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تلاقتعلاب

نيماحملل ةينطو ةريصسم
ةمصصاعلا يف لبقملا سسيمخلا موي

نع هلÓخ نم نلعأأ انايب رئأزجلأ يماحم تامظنمل ينطولأ داحتلأ ردضصأأ

رئأزجلاب احابضص ةرضشاعلأ ةعاضسلأ ىلع لبقملأ سسيمخلأ ةينطو ةريضسم ميظنت

قييضضتلأو ريبعتلأ ةيرح ىلع يدعتلأ لاكضشأأ لكب اهامضس امب أديدنت ةمضصاعلأ

نوناق بحضس لجأأ نم طغ˘ضضل̆ل كلذ˘كو ي˘م̆ل˘ضسلأ ر˘ها˘ظ˘ت̆لأ ة˘ير˘حو ا˘ه˘ي̆ل˘ع

ةديدج ةيعرضش ةموكح ليكضشت متي امثير هيف لضصفلأ ءاجرإأو تاقورحملأ

ينطولأ داحتلأ لاقو.لامعأأ فيرضصتب ةفلكم يه يتلأ ةيلاحلأ ةموكحلأ سسيلو

نيماحملأ ءابقنل عامتجأ بقع هردضصأأ هنايب يف رئأزجلأ يماحم تامظنمل

معأدلأ هفقومب اكضسمتم لأزي ام هنإأ هنم ةخضسن سسمأأ «ةعاضس رخآأ» تقلت يدلأو

لاكضشأأ لكب ددني رئأزجلأ يماحم داحتأ نأأ نايبلأ فاضضأأو.يبعضشلأ كأرحلل

ةيرحو يملضسلأ رهاظتلأ ةيرحو اهيلع قييضضتلأو ريبعتلأ ةيرح ىلع يدعتلأ

قرخ يه نييملضس نيرهاظتم تلاط يتلأ تلاقتعلأ نإأ نايبلأ لاقو .لقنتلأ

اهيلع تقداضص ةيلود تأدهاعمو قيثأوملو ةيروتضسدلأ تايرحللو قوقحلل

اهنايب يف رئأزجلأ يماحم تامظنم تضصخو. نايبلأ يف ءاج ام بضسحب رئأزجلأ

ةريضسملأ دضض فنعلأ لاكضشأاب ددنت اهنإأ تلاق ثيح يضضاملأ ءاثÓثلأ موي ثدح ام

نيماحملأ تامظنمل ينطولأ داحتإلأ سسلجم اعدو .ةبلطلأ اهمظن يتلأ ةيملضسلأ

أررقم اهيلع حرطت يتلأ اياضضقلأ ةجلاعم يف نوناقلل لإأ أوعضضخي لأأ ةاضضقلأ

مهامضس نم نع عافدلاب ةفلكملأ نيماحملأ تاعومجم ريطأاتل ةنجل ليكضشت

،حلاضص يميهأربإأ ،ديجملأ دبع ينيلضس )ءابقنلأ نم نوكتت يأأرلأ يلقتعمب

YÉO∫ GCe«ø.(«دمحأأ رتنع نب ،زيزعلأ دبع ةبودجم ،ملاضس يرطاخ

2و1 لدع جمانربب ةصصاخ ةينكصس ةدحو فلأا065 اهنيب نم

ةيعوألا ريفوتل نمزلا قباصست ةموكحلا
ةينكصسلا جماربلا فلتخمل ةيراقعلا

يرأزو عامتجل هضسؤورت لÓخ يودب نيدلأ رون لوألأ ريزولأ دكأأ

ن˘كضسلأو ة˘حÓ˘ف˘لأو ة˘ي˘لا˘م˘لأو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ءأرزو هر˘˘ضضح كر˘˘ت˘˘ضشم

أذكو، ةزابيت و سسأدرموبو ةديلبلأو رئأزجلأ نم لك ةلوو ةيبرتلأو

درأوملأ دينجت ىلع ةضصيرح ةلودلأ نأأ لدع ةلاكول ماعلأ ريدملأ

فلتخمب ةينكضسلأ جمأربلأ زاجنإأ لا˘م˘كت˘ضسل ة˘يرور˘ضضلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ

نم كلذل ةمزÓلأ ةيراقعلأ ةيعوألأ ريفوت ىلع لمعلأو اهغيضص

ثيح,سساضسحلأ لاجملأ أذه يف نينطأوملأ تاعلطتل ةباجتضسلأ لجأأ

لفكتلأو ةقفأرم ىلإأ ةيمأرلأ اهتضسايضس يف ةيضضام ةموكحلأ«: لاق

طورضشلأ لك ريفوت كلذ يف امب ،عمتجملأ حئأرضش لك تاجايتحاب

،قئل نكضس ىل˘ع لو˘ضصح˘لأ ن˘م ق˘ح˘ت˘ضسم ن˘طأو˘م ل˘ك ن˘ي˘كم˘ت˘ل

اهضسأأر ىلعو ةينكضسلأ غيضصلأ فلتخم نمضض نيبتتكملأ اميضسل

لامكتضسل ةيرورضضلأ ةيلاملأ درأوملأ دينجت لÓخ نم ،لدع جمأرب

ريفوتك ةلجضسملأ تابوعضصلأ لك ليلذت أذكو جمأربلأ هذه زاجنإأ

اهمدق ةلضصفم سضورع هيف نمث يذلأ تقولأ يف.«ةيراقعلأ ةيعوألأ

لمع نع ةرابع وهو راطإلأ أذه يف نوينعملأ ةلولأو ءأرزولأ

ةيراقعلأ ةيعوألأ ديدحتب ةفلكملأ ةكرت˘ضشم˘لأ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

لفكتلأ ىلإأ تضضفأأ يتلأو ،لدع تانكضس ناضضتحل ةضصضصخملأ

امك.رئأزجلأ ةيلو جما˘نر˘ب سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘لا˘كضشإلأ هذ˘ه˘ب ي˘ل˘كلأ

ءأرزولأ اهمدق ةلضصفم سضورعل عامتجلأ أذه لÓخ يودب عمتضسأ

نم ينكضسلأ جمانربلأ ةيمهأأ اهلÓخ نم حضضتأ نوينعملأ ةلولأو

ةدحو فلأأ065 ـب ردقملأو ةلودلأ هترقأأ يذلأ2 و1 لدع ةغيضص

،رئأزجلأ ةيلو ناكضسل ةدحو638591 اهنم تضصضصخ ،ةينكضس

زاجنإأ لامكت˘ضسأ ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ةد˘حو43417 اهنم ز˘ج˘نأأ

لمع جئاتن ةضصÓخ ةمدقملأ سضورعلأ تنمضضت امك.ةدحو97008

ةيعوألأ ديدحتب ةفلكملأ ،ةضصاخلأ ةكرتضشم˘لأ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

تما˘ق ي˘ت˘لأو ،لد˘ع تا˘ن˘كضس نا˘ضضت˘حل ة˘ضصضصخ˘م˘لأ ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لأ

تايدلب ربع ةلمتحملأ عقأوملأ نم ددع ةنياعمل ةينأديم تأرايزب

لك داجيإأ ةبوعضص لظ يف ،ةرواجملأ تايلولأو رئأزجلأ ةيلو

فلتخم ةضسأرد أذكو ،رئأزجلأ ةيلوب بولطملأ يراقعلأ ءاعولأ

ريزولأ اهأدضسأأ يتلأ تاميلعتلل أذيفنت كلذو ،ةنكمملأ تأرايخلأ

ريفوت ىلإأ لوضصولاب تللكت يتلأ ةيلمعلأ يهو.نأاضشلأ أذهب لوألأ

نم يقبتملأ رطضشلأ لامكتضسل بولطملأ يراقعلأ ءاعولأ لماك

ةدحو32344 ـب ردقملأ ،رئأزجلأ ةيلول لدع تانكضس جمانرب

ىطعأأ دقف رئأزجلأ ةيلوب ةينكضسلأ جمأربلاب قلعتي اميف امأأ.ةينكضس

ةي˘ضضرألأ ع˘ط˘ق˘لأ سصي˘ضصخ˘ت˘ل ة˘ي˘ئد˘ب˘م˘لأ ه˘ت˘ق˘فأو˘م لوألأ ر˘يزو˘لأ

جمانرب زاجنإل ةيقبتملأ ةيريدضصقلأ ءايحألأ ةلأزإأ بقع ةعجرتضسملأ

ناكضس نم نيبتتكملل ةيولوأأ ةفضصب سصضصخت نأأ ىلع ،«لدع»

يف عيرضستلأ ىلإأ لوألأ ريزولأ اعد كلذ بناج ىلإأ.ةينعملأ تايدلبلأ

لومعملأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأو ةينكضسلأ جمأربلأ زاجنإأ ةريتو

ءوجللاب ،ةيدقاعتلأ اهتامأزتلاب ةلخملأ تاضسضسؤوملأ ةهجأوم يف اهب

ةموكحلأ تأرأرق ليعفت عم ،زاجنإلأ دوقعل يروفلأ خضسفلأ ىلإأ

اميضسل ،ةينطولأ جاتنإلأو زاجنإلأ ةأدأل ةيولوألأ ءاطعإأ سصخي اميف

ف.ميلضس.ةينابضشلأ تاضسضسؤوملأ

¯S°∏«º.± 
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ن˘˘˘ل˘˘˘عأأو

م˘ت˘ي˘˘ضس ه˘˘نأأ بÓ˘˘ج د˘˘ي˘˘ع˘˘ضس
ةيلاملأ نوناق ىلع قيدضصتلأ

سسلجم عامتجأ لÓخ0202
ن˘مو ،د˘حألأ مو˘ي˘˘لأ ءأرزو˘˘لأ
اهحرتقتضس يتلأ رومألأ نيب
حا˘م˘ضسلأ و˘ه ةرا˘ج˘ت˘لأ ةرأزو
تأرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ دأر˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘ب
ثÓث نم ل˘قأأ ة˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لأ

.تأونضس

،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو فا˘˘ضضأأو
تأرايضسلأ نأأ ،بÓج ديعضس
ىلع رضصتقت˘ضس ةدرو˘ت˘ضسم˘لأ
نيزن˘ب˘لا˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لأ كل˘ت
نم فدهلأ نأأ حضضوأأو.طقف
را˘˘ع˘˘ضسأأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م و˘˘ه كلذ
اهعيمجت متي يتلأ تأرايضسلأ

ةظها˘ب ل˘ظ˘ت ي˘ت˘لأو ا˘ًي˘ل˘ح˘م
ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ن˘م˘˘ث˘˘لأ
ةعضسأو˘لأ ا˘يأز˘م˘لأ ن˘م م˘غر˘لأ

لا˘˘جرـل ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘˘م˘˘˘لأ أًد˘˘˘ج
أذه يف أولخد نيذلأ لامعألأ

.لاجملأ

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضضق سصو˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘بو
ىلإأ ريزولأ راضشأأ ،دأريتضسلأ
يتلأ دأريت˘ضسلأ تا˘ي˘ل˘م˘ع نأأ

تم˘˘˘ت ،نآلأ ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح تثد˘˘˘˘ح
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م يدر˘˘˘ف ل˘˘˘˘كضشب
تفلك يتلأو سصاخلأ عاطقلأ

نويلم006 نم بر˘ق˘ي ا˘م

.وروي

نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق سصو˘˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘بو
ر˘˘يزو دا˘˘فأأ تا˘˘˘قور˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
نأأ ،باقر˘ع د˘م˘ح˘م ،ة˘قا˘ط˘لأ
يف ة˘حر˘ت˘ق˘م˘لأ تÓ˘يد˘ع˘ت˘لأ
نو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘˘ضشم را˘˘˘˘˘طإأ
جأردإأ نمضضتت تا˘قور˘ح˘م˘لأ
دو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م عأو˘˘نأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث
طيضسبت بناج ىلإأ ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لأ

.يئابجلأ ماظنلأ

نو˘م˘ضضم لو˘˘ح ح˘˘ضضوأأ و
تاقورحملأ نو˘نا˘ق عور˘ضشم
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تقدا˘˘˘˘˘ضص يذ˘˘˘˘˘لأ
م˘ت ه˘نأأ ،أر˘˘خؤو˘˘م ة˘˘مو˘˘كح˘˘لأ
دوقعلأ نم عأونأأ ةثÓث جأردإأ
.ةكأرضشلأ لاجم يف ةيطفنلأ

تأذ بضسحب ،رمألأ قلعتيو

«زايتملأ دقع» ـب ،لوؤوضسملأ
تأذ تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع«و
دقع» ىلإأ ة˘فا˘ضضإأ ،«ر˘طا˘خ˘م
«جاتنإلأ مضساقت وأأ ةكراضشملأ
فر˘˘ط ن˘˘م ه˘˘ب لو˘˘م˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

ملاعلأ يف تاكرضشلأ تايربك
ي˘لا˘ج˘م ي˘ف ط˘˘ضشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

.زاغلأو طفنلأ

:Ó˘ئا˘ق ر˘يزو˘لأ در˘ط˘ت˘˘ضسأو
ن˘˘م عأو˘˘نأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ن˘˘جردأأ»
عورضشم يف ةيطفنلأ دوقعلأ
بل˘ج˘ل تا˘قور˘ح˘م˘لأ نو˘نا˘˘ق
ن˘˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘ب˘˘˘˘كأأ
نيذلأ بناجألأ نيرمثتضسملأ
.«ةوط˘خ˘لأ هذ˘ه أو˘ن˘ضسح˘ت˘ضسأ

باقرع دكأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ن˘يذ˘لأ بنا˘جألأ ءا˘كر˘ضشلأ نأأ
مهتلا˘غ˘ضشنل عا˘م˘ت˘ضسلأ م˘ت
نيجعزنم ري˘غ» م˘ه˘نأأ أود˘كأأ

15/ 94 ةد˘˘عا˘˘ق˘˘˘لأ ن˘˘˘م

را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ضسم˘˘˘لأ)
مت كلذلو (رئأزجلاب يبنجألأ

 .«اهيلع ءاقبإلأ

را˘˘˘ضشأأ ،ر˘˘˘˘خآأ بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م

تÓ˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ نأأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ
نوناق عورضشم يف ةجردملأ
اضضيأأ تضسم دق تاقورحملأ
أذه نأأ ثيح ،يئابجلأ ماظنلأ
ي˘ف ا˘ح˘ضضأو سسي˘ل» ر˘˘ي˘˘خألأ

 .«لوعفملأ يراضسلأ نوناقلأ

هنأأ نأاضشلأ أذه يف حضضوأأو
ن˘م عأو˘نأأ ة˘ع˘˘برأأ جأردإأ م˘˘ت»
سصخ˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف «بئأر˘˘˘ضضلأ
اهنأاضش نم ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ
لي˘خأد˘م ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ»
ط˘ي˘ضسب˘ت بنا˘ج ى˘لإأ ة˘لود˘˘لأ
ل ثي˘ح˘ب ي˘ئا˘ب˘ج˘لأ ما˘ظ˘ن˘˘لأ
لك يف تأرييغت كانه نوكت
امم يئابجلأ ماظنلأ يف ةنضس

.«نيرمثتضسملأ أريثك جعزي

با˘ب˘ضسأل ه˘ضضر˘ع ي˘˘فو
نو˘نا˘ق ة˘ع˘جأر˘م رأر˘ق ذا˘خ˘تأ
ر˘˘يزو لا˘˘ق ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
طا˘˘˘˘˘˘ضشن» نأأ ة˘˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لأ
لو˘ح˘ت فر˘ع˘ي تا˘قور˘ح˘م˘لأ

رئأزجلأ نأأو ملاعلأ يف أريبك
أذ˘ه ن˘ع ة˘لز˘ع˘ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ن˘ل
 .«لوحتلأ

ىفصشتصسم مخصضأا ءانبو تارازولا نم ددع ءاغلإا ىلع لمعيصس هنأاب لاق

تاعيقوتلا عمج ةيلمع لÓخ ليقارع ةدعل هتهجاوم نع فصشكي يليلخب
¯S°ÉQI T¢

ح˘˘˘˘ضشر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘˘ضشك

ناميلضس»تايضسائرلل

ةدعل هتهجأوم نع ،«يليلخب
ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘ي˘˘قأر˘˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م تا˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لأ
نو˘ما˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ
بوا˘ج˘˘ت م˘˘غر تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘ل
هنأاب أدكؤوم ،هعم نينطأوملأ

رم يتلأ تابوعضصلأ لك مغر
ةيطأرقوريبلأ لكاضشملأو اهب
تلأزل يتلأ ةيلمعلأ نأأ لإأ

58 هتبضسن ام تغلب ةرمتضسم

بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع ة˘ئ˘م˘لا˘ب
ثدحتملأ تأذ لاقو.ينطولأ

اهطضشن ةيفحضص ةودن لÓخ

لاح يف هنأأ ،ةمضصاعلاب سسمأأ

ةيروهمجلل اضسيئر حبضصأأ ام

نم ددع جمد ىلع لمعيضس

ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإأ وأأ تأرأزو˘˘˘˘˘لأ

سسلا˘ج˘˘م ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو

ليوحت رأرغ ىلع ،نيوأودو

ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسلأ ةرأزو

ر˘ي˘يÓ˘م˘لأ ه˘ب˘ضسح فز˘ن˘ت˘˘ضست

نأو˘˘˘˘يد ى˘˘˘˘˘لإأ ةد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ف نود

ةرأزو ط˘بر أذ˘كو ة˘حا˘ي˘ضسلأ

،لمعلأو نيوكت˘لا˘ب با˘ب˘ضشلأ

ة˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لأ ةرأزو ط˘˘˘˘برو

.تأداحتلاب

طبر سضفر˘ي ه˘نأا˘ب أر˘ي˘ضشم

،ة˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلأ

ةرأزو ليوحت ىلإأ ةفاضضإلاب

ىود˘˘˘ج ل يذ˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ضصتلأ

ى˘لإأ ه˘لو˘ق د˘ح ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

هنأاب » عباتو ،طبضضلأ ةطلضس

جما˘نر˘ب˘لأ ة˘ع˘جأر˘م د˘ي˘ع˘ي˘ضس

ن˘˘ع هد˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘يو يو˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ

,ةي˘حو˘لو˘يد˘يلأ تا˘عأر˘ضصلأ

ربكأأ ءانبب همايق بناج ىلإأ

دجضسملأ يهاضضي ىفضشتضسم

لاح يف ةمضصاعلاب مظعألأ

.دÓبلل اضسيئر هباختنأ مت

ه˘ئا˘م˘ت˘نا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘فو

ي˘مÓ˘عإلأ لا˘ق ،ة˘با˘˘ضصع˘˘ل˘˘ل

تضسل» «ي˘ل˘ي˘ل˘خ˘ب نا˘م˘ي˘ل˘˘ضس

ة˘˘با˘˘ضصع˘˘لأ دأر˘˘فأأ ن˘˘˘م أدر˘˘˘ف

قأروأأ ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘قرو تضسلو

لو˘ق˘˘لأ ع˘˘با˘˘تو ,«ة˘˘با˘˘ضصع˘˘لأ

ن˘م نو˘كأأ ف˘ي˘ك «Ó˘ئا˘ضست˘˘م

تنكو تعوج انأأو ةباضصعلأ

زربأو ،«سشيعأأ ىتح فلتضسأأ

نم دجوي املثم هنأاب يليلخب

ن˘˘م ه˘˘با˘˘ح˘˘ضسنأ ي˘˘ف بغر˘˘˘ي

نم كانه تايضسائرلل حضشرتلأ

هزو˘˘ف ى˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘يو ه˘˘م˘˘˘عد˘˘˘ي

. ةيدأرملأ يضسركب

هتأذ ثدحتملأ ددضشو أذه

ءأر˘˘˘˘˘جإأ ةرور˘˘˘˘˘ضض ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع

ي˘ف ة˘ي˘ضسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ

21 خيراتب ددحملأ اهدعوم

نأاب أدكؤوم ،لبقملأ ربمضسيد

تمدق ةيركضسعلأ ةضسضسؤوملأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب د˘ي˘ف˘˘ت تا˘˘نا˘˘م˘˘ضض

.ةفافضشو ةهيزن تاباختنإأ

ةمزألا يوصسي نل ةيركصسعلا تارايخلا ىلإا ءوجللا نإا تلاق

ةيلخادلا ايروصس نوؤوصش يف لخدتلا سضفرت رئازجلا
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ن˘˘˘ع ر˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ تبر˘˘˘˘عأأ
سسا˘ضسم˘لأ ع˘طا˘ق˘لأ ا˘˘ه˘˘ضضفر
تنا˘ك ا˘م˘ه˘م لود˘لأ ةدا˘ي˘ضسب
ةد˘كؤو˘م لأو˘حألأو فور˘ظ˘˘لأ
ةلود عم ل˘ما˘كلأ ا˘ه˘ن˘ما˘ضضت
ى˘ل˘عو ة˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضشلأ ة˘˘يرو˘˘ضس
ا˘ه˘تدا˘ي˘˘ضس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ضصر˘˘ح
اهتدحوو اهيضضأرأأ ةمÓضسو
ماعلأ ن˘ي˘مألأ لا˘قو.ة˘ي˘بأر˘ت˘لأ
،ةي˘جرا˘خ˘لأ نوؤو˘ضشلأ ةرأزو˘ل
لÓ˘˘˘خ ،نا˘˘˘هد˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘˘ضشر
سسلجم˘ل ئرا˘ط˘لأ عا˘م˘ت˘جلأ

لوح ،ةيبرعلأ لودلأ ةعماج
ي˘˘˘ف ع˘˘˘ضضو˘˘˘˘لأ تأرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
ع˘با˘ت˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نإأ ،ة˘يرو˘˘ضس
ثأد˘حألأ ر˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘غ˘˘ضشنا˘˘ب
لامضش يف ةلضصاحلأ ةريطخلأ
ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ نأأ د˘˘كأأو.ة˘˘يرو˘˘ضس

،ة˘مزألأ علد˘نأ ذ˘ن˘م تل˘م˘ع
ليبضس يف ،اهعضسو يف ام لك
يمل˘ضس ي˘ضسا˘ي˘ضس ل˘ح دا˘ج˘يإأ
بعضشلأ مد ن˘ق˘ح˘ي ،ي˘ق˘فأو˘ت
ي˘ب˘ل˘يو ،ق˘ي˘ق˘˘ضشلأ يرو˘˘ضسلأ
ي˘ف ة˘عور˘ضشم˘لأ ه˘تا˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
عم ،ةيطأرقم˘يد˘لأو ،ة˘ير˘ح˘لأ

ةيبنجألأ تÓخدتلأ اهضضفر

.يلخأدلأ يروضسلأ نأاضشلأ يف

ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن» فا˘˘˘˘˘ضضأأو
ل ة˘˘يرو˘˘ضس ي˘˘ف عا˘˘ضضوألأو
دوهج˘لأ م˘غر ،م˘قا˘ف˘ت˘ت تلأز
ةينضضملأ ةيلود˘لأو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
Óمأأ ،تلأز ل و تلذُب يتلأ
ة˘˘˘مزألأ هذ˘˘˘ه زوا˘˘˘ج˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف
د˘ح ع˘ضضوو ،ة˘ي˘ضصع˘ت˘ضسم˘˘لأ

بي˘˘ل˘˘غ˘˘˘تو ءا˘˘˘مد˘˘˘لأ ة˘˘˘قأرإل
ط˘ب˘ضضو ة˘˘م˘˘كح˘˘لأ تو˘˘ضص
ىلإأ ءوجللأ نأأ دكأأو.«سسفنلأ
م˘ل ة˘ير˘كضسع˘˘لأ تأرا˘˘ي˘˘خ˘˘لأ

يف اموي مهاضس نأأو ثدحي
لب ،ةيلودلأ تامزألأ ةيوضست

،اهمقافت يف اببضس امئأد ناك
ر˘˘ب˘˘كألأ ر˘˘ضسا˘˘خ˘˘لأ ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
فور˘˘˘ظ˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
نو˘ي˘ند˘م˘لأ م˘ه ة˘يوا˘˘ضسأا˘˘م˘˘لأ
انرضشبتضسأ دقل» دروأأو.لّزعلأ

ريخ
ً

أرخؤوم زرحملأ مدقتلاب أ
لي˘كضشت ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ د˘ع˘ب
ا˘م˘م ،ة˘يرو˘ت˘ضسد˘لأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
بيلغتل لمأأ سصيضصب ىطعأأ
املاطل يذلأ يضسايضسلأ لحلأ
ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م يدÓ˘ب ه˘ب تدا˘˘ن
تأرو˘ط˘ت˘لأ ي˘تأا˘ت˘˘ل ،ة˘˘مزألأ
ىلإأ تأوطخ انديعتل ةريخألأ
معد ثدحتملأ ددجو.«ءأرولأ
ثوع˘ب˘م˘لأ دو˘ه˘ج˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ
ىلإأ ةدحتملأ ممأÓل سصاخلأ
ى˘˘لإأ ها˘˘˘يإأ ا˘˘˘ي˘˘˘عأد ،ا˘˘˘يرو˘˘˘ضس
ها˘˘ج˘˘ت هدو˘˘ه˘˘˘ج ة˘˘˘ل˘˘˘ضصأو˘˘˘م

ة˘ي˘لود˘لأ فأر˘طألأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
بيرقتل ةيروضس يف ةلخدتملأ

ى˘لإأ لو˘˘ضصو˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ف˘˘قأو˘˘م
و˘˘هو كر˘˘˘ت˘˘˘ضشم˘˘˘لأ فد˘˘˘ه˘˘˘لأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ضسا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ ة˘˘˘يو˘˘˘ضست˘˘˘˘لأ

.ةدوضشنملأ

ةداعإأ ىلإأ ثدحتملأ اعدو
ىلإأ أددجم ايروضس ةقيقضشلأ
م˘˘ت˘˘خو.ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ن˘˘˘ضضح˘˘˘لأ
ة˘˘˘مزألأّ ل˘˘˘ح نإأ» لو˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
نأأ اعيمج ا˘نو˘عد˘ي ة˘يرو˘ضسلأ
بر˘ع˘ك ا˘ندو˘ه˘ج ع˘م˘ج˘ت˘˘ضسن
ي˘ف ا˘يرو˘ضس م˘عدو ة˘ق˘فأر˘م˘ل
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مأل ا˘˘˘ه˘˘˘تدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسأ

ل˘م˘˘ع˘˘ن نأأو ،ا˘˘هرأر˘˘ق˘˘ت˘˘ضسأو
ن˘ب˘غ˘لأ ع˘فر ى˘ل˘ع سصÓ˘خإا˘ب

يرو˘˘˘˘˘ضسلأ بع˘˘˘˘˘˘ضشلأ ن˘˘˘˘˘˘ع
سشيعلأ نم هنيكمتو قيقضشلأ
مأرتحأو هضضرأأ ىلع مÓضسب

 .«هتأرايخ

طورصشب تاونصس ثÓث نم لقأا تارايصسلا داريتصسا ثعبي

 تاقورحملاو ةيلاملا ينوناق ىلع مويلا قداصصي ءارزولا سسلجم
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 عوبصسأ’أ ةياهن ةياغ ىلإأ031  ـلأ زواجت هاياحصض ددع

ذيمÓت ىلع اهلÓظب يقلت اياحسسلإ باهتلإ ضضرم «ايبوف »
 لجيجب فورعم يديسس ةيدلب

تاي’ولأ لك يف حصشرتلأ تأرامتصسأ عأديإأ ةلهم يهتنت نينث’أ أدغ

ةعانسصلإ فرغل ةماعلإ تايعمجلإ ءاسضعأإ باختنإ
يراجلإ رهسشلإ رخإوأإ ةيديلقتلإ

نييفرحلاو تايفر˘ح̆لا ة˘فا˘ك ة˘يد˘ي̆ل˘ق˘ت̆لا ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘حا˘ي˘شسلا ةرازو تد˘كأا
ءاشضعأا باختنا نأا فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا فرغ ىوتشسم ىلع نيلجشسملا

92 ءاثÓثلا موي مظنتشس فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا فرغل ةماعلا تايعمجلا

نم برقتلا ددشصلا اذه يف تعدو.ينطولا بارتلا لماك ربع9102 ربوتكأا
ةحايشسلا ةيريدم ىوتشسم ىلع تاباختنلا ميظنتو تاحيششرتل ةيئلولا ةنجللا

متي نأا ىلع حششرتلا تارامتشسا بحشسل ةينعملا ةيلولل ةيديلقتلا ةعانشصلاو

تايفرحلا ةفاك تبلاطو.نينثلا ادغ يأا يراجلا ربوتكأا41 خيرات لبق اهعاديإا
فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا فرغ ىو˘ت˘شسم ى̆ل˘ع ن˘ي̆ل˘ج˘شسم̆لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح̆لاو
ةيلمعلا نأاب تهبن و.ثدحلا اذه حاجنإاو مهيلثمم رايتخل ةوقب ةكراششملل
بونجلا تايلوب اذكو ةلوزعملاو ةيئانلا قطا˘ن˘م̆لا̆ب ق̆ل˘ط˘ن˘ت˘شس ة˘ي̆با˘خ˘ت̆نلا

ربوتكأا92و82 مايأا رمتشستو ربوتكأا72 دحألا موي نم ءادتبا ريبكلا بونجلاو

ةيليوج91 يف خرؤوملا رارقلا ماكحأل اقبط ىرجتشس ةيلمعلا هذهو9102

تاباختنلا ميظنت تايفيك و باختنÓل حششرتلا طورشش ددحي يذلا5102
ثيح فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا فرغ تائيه فلتخم ىوتشسم ىلع اهريشسو
نأا طورشش مهيف رفوتت نيذلاو حششرتلا يف نيبغارلا نييفرحلاو تايفرحلا ىلع
يف ارقتشسم نوكي نأاو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا لجشس يف Óجشسم نوكي

عشضو خيرات دنع لقألا ىلع رهششأا (3) ةثÓث ذنم ةفرغلل ةيميلقإلا ةرئادلا دودح

مئاوقلا قلغ موي ةنشس91 غلب دق نوكي نأاو اهتعجارم وأا ةيباختنلا ةمئاقلا
ةيندملا هقوقح لكب اعتمتم نوكي نأاو ةيشسنجلا يرئازج نوكي نأاو ةيباختنلا

هيلع مكح دق نوكي ل نأاو ةيونشسلا تاكارتششلا عفد ىفوتشسا دق نوكي نأاو

 .فرحلاو ةيديلقتلا ةعانشصلا مكحي يذلا عيرششتلل ةفلاخم هباكترل ايئاشضق
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نم ةينورتكلأ ةحول04 نم ديزأأ ءافتخأ ةيفلخ ىلع
ةملاقب باصسحلب رمع ةيعماجلأ ةماقإ’أ

فلكملإ و بسساحملإ و نزخملإ لوؤوسسم
ةيئاسضقلإ ةباقرلإ تحت ةماقإ’اب ةرإدإ’اب
رمع ةيعماجلا ةماقإلا نم ةينورتكلا ةحول04 نم ديزأا ءافتخا ةيفلخ ىلع
عوبشسألا ةياهن رمأا، ةبلطلا صضعب ميركتل ةهجوم تناك يتلا و ةملاقب باشسحلب
و نزخملا لوؤوشسم نم لك عشضوب ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
ةباقرلا تحت ةروكذملا ةي˘ع˘ما˘ج̆لا ة˘ما˘قإلا̆ب ةرادإلا̆ب ف̆ل˘كم̆لا و بشسا˘ح˘م̆لا

اعيمج اوعشضخ نيذلا و اشصخشش81 يلاوح اهيف عبوت ةيشضقلا ، ةيئاشضقلا
ةزهجألا هذه ءانتقا ىلع لوألا لوؤوشسملا نإاف رداشصملا صضعب بشسح و، قيقحتلل
ةناشصحلل ارظن و ناملربلاب بئان ايلاح يه يتلا و ةماقإÓل ةقباشسلا ةريدملا يه
كلت ءافتخا يف اهعم قيقحتلل اهئاعدتشسا نود ةلاح اهب عتمتت يتلا ةيناملربلا
تامولعملا صضعب بشسح و ، ةينورتكللا تاحوللا نم ةربتعملا ةيمكلا

ةينورتكلا ةحول05 يلاوح ءانتقاب تماق ةماقإلا ةرادإا نإاف اهيلع لشصحتملا
لÓخ نم تتبثأا تاقيقحتلا نأا لإا تابلاطلا صضعب ميركتل اهشصيشصخت فدهب
مت و تلخد اهنأا ىلع ةلجشسم حاولألا ةشصح نأا اهيلع اولشصحت يتلا قئاثولا

نويلم08 يلاوحب اهب نيفراعلا صضعب بشسح ردق يذلا و اهنمث ديدشست
حاولألا ةيقب ىلع رثعي مل ام يف اهنم ةعبرأا ىلع لإا روثعلا متي مل هنا لإا،ميتنشس
ةيريدم نأا انملع دق و،اهنمث ديدشست مغر ةلوهجم ةهجو ىلإا تبهذ يتلا
، ةيشضقلا هذه يف يندم فرطك تشسشسأات دق ةملاق ةيلوب ةيعماجلا تامدخلا

YõGdójø.∫ . ةينورتكللا حاولألا كلت ءافتخا ءارج اهباشصأا يذلا ررشضلا دعب

 ناتأأرمأ مهنيب نم صصاخصشأأ50 نم نوكتت ةكبصش

ةقرسس يف ةسصتخم ةكبسش كيكفت
ةملاقب تإرهوجملإ

ةجلاعم نم، ةملاقب دمحأا ةرهموبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت
اهتيحشض حار يتلاو ،(ةيبهذ ةمازح) ةيبهذ تاغوشصم ةقرشسب قلعتت ةيشضق

صصاخششأا50 اهيف طروت يتلاو ،ةنشس64 رمعلا نم غلابلا «ع.م» ىمشسملا

نأا دعب تمت ةيلمعلا،ناتأارما مهنيب نم ةنشس24 و71 نيب ام مهرامعأا حوارتت
غÓبب دمحأا ةرهموبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رقم ىلإا ةيحشضلا مدقت
نئاكلا هلحم لخاد نم (ةمزحم) ةيبهذ تارهوجم ةقرشسل اهشضرعت هدافم
لحملاب هدجاوت ءانثأا كلذو نيتلوهجم نيتأارما دشض دمحأا ةرهموب ةيدلب طشسوب

ةشضورعملا تارهوجملا دقفتت تأادبو اهتيوه لهجي ةأارما هنم تمدقت ثيح
اهئانتقإا لجأل اهبيرجتو اهدقفت ةيغب ةيبهذ ةمزحم اهءاطعإا هنم تبلطو ،عيبلل
ةيناكمإا نع هلاؤوشسب تماق يتلا اهتيوه لهجي ىرخأا ةأارما تلخد تاظحل دعبو
اهعم تذخأاو لحملا ترداغ ىرخألا ةأارملا نأا أاجافتيل اهينذأا بقثب همايق
رشصنعل اطيششنتو،ةلوهجم ةهجو ىلإا ترفو ةرايشس ةلقتشسم تارهوجملا
رشصانع ةيوهو ناكم ىلإا لشصوتلا مت يرحتلاو ثحبلا دعبو مÓعتشسلا

ىلإا مهدايتقاو مهنم40 فيقوت مت نيأا صصاخششأا50 نم نوكتت يتلاو ةكبششلا
نيبت قيقحتلل ةلشصاوم،رارف ةلاح يف رشصاقلا ةاتفلا تيقب نيح يف ةقرفلا رقم
ميدقت دعب،ةقرشسلا ةيلمع ذيفنتل قبشسم قافتا ىلع اوناك مهيف هبتششملا نأا

اميف صسبحلا مهنم30 عاديإا مت ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا مهيف هبتششملا
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مت» هنأا ةرازولل نايب حشضوأاو

ىلإا9102 ربوتكأا حتافلا ذنم

ة˘با˘شصإا تلا˘ح ل˘ي˘ج˘شست مو˘ي˘˘لا

ىوتشسم ىلع اياحشسلا باهتلاب

48ب يداولا يه تايلو ثÓث

ل ةلاح81 و اهب حرشصم ةلاح

ةن˘تا˘ب و ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ي˘ف تلاز

50 و اهب حرشصم ةلاح21ب

ىفششتشسملا يف تلازل تلاح

ةلاح03ب ل˘ج˘˘ي˘˘ج كلذ˘˘ك و

يف تلاز ل53 و اهب حرشصم

ربمتبشس نم كلذ و ىفششتشسملا

و.«9102 ر˘بو˘ت˘˘كأا01 ىلإا

نأا رد˘˘˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘˘لا تاذ ح˘˘˘˘˘˘شضوأا

يجولويبوركيملا صصي˘خ˘ششت˘لا»

نأا رهظأا دق ةلجشسملا تلاحلل

اياح˘شس با˘ه˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا

ةرازولا تراششأا امك.«يشسوريف

ببشستت يتلا ىودعلا هذه نأا ىلإا

نع ةفلتخم تاشسوريف ةدع اهيف

ل و ةفيفخ ابلاغ نوكت اهشضعب

ى˘ل˘ع ا˘شصا˘˘خ ا˘˘جÓ˘˘ع بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت

اياحشسلا باهتلا تلاح صسكع

اذ˘ه ي˘˘ف تد˘˘كأاو.ة˘˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘كب˘˘لا

نم تلاحلا هذه نأا صصوشصخلا

تاذ يشسوريفلا اياحشسلا باهتلا

يف ىفششت» يم˘شسو˘م˘لا ع˘با˘ط˘لا

اهنكمي و ابيرقت عوبشسأا فرظ

ثو˘˘˘كم˘˘˘لا ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شست ل نأا

ىودعلا تدأا اذإا لإا ىفششتشسملاب

قلعت اذإا وأا ةديدشش صضارعأا ىلإا

.«عيشضرب رمألا

نأا˘˘ب ه˘˘تاذ رد˘˘˘شصم˘˘˘لا ر˘˘˘كذ و

باه˘ت˘لا ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نا ة˘ق˘ير˘ط

لا˘شصتلا ر˘˘ب˘˘ع م˘˘ت˘˘ي ا˘˘يا˘˘ح˘˘شسلا

قاششنتشسا لÓخ نم وأا رششابملا

دحأا لاعشس ةلاح يف تاميشسج

ر˘خألا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب صصا˘خ˘ششألا
دق تاكرحلا صضعب» نأا ادكؤوم
راطخأا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب ل˘ل˘ق˘ت
با˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا صضر˘˘˘م˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘شصإلا
حشصنت ددشصلا اذه يف.«اياحشسلا
و د˘˘ي˘˘ج˘˘لا ل˘˘شسغ˘˘لا˘˘ب» ةرازو˘˘˘لا
نأا ةحشضوم «نيدي˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا
يشسور˘ي˘ف˘لا ا˘يا˘ح˘شسلا با˘ه˘ت˘لا»
يد˘˘يألا ر˘˘ب˘˘ع كلذ˘˘ك ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي
ريخألا يف تشصلخ و.«ةخشسولا
ريبادت مارتحا نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ى˘لإا
لكششب صصلقي نأا هنكمي ةفاظنلا

اياحشسلا باهتلا ىودع نم ريبك
.يشسوريفلا
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با˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا صضر˘˘˘م ل˘˘˘شصاو˘˘˘ي
ةهجلاب ثدحلا ع˘ن˘شص ا˘يا˘ح˘شسلا
ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا

فورعم يديشس ةيدلبب اديدحتو
ةيلولا ةمشصاع نع دعبت يتلا

يشصحأا يتلاو ملك07 نم رثكأاب
تاباشصإلا نم ربكألا ددعلا اهب
تاشسشسؤوملا ذيمÓت ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘شس
تارششعلا لقن نيذلا ةيميلعتلا

نم ةيليملا ىفششتشسم ىلإا مهنم
ددع زواجتو. جÓعلا يقلت لجأا
ىلإا مهلقن مت نيذلا نيباشصملا

يرو˘˘ت˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ششب ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم
ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب

اشصخشش031لا عو˘˘˘ب˘˘˘شسألا

ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م

ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

يديشس ةيدلب ميلقإا˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

» يف ببشست يذلا رمألا فورعم

ذيمÓت طشسو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح «ا˘ي˘بو˘ف

ل˘ظ ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ءا˘˘ي˘˘لوأاو

تلا˘ح دو˘جو ن˘ع تا˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م

لÓ˘خ ا˘هؤوا˘شصحإا م˘ت˘ي م˘ل ىر˘˘خأا

عشسوت لامتحاو ةيشضاملا ةرتفلا

ن˘م ىر˘خأا تا˘ئ˘ف ى˘لإا صضر˘˘م˘˘لا

ل˘ظ ي˘ف ا˘شصو˘شصخ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

امو صضر˘م˘ل˘ل يد˘ع˘م˘لا ع˘با˘ط˘لا

طÓ˘ت˘خا ن˘ع م˘ج˘ن˘˘ي نأا ن˘˘كم˘˘ي

تاءاشضف يف ذي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ق˘ت˘لاو

يف رطاخم نم ةقيشضو ةلوزعم
. ءلؤوه نيب رثكأا صضرملا راششتنا

ىلإا تامولعملا رخآا تراششأاو
ىلإا ةيب˘ط ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا
اديدحتو فورعم يديشس ةيدلب
يتلا ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ىلإا
نوباشصملا ذيمÓتلا اهب صسردي
با˘ب˘شسأا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘˘م
هذهب هراششتنا بابشسأاو صضرملا
يف اذهو ذيمÓتلا نيب ةعرشسلا

نأا لامت˘حا ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ل˘ظ
نفعت نع امجان صضرملا نوكي
ه˘˘ي˘˘ف صسرد˘˘ي يذ˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا
ر˘خآا بب˘شس دو˘جو وأا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

صضرملا راششتنا ءارو ناك امبر
تيقوت يفو ةعرشسلا هذهب مهنيب

تشسي˘ل نأاو ا˘شصو˘شصخ ن˘ماز˘ت˘˘م
اهيف يناع˘ي ي˘ت˘لا ى˘لوألا ةر˘م˘لا
ةيوبر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت
يف ةيئابو صضارمأا نم لجيجب

صضع˘˘˘˘˘ب هد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششت ا˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘ظ
ي˘ف رو˘هد˘ت ن˘˘م تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا

دعاشس يذلا رمألا ةفاظنلا بناج
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘كلا را˘˘˘ششت˘˘˘نا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
، ا˘ه˘ب تا˘شسور˘ي˘ف˘˘لاو صضار˘˘مألا

صضع˘˘ب و˘˘م˘˘ن ي˘˘ف م˘˘ها˘˘شس ا˘˘م˘˘ك
صضار˘مأÓ˘ل ة˘ل˘قا˘ن˘لا تار˘˘ششح˘˘لا
ةبشسنلاب لاحلا وه امك اهطيحمب
نأا حجري يتلا ر˘م˘ن˘لا ة˘شضو˘ع˘ب˘ل
صضار˘˘مألا م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ءارو نو˘˘كت
م˘ي˘ل˘قإا تبر˘شض ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا

. ةريخألا ةرتفلا لÓخ لجيج

راصشبو طأوغأ’أو ةلقروب تايفصشتصسم3 زاجنإأ

ةددحملإ اهلاجآإ يف نييبطلإ نيمدختسسملإ تاقحتسسمو بتإور عفدب رمإوأإ
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ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘يزو ف˘˘˘˘˘˘ششك
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كشسلاو
,يواريم دمحم ,تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

3 زاجنإا يف ابيرق قÓطإلا نع

تايلو ن˘م ل˘كب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم
ةيطغتل راششبو طاوغألاو ةلقرو
هذه يف نين˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
يواريم لاقو.ةيبونجلا قطانملا

صصشصخ عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا لÓ˘˘˘˘˘˘خ
عا˘ط˘˘ق ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو صصي˘˘خ˘˘ششت˘˘ل
ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘˘ح˘˘شصلا
د˘ب˘ع ي˘لاو˘لا رو˘شضح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا
زاجنإا لاغششأا» نأا ةدويشص قلاخلا

ةلقرو نم لكب تايفششتشسم3

ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت˘˘شس را˘˘ششبو طاو˘˘غألاو
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ل˘جأا ن˘م اذ˘هو.«ا˘ب˘ير˘˘ق
هذه يف نين˘طاو˘م˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا
يناعت يتلا ةيبونجلا تايلولا
تا˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘˘شصق˘˘˘˘˘ن
م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا فا˘˘شضأاو.ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م قÓ˘˘˘طإا كلذ˘˘˘ك
ل˘ف˘كت˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م
ة˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لاو قور˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
د˘ل˘ج˘لا ة˘عارزو ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا
نار˘˘˘˘هو ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كب
ةد˘حاو ل˘ك ع˘شست˘˘ت ةد˘˘كي˘˘كشسو

نأا ادكؤوم ,اريرشس021ـل امهنم
ل˘˘˘˘˘˘˘˘ك تشصشصخ ة˘˘˘˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
دراوم˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘ي˘نا˘كمإلا
هذهب نشسحألا لفكتلل ةيرششبلا
فيفختلو ى˘شضر˘م˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا
ريزولا لاقو.ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ديدجلا ةحشصلا نوناق لوخد نأا

ةنشس نوشضغ ي˘ف ة˘مد˘خ˘لا ز˘ي˘ح

ىوتشسم نم نشسحيشس0202
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ءادأا

عا˘ط˘˘ق˘˘لا ير˘˘ي˘˘شسم˘˘ل ل˘˘ه˘˘شسيو
تاردا˘ب˘م˘لا˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا

تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسح˘˘˘˘˘تو
ي˘ف ر˘يزو˘˘لا را˘˘ششأاو.ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

ةيامحل ةينمألا تاءارجإلا لاجم
تاكلتمملاو ةيحشصلا تآاششنملا

ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع صصا˘˘خ˘˘˘ششألاو
مايق˘لا» ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تار˘ب˘خ˘لا ل˘˘كب ارو˘˘ف
ة˘ق˘با˘ط˘مو ة˘مÓ˘شس ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل
ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا تآا˘˘ششن˘˘م˘˘لا
ة˘قدا˘شصم˘لاو ن˘مألاو ة˘˘مÓ˘˘شسلا

يلخادلا نمألا تاططخم ىلع
اذ˘كو ة˘ي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
راذنإلا ماظن ةيزهاج نم دكأاتلا
ةكبشش دوجوو قئارحلاب صصاخلا

ىوتشسم ىل˘ع ق˘ئار˘ح˘لا ءا˘ف˘طإل

امك. ةيحشصلا تاشسشسؤوملا ةفاك
عاطق ىلع لوألا لوؤوشسملا اعد
لك نيي˘ح˘تو ة˘ب˘قار˘م˘ل ة˘ح˘شصلا
ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘˘تإلا
دكأاتلاو ةي˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ل˘ك ة˘˘مÓ˘˘شس ن˘˘م
اهلخاد ةلمعتشسم˘لا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا

Óشضف ةدجن˘ل جرا˘خ˘م ة˘ب˘قار˘مو
ي˘ف ن˘مألا ناو˘عأا ن˘يو˘كت ى˘ل˘ع
طاقنلا نيمأا˘تو ق˘ئار˘ح˘لا لا˘ج˘م
ل˘خاد ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح˘˘لاو ة˘˘شسا˘˘شسح˘˘لا
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ةب˘قار˘م˘لا تا˘يرود ن˘م ف˘ي˘ث˘كت
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا ةا˘˘عار˘˘مو
ي˘فو.ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا ط˘ي˘ح˘م˘ل˘˘ل
تاطاششنلا ريوطتو ميظنت لاجم
نيعتي هنأا يواريم دكأا ةيحشصلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘عد˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع
تا˘˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا جار˘˘˘˘˘˘˘خإا
ج˘ما˘˘نر˘˘ب ق˘˘فو ة˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘لا

تاد˘˘حو ر˘˘يو˘˘ط˘˘˘تو صصشصخ˘˘˘م
يلزنم˘لا ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإلا جÓ˘ع˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ف˘لا ل˘م˘ع م˘ي˘عد˘˘تو
جمانرب ز˘يز˘ع˘ت اذ˘كو ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘شسنألاو ءا˘˘˘˘˘˘شضعألا عرز
كلذك ريزولا قرطتو.ا˘يÓ˘خ˘لاو
راذنإلاو ةظقيلا ماظن زيزعت ىلإا
ةلق˘ن˘ت˘م˘لا صضار˘مألا ة˘ح˘فا˘كم˘ل

ة˘ما˘نزر˘ل ي˘ل˘ع˘ف˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
زيكرتلا و ةيرابجإلا تاحيقلتلا

كلذكو ر˘كب˘م˘لا ف˘ششكلا ى˘ل˘ع
ع˘يرا˘ششم مÓ˘ت˘شسا ي˘ف عار˘˘شسإلا
ىلع ةي˘ح˘شصلا ة˘ب˘قار˘م˘لا زا˘ج˘نإا
يف اهعشضوو اهزيهجتو دودحلا
نيفلحم ءابطأا نييعتو ةمدخلا

ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ا˘˘هاو˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘نلا تاذ صضار˘˘˘˘˘˘˘مألا
صصخي اميف ريزولا دكأاو.يلودلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا عا˘˘شضوألا ة˘˘يو˘˘شست
راوحلا زيزعتو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘ل˘ل
عفد بوجو ىل˘عو ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ي˘ف تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو بتاور˘˘لا
ةيدودرملا ةحنم اهيف امب اهلاجآا

رار˘˘˘˘˘ق بشسح صسرد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لاو
ة˘˘يو˘˘شستو ر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا

بشصانملا يف نييعتلا ةيعشضو
ةينوناقلا تاءارجإÓل اقبط ايلعلا
ةحشصلا يينهم ةيامح بناج ىلإا
عفر لÓخ نم مهماهم ءادأا ءانثأا

ي˘ف ة˘شصا˘خ, ن˘مألا ناو˘˘عأا دد˘˘ع
ةموادملا طاقنو تلاجعتشسلا

تاه˘ج˘لا ىد˘ل يوا˘كششلا ع˘فرو
ةيرابجإا عم ةشصتخملا ةيئاشضقلا
دن˘ع ي˘ن˘ه˘م فر˘ط˘ك صسي˘شسأا˘ت˘لا
د˘شض ف˘ن˘ع ة˘لا˘ح ل˘ك ل˘ي˘ج˘˘شست
.ةحشصلا يينهم

«اصصاخ اجÓع يعدتصست» ’ ةفيفخ ىودع اهربتعت ةحصصلأ ةرأزو

لجيجو ةنتابو يدإولإ تاي’و يف اياحسس باهتلإإ ةلاح621 ليجسست
نم تاي’و ثÓث ىوتصسم ىلع اياحصسلأ باهتلاب ةلاح621 ليجصست مت هنأأ تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ةرأزو تدكأأ

.«اصصاخ اجÓع يعدتصست» ’ ةفيفخ ىودع يهو«يصسوريف اياحصس باهتلاب قلعتي رمأ’أ نأأ ةحصضوم دÓبلأ
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عورصشملأ ةيصضرأأ عقوم ببصسب /فيطصس

 لاطبألا رسصق ةيدلبب  تاجاجتحلا نم ةجوم ريثي ايعامتجا انكسسم041 زاجنإا

يقأوبلأ مأأ

لتقم يف نيطروتم نيقيقسش فيقوت
ءاسضيبلا نيعب لداع باسشلا

نأأ يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ صسمأأ موي تدافأأ
هبتسشم نيقيقسش فيقوت نم تنكمت دق ءاسضيبلأ نيع ةرئأد نمأاب اهحلاسصم
ةنيدمب ةعمجلأ ىلإأ صسيمخلأ ةليل تعقو يتلأ لتق ةميرج باكتراب امهيف
فيسضيو يناثلأ هدقع يف (لداع.أ) باسشلأ اهتيحسض حأرو ءاسضيبلأ نيع
عم راج قيقحتلأ ةر˘سشا˘ب˘مو ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسأ م˘ت د˘ق ة˘م˘ير˘ج˘لأ ةأدأأ نأأ نا˘ي˘ب˘لأ
يتلأ ءأركنلأ ةميرجلأ هذهل ةيدؤوملأ عفأودلأو بابسسألأ ةفرعمل نيفوقوملأ
هجوب يقأوبلأ مأأ ةيلو ينطأومو ةسصاخ ءاسضيبلأ نيع ناكسس اهركنتسسأ

GCMªó RgÉQ.ماع

يقأوبلأ مأأ

يف نيرخآا نينثا حرجو نيباسش كÓه
ةيزاجلاب ةيران ةجاردو ةرايسس نيب مادطسصا

نأردحني نيباسش كÓه نع عورم رورم ثداح عوبسسألأ ةياهن رفسسأأ
نيب فينع مأدطسصأ رثإأ نيرخآأ نيسصخسش ةباسصإأو ةيزاجلأ ةيدلب نم

بسسحبو ثداحلأ ،جنويد عون ةيران ةجأردو5ل عون نم ةرايسس
لخدم هدهسش يقأوبلأ مأأ ةيلول ةيندملأ ةيامحلاب مÓعإلأ ةيلخ نايب

نيأأ Óيل ةنماثلأ دودح يف20 مقر يئلو قيرطلأ ةيزاجلأ ةنيدم
ةعلسضلأ ةدحو نم معدب ةنايكسسمب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت

ةنسس02 رمعلأ نم غلبي ( صسراف.ع) نيتيحسضلأ يتثج لقنب تماقو

ناكملأ نيع يف نييفوتم62 رمعلأ نم غلبي باسش (ميسسن.ب)و
ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘سصم ى˘لإأ .بوا˘ن˘م˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ ح˘ير˘سصت بسسح
نم لك ىفسشتسسملأ تأذ ىلإأ لوح امنيب ةنايكسسم ىفسشتسسمب

امهل ةنسس23 رمعلأ نم غلبي باسش (ب.ف)و .ةنسس23 باسش (ب.ر)

GCMªó RgÉQ.مسسجلأ فأرطأأ ىوتسسم ىلع حورج

ةثÓث ةباسصإا فلخي فاعسسإا ةرايسس فارحنا
يقاوبلا مأاب ةسضيرم مهنيب نم صصاخسشأا

نم صصاخسشأأ ةثÓث ةايح ىلع يسضقي نأأ فاعسسإأ ةرايسس فأرحنأ ثداح داك
يعماجلأ ةنيطنسسق ىفسشتسسم ىلإأ اهليوحت ددسصب تناك ةسضيرم مهنيب
مأل ةيندملأ ةيامحلل ةيئلولأ ةيريدملاب مÓعإلأ ةيلخ نايب بسسحب ثداحلأ,
يف عوبسسألأ ةياهن عقو ةنايكسسمب اهحلاسصم هنأاسشب تلخدتو يقأوبلأ

ةعبات فاعسسإأ ةرايسس فأرحنإأ ثداح عوقو رثإأ احابسص ةسسداسسلأ دودح
ناكملاب ىسصحلأ نم ةموكب اهمأدطسصإأو ةسسبت ةيلول يحسصلأ عاطقلل

فلخ يعجأر نيزنبلأ ةطحم برق01 مقر ينطولأ قيرطلأ ىمسسملأ

ةرايسس ىوت˘سسم ى˘ل˘ع تنا˘ك ة˘سضير˘م ة˘ن˘سس54 (ن. م) ةد˘ي˘سسلأ ة˘با˘سصإأ

ةنسس42 (ح. م) ةنيطنسسقب يعماجلأ ىفسشتسسملأ ىلإأ اهلقن لجأل فاعسسإلأ

فاعسسإلأ ةرايسس قئاسس ةنسس45 (ذ.ف).فنألأ يف طيسسب حرج هل صضرمم
تافاعسسإلأ مهل ميدقتو مهلقن متيل.ىنميلأ لجرلأ ىوتسسم ىلع ملآأ هل
ىلإأ ةيندملأ ةيامح˘لأ تا˘فا˘ع˘سسإأ ة˘ط˘سسأو˘ب م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘لوألأ

GCMªó RgÉQ.ةنايكسسم ىفسشتسسم

تقرسس ةبكرم عجرتسسي ةنتاب نمأا
اهقئاثو لماكب اهكلام نم

ةحلسصملاب تأرايسسلأ ةقرسسو بير˘ه˘ت ة˘ح˘فا˘كم ة˘ل˘ي˘سصف تن˘كم˘ت
ةبكرم عاجرتسسأ نم ةنتاب ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ

ىوكسش ةينعملأ حلاسصملأ يقلت دعب كلذو ،«نويل تايسس» عون نم
صضرعت صصوسصخب ةحلسصملأ رسصانعل نينطأوملأ دحأأ اهب مدقت
نأأ ةيحسضلأ راسشأأ ثيح ،اهقئاثو ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘قر˘سسلأ ل˘ع˘ف˘ل ه˘ت˘ب˘كر˘م
،ةنتاب ةنيدم طسسوب «كاتوكيل» تأرامعب ةنوكرم تناك هتبكرم
كردلأ ةقرف عم قيسسنتلابو ةيسضقلأ يف قيقحت حتف مت روفلأ ىلع
تناك يت˘لأ ةرا˘ي˘سسلأ ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ،تلوزا˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

ىلع مت ،تلوزات ةرئأدب رودردلأ يحب عرأزملأ ىدحإاب ةدجأوتم

دعب ،ةنسس92 و32 رمعلأ نم نيغلابلأ نيلعافلأ فيقوت اهرثإأ
ةباين مامأأ امهب هب˘ت˘سشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ ءا˘ف˘ي˘ت˘سسأ

T°ƒT°É¿.ì.ةنتاب ةمكحم
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تدد˘˘˘سش دد˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘فو
يف ةيرئأزج˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ ةز˘ه˘جألأ
ى˘ل˘ع (قا˘ن˘خ˘لأ) ةر˘ي˘خألأ ة˘نوآلأ

ىحسضأأ يذلأ نا˘جر˘م˘لأ ي˘بر˘ه˘م
باعل ليسست يتلأ دأوملأ نيب نم
ها˘ج˘تا˘ب ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘بر˘ه˘م˘لأ
ى˘لإأ كا˘ن˘ه ن˘مو صسنو˘ت ةرا˘ج˘˘لأ
ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘يلو˘لأو ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يأ

.ا˘ي˘كر˘تو نا˘ت˘سسكا˘ب˘لأو د˘ن˘ه˘˘لأو
رسصحلأ ل لاثملأ ليبسس ىلعو
يجراخلأ يرسضحلأ نمألأ ناك
ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘لا˘سس يد˘ي˘˘سس
عوبسسألأ فسشك دق ةبانع ةيلوب

تأروراق80 زجح نع طرافلأ

صسط˘غ تأد˘ع˘م4 و صسط˘˘˘غ
نا˘جر˘م˘لأ د˘ي˘سص ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘˘سست
هذه ربتعتو ةيعرسش ريغ ةقيرطب

حلاسصم اههجوت ةعجوم ةبرسض
هذ˘˘ه˘˘ل م˘˘لا˘˘سس يد˘˘ي˘˘˘سسب ن˘˘˘مألأ
ديسصلاب موقت ي˘ت˘لأ تا˘با˘سصع˘لأ
تاينقت لا˘م˘ع˘ت˘سسأو ي˘ئأو˘سشع˘لأ

ثأرحملاب ديسصلاك ةينوناق ريغ
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘هو ةرا˘˘˘كر˘˘˘كلأ وأأ

ي˘ف بب˘سست˘ت ا˘ه˘˘نأل ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
هذه لم˘ع˘ت˘سستو ر˘ح˘ب˘لأ ر˘ح˘سصت
نئا˘كلأ أذ˘ه ثا˘ث˘ت˘جل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ
«اعم˘ط» قا˘م˘عألأ ن˘م ير˘ح˘ب˘لأ

. لأومأأ نم هردي ام يف

ةينمألأ ةيلمع˘لأ هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘سسل˘سس ن˘م ة˘ن˘ي˘ع
حلاسصم اهب تماق يتلأ ةيعونلأ
ةر˘˘ي˘˘خألأ ر˘˘ه˘˘˘سشألأ ي˘˘˘ف ن˘˘˘مألأ
صسو˘ب˘ي˘سس ي˘ح˘بو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
قطانم˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو (أو˘نأو˘ج)
فيقوت نم تنكمت نيأأ ةيلولاب

ةربتعم تايمك زجحو نيسساطغ
تأدعم نم ديدعلأو ناجرملأ نم

 . صسطغلأو ديسصلأ

عا˘فد˘˘لأ ةرأزو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
صسمأأ لوأأ اهل نايب يفو ينطولأ
صسر˘˘ح ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ى˘˘˘لإأ ترا˘˘˘سشأأ
ة˘˘ثÓ˘˘ث فرا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ل˘˘˘حأو˘˘˘سسلأ

أوزجحو ةسصخر نودب نيسساطغ

تأدعمو عنسصلأ يدي˘ل˘ق˘ت ا˘برا˘ق

 .يرحب ديسصو صسطغ

ايرحب انأويح ناجرملأ ربتعيو

يف ملم6 ىلإأ2 نم هومن لدعم

هب دوجوملأ قمعلأ بسسح ةنسسلأ

أرتم052و002 نيب ردقم˘لأ

ة˘ع˘م˘سسب ى˘ظ˘ح˘ي و ر˘ح˘ب˘˘لأ ي˘˘ف

بولطمو بنا˘جألأ ىد˘ل ةر˘ي˘ب˘ك

تأر˘هو˘˘ج˘˘م˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإل ةر˘˘ث˘˘كب

لمعتسسي أرخؤوم تابو ةسسيفنلأ

دعي و ةي˘بر˘حو ة˘ي˘ب˘ط صضأر˘غأل

باعل ليسست ةورث ىنغأأ ناجرملأ

لود˘˘لأ عا˘˘م˘˘طأأو ن˘˘ي˘˘بر˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ

.ةيبرغلأ

¯GCjªø.Q

دلوأأ» ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘˘كسس بر˘˘˘عأأ

رسصق ةيدل˘ب˘ب ة˘ع˘قأو˘لأ«ةلحم

،فيطسس ة˘يلو بو˘ن˘ج لا˘ط˘بألأ
ن˘م د˘يد˘˘سشلأ م˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘ع

041 عور˘˘سشم زا˘˘ج˘˘نإأ ة˘˘ي˘˘سضرأأ
ع˘ق˘ت ي˘ت˘لأو ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ ا˘ن˘كسسم
ن˘ع د˘ي˘ع˘ب ل˘ب˘˘ج ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘ير˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘كسسلأ ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

رقتفت ةيسضرأابو ،ملك2 يلأوحب
زا˘غ ن˘م تا˘كب˘سشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘˘م˘˘ل

فرسصلأ ةكبسش و ءام و يعيبط

 .يحسصلأ

أذه نأأ ةقطنملأ ناكسس دكأأ و
صضرتعي قئاع ربكأأ دعي عقوملأ
،ةي˘ن˘كسسلأ ة˘سصح˘لأ هذ˘ه ع˘يزو˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع ما˘˘م˘˘تإأ د˘˘ع˘˘ب
تهتنأ يذلأ عورسشملل ةيجراخلأ
هب ،تأرامعلأ زاجنإأ نم لاغسشألأ

دعب عورسشملأ ميلسست رظتني و

مامتإأ و تاظفحتلأ صضعب عفر
يتلأ ةيجراخلأ ةئ˘ي˘ه˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأأ
ةهج نم ،ةمدقتم ةريتو تغلب
عور˘سشم˘لأ أذ˘ه حر˘ط˘ي˘سس ة˘ي˘نا˘ث
ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ع˘م ىر˘خأأ ل˘˘كا˘˘سشم
تا˘ن˘كسسلأ هذ˘ه˘ل ن˘˘يروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ
ي˘سشأو˘م˘لأ تÓ˘ب˘ط˘˘سصأ بب˘˘سسب
ةسصاخ ،مهل ةرواجملأ نجأودلأو
ردسصملأ ربتعي طاسشنلأ أذه نأأو
و ةيرقلأ هذهب نيحÓفلل ديحولأ
ثيح ، لأوزلاب أددهم تاب يذلأ
دعب تانكسسلأ باحسصأأ دجيسس
نجأدملأ هذه حئأور اهلÓغتسسأ

ق˘˘ل˘˘خ˘˘ي ا˘˘م˘˘م تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘˘سصلأو
تاب امك ،نيفرطلأ نيب ىسضوف
لأوزلاب أددهم نيحÓفلأ طاسشن
رد˘سصم ع˘˘ي˘˘سضي˘˘سس ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
م˘لا˘ع ي˘ف م˘˘ه˘˘لو˘˘خد و م˘˘ه˘˘قزر
مهنم صضعب˘لأ ن˘ل˘عأأو ،ة˘لا˘ط˘ب˘لأ

ةروا˘ج˘م˘لأ م˘ه˘ي˘سضأرأأ ع˘ي˘˘ب ن˘˘ع
د˘˘ج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘ن˘˘كسسلأ هذ˘˘ه˘˘ل

ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘م با˘˘˘ح˘˘˘سصأأ
تانكسسلأ هذه نم نوديفتسسملأ

،كانه ىلإأ لقن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص
كلذ˘ك عور˘سشم˘لأ حر˘ط˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ببسسب ذيمÓتلأ صسردمت ةلكسشم
،ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ لك دعب

ىلإأ عورسشم˘لأ أذ˘ه ر˘ق˘ت˘ف˘ي ا˘م˘ك
هذ˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘لإأ يدؤو˘˘˘˘˘˘ت كلا˘˘˘˘˘˘سسم

2 يلأوحب دعبت يتلأ تأرامعلأ
نأأ و اميسسل ،قيرطلأ نع ملك
و ةيحÓف هب ةطيحملأ يسضأرألأ
صسف˘ن ي˘ف و ،صصأو˘خ˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت
هذ˘ه با˘˘ح˘˘سصأأ ن˘˘ل˘˘عأأ قا˘˘ي˘˘سسلأ
و اه˘ع˘ي˘ب ن˘ع م˘ه˘ت˘ي˘ن ي˘سضأرألأ

 .ايوسضوف اهتئزجت

ا˘ن˘ل تد˘كأأ ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
مت عورسشملأ نأأ رداسصملأ صضعب
بطق حأرتقأ دعب كانه هعسضو
مت يتلأ ،ةقطنملأ هذهب ينكسس
ه˘ي˘جو˘ت˘لأ ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘ب ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإأ
رايتخأ م˘ت و ة˘ير˘ق˘ل˘ل ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

،0102 ةنسس عورسشملأ ةيسضرأأ

ردقي يلام فÓغ صصيسصخت و

زاجنإل مي˘ت˘ن˘سس را˘ي˘ل˘م02 ـب

ةيريدم˘لأ ن˘م تا˘كب˘سشلأ صضع˘ب

حأرتقا˘ك و ،عور˘سشم˘لأ ة˘ب˘حا˘سص

م˘˘ت تا˘˘ن˘˘˘كسسلأ هذ˘˘˘ه˘˘˘ل تقؤو˘˘˘م

يسضرأأ نأزخ زاجنإأ ىلإأ ءأدتهلأ

يحسصلأ فرسصلأ هايم فيرسصتل

ريهطتلأ ةكبسش زاجنإأ ةياغ ىلإأ

و ديدجلأ نكسسلأ عمجتلأ أذهل

ه˘فÓ˘غ ة˘سسأرد˘˘لأ ترد˘˘ق يذ˘˘لأ

رييÓم9 ن˘م ر˘ث˘كأا˘ب ي˘لا˘˘م˘˘لأ

لوط ىلع ةانقلأ دم دعب ميتنسس

ةيدلب صسيئر هتهج نم .ملك4

ل ةيدلبلأ نأأ دكأأ لاطبألأ رسصق

نأأ ثيح ،عورسشملاب اهل ةقÓع

يه عورسشملأ ةبحاسص ةيريدملأ

ة˘ن˘سس ة˘˘ي˘˘سضرألأ ترا˘˘ت˘˘خأ ن˘˘م

0102.

 ضصاخصشأأ ةثÓث نم نوكتت

ةملاقب رارسشأا ةيعمج كيكفت
¯∫.Yõ Gdójø

ة˘˘˘طر˘˘˘سشلأ تأو˘˘˘ق تن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘قر˘ف˘ل˘ل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ
ةيئلولأ ةح˘ل˘سصم˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ن˘ج˘لأ
،ةيلولأ نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
ةيسضقلأ لحو زغل كيكفت نم
،رأرسشأأ ةيعمج نيوكتب ةقلعتملأ
رسسكلأ فرظب ةفرتقملأ ةقرسسلأ

تأذ ةبكرم لامعتسسأو ددعتلأو
ن˘كسسم ة˘مر˘ح ما˘ح˘ت˘قأ ،كر˘ح˘م
ةيدأات ءانثأأ فظوم ىلع ءأدتعلأ
لا˘م˘ع˘ت˘سسأو ر˘يوز˘ت˘˘لأ ،ما˘˘ه˘˘م˘˘لأ
ة˘˘˘يرأدإأ ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ي˘˘˘ف روز˘˘˘م˘˘˘˘لأ

فورظ يف ،ريغلأ مسسإأ لاحتنأو
ةفيحسص يف مكح ديق اهنأاسش نم
يتلأو ،ريغلل ةيئاسضقلأ قبأوسسلأ

30 ة˘ثÓ˘˘ث ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض حأر

نيبام مهرامعأأ حوأرتت صصاخسشأأ

نيميق˘م ،ة˘ن˘سس53 ى˘˘˘لإأ52
ةعاق تقلت نأأ دعب أذه و  .ةملاقب

ف˘ي˘قو˘˘ت هدا˘˘ف˘˘م ءأد˘˘ن لا˘˘سسرإلأ

صسب˘ل˘ت˘م ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘سشم صصخ˘˘سش

نينطأوم لبق نم ةقرسسلأ مرجب

تأو˘ق رو˘ف˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘ل

نا˘˘كم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ى˘˘لإأ ة˘˘˘طر˘˘˘سشلأ

ةيلمع د˘ع˘ب .ي˘ن˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘قو˘ت˘ل

،ة˘ق˘م˘ع˘م˘لأ ير˘ح˘˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘لأ

،مهيف هبت˘سشم˘لأ ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘تو

ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأأ ي˘˘ت˘˘˘لأ

امهيف هبتسشم نيرخآأ نيسصخسش

ةد˘كي˘كسسو ة˘م˘لا˘ق˘ب نا˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م

أوطروت ،ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م م˘هد˘حأأ

ي˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘قر˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘سضق ي˘˘˘ف

،اياحسضلأ دحأأ نكسسم تفدهتسسأ

ن˘م ة˘ي˘م˘ك عا˘˘جر˘˘ت˘˘سسأ م˘˘ت ن˘˘يأأ

ةزهجأأ يف لثمتت ،تاقورسسملأ

ثاثأأو تاسشورفمو ةيلزنمورهك

تأءأرجإلأ ذاختأ د˘ع˘بو .ي˘لز˘ن˘م

،م˘ه˘نأا˘سشب ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

دعب ةحلسصملأ ىلإأ مهليوحت مت

،هيلع رثع ام زجحو طبسض مت نأأ

نع يئاسضق فلم مهدسض نوك

،رأر˘سشأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘˘كت ل˘˘ع˘˘ف

رسسكلأ فرظب ةفرتقملأ ةقرسسلأ

تأذ ةبكرم لامعتسسأو ددعتلأو

،نكسسم ة˘مر˘ح ما˘ح˘ت˘قإأ ،كر˘ح˘م

ةيدأات ءانثأأ فظوم ىلع ءأدتعإلأ

لا˘م˘ع˘ت˘سسأو ر˘يوز˘ت˘˘لأ ،ما˘˘ه˘˘م˘˘لأ

ة˘˘˘يرأدإأ ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو ي˘˘˘ف روز˘˘˘م˘˘˘˘لأ

فورظ يف ،ريغلأ مسسإأ لاحتنأو

ةفيحسص يف مكح ديق اهنأاسش نم

مت ،ري˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ق˘بأو˘سسلأ

، ةملاق ةمكحم ما˘مأأ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

مهنم نينثإأ قح يف ردسص نيأأ

ثلاثلأ عسضو مت اميف ،عأديإأ رمأأ

.ةياقولأ ةسسسسؤومب

فراطلأو ةبانعب بيرهتلأ ايفامو ةراحبلأ ضضعب عمطم لأزي ’ رمحأ’أ بهذلأ

 تاباسصع عم ةيموي برح يف ةينمألا ةزهجألا
 ناجرملا بيرهتو ديسص

ىلع دÓبلأ قرصشب ةيلحاصسلأ تاي’ولاب ةصصاخو بيرهتلأ ايفامو ةراحبلأ ضضعب عامطأأ لحم لأزت ’ هبيرهتو ناجرملأ ةراجت
رمحأ’أ بهذلأ بيرهت ةبأوب ربتعت يتلأ ةيصسنوتلأ ةقربط ةنيدم ىلإأ هبيرهت متي نأأ لبق فراطلأو ةبانع يتي’و رأرغ

. ةيبوروأ’أ لودلأ ىلإأ يرئأزجلأ

يقأوبلأ مأأ

  ركسس ةلاح يف ةنحاسش قئاسس فيقوت
ىلإأ هدايتقأ متيل ركسس ةلاح يف ةنحاسش قئاسس ينطولأ كردلأ حلاسصم عم قيسسنتلاب يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأأ حلاسصم عوبسسألأ ةياهن تفقوأأ
ةلاح يف ةدايقلأو لاثتملأ مدع صصوسصخب هدسض يئأزج فلم زاجنإأو همد نم ةنيع عزنب ةينوناقلأ تأءأرجإلأ هدسض تذختأ نيأأ نمألأ رقم
نمألأ حلاسصمل ةينأديملأ تأدوهجملأ راطإأ يف و هنإاف يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ نايب بسسحب ةيسضقلأ ،ركسس

نم ىوكسش دعبو ءاسسم80.01.9102 خيراتب يقأوبلأ مأأ ةطرسش نم رسصانع تماق دقف يرورملأ باهرإلأ ةبراحم لاجم يفو ينطولأ
ينطولأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ةريطخ تأروانمب ايناكسس عون نم ةنحاسش قئاسس مايق صصوسصخب قيرطلأ يلمعتسسم نم نينطأوم لبق

دعبو، لاثتملأ صضفر هنأأ لإأ ليقثلأ نزولل يبانتجإلأ قيرطلأ ىوتسسم ىلع ىلوألأ ةرملأ يف هفيقوت ةلواحمب ،( نوركف نيع قيرط)01مقر
. ةمدقتم ركسس ةلاح يف ناك هنأأ نيبت نيأأ ،يقأوبلأ مأأ ةنيدم جرخمب ينطولأ كردلل ةبقأرملأ زجاح ىوتسسم ىلع هفيقوت مت هتعباتم
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قئاثو نود ةيران تاجإرد01 زجح مت اميف

 ةيلقع تارثؤومو تاردخم مهتزوحب نيرخآا22 و ثحب لحم أسصخسش02 فيقوت

يرورم قانتخإو ىشضوفلإ نم ةلاح يف ببشست

 ايموي

 ةرطيسسلل نييوسضوفلا ةعأبلا ةدوع

ةزارخب44 مقر ينطولا قيرطلا ىلع
،ةزارخ يح ىوتسسم ىلع44 مقر ينطولا قيرطلا دهسشي

ةعابل˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘سشت˘ن’ا و ة˘يزاو˘م˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ ةدو˘ع

ثيح ،ايوسضوف ارجات51 مهددع زواجت نيذلا،نييوسضوفلا

نم ةلاح يف نيببسستم قيرطلا ةعراق ىلع نورسشتني اوتاب

ىلع ن˘ير˘ط˘ي˘سسم و ر˘ي˘ب˘كلا يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خ’او ى˘سضو˘ف˘لا

يتلا ىسضوفلاو ماحدزÓل نيهبآا ريغ44 مقر ينطولا قيرطلا

لÓخ ثدح امل رركم ويرانيسس يف. ايموي اهيف نوببسستي اوتاب

باح˘سصأا ءا˘ي˘ت˘سسا را˘ثأا يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ي˘سضا˘م˘لا نا˘سضمر ر˘ه˘سش

ىلإا لوسصولا لجأا نم ليوط تقول نورظتني نيذلا تابكرملا

تÓهمم˘لا ن˘ع كي˘ها˘ن، يرور˘م˘لا ما˘حدز’ا بب˘سسب ة˘ن˘يد˘م˘لا

نوقئاسسلا رطسضي ذإا ،ةلب نيطلا داز يذلا رمأ’ا كانه ةدوجوملا

زوا˘ج˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘يو˘ط ر˘ي˘باو˘ط ي˘ف را˘ظ˘ت˘ن’ا ى˘لإا ا˘نا˘˘ي˘˘حأا

ء’ؤوه ما˘مأا تارا˘ي˘سسلا با˘ح˘سصأا ضضع˘ب ف˘قو˘تو تÓ˘ه˘م˘م˘لا

ىلع مهتانحاسش فيقوت ىلإا نودمعي نيذلا نييوسضوفلا ةعابلا

اوبلاط نيذلا ،نينطاوملا ةمÓسسل ةاعارم نود قيرطلا ةفاح

ةلا˘ح˘ل د˘ح ع˘سضو و ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سضب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

باعيتسس’ ةاطغم قاوسسأا عورسشم جاردإا لÓخ نم بيسستلا

ناكسسلا ةمÓسس ىلع ةظفاحملل كلذو ،راجتلل ريبكلا ددعلا

،نويوسضوفلا راج˘ت˘لا ا˘ه˘ثد˘ح˘ي د˘ق ي˘ت˘لا رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م

لك ةياهن يف ةعابلا ء’ؤوه اهكر˘ت˘ي ي˘ت˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل ا˘ب˘ن˘ج˘تو

ناكسسلا ضسجاه لكسشي يوسضوفلا قوسسلا اذه حبسصأا امك،موي

ةلاح فرعت اهنأا ةسصاخ،44 مقر ينطولا قيرطلا يلمعتسسمو

. ةيئاسسملا ةرتفلا لÓخ ماحدز’ا نم ةريبك
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عيبرلإ لشصف يف دوعتشس ةعبإرلإ ةعبطلإ

 ةبأنع نأجرهمل ديدج ليجأأت

يطسسوتملا مليفلل
نم ةعبارلا ةعبطلا نأا «ةعاسس رخآا» ـل لوؤوسسم ردسصم فسشك

دعب كلذو ىرخأا ةرم تلجأات يطسسوتملا مليفلل ةبانع ناجرهم

هيف هتماقإا رذعت يذلا يراجلا ربوتكأا رهسش ةررقم تناك نأا

ةظفاحملا نأا ردسصملا حسضوأا .لماوعلا نم ديدعلا ببسسب

رفاوت لمأات تناك يطسسوتملا مليفلل ةبانع ناجرهمل ةديدجلا

يراجلا رهسشلا يف ةعبارلا ةعبطلا ةماقإ’ ةمزÓلا فورظلا

ليرفأا03و42 نيب اهميظنت نم ناك نأا دعب هل تلجأا يذلاو

اهسشيعت يذلا فورظلا ببسسب رذعت كلذ نأا ريغ يسضاملا

طيحم نم ةبانعب ذختي يذلا يبعسشلا كارحلا اديدحتو دÓبلا

ةلباقملا ةروثلا ةحاسسو «يبوجم نيدلا زع» يوهجلا حرسسملا

ريسس ىلع رثؤوي نأا هنأاسش نم ام وهو هل ةيسساسسأا ةطقن هل

ليجأات بابسسأا طبر ردسصملا ضضفر يذلا ناجرهملا تايلاعف

لاز˘ي ا˘م يذ˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا˘ب ىر˘خأا ةر˘م ة˘ع˘بار˘لا ه˘ترود

ظفاحملا يلروزاح نيدلا لامج نأا ىلإا اتف’ ،طقف ارمتسسم

اذه يف ةفي˘ل˘خ د˘لو د˘ي˘ع˘سس ف˘ل˘خ يذ˘لا نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج˘لا

تقولا نم عسستم هل نكي مل يسضاملا ناوج رهسش بسصنملا

ةفاقثلا ةرازو عم قفتا دقف اذل ،ةعبارلا ةرودلل ديجلا ريسضحتلل

ع˘ي˘بر˘لا ل˘سصف ى˘لإا ةرود˘لا ل˘ي˘جأا˘ت ى˘ل˘˘ع -رد˘˘سصم˘˘لا بسسح-

ناجرهملل يلاثم˘لا تي˘قو˘ت˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا (ل˘ير˘فأا وأا ضسرا˘م)

نم يبعسشلا كارحلا رمتسسا لاح يف هنأا ردسصملا دكأا يذلاو

ليجأات متي نأا اريبك ’امتحا كانه نإاف ةروكذملا ةرتفلا ىلإا انه

ديعاوملا ن˘م ح˘ب˘سصأا يذ˘لا نا˘جر˘ه˘م˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ع˘بار˘لا ةرود˘لا

يذلا يئامنيسسلا اهقيرب ةبانعل تداعأا يتلا ةماهلا ةيئامنيسسلا

ضضفنيو6102 ةنسس دوعي نأا لبق اماع03 ةبارقل هتدقتفا

تفاسضتسسا يتلا ةيلحاسسلا ةي’ولا هذهب عباسسلا نفلا نع رابغلا

ةزرابلا ةيئامنيسسلا هوجولا نم ديدعلا ناجرهملا اذه لسضفب

ةلثمملاو ضسارفاغ اتسسوك جرخملا رارغ ىلع ايملاعو ايبرع

باو˘بأا نا˘جر˘ه˘م˘لا ح˘ت˘ف˘يو اذ˘ه ،ي˘جر˘خاو˘ف فÓ˘سس ة˘يرو˘سسلا

ضضي˘بأ’ا ر˘ح˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ط˘م˘لا لود˘لا ى˘لإا ه˘ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا

ةكراسشملا باب اهييئامنيسسل حتفيف لودلا يقاب امأا ،طسسوتملا

.»ملاعلا دهاسشي طسسوتملا» نكر لÓخ نم
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ء’ؤو˘˘˘ه ظ˘˘˘ح’ ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسحو

» ـل ح˘ير˘سصت ي˘ف نو˘ن˘طاو˘م˘لا

’ ةر˘ها˘ظ˘لا نإا˘ف «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا

م˘ه˘ئا˘ي˘حأا ي˘ف ة˘ي˘سشف˘ت˘˘م لاز˘˘ت

ىل˘ع ة˘ي˘ن˘كسسلا م˘ه˘تا˘ع˘م˘ج˘تو

ةميلعتلا ىلع رورم نم مغرلا

اهتعبتو رهسشلا و˘ح˘ن ة˘ي˘ئ’و˘لا

ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

لازت ’ ىرخأ’ا يتلا ةيحÓفلا

.قرو ىلع ربح درجم

ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا نيعاد

ةبانع ةي’ول يذيفنتلا زاهجلا

ةروسصب تايدلبلا كلت ةرايزب

نيبختن˘م˘لا م˘ل˘ع نود ة˘ي˘ئا˘ج˘ف

ريبكلا راسشتن’ا هنيعب دهاسشيل

ة˘ير˘يد˘م نأا رد˘ج˘يو .را˘ق˘˘بأÓ˘˘ل

ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘˘سصم˘˘لا

يسشاوملا يبرم ترذح ةبانع

تا˘ناو˘ي˘ح˘لا هذ˘ه لاو˘˘ج˘˘ت ن˘˘م

ينارمع˘لا ط˘ي˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ف˘ي˘لأ’ا

يف تدكأاو ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب

يلاو رارقل اقيبطت هنأا اهل نايب

عنم نمسضتم˘لاو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

ة˘ف˘ي˘لأ’ا تا˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا لاو˘˘ج˘˘ت

طيحملاب (زعام-راق˘بأا-ما˘ن˘غأا)

ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘نار˘م˘ع˘˘لا

ة˘مار˘سصو د˘ج ل˘كب ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو

ضسلاجملا ءاسسؤور عم قيسسنتلاب

ةيريدم تهنأا ةيدلبلا ةيبعسشلا

ملع ىلإا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

-مانغأا) يسشاوملا يبرم ةفاك

اتاب اعنم عنمي هنأا (زعام-راقبأا

ة˘ف˘ي˘لأ’ا تا˘ناو˘ي˘˘ح˘˘لا لاو˘˘ج˘˘ت

طيحملاب (زعام-راق˘بأا-ما˘ن˘غأا)

(ة˘ن˘يد˘م˘لا ط˘سسو) ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا

ي˘ف و ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب˘ل

فيلأا ناويح لك طبسض ةلاح

يف لوجتي (زعام-راقبأا-مانغأا)

لو˘ح˘ي ي˘نار˘م˘ع˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘لا

يدلبلا رسشحم˘لا ى˘لإا ةر˘سشا˘ب˘م

ق˘تا˘ع ى˘ل˘˘ع ةوا˘˘تإا ضضر˘˘ف ع˘˘م

ف˘˘˘ي˘˘˘لأ’ا ناو˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا كلا˘˘˘˘م

يدلبلا ر˘سشح˘م˘لا˘ب زو˘ج˘ح˘م˘لا

ةموادمب رسشحلا قوقح ددحتو

يب˘ع˘سشلا ضسل˘ج˘م˘لا فر˘ط ن˘م

 .يدلبلا

ىل˘ع بجو˘ت˘ي ه˘نأا تفا˘سضأاو

ف˘˘˘ي˘˘˘لأ’ا ناو˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا كلا˘˘˘˘م

ةزوجحملا هتيسشا˘م عا˘جر˘ت˘سسإا

نم مايأا (40) ةعبرأا فرظ يف

رسشحم˘لا ي˘ف ا˘ه˘ع˘سضو خ˘يرا˘ت

ةقحتسسملا ةواتإ’ا عفد لباقم

˘مد˘ع˘ب د˘ه˘ع˘ت˘لا ع˘م ر˘سشح˘م˘ل˘ل

مدع ةلاح يفو .ةثداحلا راركت

ذ˘خ˘ت˘ت˘سس تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا مار˘ت˘حإا

حبذب كلذو ةمراسص تاءارجإا

ع˘يزو˘تو زو˘ج˘ح˘م˘لا ناو˘ي˘ح˘لا

اهل يتلا تائيهلا ىلع هموحل

ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا طا˘سشن˘لا˘ب ة˘ل˘˘سص

فيراسصم عفد عم نماسضتلاو

ىوتسسم ىل˘ع خ˘ل˘سسلاو ح˘بذ˘لا

.تايدلبلا خلاسسمو حباذم
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ة˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا

اسصخسش02 ضسمأا لوأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

22 تف˘˘قوأا ا˘˘م˘˘ك ثح˘˘ب ل˘˘ح˘˘م
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

لجأا نم ضصاخسشأا90 فيقوت
.ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح
هذه تافيقوتلا ةلمح تتأا ثيح
ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ما˘˘˘ي˘˘˘ق د˘˘˘ع˘˘˘ب
عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘طر˘سش تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ى˘ل˘ع تق˘˘ل˘˘ط˘˘نإا ،ضصا˘˘سصت˘˘خ’ا
ى˘لإا ءا˘سسم ة˘سسما˘˘خ˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا
فسصتنم د˘ع˘ب ةد˘حاو˘لا ة˘عا˘سسلا

ن˘يأا ،ضسمأا لوأا مو˘ي ن˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ةلاح ضصحف نع ةيلمعلا ترفسسأا

02 فيقوتو اسصخسش781 ـل

22 فيقوت ،ثحب لحم اسصخسش
ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا

لجأا نم ضصاخسشأا90 فيقوت
،ةروظحم ءاسضيب ةحلسسأا ةزايح

لجأا نم ضصاخسشأا30 فيقوت
،ما˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ةر˘جا˘سشم˘لا

لجأا نم ضصاخسشأا40 فيقوت
ماعلا قيرطلا يف ينلعلا ركسسلا

ةجارد44و ةبكرم17 ةبقارم

تاجارد01 فيقوت عم ةيران

ىلإا ةفاسضإا ،قئاثو نودب ةيران

،علسسلا نم ةربتعم تايمك زجح

،ضسرا˘م ل˘ق˘ح ،ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

،ضسوب˘ي˘سس ي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا عرا˘سش

عرا˘سش ،ن˘ي˘˘سسح دارزو˘˘ب عرا˘˘سش

ذاختا مت هنإاف ةراسشإÓل ،ةلازغلا

ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك

ردجتو نيفلاخملا دسض ةمزÓلا

ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا

ةرسشعلا يف تنكمت ةبانع ةي’و

يراجلا رهسشلا نم ىلوأ’ا مايأا

ةيطرسش ةيلمع449 ـب مايقلاب

هذه تسضفأا ،ضصاسصتخ’ا عاطقب

فيقوت ىلإا ةيطرسشلا تايلمعلا

ةحلسسأا ةزايح لحم اسصخسش18

رر˘ب˘م نود ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م ءا˘˘سضي˘˘ب

اسصخسش98 ف˘ي˘قو˘ت ،ي˘عر˘سش

نم اسصخسش511 ،ثحب لحم

تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘جأا

ىلإا ةفاسضإا ،ةيلقعلا تارثؤوملاو

نيطروتم اسصخسش74 فيقوت

نإاف ةراسشإÓل ةفلتخم اياسضق يف

ضسف˘ن˘ب ل˘سصاو˘ت ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم

اهتاي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لا و ة˘م˘يز˘ع˘لا

نم ام لك ة˘برا˘ح˘م˘ل ة˘ي˘طر˘سشلا

و نطاوملا نمأاب ضساسسملا هنأاسش

. هتاكلتمم ةمÓسس

«غنيكراب» لجأإ نم فÓخ ببشسب

رأجحلأب لتق ةميرج ىلإا لوحتي دأك نيقيدسص نيب رأجسش
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ن˘˘ي˘˘ب را˘˘ج˘˘سش بب˘˘سست˘˘˘ي دا˘˘˘ك
نم يناثلا دقعلا يف نيقيدسص
راجحلاب لتق ةميرج يف رمعلا
بسسح ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا ل˘˘˘ي˘˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘ت،
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ا˘˘نردا˘˘˘سصم
دا˘ك ن˘˘يأا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا
نم نيقيدسص نيب راجسش لوحتي

راجحلا ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘فو˘كسسلا ي˘ح
تاذ بسسح و لتق ةميرج ىلإا،
يف ناك راجسشلا نإاف ردسصملا
ل˘˘جأا ن˘˘˘م مÓ˘˘˘كلا˘˘˘ب ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا
ى˘ف˘سشت˘˘سسم ما˘˘مأا «غ˘˘ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ب»

روطتت فÓخلا نأا ريغ ،راجحلا

حÓ˘˘سسب ءاد˘˘ت˘˘عا ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘˘تو

ىلع ينيرسشع فرط نم ضضيبأا

اهجوم ،ةماسسأا وعدملا هقيدسص

نم ةفلتخم ءاحنأا يف تانعط هل

ىلإا هلق˘ن ى˘عد˘ت˘سسا ا˘م ،م˘سسج˘لا

ة˘لا˘ح ي˘ف را˘ج˘ح˘لا ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم

نم .مزÓلا جÓعلا يقلتل ةجرح

،ةبانع ةي’و تسشاع رخآا بناج

ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘با˘سسأ’ا لÓ˘˘خ

اهدهع˘ت م˘ل ة˘عور˘م م˘ئار˘ج ع˘قو

مويلا لبقف ، لبق نم ةنيدملا

ىلع كفي كارعلاو راجسشلا ناك

ىوتسسم ىلعو يلئاع ىوتسسم

ىلإا هايملا دوعتل ،ءايحأ’ا ءÓقع

،مويلا ضسفن يف ابيرقت اهيراجم

مهنيب ناك ام ضسانلا ىسسني لب

نوبهي مهدجت ثيح ،فÓخ نم

يأا تحت ضضعبلا مهسضعب ىلإا

نآ’ا ريغت عسضولا نأا ريغ ،فرظ

و ’إا ر˘ه˘سش ر˘م˘˘ي دا˘˘كي ’ ثي˘˘ح

دعت ثيح لت˘ق ة˘م˘ير˘ج˘ب ع˘م˘سسن

فرظ يف ةسسماخلا ةميرجلا هذه

لتق˘م ا˘هر˘خآا نا˘ك ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث

احوبذم دجو يذلا فيسس باسشلا

تزتها اهلبقو ،ةرمحوب ةقطنمب

لتق ةميرج ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا

يف ةأارما اهتيحسض تحار ةعسشب

.مراد ضصÓ˘ب˘ب ضسدا˘سسلا د˘ق˘˘ع˘˘لا

ا˘ه˘ل˘ب˘قو ،ة˘حو˘بذ˘م تد˘جو ن˘˘يأا

ىدع˘ت˘ت ’ ة˘ق˘هار˘م حور قا˘هزإا

ا˘ه˘˘بر˘˘سض م˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ن˘˘سس41

حÓ˘˘سسلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘ع’او

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘مرو ضضي˘˘بأ’ا

يد˘ي˘سس ي˘ح ةاذا˘ح˘م˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا

تثدح ىرخأا لتق ةميرج ،ملاسس

يسضا˘م˘لا توأا ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م

حوبذم لجر ىلع روثعلا مت نيأا

.ةيباسشلا يح يف هلزنم لخاد

ثدحي ام ىلع فوقولل تايدلبلل ةيئاجف تإرايز ةجمرب ىلإإ يلإولإ إوعد

رأقبألا لاوجت عنمب«دوهزم» ةميلعت ديسسجت نورظتني نونطاوملا
9102 ربمتبشس22 خيراتب خرؤوملإ5671 مقر «دوهزم قيفوت» ةبانع يلإو رإرق ديشسجت نورظتني ةبانع ةي’و ونطإوم لإزي ام

ىلع ةبانعب ةي’ولإ ةمشصاع رإرغ ىلع تايدلبلإ نم ديدعلإ يف ينإرمعلإ جيشسنلإ يف راقبأ’إ لإوجت عنمب يشضاقلإ اينإديم
يديشسو راجحلإو ينوبلإ تايدلب نم لكب ةيرشضح ءايحأإ ةدعبو ضضيبأ’إ رشسجلإو ميرلإو يبرغلإ لهشسلإ ءايحأإ نم لك ىوتشسم

 .رامع

0202 ةنشس لكششملإ لح ةيناكمإإ

ةفأقثلا ةيريدمل ديدجلا رقملا حأتتفا نهري زيهجتلا رخأأت
ةفاقثلا رسصق ىوتسسم ىلع دجاوتملا يلاحلا رقملا ضضوعيسس يذلا ديدج رقم دييسشتل عورسشم نم ةبانع ةي’ول ةفاقثلا ةيريدم تدافتسسا
ىلع دجاوتملا «ةريسصن روفعز» جهن ىوتسسم ىلع ديدجلا رقملا دييسشتل لاغسشأ’ا نيتنسسلا يلاوح لبق تقلطنا ثيح ،»فايسضوب دمحم»
نأا ’إا رهسشأا ةعسضب ذنم عورسشملا يف لاغسشأ’ا ءاهتنا مغرو نكل ،ةيديدحلا ككسسلاب لقنلا ةطحمو «رداقلا دبع ريمأ’ا» عراسش نم ةبرقم
رخآا» ـل ميلع ردسصم فسشك يذلا ديدجلا رقملا زيهجت ةيلمعب ضصاخلا يلاملا فÓغلا رفوت مدع ببسسب كلذو نآ’ا ةياغ ىلإا متي مل هحاتتفا

نأا نكمي اهعقوم نأا مغر ،ةبانع ةنيدم بلق يف ةيريدملا كلذب نوكتل0202 ةنسس ةريبك ةبسسنب نوكتسس زيهجتلا ةلكسشم لح نأا «ةعاسس
يتلا تÓسضفلل يسساسسأ’ا ردسصملا مهو بناج لك نم ةلمجلاب ةيئاذغلا داوملا ةعاب هب طيحي ثيح ،ةفاقثلا ’إا ءيسش يأا نم ابيرق نوكي
نم كلذو ةفاظنلا ريياعم طسسبأ’ بيجتسسي ةفاقثلا ةيريدم رقم طيحم لعجب ةبلاطم ةيسصولا تاهجلا لعجي ام وهو ناكملا اهيف قرغي

`hd«ó.g.نوناقلا قيبطت لÓخ
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ينورتكلإلأ عفدلأ تامدخ ريوطتو ةمدخلأ نيسسحت راطإأ يف

 رئازجلا ديرب نئابزل ةيبهذ ةقاطب فلأا09 نم ديزأا عيزوت

تاطلسسلأ ىلع هسضرع راظتنأ يف
هيلع ةقفأوملأو ةيئلولأ

عسضو حرتقي يئلولا نمألا
قانتخلا نم دحلل ططخم

 يرورملا
دحلل ططخم عشضول ةبانعب يئلولأ نمألأ ةيريدم هجتت
قرششلأ ةرهوج هنم يناعت يذلأ يرورملأ قانتخلأ نم
موقي نأأ انرداشصم بشسح ررقملأ نم ثيح، تأونشس ذنم
تاطلشسلأ ىلع ططخم سضرعب يئلولأ نمألأ ريدم
نينطأوملأ تقهرأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ها˘ظ˘لأ هذ˘ه ها˘ج˘تأ ة˘ي˘ئلو˘لأ

طشسوب ةشصاخ ايموي رركتت تتابو تابكرملأ باحشصأأو
ط˘ط˘خ˘م˘لأ أذ˘ه نإا˘ف رد˘شصم˘لأ تأذ بشسحو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
ثيح نم ةيرورملأ تأراششإلأ يف رظنلأ ةداعإأ نمشضتي
رخآلأ سضعبلأو اهشضعب لمعي يتلأ و ليغششتلأو عقوملأ
ريياعم قفو ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘ششت نو˘كي˘شس ثي˘ح ا˘ف˘قو˘ت˘م نو˘كي
نمألأ نأوعأأ راششتنأ ةداعإأ ىلإأ ةفاشضإلاب أذه، ةمدقتم
ىلع ةرطيشسلأ طشسب لجأأ نم عرأوششلأ فلتخم ربع
و ةميرجلل أراششتنأ و تاعأرشص دهششت يتلأ ءايحألأ

نم ديكأات لكب دحلأ يف مهاشسيشس ام وهو، اهل دح عشضو
اشضيأأ ططخملأ لمششي امك، ةنيدملاب مأرجإلأو ةميرجلأ

ةكرح ليطعت يف ببشستت يتلأ ءأدوشسلأ طاقنلأ ةجلاعم
روح˘م و »لا˘فو˘ن˘لأ» نأرود˘لأ رو˘ح˘م˘ب ة˘شصا˘خ رور˘م˘لأ
أذهب تاقرطلأ ءÓط متيشس نيأأ سضيبألأ رشسجلأ نأرود
قيرطلأ ىلإأ ريششي نول لكو ةفلتخم نأولأاب روحملأ
ةيلقع يدافت لجأأ نم ةبكرملأ بحاشص هكلشسيشس يتلأ
ريشس ةمزأأ يف تببشست املاط ل يتلأو يئأوششعلأ ريشسلأ

اتقول راظتنÓل تابكرم˘لأ با˘ح˘شصأأ ر˘ط˘ت˘ي ن˘يأأ ة˘ق˘نا˘خ
متيشس أريخأأو، ةقطنملأ هذه نم جورخلأ لجأأ نم Óيوط
ةشصاخ نيهاجتلأ يف يئأوششعلأ فقوتلأ ىلع ءاشضقلأ
دأز ل˘كششم˘لأ أذ˘ه نأأ ثي˘ح تا˘قر˘ط˘لأ ق˘ي˘شض ل˘˘ظ ي˘˘ف
هتأذ قايشسلأ يف. تاشسشسؤوملأ مامأأ ةشصاخ ةلب نيطلأ
هذه لÓخ اقناخ ايرورم اماحدزأ ةبانع ةنيدم دهششت
نم ءأوشس تاقرطلل ةيثراكلأ ةيعشضولأ ببشسب مايألأ
اهزيم˘ت تتا˘ب ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ث˘كلأ ر˘ف˘ح˘لأ وأأ ق˘ي˘شضلأ ة˘ي˘حا˘ن
نع كيهان تأرايشسلل يئأوششعلأ نكرلأ اهيلإأ فاشضي
يف نكامألأ نم ديدعلأ فرعت امك، ةرركتملأ لاغششألأ

رشسجلأ لوحم يف ةشصاخ ايموي اماحدزأ قرششلأ ةرهوج
و دششر نبأ ىفششتشسم مامأأ ةبقلأ يدأو يفو سضيبألأ
نأرود روحم و ءانيملأ قيرطب ةشصاخ ةنيدملأ لخأدمب
ةبئاغ لولحلأ ىقبت كلذ لك لظ يفو، ميهأربإأ يديشس
اعافترأ فرعي ةنيدملأ طشسو ىلع لابقإلأ نأأ ةشصاخ
نأأ ثيح،يعامتجلأ لوخدلأ ببشسب مايألأ هذه يف أريبك
ام وهو،تايلولأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م لا˘ب˘قإأ د˘ه˘ششت ة˘ن˘يد˘م˘لأ
ام ايموي ىحشضأأ يذلأ يرورملأ ماحدزلأ يف ببشست
ةرتفلأ لÓخ ةشصاخ نون˘طأو˘م˘ل˘ل أر˘ي˘ب˘ك ا˘جا˘عزإأ بب˘شس
ه˘ششي˘ع˘ي يذ˘لأ ل˘كششم˘لأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ،ة˘ي˘حا˘ب˘˘شصلأ
ربعف ةنيدملأ طشسو ىلإأ مهلوخد دنع ايموي نينطأوملأ
فلتخم يف نولمعي نيذلأ ةرجألأ تأرايشس باحشصأأ
راجحلأ،رامع يديشس، سسيدلأ رجح رأرغ ىلع طوطخلأ

أونمتو ايموي هنوششيعي يذلأ ميحجلأ نم مهئايتشسأ نع
وأأ،لقألأ ىلع ةتقؤوم لولح ةينعملأ تاطلشسلأ دجت نأأ
فرعت يتلأ نكامألأ يف رورملأ ةكرحل ديجلأ ميظنتلأ
قانتخلأ بابشسأأ زربأأ نأأ ةشصاخ أديدشش ايرورم اماحدزأ
ي˘ئأو˘ششع˘لأ ن˘كر˘لأ و˘ه، ة˘ن˘يد˘م ط˘شسو ي˘˘ف يرور˘˘م˘˘لأ
با˘ح˘شصأأ د˘ج˘ت ة˘ن˘يد˘م˘لأ ل˘خد˘م ي˘ف ثي˘ح تأرا˘ي˘شسل˘ل
ةيعشضولأ يف مهتأرايشس نونكر˘ي ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘لأ
قيشض يف ببشستي ام وهو قيرطلأ لوط ىلع ةيناثلأ
 .رورملأ ةكرح قانتخأو قيرطلأ

U¢. Ü

¯hd«ó S¢

ر˘˘˘˘˘˘خآأ» ردا˘˘˘˘˘˘˘شصم بشسحو
قأو˘شسألأ كل˘˘ت نإا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘شس
اهل تشصّشصخ يتلأ ةيرأوجلأ
ةيلول ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘شسلأ

نم ةمخ˘شض ة˘ي˘نأز˘ي˘م ة˘با˘ن˘ع
زّيح ا˘ه˘لا˘خدإأو ا˘هزا˘ج˘نإأ ل˘جأأ
د˘ق ن˘ي˘ن˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘مد˘˘خ˘˘لأ
ةريخألأ ةنوآلأ لÓخ تحشضأأ

ر˘ح˘ن˘م˘ل˘ل أا˘˘ج˘˘ل˘˘م
ّ

ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ف
فلتخمل اهنوّلغ˘ت˘شسي أورا˘شص
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ر˘ي˘غ تا˘طا˘ششن˘˘لأ

تقو يف يتأاي رمألأ نأأو املع
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ ه˘˘˘ي˘˘˘ف تدّد˘˘˘شش
ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ
قأو˘˘شسألأ كل˘˘ت سصي˘˘˘شصخ˘˘˘ت
را˘ج˘ت˘لأ ة˘مد˘خ˘˘ل ة˘˘يرأو˘˘ج˘˘لأ

ىلع ءا˘شضق˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأو
يتلأ ىشضوفلأ لاكششأأ ةفاك
ريغ ةراجتلأ ةرها˘ظ ا˘ه˘ق˘ل˘خ˘ت
عرأوششو ءايحأأ ربع ةيعرششلأ
سضعب زورب نأأ ريغ ةيدلبلأ
لآأ ةينوناقلأ ريغ تاشسرامملأ
فأد˘هألأ ى˘لإأ لو˘شصو˘˘لأ نود
لّشصتم قايشس يفو ،ةوجرملأ
ردا˘شصم˘لأ تأذ تف˘ششك د˘ق˘˘ف
ةنشضتحملأ طا˘ق˘ن˘لأ كل˘ت نأا˘ب
تتا˘ب د˘ق ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل
ن˘م أر˘ي˘ب˘ك أدد˘ع بط˘ق˘˘ت˘˘شست
ى˘لإأ ة˘فا˘˘شضإأ ن˘˘ي˘˘فر˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ
رثكت تاحاشسم ىلإأ ا˘ه˘لّو˘ح˘ت

ر˘˘ي˘˘غ تا˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
مايق ا˘هزر˘بأأ ّل˘ع˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
سصا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ششألأ سضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ءا˘˘شضف˘˘لأ كلذ سصي˘˘شصخ˘˘ت˘˘˘ب
ةيعرشش ريغ ةر˘ي˘ظ˘ح ه˘ل˘ع˘جو
نو˘ح˘ي˘ت˘ي ثي˘ح تأرا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل

ةشصرف تابكرم˘لأ با˘ح˘شصأل
لخأدلأ ي˘ف م˘ه˘تأرا˘ي˘شس ن˘كر
ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘م م˘ه˘ع˘فد ل˘با˘ق˘م

جد001و05 يف لث˘م˘ت˘ت
هرود˘ب ن˘ي˘ج˘ه˘ت˘ن˘م ةرا˘ي˘شسل˘ل
ةلا˘ب˘مÓ˘لأو ل˘ها˘ج˘ت˘لأ أأد˘ب˘˘م
ة˘با˘قر˘لأ سصق˘ن ن˘يّ̆ل˘غ˘ت˘˘شسمو
نع كيهان مهت˘ل˘ع˘ف˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
ر˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لأ ىر˘˘˘خألأ ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ششلأ

هذ˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘شضح˘˘˘ت ترا˘˘˘شص
ل˘˘ّخد˘˘ت ّيأأ نود ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘˘لأ
،ة˘ي˘شصو˘لأ تا˘ه˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘كذ˘˘ي
تاطلشسلأ نأأ ةراششإلأ ردجت
تشص˘˘ّشصخ د˘˘ق ة˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لأ

رييÓملاب رّدق˘ي ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
عورششملأ أذه زاجنإأ لجأأ نم
ة˘ثÓ˘ث ءا˘ششنإأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لأ
ي˘ف جرد˘ن˘ت ة˘يرأو˘ج قأو˘˘شسأأ
ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لأ را˘˘طإأ
ر˘ي˘˘غ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل
فورظ ن˘ي˘شسح˘تو ة˘ي˘عر˘ششلأ
دأو˘˘م˘˘لا˘˘ب نا˘˘كشسلأ ن˘˘يو˘˘م˘˘ت

. ةيئأذغلأ

نم ناك يذلأ رمألأ وهو
ةريبك ةبشسنب يشضقي نأأ هنأاشش

را˘˘ششت˘˘نأو ثو˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىلإأ ةفاشضإأ ،ايئاه˘ن تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
عرأو˘˘ششو ءا˘˘ي˘˘حأأ سصي˘˘ل˘˘خ˘˘˘ت
ن˘م ة˘ي˘ئا˘ه˘ن ة˘ف˘شصب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

ةيعرششلأ ريغ ةراجتلأ ةرهاظ
هذه ةشسرا˘م˘م˘ب ح˘م˘شسي ا˘م˘بو
ةشصاخ ،ةينوناق ةفشصب ةنهملأ

قأوشسألأ بايغ لكششم نأأو
رامع يديشس ةيدلبب ةيرأوجلأ

د˘ح ى˘لإأ م˘ها˘شس د˘ق ل˘ب˘ق ن˘˘م
ة˘عا˘ب˘لأ را˘ششت˘˘نأ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ةفشصرألأ ىل˘ع ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لأ

ن˘يأأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘حا˘˘شسلأو
ى˘شضو˘ف م˘˘هءأرو نو˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘ي

ا˘˘يرور˘˘م ا˘˘ما˘˘حدزأو ة˘˘مرا˘˘ع
ببشسب ءاشسملأ مودق عم اقناخ
مهشضرعو مهتانحاششل مهنكر
ةماعلأ قر˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ع˘ل˘شسل˘ل
ناكشسلأ رمذت ىلإأ ىدأأ امم
ةرهاظلأ هذه نم مه˘ئا˘ي˘ت˘شسأو
سشيعت مهءا˘ي˘حأأ تل˘ع˘ج ي˘ت˘لأ
ىلإأ ةفاشضإأ ةيقيقح ةثراك يف
تل˘˘ع˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘شضو˘˘˘ف˘˘˘لأ
ىدني ة˘لا˘ح د˘ه˘ششت عرأو˘ششلأ
تÓ˘شضف ن˘م ن˘ي˘ب˘˘ج˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ل
لكب ةرثانتم ةمامق سسايكأأو
ءايحأأ خاشسوألأ رمغتل ،ناكم
ريشصتو رامع يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب
وهو ،اهل ةيشسي˘ئر˘لأ ة˘ه˘جأو˘لأ

حلاشصم كر˘ح˘ت ى˘عد˘ت˘شسأ ا˘م
ة˘ما˘قإأ ترر˘ق ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘˘لأ
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت تأءا˘˘شضف ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث

ةد˘ع ى˘ل˘ع ة˘م˘شسق˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج

ةأذا˘˘ح˘˘م˘˘ب ى˘˘لوألأ ،ق˘˘طا˘˘ن˘˘م

تا˘˘˘شسي˘˘˘˘ع» ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

1vuي˘ح˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأو «ر˘يد˘˘يإأ

كلذو ة˘ب˘ي˘ع˘˘ششلا˘˘ب ىر˘˘خألأو

رهاظملأ ىلع ءاشضقلأ فدهب

ةيزأوملأ ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ل˘شسلأ

كا˘ن˘ه Ó˘يو˘ط تر˘ّم˘ع ي˘˘ت˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘لو

ءا˘ح˘نأأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ

مهتاجايتحأ ءانتقأ نم ةيدلبلأ

هكأوفلأو رشضخلأ نم ةيمويلأ

تا˘مز˘ل˘ت˘˘شسم˘˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘مو

.فورظلأ نشسحأأ يف ةيلزنملأ

ن˘م ةرا˘ششإلأ رد˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

دق راّج˘ت˘لأ نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن

قأو˘˘شسألأ ه˘˘تا˘˘ه ن˘˘م أور˘˘ف˘˘˘ن

،اهؤواششنإأّ مت نأأ دعب ةيرأوجلأ

مامأأ ةبقع نولّكششي أوراشصو

ترداب يذلأ ةيمنتلأ عورششم

ةيلول ةيلحملأ تاطلشسلأ اهب

ىلع ءاشضقلأ راطإأ يف ةبانع

ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ح˘˘˘مÓ˘˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘ك

ببشسلأ نيعجرم ،ةيوشضوفلأ

مهطاششن مهت˘لوأز˘م مد˘ع ي˘ف

هذه باطقتشسأ مدع ىلإأ اهيف

ا˘ّم˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘˘ل قأو˘˘شسألأ

مهاشسو لامهإلأ يناعت اهلعج

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لأ رو˘˘˘ه˘˘˘ظ ي˘˘˘ف

.ةينوناقلأ ريغ تاشسرامملأ

¯hd«ó S°Ñà»

د˘˘˘ير˘˘˘ب ة˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م تما˘˘˘˘ق
عيزوتب ةبانع ةيلوب رئأزجلأ

ةقاط˘ب ف˘لأأ09 ن˘م د˘يزأأ

ي˘نور˘ت˘كلإلأ ع˘فد˘ل˘ل ة˘ي˘˘ب˘˘هذ
فد˘ه را˘طإأ ي˘˘ف نآلأ ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل
ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ
يف ينورتكلإلأ عفدلأ ريوطت
قÓ˘طإأ م˘ت نأأ د˘ع˘ب ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
رهشش يمشسر لكششب ةمدخلأ

ثيح6102 ةنشس نم ربوتكأأ

رئأزجلأ ديرب حلاشصم تفششك
تّقلت دق اهنأاب ةبانع ةيلول

943511 ةيلمعلأ ءد˘ب ذ˘ن˘م

ىل˘ع ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘شسأ ّم˘ت ة˘قا˘ط˘ب
ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘يلو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم
ة˘ي˘ئلو˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تما˘˘ق

ةقاطب58639 ع˘يزو˘˘ت˘˘ب

ءدب ذنم اهباحشصأأ ىلع ةيبهذ
توأأ رهشش ةياغ ىلإأ ةيلمعلأ

قايشس يفو،9102 ةنشس نم

رداشصم تفششك دقف ّلشصتم
رئأزجلأ ديرب نأاب «ةعاشس رخآأ»
نم نّكمت د˘ق ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
يف لثم˘ت˘م˘لأ ه˘فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘شسأرد
مئاقلأ زكرملأ ىلإأ اهلاشسرإأو
تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأ ءا˘˘˘ششنإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع د˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأو
ديدحتلابو ةمشصاعلأ رئأزجلأ

حنمّ متي نأأ لبق ةتوت رئب يف
ن˘يذ˘لأ ن˘ئا˘بز˘ل˘ل تا˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
تاهجلأ ىدل مهتابلط أومّدق
ةيلمعلاب ةفّلكملأ ةشصتخملأ

تأو˘˘˘ن˘˘˘شس ثÓ˘˘˘ث˘˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘خ
تأذ ف˘˘˘ي˘˘˘شضت˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألأ
ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لأ نأا˘˘ب ردا˘˘شصم˘˘لأ
نم ةيلمعلأ مامتإأ ىلع رهشست
ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأأ
اهيبلاطل ةيب˘هذ˘لأ تا˘قا˘ط˘ب˘لأ

ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ما˘˘يألأ هذ˘˘˘ه
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسأ ن˘˘˘م ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لأ
نع اشضوع ةديدجلأ مهتاقاطب
مت يتلأ،ةم˘يد˘ق˘لأ تا˘قا˘ط˘ب˘لأ
ةينعملأ ةيبهذلاب ا˘ه˘لأد˘ب˘ت˘شسأ
تنا˘كو ،ع˘يزو˘ت˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
د˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ةرأزو ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم
˘˘مÓ˘˘عإلأ تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كتو
فده نأأ تنلعأأ دق لاشصتلأو

02 ىلإأ لوشصولأ وه عاطقلأ
ينورتكلإأ عفد ةقاطب نويلم
نئابز ةفاك ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘هذ
نو˘كل˘م˘ي ن˘يذ˘لأ ة˘شسشسؤو˘م˘˘لأ

حمشست ثيح ،ةطششن تاباشسح
ع˘فد˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘˘هذ˘˘لأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
ل˘م˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلأ

اهيلماحلVME ما˘ظ˘˘ن˘˘ب
تا˘ي˘ل˘م˘ع ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ءأر˘˘جإا˘˘ب
ى˘ل˘ع لأو˘˘مألأ ع˘˘فدو بح˘˘شس
ر˘ب˘ع ة˘يد˘ير˘ب˘لأ م˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘شسح
د˘˘˘يد˘˘˘شست أذ˘˘˘كو ،تنر˘˘˘ت˘˘˘نألأ
ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسلأ ر˘˘ي˘˘تأو˘˘ف˘˘لأ

زاغ˘لأو ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ
ة˘مد˘خ ى˘لإأ ة˘فا˘˘شضإأ ،ءا˘˘م˘˘لأو
د˘ير˘ب˘ل ي˘نور˘˘ت˘˘كلإلأ ع˘˘فد˘˘لأ
ةمدخ ىلع Óبقتشسم رئأزجلأ
ل˘ي˘م˘ح˘ت د˘˘ع˘˘ب دو˘˘قو˘˘لأ ع˘˘فد
نيكمت ع˘م ،لا˘ط˘ف˘ن ق˘ي˘ب˘ط˘ت
لأو˘مألأ بح˘شس ن˘م ن˘ئا˘بز˘˘لأ

BAG ي˘لآلأ عزو˘م˘لأ ر˘ب˘˘ع
بتا˘كم˘لأ ل˘خأد كي˘با˘ب˘˘ششلأو
ةقاطبلأ ديوزت متو ،ةيديربلأ
ن˘ّ̆مؤو˘˘يو ي˘˘م˘˘ح˘˘˘ي ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ب

متي نأأ دعب ،نئابزلأ تاباشسح
،مهتيوه ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ

يرشسلأ زمرلأ لاخدإأ متي ثيح
يذلأ زيمرتلأ ماظنب سصاخلأ

ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ م˘ت˘ي ه˘لÓ˘˘خ ن˘˘م
نمو ،ةقاطبلأ لمعتشسم ةيوه
ةيلو ّتل˘ح د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
تا˘يلو˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
ا˘˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ر˘˘˘ث˘˘˘كألأ ى˘˘˘لوألأ
نأأ دعب ة˘ي˘ب˘هذ˘لأ تا˘قا˘ط˘ب˘ل˘ل

58639 ليجشست نم تنّكمت

ىلع اهعيزوت ّمت ةيبهذ ةقاطب

ةنشس ةياهن ذنم كلذو نئابزلأ

توأأ رهشش ةياغ ىلإأ6102

كلذو ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لأ ة˘˘ن˘˘شسلأ ن˘˘م

ةمي˘ل˘ع˘ت ىو˘ت˘ح˘م˘ل أد˘ي˘شسج˘ت

ع˘˘ير˘˘شسلأ د˘˘ير˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م

تامدخلأو ةيديربلأ دورطلأو

د˘ير˘ب˘لأ م˘شسق˘ب ة˘ي˘ت˘شسجو˘˘ل˘˘لأ

نأأو اهل قبشس يتلأ دورطلأو

د˘ير˘ب˘˘لأ تا˘˘ير˘˘يد˘˘م تم˘˘ل˘˘عأأ

عيزوت يف عورششلاب ةيئلولأ

ينورت˘كلإلأ ع˘فد˘لأ تا˘قا˘ط˘ب

ةفا˘شضإأ «ة˘ي˘ب˘هذ˘لأ» ةد˘يد˘ج˘لأ

تا˘مد˘خ˘لأ ة˘فا˘ك ر˘ي˘فو˘ت ى˘لإأ

ن˘˘˘˘ئا˘˘˘˘بز˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘شضلأ

م˘˘ه˘˘تلا˘˘غ˘˘ششنل تا˘˘˘شصنإلأو

ربع ةمدخلأ نيشسحت سضرغب

.تلاجملأ عيمج

اهزاجنإأ ةيلمع يف رييÓملأ تعلتبأ نأأ دعب

 نيفرحنملل ةلبق ىلإا لوحتت رامع يديسسب ةيراوجلا قاوسسألا
تاسسرامملأ ىلإأ ةفاسضإأ نيفرحنملل راكوأأ ىلإأ رامع يديسس ةيدلب ىوتسسم ىلع ةدجأوتملأ ةيرأوجلأ قأوسسألأ تلّوحت

. ةّيسصولأ تاهجلل لّخدت ّيأأ نود ةينوناقلأ ريغ

                    ةلوهجم هبوبسش  بابسسأأ ىقبت  اميف

ةدرابلا  نيعب نبت ةمزح007 و ارارج مهتلي قيرـح
لخدتلأ ىعدتشسأ  امم  أريغشص أرأرجو نبت ةمزح007 مهتلإأ نيأأ ،ةدرابلأ نيع ةرئأدل ايرأدإأ عباتلأ ةبيرزوب يحب قيرح سسمأأ لوأأ بشش
ةيامحلأ  حلاشصم هلتقن ام بشسح سسمأأ لوأأ موي نم قئاقد  عشضبو ءاشسم ةشسماخلأ دودح يف بشش قيرحلأ.هدامخإل ةيندملأ  ةيامحلل  يروفلأ
دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت روفلأ ىلع،ركذلأ فلاشسلأ يحلاب  قيرح بوبشش هدافم ءأدن  ةريخألأ هذه تقلت نيأأ،»ةعاشس رخآأ »ـل  ةيندملأ

ىقبتو أذه،راششتنلأ نم اهعنمو اهدامخإأو اهترشصاحم متيل ريغشص رأرجو،نبت ةمزح007 ىلع تتأأ دق نأرينلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوشصولأ
.ركذت ةيرششب رئاشسخ يأأ فلخي  مل  قيرحلأ  نأأ ىلإأ  ةراششإلأ ردجتو،رطشسألأ هذه ةباتك ةياغ ىلإأ ةلوهجم ةثداحلأ بابشسأأ
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نو˘صصت˘خ˘˘م˘˘لإو ءا˘˘ب˘˘طألإ ا˘˘مأإ
لمعيو هلمع نقتي نم دجويف
ح˘ب˘صصأإ ن˘م د˘جو˘يو ر˘ي˘م˘˘صضلا˘˘ب
لا˘˘ف˘˘طألإ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسإ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي
«ةقفصصلإ» ةباث˘م˘ب ن˘يد˘حو˘ت˘م˘لإ

ح˘˘˘بر˘˘˘لإ لا˘˘˘كصشأإ ن˘˘˘م ل˘˘˘˘كصشو
نوريثكلإ حبصصأإ ثيح عيرصسلإ
جإوفأإ لوبق لجأإ نم نوقباصستي
يأإ إولوي نأإ نود «نيدحوتملإ»
بج˘ي ي˘ت˘لإ فور˘ظ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘هأإ
عامجإإ دجوي امك ،مهل اهريفوت
بجي هنأإ نييئاصصخألإ فرط نم
ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع ءو˘صضلإ ط˘ي˘ل˘˘صست
«دحوتلإ» ـب ىصضرملإ ضصيخصشت
مهجلع ةقير˘ط ة˘ي˘لا˘ع˘ف ىد˘مو
.مهعم لماعتلإو

لافطألل يبصصعلإ بيبطلإ
ةيحلصص كلمي يذلإ وه

ضصيخصشتلإ
ة˘با˘ث˘˘م˘˘ب «د˘˘حو˘˘ت˘˘لإ» ح˘˘ب˘˘صصأإ

تإونصسلإ يف ةيقيقح «ةصضوم»
ىربكلإ ةماطلإ ىقبتو ،ةريخألإ
ءابطألإ وأإ لافطألإ ءابطأإ ىتح نأإ
إو˘ح˘صضأإ ءا˘˘ي˘˘لوألإ وأإ نو˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
دنع ةرصشابم ضضرملإ نوصصخصشي
وأإ ضضإر˘عألإ ضضع˘ب˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘يؤور
ن˘˘م رد˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لإ
ر˘˘خآإ» تفا˘˘صضت˘˘صسإو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘˘بأإ
ةينوفطرألإ ةيئا˘صصخألإ «ة˘عا˘صس
ىر˘صشب ة˘ي˘صضا˘ير˘˘لإ ة˘˘برد˘˘م˘˘لإو
نأإ تد˘˘˘كأإ ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘صسور˘˘˘ع˘˘˘ل
كل˘م˘ي يذ˘لإ د˘ي˘حو˘لإ ضصخ˘˘صشلإ

ضضر˘˘م ضصي˘˘خ˘˘صشت ة˘˘ي˘˘˘حل˘˘˘صص
يب˘صصع˘لإ بي˘ب˘ط˘لإ و˘ه د˘حو˘ت˘لإ

-IHCYSPODEP» لافطألل

ERTA».

لكصشم نيب ريبك طلخ دجوي
دحوتلإو ةغللإ رخأات

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘صصخألإ تد˘˘˘˘˘˘˘كأإ
هنأإ يصسورعل ىرصشب ةينوفطرألإ
لكصشم نيب ر˘ي˘ب˘ك ط˘ل˘خ د˘جو˘ي
د˘جو˘ت˘ف ،د˘حو˘ت˘لإو ة˘غ˘ل˘لإ ر˘خأا˘˘ت
نيذلإ لافطألإ نم ةريبك ةبصسن
نع جتانلإ ةغللإ رخأات نم نوناعي
ةقلع هل لكصشم يأإ وأإ ممصصلإ
نذألإو ف˘˘˘˘˘˘˘نألإ ضضإر˘˘˘˘˘˘˘˘مأا˘˘˘˘˘˘˘˘ب

تح˘˘صصنو ،«LRO» ةرجن˘ح˘لإو
ىلع ضصرحلإ ةرورصضب ءايلوألإ
ضضر˘م˘لإ ضصي˘خ˘صشت ن˘م د˘كأا˘ت˘لإ

ةصصاخ مهؤوانبأإ هنم يناعي يذلإ
ضضعب ليجصست مت نأإو قبصس هنأإ
دحأإ ةجلاعمب ةقلعتملإ تلاحلإ
د˘˘حو˘˘ت˘˘لإ ضضر˘˘م ن˘˘م لا˘˘ف˘˘طألإ

5 ن˘صس غ˘˘ل˘˘ب نأإ د˘˘ع˘˘ب ح˘˘صضت˘˘ي˘˘ل
لكصشم نم يناعي هنأإ تإونصس
إد˘ي˘ج ع˘م˘˘صسي ل ه˘˘نأإو ه˘˘نذأإ ي˘˘ف
.طقف

يوغللإ رخأاتلإ وه إذه
ملكلإ يف رخأاتلإو

يقطنلإ بإرطصض’إو
ي˘ت˘لإ تلا˘ح˘لإ ضضع˘ب د˘جو˘ت

لا˘ف˘طألإ ىد˘ل ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘˘صست م˘˘ت˘˘ي
اهنيب ةقلع يأإ كلمت ل يتلإو
رخأاتلإ رإرغ ىلع دحوتلإ نيبو
ل ثيح ملكلإ رخأاتو ،يوغللإ
طصسو يف فرحلإ لفطلإ قطني
ى˘˘˘˘لإإ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإإ ،تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كلإ
قلعتي يذلإ يقطنلإ بإرطصضلإ
نا˘عو˘ن و˘˘هو مل˘˘كلإ ه˘˘يو˘˘صشت˘˘ب
يذ˘لإو يو˘صضع˘لإو ي˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لإ
نذألإ يف لكصشم دوجو نمصضتي
ةبوعصص لفط˘لإ د˘ج˘ي ا˘مد˘ن˘ع وأإ
قطني ثي˘ح فور˘ح˘لإ ق˘ط˘ن ي˘ف
«ءافلإ» فرح لاثملإ ليبصس ىلع
.تاملكلل هقطن دنع «فاك»

يف ةميرج «ةصشاصشلإ لافطأإ»
ةءإربلإ قح

رج يف ءايلوألإ ابلاغ ببصستي
بب˘صسب د˘حو˘ت˘˘لإ ى˘˘لإإ م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأإ
ةريغصصلإ ة˘صشا˘صشلإ ما˘مأإ م˘ه˘كر˘ت
˘˘مو˘˘صسر˘˘لإ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م
تإو˘˘ن˘˘ق˘˘لإ ي˘˘ف ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لإ
لافطألاب ةصصاخلإ ةي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ
نيذلإ ءايلوألإ هملعي ل ام نكل
نيذلإ وأإ فرصصتلإ إذهب نوموقي
وه نيبرملإ ىدل مهءانبأإ نوكرتي
رر˘كت˘ت ة˘كر˘ح˘ت˘م˘لإ مو˘صسر˘لإ نأإ
ةينغألإ ضسفنو ةيئإوصشع ةقيرطب
ىل˘ع ل˘ف˘ط˘لإ دو˘ع˘ت˘ي ةرو˘صصلإو
قلخي ام وهو ايموي اهتدهاصشم
حرفيو ةيطمنلإ نم اعون هيدل
ضسفن عامصس دنع إريثك لفطلإ
نم رثكأإ اهعم˘صس ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘غألإ

نم عونلإ إذه ىلع قلطيو ،ةرم
«ة˘صشا˘صشلإ لا˘ف˘˘طأإ» ـب تلا˘˘ح˘˘لإ

ةريبك ةميرج ةباثمب ربتعت يتلإو
هتدكأإ ام بصسح ةءإربلإ قح يف
ىرصشب ةينوف˘طرألإ ة˘ي˘ئا˘صصخألإ
ةيلابقتصسإ يه ةغللاف يصسورعل
لفطلإ ءاف˘ت˘كإ د˘ن˘عو ة˘ي˘جا˘ت˘نإإو

ةغللإ حبصصت نويزفلتلإ ةدهاصشمب
تإردقلإو ةب˘ئا˘غ ة˘ي˘لا˘ب˘ق˘ت˘صسلإ
ها˘ب˘ت˘نلإو كإردإلا˘ك ة˘ي˘فر˘ع˘م˘˘لإ
ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘صضف˘˘˘˘ب بصست˘˘˘˘كت
ثيدحلإ قيرط نعو ةيلابقتصسلإ
 .لفطلإ عم مئإدلإ

يعامتج’إ لعافتلإ ضصقن
لصصإوتلإ كلتمإ مدعو

دحوتلإ ضضإرعأإ نم يرصصبلإ
ةزرابلإ

ضضإر˘˘عأإ ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ا˘˘˘مأإ
ن˘كم˘ي ي˘ت˘لإ ةزرا˘ب˘˘لإ د˘˘حو˘˘ت˘˘لإ
كولصسلإ يف دجوتف اهيلإإ هابتنلإ

وأإ ةعفترم ةصساح دوجو امإإ يهو
ىلإإ ةفاصضإإ ،ضسإوحلإ يف ضصقن
ثي˘˘ح ل˘˘صصإو˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ف ل˘˘˘كصشم
ا˘ي˘ظ˘ف˘ل ل˘كصشم ل˘ف˘ط˘لإ كل˘م˘˘ي
نورخآإو ملكلإ رير˘كت˘ب مو˘ق˘يو
ثيح يظفل ريغ لكصشم مهيدل

،يرصصبلإ لصصإوتلإ نوكلمي ل
يبصصع بإرطصضإ وه دحوتلإو
نمو -ديزي هنأإ ىنعمب- يئامن
ي˘˘ف ةزرا˘˘ب˘˘لإ تا˘˘ف˘˘صصلإ ر˘˘ث˘˘˘كأإ
ل˘عا˘ف˘ت˘لإ ضصق˘ن ي˘ه د˘حو˘ت˘م˘˘لإ
ل˘ف˘ط˘لإ نأإ ا˘م˘˘ك ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ
لو يطمن هنأاب فورعم دحوتملإ
تابلقت نم يناعيو رييغتلإ بحي
.جإزملإ يف

 تإزيمم هيدل دحوتملإ
للخو هئإذغ يف

«ةداعصسلإ نومره» يف
د˘حو˘ت˘م˘˘لإ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لإ كل˘˘م˘˘يو

˘ما˘ظ˘ن˘لإ ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م تإز˘˘ي˘˘م˘˘م
بيلحلإ رثكأإ بحي ثيح يئإذغلإ

ا˘م و˘هو حا˘ف˘ت˘˘لإو ه˘˘تا˘˘ق˘˘ت˘˘صشمو
نينيماتي˘ف˘لإ ضصق˘ن ي˘ف بب˘صست˘ي

«D» و«F» يف نامكحتي نيذللإ
«نينوتوريصسلإ» زرفت يتلإ ددغلإ

ام وهو «ةداعصسلإ نومره» وهو
ة˘ي˘جإز˘م تا˘ب˘ل˘ق˘ت عو˘قو ر˘صسف˘ي
ثي˘ح د˘حو˘ت˘م˘˘لإ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لإ ىد˘˘ل
نود ةيئإوصشع ةقيرطب كحصضي
برطصضيو يكبي امك ،رعصشي نأإ
يناعي يذلإ للخلإ ببصسب اصضيأإ

 .»ةداعصسلإ نومره» يف هنم

ضضرملإ ضصيخصشت نكمي ’
ةدرجملإ نيعلاب

ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘صصخألإ ترذ˘˘˘˘˘˘˘ح
نم يصسورعل ىرصشب ةينوفطرألإ
ن˘ي˘˘ع˘˘لا˘˘ب ضضر˘˘م˘˘لإ ضصي˘˘خ˘˘صشت
نأإ در˘˘ج˘˘م˘˘بو ثي˘˘ح ةدر˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لإ
يوطنم هنبإ نأإ يلولإ ظحلي

يف ةر˘صشا˘ب˘م كصشي ه˘صسف˘ن ى˘ل˘ع
ءايلوألإ ىلع بجي كلذل دحوتلإ
إوهبتني نأإو مهءانبأإ إوبقإري نأإ

ىلوألإ رهصشأإ3 ذنم مهتاكولصسل
مهعم إولصصإوتي نأإو ،مهتدلول
نأإ بج˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ،م˘˘˘ئإد ل˘˘˘˘كصشب
يف ن˘ي˘ي˘ئا˘صصخألإ ى˘لإإ إو˘ه˘ج˘ت˘ي
نيذلإ لافطألل يبصصعلإ بطلإ
ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘حل˘˘صصلإ نو˘˘كل˘˘˘م˘˘˘ي
نأإ بجي كلذ لبقو ضصيخصشتلإ
مهئانبأإ ةاناعم مدع نم إودكأاتي
نذألإ ،ف˘˘نألإ ي˘˘ف ضضإر˘˘مأإ ن˘˘˘م
إوركفي نأإ بجي امك ،ةرجنحلإو
إو˘ج˘مد˘ي نأإ ل˘ب˘ق ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأإ
ضصا˘˘خ نا˘˘كم يأإ ي˘˘ف م˘˘هءا˘˘ن˘˘بأإ
.مهتلاح مقافتت ل يكل جلعلاب

عم لفطلإ جامدإإ
ضصيخصشتلإو نيدحوتملإ

«ىربكلإ ةثراكلإ» يعامجلإ
ل ي˘ت˘لإ ءا˘ط˘خألإ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو

ءايلوألإ اهبكتري ي˘ت˘لإو ر˘ف˘ت˘غ˘ت
ضضرم ضصيخصشت درجمبو هنأإ وه
نوعراصسي «دحو˘ت˘لإ» ـب م˘ه˘ئا˘ن˘بأإ
نيجلاعملإ ىدل مهجمد ةلواحمل
ضصي˘خ˘صشت˘لا˘ب نو˘مو˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لإ
لافطألإ نو˘ع˘م˘ج˘يو ي˘عا˘م˘ج˘لإ
،د˘˘حإو نا˘˘كم ي˘˘ف ى˘˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لإ

لفطلإ نأإ نويئاصصخألإ دكؤويو

تإونصس7 هنصس قوفي ل يذلإ
ن˘˘˘مو ،بع˘˘˘ل˘˘˘لإ ن˘˘˘م م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ج˘˘مد م˘˘˘ت˘˘˘ي ل نأإ ضضور˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لإ
ن˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لإ لا˘˘ف˘˘طألإ
لافطألإ عم هتايإدب يف دحوتلإ
د˘˘حأإ ف˘˘صشك ثي˘˘ح ى˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘لإ
ه˘˘نأإ «ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآإ» ـل ءا˘˘˘ي˘˘˘لوألإ

˘مو˘ق˘˘ي ح˘˘ب˘˘صصأإ ه˘˘ن˘˘بإإ نأإ ظ˘˘حل
عم هجمد دعب ةديدج تاكولصسب
ل ناك ثيح ىصضرملإ لافطألإ
هنكل خإرصصلإو برصضلاب موقي
لافطألإ طلخ ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ه˘م˘ل˘ع˘ت
ة˘˘ثرا˘˘ك» ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب ى˘˘صضر˘˘م˘˘˘لإ

بابصسأإ زربأإ نيب نمو «ةيقيقح
ل ثي˘ح ضضر˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه را˘˘صشت˘˘نإ
بصسكب ىوصس ي˘بر˘م˘لإ ثر˘ت˘كي
اهحن˘م˘ي ي˘ت˘لإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ة˘م˘ي˘ق˘لإ
ة˘ج˘لا˘ع˘م˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي لو ءا˘˘ي˘˘لوألإ
،دإرفنإ ىلع ى˘صضر˘م˘لإ لا˘ف˘طألإ
نولمعي نم دجوي لباقملاب نكل
.مهلمع نونقتيو مهرئامصضب

و ةكرحلإ طرف بإرطصضإ
ىلع رثؤوي هابتن’إ تتصشت

لفطلإ كولصس
ةكر˘ح˘لإ طر˘ف بإر˘ط˘صضإ ا˘مأإ

ل˘˘ل˘˘خ و˘˘ه˘˘ف ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلإ تت˘˘صشتو
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ي˘ب˘صصع ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك
ه˘ب با˘صصم˘˘لإ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لإ كو˘˘ل˘˘صس
ي˘˘˘ف ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘˘صص ه˘˘˘˘ل بب˘˘˘˘صسيو
لكاصشم ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن ،ة˘صسرد˘م˘لإ
هتردق فعصض نع وأإ ةيكولصس
إذ˘ه ى˘ل˘ج˘ت˘يو ،ز˘ي˘كر˘ت˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
ر˘ث˘كأإ وأإ د˘حإو ي˘ف بإر˘ط˘˘صضلإ

وأإ ضصقن يهو ضضإرعأإ ةثلث نم
وأإ دئإزلإ طاصشنلإ ،هابتنإلإ تتصشت
،ي˘˘عا˘˘فد˘˘نإلإ ،ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘لإ طر˘˘˘ف
بإرط˘صضإ و˘ه ها˘ب˘ت˘نلإ تت˘صشتو
حوإرت˘ت ن˘يذ˘لإ لا˘ف˘طألإ بي˘صصي

نم تإونصس7-6 نيب مهرامعأإ
ريغ لفط˘لإ نو˘كي ثي˘ح ر˘م˘ع˘لإ
ةليوط ةرتفل زيكرتلإ ىلع رداق
تي˘˘ت˘˘صشت˘˘لإ ع˘˘˘ير˘˘˘صس و ل˘˘˘ه˘˘˘صس،

هنأإ امك ،(قئاقد5 ةدم ىصصقأإ)
رداق ريغ و ةكرحلإ ريثك نوكي

يف) ةليوط ةرتف ضسولجلإ ىلع
طرفب ابوحصصم ناك إذإإ ام ةلاح
جل˘˘ع˘˘لإ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو ،ة˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لإ
ا˘صصو˘صصخ إد˘ي˘˘ف˘˘م ي˘˘كو˘˘ل˘˘صسلإ

لا˘ف˘طألإ جل˘ع ي˘˘ف كرا˘˘صشم˘˘ك
ة˘˘˘يودألإ نو˘˘˘لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لإ
حمصسي ىت˘ح ا˘م˘برو ،ة˘ط˘صشن˘م˘لإ
ءإود˘˘˘لإ ة˘˘˘عر˘˘˘ج ن˘˘˘م د˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
جلعلإ ل˘م˘صشيو ،ة˘مد˘خ˘ت˘صسم˘لإ
تايكو˘ل˘صسلإ ز˘يز˘ع˘ت ي˘كو˘ل˘صسلإ
و تآافاكملإ للخ نم ةبوغرملإ
تا˘ي˘كو˘ل˘صسلإ ل˘ي˘ل˘ق˘˘تو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘لإ
،ةيلزنملإ تابجإولإو ة˘ي˘نإود˘ع˘لإ

ى˘لإإ ة˘فا˘صضإإ ،مو˘ن˘˘لإو ،بع˘˘ل˘˘لإو
ةز˘ه˘جأإو تا˘˘عا˘˘صسلإ مإد˘˘خ˘˘ت˘˘صسإ
،لفطلإ لودج طيصسبت ،تيقوتلإ
ءا˘صشنإإ ،ع˘ئا˘صضلإ تقو˘˘لإ بن˘˘ج˘˘ت
نصسحل لاثم نييعت ،ئداه ناكم
لزنملإ دإدعإإ للخ نم ميظنتلإ
نأإ نم دكأاتلإو ةمظنم ةقيرطب
هل ءيصش لك نأإ فرعي لفطلإ

اصضيأإ مهملإ نم هنأإ امك ،هناكم
ضصت˘خ˘م بي˘ب˘ط ع˘م ة˘ع˘با˘ت˘˘م˘˘لإ

يذ˘˘لإ رو˘˘صشن˘˘م˘˘˘لإ بصسح كلذو
ةينوفطرألإ ةي˘ئا˘صصخألإ ه˘تر˘صشن
اهتحفصص ي˘ف ي˘صسور˘ع˘ل ىر˘صشب
.«كوبصسيافلإ» ىلع ةيمصسرلإ

ةمأود يف ءايلوألأ عصضيو لافطألأ لبقتصسم رمدي هصصيخصشت يف عرصستلأ

عيرصسلإ حبرلل ردصصمو «ةديدج ةصضوم» ىلإإ لوحتي «دحوتلإ» ضضرم
ضضرملأ أذهب مهدابكأأ تأذلف ةباصصإأ نم نوفوختي ثيح نييرئأزجلل ةيقيقح «ايبوف» لكصشيو ءايلوألأ بعري يذلأ «ديدجلأ«و ريهصشلأ ضضرملأ ةباثمب ةريخألأ ةنوآلأ يف «دحوتلأ» حبصصأأ

يحأونلأ عيمج نم نوبذعتي ءايلوألأو تمصص يف نوناعي ىصضرملاف ،ةيقيقح «ةرهاظ» ةباثمب حبصصأأ يذلأ «دحوتلأ» نم يرهقلأ كصشلأو بايترلأ خف يف مهعوقوو «ضسوهلأ» ةجرد ىلإأ

رئإزجلإ يف دحوتم لفط ف’آإ3 يلإوح ءاصصحإإ
ةعباتلإ731 ـلإ ًاينهذ نيقاعملإ لافطألل ةيجوغإديبلإ ةيصسفنلإ زكإرملاب ةدوجوملإ ةصصصصختملإ تإءاصضفلإ يف9102 ليرفأإ يف ءاصصحإإ مت

ينطولإ نماصضتلإ ةرإزو تفصشكو ،دحوتلإ ضضرم نم نوناعي لفط فلآإ3 يلإوح ةأإرملإ اياصضقو ةرصسألإو ينطولإ نماصضتلإ ةرإزول

ةلحرم يف لفط564 مهنم ايدحوت لفط3692 ً لافطألإ ءلؤوه ددع نأإ دحوتلإ ضضرم لوح ضسيصسحتلل يملاعلإ مويلإ ءايحإإ ةبصسانمب

ةيجوغإديبلإ ةيصسفنلإ زكإرملاب ءاصضف731 ىوتصسم ىلع مهب لفكتلإ متي تإونصس ضسمخ ىلإإ ثلث نيب ام مهرامعأإ حوإرتت ركبملإ لفكتلإ

ةيعصضو يف لافطألإ ةئفل ركبملإ لفكتلإ نامصض ىلع ينطولإ نماصضتلإ عاطق ضصرحيو ،ةيلو84 ربع ةعزوملإ ًاينهذ نيقاعملإ لافطألل

،مهتلئاع ةقفإرمو لافطألل ةينهذلإ تإردقلإ ةيمنتو معد فدهب تإونصس5 ىلإإ3 نيب ام مهرامعأإ ةحوإرتملإو دحوتلإ يوذ ةصصاخ ةقاعإإ
ةيبرتلإ عاطق عم قيصسنتلاب لمعي ينطولإ نماصضتلإ عاطقف يصسردملإ طصسولإ يف لافطألإ نم ةحيرصشلإ هذهب لفكتلاب قلعتي اميفو
غلب ثيح يداعلإ يصسردملإ طصسولإ يف نييدحوتلإ لا˘ف˘طأل˘ل ة˘صصا˘خ ما˘صسقأإ ح˘ت˘ف لل˘خ ن˘م ة˘ج˘مد˘م˘لإ ة˘ي˘بر˘ت˘لإ ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لإ

.9102-8102 ةيصسإردلإ ةنصسلإ يف ًلفط0311 مهددع
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يوانرب
«نوهي»
ةثداح نم
يوإدوب
ريزو لاق
بابضشلأ

دبع «ةضضايرلأو
ميلضس فوؤورلأ
ام ىلع «يوانرب

يوأدوب ماضشه ينطولأ بختنملأ بعÓل ثدح
ءاهتنأ دعب ركاضشت بعلم يف ةطلتخملأ ةقطنملاب
يداع رمأأ وه وغنوكلأ دضض رضضخلأ ةأرابم
ملاعلأ يف رابكلأ نيبعÓلأ عيمج عم لضصحيو
سشرحتل سضرعت نيأأ سسيفلأأ ينأد عم ىتح
.لايرايف دضض يرضصنع

يدثلإ ناطرشس فششكل ةيبط ةلمح
 ةدكيكشسب
رهضش وه يذلأ و يدرولأ ربوتكأأ رهضش عم انمأزت
ةضسضسؤوملأ مظنتضس ،يدثلأ ناطرضس ةحفاكم
نيموي ةدكيكضسب ةيئافضشتضسإ’أ ةيمومعلأ
نع ركبملأ فضشكلأ لجأأ نم نييضسيضسحت
: يدثلأ ناطرضس » نأونع تحت يدثلأ ناطرضس
عيمجل ةضسضسؤوملأ رقمب » كتغابي نأأ لبق هيتغاب
يناثلأ مويلأ سصضصخيضسو ،تانطأوملأ
نامويلأ ةدكيكضس ةي’و رقمب تÓماعلل
ءابطأأ ريطأات و فأرضشإأ تحت نانوكيضس
،ديلوتلأ و ءاضسنلأ سضأرمأأ يف نييئاضصخأأ
ةفاضضإأ يبطلأ ريوضصتلأ و يضضرملأ حيرضشتلأ
.نييناضسفن نييئاضصخأأو تÓباق ىلإأ

تاشسيع حبإر لايتغإ ىركذ ييحي سسافافألإ
ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلأ ةر˘ضسأ’أ تع˘˘جر˘˘ت˘˘ضسأ
ىو˘ق˘لأ ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
لÓ˘خ ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ة˘ي˘كأر˘ت˘ضش’أ

ـلأ ىركذلأ تبضسلأ سسمأأ ةحيبضص
سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر لا˘ي˘ت˘غ’31
وزو يز˘ي˘ت˘ل ي˘ئ’و˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ
أذ˘ه ، «تا˘ضسي˘˘ع ح˘˘بأر» ق˘˘با˘˘ضسلأ
ل˘ب˘ق ن˘م ل˘˘ي˘˘ت˘˘غأ يذ˘˘لأ ر˘˘ي˘˘خأ’أ

21 موي ةلوهجم ةحلضسم ةعامج
ى˘ه˘ق˘م ل˘خأد6002 ر˘بو˘ت˘˘كأأ

ءاضضعأأ روضضح ، ةيمحرتلأ ةفقولأ هذه تفرع دق و ،ةيناضضمر ةليل يف ةيوأزلأ نيع ةنيدم طضسوب
هذه لÓخ مت امك لحأرلأ ةلئاع نم دأرفأأ و نيلضضانملأ نم ددع بناج ىلإأ ،بزحلل ةيضسائرلأ ةئيهلأ
.هربق ىلع روهزلأ نم ليلكإأ عضضو و ديقفلأ حور ىلع امحرت تمضص ةقيقد ميظنت ةبضسانملأ

«فاكلإ فنأإ مغر ايقيرفإإ ممأاب تزاف رئإزجلإ» :يمهف ورمع
داحتÓل قباضسلأ ماعلأ ريتركضسلأ ،يمهف ورمع يرضصملأ لضصأوي
تافلملأ لك يف ةأأرجب ثيدحلأ ،«فاك» مدقلأ ةركل يقيرفإ’أ
لوضصولأ بابضسأأ لوح هءأرآأ فضشكيو ةيقيرفإ’أ ةركلاب ةضصاخلأ
لاغنيضسلأ حنم ةلواحمب فاكلأ مهتأ ثيح .ةيلاحلأ تامزأ’أ ىلإأ
يلوؤوضسم نإاف هلوق بضسحو ميكحتلأ قيرط نع يقيرفإ’أ بقللأ
ة̆لأد˘ع̆لأ نو˘ب˘ح˘ي ’ ة˘طا˘ضسب̆ب م˘ه ،ر˘يو˘ط˘ت̆لأ أو̆ل˘ها˘ج˘˘ت فا˘˘كلأ
أوناك ام وهو جئاتنلأ هيجوتل مهحÓضس ماكحلأو ،ةيميكحتلأ
حيجرتل ةأرابملأ مكح رييغتب ايقيرفإأ ممأأ يئاهن يف هلعف نولواحي

دوهج للكيل ،اهعم قيفوتلأ ناك رئأزجلأ نأأ ’ول لاغنيضسلأ ةفك
فنأأ مغر بقللاب زاف يرئأزجلأ بختنملأ ،ةعئأرلأ ةموظنملأ هذه
.ءأرحضصلأ يبراحم نع ةلوطبلأ داعبإ’ براح يذلأ فاكلأ

 ءاهب راشصنأإ
رامع يديشس يف نوعمتجي
اهضضرف يتلأو راجحلل نÓفأ’أ ةظفاحم تدقع
اعام˘ت˘جإأ بز˘ح˘لأ سسأأر ى˘ل˘ع ة˘ب˘ي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب
نإاف لاقلأو ليقلأ رداضصم بضسحو .رامع يديضسب
يديضسو لاحرب ن˘م نو˘ب˘خ˘ت˘ن˘م هر˘ضضح عا˘م˘ت˘جإ’أ

.راجح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأو را˘م˘ع
ةلمحلاب أوددن ء’ؤوه نأأ عوضضوملأ يف بيرغلأو
يفتخملأ نيدلأ ءاهب ىلع سضبقلاب بلاطت يتلأ

سضرعتي و˘هو ا˘حو˘م˘ط ا˘با˘ضش ه˘نو˘ك ه˘ن˘ع أو˘ع˘فأدو
أذه نم نومدضصي سضعبلأ لعج امم تاقياضضملل
راجحلأ ةظفاحم فرط نم اضساضسأأ ىنبتملأو حرطلأ
ة˘ل˘م˘ج كلذ نو˘ضضفر˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ة˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

  .Óيضصفتو

«زيحتلإ » وكششي يليلخب

» ةلبقملا تايشسائرلل حششرتلا يف بغارلا ربع
تا˘يد˘ل˘ب˘لا ضضع˘ب زّ̆ي˘ح˘ت ن˘م «ي˘ل˘ي˘ل˘خ˘ب نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘شس
حششرتلا يف نيبغار ىلإا اهب نيماعلا طابشضلاو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ير˘˘خآا با˘˘شسح ىل˘˘ع
.تايدلب ةدع يف تارامتشس’ا ىلع قيدشصتلا

رئب يف ““حاط““ بلك ذاقنإإ
ةفلجلاب ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ نكمت
ناك بلك جأرخإأ نم يضضاملأ سسيمخلأ
ثيح م62 ةقيمع رئب يف طقضس دق
ةيامحلل ةعبات ةضصضصختم ةقرف تحجن
قمع نم نأويحلأ أذه جأرخإأ يف ةيندملأ
بحاضصل ةلضشاف ت’واحم دعب رئبلأ
.بلكلأ
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يف ،يضضاملب لامج ،ينطولا بخانلا فضشك
ن˘ع ،““ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا““ ع˘˘قو˘˘م ع˘˘م ير˘˘ضصح˘˘لا هراو˘˘ح

ممأا شسأاكب مهجيوتتب ““رضضخلا““ زاجنإا ةيمهأا

ىلع باجيإلاب ا˘ه˘ضسا˘ك˘ع˘ناو،9102 ايقيرفإا
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ير˘ئاز˘ج˘˘لا بع˘˘ضشلا تا˘˘يو˘˘ن˘˘ع˘˘م
اهنÓعإاب لبق نم اهمدق دق ناك يتلا دوعولا
رمألا وهو ،يراقلا بقللاب جيوتتلا فادهتضسا
كاذنأا نونجملاب هفضصي عيمجلا لعج يذلا

ا˘م˘ل““ :ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘قو .ةرود˘لا قÓ˘ط˘نإا ل˘ب˘ق
ةيباجيإا ىدم ام ظحلأاو رئازجلا يف نوكأا
Óف ،نييرئازجلا ةايح ىلع يقيرفألا بقللا
امب ةري˘ب˘ك˘لا ي˘تدا˘ع˘ضس ف˘ضصأل تا˘م˘ل˘ك˘لا د˘جأا

يمودق ذنمو ،رئازجلا يدلب بعضشل هتمدق
ةب˘غر˘لا شسف˘ن تضسم˘ل ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
بق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ىد˘˘˘ل
ن˘ك˘˘ن م˘˘ل ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضص““ :فا˘˘ضضأاو ،““م˘˘هرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ل
عم نكل ،ةارابم لك لبق زوفلا نم نيدكأاتم
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا ىل˘ع ا˘نرور˘مو تا˘يرا˘ب˘م˘˘لا رور˘˘م
برتقن اننأا انضسفنأا يف انلق ةبعضصلا تابقعلا

شصوضصخبو .““هانرطضس يذلا فدهلا نم رثكأا

ي˘ف ه˘لا˘ب˘ضشأا ا˘ه˘ضضا˘خ ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا ةارا˘ب˘م˘˘لا

تنا˘˘ك تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك““ :لا˘˘˘ق ،““ر˘˘˘ضصم نا˘˘˘ك““

يذ˘لا و˘ه راو˘ف˘يد تو˘ك ءا˘ق˘ل نأا م˘غر ة˘ب˘ع˘˘ضص

قيوضشت دعب ان˘ل˘هأا˘تو درا˘ب˘لا قر˘ع˘لا ا˘ن˘ل لا˘ضسأا

ةارابم نع Óًضضف ،حيجرتلا تÓكر يف ريبك

ن˘م ة˘ع˘ئار ة˘ف˘لا˘خ˘م˘ب ته˘ت˘نا ي˘ت˘لا ا˘ير˘ي˘ج˘ي˘ن

““.زرحم شضاير

ةيسضرأا قوف يلاثملا دئاقلا ناك زرحم““
““ناديملا

دئاقك زرحم رايتخا يف هيأار نع هلاؤوضسبو

شضا˘˘˘ير““ :لا˘˘˘ق ،ر˘˘˘ضصم ةرود ي˘˘˘ف ““ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا»ـل

،ةريبك ةقانأاب ةدايقلا ةراضش ةيلوؤوضسم لمحت

ءانبلا يف ًادجً امهمو بختنملا عم ًلاعف ناك

ًارضضاح ناكو ًافادهأا لجضس ،انقيرفل يموجهلا

هانرظ˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘ضصلا تار˘ت˘ف˘لا ي˘ف ةو˘ق˘ب

عفر قحتضسي ًاريبك ًابعل اندهاضش ثيح ،اهيف

ي˘ف ن˘ير˘خآلا ه˘ئÓ˘مز ق˘لأا˘˘ت م˘˘غر ،ة˘˘ع˘˘ب˘˘ق˘˘لا

،يرم˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ،ر˘ضصا˘ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا ة˘ل˘كا˘ضش

ف˘˘ضسو˘˘ي ،ي˘˘ح˘˘لو˘˘ب˘˘م شسيارو يد˘˘˘نا˘˘˘م ىضسي˘˘˘ع

 .““ةيقبلا نايضسن نود حاجنوب دادغبو يليÓب

““ةمقلل عاقلا نم بختنملا دوعسص رسس وه اذه““

ةمجنلاب ““رضضخلا““ جيوتت شسدنهم فضشك امك
رضسلا ن˘ع ،ه˘خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
ن˘م ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا جار˘˘خإل هدا˘˘ق يذ˘˘لا
لا˘ضصيإا ا˘˘ن˘˘لوا˘˘ح““ :Ó˘˘ئا˘˘ق ،ة˘˘م˘˘ق˘˘لا ىلإا عا˘˘ق˘˘لا

شضعب نأا فارتعلاو نيبعÓل راكفألا شضعب
.ةحيحضص نكت مل اهب موقن انك يتلا رومألا
““.لضصح امل برقألا حرضشلا وه اذه نظأا

ءاج افيفلل نيبردملا لسضفأا نمسض يرايتخا““
““عيمجلا تادوهجم لسضفب

يف هرايتخا نأاضشب يضضاملب قلع ،هتهج نم
ةمئاق نمضض ““افيفلا““ فرط نم قباضس تقو

يف نيبرد˘م˘لا ل˘ضضفأا ةز˘ئا˘ج˘ل ن˘ي˘برد˘م01
نوكأا نأا ليمجو عئار رمأا““ :لوقلاب ،ملاعلا

ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘برد˘˘˘م˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ضضفأا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ضض

ةريبك ءامضسأا عم ةضصاخ،tseB ehT ةزئاج
ةودق مهربتعأا يننأل ،بيردتلا ناديم يف
ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘م˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ك˘˘فأÓ˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ي˘˘˘ل
شسف˘ن ي˘ف ن˘ك˘˘ل ،بيرد˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ضسل˘˘فو

ل˘م˘ع ةر˘˘م˘˘ث و˘˘ه زا˘˘ج˘˘نإلا نأا ر˘˘ب˘˘ت˘˘عأا تقو˘˘لا

قو˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘كو ل˘ما˘˘ك˘˘ت˘˘م ي˘˘ن˘˘ف م˘˘قا˘˘ط

.ناديملا

انتيلوؤوسسم لمحتو رطق لايدنوم غولب انفده““
““ايقيرفإل لاطبأاّك

يتلا فادهألا نع يضضاملب فضشك ،لباقملاب

دعب ،““ءارحضصلا يبراحم““ عم اهقيقحت يوني

:لاف ثيح ،ةريخألا ايقيرفإا شسأاكب جيوتتلا

ملاعلا شسأاك تايئاهن غولب وه لوألا انفده““

ةب˘ع˘ضص تا˘ي˘ف˘ضصت نو˘ك˘ت˘ضسف،2202 رطقب

انيلع نك˘ل ،ر˘طا˘خ˘م˘لا˘ب ة˘فو˘ف˘ح˘مو ة˘ل˘يو˘طو

انيلعو ايقيرفأل لاطبأاك انتايلوؤوضسم لمحت

،تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ىلإا لو˘˘ضصو˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا

ىر˘˘خأاو ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص فور˘˘ظ كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ضسف

ةرا˘˘ق ي˘˘ف تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضسا

يف ليحتضسملا لمع˘ن˘ضس““ :فا˘ضضأاو .““ا˘ي˘ق˘ير˘فأا

ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘كرا˘˘˘ضشم نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ل نأا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق

ةظفاحملا بجيً لوأا نكل ،طقف ةكراضشملا

شسم˘خ˘لا ن˘م˘ضض ءا˘ق˘ب˘ل˘˘ل زو˘˘ف˘˘لا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ىل˘˘ع

.““يملاعلا فينضصتلا يف لئاوألا

:دكؤي يضاملب ”افيفلا“ عقومل راوح يف

““يراقلا بقللاب يرئازجلا بعسشلا تدعو امل انونجم نكأا مل““

جيريرعوب جرب يلهأا

يسشواــــسش يزوــــف سسراــــحلا دــــقع خــــسسفت ةرادإلا
ديمعلا يف قباضسلا شسراحلا مدقأا نيأا ةرواضسلا ةبيبضش مامأا يضضاملا عوبضسألا قيرفلا ةلباقم يف لضصح ام ةيفلخ ىلع يضشواضش يزوف قباضسلا يلودلا دقع خضسف جيريرعوب جرب يلهأا ةرادإا تررق
ربحلا نم ريثكلا تلاضسأا يتلا ةجرخلا يهو ،يضساضسأاك لخديو بعلملل هديعيو دانزوب ةيضضايرلا ةكرضشلل ماعلا ريدملا لخدتي نأا لبق بعلملا نع ليحرلاب دده نأا دعب ةوقلاب ايضساضسأا دجاوتلا ىلع

يدانلا نع يئاهن لكضشب قباضسلا يلودلا شسراحلا داعبإا رارقف رداضصم بضسحو , ةددعتم حئاضضف نم ملضست مل يتلاو اهناولأا لمح يتلا ةيدنألا فلتخم يف شسراحلا تاجرخ نم شضعب ناهذأÓل تداعأاو
نم قباضس تقو يف للق امود بردملا هبناج نم ،يدانلا لبقتضسم ىلع ةيبلضس تاعبت هل نوكتضس رمألا نأاو اميضس ل يدامح شسيئرلاو ةرادإلا ىلع تضضرف يتلا ةريثكلا تاطوغضضلا دعب ءاج رفضصألا

بيجن.ج. ءودهلا عيمجلا ىلع بجوتي هنأا ادكؤوم هقح نم رثكأا حنم رمألا نأا حضضاو لكضشب لاقو ةثداحلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

¯ ê.fé«Ö

ةعطاقمب اهتاديدهت ةمضصاعلا داحتإا ةرادإا تدضسج

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م م˘ير˘غ˘لا د˘ضض ي˘م˘ضصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا

،ةيليوج5 بع˘ل˘م˘ب شسمأا ة˘ي˘˘ضشع ارر˘˘ق˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا

ةلوطبلا نم ةعبارلا ةلوجلا نع رخأاتم ءاقللا مضسرب

ةركل ةينطولا ةط˘بار˘لا تنا˘كو .ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا

ل˘ي˘˘جأا˘˘ت ي˘˘ف ““ةرا˘˘ط˘˘ضسو˘˘ضس““ بل˘˘ط تضضفر د˘˘ق مد˘˘ق˘˘لا

ةحاتم خيراوت رفوت مدعل يمضصاعلا يبرادلا ةارابم

ةر˘ت˘ف ع˘م ا˘ه˘ن˘ماز˘تو ة˘ل˘جؤو˘م˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘˘ل

نيبعل ةتضس بايغ دهضشتضس يتلاو ،يلودلا فقوتلا

بختنملا عم مهدجاوت ببضسب ،قيرفلا فوفضص نع

ةرادإا تبلاطو .داحتإلا مدخي ل ام وهو ،يركضسعلا

حئاو˘ل ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب دو˘ضسألاو ر˘م˘حألا ن˘ي˘نو˘ل˘لا با˘ح˘ضصأا

ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لاو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘˘تلا

نييضساضسأا ن˘ي˘ب˘عل ة˘ثÓ˘ث كل˘ت˘م˘ي ق˘ير˘ف ل˘ك˘ل ق˘ح˘لا

ليجأاتب ،مهنادلب تابختن˘م ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ل ةو˘عد˘لا او˘ق˘ل˘ت

ةريضسملا ةئيهلا تربتعاو .رخآا دعوم ىلإا هتايرابم

ن˘لو م˘ل˘ظ˘ل˘ل شضر˘ع˘ت ا˘ه˘ق˘ير˘ف نأا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإل

،فورظلا تناك امهم ،ةيليوج5 بعلم يف دجاوتي

ةماقإا لÓب يريزد ةدايقب ينفلا مقاطلا ررق ثيح

نيغولوبب يدامح رم˘ع بع˘ل˘م ي˘ف ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ة˘ضصح

شضفر فلخو .راضصنألا روضضح تحتو ،شسمأا ةيضشع

،ريبكلا يبرادلا ليجأاتب ةراطضسوضس بلطمل ةطبارلا

ثيح ،نيفرطلا نيب قضشارتلاو تاماهتلا نم ةجوم

تاحيرضصتب ،نامر˘ي˘ت ن˘ي˘مأا مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ىلدأا

،ةهجاوملا ةعطاقم تررق هترادإا نأا اهيف دكأا ةقباضس

مرت˘ح˘ت ل راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ة˘ئ˘ي˘ه نأا ىلإا ار˘ي˘ضشم

نل““ Óئاق ،اهل عباتلا ةضسضسؤوملاو يركضسعلا بختنملا

،هتي˘لوؤو˘ضسم ل˘م˘ح˘ت فر˘ط ل˘ك ىل˘عو ي˘براد˘لا بع˘ل˘ن

ةناهإا يركضسعلا بختنم˘لا˘ب ة˘ط˘بار˘لا فار˘ت˘عا مد˘ع
نم انومرح ةحضضاو نيناوقلا ،ةيركضسعلا ةضسضسؤوملل
.““افيفلا““ ىلإا أاجلنضس رمألا بلطت اذإاو نيبعل ةتضس
تاماهتا ىل˘ع تك˘ضسي م˘ل ة˘ط˘بار˘لا شسي˘ئر ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
تر˘ضشن ن˘يأا ،ةو˘ق˘ب در ثي˘ح ي˘م˘ضصا˘ع˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا

ر˘ي˘ب˘ك˘لا ا˘ه˘مار˘ت˘حا ه˘ي˘ف تد˘كأا ا˘ي˘م˘ضسر ا˘نا˘ي˘ب ه˘ت˘ئ˘ي˘ه
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘لاو ي˘ب˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ششي˘˘ج˘˘ل˘˘ل
يلارديفلا بت˘ك˘م˘لا تارار˘ق ق˘ب˘ط˘ت ا˘ه˘نأا ىلإا ةر˘ي˘ضشم
خيرات يف ةرخأاتم˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ة˘ج˘مر˘ب شصو˘ضصخ˘ب
مÓعإلاب فلكملا تاحيرضصت نايبلا ربتعاو .افيفلا
ة˘ط˘بار˘˘لا مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع شصو˘˘ضصخ˘˘ب نا˘˘مر˘˘ي˘˘ت ن˘˘ي˘˘مأا
ةلوؤوضسم ريغلا تاحيرضصت˘لا˘ب ة˘ير˘ك˘ضسع˘لا ة˘ضسضسؤو˘م˘ل˘ل
د˘كؤو˘˘ت““ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘بذا˘˘ك˘˘لا تاءا˘˘عدلاو
ة˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةضسضسؤوملا هذهب قيمعلا اهمازتلا شسركتو ةيركضسعلا
.““اندلب ةيامحل ةينمألا اهماهم ىلوتت يتلا

ةمصاعلا داحتإ

قفألا يف اهرظتنت تابوقعو يبرادلا عطاقت ةراطسسوسس

يئانثتسا مسوم ءادف نوحمطي ليكولو يلاردوب لابشأ

ىلع ،يوانرب ميلضس فوؤورلا دبع ةضضايرلاو بابضشلا ريزو دكأا
ة˘ي˘ضضا˘ير ق˘فار˘م زا˘ج˘نا تا˘ضشرو˘˘ل ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت˘˘لا ه˘˘ترا˘˘يز ششما˘˘ه

ا˘˘ب˘˘ضسح˘˘ت ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإا لا˘˘غ˘˘ضشأا ا˘˘ه˘˘ب ير˘˘ج˘˘ت ىر˘˘خأاو ةد˘˘يد˘˘˘ج
ةنضس يف طضسو˘ت˘م˘لا شضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا با˘ع˘لأل نار˘هو نا˘ضضت˘حل
ةركل بعÓم8 ميعدت ابيرق متيضس هنأاب ،شسمأا لوأا،1202
Óئاق ،يعيبطلا بضشعلاب دعقم فلأا02 اهتعضس زواجتت مدقلا

ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا بضشع˘˘لا ىل˘˘ع بع˘˘ل˘˘ت مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك““ :دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ةيلود ريياعمب بعÓ˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ر˘فو˘ت˘نو

اهميعدتو ةعجان ةقيرطب ليهأات ةداعإا ىلإا ةجاحب اهنأا ريغ
بعÓملا ةيبلاغ لكضشم نأا ةقيقح““ :راضشأاو .““يعيبطلا بضشعلاب
ىل˘ع مز˘ت˘ع˘ن ه˘نأا ر˘ي˘غ بضشع˘لا ة˘ي˘عو˘ن ي˘ف ن˘م˘ك˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘ف
ىلع عيقوتلاب اذهو ابيرق ةلكضشملا هذه لح ةرازولا ىوتضسم
بضشع˘ل˘ل ل˘تا˘ضشم زا˘ج˘نا ل˘جأا ن˘م ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ع˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا
يف حمضسيضس ا˘م˘م ن˘طو˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘طا˘ن˘م ر˘ب˘ع ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
بعÓملا ىوتضسم ىلع عط˘ق˘لا ما˘ظ˘ن ق˘فو ل˘م˘ع˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم˘لا
يوانرب دكأاو .““يعيبطلا بضشعلاب اهتايضضرأا هيطغت متيضس يتلا
ميظنتل حضشرتلا اهل حيتت بعÓم ىلع Óعف رفوتت رئازجلا نأا

هذه نوكت نأا ةطيرضش مدقلا ةرك يف ةريبك ةيلود تارهاظت
اهليهأات ةداعإا نيعتي امم ةيلودلا ريياعملل ةقباطم تازيهجتلا

لعف درك ريزولا تاحيرضصت تءاج ثيح ،لاجآلا برقأا يف
لا˘م˘ج ،ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا ي˘ضضا˘م˘لا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ه˘˘ب ىلدأا ا˘˘م ىل˘˘ع
ةيرئازجلا بعÓملا تايضضرأا ةيعون ىلع فضسأات يذلا يضضاملب
ةيضضرأاب بعلم ىلع رفوتي ل ايقيرفإا لطب دعي قيرف نوكو
نو˘ك˘ت نأل ىع˘ضسن““ .ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسل ة˘م˘ئÓ˘م
،لضصفنم قايضس يفو ““تاطضشنملا نم ةيلاخو ةفيظن انتضضاير

لجضسملا شسوضسحملا مدقتلل ريبكلا هحايترا نع ،يوانرب ربع
كلذو ،تاطضشنملا يطاعت ةحفاكم لاجم يف رئازجلا فرط نم

ةحفاكمل يوه˘ج˘لا شسل˘ج˘م˘ل˘ل31ـلا ةع˘ب˘ط˘ل˘ل ه˘حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘خ
ةعبتملا ةضسايضسلا نأاب،(1 ةقطنم ايقيرفإا) تاطضشنملا يطاعت

،““اهرامث يطعت تأادب دق““ لاجملا اذه يف رئازجلا فرط نم
ةريخألا تاونضسلا لÓخ ةيباجيإا ةلاح ةيأا لجضسن مل““ :عباتو
ةلجضسملا تلاحلا نأل ،تاطضشنملا يطاعت ةحفاكم ناديم يف
ةقÓع ل ةليلق يهو نييضضايرلا شضعب ءاضصقإا اهنع جتن يتلاو
انتضضاير نوكت نأل ىعضسن““ :لضصاوو .““تاطضشنملا يطاعتب اهل
فدهلا اذه قيقحتل حيحضصلا قيرطلا يف اننأا دقتعأا .ةفيظن
ةلودلا اهلذبت تكفنا ام يتلا ةريبكلا تادوهجملا لضضفب كلذو
بجوتي لاثم انيحضضأا اننأا لوقلا يننكمي لب ،راطإلا اذه يف
نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج .““ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا د˘˘ي˘˘ع˘˘ضصلا ىل˘˘ع ه˘˘ب ءاد˘˘ت˘˘قلا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا) تا˘ط˘ضشن˘م˘لا ي˘طا˘ع˘ت ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل يو˘ه˘ج˘˘لا شسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

لود تاموكح يلثمم فرط نم8002 ةنضس أاضشنأا دق (1 ةقطنم
لبق ،ايبيلو برغملاو شسنوتو رئازجلا : يهو يبرعلا برغملا
.كلذ دعب تاونضس عبرأا ايناتيروم هيلإا مضضنت نأا

بيجن.ج

نارهول ةيدقفتلا هترايز ششماه ىلع

يعيبطلا بسشعلاب بعÓم ةينامث ميعدت دكؤوي يوانرب

نيمألا أاجاف ،موهفم ريغ ليوط تمضص دعب
ةركل ةيقيرفإلا ةيلارديفنكلل قباضسلا ماعلا
تاحيرضصتب ،يمهف ورمع ،يرضصملا ،مدقلا

نأا اهي˘ف لا˘ق ،تا˘ما˘ه˘ف˘ت˘ضسا حر˘ط˘تو ةر˘ي˘ط˘خ
ةلادعلا نوبحي ل ،ةيراقلا ةئيهلا يلوؤوضسم
حÓضس نولثمي ماكحلا نأا افضشاك ،ةيميكحتلا

اذ˘ه ي˘ف لا˘˘قو ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘ل ءلؤو˘˘ه
نيلوؤوضسملا نأا ،““ةروووك““ عقومل ،شصوضصخلا

ةلباق˘م˘لا م˘ك˘ح ر˘ي˘ي˘غ˘ت ،او˘لوا˘ح ،فا˘ك˘لا ي˘ف
نيب ةريخألا اي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا شسأا˘ك˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
حيجرتل ،يلاغنضسلاو يرئازجلا نيبختنملا

،يقيرفإلا جاتلاب جيوتتلل نييلاغنضسلا ةفك
،هتمهم يف قفو يرئازجلا قيرفلا نأا لول

ناف ،هتباجإا ىلإا رظنلابو .هفضصو دح ىلع
هتابا˘ضسح ة˘ي˘ف˘ضصت دارأا ،ير˘ضصم˘لا لوؤو˘ضسم˘لا

نأا م˘˘غر ،د˘˘م˘˘حأا د˘˘م˘˘حأا ،فا˘˘ك˘˘لا شسي˘˘ئر ع˘˘م

يف مكحلا رييغت لواحت مل ةيراقلا ةئيهلا
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا شسأا˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا

ن˘ك˘ي م˘لو ،Ó˘ع˘ف ه˘تر˘ي˘غ ا˘م˘نإاو ،ي˘لا˘غ˘ن˘˘ضسلاو
رادأا يذلا ،تناين مويلأا ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘لا م˘ك˘ح˘لا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل از˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
،دودحلا ىضصقأا ىلإا لداع ناك لب ،يلاغنضسلا

ن˘ع ه˘ع˘جار˘ت ن˘ع نÓ˘˘عإلا ي˘˘ف ددر˘˘ت˘˘ي م˘˘لو
ق˘ير˘ف˘لا ىلإا ا˘ه˘ح˘ن˘م ءاز˘ج ة˘بر˘ضض با˘ضست˘حا
يرئازجلا عافدلا يف أا˘ط˘خ د˘ع˘ب ،ي˘لا˘غ˘ن˘ضسلا

ىلإا ه˘ئو˘ج˘ل د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق
جتحي نأا نود نم ،(رافلا ) ويديفلا ةينقت
دعبأا ىلإا نييضضاير اوناك نيذلا ،نويلاغنضسلا
،ةيضضاير حور˘ب ته˘ت˘نا ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘ف دود˘ح˘لا

ةمجنلا˘ب زو˘ف˘لا ،““ر˘ضضخ˘لا““ ا˘ه˘ي˘ف قر˘ضسي م˘لو
،فاكلل قبا˘ضسلا ما˘ع˘لا ن˘ي˘مألا ن˘ك˘ل .ة˘ي˘نا˘ث˘لا

،هلوقب ،يرئازجلا بختنملا نع اعفادم ادب
،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا شسأا˘˘ك˘˘ب او˘˘جو˘˘ت ،““ر˘˘ضضخ˘˘لا““ نأا

،ءا˘˘˘ضصقإا تدارأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘نأا م˘˘˘˘غر
قابضس نم ،هريدقت يف ،ءارحضصلا يبراحم““
لوح تلؤواضست طضسو ،ةيراقلا شسأاكلاب زوفلا

،ق˘با˘ضسلا ير˘˘ضصم˘˘لا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا ف˘˘ضشك ع˘˘فاود
رورم دعب ،نهارلا تقولا يف ،عئاقولا هذه
م˘مأا شسأا˘ك˘ب ““ر˘ضضخ˘لا““ زو˘ف ن˘ع ر˘ه˘ضشأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
ىفخي ل يذلا تقولا يف،(9102) ايقيرفإا

شسي˘ئر او˘م˘جا˘ه ““ة˘ن˘عار˘ف˘لا ““ نأا ،د˘حأا ىل˘˘ع
ةضصا˘خ ،ةر˘م ن˘م ر˘ث˘كأا د˘م˘حأا د˘م˘حأا ،فا˘ك˘لا

،ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا شسي˘˘ئر را˘˘ثأا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ةمضصاعلا نم ةيراقلا ةئيهلا رقم لقن ةيضضق
ل امك ،رخأا دلب ىلإا (ةرهاقلا ) ةيرضصملا

يرضصم˘لا تا˘ما˘ه˘تا قد˘ضص ي˘ف قو˘ثو˘لا ن˘ك˘م˘ي
بخ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘˘ع مو˘˘عز˘˘م˘˘لا ه˘˘عا˘˘فدو فا˘˘ك˘˘ل˘˘ل

وه دمحأا دمحأا يضشاغلملا نأا امب ،يرئازجلا
د˘ع˘ب ،ه˘ب˘˘ضصن˘˘م ن˘˘م ر˘˘م˘˘ع ي˘˘م˘˘ه˘˘ف حازأا يذ˘˘لا

ررقي نأا لبق ،رييضستلا يف امهنيب تافÓخ
ا˘م˘ب ة˘ضصا˘خ ة˘ل˘ب˘ن˘ق ر˘ي˘ج˘ف˘ت ،ي˘م˘ه˘˘ف ور˘˘م˘˘ع
هماهتاو فا˘ك˘لا ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف دا˘ضسف˘لا˘ب ه˘ف˘ضصو
ا˘م و˘هو ،بر˘غ˘م˘ل˘ل زا˘ي˘ح˘نلا˘ب د˘˘م˘˘حأا د˘˘م˘˘حأا

ير˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا لوؤو˘˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي
نأا بر˘قأا ي˘ه ه˘تا˘ما˘ه˘تا نو˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘قاد˘˘ضصم˘˘لا

نم ر˘ث˘كأا تا˘با˘ضسح ة˘ي˘ف˘ضصت˘ل ة˘ه˘جو˘م نو˘ك˘ت
ورمع نأا اضضيأا فورعمو .““رضضخلا““ فاضصنإا

فاكلا شسيئر ةيلوؤوضسم تحت لغتضشا ،يمهف
ابوضسحم هل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،و˘تا˘ي˘ح ىضسي˘ع ،ق˘با˘ضسلا

د˘م˘حأا ،ي˘ضشا˘غ˘ل˘م˘ل˘ل ق˘با˘ضسلا شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىل˘˘ع
ة˘ضسا˘ئر˘ل ةر˘ي˘خألا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ي˘˘ف د˘˘م˘˘حأا
.فاكلا
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راسصتناب ةلوطبلا نسشدتو يداولا يبملوأاب حيطت ““اموألا““

ىلوألا ةلوجلا نيضشدت نم ديلا ةركل ةبانع كيبملوأا يدان نكمت

يداولا يبملوأا باضسح ىلع رايدلا جراخ راضصتناب ةلوطبلا نم

نم ليكول يناغلا دبعو يلاردوب ماضشه نابردملا لابضشأا داع ثيح

(32-82) ةجيتنب اوقوفتو بونجلا ىلإا مهتيرفضس نم نيمث زوف

طوضشلا ىهتناو ،طاقن5 قرافب ةجرخلا هذه يف اورضصتنا ثيح

ةلهضس نكت مل ثيح (31-31) لداعتلاب ةهجاوملا هذه نم لوألا

ةيناثلا ةلحرملا يف ينفلا مقاطلا تاميلعت اوقبط نيبعÓلا نكل

رفظلاب مهل حمضس ام وهو اهتايرجم ىلع نورطيضسي فيك اوفرعو

رفضس لبق لابقتضسا لفح ميظنت مت دقف ريكذتلل ،دازلا لماكب

ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يلو ي˘˘لاو رو˘˘ضضح فر˘˘ع يداو˘˘لا ىلإا داد˘˘ع˘˘ت˘˘لا
قداضصلا بئانلا ،يئلولا يبعضشلا شسلجملا شسيئر رايدب ،دوهزم
مدقلا ةركل ةيوهجلا ةبانع ةطبار شسيئرو بختنملا ،يناميلضس
ياورحد دم˘ح˘م ة˘با˘ن˘ع كي˘ب˘م˘لوأا يدا˘ن شسي˘ئر ،كار˘ب˘ي˘م د˘م˘ح˘م
»ب ““قيرفلا يبردم ىلإا ةفاضضإا ،ينفلا مقاطلاو يدانلا يريضسمو
دعب امهميركت مت ناذ˘ل˘لا ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع يوا˘ف˘ل˘خو ن˘يز˘لا ي˘ما˘هو˘ت
فنضص يبعل عيجضشت متو ،ثلاثلا مضسقلا ىلإا فنضصلا اذه قيقحت
ةبانع يف ةريغضصلا ةركلل ةفرضشم جئاتن قيقحت لجأا نم رباكألا

.ديلا ةركل زاتمملا ينطولا مضسقلا ةلوطب يف
 ر.ناميلضس

لجأا نم تاضسل دمحم ينقتلا عم يئاهن قافتا ىلإا كيرافوب دادو ةرادإا تلضصوت
شسأار ىلع نم يحاي نيضسح بردملا ةلاقإا دعب قيرفلل ةينفلا ةضضراعلا هيلوت
تاضسفانم نمضض ةريخألا تلوجلا يف ةققحملا ةيبلضسلا جئاتنلا دعب ،ةضضراعلا
ع˘م ق˘ف˘تا د˘ق تا˘ضسل نأا تد˘كأا دادو˘لا تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘ضصم .يوا˘˘ه˘˘لا م˘˘ضسق˘˘لا
دوهجلا ةفاك لذبب مهايإا ادعاو ،ةدحاو ةنضسل دقع ىلع عيقوتلا ىلع نيريضسملا

رضشابيضسو اذه ،لضضفألا قيقحتل هتدايقو ةحيحضصلا ةكضسلا ىلإا قيرفلا ةداعإل
شسأار ىل˘ع ىضسي˘ئر برد˘م˘ك ي˘م˘ضسر رو˘ه˘˘ظ لوأا ع˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ل˘˘م˘˘ع تا˘˘ضسل

،لبقملا ءاثÓثلا موي ةليضسم قافو بيترتلا ردضصتم هجاوتضس يتلا ،ةليكضشتلا
.عونمم اهيف أاطخلا ةبعضص ةجرخ لوأا عم نوكيل
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كــــــيرافوب دادو

قـــيرفلل ادـــيدج اـــبردم تاـــسسل دـــمحم

فيطضس قافو

هتفÓخل ةحسشرم ءامسسأا عبرأاو  ةفسشنملا يمري يوسضم
،يو˘˘ضضم ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو برد˘˘م د˘˘كأا
ي˘ف كلذو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا ن˘م ا˘ي˘م˘ضسر ه˘با˘ح˘ضسنا
ببضسب هليحرب ةب˘لا˘ط˘م˘لا تاو˘ضصألا ي˘لا˘ع˘ت با˘ق˘عأا
ةيادب ذنم يدانلا اهقق˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘ضسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
تّدأا ،ةينف لكاضشم ي˘ف ه˘ط˘ب˘خ˘تو ،يرا˘ج˘لا م˘ضسو˘م˘لا
تقو˘لا ةرادإلا ع˘ي˘ضضت م˘لو .را˘ضصنألا ة˘ضضا˘ف˘˘ت˘˘نا ىلإا

ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر تر˘˘ضشا˘˘ب ن˘˘يأا ،ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك
ابضسحت نيبردم ةعبرأا نم ةمئاق تعضضوو ،يوضضم
م˘˘ضسو˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م ىق˘˘˘ب˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ضشت˘˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
تقو يف ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا د˘ع˘بو .يرا˘ج˘لا
د˘ع˘ب ه˘ع˘جار˘ت م˘ث ه˘ب˘ضصن˘م ن˘م ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘ضساو ،ق˘˘با˘˘ضس
يوضضم نيدلا ريخ رارق نأا ودبي ،ةرادإلا نم رارضصإا
ي˘مر˘ب ي˘ضضا˘ق˘لاو ،ة˘ع˘م˘ج˘˘لا شسمأا لوأا هذ˘˘خ˘˘تا يذ˘˘لا
قÓ˘ط˘نا ن˘م تلو˘ج ة˘ع˘ب˘ضس رور˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ف˘˘ضشن˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م ع˘ط˘ت˘ضسي م˘ل يذ˘˘لاو ،يرا˘˘ج˘˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا

ىتحو راضصنأÓل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ي˘ضضر˘م ج˘ئا˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةبغر دنع ةياهنلا يف تناك ةريخألا هذه ،ةرادإلا
،هماهم ةلضصاوم نع رذتعا يذلا يرئازجلا ينقتلا

ىلع Óضضف ،ةضصاخلاب اهفضصو يتلا بابضسألا اددعم
داج˘يإا ي˘ف ه˘ل˘ضشف د˘ع˘ب ،ر˘خآا برد˘م˘ل ة˘ضصر˘ف˘لا ح˘ن˘م
ام ذاقنإاو ،ةكضسلا ىلإا قيرفلا ةداعإا لجأا نم لولحلا

ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت˘لا تا˘حو˘م˘ط ع˘م ا˘ي˘ضشا˘˘م˘˘ت ،هذا˘˘ق˘˘نإا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
يف ةمئاق لازت ل ةضصرفلا نأاو اميضسل ،راضصنألاو
نيبضضاغلا راضصنألا ماحتقا ةثداح راركت امك ،كلذ
اودد˘˘˘ج ن˘˘˘يأا ،يو˘˘˘ضضم شضار˘˘˘ت˘˘˘عاو تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
يتلا ةرطقلا ةباثمب ناك ،ليحرلاب هايإا مهتبلاطم
ىلع هتياهن مضسري يوضضم لعجي ام ،شسأاكلا تضضافأا

دعب ةيفياطضسلا ةليك˘ضشت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا شسأار
نو˘ضضغ ي˘ف .يرا˘ج˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘تدو˘˘ع
ة˘يأا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لا مد˘ع˘ب هد˘ه˘˘ع˘˘ت يو˘˘ضضم دد˘˘ج ،كلذ

ىلإا اريضشم ،هدقع خضسف دعب ةرادإلا نم تاضضيوعت
ة˘يو˘ق ةرا˘ضشإا ي˘ف ،ي˘ضضار˘ت˘لا˘ب نو˘ك˘ت˘ضس ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا
ىرخأا تاها˘ت˘م ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا لا˘خدإا ه˘ماز˘ت˘عا مد˘ع˘ل
تاذ ي˘ف .ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م د˘يز˘˘ت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ل˘˘كا˘˘ضشمو
ن˘م ا˘ه˘ت˘ل˘حر ة˘ي˘ف˘يا˘ط˘ضسلا ةرادإلا تر˘ضشا˘ب ،قا˘˘ي˘˘ضسلا
تفضشك ثيح ،يوضضم برد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ف˘ل˘خ دا˘ج˘يإا ل˘جأا

ةمئاق عضضو ،ةيافلحوب دهف شسيئرلا نأاب انرداضصم
ل˘˘جأا ن˘˘م كلذو ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘برأا م˘˘˘ضضت ةر˘˘˘غ˘˘˘ضصم
جارخإا عي˘ط˘ت˘ضسي ؤو˘ف˘ك برد˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ىل˘ع قا˘ف˘تلا
ن˘م ىت˘حو ا˘ي˘ن˘ف ة˘ي˘لا˘˘ح˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ةمئاقلا ىلع متكتلا نم مغرلابو ،يضسفنلا بناجلا
نأا لإا ،ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ضشب ا˘˘يؤور˘˘لا حا˘˘˘ضضتا مد˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

برد˘م˘لا را˘ي˘خ نو˘ع˘ضضي ““دو˘ضسألا ر˘˘ضسن˘˘لا““ ي˘˘لوؤو˘˘ضسم
.مهتامامتها نمضض يبنجألا
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،““رابآلا““ ةكرضش نأا شصاخلاو ماعلا ملعي
بغر˘ت ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق با˘ب˘˘ضشل ة˘˘ك˘˘لا˘˘م˘˘لا

يضسنرفلا بردملا دقع خضسف يف ةدضشب
شسي˘ن˘يد ،ةدا˘ي˘˘ع ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘ضسح ءا˘˘ق˘˘فر˘˘ل

اهن˘م˘ضضت˘ي ي˘ت˘لا دو˘ن˘ب˘لا نأا ر˘ي˘غ ،نا˘فل
نود لاح يدانلا عم هعقو يذلا دقعلا

د˘˘ج˘˘ت˘˘ضس ة˘˘كر˘˘ضشلا نأاو ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ ،كلذ

لاو˘˘مأا د˘˘يد˘˘ضست ىل˘˘ع ةر˘˘ب˘˘ج˘˘م ا˘˘ه˘˘˘ضسف˘˘˘ن
يف يضسنرفلا ينقتلل ةيلايخو ةمخضض

روهمج .هبضصنم نم هتلاقإا تررق لاح
ةبيهر طوغضضب موقي راضص ““يضسايضسلا““

ةيح˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لا ةرادإلا ىل˘ع
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا شسأار ىل˘ع ن˘م نا˘فل

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضسلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل

نم يراجلا مضسوملا ةيادب يف ةلجضسملا
ثي˘˘ح ،ىلوألا ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا

ع˘با˘ضسلا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ““ر˘فا˘ن˘˘ضسلا““ ع˘˘ب˘˘ق˘˘ي
نا˘كو .ط˘˘ق˘˘ف طا˘˘ق˘˘ن ي˘˘نا˘˘م˘˘ث د˘˘ي˘˘ضصر˘˘ب

بابضشلا ةقفر دقع ىلع عقو دق نافل
نويلم002 هتميق ام هحنم ىلع شصني
شسأا˘˘˘ك˘˘˘ب زو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس

لا˘ح ي˘ف كلذ ن˘م ل˘قأاو ،ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ىلوألا راودألا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصقإلا
رطضضتضس ““رابآلا““ نأا ينعي ام ،ةقباضسملا
،هتلاقإا لاح يف ةيلايخ لاومأا فرضصل
ةياغ ىلإا ةيرهضشلا هترجأل ةفاضضإلاب
0202. ربمضسيد يف هدقع ةياهن
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دا˘˘ح˘˘تإا تي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘م ردا˘˘˘ضصم ترا˘˘˘ضشأا
عييضضتب ادد˘ه˘م تا˘ب ق˘ير˘ف˘لا نأا ،ششار˘ح˘لا
هتائف بايغ دعب كلذو ،هديضصر نم ةطقن
ىلوألا ةلوجلا يف مهتاءاقل نع ةينابضشلا

يف رركت يذلا رمألا وهو ،نويدلا ببضسب
،ةليضسم ىلإا م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘لو˘ج˘لا

كضش يأا نود˘ب ة˘ط˘بار˘لا ل˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘ضس ا˘˘م و˘˘هو
لباقم ةطقن مهنم مضضختو نوناقلا قبطت
ة˘ح˘ل˘ضصم ي˘ف شسي˘ل يذ˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،كلذ
نوعبقي ن˘يذ˘لا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ءÓ˘مز
يذ قا˘ي˘ضس ي˘˘فو .ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
ةرادإلا رخني يذلا داضسفلا نأا ودبي ،ةلضص

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ل˘˘ضصاو˘˘ت ثي˘˘ح Ó˘˘ضصاو˘˘ت˘˘م لاز˘˘ي ل
˘˘مد˘˘عو تم˘˘ضصلا ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس بيا˘˘ع˘˘لا د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
ولو نويدلا ةوضست يف لطامتو ،ثارتكلا

نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ ،ىت˘˘˘ح ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ط˘˘˘ي˘˘˘ضسب ءز˘˘˘ج
تمدقأا امد˘ع˘ب ار˘خؤو˘م تضشع˘ت˘نا ة˘ن˘يز˘خ˘لا
ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘ل˘˘حا˘˘ضسلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا يدا˘˘˘ن ةرادإا

ششار˘ح˘لا دا˘ح˘تإا ع˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو ة˘˘يو˘˘ضست˘˘ب
ن˘يو˘ك˘ت لاو˘مأا˘ب ق˘ير˘ف˘لا نو˘يد شصو˘˘ضصخ˘˘ب
ن˘يأا ،حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

ميتنضس رايلم5.3 هتميق ام ديدضستب تماق
˘˘مد˘˘ق˘˘ت مد˘˘ع ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،شسي˘˘م˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ضشع

،ا˘ف˘ي˘ف˘لا ىد˘ل ىو˘ك˘ضشب ة˘ي˘ضشار˘˘ح˘˘لا ةرادإلا

ششع˘˘ن˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘ضش ن˘˘م يذ˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا و˘˘˘هو
نم ةلاح فرعت يتلا ةيضشارحلا ةنيزخلا
قيرفلا ىوتضسم عجارت يف تمهاضس دوكرلا

دا˘˘ح˘˘تإا ةرادإا تل˘˘ضصو˘˘˘ت ،كلذ ىلإا .ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
برد˘م˘˘لا ع˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا ىلإا ششار˘˘ح˘˘لا

بردملا ةفÓخ لجأا نم ،يديزوب فضسوي
رداضصم بضسحو ،د˘ي˘ل˘ج ل˘ي˘عا˘م˘ضسإا لا˘ق˘م˘لا

ه˘˘ت˘˘ق˘˘فاو˘˘م ح˘˘ن˘˘م يد˘˘يزو˘˘ب نإا˘˘ف ة˘˘ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘م
ةيعمج ةارابم رضضح دق نوكيو ةيئاهنلا

نأا ىلع ،نيبعÓلا زيفحت لجأا نم نارهو
.نينثلا ادغ ةيمضسر ةفضصب هماهم رضشابي

بيجن.ج

ةنيطنضسق بابضش

نافل بردملا ةيسضق يف نادنسسلاو ةقرطملا نيب يسسايسسلا ةرادإا

ششارحلا داحتإا

ةينابسشلا تائفلا بسسب هديسصر نم ةطقن مسصخب دههم قيرفلا

ةريطخ تاحيرضصتب يضضايرلا ماعلا يأارلا أاجاف

دمحأا دمحأا عم هتافÓخ يف ““رسضخلا““ ـب جزي فاكلل قباسسلا ماعلا نيمألا



0 ةداعصسؤب لمأأ1 ةبانع داحتأ

تاراشصتن’ا ةمغن ديعتشست ””ةنوب»

،ةيناثلأ ةفرتحملأ ةطبأرلأ تاصسفانم نمصض ةيباجيإ’أ جئاتنلأ عم دهعلأ ديدجت يف ةبانع داحتأ قيرف حجن
يبانعلأ قيرفلأ مصسحو ،ةلؤطبلأ نم ةيناثلأ ةلؤجلأ نمصض ةداعصسؤب لمأأ هفيصض ةبقعل هيطخت بقع كلذو
““ةنؤب““ ـل ديحؤلأ فدهلأ لمح ثيح ،در نود فده ةجيتنب  تبصسلأ ضسمأأ مؤي هفيصضب هتعمج يتلأ ةهجأؤملأ

ةباثمب ةداعصسؤب لمأأ دصض ققحملأ راصصتن’أ أذه نؤكي نأأ ةبانع داحتأ رؤهمج لمأايو ،فيصض بعÓلأ عيقؤت
كأذو مصسؤملأ ةيأدب ذنم طاقنلأ نم ديدعلأ أؤعيصض نيذلأ ةصسأؤم لامك بردملأ لابصشأ’ ةقيقحلأ ةقÓطن’أ

امدنع كلذو ةمداقلأ ةلؤجلأ يف بعصص لقنت عم دعؤم ىلع نؤكيصس داحت’أ نأأ ىلإأ راصشي ،اهجراخو رايدلأ لخأد
ر.ع.نأرهو ةيعمج هجأؤي

 ةلؤهجم ثداحلأ بابصسأأ لأزت ’ اميف

 يوناثلا يف سسردت ةذيملت ةافو
 لجيجب ةرامع ةفرشش نم اهطوقشس دعب

أديدحتو لجيج ةنيدم يلاعأاب تبصسلأ ضسمأأ ةيصسمأأ ةريخأ’أ اهصسافنأأ ةيؤناثلأ ةلحرملأ يف ةذيملت تظفل
بصسحو. يحلأ أذهب ةدجأؤتملأ ةينكصسلأ تأرامعلأ ىدحإأ ةفرصش نم اهطؤقصس دعب كلذو ىصسيع د’وأأ يحب
تطقصس ايرؤلاكبلأ ةداهصش ناحتمأ ىلع ةلبقملأو ةنصس71 يلأؤح رمعلأ نم ةغلابلأ ةيحصضلأ نإاف ةيلحم رداصصم
اهتافو يف ببصست يذلأ رمأ’أ قهاصش ؤلع ىلع نم ضضرأ’اب مطترتل يلئاعلأ اهنكصسم ةفرصش نم ئجافم لكصشب

ىيحي نب قيدصصلأ ىفصشتصسم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقن متو اهب تبيصصأأ يتلأ ةغيلبلأ حورجلاب ةرثأاتم رؤفلأ ىلع
يف براصضت طصسو كلذو طؤقصسلأ بابصسأأ ةفرعمل قمعم قيقحت هيف حتُف يذلأ تقؤلأ يف ةي’ؤلأ ةمصصاعب
يقبي ام يصضرع ثداح نع مجان كلذ نأأ مأأ راحتنأ ةيلمع نع مجان ةيحصضلأ طؤقصس ناك أذإأ ام لؤح تامؤلعملأ

. ةثجلأ حيرصشت ةيلمع نم ءاهتن’أو تاقيقحتلأ جئاتن رؤهظ نيح ىلإأ ةدرأو ت’امتح’أ لك
دؤعصسم .م

ةنتابب ةكيربو ةناقس نيب ميلأ رورم ثداح يف باش كقه
ىؤتصسم ىلع عقو ميلأأ رورم ثداح رثإأ ،هفتح ةنصس92 رمعلأ نم غلبي «ع ب ىعدي باصش لوأ’أ ضسمأأ ءاصسم يقل
رثإأ ،ةكيربو ةناقصس يتيدلب نيب طبأرلأ هقصش يف ،ةليصسملأو ةنتاب يتي’و نيب طبأرلأ82 مقر ينطؤلأ قيرطلأ
رمأ’أ ،«604 ؤجيب» عؤن نم ىرخأأ ةرايصسو اهنتم ىلع ةيحصضلأ ناك «ؤيلك» عؤن نم ةرايصس نيب فينع مأدطصصأ
دمح˘م ىف˘صشت˘صسم ىلإأ ة˘عر˘صسلأ جا˘ن˘ج ىل˘ع ه˘ل˘ق˘ن تعد˘ت˘صسأ ،ةرؤ˘ط˘خ˘لأ ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ه˘ت˘با˘صصإأ ىلإأ ىدأأ يذ˘لأ

،ةجرحلأ هتلاح ءأرج يعماجلأ ةنتاب ىفصشتصسم ىلإأ هليؤحت ررقتي نأأ لبق ،ةمزÓلأ تافاعصسإ’أ يقتلي فايصضؤب
ميلأ’أ ثداحلأ يف اقيقحت ينطؤلأ كردلأ حلاصصم تحتف دقو ،ىفصشتصسملأ ىلإأ هلؤصصو لبق ةايحلأ قراف ثيح

ح.ناصشؤصش.هبابصسأأ دنع فؤقؤلل
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°82ةبانع

°92 ةدكيكصس

°03ضسأرهأأ قؤصس

°92ةملاق

.ضسماخلأ تنميلك عم قيصسنتب عبأرلأ بيليف كلملأ نم رماب اصسنرفب لكيهلأ ناصسرف عيمج لاقتعأ7031 -
.يكيرمأ’أ ضسيئرلأ ةماقإ’ مئأد رقم نؤكيل ةدحتملأ تاي’ؤلأ يف ضضيبأ’أ تيبلأ ىنبمل ضساصسأ’أ رجح عصضو2971 -
وزغلأ ةيأدب ىلع تأؤنصس عبصس نم رثكأأ رورم دعب ةيرئأزجلأ ةنيطنصسق ةنيدم لؤخد نم نكمتت ةيصسنرفلأ تأؤقلأ7381 -

.مهتاثداحم يف ًايرصصح اهلامعتصسأ ىلع هؤواقدصصأأو «أدؤهي نب رزاعيلأ» قفأو امدنع ةيربعلأ ةغللأ ءايحإأ1881 -    .يصسنرفلأ
.يواصسأاملأ عؤبصسأ’أ ثأدحأأ دعب ةنؤلصشرب يف ريريف كصسيصسنأرف يؤطلصسÓلأ ىلع مأدعإ’اب مكحلأ ذيفنت9091 -

ةبانعب ةÓصصلا تيقاوم

:رجفلأ
:رهظلأ
:رصصعلأ
:برغملأ
:ءاصشعلأ

www.akhersaa-dz.com

سسقطلأ لأوحأأ
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مويلا اذهلثم يف ثدح

عزانم Óب دئأرلأ ،يحÓفلأ نواعتلل ينطؤلأ قودنصصلأ
ةصصحب ظفتحي ثيح ةيحÓفلأ تانيمأاتلأ لاجم يف
يف اصسؤصسحم اعافترأ اصضيأأ لجصسي و،27 % اهردق
نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لأ قود˘ن˘˘صصلأ ضسك˘˘ع˘˘ي .ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ م˘˘قر
هلامعأأ مقر يف ايئاق˘ت˘نأو ا˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد أؤ˘م˘ن ي˘حÓ˘ف˘لأ

مهاصس امم ةيحÓفلأ تانيمأاتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘صس’
نإأ .قودنصصلأ اهققح يتلأ جئاتنلأ يف ربتعم لكصشب
ةفاصضإ’اب مؤيلأ ةيداصصتق’أ ةيعصضؤلأ هفرعت ام لك
د˘صض تا˘ن˘ي˘مأا˘˘ت˘˘لأ قؤ˘˘صس ير˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ي˘˘قأر˘˘ع˘˘لأ ىلإأ
مدعو تانيمأاتلأ يف طأرخن’أ فعصض اميصس’ رأرصضأ’أ
قود˘ن˘صصلأ ة˘م˘يز˘ع ن˘م أد˘بأأ ط˘ح˘ي م˘ل ، ا˘ه˘ل ضسم˘ح˘˘ت˘˘لأ
هثح دقف امامت ضسكعلا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لأ

ا˘م ، هرؤ˘ط˘ت ة˘ل˘صصأؤ˘م˘ل ه˘تا˘حؤ˘م˘ط ىؤ˘ت˘˘صسم ع˘˘فر ىل˘˘ع
ىلع هتدعاق ةبÓصص لÓخ نم حصضأو لكصشب ىلجتي
اهنمصضتي يتلأ ةيجيتأرتصسإ’أ رواحملأ عيمج ىؤتصسم
مقر لجصس ، ماقرأ’أ ةغلب0202/810. هلمع ططخم
نوا˘ع˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘صش ل˘م˘ج˘م فر˘ط ن˘م ق˘ق˘ح˘م˘لأ لا˘م˘˘عأ’أ
6 % ةبصسنب أرؤطت،9102 نأؤج03 ىتح يحÓفلأ

م˘جر˘ت˘ي ا˘م ،ة˘ق˘با˘صسلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ن˘صسلأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب
قيقحت ةبصسن لداعي ام جد645.886.7 هردق غلبمب
2 ةبصسنب يباجيإأ قراف عم،201 % يواصست فأدهأÓل

.اهصسفن ةرت˘ف˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘ع˘قؤ˘ت˘لأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م%

اعافترأ عورفلأ عيمج تفرع ،لقنلأ عرف ءانثتصساب
01 % ةبصسنب ةيحÓفلأ تانيمأاتلأ عرف ةصصاخ أربتعم

ح˘م˘صسي ا˘م ، ة˘ق˘با˘صسلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ن˘صسلأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ة˘يدا˘ير˘لأ ه˘ت˘نا˘ك˘م ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب قود˘ن˘˘صصل˘˘ل
27 ةبصسنب ردقت ةصصح عم ةيحÓفلأ تانيمأاتلأ لاجم

نواعتلل ينطؤلأ قودنصصلأ لجصس ، ىرخأأ ةهج نم%.
حرصصملأ ثدأؤحلاب قلعتي اميف رؤطت ةبصسن يحÓفلأ

يتلأ ثدأؤحلأ ةبصسن تغلب نيح يف64 %. ةبصسنب اهب
ةيلاملأ ةنصسلأ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب43 % اهديد˘صست م˘ت
اصساصسأأ كلذ عجري ثيح ، اهصسفن ةرتفلأ لÓخ ةقباصسلأ
ح˘م˘˘صس ا˘˘م˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ ثدأؤ˘˘ح˘˘لأ تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ر˘˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت ىلإأ

لفكتلأ ةريتؤب قلعتي اميف ضسؤصسحم رؤطت ليجصستب
ي˘ت˘لأ ثدأؤ˘ح˘لأ تفر˘ع ا˘م˘ك .ا˘˘هد˘˘يد˘˘صستو ثدأؤ˘˘ح˘˘لا˘˘ب
41 % ةبصسنب أر˘ب˘ت˘ع˘م ا˘عا˘ف˘ترأ ا˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي

أذ˘كو ،ة˘ي˘لآأ ا˘ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘جإ’أ ل˘ع˘˘ج ل˘˘صضف˘˘ب
ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف تأرا˘˘طإ’أ تأءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
ةيلاملأ ةنصسلأ نم لوأ’أ يصسأدصسلأ لÓخ .تافلملاب
تا˘م˘ها˘صسمو ةر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ لأؤ˘˘مأ’أ ترد˘˘ق،9102

رايلم41 لباقم جد رايلم51 زواجتي امب قودنصصلأ
7 ةبصسنب اعافترأ لداعي ام،8102 نأؤج03 ىتح جد

أذ˘ه لÓ˘خ ل˘ج˘صسم˘لأ ة˘مءÓ˘م˘لأ ضشما˘ه ن˘˘ع ا˘˘مأأ،%
1.6 لباقم جد رييÓم8.6 ب ردقيف لوأ’أ يصسأدصسلأ

تدكأأ8102. نأؤ˘˘˘˘˘˘ج03 ىت˘˘˘˘˘ح جد ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘م
قودنصصلأ لبق نم ةذختملأ ةحؤمطلأ ةيجيتأرتصسإ’أ
8102- هلمع ططخم نمصض يحÓفلأ نواعتلل ينطؤلأ

تاطاصشن رؤطت اهب مصستي يتلأ ةيكيمانيدلأ،0202
نمصض ةيلمعلأ اهتيدودرم عافترأ أذكو ةصسصسؤؤملأ هذه
تاينقتلأ ةنرصصع لصضفب كلذو ، داح يصسفانت طيحم
ءاصسرإأ أذكو ، ديدج رييصست ماظن عصضوو ، ةينيمأاتلأ
ةئيهت ىلإأ ةفاصضإ’اب ةصسصسؤؤملل ةي˘م˘قر ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘صسإأ

تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’أ تأذ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘˘صسأ ع˘˘يرا˘˘صشم
قودنصصلأ ىقبي ، ةعاصسلأ ىتحو .ةريبكلأ ةيحÓفلأ
يتلأ ةديحؤلأ ةصسصسؤؤ˘م˘لأ ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طؤ˘لأ

، ةيئانلأ قطانملأ يف اميصس’ ةيرأؤج بتاكم حتفت
ةصصاخ لمعلأ بصصانم قلخ يف كراصشي هنإاف يلاتلاب
قودنصصلأ ةكبصش ايلاح نؤكتتو .بؤنجلأ تاي’و يف
ايلحم ابتكم994 ضسأأرتت يتلأ ايؤهج اقودنصص76 نم
. ةي’و84 ىؤتصسم ىلع ةدجأؤتم ةيرأؤجلل

ةشصاخلا9102 ةنشسل ةيشسادشسلا جئاتنلا
 يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنشصلاب

 هسيسأتل01ـلا ىركذلاب لفتحي ”رئازجلا سيبيإ“

لفح لÓخ ،رصشاعلأ هديعب ،طرافلأ ضسيمخلأ مؤي ،رؤكأأ ةعؤمجمل ةيراجتلأ ةمÓعلأ ،رئأزجلأ ضسيبيإأ قدنف لفتحأ
ةيداصصتق’أو ةطصسؤتملأ قدانفلل بدتنملأ ريدملل ةصصرف ةبصسانملأ تناكو .رأوزلأ باب يف قدنفلأ معطمب ميقأأ

،رأوزلأ بابب لامعأ’أ يحب دجأؤتملأ ،رئأزجلأ ضسيبإأ قدنفب قلعتملأ عيصسؤتلأ ططخم نع نÓعإ’اب ،رئأزجلاب
ذنم رئأزجلأ يف ةدؤجؤملأ ،رؤكأأ ،ريكذتللو.ةفرغ552 ةعصسب لاتؤفؤن قدنفو ،فرغ401 ب ىفحيصس يذلأ

عم اهتاكأرصش ربع اميصس ’ ؛لمعلأ ضصرف و ةورثلل ةقلاخ ،دÓبلأ يف قدانفلأ لاجم يف ةدئأرلأ ةكرصشلأ يه،2991
ةنصس ذنمو1002. ةنصس رؤكرام و ةماحلأ لاتيفؤصس يقدنف ءاصشنإأ ىلإأ تدأأ يتلأ ،طصسؤلل ةحايصسلأ رييصست ةصسصسؤؤم
عم ةكأرصشلاب ،حايصس كرتصشملأ عورصشملأ يف طأرخن’أ لÓخ نم دÓبلأ يف اهدؤجو رؤكأأ ةعؤمجم تززع،9002
و ضسيبيإأ يتمÓع نم لك ءاصشنإأ نم ةكأرصشلأ هذه تحمصس يرهم ديمحلأ دبع لبق نم ةصسأأرتملأ ،ؤميج ةعؤمجم
نيأأ مناغتصسم أرخؤؤم و ،فيطصس ،ةنيطنصسق ،نأرهو : ةددعتم تاي’و يف عيراصشملأ نم ديدعلأ قÓطإأ و ،لاتؤفؤن
ثدحلأ أذه ةكرصشلأ يريصسم منتغأ.يجراخ حبصسم و معطمب ،ةفرغ021 ةعصس وذ ضسلياتصس ضسيبيأ ءاصشنإأ متي
نيذلأ ؛نييلحملأ ءاكرصشلأ و نيلماعتملأ عم طبأورلأ زيزعت لÓخ نم رئأزجلاب مهمامتهأ و مهقؤمت نع ديكأاتلل
نب دؤمح ديصسلأ ،هحايصس ةعؤمجم لثمم ثدحت ،قايصسلأ أذه يفو.ةنكمم ةعؤمجملأ تاحؤمط مهعم تحبصصأأ

جمانرب ةدايق ىلع نؤممصصم نيمهاصسملأ نإأ““ :هلؤقب ةكأرصشلأ هذه يف رؤكأأ ةعؤمجم معدلً ’وأأ هركصش نع ،نيدمح
.اصضيأأ ؤه قؤصسلأ نأ’ بعصصلأو عصسأؤلأ ىنعملاب بعصصلأ يداصصتق’أ عصضؤلأ نم مغرلأ ىلع هتياهن ىلإأ ريؤطتلأ
ةيطغتو ةليؤط ةرتفل لمأانو ، كانه دؤجؤم يرهم ديصسلأو ، انه ةدؤجؤم رؤكأأ ةعؤمجمو ، انه ةدؤجؤم ةحايصس
““ .رئأزجلأ يف ةيصسيئرلأ تاي’ؤلأ

بيجن.ج

قيلعت نود ةروصص

ةنتابب ءانب ةشسشسؤوم بتكم بحاشص ةقرشسب اماق ةاتف امهنيب نم نيشصخشش فيقوت
ىؤكصش ىلع ءانب كلذو ،ىرخأأ ضضأرغأأو يلام غلبم ةقرصسب اماق ،نيصصخصش ةنتاب ةي’و نمأأ حلاصصم أرخؤؤم تفقوأأ

ضضرعت ضصؤصصخب ،يناثلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانعل ةنصس95 رمعلأ نم غلبي ءانب ةصسصسؤؤم بتكم بحاصص اهب مدقت
15 رمعلأ نم غلبي هيدل لماع لبق نم ةعنطصصم حيتافم لامعتصساب ةقرصسلل ةنتابب ةرزجملأ يحب نئاكلأ هبتكم

ينأوأأ ،ةفلتخم رايغ عطق ،ةيديرب كؤكصص ،نيزنبلأ رتافد ،ةيلام غلابم هذه ةقرصسلأ ةيلمع تلاط ثيح ،ةنصس
مت نيأأ ةيصضقلأ يف اقيقحت يناثلأ يرصضحلأ نمأ’أ رصصانع تحتف رؤفلأ ىلع ،ةفلتخم تاخصضمو ةميدق ةيصساحن
ميقت ايئاصضق ةقؤبصسم ةنصس23 رمعلأ نم غلبت ةاتف نكصسمب تاقورصسملأ ىفخأأ هنأأ حرصص يذلأو هب هبتصشملأ فيقؤت
،تاقورصسملأ نم ءزج عاجرتصسأ مت ةينعملأ نكصسم ضشيتفتب نذإأ رأدصصتصسأ دعب ،ةنتابب لاقعؤب يحب247 يحب
راظتنأ يف ،ةنتاب ةمكح˘م ة˘با˘ي˘ن ما˘مأأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ ءا˘ف˘ي˘ت˘صسأ د˘ع˘ب ا˘م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو
.ةقورصسم ضضأرغأأ ءافخإأو ةقرصسلأ ةمهت نع قح’ تقو يف امهتمكحم

ح.ناصشؤصش

(8 ةلوجلا) ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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