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ةم˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كح˘م سسمأا تل˘جأا
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م
ي˘لا˘ح˘لا يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
بونج ةعقاولا ةماحلا ةيدلبل
بب˘˘˘سسب ،ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘يلو
تهج و دق و ةاسضقلا بارسضإا
ةسسرامم ةمهت ة˘ح˘ن˘ج ر˘ي˘م˘ل˘ل
اهيلوت لبق ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘ط˘ل˘سس
ن˘م عور˘سشم ر˘ي˘غ ه˘جو ى˘ل˘ع
˘˘ما˘˘ق نأا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘ه و   فر˘˘˘ط
لقن تارار˘ق ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا˘ب
ى˘لإا م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م ن˘م لا˘م˘ع˘˘لا

ل˘ب˘ق اذ˘˘ه و ىر˘˘خأا بسصا˘˘ن˘˘م
،ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘˘سصب ه˘˘ب˘˘ي˘˘سصن˘˘ت
قÓطنا لÓخ دوعت  ةيسضقلا
تاباختنÓل ةيباختنلا ةلمحلا
سسيئر حيرسست مت ثيح ةيدلبلا
يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘˘م˘˘لا
هذهب مايقلل  ةقباسسلا ةدهعلل
و احسشرم هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ل˘م˘ح˘لا
ةدمل هباو˘ن د˘حأا˘ب ه˘فÓ˘خ˘ت˘سسا
ةميل˘ع˘ت˘ل ا˘ق˘ب˘ط  اذ˘ه و ر˘ه˘سش
دعب ةرسشابم ه˘ن˘كل ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
تاباختنلا جئاتن نع نÓعإلا

سسل˘ج˘م˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ب  هزو˘˘ف و
ةديدج ةدهعل يدلبلا يبعسشلا
ي˘لاو˘م˘لا مو˘ي˘لا ي˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ماقو هماهم ةرسشابمل هبتكمب
ةيرادإا تاررحم ىلع عيقوتلاب

7102 ربم˘فو˘ن72 خيراتب
نم نيفظوم ليوحت نمسضتت
بسصانم ىلإا مهلمع بسصنم
مهتماقإا نع ةديعب  امإا  ىرخأا
سسرا˘ح ن˘م ىر˘˘خأا لا˘˘م˘˘عأا وأا
م˘ت ثي˘ح ،ة˘فا˘ظ˘ن ل˘ما˘˘ع ى˘˘لإا
و ي˘لا˘ح˘لا ر˘ي˘م˘ل˘ل عا˘م˘ت˘سسلا

31 و  ةيدلبلل ماعلا نيمألا
نيب نم ة˘ي˘سضق˘لا ي˘ف اد˘ها˘سش
ةحلسصمب نيفظوم و بختنم
و لا˘م˘ع و ن˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘لا

و ،ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘ل ته˘˘جو
ةفرغ ماما نعطلاب ماق اهدعب
ءا˘˘سضق سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب ما˘˘˘ه˘˘˘تلا
و مهتلا تيبثت متيل ،فيطسس
مت ثيح ةمكاح˘م˘ل˘ل ه˘م˘يد˘ق˘ت
نيينعم اياحسض حبرا ءاعدتسسا
سسي˘˘ئر و تارار˘˘˘ق˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘ب
،يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا
ةسسلجلا يسضاق مامأا لاثتمÓل
د˘حألا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ن˘كل
رخآا افلم لازي ل امك ،مداقلا
ببسسب داسسف اياسضق نمسضتي
نع ةبترتملا تامارغلا ءاغلإا
ن˘م ع˘يرا˘سشم م˘ي˘˘ل˘˘سست ر˘˘خأا˘˘ت

نم اهري˘غ و ن˘ي˘لوا˘ق˘م فر˘ط
.اياسضقلا
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اهيلوت نود ةيمومع ةطلشس ةشسرامم ةمهتب عباتم

 رظنلا لجأات فيطشسب ةملعلا ةمكحم
ةماحلا ةيدلب سسيئر ةمكاحم ةيشضق يف

نيشضاقتملا حلاشصم ظفحل ةمدخلا نم ىندأ’ا دحلا نامشضب اودعو

تاسلجلا نوعطاقي ةاضقلا
يــناثلا عوــبسفل

ءاشضقلا ةدايشسب اريطخ اشساشسم اهربتعاو ةثداحلا نيماحملل ينطولا داحتإ’ا نادأا اميف

نارهو ءاشضق سسلجمب ددجلا ةاشضقلا بتاكم حتفل ةيمومعلا ةوقلا
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هعوبسسأا ةاسضقلا بارسضإا لخدو
وهبب اوع˘م˘ج˘ت نأا ا˘مد˘ع˘ب ي˘نا˘ث˘لا
،لمعلا كلذب نيعطاقم سسلجملا

ة˘با˘ق˘ن˘˘لا نÓ˘˘عإا ه˘˘ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لاو
سضوخت يتلا ةا˘سضق˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةباجت˘سسلا ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ا˘بار˘سضإا

ةركذ˘م ي˘ف ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب89 ه˘ي˘˘لإا
د˘ح˘لا سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت
تامدخلا نم نومسضملا ىندألا

م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لاو
ةو˘ط˘خ م˘ه˘ف˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
يذلا ي˘ئا˘سضق˘لا ل˘م˘ع˘لا ف˘ي˘قو˘ت
سسير˘˘˘˘كت را˘˘˘˘طإا ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ي
ةلود ءاسسرإاو ءاسضقلا ةيلÓقتسسا
ةدد˘˘˘ج˘˘˘مو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لاو ق˘˘˘ح˘˘˘˘لا
يد˘ج˘لا راو˘ح˘لا» ـل ا˘هداد˘ع˘˘ت˘˘سسا
ي˘سضر˘ت لو˘ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإل ي˘˘مار˘˘لا

ةباقنلا تركذو .«فارطألا عيمج
ى˘ل˘ع ةا˘سضق˘لا ن˘م ا˘˘سصر˘˘ح» ه˘˘نا
ها˘˘ج˘˘تا م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت

ا˘يدا˘ف˘تو ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو ن˘طاو˘م˘˘لا
سسب˘˘ح˘˘لا تلا˘˘ح ي˘˘ف عو˘˘قو˘˘ل˘˘˘ل
تاد˘ي˘سسلا ى˘لو˘ت˘˘ي ،ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا

عيمجب ق˘ط˘ن˘لا ةا˘سضق˘لا ةدا˘سسلاو
ا˘يا˘سضق˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ما˘˘كحألا
،رظنلا يف ةدوجوملا نيفوقوملا
لوأا د˘ن˘ع تا˘ير˘ح˘لا ي˘ف ل˘سصف˘لا
لوثملاب رمألا قلعت ءاوسس ميدقت
.ةيحاتتفلا تاب˘ل˘ط˘لا وأا يرو˘ف˘لا
ي˘سضا˘ق ى˘ل˘˘ع ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘مو .ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ةاسضقلا اهمدقيسس يتلا ةيئاسضقلا

يئاسضقلا لمعلا نم ىندأا دحك
امنيب نيسضاقتملا حلاسصم ظفحل
لكسشب بارسضإلا يف نورمتسسي

تابلطلا عيمج يف لسصفلا يداع
لسصفلا ،ةينوناق لاجآاب ةطبترملا
ةعاسس ةيلاجعتسسلا اياسضقلا يف
تابلط ي˘ف ل˘سصف˘لا ،ة˘عا˘سس ى˘لإا
تابلطو ،رظنلل فيقوتلا ديدمت
بار˘˘ت˘˘لا ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘˘م ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
يف ةاسضقلا ىنثتسساو  .ينطولا
ة˘ق˘با˘سس ل˘كسش يذ˘لا م˘˘ه˘˘بار˘˘سضإا

،ة˘لاد˘ع˘لا عا˘ط˘ق ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

د˘يد˘˘م˘˘ت تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ي˘˘ف ل˘˘سصف˘˘لا

تابلط يف لسصفلا ،سصاسصتخلا

سصخر ميل˘سست ،سشي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب نذإلا

لا˘سصتلا سصخر م˘ي˘ل˘سست ،ن˘فد˘لا

نا˘م˘سض ار˘ي˘خأاو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ع˘م

تاهجلا ىوتسسم ىلع ةموادملا

ماهملا عيمجب مايقلاو ةيئاسضقلا

ر˘خأا نا˘ي˘ب ي˘فو .ا˘ه˘ب ة˘ل˘˘سصت˘˘م˘˘لا

يف «ديعسصتلا» ـب ةباقنلا تدده

بلا˘ط˘م ل˘ها˘ج˘ت رار˘م˘ت˘˘سسا لا˘˘ح

سضا˘ق يأا˘ب سسا˘سسم˘لا وأا ةا˘سضق˘˘لا

ةرازو ترمأاو .بارسضإلا ببسسب

عباط تلمح ةميلعت يف ،لدعلا

ءا˘˘˘سسؤور ،«اد˘˘˘ج ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم»

باو˘ن˘لاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا سسلا˘ج˘م˘˘لا

تلا˘˘˘ح ر˘˘˘سصح» ـب ,نو˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لمعلا ن˘ع ن˘ي˘ف˘قو˘ت˘م˘لا ةا˘سضق˘لا

ة˘كر˘ح˘˘لا م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘سشت م˘˘ل ن˘˘يذ˘˘لا

ريزو اهنع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘يو˘ن˘سسلا

تقو يف يتامغز مسساقلب لدعلا

.قباسس
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سسلجم ىدل ةماعلا ةباينلا تمدقأا
ىلع سسمأا ةحيبسص نارهو ءاسضق
لجأا نم ةيمومعلا ةوقلا لامعتسسا
م˘ت ن˘يذ˘لا ةا˘سضق˘لا بتا˘كم ح˘˘ت˘˘ف
ة˘كر˘ح˘لا را˘طإا ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت
سسل˘ج˘م˘لا ا˘هر˘قا ي˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ي˘˘خألا
تاوق تماق ثيح,ءاسضقلل ىلعألا
هذ˘˘ه ح˘˘ت˘˘ف˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا كرد˘˘˘لا
لو˘هذ ط˘سسو ةو˘ق˘لا˘˘ب بتا˘˘كم˘˘لا
وهب يف نيدجاوتملا ني˘ن˘طاو˘م˘لا
لاحتسسا امدع˘ب كلذو.ة˘م˘كح˘م˘لا

مهليوحت مت نيذلا ،ةاسضقلا ىلع
ي˘ف ة˘ق˘با˘˘سسلا م˘˘ه˘˘ب˘˘سصا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
مكاحملاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا سسلا˘ج˘م˘لا

نم ،نارهو ءاسضق سسلجم جراخ
م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘˘ن˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للا
ةاسضقلا ظ˘ف˘ت˘حا ثي˘ح .ةد˘يد˘ج˘لا
حيتافمب ةكرح˘لا م˘ه˘ت˘سسم ن˘يذ˘لا
هتهج نم.ةقلغم تيقبو بتاكملا

تامظنمل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تلا نادأا
يدعتلاو فينعتلا سسمأا نيماحملا
ةوقلا لاجر هبسسح هسسرام يذلا
لخاد ةا˘سضق˘لا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ربعو.نارهو ءا˘سضق سسل˘ج˘م ر˘ق˘م
نع نيماحم˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘ح˘تإلا
لخاد ،ةاسضقلل لسصح امل هلوهذ
لاق يذلا يئاسضقلا سسلجملا مرح
ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي ة˘˘مر˘˘ح كل˘˘م˘˘ي ه˘˘نا
داحتلا ددن امك .اهمارتحا عيمجلا
هر˘ب˘˘ت˘˘عا ثي˘˘ح،فر˘˘سصت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب
ةطلسسلا ةداي˘سسب ار˘ي˘ط˘خ ا˘سسا˘سسم
،لوبقم ريغ افر˘سصتو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

ي˘˘˘˘عاود˘˘˘˘˘لا تنا˘˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م
دا˘ح˘تا ق˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ك.تارر˘˘ب˘˘م˘˘لاو
بارسضإا ىلع نيماحملا تامظنم
ه˘عو˘ب˘˘سسأا ل˘˘خد يذ˘˘لا ،ةا˘˘سضق˘˘لا
ر˘ي˘سسلاّ ل˘˘سش ه˘˘نإا لا˘˘قو ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
نايب لاقو.ءاسضقلا قفرمل يداعلا

اذ˘ه نإا ن˘ي˘ما˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
تا˘˘ير˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘ثأا بار˘˘˘سضإلا

اذه يفو .ن˘ي˘سضا˘ق˘ت˘م˘لا قو˘ق˘حو
ة˘˘˘فا˘˘˘ك دا˘˘˘ح˘˘˘تلا ا˘˘˘˘عد ،را˘˘˘˘طإلا
ي˘ل˘ح˘ت˘لاو راو˘ح˘لا ى˘لإا فار˘طألا
يف ةيلوؤوسسملا حورو ةمكحلاب
هب رمت يذلا بيسصعلا فرظلا اذه
تقولا سسفن يف اددسشم.رئازجلا

ل˘ي˘ب˘سس جا˘ه˘˘ت˘˘نا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
لجأا ن˘م لا˘ع˘ف˘لاو دا˘ج˘لا راو˘ح˘لا
ةقيرطب ةمزأÓل لح ىلإا لوسصولا
نمسضيو ،ةاسضقلا ةمارك ظفحي
ءاسضق˘لا ق˘فر˘م˘ل ن˘سسح˘لا ر˘ي˘سسلا

ةرا˘سشإÓ˘ل.ن˘ي˘سضا˘ق˘ت˘م˘لا قو˘ق˘حو

ةيسضاقو سضا˘ق041 نإا˘ف ط˘ق˘ف
ةعباتلا مكاح˘م˘لاو سسل˘ج˘م˘لا ي˘ف
مهتسسم دق نارهو ءاسضق سسلجمل
سسل˘ج˘م˘لا ا˘هر˘قأا ي˘ت˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
ليوحت مت ثيح,ءاسضقلل ىلعألا
ةيئاسضق سسلاجم ى˘لإا م˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا
دÓبلا نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقت

ن˘˘ي˘˘ع ،م˘˘نا˘˘غ˘˘ت˘˘سسم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.ركسسعمو ناسسملت ،تنسشومت
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ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا بت˘كم لا˘˘حأا
نو˘˘˘نا˘˘˘ق ي˘˘˘عور˘˘˘سشم ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةنسسل ةيلاملا نوناقو تاقورحملا

نا˘م˘لر˘ب˘لا ءا˘سضعأا ى˘ل˘˘ع0202

5لا يموي تيوسصتلاو ةسشقانملل

بسسحو يرا˘ج˘لا ر˘ب˘˘م˘˘فو˘˘ن6و
«ةعاسس رخأا «ل ةيناملرب رداسصم
نو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘ق عور˘˘˘˘˘˘سشم نا˘˘˘˘˘˘ف سسمأا
اد˘غ ه˘حر˘ط م˘ت˘ي˘سس تا˘قور˘ح˘˘م˘˘لا
يف ناملر˘ب˘لا باو˘ن ما˘مأا ءا˘ثÓ˘ث˘لا

موي اهيليو ةسشقانملل ةينلع ةسسلج
ةنسسل ةيلاملا نوناق حرط ءاعبرألا

تيوسصتلاو ة˘سشقا˘ن˘م˘ل˘ل0202

عور˘˘سشم سضر˘˘ع م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ثي˘˘˘ح

ة˘ي˘لا˘م˘لا ر˘يزو ل˘ب˘ق ن˘م نو˘نا˘ق˘˘لا

سسلجملاب ةيلاملا ةنجل نأا ملعلل

اه˘سسأار˘ي ي˘ت˘لا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

دق تناك » يديرت قراط» بئانلا

ةنجللا رقمب تاسسلج ةدع تدقع

تا˘حار˘ت˘قلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تمد˘قو

م˘ت˘ي˘سس نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع

تا˘سسل˘ج˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘لإا قر˘ط˘ت˘˘لا

ةموكحلا نأا نم مغرلاب ةروكذملا

عور˘سشم سسم مد˘ع ن˘ع ثد˘ح˘˘ت˘˘ت

ةيئارسشلا ةردقلاب ديدجلا نوناقلا

ة˘ب˘سسن˘لا˘بو ط˘ي˘سسب˘لا ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ناف تاقورحملا نوناق عورسشمل

نمازتي بعسشلا باون مامأا هحرط

ديدع˘لا لو˘ح لد˘ج˘لا ل˘سصاو˘ت ع˘م

نوناقلا نمسض ةجردملا داوملا نم

ريزو لبق نم هسضرع متيسس يدلا

نع ثيدح طسسو مجانملاو ةقاطلا

ة˘سضرا˘ع˘م ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب ل˘˘ت˘˘ك رار˘˘ق

نع تيوسصتلا تاسسلج ةعطاقمب

بقر˘˘ت˘˘ي ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف عور˘˘˘سشم˘˘˘لا

ةيبلغألا لت˘ك ف˘قو˘م ن˘ي˘ب˘قار˘م˘لا

عور˘˘سشم ن˘˘م يد˘˘نرلاو نÓ˘˘فآلا

.نوناقلا

حسشرتلا نم ىسصقملا فسشك
ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘˘ل
«يليلخب ناميلسس» يمÓعإلاو
وذ بزح سسيسسأات يف هتين نع
ى˘ط˘سسو ر˘كفو ي˘ن˘˘طو د˘˘ع˘˘ب
رسضحتم عمتجم ءانبل لدتعم
ةلوازم نم بابسشلا نكمتيل و
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘م˘˘ع˘˘لا
لاقو .هبسسح ةيعرسشو ةينوناق
ةود˘ن لÓ˘خ ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا تاذ

موي˘لا ي˘ف ا˘ه˘ط˘سشن ة˘ي˘ف˘ح˘سص
ءامسسأا نع نÓعإÓل يلاوملا
سسم˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘سشر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مدع و ،ةمدا˘ق˘لا تا˘ي˘سسا˘ئر˘ل˘ل
نأا ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ه˘ف˘ل˘م لو˘ب˘˘ق
ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا بز˘˘ح˘˘لا
كر˘ت˘ع˘˘م لو˘˘خد˘˘ل ه˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت
ةوقبو Óبق˘ت˘سسم تا˘ي˘سسا˘ئر˘لا
هراسصنأا لوخدل ةاونلا نوكيسس

ة˘مد˘خ˘ل ي˘سسا˘ي˘سسلا طا˘سشن˘˘لا
،ي˘ل˘ي˘ل˘خ˘ب سضفرو .ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ة˘ط˘ل˘سسلا رار˘˘ق ي˘˘ف ن˘˘ع˘˘ط˘˘لا
اريسشم ،تاباختنÓل ةلقتسسملا
ةطلسسل˘ل را˘ب˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا ى˘لإا

لو˘ب˘ق م˘ت ن˘م ناو ا˘ه˘ت˘˘هاز˘˘نو
بازحأا ىلع نودمتعي مهفلم
بزح سسيئر رارغ ىلع ةريبك
ن˘ب ى˘ل˘ع تا˘ير˘˘ح˘˘لا ع˘˘ئÓ˘˘ط
قباسسلا لوألا ريزولاو سسيلف
مدع مغرو .نوبت ديجملا دبع
ةطلسسلا فرط نم هفلم لوبق
ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
لا˘م˘ت˘كا مد˘ع˘ل تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل
لا˘˘ق ،تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا با˘˘˘سصن
تررم ول » ةقث لكب يليلخب
م˘ت˘يأار˘ل ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا رود˘˘لا ى˘˘لإا
.«يننودناسسي نييÓملا
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تايشسائرلل لبقملا رودلا ىلإا رم ول هنأاب لاق
نييÓملا نم امعد دجول

هتين نع فششكي يليلخب
دÓبلا ةمدخل يشسايشس بزح سسيشسأات يف

عمجملا يف ةدئاشسلا عاشضوأ’ا ىلع اجاجتحا

دغ موي بارشضإا ىلإا اهلامع اوعدت زاغلنوشس ةباقن
لمعلا نع نيبرسضملا تاعاطق ىلإا ،زاغلاو ءابرهكلا لامعل ةلقتسسملا ةينطولا ةباقنلا سسمأا تقحتلا

،يراجلا ربمفون70 و60 و50 مايأا بارسضإا يف لوخدلا زاغلنوسس ةكرسش لامع عومج تعد ثيح,
زاغلنوسس عمجم لامع اهنم مرح يتلا تايرحلا لجأا نمو عمجملا يف ةدئاسسلا عاسضوألا ىلع اجاجتحا

تحسضوأاو  .يملسسلا يبعسشلا كارحلل ةدناسسمو7102 ةنسس ةيلامعلا ةروثلا يف نيقباسسلا اوناك نيذلا
يف لمأا مهل عمجملا لامع مظعم نأا ،«كوبسسياف» ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع هترسشن اهل نايب يف ةباقنلا
ريغت ءيسش Óف ،كلذ سسكع تدارأا ةموظنملاو ةرادإلا نأا لإا نودسسافلا لحري نأاو عاسضوألا ريغتت نأا

سضرعت طقف عوبسسأا لبقف ،رمتسسم رقهقت يف ةيعامتجلا انلاوحأا لب ،هناكم حنرتي لازام عسضولاو
«لامعلا يمحتل ةرادإلا لخدتت نأا نود ةيفسسعت تلاقتعاو تاءادتعل نيغولوب ةيريدم نم انئÓمز
ةلقتسسم قيدانسص ءاسشنإاو نيلوؤوسسملا سضعب ليحر يف لثمتت بلاطم ةباقنلا تعفرو .اهريبعت قفو
هذهل يئاهنلا لحلاو ةيدسضاعتلا لكسشم يف رظنلا ،ةكرسش لك ىوتسسم ىلع ةيعامتجلا تامدخلل
.ةفلتخملا حنملاو روجألا عفرو ةمزألا
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 ةيناملربلا لتكلل يئاهن رارق رودشص نوبقارملا دشصرتي اميف

ناملربلا باون مامأا ادغ تاقورحملا نوناق عورششم سضرع

عم راجشش يف باشش ةافو
لجيجب ةيليملاب نيلوهجم

ءابرغ عم راجشش لÓخ هفتح باشش يقل
ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةفلتخم قطان˘م˘ب تا˘ن˘ع˘ط˘لا ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس
ةمي˘ل’ا ة˘ثدا˘ح˘لا ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ه˘م˘شسج ن˘م
ةيحشضلا لخد امدنع سسمأا ءاشسمل دوعت

ي˘ف ة˘ن˘شس12 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا  م ب
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م ع˘˘م تا˘˘ششوا˘˘ن˘˘م
اهلÓخ يقلت ةيليم˘لا˘ب ءاد˘ه˘ششلا ةر˘ب˘ق˘م

هلقن يعدتشسا يدلا رم’ا تانعط ةدع
ري˘ششب ي˘ف˘ششت˘شسم˘ل ة˘عر˘شسلا حا˘ن˘ج ي˘ل˘ع
ةر˘ي˘خ’ا ه˘شسا˘ف˘نا ظ˘ف˘ل ه˘ن˘ك˘ل يرو˘˘ت˘˘ن˘˘م
هيقلت لبق ةريط˘خ˘لا حور˘ج˘لا˘ب ار˘ثا˘ت˘م
ا˘˘˘م بشسح كلدو ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’ا تا˘˘˘˘فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس’ا
يف ةعاشس رخآ’ ةيبط رداشصم هب تدافأا

با˘˘ب˘˘شسأاو ةا˘˘ن˘˘ج˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه ي˘˘ق˘˘ب˘˘˘ت ن˘˘˘ي˘˘˘ح

eù°©ƒO.Ω.  ةلوهجم راجششلا

ةركشسب نم باششل دح عشضو
ةلوشسبك002 هتزوحبو
يقاوبلا مأاب نيلباغيرب

مأاب نمأ’ا حلاشصم عوبشسأ’ا ةياهن فقوأا
ةركشسب ةي’و نم ردحني اباشش يقاوبلا

ءاود ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘بو
ي˘ف ه˘حر˘ط دد˘˘شصب نا˘˘ك ن˘˘ي˘˘ل˘˘با˘˘غ˘˘يرر˘˘ب
نا˘ي˘ب بشسح˘بو ة˘ن˘يد˘م˘لا با˘˘ب˘˘شش طا˘˘شسوأا

نمأاب  ةمأ’ا تاقÓعلاو لاشصت’ا ةيلخخ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شضق˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘قو نا˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘شصم˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ج˘˘لا˘˘ع  ي˘˘ت˘˘لا
ع˘˘م˘˘ق ة˘˘قر˘˘˘ف) ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا ة˘˘˘طر˘˘˘ششل˘˘˘ل
لÓ˘غ˘ت˘شس’ا ر˘ثإا ىل˘˘ع تءا˘˘ج  (مار˘˘جإ’ا
رشصانع اهيلع تلشصحت تامولعمل ديجلا
اهدافم92.01.9102 خيرات˘ب ة˘قر˘ف˘لا

ىفطشصم يح ىوتشسم ىلع سصخشش دوجو
˘مار˘بإا دد˘شصب ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب د˘ي˘ع˘لاو˘ب ن˘˘ب

تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘شص
هبتششملل ديجلا دشصرتلا دعبو ،ةيلقعلا

م˘ت ة˘م˘ك˘ح˘م ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ط˘خ ع˘شضو˘بو ه˘ي˘ف
هبتششملا في˘قو˘ت03:81 ة˘عا˘˘شسلا ىل˘˘ع
ةنشس52 ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ه˘˘ي˘˘˘ف
رثع ثيح ةركشسب ةي’و نم ردحنملاو
ءاود ن˘م ة˘لو˘˘شسب˘˘ك002 ىلع ه˘تزو˘ح˘ب
غلبم ىلإا ةفاشضإ’اب غلم051 نيلباغيرب
تادئاع نم ج د00.00551 هردق يلام
ن˘مأ’ا ر˘ق˘م ىلإا هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل ج˘يور˘ت˘لا

ن˘˘ع  ي˘˘ئاز˘˘ج ف˘˘ل˘˘م ه˘˘ل ز˘˘ج˘˘نأا م˘˘˘ث ن˘˘˘مو
داو˘م ع˘ي˘ب˘ل˘ل ع˘شضوو ع˘ي˘بو سضر˘ع ة˘ي˘شضق
ةرذ˘˘˘ح˘˘˘م سصئا˘˘˘شصخ تاذ ة˘˘˘ي˘˘˘ن’د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شص
هب˘جو˘م˘ب مد˘ق ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب
تل˘شصف ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا ما˘˘مأا
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سسنوتب ايروشس21 فيقوت
دودحلا مهزايتجا دعب

ةينوناق ريغ ةفشصب ةيرئازجلا
سسر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘˘عأا ،سسمأا لوأا را˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ىق˘˘˘˘˘لأا
ن˘ير˘شصق˘لا ة˘ي’و˘˘ب ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششو˘˘ب˘˘ب ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا
ةيشسنجلا نولمحي اشصخشش21 ىلع سضبقلا
ةفشصب يشسنوتلا بارتلا مهلوخدل ةيروشسلا

ةيلخادلا ةرازول نايب دافأاو ةينوناق ريغ
ة˘˘مذ ىل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا نأا ة˘˘˘ي˘˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيربلا دودحلا اوربع د˘ق او˘نا˘ك ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
ايميلقإا ةعباتلا ةكب˘ششو˘ب ر˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
،ة˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ة˘˘شسب˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
نم مه˘ت˘ن˘ك˘م بير˘ه˘ت˘لا تا˘ك˘ب˘شش نأا ح˘جر˘يو
نم مهفيقوت متي نأا لبق ةشسلخ مهريرمت
نإا˘˘ف ود˘˘ب˘˘ي ا˘˘م ىل˘˘عو ،ي˘˘شسنو˘˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘ج˘˘˘لا
ير˘˘ج˘˘ت ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلا

لجأ’21لا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا ع˘م ا˘ه˘تا˘ير˘˘ح˘˘ت
بير˘ه˘ت˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘˘ك˘˘ب˘˘ششل˘˘ل ل˘˘شصو˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ،سسنو˘ت ة˘ق˘ي˘ق˘ششلا ىلإاو ن˘م سصا˘خ˘˘ششأ’ا
يف ةيئاشضقلا تاطلشسلا هذختتشس ام راظتنا

ة˘˘قار˘˘ح˘˘لا ق˘˘ح ي˘˘ف  تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م سسنو˘˘˘ت
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،ضسلجملأ بت˘كم ة˘ج˘مر˘ب˘ل ا˘ق˘فوو

0202 ةنزأوم ىلع ةقداشصملأ نإاف
يذ˘لأ مو˘ي˘˘لأ ضسف˘˘ن ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘شس
عورششم ىلع بأونلأ هيف قداشصي
هتبل˘ط يذ˘لأ ،تا˘قور˘ح˘م˘لأ نو˘نا˘ق
نمو .ةلجعتشسم ةفشصب ةموكحلأ
د˘يد˘ج˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ر˘˘ير˘˘م˘˘ت نأا˘˘شش
تاكر˘ششل ح˘ن˘م˘ي نأأ تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل
ة˘حا˘شسم ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘غ ط˘ف˘˘ن˘˘لأ
ةيكلم ىلع لوشصح˘لأو بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل
.ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ لا˘ح ي˘˘ف ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ

زايتم’أ أذه بحاشص حبشصي كلذبو
اهرفح يتلأ رئبلأ يطايتح’ اكلام
ة˘جر˘خ˘ت˘شسم˘لأ تا˘˘ي˘˘م˘˘كلأ ضسي˘˘لو
ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ ة˘كر˘ششلأ نأأ ا˘م˘ك.ط˘ق˘˘ف
اهل اكلم طف˘ن˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘ت نأأ ن˘كم˘ي
ف˘ي˘لا˘كت˘لأ ضضيو˘ع˘ت نو˘كي ا˘م˘ي˘˘ف
ة˘˘با˘˘قر تح˘˘ت حا˘˘برأ’أ م˘˘شسا˘˘˘ق˘˘˘تو
.زايتم’أ ةبحاشص ةيبنجأ’أ ةكرششلأ

ةيبنجأ’أ تاكرششلأ ديفتشستشس امك
نم تاقورحملأ لاجم يف ةلماعلأ
ةميقلأ ىلع مشسرلأ عفد نم ءافعإ’أ
ل˘ق˘ن طا˘˘ششن ءا˘˘ف˘˘عإأو ،ة˘˘فا˘˘شضم˘˘لأ
ةفاشضإ’اب ، بيبانأ’اب تاقورحملأ
يذلأ ةعفششلأ قح ةرتف ضصيلقت ىلإأ
عنمل كأرطانو˘شس ة˘كر˘شش ه˘شسرا˘م˘ت
ةيبن˘جأأ تا˘كر˘شش ضصشصح ل˘يو˘ح˘ت
ى˘لإأ ة˘يزا˘غو ة˘ي˘ط˘ف˘ن لو˘˘ق˘˘ح ي˘˘ف

’ ًامو˘ي06 ى˘لإأ ىر˘خأأ تا˘كر˘˘شش
زاغلأ لل˘غ˘ت˘شسا˘ب حا˘م˘شسلأو .ر˘ث˘كأأ
ر˘طا˘خ˘م ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ير˘˘خ˘˘شصلأ
هاي˘م˘لأ ةدو˘ج دuد˘ه˘ت ي˘ت˘لأ ثّو˘ل˘ت˘لأ

لاجآاب قلعتي اميف ةشصاخ .ةيفوجلأ
يزا˘غ˘لأ فا˘˘ششكت˘˘شس’أ ضصي˘˘خأر˘˘ت

نوناقلأ يف2 نيتنشس نم يطفنلأو

ةلبا˘ق تأو˘ن˘شس7 ى˘لإأ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
ببشسب ،نيتيفاشضإأ نيتنشسل ديدمتلل

لوقح ريوطتل ةلم˘ت˘ح˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةدملأ نأأ نيح يف ،يرخشصلأ زاغلأ
امب لو˘ق˘ح˘لأ لل˘غ˘ت˘شس’ ى˘شصقأ’أ
نوكتشس فاششكتشس’أ ةلحرم اهيف

ءأرو بب˘شسلأ دو˘ع˘يو .ة˘ن˘˘شس23ـب
نم فاششكتشس’أ ةرتف ديدمت ةركف

تايلمع ىلإأ تأونشس7 ىلإأ نيتنشس
ن˘˘˘˘ع فا˘˘˘˘ششكت˘˘˘˘شس’أو ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ
يتلأو ةيديلقتلأ ريغ تا˘قور˘ح˘م˘لأ
،نييرخشصلأ لورتبلأو زاغلأ ينعت

فاششكتشس’أ ةرتف ديدمت مت ثيح
لقح˘لأ ر˘يو˘كت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘شضح˘ت˘ل
يف أذه يتأاي .ديج لكششب ينعملأ
ةمو˘كح˘لأ ه˘ي˘ف تعد يذ˘لأ تقو˘لأ
تايلمع ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘لإأ ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ
ير˘خ˘شصلأ دو˘قو˘لأ ن˘ع بي˘ق˘ن˘˘ت˘˘لأ
ةريثم ةثيدح تا˘ي˘ن˘ق˘ت مأد˘خ˘ت˘شسا˘ب
لامتحأ نم فواخملأ ءأرج لدجلل
تنا˘˘˘كو .لز’ز ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘˘شست
أذه مهشسي نأأ ي˘ف ل˘مأا˘ت ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
قلطي يذلأ ،بيقنتلأ يف بولشسأ’أ

اهئافتكأ نيمأاتب «عيدشصتلأ» هيلع
،ةقاطلأ لاجم يف لبقتشسم يتأذلأ
لود يف ةينقتلأ هذ˘ه ع˘ن˘م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب

تا˘ي’و˘لأ ي˘ف ر˘هدز˘ت ا˘م˘ي˘˘ف ،ةد˘˘ع
ةينقت˘لأ هذ˘ه ر˘ب˘ع م˘ت˘يو .ةد˘ح˘ت˘م˘لأ
ير˘˘خ˘˘شصلأ دو˘˘قو˘˘لأ جأر˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسأ
يكيلورديهلأ طغشضلأ مأدختشساب

،ضضرأ’أ تحت روخشصلأ ريشسكتل
.روشصحملأ زاغلأ قفدتب حمشسي ام
«مو˘شسد˘ي˘ل ا˘يرد˘˘نأأ» تن˘˘ل˘˘عأأو أذ˘˘ه
ةيناطيربلأ لامعأ’أو ةقاطلأ ةريزو
زا˘˘غ˘˘لأ ر˘˘ئ˘˘ب ي˘˘ف ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ف˘˘˘قو
ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع˘لأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘ير˘خ˘شصلأ
لامشش يف «ريششكن’» يف ايناطيرب

لوحتلأ أذه يتأايو .أرتلجنإأ برغ
طفنلأ ةئيه هتردشصأأ ريرقت بقع
طاششن نأا˘ششب ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ زا˘غ˘لأو
وين نوتشسيرب» يف ديدج يلأزلز
ةكرششل تايلمع يرجت ثيح ،«دور
دوقولأ نع بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل «ل˘يردأو˘ك»
بولشسأأ لمع˘ت˘شسيو .ه˘جأر˘خ˘ت˘شسأو
ط˘˘غ˘˘شضلأ ة˘˘ط˘˘شسأو˘˘ب بي˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
جأر˘˘خ˘˘ت˘˘˘شس’ ي˘˘˘كي˘˘˘لورد˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ
ةقلاعلأ زاغلأو ط˘ف˘ن˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘حأ
لئاشس ربع متيو .ضضرأ’أ قامعأأ يف
لمرلأو هايملأ نم نوكم طوغشضم
ر˘ي˘شسكت˘ل ة˘ي˘ئا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘كلأ دأو˘˘م˘˘لأو
دعاشسي ام ،ضضرأ’أ تحت روخشصلأ

زاغلأو طفنلأ بشسأور جأرخإأ ىلع
لاجم يف ءأربخ ريششيو .ةيرخشصلأ
ثولت ةيلمعلأ هذه نأأ ىلإأ ةئيبلأ
ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ر˘شضتو ها˘ي˘˘م˘˘لأ تأدأد˘˘مإأ
ا˘م˘ك لز’ز ي˘ف بب˘شست˘تو ة˘ير˘ب˘˘لأ
.يملاعلأ يخانملأ ريغتلأ يف مهشست
اشسنرف اهنيب نم ةدع لود رظحتو
يتلأ ،ةينقتلأ هذه مأدختشسأ ايناملأأو
أد˘˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘كشسأ كلذ˘˘ك ا˘˘ه˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘ت
يذلأ تقولأ يف .ةيلامششلأ أدنلريأو
ى˘لإأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ ه˘ج˘ت˘˘ت
نم عونلأ أذه جأرختشساب حامشسلأ
تمت لاح يف يديلقت ريغلأ دوقولأ

تاقورحملأ نوناق ىلع ةقداشصملأ
ى˘ل˘ع ر˘ئأز˘ج˘لأ ر˘فو˘ت˘تو .د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

نم بعكم مد˘ق نو˘ي˘ل˘ير˘ت0494

مدق نو˘ي˘ل˘ير˘ت047 ،هتا˘طا˘ي˘ت˘حأ
جأرخ˘ت˘شسل˘ل ة˘ل˘با˘ق ا˘ه˘ن˘م بع˘كم

تأريدقت بشسح ةئاملاب51 ةبشسنب
عم «كأرطانوشس» ة˘كر˘شش ا˘ه˘تز˘ج˘نأأ
ضسمخ ىلع ةيلود ةيطفن تاكرشش
باشسح مت دقو .ةيوأرحشص ضضأوحأأ
جأرختشسلل ةل˘با˘ق˘لأ تا˘طا˘ي˘ت˘ح’أ
«نوميميت«و «تانحأ» ضضأوحأأ يف
.«نيكرب«و «يزيليإأ«و «ريديوم«و

ةيلباق ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب51 ةبشسنبو
ةبترملأ رئأزجلأ لتحت جأرختشس’أ
درأوملأ ضصخي اميف ايملاع ةعبأرلأ
د˘ع˘ب ا˘ي˘ن˘ق˘ت جأر˘خ˘ت˘شسل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لأ
.ة˘ي˘كير˘مأ’أ ةد˘ح˘ت˘م˘˘لأ تا˘˘ي’و˘˘لأ

ي˘ف ح˘لا˘شص ن˘ي˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م تنا˘˘كو
ًاحرشسم يرئأزجلأ بونجلأ ىشصقأأ

عيراششم دشض ةمراع تاجاجتح’
ن˘م بير˘ق ع˘قو˘˘م ي˘˘ف بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ربكأأ ىلع يوتحت يتلأ ،ةقطنملأ

ةنشس رئأزجلأ يف ينطاب يئام نأزخ

نع كأدنأأ نوجتحملأ ربعو5102.
ةلمتحملأ تاي˘عأد˘ت˘لأ ن˘م م˘ه˘فو˘خ
،ةئي˘ب˘لأ ى˘ل˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘ششم˘ل
نأ’ ؛ةيفوجلأ هايملأ نوزخم ىلعو
بيقنتلأ يف ةمدختشسملأ ةقيرطلأ

رخّشصلأ ريشسكت قيرط نع تناك
يهو ةيئاميك تافاشضإأ عم ءاملاب
ا˘ه˘ت˘ع˘ن˘م ي˘ت˘لأ ا˘ه˘شسف˘ن ة˘ق˘ير˘ط˘˘لأ
نيموي ذنم ةيناط˘ير˘ب˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ
.طقف

¯ S°∏«º.± 
ةد˘يد˘ج أد˘عو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو تمد˘˘ق

ط˘شسو˘ت˘م˘لأو ي˘ئأد˘˘ت˘˘ب’أ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘شسأ’
ابيرق جرخ˘م دا˘ج˘يإا˘ب ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ن˘م ن˘ي˘ي˘شصق˘م˘لأ
قوقح عاجرتشسأ ىلع اهشصرح ةدكؤوم مهتيشضقل
يف أذهو ، تأونشسل اهلهاجت مت يتلأ ةئفلأ هذه
لجأ نم ةكرتششم ةيرأزو ةميلعت رودشص راظتنأ
ةيبرتلأ ةرأزو دعو ءاجو . مئاقلأ لاكششإ’أ ءاغلإأ
يئأدتب’أ ميلعت˘لأ ةذ˘تا˘شسأأ ما˘ي˘ق بق˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ةرأزولأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب طشسوتملأو
يطاعتلأ يف ةريخأ’أ هذه تمشص ىلع اجاجتحأ

مهل ةبشسنلاب اشسجاه تحبشصأأ يتلأ مهتيشضق عم
م˘ه˘لا˘ط يذ˘لأ فا˘ح˘جإ’أو م˘ل˘ظ˘لأ م˘ج˘˘ح بب˘˘شسب
د˘ع˘ب أر˘ي˘˘خ أور˘˘ششب˘˘ت˘˘شسأ م˘˘ه˘˘نأأ م˘˘غر تأو˘˘ن˘˘شسل

02 خيراتب تدرو يتلأ ةلجعتشسملأ ةلشسأرملأ

ةيرششبلأ درأوملأ ةيريدم فرط نم/9102/30
نع فأرطأأ تل˘ق˘نو . ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو˘ب
نم نيشصقملأ ةذتاشسأل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو جا˘ج˘ت˘حأ تن˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ
ء’ؤوه فرط نم ريبك حاحلإأ دعب هنأ ةينطولأ
نيلوؤوشسملأ دحأأ فرط نم مهلابقتشس’ ةذتاشسأ’أ
ةيفاكو ةيفاشش تاحيشضوت ء’ؤوه مدق.ةرأزولاب

درأوملأ ةحلشصم ريدم بئانل ةيشضقلأ هذه لوح
ىلع ع˘ل˘ط˘شضأو م˘ه˘ي˘لإأ ع˘م˘ت˘شسأ يذ˘لأ ة˘ير˘ششب˘لأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘بو ا˘ه˘ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘ب ة˘ي˘شضق˘لأ تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
بئان حرشص ضضيفتشسم ضشاقن دعبو .اهت’اكششإأ

ملع ىلع هنأاب ةيرششبلأ درأوملأ ةحلشصم ريدم

ىتحو عوشضوم˘لأ أذ˘ه˘ب ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘شص ل˘كب
ببشسب اه˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ا˘ي˘شصخ˘شش ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو
فحشصلأ ربع اهلوأدتو تاباقنلأ فرط نم اهينبت
يف هنكل, ةقيقد ة˘ع˘با˘ت˘م دو˘جو د˘كأأو.ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
لوح رثكأأ تاحيشضوت مدقي نأأ ضضفر لباقملأ
ء’ؤو˘ه ة˘ي˘قر˘ت ه˘لل˘خ ن˘م ن˘كم˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لآ’أ

ءيشش يأأ مدقي نأأ ضضفر امك.ةددحملأ لاجآ’أو
لح يف ةرأزولأ ايأون قدشص ىدم تبثي يمشسر
حا˘ح˘لإأ م˘غر أذ˘هو ف˘ل˘م˘لأ ي˘طو ة˘ي˘شضق˘لأ هذ˘˘ه
اشسوملم ائيشش مهحنم˘ب هو˘ب˘ل˘ط ن˘يذ˘لأ ةذ˘تا˘شسأ’أ
ملكلأ أذه أوعمشس مهنوكل ةقثلأ أودقف مهنأ’.

اشضفر ضضفر هنكل,ةقباشسلأ تافقولأ لك للخ
ةيأ مدقي نأأ وأأ تاحيرشصت ةيأاب يلدي نأأ اعطاق
ه˘شضو˘ف˘ت ة˘ط˘ل˘شس ا˘ه˘لل˘خ ن˘م كل˘م˘˘ي ’ دو˘˘عو
نم اعون نيجتحملأ ء’ؤوهل ببشس أذهو.كلذل
يف هي˘ل˘ع أو˘نا˘ك ا˘م˘م ر˘ث˘كأأ ةر˘شسح˘لأو طا˘ب˘حإ’أ
مهو ةفلتخم تاي’و نم أوؤواج مهنأ’ قباشسلأ

ج˘ل˘ث˘ي أر˘ب˘خ نو˘ع˘م˘شسي˘˘شس م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب نو˘˘ن˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘م
نييشصقملأ ةذتاشسأ’أ دششان˘ي ه˘ي˘ل˘عو .م˘هرود˘شص
لخدتلاب ا˘ي˘شصخ˘شش ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ن˘م
ةيئانثتشسأ ةشصخر قيرط نع مهفاشصنإ’ لجاعلأ
نوكم ذات˘شسأأ ة˘ب˘تر ى˘لإأ ة˘ي˘قر˘ت˘لأ ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت
يتلأ ةئفلأ هذهل رابت˘عأ در˘ك م˘ه˘تر˘ب˘خ˘ل ا˘ن˘ي˘م˘ث˘ت
تاباقن ةدع تلخدتو . نايشسنلأ يط يف تحبشصأأ

ذاتشسأأ ف’أ5 نم ديزأأ ةاناعم ءاهنإأ لجأ نم
نم تأونشسل مه˘ئا˘شصقإأ م˘ت ط˘شسو˘ت˘مو ي˘ئأد˘ت˘بأ
داحت’أ رأرغ ىلع ،ليهأاتلأ قيرط نع ةيقرتلأ
يتلأ «فابنأ’أ» نيوكتلأو ةيبرتلأ لامعل ينطولأ

ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو ىلع أددجم فلملأ تحرط

ابواجت مهتيشضق تيقل نيأ دباعلب ميكحلأ دبع

نيأأ يريزد قداشصلأ اهشسيئر هقلن امبشسح أريبك

حيحشصلأ قيرطلأ يف ريشسي فلملأ نأأ مهنأامط

نع تردشص دوهجلأ تأذو .ابيرق رونلأ ىريشسو

يتلأ «تاشسلأ» ةيبرتلأ لامعل ةيرئأزجلأ ةباقنلأ

عفر لجأ نم ةيبرتلأ ةرأزو ىدل اهلخدت تدكأأ

أوناع نيذلأ ةذتاشسأ’أ نم ةئفلأ هذه نع نبغلأ

.ةدع تأونشسل ءاشصقإ’أ نم

ةئفلا هذه قوقح عاجرتسسا ىلع اهسصرح تدكأا

يئأدتب’أ نيروطلأ ةذتاصسأأ فاصصنإاب دهعتت ةيبرتلأ ةرأزو
ةيقرتلأ نم نييصصقملأ طصسوتملأو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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ةذتاشسأ’ ينطولأ ضسل˘ج˘م˘لأ ن˘ل˘عأأ
يملعلأ ثحبلأو يلا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
ءا˘ق˘ل˘˘لأ ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ن˘˘ع «ضسا˘˘ن˘˘كلأ»
يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو عم جمربملأ

رظنلاب ضصاخلأ يم˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأو
ةذ˘˘تا˘˘شسأ’أ ة˘˘ئ˘˘ف ت’ا˘˘غ˘˘ششنأ ي˘˘ف
تاي’و فلتخ˘م ر˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششإأ ى˘˘˘˘لإأ أذ˘˘˘˘هو ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لأ
ي˘ن˘طو˘لأ ق˘شسن˘م˘لأ ح˘شضوأأو .ر˘˘خأأ
ميلعتلأ ةذتاشسأ’ ينطولأ ضسلجملل
روتكدلأ يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ

دعوم لوح طليم ظيفحلأ دبع
ةرأزو و ضسانكلأ ةباقن نيب ءاقللأ
،يملعلأ ثحبلأو يلاع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
يعماجلأ ماعلأ يأأرلل دكؤون» لئاق
م˘ت ةرأزو˘لأ ع˘م ءا˘ق˘ل˘لأ د˘˘عو˘˘م نأأ
،انم بلطب تقولأ ضضعبل هليجأات
يتلأ ةيباقنلأ انعورف ءاطعإ’ أذهو
اه˘تا˘حر˘ت˘ق˘م لا˘شسرإأ ن˘ع تف˘ل˘خ˘ت

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ ة˘ح˘ئ’ لو˘ح
ة˘ح˘ئ’ نو˘كت ى˘˘ت˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘لا˘˘شسرإ’
ن˘ع ة˘ع˘با˘ن ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ
روتكدلأ راششأأو.ةيباق˘ن˘لأ د˘عأو˘ق˘لأ

متيشس هنأ» طلي˘م ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ د˘ب˘ع
لاجآ’أ برقأ يف ةرأزولأ ةلشسأرم
،ءاقللأ د˘عو˘م ط˘ب˘شضل ،ة˘ن˘كم˘م˘لأ

م˘˘ت ى˘˘لوأأ ة˘˘ل˘˘شسأر˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب أذ˘˘˘هو
يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو ىلإأ اههيجوت

لوح يشضاملأ ربوتكأأ92 خيراتب
ريزو ع˘م ة˘با˘ق˘ن˘لأ ءا˘ق˘ل أر˘ي˘شضح˘ت
ةلشسأرملأ يف ءاجو. يلاعلأ ميلعتلأ
ماه˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه˘ل أر˘ي˘شضح˘ت ه˘نأ»
ةر˘˘شسأ’أ ة˘˘فا˘˘ك هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةحئ’ طبشض لجأ نمو ةيعماجلأ
ى˘لإأ ةدرأو˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ بلا˘ط˘م˘˘لأ
اهعور˘ف ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م «ضسا˘ن˘كلأ»
مدقتي هناف نطو˘لأ ر˘ب˘ع ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لأ
د˘ب˘ع طل˘ي˘م ي˘ن˘طو˘لأ ق˘شسن˘˘م˘˘لأ
ءاقللأ أذه ليجأات بلطب ظيفحلأ
ىلإأ ةراششإ’أ ردجت .تقولأ ضضعب
ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو نأأ
ة˘˘ل˘˘شسأر˘˘م ي˘˘ف تد˘˘كأأ ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

تحت «ضسانكلأ» ةباقن ىلإأ اهتهجو

ربوتكأأ02 خيرا˘ت˘ب2001 م˘˘قر
ا˘ه˘˘ن˘˘م تب˘˘ل˘˘ط ثي˘˘ح, ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ

ينطولأ بتكملأ عم ءاقلل أديهمتو
لا˘˘جآ’أ بر˘˘˘قأ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘فأو˘˘˘م
ة˘ي˘م˘شس’أ ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘كم˘˘م˘˘لأ

ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ «ضسا˘˘ن˘˘كلأ» ءا˘˘شضعأ’
لخدي يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه رو˘شضح˘ب
يتلأ ةيرودلأ تأءاقللأ راطإأ يف
يلاعلأ ميلعتلأ ريزو اهيلع فرششي
عم ديزوب بيطلأ يملعلأ ثحبلأو
لود˘ج طا˘˘ق˘˘نو و˘˘شضع ل˘˘ك ر˘˘كذ
لوأدتلل هجأردإأ نكمملأ لامعأ’أ
فرعي نأأ رظتنيو.ءاقللأ أذه ءانثأأ
ضسل˘ج˘م˘لأ حر˘ط ل˘ب˘ق˘م˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
يلاعلأ ميلعت˘لأ ةذ˘تا˘شسأ’ ي˘ن˘طو˘لأ
˘ما˘ظ˘ّن˘لأ ة˘ع˘جأر˘م بو˘جو ة˘ي˘˘شضق

ذات˘شسأل˘ل ي˘شسا˘شسأ’أ ي˘شضيو˘ع˘ت˘لأ

ل˘ف˘كي ا˘م˘ب ،ثحا˘ب˘˘لأ ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

ه˘ت˘ب˘تر ع˘م بشسا˘ن˘ت˘م˘لأ ه˘مأر˘˘ت˘˘حأ

ا˘م˘ك. ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ل˘خأد ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لأ

ة˘ع˘جأر˘م ة˘ي˘˘شضق حر˘˘ط ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي

ة˘ح˘ن˘م˘ب ط˘ب˘تر˘˘م˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت˘˘لأ

دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،ي˘˘عو˘˘ن˘˘لأ بشصن˘˘م˘˘لأ

ضسم˘ي د˘يد˘ج ي˘˘فا˘˘شضإأ ف˘˘ي˘˘ن˘˘شصت

ةحنمب ةين˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘غ تا˘ع˘ما˘ج˘لأ

ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ،ي˘˘عو˘˘ن˘˘لأ بشصن˘˘م˘˘لأ

ل˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأو نزأو˘˘˘ت˘˘˘لأ

نييحتلأو ةعجأرملأ عم تاعماجلأ

ريغتت مل يتلأو ةقط˘ن˘م˘لأ ة˘ح˘ن˘م˘ل

،يشضاملأ نرقلأ تاي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث ذ˘ن˘م

ةاناعمو بشسانتي امب اهعفرب كلذو

ا˘م˘ك .ر˘ي˘ب˘كلأ بو˘ن˘ج˘˘لأ ةذ˘˘تا˘˘شسأأ

ة˘شسا˘ي˘شس ع˘شضو ة˘ي˘شضق حر˘ط˘ي˘شس

ىلع ءاشضقلل ةشسوردمو ةحشضأو

اه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ن˘كشسلأ ة˘مزأأ

جمأرب جأردإاب ،يع˘ما˘ج˘لأ ذا˘ت˘شسأ’أ

ةفاشضإ’اب ،ةرششابم هل ةشصشصخم

ةذ˘تا˘شسأ’أ ح˘لا˘شصل لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ى˘˘لإأ

يتلأ تان˘كشسلأ ن˘ع ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

˘ما˘˘كحأأ ق˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م أودا˘˘ف˘˘ت˘˘شسأ

351/81 مقر يذيفنتلأ موشسرملأ

عم8102 نأوج40 يف خرؤوملأ

عيزوت ريياعم ديحو˘ت˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ

،ر˘ي˘ب˘كلأ بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘كشسلأ

بو˘ن˘ج˘لأ تا˘ي’و ة˘فا˘ك ل˘م˘ششت˘ل

ىلع ديدششتلأ عم ءانثتشسأ نودب

ةيئاشضقلأ تاعباتملأ عيمج فقو

ةذ˘˘تا˘˘˘شسأ’أ د˘˘˘شض ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شسع˘˘˘ت˘˘˘لأ

ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأو ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘˘لأ

ة˘يوا˘شست˘م˘لأ نا˘ج˘ل˘لأ تا˘ي˘حل˘شص

ةد˘ق˘ع˘ن˘م˘لأ ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ءا˘˘شضعأ’أ

بحشس عم ،ةيبيدأات˘لأ ضسلا˘ج˘م˘لا˘ك

ةذ˘تا˘˘شسأ’أ ح˘˘ير˘˘شست تا˘˘ي˘˘حل˘˘شص

، ةعبأرلأ ةجردلأ قفو نيفلاخملأ

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘حل˘˘شصلأ هذ˘˘ه ر˘˘˘شصقو

ةيوهج ناجل وأأ ،ةينطولأ ةنجللأ

ة˘ط˘ل˘شسل˘ل ع˘˘شضخ˘˘ت ’ ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م

ة˘شسشسؤو˘م˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘ل ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

ى˘ل˘ع طل˘ي˘م دد˘ششو .ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ةعجأرم ةيشضق ىلإأ اشضيأأ قرطتلأ

ناجللأ فلتخمل ةيرششبلأ ةبيكرتلأ

ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

رباخملأ ةشسأردو ةيقرتلأ تافلمب

م˘ل ي˘ت˘لأو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ تل˘ج˘˘م˘˘لأو

ن˘م د˘ق˘ع ن˘م ر˘ث˘كأأ ذ˘ن˘م ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ت

نيلثمم دجأوت ةاعأرم عم ،نمزلأ

عشضوو يعامتج’أ كيرششلأ نع

فلمل ةفا˘ف˘ششو ة˘ح˘شضأو ر˘ي˘يا˘ع˘م

ةذتاشسأ’اب ة˘شصا˘خ˘لأ تل˘يو˘ح˘ت˘لأ

أدح عشضتل تاعما˘ج˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف

ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ضضع˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘شسع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل

.ةيعماجلأ تاشسشسؤوملأ

S°∏«º.±

اهتاحرتقم لاسسرإل تقولا نم اديزم ةيباقنلا اهعورف حنمل

جمربملأ ءاقللأ ليجأات بلطت «صسانكلأ»
يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو عم

تاقورحملاو ةيلاملا ينوناق ةسشقانم يف ادغ عرسشت ناملربلل ىلفسسلا ةفرغلا

يرخصصلأ زاغلأ نع بيقنتلأ ايناطيرب قيلعت
رئأزجلل ةروانملأ صشماه صصلقي

ىلع ةقداسصملا متت نأا ىلع ءاثÓثلا ادغ ،تاقورحملاو ةيلاملا نوناق عورسشم ةسشقانم يف ،ينطولا يبعسشلا سسلجملا عرسشي
ءاسضعأا عم ،ةينازيملاو ةيلاملا ةنجل تاسسلج نإاف ،ناملربلل ىلفسسلا ةفرغلا نم رداسصم بسسحو.لبقملا ربمفون41 خيراتب سصنلا

ىلوأا جمربت نأا ىلع ،مويلا لمكتسستسس ،ةيمومعلا تاسسسسؤوملا فلتخمو ةيلاملاو ةيفرسصملا تاسسسسؤوملا يلوؤوسسم اذكو ةموكحلا
 .ءاثÓثلا ادغ باونلا نيب سشاقنلل ةينلعلا تاسسلجلا

ليغششتلأو لمعلأ ةرأزوب ليغششتلأو جامدإلل ماعلأ ريدملأ نلعأأ

متيشس هنأأ ،فايشضوب نيدلأ فرشش دمحم يعامتج’أ نامشضلأو

0202 ةنشس للخ ةيمومعلأ ةفيظولأ يف بشصنم فلأأ33 حتف

ىلع ةدعاشسملأ زاهج نم نيديفتشسملل ةيولوأ’أ نوكتشس ثيح,

ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘مد˘˘˘قأ’أ يوذو ي˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘لأ جا˘˘˘˘مدإ’أ

ىد˘˘ل فا˘˘ي˘˘شضو˘˘ب ن˘˘يد˘˘لأ فر˘˘شش د˘˘م˘˘ح˘˘م ح˘˘شضوأأو .تأرأدإ’أ

تعشضو ةيمومعلأ ةفيظولأ نأأ» يعأذإأ جمانرب يف هتفاشضتشسأ

لكل حنمت ةطقن لك ،طاقن تشس4102 ةنشس اهروششنم نمشض

،ينهملأ جامدإ’أ زاهج نم نيديفتشسملأ ةدئافل هيمدقأأ ةنشس

فلأأ044 كانه» نأأ ركذو .«لمع بشصنمب رفظلاب مهل حامشسلل

ةفيظولأ يف فلأأ913 مهنم ،زاهجلأ أذه نم ايلاح ديفتشسم

ناك نيديفتشسملل يلامجإ’أ ددعلأ نأأ ىلإأ أريششم «ةيمومعلأ

ريثكلأ فيظوت ةداعإأ مت ثيح ،فلأأ001و نويلم2 نم رثكأأ

قلخ˘ب نور˘خآأ ما˘ق ن˘ي˘ح ي˘ف ،ةر˘ب˘خ˘ل˘ل م˘ه˘با˘شست˘كأ د˘ع˘ب م˘ه˘ن˘م
،«جاشسنوأأ» جمأرب را˘طإأ ي˘ف ة˘ط˘شسو˘ت˘مو ةر˘ي˘غ˘شص تا˘شسشسؤو˘م
نحن» ،هتأذ قايشسلأ يف فايشضوب لاق امك .«ماجنوأأ«و «كانك»
عرشش يذلأ ينهملأ جامدإ’أ ىلع ةدعاشسملأ زاهج مييقت ددشصب

باشستك’ بابششلل ةشصرفلأ ءاطعإ’،8002 ذنم هب لمعلأ يف
مغرو ،لغششلأ ملا˘ع ى˘لإأ جو˘لو˘لأ ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت ي˘ت˘لأ ةر˘ب˘خ˘لأ
عيزوتب ةقلعتملأ ت’لت˘خ’أ ضضع˘ب ا˘ن˘ل˘ج˘شس د˘ق˘ف ه˘تا˘ي˘با˘ج˘يأ
يف رظنلأ ةداعإأ متيشس» هنأأ فاشضأأو .«تاشصشصختلأو بشصانملأ
ىلع يتامولعم ماظن ثأدحتشسأ ىلع لمعلأ للخ نم كلذ
نيب ةبراقم عشضو يف مهاشسيشس ثيح ،زاهجلأ أذه ىوتشسم
قفأوت ىدمو ةيمدقأ’أ تابثإأ ىلع زيكرتلاب بلطلأو ضضرعلأ
فيظوتلأ ةيلم˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ،ل˘م˘ع˘لأ قو˘شس ع˘م تا˘شصشصخ˘ت˘لأ

.»لمع بشصانم حتف لاح يف ةرششابم
S°∏«º.±

0202 ةنسس لÓخ

ةيمومعلأ ةفيظولأ يف بصصنم فلأأ33 حتف
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 سسارهأا قوسس

 ةيوبرت ةسسسسؤوم تاقورسسم عاجرتسسإ
مهيف هبتسشم ةثÓث فاقيإإ و

نم ،سسارهأا قوسس نمأاب ثلاثلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع تنكمت
مرج نع ،رم˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘ع˘لا ي˘ف سصا˘خ˘سشأا ة˘ثÓ˘ث ف˘ي˘قو˘ت
ىد˘حإا ةر˘يد˘م ا˘ه˘ب تمد˘ق˘ت ىو˘˘كسش ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب كلذ و ،ة˘˘قر˘˘سسلا
سضرعت اهدافم ، ةي’ولا ميلقإاب ةدجاوتملا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
ةزهجأا تلاط يتلا ةقرسسلا ةيلمع ىلإا ركذلا ةفلاسسلا ةسسسسؤوملا
ةيسسردملا تاودأ’ا نم ة˘عو˘م˘ج˘مو ا˘ه˘ق˘حاو˘ل ع˘ي˘م˘ج˘ب ي˘لآا مÓ˘عإا
لقنت روفلا ىلع .نيلوهجم لبق نم ،ةيئاذغ داوم ىلإا ةفاسضإ’اب

تايرودلا فيثكتبو ،ناكملا نيع ىلإا ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع
ىلع روثعلا مت ةيوبر˘ت˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ط˘ي˘ح˘م˘ب ة˘ل˘جار˘لاو ة˘ب˘كار˘لا
فيثكتب و سشارحأ’ا لخاد ماكحإاب ةأابخم ركذلا ةفلاسس تاقورسسملا
مهيف هبتسشملا ةيوه ديدحت مت ةطرسشلا رسصانع لبق نم تايرحتلا
، ثلاثلا يرسضحلا نمأ’ا رقم ىلإا مهليوحتو مهفيقوت مت نيذلا ،
مرجلاب ركذلا و˘ف˘لا˘سسلا فر˘ت˘عا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ير˘ج˘م ءا˘ن˘ثأا ثي˘ح˘ب
ةيوه لاحتنإاب ماق مهيف هبتسشملا دحأا نأا نيبت امك ، مهيلإا بوسسنملا
قوسس ةي’ول ةرواجملا تاي’ولا ىدحإاب هفيقوت ءانثأا رخآا سصخسش

¢G.T.سسارهأا

سسارهأا قوسس

 ةدحو611و غلك76 زجح
تامهإدم لÓخ علسسلإ فلتخم نم

ريهطتلا اتقرف تماق نيكلهت˘سسم˘لا ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح
ةليط سسارهأا قوسس ةي’و نمأاب يمومعلا نمأÓل ةيئ’ولا ةحلسصملاب

ميلقإا لماك ربع لخدت ةيلمع003 ـب9102 ةنسسل ربوتكأا رهسش

ةدحو611 و غلك5.76 زجح مت اهلÓخ نم ، ةي’ولا سصاسصتخا
تاهجلا ىلإا تازوجحملا هذه تملسس ثيحب ، علسسلا فلتخم نم
تاذ تماق ، نييناد˘ي˘م˘لا ءا˘كر˘سشلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب و ، ة˘سصت˘خ˘م˘لا

ةقفر ةيناديم تاجرخ ةتسس اهنم ةيناديم ةجرخ31 ـب نيتقرفلا

اذهو ايراجت Óحم23 ةبقارم اهلÓخ نم مت ةراجتلا حلاسصم
ةيامحل ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورسشلل اهمارتحا ىدم ىلع فوقولل
، نيفلاخملل تاراذعإا ميدقت عم مهتمÓسس نامسضو نيكلهتسسملا
اهلÓخ نم مت ةيدلبلا ةحسصلا بتاكم ةقفر ةيناديم تاجرخ ةعبسس

ىلإا ةفاسضإ’اب ،ايراجت Óحم (81) ةرسشع ةينامث ةبقارمب مايقلا
تابكرملا باحسصأا ةبقارم و ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا معاطم ةبقارم
باحسصأا ةبقارم ع˘م مو˘ح˘ل˘لا ل˘ق˘ن˘ب ة˘سصا˘خ˘لاو د˘ير˘ب˘ت˘ل˘ل ةأا˘ي˘ه˘م˘لا
ةيئ’ولا ةنجللا عم قيسسنتلابو قايسسلا تاذ يف و.ةلقنتملا معاطملا
جيراهسصلا قيرط نع يرسشبلا كÓهتسسإÓل ةهجوملا هايملا ةبقارمل
ءاملل نيعبنم ةبقارم عم ،تا˘ن˘حا˘سش ثÓ˘ث ة˘ب˘قار˘م م˘ت ة˘كر˘ح˘ت˘م˘لا
.جيراهسصلاب ةزهجملا تابكرملا باحسصأا لبق نم لغتسسملا

G.T¢

 ثحبلا نم مايأا ةثÓث دعب

تاباغب يفتخملإ خيسشلإ ىلع روثعلإ
 لجيجب رسصنعلإ

خيسشلا ىلع روثعلا يف نيعوطتملا اذكو سشيجلا رسصانع حجن
ينب ةقطنم تاباغب يسضاملا سسي˘م˘خ˘لا ى˘ف˘ت˘خا يذ˘لا ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا

دعب كلذو لجيج ةي’ولا ةمسصاع قرسش رسصنعلا ةيدلبب ناهجو
تائف هيف تكراسش يذلا طيسشمتلاو ثحبلا نم ةلماك مايأا ةثÓث
ةسصق تفرعو .ةرواجملا قطانملاو رسصنعلا ةيدلب يلاهأا نم ةعسساو
هيلع رثع امدعب ةديعسس ةياهن عقوتملا سسكع ىلعو دوقفملا خيسشلا
يتيدلب نيب دودحلا ىلع ةدجاوتملا تاباغلا ىدحإاب تبسسلا ةيسسمأا
ذنم ةريخأ’ا هذهب هات امدعب كلذو لوجع داو يريخو رسصنعلا
دقفت لجأا نم ةقطنملا ىلإا ةلوج يف ناك نيح سسيمخلا ةيسسمأا
هنع ثحبلا يف عرسشيو هرابخأا عطقنت نأا لبق كانه هتاكلتمم سضعب
يتلاو هنع ثحبلل سشيجلاو كردلا نم نيتقرف ريخسست متي نأا لبق

 Ω.eù°©ƒO .ةبردم بÓكب ةمعدم تناك

 ةرايسسل ةيطايتحا ةلجع لخاد ةأابخم تناك ةيمكلا

زكرملاب اسسولهم اسصرق8863 زجح
فراطلاب لوبطلإ مأإ يدودحلإ

ةيسسيئرلا ةيسشتفملا ىوتسسم ىلع ةلماعلا كرامجلا حلاسصم تنكمت
راهن فراطلاب لوبطلا مأا يدودحلا زكرملاب نيرفاسسملا سصحفل
ن˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ن˘م عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ل˘ط˘ع لÓ˘خ ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا تب˘˘سسلا

ةأابخم تناك اسسولهم اسصرق8863 ـب تردق ةيلقعلا تارثؤوملا
» سسيراي اطويوط » عون نم ةرايسسل ةيطايتحا ةلجع لخاد ماكحإاب

ةيمك .ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا تاءارجإاب موقي اهبحاسص ناك
ىدل ينعملا ليوحت مت ني˘ح ي˘ف ا˘هز˘ج˘ح م˘ت ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا

 ¬∏e©£≈ Gd.¿.ةمزÓلا تاءارجإ’ا ذاخت’ ةسصتخملا ةينمأ’ا تاهجلا

Ḡ.T¢ 

ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ج و
ن˘ع لءا˘˘سست˘˘ي ي˘˘سسار˘˘ه˘˘قو˘˘سسلا
ةمسصاع ةيدلبل ةيحسصلا ةلاحلا
ةلمج يف طبختت يتلا ةي’ولا

رييسستلاب ةقلعتملا لكاسشملا نم
ي˘ت˘˘لا ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا زر˘˘بأا ل˘˘ع˘˘لو ،
ةعبرأا حسضو وه ، ةوقب ترسشتنا

ةيعيارد يدلبلا عرفلاب نيفظوم
ي˘˘˘ح˘˘˘ب د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا د˘˘˘˘م˘˘˘˘حأا

قو˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ن˘˘˘كسس0071
ى˘ل˘ع ،تقؤو˘م˘لا سسب˘ح˘لا سسار˘هأا

ر˘يوز˘ت ي˘ف م˘ه˘˘طرو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
دحأا حلاسصل عيقوتلا تارامتسسا
ح˘˘˘سشر˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘غار˘˘˘˘لا
ةررقملا ةيسسائر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
مت ام˘ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘سسيد ي˘ف
تح˘˘ت ىر˘˘خأا ة˘˘ف˘˘ظو˘˘˘م ع˘˘˘سضو
امأا ةيئاسضقلا ةبا˘قر˘لا تا˘ماز˘ت˘لا
تر˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

ى˘˘˘˘لإا سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشأ’ا تار˘˘˘˘˘سشع
ةينامث عاديإاب قلعتتف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ةيرتمويبلا ةحلسصملاب نيفظوم
ةكبسش نمسض مهطروتل سسبحلا
ماتخأا دي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ط˘سشن˘ت ة˘ي˘لود

د˘ي˘ل˘ق˘ت ، ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسإاو ة˘لود˘˘لا

ة˘ي˘م˘˘سسر تا˘˘عو˘˘ب˘˘ط˘˘مو قاروأا

ةيمومعلا ةرادإ’ا يف ةلمعتسسم

لامعتسسإاو ريوزتلا ،اهلامعتسسإاو

تÓ˘ج˘سسو ق˘ئا˘ثو ي˘ف روز˘˘م˘˘لا

لوسصحلا ةيراجت قئاثوو ةيرادإا

ةءاسسإا ،قح هجو نود قئاثو ىلع

،بيرهتلاو ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسإا

فارطأا (80) ةينامث عسضو اميف

ةباقر˘لا تا˘ماز˘ت˘لإا تح˘ت ن˘ير˘خآا

ريوزت رثإا ىلع اذهو .ةيئاسضقلا

ةيدعاقلا تافلملا نم تارسشعلا

اهبجومبو ، ةديدجلا تابكرملل

م˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘ل˘خ˘ب ا˘ه˘لا˘خدإا˘ب مو˘ق˘ت

سسارهأا قوسس ةيدلبب تارايسسلا
سصاخ˘سشأا ءا˘م˘سسأا˘ب ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سستو
ن˘م خ˘سسن لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسإا˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآا
نود ةينطولا مهفيرعت تاقاطب

ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ج د˘˘ع˘˘ب و ، م˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع

35 ىلإا لسصوتلا مت تايرحتلا

Ó˘ج˘سسم ،اروز˘م ا˘يد˘عا˘ق ا˘ف˘˘ل˘˘م
و ، تابكرملا فانسصأا فلتخمل
عاجرتسسإا مت كلذ عم ةازاوملاب

عاونأ’ا ةف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘ب˘كر˘م32

42 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ، تا˘مÓ˘˘ع˘˘لاو

نوفظوم ةينامث مهن˘م ا˘طرو˘ت˘م
ردق ام˘ك سسار˘هأا قو˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب

ـب مهيلع لياحتملا اياحسضلا ددع

اذه .نينطاوملا نم ةيحسض43

ماع نيمأا دوجو مدع لكسش و

يف ىسضوف سسارهأا قوسس ةيدلبل

تسسكعنا ةيدلبلا نوؤوسش رييسست

ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ر˘˘ي˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘سس

ن˘م ة˘لا˘ح تق˘ل˘خ و ا˘ه˘ح˘لا˘˘سصم

ي˘ف تل˘ج˘ت دو˘كر˘لاو ى˘سضو˘ف˘لا

ن˘م ة˘ن˘يد˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘ه˘˘ظ˘˘م˘˘لا

يف دوكر ىلإا ةمامقلل راسشتنا

ةعباتلا عيراسشملا فلتخم ريسس

ي˘ت˘لا رو˘مأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غ و ا˘ه˘ل

نونمتي نيذلا نينطاوملا تلغسش

.ةي’ولا ةمسصاعب رومأ’ا نسسحت

 لجيج نم ةدع قطانمب تاجاجتحلا نم ديدج موي

 ركسسع د’وأإ ةيدلب رقم نولسشي نورخآإو ةنحسشلإ ريهاطلإ قيرط نوقلغي نوجتحم
¯Ω.eù°©ƒO 

تاجاجت˘ح’ا ة˘جو˘م تدد˘ج˘ت
لجيج ةي’و ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب
قÓ˘˘غإا لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘˘حأ’ا سسمأا

ر˘ق˘م اذ˘كو تا˘قر˘ط˘لا ن˘م دد˘˘ع
ىلع كلذو ركسسع د’وأا ةيدلب

قطانملا هذه هسشيعت ام ةيفلخ
ل˘ط˘ع˘تو ة˘يو˘م˘ن˘ت ل˘كا˘سشم ن˘م
نم ناك يتلا عيراسشملا مظعم
لÓخ اهنم ديفتسست نأا سضرتفملا
ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف˘ف .ة˘ي˘سضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا
نو˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م مد˘˘˘قأا ة˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘سشلا

ىلع ينا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘لو نو˘ب˘سضا˘غ
ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ة˘يد˘ل˘˘ب ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ئ’و˘˘لا
ن˘م كلذو ةروا˘ج˘م˘لا ر˘ي˘ها˘ط˘˘لا
لوح قيقحت حتفب ةبلاطملا لجأا

قيرطلا زاجنإا ري˘يا˘ع˘مو ة˘ق˘ير˘ط
» ةقطنم ى˘لإا يدؤو˘م˘لا ي˘عر˘ف˘لا
هذه ناكسس رسصيو ، «ةريامحلا
يسضاملا عوبسسأ’ا ذنمو ةريخأ’ا

يتلا ةلواقملا عم قيقحتلا ىلع
روكذملا قيرط˘لا زا˘ج˘نإا˘ب مو˘ق˘ت
ى˘ل˘ع ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ة˘ب˘سسا˘˘ح˘˘مو
يذلا سشغلاو ةبكترملا ءاطخأ’ا
بسسحب قيرطلا اذه ىلع ظحول
قبسس يذلاو ا˘م˘ئاد ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف سسرو˘˘˘م نأاو
اهنم تدافتسسا يتلا عيراسشملا
ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ة˘ن˘ح˘سشلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ءاوجأ’ا فلتخ˘ت م˘لو .ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ثي˘ح ر˘كسسع د’وأا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ف
قلغ ىلع سسمأا نوجتحم مدقأا

ل˘˘سسÓ˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ر˘˘˘ق˘˘˘م
كلذو ة˘˘˘يد˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لا لÓ˘˘˘غأ’او

طبر ةيلمع فقوت ىلع اجاجتحا
ة˘ي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
ةقطنمب اميسس يعيب˘ط˘لا زا˘غ˘لا˘ب
هذه ناكسس بلاطي ثيح لزانملا
ى˘لإا زا˘غ˘لا لا˘سصيإا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

قطا˘ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘ب ةو˘سسأا م˘ه˘لزا˘ن˘م
تدافتسسا يتلا ىرخأ’ا ةيدلبلا

ن˘ي˘ل˘م˘˘ح˘˘م زا˘˘ي˘˘ت˘˘مإ’ا اذ˘˘ه ن˘˘م
مهئاسصقإا ةي˘لوؤو˘سسم تا˘ط˘ل˘سسلا

مغر˘لا ى˘ل˘ع عور˘سشم˘لا اذ˘ه ن˘م
رجح ىمرم ىلع مهدجاوت نم
تدافتسسا يتلا قطانملا ةيقب نم
هذهب ةنيدملا زاغ عورسشم نم
نم ءاتسش لك يناعت يتلا ةيدلبلا

دوز˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كا˘˘سشم
ببسسب نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق˘ب
اذ˘كو ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ن˘ع ا˘هد˘ع˘˘ب

ا˘ه˘ي˘لإا زا˘غ˘لا لا˘˘سصيإا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص

ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ا˘˘ه˘˘سسيرا˘˘سضت بب˘˘سسب
ةر˘ي˘ب˘كلا ةدور˘ب˘لا م˘غر ةر˘عو˘˘لا
نم لسصفلا اذه يف اهفرعت يتلا
ريبكلا اه˘عا˘ف˘ترا بب˘سسب ة˘ن˘سسلا

ط˘قا˘سست˘لاو ر˘ح˘ب˘لا ح˘ط˘سس ن˘˘ع
هذه يتأاتو .اهب جولثلل فيثكلا
لسسلسسم قايسس يف تاجاجتح’ا

لعفلا دودر نم سضيرعو ليوط
قطانم اهفرع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘سضا˘غ˘لا

بب˘سسب ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ن˘˘م ةد˘˘ع
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا را˘ط˘˘ق ل˘˘ط˘˘ع˘˘ت
يف نيلوؤوسسملا لسشفو ةريخأ’ا
ناكسسل ةمدقملا دوعولاب ءافولا

قلغ ىلإا ىدأا ام قطانملا هذه
تايدلبلا نم ريبك ددع تارقم
ي˘ف تا˘قر˘ط˘لا تار˘سشع ق˘˘ل˘˘غو
نم يباجيإا لعف در يأا بايغ
.ةيسصولا تاهجلا

 ينطولا كردلل ةقرفب بلاطت تاطلسسلاو ةيدلبلاب تاقرسسلا ةجوم دعاسصت

 لجيجب ىيحي د’وأإ ةيدلبب ديربلإ بتكم ىلع وطسسلإ نولواحي نولوهجم
¯Ω.eù°©ƒO 

ىي˘ح˘ي د’وأا ة˘يد˘ل˘ب سشي˘ع˘ت
ن˘م ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب سشورد˘خ
ر˘ي˘غ ة˘جو˘م ع˘˘قو ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘يأا

يتلا تاقر˘سسلا ن˘م ة˘قو˘ب˘سسم
تا˘˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م تفد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسا
سضع˘ب ى˘ت˘حو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
رارغ ىلع ةيمومعلا قفارملا

سضر˘ع˘ت يذ˘لا د˘ير˘ب˘لا بت˘كم
نم وطسسو ماحت˘قا ة˘لوا˘ح˘م˘ل

 .نيلوهجم لبق

ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا نا˘˘كسس سشي˘˘ع˘˘يو
فوخ˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ةرو˘كذ˘م˘لا
يلاوت دع˘ب ما˘يأا ذ˘ن˘م د˘يد˘سشلا

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قر˘˘سسلا تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
ةيمومع تاكلتمم تفدهتسسا

ن˘˘م دد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ة˘˘سصا˘˘˘خو
ي˘˘˘سشاو˘˘˘م اذ˘˘˘كو لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ريثكلا تفتخا يت˘لا ن˘ي˘بر˘م˘لا

اهيلع ىلو˘ت˘سسا ا˘مد˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘م
˘˘ما˘˘يأ’ا لÓ˘˘خ نو˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘م
ةجوم نم ملسسي ملو ،ةريخأ’ا
ز˘كر˘م ى˘ت˘ح هذ˘˘ه تا˘˘قر˘˘سسلا
سضرعت يذلاو ةيدلبلاب ديربلا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل هرود˘˘˘ب
ء’ؤوه لواح ثيح نيلوهجم
هيلع وطسسلا لجأا نم هماحتقا

اذكو هسسرا˘ح ن˘ط˘ف˘ت نأا ر˘ي˘غ
ةطخ لسشفأا نينطاوملا سضعب
يف اوعرسش نيذلا نيمجاهملا
ي˘ف ي˘جرا˘خ˘لا ه˘با˘ب ر˘˘ي˘˘سسكت
ة˘قر˘سسو ه˘ما˘ح˘ت˘قإ’ ة˘لوا˘ح˘˘م
تناك يت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا غ˘لا˘ب˘م˘لا

ي˘ت˘لا ة˘ثدا˘ح˘لا ي˘هو ه˘ل˘خاد˘˘ب
ريطخ روطت ةباث˘م˘ب تر˘ب˘ت˘عا
تاقرسسلا لسسلسسم راسسم يف
ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا

تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا˘˘ب تع˘˘فد ي˘˘ت˘˘لاو
ىيحي د’وأا ةيدلب˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
هاجت ةثاغتسسا ءادن قÓطإا ىلإا
ةينمأ’او ةي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

عارسسإ’ا˘ب ه˘لÓ˘خ ن˘م تب˘لا˘ط
كرد˘لا ة˘قر˘ف ر˘ق˘˘م ح˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف
ةيدلب نوك ةيدلب˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا
د˘ع˘ت سشورد˘˘خ ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي د’وأا

تايدلب ثÓث نيب نم ةدحاو
ىلع ايلاح رفو˘ت˘ت ’ ل˘ج˘ي˘ج˘ب
د’وأا ىلإا ةفاسضإا كردلل ةقرف
بلاطو ،رهطلا جربو ركسسع
ي˘ب˘ع˘˘سشلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘ئر

ىي˘ح˘ي د’وأا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا

ابيرق كردلا ةقرف رقم حتفب

ي˘ت˘لا ة˘ي˘سضرأ’ا را˘ي˘ت˘خا د˘ع˘˘ب

حنمو رقملا اذه اهقوف ماقيسس

ت’واقملا ىدحإ’ عورسشملا

ءا˘ق˘ب نأاـب اد˘كؤو˘م ة˘سصت˘خ˘م˘لا

نم كردلل ةقرف نود ةيدلبلا

ثداو˘ح ن˘م م˘قا˘ف˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش

. اهب ءادتعإ’او ةقرسسلا

نم ديزي نأا هنأاسش نم امك

ةيعامت˘جإ’ا تا˘فآ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م

لابقإ’ا ديازت لظ يف اهئاجرأاب

تا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

اهنابسش لبق نم تاردخملاو

ن˘م كلذ ن˘ع م˘ج˘ن˘ي ا˘م ل˘˘كب

.تاءادتعاو ثداوح

 سسارهأا قوسس ةيلوب لسصاوتي حئاسضفلا لسسلسسم

 سسبحلإ ةيدلبلاب افظوم21 ـب جزي ةفيظولإ لÓغتسسإ ءوسس
حلاسصملا فلتخم يف نيفظوملا نم ديدعلا تطرو ، سسارهأا قوسس ةيدلبب تازواجتلا نم ديدعلا ةريخألا ةنوآلا يف تلاوت

.قيقحتلل ةطرسشلا رقمو مكاحملا ىلإا مهب ترج و ةسساسسحلا

ةيدلب سسيئر و ةتإردسس ةيدلب سسيئر فاقيإإ
سسإرهأإ قوسسب ةبوقإرلإ

بزح ظفاحم ةزبابد رامع ديسسلا ةتاردسس ةيدلب سسيئر نم لك فاقياب سسارهأا قوسس ةي’و يلاو ماق
و ،ةيمومع تاقفسص حنم سصخت اياسضق يف ةلادعلا فرط نم هتنادإا دعب كلذ و ينطولا ريرحتلا ةهبج
ىلإا ةفاسضإ’اب اذه ةيناكسسلا ةفاثكلا و ةيمهأ’ا ثيح نم ةي’ولا تايدلب ربكأا يناث ةتاردسس ةيدلب دعت
ةيئاسضقلا تاعباتملا توبثل اعبت كلذو ديعلب يواوز سشوروادم ةرئادب ةبوقارلا ةيدلب سسيئر فاقيإا

ةيدلبلا نوناق نمسضتملا1102 ناوج22 يف خرؤوملا11- 01 مقر نوناق نم34 ةداملا سصنل اقبط

 ¢G.T. مهركذ قبسس نم لك قح يف
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 ةاشضقلأ  اهب ماق يتلأ ةيجاجتحإ’أ ةفقولأ دعب
 ةمكاحملأ ةعاق لخدم مامأأ

 ءاسضقلا سسلجمب  تايانجلل  ةسسلج لوأا ليجأات
تايانج˘لأ ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘صسل˘ج لّوأأ ل˘ي˘جأا˘ت د˘حأ’أ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ّم˘ت
مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب ةاصضقلأ نم ددع مايق ةيفلخ ىلع ةيئأدتبإ’أ

ةبانع ءاصضق سسلجمب ء’ؤوه عّمجت ثيح ةمكاحملأ ةعاق لخدم
ءاصضقلل ىلعأ’أ سسلجملأ أر˘خؤو˘م ا˘هأر˘جأأ ي˘ت˘لأ ة˘كر˘ح˘لا˘ب ن˘يدّد˘ن˘م
ةفلتخم قطانم ىلإأ ء’ؤوه نم ريبك ددع ليوحت يف ةلثمتملأو
ةكرحلأ كلت نم مهّرمذت سسكعت تأرابع ةّدعب مهتهج نم نيدّدرم
لصصّتم قايصس يفو ،عاطقلأ يف اهعون نم ةقباصسلاب اهوفصصو يتلأ
دق ةصسلجلأ سسيئر نأأ ةعلّطم رداصصم نم «ةعاصس رخآأ» تملع دقف
رق

ّ
موي ةجمربم تناك يتلأ ةيئانجلأ ةرودلأ اياصضق ىلوأأ ليجأات ر

قبصس عم يدمعلأ لتقلأ ةيانج نم لكب رمأ’أ قّلعتيو دحأ’أ سسمأأ
فورظب ةنرتقملأ ةقرصسلأ ةيانج ىلإأ ةفاصضإأ دّصصرتلأو رأرصصإ’أ
نم بلطب نيتّيصضقلأ ليجأات ّمت نيأأ ،ليّللأو فنعلاب ديدهتلأو دّدعتلأ
ةفصصب تقلطنأ دق تناك ةمكاحملأ ةصسلج نأأو املع نيماحملأ

نيماحملاب عفد امم اهلامكتصسأ نود تلآأ ةاصضقلأ ةفقو نأأ ريغ ةيداع
رّفوت مدعل ةقح’ تاقوأأ ىلإأ نيتقباصسلأ نيتّيصضقلأ ليجأات بلط ىلإأ
نأأ ةيناث ةيحان نم ةراصشإ’أ ردجت ،مهماهم ةيدأاتل ةمئلملأ فورظلأ
ةبانع ةمكحمو راجحلأ ةمكحم نم لكل نيعبات نيجتحملأ ةاصضقلأ

لمعلأ ء’ؤوه عطاق ثيح ةبانع ءاصضق سسلجمب ةاصضقلأ نم ددعو
تاهجلأ فلتخمل نيعباتلأ ةاصضقلأ نم ريبك ددع ةقفر يئاصضقلأ
ةكرحلأ ىلع مهنم اجاجتحأ ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
مصساقلب لدعلأ ريزو اهنع نلعأأ يتلأ ءاصضقلأ كلصس يف ةيونصسلأ

.يصضاق0003 ةبأرق تّصسم يتلأ مرصصنملأ عوبصسأ’أ يتامغز

hd«ó S°Ñà»

ةيران ةجأردو ةشسولهملأ بوبحلأ نم ةيمك ىلإأ ةفاشضإأ

ءاسضيب ةحلسسأا زجح ، سصاخسشأا5 فيقوت
عومدلل ةليسسم زاغ ةروراقو ةروظحم

رامع يديسسب
للخ رامع يديصسب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت

يف ،ايئاصضق نيقوبصسم سصاخصشأأ5 فيقوت نم ،طرافلأ عوبصسأ’أ
ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ زجحو،رمعلأ نم ثلاثلأو يناثلأ دقعلأ
ةيلمعلأ تتأأ ثيح.ةصسولهم بوبحو عومدلل ةليصسم زاغ ةروراق
مت روفلأ ىلع مهيلإأ ةدرأو تامولعمل ةقرفلأ رصصانع للغتصسأ دعب

5 فيقوت ىلإأ يصضفم˘لأو ير˘ح˘ت˘لأو مل˘ع˘ت˘صس’أ ر˘صصن˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت

،ةنصس43 و62 نيب مهرامعأأ حوأرتت ،ايئاصضق نيقوبصسم سصاخصشأأ
سضرغب ةصسولهملأ سصأرقأ’أو تأردخملأ ةزايح اياصضق لجأأ نم
امك ،يعرصش رربم نود ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأأ ةزايحو ،جيورتلأ
ةصسولهملأ سصأرقأ’أ نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةقرفلأ تأذ تنكمت
ن˘م رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأأ حل˘صس و تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ع˘ط˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ
ةجأرد فيقوت عم عومدلل ةليصسم زاغ ةروراقو سسداصسلأ فنصصلأ
ةمزللأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختأ مت ثيح ،ثحب لحم ةيران

ةلقنتملأ ةقرفلأ تنكمت قايصسلأ تأذ يفو ،مهيف هبتصشملأ دصض
نم ةيمك زجح نم عوبصسأ’أ ةياهن رامع يديصسب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
هبتصشم باصش لزنم سشيتفت بقع يلام غلبمو ةصسولهملأ بوبحلأ
اميف ،رامع يديصس ةيدلبب ةيرقلاب ةيلقعلأ تأرثؤوملأ جيورت يف هيف
ردجتو رأرف ةلاح يف وه يذلأ هبتصشملأ نع لصصأوتم ثحبلأ ىقبي
و ةميزعلأ سسفنب لصصأوت ةبانع ةي’و نمأأ حلاصصم نأأ ىلإأ ةراصشإ’أ
نمأاب سساصسملأ هنأاصش نم ام لك ةبراحمل ةيطرصشلأ اهتايلمع ةعانقلأ

eÉRhR HƒY«û°á.نطأوملأ و نطولأ

فيطشس ةي’و نم نأردحني

ينطولا كردلل ثادحألا ةيامح ةقرف
نيدوقفم نيرسصاق عجرتسست

ةياهن للخ ةبانعب ينطولأ كردلل ثأدحأ’أ ةيامح ةقرف دأرفأأ نكمت
دعب ،فيطصس ةي’و نم نأردحني نيرصصاق عاجرتصسأ نم عوبصسأ’أ
يف نيرفاصسملأ لقنل ةيربلأ ةطحملاب قفأرم نودب امهيلع روثعلأ

يف ةقرفلأ دأر˘فأ’ ة˘يرود ر˘ثإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تءا˘ج ثي˘ح .ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
نودب نيرصصاق مههابتنأ تفل نير˘فا˘صسم˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ة˘ير˘ب˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ

لخدت نيأأ،قفأرم نودب امهنأأ لعف أودكأات امهعبتت دعبو،قفأرم
ةي’و نم نامداق امهنأأ نيبت امهعم راصسفتصسإ’أ دعبو نويكردلأ
ءايلوأأ ملع نودبو امهيلزنم نيكرات ةصسلخ ةبانع ةي’و ىلإأ فيطصس
امهصسيصسحتو امهب لفكتلأو ةقرفلأ رقم ىلإأ امهلقن مت ثيح،امهرمأأ
ةراصشإ’أ ردجتو ،امهيوذ ىلإأ املصس مث هب اماق يذلأ لعفلأ ةروطخب
لفط يصضاملأ رهصشلأ يف أوعجرتصسإأ ينطولأ كردلأ لاجر نأأ ىلإأ

هيلع روثعلأ مت نيأأ ،يبياطصش ةيدلبب نطقي رمعلأ نم ةنصس51 يف
ينطولأ كردلأ رقم ىلإأ ه˘با˘ح˘ط˘صصأ م˘ت˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لأ عرأو˘صش د˘حأا˘ب
.هتلئاع ىلإأ هميلصست مث هب لفكتلأو

eÉRhR HƒY«û°á
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ن˘ع بأر˘صضإأ ي˘ف أو˘˘ل˘˘خد ثي˘˘ح
ىلع ءا˘ن˘ب د˘حأو مو˘ي ةد˘م˘ل ل˘م˘ع˘لأ
تانيمأاتلأو كو˘ن˘ب˘لأ ة˘يدا˘ح˘تإأ ةو˘عد
تحت يوصضني يت˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ ي˘هو
تانيمأات˘لأ تا˘كر˘صش لا˘م˘ع ا˘ه˘ئأو˘ل
ةماعلأ ةيريدملأ لطا˘م˘ت˘ب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل
ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ةرأزو˘˘لأو
روجأأ ةدايز سصخت يتلأ ةيقافت’أ

01% ةبصسنب نيفظوملأو لا˘م˘ع˘لأ
لك يفو9102 يفناج رهصش ذنم
دوعو ءاطعإأو مهب نوبعلتي ةرم
فيصصلأ يف نوكتصس  ةدايزلأ نأاب
ة˘با˘ق˘ن˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م  ر˘ه˘صشأ’أ ر˘˘م˘˘تو
بأرصضإأ مويل راعصشإ’أ نايب ردصصت

متي نأأ ىلع دحأو مويل يجاجتحأو
ة˘ي˘ب˘ل˘ت مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف د˘ي˘ع˘˘صصت˘˘لأ
ي˘ن˘طو بأر˘صضإ’أ أذ˘هو بلا˘ط˘م˘لأ

مايأأ ةرصشع ةدم دعب هنإاف بصسحبو
ىلع عاصضوأ’أ رأرمتصسأ ةلاح يفو
نم ديعصصتلأ نكمملأ نم نإاف اهلاح
يف لوخدلأو ةيجاجت˘ح’أ ة˘ج˘ه˘ل˘لأ
وأأ بأرصضإ’أ أذه حوتفم بأرصضإأ
يلك للصش يف ببصست دقف جاجتح’أ
ن˘ي˘مأا˘˘ت˘˘لأ تا˘˘كر˘˘صش ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ة˘ي’و ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لأ

تا˘ي’و ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘با˘˘ن˘˘ع
نع فقوتلأ ببصسب كلذو نطولأ
هنإاف نيج˘ت˘ح˘م˘لأ بصسح˘بو ل˘م˘ع˘لأ

يلعفلأ قيبطتلأ سضورفملأ نم ناك
أءزج ربتعت يتلأ بلاطملأ ةيصضرأ’

لا˘م˘ع ه˘ي˘نا˘ع˘˘ي ا˘˘م ما˘˘مأأ ل˘˘ي˘˘ئ˘˘صض

عم لداعتلأ يهو تانيمأاتلأ تاكرصش

طاقنلأ سصو˘صصخ˘ب كو˘ن˘ب˘لأ لا˘م˘ع

ريناند01 حنم يهو ةيل’دتصس’أ

يف4و يفناج يف ريناند4 اهنم

ةنصس يف2و9102 نأوج رهصش

ملو دعولأ أوفلخ مهنكلو0202

ءاصضمإأ نم م˘غر˘لا˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ م˘ت˘ي

ةرأدإ’أو ةباق˘ن˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م ة˘ي˘قا˘ف˘ت’أ

رأوحلأ لئاصسو لك ىلإأ ةفاصضإ’ابو

عم بواجتلأ مدع نكلو رواصشتلأو

كير˘˘صشلأ ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ

ىلإأ ءوجللأ ىلإأ وعدي يعامتج’أ

دحأو مو˘ي˘ل بأر˘صضإ’أو جا˘ج˘ت˘ح’أ

مدع ةلاح يفو طغصضلأ نم عونك

قيبطت مدعو لطامتلأو ةباجتصس’أ

ديعصصتلأ ىلإأ ءوجللأ متيصس ةيقافت’أ

بأر˘صضإأ ن˘˘ع نل˘˘عإ’أ لل˘˘خ ن˘˘م

أذهو حوتفم بأرصضإأ وأأ مايأأ ةدعل

.اهب لو˘م˘ع˘م˘لأ ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ ل˘ظ ي˘ف

اصضيأأ كونبلأ لامع  نإاف ةراصشإللو

لبقملأ دحأ’أ بأرصضإاب نوموقيصس

ةيبلت ربم˘فو˘ن01 ـل فدا˘صصم˘لأ

أد˘يد˘ن˘تو ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسف˘ن ةو˘عد˘˘ل

يلعفلأ قيبطتلأ مدع عمو لطامتلاب

يف ةلث˘م˘ت˘م˘لأ بلا˘ط˘م˘لأ ة˘ي˘صضرأ’

ذنم قافت’أ بصسحب روجأ’أ ةدايز

ربتعت يهو مرصصنملأ يفناج رهصش

ام مامأأ بلاطملأ نم ليئصض أءزج

.لامعلأ هنم يناعي
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(ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘˘م) ردا˘˘˘صصم تف˘˘˘صشك
ءاهتنأ نع سسمأأ » لايترف «عمجمب
لا˘م˘ع˘لأ رو˘جأأ فر˘صص ر˘˘خأا˘˘ت ة˘˘مزأأ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب
بأو˘نو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأو
تا˘ط˘ل˘صسلأ ع˘فر د˘ع˘ب ن˘ي˘ي˘نا˘م˘لر˘ب
رئأزجلأ ءاصضق سسلجم˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
تاباصسحلأ ىلع زجح˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
ذنم ةدم˘ج˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘ي˘كن˘ب˘لأ
بب˘˘صسب ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ نأو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘صش
لجر قح يف ةيئاصضقلأ تاعباتملأ
يف مهاصسملأ «دأدح يلع» لامعأ’أ

ةئاملاب71 ةبصسنب لايتر˘ف ة˘كر˘صش
يف سشأرحلأ نجصس يف سسوبحملأ
نم نكم يذلأ رمأ’أ ،داصسف اياصضق

ي˘صضا˘ق˘تو لا˘م˘ع˘لأ رو˘جأأ ة˘˘يو˘˘صست

ببصسب رهصشأأ3ـ ل ةرخأاتملأ مهروجأأ
فرط نم عمجملأ ةدصصرأأ ديمجت
رجنأ ام يصضاملأ توأأ رهصش ةلأدعلأ

مهيلثممو لامعلأ مايق اهنيح هنع
بكرملأ لخأدب ةيملصس تافقو ةدعب
ةبلاطمل˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘مأأو
ىر˘˘خأ’أو ة˘˘ير˘˘ه˘˘صشلأ م˘˘هرو˘˘˘جأا˘˘˘ب
تا˘مد˘خ˘˘لأ لأو˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
لباقملأ يف أذه نمأزتو ةيعامتج’أ
اهطاصشنل عم˘ج˘م˘لأ تأد˘حو ةدو˘ع˘ب
ةد˘˘م˘˘صسأ’أ جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ يدا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ع’أ
طا˘˘صشن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘توزآ’أ
بصسحو .ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ ي˘˘˘حل˘˘˘ف˘˘˘لأ

سسمأأ «ةعاصس رخآأ »ـ ل ةيباقن رداصصم
ديحولأ مهمه ايلاح لامعلأ نإاف دحأ’أ
بكرملأ تأدحو طا˘صشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ

ةفعاصضمو ةقباصسلأ ةريتولأ سسفنب
ةيصضق جأرفنأ د˘ع˘ب ةد˘م˘صسأ’أ جا˘ت˘نإأ
تاطلصسلأ عفر دعب ةرخأاتملأ روجأ’أ
ةيكنبلأ تاباصسحلأ ىلع ةيئاصضقلأ
يف لثمتي حومطلأ ثيح ةكرصشلل
ع˘ي˘با˘صسأ’أ ي˘ف جا˘ت˘نإ’أ ة˘ف˘˘عا˘˘صضم
زجعلأ عيمج ةيطغت سضرغب ةلبقملأ
يف ةد˘م˘صسأ’أ جا˘ت˘نإأ ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لأ
عاطقلل هجو˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ قو˘صسلأ
عاف˘ترإأ ل˘ظ ي˘ف ة˘صصا˘خ ي˘حل˘ف˘لأ
ملعلل ةريخأ’أ رهصشأ’أ يف اهراعصسأأ

08 نم ديزأأ يطغي عمجملأ نإاف
ن˘ي˘حل˘ف˘˘لأ ة˘˘جا˘˘ح ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب
ع˘م˘ج˘م نأأ مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو .ةد˘˘م˘˘صسأل˘˘ل
بكر˘˘˘م عور˘˘˘ف د˘˘˘حأأ «لا˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ف»
ةعانصص ي˘ف سصت˘خ˘م˘لأ «لأد˘ي˘م˘صسأأ
عيب يموم˘ع ع˘م˘ج˘م و˘ه ةد˘م˘صسأ’أ

ينابصسإأ كيرصش ىلإأ همهصسأأ نم ءزج

نم ةئاملاب71 رخآ’أ وه عاب يذلأ

سسوبحملأ لامعأ’أ ل˘جر˘ل ه˘م˘ه˘صسأأ

م˘˘ه˘˘ت ن˘˘ع سشأر˘˘ح˘˘لأ ن˘˘ج˘˘صس ي˘˘˘ف

ن˘ي˘ي˘ع˘ت رأر˘قإأ م˘˘ت ثي˘˘ح دا˘˘صسف˘˘لا˘˘ب

.عمجملأ ىلع ني˘يرأدإأ ن˘ي˘فر˘صصت˘م

تا˘ط˘ل˘صسلأ نأأ ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘˘لأو

بأو˘نو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ

تقو يف أوعفر دق أوناك نييناملرب

ىلإأ (لايترف) لامع لاغصشنأ قباصس

ريزولأ ىلإأو دلبلل ايلعلأ تاطلصسلأ

لجأأ نم » يودب نيدلأ رون» لوأ’أ

روجأ’أ ةيع˘صضو˘ل ة˘ع˘ير˘صس ة˘يو˘صست

ن˘ع د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ع˘˘فرو ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لأ

.ةيكنبلأ تاباصسحلأ

تانيمأاتلأو كونبلل ةينطولأ ةباقنلأ هيلإأ تعد يذلأ لامعلأ بأرشضإأ ببشسب

 نيمأاتلا تاكرسشب مات للسش

ةيكنبلأ تاباشسحلأ ىلع زجحلأ ءاشضقلأ عفرب لامعلأ روجأأ ةيوشست

ةيتوزآلا ةدمسسألا جاتنإا ةفعاسضمل وعدي «لايترف» ـب يعامتجلا كيرسشلا
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ىلع تاصضرمملأ نم ددع سضرعت

ت’اج˘ع˘ت˘صس’أ ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘صسم

ةبانع ةي’وب «دصشر نبأ» ىفصشتصسمب

ءأدتع’ مصصر˘ن˘م˘لأ عو˘ب˘صسأ’أ ة˘يا˘ه˘ن

ام وهو ىصضرمل نيقفأرم دي ىلع

طصسو ةريبك بصضغ ةلاح يف ببصست

ةرأدإأ تلوا˘ح يذ˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ م˘قا˘ط˘˘لأ

لل˘خ ن˘م هرا˘ن ءا˘ف˘طإأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ

ينغت ’و نمصست ’ ةيرأدإأ تأءأرجإأ

ـل قوثوم ردصصم فصشك.عوج نم

ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم نأأ «ة˘˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خآأ»

أرخؤوم تقلت ةبانعب ثلاثلأ يرصضحلأ

تا˘˘صضر˘˘م˘˘م فر˘˘ط ن˘˘م ىوا˘˘˘كصش

تأءأدتع’ ن˘ه˘صضر˘ع˘ت سصو˘صصخ˘ب

أولق˘ن ى˘صضر˘م˘ل ن˘ي˘ق˘فأر˘م د˘ي ى˘ل˘ع

ة˘ح˘ل˘صصم ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع جل˘ع˘˘ل˘˘ل

ن˘بأ» ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘صس’أ

نأاب هتأذ ردصصملأ حصضوأأ امك ،«دصشر
يعماجلأ يئافصشتصس’أ زكرملأ ةرأدإأ
ةلواحم يف ةلأدعلل هجوتلأ تررق
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو˘˘ل ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
سصو˘˘صصخ˘˘ب ا˘˘مأأ ،تا˘˘˘صسرا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لأ
ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ة˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ
تفتكأ دقف ،نمأ’أ زيزعتل اهذاختاب
ةحلصصم لخدم دنع ةميلعت قيلعتب
ي˘ق˘فأر˘م˘ل د˘كؤو˘ت ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ
لوخد مهيل˘ع ع˘ن˘م˘ي ه˘نأا˘ب ى˘صضر˘م˘لأ

دقو أذه ،ةحلصصملأ يف ةعصشأ’أ ةدحو
ثد˘حأأ نأا˘ب ا˘ه˘تأذ ة˘ه˘ج˘˘لأ تح˘˘صضوأأ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تع˘قو تأءأد˘ت˘˘ع’أ

ددع اهتيحصض تحأرو ةعصشأ’أ ةدحو
تصضرعت نهأدحإأ ،تا˘صضر˘م˘م˘لأ ن˘م
ةيناثلأو د˘ي˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘صسكل
ءأدتع’ اهصضرعت دعب اهيلع يمغأأ

هابقع دمحي ’ ام ثدحي نأأ داكو
ة˘مزل˘لأ تا˘فا˘ع˘صسإ’أ ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ’و˘ل

قايصس يف ،سشاعنإ’أ ةحلصصمل اهلقنو
ةلاح نع ردصصملأ فصشك ،ةلصص يذ
يبطلأ م˘قا˘ط˘لأ ط˘صسو نا˘ي˘ل˘غ˘لأ ن˘م
بب˘صسب ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صس’أ ة˘ح˘ل˘صصم˘˘ب
مدعو مه˘ي˘ل˘ع تأءأد˘ت˘ع’أ ل˘صصأو˘ت
مهنأأو اصصوصصخ ،اهل يئاهن دح عصضو

8102 ةنصس نم سسرام رهصش أوذفن
ةحلصصملأ هلل˘خ ن˘م أو˘ل˘صش ا˘بأر˘صضإأ
ةبلاطملأ لجأأ نم كلذو ةروكذملأ
مت يذلأ بلطملأ وهو نمأ’أ ريفوتب

نأأ را˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،تقؤو˘˘م ل˘˘كصشب ه˘˘ل˘˘ح
ل˘خأد نا˘ك ا˘˘م˘˘ك ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ع˘˘صضو˘˘لأ
دأرفأأ نم دد˘ع د˘كأأ ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لأ
نأاب هعم انلصصأوت يذلأ يبطلأ مقاطلأ
أأوصسأأ ىلإأ ئيصس نم ريصسي اهيف عصضولأ

ى˘˘صضر˘˘م˘˘لأ ح˘˘ب˘˘صصأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب كلذو
ديدهتلأ ةغلب مهعم نوثدحتي مهيوذو
يف ءأدتع’أ ت’واحمو برصضلأو
ةيبطلأ ةياعرلأ مهل ريفوت متي مل لاح

،نوديري يتلأ ةقيرطلابو تقولأ يف
مهصضعب هيف ثدحت يذلأ تقولأ يف
يبطلأ مقاطلأ دأرفأأ نم ددع ءوجل نع
ى˘لإأ ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لأ ه˘˘ب˘˘صشلأو
لحلأ اهوربتعأ يتلأ ةيصضرملأ لطعلأ
م˘ي˘ح˘ج ن˘م بور˘ه˘ل˘ل م˘ه˘ل ل˘˘ث˘˘مأ’أ
نإا˘ف ع˘صضو˘لأ أذ˘ه ما˘مأأو تأءأد˘ت˘ع’أ
ىلع ريفوتب بلاطي روكذملأ مقاطلأ
ة˘ي˘نا˘م˘ث ،ن˘مأأ نأو˘عأأ ة˘ي˘نا˘م˘˘ث ل˘˘قأ’أ

تاصضرمم ةينامثو ةفاظن تلماع
ل˘˘خأد ع˘˘صضو˘˘لأ ن˘˘صسح˘˘ت˘˘˘ي ى˘˘˘ت˘˘˘ح
دجأوت ىلإأ ةفاصضإ’اب أذه ،ةحلصصملأ
سسيلو ةحلصصملأ لخأد نمأ’أ دأرفأأ
دنع ةدجأوتم˘لأ ة˘طر˘صشلأ ز˘كر˘م ي˘ف
نأأو اصصوصصخ ،ت’اجعتصس’أ لخدم
لمحت ىلع نيرداق ريغ نمأ’أ نأوعأأ

ةحلصصملأ يف نمأ’أ ريفوت ةيلوؤوصسم
يبطلأ دهصشملأ ةروصص لزتخت يتلأ
.ةبانع ةي’و يف

ةينمأ’أ تأءأرجإ’أ زيزعتب بلاطمو اهدي ترشسك ةعششأ’أ ةدحو يف ةشضرمم

«دسشر نبا» تلاجعتسسلا ةحلسصمب يبطلا مقاطلا نم دارفأا ىلع ءادتعلا

اهل نيعباتلأ ةيوهجلأ ت’اكولأ ىوتشسم ىلع ةيجاجتحأ تافقو ةبانع ةي’وب نيمأاتلأ تاكرشش  وفظومو لامع سسمأأ ةحيبشص نشش

.HSACوTAACوAAS ةشسشسؤوم رأرغ ىلع

يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملل ديدج ريدم
ديدجلأ ريدملأو .ليبن هللأ دبع ديعصس نب روتكدلل افلخ ةبانعب يعماجلأ يئافصشتصس’أ زكرملل اماع أريدم دمحم رصصان بيصصنت سسمأأ راهن مت

هترأدإأ ةليط عاطتصسأ يذلأ قباصسلأ ريدملأ هأأدب يذلأ راصسملأ مامتإ’ ةريثك  اماهم هرظتنت ثيح راجحلأ ىفصشتصسم ريدم بصصنم لغصشي ناك
حلاصصملأ فلتخم يف  بابصشلأ ةذتاصسألل ةصصرفلأ ءاطعإأو ةباصش تأءافكب حلاصصملأ فلتخم ميعدتو رأرقتصس’أ طصسبب ىفصشتصسملل
ةيوصستب أذهو ةريصسملأ ديدجلأ ريدملأ لصصأوي نأأ نوعبتتملأ لمأايو كلصسأ’أ فلتخم نم مأرتحإ’أو ريدقتلاب ىظحي هلعج امم  ،ةيئافصشتصس’أ

معد ىلع ةدايز ةينوناق ةقيرطبو ةيفافصش لكب زيهجتلأ يف ةيقبتملأ أرايلم02 ـلأ فرصصو ناطرصسلأ ةحفاكمل يوهجلأ زكرملأ ةيعصضو
لبق ىقلت دق ديعصس نب روتكدلأ يعماجلأ ىفصشتصسملل قباصسلأ ريدملأ نإاف ةراصشإلل.ىرخأ’أ حلاصصملأ ةيقبو ةيبطلأ ت’اجعتصس’اب نمأ’أ

h.¥       .ثدح ’ ةباقنلأ فقوم تربتعأ دق ةرأزولأ نأأ ’إأ هتدناصسمب تانامصض يعامتج’أ كيرصشلأ نم هتيحنت
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 بابشسألا يف اقيقحت تحتف نمألا حلاشصم
ةلوهجم تلاز ام يتلا

 ةنيدملإ طشسوب اقنشش رحتني باشش
اقنصش هتايحل دح عصضو ىلع رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باصش مدقأأ
.ةبانع ةنيدم طصسوب ديعصسلأ ةيعيÓك يحب نئاكلأ هلزنم لخأد

مت ةنصس13 (ب.ع) وعدملاب ةعاصس رخآأ رداصصم بصسح رمأ’أ قلعتيو
ةعاصسلأ دودح يف هلزنم لخأد لبح ةطصسأوب اقلعم اتيم هيلع روثعلأ
حلاصصم فرط نم اهرثإأ ىلع هليوحت مت سسمأأ راهن رجف نم ةعبأرلأ
يعماجلأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ
م˘ي˘ل˘قإأ ع˘بأر˘لأ ير˘صضح˘لأ ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ،د˘˘صشر ن˘˘بأ
اهتاصسبÓم تلأز ام يتلأ ةيصضقلأ يف اقيقحت ثدحلأ سصاصصتخإأ

نوكي نأأ فأرطأأ حجرت ثيح ،رطصسأ’أ هذه ةباتك دح ىلإأ ةصضماغ
اهيناعي يتلأ تاطوغصضلأ وأأ ةيعامتج’أ فورظلأ راحتن’أ ببصس
.رمعلأ عيبر يف وهو اهتايحل دح عصضو يذلأ ةيحصضلأ

Qjº.Ω

 يئابرهك دلوم نم ةقعشصل هشضرعت ببشسب

 ةتوافتم قورحب باشصي لفط
ينوبلاب تاجردلإ

ةيناثلأ ةجردلأ نم قورحب تأونصس01 رمعلأ نم غلبي لفط بيصصأأ
ببصسب هجولأو سسأأرلأ يف ىلوأ’أ ةجردلأ نم قورحو رهظلأ يف

نكصسم004يحب يئابرهك دلوم نم ةيئابرهك ةقعصصل هصضرعت
ةيامحلأ ةيريدم˘ب لا˘صصت’أو مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لأ ف˘صشك .ي˘نو˘ب˘لا˘ب
سضرعت هدافم ءأدن لوأأ ءاصسم أوقلت هنأوعأأ نأأ«ةعاصس رخآأ«ـل ةيندملأ

مت روفلأ ىلع،ركذلأ فلاصسلأ نأونع˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك ة˘ق˘ع˘صصل ل˘ف˘ط
لفطلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوصصولأ روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ
تافاعصسإ’أ هل تمدق ثيح،تاجردلأ ةتوافتم قورحب بيصصأأ دق
ى˘لإأ ة˘عر˘صسلأ حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لوأ’أ
.مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ

eÉRhR.Ü

 دافآا ةيعمج فرط نم اهؤوارجإا اررقم ناك
ةيناشسنلا رادب

ةماعلإ ةيعمجلإ لاغششأإ ليجأات
رخآإ موي ىلإإ ةيباختن’إ

أررقم ناك يتلأ ةيباختن’أ ةماعلأ ةيعمجلأ لاغصشأأ سسمأأ تلجأأ

ةي’وبDAFA ةيمنتو طاصشن ءاصسنلأ ةيعمج فرط نم اهؤوأرجإأ

موي ىلإأ ةبانع سسرام8 يحب ةيناصسنإ’أ رأد رقم ىوتصسم ىلع ةبانع

ريدقت ىصصقأاك اموي51 دعب ءأرجإ’أ موي ديدحت متي نأأ ىلع رخآأ
ةرصضحملأ فرط نم تأزواجت ثودح بقع ليجأاتلأ رأرق ءاج دقو
لوصصو لبقو ةيأدبلأ عم ةيعمجلاب نيرخآأ نيوصضعو ةيئاصضقلأ
مت حاتتف’أ ةملك ءاقلإ’ ةيمنتو طاصشن ءاصسنلأ ةيعمجل ماعلأ نيمأ’أ
ىلعو نيوصضعلأ كلت ةقفر ةيئاصضقلأ ةرصضحملأ باحصسنإأ دعب اميف
أذه يف لصصح اميف ريرقت عفر تررق  ةيعمجلأ ةصسيئر نإاف أذه رثإأ
ةماعلأ نوؤوصشلأ ةحلصصم  ىلإأ ةصصاخ ةينعملأ تاهجلأ ىلإأ ءاقللأ
هل رصضح دق ةماعلأ ةيعمجلأ ءأرجإ’ ءاقللأ نأأ ةصصاخو ةبانع ةي’وب
فلتخم نم ةيعمجلأ  تأوصضعو تاطرخنملأ ءاصسنلأ نم ديدعلأ
نم اهريغو سسأرهأأ قوصسو ةدكيكصسو فيطصس رأرغ ىلع تاي’ولأ
لابق˘ت˘صس’ تأءا˘صضف ق˘ل˘خ و˘ه ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ فد˘ه نأأ ا˘م˘ك تا˘ي’و˘لأ

يف تايتفلأو ءاصسنلأ ةقفأرمو راغصصلأ لافطأ’أو ةأأرملأ حاجنإ’و
ءاغصصإأ ايÓخ قلخ أذكو لمع بصصنم وأأ نيعم ليهأات نع ثحبلأ
ربتعت يهف ةدعاصسملأ ةيمنتلأ زكرم ءاصشنإأ عم فنعلأ اياحصض ءاصسنل

يف ءاصسنلأ ةدعاصسم اهفده  ةيناصسنإأو ةيريخو ةيعامتجأ ةيعمج

MƒQjá aÉì.ت’اجملأ فلتخم
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ديصصلل ماعلأ ريدملأ نأأ ركذيو

هط» تايئاملأ ة˘ي˘بر˘تو ير˘ح˘ب˘لأ

ةصشرولأ سشماه ىلعو «سشومح

قرزأ’أ دا˘صصت˘قÓ˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

ىلع يرئأزجلأ قرصشلأ تاي’ول

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ ة˘˘صسرد˘˘م ىو˘˘ت˘˘˘صسم

ةيبرتو يرحبلأ ديصصل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لأ

ةبانعب اهميظنت مت يتلأ تايئاملأ

فر˘صشأ طرا˘ف˘لأ ر˘ه˘صشلأ ع˘ل˘ط˘˘م

لو˘ل˘ح˘لأ ة˘صشقا˘ن˘م ة˘صسل˘ج ى˘ل˘ع

ء’ؤوه ةيعصضو ةيوصستل ةنكمملأ

راطإأ يف مهب لفكتلأو نيينهملأ

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأ م˘ت ن˘يأأ نو˘نا˘ق˘لأ

ةديدج برأوق ءا˘ن˘ت˘قا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ

لكل نييفرحلأ نيدايصصلأ ةدئافل

امك فراطلأو ةبانع يتي’و نم

يرحبلأ ديصصلأ ةيريدم بصسحو

ناف ( اهنيح) ةيديصصلأ درأوملأو

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘ل ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘صسل˘˘ج

تايئاملأ ةيبرتو يرحبلأ ديصصلل

د˘ي˘صصلأ ءأرد˘م رو˘˘صضح˘˘ب تم˘˘ت

ة˘يد˘ي˘صصلأ درأو˘م˘لأ و ير˘ح˘˘ب˘˘لأ

و فرا˘ط˘لأ و ة˘با˘ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي’و˘˘ل
ةكربلأ كن˘ب˘ل يو˘ه˘ج˘لأ ر˘يد˘م˘لأ
يوهجلأ ريدملأ بئان و ةبانعب
ت’اكو ءأرد˘مو ة˘كر˘ب˘لأ كن˘ب˘ل

JESNA- )با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صشلأ م˘˘˘˘˘˘عد

MEGNA-CANC) بئانو
ديصصلل ةيرئأزجلأ ةفرغلأ سسيئر
تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت و ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ

ديصصلأ فرغ ءأردم و ءاصسؤورو
تا˘ي˘ئا˘م˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت و ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ
فرا˘˘ط˘˘لأ و ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي’و˘˘˘ل
ةيريد˘م نأأ ةرا˘صشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لأو.

ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘صصلأ

ةيوصست اهمزع نع تنلعأأ تناك

برأو˘˘ق با˘˘ح˘˘˘صصأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صضو

ىلع يديلقتلأ ي˘فر˘ح˘لأ د˘ي˘صصلأ

لكب حون˘ج˘لأ ئ˘طا˘صش ىو˘ت˘صسم

نم (ملاصس يديصسو سسوبيصس) نم

تأءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘صسل˘˘صس لÓ˘˘خ

اهيلع تفرصشأ يتلأ تاصسلجلأو

نم ءاكرصشلأ لك روصضحب ايرود

ةب˘صسا˘ن˘م˘لأ لو˘ل˘ح˘لأ دا˘ج˘يإأ ل˘جأ

مهطاصشن ةصسرامم نم مهنيكمتل

.ةينوناق ةروصصب
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ةبانع يلأو دوهزم قيفوت ردصصأأ
ةميل˘ع˘ت ي˘صضا˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش
ةيدلبلأ ةيبعصشلأ سسلا˘ج˘م˘لأ ءا˘صسؤور˘ل
ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ليعفتب يصضقت
يصشأوملأ لوجت ةبراحمب ةقلعتملأ
ىلع دكأأو ةيرصضحلأ طاصسوأ’أ يف

مرا˘صص ل˘كصشب ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ةرور˘صض
يرو˘ف˘لأ ز˘ج˘ح˘لأ لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو
طاصسوأ’أ يف لوجتت يتلأ يصشأوملل
تأذ تح˘˘ب˘˘صصأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لأ

د˘ج˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير ة˘˘غ˘˘ب˘˘صص
هذه ع˘م ل˘عا˘ف˘ت˘لأ ىو˘صس «را˘ي˘مأ’أ»
رأذنإأ لÓ˘خ ن˘م كلذو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

˘ما˘˘ن˘˘غأ’أ ،را˘˘ق˘˘بأ’أ ي˘˘بر˘˘م مÓ˘˘عإأو
يف ةريخأ’أ هذه لوجت عنمب زعاملأو
كلذو اتاب اعنم يرصضحلأ طصسولأ

5671 مقر يئ’ولأ رأرقلأ ىلع ءانب

9102 ربمت˘ب˘صس22 يف خرؤو˘م˘لأ
اهددع ةغلابلأ تايدلبلأ ءاصسؤور دكأأو

ر˘مأ’أ ف˘لا˘خ˘ي ي˘بر˘م ل˘ك نأا˘ب21
طصسولأ يف هتيصشام لوجتب حمصسيو
متيصس ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه نإا˘ف ،ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

رصشا˘ح˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ا˘هز˘ج˘ح
عفد اهكلا˘م ى˘ل˘ع نو˘كيو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

يف امأأ ،سسأأر لك نع ةيلام ةمأرغ
ةيصشاملأ حبذ متيصس هنإاف عفدي مل لاح
ىلع اهموحل ع˘يزو˘تو ةزو˘ج˘ح˘م˘لأ

ع˘با˘ط˘لأ تأذ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
هذ˘ه لو˘ع˘ف˘م نأأ ر˘ي˘غ ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
ريصصق ناك تأديدهتلأو تأءأرجإ’أ
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لأ تدا˘˘˘˘ع ذإأ ،د˘˘˘˘مأ’أ
تايدلب يف ةيرصضح˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

يدي˘صسو را˘ج˘ح˘لأ ،ي˘نو˘ب˘لأ ،ة˘با˘ن˘ع

يتلأ ةيصشاملل ىعرم نوكتل رامع

ىلع ةمامق˘لأ تا˘يوا˘ح ن˘م تا˘ت˘ق˘ت

يف ببصستي ام وهو سصوصصخلأ هجو

دقو أذه ،رثكأأ يئيبلأ عصضولأ روهدت

«ةعاصس رخآأ»ـ ل لوؤوصسم ردصصم دكأأ

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ’ تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ نأأ

زجحل ةمزÓلأ ةيداملأ تايناكمإ’أ

ةريخأ’أ هذه يبرم نأأ امك ،يصشأوملأ

لامعتصساب ديده˘ت˘لأ ي˘ف نو˘نأو˘ت˘ي ’

مهيعصس دنع ةيدلبلأ نأوعأأ عم فنعلأ

دجأوت متحي ام وهو ةيصشاملأ زجحل

،مهتيامحل مهع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ةو˘ق˘لأ

ةبراحملأ نأاب هتأذ ردصصملأ دكأأ امك

يف ةيصشاملأ لوجت ةرهاظل ةيقيقحلأ

ن˘م نو˘˘كي ة˘˘ير˘˘صضح˘˘لأ طا˘˘صسوأ’أ

يبر˘م ى˘لإأ ةر˘صشا˘ب˘م ه˘جو˘ت˘لأ لÓ˘خ

ن˘˘كا˘˘مأأ نأأ را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘صشأو˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘كم˘يو ة˘فور˘˘ع˘˘م تÓ˘˘ب˘˘ط˘˘صس’أ

نم ايئاهن لكصشملأ ةجلاعم يلاتلاب

جراخ اهلقن˘ل ا˘ه˘با˘ح˘صصأأ ع˘فد لÓ˘خ

اصصوصصخ ،ةير˘صضح˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ

قباصس حيرصصت يف دكأأ يلأولأ نأأو

نم ديدعلأ ىلع أوحرط مهنأاب مهنأاب

مهل حمصست ’ولح يصشأوملأ يبرم

،ةيفير نكامأأ يف مهتيصشام ةيبرتب

سضعب نأاب هتأذ ردصصملأ راصشأأو أذه

لوح تامولع˘م م˘ه˘ل˘صصت ن˘ي˘بر˘م˘لأ

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ نأو˘˘عأأ د˘˘جأو˘˘ت ن˘˘˘كا˘˘˘مأأ

كلذو يصشأوملأ زج˘ح˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لأ

وهو يعرلل اهحيرصست أودافتي ىتح

نأأ ةرورصض ىلع دكؤوي يذلأ عصضولأ

ر˘ث˘كأأ ة˘˘ي˘˘عدر˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ نو˘˘كت

ن˘م ل˘كصشم˘لأ ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل ة˘˘مأر˘˘صص

.هروذج

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا كنبل ةيئاهنلا مئاوقلا ميلشست متيشس

ملاشس يديشسو سسوبيشسب حونجلإ ئطإوشش ىوتشسم ىلع ديشصلإ برإوق ةيوشست

قافخإلا لماوع زربأا نم تايدلبلا ناوعأا ديدهتو تايناكمإلا ةلق

لوجت ةرهاظ ىلع ءاشضقلإ يف لششفت ةيعدرلإ تإءإرجإ’إ
ةيرشضحلإ طاشسوأ’إ يف يششإوملإ
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مرصصنم̆لأ سسي˘م˘خ̆لأ مو˘ي تم˘ظ̆ن
نماصضتلأو روطتلل ةيئ’ولأ ةيعمجلأ
اينماصضت Óفح ةبانع بتكم ينابصشلأ

رأدب نيميقملأ نينصسملأ ةدئافل ايريخو
لافتح’أ ةبصسانمب «ةنوب ةل’» ةزجعلأ
يذلأ فيرصشلأ يوبنلأ دلوملأ ىركذب
ةدود˘ع˘م ا˘ما˘يأأ ىو˘صس ه˘ن˘ع ا˘ن̆ل˘صصف˘ت
فيفختلأ فدهب ةروثلأ ديع ىركذو
خويصشلأو زئاجعلأ نم ةئفلأ هذه نع
نم مهنامرح أذكو ةدحولاب مهروعصشب
لف˘ح̆لأ ي˘ق̆ل ثي˘ح ير˘صسأ’أ نا˘ن˘ح̆لأ
أذكو نينطأوملأ فرط نم أريبك ’ابقإأ
نيذلأ مهلافطأأ ةقفر ةيبانعلأ تÓئاعلأ

رورصسلأو ةجهبلأ لاخدإأو ةحرفلأ أودأز
مهروعصشو نينصسملأ كئلوأأ بولق ىلإأ
ةيدعصس» دأرأأ ثي˘ح ي̆ل̆ئا˘ع̆لأ ءفد̆لا̆ب

هذه ةكراصشم ةيعمجلأ سسيئر «دامع
لافتح’أ ةحرف ن˘ي˘ن˘صسم̆لأ ن˘م ة˘ئ˘ف̆لأ
يوبنلأ دلوملأو ةروثلأ ديع ىركذب
ة˘ي˘ع˘م˘ج̆لأ ءا˘صضعأأ ة˘ق˘˘فر ف˘˘ير˘˘صشلأ

ةفي˘صضلأ «لا˘مأأ ي˘صسيروأأ» رو˘صضح̆بو
لدابت مت  ا˘م˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج̆ل̆ل  ة˘ي˘فر˘صشلأ
فو˘ي˘صضلأ ن˘ي̆ب ا˘م ثيد˘ح˘̆لأ فأر˘˘طأأ

ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج˘̆لأ ءا˘˘صضعأأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘صسم˘̆لأو
مهتدحو نم فيفختلل هعم ةصشدردلأو
يكوجلأ كصسيدلأ لفحلأ ىيحأأ دقو

فلتخمل جمانرب ريطصست لÓخ نم
رأدلاب نيميقملأ ةحرف طصسو يناغأ’أ

ىقلأأ دقف ةبصسانملأ هذهبو سصقرلأو
ةملك ةيدعصس دامع ةيعمجلأ سسيئر
نينصسحملأ لكل هنا˘ن˘ت˘مأ ن˘ع أر˘ب˘ع˘م
هتدعاصسمب أوماق نيذلأ ني˘عر˘ب˘ت˘م̆لأو
ير˘ي˘خ˘̆لأ ل˘˘ف˘˘ح˘̆لأ أذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘̆ل
لوأ’أ فدهلأ نأأ أدكؤوم ينماصضتلأو
ة˘ي˘عو˘ت و˘ه ى˘ق˘ب˘ي ل˘ف˘ح̆لأ أذ˘ه ءأرو
نكامأ’أ هذه ةرايز ةرورصضب تÓئاعلأ

رثكأأ نانحلل نوجاتحم مهنأأ اصصوصصخ
نانحلأ نم نومورحم مهف ءايصشأ’أ نم

هذه لثم̆ل ة˘جا˘ح̆لأ سسمأا̆بو ي̆ل̆ئا˘ع̆لأ

مهنع فيفختلل ةيعوطتلأ تأرايزلأ

ميركتب مايقل̆ل ة˘صصر˘ف̆لأ م˘ن˘ت˘غأ ا˘م˘ك

ىلع مهعيجصشتل ني˘عر˘ب˘ت˘م̆لأ سضع̆ب

مهنيب نم يريخ̆لأ ل˘م˘ع̆لأ ة̆ل˘صصأو˘م

تخأ’أ» يكو˘ج̆لأ كصسيد̆لأ ة˘ب˘حا˘صص

يف مهاصست ةرم لك يف يتلأ «رجاه

تÓفح ييحت امك ةيعمجلأ تاطاصشن

مت امك ىماتيلأو نيزوعملأ سسئأرعلل

ودج نب ةري˘غ˘صصلأ ة˘م˘عر˘ب̆لأ م˘ير˘كت

تأونصس5 ـلل ةبحاصص نيمصساي دهصش

ميد˘ق˘ت̆ب ة˘كرا˘صشم̆لأ ى̆ل˘ع ا˘هر˘كصشو
اصضيأأ مت ام˘ك ة˘ي˘ع˘م˘ج̆ل̆ل تا˘عر˘ب˘ت̆لأ
ةيزمر ايأده ميدقتل ة˘صصر˘ف̆لأ ما˘ن˘ت˘غأ
روط˘ع ي˘ف ة̆ل˘ث˘م˘ت˘م̆لأو ن˘ي˘ن˘صسم̆ل̆ل
نم تاظافحو ةللبم ليدانمو حئأورو
عيزوت لفحلأ لÓخ متو ريبكلأ عونلأ
ةيديلقتلأ تايولحلأ نم ةفلتخم عأونأأ

ءأوجأأ يف لافتح’أ مت دقو  رئاصصعلأو
لافطأ’أ تاصصقر طصسو ةعئأر ةيلئاع
ةمصسبلأ تدب نيذلأ ن˘ي˘ن˘صسم̆لأ ة˘ق˘فر
دجأو˘ت̆ب م˘ه˘ت˘حر˘فو م˘ه˘هو˘جو ى̆ل˘ع
.مهلوح نم لافطأ’أ

ةروثلا ىركذو فيرششلا يوبنلا دلوملا ةبشسانمب مهتدئافل Óفح تمظن اميف

ةزجعلإ رإدب نينشسملإ روزت ينابششلإ نماشضتلإو روطتلل ةيئ’ولإ ةيعمجلإ

ةبانع يتيلول حونجلا ئطاوشش ىوتشسم ىلع ةيبششخلا براوقلا ةيوشست فلم لوح يوهج يقيشسنت عامتجا دحألا سسمأا دقع
ىلع ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيحÓفلا كنبو (MEGNA .JESNA .CANC )معدلا تلاكول ةيئاهنلا مئاوقلا ميلشستو فراطلاو

.ةبانع ةيلول يرحبلا ديشصلا ةشسردم ىوتشسم

 ىرخأا ةأارمإا قانتخا ةميدقلا ةنيدملاب ةقشش قيرح فلخ اميف

ينوبلاب نوبركلإ دـيشسكأإ لوأإ زاـغب لجرو نيتباشش قانــتخإإ
ةيدلبب ريديإأ تاصسيع يجب دجأوتم لزنم مامحب ءاملأ ناخصس نم ثعبنملأ نوبركلأ ديصسكأأ لوأأ مهقاصشنتصسأ نع ةجتان قانتخأ ةلاحب لجرو نيتأأرمإأ سسمأأ لوأأ تبيصصأأ
ةيامحلأ حلاصصم سسمأأ لوأأ ةيليل فصصتنم تقلت ثيح،حلاصصملأ فلتخم اهب موقت يتلأ ةيصسيصسحتلأ تÓمحلأ نم مغرلاب ةيبانعلأ تÓئاعلأ ةمÓصس ددهي زاغلأ لأزي’.ينوبلأ
نم ناغلبت نيتأرمإأ دوجو نيبت ةنياعملأو لوصصولأ روفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ متروفلأ ىلع،ركذلأ فلاصسلأ نأونعلاب سصاخصشأأ ثÓث قانتخأ هدافم ءأدن ةبانعب ةيندملأ

تمدق ثيح،مهقانتخأ ىلإأ ىدأأ امم،لزنملأ مامح ناخصس نم ثعبنملأ نوبركلأ ديصسكأأ لوأأ زاغ نم ةيمك أوقصشنتصسأ،ةنصس82 رمعلأ نم غلبي باصشو رمعلأ نم ةنصس13و02رمعلأ
قيرح بوبصش فلخ قايصسلأ تأذ يفو،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل دصشر نبأ ىفصشتصسمب ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ىلإأ مهنم نوررصضتملأ لقن مث ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ مهل

ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ اهل تمدق ثيح،قانتخأ ةلاحب ةنصس63 رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأ ةباصصإأ،ةميدقلأ ةنيدملاب ريديإأ تاصسيع جهنب ةفرغو خبطم نم ةنوكتم ةقصش يف
لوأ زاغ راطخأأ نم ةيبانعلأ تÓئاعلأ ترذح ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم اهتهج نم ،جÓعلأ يقلتل ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ىلإأ تلقن مث ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم
لمعتصست ةيرئأزجلأ تÓئاعلأ نم ديدعلأ دجت نيأ ،دربلأ دتصشي ثيح ءاتصشلأ مصسوم لولحل يلزانتلأ دعلأ ءدب عم كلذو ،نيخصستلأو ةئفدتلأ ةزهجأ نم ثعبنملأ نوبركلأ ديصسكأ

ةزهجأ’أ ءانتقأ مدع ىلع نينطأوملأ ثح ىلع اصساصسأأ ةلثمتملأ تأداصشرإ’أو حئاصصنلأ نم ةلمج ةمدقم،ةمÓصسلأ ريياعم مأرتحأ نود ةئفدتلأو نيخصستلأ ةزهجأ ديأزتم لكصشب و
نخأدملأ ةنياعمو دقفت بجي امك .زاغلاب لمعت ىرخأأ تأودأأ يأأو هايملأ تاناخصسو ةئفدتلأ ةزهجأأ فيظنتو ةيرودلأ ةبقأرملأ ةيمأزلإأ عم ةدمتعملأ ريغو ةفورعملأ ريغو ةدلقملأ

ةيوهتلأ ةرورصضو أذه،اهريغو ةطقاصستملأ راجصشأ’أ قأروأأ وأأ لاغصشأ’أ تÓصضف نم اهريغو رويطلأ سشاصشعأاب اهدأدصسنأ مدعو اهتيحÓصص نم دكأاتلأو ناخدلأ فرصص تأونقو

eÉRhR HƒY«û°á.ةلمتحملأ ةدصسافلأ تأزاغلأ نم سصلختلأو ءأوهلأ ديدجت لجأأ نم ،قئاقد01 ةدمل ولو ءاصسمو احابصص فرغلل ةيمويلأ
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Ḡ.T¢
هزر˘˘ب˘˘ت ا˘˘م˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ةيلوب ةحشصلا عاطق تارششؤوم
دو˘ه˘ج˘لا ىد˘م˘˘ل ضسار˘˘هأا قو˘˘شس
عاطقلا ولوؤو˘شسم ا˘ه˘لذ˘ب˘ي ي˘ت˘لا
ةحشصب «لشضفأا» لفكت نامشضل
تامدخلا بيرق˘تو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ل م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
 يتاششملاو ةيئانلا تايدلبلاب

ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا نأا لإا
ى˘˘قر˘˘ت ل تلاز ل ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ةشصاخ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل
يتاششم˘لا و ة˘ي˘ئا˘ن˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب
نإاف عاطقلا يلوؤوشسمل ادانتشساو
بشسن ضصخ˘ت تار˘ششؤو˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ريرشس يف اشساشسأا لثمتت ةيطغت

انكاشس389 ل˘˘˘كل د˘˘˘حاو
ل˘˘˘˘كل د˘˘˘˘حاو ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسمو

ةددعتم ةدايعو انكاشس444171

43412 لكل ةدحاو تامدخلا
لكل ةدحاو جلع ةعاق و انكاشس

ةيلوب د˘جو˘ي و ا˘ن˘كا˘شس8676
ل ةيحشص تآاششنم ضسارهأا قوشس
بكر˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب نا˘˘ه˘˘ت˘˘شسي

021) ة˘˘مو˘˘˘مألاو ة˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا

ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘˘ب (ار˘˘˘ير˘˘˘شس

(اريرشس06) ةروات ىفششتشسمو
علطم ةمدخلا زيح لخد نيذللا

نم لك ىفششتشسم اذكو9102
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا«و «د˘˘˘ششر ن˘˘˘با»
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب «م˘˘يد˘˘ق˘˘لا

«نيدمو˘ب يراو˘ه» ى˘ف˘ششت˘شسمو
عمجت ربكأا يناث ةتاردشس ةنيدمب
ق˘˘فار˘˘م نا˘˘ي˘˘شسن نود ي˘˘نا˘˘˘كشس

يف ةلثم˘ت˘م˘لا ضصا˘خ˘لا عا˘ط˘ق˘لا

ن˘ي˘ت˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شسا ن˘˘ي˘˘ت˘˘شسشسؤو˘˘م

4و ةيلولا ةمشصاع˘ب ن˘ي˘ت˘شصا˘خ

اذه .مدلا ةيفشصتب ةشصاخ زكارم

ي˘ب˘ط˘لا ردا˘˘كلا ى˘˘شسن˘˘ن نأا نود

ايئاشصخأا ابي˘ب˘ط021 ءا˘شصحإا˘ب

301و ا˘ما˘ع ا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط153و

يف اشصتخم42و نانشسأا يحارج

902 اذكو يدايعلا ضسفنلا ملع

ريذ˘خ˘ت نو˘ع84و نيير˘ب˘خ˘م

7201 ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا ضشا˘˘˘ع˘˘˘نإاو

ىقبت و ، ةلباق811و اشضرمم

تا˘ي˘جا˘ح ي˘ب˘ل˘ت ل ما˘قرألا هذ˘˘ه

ءابطألا ةشصاخ ةيلولا ينطاوم

تاعاق نع كيهان نييئاشصخألا

ة˘ق˘ل˘غ˘م لاز˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا جل˘˘ع˘˘لا

ةيناكشسلا تاعمجتلا نم ريثكب

يبطلا هبشش رداكلا رفوت مدعل

نم ىندألا دحلا نامشض لجأا نم

ح˘ت˘ف ةدا˘عإا د˘شصقو. تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا

م˘ت ا˘ه˘م˘ي˘مر˘تو جل˘ع˘لا تا˘عا˘˘ق

يلام فل˘غ ضصي˘شصخ˘ت ار˘خؤو˘م

م˘˘شسر˘˘ب ج.د نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م001ـب

ن˘ما˘شضت˘لاو نا˘م˘شضلا قود˘ن˘شص

ةدا˘عإل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل

عزوتت جل˘ع ة˘عا˘ق03 ليهأا˘ت

رارغ ىلع ةيلولا قطانم ربع

(ضسيردا دلوأا) ةد˘ه˘ششو˘ب ة˘ت˘ششم

فاكلاو ضضيو˘ف˘ل جل˘ع ة˘عا˘قو

جل˘˘ع ة˘˘عا˘˘قو ن˘˘مو˘˘˘م دلوأا˘˘˘ب

.ةتاردشس يف ةجامخ

ةدكيكسس

ةجاح يف عيارسشلا نيعب ةحسصلا

مامتها ىلإا
تازيه˘ج˘ت˘لا ي˘ف ضصق˘ن ن˘م ع˘يار˘ششلا ن˘ي˘ع نا˘كشس ي˘كت˘ششي

ةديحولا جلعلا ةعا˘ق ل˘خاد، ة˘فا˘ظ˘ن˘ل˘ل ما˘ت با˘ي˘غو ة˘ي˘ب˘ط˘لا

ريغ ضسراحلا ىتحو ةفاظن لماع يأا دجوي ل ثيح ،ةقطنملاب

.ةفاظن وأا نمأا نودب ةدايعلا لمعت ثيح لشصأا دوجوم

ةاناعم نم ديزي امم ةعاقلاب ميعطتلا ةمدخ دجوت ل هنأا امك

ةفاشسم ىلع ضسولامت ىلإا لقنتلا مهرارطشضل نينطاوملا

عم ميعطتلا نم مهئانبأا نيكمت لجأا نم ملك01 نم رثكأا

ضضرمملا نو˘ك ،حور˘ج˘لا د˘ي˘م˘شضت ل˘ئا˘شسو با˘ي˘غ ل˘ي˘ج˘شست

زكرملا نأا مغر طقف نقحلا يطعي يحشصلا زكرملاب لماعلا

ةرواجم تاعمجت ةدع و ةيرقلا ناكشسل ضصشصخم يحشصلا

.اهل

ضسرحلل رقم نع ةرابع تناك جلعلا ةعاق نأا ىلإا راششي

ميدقت لجأا نم يحشص زكرم ىلإا هليوحتو هميمرت مت يدلبلا

ىلع فرششت ةبيبط فيظوت للخ نم نينطاوملل تامدخلا

حبشصأا دقف ةقباشسلا ضصئاقنلل ارظن نكل ىشضرملا ةنياعم

ةيلول ةحشصلا يلوؤوشسم ناكشسلا دششاني اذهل همدعك هدوجو

ةر˘ششق ن˘ي˘ع˘ل ة˘يراو˘ج˘لا ة˘ح˘شصلا ر˘يد˘م ة˘شصا˘خو ةد˘كي˘˘كشس

،ةعاقلاب ضصئاقنلاو لكاششملل لولح داجيإاو لجاعلا لخدتلا

فيظوت و تادامشضلا رييغتو عشضرلا حيقلت عوشضوم اميشس

عورششم نع ديمجتلا عفرب اوبلاط امك ،نمألاو ةفاظنلا ناوعأا

.اهزاجنإا يف عارشسإلاو ةديدجلا جلعلا ةعاق

M«ÉI HƒOjæÉQ 

فيطسسب بلاطوب ةيدلب

فعسض نوكتسشي ةفينق ةيرق ناكسس

ةيبطلا ةدايعلاب ةيحسصلا تامدخلا
دعبت يتلا بلاطوب ةيدلبب ةعقاولا ةفينق ةيرق ناكشس ىدبأا

و ءايتشسلا نم ةلاح، فيطشس ةيلو بونج ملك09 يلاوحب

حشضاو جلع˘لا ة˘عا˘ق ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تا˘مد˘خ˘لا ءازإا ر˘مذ˘ت˘لا

مدقت ل ةيجلعلا ةشسشسؤوملا هذه نأاب اودكأا ثيح ،ديعشسلا

دجوي و جلاعملا بيبطلل دوجو لف ،ةيحشصلا تامدخلا ىندأا

ىشضرملا ةمدخ نع زجعي يذلا ،طقف ادحاو اشضرم لإا اهب

.ةدايعلا هذه ىلع ايموي نيدفاولا

زكرم ىلإا لقنتلا ىلإا ةفينق ةيرق ناكشس ربجي يذلا رمألا وهو

ضصحف ءارجإا وأا ةنقح ذخأل ةرواجملا ندملا وأا بلاطوب ةيدلب

ةيئلولا تاطلشسلا ةيرقلا ناكشس دششان دقو ، يداع يبط

د˘ح ع˘شضو˘ل ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شض ة˘ح˘˘شصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘مو

. ةيمويلا مهتاناعمل

GCjªø.Q

تاعولابلل مئأدلأ دأدسسن’أ نم أوكتسشأ / فراطلأ

 هللا دبع ةلتوب ةيرق ناكسس

 تاطلسسلا نم بسضغلا ةمق يف
هللا دبع ةلتوب ةيرقب نينطاقلا تلئاعلا نم تارششعلا ربع

ن˘ع ،فرا˘ط˘لا ة˘يلو ل˘شسع ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘ع˘با˘ت˘لا

،ةقطنملا اهششيعت يتلا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘شسا

جتني يتلاو يحشصلا فرشصلا تاعولاب دادشسنا يف ةلثمتملاو

مامأا تاروذاقلل راششت˘ناو ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘ل˘ل ثا˘ع˘ب˘نإا ا˘ه˘ن˘ع

هذهل يشسيئرلا نازخلا مدر ببشسل عجار اذهو لزانملا لخادم

.ماعلا قيرطلا يف ةيمومعلا لاغششألاب مايقلا ءانثأا تاونقلا

اءوشس دادزت ةيعشضولا هذه نأا نوررشضتملا هب دافأا ام بشسحو

ةلماك ةنشس رورم نم مغرلا ىلعو .ءاتششلا لشصف بارتقا عم

مل مهنأا لإا نيلوؤوشسملا ىدل ىواكششلا نم ديدعلا ميدقتو

نوبلاطي يحلا ناكشس نم لعج رمألا اذهو .در يأا اودجي

.مهتيعشضو يف رظنلاب

Q.eæÉ∫ 
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ضضع˘˘ب و˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م ى˘˘˘كت˘˘˘ششا
يرادإلا ميلقإلل ةعباتلا قطانملا
رار˘غ ى˘ل˘ع فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل
روقرقلا ةقطنمل ثلثلا ءايحألا
ي˘تا˘م˘شسلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا

مهتمدقم يفو رايخ نيع ةيرقو
دعي يذلا م˘شسا˘ق˘ل˘ب يد˘ي˘شس ي˘ح
ي˘˘ن˘˘كشس ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘ب˘˘كأا ي˘˘نا˘˘˘ث

نم فراطلا ةنيدم دعب يرشضح
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘ششم ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
نم نونطاوم مهنأاكو مهقطانمب
ىلع ةثلاث˘لا وأا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا
دق ةيلحملا تاطلشسلا نأا رابتعا

ةئيهتب يلكلا اهمامتها تزكر
تكرتو ةيلولا ةمشصاع ةنيدم
ثيح ناك ربخ يف قطانملا هذه
ةقثلا قطانملا هذه ناكشس دقف

ةيدلبلا هذهب اهيبختنم يف امامت
ن˘ي˘ح م˘هدو˘عو ر˘خ˘ب˘˘ت˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

ضسلجملا ةيوشضع ىلإا مهلوشصو
دو˘عو˘لا كل˘ت بهذ˘˘تو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةرملا هذه نأا ريغ حايرلا جاردأا

تاقفنلا ديششر˘ت ة˘شسا˘ي˘شس د˘ع˘بو
اهتيمشست نيلوؤوشسملل ولحي امك
يتلا فششقتلا ةشسايشس ركذ نود
ةلوادتملا ة˘م˘ل˘كلا هذ˘ه تح˘شضأا

ن˘˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘شساو قا˘˘˘ط˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
هذهب نيبختن˘م˘لاو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
مهلششف ىلع ةي˘ط˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘يلو˘لا
ةوجرم˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
يتلا ةيلولا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
ذنم ةقطنملا ونطاو˘م ا˘هد˘ششا˘ن˘ي
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘شس تاو˘ن˘شس
رارغ ىلع ةا˘ي˘ح˘لا تا˘يرور˘شضب
بنا˘˘ج ى˘˘لإا ءا˘˘م˘˘لاو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا

كرتششملا مشساقلا يهو تاقرطلا
تاعمج˘ت˘لا كل˘ت ا˘ه˘ي˘ف ع˘م˘ت˘ج˘ت
روقرقلا ةقطنم لثمف ةيناكشسلا
نم ينا˘ع˘ت ثل˘ث˘لا ا˘ه˘تا˘ئز˘ج˘ت˘ب
بر˘˘˘˘ششلا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ف ضصق˘˘˘˘˘ن
عم يحشصلا فرشصلا تاكبششو
،ةيلخادلا اهتاقرط ةكبشش روهدت
يتامشسلا ةقطنم يناعت نيح يف
يذ˘لا ي˘ن˘كشسلا ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا و˘˘هو
نكشسلا جمانرب للخ نم ئششنأا
ة˘كب˘شش ى˘˘لإا د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
ة˘˘˘كب˘˘˘ششو ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا فر˘˘˘شصلا
دقتفت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ءا˘بر˘ه˘كلا
ةيلخاد قرط ىلإا رايخ نيع ةيرق
ا˘ه˘تا˘قر˘ط ة˘˘كب˘˘شش نأل ةد˘˘ب˘˘ع˘˘م
كلا˘شسم ن˘ع ةرا˘ب˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

ةقطنم يناع˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف ة˘ي˘ل˘مر
يناث ربتعت يتلا مشساقلب يديشس
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘ن˘كشس ع˘م˘˘ج˘˘ت ر˘˘ب˘˘كا

ة˘م˘شصا˘ع ة˘ن˘يد˘م د˘ع˘ب فرا˘ط˘˘لا

ضصقن نم يناعت يتلاو ةيلولا

ي˘ح˘شصلا فر˘شصلا ة˘˘كب˘˘شش ي˘˘ف

بنا˘ج ى˘لإا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلاو

تا˘قر˘ط˘لا˘ب ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا با˘˘ي˘˘غ

ةششيع˘م ضصغ˘ن ا˘م˘م ة˘ف˘شصرألاو

اعرذ اوقاذ نيذلا يحلا ناكشس

دده ثيح ضشيمهتلا ةشسايشس نم

يد˘˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘ح نا˘˘˘˘كشس ضضع˘˘˘˘ب

تا˘كر˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب م˘˘شسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب

اذه رارمتشسا لظ يف ةيجاجتحا

ة˘شسا˘ي˘˘شسو يدر˘˘ت˘˘م˘˘لا ع˘˘شضو˘˘لا

نيلوؤوشسملا فرط نم ةلابمللا

ضسفن يف نيدق˘ت˘ن˘م ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يتلا ةيئلولا تاطلشسلا تقولا

ةنيدملا ىلع ا˘ه˘ما˘م˘ت˘ها تز˘كر

.طقف

ةئيهتلأ عيراسشم بايغ نم وكسشت

فراطلا ةيدلبب مامته’ا ةرئاد جراخ ةماه ةينكسس تاعمجت
مظعم تزكر اهنأأ ثيح ،فراطلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةينكسسلأ تاعمجتلأ يقابل امامتهأ ريعت ’ ةيلحملأو ةيئ’ولأ تاطلسسلأ نأأ ودبي

 طبختت ششماهلأ ىلع ةيدلبلأ هذهب قطانملأ يقاب تكرتو ةي’ولأ ةمسصاع ةنيدمب طيحملأ ليمجتو ةئيهتلأ عيراسشم

.لكاسشم ةدع يف
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نييÓملا نيو«يليلخب»

» يليلخب ناميلضس» جورخ نويرئازجلا قدضصي مل
يذلا وهو ةقيرطلا هذهب تايضسائرلا قابضس نم
نأا تا˘ب˘ضسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف م˘ه˘˘ضسوؤور عد˘˘ضص نا˘˘ك
لوأ’ا دئاقلا بضصنمل هحضشرت نومعدي نييÓملا
«يليلخب» نكمتي مل ةياهنلا يف نكل دÓبلا يف
تارامتضسا نم بولطملا ددعلا فضصن عمج نم
.باتتك’ا

هللا بزحل تاباضسح رظحت «رتيوت»
رانملا ةانق تاباضسح مظعم ،رتيوت ةكرضش ترظح
عقوم ىلع ينانبللا هللا بز˘ح˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
باضسح رظ˘ح˘لا اذ˘ه لا˘طو .ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا
ةيضسنرفلا تاغللابو ،ةيبرعلا ةغللاب ةيضساضسأ’ا ةانقلا

رانملا تاباضسح م˘ضضتو .ة˘ي˘نا˘ب˘ضسإ’او ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’او
يف ،ةانقلا تلاق امبضسح ،«عباتم نويلم نم رثكأا»
باضسحلا قلغ رتيوتل نومدختضسم دضصرو .اهل نايب
˘مÓ˘عإ’ا با˘ضسح بنا˘ج ى˘لإا را˘ن˘م˘لا ةا˘ن˘ق˘ل ي˘بر˘ع˘لا
ةماعزب ةينانبللا ةمواقملل عباتلا يزكرملا يبرحلا

ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو˘˘م ح˘˘˘ضضوأاو .ا˘˘˘ضضيأا ه˘˘˘ل˘˘˘لا بز˘˘˘ح
 .«نيناوقلا ةفلاخم» وه قÓغإ’ا ببضس نأا يعامتج’ا

ةيلحملا تاطلضسلا كرحتت ىتم
؟رامع يديضسب

لافطأأ ددهي ةي˘مو˘م˘ع˘لأ ةرا˘نإلأ ةد˘م˘عأأ ل˘ك˘ششم تا˘ب
وأأ طوقشسلل ةليآأ اهبلغأأ نأأ ثيح سسيدلأ رجح يح

رأر˘غ ىل˘ع أذ˘ه، ةا˘ط˘غ˘˘م ر˘˘ي˘˘غو ةزرا˘˘ب ا˘˘ه˘˘كÓ˘˘شسأأ نأأ
˘ما˘مأأ ما˘يأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع ةرا˘نإأ دو˘م˘˘ع طو˘˘ق˘˘شس
سسيدلأ رج˘ح˘ب ير˘ف˘ي˘ف82 ي˘ح˘ب يد˘ل˘ب˘لأ بع˘ل˘م˘لأ

ىلع رطخ نم هلكششي ام مغرو ،رامع يديشس ةيدلب
م˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ نإا˘ف لا˘ف˘طألأو ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

ةرانإلأ دومع حيلشصتب موقتو ةعاشسلأ دحل لخدتت
مت كلذ لدبو ،يشسيئرلأ قيرطلأ بناجب هنأأ مغر
نود ،ةلاحلأ هذه ىلع هكرتو ةرايشس ةلجعب هدانشسإأ
دق يذلأ رطخلأ نع ةيدلبلاب نولوؤوشسملأ هبأاي نأأ

ام و˘هو ،را˘غ˘شصلأ لا˘ف˘طألأ ىل˘ع ة˘شصا˘خ ه˘ن˘ع م˘ج˘ن˘ي
بيرقلأ يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي تا˘ب
دحأأ ةباشصإأو سسأأرلأ ىلع سسأافلأ عوقو لبق لجاعلأ
. لافطألأ

ىلإا دوعي كارحلا
 ةينويزفلتلا تاونقلا

ةضصاخلا ةينويز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لا تف˘قو˘ت
كار˘˘ح˘˘لا رو˘˘ضص ثب ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لاو
درجم نأا امك ،رهضشأا ةدع ذنم يبعضشلا
نكل ،تامرحملا نم حبضصأا هنع ثيدحلا

ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا تدا˘˘ع ار˘˘خؤو˘˘˘م
كلذ شسي˘ل ن˘كلو كار˘ح˘لا ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
كار˘ح˘لا ا˘م˘نإاو ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا هد˘˘ه˘˘ضشت يذ˘˘لا
.قارعلاو نانبل يف يبعضشلا

ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امخضض Óفح ييحي «دلاخ باضشلا»

،«دلاخ باضشلا» يرئازجلا يارلا ينغم طضشن
يف ،شضايرلا ،ةيدوعضسلا ةمضصاعلاب ايئانغ Óفح
لفح ده˘ضشو .شضا˘ير˘لا م˘ضسو˘م تا˘ي˘لا˘ع˘ف ما˘ت˘خ
ي˘ن˘غ˘م˘لا ه˘ي˘ف ه˘كرا˘ضش يذ˘لا ،«د˘لا˘˘خ با˘˘ضشلا»
ن˘˘م ف’آ’ا لا˘˘ب˘˘قإا ،«لو˘˘ب نو˘˘ضش» ي˘˘م˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا
لفحلا ناكم ىلع اودفاوت نيذلا ،نييدوعضسلا
ازيمم اجيزم هيف ىدأا ،هقÓطنا نم تاعاضس لبق
لئاضسو تلاقو .ةيبنجأ’او ةيبرعلا يناغأ’ا نم
هايحأا يذلا يئانغلا لفحلا نإا ،ةيدوعضس مÓعإا
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع كل˘م˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف د˘˘لا˘˘خ با˘˘ضشلا
،باضش ف’آا01 وحن هرضضح ،ةدجب ةيداضصتق’ا
ةفيحضص بضسحب .ه˘ي˘فر˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ن˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
رو˘˘ضضح˘˘ل ر˘˘كاذ˘˘ت˘˘لا را˘˘ع˘˘˘ضسأا نإا˘˘˘ف ،«ظا˘˘˘كع»
.’اير054 ىلإا001 نيب تتوافت نيتلفحلا

ميهاربإا يانغ بكرمب ةيضضايرلا ةرهاظتلل رهاب حاجن
اهتمظن ي˘ت˘لا ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا تفر˘ع
ةبانع ةي’و˘ل ة˘ضضا˘ير˘لاو با˘ب˘ضشلا ة˘ير˘يد˘م
تاطاضشنل ةيئ’ولا ةيعمجلا عم قيضسنتلاب
ة˘ب˘ي˘ع˘ضش م˘ي˘هار˘بإا يا˘ن˘غ بكر˘˘م ،با˘˘ب˘˘ضشلا
ىركذب لاف˘ت˘حإ’ا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب را˘م˘ع يد˘ي˘ضس
اميظنتو ارهاب احاجن ،ربمفون1 ةروث ع’دنا

نامأ’او نمأ’ا» راعضش تلمح ثيح ،امكحم
شضارعتضسا عم «مÓضس يف ةلوفطلا ششيعتل
يذلا ةمضسن يدان عم يتاراكلا ةضضاير يف
.ةيزنوربو ةيضضفو ةيبهذ ةيلاديم91 ـب جوت
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ل˘ي˘لد جر˘خ˘م˘˘لا ثد˘˘ح˘˘تو
م˘ت يذ˘لا ل˘م˘ع˘لا ن˘ع ر˘يدو˘خ˘ل˘ب
ن˘م با˘سش م˘قا˘ط ع˘˘م هر˘˘يو˘˘سصت
ثي˘ح تÓ˘ث˘م˘م˘لاو ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘لا
ليثمتلا ةبرجت اولخد نم دجوي

اذه يف لثمم رغسصأاو ،ةرم لوأل

تاونسس4 هرمع لفط ل˘م˘ع˘لا

امأا ،ةنسس55 هرمع لثمم ربكأاو
مهتي˘ب˘لا˘غ˘ف ل˘م˘ع˘لا م˘قا˘ط ي˘قا˘ب

مهعم دجويو ،ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج ة˘ب˘ل˘ط
را˘م˘ع يد˘ي˘˘سس دا˘˘ح˘˘تا عرا˘˘سصم
يسسيرح باسشلا اي˘ق˘ير˘فإا ل˘ط˘بو
نم ديدعلا لمعلا مسضو ،فسسوي
اوناك نيذلا ىلع تايسصخسشلا
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ي˘ف نو˘م˘ل˘˘ح˘˘ي
راحبلا ءارو ام لسضفأا لبقتسسم
لو˘سصو˘ل˘ل «ة˘قر˘ح˘لا» اورا˘ت˘خاو
قر˘غ م˘ه˘برا˘ق ن˘كل ا˘بوروأا ى˘لإا

م˘˘˘˘ه˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘حأا ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م تقر˘˘˘˘غو
ن˘م د˘جو˘ي ثي˘ح ،م˘ه˘تا˘حو˘م˘طو
رجاه نم دجويو ه˘ت˘ب˘ي˘ط˘خ كر˘ت
سضيرملا هدلاو ةجلاعم لجأا نم
«تو˘م˘˘لا» ة˘˘ل˘˘حر ي˘˘ف د˘˘جو˘˘يو
ثدحتيو ،نييسضا˘يرو ن˘ي˘ي˘ن˘غ˘م
ةرهاظ نع ريسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا اذ˘ه
ةسصاخ ةيكذ ةقيرطب «ةقرحلا»
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جو˘˘ي ه˘˘˘نأا
د˘ه˘سشم˘ك ةر˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا د˘˘ها˘˘سشم˘˘لا
رحبلا ىلإا لخدت يتلا سسورعلا
اهجوز ىلع انزح سسرعلا سسابلب

م˘تو ،قر˘غ يذ˘لا ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘˘سسم˘˘لا
ق˘طا˘ن˘م ي˘ف د˘ها˘سشم˘لا ر˘يو˘سصت
زاربإا لجأا نم ةبانع يف ةفلتخم
،«قر˘سشلا ةر˘هو˘ج» ه˘ب ر˘خز˘ت ا˘˘م
مليفلا يف نوكراسشملا دافتسساو
ةبرجتلا نم «عوجرلا» ريسصقلا
جرخملا اهكل˘م˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا
نع اوفرعت ثيح ريدوخلب ليلد
ر˘يو˘سصت˘لا تا˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘ل˘ع بر˘ق
توسصلا لا˘م˘ع˘ت˘سساو ةءا˘سضإلاو
لو˘˘ح ة˘˘˘ع˘˘˘سساو ةر˘˘˘كف اوذ˘˘˘خأاو
لا˘˘˘م˘˘˘عألا زا˘˘˘ج˘˘˘نإا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك
ريدوخلب ليلد لاقو ،ةيئامنيسسلا
ه˘ل˘م˘ع˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ف˘˘سصو ي˘˘ف
ةدع نع ةرابع م˘ل˘ي˘ف˘لا» «:Ó˘ئا˘ق
سصاخ˘سشأل ة˘كبا˘سشت˘م تا˘يا˘كح
وه و دحاو ءيسش مهنيب عمجي
رحبلا يف اقرغ اعيمج اوتام مهنأا

ى˘لإا لو˘سصو˘لا نو˘لوا˘ح˘˘ي م˘˘ه و
ن˘م قروز ن˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘بوروأا

و نا˘ن˘ف˘لا م˘ه˘ي˘ف تو˘م˘لا قراوز
و ةعراسصملا لطب و يسضايرلا
و قوسشعملا و سسيرعلا و بألا
جيزم ةعطاقتم روسص يف ىرن
ليحرلا لبق مهتايح تاظحل نم
عيدوتل مهعوجر دعب تاظحل و
لك و حاورأا لكسش ىلع مهبراقأا
ن˘م رو˘˘سص ع˘˘م ع˘˘طا˘˘ق˘˘ت˘˘م كلذ
و رحبلا سضرع يف مهقرغ ةظحل
عامسس ةظحل مهيلاهأا لعف ةدر
ىرن مليفلا رخآا يف و مهتوم ربخ
ءارولا ىلإا عجري هلمكأاب مليفلا

اددجم فقوتيل ةينونج ةعرسسب
ي˘ط˘ع˘ي و ة˘ياد˘ب˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ي˘˘ف
فوزعلل ديدج ةسصر˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل

قبسس امكو ،«ةرجهلا ةركف نع
ةقباسسلا اندادعأا يف انفسشك نأاو
مت هنأل «ةئيبلل قيدسص» لمعلاف
ة˘قا˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘˘ب هر˘˘يو˘˘سصت
يف لمعلا مقاط موقيو ،ةليدبلا

ةفاظن تايلمع ميظنتب ةرم لك
،اهيف نوروسصي ي˘ت˘لا ن˘كا˘مأÓ˘ل

اد˘غ م˘ل˘ي˘ف˘لا م˘قا˘˘ط م˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘سسو
ئطاسش يف ةفاظن ةلمح ءاثÓثلا

عم قيسسنتلاب ةبانعب تارقب داو
ةيعمجو ةبانع ةيلول ةئيبلا راد
باوبألا نأا اودكأاو «كياب نيرغ»
ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘لا ل˘كل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
مليف سصخي اميف امأا ،ةكراسشملا
ليلد ه˘جار˘خإا˘ب ما˘ق˘ف «عو˘جر˘لا»
جار˘خإا ي˘ف د˘عا˘سسو ،ر˘يدو˘˘خ˘˘ل˘˘ب
ة˘فا˘سضإا ،بيد ن˘ب ما˘سسح ل˘م˘ع˘لا

يذلا يرماعلا نامحرلا دبع ىلإا
ا˘مأا ،ا˘سضيأا جار˘خإلا ي˘˘ف د˘˘عا˘˘سس
نم لك كرا˘سش د˘ق˘ف نو˘ل˘ث˘م˘م˘لا

ي˘سسر˘ج˘ح ،ي˘˘ما˘˘سس يدو˘˘ع˘˘سسم
ةليك ،ةنا˘مو˘ج ي˘ف˘سسو˘ي ،ل˘ي˘ل˘خ
،ديعسسلا دمحم هللا زرح ،نميأا

،ح˘لا˘سص ي˘لاورز ،حا˘ج˘˘ن نا˘˘ن˘˘ج
يم˘سسا˘ق ،مÓ˘سسإا د˘م˘ح˘م سسل˘ي˘م
،فيرسشلا دمحم ةعانعن ،مÓسسإا
ي˘سسير˘˘ح ،ى˘˘سضتر˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘ع˘˘ن

ةيملوب ،فرسشأا يون نب ،فسسوي
دمحم بياسش ،ميسسو نيدلا نيز
،ق˘ي˘فر د˘م˘ح˘م ر˘سصن˘˘م ،مÓ˘˘سسإا

،كÓ˘م ة˘بورو˘ب ،ر˘ي˘ب˘كل˘ب د˘˘ي˘˘لو
،دمحم ثارح ،ر˘با˘سص ة˘ع˘م˘جو˘ب
ة˘فد يرو˘سصن˘م ،يو˘˘ن˘˘ب فر˘˘سشأا

ا˘˘˘˘˘مأا ،ي˘˘˘˘˘ناور˘˘˘˘˘م رو˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘عو
جاحلا نب ـل تناكف ىقيسسوملا
سسيلاوكلا ريوسصت ،ةنيمأا ديعسس
 .سسانوأا ميركو ميركلا دبع ةبد ـل
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ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج» تم˘˘ظ˘˘ن

»يبانعلا ثارتلا ىلع ةظفاحملل

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا» ـل ةرا˘˘˘يز سسمأا لوأا

قر˘ط˘ت˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت »ة˘م˘يد˘ق˘لا

ةدايقب اهيف ةروثلا نكامأا زربأل

م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر

در˘سس كا˘ن˘˘ه نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،سشقر˘˘ل

تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا زر˘˘بأل ةا˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ل

،ةبان˘ع ا˘ه˘ت˘ب˘ج˘نأا ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ث˘لا

ةروثلا ةحاسس نم ةيادبلا تناكو

يراكذت˘لا بسصن˘لا د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو

»ودنموكلا» ةيلمع دسسجي يذلا

وباب لطبلا ديهسشلا اهداق يتلا

6591 ما˘ع ف˘ير˘˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م

ةحاسس بوسص كلذ دعب اوهجوتو

قرطتلا مت نيأا6591 توأا91
ا˘˘ه˘˘ب˘˘كترا ي˘˘ت˘˘لا ةرز˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
قح ي˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘ت˘سسلا
اهتيحسض حار يتلاو ةبانع يلاهأا

بقعيل ،اياحسضلا نم ريبك ددع
در˘سسي يذ˘لا حو˘˘ل˘˘لا ةرا˘˘يز كلذ
،ة˘م˘ي˘لألا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت
ة˘لو˘ج˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لاو
سصÓب» يف ةيفاقثلاو ةيحايسسلا
راد ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز  تنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك «مراد
ديهسشلا لزنم وهو »ودنمازوب»

با˘سشلا مد˘ق ن˘يأا را˘ت˘خ˘م ي˘جا˘˘ب
نع ةيخ˘يرا˘ت ةذ˘ب˘ن د˘يد˘ج ر˘ما˘ع
ةروث ةداق دحأا ربتعي يذلا لطبلا
دحأا هرابتعإاب اهريجفمو ريرحتلا

،ةيخيراتلا22 ةعومجم ءاسضعأا
وبأا قيتعلا عماجلا ةرايز اهبقعيل
قرطتلا مت ثيح فيرسشلا ناورم
هل ةبانع يلاهأا عاجرتسسا ةيفيكل

رمن خيسشلا ةيعمب6491 ةنسس
ةروثلا ةداق نع ثيدحلل ةفاسضإا
ىلع هنم اوجرخت نيذلا ةبانعب

را˘ج˘ح˘لا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م د˘˘ئا˘˘ق رار˘˘غ
ل˘ي˘عا˘م˘سسإا برا˘سشو˘ب د˘ي˘˘ه˘˘سشلا
فرسشلا ناديم يف طقسس يذلا

سسيلو كلذ دعب،0691 ةنسس
ناور˘م و˘بأا ع˘ما˘ج ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ب
خ˘ي˘˘سشلا» لز˘˘ن˘˘م ما˘˘مأا او˘˘ف˘˘قو˘˘ت
ءاوللا لزنم ةبانع يتفم »اسشابلا

ناكرأا دئاق فيسصولب ىفطسصم
نم ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا

6891 ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘˘لإا2891
ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا سشي˘˘ج ر˘˘ي˘˘ت˘˘ير˘˘كسسو
اذ˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةرو˘ث˘لا بأا ل˘ب˘ق ن˘م بسصن˘˘م˘˘لا
ديعلوب نب ىفطسصم ةيرئازجلا
لزنملا ىلإا كلذ دعب اوهجوت مث
ىفطسصم ديقعلا هيف دلو يذلا
ةرو˘ث ير˘ج˘˘ف˘˘م د˘˘حأا ةدو˘˘ع ن˘˘ب

22 ةعومجم و˘سضعو ر˘ير˘ح˘ت˘لا
تا˘˘ما˘˘ق˘˘لا د˘˘حأاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘˘لا
،ر˘ئاز˘ج˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف ة˘خ˘ما˘سشلا

ةي˘ع˘م˘ج ءا˘سضعأا ه˘جو˘ت ا˘هد˘ع˘بو
ثارتلا ىلع ةظفاحملل ةنيدم»
ةنومحر» لز˘ن˘م  ى˘لإا «ي˘با˘ن˘ع˘لا
ه˘˘˘ي˘˘˘ف تد˘˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا »سشقر˘˘˘ل
ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ير˘سسلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا

0591 ماع يخيراتلا عامتجلا
نويخيراتلا ةداقلا هرسضح يذلا
ن˘ب ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب ن˘˘ب ،فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب
ةبانع ءانبأا نم هرسضحو يديهم
ن˘ب ،را˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب ،ةدو˘˘ع ن˘˘ب
يذلاو نور˘خآاو ي˘م˘ج˘ع ،م˘ي˘عز
لو˘˘˘ح ه˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ن ترو˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ت
امأا ،حلسسملا لمعلل تاريسضحتلا
ةرايز تناكف ةيلاوملا ةطحملا

ن˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م» ي˘˘ئاد˘˘ف˘˘لا لز˘˘ن˘˘م
در˘˘˘˘˘سس م˘˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘˘ح »قود˘˘˘˘˘˘سص
يمتني هنوكب هبسسنو هتيسصخسش
ةيلمعلاو ،ةقيرع ةيبانع ةلئاعل

7591 ماع اهذفن يتلا ةريهسشلا
اسسنرفب لاكسش يلع نئاخلا دسض
سسأاك يئاهن يف بملوك بعلمب
هسسفانمو زولوت يدان نيب اسسنرف
يتلا ةيلمعلا يهو »يجنا» يدان

م˘لا˘ع˘لا ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك ىد˘سص تقل
جرب وحن ةرايز اهبقع˘ي˘ل،ا˘ه˘ن˘ي˘ح
ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مود˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
يديسس بعلم اهدعبو »اقنيفلا»
قر˘ط˘ت˘لا ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لا د˘ي˘ع˘˘ل˘˘ب
ة˘ه˘ب˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘عل ةر˘˘ي˘˘سسل
مد˘ق˘لا ةر˘كل ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

يلع سسراحلاو يميهارب ديعسسلا

»ةميد˘ق˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا» ءا˘ن˘بأا ودود

ف˘ير˘ع˘ت˘لا ي˘ف ا˘م˘˘ها˘˘سس ناذ˘˘ل˘˘لا

نم ايملاع ةيرئازج˘لا ة˘ي˘سضق˘لا˘ب

ةط˘ح˘م˘لا ا˘مأا ،مد˘ق˘لا ةر˘ك لÓ˘خ

ة˘حا˘سس» بسصن تنا˘كف ةر˘ي˘˘خألا

هل رابتعلا در مت نيأا »توأا91

نيذلا ةيعمجلا ءاسضعأا لبق نم

ن˘هذ اودا˘عأاو نا˘كم˘˘لا او˘˘م˘˘ظ˘˘ن

يت˘لا ةر˘ج˘سشلا م˘ي˘ل˘ق˘تو ة˘حو˘ل˘لا

اهبقع˘ي˘ل ة˘حو˘ل˘لا ي˘ط˘غ˘ت تنا˘ك

ة˘ق˘ي˘قد او˘ف˘قوو ة˘ح˘تا˘ف˘لا ةوÓ˘ت

حاورأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م˘˘˘حر˘˘˘ت تم˘˘˘سص

هذ˘˘˘ه تفر˘˘˘ع د˘˘˘قو ،ءاد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشلا

52 ي˘لاو˘˘ح رو˘˘سضح ة˘˘جر˘˘خ˘˘لا

تÓ˘˘خاد˘˘م˘˘لا مد˘˘قو ،ا˘˘سصخ˘˘˘سش

سشقر˘ل م˘˘ير˘˘كلا د˘˘ب˘˘ع ذا˘˘ت˘˘سسألا

ذا˘˘ت˘˘سسألاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘˘ئر

يعماج ذا˘ت˘سسأا نورا˘ه يوا˘ف˘ل˘خ

ذاتسسألاو اي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لا م˘سسق ي˘ف

جر˘˘˘خ˘˘˘م يزو˘˘˘ف ه˘˘˘ل˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘خ

ر˘ما˘ع ي˘ف˘ح˘سصلاو ي˘ئا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سس

هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘تو ،د˘˘˘يد˘˘˘ج

ةز˘˘ي˘˘م˘˘مو ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م تا˘˘جر˘˘خ˘˘لا

ثارتلاب فير˘ع˘ت˘لا ي˘ف م˘ها˘سستو

،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘˘م ه˘˘كل˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

«ةنيدم» ةيعمج مظنت نأا عقوتيو

ى˘˘لإا ىر˘˘خأا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تارا˘˘يز

ي˘ف ر˘ي˘ث˘˘كلا نأل «مراد سصÓ˘˘ب»

قيرعلا خيراتلا نوفرعي ل ةبانع

 .مهتنيدمل
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،ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘ب ف˘˘˘شسو˘˘˘ي ر˘˘˘شضخ˘˘˘لا بعل رذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا
يدوعشسلا يلهألا يدان فوفشص يف فرتحملا

قيرفل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ها˘ج˘ت ه˘ن˘م رد˘ب ا˘م˘ع
ةارابم نم هجورخ ءانثأا ،شسورغ نايتشسيرك
عا˘م˘˘ت˘˘جلا لÓ˘˘خ كلذو ،دا˘˘ح˘˘تلاو ي˘˘ل˘˘هألا
رو˘˘˘˘شضح˘˘˘˘ب لولا شسما ءا˘˘˘˘شسم ،د˘˘˘˘˘ِق˘˘˘˘˘ع يذ˘˘˘˘˘لا
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ظ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع هد˘˘˘لاوو بعÓ˘˘˘لا

دق ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي نا˘كو ،شسور˘غ برد˘م˘لاو
ةاراب˘م ي˘ف هر˘ي˘ي˘غ˘ت بب˘شسب ه˘ب˘شضغ ن˘ع ر˘ب˘ع
˘ما˘قو ،دا˘˘ح˘˘تإلاو ي˘˘ل˘˘هألا ن˘˘ي˘˘ب ةد˘˘ج ي˘˘براد
ة˘ح˘فا˘شصم ن˘ع ع˘ن˘˘ت˘˘ماو ،ءا˘˘م ةرورا˘˘ق ل˘˘كر˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘تو ،ه˘˘برد˘˘م
ببشسب هبشضغ يرئازجلا بعÓلا اهيف يدبي

تنا˘كو ،ةارا˘ب˘م˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘ل هرار˘˘م˘˘ت˘˘شسا مد˘˘ع
مزحلا مامأا هقيرف ةارابم يف ىلوألا ةرملا

يليÓب قلعو ،ةارابملا نم ابشضاغ جرخ نيح
نا ي˘ف ة˘ب˘غر يد˘ن˘ع نا˘ك :Ó˘ئا˘˘ق ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح

ل ،ي˘ل˘يد˘ب˘ت ن˘م بشضغا نا ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘طو ل˘˘م˘˘كأا
،رئازجلا بختنم بعل انأا طغشضلا نم يناعأا

ةريبك تلوطب تققحو يجرتلا عم تبعلو
شضع˘˘ب ن˘˘ع ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق ةرادإلا ع˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘تأا˘˘˘شسو
ىلع فر˘ششم˘لا ن˘ي˘ب عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘عو ،““رو˘مألا

ن˘˘ب رو˘˘شصن˘˘م ،ي˘˘ل˘˘هألا يدا˘˘ن˘˘لا˘˘ب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
بردم˘لا رو˘شضح˘ب ،ي˘ل˘يÓ˘ب بعÓ˘لاو ،ل˘ع˘ششم

رشضح يذلاو يليÓب بعÓلا دلاوو شسورغ

نأاب روشصنم ريمألا لاقو ،شسما لوا نيرمت
يهتنت فوشسو ،ريبك بعل يليÓب فشسوي
بعÓ˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘غر نأا ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م ،ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘ششم ل˘˘˘ك
يف اببشس تناك تايرابملا طغشضو ةكراششملاب

ىوتشسمب رهظيشس يليÓب نأا احشضومو ،هبشضغ
ركذ ،هبناج نم ،ةلبقملا ةرتفلا يف لشضفأا
يدانلل يذيفنتلا ريد˘م˘لا ،ة˘شضو˘ع˘ما˘ب د˘م˘حأا
جور˘خ˘لا ن˘م ءا˘ت˘شسم نا˘ك ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب نأا ي˘˘ل˘˘هألا

ر˘ي˘مألاو شسور˘غ ع˘م مو˘ي˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘جاو ،ط˘˘ق˘˘ف
شسور˘˘˘غ د˘˘˘شصق˘˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘نأا ح˘˘˘شضوأاو ،رو˘˘˘شصن˘˘˘م
كرا˘ششو ،ا˘ي˘ئا˘ه˘ن عو˘شضو˘م˘لا ق˘˘ل˘˘غأاو رذ˘˘ت˘˘عاو
مل هنأا لإا ةقباشس تايرابم عبرأا يف يليÓب
.هنم لومأاملا ىوتشسملا مدقي

 هبعل نم تاحيصضوت بلطي  ينطولأ بخانلأ

ةر˘ي˘ب˘ك˘لا ة˘ج˘شضلا ترا˘ثا ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
برد˘مو ي˘ل˘يÓ˘ب ة˘ثدا˘ح ا˘ه˘ي˘ف بب˘شست ي˘ت˘لا
برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ظ˘˘ن شسور˘˘غ يدو˘˘ع˘˘شسلا ي˘˘ل˘˘هلا
بشسح˘بو يد˘لا ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

بلطيل بعÓلاب لشصتا دق ةقوثوم رداشصم
ي˘ت˘لا را˘ب˘خلا شصو˘˘شصخ˘˘ب تا˘˘ح˘˘ي˘˘شضو˘˘ت ن˘˘م
شصو˘˘شصخ˘˘ب يدو˘˘ع˘˘شسلا ف˘˘˘ح˘˘˘شصلا ا˘˘˘ه˘˘˘تر˘˘˘ششن
هتراثاو تايرابملا يف هرييغت نم هئايتشسا
نا ىلا ر˘يرا˘ق˘ت˘لا ترا˘ششا ثي˘ح ،ل˘˘كا˘˘ششم˘˘ل˘˘ل

بعÓلا اهيف موقي يتلا ةيناثلا ةرملا هده
لو˘˘ب˘˘ق˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘غ ر˘˘˘ما و˘˘˘هو فر˘˘˘شصت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب
،يشضاملب لامج ينطولا بردملل ةبشسنلاب
ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لا ي˘˘˘ف ل˘˘˘˘ها˘˘˘˘شست˘˘˘˘لا شضفر˘˘˘˘ي يد˘˘˘˘لا

ق˘ب˘شسو ،ة˘ي˘طا˘ب˘شضنلا رو˘ملا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
نم ه˘جار˘خا رار˘ق ىل˘ع ج˘ت˘حا نا ي˘ل˘يÓ˘ب˘ل
يشضاملب نأا ريغ ،يدوعشسلا هقيرف ةارابم
هئاعدتشسا ليلدب رارق يأا هدشض دختي مل
ءاقل يف ايشساشسا هكارششاو ريخلا ركشسعملل

هنأاشش نم ةثداحلا راركت نأا ريغ ،ايبمولوك

ل˘ع˘ج˘ي د˘ق ا˘م˘م ي˘شضا˘م˘ل˘ب ءا˘ي˘ت˘شسا ر˘ي˘˘ث˘˘ي نا
نأاب ودبيو ،شسفنلا طبشضب ابلاطم بعÓلا

يد˘لا و˘هو ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘˘غ˘˘شض ششي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘شسلا ه˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م عا˘˘˘ي˘˘˘شض ىششخ˘˘˘ي
كلتب موقي هل˘ع˘ج˘ي يد˘لا ر˘ملا ،بخ˘ت˘ن˘م˘لا
.ةرم لك يف تافرشصتلا

هنم تاحيضوت بلطي يضاملب

¯ ê.fé«Ö

ةي˘ششع ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح ر˘م˘ع بع˘ل˘م ن˘شضت˘ح˘ي

راد˘لا بحا˘شص ن˘ي˘ب ع˘م˘ج˘ت˘شس ة˘يو˘˘ق ةارا˘˘ب˘˘م ،مو˘˘ي˘˘لا

راطإا يف ،ةرواشسلا ةبيبشش فيشضلاو ةمشصاعلا داحتإا

ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م˘لا ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ة˘ما˘نزر ة˘˘يو˘˘شست

ة˘عا˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ،ىلوألا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا

ي˘شست˘ك˘ت ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا .ع˘˘بر لإا ة˘˘شسدا˘˘شسلا

ة˘شصا˘خ ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا Ó˘ك˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ة˘غ˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

ثÓثلا طاقنلا ىلع ءاقبÓل حمطي يذلا يمشصاعلا

هرثأات وحمل بيترتلا يف رثكأا مدقتلاو نيغولوبب

ن˘م م˘شصخ يذ˘لا و˘هو ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزألا˘ب

د˘شض ي˘براد˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘م د˘ع˘ب طا˘ق˘ن ثÓ˘˘ث هد˘˘ي˘˘شصر

ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،طا˘˘شسب˘˘لا ىل˘˘ع ه˘˘ترا˘˘شسخو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

ةجيتنب ةدوعلل مهلقث لكب بونجلا ءانبأا يمريشس

يف مهع˘قو˘م ز˘يز˘ع˘ت˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘شست را˘ششب˘ل ة˘ي˘با˘ج˘يإا

زكرملا هيف نولتحي يذلا ةلوطبلل ماعلا بيترتلا

رخآا عشضو ،يريزد لÓب ةراطشسوشس بردم .ثلاثلا

مويلا ةارابم˘ل م˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ل داد˘ع˘ت˘لا ىل˘ع تا˘شسم˘ل˘لا

هيبعل ىلع رشصأا ثيح ،مرشصنملا عوبشسألا ةليط
يف رث˘كأا ءا˘ق˘ترلا ل˘جأا ن˘م ءا˘ق˘ل˘لا طا˘ق˘ن˘ب ر˘ف˘ظ˘لا
ن˘ي˘لو˘م˘م˘لاو ن˘ي˘م˘ها˘شسم˘˘لا بذ˘˘جو بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا م˘˘ل˘˘شس
يتلا ةيلاملا ةقئاشضلا نم ءيششلا شضعب شصلختلل
را˘شسم˘لا ىل˘ع ه˘ع˘شضوو ،ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ق˘˘ن˘˘خ˘˘ت
ىلع اهلÓظ˘ب ي˘ق˘ل˘ت ة˘مزألا ناو ا˘م˘ي˘شسل ،ح˘ي˘ح˘شصلا
لاطبأا ةطبار يف ةكراششملا ىلع لبقملا قيرفلا
يريزد بلاط امك .ايراق رئازجلا ليثمتو ايقيرفإا
ةوقل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب رذ˘ح˘ب ءا˘ق˘ل˘لا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘لا˘ب˘ششأا
ذ˘خأا˘ب ه˘ي˘ب˘عÓ˘ل لا˘ج˘م˘لا كر˘˘ت مد˘˘عو ،شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ب˘غ˘م ي˘ف لو˘خد˘لا مد˘ع˘ب ا˘شضيأا ا˘˘ي˘˘عاد ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا
ربج˘ي ا˘م ،ن˘ي˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘يزو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت د˘ع˘ب رور˘غ˘لا

ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شس ة˘˘ل˘˘شصاو˘˘م ىل˘˘ع يردو˘˘ك ءا˘˘˘ق˘˘˘فر
مه˘بر˘ق˘ت م˘هرا˘شصنأا ما˘مأاو م˘ه˘شضرأا ىل˘ع ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
ةلهشس نوكت نل ةمهملا نأا لإا ،““مويدوبلا““ نم رثكأا
ة˘لو˘ج ي˘ف نو˘ك˘ي ن˘˘ل يذ˘˘لا ةروا˘˘شسلا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ما˘˘مأا
تابوعشص كشش نود ق˘ل˘خ˘ي˘شسو ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘شس
نوكيشس ،لشصتم قايشس يفو .ةفايشضلا لهأل ةريبك
يذلا رمألا ،دادعتلا لمتكم مويلا ةيششع داحتإلا
لولح ةدع هيدل نوكيشس يذلا ينفلا مقاطلا حارأا

فرعيشس يذلا عافدلاب ةيادب طوطخلا ةفاك ىلع

يف ،يواريخ ةق˘فر رو˘ح˘م˘ل˘ل يور˘ق˘ل˘ب ما˘ششه ةدو˘ع

ن˘ب ،يردو˘ك ةدا˘ي˘ق˘ب نو˘ك˘ي˘شس ناد˘ي˘م˘لا ط˘شسو ن˘ي˘˘ح

ديؤوم يبيللا هدوقشسف موجهلا امأا ،يبرعلبو ةفيلخ

ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘لو˘ت˘لا ي˘هو ،ة˘عا˘شش ن˘ب ءا˘ير˘كزو ي˘فÓ˘لا

طا˘ق˘ن˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ةردا˘˘ق لÓ˘˘ب ير˘˘يزد ا˘˘هار˘˘ي

يدا˘ن˘لا بر˘ق˘ي د˘يد˘ج را˘شصت˘نا˘ب جور˘خ˘˘لاو ثÓ˘˘ث˘˘لا

يدان ،هبناج ن˘م .ة˘مد˘ق˘م˘لا ي˘ثÓ˘ث ن˘م ي˘م˘شصا˘ع˘لا

ءاذح يف ةرجح مويلا نوكيشس يرئازجلا بونجلا

نيماي˘ل برد˘م˘لا لا˘ب˘ششأا ي˘مر˘ي˘شس ثي˘ح ،ةرا˘ط˘شسو˘شس

ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ةدو˘ع˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ل˘ق˘ث ل˘˘ك˘˘ب ةرار˘˘غو˘˘ب

نم م˘غر˘لا˘ب Ó˘ما˘ك داز˘لا ل ا˘م˘لو را˘يد˘لا ىلإا ة˘ب˘ي˘ط

شضوافتلا نشسحي شسفانم ما˘مأا ة˘يرو˘مأا˘م˘لا ة˘بو˘ع˘شص

،مشسوملا اذه هفوي˘شض مر˘كأا ا˘م˘لا˘ط˘لو ه˘ناد˘ي˘م ىل˘ع

يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ة˘ل˘م˘ت˘ك˘م ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا نو˘ك˘ت˘شس ا˘م˘˘ك

هل نوكيشس يذلا ينفلا مقاطلا حلاشص يف بشصيشس

ىل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘بار قاروأاو تارا˘˘˘ي˘˘˘خ

عقوم زز˘ع˘ي را˘شصت˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘لوا˘ح˘مو ،ف˘ي˘شضم˘لا

.ةمدقملا بكر نمشض ثلاثلا زكرملا يف ةرواشسلا

لئابقلا ةبيبشش

تابيردتلأ فنأاتصسيو ةرأدلأ عم فÓخلأ يهنييحلاص
ىلع لوشصحلاب ةمتهملا ةيبرعلا ةيدنألا دحأل ليحرلاب هديدهتو ،تابيردتلا ةعطاقم رارق هذاختا نم مايأا دعب شسمأا لوأا قيرفلا فوفشص ىلإا ،يحلاشص رداقلا دبع ،لئابقلا ةبيبشش شسراح داع

،ةرادإلا شسلجم ددهو ،ةلوطبلا نم ةنماثلا ةلوجلا يف ،ةنيطنشسق بابشش مامأا ةبيبششلا ةميزه بقع ،هيريشسمو يدانلا ريهامج فرط نم ةريبك تاداقتنل شضرعت دق ،يحلاشص شسراحلا ناكو ،هتامدخ
يطو ،ديدج نم ةدوعلا ىلع هربجأا يذلا رمألا وهو ،ةيرهششلا هروجأا لك ىقلت هنأا ةشصاخ ،درمتلا هتلشصاوم لاح يف ،هدشض ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختاب يحلاشص ،لÓم فيرشش شسيئرلا ةدايقب

تاشسفانم شضوخ ىلع لبقم هنأا ًةشصاخ ،مشسوملا اذه هتامدخل قيرفلا ةجاحو ،ةعومجملا لخاد هنزو ىلإا رظنلاب ،ايلاح يحلاشص حيرشست ةركف ةبيبششلا ةرادإا شضراعتو ،ايئاهن فÓخلا ةحفشص
ديلو.ف.ايقيرفإا لاطبأا يرود

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ىلوفا ةفرتحملا ةطبارلل ةسماخلا ةلوجلا ةمانزر ةيوست
ةرواشسلا ةبيبشش - ةمشصاعلا داحتإا

طاــــــقن تــــــصسب ةـــــــمق

عفادملا يدنام ىشسيع مهاشس
يف ةوقب يرئازجلا يلودلا
يتلا ةيباجيإلا ةجيتنلا

ىلع شستيب هقيرف اهققح
ديردم لاير لقعم
نمشض ،““ويبانريب وغايتناشس““

نم21 ةلوجلا تاشسفانم
مدقو ،ينابشسإلا يرودلا
رثكأا ىوتشسم ““رشضخلا““ مجن
دنلا فقو ثيح عئار نم
يدانلا موجن مامأا دنلل
كلذب نكمتيل ،““يكلملا““

ةطقن شصانتقا نم هقيرف
تهتنا امدعب ةياغلل ةنيمث
،يبلشسلا لداعتلاب ةارابملا

داع يذلا لداعتلا اذه دعبو
ةينابشسإلا ةمشصاعلا نم هب
نم ريثكلا نإاف ديردم
نأا نوعقوتي نيعبتتملا

ةقÓطنلا يه هذه نوكت
،هئÓمزو يدنام ـل ةيقيقحلا

دعب شسيتيب لتحي ثيح

41 زكرملا ةلوج21 رورم

.ةطقن31 ديشصرب
ع.شش.م

،ةيافلح دهف فيطشس قافول ديدجلا شسيئرلا درجت

يدر˘ت ن˘م يدا˘ن˘لا ه˘ششي˘ع˘ي ا˘م ءار˘ج ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘˘لا ن˘˘م

بر˘شضت ي˘ت˘لا ة˘يرادإلا ل˘كا˘ششم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا عا˘شضوألا

دودرم ىلع رثأا يذلا رمألا مشسوملا اذه هرارقتشسا

ةلوط˘ب بي˘تر˘ت ةر˘خؤو˘م ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا

هتاحيرشصت يف اريششم ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا

ةيلاحلا ““ةريطخلا““ ةيعشضولا نع لوؤوشسم شسيل هنأاب

ل˘يذ˘ت˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ““دو˘˘شسألا ر˘˘شسن˘˘لا““ ا˘˘ه˘˘ششي˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

نم لك عم ةفشصانم تلوج عشست رورم دعب بيترتلا

نيتلباقم ة˘ي˘ل˘شضفأا ع˘م ودارا˘ب يدا˘نو شسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تإا

هنأا˘ب د˘كأا ة˘يا˘ف˘ل˘ح .ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا ن˘يذ˘ه˘ل ن˘ي˘تر˘خأا˘ت˘م

هيف عجارت يذلا تقولا يف قافولا ةشسائرل حششرت

دجو˘ي نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘شصلا فور˘ظ˘لا بب˘شسب ع˘ي˘م˘ج˘لا

يلودلا داحتلا فرط نم ديدهتلا رارغ ىلع ،اهيف

بب˘شسب هد˘ي˘شصر ن˘˘م طا˘˘ق˘˘ن9 م˘شصخ˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل

58 ةرداغمو ،ادامأا ميهاربإا يششاغلملا بعÓلا ةيشضق

يأا ءارجإا مدع و ة˘ي˘شسا˘شسألا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

،ةيفي˘شصلا تار˘ي˘شضح˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ تاداد˘ع˘ت˘شسا

قافولا شسؤورت نم تلعج يتلا لكاششملا نم اهريغو

مقي مل هنأا ثدحتملا تاذ راششأا امك .ةيراحتنا ةمهم

ة˘ق˘ف˘شص نأاو بعل يأا ح˘ير˘شست˘˘ب وأا باد˘˘ت˘˘نا˘˘ب كلذ˘˘ك

تمت رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م و˘ح˘ن ي˘ع˘ي˘بر دو˘ل˘ي˘م ل˘يو˘ح˘ت

ة˘لو˘ج˘لا د˘˘ن˘˘ع قا˘˘فو˘˘لا شسأار˘˘ت ه˘˘نو˘˘ك ،ه˘˘مود˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق

ةيوشست دعب هب ماق يدام لعف لوأا نأا ادكؤوم ،ةعبارلا

يتلا ،ادامأا ةيشضق ةيوشستو ةقلاعلا نيبعÓلا روجأا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو يدا˘ن˘لا˘ب ا˘قد˘ح˘م ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘ك˘˘ششت تنا˘˘ك

مادقتشسا يهو ،اهنيح ةيولوأاك تفنشص يتلا رومألا

هنم رظتني يذلا ،يكو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن ي˘شسنو˘ت˘لا برد˘م˘لا

ا˘˘عدو .ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ىلإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘عإا

لوح فافتللا ىلإا قافولا راشصنأا ةيافلح شسيئرلا

،هريبعت دح ىلع ةدششلا تاقوأا يف ةشصاخ ،مهقيرف

نيذلا ءايفوألا هراشصنأا ىلإا لاق امك ةجاح يف هنأل

،تاطحم ةدع يف ةوقب قافولا ةدوع يف اببشس اوناك

رقع يف بعلي دوشسألا رشسنلا ةيؤور ىلع اريثك افشسأاتم

شسمأا ي˘˘˘ف و˘˘˘ه تقو ي˘˘˘ف ةر˘˘˘غا˘˘˘˘شش تا˘˘˘˘جرد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب هراد

ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ي˘ف ه˘ت˘ق˘ث ا˘يد˘ب˘م ، هرا˘شصنأا ىلإا ة˘˘جا˘˘ح˘˘لا

ىلإا عبرأاب اهميعدت متي نأا عمزملا نم يتلا ةيلاحلا

.لبقملا يوتششلا وتاكريملا يف نيبعل شسمخ

بيجن.ج

فيطشس قافو

قيرفلأ ةيعصضو يف هتايلوؤوصسم نم درجتي سسيئرلأ

ةيدنأÓل شسداشسلا دمحم شسأاك بقلب جيوتتلا رئازجلا ةيدولوم قيرف فدهتشسي

مدقلا ةركل ي˘بر˘ع˘لا دا˘ح˘تلا ا˘هد˘شصر ي˘ت˘لا ةأا˘فا˘ك˘م˘لا ىل˘ع لو˘شصح˘لاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا

رلود نوي˘ل˘م5.2 ل˘با˘ق˘م رلود ن˘ي˘يÓ˘م6 ىلإا ل˘شصت ي˘ت˘لاو ة˘ق˘با˘شسم˘لا ل˘ط˘ب˘˘ل

ةعمجلا يقارعلا ةيوجلا ةوقلا ىلع اف˘ي˘شض ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ل˘ح˘يو ،ف˘ي˘شصو˘ل˘ل

ن˘م˘ث˘لا رود با˘هذ ي˘ف ،ل˘ي˘برأا ة˘ن˘يد˘م˘ب ير˘ير˘ح او˘شسنار˘ف بع˘ل˘م ىل˘ع ،ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ة˘م˘شصا˘ع˘لا ىلإا مو˘ي˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ث˘ع˘ب ر˘ي˘ط˘تو ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا

داؤوف لاقو ،ادغ اهلشصت يتلا ةيقارعلا ليبرأا ةنيدم ىلإا اهنمو ،ةحودلا ةيرطقلا

ةحارشص فدهتشسي قيرفلا نأاب ،رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ير˘خ˘شص

نأا ىنمتن““ :حرشصو ،ةي˘لا˘م˘لا ةز˘ئا˘ج˘لا ل˘ي˘نو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا

ةبشسانم نوكت نأاو ،ةيلاع ةيشضاير حور يف ةيوجلا ةوقلا مامأا ةارابملا ىرجت

هذه يف انفده ،ي˘قار˘ع˘لاو ير˘ئاز˘ج˘لا ن˘ي˘ب˘ع˘ششلا ن˘ي˘ب ةو˘خألا تا˘قÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت˘ل

نأا˘ب ير˘خ˘شص د˘كأا ،ىر˘خا ة˘ه˘ج ن˘م ،““بق˘ل˘لا زار˘حإا ىلإا ع˘ل˘ط˘ت˘ن ،ح˘شضاو ة˘لو˘ط˘ب˘لا

ةيوتششلا تلاقتنلا ةرتف لÓخ هفوفشص زيزعت يف بغري رئازجلا ةيدولوم

نع يرخشص فششكو ،ريدقت ىشصقأا ىلع نيبعل3 عم دقاعتلا لÓخ نم ةلبقملا

يه ةيشسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م نو˘ك˘ت˘شسو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسألا تا˘باد˘ت˘نلا ة˘ن˘ج˘ل ل˘ي˘ك˘ششت

ةر˘ت˘ف ي˘ف ن˘ي˘ل˘حار˘لاو م˘ه˘ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي˘شس ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

رخآا مجاهمو حيرشص مجاهم عم دقاعتلل ىعشسن““ :فاشضأاو ،ةيوتششلا تلاقتنلا

يف بعلي باشش بعل بناج ىلإا ،ةرواجملا لودلا نم وأا ايقيرفأا نم هفلخ بعلي

.““ينفلا مقاطلا عانقإا يف اولششف نيبعل نع ينغتشسنشس امك ،يرئازجلا يرودلا

ديلو.ف

يلهألأ بردم نم رذتعييليقب
““يكلملا““ موجن مامأا عئار ىوتشسم مدق

 سستيب  ةدوع يف ةوقب مهاصسييدنام
““ويبانريب وغايتناصس““ نم ةطقنب

زتيم شسراح ةجديكوأا بختنملا يف هليمز هجاو

يصسنرفلأ يرودلأ يف عبأرلأ هفده عقويروليد
ينطولا بختنملا مجاهم روليد يدنأا عفر
ىلإا هدي˘شصر ي˘ي˘لو˘ب˘نو˘م يدا˘نو ير˘ئاز˘ج˘لا
،ي˘˘نا˘˘ب˘˘شسإلا يرود˘˘˘لا ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا ة˘˘˘ع˘˘˘برأا

هقيرفل لوألا فدهلا ليجشست بقع كلذو
يدان هفيشضمب هتعمج يتلا ةارابملا يف
نم21 ة˘لو˘ج˘لا تا˘شسفا˘ن˘م ن˘م˘شض ز˘ت˘ي˘م
ةارابملا هذه تدهششو ،يشسنرفلا يرودلا

بخ˘ت˘ن˘م˘لا ي˘ف ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل رو˘˘ل˘˘يد ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
اذه ناكو ،زتيم نيرع شسراح ةجديكوأا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ب ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف مد˘˘ق˘˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا
ءاهنإا نم فويشضلا نكمتي نأا لبق ةفيظن
يباج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىل˘ع ةارا˘ب˘م˘لا

هذ˘˘ه ل˘˘شضف˘˘بو ،ة˘˘ك˘˘ب˘˘شش ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه
ىلإا هديشصر ييلوبنوم يدان عفر ةطقنلا

امنيب ،عشساتلا زكرملا ل˘ت˘ح˘ي˘ل ة˘ط˘ق˘ن61
ر˘ي˘خألا ل˘ب˘ق ا˘م ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ز˘ت˘ي˘م ع˘ب˘ق˘˘ي
.ةطقن21 ديشصرب

ع.شش.م

رئازجلا ةيدولوم

قيرفلل افده ىحصضأ ةيبرعلأ ةلوطبلأ بقلو قأرعلأ ىلأ مويلأ ريطي ديمعلأ

ن˘ي˘شسا˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘˘لود˘˘لا بعÓ˘˘لا ن˘˘ك˘˘م˘˘ت
نا˘˘ير˘˘لا يدا˘˘ن ي˘˘ف فر˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
لÓخ ةوقب هيلإا راظنألا تفل نم يرطقلا
6 لجشس امدعب يرودلا نم ةيشضاملا تلوجلا

ةشصرفلا هقيرف تحنم يلاوتلا ىلع فادهأا
6 ق˘ي˘ق˘ح˘ت بق˘ع بق˘˘ل˘˘لا ىل˘˘ع ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةعشضاوتم ةيادب دعب يلاوتلا ىلع تاراشصتنا
ىلع تايرا˘ب˘م3 لوأا يف لداعت˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
كا˘ب˘ششلا م˘ج˘ن ي˘م˘ي˘هار˘ب ح˘ب˘˘شصأاو ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
ىوتشسملا لظ يف يرطقلا يرودلا يف لوألا
يتلا ةينفلا شضورعلاو همدقي يذلا عئارلا

مغر ةارا˘ب˘م ل˘ك ي˘ف بع˘ل˘م˘لا ل˘خاد ا˘ه˘مد˘ق˘ي
،يقيقحلا مجاهملا بايغ نم نايرلا ةاناعم
نم ةريبك ةداششإاب ايلاح يميهارب ىظحيو
وأا نا˘ير˘لا ه˘يدا˘ن ءاو˘شس ر˘ط˘ق ي˘ف ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا
نم ريبك ددع قلأات مغر ،ىرخألا ةيدنألا
رطق يف نيفرتحملا نييرئازجلا نيبعÓلا

فر˘ت˘ح˘م˘لا ىن˘ه نا˘ي˘ف˘شس ه˘ن˘˘طاو˘˘م ة˘˘شصا˘˘خو
ف˘ط˘خ ي˘م˘ي˘هار˘˘ب نأا لإا ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘ب
تا˘ير˘كذ اد˘ي˘ع˘ت˘˘شسم ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ن˘˘م ءاو˘˘شضألا

وتروب يدا˘ن ع˘م ه˘تا˘ياد˘ب ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك˘لا ه˘ق˘لأا˘ت
هذهب يميهارب نأا دكؤو˘م˘لا ن˘مو ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

ل˘شضفأا بق˘˘ل ىل˘˘ع ةو˘˘ق˘˘ب شسفا˘˘ن˘˘ي˘˘شس ةرو˘˘شصلا
هاو˘ت˘شسم ىل˘ع ظ˘فا˘ح اذإا م˘شسو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف بعل

ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لا ن˘م˘شض نو˘ك˘ي˘شس ا˘شضيأاو ،ي˘لا˘ح˘˘لا
فادهأا6 ل˘ج˘شس ا˘مد˘ع˘ب فاد˘˘ه˘˘لا بق˘˘ل ىل˘˘ع
حاجنوب دادغب هنطاوم نيبو هنيب قرافلاو
ةبرجتلا ا˘ه˘نأا ع˘مو ،ط˘ق˘ف فاد˘هأا3 مجاهم
عاطتشسا يميهارب نأا لإا ،رطق يف هل ىلوألا
ةد˘ي˘ج˘لا ر˘ي˘غ ة˘ياد˘ب˘˘لا ا˘˘ع˘˘ير˘˘شس زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي نأا

اذ˘ه يرود˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لو ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ن˘م ر˘ي˘ث˘˘ك˘˘لا در˘˘ت˘˘شسا ه˘˘نإا˘˘ف ا˘˘شضيأاو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا

يف هلعجتشس يتلاو ةيندبلاو ةينفلا هتميق
نييشساشسألا نيبعÓلا نمشض ةمداقلا ةرتفلا

ةدايقب لوألا يرئازج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘ب
ىل˘ع ل˘ظ ا˘مد˘ع˘ب ي˘شضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج برد˘˘م˘˘لا

ةجيتن ةليلقلاب تشسيل ةرتف ءلدبلا دعاقم
لكششب يلاغترب˘لا و˘ترو˘ب ع˘م ه˘ت˘كرا˘ششم مد˘ع
نوكيشس ثيح ،يشضام˘لا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف ر˘م˘ت˘شسم
ه˘نا˘ك˘م ي˘م˘ي˘هار˘ب د˘ي˘ع˘ت˘شسي نا ح˘جر˘م˘لا ن˘م
باشسح ىلع ةينطولا ةليكششتلا يف يشساشسلا

يلهلا هقيرف عم ايلاح يناعي يدلا يليÓب
.يدوعشسلا

ديلو.ف

ةبغز نم ةبصضاغ يدوعصسلأ ةدحولأ ريهامج
اهل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ ن˘ع يدو˘ع˘شسلا ةد˘حو˘لا يدا˘ن ر˘ي˘ها˘م˘ج تر˘ب˘ع
يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةميزهلل قيرفلا عرجت دعب اهبشضغو
نأا دعب ،ةيكيتامارد ةروشصب تءاج اهنأا ةشصاخ دئارلا مامأا

اوؤوجافي نا لبق ،ثÓثلا طاقنلا دشصحل بهأاتي عيمجلا ناك
تقولا يف نيفده ليجشستو هحلاشصل رومألا دئارلا بلقب
ق˘ير˘ف˘ل˘ل تارا˘شصت˘نا ة˘ل˘شسل˘شس د˘ع˘ب ي˘تأا˘ي كلذو ع˘ئا˘شضلا لد˘˘ب
ةطقنل داع ةدحولا ،ةيلاوتم تلوج5 تماد يوادحولا
قافتلا مامأا مشسوملا اذه نيتارابم لوأا رشسخ ثيح ةيادبلا

ةرادإا ىل˘ع ا˘ه˘ب˘شضغ ما˘˘ج تب˘˘شص ةد˘˘حو˘˘لا ر˘˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج ،ا˘˘ه˘˘بأاو
ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأاو ر˘ي˘ث˘ك˘لا ه˘شصق˘ن˘ي ق˘ير˘ف˘لا نأا تد˘˘كأاو ،يدا˘˘ن˘˘لا
دعب ةيونعملا ةعفدلا بب˘شسب تنا˘ك ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا ة˘ي˘با˘ج˘يإلا
بناجلا نكلو ،بردملا رييغت ةمدشصو يلهألا ىلع زوفلا
با˘ب˘ششلا ما˘ما كلذ ف˘ششك˘ناو ف˘ي˘ع˘شض ق˘ير˘ف˘لا ىد˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

يدو˘ع˘شسلا ةد˘حو˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج شضع˘ب تل˘˘م˘˘ح ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘ئار˘˘لاو
مامأا ةراشسخلا ةيلوئشسم ةبغز ىفطشصم يرئازجلا شسراحلا
هيلع اهبشضغ دازو ،ةارابملا يف زيكرتلا هنادقفل ،دئارلا

ةراشسخلا ببشس نع هثيدحو ةلقانلا ةانقلل هحيرشصت دعب
،ةارا˘ب˘م˘لا ر˘خآا ي˘ف ز˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع بب˘˘شسلا نأا ىلا هزا˘˘ع˘˘يإاو
ديدشستلل هتداجإاو يدوادلا لÓج دئارلا بعÓب هتداششإاو
.تايلمعلا ةقطنم جراخ نم

ديلو.ف

 ““رشضخلا““ عم يشساشسألا هناكم عاجرتشسا وحن ريشسي

 رــــطق يف ءاــــنثلأ دــــصصح لــــصصأوي يميهأرب

بي˘تر˘ت˘ل˘ل ه˘تراد˘شص ة˘يد˘م˘˘لا ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا زّز˘˘ع
ن˘م ة˘ي˘لا˘غ طا˘ق˘ن ثÓ˘ث˘ل ه˘كا˘ك˘ت˘فا˘˘ب ،ما˘˘ع˘˘لا

ناشسملت دادو ىقبي امك ،ةياجب ةبيبشش بعلم
ل˘يذ˘ت˘م ىل˘˘ع هزو˘˘ف ل˘˘شضف˘˘ب ةدرا˘˘ط˘˘م˘˘لا ي˘˘ف
شسمأا لوأا،(2-0) ششارحلا داحتا ،بيترتلا
ةلوجلا تا˘يرا˘ب˘م ءار˘جإا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ،تب˘شسلا

ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م11ـلا
امهم ازوف ةيدملا ي˘ب˘م˘لوأا زر˘حأاو .ة˘ي˘نا˘ث˘لا
،ةياجب ةبيبشش هفيشضم ناديم ىلع ،ةياغلل
ة˘˘قرو بع˘˘ل ىل˘˘˘ع ها˘˘˘ياو˘˘˘ن ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م د˘˘˘كأا
عبرتلا ةل˘شصاو˘م ه˘ل ن˘م˘شضيو ،ةو˘ق˘ب دو˘ع˘شصلا

.(ن52) ة˘ع˘ي˘ل˘ط˘لا ي˘شسر˘ك ىل˘˘ع هدر˘˘ف˘˘م˘˘ب
،فيدهتلل نيقابشس اوناك نييلحملا نأا مغرو

ة˘م˘شصا˘ع ءا˘ن˘˘بأل تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘شضفألا نأا ر˘˘ي˘˘غ
،ةجيتنلا هذهب نولشصاوي نيذلا ““يرطيتلا““

ي˘نا˘ث˘لا فر˘ت˘ح˘م˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا رّد˘˘شصت
ةبيبششلا ىقبت امن˘ي˘ب ،ة˘ط˘ق˘ن52 عومجم˘ب
(ن6) ريخألا لبق ز˘كر˘م˘لا ي˘ف ة˘يوا˘ج˘ب˘لا

نا˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ت دادو د˘˘˘ّشسجو .شصو˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘لو
،ششار˘˘ح˘˘لا دا˘˘ح˘˘تا ه˘˘ف˘˘ي˘˘شض ىل˘˘ع ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘˘شس
ة˘˘فا˘˘شصو˘˘لا ىل˘˘ع ““نو˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘يز˘˘˘لا““ ظ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ل
نع تاوطخ ثÓث قرافو (ن22) عومجمب
،يششارحلا قيرفلا لشصاوي لباقملاب ،دئارلا
طاقن6 ـب بي˘˘˘تر˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘يذ ي˘˘˘ف قر˘˘˘غ˘˘˘لا

ةني˘م˘ث ة˘ط˘ق˘ن ءا˘ع˘برألا ل˘مأا كت˘فاو .ط˘ق˘ف
يبم˘لوأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل دÓ˘ب˘لا بر˘غ˘ل ه˘ل˘ق˘ن˘ت ن˘م
اذهبو ،ةد˘ي˘ج ة˘ح˘شص ي˘ف د˘جاو˘ت˘م˘لا ،و˘يزرأا

ذنم ةيباجيإلا هجئاتن ةلشسلشس لمألا لشصاو
تاراشصتنا3) لÓهوب لامك بردملا مودق
د˘ي˘شصر˘ب ““مو˘يدو˘ب˘لا““ ىلإا د˘ع˘شصي˘˘ل (لدا˘˘ع˘˘تو

تدم˘ج˘ت د˘ق˘ف و˘يزرأا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت ا˘مأا ،(ن91)
لك قرتفاو .(ن61) شسداشسلا زكرملا دنع
ىل˘ع ناز˘ي˘ل˘غ ع˘ير˘شسو ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ن˘م
يتلا ةج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘هو ،ي˘ب˘ل˘شسلا لدا˘ع˘ت˘لا ع˘قو
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ““ة˘ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا““ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا ىق˘˘ب˘˘ت
دافتشسا امنيب ،(ن31،21ـلا) رطخلا ةقطنم
81) ا˘ع˘˘بار ه˘˘ت˘˘ع˘˘شضو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ن˘˘م ““ع˘˘ير˘˘شسلا““

،ف˘ي˘شضلا˘˘ب نار˘˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تحا˘˘طأاو .(ن
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ي˘˘ق˘˘تر˘˘ت˘˘ل ،بور˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج

،(ن61) شسدا˘شسلا ف˘˘شصلا ىلإا ة˘˘ي˘˘نار˘˘هو˘˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا ف˘ل˘خ ،ةد˘ك˘ي˘˘ك˘˘شسو و˘˘يزرأا ة˘˘ق˘˘فر
زكرملا دنع اهدحول ةدجاوتملا ةيبورخلا
ةليشسملا بعلم نشضتحاو .(ن71) شسماخلا

عيقوتب تزيمت ،ثادحألا ةعراشستم ةلباقم
ةدا˘ع˘شسو˘ب ل˘مأا ن˘ي˘ب ،ة˘ل˘ما˘ك فاد˘هأا ة˘˘شسم˘˘خ

طاقن ثÓث لمألا فيشضيل ،تنانجات عافدو
زكرملا دن˘ع ه˘ت˘ع˘شضو (ن31) هد˘ي˘˘شصر ىلإا
ة˘يوا˘ج˘ب˘لا ن˘ي˘ت˘يدو˘لو˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب ر˘˘ششا˘˘عـلا

ي˘˘ف عا˘˘فد˘˘لا د˘˘م˘˘ج˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ع˘˘شسلاو
،ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م .(ن91) ةع˘شسا˘ت˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
ة˘يدو˘لو˘م - ةد˘ي˘ع˘شس ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل ىه˘˘ت˘˘نا

ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا م˘شسا˘ق˘ت˘ي˘ل ،ق˘ل˘ط˘نا ا˘م˘˘ك ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب
نكل ،(ن31) ديشصرلا شسفنب رششاعلا فشصلا

شضرفو .ة˘يا˘ج˘ب ءا˘ن˘بأل ة˘شصو˘ق˘ن˘م ةارا˘ب˘م˘ب
ىلع يباجيإلا لداعتلا ةجيتن ةبانع داحتا

ز˘˘كر˘˘م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘شس ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
فشصلا يف ةطقن61 عومجمب ““ةيدكيكشسلا““
دنع نودجاوتيف ““ةنوب““ ءانبأا امأا ،شسداشسلا
).ن31 )21ـلا زكرملا

بيجن.ج

ةيناثلا ةفرتحملا ةطبارلل ةرششاعلا ةلوجلا

ةدراطملأ لصصأوت ناصسملتو هترأدصص ززعي ةيدملأ يبملوأأ
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/ جد006 ـب ،تنرتنإلأو ةريسصقلأ لئاسسرلأ ،تاملاكملأ نم ّةيخسس تأزايتمأ ةدع ،ينهملأ عمتجملل مدقي،#006*
:وهorP XxiP 006 سضرع .طقف رهسشلل
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مويلا اذهلثم يف ثدح

راعسشلأ أذه تحت ””!انقورع يف يرجت مهتايح نأل»
رئأزجلأ سسنورتكلإأ يج لآأ تقلطأأ ،دحوملأو مزتلملأ

GL »”” اهتلمح راطإأ يف مدلاب عربتلل ةماعلأ اهتوعد

noitanoD doolB”” ينطولأ مويلأ عم نمأزتت يتلأو
ةيعمجلأ حلاسصل ،ربوتكأأ52 ل قفأوملأ مدلاب عربتلل
 .نييرئأزجلأ ايليفوميهلأ ىسضرمل ةينطولأ

تأريذحتلأو تأءأدنلاب ىسضم تقو يأأ نم رثكأأ ةيعأو
تايمك تاطايتحأ سضافخنأ نأاسشب ةرركتملأ ةينطولأ
ىسضرملأ عيمجل تاعربتلأ هذه ةيمهأأو ةينطولأ مدلأ
ىسضر˘م سصو˘سصخ˘لأ ه˘˘جو ىل˘˘عو،مد˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ
عم رئأزجلأ سسكينورتكلإأ يج لآأ نواعتت ،ايليفوميهلأ
نييرئأزجلأ ايليفوميهلأ ىسضرمل ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

اهتاطايتحأ نامسضل فدهت ةريبك ةيوعوت ةلمح ربع
.ينطولأ بأرتلأ ىوتسسم ىلع ةسصاخلأ

ي˘ج لآأ”” ة˘ل˘م˘ح نإا˘ف ،ة˘ق˘با˘سسلأ تا˘ع˘ب˘ط˘لأ سسك˘˘ع ىل˘˘ع
٬ ءأوسس هجو ىلع ،ةنسسلأ هذه سصخت ””نسشيانوددولب
يمدختسسم لكورئأزجلأ يف ةيروكلأ ةكرسشلأ يفظوم
ىل˘ع عÓ˘طإلا˘ب أو˘ما˘ق ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تنر˘ت˘˘نإلأ

اهقÓطإأ مت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘يو˘عو˘ت˘لأ ي˘ج لآأ ة˘ل˘م˘ح
تز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لأو،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ تا˘ك˘ب˘˘سش ر˘˘ب˘˘ع
با˘˘سصم ل˘˘ف˘˘ط ىل˘˘ع ءو˘˘سضلأ ط˘˘ل˘˘سسي و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ط˘˘˘ير˘˘˘سشب
82 يف ،ةي˘مو˘ي˘لأ ه˘فوا˘خ˘مو ه˘تا˘نا˘ع˘م ،ا˘ي˘ل˘ي˘فو˘م˘ي˘ه˘لا˘ب

يمدختسسم نييÓم اهلÓخ نم ةيعأد ،يسضاملأ ربوتكأأ
مت دقل و.مهمدب عر˘ب˘ت˘لأ ىلإأ ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تنر˘ت˘نإلأ

زكأرم لكل ة˘ي˘للد˘ت˘سسأ ة˘م˘ئا˘ق˘ب و˘يد˘ي˘ف˘لأ أذ˘ه بح˘سص
.ةينطولأ مدلأ نقح
ي˘ج لآأ و˘ف˘ظو˘م ما˘ق ،سصا˘خ˘˘لأ م˘˘ه˘˘ئأد˘˘ن˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسأو
هذ˘ه قÓ˘ط˘نأ ةرا˘سشإأ ءا˘ط˘عإا˘بر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ سسك˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإأ

ربوتكأأ92 موي أذه نا˘ك .م˘ه˘مد˘ب عر˘ب˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
ىفسشت˘سسم˘ل˘ل مد˘لأ ن˘ق˘حز˘كر˘م ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب،9102

تلقنت ثيح ،(ا˘ًق˘با˘سسو˘يا˘م) ن˘ي˘غا˘بد ن˘ي˘م˘ل ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
.تاعربتلأ عمجل ةكرسشلأ رقم ىلإأ مدلأ عربت ةنحاسش
ةيلوؤوسسملأ ةيجيتأرتسسأ راطإأ يف ةيلمعلأ هذه جردنت
عيمج ربع سسكينورتكلإأ يج لآأ ةكرسشل ةيعامتجلأ

نم ةب˘ير˘ق ءا˘ق˘ب˘ل˘ل فد˘ه˘ت ي˘ت˘لأو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ ا˘ه˘عور˘ف
عر˘ب˘ت˘لأ ””كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ،ا˘ها˘يا˘سضق˘ب ة˘ي˘ن˘˘ع˘˘مو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ب
لوؤوسسم،يدمحم ىفطسصم ديسسلأ برعأأ دقو ،””مدلاب
نع رئأزجلأ سسكي˘نور˘ت˘ك˘لإأ ي˘ج لآأ ة˘كر˘سشل ق˘يو˘سست˘لأ
وه مدلاب عرب˘ت˘لأ نأأ ًأد˘كؤو˘م ،ة˘ل˘م˘ح˘لأ حا˘ج˘ن˘ل ه˘تدا˘ع˘سس

نم فلآلأ ةايح ذاقنأ يف مهاسسي ليبن يناسسنأ لمع
ةروسص لم˘جأأ و˘هو مد˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ن˘ي˘جا˘ت˘ح˘م˘لأ ىسضر˘م˘لأ
نيب ةي˘نا˘سسنإلأ م˘ي˘ق˘لأ زر˘ب˘ي يذ˘لأ ي˘ن˘ما˘سضت˘لأ ل˘م˘ع˘ل˘ل
عئأر وه م˘ك”” .ءأو˘سس د˘ح ىل˘ع دأر˘فأÓ˘لأو تا˘ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

نم رئأزجلأ يف ةيعامتجلأ تأردابملأ يف انتكراسشم
ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘سسي˘ئر ،نا˘ح˘م˘ل ة˘ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل م˘˘عد˘˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج

لآأ ةكرسش ،نييرئأزجلأ ايليفوميهلأ ىسضرمل ةينطولأ
ي˘ي˘حأأ”” :ل˘م˘ع˘لأ أذ˘ه ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ سسك˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإأ ي˘ج

نع ةباين اهركسشأأو ةكرسشلأ هذهل يعامتجلأ مأزتللأ
ىلع رئأزجلأ يف ةلجسسملأ ايليفوميهلأ ةلاح0052
”” .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ف˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ت˘˘ح دو˘˘ع˘˘ي˘˘سس يذ˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه
يثأرو ي˘فز˘ن سضر˘م و˘ه ا˘ي˘ل˘ي˘فو˘م˘ي˘ه˘لأ نإا˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
سصقن وأأ با˘ي˘غ ه˘ب˘ب˘سسي ةدلو˘لأ ذ˘ن˘م لا˘ف˘طألأ بي˘سصي

ور˘˘م˘˘ت˘˘سسم ف˘˘يز˘˘ن ىلإأ يدؤو˘˘ي يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘ث˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘ما˘˘˘ع
يف توملأ امبرو ،ة˘با˘سصإلأ د˘ن˘ع ةر˘ي˘ط˘خ تا˘ف˘عا˘سضم
نز˘˘ي ف˘˘يز˘˘ن˘˘لأ ح˘˘ب˘˘سش ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘م ،نا˘˘˘ي˘˘˘حألأ سضع˘˘˘ب
.ةيمويلأ مهتايح ىلع رأرمتسساب

نييرئأزجلأ ايليفوميهلأ ىسضرم حلاسصل

مدلاب عربت ةلمح مّظنت رئازجلا يج لآا

اصرق813 زجحو سنوت يف يرئازج فيقوت
 هتزوحب تناك اسولهم

ناك يرئأزج فاقيإاب ةيدودحلأ نيرسصقلأ ةيلو نم ةلطيبسس ةقطنمب ينوتلأ ينطولأ سسرحلأ تأدحو تماق
ةيسسنوت مÓعإأ لئاسسو تركذ ثيح ،اسسولهم اسصرق813 ىلع اهسشيتفت دعب اهلخأد ترثع ةيحايسس ةرايسس نتم ىلع
زجح عم هب ظافتحلأو هنأاسش يف ةيئاسضق ةيسضق ةرسشابمو ةلطيبسسب ثاحبألأ ةقرف ىلع ليحأأ فوقوملأ نأاب
نم ةلولمب ةنأويدلل يدودح˘لأ بت˘ك˘م˘لا˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ سشي˘ت˘ف˘ت ة˘قر˘ف ن˘ك˘م˘ت ن˘م ما˘يأأ د˘ع˘ب كلذ ي˘تأا˘ي ،ةرا˘ي˘سسلأ

ثيح ،سسنوت ىلإأ مأرغوليك دحأو اهنزو جلاعملأ فيكلأ ردخم نم حئافسص ةرسشع لاخدإأ لواح يرئأزج فيقوت
.يرئأزج ميقرت لمحت ةرجأأ ةرايسس نتم ىلع فوقوملأ ناك

يناه ديحو

ر˘ب˘خ ىل˘ع ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو نا˘ك˘سس سسمأأ حا˘ب˘سص ظ˘ق˘ي˘ت˘سسأ
ةدحأو ةلئاع نم سصاخسشأأ4 لتقمب قلعتملأ و، عورم

ةدماه ثثج اهئانبأأ نم3 و مألأ ىلع رثع ثيح ، اقنخ
ة˘ع˘قأو˘لأ ة˘ي˘برأو˘سشلأ ة˘ير˘ق˘ب ن˘˘ئا˘˘ك˘˘لأ م˘˘ه˘˘لز˘˘ن˘˘م ل˘˘خأد،
بسسح و. ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘يلو قر˘˘سش ر˘˘با˘˘سص دلوأأ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
ناك ربخلأ راسشتنأ نإاف اهيل˘ع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

84 رمعلأ نم غلابلأ بألأ هجوت امنيح سسمأأ ةحيبسص

ةيدلبل ينطولأ كردلأ حلاسصم ىلإأ ”” ناسسح ،ب”” وعدملأ
، هئانبأأ نم ثÓث و هتجوز لتقم نع غلبيل رباسص دلوأأ

نيأأ اياحسضلأ لزنم ىلإأ كردلأ حلاسصم تلقنت كلذ روفو
نم ةثÓث و اهرمع نم عبأرلأ دقعلأ يف مألأ ىلع رثع

مهو˘خأأ و61 و81 رمعلأ نم ناغل˘ب˘ت ن˘ي˘ت˘ن˘ب ا˘هدلوأأ
لÓ˘خ ن˘ي˘ت ثي˘˘ح ، ة˘˘ن˘˘سس11 رم˘ع˘لأ ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ر˘ي˘غ˘سصلأ
أوتام مهنأاب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصمل ةيلوألأ ةنياعملأ

أو˘ن˘ط˘ف˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘نأر˘˘ي˘˘ج د˘˘حأ د˘˘كأأ د˘˘ق و ،ا˘˘ق˘˘ن˘˘خ

ة˘يا˘م˘ح˘لأ و كرد˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت د˘˘ع˘˘ب لإأ ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
مهتدج نأاب و مهنع غلب نم وه بألأ نأأ افيسضم ، ةيندملأ

ن˘ع ة˘ثدا˘ح˘لأ ة˘ل˘ي˘ل تبا˘غ ا˘ه˘نأأ ر˘ي˘غ م˘ه˘ع˘م م˘ي˘ق˘ت تنا˘˘ك
اهئافحأأ لتقم ربخب مويلأ حابسص تأاجافت يتلأ و لزنملأ
و لاطب طيسسب نطأوم ناك بألأ نأاب نأريجلأ فاسضأأ و ،
دق و  . ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ هسسفن ىلع يوطنم دهوسش
كرد˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ة˘˘طر˘˘سشلأ ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘سشا˘˘ب
اياحسضلأ لزنم تقوط ثيح، ةمقعم تاقيقحت ينطولأ

لقن لبق ةريبك تايرحتب تماق و، تامسصبلأ تعفر و
حيرسشتلل عسضختل يعماجلأ فيطسس ىفسشتسسم ىلإأ ثثجلأ
هذ˘ه با˘ب˘سسأأ د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘يرا˘ج تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ لأز˘˘ت لو،
و نزحلاب ةنوحسشم ءأوجأأ تفلخ يتلأ ةميلألأ ةثداحلأ
ر˘˘˘با˘˘˘سص دلوأأ ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘ك˘˘˘سس ط˘˘˘سسو ةر˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لأ و ىسسألأ
. اهئودهب ةفورعملأ

ر نميأ

ةيناثلا ةبترملا يف ةمضصاعلاو ىلوأ’ا ةبترملاب فيطضس جيوتت
ناردجلا ىلع مضسرلل ينطولا ناجرهملا يف

””عيمجلل نطولأ ”” راعسش تحت ،ةيناثلأ هتعبط يف نأردجلأ ىلع مسسرلل ينطولأ ناجرهملأ ىلع راتسسلأ سسمأأ لدسسأأ
تاسسسسؤوم نأويد فرط نم، ىربكلأ ةيريرحتلأ ةروثلأ علدنل56 ـلأ ىركذلل ةدلخملأ تلافتحلأ راطإأ يف مظنملأ
03 نم ةرتفلأ يف ةسضايرلأو بابسشلأ ةيريدم فأرسشإأ تحت، بابسشلل ةيملعلأو ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ ةطبأرو بابسشلأ

أذه ،نطولأ تا˘ه˘ج ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘يلو92 ن˘م نا˘ن˘ف06 ةكرا˘سشم فر˘ع د˘قو . يرا˘ج˘لأ ر˘ب˘م˘فو˘ن30 ىلإأ ربوت˘كأأ
،ةئيبلأو ةنطأوملأ ،ةيسضايرلأ حورلأ سضحت ةمهم عيسضأومل ةفداه ةينف تايرأدج مسسرب حمسس يذلأ ناجرهملأ

ةيوبرت ةلاسسر غيلبتل نمزلأ نم ةدم ىقبت ةينف لامعأل تدلخو،5491 يام نماثلأ بكرمل يجراخلأ رأدلأ تنيز
ةكرتسشم ةيرأدج مسسرب ىلوألأ ةبترملاب فيطسس ةيلو تجوت ،لمعلأو ةسسفانملأ نم مايأأ ةثÓث دعبو.ةفداه
ماسسرلل ةمسصاعلأ رئأزجلل ةيناثلأ ةبترملأ تداع اميف ،رسضخل جرف نبو ،دمحم ةويك ،مسساب يحلط نينانف ةثÓثل
ةنجل تداع اميف ،ىسسيع نوعرفو يمسشاهلأ دودمم نينانفلأ مسسر نم ركسسعم ةيلول ةثلاثلأ ةبترملأ امأأ ،يكرت دأرم
تايلو فلتخم نم نينانفلأ ءاقتلÓل ةسصرف ناك ناجرهملأ  ،ةلقرو ةيلو نم رابع ماسشهو دليوخ ةيلباقل ميكحتلأ
لعج ىلإأ ناجرهملأ فدهي ا˘م˘ك ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ر˘م˘ت˘سسك˘م˘لأ ل˘سصأو˘ت˘ل˘ل ر˘سسح ءا˘سشنإأو را˘ك˘فألأو ءأرألأ لدا˘ب˘ت˘ل ن˘طو˘لأ
ةياقولأو ملسسلأ ةفاقث رسشنو بعÓملأ يف ةيسضايرلأ حورلأو ةنطأوملاب سسيسسحتلل ةيمÓعإأ ةليسسو ةينفلأ لامعألأ

ر نميأ.طيحملأ طيسشنتو عمتجملل ةيبلسسلأ رهأوظلأ نم

ةرزجملأ نع غلب نم وه بألأ و ةلوهجم لأزت ل بابسسألأ

 لخاد اقنخ ةدحاو ةلئاع نم سصاخضشأا4 لتقم
فيطضس يف رباضص د’وأاب مهلزنم

يقأوـــــــبلأ مأأ

نيلباغيرب ةلوضسبك002 هتزوحبو ةركضسب نم باضشل دح عضضو
ءأود نم ةرربتعم ةيمك هتزوحبو ةركسسب ةيلو نم ردحني اباسشسش يقأوبلأ ماب نملأ حلاسصم عوبسسلأ ةياهن فقوأ

نماب  ةملأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخخ نايب ببسسسسحبو ةنيدملأ بابسش طاسسوأ يف هحرط ددسصب ناك نيلباغيررب
تءاج  (مأرجلأ عمق ةقرف) ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملأ اهتجلاع  يتلأ ةييسضقلأ عئاقو ناف ةيلولأ

سصخسش دوجو اهدافم92.01.9102 خيراتب ةقرفلأ رسصانع اهيلع تلسصحت تامولعمل ديجلأ لÓغتسسإلأ رثإأ ىلع
دعبو ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم ةيمك عيبل ةقفسص مأربأ ددسصب يقأوبلأ ماب ديعلأوب نب ىفطسصم يح ىوتسسم ىلع

غلبي يذلأ هيف هبتسشملأ فيقوت03:81 ةعاسسلأ ىلع مت ةمكحم ةينمأأ ةطخ عسضوبو هيف هبتسشملل ديجلأ دسصرتلأ
غلم051 نيلباغيرب ءأود نم ةلوسسبك002 ىلع هتزوحب رثع ثيح ةركسسب ةيلو نم ردحنملأو ةنسس52 رمعلأ نم
زجنأ مثث نمو نملأ رقم ىلأ هدايتققأ متتيل جيورتلأ تأدئاع نم ج د00.00551 هردق يلام غلبم ىلأ ةفاسضلاب
ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةرذخم سصئاسصخ تأذ ةينلديسص دأوم عيبلل عسضوو عيبو سضرع ةيسضق نع  يئأزج فلم هل

راهز دمحأ.هرمأ  يف تلسصف يتلأةيلحملأ ةباينلأ مامأ هبجومب مدق

ةدــــــــكيكسس

نوجتحي سسولامتب ةيباط نيع ناكضس
ربعت يتلأ تاتفÓلأ نيلماح ةيدلبلأو ةرئأدلأ  يرقم مامأأ ةيباط نيع ينطأوم نم تأرسشعلأ سسمأ ةحيبسص رهمجت

اهلاكسشأ عيمجب ةيمنتلأ بايغ  نع بسضغب نوجتحملأ ربعو ،هنوسشيعي يذلأ يوسسأاملأ عقأولأ  روسصت و مهبلاطم نع
زاغ ةسصاخ بلاطملأ مهأأ ىلأ رتقفي يذلأ  ،سسولامت ةيدلبب ةيناكسسلأ تاعمجتلأ ربكأأ نم دعي يذلأ يحلأ أذهب
ةئيهتلأ لاجم نيسسحتو مهبلاطم ةيبل˘ت تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘م نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ بلا˘طو،تا˘قر˘ط˘لأو بور˘سشلأ ءا˘م˘لأو ، ة˘ن˘يد˘م˘لأ

 رانيدوب.ح .مهتسشيعم ىوتسسمب ءاقترلأ لجأ نم يحلاب ةايحلأ تايرورسض ريفوتو

ةدايقلأ نم نيوسضع فأرسشإأ تحت ىرج يئلولأ رمتؤوملأ

ةبانعب ةفاضشكلل اديدج اظفاحم ””بيبط حتاف“ دئاقلا باختنا
يناثلأ هسسفانم ىلع همدقت دعب ةبانع ةيلول ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلل ديدج ظفاحم ””بيبط حتاف”” دئاقلأ بختنأ

و ةيلاملل ينطولأ لوؤوسسملأ ةماعلأ ةدايقلأ أوسضع ناكو .نيرمتؤوملأ ءاسضعألأ لبق نم اهنع ربعملأ تأوسصألأ يف
دق ”” يرمعم ديزي”” دئاقلأ عمتجملأ ةيمنت و ةمدخل ينطولأ لوؤوسسملأ و ””يناسضمر دمحأأ”” دئاقلأ ةماعلأ لئاسسولأ
”” بيبط حتاف”” دئاقلأ باختنأ ىلع رفسسأأ ثيح ةبانع ةيلول يباختنلأ سسلجملأ تايلاعف ىلع سسمأأ لوأأ افرسشأ

ربع ( كوبسسيافلأ) ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص ربع ةبانع ةفاسشكل ديدجلأ دئاقلأ رسشنو .ةبانع ةيلول اظفاحم
نأأ أدكؤومو ةبانع ةيلول ةيرئأزجلأ ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلل ايئلو اظفاحم هباختنأ هيف نلعأأ لاقم هباختنأ نÓعإأ

وأأ عم تيوسصتلأ ناك امهم هنأ راسشأأو ةفاسشكلأ هتمدق ةيطأرقميدلأ يف سسرد ناك رمتؤوملأو باختنلأ تايرجم
يذلأ جمانربلل ةسضيرعلأ طوطخلأ لهتسسم يف دعو امك هنأ ””بيبط”” فاسضأأو . هلبق ام بجي باختنلأ دعبف دسض

لمعلأ ىلع ءانب لإأ ةيفسشكلأ جأوفألأ نيب لسضافتلأ نوكي ل و عيمجلأ نم ةفاسسملأ سسفن ىلع نوكيسس هحرتقأ
نيمأأ لداع. ايئلو و ايلحم ينأديملأ

ةدكيكسس

  نابلو ينبب قورحل تضضرعت ةلفط ةافو
راثأأ نم اهتاناعم دعب ةنيطنسسقب يعماجلأ ىفسشتسسملاب تأونسس4 رمعلأ نم غلبت ةلفط سسمأأ ءاسسم تيفوت
ثداحل تسضرعت ةدكيكسس ةيلو نابلو ينب ةيدلبب نطقت””أأ،سس””ىعدت ةلفطلأ،عوبسسألأ تبراق ةدمل قورحلأ

توملل ملسستسست نأأ لبق ةنيطنسسق ىفسشتسسم ىلإأ اهلقن تبلطت،ةريطخ قورحب باسصتل يلئاعلأ اهنكسسم لخأد
رانيدوب.ح.سسمأأ راهن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

