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ةرــــــــفاـــغملأ»
يموي قاـــنعألاب
يدؤوــت دق ديعلأ
«توـــــــــملأ ىلإأ

ةبانعب يحصلا عضولا دقع ةياقولا ريبادتو تاءارجإلاب مازتلإلا مدع

:يدهملب ..دجاسملا ميقعتل ةينطولا ةلمحلا سمأ تقلطنإ اميف
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاسس رخآأ

4-2 صص علاط

بـيسستلأ نــم ةــلاح
ءاــيحألاب ىسضوفلأو
بــلاطمو ةــيبعسشلأ
ةــباقرلأ دــيدسشتب
ةيوسضوفلأ قأوسسألاب

ينأبشسإلا ““نولأب نود““ عقوم ةمذ ىلع

لاـــير
ديردم
عباتي
نـــــب

 ينــــــيعبس

3 صص علاط

6-5 صص علاط

ءأششنإلأب ةّفلكملا ةينيشصلا ةكرششلا
   تارّخأأتلا ةيلوؤوشسم أهلّمحت يفنت

رايلم001 ةميقب نويد
زاجنإأ عورسشم لقرعت ميتنسس
ةبانعب يجوغأديب دعقم0007

مهروجأل مهيقلت  مدع ببشسب

«يسس يب يسس » ةكرسش لامع
 نوجتحي لجيجب ةينيسصلأ

7 صص علاط

5 صص علاط

تقحملا تاعسوت ةلازإ و مده ^
دارم شوديد يحب يوضوفلا قوسلاو

كرابملأ رطفلأ ديع مايأأ لماسش يحسص رجح سضرف دعبتسسي يناكرب ^

 ةنتابب نيحانج نيب يحلسصم عأرسصل عجأر نيباسصملأ ماقرأأ براسضت ^

 ةلاح25 ىلإأ لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإلأ عافترأ^

 انوروك ىسضرم ىلإأ ةنيطنسسقب  ريبلأ ىفسشتسسم حلاسصم لك ليوحت ^

فراطلاب نيتديدج نيتلاحو انوروك سسوريفب ةبيبط ةباسصإأ^

 اـــــنوروكب ةدـــــيدج ةــــــباسصإأ281 ،تاـــــيفو7 ^
ءاـــــفسشلل  تـــــلثامت ةدـــــيدج ةـــــلاح811 و

 «نغنشش» تاريششأأت حنم
 نومشضملا ديربلا قيرط نع متيشس

تكاتنوك «سسأأ لأأ يت»
ةجلاعمب هطاسشن فنأاتسسي

ةــميدقلأ تاــبلطلأ
3 صص علاط

21 صص علاط
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ةينطولأ ةنج˘ل˘لأ و˘صضع د˘ع˘ب˘ت˘صسأ
،انوروك سسوريف ةعباتمو دصصرل
لماصش رجح سضرف يناكرب طاقب
ىلع ،كرا˘ب˘م˘لأ ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘ع ما˘يأأ

لود˘˘˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م رأر˘˘˘˘˘˘˘غ
ي˘ف ي˘نا˘كر˘ب ى˘صصوأأو.ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لأ
ا˘ه˘ب ى˘لدأأ ة˘ي˘مÓ˘عأ تا˘ح˘ير˘صصت
ةيلئاع˘لأ تأرا˘يز˘لأ بن˘ج˘ت˘ب سسمأأ

لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ما˘˘يأأ
رأرق نإأ يناكرب لاقو .سسوريفلأ
هذختت ،همدع نم لماصشلأ رجحلأ
،دÓ˘ب˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

،كلذ ن˘˘ع نÓ˘˘ع’أ أد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘˘صسم
سسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ
،نوبت ديجملأ دبع ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

سسلجملل ريخأ’أ عامتج’أ لÓخ
سسفن ىلع ءاقبإ’أ ،نمأÓل ىلعأ’أ
˘ما˘يأأ ي˘لا˘ح˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ

وصضع عجرأأ ،رخآأ بناج نم.ديعلأ
سسوريف ي˘صشف˘ت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘صصر
ت’ا˘˘ح دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترأ ،ا˘˘نورو˘˘ك
،ةر˘ي˘خأ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ ة˘با˘صصإ’أ
،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ظ˘ق˘ي سصق˘˘ن ى˘˘لأ

يتلأ تاي’ولأ سضعب يف ةصصاخ
دد˘ع˘ل Ó˘هذ˘م ا˘عا˘ف˘˘ترأ تد˘˘ه˘˘صش
ايلاح رئأزجلأ يصصحتو .ت’احلأ

فصشك ةطحم62 يناكرب بصسح
عا˘ف˘ترأ ى˘لأ ىدأأ ا˘م ،ءا˘بو˘لأ ن˘˘ع
سسي˘ئر ف˘صصوو .ت’ا˘ح˘˘لأ دد˘˘ع
،يباجيإ’اب ر˘مأ’أ ءا˘ب˘طأ’أ ةدا˘م˘ع
تا˘ط˘ح˘م دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترأ» Ó˘˘ئا˘˘ق

فصشك انوروك ءابو نع فصشكلأ
رمأأ وهو ،تاباصصإ’أ نم ديزملأ
ةباصص’أ ةلاح فصشك نأأ ذإأ يباجيأ

ا˘˘هءا˘˘ق˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ي˘˘خ ا˘˘˘ه˘˘˘جÓ˘˘˘عو
تائملأ ةايح سضرعي ام ،ةلوهجم
ي˘فو .ر˘ط˘خ˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘˘م
ةيئا˘بو˘لأ ة˘ي˘ع˘صضو˘لأ ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح
ا˘ه˘نأأ ،ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب د˘˘كأأ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ

نم ديزملأ فصشك مغرف ،ةرقتصسم
م˘˘˘ت ه˘˘˘نأأ ’إأ ،ة˘˘˘با˘˘˘صصإ’أ ت’ا˘˘˘˘ح
،ةا˘فو˘لأ ت’ا˘ح ع˘جأر˘ت ل˘ي˘ج˘˘صست
ءافصشلأ ت’اح ددع عافترأ مامأأ
.ايموي تائملاب تحبصصأأ يتلأ
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ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تصصحأأ

281 تايف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصأو

سسوريفب ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصأ

«91ديفوك» دجتصسملأ «انوروك»

ةفاصضإ’اب ةر˘ي˘خأ’أ42ـلأ لÓ˘˘خ

ءافصشلل تلثام˘ت ة˘لا˘ح811 ى˘لإأ

,ةديدج تاي˘فو7 تلجصس ا˘م˘ي˘ف
سسصسمأأ ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ ا˘˘˘م بصسح
ةنجلل يمصسرلأ ق˘طا˘ن˘لأ ن˘ي˘ن˘ث’أ

,انوروك سسوريف ةعباتمو دصصر
حصضوأأو .رأروف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لأ
ءا˘ق˘ل˘لأ لÓ˘˘خ رأرو˘˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ
سصصصخ˘م˘لأ ي˘مو˘ي˘لأ ي˘مÓ˘عإ’أ
ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ رو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

ددعلأ نأأ «91-ديفوك» سسوريفل
ةدكؤوم˘لأ تا˘با˘صصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘ج’أ

غلب اميف .ةلاح1027ىلإأ عفترأ

ددعو555 تايفولأ ي˘لا˘م˘جإأ
ءافصشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ ت’ا˘ح˘لأ

ـلأ لÓخ811 اهنيب نم5263

ةبصسنلابو .ةيصضام˘لأ ة˘عا˘صس42
سصاخصشأ’أ نإاف ةيرمعلأ تائفلل

ةنصس06و52 نيب ام نيغلابلأ

نم ةئام˘لا˘ب75 ةبصسن نولث˘م˘ي
ة˘˘˘با˘˘˘صص’أ ت’ا˘˘˘ح عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م
ل˘ث˘م˘ي ا˘م˘ي˘ف ,ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
رمعلأ نم ني˘غ˘لا˘ب˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أ

76 ة˘ب˘صسن قو˘ف ا˘م˘ف ة˘ن˘˘صس56
ت’ا˘ح عو˘م˘ج˘م ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
.تايفولأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ
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 .كرابملأ رطفلأ ديع لÓخ انوروك ءابو نم ةياقولأ ريبأدتب مأزتل’أ ةرورشض ىلع يدهملب فشسوي ،فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوششلأ ريزو دكأأ
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ىدل اهاقلأأ ةملك يف ريزولأ لاقو
دبع بط˘ق˘لأ د˘ج˘صسم˘لا˘ب ه˘فأر˘صشإأ
لف˘ح ى˘ل˘ع ،سسيدا˘ب ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لأ
ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘˘لأ م˘˘ير˘˘كت
’ نأأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي» م˘ير˘˘كلأ نآأر˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ط˘˘ف˘˘لأ د˘˘ي˘˘ع لÓ˘˘خ ل˘˘ها˘˘صست˘˘ن
نيذلأ انئامل˘ع ءأد˘ن˘ل بي˘ج˘ت˘صسنو
نأأ جر˘ح كا˘ن˘ه سسي˘ل نأا˘ب ا˘نو˘ت˘˘فأ
،«د˘ي˘ع˘ب ن˘م كب˘ير˘ق ى˘ل˘ع م˘ل˘صست

يدؤوت دق ةقناعملأ نأأ ىلإأ اتف’
ءيصشلأ» Óئاق فاصضأأو .لتقلأ ىلإأ
هذه يف هل˘ع˘ف˘ن نأأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي يذ˘لأ
˘مأز˘ت˘ل’أ و˘ه ة˘ب˘ع˘صصلأ فور˘ظ˘لأ
ةي˘ح˘صصلأ د˘عأو˘ق˘لأ و طور˘صشلا˘ب

أزربم ،«ةحئاجلأ هذه اهتلمأأ يتلأ

ر˘ج˘ح˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘˘ن ا˘˘م رد˘˘ق˘˘ب» ه˘˘نأأ

تا˘ما˘م˘˘كلأ سسب˘˘ل˘˘ب و ي˘˘ح˘˘صصلأ

ةدم نم للقن ةيا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو

ةهج نم ،ريزولأ داصشأأو .«رجحلأ

ةين˘ما˘صضت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب ،ىر˘خأأ

هذه لÓ˘خ دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لأ

ملاعلأ» نأأ ىلإأ أريصشم ،ةحئاجلأ

نيذلأ نينطأوملأ ةبه لجصس هلك

ع˘˘˘م د˘˘˘حأو ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘ك أو˘˘˘ما˘˘˘ق

رصصتنن ي˘كل ة˘لود˘لأ تا˘صسصسؤو˘م

يف ا˘ي˘عأد ،«ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع

ي˘ف ق˘با˘صست˘لأ ى˘لإأ قا˘˘ي˘˘صسلأ تأذ

نيدلأ ةمدخ يفو تأريخلأ لمع

ل˘ف˘ح لÓ˘˘خ م˘˘ت د˘˘قو .ن˘˘طو˘˘لأو

يف تلثمت ايأده ميدقت ميركتلأ
ل˘ئأوأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘م ز˘˘ئأو˘˘جو ةر˘˘م˘˘ع
نع ةقباصسم يف نيزئافلأ ةعصستلأ

نآأرقلأ ديوج˘ت˘ل تنر˘ت˘ن’أ ق˘ير˘ط
نوؤوصشلأ ةيريدم اهتمظن هليترتو
ناصضمر رهصش ةبصسانم˘ب ة˘ي˘ن˘يد˘لأ

001 ي˘˘لأو˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صشو
لÓخ مت امك .ةقباصستمو قباصستم
سسبÓمل يزمر عيزوت لفحلأ أذه

ىماتي لا˘ف˘طأأ01 ىلع دي˘ع˘لأ

0004 نم ديزأأ نمصض نم كلذو
أذه .ةيلم˘ع˘لأ م˘ه˘ل˘م˘صشت˘صس ل˘ف˘ط
ة˘ي˘ن˘يد˘لأ نوؤو˘صشلأ ر˘يزو ن˘˘ل˘˘عأأو
فيظنت ةلمح قÓطإأ نع كلذك
د˘جا˘صسم˘لأ ة˘فا˘ك سسم˘ت م˘ي˘ق˘ع˘˘تو

تأءأرجإأ راطإأ يف كلذو ،ةينطولأ

ىود˘ع˘ب ة˘با˘صصإ’أ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

ريزولأ ،حصضوأأو .انوروك سسوريف

سسمأأ تق˘ل˘ط˘نأ ي˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ نأ

دجاصسملأ ميقعت˘ل ة˘ل˘م˘ح ن˘ي˘ن˘ثإ’أ

تا˘ي’و ع˘ي˘م˘ج ر˘ب˘ع ةر˘صشت˘ن˘م˘˘لأ

حرصشي مل ،لباقملأ يفو .نطولأ

بب˘صس ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ نوؤو˘˘صشلأ ر˘˘يزو

تناك نأو ةو˘ط˘خ˘لأ هذ˘ه تي˘قو˘ت

د˘جا˘صسم˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإ’ أد˘ي˘ه˘م˘˘ت

دد˘˘ج ه˘˘نأ ر˘˘ي˘˘˘غ ،’ مأ ةÓ˘˘˘صصل˘˘˘ل

د˘ي˘ع˘لأ ةÓ˘صص نأ ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘˘ت˘˘لأ

يف ءاج امك لزانملأ يف نوكتصس

ةرأزو˘˘ب ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل رأر˘˘˘ق

.ةينيدلأ نوؤوصشلأ

:يدهملب ..دجاشسملأ ميقعتل ةينطولأ ةلمحلأ سسمأأ تقلطنإأ اميف

«توملأ ىلإأ يدؤوت دق ديعلأ يموي ةقناعملاب ةرفاغملأ»
بقأوعلأ دومحم ريغ لبقملأ ربمتبشس رهشش هئأرجإأ رأرق نأأ تلاق

ةيروهمجلأ ضسيئر دسشانت «ويتنسسألأ»
«مايبلأ» ءاغلإأ لجأأ نم لخدتلأ

ةيروهمجلأ سسيئرل أءأدن ةيبرتلأ لامعل ةينطولأ ةباقنلأ تهجو

ةداهصش ناحتمأ ءاغلإ’ لخدتلأ لجأأ نم ،نوبت ديجملأ دبع

نأأو ،لبقملأ ربمتبصس رهصشل اهليجأات سضوع طصسوتملأ ميلعتلأ

ىلإأ هصضيفخت عم نيمرصصنملأ نيلصصفلأ لدعم باصسح ّمتي

نايب يف «ويتنصسأ’أ» تدكأأو.يوناثلأ روطلأ ىلإأ لاقتنÓل90

ىلإأ طصسوتملأ ميلعتلأ ةداهصش ناحتمأ ءأرجإأ ريخأات رأرق نأأ اهل

بوصسحم ريغ أرأرق ربتعي ربمتبصس رهصش نم يناثلأ عوبصسأ’أ

تأذ ىرتو.ةينق˘تو ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب ،ة˘ي˘صسف˘ن با˘ب˘صسأ’ بقأو˘ع˘لأ

نع ذيملتلأ داعتبأ ةرتف لوط نأأ ةيصسفنلأ ةيحانلأ نم ةباقنلأ

ةتصس زهاني امل تاناحتم’أ ءأوجأأو ظفحلأو ةعجأرملأ ءأوجأأ

كابترأ اهنع جتن ةقوبصسم ريغ ةيعصضو دعت ةلصصأوتم رهصشأأ

مهئايلوأأ ىدلو مهيدل فعاصضم فوخو ،ذيمÓتلأ دنع حصضأو

تددصشف ةيجوغأديبلأ ةيحانلأ نم امأأ.بوصسرلل مهب  يدؤوي دق

يف جمأربلأ ريصس ةريتو دصصر بعصصلأ نم هنأأ «ويتنصسأ’أ»

أذهو ،ينطولأ ىوتصسملأ ىلع ةيوبرتلأ تاصسصسؤوملأ عيمج

لايخلأ نم برصض ةداهصشلأ تاناحتمأ ميظنت لعجي روصصقلأ

نم مهريغ نع انود ذيمÓتلأ سضعب قح ّعيصضت دق ةفزاجمو

ع˘˘مو ا˘˘ي˘˘ح˘˘صص ه˘˘نأأ ه˘˘˘تأذ رد˘˘˘صصم˘˘˘لأ ح˘˘˘صضوأأو .م˘˘˘ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز

رمأأ دعي بونجلأ تاي’و يف ةصصاخ ةرأرحلأ تاجرد عافترأ

ير˘ي˘صصم ر˘ي˘غ نا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘˘جإأ ل˘˘جأأ ن˘˘مو ،ل˘˘م˘˘ت˘˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

حلاصصل نوكيصس رأرقلأ نأاب مهتنأامط دعب ةصصاخ ايرولاكبلاك

ةلاحتصسأ ةباقنلأ تربتعاف ةينقتلأ ةيحانلأ نم امأأ .ذيمÓتلأ

هل ططخم ناك امك ربوتكأأ رهصش يف يصسأردلأ مصسوملأ ءدب

تاطصسوتملأ يريدم نم ريثكلأ كامهنأ وه ببصسلأو ،لبق نم

ءأرجإأ (دعبو ،لÓخو ،لبق) رأوطأأ فلتخم ىلع فأرصشإ’أ يف

ح˘ي˘ح˘صصتو ع˘ي˘م˘˘ج˘˘ت ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ي ا˘˘مو) ما˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صش

نع نÓعإ’أو نيحجانلأ مئأوق دأدعإأ مث (ايرولاكب + مايب)

.جئاتنلأ
S°∏«º.±

تÓحرلأ مامأأ ءأوجأ’أ قلغ وأأ حتف رأرق نإأ تلاق

يدايشس رأرق ةيوجلأ

فانئتسسإأ ربخ دنفت ةيروهمجلأ ةسسائر
مداقلأ نأوج رهسش ةيوجلأ تÓحرلأ

يف ةلوأدتملأ رابخأ’أ نينث’أ سسمأأ ةيروهمجلأ ةصسائر تدنف

ة˘يو˘ج˘لأ طو˘ط˘خ˘لأ ة˘كر˘صش فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ لو˘ح ةر˘ي˘خأ’أ ةر˘ت˘ف˘لأ

تصسيل اهنأأ ةدكؤوم مداقلأ رهصشلأ لÓخ اهتÓحرل ةيرئأزجلأ

’ يدايصس رأرق ءأوجأ’أ قلغ وأأ حتف نأأ و تاعاصشإأ ىوصس

ةصسائرل نايب يف ءاج و .دÓبلل ايلعلأ تاطلصسلأ نع ’إأ ردصصي

تÓ˘حر˘لأ نأأ ا˘هدا˘ف˘م تا˘عا˘صشإأ أر˘خؤو˘م تجأر» ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

نإأ .مداقلأ رهصشلأ يف فنأاتصستصس ةيرئأزجلأ ةيراجتلأ ةيوجلأ

نع ةرداصص يهو ،ةحصصلأ نم اهل سساصسأأ ’ تاعئاصشلأ هذه

يف ناكم ا˘ه˘ل د˘ع˘ي م˘ل تا˘صسرا˘م˘م ة˘ي˘ح˘صض تلأزا˘م طا˘صسوأأ

قل˘غ وأأ ح˘ت˘ف رأر˘ق نإأ» نا˘ي˘ب˘لأ فا˘صضأأ و .«ةد˘يد˘ج˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ

نع ’إأ ردصصي ’ يدايصس رأرق ةيوجلأ تÓحرلأ مامأأ ءأوجأ’أ

.«دÓبلل ايلعلأ تاطلصسلأ
S°∏«º.±

ءافششلل ةديدج ةلاح811 تلثامت اميف

ةباسصإأ281 و تايفو7
رئأزجلأ يف انوروكب ةديدج

¯  S°∏«º.±

ةيقرتل ةينطو˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ تمد˘قأأ
ر˘˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘تو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ
ـب عربتلأ ىلع «مأروف» ثحبلأ

ة˘ي˘ب˘˘ط ة˘˘ما˘˘م˘˘ك000.02

عيرصس فصشك ةدحو005.7و
دجتصسملأ انوروك سسوريف نع
ة˘ي˘لا˘ج˘لأ ع˘م نوا˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب كلذو
را˘طإأ ي˘ف جرا˘خ˘لا˘ب ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لأ دو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
,ءا˘˘بو˘˘لأ ي˘˘صشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل

سسي˘˘ئر ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ى˘ف˘ط˘صصم رو˘ت˘كد˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

روصسيفوربلأ ح˘صضوأأو .ي˘طا˘ي˘خ
هذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج نأأ ي˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘خ

عم نواعتلاب تمت تأدعاصسملأ
ة˘م˘ي˘ق˘م˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘لا˘ج˘˘لأ
اينا˘ط˘ير˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع جرا˘خ˘لا˘ب
ثيح ,أدنكب لاير˘ت˘نو˘مو ر˘ط˘قو
ريفوت ةيغب تاعربت عمجب تماق
نم ةيب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لأ هذ˘ه
دو˘ه˘ج˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ز˘يز˘ع˘ت ل˘˘جأأ
ي˘صشف˘ت ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لأ
د˘ج˘ت˘صسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
مهنماصضتو مهمعد زأربإأو رئأزجلاب

تأذ را˘صشأأو .ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ لÓ˘˘خ
ة˘ب˘ه˘لأ هذ˘˘ه نأأ ى˘˘لإأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست م˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
تايفصشتصسملل ةيزكرملأ ةيلديصصلأ
ءاصضيبلأ رأد˘لا˘ب ا˘هر˘ق˘م ن˘ئا˘كلأ

000.02 ل˘م˘صشت ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ةدحو005.7 و ةي˘ب˘ط ة˘ما˘م˘ك

انوروك سسوريفل عيرصس فصشاك

ةئيهلأ تأذ نأأ أزربم ,دجتصسملأ

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف عر˘ب˘ت˘لأ ا˘ه˘ل ق˘ب˘صس

ةيلاجلأ سسفن عم ىلوأأ ةينماصضت

ف˘صشا˘ك ةد˘˘حو000.01 ـ˘˘˘˘ب

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت سسور˘ي˘ف˘ل˘˘ل

.ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوملأ فلتخم

ةئيهلأ تلصسرأأ ,ىرخأأ ةهج نم

ريوطتو ةحصصلأ ةيقرتل ةينطولأ

ة˘ق˘با˘صس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لأ

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ب˘ط تأد˘عا˘˘صسم

ة˘ي˘ب˘ط ة˘ع˘ن˘قأأو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ت’د˘˘ب

دأومو تاما˘م˘كلأو تأزا˘ف˘ق˘لأو

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ىلع ةيئافصشتصس’أ تاصسصسؤوملأ

رأرغ ىلع ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ

و ىلفدلأ نيعو ةليم ىفصشتصسم

امك .ةزابيتو طأوغأ’أ و رأردأأ

ءا˘غ˘صصأ ة˘ي˘˘ل˘˘خ سصي˘˘صصخ˘˘ت م˘˘ت

ن˘ي˘ي˘نا˘صسف˘ن ءا˘ب˘طأأ ن˘م ة˘نو˘˘كم

ت’ا˘˘غ˘˘صشنأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘جإÓ˘˘˘ل

بناجلأ سصخي اميف نينطأوملأ

سسوريف عم لما˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘صسف˘ن˘لأ

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو ا˘˘نورو˘˘ك

ةلوفطلل ةيامحل ةينطولأ ةئيهلأ

بنا˘ج ى˘لإأ1111 اهمقر ر˘ب˘ع

نينطأوملأ فرصصت تحت عصضو

02 مقر لمصشت ءابطأÓل ةصصنم

. تاصصصصختلأ ىتصش ىف بيبط

يطايخ ىفطشصم روتكدلأ ةئيهلأ سسيئر هنع فششك امبشسح

انوروك ضسوريف نع فسشك ةدحو0057 و00002 ـب عربتت ةحسصلأ ةيقرتل ةينطولأ ةئيهلأ

ت’احلأ ددع عافترإأ ىلإأ ىدأأ ام ءابولأ نع فششكلل ربخم62 دوجو دكأأ

كرابملأ رطفلأ ديع مايأأ لماسش يحسص رجح ضضرف دعبتسسي يناكرب



¯ S°∏«º.±

ضسمأأ ل˘˘ح يذ˘˘لأ ةو˘˘˘كل˘˘˘م لا˘˘˘قو

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘عأذ’أ ى˘ل˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض

د˘يد˘˘ج˘˘لأ مو˘˘صسر˘˘م˘˘لأ نإأ ى˘˘لوأ’أ

ن˘صسلأ دا˘عأأ د˘عا˘ق˘ت˘˘لا˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لأ

أدكؤوم دعاقتلل ايلود هب لومعملأ

وأ يبصسنلأ دعاقتلاب فرعي ام نأ

ءا˘ج ن˘صسلأ طر˘صش نود د˘عا˘ق˘˘ت˘˘لأ

فور˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف7991 ة˘˘˘ن˘˘˘˘صس

نو˘نا˘ق نأ ا˘ف˘ي˘صضم ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسأ

ى˘˘ل˘˘ع ضصن ،د˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ0202

رأرمتصس’أ يف نيبغأرلل حامصسلأ

56 ـلأ نصس ى˘لأ م˘ه˘ب˘صصا˘ن˘م ي˘ف

ةثلث لبق يطخ بلطب ءافتك’اب

ضسفن دكأأ تأدايزلأ نأاصشبو .رهصشأ

ة˘˘ف˘˘صصب بصصت ا˘˘ه˘˘نأأ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

ةداملأ ضصن قفو ةنصس لك ةيرود

افيصضم ةيداع ةفصصب بصصتو34

7 ة˘ب˘صسن˘ب ةدا˘يز˘ب ةدد˘ح˘م ا˘ه˘˘نأ

وأ يواصست نيذلل ةبصسنلاب ةئاملاب

5ـبو ،را˘ن˘يد ف˘˘لأ02 نع ل˘ق˘ت

2و را˘˘ن˘˘يد ف˘˘˘لأ03ـل ةئا˘م˘لا˘ب

08 ىلأ05 )ـل ةبصسنلاب ةئاملاب

ديزت نيذلل ةئاملاب1و (رانيد فلأ

،رانيد فلأ001 نع مهتاصشاعم
تفلك تأدايزلأ هذه نأ افيصضم
تأو˘ن˘صس ر˘صشع˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ˘˘لأ

لوحو .رانيد رايلم003 ةريخلأ
يبصسنلأ دعاقتلل تاعاطتق’أ ءاقب
ثدحتملأ لاق هب لمعلأ فقوت عم
ه˘ن˘كل, ا˘يرا˘صس لأزا˘م نو˘نا˘ق˘لأ نإأ

ةقلعتم ةيئانثتصسأ ت’احب ددحم
يف للقم ،ةصسلف˘م˘لأ تا˘كر˘صشلا˘ب
عاطتق’أ ةبصسن نم هصسفن تقولأ

نم ةئاملاب52.0 زواجتت ’ يتلأ

نم ةئا˘م˘لا˘ب52.0و ف˘ظو˘م˘لأ
نهملأ ديدحت لوحو .مدختصسملأ
نصس ضصي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘كمإأو ة˘قا˘صشلأ
نأ هتأذ ثدح˘ت˘م˘لأ د˘كأأ د˘عا˘ق˘ت˘لأ
تصسيل يهو دعب ددحت مل ةمئاقلأ

ريغ ،قودن˘صصلأ تا˘ي˘حل˘صص ن˘م
نأ اهديدحت لاح يف هنأ دعبتصسم
نم تأزايتم’أ ضضعب اهل مدقت
د˘عا˘ق˘ت˘لأ ن˘صس ة˘ع˘جأر˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
م˘ل ي˘ت˘لأ ن˘ه˘م˘لأ هذ˘ه˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
.دعب نوناقلأ اهددحي

¯ ±.HƒS°©ÉOI
ح˘ن˘م  ق˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘م ن˘ير˘ه˘˘صش د˘˘ع˘˘ب
أزيفلأ تافلم ةجلاعمو تأريصشأاتلأ
ضسأأ لأأ يت» زكرم نلعأأ  نغنصش
فر˘ط ن˘م ف˘ل˘كم˘لأ «تكا˘˘ت˘˘نو˘˘ك
تافلم ةجلاعمل ةيصسنرفلأ ةرافصسلأ
ةدوعلأ نع رئأزجلأ يف تأريصشاتلأ

81 نم اقلطنأ لمعلل ةيجيردتلأ
نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لأ بصسحو يرا˘˘˘ج˘˘˘لأ يا˘˘˘م
عرصشيصس هنإاف زكرملأ نع رداصصلأ
ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صسلأ تأزو˘˘˘˘˘ج ةدا˘˘˘˘˘عإأ ي˘˘˘˘˘ف

لاصسرإأ قيرط نع أذه و اهباحصصأ’
ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأ’ ةر˘˘ي˘˘˘صصق ل˘˘˘ئا˘˘˘صسر
و ةر˘ي˘صشا˘ت˘لأ بل˘ط م˘قر ن˘م˘صضت˘˘ت
دل˘ي˘م˘لأ خ˘يرا˘˘ت و بق˘˘لأ و م˘˘صس’أ
لاصسرأ متي يذلأ نأونعلأ ديدحتل

ديربلأ قيرط نع هيف رفصسلأ زأوج
بحا˘صص مو˘ق˘ي ثي˘ح نو˘˘م˘˘صضم˘˘لأ

جد0021 ديدصست˘ب ر˘ف˘صسلأ زأو˘ج
لا˘صسرأ ع˘م د˘ير˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم ىد˘˘ل
ينورتكل’أ نأون˘ع˘لأ ي˘ف ل˘صصو˘لأ
لكو تكاتنوك ضسأ لأ يت زكرمل

نع اه˘لا˘صسرإأ م˘ت˘ي ر˘ف˘صسلأ تأزو˘ج
تاي’و لكب عيرصسلأ ديربلأ قيرط
.ةديلبلأ تاي’و ءان˘ث˘ت˘صسا˘ب ن˘طو˘لأ
تصسأر˘ن˘م˘تو رأردأ .يز˘ي˘˘لأ .را˘˘صشب

حنم طاصشن ةدوع نايب ركذي ملو
لبقتصسم متيصس أذأ امع تأريصشأاتلأ
ةيفيك و ةديدج تابلط لابقتصسأ
نأ ود˘ب˘ي ثي˘˘ح تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ عأد˘˘يإأ
يف رصصتقي˘صس طا˘صشن˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ

با˘˘ح˘˘صصأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ى˘˘˘لوأأ ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
قيلعت لبق اهوعدوأ يذلأ تابلطلأ
و انوروك ةحئاج ببصسب طاصشنلأ

ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ا˘صسنر˘˘ف ةرا˘˘ف˘˘صس تنا˘˘ك
ةيلصصنقلأ تامد˘خ˘ل˘ل ا˘ما˘ت ا˘قل˘غإأ

ضسرام42 ي˘ف ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف

ببصسب ،رخآأ راعصشإأ ىتح،0202
،دجتصسملأ انوروك ضسوريف راصشتنأ

با˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صصأأ نأأ ى˘˘˘˘˘لإأ ترا˘˘˘˘˘˘صشأأو
نم نوديفتصسيصس ةاغلملأ ديعأوملأ
د˘عو˘م˘لأ ي˘ف مو˘صسر˘لأ ع˘فد ءا˘ف˘˘عإأ
امك ،هنوددحيصس يذلأ يلبقتصسملأ

يتلأ أزيفلأ تافلم ريصصم تددح
قيلع˘ت ع˘م ن˘مأز˘ت˘لا˘ب ،ا˘ه˘عأد˘يإأ م˘ت
ةرا˘ف˘صسل نا˘ي˘ب را˘صشأأو .تا˘مد˘˘خ˘˘لأ
ىلع رصشن ، كأذنآأ رئأزجلاب اصسنرف
،  ،تنرتن’أ ىلع يمصسرلأ اهعقوم
رئأز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لأ تا˘مد˘خ نأأ
،لماك لكصشب اهفاقيأ مت ،ةمصصاعلأ

تيغلأأ نيذلل ةبصسنلاب هنأ احصضوم
،أزيف˘لأ تا˘ف˘ل˘م م˘ه˘عأد˘يأ د˘ي˘عأو˘م
ل˘ما˘ك ءا˘غ˘لإأ ن˘م نود˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسي˘˘صس

˘مدا˘ق˘لأ د˘عو˘م˘لأ لل˘خ مو˘˘صسر˘˘ل˘˘ل
نيذلأ نأأ نيح يف ،فلملأ عأديإ’
نم م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف عر˘صش

قيلعت لب˘ق ما˘ع˘لأ ل˘صصن˘ق˘لأ فر˘ط
مه˘ب لا˘صصت’أ م˘ت˘ي˘صسف ،تا˘مد˘خ˘لأ

تا˘ف˘ل˘م˘لأ عأد˘يأ ز˘كر˘م فر˘ط ن˘م
ل˘جأأ ن˘˘م «لا˘˘بو˘˘ل˘˘غ ضسأأ.فأأ.ي˘˘ف»
ق˘فو ،م˘هر˘ف˘صس تأزأو˘˘ج مل˘˘ت˘˘صسأ
ةب˘صسن˘لا˘بو .ةدو˘ه˘ع˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ

مل يتلأ أزي˘ف˘لأ تا˘ف˘ل˘م با˘ح˘صصأ’
عورصشلأ ىلع أرداق لصصنقلأ نكي
ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لأ نإا˘ف ،ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ي˘˘ف
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لأ ةدا˘˘عإأ ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ب˘˘ج˘˘م
،ه˘تأذ نا˘ي˘ب˘لأ بصسح ،ا˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأ’
ةريصصق ةريصشأاتلأ تابلطل ةبصسنلاب
’ ر˘ف˘صسلأ زأو˘˘ج ا˘˘ه˘˘ع˘˘مو ،ةد˘˘م˘˘لأ
م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ثي˘˘ح ،م˘˘ت˘˘خ يأأ ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
فر˘ط ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ب لا˘˘صصت’أ

يف ،«لا˘بو˘ل˘غ ضسأأ.فأأ.ي˘ف» ز˘كر˘م
تايفيك حيصضو˘ت˘ل ة˘مدا˘ق˘لأ ما˘يأ’أ
.ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأ’ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لأ ةدا˘˘˘عإأ

نايبلأ حرصشي ،ةئفلأ هذهل ةبصسنلابو
ف˘نأا˘ت˘صست ا˘مد˘ن˘ع ،م˘ه˘نا˘كمإا˘˘ب ه˘˘نأأ
ا˘ه˘طا˘صشن ة˘ي˘ل˘صضن˘ق˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ

ءاغلأ نم ةدافتصس’أ بلط ،أددجم
عم ،أددجم مهفلم عأدي’ موصسرلأ
متت مل يذلأ فلملأ لصصو ميدقت

ز˘˘كر˘˘م مو˘˘ق˘˘ي˘˘صسو ،ه˘˘ت˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘م

م˘يد˘ق˘ت˘˘ب ،«لا˘˘بو˘˘ل˘˘غ ضسأأ.فأأ.ي˘˘ف»

د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ئأر˘ج’أ تل˘ي˘ه˘صست˘لأ

ة˘ب˘صسن˘لا˘بو .د˘˘يد˘˘ج عأد˘˘يأ د˘˘عو˘˘م

ر˘كذ ،ا˘صسنر˘ف بأر˘ت ى˘لإأ لو˘خد˘ل˘˘ل

81 خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘˘لأ ضسف˘˘ن

،ديدج راعصشأ ىتحو0202 ضسرام

ر˘ي˘˘غ ن˘˘م بنا˘˘جأ’أ ا˘˘يا˘˘عر˘˘لأ نإا˘˘ف

دا˘ح˘تل˘ل ن˘غ˘˘ن˘˘صش ءا˘˘صضف ءا˘˘صضعأ

،ةد˘ح˘ت˘م˘لأ ة˘كل˘م˘م˘˘لأ وأأ ي˘˘بروأ’أ

يرا˘ب˘جأ بب˘صس م˘ه˘ل ضسي˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لأ

متيصس ،اصسنرف وأأ ابروأ ىلإأ لقنتلل

.يصسنرفلأ بأرتلأ مهلوخد ضضفر

نأ ى˘˘˘لإأ ه˘˘˘˘تأذ نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘صشأأو

ىلع ايلاح نيدجأوتملأ ضصاخصشأ’أ

ىلع نورفوتيو يصسنرفلأ بأرتلأ

مهل نكمي ،ةدملأ ةريصصق ةريصشأات

نم ةدافتصس’أ ،ةرربم ت’اح قفو

ريصصقلأ ثوكملأ ةر˘ي˘صشأا˘ت د˘يد˘م˘ت

ن˘م وأأ ،ا˘مو˘˘ي09 ا˘ها˘صصقأأ ةد˘م˘ل

3 ةدمل ثوكملل تقؤوم ضصيخرت

ء’ؤو˘˘ه نأأ ى˘˘˘لإأ أر˘˘˘ي˘˘˘صشم ،ر˘˘˘ه˘˘˘صشأأ

تأر˘ق˘م ن˘م بر˘ق˘ت˘˘ل˘˘ل نوو˘˘عد˘˘م

لخأد نودجأوتي يتلأ تاظفاحملأ

.اهميلقإأ

¯ S°∏«º.±

لام˘ك ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزو ضسمأأ ف˘صشك
و˘ح˘ن ةرأزو˘˘لأ ه˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع ،ق˘˘يزر
ةلمجلأ راجتلل حبرلأ ضشماه ديدحت
ءا˘ط˘˘عأ ى˘˘لأ أر˘˘ي˘˘صشم ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لأو
ير˘يد˘م ل˘كل ة˘مرا˘صص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ط˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
يراجتلأ لجصسلاب لمعلأ ةرورصضب
.ما˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘˘ق ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ

ةيدقفت ةرايز للخ ريزولأ فاصضأأو
تقولأ ناح هنأأ ،ةنيطنصسق ةي’ول
دصض ديدح نم ديب ةلودلأ برصضتل
نأأ افيصضم ،راعصسأ’اب نيبراصضملأ
د˘يد˘ح˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس ةرأزو˘˘لأ

ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ را˘˘ج˘˘ت˘˘ل ح˘˘بر˘˘لأ ضشما˘˘ه
،ضصاخ جمانرب للخ نم ةئزجتلأو
نم رثكأأ مهيدل حبرلأ ضشماه نأ’
يلوؤوصسم ريزولأ بطاخو .حلفلأ
ىلأ مهايأ ايعأد ةي’ولأ يف ةراجتلأ
قأوصسلل ةيصشيتفت تأرايزب مايقلأ

ر˘˘˘صضخ˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘صسأأ نأأ ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم
ة˘ي’و ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘م ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو
تا˘˘ي’و˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق

ةراجتلأ ريزو فصشك امك .طصسولأ
لكل ةمراصص تاميلعت ءأدصسأ نع
ينطولأ رطقلأ ربع ةراجتلأ يريدم
يراجتلأ لجصسلاب لمعلأ ةرورصضب
ءاطعإأ مت هنأأ فاصضأأو .ينورتكلإ’أ

ربمصسيد13 ل˘ب˘ق ةدد˘ح˘م لا˘˘جٱأ
،هب لمعلأ ميمعت لجأ نم لبقملأ

م˘ل˘ت˘صسي نأأ ر˘جا˘ت˘ل˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي ثي˘˘ح
ىلأ لقنتلأ لدب هلزنم نم هلجصس
.كلذ˘˘ل ة˘˘صصصصخ˘˘م˘˘لأ ز˘˘˘كأر˘˘˘م˘˘˘لأ

بطصشيصس هنأأ اصضيأأ ريزولأ فصشكو
ل˘ج˘صسلا˘ب ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘ي ’ ر˘˘جا˘˘ت ل˘˘ك

13 خ˘˘يرا˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’أ
دكأأ ةأزأو˘م˘لا˘ب .ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘صسيد
ةهجوم ةميلعت يف ةراجتلأ ريزو
ىلع ،ةراجتلل ني˘ي˘ئ’و˘لأ ءأرد˘م˘ل˘ل

ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘صصم˘˘˘لأ مأز˘˘˘لإأ ةرور˘˘˘˘صض
ة˘ئ˘فد˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأ’ ن˘يدرو˘ت˘صسم˘˘لأو
د˘˘ي˘˘صسكوأأ يدا˘˘حأأ ف˘˘صشا˘˘ك قا˘˘فرإأ
ءاجو .عيب ةيلمع لك دنع نوبركلأ
ر˘ع˘صس جأردإأ ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ ضصن ي˘˘ف
ة˘ي˘لا˘م˘ج’أ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ي˘ف ف˘صشا˘كلأ

ذاختاب ريزولأ رمأأو .زاهجلأ ءانتقإ’
مصسوملأ لول˘ح ل˘ب˘ق ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ هذ˘ه

هذه يف قلطنلل مداقلأ يوتصشلأ
ي˘مل˘عإ’أ ع˘با˘ط˘لأ تأذ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لأ

رأرقلأ أذه فدهيو .يصسيصسحتلأو
متي يتلأ تايفولأ ددع ضصيلقت ىلإأ
يوتصشلأ مصسوملأ للخ اه˘ل˘ي˘ج˘صست
نمأو ةملصس نامصضل ءأرجإ’أ أذهو
هذ˘ه ذ˘خ˘ت˘ت نأأ بج˘˘يو .ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
زاهج ريفوتب ةقلع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘ج’أ
ر˘ه˘صش ن˘م ح˘تا˘ف˘لأ ل˘ب˘ق ف˘˘صشا˘˘كلأ

ضسأأرت ةبصسانملابو.0202 ربمفون
ةيعمب قيزر لامك ةراجتلأ ريزو
ةراجتلاب فلكملأ بدتنملأ ريزولأ
لاغ˘صشأ ،يا˘كب ى˘صسي˘ع ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
ةصسأردب ةصصا˘خ˘لأ ر˘ي˘كف˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ضصصصخ˘˘ت أأد˘˘ب˘˘م
ةلاحلأ ىلع نيعئابلأ نييداصصتق’أ

مهطاصشنل مظنملأ طورصشلأ رتفدو
.ةرأزو˘ل˘ل نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأ ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ر˘ق˘م˘ب ىر˘ج يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ فد˘ه˘يو
ةنجللأ هذ˘ه ما˘ه˘م د˘يد˘ح˘ت ةرأزو˘لأ
أأد˘˘ب˘˘م ة˘˘صسأرد˘˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لأ
نييداصصتق’أ نيلماعتملأ ضصصصخت
ةلاحلأ ىلع نيعئابلأ نيدروتصسملأ

ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ ضسصسأ’أ ع˘صضو أذ˘كو

أذ˘˘˘ه م˘˘˘كح˘˘˘ي طور˘˘˘صش ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘فد˘˘˘˘ل
رودلاب نأريزولأ هون و . طاصشنلأ
نم يتلأ ةنجللأ هذهل ةيمهأ’أ غلابلأ
ة˘ن˘ه˘م ر˘ي˘طأا˘تو م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ضصصصخ˘˘˘ت˘˘˘لأ بصسح دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس’أ

ى˘˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘صضق˘˘˘˘لأو
هذه ىلع تغط يتلأ ةيئأوصشعلأو
نم ةيصضاملأ تأونصسلأ يف ةنهملأ
ريتأوفلل ميخصضتو يبيرصض برهت
ة˘ح˘لا˘صص ر˘˘ي˘˘غ ع˘˘ل˘˘صس دأر˘˘ي˘˘ت˘˘صسأو
ر˘˘صضأأ ا˘˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ قو˘˘˘صسل˘˘˘ل
د˘كأأ ا˘م˘ك .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ دا˘˘صصت˘˘ق’ا˘˘ب
حرتقملأ طورصشلأ رتفد نأأ نأريزولأ

رجح نوكيصس ةراجتلأ ةرأزو نم
ضسي˘˘˘˘˘صسأا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘˘ف ضسا˘˘˘˘˘˘صسأ’أ
تايل˘م˘ع˘ل ةد˘يد˘ج تا˘مز˘ي˘نا˘كي˘م˘ل
ءاصضقلأو ةيجراخلأ ةراجتلأ ريطأات
ريغ تاصسرامم يأأ ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
ي˘˘ف ضسرا˘˘م˘˘ت تنا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق
ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ر˘م˘صست˘˘صسو .ق˘˘با˘˘صسلأ
ىلأ ةحوتفم تأءاقل يف اهتاعامتجأ

ة˘فا˘كل ي˘ل˘ع˘ف˘لأ د˘ي˘صسج˘ت˘˘لأ ة˘˘يا˘˘غ
,ا˘ه˘ل˘جأأ ن˘م تئ˘صشنأ ي˘ت˘لأ ما˘ه˘˘م˘˘لأ
. ةرأزولأ نايب فيصضي

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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امامت ةحورطم ريغ قبصسملأ دعاقتلأ ىلإأ ةدوعلأ

يرابجإا شسيلو يرايتخإا56 ـلا نضس ةياغ ىلإا لمعلا يف رارمتضسإلا
تاكلتمملأ عاصضخإأ ىلإأ وعدي يداصصتقإأ ريبخ

ةبيرصضلل ةيصصخصشلأ

هيجوت اهنأاضش نم ةورثلا ىلع ةبيرضضلا
زانتكإلل شسيلو رامثتضسإلل لاومألا

ةبيرصضلأ نأأ بوهيملب فيرصش دمحم يداصصتق’أ ريبخلأ دكأأ
يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم يف ةحرتقملأ ,ةورثلأ ىلع

رامثتصس’أ وحن لأومأ’أ هيجوتب حمصست نأأ اهناصش نم ,(0202)
يف بوهيملب لاقو .لوصصأأ ىلع لوصصحلأ وأأ اهزانتكأ نم ً’دب
ي˘ف حا˘برأ’أو ضضئا˘ف˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ م˘كأر˘ت» د˘ق˘ل ه˘ل ح˘ير˘صصت
اهنكل اهرامثتصسأ ةداعإأ متي مل فصسألل نكل ،ةريخأ’أ تأونصسلأ
نيب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ يرور˘صضلأ ن˘م ،ه˘ل ا˘ق˘فو و .»ا˘كل˘مأ تح˘ب˘صصأأ
نم ،تاكلتمملأ ىلع ةبيرصضلأ و لاملأ ضسأأر ىلع بئأرصضلأ

تاكلت˘م˘م˘لأ عا˘صضخإأو ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ لأو˘مأ’أ ع˘ي˘ج˘صشت لل˘خ
جاتحي ىعصسم كلذ» نأ لاق و .»ةدصشب» ةبيرصضلل ةيصصخصشلأ
نكلو ،ةورثلأ ىلع ةبيرصضلاب ماعلأ أذه انأأدب دقل ،ريوطت ىلإأ

يف تأورثلأ بهذت ’ ىتح كلذ نم دعبأأ يصضمن نأأ انيلع
لكصشب تأرا˘م˘ث˘ت˘صس’أ ل˘م˘صشت ل˘ب ط˘ق˘ف تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأ ءأر˘صش
نأأ يداصصتق’أ ريبخلأ تأذ دقتعي ،كلذ ىلع ةولعو .»ربكأأ

حمصسي نأ هناصش نم0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم
نم اميصس ،رئأزجلأ يف رامثتصس’أ قيعت يتلأ تابقعلأ ةلأزإاب

ةصسمخلأ ءانثتصساب،94/15 ةدعاقو ةعفصشلأ قح ءاغلإأ للخ
مل ةعفصشلأ قح نأ» ىلأ راصشأ امك .ةيجيتأرتصس’أ تاعاطق
لماع كلذ ربتعي ،حتفنم داصصتقأ لظ يف و .ريثكلأ مدخي
نأأ هنكمي ’ و كرحتي نأأ لاملأ ضسأأر ىلع بجي ثيح ،لقرعم
دقف ،روتصسدلأ ةعجأرم ةدوصسم قلعتي اميفو .»أدماج ىقبي
جأردأ ةداعإأ كلذكو ةديدج قوقح ةرتصسدب بوهيملب بحر
ر˘ي˘ب˘خ˘لأ تأذ نا˘ف ،كلذ ع˘مو .»ة˘عا˘ن˘صصلأو ةرا˘ج˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘ح»
ةغايصص بولصسأأ ىلع تاظفحتلأ ضضعب ىدبأ دق يداصصتق’أ

ر˘ي˘ث˘ك قر˘ط˘ت˘ي ضصن˘لأ نإأ» ثي˘ح ,ةدو˘صسم˘لأ هذ˘ه
ً

،ليصصاف˘ت˘ل˘ل أ
ن˘م ه˘نأأ ن˘ي˘ح ي˘ف ، +ل˘ي˘ق˘ث+ رو˘ت˘صسد˘لأ تل˘ع˘ج ه˘˘ت˘˘غا˘˘ي˘˘صصو
.«ةيصسيئرلأ ئدابملأ و ةيصساصسأ’أ دعأوقلأ ددحي نأ ضضرتفملأ

داصصتق’أ لمع لعجتصس ة˘م˘ي˘ق˘ع˘لأ ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لأ» نأأ ف˘ي˘صضيو
ةحاصسم كان˘ه كر˘ت˘ي ن˘ل˘ف ،ة˘قد˘ب ةد˘عا˘ق ر˘ير˘ح˘ت م˘ت أذإأ .أًد˘ما˘ج
«ةظفحتم» ةدوصسم˘لأ ل˘ظ˘ت ،كلذ ى˘لإأ ة˘فا˘صضإ’ا˘ب .»ع˘ير˘صشت˘ل˘ل
يف حرتقي يذلأ يداصصتقلل اًقفو ،ةيزكرمللأ ةيصضق نأاصشب
يف كرتصشت تاي’و ةدع مصضت ةعطاقم ءاصشنإأ ،قايصسلأ أذه
ًأدرو .يداصصتقأ لماكتب عتمت يتلأ وأأ ،ةيعيبطلأ درأوملأ ضسفن

يف ةب˘ق˘تر˘م˘لأ دو˘قو˘لأ را˘ع˘صسأأ ي˘ف ةدا˘يز˘لأ لو˘ح لأؤو˘صس ى˘ل˘ع

نأأ بوهيملب ربتعأ،0202 يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم
ىلع متت نأأ بجي تأدعاصسملأ نأأً أدكؤوم «فاك ريغ» كلذ
.راعصسأ’أ ضسيلو لخدلأ ىوتصسم
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  ةلمجلاب  تأزواجتو ىصضوف ليجصست دعب

تايحلضص بحضسي ةبانع يلاو
ةرئادلا نم رجحلا شصيخارت حنم

رجحلاب لقنتلأ ضصخر حنم تايحلصص ةبانع يلأو بحصس
تلجصس يتلأ ىصضوفلأ ببصسب ةرئأدلأ تاطلصس نم يحصصلأ

ح˘يرا˘صصت ح˘ن˘م فا˘صشت˘كإأ م˘ت ثي˘ح ة˘طرا˘˘ف˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ لل˘˘خ
تأذ تصضفر اميف ةينوناقلأ طورصشلأ مهيف رفوتت ’ ضصاخصشأ’
بجوتصسي ضصاخصشأاب ةصصاخ حيراصصت ديدجت ةيلمع تاهجلأ

ةعيبط ببصسب رجح˘لأ تا˘عا˘صس لل˘خ م˘ئأد˘لأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘ه˘ي˘ل˘ع
رخآأ ةديرج˘ل ر˘ب˘خ˘لأ تدروأأ ي˘ت˘لأ ردا˘صصم˘لأ بصسحو م˘ه˘ل˘م˘ع
تايحلصص ليوحتب رمأأ ةي’ولاب لو’أ لوؤوصسملأ نإاف ةعاصس
عاطقلأ بصسح ةينعملأ تأرأدإ’أ يحصصلأ رجحلأ ضصيخأرت
وأأ ةراجتلأ ةير˘يد˘م˘ك ضصي˘خر˘ت˘لأ بحا˘صص ه˘ي˘لأ ي˘م˘ت˘ن˘ي يذ˘لأ

كلت حبصصت ثيح اهريغو نيقئاصسلأ ةبصسنلاب لقنلأ ةيريدم
لمحتت يلاتلابو ضصيخأرتلأ حنم نع لوأ’أ لوؤوصسملأ تأرأد’أ

تاهجلأ مامأأ ىصضوف يأأ ليجصست وأأ بعلت يأأ ةيلوؤوصسم
تفقوأأ دق تناك ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم نأأ املع ةينمأ’أ
رجحلأ تاعاصس للخ نولوجتي نيذلأ ضصاخصشأ’أ نم ديدعلأ
مهنأأ مغر ةبانع ةرئأد حلاصصم نع ةرداصص ضصيخأرتب يحصصلأ

ريراقت اهرثإأ ىلع تعفر ضصيخأرتلأ كلت لمحل نيلهؤوم ريغ
تأزواجتو ىصضوف تفصشتكأ يتلأ ةي’ولأ تاطلصسلل عصضولاب

يلع نيلهؤوم ريغ ضصاخصشأ’ ضصيخأرتلأ حنم ةيلمع للخ
ةيحلصص ءاهتنإأ ببصسب مهحلاصصم  تلطعت ضصاخصشأ باصسح
دوجو بناج ي˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ن˘م أودا˘ف˘ت˘صسأ ي˘ت˘لأ ح˘يرا˘صصت˘لأ
مهلقنت ةرورصض مغر ضصيخأرتلأ نم أوديفتصسي مل ضصاخصشأ

تاجاجتحأو ةمراع ىصضوف قلخ ام رجحلأ تاعاصس للخ
 .حيراصصتلأ ديدجتب ةبلاطملل ةيموي
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 نومصضملأ ديربلأ قيرط نع متيصس «نغنصش» تأريصشأات حنم

 ةميدقلا تابلطلا ةجلاعمب هطاضشن فنأاتضسي تكاتنوك «شسأا لأا يت»

صصاخ جمانربل رصضحت ةرأزولأ نإأ لاق

ةلمجلا راجت حبر ششماوه ديدحتب ديدح نم برضضلاب دعوتي قيزر

نأزيملأ زجع نأأ أدكؤوم قبصسملأ دعاقتلأ ماظن ىلأ ةدوعلأ ةيناكمأ مدع ةكولم ناميلصس ،دعاقتلل ينطولأ قودنصصلل ماعلأ ريدملأ دكأأ
تفلك اهدحو دعاقتلأ تاصشاعم يف تأدايزلأ نأأ افيصضم ،ةنصس56 ىلأ دعاقتلأ نصس ديدمتب حامصسلأ ىلأ عفد ،قودنصصلل يراجتلأ

.رانيد رايلم003 قودنصصلأ
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ةرسس’إ ءÓتمإ لظ يف اهليبسس ءÓخإإ مت ةدكؤوم هبسش ت’اح

 انوروكب نيباصصملا ماقرأا براصضت
ةنتابب نيحانج نيب يحلصصم عارصصل عجار

ةيلولا ةمصصاع ةرصسأا ءÓتما دعب ةنتابب نيباصصملا ددع عافترا بابصسأا ثحبب دعي ديزوب نب ^
ىلإ لو’إ سسمإ ءاسسم هتداق يتلإ دقفتلإو لمعلإ ةرايز لÓخ ،ديزوب نب نامحرلإ دبع تايفسشتسسملإ حÓسصإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو دكأإ

فلتخمو ةيبطلإ مقط’إ عيجسشت إذكو ةيئابولإ ةيعسضولإ ىلع اينإديم فوقولإو يموكحلإ معدلإو نماسضتلإ راطإ يف ،ةنتاب ةي’و
.انوروك سسوريف ةهباجمل ةحسصلإ عاطق يف نيلعافلإ
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با˘˘ب˘˘ضسا ي˘˘ف ثح˘˘ب˘˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘˘ضس ه˘˘˘نا
ةباضص’ا ت’ا˘ح˘ل ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘تر’ا
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
نيعوبضس’ا لÓخ اميضس ،ةنتاب ةي’و
،عضضولل لولح داج˘ي’ ،ن˘ي˘ي˘ضضا˘م˘لا

لÓ˘خ ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘يزو ع˘˘ضضوو اذ˘˘ه
ةعقاولا ةروضصلا ماما ،لمع ةضسلج
رخأاتملا ماقر’ا صصوضصخب ةي’ولاب
،ةيمقرلا ة˘ي˘ضضرأ’ا˘ب ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘ع’ا

عارضص ىلا ةعجار اهنا نيبت يتلاو
ة˘ير˘يد˘م˘ب ن˘ي˘حا˘ن˘ج ن˘ي˘ب ي˘ح˘ل˘ضصم
نود تلا˘ح ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘˘ح˘˘ضصلا
لعج ام ،ةي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ما˘قر’ا م˘يد˘ق˘ت
نود نولوجيو نولوضصي نينطاوملا
ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘˘خ˘˘تا
اهنع نلعملا ةرازولا ماقراب مهفكل
م˘˘ه˘˘يد˘˘ل عرز يذ˘˘لا ر˘˘م’ا ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي

رجحلا اهلÓخ نم اورضسك ةنينأامط
مهتايح نو˘ضسرا˘م˘ي او˘تا˘بو ي˘ح˘ضصلا
،ة˘قز’او عراو˘ضشلا˘ب ة˘يدا˘ع ة˘ف˘˘ضصب

عا˘ط˘ق˘˘ب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا عار˘˘ضصلا نا ثي˘˘ح

براضضت يف ببضستملا ناك ةحضصلا

ن˘ي˘ب ا˘نورو˘˘كب ن˘˘ي˘˘با˘˘ضصم˘˘لا ما˘˘قرا

ي˘ف ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ما˘˘قر’ا

فرط نم اهنع نلعملا نيبو دعاضصت

صسوريف روطت ةعباتمو دضصر ةنجل

ةيضضر’ا ربع ءاضسم لك91 ديفوك

لÓخ ر˘يزو˘لا بلا˘طو اذ˘ه.ة˘ي˘م˘قر˘لا

ه˘ضشي˘ع˘ت يذ˘لا ر˘˘م’ا ما˘˘ما ه˘˘ع˘˘ضضو

روطتو ماقر’ا صصو˘ضصخ˘ب ة˘ي’و˘لا

تافÓخلا كرتب نيفرطلا ،اهب ءابولا

لثم يف بجو هن’ ،ابناج ةيضصخضشلا

دوهجلا فثاكت تاذلاب فرظلا اذه

دحاو ودعل يدضصتلاو ةهباجم لج’

.ر˘ي˘ط˘خ ي˘م˘لا˘ع صسور˘ي˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي

د˘˘ق ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘˘ي’و ناو ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ

فر˘ظ ي˘ف ة˘ف˘ي˘خ˘م ا˘ما˘قرا تل˘ج˘˘ضس

03 لي˘ج˘ضست لÓ˘خ ن˘م ،ن˘ي˘عو˘ب˘ضسا

لو’ا عو˘˘˘ب˘˘˘ضسأ’ا ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح

،يناثلا عوبضس’ا لÓخ ةلاح33و

ةيرازولا هترئاد نا ديزوب نب دكاو

ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘ضصر ة˘ن˘˘ج˘˘ل لÓ˘˘خ ن˘˘م

ا˘م ر˘ضشن˘ب مو˘ق˘ت صسور˘ي˘ف˘لا ي˘˘ضشف˘˘ت

ربع ةحضصلا تاير˘يد˘م ن˘م ا˘ه˘ل˘ضصي
د˘يد˘ع حر˘˘ط˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،تا˘˘ي’و˘˘لا
ماقر’اب حوبلا مدع يف ت’ؤواضستلا
ةي’ولاب صسوريفلا يضشفتل ةيقيقحلا

ن˘ي˘ه˘با ر˘ي˘غ ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘جو
يذ˘لا ،ءا˘بو˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ع˘ضضو˘لا˘˘ب
ةر˘فو˘ت˘م˘لا ةر˘˘ضس’ا ل˘˘ع˘˘جو ر˘˘ضشت˘˘نا
صضعب نا نيح يف ،اهرخا نع ئلتمت
هذ˘˘ه˘˘ب نود˘˘جاو˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ضصم˘˘˘لا
،ةرضسا Óب ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوملا

هبضش ت’اح ناف ىرخا ةهج نم اذه
ترهظو صسوريفلاب اهتباضصا دكؤوم
ءاقب’ا متي مل انوروك صضارعا اهيلع
،اهئÓتم’ تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةرضس’ا نم يفاكلا ردقلا رفوت مدعو
ر˘م’ا و˘هو ،م˘ه˘˘ت’ا˘˘ح˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل
مهاضسي نا هنأاضش نم يذلا ريطخلا
ءا˘بو˘لا را˘ضشت˘نا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كضشب
مادعنا لظ يف ىرخا ماقرا ليجضستو
لح داجيإاب ريزولا دعو ثيح ،يعولا
لكضشمل ،ةينعملا فارط’ا عم عيرضس
ةي’ولا ةمضصاع ةرضسأا عيمج ءÓتما
ر˘يد˘جا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ي˘˘با˘˘ضصم˘˘ب

ناكضسلاو ةحضصلا ريزو نا ركذلاب

ل˘ح د˘ق تا˘ي˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا حÓ˘˘ضصاو

نماضضتلا ةريزو ةقفر ةنتاب ةي’وب

ةأار˘م˘لا ا˘يا˘ضضقو ةر˘ضسأ’او ي˘ن˘˘طو˘˘لا

نم لك ةرايز مت ثيح ،وكيرك رثوك

ر˘ب˘خ˘مو نا˘طر˘ضسلا ة˘ح˘فا˘كم ز˘كر˘م

يف نيضصتخملا صصاخلا دوعلا دعضس

،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت ءار˘˘جإا

ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘لا ةرا˘˘˘يز ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإا

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضس’ا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

عامتضس’ا مت نيأا ““مويروتانوضسلا““

م˘ق˘˘طأ’ا تا˘˘حار˘˘ت˘˘قاو ت’ا˘˘غ˘˘ضشن’

ىرخأا ةهج نم.ءابو˘لا لو˘ح ة˘ي˘ب˘ط˘لا

م˘ت ي˘ن˘ما˘ضضت˘لا ل˘م˘ع˘لا را˘˘طإا ي˘˘فو

تارار˘ق˘مو ة˘ي˘لا˘م كو˘كضص م˘ي˘ل˘ضست

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م تÓ˘˘ح˘˘م ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ضسا

رضسأ’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘طا˘ي˘خ˘لا تا˘ن˘كا˘مو

،يضسرودنوكب ةمحرلا رادب ةجتنملا

ة˘ل˘فا˘ق˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ةرا˘˘ضشإا ءا˘˘ط˘˘عإاو

ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل ةينماضضتلا

ىوتضسم ىلع لظلا قطانمب ةنطاقلا

.ةيدلب81
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يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز تدهضش

ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك لو’ا صسما تدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق

حÓ˘ضصاو نا˘كضسلاو ة˘ح˘˘ضصلا ر˘˘يزو

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا

ةر’او نماضضتلا ةريزو اذكو ،ديزوب

ىلا ،وكير˘ك ر˘ثو˘ك ةار˘م˘لا ا˘يا˘ضضقو

ةفاضسمل يلك مارتحا مدع ةنتاب ةي’و

ن˘ي˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا د˘عا˘ب˘ت˘لاو نا˘م’ا

ذا ،هل ن˘ي˘ق˘فار˘م˘لاو يرازو˘لا د˘فو˘لا
تاطحملا د˘يد˘ع ر˘ب˘ع ءا˘ق˘ل˘لا د˘ه˘ضش
نيريزولا نم لك اهدنع فقو يتلا
،نييناملرب نم ،دارف’ا نيب اكاكتحا

اوقفار نيذلا ،نييمÓعاو نيبختنم
ن˘م مدا˘ق˘لا يرازو˘˘لا د˘˘فو˘˘لا ةرا˘˘يز
ديد˘ع با˘ج نا د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘ي’و
ة˘ي’و رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا تا˘˘ي’و
ديكأات ربخ نا ريغ ،كلذ لبق ةضسبت
ةضسيدوب ةبيبطلا ةنبا ةلفطلا ةباضصا

صضعب راثا فيطضس ةي’وب ةيفوتملا
ددع ةباضصا ةيلامتحا يف ،فواخملا

ناو اضصوضصخ ،ةرايزلا اوقفار نمم
ةر˘˘يزوو ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
نكضسم ى˘لا او˘ل˘ق˘ن˘ت د˘ق ،ن˘ما˘ضضت˘لا
ةباضصملا ةل˘ف˘ط˘لا اوذ˘خاو ة˘ي˘ح˘ضضلا
دار˘فا˘˘ب كا˘˘كت˘˘ح’او نا˘˘ضضح’ا ي˘˘ف
ذا˘خ˘تا بل˘ط˘ت˘ي ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘ج’ا
روضضحلا ن˘م د˘حا صضر˘ع˘ت لا˘م˘ت˘حا

،ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ضصÓ˘˘˘ل

د˘ق يرازو˘لا د˘فو˘لا ناو ا˘˘ضصو˘˘ضصخ

ذختت نا نود تاي’ولا ديدع باج

رارغ ىلع ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا

بنجت˘ل نا˘مÓ˘ل ةدد˘ح˘م˘لا ة˘فا˘ضسم˘لا

ةرا˘يز˘لا تد˘بو ،صسور˘ي˘ف˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

لكضش يف ،ةيداعلا ماي’ا يف اهنأاك

حرطو روضصلا طا˘ق˘ت˘ل’ تا˘ع˘م˘ج˘ت

.ت’اغضشنÓل

فيطسسب ةيفوتملإ ةبيبطلإ ةنبإ ةباسصإ ديكأات دعب

انوروكب تاباصصإا ليجصست ىلإا رجت دق تايلولا ديدعل نماصضتلاو ةحصصلا يريزو ةرايز

ىفسشتسسمب ةديدج  ةلاح ليجسست دعب
ىيحي نب قيدسصلإ

سسوريفب تاباصصإلا عافترا
 ةلاح25 ىلإا لجيجب انوروك

ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘ضصإ’ا دد˘ع ي˘ف د˘يد˘ج عا˘ف˘ترا ل˘˘ج˘˘ضس

تضصحأا امدعب لجيج ةي’و ميلقا ربع انوروك صسوريفب

42لا لÓخ ةديدج ةباضصا ةي’ولاب ةيحضصلا رئاودلا

ةيروضصنم ةمايز ةيدلب ىوتضسم ىلع ةيضضاملا ةعاضس

ةي’ولاب ةدكؤوملا تاباضصإ’ا يلامجا عفر يذلا رمأ’ا

لجيج ةي’وب91 ديفوك رضشؤوم داعو . ةلاح25لا

نم ةريخأ’ا تاعاضسلا لÓخ ايدعاضصت ىنحنم ذخأايل

ىفضشتضسم ىوتضسم ىلع ةديدج ةباضصا ليجضست لÓخ

رمأÓلا قلعتيو ةي’ولا ةم˘ضصا˘ع˘ب ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘ضصلا

رخآا ريضشت ةيروضصنم ةمايز ةيدلب نم ردحنت ةديضسب

م˘ت ي˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع تنا˘ك ا˘ه˘نأا˘ب را˘ب˘˘خأ’ا

رمأ’ا ةيلحاضسلا ةيدلبلا هذهب قباضس تقو يف اهفاضشتكا

ةباضصإ’ا ت’احل يلامجإ’ا ددعلا عفر يف ببضست يذلا

ةي’و بارت ىوتضسم ىلع انوروك صسوريفب ةدكؤوملا

. ةلاح25 ىلا لجيج

صسور˘ي˘ف˘لا˘ب تا˘با˘ضصإ’ا ر˘ضشؤو˘م ةدو˘ع و˘ه ظ˘حÓ˘م˘لاو

لÓخ لجيج ةي’و بارت ىوتضسم ىلع عافترإÓل لتاقلا

ثÓ˘ث ة˘ي’و˘لا تضصحأا ثي˘ح ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘عا˘˘ضس27لا

يف ةدحاو ةباضصا لدعمب يأا مايأا ةثÓث يف تاباضصا

ناك نأاو Óيوط رمعي مل رارقتضسا دعب كلذو مويلا

نودكؤوي اولاز’ ةي’ولاب يئابولا عضضولل نوعباتملا

تاباضصا ثÓث ليجضست نأا املاط ةرقتضسم رومأ’ا نأاب

اذا اضصوضصخ ريطخلا رمأ’اب صسيل مايأا ةثÓث فرظ يف

صسفن ىلع رفوتت ىرخأا تاي’وب رومأابلا ةنراقم تمتام

لجضست ي˘ت˘لاو ل˘قأا ى˘ت˘حو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و نا˘كضس دد˘ع

. يموي هبضش لكضشب تاباضصإ’ا نم ةيلاع تايوتضسم

انورو˘ك صسور˘ي˘ف ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا ر˘ضشؤو˘م ل˘ضصاو˘يو اذ˘ه

لباقملا ي˘ف ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا ت’ا˘ح˘لا اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب

ةديدج ةيبلضس ت’اح صسمخ ليجضست لÓخ نم هدوعضص

، ريهاطلاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ، ل˘ج˘ي˘ج تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم ن˘م ل˘كب

ىفضشتضسم ىوتضسم ىلع ءافضش ت’اح ثÓث نع كيهان

تضس ىوضس صسمأا ةياغ ىلا هب قبتي مل يذلا ريهاطلا

اذه ناك امد˘ع˘ب لز˘ع˘لا م˘ضسق˘ب ة˘ب˘قار˘م˘لا تح˘ت ت’ا˘ح

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع بير˘ق  تقو ى˘لا د˘ع˘ي ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا

دوعضسم / م. تاباضصإ’ا

ةيباجيإ ةلاح62 ىلإإ نيباسصملإ ددع عفترإ اميف

انوروك سسوريفب ةبيبط ةباصصإا
فراطلاب نيتديدج نيتلاحو

فراطلاب ناكضسلاو ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم تن˘ل˘عأا

لمعت ةماع ةبيبط ةباضصا نع دح’ا صسمأا لوأا ءاضسم

رزيرزلا ةيدلبب تامدخلا ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ح˘ضصلا ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب

ةريخ’ا هذه ليلاحت جئاتن تناك نيأا انوروك صسوريفب

اذهب امهتباضصا نيتديدج نيتلاح لجضس اميف ،ةيباجيا

صسوريفب ني˘با˘ضصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘ج’ا دد˘ع ح˘ب˘ضصي˘ل ءا˘بو˘لا

.ةلاح62 فراطلاب91 ديفوك

فراطلاب نا˘كضسلاو ة˘ح˘ضصلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘ضصم تأا˘ج˘ل

ةدحولاب نيلماعلا لك ءاعدتضسا ىلا نينث’ا صسمأا راهن

اهب ةلماعلا ةبيبطلا ةباضصا دعب رزيرز ةيدلبب ةيحضصلا

ةبيبط فرط نم لامعلا صصحف متيل انوروك صسوريفب

صسابضسبلا ىفضشتضسمب ةيدعملا صضارمأ’ا يف ةضصتخم

رضشابم لاضصتا مهل ناك نيذلا لامعلل ليلاحتلا ءارجإاو

يف تاءارج’ا عيمج ذاختا لبق ةباضصملا ةبيبطلا عم

.يحضصلا رجحلاب مايقلاو ىرخأا تاباضصا دوجو ةلاح

دقعلا يف ةباضصملا ةبيبطلا نأا ىلا ةراضش’ا ردجتو

ة˘با˘ضصإÓ˘ل تضضر˘ع˘ت˘ل د˘ق نو˘كتو ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘˘ث˘˘لا

اهجوز نم ىود˘ع˘لا تل˘ق˘ن˘ت نأا د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف

. ءابولا اذهب باضصملا
 هللا ىطعم - ن
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ءابو ةبراحمل ةيماظن لمع ةطخل مهعضضو دعب

نع كيهان يئاهن لكضشب هنم صصلختلاو ،انوروك

نيباضصملل ةبضسنلاب ةزيمتم ةيبط تامدخ ميدقت

ةنيطنضسق ةي’وب ةيحضصلا تاطلضسلا تضصضصخ

انوروك ةضضرم ىلا ريبلا ىفضشتضسم حلاضصم لك

91.- ديفوك

م˘ضسق˘ل ي˘ب˘ط˘لا ق˘ير˘ف˘لا ا˘عد قا˘ي˘ضسلا صسف˘ن ي˘˘فو

ىفضشت˘ضسم˘لاو ر˘ي˘ب˘لا ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘ب «91.ديفوك»

ن˘طاو˘م˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘ب صسيدا˘ب ن˘˘بإا ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا لÓ˘خ ن˘م ءا˘بو˘ل˘ل يد˘˘ضصت˘˘ل˘˘ل

ي˘ف تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘ع ا˘ما˘م˘ت دا˘ع˘ت˘ب’او ي˘ح˘ضصلا

،انوروك راضشتنا نم دحلل تÓحملاو قاوضسأ’ا

،ةددعت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا رذ˘ح ا˘م˘ك

دو˘ه˘ج ى˘ل˘ع تف˘قو ي˘ت˘لاو ة˘عا˘ضس ر˘خأا ة˘ي˘مو˘˘ي˘˘ل

نم ،صسوريفلا دضض هتكرعم يف «صضيبأ’ا صشيجلا»

صضرف˘ت ة˘جرد ى˘لإا ن˘ي˘با˘ضصم˘لا دد˘ع د˘ياز˘ت ر˘ط˘خ

روضسجلا ةنيدم ليوح˘ت نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘يا˘قو˘لا

ةنيطنضسق نأاو ةضصاخ ،ةءوبوم ةقطنم ىلإا ةقلعملا

رارمت˘ضسا لا˘ح ي˘ف ءا˘بو˘لا ي˘ضشف˘ت ر˘ط˘خ˘ب ةدد˘ه˘م

،ع˘ضضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب را˘ت˘ه˘ت˘ضس’او ي˘عو˘˘لا صصق˘˘ن

تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ة˘يز˘ها˘جو ة˘يدود˘ح˘˘م ع˘˘م ة˘˘ضصا˘˘خ

ة˘مزÓ˘لا تا˘نا˘كمإ’ا˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا
لوضصو ل˘ي˘ج˘ضست ع˘م اذ˘ه ،صسور˘ي˘ف˘ل˘ل يد˘ضصت˘ل˘ل
ةبا˘ضصم˘لا ت’ا˘ح˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضس’ ز˘ه˘ج˘م˘لا م˘ضسق˘لا
صضرفيو ار˘ي˘ط˘خ ’ا˘كضشإا حر˘ط˘ي ،ةورذ˘لا ة˘جرد˘ل
ةحفاكمل ةلوذبملا تادوهجملا مامأا رخآا ايدحت
م˘ضسق˘ب ي˘ب˘ط˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ة˘˘خر˘˘ضص ا˘˘ه˘˘نإا ،ءا˘˘بو˘˘لا

روضسجلا ةنيدم ناكضس دضشاني يذلا ،«91.ديفوك»
مهتايحب ةرماغملا مدعو مهتويب يف ءاقبلا ةقلعملا

يف تارو˘ط˘ت˘لا ر˘خآا ن˘ع ،م˘ه˘يوذو م˘ه˘ل˘هأا ةا˘ي˘حو
نيباضصم لابقتضسا ناف ،نيباضصملاب لفكتلا ت’اح
لظ يف ،ريبك ديازت يف مه دجتضسملا صسوريفلاب

ةروطخب راتهتضس’او رجحلاب ايلعف مازتل’ا مدع
يف ر˘ب˘كأا ة˘مار˘ضص ى˘لإا ءا˘ب˘طأ’ا ا˘عد ثي˘ح ءا˘بو˘لا
ىلع يلزنملا لز˘ع˘لاو ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت

رظنلاب ،ةيحضص ةثراكل اهقيرط يف اهنأ’ ،ةي’ولا

تبلاط رخآا بناج نم ،ةيئابولا ت’احلا ديازتل

ظيفح ةيئافضشتضس’ا ةضسضسؤوملاب يبطلا هبضش ةباقن

ريدملا ةني˘ط˘ن˘ضسق ة˘ي’و˘ب ر˘ي˘ب˘لا ي˘ح˘ب ة˘ع˘م˘جو˘ب

تاءافكلاب ىفضشتضسملا ميعدتل لجاعلا لخدتلاب

ءابو ةه˘جاو˘م˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ضشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ل˘ك ل˘يو˘ح˘ت بب˘ضسب كلذو،91 ديفو˘ك ا˘نورو˘ك

صصتخم زكرم ىلإا ةحلاضصم فلتخمب ىفضشتضسملا

نيريضشم ،نيباضصملا ىضضرملا لابقتضساو يقلت يف

ريبلا ىفضشتضسم لماك صصيضصختل رظنلابو هنأا ىلإا

يف صصتخم ز˘كر˘م ى˘لإا ه˘ح˘لا˘ضصم ل˘ك ل˘يو˘ح˘تو

صسوريفب نيباضصملا ىضضر˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضساو ي˘ق˘ل˘ت

.مهت’احب لفكتلاو91 ديفوك

ةيئاقولإ ريبإدتلاب مإزتل’إ ىلإ نينطإوملإ يعماجلإ ىفسشتسسملإ ءابطأإ اعد امنيب

انوروك ىصضرم ىلإا ةنيطنصسقب  ريبلا ىفصشتصسم حلاصصم لك ليوحت

ةديدج ةباسصإإ ةلاح31و ءافسش ةلاح16 تلجسس اميف

 ةلاح541 ىلإا ةبانعب انوروك سسوريفب نيباصصملا ددع عافترا
نيفوتملإ ددع عفترإ اميف ةديدج ةباسصإ31 سسمأإ حابسص ةحسصلإ ةيريدم حلاسصم تلجسس دقو ةباسصإإ541 ىلإ ةبانع ةي’وب91 ديفوك انوروك سسوريفب نيباسصملإ ددع عفترإ
ددع يف اسسوسسحم إديإزتو اعافترإ ةريخ’إ عيباسس’إ لÓخ دهسشت يتلإ ةي’ولاب ءابولإ راسشتنإ ةيإدب دنم ءافسش ةلاح16 ليجسست عم سسوريفلإ ببسسب نيفوتم ةسسمخل
ترفو دق دسشر نبإ يعماجلإ ىفسشتسسملإ  ةرإدإإ حلاسصم ناف ايلاح و  رجحلإ تإءإرجإ فيفخت دعب تلجسس ثيح سسوريفلإ راسشتنإ ةيإدب نم ةقباسسلإ ةرتفلاب ةنراقم تاباسص’إ

23و ةيردسصلإ سضإرم’إ ةحلسصم يف مهنم81 نابرسض ميكحلإ ىفسشتسسمب  باسصم05 ليرفإ رهسش ةياهن ذنم دجإوتي إدإ انوروك سسوريفب نيباسصملإ لابقتسس ’ تايناكمإ’إ لك
سشاعنإ’إ ةحلسصمب دحإو سضيرم و انيسس نبإ ىفسشتسسمب يلخإدلإ بطلإ ةحلسصمب باسصم21 و إزيريت ةسسيدقلإ ىفسشتسسمب لافطأإ01 دجإوتي و ةيدعملإ سضإرم’إ ةحلسصمب
عافترإ ةلاح يف انروك سسوريفب نيباسصملإ فرسصت تحت نابرسض ىفسشتسسمب ىرخأإ حلاسصم تعسضو دق دسشر نبإ ىفسشتسسم ةرإدإإ ناف ئراط لكل إدإدعتسسإ و ىفسشتسسملإ تإذب
لكايه و راجحلإ ىفسشتسسمك نيباسصملإ لابقتسس’ ىرخأإ نكامأإ ةدع تسصسصخ دق ةيئ’ولإ  حلاسصملإ  ناف ىرخأإ ةهج نم ةيدلجلإ سضإرم’إ ةحلسصم رإرغ ىلع تاباسصإ’إ

ب .ف.ىرخأإ ةيحسص
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ةيلمع  قÓ˘ط˘ن’ ا˘ب˘شسح˘ت اذ˘ه
نم ةياقولل يحلا ميقعتو فيظنت
ه˘نا ة˘شصا˘˘خو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ءابولا راششتنا رؤوب نم ةرؤوب ربتعي
يحلا اذهب ت’اح ليجشست دعب
ع˘ي˘ب˘ل ت’وا˘ط˘لا ة˘لازإا م˘ت ا˘م˘كو
تا˘بر˘ع˘لاو ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘شضخ˘˘لا
ةيعرشش ريغ قرط˘ب ة˘عو˘شضو˘م˘لا

.يحلاب يزاوم قوشس هنع مجنو
تعر˘˘˘˘˘شش قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسلا تاذ ي˘˘˘˘˘ف
ةبانع ةيدلبل ةيمومعلا تاطلشسلا

عم انمازتو ناشضمر رهشش لÓخ
قيبطت يف يحشصلا رجحلا ةرتف

سصاخلا51 /80 مقر نونا˘ق˘لا
يتلا وأا ةقباطملا ريغ تايانبلاب
حوم˘شسم ر˘ي˘غ ن˘كا˘مأا ي˘ف تي˘ن˘ُب
سضر˘ف ى˘ل˘ع سصن˘ي يذ˘لاو ،ا˘˘ه˘˘ب

لثمتت ،اهباحشصأا ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع
تا˘يا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب مد˘ه˘لا ي˘˘ف
ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘كا˘˘مأ’ا ي˘˘ف ةد˘˘ّي˘˘ششم˘˘˘لا
نوناقلا اذهل اقيبطتو  ةشصخرملا
ةرو˘شص ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘لإا فدا˘˘ه˘˘لا
ر˘جآ’ا ا˘ه˘هّو˘شش ي˘ت˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ار˘خؤو˘˘م تما˘˘ق ن˘˘يأا تن˘˘م˘˘شسإ’او
حلاشصم ة˘ق˘فر ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘شصم
تاهجاو ةلازاب ةبانع ةي’و نمأا

ر˘˘ي˘˘غ˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لا
ميرلا يح ىوتشسم ىلع ةشصخرم
ةدع ميدهت ةيلمعلا تدهشش ثيح
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل تا˘˘ه˘˘˘جاو
ن˘م دد˘ع˘˘ل ة˘˘يو˘˘شضو˘˘ف كا˘˘ششكأاو
اهت˘فا˘شضإا˘ب او˘ما˘ق ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا
ةفشصرأ’ا باشسح ىلع مهتÓحمل
نم ةثلاثلا ةيلمعلا هذه ربتعتو،

رهشش لÓخ ةبانع ةيدلبب اهعون
ح˘لا˘شصم تن˘شش نأا د˘ع˘ب نا˘˘شضمر
ةحاشس كاششكأا دشض ةلمح ةيدلبلا
تاعشسوتلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ةرو˘ث˘لا
ر˘ي˘غ لÓ˘غ˘ت˘شس’او ة˘ي˘˘ئاو˘˘ششع˘˘لا
ة˘ع˘شسا˘شش تا˘حا˘شسم˘ل ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا

قح هجو نود ت’واطلا عشضوو
ةنيد˘م بق˘ل˘ب ى˘شضو˘ف ق˘ل˘خ ا˘م˘م

ةيلمعلا نإاف رخآا بناج نم.ةبانع
ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ت˘˘شس ا˘˘نردا˘˘شصم بشسح
نم ىرخأ’ا ءايحأ’ا ديدع سسمتل
ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل را˘ب˘˘ت˘˘ع’ا ةدا˘˘عإا ل˘˘جأا

تهوشش يتلا اهتروشص نيشسحتو
ةر˘ي˘خأ’ا تاو˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ةينوناق ريغ تايانبلا هذه ببشسب
.نيناوقلا قيبطتراطا يف

فيطسس

 ءاشضيبلا موحللا نم ريطانق5 زجحي نمألا
نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطشس ةي’و نمأا حلاشصم تنكمت

(50) ـلا اهنزو قاف كÓهتشسÓل ةحلاشصلا ريغ ءاشضيبلا موحللا

عيب طاقن ىوتشسم ىلع ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م تنا˘ك ي˘ت˘لاو ر˘ي˘طا˘ن˘ق

ةعومجم دارفأا اهرطأا ةيلمعلا.ةي’ولا ةمشصاعب ةعزوم ةقرفتم

ةعباتلا يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلشصملاب ةفاظنلاو ريهطتلا

تداق ةيباقر تايرود ريطأات بقع تءاجو ،فيطشس ةي’و نمأ’

لقنت ةيعفن ةبكرم طبشض مت نيأا ،ةنيدملا طشسو ىلإا اهدارفأا

مل ريطان˘ق50 ـب تردق ءاشضيبلا موح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك

كلت لقنت تناك يتلا ةبكرملا نأ’ ، ةيرطيبلا ةبقارملل عشضخت

اهنوك نع Óشضف ديربت ماظن ىلع رفوتت ’و ةأايهم ريغ موحللا

سضرع ةطرششلا دار˘فأا ىأا˘ترا ،ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘شش ط˘شسبأ’ ر˘ق˘ت˘ف˘ت

اهت˘ي˘حÓ˘شص مد˘ع تد˘كأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خ˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه ا˘ه˘ن˘م تا˘ن˘ي˘ع

ةشصتخملا حلاشصملل اهميلشست ىعدتشسا ام يرششبلا كÓهتشسÓل

،ةمزÓلا ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘شسا د˘ع˘ب.ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘كت د˘شصق

نأاشش يف ،فلاخملا دشض ايئازج افلم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا تدعأا

تاهجلل لشسرأا ،كÓهتشسÓل ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غ ءا˘شضي˘ب مو˘ح˘ل ل˘ق˘ن

.اهيف تبلل ةشصتخملا ةيئاشضقلا
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ةدكيكسس

تاردخم مارغوليك فشصن زجح

تاشسولهملا نم ةربتعم ةيمك و
ةر˘جا˘ت˘م˘لا ي˘ف او˘شصت˘خا سصا˘خ˘ششأ’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ةد˘كي˘˘كشس

ةرملا يفف نيتلحرم ىلع رمأ’ا متو ،تاشسولهملاو تاردخملاب

30 نم نوكتت ةيمارجا ةباشصع ىلع سضبقلا ءاقلإا مت ىلوأ’ا

، ةد˘كي˘كشس ة˘ي’و م˘ي˘ل˘قإا˘ب ةر˘ي˘ششلا ج˘يور˘ت او˘ن˘ه˘ت˘ما سصا˘خ˘˘ششأا

نم ةيمك زجح نم  ةطرششلا نكم ةيشضقلا هتاه يف قيقحتلا

حئافشص6 لكشش ى˘ل˘ع مار˘غ و˘ل˘ي˘ك945 ـب ردقت تارد˘خ˘م˘لا

ةلمعلاو ةينطولا ةلمعلا نم ةربتعم ةيلام غلابم ىلإا ةفاشضإ’اب

نم ءاشضيب ةحلشسأاو ،يمارجإ’ا مهطاششن تادئاع نم ةبعشصلا

موقت دارفأا40 مشضت ةيناثلا ةيمارجإ’ا ةكبششلا .ماجحأ’ا فلتخم

تمت نيذلاو بابششلا طاشسوأا يف ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب

اشصرق075 زجح  ةيلمعلا لÓ˘خ م˘تو ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ي˘ب ة˘حا˘طإ’ا

ةيلام ةيلام غلابم ىلإا ةفاشض’اب عاونأ’ا فلتخم نم  اشسولهم

 .ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا نيمهتملا لك ميدقت مت دقو ،ةربتعم
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وزو ىزيتب يئزجلا يحسصلا رجحلا تافلاخم ةليسصح

رششحملا يف اهعشضوو ةبكرم86 زجح
ىلع سصرحلا راطإا يف وزو يزيت ةي’و نما حلاشصم تماق

يحشصلا رجحلا ريبادتب ةلشصلا تاذ ةيذيفنتلا ميشسارملا قيبطت

نم91 ةياغ ىلإا ليشضفلا ناشضمر رهشش ةيادب ذنم ،يئزجلا

تارارقلا هذهل فلاخم سصخشش343 فيقوت نم رهششلا سسفن

حلاشصملا ىلإا اههيجوت مت و . تافلم مهقح يف تزجنأا ثيح

مÓعإ’ا ةيلخب فلكملا هب دافا امبشسح و . ةشصتخملا ةيئاشضقلا

تاءارجإ’ا هذه ناف فشسوي ةنيرق ةطرششلا ظفاحم ةي’ولا نمأاب

60 و ةبكرم86 عشضو ةقايشس ةشصخر47 بحشس نع ترفشسا

اهل رخشس ةيلمعلا هذه. رششحملا يف اهعشضو و ةيران تاجارد

ربع طابشض و ناوعأا بترلا فلتخم نم يطرشش008 نم رثكأا

’ تايلمعلا ناب لوؤوشسملا سسفن فاشضا امك.سصاشصتخ’ا ميلقا

 .ةلشصاوتم لازت
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يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

0995ددعلا0202 يام91 ءاثÓثلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

راطإا يف يناثلا يرسضحلا عاطقلل عباتلا دارم سشوديد  يحب ةسصخرم ريغ تاعسسوتلا ىلع ءاسضقلا ةيلمعب ةبانع ةيدلب حلاسصم سسمأا ةحيبسص تماق
ميقعت و فيظنت ةيلمع يف اهدعب عرسشتل  ةيعرسش ريغ ةفسصب يمومعلا قيرطلا يلع هعسضو مت ام لك مدهو ةيوسضوفلا تاعسسوتلا ةحفاكم ةلسصاوم

يلاولا تاميلعتل اذيفنت اذه دارم سشوديد يح ىوتسسم  ىلع ةينوناق ريغ ةيراجتلا تÓحملا ةهجاول ةعسساو مده تايلمع تمت ثيح .يحلل
.ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر فارسشإا تحت و ةينوناق ريغ تايانبلا ىلع ءاسضقلا ىلإا ةيمارلا

ةبانعب ةيوسضوفلا تايانبلا ىلع ءاسضقلا راطإا يف

دارم صشوديد يحب يوشضوفلا قوشسلاو تÓحملا تاعشسوت ةلازإا و مده
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نمأا ح˘لا˘شصم دو˘ه˘ج را˘طا ي˘ف
ة˘ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘شسق ة˘˘ي’و
ر˘ج˘ح˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘لإا ة˘˘ي˘˘مار˘˘لاو
رهششو ان˘ماز˘ت ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘شصلا

خيراتب ميظنت مت ،ميركلا ناشضمر

نيتيلمع يراجلا يام61 و51
قرفلا فلتخم ماحقإاب نيتيطرشش
تلمشش ثيح ةيتايلمعلا جاوف’ا و
تاعمجتلاو ءا˘ي˘ح’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
ةي’ولا ميلقا لماك ربع ةينكشسلا
نمأ’ا اهنم ركذن ،رئاودلا اهيف امب

قرطلا قرت˘ف˘م)41 يرشضحلا
ي˘ح ،قوزر˘مو˘ب ي˘ح ،ة˘ي˘˘ل˘˘باو˘˘ج
ي˘ح ،ع˘بار˘لا م˘ل˘كلا ي˘ح ،ا˘ما˘نو˘˘ل
نمأا ميلقا اذكو (سصاشصرلا بعشش

ربمفون10 يح ،بورخلا ةرئاد

يح ،نكشسم3101 يح،4591

0061 ي˘˘ح ، ن˘˘˘كشسم9301

ي˘˘˘ن˘˘˘كشسلا بط˘˘˘ق˘˘˘˘لاو ن˘˘˘˘كشسم
ي˘ل˘ع ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ،ا˘˘شسي˘˘ن˘˘ي˘˘شسا˘˘م

10- ةيراوجلا تادحولا يلجنم

ةقطنملا،90-80-70-60-50
،ةنيطن˘شسق ة˘ع˘ما˘جو ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
فيقوت ام˘ه˘لÓ˘خ م˘ت نا˘ت˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

م˘ه˘ت˘ف˘لا˘خ˘م˘ل سصخ˘شش204
زجح عم) يئزجلا رجحلا تاءارجا

تارثؤوملاو تاردخملا نم ةيمك

اوعشضخا51 مهنيب نم (ةيلقعلا
سضارتعا مت ا˘م˘ك ،ة˘لا˘ح را˘ب˘ت˘خ’

ةيران تاجارد40 و ةبكرم22
ةفاشضإا ،رششحملا ىلإا مهليوحتو

يف تذختا نييراجت نيلحم ىلإا
تاءارج’ا ةفاك امه˘با˘ح˘شصأا ق˘ح
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ج˘ما˘نر˘ب ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا
بنا˘ج ي˘شست˘كي يذ˘لا ة˘ي˘طر˘ششلا

ل˘شصاو˘ت˘م ي˘شسي˘˘شسح˘˘تو ي˘˘عدر

جمانرب قفو ةلبقملا مايأ’ا لÓخ

.رطشسم

ةيسسايق تلدعم91-ديفوكب تاباسصإلا ددع غلب اميف /ةنيطنسسق

 نيموي لÓخ يئزجلا رجحلل فلاخم004 نم ديزأا لجشست
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ة˘˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق  سسمأا ءا˘˘شسم تن˘˘كم˘˘˘ت
ةي’و نمأاب عبارلا يرشضحلا نمأÓل ةعباتلا
دق˘ع˘لا ي˘ف سصخ˘شش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘شسم˘لا
سصارقأا ةزايح ةم˘ه˘ت˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م سسما˘خ˘لا

عئا˘قو دو˘ع˘ت ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ل ة˘شسو˘ل˘ه˘م
دورو ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تأاد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘شضق˘˘˘لا

اهدافم حلاشصملا تاذل ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م

تارثؤوملا جيورتب موقي سصخشش دوجو  نع

ىوتشسم ىلع ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا

مت هرثإا ىلعو ،سصاشصتخ’ا عاطق ءايحأا دحأا

فيقوت نم تنكم ةمكحم لمع ةطخ دادعإا

سسملتلا ةيلمعل هعاشضخإا˘بو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا

مت هنكشسمل ق˘ي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘لاو يد˘شسج˘لا

تار˘ثؤو˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع ه˘يد˘ل رو˘ث˘ع˘لا

322 :ـب تردق عاونأ’ا فلتخم نم ةيلقعلا

يلام غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب سسولهم سصرق

يئاشضق فلم زاجنإا متيل ،ج.د5431 :ـبردق

ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘م˘˘يد˘˘ق˘˘تو ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ششم˘˘ل˘˘ل

لجأا نم ةليشسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

ةرجاتملا سضرغ˘ل ة˘شسو˘ل˘ه˘م سصار˘قأا ةزا˘ي˘ح

لو˘ث˘م˘لا ة˘شسل˘ج ى˘ل˘ع ه˘لا˘˘حأا هرود˘˘ب يذ˘˘لا

هعاديإاب ةشسل˘ج˘لا ي˘شضا˘ق ر˘مأا ن˘يأا يرو˘ف˘لا

.ةليشسملاب ةيبرتلا ةداعإا ةشسشسؤومب

ةليسسملا

 صسولهم صصرق322 ـب ردقت ةيمك زجح
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لا˘˘م˘˘ع ن˘˘م تار˘˘ششع˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن
ي˘ب سسي˘شس » ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘كر˘ششلا
تانكشس زاجنا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا «ي˘شس
ةمشصاعب ناطيغزم ةقطنمب لدع
ةي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
يف عارشسإ’اب اهلÓخ نم اوبلاط
.ةقلعلا ةيرهششلا مهروجأا ديدشست
لا˘م˘ع ن˘م تار˘˘ششع˘˘لا ع˘˘م˘˘ج˘˘تو
ره˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا ة˘كر˘ششلا

لدع تانكشس نم ءزج زاجنا ىلع
ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘ن˘كشسلا ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةي’ولا ةمشصاع برغ ناطيغزم
ن˘م او˘ب˘لا˘ط تارا˘ع˘شش ن˘˘ي˘˘ع˘˘فار
ي˘ف عار˘شسإ’ا ةرور˘شضب ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ

اديدحتو ةيرهششلا مهروجأا بشص

ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا ل˘˘ير˘˘فأا ر˘˘ه˘˘شش ةر˘˘˘جأا

ةيلاملا مه˘عا˘شضوأا نأا˘ب ن˘يد˘كؤو˘م

روهدتلا نم اريبك ادح تلشصو

مهلوشصح يرورشضلا نم تابو

اشصوشصخ ةقلاع˘لا م˘هرو˘جأا ى˘ل˘ع

ةيلئاعلا تامازتلإ’ا ةرثك لظ يف

نع تامولع˘م تددر˘تو .ء’ؤو˘ه˘ل

ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م بعا˘˘شصم

ة˘ل˘غ˘ششم˘لا ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘كر˘˘ششلا

تافلخم ل˘ع˘ف˘ب لا˘م˘ع˘لا ء’ؤو˘ه˘ل

اهنع بترت ا˘مو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج

تا˘كر˘ششلا م˘ظ˘ع˘م˘ل بعا˘ت˘م ن˘م

ينطو˘لا بار˘ت˘لا قو˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا

ر˘مأ’ا ة˘ي˘ب˘ن˘جأا وأا تنا˘ك ة˘ي˘˘ن˘˘طو

هذ˘ه تا˘ماز˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثأا يذ˘˘لا

مث نمو اهلامع هاجت تاكرششلا

لكب ةيرهششلا  مهروجأا خشض رخأات

تاجاجتحا نم كلذ نع مجن ام

تاششرولا سضعب لمعلل فقوتو

ة˘˘ي’و بار˘˘ت ر˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ

ىلا ةراششإ’ا ردجتو اذه .لجيج

لا˘م˘ع ا˘ه˘ب ما˘ق يذ˘لا جا˘ج˘ت˘˘حإ’ا

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘˘شصلا ة˘˘كرذ˘˘ششلا

وه لجيجب لدع تانكشس زاجناب

هب موقي يذلا هعون نم يناثلا

لجيج ةي’وب ةيبنجأا ةكرشش لامع

قبشس ثيح ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ

ةيروكلا يدناويه ةكرشش لامعل

ةفقو ةليلق مايأا لبق اوماقأا نأاو

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ل˘خد˘م˘ب  ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا

ةيليملا ةنيدمب ةرÓب ةيعانشصلا

ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م بلا˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘˘لاو

بشص ي˘ف عار˘شسإ’ا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

رمأ’ا  ةرخأاتملا ةيرهششلا مهبتاور

نع ةحشضاو ةروشص يطعي يذلا

تا˘كر˘ششلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘م˘ع ر˘ي˘شس

ةي’و بارت قوف ةلماعلا ةيبنجأ’ا

ةيلام˘لا ا˘ه˘عا˘شضوأا اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج

ةلمج ليطعت يف ببشست دق يتلا

ي˘˘فو ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘م

عيرشسلا قيرطلا ذفن˘م ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م

لاز’ يذ˘لا ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا /ن˘˘ج ن˘˘ج

لمعلا رثأات يذلاو هناكم حواري

.انوروك ةحئاج لعفب رثكأا هب

مهروجأل مهيقلت  مدع ببسسب

 نوجتحي لجيجب ةينيشصلا «يشس يب يشس » ةكرشش لامع
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قأو˘صسألأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ فر˘˘ع˘˘ت
تايدلب ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ

نم اظا˘ظ˘ت˘كأ ،ما˘يألأ هذ˘ه ة˘با˘ن˘ع
ءايحأاب ةصصاخ ،ني˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط
رجح، دوه˘ي˘ل ة˘نا˘ب˘ج، ةرور˘عزو˘ب
مغرلاب أذه ملاصس يديصس، سسيدلأ

يحصصلأ رجحلأ ةلاح قيبطت نم
ة˘ن˘كا˘صس ع˘ل˘ه ر˘ي˘ث˘˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ
ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م˘لأ ا˘صصو˘صصخ،نا˘كصسلأ
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م، ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإا˘˘ب
ر˘مأا˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘ح˘˘صصلأ طور˘˘صشلأ
ةفاصسم أذكو اهعابتاب تاطلصسلأ
ديزي يذلأ ءيصشلأ ،ةمدعنم نامألأ
ةبا˘صصإلأ ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نأ لا˘م˘ت˘حأ
نيب دجتصسملأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ثيح، ةريبك ةجرد˘ب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
ع˘م ه˘نأأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘˘ب د˘˘كأ
ناصضمر رهصش و يحصصلأ رجحلأ
ن˘ي˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ سضع˘ب نإا˘ف كرا˘ب˘م˘لأ

يلاتلابو ،ليللأ نورهصسي أوراصص
˘مو˘ن˘لأ ن˘م ظا˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘صسلأ نو˘˘كي
نوعراصسي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،أر˘خأا˘ت˘م
هذ˘˘ه بو˘˘صص ه˘˘جو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘مز˘˘˘لأ
أوبلاط امك، ةدحأو ةعفد قأوصسألأ
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ د˘˘يد˘˘˘صشت˘˘˘ب
دأور مأزلإأو ةي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
عا˘ب˘تأ ى˘ل˘ع ة˘˘عا˘˘ب˘˘لأو قأو˘˘صسألأ
ةفاصسم كرتو ةيحصصلأ تاميلعتلأ
ر˘ي˘ث˘˘ت قا˘˘ي˘˘صسلأ تأذ ي˘˘ف،نا˘˘مألأ

ا˘ه˘˘ب د˘˘فأو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
قأوصسألأ هذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘ن˘طأو˘م˘لأ
فو˘ف˘صص ي˘ف ا˘ع˘ل˘˘ه  ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ
رجحلاب نيمز˘ت˘ل˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
لوأ هيلع انفقو ام وهو،يحصصلأ
ه˘˘نأأ ثي˘˘ح سسيد˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘ب سسمأ
لإأ ةيحصصلأ تاميلعتلأ نم مغرلاب
نأا˘كو ا˘˘يدا˘˘ع ود˘˘ب˘˘ي ع˘˘صضو˘˘لأ نأأ
رجح ةلاح يف دجوت ل ةقطنملأ

يديصس يحب رمألأ سسفن يحصص
ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حألأ د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘عو م˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صس
نو˘مز˘ت˘ل˘˘م˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘يو.ىر˘˘خألأ
تاطلصسلأ نم يح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لا˘ب
يف مراصصلأ لخدتلا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ءأدو˘˘صسلأ طا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
دح عصضو لجأأ نم ،تاعمجتلأو
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ى˘صضو˘ف˘لأ ة˘لا˘ح˘ل
سسوريفلأ اهربع رصشتني دق يتلأو
ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ن˘كا˘صسلأ فو˘ف˘صص ي˘˘ف
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلأ نأ ة˘˘صصا˘˘خ،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
وتاب ةيبعصشلأ ءايحألاب نينطأوملأ

يحصصلأ رجحلاب ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م ر˘ي˘غ
كر˘˘˘ح˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ع˘˘˘صضو˘˘˘لأ و˘˘˘هو،
ةوعدلأ لجأأ نم ةيوعمج تايلاعف
تا˘ط˘ل˘صسلأ كر˘˘ح˘˘ت بو˘˘جو ى˘˘لإأ
بي˘صست˘لأ ة˘لا˘ح ف˘قو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

يف ببصستت دق يتلأ ،ىصضوفلأو
نينطأوم ةباصصإأو ةيحصص ةثراك
.سسوريفلاب نيرخآأ

قرخت سسبلملا عيب تلحم
نييوشضوفلا ةعابلا و تاميلعتلا

عم تاقرطلا ىلع نورطيشسي
رطفلا ديع بارتقا

يلزان˘ت˘لأ د˘ع˘لأ قÓ˘ط˘نأو ا˘ن˘مأز˘ت
كرابملأ ر˘ط˘ف˘لأ د˘ي˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘صسل
عيب تÓ˘ح˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لأ د˘ه˘صشت
ن˘م ا˘قر˘خ ة˘قÓ˘ح˘لأ و سسبÓ˘˘م˘˘لأ

يتلأ تاميلعتلأ مغر راجتلأ فرط
تÓحملأ هذ˘ه ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع سصن˘ت
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

يف ةبانع ةيلو تناكو، انوروك
تاعاق قلغب ترمأ دق اهل نايب
تايولحلأ عيب تÓحمو ةقÓحلأ
ةصسبللأ عيب تÓحم و ةيقرصشلأ

تÓحملأ نم اهريغ و ةيذحألأو
تاطاصشن سسرامت يتلأ ةيراجتلأ
ا˘ه˘ح˘ت˘ف ةدا˘عإأ م˘ت ي˘ت˘˘لأ و ىر˘˘خأأ

لÓ˘خإأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست د˘˘ع˘˘ب ،أر˘˘خؤو˘˘م
ةيحصصلأ ريبأدتلأو تاطا˘ي˘ت˘حلا˘ب
مايأ لبق نايب ردصصي نأأ لبق أذه،
لجأأ نم تÓحملأ حتف نم ةليلق
نأأ هيف ءاج ثيح، أددجم اهقلغ
تÓحملأ ق˘ل˘غ˘ب ي˘ئلو˘لأ رأر˘ق˘لأ
راجتلأ ةفاكل ه˘جو˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
تاعا˘ق ق˘ل˘غ ل˘م˘صشي ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأ
ة˘يذ˘˘حألأو ة˘˘صسب˘˘لألأو ة˘˘قÓ˘˘ح˘˘لأ

تايولحلأو تابطرملأ تÓحمو
ةيلزنمورهكلأ ةراجتلأو ةيديلقتلأ

ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘نأوألأو تأودألأو
تاجوتنمو ةطايخلأو ةصشمقلأو
ل˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ تأر˘˘˘صضح˘˘˘ت˘˘˘صسم
ردصصملأ تأذ را˘صشأأو .رو˘ط˘ع˘لأو

ا˘هذا˘خ˘تأ م˘ت ق˘ل˘˘غ˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ نأأ
ة˘مÓ˘صسو ة˘ح˘صص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صصر˘˘ح
ريبأدت زيزعت راطإأ يف نينطأوملأ
سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

،91–ديفو˘ك د˘ج˘ت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘ك
سصوصصخب هليجصست مت امل أرظنو
دعابتلأو ةياقولأ ريبأدتب لÓخإلأ
نأأ اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
ىل˘ع ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ل˘ط˘ب˘ت
اعدو يحصصلأو يئابولأ ديعصصلأ
ى˘لأ ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ  تأذ

ى˘ل˘ع ما˘حدزلأ يدا˘ف˘˘ت ةرور˘˘صض
هكأوفلأو رصضخلأ قأوصسأأ ىوتصسم
ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘مو
ة˘˘فا˘˘˘ك ذ˘˘˘خأأو ا˘˘˘ه˘˘˘ل سصخر˘˘˘م˘˘˘لأ
نم مغربلأو، ةياقو˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘حأ

ميدقت ىلع لمعت تاطلصسلأ نوك
تا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘ت
،قوصستلأ ةرتف لÓخ نينطأوملل
طصسو نورهمجتي نينطأوم نإاف
ديقتلأ نود ةيبعصشلأ قأوصسألأ هذه
أرطخ لكصشي ام وهو ؛تاميلعتلاب

نيرخآلأ ةحصصو مه˘ت˘ح˘صص ى˘ل˘ع
نييوصضوفلأ ةعابلأ م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،

أورطيصس ثي˘ح ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لأ أودأز
ءا˘ي˘حلا˘ب تا˘قر˘ط˘لأ بل˘غأ ى˘ل˘˘ع
نم ريبك لا˘ب˘قأ ط˘صسو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلأ

رمألأ مه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ فر˘ط
ر˘ج˘ح˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأ د˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لأ
.يحصصلأ

يحشصلا عشضولا دقع ةياقولا ريبادتو تاءارجإلاب مازتلإلا مدع

ةباقرلا ديدششتب بلاطمو ةيبعششلا ءايحألاب ىشضوفلاو بيشستلا نم ةلاح
ةيوشضوفلا قاوشسألاب
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ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تفر˘˘صص
«ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘ب» ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘˘ل
ءابو ىودع˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ح˘ن˘م˘لأ

نيذلأ نيفظوم˘لأ ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك
أذه˘ب ة˘با˘صصإلأ ر˘ط˘خ نو˘ه˘جأو˘ي
ي˘˘قا˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأأ سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ

لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م كلذو م˘˘˘ه˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز
ن˘م ي˘مو˘˘ي ل˘˘كصشب ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ
ة˘ح˘ن˘م˘لأ أذ˘ه نأأ ر˘ي˘غ ،ن˘ئا˘˘بز˘˘لأ
ط˘˘˘صسو ة˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘ف تب˘˘˘ب˘˘˘صست

ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

نيذلأ ةبان˘ع ة˘يلو˘ب ةرو˘كذ˘م˘لأ

رخآأ» ـل ايفتاه مهنم ديدعلأ ربع

ن˘م م˘ه˘صضا˘ع˘ت˘˘مأ ن˘˘ع «ة˘˘عا˘˘صس

نيلماعلأ نم ربتعم ددع ءانثتصسأ

ةحنملأ هذه نم ةصسصسؤوملأ يف

ن˘ي˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ي˘˘ق تحوأر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

يتلأو رانيد00053و00003

ءاصسؤور ،ديربلأ سضابقل اهفرصص

نأو˘˘عأأو ة˘˘يد˘˘ير˘˘ب˘˘لأ بتا˘˘كم˘˘˘لأ

ناك يذلأ تقولأ يف ،كيبابصشلأ

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

نأأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ي˘˘مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسم

رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ح˘ن˘م˘لأ م˘ه˘ل˘م˘˘صشت

لاثملأ ليبصس ىلع ديربلأ ةاعصس

مهنم ددع دكأأ نيذلأ رصصحلأ ل

نولصصأوتي مهنأأ «ةعاصس رخآأ» ـل

نم نئابز˘لأ ع˘م ا˘ي˘مو˘ي م˘هرود˘ب

ام وهو لئاصسرلأ لاصصيإأ لÓخ

مهتحصصل –مهبصسح– ديدهت دعي

اباصصم نئابزلأ دحأأ ناك لاح يف

يف مهنأأ ىلإأ نيتفل ،سسوريفلاب

نود˘عا˘صسي نا˘ي˘حألأ ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك

أذ˘ه ،كي˘با˘ب˘صشلأ ي˘ف م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز

ردا˘˘صصم ه˘˘تد˘˘كأأ ا˘˘˘م˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو

نإا˘ف «ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ـل ة˘ق˘با˘ط˘ت˘˘م

لا˘˘ح ي˘˘ف «ا˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م»

بتاكم نم ددع طصسو ةرصشوصش

ىنمتي يتلأ ةبانع ةيلوب ديربلأ

د˘ير˘ب» ة˘صسصسؤو˘م˘ل نو˘ب˘صست˘ن˘م˘لأ

ي˘ف ةرأدإلأ د˘ي˘ع˘ت نأأ «ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ىتح ،ةحنملأ هذهل نيقحتصسملأ

.مهلوق دح ىلع عيمجلأ فصصنت

اهنم اونثتشسا ديربلا ةاعشسو طقف مهشضعب تشسم

  «رئازجلا ديرب» يمدختشسم طشسو ةنتف ريثت «انوروك ةحنم»

انوروك ببشسب سسلفإلا كششو ىلع ةبانعب ةشسشسؤوم08 نم رثكأا

ةناشضحلا رود باحشصأا بلاطمو ةاناعم
نماشضتلا ةريزو بتكم قوف

دبع ةريأد » ةبانع ةيلو نع ينطولأ يبعصشلأ سسلجملاب بئانلأ عفر
ةبانع يلوب ةناصضحلأ رود تاصسصسؤوم باحصصأأ لاغصشنإأ «باهولأ
«وكيرك رثوك» ةرصسألأو ةأأرملأ اياصضقو ينطولأ نماصضتلأ ةريزول

نم ةيلولاب ةناصضح رأد08 نم ديزأأ داقنإل لجاعلأ لخدتلأ لجأأ نم
يف بئانلأ د˘كؤو˘يو .لو˘ع˘ف˘م˘لأ يرا˘صسلأ ق˘ل˘غ˘لأ رأر˘ق ءأر˘ج سسÓ˘فإلأ

ىلع ةيمصسرلأ هتحفصص ربع اهرصشن يتلأ ةلصسأرملأ سصن ىوتحم
نأاب نودكؤوي ةناصضحلأ رود باحصصأأ نأأ نينثإلأ سسمأأ كوبصسيافلأ
فصسأÓلو مهلكاصشمو مهتاناعم و ،قاطي ل أدح تغلب مهعاصضوأأ
يذلأ قلغلأ رأرق ذنم لوؤوصسم يأأ اهل قرطتي مل اهنأأ ءلؤوه لوقي
سسوريف راصشتنإأ نم حبكلل طرافلأ سسرام رهصش يف ةموكحلأ هترقأأ

رودل يلكلأ قÓغإلأ ءأرج نيرمألأ نوناعي أوتاب ثيح91 ديفوك
نيب مهصسفنأأ أودجو نيأأ ، نألأ نم نيرهصش نم ديزأأ ذنم ، ةناصضحلأ

SONSAC ,هاجتأ ةيلاملأ ءابعألأ عفد نأدنصسو ، سسÓفإلأ ةقرطم
،زاغلأ ءابرهكلأو راجيإلأ قوقحك ، ىرخألأ ءابعألأ نم اهريغو
ةناصضحلأ رود مظعم نأأ ىلإأ ريصشي امك .لامعلأ روجأأ ةصصاخو فتاهلأ

ةبانعب ةلوفطلأ لابق˘ت˘صسإل ة˘صسصسؤو˘م08 نم ديزأأ اهدد˘ع غ˘لا˘ب˘لأو
مهتأرقم راجيإأ عفد نع اهباحصصأأ زجع ببصسب ،اهطاصشن فقوتيصس
يف ةصصاخ اهيمحي ينوناق راطإأ بايغ لظ يف لامعلأ تاقحتصسمو
باحصصأأ يلثمم دكؤوي مهتهج نم ،ةيئانثتصسلأ فورظلأ هذه لثم

يف خرؤوملأ91-352 مقر يذيفنتلأ موصسرملأ نأأ لافطألأ تاصضور

لابقتصسإأ تاصسصسؤوم ءاصشنإأ طورصش ددحي يذلأو9102 ربمتبصس61
ءابعأأو مومه نم ديزيل ءاج ،اهريصسو اهميظنتو ةريغصصلأ ةلوفطلأ
نكميل ةيزيجعت اطورصش ىلع هتايط يف يوتحي هنأل ،اهباحصصأأ
ع˘صضو˘لأ تا˘ب˘ل˘ق˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ،ع˘قأو˘لأ سضرأأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت
رود باحصصأأ نأاب بئانلأ متخو .دÓبلأ هصشيعت يذلأ يداصصتقلأ
بصسح هفييكتو ،موصسرملأ أذه يف رظنلأ ةداعإاب نوبلاطي ،ةناصضحلأ
نوناق راطإأ عصضوو ،ةصشاعملأ ةيعامتجإلأ و ةيداصصتقلأ عاصضوألأ
يذلأ ررصضلأ عفرل ةعجان لولح داجيإأو ، اهقوقح ظفحيو اهيمحي
.انوروك ةحئاج ببصسب اهب قحل
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ةلادعلا ىلع مهتلاحإاو سصاخششأا ةثلث فيقوت عم ةزاوملاب

ريهطت ةروراق052و ةمامك0511 زجح
ةدرابلا نيعب ةيحشص ريغ

تايلمع يف , ةبانعب ةدرابلأ نيع ةرئأدب نمألأ حلاصصم تنكمت

ريغ قرطب ةعو˘ن˘صصم ة˘ما˘م˘ك0511 زجح نم ،ةقرف˘ت˘م ة˘ي˘طر˘صش

،ةيديلقتلأ تايولحلأ نم مأرغوليك08و ،ةيحصصلأ ريياعملل ةقباطم

ريهطتلأ دأوم نم ةروراق052 ىلإأ ةفاصضإأ ةصضيب فلأأ32 نم ديزأأو

نم ديدعلل اهباحصصأأ باكترإل أذهو ليفاج ءام نم رتل051و
.ةرتوفلأ مأدعنأو ةفاظنلأو ةحصصلأ طورصش مأدعنأ ،اهنم تافلاخملأ

نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختأ مت دقو

ةنصس83 و52 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ3 مهددع غلابلأ
حلاصصم نأأ ردجيو .ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع مهليوحتو
يف تحجن ةطرافلأ ةليلقلأ مايلأ يف تناك ةدرابلأ نيع ةرئأدب نمألأ
ةيئأذغلأ دأوملل ةبراصضملأو راكتحلأ تلواحم نم ديدعلأ طابحإأ

ةحلاصص ري˘غ ةد˘صسا˘ف دأو˘م ق˘يو˘صستو تيز˘لأو ة˘ن˘ير˘ف˘لأو د˘ي˘م˘صسلا˘ك
.امهريغو سضيبلأو ءاصضيبلأ موحللاك يرصشبلأ كÓهتصسإÓل
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ءابولا لاوز ةياغ ىلإا لشصاوتتشس ةيلمعلا

«ةفيظن ةبانع» ةشسشسؤومو ةئيبلا تايريدم
 دجاشسملا تائم ميقعت يف ناعرششت

نطولأ تايلو يقاب رأرغ ىلع سسمأأ ةحيبصص ةبانع ةيلوب تقلطنأأ
ءابو ةهباجمل ةيلولأ تايدلب عيم˘ج ي˘ف د˘جا˘صسم˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع

ةياغ ىلإأ عاطقنإأ نود لصصأوتتصس يتلأ ةيلمعلأو91 ديفوك سسوريف
لايبصس ىلعو .ةيلولأ يف دجاصسملأ تائم سسمتصس يتلأو ءابولأ لأوز

(4) عبرأأ ميقعتب ينوبلأ ةيدلبب طيحملأو ةئيبلأ ةيريدم تماق لاثملأ
ةصسصسؤوم لامع عم قيصسنتلاب ةلمحلأ نم لوألأ مويلأ يف دجاصسم
، ملصسم مامإلأ ، ىوقتلأ نم لك دجاصسمب رمألأ قلعتيو ةفيظن ةبانع
فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةرأزو تناكو .يلأزغلأ مامإلأ ، راصصنألأ
راعصش تحت دجاصسملأ ميقعتل ةينطولأ ةلمحلأ قÓطنأ نع تنلعأأ
ربع ةينيدلأ نوؤوصشلأ تايريدم تهجوو .«نمآأ وهف هتيب لخد نم»
ميظنتب اهيف مهرمأات دجاصسملأ ةمئأأ ىلإأ تÓصسأرم تايلولأ فلتخم
سسلاجملأ حلاصصم عم قيصسنتلاب ،دجاصسملأ ميقعتو فيظنتل تÓمح
يندملأ عمتجملأ تامظنم فلتخمو تايعمجلأو ةيدلبلأ ةيبعصشلأ

ريياعم ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع تÓ˘صسأر˘م˘لأ تد˘كأأو .ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لأو
عفر ةيمهأأ ىلع تددصش ثيح ،تامامكلأو فيظنتلأ دأومو ميقعتلأ
YÉO∫ GCe«ø   .نينثلأ سسمأ راهن نم ءأدتبأ ،داجصسلأ

داحتإلل ةيئلولا ةنامألا بشسح

نييفرحلاو راجتلل ةينماشضتلا ةناعإلا بشص يف ايجيردت عورششلا
 ةرجألا تارايشس يقئاشسو
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ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘نا˘˘مألأ تد˘˘كأأ
ةيلول نييفرحلأو راجتلأ داحتإل
ةفاك ىلإأ هجوم نايب يف ةبانع
باحصصأأو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو را˘ج˘ت˘لأ
سسرأدم و نيلقان نم تامدخلأ
تأرايصس يقئاصسو ةقايصسلأ ميلعت
ع˘˘فد˘˘˘ب و˘˘˘ما˘˘˘ق ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ ةر˘˘˘جألأ
ةحنملاب ةصصاخ˘لأ تأرا˘م˘ت˘صسإلأ
سسيئر  اهرقأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لأ
نوبت ديجملأ دب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

نيذلأو جد فلأأ01 ـب ةرظقملأ
وأأ يد˘ير˘ب با˘صسح نو˘كل˘˘م˘˘ي ل
با˘صسح م˘قر ل˘ي˘ج˘˘صست˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق
ل هنأأ مهتلئاع دأرفأأ دحأاب سصاخ

لأوحألأ نم لاح يأأ يق نكمي
تاباصسح يف لإأ لأومألأ بصص
نايب بصسحب ه˘ي˘ل˘عو ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ
برقتلل نووعدم مهنإاف داحتلأ

ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم ن˘˘˘م
م˘ه˘ب ة˘صصا˘خ ة˘يد˘ير˘ب تا˘با˘˘صسح
لك ةيع˘صضو ة˘يو˘صست م˘ت˘ي ى˘ت˘ح
ةروكذملأ ةحن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

هنأأ امك لاجآلأ برقأأ يف كلذو
ةحنملاب نيين˘ع˘م˘لأ ل˘ك نا˘كمإا˘ب
طور˘صش م˘ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأو
حلاصصم نم برق˘ت˘لأ ةدا˘ف˘ت˘صسإلأ
سسيمخلأ موي نم ءأدتبإأ ديربلأ
ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘ل˘˘˘ل
ةراصشإلأ ردجت امك .ةينماصضتلأ
أو˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نأأ ى˘˘˘لإأ

ديربلأ بتاكم فلتخمب مهتحنم
ل˘كصشب ة˘ل˘صصأو˘ت˘م ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو
ىلع ماحدزلأ يدافتل يجيردت
نأأ رد˘˘ج˘˘يو .د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لأ بتا˘˘˘كم
يذيفنت˘لأ بت˘كم˘لأ ن˘م ردا˘صصم
ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإل
تدكأأ تناك ةبانعب نييرئأزجلأ

ةرايصس قئاصس4346 وحن هنأاب
سسرأدم باحصصأأو رجاتو ةرجأأ
أوماق ةيلولا˘ب ة˘قا˘ي˘صسلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت
ة˘نا˘عإلأ بل˘ط ةرا˘م˘ت˘صسإأ عأد˘يإا˘ب
ءأوصس ةي˘صصو˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ ىد˘ل
ةرا˘ج˘ت˘لأ وأأ ل˘ق˘ن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ

و .داحتÓل يذيفنتلأ بتكملأو
داحتإÓل يذيفنتلأ بتكملأ ناك
ةبانع ةيلول نييفرحلأ و راجتلأ

ة˘فا˘ك طرا˘ف˘لأ ر˘ه˘˘صشلأ ا˘˘عد د˘˘ق

تأرايصسو تÓ˘فا˘ح˘لأ با˘ح˘صصأأ

ميلعت سسرأدم باحصصأأو ةرجألأ

حلا˘صصم ى˘لإأ بر˘ق˘ت˘لأ ة˘قا˘ي˘صسلأ

داحتلأ بتكم وأأ لقنلأ ةيريدم

ةرا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسإأ بح˘˘˘˘˘صسل أذ˘˘˘˘˘هو

بابرأل ةصصصصخملأ تامولعملأ

ةلوأزم نع أوفقوت نيذلأ رصسألأ

يلزنملأ رجحلأ ببصسب مهطاصشن

ةفداهلأ ريبأدتلأ راطإأ يف ذختملأ

سسوريف ءابو راصشتنإأ نم دحلل

ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف د˘˘كأأو .ا˘˘نورو˘˘كلأ

ةلجع˘ت˘صسم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأأ ا˘ه˘ن˘ي˘ح

يام10 خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ب˘˘˘ق أذ˘˘˘هو
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اوتاب نيذلا نييوشضوفلا ةعابلل ريبك راششتناو ىشضوفلاو بيشستلا نم ةلاح ةبانع ةنيدمب ةيبعششلا ءايحألا نم ديدعلا دهششت
 .رامع يديشسو ،ينوبلا ،ةبانع تايدلبب ةشصاخ يحشصلا رجحلا ةلاح نوقرخي
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   تارّخأاتلا ةيلوؤوسسم اهلّمحت يفنت ءاسشنإلاب ةفّلكملا ةينيسصلا ةكرسشلا

عورسشم لقرعت ميتنسس رايلم001 ةميقب نويد
يجوغاديب دعقم0007 زاجنإا

عورسشملا  قÓطنإا ىلع رهسشأا3 نم رثكأا رورم مغر

روسشاع يديسسو ينوبلا نيب طبارلا قيرطلا ةئيهت لاغسشأا يف ريبك رخأات

نيفلاخملا راجتلا ةراجتلا ةيريدم تدعوت اميف

 ناسضمر رهسش لÓخ نينطاوملا قرؤوت بيلحلا سسيك نع ثحبلا ةلحر

اهتدّدح يتلا ةرتفلا تسضقنا نأا دعب ةمدخلا زّيح هلوخد نود تلآا تابقعب يجوغاديب دعقم0007 زاجنإا عورسشم مدطسصإا
.هميلسست ضضرغب لاغسشألا نع ةلوؤوسسملا تاهجلا
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رخآا» رداصصم تفصشك دقو اذه
لا˘غ˘صشأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب «ة˘˘عا˘˘صس
ار˘˘خؤو˘˘م تد˘˘ه˘˘صش د˘˘ق زا˘˘ج˘˘نإلا
اذ˘ه تلا˘ط ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب تار˘˘ّخأا˘˘ت
رقملا نم ناك يذلا عورصشملا

ّ
ر

ةنصسلا نم ربمفون رهصش همÓتصسا
دعوم ّريغتي نأا لبق ةمرصصنملا
ةدّدحم ريغ لاجآا ىلإا همÓتصسا
فرعت يتلا لاغصشألا لّطعت رثإا

اثّيرتو اد˘يد˘صش ءى˘ط˘ب ا˘ه˘تر˘ي˘تو
رداصصم اهتطبر بابصسأل اريبك
لئا˘صسو˘لا سصق˘ن˘ب «ة˘عا˘صس ر˘خآا»
ي˘ت˘لا نو˘يد˘لا م˘كار˘تو ة˘ّيدا˘˘م˘˘لا

ميتنصس رايلم001 فقصس تقاف
ّنأاو املع ،ةريخألا ةنوآلا لÓخ
ة˘ف˘ّل˘كم˘لا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘كر˘˘صشلا
تا˘ه˘ج˘لا تب˘لا˘ط د˘ق زا˘ج˘نإلا˘˘ب
تا˘ب˘صسا˘ن˘م ةّد˘ع ي˘ف ة˘ّ̆ي˘˘صصو˘˘لا
نم روكذملا غلبملاب ا˘هد˘يوز˘ت˘ب
لا˘غ˘صشألا ة˘ل˘ج˘ع˘˘ب ع˘˘فّد˘˘لا ل˘˘جأا

،تاقوألا برقأا يف اهلامكتصساو
هذ˘˘ه ثود˘˘ح ي˘˘ف م˘˘ها˘˘صس ا˘˘ّم˘˘˘م
تح˘˘˘صضوأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لا

ةجردب طب˘تر˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ا˘نردا˘صصم
نو˘يد˘لا م˘كار˘ت ل˘˘كصشم˘˘ب ى˘˘لوأا

يتلا ة˘يدا˘م˘لا ل˘ئا˘صسو˘لا سصق˘نو

اهنم ديفتصست نأا سضرتفملا نم

ة˘لوؤو˘صسم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘صصلا ة˘كر˘صشلا

ديزأا غلبمب ةنئادلاو زاجنإلا ىلع

نم م˘ي˘ت˘ن˘صس را˘ي˘ل˘م001 ن˘˘˘م

يتلا تاّقحتصسملا يهو اهتّصصح

قّفتملا ةينازي˘م˘لا ن˘م˘صض ل˘خد˘ت

عورصشملل ةصصّصصخملاو ا˘ه˘ي˘ل˘ع

،6102 ة˘ن˘صس ر˘خاوأا ق˘ل˘ط˘ن˘˘م˘˘لا
قبصس دق˘ف ل˘صص˘ّت˘م قا˘ي˘صس ي˘فو
تصصّصصخ نأاو ةّينعملا تاّهجلل

لجأا نم لمع ةّدمك ارهصش63
سضرأا ىل˘ع عور˘صشم˘لا د˘ي˘صسج˘ت
يف ةمدخلا زّيح هلاخدإاو عقاولا
نم ربمفون رهصش ةدّدحملا هلاجآا

رّخأات نأا ري˘غ ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘ن˘صسلا

لوصصولا نود لآا زاجنإلا لاغصشأا

رم نأا دعب ةّوجرملا فادهألا ىلإا
ّ

قÓطنا ذنم ارهصش24 يلاوح

ن˘˘م ن˘ّ̆كم˘˘ت˘˘لا نود عور˘˘صشم˘˘لا

ءاو˘صس ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا ز˘˘ّي˘˘ح ه˘˘لا˘˘خدإا

0005 زاجنإا لاغ˘صشأل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

وأا ينوب˘لا˘ب ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب اد˘ع˘ق˘م

،رامع يد˘ي˘صسب اد˘ع˘ق˘م0002

ةدّد˘ح˘م˘لا ةّد˘م˘لا تصضق˘نا ثي˘˘ح

يذلا عورصشم˘لا ءا˘صشنإا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

لبق هميلصست سضرتفملا نم ناك

نو˘كي˘ل نآلا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘صشأا ة˘˘ّت˘˘صس

رد˘˘ج˘˘ت ،لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسإÓ˘˘ل از˘˘ها˘˘˘ج

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

تدصصر دق ة˘ّي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

رايلم004 هرد˘ق ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ

عورصشملا زاجنإا سضرغب ميتنصس

ةددح˘م˘لا ه˘لا˘جآا ي˘ف ه˘مÓ˘ت˘صساو

ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘ت فد˘˘˘ه˘˘˘ب

راتخم يجاب ةع˘ما˘ج سصي˘ل˘خ˘تو

د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا سصق˘˘˘ن ءبع ن˘˘˘˘م

م˘كار˘ت نأا ر˘ي˘غ ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا

تابقع قلخ يف مهاصس نويدلا

ي˘˘ف حدا˘˘ف ر˘˘ّخأا˘˘ت ي˘˘ف تب˘ّ̆ب˘˘صست

.زاجنإلا لاغصشأا
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ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘م تق˘ل˘ط˘نا
ة˘صصا˘خ˘لا لا˘غ˘˘صشألا ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘ب
«ينوبلا دمحأا» يعماجلا بطقلا
ن˘با» ع˘م˘ج˘مو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
يد˘˘ي˘˘صس) ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا «سسيدا˘˘˘ب

ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب (رو˘صشا˘ع
اذ˘ه ن˘م ءز˘ج˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي

،رتم001 دود˘ح ي˘ف ق˘ير˘ط˘˘لا
نم ةئي˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع أاد˘ب˘ت ثي˘ح
لخدمل لباقملا نارودلا روحم
دنع فقوتتو يعماجلا بطقلا
ي˘˘ح ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ذ˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ذ˘ف˘ن˘م˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،«ةر˘م˘حو˘ب»
نم ىرخألا ةهجلا نيب طبارلا
ثيح ،«يرادي˘ب» ي˘حو ق˘ير˘ط˘لا

عور˘˘˘صشم˘˘˘لا اذ˘˘˘ه قÓ˘˘˘طإا ءا˘˘˘˘ج
ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘صس د˘˘ع˘˘ب ط˘˘ي˘˘صسب˘˘˘لا

تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا ة˘ب˘لا˘ط˘˘م
نوكل لثا˘م˘م عور˘صشم قÓ˘طإا˘ب
عطقملا اذه˘ل ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘لا˘ح˘لا

يدؤوملا ه˘ئز˘ج ي˘ف ق˘ير˘ط˘لا ن˘م
«رو˘˘صشا˘˘ع يد˘˘˘ي˘˘˘صس» ها˘˘˘ج˘˘˘تا˘˘˘ب
ايرورم ارطخ لكصشت تحبصصأا

ي˘˘ف تب˘˘ب˘˘صست ثي˘˘ح ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ارر˘صض ل˘كصشتو رور˘˘م ثداو˘˘ح
رفحلا ةرثك بب˘صسب تا˘ب˘كر˘م˘ل˘ل
يتلا رفحلا يهو ىرخأا ةهج نم
ىد˘˘حإا ما˘˘ي˘˘ق ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن تءا˘˘˘ج
دمل رفح لا˘غ˘صشأا˘ب تا˘صسصسؤو˘م˘لا
رهصس مدعو هايملل ةريبك تاونق
نامصض ىلع ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يتلا ه˘ت˘لا˘ح ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا ةدا˘عإا

هذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘ب˘ق ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك

اذ˘˘ه لو˘˘ح˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ،لا˘˘˘غ˘˘˘صشألا
نم ءادو˘صس ة˘ط˘ق˘ن ى˘لإا ق˘ير˘ط˘لا
ي˘ف ا˘مأا رور˘م˘لا ة˘كر˘ح ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
طقاصست درجم˘بو ءا˘ت˘صشلا ل˘صصف
حبصصي قيرطلا اذه نإاف راطمألا

تابكرملا ة˘كر˘ح˘ل ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ
ةيئاملا كربلا ببصسب كلذو امامت
با˘ح˘صصأا ى˘ل˘˘ع بع˘˘صصي ي˘˘ت˘˘لا
اصصوصصخ ةيحايصسلا تا˘ب˘كر˘م˘لا
قÓ˘ط˘˘نا ع˘˘مو اذ˘˘ه ،ا˘˘هزوا˘˘ج˘˘ت
ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘صشأا
تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘صصأا ر˘صشب˘ت˘صسا

ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا نا˘˘˘كصسو ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
اذ˘˘ه ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا بر˘˘ق˘˘ب ا˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع
لاط ف˘صسأÓ˘لو يذ˘لا سسو˘با˘كلا
نأا م˘˘غر˘˘˘ف ،مزÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كأا
ل˘ب˘ق ق˘ل˘ط˘نا «نر˘ق˘˘لا عور˘˘صشم»
ةيلمع نأا لإا ،رهصشأا ةثÓث يلاوح

ةياغ ىلإا هتنت مل ةئيهتلا ةداعإا
نأا م˘غر ،ر˘ط˘˘صسألا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك
Óثامم اعورصشم نأاب لوقي عقاولا

ةعاصس84 نم رثكأل قحتصسي ل
ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا نإا˘˘ف اذ˘˘ل ،ه˘˘ئا˘˘ه˘˘˘نإل
سضف˘˘ن˘˘ي نأا ل˘˘˘مأا˘˘˘ي ط˘˘˘ي˘˘˘صسب˘˘˘لا
ةيدلبل ةيدلبلا يبعصشلا سسلجملا
ه˘˘صسف˘˘ن ن˘˘ع را˘˘ب˘˘غ˘˘لا ي˘˘نو˘˘ب˘˘˘لا

ةلزهم ءا˘ه˘نإا ل˘جأا ن˘م كر˘ح˘ت˘يو
ج˘ج˘ح˘ت˘لا مد˘عو عور˘صشم˘لا اذ˘ه
حبصصأا يذ˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

نأا ا˘م˘ك ،ه˘ل ة˘ج˘ح ل ن˘م ة˘˘ج˘˘ح
يف ىنم˘ت˘ي ط˘ي˘صسب˘لا ن˘طاو˘م˘لا

ل نأا ةئيهتلا لاغصشأا ءاهتنا لاح
ق˘˘با˘˘صسلا و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا رر˘˘كت˘˘ي
د˘م˘ل لا˘غ˘صشأا قÓ˘طإا ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لا
ةي˘ل˘م˘ع ءا˘ه˘ت˘نا در˘ج˘م˘ب تاو˘ن˘ق
.ةئيهتلا
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نم، ةبانع ةنيدم تايدلب بلغأا يناعت
ام، بيلحلا سسايكأاب دوزتلا يف بذبذت

ةلحر يف تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ع˘ج
ثيح، بيلح سسيكب رفظلل ايموي ثحب
ظاقيتصسÓل نينطاو˘م˘لا سضع˘ب ر˘ط˘صضي
ل˘جا ن˘م ر˘ي˘باو˘ط ي˘ف فو˘قو˘لاو ار˘كا˘ب

ن˘˘م داز يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا ، بي˘˘˘ل˘˘˘ح سسي˘˘˘ك
ناصضمر رهصش لÓ˘خ ة˘صصا˘خ م˘ه˘ت˘نا˘ع˘م
سسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘صشف˘˘تو ، م˘˘ير˘˘كلا

ن˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ىد˘˘˘با د˘˘˘قو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ة˘صصا˘خ د˘يد˘صشلا م˘هر˘مذ˘ت ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةيعصضولا هذه نم ميرلا يح ونطاوم

يراجت ل˘ح˘م02 ة˘بار˘ق دو˘جو م˘غر

ةمزأا نم نوناعي كلذ مغر نكل يحلاب

ينطاوم سضعب ىدبا نيح يف، بيلح

ن˘م م˘ه˘صضا˘ع˘ت˘ما را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب

سضرفب نومو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا را˘ج˘ت˘لا ع˘ج˘صش

ل˘جأا ن˘م ن˘ب˘ل˘لا وا ر˘ق˘ب˘لا بي˘ل˘ح سسي˘ك

كلذب نيبراصض ،بيلحلا ىلع لوصصحلا

ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘صصم تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت

مهتهج نم ،طئاحلا سضرع ةبانع ةيلول

اوعجرا ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘صصأا
ىلإا بيل˘ح˘لا سسا˘ي˘كأا ةدا˘م ي˘ف سصق˘ن˘لا
اذه يف ةداملا هذه ىلع ديازتملا بلطلا
تÓحم تدهصش ثيح ،ليصضفلا رهصشلا
ر˘ه˘صش ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘يلو˘لا˘ب ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لا

سسايكألا بيلح ةمزأا مظعملا ناصضمر
تÓئاعلا بابرأا تربجأا يتلا ةيعصضولا
ذ˘ن˘م ةدا˘م˘لا هذ˘ه ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن˘ل ه˘جو˘ت˘ل˘ل
لجأا نم حابصصلا نم ىلوألا تاعاصسلا
بي˘ل˘ح˘لا ةدا˘م ن˘م سسي˘كب و˘لو ر˘ف˘ظ˘˘لا
،ر˘ه˘صشلا اذ˘ه ي˘ف ًا˘يرور˘صض د˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

بيلحلا نأاب قايصسلا تاذ يف نيدكؤوم

يذلا لحملاف ،ةفيرعملاب عزوي حبصصأا
نم نيصسي˘ك وأا ًا˘صسي˘ك كح˘ن˘م˘ي ه˘فر˘ع˘ت
دخأا نيرخآا راجت سضرفي اميف ،بيلحلا

لجأا نم نبللاروا رقبلا بيلح نم سسيك
ةهج نم ،بيلح سسيك ىلع لوصصحلا
م˘ت ه˘نأا˘˘ب ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأا ،ىر˘˘خأا
سشيتفتو ةبقارمل ةصصاخ قرف ليكصشت
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م ع˘˘ي˘˘ب
ةيادب د˘ن˘م كلذو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
لك نأاب ادكؤوم ،مظعملا ناصضمر رهصش
ماز˘لإا˘ب نو˘نا˘ق˘لا ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ب مو˘ق˘ي ر˘جا˘ت
رقبلا بي˘ل˘ح سسي˘ك ءار˘صشب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

متيصس بيلحلا نم سسيك ىلع لوصصحلل

د˘قو هد˘صض ة˘ف˘لا˘خ˘م ر˘صضح˘م ر˘ي˘صضح˘ت

لجصسلا بحصس دح ىلا تابوقعلا لصصت

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب كلذو ،ه˘ن˘م يرا˘ج˘˘ت˘˘لا

ةيئاجف تايرود لÓخ ةينمألا حلاصصملا

عيمج رب˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه˘ل

ناوعأا نأا ىلإا اريصشم ،ةيلولا تايدلب

غوديإلا ةنبلم عم قيصسنت˘لا˘ب ه˘ت˘ير˘يد˘م

ىلع نولمعي ،نيدمتعملا نيعزوملاو

سسا˘ي˘كألا بي˘ل˘ح لا˘صصيإل قا˘˘صسو مد˘˘ق

. نينطاوملا عيمج ىلإا ننقملا هرعصسب

ةمواقملا يحو ينوبلاب نكسسم058 رارغ ىلع
رامع يديسسب

بابسش اهقلطأا ةعسساو ةفاظن تÓمح
ءايحألا نم ديدعلاب

فيظنتلا تÓمح ةبانع ةنيدمب ءايحألا نم ديدعلا بابصش لصصاوي
لجأا نم يحصصلا رجحلا ةرتف نيلغتصسم عيباصسأا ذنم اهوقلطأا يتلا
ببصسب اهقيرب نم اءزج تدقف يتلا ،قرصشلا ةرهوجل رابتعإلا ةداعإا
بابصشلا مهلحم لحيل مهاهم ءادأا يف نيلوؤوصسملا سضعب سسعاقت
سصاخلا مهلام نم و، ءايحألا ةيئهتو فيظنتل رداب يذلا ،يعاولا

ةيدلبب نكصسم058 يح ناكصس اهقلطأا يتلا ةلمحلا رارغ ىلع
حÓصصا و يحلا فيظنت مت ثيح نيعوبصسأا ةبارق ذنم ينوبلا

نكصسم003 يح ونطاوم مهرود˘ب ،ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘م˘جو تا˘قر˘ط˘لا
لÓخ نم هميقعتو يحلا فيظنتب اوماق ةبانع ةيدلبب نابرصض
يح اصضيا تصسم ةفاظنلا تÓمح، مايا ذنم اهوقلطأا يتلا ةلمحلا
يحلا بابصش ررق نيا رامع يديصس ةيدلب سسيدلا رجحب ةمواقملا
ببصسب ةرقحلاو سشيمهتلا يناعي يذلا مهيح نع رابغلا سضفن
˘ما˘ق ثي˘ح ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘مÓ˘لا ة˘صسا˘˘ي˘˘صس
و ةفصصرألاو لزانملا ناردج ءÓط و ةمامقلا عمجب نونطاوملا
مل يتلا ةمامقلا تانحاصش يف لاكصشلا ىقبي نكل، تاقرطلا نييزت
قايصسلا تاذ يف،ناصضمر رهصش لÓخ ةصصاخ مايا ذنم يحلا رزت

امك ةنيدملا ناكصس نم ديدعلا ناصسحتصسا تاردابملا هذه تقل
تاطلصسلا اهتهج نم، ىرخألا ءايحألا عيمج ىلع اهميمعت اونمت
نا ةصصاخ بابصشلا ءلؤوهل نوعلا دي ميدقتب ةبلاطم تتاب ةيلحملا
ةئيب نأا امك عيمجلا ةيلوؤوصسم ةفاظنلاو ،قفصصت ل ةدحاولا ديلا
. ميلصس نطاوم يواصست ةفيظن
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91 ديفوك نم ةياقولل اهريفوت لجأا نم

يندملا عمتجملل ةينطولا ةيداحتإلا
تامامكلا ةطايخ يف عرسشت

ةبانع ةيلو بتكم يندملا عمتجملل ةينطولا ةيداحتلا تعرصش
ةنجللا عامتجلا رارق ىلع اءانبو تامامكلا ةط ايخ ةيلمع يق
حتف نع  «انوروك» سسوريف نم ةياقولا تامامك عنصصل ةردابملا

يتلا  ايمصسر ةبانع ةيلو ىوتصسم ىلع تامامكلا ةطايخ تاصشرو
ةلاح ةدع  سسوريفلاب ةباصصإلا تلاح عافترل ارظن دنم  تقلطنا

تقلطأا دقف هيلعو .ةيلولاب ةيئاقولا داوملا دوروم فعصضو ةدكؤوم
ىوتصسم ىلع تامامكلا ةطايخل تاصشرو ثÓث ةيمصسرلا تاهجلا
ةدرابلا ةيدلب نم لك ىوتصسم ىلع تاصشرو عبرأاو ةبانع ةيدلب
ءا˘صصحإا ة˘ي˘ل˘م˘ع أاد˘ب ن˘ع تن˘ل˘عأا ن˘ي˘ح ي˘ف ،ة˘فر˘صشلاو ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لاو
ةيلولا ميلقإاب تاميقملا مه˘لزا˘ن˘م ن˘م تا˘عو˘ط˘ت˘م˘لا تا˘طا˘ي˘خ˘لا
ريفوت ىلإا وبصصت يتلا ةيريخلا ةلمحلا يف ةكراصشملا نررق يتÓلا
قايصسلا تاذ يفو.ريصصق ينمز فرظ يف تامامكلا نم ددع ربكأا
ةرورصض ىلإا ةبانعب يندملا عمتجملل ةينطولا ةيداحتلا بتكم اعد
سصقنلا دصسو ةيطغت لجأا نم دوهجلا ةفعاصضمو لمعلا فيثكت
ربتع˘ت ي˘ت˘لا تا˘ما˘م˘كلا سصخألا˘بو ،ة˘يا˘قو˘لا ل˘ئا˘صسو ي˘ف حدا˘ف˘لا

«91 ديفوك» سسوريف ىودع راصشتنا عنم يف ةلاعف ةليصسو اهرودب
ىلع ةكراصشملا تاهجلا تقفتا ثيح نينطاوملا نيب دجتصسملا

وأا ددعلا ديزي نأا ىلع ىلوأا ةلحرمك ةيقاو ةمامك فلأا01 جاتنإا
ةيريخلا ةردابملا هتاه حاجنإلو تاناكمإلا بصسح ىلع فعاصضتي
تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا ،ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا لا˘ط˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيلولا تايدلب ىوتصسم ىلع ةدجاوتملا ةيمومعلا تاصسصسؤوملاو

حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو ة˘ح˘صصلا ةرازو حر˘ت˘ق˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘صسا21 ـلا
تامامكلا ءادترا ةيمازلإا سضرف ىلإا ىعصسي يذلا تايفصشتصسملا
ةراجتلا ةرازو رارقو ةماعلا ةيراجتلا تاحاصسملاو نكامألا يف
.اهئادتراب ةيراجتلا تÓماعملا طاقن لامعو راجتلا مزلي يذلا
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:رجام حبار

ةريبك ةيدنأا يف بعللا نم ينتمرح ةباشصإلا

،بعلك يفأرتح’أ هرأوسشم نع رجام حبأر قباسسلأ ينطولأ بخاّنلأ ثّدحت
لاقتن’أ نم هبسسح هتمرح يتلأ ةباسصإ’أ ببسسب ةريبك ةريسسم عّيسض هّنأأ أدّكؤوم
حبأر تانينامثلأ يف ينطولأ بختنملأ ةروطسسأأ لاقو .ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ ربكأأ ىلإأ

يف طسشني ،يقيرفإأو يبرع بع’ لوأأ نوكي نأأ نم هتمرح ةباسصإ’أ نإأ ،رجام
للخ ،رجام حسضوأأو ،هعم نليم رتنإأ تاسضوافم بقع كلذو ،يلاطيإ’أ يرودلأ

«2 سستروبسس ميات نوأأ» ةا˘ن˘ق ى˘ل˘ع ،«ة˘ث˘لا˘ث˘لأ رو˘ه˘م˘ج» ج˘ما˘نر˘ب˘ل تا˘ح˘ير˘سصت
عم تنك امدنع ،خنويم نريابو نليم رتنإأ نم نيسضرع تيقلت» :ةيرسصملأ
ريخأ’أ سضوافت ببسسب ،نرياب سضرع سضفر يلاغتربلأ يدانلأ» :عباتو ،«وتروب
ناسس سسيراب نم يفأرتح’أ يرأوسشم ةيأدب يف ابيرق تنك اسضيأأ ..’وأأ يعم
ةريسسملأ هذهب رختفأأ ةياهنلأ يفو ..ابسسانم نكي مل يداملأ لباقملأ نكل ،نامريج
رييبو ينام ويداسس نأأ ىرأأ» :لاق ،ايلاح ةيقيرفإ’أ ةركلأ موجن نعو .«ةريبكلأ
،ي˘لا˘ح˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ل˘سضف’أ م˘ه ،زر˘ح˘م سضا˘يرو حل˘سص د˘م˘ح˘مو غ˘نا˘ي˘ما˘بوأأ

سضرف يف احجن زرحمو حلسص» :رجام فدرأأو .«كلذ ىلع ليلد ريخ جئاتنلأو
مجن حسصنو .«ةيبرعلأ ةركلل رخف امهو ،يتيسس رتسسسشنامو لوبرفيل عم ،امهيسسفن
يذلأ ريبكلأ حاجنلأ دعب ،لوبرفيل يف ءاقبلاب حلسص ،قباسسلأ ءأرحسصلأ يبراحم
بقل مسسح نم هقيرف بأرتقأو ،لاطبأ’أ يرودب زوفلأ للخ نم ،كانه هققح

ê.fé«Ö.مسسوملأ أذه ،غيلريميربلأ

:يفولخم قيفوت

ةكراششملل ططخأاو لازتعلا يف ركفأا ل»
«4202 دايبملوأا يف

ملحي ناك هنأأ ،رتم0051 قابسسل يبملوأ’أ لطبلأ ،يفولخم قيفوت  ءأدعلأ فسشك

،ايلاح لأزتع’أ يف ركفي ’ هنأأ أدكؤوم،41ـلأ نسسب وهو ملاعلل لطب نوكي نأاب

حيرسصت يف ،يفولخم لاقو،4202 سسيراب دايبملوأأ يف ةكراسشملل ططخي هنأأو
ةيبملوأ’أ سسيراب ةرود ىتح رأرمتسسلل ططخأأ ينهذ يف» ةينطولأ ةزفلتلل

يفولخم دكأأو،54«ـلأ نسس ىتح لزتعأأ نلف يرجلأ ىلع أرداق تنك أذإأو،4202

يف ناك امدنع هنأأ ىلإأ اتف’ ،حاجنلأ سساسسأأ امه حومطلأو ةدأرإ’أ نأأ ،(اماع23)

ملاعلأ لطب ملح» يفولخم عباتو ،«ملاعلل لطب نوكي نأاب ملحي ناك41ـلأ نسس

ةي’وب ةيندملأ ةيامحلأ ةيعمج قيرف عم بردتأأ تنك امدنع،3002 ذنم يندوأر
ةيلأديمب زوفلأ قلطإ’أ ىلع لهسسلأ نم سسيل هنأأ يفولخم ركذو ،سسأرهأأ قوسس

دايبملوأأ يف رتم0051 قابسسب هجيوتت رثإأ فسصوت ’ ةداعسسب رعسش هنأأو ،ةيبملوأأ

مهداعسسإأ لجأأ نم تايحسضتلأ نم ديزملأ لذبب نييرئأزجلأ دعو امك،2102 ندنل
با˘ع˘لأ’أ ةرود نا˘ك ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه ي˘فد˘ه» فدرأأو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سس’أ ي˘˘ف

ينلعج اهليجأات نأأ ريغ ،اهل دأدعإ’أ يف أديج تقلطنأ،0202 ويكوط ةيبملوأ’أ

ê.fé«Ö.«لبقملأ ماعلل يزيكرتو يمامتهأ لوحأأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةضضايرلأ رابخأأ0995ددعلا0202 يام91 ءاثÓثلا12
www.akhersaa-dz.com
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«نولا˘ب نود» ع˘قو˘م ر˘ج˘ف
ر˘˘ي˘˘غ ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’أ

نأا˘ب د˘كأأ ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م
نب يمأر يرئأزجلأ يلودلأ
نم اي˘لا˘ح ع˘با˘ت˘م ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
تأذ د˘˘˘كأأو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
نيز بردملأ نأاب ،ردسصملأ
تلهؤوم فرعي نأديز نيدلأ

نأأ ذنم ،ودأراب ةسسردم جيرخ

،ةيسسنرفلأ1 غيللأ يف ناك
،امئأد عقوم˘لأ سسف˘ن˘ل ا˘ق˘فوو
ن˘˘˘م بل˘˘˘ط د˘˘˘ق وز˘˘˘يز نإا˘˘˘ف
ة˘ع˘با˘ت˘م ي˘كل˘م˘˘لأ ي˘˘فا˘˘سشك
دد˘ع˘˘ت˘˘م ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ سضور˘˘ع
ا˘ي˘سسورو˘˘ب ع˘˘م بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

نب لسصأويو ،خابدلغنسشنوم
ه˘سضور˘ع م˘يد˘ق˘ت ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
،ينامل’أ يرودلأ يف ةيوقلأ
نم ةايحلأ هيلأ تداع يذلأ

عو˘˘ب˘˘سس’أ ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج
ةفا˘ك د˘ي˘م˘ج˘ت د˘ع˘ب يرا˘ج˘لأ
ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ،تا˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لأ

5ـلأ ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ تا˘˘يرود˘˘لأ
يسضاملأ سسرام ذنم ىربكلأ
،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘سسب
ينيعبسس نب يمأر قحتسسأو
أذ˘˘˘ه بر˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘ج˘˘˘ن بق˘˘˘˘ل
دا˘˘˘ق ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’أ
خا˘بدل˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسورو˘˘ب
ى˘ل˘ع هد˘عأو˘ق جرا˘خ زو˘ف˘ل˘ل
ترو˘˘ف˘˘كنأر˘˘ف تخأر˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يآأ

يلودلأ،1 –3 ةجي˘ت˘ن˘ب
ةعانسص يف حجن يرئأزجلأ

هليمزل ي˘نا˘ث˘لأ ه˘ق˘ير˘ف فد˘ه
نأأ ل˘˘ب˘˘ق ،مأرو˘˘ت سسو˘˘كرا˘˘م
ثلاثلأ فدهلأ هسسفنب فيسضي
عقوم حنمو ،ءأزج ةلكر نم
ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لأ «درو˘˘˘كسسو˘˘˘ه»
مييقت ىلعأأ ي˘نا˘ث ير˘ئأز˘ج˘لأ
ذإأ ،نيقيرفلأ يبع’ ةفاك نيب

دعب،(2.8) مييقت ىلع لسصح
زاح يذلأ ،ايلب نسسحلأ هليمز

.(3.8) ىلع
عارسصلا لعسشي يقرسش ناير

 «يكلملا»و «اسصرابلا» نيب
يرئأز˘ج˘لأ م˘جا˘ه˘م˘لأ سشي˘ع˘ي

61) ي˘قر˘˘سش نا˘˘ير ،د˘˘عأو˘˘لأ
عيم˘ج ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م˘ل˘ح ،(ة˘ن˘سس

،نيئسشانلأ مدقلأ ةرك يبع’
يف ةريبك ةزفق ققح نأأ دعب
تف˘ل˘˘ي˘˘ل ،يور˘˘كلأ هرأو˘˘سشم
ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ ربكأأ راظنأأ
بأوبأأ حتفيو ،زيجو تقو يف
،ه˘ي˘عأر˘سصم ى˘ل˘˘ع حا˘˘ج˘˘ن˘˘لأ

ا˘˘˘سسن˘˘˘ف˘˘˘يد» ع˘˘˘قو˘˘˘م را˘˘˘˘ثأأو
ربخ يف يديردملأ «لأرتنسس
اعأرسص ،يرسصح˘لا˘ب ه˘ف˘سصو
،ديردم لايرو ةنولسشرب نيب

بو˘هو˘م˘˘لأ تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
يدان عم قلأات˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
،مسسوملأ أذه نويل كيبملوأأ

ريدملأ ىقتلأ نأأ دعب كلذو
،ينولاتكلأ يدانلل يسضايرلأ
ي˘ف بعل˘لا˘ب لأد˘ي˘بأأ كير˘يإأ
لبق لأدي˘بأأ ى˘ق˘ت˘لأو ،ا˘سسنر˘ف
رد˘˘سصم˘˘لأ بسسح ،ع˘˘ي˘˘با˘˘˘سسأأ
،ي˘˘˘قر˘˘˘سش نا˘˘˘ير˘˘˘ب ،ه˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
عم ةزيمملأ هتاقلع لغتسسم
قبسس يذلأ يسسنرفلأ يدانلأ
ةد˘˘ع˘˘ل ه˘˘نأو˘˘لأأ ن˘˘ع ع˘˘˘فأد نأأ

درب مد˘سص ه˘نأأ ر˘ي˘غ ،م˘سسأو˘م
هقافتأ هل دكأأ يذلأ بعللأ

نوكيل ديردم لاير قيرف عم
لل˘خ ه˘فو˘ف˘˘سص ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ع’
ف˘سشكو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘سسو˘م˘˘لأ
ةيلاملأ ةم˘ي˘ق˘لأ ن˘ع ع˘قو˘م˘لأ
يكلملأ يدانلأ اهسضرع يتلأ

هعانقإ’ باسشلأ بعللأ ىلع
،ه˘فو˘ف˘سص ى˘لإأ ما˘˘م˘˘سضن’ا˘˘ب
عور˘˘˘سشم˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ل˘˘˘سضف˘˘˘ف
دعو امك ،م˘ه˘م˘لأ ي˘سضا˘ير˘لأ

ي˘˘قر˘˘سش يدا˘˘ن˘˘لأ و˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
،ةيونسسلأ هتر˘جأأ ة˘ف˘عا˘سضم˘ب

فلأأ008 دودح ىلإأ لسصتل
يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ ل˘˘˘˘سصأو˘˘˘˘يو ،وروأأ
حا˘ج˘˘نإ’ هدو˘˘ه˘˘ج ي˘˘كل˘˘م˘˘لأ
مسض ربع ،ةديدجلأ هتسسايسس
يونت ثيح ،ةباسشلأ بهأوملأ
ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ةرأدإأ
ن˘˘ي˘˘ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لأ
نترام رأرغ ىلع ،نيراعملأ
،و˘بو˘ك ي˘نا˘با˘ي˘لأو درا˘غ˘يدوأأ
يبابم عم دقاعتلأ ىلإأ ةفاسضإأ

ع˘م ،ا˘غ˘ن˘ي˘فا˘ما˘كو ي˘قر˘˘سشو
يدر˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ف يد˘˘ي˘˘ف دو˘˘˘جو
.روينوج سسويسسنيفو

 ينيعبشس نب عباتي ديردم لاير

¯±.hd«ó

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تر˘كذ
ةيدنأأ ةدع كانه نأاب ةفلتخم
نميأ’أ ريهظلأ مسضل ىعسست
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن˘˘ل

فيسصلأ يف ةدايع نب نيسسح
بحا˘سص بعل˘لأ ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

ه˘م˘سسأ ط˘ب˘ترأ ا˘ما˘ع72لأ
ةرتفلأ ي˘ف كلا˘مز˘لا˘ب أر˘ي˘ث˘ك
ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘سضا˘˘م˘˘لأ
نوكي نميأأ ريهظ نع ثحبلأ
ليحر دعب مامإأ مزاحل ليدب
ةياهن زاقنلأ يدمح يسسنوتلأ
،هدقاعت خسسفب يسضاملأ ماعلأ

بعل˘لأ د˘ي˘ع د˘م˘حأ ى˘ق˘ب˘يو
ي˘ف ا˘˘حا˘˘ت˘˘م أرا˘˘ي˘˘خ با˘˘سشلأ

،كلامز˘ل˘ل ى˘ن˘م˘ي˘لأ ة˘ه˘ب˘ج˘لأ
نور˘ي˘ترا˘˘ك برد˘˘م˘˘لأ ن˘˘كل
سصر˘ف˘لأ سضع˘ب ه˘ح˘ن˘م م˘غر
ة˘جا˘ح˘ب ه˘نأ ’إأ ة˘كرا˘سشم˘˘ل˘˘ل
دقو تأربخ بحاسص بعلل

،ةدايع ن˘ب ي˘ف ه˘ت˘لا˘سض د˘ج˘ي
بع’ م˘˘سسأ ط˘˘ب˘˘ترأ كلذ˘˘˘ك
يف يلهأ’أ يدانلاب رسضخلأ

ىلع يحتف دمحأ قافتأ لظ
لئأد˘ب دو˘جو مد˘عو ل˘ي˘حر˘لأ

ىوسس ىن˘م˘ي˘لأ ة˘ه˘ب˘ج˘لأ ي˘ف

تراسشو ام˘ك ،ي˘نا˘ه د˘م˘ح˘م

نأأ ىلإأ اسضيأأ رداسصملأ سضعب

نو˘كي˘سس ل˘ب˘ق˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘سصلأ

،بعللأ ريسصم يف امسساح

ة˘ي˘كر˘ت ة˘يد˘نأأ نأا˘ب تفا˘سضأأو

ه˘˘ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘سست

ي˘˘ل˘˘˘هأ’أ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب

ي˘جر˘ت˘لأ كلذ˘كو كلا˘مز˘˘لأو

ي˘فو ،ي˘سسنو˘ت˘لأ ي˘سضا˘ير˘˘لأ

ق˘ير˘ف ى˘˘ع˘˘سسي ه˘˘تأذ تقو˘˘لأ

دقع د˘يد˘م˘ت ى˘لإأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ

مهأأ نيب نم تاب يذلأ هبع’

تأونسسلأ يف قيرفلأ زئاكر

.ةيسضاملأ ةليلقلأ

 ةدايع نب عم دقاعتلا قابشس لخدت ةيكرت ةيدنأا
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ةيرئأزجلأ تاطلسسلأ تأأدب

فانئتسسأ تأرايخ ةسسأرد يف

قلعملأ ،ي˘سضا˘ير˘لأ طا˘سشن˘لأ

سسرا˘˘˘م ف˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘م ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م

يسشفت ةيفلخ ىلع ،يسضاملأ

،دجتسسملأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سشلأ ةرأزو تلا˘˘˘˘˘˘قو

ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لأو

«كو˘ب˘سسي˘ف» ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘با˘˘سسح

ريزولأ نأاب سسمأأ لوأأ ءاسسم

د˘˘ق يد˘˘لا˘˘˘خ ي˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘سس

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ سسمأأ لوأا˘˘˘سسأأر˘˘˘ت

ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘سسأرد˘ل ا˘ق˘ي˘سسن˘˘ت

ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ،تأرا˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘لأ

تا˘سسفا˘ن˘˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘كت˘˘سسا˘˘ب

رجحلأ عفر دع˘ب ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ

ميدقت نود كلذو ،يحسصلأ

يتأا˘يو ،ة˘ي˘فا˘سضإأ تا˘حا˘سضيإأ

دحأو موي دعب ،عامتج’أ أذه

د˘ب˘ع سسي˘ئر˘˘لأ ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ن˘˘م

ءا˘˘سضعأ’ ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لأ

،ن˘مأل˘ل ى˘ل˘˘عأ’أ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ططخم دأدعإأ يف عورسشلاب

،ا˘نورو˘ك د˘ع˘ب ا˘م ة˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل

داعبأ’أ فلتخم اهيف ىعأرت

ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ

.دلبلأ يف ةيعامتج’أو

ايقيشسنت اعامتجا يرجت ةشضايرلاو بابششلا ةرازو
 يشضايرلا طاششنلا فانئتشسا لبشس ةشساردل

ينابسسإلا «نولاب نود» عقوم ةمذ ىلع
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لئابقلإ ةبيبشش قيرف سسيئر دششان
ةيروهمجلإ سسيئر لÓم فيرشش
Óجاع لخدتلإ نوبت ديجملإ دبع
˘مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘كو ،ة˘˘يد˘˘نأ’إ ذا˘˘ق˘˘ن’
يتلإ لكا˘ششم˘لإ ن˘م ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
،لÓ˘م حر˘شصو ،ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘˘ت˘˘ت
سسيئر““ :يرئإزج˘لإ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل
ةرك معدي هنأاب لاق ةيروهمجلإ
هو˘عدأإ ا˘نأإو ،ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ مد˘˘ق˘˘لإ
إذه ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لإ ةدا˘عإ’ ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ةدو˘˘ع˘˘لإ ةرور˘˘شضو ،فإر˘˘˘ت˘˘˘ح’إ
سسيئر حشضوأإو ،““ةإوهلإ ةلوطبل
ى˘لإ ةدو˘ع˘لإ بج˘ي ه˘نأإ يرا˘ن˘كلإ
ةلوطبلإ لششف دعب ،ةإوهلإ ةلوطب
ى˘ت˘ح ه˘نأإ ة˘شصا˘خ ،ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ
كلمت ’ ةيرئإزجلإ تاشسشسؤوملإ

لÓ˘م ع˘با˘تو ،ة˘ي˘فإر˘˘ت˘˘ح’إ حور
ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لإ ن˘˘˘م““ :ه˘˘˘مÓ˘˘˘ك
،و˘ح˘ن˘لإ إذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘˘ل˘˘شصإو˘˘م˘˘لإ

ة˘˘˘ط˘˘˘بإر˘˘˘لإو ،فا˘˘˘ف˘˘˘لإ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
نيعب رومأ’إ هذه ذخأإ ،ةفرتحملإ
،ةشسلفم تاكرشش نحن ،رابتع’إ

،ان˘شسÓ˘فإإ نÓ˘عإإ ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ي˘ل˘ع
ربتعإو ،““ةإوهلإ ةلوطبل ةدوعلإو
ر˘مأإ ،ة˘لو˘ط˘ب˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ لÓ˘˘م
هنأإو ةشصاخ ،هل ةبشسنلاب يمتح

بعلل هقيرف ظوظحب امئإد نمؤوي
:لا˘˘˘قو ،بق˘˘˘ل˘˘˘لإ ة˘˘˘قرو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ءاشضقلإ دعب ةلوطبلإ فانئتشسإ““

ءإوشس ،يمتح رمأإ انوروك ىلع
،““نآ’إ نم نيرهشش وأإ نيموي دعب
ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث ا˘˘ن˘˘ل˘˘شصف˘˘ت““ :فا˘˘شضأإو
ة˘لو˘ط˘ب ما˘ت˘ت˘خإ ن˘ع تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
انل ةبشسنلابو ،يرا˘ج˘لإ م˘شسو˘م˘لإ

بقللإ ىلع بعللإ يف انظوظح
:ل˘˘˘˘شصإوو ،““ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق تلإز’
زكرم˘لإ ا˘ي˘لا˘ح ل˘ت˘ح˘ي ا˘ن˘ق˘ير˘ف““

63ـب ةلوطبلإ بيترت يف عبإرلإ

نع طقف طاقن4 قرافبو ،ةطقن
،دإدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش رد˘˘شصت˘˘˘م˘˘˘لإ

.““ىلوأ’إ رإودأ’إ بعل انفدهو

يتلا ةيلاملا لكاششملا»
يه يرانكلا اهنم يناعي

لك اهنم يناعت يتلا اهشسفن
 ““ةيدنأ’ا

،لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘شش ى˘˘كت˘˘ششإ ا˘˘م˘˘ك
ن˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش سسي˘˘ئر
هنم يناعي يذلإ يلاملإ لكششملإ
ةيدنأ’إ مظعم رإرغ ىلع ،هقيرف
بابشسأ’ كلذ اع˘جر˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لإ

إذ˘ه ي˘ف ،لÓ˘م حر˘شصو ،ةد˘يد˘ع
ي˘نا˘ع˘ي ا˘ن˘ق˘ير˘˘ف““ :سصو˘˘شصخ˘˘لإ

لك لثم ،ةيلام ةمزأإ نم ايلاح

عجإر إذ˘هو ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يد˘نأ’إ
:فا˘˘˘شضأإو ،““با˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسأإ ةد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
إو˘فو˘ي م˘˘ل ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ و˘˘لو˘˘م˘˘م““
ي˘ت˘لإ تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا˘بو ،م˘هد˘عو˘˘ب
قوقحل ةفاشضإ’اب ،مهعم اهانعقو
انق˘ل˘ع ي˘ت˘لإ ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ ثب˘لإ

م˘ل ا˘ه˘ن˘كل ةر˘ي˘ب˘ك ’ا˘مآإ ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
لإو˘˘˘مأإ““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،““ا˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘شصت
م˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’إ ة˘˘ي˘˘لإرد˘˘ف˘˘نو˘˘كلإ

ىقلتن ملو ،نآ’إ دح ىلإإ انلشصت
ا˘ه˘ب ا˘ند˘عو ي˘ت˘لإ تا˘شضيو˘ع˘ت˘لإ

ة˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لإو با˘˘˘ب˘˘˘ششلإ ر˘˘˘˘يزو
يف انلقنت ف˘ي˘لا˘كت˘ب ة˘شصا˘خ˘لإو
:مت˘خو ،““ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’إ ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ
ل˘˘ك سصخ˘˘ت ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لإ هذ˘˘˘ه““
تشسيل يهو ،ةيرئإز˘ج˘لإ ة˘يد˘نأ’إ

دعب ىتح اهدجنشسو ،مويلإ ةديلو
.““ةلوطبلإ فانئتشسإ

ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرإدإإ سسل˘˘˘ج˘˘˘م أإد˘˘˘ب
هتاكرحت ،رئإز˘ج˘لإ ة˘يدو˘لو˘م
فو˘˘˘ف˘˘˘شص م˘˘˘عد ل˘˘˘˘جأإ ن˘˘˘˘م
ةر˘˘˘ت˘˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ ،ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ
،ةلبقملإ ةيفيشصلإ ت’اقتن’إ

ةقو˘ثو˘م ردا˘شصم ن˘م م˘ل˘عو
ةمتهم ةيدو˘لو˘م˘لإ ةرإدإإ نأا˘ب
دبع مجاه˘م˘لإ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب
،يمشساقلب ليعامشسإإ حا˘ت˘ف˘لإ

با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘شش يدا˘˘˘˘˘˘ن فإد˘˘˘˘˘˘ه
ف˘ي˘شصلإ إذ˘ه ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق

بقترملإ لي˘حر˘لإ سضيو˘ع˘ت˘ل
د˘˘ع˘˘يو ،ز˘˘ئا˘˘كر˘˘˘لإ سضع˘˘˘ب˘˘˘ل
يبع’ زر˘بأإ ن˘م ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب
ابيرق ناكو ،يلاحلإ مشسوملإ

يرودلاب بعلل لاقتن’إ نم
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسلإ
ة˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ششلإ ت’ا˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن’إ
ةرإدإإ نأإ ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لإ
طيرفتلإ تشضفر يشسايشسلإ
يمشساقلب مدقو ،هتامدخ يف
يدانلإ عم ةزيمم تايوتشسم

،مشسوم˘لإ إذ˘ه ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لإ

02 يف فإدهأإ8 زرحأإ ثيح
،ةلوطبلإ يف اهشضاخ ةإرابم
ىلع لهشسلإ نم نوكي نلو
لو˘شصح˘لإ ة˘يدو˘لو˘م˘˘لإ ةرإدإإ

ل˘ظ ي˘ف ،ي˘م˘شسا˘ق˘ل˘ب ى˘˘ل˘˘ع
يدا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لإ ةرإدإإ رإر˘˘˘˘˘˘˘شصإإ
د˘يد˘م˘ت ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لإ

ي˘ف بعÓ˘لإ ة˘ب˘غرو ،هد˘ق˘˘ع
.جراخلإ يف ةبرجت سضوخ
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ةاوهلا ةلوطب ىلإا ةدوعلاب بلاطي لÓم
دق ةريخأ’إ نأإ ،ةليلم نيع ةيعمج ةرإدإإ نم ةبرقم رداشصم تدافأإ بقللا ةقرو ىلع بعللا يف هقيرف ظوظح نع عفاديو

ةيشضايرلإ ةمكحملإ ىوتشسم ىلع هعشضول ،Óيقث افلم ترشضح
تاعزانملإ ةنجل لبق نم رداشصلإ مكحلإ يف نعطلل ،ةيلودلإ
بردملإ سضيوعت سصوشصخب ،مدقلإ ةركل يلودلإ داحتÓل ةعباتلإ
نيرايلم اهردق ةيلام ةميقب ،سشتيفوكاناي لاينإد يبرشصلإ قباشسلإ

نأإ ،دإدشش ديشص نب سسيئرلإ ةئيه تدكأإ ثيح ،ميتنشس نويلم ةئامو
روكذملإ بردملإ نأإو ةشصاخ ،ةيلاملإ بلاطملإ سصيلقت وه فدهلإ
هتزايح مدع ببشسب ،ةدحإو ةيمشسر ةإرابم ىلع ولو فرششي مل
تإداهششلإ نأإ مإدام ،مدقلإ ةركل ةفرتحملإ ةطبإرلإ لبق نم ةزاجإ’إ
ةطبإرلإ يدإون عمف لمعلاب هل حمشست ’ اهكلتمي يتلإ ةيبيردتلإ
،لاينإد بردملإ ةقفشص ءإرو ناك يذلإ ريجانملإ حشضوأإو .ىلوأ’إ
ناك هنأ’ ،يدانلإ ةرإدإإ ىلع مشس’إ إذه حرتقإ امدنع أاطخأإ هنأإ
سصوشصخب ،فا˘ف˘لإ ل˘ب˘ق ن˘م ح˘ئإو˘ل˘لإو ن˘ي˘نإو˘ق˘لإ ر˘ي˘ي˘غ˘ت ل˘ه˘ج˘ي
لجأإ نم ،بناجأ’إ نيبردم˘ل˘ل ة˘طر˘ت˘ششم˘لإ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لإ تإدا˘ه˘ششلإ
خشسف ىلع قفإو هنأإ افيشضم ،ةلوطبلإ يف ةيدنأ’إ ىلع فإرششإ’إ
،يدانلإ يف بردملإ لمع نم مايأإ ةرششعو رهشش رورم دعب دقعلإ

ةشصخرلإ ىتح وأإ ةزاجإ’إ جإرختشسإ نم نكمتت مل ةرإدإ’إ نأإ مإدام
لاينإد بردملإ نأإ ريجانملإ فاشضأإو .بردملإ حلاشصل ةيئانثتشس’إ

ميتنشس نوي˘ل˘م48 ةم˘ي˘ق˘ب ةد˘حإو ةر˘جأإ ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لإ حر˘ت˘قإ
ةرإدإإ نكل ،يشضإرتلاب دقعلإ خشسفو ليحرلإ لباقم ،هل سضيوعتك

بيجن.ج                    .Óيشصفتو ةلمج كلذ تشضفر ““ماشص’““

سسيئر رودق نب ماشصع حرشص
لا˘مآإ ق˘ير˘˘ف˘˘ل د˘˘ي˘˘لإ ةر˘˘ك عر˘˘ف
ر˘خآإ““ ةد˘ير˘ج˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج
ةلوطبلإ فانئتشسإ نأاب ““ةعاشس
ةدعل إرظن ليحتشسم هبشش تاب
را˘ششت˘ن’إ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م با˘˘ب˘˘شسإ

و91 ديفوك سسوريفل عيرشسلإ
في˘شصلإ ل˘شصف لو˘ل˘ح بإر˘ت˘قإ
ف˘˘قو˘˘ت˘˘لإ ةد˘˘م ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن،
بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت ى˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘لإ
ا˘م˘م ر˘ف˘شصلإ ن˘م تإر˘ي˘شضح˘˘ت
و ديجلإ ريكفتلإ مهيلع سضرفي
ثيح، ةلوطبلإ ريشصمل لجاعلإ
قرشش يناثلإ مشسقلإ تايرابم نإ
اهرمع نم ىقبتي مل تإديشس
و ت’و˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث ىو˘˘˘˘˘شس
، مهتعومجم مه˘ق˘ير˘فرد˘شصت˘ي

ةيداحت’إ رودق نب بلاط امك
دو˘ع˘شصلإ ةر˘ي˘ششأا˘ت م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب
و ةشصاخ لو’إ ينطولإ مشسقلل
ط˘˘ق˘˘ف قر˘˘ف ة˘˘ع˘˘برإ كا˘˘ن˘˘ه نإ
ع˘با˘تو.أإ ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لإ ط˘˘ششن˘˘ت
ةع˘ما˘ج لا˘مإ ق˘ير˘ف ي˘ف م˘ه˘نأا˘ب

ةموكحلإ رإرق نونم˘ث˘ي ة˘با˘ن˘ع
ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ
اهيف امب ةيشضايرلإ تاطاششنلإ

ثيح نيرهشش ةبإرقل ديل ةرك
مقاطلإ و قرفلإ تابع’ ةحشص
لك قوف ىقبت ينفلإ و يرإدإ’إ
تايناكمإإ سصقن لظ يف رابتعإ

91 ديفوك ةحئاج نم ةياقولإ
ى˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف يإ ةرد˘˘ق مد˘˘عو،
ةيزإرتح’إ تإءإر˘جإ’إ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ةر˘ي˘غ˘شصلإ ةر˘كلإ ي˘ف ة˘شصا˘˘خ،
كانه نوكي نإ نكمي ’ يتلإ
.تا˘ب˘عÓ˘لإ ن˘ي˘ب ا˘ه˘ي˘ف د˘عا˘ب˘˘ت
ةيلاملإ تابوعشصلإ نأاب متتخإو
قيرفلإ اهب رم˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ق˘نا˘خ˘لإ
قيرفلل نيلومم بايغ لظ يف
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘لإ ةر˘˘˘ك عر˘˘˘ف  ع˘˘˘شضو
ا˘ه˘ن˘ع لا˘ق˘ي ا˘م ل˘قإ ة˘ي˘˘ع˘˘شضو
ق˘ير˘ف˘لإ م˘ه˘نأإ ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘جر˘˘ح
ل˘ث˘˘م˘˘م˘˘لإ د˘˘ي˘˘حو˘˘لإ يو˘˘شسن˘˘لإ
ر˘كششلا˘ب مد˘ق˘ت ا˘م˘ك .ة˘ي’و˘ل˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ تا˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
نم ةلشصإو˘ت˘م˘لإ ن˘ه˘تا˘ي˘ح˘شضت
ةشصاخ قيرفلإ ةيإر ءاقبإ لجإ

مغر ايلاع ةماع ةبانع ةنيدمو
لك ىلإإ ةفاشضإ تابوعشصلإ لك
ديعب نم وإ بيرق نم مهاشس نم
ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ي ي˘ت˘لإ ج˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لإ ي˘˘ف
ب .حلاشص .قيرفلإ

،ةم˘شصا˘ع˘لإ دا˘ح˘تإ ق˘ير˘ف ةرإدإإ سسل˘ج˘م ر˘ششا˘ب
ثح لجأإ نم هتاكرحت ،لولج روششاع ةشسائرب
ىلإإ لوحتلاب ةقفإوملإ هحنم ىلع ،تاطلشسلإ

داحت’إ ةرإدإإ نأإ  ملعو ،ديدجلإ ةريودلإ بعلم
،ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزول ،اهبلط تددج دق
رمع بعلم نم لوأ’إ قيرفلإ تايرابم لقنب

،ديدجلإ ةريودلإ بعلم ىلإإ ،نيغولوبب يدامح
سسل˘ج˘م ءا˘شضعأإ ة˘ششقا˘ن˘م د˘ع˘ب رإر˘ق˘˘لإ ءا˘˘جو
ناك ،رواحم ةدع ،ةيشضاملإ ةرتفلإ يف ،ةرإدإ’إ
،د˘يد˘ج بع˘ل˘م ى˘لإإ لو˘ح˘ت˘لإ ا˘ه˘ت˘مد˘˘ق˘˘م ي˘˘ف
ةينابششلإ تائفلل نيغولوب بعلم سصيشصختو
رإرق دامتعإ متي نأإ بقترملإ نمو ،يدانلاب
ءا˘ه˘ت˘نإ رو˘ف ،ةر˘يود˘لإ بع˘ل˘م ى˘˘لإإ لو˘˘ح˘˘ت˘˘لإ
ى˘لإإ دا˘˘ح˘˘ت’إ ةرإدإإ ح˘˘م˘˘ط˘˘تو ،ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘ششأ’إ
لابقتشس’اب تاطلشسلإ ةقفإوم ىلع لوشصحلإ
لعجب حومطلإ اهعورششمل إديشسجت ،بعلملاب
ةيحان نم ،ةيقيرفأ’إ ةيدنأ’إ ربكأإ دحأإ قيرفلإ
دكأإ ،رخآإ قايشس يفو ،قفإرملإو تايناكمإ’إ

داحتإ يدان ةرإدإإ سسلجم سسيئر ،لولج روششاع
قافو˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ ة˘ي˘شضق نأا˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لإ
نم ’ هقيرف ينعت ’ ،ةيافلح دهف ،فيطشس

طابشضن’إ ةنجل تناكو ،ديعب نم ’و بيرق
،اهمامأإ لوثملل ةيافلح تعدتشسإ دق ةطبإرلاب
،هيلإإ بوشسنم يتوشص ليجشست بيرشست دعب
،مدقلإ ةرك يف تايرابم بيترت ددشصب وهو
:لولج لاقو ،نيبعÓلإ لامعأإ ءÓكو دحأإ ةقفر
نم ’و بيرق نم ’ انينعت ’ ةيافلح ةيشضق““

فششك ل˘ب˘ق ا˘ن˘يأإر ءإد˘بإإ ا˘ن˘ل ق˘ح˘ي ’و ،د˘ي˘ع˘ب
هذه نأإ دقتعأإ““ :فاشضأإو ،““ةيشضقلإ تاشسبÓم
ىلع ريبك لكششب رثؤوت تحبشصأإ تاكولشسلإ

نأإ انيلع بجيو ،ةيرئإزجلإ مدقلإ ةرك ىوتشسم
.““اهخف يف عوقولإ ىدافتنو اهبراحن

ديلو.ف

 ةمشصاعلا داحتا

 ديدجلا ةريودلا بعلم ىلع اهنيع عسضت ةراطسسوسس ةرادإا

رئازجلا ةيدولوم

 يمسساقلب فدهتسست ديمعلا ةرادإا

لامآا قيرفل ديلا ةرك عرف سسيئر روذق نب ماشصع
:ةبانع ةعماج

ةريسشأاث انحنم ةطبارلا نم بلطن““
ملو نيردسصتم اننأا امب دوعسصلا

““ت’وج3 ىوسس ةلوطبلا نع ىقبتي

سسابعلب داحتا

يل مسسوم رخآا اذه :ينيسسوحلب
 ةيرئازجلا ةلوطبلا يف

هلبقتشسم نع ،ينيشسوحلب رونلا دبع ،سسابعلب داحتا قيرف بع’ فششك
حر˘˘شصو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ل ر˘˘ي˘˘خأ’ا و˘˘ه ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا م˘˘شسو˘˘م˘˘˘لا نأا˘˘˘ب اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
اذه ،يل ةبشسنلاب““ :Óئاق ““ديدجلا يبرعلا““ عقومل راوح يف ،ينيشسوحلب
عيطتشسأا ’ نكل ،جراخلا ىلإا ليحرلا لبق ،رئازجلا يف يل مشسوم رخآا
كا˘ن˘ه““ :فا˘شضأاو ،““د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘شضفأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا

نوكت نأا وجرأاو ،رومأ’ا روطتب حمشسي مل يلحلا عشضولا نكل ،تاشضوافم
مشسوملا ةياهنو ،ةيحشصلا عاشضوأ’ا رارقتشسا دعب ،اهانمتن امك ةجيتنلا

،بع’ لك ةيولوأا ابوروأا يف فارتح’ا““ :عباتو ،““يلاحلا يقيرف عم
ايلاح يزيكرت نكل ،يرطقلا رودلا يف ةبرجت Óبقتشسم سضوخأا دقو
رد˘ج˘تو ،““سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تا ع˘م ة˘ق˘ير˘ط ن˘شسحأا˘ب م˘شسو˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ىل˘˘ع و˘˘ه

دح ىلا ىلو’ا ةفرتحملا ةلوطبلا فاده وه ينيشسوحلب نأا ىلا ةراشش’ا
يف فارتح’ا باوبا همامأا حتفي دق ام وهو ،فادها ةرششع ديشصرب ن’ا
ديلو.ف.لبقملا مشسوملا يف جراخلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

تايفو9 مهنم ةلاح05 دنع رقتصست ةدكؤوملا ت’احلا / ةصسبت

نيصصخصش ءافصشلل لثامتو ةهبتصشم ةديدج ت’اح8
72 ىلإأ ايلامجإأ مهددع لصصيل

ت’اح8 انوروك ماقرأاو تادجتصسم رخآا يف ،ةصسبت ةي’ول ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم سسمأا تلجصس
اصصخصش41 ايلاح دجاوتي كلذبو يربخملا فصشكلل اهليوحتو اهنم تانيع ذخأا مت اهيف هبتصشم ةديدج

ليلحتلا جئاتن لاصسرا نيح ىلإا ةيراكب ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع91 ديفوك سسوريفب ةباصصإ’اب هبتصشم
عومجم رقتصسيل ةدكؤوم ةباصصإا ةلاح ةيأا نينث’ا موي ةصسبت لجصست ملو اذه ،روتصساب قحÓم نم
قرطتلا قايصس يفو ،تايدلب9 ربع ةلمجملا ت’احلا ةعزوم تايفو9 اهنم ةلاح05 دنع تاباصصإ’ا
راهن جورخب سسوريفلا نم ةيفاعتملا ت’احلل يدعاصصت ىنحنم فرعت ةصسبت ةي’وف ءافصشلا ت’احل
ءافصشلل ةلثامتملا ت’احلا يلامجإا لصصي يلاتلابو انوروك سسوريف نم امامت يفصش نينثإا نيصصخصش سسمأا

سسيصسحتلاب ةقÓعلا تاذ تاهجلاو حلاصصملا لك ىعصستو ةلاح72 ىلإا ةصسبت ميلقإاب ءابولا راصشتنا ذنم
يعامتجإ’ا دعابتلل همارتحاب هيف مكحتي عصضولا نأا املاط نطاوملا ىدل يعولا ةجرد عفرل يرودلا

نايفصس ةزمحلا.ةحصصلا اهب تصصوأا يتلا لبصسلاب ةياقولاو

دلوأا ةيدلب ميلقاب تاباغلا ناوعأا نم جوف سضرعت
ليوطب ةيرقب اديدحتو لجيج ةيلو قرسش حبار
لبق نم موجهل سسمأا ةروكذملا ةيدلبلل ةعباتلا

حورجب ناوعألا نم ددع ةباسصا نع رفسسأا نيمثلم
عفدلا ةيعابر ةرايسس بÓقنا نع كيهان ،ةتوافتم
. ناوعألا سضعب اهنتم ىلع ناك
نيروكذملا ناوعألا ناف ةيلحم رداسصم بسسحو
لجأا نم ح˘بار دلوأا˘ب ل˘يو˘ط˘ب ة˘ير˘ق ى˘لا او˘ل˘ق˘ن˘ت
ديفت تامولعم ىلع اءانب ةقطنملا ةباغ ةنياعم
ةريخألا هذهب راجسشألا عطق ىلع نيلوهجم مادقاب
باسشخألاو نيلفلا نم تايمك ىلع ءÓيتسسإلاو
موجهب ناوعألا أاجافت ةباغلا مهلوخد روفو ،اهب
ةحلسسأا ل˘م˘ح˘ت تنا˘ك ة˘م˘ث˘ل˘م ر˘سصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م
نيترايسس بيرخت يف ببسست امم ةراجحو ءاسضيب
بÓقنا نع كءيهان تاباغلا ةحلسصمل نيتعبات

ةرداغم لواحي اهقئاسس ناك يذلا تقولا يف ةثلاث

ر˘سصا˘ن˘ع سشط˘ب ن˘م ه˘ئÓ˘مز سصي˘ل˘خ˘تو ة˘با˘˘غ˘˘لا

يتلا ينطولا كردلا ةقرف غÓبا مت دقو ،ةباسصعلا

ريغ نيدتعملا فيقوت لجأا نم روفلا ىلع تلخدت

عوقو ناكمو ريخألا هذه رقم نيب ةفاسسملا دعب نأا

ةه˘جو ى˘لا رار˘ف˘لا˘ب ن˘يد˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ح˘م˘سس مو˘ج˘ه˘لا

ثداحلا لوح حتف اقي˘ق˘ح˘ت نأاو ا˘م˘ل˘ع ،ة˘لو˘ه˘ج˘م

نيلفلا بهن تاباسصعل هتيلوؤوسسم تلمح يذلا

مومع ربع ةوقب طسشنتل تداع يتلا بسشخلاو

عجارت ةلغت˘سسم ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو تا˘يد˘ل˘بو تا˘با˘غ

ةيعيبطلا تاءاسضفلا فلت˘خ˘م˘ب ة˘با˘قر˘لا ىو˘ت˘سسم

مامتها لما˘ك ز˘ي˘كر˘تو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ج˘ي˘ت˘ن

.ءابولا اذه ةحفاكم ىلع ةينمألا حلاسصملا

دوعسسم .م

يلع سضبقلا ةدكيكسس ةيلو نمأا حلاسصم تقلأا

ةنسس43 و81 نيب مهرامعأا حوارتت سصاخسشا6
يف مهطروتل ،ةيئاسضقلا قباوسسلا يوذ نم مهلج
سسمأا ةليل ىلإا ةيسضقلا عئاقو دوعت ،فينع راجسش
امنيح ،احابسص ةثلاثلا ةعاسسلا دودح يف لولا
فينع را˘ج˘سش عو˘قو هدا˘ف˘م ءاد˘ن ة˘طر˘سشلا تق˘ل˘ت
ةنيدمب ايسسÓب فورع˘م˘لا ي˘سشا˘ي˘ع ةو˘خألا ي˘ح˘ب
رمألا ،بابسشلا نم ن˘ي˘ت˘عو˘م˘ج˘م ن˘ي˘ب ةد˘كي˘كسس
قطان˘م˘لاو ي˘ح˘لا نا˘كسس ن˘ي˘ب بعر˘لا را˘ثأا يذ˘لا
اعابت نيطروت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت د˘ق˘ل و ،ةروا˘ج˘م˘لا

قيقحت حتف عم ةيلولا نمأا رقم ىلا مهليوحتو
نم ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا ،ةيسضقلا يف

امك ،ةرجاسشملا يف ةلمعتسسملا ءاسضيبلا ةحلسسألا
دو˘ع˘ي را˘ج˘سشلا نأا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تا˘˘ير˘˘ج˘˘م تن˘˘ي˘˘ب
فارطأا ميدقت متيل ،ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ب تا˘فÓ˘خ˘ل
ةمكحم ىدل ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا
نيوكتب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘ت م˘ه˘ل ه˘جو يذ˘لا ةد˘كي˘كسس
طا˘سسوأا ي˘ف بعر˘لا ثب سضر˘غ˘ل رار˘سشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘مألا ماد˘˘ع˘˘نا و˘˘ج ق˘˘ل˘˘خو نا˘˘كسسلا
سضيرع˘تو سصا˘خ˘سشألا ي˘ل˘ع يد˘سسج˘لا ءاد˘ت˘علا

ةرجاسشملا و مهتاكلتممب سسملاو رطخلل مهتايح
ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سسألا ل˘م˘حو ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘˘لا ي˘˘ف
.ةماعلا ةنيكسسلاو ماعلا ماظنلاب لÓخلاو

 رانيدوب ةايح

تاقرطب رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح لازتل
ةدع ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس ثيح ،ةبانع

تف˘ل˘خ ةر˘ي˘خألا ة˘˘عا˘˘سس42 ي˘˘ف رور˘˘˘م ثداو˘˘˘ح

تافاعسسإلا مهل تــمدق ىحرج7 نع لــقــيلاــم
ىــلإا او˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘˘ث نا˘˘˘كم˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا
ثيح.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا

فلكملا هلقن ام بسسح ثداوحلا هذه رطخا ناك
ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصتلاو مÓ˘عإلا˘ب
لوأا ءاسسم ةيران ةجارد فارحنا ةعاسس رخل ةباـنعب
نم ةبرقم ىلع تاقرطلا يقاوب اهمادطسصاو سسمأا
ةباسصإا ىلإا ىدأا امم فورخ نيع سشيتفتلا ةطقن

سسأارلا يف حورجب ةنسس03 رمعلا نم غلبي باسش
ىلا لقن مث ناكملا نيع يف اهرثإا ىلع فعسسأا
مويلا سسفن يفو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفسشتسسملا

سشيتفتلا ةطقن نم ةبرقم ىلع ةرايسس فارحنا فلخ

رمعلا نم ةنسس93 يف لجر سضرعت روسشاع يديسس

ىلع افعسسأا ةفلتخم تاباسصإل ةنسس62 يف ةاتفو
ىفسشت˘سسم˘لا ى˘لإا Óــق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘هر˘ثإا

ةرايسس فارحنا ببسست امك ،مزÓلا جÓعلا يقلتل

يف ةزارخب44 مقر ينطولا قيرطلاب اهبÓقناو

يف لفطو ةنسس62 رــمعلا نم غلبي باسش ةباسصإا

امهل تمدق نيأا ،ةفيفخ حورجب رمعلا نم ةنسس61
Ó˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا
يفو ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسÓل
لوأا ءاسسم ةيحايسس ةرايسس بÓقنا ىدأا قايسسلا تاذ
ينيثÓث ةباسصإا ىلإا ينوبلا ةيدلبب ةرسضخوبب سسمأا
ى˘لإا ه˘ل˘ق˘نو ه˘فا˘ع˘سسإا تعد˘ت˘سسا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م حور˘ج˘ب
تحتف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
يف تاقيقحت ايميلقإا ةسصتخملا ةينمألا حلاسصملا

يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسألاو ثداوحلا تاسسبÓم
ىقبتو ،رطسسألا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازتل
لظ يف نينطاوملا ةمÓسس ددهت رورملا ثداوح
ة˘طر˘ف˘م˘لا ة˘عر˘سسلاو رور˘م˘لا نو˘نا˘ق مار˘ت˘حا مد˘˘ع
با˘ب˘سسألا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘ط˘˘خ˘˘لا تازوا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
 .تاقرطلا باهرا تايئاسصحا يمانت يف ةمهاسسملا

ب/زوزام

لفكتلل دقاعتلأ ةيلمع يف قلطنت ةملاق ““ضسونصساك““
ةصصاخلأ تأدايعلأ ىوتصسم ىلع ةد’ولأ تايلمعب

ايعامتجا مهل نينمؤوملا ةدئافل ةيعون تاذ ةيبط تامدخ ريفوت و ،عاطقلل مئادلا ىعسسملا راطا يف
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوملا ىلع طغسضلا فيفخت يف ةيقافتلا هذه مهاسستسس ثيح ،مهقوقح يوذ و
ةيحسصلا فورظلا هذه لظ يف اميسسل ايونسس ةلجسسملا تادلولل ريبكلا ددعلل رظنلاب ةيمومعلا

يف قافتلا اذه جردني وDIVOC-91. انوروك ةحئاج يسشفت رثا دÓبلا اهسشيعت يتلا ةيئانثتسسلا

لمعلا ريزو ماق،0202 سسرام41 يف خرؤوملا02-06 مقر يذيفنتلا موسسرملا قيبطت راطا
ةحسصلا ريزو ةقفر هفارسشإا لÓخ ““فسسوي قسشاع يقوسش ““روتكدلا يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو
قÓطنإا ةراسشإا ءاطعا ىلع ديزوب نب نمحرلا دبع روسسيفوربلا تايفسشتسسملا حÓسصإاو ناكسسلاو
نم اهماربا مت يتلا تايقافتلا ةلسسلسسل اميعدت اذه ءاج و ،ةدلولا تايلمعب لفكتلل دقاعتلا ةيلمع
ىلع سصاخلا عاطقلل نيعباتلا ةحسصلا ينهم عم يعامتجلا نامسضلاو ليغسشتلاو لمعلا عاطق فرط
ايعامتجا مهل نينمؤوملا ةدئافل جلاعملا بيبطلا زاهج اذكو بلقلا ةحارج و مدلا ةيفسصت زكارم رارغ
.مهقوقح يوذو

نيدلازع.ل

ةدكيكصس

ءاصضيبلأ ةحلصس’اب نيججدم ضصاخصشأأ6 يلع ضضبقلأ

... عفدلا ةيعابر ةرايصس بÓقناو ةفيفخ حورجب ناوعأا ةعبرأا ةباصصا

 لجيجب حبأر د’وأاب تاباغلأ نأوعأأ نومجاهي نومثلم

 ةقرفتم رورم ثداوح يف ىحرج6 رورملا ثداوح تفلخ اميف

 تاقرطلأ يقأوب اهمأدطصصأو ةيران ةجأرد فأرحنأأ
 ةبانعب حورجب ينيثÓث ةباصصإأ يف ببصستي

ايعيبط ىشقتي دق انوروك :يناطيرب ملاع
هدض حاقل ريوطت لبق

ـ ديفوك““ نإا ،اروكيسس لوراك ،ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنمب قباسسلا ماروألا ءابطأا ريبكو دئار يميداكأا لاق

بطلا ةيلك ديمع ،اروكيسس بتكو.حاقل يأاب ملاعلا يتأاي نأا لبق ““هسسفن ءاقلت نم ىسشÓتي““ دق ““91
ريوطت لبق يعيبط لكسشب سسوريفلا قرتحي نأاب ةيقيقح ةسصرف كانه““ :““رتيوت““ ىلع ماهغنكاب ةعماجب
ايأار ناك هنأا قحل تقو يف حسضوي اروكيسس لعج ام ،ايبسسن ريبك لعف در حيرسصتلا راثأاو.““حاقل يأا
““فورعملا ريغ عسضولا““ يف انكمم نوكي دق ““ذيفنتلل لباق ويرانيسس““ يف ركفي ناك امك ،ايسصخسش
دعاوقب مازتللا ىلع سسانلا ثحو ،““ديكأاتلاب ثدحيسس يذلا ام““ فرعي دحأا ل هنإا ملاعلا لاقو .يلاحلا

،″91 ـ ديفوك““ دسض حاقل ريوطتل ملاعلا ءاحنأا عيمج يف تاكرسشلاو نادلبلا قباسستتو.يعامتجلا دعابتلا

نم قباسس تقو يفو.زنكبوه زنوج ةعماجل اقفو ،نآلا ىتح سصخسش000213 نم رثكأا ةايحب ىدوأا يذلا

،ةيكينيلكإا براجتل ايلاح عسضخت ةلمتحم تاحاقل8 نأا ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تفسشك ،عوبسسألا اذه

نيسصلاو ايناطيرب اهنيب نم لود تأادبو .يريرسسلا لبق مييقتلل ةحرتقملا تاجÓعلا نم011 عسضخي امنيب
ارظن ،ازهاج لاعفلا جÓعلا نوكيسس ىتم حسضاولا ريغ نم لازي ام ،كلذ عمو.رسشبلا ىلع تاحاقل رابتخا

سسيئر رذح ،كلذ ىلع ةوÓعو.تاونسس ىتح وأا اروهسش حجانلا ريوطتلا قرغتسسي نأا عقوتملا نم هنأل
دجوي ل““ هنأا نم ،يسسوف ينوتنأا ،ةيدعملا سضارمألاو ةيسساسسحلا سضارمأل يكيرمألا ينطولا دهعملا

ىتح دجوي ل ،رابتخلاو ثحبلا نم تاونسس نم مغرلا ىلعو.““لعفلاب لاعف نوكيسس حاقللا نأاب نامسض
يف ةرم لوأل ترهظ يتلاو ،سسراسسلا مسساب ةفورعملاو ،ةميخولا ةداحلا ةيسسفنتلا ةمزÓتملل حاقل نآلا

ماع يف عيرسسلا اهراسشتنا تأادب يتلا ،(SREM) ةيسسفنتلا طسسوألا قرسشلا ةمزÓتمل وأا،2002 ماع

.2102

”رطفلا ديع مايأ لوأ دحفا“ :وريطانوب
يام42 خيراتل قفاوملا دحألا موي نوكيسس رطفلا ديع مايأا لوأا نأا ،وريطانوب طول ،يكلفلا ريبخلا دكأا

رمقلاب سسمسشلا نارتقا نأا حسضوت ةيكلفلا تاباسسحلا““ ناب فسشك ثيح  ،وريطانوب لاقو0202.

ريغ اذهو،00:02 ةعاسسلا ىلع بورغلاو ،ةقيقد04:81 ةعاسسلا ىلع يام22 ةعمجلا موي نوكيسس
:هتاذ قايسسلا يف ثدحتملا فاسضأاو““بورغلا دعب ةيؤورلا حسضتتو سسمسشلا نع رمقلا دعتبي ىتح يفاك

دحألا نوكيل ،ناسضمر نم03 ـل قفاوملا تبسسلا موي ةيسشع احسضاو لاوسش لÓه ةيؤور نم تبثتنسس““

ةعمجلا نأا قباسس تقو يف ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تنلعأاو»ـه1441 لاوسش نم حتافلا وه يام42

.يرجه1441 ةنسسل رطفلا ديع لÓه يرحت ةليل نوكيسس

رظح ءانثأ لقنتلاب تاجوزلا يددعتمل حامسلا
تيوكلا يف لوجتلا

ةمزأا ببسسب دÓبلا يف لماسشلا لوجتلا رظح ءانثأا لقنتلاب تاجوزلا يددعتمل تيوكلا ةلود تحمسس
اينورتكلإا اطبار ،دحألا سسمأا ،ةيندملا تامولعملل ةماعلا ةئيهلا تسصسصخو انوروك سسوريف يسشفت

تانايبلا لاخدإا ةرورسض ىلإا ةئيهلا تراسشأاو.مهئاسسنو لاجرلا ءلؤوه لثمل لقنتلا حيراسصت جارختسسل
لقحلا يف هليجسست روف ةجوزلا ناونع تيبثت متي نأا ىلع ،اهناونعو ةجوزلل يندملا مقرلل ةحيحسصلا
رداسصم تركذو.هجارختسسا تقو نم طقف ةدحاو ةعاسس ةدمل راسس حيرسصتلا نإا تلاقو.هل سصسصخملا
ناك ةلاح يف فسشكلا هلÓخ نم نكميو ناكسسلل ةماعلا تانايبلا ةدعاقب لسصتم ينورتكلإلا طبارلا نأا

،عوبسسألا لاوط حوتفم ““ةرسسأا ةياعر““ حيراسصت جارختسسا نأا تحسضوأاو.جوزتم ريغ بلطلا مدقم
رخآا حيرسصتو ،ةجوزلل باهذلل حيرسصت عقاوب ،لماسشلا رظحلا ءانثأا عوبسسألا يف طقف نيموي ةدمل
يلامجإلا ددعلا نأا ةيتيوكلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،دحألا سسمأا نم قباسس تقو يفو.اهدنع نم ةدوعلل

211. ىلإا يلامجإلا تايفولا ددع لسصو اميف،05841 غلب دÓبلا يف انوروك تاباسصإل


