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فلتخمو ةمسصاعلا عراوسش دهسشت
قوبسسم ريغ اءوده نطولا تايلو
ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘˘لا تاءار˘˘جلا بق˘˘ع
را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

«91د˘˘ي˘˘فو˘˘ك «ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ق˘˘ل˘˘غ» ن˘˘ي˘˘با˘˘م تحوار˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو
رود ،دجاسسملا ،معاطملا ،يهاقملا
،تاعماجلا ،سسراد˘م˘لا ،ا˘م˘ي˘ن˘ي˘سسلا
ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لا تا˘سشن˘˘م˘˘لا

ةيمومعلا ةيعامجلا لقنلا لئاسسو
دود˘ح˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ اذ˘˘كو ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لاو
يزار˘ت˘حإا ءار˘جإا˘ك ،ر˘ف˘سسلا ر˘ظ˘˘حو
ي˘ت˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل

فلتخم يف حاورألا فلأا تدسصح
نم ر˘ث˘كأا تل˘ج˘سسو ،سضرألا عا˘ق˘ب

سصخسش51 ةا˘فوو ة˘با˘سصا931
نويرئازجلا لع˘جا˘م و˘هو ،ا˘ندÓ˘ب˘ب
ةيحسصلا ةلزعلا تاوعدل نولثتمي
ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب فر˘˘ع˘˘يا˘˘م وأا
وزغي يذلا ءابولا راسشتنا يدافتل
،دار˘˘م سشود˘˘يد عرا˘˘سش . م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
لوأا  ة˘حا˘سس ،يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ي˘بر˘ع˘لا

،ديعسسروب ،يزكرملا ديربلا ،يام
عراوسشلا نم دعت ،ءادهسشلا ةحاسسو
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب ا˘˘ما˘˘˘حدزا ر˘˘˘ث˘˘˘كألا
تفاهتو يجي˘تار˘ت˘سسلا ا˘ه˘ع˘قو˘م˘ل
،اهيلع بناجلا ىتحو نينطاوملا

نم ةيلاخ هبسش سسمأا تدب اهنأا ريغ
˘مو˘ي˘لا ي˘ف ةرا˘˘م˘˘لاو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لا
ةيعوتلا تايرود رورم نم يلاوملا
تو˘سصلا تار˘ب˘كم ر˘ب˘ع ة˘يدا˘ن˘م˘لا
ار˘ظ˘ن تو˘˘ي˘˘ب˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سضب

يف لزانملا جراخ كرحتلا ةروطخل
ددهي يذلا سسوريفلا راسشتنا لظ
،ند˘م تز˘ي˘م˘تو .ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح
ةمسصاعلا ةقزأاو عراوسش ،تاحاسس
عوبسسلا مايأا لوأا يف اهيحاوسضو
طاسشنلاا ه˘ي˘ف ر˘ث˘كي ي˘ت˘لا «د˘حألا»
نا مغر ةكرحلا يف ةلقب ةيويحلاو
،ل˘ي˘م˘ج و سسم˘سشم نا˘˘ك سسق˘˘ط˘˘لا

فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا تل˘خ ثي˘˘ح
رارغ ىلع ةيرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘سشن˘لا˘ب
،ءاد˘ه˘سشلا ة˘حا˘سسب سسيار˘ع˘لا ة˘ق˘نز
دارم سشوديد عرا˘سشب ي˘ي˘نو˘سسي˘مو
يام لوا ةحاسسب حÓم يلع زكرمو
نيعسضبتملاو ةعابلا تلواط نم
هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ب ج˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا ةو˘˘سسن˘˘لاو
ددع دوجو ادع ،ةداعلا يف ةنكمألا

م˘˘ه˘˘تارا˘˘ي˘˘سسو ن˘˘˘مألا لا˘˘˘جر ن˘˘˘م
ع˘ن˘م˘ل ة˘نو˘كر˘م˘لا ع˘فد˘لا  ة˘ي˘عا˘بر
ريغ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
نا˘˘˘ك و˘˘˘لو ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘سضلا
يئاقو ءار˘جإا˘ك ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘سصخ˘سشل
يرهجملا ودعلا اذه راسشتنا يدافتل
ا˘˘م˘˘ت˘˘ح هرا˘˘سشت˘˘نا لا˘˘ح ي˘˘ف يذ˘˘˘لا
ئرتهملا ةحسصلا زا˘ه˘ج˘ب يدو˘ي˘سس
اميسسل رايه˘نلا ى˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
ةزهجأا ة˘ل˘قو تا˘ي˘نا˘كملا ة˘ل˘ق ع˘م
نيباسصم˘لا د˘عا˘سست ي˘ت˘لا سسف˘ن˘ت˘لا

تÓ˘ح˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج .سسف˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع
ءا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
داو˘م˘لا تÓ˘˘ح˘˘مو تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا
دو˘قو˘لا تا˘ط˘ح˘م اذ˘كو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

ةحسصلا ريزو نÓعا بقع اميسسل
لوخد نع ديزوب نب نامحرلادبع
راسشتنل ثلاثلا ىوتسسملا رئازجلا

ءوسسأÓل دادعتسسلا ىلا ايعاد ءابولا
ىدل بعرلا نم ةلاح هنع جتن وهو
سضعبب عفدو نييرئازجلا نم ددع
تاعاسس يف تحتف يتلا تÓحملا

اروف قلغلا ىلا حابسصلا نم ةركبم
نم ددع رسشن قايسسلا اذه يفو .

نينطاقلا لسصاوتلا تاكبسش داور
م˘ه˘ئا˘ي˘حأا رو˘سصل ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يلو˘˘ب
اهلمجم يف تدب يتلا مهعراوسشو
نم ةليلق ةلق لوجت ءانثتسساب ةيلاخ
وا مهتايجاح ءانتقل امبر بابسشلا
Óيوط ثوكملا نم مهنكمت مدعل
ددع ماد˘قإا ن˘ي˘ن˘سسح˘ت˘سسم ،تي˘ب˘لا˘ب

مازتللا ىلع نييرئازجلا نم ريبك
،انوروك راسشتنا لظ يف رجحلاب
تويبلا مازتلا ىلا ةي˘ق˘ب˘لا ن˘ي˘ي˘عاد
ةيامحل عراسشلا ىلا جورخلا مدعو
ىود˘ع˘لا ن˘م م˘ه˘ي˘لا˘هاو م˘ه˘˘سسف˘˘نأا
عافترا عم ةسصاخ كاتفلا سسوريفلاب

ددسصلااذه يفو .تايفولا ةليسصح
نييرئازجلا نا ودبي ،زانيهسش تلاق
نا ىنمتأا مهتلف˘غ ن˘م او˘ظ˘ق˘ي˘ت˘سسا

انسسفنأا دجنو ارخأاتم كلذ نوكيل
ةيعاد ،ايلاطيا عم ةدحاو ةبتر يف
ءا˘ب˘طلا تاو˘عد˘˘ل ءا˘˘غ˘˘سصإلا ى˘˘لا
نينطاوملا نولسسوتي اوراسص نيذلا
راسشتنا عنم˘ل م˘ه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘ل˘ل
ل˘˘ك  ى˘˘ل˘˘ع» ،تع˘˘با˘˘تو ،ىود˘˘ع˘˘لا
˘ماز˘ت˘للا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
˘˘ماز˘˘ت˘˘للاو ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘قو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ب
اد˘ي˘ج يد˘يألا ل˘سسغو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لاو
نم يلاط˘يلا و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا يدا˘ف˘ت˘ل

.تا˘ي˘فو˘لاو تا˘با˘سصلا دد˘ع ثي˘ح

يعولا نم ةبسسن » ،ءايمل تفدرأاو
رمت يتلا ةيحسصلا ةمزلا ةروطخب
يف رهظت تأادب ملاعلاو رئازجلا اهب
حبسصأا يذلا يرئازجلا تاياكولسس
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف كرا˘˘سشي
ةعنقألا ءادتراو ءايحأÓل فيظنتلاو
ي˘˘سصو˘˘يو تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا
د˘ن˘ع لا جور˘خ˘لا مد˘ع˘˘ب ن˘˘ير˘˘خلا
راسشتنا نم افوخ كلذو ةرورسضلا

ن˘م نا˘˘ك ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،«ا˘˘نورو˘˘ك
هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع رد˘˘جألا
يف سسوريفلا راسشتنا روف لاعفألا
لبق نارياو  ايلاطيا مث نمو نيسصلا
سشيلعم «فيسضتو ،اندÓبب هراسشتنا
نأا نم ريخ نيرخأاتم قيفتسسن نأا

ا˘ن˘ع ع˘فرا م˘ه˘ل˘لا اد˘بأا ق˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسنل
نيأا «سسراف لاق هتهج نم .«ءÓبلا

مظني لازل يرئازجلاو يعولا وه
طسسو دورابلاب لفتحيو سسارعألا

ة˘ل˘ق ،م˘يزا˘ع˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع
اتاتب ريسشت ل عراسشلا يف ةكرحلا
،لزانملا يف تاعمجت دوجو مدعل
ةمسصاعلا يف امبر تلق تاعمجتلا

ةر˘ث˘كل ا˘˘ه˘˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا ند˘˘م˘˘لاو
تايلولا نأا ريغ ةطرسشلا تايرود
ة˘˘ي˘˘كر˘˘ح د˘˘ه˘˘سشت تلازل ىر˘˘خلا

،«دوجوم ريغ انوروك نأاكو ةيداع
رظح ىلا ةيروهمجلا سسيئر ايعاد
ئراو˘ط˘لا ة˘لا˘ح نÓ˘عاو لو˘ج˘˘ت˘˘لا

ةددسشملا تاءار˘جلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تاو
لظ ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا را˘سشت˘نا ح˘ب˘كل
ةكلاه˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا

.هبسسح

انورؤك ءابو ةحفاكم تامزلتصسم داريتصس’ ر’ود نؤيلم001 سصيصصخت ^
ةيدعملا سضارمأÓل ةحلصصم46 ىؤتصسم ىلع نيباصصملاب لفكتلل ةصصصصخم ريرصس0052  ^

سشاعنإ’او ريدختلل زاهج0932 و يعانطصص’ا سسفنتلل زاهج3333  ^
ةيبرتلا عاطقب ةطبترملا تاقفنلا ىؤتصسم ىلع سساصسم نود ءاقبإ’ا  ^

يليمكتلا ةيلاملا نؤناق يف انورؤكلا نم نيررصضتملا نيلماعتملا رئاصسخب لّفكتلا ^

سضورقلاو بئارصضلا ليصصحت ةيلمعب ليجعتلا عم رييصستلا تاقفنو داريتصس’ا ةرؤتاف سضيفخت

يليمكتلإ ةيلاملإ نوناق ةصسإرد لجؤوي نوبت
انوروكلإ ةهباجمل ةمخصض تايناكمإإ دنجيو

ةيئاذغلا داؤملا تÓحمو تايلديصصلا ادع ةقلغم تÓحمو ةيلاخ عراؤصش

مهلزانم يف ءاقبلإ ىلع نييرئإزجلإ ربجي انوروك
طقف ةلئاعلا نم دحاو درف جورخب حصصنت ةحصصلا ةرازو

 انوروك سسوريفب ةافو71

ةدكؤوم ةباصصإإ102 نيب نم
د˘ج˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ا˘˘نورؤ˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ةد˘˘كؤؤ˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘صص’ا ت’ا˘˘ح تفر˘˘ع

ةرازو تف˘صشك ثي˘ح,ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف سسمأا ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا «91ديفؤك»

ةافو ةلاح71 ليجصست نع تايفصشتصسملا حÓصصاو ناكصسلاو ةحصصلا

ةياغ ىلإا ةدكؤؤم ةلاح102 نيب نم رئازجلاب انورؤك سسوريف ببصسب

ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا هنع نلعأا امبصسح سسمأا مؤي

ييمÓعإا ءاق˘ل لÓ˘خ ,رارؤ˘ف لا˘قو.«رارؤ˘ف لا˘م˘ج» ,ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف

نم لكب نيتلاحو ةديلبلاب8 اهنيب نم ةافو ةلاح71 ليجصست مت هنأا

رمعلا نم ناغلبي اصسنرف يف نيبرتغم دنع ،ةلصشنخو ةياجب يتي’و

اهنم ةلاح102 ىلا عفترا ةدكؤؤملا ت’احلا ددع نأا اريصشم58,و28

ؤ˘عد˘ت ’و ة˘يدا˘ع ت’ا˘ح˘لا هذ˘ه ل˘ك نا» فا˘صضا ا˘م˘ك.ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب011

ةنصس76 ؤه تايفؤلل رمعلا طصسؤتم نا «رارؤف» ديصسلا دكاو.«قلقلل

ةلاح32 نا ا˘صضيا ح˘صضواو.ة˘ن˘مز˘م سضار˘ما ن˘م ي˘نا˘ع˘ت تنا˘ك ا˘˘ه˘˘ل˘˘كو

ةلاح043 ليجصست مت نيح يف ىفصشتصسملا ترداغو ءافصشلل تلثتما

ج˘ئا˘ت˘ن را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ةدؤ˘˘جؤ˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم

عا˘ط˘ق نا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا لا˘ق ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘م.ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا

اتفلم ،ءابؤلا اذهل دح عصضؤل بهأاتلا تايؤتصسم ىلعأا يف ىقبي ةحصصلا

ثؤكملا ةرورصض ىلع ديكأاتلا مت ىودعلا لاقتنا يدافتل هنا ىلا رظنلا

ن˘م د˘حاو در˘ف˘˘ل كلذو ىؤ˘˘صصق˘˘لا ةرور˘˘صضل˘˘ل ’إا جور˘˘خ˘˘لاو تي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

.طقف ةلئاعلا
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ةيقدنف ةصسصسؤؤم35 ىؤتصسم ىلع

جراخلإ نم دئاع5156
يحصصلإ رجحلل نوعصضخي

ةيقدن˘ف ة˘صسصسؤؤ˘م35 لÓ˘غ˘ت˘صسا ن˘˘ع سسمأا ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا

سضرأا د˘˘˘ئا˘˘˘ع ر˘˘˘فا˘˘˘صسم5156 ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا ءار˘˘˘جإ’

يتايلمعلا ططخملا راطإا يف هنأا ،اهل نايب يف ةرازؤلا تراصشأاو.نطؤلا

ي˘صشف˘تو را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘لاو ة˘يا˘قؤ˘ل˘ل ر˘ط˘صسم˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا دد˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

هتايناكمإاو عاطقلا لكايه ر˘ي˘خ˘صست م˘ت ،د˘ج˘ت˘صسم˘لا «ا˘نورؤ˘ك» سسور˘ي˘ف

تا˘صسصسؤؤ˘م˘لا˘ب ي˘ئا˘قؤ˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإ’ ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘˘يدا˘˘م˘˘لا

يف نيقلاع اؤناك نيذلا ،نييرئازجلا نينطاؤملا ةدئافل ةيقدنفلا

ددع ،سسرام22 دحأ’ا سسمأا مؤي ىتح غلب ثيح ،ملاعلا لود فلتخم

رفاصسم5156 ةدئافل ةيقدنف ةصسصسؤؤم35 اهلÓغتصسا مت يتلا لكايهلا

ة˘˘حا˘˘ي˘˘صسلا ةرازو تدد˘˘ج دد˘˘صصلا اذ˘˘ه ي˘˘فو.ن˘˘طؤ˘˘لا سضرأا ىلإا د˘˘ئا˘˘ع

يتلا ةينطؤلا ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه حا˘ج˘نإ’ ق˘ل˘ط˘م˘لا ا˘هد˘ن˘ج˘تو ا˘هداد˘ع˘ت˘صسا

.ايلعلا تاطلصسلا اهترقأا
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ديجملا دب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر رر˘ق
سسمأا ءارزولا سسلجم عامتجا يف ،نوبت
ةيلاملا نو˘نا˘ق عور˘سشم ة˘سسارد ل˘ي˘جأا˘ت
تاسساكعنا مييقت نيح ى˘لإا ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا
ى˘ل˘ع ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ماعلا عسضولا روطتو ةموكحلا ىوتسسم
ةيروهمجلا سسيئر دكأا امك.ملاعلا يف
يليمكتلا ةي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق ي˘ف ل˘ف˘كت˘لا
نم اوررسضت نيذلا نيلماعتملا راسسخب
سسي˘˘˘ئر رر˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك.ءا˘˘˘بو˘˘˘لا ي˘˘˘سشف˘˘˘˘ت
داريتسسلا ةميق سضيف˘خ˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

سضيفختو رلود رايلم13 ىلإا14 نم

نود ةئاملاب03 ىلإا رييسستلا ةينازيم
ماربإا فيقوتو ،بتاورلا ءابعأاب سساسسملا

ع˘˘م تا˘˘مد˘˘خ˘˘لاو تا˘˘سسارد˘˘لا دو˘˘˘ق˘˘˘ع
رئازجلل رفويسس ا˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جألا بتا˘كم˘لا

ن˘ي˘ب ن˘مو.رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م7 ي˘˘لاو˘˘ح
قÓ˘طإا ل˘ي˘جأا˘ت  ةذ˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا
ليجسستلا ديق وأا ةل˘ج˘سسم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
يف ادع ام اهزاجنإا يف عرسشي مل يتلا

يف ناطرسسلا ىفسشتسسمو لظلا قطانم
ىلع ةيروهمجلا سسيئر دكأا امك.ةفلجلا

تا˘ق˘ف˘ن˘˘لا˘˘ب سسا˘˘سسم˘˘لا  مد˘˘ع ةرور˘˘سض
م˘ي˘عد˘تو ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘˘لا

ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘˘لا
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ىر˘˘خألا ة˘˘ئ˘˘بوألاو ا˘˘نورو˘˘˘ك
«كارطانوسس» ةينطولا ةكرسشلا فيلكت
تاقفنو لÓ˘غ˘ت˘سسلا ءا˘ب˘عأا سضي˘ف˘خ˘ت˘ب

رلود رايلم7 ىلإا41 نم رامثتسسلا
فرسصلا تاطايتحإا ىلع ظافحلا دسصق
يلاملا جامدإلا نم ديزملا عيجسشت عم
سضور˘ق˘لا ح˘ن˘م ع˘ي˘˘ج˘˘سشت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
ةطسساوب ةلومملا تاجوتنملا عيجسشتو
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘ف˘˘ير˘˘سصلا
ةسصاخلا ةيميظنتلا سصوسصنلا رادسصا
مدق هتهج نم.رئازجلا كنب لبق نم اهب
حÓ˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو
سسوريف ءابو لوح اسضرع تايفسشتسسملا

ةنلعملا تاءارجإلا نأا هيف زربأا  انوروك
ةيامحو ءابولا اذهل يدسصتلل ةذختملا
ايناديم اهديسسج˘ت ير˘ج˘ي  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ي˘ف ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘با˘قر˘لا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ب ءاو˘˘سس
ةير˘ح˘ب˘لاو ة˘ير˘ب˘لا ة˘يدود˘ح˘لا ز˘كار˘م˘لا

نوزخملا ىلع ةظفاحملاب وأا ةيوجلاو
تاجتنملا نم يج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ي˘ن˘طو˘لا
تايفسشتسسملا ديدحتب كلذكو ةيبطلا
نم ددع ليوحت متي نأا نكمملا نم يتلا
ةرورسضلا دنع سشاعنإا  ةرسسأا ىلإا اهترسسأا

ة˘˘سصسصخ˘˘م˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘تو
ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘لا تلا˘˘ح˘˘ل˘˘˘ل

لفكتلا نامسضل ةمزÓلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا˘ب
فسشكلا تاردق يف ةدايزلاو يحسصلا

دهعم ةناعتسسا لÓخ نم سصيخسشتلاو
دعب ةنيطنسسقو نارهو يربخمب روتسساب
سضرعلا نمسضتو.يرا˘ج˘لا ا˘م˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل ةذ˘خ˘ت˘˘م˘˘لا تاءار˘˘جإلا ا˘˘سضيأا
يف ،يحسصلا رجحلل ةأايهملا نكامألا
،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لاو ،قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ىلإا ،اهريغو ة˘يدا˘سصت˘قلا تاءا˘سضف˘لاو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برا˘˘سضم˘˘لا ة˘˘برا˘˘ح˘˘م بنا˘˘ج
ءافخإا لجأا نم نطاوملا عزف نولغتسسي
ثاد˘حإا د˘سصق ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘˘سسوو داو˘˘م
حسضوأاو.اهراعسسأا عفر ةمث نمو ،ةردنلا
ىلع رفوتي يحسصلا عاطقلا نأا ريزولا

617.28 ى˘ل˘ع ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

م˘˘ت ر˘˘ير˘˘سس0052 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ر˘˘˘ير˘˘˘سس
ىلع نيباسصملاب لفكتل˘ل ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت

سضار˘مأÓ˘ل ة˘ح˘ل˘سصم46 ىو˘˘ت˘˘˘سسم

بطل˘ل ة˘ح˘ل˘سصم742 و ،ة˘˘يد˘˘ع˘˘م˘˘لا

،ةئرلا سضارمأا ةحلسصم97و ،يلخادلا

تا˘سصا˘سصت˘خا ي˘ف ة˘ح˘˘ل˘˘سصم001و

ةحلسصم42 ى˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ىر˘˘خأا

عاطق ّنأا امك.ريرسس064 اهب سشاعنإÓل

سسفنتلل زاهج7875 كلتمي ةحسصلا
اهنم سشاعنإلاو ريدختلاو يعانطسصلا

يعانط˘سصلا سسف˘ن˘ت˘ل˘ل زا˘ه˘ج3333

سشاعنإلاو ريدخ˘ت˘ل˘ل زا˘ه˘ج0932و

ةيبط فاعسسإا ةرايسس46ىلإا ةفاسضإلاب

هذه لك.ةيعانطسصا سسفنت ةلآاب ةزهجم

ةزهجأل ةيفاسضإلا ةيمكلا عم ةزهجألا

لمعلا يرجي يتلا يعانطسصلا سسفنتلا

ةجاحلا دنع اهريخسست متي اهءانتقا ىلع

ةزهجملا ةيحسصلا تاسسسسؤوملا لك يف

رمأاو اذه.ة˘ي˘ب˘ط˘لا ل˘ئا˘سسو˘لاو ةر˘سسألا˘ب

001 غلبم ريخسستب ةيروهمجلا سسيئر

لك داريتسساب لي˘ج˘ع˘ت˘ل˘ل رلود نو˘ي˘ل˘م

،ةيقاولا ةسسبلألاو ة˘ي˘نلد˘ي˘سصلا داو˘م˘لا

ددعلاب يوا˘ي˘م˘ي˘كلا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ةز˘ه˘جأاو

ةيسسامولبدلا انتاث˘ع˘ب كار˘سشإاو ،ي˘فا˘كلا

،ملاعلا ربع اهيردسصم نع ثحبلا يف

ي˘ف ة˘ل˘ما˘كلا ة˘يو˘لوألا ح˘ن˘م ى˘لإا ا˘عدو

نيسضرمملاو ءابطألا كلسس ىلإا اهعيزوت

رسشاب˘م˘لا م˘ه˘لا˘سصتل ،ة˘ح˘سصلا ناو˘عأاو
اذه فاسضيو.ةباسصإلا تلاحب يمويلا
سضرغلا سسفنل هب دعو ام ىلإا غلبملا

نويلم001) يلود˘لا د˘ق˘ن˘لا قود˘ن˘سص
ءا˘˘سشنإÓ˘˘ل ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا كن˘˘˘ب˘˘˘لاو (رلود

رمأا ا˘م˘ك.رلود نو˘ي˘ل˘م23 ريمع˘ت˘لاو
تاسسسسؤوم عي˘م˘ج ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ةظقيلا ةجرد عفرب اهحلاسصمو ةلودلا

ىلع رهسسلاو ،اهاسصقأا ىلإا دافنتسسلاو
رعسشي ىتح اهنيب اميف مئادلا قيسسنتلا
انه خارت يأا نأل ،نانئمطلاب نطاوملا
يف ٍءاطبإا ىلإا يّدؤوي كانه سسعاقت وأا
ةحاسسم يف ديزيو ،نيباسصملا ةايح ذاقنإا
ةيلوؤوسسمب نوب˘ت ر˘ّكذو ،ءا˘بو˘لا ي˘سشف˘ت
طا˘ب˘سضنلا ي˘ف ة˘ي˘سسا˘سسألا ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ى˘لإا ا˘عدو ،ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا مار˘˘ت˘˘حاو
هذه˘ل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لا ع˘م ةّد˘سشب ل˘ما˘ع˘ت˘لا
.ةمألا ةمÓسس ىلع اظافح تاميلعتلا
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ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘˘ششو
ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب شصخ تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘شصت
شصقنل دوجو ’ هنأأ ىلوأ’أ ةيعأذإ’أ
تايفششتشسملاب ةيبطلأ دأوملأ يف
نأأ أد˘كؤو˘م ،ة˘ع˘˘ن˘˘قأ’أ ا˘˘شصو˘˘شصخو
وه أذهو اهتاطايتحإأ تذخأأ رئأزجلأ
.ا˘˘شسنر˘˘فو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأ ع˘˘م قر˘˘˘ف˘˘˘لأ

ءابو˘لأ را˘ششت˘نأ ما˘قرأأ شصو˘شصخ˘بو
ةنجل نأأ ريزولأ ركذ رئأزجلأ يف
ةديحو˘لأ ة˘لو˘خ˘م˘لأ ي˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ

ماقرأ’أ ملشست يهو ماقرأ’أ ءاطعإ’
نيتعاشس لك ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ شسي˘ئر˘ل

ةعاشسلأ ىلع ةودن ايموي طششنتو

دافأأ ىرحأأ ةهج نم.ءاشسم ةشسماخلأ

و˘ه رو˘ت˘شسا˘ب د˘ه˘ع˘م نأأ د˘يزو˘ب ن˘ب

ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءأر˘جإ’ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ه˘ج˘˘لأ

ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب ،ا˘نورو˘ك ن˘ع ف˘˘ششكلأ

ن˘ع ف˘ششكلأ ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت نأأ ف˘˘ششك

ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ىر˘˘ج˘˘ت˘˘شس ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ةيناكمإأ نعو .نأرهوو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق

ي˘ح˘شصلأ ر˘ظ˘ح˘لأ تأءأر˘جإأ شضر˘˘ف

عنمو ةماع ةفشصب نينطأوملأ ىلع

أذه نإأ ةحشصلأ ريزو لاق ،لوجتلأ

شسيئر تايحÓشص نم ربتعي رأرقلأ

ر˘يزو را˘ششأأو.ط˘ق˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ

ل˘˘جر ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ ه˘˘نأا˘˘ب ،ة˘˘ح˘˘˘شصلأ

هنأأ أدكؤوم بأربر دعشسي لامعأ’أ

د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل هدأد˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ ن˘˘˘ل˘˘˘عأ

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بل˘جو ةد˘عا˘شسم˘لأ

ةشصاخ ،جراخلأ نم ششاعنإ’أ ةزهجأأ

ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘شصلأ فور˘ظ˘لأ هذ˘ه ي˘ف

ر˘يزو˘لأ قر˘ط˘تو .دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘ششي˘ع˘ت

يف عشضولأ نيب ةنراقملأ ىلإأ اشضيأأ

قرفلأ» :لاق ثيح ايلاطيأو رئأزجلأ

يف انتاطايتحأ انذختأ اننأأ يف نمكي

م˘ل م˘ه˘ف م˘ه˘شسكع ى˘ل˘ع ،ة˘˘يأد˘˘ب˘˘لأ

ي˘˘ششف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ’إأ كلذ أو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ي

ن˘عو.«ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كششب شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ

شصاخششأأ هي˘ف» لا˘ق ما˘ع˘لأ ع˘شضو˘لأ

م˘لو شسور˘ي˘˘ف˘˘لأ شضأر˘˘عأأ م˘˘ه˘˘يد˘˘ل

و ة˘ح˘شصلأ ح˘لا˘شصم ى˘لإأ أو˘مد˘ق˘ت˘ي

م˘ل أو˘فو˘ت ن˘يذ˘لأ بل˘غأأ نأأ ل˘ي˘لد˘لأ

ملو ةيبطلأ ة˘با˘قر˘لأ تح˘ت أو˘نو˘كي

ريزو دكأأ امك .«حلاشصملل أومدقتي

ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’أ د˘˘˘˘حأأ ةا˘˘˘˘فو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ

بي˘ب˘ط ةا˘فو» Ó˘ئا˘ق ،شسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

بيبط وهو انوروك شسوريف ببشسب

اشضيأأ يناعي ناكو نشسلأ يف ريبك

بيشصأأ امك ،يناطرشس شضرم نم

عا˘ط˘ق˘˘لأ ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم ن˘˘م دد˘˘ع

.«شسوريفلاب
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شسمأأ نينطأوملأ ةكرح تعجأرت
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ل˘˘˘كششب
نطولأ تاي’و فلتخمو ةمشصاعلأ
حيرشست تاطلشسلأ تررق نأأ دعب
يمومعلأ عاطقلأ ي˘ف˘ظو˘م ف˘شصن

51 مود˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسأ ة˘ل˘ط˘ع ي˘˘ف
ل˘˘ك ق˘˘ل˘˘غ ترر˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘مو˘˘˘ي
لثم ةيرورشضلأ أدع ام تÓحملأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ دأو˘˘˘م˘˘˘لأ تÓ˘˘˘˘ح˘˘˘˘م
يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘شصلأو
ةيمومعلأ لقنلأ لئاشسو هيف تفقوت
انلجشس اميف تاي’ولأ نيبو لخأد
ن˘م˘شض ي˘شسكا˘ط˘لأ تأرا˘ي˘شس ءا˘ق˘ب
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مد˘˘خ˘˘لأ قا˘˘ط˘˘ن
ق˘ي˘شض ل˘˘كششب ن˘˘كل ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ

رئأزجلأ عرأوشش مظعم تدبو.أدج
ندملأ عرأوشش مظع˘مو ة˘م˘شصا˘ع˘لأ
ن˘م اً̆ما˘م˘ت ة˘غرا˘˘ف شسمأأ ىر˘˘ب˘˘كلأ
لكششب ظاظتك’أ ّلق امك ناّكشسلأ

ر˘˘شضخ˘˘لأ قأو˘˘˘شسأ’أ ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
،ةيراجتلأ تاّلحملأ أذكو هكأوفلأو
ءابطأ’أ تأو˘عد˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسأ كلذو
يعامتج’أ لشصأوتلأ لئاشسو ربع
عاطتشسم˘لأ رد˘ق جور˘خ˘لأ يدا˘ف˘ت˘ل
يّششفتل اًيدا˘ف˘ت كلذو تو˘ي˘ب˘لأ ن˘م

فور˘ع˘˘م˘˘لأ «91د˘ي˘فو˘ك» شسور˘ي˘ف
أذه يفو ،نينطأوملأ نيب انوروكب
ني˘ن˘طأو˘م˘لأ د˘حأأ ا˘ن˘ل رّ̆ب˘ع دد˘شصلأ
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ق˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لأ ه˘˘حا˘˘ي˘˘ترا˘˘ب
ىلإأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ا˘ًي˘عأد تأءأر˘جإ’أ
ةنطأوملأو ةعاجششلأ حورب يّلحتلأ

يف ءاقبلأ ة˘ل˘م˘ح ي˘ف ة˘ل˘شصأو˘م˘لأو

ةّد˘˘ع تما˘˘ق د˘˘ق أذ˘˘هو ،لزا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ةيدلب رأرغ ىلع ةي’ولاب تايدلب
حأرج ششاب ةيدلبو دمحمأأ يديشس
ميقعت تاّيلمعب يأد نيشسح ةيدلبو
لافقإأ مت امك عأروششلل ةلشصأوتم
ةيفاقثلأو ةيشضايرلأ تاعاقلأ عيمج
ةريبك ةعومجم تبلاطو.ةي˘ن˘يد˘لأو
شسمأأ مهيلأ انثدحت نينطأوملأ نم
لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ ةرور˘˘˘شضب
كلتمت ’ رئأزجلأ نأأ ىلع نيدّكؤوم
ة˘يرور˘شضلأ ت’آ’أ ’و تأّد˘ع˘م˘˘لأ
،عشسأو قاطن ىلع شضرملأ جÓعل
دودحم ددع ’إأ رئأزجلأ كلتمت ’ ذإأ

ر˘شسأ’أ ن˘م
ّ

ت’آأو ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإ’أ ة
نكمي ’و ي˘عا˘ن˘ط˘شص’أ شسف˘ن˘ت˘لأ
يأ’ يّدشصت˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘لود˘ل˘ل

ة˘ع˘قر ى˘ل˘ع ءا˘بو˘ل˘ل ي˘ّششف˘ت ة˘لا˘˘ح
اينابشسإأو اشسنرفو ايلاطيإاف ،ةعشسأو
كلتمت يتلأو ةمّدقتملأ لودلأ هذه
ةزجاع تفقو أًزاتمم اًيحشص اًماظن

’و شضر˘م˘لأ أذ˘ه˘ل يّد˘˘شصت˘˘لأ ن˘˘ع
دّكأأو.رئأزجلأ عم ةنراقم˘ل˘ل ل˘ي˘ب˘شس
ل˘ي˘ب˘˘شسلأ ي˘˘ه ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ نأأ ء’ؤو˘˘ه
،انوروك شسوريفل يّدشصتلل لثمأ’أ

لجأأ نم ّةيحشضتلأ عيمجلأ ىلعو
ةعقر ديدحت ىلع ءاّبطأ’أ ةدعاشسم
ءأر˘˘جإأ نودو ه˘˘ئأو˘˘ت˘˘حأو شضر˘˘م˘˘لأ
شسوريفلأ دجيشس لزانملأ يف ءاقبلأ
نأأ ن˘يد˘ّكؤو˘˘م را˘˘ششت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘شسف
أًدحأو أر˘ه˘شش ذ˘خأأ يذ˘لأ شسور˘ي˘ف˘لأ
ي˘قا˘ب ى˘لإأ ن˘ي˘شصلأ ن˘م لو˘شصو˘ل˘ل
ر˘ه˘شش ذ˘خأا˘ي ن˘ل م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ لود

ً
ر˘خآأ أ

ىلإأ ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ة˘ي’و ن˘م لو˘شصو˘ل˘ل
ةطيحلأ ىقبت أذلو ،تاي’ولأ يقاب

ذاقنإ’ لثمأ’أ ليبشسلأ يه رذحلأو
كاّتفلأ شسوريفلأ أذه نم حأورأ’أ

مّدق امك.عيمج˘لأ ة˘ي˘لوؤو˘شسم هذ˘هو
ةّميق حئا˘شصن ه˘ن˘م ا˘ن˘بر˘ت˘قأ بي˘ب˘ط
شضر˘م˘ل يّد˘شصت˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل

لزانملأ يف ءا˘ق˘ب˘لأ ا˘ه˘لّوأأ ا˘نورو˘ك
مونلأ نم ةدّيج طاشسقأأ ذخأأّ مث نمو
ةشسراممو ةعانم˘لأ زا˘ه˘ج ة˘يو˘ق˘ت˘ل
حشصن امك ،لزانملأ يف ةشضايرلأ
لوان˘ت مد˘عو ةّ̆ي˘ح˘شصلأ ة˘يذ˘غ˘ت˘لا˘ب
ا˘م˘ك.شضي˘بأ’أ رّ̆كشسلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
ن˘م رذ˘ح˘لأ ى˘˘لإأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تعد
ةيدقنلأ قأروأ’أو عطقلأ لامعتشسأ

ةحفاشصمو م˘ي˘ل˘شست˘لأ ن˘م رذ˘ح˘لأو
وأأ ليبقتلأ أذكو مهقانع وأأ نيرخآ’أ
.اهعأونأأ ىلع ةيلئاعلأ تاشسرامملأ

ىلإأ نين˘طأو˘م˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ عد ا˘م˘ك
لئاشسو لامعتشسأو ربشصلاب يّلحتلأ
يعولأ ةدايزل يعامتج’أ لشصأوتلأ
نم جورخلأ مدعو نينطأوملأ نيب
.ىوشصق˘لأ ةرور˘شضل˘ل ا˘ّلإأ تو˘ي˘ب˘لأ

تايدلب تقرع يذلأ تقولأ يفو
ة˘ع˘شسأو ة˘با˘ج˘ت˘شسأ ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ن˘م
لزا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ل
نم ة’ابم’ ىرخأ قطانم تدهشش
ر˘ي˘غو ظو˘ح˘ل˘م ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘كأ لÓ˘˘خ
ز˘كأر˘م˘لأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع مو˘˘ه˘˘ف˘˘م
ةيئأذغلأ دأوملأ تÓحمو ةيديربلأ

نم ربتعت ةي’ولأ نأأ نم مغرلأ ىلع
دÓ˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لأ را˘˘ششت˘˘نأ رؤو˘˘ب

كلذو.ةدكؤوم ةباشصأ21 ليجشستب
تافرشصت˘لأ شضع˘ب ى˘لأ ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ءا˘ي˘حأ’أ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘مدا˘˘شصلأ
ديدعلأ ليجشست مت ثيح, ةيبعششلأ

ةدودحم تناك نأو تاعمجتلأ نم
ىلع أرطخ لكششت ىقبت اهنأأ ’إأ
ي˘ف م˘ها˘شستو م˘ه˘يوذو ا˘ه˘با˘˘ح˘˘شصأأ

راششتنأ نم دحلل دوهجلأ لك رشسك
ءاقب Óثم ان˘ل˘ج˘شس ثي˘ح,شسور˘ي˘ف˘لأ
عرأو˘˘˘ششلأ ي˘˘˘ف لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’أ شضع˘˘˘ب
ةطششنأ’أ شضعب ةشسرامم لشصأوتو
ة˘يرأو˘ج˘لأ بعÓ˘م˘لا˘˘ب ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لأ

تقولأ يف مدق˘لأ ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م˘ك
تÓحم باحشصأأ هيف لمهي يذلأ
تأءأر˘جأ ة˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب
ا˘ظا˘ظ˘ت˘كأ ا˘ن˘ظ˘ح’ ثي˘ح, ة˘يا˘قو˘لأ

دق ام رجاتملأ شضعب لخأد أريبك
.ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ را˘˘˘ششت˘˘˘نأ ي˘˘˘ف م˘˘˘˘ها˘˘˘˘شسي

تأرا˘˘ي˘˘شسلأو تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ تبا˘˘˘ج
تأو˘قو ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ
ءايحأأو عرأوشش فلتخم يف نمأ’أ
نم د˘يد˘ع˘لأو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ
تبلط ثيح ، شسمأأ ةليل ،تاي’ولأ

م˘ه˘تو˘ي˘ب مأز˘ت˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
تأر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كم لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘˘ب
ن˘مأ’أ ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تعدو .تو˘˘شصلأ
،تو˘شصلأ تأر˘ب˘كم لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب
ءايحأ’أ يف عمجتلأ مدع ىلإأ شسانلأ

شضر˘˘ع˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘حأو ل˘˘˘ك نأ’
عفترأو .«انوروك» ءابو˘ب ىود˘ع˘ل˘ل

يف انوروك شسوريفب تايفولأ ددع

موي ةياغ ىلإأ ،ةافو51 ىلإأ رئأزجلأ

ةلاح931 ىلإأ عفترأ امك ،تبشسلأ

امك ءافشش ةلاح22 اهنم ،ةباشصإأ

ا˘ه˘ب˘ت˘ششم ا˘شصخ˘شش43 دجوي
فلتخ˘م˘ب ن˘يد˘جأو˘ت˘م م˘ه˘ت˘با˘شصإا˘ب
.نطولأ ربع تايفششتشسملأ

انوروك شسوريف يششفت نم ةثلاثلا ةلحرملا تلخد رئازجلا نإا ،ديزوب نب نامحرلا دبع ،تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو دكأا

 .ةي’و71 يف تاباشصا ليجشست دعب

رطخلا شسوقان قدي ديزوب نب  ةي’و71 يف ءابولا ىششفت امدعب

«انوروك سسوريف يصشفت نم ةثلاثلا ةلحرملا تلخد رئازجلا»

ءانثتشس’ا عنشصت ةيبعششلا ءايحأ’او ةقلغم تÓحمو ةغراف عراوشش

ىربكلا ندملا ىوتصسم ىلع يلزنملا رجحلا تاءارجإ’ ةلوبقم ةباجتصسا

«عراوششلا يف ششيجلا ديرن» جاتششاه

يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم وزغي

رايخ ىلع  نورصصي نويرئازجلا

انوروكلا نم ةياقولل لوجتلا رظح
ي˘ف_ششي˘ج˘لأ_د˘ير˘ن» جا˘ت˘ششا˘ه نو˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ق˘˘ل˘˘طأأ

لوجت˘لأ ر˘ظ˘ح شضر˘ف ةرور˘شضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل «عرأو˘ششلأ

شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ل˘جأأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ي˘ح˘شصلأ

ي˘ف شسمأأ »جا˘ت˘ششا˘ه˘لأ» أذ˘ه لوأد˘˘ت أأد˘˘ب د˘˘قو ا˘˘نورو˘˘ك

تاقيبط˘تو كو˘ب˘شسيا˘ف˘لأ تا˘ح˘ف˘شصو ر˘ت˘يو˘ت تا˘با˘شسح

يف ايلعلأ تاطلشسلل ةلاشسرلأ لشصت يكل مأرغتشسن’أ

رظح شضرف راي˘خ ى˘ل˘ع أو˘ع˘فأر ن˘يذ˘لأ ع˘م˘جأأو ،دÓ˘ب˘لأ

لجأأ نم لثمأ’أ لحلأ يه عدرلأ ةشسايشس نأاب لوجتلأ

يف أأدب يذلأ ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لأو م˘كح˘ت˘لأ

هنأأ ليلاحتلأ تفششكو ةير˘ئأز˘ج˘لأ ند˘م˘لأ ي˘ف ي˘ششف˘ت˘لأ

ل˘شصأو˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف ي˘نو˘ن˘ج ل˘كششب عا˘ف˘ترÓ˘ل ح˘ششر˘م

نينطأو˘م˘لأ مأز˘ت˘لأ مد˘عو ي˘عو˘لأ با˘ي˘غو را˘ت˘ه˘ت˘شس’أ

نم شضيفختلأو مهتويب يف ءاقبلأو يحشصلأ رجحلاب

ى˘لإأ ي˘ئأو˘ششع˘لأ جور˘خ˘لأو بب˘شسلأ نود تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع تما˘قو ،ءا˘ي˘حأ’أو عرأو˘˘ششلأ

تايفششتشسملأ عم قيشسنتلاب ةيندملأ ةيامحلأو نمأ’أو

تاي’و نم ديدع˘لأ ي˘ف بط˘لأ تا˘ي˘ل˘كو تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأو

لجأأ نم توشصلأ تأربكم لامعتشساب تاجرخب نطولأ

هذه اهنكل مه˘تو˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ثح

تلاعت د˘قو ،ةو˘جر˘م˘لأ ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ ق˘ل˘ت م˘ل تا˘جر˘خ˘لأ

لو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘ح شضر˘ف ةرور˘شضب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ تأو˘شصأ’أ

ىل˘ع أو˘ع˘م˘جأأو ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ذا˘ق˘نأ ل˘جأأ ن˘م ي˘ح˘شصلأ

ئراطلأ فرظلأ أذه يف ششيجلاب ةناعتشس’أ ةرورشض

لودلأ نم ديدعلأو ندرأ’أو شسنوتو برغملأ نأأ ةشصاخ

يف ىربك لود دجوي امك ،رايخلأ أذهب تماق ىرخآ’أ

متيو يحشصلأ رجحلأ تشضرف يتلأ اشسنرفو أدنك ةروشص

ىلإأ هجوتلأ لجأأ نم ’إأ جورخلاب نينطأوملل حامشسلأ

لجأأ نم وأأ ةئراط ةيبط تاشصوحف ءأرجإأ وأأ تايلديشصلأ

امأأ ،ةيئأذغلأ دأوملأ ءأرشش لجأأ نم تÓحملأ ىلإأ هجوتلأ

حامشسلأ متي ناك انوروكلأ يششفت زع يفو نيشصلأ يف

ىوشصقلأ ةرورشضلل جورخلاب ةلئاعلأ نم دحأو درفل

حرشص دقو ،انوروك شسوريف يششفت عنم لجأأ نم طقف

ديحولأ وه ةيروهمجلأ شسيئر نأأ شسمأأ ةحشصلأ ريزو

.همدع نم لوجتلأ رظح شضرف نأاشش يف ررقي يذلأ
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ةدكؤوم انوروك ت’اح ’

ةنتابب هب هبتصشم وأا
ناك نيذلأ شصاخششأÓل  ةأرجملأ ليلاحتلأ شسمأ تدنف

5 مهددع غلابلأو انوروك شسوريفب مهتباشصأ يف هبتششي

ةنتاب ىفششتشسمب يحشصلأ رجحلأ تحت أوناك ت’اح

ت’احلأ يهو ،دباعلأ ةينث ىفششتشسمب ةلاح مهنيب نمو

شضأرعأ روهظل ةيئافششتشس’أ حلاشصملأ اهتلبقتشسأ يتلأ

تأرت˘ف ى˘ل˘ع ،أذ˘ه ر˘ي˘ط˘خ˘لأ ءا˘بو˘لأ شضأر˘عإا˘ب ة˘ه˘ي˘ب˘شش

لاشسرأ مت ثيح ،هلبقو لو’أ شسمأ راهن نم ،ةقحÓتم

تعجر ،ةمشصاعلاب روتشساب دهعم ىلأ ليلاحتلأ تانيع

نوناعي نيينعملأ نأو ةيبلشس اهنأ نيبتو شسمأ اهجئاتن

يذلأ تقولأ يف أذه ،ريغ ’ ةداح ةيمشسوم أزنولفنأ نم

ةلاح يأ شسمأ ةنتابب ةيحشصلأ حلاشصملأ هيف لشسجت مل

اهئأدن هيف تددج تقو يف ،ءابولاب اهتباشصأ هبتششي

ةيئاقولأ ريبأدتلأو تأءأرج’أ ذاختأ ةرورشضب نينطأوملل

شسوريفب تاباشصأ نود عشضولأ ىلع ءاقبإÓل ةمزÓلأ

هبتششي ناك يتلأ ت’احلأ لج نأو اشصوشصخ ،انوروك

رداغو ،ةيبلشس اهجئاتن تءاج ةلاح04 يلأوح غلابلأ اهب

.مزÓلأ جÓعلأ مهيقلت دعب يحشصلأ رجحلأ اهباحشصأ
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ىلع ضسمأا ““ةعاسس رخآا““ تحرط
د˘ير˘˘ب““ ة˘˘سسسسؤو˘˘م ةد˘˘حو ةر˘˘يد˘˘م
فواخم ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ““ر˘ئاز˘ج˘لا

فلتخم ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف˘ظو˘م
ة˘˘با˘˘سصإلا ن˘˘م د˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا بتا˘˘˘كم
مه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب
نم ديدعلا عم ايموي نولسصاوتي
يفكي ام رفوت مدع طسسو نئابزلا

ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا مÓ˘هو تازا˘ف˘ق˘˘لا ن˘˘م
˘ما˘ت˘لا با˘˘ي˘˘غ˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
تقولا يف كلذ ثدحي ،تامامكلل
تارسشع دفاو˘ت ه˘ي˘ف ع˘قو˘ت˘ي يذ˘لا
ةياهن ديربلا بتاكم ىلع نئابزلا
ن˘˘م يذ˘˘لا ي˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا
فرسص عم نماز˘ت˘ي نأا ضضر˘ت˘ف˘م˘لا

اذ˘ه ،ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م
ىلع اهدر يف ةريدملا تحسضوأاو
:لوقلاب تلاغسشنلا هذه فلتخم
امأا ،تامقعملا ريفوتب انمق دقل““
ر˘ي˘غ ي˘ه˘ف تا˘ما˘م˘كل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
لكب انلواح ،قوسسلا يف ةرفوتم
ةد˘ع˘ل ناو˘عأا لا˘˘سسرإاو ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا

مل اننأا لإا تامامك ءانتقل تايلو
اهب اندوز ةليلق ةيمك ىوسس دجن
لسصت (ضسمأا يأا) مويلا ،بتاكملا

˘˘مÓ˘˘هو تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
ىل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘سس ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا
:ةثدحت˘م˘لا تفا˘سضأاو ،““بتا˘كم˘لا
بتا˘كم˘لا ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن˘˘سس““
نامألا ةفا˘سسم د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘طر˘سشأا˘ب
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘كت نأا نا˘˘م˘˘˘سضل كلذو
كابسشلا نوعو نوبزلا نيب ةفاسسم
انلسصتا امك ،ن˘ئا˘بز˘لا ن˘ي˘ب ى˘ت˘حو
بتاكملا نيمأات˘ل ن˘مألا ة˘ير˘يد˘م˘ب
اسصوسصخ نئابزلا ميظنتو ةيديربلا

،““نيدعاقتملا تاسشاعم بسص دنع
ف˘˘سشك ،ة˘˘ل˘˘˘سص يذ قا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
لكل رارحم ءانتقا““ نع ةريدملا

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا بتا˘˘˘˘كم ن˘˘˘˘م بت˘˘˘˘كم
ة˘يلو˘لا بار˘ت ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةنياعمل كلذو86 اهددع غلابلاو
ريبادتلا ذاختاو فظوم لك ةرارح
دحأا ةرارح تناك لاح يف ةمزÓلا
ريغ ةقيرطب ةعف˘تر˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

تلاق يتلا ريدملا لوقت ““ةيعيبط
ىرخألا ريبادتلا ضصوسصخب اسضيأا

:تح˘سضو أا˘ف ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ديربلا ضضابقل تاميلعت تيطعأا““
ةعفد نئابزلا لك لا˘ب˘ق˘ت˘سسا مد˘ع˘ب
ل˘ك عا˘˘سستا بسسح ا˘˘م˘˘نإاو ةد˘˘حاو
ة˘˘مÓ˘˘سس نا˘˘م˘˘˘سضل كلذو بت˘˘˘كم
ي˘عو نأا ى˘لإا ةر˘ي˘سشم ،““ع˘ي˘م˘ج˘˘لا
نم كلذو مهألا وه ىقبي نوبزلا

ةدحاو ةعفد هجوتلا مدع““ لÓخ
لوألا مويلا يف ديربلا بتاكم ىلإا
بتاكم˘لا نأل ،تا˘سشا˘ع˘م˘لا بسصل
تاعزوملاو ايموي ةحوتفم ىقبت

42 راد˘م ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘لآلا

.““ةعاسس

دونج ديربلا وفظوم»
لكو ناديملا يف نوطبارم
““مهتيحسضت ىلع مهل ركسشلا

ريدملا تدكأا ،ةلسص يذ قايسس يف
ليسصوت رارق نأا ““ةعاسس رخآا““ ـل
نيدعاقتملا لزانم ىلإا تاسشاعملا

ةماعلا ةير˘يد˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘سص ن˘م
ىلإا ةتفل ،هذيفنتل مزلي ام ذاختل
يف ءارجإا تذختا ةريخألا هذه نأا

لÓ˘خ ن˘م كلذو ة˘ي˘˘م˘˘هألا ة˘˘يا˘˘غ
بو˘ن˘ي ضصخ˘سش ل˘ي˘كو˘ت ة˘ي˘نا˘كمإا

مايقلل نئابزلا نم ةعومجم ىلع
بتا˘كم ي˘ف ة˘ي˘لا˘م ة˘ل˘ما˘ع˘م يأا˘˘ب
ة˘˘لا˘˘سسر ته˘˘جو ي˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا
وفظوم““ :لوقلاب اهيف ني˘ل˘ما˘ع˘ل˘ل
ناديملا يف نوطبارم دونج ديربلا

ى˘ل˘ع ر˘كسشلا ل˘ك نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسيو
ا˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لا

لجأا نم ايموي مهلزانمل مهكرتو
متخ˘ت نأا ل˘ب˘ق ،““ن˘طاو˘م˘لا ة˘مد˘خ
ىلوألا ،نيتلاسسر هيجوتب اهثيدح
نيدعاقتملا ا˘سصو˘سصخو ن˘ئا˘بز˘ل˘ل
ىلع ىرخأا ةرم مهل تدكأا نيذلا

ةدحاو ةعفد هجوتلا مدع ةرورسض
مهتاسشاعم بسصل لوألا مويلا يف
ايموي حتفت بتا˘كم˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب
ة˘لو˘ي˘سسلا ر˘فو˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
امأا ،ةيلآلا تاعزوملا يف ةيلاملا
ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو˘˘ف ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لا˘˘سسر˘˘لا
،يندملا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ،تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
ه˘نا˘كمإا˘ب ن˘م ل˘كو ن˘˘مألا ناو˘˘عأا
ن˘ئا˘بز˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘ف ةد˘عا˘˘سسم˘˘لا

نامألا ةفاسسم مهمارتحا نامسضو
ي˘ف ةد˘عا˘سسم˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
.ديربلا بتاكم ميقعت

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ ةعاسسلا ثدح1495ددعلا0202 سسرام32  نينثإلا4

www.akhersaa-dz.com

:ةبانعب ““رئازجلا ديرب““ ةريدم ..نئابزلا ميظنت يف ةدعاسسملل تايعمجلا تدسشان

 نئابزلاو نيفظوملا ةيامحل ريبادت انذختا»
””نيدعاقتملل يتلاصسر هذهو

نم نئابزلاو نيفظوملا ةيامحل ةيئاقولا تاءارجإ’ا نم ديدعلا ذاختا ىلع ةبانع ةي’وب ““رئازجلا ديرب““ ةسسسسؤوم ةدحو ةريدم تدكأا
.سصوسصخلا هجو ىلع كيبابسشلا لامع ددع فيخي نيذلا نيدعاقتملا تاسشاعم فرسص دعوم بارتقا عم اسصوسصخ انوروك ءابو

مهل تÓفاحلا ريفوت ةردابمب مايقلا مهنكمي سصاوخلا

ةبانعب ةحصصلا عاطق يف لامعلا
لقنلا رفوت مدع نم نوناعي

ضصقن نم ةبانع يف ةحسصلا عاطق يف نولماعلا يناعي
نيب لقن˘لا ف˘ي˘قو˘ت رار˘ق د˘ع˘ب ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو ر˘فو˘ت مد˘عو
دجوو ،نيرفا˘سسم˘لا ل˘ق˘ن تÓ˘فا˘ح دو˘جو مد˘عو تا˘يد˘ل˘ب˘لا
لكسشم ءابطألاو نيسضرمملاو ةرادإلا يف لامعلا نم ريثكلا

يف تامدخلا ةددعتملا تادايعلا ىلإا هجوتلا يف ضصيوع
،ينوبلا ىفسشتسسم رارغ ىلع تايفسشتسسملاو تايدلبلا لك
،اني˘سس ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم ،د˘سشر ن˘با ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

ىفسشتسسم ،ضضيبألا رسسجلا˘ب نا˘بر˘سض م˘ي˘كح˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم
،يزارلا ركب و˘بأا ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ضضار˘مألا ى˘ف˘سشت˘سسم ،را˘ج˘ح˘لا

ةرجألا تارايسس ربع لقنتلل لامعلا نم ريثكلا رطسضيو
،مهلمع ىلإا هجوتلا لجأا نم ““دورفلا““ لامعتسساب وأا ايدرف
نم نطولا ةيلو لك يف ةحسصلا عاطق يف لامعلا يناعيو
ةسصاخ تاءارجإا ذاختا يعدتسسي ام وهو لاكسشإلا ضسفن
ةباثمب نوربتعي نيذلا عاط˘ق˘لا اذ˘ه لا˘م˘ع˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ل
فرظلا اذه يف نييرئازجلا مهيلع لوعي نيذلا ““دونجلا““
با˘ح˘سصأاو ضصاو˘خ˘لا ما˘ي˘ق نور˘ي˘ث˘كلا ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ضصا˘خ˘˘لا
يف نيلماعلل لقنلا ري˘فو˘ت حار˘ت˘قاو تاردا˘ب˘م˘ب تÓ˘فا˘ح˘لا
دجوي هنأا ةسصاخ نطولا تايلو لك يف ةحسصلا عاطق
.لاجملا اذه يف نيلماعلا نم ريثكلا
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تازافقو تامامك نم ةياقولا لئاسسو طسسبأا بايغ ةجيتن

ةصسصسؤوملا لامعل ةيجاجتحا ةفقو
ةبانعب ةيراوجلا ةحصصلل ةيمومعلا

ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوملا لامعو يبطلا مقاطلا ،ضسمأا مظن
رقمب ةيجاجتحا ةفقو،ةبانع ةنيدم ةنيدمب ،فورخ يبرعلا
اهيف نوطبختي يتلا ةيرزملا فورظلل اديدنت ،ةسسسسؤوملا
انوروك ضسوريف نم ةياقولا لئاسسو طسسبا بايغ ةجيتن

ةرو˘ط˘خ م˘غر اذ˘ه،تازا˘ف˘ق˘˘لاو  تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نأا دعب ىودعلا لاقتنإاب نيددهملا رثكا اوتاب ثيح ةيعسضولا
نع ف˘سشكل˘ل ا˘ق˘ح˘ل˘م ح˘ب˘سصت˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘لا ضصي˘سصخ˘ت م˘ت
ريغ نم هنأاب اودكأا نوجتحملا.انوروك ضسوريفب نيباسصملا
مهتمÓسس نا ثيح، فور˘ظ اذ˘كه ل˘ث˘م˘ب ل˘م˘ع˘لا لو˘ق˘ع˘م˘لا

ة˘سسا˘ي˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن كح˘م˘لا ى˘ل˘ع تتا˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘مÓ˘سسو
مهتجاح ىلإا اوفاسضاو، ةينعملا تاهجلا فرط نم ةلابمÓلا
ايموي رطخلا نوهجاوي مهنأا امب ةياقولا لئاسسول ةسساملا
ضسوريفب مهتباسصإا يف هب˘ت˘سشم˘لا ى˘سضر˘م˘لا˘ب م˘ه˘كا˘كت˘حا˘ب

ىكتسشا امك،ىودعلا لاقتنا راطخأا نوهباجي و ،انوروك
نم ةينعملا حلاسصملل مات بايغ نم ناوعألاو يبطلا مقاطلا
اسسرامم املظ اذه نيربتعم ةياقولا لئاسسوب مهديوزت لجأا

نينطاوملا لبق نم لابقإا دهسشت ةسسسسؤوملا نأا مغر ،مهدسض
ريخألا يف،ضسوريفلاب ةباسصإلاب مهتلاح يف هبتسشي نيذلا
ة˘ح˘سصلا ر˘يزو و ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘لاو نو˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا د˘˘سشا˘˘ن
د˘ح ع˘سضو و ل˘خد˘ت˘لا،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإاو نا˘كسسلاو
ل˘ئا˘سسو˘ب م˘هد˘يوز˘ت اذ˘كو ،م˘هد˘سض ة˘سسرا˘م˘م˘لا ةلا˘ب˘مÓ˘˘ل
.ةياقولا
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ةثراكلا عوقو لبق لخدتت لازأا نيعب نمأ’ا حلاسصم

فيطصسب ةحÓفلا كنب نم تاصشاعملا بحصسل ةقصصÓتم ريباوط
¯ Gjªø Q

ح˘˘لا˘˘سصم ضسمأا حا˘˘ب˘˘سص تل˘˘خد˘˘˘ت
لازأا ني˘ع ةر˘ئاد˘ل ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا

ق˘ير˘ف˘ت˘ل،ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو ي˘بو˘ن˘ج
و خو˘ي˘سشلا ن˘م  ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘˘ط
م˘ه˘سضع˘ب˘ب ن˘ي˘ق˘سصÓ˘ت˘م ةز˘ج˘ع˘لا
بح˘سسل او˘مد˘ق ن˘˘يذ˘˘لا، ضضع˘˘ب˘˘لا

ة˘ب˘ع˘سصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا˘ب م˘ه˘تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م
ةيمنتلا و ةحÓفلا كنب ““وروألا““
و رطخلاب رذني عسضو يف ةيفيرلا
ا˘نور˘ك ضسور˘ي˘ف را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘ه˘˘سسي

نم مهنأا و ةسصاخ ةريبك ةعرسسب
لمحتت ل نيذلا ةنسسلا رابك ةئف
ضسوريفلا اذه ة˘موا˘ق˘م م˘ه˘ما˘سسجأا
ة˘عر˘سسب ر˘سشت˘ن˘ي يذ˘لا ر˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا

رسصا˘ن˘ع ما˘ق ثي˘ح، ر˘سشب˘لا ط˘سسو
نع م˘هدا˘ع˘بإا و م˘ه˘ق˘ير˘ف˘ت˘ب ن˘ملا
و رتملا نع ديزت تافاسسمب ضضعب
ضسÓ˘جإا˘ب او˘ما˘ق ا˘˘م˘˘ك ، ف˘˘سصن˘˘لا
ا˘م˘ك،يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘˘ك ةز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
تاعادبإل ثيغ ة˘ي˘ع˘م˘ج تكرا˘سش
ي˘ف، لازأا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب با˘˘ب˘˘سشلا

اهؤواسضعأا ماق و مي˘ظ˘ن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

ل˘خاد˘لا ن˘م كن˘ب˘لا ر˘ق˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ب
ن˘ئا˘بز ضضفر ا˘مد˘ع˘˘ب ، جرا˘˘خ˘˘لاو
، م˘ه˘سسف˘نأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ءا˘ق˘ب˘لا كن˘ب˘˘لا

هذه ناف ةيعمجلا لثمم بسسحو
و ميقعت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ةردا˘ب˘م˘لا
تءاج، ريباوطلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت و كن˘ب˘لا
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لا ن˘ئا˘˘بز˘˘لا ضضفر د˘˘ع˘˘ب
كنبلا ةرادإا ضضفر دعب و مهلزانم
ىعد˘ت˘سسإا ا˘م˘م، كن˘ب˘لا ر˘ق˘م ق˘ل˘غ
ميقعت و بابسشلا نم ددع دينجت
لئاسسوو داوم لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ر˘ق˘م˘لا
ضسوريفلا راسشتنا نم دحلل ةطيسسب

˘ما˘مأا اذ˘ه ثد˘ح˘ي.نا˘كسسلا ط˘سسو

و ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘˘سسلا تو˘˘كسس

مل يتلا ةحسصلا ةيريدم حلاسصم

لثم نا نم مغرلاب،انكاسس كرحت

و ضصاخسشلا نيب تاعمجتلا هذه

ام ىلا يدؤوي دق نسسلا رابك ةسصاخ

ضضعب حرتقإا دق و.هابقع دمحي ل

ح˘لا˘سصم مو˘ق˘ت نأا˘ب، ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا

نئابزلا عم ديعاوم ءارجإاب كنبلا

تاقوأا لÓخ نم مهلاومأا بحسسل

كاكتحا يا نوكي ل ىتح ةدعابتم

اذهل تقؤوم لحك اذه و ، مهنيب

ه˘ن˘ع بر˘ت˘˘ت د˘˘ق يذ˘˘لا ل˘˘كسشم˘˘لا

. ةريبك ةيحسص رطاخم

انوروك راسشتنا يف ةدكارلا هايملا ةمهاسسم نم فواخم

ةدكيكصس قرغت راطمألا
تاقرطو عراوسش تقرغأا،ةدكيكسس ةيلو ىلع راطمألا نم ةربتعم تايمك تبسسلا ةليل تطقاسست

رهظ و،ةلفلف ةيدلب لثم ةيقرسشلا تايدلبلا ضضعبو ، ةيلولا ةمسصاع ةيدلب رارغ ىلع ، تايدلب ةدع
تلوح يتلا ، راطمألا نم تارطق طقاسست لÓخ ةيلولا ةمسصاع اهسشيعت يتلا ةثراكلا مجح
نم ةدكيكسس ةنيدم ةيامح عيراسشم ىودج نع تلؤواسست حرطي ام وهو نايدو ىلإا عراوسشلا
تاطلسسلا لبق نم ةنايسصلاو فيظنتلا تÓمح بايغ اذكو ،رييÓملا تمهتلإا يتلا ،تاناسضيفلا
ىلع تطقاسست يتلا ،ةريزغلا راطمألا هايم ترمغ امك،ئراوطلا هذه لثمل ابسسحت ،ةيلحملا

ىسسيع، توا02 تارمم يح، بيدلا جرم توأا02 يح رارغ ىلع ءايحأا ةدع ، ةيلولا ةمسصاع
،تاعولابلا دادسسنإا ةلسضعم نأا تفÓلاو خاسسولا مكارتو تاعولابلا دادسسنا ببسسب ةمركوب
قهرت يتلا لكاسشملا رثكأا نم تتاب ، ةنيدملا ءايحأاو تاقرطلا يف ،يحسصلا فرسصلا تاونقو
جرح لو ثدحف ةرورعزوب ةديدجلا ةنيدملا اما راطمألا نم تارطق تطقسس املك نيدكيكسسلا
ناج قيرط تأÓتما ةلفلف يفو يحسصلا فرسصلا تاونق ةحيسضف راطملا تارطق تفسشك امدعب
ىلع ةرداق ةمخسض كربل تلوحت اهنأل ةلفلف قيرط لامعتسسا نم نيقئاسسلا ريذحت متو ءاملاب كراد
ندملا لكك تسسيل ةنيدم يف راطملا طقاسست دنع ةرم لك رركتي ويرانيسس،تارايسسلا عÓتبا

دق يتلا ةدكارلا ةايملا نم اهناكسس فوخت يتلا،ينطولا داسصتقلا ةمسصاعو زاغلا ةنيدم اهنل
ةبلاطم ىلا مهعفد و نينطاوملا طسسو بعرلا رسشن يذلا انوروك ضسوريف راسشتنا يف مهاسست
ةمسصاع طسسو ةسصاخ ضسوريفلا راسشتنا يدافتل هايملا ةلازا يف عارسسإلاب ةسصتخملا تاطلسسلا
نم تاقرطلا و عراوسشلا يف ةعمجتملا راطملا هايم و ةهج نم ضسوريفلا اهرسصاح يتلا ةنيدملا

.ةيناث ةهج
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فيطسس راطم ربع رئازجلا ىلا اومدق

يحصصلا رجحلل قدانف7 صصيصصخت
صسنوتب ناك يرئازج423 ىلع

ةعاسس يف،فيطسسب5491 يام نماثلا راطمب تطح
نم نيتمداق نيترئاط سسمأا لوأا ءاسسم نم ةرخأاتم

ةيعر423 ا˘ه˘ن˘ت˘م ىل˘عو ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا سسنو˘˘ت ة˘˘لود
ةيرئازجلا تاي’ولا فلتخم نم نوردحني يرئازج
ةيرئازجلا تاطلسسلا تماق ثيح ، سسنوت يف اوناك
سضرأا ىلإا ةدو˘ع˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإا˘˘ب
ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ير˘˘ب˘˘لا دود˘˘ح˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ م˘˘ت ا˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘بو  ن˘˘˘طو˘˘˘لا

7 مهل ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تر˘خ˘سس د˘قوو ،ن˘ي˘ت˘لود˘لا
مهل ةماقإاك ةملعلا و فيطسس يتنيدم نم لكب قدانف

ءار˘جا˘ك ا˘مو˘ي41 ةد˘م˘ل ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘ل˘˘ل نا˘˘ك˘˘مو
.يزارتحا

ر نميا ^

انوروك سسوريف لمحي ناك سضيرم ةجلاعم ببسسب
مهملع نود

ابيبط21 نم يبط مقاط ىلع رجحلا
فيطصسب ةعاقوب ىفصشتصسمب اصضرممو

ديعسسلا ىفسشتسسمب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ح˘لا˘سصم˘لا تع˘سضو
، ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و لا˘م˘سش ة˘عا˘قو ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب  ير˘˘ماو˘˘ع

تح˘ت سضر˘م˘م و بي˘ب˘ط21 نم نو˘ك˘ت˘م ي˘ب˘ط م˘قا˘ط
˘ما˘م˘ح ي˘ند˘ع˘م˘لا بكر˘م˘لا قد˘ن˘ف˘ب ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

كا˘˘ك˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو، يزار˘˘ت˘˘حإا ءار˘˘جإا˘˘ك رو˘˘˘قر˘˘˘ق

نيبت يذلا ىسضرم دحأا عم ةرسشابم يبطلا مقاطلا

نوكي نا نود انوروك سسوريفب باسصم هنأاب دعب اميف

اهيلع ان˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو،كلذ م˘ل˘ع˘ي

لÓ˘خ ة˘عا˘˘قو˘˘ب ىف˘˘سشت˘˘سسم ىلإا مد˘˘ق سضير˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف

نيتيلكلا نم سضيرم هنأا سساسسأا ىلع، ةيسضاملا مايأ’ا

جÓعلا و سصح˘ف˘ل˘ل ه˘عا˘سضخإا˘ب ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ما˘ق˘ف

روهظ دعب و، ةمزÓلا ةيبطلا تاطايتح’ا ذخأا نود

ي˘˘ف ه˘˘ثو˘˘ك˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ثأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضار˘˘˘عأ’ا سضع˘˘˘ب

ىلا تلسسرا و ةيبط ليلاحتلا هل تيرجا ، ىفسشتسسملا

ل˘م˘ح˘ي سضير˘م˘لا اذ˘ه نا˘ب د˘كا يذ˘لا رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘م

. انوروك سسوريف

ر نميا ^

يحصصلا رجحلا نم برتغم بوره
فيطصس نم ردحني صسردنألاب

،فيطسس ةي’وب ةعقاولا ناملو نيع ةنيدم تدهسش

برتغم بوره نم دكأاتلا دعب رانتسسا ةلاح سسمأا موي

سصسصخ يذ˘لا نار˘هو ة˘˘ي’و˘˘ب ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م

اوناك نيذلا نييرئازجلا ايعرلا تلقن يتلا ةرخابلل

اذ˘ه نا ثي˘ح ،ي˘سضا˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سس’ا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ، ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ب

حجريو ناملو نيع ةنيدم نم ردحني رافلا سصخسشلا

زكرم نم هبوره دعب هلزنم ىلا داع دق نوكي نا

ن˘˘˘م’ا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تعر˘˘˘˘سش د˘˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا

نأا نم افوخ ، هنع ةعسساو ثحب ةيلمع يف تاطلسسلاو

طسسو ىودعلا لقني و انوروك سسوريفب باسصم نوكي

. ةباسصإا يا اهب لجسست مل يتلا ةنيدملا هذه ناكسس

ر نميأا ^
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ددع نأآ ةينمأآ رداسصم تركذ
مأآ دودحلآ يربعم ىلع نيدفآولآ
آريثك عجآرت دق نويعلآو لوبطلآ

ثي˘ح ن˘ير˘خلآ ن˘ي˘مو˘˘ي˘˘لآ لÓ˘˘خ
ة˘˘يلو ن˘˘مأآ ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘˘خ˘˘˘سس

يطرسش052 ءا˘˘˘هز فرا˘˘˘ط˘˘˘لآ
نم نيدئاعلآ ءلؤوه ةبقآرم ةيلمعل
سصح˘ف˘لآ م˘ه˘˘ئآر˘˘جآ د˘˘ع˘˘ب سسنو˘˘ت
نا˘كم˘لآ ن˘ي˘ع˘ل ي˘˘لوألآ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لآ
ةبقآرملآو ينملآ قوطلآ سضرفب
ر˘ج˘ح˘ل˘ل م˘ه˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لآ
ةقفآرمو فرطلآ قدانفب يحسصلآ
ىلآ مهتبكآومو ىرخلآ دآدعلآ

تا˘يلو ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت دود˘˘ح
ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘م ىر˘˘˘خلآ

قدان˘ف˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ما˘قإل ةد˘كي˘كسسو

ىقبتو .يحسصلآ رجحلآ عم كانه

نم فراطلاب ة˘ي˘ن˘ملآ ح˘لا˘سصم˘لآ

ي˘ن˘˘طو˘˘لآ كرد˘˘لآ ى˘˘لآ ة˘˘طر˘˘سشلآ

ةيامحلآ ح˘لا˘سصم ى˘لآ ة˘فا˘سضإلا˘ب

عا˘ط˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لآو ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لآ

ةيلوب قاسسو مدق ىلع يحسصلآ

ءابولآ آذه نم ةياقولآ نم فراطلآ

˘مد˘ع ل˘ظ ي˘ف ا˘نورو˘ك ر˘ي˘ط˘خ˘لآ

ةباتك ةياغ ىلآ ةلاح يأآ ليجسست

ردا˘˘سصم˘˘لآ بسسح ر˘˘ط˘˘سسلآ هذ˘˘ه

.فراطلاب ةيمسسرلآ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

1495ددعلا0202 سسرام32  نينثإلا 5ةعاسسلا ثدـح
www.akhersaa-dz.com

ةيلمعلل يطرصش052 ريخصست مت اميف

فراطلاب دودحلأ يربعم نم مهؤوÓجأ مت ضصخسش008 نم رثكأأ
نم دئاع سصخصش008 نم رثكأا ةيربلا دودحلا قلغب يمصسرلا رارقلا رودصص ذنم فراطلاب نويعلاو لوبطلا مأا دودحلا يربعم لبقتصسا

نم لكل ةيقبلا ليوحت مت اميف يحصصلا رجحلا نمصض سصخصش554 نم رثكأا ةيلولاب قدانفلاو ءاويلا زكارم تلبقتصسا نيأا سسنوت
.ةدكيكصسو ةملاق ،ةبانع تايلو

راصشتنإل ةرؤوب ىلا اهلوحت ةيناكما نم تاريذحت
  ةيليملاب لتاقلا سسوريفلا

لامعلأ تائم دفأوت لسصأوت
 لجيجب ةرÓبب ةيعانسصلأ ةقطنملأ ىلع

نطولآ ربع طاسشن˘لآ تآءا˘سضف م˘ظ˘ع˘م ق˘ل˘غ˘ب تا˘ط˘ل˘سسلآ رآر˘ق م˘غر
جراخ نم ىتحو ةديدع قطانم نم لامع مسضت يتلآ كلت اسصوسصخ
لمعت تلآزل لجي˘ج˘ب ةرÓ˘ب˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘سصلآ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لآ نأآ لآ ن˘طو˘لآ
لك نم نيمداقلآ لامعلآ دفآوت لسصآوت لÓخ نم اهتقاط ىسصقأاب
بسسح انوروك سسوريفل ةرؤوب ىلآ اهلّوحي دق امم اهيلع تايلولآ
جورخلآو لوخدلآ ةكرح دييقتو يروفلآ اهقلغب آوبلاط نمم سضعبلآ

ةيعانسصلآ ةقطنملآ تلظ دحألآ سسمأآ دودح ىلإآو .ةريخألآ هذه نم
لامعلآ تائم دفآوت لÓخ نم يعيبط لكسشب لمعت لجيجب ةرÓبب

لامع مسضي يذلآ بلسصلآو ديدحلل ةرÓب عنسصم ىلع آديدحتو اهيلع
ةيبنجألآ تايسسنجلآ سضعب نم ىتحو نطولآ قطانم فلتخم نم
سضعبب عفد يذلآ رمألآ ةيويسسآآ ىتح وأآ ةيبرع ، ةيبوروأآ تناك آءآوسس
تآريذحت هيجوت ىلآ لجيج ةيلوب انوروك سسوريف فلمل نيعباتملآ
تآءآرجآ ذاختآ ىلآ ةوعدلآو يعانسصلآ ءاسضفلآ آذه ىلع نيمئاقلل

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لآ هذ˘ه ى˘لآ جور˘خ˘لآو لو˘خد˘لآ ة˘كر˘ح ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘مرا˘سص
لمعلآ مث نمو ةمراسص تآءآرجآو طورسشل كلذ عاسضخآو ةيعانسصلآ

راسشتنإل ةيقيقح ةرؤوب ىلآ يعانسصلآ ءاسضفلآ آذه لّوحت مدع ىلع
لك نأآو اسصوسصخ لج˘ي˘ج ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف لا˘ق˘ت˘نآو
ةرÓب ةقطنم ىلع نيمئاقلآ ذاختآ مدع دكؤوت ةرفوتملآ تامولعملآ
يتلآ ةيئانثتسسإلآ عاسضوألآ عم مءÓتي يزآرتحآ ءآرجآ يأل ةيعانسصلآ
تلاحلآ فسشكل يفاكلآ دا˘ت˘ع˘لآ ر˘ي˘فو˘ت كلذ ن˘مو م˘لا˘ع˘لآ ا˘ه˘سشي˘ع˘ي
نأآ امك ، ةيرورسضلآ ميقعتلآ لئاسسو ريفوت ىتحو اهيف كوكسشملآ
نم لامع مسضت ديدحلآ عنسصم آديدحتو ةرÓبب ةيعانسصلآ ةقطنملآ

تلاح نم ددع اهيف ترهظ يتلآ كلت اهيف امب تايلولآ فلتخم
لقن يف دعاسسي دق امم بناجأآ لامع آذكو انوروك سسوريفب ةباسصإلآ
طسسو هيسشفت مث نمو ةلوهسسبو ةيعانسصلآ ةدعاقلآ هذه ىلآ سسوريفلآ
يتلآ لامهإلآ ةلاح نم ديدسشلآ مهفوخ آودبأآ نيذلآ ناكسسلآ ةيقب
نم تآءآرجإلآ لك ذاختآ ىلآ نيعآد ةيعانسصلآ ةدعاقلآ هذه اهسشيعت
اهتمرب ةيعانسصلآ ةقطنملآ قلغ ل املو ثبعلاب هومسسأآ ام فيقوت لجأآ

 Ω.eù°©ƒO. عسضولآ يف ماتلآ مكحتلآ نيح ىلآ

دÓبلل ةيحصصلا ةلاحلاو انوروك سسوريف ءابو ببصسب

بيلحلأ يعزومل ةينطولأ ةيلأرديفلأ
اهبأرسضإأ دمجت

ءآول تحت ةيوطنملآ بيلحلآ يعزومل ةينطولآ ةيلآرديفلآ تنلعأآ
بآرسضإلآ ديمجت نع نييرئآزجلآ نييفرحلآو راجتلل ماعلآ داحتلآ
تايلو فلتخم ىوتسسم ىلع عوبسسألآ آده هؤوآرجإآ عمزم ناك يذلآ
يحسصلآ عسضولآو ةيئابولآ ةلاحلل آرظن ينطو بآرسضإآ يأآ نطولآ
نلعأآ يدلآو ةيروهمجلآ سسيئر تاميلعتل اقبطو دÓبلآ هسشيعت يذلآ
ببسسب ملاعلآو دÓبلآ هب رمت يتلآ ةلاحلل آرظن طاسشنلآ لك ديمجت هيف
بسسحب آدهو دÓبلآ يف ىسشفت يذلآ انوروكلآ سسوريف يملاعلآ ءابولآ
هداف امو هنم ةخسسن ةعاسس رخآآ تقلتو ةيلآرديفلآ نع رداسصلآ نايبلآ
ينطولآ بآرتلآ ربع بيلحلآ يعزومل ينطولآ بآرسضإلآ ديمجت
ةيلآرديفلآ تدكأآ امكو دÓبلآ هب رمت يذلآ يلاحلآ عسضولل آرظن كلدو
تبلاط امك ةيرورسضلآ علسسلآ ريفوتل نينطآوملآ عم انماسضت هناف
ةظفاحملل ةدحآو آدي آونوكي نآ بيلحلآ يعزوم عيمج نم ةيلآرديفلآ

ةنهآرلآ ةرتفلآ هده ةليط بيلحلاب هديوزتو نطآوملآ رآرقتسسآ ىلع
ةيرورسض ةدام ربتعي هنآ ةسصاخو بيلح ةمزآ كانه نوكت ل يكل

MƒQjá aÉQì.كÓهتسسلآ ةعسسآوو

يحصصلا رجحلل هعوصضخ دعب

«انوروك ضسوريف» ـب باسصم
ةركسسب ىفسشتسسم نم رفي

ةركسسب ةيلوب بجاحلآ ةيدلبل يدلبلآ يبعسشلآ سسلجملآ سسيئر رطخأآ
ةقلعتملآو سسمأآ ةركسسب يف تعقو يتلآ ةثراكلاب ةينعملآ تاطلسس

موي دولوملآو ةنسس23 رمعلآ نم غلابلآ «سس.غ.ب» باسشلآ بورهب

موي يرغدم دمحأآ ىفسشتسسم تلاجعتسسآ مسسق نم8891 ليرفأآ82

ةهجو وحن احابسص فسصنلآو رسشع ةيداحلآ ىلع سسرام02 ةعمجلآ
تفسشك ليلاحتلآ جئاتن تبثأآو يحسصلآ رجحلل هعوسضخ دعب ةلوهجم
سسل˘ج˘م˘لآ سسي˘ئر فا˘سضأآو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب با˘سصم ي˘ن˘ع˘م˘لآ نأآ
»ةعاسس رخآآ» زوحت يتلآ هتلسسآرم يف بجاحلآ ةيدلبل يدلبلآ يبعسشلآ
ءيسشلآ ىقبيو ،ةناسشيل ةيدلب يف دهوسش دق باسشلآ نأآ اهنم ةخسسن

84 رورم دعب ةلسسآرملآ هذهب ماق ةيدلبلآ سسيئر نأآ هابتنÓل ريثملآ
لوؤوسسم ريغ فرسصتب ماق يذلآ باسشلآ آذه بوره نع ةلماك ةعاسس
هنم نيبرقملآو هتلئاع دآرفأل سسوريفلاب ىودعلآ لقن يف مهاسسيسسو
هنأآ ةسصاخ يحسصلآ رجحلآ يف ءاقبلاب ءافسشلآ ىلع رداق ناك نأآ دعب

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةنسس23 هرمعو باسش

مهتاصشاعم بحصسل نيدعاقتملا فوفصص اهتمدقم يف

ةنتابب ةديدع تائف ىدل طئاحلأ ضضرع برسضت ةيئاقولأ تاميلعتلأ
¯T°ƒT°É¿.ì

ن˘هآر˘لآ ع˘سضو˘لآ ةرو˘˘ط˘˘خ م˘˘غر
ةد˘كؤو˘م˘لآ تلا˘ح˘لآ دد˘ع عا˘ف˘˘ترآو
رملآ نطولآ ربع انوروك سسوريفل
ريبآدتو تآءآرجآ ذاختآ بلطت يذلآ

ءابولآ آذه راسشتنآ نم دحلل ةيئاقو
تاعمجتلآ نم دحلآ اهنمو فيخملآ
يف سسيئرلآ ببسسلآ نوكت دق يتلآ
آددع نآ لإآ ،انوروك سسوريف راسشتنآ

ةروطخب نيلابم ريغ نينطآوملآ نم
ثيح ،ةنتاب ةيلوب اميسس ،عسضولآ
خيرات عم عسضولآ مايألآ هذه نمآزت

مهو ،نيدعاقت˘م˘لآ تا˘سشا˘ع˘م بسص
اميسس ءابولل ة˘سضر˘ع ر˘ث˘كلآ ة˘ئ˘ف˘لآ
سضآرمآ ن˘م م˘ه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لآ

نم مهعنمي مل كلذ نآ ريغ ،ةنمزم
عفآدتلآو ديربلآ بتاكم ىلإآ هجوتلآ

،مهتاسشاع˘م بح˘سسل سضا˘سضت˘كلآو
ةرهاظ ،ةيئاقولآ ريبآدتلآ ذاختآ نود

بتاكم ىل˘ع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لآ د˘فآو˘ت
ءا˘بو˘لآ رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق تنا˘ك د˘ير˘˘ب˘˘لآ
اموي نأاكو ،ا˘ب˘ي˘هر آرا˘سشت˘نآ فر˘ع˘ت
ذإآ ،بح˘سسل˘ل م˘ه˘ل سصسصخ˘م ط˘ق˘ف
عوبر ر˘ب˘ع د˘ير˘ب˘لآ بتا˘كم د˘ه˘سشت
ي˘ف ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لآ د˘فآو˘˘ت ن˘˘طو˘˘لآ
يف ناكمب رفظلل ركابلآ حابسصلآ
فلتخ˘ي م˘ل ع˘سضو˘لآ نا˘ف ،رو˘با˘ط˘لآ

ى˘ل˘ع ي˘ق˘بو بتا˘كم˘لآ بل˘غأآ ر˘ب˘ع
بتاكم ديد˘ع تد˘ه˘سش د˘ق˘ف ،ه˘لا˘ح
ديدع ربعو سسمأآ ةنتاب ةيلوب ديربلآ
مد˘عو آر˘ي˘ب˘ك ا˘ظا˘ظ˘ت˘كآ ا˘ه˘تا˘يد˘ل˘ب
مهلكو ،ةيئاقولآ تآءآرجلآ مآرتحآ
مغر ،مهتاسشاعم بحسس يف نوبغري
ةمدخ تقلطآ دق ديربلآ ةرآزو نآ

،دعب نع تاسشاعملآ بحسسل ةيمقر
م˘ت˘ي ةرا˘م˘ت˘سسآ أÓ˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع وآ
،بحسسلل سصخسش ليكوت اهبجومب
ةهجو نيدعاقتملل نآ ودبي هنآ لآ
بحسس يف مهرآرسصإآو ىرخآ رظن

ذاختآ مغرو ،مهسسفنأا˘ب م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م
ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لآ تآءآر˘˘جلآ ة˘˘فا˘˘ك
لÓخ نم ،ديربلآ بتاكم فلتخم
يف سصاخسشألآ نيب ةفاسسملآ ديدحت
ىتحو ةزهجلآ ميق˘ع˘تو ،ر˘ي˘بآو˘ط˘لآ
نيعوطتمو تايعمج يلثمم لخدت
كلذ نآ لآ ،ةيلمعلآ ميظنتل بابسش
تيقبو بتاكملآ د˘يد˘ع˘ب ح˘ج˘ن˘ي م˘ل
عفآدت مهلكو اهلاح ىلع عاسضولآ

ةلا˘ب˘م نود ن˘ير˘˘خآلا˘˘ب كا˘˘كت˘˘حآو
،ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خو ع˘˘˘سضو˘˘˘لآ م˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب

نودتري ل مهبلغآ نآو اسصوسصخ
ن˘يد˘سصا˘ق ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لآ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلآ

ءآر˘˘جآ ى˘˘ندآ نود د˘˘ير˘˘ب˘˘لآ بتا˘˘كم
.ءابولاب ةباسصلآ ع˘ن˘م˘ي د˘ق ،ي˘ئا˘قو
يتلآ ةديحولآ نكت مل ديربلآ بتاكم
ىت˘ح ل˘ب ،ةر˘ها˘ظ˘لآ هذ˘ه ن˘م تنا˘ع
طاقنو ةيمومعلآ نكاملآ فلتخم
ةيئآذغلآ دآوملآ ع˘ي˘ب˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لآ
ي˘ت˘لآ ،د˘ي˘م˘سسلآ ةدا˘م ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘˘سس

ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘فآو˘˘˘ت سسمآ تد˘˘˘ه˘˘˘سش

،ةدا˘م˘لآ هذ˘ه ءا˘ن˘ت˘قل ن˘ي˘ن˘طآو˘˘م˘˘لآ

ةداملآ هذه يرتسشي مل مهنم سضعبلآ

هت˘با˘سصآ ر˘خلآ سضع˘ب˘لآو ل˘ب˘ق ن˘م

ة˘ي˘م˘كلا˘ب ى˘سضر˘ي م˘˘ل˘˘ف ة˘˘ف˘˘ه˘˘ل˘˘لآ

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ه˘لز˘ن˘م˘ب ة˘سسد˘كم˘˘لآ

تاميلعتلآ مرتحت مل يتلآ نكاملآ

بجآو˘˘لآ تآءآر˘˘جإلآو ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لآ

لسصي مل ءابولآ نآ ةجحب اهذاختآ

اهب لجسست مل يتلآ ةنتاب ةيلو ىلآ

هيف ىعد تقو يف ،ةباسصآ ةلاح يآ

ذا˘خ˘تآ ى˘لآ تا˘ي˘ع˘م˘جو نو˘ف˘˘ق˘˘ث˘˘م

هذ˘ه ل˘ث˘م ع˘ن˘م˘ت ة˘ي˘عدر بي˘˘لا˘˘سسآ

دآرفلآ ةكرح م˘ظ˘ن˘تو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لآ

نأآو اسصوسصخ ،مهتمÓسس نمسضتو

عسضوم عسضولآ نم ذخآ دق مهبلغأآ

ني˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ را˘ت˘ه˘ت˘سسآو ة˘ير˘خ˘سس

ىلإآ هتروطخ ىدمو ءابولآ مجحب

.رثكأآ راسشتنلآ يف ذخأآ

 لقنلا ةكرح فيقوتو ىربكلا تايدلبلاب معاطملا قلغ رارق دعب

 لجيجب ةريغسصلأ تايدلبلأ معاطمو يهاقم ىلع ريبك موجه
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لجيج ةيلو تاطلسس رآرق لبوق
يهاقملآو معاطملآ قلغب يسضاقلآ

تايدلب نيب لقنلآ ةكرح فيقوتو
راطآ يف سشينروكلآ ةمسصاع ندمو
يسشفت نم دحلل ةيمآرلآ تآءآرجإلآ
ر˘ي˘غ تا˘جر˘خ˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
نا˘كسس سضع˘ب ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘قو˘˘ت˘˘م
مهنم ريثكلآ سضفر نيذلآ ةيلولآ
ىلع تآءآر˘جإلآ هذ˘ه ع˘م ي˘ها˘م˘ت˘لآ
نم ةلوذبملآ يعاسسملآ نم مغرلآ
اهميمعتو اهب نينطآوملآ مآزلآ لجأآ

بب˘سستو .ة˘يلو˘لآ بآر˘ت ل˘ك ى˘ل˘˘ع
ما˘ع˘طإلآ تآءا˘سضف ل˘ك ق˘ل˘غ رآر˘ق
ي˘هو ىر˘ب˘كلآ ة˘يلو˘لآ تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب

ةمايز ، ريهاطلآ ، ةيليملآ ، لجيج
ي˘ف ي˘ف˘سشن را˘ن˘ق˘˘لآو ة˘˘يرو˘˘سصن˘˘م

تائملآ لبق نم قوبسسم ريغ موجه
ةيقب ىلع تايدلبلآ هذه ناكسس نم
آديدحتو ىر˘خألآ ة˘يلو˘لآ تا˘يد˘ل˘ب
تد˘ه˘سش ثي˘ح ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلآ

رطاقت ةريخألآ هذه يهاقمو معاطم
ىلع ني˘ن˘مد˘م˘لآ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك دآد˘عأآ

آد˘يد˘ح˘تو تا˘بور˘سشم˘لآ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م
ل˘جأآ ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةو˘ه˘ق˘لآو يا˘˘سشلآ
ةبجو ىتح وأآ ةوهق ناجنفب رفظلآ

ن˘م ة˘جو˘م را˘ثأآ يذ˘˘لآ ر˘˘مألآ ءآذ˘˘غ
آذ˘ه˘ل ة˘ن˘ج˘ه˘ت˘سسم˘لآ ل˘ع˘˘ف˘˘لآ دودر
نوري˘ث˘ك ه˘ي˘ف ىآآر يذ˘لآ فر˘سصت˘لآ
سسوريفلآ رطخب فافختسسآ ةباثمب
بلاط ةجرد ىلآ ملاعلآ حاتجي يذلآ

ع˘ي˘سسو˘ت ةرور˘سضب سضع˘ب˘لآ ا˘ه˘ع˘˘م
تآءاسضف تسسم يتلآ قلغلآ تآرآرق
تايدلبلاب يهاق˘م˘لآ آذ˘كو ما˘ع˘طإلآ
ة˘ي˘ق˘ب ى˘˘لآ ة˘˘يلو˘˘لآ ن˘˘م ىر˘˘ب˘˘كلآ

اهب تد˘ب ي˘ت˘لآ ىر˘خألآ تا˘يد˘ل˘ب˘لآ

ىلع سسمأآ ةيداع نم رثكأآ ةكرحلآ

ىلع يهاقملآو معاطملآ ىوتسسم

ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘كلآ ة˘˘مزÓ˘˘م ن˘˘م م˘˘غر˘˘لآ

يتلآ تاميلعتلل اقي˘ب˘ط˘ت م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ل

لجأآ نم راطإلآ آذه يف تردسص

انوروك سسوريف رطاخم نم ليلقتلآ

ىوتسسم ىلع هراسشتنآ نم دحلآو

رآر˘˘ق بب˘˘سست ا˘˘˘م˘˘˘ك.81 ةيلولآ

ند˘م ن˘ي˘ب ل˘ق˘ن˘لآ ة˘كر˘ح ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

لقن ةمزأآ يف لجيج ةيلو تايدلبو

ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك

رآرق مهلمسشي مل نيذلآ نيفظوملل

حيرسستب يسضاقلآ ايلعلآ تاطلسسلآ

مهئاقبآو لامعلآ نم ةربتعم دآدعأآ

تآءآرجإلآ را˘طآ ي˘ف م˘ه˘لزا˘ن˘م ي˘ف

فحز فقو ىلآ ةيمآرلآ ةيزآرتحإلآ

سسد˘كت ل˘ي˘لد˘ب ل˘تا˘ق˘لآ سسور˘ي˘ف˘˘لآ
نيفظوملآو لامعلآ نم ةريبك دآدعأآ

آذكو لقنلآ تاطحم فلتخم ربع
عجسش يذلآ رمألآ تÓفاحلآ فقآوم
تآرايسسلآ باحسصأآ نم تآرسشعلآ
ىلآ مهتابكرم ليوحت ىلآ ةسصاخلآ

بل˘غأآ ر˘ب˘ع ي˘عا˘م˘ج ل˘ق˘ن ل˘ئا˘سسو
مغر آذه ثدحي ، ةيلولآ تاقرط
ن˘مألآ دآر˘فأآ ن˘م تا˘ئ˘م˘˘لآ را˘˘سشت˘˘نآ

ةروكذ˘م˘لآ روا˘ح˘م˘لآ ر˘ب˘ع كرد˘لآو
ى˘لآ ة˘فدا˘ه˘لآ تآرآر˘ق˘لآ ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘ل
فيقوتو انوروك سسوريف ةبراحم
ندم نيب ي˘عا˘م˘ج˘لآ ل˘ق˘ن˘لآ ة˘كر˘ح
نأآ رابت˘عآ ى˘ل˘ع ة˘يلو˘لآ تا˘يد˘ل˘بو
دق يتلآ بابسسألآ دحأآ ربتعي كلذ
سسوريف˘لآ ر˘ط˘خ ةدا˘يز ي˘ف م˘ها˘سست
هراسشتنآ ىل˘ع ةد˘عا˘سسم˘لآو ل˘تا˘ق˘لآ
. سصاخسشألآ نيب

ةيبطلأ ةعنقألأو تأزافقلأ نم ةدحو2912 زجح
 فراطلاب ةيئاقولأ

زجح نم ةيراجتلآ تÓحملل ةيئاجف ةبقآرم ةيلمع لÓخ نم فراطلاب ناعرذلآ ةرئآد نمأآ حلاسصم تنكمت
ةيمكلآ تردق نيأآ ةبراسضملآ قيرط نع عيبلل ةهجوم ةينلديسص هبسشلآو ةياقولآ دآوم نم ةربتعم ةيمك

يراجتلآ لحملآ بحاسص فيقوت عم ةيئاقو ةيبط ةعنقأآو تآزافق يف ةلثمتم ةدحو2912 ـب ةزوجحملآ
ةينلديسص هبسشلآ دآوملآ هذه عيبلل سضرعي وهو طبسض ثيح ةيئآذغلآ دآوملآ عيب يف Óسصأآ طسشني يذلآو
نع يئاسضق فلم هدسض زجنأآ قيقحتلآ تآءآرجإلآ عيمج لامكتسسآ دعب يقيقحلآ اهرعسس قوفت غلابمب
ةيئاسضقلآ تاهجلآ ىلإآ لسسرأآ يراجتلآ لجسسلآ طاسشن جراخ يراجت طاسشن ةسسرامم و ةبراسضملآ ةيسضق
 ¬∏e©£≈ Gd.¿.هل ةبوسسنملآ لاعفألآ ىلع هتمكاحمل ناعردلآ ةمكحم ىدل ةسصتخملآ

ةنيطنسسقب انوروك ىودعب ةباسصإأ لوأأ ليجسست
،انوروك سسوريفل ةلاح لوأآ ليجسست نع ةنيطنسسق يف سسيداب نبآ يعماجلآ ىفسشتسسملآ نم ةبرقملآ اهرداسصم نم ةعاسس رخآآ تملع

ديدعلآ ناف ءابولآ آذه روهظ ذنم هناف ريكذتلل ،اسسنرف نم آرخؤوم تداع ،نمزم سضرم اهل ةنسس85 رمعلآ نم غلبت ةأآرمآ باسصأآ يذلآو
.ةيبلسس تناك مهل تيرجأآ يتلآ ليلاحتلآ جئاتن نأآ لآ ىودعلاب مهتاباسصآ يف هبتسشآ سصاخسشألآ نم
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يذيف˘ن˘ت˘لأ مو˘ضسر˘م˘لأ ى˘ن˘ث˘ت˘ضسأ
صضعب ةيئانثتضس’أ ةلطعلاب صصاخلأ
رأرغ ى˘ل˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ

نمأÓل ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ي˘ف˘ظو˘م
وفظوم ،ةيندملأ ةيامحلأ ،ينطولأ
،نوجضسلأ ةرأدإأ ،كرامجلأ ،ةحضصلأ

،صشغ˘˘لأ ع˘˘م˘˘قو ةدو˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘قأر˘˘˘م
ة˘ط˘ل˘ضسلأ ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ت’ا˘˘ضصت’أ
فيظنتلأو ةفاظنلأ ماهم ،ةيرطيبلأ

ة˘˘ضسأر˘˘ح˘˘لأو ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ ما˘˘ه˘˘˘مو
’ نيذلأ نيفظوملأ ىلإأ ةفاضضإ’اب

تامدخلأ رأرم˘ت˘ضس’ م˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ
نيلماعلأ نأأ ريغ ،ةيويحلأ ةماعلأ
أودجو ةروكذم˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف
يهو ةريبك ةلضضعم مامأأ مهضسفنأأ
نم ءأدتبأ يمومعلأ لقنلأ فقوت
تاطلضسلأ ذاختأ عم ةأزأوملاب صسمأأ
ريبأد˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نيفظوملأ ل˘ق˘ن نا˘م˘ضضل ة˘مزÓ˘لأ

ىر˘خأأ تا˘ي’و تعرا˘˘ضس ا˘˘م و˘˘هو
موضسرملأ رودضص درجمب هب مايقلل
فلضشلأ ةي’و رأرغ ىلع يذيفنتلأ

يتلأ رضصحلأ ’ لاثملأ ليبضس ىلع
اهزاهج نع لوأ’أ لوؤوضسملأ عراضس
نع نÓعإ’أ ىلإأ ةرضشابم يذيفنتلأ
نم ةئفلأ هذه˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لأ
لقنلأ لئاضسو ريخضست نع نÓعإ’أ
نم ةيأدب نأوعأ’أ لقنل ةيرورضضلأ
ءأرجإاك ا˘حا˘ب˘ضص ة˘ع˘با˘ضسلأ ة˘عا˘ضسلأ
˘ما˘ظ˘ن ع˘ضضو م˘ت˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لوأأ

،اقح’ بناجلأ أذهب صصاخ ةموأدم

نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و نأأ ر˘˘ي˘˘غ
هب ىدتقي لاثم نوكت نأأ صضرتفي
مهأأ عبأر اهرابتعاب بناجلأ أذه يف
ىلإأ ةفاضضإ’اب ،رئأزجلأ يف ةي’و
نيينعم ريغلأ نيفظوملأ نإاف كلذ
رفوت مل ةبانعب ةيئانثتضس’أ ةلطعلاب

ةياقولل ةيرورضضلأ ل˘ئا˘ضسو˘لأ م˘ه˘ل
يفو تايريدملأ يف صسوريفلأ نم
ام رأرغ ىلع ةينأديملأ تاجرخلأ

ةيريدم نأوعأ’ ةبضسنلاب لاحلأ وه
’ لا˘ث˘م˘لأ ل˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ
فوفضصلأ يف مهنأأ رابتعاب ،رضصحلأ
لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘مزأ’أ هذ˘˘ه˘˘ل ى˘˘لوأ’أ
نيبراضضملأ ةهباجم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ

ةطقنلأ هذ˘ه فا˘ضضت˘ل ،را˘ج˘ت˘لأ ن˘م
ةيبل˘ضسلأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘لإأ
م˘˘ضسا˘˘ب تل˘˘ج˘˘ضس ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ىر˘˘˘خأ’أ
ةبانع ةي’ول ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ

ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ي˘لأو˘لأ ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘عو
اهنم ركذن يتلأ انوروك ءابو ةمزأأ
ةليوطلأ ريبأوطلأو صسأرعأ’أ ةماقإأ
ع˘ي˘ب˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لأ طا˘ق˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ
ريغ ةقيرطب ةعنقأ’أ عيب ،ديمضسلأ
اهريغو ةنيدملأ طضسو يف ةينوناق
ىلع دكؤوت يتلأ ىرخأ’أ طاقنلأ نم
ةبانعب نويل˘ح˘م˘لأ نو˘لوؤو˘ضسم˘لأ نأأ

مهدعأوضس ىلع ريمضشتلاب نوبلاطم
نم عضضولأ عم ةيد˘ج˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لأو
ة˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ذا˘˘خ˘˘تأ لÓ˘˘خ
ل˘كضشلا˘ب ة˘˘مزأ’أ هذ˘˘ه ةر˘˘يا˘˘ضسم˘˘ل
ربتعت ةبانع نأأو اضصوضصخ ،مزÓلأ

Ó˘˘ي˘˘ج˘˘ضست تا˘˘ي’و˘˘لأ ر˘˘ث˘˘كأأ ن˘˘م
.صسوريفلأ أذهب ةباضصإ’أ ت’احل
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با˘ب˘ضشلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ م˘ه˘ف˘ي م˘ل
ةرورضض ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ن˘ي˘ق˘هأر˘م˘لأو
يف ءاقبلأو يحضصلأ رجحلأ مأرتحأ
رئأزجلأ نأ’ ةرتفلأ هذه يف مهتويب
يضشفت˘ل ثلا˘ث˘لأ ىو˘ت˘ضسم˘لأ تل˘خد
تحبضصأأ ةيعضضولأو انوروك ءابو
يهاقملأ قلغ مغرو ،أدج ةريطخ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ نأأ ’إأ م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لأو
ةفضصب ءايحأ’أ يف نوقتلي بابضشلأ

امك ،مهتاكولضس أوريغي ملو ةيداع

تامامكلأ نودتري ’ مهتيبلاغ نأأ

طورضش نومرتحي ’و تأزافقلأو

امامت انوروك صسوريف نم ةياقولأ

يف ةليوط تاعاضسل نوقبي ثيح

ل˘ضسغ˘ب أو˘˘مو˘˘ق˘˘ي نأأ نود عرا˘˘ضشلأ

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع د˘جو˘يو ،م˘ه˘˘يد˘˘يأأ

ا˘م و˘هو ة˘ي˘ئأو˘ضشع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لأ

صسوري˘ف˘لأ ي˘ضشف˘ت ي˘ف بب˘ضست˘ي˘ضس

ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب با˘˘ب˘˘ضشلأ م˘˘ها˘˘ضسي˘˘ضسو

مهتÓئاع ىلإأ مهل˘ق˘ن ي˘ف ةر˘ضشا˘ب˘م

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ ر˘ضشب˘تو ،م˘ه˘ئا˘ي˘˘لوأأو

يف ةيقيقح ةثراك عوقوب ةيلاحلأ

ريبك ءزج ءايلوأ’أ لمحتيو ،ةبانع

˘˘مد˘˘ع بب˘˘ضسب ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لأ ن˘˘م

ملعلأ عم مهئانبأأ عدر نم مهنكمت

رجح˘لأ مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘ف˘لأ نأأ

وأأ نيلاطبلأ نم نوكتت يحضصلأ

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ صضع˘˘ب وأأ ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لأ

ىلع أولضصحت نيذ˘لأ ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

مهتويب يف ءاقبلأ لجأأ نم ةلطع

ةحضصو مهتحضص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو

يف ءاقبلأ لجأأ نم صسيلو مهتÓئاع

ن˘م بو˘ل˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،عرا˘˘ضشلأ

يف مهتايلوؤوضسم ل˘م˘ح˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لأ

يف فو˘قو˘ل˘ل تأذ˘لا˘ب ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه

حبضصأأ يذلأ انوروك صسوريف هجو

ىلع يقيقحو ريبك رطخ لكضشي

مغرو ،ةيرئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ةا˘ي˘ح

ةيضسيضسحتلأو ةيوعوتلأ تÓمحلأ

ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م تا˘ح˘ف˘ضص ي˘˘ف

م˘ل ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ نأأ ’إأ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’أ

عوقو نورظتنيو صسردلأ أومهفي

 .صسأأرلأ ىلع صسأافلأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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 ةيئانثتسسلإ ةلطعلإ رإرق مهلمسشي مل نمل لقنلإ رفوت مل

ةيزكرملا تارارقلا ةبكاوم نع ةزجاع ةبانعب ةيلحملا تاطلصسلا

ماهتلإ سصفق يف ءايلوألإو مرتحي مل يحسصلإ رجحلإ

ءايحلا يف بابصشلا نم ةريبك ةلابملو راتهتصسا
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ةيئافضشتضس’أ ةضسضسؤوملأ تذختأ
يزأرلأ ركبوبأ ةيلقعلأ صضأرمأÓل

راطإأ يف ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ لك
ي˘ضشف˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
مأز˘ت˘ل’أ أد˘كو ا˘نورو˘كلأ صسور˘ي˘ف
ةرأزوو صسي˘ئر˘لأ تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘هر˘ي˘فأذ˘ح˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ح˘ضصلأ

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘˘ضس نا˘˘˘م˘˘˘ضضل
أدهو صضيرملأ ةيامحو ةضسضسؤوملاب
دÓبلل جرح˘لأ ع˘ضضو˘لأ ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت
ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘كلأ ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘˘نأو
نييناضسفنلل ةيئ’ولأ ةباقنلأ تفضشك
ركب وبأأ ةضسضسؤومب اهرقم دجأوتملأ
نيفرضشملأو نيلوؤوضسملأ نأأ يزأرلأ

تد˘ن˘ج˘ت د˘ق ة˘ما˘ع˘لأ ةرأدإ’أ ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘˘ل م˘˘عد˘˘لأ ل˘˘ك تمد˘˘قو

حيرضست اهنم تاميلعتلاب مأزتل’أو
تا˘ع˘ضضر˘م˘لأو ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘ضسن˘˘لأ

نع ةنمزملأ صضأرمأ’أ باحضصأأو
يف لمعلأ ةلضصأومل كلدو لمعلأ

ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م ل˘˘ضضفأأ فور˘˘ظ
دق ةباقنلأ نأأ امكو مهل تايجاحلأ
ةرأد’أ تأدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث
نأ ةباق˘ن˘لأ تد˘كأأو ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأو
ىفضشتضسملل ةعباتلأ حلاضصملأ لك

ن˘طأو˘م˘لأ ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ضس

ةهجوملأ ت’احلأ لك ل˘ب˘ق˘ت˘ضستو

ر˘ي˘فو˘تو كلد˘ل مأز˘˘ت˘˘ل’أو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لأ

ر˘ي˘فو˘ت ع˘م صضير˘م˘ل˘ل تا˘مد˘˘خ˘˘لأ

ع˘˘م ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ضص فور˘˘˘ظ

قر˘ط˘لأ مأز˘ت˘ل’أ ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لأ

ة˘ح˘فا˘كم˘ل تا˘ي˘نا˘كم’أ ر˘ي˘فو˘˘تو

 .ءابولأ

انوروكلإ سسوريف نم ةيئاقولإ مزإوللإ ريفوت مت

لمعلا نم لماوحلا ينثتصستو تاميلعتلاب مزتلت يزارلا ركب وبأا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا
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قلغب ةقلعتملأ تاميلعتلأ فرعت
ةريبك ةباجتضسأ ةيراجتلأ تÓحملأ

وهو ةبانع ةي’وب راجتلأ فرط نم
هب ىلحتي يذلأ يعولأ دكؤوي ام
را˘ضشت˘نأ ع˘ن˘م ل˘جأأ ن˘م ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ
ل˘˘خد يذ˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف
’إأ ىقبتت مل ثيح، ةثلاثلأ ةلحرملأ

و ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘˘م

لجأ نم ةمدخلأ يف تايلديضصلأ
ة˘يرور˘ضضلأ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘˘ت
نإا˘ف ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل
راجت فرط نم ةريبكلأ ةباجتضس’أ
تا˘فر˘ضصت˘لأ ا˘ه˘ل˘با˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
فرط نم راتهتضس’أو ةلوؤوضسمÓلأ
أذه ةروط˘خ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ صضع˘ب
ربع ف’آ’اب كتف يذلأ صسوريفلأ
ىلع نوتفاهتي مهدجت ثيح ملاعلأ
ي˘˘˘˘˘ف ءأو˘˘˘˘˘˘ضس رو˘˘˘˘˘˘مأ’أ ط˘˘˘˘˘˘ضسبأ

دأوملأ عيب تÓحم وأ تايلديضصلأ
صسيك وأ بيلحلأ لجأأ نم ةيئأذغلأ
تاهجلأ تانيمطت مغر أذه ديمضس
دأو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ر˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ىتح يفكت يتلأو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضس’أ
نم ةف˘ه˘ل˘لأ نأ ر˘ي˘غ ة˘ن˘ضسلأ ة˘يا˘ه˘ن
يف ببضستت دق نينطأوملأ صضعب
بلطتي ام وهو هابقع دمحي ’ام
ل˘ب˘ق ة˘˘مرا˘˘ضصو ة˘˘ي˘˘عر تأءأر˘˘جأ
لكضشملأ صسفن ، رثكأ ءابولأ يضشفت

ع˘ي˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘ضصلا˘˘ب
ي˘ف بب˘ضست يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ر˘˘ضضخ˘˘لأ
لعج امم راعضسأÓل ينونج عافترأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م
عضضتو ةعرضسلأ حانج ىلع لخدتت
ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
مت ثيح .علضسلأ ةردن و نيبراضضملأ
ةبقأرمل ةيضشت˘ف˘م˘لأ نأو˘عأ د˘ي˘ن˘ج˘ت
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ضشن’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
 .راعضسأ’أ يف ةبراضضملل يدضصتلأو

 نيبراسضملإ ةبراحمل لمع ططخم عسضو ةبانعب ةراجتلإ ةيريدم تانيمطت مغر

ةيكÓهتصسلا داوملا ىلع تفاهتلاو ةفهللا ببصسب رانلاب نوبعلي نونطاوم

تاعاطقلإ يف نيلماعلإ ريغ ،انوروك ءابو ةهباجم ليبسس يف كلذو تاعاطقلإ سضعبل ةيئانثتسسإ ةلطع ةيزكرملإ تاطلسسلإ ترقأإ
رسضحت مل يذلإ رمألإ وهو لقنلإ لئاسسو فقوت ببسسب مهلمع نكامأإ ىلإإ لقنتلإ يف ةبوعسص إودجو رإرقلإ اهلمسشي مل يتلإ

.ىرخألإ تايلولإ نم ديدعلإ فÓخ ىلع هل اهسسفن ةبانعب ةيلحملإ تاطلسسلإ

دعب نع لمعلإ ليعفت راطإإ يف

ةبانعب ةيراقعلا ةلاكولا
كوبصسيافلا ربع اهيفظوم عم لصصاوتلا راتخت

ليعفت راطإأ يفو هنأاب اهيفظومل ةبانع ةي’ول ةيراقعلأ ةلاكولأ تدكأأ
فورظلأ راطإأ يف لمعلأ ةيرأرمتضسأ نامضضل كلذو دعب نع لمعلأ
دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلضسلأ عفد يذلأ انوروك ءابو اهضضرف يتلأ ةيلاحلأ
تأرأدإ’أ بلغأأ يف لمعلأ ليطعتو لقنلأ لئاضسو بلغأأ ليطعت ىلإأ
يأأ صصوضصخب اهيفظوم عيمج عم لضصأوتلأ تراتخأ اهنأاب ،ةيمومعلأ

ةيمضسرلأ اهتحفضص لÓخ نم ،تاميلعتلأ وأأ تأرأرقلأ ثيح نم ديدج
نأاب ةلاكولأ تدكأأ يذلأ يعامتج’أ لضصأوتلل «كوبضسياف» عقوم ىلع
ىلع عÓطإÓل ةحفضصلاب لاضصتأ ىلع ءاقبلاب نوبلاطم نيفظوملأ عيمج
نأأ ةدكؤوم ،ةيراقعلأ ةلاكولأ يف لمعلأ ريضسب ةضصاخلأ تأدجتضسملأ لك
ةدهاضشملأو لوضصولأ نومضضم ربتعي اهتحفضص ىلع هعضضت روضشنم لك
ىلع يرودلأ عÓطإ’أ ةيمتح مامأأ نيفظوملأ عيمج عضضي ام وهو ايئاقلت
اهيفظومل ةيراقعلأ ةلاكولأ تدكأأ امك ،ءÓمزلأ نيب رضشنلأو ةحفضصلأ
ديربو ةريضصق لئاضسر ربع ةينور˘ت˘كلإ’أ ط˘ئا˘ضسو˘لا˘ب م˘هدوز˘ت˘ضس ا˘ه˘نأا˘ب
.لمعلأ ةيرأرمتضسأ نامضض لجأ نم ةحفضصلأ
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ءابولإ ةروطخب سسيسسحتلإ و ميقعتلل ةيعمجلإ داتع عيمج ترخسس

لاحرب ريخلا سسان اهلدبت ةريبك تادوهجم
انوروكلا نم ةياقولل

ةيدلبلأ ءايحأ ميقعت يف ةريبك تأدوهجم لاحرب ريخلأ صسان ةيعمج لذبت
ءابولأ أذه نم ةياقولل أذهو ةبانع ةنيدمب انورك صسوريف يضشفت ذنم
ىنأوتت مل امك، ناكضسلأ ةمÓضس ىلع اظافح كلذو هراضشتنأ عنمو
و Óيل لمعلأو اهيدل ةرفوتملأ داتعلأو ةدعلأ لك ريخضست يف ةيعمجلأ
نم صسمأ لوأ ةليل تهتنأ نيأ ةيدلبلأ ءايحأأو قفأرم عيمج ميقعتل أراهن

ميقعت اضضيأ مت امك لاحرب ءايحأ نم ةئاملاب59 لداعي ام ميقعت ةيلمع
تأروضشنم قيلعتل ةفاضضإ’اب يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل ىرخأ نكامأ

ةرج’أ تأرايضس فقومو نكضسم031 يح ، ةيلمعلأ تضسمو ةيضسيضسحت
،جراخلأو لخأدلأ نم لاحربل ينطولأ كردلأ ةقرف رقم ،ةضسوتيلاكلأ

،ةيدلبلأ رقمل ةيجراخلأ نأردجلأ ،صصاضص’ يح ،ةباحضسوب ةربقم طئاح

،ميربوضسلأ يح ،ديجملأ دبع لولهب يح ،ةطحملأ يح ،ةيليوج5 يح
ةيلمعلأ نأ امك، يلع يديضس يح نم ءزجو ،تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ

اهنم ايعضس ةرواجم قطانم صسمتل ةلضصأوتم تلأزام ةيعمجلأ بضسح
. ءÓبلأ درطل كلمت ام لكب ةمهاضسملأو دابعلأو دÓبلأ ةمدخل
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تÓحملل ةيسشيتفت تايلمع يف ةلمجلاب تإزوجح

نيبراصضملا ىلع ابرح سضوخي نمألا
 بيلحلاو ديمصسلاب

،ةينوناقلأ ريغ ةيراجتلأ تاضسرامملأو ةبراضضملأ ةبراحم راطإأ يف

574 زجحب ةبانعب ، رضشع ثلاثلأ يرضضحلأ نمأÓل ةطرضشلأ تأوق تماق
ةنحاضش نتم ىلع اهطبضض مت ةيمكلأ ، معدملأ ديمضسلأ ةدام نم غلك

ةفاك ذاختأو ،ةنضس32 رمعلأ نم غلابلأ اهبحاضص فيقوت عم ، ةيعفن
ةطرضشلأ تأوق تحجن قايضسلأ صسفن يفو .هقح يف ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
نأرمعلأو ةئيبلأ ةيامح ةقرف عم قيضسنتلاب نماثلأ يرضضحلأ نمأÓل
ةيراجتلأ تÓحملل ةينيتور ةبقأرم ةيلمع رثإأ ىلع ، ةراجتلأ ةيريدمو
نيأأ راعضسأ’أ يف ةبراضضملأ ةرهاظ عدر لجأأ نم ، صصاضصتخ’أ ميلقإأ ربع
را˘ع˘ضسأ’ا˘ب مÓ˘عإ’أ مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ي˘ج˘ضست م˘˘ت
تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت نيأأ، ديمضسلأ ةدام صصوضصخب تافيرعتلأو

امك. ةنضس53 رمعلأ نم غلبي يذلأ فلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ
عم قيضسنتلاب ،ينوبلاب لوأ’أ يرضضحلأ نمأÓل ةطرضشلأ تأوق تنكمت

ةفاك ذاختأ عم ، معدم بيلح صسيك001 زجح نم ،ةراجتلأ ةيريدم

YÉO∫ GCe«ø.نيفلاخملأ دضض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ينوبلإ ةحÓفلإ حلاسصم عم قيسسنتلإ

قوصسل ميقعتو ريهطت ةلمح يف نوحÓفلا
هكاوفلاو رصضخلا

قيلÓعل ةقطنمب نيحÓفلأو ينوبلاب ةحÓفلأ عرف حلاضصم تماق
.ميقعت ةلمحب هكأوفلأو رضضخلل ةلمجلأ قوضسو ةرضضخوبو ةيباضشلأو
يتلأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ راطإأ يف يتأات ةيلمعلأ ناف انرداضصم بضسحو
تمت يتلأو انوروك صسوريف يضشفتو راضشتنأ نم ةياقولل اهب لمعلأ متي
.نودعضس نب ديجملأ دبع ةباينلاب ينوبلأ ةيدلب صسيئر عم قيضسنتلاب صسمأأ

ةرمتضسم ةريخ’أ اهنأاف ةيلمعلأ هذه يف نيكراضشملأ نيحÓفلأ بضسحو
نم ريخ ةياقولل نأ’ ءابولأ ىلع ءاضضقلأ ةياغ ىلأ ةلبقملأ ماي’أ ةليط
ةيريدم لبق نم معدلأ نم أديزم ىلأ نيعأد هريبعت دح ىلع جÓعلأ

.مزÓلأ ميقعتلأ نم مهنيكمت لÓخ نم ينوبلأ ةيدلبب ةئيبلأ

YÉO∫ GCe«ø
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يذيف˘ن˘ت˘لأ مو˘ضسر˘م˘لأ ى˘ن˘ث˘ت˘ضسأ
صضعب ةيئانثتضس’أ ةلطعلاب صصاخلأ
رأرغ ى˘ل˘ع ة˘يو˘ي˘ح˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ

نمأÓل ةماعلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ي˘ف˘ظو˘م
وفظوم ،ةيندملأ ةيامحلأ ،ينطولأ
،نوجضسلأ ةرأدإأ ،كرامجلأ ،ةحضصلأ

،صشغ˘˘لأ ع˘˘م˘˘قو ةدو˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘قأر˘˘˘م
ة˘ط˘ل˘ضسلأ ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ت’ا˘˘ضصت’أ
فيظنتلأو ةفاظنلأ ماهم ،ةيرطيبلأ

ة˘˘ضسأر˘˘ح˘˘لأو ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م˘˘لأ ما˘˘ه˘˘˘مو
’ نيذلأ نيفظوملأ ىلإأ ةفاضضإ’اب

تامدخلأ رأرم˘ت˘ضس’ م˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ
نيلماعلأ نأأ ريغ ،ةيويحلأ ةماعلأ
أودجو ةروكذم˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف
يهو ةريبك ةلضضعم مامأأ مهضسفنأأ
نم ءأدتبأ يمومعلأ لقنلأ فقوت
تاطلضسلأ ذاختأ عم ةأزأوملاب صسمأأ
ريبأد˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
نيفظوملأ ل˘ق˘ن نا˘م˘ضضل ة˘مزÓ˘لأ

ىر˘خأأ تا˘ي’و تعرا˘˘ضس ا˘˘م و˘˘هو
موضسرملأ رودضص درجمب هب مايقلل
فلضشلأ ةي’و رأرغ ىلع يذيفنتلأ

يتلأ رضصحلأ ’ لاثملأ ليبضس ىلع
اهزاهج نع لوأ’أ لوؤوضسملأ عراضس
نع نÓعإ’أ ىلإأ ةرضشابم يذيفنتلأ
نم ةئفلأ هذه˘ب ة˘ضصا˘خ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ن˘˘ي˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لأ
لقنلأ لئاضسو ريخضست نع نÓعإ’أ
نم ةيأدب نأوعأ’أ لقنل ةيرورضضلأ
ءأرجإاك ا˘حا˘ب˘ضص ة˘ع˘با˘ضسلأ ة˘عا˘ضسلأ
˘ما˘ظ˘ن ع˘ضضو م˘ت˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لوأأ

،اقح’ بناجلأ أذهب صصاخ ةموأدم

نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و نأأ ر˘˘ي˘˘غ
هب ىدتقي لاثم نوكت نأأ صضرتفي
مهأأ عبأر اهرابتعاب بناجلأ أذه يف
ىلإأ ةفاضضإ’اب ،رئأزجلأ يف ةي’و
نيينعم ريغلأ نيفظوملأ نإاف كلذ
رفوت مل ةبانعب ةيئانثتضس’أ ةلطعلاب

ةياقولل ةيرورضضلأ ل˘ئا˘ضسو˘لأ م˘ه˘ل
يفو تايريدملأ يف صسوريفلأ نم
ام رأرغ ىلع ةينأديملأ تاجرخلأ

ةيريدم نأوعأ’ ةبضسنلاب لاحلأ وه
’ لا˘ث˘م˘لأ ل˘ي˘ب˘ضس ى˘ل˘ع ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ
فوفضصلأ يف مهنأأ رابتعاب ،رضصحلأ
لÓ˘خ ن˘˘م ة˘˘مزأ’أ هذ˘˘ه˘˘ل ى˘˘لوأ’أ
نيبراضضملأ ةهباجم ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ

ةطقنلأ هذ˘ه فا˘ضضت˘ل ،را˘ج˘ت˘لأ ن˘م
ةيبل˘ضسلأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ى˘لإأ
م˘˘ضسا˘˘ب تل˘˘ج˘˘ضس ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ىر˘˘˘خأ’أ
ةبانع ةي’ول ةيل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ

ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ي˘لأو˘لأ ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘عو
اهنم ركذن يتلأ انوروك ءابو ةمزأأ
ةليوطلأ ريبأوطلأو صسأرعأ’أ ةماقإأ
ع˘ي˘ب˘ل ة˘ضصضصخ˘م˘لأ طا˘ق˘ن˘˘لأ ما˘˘مأأ
ريغ ةقيرطب ةعنقأ’أ عيب ،ديمضسلأ
اهريغو ةنيدملأ طضسو يف ةينوناق
ىلع دكؤوت يتلأ ىرخأ’أ طاقنلأ نم
ةبانعب نويل˘ح˘م˘لأ نو˘لوؤو˘ضسم˘لأ نأأ

مهدعأوضس ىلع ريمضشتلاب نوبلاطم
نم عضضولأ عم ةيد˘ج˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لأو
ة˘مزÓ˘لأ ر˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘لأ ذا˘˘خ˘˘تأ لÓ˘˘خ
ل˘كضشلا˘ب ة˘˘مزأ’أ هذ˘˘ه ةر˘˘يا˘˘ضسم˘˘ل
ربتعت ةبانع نأأو اضصوضصخ ،مزÓلأ

Ó˘˘ي˘˘ج˘˘ضست تا˘˘ي’و˘˘لأ ر˘˘ث˘˘كأأ ن˘˘م
.صسوريفلأ أذهب ةباضصإ’أ ت’احل
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با˘ب˘ضشلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ م˘ه˘ف˘ي م˘ل
ةرورضض ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ن˘ي˘ق˘هأر˘م˘لأو
يف ءاقبلأو يحضصلأ رجحلأ مأرتحأ
رئأزجلأ نأ’ ةرتفلأ هذه يف مهتويب
يضشفت˘ل ثلا˘ث˘لأ ىو˘ت˘ضسم˘لأ تل˘خد
تحبضصأأ ةيعضضولأو انوروك ءابو
يهاقملأ قلغ مغرو ،أدج ةريطخ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ نأأ ’إأ م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لأو
ةفضصب ءايحأ’أ يف نوقتلي بابضشلأ

امك ،مهتاكولضس أوريغي ملو ةيداع

تامامكلأ نودتري ’ مهتيبلاغ نأأ

طورضش نومرتحي ’و تأزافقلأو

امامت انوروك صسوريف نم ةياقولأ

يف ةليوط تاعاضسل نوقبي ثيح

ل˘ضسغ˘ب أو˘˘مو˘˘ق˘˘ي نأأ نود عرا˘˘ضشلأ

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع د˘جو˘يو ،م˘ه˘˘يد˘˘يأأ

ا˘م و˘هو ة˘ي˘ئأو˘ضشع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لأ

صسوري˘ف˘لأ ي˘ضشف˘ت ي˘ف بب˘ضست˘ي˘ضس

ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب با˘˘ب˘˘ضشلأ م˘˘ها˘˘ضسي˘˘ضسو

مهتÓئاع ىلإأ مهل˘ق˘ن ي˘ف ةر˘ضشا˘ب˘م

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لأ ر˘ضشب˘تو ،م˘ه˘ئا˘ي˘˘لوأأو

يف ةيقيقح ةثراك عوقوب ةيلاحلأ

ريبك ءزج ءايلوأ’أ لمحتيو ،ةبانع

˘˘مد˘˘ع بب˘˘ضسب ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘ضسم˘˘لأ ن˘˘م

ملعلأ عم مهئانبأأ عدر نم مهنكمت

رجح˘لأ مر˘ت˘ح˘ت م˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘ف˘لأ نأأ

وأأ نيلاطبلأ نم نوكتت يحضصلأ

ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ صضع˘˘ب وأأ ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لأ

ىلع أولضصحت نيذ˘لأ ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

مهتويب يف ءاقبلأ لجأأ نم ةلطع

ةحضصو مهتحضص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو

يف ءاقبلأ لجأأ نم صسيلو مهتÓئاع

ن˘م بو˘ل˘ط˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،عرا˘˘ضشلأ

يف مهتايلوؤوضسم ل˘م˘ح˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لأ

يف فو˘قو˘ل˘ل تأذ˘لا˘ب ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه

حبضصأأ يذلأ انوروك صسوريف هجو

ىلع يقيقحو ريبك رطخ لكضشي

مغرو ،ةيرئأز˘ج˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ ةا˘ي˘ح

ةيضسيضسحتلأو ةيوعوتلأ تÓمحلأ

ل˘ضصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م تا˘ح˘ف˘ضص ي˘˘ف

م˘ل ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ نأأ ’إأ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإ’أ

عوقو نورظتنيو صسردلأ أومهفي

 .صسأأرلأ ىلع صسأافلأ

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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 ةيئانثتسسلإ ةلطعلإ رإرق مهلمسشي مل نمل لقنلإ رفوت مل

ةيزكرملا تارارقلا ةبكاوم نع ةزجاع ةبانعب ةيلحملا تاطلصسلا

ماهتلإ سصفق يف ءايلوألإو مرتحي مل يحسصلإ رجحلإ

ءايحلا يف بابصشلا نم ةريبك ةلابملو راتهتصسا
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ةيئافضشتضس’أ ةضسضسؤوملأ تذختأ
يزأرلأ ركبوبأ ةيلقعلأ صضأرمأÓل

راطإأ يف ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ لك
ي˘ضشف˘ت ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
مأز˘ت˘ل’أ أد˘كو ا˘نورو˘كلأ صسور˘ي˘ف
ةرأزوو صسي˘ئر˘لأ تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ا˘هر˘ي˘فأذ˘ح˘ب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ح˘ضصلأ

ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘˘ضس نا˘˘˘م˘˘˘ضضل
أدهو صضيرملأ ةيامحو ةضسضسؤوملاب
دÓبلل جرح˘لأ ع˘ضضو˘لأ ع˘م ا˘ن˘مأز˘ت
ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘كلأ ءا˘˘بو را˘˘ضشت˘˘˘نأو
نييناضسفنلل ةيئ’ولأ ةباقنلأ تفضشك
ركب وبأأ ةضسضسؤومب اهرقم دجأوتملأ
نيفرضشملأو نيلوؤوضسملأ نأأ يزأرلأ

تد˘ن˘ج˘ت د˘ق ة˘ما˘ع˘لأ ةرأدإ’أ ى˘ل˘ع
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ل˘˘ل م˘˘عد˘˘لأ ل˘˘ك تمد˘˘قو

حيرضست اهنم تاميلعتلاب مأزتل’أو
تا˘ع˘ضضر˘م˘لأو ل˘مأو˘ح˘لأ ءا˘ضسن˘˘لأ

نع ةنمزملأ صضأرمأ’أ باحضصأأو
يف لمعلأ ةلضصأومل كلدو لمعلأ

ل˘ك ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ع˘˘م ل˘˘ضضفأأ فور˘˘ظ
دق ةباقنلأ نأأ امكو مهل تايجاحلأ
ةرأد’أ تأدو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث
نأ ةباق˘ن˘لأ تد˘كأأو ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لأو
ىفضشتضسملل ةعباتلأ حلاضصملأ لك

ن˘طأو˘م˘لأ ة˘مد˘˘خ ي˘˘ف ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ضس

ةهجوملأ ت’احلأ لك ل˘ب˘ق˘ت˘ضستو

ر˘ي˘فو˘تو كلد˘ل مأز˘˘ت˘˘ل’أو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لأ

ر˘ي˘فو˘ت ع˘م صضير˘م˘ل˘ل تا˘مد˘˘خ˘˘لأ

ع˘˘م ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ضص فور˘˘˘ظ

قر˘ط˘لأ مأز˘ت˘ل’أ ى˘˘ل˘˘ع صصر˘˘ح˘˘لأ

ة˘ح˘فا˘كم˘ل تا˘ي˘نا˘كم’أ ر˘ي˘فو˘˘تو

 .ءابولأ

انوروكلإ سسوريف نم ةيئاقولإ مزإوللإ ريفوت مت

لمعلا نم لماوحلا ينثتصستو تاميلعتلاب مزتلت يزارلا ركب وبأا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوملا
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قلغب ةقلعتملأ تاميلعتلأ فرعت
ةريبك ةباجتضسأ ةيراجتلأ تÓحملأ

وهو ةبانع ةي’وب راجتلأ فرط نم
هب ىلحتي يذلأ يعولأ دكؤوي ام
را˘ضشت˘نأ ع˘ن˘م ل˘جأأ ن˘م ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ
ل˘˘خد يذ˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسور˘˘˘ي˘˘˘ف
’إأ ىقبتت مل ثيح، ةثلاثلأ ةلحرملأ

و ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘˘م

لجأ نم ةمدخلأ يف تايلديضصلأ
ة˘يرور˘ضضلأ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘˘ت
نإا˘ف ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف ،ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل
راجت فرط نم ةريبكلأ ةباجتضس’أ
تا˘فر˘ضصت˘لأ ا˘ه˘ل˘با˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
فرط نم راتهتضس’أو ةلوؤوضسمÓلأ
أذه ةروط˘خ˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ صضع˘ب
ربع ف’آ’اب كتف يذلأ صسوريفلأ
ىلع نوتفاهتي مهدجت ثيح ملاعلأ
ي˘˘˘˘˘ف ءأو˘˘˘˘˘˘ضس رو˘˘˘˘˘˘مأ’أ ط˘˘˘˘˘˘ضسبأ

دأوملأ عيب تÓحم وأ تايلديضصلأ
صسيك وأ بيلحلأ لجأأ نم ةيئأذغلأ
تاهجلأ تانيمطت مغر أذه ديمضس
دأو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ر˘فو˘ت˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ىتح يفكت يتلأو ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضس’أ
نم ةف˘ه˘ل˘لأ نأ ر˘ي˘غ ة˘ن˘ضسلأ ة˘يا˘ه˘ن
يف ببضستت دق نينطأوملأ صضعب
بلطتي ام وهو هابقع دمحي ’ام
ل˘ب˘ق ة˘˘مرا˘˘ضصو ة˘˘ي˘˘عر تأءأر˘˘جأ
لكضشملأ صسفن ، رثكأ ءابولأ يضشفت

ع˘ي˘ب تÓ˘˘ح˘˘مو تا˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘ضصلا˘˘ب
ي˘ف بب˘ضست يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ر˘˘ضضخ˘˘لأ
لعج امم راعضسأÓل ينونج عافترأ

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م
عضضتو ةعرضسلأ حانج ىلع لخدتت
ة˘˘برا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
مت ثيح .علضسلأ ةردن و نيبراضضملأ
ةبقأرمل ةيضشت˘ف˘م˘لأ نأو˘عأ د˘ي˘ن˘ج˘ت
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ضشن’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
 .راعضسأ’أ يف ةبراضضملل يدضصتلأو

 نيبراسضملإ ةبراحمل لمع ططخم عسضو ةبانعب ةراجتلإ ةيريدم تانيمطت مغر

ةيكÓهتصسلا داوملا ىلع تفاهتلاو ةفهللا ببصسب رانلاب نوبعلي نونطاوم

تاعاطقلإ يف نيلماعلإ ريغ ،انوروك ءابو ةهباجم ليبسس يف كلذو تاعاطقلإ سضعبل ةيئانثتسسإ ةلطع ةيزكرملإ تاطلسسلإ ترقأإ
رسضحت مل يذلإ رمألإ وهو لقنلإ لئاسسو فقوت ببسسب مهلمع نكامأإ ىلإإ لقنتلإ يف ةبوعسص إودجو رإرقلإ اهلمسشي مل يتلإ

.ىرخألإ تايلولإ نم ديدعلإ فÓخ ىلع هل اهسسفن ةبانعب ةيلحملإ تاطلسسلإ

دعب نع لمعلإ ليعفت راطإإ يف

ةبانعب ةيراقعلا ةلاكولا
كوبصسيافلا ربع اهيفظوم عم لصصاوتلا راتخت

ليعفت راطإأ يفو هنأاب اهيفظومل ةبانع ةي’ول ةيراقعلأ ةلاكولأ تدكأأ
فورظلأ راطإأ يف لمعلأ ةيرأرمتضسأ نامضضل كلذو دعب نع لمعلأ
دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلضسلأ عفد يذلأ انوروك ءابو اهضضرف يتلأ ةيلاحلأ
تأرأدإ’أ بلغأأ يف لمعلأ ليطعتو لقنلأ لئاضسو بلغأأ ليطعت ىلإأ
يأأ صصوضصخب اهيفظوم عيمج عم لضصأوتلأ تراتخأ اهنأاب ،ةيمومعلأ

ةيمضسرلأ اهتحفضص لÓخ نم ،تاميلعتلأ وأأ تأرأرقلأ ثيح نم ديدج
نأاب ةلاكولأ تدكأأ يذلأ يعامتج’أ لضصأوتلل «كوبضسياف» عقوم ىلع
ىلع عÓطإÓل ةحفضصلاب لاضصتأ ىلع ءاقبلاب نوبلاطم نيفظوملأ عيمج
نأأ ةدكؤوم ،ةيراقعلأ ةلاكولأ يف لمعلأ ريضسب ةضصاخلأ تأدجتضسملأ لك
ةدهاضشملأو لوضصولأ نومضضم ربتعي اهتحفضص ىلع هعضضت روضشنم لك
ىلع يرودلأ عÓطإ’أ ةيمتح مامأأ نيفظوملأ عيمج عضضي ام وهو ايئاقلت
اهيفظومل ةيراقعلأ ةلاكولأ تدكأأ امك ،ءÓمزلأ نيب رضشنلأو ةحفضصلأ
ديربو ةريضصق لئاضسر ربع ةينور˘ت˘كلإ’أ ط˘ئا˘ضسو˘لا˘ب م˘هدوز˘ت˘ضس ا˘ه˘نأا˘ب
.لمعلأ ةيرأرمتضسأ نامضض لجأ نم ةحفضصلأ
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ءابولإ ةروطخب سسيسسحتلإ و ميقعتلل ةيعمجلإ داتع عيمج ترخسس

لاحرب ريخلا سسان اهلدبت ةريبك تادوهجم
انوروكلا نم ةياقولل

ةيدلبلأ ءايحأ ميقعت يف ةريبك تأدوهجم لاحرب ريخلأ صسان ةيعمج لذبت
ءابولأ أذه نم ةياقولل أذهو ةبانع ةنيدمب انورك صسوريف يضشفت ذنم
ىنأوتت مل امك، ناكضسلأ ةمÓضس ىلع اظافح كلذو هراضشتنأ عنمو
و Óيل لمعلأو اهيدل ةرفوتملأ داتعلأو ةدعلأ لك ريخضست يف ةيعمجلأ
نم صسمأ لوأ ةليل تهتنأ نيأ ةيدلبلأ ءايحأأو قفأرم عيمج ميقعتل أراهن

ميقعت اضضيأ مت امك لاحرب ءايحأ نم ةئاملاب59 لداعي ام ميقعت ةيلمع
تأروضشنم قيلعتل ةفاضضإ’اب يلأوتلأ ىلع ةثلاثلأ ةرملل ىرخأ نكامأ

ةرج’أ تأرايضس فقومو نكضسم031 يح ، ةيلمعلأ تضسمو ةيضسيضسحت
،جراخلأو لخأدلأ نم لاحربل ينطولأ كردلأ ةقرف رقم ،ةضسوتيلاكلأ

،ةيدلبلأ رقمل ةيجراخلأ نأردجلأ ،صصاضص’ يح ،ةباحضسوب ةربقم طئاح

،ميربوضسلأ يح ،ديجملأ دبع لولهب يح ،ةطحملأ يح ،ةيليوج5 يح
ةيلمعلأ نأ امك، يلع يديضس يح نم ءزجو ،تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ

اهنم ايعضس ةرواجم قطانم صسمتل ةلضصأوتم تلأزام ةيعمجلأ بضسح
. ءÓبلأ درطل كلمت ام لكب ةمهاضسملأو دابعلأو دÓبلأ ةمدخل
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تÓحملل ةيسشيتفت تايلمع يف ةلمجلاب تإزوجح

نيبراصضملا ىلع ابرح سضوخي نمألا
 بيلحلاو ديمصسلاب

،ةينوناقلأ ريغ ةيراجتلأ تاضسرامملأو ةبراضضملأ ةبراحم راطإأ يف

574 زجحب ةبانعب ، رضشع ثلاثلأ يرضضحلأ نمأÓل ةطرضشلأ تأوق تماق
ةنحاضش نتم ىلع اهطبضض مت ةيمكلأ ، معدملأ ديمضسلأ ةدام نم غلك

ةفاك ذاختأو ،ةنضس32 رمعلأ نم غلابلأ اهبحاضص فيقوت عم ، ةيعفن
ةطرضشلأ تأوق تحجن قايضسلأ صسفن يفو .هقح يف ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
نأرمعلأو ةئيبلأ ةيامح ةقرف عم قيضسنتلاب نماثلأ يرضضحلأ نمأÓل
ةيراجتلأ تÓحملل ةينيتور ةبقأرم ةيلمع رثإأ ىلع ، ةراجتلأ ةيريدمو
نيأأ راعضسأ’أ يف ةبراضضملأ ةرهاظ عدر لجأأ نم ، صصاضصتخ’أ ميلقإأ ربع
را˘ع˘ضسأ’ا˘ب مÓ˘عإ’أ مد˘ع ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘يرا˘ج˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م ل˘ي˘ج˘ضست م˘˘ت
تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت نيأأ، ديمضسلأ ةدام صصوضصخب تافيرعتلأو

امك. ةنضس53 رمعلأ نم غلبي يذلأ فلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ
عم قيضسنتلاب ،ينوبلاب لوأ’أ يرضضحلأ نمأÓل ةطرضشلأ تأوق تنكمت

ةفاك ذاختأ عم ، معدم بيلح صسيك001 زجح نم ،ةراجتلأ ةيريدم

YÉO∫ GCe«ø.نيفلاخملأ دضض ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

ينوبلإ ةحÓفلإ حلاسصم عم قيسسنتلإ

قوصسل ميقعتو ريهطت ةلمح يف نوحÓفلا
هكاوفلاو رصضخلا

قيلÓعل ةقطنمب نيحÓفلأو ينوبلاب ةحÓفلأ عرف حلاضصم تماق
.ميقعت ةلمحب هكأوفلأو رضضخلل ةلمجلأ قوضسو ةرضضخوبو ةيباضشلأو
يتلأ ةيزأرتح’أ ريبأدتلأ راطإأ يف يتأات ةيلمعلأ ناف انرداضصم بضسحو
تمت يتلأو انوروك صسوريف يضشفتو راضشتنأ نم ةياقولل اهب لمعلأ متي
.نودعضس نب ديجملأ دبع ةباينلاب ينوبلأ ةيدلب صسيئر عم قيضسنتلاب صسمأأ

ةرمتضسم ةريخ’أ اهنأاف ةيلمعلأ هذه يف نيكراضشملأ نيحÓفلأ بضسحو
نم ريخ ةياقولل نأ’ ءابولأ ىلع ءاضضقلأ ةياغ ىلأ ةلبقملأ ماي’أ ةليط
ةيريدم لبق نم معدلأ نم أديزم ىلأ نيعأد هريبعت دح ىلع جÓعلأ

.مزÓلأ ميقعتلأ نم مهنيكمت لÓخ نم ينوبلأ ةيدلبب ةئيبلأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتنقعق

لجيجب سسماخلا يرصضحلا نمألا رصصانع فقوأا

63و82 نيبام مهرامعأا حوارتت سصاخصشأا ةعبرأا
تاءادتعاو اياصضق يف ءلؤوه طروت دعب كلذو ةنصس
جيورت نع كيهان ءاصضيب ةحلصسأا ةطصساوب ةيمارجا
مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو. ةصسولهملا بوبحلا
سسماخلا يرصضحلا نمألا رصصانع ناف ةيلولا نمأاب
طروت دعب سصاخصشأا ةثÓث مصضت ةكبصش تككف
تلمعتصسأا ءادتعا تايلمع يف ةريخألا هذه رصصانع
اذ˘كو ن˘ي˘كا˘كصسلا ا˘ه˘ن˘مو ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ماق يتلا تاءادتعإلا تببصستو ، ةيبصشخلا يصصعلا
ىد˘م˘لا ل˘يو˘ط ز˘ج˘ع ي˘ف ة˘كب˘صشلا هذ˘ه دار˘فأا ا˘˘ه˘˘ب
رصصانع ةصضبق يف اوعقو نيذلا سصاخصشألا سضعبل
ىلع لصصحت سصخ˘صش م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ة˘با˘صصع˘لا هذ˘ه

يف ردصصو اذه ، اموي نيثÓث اهتدم ةيصضرم ةلطع

ةلاحإلاب رمأا ةباصصإلا هذه رصصانع نم نيرصصنع قح

تاهجلا ىلع اهدارفأا سضرع دعب  نجصسلا ىلع

رصصنعلا هيف دا˘ف˘ت˘صسا يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا

قا˘ي˘صس ي˘فو. ر˘صشا˘ب˘م˘لا ءا˘عد˘ت˘˘صسإلا  ن˘˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

باحصصأا نكمت امئاد لجيج ةيلو نمأا  تاطاصشن

يجورم دحأا طاصشنل دح عصضو نم ءاقرزلا ةلذبلا

مت ثيح ، ةيلولا ةم˘صصا˘ع˘ب ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘لا بو˘ب˘ح˘لا

نم ةيمك جيورت ددصصب وهو ريخألا اذه طبصض

ثيح ةيروفلا ةمكاحملل هعاصضخا متيل سصارقألا

. رانيد فلأا05ب ردقت ةيلام ةمارغب نيدأا

 دوعصسم / م

... ةصسولهملا بوبحلا يجورم دحأا مهنيب نم

 مهطروت دعب شصاخسشأا ةعبرأا فيقوت
لجيجب ةيمارجا اياسضقو تاءادتعا يف

يف ةصشرك نيع ةرئاد نما حلاصصم ارخؤوم تنكمت
ةيلمعرثا،اهعاونأا ىتصشب ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م را˘طإا
نم اهتنكم يتلا ىلوألا دعب اهل ىرخا ةيعون

غلك90 نم ديزأا امهتزوحبو نيصصخصش فيقوت

ةيلمعلا يتاتل ةلوصسبك085و دورابلا ةدام نم
لاصصتلا ةيلخ نايب بحصسب تءاج يتلا ةيناثلا

رثإا ىلعيقاوبلا ما ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
ةقرف اه˘ت˘ق˘ت˘صسإا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسلا
خيراتب ةصشرك نيع ةرئاد نمأاب يرحتلاو ثحبلا

نيهوبصشم سصاخصشأا مايق اهدافم،61.30.0202

،ةبكرم لامعتصسإاب ،(دوراب) ةصساصسح داوم جيورتب
نم نيغلابلا نيطروتملل دصصرتلا مت روفلا ىلع

نم ىرخا ةيمك امهتزوحبو ةنصس52 و12 رمعلا
ترد˘ق .د˘ي˘صصلا سشي˘طار˘خ تلو˘صسب˘كو دورا˘ب˘لا

ةلوصسبك006 و دورابلا ةدام نم غلك21 ـب
ر˘ق˘م ى˘لا ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت د˘ع˘بو. د˘ي˘صصلا سشي˘طار˘˘خ
هبجومب امدق يئازج فلم امهدصض زجنا ،ةطرصشلا
سصاصصتخلا ةرئاد ةليلم نيعب ةيلحملا ةباينلا ماما
ةدعم ةصساصسح داوم ةزايح““ :ةيصضق نع يئاصضقلا
 راهز دمحا.““جيورتلل

ةيريرحتلا ةروثلا زومر دحأا ةناهإا ةمهتب

 فيرظ حبار ةليسسملا ةيلول قباسسلا ةفاقثلا ريدم ةنادإا
اذفان اسسبح رهسشأا6ـب

،فيرظ حبار ،قباصسلا ةفاقثلل يئلولا ريدملا دحألا سسمأا ةليصسملا ةمكحمب يصضاق نادأا
خيراتب تقؤوملا سسبحلا ،فيرظ حبار عدوأاو.هقح يف ةذفان اصسبح رهصشأا6 ةبوقع طيلصستب
روصشنم ببصسب كلذو،ةليصسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو نم رمأاب ،يصضاملا يفناج41
دحأا هلÓخ نم ناهأا ““كوبصسياف““ يعامتجلا لصصاوتلا عقوم ىلع سصاخلا  هباصسح ىلع هل

روهمجلا راظنأل سضرع يت˘ح˘ن˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت ةد˘ع ه˘ل ته˘جوو.ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا زو˘مر
وهو ،نطولا ةدحو ةمÓصسب سساصسم˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب رار˘صضإلا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م تارو˘صشن˘م

25 نيتداملاو تابوقعلا نوناق نم97و69 ةداملا سصنب هيلع بقاعملاو سصوصصنملا لعفلا
اصسبح نيتنصس تصسمتلا دق ةماعلا ة˘با˘ي˘ن˘لا تنا˘كو اذ˘ه.د˘ي˘ه˘صشلاو د˘ها˘ج˘م˘لا نو˘نا˘ق ن˘م66و
ف.ميلصس.يرئازج رانيد فلأا002 ـب ةردقم ةيلام ةمارغو ،اذفان

زيجو فرظ يف نيتيلاتتم نيتيلمع رث إا /يقاوبلا مأا

ششيطارخ ةلوسسبك0021 وحنو دوراب غلك12 زجح

 ميتنصس رايلملا اهتميق تقاف رئاصسخلا

ةبانعب ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤومل عبات عدوتسسمب قيرح
ةبانعب ةيمومعلا ةحصصلل ةيراوجلا ةصسصسؤوملل عبات  عدوتصسمب دحلا يلا تبصسلا ةليل بصش قيرح يتا

تردق اهريغو مÓقأاو فيظنت داومو ةيبط تافصصوو رزآام يف ةلثمتملا تادعملاو داوملا عيمج يلع
رداصصملا بصسحو      دعب هبابصسا فرعت مل يذلا قيرحلا يلع ةرطيصسلا مت ثيح ميتنصس رايلمب اهتميق
نم تانيع تذخا ثيح سسما حابصص ثداحلا ناكم تنياع ةيملعلا ةطرصشلا ناف ربخلا تدروا يتلا
فصشكل  سصاصصتخا ةرئاد ةينملا حلاصصملا فرط نم قيقحت حتف عم انمازت ةقرتحملا داوملا

لعفب وا ردقو ءاصضق تناك اذا ام بهللا ةنصسلا علدنا ءارو ةيقيقحلا بابصسألاو  ثداحلا  تاصسبÓم
هرقم عقي ةبانعب ةيمومعلا ةحصصلل ةيراوجلا  ةصسصسؤومل عباتلا   تاماخلا عدوتصسملا نا ةراصشإÓل لعاف
م مير.ةبانعب ءانيصس نبا يعماجلا يفصشتصسملاب ةيبطلا تلاجعتصسلاب

ةنيطنصسقب نيبراصضملل دح عصضول ةيقابتصسا ةيلمع يف

راجتلا ىلع قاطنلا ةعسساو ةبقارم تÓمح نسشت نمألا حلاسصم
تاجتنم اميصس ل ،ةيكÓهتصسلا داوملاب ةبراصضملا عاونأا ىتصش ةبراحمل رطصسملا ططخملا راطإا يف
اذه يف ،ةماعلا نكامألا و قيرطلا ىوتصسم ىلع ةصصاخ ةباقرلا تايلمع ديدصشت لÓخ نم ،ةياقولا
داوملا عيب نكامأا فلتخم ةبقارمل اراهن و Óيل تاجرخ ةدعب ةنيطنصسق ةيلو نمأا حلاصصم تماق قايصسلا
ةحصص ىدم ىلع ةباقرلا ديدصشت لÓخ نم ،ةئزجتلا اذك و ةلمجلا تÓحم و قاوصسأا ءاوصس ةيكÓهتصسلا

لبق نم ةمعدملا ةيكÓهتصسلا داوملا راعصسأا اهنم اميصس ل اهراعصسأا اذك و كÓهتصسÓل داوملا هتاه
اهرعصس ريغب عابت تناك يتلا ديمصسلا ةدام نم ريطانق ةصسمخ نم ديزأا ايزارتحا زجح مت نيأا ةلودلا
حمصس تاقوألا فلتخم يف ةباقرلا ديدصشت لÓخ نم و يقابتصسلا لمعلا ،ةنحاصش نتم ىلع ينوناقلا
ةبقارم اصضيأا لمصش يذلا و ،ةنيطنصسقب عيبلا قطانم فلتخم يف راعصسألا يف رارقتصسلا نم عونب
قلغ ليجصست مت نيأا تÓفحلا تاعاق اهنم اميصسل ل ةيروهمجلا سسيئر ديصسلا تارارق فلتخم قيبطت

.ةيلولا نمأا سصاصصتخا عاطقب ةدجاوتملا تاعاقلا لك
زاكعوب لامج

ةنيطنسسقب ىحرج4و Óيتق فلخي نيترايسس نيب مادطسصا
ةيوناثلا ةدحولا و فيرصشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيصسيئرلا ةدحولا نم لك  تلخدت
قيرطلاب Óيل فصصنلا و رصشع ةيناثلا ةعاصسلا دودح يف سسمألا ةحيبصص بورخلاب يعمجلا سشوطق

اياحصض50 فلخ نيترايصس نيب مادطصصإا ثداح لجأل ،بورخلا و سسوقيصس نيب طبارلا01 مقر ينطولا

84 رمعلا نم غلبي ““م،م““ ىلوألا ةيحصضلا ،ةنصس84 و ةنصس72 نيب مهرامعأا حوارتت ركذ سسنج نم
فايصضوب دمحم ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصمل هلقن مت ،ناكملا نيعب ىفوتم ركذ سسنج نم ةنصس
،مصسجلا قطانم فلتخم يف روصسك و حورج نيب ةفلتخم تاباصصإا مهل اياحصضلا يقاب و ،بورخلاب
.بورخلا ىفصشتصسم ىلإا ةيندملا ةيامحلا فرط نم مهلقنو ناكملا نيعب تافاعصسإلا مهل تمدق

زاكعوب لامج

فيطصسب لازأا نيع

دسسافلا جاجدلا نم راطنق8 زجحو نيمعطم ةمهادم
جاجدلا نم راطنق8 زجح نم سسما لوأا، فيطصس ةيلو يبونج لازأا نيع ةرئادل نمألا حلاصصم تنكمت
تءاج،ةيلمعلا هذه نإاف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا بصسحو،ةنيدملا طصسوب نيمعطم نم ، دصسافلا
نامدقي و نيرواجتم نيمعطم نم ةهيرك حئار ثاعبنإاب ديفت نمألا حلاصصمل تامولعم دورو ىلع اءانب
ديزأا ىلع ترثع نيا، ناكملا نيع ىلا نملا حلاصصم تلقنت كلذ رثإا ىلع و ،نئابزلل ةيموي تابجو

ىلع اهصضرع دعب و، يناثلا معطملاب جاجدلا نم غلك52 يلاوح و لوألا معطلاب و غلك577 نم
و علصسلا زجح مت كلذ روف و، يرصشبلا كÓهتصسÓل امامت ةحلاصص ريغ اهنأاب دكأا يرطيبلا بيبطلا
.ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع هتلاحإا و معطملا بحاصص دصض يئازج فلم ريرحت مت امك اهفÓتإا

 ر نميأا

 لتق ةميرج طويخ كفت ةبانعب نمقا حلاصم
بأارم يف اقنصش رمعلا نم تانيثÓثلا يف باصش لتق ةميرج زغل كف نم ةبانع ةيلوب نمألا حلاصصم تحجن
ةبراحم راطإا يف هنإاف ةبانع نمأل لاصصتلاو مÓعلا ةيلخ نايب بصسحو.ةطرافلا ةليلقلا مايلا يبوركب
ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصملاب ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت ،ةيرصضحلا طاصسوألا يف ةميرجلا

نيصصخصش ميدقتو فيقوت نم ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ث˘يد˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ىل˘ع دا˘م˘ت˘علا˘ب ،ة˘با˘ن˘ع
ذاختا مت هنأا ةراصشإل ةيانج نع غيلبتلا مدعو ،رارصصإلا قبصس عم يدمعلا لتقلا ةيانج ةيصضق يف امهيف هبتصشم
لصصاوت ةبانع ةيلو نمأا حلاصصم نا  نايبلا فاصضأاو .امهيف هبتصشملا قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك
ةمÓصس و نطاوملا نمأا˘ب سسا˘صسم˘لا ه˘نأا˘صش ن˘م ا˘م ل˘ك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘صشلا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا سسف˘ن˘ب
.تاكلتمم

نيما لداع
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