
9102 رصم ايقيرفإ ممأ سأك

830 34 71 19 /830 34 71 09 : فتاهلا - ةبانع - ةرودنقوب عراصش  -  جد51 نمثلا5275 ددعلا - رصشع ةنماثلا ةنصسلاـه0441ةدعقلا وذ50 ـل قفاوملا -9102ةيليوج90 ءاثÓثلا

ةعاصس رخآا
âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

سسلاجملا ءاصسؤور نم اددع تلمصش اميف
 تاعاطقلا سضعب و ةيلحملا

ةينمألا تاقيقحتلا
 ىلع يتأات

ضسبايلاو رصضخألا

لاطفن ةحيصضف يف  / ةلصشنخ
تاطحمو يمومع كنبو

 دوقولا عيزوتل ةصصاخ

يلاملا بصساحملا عاديإا
ةكرصشلا ريدم عصضوو

 لامعأا لاجر3 و
 ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت

3 صص علاط

2 صص علاط

ماكحأا رودصص دعب ةنيطنصسق
هقح يف ةيئاصضق

ةيلخادلا ةرازو
ريم طاصشن دمجت

ناديمح ينب
3 صص علاط

روشاع يديسب لخدتلا ةقرف مامأ راتمأةدعلةاتفنقحسينامرجم

3 صص علاط

قباصسلا نماصضتلا ريزو قحÓت ةليقث مهت

تاـــكرب دـــيعصسلا
 ضسابع دـلوب قـــحتلي
ضشارـحلا نـجصس يـف

لحم فلأا22 حنم
يتغيصصب يراجت
ءاركلا وأا ءارصشلا

بابصشلا ةدئافل

ايلع تاميلعت
تاعباتملا فقول

باحصصأا دصض ةيئاصضقلا
ليغصشتلا ضضورق

2 صص علاط

يئاهنلا عبر رودلا يف راوفيد توك نوهجاوي ””رصضخلا”” يئاهنلا عبر رودلا يف راوفيد توك نوهجاوي ””رصضخلا”” يئاهنلا عبر رودلا يف راوفيد توك نوهجاوي ””رصضخلا”” يئاهنلا عبر رودلا يف راوفيد توك نوهجاوي ””رصضخلا””

تاططخملافصصقتةمظنملاةميرجلا
ةبانعبفايطصصلامصسومزعيفةينمألا

ةملاق ةيقو يلاوو لدعلا ريزو يلاعمل ملظت و ىوكش
هذه ةرقوملا مكتدايصسل عفرأا نأا فرصشلا يل  ةملاق ةي’و يلاوو ريزولا يديصس دعب و ةبيط ةيحت
نيفورعملا سصاخصشأ’ا دحأا فرط نم ةيراقعلا يكÓمأا ىلع يدعتلا يف ةلثمتملا و ىوكصشلا

يصضارأا يف لثمتت كÓمأ’ا هذه ،راقعلا ىلع ءÓيتصسإ’ا و بهنلاب انتي’و بارت ربع مهذوفنب
تلخد (تانبلل ةيعماجلا ةماقإ’ا لباقم) ةملاق ةي’و ديرح د’و ةتصشمب ةعقاولا ةيحÓف
يديصس .ةرهصشم ةيكلم دوقع ىلع زوحأا يننإا و، ةيدلبلل ينارمعلا طيحملا ططخم يف ارخؤوم
عيمج هئانباو لمعتصسإا، ةملاقب راقعلا ىلع هيدعت و هذوفنب فورعملا  سصخصشلا اذه ريزولا
راصضحإاك  ةجطلبلا ىتح و متصشلا و بصسلا و ديعولا و ديدهتلاك يتاكلتمم نع يداعبإ’ لئاصسولا

ةيرزم ةيصسفن ةلاح ىلإا ينلصصوأا امم و  ءاصضيبلا ةحلصسأ’ا كلذ يف نيلمعتصسم ، ايئاصضق نيقوبصسم
تاكولصسلا و تافرصصتلا هذه لثمل دح  اعصضتل امكب  بيهأا يننإا ةملاق ةي’و يلاوو ريزولا يديصس،
و دادبتصسإ’ا و ملظلا نم ررحتلا نمز يف نحن و ةصصاخ و ةيروهمجلا نوناق نع ةيجراخلا
دوصسأا عقاو امنإا و لايخلا يحو نم تصسيل يتصصق نإا ةي’ولا يلاو ديصسلا وريزولا يلاعم، ةرقحلا

نطاوملا و نطولا ةمدخ يف متمد ريخأ’ا يف و ، دامر ىلإا ارصشب تلوح ران نم لابج ىلع يمرم
.ةرقوملا انتلادع يف ةقثلا لك انل و لدعلا ةيار عفر و

ديحو مغÓصشوب /ينعملا
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سسمأا موي ءاصسم امهتعمج يتلا ةارابملا لÓخ در نود فده ةجيتنب يلام بختنم ةبقع زواجت يف ““ةليفلا““ بختنم
،67 ةقيقدلا يف اهاز ديرفليو بعÓلا عيقوت ةارابملا يف ديحولا فدهلا لمحو ،““ناكلا““ ـل يئاهنلا نمث رودلا مصسرب
ىلع بقاعت در نود فادهأا ةثÓث ةجيتنب اينيغ بختنم ىلع سسمأا لوأا ةليل بلغت دق ينطولا بختنملا ناك نيح يف
راوفيد توك بختنمو ““رصضخلا““ نيب يئاهنلا عبر ةهجاوم نأا ىلإا راصشي ،سسانو مدأاو زرحم سضاير ،يليÓب فصسوي اهليجصست
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ةمكحملأ ىدل ةماعلأ ةباينلأ تناكو
ةعباتملأ تأءأرجإأ ,ترسشاب دق ايلعلأ
دعب تاكرب ديعسسلأ دسض ةيئاسضقلأ
اقفو ةيناملربلأ هتناسصح نع هلزانت
سصو˘سصن˘م˘لأ عا˘سضوألأو  لا˘كسشأÓ˘˘ل

ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ نوناق يف اهيلع
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع بقا˘˘˘ع˘˘˘ي لا˘˘˘ع˘˘˘فأأ بب˘˘˘سسب
ديدبتب لاعفألأ هذه قلع˘ت˘تو.نو˘نا˘ق˘لأ
ةفلاخم ةقفسص مأربإأ ةيمومع لأومأأ
ةءاسسإأ هب لومعملأ ميظنتلأو  عيرسشتلل
ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لأو ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ

راسشتسسملأ ناكو.»ةيمومع تأررحم
رمأأ دق ،ايلعلأ ةمكحملأ ىدل ققحملأ
ةمألأ سسلجم وسضع عأديإاب سسمأأ لوأأ
سسب˘ح˘لأ سسا˘ب˘ع د˘لو لا˘م˘ج ق˘˘با˘˘سسلأ
قلعتت اياسضق يف هعامسس دعب تقؤوملأ
ةقفسص مأربإأ ،ةيمومع لأومأأ ديدبتب
لومعملأ ميظنتلأو عيرسشتلل ةفلاخم
ةيمومع تأرر˘ح˘م ي˘ف ر˘يوز˘ت˘لأو ه˘ب

ينطولأ نما˘سضت˘ل˘ل أر˘يزو نا˘ك ن˘ي˘ح
ةقلع˘ت˘م˘لأ ح˘ن˘ج˘لأ تل˘كسشو.ةر˘سسألأو
قح هجو نودب ةيمومع لأومأأ ديدبتب
يعرسش ريغ وحن ىل˘ع ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسأو
ع˘ير˘سشت˘ل˘ل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘ق˘ف˘سص مأر˘بإا˘بو
ءاطعإأ سضرغب هب لومعملأ ميظنتلأو

مهأأ نم ريغلل ةرربم ريغ تأزايتمأ
سسابع دلو لامج اه˘ب ع˘با˘ت˘م˘لأ م˘ه˘ت˘لأ

ماعلأ بئانلل نايب هب دافأأ ام بسسح
سسفن حسضوأأو.ايلعلأ ة˘م˘كح˘م˘لأ ىد˘ل
ق˘ق˘ح˘م˘لأ را˘سشت˘˘سسم˘˘لأ نأأ رد˘˘سصم˘˘لأ
لامج ىلإأ  عمتسسأ ايلعلأ ةمكحملاب
لأومأأ ديدبت حنجب عباتملأ سسابع دلو
اهلامعتسسأو قح هجو نودب ةيمومع
ةقفسص مأربإأ ،يعرسش ريغ وحن ىلع
لومعملأ ميظنتلأو عيرسشتلل ةفلاخم
ةرربم ريغ تأزايتمأ ءاطعإأ سضرغب هب
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ أذ˘˘˘˘˘كو ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
نأأ ه˘تأذ رد˘سصم˘لأ فا˘سضأأو.ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ
أرمأأ ردسصأأ د˘ق ق˘ق˘ح˘م˘لأ را˘سشت˘سسم˘لأ

سسب˘˘ح˘˘لأ ن˘˘هر م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ عأد˘˘˘يإا˘˘˘ب
تا˘كر˘ب د˘ي˘˘ع˘˘سس نأأ ر˘˘كذ˘˘ي.تقؤو˘˘م˘˘لأ

موي اعدوأأ دق اناك ,سسابع دلو لامجو

ىد˘ل ا˘بو˘ت˘كم  ا˘ح˘ير˘سصت نأو˘ج21
هبجومب لزانت ةمألأ سسلجم بتكم
د˘سصق ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ا˘م˘ه˘ت˘نا˘سصح ن˘ع
هماهم ةسسرامم نم ءاسضقلأ  نيكمت
د˘ق˘ع ل˘ي˘ب˘ق كلذ ءا˘جو ,ة˘يرو˘ت˘سسد˘˘لأ

ناملربلل ايلعلأ ةفرغلل ةقلغم ةسسلج
ظفاح لدعلأ ريزو بلط يف لسصفلل
ع˘فر تأءأر˘جإأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت لو˘ح ما˘ت˘خألأ
دسصق امهن˘ع ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ ة˘نا˘سصح˘لأ

ايئاسضق امهتعبات˘م تأءأر˘جإأ ةر˘سشا˘ب˘م
.فاطملأ ةياهن يف مت ام وهو

صسبحلا تاكرب ديعشس قباشسلا ةمألا صسلجم وشضع عاديإاب صسمأا ايلعلا ةمكحملا ىدل ققحملا راششتشسملا رمأا
لÓغتشسا ةءاشسإا ةمهتب قباشسلا ةرشسألاو  نماشضتلا ريزو هتفشصب صشارحلاب ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب تقؤوملا

 .ةيمومع لاومأا ديدبتو ةيمومع تاررحم يف ريوزتلاو  عيرششتلل ةفلاخم ةقفشص ماربإل ةفيظولا

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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قحتلي تاكرب ديعضسلإ
يودب نيدلا رون لوألا ريزولا نلعأاسشإرحلإ نجضس يف سسابع دلوب

قافتلا ىلع رئازجلا ةقداشصم نع
ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا
ةادألا عاد˘يإاو ،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلا ةرا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
صسيئر ىد˘ل ا˘ب˘ير˘ق كلذ˘ب ة˘شصا˘خ˘لا

لاقو .يقيرفإلا داحتلا ةيشضوفم
هتلخاد˘م لÓ˘خ ،يود˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘م˘ق˘لا لا˘غ˘ششأا دا˘ق˘ع˘نا ىد˘ل

تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘حو لود ءا˘˘˘˘شسؤور˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ششع
ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تلا
د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه نإا صسمأا ،ة˘˘ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا
مئادلا مازتللا ىرخأا ةرم صسكعي»
ةرا˘ق˘لا ح˘لا˘˘شصل ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل تبا˘˘ث˘˘لاو
ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ششرو زا˘˘˘ج˘˘˘˘ناو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإلا
هذ˘ه ّنأا ،ر˘˘يزو˘˘لا ىر˘˘يو .«ىر˘˘ب˘˘ك˘˘لا
ةيخ˘يرا˘ت ة˘ظ˘ح˘ل ل˘ث˘م˘ت» تا˘شسل˘ج˘لا

ةي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘لا ة˘م˘يز˘ع صسر˘ك˘ت
ر˘ير˘ح˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘شسج˘˘ت ىل˘˘ع

جا˘˘˘مد˘˘˘نلا ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةراق˘لا لود ل˘ك˘ل ة˘مد˘خ ي˘ق˘ير˘فإلا

وأا صشي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت يأا ن˘˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بو
لوخدب هّنأا ،يودب راششأاو .«ءاشصقإا

ةرا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ح˘˘لا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
ق˘ق˘ح˘ت» ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ة˘ما˘ه˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت د˘˘حأا ا˘˘ن˘˘ناد˘˘ل˘˘ب

ىلإا ي˘مر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا،3602 ةد˘ن˘˘جأل
ةئششان ةراق ةيقيرفإلا ةراقلا لعج
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘نو ار˘˘˘˘˘ثؤو˘˘˘˘˘م Ó˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘فو
ةيراجتلاو ةيداشصت˘قلا تلدا˘ب˘م˘لا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م نأا˘˘شش ن˘˘مو .«ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
، ةي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘ل˘ل ر˘ح˘لا لدا˘ب˘ت˘لا
امب ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ع˘فد ءا˘ط˘عإا

بناج ىلإا ةينيبلا ةيقيرفإلا اميف
و˘˘م˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم
ةمادتشسم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو يدا˘شصت˘قلا

م˘لا˘ع˘لا مد˘ق˘ت ي˘ف ي˘شسا˘شسأا كر˘ح˘م˘˘ك
ىلع هنأا ىلإا ،يودب راششأاو .«مويلا

لمعلا انيلع نيعتي» ،لماشش ديعشص
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ب ن˘˘˘ما˘˘˘شضت˘˘˘لا حور˘˘˘ب
نوكت ل يكل ،ايقيرفإا يف ةراجتلا

يف ةئششانلا ةعانشصلل ميدهت لماع
عا˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف صصو˘˘شصخ˘˘لا˘˘ب ،ةرا˘˘ق˘˘لا
ةيوق ةادأا لب،عينشصتلا و يحÓفلا
يف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘ق˘فار˘م˘ل
و ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
دّكأاو .«يعا˘ن˘شصلا ج˘ي˘شسن˘لا ف˘ي˘ث˘ك˘ت
هذهب ا˘ن˘لود كشسم˘ت» لو˘ق˘لا˘ب يود˘ب
ةيقرت˘ب لوأا ا˘ن˘ل ح˘م˘شسي˘شس ئدا˘ب˘م˘لا
لخاد «ايقير˘فإا ي˘ف ع˘ن˘شص» ة˘مÓ˘ع˘لا
ربع ىرخأا قطانم جولو مث ,ةراقلا
طور˘˘ششلا ءا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘شسا د˘˘ع˘˘ب ،م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
ح˘م˘شسي˘شس ا˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ىندألا

م˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘شس ي˘˘˘ف جا˘˘˘مد˘˘˘نلا˘˘˘ب
ّنأا ،يود˘˘˘˘˘˘ب ىر˘˘˘˘˘˘يو .«ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘لا
و ا˘ياز˘م˘لا ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت» ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
نو˘ك˘ت ي˘ك˘ل ة˘يرور˘˘شضلا تÓ˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

و˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘م
ا˘ن˘ي˘ل˘ع ي˘غ˘ب˘ن˘ي» ا˘ف˘ي˘شضم .«ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

زيزعت لÓخ ن˘م ،كشسم˘ت˘لا ا˘ع˘ي˘م˘ج
،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ا˘˘ن˘˘ت˘˘نا˘˘شسر˘˘ت
و ةيداشصتقلا ا˘ن˘تا˘شسا˘ي˘شس ة˘م˘ئاو˘م˘ب
ةلاعف ةيميلقإا عفد ةمظنأا ريوطت
راششأا رخأا دي˘ع˘شص ىل˘عو.«ة˘قو˘ثو˘مو
دا˘˘˘˘˘شسف˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘م نأا يود˘˘˘˘˘˘ب
ةعورششملا ريغ ةيلاملا تاقفدتلاو
،انتلاغششنا بلشص يف امود لظتشس ،»
ن˘م ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلا ر˘˘هاو˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه نو˘˘ك
ينطو يوم˘ن˘ت د˘ه˘ج ل˘ك م˘شض ا˘ه˘نأا˘شش
ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي زر˘˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ،«ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإاو
انتاشسا˘ي˘شس ة˘م˘ئاو˘م ةرور˘شض «ر˘يزو˘لا
ةقلع˘ت˘م˘لا كل˘ت ة˘شصا˘خو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

.«رامثتشسلاب
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نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا صسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
دب ل هنأا ،ةجحوب ديعشسلا،عولخملا

يعيمج نÓفأÓل ماعلا نيمألا ىلع
يشضقت يتلا ةيعرششلا عم فقي نأا

ىلفشسلا ةفرغلا صسأار ىلع هتداعإاب
ي˘˘ف ة˘˘ج˘˘˘حو˘˘˘ب د˘˘˘كأاو .نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
و˘ه ي˘ع˘ي˘م˘ج نأا ،ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ح˘˘ير˘˘شصت
بجو نÓفأÓل يلعفلا ماعلا نيمألا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا ع˘م فو˘قو˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘˘˘عر˘˘˘ششلا صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ه˘˘˘نأا˘˘˘ب لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
ة˘˘ج˘˘حو˘˘ب دد˘˘ه ا˘˘م˘˘˘ك .نا˘˘˘م˘˘˘لر˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل
ركنت لاح يف ءاشضقلا ىلإا ءوجللاب

صسأار ىل˘˘ع ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ششل ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ة˘فر˘غ˘لا) ة˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘مألا لا˘ق ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .(ىل˘˘ف˘˘شسلا
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج بز˘˘˘ح˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
نÓفألا نإا يعيمج دمحم ينطولا
ةي˘ع˘م˘ب ا˘مأا و هد˘حو م˘ك˘ح˘ي ن˘ك˘ي م˘ل
ةلتك نأا اريششم ،ىرخألا بازحألا
هب بلاطي ام راطإا يف لمعت بزحلا
ح˘˘˘ير˘˘˘شص ح˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ،كار˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ذا˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
هل ح˘ير˘شصت ي˘ف ي˘ع˘ي˘م˘ج .برا˘ششو˘ب
نأا ىلع دكأا ،ةرديحب بزحلا رقمب
ي˘ف ر˘ي˘شسي˘˘ت˘˘لاو م˘˘ك˘˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
ه˘بز˘˘ح ق˘˘تا˘˘ع ىل˘˘ع ع˘˘ق˘˘ت ل دÓ˘˘ب˘˘لا

ىر˘˘˘خأا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘باز˘˘˘˘حأا نإا ل˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو
ه˘ن˘م ةرا˘˘ششإا ي˘˘ف ،كلذ ي˘˘ف ه˘˘كرا˘˘ششت
فلاحتلا بازحأاو يدنرألا هميرغل
نÓ˘˘˘فألا نأا˘˘˘ب اد˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘م ،ىر˘˘˘˘خألا
،لح˘لا دا˘ج˘يإل ة˘ق˘فار˘م˘لا لوا˘ح˘ي˘شس
داجيإل ةد˘حاو د˘ي نو˘ك˘ن˘شس» ه˘لو˘ق˘ب
نمشضيشس نÓفألا نأا فاشضأاو .«لحلا

يف امب ،ةرورشض و ةلودلا ةروريشس

لا˘ي˘جألا ر˘ي˘شصم ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘˘لا كلذ

ةبلشص ةينب ءانب و«: عباتو ،ةمداقلا

مقن مل نإا انمحري نل خيراتلا نأل

جرع براششوب باهذ نعو .«انلمعب

يف تناك نÓفألا «:هلوقب يعيمج

و بع˘ششلا بلا˘ط˘˘م ي˘˘ف بشصت ة˘˘م˘˘ه˘˘م

تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘نأا ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ق نأا و ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس

ل رئازجلا كجاتحت يذلا تاذلاب

ىلإا بهذ˘ت ل˘ب بشصا˘ن˘˘م˘˘لا كشسم˘˘ت˘˘ن

ديتعلا ةلتك نأا راششأا امك .«ميحجلا

تنا˘ك و˘ل و تا˘عار˘˘شص صضع˘˘ب تفر˘˘ع

ة˘قÓ˘ط˘نلا نأا˘ب اد˘ه˘ع˘ت˘م،ة˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘شض

م˘˘غر ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصب نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شس

ة˘م˘حر فÓ˘˘ت˘˘خلا و تا˘˘فÓ˘˘ت˘˘خلا

كشسمتلا نأا حشضوأاو .ةلتكلا لخاد

ط˘برو ة˘ل˘ت˘ك˘˘لا ل˘˘خاد صصا˘˘خ˘˘ششألا˘˘ب

امهم أاط˘خ د˘ع˘ي م˘ه˘ب بز˘ح˘لا ر˘ي˘شصم

نأل ،ا˘ه˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ه˘˘ت˘˘ف˘˘شص تنا˘˘ك

بزحلاب عيمجلا طبري يذلا ءيششلا

نأا املع .يعيمج دكؤوي ،رئازجلا وه

ي˘ل˘ي˘ل ةد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ،هر˘˘شضح ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا

جاحلا و نوميم يشس و جوجح بيط

د˘ي˘ع˘شس ة˘ج˘حو˘ب د˘ها˘ج˘م˘لا ،يو˘ي˘ل˘ع

ديدج صسيئر باختنا ةيششع يتأايو

.ناملربلل
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:يتاوت ،تاءافكلا ءايحإا ديعيشس باقعلاو ءازجلا أادبم قيقحت نإا لاق

ةلودلإ ةبيه عاجرتضس’ ةمهم ةوطخ داضسفلإ دضض ءاضضقلإ اهنضشي يتلإ ةلمحلإ
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ىد˘ل ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق ل˘˘سصأو˘˘ي
ىلع ثلاثلأ مويل˘ل ة˘ل˘سشن˘خ ة˘م˘كح˘م
نم ديزأل عامسسلأ تأءأرجإأ يلأوتلأ

ةحيسضف ي˘ف ا˘طرو˘ت˘م ا˘سصخ˘سش02
لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ

ةسصاخلأ دوقولأ تاطحم باحسصأأو
و ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو ر˘˘ب˘˘ع ةر˘˘سشت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ينطولأ كن˘ب˘لا˘ب تأرا˘طإأو ي˘ف˘ظو˘م

ثيح،32 ةلسشنخ ةلاكو يرئأزجلأ
عمتسسأ يت˘لأ ى˘لوألأ ة˘سسل˘ج˘لأ د˘ع˘بو
ردسص يذلأو اقباسس كنبلأ ريدمل اهيف
سسبحلأ نهر عأديإلاب أرمأأ هقح يف
رخآأ ه˘ي˘لإأ تقر˘ط˘ت يذ˘لأ رأر˘ق˘لأ و˘هو
عو˘˘ب˘˘سسألأ ة˘˘يأد˘˘ب دد˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘عا˘˘سس
يف قيقحتلأ يسضاق ردسصأأ ،يراجلأ
تاقيقحتلأ نم ثلاثلأو يناثلأ مويلأ
بسسا˘ح˘م˘ل سسب˘ح˘لأ ن˘هر عأد˘˘يإأ ر˘˘مأأ
ن˘م دد˘˘ع ع˘˘سضوو لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن ة˘˘كر˘˘سش
ريدملأ مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘كر˘سشلأ تأرا˘طإأ
نم مهعنم عم ةيئاسضقلأ ةباقرلأ تحت
قيقحتلأ يسضاق ردسصأأ امك ،رفسسلأ

لا˘جر ن˘م دد˘˘ع ع˘˘سضو˘˘ب رأر˘˘ق سسمأأ
دوقولأ تا˘ط˘ح˘م با˘ح˘سصأأ لا˘م˘عألأ
مهنيب نم ةحيسضفلأ يف ةطروتملأ

ةباقرلأ تحت نيفورعم لامعأأ لاجر
مهرفسس تأزأوج بحسس و ةيئاسضقلأ

بأر˘ت˘لأ ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘م ع˘˘م
ن˘م ءا˘ه˘ت˘˘نلأ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
،ةلسصأوتم لأزت ل يتلأ تاقيقحتلأ

أد˘غو مو˘ي˘لأ م˘ت˘ي نأأ بق˘تر˘م˘لأ ن˘˘مو
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلأ
كنبلا˘ب نو˘ف˘ظو˘م م˘ه˘ب˘ل˘غأأ ن˘ير˘خآلأ
.حلاسصم ءاسسؤورو يرئأزجلأ ينطولأ

ة˘عا˘سس ر˘خآأ ة˘ي˘مو˘ي ردا˘˘سصم بسسحو
ةحيسضف فلم حتف تررق ةلأدعلأ نإاف
لأو˘˘مألا˘˘ب بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لأو تا˘˘˘كي˘˘˘سشلأ
يتلأو لاطفن ةكرسش ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ةنسس يلأوح ذنم ترجفنأ دق تناك
ن˘˘يأأ ،طرا˘˘ف˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘˘ب
ةمكحمب قيقحتلأ ي˘سضا˘ق ى˘عد˘ت˘سسأ

قيقح˘ت˘لأ ل˘حأر˘م ى˘لوأأ ي˘ف ة˘ل˘سشن˘خ
ينطولأ كنبلأ ةلاكول قباسسلأ ريدملأ
هفيقوت مت يذلأ ةلسشنخب يرئأزجلأ
ةماعلأ ةيريدملأ فر˘ط ن˘م ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ةر˘سشا˘ب˘م د˘ع˘ب كن˘ب˘ل˘˘ل
ريدملأ نأأ مغر ةيسضقلأ يف ةينمألأ
ةيسضقو ةي˘سضق˘لا˘ب ه˘ت˘ل˘سص مد˘ع د˘كأأ
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘كي˘˘˘سشلأ

دود˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘ك كن˘˘ب˘˘لأ ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م
قيقحتلأ يسضاق نأأ لإأ ،هسصاسصتخأ

عأديإأ رمأأ ردسصأأ عامتسسأ ةسسلج دعبو
˘مو˘ي˘لأ ي˘فو سسب˘ح˘لأ ن˘˘هر ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ
أرمأأ يسضاقلأ سسفن ردسصأأ يلأوملأ
لا˘ط˘ف˘˘ن ة˘˘كر˘˘سش بسسا˘˘ح˘˘م سسب˘˘ح˘˘ب
ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ تح˘˘ت ا˘˘˘هر˘˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘سضوو
هر˘ف˘سس زأو˘ج بح˘سس ع˘م ة˘ي˘ئا˘سضق˘˘لأ

ينطولأ بأرتلأ ةردا˘غ˘م ن˘م ه˘ع˘ن˘مو
لÓغتسسأ ءوسسو ةنامألأ ةنايخ ةمهتب
˘ما˘ع˘لأ لا˘م˘لا˘ب بعÓ˘ت˘لأو بسصن˘م˘لأ

،داسسفلاب ةقلعتملأ مهتلأ نم اهريغو
قيقحتلأ يسضاق رمأأ مويلأ سسفن يفو

نو˘كل˘م˘ي لا˘م˘عأأ لا˘جر3 عسضوب
دأو˘م˘لأ ع˘يزو˘ت˘ل ة˘˘سصا˘˘خ تا˘˘ط˘˘ح˘˘م
تحت ةلسشن˘خ ة˘يلو ر˘ب˘ع ة˘يو˘قا˘ط˘لأ
تأزأوج بحسس و ةيئاسضقلأ ةباقرلأ
بأرتلأ ةرداغم نم مهعنمو مهرفسس
نع جأرفإلاب رمأأ ردسص امك ،ينطولأ

ن˘مو أذ˘˘ه ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م بحا˘˘سص
قيقحتلأ يسضاق لسصأوي نأأ رظتنملأ
ددعل عامتسسلأ تاسسلج أدغو مويلأ

ي˘ن˘طو˘لأ كن˘ب˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
ي˘ت˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ

ءاسسؤور مه˘ن˘ي˘ب ن˘م32 م˘قر ل˘م˘ح˘ت
قيقحتلأ ىعدتسسأ كلذك و حلاسصم
تاطحم نوكلمي نيرخآأ لامعأأ لاجر
أوطروت دق أونو˘كي دو˘قو˘لأ ع˘يزو˘ت˘ل
يف مهئامسسأأ تدرو وأأ ةيسضقلأ يف
د˘حأأ عا˘م˘سس وأأ ة˘ي˘ط˘ب˘سضلأ ر˘سضا˘ح˘م
ي˘˘ما˘˘ح˘˘م نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل ،فأر˘˘طألأ

سسبحلأ عدوأأ يذلأ كنبلأ ريدم عافدو
ىد˘ل عأد˘يإلأ رأر˘ق فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ أورر˘ق
ل مهلكوم نأأ نيدكؤوم ،ماهتلأ ةفرغ
تاكي˘سشلأ نأأو ة˘ي˘سضق˘لا˘ب ه˘ل ة˘قÓ˘ع
فرط نم زجنت و عسضوت ةنومسضملأ

ةقÓع لو ةيلمعلاب فلكم فظوم
ةميقلأ تردق دقو ،ةيسضقلاب ريدملل
هنأاسشب يرجي يتلأ تاكيسشلل ةيلاملأ

اهنم أراي˘ل˘م06 يلأوحب قيقح˘ت˘لأ

ةطحم بحاسصل أرايلم02 نم ديزأأ
.ةدحأو
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تاسسأردلل يرئأزجلأ زكرملأ سسيئر دكأأ
ه˘لوز˘ن ىد˘ل ي˘تأو˘ت ن˘سسح˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

«حاب˘سصلأ ف˘ي˘سض» ة˘سصح ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض
ة˘ي˘عأذإلأ ةا˘ن˘ق˘لأ ر˘ي˘ثأأ ر˘ب˘ع ثب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
ءاسضقلأ اهنسشي يتلأ ةلمحلأ نأأ ىلوألأ
ةمهم ةوطخ يه داسسفلأ دسض يرئأزجلأ
يف ةقثلأ نطأوملأ عاجرتسسأ قيرط يف
لسصو نأأ دعب ةبيهلأ ةداعتسسأو هتلود
يماحملأ لاقو.ةريبك لزاهم ىلإأ رمألأ

لسضفأأ دا˘سسف˘لأ ة˘ح˘فا˘كم نأأ فور˘ع˘م˘لأ
ىوتسسم ىلع بوع˘سشل˘ل مد˘ق˘ي ج˘ما˘نر˘ب
و˘ه ه˘ي˘ف ا˘م ل˘سضفأأ نأل هر˘سسأا˘ب م˘لا˘˘ع˘˘لأ
قيقحت«:ددسصلأ أذه يف لاق ثيح ريرحت
ءا˘ي˘حإأ د˘ي˘ع˘ي با˘ق˘˘ع˘˘لأو ءأز˘˘ج˘˘لأ أأد˘˘ب˘˘م
ةلأدعلأ زاهج يف اسصوسصخ ،تأءافكلأ

ىلع ةدسسافلأ بخنلأ ربجيو ،هئاكرسشو
ط˘˘˘م˘˘˘ن ةدا˘˘˘˘عإأو ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘عإأ
دو˘ع˘ي˘سس ءا˘سضق˘لأ نأأ ة˘سصا˘خ,ا˘هر˘ي˘كف˘˘ت
نطأوملأ لعجي ام وهو ةهجأولأ ردسصتل
نأأ هنكمي حتف دق أديدج اباب نأأ رعسشي

ةجردلاب هنطوو هقوقح هربع ديعتسسي

لعجيسس رمألأ أذه نأأ افيسضم.«ىلوألأ

د˘˘غ˘˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘ي ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

ينوناقلأ ثح ددسصلأ أذه يفو.لسضفأأ

نينأوقلأ قيب˘ط˘ت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘تأو˘ت

نينأوقلأ امب ةميلسس ةقÓ˘ط˘نأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

اهنأل ملاعلأ يف أأوسسألأ يه ةيرئأزجلأ

نأأ دعب ينوفكنرفلأ ماظنلأ ىلع دمتعت

ةميدقلأ ةيسسنرفلأ جذامنلأ ا˘ن˘خ˘سسن˘ت˘سسأ

اسسنرف ىتحو،1781 ىلإأ اهسضعب دوعي

هج˘ت˘ت تأأد˘بو ا˘ه˘ن˘م تسصل˘خ˘ت ا˘ه˘سسف˘ن
يف دكأأ ثيح,ثلونموكلأ ماظن نينأوقل
نأأ ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ىأأر و˘˘ل«:دد˘˘سصلأ سسف˘˘˘ن
را˘غ˘سص ة˘يأد˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف تسسم ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لأ
كانه نأأ ملعيسس ءأردملأو نيلوؤوسسملأ
ةلودلأ ءانب نكمي ل يلاتلابو ،بعÓت
ف˘قو نود ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةدا˘˘عإأو
يف رئأزجلأ هسشيعت تناك يذلأ فيزنلأ
د˘ي˘ي˘ح˘ت نأأ ا˘م˘ك.«ة˘ي˘سضا˘م˘لأ تأو˘ن˘سسلأ
يرئأزجلأ بعسشلل ح˘م˘سسي˘سس ة˘با˘سصع˘لأ
امبسسح ةيحيرأاب ديدج سسيئر باختناب

بحتنن نل اننإاف ةباسصعلأ تيقب ول«: دكأأ

ىلع نول˘م˘ع˘ي˘سس م˘ه˘نأل أد˘يد˘ج ا˘سسي˘ئر

باهذلأ نوسضفريو ،رثكأأ عسضولأ نيفعت

مهظفلتسس قيدانسصلأ نأل تا˘با˘ح˘ت˘نإÓ˘ل

مهعيراسشم قيقحت يف مهدعاسست نلو

ةجردلاب مهدايسسأأ حلاسصمو مهحلاسصمو

انكرتت نل يتلأ اسسنرف ةسصاخ ىلوألأ

يعرسش سسيئر باختنأ يأأ نأل ،اننأاسشو

نأأ بحي ام أذه ،ديدج لÓقتسسأ ربتعي

.«يرئأزجلأ نطأوملأ هملعي

 دوقولا عيزوتل ةشصاخ تاطحمو يمومع كنبو لاطفن ةحيشضف يف  / ةلششنخ

 ةيئاضضقلإ ةباقرلإ تحت لامعأإ لاجر3 و ةكرضشلإ ريدم عضضوو  يلاملإ بضساحملإ عإديإإ

رجينلا نم يودب

ةيلاملإ تاقفدتلإ ةحفاكم
انت’اغضشنإ بلضص يف ةعورضشملإ ريغ

لاجرل ويديف عطقم راششتنا دعب
ىلع برشضلاب نودتعي ةطرشش
يندملا يزلاب صصخشش

رمأات ةماعلإ ةباينلإ
يئإدتبإ قيقحت حتفب
   ةعقإولإ يف

ىدل ةيروهمجلا ليكو صسمأا رمأا
ةطرششلا دمحمأا يديشس ةمكحم
رئازجلا ةيلو نمأل ةعباتلا ةيئاشضقلا

عطقم صصوشصخب يئادتبا قيقحت حتفب
لشصاوتلا عقاوم ىلع هلوادت متي ويديف
ةطرشش لاجر رهظي يعامتجلا

يزلاب صصخشش برشضب نوموقي
هردشصأا يذلا نايبلا يف ءاجو.يندملا

ةمكحملا صسفن ىدل ةيروهمجلا ليكو

30 ةرقفلا11 ةداملا ماكحأاب Óمع» هنأا
لدعملا ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نم
هلوادت مت ام ةدهاششم دعبو ،ممتملاو

لشصاوتلا عقاوم فلتخم ىلع
يتلا ةعقاولا صصوشصخب يعامتجلا

يزلاب ةطرششلا لاجر اهيف رهظي
يزلاب صصخشش برشضب نوموقي يمشسرلا
ةيطبشضلل تاميلعت هيجوت مت ،يندملا
انتدافإل ايلحم ةشصتخملا ةيئاشضقلا

دقو.»ةعقاولا نع ةيفاك تامولعمب
يرابخإا ريرقت راطإلا اذه يف درو
ةيئلولا ةحلشصملا رمأا اروف متيل يلوأا
ةيلو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
قمعم يئادتبا قيقحت حتفب رئازجلا

ىلع ةلوادتملا ةعقاولا صصوشصخب
نم دكأاتلا لÓخ نم ،ويديفلا عطقم
نيينقتلاب ةناعتشسلاب هتحشص ىدم
ديكأات دعب نيلعافلا نع فششكلاو

كلذ يتأاي.«ةعقاولا تاشسبÓمو فورظ
ماعلا ريدملا ههجو يذلا رمألا دعب
ةراق رداقلا دبع ،ينطولا نمأÓل
نمأÓل ةماعلا ةيششتفملل ،ةبدهوب
اذه عئاقو لوح قيقحت حتفب ينطولا
تثدح نوكت نأا حجري يذلا ،ويديفلا

كارحلا نم02ـلا ةعمجلا لÓخ

يديعل75ـلا ىركذلل فداشصملا يبعششلا
.بابششلاو لÓقتشسلا

S°∏«º.±

براششوب ةفيلخ باختنا ةيششع

ءاضضقلإ ىلإإ ءوجللاب ددهي ةجحوب
ناملربلإ هتضسائرل يعيمج ركنت لاح يف



يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

5275ددعلا9102 ةيليوج90 ءاثÓثلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تاعامجلأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو تد˘كأأ
يف ةينأر˘م˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
تاي’ولأ ة’ول ا˘ه˘ب تث˘ع˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
يمشسرلأ قÓ˘ط˘ن’أ ل˘ب˘ق ة˘ي˘ل˘حا˘شسلأ
ةي˘مأز˘لإأ ى˘ل˘ع فا˘ي˘ط˘شص’أ م˘شسو˘م˘ل
يف ةيشسمششلأ ةقاطلأ ىلع دامتع’أ
ا˘ه˘شسأأر ى˘ل˘عو ة˘ي˘حا˘ي˘شسلأ ن˘كا˘˘مأ’أ
ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ تا˘م˘ي˘خ˘م˘لأ ،ئ˘طأو˘˘ششلأ

هذه نأأ ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ه˘ي˘فر˘ت˘لأ تا˘با˘غ˘لأو
قرو ىلع ربح درجم تيقب ةميلعتلأ
نو˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ل رأدأأ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب
ةرأزو تم˘شسر.م˘هر˘ه˘ظ نو˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لأ
ن˘˘˘ع ة˘˘˘يدرو ةرو˘˘˘شص ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ
اهشصيشصخت م˘ت ي˘ت˘لأ تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ
فد˘ه˘ب كلذو فا˘ي˘ط˘شص’أ م˘شسو˘م˘˘ل

ءأوشس ىوتشسملأ يف تامدخ نامشض
وأأ ةيلخأدلأ ةحايشسلأ ةأوهل ةبشسنلاب
اه˘نأأ ة˘جرد ى˘لإأ ،بنا˘جأÓ˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
مت˘ه˘ت تحأرو تا˘يرور˘شضلأ تط˘خ˘ت
تايلام˘كلأ ن˘م هرا˘ب˘ت˘عأ ن˘كم˘ي ا˘م˘ب
ةم˘ي˘ل˘ع˘ت ا˘هرأد˘شصإأ لÓ˘خ ن˘م كلذو
،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ،فرا˘˘ط˘˘لأ تا˘˘˘ي’و ة’و˘˘˘ل
،وزو يزيت ،ةياجب ،لجيج ،ةدكيكشس
،فلششلأ ،ةزابيت ،ةمشصاعلأ ،سسأدرموب

،نأر˘هو ،نا˘شسم˘ل˘ت ،تن˘ششو˘م˘ت ن˘ي˘˘ع
ىلع اهلÓخ ن˘م م˘ه˘ث˘ح˘ت م˘نا˘غ˘ت˘شسم
ةقاط˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت تأز˘ي˘ه˘ج˘ت بي˘كر˘ت
فايطشص’أ مشسوم لÓخ ةيشسمششلأ

ةيجيتأرتشسإأ» ذيفنت راطإأ يف كلذو
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع يو˘قا˘ط˘لأ لا˘ق˘˘ت˘˘ن’أ
هذه نأأ ريغ ،«ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ
هذهب ةمتهم ريغ اهنأأ ودبي تاعامجلأ
ميدقت ىلإأ فدهت يتلأ ةيجيتأرتشسإ’أ

نم نيفاط˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘شضإأ تا˘مد˘خ
ةقاطلأ ةروتاف نم سصيلقتلأو ةهج
ةيلحملأ تاينأزيملأ اه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لأ

نأأو ا˘˘شصو˘˘شصخ ،ىر˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ليشضفت ةرورشض ىلع تدكأأ ةرأزولأ
ةقا˘ط˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

ديق جمأر˘ب˘لأ ل˘ك ن˘م˘شض ة˘ي˘شسم˘ششلأ

تاميخملأ ،ئطأوششلأ ةرانإ’ زاجنإ’أ

ىلع ،ةيهيفرتلأ تاباغلأو ةيفيشصلأ

ءأو˘شضأ’أ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘˘نإ’أ رأر˘˘غ

ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘ئو˘شض م˘لا˘ع˘مو ة˘ف˘ششا˘˘كلأ

لجأأ نم ةيشسمششلأ ةقاطلأ ةطشسأوب

ف˘قأو˘م ،ئ˘طأو˘˘ششلأ ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ةرا˘˘نإأ

،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘حا˘شسلأ ،تأرا˘˘ي˘˘شسلأ

ةيف˘ي˘شصلأ تا˘م˘ي˘خ˘م˘لأو تأرا˘شسم˘لأ

ةمظنأاب ةروكذملأ نكامأ’أ زيهجتو

ىلع ةيشسمششلأ ة˘قا˘ط˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم

بتاكم ،ةيرا˘ه˘ششإ’أ تا˘حو˘ل˘لأ رأر˘غ

تا˘ما˘م˘ح˘لأ ،ئ˘طأو˘ششلأ ي˘فر˘˘شصت˘˘م

نمأ’أ زكأرم ،ةيمومعلأ سضيحأرملأو

تÓ˘ح˘م˘لأو كا˘ششكأ’أ ،ة˘˘شسأر˘˘ح˘˘لأو

’ ام وهو اهريغو تايدلبلل ةعباتلأ

ع˘˘قأو˘˘م ن˘˘م ر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كلأ ي˘˘˘ف هد˘˘˘ج˘˘˘ن

دجن ’ يتلأ ةروكذملأ فايطشص’أ

ةيمشست لمحت ةيئرم تاقشصلم اهيف

ة˘قا˘ط˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ي ي˘˘حا˘˘ي˘˘شس ع˘˘قو˘˘م»

امك ،اهب فيرعتلل كلذو «ةيشسمششلأ

نييلحملأ نيلوؤوشسملاب سضرتفي ناك

ة˘ي˘ل˘حا˘شسلأ تا˘ي’و˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف

نحشش تأدحو ئطأوششلأ يف ريفوت

ت’واط وأأ ةيشسمششلأ ةقاطلاب لمعت

ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل حا˘م˘شسل˘ل ،ة˘ي˘شسم˘˘شش

يهو ةينورتكلإ’أ مه˘تز˘ه˘جأأ ن˘ح˘ششب

امبر ملح درجم ىقبت يتلأ رومأ’أ

سضعب تاينهذ ريغت دن˘ع ق˘ق˘ح˘ت˘ي˘شس

ةرأزو تع˘شضو ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ

ةيلام ةناعإأ مهفرشصت تحت ةيلخأدلأ

نامشضلأ قودنشص فرط نم ةمدقم

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ما˘شضت˘˘لأو

تأزي˘ه˘ج˘ت بي˘كر˘ت˘ل ة˘شصشصخ˘م˘لأو

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ تا˘م˘ي˘خ˘م˘لأ ،ئ˘طأو˘˘ششلأ

.ةيهيفرتلأ تاباغلأو
h. g`
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سسي˘˘ئر ة˘ّ̆يو˘˘شضع ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ةرأزو تف˘˘˘قوأأ
ديشسلأ نأديمح ينبل يدلبلأ يبعششلأ سسلجملأ

نيمكح رودشص دعب ،هماهم نع رفعج حبأر
ريملأ بشصنم ىقبي ثيح ،هقح يف نييئاشضق
د˘قو .ر˘ط˘شسأ’أ ه˘تا˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإأ أر˘˘غا˘˘شش
يف يدلبلأ يبعششلأ سسلجملأ ءاشضعأأ فلتخأ
نوكتي ثي˘ح ق˘با˘شسلأ ر˘ي˘م˘لأ ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ي˘ي˘ع˘ت

يلاحلأ تقولأ يف أوشضع21 نم سسلجملأ
بختنملأ ةيدلبلأ سسيئر ةيوشضع ديمجت دعب

تدافأأ ثيح ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح نع
رأر˘ق نأأ سسل˘ج˘م˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م ردا˘˘شصم
دق ةيوشضعلأ ديمجتو ما˘ه˘م˘لأ ن˘ع ف˘ي˘قو˘ت˘لأ

نع ي˘شضا˘م˘لأ عو˘ب˘شسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن لÓ˘خ رد˘شص

دوعي رمأ’أ نأأ ىلإأ نيريششم ،ةيلخأدلأ ةرأزو
ر˘ي˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف ي˘ئا˘˘شضق م˘˘كح رود˘˘شص ى˘˘لإأ
سسلجمب فانئ˘ت˘شس’أ ة˘م˘كح˘م ن˘ع رو˘كذ˘م˘لأ
نع أذفان اشسبح فشصنو ماعب ةنيطنشسق ءاشضق
ةيشضرأأ ةعطق عزنل ةيرأدإأ ةقيثو ريوزت ةمهت
رخآأ سصخششل اهحنمو ديفتشسم سصخشش نم
ىلإأ ةفاشضإ’اب ،اهيلع يفير نكشس ءانب دشصق
ثÓثب بورخلأ ة˘م˘كح˘م ن˘ع ي˘ئأد˘ت˘بأ م˘كح
مأربإاب قلعتت ةيشضق يف أذفان اشسبح تأونشس

هتدهع لÓخ يشسردملأ لقنلأ سصخت ةقفشص
عمتجم ةكرح يبختنم نأأ ركُذيو ،ةقباشسلأ
ةهبجو يطأرقميدلأ ينطولأ عمجتلأو ملشسلأ
يام رهشش ةقيثو أوررح دق ةيكأرتشش’أ ىوقلأ
لمعلل مهتعطاقم نع اهيف أونلعأأ يشضاملأ
هماهم ةدمجملأ ريملأ ةشسائر تحت ةيدلبلأ يف

يف أوركذ ثيح ،لمعلأ نع هفيقوت ةياغ ىلإأ

يف ينعملأ ىلع مكحلأ تبث دق هنأأ ةقيثولأ

مهنأأ اهنيح أولاق امك ،ذفانلأ سسبحلاب نيتيشضق

سصوشصخب لبق نم ةينعملأ تاهجلأ أولشسأر

،ةيدلبلل هرييشست لÓخ ينعملأ اهبكترأ قورخ

فÓختشسأ ةشسلج نأأ رداشصملأ سسفن تفاشضأأو

ريدم فأرششإأ تحت ترج يتلأ ةيدلبلأ سسيئر

فÓخ ببشسب رأرق ىلإأ هتنت مل ةيلحملأ ةرأدإ’أ

ي˘ن˘طو˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح ة˘ل˘ت˘ك ن˘ي˘˘ب

ل˘ث˘م˘ت ثي˘ح ،نآ’أ ءا˘˘شضعأأ6 ن˘م ة˘نو˘كم˘لأ

ىلإأ تراششأأ نيح يف ،سسلجملأ يف ةيبلغأ’أ

هماهم نع فقوملأ ةيدلبلأ سسيئر روشضح» نأأ

ةلتك ءاشضعأأ نيب لدج عوقو ىلإأ ىدأأ ام وه

 .«نÓفأ’أ
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ةريزو ةقفر هفأرششإأ لÓخ لمعلأ ريزو لاقو
ةأأرملأ اياشضقو ةرشسأ’أو ينطولأ نماشضتلأ

أذ˘ه قÓ˘طإأ م˘شسأر˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘لأد˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘غ
ى˘لوأ’أ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف م˘ت ه˘نأ““ ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ

بابششلل يراجت لحم457.8 سصيشصخت
ةيناثلأ ةلحرملأ يف متيل عيراششملأ باحشصأأ

يتغيشصب كلذو رخآأ لحم فلأأ41 حنم
هذ˘˘˘ه نأأ ““ ح˘˘˘شضوأأو .““ءأر˘˘˘كلأ وأأ ءأر˘˘˘˘ششلأ
با˘ح˘شصأأ با˘ب˘ششل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
راطإأ يف اهثأدحتشسأ يرجي يتلأ عيراششملأ
ةلاكولأ رأرغ ىلع ,ليغششتلأ معد ةزهجأأ
قودنشصلأو بابششلأ ليغششت معدل ةينطولأ
ةلاكولأو ة˘لا˘ط˘ب˘لأ ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
يف كلذو رغشصملأ سضرقلأ رييشستل ةينطولأ
يف بابششلأ تاعلط˘ت˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شس’أ““ را˘طإأ
ريزولأ““ نأأ راششأأ امك .““يت’واقملأ لاجملأ
باحشصأأ فرشصت تحت عشضو ررق لوأ’أ
نيمثتو ةلغتشسملأ ريغ تÓحملأ عيراششملأ

عم اهلÓغتشسأو ةزجنملأ تأرامثتشس’أ لك
عيراششملأ يلماح با˘ب˘ششل˘ل ة˘يو˘لوأ’أ ح˘ن˘م
معد تايلآأ فلتخم را˘طإأ ي˘ف ن˘ي˘ج˘مد˘ن˘م˘لأ
تا˘شسشسؤو˘م˘لأ ءا˘˘ششنإأو با˘˘ب˘˘ششلأ ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت
نم بابششلأ ء’ؤوه ديفتشسيشسو .““ةرغشصملأ
ةلغتشسملأ ريغ ةرغاششلأ ةيراجتلأ تÓحملأ

عا˘ط˘ق ة˘يا˘شصو تح˘ت تا˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ ن˘˘يوأود رأر˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كشسلأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ يرا˘ق˘ع˘لأ ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست˘˘لأو
ةشسشسؤو˘م˘لأو هر˘يو˘ط˘تو ن˘كشسلأ ن˘ي˘شسح˘ت˘ل
مت سضرغلأ أذهلو .ةيراقعلأ ةيقرتلل ةينطولأ
ةرأزو ىوتشسم ىلع ةيزكرم ةنجل بيشصنت
ءأرجإ’أ أذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ع˘شضو˘ل ل˘م˘ع˘لأ
ىوتشسملأ ىلع ةيئ’و ناجل اهنع تقثبنأ
متت تأرقملأ هذه ريفوت نأأ أزربم يلحملأ
ةيرأدإ’أ تأءأرجإÓل ةطشسبم تايلآأ قفو““
تاشسشسؤوملأ هذه لوانتم يف ةيلام ةفلكتبو
نم ةيئ’ولأ ناجللأ مأده اعدو .““ةرغشصملأ
عشضو دشصق ةعراشستم ةريتوب لمعلأ““ لجأأ

با˘ب˘˘ششلأ فر˘˘شصت تح˘˘ت تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
بر˘˘قأأ ي˘˘ف أذ˘˘هو ع˘˘يرا˘˘˘ششم˘˘˘لأ با˘˘˘ح˘˘˘شصأأ
لمعلأ عاطق نأأ ريزولأ دكأأ امك .““لاجآ’أ

تاشسلج دق˘ع ى˘ل˘ع ر˘ه˘ششأأ3 ذنم فكع˘ي
ةرغشصملأ تاشسشسؤوملأ تامظنم عم لمع
ل˘ي˘لذ˘ت““ فد˘ه˘ب م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ سصي˘خ˘ششت˘ل
هذه اههجأوت يتلأ ليقأرعلأو تابوعشصلأ
يف ةديدج تÓيهشست عشضوو تاشسشسؤوملأ

لوأ’أ ريزولأ نأأ مأده ركذ و .““لاجملأ أذه
د˘شض ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ع˘با˘ت˘م˘لأ ف˘قو˘ب ر˘مأأ““
تابوعشص نوناعي نيذلأ نيلواقملأ بابششلأ
راطإأ يف ةحونمملأ سضورقلأ ديدشست يف
ىلع تأزوجحلأ فقو و مهتاشسشسؤوم ءاششنإأ

ةوطخ““ ةباثمب ءأرجإ’أ أذه أربتعم ““داتعلأ
عيراششملأ باحشصأأ ىلع طغشضلأ فيفختل
و م˘ه˘طا˘ششن ة˘ل˘شصأو˘م ى˘ل˘ع م˘هز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘تو
دا˘شصت˘ق’أ ءا˘ن˘ب ي˘ف ة˘لا˘ع˘ف˘˘لأ ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ
ةر˘يزو تف˘ششك ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م .““ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
هذه راطإأ يف ررقت هنأأ ينطولأ نماشضتلأ

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب03 سصيشصخت““ ةي˘ل˘م˘ع˘لأ
ة˘عزو˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ عو˘م˘ج˘˘م
معد ةزهجأأ نم تأديفتشسملأ ءاشسنلأ ةدئافل
ىلع ةأأرملأ عيجششت دشصق كلذو ليغششتلأ

ة˘شسرا˘م˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘ت’وا˘ق˘م˘لأ م˘لا˘˘ع جو˘˘لو
ا˘ه˘با˘شسح˘ل ة˘ي˘تا˘مد˘خو ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإأ ة˘˘ط˘˘ششنأأ
˘ما˘كحأا˘ب Ó˘م˘˘ع ه˘˘نأأ تفا˘˘شضأأو .““سصا˘˘خ˘˘لأ
يوذ سصاخششأ’أ ةيامحب قلعتملأ نوناقلأ

01 ةبشسن سصيشصخت““ ررقت دقف ةقاعإ’أ
هذه ةدئافل ةيراجتلأ تÓحملأ نم ةئاملاب
هذه فييكتو ةئ˘ي˘ه˘ت بنا˘ج ى˘لإأ ة˘ح˘ير˘ششلأ
تا˘جا˘ي˘ت˘حأ ق˘˘فو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ةيلمع اميشس’ اهيلمعتشسم تايشصوشصخو
تأذ ي˘ف تد˘˘كأأو ..““لو˘˘شصو˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ه˘˘شست
تح˘ت تÓ˘ح˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ع˘˘شضو نأأ قا˘˘ي˘˘شسلأ
متي عيرا˘ششم˘لأ با˘ح˘شصأأ با˘ب˘ششلأ فر˘شصت
يف لثمتت تÓيهشست˘بو ة˘لو˘ق˘ع˘م را˘ع˘شسأا˘ب
ءأركلأ وأأ ءأرششلأ غلبم ديدشست ةرتف ديدمت
نأأ ن˘كم˘يو تأو˘ن˘شس سسم˘خ ن˘م د˘˘يزأأ ى˘˘لإأ

.دح ىشصقأاك ةنشس52 ىلإأ لشصت

اهيضضارأا لوخد نم نيحتلملا نييرئازجلا عنم دنفت ضسنوت
نم نيحتلملأ عنم ةيشضقب فرعي اميف تاميلعت ةيأاب ايمشسر رطخت مل هحلاشصم نأأ ،ةشسبتب ةيشسنوتلأ ةيروهمجلأ لشصنق دنف
نيبعششلأ نيب تاقÓعلأ وفشص ركعت تأءأرجإأ ينبت متي نأأ دقتعي ’ هنأأ أدكؤوم ،يشسنوتلأ بأرتلأ لوخد نم تابقنملأو نييرئأزجلأ
نم ةيحللأ ببشسب نييرئأزجلأ سضعب عاجرإأ مت نيأأ ةكبششوب زكرمب ت’احلأ سضعبب تددن دق تايعمجلأ سضعب تناكو نيقيقششلأ

h .¥.يرئأزجلأ بناجلأ نم دودحلأ زكرم ربع جورخلأ تأءأرجإأ مامتإأ دعب ةيشسنوتلأ دودحلأ ةطرشش فرط

يراجت لحم فلأأ22 حنمل جمانرب قÓطإأ نع ةمصصاعلأ مأده ناصسح يناجيت يعامتج’أ نامصضلأو ليغصشتلأو لمعلأ ريزو نلعأأ
تاميلعت ىلإأ لباقملأ يف أريصشم ،ليغصشتلأ معد ةزهجأأ راطإأ يف عيراصشملأ باحصصأأ بابصشلأ ةدئافل ءأركلأ وأأ ءأرصشلأ يتغيصصب
يف ةحونمملأ ضضورقلأ ديدصست يف تابوعصص نوناعي نيذلأ نيلواقملأ بابصشلأ دصض ةيئاصضقلأ تاعباتملأ فقول لوأ’أ ريزولأ

 .مهتاصسصسؤوم ءاصشنإأ راطإأ
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طور˘˘˘ششلأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لأ تدد˘˘˘ح
تا˘ي˘لآأو ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كلأو
يوقرت˘لأ ن˘كشسلأ زا˘ج˘نإأ ل˘يو˘م˘ت

.«APL» ى˘م˘شسي ا˘م وأأ م˘عد˘م˘˘لأ
ةيلاملأ ةميقلأ باشستحأ متي ثيح
دد˘عو ق˘طا˘ن˘م˘لأ بشسح ن˘كشسل˘ل
ردشص امبشسح ةحاشسملأو فرغلأ
ةد˘ير˘ج˘لأ ن˘م ر˘ي˘خأ’أ دد˘ع˘لأ ي˘˘ف

رد˘شص ثي˘ح93. م˘قر ة˘ي˘م˘شسر˘لأ
موشسرملأ م˘م˘ت˘ي يرأزو مو˘شسر˘م
يف خرؤوم˘لأ كر˘ت˘ششم˘لأ يرأزو˘لأ

9341 ماع ةي˘نا˘ث˘لأ ىدا˘م˘ج62

سسرام41 ـل ق˘˘˘˘˘فأو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأ

نأأ مو˘˘شسر˘˘˘م˘˘˘لأ فا˘˘˘شضأأو8102.

تايد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ج˘لأ ل˘يو˘م˘ت˘لأ

،نأرهو ،رئأزجلأ تاي’ول ةعباتلأ

ام حوأرتتشس ةن˘ي˘ط˘ن˘شسقو ة˘با˘ن˘ع

045و ميتنشس نويلم052 نيب

رعشس نوكيشس ثيح.ميتنشس نويلم

05 ةحاشسمبو نيتفرغ نم ةقششلأ

نكشسو ،انويلم052 اعبرم أرتم

نويلم053 فر˘غ ثÓ˘˘ث ن˘˘م

فرغ ع˘برأأ ن˘م ن˘كشسو .م˘ي˘ت˘ن˘شس

نم نكشسو ،ميتنشس نويلم044

امأأ.ميتنشس نويلم045 فرغ5

هبشش وأأ يعامجلأ نكشسلأ رعشس

ة˘ع˘با˘ت˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ج˘لأ

نكشس ردقي ثيح ايلعلأ باشضهلل

نويلم022 ن˘˘ي˘˘ت˘˘فر˘˘˘غ ن˘˘˘م

013 فرغ3 نم نكشسو.ميتنشس
عبرأأ نم نكشسو ،ميتنشس نييÓم

،ميت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م093 فرغ

نويلم084 فرغ5 نم نكشسو
ن˘كشسل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأأ م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس
لهشس حطشسو ةحاشس عم يدرفلأ
تايدلب يف ىطغمو قلغم ذفنملأ
بون˘ج˘لأ تا˘ي’و˘ل ة˘ع˘با˘ت ىر˘خأأ
نيب روشصحم ليومتلأ نوكيشسف

امأأ ميتنشس نو˘ي˘ل˘م053و062
بأرتلأ تايدلب ي˘قا˘ب˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ن˘ي˘ت˘فر˘غ ن˘م ن˘كشسف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

،ميتن˘شس نو˘ي˘ل˘م032 ر˘˘ع˘˘شسب

033 فر˘˘غ ثÓ˘˘ث ن˘˘م ن˘˘˘كشسو
عبرأأ نم نكشسو ميتنشس نويلم

ميت˘ن˘شس ن˘ي˘يÓ˘م014 فرغ

نييÓم015 فرغ5 نم نكشسو

رو˘ششن˘م˘لأ دد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك.م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘شس

نطأوملأ ليوم˘ت غ˘ل˘ب˘م يرأزو˘لأ

ىشصقأاك ةئاملاب02 لثمي ثيح

تأذ تا˘ن˘كشسل˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب د˘˘ح

اعبرم أرتم05 ةحاشسمب نيتفرغ

ةبشسنلاب دح ىندأاك ةئاملاب05و

فر˘˘غ ثÓ˘˘ث تأذ تا˘˘˘ن˘˘˘كشسل˘˘˘ل

ىلإأ ةفاشضإ’اب أرتم07 ةحاشسمب

د˘ح ى˘شصقأأ د˘ح˘ك ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب03

ع˘برأأ تأذ تا˘ن˘كشسل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘˘ب

وأأ أر˘˘ت˘˘م58 ة˘˘حا˘˘شسم˘˘ب فر˘˘غ

سسمخ تأذ تانكشسل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

ةعبرم راتمأأ501 ةحاشسمب فرغ

.نكشسلل ةلباق

 ةدكيكضس ةعماج ةبلط
داضصتقلا ةيلك نوقلغي

ةدكيكشسب5591 توأأ02 ةعماجب داشصتق’أ ةيلك ةبلط سسمأأ راهن نشش
ةكرحلأ تءاجو ،مويلأ ةليط ةشسأردلأ نع أوفقوت ثيح ،ةيجاجتحأ ةكرح
تعد يتلأ يبÓطلأ نماشضتلل ةينطولأ ةمظنملأ ءأدنل ةباجتشسأ ةيجاجتح’أ
مولعلأ ةيلك ىوتشسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإأ ة˘كر˘ح ي˘ف لو˘خد˘لأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
تاميظنتلأ يقاب قاحتلأ راظتنأ يف ةيراجتلأ مولعلأو رييشستلأو ةيداشصتق’أ
ىلعو ةيلكلأ يف مهلكاششمب ةعماجلأ ةشسائر راعششإأ لجأأ نم ،ةيبÓطلأ

عدج ىلوأأ ةنشس اميشس ةبلطلأ عم لماعتلأ يف داهطشض’أ و فشسعتلأ اهشسأأر
ةذتاشسأ’أ وأأ كرتششملأ عدجلأ لوؤوشسم وأأ ةرأدإ’أ فرط نم ءأوشس كرتششم
جئاتنلأ،هنم ةخشسن ىلع ةعاشس رخآأ ةديرج تلشصحت يذلأ نايبلأ بشسح
ةرأدإأ رأرشصإأ ،تاناحتم’أ وأأ ةهجوملأ لامعأ’اب ةقلعتملأ ةبلطلل ةيثراكلأ
حنم نود جئاتنلأ قيلعتو تأرابتخ’أ طاقن ةنياعم عنم نوناق ىلع ةيلكلأ
نع رخأاتلأ و تاناحتم’أ تيقوت ي˘ف تا˘ب˘عÓ˘ت˘لأ ،ا˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م ق˘ح ة˘ب˘ل˘ط˘لأ

ىلع ةبلطلأ ةلاحإأ يف ةغلابملأ ،نايحأ’أ بلاغ يف ةعاشس نم رثكأاب اهديعأوم
تاناحتم’أ لÓخ ةبلطلأ زأزفتشسأ ،ةهفات بابشسأ’ ولو بيدأاتلأ سسلجم
روهظ ،ناحتم’أ قÓطنأ لبق نوششاششغ مهنأأ سساشسأأ ىلع مهعم لماعتلأو
عم لماعتلأ ةيفيكب ةذتاشسأ’أ لهجو ،ةذتاشسأ’أو ةبلطلأ نيب ةريبك تاعأرشص
لÓخ نم ماقتن’أ أأدبم ةذتاشسأ’أ عابتإأو ،ددجلأو ةربخلأ يليلق ةشصاخ ةبلطلأ
يف بأوبأ’أ قلغ بولشسأأ ىلع ةبلطلل ةرأدإ’أ رأذتعأ نايبلأ بلاطو طاقنلأ

ةرر˘ق˘م˘لأ بيدأا˘ت˘لأ سسلا˘ج˘م ل˘ك ءا˘غ˘لإأ ،م˘ه˘ع˘م رأو˘ح˘لأ سضفرو م˘ه˘˘هو˘˘جو
قأروأأ ةيؤور نم مهعنم نوناق ءاغلإأ ،هبلطلأ قح يف ةرداشصلأ تابوقعلأو
طاقنلأ لÓخ نم ةبلطلأ لبقتشسمب ةبعÓتملأ فأرطأ’أ لك ةبقاعم ،مهتاباجإأ

ةباجتشس’أ مدع لاح يف هنأأ ناي˘ب˘لأ د˘كأأو م˘ه˘مأر˘ت˘حأ ل˘ي˘ل˘ق˘تو م˘ه˘م˘يز˘ق˘تو
ىلإأ لوحتتشس دحأو مويل ةررق˘م˘لأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ ة˘كر˘ح˘لأ نإا˘ف م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل
 ةشسأردلأ نع يئاهن فقوتو مات للششو حوتفم بأرشضإأ
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 ةيلخأدلأ ةرأزو ةميلعتل اهرهظ ريدت ةيلحملأ تاعامجلأ

ةيضسمضشلا ةقاطلا ىلع دامتعلا ةيرابجإا
قرو ىلع ربح درجم ئطاوضشلا يف

ةحاصسملأو فرغلأ ددعو قطانملأ بصسح نكصسلل ةيلاملأ ةميقلأ باصستحأ

APL معدملا يوقرتلا ةغيضصل ةديدجلا راعضسألا نع جرفت ةموكحلا

هقح يف ةيئاصضق ماكحأأ رودصص دعب ةنيطنصسق

ناديمح ينب ريم طاضشن دمجت ةيلخادلا ةرازو

بابصشلأ ةدئافل ءأركلأ وأأ ءأرصشلأ يتغيصصب يراجت لحم فلأأ22 حنم

ليغضشتلا ضضورق باحضصأا دضض ةيئاضضقلا تاعباتملا فقول ايلع تاميلعت
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لجيج يتيلو نيب دودحلا ىلع ةدجاوتملا روهزلا داو ةلمرمل يظفحتلا قلغلا رارق دعب كلذو ةلبقملا مايألا لÓخ ةيلولا

 .ةدكيكصسو
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ةيرار˘ح˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ف˘ل˘م دا˘ع
طاوسشألا ةقطنمب ةعقاولا ةميدقلا
حطسسلا ىلإا اددجم وفطيل لجيجب
ن˘م تار˘سشع˘لا ة˘ب˘لا˘ط˘م ل˘ظ ي˘ف
نم ةب˘ير˘ق˘لا ن˘كا˘سسم˘لا با˘ح˘سصأا

ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘م˘ي˘سس ة˘ط˘ح˘م˘˘لا هذ˘˘ه
حتفب رداقلا دبع ريمألاو ريهاطلا
هذ˘ه تازار˘فإا لو˘ح تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
دوجو لامتحاو ةيرارحلا ةطحملا

صضعبو ةري˘خألا هذ˘ه ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع
ترهظ يتلا ةر˘ي˘ط˘خ˘لا صضار˘مألا
ماوعألا لÓخ ناكسسلا طسسو ةوقب
.ناطرسسلا اهتمدقم يفو ةريخألا

با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘م تار˘˘سشع˘˘لا دا˘˘عو
ةطحملا هذهب ةطيحملا تانكسسلا

ةدع قطانم دوزت يتلا ةيئابرهكلا

ةقاطلا نم اه˘ت˘جا˘ح˘ب ن˘طو˘لا ن˘م

ىلإا اهؤوانب دوعي يتلاو ةيئابرهكلا

حتفب ةبلاطملل تاني˘نا˘م˘ث˘لا ر˘خاوأا

هذ˘ه تازار˘فإا لو˘ح تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ىلإا اهتردق لسصت يتلا ةطحملا

اهتمدقم يفو طاواغيم004 وحن

نع ثيدح لظ يف تنويمألا ةدام

هذ˘ه ن˘م نا˘˘ن˘˘طألا تا˘˘ئ˘˘م دو˘˘جو

لظ يف ةطحملا طيحمب ةداملا

ن˘ع ة˘ي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ؤو˘˘كل˘˘ت

صضع˘ب نأا ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م صصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا

نم ر˘ث˘كأا ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت تا˘ه˘ج˘لا

ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘م ن˘˘˘ط0004

يتلا ةط˘ح˘م˘لا هذ˘ه˘ب ة˘ن˘طر˘سسم˘لا

قطانم ةريطخلا اهتاعاعسشإا تلاط

ر˘ي˘ها˘ط˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ع˘˘سساو

ا˘م بسسح ردا˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ي˘˘مألاو

تاقيقحتلا هذهب نوبلاطملا هدكؤوي

م˘ه˘ب˘سسح ي˘ن˘ب يذ˘لا مÓ˘كلا و˘هو

تامول˘ع˘مو ة˘غ˘ماد ق˘ئا˘ق˘ح ى˘ل˘ع

نأاو ق˘ب˘سس بنا˘جأا ءار˘ب˘خ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق

د˘كؤو˘يو .ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه˘ب او˘ل˘م˘˘ع

ىلع قيقحتلا اذه حتفب نوبلاطملا

ي˘˘˘˘ف صصي˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةرور˘˘˘˘سض

نع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا

صضعب ني˘ب ةد˘ي˘طو ة˘قÓ˘ع دو˘جو

وأا ارخؤوم ترهظ يتلا صضارمألا

ةريخألا تاونسسلا لÓخ ىرحألاب

نم ةبيرقلا قطانملا ناكسس نيب

ة˘ع˘سشم˘لا داو˘م˘لاو ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه

هذ˘ه ا˘هزر˘ف˘ت ي˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لاو

تقو˘لا ي˘ف اذ˘ه ثد˘ح˘ي ةر˘˘ي˘˘خألا

ىد˘˘˘حإا ه˘˘˘ي˘˘˘˘ف تفر˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا يذ˘˘˘˘لا

ىنعت يتلا ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

نا˘˘طر˘˘سسلا ى˘˘سضر˘˘م ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ب

يف ريبك عافترا ليجسستب ةيلولاب

ثي˘ب˘خ˘لا ءاد˘لا˘ب تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع

نم ةبيرقلا قطانملا ىوتسسم ىلع

طاوسشألاب ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ريمألا ي˘ت˘يد˘ل˘ب نا˘كسس اد˘يد˘ح˘تو

ىلع مهبارتأا ةيقبب اسسايق ريهاطلاو

ىرخألا ةيلولا تايدلب ىوتسسم

لام˘ت˘حا صضع˘ب˘لا ر˘ظ˘ن˘ب زز˘ع˘ي ا˘م

اذ˘ه ن˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘˘ع˘˘ف ة˘˘قÓ˘˘ع دو˘˘جو

ةطحملا هذه هزرفت امو عافترإلا

ةحسصلاب ةراسضو ةعسشم داوم نم

.ةماعلا
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ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تسصحأا

ناوج رهسش لÓخ ،فيطسس ةيلول

صسم اهنم08 ،اقيرح39 يسضقنملا

يف ببسست، ةيعارز˘لا ل˘ي˘سصا˘ح˘م˘لا

ن˘م ارا˘ت˘كه761 ي˘˘لاو˘˘ح فÓ˘˘˘تإا

4327و ،ري˘ع˘سشلاو ح˘م˘ق˘لا لو˘ق˘ح

، ةرمثم ةرجسش3582 ، نبت ةمزر

لو˘˘ق˘˘ح ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب ن˘˘م ارا˘˘ت˘˘كه481

،صشئا˘سشح˘لا ن˘م ىر˘خأاو بو˘ب˘ح˘˘لا

لحن قود˘ن˘سص41 ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب

تل˘˘˘ل˘˘˘ك د˘˘˘قو ،ل˘˘˘سسع˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإل
ة˘يا˘م˘ح˘˘لا قر˘˘ف ل˘˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ةد˘ن˘ج˘م˘لا ة˘ي˘ند˘م˘لا
نيحÓفلا اذكو ةينع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ى˘لإا ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘كا˘سسو
ة˘ب˘نا˘ج˘مو ر˘ئا˘سسخ˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
ةيباغو ةيحÓف تاكلتممل قئارحلا

ي˘ف ا˘نذ˘خأا ا˘˘م اذإا ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ة˘˘ما˘˘ه

رخآا اقير˘ح114 كلذك نا˘ب˘سسح˘لا
ن˘كل ةر˘ت˘˘ف˘˘لا صسف˘˘ن ي˘˘ف تل˘˘ج˘˘سس
يف اهكاردإا مت ثيح ةلمهم رئاسسخب
ة˘ل˘ي˘سصح تنا˘ك ا˘ه˘نأا لإا ،ا˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب
رهسش هليجسست مت امب ةنراقم ةعفترم

مت نيأا ، ةيسضاملا ةنسسلا نم ناوج

فÓتإا ىلإا تدأا اقيرح02 ءاسصحإا

ليسصاحم نم اراتكه5,12 يلاوح

، نبت ةمزر0111 ،ريعسشلاو حمقلا

ليسصاح˘م ا˘يا˘ق˘ب ن˘م ارا˘ت˘كه61

ليجسست نودو صشئاسشحلاو بوبحلا

ىلإا كلذ دوعيو ،تاباغلا يف قئارح

ر˘ح˘لا ة˘جو˘م˘ف ، ة˘يو˘ج˘لا فور˘ظ˘لا

ناوج لÓخ اهانسشع يتلا ديدسشلا

يف ريبكلا رثألا اهل ناك يسضاملا

ة˘نرا˘ق˘م، ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا هذ˘ه

يسضاملا ما˘ع˘لا ن˘م ر˘ه˘سشلا صسف˘ن˘ب

ةدرا˘ب ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ه˘˘ما˘˘يأا تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
ةيامحلا حلاسصم بسسح و.ةرطممو
ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك لو˘ع˘ي ه˘نإا˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا
ة˘يا˘قو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ي˘ف ن˘طاو˘م˘˘لا

انتاكلتمم ددهي ام دسض ،ةهباجملاو
ر˘طا˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘با˘غ˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا

كلذ ريثأاتو تاباغلا قئارح اميسسل
ع˘ن˘م ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ،ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘سس ى˘ل˘ع
عرازملا طيحم يف رانلا لامعتسسا

ي˘˘مر˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم ،تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لاو
نع غيلبتلا ،تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا
يف ةمهاسسملاو اهتيادب يف قئارحلا
.لئاسسولا لكب اهدامخإا

 ةيصصولا تاهجلا متكت لظ يفو «تنويمألا » ةدام اهنم  /لجيج

 طأوششأ’اب ةيرأرحلأ ةطحملل ةريطخلأ تأزأرفإ’أ لوح تاقيقحتب نوبلاطي نونطأوم

فيطصسب ةيندملا ةيامحلا حلاصصمل ةليصصح رخآا يف

 ريعششلأو حمقلأ لوقح نمأراتكه761 يلأوح فÓتإأ يف ببشستت اقيرح39

ةبانع نم نوردحني ةقارح مهنيب نم

ـب اقأرح72 اهنتم ىلع برأوق3 فيقوت

ةيلحاشس تاي’و3
رمألا قلعتيو ةيلحاسس تايلو3 ـب لحاوسسلا رفخ صسارح نكمت

طابحإا نم صسمأا لوأا ةليل ( ةدكيكسس ،فراطلا ، ةبانع) نم لكب

72 فيقوت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘عر˘سشلا ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه˘ل˘ل تلوا˘ح˘م ثÓ˘ث

ةيديلقت براوق ةثÓث نتم ىلع اوناك رامعألا فلتخم نم اسصخسش

توملا باوق ربع ةسسلخ راحبإلا ددسصب تاكرحمب ةدوزم عنسصلا

صضرع يف مهقيرط صضرتعت نأا لبق ةيلاطيإلا ( اينيدرسس) ةريزج ىلإا

ا˘ه˘تد˘حو ى˘لإا م˘ه˘لو˘ح˘تو ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا تاو˘˘ق ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ذاختاو ةمزÓلا ةيلوألا تافاعسسإلا مهل ميدقتل ةروكذملا تايلولاب

ينطولا عافدلا ةرازول نايب ناكو .مهقح يف ةيئاسضقلا تاءارجإلا

تلواحم لحاوسسلا صسرحل تادحو طابحإا ىلإا نينثلا صسمأا راسشأا

ةيديلقت براوق نتم ىلع اوناك اسصخسش (72) ـل ةيعرسش ريغ ةرجه

ةبانعو ةلاقلا) نم لكب ةلسصفنم تايلمع لÓخ كلذو عنسصلا

تاهجلا مامأا ةقارحلا ءلؤوه لوثم متي نارظتنملا نمو ( ةدكيكسسو

.ةيعرسشلا ريع ةرجهلا ةلواحم بسسب صصاسصتخلا ميلقإا ةيئاسضقلا

تقو يف تراسشأا دق تناك (ةعلطم) رداسصم نأا ةراسشإلاب ريدجلاو

ديدعلا طابحإا نم ةبانع ةيلوب لحاوسسلا صسارح نكمت ىلإا قباسس

.توملا براوق ربع ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تلواحم نم
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 غلك8 نم ديزأأو ديشص ةيقدنب طبشض

فيطشسب يركشسع و يكرد ةزوحب تأردخملأ نم
نم ةربتعم ةيمك ،فيطسسب ينطولا كردلل ثاحبألا ةقرف تطبسض

ءانب ةيلمعلا هذه تءاج و ،يركسسع ةزوحب تناك جلاعملا فيكلا

42 رمعلا نم غلابلا يركسسعلا اذه يف هابتسشلا و تامولعم ىلع

عبتت و هتبقارم دعب و ،ةيناثلا ةيركسسعلا ةيحانلا يف لمعي ةنسس

ىوتسسم ىلع «روباب» تامدخ˘لا  ة˘ط˘ح˘م˘ب ة˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ه˘تا˘كر˘ح˘ت

روثعلا مت هترايسس صشينفت دعب و، فيطسس ةيلوب رايسسلا قيرطلا

دعب و ،ماكحإاب ةرايسسلا لخاد ةأابخم تاردخملا نم غلك6.8 ىلع

ةيلو نم ردحني» طباسض فسص»  يركسسع هنأا نيبت هعم قيقحتلا

هتماقإا رقم ىلإا هجاجتا يف ناك و نارهو ةيلو يف لمعي و فراطلا

قيقحتلا مت ثيح ،ةيمكلا هذه هتزوحب و ةزاجإا نم ةدافتسسلا دعب

نع فسشكلا دع˘ب و، ا˘ه˘ت˘ه˘جو و ة˘عا˘سضب˘لا رد˘سصم ة˘فر˘ع˘م˘ل ه˘ع˘م

ةيلو ىلإا صصاسصتخلا ديدمت مت ةداملا هذهب يسسيئرلا نومملا

مت اميف ،ةفيقوت متي مل نكل يسسيئرلا نومملا نع ثحبلل نارهو

ل˘ي˘كو ما˘مأا م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ثي˘ح ن˘ير˘خآا صصا˘خ˘سشأا ة˘ت˘سس ف˘ي˘˘قو˘˘ت

ىلإا مهليوحت˘ب ر˘مأا يذ˘لا و، ف˘ي˘ط˘سس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

صسفن يف و ،تقؤوملا صسبحلا مهعاديإاب رمأا يذلا قيقحتلا يسضاق

ةنسس03 رمعلا نم غلبي يذلا صصخسشلا نا تاقيقحتلا تنيب قايسسلا

قرسشلا نم ةمداق ويلك عون نم ةرايسس نتم ىلع هفيقوت مت يذلا و،

نم ةدحو فلأاو ديسص ةقدنب هتزوحب و، برغلا ىلإا اههاجتا يف

ةفسصب لمع˘ي ،ي˘ف˘ل˘خ˘لا ي˘سسر˘كلا تح˘ت ما˘كحإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م ةر˘ي˘خذ˘لا

مت ثيح  ،ةسسبت ةيلو نم ردحني و تنسسومت نيع ةيلوب  يكرد

تمت اهدعب و ، ةملعلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقت

.يطايتحلا صسبحلا هعاديإاب رمأا يذلا و قيقحتلا يسضاق مامأا هتلاحإا
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جيريرعوب جرب

حمق تأراتكه ةثÓث نم رثكأأ قأرتحأ

ةدشصاحو نوتيز ةرجشش02و مئاق
ثيح راجسشألاو ةيعارزلا ليسصاحملا نم ديدعلا ىلع نارينلا تتأا

ةزواردلا ةيرقب دوسصحم حمق مزر نم نيراتكه ىلع نارينلا تتأا

نسسحأا يديسس دلوأا ةيرقبو جيريرعوب جرب لامسش ةوانسسح ةيدلب

فسصنو راتكه ىلع نارينلا تتأا ةيلولا ةمسصاع برغ بارحب

ثيح نوت˘يز ةر˘ج˘سش02 ىلإا ةفاسضإا مئاق˘لا ح˘م˘ق˘لا ن˘م را˘ت˘كه˘لا

لوقحلا ذاقنإاو نيقيرحلا دامخإا نم ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تنكمت

ةيرق ىوتسسم ىلع و ةرسست نيع ةيدلببو اذه ةرواجملا راجسشألاو

ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلخدت ةيلولا قرسش بونج دوليم يديسس

ةيلخاد ءازجأاو كرحم قارتحا فلخ يذلاو داسصح ةلآا قيرح لجأا نم

ذاقنإا مت ثيح صستود عون نم داسصحلا ةلآل ةيفلخلا تÓجعلا عم

.ةرواجملا عرازملاو داسصحلا ةلآا يقاب
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ةعباتم˘لا تا˘ه˘ج˘لا فو˘خ˘ت˘تو
ةيلوب ريم˘ع˘ت˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا ف˘ل˘م˘ل

ةقوبسسم ر˘ي˘غ ة˘مزأا ن˘م ل˘ج˘ي˘ج
ىلع لمرلا ةدامب نيومتلا يف
ءانبلا تاسشرو فلتخم ىوتسسم
صشينروكلا ةمسصاعب ةحو˘ت˘ف˘م˘لا
ةلمرم قلغب تاطلسسلا رارق دعب
ىلإاو تقؤوم لكسشب روهزلا داو
ةيف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ى˘م˘سسم ر˘ي˘غ ل˘جأا
صصوسصخب ةيراجلا تاقيق˘ح˘ت˘لا
هذهل صسوردملا ريغ لÓغتسسلا
دو˘˘جو لا˘˘م˘˘ت˘˘حاو ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘م˘˘˘لا
ن˘م ف˘ل˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف تازوا˘ج˘˘ت

ة˘˘˘حا˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا زوا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘خ

لبق نم اهلÓغتسساب حومسسملا

حمسس ن˘يذ˘لا صصخر˘لا با˘ح˘سصأا

ة˘ل˘مر˘م˘لا هذ˘ه لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘˘ل

ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ةرازو ن˘˘˘م رار˘˘˘ق˘˘˘ب

ىعدتسسا يذلا ر˘مألا م˘جا˘ن˘م˘لاو

اذ˘ه ي˘ف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف

را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘˘ف كلذو ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

رثكأا ىلع ةيراجلا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘عو د˘ي˘ع˘سص ن˘م

ا˘˘يا˘˘سضق صصو˘˘سصخ˘˘ب ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م

كارحلا اهنع فسشك يتلا داسسفلا

يناثلا ذنم لسصاوتملا يبعسشلا

. يسضاملا يرفيف نيرسشعلاو

ةعباتملا فار˘طألا ف˘خ˘ت م˘لو

لجيجب روهزلا داو ةلمرم فلمل

صسكعني نأا نم ريبكلا اهفوخت

لكسشب ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ق˘ل˘غ رار˘ق

ءا˘ه˘˘ت˘˘نا ن˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت

قفدت ىلع ةروكذملا تاقيقحتلا

ءانبلا تاسشرو ىلع لمرلا ةدام

نم رثكأا نأا مكحب لجيج ةيلوب

ءانبلا تاسشرو نم ةئاملاب07

اهتجاح˘ب دوز˘ت˘ت تنا˘ك ل˘ج˘ي˘ج˘ب

هذ˘ه ن˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘مر˘˘لا ن˘˘م

هذ˘˘ه تنا˘˘ك ءاو˘˘سس ة˘˘˘ل˘˘˘مر˘˘˘م˘˘˘لا

ام ةيمومع وأا ةسصاخ عيراسشملا

ةدا˘م ر˘ع˘سس ى˘ل˘˘ع صسكع˘˘ن˘˘ي د˘˘ق

اذكو ةه˘ج ن˘م ة˘يلو˘لا˘ب ل˘مر˘لا

تاسشرولا صضعبب لاغسشألا ريسس

ي˘ف ع˘قو˘ت˘م˘لا بذ˘بذ˘ت˘ل˘ل ار˘˘ظ˘˘ن

يف اذه ثدحي ، ليومتلا ةيلمع

عاط˘ق ه˘ي˘ف د˘ه˘سشي يذ˘لا تقو˘لا

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشألاو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

مي˘ل˘قإا˘ب قو˘ب˘سسم ر˘ي˘غ ا˘سشا˘ع˘ت˘نا

قÓطنلا لÓخ نم لجيج ةيلو

نمسض تانكسسلا فلآا زاجنا يف

حتف نع كيهان غيسصلا فلتخم

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘سشرو˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘م

صضرعتت دق يت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لاو

ليجسست لاح يف ةمسصاق ةبرسضل

ةدامب ليومتلا ةيلمع يف بذبذت

نادعي نيذللا ى˘سصح˘لاو ل˘مر˘لا

اهيلإا جاتحت يتلا داوملا مهأا نم

كل˘ت اد˘يد˘ح˘تو تا˘سشرو˘˘لا هذ˘˘ه

. ءانبلا عاطقل ةعباتلا

روهزلا داو ةلمرمل يظفحتلا قلغلا رارق دعب

 لجيجب لمرلأ ةدامب نيومتلأ يف ةبقترم ةمزأأ

ةملاقب عورم رورم ثداح يف صصخشش لتقم
صصخسش لتقم اهلمجم يف تفلخ يتلا ةريطخلا رورملا ثداوح نم ديدعلا عوقو ،ةيسضاملا عوبسسألا ةياهن ةلطع لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاسصم تلجسس
مامح ةيوناثلا ةدحولا تلخدت ،قايسسلا اذه يف و .ةيلولاب ةيئافسشتسسإلا تاسسسسؤوملا فلتخم ىلإا اهرثإا ىلع اولقن ةفلتخم تاباسصإاب نيرخآا ةثÓث ةباسصإا و
،يتانز عون نم ةيران ةجاردب كاج عون نم ةنحاسش مادطسصا يف لثمت ثداح لجأل رامع زاجم ةيدلب لاجوك ةرجحم صشوباط نب قرطلا قرتفمب غابد

ةطسساوب لقنو ناكملا نيع يف هفاعسسإا مت مسسجلاو صسأارلا يف قيمع حرجب ةنسس75 رمعلا نم غلابلا (ح ب) وعدملا ةريخألا هذه قئاسس ةباسصإا ىلإا ىدأا امم
دمحأا ةرهموب ةيدلب جرخمب ،ةرتفلا صسفن لÓخ ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت امك .غابدلا مامح ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ىلإا فاعسسإلا ةرايسس

قئاسسلا قفارم ةباسصإا ىلإا ىدأا امم ةملاق ةيلو ميقرت لمحت ولوب عون نم ةرجسشب اهمادطسصاو ةرايسس فارحنا يف لثمت ثداح لجأل يسسيمخ ةلابج قيرط
ىلإا فاعسسإلا ةرايسس ةطسساوب لقنو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم ناكملا نيع يف هفاعسسإا مت صسأارلا يف قيمع حرجب ةيوهلا لوهجم ركذ صسنج نم

201 مقر ينطولا قيرطلاب ، ةكولمات مدقتملا زكرملا هل لخدت ثلاثلا ثداحلا .ةريخألا هسسافنأا ظفل نيأا يبقع ميكحلا ةيئافسشتسسإلا ةيمومعلا ةسسسسؤوملا
عون نم ىلوألا نيتيحايسس نيترايسس مادطسصا يف لثمت ثداح لجأل ةكولمات ةيدلب صشاعم يديسس ةيرق قرطلا قرتفم يقاوبلا مأا و ةملاق نيب طبارلا

غلبي ركذ صسنج نم صصخسش ةباسصإا فلخ ثداحلا ةسسبت ةيلو ميقرت لمحت505 وجيب عون نم ةيناثلاو صسارهأا قوسس ةيلو ميقرت لمحت ناقول ايسساد

Yõ Gdójø.∫.فاعسسإلا ةرايسس ةطسساوب ةكولمات ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملا ىلإا هلقنو هفاعسسإا مت ةددعتم تاباسصإاب ةنسس62 رمعلا نم
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ةح˘ي˘ب˘سص ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و نا˘كسس ز˘ت˘هأ
تنا˘ك ة˘نا˘ب˘ج ة˘ثدا˘˘ح ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع سسمأأ

يد˘ي˘سس ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘با˘سش ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
ةيلسست˘لأ ة˘ق˘يد˘ح ن˘م بر˘ق˘لا˘ب رؤ˘سشا˘ع
«لحسس» ةيلمعل ةاتفلأ تسضرعت ثيح
ةرايسس نتم ىلع اناك نيباسش فرط نم

دقو ،نؤللأ ءاقرز «703 ؤجيب» عؤن نم
تا˘˘ح˘˘ف˘˘سصلأ ي˘˘ف ؤ˘˘يد˘˘ي˘˘ف لوأد˘˘˘ت م˘˘˘ت
ةبانع رابخأاب ة˘م˘ت˘ه˘م˘لأ ة˘ي˘كؤ˘ب˘سسيا˘ف˘لأ

يذلأ ةأؤهلأ دحأأ هرؤسص ةيناث81 هتدم
هذهل هبتنأو ىرخأأ ةرايسس نتم ىلع ناك
باسشلأ مايق ؤيديفلأ رهظي ثيح ةثداحلأ
«لحسس» ـب قئاسسلأ برق سسلجي يذلأ
ةيوديلأ اه˘ت˘ب˘ي˘ق˘ح عز˘ن ’وا˘ح˘م ةا˘ت˘ف˘لأ

لواحو بابلأ نم همدق جرخأأ اهدعبو
سصلختي يكل ةؤقلأ لامعتسساب اهعفد
تاب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘سصأأ ةر˘ي˘ح ما˘مأأ ا˘ه˘ن˘م
ةيحسض ءؤسس نمو ،هفلخ أؤناك نيذلأ
يفلخلأ ةرايسسلأ م˘ي˘قر˘ت نأأ ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لأ

نم لهسس ام ؤهو حسضأو لكسشب رهظ
ةيؤه ديدحت يف ةينمأ’أ تاهجلأ ماهم
،امهفيقؤت راظتنأ يف ةرايسسلأ بحاسص
هذه نأأ هابتنÓل ريثملأ ءيسشلأ ىقبيو
نم ةليلق راتمأأ دعب ىلع تعقو ةثداحلأ

يد˘ي˘سسب ع˘ير˘سسلأ ل˘خد˘ت˘لأ ة˘قر˘ف ر˘˘ق˘˘م
ددع تيقؤتلأ كلذ يف دجؤيو ،رؤسشاع
ىلإأ يدؤؤملأ قيرطلأ يف ةراملأ نم ريبك
رؤ˘سشا˘ع يد˘ي˘سسب سسيدا˘˘ب ن˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘م
ةبلطلأ ةماقإأ نم ةليلق راتمأأ دعب ىلعو
 .نييعماجلأ

ةيران ةجاردب «لحشسلا» ناوج يف...
 ةرايشس ـب ةيليوج يفو

ل˘كسشب ة˘با˘ن˘˘ع ي˘˘ف مأر˘˘جإ’أ رؤ˘˘ط˘˘ت
عؤقو نع طقف رهسش رم ثيح ظؤحلم

اناك نيباسش فرط نم ةاتف لحسس ةثداح
ممقلأ يح يف ةيران ةجأرد نتم ىلع
ةيوديلأ اهتبيقح ةقرسس لجأأ نم ةبانعب

م˘تو ة˘غ˘ي˘ل˘ب تا˘با˘سصإ’ تسضر˘ع˘ت ثي˘ح
د˘يد˘ح˘ت د˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ى˘ل˘ع سضب˘ق˘لأ

تأريماك ؤيديف راسشتنأ د˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ت˘يؤ˘ه
كؤ˘ب˘سسيا˘ف˘لأ تا˘ح˘ف˘سص ي˘ف ة˘ب˘قأر˘˘م˘˘لأ
 .ةبانعب

 نمأ’ا وحن هجوت ماهت’ا عباشصأا
ةيلوؤؤسسم ةينمأ’أ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘م˘ح˘ت˘ت

ة˘نوآ’أ ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ي˘ف مأر˘جإ’أ را˘سشت˘نأ
ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘ق مد˘˘ع بب˘˘سسب ةر˘˘ي˘˘خأ’أ

يف ءأدؤسسلأ طاقنلأ نأأ ةسصاخ هتبراحم
م˘ت˘ي م˘ل كلذ م˘˘غرو ة˘˘فور˘˘ع˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ؤهو يفاكلأ ردقلاب نيمرجملأ ةبراحم
ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ راسشتنأ يف مهاسس ام
ىدل «لؤبيسسبلأ» يسصعو «فؤيسسلأ«و
لا˘م˘ع˘ت˘سسأ ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ ،ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘˘م˘˘لأ

ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لأ با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ن˘˘ير˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
ةرورسض ىعدتسسأ ام ؤهو تأراجسشلأ
ةينمأ’أ تاهجلأ نكل رطخلأ سسؤقان قد
’و ثدأؤحلأ عؤقو دنع امئأد كرحتت
لثمب عاقيإÓل ةيقابتسسأ تايلمعب مؤقت
 .نيمرجملأ نم عؤنلأ أذه

قطانملا يف ةدوجوم ةينمأ’ا ةيطغتلا
 ةنخاشسلا نكامأ’ا يف ةبئاغو ةئداهلا
قطانملأ يف ةينمأ’أ ةيطغتلأ رفؤتتو

لاجر نم ريبك ددع دجؤي ثيح ةئداهلأ
ي˘ف ي˘ند˘م˘لأو ي˘م˘سسر˘لأ يز˘لا˘ب ن˘˘مأ’أ
ا˘ه˘ل ةروا˘ج˘م˘لأ ة˘قزأ’أو ةرؤ˘ث˘لأ ة˘حا˘سس
يف سصقان ينمأ’أ دجأؤت˘لا˘ف ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب
طسسؤب ءايحأ’أ ةيقبو ةنخاسسلأ نكامأ’أ

،اهتيدلب نم ديدعلأ يفو ةبانع ةنيدم
رسصانعل عيزؤتو راسشتنأ ءؤسس دجؤيو
جا˘ت˘ح˘ت ءا˘ي˘حأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا˘˘ف ،ن˘˘مأ’أ
ةنابج» رأرغ ىلع نمأÓل فيثك دجأؤتل

«نؤ˘م˘لأز˘ي˘˘ل» ، «زور˘˘يرؤ˘˘ل» ،«دؤ˘˘ه˘˘ي˘˘ل

قطانملأ نم د˘يد˘ع˘لأو رؤ˘سشا˘ع يد˘ي˘سس

.ىرخأ’أ

تارايشسلا ةريظح يف ةوقب رشضاح نمأ’ا

 «ةغرافلا» يام91 بعلمب
نمأ’أ رسصانع راسشتنأ ءؤسس دكؤؤي امو

ةطرسشلأ لاجر نم ريبك ددع دؤجو ؤه

يام91 بعلمب تأرايسسلأ ةريظح يف

د˘جؤ˘ي ي˘˘ت˘˘لأو «ة˘˘غرا˘˘ف˘˘لأ»6591

ىظحي يذلأ «رامع كريسس» اهتأذاحمب

يذلأ تقؤلأ يف ةيئانثتسسأ ةينمأأ ةيطغتب

طسسو يف ءايحأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل جا˘ت˘ح˘ت

لجأأ نم نمأÓل فيثك دجأؤتل ةنيدملأ

ةرجاتملاك رهأؤظلأ نم ديدعلأ ةبراحم

ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ لم˘حو تأرد˘خ˘م˘لا˘ب

 .ةرؤظحملأ

ةراششإا لجأا نم نييجارد نييطرشش

 ! طقف فقوتلا
يتلأ ةيسضأرعتسس’أ مئأرجلأ لظ يفو

يف اهل احرسسم ةبانع عرأؤسش تحبسصأأ
نييجأرد نييطرسش دجؤي ةريخأ’أ ةنوآ’أ
«سشينرؤك» ـب رمع يزير ئطاسش يف
لجأأ ن˘م مؤ˘ي˘لأ ة˘ل˘ي˘ط نأد˘ن˘ج˘م ة˘با˘ن˘ع
ن˘يذ˘لأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ با˘ح˘˘سصأأ ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م
ن˘˘مو ،ف˘˘قؤ˘˘ت˘˘لأ ةرا˘˘˘سشإأ نؤ˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘ي
لجأأ نم نمأ’أ دينجت متي نأأ سضورفملأ
ن˘م ن˘كم˘م دد˘ع ر˘ب˘كأأ ى˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لأ
دجؤي هنأأ ةسصاخ نيفرحنملأو نيمرجملأ
ف˘تأؤ˘ه˘لأ ة˘قر˘سس ا˘يا˘سضق ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
ةنيدملأ طسسو يف تددح يتلأ ةلاقنلأ

نأأ امك ،اهباحسصأأ فسشك متي مل يتلأو
تاجأردلأ باحسصأأ لأؤجت عنم ةرهاظ
ربح درجم ةيرحبلأ ةهجأؤلأ يف ةيرانلأ

ةرثكب نيدجأؤ˘ت˘م أؤ˘لأزا˘مو قرو ى˘ل˘ع
تاي’و نم نؤمدقي نم ىتح دجؤيو
نينأؤقلأ برسض يف نؤعدبيو ةرواجم
 .طئاحلأ سضرع

رثإا رضسكل لهك سضرعت اميف
 سسوبيضسب رتم ولع نم هطوقضس

فارحنا يف باشش ةباشصإا
  يششورحلاب ةرايشس
ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلجسس

ةيسضاملأ ةعاسس42 لÓخ ةبانع ةي’ؤل

ةلفطل ةرايسس مدسص اهمهأأ Óخدت811

ربعت تناك تأؤنسس01 رمعلأ نم غلبت
يحب نأرودلأ رؤحمب قيرطلأ

تامدكب اهتباسصإأ ىلإأ ىدأأ فاسصفسصلأ
قيرطب رخأأ رورم ثداح ةددعتم

ةباسصإأ فلخ ةدرابلأ نيع يسشورحلأ

رثإأ ةنسس14 رمعلأ نم غلبي لجر
ثلاثلأ ثداحلأ امأأ ةرايسسلأ فأرحنأ
ةجأردب ةرايسس مأدطسصأ يف لثمتيف

يديسسب نيزنبلأ ةطحم مامأأ ةيران
دقعلأ يف باسش ةباسصإأ فلخ رامع

سضرعت رخأأ بناج نم رمعلأ نم يناثلأ
رمعلأ نم سسداسسلأ دقعلأ يف لجر

هطؤقسس رثإأ ىنميلأ لجرلأ يف رسسكب

تمدق سسؤبيسس يحب رتم2 ؤلع نم
لقن مت ناكملأ نيع يف تافاعسسإ’أ هل

مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفسشتسسملأ ىلإأ
مث دقف ئطأؤسشلأ ةسسأرحب قلعتي اميفو
نم لكب يقيقح قرغ نم نيلفط ذاقنإأ

2 نأؤهز سسافر و رمع يزير ئطاسش

نيع يف نيرخآأ سصاخسشأأ6 فاعسسإأو
نيذلأ نيفاطسصملأ ددع امأأ ناكملأ
مهددع غلب دقف ةنؤب ئطأؤسش  أورأز

.فاطسصم فلأأ22 نم ديزأأ
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ةمكحم سسمأأ ةحيبسص تلجأأ
ةيسضق ةيفانئت˘سسإ’أ تا˘يا˘ن˘ج˘لأ

ع˘م يد˘م˘ع˘لأ ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘˘م
تطّرؤت يتلأ سضيرحتلأ ةيانج
عبأرلأ ا˘هد˘ق˘ع ي˘ف ةأأر˘مأ ا˘ه˘ي˘ف
   نيّباسش ةقفر

لثمي نأأ بقترملأ نم ثيح
ءاسضق سسلجم مامأأ نؤمهتملأ

ةيئان˘ج˘لأ ةرود˘لأ لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع
ةيسضقلأ يف لسصفل˘ل ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
اهيف أؤ˘طّرؤ˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ

أؤعسضي نأأ أوداك مهنأأو املع
رع˘ت با˘سش ةا˘ي˘ح˘ل أّد˘ح

ّ
ىلإأ سض

ن˘م يد˘م˘ع˘لأ ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘˘م
ةن˘ع˘ط ى˘ّق˘ل˘ت نأأ د˘ع˘ب م˘ه˘فر˘ط
ىر˘خأأو ه˘ن˘ط˘ب ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نأأ داك ثيح هسسأأر تفدهتسسأ
نيع˘ب ةر˘ي˘خأ’أ ه˘سسا˘ف˘نأأ ظ˘ف˘ل˘ي
ةتوافتم حورجلل أرظن ناكملأ
أذه ،اهل سضرعت يتلأ ةرؤطخلأ

ةيسضقلأ فلم نم سصلختسسيو

30/50/3102 خ˘يرا˘ت˘ب ه˘˘نأأ

ينطؤلأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘سصم تق˘ل˘ت
ر˘ع˘ت هدا˘ف˘م ا˘غÓ˘ب ة˘با˘ن˘ع˘˘ب

ّ
سض

ىلع ةغيلب ةباسصإأ ىلإأ باسش
ن˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأو سسأأر˘˘˘لأ ىؤ˘˘˘ت˘˘˘سسم
ديفي˘ل سضي˘بأأ حÓ˘سس ة˘ط˘سسأؤ˘ب
هلقن مت دق ةيحسضلأ نأاب غÓبلأ

ى˘˘لإأ ة˘˘عر˘˘سسلأ حا˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيبطلأ ت’اجعتسس’أ ةحلسصم
ام ؤهو ،دسشر نبأ ىفسشتسسمب
ةطرسشلأ تأؤق كرحت ىعدتسسأ
ىفسشتسسملأ ى˘لإأ تل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لأ
تثدح يذلأ ناكملأ بناج ىلإأ
تاقيقحت تحتفو ةعقأؤلأ هيف
تا˘سسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل ة˘ق˘ّم˘˘ع˘˘م
ةيحسضلأ نأاب حسضتيل ةميرجلأ

يذ˘لأ «سس.ب» ى˘˘م˘˘سسم˘˘لأ ؤ˘˘ه
ر˘˘ع˘˘ت

ّ
ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘م ى˘لإأ سض

نم غلبت ةأأرمأ لبق نم يدمعلأ

تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ن˘سس14 رمعلأ
امهرامعأأ حوأرتت نيباسش ةقفرب

يفو ،ةنسس03و82 نيب ام
ا˘˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘كتو ل˘˘سصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘سس
ا˘ه˘ت˘˘ّن˘˘سش ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نأاب حسضّتأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ ر˘سصا˘ن˘ع˘لأ
ةا˘م˘سسم˘لأ ل˘كب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘˘مأ’أ
ى˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأو  «سس.ب»
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ «أ.ن.ن«و  «أأ.سص.سش»
د˘˘حأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضلأ أود˘˘˘ّسصر˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ةد˘جأؤ˘ت˘م˘˘لأ ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لأ

طسسو ةرؤثلأ ةحاسس ىؤتسسم
مايق˘لأ ل˘جأأ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
تداك يتلأ ةعينسشلأ مهتلعفب
«سس.ب» باسشلأ ةايح يهنت نأأ
رعت يذلأ

ّ
ةغيلب ةباسصإأ ىلإأ سض

حورجو سسأأرلأ ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ى˘˘ل˘˘ع ةرؤ˘˘ط˘˘خ˘˘لأ ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ّم˘ت نأأ د˘ع˘ب ن˘ط˘˘ب˘˘لأ ىؤ˘˘ت˘˘سسم
،ن˘˘ي˘˘كسس ة˘˘ط˘˘سسأؤ˘˘ب ه˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ط
د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه ف˘˘˘سشكي˘˘˘ل
ءأدتع’أ بقع هتلاح رأرقتسسأ
ر˘ع˘ت يذ˘لأ ي˘˘سشحؤ˘˘لأ

ّ
ه˘ي˘لإأ سض

ىهقم لخأد سسلجي ناك هنأاب
ريسشت ةعاسسلأو ةرؤثلأ ةحاسسب
’أوز ف˘سصن˘لأو ةد˘حأؤ˘لأ ى˘˘لإأ
ةا˘م˘سسم˘˘لأ مود˘˘ق˘˘ب أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ه˘ط˘بر˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ «سس.ب»
سصخسش هنم مّدقتو ،اهب ةقÓع
بلطو اهتقفرب ناك هفرعي ’
هراسسفتسسأ دنعو جورخلأ هنم

سصخسشلأ كلذ ماق ببسسلأ نع
مّدقت امن˘ي˘ب هد˘ي ن˘م ه˘كا˘سسمإا˘ب
ةبرسض هل هّجوو رخآأ باسش هنم
تقرتخأ ىرخأأو هسسأأر يف ةينع
رأرفلاب ةأأرملأ تذ’ اميف هنطب
نأذ˘ل˘لأ ا˘ه˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘فر ة˘˘ب˘˘ح˘˘سصب
ة˘ي˘ن˘مأ’أ ر˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ تن˘˘ّكم˘˘ت
ا˘م˘ه˘تا˘يؤ˘ه ة˘فر˘ع˘م دؤ˘ه˘˘سشلأو
مهتملأ نم لكب رمأ’أ قلعتيو
«أأ.سص.سش» لا˘ح˘لأ ة˘ي˘سضق ي˘˘ف
امه˘ف˘ي˘قؤ˘ت م˘ت ثي˘ح ،«أأ.ن.ن«و
ن˘يأأ «سس.ب» ةا˘م˘سسم˘لأ ة˘˘ق˘˘فر
ةبؤسسنملأ مهتلأ اعيمج أوركنأأ
ةلواحم يف ةلث˘م˘ت˘م˘لأو م˘ه˘ي˘لإأ

ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ يد˘م˘ع˘لأ ل˘˘ت˘˘ق˘˘لأ

ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘مو سضير˘ح˘˘ت˘˘لأ

ة˘م˘ه˘ت˘م˘لأ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب يد˘م˘ع˘˘لأ

عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سس د˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ع «سس.ب»

رسصانع فرط نم مهتاحيرسصت

ناك اميف ،ةيئاسضقلأ ةيطبسضلأ

سسمأأ أؤلث˘م˘ي نأأ بق˘تر˘م˘لأ ن˘م

تا˘˘يا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘م˘˘˘كح˘˘˘م ما˘˘˘مأأ

ءاسضق سسلجم ىدل ةيفانئتسسإ’أ

ّم˘ت ة˘ي˘سضق˘لأ نأأ ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ةرود˘لأ ة˘يا˘غ ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت

 .ةلبقملأ ةيئانجلأ

 مهقوقحب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقو اومظن

ةيرزملا ةيعشضولاب نوددني ءانبلل «تاب يشسيج» ةكرشش لامع
اهيف نؤطبختي يتلأ ةيرزملأ ةيعسضؤلاب أديدنت ةسسسسؤؤملأ لخدم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقؤب ةبانعب ،ءانبلل تاب يسسيج ةسسسسؤؤم لامع سسمأأ ماق
ةيدودرملأ ةحنمب اسساسسأأ قلعتت يتلأو ةعؤفرملأ ةيعامتج’أو ةينهملأ بلاطملأ نم ةلمج قيقحتل ،انكاسس ةينعملأ تاهجلأ كرحت نأأ نود
لامع ةدافتسسأ ةيسضقو ،نيرخآ’أ نود سضعبلأ ىلع تايقرتلأ ءانثتسسأ لÓخ نم ةاباحملأو ةقرفتلأ ةسسايسس نع كيهان ،رؤجأ’أ يف ةدايزلأ و
ديدسستل مهيفكي ’و أدج ليئسض يرهسشلأ بتأرلأ نأأ نيفيسضم ،تأوÓعلأو حنملاك لامعلأ لك اهنم ديفتسسي ’ تأزايتمأ نم ةيريدملأ

ذنم ةبانعب ءانبلل تاب يسسيج ةسسسسؤؤم دهسشت رخآأ بناج نم، ةسسسسؤؤملاب ةلسصاحلأ تأزواجتلأ يف قيقحت حتفو، رهسش فسصن ةدم مهتايجاح
لسصؤتلأ يف ةرأدإ’أو لامعلأ يلثمم لسشف دعب قرطلأ عطقب تأرملأ ديدع أؤماق نيذلأ ،لامعلأ فرط نم ةمراع تاجاجتحأو نايلغ ةلاح ةدم
ةرأدإ’أ اهلÓخ تدكأأ يتلأو رؤجأ’أ يف ةدايزلأو ،نيدقاعتملأ لامعلأ ميسسرت اهنم ،ةعؤفرملأ ةيلامعلأ بلاطملأ سصؤسصخب قافتأ ةيسضرأأ ىلإأ
نود ،قيرطلأ حتفب نيجتحملأ تبلاطو برق نع عسضؤلأ ةبقأرمب نمأ’أ حلاسصم تماق لباقملأ يف ،ةيعاطقلأ تايقافتÓل عسضخي كلذ نأأ
مهبلاطم ققحت لؤلح ىلإأ لسصؤتلأ متي مل لاح يف مؤيلأ ةجهللأ ديعسصتب نؤجتحملأ دده امك ،نيفرطلأ نيب تاسشوانم يأأ ليجسست
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ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘عاد˘˘يإا م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةرئادب نكسسلا ةحلسصم ىوتسسم
(ةلبرغلا) رظتن˘ت ي˘ت˘لاو ي˘نو˘ب˘لا

نيديفتسسملا ةمئاق نع جارفإ’او
ى˘ل˘ع ةر˘ئاد˘لا ة˘ن˘ج˘ل فر˘˘ط ن˘˘م
يتلا ىرخأ’ا ءايحأ’ا يقاب رارغ
رهسشأ’ا يف ةرئادلا ناجل تماق
لوز˘ن˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘لإا ا˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م
ة˘يرادإ’ا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ي˘ف ق˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
تافلم يف ةدراولا تامولعملا

ي˘ف ة˘جرد˘م˘لا ن˘كسسلا ي˘ب˘˘لا˘˘ط
يعامتج’ا نكسسلا جمانرب راطإا
ن˘ي˘ي˘ح˘ت ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو يرا˘˘ج˘˘يإ’ا

نكسسلا تافلم باحسصأا تافلم
ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا
ناوعأا هب موق˘ي يذ˘لا ي˘ناد˘ي˘م˘لا
ءايحأ’ا كلت يف ايناديم قيقدتلا

لاحلا هيلع ىرج ام رارغ ىلع

ةر˘سضخو˘بو لور˘سصلا ن˘˘م ل˘˘كب

ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع كلذو يا˘˘م لوأاو

بسسحو .ر˘˘سصح˘˘˘لا ’ لا˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘˘خآا » ـل ء’ؤو˘˘˘ه تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

نيروكذملا نييحلا نإاف «ةعاسس

بلط0002 ن˘م ر˘ث˘كا ا˘م˘ه˘ب

ن˘˘˘˘كسسلا ن˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس’ا

ديدعلا ربع ةعزوم يعامتج’ا

ثيح ةينكسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘م

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ي˘ف او˘ب˘˘لا˘˘ط م˘˘ه˘˘نأا

تا˘ط˘ل˘˘سسلا ن˘˘م تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ناوعأا لوزن ةرورسضب ةسصتخملا

ني˘ع˘با˘ت˘لا ي˘ناد˘ي˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

نم تاعمجتلا كلت ىلإا ةرئادلل

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ل˘جأا

ادادعتسسا تا˘ف˘ل˘م˘لا ي˘ف ةدراو˘لا

ةرئادلا ةنجل عامتجاو اهتلبرغل

ن˘م م˘ه˘ت˘سصح ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل

ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ن˘˘كسسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب

ءايحأ’ا نم م˘هر˘ي˘غ˘ك يرا˘ج˘يإ’ا
ة˘˘˘˘سصح ر˘˘˘˘خآا نو˘˘˘˘كل ىر˘˘˘˘˘خأ’ا
زكرم ينو˘ب˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تل˘سصح˘ت

نيأا6102 ة˘˘ن˘˘سس ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘˘ت
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه و˘ب˘لا˘ط دا˘ف˘ت˘˘سسا
ة˘˘سصح ن˘˘م ةر˘˘˘م لوأ’ ن˘˘˘كسسلا

كلذ ذنمو ةدحو007 ـب ردقت
ةيأا نع نÓعإ’ا متي مل نيحلا
ةقطنملل ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘م˘ئا˘ق
تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘ع
لسصحت يتلا ةر˘ي˘ث˘كلا دو˘عو˘لاو
تافل˘م˘لا هذ˘ه با˘ح˘سصأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘م نود˘ير˘ي ن˘يذ˘˘لا
ءايحأ’ا يقابك مهتلماعم ةينعملا
ةيلمعلا هذه اهتسسم يتلا ىرخأ’ا

نيرمأ’ا نوناع˘ي م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘م
ثي˘˘˘ح ن˘˘˘˘كسسلا ة˘˘˘˘مزأا بب˘˘˘˘سسب
ىلع رداق ريغ تاب مهنم تائملا
نع كيهان ،راجيإ’ا فيلاكت عفد
يتلا ظاظت˘ك’او ق˘ي˘سضلا ة˘لا˘ح

ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت

نأا ةراسشإ’اب ريدجلاو .تÓئاعلا

تجرفأا دق ينوبلا ةرئاد حلاسصم

007 ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘ع5102 ةنسس

ينوبلا ينطاومل ةينكسس ةدحو

ي˘م˘سسر˘لا ع˘قو˘م˘لا ر˘ب˘ع ز˘˘كر˘˘م

ة˘غ˘ل˘بو ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ي˘نور˘ت˘كلإ’او

764 اهنيح دافتسسا دقف ماقرأ’ا

332 و ةنسس53 نم رثكأا انطاوم

امك ،ةنسس53 نم لقأا اسصخسش

اهتسسارد تمت يتلا تافلملا نأا

تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ن˘م ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب

ىلإا8991 نم دوعت ةيناديملا

ة˘سصح˘لا تم˘سسق ا˘˘م˘˘ك9002

اهنم عقاوم ةثÓث ىلإا ةيلامجإ’ا

ى˘˘لإا ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘ت م˘˘˘ت052

002و لا˘حر˘ب˘ب ة˘˘سسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا

ىلإا052و ةرورعزوب ىلإا ةلئاع

.نيسسح ةعمج
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يو˘سضو˘ف̆لا ي˘˘ح˘̆لا نا˘˘كسس ع˘˘فر

ىلإا ىوكسش ةبانع ب3 نيراخفلا
ةيلحملاو ةيئ’ولا تاطلسسلا فلتخم
دسض يلاولا ا˘ه˘سسأار ى̆ل˘عو ة˘ي˘ن˘مأ’او
نيراخفلا يحل قافآ’ا ةيعمج سسيئر

هنم ةقثلا عزن اهدافم يتلاو ب3
ي˘ت̆لا ىو˘كسشلا˘̆ب ءا˘˘ج ا˘˘م بسسح˘̆بو
ةسضيرعب ةقوفرم يحلا ناكسس اهلسسرأا

مهددع ردقملاو مهفرط نم ةيسضمم
ة˘عا˘سس ر˘خآا تم̆ل˘سست د˘قو تا˘ئ˘م˘̆لا˘̆ب
ثيح ةقثلا عزنو ىوكسشلا نم ةخسسن
نيراخفلا يوسضوفلا يحلا ناكسس نأا

ل˘خد˘ت ةرور˘سضب نو˘ب̆لا˘ط˘ي ب30
سسيئرو ةي˘ن˘مأ’ا تا˘ط̆ل˘سسلاو ي̆لاو̆لا
نم ةقثلا عزنو ةبانع ةيدلبو ةرئادلا

بب˘سسب اذ˘هو قا˘فآ’ا ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘̆ئر
اهب موقي يتلا تازواجتلا نم ديدعلا

ل˘غ˘ت˘سسي يذ̆لاو ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘̆لا سسي˘̆ئر

يف نينطاوملا ديدهتب موقيل هبسصنم

مهح̆لا˘سصمو ة˘ي˘مو˘ي̆لا م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆لاو ي˘ح ءا˘ن̆بأا˘ك ة˘سصا˘خ̆لا

نوقاسسني ’ نيذلا يحلا̆ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق̆لا

ة˘ي˘ع˘م˘ج̆لا ي˘ف طار˘خ̆نإ’ا˘̆ب هر˘˘ماوأ’

طارخ̆نإ’ا ة˘قا˘ط̆ب ى̆ل˘ع لو˘سصح̆لاو

لمعي هنأا ىلع كيهان ،مهنكاسسم مدهل

نم مهئاسصقإاب ناكسسلا بيهرت ىلع

يحلا ناكسس ةمئاق نمسض ءاسصحإ’ا

لوسصحلل ةعدوملا مهتاف̆ل˘م ة̆ل˘قر˘ع̆ل

ه̆نأا ا˘م˘ك ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا تا˘ن˘كسس ى̆ل˘˘ع

ةيعمجلاب طارخن’ا ةقاطب لمعتسسي

يأا ىلع لوسصحلا يف ةحبار ةقروك

زييمتلاو عسضولا اذه نأاو يحلاب زايتما

يحلا ءانبأا ىلع ريبك لكسشب ابلسس رثأا

رارقتسسإاÓلاو ةنتفلا نم اعون قلخو

ءÓخدلا نم ايسصخسش هنأاب ملعلا عم

مدهم ىنبم ي˘ف م˘ي˘ق˘يو ي˘ح̆لا ى̆ل˘ع

عزن نوررقي يحلا ناكسس نإاف اذهلو

ىلإا مهتقث دانسسإاو فيلكتو مهنم ةقثلا

ةسصاخ نامأاو ةقث لهأا نيرخآا سصاخسشأا

نإاف اذهلو ءامدقلا يحلا ءانبأا نم مهنأا

مهنإاف اذهلو ةريبك مهب ناكسسلا ةقث

تاهجلا ل˘خد˘ت ةرور˘سضب نو˘ب̆لا˘ط˘ي

ةيئ’ولا تاطلسسلا ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ن˘ع˘م̆لا

سسيئر تازواجتل دح عسضول لخدتلاب

ةقث بحسسو عزن مت يذلا ةيعمجلا

ي˘˘ح˘˘̆لا نا˘˘˘كسس فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘م

.ب30 نيراخفلا يوسضوفلا

ةيعمج سسيئرب انلسصتا انتهج نمو

هتيعمج نأا ب3 نيراخفلا يحل قفأ’ا

ةيريخ تسسيلو يح ةيعمجك ةدمتعم

لك ىف̆نو ة˘سضير˘ع̆لا ي˘ف و̆لا˘ق ا˘م˘ك

قلعتي امبو اهب همهتا يتلا تازواجتلا

ءيسشلاب موقي وهف تايان˘ب̆لا م˘يد˘ه˘ت̆ب

ي˘ما˘ن˘ت ةر˘ها˘ظ برا˘ح˘يو ي̆نو̆نا˘ق̆لا

ةلسسارم لÓخ نم ةيوسضوفلا تايانبلا

دوجو ةلاح يف ة˘ي˘ن˘ع˘م̆لا تا˘ط̆ل˘سسلا

ةر˘غا˘سش ىر˘˘خأا وأا ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ن˘˘كسس

دحلل يحلاب داسسفلا راكوأ’ تلوحتو

ديرت افارطأا كانه نأا امك اهراسشتنا نم

امأا ءاسصحإ’ا برق ببسسب ةنتفلا عرز

دقف ني˘ن˘طاو˘م̆لا ءا˘سضمإا سصو˘سصخ̆ب

ةسصرفلا ة˘سضير˘ع̆لا بحا˘سص ل˘غ˘ت˘سسا

لاقتنا عفر يوني هنأاب ناكسسلا مهوأاو

تاهجلا ىدل ةمئاقلا عدويو ءاسصحإ’ا

ةسضيرعلا ءاسضمإا م˘ت اذ˘ه̆لو ة˘ي˘ن˘ع˘م̆لا

ةعومجم ماق دقف سصوسصخلا اذهبو

ي˘ح˘̆ل˘̆ل ن˘˘ي˘˘ي˘̆ل˘˘سصأ’ا نا˘˘كسسلا ن˘˘م

ةدناسسمب ب3 نيراخفلا يوسضوفلا

عفادي هنأا نيدكؤوم قفأ’ا ةيعمج سسيئر

ةيعمجلا سسيسسأات ذنم مهحلاسصم نع

.دامتع’ا ىلع اهلوسصحو
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4102 ةياغ ىلإاو0102 ذنم ةعدوملا تافلملا يف قيقدتلل

زكرم ينوبلا يعامتجلا نكشسلا تافلم باحشصأا
ةرئادلا ناجلل يناديم لوزنب نوبلاطي

ءاضصحإلا بارتقل عضضولا لغتضست افارطأا كانه نأا ادكؤوم تاماهتلا لك ينعملا ىفن اميف

 ةيعمجلا شسيئر نم ةقثلا نوبحشسي ب3 نيراخفلا يوشضوفلا يحلا ناكشس

ديدضست ةيلمع يف ششهلا نكضسلا باحضصأا عرضشي اميف

ةيليوج41 موي نكضسلا تاقحتضسم

ششيرلا عارذب انكشسم217 يح ناكشس
ةششقانمل ييجيبوألاب نوعمتجي

مهتلاغششنا
فرط نم ادوعو سشيرلا عارذب انكسسم217 يح ناكسس ىقلت
ةبانعب «يجيبوأ’ا» يراقعلا  رييسستلاو ةيقرتلا ةيريدم حلاسصم
ذنم يحلا اهنم يناعي يتلا سصئاقنلاو ت’اغسشن’ا سصوسصخب
ىلع تايرورسضلا مادعناب ةقلعتملاو مهتانكسس حيتافم مهملسست

ءاقللا لÓخ سسمأا اذهو ةئيهتلا اذكو زاغلاو ءاملاو ءابرهكلا رارغ
مهعفر د˘ع˘ب نا˘كسسلا ي˘ل˘ث˘م˘م ع˘م ي˘ي˘ج˘ي˘بوأ’ا ر˘يد˘م هد˘ق˘ع يذ˘لا

ءابرهكلاو ةفسصرأ’او تاقرطلا ةئي˘ه˘ت سصو˘سصخ˘ب م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشن’
حابسشأا ةنيدم ىلإا تلوحت ةنيدملا نأا بناج ىلإا اذه زاغلاو ءاملاو
حسضوأا ثيح سشيعلا تابلطتمو ةيمومعلا قفارملا اهب دجوت ’
رهسش لاز امو هب لاغسشأ’ا يف عرسش دق ءابرهكلا لكسشم نأا ريدملا

ةكرسشلا فيلكت  متف ةئيهتلا سصوسصخب امأا لاغسشن’ا اذه يهتنيو
قرطتلا مت امك لاجآ’ا برقأا يف قيرطلا تيفزتو ديبعتب ةينيسصلا
اوموقي مل اولاز ام نيذلا ةسشهلا تانكسسلا باحسصأا ةيعسضو ىلإا
نأا دكأا دقف ،مدهلا ة˘ق˘ي˘ثو را˘سضحإا˘ب م˘ه˘ماز˘لإاو د˘يد˘سست˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةميدقلا تويبلا يف ةلثمتملاو يداعلا سشهلا نكسسلا باحسصأا

نونكسسيو تارامعلا وأا تويبلا يكلام دنع نورجأاتسسملا مهنمو
تاقحتسسملا عفد ةيلمعب موقت ةئفلا هذه نإاف ةثارو مهلزانم يف
ةبسسنلاب امأا يداع يعام˘ت˘ج’ا ن˘كسسلا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا
ةيبقأ’او يوسضوفلا˘ب ى˘م˘سسي ا˘م وأا يدا˘ع˘لا ر˘ي˘غ سشه˘لا ي˘ن˘طا˘ق˘ل
نم عيمسشتلا وأا مدهلا ةقرو راسضحإاب ةمزلم يه ةئفلا هذه «فاكيل»
ديدسست ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لا او˘ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ي˘كل ةر˘ئاد˘لا ح˘لا˘سصم د˘ن˘ع

.يراجلا ةيليوج41 موي قلطنت يتلاو ةيلاملا تاقحتسسملا
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هتحرفل نانعلا قلطأاو اينيغ ىلع راضصتنلاب ىنغت عيمجلا

رشضخلا لهأات دعب ءاشضيب ةليل ششيعت ةنوب
 ناكلا نم يئاهنلا عبر رودلا ىلإا

بختنملا لهأات دعب ءاسضيب ةليل سسمأا لوأا ةبانع ةنيدم تسشاع
ةيثÓثب ينيغلا بختنملا ىلع هزوفب يئاهن عبر رودلل ينطولا
ثيح ،سسانو ،زرحم ،يليÓب نم لك اهليجسست ىلع بقاعت ةفيظن
ةياهن ةرفاسصل مكحلا قÓطإا روف ةرسشابم حارفأ’او جيزاهأ’ا تلاعت
مل و ،مداقلا رودلل يرمعلب ءاقفر لهأات نم ريهامجلا دكأات و ءاقللا
ىلإا فحزلا ’إا ةبانع ةنيدمب رسضخلا راسصنأا نم تائملا مامأا نكي
لك اود˘ح˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘برا˘ح˘م˘ل˘ل ع˘ئار˘لا ءادآ’ا˘ب ’ا˘ف˘ت˘حإا عراو˘سشلا
حرفلا اهلÓخ نم اولخدأا ةميزع و ةعاجسشب ةارابم اودأا و باعسصلا

تايركذلا مه˘ب تدا˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا سسو˘ف˘ن ي˘ف رور˘سسلا و

بخ˘ت˘ن˘م˘لا با˘سسح ى˘ل˘ع ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ل˘هأا˘ت˘لا و9002 ربمفو˘ن˘ل
دوعيل ىيحي رتنع ليج ةدايقب ايقيرفإا بونج لايدنومل يرسصملا

هبلق ىلع ءاسضيبلا و ءارسضخلا ناولأ’ا بح ىغط اديدج Óيج
،يسضاملب لامج همسسا كنحم بردم هدوقي ايوق ابختنم عنسصيل
،لاجرو لافطأا و خيسش عيمجلا جورخ ةنوب عراوسش تفرع دقو
يف تود رسضخلا يناغأا نأا امك ،ءارحسصلا يبراحم لهأاتب نيحرف
ءانغلا و حارفأÓل نانعلا عيمجلا قلطأا ثيح، ناكم لك و ةيواز لك
راسصتنإا لك عم لاحلا وه املثم و . تاعاسسل رمتسسا جيهب وج يف ,
يف اريبك ارو˘سضح «ير˘كع˘لا»و «نا˘ج˘ي˘م˘ي˘ف˘لا» ـل نا˘ك , ر˘سضخ˘ل˘ل
تاظحللا هذه لثمل داتعلاو ةدعلا تدعأا يتلا ريهامجلا ت’افتحإا

راظتنا يف اذه ليللا فسصتنم يف رونلا فرعت ةقينأ’ا ةنوب لعج ام
م˘ل˘ح نأا ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا سسأا˘كلا˘ب ر˘سضخ˘لا ةدو˘ع مو˘ي سسر˘ع˘لا
بختنملل زوف لك دع˘ب ر˘ب˘كي أاد˘ب سسأا˘كلا˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
ةزيمم ءاوجأا اوعنسص ينطولا بختنملا راسصنأا مهتهج نم ،ينطولا
ينيغلا هريظن مامأا رسضخلا ءاقل اوعبات نأا دعب يبانعلا سشينروكلاب

ثيح رمع يزير ئطاسشب اهعسضو مت يتلا ةقÓمعلا ةسشاسشلا ربع
لك عم ةريبك ةسسامحب ءاقللا عباتت تناك يتلا ريهامجلا تلعافت
زرحم تاينفو ةرويدقو رسصانب ةسصاخ نيبعÓلا تاطقل نم ةطقل
قايسسلا تاذ يف، بعلملا يف مهنأاكو ةيريتسسه ءاوجأا اوعنسص امك ،

ىرخأ’ا يه ةبانع ةنيدم ءايحأا فلتخمب ةيبعسشلا يهاقملا تسشاع
يحلوبم سسراحلا قافر لهأات دعب ةمراع ةحرفو ةيريتسسه ءاوجأا
تحسضأا دقو ،رسصمب ايقيرفإا ممأا سسأاك يف يئاهنلا عبر رودلا ىلإا
نم لئاه ددع هيف عم˘ت˘ج˘ي ا˘نا˘كمو ا˘سسف˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ها˘ق˘م˘لا
تايرابم ةدهاسشمب عاتمتسسÓل رامعأ’ا فلتخم نمو نينطاوملا

ةسصاخ رسضخلا تايرابم لÓخ دادزي لابقإ’ا تاب امك.مدقلا ةرك
ىلإا مهلهأات و زرحم دئاقلا قافر همدقي يذلا زيمملا ءادأ’ا دعب
باحسصأا تاب ثيح، تاراسصتنا ةعبرأا مهقيقحت دعب مداقلا رودلا
رفظلل يسساركلا ددع ةدايز ىلإا نوعراسسي،مايأ’ا هذه ،يهاقملا

.نئابزلا نم نكمم ددع ربكأاب
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ةي’ول ةيئ’ولا تاطلسسلا تررق

003 وحن ليحرت نينث’ا سسمأا ةبانع

ةز˘ها˘ج̆لا تو˘ي˘ب̆لا ن˘˘ط˘˘ق˘˘ت ة˘̆ل˘̆ئا˘˘ع

ةرسضخوبب213 يحب ةيو˘سضو˘ف̆لاو

ةيمومع تانكسس ىلإا ينوبلا ةيدلبب

ة˘سسو˘ت˘ي̆لا˘كلا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘̆ب ة˘˘يرا˘˘ج˘˘يإا

ةيليوج01لا ءاعبرأ’ا ادغ ( لاحرب)ب

نم رثكأا يلامجإا نم كلذو9102

عوبسسأ’ا اهوا˘سصحإا م˘ت ة̆ل̆ئا˘ع008

تا˘˘ط˘̆ل˘˘˘سسلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م طرا˘˘˘ف˘˘̆لا

ةيلمعلا تلجأا حلاسصملا تاذو .ةيدلبلا

ناوج03 ي˘ف ةرر˘ق˘م تنا˘ك ي˘ت̆لا

تاجاجتح’ا نم ةلسسلسس دعب طرافلا

روكذملا يحلا ونطاوم اهب ماق يتلا

نيسضفارلا ةرئادلاو ةي’ولا يرقم مامأا

ةسسوتيلاكلا ىلإا م˘ه̆ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي̆ل˘م˘ع̆ل
ةيراقعلا مهتيعوأا كيلمتب نيبلاطمو
دقع سسمأا مت ددسصلا اذه يفو .ةيلاحلا
سسيئر ةسسائرب ةيدلبلا ر˘ق˘م̆ب عا˘م˘ت˘جا
ءاسسؤورو يدل˘ب̆لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م̆لا
ءا˘سسؤورو ر˘ي˘م̆لا باو̆نو تا˘عا˘ط˘ق˘̆لا
لجأا نم ةيلمعلاب ةينعملا حلاسصملا

تاداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ا ل˘˘˘˘ك ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سض
ة˘ير˘سشب̆لاو ة˘يدا˘م̆لا تار˘ي˘سضح˘ت˘̆لاو
ي˘ت̆لا تÓ̆ئا˘ع̆ل̆ل ل˘ي˘حر˘ت̆لا حا˘ج˘̆نإ’
ةسسوتيلاكلا ىلإا اهليحرت ىلع تقفاو
ماق يتلا ريخأ’ا يناديملا لوزنلا دعب
ءاسصحإ’ يحلل ق˘ي˘ق˘ح˘ت̆لا ناو˘عأا ا˘ه̆ب
ناكسسإ’ا يف نيبغارلل يقيقحلا ددعلا
ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆لا ن˘م تار˘سشع˘̆لا نا˘˘كو .
ةعقاولا ةزهاجلا تويب̆لا̆ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق̆لا

كيلمت ةرورسضب اوبلاط213 يحب
ا˘ه˘قو˘ف ةز˘ج˘ن˘م̆لا ة˘ي˘سضرأ’ا ع˘ط˘ق˘̆لا

ة̆نا˘عإ’ا ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘تو تا˘ه˘ي̆لا˘سشلا
ءا˘ن̆ب ةدا˘عإا ى̆ل˘ع م˘هد˘عا˘سست ة˘ي̆لا˘م̆لا
سسفن ىل˘ع م˘ه̆ل ة˘مر˘ت˘ح˘م تا˘ن˘كسس
ةميلعتلا ىسضتقمبو يراقعلا ءاعولا

21 يف ةخرؤوملا1102/882 مقر

نع لزانتلا ةنمسضتملا1102 يام
ةعبات تلاز ’ يتلا ةزهاجلا نكاسسملا
ىسضتقمبو اهيلغا˘سش ةد̆ئا˘ف̆ل ة̆لود̆ل̆ل

يام7 يف ةخرؤوملا49301 ةركذملا

ةماعلا ةيريدملا نع ةرداسصلا4102
لزانتلا ةنمسضتملا ةينطولا كÓمأÓل

ةر˘˘ت˘˘ف˘̆ل ةز˘˘ها˘˘ج˘̆لا ن˘˘كا˘˘سسم˘̆لا ن˘˘ع

ةركذملا ىسضتقمبو0891/0991

4102 يام7 يف ةخرؤوملا41940
كÓمأÓل ةماعلا ةيريدملا نع ةرداسصلا
ن˘ع لزا˘ن˘ت̆لا ة˘ن˘م˘سضت˘م̆لا ة˘ي˘ن˘طو̆لا
تا˘حا˘سسم̆لاو ةز˘ها˘˘ج˘̆لا ن˘˘كا˘˘سسم˘̆لا
ة˘م˘ي̆ل˘ع˘ت̆لا ى˘سضت˘ق˘م˘̆بو ة˘˘سضئا˘˘ف˘̆لا

62 يف ةخرؤوملا30 مقر ةكرتسشملا

طورسش ةنم˘سضت˘م̆لا2102 ناو˘˘˘ج

زاجنإ’ ةيلاملا ةدعاسسملا حنم ةيفيكو

تا˘ه˘ي̆لا˘˘سشلا سضيو˘˘ع˘˘ت˘̆ل تا˘˘ن˘˘كسس

اقبط08/0991 ةرتف لÓخ ةزجنملا

18/10 م˘˘قر نو˘̆نا˘˘ق˘˘̆لا ما˘˘˘كحأ’

رون» لوأ’ا ريزولا ةميلعت ىسضتقمبو

علط˘م ي˘ف ة˘ه˘جو˘م̆لا «يود̆ب ن˘يد̆لا

لÓخ ةيلخادلل ريزو ناك امل8102

ىلع فوقولل ة̆با˘ن˘ع ة˘ي’و̆ل ه˘ترا˘يز

ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ح˘̆ل ي˘˘ت˘̆لا رار˘˘سضأ’ا م˘˘ج˘˘˘ح

ةنمسضتملا نينطاوملا̆ب تا̆نا˘سضي˘ف̆لا

نع يئانثتسس’ا لزانتلا ةريتو عيرسست

يف نيبغارلا اهلغاسش ةدئافل تاهيلاسش

ىلع امرتحم ءانب اهئانب ةداعإ’ ءاقبلا

 .يراقعل ءاعولا سسفن

ةيلاملا ةناعإلا نم مهنيكمتو ةيضضرألا عطقلا كيلمتب ةيقبلا بلاطي اميف

ءاعبرألا ادغ ةرشضخوبب يوشضوفلاو «تاهيلاششلا » نطقت ةلئاع003 وحن ليحرت



¯¿ . e©£≈ Gd∏¬
تاقيقحتلا هذه تلمسش ثيح

شسلاجملا ءاسسؤور نم اريبك اددع
،فراطلا ةي’و تايدلبب ةيلحملا
نم تاعاطقلا شضعب بناج ىلإا
،ة˘ح˘سصلا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا
نم نيديفتسسملا ةسصاخ ةحÓفلا
ىلإاو .اهر˘ي˘غو ي˘حÓ˘ف˘لا م˘عد˘لا

تلاز’ رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ
ةلسصاوتم ةي˘ن˘مأ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تا˘ه˘ج˘لا ى˘لإا ا˘ه˘م˘يد˘˘ق˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق
  .ةسصتخملا ةيئاسضقلا

ةقاب˘سس فرا˘ط˘لا ة˘ي’و تنا˘ك
ةين˘مأ’ا ا˘ه˘تز˘ه˘جأا ة˘ج˘لا˘ع˘م ي˘ف
دا˘سسف˘لا تا˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لاو
ةن˘سس ذ˘ن˘م ما˘ع˘لا لا˘م˘لا د˘يد˘ب˘تو

فر˘ع˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لاو5002
يرادإ’او يلاملا داسسفلا تافلمب
ق˘با˘سسلا ي˘˘لاو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت
راعرع يلÓيج فراطلا ةي’ول
هذ˘ه ة˘مذ ى˘ل˘ع ه˘سسب˘ح م˘ت يذ˘لا
ن˘م دد˘ع بنا˘˘ج ى˘˘لإا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا
هذ˘ه ز˘ه˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرادإ’ا تارا˘˘طإ’ا
يتلا ةظفاحملا ةئداهلا ةقطنملا
شصو˘سصل ا˘ه˘ت˘ب˘ن˘ج ن˘˘ي˘˘ب تف˘˘خأا

هذ˘ه تقا˘عأا ةر˘ي˘ب˘ك تا˘با˘˘سصعو
قيق˘ح˘ت ن˘م ة˘يدود˘ح˘لا ة˘ي’و˘لا
طبختت تلظو اهمدقتو اهتيمنت
تناك هذه .فلختلا عقنتسسم يف
ى˘˘لوأ’ا ر˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
ا˘م را˘ظ˘ت˘˘نا ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘سسف˘˘م˘˘ل˘˘ل
تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سست˘˘سس
ة˘ي˘نا˘ث˘لا د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ةلمح د˘ع˘ب ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ر˘ب˘كأ’او

5002 . ةنسس

نيب فراطلا تايدلب ءاسسؤور
نادنسسو تاقيقحتلا ةقرطم

تاجاجتحلا
يف يبعسشلا كارحلا ةيادب ذنم

نايلغو يسضاملا يرفيف22 ـلا
فقوتي مل ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ه˘ب˘ج˘لا
تح˘˘˘سضأا ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةفسصب ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا

ببسسب فقوتت داكت ’ ةرمتسسم
،ن˘˘كسسلا ،بر˘˘سشلا ها˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘مزأا
نم اهريغو ةئيه˘ت˘لاو تا˘قر˘ط˘لا
ءا˘سسؤور ن˘م تل˘˘ع˘˘ج بلا˘˘ط˘˘م˘˘لا
لوأا ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا شسلا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
نينطاوملا لبق نم نيفدهتسسملا

ةينمأ’ا تاطل˘سسلا تح˘ت˘ف ى˘ت˘ح
تايدلبلا نم ددع˘ب ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

،ة˘˘لا˘˘ق˘˘لا ،ط˘˘سشلا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،يديهم نب ،لوبطلا مأا ،ناعرذلا
ةطيبسش ،لسسع˘لا ن˘ي˘ع ،فرا˘ط˘لا

ةيفلخ ىلع شسا˘ب˘سسب˘لاو را˘ت˘خ˘م
تاقفسصلا يف تازواجتلا ةهبسش
راق˘ع˘لا˘ب بعÓ˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةينمأ’ا رداسصملا شضعب بسسحو
ء’ؤو˘ه تا˘ف˘ل˘م نإا˘ف ة˘ع˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا

م˘ل تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘ق تلاز’
ىلإا اهليوحت ليبق دعب لمكتسست
. ةيئاسضقلا تاهجلا

يحÓفلا معدلا تافلم
شسابسسبلا ىفسشتسسم تازيهجتو
ةينمألا تاقيقحتلا رهجم تحت

لقت ’ ىرخأا تافلم تحتف
˘ما˘مأا ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘با˘˘سس ن˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘خ
قلعتت قيقحتلل ةينمأ’ا تاهجلا
معدلا نم نيديفتسسملا تافلمب
نم دا˘ف˘ت˘سسا ن˘م ل˘ك ،ي˘حÓ˘ف˘لا

عسضخي ميتنسس رايلم قوفي غلبم
تادا˘ف˘ت˘˘سسا د˘˘ع˘˘ب ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
اهنم دافتسسا رييÓملاب ةهوبسشم
عيراسشم زاجنإ’ نيحÓفلا شضعب
م˘ت ن˘كل ة˘ي˘حÓ˘ف ة˘يرا˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
اذه جراخ ةريبك غلابم ليوحت
ةهجو يف اهلÓغ˘ت˘سساو عا˘ط˘ق˘لا
ءابه تبهذ ىرخأا غلابمو ىرخأا

شضع˘˘ب تر˘˘كذ د˘˘قو . ارو˘˘ث˘˘ن˘˘˘م
نم عيمج نأا ةعلطملا رداسصملا
زاوج مهنم بحسس هب هابتسش’ا مت
يف ىمسسم ريغ لجأا ىلإا هرفسس
هذ˘ه ه˘ن˘ع ر˘ف˘سست˘سس ا˘م را˘ظ˘˘ت˘˘نا
ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا

يتلا ةبع˘سصلا فور˘ظ˘ل˘ل ار˘ظ˘نو
شسابسسبلا ىفسشتسسم اهيف زجنأا

ن˘م ر˘ث˘كأا هزا˘ج˘نإا ةد˘م تد˘ع˘˘تو
تعراسس ثيح ،نمزلا نم دقع
ي˘˘ف نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو
كلاملا دبع قباسسلا اهريزو دهع
اذ˘˘˘ه ح˘˘˘ت˘˘˘ف ى˘˘˘لإا فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ب
اذه نأا مغرلا ىلع ىفسشتسسملا
تدجاوتو هدامتعا متي مل ريخأ’ا
تازيهجتلا نم شصئاقن ةدع هب
ءا˘ب˘طأا ن˘م ير˘سشب˘لا م˘عد˘لا ى˘لإا
دقو .يبطلا هبسش وأا نييئاسصخأا

ر˘ي˘سسي ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا اذ˘˘ه نا˘˘ك
ام بسسحو ،جÓ˘ع ة˘عا˘ق ة˘قا˘ط˘ب
دقف رداسصملا شضعب نم اندرو
ىفسشتسسمب ينمأا قيقحت حتف مت
ة˘ح˘سص ىد˘˘م لو˘˘ح شسا˘˘ب˘˘سسب˘˘لا

دافتسسا يتلا تازيهجتلا دجاوتو
ي˘ح˘سصلا ل˘كي˘˘ه˘˘لا اذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
تازيهجتلا ةمئاق عم اهتقباطمو
ةيسصولا ةرازولا اهتدسصر يتلا

ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإا ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘حو
 .شسابسسبلا

لان ةيمومعلا لاغسشألا عاطق
رخآلا وه هبيسصن

ةين˘مأ’ا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تلاز’
يأار˘لا ل˘غ˘سشتو ثد˘ح˘لا ع˘ن˘سصت
ح˘ت˘ف م˘ت د˘ق˘ف ،شصا˘خ˘لاو ما˘˘ع˘˘لا
عاطقب تاقفسصلل تافلم ةعبرأا
فراط˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا

ق˘ل˘ع˘ت˘يو تازوا˘ج˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘سشب
ي˘با˘ن˘ت˘ج’ا ق˘ير˘ط˘لا عور˘˘سشم˘˘ب
لا˘سسأا يذ˘لا ة˘ج˘ل˘ثو˘ب ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل
رهسشأ’ا ي˘ف ر˘ب˘ح˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
تاناسضيفلا دعب ا˘م˘ي˘سس ةر˘ي˘خأ’ا
ءزج زاجنإا ةداعإا ىلإا ىدأا ةريخأ’ا

ىلإا ةفاسضإ’اب قيرطلا اذه نم
ىل˘ع ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘جاودزا با˘ي˘غ
ةقطنمب يبانتج’ا قيرطلا رارغ
اذ˘˘ه ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ل˘˘سسع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ع
يبانتج’ا قيرطلا ىلإا ةفاسضإ’اب
زجنأا نيأا راتخم ةطيبسش ةيدلبب
عور˘˘سشم˘˘لا بحا˘˘سص لوا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا

ة˘ن˘يد˘م˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘م
يبانتج’ا قيرطلا اذهب اهجراخو
او˘ما˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا نا˘˘كسس ن˘˘كل
او˘ب˘لا˘طو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ب
ةنيدملا طسسو نيرخآا نيلوحمب
هيلع قفاو يذلا بلطملا وهو
م˘تو فرا˘ط˘ل˘ل ق˘با˘˘سسلا ي˘˘لاو˘˘لا
ة˘˘كر˘˘سشلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م هزا˘˘˘ج˘˘˘نإا
مل ةريخأ’ا هذه نأا ’إا ةلواقملا
ةيلاملا تاقحتسسملا ديدسست متي
نيلوحملا زاجنإا ىلع ةب˘تر˘ت˘م˘لا
ةكرسشلاب ع˘فد ا˘م˘م ن˘ي˘ي˘فا˘سضإ’ا

ع˘فر ى˘لإا عور˘سشم˘ل˘ل ةز˘ج˘ن˘م˘˘لا
ة˘ه˘ج˘لا د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق ىو˘˘عد
هذه لواقملا بسسك نيأا ةينعملا
ىلإا اذه ،ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ة˘ي˘سضق˘لا

ن˘˘˘ير˘˘˘خآا ن˘˘˘ي˘˘˘عور˘˘˘سشم بنا˘˘˘˘ج
مل ينمأ’ا قيقحتلا ديق عاطقلاب
.امهنع حاسصف’ا متي

ميتنسس رايلم0004 ةبارق
يلاجعتسسلا جمانربلا ءاطغ
بقع تاناسضيفلا راثآا وحمل

2102 يرفيف نافوط
يلاجعتسس’ا جمانربلا ر˘ب˘ت˘ع˘ي

ة˘˘ي’و ه˘˘ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘˘لا
ير˘ف˘ي˘ف نا˘فو˘ط بق˘ع فرا˘ط˘لا

قباسسلا يلاولا دهع يف2102
هل تدسصر يذلاو دبعم دمحأا

0004 نم رثكأا ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ

راثآا وحم لجأا نم ميتنسس رايلم
ة˘ي’و ة˘˘يا˘˘م˘˘حو تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف˘˘لا
ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘˘م فرا˘˘˘ط˘˘˘لا
مسساوملا يف ةددجتملا ةيعيبطلا
تا˘ف˘ل˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةر˘˘طا˘˘م˘˘لا
ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تو˘˘كسسم˘˘لا

تاقيقحتلا ىحر لسصتل ،ةليوط

يف قيقحتلل كئاسشلا فلملا اذه
ة˘ل˘سشا˘ف ع˘يرا˘سشم˘ل تا˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

دعب زاجنإ’ا ديق تلاز’ ىرخأاو
عيراسشملا نيب نمو ،ريبك رخأات
ج˘ما˘نر˘ب˘لا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

0051 ـب ة˘سصح ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

033 ةبارق ةئيهت ،يفير نكسس

ةي’ولا تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ا˘ي˘ح
هرد˘قو غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘ل د˘سصر ي˘ت˘لاو

ريهطتو رهج ،ميتنسس رايلم053

رايلم711 غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘ب ة˘˘يدوأ’ا
ق˘ل˘ع˘ت ر˘˘خآا عور˘˘سشم ،م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس
ةمسصاع فراطلا ةنيدم ةيامحب
يذلاو تاناسضي˘ف˘لا ن˘م ة˘ي’و˘لا

رايلم001 ـب ردق غلبم هل دسصر
عورسشم ىلإا ةفا˘سضإ’ا˘ب م˘ي˘ت˘ن˘سس
ىلإا ةجلثوبب ةفورخوب دسس زاجنإا

زا˘ج˘نإ’ ل˘ثا˘م˘م عور˘سشم بنا˘˘ج
ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب «نا˘ط˘لو˘˘ب» د˘˘سس
هب قلطنت مل يذلا رويطلا ةريحب
اهريغو نآ’ا ةياغ ىلا لاغسشأ’ا

تل˘ج˘سس ي˘ت˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م
يلاجعتسس’ا جمانربلا اذه نمسض
عيراسشملا هذه دانسسإا مت يذلاو

ة˘ف˘سصب ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا تا˘˘كر˘˘سشل˘˘ل
نو˘نا˘ق ن˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ي˘˘سضار˘˘ت˘˘لا
رابتعا ىلع ةيمومعلا تاقفسصلا
متو ةلجعتسسم عيراسشملا هذه نأا
نم ةيئ’ولا تاطلسسلل شصيخرت

يف دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا فرط
هذ˘˘˘˘˘˘ه مار˘˘˘˘˘˘بإا˘˘˘˘˘˘ب تقو˘˘˘˘˘˘لا كلذ
ىقب˘ي˘ل ،ي˘سضار˘ت˘لا˘ب تا˘ق˘ف˘سصلا

اذه عيراسشم فلي اريبك اسضومغ
تاق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ا˘هد˘حو ج˘ما˘نر˘ب˘لا

هذ˘ه ل˘ك ن˘ع ف˘سشكلا˘ب ة˘ل˘ي˘ف˘ك
 .ليسصافتلا

نأا ى˘˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘تو
ذنم تقلطنا ةينمأ’ا تاقيقحتلا
لو˘ح ل˘ي˘سضف˘لا نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
تاقفسصلا يف تازواجتلا ةهبسش
ديدب˘تو ا˘نر˘كذ ا˘م˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
تاقÓعلا بناج ىلإا ماعلا لاملا
هذ˘˘ه ل˘˘ك كلذ˘˘ك ة˘˘هو˘˘ب˘˘سشم˘˘˘لا
قيقحت˘لا د˘ي˘ق تلاز’ تا˘ف˘ل˘م˘لا

˘ما˘مأا د˘ع˘ب ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ةسصتخملا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ا˘ه˘ي˘ف قد˘سصي˘ل ،ا˘ه˘ي˘ف ل˘سصف˘ل˘˘ل
حيرلا عرزي نم » عئاسشلا لثملا

.» ريسصاعأ’ا ينجي نأا دب’

فيسس دتما دقو ،يتأات ةيقبلاو نوجسسلا نوتأا يف مهب جز ةمهم سسوؤور ةدعب اهرثإا ىلع تحاطأا يتلاو هتاباسصعو يقيلفتوبلا ماظنلاب ةحاطإلا دعب ةيئاسضقلاو ةينمألا تاقيقحتلا ةرارسش نأا ودبي
ىتأا يذلا ةينمألا تاقيقحتلا راسصعإا نم فراطلا ةيلو ملسست مل .دÓبلا لÓقتسسا ذنم اهعون نم ربكألا يه تفسصو ةهوبسشملا تاقÓعلاو داسسفلا اياسضق ةباوب نم نطولا تايلو عوبر ربع جاجحلا

ةهوبسشملا تاقÓعلا اذكو ةورثلا بهنو ،ماعلا لاملا ديدبتو داسسفلا اياسضق ةيفلخ ىلع اهحتف مت تافلملا نم ةلمج ،نيمسسلاو ثغلا نيب زيمي ل سسبايلاو رسضخألا ىلع
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 تاعاطقلا سضعب و ةيلحملا سسلاجملا ءاسسؤور نم اددع تلمسش اميف

شسبايلاو رسضخألا ىلع يتأات ةينمألا تاقيقحتلا

ايعامتجا انكسس05 ةسصح نم نيديفتسسملا ةمئاق نع جارفإلا رخأات ببسسب

ةنداكلاو لسسÓسسلاب ناحيرب ةيدلب رقم ةباوب نوقلغي نونطاوملا
يف تاطلسسلا رخأات نع مهنم اجاجتحا دحأ’ا شسمأا لوأا نم ةيادب ةنداكلاو لسسÓسسلاب ةباوبلا قلغ ىلع اومدقأا امدعب نيموي ذنم ةيدلبلا هذه رقم نوقلغي فراطلاب ناحيرب ةيدلبب نوبسضاغلا نونطاوملا لازي ام

ناحيرب ةيدلب رقم لاز’ رطسسأ’ا هذه ةباتك ةياغ ىلإاو ةقطنملاب ةيناكسسلا رداسصملا شضعب بسسح تاونسس تسس ذنم ةزهاج تانكسسلا هذه نأاو اميسس ايعامتجا انكسس05 ةسصح نم نيديفتسسملا ةمئاق نع جارفإ’ا
. فراطلا ةي’وب ثدحلا عنسصت يتلا تاقيقحتلا بناج ىلإا فراطلاب نخاسسلا فيسصلا يذغت يتلا تاجاجتح’ا تلاز’و .ةيسضقلا هذه يف ركذي ديدج نود اقلغم

¿ . e©£≈ Gd∏¬  

قوبسسم ريغ لكسشب ةيوسضوفلا ينابملا راسشتنا ةيلوؤوسسم  نولمحتي رايمألا

؟  لبانقلا هذه كف يف راعرع نب ششوفرح يلاولا حجني له
نأاو اميسس تقو يأا يف رجفنت نأا نكمم ةتوقوم لبانقو ةكئاسش تافلم ةدع راعرع نب ششوفرح ديسسلا فراطلا ةي’ول يلاحلا يلاولا هجاوي
. نخاسس حيفسص ىلع ةفئاسصلا هذه ةيعامتج’ا ةهبجلا
زهتنا ،راقعلل ةريبك تاكاهتناو ةيوسضوفلا ينابملل قوبسسم ريغ اراسشتنا فراطلاب ةقباسسلا ةيلحملا شسلاجملا ةدهع ةياهن عم تدهسش
هذه دييسشتب نولغسشم مه اوناك نيبخانلا دو نوبطخي نولوؤوسسملا ناك نيأا ةيسضاملا ةيلحملا تاباختن’ا ةسصرف ينابملا هذه باحسصأا

كرحت نود نييلحملا نيلوؤوسسملا عمسسمو ىأارم ىلع ةلودلا يسضارأا كهتنت تناك ثيح51/80 نوناق نمسض ىوسست نأا لمأا ىلع ينابملا
رمأ’ا اذه يف نيطروتملا نيقباسسلا ةيدلبلا شسلاجملا ءاسسؤور ةبسساحمب بتاكلب دمحم قباسسلا يلاولا هيف دده يذلا تقولا يف ،نكاسس يأا

رسسي مل رمأ’ا نأا ريغ ،ةيوسضوفلا ينابملا هذه ةبراحمو ديدح نم ديب برسضلا ىلع مهتدهع ةيادب عم نييلاحلا » رايمأ’ا » ىلع ددسش امك
ىدحإا يهو امامت عسضولا وسسي ملو راقعلا يف ةريبك تاكاهتنا كانه نأا ’إا ينابملا شضعب ميدهت ءانثتسساب ةيئ’ولا تاطلسسلا يهتسشت امك
ةهبجلا نايلغ مامأا لبانقلا هذه كف يف حجنيسس لهف فراطلل يلاحلا يلاولا فرط نم ةلجاعلا ةجلاعملا رظتنت يتلا ةكئاسشلا تافلملا

 ¬∏e©£≈ Gd . ¿. ؟ ءودهلا عجريو ةفسصاعلا هذه رمت نأا ىلإا رظتني مأا ،ةيعامتج’ا
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يجارد ظيفح يكبي زرحم

نييب» ةانق يف يجأرد ظيفح يصضايرلأ قلعملأ ىكب
يناثلأ فدهلل زرحم سضاير ليجصست دنع «تروبصس
ةقثلأ نم ديزملأ رصضخلل حنم يذلأ اينيغ كابصش يف
امدنع هصسفن ظيفح كلامتي ملو ،«ناكلأ» ةلباقم يف
بردملأ لابصشأأ ىلع أريثك ىنثأأو اينيغ كابصش تزتهأ
عم لعافت امك ،ةنعأرفلأ دÓب يف مهقلأاتو يصضاملب
 .يئاهنلأ عبر رودلأ ىلإأ سسانو قافر لهأات

 جاجحلا ددع وه اذه
ماعلا اذه

رئأزجل ىدل ةيدوعصسلأ ةيبرعلأ ةكلمملأ ريفصس فصشك
63 ليجصست مت هنأأ «ينيريمعلأ ميهأربأ نب زيزعلأ دبع»
ةودن يف حرصصو.ةنصسلأ هذه يرئأزج جاح008و افلأأ

تماق دق ةكلمملأ ةرافصس نأأ نينث’أ سسمأأ ةيفحصص
أذه لÓخ تأرايزلأ فلتخمل ةريصشأات5882 رأدصصإاب
يكذلأ جحلأ ةردابم نع هثيدح يف حصضوأأو .مصسوملأ
ىلع لهصسي فتاهلأ يف لمعتصسي ينورتكلإأ قيبطت هنأأ
 .جحلأ كصسانم جاحلأ

تايوتصسم
ةصصاخلأ ةينو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لأ تأو˘ن˘ق˘لأ حر˘ج˘ت ةر˘م ل˘ك ي˘ف
أاجلت يذلأ تقولأ يفف ،يرئأزجلأ دهاصشملأ رعاصشم
ةرك يف نيللحم ة˘فا˘صضت˘صسأ ى˘لإأ ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ تأو˘ن˘ق˘لأ
،هب قطنلأ لبق مهمÓك نونزي لوأ’أ زأرطلأ نم مدقلأ

نينانف ةفاصضتصسأ ىلإأ ةيرئأزجلأ تأونقلاب رمأ’أ لصصو
ليلحتل نييصسايصس نيطصشانو ةيوجلأ ةرصشنلأ يمدقمو
ام لعفاف حتصست مل أذإأ ..ينطولأ بختنملأ تايرابم
.تأاصش

رصضخلا ةلباقم نم تايدلب ةدع مرحتزاغلنوصس
ةدع˘ب ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘ت˘لأ ع˘ط˘ق˘نأ
راثأأ امم فراطلأ ةي’وب تايدلب
ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه نا˘˘كصس ط˘˘خ˘˘صس
ي˘ف زا˘غ˘ل˘نو˘صس ة˘صسصسؤو˘م ع˘صضوو
نأأ دعب ىرخأأ ةرم ماهت’أ سصفق
عبر لبق يئابرهكلأ رايتلأ عطقنأ
قيرفلأ ةل˘با˘ق˘م ة˘يا˘ه˘ن ن˘م ة˘عا˘صس
مصسرب ين˘ي˘غ˘لأ هر˘ي˘ظ˘نو ي˘ن˘طو˘لأ
سسأاك ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ن˘م˘ث˘لأ رود˘لأ
رصصم ا˘ه˘ت˘ن˘صضت˘حأ ي˘ت˘لأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ

نم اقÓطنأ ناكصسلأ دجي مل ثيح
أرور˘˘م ي˘˘صسا˘˘˘ق يد˘˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘ير˘˘˘ق
ةجلثوب رويطلأ ةر˘ي˘ح˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘ب
هذ˘ه ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع فرا˘ط˘لأو
يفو يئابرهكلأ رايتلل ئجافملأ عاطقن’أ ببصس .ىرخأأ تايدلب ىلإأ اهينطأوم ىواكصش انيقلت يتلأ نكامأ’أ
ةصسصسؤوملأ هذه أوباعأأ نيذلأ نينطأوملأ رمذتو طخصس راثأأ امم ،نكامأ’أ هذه عيمج ىلعو تأذلاب تقولأ كلذ
امئأد ببصسلأو ةنصسلأ رأدم ىلعو يئابرهكلأ رايتلل مئأدلأ عاطقن’أ ببصسب ناكصسلأ قلق عصضوم تتاب يتلأ

.بنذ نم حبقأأ رذع ىبرف «قلقللأ » ةمئأدلأ ةعامصشلأو ةكرصشلأ أذه يلوؤوصسم بصسح

ةنصسلا ماتتخا لفح
 ادغ ةيعماجلا
ةبانع ةعماجب

ماتتخأ لفح أدغ ةبانعب راتخم يجاب ةعماج مظنت
يديصسب دياقلب ركب وبأأ عمصسمب ةيعماجلأ ةنصسلأ

لدصسيصس نيأأ احابصص ةعصساتلأ نم ةيأدب رامع
9102-8102 ةيعماج˘لأ ة˘ن˘صسلأ ى˘ل˘ع را˘ت˘صسلأ

ىلع نيلصصاحلأ نيقوفتملأ ةبلطلأ ميركت متيصسو
ىلإأ ةفاصضإأ ،بعصشلأ فلتخم يف ىلوأ’أ بتأرملأ
.نيزيمتملأ نييلودلأ ةبلطلأ

 عجصشم ةميز نب
رصضخلل يفو

هنأأ ةميز نب ميرك ديردم لاير بع’ دكأأ
نم كلذو ينطولأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘فو ر˘صصا˘ن˘م
هباصسح ىلع اهرصشني يتلأ تأديرغتلأ لÓخ
أانهو ،«ناكلأ» ةيأدب ذنم «رتيوت» يف يمصسرلأ
د˘ع˘ب سسمأأ لوأأ ي˘صضا˘م˘ل˘ب برد˘˘م˘˘لأ لا˘˘ب˘˘صشأأ
ي˘ف م˘ه˘حا˘ج˘ن ى˘ن˘م˘تو ا˘ن˘ي˘ن˘ي˘غ ما˘مأأ م˘هزو˘ف
هطابترأ مجنلأ دكؤويل ايقيرفإأ سسأاكب جيوتتلأ
.رئأزجلأ عم ةقÓع هل ام لكب ريبكلأ

ةعاصسلا دحل طصشنت تلازام ناملربلا ةباصصع
يبع˘ششلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر لا˘ق
د˘˘ي˘˘ع˘˘شسلا» ق˘˘با˘˘˘شسلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ىل˘˘˘ع بج˘˘˘˘ي ه˘˘˘˘نأا » ة˘˘˘˘ج˘˘˘˘حو˘˘˘˘ب
ةيعر˘ششلا ن˘ع عا˘فد˘لا بز˘ح˘لا

ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةداعإا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘عر˘ششلاو
سسل˘ج˘م˘ل˘ل ي˘˘عر˘˘ششلا سسي˘˘ئر˘˘لا
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘شصع˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘عز˘˘˘˘˘ن يذ˘˘˘˘˘لا

بشسح ي˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘تاودأاو
ىلإا ط˘ششن˘ت تلاز’ «ة˘ج˘حو˘ب»

.سسلجملاب نآ’ا ةياغ
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ةيبيرد˘ت ةرود مو˘ي˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘ت

ة˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ءا˘˘يزألا ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘ل
ةبانعب د˘يد˘حو˘ب ي˘ف ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
،لاوز ةد˘˘˘حاو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب
ةرود˘لا هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششت˘˘شسو

ةممشصم رهششأا4  مودتشس يتلا
ي˘ف ة˘برد˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ءا˘يزألا
يراشص ةريمأا «تيكيتإلا» نونف
لفح عم دعوملا نوكيشس ثيح
ل˘˘˘شصح˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسو حا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘فلا
هذ˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف تا˘˘شضرا˘˘ع˘˘لا
تادا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ةرود˘˘˘˘˘لا
حمشست ي˘ت˘لا «ءا˘يزأا تا˘شضرا˘ع»
تاقباشسم يف ةكراششملاب نهل
ءايزألا سضورع وأا لامجلا ةكلم
ةطبترملا تارهاظتلا فلتخم وأا
قايشسلا اذه يفو ،لاجملا اذهب
«ة˘عا˘شس ر˘خآا» سسمأا تل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ةريمأا ةيلود˘لا ءا˘يزألا ة˘م˘م˘شصم
اذ˘ه ن˘ع تثد˘ح˘ت ي˘ت˘لا يرا˘˘شص
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل نو˘˘كت˘˘ت˘˘شسو ثد˘˘˘ح˘˘˘لا
ءايزألا ةم˘م˘شصم ن˘م م˘ي˘كح˘ت˘لا
نو˘ن˘ف ي˘ف ة˘برد˘م˘لاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
و يرا˘˘شص ةر˘˘ي˘˘مأا «تي˘˘كي˘˘تإلا»
ةناششخ ريبع ةيلودلا ةروشصملا

ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘˘ششلا ءا˘˘˘˘يزألا سضرا˘˘˘˘عو
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شسو ،سشو˘˘ششن˘˘˘ف
طا˘ق˘ت˘لل ة˘شصحو «غ˘ن˘ي˘ت˘شسا˘ك»
،ءا˘˘يزألا تا˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘ل رو˘˘˘شصلا

ن˘م تا˘كرا˘ششم˘لا ن˘كم˘ت˘˘ت˘˘شسو
يوث˘نألا ي˘ششم˘لا ة˘ق˘ير˘ط م˘ل˘ع˘ت
دعاوقو نفو ةحيحشص ةقيرطبو
نيرام˘تو «يو˘ث˘نألا تي˘كي˘تإلا»
ن˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل ماو˘˘ق˘˘لاو م˘˘شسج˘˘ل˘˘ل

ن˘كم˘يو ،ي˘جرا˘خ˘لا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘م˘˘لا
هذه يف ةكراششملا يف تابغارلل
او˘ل˘شصت˘ي نأا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ةرود˘لا

ءا˘˘يزألا ة˘˘م˘˘م˘˘شصم˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
اولقنتي وأا ةريمأا يراشص ةيلودلا

ةيشضايرلا ة˘عا˘ق˘لا ى˘لإا ةر˘ششا˘ب˘م
يراجتلا زكرملا يف ديدحوب يف
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا ،ه˘˘ل˘˘لا م˘˘شسق
سضور˘ع لا˘ج˘م ي˘ف ا˘ه˘ت˘بر˘ج˘ت˘ب

يرا˘شص ةر˘ي˘˘مأا تف˘˘ششك ءا˘˘يزألا

ا˘شضر˘ع تم˘ظ˘ن نأاو ق˘ب˘شس ا˘ه˘˘نأا

«نوطاريششلا» قدنف يف ءايزأÓل

ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘شش ي˘ف ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘˘ب

موي ءا˘يزأÓ˘ل سضر˘عو ي˘شضا˘م˘لا

،ةبانع يف يشضاملا سسرام42

د˘ق˘ف ا˘ه˘ن˘يو˘كت سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

م˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘شصت سصشصخ˘˘˘˘ت تشسرد

نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ي˘˘ف ءا˘˘يزألا

تلمكأاو ةني˘ط˘ن˘شسق˘ب ة˘ل˘ي˘م˘ج˘لا

سسف˘ن ي˘ف ا˘ي˘كر˘ت ي˘ف ا˘ه˘ت˘شسارد

لا˘م˘كإل ح˘م˘˘ط˘˘تو سصشصخ˘˘ت˘˘لا

ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لاو ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘شسارد

سصشصخت يف هاروتكدلا ةداهشش

سسيرا˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘يزألا م˘˘ي˘˘م˘˘˘شصت

ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج لوأا كلذ˘˘˘ب نو˘˘˘كت˘˘˘ل

،ةدا˘ه˘ششلا هذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘شصح˘˘ت˘˘ت

بهاو˘م يرا˘شص ةر˘ي˘مأا كل˘˘م˘˘تو

تلشصح نأاو قبشس ثيح ةديدع

ةبانع يف ىلوألا ةرعاششلا ىلع

اهمظن ةقباشسم يف5102 ةنشس

ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا دا˘˘ح˘˘تا

ناو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ي ا˘با˘ت˘˘ك كل˘˘م˘˘تو

ةداهشش كلمتو «نينحو قوشش»

 .يئامنيشسلا جارخإلا يف

هللا دبعوب ملاشس نب جارخإا نم «ةبطرق» يقئاثولا مليفلا ربتعي
رودلل ايزمر Óمع نارهوب سسمأا لوأا هل يلوألا سضرعلا مدق يذلا
و ة˘ما˘ع ة˘ف˘شصب نو˘ير˘ئاز˘ج˘لا نو˘˘نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ه˘˘يدؤو˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي يذ˘˘لا
سشيعلا و ملشسلا ةفاقث زيزعت لاجم يف ةشصاخ ةفشصب نويئامنيشسلا

هذه ةعمشس عنشصي يذ˘لا ر˘ي˘ه˘ششلا د˘ج˘شسم˘لا ة˘ب˘طر˘ق˘ب د˘جو˘يو ،ا˘ع˘م
يف ةيمÓشسإلا ةيبرعلا ةراشضحلا ىلع دهاششلا و ةينابشسإلا ةنيدملا

ثارتك فن˘شص يذ˘لا م˘ل˘ع˘م˘لا اذ˘ه ع˘ق˘ي و،(2941-117) سسلد˘نألا

هقلخ يلود عازن بلق يف4891 يف وكشسنويلا فرط نم يملاع

لج˘شس ي˘ف6002 ما˘ع ي˘ف ار˘شس ه˘ل˘ج˘شس يذ˘لا ة˘ب˘˘طر˘˘ق ف˘˘ق˘˘شسأا
مشضنا يذلا جرخملا لاقو ،ةيكيلوثاكلا ةشسينكلل ةعبات تاكلتمملا
نم طرخنم نويلم فشصن تبلج ةريبك جاجتحا ةكرح ىلإا اشضيأا
ماع يف ةيشضقلا روهظ دعب تءاج مليفلا اذه زاجنإا ةركف نأا ملاعلا

ةشسينكلا هتراثأا يذلا عازنلا لشصأا نع ثحبي ةبطرق» مليف،4102
ءارو ىعشسي و دجشسملل ينوناقلا عشضولاب قلعتي اميف ،ةيكيلوثاكلا
تاذ ه˘ح˘شضوأا ا˘م˘˘ب˘˘شسح ،«د˘˘جو نإا ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا سسا˘˘شسألا و بب˘˘شسلا
بقاوع نم ريذحتلا اشضيأا يقئا˘ثو˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا لوا˘ح˘يو ،ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا
ميقلا و نايدألا نيب راوحلا و ةيبرتلا ديعشص ىلع ةبطرق فقشسأا
و فئاوطلا فلتخم نيب سشياعتلل يملاع زمرك دجشسملل ىرخألا

مليفلا حتفيو ،ددشصلا اذه يف ةمهلتشسملا ملشسلا و مهافتلا تاقÓع
،ةيريبيإلا ةريزجلا هبششل ديعبلا خيراتلا بناوج سضعب ىلع «ذفاون»

ىلوألا و ةيبوروألا ةشضهنلا رشصع هيف رهدزا يذلا تقولا اميشسل
عونتو يملشس سشياعت ةلاشسر» يقئاثولا مليفلا حرتقيو ،سسلدنألا يف
ةملكلا يطعي يذلا هجرخم هيلإا راششأا امبشسح ،«لبقتشسملل يفاقث
،روهمجو ةيشسايشس تايشصخشش و باتك و نييعماج و نيماحمل
و ريزغ جاتنإا ىلع زوحي و ناشسملت يف هللا دبعوب ملاشس نب ىدلو
ناونع لمحت مÓفألا نم ةلشسلشس لÓخ نم ابيرق هئارثإا ىلع مزتعي
زربأاو ،ةيمÓشسإلا ةفاقثلا خيرات عوشضوم سسفن راطإا يف «سسلدنألا»
ى˘ل˘ع ءو˘شضلا ط˘ل˘شسي «نو˘ي˘شسلد˘نألا» م˘ل˘ي˘˘ف نأا ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘ه
نم نيرافلا نيملشسملا تلبقتشسا يتلا ةفلتخملا ةيلودلا تاعمتجملا
رئازجلا لتحتو ،سسلدنألا ةلود طوقشس دعب ينابشسإلا داهطشضلا

هدولوم نأاب انلعم راششأا امك ،ةلبقملا تÓشسلشسلا يف ةريبك ةناكم
لبق ناشسملتل ةفاقثلا رشصقب مداقلا ءاثÓثلا سضرعيشس «ةبطرق» ريخألا
» ةبطرق» مليفل يلوألا سضرعلا ميدقت مت ،ةيلود ةلوج يف عورششلا
يديشس ةحشص» ةيلحملا ةيفاقثلا ةيعامتجلا ةيعمجلا رقمب نارهوب
سصشصخملا ينطولا ناجرهملا ريشضحت ىلع فكعت يتلا «يراوهلا
ةيليوج ةياهن عم ررقملا اعم سشيعلا و ملشسلا ةفاقث ةيقرت و ثارتلل

¢eÉjÉ.S.يراجلا

 يراشص ةريمأا ةيلودلا ءايزألا ةممشصم فارششإا تحت

 ةبانعب مويلا ءايزألا يسضراعل ةيبيردت ةرود قÓطنا

مÓشس يف اعم ششيعلا لوح

 «ةبطرق» يقئاثولا مليفلل نارهوب يلوألا سضرعلا

ةبانعب يملعلا هيفرتلا زكرمب

تايولحلاو خبطلا نفل ةينطو ةقباسسم
 ةيليوج11و01 يموي

ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
ناشسرف دئاق˘ل ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو ي˘˘ه˘˘ط˘˘لا
ة˘˘حا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا

ي˘نا˘ب˘˘ششلا ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘لاو
ريوطتو ةيقرت ةيعمجو
با˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘ششن
لب˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘لو˘ف˘ط˘لاو
فار˘˘ششإا تح˘˘ت ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م
ةبانع ةيلول ةشضايرلاو

ةيليوج11و01 يموي
ة˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘˘لا يرا˘˘˘ج˘˘˘لا
خ˘ب˘ط˘لا ن˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ز˘كر˘˘م˘˘ب تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لاو
ديهششلا يملعلا هيفرتلا

،SLC»» حلاشص سسيار
ةقباشسملا هذه لمحتشسو
ةيرقبع» راعشش ةينطولا
ديع˘ب لا˘ف˘ت˘حلا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘تو «با˘ب˘ششلا د˘ن˘ع خ˘ب˘ط˘لا
ىوتشسملا ىلع نيخاب˘ط˘لا ر˘ب˘كأا رو˘شضح˘ب ىر˘ج˘ت˘شسو ،لÓ˘ق˘ت˘شسلا
ةيلارديفلا فرط نم ةيملاع تاداهشش عزوتشسو يبرعلاو ينطولا

ةيليوج01 موي ةرهاظتلا حتتفتشسو ،يهطلا ناشسرف دئاقل ةيملاعلا
عم دعوملا نوكيشس يناثلا مويلا يفو لاوز فشصنلاو ةدحاولا ىلع
يف نيبغارلل نكميو ،تاب˘طر˘م˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا تا˘يو˘ل˘ح˘لا م˘يد˘ق˘ت
ةحفشصلا يف ةقباشسملا هذه ليشصافت ىلع اوعلطي نأا ةكراششملا
ةلوفطلاو بابششلا تاطا˘ششن ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا
 .«كوبشسيافلا» ىلع ةبانع لبقتشسملا

S¢.Q   

 «اشضيأا نوبحي رجغلا» ةياور ميدقتل

 ةبانع يف ادغ جرعألا ينيسساو يئاورلا
ة˘ير˘يد˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شست
ةبانع ةيلول ةفاقثلا
ةبتكملا عم نواعتلاب
ةعلاطملل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا
ادغ تاكرب ناميلشس
ةشسما˘خ˘لا ن˘م ة˘ياد˘ب
حر˘˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب ءا˘˘˘شسم
ن˘يد˘لا ز˘ع يو˘ه˘ج˘لا

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘بو˘˘ج˘˘˘م
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ئاور˘˘لا
ي˘ن˘ي˘˘شساو ر˘˘ي˘˘ه˘˘ششلا
مدقيشس يذلا جرعألا

رجغلا» ديدجلا هلمع
يتلاو «اشضيأا نوبحي
ة˘˘˘شصق˘˘˘ل قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘ت
نار˘˘˘˘هو رودا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م»

كوقرشس املك«: ةياورلا عطاقم دحأا هذهو ،«وناروأا هيشسوخ ريخألا
دابعل امك كيف قحلا يل .يكراعم سسدقأا بحلا نأاب ينيقي داز ،ينم
نم امود بحن ،بلك ءانبأا رجغلا نحن .اهتعششأا يف قحلا سسمششلا
لوحي ،ملعتن لو ،سسمششلاو عيبرلا انم قرشسي ،ملعتن لو ،انيذؤوي
ةبلح نم باحشسنلا لشضفألا نم سسيلأا ؟ملعتن لو ،دامر ىلإا انبولق

.«؟هلتقم ثيح ،روثلاك ةرفششب هبرشض وأا ،توملا

S°∏«ªÉ¿.Q 

 «يديارشس تامشسن» عم ةلوفطلاو بابششلا تاطاششن ريوطتو ةيقرت ةيعمج ميظنت نم

  غوديإلا لابج بلق يف ةيبانعلا ديلاقتلاو تاداعلا ييحت «نامز سسان ةدعق»
ةدعق » ةرهاظت عوبشسألا اذه ةيادب «يديارشس تامشسن«و ةبانع لبقتشسملا ةلوفطلاو بابششلا تاطاششن ريوطتو ةيقرت ةيعمج تمظن
نع لÓقتشسلا ديعب لافتحلا تلشضف يتلا ةيبانعلا تÓئاعلا نم ديدعلا ةكراششم تفرع ثيح غوديإلا لابج بلق يف «نامز سسان

ةيديلقتلا تلوكأاملا نم ديدعلا دادعإا مت نيأا «نامز سسان ةدعق» وهو ةرهاظتلا هذه راعشش ديشسجت متو ،ديلاقتلاو تاداعلا ءايحإا قيرط
«ةدعقلا» هذه لامج نم داز امو ،راخفلاو ةيشساحنلا يناوألاب ليمج روكيد قلخ متو «ةديشصعلا «،فيارغلا» ،«يشسكشسكلا» ةروشص يف
هذهب ريبكلا اهباجعإا نع ةجرخلا هذه يف اهروشضح تلجشس يتلا تÓئاعلا تدبأاو ،ةيباغلا ةقطنملا تلاج يتلا ةنشصحألا دوجو
ةيقرت ةيعمج سسيئر امأا ،ةلاقنلا فتاوهلاو تنرتنألاو ةنيدملا جيجشض نع اديعب ةعتمم اتاقوأا اوشضق لافطألا نأا ةشصاخ ةردابملا

هميظنت مت يتلا ثدحلا اذه حاجنب ةديعشس دج اهنأا «ةعاشس رخآا» ـل تفششكف ةبانع لبقتشسملا ةلوفطلاو بابششلا تاطاششن ريوطتو
ةيؤور حرفملا نم هنأا تفاشضأاو دادجألاب ةشصاخلا ديلاقتلاو تاداعلل ةميق ءاطعإا ىلع لمعلا بجي هنأا تدكأاو «يديارشس تامشسن» عم
جيورتلا اهنأاشش نم ام لك عجششت اهنأا تفاشضأاو ،ةيديلقتلا تلوكأاملا ىلإا ةفاشضإا ،ليشصألا يبانعلا يديلقتلا سسابللاو «ةيÓملا»
حايشسلا نم ريثكلا بطقتشست نأا نكمي زيمملا اهلامجو ءارذعلا اهتعيبطب زيمتت يتلا يديارشس نأا تدكأاو ،ةبانع يف ةيلخادلا ةحايشسلل

 S¢.mQ .تÓشضفلاو خاشسوأÓل يئاوششعلا يمرلا يدافتو ةئيبلا ىلع ظافحلا متي نأا ةطيرشش Óبقتشسم



ةرادصص يف ؤلاغيإاو ينام محازي شسانوأا
““ناكلا““ يفاده

،اينيغ ىلع زوفلل ضسمأآ لوأآ ةرهسس رسضخلآ بختنم داق امدعب ،ءآرحسصلآ يبراحمل ةيسساسسألآ ةليكسشتلآ يف دجآوتلاب هتيقحأآ ضسانوأآ مدآآ يرئآزجلآ مجنلآ تبثأآ
ةماقملآ ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك يف يئاهنلآ نمثلآآ رودلآ تاسسفانم نمسض ،يوجلآ عافدلآ بعلم ىلع امهنيب تعمج يتلآ ةهجآوملآ يف ثلاثلآ هفده لÓخ نم

كابسش يف ءيسش ل لباقم نيفدهب رئآزجلآ بختنم مدقت دعبو ،ةيراقلآ ةقباسسملآ يئاهن عبر ىلإآ لهأاتلآ يسضاملب لامج بردملآ ءانبأآ نمسضيل ،رسصم يف ايلاح
،ءآرحسصلآ يبراحمل ينفلآ ريدملآ يسضاملب لامج بردملآ ررق،(75) ةقيقدلآ يف زرحم ضضايرو،(42) ةقيقدلآ يف يليÓب فسسوي نيمجنلآ ربع ،اينيغ

يليÓب فسسوي هنطآومو هليمز نم لدب ضسانوأآ مدآآ باسشلآ مجنلاب يسضاملب لامج بردملآ عفد،(67) ةقيقدلآ يفو ،قيرفلآ ةليكسشت ىلع تآرييغت ءآرجإآ
ضسانوأآ مدآآ يبهذلآ ليدبلآ حجنو ،ةهجآوملآ رمع نم ةريخألآ قئاقدلآ يف ءآرحسصلآ يبراحم موجه طاسشن ددجي ىتح ،اينيغ كابسش يف لوألآ فدهلآ بحاسص
ةيسضرع ةرك هيقلت ةجيتن،(28) ةقيقدلآ يف ثلاث فدهب ةهجآوملآ ةجيتن ززع امدعب ،ةآرابملآ يف هكآرسشإاب يسضاملب لامج بردملآ رآرق ةحسص تابثإاب
بختنم ريهامج نم ةريبك ةحرف طسسو ،اهدسص عطتسسي مل يذلآ ،ينيغلآ ضسراحلآ كابسش يف يلاطيإلآ يلوبان يدان مجن اهعسضيل ،لاطع فسسوي هليمز نم ةنقتم

رود يف رئآزجلآ بختنم عم نيتآرابم لوأآ ضضخي مل اماع22ـلآ بحاسص ضسانوأآ مدآآ باسشلآ مجنلآ نأآ مغرو ،يوجلآ عافدلآ بعلم تاجردم يف نيدجآوتملآ رئآزجلآ
هليمزل ةمسساح ةريرمت عم ،نيفده ليجسست نم اهيف نكمت يتلآ اينآزنت ةهجآوم يف يسضاملب لامج بردملآ هكرسشأآ امدنع ةسصرفلآ لغتسسآ هنكل ،تاعومجملآ

.9102 مدقلآ ةركل ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك ةلوطب يف ثلاثلآ يسصخسشلآ هفدهب هسسفن تبثيل يلاطيإلآ يدان طسسو طخ دئاق دوعيل ،يناميلسس مÓسسإآ مرسضخملآ مجاهملآ

يصضاملب لامج دي يف  ةحبارلا ةيبهذلا ةقرؤلا يلؤبان مجن
اعئآر افده ضسانوأآ لجسسو ،ةلوطبلآ يف فآدهأآ3 ىلإآ هديسصر عفر امدعب،9102 ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك فآده قابسس يف ةوقب رئآزجلآ بختنم مجن ضسانوأآ مدآآ لخد
يف ةقباسسلآ اينآزنت ةآرابم يف نيفده ضسانوأآ لجسسو ،ايلاح رسصم اهفيسضتسست يتلآ ،ايقيرفآ مامآ ضساك يئاهن نمث يف ،ضسمأآ لوأآ ةرهسس اينيغ ةآرابم ةياهن لبق رئآزجلل

رودلل مهلهأاتو ،ةفيظن ةيثÓثب يسضاملب لامج بردملآ لابسشآ زوفب ىهتنآ يذلآ ءاقللآ يف ،اينيغ دسض ثلاثلآ هفده فيسضي نأآ لبق ةلوطبلاب تاعومجملآ رود ماتخ
3 ديسصرب ضسانوأآ مدآآ بناجب ،وبماكاب كيرديسس يلوغنوكلآو ولاغيإآ نويدوأآ يريجينلآو ينام ويداسس يلاغنسسلآ ايلاح ناكلآ يفآده ةرآدسص مسساقتيو ،يئاهنلآ عبر
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¯ ±.hd«ó

ريدملآ توب لوب ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لآ برد˘م˘لآ د˘كأآ
مامأآ ةراسسخلآ نأاب اين˘ي˘غ بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘لآ

نمثلآ رودلآ يف در نود ةيثÓثب رئآزجلآ
ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك ةلوطبب يئاهنلآ

تنا˘ك ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لآ
ر˘˘˘م˘˘˘تؤو˘˘˘م˘˘˘لآ ي˘˘˘ف تو˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،ة˘˘˘م˘˘˘لؤو˘˘˘˘م

ىلإآ تدأآ ةريغسصلآ ءاطخألآ نإآ ءاقللآ بقع يفحسصلآ

ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘ي ق˘ير˘ط ن˘ع مد˘ق˘ت˘لآ فد˘ه لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسآ

نأآ ىلإآ را˘سشأآو ،ي˘نا˘˘ث˘˘لآ طو˘˘سشلآ ي˘˘ف ءا˘˘ط˘˘خألآ تدآدزآو

ضضفر كلذلو ،داهجإلآ يناعي ناك اباك يلوسس هبعل

آديج كردي ناك هنأآ آدكؤوم ،رئآزجلآ ءاقل يف هكآرسشإآ

:ل˘م˘كأآو ،ة˘ب˘ع˘سص نو˘ك˘ت˘سس ر˘سضخ˘لآ د˘˘سض ة˘˘ه˘˘جآو˘˘م˘˘لآ نأآ

مهتامجه فقو انلواح ،ريبك زيكرتب ةآرابملآ انأآدب““

،فد˘ه ىلإآ ا˘ه˘ت˘م˘جر˘ت ي˘ف ا˘ن˘ل˘سشف ة˘˘سصر˘˘ف ا˘˘ن˘˘ل تحلو

يف انتمهم نم انيلع بعسص يرئآزجلآ بختنملآ مدقت

ل هنأآ ه˘ن˘ع فر˘ع˘ي ق˘ير˘ف ه˘نأل ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لآ ي˘ف ةدو˘ع˘لآ

هلبقتسسم نعو ،““ليجسستلاب ئدابلآ نوكي امدنع مزهي

آذإآ لإآ هبسصنم نم ليقتسسي نل هنأآ حسضوأآ قيرفلآ عم

هفده نأآ ىلإآ اتفل ،كلذ يه نييفحسصلآ ةبغر تناك

ممأآ ضسأاك ةلوطب تايئاه˘ن˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘ن˘ي˘غ ةدا˘ي˘ق نا˘ك

.لبقتسسملل يسسفانت قيرف ءانبو ،ةيلاحلآ ايقيرفأآ

““هداعصسإا لجأا نم بقللاب جيؤتتلا ىلع لمعنصسو انلام شسأار ؤه انرؤهمج““ :يليÓب
،روهمجلآ داعسسإÓل ةلوطبلآ قيقحت وه نيبعÓلآ فده نأآ ىلع آددسشم ،ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك ةلوطب يف هقلأات ببسس نع ،يرئآزجلآ بختنملآ بعل ،يليÓب فسسوي فسشك

،لوألآ طوسشلآ يف ءاقللآ فآدهأآ حتتفآ ثيح ،ةلوطبلآ نم يئاهنلآ نمثلآ رودلآ يف ،ةفيظن ةيثÓثب ضسمأآ لوأآ ةرهسس اينيغ ىلع ،ءآرحسصلآ يبراحم زوف يف يليÓب مهاسسو
روهمجلآ ةسصاخو ينفلآ مقاطلآو ءÓمزلآ ركسشأآ ،اينيغ بختنم ةبوعسص ملعن انك ،زوفلآ يلع ىلوملآ ركسشن““ :ءاقللآ تبقع ةينويزفلت تاحيرسصت يف يليÓبلآ فسسوي لاقو

ينفلآ ريدملآ لمع هدعب نمو ،ىلوملآ نم لسضف دعب ءاج يقلأات““ :عباتو ،““ةلوطبلآ يف انعم آورمتسسي نأآ ىنمتأآ تنك ،برغملآو رسصم جورخل نيزح““ :لسصآوو ،““انل همعد ىلع
نم بعلن ،يقيقحلآ انلام ضسأآر وه روهمجلآ““ :اهيف لاق روهمجلآ ىلإآ ةلاسسرب هتاحيرسصت متأآو ،““روهمجلآو يتلئاعو يئÓمز كلذ دعب نمو هتقث يناطعأآ يذلآ يسضاملب لامج

،ةلوطبلآ يئاهن عبر يف جاعلآ لحاسسو يلام ةآرابم نم زئافلآ هجآويسس ،يرئآزجلآ بختنملآ نأآ ركذلاب ريدجلآ ،““مهلجأآ نم ةلوطبلاب زوفلآ ىلع لمعنسس ،مهداعسسإآ لجأآ

hd«ó.±.يراجلآ عوبسسألآ ةياهن يف هتماقإآ ررقملآو
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راـــــبخأ
ةضايرلا

”رضخلا“ ـل يفلخلا طخلل ةبيهلا ةداعإ يف حجن يضاملب 9102 ايقيرفإ سأك

ةديحولا يرئازجلا بختنملا كابش
”ناكلا“ يف فادهأ قلتت مل يتلا
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ىل˘ع ا˘سضير˘ع آزو˘ف ر˘ئآز˘ج˘لآ بخ˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘ق˘˘ح
لوأآ ةره˘سس در نود ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ي˘ن˘ي˘غ˘لآ هر˘ي˘ظ˘ن
ن˘م˘ث˘˘لآ رود˘˘لآ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ن˘˘م˘˘سض د˘˘حألآ ضسمأآ
،ةيقيرفألآ ممألآ ضسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لآ

يف ،يئاهنلآ عبر رودلآ ىلإآ ““كانفألآ““ لهأاتو
تو˘˘كو ي˘˘لا˘˘م ة˘˘ه˘˘جآو˘˘م ن˘˘م ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لآ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نآ

ضسمأآ ءا˘سسم تم˘ي˘قأآ د˘ق نو˘ك˘ت ي˘ت˘˘لآ ،رآو˘˘ف˘˘يد
،تايئاسصحإÓل ““اتبوأآ““ ةكبسشل اقفوو ،نينثلآ

د˘˘ي˘˘حو˘˘لآ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لآ تح˘˘ب˘˘سصأآ ر˘˘ئآز˘˘ج˘˘˘لآ نإا˘˘˘ف
مل يذلآ ،نآلآ ىتح ايقيرفأآ ممأآ يف يقبتملآ

بخ˘ت˘ن˘م ضضا˘خو ،فآد˘˘هأآ يأآ ه˘˘كا˘˘ب˘˘سش ق˘˘ل˘˘ت˘˘ت
،ةيلاحلآ ة˘خ˘سسن˘لآ ي˘ف تا˘يرا˘ب˘م4 رئآز˘ج˘لآ

ا˘ي˘نآز˘ن˘ت ما˘مأآ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لآ رود ي˘ف3 اه˘ن˘م
ةآرا˘ب˘م ىلإآ ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘كو لا˘˘غ˘˘ن˘˘سسلآو

ظافحلآ يف حجنو ،يئاهنلآ نمث يف اينيغ
.ةفيظن هكابسش ىلع

اينازنت مامأا نيبعÓلا ريودت““ :يصضاملب
 ““دعب بقللاب زفن ملو اريثك اندافأا

ةرهسس ير˘ئآز˘ج˘لآ ي˘ن˘طو˘لآ بخ˘ت˘ن˘م˘لآ تل˘ج˘سس
لهأات˘ي˘ل ،ا˘ي˘ن˘ي˘غ ىل˘ع ا˘ح˘سسا˘ك آزو˘ف  ضسمأآ لوأآ

9102 ايقيرفآ ممأآ ضساك يئاهن عبر رود ىلإآ
رسضخلآ عسضو  ززع ضضرع دعب كلذو ،رسصمب
جورخلآ بق˘ع ،بق˘ل˘لآ زآر˘حإل ح˘سشر˘م زر˘بأا˘ك
،برغملآو ةفايسضلآ ةبحاسص رسصمل ئجافملآ

ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لآ ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ح˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فآو
ع˘م ةر˘ك˘ل˘ل ع˘ئآر لدا˘ب˘˘ت د˘˘ع˘˘ب،42 ةق˘ي˘قد˘لآ

،ءآز˘˘ج˘˘لآ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ل˘˘خآد ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب دآد˘˘غ˘˘ب
يتيسس رتسسسشنام بعل زرحم ضضاير فعاسضو
75 ةق˘ي˘قد˘لآ ي˘ف ة˘يدر˘ف ةرا˘ه˘م˘ب ،ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لآ

م˘سسحو ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ن˘م ة˘ع˘ئآر ة˘ع˘˘يزو˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل را˘˘سصت˘˘نلآ ضسا˘˘نوأآ مدآآ ل˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘لآ
ةعيرسس ةدترم ةمجه ىهنأآ امدعب ،يرئآزجلآ

،ءاقللآ ةياهن نع قئاقد8 لبق ،كابسشلآ يف
ي˘ن˘طو˘لآ برد˘م˘˘لآ ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ىد˘˘بأآو
باسسح ىلع در نود ةيثÓثب زوفلاب هتداعسس

ضسأاك يئاهن نمث يف ،اينيغ
،ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألآ م˘˘مألآ
ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لآ

لاقو ،اي˘لا˘ح ر˘سصم
ي˘˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب
يفحسصلآ رم˘تؤو˘م˘لآ

يذ˘لآ ءآدألآ ن˘ع ضضآر ه˘نأا˘˘ب ،ةآرا˘˘ب˘˘م˘˘لآ د˘˘ع˘˘ب

نأآ احسضوم ،فآدهأآ3 ليجسستو قيرفلآ همدق
ي˘ف هد˘ه˘ج ىرا˘سصق لذ˘ب ي˘ن˘ي˘غ˘لآ بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لآ
عا˘ط˘ت˘سسم˘لآ رد˘˘ق˘˘ب ا˘˘ن˘˘لوا˘˘ح““ :لا˘˘قو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لآ
ا˘ن˘ل˘ج˘سسو ،رو˘مألآ تا˘˘ير˘˘ج˘˘م ىل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلآ

ن˘ك˘˘لو ،فآد˘˘هآ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت نود ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث
ءاقللآ يف ريك˘ف˘ت˘لآ ن˘م ي˘ن˘ع˘ن˘م˘ت ل ة˘حر˘ف˘لآ
طقف مايأآ ةثÓث دعب نوكيسس يذلآ لبقملآ

ر˘ي˘غ ر˘ه˘ظأآ ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘˘هو ا˘˘عو˘˘ب˘˘سسأآ ضسي˘˘لو
ةآرا˘˘ب˘˘م˘˘لآ““ :ع˘˘با˘˘تو ،““ق˘˘هر˘˘م ا˘˘م˘˘برو آد˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ىلع لمعأا˘سسو آد˘ج ة˘ب˘ع˘سص نو˘ك˘ت˘سس ة˘مدا˘ق˘لآ

عم اهدقعأا˘سس ة˘سسل˘ج ي˘ف ءا˘ط˘خألآ ح˘ي˘ح˘سصت
نم ةديج ةعومجم يدل““ :عباتو ،““نيبعÓلآ
انأآو ةآرابملآ يف زوفلآ ىلع لمعنو نيبعÓلآ
د˘قو ة˘لو˘ط˘ب˘لآ بق˘ل د˘˘سصح˘˘ل ر˘˘سصم ىلآ تي˘˘تأآ

د˘ع˘ب ضسي˘لو ة˘لو˘ط˘ب˘˘لآ ل˘˘ب˘˘ق كلذ˘˘ب تحر˘˘سص
˘مدآآ““ :ل˘سصآوو ،تآرا˘سصت˘نلآ هذ˘ه˘ل ا˘ن˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت
ةداهسش لب ،هقلأاتب اجرح يل لثمي ل ضسانوأآ
نيز˘ي˘م˘م˘لآ ءلد˘ب˘لآ ضضع˘ب دو˘جو˘ب ي˘ل حا˘ج˘ن
ءلدبلآ قلأات نأآ ىلإآ راسشأآو ،““قرافلآ نوعنسصي
ءاج هنأآ احسضوم ،هل ةبسسنلاب ةأاجافم ضسيل
م˘˘˘˘مألآ ضسأا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب ضضو˘˘˘˘خ˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘سصم ىلإآ
يأآ هقدسصي مل ام زآرحإآ لجأآ نم ةيقيرفألآ
ير˘˘ط˘˘ق˘˘لآ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لآ برد˘˘م ح˘˘سضوأآو ،د˘˘˘حأآ
ةروآدملآ ةسسايسس ىلع دمتعآ دق هنأاب قباسسلآ

ح˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ي˘˘نآز˘˘ن˘˘ت ةآرا˘˘ب˘˘م ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ج ل˘˘˘ك˘˘˘سشب
،ضسا˘ف˘نألآ طا˘ق˘ت˘لل ن˘ي˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأÓ˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لآ

ةقايللآ نم ىوتسسملآ ضسفنب بعلي عيمجلاف
قا˘˘هرإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشي ه˘˘نأآ ىلإآ را˘˘سشأآو ،ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب˘˘لآ
ه˘ل˘غ˘سشي ا˘م ل˘كو ،تا˘يرا˘ب˘م˘لآ ي˘لآو˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن

يأآ ل˘ب˘˘ق برد˘˘م ل˘˘ك ر˘˘سصا˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لآ مو˘˘م˘˘ه˘˘لآ
ز˘ف˘ي م˘ل ر˘ئآز˘ج˘لآ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م نأآ د˘˘كأآو ،ةآرا˘˘ب˘˘م
كانه نأآ ةسصاخ ،لفتحي ىتح دعب بقللاب
دوجو بناجب ،جيوتتلل ىعسست ةحومط قرف
حسضوأآو ،ملاعلآ ضسأاك يف تبعل ةحسشرم قرف
درو ،ةريغسصلآ ءاطخألآ حيحسصتل ىعسسي هنأآ

ح˘˘ئا˘˘سصن˘˘لآ لو˘˘ح لآؤو˘˘سس ىل˘˘ع ر˘˘خا˘˘سس ل˘˘ك˘˘˘سشب
كلذ تل˘ع˘ف آذآ““ :لو˘ق˘لا˘ب ،ه˘سسف˘˘ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو˘˘ي
تا˘ظ˘حÓ˘م يد˘ل ،نو˘˘ن˘˘ج˘˘لا˘˘ب تب˘˘سصأآ نو˘˘كأا˘˘سس
ة˘حآر˘ل˘ل ة˘ط˘ي˘سسب ة˘سصر˘ف كا˘ن˘ه د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو

ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأآ ىلإآ را˘˘˘سشأآو ،““ي˘˘˘طا˘˘˘سشن دوا˘˘˘عأل
بع˘˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف رآو˘˘˘ف˘˘˘يد تو˘˘˘كو ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م ةآرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
ن˘˘˘م ثي˘˘˘˘ح ،بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لآ ضضرأآ ن˘˘˘˘م ،ضسيو˘˘˘˘سسلآ
ع˘بر ي˘ف ا˘˘ه˘˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لآ ه˘˘جآو˘˘ي نأآ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لآ
.““يئاهنلآ

ينيغلا بختنملا

لوآ ةرهسس يزيلجنإلآ يتيسس رتسسسشنام مجن زرحم ضضاير زاف
دسض يرئآزجلآ بختنملآ ةآرابم يف بعل لسضفأآ بقلب ضسمأآ
يتلآ ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك يئاهن نمث يف ينيغلآ هريظن
ةبقع روبعل رئآزجلآ زر˘ح˘م دا˘قو ،ا˘ي˘لا˘ح ر˘سصم ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سست

لوأآ ءاسسم ميقأآ يذلآ ءاقللآ لÓخ اعئآر افده لجسس امدعب اينيغ
قو˘ف˘ت˘ب ةآرا˘ب˘م˘لآ ته˘ت˘نآو ،يو˘ج˘لآ عا˘فد˘لآ بع˘ل˘˘م˘˘ب د˘˘حألآ ضسمأآ
ةلوطبلاب ي˘نا˘ث˘لآ ه˘فد˘ه ل˘ج˘سس د˘ق زر˘ح˘م نا˘كو،3-0 رسضخ˘لآ

هنطآوم نع فده قرافب آرخأاتم ،فآدهلآ بقل ىلع ضسفانيو
،ولاغيإآ نويدوأآ يريجينلآو ينام ويداسس يلاغنسسلآو ،ضسانوأآ مدآآ

نم ،زرحم ضضاير يرئآزجلآ مجاهملآ نكمت ،رخآآ قايسس يفو
م˘مآ ضسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف ر˘سضخ˘لآ ع˘م ه˘فآد˘˘هأآ ضسما˘˘خ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
هذ˘˘ه ي˘˘ف ر˘˘سضخ˘˘لآ ي˘˘فآد˘˘ه م˘˘قر كلذ˘˘ب لدا˘˘ع˘˘˘م ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإآ
فآدهأآ ةسسمخب دانم لامجو يمولب رسضخل امهو ةقباسسملآ
ةرود يف لاغنسسلآ ىمرم يف افده زرحم لجسسو ،امهنم لكل
،يوبابميز مامأآ ةقباسسلآ نوباغلآ ةرود يف نيفدهو،5102
آذه ميطحتل حسشرم وهو ،ةيلاحلآ رسصم ةرود يف نيفدهو
هعيقوتوآددجم هقلأات لاح يف ةلبقملآ تايرابملآ يف مقرلآ
.فآدهألآ نم ديزملآ

نم ليلقتلا زؤجي ’و بع’ لصضفأا ةزئاجب ديعصس““ :زرحم
““ينيغلا بختنملا ةميق

هتدا˘ع˘سس ن˘ع ،ير˘ئآز˘ج˘لآ بخ˘ت˘ن˘م˘لآ م˘ج˘ن ،زر˘ح˘م ضضا˘ير ر˘ب˘ع
ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ا˘ي˘ن˘ي˘غ با˘سسح ىل˘ع ر˘سضخ˘لآ ه˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لآ زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ممألآ ضسأاك ةلوطب يئاهن نمث يف لولآ ضسمأآ ةرهسس ،ةفيظن
ح˘سضوأآو ،ا˘ي˘لا˘ح ر˘سصم ا˘ه˘ف˘ي˘سضت˘سست ي˘ت˘لآ،9102 ةيقيرفإلآ

لسضفأآ ةزئاجب هزوف بقع ،ةيفحسص تاحيرسصت لÓخ ،زرحم
زو˘ف˘لآ نأآ آد˘كؤو˘م ،ا˘˘ب˘˘ع˘˘سص نا˘˘ك ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لآ نأآ ،ةآرا˘˘ب˘˘م˘˘لآ ي˘˘ف بعل
هنأآ فاسضأآو ،قÓطإلآ ىلع اينيغ نم ليلقتلآ ينعي ل ةيثÓثب
ة˘لو˘ط˘ب˘لآ ي˘ف رآو˘سشم˘لآ ة˘ل˘سصآو˘م˘ل ىع˘سسيو ،ةز˘ئا˘ج˘لآ زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
،راسصتنلآ آذهب رئآزجلآ بختنم لهأاتو ،اهبقلب جيوتتلآ لجأآ نم ،ةيراقلآ
يلام نم زئافلآ هجآويسس ثيح ،ةيقيرفإلآ ممألآ ضسأاكل ةينامثلآ رود ىلإآ

.رآوفيد توكو
ديلو.ف

 ““لصضفأ’ا اننأاب ينعي ’ اينيغ ىلع ةيثÓثب انزؤف““ :يلؤغيف
ضسمأآ لوآ ةرهسس مهتعمج يتلآ ةآرابملآ يف امامت رسضخلآ ءآدأآ نع ضضآر هنأاب يرئآزجلآ ينطولآ بختنملآ بعل يلوغيف نايفسس دكأآ
ل ةيثÓثب زوفلآ““ :ءاقللآ بقع ةيفحسص تاحيرسصت يف يلوغيف لاقو ،ةيقيرفألآ ممألآ ضسأاك نم يئاهن نمثـلآ رودب ،اينيغ دسض دحألآ

ةعفد دعي زوفلآ نأآ ىلع ديكأاتلاب هتاحيرسصت لسصآوو ،““ةريبك تايلوؤوسسم انيلع كلذ عسضي لب لسضفألآ بختنملآ اننأآ اقÓطإآ ينعي
ايسسنلاف يدانل قباسسلآ بعÓلآ فاسضأآو ،ةيراقلآ ةلوطبلآ نم يئاهن عبرلآ رود يف مداقلآ ءاقللآ لبق يرئآزجلآ قيرفلل ةريبك ةيونعم
زكري لكلآ نأآ فاسضأآو ،برغملآو رسصمل ثدح ام مهنيعأآ بسصن نوعسضي مهو مهزيكرت لماكب ةآرابملآ آولخد دق نيبعÓلآ نأاب ينابسسلآ

ىلع ةلهسس نكت مل ةآرابملآ نأآ آدكؤوم ،يرئآزجلآ بعسشلآ داعسسإآو يقيرفألآ بقللآ دسصح لجأآ نم
 .مهحلاسصل ءاقللآ مسسح يف نوبعÓلآ حجن ،ةيوق ةآرابم تناك لب قÓطإلآ
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ليجصستلا يف قفوأا مل““ :حاجنؤب
““زؤفلا ؤه مهملاو

لو˘سصو˘ب ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع ،ر˘سضخ˘لآ م˘جا˘˘ه˘˘م ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب دآد˘˘غ˘˘ب بر˘˘عأآ
لهأات ه˘نأآ آد˘كؤو˘م ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأآ م˘مأآ ة˘لو˘ط˘ب ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ىلإآ ر˘ئآز˘ج˘لآ

يتلآ اينيغ ةآرابم دعب تاحيرسصت يف حاجنوب فاسضأآو ،قحتسسم
يف فده زآرحإآ ينمتي ناك هنأآ ،ةيثÓثب رسضخلآ اهيف قوفت

وه مهألآ نكلو ،ريبك قيفوت ءوسس هفداسص نكلو ،ءاقللآ آذه
آولخد دق نيب˘عÓ˘لآ نأآ ف˘سشكو ،زو˘ف˘لآو بخ˘ت˘ن˘م˘لآ ة˘ح˘ل˘سصم
يبرغملآو يرسصملآ نيبختنملل ثدح ام نوعسضي مهو ءاقللآ

دكأآ ،قايسسلآ ضسفن يفو ،آركبم ءاقللآ مسسحل نوزكريو ،مهمامأآ
يف اهلÓخ نم آوحجن ةديج ةآرابم آومدق امدعب زوفلآ نوقحتسسي نيبعÓلآ نأاب اسضيأآ
ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لآ دا˘ع˘سسآ نأآ فا˘سضأآو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فألآ ة˘لو˘ط˘ب˘لآ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لآ رود ي˘˘لإآ ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لآ
.ةمهملآ ةلوطبلآ هذه لÓخ نم هيلإآ نوعسسي يذلآ فدهلآ وه ةيرئآزجلآ
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زرحم

 ةاراــــبــــم لــــجر
اينيغو رــــئازجلا

يمقر لداعيو
دانمو يمولب

¯ MÉhQ√ YÑó Gdëª«ó Hø béÉd»
يفو يئاهنلآ عبرلآ رودلآ ىلإآ قاقحتسسآو ةرآدج نع Óهأات لامج يسضاملب ءانبأآ ققح ةفيظن ةيثÓثبو ينيغلآ قيرفلآ مامأآ يرئآزجلآ ينطولآ انقيرف ةآرابم ةياهن دعب
لهأاتلآ آذه لوح ةريسصقلآ ةسشدردلآ هذه مكيلإآ ةماه طاقن ضضعب يف هانرواح ةبانع ةنيدم نبآو ةعاسس رخآآ ينطÓسس نيسساي قباسسلآ يلودلآ بعÓلآ عم ةيفتاه ةملاكم
.نيينيغلآ مامأآ

ينطؤلا قيرفلا عم ةحرفلا ءاؤجأا ششيعن نحنو نيصساي كب بحرن
قيبطتو بردملآ حئاسصن لسضفب مهموي يف آوناكو لاجر آوناك نوبعÓلآ .يئاهنلآ عبرلآ رودلآ ىلإآ عئآرلآ ءآدألآ دعب يسضاملب ةبيتكل قحتسسملآ لهأاتلآ آذه ىلع هلل دمحلآ
.رورغلل اهيف لاجم لو ةمسساحلآ تايرابملآ هذه لثم يف نواهتلآ مدعو اهريفآذحب تاميلعتلآ

؟يصضاملب بردملا فاصضأا اذامو لوأ’ا رودلا دعب قيرفلا ميقت فيك
نأآ عاطتسسآ دقف ةريسصق ةرتف ذنم يسضاملب لامج بردملآ مودق عم آريثك ريغت ينطولآ انبختنم ةحآرسص لكب

يتلآ ةيلاتقلآ حورلآ اهل فاسضأآو ة˘ي˘سسف˘ن˘لآ ىت˘حو ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لآو ة˘ي˘طا˘ب˘سضنلآ ا˘ه˘ن˘م رو˘مأآ ةد˘ع ر˘ي˘غ˘ي
ة˘قÓ˘ط˘نآ ذ˘ن˘م قرا˘ف˘لآ تع˘ن˘سصو ي˘ن˘طو˘لآ ق˘ير˘ف˘لآ لا˘مآآو تا˘حو˘م˘ط˘ل ير˘ق˘ف˘لآ دو˘م˘ع˘لآ تح˘ب˘˘سصأآ
ةينطولآ ةبخنلآ ىلإآ اهلك راظنألآ تحبسصأآو ايقآر ءآدأآ زرحم ءÓمز اهلÓخ نم مدقو ةلوطبلآ

ىرخأل ةلباقم نم ةيباجيلآ جئاتنلآ دعب عيمجلآ ريح يذلآو رهبملآو عئآرلآ ءآدألآ دعب
رسصم ةلودب ينطو˘لآ ق˘ير˘ف˘لآ ءا˘سضعأآ ن˘ي˘ب ة˘يو˘خألآو ة˘ب˘ي˘ط˘لآ تا˘قÓ˘ع˘لآو م˘حÓ˘ت˘لآ ل˘سضف˘ب
قيرف دي ىلع ةنعآرفلآ جورخ ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو ة˘ي˘ق˘ير˘فإلآ ضسأا˘ك˘لآ ن˘سضت˘ح˘ت ي˘ت˘لآ ة˘ق˘ي˘ق˘سشلآ

.ايقيرفآ بونج

؟قيرفلا ءادأا ميقت اذام ةيثÓثب نيينيغلا ىلع هقؤفت دعب
بردملآ حماسستي لو آديج ضسفانملآ ضسرد يذلآ بردملآ تاميلعت آوقبطو ايقآر ءآدأآ آومدق هللآو
دوعي يذلآ يندبلآ بناجلآو يكيتكتلآ طابسضنلآو نيبعÓل اهمدق يتلآ ةطخلآ لقنب يسضاملب
لمعلآو مت˘ير˘لآ ضسف˘ن˘ب ة˘ل˘با˘ق˘م˘لآ ءا˘ه˘نإآو ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘ع˘ب ما˘ق يذ˘لآ ي˘ند˘ب˘لآ ر˘سضح˘م˘لآ ىلإآ ه˘ي˘ف رود˘لآ
ةلباقملآ ةقÓطنآ ذنم ةيلاتقلآ حورلآو اهرامثب تءاج بردملآ ةفسسلفو يدجلآو لسصآوتملآ
ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لآ ة˘˘مÓ˘˘ع˘˘لآ ا˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘ه˘˘ن ىلإآ

ةحسصلآ مهيطع˘يو آو˘فآر˘بو ي˘ن˘ف˘لآ م˘قا˘ط˘لآو
.ةهجآوملآ هذهل يلوطبلآ فوقولآ ىلع

؟راؤصشملا ةيقب ىرت فيك
ح˘˘˘ئا˘˘˘سصنو ي˘˘˘قآر˘˘˘لآ ءآدألآو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لآ هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
باهذلآ قيرفلآ ناكمإاب بردملآ تاهيجوتو
ةحرفلآو ةجهبلآ آولخدأآ امدعب آديعب
تءا˘˘جو ير˘˘ئآز˘˘ج˘˘لآ بع˘˘سشلآ ة˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘ل
بابسشلآو لÓقتسسلآ يدي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب
ةركلآ ةدوعو ةيفآرخ ءآوجأآ قلخ امم
م˘ه˘يد˘ل نو˘ب˘عÓ˘لآو .آد˘يور آد˘يور ة˘ير˘ئآز˘ج˘˘لآ

جيوتتلآ ملحو ةريسسملآ ةلسصآومل ةريبك ةقث
يذلآ يرئآزجلآ بعسشلآ لوقع يف ريسسي ىقبي
هتدوع ينفلآ مقاطلآو نيبعÓلآ نم رظتني
.ل امل عقآولآ ضضرآ ىلإآ

ةيماتخ ةملك
يبلق ميمسص نم ىنمتآو لسصآوتلآ آذه ىلع مكركسشن
.هيلإآ وبسصي ام قيرفلآ لوسصو

:““ةعاسس رخآآ““ـل ينطÓسس نيسساي

حورو ةيلؤطب ةارابم اؤمدق رصضخلا““
““قرافلا تعنصص ةعؤمجملا

:توب لوب
ءاــــصصق’ا““
مـــــــــــلؤؤم
ءاـــطخ’او
ةرــــيغصصلا
““اـــــــنـتلتق



قيلعت نود ةروصص

ةنيطنسسق

يلجنم يلعب ةرامعب ادادع11 قارتحا
عبرلأو احابسص ةعسساتلأ ةعاسسلأ دودح يف ،سسمأأ يلجنم يلعب ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت
ـل يلك قأرتحأ يف لثمتي قيرح لجأأ نم ،يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملاب2 ـب ةرامع20 ةيرأوجلأ ةدحولاب
ةيندملأ ةيامحلأ فرط نم دمخأأ قيرحلأ ،ةرامعلل يسضرأ’أ قباطلاب ةنأزخ يف ةعمجم ايئابرهك أدأدع11
نم غلبت ىثنأأ سسنج نم »م ،م » ةيحسض فلخ ثداحلأ ،دامخإ’أ نم ماتلأ دكأاتلأ ىتح ةسسأرحلأ ةيلمعب مايقلأ عم
نب رداقلأ دبع روتكدلأ ىفسشتسسم ىلإأ تلقنو ناكملأ نيعب تفعسسأأ سسفنتلأ يف ةبوعسص اهل ةنسس43 رمعلأ
.بورخلأ فيرسش

نوتيزلا نم اهمظعم ةرجسش021 قارتحا و ..
ينب ةيدلب ، دايز نبإأ ةيدلب ، نايزوب ةماح ةيدلب ، فسسوي دوغيز ةيدلب نم لك يف ةيندملأ ةيامحلأ تلخدت

ليسصاحم قئأرح ع’دنأ لجأ’ نومحر د’وأأ ةيدلبو ديبعأأ نيع ةيدلب ، ةرامسسأ نيع ةيدلب ، نأديمح
21 يلأوح قأرتحأ لجسس لخدتلأ قرف اهب تماق يتلأ دامخإ’أ ةيلمع دعب ، راجسشأأ و ةسسباي باسشعأأ ، ةيعأرز

اباسشعأأ اعبرم أرتم0824و راتكه70 ، ةديسصح راتكه05 ، يفلع لاطرخ راتكه5.1 ،بلسص حمق راتكه
يبلح ربونسص راجسشأأ01 ، نوتيز ةرجسش201 ،سسوتيلاك راجسشأأ01 فلزت ، تانأويح أÓك ةطبر037 ،ةسسباي
ةيامحلأ تايلمع و ةيمحملأ ةحاسسملأ ،ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب ديقتلأ مدع ببسسب كلذ و سشأرحأأ راتكه80 و
5.1 و ةديسصح راتكه27 ،مئاق بلسص حمق راتكه74 ،ةنيطنسسق ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم

ةرجسش52 ،نوتيز ةرجسش0551 ،لحن قيدانسص50 ،نيتباغ و نأويح أÓك ةطبر0144 ،يفلع لاطرخ راتكه
ينكسس عمجم ،دوقو ةطحم ،ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ عمجم ،تÓبطسسإأ70 ةيامح ،ةرمثم ةرجسش001 و رأدرد
.قئأرحلأ فلتخمل ةيقبتملأ تاحاسسملأ ةيامحو
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¯ S¢.T¢
ن˘ع ة˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ تف˘˘سشك
ط˘بر˘ي ر˘سشا˘ب˘م يو˘ج ط˘خ حا˘ت˘ت˘˘فأ

ة˘ن˘يد˘مو ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘˘ب
قلطنأ يذلأ ةيسسنوت˘لأ ر˘ي˘ت˘سسن˘م˘لأ
تأذ تلاق قايسسلأ أذه يفو .سسمأأ
ىل˘ع ه˘تر˘سشن ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ه˘˘ج˘˘لأ

سسياف˘لأ ىل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص

ط˘˘خ حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ سسمأأ م˘˘ت ه˘˘نأأ ،كو˘˘ب

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘ي ر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م

ر˘ي˘ت˘سسن˘م˘لأ ة˘ن˘يد˘مو ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ط˘خ˘لأ أذ˘ه نأأ ةد˘كؤو˘م ،ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لأ

˘˘-ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘˘لأ

21 ه˘لÓ˘خ تج˘مر˘˘ب ،ر˘˘ي˘˘ت˘˘سسن˘˘م˘˘لأ

مسسوملأ لÓخ ةمظتنم ريغ ةلحر

ةلحر لد˘ع˘م˘ب ،يرا˘ج˘لأ ي˘حا˘ي˘سسلأ

ربمت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ىلإأ ا˘ي˘عو˘ب˘سسأأ

أذه.نايبلأ هب ءاج امبسسح9102

ة˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ب تط˘˘˘˘ح د˘˘˘˘قو

بي˘ب˘ح˘˘لأ ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ت˘˘سسن˘˘م˘˘لأ

ريغ ةلحر لوأأ ،يلودلأ ةبيقروب

رئأزجلأ راطم نم ةمداق ةمظتنم

أرفاسسم521 اهنتم ىلعو يلودلأ

.ايرئأزج

ربمتبسس رهسش ةياغ ىلإأ ايعوبسسأأ ةلحر لدعمب

ةيسسنوتلا ريتسسنملاو ةمسصاعلا رئازجلا نيب رسشابم ديدج يوج طخ حاتتفا
ooderoO  لاوجتلل ةديدج ةيفازج ةدسصرأاو ةديدج تاهجو

،ooderoO ـل ””ر˘˘فا˘˘سسم”” ة˘˘ي˘˘فأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ةد˘˘˘سصرأ’أ ع˘˘˘م
ةياغ ىلإأ أوديفتسسأو جراخلأ يف مكتلطعب أوعتمتسسأ

عامتسس’أ يف ا˘م˘ئأد تنر˘ت˘نأ’أ ن˘م ي˘ت˘كوأ ا˘غ˘ي˘ج51
ي˘ف ا˘ه˘ن˘˘ئا˘˘بزooderoO ق˘فأرُ̆ت ،م˘ه˘تا˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل
ة˘ي˘فأز˘ج ةد˘سصرأأ ق˘ل˘طُ̆تو جرا˘˘خ˘˘لأ ىلإأ م˘˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘ف˘˘سس

نم ءأدتبأ ،””رفاسسم”” (gnimaoR) لأوجتلل ةديدج
نم ديدعلأ نم ةدافتسس’أ مهل حمسست ،طقف جد005

ةيسصنلأ لئاسسرلأو تاملاكملأ يف ةيرسصحلأ ايأزملأ
.تنرتن’أو ةريسصقلأ

ءأرجإأooderoO نئابز ناكمإاب ،فيسصلأ أذه لÓخ
لاسسرإأو ،ملاعلأ نأدلب عيمج نم اهلابقتسسأو تاملاكم
51 ة˘يا˘غ ىلإأ ةدا˘ف˘ت˘سس’أو ةر˘ي˘سصق ة˘˘ي˘˘سصن ل˘˘ئا˘˘سسر

ىلإأ لسصت ةدمل ة˘ح˘لا˘سص تنر˘ت˘ن’أ ن˘م ي˘ت˘كوأأ ا˘غ˘ي˘ج
نم ةداف˘ت˘سس’أooderoO نئا˘بز˘ل ن˘ك˘م˘ي .مو˘ي03

ة˘ع˘ب˘سسلأ نأد˘ل˘ب˘لأ ي˘ف ””ر˘فا˘سسم”” ة˘ي˘فأز˘ج˘لأ ةد˘سصرأ’أ
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ةرا˘يز ر˘ث˘كأ’أ (70)
ة˘ك˘ل˘م˘م˘لأ ،بر˘غ˘م˘لأ ،ا˘ي˘كر˘ت ،سسنو˘ت :ن˘م ل˘كـب ر˘مأ’أ
.رسصمو اسسنرف ،اينابسسإأ ،ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

رايتخ’أ اهنئابزلooderoO حرتقت ،ةنورم رثكأ’و
:مهتاجايتح’ نيتفيكم نيتغيسص نيب
tramS noitpO:سص ةدم عم تنرتنأ و ةريسصق ةيسصن لئاسسر و تاملاكم مسضت ةيفأزج ةدسصرأأ حرتقتÓةيح
 .موي03 ةياغ ىلإأ لسصت
ataD erup noitpO:ل ةيفأزج ةدسصرأأ حرتقتÓسص ةدم عم طقف جد005 نم ءأدتبأ طقف تنرتنأÓلسصت ةيح
 .موي02 ةياغ ىلإأ
سصخي اميف .ةئبعتلأ ركأذت لÓخ نمooderoO ـل عيبلأ طاقن عيمج يف ةرفوتم ””رفاسسم”” ةيفأزجلأ ةدسصرأ’أ

ناكمإاب ،ةراسشإÓل .سسنوت عم ةيدودحلأ زكأرملأو تأراطملأ يف ةرفوتم يهف لأوجتللMIS حئأرسش تاقاطب
زمرلأ ليكسشتب ””رفاسسم”” لأوجتلأ ةمدخل ةديدجلأ ةيفأزجلأ ةدسصرأ’أ نم اسضيأأ ةدافتسس’أooderoO نئابز
ءاقبلأو تنرتنإ’اب طبرلأ ةسصرف مهحنمب اهنئابز ةبرجتooderoO يرُثت ،””رفاسسم”” ديدجلأ اهسضرعب*#061
.جراخلاب مهدجأوت ةرتف ةليط مهبراقأأ عم لاسصتأ ىلع
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°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسأرهأأ قوسس

°92ةملاق

.أرتلجنإأ ىلع ًاكلم ثلاثلأ دراسشتير جيوتت3841 -
.وغنوكلأ رهن بسصم فسشتكي ماك وغويد يلاغتربلأ راحبلأ4841 -
.أرتلجنإأو أدنلتكسسأ نيب «غروبميدإأ ةيقافتأ» ىلع عيقوتلأ0651 -
.أريرباك يد سسيول ومينوريج دي ىلع ةينيتنجرأ’أ ةبطرق ةنيدم سسيسسأات3751 -
.اهيسضأرأأ ىلع تأدقتعملأو نايدأ’أ ةسسرامم ةيرح هبجومب نمسضت ايميهوب يف نوناق رأرقإأ9061 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رسصعلأ
:برغملأ
:ءاسشعلأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

:””ءاعد يفسسوي ”” مايبلأ””ةداهسش يف  ةبانعب ىلوأ’أ

 مسقلا يف ناك ربكفا دهجلا

”يقوفت يف رود اهل يتلئاعو
روسضحب ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ ةيريدم ميركتب طسسوتملأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ يف ةقوفتملأ ةبكوكلأ تظح

ثيح ةيريدملأ تأراطإأ نم ددعو نيقوفتملأ تÓئاعو ةيريدملل ةماعلأ ةنيمأ’أو ”” دمحأ يسشايع”” ةيبرتلأ ريدم
قوفتلأ و حاجنلأ ةنوقيأأ كلذ ةمدقم يفو91 /02لأ قوفت ت’دعم ىلع أولسصحت نيدلأ7ـلأ ذيمÓتلأ ميركت مت
64.91 لدعمب ””يفسسوي ءاعد”” وباب فيرسشلأ دمحم ةطسسوتم ةذيملت طسسوتملأ ميلعتلأ ةداهسش يف ايئ’و ىلوأ’أ

لوسصحلل حمطت تناك لب لدعملأ أذه عقوتت تناك اهنأأ نينث’أ سسمأأ (ةبانع ةعأذإأ) ةفاسضتسسأ يف تدكأأ يتلأو
يأأ أورخدي مل نيدلأ ةذتاسسأ’أ لسضفب مسسقلأ يف ناك ةسسأردلأ يف ربكأ’أ دهجلأ نأأ تدكأأو أذه نم رثكأأ لدعم ىلع
ىرخأأ نع ةدام زييمت نودب اهقح ةدام لكل ءاطعإأو تقولأ رييسست نع Óسضف حاجنلأ ىلإأ ذيمÓتلاب لوسصولل دهج

ةيرحسسلأ ةفسصولأ نعو. اهتوخإأ مهنيب نم هرود هل مهنم دحأو لكل ناك ثيح ةلئاعلأ عيجسشتو معد نع كيهان
اهيسضت ’ حاجنلأ ةحرفو حاجنلل لوسصولأ لجأ نم حومطلأو ةرأدإ’أ يف لثمتي هنأ تلاق قوفتلأ أذه ىلإأ لوسصولل

كلت ةبانعب9102 نأوج ةرود طسسوتملأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ يف حاجنلأ ةبسسن تطخت ةراسشإ’اب ريدجلأو.ةحرف
دكؤوي يذلأ رمأ’أ8102 ةيسضاملأ ةنسسلاب ةنراقم ةظوحلم ةدايزب ةئاملاب (62.85) ـلأ اهغولبب اينطو ةلجسسملأ
تأونسسلأ يف رخآ’ يسسأرد مسسوم نم ”” مايبلأ”” ةداهسش رأرغ ىلع ةيمسسرلأ تاناحتم’أ يف جئاتنلأ نسسحتو عافترأ
91 /02لأ قوفت ةرودلأ هذه يف ةزاتمم دج ت’دعم ىلع أولسصحت ذيمÓت70 نإاف ماقرأ’أ تغلبو.ةريخأ’أ ثÓثلأ

. ””فيرسشلأ وباب”” ةطسسوتم نم (64.91) لدعم ىلع تلسصحت ىلوأ’أ ةبترملأ ةبحاسص ةذيملتلأو
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ةملاقب ةيباغلا ةورثلا نم ديزملا مهتلت قئارحلا
و ريبك عافترأ اهعبتي ةديدسش رح ةجوم نطولل ةيلخأدلأ ةيقرسشلأ تاي’ولأ نم اهريغك ةملاق ةي’و دهسشت

نم تأرسشعلأ بوبسش يف ببسست ام وه و ،لظلأ تحت ةجرد05 تقاف ثيح ةرأرحلأ تاجرد يف قوبسسم ريغ
ليسصاحملأ و ةيباغلأ ةورثلأ يف ةربتعم دج رئاسسخ ةفلخم ،عوبسسأ’أ ةياهن ةلطع لÓخ ةلوهملأ قئأرحلأ
راطقلأ نيعب ،اقباسس ةروكذملأ ةرتفلأ لÓخ ةيندملأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ تلخدت ثيح .ةيعأرزلأ

مت دقو ةلودلل ةعبات سشأرحأأ كه30 ،يلأوح فÓتإأ فلخ ثيح ، سشأرحأأ قيرح لجأ’ ةرأزخل ةيدلب
ةرهموب ةيدلب كرابم يديسس ةتسشمب ،حلاسصملأ سسفن تلخدت امك ، ةيباغ ةقطنم و ةيناكسس ةقطنم ةيامح

ةيامح مت دقو ، نبت ةمزح031 و ةديسصح كه02 يلأوح فÓتإأ فلخ ثيح ،ةديسصح قيرح لجأ’ دمحأأ
ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت نيح يف ،لحن ةيلخ قودنسص31 و رمثم نوتيز راجسشأأ01 و لزنم
ثيح ،ةيعأرز ليسصاحم قيرح لجأ’ لئابنلأ مامح ةيدلب زيزعوب نيع ةتسشمب لئابنلأ مامح ةيندملأ

و مئاق بلسص حمق كه50 ةيامح مت دقو ،ريعسش كه10 و مئاق بلسص حمق كه10 يلأوح فÓتإأ فلخ
ةغرفملأ مامأأ لسسعلأ نافيكب تلخدت ي˘تا˘نز˘لأ يدأو ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ،ة˘ي˘با˘غ ة˘ق˘ط˘ن˘م
سسدع كه30 يلأوح فÓتإأ فلخ ثيح ،ةيعأرز ليسصاحم قيرح لجأ’ يتانزلأ يدأو ةيدلب ةيمومعلأ

ةيدلب ديبرعوب لبجب لوهم قيرح ،سسمأأ موي بسش دقو أذه .ىرخأأ ةيعأرز ليسصاحم ةيامح مت دقو ،مئاق
ةدحولأ نم معدلأ ،غابد مامح ةيوناثلأ ةدحولأ نم لاسصتأ ةرايسسو ءافطإأ ةنحاسش ريخسست مت ثيح نأدمحوب
لقنتملأ لترلأ عسضو مت قيرحلأ ةروطخل أرظنو نأوعأ’أ لقنل ةنحاسشو ةلفاح ءافطإأ يتنحاسش20 ةيسسيئرلأ
قيرحلأ عقوم ىلإأ لئاسسولأ هيجوت مت نيأأ20 مقر رافنتسسإأ ةلاح يف ةملاق ةي’ول تاباغلأ قئأرح ةحفاكمل
ةبانع يتي’و نم لكل ةكرحتملأ لاترأ’اب داجنتسسإ’أ مت دقو ،ناكملأ نيع يف ةدجأوتملأ قرفلأ معدل
ةيامحلأ فرط نم ةرخسسملأ تايناكمإ’أ ددع غلب ثيح ،قيرحلأ أذه دامخإ’ معدلأ لجأأ نم ةدكيكسسو
فاعسسإأ يترايسس ،بترلأ فلتخم نم أدرف59 يرسشبلأ دأدعتلأ ددع غلب اميف ،ءافطإأ ةنحاسش51 ةيندملأ

،نأوعأأ40و ةفيفخ تانحاسش70 ترخسس يتلأ تاباغلأ ةظفاحم عم قيسسنتلأ ىلإأ ةفاسضإ’اب ،لاسصتأ يترايسسو
ةيرئأزجلأ حلاسصم ىلإأ ةفاسضإ’اب غابدلأ مامحو طابسص جرب ،نأدمحوب تايدلب نم لكل هايم جيراهسص30
راسشتن’ أرظن ،رطسسأ’أ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ ةرمتسسم تلأز’ ةيلمعلأ ،ريهطتلل ينطولأ نأويدلأو هايملل
.نأزلأ نيع ،ءأرمحلأ نيعلأ ،ديبرعوب لبج قطانم يف اهيلإأ لوسصولأ ةبعسص عقأوم يف قيرحلأ

∫.Yõ Gdójø

باهرإلل نيمعاد5 فيقوت
كردلأ رسصانع عم قيسسنتلاب يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم نأأ نينثإ’أ سسمأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب دافأأ
تايلمع رثإأ كلذو ةيبا˘هرإ’أ تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع ة˘سسم˘خ،9102 ةيليو˘ج70 موي تفقوأأ ،ي˘ن˘طو˘لأ

كردلأ رسصانعو يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةزرفم تفقوأأ امك ،ةلسشنخو تليسسمسسيت ،ةديلبلأ نم لكب ةقرفتم
تأردخم رّاجت ةسسمخ ،نا˘سسم˘ل˘ت˘ب ن˘ي˘ت˘ل˘سصف˘ن˘م ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ،ي˘ن˘طو˘لأ ن˘مأ’أ ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع أذ˘كو ي˘ن˘طو˘لأ

ثÓث نتم ىلع ةأابخم تناك ،مأرغوليك041و نط دحأوب ردقت جلاعملأ فيكلأ نم ةريبك ةيمك مهتزوحب

h.¥.ةيحايسس تابكرم

 نوقلغي ةرسشق نيعب لاطبألا يح ناكسس
ةدكيكسسب اينطو اقيرط

و لاطبأ’أ يح ناكسسب رمأ’أ قلعتي و34  مقر ينطولأ قيرطلأ قلغب نينطأوملأ نم تأرسشعلأ سسمأأ راهن ماق
حئأور ثاعبنأ ببسس امم رهسشلأ تقاف ةدمل تاعولابلأ ىدحإأ دأدسسنأ ببسسب ، ةرسشق نيع ةيدلبب دجسسملأ قيرط
نأأ يأأ دجسسملأ ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ طسسو عقت ةعولابلأ نأأ مغرو، فحأوزلأ و تأرسشحلأ سضعب روهظ و ةهيرك
ةرأرحلأ لسصف يف اننأأو اميسس اهنم نينطأوملأ ةحأرإأو ةلكسشملأ لحل تعسس ةهج ’و هنأأ ’إأ اهبناجب رمي عيمجلأ

ىلإأ نينطأوملأ ءوجل ىلإأ نينطأوملأ نع ةرداسصلأ ةرركتملأ تأءأدنلل تاطلسسلأ لهاجت ىدأأ و ،سضأرمإ’أ راسشتنأو
عرسسأأ يف ةعولابلأ ةلكسشم لحب نيجتحملأ دعتو تاطلسسلأ لخدتت نأأ لبق تاعاسسل قيرطلأ قلغو جاجتح’أ

 M«ÉI HƒOjæÉQ.تقو

ةريغسصلا هتنبا ىلع نيزنبلا بكسسي  ةداعسسوب ةيدلبب نطاوم
ةيدلب رق˘م ل˘خأد تأو˘ن˘سس4 رمع نم ةغلا˘ب˘لأ ةر˘ي˘غ˘سصلأ ه˘ت˘ن˘بأو ه˘سسف˘ن قر˘ح ة˘لوا˘ح˘م˘ب  ن˘طأو˘م سسمأأ ءا˘سسم مد˘قأأ

وأأ يعامتج’أ نكسسلأ لكسشم ببسسب يكبيو هتوسص ىلعأاب خرسصي و نيزنبلأ  ةروراقل Óماح نطأوملأ ناكو  ةداعسسوب
أوعاطتسسأو ةيندملأ ةيامحلأ لاجرو ةطرسشلأ لاجر ةقفر ةيدلبلأ سسيئر  ةمكح ’ول هترسسأأ عم هيوأاي ناكم
.لجاعلأ بيرقلأ يف نكسسب هودعوو هسسفن قرح ةركف نع لودعلاب هعانقأ
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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