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ماظنلا رييغتل رمآتلاو ةيركسع ةليكشت دئاق ةطلسب ساسملا لجأ نم رمآتلا ةمهتب
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ةراـــيــصســلا»
لقأل ةدروتصسملا
تاوــنصس3 نــم
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ملصستب نوبلاطي نولواقملا / ةبانع
مل لامعلاو قيقحت حتفو مهنويد

ارهصش02 ـل هروجأا اوملصستي

ةــــكرصش لاـــــمع
«تــــصسأا وــــكنيتاب»
ةــــفقو نوــــمظني
 ةــــيــــجاــــجتحا
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ناكصسلا لصصاوي اميف / ةبانع
ريملا ليحر ىلع نيرصصمو مهجاجتحا

كردـــلا حـــلاصصم
حـــتفت تاعيرتلاب
يـــف اـــقـــيـــقحت
ةيدلبلاب تازواجتلا

7 صص علاط

7 صص علاط

نونحو قاطرط ،قيفوتلا ،ةقيلفتوب ديعس ةمكاحم
موــيلا نـييرئازجلا راـــظنأ دــــشت
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نم رمآاتلأ ةمهتب مكاحيضس ثيح

د˘ئا˘˘ق ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسب سسا˘˘ضسم˘˘لأ ل˘˘جأأ

ر˘مآا˘ت˘˘لأو ،ة˘˘ير˘˘كضسع ة˘˘ل˘˘ي˘˘كضشت

ديعضسلأ نم لك ما˘ظ˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘غ˘ت˘ل

قباضسلأ سسيئرلأ قيقضش ةقيلفتوب

سسيئرلأو ،ةقيلفتوب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع

دمحم ءأوللأ ،تأرباخملل قباضسلأ

ريضشبو ،«قيفوت» وعدملأ ،نيدم
ةرأدإل قباضسلأ قضسنملأ ،قاطرط
ةز˘يو˘لو ،ن˘مألأو تأرا˘ب˘خ˘ت˘ضسلأ

بز˘ح˘ل ما˘ع˘لأ ة˘˘ن˘˘ي˘˘مألأ ،نو˘˘ن˘˘ح
ي˘ن˘˘ل˘˘ع ل˘˘كضشب كلذو ،لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةداملأ بضسح كلذو ،يروضضحو

ءا˘˘ضضق˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق ن˘˘˘م482
ة˘م˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ،ير˘˘كضسع˘˘لأ

01 ىلإأ5 نم اهتبوقعو ىلوألأ

نم77 ةداملأو ،انجضس تأونضس
ةمهتلل ةبضسنلاب تابوقعلأ نوناق
قلغأأو .مأدعإلأ اهتبوقعو ةيناثلأ
فلم ،يركضسعلأ قيقحتلأ يضضاق

5 مو˘ي ةرو˘كذ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لأ

موقي نأأ لبق ,يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس
ة˘˘لود˘˘ج م˘˘ضسق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا˘˘˘ب
عوبضسألأ ةيأدب عم تا˘م˘كا˘ح˘م˘لأ
قيقحتلأ يضضاق ناكو .هيلي يذلأ

يام5 مو˘ي ر˘مأأ د˘ق ير˘كضسع˘لأ
ديعضسلأ نم لك عأديإاب طرافلأ
قي˘فو˘ت ن˘ي˘لأر˘ن˘ج˘لأو ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
.تقؤوملأ سسبحلأ ،قاطرط ريضشبو
نونح ةزيول ءاعدتضسأ اهدعب متيل
موي لامعلأ بزحل ةماعلأ ةنيمألأ

نأأ لبق اهيلإأ عامتضسÓل يام9
تقؤوملأ سسب˘ح˘لأ ا˘ه˘عأد˘يإا˘ب ر˘مأا˘ي
.ىرخألأ يه

يرئازجلا قرضشلا ةديرج
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مأظنلا رييغتل رمآأتلاو ةيركضسع ةليكضشت دئأق ةطلضسب سسأضسملا لجأا نم رمآأتلا ةمهتب

قاطرط ،قيفوتلا ،ةقيلفتوب ديعس ةمكاحم
ىوتضسم ىلع ملعإ’أب فلكملا دكأامويلا نييرئازجلا راظنأ دشت نونحو

تأ˘بأ˘خ˘ت˘نل˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ة˘ط˘ل˘˘ضسلا

ي˘ف أ˘ب˘˘غار22 نإا ،عارد ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
ن˘ي˘طر˘ضشلا م˘ه˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت ح˘˘ضشر˘˘ت˘˘لا
ةيعمأج ةدأهضش أ˘م˘هو ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لا

ف˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘قأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ضسلا تعدو .ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا
،تأبأختنلل ةل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ي˘ف ل˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لا ىلإا ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
أ˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘ئاو˘˘˘ق˘˘˘لا
هؤوارجإا عمزملا مدأقلا قأقحتضسلل

نأا ،عارد حضضوأاو .ربمضسيد21 يف
،ةيبأختن’ا مئاوقلا يف ليجضستلا

بلأ˘ط˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘عأ˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ضصر˘˘ف
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘هاز˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضشلأ˘˘˘˘ب
تبذك ىرخأا ةهج نم .تأيضسأئرلا
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا
ل˘ئأ˘˘ضسو ه˘˘تر˘˘ضشن أ˘˘م تأ˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘نل˘˘ل
ي˘ف تاءأ˘ق˘ل˘ل أ˘هد˘ق˘ع لو˘ح مل˘˘عإا

ة˘ط˘ل˘ضسلا تف˘نو .ة˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘لا ر˘˘ضصق
ر˘ضصق ل˘خاد ءأ˘ضضف يأ’ أ˘˘ه˘˘تزأ˘˘ي˘˘ح

يأا كلم˘ت ’ أ˘ه˘نأا تد˘كأاو ة˘مو˘ك˘ح˘لا
ي˘ف ه˘ل˘غ˘ضشت يذ˘لا ر˘˘ي˘˘غ ر˘˘خآا ر˘˘ق˘˘م
ة˘لود˘لا سسي˘ئر نأ˘كو .م˘مأ’ا ر˘ضصق
موي عقو دق حلأضص نب ردأقلا دبع

ن˘ي˘نو˘نأ˘ق˘لا ىل˘ع ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس41
ةطلضسلأ˘ب ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘يو˘ضضع˘لا
˘مأ˘ظ˘ن˘بو تأ˘بأ˘خ˘ت˘نل˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لا
ة˘ط˘ل˘ضسلا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو .تأ˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
تأبأخت˘نل˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سسرأمت ,ةلقت˘ضسم و ة˘م˘ئاد» ة˘ئ˘ي˘ه
ىلو˘ت˘˘تو , «ز˘˘ي˘˘ح˘˘ت نود˘˘ب أ˘˘ه˘˘مأ˘˘ه˘˘م
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘˘حار˘˘˘م ل˘˘˘ك ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست
ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا ن˘م ءد˘ب ,ة˘ي˘بأ˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
نل˘عإ’ا ة˘يأ˘غ ىلإا و تأ˘بأ˘خ˘ت˘نل˘˘ل

لكب ارورم ,ة˘ي˘لوأ’ا ج˘ئأ˘ت˘ن˘لا ن˘ع
رأضسم˘لا أ˘ه˘ن˘م˘ضضت˘ي ي˘ت˘لا ل˘حار˘م˘لا
ةطل˘ضسلا ل˘ف˘ك˘ت˘ت أ˘م˘ك .ي˘بأ˘خ˘ت˘ن’ا

ي˘ت˘˘لا و او˘˘ضضع05 نم ة˘نو˘ك˘ت˘م˘لا
دمحم قبضس’ا لدعلا ريزو أهضسأاري
حضشرتلا تأف˘ل˘م لأ˘ب˘ق˘ت˘ضسأ˘ب ي˘فر˘ضش

ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل سسي˘˘ئر تأ˘˘بأ˘˘خ˘˘ت˘˘ن’
سسي˘ئر نأا ر˘كذ˘˘ي .أ˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ضصف˘˘لاو
نأك حلأضص نب ردأقلا دبع ةلودلا

ة˘˘ب˘˘خأ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ىعد˘˘ت˘˘ضسا د˘˘ق
ددح يتلا ةي˘ضسأ˘ئر˘لا تأ˘بأ˘خ˘ت˘نل˘ل

21 سسيمخلا موي أهم˘ي˘ظ˘ن˘ت خ˘يرأ˘ت
.لبقملا ربمضسيد
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،ةأ˘ضضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘بأ˘ق˘ن˘لا تعد
ءأ˘ضضق˘لا ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘ضسا ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىلإا
ليدعتلا بجوتضست يتلاو ،ةيلعفلا
ةقلعتملا ينونأقلا رأطإلل يروفلا

لو˘˘ق˘˘ت و .ة˘˘ي˘˘ئأ˘˘ضضق˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ˘˘˘ب
تعرضش أهنأا ،أهل نأيب يف ةبأقنلا

ي˘ت˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا ع˘˘يرأ˘˘ضشم داد˘˘عإأ˘˘ب
بلأ˘ط أ˘م˘ك .ءأ˘ضضق˘لا ل˘م˘ع م˘ظ˘˘ن˘˘ت
يرو˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ب ،ةأ˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘لا

ةيدأملاو ةيعأمتج’ا ةي˘ع˘ضضو˘لأ˘ب
فور˘˘˘ظ˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘ضضوو ،ةأ˘˘˘˘ضضق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
أ˘م˘ب ،م˘˘ه˘˘ت˘˘مار˘˘ك ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت ة˘˘ب˘˘ضسأ˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘طو˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا مأ˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لأ˘˘˘˘ب مءل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا رر˘˘˘قو .م˘˘˘ه˘˘˘ب
عأمجإأب ،ةأضضقلل ةينطولا ةبأقنلل
د˘ي˘ع˘˘ضصت˘˘لا ج˘˘ه˘˘ن ذأ˘˘خ˘˘تا ،ه˘˘ئأ˘˘ضضعأا

ةل˘ي˘ضسو˘ك أ˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘م˘لا قر˘ط˘لأ˘ب
تأ˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو
نع ةبأقنلا تنلعأاو .ةيللقتضس’ا
ل˘ئأ˘ضسو˘لا ة˘فأ˘ك˘ب يد˘ضصت˘˘لا أ˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن
سسأ˘˘˘˘ضسم يأا د˘˘˘˘ضض ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘نأ˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا

أهي˘ب˘ضست˘ن˘مو ة˘ي˘ئأ˘ضضق˘لا ة˘ط˘ل˘ضسلأ˘ب
وأا ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن نأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك أ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ة˘˘˘˘بأ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘عو .هرد˘˘˘˘˘ضصم

12و02 يموي ،ةأضضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
يف أهل ينطولا سسلجملا ،ربمتبضس
تر˘˘كذو . ىلوأ’ا ة˘˘يدأ˘˘ع˘˘لا ه˘˘ترود
لل˘خ أ˘ه˘نأا ،أ˘ه˘ل نأ˘ي˘ب ي˘ف ة˘بأ˘ق˘ن˘لا
ديدضش سضأع˘ت˘ما تل˘ج˘ضس عأ˘م˘ت˘ج’ا
عضضولا نم رئاز˘ج˘لا ةأ˘ضضق ع˘ي˘م˘ج˘ل
ه˘˘˘˘˘˘˘˘ضشي˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا يرز˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
رار˘م˘ت˘ضسا ىلإا ة˘فأ˘ضضإ’أ˘ب .ءأ˘ضضق˘˘لا

ي˘˘˘ف ةأ˘˘˘ضضق˘˘˘لا ي˘˘˘عأ˘˘˘˘ضسم ل˘˘˘˘هأ˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘ضس’ ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا سسير˘˘ك˘˘ت˘˘لا
يذلا روتضسدلا عم أمأجضسنا ءأضضقلا

ن˘˘ي˘˘˘ب ل˘˘˘ضصف˘˘˘لا أاد˘˘˘ب˘˘˘م ىل˘˘˘ع سصن˘˘˘ي
رربملا ريغ لطأمت˘لاو .تأ˘ط˘ل˘ضسلا

ةيونضسلا ةكرحلا نع جارفإ’ا يف
نع لضضف أهب مهتموأضسمو ةأضضقلل
ة˘ع˘م˘ضس ىل˘ع تأ˘˘ه˘˘ج ةد˘˘ع لوأ˘˘ط˘˘ت
.ةأضضقلاو ءأضضقلا

ف.ميلضس

ةموكحلا رضصق يف تاءأقل دقع تبذك

ةهإزن يف نيككششملإ وعدت يفرشش ةئيه
ةيباختن’إ مئإوقلإ يف ليجشستلإ تايشسائرلإ

ءأضضقلا ةيللقتضس’ اديضسجت

اهنوناق ليدعتب بلاطت ةاشضقلإ ةباقن
ةيئاشضقلإ ةطلشسلاب قلعتملإ
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ةرملل سسمأأ ةحيبضص ةمضصاعلأ ءاضضق سسلجم لجأأ
نيظفاحملأ ةيضضق يف لضصفلأ يلأوتلأ ىلع ةيناثلأ
وعدملأ «يخيضش لا˘م˘ك» ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لأ ن˘ي˘يرا˘ق˘ع˘لأ

نم6ـلأ خيرات ىلإأ اهيف ايضسيئر امهتم «يضشوبلأ»
ةئيه نم بلطب ءاج ةمكحملأ رأرق.لبقملأ ربوتكأأ
ىلع نيمهتملأ دحأأ يماحم علطي مل يتلأ عافدلأ
يضشوبلأ لامك بناج ىلإأ ةيضضقلأ يف عباتيو.فلملأ

سسبحلأ ن˘هر د˘جأو˘ت˘م و˘ه ن˘م م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ه˘ت˘م21
يديضس ةمكحمل قيقحت يضضاق نم رمأاب ،تقؤوملأ
سسلجملأ مامأأ نيمه˘ت˘م˘لأ ة˘لا˘حإأ رأر˘ق ءا˘جو.د˘م˘ح˘مأأ
ىدل ةيروهمجلأ لي˘كو ف˘نأا˘ت˘ضسأ بق˘ع ،ي˘ئا˘ضضق˘لأ

د˘ضض ردا˘ضصلأ م˘كح˘لأ ،د˘م˘ح˘مأأ يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
،نييرا˘ق˘ع˘لأ ن˘ي˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ضضق ي˘ف «ي˘ضشو˘ب˘لأ»

،أذفان ابضسح تأونضس01 ةبوقعب هتنأدإاب يضضاقلأو

ةوضشرلأ مهت نع ،ةذفان ةيلام ةمأرغ رانيد نويلم1و
يضضاق رمأأ امك ،ذوفنلأ لÓغتضسأ ىلع سضيرحتلأو
هقح يف ةيليمكت تابوقع طيلضستب يئأزجلأ بطقلأ
ةيمومعلأ تاقفضصلأ مأربإأ نم هئاضصقإأ يف تلثمت

رانيد نييÓم01 عفدب همأزلإأ عم تأونضس5 ةدمل
ةيمومع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ي˘ئا˘ضضق˘لأ ل˘ي˘كو˘ل˘ل ير˘ئأز˘ج
ررق امك.اهب ةقحÓلأ رأرضضألأ ةفاك نع اضضيوعت
فانئتضسأ ،دمحمأأ يديضس ةمكحمب ةيروهمجلأ ليكو
يضشوبلأ لامك نم لك قح يف ةرداضصلأ ماكحألأ

عافد ةئيه تفنأاتضسأ اميف ،نييراقعلأ نيظفاحملأو
يه هعم نيمهتملأو يضشوبلأ وعدملأ يخيضش لامك
ةفرغ ىدل مهيلكوم دضض رداضصلأ مكحلأ ،ىرخألأ
ريدج.ةم˘ضصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ءا˘ضضق سسل˘ج˘م˘ب ما˘ه˘تلأ
تابوقع تطلضس دمحمأأ يديضس ةمكحم نأأ ،ركذلاب
ام تحوأرت ،نييراقعلأ نيظفاحملأ قح يف ةتوافتم

تضضق ثيح ،أذفان ابضسح تأونضس8 ىلإأ4 نيب

أذفان اضسبح تأونضس8 ةبوقع طيلضستب ةمكحملأ
لك قح يف ةذفان ةيلام ةمأرغ يرئأزج رانيد نويلمو

ةيرأردلأ ةيدلبب ريبعتلأ مضسق سسيئر «دمجم.غ» نم

ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘لأ ة˘ح˘ل˘˘ضصم سسي˘˘ئر «سسا˘˘ي˘˘لأ.ز» و

ةيلوب ريمعتلأ ةيريدمب سسدنهم «رمعأ.ع«و.ةرديح

نيدأأ اميف،ةيمومعلأ مهفئاظو نم مهلزع عم رئأزجلأ

رئب ةيدلبب ريمعتلأ عرف سسيئر «رهاطلأ.أأ» نم لك

ةيدلبب ريمعتلأ مضسق سسيئر «دمحم.ب» سسيأر دأرم

سسيأر دأرم رئب ةيدلبب بضصنملأ سسفن دلقتو ةقأرضشلأ

ةبقلأ ةيدلبب ريمعتلأ ةحلضصم ةضسيئر «ةديوج.ح«و

رانيد فلأأ005 و أذفان اضسبح تأونضس5 ةبوقعب

فلتخم ةرداضصم عم ةذفان ةيلام ةمأرغ يرئأزج

وروألأو رلودلأ ةبعضصلأ ةلمعلأ نم تأزوجحملأ

ط˘ي˘ل˘ضست˘ب ة˘م˘كح˘م˘لأ تضضق ا˘م˘ك ،بهذ˘لأ م˘قا˘˘طو

يرئأزج رانيد نويلمو أذفان اضسبح تأونضس8 ةبوقع

ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ةذ˘˘˘فا˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مأر˘˘˘˘غ

ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ب يرا˘˘˘ق˘˘˘ع ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘م «د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م.ط»

ةيدلبب ريمعتلأ ةح˘ل˘ضصم سسي˘ئر «د˘م˘ح˘م.ت«و.يأد

بقأر˘م «لا˘م˘ج.ع» ة˘نأدإأ م˘ت ا˘م˘ك ،نا˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع

د˘ب˘ع.ب«و.يأد ن˘ي˘ضسح˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب

تأونضس4ـب يأد نيضسحب يراقع ظفاحم «رداقلأ

ةيلام ةمأرغ يرئأزج رانيد فلأأ002 و أذفان اضسبح

فظوم «نيدلأ رون.ر» ةنأدإأ تمت نيح يف ،ةذفان

اضسبح تأونضس6ـب ةعيرزوبب ةيراقعلأ ةظفاحملاب

،ةذفان ةيلام ةمأرغ يرئأزج رانيد فلأأ005 و أذفان

رانيد فلأأ005 عفدب نيمهتملأ ءلؤوه مأزلإأ عم

ةفاك نع ةيمومعلأ ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل سضيو˘ع˘ت˘ك ير˘ئأز˘ج

وعدملأ دا˘ف˘ت˘ضسأ ن˘ي˘ح ي˘ف ،ا˘ه˘ب ة˘ق˘حÓ˘لأ رأر˘ضضألأ

لامك نإا˘ف ط˘ق˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل.ةءأر˘ب˘لأ ن˘م «لا˘م˘ك.ي»

هتمكاحم ةضسلج لÓخ عئاقو ةدعب فرتعأ يضشوبلأ

ددعل تاهويديف ليجضستو ريوضصتب أ همايق اهزربأأ

،هتكرضشب هبتكم ىل˘ع ةددر˘ت˘م˘لأ تا˘ي˘ضصخ˘ضشلأ ن˘م

يضضاقلأو نوققحملأ اهب ههجأو يتلأ ةلدألأ يهو

.ةتباث ةنأدإأ ةلدأاك

نيرأقعلا نيظفأحملا ةيضضق سصوضصخب

امهتم21و «يششوبلإ» ةمكاحم ليجأات
مداقلإ ربوتكأإ نم6ـلإ ىلإإ

سسلجملأب ةينلع ةضسلج يف
ينطولا يبعضشلا

ةناشصحلإ عفر
ةبيلط نع ةيناملربلإ
ربمتبشس52 موي

ءأضسم ،ينطولا يبعضشلا سسلجملا بتكم عمتجا
عفر ةضسلج خيرأت ديدحتل ،دحأ’ا سسمأا
نيدلا ءأهب بئأنلا نع ةينأملربلا ةنأضصحلا

ءأعبرأ’ا ,خيرأت بتكملا ددح ثيح ،ةبيلط
ةنأضصحلا عفرل ةينلع ةضسلج دقعل ربمتبضس52
نب ليعأمضسإا و ةبيلط نيدلا ءأهب نيبئأنلا نع
نع بئأنلا سضفر نأا دعب كلذ يتأأيو يدأمح
ةنأضصحلا نع لزأنتلا نيدلا ءأهب ةبأنع ةي’و
ةنجللا هتلهمأا نأا دعب كلذو ةينأملربلا
ءأعبرأ’ا موي ةيأغ ىلإا سسلجملل ةينونأقلا
نأا ريغ ،أعوط هتنأضصح نع لزأنتلل يضضأملا

هنم أهعزن يف عورضشلل أهعفد رمألل هضضفر
ةنجللا ىلع هفلم ةلأحإا للخ نم أيئارجإا
كلذ يتأأيو ينطولا يبعضشلا سسلجملل ةينونأقلا

سسلجملا بتكم نم لدعلا ةرازو تبلط نأا دعب
ربمتبضس نم عضسأتلا يف ينطولا يبعضشلا
بئأنلا نع ةينأملربلا ةنأضصحلا عفر يضضأملا

أيأضضق يف هتعبأتمب حأمضسلل كلذو ةبيلط
نيدلا ءأهب نأا هيلإا ةرأضشإ’ا ردجت أم ،دأضسف

ميقيو فوضس يداو ةي’و نم ردحني ةبيلط
نم ةريبك ذوفن أهيف نوك يتلا ةبأنع ةي’وب

تحمضس يتلاو أهنوك يتلا ةريبكلا ةورثلا للخ
هيف لغضش يذلا نأملربلا ةبق ىلإا لوخدلأب هل

سسيئر بئأن بضصنم ةقبأضسلا ةدهعلا يف
.ينطولا يبعضشلا سسلجملا

hM«ó gÉf»

مأا ،نيمهتملا ءأمضسأا ثيح نم ءاوضس يرئازجلا ءأضضقلا خيرأت يف ةقبأضس ربتعت ةيضضق يف مويلا ةديلبلأب ةيركضسعلا ةمكحملا رظنت
 .مهيلإا ةهجوملا مهتلا ةيعون

قيقحتلا يضضأقل عاديإ’ا رماوأا عأفدلا ةئيه تفنأأتضسا أمدعب

إذه رظني ةزابيت ءاشضق سسلجمب ماهت’إ ةفرغ
«وباط ميرك» نع جإرفإ’إ بلط يف ءاعبرأ’إ

يف ءأعبرأ’ا اذه ،ةزأبيت ءأضضق سسلجمب مأهت’ا ةفرغ رظنت نأا رظتني
سسبحلا نهر دجاوتملا وبأط ميرك يضسأيضسلا طضشأنلا نع جارفإ’ا بلط

ةئيه تفنأأ˘ت˘ضسا أ˘مد˘ع˘ب كلذو.ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لأ˘ب ة˘ي˘بأ˘ق˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ˘ب تقؤو˘م˘لا
نم عوبضسأا لبق ةعيلقلا ةمكحمب قيقحتلا يضضأقل عاديإ’ا رماوأا عأفدلا
عوبضسأا لبق عدوأا دق ةعيل˘ق˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضأ˘ق نأ˘كو.نآ’ا
ي˘عأ˘م˘˘ت˘˘ج’ا دأ˘˘ح˘˘ت’ا بز˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ضسن˘˘م˘˘لاو ي˘˘ضسأ˘˘ي˘˘ضسلا ط˘˘ضشأ˘˘ن˘˘لا
سسب˘ح˘لا ن˘هر ،«و˘بأ˘ط م˘ير˘ك«سسي˘ضسأأ˘ت˘لا د˘ي˘ق د˘جو˘ي يذ˘لا ي˘طار˘ق˘م˘يد˘˘لا
فأعضضإأب همأ˘ه˘تا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لأ˘ب ة˘ي˘بأ˘ق˘ع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لأ˘ب تقؤو˘م˘لا

نم57 ةدأملا هيل˘ع سصن˘ت أ˘م˘ب˘ضسح ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا تأ˘يو˘ن˘ع˘م
،ةريودلأب يلئأعلا هنكضسم مأمأا وبأط ميرك فيقوت متو.تأبوقعلا نونأق
ةعيلقلا ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضأق مأمأا يلاوملا مويلا يف هميدقت متيل
.تقؤوملا سسبحلا هعاديإأب رمأا يذلا
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أأطخلا حرجلاو لتقلا ةمهتب

ثداح يف ببشستملإ يطرششلإ ةلاحإإ
تقؤوملإ سسبحلإ «ويهرأإ دإو»

سسمأا نازيلغ ةي’وب ويهرأا يداو ةمكحم ىدل قيقحتلا يضضأق عدوأا
يف ببضست يذلاو ويهرا داو ةرئاد نمأ’ عبأتلا «ع.سس» ةطرضشلا نوع

نم غلأبلا «أا.م.سس» رضصأقلا هتيحضض حار يذلا تيمملا يرورملا ثدأحلا
خيرأتب هنا» ةمأعلا ةبأينلل نأيب دكأاو.تقؤوملا سسبحلا ةنضس51 رمعلا
ةرئاد نمأأب ةطرضش نوع «ع.سس» وعدملا ميدقت مت9102 ربمتبضس22
رضصأقلا هتيحضض حار يذلا تيمملا يرورملا ثدأحلل بكترملا ويهرأا داو
ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةبأين مأمأا ،ةنضس51 رمعلا نم غلأبلا «أا.م.سس»
لتقلا ةمه˘ت˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ضضأ˘ق د˘ي˘ضسلا ىل˘ع ه˘ت˘لأ˘ح م˘ت˘ت˘ل،و˘ي˘هرأا يداو
نم غلأبلا «ع.ب» ةيحضضلأب ارارضضأا قحلأا يذلا أأطخلا حرجلا و أأطخلا
882 داوملأب هيلع بقأعملاو سصوضصنملا لعفلا وهو ،ةنضس42 رمعلا

هعأمضس دعبو هنأا نأيبلا سسفن فأضضأا ثيح,تأبوقعلا نونأق نم244و
.تقؤوملا سسبحلا هعاديإأب رمأا يذلا قيقحتلا يضضأق فرط نم
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يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

6875ددعلا9102 ربمتبسس32  نينثإلا 3ةعاسسلأ رابخأأ
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ام ؤهو اهؤواغلإا متي دقو0202 يفناج دعب ام ىلإا ةلجؤؤم تاؤنضس ثلث نم لقأا تارايضسلا داريتضسإا ةيلمع نأاب علطم يلام ردضصم فضشك
.ةيضسائرلا تاباختن’ا دعب حضضتيضس

¯HƒS°©ÉOI aà«ëá  

ىتح هنإاف رداشصملا تاذ بشسحو
نوناقلا رورمو ة˘ق˘فاو˘م˘لا ة˘لا˘ح ي˘ف
نإا˘ف نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ة˘قدا˘شصم˘لاو
كو˘ن˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ةرادإلا صسل˘˘ج˘˘م
تا˘ي˘لآا د˘يد˘ح˘ت˘ل ا˘هد˘ع˘ب ع˘م˘ت˘ج˘ي˘˘شس
Óيوط اتقو قرغتشسي ام وهو ةيلمعلا
اذ˘˘ه د˘˘يزأا وأا ما˘˘ع˘˘لا ى˘˘لإا ل˘˘شصي د˘˘ق
نأا˘ب ة˘عا˘شس ر˘˘خآا ردا˘˘شصم ف˘˘ي˘˘شضتو
ملو صضومغلا اهفلي لاز ام ةيلمعلا
لظ يف ةشصاخ دعب اهملاعم حشضتت
نم لقألا تارايشسلا راعشسأا عافترإا
بنا˘ج ى˘لإا ا˘˘بروأا˘˘ب تاو˘˘ن˘˘شس ثÓ˘˘ث
ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع بق˘تر˘م˘˘لا عا˘˘ف˘˘ترلا
.ةفاشضملا

ثقث نم لقأ ةرايس داريتسإ

003 نم ديزأ فلكي تاونس
ميتنس نويلم

تارايشسلا راعشسأا نأاب ءاربخ فششك
ابروأا نم تاونشس ثÓث نم لقألا
ةلاح يف نطاوم يأا وأا درفلا فلكيشس

003 نم ديزأا نوناقلا ىلع ةقفاوملا

دقو ةيدا˘ع ةرا˘ي˘شسل م˘ي˘ت˘ن˘شس نو˘ي˘ل˘م

صضعب يف نويلم004 ىلإا لشصي

ىلع803 وجيب ةرايشسك تلاحلا
اهرعشس ىدعتي ل يتلا لاثملا ليبشس

ةيرئازج˘لا قو˘شسلا˘ب نو˘ي˘ل˘م052
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ةرا˘ي˘شسل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب

نأا ثي˘˘˘ح9102 م˘ي˘قر˘ت ل˘م˘ح˘˘ت
تاونشس ثÓث نم لقألا تارايشسلا
قاوشسألاب ةعف˘تر˘م ا˘هرا˘ع˘شسأا ى˘ق˘ب˘ت
دعب صضافخنلا يف أادبتل ةيبوروألا

اهئارشش ىلع تاونشس صسمخ رورم
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘شضلا عا˘ف˘ترإا ل˘با˘ق˘م˘لا˘˘ب

02 :ـب ردقتشس يتلا ةفاشضملا ةميقلا

0202 نم ءادتبا ةئملاب

نمثو ة˘ي˘كر˘م˘ج˘لا مو˘شسر˘لا اذ˘كو
م˘ت اذإا ر˘ئاز˘ج˘لا و˘ح˘ن ة˘ب˘كر˘م˘لا ل˘ق˘ن
ل ابوروأاب ةرايشسلا نمث نأا باشستحا

ا˘˘م و˘˘˘هو وروأا فلأا01 نع لق˘ي

نويلم002 ن˘ع د˘يز˘˘ي وأا يوا˘˘شسي

03 اهيلإا فاشضي يرئازجلا رانيدلاب

فيراشصمو ةكرمجلا قوقح ةئملاب
ة˘م˘ي˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘شضلاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

نويلم053 كلذب قوفتل ةفاشضملا
. ميتنشس

راعسفل يسايق عافترإ
نع نقعإلا ذنم قاوسفاب

لقفا تارايسلا داريتسا نوناق
تاونس ثقث نم

ذ˘ن˘م تارا˘ي˘شسلا قاو˘شسأا تد˘ه˘˘شش
داريت˘شسا نو˘نا˘ق ن˘ع نÓ˘عإلا خ˘يرا˘ت
تاونشس ثÓث نم لقألا تارايشسلا
رخأل عوبشسأا نم ايدعاشصت اعافترا
تارايشسلل ةيقيق˘ح˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا قو˘ف˘ي
دق تناك نأا دعب رئازجلاب ةلمعتشسملا
يتلا راعشسألا يف اشضافخنا تدهشش

ءÓكولاو عناشصملا ىدل اهب صضرعت
كلذو رئازجلاب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ن˘يد˘م˘ت˘ع˘م˘لا
ةجردلاب داريتشسا ةفلكت ءÓغ ببشسب
ببشسب صضرعلا عجارت اذكو ىلوألا
ع˘نا˘شصم ا˘˘ه˘˘فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘مزألا
عاديإا ةقيقح ىلع رئازجلاب تارايشسلا
غلب دقو صسبحلا نهر كÓملا بلغأا
ةلوجلا لÓخ نم طرافلا عوبشسألا
تارايشسلل ةبانع قوشسل انتداق يتلا
توزا˘م  ياو با˘ت˘شس ةرا˘ي˘شس ر˘ع˘˘شس

نويلم902 9102 ميقرت لمحت

لمحت نيزنب ياو باتشس رعشس اميف

ميتنشس نويلم781 9102 ميقرت

ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘ب˘ما˘شس تشضر˘ع د˘˘قو

نويلم351 غلبمب عوبشسألا ةياهن

ازيبيإلا رعشسو7102 ميقرت لمحت

581 غلب ةدروتشسم6102 ميقرتب

نويلم361 تغلب وتناكيبلاو نويلم

ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا ةرا˘ي˘شسل˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب
نيب نم يراجلا ماعلا ميقرت لمحت
ناقول ةرايشس ا˘ب˘ل˘ط تارا˘ي˘شسلا ر˘ث˘كأا

نويلم531 نم اهرعشس غلبي يتلا

ميقرت لمحت يتلا ةرايشسلل ةبشسنلاب

ايشساد رتشساد˘لا ر˘ع˘شس غ˘ل˘بو3102

دعتو نويلم002 فقشس6102

رثكأا نم هÓعأا ةروكذملا ترايشسلا
قاو˘˘شسأا˘˘ب ة˘˘لواد˘˘ت˘˘م˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
فقوت دعب ةرد˘ن˘ل˘ل ار˘ظ˘ن تارا˘ي˘شسلا

اهبيكرتو اهجاتنإا متي يتلاو جاتنلا

. رئازجلاب

تارايسلا داريتسا نوناق

مدخي تاونس ثقث نم لقفا

ةمخفلا تارايسلا يدروتسم

 طقف

ةعاشس رخأل تاهجلا تاذ تفششك

جارفإلاب يشضاقلا ةموكحلا رارق نأاب

لقألا تارايشسلا داريتشسإا ةيلمع نع

يدروتشسم مدخي تاونشس ثÓث نم

يلوألا ةجردلاب ةم˘خ˘ف˘لا تارا˘ي˘شسلا

دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسإا ى˘˘ل˘˘ع اودو˘˘ع˘˘ت ن˘˘يذ˘˘˘لاو

نأا ثيح ةديدجلا ةمخفلا ترايشسلا

نولوحي نيذلا ةشصاخ نيدروتشسملا

نل رئازجلا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل تارا˘ي˘شسلا كل˘ت

دار˘ي˘ت˘شسإا ف˘ي˘لا˘كت م˘ه˘ل˘ها˘ك ل˘ق˘˘ث˘˘ت

نأاو ة˘˘شصا˘˘خ ا˘˘بوروأا ن˘˘م ةرا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

وأا نيماع دعب اظافخنإا فرعي اهرعشس

اورطشضي نل تيح اهئارشش نع ةثÓث

ةرايشسلا داريتشسل رثكأا  غلبم عفدل

عناشصم اهجورخ نم طقف رهششأا دعب

تارايشسلا رعشس نأا نيح يف ابوروأا

رعشس قوفيشس ةريغشصلاو ةطشسوتملا

لشصي دق تيح رئازجلاب تارايشسلا

ةيلمع لعجيشس ام وهو فعشضلا ىلإا

ةلا˘ح ي˘ف ط˘ق˘ف ة˘ي˘ل˘كشش دار˘ي˘ت˘شسلا

هتنلعأا يذلا رار˘ق˘لا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا

. رهششأا ةدع ذنم ةموكحلا

 :نؤفضشكي ءاربخ ،ايدعاضصت اعافترا ةلمعتضسملا تارايضسلا راعضسأا دهضشت اميف

 «لقأ’إ ىلع ميتنشس نويلم003 فلكتشس تإونشس3 نم لقأ’ ةدروتشسملإ ةرايشسلإ»
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نطولا ربع ةيبرتلا تايريدم تهجو

تا˘شسشسؤو˘م˘لا ي˘لوؤو˘شسم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت
تاطشسوتم و تايو˘نا˘ث ن˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لا
نيشسردمتملا جامدإا ةداعإا صصوشصخب

نيذلاو ةنشس61ـلا نشس اوغلبي مل نيذلا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘شش م˘˘˘ت
صسلاجم داقعنا عم اذه نمازتو.ةيوبرتلا
تاشسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ما˘شسقألا
تايوناثو تا˘ط˘شسو˘ت˘م ن˘م يو˘بر˘ت˘لا

ةيئانثتشسا ةشسلج يف تايئادتبلا ىتحو
ةدا˘˘˘˘˘˘عإا تا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ط ة˘˘˘˘˘˘شسارد˘˘˘˘˘˘˘ل
لÓخ نم ةياشصولا تحشضوأاو.ةنشسلا

تار˘يد˘م ى˘لإا ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت ة˘ل˘شسار˘م
تاشسشسؤوملا ءاردم ىلإا مهنم و ةيبرتلا
تايوناثلا و طشسوتملا روطلل ةيوبرتلا

جامدإا ةداعإاب نومزلم مهنأا نطولا ربع

ةنشس61 نشس اوغلبي مل نيذلا ذيمÓتلا
اذيفنت كلذو ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب

نو˘نا˘ق˘لا ن˘م21 ةدا˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘كحأل
صصن˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘ل˘ل ي˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا
صسرد˘م˘ت˘لا ة˘يرا˘ب˘جإا ى˘ل˘˘ع ة˘˘حار˘˘شصب

خيرات نم ةنشس61 نشس نود ذيمÓتلل
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لإا دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يدزلا

مشسقلا صسلجم د˘ق˘ع˘يو13/21/9102
، ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع
ي˘تألا ءا˘شضعألا ن˘م ل˘كششت˘˘ي يذ˘˘لاو
ر˘ظا˘ن˘لاو ة˘شسشسؤو˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م م˘˘هر˘˘كذ
هيجوتلا راششتشسمو ةيبرتلا راششتشسمو
يف قيشسنت˘لا˘ب نو˘ف˘ل˘كم˘لا ةذ˘تا˘شسألاو
ةيميلعتلا تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ل˘كل ما˘شسقألا
لوادت˘يو ة˘ق˘با˘شسلا ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسل˘ل
ةنشسلا ةداعإا تابلط يف مشسقلا صسلجم
ةيعوشضوم لكب نيينعم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ةاواشسملا يأادبم قيقحت عم ، ةيفافششو

ذختي، نأاششلا اذهب و ، صصرفلا ؤوفاكتو
ةداعإا ةشصرف حنم صصخي اميف هتارارق
تارابتعل اقبط ، ذيملت لكل ةنشسلا

نم ي˘ن˘ع˘م˘لا ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ةدا˘ف˘ت˘شسا مد˘ع
ىدمو، ةيميلعتلا ةلحرملا يف ةداعإلا
قيقحت يف هتدارإاو ةشساردلل هدادعتشسا
م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لاو م˘ئاد˘لا هرو˘شضح، حا˘ج˘ن˘لا
لÓخ صسوردلا ةع˘با˘ت˘م˘ل ة˘شسشسؤو˘م˘لا˘ب
هطابشضنا، ة˘ق˘با˘شسلا ة˘ي˘شسارد˘لا ة˘ن˘شسلا

ةذتاشسألا عم يوشسلا كولشسلاب هيلحتو
يرادإلاو يوبرتلا مقاطلا ءاشضعأا لكو
رفوتو ة˘شسشسؤو˘م˘لا با˘ع˘ي˘ت˘شسا ة˘قا˘ط ،
ةراششإلا ردجت. ةيجوغاديب˘لا د˘عا˘ق˘م˘لا
ماكحأل صسلجملا ةاعارم ةرورشض ىلإا

،40 - 80 مقر نوناقلا نم21 ةداملا
ذيملتلل صسردمتلا قح نمشضت يتلاو
رششع ةشسداشسلا نشس هغولب ةياغ ىلإا
تحت ، ةنشسلا ةياهن يف ةلماك ةنشس

نلع˘تو .ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘ل˘ئا˘ط

ربمتبشس32 مويلا صسلجملا تارارق

و جئاتنلا قيلعت ربع ، احابشص9102
ذيمÓتلل مشسقلا صسلجم تارارق غلبت
ةقيثو ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ي˘با˘ت˘ك م˘ه˘ئا˘ي˘لوأاو
ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ر˘مأا ي˘لو ا˘ه˘م˘ل˘ت˘شسي ة˘يدر˘˘ف
ر˘يد˘م ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘ي نأا د˘˘ع˘˘ب ، ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
، صسلجم˘لا رار˘ق ن˘م˘شضت˘ت ة˘شسشسؤو˘م˘لا

تا˘ب˘ي˘تر˘ت هذ˘ه ن˘م ة˘خ˘شسن ظ˘ف˘ح˘˘تو
ذيمÓتلل ةيشساردلا ةنشسلا ةداعإاب ةشصاخ
ةلاح يف . ينعملا ذيملتلا فلم يف
يلولل نكمي ، ةداعإلا بلط لوبق مدع
عدوي ةيبرتلا ر˘يد˘م ى˘لإا ن˘ع˘ط م˘يد˘ق˘ت
، ةيلشصألا ةشسشسؤوملا ريدم ةنامأا يدل

52 ءا˘ع˘˘برألا مو˘˘ي ها˘˘شصقأا ل˘˘جأا ي˘˘ف

ذيمÓتلا ليجشست متيو9102 ربمتبشس
نÓعإلا دعب ةرششابم مهتابلط ةلوبقملا

ىدعتت لأا ىلع صسلجملا تارارق نع

62 صسيمخلا موي تÓي˘ج˘شست˘لا ةر˘ت˘ف

نوعطلا لو˘ح˘تو،9102 ربمت˘ب˘شس
ةلوبقملا ريغ تاشسامتللاو تابلطلاو
ةيميلعتلا تاشسشسؤوملا ىوتشسم ىلع

62 صسيمخلا موي ةيبرتلا ةيريدم ىلإا

بشصني و ، احابشص،9102 ربمتبشس
ةدا˘عإل ة˘شصا˘خ ة˘ن˘ج˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘˘م
اهلوبق متي م˘ل ي˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘شسارد
دقعتو ، تا˘شسشسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
نينثلا موي اهعامتجا ةيشصاخلا ةنجللا

يف لوادت ثيح،9102 ربمتبشس03
نيينعملا ذيمÓتلل ةنشسلا ةداعإا ةيناكمإا
داهتجلا عم ، ىرخأا تاشسشسؤوم يف

ىلإا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ل نا˘كمإلا رد˘ق
مهانكشس رقم ىلإا برقألا تاشسشسؤوملا

مهتابلط ةلوبقملا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ل˘ج˘شسيو
لجأا يف ةيبرتلا ةيريدم ىوتشسم ىلع

يأاو،9102 ربوتكأا13 موي ىدعتي ل
دعاقمب قحتلي ملو هبلط لوبق مت ذيملت
نع لختم ربتعي ، رربم نودب ةشساردلا
ميظنتلاو تاءارجإÓل اقبط ، ةشساردلا
نم ةخشسن لشسرتو. لوعفملا يراشسلا

ىلإا ةشصاخلا ةنجللا عامتجا رشضحم
ميلعتلاو يشساشسألا ميلع˘ت˘لا ي˘ت˘ير˘يد˘م
ةرازوب يجولونكت˘لاو ما˘ع˘لا يو˘نا˘ث˘لا

3 موي هاشصقأا لجأا يف ةينطولا ةيبرتلا

.لبقملا ربوتكأا

ةنضسلا ةداعإا تافلم يف رظنلا لجأا نم ماضسقألل سسلاجم سسمأا تدقع اميف

ةنشس61ـلإ نود نيدورطملإ ذيمÓتلإ عيمج ةداعإ’ تاميلعت

ةقبطملا ةريعضستلا ىلع ةلمتحم تاريثأات
دؤقعلا هذه يف

ةيزاغلإ اهدوقع ددجت رئإزجلإ
لود ةدع عم ىدملإ ةليوط

ديششر كارطانوشس عمجمل ماعلا ريدملا صسيئرلا نلعأا

تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ششلا نأا ي˘˘˘ششي˘˘˘ششح

ةيزاغلا اهدوقع ديدجت نع ابيرق نلعتشس (كارطانوشس)

اهتددج نأا دعب نادلبلا صضعب عم ليوطلا ىدملا تاذ

ح˘شضوأاو .ة˘ي˘بوروأا ناد˘˘ل˘˘ب ة˘˘ع˘˘برأا ع˘˘م8102 ةنشس

«تشسيمونوكيا مويلورتب» ةلجمل ثيدح يف يششيششح

ةنشسلا ذنم» هنأا يوقاطلا ليلحتلا يف ةشصشصختملا

ع˘م ة˘يزا˘غ˘لا ا˘هدو˘ق˘ع كار˘طا˘نو˘شس تدد˘ج ,ة˘ي˘شضا˘م˘لا

و (لاغتربلا) «بلاغ» و (اينابشسا) «يجروتان» تاعمجم

رششن متيشس اميف.(ايلاطيا) لينياو ينياو (ايكرت) صساتوب

لاؤوشس نع و .«ةمداقلا رهششألا لÓخ ىرخأا تانÓعإا

هذه يف قبطملا ةريعشستلا جذومنل لمتحم ريثأات لوح

نأا يششيششح دكأا ,اهنئابز عم دلبلا ةنورم ىلع دوقعلا

نأا و تامدخلا نم «ةنزاوتم» ةعومجم حرتقت رئازجلا

ر˘شصا˘ن˘ع ن˘م˘شض ر˘شصن˘ع در˘ج˘م ي˘ه ةر˘ي˘ع˘˘شست˘˘لا هذ˘˘ه

ةلأاشسم صسيل زاغ دقع نإاف نوملعت املثم» لاق و .ىرخأا

ريياعملا نم ةعومجمب قلعتي رمألا لب بشسحف رعشس

ةنورملا و ليوطلا ىدملا ىلع نيومتلا نيمأات لثم

ىوتشسمو ريشصقلا ىدملا ىلع ةنورملا و ةيلشصفلا

نأا لوقي حشضوأاو .«اننئابز عيمج هلبقتي يذلا عفدلا

بيه» ةريعشستلا زكارم فرط نم ةددحملا ةريعشستلا

و .«تامدخلا نم ةعومجملا هذه حنمت ل» «غنيشسيارب

نأا دقتعن اننإاف يلاتلابو» قايشسلا صسفن يف لوقي عبات

نم ةنزاوتم ةعومجم حارتقا يف رمتشست كارطانوشس

نأا املع دمألا ةليوطلا ةيزاغلا اهدوقع نمشض تامدخلا

لوح لاؤوشس نع و .«ادحاو ارشصنع لإا يه ام ةريعشستلا

عيمملا لورتبلا زاغ نم ةيرئازجلا تارداشصلا عفر قافآا

عمجملل ماعلا ريدملا صسيئرلا ركذ ةمداقلا تاونشسلا يف

زاغ قوشس يف كارطا˘نو˘شس ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘نا˘كم˘لا نأا

لاجم يف ةيشسفانت ايازم مويلا اهحنمت» عيمملا لورتبلا

ابوروأا يأا ةيعيبط˘لا ا˘ه˘قو˘شس ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘نور˘م˘لا

قاوشسألا ىوتشسم ىل˘ع ا˘هزا˘غ ن˘ي˘م˘ث˘ت˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘شستو

ناف هلوق بشسح و .«ميكحتلل اشصرف حنمت يتلا ةديعبلا

و عيمملا لورتبلا زاغ جاتنإاب ةشصاخلا ةيلاحلا تاردقلا

معد اهنكمي» بعكم رتم رايلم001 يلاوحب ةردقملا

ميلشستلا دوقع نيمأاتل ةنيمث ةادأا انحنم عم انجاتنإا مجح

تارداشص نأا راششي .«انزاغل لشضفأا ةيدودرم قيقحت و

ىلوألا ةتشسلا رهششألا لÓخ تعجارت يرئازجلا زاغلا

تغلب ذإا ةيلاطيلا «ينيا» ةكرشش بشسح9102 ماع نم

،يشضاملا ناوج ةياهنب طقف بعكم رتم رايلم37.3

ةرتفلاب ةنراقم بعكم رتم رايلم57.2 هردق عجارتب

زاغلل نومم ربكا يناث رئازجلا ربتعتو8102. نم اهتاذ

نينثا بيبانأا ثÓث ربع اهدوزت ايشسور دعب ابوروأل

طخ ربع ايلاطيا نومي رخآا بوبنأاو اينابشسا ربع امهنم

.صسنوتل رباعلا «دامشسنارت»

S°∏«º.±

رييضستلا يف ةيفافضشلا نامضضل تاباقنلا هتعفر يذلا حرتقملا ديؤؤت ةيبرتلا ةرازو

كÓشسأ’إ عيمج كإرششإاب ةيعامتج’إ تامدخلإ ةنجل تإراطإإ ةلكيه ةداعإإ
اذهو ةيعامتجلا تامدخلا ةنجلل ةريشسملا تاراطإلا ةلكيه ةداعإاو نيوكتلا ىلع زيكرتلا ةيمهأا ىلع ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تددشش

يفرششم مهيف امب رييشستلا ةيلمع يف كÓشسألا فلتخم كارششإا عم ذاتشسأا فلأا007 نم ديزأل ةمدقملا تامدخلا نيشسحت لجا نم
هشسأارت لÓخو ةيبرتلا ةرازوب ةيعامتجلا نوؤوششلا ةيريدمل لوألا لوؤوشسملا صصرحو .نيينهملا كشس ىلإا ةفاشضإا ةيبرتلا يدعاشسمو
ةلكيهو نيوكت ةداعإا ةيمهأا ىلع ديكأاتلا ىلع ةيعامتجلا تامدخلل ةينطولا ةنجلل يلاملاو يبدألا ريرقتلا ةءارقل صصشصخ عامتجا
ةيمهأا نييوبرتلا نيدعاشسملاو نيفرششملل ةينطولا ةباقنلا يطرخنم رارغ ىلع نويباقن ةدع زربا نأا دعب اذهو .ةريشسملا تاراطإلا
،تايحÓشصلا لماكب ةدحاو ةباقن فرط نم دارفنلا ل كÓشسألا ليثمت ىلإا بهذلا ةيمهأا لظ يف رييشستلاو ةلكيهلا يف رظنلا ةداعإا

نم يتلا ةفيعشضلا كÓشسأÓل لشصت ام ابلاغ يتلا تامدخلا هذه ىلع لوشصحلا ةيفيكو رطألا ةعجارمو رظنلا ةداعإا ةيمهأا عم
بقع يديوز رامع نيدعاشسملاو نيفرششملل ةينطولا ةباقنلا يف ينطولا ماعلا نيمألا لاقو .ةناعإلا ىلع لشصحت نم يه صضورفملا

هلÓخ مدق يذلاو ،ةيعامتجلا تامدخلاو ميلعتلا كÓشسأل ةيعامتجلا تامدخلا فلم لوح ةينطولا ةيبرتلا ةرازو عامتجا هروشضح
اذه نم ةباقنلا تجرخ ةينطولا ةيبرتلا ةرازو نم ةوعدبو فارششإا تحت ةيعامتجلا تامدخلا ةنجلل يلاملاو يبدألا نيريرقتلا
ىلإا جاتحت ةيبرتلا عاطقل ةيعامتجلا تامدخلا نأا يهو عاطقلاو كلشسلا يبشستنمو ةباقنلا يلشضانم عم اهكارششإا ةشصÓخب عامتجلا
ةلودلا اهشصشصخت يتلا لاومألا كلت فرشصو رييشست ةقيرط يف رظنلا ةداعإا ىلإا جاتحت و لب بناوجلا فلتخم نمو ةيلك ةلكيه ةداعإا
قيرطلا ةطراخ وآا ةرظنلا كلتب جورخلل عيمجلا ةكراششم أادبمب لمعلا ىلإا جاتحن » Óئاق يديوز رامع ددشش امك .عاطقلل ةيرئازجلا

جاتحت صصخألاب اهنأا افيشضم ،ابيرقت ىوتحم نود لشصت تلشصو ناو لشصت ل اهتلاشسر لعج يذلا لملمتلاو طبختلا قفن نم اهجارخإل
انه ةاواشسملا نأل مهنيب ةاواشسملل ادبأا جاتحت لو ةشصشصخملا لاومألا كلت لامعتشسا يف عاطقلا يبشستنمو كÓشسأا فلتخم نيب لدعلل

.«نماشضتلا يناعم نم هلمحي ام لكب ميلعتو ةيبرت عاطق عاطقلاو ةشصاخ, ملظ

S°∏«º.±
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نيب طبارلا68 مقر ينطولا قيرطلا قلغب مهجاجتحا ةناورم ةيدلبب يديسش يناكسسلا عمجتلا ونطاوم ،ايلاوت سسماخلا مويللو سسمأا لسصاو
نيعنام ،ةيطاطملا تÓجعلل قارحإاو سسيراتملاو ةراجحلاب نويعلا سسأارو ةناورم يتنيدم نيب طبارلا هقسش يف ،فيطسسو ةنتاب يتي’و

.ةلجعتسسملا ت’احلاو ىوسصقلا ةرورسضلل ’إا ،تابكرملا روبع

¯T°ƒT°É¿.ì

نم ةلمج كلذ لÓخ نم نيعفأر
اهلÓخ نم أوسضفر يتلأ ،بلاطملأ
ةر˘ئأد˘لأ سسي˘ئر دو˘عو˘ل عا˘˘ي˘˘سصنلأ

يدلبلأ يبعسشلأ سسلجملأ سسيئرو
نأأ مهبسسح رابتعاب ،ةنأورم ةيدلبل
رواحتلاب أولبقي ملو ةفئأز مهدوعو
نيبلاطم ،نييلحملأ مهيلوؤوسسم عم
عامتسسÓل لقنتلأو يلأولأ لخدتب

م˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ت˘˘للأو م˘˘ه˘˘تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنل
أديعب ،عقأولأ سضرأ ىلع اهديسسجتل

ديزت دق يتلأ ةئدهتلأ ةسسايسس نع
قÓطنأ ي˘ف ر˘ي˘خأا˘ت˘لأ ن˘م م˘ه˘ب˘سسح
كلت ىدع اهمأدعنأ ىلع ،عيراسشملأ
ءأرج مدهلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإأ ة˘ي˘مأر˘لأ
د˘يد˘ع تسسم ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘عد˘˘سصت˘˘لأ
ن˘ي˘ب ن˘مو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سشن˘م˘˘لأ

،اهيلع نوحلي يتلأ ناكسسلأ بلاطم
تقلغأأ يتلأ ،ةط˘سسو˘ت˘م˘لأ عور˘سشم
ع˘يزو˘ت م˘تو ،تا˘عد˘سصت˘˘لأ بب˘˘سسب
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ل ن˘ي˘ب˘سست˘ن˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لأ

قلخ يذلأ رمألأ ،سسرأدملأ فلتخم
لدعم غ˘ل˘ب سضا˘سضت˘كلأ ن˘م ا˘عو˘ن

،ةدحأولأ ةرجحلأ ي˘ف أذ˘ي˘م˘ل˘ت06
،ذيمÓتلأ ءايلوأأ هلبقتي مل ام وهو
قطان˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘سس
يف هر˘ثؤو˘ي د˘ق ا˘م˘ل أر˘ظ˘ن ،ةروا˘ج˘م
ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لأ ن˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لأ
كيهان أذه ،ي˘سسأرد˘لأ م˘ه˘ل˘ي˘سصح˘ت

فسصنلأ ماظنو معطم مأدعنأ نع
نونطقي نيذلأ ذيمÓ˘ت˘ل˘ل ي˘ل˘خأد˘لأ
،ةيميلعتلأ تاسسسسؤوم˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب
وهو ،يسسردملأ لقنلأ مأدعنأ مامأأ
نوجتحملأ هلمحتي مل يذلأ رمألأ

لوخدلأ مايأأ ىلوأأ يف هعفرب أوماقو
ىلإأ يراج˘لأ م˘سسو˘م˘ل˘ل ي˘سسرد˘م˘لأ

لولح أودجي نأأ نود مهيلوؤوسسم
ى˘لإأ م˘هر˘ط˘سضأ يذ˘لأ ر˘مألأ ،كلذ˘ل
تفلل مهنم اجاجتحأ قيرطلأ قÓغإأ
ة˘يلو˘لا˘ب لوألأ لوؤو˘سسم˘لأ ها˘˘ب˘˘ت˘˘نأ

ا˘نأذإأ م˘˘ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م د˘˘ج˘˘ت نأأ ى˘˘سسع
يحلأ أذه تاناعم يهنتو ،ةيغاسص
ي˘نا˘كسس ع˘م˘ج˘ت ر˘ب˘كأ د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ
نوجتحملأ عفر دقو ،ةنأورم ةيدلبب
أذ˘ه سسما˘خ˘لأ م˘˘ه˘˘مو˘˘ي ي˘˘ف ا˘˘سضيأأ

نم ل˘ق˘ن˘لأ ل˘ئا˘سسو ر˘ي˘فو˘ت بل˘ط˘م
د˘ع˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لأو

سضعبلأ دجي ذإأ ،ملك01 يلأوحب
ةيمويلأ مهتÓقنت يف ةبوعسص مهنم
ءأر˘ج ل˘م˘ع˘لأ وأأ ة˘سسأرد˘لأ سضر˘غ˘˘ل
،لقنلأ لئاسسو يف حدافلأ سصقنلأ
ريثك يف مهيلع متحي يذلأ رمألأ

تأرايسسب داج˘ن˘ت˘سسلأ نا˘ي˘حألأ ن˘م
،ةلجعتسسملأ تلاحلأ لقنل ةراملأ

ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ل˘مأو˘حو ى˘سضر˘م ن˘˘م
تأذ ي˘˘فو ،ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘قوألأ
اسضيأأ نوجتحملأ عفر دقف قايسسلأ

ةدد˘ع˘ت˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ع ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت بل˘˘ط˘˘م
سضرعت يتلأ ةقطن˘م˘لا˘ب تا˘مد˘خ˘لأ
ـلأ قوفي ناكسسلل أريبك اسضاسضتكأ

ة˘عا˘˘ق تتا˘˘بو ،ة˘˘م˘˘سسن ف˘˘لأأ61

21 يوحت ي˘ت˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ جÓ˘ع˘لأ
تاجايجتحأ ة˘فا˘ك ي˘ب˘ل˘ت ل Ó˘ما˘ع
نواهتلاب هوفسصو ام مامأأ ،ىسضرملأ
تا˘˘با˘˘ي˘˘غ˘˘لأو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ ءأدأأ ي˘˘ف

رمآلأ ،هذه جÓعلأ ةعاقب ةرركتملأ
لقنتلأ ىلإأ ىسضرملاب عفدي يذلأ
ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘نأور˘˘م ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ى˘˘لإأ
با˘˘ب˘˘سش م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م ،جÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ
ي˘ف عأر˘سسإلا˘ب أو˘ب˘لا˘ط ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
مت يتلأ ،ةينا˘ب˘سشلأ ةا˘سشن˘م˘لأ زا˘ج˘نأ

تا˘عد˘سصت˘لأ ة˘لا˘ح بب˘سسب ا˘ه˘مد˘ه

،3102 ذنم اهدهسشت تناك يتلأ
اهزاجنأ ةداعإأ يف قلطني مل هنأأ ريغ
لعج ا˘م ،ةر˘ت˘ف˘لأ كل˘ت ذ˘ن˘م أدد˘ج˘م
ا˘ب˘ي˘هر ا˘غأر˘ف نو˘سشي˘ع˘˘ي با˘˘ب˘˘سشلأ
ل˘ظ ي˘ف ،فأر˘ح˘˘نلا˘˘ب م˘˘هدد˘˘ه˘˘ت˘˘ي
ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف حدا˘˘ف˘˘˘لأ سصق˘˘˘ن˘˘˘لأ
بعلملأ ىدع ةيهيفرتلأو ةينابسشلأ
بيجتسسي ل يذلأ ديحولأ يرأوجلأ
لا˘ف˘طأأو با˘ب˘سشل ل˘ئا˘ه˘˘لأ دد˘˘ع˘˘ل˘˘ل
د˘ج˘سسم˘لأ سسكع ى˘ل˘ع ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
ن˘ي˘ل˘سصم˘لأ ةا˘ي˘ح دد˘ه˘ي نا˘ك يذ˘لأ

يتلأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ تا˘عد˘سصت˘لأ ءأر˘ج
يف هزاجنأ ديعأأ يذلأو ،اهل سضرعت
ونطأو˘م بلا˘ط ا˘م˘ك ،ةز˘ي˘جو ةر˘ت˘ف
رظنلأ ةينعملأ تاهجلأ يديسش يح
ءاهنإأو تاقرط˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ ي˘ف
لاحوألأ ع˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘نا˘ع˘م
ر˘˘سصأأ د˘˘˘قو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لأ كر˘˘˘ب˘˘˘لأو
ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
مهئاقتلأ ةياغ ىلإأ أذ˘ه م˘ه˘جا˘ج˘ت˘حأ
يف مهبلاطم يف ر˘ظ˘ن˘لأو ي˘لأو˘لا˘ب
رأرمتسسأ نيدكؤوم ،لجاعلأ بيرقلأ
انأذأأ مهبلطم ىقلي مل أذإأ ناقتحلأ

.ةيغاسص
نأأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘سشإلأ رد˘˘˘ج˘˘˘تو أذ˘˘˘ه

يحب ةيمومعلأ تاسشن˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ
ءأرج ،ةيثراك ة˘لا˘ح د˘ه˘سشت يد˘ي˘سش
ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ق˘سشت˘˘لأو تا˘˘عد˘˘سصت˘˘لأ
نيلوؤوسسملأ لعج ام ،اهل تسضرعت
اهقÓغإأو تأزيهجتلأ نم اهنولخي
ةيأأ يف ةثراك ثودح نم افوخت
رأد ،ةسسردم˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ظ˘ح˘ل
م˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لأ د˘˘ج˘˘سسم˘˘لأو با˘˘ب˘˘˘سشلأ

يف ،دجسسملأ ءانب ةداعإأو امهمده
،بابسشل˘ل رأد زا˘ج˘نإأ ةدا˘عإأ را˘ظ˘ت˘نأ

ىلإأ فاسضت يتلأ تاعدسصتلأ يهو
ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع تا˘˘ن˘˘كسس
قÓغإأ مت ثيح ،يحلا˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ

نيأأ،3102 ذ˘ن˘م هذ˘ه تا˘سشن˘م˘لأ

كرت ىلإأ نولسصملأ اهنيح رطسضأ
تأز˘˘ه˘˘لأ تدأز يذ˘˘لأ د˘˘˘ج˘˘˘سسم˘˘˘لأ
يف ةقطنملأ تبرسض يتلأ ةيسضرألأ
ن˘م رر˘كت˘م ل˘كسشب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ كل˘˘ت
ينطأوم دحأأ عربت نيأأ ،تاعدسصتلأ

ةÓسص ءأدأل عدوتسسمب يديسش يح
تأءأرجإلأ ذاختأ ةياغ ىلإأ ةعامجلأ
قبسسألأ ةنتاب يلأو ناكو ،ةمزÓلأ
رومألأ ذخأأ ةرورسض ىلع دكأأ دق
سسمت بنأو˘ج ن˘م را˘ب˘ت˘علأ ن˘ي˘ع˘ب
نأأ رابتعاب نطأوملأ ةمÓسسو نمأاب
˘مد˘خ˘تو ة˘ل˘غ˘ت˘سسم تآا˘سشن˘م˘لأ هذ˘ه
ريياعمب ءانبلأو ،ةهج نم نطأوملأ
اميف اميسس ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت
اهب مدع˘ن˘ت ي˘ت˘لأ د˘جا˘سسم˘لأ سصخ˘ي
دامتعأ لÓخ نم ةينقتلأ ةعباتملأ
مت ثيح ،اهدي˘ي˘سشت ي˘ف تا˘عر˘ب˘ت˘لأ
ةي˘ت˘ح˘ت˘لأ ي˘ن˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ج˘سست
راطإأ ي˘ف يد˘ي˘سش ي˘ح˘ب د˘ج˘سسم˘ل˘ل
هذه لثمل ابنجت يدلبلأ ططخملأ
زا˘˘˘ج˘˘˘نإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ل كلذو رو˘˘˘مألأ
ةقطنملاب ةبرتلل ةين˘ق˘ت˘لأ ة˘سسأرد˘لأ

ىدمو ةيسضرألأ ة˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘فر˘ع˘مو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ةذ˘خ˘ت˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإلأ
ةر˘ي˘ث˘كلأ تا˘عد˘سصت˘لأ د˘ع˘ب ءا˘ن˘ب˘لأ
ي˘ف ع˘جر˘ت ي˘ت˘لأو ،ا˘ه˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لأ
ةينيطلأ ةبرتلأ ةعيبط ىلإأ بلاغلأ

تدأأ ةربتعم ةيئام ةورث دجأوت أذكو
،اهينابمب ةريبكلأ تاعدسصتلأ ىلإأ

متي نأأ سضرتفملأ نم ناك يتلأو

سسرام51 ـلأ لبق اهيلع ءاسضقلأ

تأز˘ه˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب خ˘˘يرا˘˘ت3102

˘˘ما˘˘سسقألأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سضرألأ
لوحتسس يتلأ ،يسسردملأ معطملأو
هنم ديفتسسي ةيدلبلل عبات قفرم ىلإأ

يف لقنتلأ نود ةقطنملأ ونطأوم
ة˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘لإأ م˘˘ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم ءا˘˘سضق
ناك يتلأ بابسشلأ رأد أذكو ،ةنأورم
أذإأ بعلم ىلإأ لوحت نأأ ررقملأ نم
ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لأ تا˘سسأرد˘لأ تد˘كأأ

ةحلاسص اهنأأ ةيسضرألأو ةبرتلأ ىلع
بلاطي يذلأ تقولأ يف أذه ،ءانبلل
تا˘ه˘ج˘لأ يد˘ي˘سش ي˘ح نا˘كسس ه˘ي˘ف
ةيلولأ يلأو مهسسأأر ىلعو ةينعملأ
ة˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت ،تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت
هي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت يذ˘لأ ف˘سصو˘ت˘سسم˘لأ
ةدد˘ع˘ت˘م ةدا˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل تا˘˘مد˘˘خ˘˘˘لأ
ءانع نود ني˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل تا˘جÓ˘ع˘لأ
ز˘كأر˘م˘لأو تأدا˘ي˘ع˘لأ ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘˘لأ
ي˘ف ا˘م˘ي˘سس ةروا˘ج˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
ريفوت أذكو ،ةيلاجعتسسلأ تلاحلأ
بلا˘ط ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘مألأ

ةسصح˘ب ا˘سضيأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ و˘ن˘طأو˘م
ة˘يد˘ل˘ب يد˘˘ي˘˘سش جأردإأو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘كسس
ىلع ينكسس عمجت ربكأأ اهرابتعاب
را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم
سضرأ ىلع بلاطملأ هذه ديسسجت
تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لأو ع˘˘قأو˘˘˘لأ
ميركلأ سشي˘ع˘لأ نا˘م˘سضل ة˘ن˘كا˘سسلأ
.مهل

مهت’اغسشناب لفكتلل لخدتلاب ةي’ولا يلاو اوبلاط

مهجاجتحأ نولشصأوي ةنأورمب يديشش يح ناكشس
قيرطلأ قلغب سسماخلأ مويلل

ةنيطنسسق

 يدوت ةيئابرهك ةقعشص
بوقعي دأوب باشش ةايحب

يواسسيسس ةيندملأ ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ ةد˘حو˘لأ تل˘خد˘ت

يحب د04 و51 ةعاسسلأ دودح يف ةنيطنسسقب ناميلسس
لثمتي ثداح لجأأ نم كلذ و بوقعي دأو ةقطنم نوقفل
هنكسسم مامح لخأد ةيئابرهك ةقعسصل سصخسش يقلت يف
ركذ سسنج نم «ب،سش» ةيحسضلأ ،لاغسشأاب همايق ءانثأأ

دكأاتلأ مت ناكملأ نيعب يفوتم ةنسس62 رمعلأ نم غلبي
ىلإأ هلقن مت، ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم هتافو نم
سسيداب نبإأ يعماجلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم

.ةنيطنسسقب
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ةنيطنسسق

نم نيراطنق نم رثكأأ زجح
ريغ ءاششحأ’أو ءأرمحلأ موحللأ

كÓهتشسÓل ةحلاشص
ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقن˘ت˘م˘لأ ة˘قر˘ف˘لأ ح˘لا˘سصم تز˘ج˘ح
موحللأ نم نيراطنق نم رثكأأ ةنيطنسسق ةيلوب يسسقدلأ
ي˘ح˘ب كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘سص ر˘ي˘غ ءا˘سشحألأو ءأر˘م˘ح˘لأ
نأأ ينمألأ ردسصملأ حسضوأأو.ةنيطنسسق ةيدلبب يسسقدلأ

فرط نم ةلوذبملأ دوهج راطإأ يف جردنت ةيلمعلأ هذه
ةحسصلأ ىلع ظافحل˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو ن˘مأأ ح˘لا˘سصم
زجح نع ترفسسأأ يتلأ و كلهتسسملأ ةيامحو ةماعلأ

ءاسشحألأ نم غلك26 و ءأرمحلأ موحللأ نم غلك751
روثعلأ مت ثيح ةيعفن ةرايسسل ةبقأرم ةطقن رثأ ىلع
ةحلاسص ريغ موحللأ نم ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘م˘كلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع
موحللأ ةيم˘ك عا˘سضخإأ د˘ع˘ب ه˘نأأ فا˘سضأأو ،كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل
عباتلأ يرطيبلأ بيبطلأ فرط نم ةنياعملل ةزوجحملأ
ةحلاسص ريغ اهنأأ نيبت ,ةنيطنسسقب ةيحÓفلأ حلاسصملل
مت دقو ،فÓتإÓل اههيجوت مت دق و يرسشبلأ كÓهتسسÓل

سصوسصخب ةنسس53 رمعلأ نم غلبي سصخسش فيقوت
يراجت طاسشن ةسسراممو يعرسشلأ ريغ حبذلأ ةيسضق
ةهجوم دأوم لقن و يراجتلأ لجسسلأ يف ديقلأ نود
ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ طور˘سش ةا˘عأر˘م نود ير˘سشب˘لأ كÓ˘ه˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.ةحسصلأو
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اسسولهم اسصرق6212 زجح مت اميف

ةيلمع عبأر طبحت ةدأدحلأ كرامج
سسأرهأأ قوشسب عوبشسأأ فرظ يف

مومسسلأ راجت ىلع اعابت ىلأوتت تابرسضلأ نأأ أودبي
ىوتسسم ىلع ةلماعلأ كرامجلأ حلاسصم تعاطتسسأ ثيح
زكرملا˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ سصح˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ة˘ي˘سشت˘ف˘م˘لأ
نأأ سسمأأ راهن سسأرهأأ قوسس ةيلوب ةدأدحلأ يدودحلأ
أذه ربع ةيلقعلأ تأرثؤوملأ لاخدإل ةلواحم عبأر طبحت
ةيلمع لÓخ كلذو ،طقف دحأو عوبسسأأ فرظ يف زكرملأ
دعبو نيرفاسسملأ دحأ فرط نم لوخدلأ تأءأرجإأ مامتإأ
نم ةروكذملأ ةيمكلأ ىلع رثع هترايسسل قيقد سشيتفت
مامأأ ينعملأ لوح نيح يف اهزجح مت يتلأ تاسسولهملأ
.ةسصتخملأ ةينمألأ تاهجلأ

¿ .e©£≈ Gd∏¬ 

ةنتابب رامع د’وأأ يف ةنحاشش تÓجع تحت لفط لتقم
ةنسسلاب ذيملت رأزجلأ ةرئأد رداقلأ دبع ليزع ةيدلب ينينرقلأ ةتسشم نم ردحني تأونسس70 رمعلأ نم غلبي لفط لوألأ سسمأأ ءاسسم يقل
قيرطلأ ىوتسسم ىلع كلذو ،ةنتاب ةيلوب رأزجلأ ةرئأدل ةعباتلأ رامع دلوأأ ةيدلبب عقو ميلأأ رورم ثداح رثأ ،هفتح يئأدتبأ ةيناثلأ

،اهنم ةاحنلأ نم نكمتي مل «ونور» عون نم ةنحاسش مودقب أاجافتي نأأ لبق ،قيرطلأ روبع لواحي ةيحسضلأ ناك امدنع،53 مقر يئلولأ
ىلإأ ىدأأ ام ،ةنحاسشلأ مودقل هبتني نأأ نود روبعلأ ىلإأ عراسس لفطلأ نأأ مكحب ثداحلأ زواجت نم ةنحاسشلأ بحاسص نكمتي مل تقو يف
،رأزجلأ ةيدلبل ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تافاعسسإأ لخدت لبق ،ناكملأ نيعب هكÓه ىلإأ تدأأ ةغيلب تاباسصإل ةيحسضلأ سضرعت
ينطولأ كردلأ حلاسصم هيف تحتف تقو يف ،ةكيرب ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ ةيحسضلأ ةثج لقنل
ىلإأ قيرطلأ يلمعتسسم ةفاك ىلإأ ءأدن ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هيف تهجو تقو يف ،هبابسسأأ دنع فوقولل ميلألأ ثداحلأ يف اقيقحت
ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ رأوجب وأأ مامأأ ةسصاخ ريسسلأ ءانثأأ وأأ فقوتلأ نكامل تابكرملأ ةرداغم دنع رذحلأو ةطيحلأ يخوت بوجو
ةجردلاب انئانبأأ حأورأأ ةمÓسس ىلع اظافح ،ندملأ لخأد ةيرسضحلأ قطانملابو سصاخسشأÓل ةعسسأو ةكرح اهب يتلأ نكامألأ وأأ ةيميلعتلأو
اسصوسصخ رورملأ نينأوق مأرتحأ مدعو ةعرسسلأ يف طأرفإلأ سسيئرلأ اهببسس نوكي ام ابلاغ يتلأو ،ةماع ةفسصب سسانلأ حأورأأو ىلوألأ
.ةينونج ةعرسسب ةقايسسلأو ةيرسضحلأ طاسسوألاب
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ةأافدم ةئاملأ ءاهز عيزوت رظتنيو
ةيئأدتبإ’أ ضسرأدملأ نم ددع ىلع
هذه عيمجت مت امدعب ةي’ولأ ميلقإاب
ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘˘خأ’أ

را˘طإأ ي˘ف ح˘لا˘سصم ةد˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم
تقبسس يتلأ ةين˘ما˘سضت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
يراجلأ يسسأردلأ مسسوملأ قÓطنأ

ف’آأ ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ب تح˘˘˘م˘˘˘سس ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
ذيمÓت ةدئافل ةسسبلأ’أو ظفاحملأ
ي˘ف عر˘سشي˘سسو ، ةزو˘ع˘م˘˘لأ ر˘˘سسأ’أ
ىلع ةروكذملأ ةئفدتلأ ةزجأأ عيزوت
ضصاسصخ نم يناعت يتلأ ضسرأدملأ
أأد˘ب˘م ق˘فو بنا˘ج˘لأ أذ˘ه ي˘˘ف حدا˘˘ف

يتلأ ريراقتلأ قفو كلذو ةيولوـأ’أ
ةيسصولأ ةيريدملأ اهيلع تلسصحت
ءأرد˘م ل˘ب˘ق ن˘م بنا˘ج˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
فلتخم أذكو ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ
يوبرتلأ نأاسشلاب ىنعت يتلأ ناجللأ
ءايلوأأ لمأايو ضشينروكلأ ةمسصاعب
نأأ لجيج نم ةدع قطانمب ذيمÓتلأ
فيفختلأ يف ةيلمعلأ هذه مهاسست
ضسردي نيذ˘لأ م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ةا˘نا˘ع˘م ن˘م
ه˘˘ب˘˘سشأأ تأر˘˘ج˘˘ح ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب
لئاسسول اهداقتفأ لع˘ف˘ب تأدأر˘ب˘لا˘ب
ربع اهيلإأ راطمأ’أ برسستو ةئفدتلأ
نأرد˘ج˘لأو ة˘ئر˘ت˘˘ه˘˘م˘˘لأ فو˘˘ق˘˘سسلأ
ىري ’ ضضعبلأ ناك نأو ةيعأدتملأ
ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك Ó˘˘ح ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف

ذيمÓتلأ ضسردمت فورظ نيسسحتل
ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ ضضع˘˘ب˘˘ب

اميسس ةيل˘ب˘ج˘لأ ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب ا˘سصو˘خ
اهب ةئفدتلأ ماظن لأز’ يتلأ كلت
ة˘م˘يد˘ق تأز˘ي˘ه˘ج˘ت ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ي
يتلأو «توزاملأ » ةدامب لغتسشت
تأر˘˘سشع ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ ي˘˘˘ف تب˘˘˘ب˘˘˘سست
لÓخ ةرركتم تاقانتخاب ذيمÓتلأ
ام لعفب ةيسضاملأ ءاتسشلأ لوسصف
ةر˘ي˘ط˘خ دأو˘مو ة˘ن˘خدأأ ن˘م هزر˘˘ف˘˘ت
ذيمÓتلأ ةح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس تر˘ثأأ

. ءأوسس دح ىلع نيملعملأو
ءايلوأ’أ ضضعب ىكتسشأ كلذ ىلإأ

ة˘مد˘ق˘م˘لأ تا˘ب˘جو˘لأ ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ن˘˘م
ن˘يذ˘لأ كئ˘لوأأ أد˘يد˘ح˘تو م˘ه˘ئا˘ن˘˘بأ’

ي˘ئأد˘ت˘بإ’أ رو˘ط˘˘لأ ي˘˘ف نو˘˘سسرد˘˘ي

أو˘˘˘لأز’ ء’ؤو˘˘˘ه نأا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م

يسضم دعب ةدراب تابجو نولوانتي

قÓط˘نأ ن˘ع ن˘ي˘عو˘ب˘سسأأ ن˘م ر˘ث˘كأأ

دسشانو ، ديدجلأ يسسأردلأ مسسوملأ

رخآاب » لاسصتأ يف ءايلوأ’أ ء’ؤوه

عأرسسإ’اب تايدلبلأ حلاسصم «ةعاسس

ا˘ه˘ت˘ف˘سصب لا˘˘كسشإ’أ أذ˘˘ه ل˘˘ح ي˘˘ف

ماعطإ’أ فلم نع ةلوؤوسسملأ ةهجلأ

مث نمو ة˘ي˘ئأد˘ت˘بإ’أ تا˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب

مسسوم ةيأدب لبق ةلكسشملأ ةجلاعم

ىلأ ةجاحلأ هلÓخ دأدزت يتلأ دربلأ

. ةنخاسسلأ تابجولأ

ةديدج ئفادم نم سسرادملا تارسشع ةدافتسسا عم ةازاوم

 ةدرابلأ تابجولأ ببسسب لجيجب تايئأدتبأ ةدعب تاجاجتحأ
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ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘طر˘سشلأ تأو˘˘ق دو˘˘ه˘˘ج˘˘ل أد˘˘ي˘˘سسج˘˘ت

اهلاكسشأأ فلتخمب ةميرجلأ ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
ةيطبسضلأ تنكمت ،مهتاكلتممو ضصاخسشأ’أ ةيامحو
نمأاب اسسينيسسام يجراخلأ يرسضحلأ نمأÓل ةيئاسضقلأ

40 فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و نمأأ بورخلأ ةرئأد

ةنسس16و03 ني˘ب م˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت ضصا˘خ˘سشأأ
ة˘قر˘سسلأ ضصخ˘ت ى˘لوأ’أ ن˘ي˘ت˘ي˘سضق ي˘˘ف م˘˘ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل
رسسكلأو ليللأ يفرظ رفأوت˘ب ة˘نر˘ت˘ق˘م˘لأ ة˘فو˘سصو˘م˘لأ

ةقرسسلأ ةلواحمب قلعتتف ةيناثلأ امأأ تاقورسسم ءافخإأو
 .رسسكلأو ليللأ يفرظ رفأوتب ةنرتقملأ

عو˘ب˘سسأ’أ ر˘ح˘ب ى˘لإأ دو˘ع˘ت ن˘ي˘ت˘ي˘سضق˘لأ تا˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
يحب نان˘ط˘ق˘ي ن˘ي˘ن˘طأو˘م مد˘ق˘ت ر˘ثإأ ى˘ل˘ع مر˘سصن˘م˘لأ

ن˘كسسم ضضر˘ع˘ت ضصو˘سصخ˘ب ىو˘كسشب ا˘سسي˘˘ن˘˘ي˘˘سسا˘˘م
نيلوهجم لبق ن˘م ة˘قر˘سسلأ ل˘ع˘ف˘ل ى˘لوأ’أ ة˘ي˘ح˘سضلأ

ن˘م تا˘غو˘سصم˘لأ و ضضأر˘غأ’أ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م تلا˘ط
رمأأ تفسشتكاف ةيناثلأ ةيحسضلأ امأأ ،ضضيبأ’أ ندعملأ
يلئاعلأ اهنكسسم ماحتقأ ’واح نيلوهجم نيسصخسش
تنكم ةفثكملأ ثاحبأ’أ و تايرحتلأ ،رأرفلاب أذوليل
نيتيسضقلأ يف يسسيئرلأ هيف هبتسشملأ ةيوه ديدحت نم
ةمكحم ةينهم ةطخ عسضو متيل ايئاسضق قوبسسم وه و
يرسضحلأ نمأ’أ رقم ىلإأ هدايتقأ و هفيقوتب تللك
عم قمعملأ قيقحتلأ ،قيقحتلأ تأءأرجإأ لامكتسس’
ةاقتسسملأ تامولعملأ ةفاك لÓغتسساب ركذلأ فلاسسلأ

نم لك يف نيعلاسضلأ هئاكرسش ةيوه ديدحتب رمثأأ

اعابت مهفيقوت متيل ، ةقرسسلأ ةلواحم و ةقرسسلأ ةيسضق

تأءأرجإ’أ لامكتسس’ ةحلسصملأ رقم ىلإأ مهليوحت و

زاجنأ مت قيقحتلأ تايرجم نم ءاهتن’أ دعب ،ةمزÓلأ

مت نيينعملأ قح يف ةلسصفنم ةيئأزج تأءأرجإأ يفلم

.ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ مهميدقت

اسسينيسسام يح ناكسس طسسو بعرلا عرزب اوماق امدعب/ةنيطنسسق

دأرفأأ4 نم ةنوكملأ لزانملأ ىلع وطسسلأ ةباسصع كيكفت

جيورت يف طسشني
نب ةقطنمب تاردخملا

 يديهم

ىنكملأ فيقوت
فراطلاب «أردنسسك»

نب ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تن˘كم˘ت
ن˘م أر˘خؤو˘م فرا˘ط˘لا˘ب يد˘ي˘ه˘˘م
«أرد˘ن˘سسك» ى˘ن˘كم˘لا˘ب ة˘حا˘طإ’أ

قو˘ب˘سسم ر˘˘ي˘˘ط˘˘خ مر˘˘ج˘˘م و˘˘هو
نم ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ ي˘ف ا˘ي˘ئا˘سضق
فراطلأ ةي’و نم ردحني رمعلأ
ة˘ي˘سضق ي˘ف طرو˘ت˘م ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ ة˘˘يودأ’أ ج˘˘يور˘˘ت
لÓخ مت نيأأ ةردخملأ دأوملأو
نم ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه
ـب تردق ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ بو˘ب˘ح˘لأ

ءاسضيب ةحلسسأأ أذكو اسصرق74

نم نيكاكسس ةثÓث نع ةرابع
ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت .ر˘ي˘ب˘كلأ م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ
حلاسصم لÓغتسسإأ ىلإأ ةيسضقلأ
يديهم نب ةرئأد نم’ ةطرسشلأ
˘˘ما˘˘ي˘˘ق ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل
جيورتب ايئاسضق نيقوبسسملأدحأأ
ى˘ل˘ع ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأ

ةيب˘ع˘سشلأ ءا˘ي˘حأ’أ د˘حأأ ىو˘ت˘سسم
هيف نطقي يذلأ يحلأ ضسفن وهو
نئاكلأ ةلقعلأ يحب فورعملأو
د˘˘ع˘˘بو يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
تامولعملل د˘ي˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘سس’أ
تأذل ةطرسشلأ رسصانع تنكمت
ينعملاب ةحاطإ’أ نم ةحلسصملأ

ةيلمع˘ل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ دد˘سصب و˘هو
ناكملأ نيعب زجح عم جيورتلأ

تناك تا˘سسو˘ل˘ه˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك

،اسصرق74 ـب تردق عيبلل ةأايهم

ةثÓث زج˘ح م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لÓ˘خ
ر˘ي˘ب˘كلأ ز˘ج˘ح˘لأ ن˘م ن˘ي˘كا˘˘كسس
تأءأر˘˘جإ’أ لا˘˘م˘˘كت˘˘سسأ د˘˘˘ع˘˘˘بو
ف˘ل˘م ه˘ل ز˘ج˘نأأ ه˘ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق
ةيودأ’ عيب˘لأو ضضر˘ع˘لأ ضضر˘غ˘ل
ةزايحو ةردخم دأومو ةسسولهم
نود ةروظ˘ح˘م ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘سسأأ

تاهجلأ مامأأ مدق ،يعرسش رربم
ىد˘ل ة˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ

هتلاحإأ دع˘بو نا˘عرذ˘لأ ة˘م˘كح˘م
يرو˘ف˘لأ لو˘ث˘م˘لأ ة˘سسل˘ج ى˘˘ل˘˘ع
˘ما˘ع ة˘بو˘ق˘˘ع ه˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف رد˘˘سص
. ةذفان ضسبح فسصنو
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 نينطاوملا نم ريبك ءايتسسا طسسو/ لجيج

 نيلسصملأ ةيذحأأ ىلع نولوتسسي نولوهجم
 ةّنسسلأو مقرألأ يدجسسمب

ةيذحأ’أ نم تأرسشعلأ تسضرعت ثيح ةي’ولأ ةمسصاعب أديدحتو لجيج ةي’وب دجاسسم ةدع برسضتل نيلسصملأ ةيذحأأ ةقرسس ةرهاظ تداع
نينطأوملأ مومعو نيلسصملأ طسسو أريبك ءايتسسأ راثأأ يذلأ رمأ’أ ةنسسلأ أذكو مقرأ’أ دجسسم نم لكب نيريخأ’أ نيمويلأ لÓخ ةقرسسلل
دجسسمب ضسمأأ لوأأ ةقرسسلأ لعفل ةيذحأ’أ نم ددع ضضرعت ةقباطتم رداسصم تدكأأو. نيدجسسملأ نيذهب مهتأولسص ةيدأات أوداتعأ نيذلأ
نولغسشنم نولسصملأ هيف ناك يذلأ تقولأ يف دجسسملأ أذهب ةيذحأ’أ نم ددع ىلع ءÓيتسسإ’أ ىلع نولوهجم مدقأأ ثيح لجيجب ةنسسلأ
بلطل نيلسصملأ جورخ راظتنأ يف دجسسملأ ةحاسس يف نك يئÓلأ تايتفلأ ىدحإأ نأاب ردسصملأ هذه تدكأأو ، برغملأ ةÓسص ةماقإاب

ةيروسس ةيسسنج نم يهو ةينعملأ اهتمدق يتلأ فاسصوأ’أ نأأو ةيلمعلأ هذه ءأرو أوناك نيذلأ ضصوسصللأ دحأأ نع افاسصوأأ تمدق مهتاقدسص
حلاسصمل ةمدقملأ ىوكسشلأ ىلع أءانب قح’ تقو يف هفيقوت لهسسي دق ام لاعفأ’أ هذه لثم ىلع داتعأ ةهجلاب فورعم ضصل ىلع قبطنت
نيلعافلأ فده نع ةروسص يطعي امم عيفرلأ عونلأ نمو ةيسضاير تناك اهتقرسس تمت يتلأ ةيذحأ’أ لج نأاب ىرخأأ رداسصم تدكأأو. نمأ’أ

42 لبق دهسش دق ناك مقرأ’أ دجسسم وهو ةي’ولأ ةمسصاعب رخآأ أدجسسم نأأو املع ةيذحأ’أ هذه عيب ةداعإأ ءأرو نم لأومأ’أ بسسك وهو
ةÓسصلأ ءأدأأ يف نوكمهنم نولسصملأ هيف ناك يذلأ تقولأ يف ريخأ’أ أذه ةحاب نم ةيذحأ’أ نم ددع ءافتخأ لوأ’أ ثداحلأ نم ةعاسس
يتلأ ةيناثلأ ةيلمعلأ يف اطروتم ناك هفاسصوأأ نأاسشب تامولعم ةروسسلأ ةاتفلأ تمدق يذلأ ضصخسشلأ ضسفن ناف رداسصملأ ضضعب بسسحو
لجيج دجاسسم ضضعبب ةيذحأ’أ أذكو ةاكزلأ قيدانسص ةقرسس يف نيطروتملأ نم ددع فيقوت مت نأأو قبسس هنأأ ركذي. مقرأ’أ دجسسم اهدهسش
نأأ لبق ةرهاظلأ عجأر ىلأ ىدأأ امم ةلأدعلل نيلعافلأ ميدقت ىرجو ةريخأ’أ هذه تاحابو لخأدمب اهتيبثت مت يتلأ ةبقأرملأ تأريماك لسضفب

 Ω .eù°©ƒO. ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ ةوقب دوعت
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م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘˘سست م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو

ة˘م˘ئا˘ق˘لا ن˘˘ع جار˘˘فإلاو ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا
دق يلاولا نأا نم مغرلاب ةيئاهنلا
ةمئاقلا ةداعإا ةرورسضب رماوأا ىطعأا

ن˘كلو ةر˘ئاد˘لا ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م
ىلإا متيل  رهسشأا ذنمو نآلا دح ىلإا

ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإلاو نل˘˘˘عإلا نآلا د˘˘˘ح

2102 ة˘ن˘˘سسلAPL ـلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق

نم عونلا اذه يبلاط نأا ةسصاخو
نم ديدعلا اوعاسضأا دق تانكسسلا

نم تانكسس تابلط عاديإل ضصرفلا
باتتكلا رارغ ىلع ىرخأا غيسص

امكو3102 ةنسسل لدع ةغيسص يف

يقابل ة˘ن˘سسAPL ـلا ة˘م˘˘ئا˘˘ق نأا

نلعإلا مت2102 ةنسسل تايدلب
كسشو ىلع عيراسشملاو ةمئاقلا نع

APL 2102 تانكسس لإا ءاهتنلا

و˘سست م˘ل تلاز ا˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
نم مغرلاب نآلا دح ىلإا ةيعسضولا

ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ع˘˘˘ب˘˘˘سس رور˘˘˘م
نور˘ظ˘ت˘ن˘ي تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأاو

ن˘ع نل˘عإلاو ة˘ي˘ع˘سضو˘لا ة˘يو˘سست

نكسس005 ـب رمألا قلعتيو ةمئاقلا

ةقطنمبAPL م˘عد˘م يو˘˘قر˘˘ت

ةيدلبل ةسصسصخملا ىسسيع يديسس

اوماق دق نوينعملا نإاف اذهو ةبانع

ةيجاجتحلا تاكرحلا نم ديدعلاب

مت يتلا ةمئاق˘لا ءا˘غ˘لإلا˘ب او˘ب˘لا˘طو

نيلواقملا فرط نم اهنع جارفإلا

كلت زاجنا ماهم مهل تدنسسأا نيذلا

م˘ت بع˘تو د˘ه˘ج د˘ع˘بو تا˘˘ن˘˘كسسلا

ن˘م ف˘ل˘م˘لا جاردإا ةدا˘عإاو ا˘ه˘ئا˘غ˘لإا

فرط نم رماوألا ءاطعإا متو ديدج

اهتسسارد متي  تافلملا نأاب يلاولا

قيسسنتلاب ةرئادلا حلاسصم فرط نم

ةبانع ةيلو˘ل ن˘كسسلا ة˘ير˘يد˘م ع˘م

ى˘˘ل˘˘ع عا˘˘سضوألا تلاز ا˘˘م ن˘˘˘كلو

ةمئاقلا نع جارفإلا متي ملو اهلاح

دحلل ةينع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط ن˘م

نو˘ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م اذ˘˘هو نآلا

ادد˘˘ج˘˘م عرا˘˘سشلا ى˘˘لإا نو˘˘جر˘˘خ˘˘˘ي

.ةمئاقلا نع  جارفإلاب ةبلاطملل

مهتيعشضو ةيوشستو ىشسيع يديشسب نكشس005 ـلإ ةمئاق نع جإرفإلاب إوبلاط

ةيلولا مامأا نوجتحيAPL )2102( تافلم باحسصأا
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ةبانع ةنيدم ءايحأا بابسش نم ديدعلا رداب

ابسسحت تاعولابلا رهج و فيظنت تايلمعب

، تاناسضيفلا بنجتلو ةيوج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل

و051 يح نم عوطتم بابسش ماق ثيح

و رهج ةي˘ل˘م˘ع˘ب را˘ج˘ح˘لا˘ب ن˘كسسم002

تابلقت˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت تا˘عو˘لا˘ب˘ل˘ل ف˘ي˘ظ˘ن˘ت

تتاب يتلا تاناسضي˘ف˘لا يدا˘ف˘ت˘لو ة˘يو˘ج˘لا

مسسوم لك ةيدلبلا ناكسس قرؤوي اسسوباك

ر˘ث˘كألا تنا˘ك را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب نأا ة˘سصا˘خ،

ي˘ت˘لا ةر˘ي˘خألا تا˘نا˘سضي˘ف˘˘لا ن˘˘م ارر˘˘سضت

ةيلمع ترمتسساو، ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م تحا˘ت˘جا

ليللا نم ةرخأات˘م ة˘عا˘سس ى˘ت˘ح ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا

لثم يعاولا بابسشلا اذه كلذب برسضيل

ةنيدملا بابسش يقاب هب يدتحي نأا بلطتي

اذه، عيمجلا ةيلوؤوسسم ةفاظنلا نأا ةسصاخ

فر˘ط ن˘م ةلا˘ب˘مل˘لا ة˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘ظ ي˘˘ف

ةيدلب˘ب با˘ب˘سش م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

و ر˘ه˘ج ، ح˘ي˘ل˘سصت˘ب  ا˘سضيأا او˘ما˘ق ي˘نو˘ب˘لا

ضصاخلا مهلام نم هايملا تاعولاب فيظنت

نأا ةسصاخ تاناسضيفلا رطخ يدافت لجأا نم

ديحولا ررسضتملا ىقبي طيسسبلا نطاوملا

لجأا نم ديلا يف ديلا عسضو بلطتي ام وهو

ة˘فا˘ق˘ث ر˘سشن ل˘جأا ن˘مو ثراو˘كلا بن˘˘ج˘˘ت

بناج نم، ةيلوؤوسسملاب ي˘ل˘ح˘ت˘لاو ي˘عو˘لا

ن˘ي˘مو˘ي˘لا لل˘خ تر˘سشت˘نا د˘ق تنا˘˘ك ر˘˘خآا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م ةردا˘ب˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

ثيح، ءايحألا بابسش فرط نم، تاعولابلا

فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘با˘ج˘ت˘سسا ى˘ق˘ل˘ت تتا˘ب

فرط نم اهرخآا ناك يتلاو يعاولا بابسشلا

ايرادإا عباتلا ةزارخ يح و ةملعلا يح،بابسش

اوماق ثيح ةبانع ةنيدمب بنعلا داو ةيدلبل

ةعاسس ىتح ترمتسسا ةعسساو ةفاظن ةلمحب

مت نيأا نييسضاملا نيمويلا للخ ةرخأاتم

ةمامقلا عمجو يسسيئرلا عراسشلا فيظنت

ءايحأا عيمج ةيلمعلا لمسشت نأا راظتنا يف

ناسسحتسسا ةردابملا هذه تقل دقو، ةزارخ

ةردابم يتأات رخآا بناج نم، ةقطنملا ناكسس

دعب فيظنتلا تايلمع يف ءايحألا بابسش

اهرود ءادأا يف ةيلحملا تاطلسسلا ضسعاقت

ثدحي املثم تاناسضيفلا ثاروك بنجتل

ريغ ىقبت اهنإاف تدجو نإا ىتحو، ةنسس لك

ح˘لا˘سصم ن˘م د˘يز˘م˘لا بل˘ط˘ت˘˘ت و ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك

ءلؤوه معد للخ نم لقألا ىلع تايدلبلا

ةيرسشبلاو ةيدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا˘ب با˘ب˘سشلا

قيفوت ةيلو˘لا ي˘لاو ه˘ت˘ه˘ج ن˘م، ة˘مزل˘لا

ىلع هفارسشإا للخ ضسمأا لوأا قرطت دوهزم

ىلإا ضشيرلا عاردل بدتنملا يلاولا بيسصنت

اتفل ،تاناسضيفلا نم ةبانع ةيامح عورسشم

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا ى˘˘لإا ضصو˘˘سصخ˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب

0071 ةيلولا ةنيزخ يف تخسض ةيزكرملا

.تاناسضيفلا نم ةبانع ةيامحل رايلم

اهرود ءإدأإ نع ةيلحملإ تاطلشسلإ صسعاقت لظ يف

تاناسضيفلا بنجتل تاعولابلا رهجو ءايحألا فيظنتل نوردابي بابسش
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ة˘ط˘سسو˘ت˘م ذ˘ي˘مل˘ت ءا˘ي˘لوأا ر˘ب˘˘ع

يف ةدجاوتملا ةع˘م˘جو˘ب ي˘ناد˘يو˘سس

ن˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو بل˘˘ق

ءازإا نيديدسشلا مهبسضغو مهئايتسسا

ةيا˘ن˘ب˘لا بب˘سسب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةسسسسؤوملل ةلباقملا طوقسسلل ةليآلا

ل˘كسشت تح˘ب˘سصأا ي˘ت˘لاو ة˘يو˘بر˘ت˘لا

نأا دعبف مهئانبأا ىلع ايقيقح ارطخ

ةنسس نم رثكأا لبق اهنم ءزج طقسس

برقلاب يديدح جايسس عسضو متو

لازا˘م تو˘م˘لا ر˘ط˘˘خ نأا لإا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

نأا ن˘˘كم˘˘ي ه˘˘نأل لا˘˘ف˘˘طألا ق˘˘حل˘˘ي

دنع ةسصاخ ةظحل ةيأا يف طقسست

راطمألا ط˘قا˘سست وأا حا˘ير˘لا بو˘ب˘ه

،جايسسلا اذه عازتنا مت نأا دعب ةسصاخ

ر˘خآا» ـل ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ءا˘˘ي˘˘لوأا ف˘˘سشكو

طقسسي نأا نوديري ل مهنأا «ةعاسس

ليج˘سست م˘ت˘يو ضسأار˘لا ى˘ل˘ع ضسأا˘ف˘لا

تا˘ط˘ل˘سسلا كر˘ح˘ت˘ت ي˘كل ا˘يا˘ح˘˘سض

ةيانب˘لا هذ˘ه نأا˘سشب تارار˘ق ذ˘خ˘ت˘تو

يف ضصا˘خ˘لاو ما˘ع˘لا ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا

ريطخ ناكملا نأا دكؤوي امو ،ةبانع

اهيلع رمت دعت مل قيرطلا نأا وه
،ةثراك ةيأا عوقو يدافتل تابكرملا

نيب ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هذ˘ه تح˘ب˘سصأاو
ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ءادو˘سسلا طا˘ق˘˘ن˘˘لا زر˘˘بأا

ءا˘ن˘ب˘لا ا˘يا˘ق˘بو «ما˘كر˘لا» نأا ة˘سصا˘خ
ذنم اه˘ع˘فر م˘ت˘ي م˘لو ا˘ه˘ب ة˘ط˘ي˘ح˘م
«ة˘˘لوز˘˘ع˘˘م» تح˘˘ب˘˘سصأاو تاو˘˘ن˘˘سس
ل˘كسشب خا˘سسوألا ا˘ه˘ي˘ف تر˘سشت˘˘ناو
ر˘م˘يو ،ةر˘ي˘خألا ة˘نوآلا ي˘ف ع˘ي˘˘ظ˘˘ف
ذ˘˘ي˘˘مل˘˘ت˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
ءا˘˘ي˘˘حألا˘˘ب نا˘˘كسسلاو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘˘لوأاو
ةليآلا ةيان˘ب˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ةروا˘ج˘م˘لا
كرحت مل تاطلسسلا نكل طوقسسلل
.انكاسس

ةيبرتلا ةيريدم اوبلاط
تقو برقأا يف لخدتلاب

ةير˘يد˘م ذ˘ي˘مل˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا بلا˘ط
ةرور˘سضب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا
ن˘كم˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

داجيإا لجأا نم نيينعملا ةلسسارمو
اهنأا ةسصاخ «ةثراكلا» هذهل لولحلا

ىلع يمويو ايقيقح ارطخ لكسشت

نيلماعلاو ةذتاسسألاو ذيملتلا ةايح

اوفاسضأاو ،ةيوبرت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘ف

ةيسضقلا هذهب عمسسي نأا نوديري مهنأا

تاطلسسلا لكو ةبانع ةيلو يلاو

برقأا يف اول˘خد˘ت˘ي ي˘كل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ءا˘˘˘ي˘˘˘لوأا فا˘˘˘˘سضأاو ،ن˘˘˘˘كم˘˘˘˘م تقو

يف هجوتلل نورطسضي مهنأا ذيملتلا

لجأا نم ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لا ى˘لإا ةر˘م ل˘ك

نوسسردي مهنأا مغر مهئانبأا راظتنا

ةيئادت˘با ي˘ف ضسي˘لو ة˘ط˘سسو˘ت˘م ي˘ف

تح˘ب˘سصأا ة˘ي˘سضق˘لا هذ˘ه نأا اود˘كأاو

لوخدلا دعب ةسصاخ مهسسجاوه ربكأا

مغر هنأا اودكأاو ،ديدجلا يسسردملا

تاهجلا نأا لإا فيسصلا ةلطع رورم

ءا˘ن˘ع ا˘ه˘سسف˘ن ف˘ل˘كت م˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘˘لا

ل يكل لكسشملا اذه نم ضصلختلا

نكل لاكسشإلا اذهب مهءانبأا مدطسصي

.يدانت نمل ةايح ل

طوقشسلل ةليآلإ ةيانبلإ ببشسب رطخلإ صسوقان نوقدي ذيملتلإ ءايلوأإ

توملاب نوددهم ةعمجوب يناديوسس ةطسسوتم ذيمÓت

 ةيمإردلإ نونفلل باهششلإ ةيعمج جاتنإإ نم

 ةيحرسسم ضضرع
حرسسمب «نافظن ةنيدم»

 يبوجم نيدلا زع
ة˘ن˘يد˘م» ة˘ي˘حر˘سسم عو˘ب˘سسألا اذ˘ه ة˘ياد˘˘ب ضضر˘˘ع م˘˘ت
ةيادب يبوجم نيدلا زع يوهجلا حرسسملاب «نافظن
ضصسصخ˘م˘لا ل˘م˘ع˘لا فر˘عو ،ا˘حا˘ب˘سص ةر˘سشا˘ع˘لا ن˘˘م
،م˘ه˘ئا˘ن˘بأاو تل˘ئا˘ع˘لا ن˘م ر˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘ب˘˘قإا لا˘˘ف˘˘طأل˘˘ل
نو˘ن˘ف˘ل˘ل با˘ه˘سشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج جا˘ت˘نإا ن˘م ة˘ي˘حر˘سسم˘لاو
ينطولا قودنسصلا نم معدبو ةبانع ةيلول ةيماردلا
يسسنوت جارخإا نمو اهريوطتو اهبادأاو نونفلا ةيقرتل
نيمأا دمحم نم ل˘ك ل˘ي˘ث˘م˘ت˘لا ي˘ف كرا˘سشو ،ن˘ي˘سسا˘ي

امأا ،تاكرب ضسرافو نايفسس دمحأا ،طيمرق رجاه ،دباع
عيزوت ،دارسش مجان زاجنإا نمف ايفارغونيسسلاو ضصنلا
نيمأا دمحم ايفارغيروك ،لاوره دمحم ـل ىقيسسوملا

ةعباتم ،يزاز˘ب د˘م˘ح˘م ـل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةرا˘سشت˘سسلا ،د˘با˘ع
جارخإلا يف دعاسسو يسسيرغ يماسس ـل جاتنإلا ذيفنتو
يذلا ينقتلا قيرفلاب قلعتي تميف امأا ،نادند لامج
ـل تناك توسصلا تاينقتف ةيحرسسملا هذه يف لمع
م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘˘ع ةءا˘˘سضإلا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ،ف˘˘سسو˘˘ي يرو˘˘ن
ةبقارملاو ضشرحم ةريهسش ةبسشخلا ينقت ،تاسشونفتوب

 S°∏«ªÉ¿.Q.يعومج نامحرلا دبع ـل ةماعلا

 «لظلإ حرشسم» يف لافطألل صصشصخم لمع

SET EGNAM» ضضرع

SECNOR»دهعملا يف
  يسسنرفلا يفاقثلا

SET EGNAM» ل˘˘˘م˘˘˘ع ضسمأا لوأا ضضر˘˘˘ع م˘˘˘˘ت

« «SECNORدهعم˘لا ي˘ف«قي˘ل˘ع˘لا تو˘ت ل˘ُك
فسصنلاو ةسسماخلا نم ةيادب ةبانعب يسسنرفلا يفاقثلا

ربتعيو ،تاونسس5 نم رثكألا لافطألل هجوملا اءاسسم
حرسسم» نمسض جمدني هنأا ةسصاخ زيمم ضضرعلا اذه
«وسش اتادلا» لامعتسساب ضضرعلا ميدقت متي نيأا «لظلا

ةينف ةقيرطب ل˘م˘ع˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب نا˘ن˘ف˘لا مو˘ق˘ي نأا ى˘ل˘ع
ةبانعب يسسنرفلا ي˘فا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا كل˘م˘يو ،ةز˘ي˘م˘م
م˘سض ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف ير˘˘ث ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
ةهجوملا لامعألاو ةينفلا تلفحلاو تارسضاحملا

 S°∏«ªÉ¿.Q  .لافطألل

رامع يديسسب ةيمومعلا ةرانإلا
يلاولا لخدت ىلإا جاتحت

بلط ىوسس «2يفوأا«و «1يفوأا» ءايحأا ناكسس دجي مل
داجيإا لجأا نم دوهزم قيفوت ةبانع ةيلو يلاو لخدت

ةرا˘نإلا ر˘فو˘ت مد˘ع ل˘كسشم˘ل ي˘ئا˘ه˘نو ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ل˘˘ح
ةرئادو ةيدلبلا تزجع نأا دعب مهئايحأا يف ةيمومعلا
ةيمومعلا ةرا˘نإلا˘ف ،ل˘كسشم˘لا اذ˘ه ل˘ح ن˘ع را˘ج˘ح˘لا

ن˘ع ة˘ب˘ئا˘غو ط˘ق˘ف ي˘سسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م
ةدمعألا ةيبلاغو ةديدع ره˘سشأل ة˘ي˘ن˘كسسلا ق˘طا˘ن˘م˘لا
خيرات دوعيو لامعتسسلل ةحلاسص دعت مل ةيئابرهكلا
ناكسسلا يناعي امك ،تانيعسستلا ةيادب ىلإا اهزاجنإا
تاطلسسلا «تمسص» دازو ضسمادلا ملظلا نم ايموي
  .مهتاناعمو مهرمذت مجح نم
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ة˘يلو˘ل ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م تعر˘سش
تايلمع ءار˘جإا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘ف ة˘با˘ن˘ع
طيلسستو ةيرود سشي˘ت˘ف˘تو ة˘ب˘قار˘م
نيفلاخملا ىلع ةينوناقلا تابوقعلا
رار˘غ ى˘ل˘ع ل˘ق˘˘ن˘˘لا تا˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘ل
ل˘ي˘سصو˘ت ن˘ي˘سضفار˘لا ن˘˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسلا
نم ةيئاهن˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ى˘لإا ن˘ئا˘بز˘لا
.طخلا

دعب ءارجإلا اذ˘ه ل˘ي˘ع˘ف˘ت ي˘تأا˘يو
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ىوا˘كسش دد˘ع د˘˘ياز˘˘ت
تازواجتلا نم ةينعملا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
سضع˘˘˘ب فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘كتر˘˘˘م˘˘˘لا
وأا تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب ءاو˘سس ن˘ي˘˘ق˘˘ئا˘˘سسلا
ىوا˘كسشلا ن˘مو ةر˘˘جألا تارا˘˘ي˘˘سس
يتلاو ةريخألا ةنوآلا يف ةعوفرملا
ى˘ل˘ع (ة˘عا˘سس ر˘خأا )ا˘ه˘ي˘لإا تقر˘ط˘˘ت

ل˘ق˘ن˘لا تا˘ط˘ح˘م ة˘ي˘ع˘سضو˘ب رار˘˘غ
و نيدلا رون سشوك نم لكب يربلا
ة˘لا˘ح بب˘سسب ة˘ع˘م˘جو˘ب ي˘ناد˘يو˘سس

راسشتناو طو˘ط˘خ˘لا ي˘ف ى˘سضو˘ف˘لا
Óسضف ةئي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غو خا˘سسوأÓ˘ل

طرافلا عوبسسألا ةهجوملا كلت نع
يحل يندملا عم˘ت˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م
نوكتسشي ينوبلا ةيدلبب لورسصلا

ي˘ق˘ئا˘سس سضفر ن˘˘م ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
نينطاوملا لاسصيإا ةرجألا تارايسس
(يوانسسحو تسسامرتنوسس) يح ىلإا
ةيريدم لخدت ىلإا ىدأا يذلا رمألا
يلوؤوسسم نم لك ةلسسارمو لقنلا
ل˘جا ن˘م ي˘نو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘بو ةر˘˘ئاد
نيب طبارلا رطسشلا ةئيهتو لخدتلا

و لور˘˘˘˘˘سصلا )ى˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘م
ل˘ف˘كت˘لا ل˘جا ن˘م (تسسا˘مر˘ت˘نو˘˘سس
ليهسستو نين˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا˘ب
ةطقنلا ىلإا لقنلا لئاسسو لوسصو
ن˘ي˘كم˘ت ل˘جا ن˘م اذ˘كو ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا

ءارجإا نم ل˘ق˘ن˘لا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم
طيلسستو ةيرود سشي˘ت˘ف˘تو ة˘ب˘قار˘م
نيفلاخملا ىلع ةينوناقلا تابوقعلا
تل˘سسار ا˘م˘ك ل˘ق˘ن˘لا تا˘ع˘ير˘˘سشت˘˘ل

سضرغب ةينعملا تاطلسسلا ةيريدملا

ةسصا˘خ˘لا تا˘ي˘ط˘ع˘م˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘فاو˘م

ددع ا˘م˘ي˘سس ل ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا˘ب

ل˘ق˘ن˘لا ن˘م˘سضت˘ت ي˘ت˘لا تÓ˘فا˘ح˘لا

م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘سسرد˘˘م˘˘لا

وأا ةيدلبلل كلم تناك ءاوسس ةيدلبلا

سصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م

يتلا تابوعسصلاب اسضيأا اهغÓبإاو

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل م˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت

اهتهج نم يداع لكسشب يسسردملا

اهتحفسص ربعو ءا˘ي˘حألا تا˘ي˘ع˘م˘ج

بسسك كوبسسيافلا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ة˘ف˘ل˘كت˘ب ل˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ر˘˘خأا

تايعم˘ج لا˘قو م˘ي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م21

ريدم نم ةوعدب هنأا ءايحألا داحتإا

ءايحألا تايعمج داحتإا رسضح لقنلا

ةدا˘˘عإا عور˘˘سشم ط˘˘ط˘˘خ˘˘م سضر˘˘ع

ن˘يد˘لا رو˘ن سشو˘ك ة˘ط˘ح˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘ت

ينعملا تاسساردلا بتكم روسضحب

ة˘سسد˘ن˘ه˘لا و ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م و

نا˘ف سضر˘ع˘لا بسسحو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘˘لا

لوأا ة˘ي˘˘م˘˘سست ل˘˘م˘˘ح˘˘ت ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا

سشو˘ك) ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب بجاو˘˘لا د˘˘ي˘˘ه˘˘سش

ر˘ت˘كأا ا˘ه˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو (ن˘˘يد˘˘لارو˘˘ن

ةطبترمو ايموي نطاوم فلا03نم

(تايدلبلا نيب لقن)ةيدلب11ب

فورظ نيسسحت عورسشملا فادهأاو

ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لاو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ق˘ن

،لقنلا لاجم يف ءادوسسلا طاقنلا

تÓ˘˘˘˘فا˘˘˘˘ح ،ةر˘˘˘˘˘جألا تارا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس

تÓفاح ليو˘ح˘ت م˘ت˘ي تي˘ح ل˘ق˘ن˘لا

سشوك ةطحم ىلإا يرسضحلا لقنلا

لقنلا تÓفاح ليوحت و نيدلا رون

رون سشو˘ك ن˘م تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ا˘م

ميظنتو ميهاربإا يديسس وحن نيدلا

ةسشقانملا و ةرجألا تارايسس ةطحم

ة˘ي˘عو˘ن لو˘ح تنا˘ك سضر˘ع˘لا ءا˘ن˘ثأا

و ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لاو لا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سشألا

.زاجنإلا لاجآا مارتحاو ةعباتملا

نيفلاخملا نيقئاسسلا ىلع ةينوناقلا تابوقعلا طيلسستو ششيتفت تايلمع عم انمازت

 اهتافاومل تايدلبلا لسسارت لقنلا ةيريدم
ةرجؤوملاو ةكولمملا يسسردملا لقنلا تÓفاح ددعب
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ر˘خآل ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘سصم تف˘˘سشك

كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصم نأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سس

ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف د˘ق تا˘ع˘ير˘˘ت˘˘لا˘˘ب

تماق يتلا تازواجتلا سصوسصخب

تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ه˘˘ب

ام دوقع ع˘ن˘م ة˘ق˘ير˘ط سصو˘سصخ˘ب

ةقطنملا باب˘سشل˘ل ل˘ي˘غ˘سشت˘لا ل˘ب˘ق

ر˘ي˘غ تا˘ن˘كسس ح˘ن˘م ة˘ي˘سضق اذ˘˘كو

لاز ا˘مو ةز˘ها˘ج ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع ةز˘ها˘ج

حيتافملا ميلسست نورظتني باحسصأا

ناكسس ءوجل دعب اذهو روهسش ةدعل

رقم قلغو جاجتحلا ىلإا ةقطنملا

لاز ا˘م يذ˘لاو تا˘ع˘ير˘ت˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل لسصاوتم
ل˘ي˘حر ةرور˘سض ى˘ل˘ع ن˘ير˘˘ب˘˘ع˘˘مو
ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج  ى˘˘لإاو ر˘˘ي˘˘م˘˘لا
ىوكسش ع˘فر˘ب او˘ما˘قو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب
يتلاو ينطولا كردلا حلاسصم ىدل
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا˘ب تما˘ق ا˘هرود˘˘ب
قيقحتلا حتف يف تعرسشو ةمزÓلا
سصخألابو تازواجتلا فلتخم يف
ل˘ب˘ق ا˘م دو˘˘ق˘˘ع ع˘˘ن˘˘م لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ىلإاو  ةقطنملا بابسشلل ليغسشتلا

ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘ن˘˘كسسلا ة˘˘ي˘˘˘سضق بنا˘˘˘ج
م˘تو ةز˘ها˘ج˘لا ر˘ي˘غو ة˘ل˘˘م˘˘ت˘˘كم˘˘لا
فر˘ط ن˘م ا˘ه˘م˘ي˘ل˘سستو ا˘˘هؤوا˘˘سضمإا

.ةزهاج اهنأا ىلع لواقملا

بسضغو ءا˘ي˘ت˘سسا را˘˘ثأا ا˘˘م اذ˘˘هو

اوربع نيذلا نيينعملا نينطاوملا

تا˘˘فر˘˘˘سصت ن˘˘˘م م˘˘˘هر˘˘˘مذ˘˘˘ت ن˘˘˘ع

ةسصاخو ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

اذه تاعيرتلا ةيدلب ىوتسسم ىلع

مهتجهل نم نوجتحملا دعسص دقو

ةرورسضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا

حتفو تاعيرتلا ةيدلب سسيئر ليحر

ا˘يا˘سضق˘لا سضع˘ب ي˘ف تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

ي˘عا˘م˘ت˘جلا لا˘ج˘م˘لا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

لبق ام دوقعلاو تانكسسلا حنمك

.بابسشلل ليغسشتلا

ريملا ليحر ىلع نيرسصمو مهجاجتحا ناكسسلا لسصاوي اميف

ةيدلبلاب تازواجتلا يف اقيقحت حتفت تاعيرتلاب كردلا حلاسصم
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ةيرئاز˘ج˘لا ة˘كر˘سشلا لا˘م˘ع م˘ظ˘ن
وكنيتاب» قرسشلل ءانبلاو ةسسدنهلل
سضع˘˘بو نو˘˘˘لوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لاو » تسسأا–
رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو سصاوخلا
ةنوحاط» يح يف نئاكلا ةكرسشلا

نيأا ةبانع ةنيدم طسسوب «يكوك
ي˘˘ف نو˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بلا˘˘˘ط
م˘˘˘هرو˘˘˘جأا فر˘˘˘سصب ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا
اوملسستي مل ثيح ةقلاعلا ةيرهسشلا

او˘ما˘قو Ó˘ما˘ك ار˘ه˘سش02 روجأا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشت˘˘ف˘˘م ة˘˘ل˘˘˘سسار˘˘˘م˘˘˘ب
ةيلو يلاوو ةيلحملا تاطلسسلاو
مه اوبلاطف نولواق˘م˘لا ا˘مأا ،ة˘با˘ن˘ع
ي˘ت˘لا لاو˘˘مألا م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب كلذ˘˘ك
يلاوحب تردق يتلاو اهب نونيدي

قبسسو7102 ةنسس يف رايلم212
ةيجاج˘ت˘حا ة˘ف˘قو او˘م˘ظ˘ن نأاو م˘ه˘ل

هذه ليسصافت دوعتو،5102 ةنسس

ثيح8002 ةن˘سس ى˘لإا ة˘ي˘سضق˘لا
عيراسشملا نم ديدعلا زاجناب اوماق
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ي˘ف تل˘طا˘م˘ت «و˘كن˘ي˘تا˘ب» ة˘˘كر˘˘سش
هذ˘هو م˘ه˘لاو˘مأاو م˘ه˘ق˘ح م˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
يت وأا» ةكرسشل اكلم تناك ةكرسشلا
اكلم تحبسصأا مث ةيكيجلبلا «أا سسأا
ويز˘ناو لا˘ي˘ناد لا˘با˘ك ي˘كي˘ج˘ل˘ب˘ل˘ل
م˘ه˘سسأا تاذ ة˘كر˘سش ي˘هو بي˘˘ل˘˘ي˘˘ف
حرسشو ، اه˘ت˘ي˘ف˘سصت تم˘ت ا˘هد˘ع˘بو
نأا «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ـل نو˘˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘˘لا
ةكرسشلل اهوزجنأا ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
اهلباقم اولاني مل يتلاو ةيكيجلبلا
ةعبات عيراسشم اهتيبلاغو ميتنسس يأا
فورعملاو ينطولا عافدلا ةرازول

ةعرسسب عفد˘لا˘ب مو˘ق˘ت ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
م˘ق˘ت م˘ل »و˘كن˘ي˘تا˘ب» ة˘˘كر˘˘سش ن˘˘كل
هذه ن˘ي˘ب ن˘مو م˘ه˘لاو˘مأا م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب
مأاب يركسسعلا را˘ط˘م˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
ةنكث ،ي˘ب˘يا˘ط˘سشب ة˘ن˘كث ،ي˘قاو˘ب˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل ة˘ن˘كث ،ة˘˘فر˘˘سشلا
ةسسردم ،يقاوبلا مأاب ثاحبألا ةقرف
كردل˘ل ر˘ق˘م ،ة˘ير˘كسسع˘لا لا˘ب˘سشألا
يلع ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ي˘ل˘ج˘ن˘˘م
تار˘م˘م˘ك ة˘عو˘ن˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘˘سشم˘˘لا

ةيسضاير ة˘عا˘ق ،ة˘با˘ن˘ع˘ب ن˘ي˘ل˘جار˘لا
يبياطسشب ةيسضاير ةعاق ،ةفرسشلاب
نيعزانتملا نيلواقملا ددع غلبيو

،لواقم003 نم رثكأا ةكرسشلا عم
ي˘فو˘ت˘كم نو˘لوا˘ق˘˘م˘˘لا ق˘˘ب˘˘ي م˘˘لو
ىلا ةيسضقلا تلسصو ثيح يديألا
ةلسسارمب اوماق امك مكاحملا ةقورأا
لك اوقرطو قباسسلا لوألا ريزولا
ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م د˘˘جو˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك ،باو˘˘˘بألا
راجئتسسل ةلاكو بحاسص نينئادلا
ميتنسس يأا لني مل يذلا تارايسسلا

ىلع نيتنسس نم ديزأا رورم مغر
نيديو ةسسسسؤوملل تابكرملل هئارك

نويلم052 نم رثكأاب ةسسسسؤوملل
كلمي هنأل ةطرو يف هسسفن دجوو
راطإا ي˘ف تارا˘ي˘سسلا ءار˘كل ة˘لا˘كو
ر˘˘خآا ةد˘˘ي˘˘سس د˘˘جو˘˘يو «جا˘˘سسنوألا»
ةسسسسؤوملل ني˘ترا˘ي˘سس ءار˘كب تما˘ق
بلا˘طو ،ا˘ه˘لاو˘مأا ل˘ن˘ت م˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘كل
لد˘˘ع˘˘لا ةرازو ن˘˘م نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
اميف قيقحت حتفو لجاعلا لخدتلا
ي˘ف دا˘سسف ة˘ي˘سضق ر˘ب˘كأا˘˘ب هو˘˘م˘˘سسأا
ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا او˘فا˘سضأاو ،ر˘ئاز˘ج˘لا

عقوو لماع731 اهيف اهلمعي ناك

سضفخنا ثيح لامعلا يف داح فيزن

امأا ،طق˘ف Ó˘ما˘ع51 ىلإا مهدد˘ع

ى˘ل˘ع ق˘ل˘ع˘ف ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا بئا˘˘ن

لامعلا اهمظن ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا

ةسسسسؤوملل نو˘ن˘ئاد˘لا نو˘لوا˘ق˘م˘لاو

ةدسصرأا9 كلمت ةكرسشلا نأا ادكؤوم

هنأا فاسضأاو ةدمجم اهلكو ةيكنب

كلمت اهنأاف ةكرسشلا ةيفسصت دعبو

سضورفملا نم لاومأا كلمتو نويد

ءيسش لك ن˘كل ا˘ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست نأا

نم تقولا سضعبل جاتحيو دمجم

ةميقلا ديدحتو ةكرسشلا بيترت لجأا

دجوي هنأا ادكؤوم نويدلل ةيقيقحلا

ة˘لاد˘ع˘لا ي˘˘ف ا˘˘يا˘˘سضق او˘˘ع˘˘فر ن˘˘م

ةريبك ميق نم ةدافتسسلا اوبلاطو

اولان يذلا تقولا يف لاومألا نم

ةسسسسؤوملا نأا فاسضأاو ،اهنم ءزج

ع˘ي˘م˘ج˘لا ح˘ن˘م˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس

وأا نينئادلا نيلواقملا نم مهقوقح

.ةسسسسؤوملا يف نييلاحلا لامعلا

ارهسش02 ـل هروجأا اوملسستي مل لامعلاو قيقحت حتفو مهنويد ملسستب نوبلاطي نولواقملا

 ةيجاجتحا ةفقو نومظني «تسسأا وكنيتاب» ةكرسش لامع

رورملا نوناق مارتحا ىقبي اميف
حاورألا ىلإا ظافحلل عجنألا ليبسسلا

نوسضرعتي ءاسسن3و نÓجر
ثداوح يف ةتوافتم تاباسصإل

 رورم
ةعاسس42 لÓخ ةبانع ةيلو تاقرط تدهسش
نع لقي ل ام تفلخ رورم ثداوح ةدع ةيسضاملا

فرط نم ناكم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف او˘ف˘ع˘سسأا ى˘حر˘ج5
مهنم نوررسضتملا لقن مث ةيندملا ةيامحلا لاجر
.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا تافاعسسإلا ىلإا

نيترايسس مادطسصاثداوحلا هذه رطخأا ناك ثيح

ةباسصإا فلخ ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ناو˘هز سسا˘فر ي˘ح˘ب

ةنسس04و ةنسس53 رمعلا نم ناغلبي ةأارمإاو لجر
نيع يف امهفا˘ع˘سسإا تعد˘ت˘سسا ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م حور˘ج˘ب
يقلتل ةيبطلا تلاجعتسسلا ىلإا امهلقنو ناكملا
مادطسصإا ىدأا مويلا سسفن يفو ،مزÓلا جÓعلا
ةباسصإا ىلإا فاسصفسصلا يحب نيتيحايسس نيترايسس

ىرخألاو رمعلا نم ةنسس53 يف امهادحإا نيتأارمإا

فرط نم  اهرثإا ىلع اتفعسسأا حورجب ةنسس04
ىفسشتسسملا ىلإا اتلقنو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر
عسضيو سسمأا لوأا راهن فسصتنم عقو امك ،جÓعلل
يف عسضيو رايسسلا قيرطلاب رورم ثداح قئاقد
لثمتي ةملعلا  ةيدلبب ةجرملا رئبب راملا هعطقم
نم غلبت ةأارمإا ةباسصإا افلخم ةرايسس  بÓقنإا يف

ا˘ه˘ل تح˘ت˘ف ثي˘˘ح حور˘˘ج˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس86 رمعلا
لجأا نم ىفسشتسسملل تلقن مت ةيلوألا تافاعسسإلا
ةينمألا حلاسصملا اهتهج نم مزÓلا جÓعلا يقلت
ثداوحلا يف قيقحت تحتف ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصت˘خ˘م˘لا
يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسألاو اهتاسسبÓم ةفرعمل

ردجتو رطسسألا هذه ةباتك دحل ةسضماغ لازت ل
رمتسسم ديازت يف رورملا ثداوح نأا ىلإا ةراسشإلا
رورملا نوناق مارتحا مدع لظ يف ةبانع تاقرطب
.ةريطخلا تازواجتلاو ةطرفملا ةعرسسلاو

Ω.Ü

ةباسصإاب يهتني فينع راجسش
 هجولا ىوتسسم ىلع صصخسش

اراجسش نأا ةعاسس رخأا ـل ةقباطتم رداسصم تفسشك
ةحاسس » ىوتسسم ىلع تبسسلا ةيسسمأا عقو افينع
سضرعت نع ترفسسأاو ةبانع ةنيدم طسسو » ةروثلا
ا˘ق˘فوو ه˘جو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘با˘˘سصإل سصخ˘˘سش
مهافت ءوسس هدرم راجسشلا اذه نإاف اهتاذ رداسصملل

فÓ˘خ˘لا رو˘ط˘تو ي˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لا د˘˘حأا˘˘ب ا˘˘نا˘˘ك ثي˘˘ح
يدايألاب كباسشتلا ىلإا لسصتل امهنيب تانسسÓملاو
د˘˘حأا ة˘˘با˘˘سصإا ي˘˘ف بب˘˘سست ا˘˘م و˘˘هو ق˘˘سشار˘˘˘ت˘˘˘لاو
هيقلت تعدتسسا هجولا ىوتسسم ىلع نيرجاسشتملا
د˘قو اذ˘ه ن˘مألا ح˘لا˘˘سصم ل˘˘خد˘˘تو تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا
نم ددع طسسو علهلا نم ةلاح يف ةثداحلا تببسست
ةحاسسب ةدجاوتم تناك يتلا تÓئاعلاو نينطاوملا

.ةروثلا
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 ءاتسشلا لسصف يف ةيموي فواخم ناكسسلا ششيعي اميف

 ةميدقلا ةنيدملاب رايهنإلاب ةددهم تايانب
يلسصف لولحب موي دعب اموي ةبانع ةيدلبب ةميدقلا ةنيدملا ناكسس فواخم دادزت
يف انايحأا ببسستي امم ةرازغ˘ب را˘ط˘مألا م˘ه˘ي˘ف ل˘طا˘ه˘ت˘ت ن˘يذ˘ل˘لا ءا˘ت˘سشلاو ف˘ير˘خ˘لا
ةيامحلا لاجر سسمأا لوأا حابسص لخدت ثيح .ةميدقلا مهنكاسسم نم ءازجأا تارايهنإا
ىلإا ةفاسضإا يسضرأا قباط نم ةنوكتم ةميدقلا ةنيدملاب ةيانب جاردأا ةنياعمل ةيندملا

اهرايهنإاب رذني امم ةيانبلاب تاققسشت دوجو نيبت ةنياعملاو لوسصولا روفو نيقباط
ئراط يأا نم مهتيامحل فدهت تاداسشرإاو حئاسصن ناكسسلل مدق ثيح ةظحل يأا يف
فواخم دادزت ءاتسشلاو فيرخلا يلسصف لولحب نأا ةعاسس رخآا رداسصم تلاقو اذه
نولازي ل تÓئاعلا نم ريثكلا كانه نأاو اميسس ،مراد سصÓبب ةميدقلا ينابملا ناكسس
نيطلا ديزي امو ةمÓسسلا ريياعم ىندأا اهب مدعنت ادج ةميدقو ةسشه تايانبب نونطقي
وأا اهنم ءازجأا رايهنإا ىلإا يدؤوي امم تايانبلا هذه ىلع ةرازغب راطمألا لطاهت وه ةلب
امم ناكسسلا ةمÓسسو ةحسص ددهي حبسصأا يذلا رمألا اهريغو تارامع جاردأا رايهنإا

عرسسأا مهل داجيإاو لخدتلاب ةيلحملا تاطلسسلا يلوؤوسسم دسشاني مهنم ريثكلا لعج
لبسسلا مهأا نم رذحلاو ةطيحلا ىقبتو ءوسس يأا نم مهتÓئاع ىلع ظافحل لولحلا

   eÉRhR.Ü.حاورألا ىلع ظافحلل ةعجانلا
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 ديعصس سسيق دصض ةصسرصش ةلمح

ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا «ي˘سسنو˘ت˘لا راو˘ح˘لا» ةا˘ن˘ق ترا˘ت˘˘خا
يورقلا ليبن حسشرتملا بناج ىلإا فافطسص’ا

نيبو هنيب يتلا ةوادعلا مغر «ةمسسن» ةانق كلام
«يسسنوتلا راوحلا» ةانق كلام يرهفلا يماسس
يوّد˘˘ع ود˘˘ع » أاد˘˘ب˘˘م˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ت˘˘خا يذ˘˘˘لا

ةيسسنوت مÓعإا لئاسسو تركذ ثيح ،«يقيدسص
دسض ةسسرسش ةل˘م˘ح تن˘سش ةرو˘كذ˘م˘لا ةا˘ن˘ق˘لا نأا
نم افو˘خ كلذو د˘ي˘ع˘سس سسي˘ق ر˘خآ’ا ح˘سشر˘ت˘م˘لا
ليقثلا داسسفلا فلم هكيرحتو ةسسائرلاب هزوف
.يرهفلا يماسس هب عباتملا

هفده يدهي لاطع
يوادوب ـل

لي˘ج˘سست ي˘ف لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ح˘ج˘ن
ن˘م˘سض سسي˘ن ه˘ق˘ير˘ف˘ل زو˘ف˘لا فد˘ه
ه˘جو˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يرود˘˘لا
يوادوب هنطاوم وحن ةرسشابم اهدعب
ةراسشإا يف كلذو فدهلا هادهأا يذلا
هب ىظحي يذلا ريبكلا معدلا ىلإا

لاطع هينطاوم لبق نم ريخأ’ا اذه
ءاوجأ’ا عم ملقأاتلا لجأا نم سسانوو
.ةيبوروأ’ا

كرويوين ىلإا «ريطت«يطاورز
تا˘قا˘˘ط˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ةر˘˘يزو كرا˘˘سشت
«يطاورز ءارهزلا ةمطا˘ف» ةدد˘ج˘ت˘م˘لا
خانملل لمعلا ةمق يف نينثإ’ا مويلا
ي˘˘˘ف ةد˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا م˘˘˘˘مأ’ا ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
متيسس ةرازولل نايب بسسحو.كرويوين
خانملل ينطولا ططخملا نع نÓعإ’ا

ايمسسر ةموكحلا هيلع تقداسص يذلاو
ططخملا اذه نمسضتيو ةمقلا هذه يف
اعورسشم67 ىلع ىوتحي Óمع551
تازاغلا نم سصلختلا سصخي احرتقم
لامعأا سصخي اعورسشم36و ةنيفدلا
.ةيخانملا تاريغتلا عم فيكتلا

ملعي نم رخآا لقنلا ريزو

ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأ’او ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ر˘˘يزو مد˘˘سص
ىلع هقيلعتب ماعلا يأارلا «ةباروك ىفطسصم»
نيدموب يراوه» راطم يف لمعت ةفظوم ةثداح
ةركف يأا هيدل تسسيل هنأا دكأا يذلاو يلودلا »
ةرو˘سص ع˘ي˘م˘ل˘ت˘ب ى˘ف˘ت˘كا ر˘يزو˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ن˘˘ع
يف سضفرو ةينفلا ةفحتلاب هايإا افسصاو راطملا
تزه يتلا ةثداحلا ىلع قيلعتلا تقولا سسفن
.ماعلا يأارلا

ركاصشت ىفطصصم بعلمب «ةليدهبت»
ةلمجلاب حئاسضف سسمأا لوأا تعقو
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف
يذلا يبرغملا هريظن مامأا يلحملا

ركاسشت ى˘ف˘ط˘سصم بع˘ل˘م˘ب ىر˘ج
عسضو يف رخأاتلا مت ثيح ةديلبلاب
ببسسب نيدلبلل ين˘طو˘لا د˘ي˘سشن˘لا

ي˘ف ا˘هد˘ع˘بو تو˘سصلا ي˘ف ل˘˘ل˘˘خ
عقو ةارابملا نم يناثلا طوسشلا
يئابرهكلا رايتلل ي˘ئز˘ج عا˘ط˘ق˘نا

ءز˘ج ءا˘ف˘ط˘نا ي˘ف بب˘سست ا˘م و˘هو
وهو ةفسشاكلا ءاوسضأ’ا نم ريبك
عا˘ط˘قو بعÓ˘م˘˘لا نأا د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م

لثم ىلع ءاسضقلا لجأا نم ريبك لمعو ةيقيقح ةروث ىلإا جاتحيو سشاعنإ’ا يف ايلاح دجاوتي ةسضايرلا
 .رئازجلا مجحب دلب يف عقت ’ نأا سضورفملا نم يتلا ةيئادبلا ءاطخأ’او سصئاقنلا هذه

 توــملا قيرــط
ةيدلب  نيب  طبارلا قيرطلا ولمعتسسم لازي’
ةي’و طسشلا  ةيدلبب رامع نب  يحو سسابسسبلا
ءارتها ببسسب ةيموي ةاناعم نوسشيعي فراطلا
عو˘قو ي˘ف م˘ها˘سست ه˘ب ر˘ف˘ح  رو˘ه˘ظو ق˘ير˘ط˘لا

كلذ  نم  مغرلا ىلعو ،ةريطخ رورم  ثداوح
ام وهو ،انكاسس  كرحت  مل  ةينعملا  تاطلسسلاف
مسسا هيلع نوقلطي نيقئاسسلا نم ريثكلا لعج
      .«توملا قيرط»



 يدوعسسلا بابسشلا – ةرواسسلا ةبيبسش

 ةيبرعلا ةلوطبلا يف راوسشملا ةلسصاومل راسشب ءانبأا
فيسضلا ماما (سسداسسلا دمحم سساك) ةيدنلل ةيبرعلا ةلوطبلا نم23 رودلا باهذ ءاقل مويلا ءاسسم راسشبب توا02 بعلم نسضتحي
بونجلا ءانبأا نأاو ةسصاخ ،ةيوق نوكتسس اهنا ىلا اهلوح نم تايطعملا لك ريسشتو ةريثم ةارابملا ربتعت ثيح ،يدوعسسلا بابسشلا

يتلا ةرغسصملا ةلوطبلا للخ نم تايفسصتلا نم ةيديهمتلا ةلحرملل مهزواجت دعب ةيبرعلا ةلوطبلا راوسشم ةلسصاوم ىلع نومزاع
فيرسشتو ليثمت نسسحا ةسسفانملا هذه يف ةينطولا ناولأ’ا ليثمت ىلع ةرارغوب نيمل بردملا ءانبأا لوعيو ،برغملاب ارخؤوم ترج

يلاحلا رودلا نم ةنيطنسسق بابسش ءاسصقا دعب ةسصاخ ،ةطقن دعبا ىلا باهذلاو ةسسفانملا هذه يف اهرارمتسسا ىلع ظافحلاو رئازجلا
ربكأاب راسصتن’ا قيقحت لجأا نم مويلا هروهمجو هناديم ىلع اريثك ةرواسسلا ةبيبسش قيرف لوعي امك اذه ،ينيرحبلا قرحملا دي ىلع
يف تف’ لكسشب ةيدوعسسلا ةيدنأ’ا قوفت ليلدب ،ةيدوعسسلا يف بايإ’ا ءاقل يف ةبعسص نوكتسس ةمهملا نأاو ةسصاخ ،ةنكمم ةجيتن
ةليكسشت فرعت نأا رظتنملا نم ،رخآا قايسس يفو ،بايإ’ا تايرابم يف امئاد ناهرلا بسسكو ةيرئازجلا اهتريظن ىلع ةيسضاملا ةعبطلا
ارخؤوم هب تقحل يتلا ةباسصإ’ا نم دعب ىفاعتي مل لازام يذلا نيدلا لامج يرمعلب يوقلا يرئازجلا اهعفادم بايغ يدوعسسلا بابسشلا

.ةارابملا نم هيفعي يدوعسسلا بابسشلل ينفلا مقاطلا لعج يذلا رم’ا ،نينيب دسض يرئازجلا بختنملا ةارابم يف

 قيرفلل ديدج بردم دعاسسم سسايلا بارع
حسضوأاو ،قيرفلل ديدج دعاسسم بردم بسصنم لغسشيل سسايلإا بارع ينقتلا عم هدقاعت ةرواسسلا ةبيبسش يدان نلعأا ،ىرخأا ةهج نم
بسصنملا اذه يف فلكم وهو ،يدانلا عم ةنسس ةدمل ادقع عقو دق سسايلإا بارع ينقتلا نأاب يليلمح نومام قيرفلا ةرادإا سسلجم سسيئر
ةيدولومو ةنيطنسسق بابسش نم لكل ةينقتلا مقاوطلا يف بسصانم لغسش يذلا سسايلإا بارع نوكيسسو ،ةرارغوب نيمايل بردملا معدب
ةدوعلا ةارابم تجمرب اميف ،يدوعسسلا بابسشلا يدان عم يوقلا يوركلا ءاقلل مويلا دعتسست يتلا ةرواسسلا ةبيبسشل امعد كسش لب ،ةديعسس
دعاسسملا بردملا يدقعل يسضارتلابو خسسفب ةرواسسلا ةبيبسش يدان ةرادإا تماقو ،سضايرلاب لبقملا ربوتكأا نم حتافلا ءاثلثلا موي
.دوعسسم نب لداع يندبلا رسضحملاو ميركلا دبع فيرسش رباسص قباسسلا

±.hd«ó

 رئازجلا ةارابمل ابسحت اهتحلسأ لك دشحت ايبمولوك

¯ ±.hd«ó

هفيسضو يلحملا يرئازجلا بختنملا لداعت
بعلم ىلع سسما لوا ةرهسس ،ايبلسس يبرغملا

تاسسفانم نمسض ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘سشت ىف˘ط˘سصم
ايقيرفأا ممأا سسأاك تا˘ي˘ف˘سصت˘ل با˘هذ˘لا ة˘لو˘ج

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا بع˘˘˘سصو ،““نا˘˘˘سش““ ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ف ه˘ظو˘ظ˘ح ن˘م لدا˘ع˘ت˘لا اذ˘ه˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نأاو ا˘سصو˘سصخ ،““نا˘سشلا““ تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ىلإا رو˘ب˘ع˘˘لا
با˘يإ’ا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا

ىلإا رظنلاب ةياغلل ةبعسص نوكتسس برغملاب
حلاسصل روهمجلاو سضرأ’ا اهمهأا لماوع ةدع

ىلع سضرأ’ا باحسصأا طغسضو ،سسلطأ’ا دوسسأا
نأا ل˘ب˘ق ة˘ياد˘ب˘لا ذ˘ن˘م ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

،يتيلسسلا سسراحلا ىمرم ديدهت يف اوحجني
طوسشلا ةليط نيتسصرف وا ةدحاو ةسصرف يف
ايوق سسلط’ا دوسسا در ناك نيح يف ،لوأ’ا

ىل˘ع اود˘م˘ت˘عا ن˘يا ،تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
،بعلملا طسسو يف تاركلا عطقو تادترملا

طوطخلا دعابتو ماجسسن’ا فعسض نيلغتسسم
ناك ثيح ،يرئازجلا بختنملا يبع’ نيب
ديدعلا يف نيبيرق ةتومع بردملا لابسشا

،حابرم اياغ سسراحلا ىمرم نم تارملا نم
ينا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف ةارا˘ب˘م˘لا ق˘سسن سضف˘خ˘ناو
ةيلسضفأا عم ،بعلملا طسسو يف بعللا رقتسساو
ةعانسص يف لسشف يذلا يرئازجلا بختنملل

يبرغملا بخت˘ن˘م˘لا مد˘قو ،ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح سصر˘ف
امدعب ،ةيعافدلا ةيحانلا نم ازاتمم اًطوسش

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ك˘˘لا ىل˘˘ع ذاو˘˘ح˘˘ت˘˘˘سس’ا كر˘˘˘ت

ةارابملا ترجو ،بعلملا طسسو يف يرئازجلا

يسضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج لوأ’ا برد˘م˘لا را˘ظ˘نا تح˘ت

سسيئر ةقفر تاجردملا نم ءاقللا عبات يذلا

ىل˘ع ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب ف˘˘قو ثي˘˘ح ،ي˘˘سشطز فا˘˘ف˘˘لا

ن˘ب ءا˘ق˘فر ا˘ه˘ب ر˘ه˘ظ يذ˘لا ءي˘سسلا ىو˘ت˘سسم˘˘لا

ىل˘ع ر˘سضخ˘لا نو˘ك˘ي˘سسو ،ةارا˘ب˘م˘لا ي˘˘ف ة˘˘ك˘˘بد

ربوتكأا81 مو˘˘ي با˘˘يإ’ا ةارا˘˘ب˘˘م ع˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م

يف ةمهملا نوكت ثيح ،برغملا يف لبقملا

اذهل اديج رسضح سسفانم ماما ةبوعسصلا ةياغ

.دعوملا

بختنملا نم راسشوب درط ررقي يليتاب
كي˘فودو˘ل برد˘م˘لا ف˘سشك ،ر˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو

نايفسس يلحملا بختنملا عفادم نأاب يليتاب
نوكي نلو بختنملا نم ايئاهن دعبم راسشوب
ررق نأا دعب برغملا يف بايإ’ا ءاقلب اينعم
راسشوب ررق““ :ليتاب لاقو ،سصبرتلا ةرداغم
ريغ يل ةب˘سسن˘لا˘ب بب˘سسلاو سصبر˘ت˘لا ةردا˘غ˘م
يف ةناكم هيدل سسيل يلاتلابو ادبأا لوبقم
ترد˘˘˘سصأا ا˘˘˘نأا““ :فا˘˘˘سضأاو ،““بخ˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه

دو˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل را˘˘سشو˘˘ب ،ي˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
دق بعللا ناكو ،““يلحملا ينطولا بختنملل

ىسسوم يديسس زكرمب بختنملا ركسسعم رداغ
،هتدلاو سضرم ةجحب ،يسضاملا سسيمخلا موي

كل˘ت˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘ي م˘ل ي˘ل˘ي˘˘تا˘˘ب برد˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘ي˘˘غ
ن˘˘م هدا˘˘ع˘˘باو ه˘˘ت˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘م رر˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘لا
.بختنملا

برغملا بختنم مامأ لداعتلا دعب

يسضاملب راظنأا تحت نوبيخي رسضخلا ويلحم
 ناسشلا تايئاهن غولب يف مهسصرف نونهريو

 بقللا ىلع ةسفانملاب يلهفا ريهامج دعي يليقب
نيفدهب حتفلا هفيسضم مامأا زوفلا يلهأ’ا ققحو ،يلاحلا مسسوملا يف ناملسس نب دمحم ريمأ’ا سسأاك بقل ىلع ةسسفانملاب يدوعسسلا يلهأ’ا ريهامج يليلبلا فسسوي يلودلا يرئازجلا بعللا دعو

ىلع قحملا زوفلاب اريثك نوديعسس :ءاقللا بقع ةينويزفيلت تاحيرسصت يف يليلبلا لاقو ،نيفرتحملل ناملسس نب دمحم ريمأ’ا سسأاك يرودل ةعبارلا ةلوجلا تايرابم نمسض ،سسما لوا در نود
بيترت يف اتقؤوم عبارلا زكرملا يلهأ’ا لتحي ةجيتنلا هذهبو ،““امئاد اهيلع سسفانمو ةرادسصلا نم بيرق نوكي نأاو دب’ ريبكلا ن’ ،زوفلا ىلع اوقفتاو اوزكر و ةارابملا لبق اوعمجت نيبعللا ،حتفلا

.طاقن يأا نودب ريخأ’ا زكرملا يف حتفلا لظي اميف ،طاقن7 ديسصرب نيفرتحملا يرود
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةارابملا يف بع’ نسسحأا قباسسلا وداراب مجن تراتخا ““بيكيل»

 نوجيد ىلع سين زوف ناعنصي لاطعو سانو
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قا˘˘فو سسي˘˘ئر ،ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘˘ف ح˘˘˘ج˘˘˘ن
ي˘نا˘ث˘ب زو˘ف˘لا ي˘ف ،د˘يد˘˘ج˘˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
رهسشلا يدانلا سسأارت نأا ذنم تايدحتلا
ةرادإا نأاب رداسصملا نم ملعو ،يسضاملا
ىلع لوسصحلا يف تحجن دق قافولا

رجتم ح˘ت˘ف ةدا˘عإ’ ةر˘ي˘ب˘ك تل˘ي˘ه˘سست
ةكيرسشلا ر˘جا˘ت˘م˘لاو ي˘م˘سسر˘لا يدا˘ن˘لا
ة˘يا˘ف˘ل˘ح سسي˘ئر˘لا عا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘ل
كلا˘˘م˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘˘ب
ةيا˘ف˘ل˘ح ىع˘سسيو ،ر˘ج˘ت˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا
نم ،طاسشنلل يدانلا رجتم ةداعإا ىلإا
عيب ةيلمع نم ايدام ةدافتسس’ا لجأا
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لاو سسبل˘˘م˘˘لا
،يفياطسسلا قافولا راعسش لمحت يتلا

ةرادإا عم يئاهن قافتا ىلإا لسصوت ثيح
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لا
،هيلع ةبترتملا بئارسضلاو تامارغلا

قا˘فو˘˘لا ةرادإا نأا ىلإا ةرا˘˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘تو
نم اهيبع’ نويد سصيلقت يف تحجن
ة˘سسم˘خ ىلإا ،م˘ي˘ت˘ن˘سس تارا˘ي˘ل˘م ة˘ع˘˘سست
ة˘ي˘ق˘ب ة˘يو˘سست را˘ظ˘ت˘نا ي˘˘ف ،تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م
ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع˘˘لا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
.عوبسسأ’ا
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يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ند˘˘خو˘˘ب ن’د˘˘˘ع د˘˘˘كأا
ه˘ت˘لا˘ق˘˘ت˘˘سسا ،د˘˘حأ’ا سسمأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ك˘لا˘م˘لا ة˘كر˘سشلا كسسم˘ت م˘˘غر ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ق˘ير˘ف˘لا ط˘ي˘ح˘م بب˘سستو ،ه˘تا˘مد˘خ˘ب ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا

لسضف ثيح يدانلا راوسسأا ةرداغم يف راسصن’ا طغسضو
ر˘ي˘ي˘سست ىل˘ع ردا˘ق نو˘ك˘ي ر˘خآا سصخ˘سشل ه˘نا˘ك˘م كر˘˘ت
ررق ىرخأا ةهج نم و ،عراسشلا طغظ لمحتو يدانلا
مهجاجتحإا غيلبتو مهت˘ج˘ه˘ل ن˘م د˘ي˘ع˘سصت˘لا ر˘فا˘ن˘سسلا

قا˘سشع ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ل˘ق˘ن˘تو ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسل˘˘ل
ن˘˘˘ع اور˘˘˘ب˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ي˘˘˘لاو˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘يد ىلإا ةرو˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لا
ا˘ه˘ير˘ي˘ي˘سست ة˘ق˘ير˘طو را˘بآ’ا ة˘كر˘˘سش ن˘˘م م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسإا
يف عارسسإ’اب مهبلاطم نيددجم يدانلل ةيئاوسشعلا

ة˘˘كر˘˘سشلا ه˘˘ب تد˘˘عو يذ˘˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م ح˘˘˘ت˘˘˘ف
لبق˘ت˘سسم عور˘سشم˘لا اذ˘ه را˘سصنأ’ا ر˘ب˘ت˘عاو ،ة˘ك˘لا˘م˘لا
ي˘ف ة˘با˘سشلا بهاو˘م˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا سسف˘ن˘ت˘˘م˘˘لاو يدا˘˘ن˘˘لا

ءانب ةيادب هوربتعأا امك اهفياطأا لكبو ةنيطنسسق
يف و ،ةنيتم سسسسأاب يوق ينيطنسسق يسضاير يدان
ةبرقم رداسصم نم “ةعاسس رخآا“ تملع لسصفنم قايسس
مسسإا تحرتقإا فارط’ا سضعب نا راب’ا ةكرسش نم

مامز ىلوتيل نادع˘سس ح˘بار ر˘سضخ˘ل˘ل ق˘با˘سسلا برد˘م˘لا

ةنيطنسسق بابسشل ةينفلا ةسضراعلا سسأار ىلع رومأ’ا

ع˘نا˘سص فر˘ط ن˘م سضر˘ع˘˘لا لو˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا نا م˘˘غر

عاسضوأ’ا ناو ةسصاخ ،ادج ةفيعسض نامرد مأا ةمحلم

لمعلا ىل˘ع ةز˘ف˘ح˘م ر˘ي˘غ تح˘ب˘سصأا د˘ي˘م˘ع˘لا تي˘ب ي˘ف

ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘ي نأا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ’ ناد˘˘ع˘˘سس م˘˘ج˘˘ح˘˘ب برد˘˘مو

مهسسأا ةيبلاغل ةكلاملا رابآ’ا ةكرسش ىعسستو ،طغسضلا

ة˘ف˘ي˘ل˘خ دا˘ج˘يإا ىلإا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا ي˘سضا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

ة˘لا˘ح˘ل د˘ح ع˘˘سضو ل˘˘جا ن˘˘م تقو بر˘˘قأا ي˘˘ف نا˘˘فل˘˘ل

.يدانلا اهسشيعي يتلا بيسستلا
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سسمأا لوأا ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح
ـب ه˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘هأ’ا
تدا˘ع ثي˘ح را˘يد˘لا جرا˘خ ““ة˘ي˘˘با˘˘ب˘˘لا““
ةطقنب ةنوب ىلإا ةيبان˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا

ةبعسص تناك ةمهملا نأا مغرو ،ةنيمث
اور˘ب˘جأا ة˘سساو˘م برد˘م˘لا لا˘ب˘˘سشأا نأا ’إا
،ةارابملا طاقن مسساقت ىلع نييلحملا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا تق˘ل˘خ ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا نأا م˘˘غرو
راو˘˘طأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ةر˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
لجأا نم اهل عفسشت مل اهنأا ’إا ةهجاوملا
زوف لوأا قيقحتو داحت’اب ةحاطإ’ا

دا˘ح˘تا برد˘˘م ح˘˘ج˘˘نو  ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف

ةقث˘لا ةدا˘عإا ي˘ف ة˘سساو˘م لا˘م˘ك ة˘با˘ن˘ع
او˘سشا˘ع نأا د˘ع˘ب م˘ه˘سسف˘نأا ي˘ف ن˘ي˘ب˘عل˘ل
م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ءادو˘˘سس ما˘˘يأا

مئازه3 ـل داحت’ا دبكت دعب ةسصاخ
قا˘فر ما˘قو ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
ةر˘ي˘ب˘˘ك تادو˘˘ه˘˘ج˘˘م لذ˘˘ب˘˘ب ط˘˘ير˘˘سشو˘˘ب

ىلإا ةدوعلا لجأا نم ةقيقد09 ةليط
زوفلا ديكأاتو ةيسضرم ةجيتنب ةبانع

نم3 ة˘لو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف هو˘˘ق˘˘ق˘˘ح يذ˘˘لا
ز˘كرو ،ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘سس ما˘مأا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

ينهذلا نيبنا˘ج˘لا ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ة˘سساو˘م
ةسضراعلا ىل˘ع ه˘فار˘سشإا ذ˘ن˘م ي˘سسف˘ن˘لاو
ةملعلا ةجيتن دعبو ،ةيبانعلا ةينفلا

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف نآ’ا ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ب

ن˘˘˘هار˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘يزرأا د˘˘˘سض ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
م˘ه˘ح˘لا˘سصل ا˘ه˘م˘سسح ىل˘ع ““ة˘˘ب˘˘نا˘˘ن˘˘ع˘˘لا““

.بيترتلا لودج يف مدقتلا ةلسصاومل

 مويلا قلطنت ويزرأا ءاقلل تاريسضحتلا
يعفادم قافر عرسشي ،ىرخأا ةهج نم
و˘يزرأا ي˘ب˘م˘لوأا ءا˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف
ة˘˘سصح ىر˘˘ج˘˘ت˘˘سس ثي˘˘˘ح مو˘˘˘ي˘˘˘لا ءا˘˘˘سسم

ي˘ف اءا˘˘سسم00:71 ىل˘ع فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سس’ا
تدا˘ف˘ت˘سسا نأا د˘ع˘ب ي˘سسي˘˘ئر˘˘لا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا
ح˘ن˘م˘يو ،سسمأا ة˘حار ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
ي˘ف ة˘حار ه˘ي˘ب˘عل˘ل ة˘˘سساو˘˘م برد˘˘م˘˘لا
بعلت يت˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا

ةسصح نورجي لباقملاب ،رايدلا جراخ
ي˘˘لاو˘˘م˘˘لا مو˘˘ي˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسا

 .رايدلا لخاد بعلت يتلا تاهجاوملل

 داحتÓل رييÓم3 حنمتسس ““سسايجيدلا»
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘سس ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا

ةبانع داحتا قيرفل رييلم3 ةميق
دا˘ح˘ت’ا جا˘ت˘ح˘يو ،ة˘مدا˘ق˘لا ما˘يأ’ا ي˘ف
ة˘لو˘˘ي˘˘سسل˘˘ل تاذ˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا

لامعلاو ةي˘ب˘ط˘لاو ة˘ي˘ن˘ف˘لا م˘قاو˘ط˘لاو
جاتحي امك ،ةقلاعلا ةيرهسشلا مهروجأا
ل˘ك تل˘ق˘ن˘ت نا˘م˘سضل لاو˘مأل˘ل يدا˘˘ن˘˘لا
ةفاسضإا ،رايدلا جراخ ةينابسشلا تائفلا
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لاو ما˘˘ع˘˘طإ’ا ف˘˘يرا˘˘سصم ىلإا
 .ىرخآ’ا اياسضقلا
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قيرفل ماعلا ريدملا ،قيلع ديعسس ررق

يواهلا يدانلا سسيئرو ،دادزولب بابسش

دع˘ق˘م كر˘ت ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف˘ل

هرابجإا د˘ع˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ة˘سسا˘ئر

مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا لبق نم

،نينث’ا نم دحاو بسصنم رايتخا ىلع

دق قيلع نأاب ةدكؤوم رداسصم نم ملعو

ة˘سسا˘ئر ن˘م ه˘با˘ح˘˘سسنا تاءار˘˘جإا ر˘˘سشا˘˘ب

ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا˘ح˘ت’ يوا˘˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا

با˘˘ب˘˘سش ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م˘˘ل غر˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘جا

تا˘عا˘سسلا ي˘ف مد˘ق˘ي˘سس ثي˘ح ،دادزو˘˘ل˘˘ب

دقعب تاطلسسلل ابلط ةمدا˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا

هليحر رار˘ق نل˘عإ’ ة˘ئرا˘ط ة˘ي˘ع˘م˘ج

يلا˘م˘لا ن˘ير˘ير˘ق˘ت˘لا ىل˘ع ة˘قدا˘سصم˘لاو

د˘˘ع˘˘ب هرار˘˘ق ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع م˘˘سسحو ،ي˘˘بدأ’او

““رادا˘م““ ة˘كر˘سش ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘ب ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

هوبلاط ثيح ،دادزولب بابسشل ةكلاملا

ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ،يدا˘ن˘لا ع˘م رار˘م˘ت˘سس’ا˘˘ب
نم ربتعيو يدانلا قاسشع ةقثب ىظحي
با˘ب˘سشلا ةدا˘ي˘ق˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ب
اميسس’ ،ج˘يو˘ت˘ت˘لا تا˘سصن˘م ىلإا ةدو˘ع˘ل˘ل
يف يسضاملا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف ه˘حا˘ج˘ن د˘ع˘ب
طو˘˘ق˘˘سسلا ح˘˘ب˘˘˘سش ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ذا˘˘˘ق˘˘˘نا

ق˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘م ي˘˘˘˘برا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘جار˘˘˘˘خاو
زربأا نيب نم قيلع ربتعيو ،ةجاجزلا
داحتا خيرات ىلع اورم نيذلا ءاسسؤورلا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ىلإا هدا˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ي˘ف تازا˘ج˘نإ’او با˘ق˘لأ’ا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تاو˘˘ن˘˘سس ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا سسأا˘˘˘كو ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
اربج˘م بح˘سسن˘ي نا ل˘ب˘ق ،تا˘ن˘ي˘ع˘سست˘لا

ترتسشا يت˘لا داد˘ح ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م ط˘غ˘سضب
ةرسشابم دعب اميف قيرفلا مهسسا ةيبلاغ
يف فارت˘ح’ا ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘ع˘ب
نم دحاو يقب دقف كلذ عمو ،رئازجلا

عم ،قيرفلا يف نيمهاسسملا زربا نيب
ةمسصاعلا داحت’ يواهلا يدانلا ةسسائر
.نيحلا كلذ ذنم

 ةبانع داحتا

ةملعلا نم ةنيمث ةطقنب دوعت ““ةنوب““
ويزرأا مامأا ديكأاتلا ىلع نهارتو

ةنيطنسسق بابسش

““ةروسضخلا““ بيردتل حرتقم نادعسس

فيطسس قافو

نكمتي قافولا سسيئر
 قيرفلا رجاتم حتف ةداعإا نم

نع نلعإ’ا متيو يلاحلا ماعلا نع راتسسلا لدسسيو ةليلق رهسشأا
دا˘ح˘ت’ا ا˘ه˘مد˘ق˘ي ي˘ت˘لاو ““ءار˘م˘سسلا ةرا˘˘ق˘˘لا““ ي˘˘ف ل˘˘سضفأ’ا ز˘˘ئاو˘˘ج

نع لسصفنا نأا دعب،4991 ماع ذنم ““فاك““ مدقلا ةركل يقيرفإ’ا
يف لسضفألل زئاوجلا حنمت تناك يتلاو ،““لوبتوف سسنارف““ ةلجم
لسضفأ’ا قيقحت نورظتني ع˘ب˘ط˘لا˘ب مو˘ج˘ن˘لا ،ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا ةرا˘ق˘لا

مهل نوكي ىتح يلاحلا ماعلا يف عيباسسأاو رهسشأا نم ىقبت ام للخ
يف ةعيرسس ةءارق للخ نمو ،ةزئاجلاب جيوتتلا يف رفوا ظح

ىتح رئازجلا بختنم نا ىلع نوريثكلا عمجي يلاحلا ماعلا فلم
يف بختنم لسضفأاك بقللا لين يف رفو’ا ظوظحلا بحاسص نآ’ا
تميقأا يتلا ةيقيرفأ’ا ممأ’ا سسأاكب هجيوتت دعب كلذو ،ةراقلا

لك يف تاراسصتن’ا ا˘ق˘ق˘ح˘م ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ف˘سصت˘ن˘م ةر˘ها˘ق˘لا ي˘ف
يرئاز˘ج˘لا ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا نأا د˘حأا ىل˘ع ىف˘خ˘ي ’و ،ه˘تا˘يرا˘ب˘م

ةزئاجب زوفلا عم رخ’ا وه دعوم ىلع نوكيسس يسضاملب لامج
امأا ،هيسسيسس ويلا يلاغنسسلا نم ةعقوتم ةسسفانم عم بردم لسضفأا

ةنوخسس رثكأا نوكتسس رومأ’ا نأا ودبيف بع’ لسضفأا ةزئاج يف
ويداسس يلاغنسسلاو حلسص دمحم يرسصملا نأا عيمجلا نظ نأا دعب
ثيح ،بقلل امهدحأا دسصح نم ةبرقم ىلع لوبرفيل يئانث ينام

لعسشيل زرحم سضاير يرئازجلا يتيسس ناملا بلعث ديعب نم ءاج

ةارابملا يف لجسس نا دعب ةسصاخ يثلثلا نيب ةيسسفانتلا ءاوجأ’ا

˘ما˘مأا سسما لوا ’و˘يدراو˘غ برد˘م˘لا قا˘فر˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث˘لا

تايرابم حاتتفا يف يناركوأ’ا راتخسش كابسش زه نا دعب دروفتاو

جوت زرحم ،طرافلا عوبسسأ’ا ةياهن لاطبأ’ا يرود يف يتيسس ناملا

يسضاملا مسسوملا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘لا بق˘ل˘ب ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ع˘م

يف ينا˘مو حل˘سص ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ح˘ج˘ن ن˘ي˘ح ي˘ف فاد˘هأا ة˘ع˘ب˘سس ل˘ج˘سسو

عم امهنم لكل فده22 ديسصرب ةقباسسملا يفاده ةرادسص ءلتعا

زديرلا عم لجسس حلسص ،لانسسرأا م˘ج˘ن غ˘نا˘ي˘ما˘بوا ر˘ي˘ي˘ب ي˘نو˘با˘غ˘لا

ينامو ابوروأا لاطبأا يرودب لوبرفيل جيوتت يف فادهأا ةسسمخ

رو˘مأ’ا ،د˘ي˘حو فد˘ه زر˘ح˘م ل˘ج˘سس ن˘ي˘ح ي˘ف فاد˘هأا ع˘برا ل˘˘ج˘˘سس

هاجتا يف ريسست ““فاكلا““ يف فينسصتلا دعاوقل اقفو نآ’ا ىتح

عم ،يسضاملا ماعلا ةزئاجلا ىلع لسصاحلا حلسص دمحم يرسصملا

يرئازجلل رثؤومو يوق دجاوتو ينام يلاغنسسلا عم ةسسرسش ةسسفانم

.غنايمابوا ينوباغلل زيمم روسضحو زرحم
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هر˘ي˘ظ˘ن ة˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي

يف اسسنرفب لبقملا ربوتكأا51 موي ً،ايدو يبمولوكلا
لل˘˘خ كلذو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا ةر˘˘˘ت˘˘˘ف
ريدملا لاجر هيرجيسس يذ˘لا ير˘ي˘سضح˘ت˘لا ر˘ك˘سسع˘م˘لا
بختنم ةهجاومو ،رئازجلا يف يسضاملب لامج ينفلا
ل˘ب˘ق ،ا˘ق˘ح’ ه˘ت˘يو˘ه ن˘ع نل˘˘عإ’ا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا
سسو˘˘˘ل““ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف ىلإا ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسلا

بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا د˘˘سشحو ،““سسور˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘فا˘˘ك
ذإا ،رئازجلا ةهجاومل ابسسحت هتحلسسأا لك يبمولوكلا
نع سشوريك سسولراك يلاغتربلا ينفلا ريدملا نلعأا

ي˘ف ا˘ه˘سصي˘ل˘ق˘ت ل˘ب˘ق ا˘ب˘˘ع’73 ن˘م ة˘ع˘سسو˘م ة˘م˘ئا˘ق
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لا ير˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م˘˘لا

،ةرتفلا كلت ي˘ف ا˘سسنر˘فو ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ن˘ي˘ب ا˘م ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك
بخ˘ت˘ن˘م˘لا مو˘ج˘˘ن ن˘˘م ل˘˘ك دو˘˘جو ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تد˘˘ه˘˘سشو
م˘جا˘ه˘م ز˘ي˘غ˘يردور سسي˘ما˘خ رار˘غ ىل˘ع ي˘ب˘مو˘لو˘˘ك˘˘لا

م˘جا˘ه˘م وا˘ك˘لا˘ف ل˘ي˘˘مادارو ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
بع’ ودارداو˘˘˘ك ناو˘˘˘خو ،ي˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘لا يار˘˘˘سس ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ
بع’ ا˘ن˘ي˘م ير˘˘ي˘˘ي كلذ˘˘كو ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج

ناك امل افلخ ،نيرخآا موجنو ،يزيلجنإ’ا نوترفيإا
يف ،ايبمولوكل نيتيدولا نيتارابملا يف لاحلا هيلع
،ليوزنفو ل˘يزار˘ب˘لا ن˘م ل˘ك ما˘مأا ،ي˘لا˘ح˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ريسشتو ،موجنلا ء’ؤوه لك روسضح ادهسشت مل نيتللاو
ينفلا ريدملا اهحن˘م˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأ’ا ىلإا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا
ايقيرفا لاطبأا اهيف هجاويسس يتلا ةارابملل يلاغتربلا

ي˘ف ار˘خؤو˘م ة˘يرا˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘˘ل م˘˘هزار˘˘حإا د˘˘ع˘˘ب
هر˘ي˘ظ˘ن ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘ت˘ن˘م ل˘با˘ق˘ي˘سس ا˘ه˘˘ل˘˘ب˘˘قو ،ر˘˘سصم

““تنا˘ك˘ي˘لأا““ ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘بو˘ت˘˘كأا21 مو˘˘ي ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘سشت˘˘˘لا
ىلإا ط˘ب˘سضلا˘بو ا˘سسنر˘ف ىلإا ه˘لو˘ح˘ت ل˘ب˘ق ،ة˘ي˘نا˘˘ب˘˘سسإ’ا

نا˘كو ،ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل لا˘م˘سشلا ي˘ف ل˘ي˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
نع ايمسسر نلعأا دق مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا

ربوتكأا51 موي ،ايبمولوك مامأا ةيدولا ةارابملا ءارجإا
ل˘ي˘ل ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف ““اورو˘˘م ر˘˘ي˘˘ي˘˘ب““ بع˘˘ل˘˘م˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ثيح ،عجسشم فلأا05 وحنل عسستي يذلاو ،ةيسسنرفلا
لوح يبمولوكلا هريظن عم قافت’ا ءاهنإا مت هنأا دكأا

فسشكيسس هنأا ىلإا اريسشم ،ةارابملا هذه ليسصافت لك
ةارابملا يف هجاويسس يذلا بختنملا ةيوه نع اقح’

ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ن˘˘م01 ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا˘˘ب ىلوأ’ا
ثيح ،نيتارابم˘ل˘ل ه˘ت˘م˘ئا˘ق ي˘سضا˘م˘ل˘ب نل˘عإا را˘ظ˘ت˘نا

.يراجلا رهسشلا ةياهن لبق كلذب موقي نأا بقتري

 ءارمسسلا ةراقلا يف لسضفأ’ا ةزئاج عازتن’ برقأ’ا يسضاملبو رسضخلا

ينامو حÓسص تحت نم طاسسبلا بحسسب ددهي زرحم

مدآا نايرئازجلا ناي˘لود˘لا نا˘م˘ج˘ن˘لا تف˘ل
سسين يدان ابع’ لاطع فسسوي و سسانوأا
سسما لوا ءا˘سسم ا˘م˘ه˘˘ي˘˘لإا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا را˘˘ظ˘˘نأا

زو˘˘ف ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رد˘˘ق˘˘ب ا˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سس ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
ن˘ي˘فد˘ه˘ب نو˘ج˘يد ه˘ف˘ي˘سض ىل˘ع ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ف
ز˘نا˘ي˘لأا““ بع˘ل˘م ىل˘ع د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘˘ق˘˘م
عو˘˘ب˘˘سسأ’ا تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ،““ار˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘˘ير
ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف سسدا˘˘˘سسلا
ي˘سسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ءا˘ن˘بأا د˘جوو ،مد˘˘ق˘˘لا

ي˘ف ن˘ير˘خأا˘ت˘م م˘ه˘سسف˘نأا ،ار˘ي˘ي˘ف كير˘تا˘ب
مجاهملا عاطتسسا امدعب ،ةارابملا ةجيتن

لوأ’ا فده˘لا ل˘ي˘ج˘سست سسيرا˘فا˘ت و˘ي˘لو˘ج

ررقيل،(22) ةقيقدلا يف نوجيد قيرفل
سسانوأا مدآا يرئازجلا يبرعلا مجنلا قافر
ةينيب ةرك تلسصوو ،لداعتلا نع ثحبلا

دو˘جو˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ىلإا ة˘ل˘يو˘˘ط
ق˘˘˘ير˘˘˘ف ءاز˘˘˘ج ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م فرا˘˘˘سشم ىل˘˘˘˘ع
تاراهملا راهظإا ررق سسانوأا نكل ،نوجيد
ن˘م ،ا˘ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل ة˘˘ير˘˘ح˘˘سسلا ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘˘لا لل˘˘˘خ
،غري˘ب˘لود ر˘ب˘سسا˘ك ي˘كرا˘م˘ند˘لا م˘جا˘ه˘م˘لا
،مسصخلا سسراحلا مامأا هسسفن دجو يذلا

ةقيقدلا يف لداع˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت عا˘ط˘ت˘سساو

يدان لسصاو ،يناثلا طوسشلا يفو،(92)
˘مد˘ق˘ت˘لا فد˘ه ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘ح˘˘ب ة˘˘ل˘˘حر سسي˘˘ن

بعلم يف ةدو˘جو˘م˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا ءا˘سضرإ’
هوبع’ طسسب نأا د˘ع˘ب ،““ار˘ي˘ي˘ف˘ير ز˘نا˘ي˘لأا““

،تا˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىل˘˘ع م˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
ي˘ت˘˘لا ىر˘˘سسي˘˘لا ة˘˘ه˘˘ج˘˘لا ىل˘˘ع اود˘˘م˘˘ت˘˘عاو
لاطع فسسوي يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا ا˘هدو˘ق˘ي
قيرف ةق˘ط˘ن˘م ي˘ف ةر˘ك˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسا يذ˘لا

ةقطنم وحن هجوتلا ررق هنكل ،نوجيد
قلطإا رر˘ق˘ي˘ل ،سسفا˘ن˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ءاز˘ج

،سسرا˘ح˘لا كا˘ب˘سش تن˘ك˘سس ة˘يو˘ق ةد˘يد˘سست
ةقيقدلا يف اهب قاحللا عطتسسي مل يذلا

،مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه سسي˘˘ن ا˘˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘م،(74)
ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م داور ل˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تو
ةريرمتلا ع˘م ““ر˘ت˘يو˘ت““ ىل˘ع ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ذإا ،يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘ل˘ل ة˘ع˘ئار˘لا ة˘ق˘ي˘قد˘لا

اهنأا˘ب سسا˘نوأا مدآا ةر˘ير˘م˘ت سضع˘ب˘لا ف˘سصو
ءانثلا تارابع تلطاهت نيح يف ،ةرحاسس

،لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ه˘ن˘طاو˘م ىل˘ع ح˘يد˘م˘˘لاو

و ،نوجيد ىلع زوفلا فده لجسس يذلا

ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ““بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تدا˘˘سشأا

د˘ع˘ب لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘˘لا˘˘ب

لاطع ريتخاو ،نوجيد مامأا ريبكلا هئادأا

فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م لوأ’ا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ك

““بيكيل““ ةفي˘ح˘سص ه˘ت˘ح˘ن˘مو ن˘ي˘ي˘سسنر˘ف˘لا

.ةارابملا يف بع’ لسضفأاك01/7 ةملع
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ةسسائر نم باحسسن’ا ررقي قيلع
 ةمسصاعلا داحت’ يواهلا يدانلا

 ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيادب مويلا ءاسسم / ةيدنألل ةيبرعلا ةلوطبلا



قيلعت نود ةروصص

وزو يزيتب ينغوبب ةراعدلل ةينطو ةكبصش كيكفت
راهن ةحيبصص لÓخ تنكمت ، قصسفلإ و ةراعدلإ راكوأإ ةبراحم ىلإإ فدهت يتلإو ةيمويلإ اهتاطاصشن راطإإ يف
ةصسرامم يف ةصصتخم ةيمإرجإإ ةكبصش طاصشنل إدح عصضو نم وزو يزيت ةيلو يف ينطولإ كردلإ ةبيتك صسمأإ
ةدجإوتم ““ةصشاصشحم““ ىوتصسم ىلع تمت ةيلمعلإ هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و . ةراعدلإ و ةراعدلإ

75 نم ةنوكتم ةراعدلل ةينطولإ ةكبصشلإ هذه ناف ردصصملإ تإذل إدانتصسإ و . وزو يزيتب ينغوب ةقطنمب

ىلع طصشن ةكبصشلإ هذه طصشنت و لجر54 و ةنصس33و32 نيب نهرامعأإ حوإرتت ةأإرمإ21 مهنيب نم إرصصنع
ةمهتب صسبلت ةلاح يف فإرطألإ عيمج فيقوت مت ثيح ، وزو يزيتب ينغوب و ةقتاعم يتقطنم ىوتصسم
ديفت ،تامولعمل  ينطولإ كردلإ حلاصصم لÓغتصسإ يف صصخلتت ةيصضقلإ تايثيح.ةراعدلإو قصسفلإ ةصسرامم
، ةصشاصشحملإ ىلإإ ءابرغ صصاخصشأإ ددرتب إذهو ةيرصسلإ ةراعدلإ و قصسفلل ناكملإ لغتصسي صصاخصشألإ دحإ نأاب
طبصض مت ثيح. ةينوناق ةقيرطب هصشيتفت و هتمهإدم متي نأإ لبق ناكملإ دصصرت و بقرت مت كلذ رثإإ ىلع و
نيوكت ةمهتب ةلإدعلإ ىلع نيفوقوملإ ةلاحإإ متيل ، صسبلت ةلاح يف لجر نهتقفرب ةأإرمإ21 هلخإدب
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^ N∏«π S°©ÉO
با˘ح˘صصأإ ن˘م تإر˘صشع˘لإ صسمأإ را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘صص لÓ˘خ ن˘صش

طخ ىوتصسم ىلع نيلما˘ع˘لإ ن˘ير˘فا˘صسم˘لإ ل˘ق˘ن تا˘بر˘ع

ةيجاجتحإ ةكرح . وزو يزيت ةنيدم و رإزنمز ينب

حوتفم بإرصضإإ يف مهلوخد لÓخ نم قاطنلإ ةعصسإو

رداصصم بصسحو . مهطاصشن لصشب مهمايق و لمعلإ نع

هذه نصش ىلع إومدقأإ نيجتحملإ نإاف ةقوثوم ةيلحم

ل˘جإ ن˘م ق˘طا˘ن˘لإ ة˘ع˘صسإو˘لإ ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلإ ة˘˘كر˘˘ح˘˘لإ

ل˘خد˘ت˘لإ ةرور˘صضب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ن˘م ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م˘˘لإ

ق˘ير˘ط˘لإ د˘ي˘ب˘ع˘ت ةدا˘عإإ ل˘جأإ ن˘˘م ل˘˘جا˘˘ع˘˘لإ و ع˘˘ير˘˘صسلإ

ىتح حلصصي ل حبصصأإ يذلإ و مهتقطنم ىلإإ يدؤوملإ

ن˘ع نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ بر˘عأإ ثي˘ح . مإد˘قإلإ ىل˘ع ي˘صشم˘ل˘˘ل
ةصضورفملإ ةلابمÓلإ ةصسايصس ببصسب ديدصشلإ مهبصضغ
اهومهتإ ثي˘ح ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لإ تا˘ط˘ل˘صسلإ فر˘ط ن˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
ىلإإ يدؤوملإ يصسيئرلإ قيرطلإ حÓصصإإ يف لطامتلاب
دكأإ دق و ، ةيرزم ةيعصضو يف دجإوتي يذلإ و ةيرقلإ
دعب اموي إءوصس دإدزت قيرطلإ ةيعصضو نأإ مهنم صضعبلإ

، مهتابكرم ريصس لقرعت يتلإ رفحلإ ةرثكل إرظن موي
يف مهلمع ةلصصإوم نع مهفوزع يف ببصست يذلإ رمألإ

ةحداف رئاصسخل مهدبكت لظ يف فورظلإ هذه لثم
هيلإإ ردجت امك . مهتابكرم و مهتإرايصس لطعت ببصسب
مهبلاط˘م˘ب م˘ه˘ك˘صسم˘ت إود˘كأإ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لإ نإا˘ف ةرا˘صشإلإ
. عقإولإ صضرإ ىلع اهديصسجت ةياغ ىلإإ ““ةيعرصشلإ““

يذ˘لإ ،نا˘ث نا˘ف ي˘ل ،ل˘˘صصألإ ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ف ق˘˘ئا˘˘صسلإ ف˘˘صشك
ز˘˘˘ل˘˘˘يو ةر˘˘˘ي˘˘˘˘مأإ ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ثدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس تب˘˘˘˘ب˘˘˘˘صست
ناث ناف يل حصضوأإو.ثداحلإ نع ةديدج ليصصافت ،انايد
يتلإ يه ءاصضيبلإ هترايصس نأإ ““rats yliaD““ ةفيحصصل

˘مد˘ط˘صصت ا˘ه˘ت˘ل˘ع˘جو ا˘نا˘يد˘ب ة˘صصا˘˘خ˘˘لإ ةرا˘˘ي˘˘صسلإ تمد˘˘صص
ماع توأإ13 يف ،صسيرابب املأإ رصسج قفن يف دومعب
،ديافلإ يدود اهبيبح ةبحصص اهعرصصم ىقلتل،7991
ي˘صصخ˘صشلإ صسرا˘ح˘لإ ا˘ج˘ن ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،لو˘˘ب ير˘˘ن˘˘ه ه˘˘ق˘˘ئا˘˘صسو
دلإو نأاب ةفيحصصلإ تدافأإو.زنوج زير روفيرت ،انايدل

ديد˘ج˘ت˘ب ما˘قو ه˘ترا˘ي˘صس ح˘ل˘صصأإ ه˘ل˘ج˘ن نأإ ىعدإ نا˘ث نا˘ف
هيف عقو يذلإ مويلإ كلذ نم قحل تقو يف اهئÓط

هذه نأاب داقتعلإ ىلإإ نيققحملإ عفد ام وهو ،ثداحلإ
ثيح ،انايد ةرايصسب تمدطصصإ دق نوكت امبر ةرايصسلإ

را˘˘ثآلإ ع˘˘م ه˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘صس ىل˘˘˘ع صضي˘˘˘بألإ ءÓ˘˘˘ط˘˘˘لإ ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘ت
ا˘عد ا˘م و˘هو ،ةر˘˘ي˘˘مألإ ةرا˘˘ي˘˘صس ما˘˘ط˘˘ح ىل˘˘ع ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لإ

˘˘ما˘˘ع نا˘˘ث نا˘˘ف بإو˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسإ ىلإإ ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لإ ة˘˘˘طر˘˘˘صشلإ

بب˘˘صس ىلوألإ ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل حر˘˘صشو نا˘˘ث نا˘˘ف ثد˘˘ح˘˘˘تو7991.

يف ةدعاصسملل ةد˘ح˘ت˘م˘لإ ة˘ك˘ل˘م˘م˘لإ ىلإإ رو˘صضح˘لإ ه˘صضفر

مات دإدعتصسإ ىلع نآلإ هنأإ حصضوأإو ،ةطرصشلإ تاقيقحت

ثدحتلإ إودإرأإ إذإإ ““دراي دنÓتوكصس““ يققحم لابقتصسل

ة˘˘طر˘˘صشلإ ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘˘ط ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘نأإ ىلإإ را˘˘˘صشأإو.ه˘˘˘ي˘˘˘لإإ

نأاصشب مهيلإإ ثدحتلل ةكلمملإ ىلإإ روصضحلإ ةيناطيربلإ

باهذلإ مدعب نييصسنرفلإ طابصضلإ صضعب هرمأإ ،ثداحلإ

ن˘˘ع ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لإ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ فÓ˘˘ت˘˘خإ بب˘˘صسب ،كا˘˘ن˘˘˘ه ىلإإ

ة˘طر˘صشلإ ع˘ن˘م ن˘ع نا˘ث نا˘ف ثيد˘ح را˘ثأإو.ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘˘لإ

حتفب تببصست ةديدج اكوكصش ةكلمملل هرفصسل ةيصسنرفلإ

ماهفتصسإ ةمÓع كانه تتاب ثيح ،ديدج نم ةيصضقلإ

ءاقلإإ نامصض ىلع ةيصسنرفلإ تاطلصسلإ صصرح ببصس لوح

.ثداحلإ يف نيروصصملإ ىلع موللإ

وزو يزيت

نيرفاصسملا لقن تابرع باحصصأا
لمعلا نع حوتفم بارصضإا يف رازنمز ينبب

نمأابIRB لخدت˘لإو ثح˘ب˘لإ ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
ن˘م نا˘غ˘ل˘ب˘ي ن˘ي˘صصخ˘صش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ي˘قإو˘ب˘لإ مأإ ة˘˘يلو
نم ةربتعم ةي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘بو ة˘ن˘صس04 و83 رم˘ع˘لإ
ىلإإ ةفاصضإلاب (ةمصشلإ ةدام صسايكأإ) ةدلقم غبت ةفلغأإ

عئاقو دوعت اميف, ميتنصس نويلم18 هردق يلام غلبم
تا˘قÓ˘ع˘لإو لا˘˘صصتلإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ نا˘˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لإ
ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لإ ىلإإ ي˘˘˘قإو˘˘˘ب˘˘˘لإ مأإ ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ
ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسإ د˘ع˘ب ن˘ير˘˘خآلإ
ةريبك ةيمكل صصاخصشألإ دحأإ بلج صصوصصخب ةقرفلإ

بير˘ه˘˘ت˘˘لإ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م˘˘لإ غ˘˘ب˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأإ ن˘˘م
ءايحألإ دحأإ ىو˘ت˘صسم ىل˘ع إذ˘هو ة˘ن˘حا˘صش لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
ي˘ن˘ع˘م˘ل˘ل د˘صصر˘ت˘لإ م˘ت ثي˘ح ءا˘صضي˘ب˘لإ ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م˘˘ب
ل˘خإد˘ب رو˘ث˘ع˘لإ م˘ت نأإ د˘ع˘ب ه˘ك˘ير˘صش ة˘ق˘فر ه˘ف˘ي˘قو˘تو

ةدلقملإ غبتلإ ةفلغأإ نم ةربتعم ةيمك ىلع ةنحاصشلإ
ةيمك ىلع رث˘ُع ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ ذا˘خ˘تإ د˘ع˘بو ،
ترد˘ق ثي˘ح ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘صشم˘˘لإ ن˘˘ك˘˘صسم ل˘˘خإد ىر˘˘خأإ

صسيك) دلقم غبت فÓغ7938202 ـب ةفلغألإ لمجم
ف˘ئا˘ف˘ل و مز˘ح ل˘ك˘صش ي˘ف عإو˘نألإ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م (ة˘م˘˘صش
نويلم18 هرد˘˘˘ق ي˘˘˘لا˘˘˘م غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م ز˘˘˘ج˘˘˘ح ىلإإ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإإ
ىلإإ امهيف هبتصشملإ و تإزوجحملإ ليوحت دعب. ميتنصس
ةيصضق نع امهدصض يئإزج فلم زاجنإ مت ةقرفلإ رقم

يرا˘˘ج˘˘ت صضر˘˘غ˘˘ل ةد˘˘ل˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأإ ة˘˘عا˘˘صضب ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
و لقن ةليصسو لامعتصساب بيرهتلإ قيرط نع ةدروتصسم
ةباينلإ مامأإ امدق اهبجو˘م˘ب ، ة˘يرا˘ج˘ت ة˘مÓ˘ع د˘ي˘ل˘ق˘ت
.ةمكاحملإ نيح ىلإإ امهرمأإ يف تلصصف يتلإ ةيلحملإ

GCMªó RgÉQ

 يقإوبلإ مأإ

نويلم20 نم ديزأا زجحتIRBـلا
 ءاصضيبلا نيعب ةدلقملا غبتلا ةفلغأا نم

““نيعلاصضلا دحأل““ ةريثم تافارتعا
انايد ةريمألا ““لتقم““ ثداح يف

ةنيطنصسق

نوبركلا ديصسكأا يداحأا زاغب امهقانتخا ءارج هنباو ةلئاع بر ةافو
ىيدلبب نامحرلإ دبع فنصصم مدقتملإ زكرملإ و ناميلصس يواصسيصس ةيندملإ ةيامحلل ةيوناثلإ ةدحولإ تلخدت
برصست ءإرج قانتخإ ثداح لجأإ نم كلذ و ،ينيليصس صضرأإ حلاصص عإردوب يحب د75 و02 ةعاصسلإ دودح ،ةنيطنصسق
-أإ ةيحصضلإ نم لكب قلعتي رمألإ ،اياحصض ةثÓث فلخ ثداحلإ ،ءاملإ ناخصس نم ثعبنملإ نوبركلإ ديصسكأإ يداحأإ زاغ
ثثجلإ ظفح ةحلصصمل امهلقن مت ناكملإ نيعب نييفوتم ركذ صسنج نم رهصش12 «ب،أإ» ةيحصضلإ و ةنصس93 ب

ىفصشتصسمل اهلقن مت يعولل ةدقاف نايثغ ةلاح يف ةنصس52 » إإ-صش» ةيحصضلإ و ،صسيداب نبإإ يعماجلإ ىفصشتصسملاب
.ةنيطنصسق صسيداب نبإإ يعماجلإ ىفصشتصسملإ ىلإإ اهليوحت عم ريبلإ

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةنتابب رازجلا يف يراجت لحم لخاد نم بلعث جارخإا
رإزجلإ ةيدلب ةيوناثلإ ةدحولإ تافاعصسإإ يف ةلثمم ،ةيندملإ ةيامحلل ةيلمعلإ حلاصصملإ ،لوألإ صسمأإ لإوز تلخدت
،نمزلإ نم ةدمل هب هثوكمو ةماعلإ ةيئإذغلإ دإوملإ عيب تÓحم دحإ ىلإإ للصست بلعث جإرخإإ لجأل ،ةنتاب ةيلوب
،ةيندملإ ةيامحلإ رصصانع ةقفر تلقنت يتلإ ،ينطولإ كردلإ حلاصصمب يراجتلإ لحملإ بحاصص لصصتي نأإ لبق
،طبصضلاب يراجت لحم لخإدو ةقطنملاب بلعث دجإوتب إوؤوجافت نيذلإ نييلوصضفلل ريبك يريهامج روصضح طصسوو

قÓطإإو ةيرصضحلإ ةقطنملإ جراخ هلقنو املاصس ايح هكاصسمإإو هترصصاحم نم ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ نكمت ثيح
نطإوملإ ةيامح ىلإإ كلذ لÓخ نم ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم ىعصست ثيح .مÓصسب ةيربلإ يف صشيعيل هحإرصس
اصضيأإ اهيمحتو ةريخألإ هذهب فأإرتو تانإويحلإ قيرط نع ةلقنتملإو ةمجانلإ راطخألإ فلتخم نم نطإوملإ

.ةصصتخملإ ةينعملإ تاهجلإ عم قيصسنتلاب مÓصسب يعيبطلإ اهطصسوو اهتئيب يف صشيعت اهعدتو

T°ƒT°É¿ .ì

نيتلصصفنم نيتيلمع رثإإ

صصارقألا نم ةيمك زجحت كرامجلا حلاصصم
ةبعصصلا ةلمعلا نم غلابمو ةصسولهملا

نيتيلم˘ع ر˘ثإ ن˘ير˘ق˘ن˘ب ما˘ه˘م˘لإ ةدد˘ع˘ت˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإو ة˘ك˘ب˘صشو˘ب يدود˘ح˘لإ ز˘كر˘م˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘لإ ح˘لا˘صصم تن˘ك˘م˘ت
ةيلخ نايب بصسحب ةيلمعلإ يهو ةيصسنج تايوقم نم بلعو ةصسولهملإ صصإرقألإ نم ةيمك زجح نم نيتلصصفنم
زكرملاب كرامجلل نيرفاصسملإ صصحف ةقرف رصصانع اهب ماق يتلإ ةصسبت كرامجل ةيوهجلإ ةيريدملاب مÓعإلإ
نم مهتنكم ،احابصص فصصنو ةعباصسلإ ةعاصسلإ دودح يف،9102 ربمتبصس91 موي (ةصسبت) ةكبصشوب يدودحلإ

مامتإإ ددصصب ناك رفاصسمل ةيحايصس ةرايصس فيواجت لخإد ماكحإاف ةأابخم ةصسولهملإ ةيودألإ نم ةيمك زجح
نم ةبلع635 و عإونألإ فلتخم نم صسولهم صصرق123 يف تلثمت ، ينطولإ بإرتلإ ىلإإ لوخدلإ تإءإرجإإ

نع ترفصسأإ ةيناثلإ ةيلمعلإ امنيب جد00,050.918.1 ـب ةقحتصسملإ ةمإرغلإ ةميق تردق .ةيصسنج تايوقم
ماصسقأإ ةيصشتفم) نيرقن ماهملإ ةددعتملإ ةقرفلل طلتخم يجراخ لمع رثإإ ىلع ةبعصصلإ ةلمعلاب غلابم زجح

ةبعصصلإ ةلمعلإ نم غلبم زجح نم ةقرفلإ رصصانع نكمت نيرقن ينطولإ كردلإ ةقرفو (رتاعلإ رئب كرامجلإ
. ةيبنجأإ ةيصسنج نم رفاصسمل ةرايصس لخإد ةأابخم تناك يصسنوت رانيد481 و وروأإ00,000.41 ـب ردقت
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

