
تإرـــيماكب لمعلإ زيزعت عورصشم
ةلمجلاب ليقإرع هجإوي ةبقإرملإ

ةمدخلإ ّزيح اهنم تإرصشعلإ لاخدإإ نود ةبانعب تإونصس ذنم اهتيبثتّ مت

رامع يديصس ةيدلب ءايحأإ ىوتصسم ىلع اهتيبثتّ مت لغتصشت ل ةبقإرم إريماك63

 رإرـــــــــمتصسإإ»
 ةÓـــصصلإ قــــــيلعت
 دــــــــــجاصسملإ يف
 هــــــيلإإ تعد رمأإ
«ةيعرصشلإ ةرورصضلإ

:دكؤي ةيمعز نب دمحم فاقوفاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ىوتفلا ةنجل وضع
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يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج
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ةعاصس رخآإ

مسحي ”فافلا“ سيئر
ةئيهلا سأر ىلع هريصم

ةينطولا ةيوركلا

ةدهعل حصشرتأإ نل““
ةين كانهو ةيناث
““ةلوطبلإ فانئتصسل

ءإدترإإ ةيرابجإإ يغلت ةموكحلإ
ةصصاخلإ تإرايصسلإ لخإد تامامكلإ

6 صص علاط

انوروك سوريف نم ةياقولا دعاوق مارتحإ مدع ةنياعم دنع ىوقلاب لخدتلاب ةبلاطم ةطرشلا

راتهتصسإإ ببصسب إرخؤوم عفترإإ تاباصصإلإ ددع :ديزوب نب ^
 نينطإوملإ

سسوريفب ةصصاخلإ ماقرألإ يف ةيفافصشلإ دمتعت ةرإزولإ» -
«انوروك

21 صص علاط

2 صص علاط

4-2 صص علاط

ةجوز قح يف ةنصس02 سسامتلإإ
رمأإ رإدصصإإ عم «كافوصس» عمجم كلام
اهقح يف سضبقلاب يلود

ةنصس51 سسامتلإإ
قح يف إذفان انجصس
يملوعو ىيحيوأإ
قح يف ةنصس21و
يفصسوي فصسوي

2 صص علاط

فيثكتل انوروك ةحئاج تلغتصسإإ تاباصصع
ةي’ولإ تاباغب اهتايلمع

لوح قيقحت حتف
نيلفلإ بيرهت ةيلمع
لود ىلإإ لجيج نم

 ةيويصسآإو ةيبوروأإ
5 صص علاط

  ةعاصس42 لÓخ ءافصش ةلاح811و ةديدج ةباصصإإ911 ،ةافو41 ^
 ةلاح006 نم برتقي ةنتابب91 ديفوك تاباصصإإ دإدع ^
سسوريفب تاباصصإلإو تايفولإ ددع يف قوبصسم ريغ عافترإإ ليجصست ^
فيطصسب انوروك



يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ
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دكؤؤي ةيمعز نب دمحم فاقوألأو ةينيدلأ نوؤؤصشلأ ةرأزؤب ىؤتفلأ ةنجل ؤصضع

رمأا دجاشسملا يف ةÓشصلا قيلعت رارمتشسإا»
«ةيعرششلا ةرورشضلا هيلإا تعد

انورؤك ضسوريف نم ةياقؤلأ دعأؤق مأرتحإأ مدع ةنياعم دنع ىؤقلاب لخدتلاب ةبلاطم ةطرصشلأ

ةشصاخلا تارايشسلا لخاد تامامكلا ءادترإا ةيرابجإا يغلت ةموكحلا

قبصسم دعؤم ىلع نيلصصاحلأ ضصاخصشأÓل طقف نؤكي تافلملأ مÓتصسإأ

ناوج82 نم ةيادب ةيشسنرفلا ةريششأاتلا بلط تامدخ فانئتشسإا

اهقح يف ضضبقلاب يلود رمأأ رأدصصإأ عم «كافؤصس» عمجم كلام ةجوز قح يف ةنصس02 ضسامتلإأ

يفشسوي فشسوي قح يف ةنشس21 و يملوعو ىيحيوأا قح يف اذفان انجشس ةنشس51 سسامتلإا

اهلخأد ماظنلأ ضضرف ةبؤعصصل دجاصسملأ لخأد ةياقؤلأ تأءأرجإأ قيبطت ةلاحتصسأ ىلإأ انصصلخ ^
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ةرأزوب ىوتفلأ ةنجل وصضع دكأأ
دمحم فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوصشلأ
افيصض ه˘لو˘ل˘ح لÓ˘خ ة˘ي˘م˘عز ن˘ب

لوأأ ىلوألأ ةيعأذإلأ ةانقلأ ىلع
رأرق ةيمهأأ ىلع سسيمخلأ سسمأأ
أدكؤوم ،دجاصسملاب ةÓصصلأ قيلعت
ظ˘ف˘ح˘ل ة˘ي˘عر˘صشلأ ةرور˘˘صضلأ نأأ
نأأ افيصضم ،كلذ يصضتقت سسفنلأ
لب قلغت مل رئأزجلأ يف دجاصسملأ

ا˘ي˘عأد ،نأذآلأ ا˘ه˘ي˘ف ع˘فر˘ي لأزا˘˘م
يدصسجلأ دعاب˘ت˘لأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع
ح˘˘م˘˘صسي ا˘˘م˘˘˘ب ،ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلأو
ةدوعلأو انوروك ءابو ةرصصاحمب
نب لاقو.ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ةا˘ي˘ح˘لأ ى˘لإأ

ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت رأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ نإأ ة˘˘ي˘˘م˘˘عز
هيلإأ تعد رمأأ ،دجاصسملاب ةÓصصلأ
ا˘ح˘ي˘جر˘ت ،ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلأ ةرور˘˘صضلأ
وه يذلأ سسفنلأ ظفح دصصقمل
افصشاك ،ةيعرصشلأ دصصاقملأ ىلعأأ
اصشاقن تدهصش  ءاتفإلأ ةنجل نأأ

عم دجاصسملأ حتف ةيناكمإأ لوح
ي˘˘˘˘ف ةدد˘˘˘˘صشم تأءأر˘˘˘˘جإأ رأر˘˘˘˘˘قإأ
تصصلخ اهنكل ،ةياقولأو دعابتلأ
تأءأرجإأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘صسأ ى˘لإأ
عون˘ت˘ل د˘جا˘صسم˘لأ ل˘خأد ة˘يا˘قو˘لأ

ماظنلأ سضرف ةبوعصصو اهيداترم
دجاصسملأ حتف نأأ ربتعأو. اهلخأد
لأزا˘م يذ˘لأ ن˘هأر˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف
ةر˘ما˘غ˘م حأورألأ د˘صصح˘ي ءا˘بو˘لأ

،بقأو˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘بو˘˘˘صسح˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ

ة˘كل˘م˘م˘لأ ة˘بر˘ج˘ت˘ب أد˘ه˘˘صشت˘˘صسم
اهعرصست يف ةيدوع˘صسلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
فعاصض امم  دجاصسملأ حتف يف
دوع˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،تا˘با˘صصإلأ دد˘ع
.ىرخأأ ةرم اهقÓغإأ ىلإأ
سسرأد˘م˘لا˘ب نرا˘˘ق˘˘ت د˘˘جا˘˘صسم˘˘لأ»
«قأوصسألاب سسيلو تاعماجلأو
دجا˘صسم˘لأ ن˘ي˘ب ة˘نرا˘ق˘م˘لأ لو˘حو
ثدحتملأ تأذ ربتعأ قأوصسألأو
نأل ة˘˘طو˘˘ل˘˘غ˘˘م ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ نأأ
سسرأدملاب نراقت هبصسح دجاصسملأ

ن˘كا˘مألأ ي˘˘قا˘˘بو تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأو
و اظاظتكأ بلطتت يتلأ ةقلغملأ
و ةدد˘ح˘م تا˘قوأأ ي˘ف ا˘طا˘ب˘˘صضنأ
،هتأذ تقولأ يف اجورخو لوخد
ءا˘ن˘بو ءا˘ت˘فإلأ ة˘ن˘ج˘ل نأأ ا˘ف˘ي˘صضم

ن˘م ر˘كذ˘لأ ل˘˘هأأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
يدصسجلأ دعابتلاب تتفأأ ءابطألأ

نكامألأ لخأد ىتح يعامتجلأو
ن˘˘كا˘˘˘مأأو قأو˘˘˘صسألا˘˘˘ك ىر˘˘˘خألأ
بلجل ماق نيدلأ نأأ أدكؤوم ،لمعلأ
،ةد˘˘صسف˘˘م˘˘لأ ءردو ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘صصم˘˘˘لأ

ىلوأأ ةدصسفملأ ءرد نأأ فاصضأأو
ةدصسفم نإأو ،ةحلصصملأ بلج نم
ءرد وه دجاصسملاب ةÓصصلأ قيلعت
سضيرعت يف لثمتت ربكأأ ةدصسفمل
ام وهو ،توملأو ىودعلل سسانلأ
تءاج يتلأ تايلكلأ ىلوأأ سسمي
سسفنلأ يهو اهظ˘ف˘ح˘ل ة˘ع˘ير˘صشلأ
يف ىلاعت هللأ دكأأ يتلأ ةيرصشبلأ

دقف اهايحأأ نم هنأ هليزنت مكحم
.اعيمج سسانلأ ايحأأ
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زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ردصصأأ
ةيليمكت ،ةيحيصضوت ةميلعت دأرج
اهيف يغل˘ي ،ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزو ى˘لإأ
ل˘خأد ة˘ما˘م˘كلأ ءأد˘ترأ ة˘يرا˘ب˘جإأ
و ق˘ئا˘صسل˘ل ة˘صصا˘خ˘لأ تأرا˘ي˘صسلأ

ريزولأ ةميلعت يف ءاجو.هيقفأرم
تأرا˘˘ي˘˘صسلأ با˘˘˘ح˘˘˘صصأأ نأأ لوألأ

ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م ر˘ي˘غ ة˘صصا˘˘خ˘˘لأ
تنمصضتو.مأزت˘للأ أذ˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ
سصوصصخب تاحيصضوت ةميلعتلأ
ةحفاكمو ةياقولأ ريبأدت مأرتحأ
تعد ثي˘˘ح ،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
ةبقأر˘م˘لأ ةز˘ه˘جأأ ز˘يز˘ع˘ت˘ل ةلو˘لأ
دينجت لÓخ نم اهعصضو مت يتلأ

ح˘لا˘صصم أذ˘˘كو ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘صصم
اهل تلوخ يتلأ ةزكرمملأ ةلودلأ

يتلأو ةيرأدإلأ ةطرصشلأ ةيحÓصص

د˘ن˘ع ىو˘ق˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘˘ت نأأ بج˘˘ي

ةياقولأ دعأوق مأرتحأ مدع ةنياعم

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كمو

سصو˘˘صصن˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ن˘˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لأ

لومعملأ ةيميظنتلأو ةيعيرصشتلأ

طاصشن ريرحت سصوصصخبو.اهب

سصا˘خ˘صشأÓ˘ل ير˘صضح˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

حلاصصم دينجتب ةميلعتلأ تبلط

طور˘صشلأ مأر˘ت˘حأ سضر˘ف˘ل ن˘مألأ

ةقلعتملأ كلت اميصس لو ةددحملأ

ةرد˘ق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب05 لقنب

ىصصقأأ دحك تابكرملأ باعيتصسأ

عا˘ن˘ق˘لأ ءأد˘ترأ ة˘ي˘مأز˘لإأ كلذ˘˘كو

ن˘ي˘ق˘ئا˘صسل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ي˘˘قأو˘˘لأ

.ءأوصس دح ىلع باكرلأو
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ةريصشأات˘لأ تا˘مد˘خ ز˘كر˘م ف˘صشك
.سسأأ .فأأ .ي˘ف» ز˘˘كر˘˘م ا˘˘صسنر˘˘ف˘˘ل

هل نايب ي˘ف «سسي˘فر˘ي˘صس لا˘بو˘ل˘غ
ةيأدب هبأوبأأ حتف ةداعإأ لوألأ سسمأأ

.لب˘ق˘م˘لأ نأو˘ج82 مو˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘م
طور˘˘صش ةد˘˘ع ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ع˘˘صضوو

لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ و ل˘م˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسل
تاقوأأ د˘يد˘ح˘ت ا˘ه˘ن˘م ،تا˘ب˘ل˘ط˘لأ
ى˘لإأ د˘حألأ مو˘ي ن˘م لا˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسلأ
ة˘ن˘ما˘ث˘لأ ة˘عا˘صسلأ ن˘م سسي˘م˘خ˘˘لأ

و راهن˘لأ ف˘صصت˘ن˘م ى˘لإأ ا˘حا˘ب˘صص
نينطأوملأ  زكرملأ هبنو .فصصنلأ
طور˘˘صش مأر˘˘ت˘˘˘حأ ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘لإأ
نم ةياقولأ و يعامتجلأ دعابتلأ

تاميلعت بصسح ،انوروك سسوريف
سصو˘صصن˘م˘لأ ن˘مألأ و ة˘˘مÓ˘˘صسلأ

.فأأ .يف» زكرم حصضوأأو .اهيلع
نوكي تافلملأ مÓتصسأ نأ «سسأأ
ن˘ي˘ل˘صصا˘ح˘لأ سصا˘خ˘صشأÓ˘ل ط˘ق˘˘ف
أو˘ع˘˘فد و ق˘˘ب˘˘صسم د˘˘عو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
فلم˘لأ ة˘صسأرد ف˘ي˘لا˘كت ا˘ق˘ب˘صسم
ة˘ل˘يو˘ط تأر˘ي˘صشأا˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘صصأل

وأ ة˘˘صسأرد˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ىد˘˘˘م˘˘˘لأ
.يلئاعلأ عمجتلل وأأ ،ينهم ببصسل
ةدوعلأ ةريصشأات تا˘ب˘ل˘ط˘ل ة˘فا˘صضإأ
مهتأريصشأات ةيحÓصص تهتنأ نيذلل

كلذكو ،يراجلأ نأوج51 موي
ع˘ي˘م˘ج˘ت˘ل ةر˘ي˘صشأا˘ت˘لأ تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل
داحتلأ ينطأوم ريغ نم جأوزألأ
.يبوروألأ
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˘ما˘ع˘˘لأ ق˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘م سسم˘˘ت˘˘لأ
ءاصسم، دمحمأ يديصس ةمكحمب

02 ةبوقع سسيمخلأ سسمأأ لوأأ
ريزو قح يف ةذفان انجصس ةنصس
مÓصسلأ د˘ب˘ع ق˘با˘صسلأ ة˘عا˘ن˘صصلأ

انج˘صس ة˘ن˘صس51و برأو˘صشو˘˘ب
ر˘يزو˘لأ ن˘م ل˘ك ق˘ح ي˘ف ةذ˘فا˘˘ن
ى˘ي˘ح˘يوأأ د˘˘م˘˘حأأ ق˘˘با˘˘صسلأ لوألأ

عمجمل ماع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ سسي˘ئر˘لأو
ي˘˘˘م˘˘˘لو˘˘˘˘ع دأر˘˘˘˘م «كا˘˘˘˘فو˘˘˘˘صس»

ةنصس21 ةبوقع ىلأ ةفاصضإلاب
ف˘˘˘صسو˘˘˘ي ق˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘صس
يف نومهتم˘لأ ع˘با˘ت˘يو.ي˘ف˘صسو˘ي
تأذ مهت ةدعب «كافوصس» ةيصضق

سضيبت اهنم داصسف اياصضقب ةلصص
ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘تا˘˘ن لأو˘˘مأأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
،جرا˘˘خ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مأر˘˘جإأ تأد˘˘ئا˘˘˘ع
أذكو ذوفنلأ لÓغتصسأو ةوصشرلأ
ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘صضلأ

لجأأ نم مهصضيرحتو نييمومعلأ
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘يأز˘˘م ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صصح˘˘˘لأ

د˘ب˘ع سصخ˘ي ا˘م˘ي˘فو.ة˘ق˘ح˘˘ت˘˘صسم
يف دجأوتملأ برأوصشوب مÓصسلأ

ةباينلأ لثمم سسمتلأ رأرف ةلاح

نويلم8ـب ةمأرغ اصضيأأ ةماعلأ
ءاقلإاب يلود رمأأ رأدصصأ عم رانيد
سسامتلأ مت اميف ، هيلع سضبقلأ

يف رانيد نويلم2ـب ةمأرغ اصضيأأ
ة˘عا˘ن˘صصلأ ر˘يزوو ى˘ي˘ح˘يوأ ق˘ح
ا˘م˘ك.ي˘ف˘صسو˘ي ف˘صسو˘ي ق˘با˘˘صسلأ

02 ةماعلأ ةباينلأ لثمم سسمتلأ
مهتملأ قح يف ةذفان انجصس ةنصس

8 ـب ة˘مأر˘غ ع˘م «ن˘ي˘مأأ و˘بر˘˘ج»
ةبوقعلأ سسفن يهو رانيد نويلم
ىصسوم نب» قح يف ةصسمتلملأ
عم يملوع دأرم ةجوز «ةحيتف
يف يلودلأ سضبقلاب رمأأ رأدصصإأ

قحلأ لثم˘م سسم˘ت˘لأ ا˘م˘ك.ا˘ه˘ق˘ح

انجصس تأون˘صس5 ةبوق˘ع ما˘ع˘لأ
را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م˘ب ة˘مأر˘غو ةذ˘˘فا˘˘ن

ريدملأ سسيئرلأ قح يف يرئأزج
يبعصشلأ سضرقل˘ل ق˘با˘صسلأ ما˘ع˘لأ
يهو «بايذوب رمع» يرئأزجلأ
اهصسامتلأ مت يتلأ ةبوقعلأ سسفن
، «يزوف يوانج» نيمهتملأ يف
«دم˘ح˘م نأو˘ل˘ع«و «ن˘ي˘مأأ ةر˘ي˘ت»
م˘ير˘كلأ د˘ب˘ع» ى˘˘لأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
«ةديج نيدلأ رصصن«و «ىفطصصم
أذكو «نيدلأ رون ةريرغوب» أذكو
بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لأ «لا˘˘˘م˘˘˘ج نا˘˘˘˘كيو»
ن˘ب ، «م˘ير˘كلأ د˘ب˘ع ي˘لرد˘˘صصق»
نود˘˘ب˘˘عو ى˘˘ف˘˘ط˘˘صصم ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع
نيقباصس تأراطإأ مهو ليعامصسإأ
ة˘ن˘˘ج˘˘لو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ةرأزو ي˘˘ف
سضرقلأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع سضر˘ق˘لأ
سسمتلأ امك.يرئأز˘ج˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ

نويلم23ـب ة˘بو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘˘صست
تاكرصشلأ قح يف ةمأرغك رانيد
ة˘ي˘صضق˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ

اهئافعأ عم اهتاكلتمم ةرداصصمو
طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م

تأونصس5 ةد˘م˘ل يدا˘˘صصت˘˘قلأ

، ماكحألأ هذهل ،هصسامتلأ لبقو.

ي˘ف ما˘˘ع˘˘لأ ق˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘م د˘˘كأأ

ن˘م ن˘ي˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لأ نأأ ه˘˘ت˘˘ع˘˘فأر˘˘م

، ىيحيوأأ) نيقباصسلأ نيلوؤوصسملأ

ر˘ي˘˘غ » ي˘˘ف˘˘صسو˘˘يو برأو˘˘صشو˘˘ب

نع ةيصضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م

مهبا˘كترل ل˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صس لا˘ع˘فأأ

يصست˘كت لا˘ع˘فأأو ي˘مأر˘جأ ط˘م˘ن

ه˘ي˘ل˘˘ع بقا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ئأز˘˘ج ف˘˘صصو

نو˘˘نا˘˘قو تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق

ةرتفلأ لÓ˘خو.دا˘صسف˘لأ ة˘ح˘فا˘كم

نم يناثلأ مو˘ي˘لأ ن˘م ة˘ي˘ئا˘صسم˘لأ

ل˘ي˘˘كو˘˘لأ ف˘˘صشك ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م˘˘لأ

نأ ةيمومعلأ ةنيزخلل يئاصضقلأ

رئاصسخ يف تببصست ةيصضقلأ هذه

ةلاكول˘ل را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م792ـب

، رامثت˘صسلأ ر˘يو˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

سصخي اميف رئاصسخ رايلم522و

.«يداك. سسأأ. يداك «يصس» ماظن

راتهتصسإأ ببصسب أرخؤؤم عفترإأ تاباصصإلأ ددع نأأ لاق
:ديزؤب نب .. نينطأؤملأ

 ةيفافششلا دمتعت ةرازولا»
«انوروك سسوريفب ةشصاخلا ماقرألا يف

د˘ب˘ع ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصإأو نا˘كصسلأو ة˘ح˘صصلأ ر˘يزو د˘˘كأأ

ةمزأأ ربتعي،91 ديفوك سسوريف راصشتنأ ّنإأ ،ديزوب نب نامحرلأ
سسلجم ءاصضعأأ ةلئصسأأ ىلع هتباجإأ يف ،ديزوب نب دروأأو .ةيقيقح
درأوملأ ةرأزو عم ءاقل اهيدل ةرأزولأ نأأ لوألأ سسمأ سسمأأ ةمألأ
نم ةيئاقولأ لئاصسولأ رفوت لوحو.ةصضايرلأو بابصشلأو ةيئاملأ
ىلع زوحت دÓبلأ نأأ ،ريزولأ لاق ،دÓبلأ يف يجاتلأ سسوريفلأ

نييÓم6 لوصصو رظتنيو .ةيحأرج ةمامك نويلم61 نم ديزأأ
ةعنقألأ رعصس عافترأ نأأ ،ديزوب نب راصشأأو .عوبصسألأ أذه ةمامك
جا˘ت˘نإلأ ع˘ي˘ج˘صشت˘ل م˘ه˘ع˘فد ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ قأو˘صسألأ ي˘ف ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
ةحئاج ءابوب ةصصاخلأ تايطعملأ ّنإأ ريزولأ دكأأ امك.يلحملأ

دروأأو .أدنجم لأزي ل هعاطق نأأ أدكؤوم,ايموي ريغتت انوروك
نينطأوملأ لاثتمأ مدعو ،ةدملأ لوطل أوبعت ءابطألأ نأأ ريزولأ

لا˘ق ،ي˘جا˘ت˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ تا˘ي˘˘فو لو˘˘حو .ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإل
سسوريفلأ اياحصض ءاصصحإأ مت دق هنأأ عاطقلأ نع لوألأ لوؤوصسملأ
نأل نينطأوم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل ،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لأ جرا˘خ أو˘فو˘ت ن˘يذ˘لأ
ةباصصإلأ نع ةمجانلأ تايفولأ ددع نأأ أدكؤوم .ةمهم ةيفافصشلأ
ةعباتمب ةفلكملأ ةنجللأ اهنع تنلعأأ يتلأو يجاتلأ سسوريفلاب
ىل˘ع ز˘كر ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر نأل ة˘ح˘ي˘ح˘صص ،ءا˘بو˘لأ ي˘صشف˘ت
سسوريف˘لأ تا˘ي˘فو دد˘ع نأأ ى˘ل˘ع د˘يزو˘ب ن˘ب را˘صشأأو .ة˘ي˘فا˘ف˘صشلأ
رجحلأ تأءأرجإأ مأرتحأ مدعل ريخألأ عوبصسألأ يف عفترأ يجاتلأ
نب نمحر دبع ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو فصشك امك .يحصصلأ
ةحصصلأ عاطق يف نيلماعلاب ةصصاخلأ رطخلأ ةحنم نأأ ديزوب
نيصضرعملأ نيلماعلأ سصخت يهو ،ةيروهمجلأ سسيئر اهررق
ةيروهمجلأ سسيئر نأأ ريزولأ فاصضأأو .ءابولاب ةباصصلأ رطخل

فصصلأ يف نيلماعلل رطخلأ ةحنم حنم ررق نوبت ديجملأ دبع
تابلطلأ ةصسأرد دعب اننأأ ريغ ،انوروك سسوريف ةهجأومل لوألأ
ريزولأ فصشكو.ءابولاب ةلصص تأذ ىرخأأ كÓصسأأ ىلإأ اهعيصسوت مت
افيصضم ،ةحنملأ هذه ببصسب متصشلأو بصسلأ نم لبأول سضرعت هنأأ
لوؤوصسم وه لب ةيصضقلاب ديعب نم وأأ بيرق نم ل هل ةقÓع ل نأ
رأز هنأأ فاصضأأ امك ،طقف ةيروهمجلأ سسيئر تاميلعت قبطي
سسوريفلأ ةهجأومل لوألأ فصصلأ يف نيدوجوملأ ءابطلأ سضعب
،ديزوب نب لاق ،ةلصص يذ قايصس يفو.ةحنملأ ممعت نأأ أوصضفرو
ةرأدلأ يف نيلماعلأ ءامصسأأ أودجو تايفصشتصسملأ سضعب يف هنأأ

مئأوقلأ كلت ءاغلإأ مت نيأأ ،ةحنملأ نم نيديفتصسملأ ةمئاق نمصض

91 ديفوك ةحلصصم يف نيلماعلأ ءامصسأأ ىلع طقف دامتعلأو
مهنإاف يلاتلابو ىلوألأ فوفصصلأ يف ءابولأ نوهجأوي مهنوكل
.ىودعلأ رطخل نوصضرعم

S°∏«º.±

ةصصاخلأ ةيلخلأ لقنتل ةطحم لوأأ فيطصس
ةيئابؤلأ تاقيقحتلاب

ةديدج ةباشصإا911 ،ةافو41
 ةعاشس42 لÓخ ءافشش ةلاح811 و

سسمأأ ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

ةلاح811 و ةديدج ةباصصإأ ةلاح911و ةافو41 ليجصست نع

ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ نلعأأو .انوروك سسوريفب ةديدج ءافصش
عافترأ ،رأروف لامج روتكدلأ انوروك سسوريف ةعباتمو دصصر
ىلإأ دجتصسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صصإÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإلأ دد˘ع˘لأ

ددعلأ غلب اميف ،ةافو528 تايفولأ ددع غلب امنيب ،ةلاح40511

ىصضرملأ نم35 نأأ حصضوأأ امك.6918 ىلأ نيفاعتملل يلامجإلأ
قد عم ةديدجلأ ةليصصحلأ يتأات .ةزكرملأ ةيانعلأ تحت نودجوي
نب نمحرلأ دبع ،تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو
ةدكؤوم تايلو ةدعب ةلجصسملأ تلاحلأ نم رطخلأ سسوقان ديزوب

تلاحلأ ىلع رئأزجلاب يلزنملأ جÓعلأ قيبطت ةبوعصص ىلع
تابوعصصلأ ببصسب أذهو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘صصإأ د˘كؤو˘م˘لأ
روصسيفوربلأ حرصصو.ةيرئأزجلأ تÓئاعلاب ةقلعتملأ ةيعامتجلأ
يلزنملأ جÓ˘ع˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت بع˘صصلأ ن˘م˘ل ه˘نإأ» ه˘لو˘ق˘ب د˘يزو˘ب ن˘ب
ببصسب انوروك سسوريفب اهتباصصأ دكؤوملأ تلاحلأ ىلع رئأزجلاب
اهل يتلأ ةيرئأزجلأ تÓئاعلاب ةقلعتملأ ةيعامتجلأ تابوعصصلأ
لؤواصست ىلع هل در يفو.«اهتانكصس قيصض نم مغرلاب رثك دأرفأأ

سصاخلأ نوناقلأ عورصشمب قلعتملأ سشاقنلأ لÓخ ،بأونلأ دحأل

ةيلاملأ ةن˘ج˘ل ه˘تر˘صشا˘ب يذ˘لأ،7102 ةنصسل ةينأزيم˘لأ ة˘يو˘صست˘ب
ءوجللأ نأأ ريزولأ ربتعأ ،ينطولأ يبعصشلأ سسلجملاب ةينأزيملأو
فورظلل رظنلاب» جراخلأ يف اعويصش رثكألأ وه رايخلأ أذه ىلإأ
برعأأ ةحئاجلأ عوصضوم يفو.«كلذب حمصست يتلأ ةيعامتجلأ
تايلو يف ةلجصسملأ ةديدعلأ تلاحلأ لايح «هقلق» نع ريزولأ
ة˘يلو ل˘ع˘ج ا˘م و˘ه ر˘مألأ أذ˘ه» نأأ ا˘ف˘ي˘صضم ،ةر˘كصسبو ف˘ي˘˘ط˘˘صس
.«ةيئابولأ تاقيقحتلاب ةصصاخلأ ةيلخلأ لقنتل ةطحم لوأأ فيطصس
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تأذ تفدرأأ قايشسلأ أذه يفو
رخأ تملشست اهل نايب يف ةهجلأ
راطإأ يف هنأأ ،هنم ةخشسن ةعاشس
ةذخ˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ

ىلع رثأأ يذلأ انوروك ءابو دشض
ة˘ي˘فر˘ح˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ط˘ششنأ’أ

ام˘م ىر˘خأأ تا˘طا˘ششنو ةر˘ح˘لأو
ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م ف˘˘˘ع˘˘˘شض ى˘˘˘لإأ ىدأأ
ماتلأ فقوتلأو سضعبلل طاششنلأ
قودنشصلأ نإاف ،رخ’أ سضعبلل
يعامتج’أ نا˘م˘شضل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

نم ةلمج عشضو دق ءأرجأ’أ ريغل
مهل نينمؤوملأ ةقفأرمل ريبأدتلأ
تأءأر˘جإأ ل˘ي˘ه˘شستو ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جإأ
مهتيعشضو ةيو˘شستو با˘شست˘ن’أ
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإ’أ ما˘ظ˘˘ن ع˘˘شضو˘˘ب
عفد أذكو ةيعامتجإ’أ ةيطغتلأ
،تفاشضأأو .يو˘ن˘شسلأ كأر˘ت˘ششإ’أ
سسو˘ن˘˘شسا˘˘ك را˘˘ع˘˘شش تح˘˘ت ه˘˘نأ
ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت ن˘˘م˘˘شضيو م˘˘كق˘˘فأر˘˘ي
،م˘كت˘ل˘ئا˘ع˘لو م˘كل ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جإأ
عيمج حتفب قودنشصلأ موقيشس
بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ت’ا˘كو˘لأ
تبشس موي لك أءانثتشسأ ينطولأ

02 نيب ةد˘ت˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ لÓ˘خ

0202 ربوتكأأ3 ةياغ ىلأ نأوج

ف˘شصت˘ن˘م ن˘ي˘ب عا˘ط˘ق˘نأ نود˘˘ب

ءا˘جو .’أوز ةد˘حأو˘لأو را˘ه˘ن˘˘لأ

ةيلمعلأ هذه نأأ ،اشضيأأ نايبلأ يف

تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘شست˘˘˘˘شس

نيذلأ ءأرجأ’أ ريغو ةيداشصتقإ’أ

م˘ه˘با˘شسح˘ل ا˘طا˘ششن نو˘شسرا˘م˘ي

بجأو ءأدأأ ن˘˘˘˘˘˘˘م سصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘لأ

سساشسأاب حير˘شصت˘لأو با˘شست˘نإ’أ

ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت نا˘˘م˘˘شضو كأر˘˘ت˘˘ششإ’أ

ن˘ي˘ي˘ح˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإأ

نم ةدافتشسإ’أو ءا˘ف˘ششلأ ة˘قا˘ط˘ب
ا˘م˘ي˘شس’و ة˘ي˘ن˘ي˘˘ع˘˘لأ تا˘˘عأد’أ
تايلديشصلأ نم ةيودأ’أ ءانتقإأ
ه˘نأأ ،ا˘شضيأأ تلا˘قو .ةد˘قا˘ع˘ت˘م˘˘لأ
قودنشصلأ ي˘ب˘شست˘ن˘م ة˘ق˘فأر˘م˘ل

سسور˘ي˘ف ي˘˘ششف˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ
ل˘م˘ع˘لأ عا˘ط˘ق ع˘شضو ا˘نورو˘˘ك
نا˘˘˘˘م˘˘˘˘شضلأو ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لأو
ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ
لثمت˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ه˘شست˘لأ تأءأر˘جإ’أ
ريخأاتلأ ةدايز باشسح فقو يف
ىلع يونشسلأ كأرتششإ’أ عفدو
ةيلشصف طاشسقأأ ثÓث
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د˘م˘ح˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ر˘˘يزو ف˘˘ششك

دوجو نع لوأ’أ سسمأأ باقرع

ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ ع˘م تأروا˘ششم

«كيترزيد» ةي˘نا˘م˘لأ’أ ةردا˘ب˘م˘لأ

تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ع˘˘يرا˘˘ششم قÓ˘˘˘طإ’

.ة˘ي˘شسم˘ششلأ ة˘قا˘˘ط˘˘لأ د˘˘ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل

ة˘شسل˘ج لÓ˘خ ر˘يزو˘˘لأ ح˘˘شضوأأو
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘˘شسأ

يبعششلأ سسلجم˘ل˘ل ة˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأو
تعرشش زا˘غ˘ل˘نو˘شس نأأ ي˘ن˘طو˘لأ
فرط˘لأ ع˘م روا˘ششت˘لأ ي˘ف Ó˘ع˘ف
تاطحم عيراششم لوح يناملأ’أ
ا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘نأو˘˘˘ج ل˘˘˘كب ة˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘شش
تناكو .ةينوناقلأو ةي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ةردا˘ب˘م ع˘م تع˘قو زا˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
ل˘˘ير˘˘فأأ ر˘˘ه˘˘˘شش «كي˘˘˘تر˘˘˘يز˘˘˘يد»
م˘ها˘ف˘ت ةر˘كذ˘م ى˘ل˘ع ي˘شضا˘م˘لأ
نواعتلل ةكرتششم ةيؤور ةغايشصل
ةلحرملأ لمششتو .نيبناجلأ نيب
تاشسأرد نواع˘ت˘لأ أذ˘ه˘ل ى˘لوأ’أ
رئأزجلأ تأردقل ةلشصفم ةينقت
ة˘ي˘شسم˘ششلأ ة˘قا˘ط˘لأ لا˘ج˘˘م ي˘˘ف

ل˘ي˘˘هأا˘˘تو ن˘˘يو˘˘كت ن˘˘ع Ó˘˘شضف
أذه ي˘ف ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج ن˘ي˘شصت˘خ˘م
نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ فا˘˘شضأأو .لا˘˘ج˘˘م˘˘لأ

يف عشضوتشس «كيترزيد» ةردابم
ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شس’أ د˘ي˘شسج˘ت را˘˘طإأ
يو˘قا˘ط˘لأ لو˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تا˘قا˘ط˘لأ لا˘ج˘م ى˘لأ ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل
.ةددجتملأ
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ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ تحر˘˘˘ط
نم ةلمج ةيحا˘ي˘شسلأ ت’ا˘كو˘ل˘ل
اجرخم اهترب˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ لو˘ل˘ح˘لأ
ة˘حا˘ي˘شسلأ عا˘ط˘ق˘لا˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘˘ل
ل˘ي˘قأر˘˘ع˘˘لأ زوا˘˘ج˘˘ت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
اهنم يناعي لظ يتلأ لكاششملأو
ة˘ل˘ي˘ط سسا˘شسح˘لأ لا˘ج˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
تاناكمإ’أ مغر نمزلأ نم دوقع
.دÓبلأ اهب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ب˘كلأ

ريذن» ةباقنلأ سسيئر بئان لاقو
ةلا˘شسر ي˘ف «ى˘ف˘ط˘شصم جا˘ح˘ل˘ب
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ة˘شسا˘ئر˘ل ة˘ه˘جو˘م
ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،ى˘˘لوأ’أ ةرأزو˘˘˘لأو
عا˘ط˘ق˘لأ ن˘˘ع لوأ’أ لوؤو˘˘شسم˘˘لأ
لكاششم˘لأ م˘هأ’ ا˘ه˘لÓ˘خ قر˘ط˘ت
ةحايشسلأ هجأوت يتلأ تاقوعملأو
نم ةل˘م˘ج  مد˘ق ن˘يأأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ع˘˘شضو˘˘لأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘ل لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘˘لأ ن˘˘مو.د˘˘ئا˘˘شسلأ
يف اقئاع ثدحتملأ تأذ اهربتعأ

مأد˘ع˘نأ ،عا˘ط˘ق˘لأ را˘هدزأ ق˘ير˘ط
ةشسفانملأ ىلع ةرداق ةيتحت ةينب
ن˘˘ع Ó˘˘شضف ،با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسإ’أو

ه˘˘جأو˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شصلأ
نأد˘ي˘م˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

عيرا˘ششم ءا˘ششنإأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأو
˘مد˘ع ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘شسأ
ة˘يرور˘شضلأ تÓ˘ي˘ه˘شست˘لأ ر˘فو˘ت
نأدلبلاب ةنراقم حايشسلأ مودقل
ة˘لا˘شسر˘لأ ترا˘ششأأو .ة˘شسفا˘ن˘م˘˘لأ
ي˘ف ف˘˘ع˘˘شض دو˘˘جو ى˘˘لإأ ا˘˘شضيأأ
يف عمتجملل ةيحايشسلأ ةفاقثلأ

املك هنأأ لوقت ةدعاقلأ نأأ تقو
ةقيرطو يحايشسلأ يعولأ عفترأ
بناجأ’أ حا˘ي˘شسلأ ع˘م ل˘شصأو˘ت˘لأ

ددع دأز املك نيدششرملأ رفوتو
لقن يلاتلا˘بو ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ دو˘فو˘لأ

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ن˘ع ة˘ن˘˘شسح ةرو˘˘شص
د˘ي˘لا˘ق˘˘تو تأدا˘˘عو ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ج˘يور˘ت˘لأ ن˘ع Ó˘شضف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
.جراخلاب ةيديلقتلأ تاعا˘ن˘شصل˘ل
مهاشست يتلأ لمأوعلأ مهأأ نمو
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلأ رو˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف
ف˘˘˘ي˘˘˘شضت ،د˘˘˘ل˘˘˘ب يأأ ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
بتا˘˘كم ر˘˘فو˘˘ت ي˘˘ه ،ة˘˘لا˘˘شسر˘˘لأ
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ تÓ˘˘م˘˘ع˘˘لأ فر˘˘شصل
ةي˘لا˘م˘لأ تÓ˘ما˘ع˘ت˘لأ ل˘ي˘ه˘شستو
،م˘لا˘ع˘لأ نأد˘ل˘ب ل˘ك رأر˘غ ى˘˘ل˘˘ع

رئأزجلاب كلذ رفوت مدع نأأ ثيح
ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر بئا˘˘˘ن بشسح
ي˘ف م˘ها˘شس ة˘حا˘ي˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

يف لوخدلأ نع بناجأ’أ فوزع
عم ةرششابم ةيحايشس تأرامثتشسأ
لك دوجو ن˘م م˘غر˘لا˘ب ر˘ئأز˘ج˘لأ
حاجنب يحو˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ق˘م˘لأ
لا˘ح ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسلأ
.لكاششملأو ليقأرعلأ هذه زواجت
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘˘لأ تمد˘˘˘قو
يف ةلثمم ةيحايشسلأ ت’اكولل
ىفطشصم جاحلب اهشسيئر بئان
ي˘ت˘لأ لو˘ل˘ح˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج ر˘يذ˘ن
ثعب ةداعإأ ىلع ةرداق اهربتعأ
سضوهنلأو ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘حا˘ي˘شسلأ
لثمتت يتلأ يهو ،ديدج نم اهب

قلخ يف سصوشصخلأ هجو ىلع
،ة˘مأد˘ت˘شسم ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘شس ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
نيوكت عم ،ةم˘ظ˘ن˘مو ة˘لوؤو˘شسم
فأر˘˘طأ’أ ع˘˘م ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف ة˘˘كأر˘˘شش
تأذ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘˘لأ
بتاكم حتف نع Óشضف ،ةلشصلأ
ىلع ةدئافلاب دوعي امب فرشصلل
تÓ˘ي˘ه˘شست˘لأ ن˘م˘شضيو ة˘لود˘˘لأ
ىلع ةدايزو .حايشسلل ةيرورشضلأ

،ثدحتملأ تأذ حرتقأ دقف كلذ

تا˘مد˘خ˘لأ ى˘ل˘ع حا˘ت˘ف˘˘نأ ق˘˘ل˘˘خ

سسا˘˘˘شسم˘˘˘لأ نود ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلأ

،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘يو˘ه˘لأ تا˘مو˘ق˘˘م˘˘ب

ةرداقلأ ةيت˘ح˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ب˘لأ ر˘ي˘فو˘ت

ع˘يرا˘ششم˘˘لأ با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘شسأ ى˘˘ل˘˘ع

تÓيهشست قل˘خ ع˘م ،ة˘ي˘حا˘ي˘شسلأ

رأرغ ىلع ةي˘ب˘ير˘شض تأءا˘ف˘عإأو

يف ةلود˘لأ ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لأ كل˘ت

سضورق حن˘م˘ب ة˘عا˘ن˘شصلأ لا˘ج˘م

ىر˘قو قدا˘ن˘فو تا˘ب˘كر˘م ءا˘ن˘ب˘ل

.ةشسفانملأ ىلع ةردا˘ق ة˘ي˘حا˘ي˘شس

ةحرتقملأ لو˘ل˘ح˘لأ ن˘م˘شض ن˘مو

ة˘حا˘ي˘شسل˘ل ط˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لأ ،ا˘˘شضيأأ

درأو˘م˘ل˘ل ل˘ث˘مأ’أ لÓ˘غ˘ت˘شس’ا˘˘ب

ىو˘ت˘شسم ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ

ةدوجلأ ىلإأ لوشصولل تامدخلأ

تأرا˘ه˘م ر˘يو˘ط˘ت˘ب ،ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

درأو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ تأرد˘˘˘˘˘قو دأر˘˘˘˘˘فأ’أ

نع Óشضف ،ةحا˘ي˘شسل˘ل ة˘ير˘ششب˘لأ

ا˘ه˘ت˘ن˘م˘شضت ىر˘خأأ تا˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م

يحايشسلأ عاطقلأ لعجل ةلاشسرلأ

ةرظتنملأ تاعلطتلأ ىوتشسم يف

.نييرئأزجلأ لبق نم

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو ح˘ن˘˘م
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت طو˘˘ع˘˘جأو د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةشصتخملأ تاهجلأ ىلأ ةمراشص
تا˘ط˘ط˘خ˘م˘˘لأ ءا˘˘ه˘˘نأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
ةذتاشسأاب ةشصاخلأ ةي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
ريزو دافأأو .يئأد˘ت˘ب’أ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
تاططخملأ نأاب ةينطولأ ةيبرتلأ
ةذتاشسأ’ ةهجوملأ ةيجوغأد˘ي˘ب˘لأ
لم˘ت˘كي م˘ل ي˘ئأد˘ت˘ب’أ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
تاميلعت يطعي˘ل د˘ع˘ب ا˘هزا˘ج˘نإأ

يف اهزاجنإأ نم ءاهتنÓل ةمراشص
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ا˘˘˘هر˘˘˘ششن˘˘˘˘ل تقو بر˘˘˘˘قأأ
ة˘شصا˘خ˘لأ ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لأ ة˘˘ي˘˘شضر’أ
ةيبرتلأ ر˘يزو قر˘ط˘تو.ةرأزو˘لا˘ب
يف طو˘ع˘جأو د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ربع ةيبرتلأ ءأردم عم هل عامتجأ
تاططخمل دعب نع ةيئرم ةودن

ة˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف م˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ سصشصح
ا˘ه˘ل ا˘م˘ل ي˘ئأد˘ت˘˘ب’أ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

نم اهرابتعاب ةريبك ةيمهأأ نم
،ة˘يو˘بر˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تا˘˘يو˘˘لوأأ
يئأدتب’أ ميلعتلأ ةذتاشسأأ نكمت

.ةيجوغأديبلأ م˘ه˘ت˘م˘ه˘م ءأدأأ ن˘م
دد˘˘شصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف بلا˘˘˘ط د˘˘˘قو
مدق˘ت ىد˘م˘ب  طو˘ع˘جأو ر˘يزو˘لأ
ي˘ت˘لأ تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لأ هذ˘ه زا˘ج˘نأ

،ري˘خأا˘ت يأأ ا˘هزا˘ج˘نإأ ل˘م˘ت˘ح˘ي ’
زكرم˘لأ كلذ د˘ع˘ب ى˘لو˘ت˘ي ى˘ت˘ح
اهرششن ةيوبرتلأ قئاثولل ينطولأ

ربعو ينورت˘كلإ’أ ه˘ع˘قو˘م ر˘ب˘ع
ةيبرتلأ ةرأزول ةيمقرلأ ةيشضرأ’أ
ريزو ددج ريخأ’أ يفو.ةينطولأ
ةرأزولأ تأراطإ’ هركشش ةيبرتلأ

ةلوذبم˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ ر˘ي˘ظ˘ن كلذو

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘شسلأ ةرور˘˘شضب ا˘˘عدو
اهحنمو تايلمع˘لأ هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م
ةدئاف نم اهل امل ةغلابلأ ةيمهأ’أ

ي˘ف م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك
ف˘ي˘ف˘خ˘˘تو ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ رو˘˘ط˘˘لأ
ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘˘م˘˘لأ ل˘˘م˘˘ح˘˘لأ
بلطملأ أذه نأأ ةشصاخ ةذتاشسأ’أ

ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك
ةيقيشسنت اهتجردأأ يتلأ بلاطملأ
لÓخ يئأدت˘ب’أ رو˘ط˘لأ ةذ˘تا˘شسأ
ي˘ت˘لأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘ح’أ تا˘˘ف˘˘قو˘˘لأ

.ةيشسأردلأ ةنشسلأ ةيأدب اهتفرع

ةيبرتلأ ةرأزوب ةصصاخلأ ةيمقرلأةيصضرألأ ربع اهرصشنل

يئادتبلا ميلعتلا ةذتاشسأاب ةشصاخلا ةيجوغاديبلا تاططخملا ءاهنإا يف عارشسإلاب رمأاي طوعجاو

عيراصشملأ باعيتصسإل ةيتحتلأ ةينبلأ ريفوتو تÓمعلأ فرصصل بتاكم ريفوت اهنيب نم

رئازجلا يف ةحايشسلاب سضوهنلل لولحلا نم ةلمج مدقت ةيحايشسلا تلاكولل ةينطولا ةباقنلا

راتكه فلأأ32 نع ديزت ةحاصسم ىلع

ةيادب ذنم ةرجشش نويلم5.11 سسرغ
رحشصتلا ةرهاظ ةحفاكمل ةيراجلا ةنشسلا

لÓخ سسمأ لوأأ يرامع فيرشش ، ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ ريزو دكأأ
فلكملأ بدتنملأ ريزولأ ةيعمب ،رحشصتلأ ةحفاكم لوح ينطو ءاقلل هشسأأرت
ةرأزو ىدل بدتنملأ ريزولأ و ،تاهشش دأؤوف ،ةيلبجلأو ةيوأرحشصلأ ةعأرزلاب
ديشس لآأ ةزمح ،ةيوأرحشصلأ ةئيبلاب فلكملأ ةددجتملأ تاقاطلأو ةئيبلأ

نويلم5.11 قوفي ام سسرغب حمشس ريجششتلل ينطولأ ططخملأ نأأ خيششلأ

،راتكه فلأأ32 نع ديزت ةحاشسم ىلع ةيراجلأ ةنشسلأ ةيأدب ذنم ةرجشش
نأأ يرامع لاقو .نطولأ قطانم لك ربع ةلشصأوتم ةيلمعلأ هذه نأأ أريششم
«نطأوم لكل ةرجشش» راعشش ع˘فر˘ي يذ˘لأ ر˘ي˘ج˘ششت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘لأ
يف ةمهاشسملأو يباغلأ ءاطغلأ نيمثتو ةظفاحملل ةيومنت داعبأأ يشستكي
يملاعلأ مويلاب لافتح’أ ةبشسانمب مظن ءاقللأ أذه نأ ركذي.رحشصتلأ ةحفاكم

أديشسجت كلذو ،ةنشس لك نم نأوج71 ـل فداشصملأ رحشصتلأ ةحفاكمل
يذلأ ،رحشصتلأ ةحفاكمل ةيلودلأ ةيقافت’أ راطإأ يف ةدحتملأ ممأ’أ ةردابمل
نم تأراطإأ روشضحب «فايلأ’أ ،فÓعأ’أ ،ءأذغلأ» راعشش ةنشسلأ هذه هل ريتخأ
تأذ ةيلود و ةينطو تائيه نع نيلثمم و ةينعملأ تائيهلأ و تأرأزولأ

حشضوأأو .تاباغلل ةماعلأ ةيريدملأ نأوعأأ و ولوؤوشسم و ءأربخ و ةلشص
ومنلأ تابلطتم و ءأذغلأ ةيمهأأ زربي ةنشسلأ هذه ينبتملأ راعششلأ نأأ ريزولأ
تكردأأ رئأزجلأ نأأ ىلأ أريششم ،ةيعيبطلأ تأردقلأ روهدت لظ يف رمتشسملأ

هذه ةحفاكمب ةليفكلأ ريبأدتلأ ذاختأ ىلأ اهعفد امم رحشصتلأ راثآأ أركبم
اشصوشصخ ،لÓق˘ت˘شس’أ د˘ع˘ب ر˘ي˘ج˘ششت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب ثع˘ب لÓ˘خ ن˘م ةر˘ها˘ظ˘لأ

دا˘ع˘بأÓ˘ل ه˘شضأر˘ع˘ت˘شسأ د˘ع˘بو .تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘شسلأ ي˘ف ر˘شضخأ’أ د˘شسلأ عور˘ششم
نمأ’أ تايدحت و رحشصتلأ ةحفاكمل ةيداشصتق’أ و ةيعامتج’أ و ةيعيبطلأ
زربأأ ،ةيخانملأ تأريغتلأ لظ يف ةيعيبطلأ تأورثلأ ةمأدتشسأ و يئأذغلأ

يه ةيعيبطلأ درأوملل ةديششرلأ ةرأدإ’أ و ةمأدتشسملأ ةيمنتلأ نأأ يرامع
هثعب ةداعإأ مت رشضخأ’أ دشسلأ عورششم نأأ فاشضأأو .ةموكحلأ ةشسايشس رهوج
ىرخأ’أ تاعاطقلأ ةكراششمب عاطقلأ اهيلع فرششي ةديدج ةيلآأ مأدختشسأ عم
عيجششت و ةيلمرلأ نابثكلأ تيبثت و ريج˘ششت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
تايلمع ناب أركذم ،يشضأرأ’أ نيشسحت و ةفلتخملأ ةيباغلأ تاطاششنلأ

فÓتخأ ىلع راتكه327.618 اهردق ةحاشسم تلمشش سسرغلأو ريجششتلأ

امك .ةرمثملأ راجششأ’أ نم راتكه000.003 اهنم تاشسورغملأ عأونأأ
ةئيهت لاغششأأ ءافلحلأ قطانم ةشصاخ ،ةيوعرلأ و ةيبهشسلأ قطانملأ تفرع
تاعأرزلأ قيرط نع ةيعيبطلأ درأوملأ ىلع ةظفاحملأ و ةيامحلأ سضرغب

براقت ةحاشسم ىلع يعرلأ رظح و راتكه فلأأ224 ةحاشسم ىلع ةيوعرلأ

’إأ نوكت ’ رحشصتلأ ةرهاظ ةهباجم نأأ يرامع ددششو .راتكه نويلم3
ةيملعلأ تأءافكلأ و ةعماجلأ كأرششإأ و كرتششملأ لمعلأ و دوهجلأ فثاكتب
يف ةنكاشسلأو نييداشصتقأ نيلماعتم و نيينهم و ءأربخ و نيثحاب نم
يملعلأ ثحبلأ جئاتنو ةيملعلأ جهان˘م˘لأ ي˘ن˘ب˘ت˘ب كلذو ،ة˘ي˘با˘غ˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ

ةنمقرلأو ءاشضفلأ تاينق˘ت و د˘ع˘ب ن˘ع را˘ع˘ششت˘شس’أ لا˘م˘ع˘ت˘شسأو ي˘ن˘ق˘ت˘لأو
دشض ةلاعف ةمواقم و ةيامح لجأ نم ةليشسو لشضفأاك راكتب’أ سسيركتو
بشصانم قلخل ةئششانلأ تاشسشسؤوملأ و بابششلأ جامدإأ عيجششت عم رحشصتلأ
ةحفاكمل ةلوذبملأ دوهجلأ ةلشصأوم ىلأ عيمجلأ ريزولأ اعد امك.لغششلأ
لعفب ةررشضتملأ ةبرتلأ و ةروهدتملأ يشضأرأ’أ ليهأات ةداعإأ و رحشصتلأ

0302. ةنشسل ةمأدتشسملأ ةيمنتلأ فأدهأأ راطإأ يف رحشصتلأ

S°∏«º.±

فانئتصسإل ةيبيللأ ةقاطلأ ةرأزو عم قيصسنت دوجو دكأأ
كانه عاصضوألأ ترقتصسإأ ىتم اهتطصشنأأ «كأرطانوصس»

سصوشصنلا دادعإا نم ءاهتنإلا دكؤوي باقرع
ديدجلا تاقورحملا نوناقب ةشصاخلا ةيقيبطتلا

ةيلاملأ ةنجلب عامتشسأ ةشسلج لÓخ باقرع دمحم ةقاطلأ ريزو حشضوأأ
نوناق عورششم ةشسأرد راطإأ يف ينطولأ يبعششلأ سسلجملل ةينأزيملأو

بيرق تقو يف سضرعتشس سصوشصنلأ هذه نأأ،7102 ماعل ةينأزيملأ ةيوشست
ة˘قدا˘شصم˘ل˘ل ه˘ي˘ت˘فر˘غ˘ب نا˘م˘لر˘ب˘لأ م˘ث ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘مو ة˘مو˘كح˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
قداشصملأ تاقورحملأ نوناق ةديدجلأ سصو˘شصن˘لأ هذ˘ه ل˘م˘كت˘شسو.ا˘ه˘ي˘ل˘ع
حمشست ةلمتكم ةينوناق ةدعاق كلذب لكششتل ،يشضاملأ ماعلأ ةياهن هيلع
ريياعملل اقفو تاقورحملأ لاج˘م ي˘ف بنا˘جأ’أ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لأ لا˘ب˘ق˘ت˘شسا˘ب
عاطق ةيجيتأرتشسإأ سصوشصنلأ هذه دشسجتشسو.اهيل˘ع فرا˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ
اهتايولوأأ نمشض زاغلأو طفنلأ نم رئأزجلأ جاتنإأ زيزعت عشضت يتلأ ةقاطلأ
لئأدب داجيإا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ نا˘ب د˘كأأ يذ˘لأ ر˘يزو˘لأ بشسح ،ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ

ىدعتي ’ فرظ يف تاقورحملأ عاطق يف تأرامثتشس’أ كرحت ةشسوملم
لاجملأ نم ةلغ˘ت˘شسم˘لأ ة˘حا˘شسم˘لأ نأأ ى˘لإأ ر˘يزو˘لأ را˘ششأأو.تأو˘ن˘شس ة˘ع˘ب˘شس

هتحاشسم نم ةئاملاب83 ىدعتت ’ تاقورحملأ عاطق يف ينطولأ يمجنملأ

زاجنأ يعدتشسي ام وهو2مك نويلم1.5 يلأوحب ةردقملأو ةيلامجإ’أ
ددرت مامأأو.ة˘ل˘غ˘ت˘شسم˘لأ ر˘ي˘غ تا˘حا˘شسم˘لأ ي˘ف تأرا˘م˘ث˘ت˘شس’أ ن˘م د˘يز˘م˘لأ
ناك ،ةينوناقلأ اهتموظنم ببشسب رئأزجلأ يف ةيملاعلأ ةيطفنلأ تاكرششلأ

نيرمثتشسملأ زيفحت هنأاشش نم تاقورحملل ديدج نوناق دامتعأ نم دب’
Óعف رهظت تأأدب نوناقلأ رامث نأأ دكأأ يذلأ باقرع ديشسلأ بشسح ، بناجأ’أ

تا˘ير˘ب˘ك ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘لأ تأر˘كذ˘م ن˘م ما˘ه دد˘ع ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م
«كأرطانوشس» تقلطأأ امك.يشضاملأ يفناج رهشش ذنم ةيطفنلأ تاكرششلأ
تاشسأرد «طفنلأ» تاقورحملأ درأوم نيمثتل ةينطولأ ةلاكولأ عم نواعتلاب
يعيرششتلأ راطإ’أ نكي مل ،دÓبلأ لخأد لوقح ةدع يف «ةدرفنم» رامثتشسÓل
امك.ا˘ه˘ي˘ف طا˘ششن˘لأ ى˘ل˘ع أز˘ف˘ح˘م ،ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ ه˘ق˘شش ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’ ،ق˘با˘شسلأ
نوكت نأأ طرششب نكل ، جراخلأ يف اهتطششنأأ «كأرطانوشس» لشصأوتشس
ةرأزو عم راج قيشسنتلأ نأاب  راطإ’أ أذه يف دكأأ يذلأ ريزولأ فاشضأأ ،ةحبرم
رفوت درجمب تاقورحملل ةينطولأ ةكرششلأ ةطششنأأ فانئتشس’ ةيبيللأ ةقاطلأ
.ةيقرششلأ ةراجلأ يف ةينمأ’أ عاشضوأ’أ نشسحتو ةمئÓملأ فورظلأ

S°∏«º.±

تبصس موي لك ينطولأ بأرتلأ لماك ربع قودنصصلأ تلاكو حتف نع ،ءأرجألأ ريغل يعامتجإلأ نامصضلل ينطولأ قودنصصلأ نلعأأ

 .ةيراجلأ ةنصسلأ نم ربوتكأأ30 ةياغ ىلإأ نأوج02 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

4Gdù°Ñâ 02LƒG¿ 0202Gd©óO5106ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ةرثأاتم عباسسلا دقعلا يف زوجع تيفوت اميف
  ةيليملا ىفسشتسسمب سسوريفلاب

ةديدج تاباصصإا ثÓث ليجصست
 لجيجب انوروك سسوريفب

ىلا لجيج ةي’وب انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا يلامجإا عفترا

كلذو81 ةي’ولا ىلا91 ديفوك ءابو لوخد ذنم ةلاح79

84لا لÓخ ةديدج تاباسصا ثÓثل ةي’ولا ليجسست دعب
ةمسصاعب ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا تسصحأاو . ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘عا˘سس
ةديدج تاباسصا ثÓث نييسضاملا نيمويلا لÓخ سشينروكلا
ري˘سشب ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع كلذو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ةهوبسشم ةديدج ت’اح تسس ىلا ةفاسضا ةيليملاب يروتنم
كلذب عفتريل ةيليملاو لجيج ، ريهاطلا تايفسشتسسم نم لكب
ىوتسسم ىلع انوروك سسوريفب تاباسصإÓل يلامجإ’ا ددعلا

ةحسشرملا ةليسصحلا يهو ةلاح79 ىلا لجيج ةي’و ميلقا
لزعلا ماسسقأاب ةهوبسشم ت’اح ةدع ءاقب لظ يف عافترإÓل
يفو . ةلبقملا تاعاسسلا لÓخ ليلاحتلا جئاتن رظتنت يتلاو
لجيجب انوروك سسوريف فلم تاروطتب ةلسص يذ قايسس
ءاعبرأ’ا ةيسسمأا اهسساف˘نأا ع˘با˘سسلا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف زو˘ج˘ع تظ˘ف˘ل
انوروك سسوريفب ةرثأاتم  ةيليملاب يروتنم ريسشب ىفسشتسسمب
تناك ةيحسضلا نأاب اودكأا اهتلئاع نم نيبرقم نأا مغرو ،
اهعسضو تمزأا يتلا ةنمزملا  سضارمأ’ا نم ددع نم يناعت
تاريثأاتب اهتافو تطبر ةيبطلا حلاسصملا نأا ’ا يحسصلا
يلامجا كلذب عفتريل مايأا لبق اهب ملأا يذلا انوروك سسوريف

21 ىلا لجيج ةي’و ربع انوروك سسوريفب تايفولا ددع
حلاسصملا ف˘ل˘ت˘خ˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لا ما˘قرأ’ا بسسح ةا˘فو
. لجيجب انوروك سسوريف تاروطت ةعباتمب ةفلكملا

Ω.eù°©ƒO

 نيتباسصإا و ةديدج ةافو ةلاح ليجسست

 جÓعلا تحت ةلاح53 و ءافسش ةلاح02 و

انوروك سسوريفب ةدكؤوملا تاباصصإلا ددع

 ةلصشنخ ةيلوب ةلاح471 ىلإا زفقي
نيتباسصإا سسيمخلا و ءاعبرأ’ا يموي ةلسشنخ ةي’و تلجسس
ةدكؤوملا ت’احلا ددع عفتريل  انوروك سسوريفب نيتديدج

نع ةرازولا تنلعأا امك ، ةدكؤوم ةباسصإا471 ىلإا ةي’ولا ربع
ت’اح ددع عفتريل ةلسشنخ ةي’وب ةديدج ةافو ةلاح ليجسست

فقوت امنيب ، ت’اح5 ـل ةرازولا ماقرأا ىلإا ةبسسنلاب تايفولا
ذنم ةي’ولا يف ةافولا ت’اح ددع رسشن نع ةيريدملا نايب

ةبسسنلاب ت’اح7 دنع مقرلا فقوت ثيح رثكأا وأا عوبسسأا

ءافسش ةلاح02 ةريخأ’ا ةعاسس84 يف لجسس امك ، ةيريدملل

تحت ةلاح53 دوجو ىلإا ةيريدملا نايب راسشأا امنيب ، ةديدج
) ةعسشأ’ا وأا ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘سصي˘خ˘سشت م˘ت جÓ˘ع˘لا
ة˘ي˘ع˘سضو˘لا لو˘ح ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م نا˘ي˘ب ر˘كذو ( ر˘ي˘نا˘˘كسسلا
ةيمسسرلا ةحفسصلاب ر˘سشن يذ˘لا ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و ي˘ف ة˘ي˘ئا˘بو˘لا

تلجسس ةي’ولا نإاف  ناوج81 سسيمخلا موي ءاسسم ةيريدملل
تلجسس مويب اهلبقو انوروك سسوريفب ةديدج ةدحاو ةباسصإا

ةي’و يف ةلجسسملا ت’احلا ددع لسصي اذهبو ، ىرخأا ةلاح

فاسضأاو ، ليلاحتلا ربخم نم ةدكؤوم ةلاح471 ىلإا ةلسشنخ

9 لثامت سسيمخلا مويلا كلذ يف تلجسس ةي’ولا نأا نايبلا

ةلاح53 ءاسصحإاو ءافسشلا ى˘لإا سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘سصم ت’ا˘ح
جÓعلا تحت دجوت ةعسشأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةسصخسشم

21 و سسياق ىفسشتسسمب ةلاح31 اهنم ةي’ولا تايفسشتسسمب

ىفسشتسسمب ت’اح01 و ةلسشنخب ةباحسسوب ىفسشتسسمب ةلاح
نع ءاعبرأ’ا موي تنلعأا دق ةحسصلا ةرازو تناكو . راسشسش
ةلسشنخ ةي’و يف انوروك سسوريفب ةديدج ةافو ةلاح ليجسست
ةي’وب ةحسصلا ةيريدم نايب اهيلإا قرطتي مل يتلا ةلاحلا يهو
. ةلسشنخ
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 ةبانع قدانفب يحسصلا رجحلا ةرتف ءاسضقنإا دعب

 نطاوم701 ةرداغم
مهرايد ىلإا سسنوت نم اومدق

تحت سسنوت نم اومدق ،انطاوم701 ليحرت سسما لوا مت
ةينمأ’او ةيئ’ولا تاطلسسلاب اقوفرم، ةبانع ةي’ يلاو فارسشا
يف ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ةيريدم تحسضوأا ثيح،
لبق ةيسسنوتلا ةيروهمجلا نم اومدق نيينعملا نأا ،اهل نايب

«كيتسسجاملا» نيتيقدنفلا نيتسسسسؤوملاب اوماقأا نيا،اموي41

مهعوسضخ دعب ،اسصخسش88 «ليمجلا مير«و، اسصخسش91
يف ةيلمع˘لا تم˘ت ثي˘ح.ا˘م˘ه˘ي˘ف ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإ’
هنأا ،هتاذ ردسصملا راسشأاو.ةيبطلا ةبقارملا تحتو ةديج فورظ
تاي’و ىلا مهلاسصيإاب لفكتلل لقن لئاسسو ةعبسس ريفوت مت

84 يقب هنأا نايبلا ركذو.ةي’و92 اهددع غلابلاو مهتاماقا
«كيتسسجاملا» قدنفب يحسصلا رج˘ح˘ل˘ل نو˘ع˘سضخ˘ي ا˘سصخ˘سش

. ناوج80 موي اومدق
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ن˘ير˘ي˘˘خ’ا ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ دا˘˘ع

ةنتاب ةي’و˘ب91 ديفو˘ك سسور˘ي˘ف
تار˘سشع تل˘ج˘˘سس نا د˘˘ع˘˘ب ،ةو˘˘ق˘˘ب
تابو ،قطان˘م˘لا د˘يد˘ع˘ب ،ت’ا˘ح˘لا
برتقي بعرملا يملاعلا سسوريفلا

ن˘ي˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح006 نم
ريناكسسلا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘سصخ˘سشم˘لا

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ت˘ب˘ث˘˘م˘˘لاو
ي˘ن˘ث˘ت˘سسي م˘˘ل ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ه˘تا˘با˘سصا ي˘ف سسور˘ي˘ف˘لا
نمو ،ةيسسنجلاو ةير˘م˘ع˘لا تا˘ئ˘ف˘لا
ىتحو ،لاجرو ءاسسن ،خويسش كلذ
بط ةحلسصم تناك ثيح ،لافطا
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم˘˘˘ب لا˘˘˘ف˘˘˘ط’ا

21 ةباسصا تل˘ج˘سس د˘ق ،ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ت’اح01 مه˘ن˘م ،ءا˘بو˘لا˘ب Ó˘ف˘ط
تردا˘˘˘غو ءا˘˘˘ف˘˘˘سشل˘˘˘ل تل˘˘˘˘ثا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
ىلع ءاقب’ا مت اميف ،ىفسشتسسملا

يقلت دعب ءافسشلا ةياغ ىلا نيتلاح
ةلاح بناج ىلا اذه ،مزÓلا جÓعلا
تاو˘ن˘سس ثÓ˘ث˘لا بحا˘سص ل˘ف˘ط˘˘لا
ةتوتلا ني˘ع ة˘ن˘يد˘م ن˘م رد˘ح˘ن˘م˘لا
يكازاوك سضرم هيلع رهظ يذلا
.انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ا˘قو˘فر˘م ردا˘ن˘لا

دد˘ع عا˘ف˘تراو ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا˘˘بو
ادد˘ج˘م تأÓ˘ت˘ما د˘ق˘ف ،ن˘ي˘با˘سصم˘لا

ةي’ولا ةمسصاع تايفسشتسسم ةرسسا
ةسسسسؤوملا رار˘غ ى˘ل˘ع ،ا˘هر˘خا ن˘ع
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
دد˘ع قا˘ف ي˘˘ت˘˘لا «مو˘˘يرو˘˘تا˘˘نا˘˘سس»

021 ـلا اهب نيدجاوتملا ىسضرملا
يقيقحلا ةرسس’ا ددعب ةنراقم ،ةلاح
ة˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘يو˘ت˘ح˘ت تنا˘˘ك يذ˘˘لا

71 اهل فيسضا ،اريرسس06 غلابلاو
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ،ق˘با˘سس تقو ي˘ف ار˘ير˘سس

داز ن˘يذ˘لا،91 ديفو˘ك ى˘سضر˘م˘ب
ةدجاو˘ت˘م˘لا ةر˘سس’ا تتا˘بو م˘هدد˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘˘ق˘˘˘ت ’ ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةحلسصملا يهو ،مهلج مهباعيتسسا
تا˘سصو˘ح˘ف˘ب ا˘ي˘مو˘ي مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

52 ى˘˘˘لا21 ن˘ي˘با˘م ر˘ي˘نا˘˘كسسلا

اسصيخسشت52 ي˘لاو˘حو ا˘سصخ˘˘سش
ةياد˘ب ذ˘ن˘م اذ˘هو ،ا˘ي˘مو˘ي ة˘ع˘سش’ا˘ب
ى˘سضر˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘سسا˘ب ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ثيح ،انوروك سسوريفب نيباسصملا

نكمت دق اهب يبطلا مقاطلا ناك
ةرداغمو عسضولا يف مكحتلا نم
ىفسشتسسملا ىسضرملا نم ددع ربكا
ة˘مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
ةجوم دوع˘ن˘ل ،ءا˘ف˘سشل˘ل م˘ه˘ل˘ثا˘م˘تو
ةسسسسؤو˘م˘لا تع˘جرا ،ءا˘بو˘ل˘ل ىر˘خا

عسضولا و˘هو ،ا˘هر˘خا ن˘ع ة˘ئ˘ل˘ت˘م˘م
ةر˘سس’ا ل˘غ˘سش ة˘ب˘سسن ل˘ع˘˘ج يذ˘˘لا

نم بر˘ت˘ق˘ت ة˘يو˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب

ىلا رظنلاب اسصوسصخ ،ةئاملاب001
ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘ع ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم
نم ،ءابولل ةرؤوب تتاب يتلا ،ةناورم
ت’احل في˘خ˘م˘لا عا˘ف˘تر’ا لÓ˘خ
،اذه دجتسسملا سسوريفلاب ةباسصإ’ا

نع ةسسسسؤو˘م˘لا بل˘غ˘ت د˘ع˘بو ثي˘ح
ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘لا˘سس’ا لÓ˘خ ءا˘بو˘لا

،نيباسصملا نم ىفسشتسسملا ولخو
م˘˘ت ثي˘˘ح ،ةو˘˘ق˘˘˘ب بر˘˘˘سضي˘˘˘ل دا˘˘˘ع

اسصخسش91 ة˘˘با˘˘سصا ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
يف ،ةناورم ىفسشتسسمب نودجاوتي

ت’اح01 ليبسس ءÓخا مت تقو
ا˘ه˘سصي˘خ˘سشت م˘ت ة˘ل˘م˘ت˘˘ح˘˘م ىر˘˘خأا
يربخملا ديكأاتلا رظتنت ريناكسسلاب
يذلا رم’ا ،اهلزانمب ةدجاوتم يهو
ةرئاد نم ديزيو ارطخ لكسشي دق
ء’ؤو˘ه مز˘ت˘لا ا˘م اذا ءا˘بو˘لا را˘سشت˘˘نا
ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سش’ا
ي˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم تا˘بو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا

ىلا5 نيب ام اميوي لبقتسسي رمنلا

ا˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ت’ا˘ح8
هبسش سضارعا اهيلع رهظت اهبلغا

ببسس عجر˘ي يذ˘لا ،ءا˘بو˘ل˘ل ةد˘كؤو˘م
لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا˘ب ق˘ل˘ق˘م˘لا هرا˘سشت˘˘نا
ديقتلا مدع ىلا ،ةريخ’ا عيباسس’ا
اذه ،ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب
يف رظنلل ةخراسص تاءادن طسسو

هع˘فر رر˘ق˘ت يذ˘لا ر˘ج˘ح˘لا تي˘قو˘ت
ريغ ةي’ولاب عسضولا نا مغر ،ايئزج
ةلجسسم˘لا ت’ا˘ح˘لا ما˘ما ن˘ئ˘م˘ط˘م
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فو˘ف˘سص ي˘ف ا˘ي˘˘مو˘˘ي
تتاب يتلا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘ط’ا ى˘ت˘حو
م˘ه˘ن˘م دد˘ع ة˘با˘سصا بب˘سسب ةز˘جا˘ع
هد˘ه˘سشت يذ˘لا سضا˘سضت˘˘ك’ا اذ˘˘كو
ة’ابم ’ ل˘ظ ي˘ف ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
مه˘ي˘عو مد˘عو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب
دق يذلا ،عسضولا ةروطخب مزÓلا
،ةظحل ةيا يف ةرطيسسلا نع جرخي
ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع ما˘˘ما

تع˘˘ف˘˘ترا ي˘˘ت˘˘لا ةا˘˘فو˘˘لا ت’ا˘˘˘حو
ماي’ا يف ةن˘تا˘ب˘ب ظو˘ح˘ل˘م ل˘كسشب

مكحبو ،ةافو ةلاح62 ـب ةريخ’ا
ي˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و ع˘م راو˘˘ج˘˘لا
ي˘˘ها˘˘سضت ت’ا˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ب تل˘˘˘ج˘˘˘سس
تاوسصا ناف ،ةنتاب ةي’وب ةلجسسملا
ثحبو عسضولا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل تلا˘ع˘ت
دا˘˘ج˘˘ياو ءا˘˘بو˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا با˘˘ب˘˘سسا
بلطت ناو ىتح ةنكمملا لولحلا
ة˘ي’و˘لا ى˘ل˘ع ر˘ج˘˘ح سضر˘˘ف ر˘˘م’ا
لظ يف ةيقيقح ةثراك نم اهذقني

اهينطاوم ةسسراممو يعولا بايغ
ن˘م داز ،يدا˘˘ع ل˘˘كسشب م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ما˘قر’ا م˘هرا˘ت˘ه˘ت˘سسا
نلعملاو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ن˘ي˘ب ا˘برا˘سضت

.ةيسصولا ةرازولا فرط نم اهنع
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ة˘ب˘تر˘م˘لا ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘ي’و تل˘˘ت˘˘حاو
يف ينطولا ىوتسسملا ىلع ىلوأ’ا

لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘سسم˘˘لا تا˘˘با˘˘سص’ا دد˘˘ع

مو˘ي و، ة˘لا˘ح32ـب ءاع˘برأ’ا ي˘مو˘ي

ل˘˘سصو و ، ة˘˘لا˘˘ح12 ـب سسي˘م˘خ˘˘لا
ىلإا ةي’ولاب تاباسص’ا ددع يلامجإا

ةلاح238 ى˘˘˘لإا سسمأا لوأا ة˘˘˘يا˘˘˘غ
تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسم تد˘˘ه˘˘سش و،ةد˘˘كؤو˘˘م
طغسضلا و عبسشتلا نم ةلاح فيطسس
ىفسشتسسم رارغ ىلع، ةقوبسسم ريغ

ةلاح96 هب دجاوتت يذلا لازأا نيع

ةلاح51 اه˘ن˘م و ةد˘كؤو˘م ا˘ه˘ب˘ل˘غأا
ارظ˘ن و، ةر˘ق˘ت˘سسم ر˘ي˘غ ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
ه˘سشي˘ع˘ي يذ˘لا ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ط˘˘غ˘˘سضل˘˘ل
تررق يوÓع˘ي ف˘سسو˘ي ى˘ف˘سشت˘سسم
ت’ا˘ح˘لا ىو˘سس لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ه˘˘ترادإا
لامسش ةريبكلا نيعب و، ةروهدتملا
ىلا تاباسص’ا ددع تلسصو ةي’ولا

و ةدكؤوم نيب ةلاح07  نع ديزي ام
ت’اح اهنيب نم اهتباسصا يف هبتسشم
مت امك، ةجرحلاب تفسصو اهيعسضو

باب˘سشلا تي˘ب ى˘لإا ة˘لا˘ح81  لقن
ط˘غ˘سضلا بب˘˘سسب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
ةملعلا ىفسشتسسم لجسس امك ،ريبكلا

زكرملا اذكو عبسشت ةلاح رخآ’ا وه
لا˘ف˘طأÓ˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسا يذ˘لا ا˘ي˘ن˘هذ ن˘ي˘قو˘˘ع˘˘م˘˘لا
نم ةلوحملا ت’احلا نم تارسشعلا

يذ˘لا ر˘ي˘ث˘خ˘لا بور˘سص ى˘ف˘سشت˘˘سسم

ةريطخ ة˘لا˘ح52  كلذ˘˘ك تل˘˘ج˘˘سس
ةيب˘ط˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ت
قانتخإ’ سضرعت نم اهنم ةزكرملا
يتلا عبسشتلا ةلاحل ارظن و، ئجافملا

نا˘م˘لو ن˘ي˘ع ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم ا˘˘هد˘˘ه˘˘سش
تاطلسسلا تذختا ة˘ي’و˘لا بو˘ن˘ج˘ب
زكرم حت˘ف˘ب ي˘سضق˘ي رار˘ق ة˘ي˘ئ’و˘لا
نا˘م˘لو ن˘ي˘ع˘ب ي˘ن˘ه˘˘م˘˘لا ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا

ة˘˘با˘˘سصم˘˘لا ت’ا˘˘ح˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سس’
سسوريف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لاو
نويسسايسس و ءابطأا اعد  دقو.انوروك
قرزأ’ا ءا˘˘سضف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ط˘˘˘سشن و
عيمج ذاختإا ةرورسض ىلإا تاطسسللا
ىلإا و ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘ج’ا
ة˘ي’و ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ل˘˘كلا ر˘˘ج˘˘ح سضر˘˘ف
تاباسصلا يف عافتر’ا دعب فيطسس
ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب
يف ةرادسصلا تل˘ت˘حا ي˘ت˘لا،ف˘ي˘ط˘سس
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سص’ا دد˘ع
و،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘˘ي’ا لÓ˘˘خ
نافيلوب رمع يناملربلا بئانلا بلاط
ى˘لا دÓ˘ب˘لا ي˘ف ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ة˘˘ي’و ي˘˘لوؤو˘˘سسم ع˘˘م فو˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘مز’ا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم ا˘هد˘ه˘سشت ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ن˘˘ي˘˘ع و نا˘˘م˘˘لو ن˘˘ي˘˘ع و ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
ةديرف ةيناملربلا تبلاط  امك،لازأا

ريزولا ىلا ةهجوم ةلاسسر يف ةرمغ
ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يا˘ب دا˘ف˘يا ةرور˘سضب لوأ’ا
ي˘ح˘سصلا ع˘سضو˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ارظن ، ةملعلا و فيطسس ىفسشتسسمب
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع˘ل
تدكأا ثيح ،فيطسس ةي’وب عفترملا
فيطسس ىفسشتسسم ناب اهتلسسارم يف
اسسوسسحم اعافترإا نادهسشي ةملعلا و
يف و سسوريفلاب نيباسصملا ددع يف
و، ةريخ’ا ةرتفلا لÓخ تايفولا ددع
اقلقم دج حبسصأا عسضولا نأاب تدكأا
و تايفسشتسسملا سصقن ىلا رظنلاب
تاطلسسلا تعد و، ةيبطلا لئاسسولا

اهيناعت يتلا سصئاقنلا ىلع فوقول
مهديوزت  ةرورسضب و تايفسشتسسملا
ةحفاكم نم مهنكمت يتلا لئاسسولاب
  .هراسشتنا نم دحلا و سسوريفلا

ةيلول ةصضايرلا و بابصشلا ريدم ةافو

يام8 بكرمل قباصسلا سسيئرلا و ةليم
انوروك سسوريف ببصسب

ريدم ويرمع رهاطلا سسمأا لوأا يفوت
و ةليم ةي’ول ةسضايرلا و بابسشلا

يام8 بكر˘م˘ل ق˘با˘سسلا ر˘يد˘م˘لا

هت˘با˘سصإا بب˘سسب ، ف˘ي˘ط˘سسب5491
بسسح و، ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ب
نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا
ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ج˘لا˘ع˘ي نا˘ك ة˘ي˘ح˘سضلا
ذنم هتباسصإا تدكأات نأا دعب فيطسس
ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل نأا ىلإا مايأا ةدع
م˘ت د˘ق و، ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا˘˘ب سسمأا لوأا
ةربق˘م˘ب لوأا ءا˘سسم ه˘تزا˘ن˘ج ع˘ي˘ي˘سشت
ف˘ي˘ط˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب رد˘˘ي˘˘ح يد˘˘ي˘˘سس
ه˘ئا˘˘مز ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق دد˘˘ع رو˘˘سضح˘˘ب
ن˘˘فد˘˘لا تاءار˘˘جإ’ ار˘˘ظ˘˘ن ه˘˘برا˘˘˘قأاو
اذه ،ت’احلا هذه لثم يف ةذختملا

ا˘عا˘فرإا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و تفر˘ع د˘˘قو
سسوريفب تاباسص’ا ددع يف اريبك
ا˘ه˘تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم تد˘ه˘سش و ا˘نورو˘˘ك
ةلاح ةيسضاملا ةل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘ي’ا لÓ˘خ
امك ، لبق نم ةقوبسسم ريغ عبسشت
ىفسشتسسمب ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
، فيطسس ةي’و لامسش ةريبكلا نيع
رمعلا نم غلبي لجر ةافو سسمأا موي

، انوروك سسوريف ببسسب ةنسس65
ةيدلبب نطق˘ن˘ي يذ˘لا ة˘ي˘ح˘سضلا نا˘ك
و، ةدكؤوملا ت’احلا نيب نم قولزم
لز˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘ب جÓ˘ع˘ل˘ل ع˘سضخ˘ي
بسسح و، ما˘يأا ةد˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلا

نإاف اهيلع انلسصحت يتلا تامولعملا
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا د˘˘لاو
و ةريبكلا نيع ىفسشتسسمب يسضاملا
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ه˘ت˘با˘سصا بب˘˘سسب
نيع ىف˘سشت˘سسم ل˘ج˘سس ا˘م˘ك، ا˘سضيأا
ىلا اهلقن مت ةأارم’ ةلثامم ةلاح لازأا
و اهلزنمب اهتافو د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
نيبت ةيربخملا ليلاحتلا رودسص دعب
اهيدل و انروك سسويفب ةباسصم اهنا
، ببسسلا سسفنب مايا ذنم يفوت بيرق

سسما لوا ل˘ي˘ج˘سست م˘ت ه˘˘نا ةرا˘˘سشا’
كلذك انوروك سسوريفب ةافو يتلاح
نيع و ةملعلا ىفسشتسسم نم لكب
. ناملو

طغصضلا فيفختل حتف ررقت ةيئلولا تاطلصسلا
ةريبكلا نيع و ةملعلا ىفصشتصسم ىلع

فيطسسب ةيئ’ولا تاطلسسلا تررق

ريرسس06 زيزع ينب ىفسشتسسم حتف
لبقتسسي نأا بقترملا نم هنأا ثيح،
لبقملا عوبسسأ’ا نم ةيادب ىسضرملا
انلسصحت يتلا تامولعملا بسسح و،

ه˘ن˘م ءز˘ج سصسصخ˘ي˘سس ه˘نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
انوروك سسوريف ىسضر˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سس’
و ز˘يز˘ع ي˘ن˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ا˘˘نو’و˘˘ك
نيع رارغ ىلع اهل رواجملا قطانملا
نأا هنأاسش نم ام وهو، ةيواعم تبسسلا
نع ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا ط˘غ˘سضلا ف˘ف˘خ˘ي
نيع و ةملعلا و ةملعلا ىفسشتسسم
ن˘م ة˘لا˘ح ناد˘ه˘سشي ناذ˘ل˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
نا ةجرد ىلإا،ةقوبسسم ريغ عبسشتلا

لوحي حبسصا ريبكلا نيع ىفسشتسسم
و با˘˘ب˘˘سشلا تي˘˘ب ى˘˘˘لا ى˘˘˘سضر˘˘˘م˘˘˘لا

نم ريبك ددع لوح ةملعلا ىفسشتسسم
نيقاعملا لافط’ا زكرم ىلا ت’احلا
و ز˘˘كار˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ى˘˘لا و، ا˘˘ب˘˘ن˘˘˘هذ
. ةيمومعلا تاسسسسؤوملا

 تاقوأ’ا برقأا يف لولحلا داجيإا و بابسسأ’ا ديدحتب ةبلاطم تاطلسسلا

تايفولا ددع يف قوبصسم ريغ عافترإا ليجصست
فيطصسب انوروك سسوريفب تاباصصإلا و

اددجم ئلتمت ةي’ولا ةمسصاع تايفسشتسسم ةرسسأا

 ةلاح006 نم برتقي ةنتابب91 ديفوك تاباصصإا دادع

لك نأا ةجرد ىلإا ،انوروك سسوريفب تاباسص’ا و تايفولا ددع يف قوبسسم ريغ و اريبك اعافترإا ةيسضاملا مايأ’ا لÓخ فيطسس ةي’و تلجسس
 .ةديدج ت’اح لابقتسسا ىلع ةرداق ريغ و عبسشت ةلاح دهسشت تحبسصأا ةي’ولا تايفسشتسسم
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ي˘ن˘طو˘لا كد˘لا ر˘سصا˘˘ن˘˘ع ح˘˘ج˘˘ن
ة˘كب˘سش كي˘كف˘ت ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
بير˘ه˘تو جار˘خا ي˘ف ة˘سصت˘˘خ˘˘م
ئطاوسش ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا نا˘جر˘م˘لا
زجحو ةي’ولا نم ةيبرغلا ةهجلا

ىلا ةفاسضا ةداملا هذه نم ةيمك
دارفأا اهلمعتسسي ناك تازيهجت
تايلمع ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘كب˘سشلا
ةدا˘م˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ءÓ˘˘ي˘˘ت˘˘سسإ’ا
كيكفت ةيلمع تءاجو . ةسسيفنلا

تا˘مو˘ل˘ع˘م د˘ع˘ب ة˘˘كب˘˘سشلا هذ˘˘ه
ين˘طو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘سصم تغ˘ل˘ب
هو˘ب˘سشم طا˘سشن لو˘ح ل˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
ل˘حا˘سسلا˘ب صصا˘خ˘سشأ’ا صضع˘˘ب˘˘ل

تامولعملا يهو ةي’ولل يبرغلا

رسصانع اهرثا ىلع عسضو يتلا

ة˘كب˘سشلا دار˘فأ’ ا˘ن˘ي˘م˘˘ك كرد˘˘لا

ىوتسسم ىلع مهفيقوت مت نيذلا

ىلع تعسضو يتلا زجاوحلا دحأا

طبارلا34 مقر ينطولا قيرطلا

تحمسسو ، ةياجبو لجيج نيب

ناك يتلا ةبكرملا فيقوت ةيلمع

ة˘كب˘˘سشلا دار˘˘فأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع

ةيدلب نم نيردحنملاو ةسسمخلا

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ط˘˘ب˘˘سضب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج

، غلك1 ةبارقب تردق ناجرملا

هيجوتلل ةزهجأا ثÓث ىلا ةفاسضا

تازيهجت اذكو ، «صسآا يب يج »

لزا˘ن˘م صشي˘ت˘ف˘˘ت ىد˘˘لو ، ىر˘˘خأا

ىلع لوسصحلا د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ىلع روثعلا مت ةلادعلا نم نذا

ماخلا ناجرملا نم ةيفاسضا ةيمك

حتفو ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ف˘ي˘قو˘ت م˘ت˘ي˘ل

هذه طاسشن لوح عسسوم قيقحت

اهل نوكت نأا حجري يتلا ةكبسشلا

جرا˘خو ل˘خاد ىر˘خأا تاداد˘˘ت˘˘ما

طاسشن هدهسشيام لظ يف ةي’ولا

ن˘م نا˘جر˘م˘لا د˘˘ي˘˘سصو بير˘˘ه˘˘ت

هرذ˘يا˘م˘ل ار˘ظ˘ن را˘هدزاو ع˘سسو˘ت

. ةريبك لاومأا نم هباحسصأا ىلع

تاطاسشن˘ب ل˘سصت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو

ي˘فو ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم

يا˘˘م ر˘˘ه˘˘سش صصخ˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سصح

ةطرسشلا رسصانع حجن يسضاملا

رثكأا زجح يف لجيجب ةيئاسضقلا

ن˘م تا˘مار˘غو˘ل˘ي˘ك5 نم

صصرق922 وحنو تارد˘خ˘م˘لا

61 ةجلاعم تمت امك ، صسولهم

ع˘ي˘بو ج˘˘يور˘˘ت  صصخ˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق

ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

اهتيفلخ ىل˘ع ف˘قوأا ةرو˘كذ˘م˘لا

تمت اسصخسش31 نع لقي’ام

جيورتو عيب ةمهتب مه˘ت˘م˘كا˘ح˘م

ي˘ف ترد˘سص ثي˘ح تارد˘خ˘م˘˘لا

تحوارت ةتوافت˘م ما˘كحأا م˘ه˘ق˘ح

ة˘مار˘غ˘لاو ذ˘فا˘ن˘لا ن˘ج˘سسلا ن˘ي˘˘ب

لاز’ يذلا تقولا يف ةيلاملا

ة˘سسم˘خ ن˘ع ا˘يرا˘ج ثح˘ب˘لا ه˘ي˘ف

. رارف ةلاح يف اولاز’ صصاخسشأا
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ف˘˘˘سشك صصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘بو
لجيج ةي’ول تابا˘غ˘لا ظ˘فا˘ح˘م
ي˘˘ف يدا˘˘ه˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م رو˘˘˘ج˘˘˘ق
حتف نع ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت
ة˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ح ع˘سسو˘م ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت
ةي’و تاباغ نم نيلفلا بيرهت

لود˘لا ن˘م دد˘ع ها˘ج˘تا˘ب ل˘ج˘ي˘ج
ي˘˘فو ة˘˘يو˘˘ي˘˘سسآ’او ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا

لا˘غ˘تر˘ب˘لا ، ا˘سسنر˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
د˘˘كأاو ، ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا ن˘˘˘ي˘˘˘سصلاو
اعسسوم اقيق˘ح˘ت نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ح˘˘ت˘˘ف
ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
ن˘م ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ح˘˘لا˘˘سصمو
ي˘˘ت˘˘لا فار˘˘طأ’ا د˘˘يد˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأا
بير˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف تطرو˘˘ت

وحن ةي’ولا تاياغ نم نيلفلا
د˘كأا ا˘˘م˘˘ك ، ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا لود˘˘لا
ةفرتحم تاباسصع نأاب ثدحتملا
ن˘˘˘هار˘˘˘لا فر˘˘˘ظ˘˘˘لا تل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسا

صسور˘ي˘ف˘ب ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشناو
تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك
ربتعم ددع نم اقÓطنا بيرهتلا

رفوتت يتلا ةي’ولا تايدلب نم
تا˘حا˘سسمو ةر˘ي˘ب˘ك داد˘عأا ى˘ل˘ع
امك ،  نيلفلا راجسشأا نم ةعسساو
تايلم˘ع ن˘ي˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ط˘بر
تسسم يتلا ة˘ع˘سساو˘لا بير˘ه˘ت˘لا
ةثداحلا و لجيجب نيلفلا ةورث
حبار د’وأا ةيدلب اهتدهسش يتلا
مايأا لبق ةي’ولا ةمسصاع قرسش
دارفأا ةعبرأا اهتيحسض بهذ يتلاو
ا˘مد˘ع˘ب تا˘با˘غ˘لا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘م
لبق  نم عينسش ءادتعإ’ اوسضرعت

تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘˘حا دار˘˘˘˘˘فأا
نيلف˘لا بير˘ه˘ت ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا
اعامتجا نأاب ثدحتملا دكأا امك.
ح˘لا˘سصم ن˘ي˘ب د˘ق˘ع ا˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
ح˘لا˘سصمو تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م
بنا˘˘ج ى˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا

ع˘سضو ل˘جأا ن˘م ىر˘خأا ح˘لا˘سصم
ةيلمع ة˘ه˘جاو˘م˘ل ة˘ل˘ما˘سش ة˘ط˘خ
يتلا ةطخلا يهو نيلفلا بيرهت

كلذ نمو ةمهم تارارقب تجرخ
ربع ةبقارملا تاي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت
هذه د˘يوز˘تو ة˘ي˘ن˘مأ’ا ز˘جاو˘ح˘لا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م ن˘م ناو˘عأا˘ب ةر˘ي˘˘خأ’ا
د˘˘سصر ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم˘˘ل تا˘˘با˘˘غ˘˘لا

ةلم˘ت˘ح˘م˘لا بير˘ه˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ر˘ب˘ع بلا˘غ˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلاو تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سشلا
نع كيهان ، ةريغسصلا ةيراجت’ا

ربع ةبقارملا تاي˘ل˘م˘ع ف˘ي˘ث˘كت

نيذللا  ةياجبو لجيج  يءانيم

ت’و˘م˘ح   ا˘˘م˘˘هر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ح˘˘سشت

، جراخلا ىلا ةهجو˘م˘لا ن˘ي˘ل˘ف˘لا

فارطأا نأاب ثدحتملا دكأا امك

ةرواج˘م˘لا تا˘ي’و˘لا صضع˘ب ن˘م

بير˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ة˘˘طرو˘˘ت˘˘م

جراخلا ىلا ي˘ل˘ج˘ي˘ج˘لا ن˘ي˘ل˘ف˘لا

نأاو ةد˘كي˘كسس ة˘ي’و اد˘يد˘ح˘˘تو

دمعت تتاب بير˘ه˘ت˘لا تا˘با˘سصع

ةد˘يد˘ج لّ̆ي˘حو تا˘كي˘ت˘˘كت ى˘˘لا

نيلفلا لقنو اهلمع نع هيومتلل

تا˘عدو˘ت˘سسم˘لا ى˘لا قور˘سسم˘˘لا

نمو هابتنإ’ا ةراثا نود ئناوملاو

عطق ىلا ريخأ’ا اذه عيطقت كلذ

ل˘ب˘ق ه˘ق˘ح˘سس ى˘ت˘ح وأا ةر˘ي˘غ˘˘سص

. صسايكأا يف هتئبعت
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لجيجب ةطر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن

ي˘ف ة˘يدو˘ي˘لو˘ه ةدرا˘ط˘م د˘˘ع˘˘بو

ةمهتب صصا˘خ˘سشأ’ا د˘حأا ف˘ي˘قو˘ت

نم ةنحاسش ةقرسس يف طروتلا

دي˘سصل˘ل صسيد˘لاو˘ب ءا˘ن˘ي˘م ل˘خاد

. ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘ب ة˘˘هز˘˘ن˘˘لاو

ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ياور˘˘˘لا بسسحو

اباسش ناف ثداحلا اذه صصوسصخب

تناك ةنحاسش ىلا دوعسصلاب ماق
صسيدلاوب ءانيم ةحاسسب ةنوكرم
ة˘ه˘جاو˘لا˘ب ة˘˘هز˘˘ن˘˘لاو د˘˘ي˘˘سصل˘˘ل
لجيج ةنيدمل ةيقرسشلا ةيرحبلا
قلطنيو اهكرحم لغسشي نأا لبق
ةهجو ىلا اهلقنل ةلواحم يف اهب
اوناك اسصاخسشأا نأا ريغ ةلوهجم
متيل رمأÓل اونطفت ناكملا نيعب
نيذ˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع مÓ˘عا
ل˘عا˘ف˘لا  ةدرا˘ط˘م ي˘˘ف او˘˘عر˘˘سش

ةثراك يف ببسستي نأا داك يذلا
نم ءانيملا ةحاسسل هترداغم ءانثأا

يتلا ة˘ي˘نو˘ن˘ج˘لا ة˘عر˘سسلا لÓ˘خ
ببسستام ةنحاسشلا اهب دوقي ناك
صضعبب ةريخأ’ا هذه ماطترا يف
تناك يتلا ةيد˘يد˘ح˘لا ز˘جاو˘ح˘لا

حجن دقو ، ءانيملا لخدمب ةتبثم
ةدراطم د˘ع˘ب ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع
قراسسلا فيقو˘ت ي˘ف ة˘يدو˘ي˘لو˘ه
تبا˘ث˘لا ز˘جا˘ح˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

رتمول˘ي˘كلا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ة˘طر˘سشل˘ل
عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسا م˘˘˘ث ن˘˘˘مو ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا
تقولا يف ةقورسسملا ةنحاسشلا
لو˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ه˘ي˘ف ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا

دا˘عأا يذ˘لا ثدا˘ح˘لا تا˘˘سسبÓ˘˘م
تا˘قر˘سسلا ة˘ل˘م˘˘ج نا˘˘هذأ’ا ى˘˘لا
نم ري˘ث˘كلا ا˘ه˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
ةقير˘ط˘بو ل˘ج˘ي˘ج˘ب تا˘ب˘كر˘م˘لا

˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘فأ’ا ي˘˘˘˘ف ’ا د˘˘˘˘ها˘˘˘˘سشت’
. ةيسسيلوبلا

ةي’ولا تاباغب اهتايلمع فيثكتل انوروك ةحئاج تلغتسسإا تاباسصع

نيلفلا بيرهت ةيلمع لوح قيقحت حتف
 ةيويشسآاو ةيبوروأا لود ىلإا لجيج نم

 تاردخملا نم تامارغوليك5 نم رثكأا ةطرسشلا رسصانع زجح اميف

 لجيجب صصاخششأا ةشسمخ فقويو ناجرملا بيرهتل ةكبشش ككفي كردلا

 رارفلا ةيلمع ءانثأا ةثراك يف ببسستي نأا داك لعافلا

 لجيجب صسيدلاوب ءانيم لخاد نم ةنحاششل هتقرشس دعب صصخشش فيقوت

ىلا اددجم ةيويسسآ’او ةيبوروأ’ا اديدحتو ةيبنجأ’ا نادلبلا ديدع وحن لجيج ةي’و نم اقÓطنا نيلفلا ةدام بيرهت فلم داع
ةدام بيرهت تايلمع لوح عسسوم قيقحتل ينطولا كردلا حلاسصم عم قيسسنتلابو لجيج ةي’وب تاباغلا حلاسصم حتف دعب ةهجاولا

. ةريبك رئاسسخ ينطولا داسصتقإ’ا هئارو نمو ةي’ولا داسصتقا دبكام وهو ةريخأ’ا ةتفلا لÓخ لود ةدع ىلا نيلفلا

يقاوبلا مأا

ةشسولهم صصارقأا هتزوحبو باششل دح عشضو
ديشص ةيقدنب صشيطارخو

نم غلبي صصخسش فيقوت نم ءاسضيبلا نيع ةرئاد نما حلاسصم تنكمت

ةفاسضإ’اب ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصرق97 هتزوحبو ةنسس42 رمعلا
لاسصت’ا ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلا. يلام غلبمو ةيح ةريخذ ىلإا

تامولعمرثإا ىلع تءاج يقاوبلا ما ةي’و نماب ةماعلا تاقÓعلاو
موقي صصخسش دوجو اهدافم ءاسضيبلا نيعب ةطرسشلا حلاسصم اهتقلت
ذاختا دعب و ثيح ، ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب

اسصرق97 ىلع رثع هنكسسم صشيتفت و ةينوناقلا تءارج’ا ةفاك
ـب ردق يلام غلبم ىلإا ةفاسضإ’ابو عاونأ’ا فلتخم نم اسسولهم

ةسشوطرخ81 زجح مت امك جيورتلا تادئاع لثمت جد01354

مدق يئاسضق فلم زاجنإا مت21 . و61 رايع ديسصلا ةيقدنبب ةسصاخ
: ةمهتب  ءاسضيبلا نيعب ةيلحملا ةباينلا مامأا هيف هبتسشملا هبجومب
ةطلسسلا نم ةسصخر نود صسماخلا فنسصلا نم ةريخذ ةزايح ةحنج»
ريغ ةفسصب ةيلقع تارثؤوم ريغلا ىلع صضرع ةحنج ، انوناق ةنمؤوملا
و ةسصخر نود ةين’ديسص داومل عيبلا لجأ’ ةزايحلا ةحنج ، ةيعرسش
GCMªó RgÉQ. هرمأا يف لسصفلا متيل »ةفسص نود

ةنتاب

 ةيلوحكلا تابورششملل ةدحو0091 نم ديزأا زجح
زجح نم ،صسيرا ةرئادل لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع تنكمت

عاون’او ماجح’ا ةفلتخم ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةربتعم ةيمك

93و63 رمعلا نم ناغلبي نيباسش ةزوحب تناك ،ةدحو7091 تغلب

دقف هيلعو ،لومسشا ةيدلبل ةعباتلا جاجحلا ةيرقب امهفيقوت مت ،ةنسس
ةباينلا مامأا امهميدقت و امهب هبتسشملا دسض ةيئازج تافلم زاجنإا مت
ةميرجلا ةحفاكم راطا يف هذه ةيلمعلا يتأاتو ،صسيرأا ةمكحمب
نودب ةيلوحكلا تابورسشملا عيب اهنمو اهعاونأا ىتسشب ةيرسضحلا

مئارجلا نم ديدعلا عوقو يف اببسس نوكت ام ابلاغ يتلاو ةسصخر
.ركسس ةلاح يف ةدايقلا دنع رورملا ثداوحو

T°ƒT°É¿.ì

ةنتاب

يف ردشص ةيمارجإا ةعومجم فيقوت
 ةكيرب يف صضبقلاب ارمأا41 اهدارفأا قح

،ارخؤوم ،ةكيرب ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف رسصانع تنكمت

نيب مهرامعأا حوارتت ايئاسضق نيقوبسسم صصاخسشأا30 فيقوت نم

رارغ ىلع ،ةيمارج’ا اياسضقلا ديدع يف مهطروتل ،ةنسس63 و82
تاردخملاب ةرجا˘ت˘م˘لا ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لاو صصا˘خ˘سشأ’ا ى˘ل˘ع ءاد˘ت˘ع’ا

ثيح ،ددعتلاو فنعلاب ةقرسسلا ةيانج اذكو ،ةيلقعلا تارثؤوملاو

مئارجلا هذه فلتخم مهباكتر’ صضبقلاب رمأا41  مهقح يف ردسص
مهميدقت مت نيأا ،مهيلع صضبقلا نم نكمتلا ةياغ ىلا ،تارتف ىلع
را˘ظ˘ت˘ن’ ي˘ف صسب˘ح˘لا م˘ه˘عاد˘يا م˘ت ثي˘ح ،ة˘كير˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م ما˘˘مأا

.مهل ةهجوملا مهتلا نع قح’ تقو يف مهتمكاحم
T°ƒT°É¿.ì

ةنتاب

 ةايحلا ديق ىلع ةد’ولا ثيدح نينج ىلع روثعلا
ىلع روثعلا نم  ،ةنتاب ةنيدمب نكسسم008 يح ونطاوم نكمت

برقلاب ةايحلا ديق ىلع يهو ىثنأا صسنج نم ةد’ولا ثيدح نينج
تحتف يتلا نم’ا حلاسصم راطخا مت ثيح ،تانكسسلا دحا نم
لفطلاو م’ا ىفسشتسسم ىلا نينجلا لقن متو ةيسضقلا يف اقيقحت
.ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم ،ةنتابب ةروتعوب ميرم

T°ƒT°É¿.ì

ةنتاب

ةواتشسم لبجب اتيم دجو منغلل عار ةثج لاششتنإا
ةيامحلا ةدحول ةعباتلا لخدتلا قرف ،لوأ’ا صسمأا رسصع تلسشتنا

رثع ةنسس86 رمعلا نم غلبي صصخسش ةثج ،ةناورم ةرئادل ةيندملا
ةي’ول ةعباتلا ءاملا يداو ةيدلب ميلقإاب ةواتسسم لبجب اتيم هيلع
مويب هيلع روثعلا لبق راظن’ا نع باغ ،منغلل عار ةيحسضلا ،ةنتاب

اذه ،هتلئاع دارفا فرط نم هيلع ثحبلا ىعدتسسا يذلا رم’ا ،لماك
ةثج هئاف˘ت˘خا ن˘م ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا حا˘ب˘سص ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ل˘ب˘ق
ةيندملا ةيامحلا حلاسصم فرط نم ةثجلا ليوحت مت ثيح .ةدماه
حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،ةناورمب رمنلا يلع ىفسشتسسم ىلا
فورظو بابسسا دنع فوقولل ةثداحلا يف اقيقحت ينطولا كردلا
نا دعب ،اهعون نم ةيناثلا دعت هذه ةثداحلا نا ركذلاب ريدج .ةافولا
تاينيعبسسلا يف خيسش نع نيعوبسس’ا نع ديزي ام ذنم روثعلا مت

طوقسس رثا ،صسارلا مسشهم هيلع رثعو منغلا ىعري رخ’ا وه ناك
T°ƒT°É¿.ì.ةيحسضلا هل صضرعت ريطخ

ةدكيكسس

 تارايشسلا ةقرشس يف ةشصتخم ةكبشش كيكفت
يف ةبازع ةرئادب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةبيتكلا رسصانع حاطأا

4 نم نو˘كت˘ت  تارا˘ي˘سسلا ة˘قر˘سس ي˘ف ط˘سشن˘ت ة˘كب˘سشب ،ةد˘كي˘كسس

داولا نم نوردحني  ةنسس04و03 نيب مهرامعأا حوارتت صصاخسشأا
كردلا رسصانع تفقوأا نيأا .زوزع نبو تبسسلاو زابرق ةيرق و ريبكلا
قيقحت حتف لبق. ةيحÓف تاودأاو ةرايسس مهتزوحبو ةباسصعلا دارفأا
تارايسسلا ةقرسس ةحنج مهباكترإاب نومهتملا فرتعإا نيأا ةيسضقلا يف
مت اهب لومعملا تاءارجإ’ا ءاهنإا دعب.ةبازع ةيدلب جراخ اهعيب  و
يذلا ةبازع ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو  مامأا نيمهتملا ميدقت
نيرافلا مهئاكرسش فاقياب رمأا ءاطعإاو صسبحلا نيمهتملا عاديإاب رمأا
  ةنتاب ةي’ول صصاسصتخ’ا ديدمت عم ةيلمعلا يف

M«ÉI HƒOjæÉQ

ةليسسملا

رورم ثداح يف صصخشش ةافو
  موهربب ريطخ

يف  ةليسسملا ةي’و موهرب ةيوناثلا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ةروطقم تاذ ةنحاسشو ةرايسس نيب مادطسصإا يف لثمتي رورم ثداح

فلخ ثيح04 مقر ينطولا قيرطلاب موهرب ةيدلب هسشيدق ةقطنمب

ثيح ةرايسسلا قئاسس وه و ةنسس83 رمعلا نم غلابلا صصخسش ةافو
فرط نم ةرقم يفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن  مت
يتلا ةثداحلا يف قيقحت نم’ا حلاسصم تحتف اميف ةيندملا ةيامحلا
ن˘م ءا˘جر ة˘ي˘ح˘سضلا ة˘ل˘ئا˘ع ة˘سصا˘خو ة˘ي’و˘˘لا نا˘˘كسس ا˘˘ه˘˘ل ز˘˘ت˘˘ها

 U°Édí T°îû°ƒñ.رذحلاو ةطيحلا ذخأا قرطلا يلمعتسسم
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تايسصوت نم مغرلا ىلعو ثيح
ةروحم˘ت˘م˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ه˘تا˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا ةرور˘˘سض لو˘˘ح
ة˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا

بسسح اهتامدخ نم ةدافتسسإ’او
صصن نو˘م˘سضم

ّ
ز˘يز˘ع˘ت عور˘سشم 

رئازجلا تاي’و عراوسشو ءايحأا
ىلع ىربكلا ندملا اهنم ةّسصاخ
،نارهو ،ةمسصاعلا رئازجلا رارغ
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’وو ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
يف تاي’و ةّدع ىلإا ةفاسضإ’اب
ةّرو˘ط˘ت˘م˘لا ةز˘ه˘جأ’ا˘ب ،ن˘˘طو˘˘لا
ةبقارملا تار˘ي˘ما˘كب ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لا

ه˘˘جاو عور˘˘سشم˘˘لا اذ˘˘ه نأا ر˘˘ي˘˘غ
قطانم ةّدع ربع ةلمجلاب ليقارع
ىوتسسم ىلع ةدجاو˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م
قايسس يفو ،ةبانعب تاّيدلب ةّدع
«ةعاسس رخآا» تفسشك دقف لسصّتم
لاغتسشا مدع ةعلّطم رداسصم نم
ةبقارملا تاريماك نم تارسشعلا
ةّدع ءايحأا عراوسش ربع ةنئاكلا
˘ما˘ي˘ق ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع تا˘ّيد˘ل˘ب
ءا˘ق˘ت˘نا˘ب ة˘لوؤو˘سسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
اهتيبثتو اهل ةبسسانملا نكامأ’ا
تاونسس ثÓث يلاوح ذنم اهيف
ز˘ّي˘ح ا˘ه˘لا˘خدإاو ا˘ه˘ل˘ي˘سصو˘ت نود
ح˘لا˘سصم˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل ة˘مد˘˘خ˘˘لا
،ا˘ه˘ما˘ه˘م ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف ةّ̆ي˘سصو˘لا

ق˘ّل˘ع˘ت˘ي ردا˘سصم˘˘لا تاذ بسسحو
يد˘ي˘سس ة˘ّيد˘ل˘ب ن˘مّ ل˘˘كب ر˘˘مأ’ا

،بن˘˘ع˘˘لا داو ،ة˘˘فر˘˘سشلا ،را˘˘˘م˘˘˘ع
ةبانع تاّيدلب نم اهريغو ةملعلا
اهن˘م ةد˘حاو ّل˘ك يو˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا

اريماك63 ىلإا82 نيب ام ىلع
اهّنأا ريغ اهنكامأاب ةبّكرم ةبقارم
ّلعل ةد˘يد˘ع با˘ب˘سسأ’ ل˘م˘ع˘ت ’
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘ي˘˘ق مد˘˘ع ا˘˘هزر˘˘˘بأا
لÓغتسساو اهليسصوتب ةلوؤوسسملا

يتلا ةيجولونكتلا ةمدخلا هتاه
ايباجيإا ارود بعلت مويلا تراسص
ةبراحم لاجم يف ةسصاخ ’اعف
ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ى˘ّ̆ت˘˘سشب ة˘˘م˘˘˘ير˘˘˘ج˘˘˘لا

تاسسرام˘م˘ل˘ل ادود˘ح ا˘ه˘ع˘سضوو
نأا ةراسشإ’ا ردجت ، ةينوناقلا ريغ
ن˘م˘سض ة˘جرد˘˘ن˘˘م ةز˘˘ه˘˘جأا ةّد˘˘ع
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘˘كت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا
ةز˘˘ها˘˘ج ا˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘سس ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ح˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘تو ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسإÓ˘˘ل

ّ
ك

زّيح اهلاخدإ’ ةّينعملا حلاسصملا
اهتامدخ نم ةدافتسسإ’او ةمدخلا
اهنم ة˘سصا˘خ ت’ا˘ج˘م ةّد˘ع ي˘ف
نيمرجملا ةرسصاحمب ةقّل˘ع˘ت˘م˘لا

ةميرجلا حمÓ˘م ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لاو
نم ةينوناقلا ر˘ي˘غ تا˘طا˘سشن˘لاو
نم رورملا ةكرح رييسستو ةهج
ةظحÓملا قيرط نع ةيناث ةيحان
،ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘بر˘˘ق˘˘م˘˘لا

نإاف ةدكؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م بسسحو
را˘طإا ي˘ف ل˘خد˘ت ةز˘ه˘˘جأ’ا كل˘˘ت
ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا عور˘˘˘سشم ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت
ىلع ةتّبثملا ةبقارملا تاريماكب

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘˘مأ’ا ىو˘˘ت˘˘سسم
كلذو جراخملاو لخادملا ةفاكو
قيقد لكسشب تاكرحتلا دسصرل
ة˘ف˘سصب ة˘م˘ها˘سسم˘لا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م
اياسضقلاّ لح يف ةلاعفو ةريبك
اهط˘ب˘سض ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘هزا˘غ˘لأاّ كفو
ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإ’ا ثاد˘˘˘حأ’ا ة˘˘˘فا˘˘˘كل
نم اهناولأاو اهلاكسشأا فل˘ت˘خ˘م˘ب
ا˘˘م˘˘ك ،بغ˘˘سش لا˘˘ع˘˘فأاو ة˘˘˘قر˘˘˘سس
ة˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن نا˘˘˘كمإا˘˘˘˘ب
فادهأ’ا قّقحي نأا ةينورتكلإ’ا
تا˘ط˘ل˘سسلا ل˘ب˘ق ن˘م ةّو˘جر˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ل˘ّ̆ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘ّ̆ي˘˘˘سصو˘˘˘لا
مئار˘ج˘لا ة˘ب˘سسن ن˘م صضي˘ف˘خ˘ت˘لا
ن˘˘م ّد˘˘ح˘˘لاو ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا ة˘˘فا˘˘˘كب
ةسصاخ ،ة˘ئ˘طا˘خ˘لا تا˘ي˘كو˘ل˘سسلا
ةريبكلا دوسشحلا ةكرح لظ يف
تاريماكلا رسشن لÓخ نم كلذو
بعÓ˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
عراو˘سش بنا˘ج ى˘لإا صسراد˘م˘˘لاو
ءا˘ج ا˘م˘ي˘ف ،تا˘قر˘ط˘لاو ءا˘ي˘˘حأ’ا

هذ˘˘ه لا˘˘خدإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع عور˘˘˘سشم
يلاوح لبق اهقي˘ب˘ط˘تو ة˘مد˘خ˘لا

فدهب مويلا نم تاونسس ثÓث
تازواجت نم نينطاوملا ةيامح
ع˘م ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لاو ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لا
عاسضوأ’ا عيمج ىلع ةرطيسسلا
راظتنا يف ،ت’اجملا ّىتسش يف
رحت

ّ
داعباو ةّيسصولا تاهجلا ك

لاخدإا نود تلآا ي˘ت˘لا ل˘ي˘قار˘ع˘لا
ىلإا ةمدخلا ّزيح اهنم تارسشعلا

.ةعاسسلا ّدح

ّمت لغتسشت ’ ةبقارم اريماك63
ةيدلب ءايحأا ىوتسسم ىلع اهتيبثت

رامع يديسس

رامع يديسس ةّيدلب ءايحأا لخدت
نم ةلسسلسس عراوسش ةناخ نمسض
تي˘˘ب˘˘ث˘˘ت ّم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘ّ̆يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

اهاوتسسم ىلع ةبقارملا تاريماك
،ةمدخلا زّ̆ي˘ح ا˘ه˘لا˘خدإا ر˘ي˘غ ن˘م
«ة˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ردا˘˘سصم بسسحو
نأاو ّةينعملا تاهجلل قبسس دقف
بي˘كر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قأا

ةبقارم اري˘ما˘ك63 ـل تي˘ب˘ث˘˘تو
ةعبات ءايحأا ةّدع ىوتسسم ىلع
نود طقف رامع يديسس ةّيدلبل

ّم˘ت ي˘ت˘لا ةز˘ه˘جأ’ا دد˘ع با˘˘سسح
ةّد˘ع عراو˘سش ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘ي˘˘كر˘˘ت
زّي˘ح ا˘ه˘لا˘خدإا ر˘ي˘غ ن˘م تا˘ّيد˘ل˘ب
اهتامدخ نم ةدافتسسإ’او ةمدخلا
ةراسشإ’ا ردجت ،افلاسس ةروكذملا

عراوسشب ةنئاكلا اريماك63 نأا
اهليسصوتّ م˘ت˘ب م˘ل را˘م˘ع يد˘ي˘سس
ر˘˘ق˘˘م˘˘ب

ّ
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘مأ’ا 

اهن˘كا˘مأا˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘تو ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘ت
ةن˘سس ر˘خاوأا ة˘ن˘سس ة˘سص˘ّسصخ˘م˘لا

ي˘قا˘ب نأا˘˘سش ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سش،7102
مل يتلا ةّيجولون˘كت˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
نم مغر˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘سشت ّم˘ت˘ي
ةمدخلا ّزيح اهنم تائملا لاخدإا
ةي’ول ةعبات ىرخأا قطانم يف
 .ةبانع

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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 ةمدخلا زّيح اهنم تارششعلا لاخدإا نود تاونشس ذنم اهتيبثت ّمت

ةلمجلاب ليقارع هجاوي ةبقارملا تاريماكب لمعلا زيزعت عورسشم
ليقارع ةبانع تاّيدلب ّلج لخاد ةبقارملا تاريماك زيزعت ةركفب قّلعتملا ةيجولونكتلا تامدخلا ميمعت عورششم هجاو

.اهنم تارششعلا تامدخ نم ةدافتشسإ’ا نم ةّينعملا تاهجلا نّكمت مدعل ارظن ةلمجلاب

¯  hd«ó gô…

ةلاكول ةماعلا ةيريدملا تفسشك
نأا هر˘يو˘ط˘تو ن˘كسسلا ن˘ي˘سسح˘˘ت
دجاوت ةلاكولا نم ايزكرم اريدم
نيأا ةبانع ةي’وب صسيمخلا موي
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م دد˘˘ع د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت
ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘كسسلا
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لاو ا˘˘ه˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت
تح˘˘سضوأا ثي˘˘ح .ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ت˘˘ع˘˘˘ت
هذ˘ه نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘لا˘˘كو˘˘لا
لخدت يتلا ةنلعملا ريغ ةرايزلا
ليقارعلا ىلع ءاسضقلا راطإا يف
ع˘˘يرا˘˘سشم ه˘˘جاو˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
صسمأا لوأا تم˘ت ي˘˘ت˘˘لاو «لد˘˘ع»
يزكرملا ريد˘م˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ ف˘قو
ىلإا ماع˘لا ر˘يد˘م˘لا ه˘ل˘سسرأا يذ˘لا
اهلÓخ فقو ةيقرسشلا تاي’ولا

ىلع لاغسشأ’ا مدقت ىدم ىلع

0005  عقوم نم لك ىوتسسم

ةدحو0002و ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘˘حو
عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ةينكسس
بنعلا داو ةيدلبب ةعقاولا صشيرلا

فر˘سشت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘˘لا ي˘˘هو
دكأا ثيح ،ةيكرت ةسسسسؤوم اهيلع
يف عيرسستلا ةرورسض ىلع انه
ةيجراخلا ةئيهتلا لاغسشأا ةريتو

ةفرسشملا تاهجلا نيب قيسسنتلاو
ط˘بر˘لا تا˘كب˘سش لا˘غ˘سشأا ى˘˘ل˘˘ع
ىر˘خأ’او زا˘˘غ˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب
فرسصلا تاونق لاغسشأاب ةفلكملا
ي˘ف لا˘غ˘سشأ’ا ءا˘ه˘نإ’ ي˘˘ح˘˘سصلا
،ريخأات يأا نود ددحملا دعوملا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ي˘ف ا˘سضيأا ف˘قو ا˘˘م˘˘ك
˘مد˘ق˘ت ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ةدحو738 عقوم يف لاغسشأ’ا
ا˘ن˘ه تد˘ه˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
لاغسشأ’ا ءاهنإاب زاجنإ’ا تاكرسش
تلمسش امك ،ددحملا دعوملا يف
ر˘يد˘م˘لا اذ˘ه ل˘ق˘ن˘ت ةرا˘يز˘لا هذ˘ه

ةدحو005 عقوم ىلإا يزكرملا
«نيسسح ةعمج» ةقطنمب ةينكسس
ع˘قو˘م˘لا ي˘هو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
نيديفتسسملل اسساسسأا صصسصخملا

ثيح ،«1 لدع» جمانرب راطإا يف
نأا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘لا تح˘˘سضوأا
اذه يف عمتسسا يزكرملا ريدملا
ريدم همدق صضرع ىلإا عقوملا

،ةبانع ة˘ي’و˘ب »لد˘ع» ع˘يرا˘سشم
ىلع نيفرسشم˘ل˘ل ه˘جو˘ي نأا ل˘ب˘ق
صضع˘ب ع˘قاو˘م˘لا هذ˘ه˘ل لا˘غ˘سشأ’ا
ل˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا

ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘كسشم

ة˘ي˘ن˘كسس ةد˘حو005 ع˘قو˘م˘˘ل
تايسصوتلا ن˘ي˘ب ن˘مو ي˘نو˘ب˘لا˘ب
يزكرم˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا
«لدع» عيراسشم ىلع نيمئاقلل
ق˘فار˘م˘لا م˘ي˘ل˘سست و˘˘ه ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب
ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م صشير˘˘˘˘˘لا عارذ
ه˘ماز˘لإاو ل˘ب˘ق˘م˘لا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
بتا˘˘˘كمو زا˘˘˘ج˘˘˘نإ’ا تا˘˘˘كر˘˘˘سش
عيرا˘سشم˘لا ءا˘سسؤورو تا˘سسارد˘لا

يلبقتسسم لمع ططخم عسضوب

اذه ،لاغسشأ’ا مدقت ىدم حسضوي

نيبتتكملا نم ديدعلا ربع دقو

ءاقتلا مدع نم مهسضاعتما نع

نيلثممب يزكر˘م˘لا ر˘يد˘م˘لا اذ˘ه

ي˘قا˘ب ي˘˘ف ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك م˘˘ه˘˘ن˘˘ع

ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف حر˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘˘لا

ةيقيقحلا لكاسشملا نوب˘ت˘ت˘كم˘لا

.«2 لدع» جمانرب هجاوت يتلا

نيبتتكملا نع نيلثمم قتلي مل

  «لدع» جمانرب عيراسشم دقفتي يزكرم ريدم

 ريملا ليحرب اوبلاط

مهقلغ نولسصاوي تاعيرتلا ناكسس
«ةنداكلا» ـب ةيدلبلا رقمل

مادختسساب ةيدلبلا رقم م˘ه˘ق˘ل˘غ تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب نا˘كسس ل˘سصاو˘ي
اجاجتحا يلاوتلا ىلع ثلاثلا مويلل ةيديدحلا لافقأ’ا و لسسÓسسلا

يلاهأا اهنم يناعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘كا˘سشم˘لاو عا˘سضوأ’ا ى˘ل˘ع
نب لامج لخدتو ةيدلبلا صسيئر ليحر ةرورسضب نيبلاطم ةقطنملا
يتلا تازواجتلا ةيسضق يف تاقيقحتلا حتفب ةبانع يلاو يميرب
ةيسضق صصوسصخب تاعير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تما˘ق
دوقع راطإا يف ةقط˘ن˘م˘لا با˘ب˘سش ل˘ي˘غ˘سشت˘لا دو˘ق˘ع ح˘ن˘مو ن˘كسسلا
رقم اوقلغ ةيجاجتح’ا مهتكرح  لÓخ ناكسسلا نأا ثيح «صسياد»
قاحتل’اب ةيدلبلا ي˘ف˘ظو˘م ع˘ن˘م ي˘ف بب˘سست ا˘م تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب
مدع بناج ىلا نيسشمهم ناكسسلا نا ةسصاخو مهلمع بسصانمب
تÓئاعلل ةيروهمجلا صسيئر اهرقا يتلا ةي˘لا˘م˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا م˘ه˘ح˘ن˘م
انوروك صسور˘ي˘ف ة˘ه˘با˘ج˘م˘ل ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ةررر˘سضت˘م˘لا

رهسش لÓخو ددحملا تقولا يف مهتافلم اوعدوا دق مهنا ةسصاخو
مل نآ’ا دح ىلاو ةيدلبلا حلاسصم ىوتسسم ىلع ميركلا ناسضمر

ل˘ع˘ج ا˘م اد˘هو ير˘ئاز˘ج را˘˘ن˘˘يد ف˘˘لا01 غلب˘م ن˘م د˘حا د˘ي˘ف˘ت˘سسي
لكاسشملا نم ديدعلا نم نو˘نا˘ع˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسسو نو˘ن˘طاو˘م˘لا

كردلا دارفأا لخدت دقو ةيغاسصلا ناذ’ا داجيإا نودب بلاطملاو
مه˘ب˘لا˘ط˘م صصو˘سصخ ي˘ف م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشن’ عا˘م˘ت˘سس’ا م˘تو ي˘ن˘طو˘لا
ةلسصاحلا تازواجتلاو لكاسشملا اذكو ريملا ليحر يف ةلثمتملا
تانكسس اهنأا ىلع ةرتف ذنم هايا مهحنم مت يذلا نكسسلا صصوسصخب

لاغسشأ’ا تلاز امو ةزهاج فسصن اهنأا نيبت ةرتف رورم دعبو ةزهاج
تاقحتسسملا لك عفدب اوماق دق مهنأا نم مغرلا ىلع اهب ةلسصاوتم
ةيسضق بناج ىلإا حيتافملا مهحنم متي مل نآ’ا دح ىلإا نكل ةمزÓلا
ةيدلبلا حلاسصم فرط ن˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘لا دو˘ق˘ع ح˘ن˘م ي˘ف تازوا˘ج˘ت˘لا
حلاسصم مهايإا اهحنمت يتلا «صسياد» دوقع راطإا يف لاطبلل بابسشلل
راسسفتسس’ا دنعو ةيدلبلل يعامتج’ا نماسضتلاو طاسشنلا ةيريدم
تدكأا يتلا «صساد» يعامتج’ا نماسضتلاو طاسشنلا ةيريدم ىدل

اهحنم مت نكلو تاعيرتلا ةيدلبل دقع005 ةسصح حنم مت هنأاب
اوماق نيذلا نيجتحملاو بابسشلا ءايتسسا راثأا ام ةيوسضوف ةقيرطب
يف قيقحت حتف ةرورسضب نيبلاطم كردلا حلاسصم ىلإا ىوكسش عفرب
ىلإا صصوسصخلا اذه يف ةلسصاحلا تازواجتلا لك يفو ةيسضقلا

ةيدلبلا صسيئر ليحر وهو مهبلاطم ديسسجت ىلع مهرارسصإا بناج
ةرم لك يف ةقطنملا اهسشيعت يتلا صشطعلا ةمزأاب اسضيأا اوددن  امك
ةدمل هايملا اهلسصت مل مهتايفنح نأا ثيح ةيلاتتم مايأا ةدعل رمتسستو
يف رركتي هايملا ةمزأا ويرانيسس نأا امك رثكأا وأا ةرملا هذه مايأا ةرسشع
ىلع نيرسصم نوجتحملا لازام هذه ةباتك ن’ا دح ىلإاو ةرم لك
 MƒQjá aÉQì.ةيدلبلا صسيئر ليحر

دمحأا يزيزع ةقطنمب

  ةفرسشلاب يسشاوملل قوسس ربكأا حاتتفإا
ةقطنمب ةبانع ةي’وب نطولا قرسشب ةيسشاملل قوسس ربكأا صسمأا حتتفأا

ام بسسح ةسشيرحلا قيرط ةفرسشلا ةيدلبل ةعباتلا دمحأا يزيزع
يميلقا قوسس ر˘ب˘كأا د˘ع˘يو ة˘عا˘سس ر˘خآ’ ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘سصم ه˘ت˘ف˘سشك
قاوسس’ا ىلع طغسضلا فيفخت تاءارجا قفو هحتف مت ةيسشاملل
يحسض’ا ديع بارتقإا عم اريبك اسضاسضتكا فرعت يتلا ةرواجملا

ةيداسصتق’ا دويقلا فيفخت ططخم نمسض ءاج دقو ةنسس لك نم

91 ديفوك انوروك صسوريفل ادودحم اراسشتنا فرعت يتلا قطانملاب
لجا نم تابي˘تر˘ت˘لاو تاءار˘جإ’او ر˘ي˘باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ع˘سضو م˘ت د˘قو
تاءارجا ةفاك داختا بناج ىلا قفرملا اذهل نسسحلا ريسسلا نامسض
صسمأا حابسص ايمسسر حتتفإا يذلا قوسسلا لخاد ميقعتلاو ةياقولا
ةرطنقلا قوسس بناج ىلإا ةي’ولا اماه ابسسكم دعي يذلاو ةعمجلا
عفرلا تاءارجا عم انمازت ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ي˘م˘سسر ح˘ت˘ت˘فا يد˘لا

91 ديفوك انوروك صسوريف يسشفت ءارج رجحلل يجيردتلا
Ü.±
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ايجيردت مويلا نم ءادتبا دوعت
هبسشو يرسضحلا لقنلا لئاسسو
ةبانعب ايمسسر لمعلل يرسضحلا

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م نا˘˘ي˘˘ب بسسح
ةدوع ةيفيك ددح يدلا ةي’ولاب
ةرج’ا تارايسس ادكو تÓفحلا
يوتسسم ىلع يعا˘م˘ج˘لا ل˘ق˘ن˘لا

تايدلبلا اذ˘كو ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو
ن˘ي˘مز˘ت˘ل˘م نو˘نو˘كي˘سس ن˘يد˘˘لاو
تاءار˘جا ةد˘ع ر˘ي˘فو˘˘ت نا˘˘م˘˘سضب
ي˘سضو˘ف˘لاو ما˘حدز’ا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

لخاد وا تابكرملا لخاد ءاوسس

يدلا نايبلا بسسحو تاطحملا

هنم ةخسسن ةعاسس رخآا تملسست

با˘ح˘سصا ي˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ه˘˘نا˘˘ف

ةرج’ا تارايسس ءاوسس تابكرملا

ميقع˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت تÓ˘فا˘ح˘لا وا

با˘كر˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا د˘˘عا˘˘ق˘˘م˘˘لا

ح˘˘ت˘˘ف ةرور˘˘سض ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘˘سصب

ة˘˘يو˘˘ه˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو د˘˘فاو˘˘ن˘˘˘لا

ديدحت ةبكرملا لخاد ةيعيبطلا

ـب ن˘ير˘فا˘سسم˘لا وأا با˘كر˘لا دد˘ع

ة˘قا˘ط ن˘م ط˘ق˘ف  ة˘ئ˘م˘˘لا˘˘ب05

داوم عسضو ةبكرم˘لا با˘ع˘ي˘ت˘سسا

تÓ˘فا˘ح˘لا ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ةر˘ه˘ط˘م

ا˘ي˘مو˘ي ل˘ق˘ن˘لا ة˘ل˘ي˘سسو ع˘سضخاو

اده  ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل

نيب دعا˘ب˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت بجو˘ت˘يو

لÓ˘خ ة˘ط˘ح˘م˘لا ل˘خاد با˘كر˘˘لا

باب ديدح˘تو را˘ظ˘ت˘نإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع

صصا˘خ ر˘˘خاو لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ

ق˘˘فاد˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘ن˘˘˘مو جور˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب

بابلا تاد تÓفاحلا ةبسسنلابو

ةي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت بج˘ي د˘حاو˘لا

تداع دقو اده  ماحدز’ا يدافتل

يدرفلا ل˘ق˘ن˘لا ةر˘ج’ا تارا˘ي˘سس

لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو˘˘ب

ىلع ايمسسر نيطرافلا نيمويلا

يذلا رجحلا عفر تاءارجا ةيفلخ

ن˘م˘سضت˘م˘لاو ة˘مو˘كح˘لا ه˘˘تر˘˘قا

ربع ايجيردت لقنلا ةكرح ةدوع

د˘ع˘ب ن˘طو˘لا تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا

يتلا لامعلا نم ةئملاب نيسسمخل

تاءار˘جا ا˘ه˘˘ت˘˘سضر˘˘ف د˘˘ق تنا˘˘ك

صسوريف راسشتنإا نم دحلا رجحلا

.91 ديفوك انوروك

 ةي’ولاب لقنلا ةيريدم اهتددح طورشش قفو

  لمعلل يعامجلا لقنلا تارايسسو تÓفاحلا ةدوع
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ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ود˘ششا˘ن ا˘م˘ك
يراقعلا يقرملل دح عشضو ةرورشضب
طو˘ط˘خ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج زوا˘˘ج˘˘ت يذ˘˘لا
ر˘ب˘ع قا˘˘ي˘˘شسلا تاذ ي˘˘ف .ءار˘˘م˘˘ح˘˘لا
يأ’ م˘˘ه˘˘شضفر ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘كم˘˘لا
اوب˘لا˘طو ة˘بدا˘ك دو˘عو وا تار˘ير˘ب˘ت
مهحنم و مهعورششم ءاهنا ةرورشضب
غلابم اه˘ي˘ف او˘ع˘فد ي˘ت˘لا م˘ه˘تا˘ن˘كشس

نويلم003 ىلإا لشصت ةريبك ةيلام
و لولحلا بايغ يفو،سصخشش لكل
ن˘ي˘ب ةر˘كلا ي˘مر ة˘شسا˘ي˘شس ل˘شصاو˘ت
ن˘م تا˘ئ˘م˘لا د˘جاو˘ت˘ي ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ة˘لا˘ح ي˘ف عور˘ششم˘لا اذ˘ه با˘ح˘˘شصا

ل˘˘طا˘˘م˘˘ت˘˘ب اودد˘˘˘ن ثي˘˘˘ح، ة˘˘˘يرز˘˘˘م
تا˘ه˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
ةقلاعلا مهتيشضق ةجلاعم يف ةينعملا

انكاشس كرحت نا نود تاونشس ذنم
تردشصا ةيراد’ا ةمكحملا نا مغر
تدرجو لبق نم مهحلاشصل اهمكح
ةيكلم نم يكرتلا يراقعلا يقرملا
زاجنإ’ هل حونمملا يراقعلا ءاعولا

راظتن’اب ادوعو اوقلت نيا،عورششملا
عور˘ششم˘لا ح˘˘ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘جا ن˘˘م
هي˘شضت˘ق˘ي ا˘م˘ل ا˘ق˘فو ىر˘خأا ة˘كر˘ششل

ةدملا هذه رورم مغر نكل،نوناقلا

داعي ميدق ’و ركذي ديدج ’ هنا ’إا
ع˘ي˘˘م˘˘ج نا ى˘˘ت˘˘ح م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘شضق ي˘˘ف

تاهج˘لا ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل م˘ه˘ت˘لوا˘ح˘م

ىل˘ع لو˘شصح˘لا ل˘جا ن˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

مل مهتانكشس ريشصم لوح تامولعم

رومأ’ا عي˘م˘ج تل˘ظو ا˘ع˘ف˘ن يد˘ج˘ت

ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا ل˘ع˘ج ا˘˘م ة˘˘شضما˘˘غ

متي نا لبق اذه ،ةجهللا نودعشصي

لك تلظو يكرتلل عورششملا ةداعا
ىرخأ’ا ةهج˘ل˘ل ة˘ف˘كلا ي˘مر˘ت ة˘ه˘ج
اذ˘ه˘ب اد˘ي˘ق˘ع˘˘ت رو˘˘مأ’ا داز ا˘˘م و˘˘هو
هيلع قلطي امل˘ث˘م م˘ئا˘ن˘لا عور˘ششم˘لا

ع˘ي˘م˘ج د˘ج˘ت م˘ل ا˘م˘˘ك،نيبتتكملا

ا˘˘ه˘˘ب او˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا يوا˘˘˘كششلا
يلاو مهتمد˘ق˘م ي˘فو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘غا˘˘شص ا˘˘ناذآا ق˘˘با˘˘˘شسلا ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا

نمشست ’ دوعو ءا˘ط˘عإا˘ب ءا˘ف˘ت˘ك’او
او˘تا˘ب ا˘م˘˘ك، عو˘˘ج ن˘˘م ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت ’و
م˘ه˘تا˘ن˘كشس ر˘ي˘شصم ن˘ع نو˘لءا˘شست˘ي
تاحيشضوت مهيطعتشس يتلا ةهجلاو
ميدقت لوؤوشسم لك سضفر لظ يف
مهفشصني يئاهن رارق وأا تاحيشضوت
عورششملا اذه عم مهتاناعم يهنيو
ة˘ن˘شس ه˘ب لا˘غ˘ششأ’ا تق˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لا

نا سضور˘ف˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو3102

تفرع اهنكل ارهشش42 دعب يهتنت
هب روم’ا تحبشصا امك اريبك ارخأات
بب˘˘شسب ءو˘˘شسأ’ ئ˘˘ي˘˘شس ن˘˘م ر˘˘ي˘˘شست
اهيف طبختي يتلا ةريثكلا لكاششملا

.تاونشس ذنم

مهتيعشضو ةيوشستل اهنئابز تدششان

«هايملل ةيرئإزجلإ» نويد

ميتنشس رايلم242 ىلإإ لشصت
اهنويد نأا سسمأا ةبانع ةي’وب «هايملل ةيرئازجلا» ةشسشسؤوم ةدحو تنلعأا

عيمج لمششت ميت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م242 تغلب اهنئابز ىدل ة˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا
يذلا غلبملا وهو عناشصمو تاشسشسؤوم ،راجت ،لزانم نم فانشصأ’ا
لكششلاب ةمدخلا نيشسحت نع ةزجاع اهلعجو ةشسشسؤوملا لهك لقثأا
نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘شسشسؤو˘م˘لا تح˘شضوأا ثي˘ح ،نو˘بز˘لا هو˘جر˘ي يذ˘˘لا
لثتما لاح يف نطاوملا ىلع ةدئافلاب دوعيشس غلابملا هذه ليشصحت
يف روكذملا غلبملا لÓغتشسا لÓخ نم كلذو ريتاوفلا ديدشستب ماقو
نع نيرخأاتملا نئابزلا تد˘ششا˘ن ي˘ت˘لا ة˘شسشسؤو˘م˘لا تا˘طا˘ششن ر˘يو˘ط˘ت
ةبيرقلا ةيراجتلا ت’اكولاو تاشضابقلا نم برقتلا مهريتاوف ديدشست
اهريفوت ىلإا ةتف’ ،تاقحتشسملا ديدشستو مكتيعشضو ةيوشستل مهنم
،مهتيعشضو ةيوشست نم مهنيكمت لجأا نم مهل تÓيهشستلا نم ديدعلا
ءابو يششفت نم ةياقولل ةمزÓلا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا ىلإا ةفاشضإ’اب
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 اهب ةنزخملا ةيقيقحلا ةيمكلا مييقتل

ديربت فرغ سشيتفتل ةعشسإو ةلمح
ءاشضيبلإ موحللإ

نيريخأ’ا نيمويلا يف ةبانع ةي’ول ةحÓفلا ةيريدم  حلاشصم تنشش
ةعباتلا ءاشضيبلا موحللا ديربت فرغ ةبقارمو سشيتفتل ةعشساو ةلمح
ام ىلع ايناديم فوقولل ةي’ولاب قطانم ةدع ىوتشسم ىلع سصاوخلل
حيحشصلا مييقتلاو د˘ير˘ب˘ت˘لاو ن˘يز˘خ˘ت˘لا طور˘شش ن˘م ا˘ه˘ل˘خاد˘ب رود˘ي
حلاشصملا ةيريدم روششنم بشسحو.جوتنملا اذه نم ةنزخملا تايمكلل
ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو ةيلاشسرإ’ ةباجتشسإا هنأاف ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا
مت ، ءاشضيبلا موحللا ةدام ديمجت فرغ سشيتفتب ةقلعتملا ةيفيرلا
ةيريدم تاراطإا لبق ن˘م  تم˘ظ˘ن ة˘يد˘ق˘ف˘ت ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةيرطيبلا ةششتفملاب رمأ’ا قلعتيو ةبانع ةي’ول ةيحÓفلا حلاشصملا
ةلثممو ينقتلا معدلاو جاتنإ’ا ميظنت ةحلشصم سسيئر و ةيئ’ولا

مييقت لجأا نم كلذو ةيداشصتقإ’ا تاقيقحتلاو تايئاشصحإ’ا ةحلشصم
ىوتشسم ىلع (ءاشضيبلا موحللا)ةداملا هتاه نم ةدوجوملا ةيمكلا
ةبقارملا تاطاششنل ةلشصاوم و لشصتم قايشس يفو.سصاخلا عاطقلا

تاذ تمشضن،ADSP ةبانعل فاجلا ءانيملا ىوتشسم ىلع ةيناديملا
لوا ةحيبشص ةيتابنلا ةحشصلل يشسيئرلا بقارملا يف ةلثمم حلاشصملا
ةيتابن تاجوتنم ةنياعم ىلع فوقوولل ةيناديم ةجرخ سسيمخلا سسمأا

YÉO∫ GCe«ø.نييداشصتقإ’ا نيلماعتملا دحأ’

ةيروثلا ةرشسأÓل ةديدع ىواكشش دعب

ةربقمل رابتعإ’إ ةداعإ’ ريشضحتلإ
ةدرابلإ نيعب ءإدهششلإ

ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب قو˘ق˘ح˘لا يوذو ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ة˘ير˘يد˘م تعر˘˘شش
ةدرابلا نيع ةيدلبب ءادهششلا ةربقمب رابتعإ’ا ةداعإا ةيلمعب ريشضحتلا

ةرايزب سسمأا لوأا ةيروثلا ةرشسأÓل يلثمم ةقفر ريدملا اهثخ ي’او
ةيريدم˘ل نا˘ي˘ب لا˘قو.ة˘يد˘ل˘ب˘لا سسي˘ئر ن˘ع ل˘ث˘م˘م رو˘شضح˘ل ة˘ن˘يا˘ع˘م
ةبانعب ءادهششلا ءانبأا ةمظنم اهتقلت يتلا ىوكششلا دعب هنأا نيدهاجملا

ةلاح سصخي اميف ةدرابلا نيع ةيدلبل ةيروثلا ةرشسأ’او نينطاوم نم
قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريدم ةماشسأا طبارم ماق ءادهششلا ةربقم
و ءادهششلا ءانبأا ةمظنمل ماعلا نيمأ’ا يشسيمخ ةيشسياود عم قيشسنتلاب
ةرايزب ةي’ولاب نيدهاجملا ءانبأا ةمظنمل ماعلا نيمأ’ا يلع نب رشصان
سسلجملا سسيئر لثمم بئانلاو ةرئادلل ماعلا بتاكلا روشضحب ةيدقفت
ةيعشضو ىلع فوقولا مت ثيح ،ةدرابلا نيع ةيدلبل يدلبلا يبعششلا
عباتلا نايب˘لا تاذ بشسحو سصئا˘ق˘ن˘لا ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘ج˘شست م˘تو ةر˘ب˘ق˘م˘لا
ريدم بلط دقف كوبشسيافلا ىلع ةيمشسرلا اهتحفشص ربع ةيريدملل
ريشضحت يدلبلا بئانلا نم ةبانع ةي’ول قوقحلا يوذو نيدهاجملا
.ةنكمم ةشصرف برقأا يف ةربقملا هذه ميمرتل ةينقت ةقاطب
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يتنمشسإ’ا زجاحلا قوف تدعشص

ةيباششلإ ةقطنمب ةرايشس فإرحنإإ
ينطولا قيرطلا يف ريطخ رورم ثداح ةعمجلا سسمأا ةحيبشص عقو

ةيحايشس ةرايشس فار˘ح˘نإا ىدأا لا˘حر˘بو ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا44 مقر
ثداحلا نإاف انرداشصم بشسحو .يتنمشسإ’ا زجاحلا قوف  اهدوعشصو
ىلإا اهبÓقنإا يف ةرايشسلا فارحنإا ببشست ثيح ةيباششلا ةقطنمب عقو
ةيقيقح ةثراك ةثداحل ه’ول ظحلا نشسحلو يتنمشس’ا زجاحلا قوف
نم ذاقن’ تابكرملا يقئاشسو نينطاوملا نم ددع لخدت روفلا ىلعو
ثداحلاب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم غÓبإا عم ةبكرملا هذه لخادب ناك
ىحرجلل ةمزÓلا ةيلوأ’ا تافاعشس’ا لك ميدقتو لخدتلا لجأا نم
ميلقإا ةشصتخملا ةين˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا تح˘ت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ن˘ي˘با˘شصم˘لاو
 YÉO∫ GCe«ø.ثداحلا يف اقيقحت سصاشصتخإ’ا

يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ
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ةيثراكلا ةيعشضولاو لاغششأ’ا رخأات ببشسب ديدششلا مهئايتشسا نع ينوبلا ةيدلب ءاقرزلا ةكربلاب معدم يوقرت نكشسم056 عورششم وبتتكم برعأا
رقم مامأا دغ دعب ةيجاجتحا ةفقو ميظنتب نوبتتكملا دده دقو ،راظتن’ا نم ةديدعلا تاونشسلا مغر رونلا رت مل يتلا مهتانكشس اهيلا تلآا يتلا

.مهباشصعا مهدقفت تتاب يتلا ةيعشضولا هذهل لح داجياو لجاعلا لخدتلاب يميرب نيدلا لامج يلاولا ةبلاطم لجا نم ةي’ولا

 ةيلحملا تاطلشسلا اهجهتنت يتلا ة’ابمÓلا ةشسايشسب اوددن

ءاقرزلإ ةكربلابAPL نكشسم056 عورششم وبتتكم
 لخدتلاب يميرب نوبلاطي
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روفينيملا رطشش ناكشس دششان
سسمأا ي˘نو˘ب˘لا˘˘ب لور˘˘شصلا ي˘˘ح˘˘ب
همهي نم لكو ةينعملا تاطلشسلا
ءادوشسلا طاقتلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ب ر˘مأ’ا
يحلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘شسم˘لا
ةر˘ث˘ك ي˘ف ا˘˘شسا˘˘شسأا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لا
ها˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا تا˘˘بر˘˘شست˘˘لا
ىوتشسم ىلع برششلل ةحلاشصلا

اهزاجنا مت يتلا ةديدجلا ةكبششلا
زيح ي˘ف ا˘ي˘م˘شسر تل˘خدو ار˘خؤو˘م
نينطاو˘م˘لا د˘يوز˘ت ي˘ف ة˘ن˘ظ˘خ˘لا
تر˘˘ه˘˘˘ظأاو .بور˘˘˘ششلا ءا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
اهلوادتو اهرششن مت يتلا روشصلا

فر˘ط ن˘˘م ع˘˘شساو قا˘˘ط˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ةيدلبب _لورشصلا يح ) هحفشص
نم ةعومجم اهريدي يتلا (ينوبلا
يتلا ها˘ي˘م˘لا م˘ج˘ح ي˘ح˘لا با˘ب˘شش
طيحمب ماعلا ءاشضفلا يف ردهت

تاب ام ةروتعوب ميرم ةطشسوتم
ةينعملا تاهجلل كرحت بجوتشسي

ةيئاملا تابرشستلا كلت حÓشصإ’
نم ةيئام˘لا ةور˘ث˘لا ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
لشصف لولح عم ةشصاخ عايشضلا
ىلإا نينطاوم˘لا ة˘جا˘حو ف˘ي˘شصلا

بشسحو .ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
با˘ب˘˘ششلا ء’ؤو˘˘ه نإا˘˘ف ا˘˘نردا˘˘شصم
تا˘بر˘شست˘لا دد˘ع ءا˘شصحإا˘ب او˘ما˘ق
لجأا نم مهيحب ةلجشسملا ةيئاملا

ح˘لا˘˘شصم ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر

اذكو ينوبلاب هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

سضر˘غ˘ب ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘بو ةر˘ئاد˘ل

ءادوشسلا طاقنلا هذه ىلع ءاشضقلا

ينارمعلا ج˘ي˘شسن˘لا تهو˘شش ي˘ت˘لا

عيباشسأ’اب يف فرعي يذلا يحلل

ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م تÓ˘˘م˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

دهششم يف نييز˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل

.ةنكاشسلا ناشسحتشسإا يقل

ةينعملا تاهجلا لخدتب اوبلاط

لورشصلاب ةروتعوب ميرم ةطشسوتم نم برقلاب ةيئام تابرشست

¯U°Édí. Ü

ر˘ج˘ح ءا˘ي˘حأا و˘ن˘طاو˘˘م ي˘˘كت˘˘ششي
يديشس ةيدلبل ايرادا ةعباتلا سسيدلا

نكشسم044،522 رارغ ىلع رامع
نم ةلمج، رامع قوزرم، ةقوقرب ،
اهمظعم يف قلعتت يتلا لكاششملا
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا با˘˘ب˘˘ششلا ت’ا˘˘غ˘˘ششناو
ىرخأا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘كشسلاو ل˘غ˘ششلا˘ب
قداشص يناميلشس بئانلا هتهج نم،
سسيد˘لا ر˘ج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
هذ˘ه نا˘كشس ت’ا˘غ˘ششن’ ع˘م˘ت˘˘شساو
مهتوشص لاشصيإاب دهعت نيأا ءايحأ’ا
ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ي˘˘لاو˘˘ل
ىلإا هتلشسارم يف قرطت نيا يميرب
يف ةلثم˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بلا˘ط˘م
ر˘شضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘يراو˘˘ج قاو˘˘شسأا زا˘˘ج˘˘نإا

ح˘م˘شسي˘شس يذ˘لا ر˘˘مأ’ا،هكاوفلاو

ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب
اراششتنا فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا، ة˘يو˘شضو˘ف˘لاو

،تاقرطلا فاوح ىلع ةشصاخ اريبك

ة˘ق˘ط˘ن˘م ءا˘ششنا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
قوزرم يح يف يراجتلا طاششنلا

سصا˘شصت˘مإا˘ب ح˘م˘شسي˘شس ا˘م˘م ،را˘م˘ع
بابششلا ىدل ةشصاخو ةلاطبلا ةبشسن

ز˘كر˘م زا˘ج˘نإا ،ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ل˘طا˘ع˘لا
را˘م˘ع قوزر˘م ي˘ح ي˘ف ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ششأ’ا ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ل
زاجنا تايلمع ليجشست،تاكلتمملاو
تا˘˘˘حا˘˘˘شسمو ءار˘˘˘شضخ تا˘˘˘حا˘˘˘شسم
تÓفاحلل تاطحم ءاششنإا ،هيفرتلل
يحب ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شسو
فشصوتشسملا ميعدت ،رامع قوزرم
بيبطب ةرطنقلاب دجاوتملا يحشصلا
هبششلا لامع اذكو ،لقأ’ا ىلع يناث
ةيعو˘ن ن˘ي˘شسح˘ت˘ل كلذو ،ن˘ي˘ي˘ب˘ط˘لا
لابقتشسا فورظو ةمدقملا تامدخلا
ةعاقو بابششلا راد زاجنا ،ىشضرملا
ءايحأا يبعلم ةئيهت ةداعإا، تاشضايرلل
ام˘ي˘ف ا˘ما .ة˘قو˘قر˘بو  را˘م˘ع قوزر˘م
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘م˘لا عا˘ط˘ق˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نونطاوم˘لا بلا˘ط د˘ق˘ف ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
بور˘ششلا ها˘˘ي˘˘م تاو˘˘ن˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةيئاملا تا˘بر˘شست˘لا ن˘م ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘شصو
لقأ’ا ىلع عيزوتلا ةيلمع نيشسحتو

ريدقت ىشصقا ىلع ةعاشس84 لك
حيلشصت ةدا˘عإاو ،ءا˘ي˘حأ’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف
مل يتلا ةرذقلا هايملا فرشص تاونق
و ،اهب لومعملا ريياعملا بشسح زجنت

ىلإ،نا˘˘كشسلا بشسح كلذ ع˘˘جر˘˘ي

را˘˘ي˘˘ت˘˘خا د˘˘ن˘˘ع ،ةرادإ’ا تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘˘ت

قر˘˘ط˘˘ب ةز˘˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

522 يح زيزعت ةرورشض، ةهوبششم
لو˘ح˘م˘˘ب سسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ب ن˘˘كشسم
ح˘ب˘شصأا نا د˘ع˘ب،د˘˘يد˘˘ج ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك
طغشضلا لمتحي ’ ميدقلا لوحملا
فرط نم فيثكلا لÓغتشس’ا ببشسب
قفار˘م˘لاو ة˘ه˘ج ن˘م ي˘ح˘لا ي˘ن˘طا˘ق
،ناكملا نيع يف ةدجوتملا ةيمومعلا

ل˘خاد ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإ’ا م˘ي˘˘عد˘˘تو
يتلا نكامأ’ا يف اهريفوتو ،ءايحأ’ا
هنإاف بابششلا بلاطم اما،اهيف مدعنت

ددع ديازت عم قداشص بئانلا بشسح
سضع˘ب ح˘ت˘ف ع˘مو ل˘غ˘ششلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ق˘فار˘م˘˘لا
يح يف ةشصاخ ،بيرقلا لبقتشسملا

نأا يحلا ناكشس دششاني ،رامع قوزرم
حلاشصل فيظوتلل ة˘يو˘لوأ’ا ى˘ط˘ع˘ت
ةلاحلا نيعب ذخأا عم ،يحلا ناكشس
ةئيهت سصوشصخبو ،درف لكل ةيلئاعلا
، نا˘كشسلا بلا˘ط˘ي ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا
ةشصاخ ،بناوجلا لك ن˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا˘ب
،ةفشصرأ’ا ،يحشصلا فرشصلا تاونق
لخاد كلاشسم˘لاو تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘ت
عورششم زاجنإا قÓطا ةداعإا ،ءايحأ’ا

،رامع قوزرم يح يف نكشسم006
يف .ةلوهجم بابشسأ’ فقوت يذلا

تاهلاششلا ونطاق دششان قايشسلا تاذ

ف˘ن˘شص ن˘م ةز˘ها˘ج˘لا تا˘ن˘˘كشسلا وأا

،(1+ يشضرأا قباط) يعامج فشصن

سسيدلا رج˘ح˘ب ن˘كشسم044 يحب

م˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشس ة˘˘شصح سصي˘˘شصخ˘˘ت

ة˘˘ل˘˘م˘˘ح را˘˘طإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو

يتلا ،ةزهاجلا تانكشسلا ىلعءاشضقلا

ة˘˘ح˘˘شص ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘˘خ تح˘˘˘ب˘˘˘شصأا

سسمأ’ا يف ثدح امك ،نينطاوملا

عباتلا ،ةرمحوب213 يحب بيرقلا

م˘ت ن˘يأا ،ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا

ريخأ’ا يف.ىرخا ةهجو ىلا مهليوحت

سسيدلا رج˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كشس د˘ششا˘ن

تا˘ن˘كشسلا ي˘ف ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لا ة˘˘شصا˘˘خ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةرور˘شضب ة˘يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا

ةيلوا ةلحرمك مهئاشصحاو مهتيعشضو

ن˘˘كشس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شس’ا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م

ةربتعم ةشصح سصيشصختو يعامتجا

ةشصاخ يفيرلا نكشسلا نم ةقطنملل

ة˘ي˘شضرا ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تا˘ن˘كشسلا هذ˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإ’

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘قو˘˘قر˘˘ب

 .سشهلا نكشسلا

ةئيهتلا بايغو نكشسم044 يحب تاهيلاششلاو نكشسلا لكششم اهتمدقم يف

 يلإولإ ةلواط ىلع سسيدلإ رجح ةقطنم ناكشس ت’اغششنإإ
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 لجيجب ماعطلا نع بارسضإا يف لخدي سسدنهم

نع ابأرشضإأ سسيمخلأ سسمأأ لوأأ ءاشصحإلأ يف ةلود سسدنهم نششد
لجأأ نم كلذو لجيج ةيلوب ةنشسكات ةيدلبب هبتكم لخأد ماعطلأ
ةفشصنم ريغ ةقيرطب هبشسح اهنم مرح يتلأ ةيقرتلاب ةبلاطملأ

اهب مدقت يتلأ ىوكششلأ بشسح ةيدلبلأ لخأد نم فأرطأأ ؤوطأوتبو
أذه ةيشضق تيقلو ،لجيج ةيلوب ةلوؤوشسملأ تاطلشسلل ينعملأ
نم أديدحتو ةنشس21 ذنم ةنشسكات ةيدلبب لمعي يذلأ سسدنهملأ
لشصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع أر˘ي˘ب˘ك ا˘بوا˘ج˘تو ة˘ع˘شسأو ىد˘شص8002
سسيئر هيف عراشس يذلأ تقولأ يف سشينروكلأ ةمشصاعب يعامتجإلأ
برشضملأ سسدنهملأ ناشسل ىلع ءاج ام يفن ىلإأ ةنشسكات ةيدلب
هحلا˘شصم نأا˘ب أد˘كؤو˘م ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ن˘م ه˘نا˘مر˘ح با˘ب˘شسأأ سصو˘شصخ˘ب

سضرعلأ سضفر هنكل بتكم سسيئر بشصنم اتقؤوم هيلع تشضرع
ةيشضق» ،ةنشسكات ةيدلبب دوجوم ريغ بشصنمل ةيقرتلأ ىلع رشصأأو
.«ةعباتملل

ةلسشنخ ةيلو يف قبطت ل نوبت سسيئرلا تاميلعت

ةيراجلأ تاقرطلأ ديبعت تايلمع ةلششنخ ةنيدم ناكشس ركنتشسأ
ةشصاخ ، ةريخألأ ةنوآلأ يف ةيلولأ ةمشصاعب ةيشسيئرلأ عرأوششلاب
ةشسشسؤوم موقت ثيح ، ليقثلأ نزولأ قيرط تشسم يتلأ ةيلمعلأ كلت
رأرشضأأ رهظت نأأ نود و ةديج ةلاح يف قيرط ديبعت ةداعإاب لاغششألأ

رظتنتو ةيثراك ةلاح يف ءايحألأ نم ريثكلأ لأزت ل امنيب ،هيلع
ةيلمعلأ أوربتعأ ةلششنخ نا˘كشس .ن˘ي˘ن˘شسلأ تأر˘ششع ذ˘ن˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ
يتلأ نوبت سسيئرلأ تاميلعتل مأرتحأ مدع و ماعلأ لاملل أديدبت
ةلاح يف يه يتلأ تاقرطلأ ىلع ماعلأ لاملأ ريذبت فقو ىلإأ أوعدت

  .ةرم لك يف طيلبتلأ و ديبعتلأ ةداعإأ لÓخ نم ةديج

وزو يزيتب نيتداهسشلاب قطني ةيسسنرف ةيعر

فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوششلأ ةيريدم رقمب ةيشسنرف ةيعر سسمأأ قطن
ّيلختلأو مÓشسإلأ هلوخد كلذب انلعم نيتداهششلاب ، وزو يزيتب
نوؤوششلأ ريدم هفششك ام  بشسحو ،ةينأرشّصنلأ هتنايد نع ايئاهن
ةيعرلأ نإاف ةششيعوب ىشسي˘ع د˘ي˘شسلأ ة˘يلو˘لا˘ب فا˘قوألأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ
راتخإأ دقو ةيريدملأ رقمب همÓشسإأ راهششإأ ىلع مدقأأ ةيشسنرفلأ
اهب ءاج يتلأ ميقلاب أريثك رثأات نأأ دعب «يدهم» مÓشسلأ مشسإأ هشسفنل
و حماشست و ةوخأأ نم يرئأزجلأ عمتجملأ يف اهظحلو مÓشسإلأ

ءايبنألأ لكب نمؤوي هنأل مÓشسإلأ بحأأو ةيناشسنإأ و ةطاشسبو ةبحم
ةيريدملأ رقمب يزمر لفح هل ميظنت مت ةبشسانملأ هذهب و .لشسرلأ و
ديدعلأ روشضح فرع دقو وزو يزيتب ةديدجلأ ةنيدملاب دجأوتملأ

   .ةيريدملأ تأراطإأ و خياششملأ نم

لحارلا يكيرمألا سسيئرلا ةوخإا نيب ةريخألا ثيمسس يدينيك نيج ةافو
،ثيمشس يد˘ي˘ن˘ي˘ك ن˘ي˘ج تي˘فو˘ت
نم ةايحلأ ديق ىلع ناك نم رخآأ
سسي˘˘ئر˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ششو ءا˘˘ق˘˘ششأأ
.فإأ نو˘ج» ل˘˘حأر˘˘لأ ي˘˘كير˘˘مألأ

.اماع29 رم˘ع ن˘ع «يد˘ي˘ن˘ي˘ك
ثي˘م˘شس يد˘ي˘ن˘ي˘ك تع˘ل˘ط˘˘شضأو
مÓشسلأ ةيلمع يف يروحم رودب
ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘ششلأ أد˘˘˘ن˘˘˘لر˘˘˘يإا˘˘˘ب
ةريفشس تناك امدنع تاينيعشستلأ
تلا˘قو .أد˘ن˘لر˘يإأ ىد˘ل ا˘˘هدÓ˘˘ب˘˘ل
اهتدلأو نإأ زرتيورل «ميك» اهتنبأ
اهلزنم يف ءاعبرألأ موي تيفوت
لافطأأ ةعشست نيب ةنماثلأ نيج تناك .«ايشصوشصخ أرمأأ هيقبتل» ةافولأ ببشس نÓعإأ نع تمجحأأ اهنكل ،نتاهنامب
يف ةليوط ةدمل اهشسفن تدجو ذإأ ةلئاعلأ يف لوجخلأ وشضعلأ اهنأاب فشصوت تناكو يدينيك زورو فيزوجل

.يدينيك درأودإأو تربور سسرجنوكلأ أوشضع مهنيبو ،اهئاقششأأو اهدلأو ةرهشش لÓظ

اهنم ديفتسسي نم رظتنت ةلسشنخب لدع تانكسس
ةشصحلأ نم ديفتشسم003 نم ديزأأ بلاطي
نم ةلششنخ ةيلو يف لدع جمانرب ةينكشسلأ

لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو ن˘كشسلأ ر˘يزو
ةمئاق نع يئاهنلأ جأرفإلأ لجأأ نم لخدتلاب
يهو ةروكذملأ ة˘شصح˘لأ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لأ

ةعزوملأ ىلوألأ ةشصحلأ نع سضئاف ةشصح
ءلؤوه نإاف نيجتحملأ ةلاشسر بشسحو .اقباشس
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسإلأ تأرأر˘ق م˘ه˘ح˘ن˘م نور˘ظ˘ت˘ن˘ي
ةئيهتلأ رظتنت يتلأو ةزهاجلأ لدع تانكشس
ةمزأأ نم نوناعي مهنأأ ثيح ،طقف ةيجراخلأ
ديحولأ مهلمأأ يقب و ،تأونشس01 ذنم ءأركلأ
لدع ةلاكول ةريخألأ ةينكشسلأ ةشصحلأ يف
.اهب قباشسلأ يلأولأ مهدعو يتلأ

عوبسسأا نوسضغ يف دامتعإلا ىلع لسصحتت ةيعمج3121
تا˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘˘لأ ةرأزو تف˘˘˘ششك
ةيلحم ةيعمج3121 لوشصح نع ،ةيلحملأ

د˘ع˘ب عو˘ب˘شسأأ نو˘شضغ ي˘ف دا˘م˘ت˘˘عإلأ ى˘˘ل˘˘ع
تداششأأو .ةينوناقلأ طورششلأ لك اهئافيتشسأ

تانطأوملاب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو
طا˘ششن˘لأ ي˘ف ن˘ي˘طر˘خ˘ن˘م˘لأ ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو
م˘ه˘م˘عد˘ب ا˘ه˘مأز˘ت˘لإأ ةدد˘˘ج˘˘م ،يو˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لأ

تا˘ي˘نا˘كمإلأ ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘ت˘ب م˘ه˘ت˘ق˘˘فأر˘˘مو
ةرششابم نم مهني˘كم˘ت˘ل ة˘يدا˘م˘لأو ة˘ير˘ششب˘لأ
.مظنم راطإأ يف ةرمتشسم ةروشصب مهتاطاششن

ياومارتلاب باكرلا عفادت ةروطخ نم رذحت «مارتيسس»
طو˘˘ط˘˘خ ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست ة˘˘˘كر˘˘˘شش تد˘˘˘كأأ
ةرورشض ىلع ،سسمأأ لوأأ ،يأومأرتلأ
تاميلعتو ةياقو˘لأ د˘عأو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘مإلأ
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلأ ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسلأ
.«يأومأرتلأ» نت˘م ى˘ل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ

نأاب اهل نايب يف «مأرتيشس» تراششأأو
ا˘ه˘ن˘ئا˘بز ة˘مد˘خ ي˘ف ا˘ه˘نأو˘عأأ ع˘ي˘م˘˘ج
،ةنكمملأ لقنلأ فورظ لشضفأأ ريفوتل
ة˘مد˘خ˘لأ ةدو˘ع م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م
ةكرحو نير˘فا˘شسم˘لأ م˘عد˘ل ا˘ي˘ج˘يرد˘ت

سضيوعتو رثكأأ هراششتنأ يف مهاشُسن ل نأأ بجو أذل ةريبك ةعرشسب رششتني سسوريفلأ نأاب هتأذ نايبلأ ركذو .ريشسلأ
يعامتجإلأ لشصأوتلأ عقأوم يف ترششتنأ روشص ةيفلخ ىلع «مأرتيشس» نايب يتأايو .رطخلل نيرخآلأو انشسفنأأ
.ةمشصاعلأ رئأزجلاب يأومأرت طاششن فانئتشسل لوألأ مويلأ يف باكرلأ عفأدت رهظت



 يسسنرفلأ ضسين ةقفر تابيردتلل نأدوعي يوأدوبو لاطع
دعب ،ديدجلا مصسوملا قبصست يتلا تادادعتصسÓل ابصسحت ةيبطلا تاصصوحفلا نم مايأا ةثÓث بقع ،سسيمخلا سسمأا لوأا يصسنرفلا سسين هيدان تابيردت ىلإا لاطع فصسوي ،يرئازجلا نميأ’ا ريهظلا داع

9102 ربمصسيد يف فورصضغلا ىوتصسم ىلع بيصصأا امدعبف ،مدقلا ةركل ةيصسنرفلا ىلوأ’ا ةطبارلا ىلإا يمتنملا يدانلا هدروأا ام بصسح ،ةبكرلا يف ةباصصإا ببصسب رهصشأا ةدعل نيدايملا نع هداعتبا
يوادوب ماصشه هنطاوم كراصش امك ،يدانلا نايب لوقي ،تاصشرولا نم ديدعلا ربع يرئازجلا بعÓلا رم ،هئÓمز ةيقب رارغ ىلعو ،اددجم تابيردتلا ءاوجأا ىلإا لاطع داع ،زتيم يدان مامأا ةارابم يف
وبع’ لصصاو امك ،دعابتلا سصخي اميف اميصس’ ،يحصصلا لوكوتوربلل امارتحا نيتعومجم ىلا مهميصسقت مت ثيح ،دجب اولمع نيبعÓلا نأا نايبلا فاصضأا ثيح ،سسين ةليكصشتل ةيبيردتلا ةصصحلا يف

بيترت يف ةصسداصسلا ةبترملا هلÓتحا لصضفب ،غيل ابوروأا ةصسفانم ىلإا لهأاتلا ةريصشأات كاكتفا نم سسين نكمتو ،ةريغصص تاعومجم ربع امئاد ،ةعمجلا سسمأا تابيردتلا ارييف كيرتاب بردملا
.انوروك سسوريف ةحئاج ببصسب ةيلحملا تاطلصسلا لبق نم ايئاهن اهفيقوت مت يتلا9102-0202 مصسومل ةيصسنرفلا ىلوأ’ا ةطبارلا

ديلو.ف
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ير˘ئإز˘ج˘لإ بر˘غ˘لإ ة˘يد˘نأإ تشضرا˘ع
ى˘لوألإ ن˘ي˘ت˘ط˘بإر˘لإ ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لإ

سسمأإ لوأإ تع˘م˘ت˘جإ ي˘ت˘لإ ة˘ي˘نا˘ث˘لإو
ة˘ط˘بإر˘˘لإ ي˘˘لو˘˘ئ˘˘شسم ع˘˘م نإر˘˘هو˘˘ب
ة˘شسفا˘ن˘م˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ
سسرا˘م ف˘شصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘˘م˘˘لإ
سسوري˘ف ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب مر˘شصن˘م˘لإ

دإدو سسيئر نم ملع امبشسح انوروك
رربو ،ناميلشس نيدلإ رشصن ناشسملت
ةعشست يلثمم فقوم لوئشسملإ تإذ
ةيناثلإو ىلوألإ نيتجردلإ نم يدإون

ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ إور˘˘شضح
،اهيف نوطبختي يتلإ ةريثكلإ ةيلاملإ

مراشصلإ قيبطتلإ نم مهعنمت يتلإو
ه˘ج˘ه˘ت˘ن˘ت ي˘ح˘شص لو˘كو˘تور˘ب يأل
مد˘ق˘لإ ةر˘كل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘تلإ
،يراجلإ مشسوملإ لامكتشسل ابشسحت
لتحي يذلإ ،دإدولإ سسيئر فاشضأإو
ةلو˘ط˘ب ي˘ف ثلا˘ث˘لإ ف˘شصلإ ه˘ق˘ير˘ف
نيعمت˘ج˘م˘لإ نأا˘ب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘ط˘بإر˘لإ
ن˘م لوز˘ن˘لإ ءا˘غ˘لإإ ا˘شضيأإ إو˘˘حر˘˘ت˘˘قإ
ةيدنألإ دوعشص عم ىلوألإ ةطبإرلإ
ةيناثلإ ةطبإرلإ نم ىلوألإ ةعبرألإ
ح˘ب˘شصي˘شس يذ˘لإ را˘ب˘كلإ م˘˘شسق ى˘˘لإإ

،ايدان02 ن˘م ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ب Ó˘˘كششم
ي˘ت˘لإ قر˘ف˘لإ ن˘ي˘ي˘ع˘ت سصو˘شصخ˘˘بو
تاشسفان˘م˘لإ ي˘ف ر˘ئإز˘ج˘لإ ل˘ث˘م˘ت˘شس

حشضوأإ ،لب˘ق˘م˘لإ م˘شسو˘م˘لإ ة˘ي˘لود˘لإ
يذ˘لإ حإر˘ت˘قلإ نأإ ثد˘ح˘ت˘م˘˘لإ تإذ
ءإرجإاب يشضقي نوعمتجملإ هب مدقت
عبرألإ ةيدنألإ نيب ةرغشصم ةلوطب
لجأإ نم يلاحلإ بيترتلإ يف ىلوألإ
ع˘با˘تو ،ه˘ف˘ي˘شصوو ل˘ط˘ب˘لإ ن˘ي˘ي˘ع˘˘ت
در˘ج˘م ى˘ق˘ب˘˘ي كلذ ل˘˘ك““ :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب
تاطلشسلإو ةيداحتلإ نأل تاحإرتقإ
رإرقلإ ذاختاب نولو˘خ˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ
ر˘˘ي˘˘شصم سصو˘˘شصخ˘˘ب بشسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ

يف هنأإ ىلع ديكأاتلإ عم ،ةشسفانملإ
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ،ا˘˘ه˘˘فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسإ لا˘˘ح
ىل˘ع ة˘يد˘نألإ ةد˘عا˘شسم تا˘ط˘ل˘شسلإ
يحشصلإ لوكوتوربلإ ءابعأإ لمحت

يفو ،““هريفإذحب همإرتحإ متي ىتح
و˘ل˘ث˘م˘مو ءا˘شسؤور دد˘شش ،ر˘خآإ بنا˘˘ج
ىلع عامتجلإ يف ةرشضاحلإ ةيدنألإ

مه˘ي˘ب˘عل رو˘جأإ سضي˘ف˘خ˘ت ةرور˘شض

05و52 ن˘ي˘ب ا˘م حوإر˘ت˘ت ة˘ب˘شسن˘ب
ف˘قو˘˘ت ةر˘˘ت˘˘ف با˘˘شسح˘˘ل ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

لوكوتورب قفو كلذ متيو ،ةلوطبلإ
امك ،نيينعملإ ىلع هحإرتقإ متيشس
دق˘ع˘ي نأإ رر˘ق˘م˘لإ ن˘مو ،ه˘ي˘لإإ ر˘ي˘ششأإ

ة˘فر˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لإ ة˘˘ط˘˘بإر˘˘لإ و˘˘لو˘˘ئ˘˘شسم
طشسولإ ةيدنأإ عم نيرخآإ نييعامتجإ

ى˘لإإ م˘˘ه˘˘ع˘˘م قر˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ،قر˘˘ششلإو
لمتحملإ فانئت˘شسلإ ن˘م م˘ه˘ف˘قو˘م
يتلإ لكاششملإ فلتخمو ةشسفانملل
ةئيهلل قباشس نايب قفو ،اهنم نوناعي
.ةيوركلإ

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةفرتحملا ةطبارلا يلوئسم عم نارهوب سمأ لوأ تعمتجا

يرئأزجلأ برغلأ نم ةفرتحم ةيدنأأ ةعسست
 ةلوطبلأ طاسشن فانئتسسأ ضضراعت

ن˘م د˘ح˘لإ دإدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘˘ير˘˘ف ةرإدإإ ترر˘˘ق

ي˘ف ن˘يو˘كت˘لإ عور˘ششم لو˘˘ئ˘˘شسم تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص

ق˘ير˘ف˘لإ ع˘شضو ر˘ب˘ع ،فرا˘شش مÓ˘عو˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ

لوئشسم فإرششإإ تحت (ةنشس12 تحت) فيدرلإ

بط˘ق˘لإ ر˘يد˘م ،ي˘ششير˘ق ق˘ي˘فو˘ت ،لوألإ ق˘ير˘ف˘لإ

باقعأإ يف رإرقلإ إذه ءاجو ،قيرفلاب يشسفانتلإ

ديعشسب ةرإدإلإ رقمب إرخؤوم دقعنإ يذلإ عامتجلإ

ةرإدإلإ سسل˘ج˘م و˘شضع ه˘شسأإر˘˘ت يذ˘˘لإ ن˘˘يد˘˘م˘˘ح

ى˘ل˘ع إر˘˘خؤو˘˘م زا˘˘ح يذ˘˘لإ ،ي˘˘ششي˘˘ششح ف˘˘ير˘˘شش

سسي˘ئرو ةرإدإلإ سسل˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ن˘˘م سضيو˘˘ف˘˘ت
لماكلإ فإرششإلاب ةرامع نيدلإ فرشش ،يدانلإ

برقم ردشصم راششأإو ،قيرفلإ ةرإدإإ رييشست ىلع
ةجردب سسكعي ةوطخلإ هذه ىلإإ ءوجللإ نأإ ىلإإ
ي˘لو˘ئ˘شسم يد˘ل ا˘شضر˘لإ مد˘˘ع ن˘˘م ة˘˘لا˘˘ح ى˘˘لوأإ
فرششي يذلإ ن˘يو˘كت˘لإ عور˘ششم ى˘ل˘ع با˘ب˘ششلإ

،هقÓ˘طإإ ى˘ل˘ع ما˘ع د˘ع˘ب فرا˘شش مÓ˘عو˘ب ه˘ي˘ل˘ع
بشصت ىرخأإ تإوطخ نأاب هتإذ ردشصملإ حشضوأإو
مقإوطلإ نم ددع رييغت اهنمو هاجتلإ إذه يف
داحتل قبشسألإ بردم˘لإ ا˘هرا˘ت˘خإ ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘ف˘لإ

71 تحت ةئفل ينفلإ مقاطلإ اهلوأإو ،سشإرحلإ

ىلإ راششيو ،هدقع ديدجت مدع ررقت يذلإ ةنشس

ديدجت مدع كلذ لبق تررق دق بابششلإ ةرإدإإ نأإ

نم ةيشصوتب ن˘ي˘ع يذ˘لإ ي˘ل˘حرو˘ب د˘ع˘شسي د˘ق˘ع

فاششكك ،قيلع د˘ي˘ع˘شس ،ق˘با˘شسلإ ما˘ع˘لإ ر˘يد˘م˘لإ

دعب ددحتي مل اميف قرششلإ ةقطنم يف بهإوملل

رإوزم تافرع يدانلل قباشسلإ بعÓلإ لبقتشسم

ةهجلل ةبشسنلاب ةمهملإ تإذل ريتخإ دق ناك يذلإ

ديلو.ف.ةيبرغلإ

 دادزولب بابصش

فراسش مÓعوب نيوكتلأ عورسشم لوؤوسسم تايحÓسص نم ضصيلقتلأ ررقت ةرأدإلأ

تجإر يتلإ رابخألإ ،لئابقلإ ةبيبشش قيرف ةرإدإإ تبذك
نيبعل دشض ةيشضق اهعفر نع ةريخألإ ةرتفلإ يف
ع˘ي˘م˘ج˘ل ا˘م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت تد˘كأإ ا˘م˘ك ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘˘شس
متي ام لك نأإ اهل نايب يف ةريششم ،يلاملإ امهتاقحتشسم
رإرقتشسإ ةعزعز اهنم دشصقلإ تاعاششإإ درجم هلوإدت
،““يرانكلإ““ ولوؤوشسم دكأإو .ةنتفلإ ثإدحإإو يدانلإ

وه نيريشسملإ دحأإ نأإ ،قيرفلل يمشسرلإ باشسحلإ ربع
يدانلإ ةرإدإإ تشسيلو ،نيبعÓلإ دشض ةيشضق عفر نم
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ نأإ ،رد˘شصم˘لإ تإذ ح˘˘شضوأإو .ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لإ

ىلع ءإدتعلإ ةلواحمو متششب اماق ،قيرفلل نيقباشسلإ
امهداعبتشسإ يف ببشستلاب هايإ نيمهتم ،يدانلإ ريشسم
هذ˘ه ،ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ةرإدإإ تنإدأإو .ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ن˘˘م
نيذللإ ،نيقباشسلإ نيبعÓلإ اهيلع مدقأإ يتلإ تافرشصتلإ
امهترداغم دعب ةلماك ةيلا˘م˘لإ ا˘م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ا˘ي˘ق˘ل˘ت
،لئابقلإ ةبيبششلإ ةرإدإإ تفششك ،رخآإ قايشس يفو .قيرفلإ

،قيرفلإ نيوكت زكرم عورششمب لاغششألإ مدقت ىدم
.عورششملإ ي˘ف ةد˘يد˘ج تÓ˘يد˘ع˘ت ءإر˘جإإ ترر˘ق ا˘م˘ك
ي˘ف ا˘هر˘كشش لÓ˘م ف˘ير˘˘شش سسي˘˘ئر˘˘لإ ةرإدإإ ته˘˘جوو

لاغششأإ مهئاهنإإ دعب ،وزو يزيت ةيدلبو ةيلول ،ةيإدبلإ
قيرطلإو ،قيرفلإ نيوكت زكرم نيب طبإرلإ قيرطلإ

يذلإ لكايهلإ سصخي اميفو ،يشسيع دإوب21 مقر
تإذ ح˘شضوأإ ،يدا˘ن˘لإ ن˘يو˘كت ز˘كر˘م ا˘ه˘ن˘م˘˘شضت˘˘ي˘˘شس
سضعب ءإرجإإ تررق ةيشضايرلإ ةيريدملإ نأإ ردشصملإ
ططخملإ بشسحو .ةديدج لكايه ةفاشضإاب تÓيدعتلإ
قدنف ،لئابقلإ ةبيبشش نيوكت زكرم مشضيشس ،ديدجلإ

بششع) افيفلإ سسيياقم قفو نيبعلم ،ريرشس001 ةعشسب
إذه مشضيشس امك ،مامح ،معطم ،(يعانطشصإ ،يعيبط
،يرإدإإ رقم ،قابشس ةبلح ،ةاطغم ةعاق اشضيأإ عورششملإ
قيرفل ةماقإإ رقمو ،تÓشضعلإ ةيوقت ةعاق ،جÓع ةعاق
ةبيبشش ةرإدإإ تحشضوأإو .قفإرملإ نم اهريغو رباكألإ
،يراجلإ رهششلإ ةياهن عامتجإ دقع متيشس هنأإ ،لئابقلإ
ىلعو .نيوكتلإ زكرمب لاغششألإ مدقت ىدم ةشسإردل

نميألإ ريهظلإ نأإ ،ةعلطم رداشصم تدافأإ ،رخآإ ديعشص
يدان تامامتهإ لخد ،يليÓب ريمأإ يلئابقلإ يدانلل
بعÓلإ دقع فراشش نأإ دعبو ثيح ،يرشصملإ كلامزلإ
إذه تاب ،هدقع ءاهتنإ ىلع دإدزولب بابششل قباشسلإ
وأإ ةيلحم ءإوشس ة˘يد˘نألإ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ع˘م˘ط˘م ر˘ي˘خألإ

نبإ نأإ ةير˘شصم˘لإ ر˘يرا˘ق˘ت˘لإ سضع˘ب تد˘كأإو ،ة˘ي˘جرا˘خ
يرشصملإ يدانلإ تايولوأإ نم حبشصأإ بورخلإ ةنيدم
.مداقلإ مشسوملل ابشسحت

بيجن.ج

لئابقلا ةبيبصش

يليÓب ريمأأ ديري يرسصملأ كلامزلأو ةطولغملأ رابخألأ بذكت ةرأدإلأ
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ةيداحتلإ سسيئر ،يششطز نيدلإ ريخ لاق
ح˘ير˘شصت ي˘ف ،مد˘ق˘لإ ةر˘كل ة˘ير˘˘ئإز˘˘ج˘˘لإ
حششرتي نل هنأإ ةث˘لا˘ث˘لإ ة˘ي˘عإذلإ ةا˘ن˘ق˘ل˘ل
رإرق ،فافلإ““ سسأإر ى˘ل˘ع ة˘ي˘نا˘ث ةد˘ه˘ع˘ل

بشسح اعقوتم ناك ،يششطز نيدلإ ريخ
لشسلشسم دعب ،ني˘ظ˘حÓ˘م˘لإ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلإ
ةشضايرلإو بابششلإ ةرإزو عم تإروانملإ

نأإ ايلج رهظو ةيشساشسألإ نينإوقلإ لوح
رثكأإ ““فافلإ““ فدهتشست تناك اياشصولإ

ترد˘شصأإ ا˘م˘ل ىر˘˘خأإ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘تإ يأإ ن˘˘م
نينإوق˘لإ ل˘يد˘ع˘ت ا˘ه˘ي˘ف ع˘ن˘م˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ن˘م دإرأإ يذ˘لإ ءإر˘جلإ و˘هو ة˘ي˘شسا˘˘شسألإ

ءامشسأإ ءاشصقإ يششطز نيدلإ ريخ هلÓخ
ة˘ما˘ع˘لإ ة˘ع˘م˘ج˘˘لإ ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘شضع˘˘لإ ن˘˘م
،لا˘˘ق ر˘˘خآإ قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘فو ،ة˘˘يدا˘˘ح˘˘˘تÓ˘˘˘ل
هنأإ ،ةعإذلإ نوفور˘ي˘كم ي˘ف ثد˘ح˘ت˘م˘لإ

إذه نكل ةلوطبلإ فانئتشسل ةدإرإ كانه
ةيئابولإ ةيعشضولإ روطتب انوهرم ىقبي
ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ندÓ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ

ةع˘جإر˘م عور˘ششم ن˘ع لو˘ط˘م ،ي˘ششطز
ن˘عو ،““فا˘ف˘لإ »ـل ي˘˘شسا˘˘شسألإ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ
دوجو ايفان ،ةيشصولإ ةرإزولإ عم ةقÓعلإ
تلاشصتإ نع فششكو ،اهعم فÓخ يأإ
لا˘م˘ج ““ر˘شضخ˘لإ ““ برد˘˘م ع˘˘م ة˘˘يرود
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل إدإد˘ع˘ت˘شسإ ،ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب
سسأاك تايئاهن ليجأات اح˘جر˘م ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لإ

تايعإد˘ت بب˘شسب،1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فإإ م˘مأإ
““ ةيوركلإ ةمانزرلإ ىلع انوروك ةحئاج
تامجهلإ ىلع يششطز درو ،““ةيلودلإ
سضعب نأإ إدكؤوم ،إرخؤوم اهل سضرعت يتلإ
ة˘ن˘ت˘ف˘لإ ةرا˘ثإإ ى˘ق˘ب˘˘ي ا˘˘ه˘˘فد˘˘ه فإر˘˘طألإ

،تإونشس ثÓث لبق همودق ذنمو ،طقفو
ثيحب .ةشسرشش تÓمحل سضرعتي وهو
ثÓث ذنم انمتجاه فإرطأإ كانه »:لاق
مهنأل ،ةشسرشش تÓمحب تماقو ،تإونشس
،ةئيهلإ هذه مهريغ ريشسي نأإ إولبقتي مل
ةرا˘ثإإو ،را˘ع ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي ا˘م ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘حو
ةيحشصلإ فورظلإ لظ يف ةشصاخ ةنتفلل

نأإ دكأإ امك ““ .““ دÓبلإ اهب رمت يتلإ

07ــب فافلإ سسيئر نشس ديدحت حرتقم
ناك يأإ دشض هجوم ريغ رثكألإ ىلع ةنشس
،دا˘ح˘تإلإ ي˘ف لوألإ ل˘جر˘لإ قر˘˘ط˘˘تو .““
““فافلإ ““سسي˘ئر ن˘شس د˘يد˘ح˘ت حر˘ت˘ق˘م˘ل

يذلإو ،رثكألإ ىلع ةنشس07ـب Óبقتشسم
نأإ ة˘شصا˘خ .إر˘˘خؤو˘˘م ا˘˘ع˘˘شسإو لد˘˘ج را˘˘ثأإ
قباشسلإ سسيئرلاب اهتطبر فإرطألإ سضعب
هما˘مأإ ق˘ير˘ط˘لإ ع˘ط˘قو ةوإرور ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل
»:لاق ثيحب .ديدج نم ةيداحتإÓل ةدوعلل
عشضول انعفد ام وهو ،باشش دلب رئإزجلإ

يأل ه˘جو˘ي م˘ل يذ˘˘لإو ،حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه
»:فا˘˘شضأإو .““ ا˘˘م ة˘˘ه˘˘ج يأإ وأإ سصخ˘˘˘شش
داحتإÓ˘ل ن˘ي˘ق˘با˘شسلإ ءا˘شسؤور˘لإ نأإ م˘ل˘ع˘ل˘ل
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لإ ي˘ف م˘هرو˘شضح نو˘ل˘ج˘شسي˘شس
ي˘ف ق˘ح˘لإ نو˘كل˘˘م˘˘ي ل ن˘˘كل ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
رمألإ إذهو ،تاباختنإلإ لÓخ تيوشصتلإ
ةشسائر دعتو ،““ اشضيأإ انأإ يلع قبطني
ةر˘كل ا˘م˘ل ،ة˘شسا˘شسح ة˘ي˘شضق ““فا˘˘ف˘˘لإ““
ن˘م ة˘شصا˘خ ،ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘˘هأإ ن˘˘م مد˘˘ق˘˘لإ

نأإ ةلودلإ لشضفت إذل ،ةيشسايشسلإ ةيحانلإ
تامزألإ ءإوتحإ فرعي سصخشش اهلوتي
ةلكاشش ىلع هقيرط يف رهظت دق يتلإ
رشصمو رئإزجلإ نيب تثدح يتلإ ةمزألإ

،0102 م˘لا˘ع˘لإ سسأا˘ك تا˘ي˘˘ف˘˘شصت ي˘˘ف
يف هتبغر يششطز نÓعإإ نم مغرلابو
سسفن نكل ،هتيلو ةياهن دعب باحشسنلإ
نوكي نأإ ودعي ل هنأإ تدكأإ رداشصملإ
دييأاتلإ دششح لجأإ نم هنم ةروانم ىوشس
ةنوآلإ ي˘ف ا˘م˘هد˘ق˘ت˘ف˘ي ن˘يذ˘ل˘لإ م˘عد˘لإو
يف هت˘يلو ة˘يا˘ه˘ن نأإو ة˘شصا˘خ ،ةر˘ي˘خألإ

ةرود عم نمإزتتشس1202 ماعلإ علطم

،نوريماكلإ يف1202 ايقيرفأإ ممأإ سسأاك
لايدنومل ةلهؤوملإ تا˘ي˘ف˘شصت˘لإ كلذ˘كو

ًإدج ة˘شسا˘شسح ةر˘ت˘ف ي˘هو،2202 رط˘ق
ةبيتكل رإرقتشسلإ ريفوت ةرورشض بلطتت
قيقحت دشصق يشضام˘ل˘ب لا˘م˘ج برد˘م˘لإ
يبراحم““ بخت˘ن˘م˘ل ةّو˘جر˘م˘لإ فإد˘هألإ
نو˘ي˘لود نو˘ب˘عل ع˘م˘ج˘يو ،““ءإر˘ح˘شصلإ
مكحلل هنأاب ،نور˘ي˘شسم نو˘ي˘ن˘فو ى˘مإد˘ق

بج˘ي ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ةر˘كلإ ع˘˘قإو ى˘˘ل˘˘ع
،ينطولإ بختنملإ جئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع سسا˘ي˘ق˘لإ
نإاف ،ل وأإ ةديج هجئاتن تناكأإ ءإوشسف
،““فافلإ„ لمعب ديششن انلعجي ل كلذ
زكإرمل اهتيعبت نم سصلختت مل اهنوك
اهشساشسأإ ىلع يتلإ ةيشسنرفلإ نيوكتلإ
نم ديزأإ ذنم ةينطولإ تابختنملإ لكششت

،رجهملاب انئانبأإ بلجب نمزلإ نم دقع
ةركل يرئإزجلإ داحتلإ عرشش ريكذتلل
قّلعتت قيرط ةطراخ طبشض يف ،مدقلإ
ةينطولإ ةيوركلإ تائيهلإ ديدجت ةيلمعب
كلذو ،ةديدج ة˘ي˘ب˘م˘لوأإ ةد˘ه˘ع˘ل ا˘ب˘شسح˘ت
تاطبإرلل ةيباخ˘ت˘نإ تا˘ي˘ع˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب

نأاب ينعي امم ،ةمداقلإ ةفئاشصلإ لÓخ
ةياغ ىلإإ «ويكوط دايبملوأإ» دعوم ريخأات

بب˘شسب ي˘لوأإ حر˘ت˘ق˘م˘˘ك1202 ةنشس
سسيل ،ملاعلإ يف ةدئاشسلإ ةيئابولإ ةمزألإ
ةد˘˘ه˘˘ع˘˘لإ ةد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘كع˘˘˘نإ يأإ ه˘˘˘ل
تاطبإرلإ ديدجتو ،ة˘يرا˘ج˘لإ ة˘ي˘ب˘م˘لوألإ
.افنآإ ةددحملإ هلاجآإ يف متيشس

ةدقعم لازت’ رئازجلا يلودلا ةيعصضو

ةيناث ةيحأرج ةيلمع يرجي ةيز نب
إذهو ةدقعُم ،ةيز نب نيشساي ،يرئإزجلإ يلودلل ةيحشصلإ ةيعشضولإ لإزت ل
تفششكو ،رهشش نم رثكأإ ذنم هل سضرعت يذلإ ريطخلإ رورملإ ثداح ذنم
افعشسُم لإزي ل بشصانملإ ددعتُم بعÓلإ نأاب ،““كيلبوب نايب ول““ ةديرج
،عوبشسألإ ةياهن ةديدج ةيحإرج ةيلمعل عشضخو ،تايفششتشسُملإ دحأإ يف
رعت دق ةيز نب ناكو

ّ
يينيفاشس ةيدلبِب رورم ثداح رثإإ ،فينع طوقشسِل سض

جّورو ،(يغوب) ةفيفخ ةبكرم هتدايق ءانثأإو ،يشسنرفلإ قرششلاِب كاشس ول
ةروطخ ببشسِب ،ةيز نب دي عباشصأإ دحأإ رتب معإزم اهدعب يشسنرفلإ مÓعإلإ
ةيشسنرفلإ ةلوطبلإ نأإ ةيز نب نيشساي باعلألإ عناشص ظح نشسِحلو ،ةثداحلإ
ثيح .““انوروك““ سسوريف رطاخم رإرمتشسإ ببشسِب ،إّركبُم اهراتشس لدشسُأإ
باعلألإ عناشص نإاف ،ةراششإÓل ،لبقملإ مشسوملل نآلإ نوجيد هقيرف دعتشسي

بختنملإ عم ةريخأإو ةعبإر ةيلود ةإرابم سضاخ (ةنشس52) ةيز نب نيشساي

ربمفون نم81 ـلإ يف ،يلوغوطلإ فيشضملإ دشض ،يرئإزجلإ ينطولإ

ةروشصلإ هرهظُت امك9102. ايقيرفإإ ممأإ سسأاك تايفشصت باشسحِل،8102
بيجن.ج.هÓعأإ ةجردُملإ

ةينطولا ةيوركلا ةئيهلا سأر ىلع هريصم مسحي ”فافلا“ سيئر

““ةلوطبلأ فانئتسسل ةين كانهو ةيناث ةدهعل حسشرتأأ نل““

ةئ˘ي˘ه˘ت˘لإو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘عا˘م˘ج˘لإو ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ ر˘يزو ف˘ششك

لÓخ مت هنأاب سسيمخلإ سسمأإ لوأإ ،دوجلب لامك ،ةينإرمعلإ

نم لمع93 يف سصخشش444 فيقوت ،ةيراجلإ ةنشسلإ

نيلعافلإ لك ايعإد ةيشضايرلإ تاشسفانملإ لÓخ بغشش لامعأإ

لÓخ ،ريزولإ حشضوأإو ،يشضايرلإ عيجششتلإ ةقلخأإ زيزعت ىلإإ

هنأإ ةيوفششلإ ةلئشسأÓل تشصشصخ ةمألإ سسلجمب ةينلع ةشسلج

93 ليجشست مدقلإ ةرك تايرابمل باهذلإ ةلحرم لÓخ مت

65 مهنيب نم اشصخشش444 فيقوت ىلإإ تدأإ بغشش ثداح

مامأإ سصخشش49 نيفوقوملإ نيب نم ميدقت متو ،إرشصاق

يطايتحلإ سسبحلإ نهر مهنم71 اهرثإإ ىلع عدوأإ ةلإدعلإ

ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘شسل رإر˘شضأإ ي˘ف لا˘م˘˘عألإ هذ˘˘ه تب˘˘ب˘˘شست ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

بشسح ،ةر˘ها˘ظ˘لإ هذ˘ه ي˘ششف˘ت با˘ب˘شسأإ دو˘ع˘تو ،تا˘ب˘كر˘م˘˘لإ

تاشسفانملإ ميظن˘ت˘ب ا˘شسا˘شسأإ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ل˘مإو˘ع ى˘لإإ ،ر˘يزو˘لإ

ةيعشضو ىلإإ ةفاشضإإ تÓباقملإ ةجمرب ءوشس و ةيشضايرلإ

هذ˘ه ل˘ي˘ج˘شست ن˘م م˘غر˘لا˘بو ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لإ تآا˘ششن˘م˘لإ سضع˘ب
ىلإإ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب مد˘ق˘لإ ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م لÓ˘خ ة˘شصا˘خ ثإد˘حألإ
ددع ىلإإ رظنلاب إذكو ىرخألإ لودلاب ةنراقم هنإاف ،اهتيبعشش
إذه يف ريزولإ ركذو ،قلقلل وعدت ل ماقرألإ ناف تاشسفانملإ
نم ةذختملإ ةيميظنتلإو ةينوناقلإ ريبإدتلإ فلتخمب راطإلإ
ءاششنإإ رإرغ ىلع بعÓملإ يف فنعلإ ةرهاظ ةحفاكم لجأإ
ةين˘طو ة˘ي˘قا˘ط˘ب دإد˘عإإو ،را˘شصنألإ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم نا˘ج˘ل
ةيشضايرلإ تآاششنملإ ىلإإ لوخدلإ نم نيعونمملإ سصاخششأÓل
ةجمرب يف رظنلإ ةداعإإ مت ،كلذ ىلإإ ةفاشضإإو ،اهنييحتو
ءإرجإإ خيرات نم لقألإ ىلع نيموي ركإذتلإ عيبو تإءاقللإ
امك ،ةيشضايرلإ تآاششنملإ ةنايشص ىلع سصرحلإ عم ةإرابملإ
ةيرشصع يعاشسم جاهتنإ ىلع ،ريزولإ فاشضأإ امك ،لمعلإ مت
تاعونمملإ لوخد عنم˘ل بعÓ˘م˘لإ ل˘خإد˘م˘ب سشي˘ت˘ف˘ت˘لإ ي˘ف
.تافوذقملإو

ديلو.ف

فشسوي يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ ركفي
يف يدوعشسلإ ةدج يلهأإ بعل يليÓب
ةرتف لÓخ يدانلإ فوفشص نع ليحرلإ
تفششكو ،ةمداقلإ ةي˘ف˘ي˘شصلإ تلا˘ق˘ت˘نلإ
جورخلإ ديري يليÓب نأاب ةيفحشص ريراقت
يف هاشضق دحإو مشسوم دعب فيشصلإ إذه
يفن نم مغرلاب كلذو ،يلهألإ فوفشص
تافÓخ دوجو ةلأاشسم يدانلإ يلوؤوشسم
دحأإ يل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي د˘ع˘يو ،بعÓ˘لإ ع˘م
ثيح يلهألإ فوفشص يف ةزرابلإ ءامشسألإ
رمع يروشسلإ عم يران موجه طخ لكشش
ي˘ن˘ي˘˘نا˘˘جد ير˘˘شضخأإ سسأإر˘˘لإو ة˘˘مو˘˘شسلإ
يلهألإ فوفشصل يليÓب مشضنإو ،سسيرافت
فيشصلإ يف يشسنوتلإ يجرتلإ نم امداق
ىتح دتمي دقع ىلع عقو ثيح ،يشضاملإ

دعب ةقفشصلإ هذه تءاجو،2202 نإوج
ةلوطب يف رشضخلإ عم بعÓلإ قلأات نأإ

،اهب جوت يتلإو9102 ايقيرفأإ ممأإ سسأاك

يف ةإرابم31 يلهألإ عم يليÓب سضاخو

يشساشسأإ21 اه˘ن˘م يدو˘ع˘شسلإ يرود˘لإ
ثيح اهيف ايطايتحإ ناك ةدحإو ةإرابمو

تإريرمت3 ع˘ن˘شصو ن˘ي˘فد˘ه ل˘ج˘˘شس

تايرابم3 ي˘ف كرا˘شش ا˘م˘ك ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح
.نيفده لجشسو كلملإ سسأاكب

عم ملقأاتلا مدع نم يناعي يليÓب
يدوعصسلا يرودلا

““رو˘ب˘شس بو˘ت ا˘كير˘˘فأإ““ ع˘˘قو˘˘م را˘˘ششأإو
ليحرلإ يوني يليÓب نأإ ىلإإ يقيرفألإ

ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘ي م˘ل ه˘نأل ي˘ل˘هألإ يدا˘ن˘لإ ن˘ع
ركفي أإدب كلذلو ةيدوعشسلإ يف ءإوجألإ
،لبقملإ مشسوملل ابشسحت ةديدج ةهجو يف
يلهألإ فوفشصل مشضنإ دق يليÓب ناكو
ثيح يشسنوت˘لإ ي˘جر˘ت˘لإ ع˘م ه˘ق˘لأا˘ت د˘ع˘ب

ايقيرفأإ لا˘ط˘بأإ يرود ي˘ب˘ق˘ل ه˘ع˘م د˘شصح

ىلإإ ةفا˘شضإلا˘ب9102و8102 ني˘تر˘م
ربوشسلإ سسأاكو نيترم يشسنوتلإ يرودلإ
ةدحإو ةرم يلحملإ

دعب ابوروأا ىلإا ةدوعلاب حومطلا
 يجنا عم ةلصشاف ىلوأا ةبرجت

يليÓب نأإ ىلإإ ةيفحشص ريراقت ريششت امك
ةيجيلخلإ ةيدنألإ ن˘م دد˘ع ما˘م˘ت˘هإ ر˘ي˘ث˘ي

يكرتلإ يإرشس ةطلاغ لثم ةيبوروألإو

بعÓلإ مشضب هموجه ميعدت ديري يذلإ

يليÓب ةي˘ن ه˘ج˘ت˘تو ،ز˘ي˘م˘م˘لإ ير˘ئإز˘ج˘لإ

قبشس ثيح إددجم ابوروأإ يف فإرتحÓل

عقو يذلإ يشسنرفلإ هيجنأإ يف بعللإ هل

دعب،7102 ماع نم ربمتبشس يف هعم

كلت نأإ ريغ ،ةيلودلإ هتبوقع ةرتف ءاهتنإ

دوعي هلعج ام لششفلاب تللك دق ةبرجتلإ

يذلإ رملإ ،يشسنوتلإ يرودلإ ىلإإ إددجم

تاب˘ثإإ حو˘م˘ط˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ي ي˘ل˘يÓ˘ب ل˘ع˘ج

.ابوروأإ يف هترإدج

 يلهأ’ا هيدان عم ةريخأ’ا هتامزأا

يليÓب فشسوي دده ،يشضاملإ ليرفأإ يفو

يدوعشسلإ يلهألإ يدانلإ عم هدقع خشسفب

ةر˘خأا˘ت˘م˘لإ ه˘ب˘تإور˘ل ه˘مÓ˘ت˘شسإ مد˘ع لا˘ح

بب˘شسب طا˘ششن˘لإ ف˘قو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘ف كلذو

تركذو ،دجتشسملإ انوروك سسوريف ةمزأإ

دق يليÓب نأاب ةيدوعشس ةيمÓعإإ ريراقت

ديفي يلهألإ ةرإدإل يمشسر باطخب مدقت

مدعل إرظن هدقع خشسف يف هتبغرب هلÓخ

ةمزألإ نكلو ،ةيرهششلإ هتابترم مÓتشسإ

.اعيرشس تهتنإ دق تناك

ريثي يلهأ’ا يدانلا رارقتصسا مدع

 بعÓلا فواخم

نم ددعب مشسوملإ إذه يلهألإ يدانلإ رمو

،قيرفلإ جئاتن ىلع ترثأإ يتلإ تامزألإ

،بناجألإ نيبردملإ رييغت ةفآإ اهنيب نمو

ةدا˘ي˘ق تح˘ت ه˘م˘شسو˘م يدا˘ن˘لإ أإد˘˘ب ثي˘˘ح

ح˘˘لا˘˘شص م˘˘ث سشت˘˘ي˘˘فو˘˘كنا˘˘ف˘˘يإإ و˘˘˘كنإر˘˘˘ب

نزا˘م˘ب إرور˘م سسور˘˘غ م˘˘ث يد˘˘م˘˘ح˘˘م˘˘لإ

يبرشصلإ يلوت˘ي ا˘ي˘لا˘حو ا˘ت˘قؤو˘م ي˘ل˘كه˘ب

رثأات امك ،ةيلوؤوشسملإ سشتيفيوليم نإدÓف

ة˘يرإدإلإ ل˘كا˘ششم˘لا˘ب يوÓ˘هألإ ق˘ير˘ف˘˘لإ

ثدح يذلإ فÓخلإ دعب رإرقتشسلإ مدعو

˘مد˘ق˘لإ ةر˘ك ى˘ل˘ع ما˘ع˘لإ فر˘ششم˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب

د˘م˘حأإ سسي˘ئر˘لإو ل˘˘ع˘˘ششم ن˘˘ب رو˘˘شصن˘˘م

اهدعبو هشسلجم لح مت يذلإو غئاشصلإ

ةشسائر بشصنم ةنمؤوم هلإلإ دبع ىلوت

.يدانلإ

ديلو.ف

 ةجتانلأ بغسشلأ لامعأأ ةليسصح فسشكت ةيلخأدلأ ةرأزو
 يراجلأ مسسوملأ لÓخ ةيسضايرلأ ثأدحألأ نع

فيطصس قافو

““دوسسألأ رسسنلأ““ عم ءاقبلأ يف يكوكلأ ةبغر دكؤوي بأرعأأ
ةلحرمل˘ل ه˘تا˘يو˘لوأإ ،ير˘ئإز˘ج˘لإ ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن ن˘ل˘عأإ

ءاشضعأإ يف ةقثلإ ،ةيمومعلإ ةيعمجلإ تددج امدعب ،ةلبقملإ

بإرعأإ نيدلإ زع لاقو ،مإوعأإ4 ةدمل يلاحلإ ةرإدإلإ سسلجم

سسلجمل ديدمتلإ نإإ ،ةعمجلإ سسمأإ ةرإدإلإ سسلجم سسيئر

ةبشسانم فورظ يف لمعلاب نيلوؤوشسملل حمشسيشس ةرإدإلإ

نأإ بإرعأإ فششكو ،اهقيقحت مزتعي يتلإ فإدهألإ ديشسجتو

يف لثمتتو ،ةلبقملإ ةلحرملل هتايولوأإ ددح ةرإدإلإ سسلجم

دنع ةرخأاتملإ قيرفلإ يبعل بتإور نم ريبك ءزج ديدشست

ديدجت مث ،لبقملإ ةييليوج ةيإدب وأإ يلاحلإ رهششلإ ةياهن

ةفاشضإإ““ عباتو ،اهتياهن ىلإإ تلشصو يتلإ نيبعÓلإ دوقع

تإدإر˘يإلإ ي˘عإر˘˘ت ةد˘˘ي˘˘ششر ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ع˘˘شضو ى˘˘لإإ

ىلع ةيعإر ةكرشش عم دقاعتلإ فإدهتشسإو ،تافورشصملإو

ىلع لماعي نأإ قحتشسي ريبك قيرف فيطشس قافو نأإ رابتعإ

 ،““سساشسألإ إذه

قافول ينفلإ ريدملإ يكوكلإ ليبن يشسنوتلإ نأإ بإرعأإ دكأإو

ةياهن ىتح قيرفلإ عم هماهم ةلشصإوم يف بغري ،فيطشس

لثم هلثم يكوكلإ““ :لا˘قو ،ل˘قألإ ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لإ م˘شسو˘م˘لإ

،باقلألاب جيوتتلإ ىلإإ فيطشس قافو ةدايق ديري ،نيبعÓلإ

لامكتشسإ لاح يف نيبقل وأإ بقل دشصح نم نوبيرق نحن

ىتح قيرفلإ عم هئاقب نم قثإو انأإ إذهلو ،يلاحلإ مشسوملإ

بغري فيطشس قافو نأإ ىلإإ بإرعأإ راششأإو ،““لبقملإ مشسوملإ

يرودلإ يبقل ى˘ل˘ع سسفا˘ن˘ي ه˘نأل ،م˘شسو˘م˘لإ لا˘م˘كت˘شسإ ي˘ف

عشضولإ ةبوعشصب هشسفن تقولإ يف فرتعإ هنكل ،سسأاكلإو

رظن
ً

.انوروك سسوريف ةحئاجب ةقلعتملإ فورظلل إ

ديلو.ف

روجأإ سضيفخت ةيشضق ءاهنإل هتاكرحت ،ةمشصاعلإ داحتإ قيرف ةرإدإإ سسلجم رششاب
انوروك سسوريف ةحئاج ببشسب يشضايرلإ طاششنلإ فقوت لظ يف ،نيبعÓلإ
لكب تلشصتإ دق داحتإلإ ةرإدإإ نأاب سسمأإ لوأإ ةبرقم رداشصم نم ملعو ،دجتشسملإ
رقمل روشضحلإ لجأإ نم نيمداقلإ نيمويلإ يف إدعوم مهل تبرشضو ،نيبعÓلإ
فلم يط ىلإإ داحتإلإ ةرإدإإ ىعشستو ،روجألإ سضيفخت لوكوتورب عيقوتو ،يدانلإ
تاقفشصب يدانلإ فوفشص معدل غرفتلل ،نيبعÓلإ تاقحتشسمو ،بتإورلإ سضيفخت
يبعل نأإ ىلإإ ةراششإلإ ردجتو ،ةلبقملإ ةيفيشصلإ تلاقتنلإ ةرتف لÓخ ،ةزيمم
،روجألإ ليلقت حرتقم ىلع قباشس تقو يف مهتقفإوم إوحنم دق ،يمشصاعلإ يدانلإ
ةيدنألإ لك اهب رمت يتلإ ،ةيلاملإ ةمزألإ زواجتل داحتÓل مهمعد نع مهنم إريبعت
.ةيرئإزجلإ

داحت’ا عم نيمصسومل عقوي يصسنرفلا راتصس دير بع’

هكلام دهع يف ةديدجلإ هتاقفشص ىلوأإ سسمأإ لوأإ ةمشصاعلإ داحتإ يدان نلعأإ ،ىرخأإ ةهج نم
ربع يدانلل يمشسرلإ باشسحلإ ركذو ،ىيحي رتنع ،يشضايرلإ ريدملإو ،““روبريشس““ ديدجلإ

بعÓلإ عم دقاعتلإ يف تحجن داحتلإ ةرإدإإ““ :““كوبشسيف““ يعامتجلإ لشصإوتلإ عقوم
ةيناثلإ ةجردلاب طششانلإ راتشس دير يدان نم امداق ،نيتنشس ةدمل ،ليلجلإ دبع ةماشسأإ يرئإزجلإ

،حيرشصلإ مجاهملإ بشصنم يف بعليو ،اماع62 رمعلإ نم ،ليلجلإ دبع غلبيو ،““ةيشسنرفلإ
،يرئإزجلإ يرودلإ يف لبق نم ليلجلإ دبع بعلو ،ةيموجهلإ هتعزنو ةيندبلإ هتوقب زيمتيو
رتنع ناكو ،راتشس دير فوفشصل مشضني نأإ لبق ،تنانجات عافدو لئابقلإ ةبيبشش ييدان ةقفر
،ةيفيشصلإ تÓيوحتلإ ةرتف لÓخ تاقفشص ةدعب ،يمشصاعلإ داحتلإ ميعدتب دعو دق ىيحي
ديلو.ف.جيوتتلإ تاشصنم ىلإإ يدانلإ ةداعإل إديهمت

ةمصصاعلا داحتا

ديدج بعل عم ايمسسر اهدقاعت نلعتو روجألأ ضضيفخت تأءأرجإأ رسشابت ةرأدإلأ

يدوعسسلأ يرودلأو يلهألأ نع يليÓب ليحرب لجعت نأأ اهنأاسش نم بابسسأأ ةعبرأأ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

 ةيلولاب تاعاسس01 نم لقأأ يف لتق ةميرج يناث

 ةلضشنخب ةنعطب هقيدضص لتقي باضش

نم ةيناثلأ يه ىرخأأ لتق ةميرج عقو ىلع سسيمخلأ موي حابسص نم ىلوألأ تاعاسسلأ يف ةلسشنخ ةنيدم تزتهأ
نم نيكسسب ةنعط ىلإأ سضرعت رمعلأ نم تانيثلثلأ فسصتنم يف باسش اهتيحسض حأر تاعاسس01 نم لقأأ يف اهعون

ةسسلج يف اناك ةيحسضلأو لتاقلأ نإاف ةعاسس رخآأ ردسصم بسسحو . ةيلولأ ةمسصاعب سساسسكتلأ يحب هقيدسص فرط
نعطب يناجلأ ماق نيأأ ، ةسضماغ بابسسأل أراجسش امهنيب عقو ثيح ، هب نانطقي يذلأ يحلاب فافز لفح دعب رهسس

ةميرجلأ عقومب تلخدت ةطرسشلأ . ناكملأ نيعب هتافو ىلإأ ىدأأ امم ، نيكسس ةطسسأوب بلقلأ ىوتسسم ىلع هقيدسص
ةمكحم ةباين مامأأ هميدقت راظتنأ يف ، ةطرسشلأ رسصانع ىدل قيقحتلل عسضخي لأزي ل يذلأ مهتملأ تفقوأأ و

عوبسسألأ للخ و ةلسشنخ ةيلو نإاف ملعلل . دسصرتلأ و رأرسصإلأ قبسس عم يدمعلأ لتقلأ ةيانج ةمهت نع ةلسشنخ
  ب / نأرمع. تاعاسس01 نم لقأأ يف نيتميرج اهنم لتق مئأرج3 تلجسس ريخألأ

اهتايح تهنأأ ةقرطمب اهامر

ةدكيكضسب لاضسيضسلا يحب هتجوز لتقي لجر
عقو ىلع ةدكيكسس ةنيدم طسسو لاسسيسسلأ مسساب فورعملأ ةمركوب ىسسيع يح ناكسس سسمأأ راهن ةيسسمأأ سشاع
نينطاقلأ نيجوزلأ نيب عقو أراجسش ناف تامولعم بسسح و،هتجوزل لجر لتق ربخ رسشتنأ امنيح عجفم ربخ

و،اهلتقب دبألل هتجوز توسص جوزلأ تكسسي نأأ لبق““سشأزيل““تأرامع  مسساب ةفورعملأ لاسسيسسلأ يح تأرامعب
نم نيكسسب اهحبذ ربخ ىفن و سسأأرلأ ىلع ةبرسض تقلت ةجوزلأ نأأ و ةقرطم ةميرجلأ ةأدأ  نأأ رداسصم تركذ
نأأ رداسصملأ تأذ تدكأ و،سسمأ راهن ةيسسمأأ ةليط يدكيكسسلأ عراسشلأ هلوأدت يذلأ رمألأ ديرولأ ىلأ ديرولأ
يف لجرلأ نأأ ملعلأ عم،رطسسلأ هذه ةباتك دحل هيلع سضبقلأ متي ملو ةميرجلل هباكترأ درجمب رف يناجلأ
دحل ةدكؤوملأ ةمولعملأ و بابسشلأ ةلحرم يف ءانبأ امهيدل و،تأونسس01ب هرغسصت ةيحسضلأ و سسداسسلأ دقعلأ
غلبأ مت ةميرجلأ فاسشتكأ روف و اهتايح دقفتل ةقرطمب هتجوز يمرب ماقف نيجوزلأ نيب فلخ عوقو نلأ
ةحلسصم ىلأ ةثجلأ تلقن يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ و بوانملأ ةيروهمجلأ ليكوب ةقفرم ترسضح يتلأ ةطرسشلأ

اهتاقيقحت نملأ حلاسصم هيف ترسشاب يذلأ تقولأ يف،يعرسشلأ بيبطلأ ىلع اهسضرع راظتنأ يف ثثجلأ ظفح
و دوهسشلأ ءاعدتسسأ يف عورسشلأ مت و ةميرجلأ حرسسم ةيملعلأ ةطرسشلأ تنياع ثيح ةميرجلأ بابسسأ ديدحتل
يأأرلأ  تزه يتلأ ةميرجلأ عوقو بابسسأأ و فورظب مامللأ دسصق مهلأوقأ ىلأ عامتسسلل نيجوزلأ ةلئاع دأرفأ
 رانيدوب ةايح.ماعلأ

تارثؤؤم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا م˘ئار˘ج ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
ىلعو ،ةملاق ةنيدمل يرصضحلا طصسؤلا يف ةيلقعلا
دؤجو اهدافم يتلا تامؤلعملل ديجلا لÓغتصس’ا رثا

ةيود’ا بيرهت لاجم يف طصشنت ةيمارجا ةباصصع
يف ةلمجلاب اهعيزؤتو ةرواجم ةلود نم ،ةصسؤلهملا

ىؤتصسم ىلع نكصسم دؤجو لÓخ نم ،ةملاق ةنيدم
صضعب هلغتصسي  ،ةملاق ةنيدم طصسؤب ءايح’ا دحأا
صصارقأ’ا نيزختل نزخمك مهيف هبتصشملا صصاخصش’ا
ىلع ةلمجلاب اهعيبو اهعيزؤتل ةبرهملا ةصسؤلهملا
دصصرتلا ةيلمع دع˘ب  .ة˘ب˘كر˘م لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب با˘ب˘صشلا

ةقرفب ةيئاصضقلا ة˘طر˘صشلا تاؤ˘ق تن˘كم˘ت ،ع˘ب˘ت˘ت˘لاو
ةطرصشلل ةيئ’ؤلا ةحلصصملاب تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم

60 ة˘ت˘صس ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘م ة˘ي’ؤ˘لا ن˘مأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

و22 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف هبتصشم صصاخصشأا

ةلاح يف دحاوو ،ةبانعو ةملاقب نيميقم ،ةنصس63
نأاصشب ةمزÓلا ةينؤناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب   .رارف
مئادلا قيصسنتلابو  نكصسملا صشيتفتو مهيف هبتصشملا

مت ،ةملاق ةمكحم ىدل ةيرؤهمجلا ليكو ديصسلا عم

نم صسؤلهم صصرق00062 نم رثكأا زجحو طبصض
ةيحايصس ةرايصس -،يبنجأا أاصشنم تاذ نيلاباغيرب /عؤن

ةلاقن فتاؤهو -.عيزؤتلاو لقنلا ةيلمع يف لمعتصست

نم ةيلام غلاب˘م و،ه˘يؤ˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست

ة˘ح˘ل˘صسأا -ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا˘ب را˘ج˘ت’ا تاد˘˘ئا˘˘ع

ةيلمع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘صست ““را˘ت˘ي˘ك + ن˘ي˘كصس ““ءا˘صضي˘ب

،ةحلصصملا ىلإا مهيف  هبتصشملا ليؤحت مت  ،عيطقتلا

يف قيقحت ح˘ت˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع رؤ˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘م ز˘ج˘ح د˘ع˘بو

ةزايح لعف نع ايئاصضق افلم مهدصض نؤك ،ةيصضقلا

(ةين’ديصص داؤم) بيرهتلل ةلباق ةصساصسح ةعاصضب

ميلقإ’ا لخاد ةيراجت صضارغأ’ يبنجأا ردصصم تاذ

اهعصضؤل ةتبث˘م ق˘ئا˘ثو نود ( ي˘ن˘طؤ˘لا) ي˘كر˘م˘ج˘لا

ل˘ق˘ن ة˘ل˘ي˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسإا˘ب ع˘ير˘صشت˘لا ءازإا ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا

عصضوو صصاخصشأا ةثÓث نم رثكأا فرط نم اهباكترإاو

نكصسلل ةلمع˘ت˘صسم ة˘فر˘غو ى˘ن˘ب˘م ي˘ف اد˘م˘ع را˘ن˘لا

عيزؤتو ةلديصصلا ةنهمل ةيعرصشلا ريغ ةصسرامملاو

نم ةدمتعم ريغ ةصسصسؤؤم قيرط نع ةين’ديصص داؤم

ف˘ن˘صصلا ن˘م حÓ˘صس ل˘م˘حو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا

هبتصشملا مدق.يعرصش رربم نود (نيكصس) صسداصسلا

رما مهقح يف ردصص نيأا ةملاق ةمكحم مامأا مهيف

.عاديا
نيدلازع.ل

 ةملاقو ةبانعب نيميقم سصاخسشأ6 نم نوكتت

صرق00062زجحو تاسولهملا  يف رجاتت ةيلود ةكبشب ةحاطإلا

فصصتنم يف ةلصشنخ ةي’ؤب تنايزوات ةربقمب ىرثلا يرو
رمع نع ينارمع ديجم دهاجملا نامثج ةعمجلا صسمأا راهن

رصضح دقو لاصضع صضرم عم ةاناعم دعب اماع98 زهاني
ىلعو ةيركصسعلاو ةينمأ’ا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ةزا˘ن˘ج˘لا

يذل نيدهاجملا ةرازو نع لثمم و ةلصشنخ يلاو اهصسأار
ةداق نم ددع اصضيأا رصضحو ريزؤلا نع ةيزعتلا ةلاصسر أارق
ميدقتل اورصضح ن˘يذ˘لا ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘صسصسؤؤ˘م˘لا طا˘ب˘صض و
يؤجلا عافدلا تاؤق دئاق  مع ؤه مؤحرملا نأا مكحب ءازعلا

ينارمع ديجم دهاجملا ينارمع رامع ءاؤللا ميلقإ’ا نع

قحتلا ، ةلصشنخ ةي’و تنايزواتب1391 ةنصس يف دلو

نايب بصسح،5591 ةنصس ينطؤلا ريرحتلا صشيج فؤفصصب
لتحملا ةهجاؤم يف ةعاجصشلاب زيمت ، نيدهاجملا ةيريدمل
يتلا كراعملل ىلوأ’ا فؤفصصلا يف امئاد ناكو يصسنرفلا

و2 و1 نؤلعؤب ةكرعم اهمهأا نمو ، ةقطنملا اهتدهصش

6591  . ماع ايلصش يحاؤنب نذارصشإا ةكرعم

 تاصشؤهلب نارمع

موحرملأ برد قافرو ةيندملأ و ةينمألأ تاطلسسلأ روسضحب

ةلشنخ يف تنايزوات ةربقمب ىرثلا ىراوي ينارمع ديجم دهاجملا نامثج

نÓعإ’ا ة˘با˘ن˘ع˘ب ““لا˘ي˘فرؤ˘ي˘ف““ ة˘صسصسؤؤ˘م د˘ع˘ت˘صست

مجحلا نم تانحاصشل ةرطاق لوأا زاجنإا نع يمصسرلا

تاربخو يدايأاب ةئملاب001 عنصصلا ةيلحم ريبكلا

ة˘صسصسؤؤ˘م لا˘م˘˘ع ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تادؤ˘˘ه˘˘ج˘˘م و تارا˘˘طإا

اذه يتأايو.(B 5 ةصشرو) لامع صصخأ’ابو لايفوريف

يلحملا بلطلا هيف رثكي يذلا تقؤلا يف زاجنإ’ا

دق يتلا ، اهريغو تارؤطقملا نم عؤنلا اذه ىلع

اهنم ةجئارلا تامÓعلا نم ديدعلا Óبقتصسم صسفانت

حابرأا ققحت يتلا ةرواجملا نادلبلا نم  ةدرؤتصسملا

كانه نإاف انرداصصم بصسحو.قؤصسلا اذه يف ةريبك
ةعانصصلا ريزؤل ةجمربم ةرايز نع لوادتي ثيدح
ةرايزل ةبانع ةي’ؤل““يلع تيأا تاحرف““ مجانملاو
زاجنإ’ا اذه ىلع فؤقؤلل مايأ’ا مداق يف ةصسصسؤؤملا
““لايفرؤف““ ىؤتصسم ىلع هعؤن نم لوأ’ا يلحملا
يؤنعملاو يداملا معدلا نم اديزم ىلا جاتحي يذلا

ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا صسا˘صسح˘لا فر˘ظ˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘صصا˘˘خ
بب˘صسب ي˘ن˘طؤ˘لا دا˘صصت˘قإ’او ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا

.انورؤك صسوريف ةحئاج
نيمأا لداع

ةبانعل ةعانسصلأ ريزول ةبقترملأ ةرايزلأ راظتنأ يف

ةئملاب001 عنضصلا ةيلحم ““ةروطقم““ لوأا جتنت لايفرويف

ةضماغ فورظ يف يفوتم باش ةثج ءقجا
رمعلأ نم غلبي »م ل““ ىعدي باسش ةثج ،ةيندملأ ةيامحلل ةلمح عاطقلأ ةدحول لخدتلأ قرف لولأ سسمأأ ،تلجأأ

رأرذأ““ نيرفاسسملأ لقنل ةيربلأ ةطحملأ نم برقلاب ناكسسلأ نم لاخ ناكمب اتيم دجو ةيحسضلأ ،ةنسس42
اهعاسضخأ متيسس نيأأ ،يعماجلأ ة˘ن˘تا˘ب ىف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ىلأ ه˘ت˘ث˘ج ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ،““ةرا˘ه˘لأ
يذلأ تقولأ يف ،ةلعتفم لتق ةميرج وأ راحتنلأ نيب ةسضماغ ىقبت يتلأ ةافولأ فورظ نع فسشكلل حيرسشتلل

ح ناسشوسش.ةثداحلأ يف اقيقحت ةينملأ حلاسصملأ هيف تحتف

ةنتابب ديسقا ضمح لولحم لوانت باش راحتنا
نأ دعب ،هتايحل دح عسضو ىلع ةنتاب ةنيدمب جأروفأ كراب يح نم ردحني رمعلأ نم تاينيرسشعلأ يف باسش مدقأ

نملأ حلاسصم تحتف ثيح ،هذاقنأ نم نكمتلأ لبق ،هتايحب ىدوأ يذلأ ،ديسسلأ سضمح لولحم لوانتب ماق
.هسسفن قح يف عينسشلأ مرجلأ ىلع ةيحسضلأ مأدقأ بابسسأ دنع فوقولل اقيقحت

ح ناسشوسش

ةملاقب ةرامعل ثلاثلا قباطلا نم ةأرمق تيمم طوقس
نم اهطؤقصس دعب زؤجع ةافو ربخ عقو ىلع ، ةملاقب““c““حبار بيغصش يح ناكصس لوأ’ا صسمأا ةليل زتها
نم معدب ةملاق ةنيدم طصسو ةيندملا ةيامحلل دقتملا زكرملا هل لخدت  ثداحلا، ةرامعل ثلاثلا قباطلا

ثلاثلا قباطلا نم ةارما طؤقصس لج’c حبار بيغصش يحب  Óيل صس32 ةعاصسلا ىلع ةيصسيئرلا ةدحؤلا

بيبط فرط نم اهتنياعم دعب اذهو ، ناكملا نيع يف ةنصس87 ةغلابلا ““ب.م““ ةؤعدملا ةافو فلخ ةرامعل
ميكحلا ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةخلصصم ىلا فاعصس’ا ةرايصس ةطصساؤب اهلقن مت نيا ةيندملا ةيامحلا

ريثكلا فلخ يذلاو، تيمملا ثداحلا اذه يف اقيقحت ةصصتخملا نم’ا حلاصصم تحتف اميف، ةملاقب يبقع
نيدلازع.ل.. ةقطنملا ناكصس ىدل ىصس’او نزحلا نم

ةسبتب ةزنولاب داول رسج ىلعأ نم ةرايس طوقس رثا نيصخش عرصم
داؤل رصسج ىلعأا نم اهطؤقصسو اهراصسم نع ةرايصس فارحنا رثا امهفتح نيصصخصش مرصصنملا صسيمخلا يقل
ةحيبصص تلخدت دق ةزنؤلاب ةيؤناثلا ةدحؤلا نأا ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نم نايب دافأاو ،ةصسبت ةي’ؤب ةزنؤلاب

قÓم داو ةجلو يبانتجا قيرط60 يئ’ؤلا قيرطلا ىؤتصسم ىلع رورم ثداح عؤقو نع غÓب رثا مؤيلا
ةافو نع كلذ رفصسأاف ،رصسج ىلعأا نم داؤب اهطؤقصسو ةيحايصس ةرايصس بÓقنا يف ثداحلا لثمت ،ةزنؤلاب

ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا فاعصس’ا ةرايصس نتم ىلع نيتثجلا ليؤحت مت ثيح (ةنصس16 و85) نيصصخصش
يف اقيقحت صصاصصتخ’ا ةرئادب نمأ’ا حلاصصم تحتف اميف .ةزنؤلا ىفصشتصسمب ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلا

 نايفصس ةزمحلا.ميلأ’ا ثداحلا تاصسبÓم

يقأوبلأ مأ

نكضسم لخاد نم وروا082 غلبم ةقرضس ةيضضق يف ةاتفو باضشل دح عضضو
نم ةقرصسلا  مرج افرتقا ةاتف امهادحا نيصصخصشل دح عصضو نم ةنايكصسم ةرئاد نمأا حلاصصم ارخؤؤم تحجن
ةي’و نمابةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بحصسب ةيصضقلا .تاقورصسملا عاجرتصسا عم نكصسم لخاد
نم ةقرصسلا عؤصضؤم يف ةيمصسر ىؤكصشل ةناكصسمب ةطرصشلا حلاصصم تقلت نيا اهعئاقو دؤعت  يقاؤبلا ما
ةيطبصضلا لاجر ، لاقن فتاه زاهجو ةيبنجا ةلمع نم يلام غلبم تلاط ، (ني)لؤهجم دصض نكصسم لخاد
نكصسم حيتافم ةقرصس دعب تمت ةيصضقلا نا ىلا لصصؤتلا مت ثاحب’او تايرحتلا فيثكتبو ةيئاصضقلا

تاقورصسملا لك عاجرتصسا عم هفيقؤتو ةنصس92 رمعلا نم غلبي هيف هبتصشم صصخصش لبق نم ةيحصضلا

، هيف هبتصشملا ةزؤحب هيلع رؤثعلا مت وروا0082 ـب ردقم يلام غلبمو لاقن فتاه زاهج :يف ةلثمتملاو
غلبت ةباصشب قلعتيو هفيقؤتو ةيلمعلا يف كراصشملا هكيرصش ديدحت ىلا ىصضفا ةيصضقلا يف قمعملا قيقحتلا

امدق““ نكصسم لخاد نم ةقرصسلا »: ةيصضق نع ايئازج افلم امهدصض زجنأا امهيف هبتصشملا.ةنصس13 رمعلا نم
راهز.دمحا.. امهرما يف تلصصف يتلا ةنايكصسم ةمكحم. ةيلحملا ةباينلا مامأا هبجؤمب

ةلشنخب ةماحلا ةيدلبب ةيئام ةكربب اقرغ لفط كقه
ةماحلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةقاقب ةيرقب ةيئام ةكربب اقرغ تأونسس30 رمعلأ نم غلبي لفط لوألأ سسمأأ ءاسسم يفوت
ةيئام ةكرب يف اقرغ ةريخألأ هسسافنأأ ظفل ( ماسسح ، ع ) لفطلأ نإاف ةعاسس رخآأ ردسصم بسسحو . ةلسشنخ ةيلو
ىلإأ اهلقن و لهألأ فرط نم لفطلأ ةثج لاسشتنأ مت دقو ، ةماحلأ ةيدلبب ةقاقب ةقطنمب هانكسس رقم رأوجب عقت
. لفطلأ قرغل ةيقيقحلأ بابسسألأ فسشكل ةثداحلأ يف قيقحتلأ رسشاب ينطولأ كردلأ . ثثجلأ ظفح ةحلسصم

ب / نأرمع
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