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«ديدحلا ققمع» يف «لوغتلا» نع ثحبت «ايتيجيوفا» و نيرساخلا ربكأ لامعلا

باــــعللا ليسسي راــــجحلا راديسس بكرم
ةـــحاطإÓل تلواـــحمو
  ةـــباقنلل ماعلا نيمألاب

3 صص علاط

انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا721و تايفو7 لباقم ءافسش ةلاح991 ^
 يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل تاباسصإلا ددع يف سضافخنإا ليجسست ^

يف نورخآإو سسÓفإلإ ةفاح ىلع راجت

كÓملإ عم ةينوطإرام تاضضوافم

ةينورتكلإلا ةراجتلا
تاـــططخم بـــلقت
تÓـــحملا يلغتسسم
ةـــبانعب ةـــيراجتلا

ةريبك تإدوهجم بلطت هدامخإإ

ينطولا قيرطلا قÓغإا
ةياجبو لجيج نيب طبارلا

 لوهم قيرح ببسسب
يحايسس عجتنم لخاد

3 صص علاط

6 صص علاط

ةينطو ةبسسانم لك يف لزانملا قوف ينطولا ملعلا عفرل نييرئازجلا وعدي  ةيروهمجلا سسيئر ^

راجتلا ةيعسضو نع ةسسارد دادعا ^
انوروك نم نيررسضتملا

نم نيررسضتملل ةحنملا ديدمت ^
ءاهتنا ةياغ ىلا انوروك ةحئاج
يحسصلا رجحلا

نيذلا نيحÓفلل لسصفم ءاسصحإا ^
ةيئابرهكلا ةكبسشلاب طبرلا نورظتني
ةزهاجلا عناسصملل ءابرهكلاب طبرلا ^
ناوج ةياهن لبق ةنسس نم رثكأا ذنم

2 صص علاط



¯  S°∏«º.±
ي˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا باو˘˘ن قدا˘˘˘شص
عور˘ششم ى˘ل˘ع سسمأا ة˘ي˘ششع ي˘ن˘طو˘˘لا

0202 ةنشسل يليمكتلا ةيلاملا ةينوناق

يتلا ةديدعلا تاداقتنلا مغر ةيبلغألاب
ل يذلا نوناقلل مهنم سضعبلا اههجو
.مهبشسح نين˘طاو˘م˘لا ة˘ح˘ل˘شصم مد˘خ˘ي
باون نيب اجن˘ششت ة˘شسل˘ج˘لا تد˘ه˘ششو
سسي˘ئرو نا˘م˘لر˘ب˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘شسلا ة˘فر˘غ˘˘لا
بب˘شسب ن˘ي˘ن˘شش نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ف تلا˘كو˘˘لا تار˘˘ششع لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا
يتلا تÓيدعتلا نيب نمو .تيوشصتلا
ىلع موشسرلا ةميق رييغت اهجاردإا مت
ىلإا ،ةيع˘ف˘ن˘لاو ة˘ي˘حا˘ي˘شسلا تارا˘ي˘شسلا

غلبمب حيرشصت˘لا ة˘ي˘ماز˘لإا ءا˘غ˘لإا بنا˘ج

بار˘ت˘لا ةردا˘غ˘م د˘ن˘˘ع ورو˘˘ي0001

0005 غلبمب حيرشصتلا ءاقبإاو ينطولا

سسي˘˘ئر نأا˘˘ب ةرا˘˘ششإلا رد˘˘ج˘˘تو.ورو˘˘˘ي
ناميلشس ،ينطو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا
ةقداشصملا ةشسلج د˘عو˘م ل˘جأا ،ن˘ي˘ن˘شش
يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم ىلع

تاعاشس ةتشس ي˘لاو˘ح˘ب0202 ةنشسل
با˘شصن˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع ة˘ج˘ح˘ب ف˘شصنو
اذ˘ه.ا˘هد˘ق˘ع˘ب ح˘م˘شسي يذ˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا

سسل˘ج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل تشضفرو

نم54 ةداملا ءاغلإا ينطولا يبعششلا
يتلا يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم
ةلمعلاب غلبملا ةميق سضفخ ىلع سصنت
ىد˘ل ه˘ب ح˘ير˘شصت˘لا بجاو˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا

وروأا0005 نم جراخلا ىلإا رفشسلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا تأا˘˘تراو .وروأا0001 ىلإا
نم حرتقملا ريبدتلا اذه ىلع ظافحلا

ل ه˘نأا˘ب ة˘ح˘شضو˘˘م ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا فر˘˘ط
نكمي يذلا غلبملا نم دحلا فدهتشسي
ىلإا هرف˘شس د˘ن˘ع هزو˘ح˘ي نأا ن˘طاو˘م˘ل˘ل
راشسم قا˘ي˘شس ي˘ف جرد˘ن˘ي ل˘ب جرا˘خ˘لا

سضييبت ةح˘فا˘كم سصو˘شصخ˘ب ي˘م˘لا˘ع
نكمي ل هنا ةنجللا تفاشضأاو .لاوملا

وروأا0001 غلبم ةيافك مدعب ريربتلا
ي˘ف ن˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل
درف لكل نوناقلا حمشسي اذإا جراخلا
ليوحتو ةبعشصلا ةلمعلاب باشسح حتفب
ى˘ت˘حو نو˘نا˘ق˘لا را˘طإا ي˘˘ف غ˘˘ل˘˘ب˘˘م يأا
بشسحو .دا˘م˘˘ت˘˘عا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب با˘˘شست˘˘كا
ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةدراو˘˘لا تار˘˘ير˘˘ب˘˘ت˘˘˘لا
قايشسلا سسفن يف راششأا يذلا يليمكتلا
مت يتلا ةرتفلا لÓخ تلجشس هنأا ىلإا

نود وروأا0005ـب اهلÓخ سصيخرتلا
اربتعم اشضافخنا اهب حيرشصتلا ةيمازلإا
كونبلا يف ةبعشصلا ةلم˘ع˘لا˘ب ع˘ئادو˘ل˘ل
ةي˘لا˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل تر˘قأا ا˘م˘ك .ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ينطولا يبعششلا سسلجملل ةينازيملاو
نونا˘ق عور˘ششم ى˘ل˘ع تÓ˘يد˘ع˘ت ةد˘ع

امهمهأا0202 ةنشسل يليمكتلا ةيلاملا
ى˘ل˘ع ع˘با˘ط˘لا م˘شسر غ˘لا˘ب˘م ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
سصيلقت˘ب ل˘م˘ع˘لا د˘يد˘م˘تو تارا˘ي˘شسلا

9 ىلإا ةفاشضملا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘شسر˘لا

ةيحايشسلا ةطششنأÓل ةبشسن˘لا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ريرقتلا بشسحو1202. ةياهن ةياغ ىلإا
يذ˘لا نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم˘ل ي˘ل˘ي˘م˘كت˘˘لا

سسلجملا باون مامأا دحألا سسمأا سضرع
تÓيدعتلا هذه جاردإا نإاف .تيوشصتلل

ةيلاملا ةنجل تاششقانم ىلع ءانب ءاج
سسيمخلا يموي تميقأا يتلا ةينازيملاو
ريزو روشضحب نيي˘شضا˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لاو
لثم˘م ,ة˘يوار نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘لا˘م˘لا
مجانملاو ةعانشصلا ريزو و,ةموكحلا
ةر˘˘يزوو ,م˘˘هار˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآا تا˘˘حر˘˘˘ف
راوزع ةمشسب ناملربلا عم تاقÓعلا

اذكو تÓيدعتلا با˘ح˘شصأا ي˘بود˘ن˘مو
ر˘يد˘م˘لاو بئار˘شضل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ةر˘يد˘م˘لا
مت,راطلا اذ˘ه ي˘فو .كرا˘م˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا

نوناقلا عورششم نم91 ةداملا ليدعت

يف ةدايز ةموكحلا هيف حرتقت يذلاو
لامعتشسلا ىلع ةشضورف˘م˘لا مو˘شسر˘لا
تارايشسلل ةبشسنلاب ريشسلا يف لوألا
تاذو نيزنب كرحملا تاذ ةيحايشسلا
وأا ةدروتشسملا ةديدجلا ,لازيد كرحملا
لÓ˘خ ن˘م كلذو ,ا˘ي˘ل˘ح˘م ةا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا

بشسح تارايشسلا تايو˘ت˘شسم ة˘ع˘جار˘م
غ˘لا˘ب˘م ة˘ع˘جار˘مو ة˘ناو˘ط˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘شس
اظافح كلذو ,اهيلع ةق˘ب˘ط˘م˘لا م˘شسر˘لا

.اهئانتقا ىلع ني˘ن˘طاو˘م˘لا ةرد˘ق ى˘ل˘ع
تاذ ةيحايشسلا تارايشسلا نإاف ،هيلعو
ردقي مشسرل عشضختشس نيزنب كرحملا

ة˘˘˘ع˘˘˘˘شس تنا˘˘˘˘ك اذإا جد ف˘˘˘˘لا001ـب

ـبو3مشس008 قوفت ل ةناوطشسلا

جد فلا052 نم لدب) جد فلا051
(ةموكحلا فرط نم احرتقم ناك امك
زواجتت ل  ةيناوطشسلا ةعشس تناك اذإا

لدب) جد فلا052 ـبو3مشس0061

ةناوطشسلا ةعشس اذإا (جد فلا054 نم

فلا054 و3مشس0081 زواجتت ل
ل ة˘˘ناو˘˘ط˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘˘شس تنا˘˘˘ك اذإا جد

ةميقب مشسر ىلإاو3مشس0002 زواجتت

(نويلم1 نم لدب) جد نويلم2.1
ل ةناوطشسا ةعشسب تارايشسلل ةبشسنلاب

نويلم6.1ـب و3مشس0052 زواجتت

ةبشسنلاب (جد نويلم5.1 نم لدب) جد
قو˘ف˘ت ة˘ناو˘ط˘شسا ة˘ع˘شسب تارا˘ي˘˘شسل˘˘ل

تارايشسلل ةبشسن˘لا˘ب ا˘ما3.مشس0052
نإا˘ف ,لازا˘يد -كر˘ح˘م تاذ ة˘ي˘حا˘ي˘˘شسلا

جد فلا001ـب تددح موشسرلا ةميق

ةعشس تناك اذإا (جد فلا002 نم لدب)

3مشس002.1 زواجتت ل ةناوطشسلا

ة˘˘˘ع˘˘˘شس تنا˘˘˘ك اذإا جد ف˘˘˘لا052ـبو

و3مشس0061 زواجتت ل ةناوطشسلا

فلا008 نم لدب) جد فلا004ـب
ل ة˘˘ناو˘˘ط˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘شس تنا˘˘˘ك اذإا (جد

نويلم5.1ـبو3مشس000.2 زواجتت

ل ة˘˘ناو˘˘ط˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘˘شس تنا˘˘˘ك اذإا جد

نويلمـ5.2بو3مشس005.2 زواجتت

تناك اذإا (جد نويلم2 نم لدب) جد

0052 قو˘ف˘ت ة˘˘ناو˘˘ط˘˘شسلا ة˘˘ع˘˘شس

يتلا43 ةداملا ليدعت مت امك3.مشس

سضفخلا ءاغلإا ةموكحلا ا˘ه˘ي˘ف حر˘ت˘ق˘ت

ةفاشضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘شسر˘لا ى˘ل˘ع

9 ىلإا ةي˘حا˘ي˘شسلا ة˘ط˘ششنألا˘ب سصا˘خ˘لا

ةنجل نإاف ,ةئاملاب91 نم لدب ةئاملاب

لمعلا دد˘م˘ي Ó˘يد˘ع˘ت تجردأا ة˘ي˘لا˘م˘لا

ربمشسيد32 ةياغ ىلإا سضفخلا اذهب

يذ˘لا سضف˘خ˘لا اذ˘ه سصخ˘يو.1202

ةيلاملا نوناق يف اشساشسأا هيلع سصن

ةيقدنفلاو ةيحايشسلا تاطاششنلا يلوألا

˘ما˘ع˘طإلاو ة˘ي˘ند˘ع˘م˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ح˘˘لاو

ريجأاتو رافشسألاو فنشصملا يحايشسلا

تمت امك .يحايشسلا لقنلل تارايشسلا

عورششم ماكحأا سضعب ةغايشص ةداعإا

ديف˘ي ا˘م˘ب ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا نو˘نا˘ق

سسيركتو ةميلشسلا ةينوناقلا ةغايشصلا

اذ˘ه˘بو .ة˘ح˘ي˘ح˘شصلا تا˘ح˘ل˘˘ط˘˘شصم˘˘لا

نم41 ةداملا ليدعت مت ,سصوشصخلا

عاشضخإاب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم

ةيفازجلا ةبيرشضلا ماظنل ةرحلا نهملا

تا˘كر˘ششلا ى˘ل˘˘ع سصن˘˘لا˘˘ب ةد˘˘ي˘˘حو˘˘لا

اهنوكب ينهملا عباطلا تاذ ةيندملا

اشضيأا متو.ةداملا هذه مكحب ةلومششم

ءافعإلاب ةقلعتم˘لا63 ةداملا ليدع˘ت

ة˘فا˘شضم˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع م˘شسر˘˘لا ن˘˘م

ةتقؤوم ة˘ف˘شصب ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا قو˘ق˘ح˘لاو

تامزل˘ت˘شسم˘لاو ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا داو˘م˘ل˘ل

مزاول اذكو فششكلا تادعمو ةيبطلا

ةلمعتشسملا تادعملا هذه رايغ عطقو

كلذو انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل

لاوز نع يمشسرلا نÓعلا ةياغ ىلإا

.«انوروك» ةحئاج
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سسلجم سسيئر دحألا سسمأا عمتجا
،ليجو˘ق ح˘لا˘شص ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مألا
،ةيناملربلا تاعومجملا ءاشسؤورب
ي˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘لا لود˘˘˘ج˘˘˘لا ط˘˘˘ب˘˘˘شضل
ةشصشصخملا ة˘ما˘ع˘لا تا˘شسل˘ج˘ل˘ل
نوناق عورششم ةششقانمو ةشساردل
ة˘˘ن˘˘شسل ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

سسل˘˘ج˘˘م نا˘˘ي˘˘ب ،ف˘˘ششكو0202.
اشضيا سصشصخ عامتجلا نا ةمألا
ة˘˘ل˘˘ئ˘˘شسألا ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ة˘˘˘شسارد˘˘˘ل
ىلع ةلاحملا ةيباتكلاو ةيوفششلا

ديدجت ةيلمعو ،سسلجملا بتكم
ناونعب سسلجملا لكايهو ةزهجأا

تاه˘جو لدا˘ب˘تو،0202 ةنشس
ىلع تادج˘ت˘شسم˘لا لو˘ح ر˘ظ˘ن˘لا
ةلاحإا ررقت دقو .ةينطولا ةحاشسلا

يليمكتلا ةيلاملا نوناق عورششم

نوؤوششلا ةنجل ىلع0202 ةنشسل
فانئتشساو ،ةيلاملاو ةيداشصتقلا
ن˘م ءاد˘ت˘با ،ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘لا تا˘شسل˘ج˘لا

عمتشستشسو ،نينثإلا مويلا ءاشسم
سضرع ىلا دغلا ةحيبشص  ةنجللا

ةموكحلا نع Óثمم ةيلاملا ريزو
عور˘ششم˘ل ا˘ه˘ت˘شسارد ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘ب
ةشسلج ،سصشصختشس امك نوناقلا

،ناوج2 ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا د˘˘غ مو˘˘ي
نوناق عورششم ةششقانم ةلشصاومل
لخدت هي˘ل˘ي ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شسؤور ةدا˘˘شسلا
ةيلاملا ريزو ّدر م˘ث ،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

تلا˘˘غ˘˘ششناو تÓ˘˘خد˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ما ،سسل˘ج˘˘م˘˘لا ءا˘˘شضعأا
ةشسلج يف نو˘كت˘شسف تيو˘شصت˘لا

.دغلا ةيششع دقعُت ةماع

¯  S°∏«º.±

ه˘عا˘م˘ت˘جا سسمأا ءارزو˘لا سسل˘ج˘˘م د˘˘ق˘˘ع
نع يئرملا لشصاو˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب يرود˘لا
دبع ةيروهمجلا سسيئر دبع ةشسائرب ،دعب
ةرورشض ىلع دكأا يذلا نوبت ديجملا
تشسيل اه˘نأا اد˘كؤو˘م ةر˘كاذ˘لا˘ب ما˘م˘ت˘هلا
ينطو بجاو وه امنإاو ،ةيفرظ ةعزنب
نوبت اعدو.ةمواشسم يأا لبقي ل سسدقم
،ءارزولا سسلج˘م عا˘م˘ت˘جا ه˘شسأار˘ت لÓ˘خ
راقعلا ريهطت يف عارشسإلا ةرورشض ىلإا
عفرل نوبت سسيئرلا اعد امك.يعانشصلا
ي˘ف لز˘ن˘م ل˘ك قو˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
قح نم هنأا ادكؤوم ةينطولا تابشسانملا
ينطو مو˘ي م˘ه˘ل نو˘كي نا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ديدمت نوبت سسيئرلا رر˘ق ا˘م˘ك.ةر˘كاذ˘ل˘ل
ءاهتنا ةياغ ىلا ن˘يرر˘شضت˘م˘ل˘ل ة˘ح˘ن˘م˘لا
ايجيردت رجحلا عفر عم.يحشصلا رجحلا

ةيمومعلا لاغششألا و ءانبلا عاطق نع
ةرازولا فرط نم ةشسوردم ةطخ قفو
ة˘ح˘شصلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ى˘˘لوألا

ثحبلا ىلا ةفاشضإلاب ةيملعلا ةنجللاو
لشضفأا نع نيي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘ششلا ع˘م
سضعب نع ايجيردت رجحلا عفرل ةغيشص
تاذ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘˘لا و ن˘˘ه˘˘م˘˘لا
ءا˘بو را˘ششت˘نا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ر˘طا˘خ˘م˘˘لا

يتلا تاطا˘ششن˘لا كل˘ت كلذ˘كو ا˘نورو˘ك
دعب نطاوملا ةايح ىلع ةرششابم رثؤوت

تا˘ي˘نا˘كمإا ة˘شسارد ع˘م ا˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘ت لو˘˘ط
امب نيررشضتملا راجتلا راغشص ةدعاشسم
ن˘˘˘م ي˘˘˘ئز˘˘˘ج˘˘˘لا م˘˘˘هؤوا˘˘˘ف˘˘˘عإا كلذ ي˘˘˘˘ف
ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لا ى˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو.بئار˘˘شضلا
ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا ءارزو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘˘م ل˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسا
لوألا ر˘يزو˘لا سضر˘ع ى˘لإا عا˘م˘ت˘˘شسلا˘˘ب

عيباشسألا لÓخ يموكحلا طاششنلا لوح
سضرعلا ىلع قداشصو سشقان مث ،ةريخألا

يوذو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘يزو ه˘مد˘˘ق يذ˘˘لا
يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘ششم˘لا لو˘ح قو˘ق˘˘ح˘˘لا
اموي يام نماثلا دامتعا نمشضتي نوناقل
سسيئر رارقل ادي˘شسج˘ت ،ةر˘كاذ˘ل˘ل ا˘ي˘ن˘طو
ىركذلا ءا˘ي˘حإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

محرتو اذه5491. يام8 رزاجمل57ـلا
ةرو˘ث˘لا ءاد˘ه˘شش ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ةمواقملا ءادهششو ،ةكرابملا ةيريرحتلا
ةركاذ˘لا˘ب ما˘م˘ت˘هلا نأا د˘كأاو ،ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا
اعوفدم سسيل اهبناوج عيمج نم ةينطولا
ينطو بجاو وه امنإاو ةيفرظ ةعزن يأاب
فو˘شسو ،ة˘موا˘شسم يأا ل˘ب˘ق˘ي ل سسد˘ق˘م
ة˘لود˘لا تلا˘غ˘ششنا ة˘مد˘ق˘˘م ي˘˘ف ل˘˘ظ˘˘ي
يفو ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘شصخ˘ششلا ن˘ي˘شصح˘ت˘ل

ر˘ب˘م˘فو˘ن ةرو˘ث ءاد˘ه˘ششل ءا˘فو˘لا م˘ي˘م˘شص
ىطعأاو.رايخألا نيدهاجملاو ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا
لا˘شصتلا ر˘يزو˘ل تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإلا˘˘˘ب

خيراتلاو ةركاذلل ةينويزفلت ةانق قÓطإل
م˘ث.ي˘لود ىد˘شص تاذو لا˘ع ىو˘ت˘شسم˘˘ب
اشضرع م˘جا˘ن˘م˘لاو ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو مد˘ق
ةداعإا طط˘خ˘م لا˘م˘كت˘شسا ل˘حار˘م لو˘ح
سسشسأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘ن˘˘شصلا ثع˘˘ب
دع˘بو ا˘نورو˘ك ة˘مزأا م˘شضخ ي˘ف ة˘ن˘ي˘ت˘م
يف رظنلا ةداعإا لوح روحمتي ،اهتياهن
ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا سصو˘˘شصن˘˘لا
رامثتشسلاو ةعانشصلا عاط˘ق˘ل ةر˘طؤو˘م˘لا
رامثت˘شسلا لا˘ج˘م ح˘ت˘ف ن˘م˘شضي ل˘كششب
ةفافشش سصو˘شصن˘ب هر˘ي˘طأا˘تو ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا

نيين˘طو˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘ل˘ل ةز˘ف˘ح˘م ة˘لا˘ع˘فو
ةفاشضم ةميق قلخب حمشسي امب بناجألاو
ينÓقعلا لÓغتشسلا ربع ماودلل ةلباق
سسي˘˘ئر ر˘˘كذ و تذ˘˘ه.دÓ˘˘ب˘˘لا دراو˘˘˘م˘˘˘ل
عÓ˘قإلا ن˘م فد˘ه˘لا نأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةرو˘˘تا˘˘ف سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت و˘˘˘ه يدا˘˘˘شصت˘˘˘قلا
قو˘شسلا تا˘جا˘ي˘ت˘حا ة˘ي˘ب˘ل˘˘تو تادراو˘˘لا

ر˘يو˘ث˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘كأاو ،ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
سصلخت˘لا ل˘جأا ن˘م ي˘عا˘ن˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا
ةيقÓخألا ريغ تاشسرام˘م˘لا ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
ى˘ط˘عأا ،قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘فو.ة˘فور˘ع˘م˘˘لا
ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزو ن˘م ل˘كل تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تاعامجلاو ةيلخادلا ر˘يزوو م˘جا˘ن˘م˘لاو
ق˘طا˘ن˘م˘ب ر˘ث˘كأا ما˘م˘ت˘هÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
ق˘ل˘خ ع˘ي˘ج˘ششت˘ل ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا تا˘˘طا˘˘ششن˘˘لا

ير˘يزو ف˘ل˘ك ثي˘ح,ل˘غ˘˘ششلا بشصا˘˘ن˘˘م
قيشسنتلاب ةراجتلاو مجانملاو ةعانشصلا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘˘لا ع˘˘˘م
تحتو ة˘يو˘ه˘ج˘لا فر˘غ˘لاو ،ة˘عا˘ن˘شصلاو
ة˘شسارد داد˘عإا˘˘ب ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لا فار˘˘ششإا

راغشصو نييفرحلا ةيعشضول ةلجعتشسم
،انوروك ةحئاج نم نيررشضتملا راجتلا

رمأا ا˘م˘ك.م˘ه˘تد˘عا˘شسم ة˘ي˘ف˘ي˘ك حار˘ت˘قاو
ةحنم فرشص ديدمتب ةيروهمجلا سسيئر

نيرر˘شضت˘م˘لا ح˘لا˘شصل را˘ن˘يد فلآا01
ءا˘ه˘ت˘نا ن˘ي˘ح ى˘لإا م˘هؤوا˘شصحإا ّم˘ت ن˘يذ˘˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأاو ،ي˘لز˘ن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لا
ىتح ة˘حو˘ت˘ف˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا˘ب
ل˘ي˘ج˘شست ن˘م او˘ف˘ل˘خ˘ت ن˘يذ˘لا ن˘كم˘˘ت˘˘ي
ة˘ح˘شصلا ر˘يزو مد˘ق ,هرود˘ب.م˘˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘شسأا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا حÓ˘˘شصإاو نا˘˘كشسلاو
ة˘ي˘ع˘شضو˘لا رار˘ق˘ت˘شسا ن˘˘م˘˘شضت ا˘˘شضر˘˘ع
فانئتشساب حمشس امم ،دÓبلا يف ةيحشصلا
تايفششتشسملا يف ةيحشصلا تاطاششنلا
ر˘ي˘غ ة˘ي˘حار˘ج˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ي˘ف ا˘˘م˘˘ب
ةيباجيإا تارششؤوم روهظو ،ةلجعتشسملا
ريبادتلا ةلشسلشس ميعدتو ليعفت لشضفب
جÓعلا لوكوتورب اهنيب نمو ،ةيحشصلا

يذلا ،يشضاملا سسرام32 ذنم دمتعملا

2,89 % ءافششلل لثامت ذإا ،هتيلاعف تبثأا

61 نم رثكأا لشصأا نم ،نيباشصملا نم

حشضوأاو.جÓع˘ل˘ل ة˘شضور˘ع˘م ة˘لا˘ح ف˘لأا
سصيخششتلا رباخم ددع ةدايز نأا ريزولا

اربتخم62 ى˘˘لإا1 نم يجولوري˘ف˘لا
سصيخ˘ششت˘لا ف˘ششاو˘ك ةر˘فوو ،اد˘م˘ت˘ع˘م
تاقيقحتلا فيثكتو ،ةيفاكلا تايمكلاب
فششكلا يف مهاشس ،ةه˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

ر˘ه˘ششلا ي˘ف تا˘با˘شصإلا ن˘م د˘يز˘˘م ن˘˘ع
ي˘لا˘ح˘˘لا نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا نأا د˘˘كأاو ،ر˘˘ي˘˘خألا
جÓ˘ع˘لاو ة˘يا˘قو˘لاو ة˘يا˘م˘ح˘لا ل˘ئا˘شسو˘˘ل

ينطولا سشيجلا ةمهاشسمب هون مث ،فاك
لÓخ نم ةحئاجلا ةحفاكم يف يبعششلا
تاجايتحا ةيبلت˘ل ه˘ل˘ئا˘شسو ل˘ك ر˘ي˘خ˘شست
هتهج نم.ةرورشضلا دنع ةحشصلا عاطق
هحا˘ي˘ترا ن˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ر˘ب˘ع
راششتنا نم دحلا يف يجيردتلا نشسحتلل

ةرورشض ىلع ددشش هنكل ،انوروك ةحئاج
لاقتنا عنمل ةيئاقولا تاءارجإلا مارتحا
تامامكلا لامعتشساب اميشس ل ،ىودعلا
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘شسم مار˘˘ت˘˘حاو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا
يتلا تايلولا ةلو ثح امك.يدشسجلا

ةعباتم ىلع ،Ó˘ما˘ك ر˘ج˘ح˘لا ا˘ه˘ي˘ف ع˘فر
مارتحا ىلع رهشسلاو بثك نع عشضولا
تاعمجت˘لا ع˘ن˘م˘ك ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا

سسيئرلا رمأا امك .سسارعألاو تÓفحلاو
عاطق نع ايج˘يرد˘ت ر˘ج˘ح˘لا ع˘فر نو˘ب˘ت
ةطخ قفو ةيمو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘ششألاو ءا˘ن˘ب˘لا

ى˘˘لوألا ةرازو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘شسورد˘˘م
ةنجللاو ة˘ح˘شصلا ةرازو ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب
ءا˘كر˘ششلا ع˘˘م ثح˘˘ب˘˘لا ع˘˘م.ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
عفرل ةغيشص لشضفأا ن˘ع ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ن˘ه˘م˘لا سضع˘ب ن˘ع ا˘ي˘ج˘يرد˘˘ت ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا

رطا˘خ˘م˘لا تاذ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘طا˘ششن˘لاو
كلت كلذكو ءابولا راششتنا ىلع ةليلقلا
ةايح ىلع ةرششابم رثؤوت يتلا تاطاششنلا
ةفاشضإلاب.اهف˘قو˘ت لو˘ط د˘ع˘ب ن˘طاو˘م˘لا
راغشص ةدعاشسم تايناكمإا ةشسارد ىلا
كلذ ي˘ف ا˘م˘˘ب ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.بئارشضلا نم يئزجلا مهؤوافعإا

تاباشصإلإ ددع يف اظوحلم اعافترإإ تلجشس امدعب
دجتشسملإ يجاتلإ سسوريفلاب

تاقيقحت ءارجإا يف  عرصشت ةحصصلا ةرازو

ةيلو21 يف ةيئابو
ةيادب تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلا و ةحشصلا ةرازو حلاشصم تعرشش
يتلا تايلولاب ةي˘ئا˘بو تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ءار˘جا ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا عو˘ب˘شسألا ن˘م
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإلا ن˘م ة˘ب˘شسن ى˘ل˘عأا ل˘ج˘˘شست تح˘˘ب˘˘شصأا

ةعباتمو دشصرل ةينطولا ةنجللا وشضع لاقو .«91ديفوك» دجتشسملا
يملعلا سسلجملا» نإا ةيفحشص تاحيرشصت يف انوروك سسوريف يششفت
روشسفوربلا تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ريزو ىلع حرتقا

اعافترا فرعت تايلو رششعب يئابو قيقحت ءارجا ديزوب نب نامحرلا دبع

حشضوأاو.«قطانملا نم اهريغب ةنراقم91-ديفوكب تاباشصإلا ددع يف
ةيمومعلا ةحشصلل ينطولا دهعملا ريدم اشضيأا وهو لاحر روشسفوربلا
ددع يف سضافخنا لي˘ج˘شست م˘ت د˘ق˘ف ءا˘بو˘لا رو˘ه˘ظ ة˘ياد˘ب˘ب ة˘نرا˘ق˘م ه˘نأا

تايلولا سضعب دجوت لباقملاب نكل ةافو8 ىلإا6نيب ايموي تايفولا
يهو ةديدجلا تاباشصإلا ددع يف ةعفترم ةبشسن لجشست تلازل يتلا

ةنجللاب عفد امم نطولا نم ىرخأا تايلوب ةنراقم ةيلو21 ىلإا8 نيب
راششتنا لوح قيقحت قÓطإا لÓخ نم بناجلا اذهب مامتهلا ىلإا ةيملعلا
يف اهب مامتهلا متيشس يتلا بناوجلا نيب نمو .قطانملا هذهب ءابولا
ءابولا نم سصلخت˘ل˘ل ةر˘ط˘شسم˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإلاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا اذ˘ه را˘طإا
يف مه نيذلا سصاخششألا ىلع لاحر روشسفوربلا زكر ةينعملا تايلولاب
هفده˘ت˘شسي يذ˘لا ي˘شسا˘شسألا فد˘ه˘لا و˘هو ةد˘كؤو˘م˘لا تلا˘ح˘لا˘ب لا˘شصتا
ريبخلا تاذ عجرأاو.قطانملا هذهب ةديدجلا تلاحلا ةعباتم يف قيقحتلا

قيبطتلا مدع ىلإا اهريغ نم رثكأا تايلولا هذهب ءابولا راششتنا لماوع
ءادتراو يعامتجلا دعابتلا يف ةلثمت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ز˘جاو˘ح˘ل˘ل مرا˘شصلا
ةلودلا هتشضف يذلا يحشصلا رجحلا مارتحاو نيديلا ةفاظنو تامامكلا

دحلا دشصق طرافلا سسرام رهشش رئازجلا يف انوروك ةحئاج ةيادب ذنم

±.S°∏«º.دجتشسملا يجاتلا سسوريفلا راششتنا نم

تاباشصإلإ ددع يف سضافخنإإ ليجشست
يلإوتلإ ىلع عبإرلإ مويلل

 تايفو7 لباقم ءافصش ةلاح991
انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإا721 و

ليجشست نع تايفششتشسملا حÓشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازو تفششك

عفترتل ،دجتشسملا انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباشصإا ةلاح721

،ةدكؤوم ةلاح4939  ىلا ينطولا ىوتشسملا ىلع تاباشصإلا ددع كلذب

ةافولا تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو تلاح7  ليجشست مت نيح يف

،انوروك ءابو دشصرو ةعباتم ةنجل نأا ،نايبلا سسفن ،دافأاو.ةافو356  ىلإا

991  ءافشش نع ةلجشسملا ةليشصحلل  يمويلا اهثيدحت يف تفششك

ىلا ةحئاجلا ةيادب ذنم ءافششلا تلاح كلذب عفترتل ،سسوريفلاب باشصم

ةيانعلا ىوتشسم ىلع  ادجاوتم اباشصم32 لازي ل نيح يف ،ةلاح8475
ةيعمج سسيئر نلعأا هتهج نم.نطولا تايفششتشسم فلتخم ربع ةزكرملا
لقي لام جاتنإا يف ةيعمجلا عورشش نع ديلخ نيشسح ةيملا وحمل «أارقإا»

يششفت ةهجاومل ةينماشضتلا ةبهلا راطإا يف ةيقاو ةمامك فلأا05 نع

ةمزلملا ةيموكحلا ةيميلعتلا عم انمازت91 ديفوك انوروك سسوريف
عجنلا ليبشسلا اهرابتعاب تامامكلا هذه ءانتقاب عمتجملا دارفأا ةفاكل
ةبهلا نأا ديلخ حرشصو.دÓبلا اهب رمت يتلا ةيحشصلا ةمزلا ةهجاومل
يف جردنت ايندم اكيرشش اهرابتعاب ةيعمجلا اهب تماق يتلا ةينماشضتلا
يتلا ةحئاجلا ةهجاوم يف يرئازجلا بعششلا عم فتاكتلاو رزآاتلا راطإا
ةعزوملا اهعورف فلتخمب ةيعمجلا نإا ديلخ لاقو. عمجأا ملاعلاب تملأا

اهعيزوت فدهب تامامكلا نم فللا تجتنا دق ينطولا بارتلا ربع
.ةيداشصتقلا و ةيرادلا تاشسشسؤو˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘مو تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
نأا ديلخ دكأا ةيقاولا تامامكلا هذه جاتنإا ةدوج سسيياقم سصوشصخبو
ثÓث نم نوكتت اهنأا افيشضم اهجاتنإل ةيحشصلا رياعملا يعارت ةيعمجلا

±.S°∏«º          .ىودعلا لاقتنا عنمل ةدوجو ةءافك رثكأا اهلعجت تاقبط

ةمواشسم يأإ لبقي ل سسدقم بجإو ةينطولإ ةركإذلاب مامتهإلإ نأإ دكأإ اميف

ةيراجتلا تاطاصشنلا نع رجحلا عفرل ةغيصص نع ثحبلل ةموكحلا وعدي نوبت

مويلإ قلطنت عورششملإ ةششقانمو ةشسإرد

 ادغ نوتوصصي ةمألا سسلجم باون
0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع

تإرايشسلإ ىلع موشسرلإ فيفختو دÓبلإ ةرداغم دنع وروأإ فلأإ غلبمب حيرشصتلإ ءاغلإإ تدهشش

0202 يليمكتلا ةيلاملا نوناق ىلع ةيبلغألاب ةقداصصم
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تل˘˘صضف ىر˘˘خآأ فأر˘˘طأأ د˘˘جو˘˘˘يو
،عأر˘صصلأ أذ˘ه ي˘ف دا˘ي˘ح˘لأ مأز˘ت˘لأ

هنأأ «ةعاصس رخآأ»رداصصم تفصشكو
نم ءاف˘خ˘لأ ي˘ف تا˘كر˘ح˘ت د˘جو˘ي
˘ما˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإ’أ ل˘˘جأأ
ةقثلأ بحصسو ياب زيزع يلاحلأ

م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘لأ سسف˘ن˘˘ب ه˘˘ن˘˘م
ن˘م ة˘ق˘ث˘لأ ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ ن˘˘م بح˘˘صس
سضا˘ير ق˘˘با˘˘صسلأ ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ

نم نكمتي مل هنأأ ةجحب يعمج
ىلع هنييعت ذنم رييغت يأأ ثأدحإأ

قايصسلأ سسفن يفو ،ةباقنلأ سسأأر
جات˘ح˘ي ه˘نأأ نور˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘م د˘جو˘ي
نكمتي يكل تقولأ نم ديزملل
لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ تو˘˘˘صص لا˘˘˘صصيإأ ن˘˘˘م
،ةيلامعلأ بلاط˘م˘لأ ن˘ع عا˘فد˘لأو

9 نم يباقنلأ بتكملأ نوكتيو
ي˘با˘ق˘ن˘لأ سسل˘ج˘م˘˘لأ ا˘˘مأأ ءا˘˘صضعأأ

حصضتيصسو ايباقن13 نم نوكتيف
تاعاصسلأ يف ةفكلأ ليمتصس نمل
هذه تأأدب دقو ،ةمدا˘ق˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ
نم ةل˘ي˘ل˘ق ما˘يأأ د˘ع˘ب تا˘كر˘ح˘ت˘لأ
اصضر ديدجلأ ماعلأ ريدملأ نييعت
ماعلأ ريدملأ سسيئرلل افلخ جاحلب
هللأ ىطعم نيدلأ سسمصش قباصسلأ

لجأأ نم ايأون دوجو دكؤوي ام وهو
ة˘˘با˘˘ق˘˘˘ن ي˘˘˘ف ن˘˘˘يزأو˘˘˘م˘˘˘لأ بل˘˘˘ق
.اصضيأأ ةصسصسؤوملأ

طأقن ريثي »أيتيجوأ’ا» رود
نأيلغ ةلأح يف ببشستيو مأهفتشسإ’ا

يف هابتنلل ريثملأ ءيصشلأ ىقبيو
رود و˘ه را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘صس بكر˘م
قل˘˘م˘˘ع» ي˘˘ف «ا˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يوأ’أ»
و رمآ’أ تحبصصأأ ثيح «ديدحلأ
هلعج امم بكرملأ لخأد يهانلأ
و ةقوبصسم ريغ نايلغ ةلاح سشيعي

رخآأ» رداصصم  هتفصشك ام بصسح
ة˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ ما˘˘يأ’أ نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘صس
داحت’أ د˘صض أد˘ي˘ع˘صصت د˘ه˘صشت˘صس
سضور˘ف˘م˘لأ ن˘˘م يذ˘˘لأ ي˘˘ئ’و˘˘لأ

عم ةقلع يأأ هعمجت ’ نأأ ايلكيه

ةيصضق ي˘ف ’إأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ة˘با˘ق˘ن
لامع˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘كأر˘ت˘صش’أ
نا˘ف ردا˘صصم˘˘لأ تأذ بصسح ن˘˘كل
ى˘لأ ل˘صصوو ى˘بز˘لأ غ˘ل˘ب ل˘ي˘˘صسلأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘˘ط˘˘خ تأزوا˘˘ج˘˘ت
يتلأ فيظوتلأ ةيلمع يف لخدتلأ
ة˘˘ي˘˘كز˘˘ت˘˘ب ’إأ م˘˘ت˘˘ت ’ تح˘˘ب˘˘˘صصأأ
،يئ’و˘لأ دا˘ح˘ت’أ ن˘م ة˘ي˘صصخ˘صش
تاقياصضملأ و تافيقوتلأ نأأ امك
تاهجوت سضراعي نم لك لاطت
لا˘م˘ع˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م˘م «ا˘ي˘ت˘ي˘جوأ’أ»
ه˘˘ي˘˘لأ ل˘˘صصو ا˘˘م نأأ نور˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
و بيصست و روهدت نم بكرملأ

ءاهب دهع يف ىتح ثدحي مل ملظ
بكرم لوح يذلأ ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ
هبيع’أأ ذيفنتل ةليصسوك راجحلأ
نأأ ا˘صضيأأ بير˘غ˘لأ و ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ
و راجحلاب يلحملأ داحت’أ نيمأأ
نم نوكي نأأ سضورفملأ نم يذلأ

ىلإأ ىمتني راجحلأ رأديصس بكرم
ن˘م ه˘˘نو˘˘كل ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘صس’أ
أذه و يئ’ولأ داحتلل نيلأوملأ
لامع نم ف’آ’ ةناهإأ هتأذ دح يف
م˘˘˘ل ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ را˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لأ بكر˘˘˘˘م
تافرصصتلأ هتاه لثمل أوصضرعتي
ةينرامح ’ و يدانم ةدهع يف
ةو˘˘ق˘˘لأ نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ي أو˘˘نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
ريغ «ايتيجيوأ’أ» ةباقنل ةبراصضلأ
و قا˘ط˘˘ي ’ ح˘˘ب˘˘صصأأ ع˘˘صضو˘˘لأ نأ

ناف «ةعاصس رخآأ» رداصصم بصسح
در فرعتصس ةلبقملأ ةليلقلأ مايأ’أ
ن˘˘ي˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م يو˘˘˘ق ل˘˘˘ع˘˘˘ف
ي˘ئ’و˘لأ دا˘ح˘تل˘ل ن˘ي˘صضرا˘ع˘م˘لأ

ىلعأأ ىلإأ رومأ’أ ديعصصت متيصسو
د˘ع˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
دا˘ح˘ت’أ ى˘ع˘˘صسب ة˘˘ي˘˘ن˘˘لأ حا˘˘صضتأ
لصصافم ىلع ةرطيصسلل يئ’ولأ
.بكرملأ

هشضفرل «كشسأكلا» ـب فلكملا فيقوت
ةهوبششم تأقفشص ماربإا

نأأ ةعاصس رخآأ رداصصم تفاصضأأو
’ تحبصصأأ يتلأ فيظوتلأ ةيلمع
دا˘ح˘˘تإ’أ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘كز˘˘ت˘˘ب ’إأ م˘˘ت˘˘ت

و تا˘ف˘ي˘قو˘ت˘لأ نأأ ا˘م˘ك ،ي˘ئ’و˘لأ
ن˘˘م ل˘˘ك لا˘˘ط˘˘ت تا˘˘ق˘˘يا˘˘صضم˘˘˘لأ
(ا˘ي˘ت˘ي˘جوأ’أ تا˘ه˘جو˘˘ت سضرا˘˘ع˘˘ي
ـب فلكملأ فيقوت ىلإأ تلصصوو
ى˘ل˘ع فر˘صشي يذ˘لأو «كصسا˘˘كلأ»
و لا˘م˘ع˘لأ تا˘ب˘ي˘هو تا˘ي˘ف˘ل˘˘صسلأ
تأودأ’أ فلم يف مهصضراع يذلأ
ءاهنأ مت  ثيح   ةيلزنمورهكلأ

ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ه˘صضأر˘ت˘عإ’ ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ تأودأ’أ ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص
ةرورصضب بلاط ثيح يصضأرتلاب
تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق مأر˘˘˘ت˘˘˘˘حأ
ن˘ع نل˘عأ ر˘صشن و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

و دئأرج˘لأ ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو ة˘صصقا˘ن˘م
ريغ ةيفافصش لكب ةقفصصلأ حنم
د˘˘ير˘˘ت بكر˘˘م˘˘لأ جرا˘˘˘خ فأر˘˘˘طأ
رييلملاب فلملأ أذه يف بعلتلأ
ةهج نم هماهم ءاهنأ يف ددرتت مل
ل˘˘˘خأد فأر˘˘˘طأ بلا˘˘˘ط˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأأ
و ةينمأ’أ تاهجلأ نم بكرملأ
حتفب  يروفلأ كرحتلأ ةيئاصضقلأ
تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘˘ت
بكر˘م ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ
ءاهنأ تايلمع يف أرخؤوم راجحلأ
و ةيئأوصشعلأ تافيقوتلأ و  ماهملأ
نع كيها˘ن هو˘ب˘صشم˘لأ ف˘ي˘ظو˘ت˘لأ
ح˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف ىر˘˘˘خأأ تا˘˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘ت
.عيراصشملأ

اومئشسو نيرشسأخلا ربكأا لأمعلا
بكرملا فازنتشسإا نم

رأد˘ي˘صس بكر˘˘م لا˘˘م˘˘ع ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
ن˘م ن˘ير˘صسا˘خ˘لأ ر˘ب˘كأأ را˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
ي˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘عأر˘˘صصلأ
ةباثمب رب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لأو ة˘صسصسؤو˘م˘لأ

’و ينغت ’و ةقيصض تاعأرصص
لامعلأ ديفت ’و عوج نم نمصست
ن˘م ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي ن˘يذ˘لأ ا˘ما˘م˘˘ت
نصسحت نعو مهقوقح ىلع عفأدي
ةمأود يف هقرغ سسيلو بكرملأ
حلاصصملأو ةق˘ي˘صضلأ تا˘عأر˘صصلأ
دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسأ د˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صشلأ
ي˘ف دا˘ي˘ط˘صص’أ ن˘˘م نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
بكر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ةر˘˘كع˘˘لأ ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لأ

ةرتف يف ددج ءايرثأأ ىلإأ أولوحتو
،«طل˘˘خ˘˘ت˘˘لأ» ل˘˘صضف˘˘ب ةز˘˘˘ي˘˘˘جو
ن˘˘˘م ه˘˘˘نأأ نور˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ ع˘˘˘م˘˘˘جأأو
هذه لث˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأأ سضور˘ف˘م˘لأ
ةديدجلأ رئأزجلأ يف تافرصصتلأ
˘ما˘ظ˘ن˘لأ ة˘با˘صصع طو˘˘ق˘˘صس د˘˘ع˘˘ب
راجحلأ بكرم نأأ ةصصاخ قباصسلأ

ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صض نا˘˘˘ك
ه˘˘فأز˘˘ن˘˘ت˘˘صسأ م˘˘تو تا˘˘ب˘˘عل˘˘˘ت˘˘˘لأ
.ةديدع تأونصسل

ةبأينلأب ينقت ريدمك ميلشس نأفجلوب نييعت

ريدمك ميلصس نافجلوب نييعت مت
ريدملأ نم حأرتقاب ةباينلاب ينقت
را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘صس بكر˘م˘ل ما˘˘ع˘˘لأ

أذ˘ه ف˘ل˘˘خ ثي˘˘ح جا˘˘ح˘˘ل˘˘ب ا˘˘صضر
لبق قباصسلأ هبصصنم يف ريخأ’أ
قل˘م˘ع» سسأأر ى˘ل˘ع ه˘˘ب˘˘ي˘˘صصن˘˘ت
أذ˘ه م˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت د˘˘قو «د˘˘يد˘˘ح˘˘لأ
ةرأدإ’أ سسل˘˘ج˘˘م ى˘˘˘لإأ حأر˘˘˘ت˘˘˘ق’أ

ةهج نم ،هيل˘ع ة˘ق˘فأو˘م˘لأ تم˘تو
ةماعلأ ةيريدملأ تددم دقف ىرخآأ
اه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘صسأ ي˘ت˘لأ ل˘ط˘ع˘لأ ي˘ف

مداقلأ نأوج31 ةياغ ىلإأ لامعلأ
ثيح سسمأأ ةجمربم تناك نأأ دعب
لجأأ نم لامعلأ ددع سضيفخت مت
 .انوروك سسوريف نم ةياقولأ
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«ديدحلإ قÓمع» يف «لوغتلإ» نع ثحبت «ايتيجيوألإ» و نيرسساخلإ ربكأإ لامعلإ

بأعللا ليشسي رأجحلا راديشس بكرم
  ةبأقنلل مأعلا نيمأ’أب ةحأطإÓل ت’وأحمو

ىلع نورسصي تايلو ةدع نم حايسسو نوفاطسصم
   يحسصلإ رجحلإ قرخ

ئطأشش نم نيفأطشصملا تارششع درط
 لجيجب ريغشصلا جيلخلاو رأنلاوب د’وأا

ةدعب دحأ’أ سسمأأ أددجم ينطولأ كردلل ةعبات تأوق تلخدت
نم ةيبرغلأ ةهجلاب أديدح˘تو ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لأ ل˘حا˘صسلأ ن˘م طا˘ق˘ن
نيفاطصصم˘لأ ن˘م تأر˘صشع˘لأ ق˘ير˘ف˘ت ل˘جأأ ن˘م كلذو ة˘ي’و˘لأ

ةحأرلأ نع اثحب ةريخأ’أ هذه ىلع أورطاقت نيذلأ حايصسلأو
ةحيبصص ينطولأ كردلل ةعبات قرف تدهوصشو . مامجتصسإ’أو
ةي’ولاب ةيرحبلأ لخأدملأ بوجت يهو لأوزلأ ةياغ ىلأو سسمأأ

رانلأوب د’وأأ نيب دتمملأ روحملأ ىوتصسم ىلع اصصوصصخو
رصصانعلأ هذه تلخدت ثيح ةي’ولأ ةمصصاع برغ ةنأوعلأو
روكذملأ روحملأ ىلع ةدتم˘م˘لأ ة˘ير˘ح˘ب˘لأ طا˘ق˘ن˘لأ ن˘م دد˘ع˘ب
لجأأ نم ريغصصلأ جيلخلأو رانلأوب د’وأأ يئطاصشب أديدحتو
أوناك نيذ˘لأ ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لأو حا˘ي˘صسلأ ن˘م تأر˘صشع˘لأ ق˘ير˘ف˘ت
ىرخأ’أ ئطأوصشلأ نم ددعب أذكو نيئطاصشلأ نيذهب نيدجأوتم
رطاقتلأ تاي’و ةدع نم نومداق نوفاطصصم لصصأو يتلأ

تاميلعتلأ أذكو يحصصلأ رجحلأ تأءأرجاب نيهبآأ ريغ اهيلع
تقؤو˘م˘لأ ع˘ن˘م˘لأ سصو˘صصخ˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ا˘˘ه˘˘ترد˘˘صصأأ ي˘˘ت˘˘لأ
تأءاصضفو ةيرحبلأ تأءاصضفلأ لخأد كلذ يف امب تاعمجتلل
امكو تلخدت دق كردلأو ةطرصشلأ نم تأوق تناكو . ةهزنلأ
قيرفتل ةي’ولأ نم ةيرحب طاقن ةدعب سسمأأ ددع يف هانركذ
ةعبرأ’أ ما˘يأ’أ رأد˘م ى˘ل˘ع كلذو ن˘ي˘فا˘ط˘صصم˘لأ ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ
نم ددع زجح نع ترفصسأأ يتلأ تلخدتلأ يهو ةيصضاملأ
رأرغ ىلع ةيقرصش تاي’و ميقرت لمحت اهبلغأأ تابكرملأ
تلخدتلأ هذه ترفصسأأ امك ، ةنتابو ةليم ، فيطصس ، ةنيطنصسق
نمم ريبك ددع قح يف عامصس رصضاحمو تامأرغ ريرحت نع
نمأ’أ رصصانع اهمحتقأ يتلأ ةيرحبلأ طاقنلأ فلتخمب أوطبصض
. كردلأو
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ةريبك تإدوهجم بلطت هدامخإإ

طبارلا ينطولا قيرطلا قÓغإا
لوهم قيرح ببشسب ةيأجبو لجيج نيب

 يحأيشس عجتنم لخاد
دحأ’أ ىلأ تبصسلأ ةليل علدنإأ يذلأ لوهملأ قيرحلأ ببصست
ةي’وب وبلام ةقطنمب دجأوتملأ يحايصسلأ «زيلافيل » عجتنمب

نيتي’ولأ طبري يذلأ34 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ يف ةياجب
أذه ىلع ةرطيصسلأ نيح ىلأ كلذو رصشع ةنماثلأو ةصسداصسلأ
رداصصم تدكأأو. ةربتعم ةيدام رئاصسخ فلخ يذلأ قيرحلأ

نم ماه ءزج ىلع ىتأأ هبابصسأأ لهجت يذلأ قيرحلأ نأاب ةقباطتم
ةياجب ةي’ول ةعباتلأ وبلم ةقطنمب دجأوتملأ عجتنملأ أذه
رمأ’أ ةياجبو لجيج يتي’و نيب دودحلأ نم كلذك بيرقلأو

قيرطب فرعيام وأأ34 مقر ينطولأ قيرطلأ قلغ رصسفي يذلأ
نم كلذو نمزلأ نم ةرتفل نيتي’ولأ طبري يذلأ سشينروكلأ
بصش يذلأ قيرحلأ دامخإ’ ءافطإ’أ قرف مامأأ لاجملأ حصسف لجأأ
هذه ةباتك دح ىلأ هبابصسأأ ددحت مل يذلأو روكذملأ عجتنملاب
لامتحأ ىلأ تراصشأأ دق رداصصملأ سضعب تناك نأو روطصسلأ

عباتلأ يليللأ ىهلملأ ايأوز ىدحأ لخأد ةيئابرهك ةرأرصش عوقو
لوحتتو عيرصس لكصشب رومأ’أ روطتت نأأ لبق عجتنملأ أذهل
نأأ ىلأ رداصصملأ تأذ تراصشأأ امك ، لوهم قيرح ىلأ ةرأرصشلأ

ىهلملأ دأور فوفصص يف أءأوصس اياحصض فلخي مل قيرحلأ أذه
. هلامع ىتح وأأ
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و ديؤوم حانج دجوي ثيح ةحنجألإ نم ديدعلإ نيب ةيفخ برح عقو ىلع ةريخألإ مايألإ يف راجحلإ رإديسس بكرم ةباقن  ششيعت
.»ايتيجوألإ» رود لوغت ايلك شضفرت يتلإ نيباقنلإ نم ىرخأإ ةعومجم و نييرئإزجلإ لامعلل ماعلإ داحتÓل يئلولإ داحتلإ نم معدم
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ةحيبصص ةديلبلأ ةمكحم تلجأأ
ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ة˘م˘كا˘ح˘م سسمأأ
دب˘ع ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأل˘ل ق˘با˘صسلأ
ةي’و نمأأ سسيئرو لماه ينغلأ
ن˘يد˘لأ رو˘ن ق˘با˘صسلأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
لا˘م˘ك ة˘˘ي˘˘صضق ي˘˘ف يد˘˘صشأر˘˘ب
ىلإأ «يصشوبلأ» وعدملأ يخيصش

نأوج ر˘ه˘صش ن˘م52ـلأ خيرا˘ت
ل˘ي˘جأا˘ت˘لأ رأر˘˘ق ءا˘˘جو .مدا˘˘ق˘˘لأ

ةميلع ةيئاصضق رداصصم بصسح

يتلأ ي˘ح˘صصلأ فر˘ظ˘لأ بب˘صسب

يصشف˘ت بب˘صسب دل˘ب˘لأ ه˘صشي˘ع˘ت

ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف

ن˘م ن˘ي˘فو˘قو˘م˘˘لأ جأر˘˘خ˘˘ت˘˘صسأ

أذ˘ه .ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

د˘ب˘ع نأأ ى˘لإأ ةرا˘صشإ’أ رد˘ج˘˘تو

ن˘يد˘˘لأ رو˘˘نو ل˘˘ما˘˘ه ي˘˘ن˘˘غ˘˘لأ

ءوصس مهت˘ب نا˘ع˘با˘ت˘م يد˘صشأر˘ب

للغتصسأو ةفيظو˘لأ لل˘غ˘ت˘صسأ

.ةيمومع لأومأأ ديدبتو ذوفنلأ

موي تلُجأأ دق ةمكاحملأ تناكو

خ˘يرا˘ت ى˘لإأ طرا˘ف˘لأ يا˘م30

ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ سضفر د˘ع˘˘ب سسمأأ

ىلإأ ةفاصضإأ ،دعب نع ةمكاحملأ

مهنيب نم دوهصشلأ راصضحإأ مدع

بي˘ط˘لأ ق˘ب˘صسأ’أ لد˘ع˘لأ ر˘˘يزو

ةرأزو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت بب˘˘صسب ،حو˘˘ل

فور˘˘ظ˘˘˘لأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف لد˘˘˘ع˘˘˘لأ

.دلبلأ اهدهصشت يتلأ ةيحصصلأ

ةيباقعلإ ةسسسسؤوملإ نم نيفوقوملإ جإرختسسإإ قيلعت ببسسب

يدششارب و لمأهلا ةمكأحم ليجأأت
ناوج نم52 ـلا ىلإا «يششوبلا» ةيشضق يف
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...  ةيليملا ىفصشتصسمب لزعلا مصسق ةرداغمب نهتباصصا يف هبتصشملا تاصضرمملل هيف حمُصس يذلا تقولا يف

 لجيجب انوروك سسوريفب تاباضصإ’ا ددع عافترإا
 رّذحي ةحضصلا ريدمو ةلاح47 ىلإا

نع لقيلام ةيلولاب ةيحصصلا رئاودلا تصصحأا امدعب لجيج ةيلوب انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباصصإلا ددع يف ديدج عافترا لجصس
ةبتع نم بارتقإلاو ةعرصسب تاباصصإلا ملصس قلصست سشينروكلا ةمصصاع كلذب لصصاوتل ةيصضاملا ةعاصس42لا لÓخ ةديدج تاباصصا ثÓث

. ةلاح ةئاملا
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سسوريفب تاباضصإ’ا لضسلضسم ىبأايو
لضصاوي نأا ’ا لجيج ةي’وب انوروك
ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘ضست لÓ˘خ ن˘م هدو˘ع˘ضص
لÓخ ةي’ولا ميلقاب ةديدج تاباضصا

ل˘ع˘جا˘م ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘عا˘ضس42لا
سسوريفلاب تابا˘ضصإ’ا دد˘ع ي˘لا˘م˘جا
ة˘م˘ضصا˘ع ىو˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا

وهو ةلاح47 ىلا عفتري سشينروكلا
ةباينلاب ةحضصلا ريدم هب فرتعا ام
ن˘م رذ˘ح  يذ˘لا ط˘بار˘م˘ل˘ب تا˘حر˘˘ف
يذلا عراضستملاو ريطخ˘لا ى˘ح˘ن˘م˘لا

ى˘ل˘˘ع ““91““ د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو ه˘فر˘˘ع˘˘ي
ادكؤوم لجيج ةي’و ميلقا ىوتضسم
لكضشب رضشت˘ن˘ي˘ل دا˘ع سسور˘ي˘ف˘لا نأا˘ب
بارت ر˘ب˘ع ع˘قو˘ت˘م ر˘ي˘غو عرا˘ضست˘م
نم ةيقرضشلا ةهجلاب اميضس ةي’ولا

ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ب اد˘يد˘ح˘˘تو ر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه
نم رثكأا اهب تيضصحأا يتلا ةيليملا

ةلجضسملا تاباضصإ’ا نم ةئاملاب09
لÓخ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك ، ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ما˘˘يأ’ا
ىلع لجيج ةي’ول ةباينلاب ةحضصلا

تايفضشتضسمب ا˘ضصخ˘ضش33 دوجو
نيثÓثلا دودح ىلا ثÓثلا ةي’ولا

51 م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م  يا˘˘م ر˘˘ه˘˘ضش ن˘˘م
نيح يف ةدكؤوم مهتباضصا اضصخضش

تح˘˘ت ر˘˘خآا ا˘˘ضصخ˘˘˘ضش81 دجوي
مهلمح يف هابتضشإ’ا لظ يف ةبقارملا

. سسوريفلل
نم ةرخأاتم ةعاضس يف نلعُأا كلذ ىلا
حا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضسلا ن˘˘˘˘˘ع  تب˘˘˘˘˘ضسلا مو˘˘˘˘˘˘ي
تÓ˘˘ما˘˘ع˘˘لا تضسلا تا˘˘ضضر˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةيليملاب يروتنم ريضشب ىفضشتضسمب
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب لز˘˘˘ع˘˘˘لا م˘˘˘ضسق ةردا˘˘˘غ˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

ول˘خ ن˘م د˘كأا˘ت˘لا د˘ع˘ب ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا
، ل˘تا˘ق˘لا سسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ن˘هدا˘˘ضسجأا

تررق دق ةيبطلا حلاضصملا تناكو
ن˘˘هر تضسلا تا˘˘ضضر˘˘م˘˘م˘˘لا ع˘˘˘ضضو
دعب ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا
ىودع˘لا˘ب ن˘ه˘ت˘با˘ضصا ي˘ف ها˘ب˘ت˘ضشإ’ا

تناك ىرخأا ة˘ضضر˘م˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا
ا˘ه˘ت˘˘با˘˘ضصا تد˘˘كأا د˘˘ق ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ىدحا نم اقÓطنا انوروك سسوريفب
ةضضرمملا تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘ضضير˘م˘لا
يحضصلا اهعضضو ةعبتم ىلع فرضشت
. سسوريفلاب اهتباضصا دعب
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فراطلاب ةينعملا حلاضصملا تلجضس

ت’ا˘ح ة˘ع˘برأا د˘˘حأ’ا سسمأا حا˘˘ب˘˘ضص

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘با˘˘ضصم ةد˘˘يد˘˘ج

نيباضصملل يلامج’ا ددعلا حبضصيل

سسوريفب اهتباضصا ةدكؤوم ةلاح83

91. ديفوك

لك يف لجضست فراطلا ةي’و تناك

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا ذ˘ن˘م ةر˘م
ىلا ةدحاو ةلاح ني˘ب ا˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب

ليجضست مت ةرملا هذه هنأا ’إا نيتلاح
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘ضصا ة˘ع˘برا
بضسح ع˘˘جار اذ˘˘˘هو ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘ع˘˘˘فد
د˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا مد˘˘ع ى˘˘لا نو˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘م˘˘لا
بيلاضسأاو يحضصلا رجحلا تاءارجإاب
ي˘ف ا˘م˘ي˘ضس ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
تددم نأا دعب ةيضضاملا ةليلقلا ماي’ا
ر˘ج˘ح˘لا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

تاي’ولا مظعمل ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘ضصلا
حلاضصم بضسحو .فراطلا اهيف امب
نا˘˘ف نا˘˘كضسلاو ة˘˘ح˘˘ضصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
اهتباضصا ةدكؤو˘م˘لا ةد˘يد˘ج ت’ا˘ح˘لا
نم لطب دجاوتت انوروك سسوريفب

م˘ت را˘ج˘حو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةد˘˘حاو ة˘˘لا˘˘ح
ةقطنملا ىف˘ضشت˘ضسم ى˘لا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
ة˘لا˘حو نا˘عرذ˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘لا˘حو
متيل سسابضسبلا ةيدلبب كلذك ةدحاو
ةلجضسملا ةثÓث˘لا ت’ا˘خ˘لا ل˘يو˘ح˘ت

رد˘ج˘تو . سسا˘ب˘ضسب˘لا ى˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘ب

عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘˘م ه˘˘˘نأا ى˘˘˘لا ةرا˘˘˘ضش’ا

ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ضصا ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا

32 اهنم فراطلاب انوروك سسوريفب

ريبادت ىقبتو ءافضشلل تلثامت ةلاح

ىلع بلغتلل ديحولا ليبضسلا ةياقولا

نونطاو˘م˘لا مز˘ت˘لا ا˘م اذا ءا˘بو˘لا اذ˘ه

.ةيئاقولا ريبادتلا هذهب

 ةدكؤوم ةباصصا83 تلاحلا ددع لصصو اميف

فراطلاب انوروك سسوريفب ةباضصم ةديدج ت’اح عبرأا

تاباصصإلا ددع يف سسوصسحم رارقتصسا دعب

ةنيطنصسقب ةيلولا ميلقإا ربع

ت’احل ديدج عافترا
ةيوعوت تÓمحو انوروك

قاطنلا ةعضساو
قر˘صشلا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا تف˘˘ث˘˘ك

ىلا ةوعدلاو ةيعو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ن˘م ير˘ئاز˘ج˘لا

يدافتل ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘صض

تداع يتلاو91 ديفوك انوروك ةحئاج يصشفت

نم مغرلاب ةنيط˘ن˘صسق ة˘يلو˘ب ةو˘ق˘ب بر˘صضت˘ل

ددع يف سضافخناو سسوصسحم رارقتصسا ليجصست

.ةريخألا مايألا ةثÓثلا لÓخ نيباصصملا

ة˘ئ˘ب˘ع˘ت تÓ˘م˘ح˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘مألا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تما˘˘قو

نود ةلوليحل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘لÓ˘ل

تا˘˘جر˘˘خ لÓ˘˘خ ن˘˘م تز˘˘كرو ءا˘˘بو˘˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘نا

عم قيصسنتلاب اهصضعب تمت تامهادمو ةيناديم

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘قإا ىل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ءاد˘تراو ة˘يزار˘ت˘حلا ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا˘˘ب

سسوريف نم نامألا جرخم اهرابتعاب ةمامكلا

ىلع اهتÓمح يف تدنتصساو ،ريطخلا انوروك

ة˘ع˘فار˘م ة˘يراو˘ج ة˘ي˘مÓ˘عاو ة˘ير˘ي˘ثأا تاءا˘˘ق˘˘ل

سسوريف ىلع ءاصضقلل يمتحلا رايخلا ةياقولل

هدروأا ا˘م اذ˘ه ،رار˘صضأا ل˘قأاو ة˘˘صصر˘˘ف عر˘˘صسأا ي˘˘ف

ءا˘ق˘ل ي˘ف ير˘˘باو م˘˘ير˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘مألا سسي˘˘ئر

دكأا دقو ،ليصصافتلا قدأا هنع سضرعتو يمÓعإا

دبع ديصسلا ةنيطنصسقب ةيلولا نمألا سسيئر

اهتياغ ةيطرصش تايلمعب مايقلا يرباو ميركلا

39 نا Ó˘ئا˘ق تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لاو ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح

ةياغ ىلإا سسرام82 نم تمت ةيناديم ةجرخ

اهيف دن˘ج˘ت ة˘ط˘ق˘ن094 تفدهت˘صسا يا˘م52

تلجصس امك ،ةبكرم8531 بقارم نوع0662

ينطولا نمألا ةيحورمل ةيوج ةيطغت تحت

723 ة˘ب˘قار˘م ا˘ه˘ن˘ع تصضخ˘م˘ت تا˘ي˘ل˘م˘˘ع50

اياصضق يف نيطروتم سصاخصشأا30 اهنم سصخصش

نم سصاخصشأا30 ،تاردخملا كÓهتصساو ةايح

ة˘ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ ة˘ما˘قإا ل˘ح˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جأا ة˘˘ي˘˘صسن˘˘ج

رجحلاب لÓخإلا ةفلاخم لحم سصخصش023و

.يحصصلا

زاكعوب لامج

ةديدج تاباضصا30 ليجضست
ةنتابب انوروك سسوريفب

ةنتاب ةيلوب91 ديفوك تاباصصا ددع عفترا

ني˘ب ة˘صصخ˘صشم تلا˘ح013 ىلا هي˘صشف˘ت ذ˘ن˘م

30 اهنيب نم ،ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ر˘ي˘نا˘ك˘صسلا

ةعاصس42 ـلا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست م˘˘˘ت تلا˘˘˘ح

عا˘صضخلا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘تلا˘˘ح تد˘˘كا˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘˘ل ،ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ليلاحتلا قيرط نع مهتباصصا دكؤوملا تلاحلا

ددع رقتصسا ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح651 ىلا ةيربخم˘لا

ة˘˘ع˘˘˘صشلا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ة˘˘˘صصخ˘˘˘صشم˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا

اهجئا˘ت˘ن تءا˘ج ة˘لا˘ح751 دن˘ع ر˘ي˘نا˘ك˘صسلاو

تلاحلا ددع عفتري نا رظتنيو اذه ،ةيباجيا

ةلاح052 نم ر˘ث˘كا ىلا ءا˘ف˘صشل˘ل ة˘ل˘ثا˘م˘ت˘م˘لا

رار˘ق˘ت˘صسا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ار˘˘خؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا

هل اهت˘با˘ج˘ت˘صساو جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘صضخ˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘لا

يلع ىفصشتصسم نا ركذلاب ريدج ،ريبك لكصشب

نم يئا˘ه˘ن ل˘ك˘صشب سصل˘خ˘ت د˘ق ة˘ناور˘م˘ب ر˘م˘ن˘لا

يتلا ةباصصملا تلاحلا لج لثامت دعب ،ءابولا

غ˘لا˘ب˘لاو تار˘ت˘ف ىل˘ع ىف˘صشت˘صسم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسا

نيباصصم رخا ةرداغمو ءافصشلل ةلاح42 اهددع

.نيموي ذنم ةصسصسؤوملا

ح ناضشوضش
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نيب Óماع42 عضضو سسما لوا مت
و ينهم لماع و بيبط و سضرمم
ةحلضصم يف نولمعي دحاو يطرضش
دضشر نبا ىفضشتضسمب ت’اجعتضس’ا
يحضصلا رجحلا يف ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
لابقتضسا دعب ةبقلا داوب ديربلا قدنفب
ة˘ضسب˘ت ة˘ي’و ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق ة˘˘ضضير˘˘م
انرداضصم بضسحو، انوروك سسوريفب
ةعمجلا موي ىلإا دوعي ثداحلا نإاف
ةضسبت ةي’و نم ةأارما بلج مت نأا دعب
كلا˘˘ضسم˘˘لا لو˘˘ح سصح˘˘ف ل˘˘جا ن˘˘˘م
ىفضشتضسمب ىلكلا سضارما و ةيلوبلا
ة˘ضصا˘خ سصح˘ف˘لا د˘ع˘ب و،د˘˘ضشر ن˘˘با
ةلاح ا˘ه˘نا ن˘ي˘ب˘ت ر˘ي˘نا˘كضسلا زا˘ه˘ج˘ب

مو˘ي˘لا ي˘ف م˘ت˘ي˘ل،ا˘نرو˘كب ة˘هو˘ب˘ضشم
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا دار˘فأ’ا ع˘ضضو ي˘لاو˘˘م˘˘لا
ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا، ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘لا˘˘ب

42 مهددع غلابلاو ةضضيرملاب ةبرقم
ي˘ف، ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘˘لا ي˘˘ف Ó˘˘ما˘˘ع
نبا يفضشتضسم دهضشي هتاذ قايضسلا

دفاو˘ت بب˘ضسب ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘ضض د˘ضشر
تاي’ولا فلتخم نم هيلع ىضضرملا

رزآا˘م˘لا با˘ح˘˘ضصا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘مو و˘˘هو
فوفضصلا يف نيطبارملاو ءاضضيبلا
انوروك سسوري˘ف ة˘ح˘فا˘كم˘ل ى˘لوأ’ا

يذلا رمأ’ا، ىودعلا رطخب نيددهم
و رذحلا نم ديزملا ذخا بلطتي تاب
ةضصاخ، مهتيامحل ةيا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا
د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ت’ا˘˘ح اذ˘˘كه ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
نم، ةبانع ةي’وب ةثراك يف ببضستت

ىلوأ’ا ةرملا هذه تضسيل رخآا بناج
ن˘با ى˘ف˘ضشت˘ضسم ا˘ه˘ي˘ف د˘ه˘ضشي ي˘ت˘˘لا

لب˘ق سشا˘ع ثي˘ح ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه د˘ضشر
ىوضصقلا رافنتضس’ا نم ةلاح رهضش
انوروك سسوري˘ف لا˘ق˘ت˘نا د˘ع˘ب كلذو
و ءاضسنلا ةحلضصمب ةميق˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘ل
اذ˘ه˘ب ا˘˘ه˘˘تد˘˘لاو تي˘˘فو˘˘ت د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘لا
ز˘كر˘م˘لا ةرادإا تذ˘خ˘تا ثي˘ح.ءا˘بو˘لا
ةلمج ةبانعب يعماجلا يئافضشتضس’ا

يضشفت ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل تاءار˘جإ’ا ن˘م
ةباضصا دعب كلذو انوروك سسوريف

ءاضسن˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘ب ة˘م˘ي˘ق˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ط
““دضشر نبا““ ىفضشت˘ضسم˘ب د˘ي˘لو˘ت˘لاو
ع˘˘فد ا˘˘م و˘˘هو ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
عضضو˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ي˘ب˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘ضشو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا

رجحلا يف ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا˘ب

ىلإا ءاضسنلا ليوحت مت امك ،يحضصلا

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘˘ضس’ا ة˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

““ةيرواون هللا دبع““ ةضصضصختملا

كلذ ىلإا ةفاضضإ’اب ،ينوبلا ةيدلبب

ددع سضيفخت ىلإا ةرادإ’ا تأاترا دقف

ىلع ةيبطلا هبضشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طأ’ا

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسم

ن˘با““ ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسإ’ا

ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضصم ىد˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘م ““د˘˘˘˘˘ضشر

تاءارجإا ةلضصاوم عم ت’اجعتضس’ا

طقف ةيرورضضلا ةيحارجلا تايلمعلا

ةجمرب˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا كل˘ت ل˘ي˘جأا˘تو

يعدتضست ’و ليجأاتلل ةلباق اهنكلو

.ةعرضسلا حانج ىلع اهءارجإا

 انوروك سسوريفب ةباصصم ةصسبت نم ةمداق ةصضيرم لابقتصسا دعب

  ةبانعب يحضصلا رجحلا يف دضشر نبا ت’اجعتضساب Óماع42 عضضو
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ناك لاق˘ن ف˘تا˘ه ز˘ج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ لÓ˘خ م˘ت
ةينقت ةليشسوك ةباشصعلأ فرط نم مدختشسي
ربع مهاياحشض عم لشصأوتلأ اهلÓخ نم متي
ربتعم يلام غلبم ىلأ ةفاشضإلاب كوبشسيافلأ
لايتحلأو بشصنلأ ةي˘ل˘م˘ع تأد˘ئا˘ع ن˘م د˘ع˘ي

تاين˘ق˘ت لا˘م˘ع˘ت˘شسأ ل˘شضف˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تءا˘ج
نمأل ةطرشش رشصانع فرط نم ةشصاخ يرحت
ىوتشسم ىلع هدشصر مت روششنمل ةلاقلأ ةرئأد

ماهيإأ هلÓخ نم متي كوبشسيافلأ تاحفشص دحأ

تايلمع ميظ˘ن˘ت˘ل تا˘مد˘خ سضر˘ع˘ب ها˘يا˘ح˘شض

ةنيدم نم اقÓط˘نأ ر˘ح˘ب˘لأ ر˘ب˘ع ة˘ير˘شس ةر˘ج˘ه

قيمعت متيل ةربتعم ةيلام غلابم لباقمب ةلاقلأ

ة˘طر˘ششلأ ر˘شصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت ن˘يأ تا˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

ىلع فرعتلأ نم ةلاقلأ ةرئأد نمآل ةيئاشضقلأ

ةقفر هفيقو˘ت م˘ت˘ي˘ل ة˘ح˘ف˘شصلأ بحا˘شص ة˘يو˘ه

ة˘ل˘ي˘شسو˘لأ ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب ز˘ج˘ح ع˘م ه˘˘ل كير˘˘شش

ربع اياحشضلأ عم لشصأوتلأ يف ةلمعتشسملأ

نم دعي ربتعم يلام غلبم أذكو كوبشسيافلأ

دعبو لاي˘ت˘حلأو بشصن˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع تأد˘ئا˘ع

زجنأأ ةينونا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ ع˘ي˘م˘ج لا˘م˘كت˘شسأ

بشصنلأ ةي˘شضق ن˘ع ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م ا˘م˘هد˘شض

نيرجاه˘م˘لأ بير˘ه˘ت ي˘ف عور˘ششلأ لا˘ي˘ت˘حلأو

ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ما˘مأ ه˘˘ب˘˘جو˘˘م˘˘ب ا˘˘مد˘˘ق

مهتلاحإأ دعب ةلاقلأ ةمكحم ىدل ةشصتخملأ

امهقح يف ردشص يروفلأ لوثملأ ةشسلج ىلع

 .ةذفان نجشس تأونشس ةشسمخب يئاشضق مكح

ةملاق

ةربتعم ةيمك امهتزوحب نيشصخشش فيقوت
ةشسولهملا صصارقألا نم

تأوق تنكمت ، ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج ةحفاكم راطإأ يف
نيشصخشش فيقوت نم ةملاقب ةيئاشضقلأ ةطرششلل ةلقنتملأ ةقرفلاب ةطرششلأ

82 و02 نيبام امهرامعأ حوأرتت نششينشش  يح ىوتشسم ىلع امهيف هبتششم
،امهنأاششب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ذاختإأ دعبف .ةملاقب ناميقملأو ةنشس

عون نم ءأود طاششمأأ30 ثÓث يشسيئرلأ هب هبتششملأ ةزوحب روثعلأ مت

نم ةعط˘قو ة˘لو˘شسب˘ك22 ىلع يوتحت ن˘ي˘لا˘با˘غ˘ير˘ب غ˘ل˘م051 اكيريرب

ىلع .راجتلأ تأدئاع نم يلام غلبم ىلأ ةفاشضلاب  غ66.1 نزت تأردخملأ
نوك نيأ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةطرششلأ زكرم ىلإأ امهليوحت مت روفلأ

يشصخششلأ كÓهتشسإلأ دشصق تأردخملأ ةزايح لعف نع ايئاشضق افلم امهدشض
تأوق تنكمت  ،لشصتم قايشس يف و .ةشصخر نود ةينلديشص دأوم عيبو
سصخشش فيقوت نم ةملاقب ةيئاشضقلأ ةطرششل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لا˘ب ة˘طر˘ششلأ

ةفاك ذاختإأ دعب .ةملاقب ميقملأو نأدعشس ةوخلأ يح ىوتشسم ىلع هيف هبتششم
ىلع ةتزوح˘ب رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ،ةرا˘ي˘شسلأو ه˘نأا˘ششب ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ
زكرم ىلإأ هليوحت مت روفلأ ىلع .راتيك  و نيكشس عون نم نيشضبأ نيحÓشس
لمح لعف نع ايئاشضق افلم هدشض نوكيل ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،نمألأ

 .يعرشش رربم نود سسداشسلأ فنشصلأ نم ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأ
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ةملاق

رتم05 عافترا نم هطوقشس دعب صصخشش لتقم
ةقرف عم قيشسنتلاب ةملاق ةيلول ةيندملأ ةيامحلل ةيشسيئرلأ ةدحولأ تلخدت
ةتششم ىمشسملأ ناكملاب ،سسمأأ لوأأ ، ةرعولأ نكامألأ يف فرعتلأو لخدتلأ
نم سصخشش فاعشسإأ لجأأ نم دومحم يتاعوب ةيدلب جولشسعوب لبج ةليشس

ءانثأأ م05 عافترأ نم طقشس ةنشس64 رمعلأ نم غلبي (ب ع) ىعدي ركذ سسنج
يمتني ،ةرفوتملأ تامولعملأ بشسح و ةيحشضلأ ،ةيئأوهلأ ةلشضملاب تابيردت
هتشسراممو هبح هنع فرعي و ،ةبانع ةيلول ةيعأرششلأ تأرئاطلل يديرشس يدانل
هفاعشسإأ مت ثيح ،ةرماغملأو ةراثإلأ تاشضاير فلتخمو ةيئاملأ تاشضايرلل

.ةريخألأ هشسافنأأ ظفل نيأأ ةملاقب يبقع ميكحلأ ىفششتشسمب ىلإأ هلقنو

∫.Yõ Gdójø

ةملاق

قيرح يف منغ صسأار62 قوفن
لبطشسإا لخاد بششن

ةتششمب ،لولأ سسمأأ ،ي ةملاق ةيلول ةيندملأ ةيامحلل ةيشسيئرلأ ةدحولأ تلخدت
نبت مزح هب لبطشسإأ لخأد قيرح دامخإأ لجأأ نم ةيامششنلأ ةيدلب ةحيشش دلوأأ

نم ةمزح06 فÓتإأ و منغ سسأأر62 قوفن فلخ ام وه و ،يششأوملأ ةيبرتو
ةيامح مت اميف ، كنزلأ حئافشص نم عونشصملأ لبطشسإلأ مطحت عم نبتلأ

Yõ Gdójø.∫ .ةيوعر ةقطنم و ،ةرمثم راجششأأ ، غراف نجأودلأ ةيبرتل لبطشسإأ

ةنتاب

راتكه5.2 ىلع ىتأا قيرح دامخإا

 نوتيز راجششأا01و صشئاششحلا نم
قيرح دامخأ لجل ،ةنأورم ةرئأدل ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول لخدتلأ قرف تلخدت

ثيح ،ةمزلب رشصق ةيدلبل ةعباتلأ ةلمح يشس دلوأ ةتششمب ناتشسبب بشش دق ناك
ءاجرأ يقاب ىلأ دتمت نأ لبق نأرينلأ ةنشسلأ دامخأ نم لخدتلأ قرف تنكمت

01و ةشسبايلأ سشئاششحلأ نم راتكه5.2 ىلع أذه قيرحلأ ىتأ اميف نناتشسبلأ

.ةلوهجم قيرحلأ بوبشش بابشسأ هيف ىقبت تقو يف ،نوتيز راجششأ

T°ƒT°É¿.ì

ةنتاب

 مÓشس دلوأا يفروجهم رئب لخاد ىوه بلك ذاقنإا
سسمأأ رشصع رشساج نيعل ةيندملأ ةيامحلأ ةدحول ةعباتلأ لخدتلأ قرف تنكمت

فأرششل ةتششمب أرتم71 هقمع رئب لخأد نم هجأرخأو بلك ذاقنأ نم لولأ
هب موقت يذلأ يناشسنلأ لمعلأ راطأ يف أذهو ، مÓشس دلوأ ةيدلبل ةعباتلأ

أذه سشماه ىلع تددج تقو يف .ينيتور لكششب ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم
رأوشسأ ءانب وأ اهتيطغت رابلأ هذه لثم باحشصل اهتأءأدن تÓخدتلأ نم عونلأ
ءأوشس رئاشسخ ليجشستل ابنجتو ةيواشسأاملأ ثدأوحلأ يدافتل دحأو رتم ولعب
أدعاشصت فرع رابلأ لخأد طوقشسلأ ثدأوح نأو اشصوشصخ ، ةينأويح وأ ةيرششب
T°ƒT°É¿.ì   .ةلجشسملأ تÓخدتلأ ديدع ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تشصحأ ذأ

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

9995ددعلا0202 ناوج10 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

رمعلا نم يناثلا دقعلا يف نيشصخشش  نم نوكتت ةيمارجإا ةكبششب ةحاطإلا نم ارخؤوم فراطلاب ةلاقلا ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت
مهماهيإا لÓخ نم اهاياحشض ىلع لايتحلاو بشصنل كوبشسيافلا يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم لغتشست ةلاقلا ةنيدم نم ناردحني

.ةربتعم ةيلام غلابم لباقم رحبلا قيرط نع ةيرشسلا ةرجهلاب ةشصاخ تÓحر دادعإا و ميظنتب

لايتحإلاو بشصنلل Óيبشس يعامتجإلا لشصاوتلا عقاوم نم اذختا

فراطلاب ةقارحلل ةيرشس تÓحر دادعإا ةمهتب ناشصخشش فيقوت

¯GCjªø.Q
يعامتجإلأ نكشسلأ وبلاط مظن

ةيلو بونجب لأزأأ نيع ةيدلبب
ة˘كر˘˘ح سسمأأ حا˘˘ب˘˘شص ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس
بشصن˘ب أو˘ما˘ق ثي˘ح ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ةبلاطمل ةرئأدلأ رقم مامأأ ةميخ
ةر˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئرو ة˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘لأو

08 ة˘˘˘شصح ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘شضب
نوج˘ت˘ح˘م˘لأ .ي˘عا˘م˘ت˘جأ ن˘كشسم
فور˘ظ نو˘ه˘جأو˘ي م˘ه˘نا˘˘ب أود˘˘كأ

را˘˘ظ˘˘ت˘˘نإلأ لو˘˘ط ع˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شص
ع˘مو ،ن˘كشسلأ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل

نم مهنأأ و ةشصاخ ءأركلأ فيلاكت

لاطب مهبلغأا˘ف ةر˘ي˘ق˘ف˘لأ ة˘ق˘ب˘ط˘لأ

سسيلو دودحملأ لخدلأ يوذ نمو

ءأركلأ فيلا˘كت ع˘فد م˘هرود˘ق˘م˘ب

مهعفد يذلأ رمألأ وهو ،رهشش لك

امدعب ةقيرطلأ هذ˘ه˘ب جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل

دقو ،لب˘شسلأ ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ب تقا˘شض

ي˘لأوو ةر˘ئأد˘˘لأ سسي˘˘ئر أو˘˘ب˘˘لا˘˘ط

ي˘ف عأر˘شسإلأ ةرور˘˘شضب ة˘˘يلو˘˘لأ

يف  ةينكشسلأ ةشصحلأ هذه عيزوت

هذه نم م˘ه˘ي˘ل˘خ˘ت˘ل لا˘جآلأ بر˘قأأ

امك ،مهلهاك تقهرأأ يتلأ ةاناعملأ

عطقلأ نم نوديفتشسملأ ىكتششإأ

راطإأ يف ءانبلل ةدعملأ ةيشضرألأ

مهددع غ˘لا˘ب˘لأو ي˘ف˘ير˘لأ ن˘كشسلأ

مهل تملشس نيذلأ ديفتشسم32

فر˘ط ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلأ تأرا˘ع˘ششأ

،ق˘با˘شسلأ لأزأأ ن˘ي˘ع ةر˘ئأد سسي˘ئر

ي˘ب˘لا˘ط ن˘م م˘ه˘نأا˘ب أود˘˘كأأ ثي˘˘ح

مهل تملشس و يعامتجلأ نكشسلأ

رهششأ ةدع ذ˘ن˘م ةر˘ئأد˘لأ ح˘لا˘شصم

هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسلا˘ب تأرا˘ع˘˘ششإأ

تأراعششلأ هذه نأأ ريغ  عطقلأ

دقو،قرو ىلع ربح درجم تيقب

ةرور˘شضب ة˘يلو˘لأ ي˘لأو أو˘ب˘لا˘˘ط

ةيشضرألأ عطقلأ هذه يف قيقحتلأ

مل و قرولأ ىلع مهل تملشس يتلأ

نم .عقأولأ سضرأأ ىلع مهل ملشست

يا˘ب ح˘لا˘شص ةر˘ئأد سسي˘ئر ه˘ت˘ه˘˘ج

ةر˘ئأد نوؤو˘شش ر˘ي˘ي˘شست˘ب ف˘ل˘كم˘لأ

لÓ˘خ د˘كأأ، ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب لأزأأ ن˘˘ي˘˘ع

ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘ب ه˘ب ا˘ن˘˘ل˘˘شصتأ

ةدملأ هذه لÓخ ةدمجم ناكشسلأ

يحشصلأ رجحلأ ريبأدت راطأ يف

ة˘مو˘كح˘لأ ل˘ب˘ق ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لأ

.ةيرئأزجلأ

فيطشس

لازأا نيع ةرئاد رقم مامأا نوجتحي يعامتجإلا نكشسلا وبلاط
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ةر˘˘ئأد ن˘˘مأ ح˘˘لا˘˘شصم تح˘˘ج˘˘ن

باششل دح عشضو نم نامعن قوشس

ن˘م ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ه˘˘تزو˘˘حو

هذه يتأا˘تو .ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ

ة˘ي˘ل˘خ نا˘ي˘ب بشسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

نماب ةماعلأ تاقÓعلأو لاشصتلأ

لخدت  يتلأ  يف يقأوبلأ  مأ ةيلو

تأدوهجمل ةلشصأوم راطأ  يف

ن˘˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششنو

ة˘ي˘مأر˘لأ ي˘قأو˘ب˘لأ مأا˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةميرجلأ لاكششأأ فلتخم ةبراحمل

ةر˘جا˘ت˘م˘لا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘تا˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘شسل
تأر˘˘˘ثؤو˘˘˘م˘˘˘لأو تأرد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘˘ب
تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
قوشس ةطرشش رشصا˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ت˘شسأ
د˘˘حأأ ما˘˘ي˘˘˘ق ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م نا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ن
سصأر˘قألأ ج˘يور˘˘ت˘˘ب سصا˘˘خ˘˘ششألأ
عشضو مت روفلأ ىلع ،ةشسولهملأ

اهلÓخ نم مت ةينأديم لمع ةطخ
ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ  طرو˘ت˘م˘لأ ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

سسفنب ميقم˘لأو ة˘ن˘شس91 رمع˘لأ
ىلع هتزوحب رو˘ث˘ع˘لأو ة˘ن˘يد˘م˘لأ

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ ن˘م ط˘˘ششم

،ةلوشسبك11 ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي

ةأايهمو ةعط˘ق˘م20 نيتلو˘شسب˘ك
م˘ج˘ح˘لأ ر˘ي˘غ˘شص سصق˘م ،ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل
غلبمو ،عي˘ط˘ق˘ت˘لأ ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شسي
را˘˘ج˘˘تإلأ تأد˘˘ئا˘˘˘ع ن˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘م
قيقحتلأ ة˘ل˘شصأو˘م˘بو ،مو˘م˘شسلا˘ب
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تأ د˘ع˘بو ة˘ي˘شضق˘لأ ي˘ف
سشيتفت مت ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإلأ

ةثÓث ىلع روثعلأ مت نيأأ هنكشسم

ءأود نم ةلوشسبك53 اهب طاششمأأ

طاششمأأ40و غل˘م003 اكيريل

ءأود نم ةلوشسبك14 اهب ىرخأأ

غلم05 لودامأرت

ن˘م ة˘لو˘شسب˘˘ك98 عو˘م˘ج˘م˘˘ب
م˘˘ت˘˘ي˘˘ل .ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤو˘˘م˘˘˘لأ
˘مد˘ق هد˘شض ا˘ي˘ئأز˘ج ا˘ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نأ
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ةليلم نيع ةم˘كح˘م˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
.هرمأأ يف تلشصف يتلأ

يقاوبلا مأا

ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةلوشسبك98 هتزوحبو باششل ادح عشضت نامعن قوشس ةطرشش

ةنتاب

 ةناورم يف اقنشش باشش راحتنإا
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را˘ج˘˘ت˘˘لأ تأر˘˘ششع سسمأأ م˘˘ظ˘˘ن
ةفقو ،ةنتا˘ب ة˘يلو˘ب ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لأو
نم رئأزجلأ ةعأذأ مامأأ ةيجاجتحأ
نيبلاطم ،ةنيدملأ طشسوب ،ةنتاب
اهشسأأر ىلعو ةي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لأ ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو ي˘˘لأو
ح˘ت˘ف ةدا˘عأ ةرور˘شضب م˘ه˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م
ةر˘ششا˘ب˘مو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ م˘ه˘تÓ˘ح˘˘م
نم اعرذ أوقاشض نأأ دعب ،مهلمع
يحشصلأ رجحلأ تأءأرجأ ديدمت

،91 ديفوك ءابو راششتنل ايدافت
،رأر˘˘شضأ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل بب˘˘شست ا˘˘م˘˘˘ل

مأدعنأ لظ يف ،عوجلاب مهددهو
مهتايجا˘ح ي˘ب˘ل˘ت ىر˘خأ ل˘ي˘خأد˘م
نأأو ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ ،ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘شضلأ
نيرجاتشسمو ،رشسأ بابرأ مهبلغأأ
ي˘ت˘لأ ،ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ل
مغر اهراجئتشسأ قوقح نوددشسي
نم ديزأ اهقلغ ىلع ىشضم هنأ
نوجتح˘م˘لأ ع˘فر ثي˘ح ،ن˘ير˘ه˘شش
تفلل ةعأذلأ رقم أوراتخأ نيذلأ

لاشصيل مÓعلأ لئاشسو فلتخم
ةيشصولأ تاهجلأ ىلأ مهلاغششنأ

داج˘يل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ها˘ب˘ت˘نأ تف˘لو
يت˘لأ رأر˘شضلأ ن˘م ل˘ل˘ق˘ت لو˘ل˘ح
تاتفلو تأرا˘ع˘شش ،م˘ه˘ب تق˘ح˘ل

حتف ةداعاب مهل حامشسلاب يدانت
،ا˘ه˘ن˘م قأزر˘ت˘شسÓ˘ل م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ح˘˘م
ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘ششك ا˘˘˘˘˘˘˘م بشسحو
دبكت نم مهنم ناف ،نوجتحملأ

يتلأ دأوملأ يف ،ةربتعم رئاشسخ
ءأرجأ ءأرج نم اهتيحÓشص تهتنأ
ةفقولأ نأ ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج ،ق˘ل˘غ˘لأ
نم ةيناثلأ دعت هذه ةيجاجتحلأ
ن˘م دد˘ع ج˘ت˘حأ نأأ د˘ع˘ب ا˘˘ه˘˘عو˘˘ن
ناكملأ سسف˘ن˘ب ما˘يأأ ذ˘ن˘م را˘ج˘ت˘لأ
مهتÓحم حتف ةداعا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل
دعت سسمأ ةفقو نأ ريغ ،ةيراجتلأ
نيجتحملأ ددع ثيح نم ربكلأ
أودجو نيذلأ ،نييفرحلأو راجتلأ

ديحولأ ليبشسلأ هذه مهتفقو يف

عم تÓحملل حتفلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت˘˘˘لأ مأر˘˘˘ت˘˘˘حأ

را˘ششت˘نأ ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘يزأر˘ت˘حلأو

راظتنأ يف أذه،91 ديفوك ءابو

يت˘لأ تأر˘جلأ ه˘ن˘ع ر˘ف˘شست˘شس ا˘م

نأو اشصوشصخ مه˘نأا˘ششب ذ˘خ˘ت˘ت˘شس

تÓ˘ح˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عأ بل˘˘ط˘˘م

ابلطم تاب دق راجتلل ةيراجتلأ

را˘ج˘ت ج˘ت˘حأو ق˘ب˘˘شس ذإأ ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو

ى˘ل˘ع ن˘طو˘لأ تا˘يلو ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

.ةياجبو فيطشس ةيلو راجت رأرغ

ةنتاب

مهتÓحم قلغ ءارجإا ىلع نوجتحي نييفرحلاو راجتلا

راهششإا

 ةيبعششلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

نوناقلا ماكحأا عم ةينوناقلا ةقباطملا عم ةيدايقلا ةئيهلا ةليكششت رييغت
 .تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102 يف خرؤوملا60/21 مقر

يف خرؤو˘م˘لا21/60 م˘قر نو˘نا˘ق˘لا ن˘˘م07 و81 نيتداملا ماك˘حأل ا˘ق˘ب˘ط
ءارجإاو ةيذيفنتلا ةئيهلا رييغت مت دقل تايعمجلاب قلعتملا21/10/2102:

60/21 مقر نوناقلا ماكحأا عم يشساشسألا نوناقلل ةينوناقلا ةقباطملا ةيلمع
ةينيدلا ةنجللا ةا˘م˘شسم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل21/10/2102 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا
 .عراوزلا دجشسمل
51/40/1002: خيراتب50 مقر تحت ةدمتعملا-
ةيلو زوزع نب ةيدلب ةبلÓخلا ةتششم / عراوزلا دجشسم : اهرقم نئاكلا-
 .ةدكيكشس
eL aaS rehkA / buP 0202/60/10حبار طولب : سسيئرلا -
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غلبي «ب.ـه» ىعدي باشش لوألأ سسمأأ مدقأأ

هتايحل دح عشضو ىلع ،ةنشس72 رمعلأ نم
ةنيد˘م ل˘خد˘م د˘ن˘ع ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع ثي˘ح ،ا˘ق˘ن˘شش
عذج دنع اقلع˘م ا˘ه˘ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘نأور˘م
ثيح ،ةايحلأ قراف دقو ،لبح ةطشسأوب ةرجشش

أذ˘كو ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ح˘˘لا˘˘شصم را˘˘ط˘˘خأ م˘˘ت

،ناكملأ نيع ىلأ تلقنت يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ

نيذلأ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘طر˘ششلأ دأر˘فأ لو˘شصو ل˘ب˘ق

،ةثجلأو ناكملأ ةياعمو تامشصبلأ عفرب أوماق

ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلأ اهليوحت متي نأ لبق

ح˘لا˘شصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ،ة˘نأور˘م ى˘ف˘ششت˘شسم˘ب

فوقولل ةثداحلأ يف اقيقحت ينطولأ كردلأ

ى˘لأ ة˘ي˘ح˘شضلا˘ب تع˘فد ي˘ت˘لأ با˘ب˘شسلأ د˘ن˘˘ع

دحل ةلوهجم ىقبت يتلأو هتايحل دح عشضو

حيرششتل ةثجلأ عاشضخأ متيشس امك ،ةعاشسلأ

فورظو ةثداح نم دكأاتلل يعرششلأ بيبطلأ

.ةافولأ
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ر˘ث˘كأأ ن˘ي˘ب ن˘م را˘ج˘ت˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘˘ي
ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب تر˘ثأا˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ئ˘˘ف˘˘لأ
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘سصا˘˘خ˘˘لأ

تفراسش يتلأو هتحفاكمو انوروك
ثيح ،اهقيب˘ط˘ت ذ˘ن˘م ر˘ه˘سشأأ ة˘ثÓ˘ث
دÓبلأ يف ايلعلأ تاطلسسلأ تسضرف
ةطسشنألأ بلغأأ فيقوت اهلÓخ نم
نم د˘ح˘لأ فد˘ه˘ب كلذو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
يدافت يلاتلابو نينطأوملأ كرحت
ريغ ،ءابولأ أذه راسشتنأ ةعقر عسسوت
ةبانع ةيلوب راجتلأ نم ديدعلأ نأأ
ريبأد˘ت˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع در˘م˘ت˘لأ أورر˘ق
ة˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م كلذو
نأأو اسصوسصخ ،ةسسل˘خ م˘ه˘تا˘طا˘سشن

حبسصأأ مهبلغأأو لاط ةمزألأ رمع
نأأ ا˘م˘بو سسÓ˘˘فإلأ ح˘˘ب˘˘سشب دد˘˘ه˘˘م
لو˘ق˘ي ا˘م˘ك عأر˘ت˘خلأ مأأ ة˘˘جا˘˘ح˘˘لأ
راجتلأ نم ةريبك ةبسسن نإاف ،لثملأ
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ م˘˘لا˘˘ع لو˘˘خد أورا˘˘ت˘˘خأ
لح مهأأ تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ
مهرئاسسخ ليلقتب مهل حمسسي ليدب
ةراجتب اسصوسصخ انه قلعتي رمألأو
تقر˘غأأ ي˘ت˘لأ ةز˘ها˘ج˘لأ سسبÓ˘˘م˘˘لأ

ل˘سصأو˘˘ت˘˘ل˘˘ل كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف ة˘˘سصن˘˘م
اسضيأأ بابلأ حتفو اهب يعامتجلأ
ببسسب لمعلأ نع نولطاع مه نمل
لوخدو مهظح بيرجتب ءابولأ أذه
قزر ردسصم نيمأاتل ةراجتلأ ملاع
ىلإأ ها˘ي˘م˘لأ ةدو˘ع ن˘ي˘ح ى˘لإأ ل˘يد˘ب
لغتسسأ يذلأ تقولأ يف ،اهيراجم
عسضولأ أذه سسوفنلأ فاعسض سضعب
.نئابزلأ ىلع لايتحلأ لجأأ نم
يف مسسوم مهأا اوعيسض سسبÓملا وعئاب

مهتراجت هيف سشعتنت ةنسسلا
ن˘م أر˘خؤو˘م «ة˘عا˘سس ر˘خآأ» تبر˘ق˘˘ت
ةز˘ها˘ج˘لأ سسبÓ˘م˘لأ را˘˘ج˘˘ت سضع˘˘ب
رظنلل كلذو ةبانع ةنيدم طسسو
نأأو ا˘سصو˘سصخ ،م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘سضو ي˘˘ف
تنمأزت يحسصلأ رجحلأ تأءأرجإأ

يتلأ ع˘ل˘سسلأ لو˘سصو د˘ي˘عأو˘م ع˘م
ا˘ي˘كر˘ت ن˘م ا˘˘هدأر˘˘ي˘˘ت˘˘سسا˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق
سصو˘سصخ˘لأ ه˘جو ى˘ل˘ع ن˘ي˘سصلأو
،ناسضمر رهسش يف اهعيبل ابسسحت
مسسوم مهأأ وه ريخألأ أذه نأأ رابتعاب
ةرا˘ج˘ت ه˘ي˘ف سشع˘ت˘ن˘ت ة˘˘ن˘˘سسلأ ي˘˘ف
بلغأأ دكأأ ثيح ،ةزهاجلأ سسبÓملأ

ام نأأ مهعم انلسصأوت نيذلأ راجتلأ

نم ةئا˘م˘لا˘ب06 ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ي ل
،رهسشلأ أذه لÓخ نوكت مهتاعيبم
رطفلأ دي˘ع˘ب ط˘ب˘تر˘م ه˘نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب
ءأرسش ىلع ريبك بلط هقبسسي يذلأ
نإاف يلا˘ت˘لا˘بو ةد˘يد˘ج˘لأ سسبÓ˘م˘لأ

عي˘سض ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ ق˘ل˘غ
ام وهو مسسوملأ أذه راجتلأ ىلع
ىلع أودمع ةربتعم رئاسسخ مهدبك
ى˘لإأ ءو˘ج˘ل˘لأ لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘ت
نأأ لمأأ ىلعو ةينورتكلإلأ ةراجتلأ
رجحلأ عفر دعب مهتراجت سشعتنت
ي˘ق˘ب لا˘˘ح ي˘˘فو يذ˘˘لأ ي˘˘ح˘˘سصلأ

هنإاف فيسصلأ لسصف لأوط مهبسسح
مدع وأأ سسÓفإÓل امإأ مهبلغأأ عفديسس
تÓ˘ح˘م˘لأ را˘ج˘يإأ دو˘ق˘ع د˘يد˘˘ج˘˘ت
 .ةيراجتلأ

راجتلا بسضغل ىلوأا تارسشؤوم
قطانملا سضعب يف رهظت تأادب
رركتي ةبانع يف لجسسملأ عسضولأ
ام وهو تايلولأ يقاب يف اسضيأأ
باحسصأل «عوج ةسضافتنأ» ـب ددهي
ربكأأ نوربتعي نيذلأ ةرحلأ نهملأ

رابتعاب ،مئاقلأ عسضولأ نم ررسضتم
م˘ه˘ل˘ي˘خأد˘م ى˘ل˘ع نو˘سشي˘ع˘ي م˘ه˘نأأ
نإاف تعطقنأ لاح يف يتلأ ةيمويلأ

عطقني ي˘سسا˘سسألأ م˘ه˘قزر رد˘سصم
ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ د˘˘يد˘˘م˘˘ت ع˘˘مو

نأوج31 ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ي˘˘ح˘˘سصلأ

هذه ةاناعم نأاب ينعي أذهف ،يراجلأ
نأأو اسصوسصخ ،لسصأو˘ت˘ت˘سس ة˘ئ˘ف˘لأ
رهظت مل اهب أودعو يتلأ تاناعإلأ

لا˘˘ح ي˘˘فو ع˘˘قأو˘˘˘لأ سضرأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ب˘سسن˘لأ سسم˘ت م˘ل ا˘ه˘نإا˘ف تر˘˘ه˘˘ظ
ةياه˘ن تر˘ه˘ظ د˘قو م˘ه˘ن˘م ر˘ب˘كألأ
تأرسشؤوم ىلوأأ مرسصنملأ عوبسسألأ
يتلأ فيطسس ةيلو نم بسضغلأ
«ي˘بد قو˘سس» را˘ج˘ت ا˘ه˘ي˘˘ف ج˘˘ت˘˘حأ
رظنلاب أوبلاط نيذلأ ةملعلأ ةيدلبب
ةدوعلاب مهل حامسسلأو مهلاح ىلإأ
مه˘سسÓ˘فإل ا˘يدا˘ف˘ت م˘ه˘ترا˘ج˘ت ى˘لإأ

يف رركتت دق يتلأ دهاسشملأ يهو
ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت م˘˘ل لا˘˘ح ىر˘˘˘خأأ تا˘˘˘يلو
ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م ة˘ي˘سصو˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
.تأءأرجإأ

ةراجتلاب ةسصاخلا تاحفسصلا تارسشع
...ةيسضاملا عيباسسألا يف تأاسشنأا

ةطسشنألأ عقأوب ةلسص يذ قايسس يف
راجتلأ بل˘غأأ د˘كأأ د˘ق˘ف ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
مهعم «ةعاسس رخآأ» تلسصأوت نيذلأ
م˘ه˘سسف˘نأأ أود˘جو م˘ه˘نأا˘˘ب ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ةراجتلأ ملاع لوخد ىلع نيربجم
حا˘ت˘ت˘فأ لÓ˘خ ن˘م ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلأ

تÓ˘˘ح˘˘م˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘ح˘˘ف˘˘˘سص
كوبسسياف ةسصن˘م ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
ىلإأ نيتفل ،يعامتجلأ لسصأوتلل
أوراتخأ مهئاقدسصأأ نم ديدعلأ نأأ

ح˘ب˘سصأأ نأأ د˘ع˘ب ا˘سضيأأ ه˘جو˘ت˘لأ أذ˘ه
يف أولخديل ،مهمامأأ ديحولأ لحلأ

باطقتسسأ لجأأ نم مهنيب ةسسفانم
تاحفسصب نيبجعملأ نم ددع ربكأأ

راتخأ يذلأ تقولأ يف ،مهتÓحم
عفد دح ىلإأ هجوتلأ رخآلأ سضعبلأ
لجأأ نم كوبسسياف ةسصنمل لاملأ
يلاتلابو هتحف˘سصل ر˘ث˘كأأ ج˘يور˘ت˘لأ
،عيب˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ سسبÓ˘م˘لأ

لاجملأ اسضيأأ رمألأ أذه حتف ثيح
ل˘˘جأأ ن˘˘م با˘˘ب˘˘˘سشلأ سضع˘˘˘ب ما˘˘˘مأأ
ةد˘˘عا˘˘سسم لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف طا˘˘˘سشن˘˘˘لأ
ىلع ةيراجتلأ تÓحملأ باحسصأأ
نم ،اهل جيورتلأو تاحفسص حتف
ةينورتكلإلأ ةراجتلأ نإاف ،رخآأ بناج
مهنيب اميف سسفانتلل راجتلأ تعفد
تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘لأ ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘سضيأأ

،نئابزلأ نم ردق ربكأأ باطقتسسل
ةينورتكلإلأ ةراجتلأ نأأو اسصوسصخ
ةراجتلأ ةيريدم ةباقرل عسضخت ل
ةيداع˘لأ فور˘ظ˘لأ ي˘ف دد˘ح˘ت ي˘ت˘لأ
ىدم بقأرتو تاسضي˘ف˘خ˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف
تاسضيفختلأ بسسنل راجتلأ مأرتحأ
 .اهنع نلعملأ

اناديم تحبسصأا ليسصوتلا ةمدخو
راجتلا نايب ةسسفانملل اديدج

ةراجتلل ةيمتحلأ جئا˘ت˘ن˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م
ليسصوتلأ ةمد˘خ و˘ه ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ
طاسشنلأ يف ةبئاغ هبسش تناك يتلأ
نأأ دعبف ،ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب يرا˘ج˘ت˘لأ

ةزهاجلأ سسبÓملأ راجت بلغأأ ناك
مهنئابز نم نو˘ب˘ل˘ط˘ي ة˘يأد˘ب˘لأ ي˘ف

م˘ه˘تÓ˘ح˘م تأر˘ق˘م ى˘لإأ ل˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ملسستو ع˘فد˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
كلذو اهئأرسشب أوماق يتلأ سسبÓملأ
تÓحملأ ىلإأ ةسسلخ مهلاخدإاب امإأ
سسفانتلأ نإاف ،اهمامأأ مهراظتنأ وأأ
ة˘مد˘خ ى˘لإأ ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘نأ م˘ه˘ن˘ي˘ب
نم ديدعلأ حبسصأأ يتلأ ليسصوتلأ
يذ˘لأ نو˘بز˘ل˘ل ا˘ه˘ن˘م˘سضي را˘ج˘ت˘˘لأ
يف تاسضيفخت نم كلذب دافتسسأ
باب ىلإأ هديري ام ليسصوتو رعسسلأ

ة˘با˘سصإلأ ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأو ه˘˘لز˘˘ن˘˘م
را˘ج˘ت د˘حأا˘ف ،ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
لاثملأ ليبسس ىلع لافطألأ سسبÓم
ليسصوتلأ ةمدخ رفوي رسصحلأ ل
ر˘˘خآأو ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘˘جأرد لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
ة˘ي˘لا˘جر˘لأ سسبÓ˘م˘لأ ي˘ف سصت˘خ˘م
ةعلسسلأ ليسصوتل هترايسس لمعتسسي
ع˘ي˘ب را˘ج˘˘ت د˘˘حأأ نإأ ل˘˘ب ،نو˘˘بز˘˘ل˘˘ل
ا˘ن˘ل د˘كأأ ا˘سضيأأ ة˘ي˘لز˘ن˘م˘˘لأ ي˘˘نأوألأ
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ط˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘لو˘˘˘خد
وه نمسضي ح˘ب˘سصأأو ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ
.ليسصوتلأ ةمدخ هنئابزل رخآلأ

ةراجتلا داسسك ةقرطم نيب راجت
راجيإلا راعسسأا ءÓغ نادنسسو

راجتلأ اهحرط يتلأ رومألأ نيب نم
راعسسألأ ،م˘ه˘ع˘م ا˘ن˘ل˘سصأو˘ت ن˘يذ˘لأ
تÓ˘ح˘م˘لأ ر˘ي˘جأا˘ت˘˘ل ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م˘˘لأ
ثيح ،ةبانع ةنيدم طسسو ةيراجتلأ

ايونسس نوعفدي راج˘ت ى˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو

را˘ج˘يإأ نأأ يأأ را˘ج˘يإأ نو˘ي˘ل˘م063

نويلم03 ـب د˘˘˘حأو˘˘˘لأ ر˘˘˘ه˘˘˘سشلأ
را˘˘ج˘˘يإلأ ر˘˘ع˘˘سس رد˘˘ق˘˘˘ي نور˘˘˘خآأو

01،51 نيب مهتÓحمل يرهسشلأ

ل˘ح˘م˘لأ بحا˘سصو نو˘ي˘ل˘م02و
راجيإأ ةمي˘ق ع˘فد م˘ه˘ي˘ل˘ع طر˘ت˘سشي
رمألأ وهو ةدحأو ةعفد ةلماك ةنسس
ليحتسسم هبسش مهنأاب أودكأأ يذلأ
نأأ ىلإأ نيتفل ،نهأرلأ عسضولأ يف
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب أو˘˘ما˘˘ق را˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
لحل لسصوتلأ فدهب تاعامتجلأ

فيفختل تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ ع˘م
يتلأ ةيلاملأ ة˘بر˘سضلأ ةو˘ق م˘ه˘ي˘ل˘ع
نأأ ى˘لإأ أود˘كأأ ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ل أو˘سضر˘ع˘ت
ةينوطأرام تاسضوافم يف مهبلغأأ

امإأ مهعانقإل تÓحملأ كÓم عم
مدع وأأ را˘ج˘يإلأ ر˘ع˘سس سضي˘ف˘خ˘ت˘ب
،ةلماك ةنسس راجيإأ عفدب مهتبلاطم
همهفت ىدبأأ سضعبلأ نأأ ىلإأ نيتفل
،كلذ سضفر رخآلأ سضعبلأو رمأÓل
نورخآأ هيف فسشك يذلأ تقولأ يف
ر˘ي˘جأا˘ت ي˘ف ا˘يد˘ج نور˘كف˘ي م˘ه˘نأا˘ب
ةنيدملأ طسسو نع أديعب تÓحم
ةينورتكلإلأ ةراجتلأ ىلع زيكرتلأو
،ةيلا˘م˘لأ ءا˘ب˘عألأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل كلذو
راعسسأاب يوهيسس كلذ نأأ نيربتعم
تا˘يو˘ت˘سسم تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لأ را˘˘ج˘˘يإلأ

أوربع امك ،مهلوق دح ىلع ةيلايخ
تاهجلأ رظنت نأأ يف مهتينمأأ نع
را˘ج˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘سضو ى˘˘لإأ ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لأ

نم كلذو سسÓفإلأ نم مهذاقنإل
ىلعو ةيزيفحت ريبأدت ذاختأ لÓخ
تÓحملأ كÓم حامج حبك اهسسأأر
.ةيراجتلأ

ملاع لوخدب نيملاحلا سضعب
مهسسفنأا اودجو ةراجتلا

نيلاتحم ةديسصم يف
«يجولونكتلأ حاتفنلأ» أذه نأأ امك
سضع˘ب ه˘ل نا˘ك ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لأ ح˘˘سص نإأ
لÓخ نم كلذو ةيبلسسلأ بنأوجلأ
سصا˘خ˘سشألأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ع˘˘سس

نم فيفختلل ةراجتلأ ملاع لوخدل
تملأأ يتلأ ةي˘لا˘م˘لأ ة˘ق˘ئا˘سضلأ ع˘قو
تا˘˘سصن˘˘م نأأو ا˘˘سصو˘˘سصخ ،م˘˘ه˘˘˘ب
ج˘˘ع˘˘ت ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘˘لأ
يف ةسصسصختم˘لأ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب
علسس رفوت ي˘ت˘لأو ة˘ل˘م˘ج˘لأ ةرا˘ج˘ت
ملاع لوخد يف نيبغأرلل ةفلتخم
يف Óسصأأ نوطسشني نمل وأأ ةراجتلأ

ة˘لو˘ج لÓ˘خ ن˘˘مو لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
«ةعاسس رخآأ» اهب تماق ةينورتكلإأ

ان˘ف˘قو تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ هذ˘ه ط˘سسو
سصا˘˘خ˘˘سشألأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م نو˘كت˘سشي ر˘ي˘سشا˘ن˘م نو˘ع˘سضي

،اهل أوسضرعت تايلمع نم اهلÓخ
سصاخسشأل لأومأأ ليوحت يف لثمتت

مهلسصت سسا˘سسأأ ى˘ل˘ع د˘ير˘ب˘لأ ر˘ب˘ع
،كلذ ثدحي نأأ نود علسس اهلباقم
مهب لسصو اياحسض سضعب نأأ امك
يتلأ تاثداحملأ رسشن دح ىلإأ رمألأ

،ن˘ي˘لا˘ت˘ح˘م˘لأ ءلؤو˘ه˘ب م˘ه˘ت˘˘ع˘˘م˘˘ج
ة˘ي˘غ˘ب م˘ه˘ف˘تأو˘ه ما˘قرأأ ،م˘˘هرو˘˘سص
تلوسصو ر˘سشن ى˘ت˘حو م˘ه˘ح˘سضف
اهولسسرأأ يتلأ ةيديربلأ تلأوحلأ
نمب ةسصاخلأ ةيديربلأ تاباسسحلل
.ةلمج راجت مهنأاب مهومهوأأ

ةيسصاخ قلطي كوبسسياف
رجاتم حتف حيتت ةديدج

اناجم ةينورتكلإا

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ و˘˘ح˘˘˘ن ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه
ى˘ل˘ع أر˘كح د˘ع˘ي ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلأ
نإأ لب ،رئأزجلأ وأأ ةبانع ةيلو راجت
ةريبك ةرفط فرع ه˘ل˘م˘كأا˘ب م˘لا˘ع˘لأ
روهظ نم ةينورتكلإلأ ةراجتلأ يف
يتلأ لودلأ يف ىتح انوروك ءابو
أذه يف امدقت Óسصأأ فرعت تناك
ل لاثم˘لأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع˘ف ،لا˘ج˘م˘لأ
رسشؤوم» نع ريرقت فسشك ،رسصحلأ
أرخؤوم رسشن ملاعلأ لوح «قوسستلأ

لÓخ ةينورتكلإلأ ةراجتلأ ومن نع

02 ـب0202 ماع نم لوألأ عبرلأ
و˘م˘ن ي˘ف م˘ها˘سس ا˘م و˘هو ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب
ةي˘نور˘ت˘كلإلأ تا˘ع˘ي˘ب˘م˘لأ تأدأر˘يإأ

سسفن لÓخ ة˘ئا˘م˘لا˘ب72 لدع˘م˘ب
ة˘سصن˘م ع˘˘فد ر˘˘مألأ أذ˘˘ه ،ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
يعامت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘ل˘ل كو˘ب˘سسيا˘ف
نم عسضولأ أذه يف رامثتسسلأ ىلإأ

كوبسسياف» ة˘ي˘سصا˘خ ة˘فا˘سضإأ لÓ˘خ
يا˘م ر˘ه˘سش ة˘سصن˘م˘لأ ى˘لإأ «بو˘سش
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سصا˘خ˘لأ ي˘هو مر˘سصن˘م˘لأ
رجت˘م حا˘ت˘ت˘فأ سصخ˘سش يأل ح˘ي˘ت˘ت
هلÓخ نم سضرعي اناجم ينورتكلإأ

ىتحو اهعيبو تاجتنملأ فلتخم
رثكألأو «مأرغاتسسنإأ» قيبطت ىلع
عفدلأ ةيناكمإأ ريفوت وه كلذ نم
رفوتم نكي مل ام وهو ينورتكلإلأ
يتلأ «سسيÓب تكرام» ةيسصاخ يف

ذنم أريبك اجأور ىرخألأ يه تقل
رمألأ وهو كوبسسياف ىلع اهقÓطإأ
نييرئأزجلأ امأأ اقافآأ حتفيسس يذلأ
ةراجتلأ ملاع لوخد يف نيبغأرلأ

وأأ ،ةيلاملأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ن˘ي˘سسح˘تو
امدق يسضملأ يف نيبغأرلأ راجتلأ
عفر ىتح ةينورتكلإلأ ةراجتلأ يف
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘˘لأ
.هتحفاكمو انوروك سسوريف

كÓملا عم ةينوطارام تاسضوافم يف نورخآاو سسÓفإلا ةفاح ىلع راجت

 ةبانعب ةيراجتلا تÓحملا يلغتسسم تاططخم بلقت ةينورتكلإلا ةراجتلا

جد00001و جد0001 نـيبام حوارتت

   اهـعاونأا فـلـتخمب ةلاـقنلا فـتاوـهلا راـعسسأا يف تادايز
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ةلاقنلأ فتأوـهلأراعسسأأ فرعت
ا˘سسو˘سسح˘م ا˘عا˘ف˘ترأ ما˘يألأ هذ˘˘ه

أا˘˘جا˘˘ف˘˘˘ت ذإأ،ة˘با˘ن˘ع ة˘˘يلو˘˘ب

ءانتقأ يف نوبغأرلأ نونطأوملأ
نيبام حوأرتت  ةدايزب فتأوهلأ

ة˘˘ع˘˘فد  جد00001و جد0001
ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘˘لأ بسسح كلذو ةد˘˘˘حأو
،هتأزايتمأو فتاه لكل ةيراجتلأ
نوفزعي مهنم ريثكلأ لعج رمألأ

رخآأ» تماق .ءأرسشلأ ةيلمع نع
ةينأديم ةلوجب سسمأأ لوأأ «ةعاسس
فتأو˘ه˘لأ ع˘ي˘ب تÓ˘ح˘م سضع˘ب˘ل
،ةبانع ةنيدمب اهمزأولو ةلاقنلأ
يف ةتوافتم تأدايز انظحل نيأأ
،ةــلأوــجلأ فتأوهلأ ع˘ي˘ب نا˘م˘ثأأ

لحم نم ريغتي عافترلأ هذهو
رمألأ ،ىرخأل  ةمÓع نمو رخآل

ع˘˘م ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لأ
ةيراج˘ت˘لأ  تÓ˘ح˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ

تأدايزلأ هذه نع راسسفتسسلأو
اهنأ انوثدحم لاق ثيح،ةديدجلأ
بب˘سسب ع˘ل˘سسلأ ة˘ل˘ق  ى˘لإأ ع˘جر˘˘ت

ءأر˘ج  ة˘ل˘م˘ج˘˘لأ  قأو˘˘سسأأ  ق˘˘ل˘˘غ
ةفاسضإأ انوروــك سسوريف راسشتنأ
ف˘تأو˘ه˘˘لأ دأر˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ مد˘˘ع ى˘˘لإأ
نوك ةيبنجألأ نأدلبلأ نم ةلاقنلأ
ة˘ير˘ب˘˘لأو ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ دود˘˘ح˘˘لأ نأأ

بب˘˘سسب ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأو

لÓتخأ ثدحأ وهو،91ديفوك

حبسصأأ ذأ،بلطلأو سضرعلأ نيب

ام وهو ،بلطلأ نم رثكأأ سضرعلأ

راعسسألأ يف عافترلأ ىلإأ ىدأأ
ىرخأأ ةهج نم امأأ ةهج نم أذه
را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘ف
نو˘ظ˘فا˘ح˘ي ن˘م ن˘ي˘برا˘˘سضم˘˘لأو

م˘ه˘تزو˘ح˘ب ي˘ت˘لأ ع˘ل˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع

عافترأ ةياغ ىلإأ اهقيوسست مدعو

قيقحت فدهب اهراعسسأ ةسصروب

تأذ ي˘˘فو ،ر˘˘ث˘˘كأأ ح˘˘بر سشما˘˘˘ه

ديدعلأ نأأ انوثدحم لاق قايسسلأ

ءأر˘سش ى˘ل˘ع أو˘فز˘ع ن˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘م

ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب  ة˘لا˘ق˘˘ن˘˘لأ ف˘˘تأو˘˘ه˘˘لأ

ن˘م ا˘فو˘خ،ةيلاحلأ را˘ع˘سسألا˘ب

رجحلأ عفر دعب قوسسلأ رايهنأ

رسساخلأ مه نوحبسصيو يلزنملأ

دو˘˘جو ن˘˘م م˘˘غرـب˘˘لاــف،ر˘˘ب˘˘كألأ

فتأو˘ه˘لأ ن˘م عأو˘نأأ ى˘ل˘ع بل˘ط

نأأ لإأ نئابزلأ فرط نم ةلاقنلأ

أرطخ لكسشي ىقبي اهرعسس ءÓغ

ع˘ي˘ب˘لأ تÓ˘ح˘م با˘ح˘سصأأ ى˘ل˘ع

ةلسص يذ قايسس يفو،ةئزجتلاب

نم أددع عم ةعاسس رخآأ تثدحت

م˘ه˘نأأ أو˘لا˘ق ن˘˘يذ˘˘لأو،نئابزلأ

را˘˘ع˘˘سسألأ عا˘˘م˘˘سسب أوؤو˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت
يتلأ فتأوهلأ نأو اميسس ةديدجلأ

ة˘ي˘ند˘م˘˘ب ا˘˘جأورو ةر˘˘ه˘˘سش تقل
ميتنسس نويلمب اهنمث دأز ةبانع

دوجو ن˘ع كي˘ها˘ن،ةدحأو ةر˘م

ـب اعافترأ اهرعسس فرع فتأوه

ة˘ع˘˘فد جد0005و جد0004

ةطيسسبلأ فتأوهلأ ىتحو،ةدحأو

زواجــتــيل ا˘هر˘ع˘سس نا˘ك ي˘ت˘لأ

ذإأ ةدا˘˘يز˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسم جد0003

،جد0001 ةبأرقـب اهرعسس عفترأ

لاقن فتاه دجوــيل داكي ثيح
يتلأ تأدايزلأ هذه  هتسسم لإأو
ريغ تأدايزلاب نئابزلأ اهفسصو
نمز يف نحنو ةسصاخ ةيقطنملأ
ه˘˘ي˘˘ف  د˘˘جو˘˘ي يذ˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘˘كلأ
مه ن˘م سصا˘خ˘سشألأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
 .لمعلأ نع لطع يف

تاسضوافم يف لوخدلاو ةينورتكلإلا ةراجتلا ملاع يف ةوقب لوخدلا ىلع مهتربجأا مهرهظ تمسسق ثيح ،راجتلا ىلع ابلسس هتحفاكمو انوروك سسوريف نم ةياقولاب ةسصاخلا ريبادتلا تسسكعنا
.دوقعلا ديدمتو راجيإلا راعسسأا سضيفخت سصوسصخب تÓحملا باحسصأا عم ةينوطارام
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صسمأأ ةبانع ةيلو حلاصصم تعد

نيدفأولأو نينطاقلأ ني˘ن˘طأو˘م˘لأ

ةرور˘˘صض ى˘˘لإأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ل

ريبأد˘ت˘لأ ل˘كل مرا˘صصلأ مأر˘ت˘حلأ

اهيلمت يتلأ ةيئاقولأو ةيزأرتحلأ

ةيمأزلأ اميصسل ةيحصصلأ ةطلصسلأ

دكأأ . ةيئاقولأ تامامكلأ ءأدترأ

ىلع هنأأ ةبانع يلأو نأويد نايب

ماظنب لمعلأ تأءأرجإأ ديدمت رثإأ
يذلأ يلزنم˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ
ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع لولأ ر˘يزو˘لأ هر˘قأ

نطولأ تايلو بلغأأ ربع دأرج
ة˘ه˘ب˘˘ل˘˘ج˘˘مو يد˘˘صصت˘˘لأ فذ˘˘ع˘˘ب
ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
م˘ل˘ع ى˘لإأ ة˘يلو˘لأ ي˘˘لأو ىد˘˘صسي

تا˘ط˘ل˘صسلأو صصا˘خ˘صشألأ ع˘ي˘م˘ج
ةصصاخلأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأو
ى˘ل˘ع ة˘ل˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأو

نع ةرداصص ةيئانثتصسإأ صصيخأرت

ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لأو ة˘˘يلو˘˘لأ ح˘˘لا˘˘صصم

ر˘˘ئأود˘˘لأ وأ صشير˘˘لأ عأرذ ةرأدإلأ

يام51 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ

رهصشلأ تأذ نم92لأ ةياغ ىلأ

صصيخأرتلأ هذه ناف اهأوصس نود

لوعفملأ ةيراصسو ةحلاصص ىقبت

دكأو . اهديدجت ىلإأ ةجاحلأ نود

وعد˘ي ة˘يلو˘لأ ي˘لأو نا˘ب نا˘ي˘ب˘لأ

نيدفأولأو نينطاقلأ ني˘ن˘طأو˘م˘لأ
ةرور˘˘صض ى˘˘لإأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘يلو˘˘˘ب
ريبأد˘ت˘لأ ل˘كل مرا˘صصلأ مأر˘ت˘حلأ
اهيلمت يتلأ ةيئاقولأو ةيزأرتحلأ
ةيمأزلأ اميصسل ةيحصصلأ ةطلصسلأ
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تا˘˘ما˘˘م˘˘كلأ ءأد˘˘˘ترأ

دعابتلأو ةفاظنلأ دعأوق مأرتحأو
يد˘صصت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ
ة˘ح˘صصلأ ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح  ءا˘˘بو˘˘ل˘˘ل
.ةيمومعلأ
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رامع يديصس ةيدلب ناكصس هجو

لامج ةبانع ةيلو يلأول بلط

لخدتلأ لجأأ نم يميرب نيدلأ

ديدعلأ ي˘ف تا˘يوا˘ح˘لأ ر˘ي˘فو˘تو

ف˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ءا˘˘ي˘˘حأأ ن˘˘م

،ة˘ق˘با˘صسلأ تا˘يوا˘˘ح˘˘لأ ر˘˘صسكتو

ى˘˘لإأ نا˘˘كصسلأ جر˘˘خ نأأ د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ف

نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق عرا˘˘صشلأ

ةعصسأو ةفاظن تÓمح أومظنو

أوماقو مهئايحأأ فيظنت لجأأ نم

تا˘˘ه˘˘جأوو نأرد˘˘ج˘˘لأ ءÓ˘˘˘ط˘˘˘ب

عز˘˘˘ن˘˘˘ب أو˘˘˘ما˘˘˘قو تأرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

أو˘ح˘ل˘صصأأو ةرا˘صضلأ صشئا˘صشح˘لأ

ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘˘نإلأ

ةياهن دعبو «دل» حيباصصم ءأرصش

ءا˘ي˘حأأ نأأ أو˘ع˘م˘جأأ م˘˘ه˘˘تأردا˘˘ب˘˘م

،«3 يفوأأ» ،«2يفوأأ» ،«1يفوأأ»

،نكصسم029 يح «5-4 يفوأأ»

085 ي˘˘ح ،ن˘˘كصسم009 يح

31 ي˘˘فأأ،21 ي˘˘فوأأ ،ن˘˘˘كصسم

يناعت «صسينيمرتلأ«و ةبيعصشلأو

تا˘يوا˘ح ي˘˘ف حدا˘˘ف صصق˘˘ن ن˘˘م

نو˘ن˘طأو˘م˘لأ د˘ج˘˘يو ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لأ

ي˘مر ي˘˘ف ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب تا˘˘بو˘˘ع˘˘صص

نودجيف ةيكيتصسÓبلأ صسايكألأ

اهيمر ىل˘ع نور˘ب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأأ

م˘ها˘صسي˘صس ا˘م و˘هو صضرألأ ي˘˘ف
ل˘ث˘م تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ را˘˘صشت˘˘نأ ي˘˘ف
ىدبأأو ،تقولأ رورم عم قباصسلأ
د˘يد˘صشلأ م˘ه˘بأر˘غ˘ت˘˘صسأ نا˘˘كصسلأ
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ما˘ي˘˘ق مد˘˘ع˘˘ل
ي˘ف ءأدو˘صسلأ طا˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ءا˘˘صصحإأ
˘˘مد˘˘ع˘˘لأ تا˘˘يوا˘˘ح˘˘لأو ءا˘˘ي˘˘حألأ

ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ة˘صصا˘خ ةر˘فو˘ت˘˘م
ة˘ه˘جأو˘لأ ي˘ف صسي˘لو ة˘ي˘ن˘كصسلأ
.طقف ةيصسيئرلأ
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ينامي˘ل˘صس قدا˘صص بئا˘ن˘لأ بلا˘ط
لÓ˘خ أذ˘هو ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ ر˘˘يزو ن˘˘م
ة˘صشقا˘ن˘˘م را˘˘طأ ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ل˘˘خأد˘˘م
يليمكتلأ ةيلاملأ نوناق عورصشم

ع˘فر ةرور˘˘صضب0202 ةنصسل
عيراصشملأ صضعب ىلع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ
ةصصاخ،ةبان˘ع ة˘يلو˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ

053 ي˘ع˘ما˘ج˘˘لأ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لأ
تلا˘ج˘ع˘ت˘صسلأ ز˘كر˘مو ر˘˘ير˘˘صس

،ريرصس051 ةيحأرجلأ و ةيبطلأ

هذ˘ه˘ل ة˘صسا˘م˘لأ ة˘جا˘˘ح˘˘ل˘˘ل أر˘˘ظ˘˘ن

ح˘˘م˘˘صست˘˘صس ي˘˘ت˘˘لأو ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ

ي˘قا˘ب ن˘ع ط˘غ˘صضلأ ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب

فرعت يتلأ ةنيدملأ تايفصشتصسم

ذ˘فأو˘ت˘ل أر˘ظ˘ن ر˘ي˘ب˘ك صضا˘صضت˘كأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع ى˘صضر˘م˘لأ

˘مد˘ق ا˘م˘ك .ةروا˘ج˘م˘لأ تا˘يلو˘لأ

ر˘يد˘ق˘تو ر˘˘كصش ة˘˘ي˘˘ح˘˘ت بئا˘˘ن˘˘لأ

ه˘فو˘قو ى˘ل˘ع صضي˘بألأ صشي˘ج˘ل˘˘ل

ةحئاجل يد˘صصت˘ل˘ل د˘حأو ل˘جر˘ك

بنا˘˘ج ى˘˘لإأ ه˘˘فو˘˘قوو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

.تا˘بو˘ع˘صصلأ م˘˘غر ،ى˘˘صضر˘˘م˘˘لأ

نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘صشم صصو˘˘صصخ˘˘˘بو

لولح درجم هربتعأ دقف ةيلاملأ

ىد˘م˘لأ ر˘ث˘كأأ مد˘خ˘ي ،ة˘ي˘ع˘ي˘˘قر˘˘ت

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع بل˘˘ط˘˘ت˘˘يو ر˘˘ي˘˘صصق˘˘لأ

زكترت ،ىدملأ ةديعب ةيفأرصشتصسأ

ةيقيقح تا˘ي˘ط˘ع˘م ى˘ل˘ع ا˘صسا˘صسأ

دوعولأو ةيو˘ب˘ع˘صشلأ ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب

تأدأريأ ىلع دمتعت امك ،ةبذاكلأ

ىلع صسيلو ،جتنم داصصتقأ تأذ

امك ،نينطأوملأ بويج فأزنتصسأ

رأرغ ىلع لولحلأ صضعب حرتقأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع بئأر˘˘˘صضلأ صضي˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت

د˘ق يذ˘لأو ،ي˘ن˘طو˘لأ دا˘˘صصت˘˘قلأ

ةيئأرصشلأ ةردقلأ عفر ىلإأ يدؤوي

بر˘ه˘ت˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ،ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل

لأو˘مألأ عا˘جر˘ت˘صسأ، ي˘˘ب˘˘ير˘˘صضلأ

عا˘جر˘ت˘صسأ أر˘ي˘خأأو ،ة˘بو˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ة˘˘م˘˘خ˘˘صضلأ ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ت˘˘كلأ

ن˘ع ،كو˘ن˘ب˘لأ جرا˘خ ةدو˘جو˘˘م˘˘لأ

ىرحألاب وأأ ةلمعلأ ليدبت قيرط

.ةيدقنلأ قأروألأ
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ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم تن˘ل˘عأأ
باطحلأ قوصس قلغ نع صسمأأ
رثكأأ هب طصشني يدلأ و ةئزجتلل

ن˘م ءأد˘ت˘˘بأ  ر˘˘حا˘˘ت002 نم

. ا˘مو˘˘ي09 ةد˘˘م˘˘لو يا˘˘˘م13لأ
» ةعاصس رخأأ »ل  ردصصملأ دكأو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإأ را˘˘طإأ ي˘˘ف ه˘˘˘نأأ
ىلع نيع˘ت˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘لأ قأو˘صسألأ
تÓحملأ نيلغ˘ت˘صسم˘لأ را˘ج˘ت˘لأ

ة˘ن˘ئا˘كلأ تا˘نا˘خ˘لأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
عرصشي˘صس ه˘نأأ با˘ط˘ح˘لأ قو˘صسب
ل˘ي˘هأا˘تو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘˘م أءأد˘˘˘ت˘˘˘بأ قو˘˘˘صسلأ

بلطي هيلعو يراجلأ يام13لأ
رمألاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ را˘ج˘ت˘لأ ن˘م
ىلع تاناخلأو تÓحملأ ءÓخإأ

ن˘م أءأد˘ت˘بإأ ى˘لوألأ ن˘ي˘ت˘ل˘حر˘˘م

54  ةدملو0202 يام13لأ
تا˘˘نا˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مو˘˘˘ي
ةل˘با˘ق˘م˘لأ ة˘ه˘ج˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ

ي˘˘نأد˘˘يو˘˘صس عرا˘˘صش ل˘˘خد˘˘˘م˘˘˘ل

51 ن˘˘م أءأد˘˘ت˘˘بأو ة˘˘ع˘˘م˘˘˘جو˘˘˘ب

اموي54 ةدملو0202 ةيليوج
ةهج˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ تا˘نا˘خ˘ل˘ل
دأرم صشوديد لخدمل  ةلباقملأ

ل˘صصأو˘ت ل˘صصت˘م قا˘ي˘˘صس ي˘˘فو
اهلخدت  ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘صصم
باطحلأ قو˘صس ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
ةعونت˘م تا˘طا˘صشن م˘صضي يد˘لأ

،ةلاقبلأو ،هكأو˘ف˘لأو ر˘صضخ˘لا˘ك
ءا˘˘صضي˘˘˘ب˘˘˘لأ مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘بو

ثيح ، رومتلأ عيبو ،ءأرمحلأو

ةلأزإأ لامكتصسإأ بناج ىلإأ تماق

،ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘ي˘غ˘لأ تا˘ع˘˘صسو˘˘ت˘˘لأ

را˘طإأ ي˘ف م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب

ة˘صصا˘خ˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلأ

انوروكلأ ءابو يصشفت نم دحلل

ة˘ي˘ل˘م˘ع أذ˘كو،91 ديفوك

را˘طإأ ي˘ف تا˘نا˘خ˘ل˘ل ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م

ىلإأ صضرأوقلأو نأرئفلأ ةبراحم

.نهدلأو ريبجتلأ بناج

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاضس رخآإ
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ةينعملإ تاهجلإ فرط نم ةيلمع لولح داجيإإ مدعو ضشطعلإ ةمزأإ ببشسب

تاطلضسلإ لخدتب بلاطت دايز دإوب ةيوعمجلإ ةكرحلإ

ديدجتلاب ةينعم ريغ ةشصاخلإ ةيئانثتشسإ’إ ضصيخإرتلإ

تامامكلإ ءإدترإإ ةيمإزلإإ ىلإإ نينطإوملإ وعدت تاطلضسلإ

اهريفوت نع ةيدلبلإ تزجع نأإ دعب

ءايحألإ يف تايواحلإ ريفوتب يلإولإ نوبلاطي رامع يديضس ناكضس

ةيبطلإ ت’اجعتشسإ’إ زكرم و ريرشس053 يعماجلإ ىفششتشسملإ رإرغ ىلع

ةيلولاب ةيومنتلإ عيراضشملإ نع ديمجتلإ عفرب ةيلاملإ ريزو بلاطي يناميلضس

ميقعتلإو ريهطتلإ تايلمع رإرمتشسإإ عم

ةئيهتلل ةنيدملإ طضسوب باطحلإ قوضس قلغت تاطلضسلإ

ديجملإ دبع ةيروهمجلإ ضسيئرل ةلشسإرم لاحرب ةيدلبل ةعباتلإ بنعلإ دإو ةيدلبب دايز دإوب ةيوعمجلإ ةكرحلإ إرخؤوم  تهجو
رمذتلإ نم اعشسإو إوج قلخ امم رهششلإ تزواجت ةدمل تايفنحلإ تحشش نأإ دعب هايملإ ريفوت ضصوشصخب لخدتلاب هايإإ بلاطت نوبت

 .جيراهشصلإ هايمب دوزتلل ةربتعم لإومأإ فرشصل مهتعفد يتلإ ةيعشضولإ يهو نينطإوملإ ىدل

يبطلإ مقاطلإ ةبوانم ديدمت مت اميف
نييلودلإ ةبلطلاب لفكتلل

مهضضإرغأل ةبلطلإ عاجرتضسإإ ةيلمع لضصإوت
رامع يديضسب ةيعماجلإ تاماقإلإ فلتخمب

ةحئاج راصشتنإأ ذنم را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م تما˘ق
ع˘صضو˘ب ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘ما˘قلأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘˘ب و ا˘˘نورو˘˘ك
نييلودلأ ةبلطلأ طصسو يف ءابولأ راصشتنأ نم ةياقولل ةمزÓلأ تاطايتحلأ

ىلع نيعزوملأو ةبلاط55 و بلاط871 مهنيب نم332 مهددع غلابلأ

رامع يديصس،65 يام91 ، ةبيعصشلأ ريرصس0002 يه تاماقأ ةثÓث

نييناصسفن نييئاصصخأأو نيصضرمم و ءابطأ ريخصست مت ثيح، ريرصس0001
نامصضل ماظتنإاب ةينعملأ تاماقÓل يئاقولأ بطلأ حلاصصم ىلع نوبوانتي
نع كيهان،انوروك ةحئاج يصشفت ذنم أذهو،مهل ةمزÓلأ ةيحصصلأ ةياعرلأ

رخآأ بناج نم91. ديفوك نم ةياقولل ةبلطلأ ةحنجأ ميقعت و ريهطت
تاماقإلأ فلتخم˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘لأ صضأر˘غأأ عا˘جر˘ت˘صسإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع صسمأ تل˘صصأو˘ت
جمانربلأ قفو رامع يديصس ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل ةعباتلأ ةيعماجلأ
ةيريدم نئم˘ط˘ت ا˘م˘ك،ن˘مألأو ة˘يا˘قو˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإا˘بو ر˘ط˘صسم˘لأ
ظفحلأ يف مهصضأرغأأ نأأ ةبلطلأ عيمج رامع يديصس ةيعماجلأ تامدخلأ

.مهفرغل مهترداغم ذنم ةقلغم فرغلأو ةحنجألأ لك نأأو نامألأو
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نينشسحملإ عم قيشسنتلاب

ةفق775 عزوت ريخلإ لبانضس ةيعمج
 رجحلإ نم نيررضضتملإ ةدئافل

تايعمجلأ نم ةدحأو ةبانعب رامع يديصس ةيدلبب ريخلأ لبانصس ةيعمج
ةيوبرتلأو ةيعامتجلأو ةيفاق˘ث˘لأ ا˘ه˘ج˘مأر˘ب˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘ف ة˘ط˘صشن˘لأ
ةيمصسوم تاطاصشنب طبترتل اهنأ ذإأ ةنصسلأ مايأأ لÓخ ةعونتملأو ةفداهلأ
ءأدآأ نع لبانصسلأ رخأاتت مل تايعمجلأ نم اهريغكو طقف ةيتابصسانم وأأ

ةيعو˘تو ه˘ي˘جو˘ت˘لأو ح˘صصن˘لا˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لأ ا˘ه˘ب˘جأو
يدافتل ةمزÓلأ ةيحصصلأ تاطا˘ي˘ت˘حلا˘ب مأز˘ت˘للأ ةرور˘صضب ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
دعابتلأ ةفا˘صسم مأر˘ت˘حأو تا˘ما˘م˘كلأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ة˘يرا˘ب˘جإأ ل˘ث˘م ىود˘ع˘لأ

يمدعنمل تأدعاصسملأ ميدقتب وأأ كاكتحلأ بنجتو مقعملأ لامعتصسإأو

ناتعفد ةيعمج˘لأ تعزو ا˘م˘ك .ة˘ي˘ئأذ˘غ ة˘ف˘ق111 عيزوت˘ب كلذو ل˘خد˘لأ
نا˘ترد˘ق˘م و ي˘صضق˘ن˘م˘˘لأ  ل˘˘ي˘˘صضف˘˘لأ نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ نا˘˘ت˘˘ي˘˘نا˘˘ث

ديعلأ تايولح ةعانصصل ةيلوألأ دأوملاب ةصصاخ ةفق001 اهنمةفق664ب
أذكو ةيعمجلل تابصستنملأ لمأرألأ ةفقلأ نم دافتصسأ دقو ماتيلاب ةصصاخ
انوروك ةحئاج ببصسب يحصصلأ رجحلأ يررصضتمو ىصضرملأو تاقلطملأ

يجأرد.صسيدلأرجح .ةرطنقلأ ةيلاتلأ قطانملأ عيزوتلأ ةيلمع تصسم دق و
يديصس .ىملعلأ .ةصشيرحلأ .ةمركلأ .ةبيعصشلأ .رامع يديصس .ةقوقرب.مجر
لبانصسلأ تعرصش ةفقلأ عوصضوم نم تهتنأ نأأ دعبو  ..ينوبلأ ونأوج ملاصس
مهددع ردقي ن˘يذ˘لأو ا˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘صست˘ن˘م˘لأ ما˘ت˘يألأ ةو˘صسكل ر˘ي˘صضح˘ت˘لأ ي˘ف

لفكتلل ري˘خ˘لأ ل˘هأأو ن˘ي˘ن˘صسح˘م˘لا˘ب لا˘صصتلا˘ب كلذو م˘ي˘ت˘ي071يلأوحب
ةيلمعلأ ةيأدبل توأ رهصش ددح دقو اهتيطغت مهنكمي يتلأ تلاحلاب
. انوروك  ةحئاج ببصسب كلذو مداقلأ يصسردملأ لوخدلل ةوصسكلأ نوكتل

ىصضرملأ حلاصصل مدلاب عربتلل ةينماصضت ةيلمع ةيعمجلأ مظنتصس امك
.ةمداقلأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ
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قيرطلإ روبع هتلواحم ءانثأإ

زكرم ةملعلإ ةيدلبب اخيضش سسهدت ةرايضس
ثداح ىلإأ دحألأ صسمأأ ةحيبصص رمعلأ نم تانينامثلأ يف خيصش صضرعت
حورجب هتباصصإأ نع رفصسأأ ام ، ةبانعب زكرم ةملعلأ ةيدلبب ريطخ رورم
ربخلأ تدروأأ يتلأ انرداصصم بصسحو . مصسجلأ نم ةفلتخم ءاحنأاب ةريطخ
هتلواحم دنع ةيحايصس ةرايصس لبق نم صسهدلل صضرعت ناك ةيحصضلأ نإاف
صسهدلأ ةوق ةدصش نم اصضرأأ طقصسيل ةلباقملأ ةهجلأ ىلإأ قيرطلأ روبع
ةهجلاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم غÓبإأ مت روفلأ ىلعو ،اهل صضرعت يتلأ
ةيحصضلأ ةنياعمب و ثداحلأ عقومل لقنتلاب اهرودب تماق يتلأ و ثداحلاب
،ةمزÓلأ تافاعصسإلأ يقلتل ىفصشتصسم برقأل ةعرصسلأ حانج ىلع هلقنو
اقيقحت صصاصصتخإلأ ميلقإأ ةصصتخملأ ةينمألأ حلاصصملأ تحتف اهتهج نم
.ثداحلأ أذه تاصسبÓم يف
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صصيصصختب نيمز˘ل˘م م˘ه˘نأأ ثي˘ح
هايملأ جيراهصص بلج˘ل ة˘ي˘نأز˘ي˘م

نم جد0001  ـلأ زواجتت يتلأو
يف ها˘ي˘م˘لأ كل˘ت مأد˘خ˘ت˘صسأ ل˘جأ
ةفاصضإلاب لي˘صسغ˘لأو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
يتلأ ةيندعملأ  هايملأ ءأرصش ىلإأ
عا˘ف˘ترأ بل˘ط˘لأ ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كي
تد˘كأأ ا˘˘م˘˘ك ةرأر˘˘ح˘˘لأ تا˘˘جرد

تأذ ي˘ف ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لأ
ةيرئأزجلأ ةصسصسؤوم نأاب قايصسلأ
تأريربتلأ ميدقتب تفتكأ هايملل
يتلأ ةيزملأ ةيعصضولأ هذه ءأزإأ

يف اهي˘ف نو˘ط˘ب˘خ˘ت˘ي نو˘لأز˘ي ل

ةيلمع لولح داجيإأ نود0202
ع˘م˘ج˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
صضعبلأ نأأو اصصوصصخ يناكصسلأ

مهف نو˘كت˘صشي ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م
تاي˘ف˘ن˘ح˘لأ ها˘ي˘م ن˘م نو˘مر˘ح˘م

م˘ه˘ع˘فد˘ي ا˘م˘م ة˘ن˘صس ن˘م ر˘ث˘كأل
تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل تلؤوا˘˘صست حر˘˘ط˘˘˘ل
لصصاحلأ للخلأ ةفرعمل ةينعملأ
ي˘˘ح˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب ءلؤو˘˘˘ه فا˘˘˘صضأأو .

ديدعلأ نم يناعي بلطتي امومع
ن˘م صشي˘م˘ه˘ت˘لأو صصئا˘ق˘ن˘لأ ن˘˘م
أدهلو ةيلحملأ تاطلصسلأ فرط
ن˘م ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسم ة˘تا˘ف˘ت˘لأ بج˘˘ي

حلاصصملأو تايريدملأ لك فرط
هب لفكتلل ةيلحملأ تاطلصسلأو

ل˘حو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ فر˘˘˘صصلأ ل˘˘˘كا˘˘˘صشم
ةرا˘نإلأو ة˘ي˘ئا˘م˘لأ تا˘بر˘˘صست˘˘لأو
عيرا˘صشم ل˘ي˘ج˘صستو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ج˘˘مأر˘˘ب ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم
نيصسحتل لظلأ قطانمل ةتافتللأ
نأأو اصصوصصخ يصشيعملأ راطإلأ

ن˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي دا˘˘˘يز يدأو ي˘˘˘ح
ة˘˘فا˘˘ث˘˘كلأ تأذ تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
.ةيدلبلاب ةعفترملأ ةيناكصسلأ

نÓـــــعإإ
يبانعلإ فيذجتلإ يدان ةإوهلل يضضايرلإ يدانلإ
42 مقر تحت3102 ربمفون21 خيراتب دمتعم

 ةبانع وباضش رداقلإ دبع ديعلإ بعلم هرقم نئاكلإ و
يدانلإ لا˘م ن˘ي˘مأإ ضضيو˘ع˘ت ي˘ئز˘ج د˘يد˘ج˘ت ن˘ع نÓ˘عإإ

يئزجلإ ديدجتلل ةماع˘لإ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ ر˘شضح˘م ىل˘ع ءا˘ن˘ب
0202 يرفيف72 خيراتب يدانلل يذيفنتلإ بتكملإ يف
نوؤوششلإ و ميظنتلإ ةيريدم لبق نم هيلع قداشصملإ
م˘ت عإر˘ت˘ق’إ ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘ع˘˘ب و ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
افلخ يدانلإ لام نيمأإ ةمÓشس نب يلع ديشسلإ باختنإ
.هللإ همحر ىفوتملإ فداه حلاشص ديشسلل

راهششإإ
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يدانل ماعلا ريدملا ،ةيافلح دهف ررق
هبصصنم نم ةلاقتصسلا ،فيطصس قافو

نأاصشب ،تاقيقحتلا جئاتن رودصص بقع
بو˘صسن˘م˘لا ي˘تو˘صصلا بير˘صست˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
،ابيهر اطغصض ،ةيافل˘ح ي˘نا˘ع˘يو ،ه˘ي˘لإا

،هيلإا بصسن يتوصص عطقم بيرصست دعب
ةرك ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م بي˘تر˘ت دد˘صصب و˘هو
نيبعÓلا لام˘عأا ل˘ي˘كو ة˘ق˘فر ،مد˘ق˘لا
دق ةيافلح نأا ملعو ،يوادعصس ميصسن
زع ،ةرادإلا سسلجم سسيئر عم لصصاوت
هرار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب هر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خأاو ،بار˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لا

،يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘صسا˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘م با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صسنلا˘˘˘˘ب
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا رو˘˘ف ،مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘مو
تاعئاصشلا ةيافلح دهف ىفنو ،ةيصضقلا
ه˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ت نأا˘˘˘صشب ا˘˘˘ه˘˘˘لواد˘˘˘ت م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘طو˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضل
ىل˘˘˘ع هرار˘˘˘صصإا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
رود˘صص بق˘ع ،ه˘ب˘صصن˘م ن˘م با˘ح˘˘صسنلا
،طا˘ب˘صضنلا ة˘ن˘ج˘ل تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ج˘ئا˘˘ت˘˘ن
تدكأا دق ،ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
لبق نم بيهر طغصضل ةيافلح سضرعت
نÓعإا ىلإا هعفدل ،فيطصس ةيلو يلاو
ةيافلح لاقو ،هب˘صصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘صسا

يمصسرلا هباصسح ربع هرصشن ويديف يف
ةيلو يلاو نأا دكؤوأا““ :““كوبصسيف““ ىلع
ينم بلطي ملو ،يب لصصتي مل فيطصس
بب˘صسب ي˘ب˘صصن˘˘م ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا اد˘˘بأا

:فا˘صضأاو ،““ي˘تو˘صصلا بير˘صست˘لا ة˘ي˘˘صضق
ع˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب ما˘ق ي˘لاو˘˘لا نأا د˘˘كؤوأا““
تاعئاصشلا يبرصسم نم ىنمتأاو ،يدانلا
نأاو ،م˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘فر˘˘˘صصت ن˘˘˘م او˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘خ˘˘˘˘ي نأا

رانلا ىل˘ع تيز˘لا بك˘صس ىل˘ع او˘ف˘قو˘ت˘ي
ترر˘ق““ م˘ت˘خو ،““م˘ه˘ح˘لا˘صصم˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ

كلذو ،ي˘˘تدارإا سضح˘˘م˘˘ب ة˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا
،ط˘ق˘فو ي˘تءار˘ب تا˘ب˘ثإا د˘ع˘ب نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس

ير˘ه˘˘ظ ر˘˘يدأا ن˘˘ل ي˘˘ن˘˘نأا د˘˘كؤوأا ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل
ماعلا ريدملا نأا ركذي ،““فيطصس قافول
˘مو˘ي˘لا ل˘ث˘م˘ي˘صس ،ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘صسلا يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ةقفر ،طابصضنلا ةنجل مامأا ،نينثإلا

ىلإا عامتصسÓل ،نيبعÓلا لامعأا ليكو
نأاصشب يئاهن رارق ذاختا لبق ،امهلاوقأا
.ةيصضقلا

ةلادعلا يف ةريبك يتقث““ :يكوكلا
لك ةداعإل نودعتضسمو ةيرئازجلا

 ““تاءاقللا

قا˘˘فو برد˘˘م د˘˘كأا ،ر˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
يدا˘ن˘لا نأا˘ب ي˘كو˘ك˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس

هجولا لصضفب ةين˘ف˘لا ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ق˘ح
يعامجلاو يدرفلا ءادألا يف بيطلا

ن˘˘˘ي˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ةداـه˘˘˘˘صشبو

دوـه˘ج˘م˘لا˘ب اودا˘صشأا ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘˘لاو
يف يدعاصصتلا قصسنلا ةصصاخ ريبكلا
بقوع قافولا نوك ىلإا راصشأاو ءادألا

زو˘˘ف˘˘ي قا˘˘فو˘˘لاو ن˘˘ير˘˘خآا ن˘˘م زا˘˘ع˘˘يإا˘˘˘ب
ي˘ف ي˘كو˘ك˘لا دد˘جو ،ع˘˘ت˘˘م˘˘يو ع˘˘ن˘˘ق˘˘يو

ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث ف˘ي˘ط˘صس ة˘˘عاذإل ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح
تا˘˘˘ئ˘˘˘يـه˘˘˘لاو ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ة˘˘˘لاد˘˘˘ع˘˘˘لا
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘ف ة˘˘˘يور˘˘˘ك˘˘˘لا
ريدملل بوصسنملاو برصسملا يتوصصلا
دـه˘˘ف ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ة˘˘كر˘˘˘صشل ما˘˘˘ع˘˘˘لا

قا˘فو˘لا خ˘يرا˘ت ىل˘ع از˘كر˘م ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح
ىل˘˘˘ع د˘˘˘كأاو ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا فر˘˘˘˘صش يذ˘˘˘˘لا
تابثإلاو تاءاقللا ةداعإل دادعتصسلا
ة˘صصا˘خ ق˘ير˘ف˘لا مـه˘ق˘ل˘قا ن˘يذ˘لا ل˘ك˘ل
ثيدح يأا لبق يذ نم عمصسي مل هنأاو

لو˘ح ح˘ي˘م˘ل˘˘ت˘˘لا˘˘ب لو ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا˘˘ب ل

ماعلا ر˘يد˘م˘لا ن˘م تا˘يرا˘ب˘م˘لا بي˘تر˘ت
يكوك˘لا ل˘ي˘ب˘ن بـهذو ،ي˘كو˘ك˘لا د˘كؤو˘ي
ر˘ب˘ع ح˘˘صضوأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ح د˘˘ي˘˘ع˘˘ب د˘˘ح ىلإا
فيطصس نم ةيرئازجلا ةعاذإلا جاومأا

نو˘ك˘ي نأا سضور˘ف˘م˘لا ن˘م قا˘فو˘˘لا نأا˘˘ب
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ىن˘م˘تو لوألا ز˘كر˘م˘˘لا ي˘˘ف
ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا

،ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لاو سسأا˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ب
رخآا مصسومل دقعلا ديدمت سصوصصخبو
ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ىل˘˘عو ه˘˘نا ي˘˘كو˘˘ك˘˘˘لا د˘˘˘كأا
ل˘˘˘صضف˘˘˘ي اـها˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا سضور˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب قا˘فو˘˘لا ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘صسلا

يذلا معدلاو ةحيرملا لمعلا فورظ
قافولا نأاو ةصصاخ عيمجلا نم هاقلي
دصصح ىلع رداق يملاعو ريبك قيرف
.باقلألا
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،رصصان نب ليعامصسإا يرئازجلا يلودلا فصشك
ءارو رصسلا ،يلاطيإلا نÓيم يصس آا يدان مجن
بر˘˘غ˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صصل بع˘˘˘ل˘˘˘لا ه˘˘˘صضفر
رصصا˘ن ن˘ب أاد˘بو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت هرا˘ي˘ت˘خاو

4 موي رئازجلا بختنم عم ةيلودلا هتريصسم

نآلا ىتح هعم كراصش دقو،6102 ربمتبصس

تاريرمت5 ا˘ه˘لÓ˘خ مد˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م22 يف
ي˘برا˘ح˘م ج˘يو˘ت˘ت ي˘ف م˘˘ها˘˘صس د˘˘قو ،ة˘˘م˘˘صسا˘˘ح

،رصصمب9102 ايقيرفإا ممأا سسأاكب ءارحصصلا
رصصان نب حصضوأاو ،خيراتلا يف ةيناثلا ةرملل

““و˘تا˘كر˘ي˘م و˘ي˘صشت˘˘لا˘˘ك““ ع˘˘قو˘˘م ع˘˘م هراو˘˘ح ي˘˘ف
يتدلاو ببصسب رئازجلا رتخا مل““ :يلاطيإلا

،برغملاب ةنراقم““ :فاصضأاو ،““ةيرئازج يهف
ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا تع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
لا˘˘˘م˘˘˘ج برد˘˘˘م˘˘˘لا را˘˘˘˘ك˘˘˘˘فأا˘˘˘˘بو ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

را˘ي˘ت˘خا ر˘صصا˘ن ن˘ب˘ل ق˘ح˘˘ي نا˘˘كو ،““ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
نأل ار˘˘ظ˘˘ن ا˘˘صسنر˘˘ف وأا بر˘˘غ˘˘م˘˘لا وأا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يف د˘لوو ي˘بر˘غ˘م هد˘لاوو ة˘ير˘ئاز˘ج ه˘تد˘لاو
ا˘صسنر˘ف ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘ل ر˘صصا˘ن ن˘ب بع˘لو ،ا˘˘صسنر˘˘ف

هل قحي ناكو ،اماع91 تحتو اماع81 تحت
ل˘م˘ح˘ي و˘ه˘ف لوألا كو˘يد˘لا بخ˘ت˘ن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت
ةوعد يأا قلتي مل هنكلو ةيصسنرفلا ةيصسنجلا

6102 ي˘ف رر˘ق˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ه˘ع˘˘م ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
.رئازجلا ناولأا نع عافدلا

““يضسيمو ودلانور فلخ شضكرأا نل »

هنأاب ،نÓيم بعل ،رصصان نب ليعامصسإا دكأاو
ونايتصسيركو يصسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ف˘ل˘خ ثه˘ل˘ي ن˘ل

نأا ىلإا ار˘ي˘صشم ،ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ىق˘˘ت˘˘لا ا˘˘م اذإا ود˘˘لا˘˘نور
ا˘˘م ،ع˘˘صضاو˘˘ت˘˘لا ىل˘˘ع ثح˘˘ي ي˘˘مÓ˘˘صسإلا ن˘˘يد˘˘لا

ناكو ،ةيقبلا لثم رصشب هل ةبصسنلاب امهلعجي
ف˘˘ي˘˘صصلا ي˘˘ف نÓ˘˘ي˘˘م˘˘ل م˘˘صضنا د˘˘ق ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب
ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ز˘ي˘م˘م˘لا ءادألا د˘ع˘ب ي˘صضا˘˘م˘˘لا

م˘مألا سسأا˘ك ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘ق˘فر

وبرا˘ح˘م ا˘ه˘ب جو˘ت ي˘ت˘لاو،9102 ةيق˘ير˘فألا
ةزئاج رصصان نب ققحو ،رصصم يف ءارحصصلا

ا˘م ،ا˘ه˘ن˘ي˘ح ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘صضفألا بعÓ˘˘لا
هنكل ،ابوروأا ةيدنأا بلغأا راظنأا هيلإا بذج

ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف رار˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا ر˘˘˘˘ثآا
،ير˘ي˘نو˘صسور˘˘لا ىلإا ي˘˘لو˘˘ب˘˘مإا ن˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلاو
باجأا لوط˘م ثيد˘ح ي˘ف ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا

سسي˘ل““ :با˘جأا ىل˘عألا ه˘ل˘ث˘م ن˘ع ه˘لاؤو˘صس د˘ن˘ع
بجعم انأا ،ىلعألا يلثم مهربتعأا ءÓمز يدل
نلف ،يصسيم وأا ودلانور تفداصص اذإا ،طقف مهب
ا˘˘م˘˘ك ،““ا˘˘م˘˘ه˘˘ب ن˘˘يد˘˘ي˘˘صشم˘˘لا بكو˘˘˘م ىلإا م˘˘˘صضنأا
،قÓطإلا ىلع ةصسرطغ تصسيل اهنإا““ :فاصضأا

نأا ي˘ن˘م˘ل˘ع˘ي ي˘ن˘يد ،ا˘ما˘˘م˘˘ت سسك˘˘ع˘˘لا ىل˘˘ع ل˘˘ب
يصسيم نإاف اذل ،ةيمهألا غلاب رمأا وه عصضاوتلا

،““سصاخصشلا ةيقب لثم نÓجر امه ودلانورو
ةرملل سسوتنفوي مامأا تبعل امدنع““ :لصصاوو
ةاراب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ،ي˘لو˘ب˘مإا ي˘ف ا˘نأاو ىلوألا

طاقتلا ودلانور نم يئÓمز نم ديدعلا بلط
.““كلذ لعفأا مل ينكل ،ةروصص

 ““لانضسرأا ـل يترداغم بابضسأا يه هذه»

لو˘ح ثيد˘ح˘ل˘ل قر˘ط˘ت ا˘ما˘˘ع22ـلا بحا˘˘˘صص
بو˘صص ه˘جو˘ت˘لاو لا˘ن˘صسرآل ه˘تردا˘˘غ˘˘م با˘˘ب˘˘صسأا
ي˘ف ار˘ت˘ل˘ج˘نإا ىلإا تل˘صصو““ :ثي˘ح ،و˘ي˘صشت˘لا˘ك˘لا

ي˘ف ن˘ير˘ه˘صش ةد˘م˘ل تم˘˘قأاو،5102 ةيل˘يو˘ج
ل ةر˘˘˘صسأا ة˘˘˘صسلا˘˘˘ج˘˘˘م درأا م˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘˘نأل قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف

ملو اماع71 يرمع ناك““ :فاصضأاو ،““اهفرعأا
يت˘خأا تءا˘ج اذ˘ل ،يدر˘ف˘م˘ب سشي˘ع˘لا ع˘ط˘ت˘صسأا
يتلا تنبلا نم جاوزلا تررقو يعم سشيعلل

اريخأا““ :عباتو ،““ةصسردملا ذنم اهدعاوأا تنك
،ربمتبصس يف ةكراصشملا سضعب ىلع تلصصح
ام˘ك ن˘ي˘ت˘با˘صصإل ي˘صضر˘ع˘ت د˘ع˘ب تد˘ِع˘بأا ن˘ك˘لو

ءيصش وهو موجهلا طخ يف راصسيلا ىلع تبعل
ل طو˘˘غ˘˘صضب تر˘˘ع˘˘صش ،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م ه˘˘˘ب م˘˘˘قأا م˘˘˘ل
:لصصاوو ،““ثدحي امم دكأاتم نكأا ملو قدصصت
،ا˘مدا˘ن تصسل ي˘ن˘ن˘˘ك˘˘لو ىر˘˘خأا ةر˘˘م بع˘˘لأا م˘˘ل““

دو˘ع˘صسم ل˘ث˘م ن˘˘ي˘˘م˘˘ه˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ع˘˘م تبرد˘˘ت

تاونصس4 ي˘ل ي˘ق˘ب ،لروزا˘ك ي˘ت˘نا˘صسو ل˘يزوأا
عم نوكأا نأا تددو نكل لانصسرآا عم يدقع يف
لاقتنلا تلصضف كلذل ،لعفلاب ينديري دان
،““يب اًمامتها رثكألا يدانلا ناك ،يلوبمإا ىلإا

تر˘ت˘خا ا˘مد˘ن˘ع ءي˘صشلا سسف˘ن تل˘˘ع˘˘ف““ :م˘˘تأاو
اوناك مهنأل مهترتخا ،نÓيم ىلإا مامصضنلا
نا˘ك ا˘ع˘ب˘طو ،ي˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا د˘ير˘˘ي ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
،انه مودقلاب يتبغر يف رود يدانلا خيراتل
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل˘صضفألا و˘ه نÓ˘ي˘˘م عور˘˘صشم نا˘˘كو
.““يل

ةيوركلا ةصسفانملا ريصصم يف مصسحي ““فافلل““ يلاردفلا بتكملا

ةلوطبلا فانئتضساو شضيبأا مضسوم ل
تاطلضسلا نم رضضخألا ءوضضلا يقلت دعب

ةركل يرئازجلا داحتÓل يلاردفلا بتكملا ءاصضعأا قفتا
يق˘ل˘ت رو˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ىل˘ع ،د˘حألا سسمأا مد˘ق˘لا
كانه نوكي نل يلاتلابو .ايلعلا تاطلصسلا نم ةقفاوملا

خيرات يف يرودلا فانئتصسا متيصس ثيح ،اصضيبأا امصسوم
ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م ر˘صضخألا ءو˘صضلا ي˘ق˘ل˘ت د˘˘ع˘˘ب ق˘˘حل

ىلا ،مدقلا ةرك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ه˘ج˘ت˘ي ا˘م˘ك .دÓ˘ب˘ل˘ل
رو˘˘صضح نود ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسا نÓ˘˘˘عإا
،ةلوطبلا رمع نم ىقبت ام لامكتصسا لجأا نم ،روهمجلا
سسوريف يصشفت ببصسب طرافلا سسام رهصش ذنم تفقوت يتلا
ن˘ع ،فا˘ف˘لا ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم تف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك .““ا˘˘نورو˘˘ك““
هبتكم ءاصضعأا ىلع ،يصشطز نيدلا ريخ سسيئرلا حارتقا
ىل˘ع را˘صصنألا با˘ي˘غ ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ،ي˘لارد˘ف˘˘لا

مازتلا نأاب فافلا سسيئر ىري ثيح ،تايوتصسملا عيمج
ةيفاك نوكتصس ةيلاحلا يلزنملا رجحلا ةرتفب نيبعÓلا

لجأا نم ،ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو ىلإا ايمصسر ابلط مدقيصس ،يصشطز نأاب تفاصضأاو ،انوروك سسوريفب مهنم يأا ةباصصإا مدع نامصض لجأا نم
لوألا فرتحملا يف تاءاقللا سضعب ىوصس قبتي مل هنأاو اميصسل ،ةقلغم باوبأا ءارو ةلوطبلا فانئتصسا نع نÓعإلاب فافلل حامصسلا

عيمج غلبأا ،مدقلا ةركل يلودلا داحتلا نإاف ةراصشإÓلو ،ادج ةريبك ىقبت ،لبقملا توأا رهصش علطم ةصسفانملا ءاهنإا ةيناكمإاو يناثلاو
يهو ،انوروك ءابو ببصسب نادلبلا نم ديد˘ع˘لا ه˘صشي˘ع˘ت يذ˘لا ر˘ط˘خ˘لا م˘غر ،ي˘لا˘ح˘لا م˘صسو˘م˘لا لا˘م˘ك˘ت˘صسا ةرور˘صضب ة˘يور˘ك˘لا تادا˘ح˘تلا
.راصصنألا بايغ يف مصسوملا ءاهنإل رصضخألا ءوصضلا ىلع لوصصحلاو ايلعلا تاطلصسلا عانقإا لجأا نم فافلا اهب نيعتصستصس يتلا ةميلعتلا

نأا لمأا ىلع ،يراجلا ناوج31 ةياغ ىلإا ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو بصسح لوعفملا يراصس لظيصس يرودلا فيقوت ءارجا نأا ريكذتلل
كيهان ،نيثحابو ءابطأا فرط نم ةمئاقلا دوهجلل اقفو اذهو ،ءابولا اذه ىلع ةرطيصسلا اهلÓخ نم متي ةيباجيا تادجتصسم ثدحت

ءاوصس ،فارطألا عيمج اهب موقت يتلا ةيطايتحلا تاءارجإلا نع كيهان ،بناجلا اذه يف ةصصتخملا تاهجلا اهلذبت يتلا دوهجلا نع
ةلوطبو ،يصضاملا سسرام نم41 ـلا يف يناثلا مصسقلا ةلوطب تفقوأا دق فافلا تناكو .تاعاطقلا ةيقب يف وأا يصضايرلا طيحملا يف
هيلعو .يصضاملا سسرام نم11 ـلا يف ،رئازجلا سسأاك يئاهن عبر باهذ نم نيَتلباقم رخآا تبعُل اميف .يلاوملا مويلا يف لّوألا مصسقلا

نيَتلباقم دوجو عم ،يناثلا مصسقلا ةلوطب يف تلوج7و .ةرّخأاتم تÓباقم3 دوجو عم ،لّوألا مصسقلا ةلوطب يف تلوج8 تيقب
بيجن.ج.ةيماتخلا ةارابملاو (بايإاو باهذ) يئاهنلا فصصن رودلاو سسأاكلا يئاهن عبر بايإا نع Óصضف .نيَترّخأاتم

ريطخ رورم ثداحل ضرعتي ةيز نب
يذلا ةيز نب نأاب ““كيلبوب نإا يب““ عقوم دروأاو ،هتايحب يدوي داك ،اصسنرفب ريطخ رورم ثداحل نوجيد يدانب فرتحملا ةيز نب نيصساي يرئازجلا مجنلا سضرعت نع ةيصسنرف ةيمÓعإا ريراقت تفصشك

رخآا نع تروكلد هييفيلوأا نوجيد يدان سسيئر ثدحتو ،نوجيد ةنيدم تايفصشتصسم دحأا ىلإا لجاع لكصشب اهرثأا ىلع لقن ةريطخ تاباصصإل سضرعت ““يعابرلا عفدلا““ عون نم ةرايصس دوقي ناك
نوجيد يدان ىلإا لقتنا دق ةيز نب ناكو ،““تقولا سضعبل ىفصشتصسملا يف ىقبيصسو نيفروملا ىطاعتي ايلاح وه ،هل ةيحارج ةيلمع ءارجإا مت دقل““ :لاق ثيح ،بعÓل ةيحصصلا ةلاحلا تاروطت

هتيادب مغر ،يرئازجلا بختنملا نم داعتبلا هفلك ام اذهو ،يكرتلا ةصشخبرنف عم اهلبقو ينانويلا سسوكايبملوأا يدان عم ةقفوم نكت مل ةبرجت دعب ةيصضاملا ةيوتصشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ
.رومألا مامز يصضاملب لامج ينفلا ريدملا مÓتصسا دعب ةيصساصسألا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطس قافو

““تاطوغضض ةيأل شضرعتأا ملو يتدارإا شضحمب ءاج يتلاقتضسا رارق““ :ةيافلح

سسي˘ئر˘ل˘غا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ةرادإا ل˘˘صصاو˘˘ت
رو˘صشا˘ع ““رو˘بر˘ي˘صس““ ة˘ك˘لا˘م˘لا ة˘كر˘صشل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا

ة˘صضرا˘ع˘لا دو˘ق˘˘ي برد˘˘م ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر ،لو˘˘ل˘˘ج
ي˘ف دو˘صسألاو ر˘˘م˘˘حألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا با˘˘ح˘˘صصأل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ر˘ي˘ن˘م ي˘لا˘˘ح˘˘لا برد˘˘م˘˘لا ة˘˘فÓ˘˘خو مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘صسو˘˘م˘˘لا

تي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘صصم تد˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح ،دود˘˘˘غز
ةقفر ةرادإلا اهتطبر ةديدع تلاصصتا نأا يمصصاعلا

ر˘صصن ي˘صسنو˘ت˘لا م˘ه˘ن˘مو بنا˘جألا ن˘ي˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘يد˘˘ع
نم فارطألا سضعب ه˘ت˘حر˘ت˘قا يذ˘لا ،ي˘با˘ن˘لا ن˘يد˘لا
ي˘ن˘ق˘ت˘لا كل˘ت˘˘م˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا ي˘˘لو˘˘ت ل˘˘جا
سضع˘ب هار˘ت ن˘يأا ا˘ه˘ب سسأا˘بل ة˘ي˘تاذ ةر˘˘ي˘˘صس ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
و˘˘ح˘˘ن دا˘˘ح˘˘تلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل بصسنألا برد˘˘م˘˘˘لا فار˘˘˘طألا

زواجتو ديدج نم قلأاتلل ةدوعلاو جيوتتلا تاصصنم

ةلوط˘ب˘لا ة˘يد˘نأا ر˘ب˘كأا د˘حأا˘ب تف˘صصع ي˘ت˘لا ة˘ن˘ح˘م˘لا
دا˘ح˘تلا ةدا˘ه˘صش ىل˘ع ي˘با˘ن˘لا زو˘ح˘يو اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
لانو اكيجلب يف سسرد ثيح ،مدقلا ةركل يبوروألا
ميلعت ةصسردمب كانه قحتلاو ةيكيجلبلا ةيصسنجلا

يف ةيبيردتلا هتريصسم أادب امك ،مدقلا ةرك ىبردم
تخ˘لرد˘نأا ق˘ير˘ف˘ل نا˘ّب˘صشلا عا˘ط˘˘ق ع˘˘م،1002 ةنصس
AFEUدا˘ه˘صشل ه˘كÓ˘ت˘ما ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘˘ب˘˘لا
ORP،اهمهأاو ةيقيرفإاو ةيبرع ةيدنأا ةدع بردو

يزا˘غ ن˘ب ي˘ل˘هأا ،ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لا ا˘صسا˘صشن˘ك ا˘ك˘ي˘نو˘م يدا˘˘ن
ير˘صصم˘لا ي˘ل˘ي˘عا˘م˘صسإلا ،ي˘نادو˘صسلا لÓ˘ه˘لا ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا

سساك بقل هعم زرحأا ىذلاو ىلوغنكلا رابويل قيرفو
يف ةنصس حصشرت امك،2102 ةنصس ىقيرفإلا داحتلا
مهأا نمو ،يقيرفإا بردم نصسحأا ةزئاجل ةنصسلا سسفن
ا˘م˘ي˘تو˘م يدا˘ن ع˘م ج˘يو˘ت˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ه˘˘تازا˘˘ج˘˘نا

يئاهن عبر ،ربوصسلا سساكو وغنوكلا ةلوطبب اصساصشنك
بعÓ˘˘˘ب ه˘˘˘لا˘˘˘صصتا ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي دود˘˘˘˘غز .فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا سسا˘˘˘˘ك

ةرتفلا يف تجار ،رخآا قايصس يفو دادح ““يصسايصسلا““
˘ما˘م˘ت˘ها ن˘˘ع ثيدا˘˘حألاو را˘˘ب˘˘خألا سضع˘˘ب ةر˘˘ي˘˘خألا
ةني˘ط˘ن˘صسق با˘ب˘صش بعل تا˘مد˘خ˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا

ي˘لود˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ن˘˘م در˘˘لا ءا˘˘ج ثي˘˘ح ،داد˘˘ح داؤو˘˘ف
ي˘˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘صشم را˘˘˘ب˘˘˘خألا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘˘ك ىف˘˘˘˘ن نأا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسألا

يأاب لصصتي مل هنأا ادكؤوم ،ةقباصس ةيفحصص تاحيرصصت
يفيصصلا وتاكريملا لÓخ داحتÓل همصض دصصق بعل

فرصشملا نأاب رابخأا ترصشتنا نأا دعب اذهو ،لبقملا
تلاصصتا طبر د˘ق ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘صضرا˘ع˘لا ىل˘ع
با˘˘ب˘˘˘صش بعل داد˘˘˘ح رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ءا˘˘˘م˘˘˘صسألا سضع˘˘˘ب˘˘˘ب
هذ˘ه ل˘ك ي˘ف˘نأا ا˘نأا““ Ó˘ئا˘ق حر˘صص ثي˘ح ،ة˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق
ىلإا رخآا بعل يأا وأا دادحب ل لصصتأا ملو ،رابخألا

ن˘مو ةدو˘ع˘ل˘ل سسم˘ح˘ت˘م ر˘ي˘غ ة˘صسا˘م˘خ ن˘ب .““نآلا د˘ح
نأا داحتإلا تيب نم ةبرقم رداصصم تدكأا ،ةيناث ةهج

ي˘نا˘ب˘صسإلا ا˘ق˘ل˘م˘ل ي˘لا˘ح˘لاو يدا˘ن˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘صسلا بعÓ˘˘لا
ةفصصب يدانلا فوفصصل دوعي نل ،ةصسامخ نب دمحم
سسّمحت˘م ر˘ي˘غ ناد˘ي˘م˘لا ط˘صسو˘ت˘م نأاو ا˘م˘ي˘صس ،ةر˘ي˘ب˘ك
اذهو ،ةينطولا ةلوطبلا يف بعلل ديدج نم ةدوعلل
داحتا سصيمقل هلمح ةيناكمإا لوح رابخأا تجار نأاب
يدا˘˘ن˘˘لا ع˘˘م ه˘˘ت˘˘بر˘˘ج˘˘ت تفرا˘˘صش نأا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا
ىلإا تبهذ رابخأا ةدع نأا امك ،اهتياهن ىلع ينابصسإلا

ام ةراطصسوصس ىلإا ةصسامخ نب ةدوع نأاب ديكأاتلا دح
ركفي ل بعÓلا نأاب نآلا نيبتيل ،تقو ةيصضق لإا وه
                          .رئازجلا ىلإا عوجرلا يف اتاتب
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”ةيجعفدملا“ ـل هترداغم ببس فشكي نقيم مجن

ةمصصاعلا داحتا

““ةراطضسوضس““ بيردتل حضشرم يبانلا يضسنوتلا

 ““يرئازجلا يضضايرلا عورضشملاب تعنتقا يننأل برغملا لدب رئازجلا ترتخا““:رضصان نب

سضا˘ير ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا بر˘عأا
ةرد˘˘˘ق ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ث ن˘˘˘ع ،زر˘˘˘ح˘˘˘˘م
ىل˘ع ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘˘ت˘˘صسصشنا˘˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
لا˘˘ط˘˘˘بأا يرود بق˘˘˘ل˘˘˘ب ج˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لا
،هخيرات يف ىلوألا ةرملل ابوروأا

رود با˘˘هذ ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘ي˘˘صسلا بل˘˘˘غ˘˘˘تو

لا˘ير ىل˘ع ه˘ناد˘ي˘م جرا˘خ،61ـلا

ةاراب˘م م˘ق˘ت م˘لو،(2-1) د˘يرد˘م
ة˘˘˘مزأا بب˘˘˘صسب ،نآلا ىت˘˘˘ح با˘˘˘يإلا

لاقو ،دجتصسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ا˘ه˘ت˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ي˘˘ف ،زر˘˘ح˘˘م
:ةيناطيربلا ““ليم يليد““ ةفيحصص

زوفلل ديج تقو اذه نأا دقتعأا““
كل˘˘˘م˘˘˘ن ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ب
،““ءي˘˘صش ل˘˘كو برد˘˘م˘˘لاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘˘م فر˘˘˘˘عأا ل““ :فا˘˘˘˘˘صضأاو
نوديج ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،ل˘صضفألا ق˘ير˘ف˘لا

اذ˘ه˘ب زو˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘ف˘˘ك˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
،بع˘˘˘صص لا˘˘˘ط˘˘˘بألا يرود ،بق˘˘˘ل˘˘˘˘لا

،ه˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا ي˘˘ف بغر˘˘ي ل˘˘ك˘˘لاو
ةريبك ة˘كر˘ع˘م نو˘ك˘ت˘صس ي˘لا˘ت˘لا˘بو
تقو ر˘م““ :ع˘با˘تو ،““ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب

اننكل ،مدقلا ةرك بعل نود ليوط
د˘ي˘ج ر˘مأا اذ˘هو ،ا˘ند˘عو ا˘ن˘م˘ل˘قأا˘˘ت

ديعتصسنصس ةوطخب ةوطخ ،ةياغلل
ةراثإلاب رعصشأا ،ةي˘ند˘ب˘لا ة˘قا˘ي˘ل˘لا

ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خو ،““كلذ ها˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت
ةيؤور عئارلا نم ناك““ :يرئازجلا

،ىرخأا ةر˘م ن˘ي˘برد˘م˘لاو ي˘ئÓ˘مز
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج خا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م كا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ه

.““ةعومجملا

ةقرضسو وطضسلل شضرعتي زرحم لزنم
هينج نويلم فضصن قوفي ام

 ينيلرتضسا

لز˘ن˘م سضر˘ع˘˘ت ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘فو
م˘ج˘˘ن ،زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

دع˘ب ،ة˘قر˘صسل˘ل ،ي˘ت˘ي˘صس ر˘ت˘صسصشنا˘م
ة˘قر˘صس ة˘ع˘قاو ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘صسأا

،ما˘ه˘ن˘تو˘ت م˘ج˘ن ،ي˘لآا ي˘ل˘يد لز˘ن˘˘م
““رور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م““ ة˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صص تلا˘˘˘˘˘قو
دق زرحم لزنم نأاب ،ةيناطيربلا

ىلإا ىدأا ،ح˘˘ل˘˘صسم و˘˘ط˘˘˘صسل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت

نا˘ك ،ةر˘خا˘ف تا˘˘عا˘˘صس3 ة˘قر˘˘صس
،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
زر˘ح˘م نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا تح˘صضوأاو
لبق ،ةيانعب سصوصصللا بقعت دق
او˘مو˘ق˘˘يو ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب ىلإا او˘˘ل˘˘ل˘˘صست˘˘ي نأا

ي˘ت˘لاو ،ة˘ثÓ˘ث˘لا تا˘عا˘صسلا ذ˘˘خأا˘˘ب

هينج فلأا003 نع اهتميق ديزت
ة˘˘عا˘˘صس““ :تفا˘˘صضأاو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘صسإا

ر˘˘ث˘˘كألا ي˘˘ه ،(ي˘˘ل˘˘ي˘˘م درا˘˘˘صشت˘˘˘ير)

032 وحنب تردقو ،مهنيب ةميق
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘ن˘ي˘لر˘˘ت˘˘صسا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا

ةرابع نايرخألا ناتعاصسلا تناك

04 ةميقب ““انوتياد سسكلور““ نع
ةمي˘ق˘ب ىر˘خأاو ،ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ف˘لأا

:تع˘با˘تو ،““ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘صسإا ف˘لأا53
دقف ،تاعاصسلا ةقرصسل ةفاصضإلاب““

05 ن˘م ر˘ث˘كأا ىل˘ع ءÓ˘ي˘˘ت˘˘صسلا م˘˘ت
ناصصمقو ،ينيلر˘ت˘صسإا ه˘ي˘ن˘ج ف˘لأا

زواجتت زرحمب ةصصاخ مدق ةرك

ام ،يني˘لر˘ت˘صسإا ف˘لأا051 اهتميق
ةيلامجإلا ةراصسخلا ةميق لعجي

،““ينيلرتصسإا نوي˘ل˘م ف˘صصن ي˘لاو˘ح
ة˘˘قر˘˘صسلا ة˘˘ثدا˘˘ح كل˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ت لو
نم بعل اهل سضرعتي يتلا ىلوألا
ثدح ام˘نإاو ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا

سضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘˘لآا ع˘˘˘˘˘˘˘م كلذ
ىل˘˘˘ع يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘تو ،ة˘˘˘قر˘˘˘صسل˘˘˘˘ل
.ماهنتوت مجن لزنم يف هقيقصش
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ةنيطنصسق ةيدولوم

مداقلا مضسوملا يف ركفي ةغيمدو ةوقب بولطم يغير
ىلع تÓيوحتلا قوصس يف ةوقب نيبولطم ،ةنيطنصسق ةيدولوم فوفصص يف نيقلأاتملا نيبعÓلا نم ددع تاب
بابصش راجلا قير˘ف˘لا ن˘م ما˘م˘ت˘ها ل˘ح˘م تا˘ب يذ˘لا ،دا˘م˘ع ي˘غ˘ير م˘جا˘ه˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لاو ق˘ير˘ف˘لا فاد˘ه رار˘غ
ىعصستو ،يراجلا مصسوملا لÓخ هابتنÓل تفل لكصشب قلأات يذلا ،بعÓلا بادتنا يف بغري يذلا ةنيطنصسق
ةطبارلا ىلإا دوعصصلا قيقحت يف قيرفلا حاجن دعب هدقع ديدمتب بعÓلا عانقإا ىلإا ةيدولوملا ةرادإا
مصسوملا ريصصم يف لصصفلا مدع مغرو .يراجلا مصسوملا تايرابم نم ىقبت ام لامكتصسا راظتنا يف ،ةيناثلا
لظ يف اذهو ،مداقلا مصسوملل اركبم ريصضحتلا يف عرصش ةغيمد قحلا دبع ةيدولوملا سسيئر نأا لإا ،يراجلا

نيذلا نيبعÓلا ةيصضق يف لصصفلا مت ثيح ،نهارلا تقولا يف تافلملا نم ريثكلا مصسح يف ينعملا ةبغر
مصسوملا لÓخ قيرفلا دادعت ىلإا مهمصض ةيغب نيفدهتصسملا نيبعÓل ةمئاق عصضو عم ،مهب ظافتحلا متيصس
بناج نمو .قيرفلا اهنم يناعي يتلا ةيلاملا ةمزأÓل جرخم داجيإل ةلصصاوتم تاكرحتلا ىقبت اميف ،ديدجلا
لصصاحلا رخأاتلا لظ يف اذهو ينابصسإلا ايصسنلاف قيرف عم ةكارصشلا دقع خصسف وحن ريصست رومألا نإاف ،رخأا

.ةباصشلا بهاوملا فاصشتكل ةنيطنصسق ةنيدمب مدقلا ةركل ةيميداكأا ءاصشنإا عورصشم ديصسجت يف
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موي تماق ةليلم نيع ةيعمج ةرادإا نأا ،ةقوثوم رداصصم تفصشك
ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لا ،ير˘صسيو˘صس كنر˘˘ف ف˘˘لأا61 ةميق ع˘فد˘ب سسي˘م˘خ˘لا
داحتÓل ةعباتلا تاعزانملا ةنجل اه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘مار˘غ˘لا
بردملا اهعفر يت˘لا ىو˘ك˘صشلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا
ثدح يذلا سضماغلا دقعلا دعب سشتيفوك اناي يبرصصلا قباصسلا

لكو ةريبك ةجصض حتف يذلا ،بردملا اذهو ةرادإلا نيفرطلا نيب
حاصضتا را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ق˘ح˘لا بحا˘صص ه˘نأا ج˘ج˘ح˘ت˘يو كصسم˘ت˘ي فر˘ط

دادصش ديصص نب سسيئرلا ةرادإا نا اميصسل ،مايألا مداق يف ةيؤورلا
بردملا عفد وه امو دحاو فرط نم دقعلا تخصسف يتلا يه نوكت
وه امئاق لمألا ىقبيو ،تاعزانملا ةنجلل ىوكصش ميدقت يبرصصلا

سضيوعت ىلع سصني افيفلاب سصاخلا مكحلا نأل ،بلاطملا سصيلقت
قايصس يفو . ميتنصس نويلم نيتئامو رايلم ةميقب روكذملا بردملا

عفد˘ب ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف تما˘ق ا˘مد˘ع˘بو ““ما˘صصل““ ةرادإا ،عو˘صضو˘م˘لا اذ˘ه
ةمكحملا ىوتصسم ىلع فلملا ليوحت متيصس ،نآلا افيفلا ةمارغ

نب ةرادإا نأل ةيلامجإلا بلاطملا سصيلقت لجأا نم ،ةيصضايرلا
ن˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف ىلإا تر˘ط˘صضا ا˘ه˘نأل باو˘صص ىل˘ع ي˘˘ه ىر˘˘ت د˘˘ي˘˘صص

ىلع سصنت يتلاو ،رئازجلا يف ةحصضاولا نيناوقلا ببصسب اهبناج
ةطبارلا قرف ىلع نوفرصشيصس نيذلا بناجألا نيبردملا نأا هنأا
برد˘م˘لا نأاو ا˘ي˘ل˘ع تادا˘ه˘صش م˘ه˘ي˘ل˘ع طر˘ت˘صشي ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ىلوألا

ةيع˘م˘ج ةرادإا اذ˘لو ،طور˘صشلا هذ˘ه ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ل سشت˘ي˘فو˘كا˘نا˘ي
سصي˘ل˘ق˘ت˘ب ر˘ي˘ب˘ك ا˘ه˘ل˘مأاو د˘ق˘ع˘لا خ˘صسف لإا ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ي˘˘ع

رابتعلا ديعت دق يتلا ةلدألا لك ىفوتصسا فلملا ماد ام ،بلاطملا
ةطبارلا نأا ةعلطم رداصصم تفصشك ،ىرخأا ةهج نمو . قيرفلل
ايلام اكصص ةيصضاملا تاعاصسلا لÓخ تملصس ،مدقلا ةركل ةفرتحملا

ف˘يرا˘صصم˘لا د˘يد˘صست ل˘˘جأا ن˘˘م ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م005 ةميقب
ثبلا نم يدانلا قوقح سصخت يتلا ةرادإلا قتاع ىلع ةيمكحتلا
ق˘ير˘ف˘ل ر˘ي˘صسم˘لا بت˘ك˘م˘لا ار˘ي˘ث˘˘ك حارأا ا˘˘م اذ˘˘هو ،ي˘˘نو˘˘يز˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأا
ديدصستل ليبصسلا وه هنأل نهارلا تقولا اذه يف اميصسل ،ةيعمجلا
دجاوتي يتلا ةق˘نا˘خ˘لا ة˘مزألا ل˘ظ ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لا ف˘يرا˘صصم˘لا

اهنع ىنغ يف يه ىرخأا تابوقع يدافت ةمث نمو ،قيرفلا اهيلع
.مدقلا ةركل يلودلا داحتلا لبق نم
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 ةيداع فورظ يف تمت دق ةقفضصلا نأا ربتعاو يناورم نع عفادي راودم
بعÓلا اهل سضرعتي يتلا ةجهنمملا ةلمحلا نم هءايتصسا ،مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا سسيئر راودم ميركلا دبع ىدبأا

تاداقتنا ةجومل سضرعت دق يمصصاعلا يدانلا ناكو ،فلصشلا ةيعمج نم هليوحت ةقفصص ببصسب رئازجلا ةيدولوم يدانو ،يناورم دمحم
ةيعمج نم ،يناورم بعÓلا مادقتصسا ةلومع ىلع ،يوادعصس ميصسن دمتعملا نيبعÓلا طيصسو لوصصح دكؤوت ةقيثو بيرصست دعب ،ةعصساو
نأا دقتعأا““ :لولا سسما ءاصسم ،يرئازجلا نويزفلتلل تاحيرصصت يف راودم لاقو ،هلامعأا ليكو نكي مل هنأا مغر9102 ةنصس فلصشلا

ةيادبلا ذنم نمصضتي ناكو ،ةيدولوملا ةرادإا فرط نم عقو دقعلا ،ةيداع فورظ يف تمت رئازجلا ةيدولومل يناورم ليوحت ةقفصص
اصسيئر يتفصصب ،ةيصضقلا يف فلصشلا ةيعمجب جزلا نوديري سصاخصشألا سضعب““ :فاصضأاو ،““يوادعصس ميصسن نيبعÓلا لامعأا ليكو مصسا
ديلو.ف.““ايصصخصش انأا يفادهتصسا نولواحي يناورم ةيصضق اوراثأا نيذلا نأا دكؤوي رمألا اذهو ،يدانلل اقباصس

 لوفا قيرفلا عم ةكراشملا ينم رظتني يضاملبو كانفقا ترتخا :ةكدادز
بختنم يف اوجردت نأا دعبو امومع ةيصسنرفلا زكارملا يف مهنيوكت اوقلت نأا دعب ،ةريغصص نصس يف مهو يلصصألا مهدلبل بعللا رايتخا يف ،ةيرئازجلا لوصصألا يوذ نم ،بابصشلا نوبعÓلا ددرتي
،ةيصضاملا ةرتفلا لÓخ ،يرئازجلا بختنملا عم بعللا يف هتبغرب هئاحيإا مغرو ،ةكدادز ميرك ،يلوبان يدان فوفصص يف دعاولا مجنلا لاح سسفن نكي مل ام وهو ،ةينصسلا تائفلل ““كويدلا““

:لاق امدعب كلذو ،نيقيلاب كصشلا عطقيو ،عوصضوملا يف ثدحتيل هل ةيتاوم ةصصرف ناك ،رصشابم ثب ربع ،هللا دبعوب ليعامصسإا ،ةيصسنرفلا ““سستروبصس نإا يب““ ةانق يفاحصص عم هراوح نأا ريغ
ةيرئازج ةقيرطب سشيعلا ىلع اندتعا دقلف ،كلذ دكؤوأا مويلاو ،ينم نيبرقملا ىوصس رئازجلا ترتخا يننأا دحأا فرعي نكي ملو ،نايرئازج يادلاو““ :فاصضأاو ،““كانفألا لثمأاصسو يرئازج انأا““

نأا بجو نكل ،يلودلا يراوصشم لوح لاؤوصسلا حرط يف اريثك ددرتأا مل““ :حرصص امدنع ،هيأار يف ارصشابم ةكدادز ميرك ناك ،يقرصش نايرو راوع ماصسح ،نويل كيبملوأا يئانث سسكعو ،““تيبلا يف
فصشك ،هبعل ةقيرط نع هثيدح مصضخ يفو ،““ينيعدتصسيل لوألا قيرفلا عم كراصشأا نأا ينم رظتني هنأا يه ،ينتلصصو يتلا رابخألا نأا ريغ ،رصشابم لكصشب يصضاملب عم لصصاوتأا مل يننأا حصضوأا

يف زترفاه همدقي يذلا ءادألاب بجعم انأا““ :لاق ثيح ،نزوكرفيل رياب يدان ةقفر قلأاتملا ،زترفاه ياك ،ةيناملألا ةبهوملاب ادج بجعم هنأا ،طصسولا طخ يف بعلي يذلا ،اماع91ـلا بحاصص
ريصصق هنأل ،ةمقلا يف دجاوتي ،Óهذم ابعل هربتعأا يذلا رصصان نب ليعامصسإاب يصسفن نراقأا نأا نكمي ل Óثم““ :عباتو ،““رتم58.1 ةماقلا ليوط يننأل ايندب ينهبصشي بعل وهو ،اغيلصسدنوبلا
ديلو.ف.““اريثك هبحأا يننأاب لوقلا نم ينعنمي ل اذهو ،ةقيرطلا يف هباصشتن ل ًاننكل ،يصسكع ةماقلا

نارهو ةيدولوم

شضوافت ةوارمحلا ةرادإا
روجألا شضيفخت ىلع نيبعÓلا

نأا ،نارهو ةيدولوم ةرادإا نم ةبرقم رداصصم تدافأا
فد˘ه˘ب ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘جلا مز˘ت˘ع˘ت ةر˘ي˘خألا

م˘ه˘ب˘تاور ن˘م سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف
اذه يتأاي ،اهيلع قفتملا غلابملا بصص لبق ،ةقلاعلا
نع كيها˘ن ،ق˘ير˘ف˘لا ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لا يدا˘م˘لا ع˘صضو˘ل˘ل
ةيصشفتملا انوروك ةحئاج ءارج ةصسفانملا فقوت
يبعل نيدي ثيح ،تاصسفانملا ريصس تلطع يتلاو
ةثÓث اوقلت امك ،ةلماك رهصشأا ةينامثب ةيدولوملا

رييÓم3 غلبت ةيرهصش ةلتكب ،ةعاصسلا دحل بتاور
ق˘ير˘ف˘لا با˘صسح ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ا˘م˘ك ،ر˘ه˘صش ل˘ك لÓ˘خ

نم ةلثمتم ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م057و راي˘ل˘م3 غل˘ب˘م
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘فا˘˘صضإلا ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق تاد˘˘˘ئا˘˘˘ع

يتلا يدلبلا يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا ة˘نا˘عإاو ““كور˘ب˘ي˘ه““
.ة˘ي˘صضا˘ير˘لا ة˘كر˘صشل˘ل يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا ا˘ه˘ن˘ع لزا˘˘ن˘˘ت
ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘م لوألا جو˘ف˘لا ل˘˘م˘˘صشي˘˘صسو
رهاط ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا كلذ˘ب د˘ج˘ي˘ل ،نار˘هو ة˘يلو˘ب
ه˘˘ل ق˘˘فار˘˘م˘˘لا يرادإلا ه˘˘م˘˘قا˘˘ط و ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘صش
ةديدج ةلحر رامغ سضوخ يف نيربجم مهصسفنأا

م˘˘هر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘قا سصخ˘˘ت ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا بعا˘˘ت˘˘م ن˘˘م
قايصس يف ،ةيرهصشلا مهبتاور نم ةميق نع لزانتب
ق˘با˘صسلا سسي˘ئر˘لا ط˘ي˘ح˘م ن˘م رد˘صصم دا˘فأا ل˘صصف˘˘ن˘˘م
ةئيهلا رجل دعتصسي ريخألا اذه نأا اباب دمحأا جاحلب
ريغ اهتيع˘صضو ة˘ج˘ح˘ب ة˘لاد˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةر˘ي˘صسم˘لا
اهل نأا مغر ،ق˘ير˘ف˘لا نوؤو˘صش ر˘ي˘ي˘صست ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ة˘˘كر˘˘صشلا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م سضيو˘˘˘ف˘˘˘ت
.مهصسأا تاذ ةيصضايرلا

بيجن.ج

ةملعلا ةيدولوم

افيفلا ىلإا ءوجللاب ددهي ديضصلا يدجو قباضسلا بردملا
ىلع قيرفلا دصض ىوكصش عاديإل هجوتي هنأا اهغلبأا ثيح ،يدانلا ةرادإاب ديصصلا يدجو يصسنوتلا ةملعلا ةيدولومل قباصسلا بردملا لصصتا
مصسوملا نم اهب نيدي يتلا ةقلاعلا تاقحتصسملا ةيوصست نع ةرادإلا زجع ببصسب اذهو ،““افيفلا““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا ناجل ىوتصسم
غلبملا ةيوصستل ةيقفاوت ةغيصص نع يصسنوتلا ينقتلا ثحبيو ،ةينطولا ةلمعلاب ميتنصس نويلم042 غلبت ةيلامجإا ةيلام ةميقب ،يصضاملا
يناعي يتلا ةيلاملا ةمزألا لظ يف ةوطخ يأا ذاختإا لبق ثيرتلا ةيدولوملا ةرادإا لصضفت نيح يف ،افيفلا ةقورأا ىلإا ءوجللا لبق يلاملا

لبق ،كلاملا دبع سسابع يدانلل قباصسلا بعÓل ميتنصس رايلم زهانت ةيلام ةميق عفد ىلع ربجم قيرفلا نأا اميصسل ،قيرفلا اهنم
ةملعلا ةرئاد ىوتصسم ىلع ةيداصصتقلا ةطرصشلا رصصانع عمتصساو .ةيلودلا ةئيهلا نم ةديدج تابوقع يدافتل ناوج رهصش فصصتنم
،فيطصس ءاصضق سسلجمل ماعلا بئانلا ىوتصسم ىلع ةصضيرعب اومدقت نمم ،ةيراجتلا ةكرصشلل يلاحلا ةرادإلا سسلجم ءاصضعأا نم ددعل
نم تاونصس01 لبق ةيراجتلا ةكرصشلا سسيصسأات ذنم نيقباصسلا ءاصسؤورلاب ةصصاخلا ةيلاملا ريراقتلا لوح ةقمعم تاقيقحت حتف فدهب
جراخ نم فارطأا سضوافت نم ةملعلا ةيدولوم ةرادإا تبجعتو .قيرفلل نيقباصسلا ءاصسؤورلا عم ةلصصاوتم تاقيقحتلا ىقبت ثيح ،نألا
فارطألا هذه سضوافتت فيك مهفت مل اهنإا قيرفلا ةرادإا تلاقو ،مداقلا مصسوملا ““ةيبابلا““ ـل مهبادتنا ةيغب ،نيبعÓلا سضعب عم قيرفلا

رومألا نأا ىلع ديكأاتلا ىلإا نيريصسملاو قيرفلا سسيئرب عفد ام وهو ،ةقÓع يأا ةيلاحلا ةرادإلاب اهطبرت ل هنأا مغر ،يدانلا مصساب
عيباصسألا لÓخ يراجلا مصسوملا فانئتصسا ةيناكمإا نع ثيدحلا لظ يف اميصسل ،رخأا راعصشإا ىلإا ةفقوتم ىقبت تابادتنلاب ةقلعتملا
بيجن.ج.ةلبقملا

ةليلم نيع ةيعمج

ةرادإلا قاروأا طلخت ششتيفوكاناي بردملا ةيضضق
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

لجحلا نيعب ةرايس بققناو فارحنا يف مقاو بقا ةافو
د05 اسس81ةعاسسلا دودح يف  ةليسسملا ةي’و لجحلا نيعب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا سسما ءاسسم تلخدت
لثمتملاو تيمم رورم ثداح رثا لجحلا نيع ةيدلب يلع د’وا راود ىمسسملا ناكملا04 مقر ينطولا قيرطلاب
ظفح ةحلسصم يلا اهلقن مت ناكملا نيعب ةنسس14 رمعلا نم  ةغلابلا ةأارما ةافو فلخ ةرايسس بلقناو فارحنا يف
حانج يلع هلقن مت ةنسس54 رمعلا نم غلابلا ب’ا وهو قئاسسلا  اما  لجحلا نيعب تامدخلا ةددعتم ةدايعب ثثجلا
و ةنسس41 نيب مهرامعا حوارتت تانب30 نيباسصملا لقن مت اميف  اهرثا يلع يفوت ثيح ةدايعلا يلا ةعرسسلا
نيع ةدايع ىلإا مهلقن و مهفاعسسا مت ةرايسسلا نتم ىلع اوناك د’و’او  م’او ب’ا  ةدحاو ةلئاع نم  تاونسس30
ةلئاع ةسصاخو ناكسس اهل ز˘ت˘ها ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م’ا ح˘لا˘سصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف  ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’و ل˘ج˘ح˘لا
خوسشخسش حلاسص.اياحسضلا

  زرحم ضاير  لزنم ىلع حلسم وطس
صضاير يرئاز˘ج˘لا لز˘ن˘م صضر˘ع˘ت
ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م م˘˘ج˘˘ن ،زر˘˘ح˘˘م
رتسسسشنام ة˘ن˘يد˘م ي˘ف ع˘ق˘ي يذ˘لاو
دعب ،ةقرسسلل ارتلجنإا يبرغ لامسشب
ة˘قر˘سس ة˘ع˘قاو ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘سسأا

.ما˘ه˘ن˘تو˘ت م˘ج˘ن ،ي˘لآا ي˘ل˘يد لز˘ن˘˘م
““ن˘˘˘سص اذ““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تلا˘˘˘قو
صضرعت زرحم لزنم نإا ،ةيناطيربلا

3 ةقرسس ىلإا ىدأا ،حلسسم وطسسل
ا˘ه˘كل˘ت˘م˘ي نا˘ك ،ةر˘˘خا˘˘ف تا˘˘عا˘˘سس
تح˘˘سضوأاو .ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا
بق˘ع˘ت د˘ق زر˘ح˘م نأا ،ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصلا
اوللسستي نأا لبق ،ةيانعب صصوسصللا
تاعاسسلا ذخأاب اوموقيو هتيب ىلإا
نع اهتم˘ي˘ق د˘يز˘ت ي˘ت˘لاو ،ثÓ˘ث˘لا

.ي˘ن˘ي˘لر˘ت˘سسإا ه˘ي˘˘ن˘˘ج ف˘˘لأا005

،ينيلرتسسا هينج فلأا032 وحنب تردقو ،اهنيب ةميق رثكأ’ا يه ،(يليم دراسشتير) ةعاسس““ :تفاسضأاو
ءاسضفلا تاكوكمل ةسصسصخملا داوملا صسفن نم ةعونسصمو ةميركلا اهراجحأاب ةروهسشم يهو

فلأا04 ةميقب ““انوتياد صسكلور““ نع ةرابع نايرخأ’ا ناتعاسسلا تناك امنيب،1’ومروفلا تارايسسو

مت دقف ،تاعاسسلا ةقرسسل ةفاسضإ’اب““ :تعباتو .““ينيلرتسسإا فلأا53 ةميقب ىرخأاو ،ينيلرتسسإا

051 اهتميق زواجتت زرحمب ةسصاخ مدق ةرك ناسصمقو ،ينيلرتسسإا فلأا05 نم رثكأا ىلع ءÓيتسس’ا
هذه نع رتسسسشنام ةنيدم يف ةطرسشلا مسساب ثدحتم تاحيرسصت ةفيحسصلا تلقنو .““ينيلرتسسإا فلأا

ةطرسشلل ءاعدتسسا دافأا ،ليربإا42 ةعمجلا موي نم ةسسماخلا ةعاسسلا يلاوح يف““ :لاق ثيح ،ةيسضقلا
ىلوأ’ا ةقرسسلا ةثداح كلت دعت ’و .““ةنيدملا طسسو يف وطسسلل تسضرعت ةلسصفنم ققسش عبرأا نأاب
،ةقرسسلل صضرعت يذلا يلآا يليد عم كلذ ثدح امنإاو ،يزيلجنإ’ا يرودلا نم بع’ اهل صضرعتي يتلا

.ماهنتوت مجن لزنم يف هيخأا ىلع يدعتلا متو

لجيج ةي’و قرسش زيزعلا دبع يديسس ةيدلب تزتها
عقو ىلع لوأ’ا صسمأا ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف
دعب ايلقع لتخم صصخسش هيف طروت ريطخ ءادتعا
نيكسس ةطسساوب هل نيقيقسش نعطب ريخأ’ا اذه مايق
هل اببسستم ةيبسشخ ةحولب هراج ىلع لاهني نأا لبق
ناف ةيلحم رداسصم بسسحو . ةريطخ حورج يف
ةيسسفن تابارطسضا نم يناعي صصخسش وهو يناجلا

عفد امم هتلئاع دارفأا عم راجسش يف لخد ةيلقعو
همج˘ل ل˘جأا ن˘م ل˘خد˘ت˘لا ى˘لا ه˘ئا˘ق˘سشأا ن˘م ن˘ي˘ن˘ثا˘ب
نيكسس لمح يف ناوتي مل ينعملا نأا ريغ هتئدهتو
ابيسصم نيتيحسضلا ى˘ل˘ع م˘ج˘ه˘ت˘لاو قرو˘لا ع˘ط˘ق˘ل
نم ةفلت˘خ˘م ءا˘ح˘نأا ي˘ف تا˘ن˘ع˘طو حور˘ج˘ب ا˘م˘ها˘يا
لب هيقيقسشب هلعف امب ينعملا فتكي ملو ،  مسسجلا

لوا˘ح يذ˘لا نار˘ي˘ج˘لا  د˘حأا ى˘ل˘ع ه˘مو˘ج˘ه ل˘˘سصاو
ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘سشلا فا˘ع˘سساو رو˘مأ’ا ة˘ئد˘ه˘˘ت˘˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
هل اببسسم ةيبسشخ ةحولب هيلع لاهنا ثيح نيباسصملا

لقن مت دقو اذه . صسأارلا ىوتسسم ىلع ةرئاغ حورج
بود˘ج˘م ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لا ءاد˘ت˘عإ’ا اذ˘ه ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض
ثيح جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأا ن˘م ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘سسلا

راجلا ىرحأ’اب وأا مهدحأ’ ةيحسصلا ةلاحلا تفسصو
ناك ناو ةريطخلاب صسأارلا ىلع ةبرسض ىقلت يذلا

نيقيقسشلا زواجت نيح يف ةايحلا ديق ىلع لازي’
م˘لا˘ع˘ب ة˘ل˘سص يذ قا˘ي˘سس ي˘فو . ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
صصاخسشأا ةسسم˘خ بي˘سصأا ثداو˘ح˘لاو تار˘جا˘سشم˘لا

نكسسم003 يحب نيتلئاع نيب راجسش يف حورجب
ةرجاسشم ناف ةيلحم رداسصم بسسحو ، ريهاطلاب
ةيفلخ ىلع نيتلئاعلا نم نيسصخسش نيب تعلدنا

نم أاوسسأ’ا وحن رومأ’ا روطتت نأا لبق ةلوهجم
ةرئاد عّسسوام وهو نيتلئاعلا دارفأا ةيقب لخدت لÓخ
صصاخسشأا ةسسمخ حرج نع ترفسسأا يتلا ةكرعملا

. ةفيفط  تدب مهبلغأا تاباسصا تناك ناو
 دوعسسم / م

... ريهاطلاب نيتلئاع نيب راجسش يف حورجب سصاخسشأا ةدع بيسصأا اميف

ةحولب هراج ضسأأر جسشيو هل نيقيقسش نعطي ايلقع لتخم
لجيجب زيزعلأ دبع يديسسب ةيبسشخ

تامول˘ع˘م ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘سصم تق˘ل˘ت
ن˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘ي˘˘ب را˘˘ج˘˘سش عو˘˘قو لو˘˘ح
يدومح صشورمح يح ىوتسسم ىلع صصاخسشأ’ا
كلذ˘ك لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا˘˘بو ة˘˘مور˘˘ك يدا˘˘م˘˘ح ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
نيتاه ىدحإا دارفأا مزع لوح ةدكؤوم تامولعمل
ةيمكل مهئانتقاب مهسسفنأا ريسضحتل نيتعومجملا

يحلل ةيناث هجوتلاو ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا نم ةريبك
قرفلا هيجوت مت ثيح ، راجسشلا ةدواعم صضرغب
نيأا ، ةباسصعلا هتاهل دح عسضو صضرغب ةيتايلمعلا
جرخمل ةبقارم ةطقن  ىوتسسم ىلع مهفيقوت مت

40 ـب مهددع رد˘ق˘م˘لاو ة˘مور˘ك يدا˘م˘ح ة˘ن˘يد˘م

، ةنسس05 و71 نيبام مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا
ز˘ج˘ح ع˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ق˘باو˘سسلا يوذ ن˘م م˘ه˘ل˘˘ك

فويسسو نيكاكسس يف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأا
رثإا ىلعو قايسسلا تاذ يفو . مهتزوحب تناك
ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘سصم˘˘ل تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
ةدكيكسس ةي’و نمأاب ةمورك يدامح يجراخلا

يداتعمو نيفر˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م مز˘ع لو˘ح
دسصق ةدكيكسس ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا مار˘جإ’ا
ةحلسسأاب نيججدم ىرخأا ةعومجم عم ةرجاسشملا
تماق كلذ رثإا ىلع ، ريبكلا مجحلا نم ءاسضيب
نم تنكمت يئاجف ينمأا زجاح بسصنب ةطرسشلا

نتم ى˘ل˘ع او˘نا˘ك صصا˘خ˘سشأا30 فيقوت ه˘لÓ˘خ
ىلع روثعلا مت اهل قي˘قد˘لا صشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘بو ة˘ب˘كر˘م
مجحلا نم نيكاكسس يف لثمتت ءاسضيب ةحلسسأا
 رانيدوب ةايح              .ةسسولهم صصارقأاو  ريبكلا

ءانب ةسصخر نودب اهدييسشت مت

ىسسيع يديسس يحب ةيانب مدهت ةبانع ةيدلب حلاسصم
سصخرلا ةسصخر نودب ءانبلا ببسسب ىسسيع يديسس يح  ىوتسسم ىلع مده ةيلمعب ةبانع ةيدلب حلاسصم  سسمأا تماق

نودب اهزاجنا متمروف تلب يف ةلثمتملاو زاجن’ا روط يف تلازام ةيانب مدهل ةمزللا  لئاسسولا   ريخسست مت ثيح
مارتحا مدع ببسسب ءاج دق ميدهتلا امكو سسماخلا يرسضحلا ع اطقلا سسيئر ةيلمعلا ىلع فرسشا دقو سصيخرت
ةسصخر نودب تديسش اهنأ’    ىسسيع يديسس يح  ىوتسسم ىلع ةيانب مده رارق ذاختا ىلإا هعفد ام وه و  نيناوقلا

ةسصخر نودب ءانبلا ةيلمع يف عرسشي نم عدرل ةلاسسر ةباثمب ربتعي رارقلا اذه ذيفنت نأاب لاق و ،ةيدلبلا حلاسصم
لك مي دهت  ةمداقلا مايأ’ا للخ متي هنا امكو نيناوقلل فلاخم لك دسض قبطت تاءارجإ’ا ناب ادكؤومو  ةيدلبلا ربع

حراف ةيروح.سسماخلا يرسضحلا عاطقلل ةعباتلا ءايحأ’ا ىوتسسم لع اهزاجنا  مت يتلا تايانبلا

وزو ىزيت

بورسشلأ  هايملأ عيزوت ةطحم  نوعمسشي ترودسصث ةيرق  ناكسس نم تأرسشعلأ
ىلع وزو يزيت ةيدلبل ايرادا ةعباتلا ثرودسصث ةيرق ناكسس نم تارسشعلا  صسما راهن ةحيبسص لÓخ نسش
مهنم اديدنت هايملا عيزوت ةطحم رقم قلغ ىلع مهمادقا لÓخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح نسش
تارسشعلا ةكراسشم ،ةيجاجتح’ا ةكرحلا تفرع دقو ،نيرهسش نم رثكا اهبانطأاب تبرسض يتلا صشطعلا ةمزاب
ةغل جاهتنا ىلع اومدقا مهناب اودكا نوجتحملا ناف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو ةيرقلا ناكسس نم
لكسشبو مهتيرق اهدهسشت يتلا صشطعلا ةمزأا ىلع ءاسضقلا يف ةلثمتملاو مهقوقحب ةبلاطملل عراسشلا

عارذب ىسسوم يحي تياب صشاوسشوب ةيرق ناكسس مدقا امئاد قايسسلا صسفنو.،ةنسسلا مايأا رادم ىلع رركتم
ةيسشيعملا مهفورظ ىلع مهنم اجاجتحا كلذ مهتيدلب رقم عيمسشت ىلع وزو ىزيت ةي’و يف نازيملا
مهناف ناكسسلا صضعب تاحيرسصت بسسح و برسشلا هايم مادعنا ببسسب ةيلبجلا ةيرقلا هذه يف ةبعسصلا
تهجو يتلا ةيرقلا ناكسسل ةديدعلا ىواكسشلا و تاءادنلا دعب ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه نسش ىلع اومدقا
ةرورسضب ةلثمتملا ةيمويلا مهتÓغسشن’ لح داجيإاب ةبلاطملل ،ةي’ولا ىوتسسم ىلع ةينعملا تاهجلا ىلإا
نم  ديزا ذنم ةريبك صشطع ةمزأا يف مهلوخد دعب ةسصاخ برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ةيرقلا ناكسس ديوزت
داعسس ليلخ.نيرهسش

ةنيطنسقب دارفأ3 نم ةنوكم رارشأ ةعومجم كيكفت
لايتح’او بسصنلا اياسضق اهيف امب ةميرجلا لاكسشأا ةفاكل يدسصتلا يف ةي’ولا نمأا حلاسصم دوهج راطإا يف
نم ةنيطنسسق ةي’و نمأاب عباسسلا يرسضحلا نمأÓل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت ،صصاخسشأ’ا صسمت يتلا

رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق يف مهطروتل ةنسس12و81 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا30 فيقوت
نم نيسصخسش اهب امدقت ىوكسش دوعت ةيسضقلا تايثيح .بسصنلاو لاومأ’ا دسض ةحنج باكترا صضرغب
امهسضرعت صصوسصخب ليسصوتلا عم ينورتكل’ا عيبلا لاجم يف نÓمعي دÓبلا قرسشب تاي’ولا ىدحا
مÓتسسا درجمب و ثيح، ةيسضاير ةسسبلأا ليسصوت و عيب ةقفسص دقعل صصاخسشأا ةثÓث لبق نم بسصن ةيلمعل

قيقحتلا . اهسسايقب ججحتلا دعب رارفلاب اوذ’ ةلدب و ةيسضاير ةيذحا30 يف ةلثمتملا علسسلا ركذلا يفلاسسلا
ةيوه ديدحت نم تنكم عباسسلا يرسضحلا نمأÓل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا اهترسشاب يتلا تايرحتلا و حوتفملا
تاءارجإ’ا لامكتسس’ ةحلسصملا رقم ىلا مهليوحت و فوسصلاوب يحب مهنم نينثا فيقوت و مهيف هبتسشملا
فوقوم هنأا تايرحتلا تنيب يذلا و ثلاثلا مهكيرسش ةيوه ديدحت ىسضفأا قمعملا قيقحتلا ،ةينوناقلا
مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتن’ا دعب ،ىرخأا ةيسضق يف هعولسضل رسشع نماثلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصمب
زاكعوب لامج.ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجا فلم زاجنا

ةدكيكسسب يحسصلا رجحلا للخ ةيليل تاراجسش

ءاسضيبلأ ةحلسس’أ تاباسصع رسصاحت ةطرسشلأ

لمعلل ةدوعلاب اوبلاط

نوجتحي ةدكيكسسب ةرج’أ تأرايسس وقئاسس
طوطخلا ىلع وأا ةنيدملا طسسو نيلماعلا ةرج’ا تارايسس يقئاسس نم تارسشعلا صسمأا راهن عمجت
ةدوعلاب مهل حامسسلاب ةبلاطملا لجأا نم ةديكيكسسب لقنلا ةيريدم رقم ماما تاي’ولا نيب ةليوطلا
و ةياقولا بيلاسسا مازتلاب اودهعت نوجتحملا.اهنوسشيعي يتلا ةيعامتج’ا فورظلا ةواسسقل ارظن،لمعلل
قافت’اب فارط’ا عيمج يسضري لح ىلا لوسصولا لجا نم تاطلسسلا عم راوحلا ةلواط ىلع صسولجلا

لك اوسضفر لباقملاب و،صسوريفلا نم نوبزلل ةيامح و قئاسسلل ايموي Óخد نمسضت لمع ةقيرط ىلع
ءارج تÓيولا نوناعي مهنأ’ مهل لجاع لح عسشو ىلا نيعاد بيرق لاحلا نأاب دوعولا و تافيوسستلا
نأا اوربتعا و اهريغ و زاغلا و ءابرهكلا و ءاركلا و ةلئاعلا فيراسصم مهل و رسسا بابرا مهف مهتامازتلا
 رانيدوب ةايح. مهل ادج قهرم ةدملا هذه لك لمعلا نع مهفيقوت

ةليسملاب سماخلا قباطلا نم لماع طوقس
قباطلا يف ةرامعلا نم طوقسس يلا هسضرعت رثإا  ةفتح‘  نهد ‘ اموي لماع ةنسس83 رمعلا نم غلابلا د  م سسما ءاسسم يقل
ظفح ةحلسصم يلا هلقن مت ثيح ةليسسملا ةنيدم طسسو يرسضحلا بطقلا يحب  سصاوخلا هلمع يف وهو سسماخلا
يتلا ةثداحلا يف قيقحت نم’ا حلاسصم تحتف اميف  بيبطلا يلع هسضرعو ةليسسملاب يوارهزلا يفسشتسسمب ثثجلا
ةيدلب قياقرلا ةيرق دجسسمب  عوطتم ماما ناك ةيحسضلا نا ةراسشإلل  ةيحسضلا ةلئاع ةسصاخو ةي’ولا ناكسس اهل زتها

خوسشخسش حلاسص                                            .ةليسسملا ةي’و ريجلا دسس يطوطخ

 تاي’و ةدع يف هنع ثوحبم فيقوت
ةنيطنسسقب  ضضبقلاب رمأوأأ ببسسب

فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم رطسسملا ططخملل اديسسجت
ثحبلا ةقرف عم قيسسنتلاب ةيئاسضقلا تاسضيوفتلا ةقرف تنكمت ،ةيئاسضقلا رماوأ’ا ذيفنت اذكو ،اهلاكسشأا

ثاحبأ’ا نم ديدعلا لحم ةنسس85 رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت نم ،ةنيطنسسق ةي’و نمأاب لخدتلاو
يتلا يرحتلا و ثحبلا ةيلمع ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح .صضبقلاب رماوأاو ةيئاسضق ماكحأا روسص ذيفنتل
دعب تنكم يتلاو ،ةيئاسضق رماوأا لحم صصاخسشأ’ا صصوسصخب ةيئاسضقلا تاسضيوفتلا ةقرف اهتداق

20 لÓغتسساب موقي ريخأ’ا اذه ،نيبولطملا دحأا دجاوت ناكم ديدحت نم تامولعملل ديجلا لÓغتسس’ا
ةيقرسشلا تاي’ولا دحأا ىوتسسم ىلع يناثلاو ةنيطنسسق ةي’و ىوتسسم ىلع لوأ’ا ةماقإا لحم نيوانع
،ةحلسصملا رقم ىلإا هليوحت و ناكملل ديج قيوطت و ةمكحم ةيلمع ةطخ دعب هفيقوت متيل ،ةرواجملا
نيرمأا ذيفنت لحم  اذكو ،تاي’و ةدع يف هنع ثوحبم هنأا نيبت هعم ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةرسشابمب
مدع ةمهت نع صسبحلل يئاهن مكح ةروسص ،يلاتلا وحنلا ىلع صسبحلل نييئاهن نيمكح و صضبقلاب
ةينوناقلا تاءارجإ’ا نم ءاهتن’ا دعب ،ةنامأ’ا ةنايخ ةمهت نع صسبحلل يئاهن رارق ةروسص ،ةقفنلا ديدسست

ةباينلا مامأا هميدقت مت صضبقلاب رماوأا اذك و  صسبحلاب ةيئاهن ماكحأا روسص ذيفنت عيمج يف ينعملا دسض
زاكعوب لامج.ةيلحملا
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