حار تفد˘ه˘ت˘شسا

63 رمعلا نم غلا˘ب˘لا ةّ̆ي˘ح˘شضل˘ل
ىعدتشسا يذلا رمألا وهو ةنشس

ىلإا ة˘عر˘شسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘ن
ةيبطلا تلاجعت˘شسإلا ة˘ح˘ل˘شصم
ىّقلت نيأا دششر نبا ىفششتشسمب
ةمزÓلا ةيرورشضلا تافاعشسإلا
بيبط ىلع هشضرعّ مت تقو يف
تب˘ث˘ت ةدا˘ه˘شش ه˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘عر˘˘شش

اموي03 ةّدمل لمعلا نع هزجع
ةغيلبلا ةباشصإلا ةروطخل ارظن
ه˘ل تثد˘حأاو ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا

لاوقألا يهو ،ة˘م˘يد˘ت˘شسم ة˘ها˘ع
ءانثأا ةيحشضلا اهب كّشسمت يتلا
ة˘ح˘ي˘ب˘شص ه˘تا˘ح˘ير˘شصت˘˘ب ه˘˘ئلدإا
ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ما˘˘˘مأا سسمأا
اهلباق اميف ةيئادتبإلا تايانجلا
ى˘ف˘ن يذ˘لا ّم˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ما˘ت را˘˘كنإا
ةلمج امهيلإا ة˘ه˘ّجو˘م˘لا ة˘م˘ه˘ت˘لا

«ر.خ» ّنأا˘ب ح˘شضوأاو Ó˘ي˘شصف˘˘تو
نيّكشسل هراه˘ششإا ة˘ظ˘ح˘ل بي˘شصأا
رعتو امهيهجو يف

ّ
حورجل سض

ه˘ن˘م ط˘˘ق˘˘شس ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
دد˘شصب نا˘كو سضي˘˘بألا حÓ˘˘شسلا

ةيناث ةهج نمو ،ديدج نم هلمح
ةمكحملا ة˘ئ˘ي˘ه تع˘م˘ت˘شسا د˘ق˘ف
ن˘مو تا˘ح˘ير˘شصت˘لا ة˘فا˘˘ك ى˘˘لإا
نأا ل˘ب˘ق ،دو˘ه˘ششلا لاو˘قأا ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب
ةبوقع ةما˘ع˘لا ة˘با˘ي˘ن˘لا سسم˘ت˘ل˘ت
و «م.سس» مهتملا قح يف دّبؤوملا
ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا «ر.ب» ه˘كير˘˘شش
رق امنيب ،رارف ةلاح

ّ
ةمكحم تر

3 ةبوقعب امه˘ت˘نادإا تا˘يا˘ن˘ج˘لا

ة˘˘لدأا تو˘˘˘ب˘˘˘ث د˘˘˘ع˘˘˘ب تاو˘˘˘ن˘˘˘شس
 .ةيشضقلا يف امهطّروت

هدي ىوتسسم ىلع اهقفارم اباسصأاو ءاسضيبلا ةحلسسألاب نيجّجدم اناك نافطتخملا

  ديدهتلاو فنعلا ةلئاط تحت زاجتح’او فاطتخإلل ضضّرعتت ةّباشش
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نا˘˘ج˘ّ̆جد˘˘م نا˘˘شصخ˘˘شش مد˘˘˘قأا
زاجت˘حا ى˘ل˘ع ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا˘ب

ةنشس22 رمعلا نم غلبت ةباشش
قيرط نع اهفاطتخاب اماق نأا دعب
ةرشضخوب يحب ديدهتلاو فنعلا

3.

ا˘ه˘ل˘ي˘ب˘شس ءÓ˘خإا د˘ع˘˘بو ثي˘˘ح
ةعباتلا ةطرششلا تاوق تنّكمت
رعتلا نم ينوبلا نمأا حلاشصمل

ّ
ف

ّمت نيذللا نيلعافلا ةّيوه ىلع
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تاو ا˘م˘هد˘حأا ف˘ي˘قو˘ت
هّقح يف ةيرورشضلا تاءارجإلا
تا˘ه˘ج˘لا ما˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق
هبتششملا لازي ل اميف ،ةيئاشضقلا
،رارف ةلاح يف دجاوتي يناثلا هيف
ةحيب˘شص لوألا م˘ه˘ّت˘م˘لا ل˘ث˘م˘ي˘ل
ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه ما˘˘˘مأا سسمأا
هتعباتمل ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا تا˘يا˘ن˘ج˘لا
ةلثمتملاو هيلإا ةبوشسنملا مهتلاب
ن˘يو˘˘كت ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج ه˘˘با˘˘كترا ي˘˘ف

دادعإلا سضرغ˘ب رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
زاجت˘حلاو فا˘ط˘ت˘خلا ة˘يا˘ن˘ج˘ل

د˘يد˘ه˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
برشضلا ة˘ح˘ن˘ج ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب
لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب يد˘م˘ع˘لا حر˘˘ج˘˘لاو
ر˘مألا قّ̆ل˘ع˘ت˘˘يو ،سضي˘˘بأا حÓ˘˘شس
يذلا «ن.خ» ىمشسملا نم ّلكب
ا˘م˘ي˘ف  ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘˘لإا ّم˘˘ت
اهلمع ةينمألا ةزهجألا لشصاوت
يف دجاوتم˘لا «ر.ع.م» ف˘ي˘قو˘ت˘ل

هتاه ةباتك ةياغ ىلإا رارف ةلاح
ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،ر˘˘ط˘˘شسألا
«سص.ب» ةيحشضلا تفششك دقف

ءانثأا ةنشس22 رمعلا نم ةغلابلا
ةحيبشص اهلاو˘قأا ى˘لإا عا˘م˘ت˘شسلا
ةمكحم ةئيه مامأا ءاثÓثلا سسمأا
ىلإا دوعت ةثداحلا نأاب ،تايانجلا

ةن˘شسلا ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن02 موي
ةعاشسلا ىلع ديدحتلابو ةطرافلا
Ó˘ي˘ل ف˘شصن˘لاو ر˘ششع ة˘يدا˘˘ح˘˘لا

نم ةبكرم نتم ىلع تناك نيح
ة˘˘ق˘˘فر لو˘˘ب˘˘م˘˘ي˘˘شس و˘˘نور عو˘˘ن

يحب «ف.ح» ىمشسملا اهقيدشص

3 ةرشضخوب˘ب ا˘ن˘كشسم057

نأا لبق ،ينوبلا ةيدلب ىلإا عباتلا
ناجّجدم ناشصخشش امهنم مّدقتي
حوار˘ت˘تو ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘شسألا˘˘ب

،ةنشس52و32 نيب ام امهرامعأا
يذلا اهقفارم ى˘ل˘ع ا˘يد˘ت˘عا ن˘يأا

لزن˘م ى˘لإا ا˘ه˘لا˘شصيإا˘بّ م˘ه˘ي نا˘ك
ىوتشسم ىلع دجاوت˘م˘لا ا˘ه˘تّد˘ج
هاباشصأاو افلاشس روكذملا يحلا
ىرشسيلا هدي يف نيّكشس ةطشساوب
ةلئاط تحت اهفاطتخاب اماق امنيب
ىلإا ا˘ه˘ل˘ق˘نو د˘يد˘ه˘ت˘لاو ف˘ن˘ع˘لا

اهازجتحا ن˘يأا ةروا˘ج˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م
يلاوح دعب اهحارشس قÓطإا لبق

حلاشصملا لّخدتت˘ل ،تا˘عا˘شس5
«ف.ح» تلق˘ن ي˘ت˘لا ة˘شصت˘خ˘م˘لا
تلا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا
دششر ن˘با ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا
ي˘˘ّق˘˘ل˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يرور˘شضلا تا˘فا˘ع˘˘شسإلا
نم كاذنآا ةطرششلا تاوق تنّكمت

هيف هبتششملا ىلع سضبقلا ءاقلإا

ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا «ن.خ» لوألا

ىلإا اهثحب لشصاوتو ةنشس42

هيف هبتششملا ىلع ةعاشسلا ةياغ

غلابلا «ر.ع.م» ىمشسملا يناثلا

دجاوتملاو ةنشس52 رمعلا نم

رد˘ج˘ت ،رار˘ف ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ششإلا

ءانثأا سسمأا ركنأا دق «ن.خ» مهتملا

ة˘م˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا ه˘˘لو˘˘ث˘˘م

مهتلا ةفاك ةيئادتبلا تايانجلا

هرود˘ب ا˘ي˘فا˘ن ،ه˘ي˘˘لإا ة˘˘ه˘ّ̆جو˘˘م˘˘لا

ل˘كششب ة˘ي˘˘شضق˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘طّرو˘˘ت

ماعلا قحلا لّثمم لعج امم ،ّيلك

هّق˘ح ي˘ف سسم˘ت˘ل˘ي ة˘با˘ي˘ن˘لا ىد˘ل

ة˘بو˘ق˘ع را˘ف˘˘لا ه˘˘كير˘˘شش ة˘˘ق˘˘فر

رقت نأا لبق ،ّدبؤوملا
ّ

ةمكحملا ر

اذفان انجشس نيتنشس ةبوقعب هتنادإا

ايبايغ اذفان انجشس تاونشس01و

رّفوتل ارظن «ر.ع.م» مهتملا دشض

  .امهتنادإل ةيفاكلا ةلدألا

ءاسضيب ةحلسسأا ةلمعتسسم تاقرطلا ربع طسشنت تناك ةباسصعلا

 بنعلا داوب ةقرشسلاو ءادتع’ا يف ةشصتخم  ةيمارجإا ةكبششل دح عشضو
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ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘˘كم˘˘ت
نم بنعلا داوب ينطولا كردلل
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘با˘˘شصع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا

طا˘˘˘˘شسوأا ي˘˘˘˘˘ف بعر˘˘˘˘˘لا تعرز
ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسمو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
ة˘ثÓ˘ث ن˘م ة˘نو˘كت˘م تا˘قر˘˘ط˘˘لا
نيبام مهرامعأا حوارتت،سصاخششأا
نوردحني ثلاثلاو يناثلا دقعلا

ةيشضقلا عئاقو.ةبانع ةيلو نم
اهتقلت ىواكشش ةدع ىلإا دوعت
ةبانع˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا تاد˘حو
ةيلو لخاد مهاياحشض فرط نم
مهشضرعت ن˘ع ا˘ه˘جرا˘خو ة˘با˘ن˘ع
نم فنعلاب ديدهت˘لاو ءاد˘ت˘عإÓ˘ل

ن˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م سصا˘˘خ˘˘ششأا فر˘˘ط
دعبو ءاشضيب ةحلشسأاب نيججدم
اياحشضلل ةباشصعلا دارفأا دشصرت
مث مهديدهتو مهيلع ءادتعإلا متي
رارفلا و مهتاكلتمم لك ةقرشس

د˘ع˘˘بو،ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ة˘˘ه˘˘جو ى˘˘لإا
يرحتلا ،تامولع˘م˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا

ىلإا نوققحملا لشصوت ليلحتلاو
م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت
م˘ه˘نأا ن˘ي˘ب˘ت ن˘˘يأا ،م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
يدعت اياشضق ةدع يف نوطروتم
مهتا˘كل˘ت˘م˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘ع
مت نيأا ،ءاشضيب ةحلشسأا لامعتشساب

ذاختاو ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقا

تاءر˘˘جلا ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ه˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف

مهميدقت مث ،ةمزÓلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا

لاحرب ةمكحم ىدل ةشصتخملا

سسب˘˘˘ح˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘عاد˘˘˘يإا م˘˘˘ت ن˘˘˘˘يأا

ةرورعزوبب ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب

هذه لثم لخدتو،ينوبلا ةيدلب

ةظفاحملا را˘طإا ي˘ف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

عاونأا لك ةبراحمو مهتاكلتممو

نيمرجملل دح عشضوو ةميرجلا

سصاشصتخا ميلقإاب ني˘فر˘ح˘ن˘م˘لاو

.ينطولا كردلا

ةميدتسسم ةهاع هل اثدحأاو فيسس ةطسساوب ةبرسض هل اّهجو

ضسيدلا رجح ـب نيشصخشش فرط نم فينع ءادتع’ ضضّرعتي باشش
ىوتسسم ىلع اهل ضضّرعت يتلا ةباسصإلا ةروطخل ارظن ةميدتسسم ةهاع يف هل اببسست ينيثÓث ىلع ةيسشحو ةقيرطب ءادتعإلا ىلع ناباسش مدقأا

يسضفملا يدمعلا حرجلاو برسضلا ةيانج باكتراب هتعبات يتلا ةيئادتبإلا تايانجلا ةمكحم ةئيه مامأا امهدحأا ضسمأا ةحيبسص لثم دقو اذه ديلا
.رطسسألا هتاه ةباتك ةياغ ىلإا رارف ةلاح يف دجاوتملا يناثلا باغ امنيب ةميدتسسم ةهاع ثادحإا ىلإا

 ةنيدملا طسسوب اهطبري

 ةرشضخوب يحب لقن طخب بلاطت بابششلل ةينطولا ةمظنملا
نم لخدتلا ينوبلا ةيدلبل يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر بابششلا لجأا نم ةينطولا ةمظنملا تبلاط
ةبانع ةنيدم طشسوب هطبري لقن طخب ةرشضخوب يح ديوزت لجأا نم تÓيهشستلاو معدلا ميدقت لجأا

ىوكشش بشسح يحلاب ةمدعنم هبشش لقنلا لئاشسو نأا امك ةقناخ ةمزا نم يناعي يحلا نأا ةشصاخ
ىلإا باهذلا لجأا نم تاعاشسل نورظتنيو نيرمألا نوناعي نينطاوملا لعج ام وهو ةينطولا ةمظنملا

ةجيتن مهطاشسوأا يف ءايتشسإلا نم ةلاح ببشس يذلا رمألا ،امهنيب ةفاشسملا برق مغر ةنيدملا طشسو
لكششملا لح لجأا نم ةينعملا تاهجلا لخدت بلطتي تاب ام وهو، مهتلاغششناو مهلامعا نع مهرخأات
 .سشمهملا يحلا اذه ةاناعم ءاهنإاو
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هذ˘ه تا˘ي˘لا˘ع˘ف ىر˘˘ج˘˘ت˘˘سسو

،با˘ب˘˘سشلا رود ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا

نيو˘كت˘لا ز˘كار˘م ،تا˘ع˘ما˘ج˘لا

ز˘كار˘مو ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا

ميظنت متيسس ثيح ةيبرتلا ةداعإا

تايوطم˘لا ع˘يزو˘تو سضرا˘ع˘م

و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘طر˘˘˘سشأا سضر˘˘˘˘عو

ةقباسسم مي˘ظ˘ن˘تو ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

˘˘مÓ˘˘عإاو سسي˘˘سسح˘˘تو ة˘˘ير˘˘كف

«اد˘ي˘˘سسلا ءاد» لو˘˘ح با˘˘ب˘˘سشلا

تا˘قÓ˘ع˘لا ر˘ب˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘ي يذ˘لا

،ة˘ي˘م˘ح˘م˘لا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘سسن˘˘ج˘˘لا
ةقÓح ةرفسش وأا ةنقح لامعتسسا
ةاسشرف لدابت ،باسصم سصخسشل
ريغ تاودأا لامعتسسا ،نانسسألا

نذألا بقث ،ناتخلا دنع ةمقعم
مألا نم ىلإا ةفاسضإا ،مسشولا وأا
وأا ل˘م˘ح˘لا د˘ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ن˘ج ى˘لإا
مظنتسسو ،ةعاسضرلا وأا ةدلولا

ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه
،ةبا˘ن˘ع ة˘عاذإا ،ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا

،نا˘كسسلاو ة˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ة˘ير˘يد˘م ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
نيهم˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا ن˘يو˘كت˘لا

نو˘كت˘سسو ،سسي˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ن˘م ح˘تا˘ف˘لا مو˘ي ا˘ه˘ت˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
ه˘ي˘فر˘ت˘لا ز˘كر˘م ي˘ف ر˘ب˘م˘˘سسيد
ة˘ن˘يد˘م˘˘لا ط˘˘سسو˘˘ب ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا

2 موي دعوملا نوكيسس اهدعبو
با˘˘ب˘˘سشلا رود ع˘˘م ر˘˘ب˘˘م˘˘˘سسيد
ن˘˘ي˘˘عو ة˘˘فر˘˘سشلا ،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا˘˘ب

.ةدرابلا

ربمسسيد3 ءاثÓثلا موي امأا
نبا عمجمب ةيعمجلا لحتسسف
رو˘˘˘سشا˘˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘˘سسب سسيدا˘˘˘˘ب
ي˘نو˘ب˘لا ي˘ع˘ما˘ج˘˘لا بط˘˘ق˘˘لاو
نيوكتلا دهعم ءاعبرألا مويو

سشود˘يد ن˘ي˘ه˘م˘ت˘لاو ي˘ن˘ه˘م˘لا

ربمسسيد5 سسيمخلا مويو دارم

ي˘ب˘يا˘ط˘سشب با˘˘ب˘˘سشلا راد ي˘˘ف

امأا ،لاحرب يف بابسشلا رادو

ربمسسيد8 د˘˘˘حألا مو˘˘˘˘ي

زكر˘م ي˘ف د˘عو˘م˘لا نو˘كي˘سسف

«ق˘ي˘لÓ˘ع˘˘لا» ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘عإا

ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘مو

ةيعمجف ريكذتلل ،«ةرورعزوب»

با˘˘ب˘˘سشلا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ل ح˘˘ت˘˘ف»

ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لاو

.ناوسضر داوج اهسسأاري «ةبانع

 ةيلولل ةيحصصلإ ةيبرتلإو بابصشلإ تاطاصشنل حتف» ةيعمج ميظنت نم

ربمشسيد حتافلا نم ةيادب «اديشسلا ءاد» لوح ةريبك ةيشسيشسحت ةلمح
ةلمح ةبانع ةيلول ةصضايرلإو بابصشلإ ةيريدم عم قيصسنتلاب «ةبانع ةيلول ةيحصصلإ ةيبرتلإو بابصشلإ تاطاصشنل حتف» ةيعمج مظنت

عمتجملإ تامظنم» راعصش لمحتصسو ربمصسيد8 ةياغ ىلإإ رمتصستصسو ربمصسيد نم حتافلإ موي إديصسلإ ءإد ةحفاكمل ةيصسيصسحتو ةيوعوت
.«اقرف اثدحت

ىهتنإ دق جلوكيربلإ دهع نأاب ريملإ دكأإ اميف

0202 ةنشسل ةيلوأا ةينازيمك ارايلم042 صصشصخت ةيدلبلا
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سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘سضعأا قدا˘˘˘˘سص
ةبان˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ةرود˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ

0202 ةن˘سسل ة˘ي˘لوألا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

ميتنسس رايل˘م042 ـب ةرد˘ق˘م˘لاو
غل˘ب˘م˘لا ل˘ج سصي˘سصخ˘ت م˘ت ثي˘ح

81 ـب ةردقملاو ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا م˘سسق˘ل
زيهجتو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م
داتعلاو ةيدلب˘لا ح˘لا˘سصم ل˘ي˘هأا˘تو
مهماهم ءادأا نم مهنيكمت دسصق
ن˘م كلذو.فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘سسحأا ي˘˘ف
يلآلا  مÓعإلا ةزهجأا ءانتقا لÓخ
ف˘ي˘ي˘كت˘لا ةز˘ه˘جأاو ي˘˘ب˘˘ت˘˘كم˘˘لاو
رق˘م˘ك تار˘ق˘م˘لا سضع˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
ربخملاو عبارلا يرسضحلا عاطقلا
ا˘م˘ك .يد˘ل˘ب˘لا ح˘بذ˘م˘لاو يد˘ل˘ب˘˘لا
ةنسسل ةينازيم˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا تي˘ط˘عأا

ةينارمعلا ةئيهتلا لاجمل0202
اذهبو يسشيعملا راطإلا نيسسحتو
ر˘ها˘ط˘لا حر˘سص د˘ق˘ف سصو˘سصخ˘لا

نأاب ةبانع ةيدلب سسيئر يطبارم
ايرث اجمانرب ترطسس دق هحلاسصم

حومطو ةبانع ةنيدم سصخي اميف
ة˘ير˘سضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘ج˘˘م ي˘˘ف
ةيراوجلا بعÓملا اذكو ءايحأÓل
ةيمو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو «لا˘م˘كت˘سسا»
ءايحأا فلتخم ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا

تا˘˘حا˘˘سسلا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
لمسشت بعللا تاحاسسو ةيمومعلا

ةيو˘م˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع روا˘ح˘م ة˘سسم˘خ
ي˘˘ت˘˘لاو تا˘˘قر˘˘ط˘˘لا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت˘˘˘ل

032 ج˘ما˘نر˘ب˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل تسصسصخ
تايلمعلا هذهل سصسصختسس رايلم
متي يتلا ةينق˘ت˘لا ة˘قا˘ط˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ناجللا ءاسسوؤور فرط نم اهدادعإا

ةئيهت متي نيأا ةينعملا تاهجلاو
نأا ا˘م˘ك ءا˘ي˘حألاو تا˘قر˘ط˘لا ل˘˘ك
اذه ديسسجت ىلإا حمطي سسلجملا
ي˘ف ق˘ل˘ط˘ن˘ي˘سس يذ˘لاو ج˘ما˘نر˘ب˘لا
نوكي نأا لامتحا عم لاجآلا برقأا

ن˘مو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘ب ع˘م
ىلع ريملا ددسش دقف ىرخأا ةهج
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ةرور˘˘سض
ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
عيراسشملا˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت˘ل طور˘سشلا

نأاب ادكؤوم طورسشلا رتفد مارتحاو

بجيو ىهتنا دق جلوكيربلا دهع
متي نيأا ةينعملا تاهجلا لك ىلع
امك ءايحألاو تاقرطلا لك ةئيهت
ديسسجت ىلإا ح˘م˘ط˘ي سسل˘ج˘م˘لا نأا

يف قلطنيسس يذلاو جمانربلا اذه
نوكي نأا لامتحا عم لاجآلا برقأا

ن˘مو ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘سسلا ة˘ياد˘ب ع˘م
ىلع ريملا ددسش دقف ىرخأا ةهج
تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا ةرور˘˘سض
ا˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
عيراسشملا˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت˘ل طور˘سشلا

نأاب ادكؤوم طورسشلا رتفد مارتحاو
بجيو ىهتنا دق جلوكيربلا دهع
ةقفارم ةينعملا تاهجلا لك ىلع
برق نع ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘مو ع˘يرا˘سشم˘لا

متي تازواجت ثودح ةلاح يفو
امك .ةبسسا˘ن˘م˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا
لا˘˘م˘˘كإا ن˘˘ي˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا بج˘˘ي ه˘˘نأا
اقفو ةددحملا ةدملا يف لاغسشألا
متي لو اهب لوم˘ع˘م˘لا ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
د˘ع˘ب لإا م˘ه˘تا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم د˘˘يد˘˘سست
.عيراسشملا نم ءاهتنلا

تاهجلا فرط نم ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘مو
هنأاب ثدحتملا فاسضأا امك ةينعملا

ع˘˘˘˘سضو د˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘˘خ

بجيو لمعلل ةديدج ةيجيتارتسسا

قيقحتو لوسصولل ه˘ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا

رفا˘ظ˘ت˘ب اذ˘هو ةو˘جر˘م˘لا فاد˘هألا

مه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لاو دو˘ه˘ج˘لا

ةق˘ير˘ط˘ب م˘ت˘ي تا˘ق˘ف˘سصلا˘ب زو˘فو

ع˘يرا˘سشم˘لا ح˘ن˘م م˘ت˘يو ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق

قيرط نع سسيلو ءافكأا نيلواقمل

ة˘ب˘قار˘م˘لا ةرور˘سضو ة˘ف˘ير˘˘ع˘˘م˘˘لا

هب موقي لمع لك يف ةيجيردتلا

نيسسحت ىقبي فدهلاو نولواقملا

سضو˘ه˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘مد˘خ˘لا

اهقيرب عاجرتسسل ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب

تاو˘ن˘سسل ي˘لا˘م˘ج˘لا ا˘هر˘ه˘˘ظ˘˘مو

جمانرب عسضو مت امك تانيعبسسلا

تاناسضيفلا نم ةنيدم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

لكسشم ىلع ءا˘سضق˘لا˘ب د˘ه˘ع˘ت˘لاو

ي˘ن˘طاو˘˘م قرأا يذ˘˘لا سسو˘˘ما˘˘ن˘˘لا

غلبم سصيسصخت لÓخ نم ةبانع

تاديبملا ءانتقل رايلم2 ـب ردقي

سسو˘ما˘ن˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ل ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

م˘سسو˘م˘لا ل˘˘ب˘˘ق اذ˘˘هو نار˘˘ئ˘˘ف˘˘لاو

.مداقلا يفيسصلا

لاغصشألإ يف نيلواقملإ لطامتو ةئيهتلإ بايغ ببصسب

 لاغششأا تاششرو ىلإا تلوحت ىرخأاو لاحوألا يف قرغت ةنيدملا ءايحأا
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ةبانع ةنيدم ءايحأا نم ديدعلا دهسشت
ةيثراك اهنأا اهنع لاقي ام لقأا اعاسضوأا
ام ةحوتفم تاسشرو ىلإا تلوحت نأا دعب

ىر˘خأا و لا˘حوألا ي˘ف قر˘غ˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ل˘سصف لÓ˘خ ة˘ي˘ئا˘م كر˘ب ى˘لإا لو˘ح˘˘ت˘˘ت
د˘˘ن˘˘ع اءو˘˘سس رو˘˘مألا دادز˘˘˘تو ءا˘˘˘ت˘˘˘سشلا
˘ما˘م˘تإا مد˘ع بب˘سسب را˘ط˘˘مألا ط˘˘قا˘˘سست
تا˘قر˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘لا

يو˘ط˘ع ءا˘ي˘حأا لو˘ح ا˘م˘˘م ة˘˘ف˘˘سصرألاو

رجحب يرفيف42، راجحلا ةيدلبب حلاسص
ةردسسوب، را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب سسيد˘لا
نيع ةيدلبب يسشورحلا، ينوبلا ةيدلبب

نع كيهان لاحربب انكسسم06 و ةدرابلا
ىلإا سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ءايحأا

م˘ه˘تا˘ي˘ح سصغ˘ن˘ت ة˘ئ˘ي˘سس د˘ج ة˘ي˘ع˘˘سضو
افيسص ةرياطتملا ةبرتألا ءارج ةيمويلا

اذه يتأاي ءاتسش لاحوأا ىلإا لوحتت يتلاو
ةعوفرملا ىواكسشلا نم ديدعلا لظ يف
لجاعلا لخدتلل ةيسصولا تاطلسسلا ىلإا
ىودج نود نكل مهتاناعمل دح عسضول

تا˘ه˘ج˘لا ن˘م در يأا او˘ق˘ل˘ت˘˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح

. ةينعملا
نيعب يسشورحلا يح ناكسس يكتسشي

سسيدلا رجح˘ب ير˘ف˘ي˘ف42 و ةدرا˘ب˘لا

انكسسم06 و،را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
تلآا يتلا ةيرزملا عاسضوألا نم لاحربب
لاغسشأا بايغ بب˘سسب م˘ه˘عراو˘سش ا˘ه˘ي˘لإا
اوربع ثيح ةفسصرألاو تاقرطلا ةئيهت

ةيرزم دج افورظ نوسشيعي مهنأا ىلع
تا˘سشرو ى˘لإا م˘ه˘ئا˘ي˘حأا لو˘ح˘˘ت بب˘˘سسب
لاغسشألا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا رو˘فو ة˘حو˘ت˘ف˘م
فر˘سصلا تاو˘ن˘ق ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
.Óماك لامهإا مهءايحأا تفرع يحسصلا

م˘˘ه˘˘نأا ءا˘˘ي˘˘حألا هذ˘˘˘ه نا˘˘˘كسس ح˘˘˘سضوأاو
ةر˘ي˘ب˘ك ل˘كا˘سشم نو˘سشي˘ع˘˘ي او˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا

اهسسأار ىلعو ديعب نمز ذنم ةسصيوعو
م˘ه˘ئا˘ي˘حأا ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا قر˘ط˘لا ءار˘ت˘ها
رفحلاب اهعبطتو اهتلاح روهدت ببسسب
لاحوألاو راطمألا هاي˘م˘ب ئ˘ل˘ت˘م˘ت ي˘ت˘لا
ريسسلا ةكرح ةقاعإا يف ةببسستم ءاتسش
ءايحألا هذه نإاف اذه بناج ىلإاو ,هربع
ةجيتن ةيرزم ةيعامتجا اعاسضوأا سشيعت

ىلع ميركلا سشيعلا طورسش ىندأا بايغ
نيئاتسسملا اهناكسس نم ددع لوق دح

ة˘˘ي˘˘سشي˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘عا˘˘سضوأا يدر˘˘ت ن˘˘م
سشي˘ع˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ي˘ندأل م˘هرا˘ق˘ت˘فاو
تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا هذ˘ه تل˘ظ ثي˘ح ,م˘ير˘˘كلا
ةيمنتلا نع دعبلا لك ةديعب ةينكسسلا

فلختلاو ةيئادبلا تقلأا نيأا ,اهتابلطتمو
رق˘ت˘ف˘ت ي˘ت˘لا ا˘ه˘تا˘ب˘ن˘ج ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘ظ˘ب
. ةيرورسضلا قفارملا نم ديدعلل

اهعفر يتلا تلاغسشنلا لمجم نمو
ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ى˘˘لإا نا˘˘كسسلا

ءا˘ي˘حألا كلا˘سسمو تا˘قر˘ط˘لا ة˘ي˘ع˘˘سضو

06 يح ناكسس دكأا ثيح ,ةروهدتملا
ةبرتأا تح˘ب˘سصأا ا˘ه˘نأا˘ب لا˘حر˘ب˘ب ا˘ن˘كسسم
ىلإا فسض اهزواجت بعسصي تابطمو
ي˘مر˘لا ءار˘ج ,ط˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت كلذ
هايملاو ةيلزنملا تايا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا
عاطقنا لكسشم ىلإا ةفاسضإلاب ةرذقلا
اهيف طبختي لكاسشم˘لا سسف˘ن,ءا˘بر˘ه˘كلا

يذلا سسيدلا رجحب انكسسم051 ناكسس
ةرانإلاب دوزتلا يف احداف اسصقن دهسشي
را˘سشت˘نا ى˘لإا ىدأا ا˘م و˘هو ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةا˘نا˘ع˘م لاز˘ت ل اذ˘لو ,ة˘قر˘˘سسلا تلا˘˘ح
ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه نا˘˘كسس
يتلا ةيثراكلا ةيعسضولا عم ةلسصاوتم

ةجيتن ليوط تقو ذنم مهؤوايحأا اهسشيعت
ةيرور˘سضلا تا˘مد˘خ˘لا ى˘ندأل را˘ق˘ت˘فلا

ة˘سسا˘ي˘سس بب˘سسب تا˘قر˘ط˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ك
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لا ل˘ها˘ج˘ت˘لا
مل ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا هذ˘ه ق˘ح ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اهنأاسش نم ةئيهت تايلمع ةيأا نم دفتسست
ةلاح ىلع يسضقتو اهتميق نم عفرت نأا
بسسح اهونطاق اهسشيعي يتلا ءايتسسلا
.مهانيقتلإا نمم ناكسسلا لج تاحيرسصت

ناقرغي شيرلا عارذ و ةردسوب
ىلإ لوحتي يوطع و لاحوفا يف

لاغشأ ةشرو
عارذو ةردسسوب يح ناكسس انل دكأا

,ةريثك لكاسشم ريخألا اذهل نأا سشيرلا
تاقرطلا ةكبسش ءارتها نم يناعي ثيح
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بار˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘سضرألا را˘˘سشت˘˘ناو
ر˘ف˘ح ى˘˘لإا تقو˘˘لا رور˘˘م ع˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت

باحسصأاو ن˘ي˘ل˘جار˘ل˘ل بع˘سصي ة˘ق˘ي˘م˘ع
يف اميسسل ةلوهسسب اهزواجت تابكرملا
ةيعسضولا هذهل ةج˘ي˘ت˘نو ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف
ءا˘˘ي˘˘حألا و˘˘ن˘˘طا˘˘ق ر˘˘ط˘˘سضي ة˘˘ب˘˘ع˘˘˘سصلا

سسايكأا وأا ةيكيتسسÓب ةيذحأا لامعتسسل
ءاتسش ةدكارلا هايملاو لاحوألا بنجتل

ى˘ل˘ع يدا˘يألا وأا ة˘ع˘ن˘قألا ع˘سضو ى˘˘لإاو
رابغلا بنجتل فيسصلا لسصف يف فنألا
يف مهاسس يذلا ريخألا اذه ،رياطتملا
ة˘ي˘سسا˘سسح˘لاو و˘بر˘˘لا سضار˘˘مأا را˘˘سشت˘˘نا

را˘طإلا اذ˘ه ي˘فو.ي˘ح˘لا لا˘ف˘طأا ط˘˘سسو
مهرمذت نع ءايحألا هذه ناكسس برعأا
نيلمحم مهتاناعم مقافت ءارج ديدسشلا
هذ˘ه ة˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
هذ˘ه˘ل ا˘ه˘ل˘ها˘ج˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لا
يتلا ةئيهتلا دهسشت مل يتلا تاعمجملا
ةرواجملا ءايحألا سضعب اهنم تدافتسسا

امأا .ةمدق˘م˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ىوا˘كسشلا م˘غر
لوحت دقف راجحلا ةيدلبب يوطع يح
رفحلا ةيلمع ةجيتن لاغسشأا ةسشرو ىلإا
نم تا˘قر˘ط˘لاو ة˘ف˘سصرألا تلا˘ط ي˘ت˘لا
ريغ ةيمومعلا ةرانإلا ةدمعأا عسضو لجأا
كر˘ت لا˘غ˘سشألا˘ب ف˘ل˘˘كم˘˘لا لا˘˘ق˘˘م˘˘لا نأا
ةيرزم ةيعسضو يف قيرطلا و ةفسصرألا

ةسصاخ نينطاوملا ةمÓسس ددهي تاب ام
ام وهو ةيمومعلا ةرانإلا بايغ لظ يف
لجأا نم ةينعملا تاهجلا لخدت بلطتي
ا˘ه˘لا˘ط ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘˘سضو
 .سشيمهتلا

لدع ةلاكو عقوم باصصأإ يذلإ بطعلإ حÓصصإإ دعب

 لدع يبتتكمل نييحتلا ةيلمع حتف
لدع نكسسلا نييحتو ريوطت ةلاكول ةماعلا ةيريدملا تحتف
ربوتكأا رهسش ذنم تلط˘ع˘ت نأا د˘ع˘ب ادد˘ج˘م ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ببسسب ةبانعب3102 لدع يبتتكمل ةبسسنلاب ةسصاخ طرافلا
هحتف ةداعإاو هيحÓسصإا مت يذلا ينورتكلإلا عقوملا لطعت
مهب ةسصاخلا تامولعملا نييحت نم مهنيكمتل نيبتتكملا مامأا
دعب دلوألا ددع ةدايز وأا ةيلئاعلا ةلاحلا رييغتل ةبسسنلاب ءاوسس

3102 ةنسس باتتكلا خيرات ىلع ةلماك تاونسس عبسس رورم

ربوتكأا رهسش ةبانعب3102 لدع يبتتكم ءاعدتسسإا مت هنأا املع
ىلع مهتافلم نييحتل جاوزلا ىلع اومدقأا نيذلا ةسصاخ طرافلا

مامتإا نود لاح عقوملا لطعت نكل نطولا تايلو يقاب رارغ
نيبتتكملا ىلع نوكيسس ثيح نييحتلاب ةسصاخلا تاءارجإلا
ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا ىلإا لوخدلا ةيلمعلاب نيينعملا

يرسسلا مقرلا لاخدإا عم ةيلئاعلا ةلاحلا نييحت ةناخ رايتخاو
تامولعملا اهب نوكت يتلاو رهظت يتلا ةحفسصلا ةعابطو
ن˘ي˘ي˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عور˘سشلا م˘ث ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
ةداهسش ىلع نيبتتكملا رفوت ةيلمعلا بلطتتو تامولعملل
ةبسسن˘لا˘ب بألا م˘سسا جاوز˘لا د˘ق˘ع م˘قر ،ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لا دÓ˘ي˘م˘لا
هÓعأا ةروكذملا تاءارجإلا ءاهتنإا دعبو مألا مسسإاو ةجوزلل
ةلاكول ةيئلولا ةيريدملا ىلإا هجوتلا نيبتتكملا نم بلطتي

ةداهسش ،ةماقإا ةداهسش اهؤولم مت يتلا ةقيثولاب ابوحسصم لدع
وأا جاوزلا ةقيثو سسردمتم لفط لكل ةيسسارد ةداهسش ةيلئاع
ةطبتر˘م نو˘كت د˘قو ة˘لا˘ح ل˘كل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةا˘فو˘لا وأا قÓ˘ط˘لا
نيجوزتملل هيف ةيولوألا نوكت  دق يذلا عيزوتلا جمانربب

.يجولونكتلا مقرلا عابتا سضوع بازعلا باسسح ىلع

Qjº.Ω

ةراملإ نم ايلاخ ناك ناكملإ ظحلإ نصسحل

مراد صصÓبب ةروجهم ةرامعل يئزج رايهنا
ىلع ةروجهم ةيانب نم ءزج زايهنا نينثلا سسما لوا ةليل عقو
رئاسسخ ةيأا ثودح نود (مراد سصÓب) ةميدقلا ةنيدملا ىوتسسم
لإاو ةراملا ن˘م ا˘ي˘لا˘خ نا˘كم˘لا نا˘ك ظ˘ح˘لا ن˘سسح˘لو ة˘ير˘سشب
بسسحو.قيرطلا يف ةراجحلا تطقسس امدعب ةثراكلا تثدحل
عوقو ةظحل ناك ىنبملا نإاف ربخلا تدروأا يتلا انرداسصم
يف طوقسسلل ليآا هنكل ناكسسلا نم ايلاخو اروجهم رايهنلا
ةقطنملاب ةروجهملا تايانبلا نم ديدعلا نم هريغك ةظحل ةيأا

حايرلاو ةريزغلا راطمألاو ءاتسشلا لسصف لولح عم ةسصاخ
نع نونطاوملا لءاسستي ثداوحلا هذه لثم راركتبو .ةيوقلا
هنع تنلعأا دق تناك يذلا ةميدقلا ةنيدملا ميمرت ةداعإا جمانرب
ءلؤوه بسسحو هنأا لإا تابسسانم ةدع يف ةيلحملا تاطلسسلا
نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو .ةعاسسلا دحل رونلا ري مل نونطاوملا
ةينامثعلا نيتبقحل˘ل دو˘ع˘ت تا˘ن˘كسس د˘ع˘ت ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

ةئاملاب73 ةيانب0037 نم رثكأا نم لكسشتت ةيرامعتسسلاو
ةنايسصو ةئيهت ناويد تايئاسصحإا بسسح طوقسسلل ةليآا اهنم
عقاول ةلسصفم تافلم ىلع رفو˘ت˘ي يذ˘لاو ة˘م˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

YÉO∫ Ge«ø.مراد سصÓب يح ينابم
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«ششÓكلا» ـب تاباختن’ا يعطاقم ددهم
ةيركسسعلا ةمكحملامامأا لثمي

د˘يد˘ه˘ت˘لا» ة˘ي˘سضق ي˘ف نا˘م˘ه˘ت˘م˘لا سسمأا ل˘ث˘˘م
ةيروهمجلا ل˘ي˘كو ما˘مأا ،«سشÓ˘كلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب
نأا مو˘ل˘ع˘مو .ة˘ل˘قرو˘ب ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘م˘كح˘˘م˘˘ل˘˘ل
لبق نم امهفاقيإا مت نيسصخسشب قلعتت ةيسضقلا
روسصي ويديف طيرسش ثب دعب ،ةينمأ’ا حلاسصملا
ةيسسائرلا تاباختن’ا يعطاقم ددهي وهو امهدحأا
ءاعدتسسا مت اميف ،«سشÓكلا» حÓسس لامعتسساب
سصخسش ناكو .حÓسسلا بحاسص وه هنوك يناثلا
هعم Óماح ،يندملا يزلاب ويديفلا ىلع رهظ دق
ي˘سضرا˘ع˘م دد˘ه˘ي حارو ،فو˘كن˘ي˘سشÓ˘ك حÓ˘˘سس
تّنيب دقو .مهنيوختب موقيو تاباختن’ا ءارجإا
ن˘مأا نو˘ع و˘ه سصخ˘سشلا كلذ نأا تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.ةيادرغب تويزلا ريركتل ةكرسشب

«كياب نيرغ» ةيعمج

ةأرملا دض فنعلل ق لوقت

عم ةسصاخلا اهتقيرطب «كياب نيرغ» ةيعمج تلعافت
ثيح ةأارملا دسض فنعلا ىلع ءاسضقلل يملاعلا مويلا
تلكسشو «ورديفلا» ئطاسش يف ةفاظن ةلمح تمظن
دي لكسشو«POTS» ةملك اهتعمج يتلا خاسسوأ’اب
يوسسنلا رسصن˘ع˘لا د˘سض ف˘ن˘ع˘لا ن˘م د˘ح˘لا˘ب بلا˘ط˘ي
يف ةلاعفلا اهتكراسشم «ءارسضخلا ةجاردلا» دكؤوتل
كر˘ت ي˘ف ا˘م˘ئاد عد˘ب˘ت ثي˘ح تار˘ها˘ظ˘ت˘لا ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
 .ةسصاخلا اهتمسصب

 فراطلا يدنرأ يفتاقاقشنا
فراطلا يدنرأا دهسشي
بورهو ةديدع تاقاقسشنا
وحن ةزرابلا تادايقلا

رارغ ىلع نيرخآا نيحسشرتم
حبسصأا يذلاو فورعم يماحم
اذكو سسيلف نب ةلمحل اريدم
ءادهسشلا ءانبأ’ يئ’ولا نيمأ’ا
ىرخأا ةهج نم يدياز رهاطلا
نزولا تاذ تادايقلا تراتخا
ةرسصانم وأا دايحلا ليقثلا

حسشرم سضوع رخآا حسشرتم
.يبوهيم نيدلا زع بزحلا

! رطق يف يقيرفإلا «ربوسلا» ضوخ ضفري كلامزلا
هيدان سضفر كلامزلا سسيئر ،روسصنم ىسضترم نلعأا

يسسنوتلا يجرتلا دسض يقيرفإ’ا ربوسسلا ءاقل سضوخ
كلامزلا سسيئر لاقو.رطق يف لبقملا يرفيف41 موي
ةسسلج دقع هنإا ،ءاثÓثلا سسمأا ،يفحسص رمتؤوم يف
ةهجوك ءاقللا سضوخب بلاط سضعبلاو ةرادإ’ا سسلجمل
هسضوخ مدع بلط رخآ’ا سضعبلاو ةيسضاير رظن
ةهجاوملا بعلل سضفارلا يدانلا فقومب كسسمتلاو
بعللا سضرتفت يقيرفإ’ا داحت’ا ةحئ’» :فاسضأاو .رطقب
يقيرفإ’ا ربوسسلا ماقي فيك ملعأا ’و ةدياحم سضرأا يف
.«سسنوت يف بعللاب انبحر اننأا دقتعأاو ىرخأا ةراق يف

ديدحلل يبرعلا رمتؤملا يف كراشت راجحلا راديس ةسسؤم
يف راجحلا راديسس ةسسسسؤوم كراسشت
ديدحلل يبرعلا رمتؤوملل41 ـلا ةعبطلا

ىرجتسس يذلا نداعملل يلودلا نولاسصلاو
RUOF» قدنف يف ادغو مويلا هتايلاعف
SNOSAES»ترمق يف دجاوتملا
كراسشيسسو ،ةمسصاعلا سسنوت يحاوسضب
هحانجب ةرهاظتلا هذه يف «ديدحلا قÓمع»
نم نومداقلا نوكراسشملا فرعتيسس ثيح
بكرملا تاجوتنم ىلع لودلا فلتخم
ىوتسسملا ىلع ةبيط ةعمسس كلمي يذلا
 .بلسصلاو ديدحلا يف يلودلا

لوحتت مدقلا ةرك ةطبار

نيحشرتملا دحف ةموادم رقم ىلإ
زع يف نحن و ماي’ا هذه ثيدحلا رثك
ةيئ’ولا ةطبارلا رقم نع ، ةيباختن’ا ةلمحلا
ىلإا تلوحت يتلا ،سسارهأا قوسسب مدقلا ةركل
نيحسشرتملا دحأا ةموادمل رقم هبسش
ةطبارلا سسيئر نأا ثيح ، ةلبقملا تايسسائرلل
حسشرتملا ةلمح ريدم هسسفن وه ةيئ’ولا
دهسشي ذإا ، قبسس اميف لوأا اريزو ناك يذلا
حسشرتملا عم نيفطاعتملل ادفاوت رقملا

ىنمت اميف ، نييلوسضفلا اذك و هراسصنأاو
لكاسشمب اهسسيئر و ةطبارلا متهت نأا نورخآا
ردقب ةي’ولاب ةرثعتملا ةيسضايرلا قرفلا
 .حسشرتملا اذه جمانربل جيورتلاب اهمامتها



دادولا يدانل ةديدج بعاتم دادحلا ليعامشسإا فاشضأا
نع هباي˘غ د˘كأا˘ت ا˘مد˘ع˘ب كلذو ي˘بر˘غ˘م˘لا يوا˘شضي˘ب˘لا

ىلوأا يف ةمشصاعلا داحتا مامأا لبقملا تبشسلا ةهجاوم

،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘ط˘بأا يرود˘ل تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ت’و˘˘ج
ي˘ت˘لا ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘˘م ي˘˘ف داد˘˘ح˘˘لا ة˘˘كرا˘˘ششم تنا˘˘كو

اذه بابشسأا دحأا ،ءاجرلا مامأا مرشصنملا تبشسلا ترج

نم لماك لكششب ىفاعتي نأا نود كراشش امدعب بايغلا
،ةقباشس ةرتف يف اهل ضضرعت دق ناك يتلا ةباشصإ’ا

يذ˘لا ق˘ير˘ف˘لا بعا˘ت˘م ف˘عا˘شضت˘˘ت داد˘˘ح˘˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘بو
رخآا يف هبعلم ىلع ناكرب ماما ةلوطبلا يف رشسخ
ةقير˘ط˘ب ضسدا˘شسلا د˘م˘ح˘م ضسأا˘ك ردا˘غ ا˘م˘ك ه˘ل رو˘ه˘ظ
ع˘بر ر˘خآا ي˘ف يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ه˘م˘ير˘غ ما˘مأا ة˘ي˘ك˘ي˘˘تا˘˘مارد
لباقمو ،فادهأا3 قرافب امدقتم ناك امدعب ةعاشس

ع˘نا˘شص تا˘مد˘خ ق˘ير˘ف˘لا د˘ي˘ع˘ت˘˘شسي˘˘شس داد˘˘ح˘˘لا با˘˘ي˘˘غ
هناكمإاب يذلاو ايلحم فوقوملا ناربج ىيحي هباعلأا
دادولا ةرادإا تددح رخآا قايشس يفو ،ايراق روهظلا

لبقو ،رئازجلا وحن رفشسلل ادعوم ضسيمخلا دغ موي
ةيبيردت ضصشصح4 ءارجاب قيرفلا يفتكيشس كلذ

ءاشضيبلا رادلاب نولجنب زكرم يف ىرجتشس اهعيمج
ضشتيفولونام ناروز يبرشصلا بردملا فارششإا تحت
ضسأا˘ك ن˘م ءا˘شصقإ’ا بق˘ع ه˘ي˘ف ة˘ق˘ث˘˘لا د˘˘يد˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
دادولا يفتكيشسو ،لاطبأ’ا ةيدنأÓل ضسداشسلا دمحم
ل˘ب˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ط˘ق˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘شصح˘˘ب
بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا تب˘˘شسلا ىر˘˘ج˘˘ت˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

د˘عو˘م ر˘ي˘خأا˘ت ي˘تأا˘يو ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب ر˘˘كا˘˘ششت ىف˘˘ط˘˘شصم
ةدافتشس’ا يف برد˘م˘لا ة˘ب˘غر˘ل ر˘ئاز˘ج˘لا ىلا ر˘ف˘شسلا

.برغملا يف ماما ةرفوتملا تايناكمإ’ا نم
ديلو.ف

ودروب ةهجاوم يف ءارمحلا ةقاطبلاب هدرط رثإ هفرصت ةيفلخ ىلع

يلوبان مامأا ةبوقعلل هدافنتشسا دعب

امراب مامأا ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا يف رظتنم رشصان نب
نمشض دحأ’ا موي ةبقترملا ،امراب ةهجاوم لÓخ نÓيم هقيرفل ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا يف هدجاوت ،ينطولا بختنملا مجن رشصان نب ليعامشسإا لجشسي نأا عقوتملا نم

يف ““يرينوشسورلا““ فوفشص نع باغ دق رشصان نب ناكو ،ايلاطيإا يف ةيمÓعإ’ا ريراقتلا نم ديدعلا هتدكأا ام بشسح اذهو ،يلاطيإ’ا يرودلا نم41 ةلوجلا تاشسفانم
رشصم ايقيرفإا ممأا ضسأاك يف بع’ نشسحأاك هرايتخا مت يذلا رشصان نب حمطيو ،اهتقبشس يتلا ةارابملا يف درطلل هشضرعت ببشسب كلذو ،يلوبان مامأا ةقباشسلا ةارابملا

.طقف ةطقن41 ديشصر يف كلمي ثيح ،““ويششتلاكلا““ يف21 زكرملا ايلاح لتحي يذلا هقيرفل ةفاشضإ’ا ميدقتل ،““رشضخلا““ عم اهب جوت يتلا9102
ع.ضش.م
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ايقيرفا لاطبا ةطبار
لئابقلا ةبيبشش

 ةجهللا ةديدشش تاريذحت ىقلتت ةبيبششلا
 بولك اتيف ءاقل ةيششع فاكلا نم

 رئازجلاب ضسيمخلا اذه اهلاحر طحت قيرفلا ةثعب /يواشضيبلا دادولا

 ““ةراطشسوشس““ مامأا هيبع’ مهأا دحا دقفي دادولا

ةنيطنشسق بابشش

اريخأا ررقي يشسايشسلا
 ناف’ نم سصلختلا

،يشسنرفلا ينفلا هريدم دقع ءاهنإا ةنيطنشسق بابشش قيرف ررق
مشسوملا ةيادب ذنم قيرفلا جئاتن عشضاوت ببشسب ناف’ ضسينيد
ةنيطنشسق بابششل ماعلا ريدملا ،جارجر ديششر لاقو ،يلاحلا

يدانلا ةراد نأاب يرئازجلا نويزفيلتلل ضسما لوا تاحيرشصت يف
ن˘ي˘ب ي˘شضار˘ت˘لا˘ب د˘ق˘ع˘لا خ˘˘شسف˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م ة˘˘غ˘˘ي˘˘شص ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ت
ل˘ظ ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا ءادأاو ىو˘ت˘شسم ،جار˘جر د˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ،ن˘˘ي˘˘فر˘˘ط˘˘لا
لÓخ نم ’إا زوفي ’ حبشصأا نأاب لاقو نافÓل ةينفلا ةرادإ’ا

يف ةنيطنشسق بابششل اينف اريدم ناف’ نيعو ،ةتباث تارك
نأا ىلا راششيو ،ارهشش81ـل دتمي دقعب يشضاملا ربمشسيد ةيادب
بي˘تر˘ت لود˘ج ي˘ف ع˘با˘شسلا ز˘كر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق با˘ب˘˘شش

طاقن9 قرافبو ةطقن51 ديشصرب ىلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا
.ردشصتملا دادزولب بابشش نع

ديلو.ف

وكانوم طرويو ةيشساق ةبوقعب ددهميناميلس

نم ةمورحملا ةيدنأ’ا ةمئاق نمشض ةبانع داحتا قيرف مشسا درو
نويد ببشسب م˘شسو˘م˘لا اذ˘ه˘ل يو˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف تا˘باد˘ت˘ن’ا
8 تقا˘ف ي˘ت˘لاو ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘عزا˘ن˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
بع’ يأاب فوفشص ميعدت يف قحلا يدانلا كلمي ’و ،رييÓم

د˘يد˘شست˘ب ه˘ما˘ي˘ق ة˘يا˘غ ىلإا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ف˘قو˘ت ةر˘ت˘˘ف ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج
يبع’ ةيبلاغ ليحر دعب ةقئاف ةعرشسب تمكارت يتلاو نويدلا
مهتافلم عفدل هتيبلاغ را˘ي˘ت˘خاو ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا
مشسوملا ةياهن نع ةليلق ةرتف رورم دعب تاعزانملا ةنجل ىدل

ل˘ب˘ق˘ت˘شسم ي˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ضضو˘˘م˘˘غ دو˘˘جو او˘˘ظ˘˘ح’ نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ
تابادتن’ا نم داحت’ا مرحي نأا نوعقوتي عيمجلا ناكو،داحت’ا

ةرادإ’ا تر˘شصا˘ح نو˘يد˘˘لا نأا ة˘˘شصا˘˘خ يو˘˘ت˘˘ششلا و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ر˘يد˘م˘لا د˘جوو ،م˘شسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف تا˘ه˘ج˘لا ل˘ك ن˘م ة˘ي˘با˘˘ن˘˘ع˘˘لا
تا˘بو˘ع˘شص مور˘ك يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل ي˘شضا˘ير˘لا

حنم ثيح تاعزانملا ةنجل ضسوباك نم ضصلختلا لجأا نم ةغلاب
ىلع عيقوتلاب مهعانقا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘شصخ˘ششلا ه˘كو˘ك˘شص ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ةي’ولا نم كشص عفد امك ،مهلاومأ’ مهملشست دكؤوت يتلا قئاثولا

لمعت يتلا ةلوانملا تاكرششلا ةبانع ةي’و يلاو عمج نأا دعب

،داحت’ا ةدعاشسم لجأا نم اشصيشصخ راجحلا راديشس بكرم يف
ةيرهششلا رو˘جأÓ˘ل ةرادإ’ا د˘يد˘شستو ف˘يرا˘شصم˘لا ةر˘ث˘ك ل˘ظ ي˘فو
مشسوملا يبع’ نويد ديدشستب مقت مل اهنإاف مشسوملا اذه يبعÓل
دحاو مشسومب قلعتت اهنأا ةشصاخ ةمخشض ربتعت يتلاو يشضاملا

حوارتت نيذلا يشضاملا مشسوملا يبع’ نم ريثكلا دجويو طقف
نأا مغرو ،رخآا قايشس يف ،رايلم ىلإا نويلم004 نيب ام مهنويد
و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف تا˘ماد˘ق˘ت˘شس’ا ن˘م عو˘ن˘م˘م ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف
ي˘ف ق˘ح˘لا كل˘م˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا ’إا نو˘يد˘لا ة˘ي˘شضق بب˘شسب يو˘˘ت˘˘ششلا

كلمي يدانلا نأ’ يو˘ت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ي˘فا˘شضإا بع’ ل˘ي˘هأا˘ت
فيشضي نأا نكميو تازاجإ’ا نوكلمي ابع’62 دادعت يف ايلاح
ةيادب يف نيحيرشص نيمجاهم ليهأات متي ملو ،يفاشضإا بع’

عم ابردت ناذللا ضشوعبو يلابج نم لكب رمأ’ا قلعتيو مشسوملا
داحت’ا عم دقع ناكلمي امهنأ’ يشضاملا رهششأ’ا ةليط قيرفلا
بعÓلا نأاشش يف ةيبانعلا ةرادإ’ا ررقتشسو ،نÓهؤوم ريغ امهنكل
نع ملعتشستشسو يوت˘ششلا و˘تا˘كر˘ي˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ي˘هأا˘ت لوا˘ح˘ت˘شس يذ˘لا
 .ةينطولا ةطبارلا ىدل نيناوقلا

ر.ناميلشس

¯ ±.hd«ó

ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘˘˘ي
مجن ،يناميلشس مÓشسإا يرئازجلا

ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ،ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا و˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘م
ةرتفل فاقيإ’ا ةبوقعل ضضرعتلا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ ىل˘˘˘ع كلذو ،ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط
با˘˘ق˘˘عأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ششم˘˘˘لا ه˘˘˘فر˘˘˘شصت

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ هدر˘˘ط
ه˘ق˘ير˘ف طرا˘ف˘لا د˘˘حأ’ا تع˘˘م˘˘ج

تاشسفانم نمشض ،ودروبب وكانوم

يرود˘˘˘لا ن˘˘˘م41ـلا عو˘˘˘ب˘˘˘شسأ’ا
رئازجلا فاده ناكو ،يشسنرفلا

مكحلل ةعذ’ مئاتششب هجوت دق
،بعلم˘ل˘ل ه˘تردا˘غ˘م ءا˘ن˘ثأا ع˘بار˘لا
ةارابملا نم هئاشصقإا ةعقاو رثإا

،ي˘نا˘ث˘لا راذ˘نإ’ا ة˘بو˘ق˘˘ع بب˘˘شسب
ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس ر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘تو
د˘˘˘˘ح ىلإا ل˘˘˘˘شصت د˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م

بب˘شسب تا˘يرا˘˘ب˘˘م4 فا˘˘˘ق˘˘˘يإ’ا
حورلا قاطن نع جراخلا هفرشصت
ة˘ن˘ج˘ل ح˘ما˘شست˘ت ’و ،ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لا
دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘شضن’ا
ت’اح عم مدقلا ةركل يشسنرفلا
قب˘شس ثي˘ح ،ضصن˘لا ن˘ع جور˘خ˘لا
فا˘ق˘يإ’ا ة˘بو˘ق˘ع تط˘ل˘شس نأا ا˘˘ه˘˘ل
ير˘ت˘م˘يد ىل˘ع تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ع˘˘برأا˘˘ب
،ايليشسرام كيبملوأا مج˘ن ،ه˘ي˘يا˘ب
م˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ه˘˘م˘˘ت˘˘شش ة˘˘ع˘˘قاو بب˘˘شسب

يناميل˘شس ة˘ط˘ق˘شس تف˘ل˘خو ،ا˘شضيأا
ي˘ف بشضغ˘لا ن˘م ة˘لا˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

،ةيشسنرفلا ةرامإ’ا يدان فوفشص
ه˘˘˘˘˘برد˘˘˘˘˘م ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لإا ه˘˘˘˘˘˘جو ثي˘˘˘˘˘˘ح

م˘يدرا˘ج ودرا˘نو˘ي˘ل ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا
ه˘فر˘شصت ا˘ف˘شصاو ةدا˘ح تادا˘ق˘ت˘نا

نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘شسو ،لو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘ب
غ˘ن˘ترو˘ب˘˘شسل ق˘˘ب˘˘شسأ’ا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
بئاغ زر˘بأا ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا ة˘نو˘ب˘ششل

لÓ˘˘خ و˘˘كا˘˘نو˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ششت ن˘˘˘ع
ي˘ت˘لا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘˘م
،نامريج ناشس ضسيرابب هعمجتشس
ل˘شضفأا ر˘ئاز˘ج˘لا فاد˘ه دا˘ع˘ت˘شساو
ي˘لا˘ح˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ه˘تا˘يو˘ت˘شسم
ع˘م ة˘ق˘فو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
دتيانوي لشساكوينو يتيشس رتشسيل
˘مÓ˘شسإا ق˘˘ق˘˘حو ،ن˘˘ي˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا
ي˘˘ف ةز˘˘ي˘˘م˘˘م ا˘˘ما˘˘قرأا ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘شس
يرود˘لا ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ة˘˘خ˘˘شسن˘˘لا

41 ي˘ف ه˘ت˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘ب ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ليجشستو ة˘عا˘ن˘شص ن˘ي˘ب ا˘م ا˘فد˘ه

كراشش تايرا˘ب˘م01 ة˘ل˘م˘ج ن˘˘م
نم دوعي هلعج قلأاتلا اذه ،اهيف

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م تا˘˘با˘˘شسح ىلا د˘˘˘يد˘˘˘ج
ثي˘ح ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ر˘˘شضخ˘˘لا
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف ا˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسأا كرا˘˘˘شش
ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خأ’ا

ضسأاك تايفشصت نم˘شض ا˘ناو˘شستو˘ب˘ب

1202. نوريماكلا ايقيرفأا ممأا

““ن˘˘˘˘˘˘شص اذ““ ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شص تف˘˘˘˘˘˘˘ششك
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ن˘ع ضسمأا ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
ئجافم لكششب تلعتششا يتلا ةمزأ’ا

ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا ة˘˘˘جوز ن˘˘˘ي˘˘˘ب
،لا˘˘˘˘هو˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ير زر˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ضضا˘˘˘˘˘ير
ه˘ل˘ي˘مز ة˘جوز كور˘˘ب ي˘˘ك˘˘يد˘˘نا˘˘كو
ة˘˘مزأ’ا ،ي˘˘نا˘˘شس يور˘˘ي˘˘ل ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا

ةجوزو زرحم ةجوز نيب تروطت
ل˘˘˘ئا˘˘˘شسر دو˘˘˘جو بب˘˘˘شسب ه˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘شص
د˘ح ىلا تل˘شصو ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘م

ه˘ق˘يد˘شص تف˘شصوو ،فذ˘ق˘لاو بشسلا
ة˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘ب زر˘˘˘ح˘˘˘م ة˘˘˘جوز ي˘˘˘نا˘˘˘شس
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ل˘كأا˘ت ي˘ت˘لا ة˘ج˘عز˘م˘لا
عابششإ’ نوهدلاب ةئيلملا تابجولا

انأا““ :تلاق ثيح ،ةخفتنملا اهنطب
ل˘˘ك˘˘ششب نر˘˘م˘˘تأا ضسل˘˘ج˘˘نأا ضسو˘˘ل ن˘˘˘م
ي˘ح˘شصلا ما˘ع˘˘ط˘˘لا لوا˘˘ن˘˘تأاو ،ي˘˘مو˘˘ي
ايشسا˘ق ا˘شضيأا ا˘ت˘ير در نا˘كو ،““ا˘ي˘مو˘ي

اهنأاب يناشس ةقيدشص تهبشش امدنع
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م

علخت نأا اهيلع ام لكو ،ةقهارملا
ىل˘ع ر˘ه˘ظ˘˘ت˘˘ل را˘˘ع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ا˘˘هر˘˘ع˘˘شش

ةهجاوملا هذه تعقوو ،اه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح
نيب ةيشصن ةثداحم ربع ةيظفللا

ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ىل˘˘ع ي˘˘ك˘˘يد˘˘نا˘˘كو ا˘˘˘ت˘˘˘ير
كار˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘˘˘خأا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل ،““بآا ضستاو““
بشسلاب ائيلم اقيرط امهنيب يظفللا

ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ق˘˘ئÓ˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لاو
دشسجو نزو نم ةدحاو لك ترخشس
ة˘˘˘˘˘˘مزأ’ا تشسي˘˘˘˘˘˘ل هذ˘˘˘˘˘˘ه ،ىر˘˘˘˘˘˘خأ’ا

ة˘جوز ا˘ه˘ي˘ف طرو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىلوأ’ا
ثي˘˘ح ،ةر˘˘ي˘˘شصق ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م

بشضغ نع ثد˘ح˘ت˘ت را˘ب˘خأا تر˘ه˘ظ
م˘ل˘ع ه˘نأ’ ا˘ه˘ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا

ع˘˘م ة˘˘شسل˘˘˘ج تد˘˘˘ق˘˘˘ع تد˘˘˘ق˘˘˘ع نأا˘˘˘ب
ردلياو ياتنويد يكيرمأ’ا مكÓملا

تراششأاو ،ةيليللا يهÓملا دحأا يف
ة˘˘قÓ˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا ىلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

ي˘شضا˘ير˘لا ع˘م ا˘ه˘ع˘م˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘طا˘˘ع
نكل ،ةدحتملا تاي’ولا نم مداقلا

،كلذ ىل˘˘ع تدر (ا˘˘ما˘˘ع52) ا˘ت˘ير
ي˘ف ا˘ه˘با˘شسح ىل˘ع ة˘˘لا˘˘شسر تب˘˘ت˘˘كو
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘˘م
ة˘˘لا˘˘شسر““ :ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ج ““مار˘˘غ˘˘ت˘˘شسنا““

مل نيذلا Óق˘ع نو˘ك˘ل˘م˘ي ’ ن˘يذ˘ل˘ل
لب˘ق نودو˘جو˘م م˘ه˘نأا˘ب فر˘عأا ن˘كأا

ثدحتن مل نحن ،مارغتشسنإا روهظ
مكهاوفأا اوق˘ل˘غأا ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ىو˘شس
.““ءاجر
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يدانل يشضايرلا ريدملا ،رديانشش نششوج دكأا
م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم نأا˘˘ب ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ه˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘شش
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م بلا˘˘ط ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا
لاقو ،لبقم˘لا ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘شش لÓ˘خ م˘شسح˘ي˘شس
:ضسمأا ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ،رد˘˘يا˘˘ن˘˘شش
بلا˘ط ن˘ب ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ل˘م˘ع ة˘شسل˘ج ا˘˘ند˘˘ق˘˘ع““

مل““ :عباتو ،““قيرفلا عم هلبقتشسم يف رظنلل
اذ˘ه ضصو˘شصخ˘ب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ا˘˘ف˘˘قو˘˘م د˘˘ع˘˘ب ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ن

اقÓطنا يئاهنلا انرارقب مكملعنشسو ،فلملا
اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو ،““ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ي˘˘ف˘˘نا˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘شش ن˘˘˘م
ىل˘ع رد˘يا˘ن˘˘شش ن˘˘ششو˘˘ج ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ح˘˘ير˘˘شصت˘˘لا

هباوبأ’ يوتششلا وتاكريملا حتف برق ةيفلخ
نب نأا ىلإا ةراششإ’ا ردجت و ،زوجعلا ةراقلا يف

تايراب˘م˘لا ءاو˘جأا ع˘م د˘ه˘ع˘لا دد˘ج د˘ق بلا˘ط
قيرفلا عم كراشش ثيح ،يشضاملا تبشسلا موي
ضسيا˘˘ف تور ما˘˘مأا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف ف˘˘˘يدر˘˘˘لا

ة˘˘˘ع˘˘˘بار˘˘˘لا ة˘˘˘جرد˘˘˘لا يرود با˘˘˘شسح˘˘˘ل ،ن˘˘˘شسيإا
ارخؤوم مظتنا بلاط نب نأا ركذي ،يناملأ’ا

داعتبا ةرتف دعب ،هكلاشش فيدر تابيردت يف
رهششأا6 ن˘م ر˘ث˘كأ’ تل˘شصاو˘ت ن˘يدا˘ي˘م˘لا ن˘ع
نب ظوظ˘ح ود˘ب˘تو ،تا˘با˘شصإ’ا ة˘ن˘ع˘ل بب˘شسب

ةرماغملا ةلشصاوم يف ةياغلل ةفيعشض بلاط
ن˘م ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ه˘˘جور˘˘خ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ه˘˘ك˘˘لا˘˘شش ع˘˘م

،رنغاف ديفيد لوأ’ا قيرفلا بردم تاباشسح

ةر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘˘خد بلا˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘ب نأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
رادار ىل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ة˘ي˘ف˘ي˘˘شصلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

ة˘ق˘˘ف˘˘شصلا نأا ’إا ،ي˘˘نا˘˘م˘˘لأ’ا ن˘˘م˘˘ير˘˘ب ردر˘˘ي˘˘ف
ىلا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ذ˘ن˘مو ،ة˘ي˘لا˘م با˘ب˘شسأ’ تر˘ث˘˘ع˘˘ت
يف بلاط نب كراشش،7102 ماع يف هكلاشش
نيب ام افده82 يف اهلÓخ مهشسأا ةارابم79
.ليجشستو ةعانشص
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ن˘م ل˘قأا) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا زا˘˘ف
(2-1) ةجيتنب يبانيكروبلا هريظن ىلع (اماع02
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا با˘˘شسح˘˘ل مر˘˘ك˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ضسما لوا ءا˘˘˘شسم
،ةئفلا هذهل ايقيرفا لامشش داحتا ةرود نم ةيناثلا

(7 د) اراب ليلخ نم لك ““رشضخلا““ ةيئانث لجشسو
فده زرحأا  امنيب ،(ج.ضض86 د) يقورز ناورمو
نع (34) يتيكايد ميهاربإا بعÓلا وشسافانيكروب

ىلع يناثلا زوفلا اذه دعيو ،ءازج ةبرشض قيرط
ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ق˘ق˘ح˘ت يذ˘لا د˘ع˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
˘مو˘˘ي (2-0) ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ضسنو˘˘ت با˘˘شسح ىل˘˘ع ىلوأ’ا
ىلع ةرودلا ماقتو ،بعلملا ضسفنب يشضاملا تبشسلا
ضضوخي ثيح ،ت’وج5 نم ةرغشصم ةلوطب لكشش
بحاشص جوتي نأا ىلع تÓباقم  عبرأا بختنم لك
دق يبرغملا بختنملا ناكو ،بقللاب لوأ’ا زكرملا

ةارا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف (0-0) و˘˘شسا˘˘فا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ب ع˘˘م لدا˘˘ع˘˘ت
رئازجلا نوكتشسو ،طرافلا تبشسلا موي  ةيحاتتف’ا

فنأاتشست نا ىلع ،ءاعبرأ’ا مويلا بعللا نم ةافعم
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ب ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
موي برغملا ماما ةريخأ’ا ةهجاوملا مث ،يرشصملا
.لبقملا دح’ا
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تاهجاوم4يف فقوي ميدروب

ةركشسب داحتا سسيئرل فاقيإا رهششا ةتشس
ضسيئر ،ىشسيع نب هللا دبع قحب ةيشساق تابوقع ضسمأا لوا مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابشضن’ا ةنجل تشضرف
عم نارهشش اهنم رهششأا ةتشسل فاقيإ’ا ةبوقع ةنجللا ترقأاو ،رئازجلا ةيدولوم قيرف بع’ ،ميدروب نمحرلا دبعو ،ةركشسب داحتا

اهنم تايرابم4 فاقيإ’ا ةبوقع تشضرف امنيب ،ميتنشس نييÓم ةعبرأا غلبمب هميرغت ىرج يذلا ،ىشسيع نب قحب ذيفنتلا فقو
،يكوكلا ليبن يشسنوتلا بقوعو ،ماكحلا هاجت ئيشسلا هكولشسل ميدروب دشض ،ميتنشس نييÓم ةعبرأا ةيلام ةمارغو ذافنلا ةفوقوم ةدحاو
تارارق˘لا ىل˘ع ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ ،م˘ي˘ت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م ة˘ثÓ˘ث ه˘م˘ير˘غ˘ت ع˘م ةد˘حاو ةارا˘ب˘م فا˘ق˘يإ’ا˘ب ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا
نيع ةيعمج بع’ نامد ةزمحو ،فلششلا ةيعمجل ماعلا نيمأ’ا يرغوأا دمحم قحب تردشص يتلا ةبوقعلا ضسفن يهو ،ةيميكحتلا

بع’ يماهت خيشش نم Óك فاقيإا مت لباقملاب ،لئابقلا ةبيبشش بع’ نورمح يقزرو ،فيطشس قافو بع’ ةنوملقوب بيبحلاو ،ةليلم
نويلم42 غلبمب فيطشس قافو يدان طابشضن’ا ةنجل تمرغو ،ةدحاو ةارابم ،ةليلم نيع ةيعمج بع’ راهد ناورمو ،ةرقم مجن
نويلم02 ياد نيشسح رشصنو فلششلا ةيعمج نم لك مرغ امك ،بعلملا ىلإا تافوذقملل هيعجششم ءاقلاو قيرفلا كولشس ءوشسل ميتنشس
02 جيريرعوب جرب يلهأا مرغ نيح يف ،يناثلل ةبشسنلاب ةيبطلا ةزهجأ’ا يف ضصقن دوجوو ،لوأÓل تافوذقملا يمر ببشسب ،ميتنشس
،ةيرانلا باعلأÓل هيعجششم مادختشس’ ،ميتنشس نييÓم ةتشس رئازجلا ةيدولومو ،تافوذقملل هيعجششم يمر ةيفلخ ىلع ميتنشس نويلم
ديلو.ف.امهيقيرف كولشس ءوشسل ةرقم مجنو ةليلم نيع ةيعمج نم لكل ميتنشس نييÓم ةعبرأا لباقم

 ديدج نم لكاشملا ةراثإ ىلإ دوعت زرحم ةجوز
يناس ةجوز عم ةمزأ يف لخدتو

ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تÓ˘˘ل ي˘˘لارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
تارارقلا نم ةلمج نع ضسمأا لوا هعامتجا

ن˘م ة˘عو˘ن˘م˘م نو˘ك˘ت˘شس ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا ا˘ه˘ن˘˘م
فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘م ة˘يد˘نا ة˘ت˘شس ي˘هو باد˘ت˘ن˘لا
ىدع ام يناثلا فرتحملا ةيدنا لكو لوأ’ا
يلاردفلا بتكملا نلعأا امك ،ويزرا يبملوأا

ت’ا˘ق˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نا د˘˘عو˘˘م ن˘˘ع
ثيح ،يرتاجلا مشسوملاب ةشصاخلا ةيوتششلا

71 موي يهتنتو ربمشسيد81 موي قلطنتشس
ةعرق نأا نيح يف ،مداقلا يفناج رهشش نم

ضسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘˘م ن˘˘م61 ز23 نيرودلا

ربمشسيد01 ءاثÓثلا موي يرجتشس رئازجلا
ةيداحت’ا تهجو ،رخآا قايشس يفو ،مداقلا
د˘يد˘شش ار˘يذ˘ح˘ت مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلل ةجهللا

لخدتلا مدع˘ب ىر˘خأا ةر˘م ا˘هر˘كذ˘ت مد˘ق˘لا
ءا˘جو ،طا˘ب˘شضن’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص ي˘˘ف
نم ““فاف˘لا““ ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘ت ىوا˘ك˘شش ر˘ثا ىل˘ع كلذ
نم تÓخدت دوجو ىلا ريششت اهتاذ ةنجللا

ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا ءا˘˘شضعأا ضضع˘˘ب
““فا˘˘ف˘˘لا““ ضسي˘˘ئر نأا˘˘ب ود˘˘ب˘˘يو ،طا˘˘˘ب˘˘˘شضن’ا

ة˘شصر˘˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا د˘˘ق ي˘˘ششطز ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ
راود˘م ة˘ط˘بار˘لا ضسي˘ئر ة˘م˘جا˘ه˘م˘˘ل ىر˘˘خأا
عوبشسأ’ا ا˘ي˘م˘شسر ه˘ي˘ل˘ع بر˘ح˘لا ن˘ل˘عا يذ˘لا
ةمشصاعلا داحتا نأاب فرتعا امدنع طرافلا

ةارابم ليجأات نم ديفتشسي نا هقح نم ناك
ه˘لا˘ق ا˘م ضسك˘ع ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا ما˘˘ما ي˘˘براد˘˘لا

ةجمربب تنعتم لكششب كشسمت يذلا راودم
اميف ةراطشسوشس قيرف هعطاق يذلا ءاقللا

.دعب
ديلو.ف

 ةبانع داحتا

يوتششلا ““وتاكريملا““ يف تابادتن’ا نم ““ةنوب““ مرحت نويدلا

 ةمشصاعلا داحتا

ةركفملا يف لخدي ديدج يبيل بع’و ليحرلاب ددهي يفÓلا
ةرتف لÓخ قيرفلل لاقتن’ا نأاششب ةمشصاعلا داحتا قيرف نم ت’اشصتا ىقلت دق ،يبيللا لÓهلا يدان مجاهم يتارشصملا ضسنأا نأاب ملع

يذلا ،ةمشصاعلا داحتا فوفشص يف يناثلا يبيللا فرتحملا وه يتارشصملا نوكيشسف ةقفشصلا تمت اذإاو ،ةلبقملا ةيوتششلا ت’اقتن’ا
ةرادإا حنمو ليحرلاب بعÓلا دده دعب اميشس’ ،تقو يأا يف يهتنت دق ةراطشسوشس عم ريخ’ا اذه ةرماغم نا املع ،يفÓلا ديؤوم هل بعلي
ةيدنأا نم ضضورع ةدع ىقلت نأاو يتارشصملا ضسنأا بعÓل قبشسو ،ةقلاعلا هتاقحتشسم هميلشستل لجأا رخأاك لبقملا تبشسلا موي قيرفلا

هتعشضو فادهأا6 لجشسو ،يشضاملا مشسوملا لÓخ لÓهلا عم ازيمم ءادأا يتارشصملا مدقو ،لÓهلا يف ءاقبلا لشضف هنأا ’إا ،ةيبرعو ةيلحم
ديلو.ف.يبيللا يرودلا يفاده ةرادشص يف

اـــــــــيقيرفا لاـــــــــطبأا ةـــــــــطبار

(اماع02-) ايقيرفا لامشش داحتا ةرود

ةارابم يناثب زوفتو قلأاتلا لشصاوت رئازجلا

¯ ±.hd«ó

مدقلا ةركل يقيرفأ’ا داحت’ا دعوت

هعنمب ،لئابقلا ةبيبشش قيرف ““فاك““

لوأا““ هبعلم ىلع ةارابم يأا ضضوخ نم

يأا ثود˘˘˘˘ح لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ،““ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ن

لÓ˘˘˘خ ،هر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م تازوا˘˘˘ج˘˘˘ت

قيرف عم اهيف يق˘ت˘ل˘ي ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

حا˘ت˘ت˘˘فا ي˘˘ف ي˘˘لو˘˘غ˘˘نأ’ا بو˘˘ل˘˘ك ا˘˘ت˘˘ي˘˘ف

يرودب ةعبارلا ةعومجملا تايرابم

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ر˘˘˘كذو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
ىلع يمشسر˘لا ه˘با˘شسح ر˘ب˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م
هعنمب هدده ““فاك““ نأاب ،““كوبشسيف““

ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع ةارا˘˘ب˘˘م يأا ضضو˘˘خ ن˘˘˘م
لاح يف ،نيماع ىلإا لشصت دق ةدمل

ةرادا تعدو ،تازوا˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘ت ثود˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ىلإا ن˘ي˘ع˘ج˘˘ششم˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
حور˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘˘لاو رذ˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘خو˘˘˘ت
اتيف مامأا ةهجاوملا لÓخ ةيشضايرلا

يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تشصوأاو ،بو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك

ىلإا تافوذقملا يمر مدعب ريهامجلا
نع عانتم’او ،بعلملا ةيشضرأا لخاد
فلكت دق يت˘لا خ˘يرا˘م˘ششلا ماد˘خ˘ت˘شسا
ةبوقع كلذكو ةيلام ةمارغ قيرفلا
تد˘ششا˘ن ا˘م˘ك ،ر˘ي˘ها˘م˘ج نود˘ب بع˘ل˘لا

ن˘ي˘ب ل˘شصا˘ف˘لا جا˘˘ي˘˘شسلا ق˘˘ل˘˘شست مد˘˘ع˘˘ب
ضضرعتلا مدعو ،بعلملاو تاجردملا
درلا مدع كلذكو ،ضسفانملا قيرفلل

لاح يف ني˘ب˘عÓ˘لا تازاز˘ف˘ت˘شسا ىل˘ع
ةرا˘ثإاو تقو˘لا ع˘˘ي˘˘ي˘˘شضت م˘˘ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م
لئابقلا ةبي˘ب˘شش تب˘ل˘طو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

رفشصأ’ا نوللا ءادترا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ن˘م
ق˘ير˘ف˘لا ه˘يد˘تر˘ي˘شس يذ˘لا يز˘˘لا و˘˘هو

ناولأ’ا نع عانتم’او ةارابملا لÓخ
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف بعر˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثإ’ ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأ’ا
ضشي˘ت˘ف˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل تنا˘كو ،ضسفا˘ن˘˘م˘˘لا
˘ما˘يأا ل˘ب˘ق تراز د˘ق فا˘ك˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا

بعلم اهنيب رئازجلا يف بعÓم ةدع
تق˘فاوو ،وزو يز˘ي˘ت˘˘ب ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأا

تايرابم˘لا ة˘فا˘شضت˘شس’ ه˘ل˘ي˘هأا˘ت ىل˘ع
تاظف˘ح˘ت˘لا ع˘فر م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ة˘يرا˘ق˘لا
.اهليجشست مت يتلا

راودم ـل اديدج اراذنإا هجوي يششطزو ربمشسيد81 موي قلطني يوتششلا وتاكريملا

مداقلا يفناج رهش ددحتي كلاش عم بلاط نب لبقتسم



ةلادعلا ىلع اهتلاحإ و فيطس ةيقول ةحصلا ةريدم فيقوت
جرب ةيلوب ةحسصلأ عاطقب تأراطإأ6 ةقفر اهماهم ءأدأأ نع فيطسس ةيلول ةحسصلأ ةريدم فيقوت سسمأأ ءاسسم مت
تسسم داسسفلأ مهتب قلعتت تاقيقحت دعب ءاج فيقوتلأ أذه نإاف اهيلع انلسصحت يتلأ تامولعملأ بسسحو، جيريرعوب
ردجت ، هسسأأر ىلع فيطسس ةيلول ةيلاحلأ ةحسصلأ ةريدم تناك امنيح جيريرعوب جرب ةيلول ةحسصلأ عاطق
مهتب ذفانلأ نجسسلاب سسودغب قباسسلأ ريدملأ نيدأأ امدعب فيطسس ةيلو ىلإأ تمدق ةريدملأ ةديسسلأ نأأ ىلإأ ةراسشإلأ

ر.نميأأ.ناسسملت ةيلوب ةحسصلل أريدم ناك امنيح داسسفلاب قلعتت
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قيلعت نود ةروصص

ةرا˘˘سشإأ سشير˘˘لأ عأرذ˘˘ب بد˘˘ت˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘لأو˘˘˘لأ سسمأأ ىط˘˘˘عأأ
،ةبانع ةيلو تايد˘ل˘ب˘ب نو˘ت˘يز˘لأ ي˘ن˘ج م˘سسو˘م قÓ˘ط˘نأ

ع˘قو˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ءا˘˘سضعألأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج رو˘˘سضح˘˘ب
فلأأ61 ة˘بأر˘ق جا˘ت˘نإا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘˘سصم˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةيريدم سسمأأ تمظن .ةنسسلأ هذه نوتيزلأ نم راطنق
ي˘ن˘ه˘م˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘سصم˘˘لأ
ءاسضعأأ روسضحبو ةيحÓ˘ف˘لأ ة˘فر˘غ˘لأو نو˘ت˘يز˘لأ ة˘ب˘ع˘سشل
ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘ئلو˘˘لأ بت˘˘ك˘˘م˘˘لأ

يملاعلأ مويلأ ةيلافتحأ ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ءا˘سضعألأو
ةنسس لك ن˘م ر˘ب˘م˘فو˘ن62 ـل فدا˘سصم˘لأ نو˘ت˘يز˘لأ ةر˘ج˘سشل
كلذو،نييرئأزجلأ نيحÓ˘ف˘لأ دا˘ح˘تل54ـلأ ىر˘كذ˘لأو
نيأأ،بنعلأ دأوب““يرديوق رسصان““ ةيحÓفلأ ةرمثتسسملاب
قÓ˘ط˘نأ ةرا˘سشإأ سشير˘لأ عأرذ˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘˘لأو˘˘لأ ىط˘˘عأأ

ىلع ةيلولأ عبرتتو أذه،ةبانعب نوتيزلأ ينج مسسوم
امأأ،اجتنم أراتكه627 اهنيب نم،راتكه0031 نم رثكأأ

يلأوحب ردقتف ةعمج˘م˘لأ نو˘ت˘يز˘لأ ة˘ي˘م˘ك تا˘ع˘قو˘ت ن˘ع
ةدئاملأ نو˘ت˘يز را˘ط˘ن˘ق0032 اه˘ن˘م را˘ط˘ن˘ق00751
ىرخأأ ةهج نم،نوتيزلأ تيزب سصاخ راطنق00431و
نوتيزلأ راجسشأأ تاحاسسم نأأ ““ةعاسس رخآأ““رداسصم تفسشك
دأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘˘سشت˘˘˘ن˘˘˘ت،عأو˘˘˘نألأ ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ
،ةدرا˘ب˘لأ ن˘ي˘ع ،ي˘ب˘يا˘ط˘سش ،ة˘م˘ل˘ع˘لأ ،تا˘ع˘ير˘˘ت˘˘لأ،بن˘˘ع˘˘لأ

ينهملأ سسلجملأ سسيئر فسشك قايسسلأ تأذ يفو ،لاحرب

ر˘خآأ““ ـل ق˘با˘سس ح˘ير˘سصت ي˘ف ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب نو˘˘ت˘˘يز˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سشل
سضأر˘˘مألأ لو˘˘ح ة˘˘ن˘˘سسلأ هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م نأأ ““ة˘˘˘عا˘˘˘سس
عفد امم قطانملأ سضعب يف بابذلأ راسشتنأ وه ةيرطفلأ

افوخ مهليسصاحم ةج˘لا˘ع˘م ي˘ف عأر˘سسإلأ ىلإأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا˘ب
ىلإأ ةقطنم نم فلتخت ةيدودرملأ نأأ احسضوم،اهفلت نم
ةيلبجلأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف نو˘ت˘يز˘لأ جا˘ت˘نإأ نأأ ثي˘ح ،ىر˘خأأ
كلذك فلتخيو ،ةيحÓفلأ يسضأرألأ يف هجاتنإاك سسيل
لاق ةلسص يذ قايسس يفو ،ىرخأأ ىلإأ ةرجسش نم جاتنإلأ

رخأات ةلك˘سشم ن˘م ما˘ع ل˘ك نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ
رهسش يف ةداع اهبأوبأأ حتفت يتلأ نوتيزلأ رسصاعم حتف
اهحتف راظتنأ نوجتنملأ عفدي يذلأ رمألأ وهو ربمسسيد

رسصاعملأ باحسصأأ ايعأد،ينجلأ ةيلمع يف أوعرسشي ىتح
ىتح،ركبم تقو يف ةنسسلأ هذه لمعلأ يف عورسشلأ ىلإأ

ددسصلأ أذه يفو ،هقيوسستو نوتيزلأ رسصع نم أونكمتي
ةيلوب نوتيزلأ ةبعسشل ينهملأ سسلجملأ سسيئر فسشك
أرتل51 نيبام جتني نوتيزلأ نم راطنق لك نأأ ةبانع
نو˘ت˘يز˘لأ تيز ر˘ع˘سس نأأ ا˘ع˘قو˘ت˘م،تيز˘˘لأ ن˘˘م أر˘˘ت˘˘ل52و
نأأ ىلإأ ةراسشإلأ ردجتو،ةيسضاملأ ةنسسلأ نم لقأأ نوكيسس
نو˘ت˘يز˘ل˘ل ط˘ق˘ف ن˘ي˘تر˘سصع˘م ا˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو
ةرسصعمو ةثيدح ةرسصعم يهو ةدرابلأ نيعب امهأدحإأ

.ةبانع ةنيدم يف ةيديلقت
ةسشيعوب زوزام

ةبانعب  نوتيزلا نم راطنق00061 ةبارـق جاـتنإاب تاعقوت

ةقيقسشلأ باحر يف ي˘لود˘لأ ر˘م˘تؤو˘م˘لأ أر˘خؤو˘م م˘ت˘ت˘خأ
ةبكأومب ين˘ت˘ع˘ي ة˘ير˘ئأز˘ج ة˘ي˘سسنو˘ت ة˘كأر˘سشب سسنو˘ت
ديزأأ ةكراسشمب كلذو يتاسسسسؤوملأ لاجملأ يف ةثأدحلأ

.ةيبرعلأ لودلأ فلتخم نم أومدق ثحاب021
تا˘ي˘لا˘ع˘ف ة˘ي˘سسنو˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م تن˘˘سضت˘˘حأ
رييغت˘لأ ةرأدإأ تا˘ي˘لا˘ع˘ف لو˘ح لوألأ ي˘لود˘لأ ر˘م˘تؤو˘م˘لأ

ري˘ي˘سست ي˘ف ر˘يد˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘هذو ر˘يو˘ط˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘ت˘ح ن˘ي˘ب
أوكأ ““ ةيميداكأأ هتمظن يذلأ ىقتلملأ أذه ةمظنملأ
سسنو˘ت ن˘م ة˘بود˘ن˘ج ة˘ع˘ما˘جو ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م ““ لو˘˘ك˘˘سس
ةيعامتجلأو ةيسسفنلأ ثوحب˘لأ ر˘ب˘خ˘م ع˘م ة˘كأر˘سشلا˘ب
4 مأد يذلأ ىقتلملأ.ةيدملاب سسراف ىيحي ةعماج نم

تروحمت يتلأ مهثوحب نوسصتخم هيف مدق ةلماك مايأأ
ةيلخلأ اهرابتعاب ةمظنملأ لخأد رييغتلأ لوح اهلك
لإأ قلطني ل داسصتقلأ رابتعاب داسصتقÓل ةيبسصعلأ

ءاج ىقتلم˘لأ.ةرأدإلأ ل˘خأد م˘ي˘ل˘سس ر˘ي˘ي˘سستو كر˘ح˘ت˘ب

رئأزجلأ نيب يملعلأ ثحبلأ لاجم يف نواعت لكسش ىلع
ريسس لوح ماع ليلحت ءاطعإأ وه هنم فدهلأو سسنوتو
ايلاح اههجأوت يت˘لأ تا˘نا˘هر˘لأو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ

سشيعت يبر˘ع˘لأ م˘لا˘ع˘لأ تأدا˘سصت˘قأ ع˘ي˘م˘ج نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب
نم ىمسسألأ فدهلأ امأأ ةلماك ةيرسشع ذنم تأزأزتهأ

تأر˘ي˘غ˘ت ة˘ب˘كأو˘م ةرور˘سض و˘ه ر˘م˘تؤو˘م˘لأ أذ˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ءانتعلأو يجولونكتلأ روطتلأ ا˘هز˘ي˘م˘ي ي˘ت˘لأ ر˘سصع˘لأ

يف ةم˘ه˘م ةرور˘سض ح˘ب˘سصأأ يذ˘لأ ير˘سشب˘لأ لا˘م˘لأ سسأأر˘ب
نم ديدعلأ هرسضح رمتؤوملأ نأأ ريكذتلل ممألأ ريوطت
تاسصسصختلأ عيمج نم نيسصتخم اسضيأأ لمسشو ءأربخلأ

سسف˘ن˘لأ م˘ل˘عو لا˘سصتلأ مو˘ل˘عو عا˘م˘ت˘جلأ م˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةرور˘سضب ا˘ه˘ل˘ك ته˘ب˘ن تا˘ي˘سصو˘ت˘ب ر˘م˘تؤو˘م˘˘لأ م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
نأاب ايلاح ءأربخلأ اهميق يتلأ تامظنملاب ءانتعلأ
.طسسوتملأ نود اهجاتنإأو فيعسض اهئأدأأ

نايفسس ةزمحلأ

ةيسسنوت ةيرئأزج ةكأرسشب

ةنرشصعلا لظ يف تاموظنملا رييشست ةششقانمل يلود رمتؤوم ماتتخا

نيتيركسسع نيتيحورم مطحت ثداح يف

 يلامب ايشسنرف ايدنج31 لتقم
،يلام يف نيتيركسسع نيتيحورم مطحت ثداح يف ايدنج31 عرسصم ءاثÓثلأ سسمأأ ةيسسنرفلأ ةسسائرلأ تنلعأأ

نع يسسنرفلأ سسيئرلأ نوركام ليوناميإأ برعأأو ““نيفرطتم دسض ةيركسسع ةيلمع يف نوكراسشي أوناك““ مهنإأ تلاقو
ةثÓثلأ لاطبألأ ءلؤوه““ اهيف لاق ةديرغت يف بتكو .نينثلأ ءاسسم ،مطحتلأ ثداح أابن هعامسس رثإأ ““قيمعلأ هنزح““

عافترأ ىلع ناقلحت اتناك نيتيحورملأ نإأ يسسنرفلأ سشيجلأ لاقو ،““انتيامح :طقف دحأو فده مهيدل ناك رسشع
تأوق نامعدت ناتيحورملأ تناكو أذه ،دحأأ جني ملو يلامب وكاتبيل ميلقإأ يف اتمطحتو اتمدطسصأ امدنع سضفخنم
ةريزو تلاقو ةيران تاجأرد نتم ىلعو ةنحاسش رهظ ىلع نيددسشتملأ نم ةعومجم دراطت سضرألأ ىلع ةيسسنرف
طسسو يف ةيراجلأ ةيلمعلأ مسضتو ةقدب ثداحلأ تاسسبÓم ديدحتل حتف اقيقحت نإأ يلراب سسنأرولف ةيسسنرفلأ عافدلأ

يف ايركسسع اسسنرف تلخدتو جراخلاب اسسنرف اهب موقت ةيركسسع ةيلمع ربكأأ يهو يدنج0054 ايقيرفإأ برغو
عوقو دعب وكاماب ةمسصاعلأ ىلع نيفرطتم ةرطيسس نم فواخملأ ديأزت عم،3102 يفناج يلام
يناه ديحو.يركسسع بÓقنأ

ميتنسس نويلم003 اهتميق قوفت ةعاسضب ىلع أولوتسسأ

 صسارهأا قوشسب تارهوجملل لحم ىلع نوطشسي نومثلم
ريسسكتب اماق ، نيمثلم فرط نم وطسس ةيلمعل سسأرهأأ قوسس ةيدلبب فسسوي ريب يحب تأرهوجملل لحم سضرعت
هتهج نم ، ميتنسس نويلم003 نم رثكأاب تردق يلح نم تاغوسصم ىلع ءÓيتسسلأ و راهنلأ زع يف لحملأ ةهجأو
ةيئلولأ ةحلسصملاب ةيئانجلأ ةقرفلأ ترسشاب نيأأ ،ةيلولأ نمأأ ىدل ةقرسسلأ ةيلمع نع غÓبإلاب ماق ةيحسضلأ
ةعومجم تلاط يتلأ رسسكلاب ةقرسسلل سضرعت لحملأ نأأ نيبت ثيح ، ناكملأ نيعب قيقحتلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
333 ـب ردقت ةيلام ةميقب تأرهوجم و رفسصألأ ندعملأ نم ةمزحم20] رفسصألأ ندعملأ نم تأرهوجملأ نم

ةلدألأ عمجبو ، ةي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م ة˘م˘ير˘ج˘لأ حر˘سسم˘ل ل˘ث˘مألأ لÓ˘غ˘ت˘سسلا˘بو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م
نيأأ ، ركذلأ يفلاسسلأ نكسسم سشيتفت مت ، سشيتفتلاب نذإأ رأدسصتسساب ، امهيف هبتسشملأ ةيوه ديدحت مت نئأرقلأو

دحأأ فيقوت مت ، ثحبلأ تايلمع فيثكتب. وطسسلأ ةيلمع ءانثأأ اهنايدتري اناك يتلأ ةمثلألأو سسبÓملأ ىلع رثع
ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ هبجومب مدق ، يئاسضق فلم هل زجنأأ و ، ةطرسشلأ رقم ىلإأ هليوحتو ، امهيف هبتسشملأ

عأديإأ رمأأ هقح يف ردسصأأ نيأأ ، ىلوألأ ةفرغلاب قيقحتلأ يسضاق ىلع هلاحأأ هرودب يذلأ ، سسأرهأأ قوسس ةمكحم
سش.أ. رسسكلأو ددعتلاب ةقرسسلأ ةيانج ، ةيانجل دأدعإلأ مرج نع  سسبحلاب

”اينآ“ اي كب ابحرم
ةكرب ىلع تيمسس ةعلطلأ ةيهب تنبب يوطع نيدلأ ردب ةلئاع سشأرف نأدزأ

تيانو يوطع يتلئاع دأرفأأ لك مدقتي ةديعسسلأ ةبسسانملأ هذهبو”اينآ” هللأ

ينامألأ بيطأأو ةيبلقلأ يناهتلأ رحأاب ““دأرمو ريسشب““ نيدجلأ ةسصاخو ةيطع
زع يف ““اينآأ““ ةكلملأ ربكت نأأ لجو زع ىلوملأ نم نيجأر ،نيدلأ ردب دلأولل
نويلم فلأأ .نيحلاسصلأ هدابع نم اهلعجيو انسسح اتبنم هللأ اهتبنيو ،اهيدلأو
.ةميركلأ ةجوزلل لجاعلأ ءافسشلأ هللأ ءاسش نإأو ““يردب““ اي كوووربم نويلرت

يقأوبلأ مأأ

ةيريخ ةيعمج وشضع ةفشص Óحتنم تاعربتلا عمجب ماق صصخشش فيقوت
موقي ناك ةنسس02 رمعلأ نم غلبي ايئاسضق قوبسسمل أدح يقأوبلأ مأاب لوألأ يرسضحلأ نمألأ حلاسصم أرخؤوم تعسضو
ةيلقع تأرثؤوم ىلع هتزوحب رثع امك ة˘ير˘ي˘خ ة˘ي˘ع˘م˘ج و˘سضع ة˘ف˘سص Ó˘ح˘ت˘ن˘م سصي˘خر˘ت نود تا˘عر˘ب˘ت˘لأ ع˘م˘ج˘ب
عورسشلأ““ :يتيسضق نع نايئأزج نافلم هدسض زجنأأ ةطرسشلأ زكرم ىلإأ هليوحت دعبو . ةرجاتملأ سضرغل تأردخمو
ةزايح و ““ سصيخرت نود يوعمج طاسشن ةسسراممب عوبتم ةفسص لاحتنأو ةيلايتحإأ ةليسسو لامعتسسإاب بسصنلأ يف
مدق يسصخسشلأ كÓهتسسلأ سضرغل تأردخملأ ةزايحو اهيف ةرجاتملأ سضرغل ةينلديسص دأومو ةيلقع تأرثؤوم
تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلأ تايثيح.هرمأأ يف تلسصف يتلأ ةيئاسضقلأ تاهجلأ مامأأ امهبجومب
نيأأ ا˘حا˘ب˘سص (00:90) ةعسسا˘ت˘لأ ة˘عا˘سسلأ ىل˘ع71.11.9102 خيرا˘ت ىلإأ دو˘ع˘ت ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ما˘ع˘لأ

مأاب يرفيف81 عراسش ىوتسسم ىلع ةيداع تايرود رثإأ ىلع لوألأ يرسضحلأ نمألاب ةطرسشلأ رسصانع تنكمت
هيف هبتسشملأ نأأ نيبت ثيح ، ىسضرملأ دحأل نينطأوملأ نم تاعربتلأ عمجب موقي سصخسش فيقوت نم يقأوبلأ
ةيعمجل ةيراهسشإأ تامÓع اهيلع ةلاسصح ىلع هتزوحب رثع نيأأ ، ةيريخلأ تايعمجلأ ىدحإل وسضع ةفسص لحتنأأ

يف ةلثمتم هتزوحب ةسسولهملأ ةيودألأ نم ةيمك طبسض مت امك ، ةيعمجلل تأءأدن لمحت ةسصاسصق52و ةيريخ
سصقمو (جلاعم فيك) تأردخملأ نم ةعطق ىلإأ ةفاسضإلاب ،(يزايد ءأود نم سصأرقأأ50 ، اكيريل ةلوسسبك71)

راهز دمحأأ..ةيئاسضقلأ تأءأرجإلأ هدسض ذختتل. يبط

جيريرعوب جرب

ةروشصنملاب ةقونششم ةاتف ةثج ىلع روثعلا
ةعقأولأ يواسشيعلأ تأرامع يحب ةقونسشم ةاتف ةثج ىلع فسصنلأو ةعبأرلأ ةعاسسلأ دودح يف سسمأأ لوأأ ءاسسم رثع
نم ةنسس62 غلبت  ةاتفلأ نإاف انرداسصم بسسحو جيريرعوب جرب برغ ةروسصنملأ ةيدلبل يبرغلأ لامسشلأ جرخملاب
ىلإأ اهليوحت مت و ةروسصنم˘لأ ىف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ىلإأ ا˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت  ثي˘ح ا˘ه˘ن˘ك˘سسم˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ر˘م˘ع˘لأ
ىسسوم/ع. ةلوهجم بابسسألأ ىقبت اميف حيرسشتلأ
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