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اهبتكم لخأد ةوصشر يّقلتب ةصّسبلتم اهطبصضّ مت نأأ دعب / ةبانع
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يقأوبلأ مأأ

عضي ةرسأ بر
اقرح هتايحل ادح
ءاضيبلا نيعب

ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع بر أر˘˘˘خؤو˘˘˘م مد˘˘˘˘قأأ
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو ىل˘˘ع ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘ع ةر˘˘ئأد ن˘˘مأ ر˘˘ق˘˘م ما˘˘˘مأأ ا˘˘˘قر˘˘˘ح
ي˘˘˘˘قأو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ مأأ ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘صضي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
بحصسل هصضرعت ىل˘ع ه˘ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حأ

نمأ’أ نأوعأأ لبق نم هترايصس قئاثو
رور˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘ل ه˘ت˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م بب˘˘صسب
تفاصضأأ يتلأ ةعلطم رداصصم بصسحب
بحاصص (ر.ي) ىمصسملأ موحرملأ نأأ
ناك ءا˘ن˘بأأ ة˘صسم˘خ˘ل بأأو ة˘ن˘صس56لأ

ناتصسيدنولك هت˘ف˘صصب ه˘ت˘ن˘ه˘م لوأز˘ي
دأرفأأ دحأأ هنم مدقت عئاقولأ مويو
ق˘ئا˘ثو م˘ي˘ل˘صست ه˘ن˘م ا˘ب˘لا˘ط ة˘طر˘صشلأ
فا˘ط˘ع˘ت˘صسأ ة˘لوا˘ح˘م د˘ع˘˘بو ةرا˘˘ي˘˘صسلأ
نم هتل˘ئا˘ع ل˘ي˘ع˘يو ةر˘صسأأ بر ه˘نو˘ك˘ل

د˘ج˘ت م˘ل ا˘ه˘ن˘ك˘ل ة˘ن˘ه˘م˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ن
ة˘˘ط˘˘ح˘˘م ىلإأ ه˘˘ج˘˘تأ م˘˘ث ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لأ

نم ةيمك ءأرصشب ماقو دوقولأ عيزوت
ديدصش بصضغ ةلاح يف وهو نيزنبلأ
نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ةر˘˘ئأد˘˘لأ ن˘˘مأأ ر˘˘˘ق˘˘˘م را˘˘˘ت˘˘˘خأ

ىلع ن˘يز˘ن˘ب˘لأ بك˘صس ن˘يأأ ه˘ل ا˘حر˘صسم
تناك يتلأ رانلأ لاعصشإاب ماقو همصسج
مغرلاب هدصسج لك ىلع يتأاتل ةيفاك
نينطأوملأ ضضعب لخدت ةلواحم نم

مت ةريبك ةبوعصصب نكل رانلأ ءافطإ’
حانج ىلع هلقن متي˘ل ا˘ه˘ي˘ف م˘ك˘ح˘ت˘لأ
ءاصضيبلأ نيع ىفصشتصسم ىلإأ ةعرصسلأ

ةجردلأ نم قيرحلأ ةروطخل أرظنو
ىف˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم ىلإأ لو˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لأ

ي˘ت˘لأ قور˘ح˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق
هل تمدق ثيح. ةعاصس42 اهيف ثكم
ردقلأو ءاصضق˘لأ ن˘ك˘ل تا˘فا˘ع˘صسإ’أ ل˘ك
اهئراب ىلإأ هحور دعصصتل عرصسأأ ناك
ةيصشع ىرثلأ ىرأوي نأأ ررقملأ نمو.
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،هصضرع للخ سسمأأ يتامغز لاقو
سصاخلأ يديهمتلأ نوناقلأ عورصشم
ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘صسلا˘˘ب
سسلجملأ بأون ىلع ،تاباختنلل
ع˘ت˘م˘ت˘ت ا˘ه˘نأأ ي˘ن˘طو˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ
،ي˘لا˘م˘˘لأو يرأدإلأ لل˘˘ق˘˘ت˘˘صسلا˘˘ب
اهلو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ا˘هر˘ق˘م نو˘كيو
يلحملأ ىوتصسملأ ىلع تأدأدتمأ

نأأ ر˘˘يزو˘˘لأ دروأأو .جرا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘فو
ميدقتب ةمزلم ةيمومعلأ تاطلصسلأ

يتلأ ةدناصسملأو معدلأ عأونأأ لك
،ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘˘صسلأ ا˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت
ا˘ه˘ما˘ه˘م˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل
نع ريزولأ ثدحتو .اهتايلوؤوصسمو
،ةلق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ تا˘ي˘حل˘صص
بع˘˘صشلأ ةدا˘˘ي˘˘صسل م˘˘كت˘˘ح˘˘ت ثي˘˘ح
ةيددعت ،ةفا˘ف˘صش ،ةر˘ح تا˘با˘خ˘ت˘نا˘ب
بع˘صشلأ ةدأرإأ ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت ة˘ه˘˘يز˘˘نو
ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ى˘˘لو˘˘ت˘˘تو .هرا˘˘ي˘˘ت˘˘˘خأو
تابا˘خ˘ت˘نلأ ر˘ي˘صضح˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ

فأر˘صشإلأو ا˘ه˘ترأدإأو ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
نم ءأدتبأ أذه متيو .اهتباقرو اهيلع
م˘ئأو˘ق˘لأ ي˘ف ل˘ي˘ج˘صست˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ةياغ ىلإأ اهت˘ع˘جأر˘مو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ
جردنت امك .ةيلوألأ جئاتنلأ نلعإأ

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ تا˘˘ي˘˘حل˘˘˘صص ن˘˘˘م˘˘˘صض
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صضح˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تاعأزنلأ يف لصصفلأو ةيباختنلأ
تيوصصتلأ تاي˘ل˘م˘عو ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ

ةلقتصسملأ ةطلصسلأ قصسنتو .زرفلأو
،ةصصتخملأ ةيمومعلأ تاطلصسلأ عم
ةقلعتملأ ةينمألأ تأءأرجإلأ ذاختل
ذخ˘ت˘تو .ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب

ي˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ ل˘˘ك ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلأ
تاباختنلأ ءأرجإأو ريصضحت نمصضت
،دا˘ي˘ح˘لأ ،ة˘ي˘فا˘ف˘صشلأ ،ة˘هأز˘ن˘لأ ي˘˘ف
ن˘ي˘ب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘˘لأ مد˘˘عو ة˘˘يدد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
سصرحت امك.مهجمأربو نيحصشرملأ
ل˘ك ذ˘خ˘ت˘تو ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ
نامصض اه˘نأا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ
لل˘خ عأر˘ت˘قلأ ة˘هأز˘نو ة˘ي˘فا˘˘ف˘˘صش
لخدتتو .هئأرجإأو هريصضحت لحأرم
ةلاح يف ،ايئاقلت ةلقتصسملأ ةطلصسلأ

و .تاباختنلأ نوناق ماكحأل قرخ
وأأ غي˘ل˘ب˘ت وأأ ة˘صضير˘ع ل˘ك ى˘ق˘ل˘ت˘ت
بأز˘˘˘˘حألأ ن˘˘˘˘م درأو جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأ
ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
يأأ وأأ ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م وأأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نلأ

أذ˘ه˘ب ة˘ط˘ل˘صسلأ ذ˘خ˘ت˘تو .بخ˘ت˘˘ن˘˘م
ةحصص نم ققحتلل ءأرجإأ يأأ ،نأاصشلأ
لصصفلأو ،اهيف ةدرأولأ تأءاعدلأ
سصصصخ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإلأ ي˘˘˘ف
،ةطلصسلأ ةبيكرتل ةبصسنلابو .كلذل
ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع نو˘˘كت˘˘ت ا˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
و بت˘كمو سسي˘ئر ن˘م يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

ىلع ةلقتصسملأ ةطلصسللو .سسلجم
تا˘ي˘بود˘ن˘م ي˘ل˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ىلع نيبودنمب نيعتصستو ،ةيئلو
تايل˘ث˘م˘م˘لأو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ىو˘ت˘صسم
سسراميو .ةيلصصنقلأو ةيصسامولبدلأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ ءا˘˘˘صضعأأ

ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘صسأ ل˘كب م˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘حل˘˘صص
يف ةلودلأ ةيامح نم نوديفتصسيو
لك دصض مه˘ما˘ه˘م ة˘صسرا˘م˘م را˘طإأ
عورصشم سصنيو .طغصض وأأ ديدهت
وصضعل نكمي ل هنأأ ىلع نوناقلأ

حصشرتي نأأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ ن˘م
دsيقتيو .هتدهع لل˘خ ،با˘خ˘ت˘نل˘ل

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ تا˘˘مأز˘˘ت˘˘للا˘˘ب و˘˘صضع˘˘لأ
يف ةكراصشملأ هنكمي لو ظفحتلل
وأأ ةي˘با˘خ˘ت˘نلأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ تا˘طا˘صشن
حصشرمل هم˘عد ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ

ءا˘˘˘˘صضعأأو سسي˘˘˘˘ئر يدؤو˘˘˘˘˘يو .ا˘˘˘˘˘م
ءاصضعأأ أذكو ةل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ
تابودنم ،ة˘ي˘ئلو˘لأ تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘˘لأ

يبودنمو ،ة˘ط˘ل˘صسل˘ل ة˘ي˘ل˘صصن˘ق˘لأو
ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأ
ةطلصسلأ وصضع سسراميو .ةينوناقلأ
تصس ةد˘م˘ل ه˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ
متيو .ديدجتلل ةلباق ريغ تأونصس
سسلجم ءاصضعأل يفصصنلأ ديدجتلأ

نع كلذو ،تأونصس3 لك ةطلصسلأ
سسل˘ج˘م دد˘ح˘يو .ة˘عر˘ق˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ
ءا˘˘صضعأأو سسي˘˘ئر˘˘لأ ا˘˘ها˘˘صضا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي
يراجلأ عيرصشتلل ا˘ق˘ب˘ط سسل˘ج˘م˘لأ

،42 ةدا˘˘م˘˘لأ بصسحو .ه˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
ةلقتصسملأ ةطلصسلأ سسيئر بختني
ةطلصسلأ سسلجم ءاصضعأأ فرط نم
للخ ،تأوصصألأ ةيبلغأاب ةلقتصسملأ
سسي˘ئر سسأأر˘ت˘يو .لوألأ ه˘عا˘م˘˘ت˘˘جأ
بتكمو سسلجم ةينطولأ ةطلصسلأ
يفو .امهلاغصشأأ قصسنيو ،ةطلصسلأ

ةطلصسلأ سسلجم ةبيكرت نع هثيدح
نوكتت اهنأأ ريزولأ راصشأأ ،ةلقتصسملأ

لثميو .أو˘صضع05 نيصسمخ ن˘م

نم ةءا˘ف˘ك02 ءا˘˘صضعألأ ءلؤو˘˘˘ه

تأءافك01و يندملأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ
نم سسلجملأ نوكتي امك .ةيعماج

،ةلأدعلأ عاطقب نيلماعلأ نم01

ةرصشعلأ دعاقملأ ميصسقت ىرج ثيح

،نا˘ي˘ما˘ح˘˘م ،ةا˘˘صضق4،يلاتلاك

نأر˘˘˘˘˘˘˘صضح˘˘˘˘˘˘˘مو نا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ثو˘˘˘˘˘˘˘˘م

نوناقلأ عورصشم سصنو .نايئاصضق

يف دعاقم ةصسمخ سصيصصخت ىلع

،ةينهم تأءافكل ةطلصسلأ سسلجم

،ةينطو تاي˘صصخ˘صشل د˘عا˘ق˘م3و

ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘˘م˘˘˘ل ن˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ق˘˘˘مو

ءا˘صضعأأ را˘ي˘ت˘خأ م˘˘ت˘˘يو .ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘لأ

نع ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ سسل˘ج˘م

فر˘˘ط ن˘˘˘م با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلأ ق˘˘˘ير˘˘˘ط

ءاصضعأأ رايتخأ يرجي امك .ءأرظنلأ

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م

را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا˘˘˘ب ي˘˘˘صضف˘˘˘ت تأروا˘˘˘صشم

ىلوتت ،ةيقفأوت ةي˘ن˘طو ة˘ي˘صصخ˘صش

بيصصنتو ليكصشت ىلع فأرصشإلأ

سضرعتي ،ريزولأ بصسحو .سسلجملأ

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ تأرأر˘˘ق و˘˘صضر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م

تابوقعل ،تاباختنلل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ

بقاعيو .سسبحلأ دح لصصت ةمراصص

3 ى˘لإأ ر˘ه˘صشأأ ة˘ت˘صس ن˘م سسب˘ح˘لا˘˘ب

05و افلأأ03 نم ةمأرغبو ،تأونصس

تأرأر˘ق سضر˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ف˘˘لأأ

كلذ˘كو .ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

عنتمي وأأ لقرعي نم لكل ةبصسنلاب

ةطلصسلأ تأرأرق ذيفنت نع أدمع

ىلع نوناقلأ ق˘ب˘ط˘يو .ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ءا˘˘صضعأأ نا˘˘هأأ ن˘˘م ل˘˘ك

م˘ه˘ت˘صسرا˘م˘م لل˘خ ،ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ن˘˘كم˘˘يو .م˘˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م

ةيمومعلأ ةوقلأ ريخصست ةلقتصسملأ

عيرصشتلل اقب˘ط ،ا˘ه˘تأرأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل

.امهب لومعملأ ميظنتلأو

يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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:يتامغز ناملربلأ بأون مامأأ يديهمتلأعورضشملأهضضرعلÓخ

تإرإرق ضضراعي وأإ لقرعي نم لك نجسس»
«تاباختنÓل ةلقتسسملإ ةطلسسلإ

ميظنت نع ةلوؤوضسملأ يه و فرط يأ’ عضضخت نل تاباختنÓل ةلقتضسملأ ةينطولأ ةطلضسلأ نأأ ،يتامغز مضساقلب ،لدعلأ ريزو دكأأ
 .زيحت نودب اهماهم سسرامت ،ةلقتضسم ةمئأد ةئيه اهنأأ أريضشم ،اهتبقأرمو تاباختن’أ

ليغصشتلأو لمعلأ ريزو دكأأ
،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ نا˘˘م˘˘˘صضلأو
سصرح ،مأده ناصسح يناجيت
لاثملأ ءاطعإأ ىلع ةرأزولأ
رأوحلأ سسيركت لاجم يف
كير˘˘˘صشلأ ع˘˘˘م روا˘˘˘صشت˘˘˘لأو
ة˘ج˘لا˘ع˘˘م˘˘ل «ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
يفو .لغ˘صشلأ م˘لا˘ع ا˘يا˘صضق
ر˘˘يزو ف˘˘صشك نأا˘˘˘صشلأ أذ˘˘˘ه
،مأده ناصسح يناجيت ،لمعلأ

ة˘ي˘˘ئلو ا˘˘يل˘˘خ ءا˘˘صشنإأ ن˘˘ع
ةيعامجلأ تاعأزنلأ ةعباتمل
و ةلولأ اهصسأأرتي لمعلأ يف
سسيركت ةرورصض ىلع ددصش
يعون رايخو ةأدأاك ،رأوحلأ
ةقلعتملأ اياصضقلأ ةجلاعمل
ءاكرصشلأ نيب لغصشلأ ملاعب
نايب بصسحو نيي˘عا˘م˘ت˘جلأ
فر˘صشأأ نإا˘ف ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو˘ل
ل˘ي˘غ˘صشت˘لأو ل˘م˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلأ نا˘˘˘م˘˘˘صضلأو
ناصسح يناجيت روصسيفوربلأ

ى˘ل˘ع ،ةرأزو˘لأ ر˘ق˘م˘ب مأد˘˘ه
ن˘م ل˘ك عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ لا˘˘غ˘˘صشأأ
ةنجللأو ةيعاط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لأ ة˘˘˘يرأزو˘˘˘لأ
ةيعامجلأ تاعأزنلأ ةعباتمل
عم انمأزت كلذو ،لمعلأ يف
ديدجلأ يعامتجلأ لوخدلأ

ة˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لأ د˘˘كأأو
بيصصن˘ت ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأأ
ةعباتمل ةيعا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأ تا˘عأز˘ن˘˘لأ
لمعلأ ةرأزو سصرح ،لمعلأ

نا˘˘م˘˘صضلأو ل˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘صشت˘˘˘لأو
ءا˘ط˘عإأ ى˘ل˘ع ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
سسير˘كت لا˘ج˘م ي˘ف ل˘ث˘م˘لأ
ع˘˘˘م روا˘˘˘صشت˘˘˘لأو رأو˘˘˘ح˘˘˘˘لأ
ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ كير˘˘˘˘صشلأ

تا˘˘˘عأز˘˘˘ن˘˘˘لأ قا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأو
ءأو˘جأأ ءا˘صسرإأو ة˘ل˘م˘ت˘ح˘م˘˘لأ
يف ة˘يرور˘صضلأ رأر˘ق˘ت˘صسلأ

مصسأرم للخو لغصشلأ ملاع
ة˘ن˘ج˘ل˘لأ لا˘˘غ˘˘صشأأ ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت
ة˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘صشم˘˘˘لأ ة˘˘˘يرأزو˘˘˘لأ
ةيعامجلأ تاعأزنلأ ةعباتمل
د˘ي˘صسلأ دّد˘صش ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف
˘ما˘ه˘لأ رود˘لأ ى˘ل˘ع ر˘يزو˘˘لأ
لا˘ج˘˘م ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ت يذ˘˘لأ

ةيعامجلأ تاعأزنلأ قابتصسأ
،ا˘ه˘ت˘˘يو˘˘صستو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف
يف اه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ
ة˘فا˘ك م˘˘صضي ق˘˘صسن˘˘م را˘˘طإأ
ةينعملأ ةيرأزولأ تاعاطقلأ

ءاصشنإأ مت هنأأ ،مأده فاصضأأو
ا˘ه˘صسأأر˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘ئلو ا˘˘يل˘˘خ
،ةلو˘لأ ةدا˘صسلأو تأد˘ي˘˘صسلأ

هذه لم˘ع م˘ي˘عد˘ت ل˘جأأ ن˘م
ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
،قاي˘صسلأ أذ˘ه ي˘ف ي˘ل˘ح˘م˘لأ
˘مأد˘ه نا˘صسح ي˘نا˘ج˘ي˘ت ا˘˘عد
ةأدأاك رأو˘ح˘لأ سسير˘كت ى˘لإأ

ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ي˘˘عو˘˘ن را˘˘ي˘˘خو
ملاع˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ
ءا˘˘كر˘˘˘صشلأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘غ˘˘˘صشلأ
ةيؤور جاهتنأو ،نييعامتجلأ

ملاع لخأد تاقلعلل ةديدج
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ا˘˘هدو˘˘صست ل˘˘غ˘˘˘صشلأ

حورو ل˘˘˘˘˘˘˘˘صصأو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لأو
ل˘ك ن˘ي˘ب ا˘م ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ
،ءا˘صصقإأ يأأ نود ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ
بو˘˘صشن نود ة˘˘لو˘˘ل˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ةموميد نامصضو تاعأزنلأ

ي˘مو˘م˘ع˘لأ ق˘فر˘م˘لأ ة˘مد˘˘خ
نإاف ،ةراصشإلل هئأدأأ نصسحو
ةكرتصشملأ ةيرأزولأ ةنجللأ
ةيعامجلأ تاعأزنلأ ةعباتمل
ةمهمب علطصضت ،لمعلأ يف
تا˘˘عأز˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ
تايلآلأ حأرتقأو ةيعا˘م˘ج˘لأ
للخ نم اهتيوصستب ةليفكلأ
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘كحألأ ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘ت
ةي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لأ
ليهصستو اهنأاصشب عزان˘ت˘م˘لأ

تامو˘ل˘ع˘م˘لأ لدا˘ب˘تو ع˘م˘ج
ن˘˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صصحإلأو
ةنجللأ لكصشتتو تاعأزنلأ

تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ بل˘˘˘غأأ ن˘˘˘م
ى˘لإأ ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ،ة˘˘يرأزو˘˘لأ
ةفيظولل ةما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ
ن˘كم˘ي ا˘م˘ك ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
د˘ن˘ع ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘كصشت ع˘ي˘˘صسو˘˘ت
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ى˘˘لإأ ةرور˘˘صضلأ
يأاب نيعتصست نأأ وأأ ،ىرخأأ

ةمهاصسملأ هنأاصش نم فرط
ة˘ل˘كو˘م˘لأ ما˘ه˘م˘˘لأ ءأدأأ ي˘˘ف
.اهيلإأ
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عم رواضشتلأ سسيركت ةيمهأأ ىلع ددضشي مأده
نييعامتج’أ ءاكرضشلأ

رإوحلإ ليعفت ىدم ةبقإرمل ةيئ’و ناجل
لامعلإ تاباقن عم تاعإزنلإ لحو

¯  S°∏«º.±

ليصصافت نع ةرأدإلأ سسمأأ تجرفأأ
يو˘˘صضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ عور˘˘˘صشم
ثي˘ح ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نل˘˘ل
ي˘ف تل˘يد˘ع˘ت˘˘لأ سضع˘˘ب تل˘˘خدأأ
بصصنمل حصشرتلاب قلعتملأ هقصش
ةداملأ سصنتو .ةيروهمجلأ سسيئر

حيرصصتلأ عدوي هنأأ ىلع،931
نم ةيروهمجلأ ةصسائرل حصشرتلاب
ىد˘ل ا˘ي˘صصخ˘صش ح˘صشر˘ت˘م˘لأ ل˘ب˘˘ق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ سسي˘˘˘ئر
ملصسيو .تاباخت˘نل˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
سسيئرل نكمي لصصو ح˘صشر˘ت˘م˘ل˘ل
ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘صسلأ
ءا˘صضت˘قلأ د˘˘ن˘˘ع تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نل˘˘ل
ةطلصسلأ بتكم ءاصضعأأ سضيوفت
نمصضتيو .ةمهم˘لأ هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ينعملأ مصسأ حصشرتلاب حيرصصتلأ

،هنأونعو هتنهمو هعيقوتو هبقلو
حصشرت˘لا˘ب ح˘ير˘صصت˘لأ ق˘فر˘ي ا˘م˘ك
ق˘ئا˘ثو˘لأ ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ف˘˘ل˘˘م˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘ما˘ك ة˘خ˘صسن˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لأ
ةدا˘ه˘صش ،ي˘ن˘ع˘م˘لأ دل˘ي˘م ةدا˘ه˘صش
ة˘ي˘ل˘صصألأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘صسن˘ج˘لأ
حيرصصت اصضيأأ نمصضتيو .ينعملل
ينعملأ هبجومب دهصشي فرصشلاب
ةيرئأزجلأ ةيصسنج˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ه˘نأأ

ه˘ل ق˘ب˘صسي م˘لو ط˘ق˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘صصألأ
ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ج˘˘˘ب سسن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ

هبجومب دهصشي فرصشلاب حيرصصتو
،مل˘صسإلا˘ب ن˘يد˘ي ه˘˘نأأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ةفيحصص نم3 مقر جرختصسمو
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘˘˘بأو˘˘˘˘˘˘صسلأ
اصضيأأ فلملأ نمصضتيو .ينعملل

،ينعملل ةثيدح ةيصسمصش ةروصص
ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘˘صسن˘˘ج˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صش
ى˘لإأ .ي˘ن˘ع˘م˘لأ جوز˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘صصألأ

ة˘م˘ل˘صسم ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ةدا˘˘ه˘˘صش بنا˘˘ج
ءا˘˘ب˘˘طأأ فر˘˘ط ن˘˘م ي˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
دهصشي فرصشلاب حيرصصت،نيفلحم
ه˘جوز ع˘ت˘م˘ت ي˘ن˘ع˘م˘لأ ه˘ب˘جو˘م˘ب
ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةدا˘˘ه˘˘˘صش ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإأ .ط˘˘˘ق˘˘˘ف
بأل ةيلصصألأ ةيرئأزجلأ ةيصسنجلأ
ة˘ي˘˘صسن˘˘ج˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘صش ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
˘˘˘مأل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صصألأ ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
يف ة˘فا˘صضإأ تم˘ت ا˘م˘ك .ي˘ن˘ع˘م˘لأ
تا˘ي˘صسا˘ئر˘ل˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لأ طور˘˘صش
ةلداعم ةداهصش وأأ ةيعماج ةداهصش
بخانلأ ةقا˘ط˘ب ن˘م ة˘خ˘صسنو ا˘ه˘ل
ميدقت متي امك . رمألاب ينعملل
هبجومب دهصشي فرصشلاب حيرصصت
عاطقنأ نود ةماقإلأ ىلع ينعملأ

01 ةد˘م ا˘هأو˘صس نود ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب
قبصست يتلأ لقألأ ىلع تأونصس

ةداهصش و هحصشرت عأديإأ ةرصشابم
وأأ ةينطولأ ةمد˘خ˘لأ ة˘يدأا˘ت تب˘ث˘ت
نيدولوملل ةبصسنلاب اهنم ءافعإلأ

كلذ بنا˘˘ج ى˘˘لإأو9491. ماع
ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ع ح˘˘˘ير˘˘˘صصت
ةلوقنملأو ةيراقعلأ ه˘تا˘كل˘ت˘م˘م˘ب
ةدا˘ه˘صشو ه˘جرا˘خو ن˘طو˘لأ ل˘خأد
لوأأ ةرو˘ث ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘لأ تب˘ث˘ت

نيحصشرتملل4591 ةنصس ربمفون
ة˘ي˘ل˘يو˘ج لوأأ ل˘ب˘ق ن˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لأ

ه˘ع˘قو˘ي ي˘با˘ت˘ك د˘˘ه˘˘ع˘˘تو2491.
ئدابم مأرتحأ نمصضتي حصشرتملأ

4591 ة˘˘ن˘˘صسل ر˘˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن لوأأ

طور˘˘صشلأ ن˘˘مو .ا˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘صسج˘˘˘تو
رو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لأ مأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأ ىر˘˘˘˘خألأ

لاثتملأو اهب لومعملأ نينأوقلأو
م˘˘ل˘˘صسلأ ئدا˘˘ب˘˘م سسير˘˘كت ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل
ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ذ˘˘ب˘˘نو ة˘˘ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لأو
لمعلأ يف وأأ ريبع˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘صسو˘ك
ةطلصسلأ يف ءاقبلأ وأأ يصسايصسلأ

تايرحلأ مأر˘ت˘حأو .ه˘ب د˘يد˘ن˘ت˘لأو
˘مأر˘ت˘حأو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لأو ة˘يدر˘˘ف˘˘لأ

سضفرو ، نا˘˘˘˘˘˘صسنإلأ قو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ح
ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ تا˘˘˘صسرا˘˘˘˘م˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةدحولأ د˘ي˘طو˘تو ة˘ي˘بو˘صسح˘م˘لأو
ةدايصسلأ ىلع ظافحلأو ،ةينطولأ
ةملصس ىلع ظا˘ف˘ح˘لأ ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ئدابم مأرتحأو ،ينطولأ بأرتلأ

ى˘ل˘ع بج˘ي ا˘م˘ك .ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ

نمصضتت ةمئاق مدقي نأأ حصشرتملأ

لقألأ ىلع يدرف عيقوت فلأأ05

ةمئاقلأ يف ن˘ي˘ل˘ج˘صسم ن˘ي˘ب˘خا˘ن˘ل

ع˘م˘ج˘ت نأأ بج˘يو .ة˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

ىلع ةيلو52 ربع تاعيقوتلأ

نم ىندألأ ددعلأ لقي لو ،لقألأ

لك يف ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ

.عيقوت0021 ةيلو

ةيضسائرلأ تاباختنÓل يوضضعلأ نوناقلأ عورضشم

ةيروهمجلإ ضسيئر بسصنمل حسشرتلاب قلعتملإ قسشلإ يف تÓيدعت

اهبتكم لخأد ةوضشر يّقلتب ةضسّبلتم اهطبضض ّمت نأأ دعب / ةبانع

ةينقتلإ ةحلسصملإ ةسسيئر ىلع ضضبقلإ ءاقلإإ
بنعلإ دإو ةيدلبل

بنعلأ دأو ةيدلبب ةينقتلأ ةحلصصملأ ةصسيئر ىلع سضبقلأ ءاعبرألأ سسمأأ ءاصسم ةبانع نمأأ حلاصصم تقلأأ
دورو دعب ةيلمعلأ تّمت دقف «ةعاصس رخآأ» رداصصم بصسحو .ةوصشر يّقلت ةيصضق يف اهطّروت دعب
ةينقتلأ ةحلصصملأ ةصسيئر مايق اهدافم ةبانع ةيلو نمأل ةيداصصتقلأ ةقرفلأ حلاصصم ىدل تامولعم
ةينمألأ تاهجلأ لعج امم نيلواقملأ دحأأ فرط نم ةوصشر بلطب لاحرب ةرئأدل ةعباتلأ بنعلأ دأو ةيدلبل
رقم ىلإأ لّقنت لواقملأ نأاب رداصصملأ تأذ تدافأأ دقو أذه ،ةيصضقلأ لوح اقّمعم اقيقحت حتفت

ّ
ةيلو نمأأ 

رحت ترصشاب يتلأ ةيداصصتقإلأ ةقرفلأ حلاصصم ىدل اهنع غيلبتلل ةبانع
ّ

ةمكحم ةّطخ تعصضوو اهتاي
ةصسيئرل بولطملأ يلاملأ غلبملأ ميدقت دعوم ىلع ةطرصشلأ تأوق عم لواقملأ قفّتأ نيأأ ،اهب ةحاطإلل
لوصصحلاب ةريخألأ هذه مايق روف ةينمألأ رصصانعلأ هيف تلّخدت تقو يف «ل.سس» ةاّمصسملأ ةحلصصملأ

ةصسيئر تطبصض ثيح ،لاحرب ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو نم نذإأ ذخأأ دعب يلاملأ غلبملأ ىلع
رقم ىلإأ اهلقنو اهيلع سضبقلأ ءاقلإأ ّمتيل اهبتكم لخأد ةوصشرلأ يقلتب ةصسّبلتم ةينقتلأ ةحلصصملأ

ّ
نمألأ 

يف «ل.سس» ّدصض يئاصضق ّفلم زاجنإاب افلاصس ةروكذملأ ةينمألأ حلاصصملأ تماق امنيب اهلأوقأأ عامصسل
«hd«ó S°Ñà.اهيلإأ ةبوصسنملأ ةمهتلاب اهتعباتمل ةلأدعلأ مامأأ اهميدقت راظتنأ



رئأزجلأ ةي’وب يبطلأ هبصش لاجملأ يف يلاعلأ نيوكتلل ينطولأ دهعملأ ريدم فصشك
مصسوملل تاصصصصخت8 يف ايجوغأديب أدعقم233 سصيصصخت نع نايزم تيآأ ديصشر

 .0202-9102 يعماجلأ

¯  S°∏«º.±

نأأ لوؤو˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأ تأذ ح˘˘˘˘˘صضوأأو
ق˘˘فو م˘˘ت سصصصخ˘˘ت˘˘لأ را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خأ
ةدا˘˘ه˘˘صش لد˘˘ع˘˘م ي˘˘ف بي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ
هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘ت ثي˘ح ا˘يرو˘لا˘˘كب˘˘لأ

أدعقم091 يف تاصصاصصتخلأ
ةح˘صصلأ سضر˘م˘م سصصصخ˘ت ي˘ف

ي˘ف أد˘ع˘ق˘˘م03 ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ة˘ح˘صصلأ ي˘ف تÓ˘با˘ق سصصصخ˘ت

سصاصصتخأ ي˘ف84و ةيمومع˘لأ
يبطلأ ريوصصتلأ ةزهجأأ يلغصشم

أدعقم51و ،ةيمومعلأ ةحصصلل
ة˘ح˘صصلأ ظ˘ف˘ح سصا˘صصت˘خأ ي˘˘ف

ي˘ف أد˘ع˘ق˘م11و ،ةي˘مو˘م˘ع˘لأ

8و ةيحصصلأ ةيذغتلأ سصاصصتخأ

تأزيهجت سصاصصتخأ يف دعاقم

يف أد˘ع˘ق˘م02 و تأرا˘ظ˘ن˘لأ
و نييبطلأ نيدعاصسملأ سصصصخت

ن˘يد˘عا˘صسم˘لأ لا˘ج˘˘م ي˘˘ف01
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خو .ن˘ي˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
سصاصصت˘خلأ را˘ي˘ت˘خأو ه˘ي˘جو˘ت˘لأ
ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ ظ˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ل
مهؤواقتنأ مت نيذلأ ني˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ

أذه نأأ نايزم تيآأ ديصسلأ دكأأ دقو
تقولأ يف قحتلي مل» أذإأ ددعلأ
ه˘صضيو˘˘ع˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘صس بصسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةمئاق يف مه يذلأ نيحصشرتملاب
مهتلدعم لصصت نيذلأو راظتنإلأ
م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ كل˘˘ت˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ل˘˘قأأ

متيصسو .«ق˘ب˘صس ا˘م˘ي˘ف ا˘هد˘يد˘ح˘ت
تأونصس ثÓث دعب ةبلطلأ هيجوت
ةيقيبطتلأو ةيرظنلأ ةصسأردلأ نم

ربع ةيح˘صص ة˘صسصسؤو˘م53 ىلإأ

تاصسصسؤوم5 اهنيب نم ةيلولأ

21و ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسأ

ةصصصصختم ةيئافصشتصسأ ةصسصسؤوم
تا˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ بنا˘˘˘˘˘ج ى˘˘˘˘˘لإأ
ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسإلأ

ةرو˘ت˘كد˘لأ تنا˘كو .ة˘يرأو˘ج˘˘لأو
امي˘ف تحر˘صص د˘ق سشا˘ب˘ن ةر˘ي˘ظ˘ن
د˘˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ دد˘˘˘ع نأا˘˘˘ب ق˘˘˘ب˘˘˘صس
يف يلاعلأ نيوكتلل ةيجوغأديبلأ

ه˘ب˘صش تا˘صصا˘صصت˘˘خأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
رئأزجلأ ةيلوب ةصصا˘خ˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ

دق (أدعقم233 ) مصسوملأ أذه
م˘صسو˘م˘˘لأ ع˘˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ع˘˘جأر˘˘ت

فر˘˘ع يذ˘˘لأ8102 طرا˘˘ف˘˘لأ

دوعي و .أدعقم083 سصيصصخت
ددع ةيدودحم ىلإأ اهبصسح كلذ
ةحاتملأ ةيجو˘غأد˘ي˘ب˘لأ د˘عا˘ق˘م˘لأ

يف نيوكتلأ لكايه فلتخم ربع
ىوتصسم ىلع ةعزوملأ لاجملأ
قحتل˘ي˘صسو .ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ
ةصسأردلأ د˘عا˘ق˘م˘ب نو˘صصبر˘ت˘م˘لأ
ديدجلأ ينيوكتلأ مصسوملأ مصسرب

تاصسصسؤومب9102 /0202
ة˘يأد˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘˘صش ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ
ربوتكأأ رهصش نم لوألأ عوبصسألأ
دهعملأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ل˘ب˘ق˘م˘لأ

يف ي˘لا˘ع˘لأ ن˘يو˘كت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
يأد ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ه˘˘˘ب˘˘˘صش
ه˘نأأ ى˘لإأ ترا˘صشأأو .ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب

يف تثدحتصسأ كلذ ىلع ةوÓع
ةديدج ماصسقأأ ةيصضاملأ تأونصسلأ
تاصصصصخت ىتصش يف نيوكتلل
لك ىوتصسم ىل˘ع ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صش
دو˘م˘ح ة˘صسي˘ف˘ن ى˘ف˘صشت˘˘صسم ن˘˘م
ى˘ف˘صشت˘صسم و (ا˘˘ق˘˘با˘˘صس ي˘˘نرا˘˘ب)
ة˘˘˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لأو ةر˘˘˘˘˘˘يود˘˘˘˘˘˘لأ
رصصانعلأ ةيرأوجلأ ةيئافصشتصسلأ
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م و˘˘صسيور˘˘لا˘˘˘ب
ةذتا˘صسأأ ن˘م ر˘ي˘طأا˘ت˘بو ن˘يو˘كت˘لأ

بصصانم حتف يتأايو .نيصصتخم
يبطلأ ه˘ب˘صش لا˘ج˘م ي˘ف ن˘يو˘كت
نم اهباح˘صصأأ د˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس ي˘ت˘لأ

د˘ع˘ب ةر˘صشا˘ب˘م ل˘˘غ˘˘صش بصصا˘˘ن˘˘م
ةيعماج تأداهصش ىلع لوصصحلأ

ن˘ي˘ب ة˘ع˘قو˘م˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلأ ق˘˘فو
فيظولأ ةيريدمو ةحصصلأ ةرأزو
هذ˘ه ل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
د˘ي˘صسج˘˘ت را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ
اه˘تر˘ط˘صس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإلأ

نا˘˘˘˘˘˘كصسلأو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘صصلأ ةرأزو
ةيمأرلأ تايفصشت˘صسم˘لأ حÓ˘صصإأو
يف نيوكت بصصانم ريفوت ىلإأ

حمصسي ا˘م˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘ب˘صش لا˘ج˘م
و ،ي˘ح˘صصلأ ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب
تاجا˘ي˘ت˘حل كلذ˘ك ة˘با˘ج˘ت˘صسلأ
.زاجنإلأ ديق دجوت يتلأ لكايهلأ

ربوتكأأ رهصش نم لوأ’أ عوبصسأ’أ نم ةيأدب يبطلأ هبصش نيوكتلأ تاصسصسؤومب نوقحتليصس

تاصصصصخت8 يف ايجوغاديب ادعقم233
0202-9102 يعماجلا مصسوملل

أريبك ءايتصسأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ ىدبأأ
باتكلأ سصقنو بايغ ةرهاظ نم
تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ن˘˘˘م ي˘˘˘صسرد˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ،ة˘˘˘يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ
ن˘م ن˘ب˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ سصا˘خ˘صشأÓ˘ل
باتكلأ نم ة˘ي˘نا˘ج˘م˘لأ ةدا˘ف˘ت˘صسلأ
تابوعصص أودجو نيذلأ ،يصسردملأ
فلتخم بتك ىلع لوصصحلأ يف
دأز امو ،مهئانبأل دأوملأو رأوطألأ

رفوت وه ذيمÓتلأ ءايلوأأ بصضغ نم
ةلئاه دأدعأابو ي˘صسرد˘م˘لأ با˘ت˘كلأ
رأوصسأأ جراخو ءأدوصسلأ قوصسلأ يف
راعصسأابو ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

رع˘صسلأ ف˘ع˘صض ل˘صصت د˘ق ة˘ي˘لا˘ي˘خ
ل˘˘خأد ه˘˘ب عا˘˘ب˘˘ت يذ˘˘لأ ي˘˘˘ل˘˘˘صصألأ
ةمج تلؤوا˘صست ط˘صسو ،ة˘صسرد˘م˘لأ

ةيصصولأ تاهجلأ تان˘ي˘م˘ط˘ت لو˘ح
با˘˘˘˘ت˘˘˘˘كلأ ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت سصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب
ة˘ي˘ف˘ي˘˘كو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ي˘˘صسرد˘˘م˘˘لأ

هذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘عا˘ب˘لأ ءلؤو˘ه ل˘صصح˘˘ت

با˘ت˘كلأ ن˘م ةر˘فو˘ت˘م˘لأ تا˘ي˘م˘كلأ

غلابم را˘ع˘صسأا˘ب ه˘ع˘ي˘بو ي˘صسرد˘م˘لأ

ةهج نم بيقر وأأ بيصسح نود اهيف

قايصسلأ تأذ يف نيبلاطم ،ىرخأأ

هذ˘ه ةر˘ها˘ظ˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘˘ب

لكصشب راصشتنلأ يف تذخأ يتلأو

ر˘ب˘كألأ رر˘صضت˘م˘لأ نو˘˘كي ،بي˘˘هر

يذلأ ،نطأوملأ بيج اهيف ديحولأو

ءا˘ن˘ت˘قأ ى˘ل˘ع أر˘ب˘ج˘م ه˘صسف˘ن د˘˘ج˘˘ي

ريصسلأ نامصضل يصسردملأ باتكلأ

مهئانبأل ديجلأ ليصصحتلأو نصسحلأ

ةقيرط نع رظنلأ سضغب ذيمÓتلأ

يصسردملأ باتكلأ ىلع لوصصحلأ

ةينعملأ تاهجلأ كرحت بجو يذلأ

يتبأ ر˘ها˘ظ˘م˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘م يدا˘ف˘ت˘ل

.ذيمÓتلأ سسردمت فورظ لقرعت

T°ƒT°É¿.ì

ةرفوتمو تاصسصسؤوملاب ةدوقفم ةيصسردم بتك
ةنتابب ءادوصسلا قوصسلاب ةفعاصضم راعصسأاب

لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإلأ بلا˘˘ط
ةلصشنخ ةيلوب نيو˘كت˘لأو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ىلع ةعاصس رخآأ تلصصح نايب يف
قيقح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن
لزاهم فصشكل عاطقلأ يف ةيرأزو
، ةلصصاحلأ تأزواجت˘لأو ر˘ي˘ي˘صست˘لأ

تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع أو˘ن˘ل˘عأأ ا˘م˘˘ك
اعوبتم عوبصسأأ لك يف ةيجاجتحأ
ءاقب ةلاح يف لمعلأ نع بأرصضإاب
سصن بصسحو . اهلاح ىلع رومألأ
بتكم نم انيلإأ درو يذلأ نايبلأ
هنأأ هيف ءاج ، ةلصشنخ ةيلوب داحتلأ

ةلاحو مئÓ˘م ر˘ي˘غ˘لأ و˘ج˘ل˘ل أر˘ظ˘نو
ذنم عاطقلأ اهصشيعي يتلأ ناقتحلأ
عمتجأأ ، يصسردملأ لوخدلأ ةيأدب
لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لأ دا˘˘ح˘˘تإلأ بت˘˘كم
ة˘صسل˘ج ي˘ف ن˘يو˘كت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ
يف ثدحي ام ةصشقانمل ةيئانثتصسأ
عامتجلأ سصلخو ، ةيبرتلأ عاطق
ا˘ه˘ن˘م تأرأر˘ق˘لأ د˘يد˘ع ذا˘خ˘تأ ى˘لإأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو ة˘ب˘لا˘ط˘م
ىلإأ ةيرأزو قي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا˘ب

نم هب ثدحي ام ةنياعم و عاطقلأ
، رييصستلأ يف تأزواجتو لزاهم
ي˘˘ف عور˘˘صشلأ ن˘˘ع أو˘˘ن˘˘ل˘˘عأأ ا˘˘م˘˘ك
ي˘˘ف ةر˘˘م ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ تا˘˘كر˘˘˘ح
لصشو بأرصضإأ نصش لبق عوبصسألأ
تا˘صسصسؤو˘م˘لأ ع˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ة˘˘صسأرد˘˘لأ
مل ةلاح يف ةلصشنخ ةيلوب ةيوبرتلأ
كأرد˘ت˘˘صسل تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ت
ةدا˘عإا˘ب بت˘كم˘لأ بلا˘طو . رو˘˘مألأ
ةيصضرملأ لطعلأ فلم يف رظنلأ

ة˘ي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ تأءأر˘جإلأ ءا˘غ˘لإأو
ةيبرتلأ ر˘يد˘م فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ
يذلأ ررصضلل أرظن ةلصشنخ ةيلوب
تقو يف ذاتصسألأو ذيملتلاب قحل
ةيروفلأ ةيوصستلاب أوبلاطو ، دحأو
و ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘خ˘م˘˘ل˘˘ل
تلاحلأ عيمجب لفكتلأو تايقرتلأ
تأر˘ي˘ي˘غ˘ت ثأد˘حإأ ع˘˘م ، ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لأ

ة˘يرأدإلأ ح˘لا˘صصم˘لأ ي˘ف ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع
عم ىصشامتي امب ةيبر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب
. عاطقلأ ةحلصصم
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لمعلأ نع بأرصضإأ و ةيعوبصسأأ تاجاجتحأ يف هعورصش نلعأأ

ةيرازو قيقحت ةنجلب بلاطي فابينلا
ةلصشنخب ةيبرتلا عاطق يف

توأأ02» ةعماج ةبلط ديفتصسيصس

ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ لو˘˘خد˘˘لأ لÓ˘˘خ  «55
تا˘مد˘خ ن˘م ،ةر˘م لوألو د˘يد˘ج˘˘لأ

دعب ةيقيبطتلأ ايجولونكتلأ دهعم

كيرصشلأ عم تأونصس3 مأد لمع
جو˘˘˘˘˘˘ف لوأأ  ،«كأر˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘˘صس»
ةفاظن سسناصسي˘ل ي˘ف سصصصخ˘ت˘ي˘صس
ةيلورتبلأ ةعان˘صصلأ ط˘ي˘ح˘م ن˘مأأو
،ح˘˘ت˘˘ف م˘˘ت˘˘ي نأأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يزا˘˘غ˘˘˘لأو
ر˘˘ي˘˘ي˘˘صست ي˘˘ف م˘˘صسق ،Ó˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسم
دصصق اصضيأأ يعصسلأ عم ،عيراصشملأ
Óبقتصسم ءاميكورتبلأ مصسق ةيقرت
نأأ رابتعأ ىلع ؛ايلع ةصسردم ىلإأ

ف˘ي˘ظو˘ت ه˘ل نو˘كي˘صس م˘صسق˘لأ أذ˘˘ه
لوخدلأ لÓخ مت˘ي˘صس ا˘م˘ك .ي˘ن˘طو
را˘صسم ح˘ت˘ف  ،د˘يد˘ج˘لأ ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ
ةيعونلأ ةبقأرمو ايجولويبوركيملأ
ءÓ˘˘ت˘˘مأ ن˘˘˘مأأ را˘˘˘صسم بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ
ةدايز ،ةيزاغلأو ةيلورتبلأ رخأوبلأ

نونا˘ق˘لأ ي˘ف «ر˘ت˘صسا˘م» ح˘ت˘ف ى˘ل˘ع
ع˘˘م ة˘˘كأر˘˘صشلا˘˘ب كلذو ،ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ

ثعب  متيصس امك .ةينابصسإأ ةعماج
يف اهن˘م ،تأرا˘صسم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
د˘ع˘ب˘˘لأ تأذ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘لأ
،ةيقيبطتلأ تاغل˘لأ ي˘فو ،ي˘ن˘طو˘لأ

ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألأو ،تا˘˘غ˘˘ل˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘تو
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لأو ة˘ي˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لأ

يف سسناصسيل اهيف امب ،ةروطتملأ
دقن يف ىرخأأو ،تابتكملأ داصصتقأ
ةعماج تماق و .ةيبدألأ تاصسأردلأ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع عأد˘يا˘ب ةد˘˘كي˘˘كصس
يملعلأ ثحبل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ

رباخم تافلم4 ،ةرأزولل ةعباتلأ
ةدوجوم ريغ تاصصصصخت يف ثحب

˘˘مÓ˘˘عإلأ ي˘˘ف  ا˘˘هأو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،لكآاتلأو ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ي˘فو ،لا˘صصتلأو
ملع يفو ،ة˘يو˘قا˘ط˘لأ دأو˘م˘لأ ي˘فو
عيراصشملأ سصخ˘ي ا˘م ي˘فو.سسف˘ن˘لأ
ءاصشنإأ  مت دقف ةصسصسؤوملل ةيلكيهلأ

ىلع ظافحلل ة˘كر˘ت˘صشم ة˘ح˘ل˘صصم
ةحلصصم ءاصشنإأو ،ةع˘ما˘ج˘لأ ق˘ئأد˘ح
،فثكملأ باصسحلل ىرخأأ ةكرتصشم
زكرم ريوطت لجأأ نم لمعلأ عم
ىقبيل ،تاغللأ يف فثكملأ ميلعتلأ
ىع˘صست يذ˘لأ حو˘م˘ط˘لأ عور˘صشم˘لأ

ولو ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةد˘كي˘كصس ة˘ع˘ما˘ج
ةق˘ح˘ل˘م ح˘ت˘ف و˘ه ،كر˘ت˘صشم عذ˘ج˘ب
بطلأ ةيلكل ةعبات ةيبطلأ مولعلل
نأأ ا˘م˘ل˘ع ،ة˘با˘ن˘ع وأأ ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق˘˘ب
ةنصس ذنم ةصسأردلأ ديق عورصشملأ

متي نأأ لمأأ ىل˘ع ،ن˘ي˘ت˘ع˘ما˘ج˘لأ ع˘م
ه˘نا˘كمإا˘ب يذ˘لأ م˘˘ل˘˘ح˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
هفرعت يذلأ طغصضلأ نم فيفختلأ

M«ÉI HƒOjæÉQ.ناتيلكلأ

بطلأ ةيلكل عرف حتفل ىعصست اميف

ةيقيبطتلا ايجولونكتلا دهعم حتف
ةدكيكصس ةعماج يف

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج
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يرأوه ايجولونكتلأ و مولعلأ ةعماج سسيئر فصشك
ةعماجلأ نأأ نيدلأ رون فيرصش يلع نب نيدموب
ل ثيح ، يبعصشلأ كأرحلأ ببصسب تابذبذت تدهصش
تا˘نا˘ح˘ت˘مأ ءأر˘جإأ دد˘صصب ة˘ع˘ما˘ج˘لأ تا˘ي˘ل˘˘ك لأز˘˘ت

91 ي˘ف ي˘ه˘ت˘ن˘ت نأأ ةرر˘ق˘م˘لأ و ي˘نا˘ث˘لأ ي˘صسأد˘صسلأ

رظتني يذلأ تقولأ يف أذه يتأاي .يراجلأ ربمتبصس

ةعماجب بلاط فلأأ05 نم ديزأأ قحتلي نأأ هيف
(رأوزلأ باب) نيدموب يرأوه ايجولونكتلأ و مولعلأ

ةنصسلأ لÓخ ديدج بلاط فلآأ9 نم ديزأأ مهنيب نم

ه˘ن˘ع ف˘˘صشك ا˘˘م بصسح،9102-0202 ةيعماجلأ
ثيح ،نيدلأ رون فيرصش يلع نب ، ةعماجلأ سسيئر
لئاهلأ ددعلأ أذه ةعماجلأ لجصست ةرم لوأل» هنأأ دكأأ

لÓ˘خ م˘ه˘صسورد نور˘صشا˘ب˘ي˘صس ن˘يذ˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘˘م
كلذو مدا˘ق˘لأ ر˘بو˘ت˘˘كأأ ر˘˘ه˘˘صش ن˘˘م لوألأ ف˘˘صصن˘˘لأ

دعي كلذ رابتعاب سسيردتلأ نم اعوبصسأأ03 نامصضل
فني مل ،كلذ ءأزإأو.«هريفوت بجأولأ ينوناقلأ دحلأ
ةيطغت لاجم يف تابوعصص ليجصست ثدحتملأ تأذ
يف ةبوعصص ىلع ةدايز، ةيجوغأديبلأ جمأربلأ عيمج
اميصس رأوطألأ فلتخمل سسيردتلأ ةمانزر ديدحت
هذه مهددع براقي نيذلأ ىلوألأ ةنصسلأ ةبلط مهنم

ل˘ي˘ج˘˘صست با˘˘صسأأ ن˘˘عو .بلا˘˘ط ف˘˘لأأ71 ةنصسلأ
يف ةبلطلأ بوصسر لاجم يف «ةربتعم» تلدعم
نأأ ، فيرصش يلع نب لاق ،يعماج ىلوألأ ةنصسلأ

ىلوتت ةيجوغأديب ةنجل ليكصشت «ددصصب هحلاصصم

مل يتلأ ،«ةرهاظلأ هذهل ةنماكلأ بابصسألأ ةصسأرد
رايتخأ ءوصس» وه اهبابصسأأ دحأأ نوكي نأأ دعبتصسي
ءوجل أذكو ددجلأ ةبلطلأ لبق نم تاصصصصختلأ

ة˘ي˘صسأرد˘لأ ة˘ن˘صسلأ د˘ي˘م˘ج˘ت ى˘لإأ م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع
نيوكتلأ سضورع سصوصصخبو .«ةددعتم بابصسأل
تأذ لا˘ق ،ة˘ن˘صسلأ هذ˘ه ة˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

روط يف اصصصصخت34 ريفوت متيصس هنأأ ثدحتملأ

،رتصساملأ روط نمصض اصصصصخت551 و سسناصسيللأ

رو˘ط˘لأ ي˘ف تا˘صصصصخ˘ت01 تج˘مر˘ب ن˘ي˘ح ي˘ف

هرأوتكد بصصنم201 ريفوت ىلإأ أريصشم ،هأروتكدلأ
ةعماج نإاف ، ريطأاتلاب قلعتي اميفو .ةنصسلأ هذهل

وهو امئأد أذاتصسأأ4191 مصضت ،نيدموب يرأوه
ددع غلب نيح يف ، نيتقؤوملأ ةذتاصسألأ ددع سسفن

،افظوم4981 نييرأدإلأ و نيينقتلأ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ

لكل ابلاط62 غلب ريطأاتلأ لدعم نأأ ىلإأ أريصشم
راصشأأو .«لوبقملأ لدعملأ» ب كلذ افصصأو ، ذاتصسأأ
ةيصضاملأ ةنصسلأ لÓخ ةعماجلأ يجيرخ ددع نأأ ىلإأ

يف7401 نم ديزأأ مهنم ابلاط7494 نع ديزي

روط يف ابلاط8983 نم ديزأأ و سسناصسيللأ روط

يف ابلاط2481 ءاصصحإأ ىلإأ اصضيأأ أريصشم، رتصساملأ

تأونصس6 ن˘م د˘يزأأ ذ˘ن˘م كلذو هأرو˘ت˘كد˘لأ رو˘ط
نأأ ،فيرصش يلع نب دافأأ ،ىرخأأ ةهج نم .ةيصضاملأ

12 اهنم ةينطو ةيقافتأ03 ىلع تصضمأأ ةعماجلأ

يف لمعت امك ، ثحب زكأرم3و تاكرصش عم ةيقافتأ

ىوتصسملأ ى˘ل˘ع نوا˘ع˘ت عور˘صشم91 زاجنإأ را˘طإأ
.يلودلأ

ةرخأاتملأ ةبلطلأ تاناحتمأ رصشابت ايجولونكتلأو مولعلأ ةعماج

ةبلط بوصسر بابصسأا لوح قيقحت حتف
يعماج ىلوألا ةنصسلا

ةيوق ةكراصشم يف هتقث دكأأ
قاقحتصس’أ يف يرئأزجلأ بعصشلل
لبقملأ يباختن’أ

نأا نقيتم» :حلاصص دياق
متتصس ةيصسائرلا تاباختنلا
«ةددحملا لاجآلا يف

سشيجلأ ناكرأأ سسيئر عافدلأ ريزو بئان دكأأ
حلاصص دياق دمحأأ قيرفلأ , يبعصشلأ ينطولأ
موي يناث يف اهاقلأأ ةيهيجوت ةملك يف سسمأأ

ةصسماخلأ ةيركصسعلأ ةيحانلأ ىلإأ هترايز نم
ةيصسائرلأ تاباختن’أ نأأ امامت نقيتم هنأأ
ةوق لصضفب اهل ةددحملأ لاجآ’أ يف متتصس
فأرطأ’أ سضعب ةدنجأأ ايافخل بعصشلأ كأردإأ
ةلصص يأاب تمت ’ يتلأ ةفورعملأ
دعبو هنأأ حلاصص دياق قيرفلأ لاقو.هتحلصصمل
ةرورصض لوح نآ’أ لبق رودي ثيدحلأ ناك نأأ
،ةيصسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإأ يف عأرصسإ’أ

تاباختن’أ هذه نأاب مات نيقي ىلع اننإاف
ةوق لصضفب ،اهل ةددحملأ لاجآ’أ يف متتصس
فأرطأ’أ سضعب ةدنجأأ ايافخل بعصشلأ كأردإأ
ةحلصصمل ةلصص يأاب تمت ’ يتلأ ةفورعملأ
سشيجلأ ناكرأأ دئاق راصشأأو.«يرئأزجلأ بعصشلأ
هذه نأأ ىلإأ قايصسلأ أذه يف يبعصشلأ ينطولأ
دق فأرطأ’أ هذه اهانبتت يتلأ ةدنجأ’أ
رئأزجلل ةيداعم تاهج فرط نم اهيلع تيلمأأ»

لجأأ نم ةصضرغملأ دوهجلأ لك لذب اهمأوق
ءأرجإأ ليطعت يأأ ،يروتصسدلأ لحلأ ليطعت
دياق قيرفلأ فاصضأأو .ةيصسائرلأ تاباختن’أ

أديج كردت ةيداعملأ فأرطأ’أ هذه نأأ حلاصص
ةيأدب ينعي ةيصسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإأ نأاب
.يقيقحلأ اهموهفمب ةيطأرقميدلأ بأوبأأ حتف
يتلأ ةمذرصشلأ هذه بجعي ’ يذلأ رمأ’أ وه و
يف لثمتملأ ةباصصعلأ قطنمب فرصصتت
تأراعصش ءأرو ءابتخ’أو طيلغتلأ أأدبم قيبطت
ينطولأ ماعلأ يأأرلأ مامأأ ةحوصضفم تحبصصأأ

،ةهج نم ةيطأرقميدلاب ىنغتت ثيح,
اهغولب مدع لجأأ نم اهعصسو يف ام لكب لمعتو
عافدلأ ريزو بئان راصشأأ امك.ىرخأأ ةهج نم
،ةيقيقح ةمزأأ نوصشيعي ء’ؤوه نأأ ىلإأ ينطولأ

نيرايخ مامأأ اهلÓخ نم مهصسفنأأ أودجو امدعب
قودنصصلأ هزرفي امب لوبقلأ امإأ ،امهل ثلاث ’
امك.«يبعصشلأ رايخلأ نع لزعمب سشيعلأ امإأو
هذه هوجرت يذلأ ليدبلأ أذه قيرفلأ فصصو
دودصسمو رامثلأ ميقع حورلأ ميدعب فأرطأ’أ
ىلإأ اهرأرقتصسأو رئأزجلأ نمأأ سضرعيو قفأ’أ

رطاخملأ هذه نأاب أركذم ،اهل رصصح ’ رطاخم
لكب يبعصشلأ ينطولأ سشيجلأ اهل ىدصصتي

اهل فقيو ،نيلت ’ ةدأرإأو مزعو مزح
امك.اهيلع زوحي يتلأ ةوقلأ لكب داصصرملاب

يبعصشلأ ينطولأ سشيجلأ ناكرأأ دئاق سصرح
يرئأزجلأ بعصشلأ ةنأامط ىلع ددصصلأ أذه يف
تناك امهم هدعو فلخي نل هصشيج نأاب
رمتصسيصس هنأأ نع Óصضف ،لأوحأ’أو فورظلأ

ةليطو نطولأ ءاجرأأ ةفاك ربع هتقفأرم يف
نم هنيكمت ةياغ ىلإأ ةصساصسحلأ ةلحرملأ هذه

نمأ’أ فنك يف ةيصسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإأ
ةمذرصشلأ هذه فنأأ مغر ةنيكصسلأو نامأ’أو
ريدقت يف تأاطخأأ يتلأ ةيغابلأ ةليلقلأ

مظاعتلأ يف تطرفأأو يقيقحلأ اهمجح
نأأ ىلإأ هثيدح مصضخ يف افيصضم,فيزملأ
بصسك يرئأزجلأ بعصشلل لفكي ليبصس عجنأأ

وه ،ةيلبقتصسملأو ةرصضاحلأ تاناهرلأ ةفاك
ةرمتصسملأو ةرركتملأ تاطلاغملل هابتن’أ
ةلاصضلأ ةمذرصشلأ ةحاقو لكب اهانبتت يتلأ
ىلع ةفرحنملأ اهتيؤور سضرفت نأأ ديرت يتلأ
فيظوت ىلع أدامتعأ كلذ و ،ةيبلغأ’أ

نطولأ جراخو لخأد ةيمÓعإ’أ اهعورف
قعنت يتلأ ةروجأاملأ قأوبأ’أ سضعب دينجتو
ةوÓع ،يعامتج’أ لصصأوتلأ لئاصسو لÓخ نم

ةيبعصشلأ تأريصسملل سضرغملأ ريخصستلأ ىلع
هذه ردصصت ىلع ةبظأوملأ ربع ةيبÓطلأو
تأراعصشلأ سضعب عفر ىلع سصرحلأو تأريصسملأ
ام عم ىصشامتي امب،ةرركتم ةفصصب ،ةغرافلأ

قثأو هنأأ هتملك ماتخ يف أدكؤوم,هيلإأ فدهت
باختنأ يف نييرئأزجلأ ةكراصشم نأأ نم
ةباثمب نوكتصسو ةيوق نوكتصس مداقلأ مهصسيئر
هصسفن هل لوصست نم لك ىلع قعاصصلأ درلأ
.اهبعصشو رئأزجلأ نمأاب سساصسملأ
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هماهمل هتلوأزم ءانثأأ هبتكمب سسمأأ ةحيبصص يفوت

هللا ةمذ يف نورمع لارنجلا ةيركصسعلا ةصسبلألا ةعانصص بكرم ريدم
رداصصم تدكأأو.ةمصصاعلأ رئأزجلاب ةبورخلاب اهقحأولو ةيركصسعلأ ةصسبلألأ ةعانصص بكرم ريدم نورمع لامج ديمعلأ ،سسمأأ ةحيبصص يفوت
نإأ رداصصملأ تأذ تلاقو ،ةبورخلاب ةيركصسعلأ ةصسبلألأ ةعانصص ةدحو رقمب ،هتافو ةظحل هبتكم لخأد ناك نورمع لأرنجلأ نأأ ،ةقباطتم
اقيقحت ةصصتخملأ حلاصصملأ تحتف دقو.سسمأأ حابصص هلمع ةيأدب نم ىلوألأ تاعاصسلأ يف ،ةيبلق ةتكصسب بيصصأأ نورمع لامج ديمعلأ
نإاف طقف ريكذتلل.ةلاحلأ هذه لثم يف هب لومعم وه املثم ،يعرصشلأ بيبطلأ ريرقت رودصص راظتنأ يف ،ةافولأ تاصسبÓمو فورظ ةفرعمل
.نثأريإأ ثيان ءاعبرألأ ةقطنم نم ردحني وهو طقف فصصنو ةنصس ذنم ديمع ةبتر ىلأ ديقع ةبتر نم هتيقرت تمت دق ناك ديقفلأ
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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دهعملاب مهلوبقل ليجأاتلا وأا ةينطولا ةمدخلا نم ءافعإلا ةقيثو طارتششا دعب

 يلاعلا دهعملا  ىلإا لوخدلا ةقباصسم يف  نوكراصشملا
 نوجتحي لجيجب يبط هبصشلل

نونصشي صصاوخلا نولقانلا
عراصشب ةيجاجتحا ةكرح

ةملاقب ةعمجوب يناديوصس
صصاوخلا نولقانلا ، لوألا صسمأا راهن نشش

ةملاق ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
عراششب ةيجا˘ج˘ت˘حا ة˘كر˘ح ،د˘م˘حا ةر˘ه˘مو˘بو
دعب ما˘ت  ه˘ب˘شش ل˘ل˘شش تفر˘ع ن˘يأا،ي˘ناد˘يو˘شس

لقنلل ةل˘فا˘ح43 ي˘لاو˘ح با˘ح˘˘شصأا ماد˘˘قأا
لوخدلاب طخلا تاذ ىلع نيلماعلا يمومعلا
ىلع  مهتÓفاح  نكرو ،  ةيجاجتحا ةفقو يف

ط˘شسو ة˘ع˘م˘جو˘ب ي˘ناد˘˘يو˘˘شس عرا˘˘شش لو˘˘ط
مارتحا مدع ىلع مهنم اجاجتحا ، ةنيدملا
لقنلل ةينطولا ةشسشسؤوملل ةعباتلا تÓفاحلا
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا ير˘شضح˘لا ه˘ب˘˘ششلاو ير˘˘شضح˘˘لا

تÓفاح80 لوخد لÓخ نم ، ةيعرششلا
ةملاق طخ ىلع لمعلل ةشسشسؤوملا هذهل ةعبات
ةشصشصخملا تÓفاح ةعبرأا نم لدب ةرهموب
صصاوخلا نولقانلا هشضفر ام وهو طخلا اذهل
ل˘ق˘˘ن˘˘لا تÓ˘˘فا˘˘ح جاردإا˘˘ب او˘˘ب˘˘لا˘˘ط ن˘˘يذ˘˘لا
رارقلا اذه نأا نيرب˘ت˘ع˘م ، م˘ه˘ع˘م ي˘مو˘م˘ع˘لا
ددهي حبشصأا ةينعملا تاهجلا هتذختا يذلا

ن˘ع  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فوز˘ع بب˘شسب م˘ه˘ت˘ن˘ه˘˘م
رئاج رارقلا اذه نأا نيدكؤوم ، مهعم لقنتلا

صصرفلا ئفاكتو ةاواشسملا أادبم يعاري لو
تÓفاح لمع مهبشسح لقرع و ، لمعلا يف
رمألاب نيينعم˘لا ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ، صصاو˘خ˘لا
ميظنتل رابتعلا نيعب اذه مهلاغششنا ذخأاب
نيناوقلا عم ى˘ششا˘م˘ت˘ي ا˘م˘ب تÓ˘فا˘ح˘لا هذ˘ه
ةشسشسؤوملا تÓفاح راشسم لعجو  ةمزÓلا
يرشضحلا هبششو يرشضحلا لقنلل ةيمومعلا
يف مهنأا نيدكؤوم مهتÓفاح راشسم صسفن يف
نإاف هيلع وه ام ىلع عشضولا رارمتشسا ةلاح
لمعلا نع ايئاهن فقوتي فوشس مهنم ريثكلا

ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا تار˘ششع صضر˘ع˘ي ا˘˘م و˘˘هو

.درششتلل تÓفاحلا هذه نم قزرتشست تناك
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ةلآاب لوتقم باصش فاصشتكا
ةيعانصصلا ةقطنملاب ةداح

 فيطصسب
نينطاوملا نم ةعومجم صسمأا حابشص رثع

، ةنشس83 رمعلا نم غلبي باشش ةثج ىلع
، فيطشس ةنيدمل ةيعانشصلا ةقطنملاب ةيمرم
اهيلع انلشصحت يتلا تامولعملا بشسح و
ىدأا ةداح ةلآاب برشضلل صضرعت ةيحشضلا ناف
ةيامحلا حلاشصم تلقنت دق و ، هتافو ىلإا
امك ، ةثجلا ىلع روثعلا ناكم ىلا ةيندملا
و ناكملا نيع ىلإا نمألا حلاشصم تلقنت
ةيحشضلا ةيوه ةفرعمل اقمعم اقيقحت تحتف
ءاوجأا تفلخ يتلا، ةميرجلا هذه تاشسبÓم و
ناكشس طشسو ىشسألا و نزحلا و ةريحلا نم
. فيطشس ةنيدم

Gjªø.Q

ةيلولا نمأا صسيئر بيصصنت
ةليصسملل ديدجلا

ةيلولا نمأا صسيئر بيشصنت صسمأا ءاشسم مت
نياشسح ةطرششلل لوأا ديمع ديدجلا  ةليشسملا

ن˘مأا˘ب بشصن˘م˘لا صسف˘ن ل˘غ˘شش يذ˘لا د˘م˘ح˘˘م
ةطر˘ششلا ة˘ير˘يد˘م˘ب ارا˘طإا و ة˘ما˘ع˘ن˘لا ة˘يلو
م˘شسا˘ق˘ل˘ب ن˘يد˘لا رو˘ن˘ل ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ  ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

ىلع فرششا ثيح ةطرششلا ةشسردمب  اذهو
بقارم صسرادملاو ميلعتلا ريدم اهميشسارم
ماعلا ريدملا Óثمم يلاغلا قرزل ةطرششلا
ةليشسملا ةيلولا يلاو ةقفر ينطولا نمأÓل
ة˘ي˘ن˘مألا تارا˘طإلا اذ˘كو  م˘ي˘هار˘˘بإا  نا˘˘ششوا

. ةيركشسعلاو
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نيلشصحتملا ةبلطلا نم ددع نششو
ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘م
ة˘ق˘با˘شسم اوزا˘ت˘جا ن˘يذ˘لاو ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب
يلاعلا دهعملا ىلإا لوخدلل لوبقلا
حاجنب لجيجب يبط هبششلا نيوكتلل
مهئايلوأا ةقفر تاجاجتحإلا نم ةجوم
ءار˘جإلا˘ب هّو˘م˘شس ا˘م˘ب اد˘˘يد˘˘ن˘˘ت كلذو
م˘هؤوا˘ن˘بأا ه˘ب ه˘بو˘ج يذ˘لا ي˘ف˘شسع˘ت˘˘لا

فلملا يف8 مقر ةقيثولاب قلعتملاو

صصنت يتلاو نيحششر˘ت˘م˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
بلا˘˘ط ل˘˘ك ر˘˘فو˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘م ءا˘ف˘عإلا ة˘ق˘ي˘ثو ى˘ل˘ع صصبر˘˘ت˘˘م

ليجأاتلا ةداهشش وأا ةي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ف˘شصع˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م يذ˘˘لا ر˘˘مألا
نم نيحجانلا ةبلطلا تارششع مÓحأاب
يف دهع˘م˘لا لو˘خد ي˘ف رو˘كذ˘لا ة˘ئ˘ف

ةداهششلا ىلع ءلؤوه رفوت مدع لظ
اذه ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘لا˘ح˘ت˘شساو ة˘بو˘ل˘ط˘م˘لا
مل ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا بل˘غأا نو˘ك بل˘ط˘م˘لا
نأا مكحب دينجتلا نشس  دعب اوغلبي

ةنشس91و81 نيب حوارتت مهرامعأا

. طقف
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘طو

تاهجلا نم مهئايلوأا اذكو  نيحجانلا
اذ˘˘ه ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘˘لا
لوخدب  مهئانبأل حامشسلاو لاكششإلا

نم مهب˘ل˘غأا نأاو ا˘شصو˘شصخ د˘ه˘ع˘م˘لا
نيدكؤوم ةيلاعلا تلدعملا  باحشصأا
ةيناكمإا نم ادجم ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘م م˘ه˘نأا˘ب
ىلإا لوخدلا ةشصرفل مهئانبأا عييشضت
ى˘لإا لو˘خد˘لا ة˘شصر˘ف اذ˘كو د˘ه˘ع˘م˘لا
ةيعماجلا تÓيجشستلا نوك ةعماجلا
˘ما˘مأا ق˘ب˘ت م˘لو ةد˘م ذ˘ن˘م ته˘ت˘˘نا د˘˘ق
هبششلا مهنيوكت ةعباتم ىوشس ءلؤوه
طرشش طاقشسإا ربع رمي ام وهو يبط
نم ءا˘ف˘عإلا ة˘ق˘ي˘ثو ى˘ل˘ع لو˘شصح˘لا
ةدا˘ه˘شش ى˘ت˘ح وأا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘˘خ˘˘لا
. ليجأاتلا

ة˘ح˘شصلا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأا ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاحيرشصت يف لجيج ةيلول ةباينلاب

لا˘˘˘كششإلا نأا˘˘˘ب صسمأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص
نيعونمملا ةبلطلل ةبشسنلاب حورطملا

هبششلل ي˘لا˘ع˘ل˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا لو˘خد ن˘م
فارطأا ةدع همشساقتت لجيجب يبط
ن˘ع ثح˘ب˘˘لا دد˘˘شصب ه˘˘ح˘˘لا˘˘شصم نأاو
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ا˘ه˘ب بلا˘ط˘ي ي˘ت˘لا لو˘ل˘ح˘˘لا

نأا˘ب ءلؤو˘ه ا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘لوأاو
هقيرط فرعيشس حورطملا لاكششإلا
ءو˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق ل˘˘˘ح˘˘˘لا  ى˘˘˘لا
عم هحلاشصم اهترجأا يتلا تلاشصتلا
لجأا نم فلم˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
نود لو˘ح˘ت ي˘ت˘لا با˘ع˘شصلا ل˘ي˘˘لد˘˘ت
دهعملاب نيحجا˘ن˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا قا˘ح˘ت˘لا
. روكذملا

 ىلوألا مهتلواحم تلششف امدعب

 نولوتصسيو ةلاقنلا فتاوهلل Óحم نومحتقي نولوهجم
 لجيجب رصصنعلاب هتادعم ىلع
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ةرخأاتم ةعاشس يف نولوهجم مدقأا
˘ما˘ح˘ت˘قا ى˘ل˘ع لوألا صسمأا ة˘ل˘ي˘ل ن˘˘م
حÓشصإاو عي˘ب ي˘ف صصشصخ˘ت˘م ل˘ح˘م
ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا
نيعبرأا و˘ح˘ن˘ب د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لا ر˘شصن˘ع˘لا

ةمشصاع ن˘م قر˘ششلا ى˘لإا ار˘ت˘مو˘ل˘ي˘ك

. لجيج ةيلولا

نإا˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م ردا˘˘˘شصم بشسحو
تاعاشس يف تمدقأا ةلوهجم رشصانع
لحملا ماح˘ت˘قا ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خألا ل˘ي˘ل˘لا

رقم نم ةليلق راتمأا دعب ىلع عقاولا
ثادحإاب  اوماق ثيح رشصنعلا ةرئاد
يديمرقلا هفقشس ىوتشسم ىلع هحتف
اذ˘ه ح˘م˘شسو ،ه˘ي˘لإا او˘ل˘ل˘شست˘ي نأا ل˘ب˘ق
ىلع ءÓيتشسلاب نيينعملل ماحتقلا
لخادب تناك يتلا تازيهجتلا صضعب
رخآا داتعو ةلاقن فتاوه نم لحملا

مهيلع رذ˘ع˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ه˘ل˘خاد˘ب نا˘ك
تناك يتلا ةيديدحلا ةنازخلا ماحتقا

تنا˘ك ي˘ت˘لاو ل˘ح˘م˘لا ل˘خاد ة˘ت˘ب˘˘ث˘˘م
فتاوهلا نم ىرخأا ةعومجم اهلخادب

. ةيلام غلابمو نمثلا ةيلاغ

نإا˘˘˘ف ردا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا تاذ بشسح˘˘˘˘بو
ماحتقا اولواح نأاو قبشس نيمجاهملا
ن˘م ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث و˘ح˘ن ل˘˘ب˘˘ق ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

علخ اولوا˘ح ثي˘ح ر˘ي˘خألا م˘ه˘مو˘ج˘ه
ر˘شسك لÓ˘خ ن˘م ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ج˘˘شس
برهلل اور˘ط˘شضا م˘ه˘نأا ر˘ي˘غ لا˘ف˘قألا
ىلع  ةمدا˘ق ةرا˘ي˘شس اود˘ها˘شش ا˘مد˘ع˘ب
اذ˘ه ه˘ب ع˘ق˘ي يذ˘لا عرا˘ششلا ىو˘ت˘شسم
ريخألا اذه بحاشص رطشضا ام  لحملا
دا˘ت˘ع ز˘يز˘ع˘تو ة˘ه˘جاو˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت ى˘لإا
ريغ لحملا طيحمب تبثملا ةيامحلا
ن˘م ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘لا ع˘ن˘˘م˘˘ي م˘˘ل كلذ نأا

ربع لحملا ماحتقاو مهموجه راركت

. يديمرقلا هفقشس

ةطرششلا نم دارفأا لقنت دقو اذه

ثيح قورشسملا لحملا ىلإا ةيملعلا

تقو˘لا ي˘ف تا˘م˘شصب˘لا ع˘فر˘ب او˘ما˘˘ق

ةيوه ديدحتل قيقحت هيف حتف يذلا

يذلا لع˘ف˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا

تاقرشسلا ةلشسلشس ناهذألا ىلإا داعأا

ن˘م ة˘ع˘شساو ق˘طا˘ن˘˘م تبر˘˘شض ي˘˘ت˘˘لا

ر˘ه˘ششألا لÓ˘خ ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا

. ةيشضاملا عيباشسألاو

ةيناملألا ةيارلا لمحي يعارشش براق نتم ىلع تناك

نارهوب جلاعملا فيكلا نم اراطنق25 نم ديزأا زجح
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صسمأا ،ينطولا عافدلا ةرازو تنلعأا

طب˘شض ن˘ع ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ءا˘ع˘برألا

جلاعملا في˘كلا ن˘م ة˘م˘خ˘شض ة˘ي˘م˘ك

ىلع ،غلك59و راطنق25 ـب ردقت

ىلإا ه˘ب˘ح˘شس م˘ت ي˘عار˘شش برا˘ق ن˘ت˘م

نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘شضوأاو.و˘˘يزرا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘˘م

متو ةينام˘لألا ة˘يار˘ل˘ل ل˘ما˘ح برا˘ق˘لا

ةماوح لبق نم صصاخششأا ةثÓث ءÓجإا

تاو˘ق˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ذا˘ق˘˘نإلاو ثح˘˘ب˘˘لا

لازي ل نيح يف ،ةيرئازجلا ةيرحبلا

هذه تايثيح لوح Óشصاوتم قيقحتلا

بق˘ع» :نا˘ي˘ب˘لا ي˘ف ءا˘جو.ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

مت يذ˘لا ي˘عار˘ششلا برا˘ق˘لا صشي˘ت˘ف˘ت

صسمأا لوأا هنتم ىلع بناجأا30 ذاقنإا

ةينوناقلا تاءار˘جإلا ءا˘ف˘ي˘ت˘شسا د˘ع˘بو

برا˘˘ق˘˘لا بح˘˘شسو ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘م˘˘لا

م˘˘ث ،و˘˘يزرأا ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م ى˘˘لإا ي˘˘عار˘˘˘ششلا

،لحاوشسلا صسارح فرط نم هششيتفت

نم ةمخشض ةيمك طبشضو فششكو

راطنق (25) ـب ردقُت جلاعملا فيكلا

عم قيقحتلا نأا امك.مارغوليك (59)و

ىلع فوقولل ايراج لازي ل نيينعملا

هذه يتأات» و.«ةيلمع˘لا هذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح

ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘عو˘ن˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا

ةفداهلا ةلشصاو˘ت˘م˘لا دو˘ه˘ج˘لا قا˘ي˘شس

را˘˘˘ج˘˘˘تلا ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ را˘˘˘ششت˘˘˘نا د˘˘˘شصل
،ا˘ندÓ˘ب˘ب ا˘ه˘ب˘ير˘ه˘˘تو تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
يتلا تايل˘م˘ع˘لا د˘يد˘ع ى˘لإا فا˘شضت˘ل
هذه جيورتو لاخدإا طابحإا نم تنكم
ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘˘م د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘تو ،مو˘˘˘˘م˘˘˘˘شسلا
ةرمتشسملا ةظقيلاو ةيلاعلا ةيفارتحلا

اهب ىلحتت ي˘ت˘لا م˘ئاد˘لا داد˘ع˘ت˘شسلاو
يبعششلا ينطولا صشيجلا تاوق ةفاك
ة˘م˘ير˘ج˘لا لا˘كششأا ة˘فا˘كل يد˘شصت˘ل˘ل
.«ةمظنملا

  ةقايصس ةصصخر062 بحصست وزو يزيتب نمألا حلاصصم
يصضاملا توأا رهصش لÓخ

لÓخ  تلجشس وزو يزيت ةيلو نمأا حلاشصم نأا رامت ةليمج ةطرششلا ةديمع وزو يزيت ةيلو نمل ةيلحملا ةيريدملا ىدل مÓعإلا ةيلخب  ةفلكملا  تفششك

31 نم ديزأا فيقوت مت  ثيح  نومرجملا اهيف عمتجي يتلا ناكمإلا و  راكوألا فلتخمل  ةمهادم062 نم  رثكأا  ةيراجلا ةنشسلا نم يشضاملا توأا رهشش
و برشضلا» صصاخششألا دشض ةبكترملا مئارجلاب  ةقلعتم ةفلتخم اياشضق ةدع حلاشصملا تاذ تجلاع امك . ةلادعلا ىلع مهتافلم تلاحأا تمت امهتم
ةقلعتملا تاعيرششتلا دشض مئارجلاب قلعتملا مشسقلا يف و . تاكلتمملا دشض ةبكترملا  مئارجلاب  ةقلعتم ىرخأا اياشضق  بناج ىلإا » مئاتششلا و تاديدهتلا
مئارجلاب ةقلعتم اياشضق ةدع ةجلاعم  نم تنكمت امك .اياشضق ةدع وزو يزيت ةيلو نما حلاشصم تجلاع لاجملا اذه يف ، ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملاب
تجلاع ةرتفلا صسفن يف و ىرخأا ةهج نم و  . ركشس ةلاح يف ةدايقلاب ةقلعتم ىرخأا اياشضق و ةيئيبلا و ةماعلا ةفلاخملا» ةماعلا ةحلشصملا دشض ةبكترملا
ةحفاكمب ةقلعتم  اياشضق ةدع تجلاع نمألا حلاشصم ناف  و رخأا قايشس يف و . قÓخألا دشض ةبكترملا مئارجلاب  ةقلعتم ةدحاو ةيشضق حلاشصملا تاذ
نإاف ىرخأا ةهج نم و .اهريغو تÓفاحلا تاطحم و قاوشسألا و يهاقملا و ةماعلا نكامألا و ةشساشسحلا ءايحألا تفدهتشسا ةيرشضحلا قطانملا يف ةميرجلا

،ةلقنتم و ةلجار تايرود نمشض صصاشصتخإلا ميلقإا ربع ةيرورم  تافلاخم ةدع  ، طرافلا  توأا رهشش لÓخ تلجشس وزو يزيتب يمومعلا نمألا حلاشصم

تلجشس امك . يئلولا نمألا حلاشصم اهترششن ةيرهشش ةليشصح بشسح اذه و ، ةقايشس ةشصخر062 بحشس مت امك تارايشسلا نم ديدعلا ةبقارم اهلÓخ مت

53 ةباشصإا يف تببشست ريشس ثداح92 عوقو ةرتفلا صسفن يفو ينمألا زاهجلا صسفن لجشس ىرخأا ةهج نم و .  ةيشضق41 ةرتفلا صسفن يف حلاشصملا  تاذ

N∏«π S°©ÉO. ةفلتخم حورجب اشصخشش

لوخدلا ةقباشسم يف نيحجانلا ةبلطلا نم ددع اهنشش يتلا تاجاجتحإلا باقعأا يف ةهجاولا ىلإا اددجم لجيجب يبط هبششلل يلاعلا دهعملا فلم داع
ةمدخلا نم ءافعإلا ةقيثو ىلع مهرفوت مدع ىوعدب ةظحل رخآا يف ةيرادإلا مهتافلم ضضفر ةيفلخ ىلع دهعملا اذه اهمظن يتلا ةريخألا

. ةينطولا
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ع˘م ل˘˘كسشم˘˘لا دو˘˘جو د˘˘ّكأا˘˘ت˘˘يو
ا˘ه˘ن˘م ى˘لوأ’ا تا˘خز˘لا ط˘قا˘سست
لقرعتو تا˘قر˘ط˘لا د˘سست ي˘ت˘لاو
تآاسشنملا ربع ىتح ريّسسلا ةكرح
ةنيدملا قرغتو ةديدجلا ةينفلا
كلذ˘ب دد˘ج˘ت˘˘يو ا˘˘هرا˘˘ط˘˘مأا ي˘˘ف
تا˘˘˘بر˘˘˘سس˘˘ّ̆ت˘˘˘˘لا و˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
يتلا تاعاطقنإ’او تاناسضيفلاو
اهثودح مهاسسي ملو اهيلع اندوعت

زه يف ةطرافلا تاونّسسلا لاوط
ءا˘سضق˘ل˘ل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘م˘يز˘˘ع
مغر ة˘يّ̆ل˘ك ل˘كسشم˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع
عيراسشملا ديدع ديسسجتو زاجنإا
ةفاسضإا راطإ’ا اذه يف ةجردنملا
ريهطتلاو فيظنتلا تايلمع ىلإا
ثودح دعب ىرجت ام ابلاغ يتلا
د˘˘قو،ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق ضسي˘˘لو ل˘˘˘كسشم˘˘˘لا
اسسوبا˘ك تا˘نا˘سضي˘ف˘لا تح˘ب˘سصأا
نونطاوملا هن˘م فو˘خ˘ت˘ي ا˘يرود
،راطمأا مسسوم لك ةبانع ةي’وب

ىلوأ’ا ةيفيرخلا راطمأ’ا ةسصاخ
تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ب˘˘سست ا˘˘مو
دعت مل ثيح،تايدلبلا فلتخمب
قاحلإا ىلع تاناسضيفلا رسصتقت
فافسض ىلع نينطاقلاب رارسضأ’ا
قر˘ط˘لا ى˘لإا د˘ت˘م˘ت ل˘ب ،نا˘يدو˘لا
بلقبو ةينطولاو اهنم ةيئ’ولا
ل˘ك ثد˘ح˘يو، ةر˘ي˘ب˘كلا ءا˘ي˘حأ’ا

وأا ةمئان ةيلحملا تاطلسسلاو اذه
اذ˘˘ه ه˘˘جاو˘˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘˘جا˘˘˘ع
د˘ج˘ي ’و ي˘م˘سسو˘م˘لا ل˘كسشم˘لا
اريسسفت اذهلو مونلا اذهل ءرملا
نم بجاولا ءادأا يف ريسصقتلا ’إا
ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘ب˘˘ق
نيذلا نوبختنملا مهسسأار ىلعو
اميف ،ماهت’ا عباسصأا مهيلإا هجوت

هذه لثم يف ثراوك نم لجسسي
ةدعلا اودعي مل مهنأ’ فورظلا
هذه يدافتل بسسانملا تقولا يف
جار˘خإا م˘ت˘ي ن˘ي˘ح ي˘ف، ر˘هاو˘ظ˘لا
و غار˘˘فإ’او خ˘˘سضلا تا˘˘ن˘˘حا˘˘˘سش
ةلازإ’ ري˘ه˘ط˘ت˘لا ناو˘عأا د˘ي˘ن˘ج˘ت
رخسسي امك ،هثودح دعب دادسسنإ’ا
ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ل˘˘ك نو˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا
د˘˘ع˘˘ب كلذ ل˘˘ك ن˘˘كل ة˘˘مزÓ˘˘˘لا

دّدجت عم ثيح،ةثراكلا ثودح
ةرم لك يف عسضولا اذه ثودح
ريبك لكسشم دوجو نع فسشكي
راطمأ’ا هايم فرسص ةيلمع يف
طاقنلا ةجلاعمو ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
هنإاف هتاذ قايسسلا يف، ءادوسسلا

ةي˘لوؤو˘سسم˘لا ضضع˘ب عو˘قو م˘غر
ا˘م˘ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ضضع˘ب ى˘ل˘ع

ةجيت˘ن ، تا˘نا˘سضي˘ف ن˘م ثد˘ح˘ي
نإاف ،يعو˘لا با˘ي˘غو ة’ا˘ب˘مÓ˘لا

ى˘ل˘ع ع˘ق˘ت˘سس ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ل˘˘ك
اهتمدقم يفو ،تاطلسسلا قتاع
م˘ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ةينوناقلا اهتايحÓسص ل˘م˘ع˘ت˘سست
تا˘˘˘كو˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا هذ˘˘˘˘ه عدر ي˘˘˘˘ف
ةدوز˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا
يف ةمراسص ةينونا˘ق ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ب
تاناسضيفلا يدافتل ،لاجملا اذه
ةر˘˘يز˘˘غ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا نأا ة˘˘سصا˘˘خ
لزع يف ةرم لك يف ببسستت

قرطلا عطقو ءايحأ’ا نم ريثك
هذ˘ه بب˘سس نأا ة˘سصا˘خ ،ا˘هر˘ي˘˘غو
بل˘غأا داد˘سسنإا و˘ه تا˘نا˘سضي˘ف˘˘لا
نود لا˘˘ح يذ˘˘لاو تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا
تايلمع مغر و.هايملا فيرسصت
ايا˘ق˘بو ة˘بر˘تأ’او خا˘سسوأ’ا ة˘لازإا

ةمكارتم تناك يتلا ءانبلا داوم
موقت ي˘ت˘لاو ،تا˘عو˘لا˘ب˘لا ل˘خاد
اهنأا ريغ ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ا˘ه˘ب
اهمظعم نأ’ ةيفا˘ك ر˘ي˘غ ى˘ق˘ب˘ت
لول˘ح ل˘ب˘ق ا˘ه˘ئار˘جإا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘ت
نو˘˘كت كلذ˘˘ل ءا˘˘ت˘˘سشلا م˘˘سسو˘˘˘م
ة˘ط˘قا˘سست˘م˘لا ى˘˘لوأ’ا را˘˘ط˘˘مأ’ا

تا˘نا˘سضي˘ف ثد˘ح˘تو ة˘ي˘نا˘فو˘˘ط
قر˘ط˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح˘˘تو
ضضي˘ف˘تو ة˘يدوأا ى˘لإا عراو˘˘سشلاو

داد˘سسنا ثد˘ح˘˘يو تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا

رخآا بناج نم. ريهطتلا تاكبسش

ن˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع

يتلا تاناسضيف˘لا ن˘م م˘ه˘فو˘خ˘ت

ءا˘ت˘سش ل˘سصف ل˘ك رر˘كت˘˘ت تتا˘˘ب

ن˘˘م تا˘˘خز طو˘˘ق˘˘سس در˘˘˘ج˘˘˘مو

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘سصا˘خو، ر˘ط˘˘م˘˘لا

تا˘˘ن˘˘كسسلا نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لا

ا˘م ا˘م˘ئاد ن˘يذ˘لاو ة˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا

ثيح،ىلوأ’ا ةيح˘سضلا نو˘نو˘كي

ىوا˘˘˘˘كسشلا م˘˘˘˘غر ه˘˘˘˘نأا اود˘˘˘˘˘كأا

تاطلسسلا نأا ’إا تاجاجتح’او

نأا امك ة˘ب˘ئا˘غ ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

اناذآا دجت مل مهتاناعم تاخرسص

بناج نم.ةعاسسلا دحل ةيغاسص

نع ةرداسص ةيرسشن ترذح رخآا

دا˘˘سصرأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘˘لا

را˘ط˘مأا ط˘قا˘˘سست ن˘˘م ،ة˘˘يو˘˘ج˘˘لا

تاي’و عسست يف،ةريزغ ةيدعر

نأا عقوتي امنيب .نطولا قرسش يف

را˘˘˘ط˘˘˘مأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ىد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘ت

.ايل˘ح˘م م˘ل˘م05 ةط˘قا˘سست˘م˘لا

،ةياجب تاي’و ةيرسشنلا لمسشتو

،ةدكيكسس ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،ل˘ج˘ي˘ج

،جيريرعوب جرب ،فيطسس ،ةليم

.ةنتاب ،ةليسسملا

 راطمألا هايم فرشص تاونق ةكبشش ةيزهاج مدع لظ يف

تاناضيفلا سوباك
 نينطاوملا فواخم ريثي
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انكسسم24 يح ناكسس دسشاني
ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘سشور˘ح˘لا ي˘ح˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ةدرا˘˘ب˘˘لا
ة˘˘يو˘˘سستو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

اهرمغت يتلا تانكسسلا ةيعسضو
.ءاتسشلا لسصف يف راطمأ’ا هايم
ىوكسش نوررسضتملا عفر ثيح
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم ى˘˘˘لإا
لجأا نم ةبانع ةي’وب ةيلحملا
ة˘˘يو˘˘سستو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

ناسضيفب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا م˘ه˘ت˘ل˘كسشم
ءا˘ت˘˘سشلا ل˘˘سصف ي˘˘ف م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
،ةريزغلا راطمأ’ا لطاهت ببسسب
ر˘˘خآ’ نو˘˘كا˘˘سشلا فا˘˘سضأاو اذ˘˘˘ه
ةبانع يلاو نوبلاطي مهنأا ةعاسس
ضسعا˘ق˘ت ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب
ذاختا ي˘ف ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
كر˘ح˘ت˘لاو ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

ماعلل ةقلا˘ع˘لا م˘ه˘ت˘ل˘كسشم ل˘ح˘ل

نيفيسضم يلاوت˘لا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا

ةنسسلا هذه نأا قايسسلا تاذ يف

تحبسصأا يحسصلا فرسصلا هايم

ى˘˘˘لإا بر˘˘˘سست˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘خأ’ا ي˘˘˘˘ه

تاونقلا دادسسنا لظ يف لزانملا

ملو رهظت مل يتلا تاعولابلاو

يواكسشلا نم م˘غر˘لا˘ب˘ف ،ر˘ه˘ج˘ت

تاهجلا فلتخم ىلإا ةعوفرملا

ىود˘˘ج نود ه˘˘نأا ّ’إا ة˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘لا

ىقبتو هلاح ىلع لاحلا ىقبيل

يف ة˘ل˘سصاو˘ت˘م نا˘كسسلا ةا˘نا˘ع˘م

تاطلسسلل بيهرلا تمسصلا لظ

فوخت نم ديزي ام وهو ةينعملا

ل˘˘سصف لو˘˘ل˘˘ح د˘˘˘ن˘˘˘ع نا˘˘˘كسسلا

تاونسسلا يف هنأاو اميسس ءاتسشلا

ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘لا تف˘ل˘تأا ة˘ي˘سضا˘م˘˘لا

ثا˘˘˘ثأ’ا م˘˘˘ه˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘م تر˘˘˘م˘˘˘غ

.ةيلزنملا تازيهجتلاو

راطمألا هايم اهرمغت يتلا تانكشسلا تايعشضو ةيوشست لجأا نم

يسشورحلاب انكسسم24 يح ناكسس
لخدتلا يلاولا نودسشاني

¯ U°Édí. Ü 

3 ة˘˘عرز˘˘م نا˘˘كسس ي˘˘كت˘˘سشي

ةي’و ضسابسسبلا ةيدلبب ءادهسش
لا˘˘˘سصيإا مد˘˘˘ع ن˘˘˘م فرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا

برسشلا هايم ة˘كب˘سشب م˘ه˘لزا˘ن˘م
تاونسس ذنم اهب نوبلاطي يتلا
نيلوؤوسسملا دحا كرحي نأا نود
ةيرقلا هذه ناكسس ءازيا انكاسس
ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘سشم˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا

ةر˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘هو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م
حسضوأا و ،ةلزع˘لاو ضشي˘م˘ه˘ت˘لاو

نون˘ط˘ق˘ي م˘ه˘نأا نا˘كسسلا ضضع˘ب
، تاو˘˘ن˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف
تسسي˘ل ةد˘م ذ˘ن˘˘م نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
لا˘˘سصيإا ةرور˘˘سضب ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب
دعبو ،هايملا ة˘كب˘سشب م˘ه˘لزا˘ن˘م
طوطخ لاسصيإا مت ليوط ءانع
تارسشع نأا ريغ ،ةسسيئرلا هايملا
ةلوسصوم ريغ لازت ام لزانملا
ملح لعج ام وهو.دعب ةكبسشلاب
بر˘سشلا ها˘ي˘م ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
ها˘ي˘˘م نأا م˘˘غر،لا˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘سشلا

ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا
ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘ت˘˘ف’ ،نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

تار˘˘سشع لاو˘˘ط م˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
ءارسش ةفلك لمحت ءارج ،نينسسلا
ةسصاخلا جيراهسصلا نم هايملا
ها˘ي˘م˘ل م˘ه˘ت˘جا˘ح ل˘غ˘ت˘سست ي˘ت˘لا
تا˘قوأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف بر˘سشلا
ا˘م، ع˘ير˘سسلا ح˘بر˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل

هذه نم طخسسلا ةمق يف مهلعج
اودسشان ثيح ضشيمهتلا و ةلاحلا
ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘لا
هذهب مهنيمأاتل ةحاتملا لئاسسولا

نود ن˘كل،ة˘ي˘سسا˘سس’ا ة˘مد˘خ˘˘لا
ناكسسلا نأاو ةسصاخ ركذي ديدج
ها˘ي˘م نود˘ب ع˘ي˘˘با˘˘سسأا نو˘˘سضق˘˘ي
ي˘˘ف م˘˘هرود را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا ن˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل

وأا ة˘سصا˘خ˘لا ها˘ي˘م˘لا ج˘يرا˘ه˘˘سص
نو˘ي˘ع˘لا ها˘ي˘م ى˘ل˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ا

تايمك ريفوتل ةبيرقلا عيبانيلاو
اوبلاط امك.هاي˘م˘لا ن˘م ة˘ط˘ي˘سسب
ةتا˘ف˘ت˘لإا˘ب فرا˘ط˘لا ة˘ي’و ي˘لاو
ةيعسضولا نم مهلاسشتناو مهيحل
ذنم اهنو˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘يرز˘م˘لا
 .تاونسس

ششيمهتلاو ةاناعملا نم تاونشس دعب

 برسشلا هايم ةكبسشب مهلزانم لاسصيإاب نوبلاطي ءادهسش3 ةعرزم ونطاوم

ريبك لكششب تديازت ةرهاظلا

ةانجلا ريوسصتو ينوبلا يف ةيران ةجارد ةقرسس
ةديدج ةثداح ءاثÓثلا موي ةبانع ةي’وب ينوبلا ةنيدم يف تلجسس

يذلا رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف باسشل دوعت ةيران ةجارد ةقرسسل

ىلع ةجاردلا نتم ىلع امهو ةانجلا ريوسصت مت هظح نسسح نمو

عقاو˘م ى˘ل˘ع ءا˘ط˘سشن˘لا لواد˘ت ثي˘ح ،«3 ةرسضخوب» ي˘ح ىو˘ت˘سسم

دعاسسي نأا لمأا ىلع كلذو عسساو قاطن ىلع يعامتج’ا لسصاوتلا

مل يتلا نمأ’ا حلاسصمل مهنع غيلبتلاو ةانجلا ىلع فرعتلا يف رمأ’ا

حبسصأا ثيح ،ةرثكب ترسشتسسا يتلا ةرهاظلا هذهل يدسصتلا عطتسست

ءايحأ’ا ضضعب نأا امك ،ايعوبسسأا ثدحي ةيرانلا تاجردلا ةقرسس

يتلا ةقورسسملا تاجاردلاب جعت تحبسصأا ةيوسضوفلاو ةيبعسشلا

مدعل ارظن قطانملا نم ديدعلا يف اهب اهوقراسس ريسسي اهنم ديدعلا

متت يتلا ةيرانلا تاجاردلا كرحت ةبقارم يف نمأ’ا حلاسصم ةمارسص

.ىرخأ’او ةرتفلا نيب تÓمح لÓخ نم مدع

h. g`

 اولجشسي نأا نود ةليوط تاعاشسل اورظتنا ءايلوأا

«راسصنألا» دجسسمب  لافطألا ليجسست يف ىسضوف
ةبانع ةي’و ينوبلا ةيدلبب «راسصنأ’ا» دجسسم ىلع نومئاقلا تددح

يف لافطأ’ ءايلوأ’ا ليجسست لجأا نم يراجلا ربمتبسس11 خيرات

ةيناكسس ةفاثك طسسو ريخأ’ا اذه دجاوتل ارظنو دجسسملا ةسسردم

دعب دجسسملا مامأا ءاقبلل اورطسضا ءايلوأ’ا نم ديدعلا نإاف ،ةريبك

،ليجسستلا ةيلمع يف لئاوأ’ا نم اونوكي مهلع حبسصلا ةÓسص ءاهتنا

ء’ؤوه نأا ريغ ،طقف لفط001 ـب ددحم ددعلا نأاو اسصوسصخ

اهفسصو نكمي ةقيرطب مويب اهلبق تÓيجسستلا نأاب اوؤوجافت ءايلوأ’ا

يف مهلافطأا ءامسسأا اونود ءايلوأا لبق نم «ةلواطلا تحت» تمت اهنأاب

اوناك نيذلا دجسسملا يف ةيلمعلا ىلع نيميقلل هومدقو لجسس

جراخ تمت اهنأ’ ةمئاقلا هذه ضضفر ءايلوأ’ا بسسح مهب ضضرتفي

يذلا رمأ’ا وهو دجسسملا ىلع نيميقلا فرط نم ددحملا لجأ’ا

،ةيمÓك تاسشوانمو دجسسملا يف ضسمأا ىسضوف ةلاح يف ببسست

طسسو راظتن’او ري˘كب˘ت˘لا ءا˘ن˘ع او˘ل˘م˘ح˘ت ءا˘ي˘لوأ’ا نأاو ا˘سصو˘سصخ

ضضوعو اذه ،ثدح امب اوؤوجافي نأا لبق مهلافطأا ليجسستل راطمأ’ا

يتلا ةمئاقلا ءاغلإاب ليجسستلا ةيلمع ىلع نومئاقلاو مامإ’ا موقي نأا

ليجسستل بابلا حتفب اوفتكا ،ةزهاج مهل تمدقو دعوملا لبق تدعأا

تارسشع ةيطايتح’ا ةمئاقلا تنمسضت يتلا تقولا يف ،رخآا لفط05

اهدي تلسصو يتلا «ةفيرعملا» ببسسب اهقح نم تمرح يتلا ءامسسأ’ا

.دجاسسملا ىلإا ىتح

h. g` 

يشساردلا مشسوملا قÓطنا مغر

 تايوناث3 ةماتك ديدجتل عورسشم
ديدجتل اعورسشم ةبانع ةي’ول ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم تقلطأا

نم لكب رمأ’ا قلعتي ثيح ،ةبانع ةيدلبب تايوناث ثÓث يف ةماتكلا

يبرغلا لهسسلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا »ناميلسس راطنز» ةيوناث

نب يبرعلا» ةيوناثو ةينارفعزلا يحب »ناورم وبأا» ةيوناث ،ةنيدملل

ديدجت عور˘سشم ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘ت˘لا فا˘سصف˘سصلا ي˘ح˘ب »يد˘ه˘م

،راعتسسملا فقسسلا ديدجتل لاغسشأا نم اسضيأا تدافتسسا ةماتكلا

هذهل ةيمومعلا تازيهجتلا ةيريدم تدسصر ثيح ،ءابرهكلاو نهدلا

لاغسشأ’ا يهتنت نأا ىلع ميتنسس يرايلم قوفي ايلام افÓغ عيراسشملا

مايقلا اهل لسضفأ’ا نم ناك ةيريدملا نكل ،ءاتسشلا لسصف ةيادب لبق

تايوناثلا هذه نوكت ىتح فيسصلا لسصف لÓخ لاغسشأ’ا هذه لثمب

.يسساردلا مسسوملا ةيادب لبق يحاونلا عيمج نم ةزهاج

h. g`
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مهئاطعإاو مهعيجسشت لجأا نم ةبلطلا ةدئافل ىربك ةيرادإاو ةيداسصتقإا تاسسسسؤوم ةّدع عم تايقافتإلا نم ةلمج ةبانعب راتخم يجاب ةعماج تمربأا
.يملعلا ثحبلا ريوطت يف ةمهاسسملا نم مهنّكمت ةيفاسضإا ةعرج
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اهتاّيط ي˘ف ةو˘ط˘خ˘لا تل˘م˘ح ثي˘ح
يف ةلّثمتملا فادهألا نم ةعومجم
˘ما˘ع˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ت˘˘ف˘˘نإلا

قيرط نع ةبلطلا عاضضوأا نيضسحتو
ةبانع ةعماج نيب تا˘قÓ˘ع˘لا د˘ي˘طو˘ت
ة˘يرادإلا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو
راطإا ي˘ف جرد˘ن˘ي ا˘م˘م ة˘يدا˘ضصت˘قإلاو
ل˘ي˘ضصح˘ت˘ل ةد˘يد˘˘ج تلا˘˘ج˘˘م ق˘˘ل˘˘خ
بلاطلا ىوتضسم˘ب ي˘قر˘لاو ة˘فر˘ع˘م˘لا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ة˘ّه˘ج ن˘˘م
ةمها˘ضسم˘لا ل˘ئا˘ضسو˘لا ة˘فا˘ك ر˘ي˘خ˘ضست
ثح˘ب˘لا ر˘يو˘ط˘˘ت ي˘˘ف لا˘˘ّع˘˘ف ل˘˘كضشب
قايضس يفو ،ةيناث ةيحان نم يملعلا

ر˘خآا» ردا˘ضصم تف˘ضشك د˘ق˘ف ل˘ضصت˘˘م
دق راتخم يجاب ةعماج نأاب «ةعاضس
عم ةفلتخم تايقافتإا ارخؤوم تعّقو
رارغ ىلع تاضسّضسؤوملا نم ةعومجم
حÓضصإاو ناكضسلاو ةّحضصلا ةيريدم
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو˘˘ل تا˘˘ي˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضسم˘˘˘لا

(P.S.D) ة˘˘˘كر˘˘˘˘ضش ى˘˘˘˘لإا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ضضإا

(LEETS.F.B.K) لا˘˘˘˘˘حر˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ب

LATEMI.)لا˘˘ت˘˘ي˘˘م.إا( ع˘˘ّم˘˘˘ج˘˘˘مو

ىر˘ب˘كلا تا˘ضس˘ّضسؤو˘م˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
نم ديدعلا ةعماجلا اهعم تمربأا يتلا
لوح اضساضسأا ةروحمتملا تايقافتإلا
تاضصّبرتب ةقّلعتملا بضصانملا ريفوت
،ةنّضسّ لك ةياهن عم ةنمازتملا ةبلطلا

نأاب «ةعاضس رخآا» رداضصم تفضشك امك
مايألا هذه يونت راتخم يجاب ةعماج
ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تإلا ن˘م اد˘يز˘م ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
سضرغ˘ب ىر˘ب˘ك ة˘يدا˘ضصت˘قإا تا˘كر˘ضش
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل ل˘˘غ˘˘ضش بضصا˘˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘˘خ
نم ليلقتلا هنأاضش نم ام نيزّيمتملا

ل˘كضشي تا˘ب يذ˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘˘لا سسجا˘˘ه
،نيجرختملل ةبضسنلاب اقرؤوم اضسوباك
رق دق ةعماجلا حلاضصم نأاو املع

ّ
تر

قاطن عي˘ضسو˘ت ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا لÓ˘خ
تاكرضشلا ع˘م ة˘مر˘ب˘م˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘قا˘ف˘تا
يضضملا ىلع تايلكلا بابضش ّثحل

ّ
مهتاضسارد قامعأا يف سصوغلاو امدق
رخآا ي˘ف م˘ه˘لو˘ضصح ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا
مهنّكمت ةزّيمتم طاقن ىلع فاطملا

ةلوهضس لكب لغضشلا ملاع لوخد نم
تا˘قÓ˘ع˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ي˘حا˘ي˘˘تراو
يجاب ةعماج ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا ةد˘ي˘طو˘لا

ة˘يدا˘ضصت˘قإلا تا˘ضسضسؤو˘م˘لاو را˘ت˘خ˘م

لاعف لكضشب تمهاضس دق ةيرادإلاو

ةبلطلا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف

نم ديزأا حضستكا نأا دعب كلذو ،ارخؤوم

مهتاضسارد نولوازي نّمم بلاط003

ءاضضف ةبانع ةعماج تايلك فلتخمب

اولخدو ةطرافلا ةنضسلا لÓخ لغضشلا

مهحاجنل ارظن عضساولا هباب نم هملاع

لÓ˘خ طا˘ق˘ن˘لا ن˘ضسحأا˘ب ر˘ف˘˘ظ˘˘لا ي˘˘ف

مهلّهأا يذلا رمألا ،يضساردلا مهراضسم

ةلاطبلا سسوباك زواجت نم مهنّكمو

ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ع˘ما˘˘ج ل˘˘م˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا

ردقب هنم ليل˘ق˘ت˘لا وأا ه˘ي˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لا

ةعماج نأاب ةراضشإلا ردجت ،ناكمإلا

تحتف نأاو اهل قبضس دق راتخم يجاب

تا˘˘˘كر˘˘˘˘ضشلا ىو˘˘˘˘قأل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضضحأا

ع˘م ة˘ضصا˘خ دÓ˘ب˘لا ي˘ف ة˘يدا˘ضصت˘˘قإلا

«رام˘ع م˘ها˘ي˘ح» رو˘ضسي˘فور˘ب˘لا مود˘ق

ىلع لمعلا يف لضضفلا هل دوعي يذلا

هذ˘ه ن˘ي˘ب ة˘ط˘بار˘لا ة˘قÓ˘ع˘لا د˘ي˘طو˘˘ت

تاضسضسؤو˘م˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لا

ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ة˘يرادإلاو ة˘يدا˘˘ضصت˘˘قلا

اذه دقع ثيح ،ةيجراخلا تاعماجلا

تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ر˘˘˘ي˘˘˘خألا

نم ةعو˘م˘ج˘م ة˘ق˘فر تا˘عا˘م˘ت˘جإلاو

ةيداضصتقإلا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا ي˘لوؤو˘ضسم

هذ˘ه ة˘ضسا˘ئر ه˘يّ̆لو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يرادإلاو

هرامث ىطعأا ام وهو ةيملعلا ةئيهلا

يتلا ةرتفلا هذه يف حضضاو لكضشب

ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘ي˘عو˘˘ن ةز˘˘ف˘˘ق تد˘˘ه˘˘ضش

ةطبتر˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ّضصا˘خ تلا˘ج˘م˘لا

ركذلا ردجي امك ،تامدخلا نيضسحتب

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م نأا˘ب ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م

رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يدا˘ضصت˘قإلا تا˘كر˘˘ضشلا

«قنوضسماضس» و «كارطانوضس» ةكرضش

تقو ي˘ف تمد˘قأا د˘ق «لا˘ي˘فور˘˘ي˘˘ف«و

نم تارضشع˘لا ف˘ي˘ظو˘ت ى˘ل˘ع ق˘با˘ضس

نيذلا نيزي˘م˘ت˘م˘لاو ل˘ئاوألا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

اولّضصحتو ةّدي˘ج تا˘مÓ˘ع˘ب او˘جر˘خ˘ت

ن˘عو قا˘ق˘ح˘ت˘ضسا˘ب م˘ه˘تادا˘ه˘ضش ى˘ل˘ع

تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تإلا هذ˘˘ه ل˘˘ضضف˘˘˘ب ةراد˘˘˘ج

ةيداضصتقإلا تاضسضسؤوملا عم ةمربملا

نم اديزم ماربإا راظتنا يف ةيرادإلاو

ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تإلا

ةيرادإلاو ة˘يدا˘ضصت˘قإلا تا˘ضسضسؤو˘م˘لا

فاد˘هألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب ا˘˘ق˘˘حل

.ةّوجرملا

 تايقافتإلا نم ةلمج مربت راتخم يجاب ةعماج
 ةيرادإاو ةيداصصتقإا تاصسصسؤوم ةّدع عم
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ط˘قا˘ضستو ة˘يو˘ج˘لا لاو˘حألا ءو˘˘ضس

اهفرعت يتلا ةريخألا ةريزغلا راطمألا

يف تببضست نطولا تايلو نم ددع

ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘لا را˘ع˘˘ضسأا عا˘˘ف˘˘ترا

ي˘ف ا˘ه˘عاو˘نأاو ا˘ه˘فا˘ن˘ضصأا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب

تزوا˘ج˘ت ة˘ب˘ضسن˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب قاو˘˘ضسألا

ةلم˘ج˘لا قاو˘ضسأا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب02لا

ة˘نرا˘ق˘م ءاو˘ضس د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ئز˘ج˘ت˘˘لاو

يأا يضضاملا رهضشلا نم ةرتفلا سسفنب

.فيرخلا راطمأا طوقضس لبق

راجت نم ددع تاحيرضصت بضسحو

ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘ضضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘˘ضس

ترثأا ةر˘ي˘خألا را˘ط˘مألا نإا˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب

ن˘م را˘ع˘ضسألا ى˘ل˘ع ر˘ضشا˘ب˘˘م ل˘˘كضشب

نكمت مدع ءارج سضرعلا سصقن ثيح

مهلوقح ىلإا جولولا نم نيعرازملا
ام راطمألا ببضسب ليضصاحملا ينجل
را˘˘˘ع˘˘˘ضسألا ي˘˘˘ف عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ى˘˘˘˘لإا ىدأا
راعضسأا نإاف تاور˘ضضخ˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب˘ف
تعفترا ةديجلا ةيعونلا تاذ اطاطبلا
ى˘لإا ا˘هرا˘ع˘ضسأا ءا˘ع˘برألا سسمأا ةا˘˘ج˘˘ف

مارغوليكل˘ل جد56و05لا نيبا˘م
ىدعتي ل اهرعضس ناك امدعب دحاولا

ةربتعم تايم˘ك نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل جد54لا
سسأار عرازم نم ةمداقلا اطاطبلا نم
تا˘يلو ن˘مو ة˘ضسب˘ت ة˘˘يلو˘˘ب ءا˘˘م˘˘لا
ى˘لإا ا˘ي˘مو˘ي ل˘˘خد˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘قر˘˘ضش
نم ةمداقلا اطاطبلا نع ةدايز قوضسلا
را˘ط˘مألا نأا لإا يداو˘لا˘˘ك بو˘˘ن˘˘ج˘˘لا
تا˘يلو ةد˘ع تبر˘ضض ي˘ت˘لا ةر˘ي˘˘خألا
ى˘ت˘حو بر˘غ˘لاو ط˘ضسو˘لاو قر˘ضشلا˘ب
ي˘ن˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع تر˘ثأا بو˘ن˘ج˘لا

ر˘ع˘ضس نأا ا˘م˘ك ا˘طا˘ط˘˘ب˘˘لا لو˘˘ضصح˘˘م

001و08 ـلا نيبام حوارت مطامطلا

رزجلاو جد08و07 نيب سسخلاو جد

ءايلوضصاف˘لاو جد09و08 ـلا ني˘ب
لضصو (ين˘ير˘ق)ءار˘م˘ح˘لاو ءار˘ضضخ˘لا

نم مغرلا ىلع جد002 ىلإا اهرعضس

جد021ب «ولكوربلاو ةيمضسوم اهنأا

» تف˘ل˘˘لا«و جد001ب » بنر˘˘˘كلا«و

06 ىلإا عفترا لضصبلاو جد001ب
را˘ع˘ضسأا تد˘ه˘˘ضش ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م . جد
رارغ ىلع اينو˘ن˘ج ا˘عا˘ف˘ترا ه˘كاو˘ف˘لا
عفترا يذلا دروتضسملا زوملا ةهكاف

بنعلاو جد002 ىلإا081 نم هرعضس

جد001 ـلا ن˘ي˘ب ا˘م هر˘ع˘ضس حوار˘˘ت

ةدوجلاو ةيعونلا بضسحب جد052و

جد053و021 نيب يلحملا حافتلاو
اهرعضس حاورت «سصاجإلا «ةهكاف امأا

بابضسأا نعو. جد052و001لا نيب

نمازت يذلاو راعضسألا يف عافترلا

ءاروضشاع ديع ىركذب لافتحلا عم

ة˘ل˘م˘ج˘لا قو˘ضسب را˘ج˘ت˘لا ل˘ث˘م˘م د˘كأا

سشولعوب» ةبانعب هكاوفلاو رضضخلل

سسمأا «ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآا «ل «ة˘˘ع˘˘م˘˘˘جو˘˘˘ب

راعضسألا عافترا بابضسأا نأا ءاعبرألا

تا˘ب˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ع˘˘جار قو˘˘ضسلا ي˘˘ف

ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا ة˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘م˘˘لا

تا˘يلو˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘ضشو

راعضسألا ىلع ابلضس رثأا ام ةيحÓفلا

عا˘ف˘ترÓ˘ل ة˘ح˘ضشر˘م لاز˘ت ا˘م ي˘ت˘˘لاو

سضرعلا أادبمل عضضخت راعضسألا نوك

فرع˘ت ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك بل˘ط˘لاو

ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا د˘˘ياز˘˘ت

ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

. نينطاوملا

ليسصاحملا ينجل مهلوقح ىلإا جولولا نم نيعرازملا نكمت مدع يف تببسست

 قاوصسألا يف هكاوفلاو رصضخلا راعصسأا «لعصشت» فيرخلا راطمأا

ةدافتسسÓل نيحÓفلا فرط نم افلم311 ردب كنب لبقتسسا اميف
قيفرلا ضضرق نم

 رذبلاو ثرحلامصسوم مييقتو ةعباتم ةنجل بيصصنت
ةبانعب ةيحÓفلا حلاضصملا ريدم فرط نم ةيراجلا ةنضسلل رذبلاو ثرحلا مضسوم مييقتو ةعباتم  ةنجل سسمأا تبضصن

ءاضضعأا نم رذبلاو ثرحلا مضسوم مييقتو ةعباتم ةنجل نوكتت ثيح.ةلعافلا تاضسضسؤوملا ءاضضعأا نم ددع ةكراضشمبو

دضضاعتلل ينطولا قودنضصلاو ةحÓفلا ةفرغو راجحلاب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةينواعتو ةحÓفلا ةيريدم نم
ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا ةبعضشل ةينهملا سسلاجملا ءاضسؤور ىلإا ةفاضضإا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنبو يحÓفلا

ةنجللا هذه موقتضس ثيح ،نيحÓفلا داحتل يئلولا قضسنملاو نيرئازجلا نيحÓفلل ينطولا داحتلا نم وضضعو
رضشبتضسا يتلا راطمألا نم تافز طوقضس بقع ارخؤوم قلطنا يذلا رذبلاو ثرحلا مضسومل مييقتلاو ةيمويلا ةعباتملاب
اميضس ،ةفاج لوقبو ابوبح اهتعارزل اهريضضحتو مهيضضارأا ثرحل اوعره نيأا ةيقرضشلا تايلولاب اريخ نوحÓفلا اهب
نم ةدافتضسÓل بوبحلا يجتنمو نيحÓفلا مامأا باوبألا ةيليوج رخاوأا يف حتف دق ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنب نأاو
لوقبلاو بوبحلا ةينواعتب دوجوملا دحوملا كابضشلا نأا ةعاضس رخآا  رداضصم تفضشك قايضسلا اذه يفو قيفرلا سضرق

،ةلضصاوتم ةيلمعلاو قيفرلا سضرق نم ةدافتضسÓل نيحÓفلا فرط نم افلم311 سسمأا ةياغ ىلإا لبقتضسا دق ةفاجلا

ةيليوج12 يف قيفرلا سضرق نم ةدافتضسإÓل بوبحلا يجتنمو  نيحÓفلا مامأا باوبألا ردب كنب حتف دقو اذه
ةضصاخ ةيودألاو ةدمضسألاو بوبحلا ءارضش هنم ةبولطملا طورضشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحÓفلل نكمي نيأا مرضصنملا

سضرق نع ةرابع وه قيفرلا سضرق نأا ىلإا ةراضشإلا ردجتو ةدودعم امايأا لإا هنع انلضصفي دعي مل رذبلا مضسوم نأاو
نيبرملل اضضيأا ةحنم نكمي امك مهيضضارأا ةمدخ يف مهتدعاضسمل ةماع ةفضصب نيحÓفلل حنمي دئاوف نودب لÓغتضسإا

يف طرتضشي ثيح نوناقلا مهيلع سصني نمم مهريغو نيحÓفلا نيرمثتضسملا ةيحÓفلا تامدخلا تادحو تايعمج

 . ةيضضاملا ةنضسلا ةضصاخلا مهنويد ةميق اوددضس دق اونوكي نأا هنم ةدافتضسلا نم بغارلا
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ةينمألاو ةيلحملا تاطلسسلا نم مات زجع طسسو

رامع يديصس رصصاحي ةيوصضوفلا تاعصسوتلاو ةمامقلا..مارجإلا ثولاث
لعج ام ةريخألا تاونضسلا لÓخ اهضضعب قوف ةبانع ةيلوب رامع يديضس ةيدلب ىوتضسم ىلع تايبلضسلاو سصئاقنلا تمكارت
ةمامقلا ،تايانبلل ةيوضضوفلا تاعضسوتلا ثولاث يف قرغت ةيلولا يف تايدلبلا ربكأا نم اهنأا سضرتفي يتلا تايدلبلا هذه نم
ةريبك ةدايز ةريخألا عيباضسألا يف رامع يديضس ةيدلب تدهضش.اهتهباجم ةينمألاو ةيلحملا تاطلضسلا عطتضست مل يتلا مارجإلاو
رمألا ناك نأا دعبف ،مههاجت انكاضس كرحت نل ةيلحملا تاطلضسلا نأاب اهباحضصأا دكأات نأا دعب كلذو ةيوضضوفلا تايانبلا ددع يف
باضسح ىلع ةضصاخ نكاضسم ةعضسوتو ىرخألاو ةنيفلا نيب ةيوضضوفلا تويبلا سضعب ءانب ىلع رضصتقي ةيضضاملا تاونضسلا يف
،«سسونيمريتلا» ءايحأا ىلإا هجوتلا لÓخ نم هيلع فوقولا نكمي ام وهو ةريخألا ةرتفلا يف كلذ رمألا ىدعت ،يمومعلا راقعلا

تارضشع ءانب لجأا نم ةيلحملا تاطلضسلا بايغ نينطاوملا سضعب لغتضسا ذإا ،«4 يفوأا«و «3 يفوأا» ،«2 يفوأا» ،«1 يفوأا»
يه يتلا ةضصاخلا مهلزانم ةعضسوت لÓخ نم يمومعلا راقعلا ىلع نورخآا هيف ىدتعا يذلا تقولا يف ،ةيوضضوفلا تويبلا
اهيف سسرامتو تديضش يتلا ةيوضضوفلا كاضشكألا نع ثيدحلا نود اذه ،يمومع راقع ىلعو ةضصخر نود ةينبم لضصألا يف
يديضس ناكضس تامامتها رخآا نمضض حبضصأا نوناقلا نأاب دكؤوي دهضشم يف بيضسح لو بيقر Óب ةيراجتلا تاطاضشنلا فلتخم
يذلا ريبكلا روهدتلا هاجت انكاضس كرحت مل ةينمألاو ةيلحملا تاطلضسلاو ل فيك ،امومع ةبانع ةيلو ناكضسو اضصوضصخ رامع
يتلا ةديدعلا ةفاظنلا تÓمح مغر ناكم لك يف ةمامقلا رضشتنت ثيح ،تايافنلل بكم اهنأاكو تحبضصأا يتلا ةيدلبلا هدهضشت
اراهن اراهج عابت تاردخملا عاونأا فلتخمف ،جرح لو ثدحف مارجإلا امأا ،عقاولا يف ائيضش رمثت مل يتلاو قباضسلا يف تقلطأا

رخآا ناك يتلا وطضسو ةقرضس ةيلمعو ةيموي هبضش تاراجضش هنع رجني ام وهو يداع نم رثكأا حبضصأا ءاضضيبلا ةحلضسألا لمحو
ىلع رثأا كلذ لك ،«ةجاح سشفضش ام دهاضش» رود بعلت ةيضصولا تاهجلاو كلذ لك ،تارهوجملل لحم نم يبهذ راوضس ةقرضس
راقعلا راعضسأا عجارت رضسفي ام وهو ىرخأا قطانم يف نكضسلل اهنم رفت تÓئاعلا نم ديدعلا تحبضصأا يتلا ةيدلبلا هذه ةعمضس
هذه هدهضشت يذلا روهدتلا نع يلاولا يضضاغت ببضس لوح لؤواضستلل وعدي عضضولا اذه ،ةبيعضشلا ةقطنم يف اضصوضصخو اهيف
.يلاحلا يدلبلا يبعضشلا سسلجملا ىلع ليقث اهلمح نأا ودبي يتلا ةيدلبلا
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هاروتكدلل ابصصنم962 حتف
 رتصسام0004 نم ديزأاو

يملعلا ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تح˘ن˘م
حتف يف راتخم يجاب ةعماجل رضضخألا ءوضضلا

نم ثيح ،ةنضسلا هذه هاروتكدلل ابضصنم962
يف ةقباضسملا يف نوكراضشملا عرضشي نأا بقترملا
اهتضصّضصخ يتلا ةيمقرلا ةيضضرألا ربع ليجضستلا

ةبلطلل يملعلا ثحبلاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو
مهل نمضضي بضصنمب رفظلل نوضسفانتيضس نيذلا
ةق˘با˘ضسم˘لا نأاو ا˘م˘ل˘ع ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا م˘ه˘تا˘ضسارد ما˘م˘تإا
ررقملا رابتخلا سساضسأا ىلع نيحجانلا ددحتضس
امني˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘ضش ف˘ضصت˘ن˘م هؤوار˘جإا
نم اءد˘ب ل˘ي˘ج˘ضست˘لا ي˘ف نو˘كرا˘ضشم˘لا عر˘ضشي˘ضس
رخآا» رداضصم هتفضشك ام بضسح مداقلا عوبضسألا
تاذ تفضشك دقف لضصتم قايضس يفو ،«ةعاضس
لبق نم اهحتفّ مت يتلا بضصانملا نأاب رداضصملا

نكمملا نم نيأا ةدايزلل ةلباق راتخم يجاب ةعماج

ّدر راظتنا يف هاروتكدلل ابضصنم092 غلبت نأا
تّضسم دق بضصانملا هذه نأا امك ،ةيضصولا ةرازولا

ةعماجب ةدوجوم˘لا ي˘ت˘لا تا˘ضصّ̆ضصخ˘ت˘لا م˘ظ˘ع˘م

ناديم11 ىل˘ع عّزو˘ت˘ضس ثي˘ح ،را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘ب

اضصّضصخت78و ةبعضش72 تّضسم اهنوك ،فلتخم
ةيلك رارغ ىلع تايلكلاو ماضسقألا فلتخم يف
ةيلك ،سسدنهملا مولع ةيلكو ةيعيبطلا مولعلا
ةفاضضإا ،ةيعامتجلاو ةيناضسنإلا مولعلاو بادآلا
مولعو ةيراجتلاو ةيداضصتقلا مولعلا ةيلك ىلإا
امنيب ،قوقحلا ةيلكو ّبطلا ةيلك عم رييضستلا

ةبضسنلاب اعورضشم491 ةبانع ةعماج تضصّضصخ
اهب رخزت يتلا تاضصضصختلا عيمج يف رتضساملل

حتفت نأا بقترملا نم نيأا ،راتخم يجاب ةعماج

وهو ةنضسلا هذه ابضصنم0004 نم ديزأا ةعماجلا
ماقرألا بلغأاب ة˘نرا˘ق˘م ار˘ي˘ب˘ك ّد˘ع˘ي يذ˘لا م˘قر˘لا
.نطولاب تاعماج ةّدع يف ةلّجضسملا

eÉRhR HƒY«û°á

ـب انكصسم3701 يح
نم ديفتصسي «3 ةرصضخوب»

دجصسم عورصشم
ـب «لد˘ع» ا˘ن˘˘كضسم3701 يح ونطا˘ق دا˘ف˘ت˘ضسا

نم ةبا˘ن˘ع ة˘يلو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب «3 ةرضضخو˘ب»
رمألا وهو اهي˘ل˘ع د˘ج˘ضسم زا˘ج˘نإل سضرأا ة˘ع˘ط˘ق
ناكضسل ةيضساضسألا بلاطملا نيب نم ناك يذلا

م˘ضسا د˘ج˘ضسم˘لا اذ˘ه˘ل ر˘ي˘ت˘خا ثي˘˘ح ،ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه
نيب نم دعي يذلا «رانيد رجاهملا وبأا» يباحضصلا
يت˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘مÓ˘ضسإلا تا˘حو˘ت˘ف˘لا ةدا˘ق
نأا لبق اهضضرأا ىلع تاوزغلا نم ديدعلا سضاخ
.عفان نبا ةبقع يباحضصلا ةقفر دهضشتضسي

h. g`
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ة˘لا˘سسر أو˘˘ه˘˘جو نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
اهنع ةخسسن ةعاسس رخآأ تملسست
ت’اغسشن’أ نم ةلمج تنمسضت
ن˘م ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ و ة˘ي˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ىلع عيقوتلأ يف عأرسسإ’أ اهزربأأ
ة˘˘يد˘˘سضا˘˘ع˘˘ت ع˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ

لوح (بيم) لورتب˘لأ تا˘عا˘ن˘سص
و ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لأ د˘عا˘ق˘ت˘لأ ة˘ح˘˘ن˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ه˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ ا˘˘يأز˘˘م˘˘لأ
نو˘˘كل˘˘م˘˘ي م˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب نو˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ي
،نأا˘˘سشلأ أذ˘˘ه ي˘˘ف تا˘˘حأر˘˘ت˘˘˘ق’أ
ىلع يع˘جر˘لأ ر˘ثأ’ا˘ب لو˘سصح˘لأ

نم ةئا˘م˘لأ ي˘ف02 ـب  ةدا˘˘يز˘˘˘لأ

ىلع لوسصح˘لأ،9102 يفنا˘ج

اهب تفرتعأ ةيفأزج ةعاسس81

ة˘˘ل˘˘سسأر˘˘م ي˘˘˘ف ة˘˘˘كر˘˘˘سشلأ ةرأدإأ

قر˘ط˘ت ا˘م˘ك.6102 ر˘بو˘ت˘˘كأأ

ةي˘سضق ى˘لإأ ،ة˘لا˘سسر˘لأ با˘ح˘سصأأ

نور˘ق˘ل» فو˘قو˘م˘لأ ن˘مأ’أ نو˘ع

م˘ه˘ب˘سسح ى˘ق˘ل˘˘ي يذ˘˘لأ ،«ر˘˘ي˘˘هز

لامع نم فطاعتلأ و نماسضتلأ

أذه نمسض و ةيقرسشلأ ةدعاقلأ

ن˘˘˘˘ع أو˘˘˘˘ثد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت ،قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ

و ة˘˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ

هقبطي ح˘ب˘سصأأ يذ˘لأ سشي˘م˘ه˘ت˘لأ

ة˘كر˘سشلأ ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م

دأز يذلأ و ة˘ي˘قر˘سشلأ ةد˘عا˘ق˘لا˘ب

ل˘ي˘ت˘ف ل˘ع˘سشأأ و ة˘ي˘˘هأر˘˘كلأ ن˘˘م

نود ،ههاجتأ ي˘لا˘م˘ع˘لأ بسضغ˘لأ

أذ˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سش مد˘˘˘ع نا˘˘˘ي˘˘˘سسن

نيدكؤوم ،هسساسسأأ نم سسلجملأ

تأءأرجإ’أ نوذختيسس مهنأأ ىلع
،لجاعلأ بيرق˘لأ ي˘ف ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

بسصت˘غ˘م˘لأ ق˘ح˘لأ عا˘جر˘˘ت˘˘سس’
ا˘م˘ل˘ث˘م كل˘م˘ن و نو˘نا˘ق˘لأ ةو˘ق˘˘ب
و ق˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لأ ل˘˘˘ك نو˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضي
تا˘قور˘خ˘لأ لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لأ
ىلإأ .نيئ˘طأو˘ت˘م˘لأ و ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ

ةياقولأ نأوعأأ قرطت ،أذه بناج
،ةلاسسرلأ نومسضم يف ةيامحلأ و
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ دا˘˘ج˘˘يإأ ةرور˘˘سض ى˘˘لإأ
ةمدخلأ ة˘يا˘ه˘ن ة˘ح˘ن˘م م˘ي˘سسر˘ت˘ل
و لماعلل حبأر حبأر أأدبم قفو
ةبسسنلاب رمأ’أ أذك و ةسسسسؤوملأ
ل˘ط˘ع˘لأ و ة˘يو˘ن˘˘سسلأ ل˘˘ط˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘جر˘˘ت˘˘سس’أ
ةيلورتبلأ ةقطنملأ يف تأونسس
فيظوتلأ يف ةيولوأ’أ حنم عم

لا˘م˘ع˘لأ و ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ ءا˘ن˘بأ’

لمعلأ دقع ةدم عفر و نيفوتملأ

و ل˘قأ’أ ى˘ل˘ع تأو˘ن˘سس5 ىلإأ

ةعفد ةيو˘ن˘سسلأ ة˘ح˘ن˘م˘لأ م˘يد˘ق˘ت

ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت و ةد˘˘حأو

و ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ م˘˘˘ل˘˘˘سسلأ و بتر˘˘˘لأ

ا˘عد و .ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘لأ

ى˘˘لإأ ،ة˘˘كر˘˘سشلأ ةرأدإأ ،لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

يف رأوحلأ ةلواط ىلع سسولجلأ

يلثمم عم لماعتلأ و تقو برقأأ

،ةيمسسر ةفسصب ي˘با˘ق˘ن˘لأ عر˘ف˘لأ

نم ةين نسسح اهوربتعأ ةوطخك

نو˘م˘سضم ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ،م˘˘ه˘˘فر˘˘ط

نم مهنم ةداج ةلواحمب ةلاسسرلأ

ع˘قأو˘لا˘ب ة˘كر˘سشلأ ر˘˘يو˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأأ

.لامعلل يسشيعملأ
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ة˘˘˘˘˘ي’و ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘سصم تل˘˘˘˘˘˘كسش
،ةيئ’و ةينق˘ت ة˘ن˘ج˘ل  ةد˘كي˘كسس
تيفزتو ةئيهتلأ لاغسشأأ ةنياعمل
،ةنيدملأ ءايحأأ سضعب ربع قرطلأ

يسشايع ةوخإ’أ يح رأرغ ىلع
ر˘كا˘سس ةو˘˘خإ’أ ي˘˘حو ،(ا˘˘ي˘˘سس’)
،ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ىر˘˘خأأ ءا˘˘ي˘˘حأأو
كلت ةقباطم ىدم ىلع فوقولل
ةينقتلأ سسيياق˘م˘لأ ع˘م لا˘غ˘سشأ’أ
تا˘˘˘سسأرد˘˘˘لأو ة˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
سسف˘ن مو˘ق˘ت˘سس ا˘م˘ك،.ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لأ
ل˘˘ك ءا˘˘سصحإا˘˘ب ا˘˘سضيأأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
ا˘ه˘ن˘ع تف˘سشك ي˘ت˘لأ سصئا˘ق˘ن˘˘لأ
تحاتجأ يتلأ ةينافوطلأ راطمأ’أ
دقو ،طرافلأ عوبسسأ’أ ةدكيكسس
ة˘ير˘سشن لÓ˘خ ن˘م ي˘لأو˘˘لأ د˘˘كأأ
ةيعدر تأءأرجإأ ذاختأ ،ةيرابخإأ

ن˘ي˘قر˘م˘لأ سضع˘ب د˘سض ة˘مرا˘˘سص
مهتاسشرو ةدجأوتملأ نييرا˘ق˘ع˘لأ
ن˘م ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لأ ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
ريبأدتلأ ذخأأ مدع ببسسب ،ةنيدملأ

لبق نم مهيلإأ ةأدسسملأ ةبولطملأ
’ ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لأ
ةلئاهلأ تا˘ي˘م˘كلأ كل˘ت فر˘ج˘ن˘ت
عم ةبلسصلأ مودرلأو ةبرتأ’أ نم
ىلإأ ردحن˘ت ي˘ت˘لأ را˘ط˘مأ’أ ها˘ي˘م
امم ،ةنيد˘م˘ل˘ل ى˘ل˘ف˘سسلأ ة˘ه˘ج˘لأ
فرسص تأونقلأ دسس يف ببسستت
ى˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ ،را˘˘ط˘˘مأ’أ ها˘˘ي˘˘م
.تأر˘˘م˘˘م˘˘˘لأ عرا˘˘˘سش ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ةنجللأ ليكسشت مت دقف ،ةراسشإÓل
ةينأديملأ ةنياعملأ دعب ةرسشابم
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
،ةنيدملأ ءاي˘حأأ ر˘ب˘ع ة˘سصت˘خ˘م˘لأ

يتلأ ةينا˘فو˘ط˘لأ را˘ط˘مأ’أ بق˘ع
تأدا˘ق˘ت˘نأو ،ة˘ن˘يد˘م˘لأ تحا˘˘ت˘˘جأ
سضع˘ب ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ
سضعب اهب تماق يتلأ لاغسشأ’أ

نم ةلكوملأ زاجنإ’أ تاسسسسؤوم
ةلجسسملأو .ةيدلبلأ حلاسصم لبق
يف .اهتا˘ي˘نأز˘ي˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
عوبسسأأ رورم دعبو ،رخآأ قايسس
ي˘ت˘لأ تا˘نا˘سضي˘ف˘لأ ن˘م ا˘ب˘ير˘ق˘ت
نإا˘ف ،ةد˘˘كي˘˘كسس ءا˘˘ي˘˘حأأ تقر˘˘غأأ

ىلع سشيعي لأزي ام اهنم ديدعلأ
يف ةلث˘م˘ت˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘خ˘م˘لأ ع˘قو
ىتحو ،لاحوأ’أو ةبرتأ’أ مكأرت

،يرأدإ’أ عمجملأ ىوتسسم ىلع
نم ديدعلأ نأأ ،كلذ نم رثكأ’أو
ةدود˘سسم لأز˘ت ا˘م تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لأ
ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،بيذ˘˘˘لأ جر˘˘˘م ي˘˘˘ح˘˘˘˘ب
،تأر˘م˘م˘لأ ن˘م ءأز˘جأأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ةيلمع ىتح ركاسس ةوخإ’أ يحو

سضعبو تاعولابلأ سضعب ةيقنت
ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب تم˘˘˘ت ة˘˘˘ف˘˘˘سصرأ’أ

مدرلأ كرت لÓخ نم ،ةيئأوسشع
نم اهجأرخإأ متي يتلأ ةبرتأ’أو
ةريخأ’أ هذه بناج˘ب تا˘عو˘لا˘ب˘لأ

دد˘ه˘ي  ا˘م˘م ،ة˘ف˘˘سصرأ’أ ى˘˘ل˘˘عو
دأدسسناب ويرانيسسلأ سسفن رأركتب
ط˘قا˘سست˘ت ا˘مد˘ن˘ع تا˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لأ
.راطمأ’أ

ةيعامتج’أو ةينهملأ مهبلاطمل ةباجتسس’أ يف مأ’أ ةكرسشلأ برهت و رخأات ببسسب / ةدكيكسس

 بارسضإ’اب نؤحؤلي كارطانؤسسب نمأ’ا ناؤعأا

 تاناسضيفلأ نم تافوخت طسسو /ةدكيكسس

 ةنيدملا ءايحأا ةنياعمل ةينقت ةنجل

يتلأ مأ’أ ةكرسشلأ برهت و رخأات ببسسب بأرسضإأ يف لوخدلاب ةدكيكسسب ىربكلأ ةيعانسصلأ ةقطنملاب ةيامحلأ و نمأ’أ نأوعأأ  دده
 .ةيعامتج’أ و ةينهملأ مهبلاطمل ةباجتسس’اب  ،اهيلإأ نوبسستني

ةبلاطملل ةي’ولأ رقم مامأأ أوعمجت /يقأوبلأ مأأ
تانكسسلأ عيزوتب

ةليلم نيعل يعامتج’ا نكسسلا ؤبلاط
جاجتح’ا ديعسصتب نوددهي

ونطأوم يقأوبلأ مأأ ةي’ولأ يلأو نأويد رقم  لخدم مامأأ سسمأأ رهمجت
ةيعامتج’أ تانكسسلأ نع جأرفإ’ا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م

نيديفتسسملأ مئأوق رسشن مت يتلأ ايعامتجأ انكسس817 ـلأ يف ةلثمتملأ
ءامسسأأ لمحت ةمئاقلأ نوك  ةمراع تاجاجتحاب كأذنآأ  تلبوق نيأأ اهنم
ةليلم نيع ةنيدمب Óسصأأ نطقت’ ىرخأأ ءامسسأأو ةنيدملأ نع ةبيرغ
ةي’ولأ يلأو لعج امم نكسسلأ أذه نم اهتدافتسسأ ةيفيك يف كوكسشم
نيعو ديدج نم تافلملأ ةسسأرد ةداعإاب رمأايو ةمئاقلأ  دمجيو لخدتي
ةينأاتم ةسسأرد تافلملأ لك ةسسأردل اهيف قوثوم ةدياحم ةنجل كلذل

ةمئاق رسشن بلطم نأأ ريغ Óعف هيقحتسسم ىلإأ نكسسلأ دوعي ىتح
نيلدتسسم لاط دق اهنمز نأأ رابتعأ ىلع تددجت دق نيديفتسسملأ
أدكؤوم ةرم رخآأ مهل هلابقتسسأ لÓخ نأويدلأ سسيئر همدق يذلأ دعولاب
، يسسردملأ لوخدلأ ةيأدب عم رسشنتسس ةمئاقلأ نأأ مهلوق بسسح مهل
يف مهلوق بسسح  قرو ىلع ربح ’إأ وه امو رخبت دق دعولأ أذه نكل

بيرختلل ةسضرع تحبسصأأ دق تانكسسلأ هذه نأأ  نورخآأ فيسضي نيح
اهريغو ةيلوحكلأ تابورسشملأ يطاعتمو نيفرحنملأ يوأاي اناكمو
ةجهل˘لأ د˘ي˘ع˘سصت˘ب نور˘خآأ د˘كأأ ه˘ي˘ل˘عو ، ة˘سشئا˘ط˘لأ تا˘كو˘ل˘سسلأ ن˘م
ة˘ن˘يد˘م˘لأ ى˘لإأ ة˘يدؤو˘م˘لأ ذ˘فا˘ن˘م˘لأ ل˘ك ق˘ل˘غ˘ب كلذو تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’أو
نيجتحملأ نع نيلثمم نأويدلأ سسيئر لبقتسسأ نيح يف ، اهجراخمو
أذه ربتعي ملعللو  ، تانكسسلأ هذه عيزوت خيرات لوح مهعم رواحتلل
ي˘لأو ن˘م ا˘هد˘ي˘م˘ج˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ر˘سشن د˘ع˘ب ثلا˘ث˘لأ ع˘م˘ج˘ت˘لأ
. ةقدب اهطبسضو ةمئاقلأ ةلبرغ ةداعإاب رمأأ يذلأ.ةي’ولأ

GCMªó RgÉQ

 نيسسردمتملأ تلاط ةلكسشملأ /ةدكيكسس

لقنلاب نؤبلاطي ةرورعزؤب ناكسس
نم أرخؤوم نيلحرملأ ةرورعزوب ةديدجلأ ةنيدملأ ناكسس بلاطي
نم لجاعلأ لخدتلأ ةرورسضب ةنيدملأ طسسو ةسشهلأ تانكسسلأ

نوطبختي يتلأ لكاسشملأ لح لجأأ نم  ةيلحملأ تاطلسسلأ فرط
لقنلأ لئاسسو مأدعنأ ىرحأ’اب وأأ ةلق يف اسساسسأأ لثمتت يتلأو اهيف
ةليوط تاعاسس  راظتنÓل مهرطسضي ام مهنم نوسسردمتملأ ةسصاخ
يتلأ ةرجأ’أ تأرايسس سصقن كلذ ىلع ةوÓع ،تÓفاحلأ فقوم يف
تاعاسسل راظتن’أ نم مهلهاك تبعتأأ و باكرلأ بويج تكهن أأ

تاطلسسلأ ناكسسلأ بلاطي سساسسأ’أ أذه ىلعو فقوملأ يف ةليوط
يمومعلأ لقنلأ تÓفاح و ةديدج اطوطخ ةقطنملأ  حنمب ةيلحملأ
طسسو فايسضوب دمحم نيرفاسسملأ لقن ةطحم ىلإأ مهلقنت يتلأ

 ì.HƒOjæÉQ.ةدكيكسس ةنيدم

يقأوبلأ مأأ

ديزأا  لجسست ةراجتلا حلاسصم

 ةرتؤفلا مدع ميتنسس رييÓم5.8 نم
ةينأديم تاجرخ يقأوبلأ مأأ ةي’ول ةراجتلأ ةيريدم حلاسصم تنسش

رأدسصإأو Óخدت7821 نم ديزأأ ليجسست نع ترفسسأأ ةي’ولأ ربع

ريرحت عم طاسشنلل تقؤوملأ فيقوتلأ وأأ يرأدإ’أ قلغلأ رأرق52

ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع ةيسضق792 اهنم تلوح ةفلاخم103

بسسحو ج.د49.898.544.58 ةرتوفلأ مدع ةميق تلسصو امنيب
سصخي اميف هنإاف ةراجتلل ةيئ’ولأ ةيريدملاب مÓعإ’أ ةيلخ نايب

382ريرحت اهنع رفسسأأ Óخدت378   تسصحأأ ةيراجتلأ تاسسرامملأ
دقف سشغلأ عمقو ةبقأرملأ قرف طاسشن سصخي اميف امأأ ةفلاخم

تلوح ةفلاخم81 ريرحت اهنع رفسسأأ414  اهتÓخدت ددع لسصو

58.556.6 زجحلأ غلبم ةيئاسضقلأ تاهجلأ ىلع اهباحسصأأ تافلم

23 عاطتقأو ةيكÓهتسس’أ دأوملأ فلتخم نم غلك03زجح عم ج.د
ريسضحتل جيراهسص هايم ،يتابن تيز، زاقرم، تاجلثم ،بيلح ) ةنيع
GCMªó RgÉQ.تاجلثملأ

ةيراجت تÓحم زاجنإا ةسسسسؤؤم لهمي ةنتاب يلاو
عورسشملا نم رطسش لامكتسس’ امؤي03 لجأا

Óحم74 زاجنإأ لاغسشأأ مدقت ىدم ىلع اهلÓخ نم فقو ةنتاب ةنيدم طسسو ةينأديم ةجرخ لÓخ يدمحم ديرف ةنتاب ةي’و يلأو ىطعأأ

ميلسستو ،لامعلأو تايلآ’اب تاسشرولأ ميعدتل زاجنإ’اب ةفلكملأ ةسسسسؤوملل ةمراسص تاميلعت ؛ةنتاب ةنيدم طسسو ةيليوج50 يحب ايراجت

لاثتمأ مدع لاح يف ىرخأأ ةسسسسؤوم فيلكتو ريخأاتلأ تابوقع قيبطتو دقعلأ خسسف عم ؛اموي03 هاسصقأأ لجأأ يف عورسشملأ نم لوأ’أ رطسشلأ
ايراسس ناك يذلأ مهطاسشن ةلوأزم نم تÓحملأ باحسصأأ بابسشلأ نيكمت فدهب كلذو ،اهيلع قفتملأ لاجآ’اب زاجنإ’اب ةفلكملأ ةسسسسؤوملأ
مامأأ ،يحلل ماعلأ رظنملأ تهوسش دق كأذنآأ تناك ،لاجرلأ سسبÓم عيبل ةسصسصخم ةيوسضوف تÓحم لكسش يف لبق نم تÓحملأ تأذب
ىلع قافت’أ لÓخ نم سصوسصخلأ أذهب مهعم رواحتلأ متي نأأ لبق ،ةقئ’ تÓحم زاجنإأ سضرغل مهليوحت ىلع مهجاجتحأو اهيلغتسسم سضفر
ذنم ةنسسلأ ىلع عورسشملأ فراسشي ذإأ ،ربسصلأ غرافب راجتلأ ء’ؤوه هرظتني ام وهو ،اهنم ءاهتن’أ دعب مهطاسشن اهيف نورسشابي تÓحم زاجنإأ
.لاجآ’أ برقأأ يف هلامكتسس’ ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ةي’ولأ يلأو هيف ذخأاي نأأ هنأاسش نم ام وهو ،دعب لمتكي نأأ نود هقÓطنأ

T°ƒT°É¿ .ì
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www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

 فاخت ق راقبفا
 ةبانع يلوؤسم

يذيفنت زا˘ه˘ج ءا˘سسوؤور4 اهلمعتسسا يتلا د˘ي˘عو˘لا ة˘سسا˘ي˘سس م˘غر
نم لكأات يتلا راقبألا ةلكسشم نأا لإا ةبانع ةيلو ىلع اوبقاعت
تاناويحلا هذه تحبسصأا ىتح تمقافت دق رامع يديسس يف ةمامقلا
ىلإا لسصت نأا راظتنا يف ةبانع ةيدلب ءايحأا يف اراهج اراهن رودت
مل نيح يف ةلودلا ةماقإاو يلامسشلا لحاسسلا هتماقإا وأا ةروثلا ةحاسس
امك ةدم ذنم هنع اونلعأا دق اوناك رارق نيأا ةيلولا ولوؤوسسم ذفني

ةيلو مجحب ةعرزم لوجت اهنأا ودبي يتلا راقبألا هذهل حبذلاو زجح
ةبيعسشلا و Óثم رامع يديسس ةيدلب ةلوحم ةسسارح بلك يأا نود

. ةراقلا يف ةيمومع ةغرفم ربكأا ىلإا سصوسصخلا هجو ىلع

ةيناكمإب رورسم ناشيد

ايدو رئازجلا ةهجاوم

سصخي اميف هفقوم ،يسسنرفلا بختنملا بردم ،ناسشيد يديد ىدبأا
بختنملاو يرئازجلا ينطولا بختنملا نيب ةيدو ةارابم ءارجإا ةيناكمإا
ليون توسصل هتوسص يسسنرفلا ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘سضو...Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ي˘سسنر˘ف˘لا
تقو يف ىدبأا يذلا مدقلا ةركل ةيسسنرفلا ةيداحتلا سسيئر تيرغول
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا عم ةارابملا هذه ميظنتل هدادعتسسا قباسس
«ةكيدلا» ـل ةينفلا ةسضراعلا نع لوألا لوؤوسسملا فسشك ثيح ،مدقلا
يف ءاوسس ايدو رئازجلا ةهجاوم انرورسس يعاود نم نوكيسس» :Óئاق
اذه ءارجإا يف لكسشم يأا انيدل سسيل ةقيقحلا يف ،اسسنرف يف وأا رئازجلا
.«هميظنت خيرات نع ةركف كلمن ل نهارلا تقولا يف نكل ءاقللا يف ةبقترم ةكرح

نوجسلا ءاردم كلس

يف ةبقترم ةعسساو ةكرح نأا » لاقلا«و «ليقلا«ل ردسصم فسشك
ربع جامدإلا و ةيبرتلا ةداعإا زكارم و نوجسسلا ءاردم كلسس
ريزو اهب موقيسس يتلاو ةلبقملا مايألا لÓخ كلذ و نطولا

.«مسساقلب يتامغز» ماتخألا ظفاح لدعلا

مركي يضاملب
 يناجم لراك

ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘سشك
بخانلا نأا ةيمÓعإا
لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
يسضاملب
دئا˘ق ي˘عد˘ت˘سسي˘سس
ينطولا بختن˘م˘لا
قباسسلا ير˘ئاز˘ج˘لا

ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م لرا˘˘˘˘ك
ةارا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ
و ر˘˘˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لا

ةيدولا ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك
ر˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا ر˘˘˘ه˘˘˘سش
تدكأاو.لبقملا
نأا ردا˘سصم˘˘لا تاذ
يناجم ميركت ىلع نÓمعيسس ةيرئازجلا ةيداحتلا و يسضاملب
ءاعدتسسا متي نل و.يرئازجلا ينطولا بختنملل همدقام دعب

متيسس لب , ةيدولا ةارابملا يف ةكراسشملل بعÓك يناجم لراك
ة˘يدو˘لا ةارا˘ب˘م˘لا سشما˘ه ى˘ل˘ع ه˘م˘ير˘كت ل˘جأا ن˘م هؤوا˘عد˘ت˘˘سسا
ركسشل يسضامل˘ب ن˘م ة˘ع˘ئار˘لا ةردا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘تو.ر˘سضخ˘ل˘ل
يف سشيلح عم لعف املثم بختنملا عم هتايحسضت ىلع بعÓلا

.نينيبلا ةارابم

  كراد ناج تقيف ةحيضف

ةريبك ةحيسضف، رحبلا ئطاسش ىلع ةعقاولا و ةدكيكسس ةنيدمب يديهم نب يبرعلا وأا كراد ناج تÓيف  فلم لكسشي
تعزو ةعاسس رخآا ةديرجل تامولعم بسسح تÓيفلا ، ماهفتسسلا تامÓع تائم هلوح حرطت تلازام و تحرط امدعب،ةيلولاب
لامعأاو لام لاجرو ةيسسايسس تايسصخسش اهنم تدافتسسا Óيف102 مسضت ةسصحلا نأا املع ، ةمات ةيرسس يف5102 ةنسس
نأا امب و ،نييلاحو نيقباسس نييناملرب ىلإا ةفاسضإا ،ةيلخادلا ةرازو اهسسأار ىلع تارازولا فلتخمب تاراطإاو نويلحم نولوؤوسسمو
نايبت و روتسسملا فسشك ىلإا فدهي يدج قيقحت حتفب نوبلاطي ةدكيكسس ةيلو ناكسس نإاف بئاوسش ةدع اهتباسش ةدافتسسلا ةيلمع
.تازواجتلا و يواسشرلا مجحو مهريغ نود سصاخسشألا ءلؤوهل تÓيفلا تحنم فيكو ةدافتسسلا قرط

نونلعي نولضانم
ةكرحب مهقاحتلا

يف نقففا عمجت
ةبانع

ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ب ن˘ي˘ل˘سضا˘ن˘م˘لا ن˘م دد˘ع ن˘ل˘˘عأا
ىمسسي امب مهقاحتلا ةبانعب ينطولا ريرحتلا

اهنأا اهنع اولاق يتلا »نÓفآلا عمجت ةكرح«ب
ءايفوألا نيلسضانملا فوفسص سصر ىلإا ىعسست
هءا˘ن˘بأاو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ب بز˘˘ح˘˘لا ع˘˘جر˘˘ت˘˘سسي نأا ى˘˘لإا

عاسضوألا يدرت دعب«: نايبلا تاذ يف نوعقوملا لاقو.هنم ةخسسن «ةعاسس رخا» تقلت مهلبق نم عقوم نايب بسسحب نييعرسشلا
ةيلاسضنلا ةدعاقلا كيكفت ىلإا ىدأا امم تاونسس ذنم بزحلا ئدابمو تامواقم ىلعو ةيعرسشلا ىلع وطسسلا ببسسب بزحلا لخاد
ديحوتو بزحلا ءانبأا لمسش مل ةردابم نمثن لوهجملا وحن بزحلاب بورهلا ةلواحمو ةيسسايسسلا ةحاسسلا نع بزحلا بييغتو
  .» ةيبعسشلا دعاوقلا ىدل اهب ىظحي يتلا ةقثلاو بزحلا ةناكم عاجرتسساو نيلسضانملا فوفسص

ينوبلا يف «بولطم» دوهزم

زاهجلا ىلع لوألا لوؤوسسملا ذيمÓتلا ءايلوأاو نونطاوم اعد
ىدل لخدتلا ىلإا «دوهز˘م ق˘ي˘فو˘ت» ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

طيحملاو ةئيبلا ةيريدم ىدل ديدحتلابو ينوبلا ةرئاد حلاسصم
مهبتاكم نم جورخلا ىلإا مه˘ع˘فد ل˘جأا ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

يتلا ةلاسضلا بÓكلا ةدابإل تاي˘ل˘م˘ع ة˘ج˘مر˘ب ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو
لكسشب ةيئادتبلا سسرادملا مامأاو ةيدلبلا عراوسش يف رسشتنت
هذه نم ديدسشلا رطخلل ذيمÓتلا تائم ةايح سضرعي امم بيهر
.تاناويحلا



هتيضرأ نم نيبعقلاو يضاملب ءايتسا ىلا ةفاضإلاب

 راشصنأÓل يناجملأ لوخدلأ ببشسب فايشضوب دمحم بكرم اهدبكت نييÓملاب رئاشسخ
لاطعل ايرغم اضرع رضحي يزيلجنإلا يزليشت

بعÓلا تامدخ ىلع لوسصحلا يف يزيلجنإلا يزليسشت يدان بردم ةبغر ربخ نع سسمأا ةيناطيربلا ““ليم يلياد““ ةفيحسص تفسشك
ىري يزيلجنإلا يدانلا بردم نإاف ،اهتاذ ةفيحسصلا بسسحبو ،ةلبقملا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ لاطع فسسوي يرئازجلا يلودلا

مسسوملا ةيادب عم قيرفلا اهنم يناعي يتلا سصئاقنلا ىلع ةيطغتلا اهنأاسش نم يتلاو اهنع ثحبي يتلا تافسصاوملا لك يرئازجلا يف
،تامادقتسسلا ةيلمعب مايقلا هل ىنسستي ىتح هنع افيفلا ةبوقع عفر نهارلا تقولا يف رظتني يزيلجنإلا يدانلا نا املع ،يراجلا

نإاف ةيفحسصلا بسسحبو ،يسسنرفلا سسين يدان يف اهتريظنل ادج يرغم سضرع ميدقتل بهاتت يزليسشت ةرادإا نإاف هتاذ ردسصملا بسسحبو
ديلو.ف.ينيلرتسسإا هينج نويلم53 غلبم زواجتي دق سضرعلا

اغقام عم ققطنقا ةراشإ ةسامخ نب حنمت فافلا
تايرابم يف ديدجلا هقيرف عم ةكراسشملل ازهاج بعÓلا تابو ،ةسسامخ نب دمحم يرئازجلا ناديملا طسسوتمل ةيلودلا ةقاطبلا ىلع ينابسسإلا اغلام يدان لسصح

ةيلودلا ةقاطبلا لوسصو رخأات ببسسب ،ايريملأا يدان مامأا يرودلا يف هقيرفل ةريخألا ةارابملا نع باغ دق ةسسامخ نب ناكو ،ةيناثلا ةجردلل ينابسسإلا يرودلا
ىتح بعÓل ةيلودلا ةقاطبلا لسسرأاو ،اغلام ةرادإا بلط ىلع باجيإلاب در ،يرئازجلا داحتلا نأاب ةدكؤوم رداسصم نم ملعو ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا نم
يلودلا ىلع اريثك ينابسسإلا يدانلا لوعيو ،يرودلا نم سسماخلا عوبسسألا يف ،سسيدناريم يدان دسض ةلبقملا ةارابملا يف ةكراسشملل ايمسسر هليهأات هيدانل ىنسستي

.ةيلاتتم تايرابم ثÓث يف زوفلا قيقحت يف قيرفلا لسشف نأا دعب ،تاراسصتنلا ةكسس ىلإا ةدوعلل ةلبقملا ةارابملا يف يرئازجلا
ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

توافسات نم برتقيو رجام ـل يخيراتلا مقرلا رسكي يناميلس
رسضخلا بختنم فده لجسس امدعب ،يرئازجلا بختنملا خيرات يف بهذ نم فرحأاب همسسا ،يناميلسس مÓسسإا يلودلا بعÓلا مسسر
عم هتاكراسشم خيرات يف92 فدهلا يناميلسس لجسسو ،نينب بختنم دسض يسضاملا نينثلا اهسضاخ يتلا ةيدولا ةارابملا يف ديحولا
يذلا رجام حبار وتروب ةروطسسأا زواجت ثيح ،خيراتلا يف يرئازجلا بختنملا سصيمقب اولجسس نم رثكأا يناث حبسصيل ،نيبراحملا
مسصب يذلا ،توافسسات ظيفحلا دبع بختنملل خيراتلا فادهلا يطخت نم طقف فادهأا6 دعب ىلع يناميلسس تابو ،افده82 لجسس
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ةمق ،مويلا ةيسشع يوÓمحب ديهسشلا بعلم نسضتحي
جر˘ب ي˘ل˘هأا ه˘ف˘ي˘سضو ي˘ل˘ح˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا ن˘˘ي˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ث˘˘م
با˘سسح˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘سشلا ي˘براد ي˘ف ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘˘ج˘˘لا
راسصتنلا قيقحتل نافرطلا Óك ىعسسي ثيح ،ىلوألا

ةرا˘ثإلا ن˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا˘˘ب د˘˘ع˘˘ت ة˘˘ن˘˘خا˘˘سس ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ي˘˘ف
نونوكي˘سس نا˘فل سسي˘ن˘يد برد˘م˘لا لا˘ب˘سشأا .ة˘يد˘ن˘لاو
نيسشطعتملا راسصنألا نم ةسصاخ ريبك طغسض تحت
““يسسايسسلا““ ـل ةرثعتم ةيادب دعب ةيباجيإلا جئاتنلل

ةطقن قيرفلا دسصح نيأا ىلوألا تلوج ثÓثلا يف
ة˘ه˘جاو˘م ةدا˘ي˘ع ن˘ب ءا˘ق˘فر ل˘خد˘ي˘سس ثي˘ح ،ة˘م˘ي˘ت˘ي
زوف لوأا ليجسستو ““كيلكيد˘لا““ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘ب مو˘ي˘لا
نوكت نل ةم˘ه˘م˘لا نأا م˘غر ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف م˘ه˘ل
يرث دادعتب ح˘ل˘سست˘ت ة˘ي˘ج˘يار˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘سشت د˘سض ة˘ل˘ه˘سس
ل˘جأا ن˘م ه˘يد˘ل ا˘م مد˘ق˘ي˘سسو ىلوألا ة˘ب˘تر˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ي
برد˘م˘˘لا .ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
امك هيبعل رسضح ةينيطنسسقلا ةبيتكلل يسسنرفلا

تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا ل˘ك نأاو سصخألا˘ب د˘˘عو˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل بج˘˘ي
ليدب لو هل ةسصرف رخآا وه جربلا ءاقل نأا ىلإا ريسشت

ةلسصقم نم هسسفن سصيلخت دارأا ام اذإا هيف زوفلا نع
لخدأا ام ،نآلا دحل لداعتو نيتميزه دعب ،ةلاقإلا
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ماود ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا
نأا لإا ،ةريبك نا˘ي˘ل˘غ ة˘لا˘ح ي˘ف ن˘ي˘ب˘ح˘م˘لاو را˘سصنألا
ع˘جر˘ت˘سسا ه˘نأاو ة˘سصا˘خ لو˘ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا˘ب د˘عو نا˘فلا

،يحلاسص عفادملا رارغ ىلع ةباسصملا رسصانعلا سضعب
دسض ةريخألا ةيدولا يف قفوم لوخد ىلع مسصب نيأا

نع هداعتباب ةريوبلا نبا رثأات رهظي ملو ،ةمغÓث
نأا لإا ،ةيحارج ةيلمعل هعوسضخو ،ةسسفانملا قسسن
نأاو اميسس ،ةدعبتسسم مداقلا جربلا ءاقل يف هتكراسشم
ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ةدو˘بد˘ب ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘˘ي˘˘سس نا˘˘فل برد˘˘م˘˘لا
هناكم ذخأل هجتي ناميل سسراحلا نيح يف ،ىرسسيلا

ناك يتلا ،ةبا˘سصإلا ن˘م ه˘ي˘فا˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ي˘ف
ةليكسشت اهتهج نم .ردسصلا ىوتسسم ىلع اهنم يناعي

،““رفا˘ن˘سسلا““ ىل˘ع Ó˘ي˘ق˘ث ا˘ف˘ي˘سض لز˘ن˘ت˘سس جر˘ب˘لا ي˘ل˘هأا
ىلع ثلاث˘لا زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت حو˘م˘ط˘ب ل˘خد˘ت˘سس ثي˘ح

ا˘م و˘هو ،مد˘ق˘م˘لا بكر ة˘م˘حاز˘م ة˘ل˘سصاو˘مو ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
رظتنملا نم يذلا امود كنارف بردملا هيلإا وبسصي
ي˘ف ن˘ي˘ق˘با˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ىل˘˘ع لو˘˘ع˘˘ي نأا

بعلم ملاعم اديج نوفرعي نمم ،سسفانملا ةليكسشت
كلذو ،راسصتنلا قيقحت لجأا نم ،يوÓمح ديهسشلا

يسسورع عافدلا بلقو كيرديسس سسراحلا ةروسص يف
ير˘ي˘م˘ع˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لاو ةرارز ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ط˘˘سسوو

ىلإا ،يجيار˘ب˘لا ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ه˘ج˘ت˘يو .را˘ت˘خ˘م˘ل˘بو
،ا˘ي˘سسا˘سسأا بع˘ل˘لا ن˘م طا˘ي˘خ ع˘فاد˘م˘لا دا˘ع˘بإا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
،ةباسصإلا نم يئاهنلا هيفاعت مدع ببسسب كلذ دوعيو
نأا ينعي ا˘م ،ة˘ب˘كر˘لا ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ا˘ه˘ن˘م و˘ك˘سشي ي˘ت˘لا
ي˘ف بع˘ل˘ل نار˘م˘ع ع˘فاد˘م˘لا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘تاو˘˘م ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
لوأل كلذو ،يسسورع هليمز ةقفرب ،ايسساسسأا روحملا

ةكراسشملا نم هداعبإا دعب ،مسسوملا ةيادب ذنم ةرم
ة˘ي˘ن˘ف تارا˘ي˘خ˘ل ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ثÓ˘ث˘لا تا˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
.ىلوألا ةجردلاب

جيريرعوب جرب يلهأ – ةنيطنسق بابش

رمع بعلمب ةيراجلا اهتاريسضحت ةمسصاعلا داحتإا ةليكسشت لسصاوت

51 دحألا ةرهسس ةرظت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ق˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ،ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح

ىفطسصم بعلمب ينيك˘لا ا˘ي˘ها˘م رو˘غ يدا˘ن ما˘مأا يرا˘ج˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس

لاطبأا ة˘ط˘بار˘ل61 ـلا رود˘لا با˘هذ م˘سسر˘˘ب ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ر˘˘كا˘˘سشت

،لمتكم دادعتب اهءارجإا ةراطسسوسس تابيردت تدهسشو .ايقيرفإا

مقاطلا زكري ثيح ،ةبيسصعلا ةيلاملا عاسضوألاو فورظلا مغر

اذكو ،يندبلا بناجلا ىلع لÓب يريزد بردملا ةدايقب ينفلا

لمع سصيسصخت نع Ó˘سضف ،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خألا سضع˘ب ح˘ي˘ح˘سصت

يفو .ىمرملا مامأا مهتيلاعف نيسسحت فدهب نيمجاهملل فثكم

بعلم يف نيتيبيردت نيتسصح ةجمرب يريزد بلط ،لسصتم قايسس

نأا ديري ثيح ،تبسسلاو سسيمخلا يموي ةديلبلاب ركاسشت ىفطسصم

يتلا ناديملا ةيسضرأا اسضيأاو يعيبطلا بسشعلا ىلع هيبعل دوعتي

برملا نوكيسسو اذه ،ةليوط ةدم ذنم اهيف بعللا مهل قبسسي مل

ىوتسسم ىلع تÓيدعتلا سضعب ءارجإا ىلع اربجم ، لÓب يريزد

يراقلا دعو˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي˘سس ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا

اسسجاه لكسشي تاب يذلا ،عافدلا طخ ىلع سصوسصخلابو ،لبقملا

كابسش يقلت د˘ع˘ب ا˘سصو˘سصخ ،ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ىلإا ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ار˘ي˘ب˘ك

˘ما˘مأا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م ر˘خآا ي˘ف ن˘ي˘فد˘ه دا˘ح˘تلا

تاطايتحلا لماك ذختيسس يريزد نأا ينعي ام ،ةليلم نيع ةيعمج

ىلإا هب عفديسس يذلا رمألا وهو ،ايهام روغ ةهجاوم ليبق ةمزÓلا

كراسشيسس يذلا ،يورقلب ماسشه ديدجلا مدقتسسملا ىلع دامتعلا

هليهأات مت يذلاو هل هعيقوت ذنم داحتلا عم هل ةهجاوم لوأا يف

،ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘م .مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ىد˘ل ا˘ي˘˘م˘˘سسر

نم ريبكلا مه˘فو˘خ˘ت ن˘ع دو˘سسألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا قا˘سشع بر˘عأا

،هوبعل عطاق يذلا ،مهقيرف ةيلا˘ع˘ف مد˘عو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ةارا˘ب˘م˘لا

ءاقبلا سشومامز سسراحلا ءÓمز لسضف ثيح ،ارخؤوم تابيردتلا

ىل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حا ،برد˘ت˘لا نود ن˘˘م سسبÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت فر˘˘غ ي˘˘ف

اهب رمي تاب يتلا ةبعسصلا ةيلاملا عاسضوألاو ةيرزملا فورظلا

يلع يدانلا كلام عاديإا ذنم كلذو ،رهسشأا ةتسس ةبارق ذنم قيرفلا

ي˘ف لا˘ك˘سشإلا ىق˘ب˘ي ثي˘ح ،ي˘سضق˘ن˘م˘لا سسرا˘م ر˘ه˘سش ن˘ج˘سسلا داد˘˘ح

ىلع نيمئاقلا نأا املع ،ءاقللا عييسضتو مهزيكرت تتسشت ةيناكمإا

ل˘ك نو˘قر˘ط˘ي او˘تا˘ب ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘˘لا نوؤو˘˘سش

اهيف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ،ل˘كا˘سشم˘ل˘ل ع˘ير˘سس ل˘ح دا˘ج˘يإا فد˘ه˘ب باو˘بألا

ىلإا لوسصولا مدع لاح يف هرارقتسساب فسصعت دق يتلا قيرفلا

.ةمزأÓل يقيقح جرخم

بيجن.ج

 ““عـــــفدملأ مـــــف““ يف ناـــــف’

ةمسصاعلا داحتإا

ةيقيرف’أ ةشسفانملأ ىلع زكرتو اهمومه ىشسنت ““ةراطشسوشس““

،سسمأا دادزولب بابسش ةليكسشت تدسش
ة˘ير˘سصم˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا بو˘سص ا˘ه˘˘لا˘˘حر
ةيوقلا ةهجاوملل ادادعتسسا ،ةرهاقلا
دسض دويعسس ريمأا ءاقفر رظتنت يتلا
تبسسلا موي يلحملا زديماريب يدان
61 ـلا رود˘لا با˘هذ م˘سسر˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘˘لا

برد˘م˘˘لا ىع˘˘سسيو .فا˘˘ك˘˘لا سسأا˘˘ك ن˘˘م
هلابسشأا ةدايقل ينار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع

ةجيتنب ةدوعلا لقألا ىلع وأا زوفلل
ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

رورملا ةريسشأا˘ت عا˘ط˘ت˘قاو ة˘ي˘ح˘يرأا˘ب

ةسسفانملا ي˘ف تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ىلإا
ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب تد˘˘ه˘˘سش د˘˘قو اذ˘˘ه ،ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘لا
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘سسأار˘ت ي˘ت˘لا ““ة˘ب˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا““
يف اهلقنت قيلع ديعسس ماعلا ريدملا

ةعفترم تايو˘ن˘ع˘م˘بو ةد˘ي˘ج فور˘ظ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘ك لؤوا˘˘ف˘˘ت ط˘˘سسو
لظ يف ،ةيباج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب
ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘فد˘˘لا
مهتقفارمب نيبعÓلا هاجتا راسصنألا
ىت˘ح وأا ن˘يد˘مو˘˘ب يراو˘˘ه را˘˘ط˘˘م ىلإا

مهلبق تلقنت يتلا ريهامجلا سضعب

مهتدنا˘سسم˘ل ر˘سصم ىلإا ة˘عا˘سس42 ـب
بعلب ح˘م˘سست ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘سصق
ةد˘˘˘ي˘˘˘ج فور˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘يإلا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
كÓم نأاو ةسصاخ ،لهأا˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
راسشوب ءاق˘فر او˘ع˘سضو ““رادا˘م““ ة˘كر˘سش
سصي˘˘˘سصخ˘˘˘ت˘˘˘ب فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ل˘˘˘سضفأا ي˘˘˘˘ف

يراو˘˘ه و˘˘ه˘˘ب ىلإا م˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘فا˘˘˘ح
نتم ىلع رسصم ىلإا لقنتلاو نيدموب
،لسصفنم قا˘ي˘سس ي˘فو .ة˘سصا˘خ ة˘ل˘حر
ناديملا طسسوتم يتباث يبرعلا أادب
لوأا بعÓ˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لا تاو˘ط˘خ ىلوأا

بب˘˘سسب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘ل ه˘˘با˘˘ي˘˘˘غ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،سسمأا
،ذخفلا ةلسضع يف ةباسصإل هسضرعت
ن˘˘يأا ادر˘˘ف˘˘ن˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا سضا˘˘˘خو
ر˘˘سضح˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر سضكر˘˘لا˘˘ب ىف˘˘ت˘˘˘كا
ةدوعلل هتاوطخ لهتسسم يف ،يندبلا
فا˘ن˘ئ˘ت˘سساو ة˘ي˘عا˘م˘ج˘لا تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘˘ل
ةرتفلا لÓخ ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘سسفا˘ن˘م˘لا
.ةلبقملا

دعب ةدوعلل ليهأاتلأ لشصأوي يتباث
زديمأريب ةعقوم

طسسوتم ،يتباث يبرعلا بعÓلا عرسش
ىلوأا ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ناد˘˘ي˘˘˘م

سسما لوا ،بعÓملل ةدوعلا تاوطخ
ه˘سضر˘ع˘ت بب˘سسب ةر˘ت˘ف˘ل ه˘با˘ي˘غ د˘ع˘˘ب

سضاخو ،ذخ˘ف˘لا ة˘ل˘سضع ي˘ف ة˘با˘سصإل
عر˘سش ثي˘ح ،ادر˘˘ف˘˘ن˘˘م ا˘˘نار˘˘م ي˘˘ت˘˘با˘˘ث
يف ،يندبلا رسضحملا ةقفر سضكرلاب
تابيردتلل ةدوعلل هتاوطخ لهتسسم
ة˘سسفا˘ن˘م˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سساو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لا
،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا

د˘جاو˘ت˘˘لا ن˘˘م ي˘˘ت˘˘با˘˘ث ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي ن˘˘لو
مهلقنت لÓخ ،هئÓمز يقاب ةقفرب
زديمار˘ي˘ب يدا˘ن ة˘ه˘جاو˘م˘ل ر˘سصم ىلا

تاسسفانم نم23ـلا رودلا باهذ يف
،ة˘ي˘ق˘ير˘فألا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا سسأا˘˘ك
لو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘سسلا مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لاو
بردم ،ينارمع رداقلا دبع لجعتي
،ي˘ت˘با˘˘ث ةدو˘˘ع ي˘˘ف ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش

ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو ي˘˘˘˘ف د˘˘˘˘كأا ثي˘˘˘˘ح
ل˘˘ك˘˘سشب بعÓ˘˘لا ي˘˘فا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ف بغر˘˘˘ي
ىلإا هتدوع عقوتملا نم ثيح ،لماك
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘يدا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ديلو.ف / بيجن.ج                .ليهأاتلا

دادزولب بابسش

زديمأريب يدان ةهجأومل ابشسحت ةرهاقلأ يف ““يبرايشسلأ““

رئازجلا ةيدولوم

هيبع’ نيب ةشسفانملأ لعششي ينوزاك
ةقدنفلل ايلعلا ةسسردملاب سسمأا لوأا ةيسشع تناك يتلا فانئتسسلا ةسصح سشماه ىلع ،هيبعÓل ةيزيفحت ةملك ءاقلإا ىلع ،ينوزاك درانري رئازجلا ةيدولوم بردم رسصأا

عمتجيل ةسصرفلا يسسنرفلا ينقتلا لغتسسا ثيح ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم ةسسماخلا ةلوجلا راطإا يف نارهو ةيدولوم ةهجاومل ابسسحت ،ناينبلا نيعب
عم ةجهللا ددسش ينوزاك .هلوق دح ىلع ةمقلل ديمعلاب لسصتسس يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةيكيمانيد يف ءاقبلا ىلع لمعلا ةلسصاومو يلاعلا زيكرتلاب مهبلاطيو هلابسشأاب
هتايادب يف مسسوملا نأا مهل ادكؤوم ،ةرواسسلا ةبيبسش دسض راسشب نم هب اوداع يذلا نيمثلا زوفلا دعب مهسسفنأل لوخدلاب رورغلل حامسسلا مدعل هنم ايعسس ةكبد نب ءاقفر
نأا انيلع نيعتيسس ،طاقنلا نم ددع ربكأا بسسك نم دكأاتنو ،لمعلا يف قسسنلا اذه ىلع ظفاحن نأا بجي““ لاقو ،ةرطسسملا فادهألا قيقحت دسصق رارسصإاب لمعلا مهيلعو
هذه لÓخ نم يسسنرفلا ينقتلا ىعسسيو ،““يسضاملا ءاطخأا يف عقن ل ىتح تاميلعتلا عابتإاب اذهو ،نارهو نم Óماك دازلاب ةدوعلل انيدل ام لك فظونو دهجلا لسصاون
قيرطلا يف مدقتلا نإا لاق ثيح ،ةلماكتم ةعومجمو يسسفانت يوق قيرف ءانبل مهيف سسامحلا جيجأاتو هيبعل نيب ةسسفانملا لاعسشإا ىلإا اهجهتني يتلا ةسسايسسلا
طاقن ثÓث دسصحل مهحÓسس ةدارإلاو زيكرتلاو هطاقنو ةوارمحلا ءاقل يف نآلا ذنم ريكفتلا نيبعÓلا ىلع نأا دكأا امك ،ةنيتمو ةيوق ةعومجم بلطتي حيحسصلا
.ينازولا فيرسش بردملا ةدايقب مسسوملا اذه اهباينأا نع ترسشك ةينارهو ةليكسشت مامأا Óهسس نوكي نل رمألا نأا مغر ،بيترتلا ةداير يف مهيقبت ىرخأا
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رئازجلا فوفصب شيلح ةفقخل نيحشرملا سأر ىلع ناردب
يذلا ،سشيلح قيفر ليحر سضيوعتل يروحم عفادم نع ثحبلا ةلحر يف يرئازجلا ينطولا بختنملا بردم ،يسضاملب لامج عرسش

نآلا نم ريكفتلا أادب يسضاملب نأا رداسصملا سضعب نم ملعو ،يرئازجلا بختنملا سصيمقب هل ةارابم رخآا يسضاملا نينثلا ةرهسس سضاخ
روحم يف نييلاحلا نيبعÓلا زربأا مسضت ةمئاق عسضو ثيح ،يفلخلا طخلا يف هكرتيسس يذلا غارفلا دسسل سشيلح ةفيلخ داجيإا يف
ليحر سضيوعتل نيحسشرملا زربأا نم ،يسسنوتلا يجرتلا عفادم ناردب رداقلا دبع ىقبيو ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ اهتنياعم دسصق عافدلا

ةسسفانم ناردب دجيسسو ،برق نع هتنياعمو هتايناكمإا ىلع فوقولل ،مداقلا ركسسعملل هئاعدتسسا يف يسضاملب ركفي ثيح ،سشيلح
مدع مغر ،نيبراحملل ريخألا ركسسعملا لÓخ ةوقب هدامتعا قاورأا حنم يذلا ةنيطنسسق بابسش عفادم ةدايع نب نيسسح نم ةسسرسش
ديلو.ف.ةينف تارايخ ببسسب نينب ةيدو يف هتكراسشم

ياد نيسسح رسصن – سسابعلب داحتإا

نينثأ ىلع ةمشسقلأ لبقت ’ ““ةيرشصنلأ““و ““ةركملأ““ ةمق
ةيران ةهجاوم عم دعوم ىلع ،عبر لإا ةسسداسسلا ةعاسسلا نم ةيادب ،يرفيف42 بعلم ىلع مويلا ةيسشع سسابعلب داحتإا ةليكسشت نوكتسس

ىلع ةمسسقلا لبقي ل ءاقل يف ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم ةعبارلا ةلوجلا باسسحل ياد نيسسح رسصن فيسضلا لبقتسست نيح
ىتح ةطقن يأا قيقحت نع اوزجع نيذلا نييلحملا ةسصاخو ،مسسوملا اذه ةرثعتم ةيادب Óجسس ناذللا نيقيرفلا Óكل ةبسسنلاب نينثا
ةلهسس مويلا ءاقل يف ““ةركملا““ ةمهم نوكت نلو .ماعلا بيترتلا يف ريخألا زكرملا يف مهتقبأا ،ةيلاتتم مئازه ثÓث مهيقلت بقع نآلا

ةلسسلسس و ةيبلسسلا جئاتنلا ءاّرج كلذو ،يراجلا مسسوملا ةيادب ذنم اهيف طبختي يتلا ةديدعلا لكاسشملا لظ يف ةسصاخ ،قÓطإلا ىلع
ةيدولومل قباسسلا سسيئرلا ةبغر لظ يف داحتإلا ةرادإا لخاد رئادلا عارسصلا بناج ىلإا ،ىلوألا ثÓثلا تلوجلا يف اهاقلت يتلا مئازهلا

ديدجلا ينفلا مقاطلا حمطي ،رخآا بناج نمو .كلذل فارطألا سضعب ةسضراعمو قيرفلا مهسسأا ءارسش يف ““اباب““ جاحلب دمحأا نارهو
اهاقلت مئازه ثÓث دعب ،مسسوملا اذه راسصتنا لوأا ليجسستو ““ةركملا““ عم ةيلاثم ةيادب قيقحت يف سشيعي رداقلا دبع بردملا ةدايقب
ةلهسس نوكت نل ةيرومأاملا ّنأا ريغ ،ةرقم مجنو ،جريرعوب جرب يلهأاو نارهو ةيدولوم نم لك مامأا ىلوألا ثÓثلا تلوجلا يف قيرفلا
يف ةبيخملا ةميزهلا كرادتو ،زوفلا قيقحت ل ملو ةمسصاعلا ىلإا ةيباجيإا ةجيتنب ةدوعلا لجأا نم رخآلا وه عراسصي قيرف مامأا
قلعتيو ،ةيسساسسلا ةليكسشتلا فوفسص يف تابايغ ةدع ““ةيرسصنلا““ ةليكسشت فرعتو .ةيسضاملا ةلوجلا يف دادزولب بابسش مامأا يبرادلا
ببسسب يتاحيسش ناديملا طسسوتم بيغيسس امك ، جاجتحلا ةبوقع يعادب ةارابملاب نيينعملا ريغ يلايو ريدخ يئانثلا نم لكب رمألا

ةيسشع كراسش هنأا نم مغرلابو ياقوت دمحم بعÓلاب داجنتسسلا ينفلا مقاطلا رّرق اميف ،فلسشلا ءاقل ذنم بئاغلا وهو هتيزهاج مدع
،نيتطقنب01 ـلا ةبترملا لتحي ياد نيسسح رسصن نأا ،ركذلاب ريدج .ينيغلا هريظن و ينطولا بختنملا نيب ةدوعلا ءاقل يف سسمأا لوأا

بيجن.ج.وداراب كيتيلتأا ةقفر ديسصر نودب بيترتلا سسابعلب داحتإا ليّذتي اميف
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بلغت يتلا ةيدولا ةارابملا تدهسش
ةر˘ك˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف
نينب بختن˘م ه˘ف˘ي˘سض ىل˘ع مد˘ق˘لا

ي˘سضا˘م˘لا ن˘ي˘ن˘˘ثلا ةر˘˘ه˘˘سس،0-1
ىل˘ع لو˘ب˘ق˘م ا˘ير˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج لا˘˘ب˘˘قا

مغر ،ةيليوج5 بعلم تاجردم
ملعو ،تاعقوتلا ىلإا قري مل هنأا

دد˘˘˘˘ع نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر ردا˘˘˘˘˘سصم ن˘˘˘˘˘م

غ˘ل˘ب د˘ق ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ت ي˘ت˘لا ر˘كاذ˘ت˘˘لا

زواجت نيح يف ،ةركذت91462

سصخ˘سش ف˘˘لأا53 رو˘سضح˘لا دد˘ع

،ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م تار˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت بسسح˘˘˘ب

ما˘قرألا ي˘ف توا˘ف˘ت˘لا اذ˘ه دو˘ع˘يو

فلأل ي˘˘˘نا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ىلإا

،ىر˘خأا˘ب وأا ة˘ق˘ير˘ط˘ب سصا˘خ˘˘سشألا

ةر˘ي˘˘ب˘˘ك ر˘˘ئا˘˘سسخ ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م˘˘م

دمحم““ يبملوألا بكرملا ناويدل

عو˘ن˘لا اذ˘ه يدا˘ف˘ت˘لو ،““فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب

ةقيرط لسضفأا ناف ،لايتحلا نم

˘˘ما˘˘ظ˘˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عا و˘˘ه ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘˘ل

ليق يذلا ةي˘نور˘ت˘ك˘للا ر˘كاذ˘ت˘لا

،مÓعلا لئاسسو يف ريثكلا هنع

ىل˘˘ع د˘˘سسج˘˘ي م˘˘ل عور˘˘سشم˘˘لا ن˘˘ك˘˘˘ل

نأا ركذي ،نلا ىتح عقاولا سضرأا

دق تناك يبملوألا بكرملا ةرادا

ةبسسانمب ةركذت فلا05 تحرط

تددحو ،نين˘بو ر˘ئاز˘ج˘لا ةارا˘ب˘م

ةر˘كذ˘ت˘˘ل˘˘ل ر˘˘ع˘˘سسك را˘˘ن˘˘يد005

،يسضاملب لامج دقتناو ،ةدحاولا

ناد˘˘ي˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا برد˘˘˘م

طارفلا ببسسب ةيليوج5 بعلم

ل˘ب˘ق ن˘˘م بع˘˘ل˘˘م˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ي˘˘ف

لاقو ،ةسصاخ ةيمسصاعلا ةيدنألا

،ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا ءادأا تقا˘˘˘˘عا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نإا

رخا رايخ هل نكي مل هنا احسضوم

دعب ،ةيليو˘ج5 يف بع˘ل˘لا ىو˘سس

ي˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ة˘˘ما˘˘قا ة˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘˘با˘˘ن˘˘عو ،ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق بعÓ˘˘˘م

ه˘˘ف˘˘سسا ن˘˘ع ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘م˘˘ك ،ةد˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لاو

رسضخلل نكمي ريب˘ك بع˘ل˘م با˘ي˘غ˘ل

م˘ه˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف او˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي نأا

ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘سسيو

.نيعجسشملا

ادعب هسسفنل يرئازجلا ينطولا بختنملا حنم
سسأاك بقلب جيوتتلا يف هحاجن دعب رخآا ايراق
ل˘ي˘ث˘م˘ت را˘سص ذإا ،ر˘سصم ي˘ف9102 ايقيرفأا م˘مأا
يجودزم نم نيبعÓلا تارسشعل اعمطم رسضخلا
يف ىتحو لوألا بختنملا عم ءاوسس ،ةيسسنجلا

هيلع ناك ام سسكع ،يبملوألا بختنملا فوفسص
يرئازجلا بختنملا عنسصو ،تاونسس لبق لاحلا

ةسسفان˘م˘لا ي˘ف ه˘ت˘كرا˘سشم لÓ˘خ ة˘ل˘ي˘م˘ج ارو˘سص
نع بقللا قيقحت يف هحاجن دعب ،ةيقيرفألا

لامج بردملا حجن ثيح ،قاقحتسساو ةرادج
بنا˘ج˘لا ن˘م ،ة˘ل˘ح ل˘م˘جأا ه˘ح˘ن˘م ي˘ف ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب
ا˘م و˘هو ،ي˘نا˘سسنإلا كلذ˘كو ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لاو ي˘ن˘ف˘لا

ي˘ف ةددر˘ت˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسألا سضع˘˘ب بذ˘˘ج
تقو ي˘˘ف سضي˘˘بألاو ر˘˘سضخألا ن˘˘ي˘˘نو˘˘ل˘˘لا ل˘˘م˘˘˘ح
نأاب ةيمÓعلا رداسصملا سضعب تفسشكو ،بيرق
ر˘˘˘فا˘˘˘هو˘˘˘ل يدا˘˘˘ن فو˘˘˘ف˘˘˘سص ي˘˘˘ف د˘˘˘عاو˘˘˘لا با˘˘˘˘سشلا
،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘جرد˘˘لا يرود رد˘˘سصت˘˘م ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ةريبكلا هتب˘غر ن˘ع ر˘ب˘ع د˘ق ،ي˘لد˘ب˘ع دا˘م˘ي˘ح
نم لقأا ةئف يف يرئازجلا بختنملا ليثمت يف
يت˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘لاو ،ا˘ما˘ع32
مغر ،يليتاب كيفودول يسسنرفلا بردملا اهنوك
ةرخاتم تءاج دق بعÓلا نم ةبغرلا هذه نا
ىلع سسما لوا ةرهسس يليتاب لابسشا ءاسصقا رثا

باعلألاو ناكلا قابسس نم يناغلا بختنملا دي
بعÓ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م دار˘˘فأا ر˘˘قأاو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘˘لوألا

ةريبكلا هتب˘غر˘ب ،ا˘ما˘ع ر˘سشع ة˘ع˘سست˘لا بحا˘سص
رظتني ناك ذإا ،يرئازجلا بختنملا ليثمت يف
ر˘˘خ˘˘سسي˘˘ل ،ر˘˘ب˘˘سصلا غرا˘˘ف˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ب ن˘˘˘م ةو˘˘˘عد
،ي˘ل˘سصألا هد˘ل˘ب بخ˘ت˘ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ل ه˘˘تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإا

ن˘ي˘بو ه˘ن˘˘ي˘˘ب تلا˘˘سصتلا ف˘˘قو˘˘ت ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
تاوج رهسش ذنم مدقلا ةركل يرئازجلا داحتلا
ةر˘ي˘ب˘ك تا˘نا˘ك˘مإا ي˘لد˘ب˘ع كل˘ت˘م˘يو ،ي˘سضق˘ن˘م˘لا

تايرابم4 يف رسضحيل هتحسشر ،هنسس رغسص مغر
مجنلا ىطخ ىلع ريسسي ذإا ،لوألا قيرفلا عم

اذ˘˘ه ي˘˘ف أا˘˘سشن يذ˘˘لا زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
لطب رارغ ىلع نيرخآا موجن لثم هلثم ،يدانلا
،يدعسس نمحرلا دبع راسسو ،ابغوب لوب ملاعلا
ىلع ،ديوسسلا بونج سشاروب ةنيدمب دولوملا
تاحيرسصت يف ربع ثيح ،يلدبع جهن سسفن

ةد˘عا˘سسم˘ل ر˘ي˘ب˘˘ك˘˘لا هداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
نأا ىن˘م˘تأا““ :لا˘ق ثي˘ح ،ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تبعل دقل ،رئازجلا يدادجأا دلب بختنم لثمأا

عم يتي˘قر˘ت تم˘تو ،ي˘ق˘ير˘ف ع˘م تا˘يرا˘ب˘م ةد˘ع
يدعسس كراسشو ،““اماع71 نسس يف انأاو رباكألا
ة˘˘جرد˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘برو˘˘ن يدا˘˘ن ع˘˘م ط˘˘˘سشن˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
26 ي˘ف ،با˘˘ع˘˘لأا ع˘˘نا˘˘سصك ،ة˘˘يد˘˘يو˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا

ل و˘˘هو ،لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ك ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ليجسست يف حجن ثيح ،اماع02 نسس ىدعتي
يور˘ك˘لا م˘سسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ل˘ما˘˘ك فاد˘˘هأا ة˘˘ع˘˘برأا
.يراجلا

ديلو.ف

نوهجاوي رضخلا
ايدو ايبمولوك

لبقملا رهشلا
اسنرف يف

ةركل يبمولوكلا داحتلا ىقلت
يرئازجلا هريظن نم ةوعد مدقلا
ةرتف لÓخ ةيدو ةارابم سضوخل
رهسش ،ةلبقملا ةيلودلا فقوتلا
بعÓملا دحأاب ،لبقملا ربوتكأا
ويدار““ ةعاذإا تلاقو ،ةيسسنرفلا

نأا ،ةريهسشلا ةيبمولوكلا ““لوكاراك
ةوعد هتلسصو يبمولوكلا داحتلا
،نيتيدو نيتارابم يف ةكراسشملل

جوتملا يرئازجلا بختنملا دسض
ايقيرفأا ممأا سسأاكب ارخؤوم
داحتلا فثكيو ،يلام بختنمو
هيعاسسم مدقلا ةركل يرئازجلا

لجأا نم ةريخألا مايألا لÓخ
ةارابم سضوخل سسفانم ىلع روثعلا

يدادعإلا ركسسعملا يف ةيدو
لوزن ،نيبراحملا بختنمل مداقلا

لامج بردملا ةبغر دنع
مدق دق يسضاملب ناكو ،يسضاملب
سسيئرل قباسس تقو يف هتاحرتقم
نيدلا ريخ ،يرئازجلا داحتلا

تابختنملا سصوسصخب ،يسشطز
ريسضحتلل اهتهجاوم ديري يتلا
ايقيرفأا ممأا سسأاكو تايفسصتل
،2202 ملاعلا سسأاكو1202
ناف رداسصم هتحسضوا ام بسسحو
مغر ايبمولوك تراتخا دق فافلا

ةهجاوم ةجمربل يعاسسم دوجو
دوعيو ،نيتنجرلا ماما ةيدو
ماما ءاقللا ةجمرب مدع ببسس
داحتلا طارتسشا ىلا نيتنجرلا
هدلبب ءاقللا بعل ينيتنجرلا

لقنت فيراسصمب لفكتلا نود
.رسضخلا

ديلو.ف

بأوبأأ ناقرطي ةيرئأزج لوشصأأ نم أديدج نابع’
رئأزجلأ ليثمت يف امهتبغر نع نأربعيو رشضخلأ

يف يب˘م˘لوألا ر˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م ل˘سشف
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا ة˘لو˘ط˘ب تا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن غو˘˘ل˘˘ب
دايبملوأل ةلهؤو˘م˘لاو ،ا˘ما˘ع32 تح˘˘ت

لوا ةره˘سس ه˘ترا˘سسخ˘ب،0202 وي˘كو˘ط
ي˘نا˘غ˘لا هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ما˘˘مأا ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا سسما

ريخلا رودلا بايإا يف در نود فدهب
نا˘˘كو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا سسا˘˘˘ك ىلا ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘ًبا˘هذ لدا˘ع˘˘ت د˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
يف ل˘سشف˘ي˘ل ،““ار˘كأا““ ي˘ف1-1 ةجيتن˘ب
تا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘ل˘˘ل رو˘˘ب˘˘ع˘˘لا ةر˘˘كذ˘˘˘ت ع˘˘˘ط˘˘˘ق
برد˘˘˘م˘˘˘لا لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا ر˘˘˘ه˘˘˘ظو ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
عسضاو˘ت˘م ل˘ك˘سشب ،ي˘ل˘ي˘تا˘ب سشت˘ي˘فودو˘ل

و˘ب˘عل ن˘كر ثي˘ح ،لوألا طو˘˘سشلا ي˘˘ف
لجأا نم عافدلل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
لعلو ،لداع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا

دق ءارحسصلا يبراحم بختنم عجارت
بختن˘م˘لا ي˘ب˘عل ما˘مأا لا˘ج˘م˘لا ح˘سسفأا
تامجه نسشو مامألا ىلإا مدقتلل يناغلا

فر˘˘ع˘˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘سشلا ا˘˘ما ،ةر˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
ثي˘˘˘ح ،سضرألا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ة˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

با˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ نأا لإا ،ما˘˘˘˘˘˘˘مألا ىلإا اوردا˘˘˘˘˘˘˘˘ب
مرح ثÓثلا طو˘ط˘خ˘لا ن˘ي˘ب ق˘سسا˘ن˘ت˘لا
د˘˘ي˘˘سسج˘˘ت ن˘˘م ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألا
سصر˘˘˘ف ىلإا ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘تو ه˘˘˘تر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سس

بخ˘ت˘ن˘م˘لا م˘ج˘ن ن˘ك˘˘م˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
لمعب مايق˘لا ن˘م ،او˘ب˘ي ي˘فو˘ك ،ي˘نا˘غ˘لا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا قار˘˘ت˘˘خاو يدر˘˘ف
،هدÓب بختنم˘ل زو˘ف˘لا فد˘ه ل˘ج˘سسي˘ل
.فويسضلا زوفب ةارابملا يهتنتل

ديلو.ف

ةنسس32 نم لقأل ينطولا بختنملا

يراقلأ دعوملأ ىلإأ لهأاتلأ نوعيشضي يليتاب لابششأأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

«كاملا» راصنأ ةريسم ضهجت وزو يزيتب نمفا حلاصم
رداسصم بسسحو وزو يزيت ةيندم طسسوب ةريسسم ميظنت نم  «ينهم تاحرف» عابتإا راسصنأا سسمأا راهن ةحيبسص لÓخ نكمتي مل
ةمسصاع بلق طسسوب ةريسسملا هذه ميظنت لجأا نم سصيخرت يأا ىلع اولسصحتي مل «ينهم تاحرف» عابتأا نإاف ةقوثوم ةيلحم

تارمملاو ذفانملا نم ديدعلا قيوطتب تماق يتلا بغسشلا ةحفاكم حلاسصم اهيف امب ةينمألا ةزهجألا تلخدت دقو ةرجرج
نيذلا كاملا عابتأا نكمتي ملو .تاقلزنا ثودح نم افوخ ،ةيلولا رقم ةياغ ىلإا وزو يزيت ةنيدم بلق نيب ةطبارلا

تيآا ب» ،ةرجرج ةمسصاعب ميظنتلا سسيئر ءاعدتسساب نمألا حلاسصم تماق امدعب مهتريسسم ميظنت نم برسسلا جراخ نودرغي
ةيفلخ ىلع ،يئلولا نمألا رقم ىلإا مهدايتقا مت امدعب مهعم قيقحتلا مت نيذلاو نيرخآا نيلسضانم بناج ىلإا ،بيبسش
داعسس ليلخ.وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج رقم ىوتسسم ىلع سصخرملا ريغ رهمجتلا

ةيقيرفإلا نادلبلا سضعبو ،ابوروأا يف اهحاجن دعب

«hcteeH» ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت قÓ˘˘طإا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
،رئازجلاب قئا˘سس ع˘م تارا˘ي˘سسلا ر˘ي˘جأا˘ت˘ل
نيرليب يديت ،يذيفنتلا سسيئرلا موقي
رخاوأا ذنم .ةمسصاعلا ىلإا لمع ةرايزب

ة˘كر˘˘سشلا ي˘˘سصح˘˘ت،9102 ةيليوج
،ي˘ل˘ح˘م ق˘ير˘ف ن˘م ة˘نو˘ك˘م˘لاو ،ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

لجسسم0005 نيب نم لهؤوم قئاسس005
.ينورتكلإلا اهعقوم ربع
نادلبلا سضعبو ،ابوروأا يف اهحاجن دعب
ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ن˘ل˘ع˘ت ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

ي˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لاhcteeH سشت˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه
لقنلا تارايسس زجحو ليسصوتلا تامدخ

قÓطإا نع ،لاقنلا فتاهلا ربع سصاخلا
زكترتسس يت˘لاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ا˘ه˘تا˘مد˘خ
نو˘˘بز˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو ةدو˘˘˘ج˘˘˘لا ىل˘˘˘ع
يف يناثلا اهعور˘سشم ق˘ق˘ح˘ت˘ل ،ق˘ئا˘سسلاو
ع˘˘فر ل˘˘سضف˘˘ب كلذو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘م˘˘˘سش
رامثتسسا تاكرسش قير˘ط ن˘ع ا˘ه˘تازا˘ي˘ت˘ما

يام ةيادب يف رلود نويلم83 غلبمب
قوسسلا ىلإاhcteeH لوخد يتأايو9102.
ةيمارلا اهتيجيتارتسسإا راطإا يف ينطولا

ثي˘ح ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘لا ي˘ف ع˘سسو˘ت˘˘ل˘˘ل
ايقيرفإا ي˘ف د˘ل˘ب ثلا˘ث ر˘ئاز˘ج˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت
نم لك دعب ةسسسسؤوملا هذه هب دجاوتت
ح˘˘˘˘م˘˘˘˘سست .راو˘˘˘˘ف˘˘˘˘يد تو˘˘˘˘كو بر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

اهقيبطت يمدخت˘سسم˘لhcteeH ة˘مد˘خ
نع ثحبلل د˘ه˘ج˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب
راظت˘نلا تا˘عا˘سس بن˘ج˘تو ةر˘جأا ةرا˘ي˘سس
ف˘ئا˘ظو˘لا ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلا ع˘˘م ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ف˘تاو˘ه˘لا ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ةز˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا
ريدملا حرسص ،ددسصلا اذه يفو .ةلاقنلا

يديت،hcteeH ـل كير˘سشلا سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
لثمت»nirelleP yddeT: ن˘ير˘ل˘ي˘˘ب
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ناد˘ل˘بو ،ة˘ي˘برا˘غ˘م˘لا ناد˘ل˘˘ب˘˘لا
ة˘˘ع˘˘ئار ا˘˘سصر˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لاو ىط˘˘˘سسو˘˘˘لا
ايوق اومن دهسشت ندم يففhcteeH. ـل
لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ي˘فا˘ك ر˘ي˘غ ة˘ي˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘˘بو
ةريبك ةيناكمإا ان˘يد˘ل ،ي˘مو˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا
.ناكسسلا ةكرح نيسسحت يف ةمهاسسملل
راتخن اننإاف ،ةيبوروأا ةسسسسؤوم اننأا امبو
ءاسشنإل يلحم لواقم عم ةكارسشلا اًمئاد
قو˘سسلا م˘ه˘ف ىل˘ع ةردا˘ق ة˘ي˘ل˘ح˘م ة˘كر˘سش

ر˘ث˘كأل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘نا˘هر˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘˘لاو
ىلعhcteeH راي˘ت˘خا ع˘قوو .«ة˘ي˘لا˘ع˘ف
تا˘ي˘جا˘ح˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا قو˘سسلا
،يموم˘ع˘لا ل˘ق˘ن˘لا ىل˘ع ه˘ي˘ف ةد˘ياز˘ت˘م˘لا

ىلع نييرئازجلا حاتفنا ىلإا ةفاسضإلاب
˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا ا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ت لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

عسضو ةسسسسؤوملاب عفد ام وهو ،لاسصتلاو
لعاف عم نواعتلاب ةمكحم ةيجيتارتسسإا

تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصتلا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئار
م˘ي˘˘سسن ،ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
،ة˘ن˘م˘قر˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ر˘ي˘ب˘خ˘˘لا ،سسا˘˘نو˘˘ل
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ن˘ي˘ب ة˘كار˘سش را˘طإا ي˘˘ف كلذو
م˘ك˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا94/15 ةد˘˘عا˘˘˘ق˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو
ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘جألا تارا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسلا
ةمدتحملا ةسسفانملا لظ يفو.رئازجلا

ز˘˘ج˘˘ح تا˘˘مد˘˘خ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
ف˘تا˘ه˘لا ر˘ب˘ع سصا˘خ˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا تارا˘˘ي˘˘سس
ميدقت˘ل ىع˘سستhcteeH نإا˘ف ،لا˘ق˘ن˘˘لا

:لÓخ نم قوسسلل ةفاسضم ةميق
يذ˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ثو˘˘˘˘˘م –
ديرودنلا ةمظنأا ىلعhcteeH هرفوت

رثكأا لبق نم هريوطت مت يذلاوSOI و
.سسدنهم ةئم نم
ع˘با˘ط˘لاو ة˘لدا˘ب˘ت˘م˘لا ة˘ق˘ث˘˘لا سسير˘˘ك˘˘ت –
.نيقئاسسلاو نئابزلا نيب يدولا

يف لاحلا وه امكو ،قايسسلا سسفن يفو
،ةكرسشلا اهب طسشنت يتلا نادلبلا عيمج

حا˘ج˘ن رو˘ح˘م ق˘ئا˘˘سسلاhcteeH ٍربتَعت
ة˘ق˘ث˘لا ىل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘سسإا

.ةيفافسشلاو
ن˘˘ي˘˘طر˘˘خ˘˘ن˘˘م˘˘لا نو˘˘ق˘˘ئا˘˘سسلا ىظ˘˘ح˘˘ي˘˘سسو
ىل˘ع سصا˘˘خ ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘بhcteeH ي˘˘˘˘˘ف
يف مهليجسست دنع ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا

تلو˘˘كو˘˘تور˘˘ب ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،ة˘˘˘سصن˘˘˘م˘˘˘لا
متيسسو .با˘كر˘لا ع˘م ة˘ق˘ئÓ˘لا ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لا
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسلا دا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
مÓتسساو مهعم ءاقتللا دعبhcteeH ـل

لبق ةقايسسل˘ل ة˘مزÓ˘لا ق˘ئا˘ثو˘لا ع˘ي˘م˘ج
يتلاو مهترايسس تافسصاوم ىلع عÓطلا

نئابزلا ةحارل ةبسسانم نوكت نأا بجي
.تاونسس8 اهرمع زواجتي لأاو
ينطولا قوسسلا اهلوخدhcteeH ربتعتو
ةطسساوب هع˘فر لوا˘ح˘ت˘سس ار˘ي˘ب˘ك ا˘يد˘ح˘ت
،%001 ةبسسن˘ب ير˘ئاز˘ج ل˘م˘ع ق˘ير˘ف
ق˘˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘ف ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا كلذ˘˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘سست˘˘˘ل

اهرود نع Óسضف ةديدج لمع بسصانم
ن˘ي˘سسح˘تو ل˘ق˘ن˘لا تا˘مد˘خ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ي˘˘ف

ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب لو˘˘ل˘˘ح ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ا˘˘ه˘˘تدو˘˘˘ج
.لاجملا اذه يف نييرئازجلا لوانتم
اسضرع سشتيه قل˘طأا ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘بو
owT enO اد˘˘˘يد˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘يور˘˘˘˘ت

hcteeHمدختسسم005 ـل ه˘˘جو˘˘˘م˘˘˘لا
يموي ةيناجم ةلحر يف لثمتي يذلاو
ةكرسشلا تررق ام˘ك .ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس21 و11
ةئملاب10 ةلوم˘ع م˘سصخ ي˘ف ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

ةياهن ةياغ ىلإا ءاكرسشلا نيقئاسسلا ىلع
.ةيراجلا  ةنسسلا نم ربوتكأا رهسش

ىلإا سسمأا لوأا ةليل رمعلا نم عبارلا دقعلا يف لجر سضرعت
نم ةفلتخم قطانم يف ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم تاباسصإا
عراسشب ةيران ةجارد ىلع نم هطوقسس بقع كلذو مسسجلا

لوأا ةلي˘ل ف˘سصت˘ن˘م دود˘ح ي˘ف ع˘قو ثدا˘ح˘لا .ر˘سضخ˘ل را˘ط˘ع˘م
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بسسح ق˘˘ئا˘˘قد ع˘˘سضبّ لإا سسمأا
نم ينيعبرأا طوقسس ىدأا نيأا ةعاسس رخأا ـل ةبانعب ةيندملا

ه˘ت˘با˘سصإا ىلإا ر˘كذ˘لا ف˘لا˘سسلا ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘˘يرا˘˘ن ة˘˘جارد ىل˘˘ع
يف هفاعسسإا تعدتسساو ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم حورجب

ىلع هلقنو ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط نم ناكملا نيع
اذه ،مزÓلا جÓعلا يقلت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا ىلإا رو˘ف˘لا

قيقحت تحتف ايمي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا ن˘مألا ح˘لا˘سصم تنا˘ك د˘قو
يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسألاو اهتاسسبÓم ةفرعمل  ةثداحلا يف

سسف˘ن ي˘فو ،ر˘ط˘سسألا هذ˘ه ة˘با˘ت˘˘ك د˘˘ح ىلإا ة˘˘سضما˘˘غ لاز˘˘ت ل
يرحبلا قيرطلاب نيترايسس مدطسصا رورم ثداح فلخ مويلا

82 رمعلا نم غلبي باسش  ةباسصإا ،ينوبلا ةيدلبب ملاسس يديسس

ناكملا نيع يف ه˘فا˘ع˘سسإا تعد˘ت˘سسا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘با˘سصإا˘ب ة˘ن˘سس
امك ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسلا ىلإا هلقنو
رسسجلا نارودلا روحمب ةيران ةجاردب ةرايسس مادطسصا ىدأا
تاباسصإاب ة˘ن˘سس42 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘سش سضر˘ع˘˘ت سضي˘˘بألا

ىلإا ل˘ق˘ن م˘ث نا˘ك˘م˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘هر˘ثإا ىل˘ع ف˘ع˘سسأا ة˘ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ةسصتخملا ةينمألا حلاسصملا اهتهج نم ،جÓعلل ىفسشتسسملا
ثداو˘ح˘لا تا˘سسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا

،ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازت ل يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسألاو
ي˘˘ف رور˘˘م˘˘لا ثداو˘˘ح نأا ىلإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘تو ر˘˘ط˘˘سسألا هذ˘˘ه
نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب رمتسسم ديازت
اهريغو ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرسسلاو رورملا

.تاقرطلا باهرإا يمانت يف ةمهاسسملا بابسسألا نم
ةسشيعوب زوزام

نيحيرج نع لقي ل ام رورملا ثداوح تفلخ اميف

ةبانعب ةيران ةجارد نم هطوقس رثإ ةددعتم تاباصإل ضرعتي ينيعبرأ

ةـــــــليسسملا

يئابرهك دومعب برهكتم صخش ذاقنإ
ةعانم ةيدلبب ةدشلا طسوتم

ةعانم ةيدلبب د02اسس21 ةعاسسلا دودح يف  لدجمأا ةيدلبب ةيوناثلا ةدحولا ةيندملا ةيامحلا نوعأا  سسمأا ءاسسم تلخدت
ةنحاسش لامعتسساب  اذهو هلازنإا مت ةدسشلا طسسوتم يئابرهك دومع يف اقلعم دجو ةيئابرهك ةقعسصل سصخسش سضرعت رثأا  يلع
دقاف ةنسس82 رمعلا نم  غلابلا ةيحسضلا ةعانم ةيدلبب ةدسشلا طسسوتم يئابرهك دومعب برهكتم سصخسش ذاقنإا مت نيأا ةعفار
ءافطإا ةنحاسشو فاعسسإا ةرايسس ريخسست مت ثيح لدجما ةدايع ىلإا هلقن و ةمزÓلا تافاعسسإلا هل ميدقت مت قورح هب يعولل
ةعانم ةيدلبل ةعبات ةعفار ةنحاسش ىلإا ةفاسضإلاب لوأا مزÓم لدجما ةدحو سسيئر فارسشإا تحت لوأا مزÓم + ناوعأا70 عم
زاغلنوسس لامعلاو نينطاوملا نم ريفغ عمجو ينطولا كردلا  لاجر ةقفر يدلبلا يبعسشلا سسلجملا سسيئر روسضحب  اذهو
خوسشحسش حلاسص          .ةثداحلا يف اقيقحت ةينمألا حلاسصملا تحتف اميف

ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلا تاو˘ق دو˘ه˘ج را˘طإا ي˘˘ف
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘مÓ˘سسو ن˘مأا ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لاو ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘برا˘˘ح˘˘م
ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘ك˘م˘ت ،م˘ه˘تا˘ك˘ل˘ت˘م˘˘مو
22 نيب ام مهرامعأا حوارتت سصاخسشأا30 فيقوت نم ةنيطنسسق

نم روظحم سضيبأا حÓسس لمح ةيسضق يف مهطروتل ةنسس42 و
ا˘نو˘نا˘ق ة˘ل˘هؤو˘م˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ن˘˘م ة˘˘سصخر نود سسدا˘˘سسلا ف˘˘ن˘˘سصلا

رربم نود ءاسضيب ةحلسسأا ةزايحو لمح ، يرحب ديسص ةيقدنب
سصا˘˘خ˘˘سشألا د˘˘سض م˘˘ئار˘˘ج با˘˘ك˘˘ترل داد˘˘عإلا سضر˘˘غ˘˘˘ل ي˘˘˘عر˘˘˘سش
رثا مرسصنملا عوبسسألا ىلع دوعت ةيسضقلا عئاقو .تاكلتمملاو
ىوتسسم ىلع مههابتنا تفل نيأا ةقرفلا تاوقل ةبكار ةيرود
ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف سصخ˘˘سش بور˘˘خ˘˘لا – ة˘˘يوار˘˘ع˘˘ب˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘لا قر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م
اذه مامأا ،ر˘ي˘ب˘ك˘لا م˘ج˘ح˘لا ن˘م ن˘ي˘ك˘سس هد˘ي˘ب ار˘ه˘سشم ة˘ير˘ي˘ت˘سسه

ءادتعا وأا ةميرج سصخسشلا اذه باكترا نود ةلوليحلل و عسضولا

ةيفارتحا لكب و ةعرسسلا حانج ىلع ةقرفلا رسصانع تلخدت
ز˘ج˘حو رار˘ف˘لا ا˘سسئا˘ي لوا˘ح نأا د˘ع˘ب ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل
ناك يرحب سصوغ حÓسس بناج ىلإا هتزوحب ناك يذلا نيكسسلا

ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘˘م ىلإا ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،نا˘˘ك˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب ىق˘˘ل˘˘م
تاو˘˘ق˘˘ل لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإلا لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘˘سسل

ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ا˘سضيأا ن˘ك˘م ل˘خد˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘ب ة˘˘طر˘˘سشلا
هيف هبتسشملا ة˘ق˘فر ا˘نا˘ك ا˘م˘ه˘نأا ح˘سضتا ن˘ير˘خآا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم
ةزوحب طبسض يدسسجلا سسمل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘م˘ه˘عا˘سضخإا˘بو لوألا
عون نم نيكسس نع ةرابع روظحم سضيبأا حÓسس ىلع امهدحأا
لامكتسسل ةقرفلا رقم ىلإا امهدايتقا متيل موجن ثÓث يباكوأا
تاءار˘جإا ف˘ل˘م زا˘ج˘نا ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘ب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا

.ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج
زاكعوب لامج

{cπ fØù¢ PGF≤á Gdªƒä Kº GEd«æÉ JôL©ƒ¿z
هردقو هللا ءاسضقب ةنمؤوم بولقبو نزحلاو ىسسألا غلاب

 ،هللا ءاسش نإا هللا ةمحرب لومسشملا ةافو أابن انيقلت

YÑó Gd∏¬ aôG¥ 17 . زهان رمع نع

ر˘ير˘ح˘ت ر˘يد˘م ي˘ت˘ب˘سس داؤو˘ف مد˘ق˘ت˘ي ل˘ل˘ج˘لا با˘سصم˘لا اذ˘ه˘بو
مقاط لماك نع ةباينو سصاخلا همسساب ةعاسس رخآا ةديرج

ةا˘سساو˘م˘لا ر˘ي˘با˘ع˘ت قد˘˘سصأا˘˘بو يزا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ر˘˘حأا˘˘ب ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا
سضاير ذاتسسألا ي˘ما˘ح˘م˘لا ه˘ق˘يد˘سصل ،ة˘يو˘خألا ف˘طا˘ع˘ت˘لاو
هتمحرب هدلاو دمغتي نأا لجو زع ىلوملا Óئاسس ،قارف
هوفعب هيلع معني و نسسح لوبقب هدنع هلبقتيو ةعسساولا

ءادهسشلاو نيقيدسصلاو نيي˘ب˘ن˘لا ة˘ق˘فر ه˘ل˘ع˘ج˘يو ه˘ناو˘سضرو
.اقيفر كئلوأا نسسحو نيحلاسصلاو

{hHû°ô Gdü°ÉHôjø Gdòjø GEPG GCU°ÉHà¡º eü°«Ñá bÉdƒG GEfÉ d∏¬
hGEfÉ GEd«¬ QGL©ƒ¿ GChdÄ∂ Y∏«¡º U°∏ƒGä eø QH¡º hQMªá

hGChdÄ∂ gº Gdª¡àóh¿z

 ةفلتخم ءاسضيب ةحلسسأاو يرحب ديسص ةيقدنب زجح مت امنيب /ةنيطنسسق

دأرفأأ3 نم ةنوكم ةيمأرجإأ ةكبشش ككفت يرايبلأ

نايزوب ةماح ةطرسش اهب تماق ةيعون ةيلمع يف / ةنيطنسسق

تاسولهملل نيجورم ةثقث فيقوت
«خوراصلا» نم ةلوسبك فلأ زجحو

ةسصاخ ، اهعاونأا ىتسشب ةميرجلا ةحفاكم يف ةن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘سصم ل˘ب˘ق ن˘م ةر˘ط˘سسم˘لا ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ط˘ط˘خ˘ل˘ل اد˘ي˘سسج˘ت
نايزوب ةماح ةرئاد نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت ، ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا جيورت لاجم يف ةطسشانلا ةيمارجإلا تاكبسشلا

تايثيح. سصاخسشأا30 فيقوت عم ةلوسسبك089 عومجمب غلم051 اكيريل ءاود نم طسشم07 زجح نم ةنيطنسسق ةيلو نمأاب
فيثكتب ، نايزوب ةماح ءايحأا دحأاب اكيريل ءاود جيورتب سصاخسشأا مايق سصوسصخب ةحلسصملل تدرو تامولعم ىلإا دوعت ةيسضقلا
فيقوت نم ةينهم ةطخ دعب ةرئادلا نمأا رسصانع تنكمت اهيلع لسصحتملا تامولعملل مكحملا لÓغتسسلا و تايرحتلا و ثاحبألا

ةربتعم ةيمك زجح مت ةينوناقلا سشيتفتلا ةيلمع دعب و عباسسلا ليجلا فلوغ نغافسسكلوف عون نم ةبكرم نتم ىلع امهيف هبتسشم
ةزوحب طبسض مت امك ، نييمامألا نيدعقملا نيب ةأابخم تناك ةلوسسبك089 عومجمب طسشم07 نع ةرابع غلم051 اكيريل ءاود نم
هبتسشملا . نيلاقن نيفتاه و جد00586 ـب ردقي يلام غلبم ، موجن30 يباكوا عون نم روظحم سضيبأا حÓسس امهيف هبتسشملا دحأا

مت حوتفملا قيقحتلا يف رارمتسسا ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسل ةرئادلا نمأا رقم ىلإا تازوجحملا ةقفر امهليوحت مت امهيف
لامكتسسل ةقرفلا رقم ىلإا هليوحت و (نايزوب ةماح ءايحأا دحأا) هتماقإا رقمب هفيقوت متيل امهيف هبتسشملل كيرسش ةيوه ديدحت
.  ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت مت نيينعملا قح يف ةيئازج تاءارجإا فلم زاجنا نم ءاهتنلا دعب ،تاءارجإلا ةفاك

زاكعوب لامج

ةــــــــينيعبرأأ

ةليسملاب رورم ثداح يف صخش ةافو
ةجارد نيب مدطسصإا رثإا ةربقملا ىمسسملا ناكملاب اذهو فيسسم ةيدلبل يدلبلا قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأا ءاسسم عقو
مت اميف فيسسم ةدايعب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقن مت نيأا ناكملا نيعب سصخسش ةافو فلخ ثيح ةيحايسس ةرايسس و ةيران
ةثداحلا يف اقيقحت ةينمألا حلاسصم تحتف اميف ةداعسسوبب ريسشبلا قيزر  ىفسشتسسم ىلإا ةريطخ ةلاح يف يناثلا سصخسشلا لقن
خوسشخسش حلاسص.  ةيحسضلا ةلئاع ةسصاخو فيسسم ةيدلب ناكسس اهل زتها يتلا

ةلشنخب لمحملاب ةيدعر ةقعاص رثإ لفط كقه
لمحملا ةيدلبب يباوطلا ةقطنمب تلزن ةيدعر ةقعاسص رثإا ةنسس51 رمعلا نم غلبي لفط ءاعبرألا ىلإا ءاثÓثلا ةليل يفوت

لمحملا ةيدلبب يباوطلا ةقطنم تدهسش دقف ةعاسس رخآا ردسصم بسسحو. ةلسشنخ ةيلولا ةمسصاع رقم قرسش ملك01 يلاوح
يف ةقطنملاب ةيدعر ةقعاسص طوقسس ببسست ثيح ، دوعرب ةبوحسصم راطمأÓل ريزغ طوقسس نيريخألا نيمويلا يف ةلسشنخب

ةيندملا ةيامحلا حلاسصم لبق نم هتثج لقن مت نيأا ، ناكملا نيع يف لفطلا يفوت دقو، ةنسس51 رمعلا نم غلبي لفط كÓه
 ب / نارمع. ةلسشنخ ىفسشتسسم وحن

كردلل ةيميلقإلا ةقرفلل ةيلمع يف

ةسبتب فيكلا نم غلك2 زجحو تاردخم رجاتب عاقيإلا
ةيمك ليوحت ددسصب ناك تاردخم رجاتب عاقيإلا نم ،سسمأا راهن ،ةسسبت ةيلوب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا تنكمت
دنع و ةيحايسس ةرايسس دوقي ناك نيأا هفيقوت نيح ىلإا هب هبتسشملا عبتت رثإا ىلع ةيلمعلا تءاجو ،جلاعملا فيكلا نم ةربتعم
ةيمكلا زجحب رسصانعلا تماق هيلعو جيورتلل ةدعملا تاردخملا نم غلك2 يلاوحب ردقت ةيمك ىلع اهلخادب رثع اهسشيتفت
جيورتو ةزايح مرج نع ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هميدقت لجأل تاءارجإلا ةفاك ذاختاو ةقرفلا رقم ىلإا سصخسشلا ليوحتو
نايفسس ةزمحلا.تاردخملا
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