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؟رئأزجلأ يف انوروكلأ ءابو يهتنيشس ىتم ^

اهئاشصقإاب تددنو ديدجلأ تابوقعلأ نوناقل  اهتشضراعم تدبأأ

يتامغز مهتت ةاصضقلأ ةباقن

ةيئاصضقلأ ةيعرصشلأ ىلع ءأدتعلاب
دأدعأ يف اهكأرضشإأ مدعل ةاضضقلل ةينطولأ ةباقنلأ تبرغتضسأ

ريزولأ حلاضصم ة˘م˘ه˘ت˘م ،تا˘بو˘ق˘ع˘لأ نو˘نا˘ق ل˘يد˘ع˘ت عور˘ضشم

ةباقنلأ تلاقو.تÓيدعتلأ هذه ةغايضص يف دأرفنلاب يتامغز

ةاضضقلل ةينطولأ ةباقنلأ بجعتت »  سسمأ لوأ مويلأ نايب يف

نم اهكأرضشإأ مدع ببضس نع ،سصاضصتخلأ لهأأ يقاب رأرغ ىلع

نوناق ليدعت عورضشم دأدعإأ يف لدعلأ ةرأزو حلاضصم فرط

لوقي ،دأرفنلأ أذهل ةجي˘ت˘ن˘كو .«كلذ˘ب ا˘هدأر˘ف˘نأو تا˘بو˘ق˘ع˘لأ

يف ،هدأوم سضعب يف ةطاطمو ةكيكر ةغايضص دامتعأ» نايبلأ

نايبلأ سسفن بضسحو«ةيئانجلأ ةيعرضشلأ أأدبم ىلع حضضاف دعت

ةفضصب ةمرجملأ لاعفألأ ديدحت ةرورضض يضضتقي» ليدعتلأ ناف

تدبأأو.«دأرفأÓل ةيضساضسألأ قوقحلأو تايرحلل انوضص ،ةقيقد

دأدعإأ يف اهكأرضشإأ مدع نم اهبجعت ةاضضقلل ةينطولأ ةباقنلأ

ناملربلأ هيلع قداضص يذلأ تابوقعلأ نوناق ليدعت عورضشم

لماحتلاب يتامغز مضساقلب لدعلأ ريزو ةمهتم ،أرخؤوم هيتفرغب

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ي˘ل˘ي˘كو سسب˘ح ي˘ت˘˘ي˘˘ضضق ي˘˘ف ةا˘˘ضضق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

سسفن فاضضأأو.ترايتو ةليلم نيع يتمكحم ىدل نيدعاضسملأ

ةكيكر ةغايضص» نع ةرابع هيلع قداضصملأ نوناقلأ نأأ نايبلأ

ةيعرضشلأ أأدبم ىلع حضضاف دعت يف ،هدأوم سضعب يف ةطاطمو

ةمرجملأ لاعفألأ ديدح˘ت ةرور˘ضض ي˘ضضت˘ق˘ي يذ˘لأ ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ

ة˘ي˘ضسا˘ضسألأ قو˘ق˘ح˘لأو تا˘ير˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘نو˘˘ضص ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد ة˘˘ف˘˘ضصب

ريغ ةلمحلأ«ـب اهتفضصو ام ةباقنلأ تركنتضسأ امك.«دأرفأÓل

سضعبو ةباقنلأ سسيئر رابتعأو فرضش تلاط يتلأ ةقوبضسملأ

ةفيضضم ،«أروزو اناتهب اهعم نينماضضتملأ ءÓمزلأو تÓيمزلأ

اهلكايه ديدجت ذنمو تحبضصأأ ةاضضقلل ةينطولأ ةباقنلأ» نأأ

ةئوا˘ن˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ سضع˘ب ج˘عز˘ت9102 ل˘ير˘˘فأأ72 موي

سسيئر ةيروهمجلأ سسيئر ةباقنلأ تعدو.«ءاضضقلأ ةيلÓقتضسل

سصخضشب هما˘م˘ت˘هأ د˘ي˘ضسج˘ت ى˘لإأ ءا˘ضضق˘ل˘ل ى˘ل˘عألأ سسل˘ج˘م˘لأ

نم هتيامح فدهب ةلجعتضسم ريبأدت ذاختأ لÓخ نم ،يضضاقلأ

رضضت دق يتلأ تÓخدتلأو تاطوغضضلأو تافضسعتلأ عيمج

دييحت«ـب ةباقنلأ تبلاط امك.هماكحأأ ةهأزن سسمتو هماهم ءأدأاب

لكضشب ءاضضقلأ فيظوت ىلإأ تعضس يتلأ دأدبتضسلأو رضشلأ ىوق

ثدح ا˘م نأأ ل˘ع˘لو ،ن˘طأو˘م˘لأو ن˘طو˘لأ ة˘ح˘ل˘ضصم د˘ضض ع˘ضشب

عاطقلأ أذه ءانبأأ ةريخ دضض جهنمم فضسعتو ملظ نم أرخؤوم

مضساقلب لدعلأ ريزو ةباقنلأ تمجاهو.«ططخملأ أذه يف لخدي

فيظوت لÓخ نم ةاضضقلأ ىلع لماحتلاب هايإأ ةمهتم يتامغز

«ةيماقتنأ بابضسأأ«ـل مهضسبح ىلع رأرضصإلأو مهدضض تاعباتملأ

62 موي ةباقنلأ هيلإأ تعد يذلأ جاجتحلأ نم مهفقومب ةطبترم

ةيروهمجلأ ي˘ل˘ي˘كو˘ل ل˘ضصح ا˘م˘ب ة˘لد˘ت˘ضسم،9102 ربوتكأأ

مت نيذللأ ترايتو ةليلم ن˘ي˘ع ي˘ت˘م˘كح˘م ىد˘ل ن˘يد˘عا˘ضسم˘لأ

اميف يمومعلأ نويزفلتلأ ةباقنلأ تدقتنأ امك.نجضسلأ امهعأديإأ

ةمكحم ىدل دعاضسملأ ةيروهمجلأ ليكو عأديإأ ةيضضق سصخي

ام ىلع درلأ قح ثب ريخألأ سضفر دعب ،تقؤوملأ سسبحلأ ترايت

مÓعإلأ لئاضسو اهتعأذأأ يتلأ «ةطولغملأ رابخألأ«ـب اهتفضصو

عفرل ةرطضضم نوكتضس» اهنأأ ة˘ف˘ي˘ضضم ،ة˘بو˘ت˘كم˘لأو ة˘ي˘ئر˘م˘لأ

Óمع حيحضصتلأ رضشنو ثبب اهمأزلإأ لجأأ نم هيلاجعتضسأ ىوعد

 .«مÓعإلأ نوناق نم801 ةداملأ تايضضتقمب
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دÓبلأ هششيعت يذلأ يئانثتشسإ’أ فرظلأ ببشسب

جأرخإأ زيجت ةيئانثتصسإأ تأءأرجإأ وحن

ناصضمر ةيأدب رطفلأ ةاكز
ةنجل ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوضشلأ ةرأزوب ةاكزلأ ةنجل تبلاط

ذنم ،رطفلأ ةاكز جأرخإأ ةيعورضشم ىدم يف رظنلاب ،ىوتفلأ

،ةاكزلأ ةنجلل نايب بضسحو.ةنضسلأ هذهل ناضضمر رهضش ةيأدب

رقمب اهءاضضعأأ هدقع يذلأ عامتجإلأ بقع ءاج أذه اهبلطم ّنأاف

هذه رطفلأ ةاكز عيزوت تايلآأ ةضسأرد هيف مت نيأأ ،ةرأزولأ

دÓبلأ هضشيعت يذلأ يئانثتضسإلأ فرظلأ ّنأأ ،نايبلأ دكأأو.ةنضسلأ

تأءأرجإأ ذاختإل ةنجللأ عفد ،انوروك سسوريف يضشفت ببضسب

،يرئأزجلأ بعضشلأ ةنجللأ تثح ،تأرأرقلأ هذه نمو.ةيئانثتضسإأ

رورملأ نود ةجاتحملأ تÓئاعلل ةرضشابم رطفلأ ةاكز حنم ىلع

.ةاكزلأ قودنضص ىلع
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ةمزأأ ءاه˘ت˘نأ ة˘يأد˘ب ءا˘م˘ل˘ع ع˘قو˘ت
ر˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
ىلع مداقلأ يام رهضش فضصتنم
ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن سسور˘ي˘ف˘˘لأ لوز˘˘ي نأأ
وهو روكذملأ رهضشلأ رخأوأأ دÓبلأ

ىتح نييرئأزج˘لأ ل˘ج ها˘ن˘م˘ت˘ي ا˘م
دوعتو ى˘تو˘م˘لأ ءا˘ضصحإأ ف˘قو˘ت˘ي
.اهتعيبط ىلإأ ةايحلأ

˘ما˘ع˘لأ ه˘حر˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لأ لأؤو˘˘ضسلأو
دعب كلذو رئأزجلأ يف سصاخلأو
سضرف لÓخ نم دÓبلأ تقلغأأ نأأ
ةياقولل يحضصلأ رجحلأ تأءأرجإأ

ل˘ج يذ˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘˘م
ة˘يلو ىد˘ع ا˘م ن˘طو˘˘لأ تا˘˘يلو
نمو ءانثتضسلأ ىقبت يتلأ فودنت
تاهجلأ اهتذختأ يتلأ تأءأرجإلأ
دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ و˘˘ه ا˘˘ضضيأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ضصو˘˘˘لأ
ىلع دمتعي ي˘جÓ˘ع لو˘كو˘تور˘ب
ةرأزو تلا˘˘˘ق ن˘˘˘ي˘˘˘˘كورو˘˘˘˘ل˘˘˘˘كلأ
،ةعجضشم دج هجئاتن نأاب ةحضصلأ

نأا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه تلا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك
رطخلأ ةلحرم تزواجت رئأزجلأ

ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم ع˘˘˘ضضو˘˘˘لأ نأأو
ثيح ،ءا˘بو˘لأ را˘ضشت˘نل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب
أرخؤوم ةيروهمج˘لأ سسي˘ئر ع˘قو˘ت
ملظملأ قفنلأ نم دÓبلأ جرخت نأأ

،يراجلأ لير˘فأأ ر˘ه˘ضش ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
ه˘ي˘ف تر˘ه˘˘ظأأ يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ضسأرد
سسوريفلأ نأأ ة˘ق˘ي˘قد تا˘ي˘ئا˘ضصحإأ
يهو ابيرق رئأزجلأ نم يفتخيضس
م˘˘لا˘˘ع ا˘˘هر˘˘ضشن ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ضسأرد˘˘لأ
ة˘ع˘ما˘ج˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلأ
يرئأزجلأ ةيناطيرب˘لأ «ف˘يدرا˘ك»
.ولحم فضسوي

لبق ةورذلأ ةلحرم تلصصو رئأزجلأ

رهصشلأ يلأوح

ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسإأ ثي˘˘˘˘ح

لوح ايلاح ةرفوتملأ تايئاضصحإلأ

ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

متيضس ى˘ت˘م ر˘يد˘ق˘ت˘ل ة˘لود131

نمف ،سسوريفلأ أذه راضشتنأ ءاهتنأ

يذلأ ي˘نا˘ي˘ب˘لأ م˘ضسر˘لأ أذ˘ه لÓ˘خ

ذنم رئأزجلأ يف عضضولأ ىضصحأأ

ةل˘حر˘م نإا˘ف ،سسرا˘م01 خيرات

يف تنا˘ك ىود˘ع˘لأ لا˘ق˘ت˘نأ ةورذ

،ليرفأأ رهضش نم يناثلأ عوبضسألأ

عجأرتلاب سسوري˘ف˘لأ أأد˘ب˘ي نأأ ل˘ب˘ق

تا˘با˘ضصإلأ تنا˘ك ثي˘ح ،ا˘هد˘˘ع˘˘ب

ةباضصإأ001 دودح يف ةديدجلأ

.ايموي ةديدج

موي يهتنتصس ىودعلأ نم ةئاملاب79

رئأزجلأ يف يام31

تمد˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ ة˘ضسأرد˘لأ د˘˘كؤو˘˘ت

تايئاضصحإابو سصاخ جمانرب ىلع

79 نإاف ،رئأزجلاب قلع˘ت˘ت ة˘ق˘ي˘قد
يه˘ت˘ن˘ت˘ضس ىود˘ع˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

عفترتل،0202 يام31 خيراتب

يف ةياملاب99 ىلإأ ةبضسنلأ هذه

هرهظي ام وهو0202 يام52
هذ˘ه˘ب سصا˘˘خ ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب ى˘˘ن˘˘ح˘˘ن˘˘م
هتر˘كذ ا˘م د˘كؤو˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ضسأرد˘لأ

˘˘˘ما˘˘˘يألأ لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ ةرأزو
رقتضسم عضضولأ نوك نع ةريخألأ
سصوضصخب امأأ ،ايلاح رئأزجلأ يف
انوروك سسوريفل يئاهنلأ لأوزلأ

نأأ ةضسأردلأ تقوتف رئأزجلأ نم
رهضش نم حتافلأ يف كلذ نوكي

كلذ نأأ ر˘˘˘ي˘˘˘غ،0202 ةيليوج
˘مأز˘ت˘˘للأ ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
رجحلأ ريبأدتو ةياقولأ تأءأرجإاب
.يحضصلأ

رابتعلأ نيعب ذخأات مل ةصسأردلأ
يحصصلأ رجحلأ فيفخت تأءأرجإأ

ترضشن يتلأ ةضسأردلأ هذه نأأ ريغ

ذخأات مل0202 ليرفأأ52 خيراتب
تأءأرجإأ فيفخت رابت˘علأ ن˘ي˘ع˘ب
اهنع تنلعأأ يتلأ يحضصلأ رجحلأ
يتلأو مويلأ سسفن يف ةموكحلأ
سسمأأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ ز˘˘˘ي˘˘˘ح تل˘˘˘خد
ةينبملأ تاعقوتلأ نإا˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
تنا˘ك ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
روكذم˘لأ خ˘يرا˘ت˘لأ ل˘ب˘ق ةر˘فو˘ت˘م
بقع ىلع اضسأأر بلقنت نأأ نكمي
نم يذلأ ديدجلأ عقأولأ لظ يف
را˘˘ضشت˘˘نأ لا˘˘م˘˘ت˘˘حأ ةدا˘˘يز ه˘˘نأا˘˘ضش
ن˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ط˘˘ضسو ىود˘˘ع˘˘لأ
ةطضشنألأ مم ديد˘ع˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب
ة˘مو˘كح˘˘لأ تضصخر ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
ام ققحت ةبضسن نأأ امك ،اهتدوعل

ا˘ضضيأأ د˘م˘ت˘ع˘ي ة˘ضسأرد˘لأ ي˘ف ءا˘ج
نم ةيناث ةجوم روهظ مدع ىلع
نأأ ءاملعلأ عقوت يتلأو انوروكلأ
ثي˘˘ح ن˘˘˘م ةد˘˘˘ضش ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ نو˘˘˘كن
.تايفولأ ددعو راضشتنلأ

ةقيقد تايئاشصحإأ ىلع دمتعت ةشسأرد ىلع ءانب

يام رهصش فصصتنم رئأزجلأ يف انوروك ءابو ءاهتنإأ نوعقوتي ءاملع
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ناكضسلأو ةحضصلأ ةرأزو تفضشك
سسمأأ  تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘لأ حÓ˘˘ضصأو
تاباضصإلأ ددع عافترأ نع دحألأ
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لأ
ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ي˘˘˘ف د˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لأ

ددع عاف˘ترأو ،ة˘لا˘ح2833 ى˘لإأ

بضسحو .ةافو524 ىلإأ تايفولأ
نإا˘˘˘ف  ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ ةرأزو˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب

ةباضصإأ621 تلجضس اه˘ح˘لا˘ضصم

.ةريخألأ ةعاضس42 لÓخ ةديدج

ةافو تلاح6 ليجضست مت امنيب

عفتريل ةريخألأ ةعاضس42 لÓخ

ا˘مأأ .ةا˘فو524 ىلأ يلا˘م˘جلأ

ءافضشل˘ل تل˘ثا˘م˘ت ي˘ت˘لأ تلا˘ح˘لأ

عفتريل ،ةلاح92 ىلإأ تلضصو دقف

تلثام˘ت ي˘ت˘لأ تلا˘ح˘لأ ي˘لا˘م˘جأ

ىلإأ انوروك سسوريف  نم ءافضشلل

ةفاح3685 عوضضخ عم8051

نوكتملأ لوكوتور˘ب˘لا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل

نيكورولك يضسكورديه ءأود نم

و˘˘˘˘˘ه يو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح دا˘˘˘˘˘ضضم د˘˘˘˘˘˘ئأز

قايضس يف امئأدو .نيضسيمورتيز

انوروك سسوريف راضشتنأ ةبراحم

ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ تأد˘حو تما˘ق

ـب ةري˘خألأ ة˘عا˘ضس42 ـلأ لÓ˘˘˘خ

ةقلعتم ةيضسيضسحت ةيلمع952

سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نأ ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

ةدئافل91˘-د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك

ىلإأ ةفاضضإأ ,ةيلو13 ينطأوم

03 ربع ةماع ميقعت ةيلمع161

تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تل˘˘م˘˘˘ضشو .ة˘˘˘يلو

م˘ت ،ة˘يد˘ل˘ب731 ةي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لأ

نينطأوملأ ري˘كذ˘تو ثح ا˘ه˘لÓ˘خ

رج˘ح˘لأ د˘عأو˘ق مأر˘ت˘حأ ةرور˘ضضب

د˘عا˘ب˘ت˘لأ د˘عأو˘ق أذ˘كو ي˘ح˘˘ضصلأ

ةيلمع تلمضش امي˘ف ،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ةيمومع لكايهو تآاضشنم ميقعتلأ

ةي˘ن˘كضسلأ تا˘ع˘م˘ج˘م˘لأ ة˘ضصا˘خو

921 ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م عرأو˘˘ضشلأو

ةيامحلأ نأ نايبلأ دروأأو .ةيدلب

ن˘˘ي˘˘تا˘˘ه˘˘ل تضصضصخ ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘˘لأ

ن˘˘م نو˘˘ع0511 نيتي˘ل˘م˘ع˘لأ

و ىلإأ ةفاضضإلاب ،بترلأ فلتخم

7 ةيط˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مأأ ةز˘ه˘جأأ ع˘ضض

رجحلل ة˘ه˘جو˘م ة˘ما˘قإÓ˘ل ن˘كا˘مأأ

يهو تايلو30 ربع يحضصلأ

.ةلضشنخ ،رئأزجلأ ،ةزابيت

ةديدج ةلاح92 اهنم8051 ىلإأ ءافششلأ ت’اح يلامجإأ عافترإأ

رئأزجلاب ةعاصس42 لÓخ انوروكلاب تايفو6 و ةباصصإأ621
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ةعباتمو دضصر ةنجل وضضع دكأأ

ةدامع سسي˘ئرو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

طا˘˘ق˘˘ب رو˘˘ضسفور˘˘ب˘˘لأ ،ءا˘˘˘ب˘˘˘طألأ

لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب نأأ سسمأأ ي˘˘نا˘˘كر˘˘˘ب

ف˘ف˘خ ن˘ي˘كورو˘ل˘˘كلا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لأ

ة˘˘ضصا˘˘خ ،ءا˘˘ب˘˘عألأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ

يطعأ نيذلأ ىضضرملل ةبضسنلاب

ح˘ضضوأأو .ةر˘˘كب˘˘م ة˘˘ف˘˘ضصب م˘˘ه˘˘ل

ةيفحضص تاحيرضصت يف يناكرب

اهرقأأ ي˘ت˘لأ تا˘طا˘ضشن˘لأ ةدو˘ع نأأ

،دأرج زيزعلأ دبع ،لوألأ ريزولأ
عفر وحن ىلوألأ ةوطخلأ ربتعت
لباقملأ يف هنكل.يحضصلأ رجحلأ
˘˘مأز˘˘ت˘˘لإلأ ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘ضش
دعابتلأو ةيحضصلأ ةياقولأ دعأوقب
ريبخلأ اعد هتهج نم .يعامتجلأ
ةي˘م˘لا˘ع˘لأ ة˘ح˘ضصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ف
دبع ىي˘ح˘ي ،تا˘ضسور˘ي˘ف˘لأ م˘ل˘عو
نينطأو˘م˘لأ سسمأأ ي˘كم ن˘مو˘م˘لأ
ءأدترأ ةيرابجإأ ى˘لإأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
بن˘ج˘˘تو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ
تاعم˘ج˘ت د˘ه˘ضشت ي˘ت˘لأ ن˘كا˘مألأ

تاطاضشنلأ فانئتضسأ دعب ،ىربك
يذلأ لحلأ هنأأ ىأأرو ،ةيراجتلأ
فيف˘خ˘ت د˘ع˘ب مو˘ي˘لأ ا˘ن˘يد˘يأأ ن˘ي˘ب
ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلأ ر˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘جإأ

ةيراجت تاطاضشن ةدوعب حامضسلأو
ي˘ف سسمأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ د˘كأأ ثي˘˘ح,
سسوريفلأ نأأ ةيفحضص تاحيرضصت
نأأ نكمملأ نمو ،هأرن لو هفرعن
يأا˘˘˘بو سصخ˘˘˘ضش يأأ ي˘˘˘ف نو˘˘˘˘كي

03 تث˘˘˘ب˘˘˘˘ثأأ» فا˘˘˘˘ضضأأو .نا˘˘˘˘كم
نأأ ،ةرو˘˘ضشن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ضسأرد

ىضضرم مهنيب نم سضيرم2546

مه مدلأ طغضضو بلقلأو ركضسلأ
ح˘ضضوأأو.«ا˘نورو˘ك تا˘ي˘فو ر˘ث˘كأأ

ىضضرم نم ةئاملاب86 نأأ يكم
،ا˘نورو˘كب ن˘ي˘با˘ضصم˘لأ ير˘كضسلأ
،سشاعنلأو ةزكرملأ ةيانعلأ أولخد
ملاعلأ يف تايفولأ ددع غلب اميف

نأأ ريبخلأ دكأأ ام˘ك.ة˘ئا˘م˘لا˘ب27
بلقلأ ى˘ل˘ع أرا˘ثآأ كر˘ت˘ي ا˘نورو˘ك
نأأ أريضشم ،مدلأ نييأرضشو ىلكلأو

ن˘ي˘با˘ضصم˘لأ ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب03
مدلأ طغضض نم نوناعي انوروكب
.ةزكرملأ ةيانعلأ يف نودجأوتي

يحشصلأ رجحلأ عفرل ىلوأأ ةوطخ ربتعت ةيراجتلأ تاطاششنلأ ةدوع نأأ يناكرب دكأأ اميف

تاعمجتلأ نع داعتبإلأو تامامكلأ ءأدترإأ ةيرابجإأ ىلإأ نوعدي ءأربخو ءابطأأ
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ليمحت ةليبركوب دمحم سضفرو
با˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘ي˘لاو˘˘م˘˘لا
لÓخ ءار˘م˘ح˘لا مو˘ح˘ل˘لا را˘ع˘سسأا
ءاج ا˘م بسسح ل˘ي˘سضف˘لا ر˘ه˘سشلا
لامك ،ةراجتلا ريزول قيلعت يف
ن˘ي˘برا˘سضم˘لا نأا ادد˘سشم ،ق˘˘يزر
قوسس نوبهلي نم مه راجتلا نم
عيرسسلا حبرلا نع اثحب موحللا

حسضوأاو .نطاوملا باسسح ىلع
رعسس«:قايسسلا اذه يف ثدحتملا

دحاولا مارغ وليكلل رانيد008
راعسسألا لظ يف حاتم محللا نم
سسوؤور نولاوملا اهب عيبي يتلا
و˘˘˘˘˘˘سضع بسسحو .«ما˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘غألا
نإاف نيلاوملل ةينطولا ةيلارديفلا

يف ببسست ةيسشاملا قاوسسأا قلغ
را˘˘˘ع˘˘˘˘سسألا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا مد˘˘˘˘ع
هلغتسسا يذلا رمألا .اهعافتراو
نودرو˘ت˘˘سسم˘˘لاو نو˘˘برا˘˘سضم˘˘لا

اودجنتسسا امدعب ءاوسس دح ىلع
ةيسشاملا ءارسشل ةرسشابم لاوملاب
يف مهقطنم كلذ دعب اوسضرفو
ل لاو˘م˘لا نأا اد˘كؤو˘م .را˘ع˘˘سسألا
دد˘ج˘نو ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ةدو˘جو˘م ةر˘فو˘لا نأا˘ب ا˘ند˘˘ي˘˘كأا˘˘ت

نويلم82 برا˘ق˘ي ا˘م ا˘ن˘يد˘˘لو
يف ةبيبراكوب ناوتي ملو .سسأار
موحلل ينطولا سسل˘ج˘م˘لا ما˘ه˘تا

عافترلا اذه لÓغتسساب ءارمحلا
نيلاوملا ىمرم يف ةركلا يمرو
نو˘ل˘ق˘ن˘ت˘ي ل ةدا˘ع˘لا ي˘ف ن˘˘يذ˘˘لا
لب مهتيسشام عيبل ىربكلا ندملل
م˘ه˘ي˘لإا نو˘تأا˘ي ن˘م ن˘ي˘برا˘سضم˘لا
نبا لاوم˘لا «:Ó˘ئا˘ق ل˘سسر˘ت˘سسي˘ل
ة˘ق˘ب˘ط˘لا ع˘˘م سشي˘˘ع˘˘يو بع˘˘سشلا
م˘ه˘فور˘ظ م˘ل˘ع˘يو ة˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

ري˘غ ن˘م˘ف ة˘ي˘ئار˘سشلا م˘ه˘ترد˘قو
لاعتفاب لاوملا ما˘ه˘تا لو˘ق˘ع˘م˘لا
ا˘عد ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.«را˘ع˘سسألا ة˘مزأا

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ىفطسصم ،كلهت˘سسم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل
عيمج يف رظنلا ةداعإا ىلإا يدبز
لا˘ج˘م˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
ع˘ن˘م ل˘جأا ن˘˘م اذ˘˘هو ،قو˘˘سست˘˘لا
عا˘ف˘ترا ن˘م د˘ح˘لاو ة˘برا˘سضم˘˘لا
يف اميسس ةيئاذغلا داوملا راعسسأا
بلا˘طو .ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘˘لا

ةيفحسص تاحيرسصت يف يدبز
ة˘برا˘سضم˘˘لا كو˘˘ل˘˘سس م˘˘ير˘˘ج˘˘ت˘˘ب
،ىمظعلا ةنايخلا ةمهتب اهطبرو

نم» قاي˘سسلا اذ˘ه ي˘ف ا˘ح˘سضو˘م
ىعسسيو طيسسبلا نطاوملا رسضي
سصخسش لإا وه ام عيرسسلا حبرلل

ثدحتملا دكأاو.«ن˘طو˘ل˘ل ن˘ئا˘خ
ل˘م˘ع˘لا را˘ج˘ت˘لا ماز˘لإا بج˘ي ه˘˘نأا
فيق˘سست بو˘جو ع˘م ر˘ي˘تاو˘ف˘لا˘ب
تاجتنملا سضعبل حبرلا سشماه
يفو.اهعافترا يدافتل ةيسساسسألا
نأا ىلإا يدبز راسشأا رخأا قايسس

ةي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ءا˘ن˘ت˘قا ةر˘ها˘ظ
نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ف˘˘ه˘˘ل˘˘ب
ةنسسلاب ةنراقم ا˘ع˘جار˘ت تل˘ج˘سس
ةيحسصلا ةمزألا ببسسب ةطرافلا
رثكأا ذنم دÓ˘ب˘لا ا˘هد˘ه˘سشت ي˘ت˘لا

ددسش راعسسألا نأاسشبو .رهسش نم
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر
ةتوافتم اهنأاب كلهتسسملا ةيامحل
ليجسست عم ىرخأا ىلإا ةيلو نم
داو˘م˘لا سضع˘ب ر˘ع˘سس ي˘ف تا˘ب˘˘ث
.ناسضمر ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘يرور˘سضلا

ر˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب يد˘˘˘˘بز د˘˘˘˘كأاو
ة˘يلو ي˘ف ةر˘فو˘ت˘˘م ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو
ارجح دهسشت تناك يتلا ةديلبلا

ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق Ó˘˘ما˘˘سش ا˘˘ي˘˘ح˘˘˘سص
ىتح هع˘فر «:ا˘ف˘ي˘سضم ،نا˘سضمر
ي˘ن˘ع˘ي لاوز ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا

ةرثكب ظاظتكلا روسص ةدهاسشم
رذحلا نينطاوملا ىلع بجوي ام
را˘˘سشت˘˘نا ل˘˘سصاو˘˘ت ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
.«لتاقلا «انوروك» سسوريف
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لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ف˘˘سشك
افيسض هلوزن لÓخ سسمأا قيزر
فيسض» يعاذإلا جمانربلا ىلع
جاومأا ربع ثبي يذلا «حابسصلا
داوملا راعسسأاّ نأا ىلوألا ةانقلا
اريبك اعافترا دهسشت مل ةيئاذغلا

نا˘˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ع˘˘˘م
داو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب م˘˘˘ير˘˘˘كلا
اريسشم جراخلا نم ةدروتسسملا
اهجاتحي يتلا داوملا لك نأا ىلإا
.ةر˘˘فو˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘˘م ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘لا نأا ق˘˘يزر فا˘˘سضأاو

تل˘ج˘˘سس ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘عر˘˘ق˘˘لاو
ع˘م ا˘ن˘ماز˘ت ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
لابقإلا ببسسب ليسضفلا رهسشلا
ني˘تدا˘م˘لا ن˘ي˘تا˘ه ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا
اتفل ةبراسضم لحم اتناك ناتللا
راجتلا ةبقاعمب هحلاسصم رمآا نأا
ر˘يزو دد˘جو اذ˘ه .ن˘ي˘برا˘˘سضم˘˘لا
هموجه ، قيزر لامك ،ةراجتلا

هامسسأا ام ببسسب نيلاوملا ىلع
لثمتملا مهماز˘ت˘لا˘ب ءا˘فو˘لا مد˘ع
ل را˘ع˘سسأا˘ب مو˘ح˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف

,يرئاز˘ج را˘ن˘يد008 زوا˘ج˘ت˘ت
يف تثدحت امدنع» :لاق ثيح
داريتسسا نع ة˘ي˘سضا˘م˘لا ر˘ه˘سشألا

ةجحب تمجوه ،ةدمجملا موحللا

سسأار نوي˘ل˘م82 كل˘ت˘م˘ن ا˘ن˘نأا

قا˘ي˘سسلا ي˘ف ا˘ف˘ي˘سضم ،«ة˘ي˘سشا˘م

رعسس نأاب اودعو نيلاوملا»  هتاذ

008 زواجتي نل ءارمحلا موحللا

.«؟كلذب او˘مز˘ت˘ل˘ي م˘ل اذا˘م˘ل ،جد

ريزولا راسشأا ،قايسسلا سسفن يفو

ءا˘˘˘بو را˘˘˘سشت˘˘˘نا نأا ى˘˘˘لإا ق˘˘˘˘يزر

دوعولاب ءافولا نود لاح انوروك

مو˘ح˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا

ي˘ف نو˘كت را˘ع˘˘سسأا˘˘ب ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا

ةهجاوم يفو .نطاوملا لوانتم

قاوسسأا اهفرع˘ت ي˘ت˘لا ى˘سضو˘ف˘لا

ىلإا ةراجتلا ريزو اعد ،ةلمجلا
يراجتلا لمعلا ةقÓخأا ةرورسض
ىدسسأا ه˘نأا قا˘ي˘سسلا ي˘ف ا˘ف˘سشا˘ك
لمعلا فقوب ن˘ي˘ب˘قار˘م˘ل˘ل ر˘ماوأا
قاو˘سسأا ي˘ف ةد˘˘ياز˘˘م˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب
را˘˘ه˘˘سشإا ة˘˘يرا˘˘ب˘˘جإاو ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
فرتعاو .را˘ج˘ت˘لا ما˘مأا را˘ع˘سسألا

يف مكحتت ل هحلاسصم نأا قيزر
رسضخلل ةبسسنلاب عيزوتلا ةبعسش
ءارمحلا موحللا اذكو هكاوفلاو
ع˘سضو ير˘ج˘ي˘سس ه˘نأا ى˘لإا ا˘ت˘˘فل
قاوسسألا طبسضل تامز˘ي˘نا˘كي˘م
د˘ح ع˘سضو فد˘ه˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
.Óبقتسسم ىسضوفلا هذهل يئاهن

¯ S°∏«º.±

نايب يف ىلوألا ةرازولا تنلعأا
نأا لوألا سسمأا ءا˘˘˘˘˘سسم ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ل
تارا˘˘ي˘˘سس طا˘˘سشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
نÓعإا ةياغ ىلإا لجؤوم ةرجألا
تايفيكلل ةيمومعلا تاطلسسلا
ي˘ح˘سصلا ن˘مألا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
لئاسسو نم عونلا اذهب ةسصاخلا
تاعاسس نÓ˘عإلا ءا˘جو .ل˘ق˘ن˘لا
دبع لوألا ريزولل ةميلعت دعب
حا˘˘˘م˘˘˘سسلا˘˘˘ب دار˘˘˘ج ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
تا˘˘طا˘˘سشن ةد˘˘ع فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
راثآلا نم دحلا سضرغب ةيراجت

رد˘˘˘سصأا ثي˘˘˘ح ,ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ى˘لإا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا
،ة˘ي˘ن˘ع˘مـلا ة˘˘يرازو˘˘لا ر˘˘ئاود˘˘لا

نم ،ةيروهمجلا ةلو ىلإا اذكو
طاسشنلا تاعاطق عيسسوت لجأا

سضرغب ،ةيراجت تÓحم حتفو
ة˘يدا˘سصت˘قلا را˘ثآلا ن˘م ّد˘˘ح˘˘لا

.ةيحسصلا ةمزأÓل ةيعامتجلاو
يف ىلوألا ةرازولا تحسضوأاو
ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نأا ، ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
تÓ˘˘ح˘˘˘مـلاو تا˘˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘لا˘˘˘ب
تا˘˘عا˘˘ق» :ة˘˘ي˘˘تآلا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طر˘˘˘˘مـلا ،ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لاو تا˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو

،ةيذحألاو سسبÓمـلا ،ةيديلقتلا
ةيلزنمورهكلا ةز˘ه˘جألا ةرا˘ج˘ت
ي˘˘˘˘˘˘˘ناوأاو تاودأا ةرا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘تو
رار˘ق˘لا ن˘˘م˘˘سضتو .«خ˘˘ب˘˘ط˘˘مـلا
طاسشن ةدو˘ع˘ب حا˘م˘سسلا˘ب ا˘سضيأا
ة˘طا˘ي˘خ˘لاو ة˘سشم˘قألا ةرا˘˘ج˘˘ت»
ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت ،تا˘˘˘˘جو˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘مـلاو
،تا˘˘عا˘˘˘سسلاو تار˘˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘مـلا
ليمجتلا تارسضحت˘سسم ةرا˘ج˘ت
ثا˘˘ثألا ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت ،رو˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لاو
تابتكمـلا ،يبتكمـلا ثاثألاو
ة˘˘ي˘˘سسرد˘˘مـلا مزاو˘˘ل˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘بو
ة˘ئز˘ج˘ت˘لاو ة˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا ةرا˘˘ج˘˘تو
لا˘˘˘غ˘˘˘سشألاو ءا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘مـل

ةيفزخلا تاجتنمـلا» ةيمومعلا
ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا تاد˘˘˘ع˘˘˘ُمـلاو
ر˘لاو ،ة˘ي˘ح˘˘سصلا تاودألاو

ُ
˘ما˘ك

،ءÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا داو˘˘˘˘م ؛ط˘˘˘˘باورـلاو
،ة˘˘ي˘˘ب˘˘سشخ˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘مـلاو
امأا.«خلإا … بيبانألاو تاونقلاو
ةقÓحلا ةطسشنأاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ل˘خاد ةر˘جألا ةرا˘ي˘سسب ل˘ق˘ن˘لاو
اذ˘كو ،ة˘ير˘˘سضح˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘مـلا
،ة˘˘يذ˘˘حألاو سسبÓ˘˘مـلا ةرا˘˘ج˘˘ت
ه˘نأا ى˘لإا ه˘تاذ رد˘سصم˘لا را˘سشأا˘ف
د˘يد˘ح˘ت ةلو˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يتلا ةيحسصلا ةياقولا طورسش
.«مراسص لكسشب اهمارتحا بجي
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ةداملا هذه راعشسأا عفرب موحللا ايفامب مهفشصو نمل ماهتلا عباشصا «ةليبركوب دمحم» ،نيلاوملل ةينطولا ةيلارديفلا وشضع هجو
هذه اولغتشسا نيذلا ءاطشسولاو نيبراشضملا امنإا ةيلوؤوشسملا لمحتي ل لاوملا نأا ادكؤوم ،ناشضمر رهشش لÓخ ةينطولا قوشسلا يف

 .عيرشسلا حبرلا قيقحتل ةبشسانملا

ةنايخ ةبراشضملا رابتعاب كلهتشسملا ةيامح ةمظنم تبلاط اميف

مهتتو قيزر ىلع درت نييلإوملإ ةيلإرديف
نأسضمر رهسش لÓخ رأعسسألإ عفرب موحللإ أيفأم

نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا تنمث اميف

لّوألا ريزولا ةميلعت

مإزلإإ ىلإإ وعدت كلهتسسملإ ةيأمح ةيعمج

ةيزإرتحإلإ ريبإدتلأب دّيقتلإ رأجتلإ
حتف رارق دعب ،كلهتسسملا ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا تب˘لا˘ط

ةيئاقو ريبادت ذاختاب تÓحملا باحسصا مازلإاب سسبÓملا تÓحم

مازلا ةمظنملا تحرتقا و.يروفلا قلغلل اهيفلاخم سضيرعت عم

عم ،ةدحاو ةعفد نئابز3 نم رثكا لاخدا مدع لحملا بحاسص

ةيامح ةمظنم تبلاط امك.لوخدلا لبق مقعملاب ريهطتلا ةيمازلا

لحملا ىلإا لوخدلا لبق تامامكلا مادختسسا ةيمازلإاب كلهتسسملا

لحملاب لماع لكو عئابلل تامامكلا لامعتسسا كلذكو ،يراجتلا

هيف تنمث يذلا تقولا يف اذه يتأاي.نامألا ةفاسسم مارتحا عم

دبع لّوألا ريزولا ةميلعت نييفرحلاو راجتلل ةينطولا ةيعمجلا

ةيراجت تاطاسشن ةدع فانئتسساب سصيخرتلاب ةسصاخلاو دارج زيزعلا

تاطاسشّن˘لا با˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ّت˘لا ي˘ف م˘ها˘سست ا˘ه˘نأاو ة˘سصا˘خ

ر˘سضت˘م˘لا
ّ

كلذك يتأات ةميلع˘ت˘لا هذ˘ه نأا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تد˘كأا ا˘م˘ك. ةر

لÓخ تامدخلا و علسسلا سضعب ىلع ديازتملا بلّطلل ةباجتسسا

ىرّغسصلا تاسسسسؤوملا سضعب نيكمت اذكو كرابملا ناسضمر رهسش

نأا قايسسلا سسفن يف ةدكؤوم.اهلامع بسصانم ىلع ةظفاحملا نم

رسضي نل تاطاسشنلا هذه ةسسراممب حامسسلا
ّ

طورسشب مازتللا عم 

ديفي نل تاطاسشنلا كلت عنم ّنأا امك يعامتجلا دعابتلا و ةياقولا

ةيعمجلا تعدو.يعامت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا و ة˘يا˘قو˘لا ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لا ع˘م

حو˘م˘سسم˘لا فر˘ح˘لاو ةرا˘ج˘ّت˘لا تا˘طا˘سشن با˘ح˘سصا ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

دعاّبتلا ىلع سصرحلا و ةياقولا تاءارجإاب ماّتلا دّيقتلا ىلإا اهتلوازمب

. انوروك ةحئاج نم ةياقولل نئابّزلا نيب يعامتجلا

S°∏«º.±

ةنشس72 ـل يفكي طفنلا نم يطايتحإا كÓتمإا دكؤوي باقرع

 دنع طفنلإ رأعسسأإ ىوتسسم عقوتت رئإزجلإ

0202 فسصتنم لولحب ليمربلل إرلود04
ةمظنملا نإا ،باقرع دمحم ةقاطلا ريزو ،كبوأا ةمظنم سسيئر لاق

لولحب ليمربلل ارلود04 دنع طفنلا راعسسأا ىوتسسم عقوتت

يف ،باقرع دمحم ريزولا لاقو .يراجلا ماعلا نم يناثلا فسصنلا

يام لÓخ دعسصتسس طفنلا راعسسأا نأا ةينطولا ةعاذإلا عم ةلباقم

عم نمازتلاب ،ليمربلل رلود53 طسسوتم ىلإا نيلبقملا ناوجو

قاوسسألا نأا ىلإا ،ةقاطلا ريزو راسشأاو .جاتنإلا سضفخل قافتا ديفنت

دعب ،ةيسضاملا ةريخألا مايألا لÓخ ةيباجيإا تاراسشإا ءاطعإاب تأادب

هتاعقوت باقرع رربو .يسضاملا عوبسسألا فسصتنم ريبكلا عجارتلا

تاءارجإاب ،جاتنإلا سضفخ قافتا بناج ىلإا ،راعسسألا يفاعت ةيادبب

اهنم لود ةدع ىدل ،انوروك سسوريف ءارج يحسصلا رجحلا قيلعت

لودلا ةمظنمل ةيرودلا ةسسائرلا رئازجلا لغسشتو .ابوروأاو نيسصلا

ل˘ب˘قو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح ،كبوأا ط˘ف˘ن˘ل˘ل ةرد˘سصم˘لا

رادقمب طفنلا جاتنإا سضفخ ىلع (+كبوأا) فلاحت قفتا ،نيعوبسسأا

ةدملو لبقملا ويام نم ارابتعا أادبي ،ايموي ليمرب نييÓم7.9

ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت سضف˘˘خ ر˘˘ب˘˘كأا ه˘˘نأا˘˘ب ف˘˘سصو قا˘˘ف˘˘˘تا ي˘˘˘ف ،ن˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش

نييÓم8 طسسوتم ىلإا جاتنإلا سضفخ سصيلقت متيسسو .جاتنإÓل

هعبتي،0202 ةياهن ىتح لبقملا ةيليوج نم ارابتعا ،ايموي ليمرب

أادبي ،ايموي ليمرب نييÓم6 ىلإا جاتنإلا سضفخ سصيلقتب قافتا

ريزو نأامط رخا عوسضوم يفو2202. ليرفا ىتح1202 علطم

72 ىلا دتمي تاقورحملا نم يطايتحا رئازجلا كÓتماب ،ةقاطلا

يطايتحا نأا باقرع حسضوأاو .نط نويلم0431 غلب ثيح ةنسس

جاتنل طفن ليمرب رايلم01 لثمي ،رئازجلا هكلتمت يذلا طفنلا

،زاغلا نم دكؤوملا دÓبلا طايتحا سصخي اميفو .ةنسس72 ـل دتمي

اميف ،بعكم رتم رايلم8632 ،ةقاطلا ريزو حيرسصت بسسح غلبيف

دقف ةراسشإÓلو .تافثكملا نم نط نويلم062 رئازجلا كلتمت

راعسسأا ىفاعتت نأا «كنب سسترموك» يناملألا يراجتلا كنبلا عقوت

عقوت امك .ليمربلل رلود04 تنربلا ليجسستب0202 ةياهن طفنلا

سشاعتناب ةبوحسصم جاتنإلا تاسضيفخت يدؤوت نأا يناملألا كنبلا

نم يناثلا يسسادسسلا يف طفنلا قوسس نزاوت ةداعإا ىلإا بلطلا

عقوتو ايلاح راعسسألا بلقت رارمتسسا ىلإا كنبلا فاسضأاو0202.

تلجسسو .ليمربلل رلود52و51 نيب تنربلا راعسسأا ليجسست

ىندأا ىلإا اهرايهنا دعب ليمربلل رلود19.12 تنربلا ماخ راعسسأا

يكيرمألا ماخلا راعسسأا تفرع امك .يسضاملا عوبسسألا اهتايوتسسم

.ليمربلل رلود91.71 دودح يف ارارقتسسا

ف.ميلسس

ناشضمر يف موحللا راعشسأا عافترإا ءارو مهنأا ادكؤوم نييلاوملا ىلع هموجه ددج

يرأجتلإ لمعلإ ةقلخأإ ىلإإ وعديو ةلمجلإ قإوسسأإ يف ةديإزملإ مأظنب لمعلإ فقو نلعي قيزر

ةيداشصتقإلا راثآلا نم دحلا صضرغب لمعلا ىلإا ةدوعلاب اطاششن21 ـل صصيخرتلا مت اميف

يحسصلإ نمألأب ةقلعتملإ تأيفيكلإ نÓعإإ ةيأغ ىلإإ ةرجألإ تإرأيسس طأسشن فأنئتسسإإ ليجأأت
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ةيليل تارهسس ’و قابطأÓل لدابت ’و ةمحر دئاوم ’

ةيناسضمرلا مهتاداع رييغت ىلع نييرئازجلا ربجي انوروك
ثيح ،ةيسضاملا تاونسسلا يف هيلع اندوعت يذلا ريغ رخآا معط هل نوكيسس ليسضفلا ناسضمر رهسش نأا ودبي ،انوروك سسوريف يسشفت لظ يف

..ةنسسلا رهسشأا كلم ربتعي يذلا رهسشلا اذه لابقتسس’ ىرخأ’ا لودلا يف ةملسسملا رسسأ’ا نم اهريغك ةيرئازجلا تÓئاعلا هيف دعتسست تناك

تايفو6 اهنم ةلاح42 ىلإا ت’احلا ددع عفتريل

ةديدج ةدكؤوم ةلاح ليجسست
ةسسبتب ةزنولاب يفوتم سصخسشل

ةد˘كؤو˘م ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح ،ة˘سسب˘˘ت ة˘˘ي’و سسمأا تل˘˘ج˘˘سس

ةلاحلا قل˘ع˘ت˘تو91 د˘ي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإ’ا˘ب

عفتر˘ي كلذ˘بو ةز˘نو˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘م ي˘فو˘ت˘م سصخ˘سشب

يسشفت ذنم ةلاح42 ىلإا ةدكؤوملا تاباسصإ’ا يلامجا

سسوريف ببسسب تايفو6 اهنم ةي’ولا ميلقإاب ءابولا

7 ىلع ةعزوم ت’احلا نأا ركذلاب ريدجو انوروك

نيع جيرملا ةعير˘سشلا فا˘ح˘لو˘ب ة˘سسب˘ت ي˘هو ة˘يد˘ل˘ب

نم ددع ليجسست مت اميف ةزنولا ةرسضخوب ءاقرزلا

امأا ،ايربخم اهليلحت جئاتن راظتنا يف هابتسش’ا ت’اح

تويبلاب يحسصلا رجحلا تحت ةديقملا ت’احلا نع

ت’احلا ةدايزل رظ˘ن˘لا˘ب ة˘لا˘ح005لا زواج˘ت د˘ق˘ف

ىنحنم فرعت ةسسبت نأا ىلإا ريسشنو ايموي ةلجسسملا

.ايموي لسصاف دحاو لدعمب يدعاسصت

نايفسس ةزمحلا

 يلزنملا رجحلا ىلإا ببسسلا نيعجرم / ةلسشنخ

ةيبرتلا عاطقب نويرادإاو نوفظوم
افوخ لمعلا ىلإا ةدوعلا نوسضفري

انوروك سسوريف نم
ةي’وب ةيبرتلا عاطقب نويرادإ’ا نوفظوملا سضفر

تاميلعت دعب مهلمع بسصانم ىلإا ةدوعلا ةلسشنخ

نيعجر˘م تا˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ن˘م تدرو

ىلإا هديدمت مت يذلا يلزنملا رجحلا ىلإا كلذ ببسس

يف ةيبرت ريدم لك يذلا تقولا يف ليرفأا92 ةياغ

ةرورسض دكؤوي سضعبلا تام˘ي˘ل˘ع˘ت ل˘سسر˘ي تا˘ي’و˘لا

سضعبلاو ،مه˘طا˘سشن ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةدو˘ع˘لا

سضعبلاو ،طق˘ف ة˘ئا˘م˘لا ي˘ف05 ةب˘سسن ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ي

.ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا ءÓخإا ةرورسض دكؤوي

نيفظوملا لبق نم لمعلا بسصانم ىلإا ةدوعلا سضفر

ةمولعملا هفرعت يذلا براسضتلا دعب ءاج نييرادإ’ا

تقولا يف ،تاي’ولل ةيبرتلا يريدم نم ةرداسصلا

رجحلا ديد˘م˘ت ةرور˘سض د˘كؤو˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو يذ˘لا

سضعب كلذ وذح تذحو ليرفأا92 ةياغ ىلإا يلزنملا

ىري يذلا تقولا يف تاي’ولل ةيبرتلا تايريدم

05 ةبسسن قيبطت ةرورسض نورخآ’ا ةيبرتلا وريدم

مهماهم ءادأاب نوربجي نيذلا نيفظوملا نم ةئاملا يف

يتاوللا تاهمأ’او لماوحلاو ى˘سضر˘م˘لا ى˘ن˘ث˘ت˘سسيو

سضعب حلأا يذلا تقولا يف ،راغسص لافطأا نهيدل

نيفظوملل ةيعامجلا ةدوع˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م

ر˘سصن˘ع˘لا ة˘سصا˘خ ةدو˘ع˘لا او˘سضفر ن˘يذ˘لا ن˘ي˘يرادإ’ا

ىلإا ةدوعلا Óيسصفتو ةلمج سضفر يذلا يوسسنلا

،يلزنملا رجحلاب رمأا ةيروهمجلا سسيئر نأ’ لمعلا

ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت قيبطت نأا نيري نهف

،ةسسائرلا ةطلسس نم ربكأا ةطلسس كانه سسيلو ،ةبجاو

،ةميلعتلا قيبطت ـ نهبسسح ـ ةيبرتلا يريدم ىلعو

نأاو ةسصاخ نهتايحب ةرماغملل تادعتسسم نسسل نهف

دوجو مدعل ةمق˘ع˘م ر˘ي˘غ ة˘يرادإ’ا بتا˘كم˘لا م˘ظ˘ع˘م

سضع˘ب كرد˘ت˘سسي˘ل ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب لا˘م˘ع

قيبطتب مهتاميل˘ع˘تو م˘ه˘تÓ˘سسار˘م ة˘ي˘بر˘ت˘لا ير˘يد˘م

91 ةياغ ىلإا ايموي ةسسسسؤوملاب دحاو رسصنع دوجو

 .طقف روكذلا نم نوكيو ليرفأا

تاسشوهلب نارمع

انوروك سسوريفب باسصم سصخسش ةافو
ةليسسملا يسسيع يديسس ىفسشتسسمب

ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس رخا ةديرج تملع

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب با˘˘˘سصم سصخ˘˘˘سش ةا˘˘˘فو ن˘˘˘ع

ىسسي˘ع يد˘ي˘سسب سشي˘ع˘ل˘ب ي˘سسيو˘˘ك ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب

عسضخت ت’اح90 دجوت امك ةليسسملا ةي’و

ىفسشتسسم تاذب  ةسصتخملا ةحلسصملاب جÓعلل

اد˘غ وا مو˘ي˘لا نوردا˘غ˘ي د˘ق ن˘ي˘ن˘ثا م˘ه˘ن˘ي˘ب  ن˘˘م

    ىفسشتسسم

خوسشخسش حلاسص
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نيب حوار˘ت˘ي ،ج˘ي˘ه˘ب ي˘لا˘ف˘ت˘حإا و˘ج˘ب
نييزت ،ليسضفلا رهسشلا لبق قوسستلا

ناوأا ءار˘سش اذ˘كو تو˘ي˘ب˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘تو
تيز ،ل˘باو˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘سضح˘˘تو ةد˘˘يد˘˘ج
يف عسضوي يذ˘لا كير˘ف˘لا ،نو˘ت˘يز˘لا
ر˘˘ي˘˘سضح˘˘تو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘بر˘˘˘سشلا
طور˘ق˘م˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘يو˘ل˘˘ح˘˘لا

تÓكأ’ا نم ا˘هر˘ي˘غو ة˘سصما˘سصلاو
.اندÓب اهب رهتسشت يتلا تايولحلاو
لÓخ ةيرئازجلا ةأارملا رسضحت ثيح
ذ˘˘لأا نار˘˘ف˘˘غ˘˘˘لاو ة˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
،ةر˘ير˘ح ،ة˘برو˘سش ن˘م ت’و˘˘كأا˘˘م˘˘لا
كاروبلا ،ةطلسسلا نم ةفلتخم عاونأا
ةيناسضمرلا ةدئاملا ديسس دعي يذلا
فل˘ت˘خ˘م ى˘لا ة˘فا˘سضإا ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف
رئاسصعلاو ةيديلقتلا قابطأ’ا عاونأا

ةدعقلا ر˘سضح˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،تا˘برا˘سشلاو
ام ةرهسسلاب انيدل فرعيام وأا ةيليللا
ةيرئازجلا تايولحلا نم باطو ذلأا
،راڨيسسلا ،فياط˘ق˘لا˘ك ،ة˘فور˘ع˘م˘لا
زوللا بلقلا ،ةسسوبسسبلا ،طورقملا

ةنيدم اه˘ب ر˘ه˘ت˘سشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب’ز˘لاو
خ˘ب˘ط˘تو .ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘ي’و كيرا˘˘فو˘˘ب
مويلا يف ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ر˘سسأ’ا م˘ظ˘ع˘م

يسسيئر قبطك ناسضمر نم لوأ’ا

تا˘ير˘ك ن˘م نو˘كت˘ي يذ˘لا مو˘ث˘˘م˘˘لا

رمحأا قرمو سصمحو مورفملا محللا

،كارو˘˘˘ب˘˘˘لا بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لا ،سضي˘˘˘˘با وا

اهريغو ةعونتم تاطلسس ،سصيمحلا

فتلتل ،تايل˘ح˘ت˘لاو تÓ˘ب˘ق˘م˘لا ن˘م

ةدحاو ةدئام ىلع ةيرئازجلا ةلئاعلا

ناذا تقو قابط’ا فلتخمب ةرخاز

نويرئازجلا رطفيو .برغملا ةÓسص

ر˘˘م˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘حأ’ا بل˘˘غأا ي˘˘ف

ةلواطلا نورداغي مث نمو بيلحلاو

نودو˘ع˘ي م˘ث ن˘مو ةÓ˘˘سصلا ة˘˘يدأا˘˘ت˘˘ل

ت’و˘كأا˘م˘لا ن˘م با˘˘طا˘˘م لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ل
و˘جو م˘ع˘ط نا˘سضمر˘ل م˘ع˘ن .ةذ˘يذ˘ل˘لا

يذ˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ه˘˘كنو
ير˘با˘ع˘ل ة˘م˘حر˘لا د˘ئاو˘م ه˘ي˘ف ر˘ث˘كت
،ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لاو ءار˘ق˘ف˘لاو ل˘ي˘˘ب˘˘سسلا

قابطأ’ا فلتخم ةوسسنلا هيف لدابتتو
ع˘م رو˘ط˘ف˘ل˘ل ا˘هر˘ي˘سضح˘ت م˘ت يذ˘˘لا
ةوعد متي ا˘م˘ك ،با˘ب˘حأ’او نار˘ي˘ج˘لا
ر˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ .را˘˘ط˘˘فإ’ا ى˘˘لا ل˘˘هأ’ا
محرلا ةلسص ىوقت ةكربلا و ريخلا

ءاقدسصأ’ا و براقأ’ا تارايز رثكتو
ثيح ،ءاسسنلا نيب ةسصاخ ليللا يف

لزانملا ىدحإا نولاسص يف نعمتجت
ةينيسصب ةنيز˘م ةد˘حاو ة˘لوا˘ط ى˘ل˘ع
زو˘˘ل˘˘لا بل˘˘ق˘˘لا ،يا˘˘سشلاو ةو˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘لا

عاو˘˘˘نأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ب’ز˘˘˘˘لاو
ثيدحلا فارطأا لدابتل تارسسكملا

مويلا بعت نايسسنل ت’اقوبلا لوقو
لاجرلا بهذي نيح يف ،خبطملا يف

ة˘ل˘سصاو˘مو ح˘˘يوار˘˘ت˘˘لا ةÓ˘˘سص ءادأ’
تانولاسصلاو ي˘ها˘ق˘م˘لا ي˘ف ر˘ه˘سسلا

جيجسضو ءاوسضا طسسو ،تÓحملاو
مل يذلا تاي’ولاو ندملا فلتخم
ةنسسل ناسضمر مايأا ىلوأا يف هعمسسن

ددع نز˘ح˘لا ى˘سست˘كإا ثي˘ح،0202
اهنادقف دعب ةيرئازجلا تÓئاعلا نم
سسوريفلا ببسسب اهتÓئاع نم دارفأ’
فلتخم ىلع نوكسسلا ميخو ،يجاتلا
رظحلا اهيل˘ع ق˘ب˘ط ي˘ت˘لا تا˘ي’و˘لا
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا تح˘˘ب˘˘سصاو ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ي˘ف تقو˘لا م˘ظ˘ع˘م ءا˘˘سضق ل˘˘سضف˘˘ت
ءاو˘جأا˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سس’ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ءا˘قد˘سص’او نار˘ي˘ج˘لا ع˘˘م نا˘˘سضمر
را˘˘سشت˘˘نإا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ با˘˘˘ح˘˘˘سص’او

بر˘سض يذ˘˘لا91ديفو˘ك سسور˘ي˘ف
زر˘بأا تف˘ت˘خا نو˘كت كلذ˘بو ،م˘لا˘ع˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘نا˘سضمر˘لا تادا˘ع˘˘لا

.ةيمÓسس’ا لودلا لكو
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باسصم رخا لو’ا سسما ءاسسم لثامت
يذ˘لاو ،ءا˘ف˘سشل˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ةينث ىفسشتسسمب جÓعلا ىقلتي ناك
رم’ا قلعتيو ،ةن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب د˘با˘ع˘لا
ردا˘˘˘غ يذ˘˘˘لا ،»م ب““ و˘˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ليلاحتل هعاسضخا دعب ىفسشتسسملا
ةثÓثل انوروك سسوريف نع فسشكلا

ينعي ام ،ةيبلسس اهلج تناك تارم
ثكم نا دعب ،سسوريفلا نم هؤوافسش

،اموي02 ـلا تقاف ةدمل ريخ’ا اذهب
لوا برتغ˘م˘لا بي˘ب˘ط˘لا بير˘ق و˘هو
،ةنتاب ة˘ي’و˘ب ل˘ج˘سست ة˘با˘سصا ة˘لا˘ح
هلثامت دعب ىفسشتسسملا رداغ يذلاو

مايأا01 ـلا نع ديزي ام ذنم ءافسشلل

ه˘ل ن˘ي˘ت˘ب˘ير˘ق ل˘ثا˘م˘ت هÓ˘ت ،ن’ا ن˘م
رمعلا نم غلبت زوجعب رم’ا قلعتيو

ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘با ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ن˘˘˘سس48
ن˘ي˘ت˘ل˘لا ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘سسم˘خ˘لا

ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤوملا تاذ اترداغ
رودلا يتأاي˘ل ،ي˘سضق˘ن˘م˘لا عو˘ب˘سس’ا

لثامت نا دعب ع˘بار˘لا م˘ه˘ب˘ير˘ق ى˘ل˘ع
هتباجتسساو ،ءاف˘سشل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن ل˘كسشب
كلذبو ،دمتعملا جÓعلا لوكوتوربل
يف كوكسشم وا باسصم يا ىقبتي مل
ىوتسسم ى˘ل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصا

يذلا ،ةنتابب دباعلا ةينث ىفسشتسسم
رابتعاب ةدودحملا هتا˘ي˘نا˘كما م˘غرو
ه˘˘م˘˘قا˘˘ط نا ’ا ةأا˘˘سشن˘˘لا ثيد˘˘ح ه˘˘نا
ي˘ف م˘كح˘ت˘ي نا عا˘ط˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةياغ ىلا ىسضرملاب لفكتيو عسضولا

،ىفسشتسسملا م˘ه˘تردا˘غ˘مو م˘ه˘ئا˘ف˘سش

ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا نا ر˘˘ي˘˘غ

تا˘با˘˘سصا ي’ ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم

اذه ،ىفسشتسسملا ىلا درت دق ةملتحم

سسوريفب نيباسصم نا ركذلاب ريدج

ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم اوردا˘˘غ د˘˘ق ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

د˘ع˘ب ة˘كير˘ب˘ب تار˘ي˘م˘ع نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس

50 ـب رم’ا قلعتيو ءافسشلل مهلثامت

ةبحاسص ةلفطلا مهنيب نم سصاخسشأا

يفوتملا ةيحسضلا ةنبا ةنسس31 ـلا

نع كيهان ،سسوريفلا تاذب هتباسص’

ةسسسسؤو˘م˘لا˘ب تل˘ج˘سس ءا˘ف˘سش ت’ا˘ح

سضارمÓل ةيئافسشت˘سس’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

،ةنتاب ةنيدم˘ب ة˘يد˘ع˘م˘لاو ة˘يرد˘سصلا

ةارم’ ىرخاو ،ةلاح81 ـلا تقاف

تردا˘˘˘غ ة˘˘˘ناور˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘˘ب

يذلا تقو˘لا ي˘ف اذ˘ه ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

نيباسصملل يلامج’ا ددعلا هيف قاف

05 ـلا ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

تلثامت يتلا ت’احلا مهيف امب ،ةلاح

ةا˘فو ت’ا˘˘ح60 اذ˘كو ءا˘˘ف˘˘سشل˘˘ل

نم ديزملا بلطتي يذلا ،سسوريفلاب

ر˘ي˘بدا˘ت˘لا ذا˘خ˘تا لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘عو˘˘لا

مازتلا كلذ نمو ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ةرورسضلل ’ا جورخلا مدعو تويبلا

ت’ا˘ح ناو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،ىو˘˘سصق˘˘لا

درت لازت ’ مهتباسصا يف كوكسشملا

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ي˘˘˘ف ،تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘لا

رو˘ه˘ظو ل˘ي˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘عا˘˘سضخا

.اهجئاتن
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ريغ ايسسايق امقر لجيج ةي’و تلجسس
ةدكؤوملا تاباسصإ’ا ددع يف قوبسسم
تسصحأا ثي˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب
لÓخ تاباسصا ةي˘نا˘م˘ث ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م
ي˘˘لا˘˘م˘˘جا ع˘˘فرا˘˘م و˘˘هو د˘˘˘حاو مو˘˘˘ي
لاوز ةيا˘غ ى˘لا ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘سصإ’ا

.ةلاح24 ىلا دحأ’ا سسمأا

ملام ةي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس84لا تل˘م˘حو
اميف ةلجاوجلل ةبسسنلاب اعقوتم نكي
سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا ف˘م˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي

ر˘˘˘ئاود˘˘˘لا تف˘˘˘سشك ثي˘˘˘ح ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
نع لقي’ا˘م ل˘ي˘ج˘سست ن˘ع ة˘ي˘ح˘سصلا
ىوتسسم ىلع ةديدج تاباسصا ةينامث
ي˘هو ثÓ˘ث˘لا ة˘ي’و˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم
،ةي’ولا ةمسصاعب ىيحي نب قيدسصلا
بودجمو ةيلي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘سشب
ددع يلامجا لعجام ريهاطلاب ديعسسلا

24 ىلا عفتر˘ي ةد˘كؤو˘م˘لا تا˘با˘سصإ’ا

ر˘سشع ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ءا˘ق˘˘ب ع˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
يف رظنلا تحت اهيف هبتسشم ت’اح
ةسصاخلا ليلاحتلا جئاتن روهظ راظتنا
يتلا ةريثكلا تاباسصإ’ا تلكسشو .اهب
لبق ن˘م تب˘سسلا ة˘ي˘سسمأا ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘مد˘سص ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘˘لا

اسصوسصخ يل˘ج˘ي˘ج˘لا عرا˘سشلا ط˘سسو
اذه تلجسس نأاو قبسسي مل ةي’ولا نأاو
موي يف تاباسصإ’ا نم عفترملا ددعلا

ىلا ““انوروك ““ ءابو لوخد ذنم دحاو
ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا ة˘˘ي’و˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘قا
ديزملا لي˘ج˘سست ن˘م دادز˘ت فوا˘خ˘م˘لا

˘ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ ىود˘˘ع˘˘لا ت’ا˘˘ح ن˘˘م
بل˘غأا ح˘ت˘ف ع˘م ا˘سصو˘سصخ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

ف’آÓلا رسسكو ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
نم يلزنملا رجحلل ةي’ولا ناكسس نم
ةماعلا تاءاسضفلا ىلع مهددرت لÓخ
مود كلذو ةريبك دادعأاب عراوسشلاو
ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘سش ىدأا ةا˘˘عار˘˘˘م
تم˘ه˘تا كلذ ى˘لا .ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا
ىل˘ع ر˘ه˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘لا

انوروك سسوريفب نيباسصم˘لا ة˘ع˘با˘ت˘م
ءا˘ف˘خا˘ب ى˘سضر˘م˘لا سضع˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب

ميدقتو سسوريفلاب مه˘ت˘با˘سصا ة˘ق˘ي˘ق˘ح
ةقيقح سصوسصخب ةطولغم تامولعم
اهيلع اوددرت يتلا نكامأ’او مهسضرم
او˘ل˘ما˘ع˘ت ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا ى˘˘ت˘˘حو
م˘ه˘ت˘˘با˘˘سصا فا˘˘سشت˘˘كا د˘˘ع˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘م

بي˘ب˘ط د˘كأاو ،ر˘ي˘ط˘خ˘لا سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب

نأاب لجيج ىفسشتسسمب ةعباتملا ةدحوب

م˘يد˘ق˘ت نود˘م˘ع˘ت˘ي ى˘سضر˘م˘لا سضع˘˘ب

مهسضرم ةقيقح نع ةئطاخ تامولعم

ىلا سسوريفلا لقن ىلع دعاسسي امم

نم ريبك ددع نأاو نيرخآا سصاخسشأا

ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ج˘سس ي˘ت˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا

تامولعملا نع ةمجان تناك ارخؤوم

اهمد˘ق ي˘ت˘لا ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لاو ة˘ئ˘طا˘خ˘لا

لقن يف دعاسس امم نيباسصملا سضعب

اولماعت نمم سصاخسشأا ةدعل ىودعلا

دارفأا سضعب كلذ يف امب ء’ؤوه عم

.ةيبطلا مقاوطلا

 نيقباسس نيباسصمب اوكتحا سصاخسشأ’ دوعت اهبلغأا

 لجيجب انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع يف دعاسصت

مهليبسس يلخأاو ءافسشلل اولثامت مهلج

ةنتابب دباعلا ةينث ىفسشتسسمب91 ديفوك سسوريفب نيباسصم ’

ةنيطنسسق

اباسصم031 ىلإا عفتري ددعلاو  انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصا61 ليجسست
ةديدج ةباسصإا61 سسم’ا موب ليجسست مت ثيح انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع يف بيهر عافترا  دهسشت ةنيطنسسق ةي’و  لازت ’
ناكسسلا ىلع بلطتيو رطخلا سسوقان قدي سصاخلا و ماعلا لعجي يذلا رسشؤوملا وهو ةباسصا031  ةلا تاباسص’ا يلامجا عفتريل ةدكؤوم
نوكت اذهبو ،ةحئاجلل ع˘ير˘سسلا را˘سشت˘ن’ا فا˘ق˘يإ’ ة˘مÓ˘سسلا د˘عاو˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘تو ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ماز˘ت˘ل’ا ةرور˘سضب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو
زاكعوب لامج.فيطسس ةي’وو نارهوو ةمسصاعلا و ةديلبلا نم لك دعب اينطو سسماخلا زكرملا تلتحا دق ةنيطنسسق
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ديعأأ يتلأ لاملأ بلغأأ تفرعو
تÓحم سصخألابو سسمأأ اهحتف
ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جألأو سسبÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
تا˘˘عا˘˘ق أذ˘˘كو ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإلأ
بل˘غأا˘ب أر˘ي˘ب˘ك أد˘فأو˘ت ة˘قÓ˘˘ح˘˘لأ

اهندمب ةصصا˘خو ة˘يلو˘لأ ق˘طا˘ن˘م
ر˘ي˘ها˘ط˘لأو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ك ىر˘˘ب˘˘كلأ

دي˘ق˘ت مد˘ع ظ˘حو˘لو ، ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأو
تأءأر˘جإلا˘ب ةر˘˘ي˘˘خألأ با˘˘ح˘˘صصأأ
تحلأأ يتلأ ةيئاقولأو ةيزأرتحإلأ

يتلأو ةيحصصلأ تاه˘ج˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لوحتتل ىتح ةيرورصض اهتربتعأ

رؤو˘˘˘˘ب ى˘˘˘˘لأ تأءا˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘˘ه
ا˘صصو˘صصخ ل˘تا˘˘ق˘˘لأ سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل
ظ˘حو˘ل ثي˘ح ة˘قÓ˘ح˘لأ تا˘عا˘ق˘ب
مامأأ نئابزلأ نم تأرصشعلأ سسدكت
كلذو اهلخأد ىتحو ةريخألأ هذه
دق ةثراكلأ نأاب يحوي دهصشم يف
نو˘خد لا˘˘ح ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك نو˘˘كت
ىلأ سسوريفلاب باصصم سصخصش
لهصسلأ نم ثيح تأءاصضفلأ هذه
داصسجأأ ىلأ ىودعلأ لقني نأأ أدج
بايغ ي˘ف ا˘صصو˘صصخ ن˘ير˘ي˘ث˘كلأ
نم .ةيرور˘صضلأ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تأودأأ

ةطرصشلأ رصصان˘ع تف˘قوأأ ا˘ه˘ت˘ه˘ج
لÓخ لج˘ي˘ج ة˘يلو˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب

ناصضمر رهصش نم ةيناثلأ ةليللأ
ن˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأأو سصا˘˘خ˘˘صشأأ ةد˘˘ع
ءلؤو˘ه ل˘ها˘ج˘ت ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب نا˘˘ب˘˘صشلأ

ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإل
لوانت دعب مهنكاصسمل مهترداغمو
م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘قأو را˘˘˘ط˘˘˘فإلأ ة˘˘˘ب˘˘˘جو
لخأدم مامأأ ةريغ˘صص تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل
، ءايحألأ سضعب أذكو تأرامعلأ

م˘˘هو ة˘˘طر˘˘صشلأ لا˘˘جر د˘˘هو˘˘˘صشو
نم يح نم رثكأأ يف نولخدتي
نيذلأ نابصشلأ سضعب فيقوت لجأأ

ةدرا˘ط˘م أذ˘كو م˘ه˘لزا˘ن˘م أوردا˘غ
ل˘ها˘ج˘ت أود˘م˘ع˘ت ن˘˘م˘˘م ن˘˘ير˘˘خآأ
املع مهيلأ ةهجوملأ تأريذحتلأ

دق تناك ةيلولأ نمأأ حلاصصم نأأو
ة˘˘ي˘˘لوأأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘صصح ي˘˘˘ف تف˘˘˘صشك
سضر˘ف˘ل ا˘هر˘صصا˘ن˘˘ع تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘ل
يتلأ قطانملاب يلز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ
ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع ا˘ه˘تر˘مإأ تح˘ت ع˘ق˘˘ت

ةلاحأو اصصخصش683 نع لقيلام
مدع ببصسب ةلأدعلأ ىلع مهتافلم
كيهان يلزنملأ رجحلا˘ب م˘هد˘ي˘ق˘ت

تا˘ب˘كر˘م˘لأ تأر˘صشع ع˘صضو ن˘ع
ر˘صشح˘م˘لا˘ب ة˘يرا˘ن˘لأ تا˘جأرد˘˘لأو
ةصصاخلأ ةقايصسلأ سصخر بحصسو
م˘ه˘لو˘ج˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘صصأا˘˘ب
ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأأ عرأو˘صشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب

. لوجتلأ رظح

ةريطخ حورجب نيضصخضش ةباضصإا
ةملاقب رورم يثداح يف

سسمأ راهن ةكولماتب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

وكرأ ن˘ي˘ع ة˘ير˘ق ل˘خد˘م˘ب د55و ا˘صس41 ة˘عا˘صسلأ ى˘ل˘˘ع  لولأ
ةرايصس مأدطصصأ يف لثمت رورم ثداح لجأل ةكولمات ةيدلب

ى˘لإأ ىدأأ ا˘م˘م ،ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جأرد˘˘ب (21 ونور) عو˘ن ن˘م ة˘ي˘حا˘ي˘صس

سسنج نم ةنصس42 رمعلأ نم غلابلأ  ةجأردلأ قئاصس ةباصصإأ
نيع يف ةيحصضلأ فاعصسإأ مت نيلجرلأ ىوتصسم ىلع حورجب ركذ
ةأرايصس ةطصسأوب تلقنو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم ناكملأ
ةكولمات ةيرأوجلأ ةحصصلل ةيمومعلأ ةصسصسؤوملأ ىلإأ فاعصسإلأ
زكرملأ هل ل˘خد˘ت ي˘نا˘ث˘لأ ثدا˘ح˘لأ ا˘مأ .مزÓ˘لأأ جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل

يحب د75و اصس61 ةعاصسلأ ىلع، ةملاقب ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ
يف لثمت رورم ثداح لجأل  حأرج نب ةيدلب مصساقلب طيرصشوب
ىلإأ ىدأأ امم ،يأدنويه عون نم نيتيحايصس نيترايصس مأدطصصأ

مت ةددعتم تاباصصإاب ىثنأأ سسنج نم ةنصس13 (م.ب) ةباصصإأ
ةيامحلأ نأوعأأ فرط نم ناكملأ نيع يف  ةيحصضلأ فاعصسإأ
ميكحلأ ىفصشتصسم ىلإأ فاعصسإلأ ةأرايصس ةطصسأوب تلقنو ةيندملأ

Yõ Gdójø.∫.جÓعلأ يقلتل يبقع

ةليصسملإ

ةأارمإا ةافو فلخي رورم ثداح
ةعلضضلا مامح ةيدلبب

06 مقر ينطولأ قيرطب تيمم رورم ثداح سسمأ ءاصسم عقو
ةيلو ةعلصضلأ مامح ة˘يد˘ل˘ب ط˘ع˘ب˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘م˘صسم˘لأ نا˘كم˘ب
ثيح  نيتيحايصس نيترايصس نيب مأدطصصأ رثأ يلع أذهو ةليصسملأ

و  ةنصس66رمعلأ نم ةغلابلأ  ف م  ةأأرمأ ةافو ثداحلأ أذه فلخ
مهلقنو مهئÓجأ مت ةروطخلأ ةتوافتم تاباصصإاب نيرخأ ةباصصأ

يوأرهزلأ يفصشتصسم يلأ ةيندملأ ةيامحلأ  نأوعأ فرط نم
ثثجلأ ظفح ةحلصصمب ةيحصضلأ ةثجلأ عصضو مت اميف ةليصسملاب
ةثداحلأ يف قيقحت نملأ حلاصصم تحتف اميف يفصشتصسم تأذب
 U°Édí T°îû°ƒñ         .ةيحصضلأ ةلئاع ةصصاخو ناكصس اهل زتهأ يتلأ

ةنتاب

اوضضرعت ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةثÓث ذاقنإا
نوبراكلا ديضسكأا يداحأا زاغب قانتخ’

ةايح ذاقنأ نم ،ةنتاب ةيلول ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تنكمت

نهصضرعت رثأ ،ةنصس55و41،12 نيب نهرامعأ ءاصسن ةثÓث
يهطلأ ةلآأ نم ثعبنملأ نويراكلأ ديصسكأأ لوأ زاغب قانتخل
د˘صصق خ˘ب˘ط˘م˘لأ ن˘ي˘خ˘صست˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ م˘ت ي˘˘ت˘˘لأ «ة˘˘نو˘˘با˘˘ط»
برق ةديصشك يحب نئاكلأ يلئاعلأ نهنكصسمب كلذو ،مامحتصسلأ

يذلأ رملأ نايثغ ةلاح يف نهيلع رثع ثيح. ةروأون دجصسم
نيعب اياحصضلأ فاعصسأو ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم لخدت بلطت
يقلتل ةنتابب يعماجلأ ىفصشتصسملأ ىلأ نهليوحت لبق ناكملأ
T°ƒT°É¿.ì.ةمزÓلأ تافاعصسلأ ةيقب

قورحب لفط ةباضصإا
ةملاقب ةقضش لخاد زاغ راجفنإاو برضست يف
،لوألأ سسمأأ راهن ةملاق ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ زكرملأ لخدت

ةرا˘م˘ع ن˘˘كصسم47 ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب د63و ا˘˘˘˘صس51 ة˘عا˘صسلأ ى˘ل˘ع
زاغ راجفنإأو برصست يف لثمت ثداح لجأل  ةملاق  ةنيدمب  سس
و لفط ةباصصإأ ىلإأ ىدأأ امم ، ةرامعل يناثلأ قباطلاب ةقصش لخأد

قورحب ركذ سسنج نم تأونصس30 (ر. أأ) ىمصسملاب رملأ قلعتي
لوصص و لبق ةصصاخ ةرايصس ةطصسأوب هلقن مت هجولأ يف ةفيفخ
ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ بأو˘بلأ جا˘جز ر˘صسكت ثدا˘ح˘لأ ف˘ل˘خ ا˘م˘ك ةد˘ج˘˘ن˘˘لأ

Yõ Gdójø.∫.ةقصشلل ةفرصشلأو

ةدكيكصس

 روهزلا داوب ةثجىلع روثعلا
رأروأأ ئطاصشب ةاتفل ةيوهلأ ةلوهجم ةثج ىلع نونطأوم رثع
تامولعم بصسحو ,ةدكيكصس ةيلوب روهزلأ يدأو ئطاصش برغ
دأوب رأروأئطاصش نم برقلاب تبصسلأ ءاصسم أوناك نونطأوم ناف
جأومأأ اهتفذقئطاصشلأىلأ ةاتف ةثج جورخب أوأاجافتيل روهزلأ
ة˘ق˘فر تر˘صضح ي˘ت˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ة˘قر˘ف˘ب أو˘ل˘صصتيل رح˘ب˘لأ
لقلأىفصشتصسمىلأ ة˘ث˘ج˘لأ ل˘ق˘ن تلو˘ت ي˘ت˘لأ ةيندم˘لأ ةيامحلأ
نأأ مل˘ع˘لأ ع˘م ا˘ه˘تا˘فو بب˘صس ة˘فر˘ع˘م و ا˘ه˘تيو˘ه ديدحت˘ل أديهمت
حلاصصم تحتف دق و ةقأرح اهنأ رابتعاب اقرغ تيفوت اهنأ حجرملأ
.ةيصضقلأ تاصسبÓم و فورظ ديدحتل اقيقحت كردلأ
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ريغو ةديدج تاباصصإ ةجوم نم فواخملإ دإز يذلإ رمأ’إ وهو لجيج ةي’و تايدلبو ندم فلتخمب نينطإوملل إريبك إدفإوت لوأ’إ ريزولإ اهنع نلعأإ يتلإ

 .ةيصضاملإ تاعاصسلإ لÓخ تاباصصإ ينامث نع لقي’ام تصصحأإ يتلإ سشينروكلإ ةمصصاع ىوتصسم ىلع انوروك سسوريفب ةقوبصسم

   ةقÓحلإ تاعاقو سسبÓملإ تÓحم اهتمدقم يف

  صصاخضشأا ةدع فقوت ةطرضشلاو لجيجب ةيراجتلا لاحملا ىلع ريبك دفاوت
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كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ ن˘˘كم˘˘ت
لوأأ ، ةلصشنخ ةيلوب ةزماط ةيدلبب ينطولأ
ةر˘ي˘ط˘خ رأر˘صشأأ ة˘با˘صصع كي˘كف˘˘ت ن˘˘م ، سسمأأ

ىلع وطصسلأ نونهتمي سصاخصشأأ7 نم نوكتت
لÓغتصساب ةقطنملأ يف تانكصسلأ و تÓحملأ
ةيلمعلأ تنكم ثيح ،يلزنملأ رجحلأ تاقوأأ

تأودأأ و تا˘قور˘صسم˘لأ سضع˘ب عا˘جر˘ت˘صسأ ن˘م
.تÓحم˘لأ ما˘ح˘ت˘قأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست
ةقرفلأ دأرفأأ نإاف ةعاصس رخآأ ردصصم بصسحو
دعبو ةزماط ةيدلبب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ
سضعب سضرعت لوح يواكصشلأ نم ددع اهيقلت
ةيليل وطصس تايلمع ىلإأ ةيدلبلأ ينطأوم نم
قيبطت ذ˘ن˘م ر˘كا˘ب˘لأ حا˘ب˘صصلأ تا˘عا˘صس ي˘ف و

ةعباصسلأ ةعاصسلأ نم يحصصلأ رجحلأ تأءأرجإأ
رصشاب نيأأ ، احابصص ةعباصسلأ ةعاصسلأ ىلإأ Óيل
ىلإأ لوصصولل ةعصسأولأ تايرحتلأ ةقرفلأ دأرفأأ
،ر˘ي˘صصق ي˘ن˘مز فر˘ظ ي˘فو ، ة˘با˘صصع˘لأ دأر˘فأأ
تايلمع زغل كف نم كردلأ رصصانع نكمت
هبتصشملأ دحأأ ىلإأ لوصصولأ مت نيأأ ، وطصسلأ
نأأ ىلإأ ، أرصس سصخصشلأ ةكرح عبتت متيل ، مهيف
نيصسبل˘ت˘م ن˘ير˘خآأ سصا˘خ˘صشأأ ع˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
عم قمعملأ قيقحتلأ دعبو ، ةقرصسلأ ةلواحمب
ةيوه نع فصشكلأ مت ، نيفوقوملأ سصاخصشألأ
تعرز يتلأ ةري˘ط˘خ˘لأ ة˘با˘صصع˘لأ دأر˘فأأ ي˘قا˘ب
، ةقطنملأ ناكصس فوفصص يف علهلأو بعرلأ

ن˘ع ف˘صشكلأ م˘ت ، ي˘لوألأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لÓ˘˘خو
اهيلع ءÓيتصسلأ مت يتلأ تاقورصسملأ ناكم
ةباصصعلأ نأأ قيقحتلأ نيبو ، تÓحملأ دحأأ نم

باكترل ي˘لز˘ن˘م˘لأ ر˘ج˘ح˘لأ تا˘قوأأ ل˘غ˘ت˘صست
ين˘طو˘لأ كرد˘لأ دأر˘فأأ .ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘ه˘م˘ئأر˘ج
سضبقلأ مت نأأ ىلإأ تاقيقحتلأ تعصسو ةزماطب

نوكتت يتلأ ةريطخلأ ةكبصشلأ دأرفأأ لك ىلع

ةباين ى˘ل˘ع م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ن˘يأأ ، دأر˘فأأ7 نم
فلم تلاحأأ اهرودب يتلأ ، ةلصشنخ ةمكحم
ريخألأ أذه ، قيقحتلأ يصضاق ىلع ةيصضقلأ
سسبحلأ نييصسيئر نيمهتم  عأديإاب رمأأ ردصصأأ
تحت نيم˘ه˘ت˘م˘لأ ي˘قا˘ب ع˘صضو ع˘م ، تقؤو˘م˘لأ
تيقل دقو أذ˘ه .ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ تأءأر˘جإأ
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ دأر˘فأل ة˘ي˘ن˘˘مألأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
قطانملأ لك و ةزماط ةيدلب ناكصس ناصسحتصسأ
تعرز ةباصصعلأ نأأ و ةصصاخ ،اهل ةرواجملأ
نيحÓفلأو راجتلأ طاصسوأأ يف علهلأو بعرلأ

.نيلأوملأو

 ةقطنملإ ينطإوم ناصسحتصسإ تق’ ةيلمعلإ و دإرفأإ7 نم نوكتت ةباصصعلإ / ةلصشنخ

ةزماطب رجحلا تاقوأا لÓغتضساب تÓحملا ىلع وطضسلا يف ةضصتخم  ةكبضش كيكفت
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ن˘مأأ ى˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صسلأ را˘˘طإأ ي˘˘ف
ةبراحم و ،هتاكلتمم و نطأوملأ
تنكم˘ت ،م˘ئأر˘ج˘لأ لا˘كصشأأ ى˘ت˘صش
يرصضحلأ نمأÓل ةطرصشلأ تأوق
ةنيطنصسق ةيلو نمأاب رصشع عبأرلأ

يف اطروت نيصصخصش فيقوت نم
لح˘م ل˘خأد ن˘م ة˘قر˘صسلأ ة˘ي˘صضق

ليل˘لأ فر˘ظ لÓ˘غ˘ت˘صسا˘ب يرا˘ج˘ت
تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح .(سسب˘˘ل˘˘ت ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف)
ىو˘˘كصش ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لأ

ل˘˘ح˘˘م بحا˘˘صص ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر
ةقرصسلل هلحم سضرعت سصوصصخب
متيل ،ليللأ نم ةرخأاتم ةعاصس يف
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف
مت ةبقأرملأ تأريماك لÓغتصسابو
ديدحت و  ةقرصسلأ ةقيرط دصصر

ف˘ي˘ث˘كت م˘ت˘ي˘ل ،ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ة˘يو˘ه
تنكم يتلأ تايرحتلأ و ثاحبألأ

د˘˘يد˘˘م˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘فا˘˘ق˘˘يإأ ن˘˘˘م
ةديدج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل سصا˘صصت˘خلأ

امهينكصسم سشيتفتو يلجنم يلع
متيل ،ةيلحملأ ةباينلأ نم نذإأ قفو
زاجنإأو ةحلصصملأ رقمل امهليوحت

ةيئأزج تأءأرجإأ ي˘ف˘ل˘م ا˘م˘هد˘صض
ةيصضقب قلعتي لوألأ ن˘ي˘ل˘صصف˘ن˘م

رجحلأ ةفلاخم نع يناثلأو لاحلأ

لامكتصسأ دعب ،يلزنملأ يحصصلأ

ميدقت مت ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لك

،ةيلحملأ ةباينلأ ما˘مأأ ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ

ف˘ل˘م زا˘ج˘نأ ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘نلأ د˘˘ع˘˘ب

ينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هميدقت مت

ةنيطنصسق

يحضصلا رجحلا اولغتضسا نيذلا تÓحملا صصوضصل فيقوت
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نيديفتصسملأ نم تأرصشع ماق

ةينكصس ةدحو3621 ةصصح نم
ةيجاجتحأ ةفقوب ةليصسملأ ةيدلبب

رقم مامأأ0202/4/62 دحلأ موي
جأرفإلاب نيبلاطم ةليصسملأ ةيلو
ةدافتصسÓل نيحصشرملأ ةمئاق نع
،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ ن˘˘˘˘كصسلأ ن˘˘˘˘م
ةيفافصشلأ سسيركت» ـب نيبلاطمو
دقو ،ةيلمعلأ هذه يف «ةهأزنلأو

نم مهءايت˘صسأ نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ىد˘بأأ

ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع جأر˘فلأ ي˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ

قأرغتصسأ نم مغرلاب نيديفتصسملأ

لك ةيلم˘ع˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘˘لأ ةرا˘˘يز ي˘˘ف تقو˘˘لأ

ي˘ف م˘ه˘تا˘ف˘ل˘˘م أو˘˘ع˘˘صضو ن˘˘يذ˘˘لأ

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ تنا˘˘˘كو ق˘˘˘با˘˘˘صسلأ

د˘ق  ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ

ة˘ب˘صسا˘ن˘م ن˘م ر˘ث˘˘كأ ي˘˘ف تد˘˘عو

نكصس3621 ة˘صصح ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ب

ةمصصاع ةليصسملأ ةيدلبب يمومع
ة˘˘ن˘˘صسلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق» ة˘˘يلو˘˘لأ
قباصسلأ يلأو فرط نم » ةطرافلأ
عقو ىلع أذهو  ميهأربأ ناصشوأ
ربع نونطأوم اهنصش تاجاجتحأ
ماحتقأو قرحو ة˘ل˘ي˘صسم˘لأ ة˘يد˘ل˘ب
فرط نم مهريصسكتو  تانكصسلأ
يلأو بيصصنت دعبو نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
مهدعو  اجر˘ع˘لأ خ˘ي˘صشلأ د˘يد˘ج˘لأ
م˘ي˘مر˘ت سصو˘صصخ˘ب ل˘ح دا˘ج˘˘يا˘˘ب
م˘˘ت˘˘يو ةرر˘˘صضت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ن˘˘˘كصسلأ

نيلوؤوصسملأ نأامط ثيح  اهعيزوت

»ابيرق» متيصس هنأاب نيد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ

عيزوت˘لا˘ب أود˘عوو م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘لأ

ةصصح ردقت يتلأ نكصسلل لداعلأ

انكصس3621 ـب ةليصسملأ ةيدلب

ريبك رخأات دهصشت يتلأ و يراجيإأ

نوجتحملأ لمأايو ، ةئيطب ةريتوو

مهلامأ ةقلعملأ ةمئا˘ق˘لأ ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب

.لاجآلأ برقأأ يف اهيلع

3621 ةمئاق نع جإرفإ’اب نيبلاطم

 ةليضسملا ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحإا ةفقو

ةي’ولإ بإرتب اهعيبو اهلاخدإإ ددصصب اهبحاصص ناك

فراطلاب ردضصملا ةلوهجم ءاضضيبلا موحللا نم راطنق21 زجح
ةدام نم ةربتعم ةيمك زجح نم يئزجلأ يحصصلأ رجحلأ قيبطتل اهتايرود لÓخ سسمأأ لوأأ ءاصسم فراطلاب ناعرذلأ ةرئأد نمأأ حلاصصم تنكمت

فرط نم زجنملأ قيقحتلأ فصشك نيأأ راطنق21 ـب يلامجإلأ اهنزو ردق يرصشبلأ كÓهتصسÓل ةهجوم تناك ةنحاصش لخأد تطبصض ءاصضيبلأ موحللأ
ردحني يذلأ اهبحاصص نأو ردصصملأ ةلوهجم يأأ مصسو اهل تصسيل ةعلصسلأ هذه نأ فراطلاب ةراجتلأ ةيصشتفم حلاصصم عم قيصسنتلاب ةطرصشلأ حلاصصم
دعبو ميركلأ ناصضمر رهصش لولح لغتصسم ةيعرصش ريغ قيرطب اهقيوصست سضرغل فراطلأ ةيلو ىلأ لاخدإأ ددصصب ناك يقأوبلأ مأ ةيلو نم
ةصصتخملأ ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلإأ لصسرأأ يئاصضق فلم فراطلأ ةيلول ةراجتلأ حلاصصم عم قيصسنتلاب ينعملل زجنأأ  ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتصسأ

¬∏e©£≈ Gd.¿    .ةبوصسنملأ لاعفألأ ىلع مهتمكاحمل ناعرذلأ ةمكحم ىدل
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ةرجلا تارايصسب رمألا قلعتيو
طوطخىلع ي˘عا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

طصسوو ي˘نو˘ب˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘صسو
ط˘˘˘صسو اذكو راج˘ح˘لاو ة˘ن˘يد˘م˘لا
ام و˘هو را˘م˘ع يد˘ي˘صسو ة˘ن˘يد˘م˘لا
لبق ةلو˘ل˘ل ه˘جو˘ي رار˘ق˘لا ل˘ع˘ج˘ي
لكب لمعلا طمن بيح قيبطتلا

ل˘ك دا˘خ˘تا ل˘جا ن˘م اد˘˘كو ة˘˘يلو
يف ةمÓصسلاب ةقلع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

ديفوك ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘صشف˘ت ل˘ظ

ناديملل ةدوعلا لجؤوي ام وهو91
نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ن˘˘˘هار˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف
لقن˘لا ةر˘جلا تارا˘ي˘صس با˘ح˘صصا
ة˘با˘ن˘ع˘ب فر˘ع˘ي ا˘˘م وا ير˘˘صضح˘˘لا
د˘ق و˘نا˘ك يدر˘ف˘˘لا ي˘˘صسكا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
سسرام رهصش ل˘م˘ع˘لا ن˘ع او˘ف˘قو˘ت
ريباد˘تو تاءار˘جا بب˘صسب طرا˘ف˘لا

سسور˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

نيقئاصسلا نكل91 ديفوك انوروك
هجوت ببصسب رارقلا يلع اوجتحا
تارايصس لامعت˘صسلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
لعج ا˘م˘م ي˘عر˘صش .ر˘ي˘غ˘لا ل˘ق˘ن˘لا

ةيداع ةقيرطب رمتصست لقنلا ةكرح
سضيوعتلاب مهتب˘لا˘ط˘م بنا˘ج ي˘لا

يتلا ةيلاملا ةمزألاو رئاصسخلا نع
ة˘با˘ق˘ن˘لا تحار ا˘˘م˘˘ك م˘˘ع˘˘ب تل˘˘ح
ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل
اهريغو بئار˘صضلا ن˘م م˘هؤوا˘ف˘عا˘ب
ة˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جلا ن˘˘˘˘م
سسمأا حا˘ب˘صص ه˘جو˘ت د˘قو م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
تايريدملل نيقئاصسلا نع نيلثمم
عصضولا نع راصسفتصسÓل ةيصصولا

 ةيلو لكب رارقلا قيبطت ةيفيكو
نورخآاو مهتÓحم نوحتفي راجت

 رارقلا يلع نوظفحتي
باحصصا ةصصاخ سسمأا حابصص مدقا

راجت ادكو لاجرلا ةقÓح تÓحم
مهتÓحم حتف نم مهريغو ةلمجلا

ة˘مو˘كح˘لا تارار˘ق˘˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘حر˘˘م
رجح˘لا تاءار˘جا ع˘فر˘ب ة˘ي˘صضا˘ق˘لا

با˘ح˘صصا ن˘م د˘يد˘ع˘لا حا˘م˘˘صسلاو
د˘ع˘ب ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل تÓ˘ح˘م˘لا
فصصنو رهصش نم ديزت ماد فقوت
تصضر˘ف ي˘ت˘لا تاءار˘جلا بب˘˘صسب
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت د˘ع˘ب ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

دب˘ك ا˘م˘م91 د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘˘ك
رئاصسخ رارقلا مهصسم نيدلا ةيبلغا

يلع نولمعي مهلعج امم ةربتعم
د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا
نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع رار˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع نÓ˘˘˘عإلا
اوناك ني˘قÓ˘ح˘لا ة˘صصا˘خ سضع˘ب˘لا
نءا˘بز˘لا بب˘صسب ار˘˘صس نو˘˘ط˘˘صشن˘˘ي
لجا نم مهب نولصصتي وناك نيدلا
يت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ي˘ل˘ع لو˘صصح˘لا

سضعب ادب لباقملابو ةفقوتم تناك

تابكرملا عيب تÓحم باحصصا
ةر˘˘صسكلا ع˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘م اد˘˘˘كو
ي˘ف ة˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لاو
نم مهتÓحم ةئي˘ه˘تو داد˘ع˘ت˘صسلا
مايلا لÓخ ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا ل˘جا
سضعب ردتعا لباق˘م˘لا˘بو ة˘مدا˘ق˘لا
را˘ج˘ت˘لا وا تÓ˘ح˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘صصا
اودوعي نا مهنأاب نيدكؤوم مهنئابزل
ةنهارلا فورظلا لظ يف لمعلل
ءابولا يصشفت دهصشت تلازام يتلا

يلعو مهي˘ل˘ع ار˘ط˘خ ل˘كصشب ا˘م˘م
يلا لمعلل ةدوعلا نيلجؤوم نئابزلا

ة˘صصا˘خ نا˘صضمر ر˘ه˘˘صش د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م
ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م سضع˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب
باحصصا ادكو ة˘ي˘ب˘ت˘كم˘لا داو˘م˘لا
نيدلا ةصشمقلا عيب تÓحم سضعب
راجت ادك  ةيلولا جراخ نوميقي
لابقا دهصشتل يتلا داوملا سضعب

.ناصضمر رهصش لÓخ

مهب تقحل يتلا ةيداملا رارسضألا ببسسب تابسسانملا نم ديدعلاب هب اوبلاط دق اوناك يذلا لمعلل ةدوعلا رارقب ةرجألا تارايسس باحسصأا رسشبتسسا
تاطلسسلا رارقلا عجرأا امدعب ضضومغلا اهفلي تلاز ام ناديملل ةدوعلا رارق نأا مغر نييمويلا لامعلا نم نودعي مهنوك اهودبكت يتلا رئاسسخلاو

لقنلا ةرجألا تارايسسب ةبانع ةيلوب فرعي ام وأا يرسضحلا لقنلا تارايسسل ةبسسنلاب لمعلا ةيفيكو طورسش نوددحي نيذلا ةيلولا وأا ةيمومعلا
.يربكلا تابدلبلاو ةنيدملا طسسو نيب لقنلا تارايسس اهنمسض لخدت ةبانع ةيلوب يرسضحلا لقنلا تارايسس نوك يدرفلا
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ىلعو ةبانع ةيلوب ةئزجتلاو ةلمجلا راجت
مهطاصشن اوفنأاتصسإا نطولا تايلو يقابب رارغ
رارق دعب دحألا سسمأا حابصص مهتÓحم حتفب
ةيراجتلا ةطصشنألا سضعبل سصيخرتلا ةموكحلا
ثلاثلا مويلا يف كلذو اهطاصشن ةلوازمل ةدوعلاب
ةنيدملاب عراوصش تدهصشو .ناصضمر رهصش نم
يبرعلاو يبرعلا نينزو نودلخ نبا عراصشك
ةنيدملا طصسوب عراوصشلا نم اهريغو يصسبت
ع˘ي˘ب˘ل ه˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ح˘ت˘ف
داومو ةيلزنم˘لا ي˘ناو˘نألاو ة˘يد˘حألاو ة˘صسب˘لألا
ولو ةيراجتلا ةيكرحلا نم وج داعأا ام ءانبلا
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘كر˘ح˘لا ة˘ل˘ق م˘˘غر ي˘˘ب˘˘صسن ل˘˘كصشب
تÓصصاوملا لئاصسو فيقوت ببصسب نينطاوملا

ن˘صسح˘ت˘صسأاو .ةر˘جألا تارا˘ي˘صسو تÓ˘فا˘ح˘لا˘ك
عم ة˘مو˘كح˘لا رار˘ق تÓ˘ح˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘صصأا

ببصسب ريثك اوناع مهنوكل ناصضمر رهصش لولح
ام ئجافم لكصشب تاءاج يتلا قÓغإلا ريبادت
ةينه˘مو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ل˘كا˘صشم ي˘ف م˘ه˘ل بب˘صست

ن˘ير˘جأا˘ت˘صسم˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ ناو ة˘˘صصا˘˘خ
ةر˘ي˘ب˘ك ف˘ي˘لا˘كت م˘ه˘ق˘ثا˘ع ى˘ل˘عو تÓ˘ح˘م˘˘لا

ريهطت تايلمعل اوماق حتفلا لبق مهنا نيدكؤوم
ءارجإاك اهطيحمو مهتÓحمل ة˘ع˘صساو م˘ي˘ق˘ع˘تو
ةوعد عم انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل يئاقو
امك .نامألا ةفا˘صسم ر˘ي˘باد˘ت˘ب د˘خأا ى˘لإا ن˘ئا˘بز˘لا
ي˘نو˘ب˘لا˘ك ىر˘ب˘كلا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا ل˘˘ج تد˘˘ه˘˘صش
طاصشنلا ةداعإا ركابلا حابصصلا دنمو راجحلاو
داومو تاب˘طر˘م˘لا ع˘ي˘بو سسبÓ˘م˘لا تÓ˘ح˘م˘ل
راجت داع ينوبلابو ةئزجتلاو ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ءا˘ن˘ب˘لا

نأاصشلا كلذكو طاصشنلل يبد عراصشو قوصسلا
ةيمومعلا لاغصشلاو ءانبلا داوم ةعابل ةبصسنلاب
نم .ةرورعزوببو ةرصضخوبو يراديب ةقطنمب

تردصصا كلهتصسملا ةيامحل ةمظنملا اهتهج
ةموكحلا رارق دعب هنأا هيف تدكأا نايب سسمأا
ةدوعلاب ةيراجتلا ةطصشنألا سضعبل سصيخرتلا
حومصسملا تاعاصسلا يف اهطاصشن ةلوازم ىلإا
.ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘˘لا .ا˘˘˘ه˘˘˘ب
تÓحملا باحصصأا مازلإاب تبلاط كلهتصسملا
اهيفلاخم سضيرعت عم ة˘ي˘ماز˘لإا ر˘ي˘باد˘ت ذا˘خ˘تا˘ب

نئابز3 نم رثكأا لاخدإا مدعو ،يروفلا قلغلل
لبق مقعملاب ريهط˘ت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإاو ،ةد˘حاو ة˘ع˘فد
لبق تا˘ما˘م˘كلا ماد˘خ˘ت˘صسإا ة˘ي˘مازلإاو لو˘خد˘لا
لكو عئابلل تامامكلا لامعتصسإاو لحملا لوخد
.نامألا ةفاصسم مارتحإاو لحملاب لماع

يروفلا قلغلل اهيفلاخم ضضيرعت عم ةيئاقو ريبادت ذاختاب اهباحسصأا مازلإا

مهل صصيخرتلا ةمؤكحلا رارق دعب مهتÓحم نؤحتفي «اطيبمؤق» راجت
مهطاسشن ةلوازمل ةدؤعلاب
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نييبانعلا نم بو˘ل˘ط˘م ح˘ب˘صصأا
˘مار˘ت˘حاو رذ˘ح˘لا ي˘خو˘ت ةرور˘صض
رارق دعب ةمزÓلا ةياقولا تاءارجإا
ديدعلا فانئتصساو تÓحملا حتف
نم ةيادب ةيراجتلا تاطاصشنلا نم
ىدل ماحدزلا يدافت ىقبيو ،سسمأا

تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘ب تÓ˘˘˘ح˘˘˘˘م
بيلحلا ة˘عا˘ب د˘ن˘عو «ة˘ي˘بلز˘لا»و
ثي˘ح تا˘يرور˘صضلا ن˘م ن˘˘ب˘˘ل˘˘لاو
ةفاصسم نامصض ىلع سصرحلا بجي
يداف˘ت˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘ي˘ب نا˘مألا

بجي امك ،انوروك سسوريف يصشفت

ع˘˘ي˘˘ب تÓ˘˘ح˘˘م با˘˘ح˘˘صصأا ى˘˘ل˘˘ع

نأا ةيئاصسنلاو ة˘ي˘لا˘جر˘لا سسبÓ˘م˘لا

مهتÓ˘ح˘م م˘ي˘ق˘ع˘ت ى˘ل˘ع او˘ل˘م˘ع˘ي

م˘ه˘لا˘م˘ع˘ل اور˘فو˘ي نأاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ةعنقألاو تامقعملاو تاره˘ط˘م˘لا

م˘˘˘ه˘˘˘نأا ة˘˘˘صصا˘˘˘خ تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘˘كلاو

تارصشعلا عم ايموي نول˘ما˘ع˘ت˘ي˘صس

يدافت بجي امك ،نينطاوملا نم

يف نئابزلا نم ريبك ددع لاخدإا

ن˘˘ي˘˘قÓ˘˘ح˘˘لا ا˘˘˘مأا ،تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن

او˘مو˘ق˘ي نأا بج˘ي˘ف تا˘˘قÓ˘˘ح˘˘لاو

ةيئاقولا تاءارجإلا نم ةعومجمب

كلذو مهنئابزو مهصسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح˘ل

تامزلتصسم˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع

،ةقÓحلا يف اهنو˘ل˘م˘ع˘ت˘صسي ي˘ت˘لا

ةياغلل مه˘م دار˘فألا ي˘عو ى˘ق˘ب˘يو

سسوريف راصصحنا نامصض لجأا نم

يف رثكأا هراصشتنا يدافتو انوروك

لك ىلع بجي امك ،ةبانع ةنيدم

نأا ةصصاخلاو ةيمومعلا تارادإلا

تا˘ما˘م˘كلا ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع ر˘˘ه˘˘صست

تفرع دقو ،اهلامع لكل ةعنقألاو

يف ةبانع ةنيدم ءايحأا نم ديدعلا

ن˘م ر˘ي˘ب˘ك نوا˘ه˘ت ةر˘ي˘خألا ما˘˘يألا

اورصسك نيذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط

نم ةئف دجويو ،يحصصلا رجحلا

ىلإا جورخلا لصضفت يتلا بابصشلا

وهو اءاصسم ةعباصسلا دعب عراصشلا

ججحتو ،يعولا بايغ دكؤوي ام

ةصصاخ نيتورلاو للملاب نوريثكلا

ر˘˘ه˘˘˘صش ن˘˘˘م ى˘˘˘لوألا ما˘˘˘يألا ي˘˘˘ف

انوروك سسوريف ىقبيو ،ناصضمر

ه˘ت˘برا˘ح˘م بج˘يو ع˘ي˘م˘ج˘لا ود˘˘ع

تاءارجإا عاب˘تإا˘بو ة˘ي˘كذ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

.ةياقولا

ةيراجتلا تاطاسشنلاو تÓحملا حتف رارق دعب

ةياقؤلا تاءارجإا مارتحاو رذحلاب نؤبلاطم نؤيبانعلا

3 صصسصخت ةبانع ةيحانل نيماحملا ةباقن
رجحلا تاءارجإا نم نيررسضتملا ةناعإل  رييÓم

متنصس رييÓم ةثÓث ةبانع ةي˘حا˘ن˘ل ن˘ي˘ي˘ما˘ح˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن تصصصصخ

ءارج رجحلا تاءارجا نم اوررصضت نيدلا نيماحملل تاناعإاك

هداختا مت يدلا رارقلا وهو91 ديفوك انوروك سسوريف يصشفت

نيماحملل ةباقن لثمتو  ةباقنلا .سسلجمل ريخلا عامتجلا لÓخ

ةصسبتو فراطلا ةملاق ةبانعب قلعتت تايلو عبرا ةبانع ةيحانل

تادعاصسملاو ةناعلاب نيينعملا نيماحملا مءاوق دادعإا مت ثيح

يل˘ع تا˘يلو˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘يرر˘صضت˘م˘لا وا

ةيحانل نييماحملا ةباقنل ةعباتلا حلاصصملاو بتاكملا يوتصسم

تفقوت نا دعب ةيرابجا ةلطع يف اولخد نيماحملا نا املع ةبانع

يصشفت دعب رجحلا تاءارجا ببصسب ءاصضفلا سسلاجمو مكاحملا

تاصسلجلا عيمج ليات مت نا دعب91 ديفوك انوروك سسوريف

نييماحملا لوخد عنم م˘ت ا˘م˘ي˘ف ر˘خآا را˘ع˘صسأا ي˘لا تا˘م˘كا˘ح˘م˘لاو

سسوريفلا وا ءابولا راصشتناو يصشفت عنمل ةيباقعلا تاصسصسؤوملا

ةيبلغلا لعج امم نيماحملا لمع ةبلا ةفصصبو كلدب فقوتيل

تامكاحملاو اياصضقلا نم مهليخادم فقوت ءارج نوررصضتي مهنم

م˘كا˘ح˘م˘لا ىد˘ل نا˘ج˘ل بي˘صصن˘ت عو˘ب˘صسأÓ˘ل اذ˘ه ر˘ح˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘صس و

.نيماحملا تابلط لابقتصسل سسلاجملاو
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ئراط يأا عوقو ةلاح يف ةيريدملا مÓعإاب مهوبلاط

يحسص

لمعتسست زاغلاو ءابرهكلا عيزؤت ةسسسسؤؤم
اهلامع ىلع نانئمطإÓل ةريسصقلا لئاسسرلا

ةيريدم زاغ˘لاو ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘صشلا تعر˘صش

يف ينطولا بارتلا تايريدم لك رارغ ىلع كلذو ةبانع عيزوتلا

رجحلا يف نيدوجوملا اهلامع ةفاك ىلإا ةريصصق لئاصسر لاصسرإا

ءاصسنلا وأا ةنمزملا سضارمألا ببصسب انوروك سسوريف ءارج يئزجلا

ةنصس21 نم ل˘قأا لا˘ف˘طأا ن˘ه˘يد˘ل ي˘تÓ˘لا ءا˘صسن˘لا وأا ل˘ماو˘ح˘لا

مهفرصصت تحت سصاخ مقر عصضو متو ةيحصصلا مهلاوحأا يصصقتل

لماع يأا˘ب ل˘ح˘ي ي˘ح˘صص ئرا˘ط يأا˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا مÓ˘عإاو را˘ب˘خأل

زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل ةيرئازجلا ةكرصشلا موقت نلو ،هيلعو

تدكأا لب طقف لامعلا ىلع نانئمطإلاب ةبانع عيزوتلا ةيريدم

يأا عوقو ةلاح يف ايحصصو ايعا˘م˘ت˘جا م˘ه˘ب ل˘ف˘كت˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج

سسأار مه لامعلا نأا ةربتعم انوروك سسوريف ءارج يحصص لكصشم

ءادصصأا لÓخ نم هتأا ةصسصسؤوملا تفصشكو ،ةكرصشلل يرصشبلا لاملا

نم ىلولا ةردابملا هذه تقل دقف ةبرجتلا هذه نم ىلوألا مايألا

ةكرصشلا نأا درجمل لامعلا فوفصص نيب اريبك ًاناصسحتصسا اهعون

هذه لثم يف مهرابخا عبتتو مهل متهت و اهلامع ةحصص ىلع ةقلق

نامصضب اهنئابز حلاصصمل متهت امك دعب نع ةيئانثتصسلا فورظلا

وأا بط˘ع يأا حÓ˘صصإا لÓ˘خ ن˘م ة˘مد˘خ˘لا ة˘ي˘عو˘نو ة˘يرار˘م˘ت˘˘صسا

.يئابرهكلا رايتلل تاعاطقنا
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ةرامعل يناثلا قباطلا نم ءانب طؤقسس
ةسسؤتيلاكلاب ةينكسس

ةينكصس ةرامعل يناثلا  قباطلا  نم ءانب سسمأا  حابصص  طقصس

ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت˘˘ل  ىدأا ا˘˘م˘˘م ،لا˘˘حر˘˘ب  ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ة˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كلا˘˘˘ب

لاجر فرط  نم اهرثإا ىلع  فعصسأا  سسأارلا  يف  ةريطخ  ةباصصإل

لاحرب يحصصلا عاطقلا ىلإا  لقن مث  ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

يف سســمأا تعقو ةثداحلا .مزÓلا جÓعلا يقلتل  جÓعلا يقلتل

حلاصصم هتلق˘نا˘م بصسح ق˘ئا˘قد ع˘صضبو ا˘حا˘ب˘صص ة˘ع˘صسا˘ت˘لا دود˘ح

هدافم ءادن اهناوعأا ىقلت نيا «ةعاصسرخآا«ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا

ةصسوتيلاكلاب ةينكصس ةرامعل يناــثلا قباطلا  نم ءانب  طوقصس

ةنياعملاو لوصصولا دعبو ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع

تافاعصسإلا هل تمدق ثيح ،سسأارلا يف ةريطخ ةباصصإا هل نأا نيبت

لاحرب يحصصلا عاطقلا  ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف ةيلوألا

ىلإا ةلوهجم ةثداحلا بابصسأا ىقبتو اذــه،مزÓلا جÓعلا يقلتل

ةثداحلا هذه  ىلإا نأا ىلإا ةراصشإلا ردجتو،رطصسألا هذه ةباتك ةياغ

دعب،ةبانعب ةيصضاملا ةعاصس27فرظ يف اهعون نم ةثلاثلا يه

لوأا ناوهز  سسافر يحب يبرغم ءانب ىلع رادج طوقصس ةثداح

ام وهو،مويلا  سسفن يف رجحب Óيف نم رخآا ءانب طوقصسو،سسمأا

نيئانبلا  فرط  نم  رذحلاو  ةطيحلا  ذخا يعدتصسي ىحصضأا

دعاوق  مارتحا  عم ،ةصصاخ  نكاصسم يف مهلمع ناك اذإا ةصصاخ

.حاورألا ىلع ظافحلل ةمÓصسلا

eÉRhR.Ü   

بذاــكلا  حيرــسصتلا ببسسب

  ءانيملاب لابقتسسا زاهج فلأا051 نم رثكأا اهب تايواح5 زجحت كرامجلا
ةبانعب كرامجلل ةيوهجلا ةيريدملل ةعباتلا ءانيملاب ةيراجتلا تايلمعلل  ةيصسيئرلا ةيصشتفملا ىوتصسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاصصم تنكمت

،ةيبيكرتلا ةعانصصلل ةهجوم اهنأا سساصسأا ىلع بذاكلا حيرصصتلا دعب كلذو لابقتصسا زاهج004051  نم ديزأاب ةلمحم تايواح5زجح نم

كرامجلا  ةيريدملل نايب  هنع  فصشك  بصسح  ةفلاخملا  ةعيبط  تلثمتو  اذه ،جد45,501.580.005 ـب ةيلاملا ةمارغلا ةميق تردق ثيح

راطإا يف تايلمعلا لثم  لخدتو023 هتدام  يف كرامجلا نوناقلا اهيلع  بقاعي ةفلاخم  يهو بذاكلا حيرصصتلا ةفلاخم يف  ةبانعب

.ينطولا  داصصتقإلا  رخنت يتلاو ، ةيكرمجلا بتاكملاو دودحلا ربع بيرهتلا و سشغلا  عاونأا لك ةحفاكمب ةقلعتملا ةيرودلا تاطاصشنلا
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راطفإلا دعب مهلزانم يف ءاقبلا ةركف اولبقتي مل

نودحتي ةيبعصشلا ءايحألا بابصش
ةيناصضمرلا تارهصسلا ءايحإل يحصصلا رجحلا

ناشضمر رهشش فيراشصمو انوروك ةمزأا ةهباجم يف اهتدعاشسمل

  ةزوعملا تÓئاعلا ةدئافل ةيئاذغ دورطب عربتت «لاتيصس»

نمألا رشصانعو ليبشسلا يرباع ىلع راطفإا تابجو عزوت مشستبإا ةعومجم

ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ةبجو003 مدقت لاحرب ريخلا سسان

ىلإا ءاشسم ةعباشسلا ةعاشسلا نم اهيف أادبي يتلا ةبانع ةيلو ىلع يئزجلا يحشصلا رجحلا مايأا لبق دÓبلا يف ايلعلا تاطلشسلا تشضرف
.ةيناشضمرلا تارهشسلا ءايحإا ىلع نورشصيو تيقوتلا اذه لÓخ مهتويب مازتلإا نوشضفري بابششلا سضعب نأا ريغ ،احابشص ةعباشسلا

¯  hd«ó gô…

ةطصشانلا «لاتيصس» ةكرصش تماقأا
تا˘˘بر˘˘ع ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ددعب عربتلاب ةيديدحلا ككصسلا

ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا دور˘˘ط˘˘لا ن˘˘م
ةبانع ةي’وب ةزوعملا تÓئاعلا

ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ة˘ب˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذو
ةنصسلا هذه نمازتي يذلا ناصضمر
ي˘ت˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘مزأا ع˘˘م
نم تÓئاعلا نم ديدعلا ترصضأا
.ةيداملا ةيحانلا
نم ذختت يتلا ةكرصشلا تدكأا

نايب يف اهل ارقم ةبانع ةي’و

ىلع «ةعاصس رخآا» زوحت سسمأا

عربتلاب تماق اهنأاب اهنم ةخصسن

نم در˘ط003 نم برق˘ي ا˘م˘ب

تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

لفكتت ىتح ،ةبانع يف ةيلحملا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه

ايلام ةررصضتملاو ةريقفلا رصسأ’ا

ي˘ف ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘˘مزأ’ا هذ˘˘ه ن˘˘م

فيقوت مت نأا دعب كلذو ةي’ولا

ةيراجتلا ة˘ط˘صشنأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ي˘ف ل˘ق˘˘ن˘˘لاو

تدكأا ثيح ،انوروك ءابو يصشفت

يتلا ةردابملا هذه نأاب ةكرصشلا

مخز عم ايصشامت يتأات اهب تماق

هدهصشت يذلا ينطولا نماصضتلا

عيباصسأ’ا يف نطولا عوبر عيمج

نع ةكرصشلا تربع امك ،ةريخأ’ا

دور˘ط˘لا م˘ها˘صست نأا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘مأا

يف اهب تعر˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

رهصش ةيادب ةبوعصص نم ليلقتلا

ةزوعملا تÓئاعلا ىلع مايصصلا

ا˘ه˘لا˘ث˘ت˘ما رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا نا˘˘م˘˘صضو

يتلا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل

ة˘˘يرور˘˘صض ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت

،انوروك ةحئاج ىودع ةحفاكمل

ةد˘ي˘حو تلا˘ق سصو˘صصخ˘لا اذ˘ه˘ب

:«لاتيصس» ةكرصش ةصسيئر باعصش

داوملا نم انتاعربت مدقن نحن»

ريفوت يف ةدعا˘صسم˘ل˘ل ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

تا˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا داو˘˘م˘˘لا

يف يعامتج’ا لمعلاب ةفلكملا

ن˘˘يذ˘˘˘لا م˘˘˘ه م˘˘˘ه˘˘˘نأ’ ،ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

تاد˘˘عا˘˘صسم˘˘لا هذ˘˘˘ه نو˘˘˘عزو˘˘˘ي

عم ،نيديفتصسملا ىلع ةيئاذغلا

،كرابم˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح

نماصضتلا ةيلمع يطغت نأا لمأان

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ن˘˘م اءز˘˘˘ج هذ˘˘˘ه

معد لكصشتو ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا

.»ةرتفلا هذه لÓخ نينطاوملل
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ىلع ةبانع ةي’و ناكصس داتعا
ر˘م˘صسلاو ر˘ه˘صسلا تاو˘ن˘صس راد˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإا نا˘صضمر ي˘لا˘ي˘˘ل ي˘˘ف
دعبف ،ليللا نم ةرخأاتم تاعاصس
ةÓ˘˘صص ا˘˘صصو˘˘˘صصخو را˘˘˘ط˘˘˘فإ’ا
تا˘˘حا˘˘˘صسلا تنا˘˘˘ك ح˘˘˘يوار˘˘˘ت˘˘˘لا
جعت ءايحأ’ا بل˘غأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
فلتخا عصضولا نأا ريغ ،ةكرحلاب
تاءار˘جإ’ا بب˘صسب ة˘˘ن˘˘صسلا هذ˘˘ه
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا

ءاقبلا سسانلا ىلع تصضرف يتلاو
نأ’ ،راطفإ’ا دعب مهلزانم يف

دعب أادبي يئزجلا يحصصلا رجحلا
نأا ريغ ،ءاصسم ةعباصسلا ةعاصسلا
اورا˘ت˘خا با˘ب˘صشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

يلايل ءايحإاو رجحلا اذه رصسك
ا˘م و˘هو ا˘˘ي˘˘ب˘˘صسن و˘˘لو نا˘˘صضمر
لÓخ «ةعاصس رخآا» هيلع تفقو
ر˘ه˘صش ن˘م ن˘˘ي˘˘لوأ’ا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ءا˘ي˘حأ’ا ي˘ف نا˘صضمر
ة˘نا˘ب˘ج» بهذ˘لا داو رار˘غ ى˘ل˘˘ع
،«سسازوأا ي˘ت˘ي˘˘صس’» ،«دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
ةم˘يد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ،«نو˘لو˘ك’»
ة˘يد˘ل˘˘ب ز˘˘كر˘˘مو «مراد سصÓ˘˘ب»
ن˘م دد˘ع را˘ت˘خا ثي˘ح ،ي˘نو˘˘ب˘˘لا
ءاقبلا اولبقتي مل نيذلا بابصشلا

عمجتلا راطفإ’ا دعب مهلزانم يف
فقاوم ،تارامعلا لخادم مامأا
ةملظم ن˘كا˘مأا ي˘فو تارا˘ي˘صسلا
،نمأ’ا دارفأا راظنأا نع داعتبÓل
ىلإا مهنم سضعبلاب رمأ’ا دعت لب

هذه لخاد مهتارايصسب لقنتلا دح
ر˘مأ’ا و˘هو ةرو˘كذ˘م˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
رصسك ىلإا «ةعاصس رخآا» عفد يذلا
نم برق˘ت˘لاو ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا
ج˘ج˘ح˘ت ن˘يذ˘لا با˘ب˘صشلا سضع˘˘ب
ر˘ج˘ح˘لا ر˘صسكب م˘ه˘ن˘م سضع˘˘ب˘˘لا
’ ه˘˘نأ’ ر˘˘ئا˘˘ج˘˘صسلا ن˘˘ي˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘ل
ي˘ف كلذ˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي
هيف لاق يذلا تقولا يف ،لزنملا

رجحلا اورصسكي مل مهنأاب نورخآا
نوعمجتي مهنأا رابتعاب يحصصلا
ىلإا نولقنتي ’و مهلزانم مامأا
ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م ا˘˘مأا ،ىر˘˘خأا ن˘˘كا˘˘مأا
يهف ةبكارلا ةينمأ’ا تايرودلا

هنأا مغر ليللا لاوط فقوتت ’
نا˘م˘˘صض ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بع˘˘صصلا ن˘˘م
سسفن يف ءايحأ’ا عيمج ةيطغت
نأا عيمجلا لمأا ىقبيل ،تيقوتلا
بير˘ق˘لا ي˘ف ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه لوز˘˘ي
ىلإا ةايحلا دو˘ع˘ت ى˘ت˘ح ل˘جا˘ع˘لا

ناصضمر ةحئار دوعتو اهتعيبط
ن˘م ة˘ن˘صسلا هذ˘ه تد˘ق˘ت˘فا ي˘ت˘˘لا

.بناوجلا عيمج
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تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سضع˘˘˘ب لاز˘˘˘ت ’
موق˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ة˘ط˘صشن˘لا
م˘غر ه˘جو ل˘م˘كا ى˘ل˘ع ا˘هرود˘ب
رارغ ىلع اذهو قاهر’او بعتلا

ريخلا سسان و م˘صست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م
هذه دارفا ىناوتي مل ثيح، لاحرب
ةظحلل ولو ةيريخلا تايعمجلا

تÓئاعلل نوعلا دي ميدقت نع
ي˘ف ة˘م˘ها˘صسم˘لا و ة˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا

سسيصسحتلاو مي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
دجتصسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م

لولح نم ن˘ي˘مو˘ي راد˘م ى˘ل˘عو،

ريخلا سسان تماق ناصضمر رهصش

003 نم رث˘كا م˘يد˘ق˘ت˘ب لا˘حر˘ب

تÓئاعلا ةدئافل ة˘ل˘م˘ح˘م ة˘ب˘جو

تا˘صشرو˘˘لا لا˘˘م˘˘عو،ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

تا˘˘ن˘˘حا˘˘صشلا ي˘˘ق˘˘ئا˘˘صس ا˘˘˘صضياو

ثيح،لاحرب ةيعانصصلا ةقطنملاب

سضعبلا يصسنت قابطا دادعا مت

لز˘ن˘م˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘˘ب’ا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م

تاع˘ب˘ت ر˘خ’ا سضع˘ب˘لا ي˘صسن˘تو

و، سضورفم˘لا ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

رهصشلا نم لو’ا مويلا قبط ناك

،ة˘بر˘صش ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لا
،ة˘˘ط˘˘ل˘˘صس ،نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘˘لود
ها˘ي˘م ،ر˘م˘حا خ˘ي˘˘ط˘˘ب ،ترو˘˘غا˘˘ي
اما، رمت ،ةيزا˘غ ها˘ي˘مو ة˘ي˘ند˘ع˘م
ن˘م نو˘كم نا˘كف ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘لا
،ةطلصس ،جاجدلاب ةنابلج ،ةبرصش
ها˘ي˘م ،ر˘م˘حا خ˘ي˘˘ط˘˘ب ،ترو˘˘غا˘˘ي

امك،رمت ،ة˘ي˘ند˘ع˘م ها˘ي˘م ،ة˘يزا˘غ
فرعي نم عيمج ةيعمجلا وعدت

مهيلا مدق˘ت˘لا˘ب ةزو˘ع˘م تÓ˘ئا˘ع
ن˘م،تا˘ب˘جو˘لا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل

ةيريخلا مصستبا ةعومجم اهتهج
ر˘ه˘˘صش ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ي˘˘ف تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا

لÓ˘خ تما˘قو م˘ير˘كلا نا˘˘صضمر
ع˘يزو˘ت˘ب ن˘ي˘ي˘صضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

ير˘با˘ع ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ط˘˘فإ’ا ة˘˘ب˘˘جو
ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع و ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صسلا
ة˘ي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا
تا˘ب˘جو˘لا ع˘يزو˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضا
سصاخصشأ’او تÓئاعلل ةنخاصسلا
مهروطف يهط مهنكمي ’ نيذلا
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘ف را˘˘ط˘˘ف’ا ة˘˘ب˘˘˘جو .
ة˘نا˘ب˘ل˘ج و ة˘˘بر˘˘صش ن˘˘م تنو˘˘كت
ةر˘صسك، زور ة˘طÓ˘صسو از˘˘ت˘˘ي˘˘بو
ريصصع، لاقترب، تروغاي، حافت،

. ءام ةروراقو

 تايدلبلا فلتخم ربع

ةيندملا ةيامحلا تادحو
سسيصسحتلاو ميقعتلا تايلمع لصصاوت

ةنيدم تايدلب فلتخم ربع ةيندملا ةيامحلا تادحو لصصاوت

راصشتنا عنمو ةياقولل سسيصسحتلاو ميقعلا،ريهطتلا تايلمع ةبانع

ةيامحلا ةيريدم فرط نم رطصسملا جمانربلل اديفنت و،91 ديفوك

قطانملا ميق˘ع˘ت˘ب ي˘نو˘ب˘لا ةد˘حو تما˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لا

ةيوناثلا ةدحولا ميقعت اذكو روهمج˘ل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘لا ة˘صسا˘صسح˘لا

ريهطتلا ةيلمعب ةفرصشلا ةدحو تماق امك.ينوبلا ةيندملا ةيامحلل

كلذو ةصساصسحلا قطانملا و ةماعلا نكام’ا يف سسيصسحتلاو

و ميقعت ةلمح راطإا يف و، ةيندملا ةيامحلا ةيريدم جمانرب بصسح

راجحلاب ةيوناثلا ةدحولا تماق انوروكلا ءابو نم ءايحأ’ا ريهطت

تارامعلا لخادم نم حلاصص يوطع يح و ناوج91 يح ميقعتب

و راج˘ح˘لا ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو م˘ي˘ق˘ع˘ت اذ˘ك و تار˘م˘م˘لا و ءا˘ي˘حأ’ا و

بتاكم و يعامتجإ’ا نامصضلا بتاكم اذك و راجحلا ىفصشتصسم

ةدحول ةيندملا ةيامحلا ناوعا مهرودب. راجحلا ةرئادب لابقتصسإ’ا

ميقعت و تايلمعلاب سصاخلا ميقعتلل ناكم زاجناب اوماق يبياطصش

اذهو، ةيحصصلا تاعاطقلا لثم روهمجلل ةلبقتصسملا قطانملا

يه تماق تاعيرتلا ةدحو،سسوريفلا راصشتنا رطخ نم ةياقولل

كلذو ةماعلا نكامأ’ا يف سسيصسحتلاو ريهطتلا ةيلمعب ىرخأ’ا

تماق رامع يديصس ةدحو اهتهج نم، رطصسملا جمانربلا بصسح

ىلع انوروك سسوريف نم سسيصسح˘تو ة˘ي˘عو˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ةقطنملا و زكرم رام˘ع يد˘ي˘صس ة˘ير˘صضح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ىو˘ت˘صسم

قفارملا ةفاك ىلإا ةفاصض’اب سسيدلا رجح و مجر يجاردب ةيفيرلا

نع ةنيدملا ونطاوم ربع رخآا بناج نم.نيتقطنملل ةيمومعلا

و ةينمأ’ا كÓصس’ا عيمجو ةيندملا ةيامحلا لاجر عم مهنماصضت

اهنومدقي ولاز ’و اهولدب يتلا ةرابجلا تادوهجملا ىلع ءابطأ’ا

ةمÓصس ىلع ظافح˘لاو ا˘نورو˘كلا ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كم ل˘ي˘ب˘صس ي˘ف

لÓخ نم مهل نوعلا دي ميدقتب مهرودب نيبلاطملا نينطاوملا

مهلزانم يف ءاقبلا و ةياقولا و يحصصلا رجحلا تاءارجا مارتحا

 .ةرورصضلل ىلإا جورخلا مدعو
U°Édí. Ü

يبياطشش ريخلا سسان ةيعمج زاجنإا نم

 يكذ ميقعت رمم ميلصست
يمصساوق دمحأا ىفصشتصسم ىلإا

ميقعت رمم ميلصستب سسمأا ي˘ب˘يا˘ط˘صش ر˘ي˘خ˘لا سسا˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج تما˘ق

لجأا نم يبياطصش ـب يمصساوق دمحأا ىفصشتصسم ىلإا يكذ يحصص

ي˘ف ل˘ما˘ع˘لا ي˘ب˘ط ه˘ب˘صشلاو ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘˘ط˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘صس نا˘˘م˘˘صض

نم لك يبياطصش ريخلا سسان ةيعمج ءاصضعأا ركصشو ،ىفصشتصسملا

اريدقت هزاجنا ىلع اورهصس مهنأا اودكأاو رمملا زاجنا يف مهاصس

يف دجاوتي يذلا »سضيبأ’ا سشيجلا» اهب موقي يتلا تادوهجملل

ىعصستو ،انوروك سسوريف ةهباجم لجأا نم ىلوأ’ا فوفصصلا

اهعيزوت لجأا نم ةفق05 عمجل يبياطصش ريخلا سسان ةيعمج

ةمهاصسم رظتنت ثيح ةقطنم˘لا ي˘ف ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع

ريثكلا دجوي هنأا ةصصاخ ريخلا لعف يف نيبغارلاو نيعوطتملا

.يحصصلا رجحلا نم ةررصضتملاو ةزوعملا تÓئاعلا نم
S°∏«ªÉ¿.Q

ةددحملا لاجآلا مارتحإاب بلاط

ةئيهتلا عيراصشم دقفتي يلاولا
بهذلا داو و ميرلا يحب

ةيرصضحلا ةئيهتلا عيراصشم دقفتب سسمأا لوأا ةبانع ةي’و يلاو ماق

و يناثلا رطصشلا بهذلا داو نم لك ءايحاو ةيمومعلا تاحاصسلل

ىلع فقو ثيح ،يبرغلا لهصسلاب نكصسم8201 يح و ميرلا يح

عيصسوتو ةفصصرأ’ا ديدجت سصوصصخب لاغصش’ا ةريتو مدقت ىدم

ةرورصض ىلع ثح و يحصصلا فرصصلا تاونق ةئيهتو تاقرطلا

تا˘صسصسؤو˘م˘لا ع˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا ةدد˘ح˘م˘لا لا˘˘ج’ا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا

ة˘يا˘ه˘ن سصخ د˘ق نا˘ك ة˘با˘ن˘ع ةر˘ئاد سسي˘ئر ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا

ايصصخصش فوقولا لجا نم ةلوجب ميرلا يح يصضاملا عوبصس’ا

ةجيتن نير˘مأ’ا هو˘ن˘طاو˘م ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ي˘ح˘لا˘ب عا˘صضوأ’ا ى˘ل˘ع

’ نيذلا نينطاوملا لكاصشمل عمتصسا ثيح ةيرزملا ةيعصضولا

دقفتو مهبتاكم نم جورخلا ةرورصضب نيلوؤوصسملا اودان املاط

ةئيهتلاب قلعتي اميف ةصصاخ اهل لح داجيإاب دهعتو ، ةنيدملا ءايحأا

لاغصشأ’ا ةرصشابمو كرحتلا ةرورصضب ةينعملا تاهجلا بلاط نيا

. ةئيهتلا يف ارخأات دهصشي يذلا يحلا يف
U°Édí. Ü
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةملاقب نيتيحايشس نيترايشس قارتحا نيلشصفنم نيثداح يف
ةوخإلا يحب تارايضسلا فقومب د52و اضس90 ةعاضسلا ىلع ةملاق ةيندملا ةيامحلل مدقتملا زكرملا لخدت
قارتحإا ىلإا ىدأا امم ،““ نويل تايضس ““عون نم  ةيحايضس ةرايضس قيرح دامخإا لجأل ةملاق ةنيدم طضسو نادعضس
مدقتملا زكرملا لخدت  قايضسلا سسفن يفو.ةيرضشب رئاضسخ ليجضست نود كرحملا عم ةيمامألا ةهجلل يلك

عون نم ةرايضس قيرح دامخإا لجأل ةملاق ةيدلب رقم مامأا د81و اضس31 ةعاضسلا ىلع ةملاق ةيندملا ةيامحلل
.ةيرضشب تاباضصإا ليجضست نود ةرايضسلل ةيمامألا ةهجلل يلك فÓتإا ثداحلا فلخ،““503 وجيب““

نيدلازع.ل

ةملاقب فوقششوبب ناكشسلا طشسو نيريبك علهو بعر ثدحي ةيئابرهك تادادع قيرحو..
بعرلا نم ةريبك ةلاح لوألا سسمأا راهن ةملاقب فوقضشوب ةيدلبب11 ةرامع نكضسم055 يح ناكضس سشاع

عاطقنا ىلإا قيرحلا اذه ىدأا نيأا ،روكذملا يحلا ىوتضسم ىلع ةيئابرك تادادع  قارتحا ةثداح رثا  علهلاو
اضس41 ةعاضسلا ىلع فوقضشوبب ةيندملا ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا ه˘ل تل˘خد˘ت ثدا˘ح˘لا ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا را˘ي˘ت˘لا

ثداحلا فلخ ،ةرامع لخاد ةيئابرهك تادادع قيرح دامخإا لجأل11 ةرامع نكضسم055 يحب لاوز  د01و

نيا ،ةباضصإا يأا فلخي مل سضحلا نضسحلو .  ةئابركلا ةنازخلا باب و زاغ دادع20وةيئابرهك تادادع01 فÓتإا
ةرامعلا ناكضس طضسو علهلاو بعرلا نم ةلاح راثأا امم ةيئابرهكلا تدادعلاب تعلدنا ةيئابرهك ةرارضش نع مجن
نيدلازع.ل..ةروكذملا

ooderoOدعُب نع ينورتكلإلا ملعتلا عجششُت
ASSARDAMI ةشصنم لÓخ نم

ةحئاج راضشتنل فرظلا هذه لÓخ اميضسل ،رئازجلا يف تامدخلا هنمقر يف اهمازتلا ةلضصاوم
ربع يضساردلا معدلا حنمت يتلا ةضصنملا،assardaMi ooderoO معدت،DIVOC-91 انوروكلا
.ةبلطلاو ذيمÓتلا عيمجل تنرتنإلا

طضسوتملاو يئادتبلا راوطأا ذيمÓت نكمتيضس،ooderoO ةمهاضسموassardaMi ةضصنم لضضفب
ط˘ضسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘ضشو ي˘ئاد˘ت˘بلا ةدا˘ه˘ضش) تا˘نا˘ح˘ت˘ملا ىل˘ع ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ةيبرعلا ةغللاو تايضضايرلا رارغ ىلع ،ةيضساضسألا داوملا يف سسورد نم ةدافتضسلا نم (ايرولاكبلاو
عم لدابتلاو تنرتنلا ربع مهتضسارد ةلوازم مهنك˘م˘ُي ،ثي˘ح .ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو ءا˘ي˘م˘ي˘ك˘لاو ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لاو
.مضسقلا يف نودجاوتم مهنأاك ذيمÓتلاو ةذتاضسألا

،انوروك سسوريفلا راضشتنا ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجلا ىلإا ىرخأا ةرمooderoO مضضنت ،كلذب
عيمج لوانتم يف هلعجو دُعب نع ملعتلا ليهضست ىلا فدهت يتلا ةردابملا هذهل اهمعد مدقتو
طبارلا لÓخ نم ةضصنملا ىلإا جولولا ىوضس ذيمÓتلا ىلع ام،assardaMi نم ةدافتضسÓل .ذيمÓتلا

““moc.assardami.www//:ptth““.

assardaMi005000 نم رثكأا مضضت و يضسردملا معدلل ىلوألا ةضصنملا يه5102 ةنضس تضسضسُأا يتلا

ة˘ح˘ح˘ضصم تارا˘ب˘ت˘خاو ن˘يرا˘م˘تو ،داو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ي˘ح˘ي˘ضضو˘ت ا˘ًضسورد ا˘ضضيأا ن˘م˘ضضت˘ت .ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت
.مهضسفنأا مييقتو بيردتلاو ملعتلل لجأا نم ذيمÓتلل ةضصضصخملا

يللا مÓعإÓل ايلعلا ةينطولا ةضسردملا عم ةكارضشلاب ،اًرخؤوم تمهاضسooderoO نأا ركذلا ردجي
(ISE)، ل ايلعلا ةضسردملا ةبلط ةدئافل دعُب نع ميلعتلا عورضشم يفÓعإÓيلآلا م.
ذيمÓتلل ةليدب لولح ميدقت يف اهتدارإا نع ىرخأا ةرمooderoO دكؤوت ،ةيلمعلا اذه لÓخ نم
.يحضصلا رجحلا نم ةرتفلا هذه لÓخ مهتابلطتم عم فيكتت نييرئازجلا ةبلطلاو

سسارهأا قوضس

زيجو فرظ يف تاقورشسم عجرتشسيو نيشصخشش فقوي نمألا
نيضصخضش فيقوت نع ترفضسأا ،سسارهأا قوضس نمأاب عباضسلا يرضضحلا نمألا رضصانع اهب ماق ةيعون ةيلمع يف
ىوكضش دعب كلذو ةمضشلا ةدام نم سسيك673و ةفاضضإلاب عاونألا فلتخم نم رئاجضس ةبلع4362عاجرتضسإاو
تيربكلاو غبتلا عيبل سصضصخملا يراجتلا هلحم سضرعت اهدافم ،رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف ةيحضض اهب مدقت
09 ـب ردقملاو لاملا نم غلبم ىلإا ةفاضضإلاب ةمضشلا و غبتلا ةدام نم ةريبك ةيمك تلاط يتلا ،ةقرضسلا ىلإا

هاوكضش اديقم [وديروأا ،يزيج ،سسيليبوم] ةئبعتلا تاقاطب ،نوضساحلا عون نم ريفاضصع30 ،ميتنضس نويلم
لبق نم ةنياعملا دعبو ،ناكملا نيع ىلإا ةيئاضضقلا ةطرضشلا رضصانع لقنت دعب و مهتيوه لهجي سصاخضشأا دضض
ليكو نع رداضصلا سشيتفتلاب نذإا رادضصتضسإا مت نيأا ،مهيف هبتضشملا ةيوه ديدحت مت ،ةيملعلا ةطرضشلارضصانع

يتلاو ركذلا ةفلاضس تاقورضسملا عاجرتضسإا مت ةيباجيإا ةجيتنلا تناك ،سسارهأا قوضس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
نيضصخضش فيقوتو ةمضشلا ةدام نم سسيك673و ةفاضضإلاب عاونألا فلتخم نم رئاجضس ةبلع4362 ـب تردق
،امهيف هبتضشملل يئاضضق فلم زاجنإا مت ةيئاضضقلا تاءارجإلا عيمج لامكتضسإابو طرضشلا رقم ىلغ امهليوحتو

ليللا يفرظ نارتقإاب كرح˘م تاذ ة˘ب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘ضسإا ع˘م ر˘ضسك˘لا˘ب ة˘قر˘ضسلا ،رار˘ضشا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘ك˘ت مر˘ج ن˘ع
سش.ا.ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا هبجومب نلاحيضس ناذللاو ددعتلاو

 رهضشأل اهبيغت مغر اهبتار سضبقب ةبيبط ماهتا /ةدكيكضس

نوشضفتني لقلا ىفششتشسمب نوفظوم
ةحلصصملا رييغت لجأا نم يفصشتصسملا ديدم لقلاب ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملاب نيفظوملا نم ةعومجم لصسار

8 ةدمل ةبيبط بيغت تاعبت بتكملا ليمحتب اصساصسأا قلعتت بابصس أ’ يرخا ةحلصصم يلا اهب نولمعي يتلا

نم نيفظوم ةعبرأا ةلاحا و ,اهنع لوؤوصسم ريغ وه و اهبتار فرصص رارمتصسا و لمعلا نع مايأا8و رهصشأا
لمعلا ةلاحتصسا و مهقح يف ةثلاثلا ةجردلا نم تابوقع قيبطت و قح هجو نودب قيقحتلا يلع بتكملا
باحصصا يريو .نيفظوملا نايب صصن بصسح نيفظوملا تايونعم رايهناو ةقثلا مادعنا ببصسب بتكملا يف
ةينامث هعقو نايبلا نأا يلا راصشي .ةينعملا تاهجلا نم لجاعلا لخدتلا بجي ماعلا حلاصصلل ةمدخ هنا نايبلا

ةدكيكصس ةي’و يلاوو ةحصصلا ريزوو ةيروهمجلا طيصسو نم لك يلإا هنع اخصسن اولصسرأا و نيفظوم
يفصشتصسمب ةبيبط بتار فرصص ةحيصضف يف ققحت ةينم أ’ا تاهجلا ناف ملعلل .ةي’ولاب ةحصصلا ريدمو
يفصشتصسملاب صصاخصش أ’ا نم ريثكلا رجتصس يتلا ةيصضقلا يه و رهصشأا ةدمل اهلمعل اهتلوازم مدع مغر لقلا
 .ةلادعلا ةقورأا يلا

رانيدوب ةايح

ىلع تبصسلا ةيصسمأا نم ةرخأاتم ةعاصس يف رثع
ناقرف ينب ئطاصشب ةيوهلا ةلوهجم ةأارما ةثج
ةثجلا يهو لجيج ةي’و قرصش ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ةيندملا ةيامحلا رصصانع لبق نم اهلقن مت يتلا
حتف عم ةازاو˘م يرو˘ت˘ن˘م ر˘ي˘صشب ى˘ف˘صشت˘صسم ى˘لا
.ةثداحلا هذه صصوصصخب قمعم قيقحت
يف ةيليملاب ناقرف ينب ةقطنم ناكصس زتها دقو
ر˘ب˘خ ى˘ل˘ع نا˘صضمر ر˘ه˘صش ن˘م مو˘ي ي˘نا˘˘ث ر˘˘خاوأا
ىوتصسم ىلع ةأارمإ’ ةنفعتم ةثج ىلع روثعلا
نأاب ةيلحم رداصصم تدكأا ثيح ،ةقطنملا ئطاصش
ىلع ةيصضاير صصصصحب مايقلا ددصصب اوناك نابصش
ةأاار˘م˘لا ة˘ث˘ج˘ب اوؤو˘ِجا˘ف˘ت ئ˘طا˘صشلا اذ˘ه ىو˘˘ت˘˘صسم
تمر امدعب ةصسبايلا ىلا جرخت يهو ةروكذملا
رداصصملا تاذ تدكأاو ،ةجئاهلا رحبلا جاومأا اهب
نأاو للحتلا نم ةمدقتم ةلاح يف تدب ةثجلا نأاب

نم عبارلا دقعلا فصصتنم يف نوكت دق اهتبحاصص
تاباصصإ’ا صضعب ةثجلا ىلع تدب امك ،رمعلا
صضعبب ةثجلا ماطترا ىلا اهببصس دوعي دق يتلا
.ئطاصشلا ىلا جاومأ’ا اهب يمرت نأا لبق روخصصلا

ريصشب ىفصشتصسم ىلا ةروكذملا ةثجلا لقن متو

حيرصشتلل اهعاصضخا لجأا نم ةي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘م

تاعاصشا طصسو اهتبحاصص ةيوه ةفرعم ةلواحمو

لامتحا نع ثيدحلا دح ىلا اهصضعب تبهذ ةريثك

رحبلا مهب ردغ نم دحأا ةثجلا ةبحاصص نوكت نأا

جّور اميف ،جراخ˘لا و˘ح˘ن ةر˘ج˘ه˘لا ة˘لوا˘ح˘م ءا˘ن˘ثأا

تصضر˘ع˘ت ة˘ي˘ح˘صضلا نأا ا˘هدا˘ف˘م را˘ب˘خأ’ صضع˘ب˘˘لا

يف ىمرت نأا لبق ديعب ناكم يف ةيفصصت ةيلمعل

يهو ةقطنملا هذه ىلا جاومأ’ا اهبحصستو رحبلا

راظتنا يف ليلد يأا ىلا دنتصست’ تانهكت درجم

نأاو املع ةينمأ’ا تاقيق˘ح˘ت˘لا ه˘ن˘ع ف˘صشكت˘صسا˘م

اهنم ةيبرغلا اديدحتو لجيج ةي’وب ةدع ئطاوصش

نيلوهجم صصاخصشأا ثثج ىلع اهب رثع نأاو قبصس

اوناك ء’ؤوه نأاب نيبتي نأا لبق ءاصسن مهنيب نمو

يف مهبراوق تمطحت نيذلا ““ةقارحلا ““ نيب نم

نم ىرخأ’ا ةفصضلاب قاحتلإ’ا ددصصب مهو رحبلا

.طصسوتملا

 دوعصسم .م

 ةلوهجم ةافولا تاضسبÓم لظت اميف

 لجيجب ةيليملاب ناقرف ينب ئطاششب ةأارما ةثج ىلع روثعلا

ايبرع اررضضت رثكألا

أادحاو موي يف انوروكب ةديدج ةباشصإا3221 لجشست ةيدوعشسلا
دجتضسملا انوروك سسوريفب ةديدج ةباضصإا3221 ليجضست نع دحألا مويلا ةيدوعضسلا ةيحضصلا تاطلضسلا تنلع

ةحضصلا ةرازو تدكأاو.يلاوتلا ىلع عبارلا مو˘ي˘ل˘ل ا˘عا˘ف˘ترا ل˘ث˘م˘ي ا˘م ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا42ـلا تا˘عا˘ضسلا لÓ˘˘خ ““91-ديفوك““
يتلا يجاتلا سسوريفلاب تاباضصإلا ددع يلامجإا نأا انوروك يضشفت تادجتضسم نأاضشب يمويلا اهريرقت يف ةيدوعضسلا

سضايرلاو (272) ةمركملا ةكم ىلإا ةديدجلا تاباضصإلا مظعم دوعتو22571. غلب نآلا ىتح ةكلمملا يف اهليجضست مت
نع ةمجان ةديدج تايفو ثÓث نع ةرازولا تنلعأاو.(311) سشيبو (711) ةدجو (712) ةرونملا ةنيدملاو (762)
241 لثامتو.ةافو ةلاح931 ةكلمملا يف انوروك اياحضض ددع يلامجإا حبضصيل ،ريخألا مويلا لÓخ تعقو ىودعلا

7532 ىلإا ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ضصح ع˘ف˘تر˘ت˘˘ل ،ة˘˘عا˘˘ضس42 ر˘خآا لÓ˘خ ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م ءا˘˘ف˘˘ضشل˘˘ل ة˘˘يدو˘˘ع˘˘ضسلا ي˘˘ف ا˘˘ضضير˘˘م

اررضضت رثكألا ةيبرعلا ةلودلا ةكلمملا لازت لو.انوروكب ةباضصإا7911 سسمأا موي ةكلمملا يف تلجضسو.اضصخضش
.تاباضصإلا ددع ثيح نم سسوريفلاب

تايفشتسملل انوروكب نيباصملا لك ةرداغم
مهئافش دعب ةينيصلا

باضصم0 نيضصلا يحضصتل ،ءافضشلا ىلا مهثلامت دعب ،ةينيضصلا تايفضشتضسملا انوروك سسوريفب نيباضصملا عيمج رداغ
ةينطولا ةحضصلا ةنجل مضساب ثدحتملا لاقو.يمضسرلا ينيضصلا نويزفلتلا هنع نلعا ام بضسحب اهتايفضشتضسم يف
ندم نمو ناهوو ةنيدم يف نييبطلا نيلماعلا نم ةكرتضشملا دوهجلا لضضفب““ هنإا دحألا مويلا غنف يم ةينيضصلا
.مهئافضش دعب تايفضشتضسملا ةنيدملا يف ديدجلا انوروك سسوريفب نيباضصملا عيمج رداغ دق ،دÓبلا يف ىرخأا

لصضفبو ةليلم نيع ةرئاد نما حلاصصم تنكمت
ةيرصس ةصشرو كيكفت نم ةيناد˘ي˘م˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘فار˘ت˘حا
داو˘م ع˘ي˘بو ة˘ل˘ج˘صسم ة˘يرا˘ج˘ت تا˘مÓ˘ع د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل
زجح متيل (تابكرملا تاكرحم ديربت ءام) ةدلقم
يف طرو˘ت˘م صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘تو  ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك
ةيلخ نايب بصسحب اهتايثيحب دوعت يتلاةيصضقلا
˘ما ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘صصت’ا
رصصانع اهتقتصسا ةمولعم لÓغتصسا دعب يقاوبلا
ةليلم نيع ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف
ةصشرو ءاصشنإاب صصاخصش’ا دحا مايق صصوصصخب
ةصصتخم ةليلم نيع ةنيدم ىوتصسم ىلع ةيرصس
تاكرحم ديربت ءامل ةيراجت تامÓع ديلقت يف
ةي˘ن˘ما ة˘ط˘خ ع˘صضو م˘ت رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ،تا˘ب˘كر˘م˘لا

هبتصشملا فيقوت اهلÓخ نم مت قيصسنتلا ةمكحم

هلحم ىوتصسم ىلع ةنصس95 رمعلا نم غلابلا هيف
دعبو ،ةليلم نيع ةنيدم طصسو نئاكلا يراجتلا
لحملا صشيتفت مت ةينوناقلا تءارج’ا عيمج ذاختا

تامÓعل تاكرحملا ديربت ءام نم ةيمك زجحو

TEN OTUA-XEDART-) ةفلتخم ةيراجت

GRUBECI) يف قيقحتل˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو ،ةد˘ل˘ق˘م
،ةنيدملا صسفنب نيرخأا نيبارم صشيتفت مت ةيصضقلا
دادعإاب ةصصاخ ةيرصس ةصشرو امهلخادب طبصض متيل
لماح دلقملا تا˘كر˘ح˘م˘لا د˘ير˘ب˘ت ءا˘م ر˘ي˘صضح˘تو
زجح مت نيأا ركذلا ةف˘لا˘صسلا ة˘يرا˘ج˘ت تا˘مÓ˘ع˘ل˘ل

دلقمرتل5 ةع˘صس د˘ير˘ب˘ت ا˘م˘ب ءو˘ل˘م˘م و˘لد875)

مجحلا ةريبك ةينوترك ةبلع0692 صشوصشغمو
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘غرا˘˘˘˘ف

XEDARTب ولد891 ةدلقمÓغراف يكيتصس

ةمÓعلا لمحي883 اهنم ةئبعتلل ايهم رتل5 ةعصس

يكيت˘صسÓ˘ب ل˘ف˘قADAI’ 891 ةيراجتلا

ةمÓ˘ع˘لا ل˘م˘ح˘ت ةد˘ل˘ق˘م ة˘ق˘صص’ ة˘قرو087 ,

ي˘˘˘ئا˘˘˘˘م ناز˘˘˘˘خXEDART, ة˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ديربتلا ءام رتل005 ىلع يوحي رتل0002 ةعصس
ةلوهجم ةيئايمك لئاوصس نم تايمك ،صشوصشغم
يف لمعتصست ةنولم قحاصسمو عونلاو ردصصملا
.صشوصشغملا ديربتلا ءام ريصضحت

 راهز دمحا

يقاوبلا ما

تابكرملا تاكرحم ديربت ءام ةعانشص يف ةشصتخم ةيرشس ةششرو كيكفت
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