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دمحمأأ يديضس ة˘م˘كح˘م ح˘ت˘ت˘ف˘تو
ةعاضسلأ نم ةيأدب مويلأ ةمضصاعلاب
نم ربتعي افل˘م ا˘حا˘ب˘ضص ةر˘ضشا˘ع˘لأ
رئأزجلأ يف داضسفلأ تافلم رطخأأ

سصي˘خأر˘ت ف˘ل˘م˘ب ر˘مألأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو
تأرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ بي˘˘˘كر˘˘˘ت ع˘˘˘نا˘˘˘ضصم
كلاملأ دبع نم لك هيف طروتملأ
ق˘˘ب˘˘˘ضسألأ لوألأ ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ لÓ˘˘˘ضس
سسفن لغضش يذلأ ىيحيوأأ دمحأأو
ر˘يزو ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإلا˘˘ب.بضصن˘˘م˘˘لأ
˘مÓ˘ضسلأ د˘ب˘ع ق˘با˘ضسلأ ة˘عا˘ن˘˘ضصلأ
ن˘˘˘يد˘˘˘لأ ي˘˘˘ح˘˘˘م و ،برأو˘˘˘ضشو˘˘˘˘ب

يبحاضص يملعلأ دأرمو توكحط
و «يأد˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه» ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
.تأرايضسلأ بيكرتل «نغافضسلوف«
يديضس ةمكحم نأأ دكؤوملأ نمو
ة˘ه˘جو مو˘ي˘˘لأ نو˘˘كت˘˘ضس د˘˘م˘˘ح˘˘م
نأل كلذ نييلوضضفلأ نم ريثكلأ

ة˘م˘كا˘ح˘˘م نأأ د˘˘كأأ لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو
دا˘ضسف تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لأ

تأرا˘˘˘ي˘˘˘ضسلأ بي˘˘˘كر˘˘˘ت ع˘˘˘نا˘˘˘ضصم
ناكو.ةينل˘عو ة˘حو˘ت˘ف˘م نو˘كت˘ضس
دق يتامغز مضساقلب لدعلأ ريزو
هلوزن ىدل طرافلأ عوبضسألأ نلعأأ
سضر˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘مألأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ب

نو˘˘˘نا˘˘˘ق عور˘˘˘ضشم ة˘˘˘˘ضشقا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
نيققحملأ نأأ ،ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ
ةيلوأأ ةيباجيإأ جئاتن ىلإأ أولضصوت
ي˘ت˘لأ تا˘ف˘ل˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
اهنأأ أدكؤو˘م ،ة˘عز˘ف˘م˘لا˘ب ا˘ه˘ف˘ضصو
ةيأدب ماعلأ يأأرلأ ىلع سضرعتضس

نأأ افيضضم ،ربمضسيد2 مويلأ نم
اهتجلاع يتلأ داضسفلأ تافلم ىلوأأ
و مرضصنم˘لأ سسرا˘م ذ˘ن˘م ة˘لأد˘ع˘لأ
سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ضس مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأ
نوكتضس ثيح,ةينلعلأ ةمكا˘ح˘م˘ل˘ل
ى˘˘˘لوألأ ة˘˘˘ي˘˘˘ضضق˘˘˘لأ ق˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت
عناضصم اهتدهضش يتلأ تابعÓتلاب
اهيف عبات˘م˘لأ ،تأرا˘ي˘ضسلأ بي˘كر˘ت

دمحأأ نيقبضسألأ نيريزولأ نم لك
،لÓ˘ضس كلا˘م˘لأ د˘ب˘عو ى˘˘ي˘˘ح˘˘يوأأ
ءأرزوو لامعأأ لاجر نع Óضضف
ير˘˘يزو رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘˘ضس
ةدب بوجحم ،نيقبضسألأ ةعانضصلأ

دوجوملأ برأوضشوب مÓضسلأ دبعو
Óضضف.نطولأ جراخ رأرف ةلاح يف
دبع قباضسلأ ريزولأ يفلم جمد نع
سسأدرموب ة˘ي˘لأوو نÓ˘عز ي˘ن˘غ˘لأ
ع˘م ي˘نو˘هرز ة˘ن˘ي˘˘م˘˘ي ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسلأ
يف قيقحتلأ مت دق ناكو.ةيضضقلأ
ةمكحملأ ىوتضسم ىلع ةيضضقلأ
ن˘ير˘يزو˘لأ ن˘م ل˘˘ك ع˘˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ

كلام˘لأ د˘ب˘ع ن˘ي˘ق˘با˘ضسلأ ن˘ي˘لوألأ
ةفاضضإلاب ىيحيوأأ دمحأأو لÓضس
يفضسوي فضسوي بوجحم ةدب ىلإأ

˘˘مÓ˘˘ضسلأ د˘˘ب˘˘˘ع ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘ضسأ ع˘˘˘م
كلذ˘ك ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل برأو˘˘ضشو˘˘ب
.ن˘ي˘ي˘ضسي˘ئر ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م م˘ه˘ت˘ف˘ضصب
لك كلذك ةيضضقلأ هذه يف عباتيو
يرياب دمحم لامعألأ لاجر نم
ا˘م˘ك .«لا˘˘ف˘˘يإأ» ع˘˘م˘˘ج˘˘م بحا˘˘ضص
بحاضص اضضيأأ ةمكاحملل لثميضس
تأرايضسلأ بيكرتل «ايك» عنضصم

أراطإأ71و «يوا˘˘بر˘˘ع نا˘˘˘ضسح»
ةعانضصلأ ةرأزوب اقبا˘ضس ا˘ف˘ظو˘مو
زوز˘ع˘م د˘˘م˘˘حأأ ى˘˘لإأ ،ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
ق˘˘با˘˘ضسلأ لوألأ ر˘˘يزو˘˘˘لأ ل˘˘˘ج˘˘˘نو
»يرياب دمحم« و «لÓضس سسراف»

عبقي ثيح,«لافيإأ» عمجم بحاضص
ن˘˘˘ج˘˘˘ضسب ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ج
ى˘ل˘ع لد˘ع˘لأ ر˘يزو درو.سشأر˘ح˘˘لأ
ةيضضق سصوضصخب ناملربلأ بأون
ن˘م هد˘حو بع˘ضشلأ» :Ó˘ئا˘ق مو˘ي˘لأ
ةدأرإأ كلتمن انك نإأ اينلع مكحيضس
دا˘ضسف˘لأ ة˘برا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس
ةضسلج لÓخ هضسفنب ىري فوضسو
،ةعزفم داضسف ايا˘ضضق ة˘م˘كا˘ح˘م˘لأ

ريزولأ أذه ينع أولوقي ل ىتح
.«مÓ˘˘كلأ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع عزو˘˘ي˘˘˘ل ءا˘˘˘ج

ةحفاكم نع لدعلأ ريزو ثدحتو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل ر˘مألأ«:Ó˘ئا˘˘ق دا˘˘ضسف˘˘لأ
ىلإأ سصوضصل ة˘عو˘م˘ج˘م م˘يد˘ق˘ت˘ب
نل أذكه ،نو˘ج˘ضسلأ م˘ث م˘كا˘ح˘م˘لأ
ةدأرإاب قلع˘ت˘ي ر˘مألأ ا˘ئ˘ي˘ضش ل˘ع˘ف˘ن
وأأ ة˘مأد˘ه ةر˘ها˘ظ ي˘ف ة˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس
وأأ يهتن˘ت ل دا˘ضسف˘لأ ل˘ث˘م ة˘كا˘ت˘ف
ةاضضقلأ نم ةرقابعلأ دوجوب لوزت
،ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ ة˘˘طر˘˘ضشلأ طا˘˘ب˘˘ضضو
ءيضش لعف نم أونكمتي نل مهنأل
نأأ ر˘كذ˘ي .«ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ةدأرإأ نود
ةيأدب ذنم أأدب يرئأزجلأ ءاضضقلأ
ءاعدت˘ضسا˘ب ،ي˘ضضا˘م˘لأ يا˘م ر˘ه˘ضش
تايضصخضشو لامعأأ لاجرو ءأرزو
ىلعأأ يف بضصانم لغضشت تناك
سسي˘ئر˘لأ د˘ه˘ع ي˘ف ة˘ط˘ل˘ضسلأ مر˘ه
،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع ليقتضسملأ
عا˘م˘ت˘ضسلأو م˘ه˘ع˘م ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
رق امك ،مهتأداهضشل

ّ
سضعب عأديإأ ر

امهت ءلؤوه هجأوي ذإأ نجضسلأ مهنم
نم ةدافتضسلاك دا˘ضسف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
نود ةر˘ي˘ب˘ك سضور˘قو تأزا˘ي˘ت˘˘مأ

ءأر˘˘جإأ بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ ،تا˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ضض
ة˘˘هو˘˘ب˘˘ضشم ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تÓ˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت
ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م لأو˘˘مأأ بير˘˘˘ه˘˘˘تو
ريغ قرطب جراخلأ وحن ةبعضصلأ
.ةينوناق
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نع تايضسائرلل نو˘ح˘ضشر˘م ن˘ل˘عأأ
طيحملأ سشيمهتلأ ءاهنإل مهتفضصو
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ تا˘˘يلو˘˘ب
ةضصاخلأ نيوكت˘لأ ز˘كأر˘م ل˘يو˘ح˘ت
ى˘لإأ لا˘م˘ضشلأ ن˘م لور˘ت˘ب˘لأ ن˘ه˘م˘ب
ةضصاخ دهاعم ءاضشنإأ عم بونجلأ
رحلأ حضشر˘ت˘م˘لأ لا˘قو .رو˘ن ة˘ل˘قد˘ل

د˘ب˘ع ر˘ب˘م˘ضسيد21 تا˘ي˘ضسا˘ئر˘˘ل
نم لك بيخي نل هنأأ ،نوبت ديجملأ

ى˘لإأ أر˘ي˘ضشم ، ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘ضضو
نا˘كضس ا˘ه˘ي˘نا˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ةلقرو ةيلو اهضسأأر ىلعو بونجلأ
هذ˘˘ه سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح د˘˘˘كؤو˘˘˘ت
لÓ˘خ نو˘ب˘ت فا˘ضضأأو .ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ
فرعي هنأأ ةلقرو ةيلوب هل عمجت
قطانم هيناعت يتلأ سشيمهتلأ ىنعم
ةرت˘ف ا˘ه˘ي˘ف ى˘ضضمأأ ه˘نأل بو˘ن˘ج˘لأ

ر˘˘ضشا˘˘عو ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط
ثد˘ح˘ت˘م˘لأ تأذ د˘ه˘ع˘تو.ا˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأأ
ةبراحمو يدحتلأ عفرب روضضحلل
ههجأو˘ت يذ˘لأ ن˘ب˘ُغ˘لأو سشي˘م˘ه˘ت˘لأ
ى˘ل˘ع ل˘كك ة˘ي˘بو˘ن˘ج˘لأ تا˘يلو˘˘لأ
ةحÓفلاب ءانت˘علا˘ب كلذو مو˘م˘ع˘لأ

ن˘˘˘كضسلا˘˘˘ب با˘˘˘ب˘˘˘ضشلأ م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘˘تو
هحنمو ربضصلأ بجي طقف.يفيرلأ
سسفن يفو .جئاتنلأ ققحتتل تقولأ
ىلع ثدحتملأ تأذ فضشك قايضسلأ

ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ه˘ج˘ما˘نر˘ب ن˘م ءز˘ج
تاثكام˘لأ ءا˘ضسن˘لأ ة˘ئ˘ف فأد˘ه˘ت˘ضسأ
نع ني˘ل˘طا˘ع˘لأ با˘ب˘ضشلأو تي˘ب˘لا˘ب
ةيمنتلأ سصر˘ف م˘ه˘ح˘ن˘م˘بو ل˘م˘ع˘لأ

امك .مهب سصاخ كنب حتفب كلذو
يف نيوكتلأ زكأرم ليوحتب دعو
ى˘لإأ لا˘م˘ضشلأ ن˘م لور˘ت˘ب˘˘لأ ن˘˘ه˘˘م
لورتبلأ رابآأ نأأو ةضصاخ ،بونجلأ
نو˘ب˘ت مز˘ت˘لأو .بو˘ن˘ج˘لا˘ب ز˘كر˘ت˘˘ت
،ةدمجم˘لأ ع˘يرا˘ضشم˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب

ق˘طا˘ن˘م˘لا˘ب تأو˘ن˘ضس4 ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م
،تايضسائرلأ حضشرم دكأأو .ةيبونجلأ
،ا˘˘ضسي˘˘ئر ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ لا˘˘ح ي˘˘ف ه˘˘نأأ

ن˘كضسلأ ز˘يز˘ع˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ي˘˘ضسف
ير˘˘˘˘˘˘˘ضضح˘˘˘˘˘˘˘لأو ي˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
رح˘لأ ح˘ضشر˘م˘لأ د˘عوو .بو˘ن˘ج˘لا˘ب
يمحت نينأوق ن˘ضسب ،تا˘ي˘ضسا˘ئر˘ل˘ل
عفرب دهعت امك ،فينعتلأ نم ةأأرملأ

،ةضصاخلأ تاجايتحلأ يوذ ةحنم
هبناج نم .مهقوقح ةفاكب لفكتلأو
،ةنيرق نب رداقلأ دبع حضشرتملأ لاق
لضضفب ر˘ي˘يÓ˘م˘لأ ل˘خد˘ي ر˘م˘ت˘لأ نأأ

تا˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع ظ˘فا˘˘ح˘˘ي د˘˘ه˘˘ع˘˘م
رضصو .روذبلأ

ّ
لح يذلأ ةنيرق نب،ح

لوقن فيك» ةركضسب ةيلوب سسمأأ
م˘ل ي˘˘هو ة˘˘مأر˘˘كلأو ةز˘˘ع˘˘لأ ة˘˘لود
د˘حأو د˘ه˘ع˘م ي˘ن˘˘ب˘˘ت نأأ ع˘˘ط˘˘ت˘˘ضست

004و رون ة˘لڨد ي˘قر˘يو ظ˘فا˘ح˘ي
نحن أذإأ» ،ةنيرق نب فاضضأأو».عون
،روم˘ت˘لأ عأو˘نأا˘ب ا˘ندلوأأ فر˘ع˘ن م˘ل

اهتأريخو رئأزجلأ زنكب فرعن فيك
،يبوه˘ي˘م ن˘يد˘لأ ز˘ع ا˘مأأ.«بر˘غ˘ل˘ل

21 تا˘ي˘ضسا˘ئر ح˘ضشر˘ت˘م د˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘ف
هنأاب ،ترايت نم ،لبقملأ ربمضسيد
ا˘˘˘ضسي˘˘˘ئر ه˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ لا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
عي˘ج˘ضشت˘ب مو˘ق˘ي˘ضس ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل
ةعانضص لاجم يف رامثتضسلأ معدو
ايونضس رئأزجلأ فلكي يذلأ ةيودألأ

و .«رلود رييÓم5 ىلإأ4 نيب ام»
ع˘م˘ج˘ت لÓ˘˘خ ي˘˘بو˘˘ه˘˘ي˘˘م ح˘˘ضضوأأ
،ةيباختنلأ ةلمحلأ راطإأ يف يبعضش
عيجضشت» ىلع نهأري هجمانرب نأأ

رئأزجلأ يف ةيودألأ ةعانضص لاجم
تÓيهضستلأ لك ميدقت لÓخ نم
نيرمثتضسملل تأءأرجإلأ طيضسبتو
دأريتضسأ ةروتاف سصيلقتب حمضسي امب

4 نيب ام ايونضس غلبت يتلأ ءأودلأ

:حر˘ضص و .»رلود ر˘ي˘يÓ˘م5 ىلإأ
ن˘م دد˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأأ ءا˘˘ضشنإأ ن˘˘م د˘˘بل»
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘˘يودألأ ع˘˘˘نا˘˘˘ضصم
تÓيهضست كلذ ليبضس يف مدقنضسو
ىعضسن أذكو نيرمثتضسم˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك
نأأ أدكؤوم, ةيبنجأأ تاكأرضش ةماقإل
ر˘ي˘فو˘ت ن˘كل ة˘˘يرور˘˘ضض ة˘˘ح˘˘ضصلأ
لو˘ل˘ح˘لأو ر˘ث˘كأأ يرور˘ضض جÓ˘ع˘لأ

ربع عناضصملأ ديدع ةماقإل ةنكمم
دكأأ امك .«نطولأ قطانم فلتخم
ع˘˘ي˘˘ج˘˘ضشت˘˘ب ه˘˘مأز˘˘ت˘˘لأ ي˘˘بو˘˘ه˘˘ي˘˘˘م
لا˘ج˘م˘لأ أذ˘ه ي˘ف ن˘ير˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ

سسي˘يا˘ق˘م˘لا˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأو
رمألأ ،طقفو ة˘ي˘لود˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأو
ةيودألأ ع˘ي˘ن˘ضصت˘ب ح˘م˘ضسي˘ضس يذ˘لأ

يطايت˘حأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأو ا˘ي˘ل˘ح˘م
نأا˘ضشلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘˘فو .فر˘˘ضصلأ
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ر˘يزو دد˘ج ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ
يف بابضشلأ جامدإاب همأزتلأ قباضسلأ

ةداعإأ أذ˘كو ة˘م˘ئأد ل˘م˘ع بضصا˘ن˘م
ةر˘˘غ˘˘ضصم˘˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘˘لأ ثع˘˘˘ب
م˘˘عد زا˘˘ه˘˘ج را˘˘طإأ ي˘˘ف ةأا˘˘ضشن˘˘م˘˘لأ

ي˘ف ثح˘ب˘لأو با˘ب˘ضشلأ ل˘˘ي˘˘غ˘˘ضشتو

اهت˘ع˘با˘ت˘م سسي˘لو ا˘ه˘ل˘ضشف با˘ب˘ضسأأ
ةهبج حضشرم نهأري امك .ايئاضضق
ىلع ،ديعلب زيزعلأ دبع لبقتضسملأ
دا˘ضصت˘قÓ˘ل يرا˘ق˘لأ د˘ع˘ب˘لأ ة˘ي˘قر˘˘ت
ةركضسب نم دعو ثيح ،يرئأزجلأ

ةحÓفلأ ىلع دمتعي نأاب رخألأ وه
بون˘ج˘لأ تا˘يلو ي˘ف ا˘هر˘يو˘ط˘تو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ءا˘ف˘ت˘كلأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘ل
قيقح˘ت أر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ دأو˘م˘لأ
ةداي˘ضسلأ ن˘م أءز˘ج ي˘ئأذ˘غ˘لأ ن˘مألأ
ر˘ي˘غ ن˘˘م» لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
دأريتضسأ ي˘ف ر˘م˘ت˘ضسن نأأ لو˘ق˘ع˘م˘لأ

ن˘م رلود ر˘ي˘يÓ˘˘م3 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ
ةرو˘˘تا˘˘ف ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،بو˘˘ب˘˘ح˘˘˘لأ
.«اهريغو بيلحلأ
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ةيمومعلأ لاغضشألأو لقنلأ ريزو سسمأأ ،ّفز
دقفتلأو لمعلأ ةرايز لÓخ ةبأروك ىفطضصم
نيموي رأدم ىلع ،ةنتاب ةيلو ىلإأ هتداق يتلأ
ةلمج ترقأأ ةموكحلأ نأأ ،ةنتاب ةيلو ناكضسل
لا˘غ˘ضشألأ عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ما˘ه˘لأ ع˘يرا˘ضشم˘لأ ن˘م
اهعام˘ت˘جأ لÓ˘خ ة˘يلو˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
اهنم ديفتضست يتلأ عيراضشملأ نيب نمو ،ريخألأ
،ر˘ي˘خألأ ة˘مو˘˘كح˘˘لأ عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ لÓ˘˘خ ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

لفكتلل ميتنضس رايلم0003 غلبم سصيضصخت
ة˘يلو ط˘بر عور˘ضشم ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لأ ر˘˘ط˘˘ضشلا˘˘ب
ى˘ل˘ع بر˘غ قر˘ضش را˘ي˘ضسلأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب ة˘ن˘˘تا˘˘ب

يقأوبلأ مأأ يتيلوب أرورم ملك83 ةفاضسم
غلبم سصيضصخ˘ت ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإلا˘ب أذ˘ه ،ة˘ل˘ي˘مو

ةي˘جأودزإأ عور˘ضشم˘ل م˘ي˘ت˘ن˘ضس را˘ي˘ل˘م0301
ةنتابو ةلضشنخ نيب طبأرلأ يقيرطلأ روحملأ

غلبم سصيضصخت أذكو .ملك07 ةفاضسم ىلع

قيرطلأ ةيجأودزأ ةنايضصل ميتنضس رايلم07

أذهل امل ملك89 ةفاضسم ىلع30 مقر ينطولأ
نا˘ير˘ضش هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأأ ن˘م ر˘ي˘خألأ
ن˘م ،بر˘غ˘لأو قر˘ضشلأ ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأو ة˘يلو˘لأ

ىلإأ يقأوبلأ مأأ ةيلو عم ةنتاب ةيلو دودح

أذه .ةركضسب ةيلو عم ةنتاب ةيلو دودح ةياغ

رطضشلأ لاغضشأأ ريضس ىدم ىلع هفوقو ىدلو

ةن˘تا˘ب ة˘يلو ط˘بر˘ي يذ˘لأ ق˘ير˘ط˘لأ ن˘م لوألأ

ةمرج ةيدلب˘ب بر˘غ قر˘ضش را˘ي˘ضسلأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب

ى˘ل˘ع ر˘يزو˘لأ دد˘ضش ،م˘ل˘ك22 ة˘فا˘ضسم ى˘ل˘ع

لاجآلأ مأر˘ت˘حأ عور˘ضشم˘لأ زا˘ج˘نا˘ب ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ

يف ةدوجلأ ةاعأر˘م ع˘م ،مÓ˘ت˘ضسÓ˘ل ةدد˘ح˘م˘لأ

نأأ نكمي ل هنأأ لوؤوضسملأ تأذ لاقو لاغضشألأ

لوألأ يضسأدضسلأ عورضشملأ لامكتضسأ ىدعتي

ي˘ف م˘ل˘ت˘ضسي و˘ل أذ˘ب˘ح˘م ،ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ن˘ضسلأ ن˘م

ىلع رضصأأو ،ةنضسلأ سسفن نم لوألأ يثÓثلأ

مأرت˘حا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ سصئا˘ق˘ن˘لأ سضع˘ب كرأد˘ت

ةرورضض ىلع دكأأو ،اهب لوم˘ع˘م˘لأ ر˘ي˘يا˘ع˘م˘لأ

نأأ رابتعاب زاجنلأ لحأرم ةياهن لبق اهكرأدت

ة˘نا˘ت˘مو ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘كر˘ح د˘ه˘ضشي˘ضس ق˘ير˘ط˘˘لأ

نمو أذه ،هتاعأرم بجي ام مهأأ نم زاجنلأ

لامكتضسأ دع˘ب ق˘ير˘ط˘لأ ل˘م˘ضشي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ

ىلع ىرب˘ك تلو˘ح˘م60 نيرط˘ضشلأ زا˘ج˘نأ

قيرطلاب30 م˘قر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘˘ط˘˘لأ رأر˘˘غ

ءأدهضشلأ رئب ،راطملأ ،ةنتابب57 مقر ينطولأ

ةليم ةيلوب فولخ دلوأأو يقأوبلأ مأأ ةيلوب
قرضش رايضسلأ قير˘ط˘لا˘ب ط˘بر˘لأ لو˘ح˘م أذ˘كو
يتلأ تاهج˘لأ ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب ل˘ضصأو˘ت˘ل˘ل ،بر˘غ

ةيلو ميلقإاب ملك81 اهنم تايلو30 مضضت
˘مÓ˘ت˘ضسأ ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘ي˘لوأأ ة˘ل˘حر˘˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
يناث˘لأ ر˘ط˘ضشلأ لا˘غ˘ضشأأ ةر˘ضشا˘ب˘مو عور˘ضشم˘لأ

ىلع ةيمومعلأ لاغضشألأ ريزو قفأو امك.هنم
ينأرمعلأ بطقلأ طبري قفن زاجنأ عورضشم
فيفخت فدهب كلذو ،ةيلولأ ةمضصاعب ةلمح

يف30 مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع طغضضلأ
امل ،ةتو˘ت˘لأ ن˘ي˘عو ة˘ن˘تا˘ب ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ ه˘ق˘ضش
تاقوأأ اضصوضصخ يرورم قانتخأ نم هدهضشي
نينطأوملأ رخأات نم هنع رجني امو ،ةورذلأ
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأو م˘ه˘ل˘م˘ع بضصا˘˘ن˘˘م˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘للأ
ة˘كضسلأ ط˘˘خ نأو ا˘˘ضصو˘˘ضصخ ،م˘˘ه˘˘ضسأرد˘˘م˘˘ب
ةبأروك لغتضسأ امك.ةقطنملاب رام ةيديدحلأ
اهيف ىلت ةملك لÓخو ةنتابب هدجأوت ةضصرف
،ةنتاب ةيلو ةدئافل عيراضشم نم هرأرقإأ مت ام
نأا˘˘ضشلأ ي˘˘ف ي˘˘بوروألأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ ر˘˘كن˘˘˘ت˘˘˘ضسأ
لخدت يأأ قايضسلأ تأذ يف اضضفأر ،يرئأزجلأ

عضضولأ نأأ رابتعاب هتفضص تناك امهم ناك
.ةيلخأد ةلكضشم دÓبلل نهأرلأ

دمحمأا يديسس ةمكحم ىلإا مويلا هجتت نييرئازجلا راظنأا

نيقباضس ءارزو3 و ىيحيوأا ،لÓضسل ةيخيرات ةمكاحم

رون ةلقدل دهعم نع ثدحتي ةنيرق نبو لامسشلا نم لورتبلا نهمل نيوكتلا زكارم لقني نوبت

بؤنجلا نع نبغلا عفرل مهتافضصؤب نؤقلي ةضسمخلا نؤحضشرملا

رييÓملا تارسشع  اهل دسصر ةيلولا اهنم ديفتسست ةيمومعلا لاغسشألا عاطق يف ةماه عيراسشم

برغ قرضش رايضسلا قيرطلاب ةنتاب طبر عورضشم مÓتضسل ةينقتلا لاجآلا مارتحا ةرورضض ىلع ددضشي ةبارؤك

سسيئرلا ماظن زومر زربأا ةمكاحم يف عرسشي نأا بقتري نيأا ةمسصاعلاب دمحمأا يديسس ةمكحم ىلإا مويلا نييرئازجلا راظنأا هجوتت
 .ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا

عافدلا ةئيه نم بلطب

يف رظنلا لجؤؤي رئازجلا ءاضضق سسلجم

ربمضسيد نم22ـلا ىلإا «يضشؤبلا» ةيضضق
«يخيضش لامك» ةيضضق يف ثبلأ ةحيبضص رئأزجلأ ءاضضق سسلجم لجأأ

يف نييراقع نيظفاحم مهنيب نم امهتم21 ةقفر «يضشوبلأ» وعدملأ
ةضصاخلأ ةيكلملأ دوقعو ةيراقعلأ رتافدلأو قئاثولاب ةقلعتملأ ةيضضقلأ

ة˘ئ˘ي˘ه ن˘م بل˘ط˘ب ر˘ب˘م˘ضسيد22 مو˘ي ى˘لإأ ي˘خ˘ي˘ضش لا˘˘م˘˘ك ة˘˘كر˘˘ضشب
ىوتضسم ىلع سسمأأ اهحتف مت يتلأ ةيضضقلأ ليجأات ببضس دوعيو.عافدلأ
،نيمهتملأ دحأأ عافد بايغ ىلإأ ةمضصاعلأ ءاضضق سسلجمل ةيئأزجلأ ةفرغلأ

دمحمأأ يديضس ةمكحم ةباينو عافدلأ ةئيه نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو
تضضق نأأ دعب رئأزجلأ ءاضضق سسلجمب مهدضض رداضصلأ مكحلأ تفنأاتضسأ

تأونضس01 ـب يضشوبلأ وعدملأ ةيضضقلأ يف يضسيئرلأ مهتملأ ةنأدإاب
.ةذفان سسبح
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ةزهجأل نيبكرملا ناوعألا نيوكت سسرادم6 دامتعا
لاسسملا لورتبلا زاغ

ةديدج تازايتما نع نلعت ةمؤكحلا
«زاغريضس» دؤقو  لامعتضسا عيجضشتل

01 ىلإأ5 نم هنأأ ،تريزامت ةليمج مجانملأو ةعانضصلأ ةريزو تفضشك
لورتبلأ زاغ دوقو نوكتضس رئأزجلأ يف جتنتضس يتلأ تأرايضسلأ نم ةئاملاب
ةينوناقلأ سصوضصنلأ نييحت متيضس هنأأ ،ةريزولأ تفاضضأأو .»زاغريضس» لاضسملأ

ميمعت نم نكمت يتلأ ةزه˘جألأ مأد˘خ˘ت˘ضسأ لا˘ج˘م˘ب سصا˘خ˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
لوح ةودن سشماه ىلع تريزامت تدكأأ قايضسلأ أذه يفو زاغريضس مأدختضسأ

نيبكرملأ نأوعألأ نيوكت سسرأدم6 دامتعأ نع لاضسملأ لورتبلأ زاغ

ىلإأ ةزهجألأ هذهل بكرم006 دامتعأ مت امك .لاضسملأ لورتبلأ زاغ ةزهجأل

نأأ ،باقرع دمحم ةقاطلأ ريزو دكأأ هبناج نم .ةبقأرملل أريبخ021 بناج
لورتبلأ زاغ دوقول ةرايضس نويلم ليوحتل تايناكمإلأ لك ترخضس ةلودلأ

ىقتلم لاغضشأأ حاتتفأ لÓخ ةملك يفو .3202 قافآأ يف «زاغريضس» لاضسملأ
حضضوأأ ،«زاغريضس» دوقوك لاضسملأ لورتبلأ زاغ ريوطتو ةيقرت لوح ينطو

ىلع رفوتت ة˘ط˘ح˘م0001 زاجنإل مزÓ˘لأ م˘عد˘لأ ر˘ي˘فو˘ت م˘ت ه˘نأأ با˘قر˘ع
تأدعم بيكرت يف ةضصضصختملأ زكأرملأو تآاضشنملأ نم ددع و «زاغريضس»
سسفن قفو ،لمعلأ يرجي امك .نطولأ قطانم فلتخم ربع تأرايضسلأ ليوحت
ةكبضش ىوتضسم ى˘ل˘ع «زا˘غر˘ي˘ضس» ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ة˘ف˘عا˘ضضم ى˘ل˘ع ،لوؤو˘ضسم˘لأ

دافأأو .«لاطفن» ةيلورتبلأ دأوملأ عيزوتو قيوضستل ةينطولأ ةكرضشلأ تاطحم
اناهر دعي دوقوك «زاغريضس» لامعتضسأ ريوطت نأأ راطإلأ أذه يف ريزولأ
ىلع ةيباجيإأ ايأزم نم هل امل ،ديعبلأ و طضسوتملأ ىدملأ ىلع ايجيتأرتضسأ
لضصي ايلام امعد ةموكحلأ تحنم فدهلأ غولبل .ةئيبلأو ينطولأ داضصتقلأ

تأرايضسلأ بحاضصأأ عيجضشت فدهب ،ءانتقلأ ةفلكت نم ةئاملاب05 ىلإأ
ايأزم تحنم امك .«زاغريضس» لمعتضسأ ىلع ةرجألأ و ةضصاخلأو ةيمومعلأ

هلمعتضست يتلأ تابكرملأ ءافعإاك «زاغريضس» لامعتضسأ ةيقرتل تÓيهضستو
نواعتلأ ةركذم ىلإأ ،باقرع راضشأأ ،رخأأ ديعضص ىلع .تأرايضسلأ ةميضسق نم
لاقتنÓل عفد ءاطعإل ةيمومعلأ لاغضشألأو لقنلأ عاطق عم اهعيقوت مت يتلأ
كÓهتضسلأ ديضشرت دوهج ةلضصأوم أذكو رئأزجلأ هيلإأ ىعضست يذلأ ،يوقاطلأ
يعيبطلأ زاغلأو لاضسملأ لورتبلأ زاغ ةيقرت لÓخ نم ةقاطلل ينطولأ
ديري رمثتضسم لك ىلع سضرفي طورضشلأ رتفد نأاب دافأأ امك .طوغضضملأ
لمضشيو Óماكتم هعورضشم نوكي نأأ دوقولأ عيزوتل تامدخ ةطحم زاجنإأ
تأرايضسلأ سصحفل ةمزÓلأ لئاضسولأ ريفوت بناج ىلإأ «زاغريضس«ـب ديوزتلأ
.اهتنايضص و لاضسملأ لورتبلأ زاغ دوقو لمعتضست يتلأ
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ي˘ئأد˘ت˘بلأ رو˘ط˘لأ ةذ˘تا˘سسأأ ذ˘ف˘˘ن
ريطأات ةعطاقمب سسمأأ مهتأديدهت
لوألأ ل˘˘˘سصف˘˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خأ
امدعب ايرأدإأ ىتح و ايجوغأديب
ىلإأ ةلهم ةيبرتلأ ةرأزو تحنم
ربمسسيد رهسش نم حتافلأ ةياغ
قبسس يتلأ مهبلاطم ةيبلت دسصق
تنا˘كو.ة˘يا˘سصو˘ل˘ل ا˘ه˘ع˘فر م˘˘تو
ةذتاسسأل ةي˘ن˘طو˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ
سسمأأ تعد دق يئأدتبلأ ميلعتلأ
مدع ىلإأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ لوألأ
ةليط سسرأدملل م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ لا˘سسرإأ
ليجأاتل ام˘عد تأرا˘ب˘ت˘خلأ ةر˘ت˘ف
ل˘خد˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإأ تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خلأ

بلاطملأ يف رظنلل ةيبرتلأ ريزو
لولحلأ نم ةرذح˘م ،ة˘عو˘فر˘م˘لأ
سضعب اهجهتنت يتلأ ةيع˘ي˘قر˘ت˘لأ
تأرا˘ب˘ت˘خلأ دأد˘عإل سسرأد˘˘م˘˘لأ

نيريدملأ فرط نم هحيحسصتو
تد˘˘˘كأأو .ن˘˘˘ير˘˘˘خآأ ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأأ وأأ
ةذتاسسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ
اهل نايب يف يئأد˘ت˘بلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

ى˘لإأ ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘ب ه˘˘ت˘˘ه˘˘جو
ةعطاقم رأرق˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ
ةيأد˘ب لوألأ ل˘سصف˘لأ تأرا˘ب˘ت˘خأ

ءا˘ف˘ت˘˘سسأ مد˘˘ع˘˘ل ،سسمأأ مو˘˘ي ن˘˘م
ةيعأد ،ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ طور˘سشلأ
لاسسرإأ مدع ىلإأ ذيمÓتلأ ءايلوأأ
ا˘م˘عد ة˘سسرد˘م˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأأ
تدكأأ امك .تأرابتخلأ ليجأاتل
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةذ˘˘تا˘˘سسأأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت
ا˘ه˘بأر˘سضإأ ة˘ل˘سصأو˘م ي˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ
ي˘ف مو˘ي˘لأ ن˘م ة˘يأد˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةفقو ميظنت عم عسساتلأ هعوبسسأأ
ةقحلم مامأأ ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو
ليجأات م˘ت˘ي نأأ ى˘ل˘ع ،و˘سسيور˘لا˘ب
لوألأ لسصفلأ تأرابتخأ ميظنت
طور˘˘سشلأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ة˘˘˘يا˘˘˘غ ى˘˘˘لإأ
لهاجتل أرظن كلذو.ةيجوغأديبلأ
تابأرطسضÓل ة˘ي˘سصو˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ
ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق ا˘هد˘ه˘سشي ي˘ت˘˘لأ
ريخأات هنع مجن يذلأو ،ةينطولأ
،ي˘سسأرد˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ةرور˘˘ي˘˘سس
ذيمÓتلأ ءايلوأأ سضفرل ةاعأرمو
اهجهتنت يتلأ ،ةيعيقرتلأ لولحلل

دأد˘˘˘˘˘عإل سسرأد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ سضع˘˘˘˘˘˘ب
ن˘م ا˘ه˘ح˘ي˘ح˘سصتو تأرا˘ب˘ت˘خلأ

ةذ˘˘تا˘˘سسأأ وأأ ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ فر˘˘˘ط
ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ ترذ˘˘حو .ن˘˘ير˘˘خآأ
دبع ةينطولأ ةيبرتلأ ريزو مأزتلأ
هسضفرو تمسصلأ دباعلب ميكحلأ
يدج لكسشب ةذتاسسألأ فلم حتف
ةيبرتلأ تايريدم نم بلط ثيح,
ة˘ي˘˘ب˘˘يدأا˘˘ت تأءأر˘˘جإأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب
ةذ˘˘تا˘˘سسألأ ها˘˘ج˘˘تأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘يو˘˘خ˘˘˘ت
يروفلأ درطلأ اهنم نيبرسضملأ
ع˘˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘ق ذا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسأأ ل˘˘˘˘˘˘˘˘كل
أذ˘ه ي˘ف تل˘ق˘˘نو .تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خلأ

ديكأات ىلع ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ دد˘سصلأ

ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘˘بلأ رو˘˘˘ط˘˘˘لأ ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأأ

ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ م˘˘هدو˘˘م˘˘سص

نم يتلأ ةعور˘سشم˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م

اهي˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لأ دا˘ع˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ

ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل بق˘تر˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خ

ةذتاسسأل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ

ر˘يزو ع˘م ي˘ئأد˘ت˘بلأ م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ميكحلأ دب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

جرخم داجيإأ لجأأ نم أدغ دباعلب

ذيمÓتلأ اهيف عفدي يتلأ ةمزأÓل

.ايلاغ نمثلأ هدحو
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ةي˘بر˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘با˘ق˘ن˘لأ تدد˘ن
ذيمÓتلأ هسشيعي يذلأ رملأ عقأولاب «تاسسلأ»
فلتخمو يزيلإأ ةيلوب سسانمأأ نيع ةيدلبب
ل˘طا˘م˘ت تل˘ج˘سس ثي˘ح ,بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ تا˘˘يلو
ماعطإلأ ريفوت ىلع ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لأ سسعا˘ق˘تو
نيع سسرأدم معاطم نأأ ةدكؤوم ،ذيمÓتلل
ةقلغم رسصحلأ ل لاثملأ ليبسس ىلع سسانمأأ

ةرايز موي ىوسس حتفت ل و ةنسسلأ ةيأدب ذنم
ام وهو ،روفلأ ىلع ةيناث ةرم قلغتل يلأولأ
ناسسل ىلع ةباق˘ن˘لأ تل˘ق˘نو .Ó˘يا˘ح˘ت ر˘ب˘ت˘ع˘ي
لسصو هنأأ «يخيسش ر˘ما˘ع» ي˘ئلو˘لأ ا˘ه˘ن˘ي˘مأأ
سسانمأأ نيع ةيدلبب نييلحملأ نيلوؤوسسملاب
ةرايز درجمبف ةغوأرملأو لياحتلأ ةجرد ىلإأ

9102/11/52 يف ةخرؤوملأ ةيلولأ يلأو

ريفوت ىلإأ ءلؤو˘ه به سسا˘ن˘مأأ ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل

تاسسسسؤوملأ يريسسم ىلع اهسضرفو ةبجولأ

م˘ت˘نأأ ا˘ه˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأا˘كو ةدرا˘ب تنا˘˘ك و˘˘لو

ي˘لأو˘م˘لأ مو˘ي˘لأ ي˘فو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ل يد˘˘ي˘˘سس

تداعو مه˘ق˘ح ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ع˘ن˘ُم ةرا˘يز˘ل˘ل

با˘ي˘غ ف˘سسأÓ˘ل بب˘سسلأو ا˘ه˘ع˘م ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘لأ

كيرسشك اننإأ» يخيسش لاقو .يحلأ ريمسضلأ

فظوملل لسضفألأ قيقحتل ىعسسن يعامتجأ

نمو ملعتملأ فأدهأأ قيقحتب ليفكلأ هنوك

قوقح نع اسضيأأ عافدلل دهتجن قلطنملأ أذه

ءا˘بآأ أر˘ي˘خأأو لوأأ ا˘ن˘نأل ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ئا˘˘ن˘˘بأأ

ن˘يأأ ي˘لأو˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م تم˘ت أذ˘ه˘لو.«ءا˘ي˘لوأأو

يف لثمتملأ ةباقنلأ بلط هيدي نيب انعسضو

ذيمÓ˘ت˘لأ فا˘سصنإأ ل˘جأأ ن˘م ل˘جا˘ع˘لأ ه˘ل˘خد˘ت
ةدعل ةبجولأ أو˘مرُ̆حو م˘ه˘ق˘ح أو˘ع˘نُ̆م ن˘يذ˘لأ
ا˘ه˘ل تسصسصخ يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأأ
ل˘ئا˘سسو˘لأو ة˘م˘خ˘سضلأ تا˘ي˘نأز˘ي˘م˘لأ ة˘لود˘لأ
سسرأدملاب اهريفوت ىلع ترهسسو ةددعتملأ

تأذ ي˘ف ءا˘جو .ةدرا˘˘ب تا˘˘ب˘˘جو تنا˘˘ك و˘˘لو
ر˘ي˘م˘سضلأ م˘كي˘ف د˘سشا˘ن˘ن ا˘˘ن˘˘نإأ» ة˘˘ل˘˘سسأر˘˘م˘˘لأ

دوذلأ لجأأ نم ذيمÓتلأ انئانبأأ يف ةيناسسنإلأو
عسضوو عقأوب ة˘يأرد م˘كل˘كو م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع
لخدتلأ لجأأ نم مكب بيهن اننإأو ،ةقطنملأ
مهب لسصو نيذلأ ءلؤوهل دح عسضوو لجاعلأ
مهقح مهعنمو ةءأربلاب بعÓتلأ ىلإأ رمألأ
ه˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ه˘˘سسو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ه˘˘سسر˘˘ك يذ˘˘لأ

نم راهن ليل لمعت يتلأ ةلودلأ تاسسسسؤوم
.»ذيمÓتلأ ةحأر لجأأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ
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يلاوتلا ىلع عسساتلا عوبسسأÓل مايأا ةثÓثل مويلا مهبارسضإا ديدجت عم

نوذفني يئإدتب’إ روطلإ ةذتاسسأإ
تإرابتخ’إ ريطأات نوسضفريو مهتإديدهت

نيلوؤوسسملا لياحت حسضفت «تاسسلا» ةباقن

طقف دحإو مويل اهبإوبأإ حتفت ربمتبسس رهسش ذنم ةقلغم ةيسسردم معاطم

ادغ ةيبرتلا ريزوو يئادتب’ا روطلا ةذتاسسأا ةيقيسسنت نيب بقترم ءاقل ^

ةّقحتسسم ريغ ايازم حنم اهنيب نم مهت ةّدعب  نوعباتم
تاقفسصلا نوناقب بعÓتلاو

تإراطإإ مهنيب نم نيمهّتم ةعبرأإ عسضو
 ةيئاسضقلإ ةباقرلإ تحت «لإديمسسأاب»

راجحلأ ةمكحم ىدل قيقحتلأ يسضاق مرسصنملأ عوبسسألأ ةياهن ردسصأأ
ةباقرلأ تحت ةبانعب «لأديمسسأأ» عرفل ةعبات تأراطإأ عسضوب يسضقي أرأرق
ةعبرأأ مهددع غلابلأ نومهّتملأ عبوت دقو أذه .ةتّقؤوم ةفسصب ةيئاسضقلأ
ربم ريغ تأزايتمأ حنمو تاقفسصلأ نوناق ةفلاخم ةمهتب سصاخسشأأ

ّ
دعب ةر

ةّيسضق سصوسصخب اقّمعم اقيقحت ةبانعب ينطولأ كردلأ حلاسصم ءأرجإأ
قيرط نع ،ةبانعب «لأديمسسأأ» عرفب تاقفسصلأ نوناق تّسسم يتلأ بعÓتلأ

سصن˘ي ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإلأ عا˘ب˘ّتأ مد˘ع
ّ

قرطلأو تاسصقا˘ن˘م˘لأ نو˘نا˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع 
نمم ءاسصقإلاب لقنلأ يف نيلماعتملأ دحأأ راطخإأ ّمت نيأأ ،اهب لومعملأ
خ˘يرا˘ت˘ب ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘ع˘م˘لأ ي˘لّوألأ ل˘ي˘هأا˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو ة˘سصقا˘ن˘م ي˘ف كرا˘˘سش

اهل سساسسأأ ل ةيهأو بابسسأأ سسامتلأ كلذ يف ببسسلأ ناكو6102/60/11
اهّري˘سسي ىر˘خأأ ة˘سس˘ّسسؤو˘م˘ل تÓ˘ي˘ه˘سست ح˘ن˘م سضر˘غ˘ب كلذو ة˘ح˘ّسصلأ ن˘م
رحتلأ نأأو املع «لأديمسسأأ» عورف نم عرف ريدم اهريسسي

ّ
تماق يتلأ تاي

رحتلأو ثحبلأ ةليسصف رسصانع اهب
ّ

رج دق ةيميلقإلأ ةعومجملل ةعباتلأ ي
ّ

ت
وهو «ن.ع» نم لكب رمألأ قّلعتيو ،ةلأدعلأ ةقورأأ ىلإأ سصاخسشأأ ةعبرأأ

ةروكذملأ ةسسسسؤوملأ عورف نم اعرف ّدعت يتلأ «ديأرت رفسسأأ» ماع ريدم
نم لك عم ةيرسشبلأ درأوملأ ةيريدمل عباتلأ «ك.ح» ىلإأ ةفاسضإأ افلاسس
بسصنم ريخألأ لغسش نيح يف نايداسصتقأ نÓماعتم امهو «ك.غ«و «سش.ل»
مامأأ ءلؤوه فلم ليحأأ ثيح ،قباسس تقو يف «لأديمسسأأ» عورف دحأأ ريدم
ةباقرلأ تحت مهعسضو ّمتي نأأ لبق راجحلأ ةمكحمب ةسصتخملأ تاهجلأ
.تاقيقحتلأ لامكتسسأ ةياغ ىلإأ ةتّقؤوم ةفسصب ةيئاسضقلأ

h.S¢

ةدعب يسسردملإ لقنلإ تÓفاح باحسصأإ بإرسضإإ
 ةقلاعلإ نويدلإ ببسسب سسإرهأإ قوسس يف تايدلب

ةدع عم نيدقاعتملأ يسسردملأ لقنلأ تÓفاح باحسصأأ بأرسضإأ ببسست
تاعمجتلأ و ىرقلأ ذيمÓت لقنت ةكرح كابرإأ يف سسأرهأأ قوسسب تايدلب
ىلإأ مهئايلوأاب و مهب عفد ام ،ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ىلإأ ،ةديعبلأ ةيناكسسلأ
عم ةأزأوملاب .لاكسشإلأ أذهل عيرسس لح داجيإاب ةيدلبلأ ةبلاطمل جاجتحلأ
ريبعتلل ،ةيلولأ رقم مامأأ عمجتلاب ، سسمأأ موي تÓفاحلأ باحسصأأ ماق كلذ
دوعولأ و ، ةمكأرتملأ ةيلاملأ مهتاقحتسسم عفد مدع نم مهئايتسسأ نع
نع ءايلوألأ ربع اميف ، ةليوط ةدمل ةقلاعلأ مهتيعسضو ةيوسستب ةرركتملأ

،لقنلل ةليدب لئاسسو مأدعنأ و يسسردملأ لقنلأ تÓفاح فقوت نم مهبسضغ
ة˘سسأرد˘لأ د˘عا˘ق˘م ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ن˘م ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ن˘ي˘كم˘˘ت˘˘ل
نع ةديعبلأ قطانملاب و تايدلبلأ رقمب ةدجأوتملأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملاب
لقنلأ ريفوت و لكسشملأ لح يف عأرسسإلاب نيبلاطم ،ةيناكسسلأ مهتاعمجت

نم ةيفاسضإأ ةغلابم عفد و لقنلأ لئاسسو نع ثحبلأ بعاتم نم مهئافعإل
،ةسسأردلأ دعاقمل لوسصولأ نم مهئانبأأ نيكمتل ةريقفلأ تÓئاعلأ ةينأزيم
يأأ ةيسصولأ ةرأزولأ رخأات ىلإأ ةيعسضولأ هذه تاطلسسلأ تعجرأأ و أذه
ةيوسستب سصيخرتلأ و ريسشأاتلأ يف ةيلحملأ تاعامجلأ و ةيلخأدلأ ةرأزو
زجع ىرخأأ ةهج نم و ، ةيلاملأ ةدسصرألأ رفوت نم مغرلاب ةيعسضولأ
سضعب تفرتعأ امك رييسستلأ ءوسسل نيلقانلأ بلاطمب لفكتلأ نع تايدلبلأ
،ةيدلبلأ ىرق عيمجل يسسردملأ لقنلأ تÓفاح ريفوت يف اهزجعب ،تايدلبلأ

يسسردملأ لقنلأ تامدخ ميدقتل ،سصأوخ نيلقان عم دقاعتلأ ىلإأ اهعفد ام
يتلأ نيلقانلأ ءلؤوه تاقحتسسم عفد يف لجسسملأ رخأاتلأ نكل ،ذيمÓتلل
نع نوفقوتي مهلعج ام ،مهءايتسسأ تراثأأ ،ميتنسس يرايلم نم ديزأأ تغلب
عيباسسألأ ةليط مهيعاسسم رذعت دعب ،ةقلاعلأ مهنويدب ةبلاطملل لمعلأ
.ةرخأاتملأ مهتاقحتسسم نع جأرفإلأ و مهتيعسضو ةيوسستل ةطرافلأ

G.T¢

ةنيطنسسق

ةريطخ ةباسصع ككفت «يرايبلإ»
يلجنم يلعب تإردخملإ جيورتل

يف ةنيطنسسق ةيلو نمأأ حلاسصم لبق نم رطسسملأ ططخملل أديسسجت
ةسصتخملأ ةيمأرجإلأ تاكبسشلأ ةسصاخ اهعأونأأ ىتسشب ةميرجلأ ةحفاكم
لخدتلأو ثحبلأ ةقرف  تنكمت ،ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ جيورت يف
ةجلاعم نم ،ةنيطنسسق ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملاب
ةعامج راطإأ يف عيبلأ دسصق تأردخملأ نيزختو ةزايحب قلعتت ةيسضق

.ةنسس64و34 رمعلأ نم ناغلبي ناسصخسش اهيف طروت ،ةمظنم ةيمأرجإأ
جيورتب نيينعملأ مايق اهدافم تامولعمل لÓغتسسأ اهعئاقو دوعت ةيسضقلأ
فيثكت متي˘ل ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ءا˘ي˘حأأ د˘حأا˘ب تأرد˘خ˘م˘لأ
لوألأ هيف هبتسشملأ فيقوت نم ةيأدبلأ يف تنكم يتلأ ةينأديملأ تايرحتلأ

ىدحإاب عيبلل ةأايهم تأردخم عطق هتزوحب و ةنسس34 رمعلأ نم غلابلأ
هليوحت م˘ت˘ي˘ل ، ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب ة˘يرأو˘ج˘لأ تأد˘حو˘لأ
يذلأ هكيرسش فاقيإأ نم تنكم ةقمعملأ ثاحبألأ و تاقيقحتلأ ،ةحلسصملل
نيرفاسسملأ لقن ةطحم برق تاعونمملأ هتاهب هل يسسيئرلأ نومملأ ربتعي
يلام غلبم و تأردخملأ نم نيتحيفسص هتزوحب طبسض و ةنيدملأ تأذب
تأءأرجإلأ لا˘م˘كت˘سسل ر˘خآلأ و˘ه ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ج˘يور˘ت˘لأ تأد˘ئا˘ع ن˘م
عيبلل ةأايهملأ تأردخملأ نم ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلأ ،ةينوناقلأ

فاقيإأ أذك و عيبلأ تأدئاع نم يلام غلبم و مأرغ3.602 ـب اهنزو ردقي
مت قيقحتلأ تايرجم نم ءاهتنلأ دعب ،ةيسضقلأ يف نيطروتم نيسصخسش
ةباينلأ مامأأ ةيسضقلأ حرط و نيينعملأ قح يف ةيئأزج تأءأرجإأ فلم زاجنإأ
. ةيلحملأ
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ناحتما زكارم ةعبرأا ىلع نيحسشرملا  عيزوت متيسس

يراجلإ ربمسسيد32 موي ةاسضقلإ ةقباسسم ءإرجإإ
ربمسسيد52و32 نيب ام ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ كلذو ءاسضقلأ كلسسب قاحتلÓل ةقباسسم ميظنت خيرات نع دحألأ سسمأأ لدعلأ ةرأزو تنلعأأ

ةغللأو ةماعلأ ةفاقثلاب قلعتت32لأ نينثلأ موي نم ءأدتبأ ىرجتسس يتلأ ةقباسسملل ةيباتكلأ تأرابتخلأ نإاف ةرأزولأ بسسحو .يراجلأ

تأءأرجإلأو يندملأ نوناقلأ ءاسسملأ يفو ةيئأزجلأ تأءأرجإلأو يئأزجلأ نوناقلأ9102ربمسسيد42 ءاثÓثلأ يلأوملأ مويلأو ةيسسنرفلأ
ةعبرأأ ىلع نوحسشرملأ عزويو ةيزيلجنلأ ةغللأ أءاسسمو ةيسصÓختسسلأ ةركذملأ رابتخاب احابسص ةقباسسملأ نم ريخألأ مويلأ يف امأأ ةيندملأ

ىلإأ سسوسسم نب ةحلم يناثلأ زكرملأو  ةعيرزوب ناحتملأ زكرم1068 ىلإأ1 نم (ةعيرزوب)2رئأزجلأ ةعماج لوألأ زكرملأ ناحتمأ زكأرم

ةرأزو تناكو02441. ىلإأ02421 نم ةعيرزوب ايلعلأ ةسسردملأ عبأرلأ زكرملأو02421 نونكع نب ةقحلم ثلاثلأ زكرملأو7369 ةياغ

ايلعلأ ةينطولأ ةسسردملأ ىوتسسم ىلع9102 ةنسسل يسضاق بلاط742 فيظوتل ةينطولأ ةقباسسملل تÓيجسستلأ ةرتف تددح دق لدعلأ

تأرابتخلأ لÓخ نم يراجلأ ربمسسيد رهسش يف لوبقلأ تأرابتخأ ءأرجإأ متي نأأ ىلع طرافلأ ربوتكأأ13و31 نيبام تناك يتلأو ءاسضقلل
YÉO∫ Ge«ø. اهنع نلعملأ ةيباتكلأ
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¯LªÉ∫ HƒYµÉR

و نا˘كم˘لأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب تف˘˘ع˘˘شسأأ
ةنيدملأ ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإأ تل˘ق˘ن
ىلع و ،يلجنم يلع ةديدجلأ

ةد˘حو˘لأ تل˘خد˘ت ر˘خآأ د˘˘ي˘˘ع˘˘شص
نبإا˘ب ن˘شسحأأ ي˘لا˘ج˘ق ة˘يو˘نا˘ث˘لأ

و10 ةعاشسلأ دودح يف دايز

دوعشسم/ب ر˘شصن˘لأ ي˘ح˘ب د45

فاعشسإأ لجأأ نم كلذ و ويرجوب

ى˘ث˘نأأ صسن˘ج ن˘م ا˘يا˘ح˘شض30

01 ن˘˘ي˘˘ب م˘˘هرا˘˘م˘˘عأأ تحوأر˘˘ت

أوشضرعت ةنشس53 و تأونشس

ديشسكأأ يداحأأ زاغ˘ب قا˘ن˘ت˘خÓ˘ل

،ةأافدملأ نم ثعبنملأ نوبركلأ

ن˘م نو˘نا˘ع˘ي أو˘نا˘ك ا˘يا˘˘ح˘˘شضلأ

نيعب مهفاعشسإأ مت رأود و نايثغ

زكرم˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ل˘ق˘ن و نا˘كم˘لأ

تلخدت و ،دايز نباب يحشصلأ

هللأ ءاطع نب ةيشسيئرلأ ةدحولأ

ربمفون03 موي فيرششلأ دمحم

و40 ةعاشسلأ دودح يف9102

90 ة˘يرأو˘ج˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب د62

كلذ و40 ينكشسلأ عمجملأ

اياحشض60 فاع˘شسإأ ل˘جأأ ن˘م

تحوأر˘ت ن˘ي˘شسن˘ج˘˘لأ Ó˘˘ك ن˘˘م

35 و تأونشس60نيب مهرامعأأ
زاغب قانتخÓل أو˘شضر˘ع˘ت ة˘ن˘شس
نو˘˘˘بر˘˘˘كلأ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسكأأ يدا˘˘˘˘حأأ
،ةأا˘˘فد˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م بر˘˘˘شست˘˘˘م˘˘˘لأ
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي أو˘نا˘ك ا˘يا˘˘ح˘˘شضلأ

ثي˘ح˘ب صسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘˘شص
ىفششتشسم ىلإأ أولقن و أوفعشسأأ
.يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملأ

ةأافدملا نم برضستملا زاغلا ءارج ديدضش قانتخا ىلإا اياحضضلا ضضرعت اميف/ةنيطنضسق

OCدحاو موي يف صصاخششأا01 ةايحب يدوي داك
70 ةيراوجلا ةدحولاب د85و32 ةعاضسلا دودح يف فيرضشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةضسيئرلا ةدحولا تلخدت

برضست ءارج قانتخÓل تضضرعت ةنضس14رمعلا نم غلبت ىثنأا ضسنج نم «ك-ك» ةيحضضلا فاعضسإا لجأا نم كلذو20 ينكضسلا عمجملا
.ةأافدملا نم نوبركلا ديضسكأا يداحأا زاغ

ةديدجلا ةيربلا ةطحملا حاتتفا عم ةازاوم/يقاوبلا مأا

 ةفقو يف لخدت يرشضحلا لقنلل ةرجألا تارايشس ةباقن
تاراشسملا رييغت ببشسب ةيجاجتحا
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ةبا˘ق˘ن صسمأأ حا˘ب˘شص تمد˘قأأ
ير˘شضح˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘لأ تأرا˘˘ي˘˘شس
حا˘˘ت˘˘ت˘˘˘فلأ ع˘˘˘م ةأزأو˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘بو
ة˘ير˘ب˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو˘ب ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ
أديدنت ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م بنا˘ج˘ب
م˘ت ي˘ت˘لأ تأرا˘شسم˘لأ ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت˘˘ب
ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م ا˘هدا˘م˘ت˘˘عأ
ةباقنلأ نع لثمم بشسحو لقنلأ
يف لث˘م˘ت˘م˘لأ ءأر˘جإلأ أذ˘ه نإا˘ف
ةشصاخلأ فقوتلأ تاطحم ةرثك
جراخ نم ةمداق˘لأ تÓ˘فا˘ح˘لا˘ب
ةيربلأ ةطحملأ هاجتاب ةيلولأ
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘يو أر˘ي˘ث˘˘ك م˘˘هر˘˘شضي
نيبلاطم ة˘ي˘مو˘ي˘لأ م˘ه˘ل˘ي˘خأد˘م
عنمو لخدتلاب ل˘ق˘ن˘لأ ة˘ير˘يد˘م
لإأ ف˘قو˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لأ

أونكمتي ىتح ةيربلأ ةطحملاب
ها˘ج˘تا˘ب ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ ل˘ق˘ن ن˘˘م
ل˘˘جأأ ن˘˘مو.ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ ط˘˘˘شسو
ر˘يد˘م د˘ق˘ع لا˘كششإلأ ة˘ل˘ح˘ل˘˘ح
ع˘م ا˘ع˘شسو˘م ا˘عا˘م˘ت˘جأ ل˘ق˘˘ن˘˘لأ

بنا˘˘ج ى˘˘لإأ فأر˘˘طألأ ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
ناب فششك نيأأ نمألأ حلاشصم
نم ةدمتع˘م˘لأ تأرا˘شسم˘لأ هذ˘ه
ةتقؤوم دعت ةشصتخم ةنجل لبق
ع˘جر˘ت ا˘هر˘ي˘ي˘غ˘ت تا˘ي˘حÓ˘شصو
يتلأ ةيدلبل˘ل ى˘لوألأ ة˘جرد˘لا˘ب
ءاقللأ أذه يف ا˘ه˘با˘ي˘غ تل˘ج˘شس
ل˘ق˘ن˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ا˘ن˘ئ˘م˘˘ط˘˘م
تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘شسلأ ى˘˘˘لإأ لا˘˘˘غ˘˘˘ششنلأ
داج˘يإأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
يشضرت يتلأ ةلي˘ف˘كلأ لو˘ل˘ح˘لأ

أر˘˘˘كذ˘˘˘م فأر˘˘˘طألأ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةبشسنلاب ةدمتعملأ تأراشسملاب
ةهجلأ نم ةمداق˘لأ تÓ˘فا˘ح˘ل˘ل

نيع . نور˘كف ن˘ي˘ع˘كة˘ي˘بر˘غ˘لأ
ةنيطنشسق . ةششرك نيع. ةليلم
˘مأأ ة˘ن˘يد˘م ى˘لإأ لو˘خد˘لأ نو˘كي
فقوت ةطقن ةجمرب و يقأوبلأ
نأرودلأ مث ة˘ع˘ما˘ج˘لأ ةأذا˘ح˘م˘ب
لوشصولأ ةياغ ىلإأ لفشسألأ ىلإأ
هجوتلأ ةعأذإلأ رقم ىنبم ىلإأ
هاجتأ نأرودلأ مث لفشسألأ ىلإأ

بنج رورملأ ..... يرفاعلأ يح
ةيونا˘ث م˘ث ي˘نا˘كر˘ب ة˘ط˘شسو˘ت˘م
ة˘يا˘غ ى˘لإأ ي˘ت˘˘ب˘˘شسلأ ة˘˘فا˘˘خو˘˘ب
ة˘ن˘يز˘خ ى˘ن˘ب˘م ى˘˘لإأ لو˘˘شصو˘˘لأ
ةط˘ح˘م˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لأ م˘ث ة˘يلو˘لأ
تÓفا˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب , ة˘ير˘ب˘لأ
و ةيقرششلأ ةهجلأ نم ةمداقلأ
ة˘يلو رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ششلأ

. صشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع, ة˘م˘لا˘ق, ة˘با˘ن˘˘ع
ن˘˘ي˘˘ع . ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شصلأ ر˘˘˘شصق
مت ةشسبت . ةنايكشسم . ءاشضيبلأ

ةد˘حأو ف˘قو˘ت ة˘ط˘ق˘ن ة˘ج˘˘مر˘˘ب

نونحشس باب˘ششلأ رأد ةأذا˘ح˘م˘ب

. فيرششلأ

ل˘˘ف˘˘شسألأ ى˘˘لإأ نأرود˘˘˘لأ م˘˘˘ث

.م˘يد˘ق˘لأ حÓ˘ف˘لأ قو˘شس ها˘˘ج˘˘تأ

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘ب رور˘˘م˘˘˘لأ

ةياغ ىلإأ ةششئاع لاقغ ينهملأ

ة˘˘كر˘˘شش ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ لو˘˘شصو˘˘لأ

راشسم˘لأ ة˘ل˘شصأو˘م و ي˘ح˘لا˘شص

ةياغ ىلإأ جودزملأ قيرطلأ ربع

052 ي˘ح و ي˘فأو˘لأ ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث

ةأذا˘ح˘م˘ب طو˘ب˘ه˘لأ م˘˘ث ا˘˘ن˘˘كشس

ةيبونج˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م

ىلإأ يدماحوح ةلاكو ةأذاحمب

ة˘ط˘ح˘م˘لأ ى˘لإأ لو˘شصو˘لأ ة˘يا˘غ

نم ةمداق˘لأ تÓ˘فا˘ح˘لأ ا˘م˘ن˘ي˘ب

ا˘ه˘نا˘˘كمإا˘˘ب ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خو ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

. ةطحملأ ىلإأ ةرششابم لوخدلأ

 ايموي يضسردملا طيحملا يف بعرلا عرزت

لجيجب ةريطخ حورجب اذيملت بيشصت ةنونجم ةجارد
¯Ω
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ذيملت دحألأ صسمأأ لأوز بيشصأأ

ط˘شسو ة˘ي˘ئأد˘ت˘بلأ ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف
دعب ةربتعم حورجب لجيج ةنيدم
تناك ةيران ةجأرد لبق نم هشسهد
ةشسردملل يذاحملأ قير˘ط˘لأ ر˘ب˘ع˘ت
. هميلعت ريخألأ أذه اهب عباتي يتلأ

نإا˘ف ة˘ق˘با˘ط˘ت˘م ردا˘شصم بشسحو
ع˘ط˘ق دد˘شصب نا˘ك يذ˘لأ ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘˘لأ
ة˘يرا˘ن ة˘جأرد˘˘ب أا˘˘جا˘˘ف˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ

هتحاطأأ ثيح هشسهدت يهو ةعرشسم
ة˘˘با˘˘شصإأ ي˘˘ف بب˘˘شست ا˘˘م˘˘م ا˘˘˘شضرأأ

تبلطت ةربتع˘م حور˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘شضلأ

ى˘لإأ ة˘عر˘شسلأ حا˘ن˘ج ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن

ى˘ي˘ح˘ي ن˘ب ق˘يد˘شصلأ ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم

، جÓعلأ ي˘ق˘ل˘ت ل˘جأأ ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب

ى˘ل˘ع ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم تل˘ق˘ن˘˘تو

ثي˘ح ثدا˘ح˘لأ نا˘˘كم ى˘˘لإأ رو˘˘ف˘˘لأ

هبابشسأأ لوح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب تما˘ق

ةجأردلأ قئاشس فيقوت عم ةأزأوم

ثداحلأ يف تببشست يتلأ ةيرانلأ

. هعم قيقحت حتفو

نا˘˘˘هذأا˘˘˘ب ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه دا˘˘˘عو

ثدأوحلأ ةل˘شسل˘شس ى˘لإأ ة˘ل˘جأو˘ج˘لأ

تاشسشسؤوم˘لأ تا˘حا˘شس تنا˘ك ي˘ت˘لأ

أد˘يد˘ح˘تو ة˘يلو˘لا˘ب ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

احرشسم تاطشسوتم˘لأو تا˘يو˘نا˘ث˘لأ

ناك يتلأو ةريخألأ ةرتفلأ لÓخ اهل

ةيرانلأ تاجأردلأ باحشصأأ اهلطب

مهتأرماغم قشسن نم أوعفر نيذلأ

ةيلولأ قطانم فلتخمب ةينونجلأ

ةيوجلأ لأوحألأ نشسحت عم ةأزأوم

ةيعيبرلأ ءأوجألأو صسمششلأ ةدوعو

ي˘ف بب˘شست يذ˘لأ ر˘مألأ رو˘ه˘ظ˘ل˘˘ل

ةلاح نع كيهان ثدأوحلأ تأرششع

تتا˘ب ي˘ت˘لأ جا˘˘عزإلأو ى˘˘شضو˘˘ف˘˘لأ

تا˘˘جأرد˘˘لأ هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف بب˘˘شست˘˘˘ت

ل˘ي˘ل˘لأ تا˘عا˘شس لÓ˘خ ا˘˘شصو˘˘شصخ

موقي ثيح ةورذلأ تاعاشس أذكو

تو˘شصلأ مدأو˘ع عز˘ن˘ب ا˘ه˘با˘ح˘˘شصأأ

ى˘لإأ ا˘ه˘لّو˘ح˘ي ا˘م˘م ا˘ه˘ب ة˘شصا˘˘خ˘˘لأ

ا˘ج˘ي˘ج˘شض ثد˘ح˘ت ة˘ثا˘ف˘ن تأر˘ئا˘ط

امف ءاحشصألأ نأذآأ هقيطت ل ابيهر

رمألأ نينشسملأو ى˘شضر˘م˘لا˘ب كلا˘ب

ةبلاطم ىلإأ نيريثكلاب عفد يذلأ

ىلع ةباقرلأ ديدششتب نمألأ حلاشصم

اهباحشصأأ ةبقاعمو تاجأردلأ هذه

. نينأوقلأ هيلع صصنت ام قفو

  ةيئاضضقلا ةيطبضضلاب قاحتلإلا ضضرغب

لجيجب ةطرششلا كلشس يف امزÓم11
ةينوناقلا نيميلا نودؤوي

لجيجب ةطرششلأ كلشسل نيعبات لوأأ امزÓم11 دحألأ صسمأأ ىدأأ
يف كلذو لجيج ءاشضق صسلجم ىوتشسم ىلع ةينوناقلأ نيميلأ

نمشض مهطاششن ةشسرامملل ءلؤوه مامأأ قيرطلأ دهمت ىلوأأ ةوطخ
ةحيبشص لجيج ءاشضق صسلجم نشضتحأو. ةيئاشضقلأ ةيطبشضلأ

لوأأ امزÓم11 نع لقيلام ءأدأأ ميشسأرم ربمشسيد حتافلأ صسمأأ

21لأ ةداملأ فقو أذهو ةينوناقلأ نيميلل ةطرششلأ كلشسل نيعبات
كلشس يف ةيماشس تأراطإأ روشضحب كلذو ةيئأزجلأ تأءأرجإلأ نم
ةوطخلأ هذه نكمتشسو ، ةلأدعلأ عاطق أذكو ةيلولاب ةطرششلأ

نمشض م˘ه˘ما˘ه˘م ة˘شسرا˘م˘م ن˘م ن˘يرو˘كذ˘م˘لأ1ـ1لأ طا˘ب˘˘شضلأ
ةيلولاب ةطرششلأ كلشس مي˘عد˘ت ةر˘م˘لا˘بو ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلأ
اميف ريخألأ أذه ميعدت نع كيهان ، لاجملأ يف ةديدج تأراطإاب
اهفرعي يتلأ ناتلفلأ عأونأأ لكل يدشصتلأو ةميرجلأ ةبراحم لاجم
نيشسحت يف طابشضلأ ءلؤوه مهاشسيشس امك ، يلجيجلأ عمتجملأ

تاعلطت عم يهامتلأو ةنكاشسلل ة˘ه˘جو˘م˘لأ تا˘مد˘خ˘لأ ىو˘ت˘شسم
ةأدأأ اهلعجو نطأوملأ نم ةطرششلأ بيرقت ىلإأ ةيمأرلأ ةلجأوجلأ
م˘ي˘ل˘قإأ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ن˘ي˘كشسلأو ن˘مألأ ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف

 Ω . eù°©ƒO.صصاشصتخإلأ

يقاوبلا مأا

 موحللا نم غلك021 زجح
ةششرك نيعب ةدشسافلا

ةيمك زجح نم ةششرك نيع ةرئأد نمأأ حلاشصم صسمأأ موي تنكمت
كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ ءاشضيبلأو ءأرمحلأ موحللأ نم ةربتعم
ةيلخ نع رداشص ي˘مÓ˘عإأ نا˘ي˘ب˘ل أدا˘ن˘ت˘شسأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو,
لÓغتشسإأ رثإأ يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب ةماعلأ تاقÓعلأو لاشصتلأ

دحأأ مايق اهدافم ةششرك نيعب ةطرششلأ رشصانع اهتقتشسأ تامولعم
لحم لÓغتشسإاب ،ءاشضيبلأو ءأرمحلأ موحللأ نيزختب صصاخششألأ

،ةفاظنلأو ةحشصلأ طورشش مأدعنأ لظ يفو ،كلذل أايهم ريغ

غلك021 زجح مت نيأأ ناكملأ نيع ىلإأ ةطرششلأ رشصانع تلقنت
تبثأأ ةشصتخملأ حلاشصملأ ىلع اهشضرع دعبو ءأرمحلأ موحللأ نم
تأذ عم قيشسنتلاب اهفÓتإأ متيل ، كÓهتشسÓل اهتيحÓشص مدع
ىلع هليوحتو اهبحاشص دشض يئأزج فلم زاجنإأ عم حلاشصملأ

 GCMªó.RgÉQ.هيف لشصفلل ةلأدعلأ

يقاوبلا مأأ

نكاشسملا قراشس ةيوه فششكيSIFAماظن
عم قيشسنتلاب يقأوبلأ مأاب يناثلأ يرشضحلأ نمألأ حلاشصم تنكمت
ةيشضق زغل لح نم ةيلولأ نمأاب ةينقتلأو ةيملعلأ ةطرششلأ ةقرف
يحيح يحب أرخؤوم اهعئاقو ترج يتلأ نكشسم لخأد نم ةقرشس

دوعت,هفيقوتو لعافلأ ةيوه ىلإأ لوشصولأو.يقأوبلأ مأاب يكملأ
ةماعلأ تاقÓعلأو لاشصتلأ ةيلخ نايب بشسحب ةيشضقلأ عئاقو
ةبراحمل ةيمأرلأ تأدوهجملأ راطإأ يف لخدت يتلأو ةيلولأ نمأاب

ىلإأ تاكلتمملاب صساشسملاب قلعت ام اهنمو ةميرجلأ لاكششأأ لك

خ˘يرا˘ت˘˘ب ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأا˘˘ب ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مألأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست

نكشسم لخأد نم رشسكلاب ةقرشسب ةقلعتم ىوكشش81.11.9102

فرط نم ةنشس23 رمعلأ نم غلبي اياحشضلأ دحأل لزنم تفدهتشسأ
يف مهتاقيقحت ةطرششلأ رشصانع رششاب روفلأ ىلع ،نيلوهجم
ةينقتلأو ةيملعلأ ةطرششلل ةثيدحلأ تاينقتلأ لÓغتشسابو ةيشضقلأ
ماظن) نيهوبششملأ صصاخششألأ ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ة˘ل˘م˘ع˘ت˘شسم˘لأ

هبتششملأ ةيوه ديدحت مت(SIFA تامشصبلأ ىلع يلآلأ فرعتلأ

ىلإأ هليوحت م˘ت˘ي˘ل ،ه˘ف˘ي˘قو˘تو ة˘ن˘شس82 رمعلأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ ه˘ي˘ف
ةقرشسلأ ة˘ي˘شضق ن˘ع ي˘ئأز˘ج ف˘ل˘م هد˘شض ز˘ج˘نأأ ن˘يأأ ،ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ
يتلأ ةيلحملأ ةباينلأ مامأأ هبجومب مدق نكشسم لخأد نم رشسكلاب

GCMªó.RgÉQ.هرمأأ يف تلشصف

ضسارها قوضس

يركشسلا ءاد نع فششكلل ةلمح
 ةيوشسنلا انيل ةيعمج ميظنت نم

ءأد نع فششكلل ةيشسيشسحت  ةلمح ةيوشسنلأ انيل ةيعمج تمظن
قوشس ةيلو ينطأوم ةدئافل ،بلقلأ صضأرمأأو مدلأ طغشضو يركشسلأ
يبط مقاط  ةكراششمب بلقلأ ططخمو ليلحت ءأرجإاب كلذو صسأرهأأ

ةيذغتلأ ءابطأأو  نييناشسفن  ءابطأأ أذك و بلقلأو ركشسلأ يف صصتخم
تشسم يتلأ ةلمحلأ لÓخ مت دقو ، ةيودأÓل رباخم ةدع روشضحبو
ركشسو ركشسلأ صضرمب  ةشصاخلأ ةيودأÓل يناجم عيزوت ةربتعم حئأرشش
تÓمحلأ هذه رأركتب أوبلاط نيذلأ ىشضرملأ ناشسحتشسأ طشس و مدقلأ

¢G.T.ةيشسيشسحتلأ

ةملاقب ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو0051 براقي ام زجح
ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةدحو0051 براقي ام زجح نم ةقرفتم تايلمع40 لÓخ ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملأ دأرفأأ نكمت

ةربتعم تايمك لقنب ديفت تامولعم ىلع ءانب كلذو ،ةنشس83و42 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت صصاخششأأ60 اهيف طروت ماجحألأو عأونألأ ةفلتخم
ةعومجملأ ميلقإأ ىوتشسم ىلع ةشصخر نود ةيلوحكلأ تابورششملأ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإأ يف جردنت تايلمعلأ.ةيلوحكلأ تابورششملأ نم
نم فوقششوبب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةبيتكلأ دأرفأأ نكمت هنأأ ثيحب .تاقرطلأ ربع صصيخرت نود اهلقنو ،ةملاقب ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ

اششيتفت مهششيتفت دعب ،صصاخششأأ50 مهنتم ىلع لجحلأ نيع ةتششمو رشصقلأ ةتششم نم لكب تابكرم30 فيقوت مت اهلÓخ نم اياشضق30 ةجلاعم

لخدتلأو نمألأ ةليشصف دأرفأأ نكمت قايشسلأ صسفن يف.ماجحألأو عأونألأ ةفلتخم ةيلوحكلأ تابورششملأ نم ةروراق1731 ىلع مهلخأدب رثع اقيقد

نيب طبأرلأ61 مقر ينطولأ قيرطلأ ىوتشسم ىلع ةبكرم فيقوت نم فوقششوب ةيدلب ميلقإاب ةيرودب مهمايق ءانثأأ دمحأأ ةرهموبب ينطولأ كردلل

نم ةدحو49 ىلع اهلخأدب رثع اقيقد اششيتفت اهششيتفتو اهقئاثو ةبقأرم دعب فوقششوب ةنيدم لخدمب صسأرهأأ قوشس ةيلوب و فوقششوب يتيدلب
ةحنج عفر مت امك ،ةملاقب ةلودلأ كÓمأأ ةيششتفم ىلإأ اهميلشستو ةيلوحكلأ تابورششملأ ةيمك زجح مت تأءأرجإÓل ةلشصأوم.ةيلوحكلأ تابورششملأ
.ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم ةزايحو لقن
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ةيجيتارتشسÓ˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسج˘˘˘˘ت

حلاشصم اهب موقت يتلا  ةينمألا

وزويز˘ي˘ت ة˘يلو˘˘ب ة˘˘طر˘˘ششلا

ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘˘كم را˘˘طا  ي˘˘ف

ةقرف تن˘كم˘ت  ،ا˘ه˘عاو˘نأا ى˘ت˘ششب
نمأل ةعبا˘ت˘لا ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا
غلبي باشش فيقوت نم ةيلولا

هتزوح˘ب ،ة˘ن˘شس02 رم˘ع˘لا ن˘م

امك .اشسولهم اشصرق441 ةيمك
ى˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تءا˘˘ج

ىلإا  تدرو ةد˘كؤو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م
اباشش نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت  ن˘مألا ر˘شصا˘ن˘ع
ةشسولهملا سصار˘قألا ي˘ف ر˘جا˘ت˘ي
امك و .اهجيورت و اهلقنب موقيو
مهتملا نإاف ةراششإلا هيلإا ردجت
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ت˘˘لا˘˘حإا تم˘˘˘ت

وزو ىزيت ةمكحم˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا
يشضقي امكح هدشض ردشصأا نيأا

فلأا001و اذفان اشسبح نيتنشسب
.هل اباقع ةذفان ةيلام ةمارغ جد
ةزا˘ي˘ح˘ب ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘م تم˘˘ت ثي˘˘ح
.ةشسولهملا سصارقألا جيورتو

وزو يزيتب  ةيلقعلإ تإرثؤوملإ رجات فيقوت

¯G.T¢

عيب ةرهاظ ةبراحمل ةلشصاوم
طاشسوأايف تاعقرفملا
هتاه هببشست امل ارظن ، عمتجملا
سسم˘˘˘ت رار˘˘˘شضأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا
، سصاخششأÓل ةيدشسجلا ةمÓشسلا

يرشضحلا نمألا رشصانع نكمت

سسارها قوشس ةيلو نمأاب نماثلا

نم غلبي سصخشش فيقوت نم ،

ةيمك هتزوحبو ةنشس52 رمعلا

اهشضرعي نا˘ك تا˘ع˘قر˘ف˘م˘لا ن˘م

ديربلا مامأا ةينلع ةروشصب عيبلل

سصا˘شصت˘خإا م˘ي˘ل˘قإا˘ب يز˘˘كر˘˘م˘˘لا

ن˘˘˘ما˘˘˘ث˘˘˘لا ير˘˘˘˘شضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ملا

ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا م˘˘ت كلذ ر˘˘ثإا ى˘˘˘ل˘˘˘عو

نم ةريبك ةيمك زجحو ، ينيحلا

ةدحو548 ـب تردق تاعقرفملا

متيل ، ماجحألاو عاونألا ةفلتخم

ف˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا كلذ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب

، هيف هبتششملا قح يف يئاشضق

تاهجلا مامأا ه˘ب˘جو˘م˘ب لا˘ح˘ي˘شس

ذا˘خ˘تإل ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لا

لومعملا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا

. نأاششلا اذه يف اهب

 سسارهأا قوسس

ةيران ةعقرفم548 زجح

¯N∏«π S°©ÉO

ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب  سسمأا لوأا تل˘˘ج˘˘˘شس
ة˘ع˘قاو˘لا ن˘ثار˘يا ثا˘ن ءا˘ع˘برألا

ةنيدم بونج ملك03 دعُب ىلع
تاهجاوم  علدنا وزو يزيت

و ن˘مألا تاو˘ق  ن˘ي˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع
ردا˘˘شصم بشسحو .ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م
هذ˘ه نإا˘˘ف  ة˘˘قو˘˘ثو˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
نيب تعقو  ةفينعلا تاداششملا
ثا˘˘ن ءا˘˘ع˘˘برألا نا˘˘كشس سضع˘˘ب

اذهو  ةطرششلا تاوقو نثاريا
ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا ة˘لوا˘ح˘˘م بق˘˘ع
ةطشساوب ةر˘ئاد˘لا ر˘ق˘م ع˘ي˘م˘ششت

ونطاوم ناكو .يتنمشسإا رادج
اوجرخ دق نثاريإا ثان ءاعبرألا
كار˘ح˘ل˘ل ةد˘نا˘شسم ةر˘ي˘شسم ي˘˘ف
ةيشسائرلا تاباخ˘ت˘نÓ˘ل ا˘شضفرو

هذه فلتخم تباج دقو.ةلبقملا

عراو˘شش  ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا
لو˘˘˘شصو د˘˘˘ن˘˘˘عو ،ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةرئادلا رقم مامأا  نيرهاظتملا

ر˘˘˘ق˘˘˘˘م ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ششت  او˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ح
ن˘˘˘˘˘˘ع ار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت  ةرادإلا

21 تا˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ئر˘˘˘ل  م˘˘˘ه˘˘˘شضفر
لخدتت نأا لبق ،لبقملا ربمشسيد
ةقرفتل بغششلا ةحفاكم تاوق
تب˘ششن ثي˘ح  ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

نيفرطلا نيب ةفينع  تاداششم
نم ةرخأاتم ةعاشس ىلإا ترمتشسا
حلاشصم  تلمعتشسا نيأا ءاشسملا
ليشسملا زاغلا ل˘با˘ن˘ق ة˘طر˘ششلا
،نيرهاظتملا قيرف˘ت˘ل عو˘مد˘ل˘ل

ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف
اريبعت ةراجحلا  نور˘ها˘ظ˘ت˘م˘لا

ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شضفر ن˘˘˘˘˘ع
ةرورشضب نيبلاطم  تايشسائرلل
هيلإا ردجت ا˘م˘ك ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘حر
تاه˘جاو˘م˘لا هذ˘ه نإا˘ف ةرا˘ششإلا
ن˘م دد˘ع ة˘با˘شصإا ي˘ف تب˘˘ب˘˘شست
فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘شص ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘حر˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا
ىلع مهلقن مت دق و نينطاوملا

ىفششتشسملا ىلإا ةعرشسلا حانج
.مزÓلا جÓعلا يقلت لجأا نم

نينطاوم و ةطرسشلا حلاسصم نيب  ةفينع تاكابتسشا لÓخ /وزو يزيت

نثإريإإ ثان ءاعبرألاب ىحرجعوقو

يلاولا ةرايز نم مهئاسصقإا ىلع اجاجتحا /فيطسس

ةيدلبلإ رقم نوقلغي بلاطوب ةيدلب ناكشس
، فيطشس ةيلو رقم نع ملك28 يلاوح دعبت يتلا بلاطوب ةيدلب ناكشس مدقأا

هذه هششيعت يذلا ءاشصقإلا و سشيمهتلا ىلع اجاجتحا ةيدلبلا رقم قلغ ىلع
و زاغ و ءام نم ةايحلا تايرورشض ىندأا ىلإا رقتفت يتلا و ةلوزعملا ةقطنملا

يتلا تارايزلا يه بلاطوب ةيدلب ناكشس بشضغ ةدح نم دازامو.يفير نكشس

فيطشس ةيلول ةبونجلا تايدلبلا ىلإا فيطشس ةيلو يلاو تداق يتلا ةريخألا
ءاشضيب ، لازأا نيع ، ةفشصرلا ،نابت دلوأا ياب حلاشص رارغ ىلع ، مهل ةرواجملا
رمألا وهو ، تارايزلا هذه نم بلاطوب ةيدلب تيشصقأا يذلا تقولا يف، جرب
ءلؤوه بلاط دقو ،مهقح يف ريشصقت و فاحجإا هنأاب ناكشسلا ءلؤوه هنوري
ةقلعتملا، مهتلاغششنا ىلع فوقولل ةيلولا يلاول ةيناديم ةرايزب نوجتحملا
نكشسلا و ، ةيمومعلا ةرانإلا و يعيبطلا زاغلاب ىرقلا سضعب ديوزتب اشساشسأا

اذه ىلع بلط007 نم ديزأا بلاطوب ةيدلب حلاشصم يشصحت ثيح ، يفيرلا

انكشس03 نم ىوشس ةيدلبلا دفتشست مل يذلا تقولا يف ، نكشسلا نم طمنلا
ةرثك ببشسب نآلا دحل نيديفتشسملا ةمئاق نع جارفإلا متي مل يتلاو ايفير
تدافتشسا مهتيدلب نأا نوجتحملا ناكشسلا ركذ امك. نكشسلا ىلع تاجاجتحلا

ماجرلوب ةيرق ىلإا لوح عورششملا اذه نأا ريغ ، ةيفيرلا ةرانإلا عورششم نم ارخؤوم

ادومع62ب ةيرقلا هذه طبر قيرط نع، ةيدلبلا سسيئر اهنم ردحني يتلا

GCjªø.Q.ىرخألا ىرقلا هنم تمرح يذلا تقولا يف ايئابرهك

فيطسسب جرب ءاسضيب ةيدلب

ةبلاطمللقيرطلإ نوقلغي ىرق3 ناكشس
يفيرلإ ءانبلإ و زاغلاب

تاقرطلا قلغ ىلع سسمأا لوأا، ةيارز و،ديز دلوأا، نيبشسحلا ىرق ناكشس مدقأا

و سسيراتملاب، فيطشس ةيلو بونج ةعقاولا جرب ءاشضيب ةيدلبب مهطبرت يتلا

46 مقر يئلولا قيرطلا ىوتشسم ىلع تابكرملا لقنت كلذب نيعنام ةراجحلا

سصشصح و يعيبطلا زاغلاب مهديوزت ةرورشضب ةبلاطملل66 يئلولا قيرطلا و
يلاو ةرايز ىلع دحاو موي دعب ةيجاجتحلا ةكرحلا هذه تءاجو. يفيرلا ءانبلا

ءاشضيب ،رجحلا نيع،ةدادح رئب،لازأا نيع تايدلب ىلإا هتداق يتلا ، فيطشس ةيلو
ىرقلا سضعبل يعيبطلا زاغلاب دوزتلا لاغششأا قÓطنا ةراششإا ىطعأا ثيح، جرب

ةيرق ءاشصقإا مت يتلا تقولا يف جرب ءاشضيب ةيدلبب كرابمأا دلوأا ةيرق رارغ ىلع
هرظتنا ثيح يلاولا ةرايز نم ةيارز ةيرق تششمه امك ، ديز دلوأا و نيبشسحلا
نم مهتدافتشسا ةرورشضب نوبشضاغلا ناكشسلا بلاط و، لماك مويل ناكشسلا
هذه ةمدقم يف يتأات و ، ةرواجملا ىرقلا يقاب رارغ ىلع ةيومنتلا عيراششملا
قيرطلا قلغ لشصاوت دقو ، يفيرلا ءانبلا سصشصح و يعيبطلا زاغلا بلاطملا

GCjªø.Q.لماك مويل

 ةروزم نييÓم01 زجح /فيطسس

ةيدقنلإ قإروألإ روزت ةكبششب حيطي نمألإ
جد0002 ةئف نم

طاششن لشش نم يراجلا عوبشسألا رحب فيطشس ةيلو نمأا حلاشصم تنكمت

نييÓم01زجحو نيشصخشش فيقوت عم ةينطولا ةلمعلا ريوزت فرتحت ةكبشش

دارفأا اهرطأا ةيلمعلا.جد0002 ةئف  نم ةيدقن قاروأا لكشش ىلع ةروزم ميتنشس

نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملل ةعباتلا ةيلاملاو ةيداشصتقلا ةقرفلا
نيشصخششل ةهوبششم تاكرحتب ديفت تامولعمل لÓغتشسا تءاجو ،ةيلولا
ةرششابمو ،قوشسلا يف ةينطولا ةلمعلا نم روزم غلبم حرط ددشصب امهنأا لمتحي
ةيداشصتقلا ةقرفلا وققحم اهداق يتلا يناديملا يرحتلاو ثحبلا تايلمعل
ترمثأا ةمكحم ةطخ دادعإا دعيو امهيف هبتششملا ةيوه ديدحت مت ،ةيلاملاو
روزم يلام غلبم امهتزوحبو سسبلت ةلاح يف امهو ةنيدملا طشسو امهفيقوتب

ةئف نم ةيدقن قاروأا نم ةلكششم ميتنشس نييÓم01 ـلا قاف ةينطولا ةلمعلا نم

دشض يئازج فلم دادعإا مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعب. جد0002

رعشس تاذ ةيدقن قاروأا جيورتو ديلقت ةيانج ةمهت نع ةيشضقلا يف نيطروتملا

.ةشصتخملا ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع ةبجومب Óيحأا ،ينطولا بارتلاب ينوناق
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فيطسسب ةريبكلا نيع

ةمششلإ ةدام نم سسيك0024 طبشض
ةششوششغملإ و ةدلقملإ

ةيمك زجح نم ،يراجلا عوبشسألا رحب فيطشس ةيلو نمأا حلاشصم تنكمت
»ـ ـــب تردق قيوشستلل ةزهاجلاو ةبلعملا «ةدلقملا ةمششلا»  ةدام نم ةربتعم

اهترطأا ةيلمعلا.ةيشضقلا يف طروت ينيعبرأا فيقوت عم ،«سسيك0024

دارفأا تداق ةيباقر تايرود بقع تءاجو ،ةريبكلا نيع ةرئاد نمأا حلاشصم
«كششك» لحم بحاشص مههابتنا تفل نيأا ،ةنيدملا طشسو ءايحأا دحأا ىلإا ةطرششلا
،ةيمهو تامÓعب ةموشسوملاو ةبلعملا ةمششلا ةدام نم ةماه تايمك زوحي
زجح مت ةيكلملا قوقح ىلع زوحت لو ةينوناق ريغ تامÓع اهنوكل ارظنو

يف قيقحت حتف عم ةدلقملا ةداملا هذه نم سسيك0024 تزهان يتلا ةيمكلا
يئازج فلم دادعإا مت ،ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتشسا روف،ةيشضقلا تاشسبÓم
ةباينلا ىلإا  لوح ،ةدلقملا ةمششلا ةدام عيبو ةزايح ةمهت نع طروتملا دشض

.ةشصتخملا تاهجلا ىلإا تملشس ةزوجحملا ةيمكلا نيح يف انوناق ةشصتخملا
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ه˘ن˘ع م˘ج˘ن يذ˘لا ر˘˘مألا  و˘˘هو
ا˘يا˘ح˘شضلا دد˘ع ي˘˘ف سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا

ءاق˘ب ع˘م ،ة˘ي˘ح˘شض71 قرا˘ف˘ب
ببشستملا و˘ه ير˘ششب˘لا ل˘ما˘ع˘˘لا
ثداو˘˘ح عو˘˘˘قو ي˘˘˘ف سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
مدع اهزربأا بابشسأا ةدعل رورملا
ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘شسلا سضي˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت
˘˘مار˘˘ت˘˘حا مد˘˘ع ،تا˘˘جر˘˘ع˘˘ن˘˘م˘˘لا
ذ˘˘خأا نود زوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يو˘˘لوألا
مارتحا مدع ،ةينمألا تاطايتحلا

ةبكرملاب ل˘ل˘خو نا˘مألا ة˘فا˘شسم

د˘قو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م مد˘˘ع بب˘˘شسب

تاد˘˘حو˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م تل˘˘ج˘˘شس

ر˘ه˘شش ي˘ف ،ة˘عو˘م˘ج˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا

تفلخ رورم ثداوح80 ربمفون

،ىحرج90و نيليتق اهلمجم يف

ةنشس نم رهششلا سسفنب ةنراقم

تاذ تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شس ن˘˘˘˘يأا8102

فلخ ايرورم اثداح11 حلاشصملا

اذه.احيرج42و ى˘ل˘ت˘˘ق40

نم فيفختلا يف لشضفلا عجريو

نم سصيلقتلاو رورملا ثداوح
ةري˘تو ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘حو ،ا˘ه˘م˘ج˘ح
رور˘م˘لا ثداو˘ح ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لا

ةققحملا ةيباجيلا جئاتنلا ىلعو
،ةيرورم˘لا ة˘مÓ˘شسلا لا˘ج˘م ي˘ف
تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘˘ثأا ة˘˘شصا˘˘خ
ةيشسيشسحتلا ةلمحلا ىلإا ،ةيوجلا

ثداوح رطا˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو
ةعومجملا اهتمظن يتلا رورملا
تحت ينطولا كردلل ةيميلقإلا
لاو˘˘حألا ءو˘˘شس ءا˘˘ن˘˘ثأا» را˘˘˘ع˘˘˘شش
يدافتل رذحب ةقا˘ي˘شسلا :ة˘يو˘ج˘لا

ربمفون51 نم ةدتمملا «رطخلا

9102 ربم˘شسيد50 ةياغ ى˘لإا
سسيشسحتلا دوهج تزكرت ثيح
زواجتلاو ةطرفملا ةعرشسلا لوح
ةريطخ˘لا تاروا˘ن˘م˘لا ،ر˘ي˘ط˘خ˘لا

˘مد˘ع ،را˘˘شسي˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ي˘˘شسلاو
˘مد˘عو نا˘˘مألا ة˘˘فا˘˘شسم مار˘˘ت˘˘حا
ةرورشض ،نامألا مازح لامعتشسا
عم تابكرملل ةيرودلا ةبقارملا
ءانثأا ءاهلإلا رداشصم نع داعتبلا
لا˘م˘ع˘ت˘شسا ة˘˘شصا˘˘خو ة˘˘قا˘˘ي˘˘شسلا
.لومحملا فتاهلا

ةنتابب رورم ثداوح80 يف ىحرج90و نÓيتق

 رورملإ ثدإوح يف سسوشسحم سضافخنإ ليجشست
.ثداوح ةثÓث قرافب رورملا ثداوح ددع يف اسسوسسحم اسضافخنا يسضقنملا ربمفون رهسش لÓخ ةنتابب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا تلجسس

هلمع ءانثأإ سسماخلإ قباطلإ نم هطوقشس رـثإإ باشش ةافو
ةليشسملا ةنيدم طشسو هلمع ءانثأا سسماخلا قباطلا نم هطوقشس رـثإا هفتح ةنشس72 رمعلا نم غلابلا لÓـب ـبط » باششلا يقل

اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمألا حلاشصم تحتف اميف يوارهزلا ىفششتشسمب ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا هلقن مت ثيح

.رطشسألا هذه ةباتك دح يلإا ةلوهجم بابشسألا ىقبت اميف ةيحشضلا ةلئاع ةشصاخو ةيلولا ناكشس
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ىلع «ة˘عا˘شس ر˘خآأ» تل˘شصح˘ت
تماق يذلأ ءاشصحإلأ نم ةخشسن
ةيلوب ةيلح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ ه˘ب

تأءأر˘˘جإلأ را˘˘طإأ ي˘˘ف ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
ي˘ل˘˘ما˘˘ح جا˘˘مدإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
نم أودافت˘شسأ ن˘يذ˘لأ تأدا˘ه˘ششلأ

جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ يزاهج
.يعامتجلأ جامدإلأو ينهملأ

ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لأ ترر˘˘˘˘˘ق
ءاعبرألأ موي دقعنملأ اهعامتجأ

جامدإأ9102 ربمفون12
نيديفتشسملأ تأداهششلأ ي˘ل˘ما˘ح
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لأ يزا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
جا˘˘مدإلأو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ جا˘˘˘مدإلأ
مهددع زهاني يذ˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ

فشصنو نويلم ىوتشسملأ ىلع
جامدإلأ ةيلمع نأأ ريغ ،نويلملأ
سسمتشسو ةيجيردت ةفشصب متتشس
مهيدل نم ىلوألأ اهتلحرم يف
را˘طإأ ي˘ف ر˘ث˘كأأ ل˘م˘ع تأو˘˘ن˘˘شس
ي˘هو ن˘يرو˘كذ˘م˘لأ ن˘يزا˘ه˘˘ج˘˘لأ
ةرششابم رظتنملأ نم يتلأ ةئفلأ
رودشص درجمب اهجامدإأ تأءأرجإأ
ةديرجلأ يف يذيفنتلأ موشسرملأ
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘م˘˘شسر˘˘لأ
ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لأ

نم «ةعاشس رخآأ» تنكمت ،ةبانع
ةيمشسلأ مئأوقلأ ىلع لوشصحلأ
ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شش يذ˘˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘˘شصحإÓ˘˘˘˘˘ل
راطإأ يف دوقع نم نيديفتشسملأ

جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ يزاهج
يعا˘م˘ت˘جلأ جا˘مدإلأو ي˘ن˘ه˘م˘لأ

،ةيلولأ حلاشصم ىوتشسم ىلع
تفششك ثيح ،تايدلبلأو رئأودلأ

اهب تماق يتلأ نييحتلأ ةيلمع

دوجو نع ةيلح˘م˘لأ تا˘عا˘م˘ج˘لأ

رقم نيب نيعزوم مشسأ7011
تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأو ر˘˘ئأود˘˘لأ ،ة˘˘يلو˘˘لأ

لبق ام دوقع راطإأ يف نولمعيو
مئأو˘ق˘لأ ر˘ي˘ششت ا˘م˘ك ،ل˘ي˘غ˘ششت˘لأ

نم773 نأأ ى˘˘لإأ ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لأ

ةئاملاب43 يأأ روكذملأ ددعلأ
وأأ تأو˘ن˘شس نا˘م˘ث ةر˘ب˘خ م˘ه˘يد˘ل
نو˘˘نو˘˘كي˘˘شس م˘˘ه˘˘˘نأأ يأأ ،ر˘˘˘ث˘˘˘كأأ

يتلأ ىلوألأ ة˘ع˘فد˘لا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م
عزو˘ت˘ي ثي˘ح ،ا˘ه˘جا˘مدإأ م˘ت˘˘ي˘˘شس
حلاشصم لج ىلع روكذملأ مقرلأ
.تايدلبلأو رئأودلأ ،ةيلولأ

اديفتسم06 نم رثكأ
حلاصم ىوتسم ىلع

رئاودلاو ةيقولا
˘˘˘ما˘˘˘قرألأ سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأأ

نيديفتشسملأ عيزوتل ةيليشصفتلأ
ى˘ل˘ع ةد˘عا˘شسم˘لأ يزا˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
جا˘˘مدإلأو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأ جا˘˘˘مدإلأ

7011 مهددع غلابلأ يعامتجلأ

ىلع نولم˘ع˘ي م˘ه˘ن˘م26 نإا˘˘ف
ةبا˘ن˘ع ة˘يلو ح˘لا˘شصم ىو˘ت˘شسم
ةرأدإلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م رأر˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رئأودلأ ىلإأ ةفاشضإلاب ،ةيلحملأ
ةرئأد اه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘تأا˘ت ي˘ت˘لأ

31 ا˘ه˘ب ل˘م˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
لبق ام دوقع راطإأ يف اشصخشش

4 لا˘حر˘ب ةر˘˘ئأد ،ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت˘˘لأ

ةرئأد،2راجحلأ ةرئأد ،سصاخششأأ

1 ةدرابلأ نيع ةرئأد،4 ينوبلأ

.3 يبياطشش ةرئأدو

ربكأ ةبانع ةيدلب
يف بابشلل لغشم
جامدإلا زاهج راطإ

سسلا˘˘ج˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يد˘ل˘ب نإا˘ف ،ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ

ل˘غ˘ششم ر˘ب˘كأأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
تأداهششلأ يلماح نم بابششلل
يزا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج را˘˘˘˘˘طإأ ي˘˘˘˘˘˘ف كلذو
ينهملأ جامدإلأ ىلع ةدعاشسملأ

ثي˘˘ح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ جا˘˘مدإلأو
مئأوقلأ نييحت دعب اهيدل تشصحأأ

يديشس ةيدلب ،أد˘ي˘ف˘ت˘شسم132

راجح˘لأ ة˘يد˘ل˘ب،831 را˘˘م˘˘ع

،921 ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب،231

ةيدلب،131 تاعير˘ت˘لأ ة˘يد˘ل˘ب

،62 لاحرب ةيدلب،71 يديأرشس

نيع ةيدلب،53 بنعلأ دأو ةيدلب

،65 ةملعلأ ةيدلب،74 ةدرابلأ

ةيدلب،23 ة˘فر˘ششلأ ة˘يد˘ل˘ب

يذلأ تقولأ يف،13 يبياطشش

ة˘˘با˘˘ن˘˘ع» ة˘˘شسشسؤو˘˘م ن˘˘شضت˘˘ح˘˘ت

را˘طإأ ي˘ف ا˘˘با˘˘شش52 «ةف˘ي˘ظ˘ن

نأويدلأو نيروكذملأ نيزاهجلأ

51 ةبانعب ة˘شضا˘ير˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لأ

.أديفتشسم

اديفتسم13 نم ديزأ
مدعل اوفذح

بصانمب مهقاحتلا
لمعلا

يتلأ نييحتلأ ةيلمع تحمشس
سسلا˘ج˘م˘لأ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘˘ب تما˘˘ق
طاق˘شسإأ ي˘ف ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ة˘ي˘ب˘ع˘ششلأ
نم اهفذحو ءامشسألأ نم ديدعلأ
،ةفلتخم بابشسأل كلذو مئأوقلأ

34 يلامجإلأ دد˘ع˘لأ غ˘ل˘ب ثي˘ح

مت يتلأ لوأدجلأ ريششت ذإأ ، امشسأ
تاطلشسلأ ىلإأ اهلاشسرإأو اهدأدعإأ

13 دو˘˘جو ى˘˘لإأ ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

˘مد˘ع˘ل كلذو أو˘فذ˘ح أد˘ي˘ف˘ت˘˘شسم

دعب لمعلأ بشصانمب م˘ه˘قا˘ح˘ت˘لأ

ءا˘ه˘نإأ م˘ت7 ،م˘هدو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت

سصخشش ،أولاقت˘شسأ3 ،مهدوق˘ع

هد˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل د˘˘حأو

ةدا˘˘ه˘˘شش نود˘˘˘ب ر˘˘˘خآأ سصخ˘˘˘ششو

يف لمع بشصنم نم دافتشسأو

.رخآأ عاطق

ةبانع ةيلوب ةيلحملا تاعامجلا ىوتصسم ىلع

ىلوأ’ا ةعفدلا يف مهجامدإا متيضس ليغضشتلا لبق ام دوقع نم ديفتضسم004 ةبارق

بصصانم يف ميصسرتلاو جامدإلاب اوبلاط

دوقعو ةيعامتج’ا ةكبضشلاب نولماعلا
ةي’ولا مامأا نوجتحي «سساد»

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ة˘كب˘ششلأ دو˘ق˘ع با˘ح˘شصأأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘شص ن˘˘شش
ةفقو ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاشسشسؤوملأ فل˘ت˘خ˘م˘ب نو˘ل˘ما˘ع˘لأ
مهتيعشضو ةيوشستب ةبلاط˘م˘ل˘ل ة˘يلو˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

رأرغ ىلع دوقعلأ يقابك ةمئأد بشصانم نمشض  مهجامدإأو
ةركبم ةعاشس يف نوينعملأ عمجت ثيح ليغششتلأ لبق ام دوقع
يعامتجلأ طاششنلأو نماشضتلأ ةيريدم رقم مامأأ حابشصلأ نم
ددنت تأراعشش نيلما˘ح ة˘يلو˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘جو˘ت˘لا˘ب أو˘ما˘ق م˘ث
نولمعي مهنأأ ةشصاخ اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولاب
ديهز يرهشش رجأابو ةيعامتجلأ ةكبششلأ راطإأ يف تأونشس ذنم

جد0008و ىوتشسملأ نود باحشصأل جد0005 ـب ردقي
ببشسب  نوناعي مهلعج رمألأ أذه ينقت تأداهشش باحشصأل
يفكي ل رجألأ أذه نأأ امك ةيئأرششلأ ةردقلأ روهدتو ءÓغلأ

يف نيلماعلأ مظعم نأأ ةشصاخ  ةيرورشضلأ تايجاحلأ ءانتقل
عراششلأ ىلإأ أوجرخ دقف أذهلو تÓئاع بابرأأ مه راطإلأ أذه
ينامث ةدمل نولمعي مهنأأ ةشصاخ مهتيعشضو ةيوشستب ةبلاطملل
تأراعشش نيلما˘حو ي˘ئز˘ج˘لأ تقو˘لا˘ب سسي˘لو ا˘ي˘مو˘ي تا˘عا˘شس
يف ةدايزلأ عم ةمئأد بشصانم يف ميشسرتلأو جامدإلاب بلاطت
ىلإأ مهجاجتحأ ةلشصأوم ىلع نورشصم مهنإاف أذهلو روجألأ

دوقع باحشصأأ عم ةموكحلأ تلعف املثم مهبلاطم ةيبلت ةياغ
.ليغششتلأ لبق ام
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سصارقأا زجحو سصاخصشأا4 ىلع سضبقلا  مت اميف
ءاصضيب ةحلصسأاو ةصسولهم

هيـف هـبتضشم ينـيرـضشـع فــيقوـت
  يدمـع لـتق ةيضضق يف

فيقوت نم ،ثلاثلأ يرشضحلأ نمأÓل ةطرششلأ رشصانع تنكمت

هيف هبتششم ،ةنشس62 رمعلأ نم غلبي ،ايئاشضق قوبشسم سصخشش
،روشضحم سضيبأأ حÓشس لمحب قلعتت ىلوألأ ،نيتيشضق يف
حÓشس لامعتشساب يدمعلأ لتق˘لأ ة˘لوا˘ح˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لأو
تأو˘ق تن˘كم˘ت ا˘م˘ك.د˘شصر˘ت˘لأو رأر˘شصإلأ ق˘ب˘شس ع˘˘م ،سضي˘˘بأأ

ةعاشس84 لÓخ ،ةزأرخ يجراخلأ يرشضحلأ نمألاب ةطرششلأ

02 نيبام مهرامعأأ حوأرتت،سصاخششأأ40 فيقوت نم ،ةريخألأ

ةزايح اياشضق يف ،امه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم م˘ه˘ن˘م نا˘ن˘ثأ،ة˘ن˘شس24 و
هبتششم نأرخآلأ نا˘ن˘ثلأو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ
رربم نود ةروظحم ءاشضيب ةحلشسأأ ةزايح اياشضق يف امهيف
زجح نم ،ةحلشصملأ تأذ تنكمت قايشسلأ تأذ يفو ،يعرشش
،نيروظحم نيشضيبأأ نيحÓشس ،تأردخم ،ةشسولهم سصأرقأأ

ةفاك ذاختأ مت هنإاف ةراششإÓل ،عومدلل ةليشسم زاغ ةروراقو

.مهيف هبتششملأ قح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
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دوعت ةيشضقلأ عئاقو نأأو املع

ةنشس نم ةيليوج12 موي ىلإأ

ةا˘م˘شسم˘لأ تما˘ق ن˘ي˘ح،4102
ح˘لا˘شصم ى˘لإأ مد˘ق˘ت˘˘لا˘˘ب «ف.ب»
لجأأ نم لاحربب ينطولأ كردلأ
ا˘˘ه˘˘˘جوز د˘˘˘شض ىو˘˘˘كشش عأد˘˘˘يإأ
ي˘ف ة˘ف˘ششا˘ك «ر.سس» ى˘م˘˘شسم˘˘لأ
لوا˘ح ر˘ي˘˘خألأ أذ˘˘ه نأأ ا˘˘ه˘˘غÓ˘˘ب
رمعلأ نم ةغلابلأ اهتنبأ فاطتخأ

دجأوتملأ اهلزنم نم ةنشس71
عباتلأ ةششاط يح ىوتشسم ىلع
طبرتل ،لاحرب ةيدلب ىلإأ ايميلقإأ
عا˘˘˘˘م˘˘˘˘شس ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كا˘˘˘˘ششلأ
ىلإأ ةثداحلأ عئاقو اهتاحيرشصت
اهجوز نم قÓطلأ يف اهتبغر
هب عفدو ةركفلأ لبقتي مل يذلأ
باكترأ يف طروتلأ ىلإأ رمألأ
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ششئا˘ط تا˘فر˘˘شصت
ىمشسملأ هقيد˘شص ة˘ق˘فر ه˘مأد˘قإأ
نم اهتنبأ فاطتخأ ىلع «أأ.ن.ق»
تأذ ي˘فو ،ه˘ت˘جوز د˘يد˘ه˘ت ل˘جأأ
نأأ ةمهتملأ تفاشضأأ دقف قايشسلأ
اهجوزب اهتقÓع ءاهنإأ يف اهرأرق
امهنيب راجشش بوششن ىلإأ عجري
ةيجوزلأ تيب يف اهثوكم دعب

اموي04 نع ديزت ل ةدمل هتقفر
ن˘ع را˘ت˘˘شسلأ ة˘˘ح˘˘يز˘˘م ،ر˘˘ي˘˘غ ل
ةيجوزلأ ةقÓعلأ روهدت تايفلخ
ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط تذ˘˘خ˘˘تأ ي˘˘ت˘˘لأ
سضرعتت تراشص امدنع روهدتلأ
امم هتهج ن˘م ة˘ل˘ما˘ع˘م˘لأ ءو˘شسل

دعب هنع لاشصفنإلأ ررقت اهلعج
نم عيباشسأأ ةتشسلأ ةبأرق يشضم
تح˘شضوأأ د˘قو أذ˘˘ه ،ا˘˘م˘˘ه˘˘جأوز
حلاشصم ىدل اهغÓب يف «ف.ب»
ميقت تناك اهنأاب ينطولأ كردلأ

ةيداع ةفشصب «ر.سس» مهتملأ عم
تافرشصتلأ سضعب أأدبت نأأ لبق
أذه ماق نيح روهظلأ يف ةبيرغلأ
ى˘لإأ ه˘ع˘م ةا˘ت˘ف بل˘˘ج˘˘ب ر˘˘ي˘˘خألأ
ة˘جوز ا˘ه˘نأا˘ب ا˘˘ي˘˘عد˘˘م لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ

اهب يلتخي ناك ا˘م˘ن˘ي˘ب ه˘ق˘يد˘شص
اهعنميو ةرواج˘م˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ي˘ف
اهل حشضتيل ،اهعم سسولجلأ نم
ه˘˘ت˘˘ق˘˘يد˘˘شص ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه نأا˘˘˘ب
،ةيأدبلأ يف ىعدأ امك تشسيلو
ىلإأ دوعت اهلعج يذلأ رمألأ وهو
ا˘ه˘ت˘ن˘بأ ة˘ق˘فر ا˘˘ه˘˘يد˘˘لأو لز˘˘ن˘˘م

71 رمعلأ نم ة˘غ˘لا˘ب˘لأ ر˘شصا˘ق˘لأ
يلأوملأ مويلأ لÓخ هجتتو ةنشس
ل˘جأأ ن˘م لا˘حر˘ب ة˘م˘˘كح˘˘م ى˘˘لإأ

تدكأأ امك ،هنم قÓطلأ بلط

ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘شضلأ ر˘˘˘شصا˘˘˘ن˘˘˘ع ما˘˘˘مأأ
ي˘˘ف ا˘˘˘هرأر˘˘˘ق نأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لأ
ه˘بأو˘شص هد˘ق˘فأأ ه˘ن˘ع لا˘شصف˘˘نإلأ

لز˘ن˘˘م ى˘˘لإأ با˘˘هذ˘˘لا˘˘ب ه˘˘ع˘˘فدو
عقأولأ لزنملأ محتقأ نيأأ اهيدلأو
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ن˘بأ ذ˘خأأو ة˘ششا˘ط ي˘ح˘˘ب
لامعتشساب ا˘ه˘فا˘ط˘ت˘خأ دأرأأ تقو
ا˘˘ه˘˘بر˘˘شضب ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح ف˘˘ن˘˘ع˘˘˘لأ

ى˘لإأ دو˘ع˘شصلأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘ما˘˘غرإأو
مهتملأ اهدوقي ناك يتلأ ةرايشسلأ
لآأ ةاتفلأ خأرشص نأأ لإأ «أأ.ن.ق»
تقو ي˘ف ا˘م˘ه˘ت˘ط˘خ ل˘˘ششف ى˘˘لإأ
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت
اهذخأأ نم امهوعنمو سصاخششألأ

مهتملأ نأاب ركذلأ ردجي ،امهعم
مامأأ لثم نأأو هل قبشس دق «ر.سس»
يتلأ تايا˘ن˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه
هيلإأ ةبوشسنملأ ةمهت˘لا˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت
ةرود˘˘لأ لÓ˘˘˘خ كلذو ،ه˘˘˘ت˘˘˘نأدأأو
تّمت يتلأ ةيفانئتشسإلأ ةيئانجلأ
ثيح ،ربمتبشس ر˘ه˘شش ا˘ه˘ت˘ج˘مر˘ب
هتجوز تا˘ح˘ير˘شصت كأذ˘نآأ ر˘كنأأ

ىو˘شس ي˘ه ا˘˘م ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘شضوأأو
ر˘ي˘غ ل ه˘ن˘م ما˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م
عئاقولأ خيراتب قفتأ هنأاب حرشصو
ى˘˘˘لإأ با˘˘˘هذ˘˘˘ل˘˘˘ل هر˘˘˘ه˘˘˘شص ع˘˘˘˘م
و˘˘ه رر˘˘ق نأأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘˘لأ

ىلإأ هجتأ امنيب ،قÓطلأ هتجوزو

هلعج امم اهدجي ملو ةمكحملأ

ةقفر اهيدلأو لزنم ىلإأ بهذي

ه˘ل˘شصوأأ يذ˘لأ «أ.ن.ق» ه˘ق˘يد˘شص

اهبايغ ببشس ةفرعم˘ل ةرا˘ي˘شسلا˘ب

تا˘ششوا˘ن˘م ي˘ف ا˘هد˘ع˘ب ل˘خد˘ي˘ل

مدقأأ يذلأ اهقي˘ق˘شش ع˘م ة˘ي˘ظ˘ف˘ل

هرود˘˘ب ا˘˘ي˘˘فا˘˘ن ،ه˘˘بر˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع

امك ،اهتن˘بأ فا˘ط˘ت˘خأ ه˘ت˘لوا˘ح˘م

ه˘ق˘يد˘شص د˘حألأ سسمأأ مو˘ي ر˘˘كنأأ

هنأاب فششك يذلأ «أأ.ن.ق» مّهتملأ

«ر.سس» ل˘ب˘ق ن˘م لا˘شصتأ ى˘ّق˘ل˘ت

عئاقولأ خيراتب هنم بلط يذلأ

ايفان ،هتجوز تيب ىلإأ هلاشصيإأ

ةلواحمب همايق Óيشصفتو ةلمج

رد˘ج˘ت ،ه˘ت˘جوز ة˘ن˘بأ فا˘˘ط˘˘ت˘˘خأ

عامتشسلأ دعبو هنأأ ىلإأ ةراششإلأ

ةئيهتررق فأرطألأ ةفاك ىلإأ

مأدعنلمهتملأةئربت ةمكحملأ

اهلقبشسامنيب هتنأدإأ ةلدأأ توبث

نجشسلأةبوقعتطلشسنأأو

باكترابعباتملأ «ر.سس»مهتملل

فا˘˘ط˘˘ت˘˘خلأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج

ف˘ن˘ع˘لأ بي˘لا˘˘شسأأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسا˘˘ب

.ديدهتلأو

لاحرب ةيدلبل عباتلا ةصشاطيحبتعقوةثداحلا

 هقيدضص ةبيبر فاطتخا ةلواحمةيضضق يف طّروت لجرلوثم
جوز فرط نم كلذو ةنصس71 رمعلا نم غلبت ةباصش فاطتخا ةلواحم ةيصضق ةيئادتبلا تايانجلا ةمكحم سسمأا ةحيبصص تجلاع

ةئيه مامأا ةثداحلا يف نيطّروتملا دحأا لثم ثيح ديدهتلاو فنعلا بيلاصسأا امهتيلمع يف Óمعتصسا نيذللا هقيدصصو اهتدلاو
.هيلإا ةبوصسنملا مهتلاب هتعباتمل ةمكحملا

ةفصصرألا راجت دصض ةلمح نصشت نمألا حلاصصم

 ةيئاضضق تاعباتمو ةيلام تامارغ
ينوبلاب نييوضضوفلا ةعابلا دضض

مهعلشس نوشضرعي نيذلأ نييوشضوفلأ ةعابلأ دشض ةلمح ينوبلأ ةرئأدب نمألأ حلاشصم سسمأأ راهن تنشش
.ةنيدملأ طشسوو لخأد ماعلأ قيرطلأ لوط ىلع
ىلع ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةشضورعملأ علشسلأ عيمج زجح مت هنإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداشصملأ بشسحو
نيفلاخملأ ةعابلأ عيمج ىلع ةيلام تامأرغ سضرف بناج ىلإأ أذه ةعونمملأ نكامألابو ةفشصرألأ
ةيدلبب نييوشضوفلأ ةعابلأ ةلأزإأ ةلمح ىلع ةيلمعلأ نع جتحم وأأ سضراعم لك لوحي امك ،نينأوقلل
قانتخلأو ىشضوفلأ ةيفلخ ىلع تءاج ةلمحلأ وأأ ةردابملأ نأأ املع.ةيئاشضقلأ تاهجلأ ىلإأ ينوبلأ
تاقرطلأ بلغأأ ربع ةيوشضوفلأ ةراجتلل عشسأولأ راششتنلأ ةجيتن ينوبلأ ةنيدم هدهششت يذلأ يرورملأ

كلت دهششتو ةفشصرألأ لÓتحل ةيئأذغلأ دأوملأ ىتحو سسبÓملأ أذكو رشضخلأ راجت ةشصاخ دمعي ثيح
نكرلأ نع كيهان ايرورم اماحدزأو ىشضوف ةيموي ةفشصبو قلخي امم نينطأوملل أريبك لابقإأ قطانملأ
ةعابلأ نم دأوملأ فلتخم ءأرشش ى˘ل˘ع نو˘ل˘ب˘ق˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ تأرا˘ي˘شسل˘ل ي˘ئأو˘ششع˘لأ
.ةنيدملأ طشسوب نيرششتنملأ

طشسو نم نمألأ حلاشصم فرط نم مهدرط مت نيذلأ نييوشضوفلأ ةعابلأ بلغأأ نأأ ىلإأ ةراششإلأ ردجتو
ينوبلأ ةيدلب ىوتشسم ىلع طاششنلل أولوحت ةبانعب نودلخ نبأ عراشش نم ىرحألاب وأأ ةبانع ةنيدم
حوتفم يوشضوف قوشس ىلإأ ةقطنملأ لوح امم تأونشس  ةدع ذنم ةنيدملأ طشسو ىوتشسم ىلع ةشصاخ
رششن يذلأ رمألأ ،زبخلأو هعأونأاب بيلحلأ ىتحو هكأوفلأو رشضخلأو ةيئأذغلأ  دأوملأ فلتخم هيف سضرعت
ةشصاخ ةرواجملأ تايدلبلأ مظعم نم ةيلولأ ناكشس اهدشصقي ىلوألأ ةهجولأ ىلإأ لوحت نأأ دعب ىشضوفلأ
اماحدزأ ةيلولل ىربكلأ تايدلبلأ يقاب رأرغ ىلع ةماع ةفشصب ينوبلأ دهششتو ،راجحلأو ةبانع يتيدلب
معاطملأو تايولحلأ عيب تÓحم ىلع لابقإلأ ببشسب ليللأ وأأ راهنلأ تاعاشس لÓخ ءأوشس ايرورم

Qjº.Ω.ةيدلبلأ بأرت ربع ةرششتنملأ
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ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تلد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسا

ة˘˘˘سصخر جار˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم

تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لا˘˘ب ة˘˘قا˘˘ي˘˘سسلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ه˘سشلا ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب

نويعلا ءاب˘طأا ل˘ب˘ق ن˘م ةرر˘ح˘م˘لا

ةداعإا بلط فلم يف ماعلا بطلاو

ةسصخر نم ةيناث ةخسسن جارختسسا

فانسصألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘قا˘ي˘سسلا

ةرامتسسا نع ةرابع ةيبط ةداهسشب

بحاسص لبق نم ةعقوم تامولعم

.بيبطلاو ةسصخرلا

لم˘ع˘لا نإا˘ف ا˘نردا˘سصم بسسحو

زيح شسمأا لخد يدلا ةرامتسسلاب

ةرازو ن˘م رار˘ق˘ب ءا˘ج ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

رارقلل اعبت ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
يف خرؤو˘م˘لا كر˘ت˘سشم˘لا يرازو˘لا

ةمئاق ددحم˘لا48 ربمفو˘ن51

شضرا˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا
ةسصخر ىلع ءاقبإلاو لوسصحلاو
.ةقايسسلا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةدا˘ه˘سشلا ةرا˘˘م˘˘ت˘˘سساو
م˘سضت ة˘قا˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘سصخر بل˘˘ط˘˘ل
بحاسصل ةيسصخسشلا تامول˘ع˘م˘لا
ي˘ف بغار˘لا ف˘ل˘م˘لا وأا ة˘سصخر˘˘لا
مسسلاو بقللا ثيح نم هديدجت
دÓيملا ناكمو خيراتو ناونعلاو
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا م˘˘˘قرو

نع ةدايز ةيسصخسشلا تامولعملا

فانسصألا نييبتو ةيسسمسش ةروسص

ف˘ن˘سصلا وأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ت˘˘م˘˘لا

مسضت امك ،هيلع لسصحتملا دارملا

حيرسصت يف لثمتي ايفاسضإا ازيح

بحا˘سص وأا ح˘سشر˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘فر˘˘سش

ريغ هنأاب هلÓخ نم دهسشي فلملا

نادقفب وأا يلقع شضرمب باسصم

ثي˘ح ةر˘ي˘سصق ةد˘م˘ل و˘لو ي˘عو˘لا

يدؤو˘˘˘˘ي بذا˘˘˘˘ك ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ل˘˘˘˘ك

ةي˘ئاز˘ج تا˘ع˘با˘ت˘م ى˘لإا ه˘ب˘حا˘سصب

فرط نم ؤولمت ةحاسسم نع ةدايز

يف شصتخم رخآاو نويعلا بيبط

نم بيب˘ط˘لا د˘ه˘سشي ما˘ع˘لا بط˘لا

ىلع حسشرتملا شصحف دعب اهلÓخ

وأا ةدا˘ي˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا ه˘˘ل نأا

ةدد˘ح˘م˘لا ةد˘م˘لا لÓ˘خ ة˘قا˘˘ي˘˘سسلا

يرا˘˘سسلا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا بجو˘˘˘م˘˘˘ب

ةدايقلا ىلع ةردقلا هلو لوعفملا

ة˘لا˘ح˘لا هذ˘ه ي˘فو ةدد˘ح˘م ةد˘˘م˘˘ل

.فنسص لكل ةدملا ديدحت بجي

ن˘م ل˘ل˘ق˘ي˘ل ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘يو

ةتيم˘م˘لا رور˘م˘لا ثداو˘ح ةر˘ها˘ظ

تار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ت˘˘لا

شضارمأاب نوباسصم نوقئاسس اهببسس

شضارمأا وأا يعولا نادقفك ةريطخ

ى˘لإا م˘ه˘ب يدؤو˘ت ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ن˘مز˘˘م

يف بسستت رورم ثداوح باكترا

رزا˘˘ج˘˘م ثاد˘˘حإا ي˘˘فو م˘˘ه˘˘تا˘˘˘فو

. ةيرورم

فنسص لكل ةدايقلأ ىلع حسشرتملأ ةردق ةدم ديدحتب بلاطم بيبطلأ

تايدلبلاب ةقايسسلا ةداهسش نم ةيناث ةخسسن يبلاطل ةديدج ةقيثو
يعولأ نأدقفب وأأ يلقع ضضرمب هتباسصإأ مدع تابثإأ هيلع فلملأ بحاسص^

ةيئأزج تاعباتمل هبحاسص ضضرعي بذاك حيرسصت لك ^

تÓئاعلأ تائم بعاتم نم أدأز لقنلأو ةيمومعلأ ةرانإلأ مأدعنأ

ةسسوتيلاكلاب نكسسم0001 يحل ددجلا نولحرملا
ةينارمعلا ةئيهتلا بايغ نم نوناعي
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نم نولحرملا ناكسسلا لازي ل

ىلإا ينوبلاب ةرسضخوبب213 يح

ةسسوتيلاكلاب نكسسم0001 يح
˘ماد˘ع˘نا ن˘م نو˘˘كت˘˘سشي لا˘˘حر˘˘ب˘˘ب
رثكأا دعب مهيحل ةيلخادلا ةئيهتلا

ليحرتلا ةيلمع نم رهسشأا3 نم
تÓئاعلا نم تائملا تسسم يتلا
تا˘ه˘ي˘لا˘سشلا ن˘ط˘ق˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لا
ةرسضخوبب

نا˘كسسلا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسحو
نإاف دحألا شسمأا «ةعاسس رخآا «ل
ه˘˘ب˘˘سشي ا˘˘م ى˘˘لإا لو˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ح˘˘˘لا
طو˘ق˘˘سس ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ (ةر˘˘سشد˘˘لا)
ةر˘ي˘ث˘كلا ر˘ف˘ح˘لا بب˘سسب را˘ط˘مألا

ريغ كلا˘سسم˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘لا كر˘ب˘لاو
يف ةرسشتنملا ششارحألاو ةدبعملا

ديدجلا ينكسسلا مهيح ءاجرأا لك
لكسشب ةئيهتلا اهيف مدعنت يذلا

ةرانإلا ماد˘ع˘نا ى˘ل˘ع ةدا˘يز ر˘ي˘ب˘ك
لوحت يذلا رمألا ،Óيل ةيمومعلا
ثيح يقيقح شسوباك ىلإا مهيلإا
مÓظلا يف نوسشيعي ناكسسلا تاب
نا˘˘˘˘كسسلا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م شسماد˘˘˘˘لا
لاوجتلل رظح ةلاح يف نوسشيعي
ةرا˘نإلا ةد˘م˘عأا ماد˘ع˘نا ءار˘ج Ó˘ي˘ل

ا˘ه˘ن˘ع لو˘ق˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةط˘ي˘سسب ل˘كا˘سشم ا˘ه˘نأا˘ب نا˘كسسلا

ن˘م ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا رد˘جألا ن˘م نا˘˘ك
لب˘ق ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط
ناكسسلا ليحر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘نا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘˘كسسلا ى˘˘˘لإا
لا˘˘˘ف˘˘˘˘طألا ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

نع نيرداق ريغ اوتاب نونطاوملاو
مهتيجاح ءاسضق ىلإا Óيل جورخلا

نمو ةرسشتنملا بÓكلا نم افوخ
ةئيهملا ريغ قيرطلا يف عوقولا
يذ˘˘لا ر˘˘خآلا ل˘˘كسشم˘˘˘لاو Ó˘˘˘سصأا
ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا نا˘˘كسسلا ه˘˘ن˘˘م ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي
بب˘سسب ي˘ح˘لا ط˘سسو˘ل ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا

رفح ،ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا با˘ي˘غ
تاب يذلا رمألا ةدبعم ريغ كاسسم
وأا جولولا تÓئÓعلا ىلإا بعسصي
ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ن˘˘م جور˘˘خ˘˘˘لا
مهنوقفاري مهؤوايلوأا تاب ذيمÓتلا
ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا با˘ب ى˘لإا

كل˘ت ي˘ف م˘ه˘طو˘˘ق˘˘سس ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ
عوبر يف ةر˘سشت˘ن˘م˘لا تا˘ير˘ف˘ح˘لا
تا˘˘˘˘سشرو˘˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘˘سسب ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
بايغ كلذ ىلع ةدايز ةفقوتملا
لو˘ق˘ي ثي˘ح ة˘با˘ن˘˘ع ى˘˘لإا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةدع نوذختي اوتاب مهنأا ناكسسلا

ةمسصا˘ع ى˘لإا لو˘سصو˘ل˘ل طو˘ط˘خ

لئاسسو نوبكري مهف ةبانع ةيلولا

ةسسوتيلاكلا ىلإا يحلا نم لقنلا

،ةنيدملا ىلإا ىرخأا ةرم مث زكرم

لامعلا بعاتم نم داز يذلا رمألا

شضوهنلا مغر نيذلا نيفظاوملاو

ى˘لإا نو˘ق˘ح˘ت˘ل˘ي م˘ه˘˘نأا لإا ار˘˘كب˘˘م

نع ن˘ير˘خأا˘ت˘م م˘ه˘ل˘م˘ع بسصا˘ن˘م

لئاسسو بايغ ءارج ددحملا تقولا

اذه يفو . ءاسسمو احابسص لقنلا

0001 يح ناكسس بلاطي ددسصلا

ةيلو يلاو ةسسوتيلاكلاب نكسسم
ة˘ج˘مر˘ب˘ب دو˘هز˘م ق˘ي˘فو˘ت ة˘با˘ن˘˘ع
ايناديم فوقولل يحلا ىلإا ةرايز
ءلؤو˘˘˘ه ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
عسضولا نأا اولاق نيدلا نينطاوملا
با˘ي˘غ بب˘سسب قا˘ط˘يل اد˘ح تا˘˘ب
لÓخ نم يحلل ةيرسضحلا ةئيهتلا

ةلجسسملا جماربلا عي˘م˘ج ة˘ل˘ح˘ل˘ح
مهل ميركلا ششيعلا فورظ ريفوتل

ةينكسسلا تاعمجتلا نم مهريغك
. ىرخألا

Óبقتسسم ىرخأأ تايلمع ةجمرب راظتنأ يف

ذنم ىلكلا عرز ةيلمع41 ءارجإا
دسشر نبا ىفسشتسسمب ماعلا ةيادب

41 ءارجإا ةبانعب دسشر نبا ـل يعماجلا ىفسشتسسملا لجسس
يراجلا ماع˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ى˘ل˘كلا عرز˘ل ة˘ي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع

يعماجلا ىفسشتسسملاب يبطلا قيرفلا حجن ارخؤومو9102

كلذ و ىلكلا عرز تايلمع30 ءارجإا يف ةبانعب دسشر نبا
و ةحسصلا ةرازول ة˘ما˘ه˘لا  تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت را˘طإا ي˘ف
يقيقح ع˘فد ءا˘ط˘عإا˘ب تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا حÓ˘سصإا و نا˘كسسلا
ى˘سضر˘م˘لا ر˘ي˘سضح˘ت م˘ت ثي˘ح ءا˘سضعألا ة˘عارز  ج˘مار˘˘ب˘˘ل
مهرامعأا حوارتت نيذلا و  ةرواجملا تايلولا نم نيمداقلا

و ىلكلا شضارمأا ةحلسصمب  اقبسسم ةنسس27 و83 نيب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘عا˘سضخإا ل˘ب˘ق ى˘ل˘كلا عرز و مد˘لا ة˘ي˘ف˘سصت
تحت  ةماعلا ةحارجلا  ةحلسصم ىوتسسم ىلع ةيحارجلا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ي˘ب˘ط˘لا م˘قا˘ط˘لا ل˘˘ك و ا˘˘ه˘˘سسي˘˘ئر فار˘˘سشإا
و  ةمسصاعلا رئازجلا نم مداقلا  «ششواسش» روسسيفوربلا
تاسصاسصتخلا ةددعتملا ةيبطلا حلاسصملا  عم قيسسنتلاب

، مد˘لا ة˘ي˘ف˘سصت و ى˘ل˘كلا شضار˘مأا ة˘ح˘ل˘سصم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
و ة˘عا˘ن˘م˘لا ر˘با˘خ˘م و ششا˘ع˘˘نإلاو ر˘˘يذ˘˘خ˘˘ت˘˘لا  ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم
ةحلسصم و تايليفطلا  ةحلسصم ، ميثارجلا ، ءايميكويبلا
و. يعرسشلا بطلا و مومسسلا ، ايجولويبوميهلا و  ةعسشألا
ىلكلا عرزب ةسصاخلا تايلمعلا ددع نأا ركذلاب ريدجلا

ةيلمع41 تغلب ةبانعب يعماجلا يئافسشتسسإلا زكرملاب

.اذه انموي ةياغل9102 ةنسس ةيادب ذنم
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راسضحأ عم ينعملأ روسضح طرتسشي اميف
ةيوهلأ ةقاطب

ميلسست لسصاوت ييجيبوألا حلاسصم

0091 نم نيديفتسسملل حيتافملا
ةرطنقلاب نكسسم

ر˘ي˘ي˘سست˘لاو ة˘ي˘قر˘ت˘لا ناو˘˘يد ح˘˘لا˘˘سصم شسمأا تل˘˘سصاو
نيديفتسسملل حيتافملا حنم يف «ييجيبوألا» يراقعلا

رامع يديسس ناكسس نم ةرطنقلاب نكسسم0091 نم

ة˘ب˘تر˘م ة˘ق˘ير˘ط˘ب تم˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ثي˘ح را˘ج˘˘ح˘˘لاو
لخدملا حيتافم ميلسستب ةيلمعلا تقلطناو لسسلسستبو

نيينعملا ىلع بجيو51 مقر لخدملا ىلإا11 نم

لسصو نم ةخسسن ىلإا ةفاسضإلاب ةيوهلا ةقاطب راسضحإا
ىلإا تاقحتسسملا ديدسست دنع هيلع لسصحتملا عفدلا

ميلسست متي مويلاو هعفدب مقي مل نمل دهعتلا بناج

02 مقر لخدملا ىلإا61 مقر لخدملا نم حيتافملا

مويو52 مقر لخدملا ىلإا12 لخدملا نم ءاثÓثلاو

ىلإا62 مقر لخدملا نم9102 ربمسسيد4 ءاعبرألا

ىلإا13 لخدملا نم شسيمخلا مويو03 مقر لخدملا

لخدملا نم ربمسسيد8 دحألا مويو53 مقر لخدملا

ربمسسيد9 نينثلا مويو04 لخدملا ىلإا63 مقر

مويو54 مقر لخدملا ىلإا14 لخدملا نم9102

مقر لخدملا ىلإا64 لخدملا نم ربمسسيد01 ءاثÓثلا

لخدملا نمو9102 ربمسسيد11 ءاعبرألا مويو05

.25 مقر لخدملا ىلإا15 مقر

MƒQjá aÉQì

لوألأ بئاغلأ تاطلسسلأو ةقناخ ةمزأأ

اموي02 ذنم ءام نود ةسسوتيلاكلا ناكسس
تاهجلا عيمجب اهب اومدقت يتلا نينطاوملا ىواكسش بسسح اموي02 نع ديزي ام ذنم ةقناخ هايم ةمزأا ةسسوتيلاكلا ناكسس ششيعي
ةيادب ذنم تانازخلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتم هايملا نإاف ناكسسلا هب دافأا ام بسسحو لاحرب ةرئاد ىوتسسم ىلع ةسصتخملا وأا ةينعملا

ببسسب  ةمزألا نأا نيدكؤوم مهريبعت دح ىلع اموي02 تدعت ةليوط ةدم ذنم تايفنحلا نع هايملا بايغب اوؤوجافت مهنكل ةمزألا
هايملا تاونق نأا املع هايملاب ناكسسلا ديوزتب ةسصاخلا تاقوألا لÓخ روبنسصلا حتف ةيلمع ىلع نيلوؤوسسملا وأا لماع بايغ
ةيلمع يأا اولجسسي مل مهنأاو ةسصاخ تاونقلا ىدحإا رسسكتل عجار ببسسلا نوكي نأا نيدعبتسسم ارخؤوم اهزاجنإا مت برسشلل ةحلاسصلا
.يحلا ىوتسسم ىلع هايملل برسش
نولمعي نيذلا  نيلوجتملا ةعابلاب هايملل ةيرئازجلا حلاسصم وأا ةيدلبلا حلاسصمل ماتلا بايغلا لظ يف نونطاوملا دجنتسساو دقو اذه
لهاك تلقثأا ةروكذملا ةدملا لاوط هايملا ءارسش ةيلمع نأا لإا ةيموي ةفسصب جيراهسصب ةدوزملا ةنحاسشلا ةطسساوب هايملا عيب ىلع

نمث ىدعتي اميف تارتل ةرسشعلل جد05 ب ردق نأا دعب دحاولا ولدلا ءارسش نمث ءÓغ لظ يف نينطاوملا بلغأا لقن مل نإا شضعب

Qjº.Ω.نازخلا ةعسس بسسح جد0002 ىلإا0051 تانازخلا ءلم
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؟ماده ريزولا دوعو نيأا

دوعو ريضصم نع ةبانعب جاضسنوأا بابضش نم ريثكلا لءاضست
نع ديمجت˘لا ع˘فر سصو˘ضصخ˘ب ماد˘ه ي˘نا˘ج˘ي˘ت ل˘م˘ع˘لا ر˘يزو
دوعولا كلت نوكت نأا نم ء’ؤوه فوختيو ةعضسوتلا عيراضشم

. ةيباختنا ةقرو درجم

قاوسسأ’ا يف ةيسسمسشلا ةقاطلا

قÓطإا ىلع لمعلا «بÓج ديعضسلا»ةراجتلا ريزو نلعأا
ىلع ةيضسمضشلا ةقاطلا تازيهجت لامعتضسا ميمعتل عورضشم
اقوضس71 اهددعو هكاوفلاو رضضخلل ةلمجلا قاوضسأا عيمج

. ينطولا بارتلا ربع

نييفرحلل صضرعم
ةمسصاعلاب «ريكراملا» قدنف يف

reglA erucreM» قد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ضضت˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي

troporéA»ا˘ضضر˘ع˘م سسمأا لوأا ن˘م ة˘ياد˘ب ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب
ةعانضصلل ةطضشنأا ةدع نولثمي نيذلا نيعدبملاو نييفرحلل
ىلإا سضرعملا اذه تايلاعف لضصاوتتضسو ،فرحلا و ةيديلقتلا

يليكضشتلا نفلا قاضشعل نكميو ،مداقلا ربمضسيد6 موي ةياغ
،سضرعملا اذه يف ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لا لا˘م˘عأا اور˘ت˘ضشي نأا تا˘حو˘ل˘لاو
يف نينانفلل تارهاظتلا هذه لثم ميظنت نأا نوريثكلا عمجأاو
لك لمضشي نأا سضورفملا نم ةيحايضسلا نكامأ’او قدانفلا

 .نطولا تاي’و

طبارم نب ناكم يدنرألل ايئ’و انيمأا لسضاف
ايئ’و انيمأا لضضاف ديحو روتانيضسلا نييعت مت
ةدكيكضسب يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزحل
نب داؤوف قباضسلا يئ’ولا نيمأ’ا ةحزحز دعب
هر˘ف˘ضس ن˘ع تا˘مو˘ل˘˘ع˘˘م تجار يذ˘˘لا ط˘˘بار˘˘م
لو˘ضصو بق˘ع كا˘˘ن˘˘ه هرار˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا و ا˘˘ضسنر˘˘ف˘˘ل
دعي و،هتمكاحم بر˘ق د˘كؤو˘ت ه˘ي˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م
رو˘تا˘ن˘ي˘ضس و ةد˘كي˘كضس ءا˘ن˘ي˘م˘ب را˘طإا ل˘ضضا˘˘ف
بزحلا يلضضانم ءامدق نم ناملربلاب يدنرأ’ا
ةريبك ةعبوز طضسو هيلع رايتخ’ا عقو اذهل
نع توكضسلل نوركنتضسملا نونطاوملا اهراثأا
نأا ى˘لإا را˘ضشي،ة˘ي’و˘لا˘ب دا˘ضسف˘لا تا˘ف˘ل˘م ح˘ت˘˘ف
نيمأ’ا حازأا يبوهيم نيدلا زع ينطولا نيمأ’ا
ةلتك ةضسائر نم طبارم نب قباضسلا يئ’ولا
ع˘فر˘ل اد˘ي˘ه˘م˘ت ر˘ب˘ت˘عا ا˘م نا˘م˘لر˘ب˘لا˘ب بز˘ح˘˘لا
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ةد˘ع ح˘ت˘ف م˘غرو ه˘ن˘ع ة˘نا˘˘ضصح˘˘لا

.نيققحملا فرغ دعتت مل اهنأا ’إا هضصوضصخب

نيمأات نود لامعلا نم ةئاملاب09
لاقلاو ليقلا رداضصم تدافأا

ةيئ’ولا ةيضشتفملا ريدم نم
نأا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق ي˘ف ل˘م˘ع˘˘ل˘˘ل
ةعباتلا ةِمدختضسملا تائيهلا
،ةي’ولا يف تامدخلا عاطقل

ن˘˘ي˘˘مأا˘˘ت طر˘˘ضش مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت ’
09 هتبضسن امب اه˘ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم

ةيل˘م˘ع لÓ˘خ اذ˘هو ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
رهضشأا ةرضشع˘لا لÓ˘خ ة˘ب˘قار˘م
؟بيجم نم لهف ةريخأ’ا

ةديدجلا ةينورتكلإ’ا تامدخلا لوح ةيفحسص ةودن مظنت ةبانع «صصانك»
قودنضصلل ةبانع ةلاكو مظنت
تا˘˘ن˘˘ي˘˘مأا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ءارجأ’ا لامعل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةر˘ضشا˘ع˘لا ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب مو˘˘ي˘˘لا

ىلع ةيف˘ح˘ضص ةود˘ن ا˘حا˘ب˘ضص
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ا˘حا˘ب˘ضص ةر˘ضشا˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘˘ضسي˘˘ضسح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا˘˘ب
اهب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘مÓ˘عإ’او
با˘˘برأا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل قود˘˘ن˘˘ضصلا
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا لو˘˘ح ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘كلإ’ا

ريدم ةودنلا هذه طضشنيضسو
ة˘با˘ن˘ع˘ب «سصا˘ن˘˘كلا» ة˘˘لا˘˘كو
 .سشديوح مÓعوب

! ... ديلوتلا ةحلسصمب راظتن’ا نم ةعاسس41
م˘ت ل˘ما˘ح ةأار˘˘ما تر˘˘ط˘˘ضضا
ةمغÓتلا ةنيدم نم اهليوحت
،يلجنم يلع ىفضشتضسم ىلإا
ي˘ب˘ط˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا رر˘˘ق ن˘˘يأا
ىفضشتضسم˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت
رفوت مدع يعادب يعماجلا
ىفضشتضسملا ىلإا نييئاضصخأا
سسيدا˘˘˘ب ن˘˘˘با ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
را˘ظ˘ت˘ن’ا ى˘لإا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘ب

نود ةعا˘ضس41 ن˘م ر˘ث˘كأ’
يلاو رمأا ثيح اهب لفكتلا

ح˘ت˘ف˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق ة˘˘ي’و
يف نيببضستملا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت
.ىضضرملا ةاناعم
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ثحبلا ةقر˘ف ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
،ةل˘ضشن˘خ ة˘يلو ن˘مأا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو
ضصخضش فيقوت نم ، لوألا ضسمأا
يران حÓ˘ضس ةزا˘ي˘ح ة˘ي˘ضضق ي˘ف
نود ضسما˘˘˘خ˘˘˘لا ف˘˘˘ن˘˘˘ضصلا ن˘˘˘م
ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خذ ةزا˘˘˘ي˘˘˘حو ة˘˘˘ضصخر
،ةضصخر نود ضسماخلا فنضصلا

را˘ظ˘ن˘م ضسا˘ضسح زا˘ه˘ج ةزا˘ي˘حو
ة˘ضصخر نود «يرا˘˘ه˘˘ن» ناد˘˘ي˘˘م
ضسا˘ب˘ل ةزا˘ي˘˘ح ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
لاورضس » قح هجو نود يماظن

ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘كضسع
˘˘ماز˘˘ح+ ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ضشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘˘لا.«يركضسع

ىلإا تامولعم دورو رثإا اهتايثيح
اهدافم ،ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف

د˘˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف ضصخ˘˘˘ضش ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
حÓضس ىلع ،رمعلا نم ضسداضسلا
لÓغ˘ت˘ضساو ،ة˘ضصخر نود يرا˘ن
م˘ت ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
رداضص ضشيتفتلاب نذإا رادضصتضسا

ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع
ى˘لإا ي˘مار˘لا ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘م˘˘كح˘˘م
،هيف هب˘ت˘ضشم˘لا ن˘كضسم ضشي˘ت˘ف˘ت
ن˘ي˘ع ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا م˘ت ه˘ب˘جو˘م˘ب
ةيلمع˘لا تر˘ف˘ضسأا ثي˘ح نا˘كم˘لا

» يران حÓضس طبضضو زجح نع

نم،61 رايع «دي˘ضص ة˘ي˘قد˘ن˘ب
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ،ي˘˘˘ضسنر˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضص

33 ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا نا˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ضس
وحنلا ىل˘ع ة˘عزو˘م ة˘ضشو˘طر˘خ

61 رايع ةضشوطرخ62 يلاتلا
عنضص ضصاضصرلا تابيبحب ةأابعم
ةأابعم ةدحاو ةضشوطر˘خ،ي˘لا˘ط˘يا

،21 را˘˘˘ي˘˘˘ع دورا˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب

ضشيطارخ40 ى˘لإا ة˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب

ناتضشوطرخ،61 را˘ي˘ع ة˘غرا˘˘ف

مت امك،21 رايع ناتغراف20
يراهن ناديم راظنم زجح اضضيأا

لاور˘˘˘ضس ،ي˘˘˘ضسور ع˘˘˘ن˘˘˘ضص ن˘˘˘م
ضشي˘˘˘ج˘˘˘لا˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ ير˘˘˘˘كضسع
˘˘ماز˘˘حو ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘ضشلا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ءا˘ي˘ضشألا ز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،ير˘˘كضسع
هبتضشملا ليوح˘تو ة˘طو˘ب˘ضضم˘لا
ثح˘ب˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإا ه˘˘ي˘˘ف
تاءارجإلا لامكتضسل لخدتلاو
د˘˘ع˘˘بو .ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
مت ،قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م ن˘م˘ضض ،ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ
يرا˘ن حÓ˘ضس ةزا˘ي˘ح عو˘ضضو˘م˘ب

ةيقد˘ن˘ب» ضسما˘خ˘لا ف˘ن˘ضصلا ن˘م
ف˘ن˘ضصلا ن˘م ةر˘ي˘خذ˘لاو «د˘ي˘ضص
ةزا˘ي˘ح ،ة˘˘ضصخر نود ضسما˘˘خ˘˘لا

«يراهن راظن˘م» ضسا˘ضسح زا˘ه˘ج
هجو نود يما˘ظ˘ن ضسا˘ب˘ل ةزا˘ي˘ح
لوث˘م˘لا تاءار˘جإا˘ب Ó˘م˘عو ،ق˘ح
مامأا ةيضضقلا ةلاحإا مت يروفلا
هدضض ردضصأا يذلا مكحلا يضضاق
ريغ اضسبح ما˘ع˘ب ي˘ضضق˘ي ا˘م˘كح
اهردق ةذفان ةيلام ةمارغو ،ذفان

ضضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ع˘˘˘م جد000.02
ةمهت نع ،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل

يرا˘˘ن حÓ˘˘ضس ةزا˘˘ي˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘ج
ن˘م ةر˘ي˘خذ˘لاو (د˘ي˘ضص ة˘ي˘قد˘ن˘ب)
،ةضصخر نود ضسماخلا فنضصلا

را˘ظ˘ن˘م» ضسا˘ضسح زا˘ه˘ج ةزا˘ي˘˘ح
ي˘ما˘ظ˘ن ضسا˘ب˘ل ةزا˘ي˘ح «يرا˘ه˘˘ن
.قح هجو نود

           ةنصس ةدمل نجصسلاب امكح هقح يف ردصصو سسبحلا عدوأا مهتملا

 ةيركشسع ةشسبلأاو صسماخلا فنشصلا نم يران حÓشس زجح
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ة˘ط˘ضشنألا ة˘ب˘قار˘˘م را˘˘طإا ي˘˘ف
،ضصاضصت˘خلا ةر˘ئاد˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘ضسلا داو˘م˘لا ا˘م˘ي˘ضسل
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا˘ب ضسم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘طر˘ضشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا

ملك05 را˘ضشضشب ة˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
ة˘يلو˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ر˘ق˘م بو˘˘ن˘˘ج
ةربتعم ةيمك زجح نم ةلضشنخ
ي˘ت˘لاو ءا˘ضضي˘ب˘لا مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘م

نم اراطنق22 ةبارق ىلإا لضصت
كÓهتضسÓل حلاضصلا ريغ جاجدلا

اهتايثيح دوعت ةيضضقلا.يرضشبلا

عضضوب ةقرفلا رضصانع مايق رثإا
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘مأا ز˘˘جا˘˘ح

لخدمب38 مقر ينطولا قيرطلا
تل˘˘ل˘˘ك ثي˘˘ح ،را˘˘ضشضش ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘ضش ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

امهنتم ىلع ، ديربتلاب نيتضصاخ
ة˘يلو ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي نا˘ضصخ˘ضش
نيتنحاضشلا عا˘ضضخإا˘بو ،ة˘ل˘ضشن˘خ
ىلع امهل˘خاد˘ب ر˘ث˘ع ضشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل

ءا˘ضضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك

0902ـب لامجإا ردقت)جاجد(
حلا˘ضصلا ر˘ي˘غ جا˘جد˘لا ن˘م غ˘ل˘ك

غلك56 و يرضشبلا كÓهتضسÓل
ة˘˘ح˘˘لا˘˘ضص ر˘˘ي˘˘غ جا˘˘˘جد ءا˘˘˘ضشحأا
نيبت امك ،يرضشبلا كÓهتضسإÓل
ل ر˘˘كذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘لا˘˘ضسلا نأا ا˘˘˘ضضيأا
ةضصاخلا قئاثو˘لا ى˘ل˘ع نازو˘ح˘ي
متيل ،حبذلل ةيرطيبلا ةبقارملاب
زجح و امهيف هبتضشملا فيقوت

روثعلا م˘ت ي˘ت˘لا جا˘جد˘لا ة˘ي˘م˘ك

ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘كمو.اهيلع

ن˘م ة˘ي˘ضضق˘لا ي˘ف ل˘ضصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ر˘ي˘˘غ ح˘˘بذ˘˘م˘˘لا نا˘˘كم د˘˘يد˘˘ح˘˘ت

ن˘جاود˘لا˘ب ضصا˘خ˘˘لا ضصخر˘˘م˘˘لا

د˘˘حأا ن˘˘كضسم ىو˘˘ت˘˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع

،راضشضش ةنيدمب امهيف هبتضشملا

مت ضشيتفتلل نكضسملا عاضضخإابو

ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا

زا˘˘غ تارورا˘˘˘ق ،ن˘˘˘ي˘˘˘كا˘˘˘كضسلا

،ءاملا نيخ˘ضست˘ل ي˘ناوأا ،نا˘تو˘ب˘لا

مجح˘لا ةر˘ي˘ب˘ك ج˘يرا˘ه˘ضص30

ةقرف اهدعب موقتل ،يهطلل دقوم

نمأاب ميظنتلا و ةماعلا ةطرضشلا

بي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فر را˘˘ضشضش ةر˘˘ئاد

ة˘ي˘ضشت˘ف˘م˘لا ر˘يد˘˘م ،ير˘˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا

،را˘ضشضشب ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا

ة˘ح˘ضصلا ظ˘ف˘ح بت˘كم ل˘˘ث˘˘م˘˘م

راجتلا روضضحبو ،راضشضش ةيدلبل

ة˘ي˘م˘كلا فÓ˘تإا˘ب  ن˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

نم اهزج˘ح م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘جإلا

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غ جا˘˘˘˘˘جد˘˘˘˘˘لا

ى˘ل˘ع ير˘˘ضشب˘˘لا كلا˘˘ه˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل

ي˘ن˘ق˘ت˘لا مدر˘لا ز˘كر˘م ىو˘˘ت˘˘ضسم

،را˘ضشضش ة˘يد˘ل˘ب لÓ˘˘ج ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

يرطيبلا بيبطلا ريرقت بضسح

تحبذ ةفلتملا جاجدلا ةيمك نإاف

ةلوهجمو ةيعرضش ريغ ةقيرطب

ل˘ي˘كو را˘ط˘خإا م˘ت˘ي˘ل ،رد˘ضصم˘˘لا

راضشضش ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

تاءار˘˘جإلا ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا

.ركذلا يفلاضسلا دضض ةينوناقلا

 ةنيدملاب يعرصش ريغ حبذم نع فصشكلا مت اميف

كÓهتشسÓل حلاشصلا ريغ جاجدلا نم اراطنق22 نم ديزأا زجح

 يطايتحلا سسبحلا عدوأا

تارايشس8 مطحي ركشس ةلاح يف صصخشش
 ةغيشسنأا ةيدلبب صصاخششأا ىلع يدتعيو

ةرئاد نمأل عباتلا ةغيضسنأا يجراخلا يرضضحلا نمألا رضصانع نكمت

ينلعلا ركضسلا ةيضضق  يف ضصخضش فيقوت نم ،ةلضشنخب ةماحلا

ضضيبألا حÓضسلاب يدمعلا حرجلاو برضضلا ةحنجب عوبتم رفاضسلا

قÓقإاو ءاضضوضض ثادحإا ،ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا ةحنج و

نمألا حلاضصم ىلإا نيتيحضض مدقت ىلإا دوعت ةيضضقلا .ناكضسلا ةحار

ضصوضصخب ة˘ي˘م˘ضسر ىو˘كضش د˘ي˘ي˘ق˘ت ضضر˘غ˘ل ،ة˘غ˘ي˘ضسنأا ي˘جرا˘خ˘لا

ضضيبأا حÓضس ةطضساوب ن˘ي˘يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لاو بر˘ضضل˘ل ا˘م˘ه˘ضضر˘ع˘ت

انكضس062 يحب تابكرملل ةيليللا ةضسارحلاب امهمايق ءانثأا (اضصع)

،يحلا طضسوب نيفورعملا ضصاخضشألا دحأا فرط نم ، ةغيضسنأا ةيدلب

ةينامث ةغيضسنأا يرضضحلا نمألا حلاضصم ىلإا مدقت ،قايضسلا تاذ يف

ضضرعت ضصوضصخب ةيمضسر ىوكضش ميضسرت دضصق ضصاخضشأا (80)

ميطحتلا لاط ثيح ،ضصخضشلا تاذ فرط نم ميطحتلل مهتابكرم

تاذب هتبكرم نكرب هل حامضسلا مدع ةيفلخ ىلع ،مهتابكرم جاجز

يجراخلا يرضضحلا نمألا حلاضصم روفلا ىلع موقتل  .ةريظحلا

فيقوت  اهرثإا ى˘ل˘ع م˘ت ، ة˘ع˘ضساو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإا˘ب ،ة˘غ˘ي˘ضسنأا˘ب

نم ةحلضصملا رقم ىلإا هدايتقا و ،يضسايق فرظ يف هيف هبتضشملا

زاجنإا مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتضسا دعبو. قيقحتلا ءارجإا لجأا

ةيروهمجلا ليكو مامأا هيف هبتضشملا ميدقت مت هبجومب ،يئازج فلم

هتلاحإا مت ، يروفلا لوثملا تاءارجإل اعبتو ،ةلضشنخ ةمكحم ىدل

،عاديإا رمأا هقح يف ردضصأا يذلا ةمكحملا تاذب مكحلا يضضاق مامأا

حرجلاو برضضلا ةحنجب عوبتم رفاضسلا ينلعلا ركضسلا ةمهت نع

،ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا ةحنج ،ضضيبألا حÓضسلاب نييدمعلا

.ناكضسلا ةحار قÓقإاو ءاضضوضض ثادحإا
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 عاطقلا لامع ةيلارديف ءادنل ةباجتصسا

عاطقب لماشش بارشضإا
 نييلاتتم نيمويل ينهملا نيوكتلا

نويرادإا ، ةذتاضسأا ) ةلضشنخ ةيلوب ينهملا نيوكتلا عاطق لامع نضش

ءادنل ةباجتضسا نييلاتتم نيموي ةدملو لمعلا نع ابارضضإا  ( لامعو

قضسنملا بضسحو .ج.ع.ع.ا ءاول تحت ةيوضضنملا عاطقلا ةيلارديف

تغلب ةباجتضسلا ةبضسن نإاف ةيلولاب عاطقلا لامع ةباقنل يئلولا

دكأا ثيح , ةلولضشم تاضسضسؤوملا لكو لوألا مويلا يف ةئاملاب59

م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘ضسلا ةرادإلا ضضفر د˘˘ع˘˘ب رر˘˘ق˘˘ت بار˘˘ضضإلا نأا

ةعجارم اهمهأا ةيمضسر رضضاحم يف ةنودمو تاونضس ذنم ةعوفرملا

يفظومل ةربخلا ةحنم قيبطتو ، عاطقلا لامعل يضساضسألا نوناقلا

ضضفن ىلإا فدهي بارضضإلا نأا فضشكو ، ةيداضصتقلا حلاضصملا

ضضرأا ىلع ةيعامتجلاو ةينهملا  لامعلا بلاطم ذيفنتو رابغلا

قرو ىلع اربح تيقب يتلا اهيلع قفتملا رضضاحملا لÓخ نم عقاولا

عيمجلا يف ةقثلا اودقف لامعلاو ،«ىبزلا ليضسلا غلب» هنأا اددضشم ،

نايلغ يف نوضشيعي اوحبضصأا مهنأل مهبلاطمل ةباجتضسلا انيلعو

ىلإا ةفاضضإا ، ةرازولا لبق نم مهبلاطمل ةباجتضسلا مدع ببضسب

يف  ةيزكرملا ةرادإلا لبق نم ةلجضسملا تاقورخلا وأا تازواجتلا

ريثكلا اهنم ىناع يذلا ةينوناقلا ريغ تابوقعلاو فضسعتلاو ملظلا

قضسنملا نج˘ه˘ت˘ضسا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ، تارا˘طإلاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ن˘م

اهفرع يتلا تازواجتلاو عاطقلا هيلإا لآا يذلا عضضولا يئلولا

يتلا ةباضصعلا اياقبب مهفضصو نم امهتم نوريثكلا اهنم ررضضتو

ديضسجت مدع ءارو فقت يتلا قباضسلا ماعلا نيمألا اهفلخو اهقلخ

لو˘ل˘ح دا˘ج˘يإاو م˘ه˘نو˘ع˘ط ي˘ف ر˘ظ˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإاو , لا˘˘م˘˘ع˘˘لا بلا˘˘ط˘˘م

يأا فرعي مل عاطقلا نإاف ملعلل . مهقح يف ةلجضسملا تازواجتلل

نم رثكأا ذنم لمعلا نع فقوتلا وأا تاضسضسؤوملل للضش وأا بارضضإا

.ةنضس51
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اقونششم باشش ةثج ىلع روثعلا
لمحملا يف يلئاعلا هنكشسمب

ملك5 لمحملا ةيدلبب يجراخلا يرضضحلا نمألا حلاضصم ترضشاب

ةثداح لوح اقيقح˘ت ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘يلو˘لا ة˘م˘ضصا˘ع ر˘ق˘م قر˘ضش بو˘ن˘ج

كلضسب اقونضشم رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف باضش ةثج ىلع روثعلا

تقلت ثيح .ة˘ضضما˘غ فور˘ظ ي˘ف ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘لز˘ن˘م ل˘خاد ي˘ضسا˘ح˘ن

كلضسب اقنضش باضش ةافو نأاضشب اغÓب لوألا ضسمأا نمألا حلاضصم

دلوأا ةمكحم ةباين تغلبأاو عقوملل ةطرضشلا تلقنت نيأا ، يضساحن

ىلإا اهلقن مت ةباينلا لبق نم ةثجلا ةنياعم دعبو ةيضضقلاب ضشاضشر

ىلع اهضضرعو ةيلولا ةمضصاع ىفضشتضسمب ثثجلا ظفح ةحلضصم

.ةيقيقحلا ةافولا بابضسأا ىلع فوقولاو يعرضشلا بيبطلا حيرضشت
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رثإا اهليضصافت دو˘ع˘ت ة˘ي˘ضضق˘لا
مقر ىلع ةيفتاه ةملاكم دورو

ةعا˘ضسلا دود˘ح ي˘ف71 ةدجنلا
عوبضسألا ةياهن احابضص ةضسداضسلا
ةبكرم ضضرعت اهدافم مرضصنملا
ة˘ما˘قإا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘قر˘ضسل˘˘ل
ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا بط˘˘ق˘˘لا˘˘ب راو˘˘نألا
‘‘ يف ةلثمتم  ةلضشنخب ديدجلا
يف ، ‘‘ ادزام عون نم ةنحاضش
نا˘ضصخ˘ضش مد˘ق˘˘ت قا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ
ةيلولا نمأا حلاضصم ىلإا نارخآا

ضضرعت لو˘ح غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م
ةلواحمل ةيحايضسلا امه˘ي˘ت˘ب˘كر˘م
ءانبو ،نيلوهجم لبق نم ةقرضس
ةد˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ىوا˘˘˘كضشلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةينمأا ةطخ داد˘عإا م˘ت ا˘يا˘ح˘ضضل˘ل
فيثكت اهرثإا ىلع مت ، ةمكحم
ةنيدملا عراوضش ربع تايرودلا

ذ˘فا˘ن˘م˘لا ق˘ل˘غ ع˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأاو
تللك ثيح ةيوناثلا و ةيضسيئرلا
ةب˘كر˘م˘لا عا˘جر˘ت˘ضسا˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

عون نم ةن˘حا˘ضش ة˘قر˘ضسلا ل˘ح˘م
مت امك زيجو فرظ يف ،ادزام
دقعلا يف امهيف هبتضشملا فيقوت

نم ناردحني ،رمعلا نم يناثلا
امهليوحت متيل ،ة˘ل˘ضشن˘خ ة˘ن˘يد˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ح˘ل˘ضصم˘لا ر˘ق˘˘م ى˘˘لإا
،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تاءار˘جإا لا˘م˘كت˘ضسا
ةيوه ديد˘ح˘ت ن˘ع تر˘م˘ثأا ي˘ت˘لا
ضصخضش يضسيئرلا هيف هبتضشملا
ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا د˘ق˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف
يذلا ةلضشنخ ةيلو نم ردحني
، ةقرضسلا ةيلمعل هفارتقاب فرتعا
ةلثامم تايلم˘ع ى˘لإا ة˘فا˘ضضإلا˘ب
عون ن˘م ن˘ي˘ت˘ب˘كر˘م تفد˘ه˘ت˘ضسا

ةلضشنخ ةيلو ميلقإاب ويلك ونور
لامكتضسا دعبو ،قباضس تقو يف

م˘يد˘ق˘ت م˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإا
ل˘ي˘كو ما˘مأا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لا
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ةيعمج نيوكت ةيانج نع ةلضشنخ
باكترل دادعإلا ضضرغل رارضشأا

ةقرضسلا ةيانج عم رثكأا وأا ةيانج
ددعتلا و ليللا يفرظب ةنرتقملا
فار˘˘˘˘طأا لا˘˘˘˘حأا هرود˘˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘˘لا
قيقحت˘لا ي˘ضضا˘ق ما˘مأا ة˘ي˘ضضق˘لا
ر˘مأا رد˘ضصي˘ل ى˘لوألا ة˘فر˘˘غ˘˘لا˘˘ب
يضسيئرلا هبتضشملا قح يف عاديإا
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا˘˘ب ار˘˘مأا رد˘˘ضص ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
.ةيقبلا قح يف ةيئاضضقلا

ىرخأا تابكرم ىلإا لوصصولل راج قيقحتلا و ةقورصسم ةبكرم عاجرتصسا

تارايشسلا ةقرشس يف ةشصتخم ةريطخ ةكبشش كيكفت
ةحلصصملاب ةيئانجلا ةقرفلا رصصانع عم قيصسنتلابو ةلصشنخ ةيلولا ةمصصاع رقم بونج ملك3 ةغيصسنأاب يجراخلا يرصضحلا نمألا رصصانع نكمت
.ةقرصس لحم ةبكرم عاجرتصساو ةلصشنخب تابكرملا ةقرصس يف ةصصتخم ةيمارجإا ةكبصشب ةحاطإلا نم ،لوألا سسمأا ، ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا
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ةجيتن (2-2) يباجيإلا لداعتلا مشسح
ةيدولوم نيب ،يمشصاعلا يبرادلا ءاقل
ىرج يذلا ،دادزول˘ب با˘ب˘ششو ر˘ئاز˘ج˘لا

نم21 ـلا ةلوجلا راطا يف سسما لوا
لك ةارابملا فادهأا لجشسو ،ةلوطبلا

،(53) ها˘˘مر˘˘م د˘˘شض لا˘˘ع˘˘˘شش د˘˘˘ير˘˘˘ف ن˘˘˘م

باب˘شش ح˘لا˘شصل،(08) دو˘ي˘ع˘شس ر˘˘ي˘˘مأاو
ي˘˘لا˘˘خ ا˘˘ير˘˘كز سصل˘˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،دادزو˘˘ل˘˘˘ب
هامرم دشض فدهب ةيدولوملل ةجيتنلا

(29) سشا˘˘˘ق˘˘˘ن ما˘˘˘˘ششهو،(97) ا˘˘˘˘˘شضيأا
لكششب طوغشضلا تديازتو ،ةيدولوملل

ينوزاك درانريب يشسنر˘ف˘لا ىل˘ع ر˘ي˘ب˘ك
طوقشس دعب ،رئازجلا ةيدولوم بردم
با˘ب˘شش ما˘مأا لدا˘ع˘ت˘لا خ˘ف ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ءÓ˘˘ت˘˘عا ة˘˘شصر˘˘˘ف ع˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضتو دادزو˘˘˘ل˘˘˘ب
ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘˘م ءادأا ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘تو ،ةراد˘˘˘˘شصلا
ثيح ،ةريخألا عيباشسألا يف رئازجلا

ىلوألا ،ةلوطب˘لا ي˘ف ن˘ي˘تارا˘ب˘م ر˘شسخ
ه˘˘شضرأا ىل˘˘ع ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش ما˘˘˘مأا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا م˘ث ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘ب

سسما لوا لداعتي نأا لبق،1- 2 فلششلا
زكرملا يف قيرفلا لظو ،دادزولب عم

افلخت˘م ة˘ط˘ق˘ن42 ديشصر˘ب ي˘نا˘ث˘لا
دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘شش ن˘˘ع ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب
ر˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘ج تد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو ،رد˘˘˘شصت˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
˘˘˘ما˘˘˘مأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ءادأا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م˘˘˘˘لا

ن˘م ا˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع تر˘ب˘ع ا˘م˘ك ،دادزو˘ل˘˘ب
تناك يتلا ،ي˘نوزا˘ك برد˘م˘لا تارا˘ي˘خ

ةلجشسملا ةي˘ب˘ل˘شسلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس
بشسح ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.مهءارآا

رظنلل ديمعلا تيب يف ئراط عامتجا
 ينوزاك لبقتضسم يف

ةرادإا نأا˘˘˘ب ردا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘كذو
ةلاحب تب˘ي˘شصأا د˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م
يذ˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘شش طا˘˘ب˘˘حإا

نوكت نا عقوتيو ،قيرفلا همدقي تاب
يف ثادحألاب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘يألا

ةبوعشص مغر ،رئازجلا ةيدولوم تيب
دقعب هطابترل ينوزاك نم سصلختلا

نمو،1202 ناو˘˘ج ىت˘˘ح د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي
يدان ةرادإا سسلجم دقعي نأا رظتنملا

ر˘يد˘م˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ،ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
ا˘عا˘م˘˘ت˘˘جا ،ير˘˘خ˘˘شص داؤو˘˘ف ،ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا

،ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘ي˘ب برد˘م˘لا ع˘م ا˘ئرا˘ط
يتلا جئاتنلا ةمزأا سصيخششت لجأا نم
تعدو ،ةلوطبلا يف قيرفلا اهب رمي
ىلع سسولجلل ينوزاك ةيدولوملا ةرادإا

عامتشسلا لجأا نم ،تاشضوافملا ةلواط
ةيقيقحلا بابشسألا ىلع فوقولاو هيلإا
اذ˘ه˘ب ق˘ير˘ف˘لا رو˘ه˘ظ ءارو تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا
ي˘˘ف ثب˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق ،ل˘˘يز˘˘ه˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘لا

،ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘لا سسأار ىل˘ع ه˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم
عم هدقع خشسفب اددهم ينوزاك حبشصأاو

ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع نأا ا˘شصو˘شصخ ،ة˘يدو˘لو˘م˘لا

ي˘˘ف ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ترو˘˘˘هد˘˘˘ت يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا

ه˘تا˘ح˘ير˘شصت بق˘ع ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا

دقتنا ثيح ،جربلا يلهأا ةارابم لبق

تايناكمإلا بايغ ببشسب ةرادإلا ةدششب

اردا˘ق ه˘ق˘ير˘ف ل˘ع˘ج˘ت ي˘ت˘لا ز˘فاو˘ح˘˘لاو

.مشسوملا اذه ىلوألا راودألا بعل ىلع

اندعو دعب بقللا رضسخن مل““ :ينوزاك

 ““يبرايضسلا ماما ديعب نم

ةيدولو˘م برد˘م ي˘نوزا˘ك درا˘نر˘ب ع˘فاد

ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ن˘ع ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ن˘˘م ،سسمأا لوا ي˘˘براد˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف

،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ما˘˘ما لدا˘˘ع˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ

يف لبقتشسملا وه ناك هقيرف نا مغر

ل˘˘˘˘جا ن˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘كو ،ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا

با˘ب˘شش را˘ج˘لا ن˘م ةراد˘˘شصلا عا˘˘جر˘˘ت˘˘شسا

ة˘يا˘ه˘˘ن د˘˘ع˘˘ب ي˘˘نوزا˘˘ك لا˘˘قو ،دادزو˘˘ل˘˘ب

بقللا رشسخت مل ةيدولوملا نأاب ءاقللا

،ةليوط تلازا˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا نا ا˘م˘ب د˘ع˘ب

ةر˘ي˘ث˘ك ىر˘خأا سصر˘ف كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت˘شسو

ي˘˘ف ة˘˘شصا˘˘خ دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ل

نا رظت˘ن˘م˘لا ن˘م ي˘ت˘لا با˘يإلا ة˘ل˘حر˘م

فو˘ف˘شص ي˘ف ة˘يو˘ق تا˘م˘ي˘˘عد˘˘ت د˘˘ه˘˘ششت

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘نوزا˘ك ر˘ب˘ت˘عا ا˘م˘ك ،د˘ي˘م˘ع˘لا

رظنلاب ةلوبقم يبرايشسلا ماما ءاقللا

اهيف ناك يتلا ةهجاوملا ةيعشضو ىلا

نأا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘ير˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م دو˘˘˘ششح ءا˘˘˘ق˘˘˘فر

ن˘ي˘˘تر˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف اودو˘˘ع˘˘ي

سسي˘لو لدا˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب او˘˘جر˘˘خ˘˘يو

.ةميزهلا

ةعي˘ل˘ط˘لا ي˘شسر˘ك ىل˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ق˘ير˘ف ظ˘فا˘ح
داع يذلا لداعتلا لشضفب ،ماعلا بيترتلا ملشس نمشض

يف سسما لوا (2-2) رئازجلا ةيدولوم ناديم نم هب
تا˘يرا˘ب˘م ءار˘جا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ر˘˘ي˘˘ث˘˘م ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع ي˘˘براد

ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا ةلوطب نم21 ـلا ةلوجلا
عم رئازجلا ةيدولوم فيشصولا لداعت ،مدقلا ةركل

2-) ةكبشش لك يف نيفدهب دادزولب بابشش ردشصتملا

،ةمشصاعلا يبطق نيب99 مقر يبرادلا ةبشسانمب (2
لودج ةعيلط يف اهلاح ىلع رومألا تيقب يلاتلابو
ىلع بابششلا ظفاح ثيح ،لوألا فرتحملا بيترت

42) ةيدولوملا˘ب ا˘عو˘ب˘ت˘م (ن52) ةراد˘شصلا ي˘شسر˘ك

با˘˘ب˘˘شش برد˘˘م ،ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع ردا˘˘˘ق˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘شصأاو ،(ن
زوف نع ثيدحلا ركبملا نم لاز ام هنا ىلع ،دادزولب
ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا د˘ع˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا بق˘ل˘ب ه˘ق˘ير˘˘ف
نا املع ،فيشصولا باشسح ىلع اهققح يتلا ةديدجلا
سسكع ارشصتنم ءاقللا ءاهنل برقألا ناك يبرايشسلا
،ةجيتنلا دراطي ةارابم˘لا ة˘ل˘ي˘ط ي˘ق˘ب يذ˘لا د˘ي˘م˘ع˘لا

نم ناك دقل““ :ينارمع لاق ،ةارابملا ةياهن بقعو
قئاقدلا يف انم عاشض زوفلا نكلو ،مزهنن ل نأا مهملا
اولواحو نوكلم˘ي ا˘م ل˘ك او˘مد˘ق نو˘ب˘عÓ˘لا ،ةر˘ي˘خألا

لاحلا وه امك““ :فاشضأاو ،““ة˘ي˘با˘ج˘يإا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لك نشسحتلاو يلاثملا لمعلل ةجاحب لازن ل امئاد
نم نكلو ،ةلوطبلا يف ديج عشضو يف نآلا نحن ،موي
:متأاو ،““بقللاب انجيوتت نع ثيدحلا هناوأل قباشسلا

،ةارابملا سسافنأا رخآا يف زوفلا انعيشض اننأا حيحشص““
،ةلبقملا انتارا˘ب˘م ي˘ف ر˘ي˘ك˘ف˘ت˘لا˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ن˘ن˘ك˘لو
تد˘ه˘شش د˘قو اذ˘ه ،““ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ك˘˘شسلا ىلإا ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةقاطبلاب دويعشس ريمأا قلاتنلا بعÓلا درط ةارابملا
نأا ري˘غ ،ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ن˘يراذ˘نإا ه˘ي˘ق˘ل˘ت بق˘ع ءار˘م˘ح˘لا
نم ريثكلا حرط هرثا ىلع جرخ يذلا يناثلا راذنإلا

ىلا دوعي هبب˘شس نا ود˘ب˘ي ا˘م˘ي˘ف ،ما˘ه˘ف˘ت˘شسلا تا˘مÓ˘ع
ةيدولوملا رو˘ه˘م˘ج˘ل ةر˘ي˘ث˘م تارا˘ششإا˘ب دو˘ي˘ع˘شس ه˘جو˘ت
.ةيشساق ةبوقعل هشضرعي دق ام وهو

بذاكلاب هفضصيو ةوقب سشتيزوليلح ىلع دري جابرق

ديحو قباشسلا رشضخلا بردم ىلع ايشساق درلا ءاج
سسي˘ئر˘لا ،جا˘بر˘ق ظو˘ف˘ح˘م فر˘ط ن˘م سشت˘يزو˘ل˘ي˘ل˘˘ح

ي˘ف ددر˘ت˘ي م˘ل يذ˘لاو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش يدا˘ن˘ل ق˘با˘شسلا
سسلطلا دوشسا بردم دشض ةيران تاحيرشصت قÓطإا

ةقلعتملا ةقيقحلا ىفخأا هنأل بذاكلاب هايإا افشصاو
يلاحلا مجاهملا يناميل˘شس مÓ˘شسإا ءا˘عد˘ت˘شسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك˘ب
نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ر˘شضخ˘˘لا ىلا ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا و˘˘كا˘˘نو˘˘م يدا˘˘ن˘˘ل
نأاب جابرق دكأا ثيح ،وباج ءاقفرل ابردم ينشسوبلا

م˘جا˘ه˘م˘لا ه˘ي˘ل˘ع ل˘شضف˘ي ا˘ه˘ن˘ي˘ح نا˘ك سشت˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح
،ةيدوع ني˘مأا د˘م˘ح˘م ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو يدا˘ن˘ل ق˘با˘شسلا

:ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف جا˘˘بر˘˘ق ظو˘˘ف˘˘ح˘˘م لا˘˘قو
ة˘˘ي˘˘شضق ن˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ي˘˘ف بذ˘˘ك˘˘ي سشت˘˘يزو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح““

هءاعدتشسا سضفر رمألا ئداب يف Óشصأا وه ،يناميلشس
اشسيئر تنك امدنع ،ه˘ب ا˘ب˘ج˘ع˘م ن˘ك˘ي م˘لو بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ةارا˘˘ب˘˘م رو˘˘شضح˘˘ل ه˘˘تو˘˘عد ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل
سسكع نكل ،يناميلشس ةعباتم لجأا نم فيطشس قافوو
اذ˘ه ة˘با˘شصإا د˘ن˘عو ،ة˘يدو˘ع ن˘ي˘˘مأا˘˘ب بج˘˘عأا و˘˘ه كلذ
:عباتو ،““ةدم دعب ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شس ءا˘عد˘ت˘شسا رر˘ق ر˘ي˘خألا
ن˘م تنأا سسي˘ل ،ا˘بذ˘˘ك كا˘˘ف˘˘ك سشت˘˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ل لو˘˘قأا““
كلذ ءارو فقي نم ايشصخشش انأاو ،يناميلشس فششتكا

تن˘ك ا˘مد˘ن˘ع دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش يدا˘ن˘ل ه˘ت˘ب˘ل˘ج نأا د˘˘ع˘˘ب
حبار قبشسألا ينفلا ريدملا كانهو ،يدانلل اشسيئر
دقل هتربخأا امدنع هولأاشساو قزري يح وه ،نادعشس
بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘ل ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا م˘˘ك˘˘ل تر˘˘شضحأا
هتاحيرشصت يف قلعيل جابرق ظوفحم رمو ،““رئازجلا

بابشش فشصو نيح سشتزوليلح ديحو هلاق ام ىلع
سشتيزوليلح““ :هلوقب اذهو ،ريغشصلا يدانلاب دادزولب
ليوحتو تنان يدانل يناميلشس لاقتنا مدع مشضهي مل

اذهو،3102 ماع ةنوبششل غيتروبشس يدانل هتهجو
بابشش يدان نإا هل لوقأاو ،هبلق يف ةقرح لكشش رمألا

،ا˘ه˘ل تب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ة˘يد˘نألا ع˘ي˘م˘ج ن˘م ر˘˘ب˘˘كأا دادزو˘˘ل˘˘ب

:متخو ،““ابعل11 هدÓب بختنمل ىطعأا يبرايشسلا
،بذ˘ك˘ي لأا˘ب ه˘ب˘لا˘طأاو فر˘خ نا˘شسنإا سشت˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح““

ثدحتيو رئازجلا رداغ يذلا ديحولا بردملا تنأاف
لغششنت نأا كيلع كل لوقأا ،اهتيدنأاو اهبختنم نع
ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لا سضو˘˘ع ه˘˘˘برد˘˘˘ت يذ˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
.““نيرخآلا

ديلو.ف

ةيضاملا ةرتفلا يف قيرفلا نع هبايغ دعب

ايليسرم مامأ طقسيو ةسفانملل دوعي ةلبقلب
طقشس ثيح ،ةباشصإلا يعادب ةطرافلا ةلحرملا يف نيدايملا نع هبايغ دعب ،ةشسفانملا ىلإا ةقفوم ةدوع قيقحت نع تشسيرب بعل ةلبقلب سسيراه زجع

ززعيل ،ديحو فده لباقم نيفده ةجيتنب هحلاشصل ةارابملا مشسح يذلا ايليشسرم يدان ىلع افيشض اهيف لح يتلا ةارابملا لÓخ هقيرف عم يرئازجلا يلودلا
يف هناكم كرت دق ناك ةلبقلب نأا ىلإا راششي ،ةطقن81 ديشصرب51 زكرملا تشسيرب لتحي امنيب ،يشسنرفلا يرودلا بيترت ةفاشصو يف هزكرم ““ماول““ كلذب

.““1 غيللا““ ـل51 ةلوجلا نمشض ،““موردوليف““ بعلم اهنشضتحا يتلا ةهجاوملا رمع نم46 ةقيقدلا
ع.سش.م

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
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www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

راجفن’ا ةفاح ىلع ديمعلا تيبو رطخ يف ينوزاك سسأار

ركبملاب بقللا نع ثيدحلا فضصي ينارمعو قلأاتلا لضصاوي بابضشلا

 ةمشصاعلا داحتا

 يواضضيبلا دادولا مامأا زوفلا عايضض ىلع رضسحتي يريزد
تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا رود ن˘م ىلوألا ة˘لو˘ج˘لا تا˘يرا˘ب˘م ة˘˘م˘˘ق (1-1) يبا˘ج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا م˘شسح

يف ،يبرغملا يواشضيبلا دادولاو ةمشصاعلا داحتا يقيرف نيب ،ايقيرفأا لاطبأا يرودب
ةمشصاعلا داحتا ،ةديلبلاب ركاششت ىفطشصم بعلمب سسما لوا ،امهنيب ترج يتلا ةارابملا

بعل حجني نأا لبق،(5) ةقيقدلا يف يراوز ميركلا دبع هبعل قيرط ن لوأا مدقت
لÓب ىدبأاو،(98) ةقيقدلا يف فويشضلا حلاشصل لداعتلا كاردإا يف كووأا عيدب دادولا

،يبرغملا يواشضيبلا دادولا هفيشض مامأا هقيرف لداعتل هفشسأا ةراطشسوشس بردم ،يريزد
ناك ةمشصاعلا دا˘ح˘تا نأا˘ب ،ةارا˘ب˘م˘لا بق˘عأا يذ˘لا ي˘ف˘ح˘شصلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ي˘ف ،ير˘يزد لا˘قو
ىلإا اريششم ،ةريخألا ةقيقد˘لا ي˘ف دادو˘لا ه˘ل˘ج˘شس يذ˘لا لدا˘ع˘ت˘لا فد˘ه يدا˘ف˘ت ه˘نا˘ك˘مإا˘ب
قيرف لك““ :حرشصو ،ةريخألا رششعلا قئاقدلا يف هقيرفل تحيتأا يتلا ةعئاشضلا سصرفلا

ةدوع انظحل اهدعب ،ةمهملا هذه يف انحجن ،ةارابملا ةيادبب ليجشستلا ديري ناك
ليجشستل ةلواحم يف انيلع طغشضيشس دادولا نأا ملعن انك اننكل ،فلخلل سسفانملا قيرفلا

نم ،““ثÓثلا طاقنلاب زوفلا نيمأاتل ةدترملا تامجهلا ىلع بعلل اندمع ،لداعتلا فده
همدق يذلا ءادأÓل هتداعشس دادولا بردم ،سشتيفونوليم ناروز يبرشصلا ىدبأا ،هتهج
دقتعي نم““ :لاقو ،ةئاملاب06 ةبشسنب ةركلا ىلع ذاوحتشسلا يف اوحجن نيذلا هوبعل

لعف ةدرل ادج ديعشس انأا ،ئطخم وهف ةمشصاعلا داحتا مامأا لداعتلا ةجيتنل ديعشس يننأا
اقيرف دجاوتيو ،““لبقتشسملاب اريخ لءافتأا ينلعجي اديج ءادأا اومدق نيذلا نيبعÓلا
بناج ىلإا ،ةقباشسملا نم ةثلا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف يوا˘شضي˘ب˘لا دادو˘لاو ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا
.يلوغنألا وكيتلتأا ورتيبو ،يقيرفأا بونجلا زنواد نشص ييدان

ديلو.ف

يدوعضسلا بابضشلا عم سصاخ لمعل عضضخي يرمعلب

ءاوجأا ىلا سسمأا لئابقلا ةبيبشش قيرف داع
ا˘˘ه˘˘ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا ة˘˘حار د˘˘ع˘˘ب تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘˘لا
نم ىلوألا ةلوجلا يف زوفلا رثا نوبعÓلا

ايقيرفا لاط˘با ة˘ط˘بار تا˘عو˘م˘ج˘م يرود

بولك ا˘ت˘ي˘ف با˘شسح ىل˘ع0 –1 ةجيتن˘ب
،طرا˘ف˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘ششع ي˘˘لو˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا

ةحار موي نم يلعوب يزيت قافر دافتشساو
ءاقلل ريشضحت˘لا ي˘ف ا˘ع˘ير˘شس عور˘ششلا ل˘ب˘ق
تا˘عو˘م˘ج˘م يرود ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

دو˘ق˘ت˘شس ي˘ت˘لاو ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فا لا˘˘ط˘˘با ة˘˘ط˘˘بار
سسنو˘ت ىلا ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لا
د˘ئا˘˘ع˘˘لا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ةلوج˘لا ي˘ف بر˘غ˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘م˘ث را˘شصت˘نا˘ب
،يوا˘شضي˘ب˘لا ءا˘جر˘˘لا با˘˘شسح ىل˘˘ع ىلوألا

رابتخلاو ةبع˘شص ة˘م˘ه˘م˘لا نو˘ك˘ت˘شس ثي˘ح
،دولي˘ف برد˘م˘لا لا˘ب˘ششل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ر˘ي˘ب˘ك
ف˘ير˘شش ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا سسي˘˘ئر د˘˘كا د˘˘قو اذ˘˘ه
لبقملا ةعمج˘لا ي˘جر˘ت˘لا ءا˘ق˘ل نأا˘ب لÓ˘م
نأا˘ب د˘كا ثي˘˘ح ،د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘شس
،زوفلاب ةدوعلا لجا نم بعلتشس ةبيبششلا

لجا نم بعللا ةرورشضب هيبعل ابلاطم
عنشص ىلع نورداق مهنا ىلا اريششمو ،كلذ
ةبي˘ب˘ششلا ناو ة˘شصا˘خ ،سسنو˘ت ي˘ف قرا˘ف˘لا

رودلا ىلا لهاتلا ةريششأات عازتنا يف لمات
ىل˘ع لÓ˘م ر˘شصيو ،ر˘ك˘ب˘م ل˘ك˘ششب ل˘ب˘ق˘م˘لا

ةدقع ةيا نودب سسنوت يف بعللا ةرورشض
ةجيتنب ةدوعلا ليبشس يف طغشض يأا نودو
.ةنئمطم

ديلو.ف

بابشش سسمأا لوأا ةبانع داحتا قيرف ىطخت
ريخألاو سسماخلا رودلا ءاقل يف ناعرذلا

23 رود˘لا ىلإا ل˘هؤو˘م˘لا يو˘ه˘ج˘لا رود˘لا ن˘م

ثيح ءاكذب ةيروهمجلا سسأاك ةديشسلا نم
ف˘˘˘ي˘˘˘ك ة˘˘˘شساو˘˘˘م برد˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششأا فر˘˘˘˘ع
اولجشس ثيح ةل˘با˘ق˘م˘لا تا˘ير˘ج˘م نور˘ي˘شسي
ةقيقدلا وهو لتاق تقو يف لوألا فدهلا
ح˘˘ج˘˘ن ثي˘˘ح لوألا طو˘˘ششلا ن˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا
يف ناعرذلا كابشش زه يف فداه مجاهملا

تا˘يو˘ن˘ع˘م ي˘ف فد˘ه˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ثأاو،(54د)
فر˘غ ىلإا او˘ل˘خد يذ˘لا ““ي˘فود˘نو˘م““ ءا˘ن˘˘بأا

ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خأا˘˘ت˘˘م م˘˘هو سسبÓ˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت
ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘˘تا و˘˘ب˘˘عل د˘˘جوو ،ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا

ي˘˘ف ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص نا˘˘عرذ˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘ششو
يديرد بع˘ل˘م ناد˘ي˘م ة˘ي˘شضرأا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا

ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك تر˘ثأا ي˘ت˘لا را˘ج˘ح˘لا˘ب را˘˘ت˘˘خ˘˘م
سساو˘˘˘م قا˘˘˘فر د˘˘˘جوو ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا دودر˘˘˘م
تار˘˘ك˘˘لا ىل˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا ي˘˘˘ف تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘شص

لجشس قيرفلا نأا ظحلا نشسحلو ةريشصقلا
وهو يلاثم تقو يف ةهجاوملا يف ةيئانث

يناث فدهو لوألا طوششلا ةياهن يف فده
ي˘˘ف م˘˘هألا ىق˘˘ب˘˘يو ،ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا طو˘˘˘ششلا ي˘˘˘ف

23 رودلا ىلإا لهأاتلا وه سسمأا لوأا ةارابم

 .مهي ل ءادألاو طقف

رودلا يف هضسفانم ىلع فرعتيضس داحت’ا

 مداقلا ربمضسيد01 موي23

دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف فر˘ع˘ت˘ي˘شس ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م

نم23 رود˘لا ي˘ف ه˘شسفا˘ن˘˘م ىل˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

مداقلا رب˘م˘شسيد01 مو˘ي سسأا˘ك˘لا ةد˘˘ي˘˘شسلا

نم61و23 نيرودلا ةعرق ىرجتشس ثيح
ةشسرد˘م˘لا ي˘ف ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘م
ناينبلا ني˘ع˘ب ما˘ع˘طإلاو ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

زوا˘ج˘ت˘ب دا˘ح˘تلا ن˘ك˘م˘ت د˘قو ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب
سسماخلا رودلا يف ناعرذلا بابشش ةبقع
 .حاجنب سسأاكلا ةديشسلا نم ريخألاو

 ادغ قلطنت ““بوملا““ ءاقلل تاريضضحتلا

ط˘˘ير˘˘ششو˘˘ب قا˘˘فر ىر˘˘جأا ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘˘م
برد˘م˘لا ح˘ن˘مو ة˘ي˘عا˘جر˘ت˘شسا ة˘شصح سسمأا

اودوعي نأا ىلع مويلا ةحار هلابششأل ةشساوم

03:61 ىل˘˘ع اد˘˘غ تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘˘جأا ىلإا

ءاقلل ريشضحتلا يف نوعرششيشس نيأا اءاشسم
م˘ه˘ع˘م˘ج˘ي˘شس يذ˘لاو ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م مدا˘˘ق˘˘لا

بع˘ل˘م˘˘ب تب˘˘شسلا اذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ج˘˘ب ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘ب

امو41 ةلوجلا راطإا يف ةيبراغملا ةدحولا
.باهذلا ةلحرم نم ةريخألا لبق

 ةبانع ةمكحم مامأا مويلا لثمي ميعز

ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا مو˘ي˘لا ل˘ث˘م˘˘ي ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘شس ي˘˘ف
ةرادإا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م
ق˘ير˘ف˘ل م˘ه˘شسألا تاذ ة˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا
ي˘ف م˘ي˘عز ط˘˘شسا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع دا˘˘ح˘˘تا

دقو اهب عبوت يتلا يشضايرلا داشسفلا ةيشضق
هلوثم دع˘ب مو˘ي˘لا ىلإا ة˘شسل˘ج˘لا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت

ربمفون81 مو˘ي ة˘م˘ك˘ح˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا
موي سسبحلا ميعز عاديإا مت دقو ،يشضاملا

رهششأا5 ىشضمأا ثي˘ح ي˘شضا˘م˘لا ناو˘˘ج03
 .نجشسلا يف ةلماك ةريخألا

  ر.ناميلشس

¯ ±.hd«ó

يدو˘˘ع˘˘شسلا با˘˘ب˘˘ششلا بعل ع˘˘˘شضخ˘˘˘ي
ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا

،ةشصاخ ةقايل تابيردت˘ل ير˘م˘ع˘ل˘ب
ن˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
نود ،تاريشضح˘ت˘لا ن˘ع ن˘ي˘ي˘شضا˘م˘لا

ط˘˘˘شسو ،ةرادإلا ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسم رذ˘˘˘˘ع
،يدانلا نع هليحر برقب تانهكت

ل˘م˘ع ج˘ما˘˘نر˘˘ب ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
هتدعاشسم˘ل ر˘شضخ˘لا بعÓ˘ب سصا˘خ
،ة˘ي˘ند˘ب˘لا ه˘ت˘قا˘ي˘ل عا˘جر˘ت˘شسا ىل˘ع
ي˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب ل˘˘شصاوو
ىلع يناثلا مويلل بابششلا تابيردت
مايأا ةثÓ˘ث˘ل ه˘ب˘ي˘غ˘ت د˘ع˘ب ،ي˘لاو˘ت˘لا

تشسيل ةعقاو يف ،حشضاو ببشس نود
با˘غ ا˘م˘ك ،ثو˘˘ي˘˘ل˘˘لا ع˘˘م ىلوألا ي˘˘ه

تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘شسم˘˘˘خ
بابشسأل سسما لوا يدوعشسلا بابششلا

كلذو ،تاباشصإلا ا˘هزر˘با ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
ي˘ت˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت لÓ˘˘خ
ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘جرألا برد˘˘˘م˘˘˘لا ا˘˘˘هدا˘˘˘ق

ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسح˘˘˘˘ت ،نور˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘لأا ي˘˘˘˘خرو˘˘˘˘خ

23ـلا رود نمشض ة˘ل˘ع˘ششلا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

،نيفيرششلا ني˘مر˘ح˘لا مدا˘خ سسأا˘ك˘ل
ي˘مÓ˘عإلا بر˘عأا ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ي˘فو
هفشسأا نع ،يمهفلا دجام يدوعشسلا
ي˘لود˘لا ن˘ي˘ب ة˘ع˘قاو˘˘لا ة˘˘مزألا ءازإا
،يرمعلب ن˘يد˘لا لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا

ح˘˘˘˘˘شضوأاو ،با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ششلا يدا˘˘˘˘˘˘ن ةرادإاو
عم ديلولا““ جمانرب لÓخ ،يمهفلا

عم ارخؤوم لشصاوت دق هنأاب ،““ديلو
بختنملا يف ير˘م˘ع˘ل˘ب ءÓ˘مز د˘حأا
وه حجرألا ىلع يذلاو يرئازجلا

ي˘˘˘ل˘˘˘هألا بعل ي˘˘˘ل˘˘˘يÓ˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ي
ن˘˘˘م بر˘˘˘قألا ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘شسلا

دجاو˘ت˘م ه˘نا م˘ك˘ح˘ب ه˘ع˘م ثيد˘ح˘لا
ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب نا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘شسلا ي˘˘˘ف
دكأا ثيح ،يرمعلب نم ادج بيرق
عم حاترم ريغ يرمعلب نأاب ريخألا
تابيردتلا نع هبيغت نأاو ،بابششلا
ليلدلاو ،ةيطابشضنا بابشسأل سسيل
بابششلا عم ةكراششملا يف هماظتنا

يف كلذ يتأاي ،راوششملا ةيادب يف
دو˘˘جو ن˘˘ع ف˘˘ششك˘˘ت ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت ل˘˘˘ظ

نمو ،ةيدوعشسلا لخاد نم سضورع
ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ،ج˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

ع˘م هد˘ق˘˘ع د˘˘ت˘˘م˘˘ي يذ˘˘لا ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب
1202. ىتح بابششلا

ةليدب ةطخ رضضحت بابضشلا ةرادإا
““رضضخلا““ مجن ىلع ظافحلل

ة˘يدو˘ع̆شس ة˘ي˘ف˘ح̆شص ر˘يرا˘ق˘˘ت تف˘̆ششكو
زهجي يدوعشسلا بابششلا يدان نأاي سسمأا

هعفادم ىلع ظافحلا لجأا نم ،ةطخ
،ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا

امهنيب تبششن يتلا ةمزألا دعب كلذو
ييدان لعج امم ،ةريخألا ةرتفلا يف
ةلواحم يف نÓخدتي رشصنلاو لÓهلا
تلاقتنا يف بعÓلا تامدخب رفظلل
يدا˘ن ةرادإا د˘˘ير˘˘تو ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ت˘̆ششلا
لح ناطل˘ب˘لا د˘لا˘خ ة̆شسا˘ئر˘ب با˘ب̆ششلا
،ير˘ئاز˘ج˘لا ع˘فاد˘˘م˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ل˘˘ك˘̆ششم˘˘لا

ةيحانلا نم هدقع ةدايزب امإا كلذو
ه˘ل˘ي˘حر ىل˘ع ة˘ق˘فاو˘م˘لا˘ب وأا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا

ريبك يلام غلبم ىلع لوشصحلا لباقم
ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م بشسح˘˘بو ،ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب ر˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن

هنإاف ،ةيدوعشسلا ““نطاو˘م˘لا““ ة˘ف˘ي˘ح̆شص
لÓ˘ه˘˘ل ي˘˘يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘مد˘̆شص ثد˘˘ح˘˘ت د˘˘ق
هعي˘ب با˘ب̆ششلا رر˘ق لا˘ح ي˘ف ر̆شصن˘لاو

ةيبرع˘لا ة˘ك˘ل˘م˘م˘لا جرا˘خ ن˘م دا˘ن يأل
.ةيدوعشسلا

روليد يدنأا داق
يدان مجاهم
هقيرف هييلوبنوم
هفيشض ىلع زوفلل
تاشسفانم نمشض ،نايمأا

نم51 عوبشسألا
،يشسنرفلا يرودلا

مجاهم حجن ثيح
يف ينطولا بختنملا

،عئار فده ليجشست
رثكأا ىوتشسم مدق امك
دعاشسيل عئار نم
يف هقيرف كلذب

يف دازلا لماك دشصح
تهتنا يتلا ةارابملا
باحشصأا حلاشصل
روهمجلاو سضرألا

فادهأا ةعبرأا ةجتنيب
دعيو ،نيفده لباقم
وه فدهلا اذه

اذه هل سسداشسلا
عيمج يف مشسوملا
اذه دعبو ،تاشسفانملا
يدان عفر راشصتنلا

ىلإا هديشصر ييلوبنوم

لتحيل32 ةطقنلا
،عبارلا زكرملا كلذب
روليد نأا ىلإا راششي
نونوكيشس هئÓمزو

عم دعوم ىلع
نوجيد يدان ةهجاوم

نم61 ةلوجلا يف

.““1غيللا““ ةشسفانم
ع.سش.م

لئابقلا ةبيبشش

يجرتلا مامأا ديكأاتلاب بلاطي للمو بولك اتيف ةحفضص يوطي قيرفلا
دادزوــــــــلب باــــــــبشش

مشسوملا اذه سسداشسلا هفده لجشس

نايمأا ـب ةحاطإلل ييلوبنوم دوقي روليد
اكرويام نم سسيتيب ةقفر نيمث زوفب داع

ةهجاوم نع بيغي يدنام
فاقيإلا ةبوقع يعادب وابليب

ن˘ع ن˘ي˘ب˘ئا˘غ˘لا زر˘بأا د˘حأا ،سسي˘ت˘ي˘ب يدا˘ن ع˘فاد˘م يد˘نا˘م ىشسي˘ع نو˘ك˘ي˘شس
ناد˘ي˘م ة˘ي˘شضرأا ىل˘ع ر˘ي˘خألا اذ˘ه ه˘جاو˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،““ي˘شسلد˘نألا““ ق˘ير˘ف˘لا
،ينابشسإلا يرودلا ةشسفانم نم61 ةلوجلا نمشض وابليب كيتلتأا هريظن
،ةشسماخلا ءارفشصلا ةقاطبلا ىلع يرئازجلا يلودلا لوشصح بقع كلذو
،اكرويام هفيشضمب سسيتيب هقيرف سسمأا لوأا تعمج يتلا ةهجاوملا يف
زوفلا يف ةوقب يدنام مهاشسو ،““اغيللا““ نم51 عوبشسألا تاشسفانم نمشض

تعمج يتلا ةارا˘ب˘م˘لا ته˘ت˘نا ثي˘ح ،ا˘كرو˘يا˘م ن˘م سسي˘ت˘ي˘ب ه˘ب دا˘ع يذ˘لا
راذنإلا ىقلت يدنام نأا ىلإا راششي ،ديحو فده Óباقم نيفدهب نيقيرفلا

ببشسب ةمداقلا ةارابملا نع ةيلآا ةفشصب كلذب بيغيل،76 ةقيقدلا يف
حمي سسيتيب هققح يذلا زوفلا نأا ىلإا راششي ،ءارفشصلا تاقاطبلا مكارت
ملشس يف21 ةبترملا كلذب لتحيل91 ةطقنلا ىلإا هديشصر عفرب هل
ع.سش.م.بيترتلا

سسأاكلا ةشسفانم يف23 رودلل روبعلا ةقاطب ىلع نانئمطلا دعب / ةبانع داحتا

““بوملا““ ةعقومل ريضضحتلا يف ادغ عرضشت ““ةنوب““
ه˘عو˘ب˘شسأا ،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق˘لا ي˘شضا˘ير˘لا يدا˘ن˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت
،مÓشسب هبردمو ه˘ترادإا ن˘ي˘ب ل˘كا˘ششم˘لا˘ب ف˘شصا˘ع˘لا

فيطشس قافو هفيشض مامأا اريثم ازوف هقيقحت دعب
ةلوجلا باشسحل ،دحاو فده لباقم فادهأا ةثÓثب
وهو ،ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا نم رششع ةيناثلا

ةشسداشسلا ةبترملا ىلإا ءاقترلاب قيرفلل حمشس ام

نع طقف ةدحاو ةطقن قرافبو ،ةطقن81 ديشصرب
.ةثلاثلا ةبترملا بحاشص

ناف’ دقع خضسفل رابآ’ا نم اضضيوفت تقلت ةرادإ’ا

يشسنرفلا رفاهول يدان نيوكت زكرم ريدم نأا مغر
تلوجلا يف ةياغلل ةيباجيإا جئاتن ققح قباشسلا
تلازل ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق با˘˘ب˘˘شش ةرادإا نأا لإا ،ةر˘˘ي˘˘خألا

نأاو ةشصاخ ،ةلوهجم بابشسأل ،هتلاقإا ىلع ةرشصم
يف يوÓمح ديهششلا بعلم اورداغ راشصنألا عيمج
هب رهظ يذلا زيمملا دودرملا دعب ةداعشسلا ةمق
سسي˘ئر ىد˘بو ،ةراو˘ف˘لا ن˘ي˘ع ءا˘ن˘بأا ما˘مأا م˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يشضايرلا ريدملاو ،جارجر ديششر ،ةرادإلا سسلجم
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن بق˘˘ع بشضغ˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ق ي˘˘˘ف ،جو˘˘˘ج˘˘˘م ر˘˘˘شصا˘˘˘ن
اميف قيرفلا ىوتشسم نع قيلعتلا اشضفرو ةهجاوملا

ة˘شضرا˘ع˘˘لا سسأار ىل˘˘ع ةدود˘˘ع˘˘م نا˘˘فل ما˘˘يأا نأا اد˘˘كأا
.ةينفلا

عيمجلا ىلع رانلا قلطأاو ،سسانلا دعضسأا ناك ناف’

نم ةينفلا ةشضراعلا سسأار ىلع لوألا لجرلا ناكو
ل˘غ˘ت˘شسا ثي˘ح ،با˘ب˘ششلا زو˘ف˘ب ةدا˘ع˘شس سسا˘˘ن˘˘لا ر˘˘ث˘˘كأا
ةقفر ريبك لمعب موقي هنأا ىلع ديكأاتلل ةشصرفلا
تقو˘لا سسف˘ن ي˘ف دا˘ق˘ت˘نلا ما˘ه˘شس ا˘ه˘جو˘˘م ،با˘˘ب˘˘ششلا
،قيرفلا راشسم ةلقر˘ع˘ب ها˘يإا ا˘م˘ه˘ت˘م ،ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل
ل˘ها˘ج˘تو ،ه˘فرا˘ع˘م ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر بب˘˘شسب
جو˘ج˘م ن˘يد˘لا ر˘شصن ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب لد˘ت˘˘شسم ،تاءا˘˘ف˘˘ك˘˘لا

يف طششني دان نم مداق هنأا مغر ،ايشضاير اريدم
.ةيشسنرفلا ةشسداشسلا ةجردلا

عم دقاعتلل مهاعدو ““ةروضضخلا““ يلوؤوضسم نم رخضس
يرميإا وأا ونيتيكوب

ي˘ف ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ه˘ت˘ل˘˘ي˘˘شصح نا˘˘فل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘شسا ا˘˘م˘˘ك
يف بشصت اهنأا ادكؤوم ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا ي˘نا˘م˘ث˘لا تلو˘ج˘لا

نكمي لو ،لمعلا يف هتيدج ىلع لدتو ،هحلاشص

61 عمج هنوك ،هبشصنم نم هتلاقإل اببشس اهرابتعا

ردشصتملا ىلع اقوفتم تلوج8 رخآا يف ةطقن

نل هنأا دكأاو ،ةطقن51 عمج يذلا دادزولب بابشش

ولوؤوشسم ررق اذإا لإا ،قيرفلا بيردت نم ليقتشسي

ءافولا ىلإا قيرفلا ةرادإا ىعدو ،كلذ رابآلا ةكرشش

،كلذ سسكع ثدح اذإا ةلاقتشسلا ميدقتو اهدعوب

ةروشص يف يملاع بردم بلجب اهدوعو قيبطت وأا

ا˘م˘هد˘جاو˘ت ل˘ظ ي˘˘ف ،ير˘˘م˘˘يإا يا˘˘نوأا وأا و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘كو˘˘ب

.مازتلا يأا نم نيرح

““افيفلا““ ةقورأا لخاد بابضشلل ادعوم برضضيو

ىلإا هبشصنم يف ءاقبلا ىلع هرارشصإا دكأا هنأا مغرو

سسأار ىلع لوألا لجرلا نأا لإا ،هدقع ةياهن ةياغ

ىلإا ءوجللا همزع ددج با˘ب˘ششل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘شضرا˘ع˘لا

هقوقح ىلع لوشصحلل ،مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا

ه˘نأا ه˘تاذ تقو˘لا ي˘ف ادد˘ششم ،تا˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘كو

ةقفر اطبتر˘م نا˘ك ه˘نأا م˘غر ة˘م˘ه˘م˘لا سضو˘خ ل˘ب˘ق

ه˘˘تا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ي نأا ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘شسي لو ر˘˘˘فا˘˘˘هو˘˘˘ل يدا˘˘˘ن

.ةقيرطلا

ب.ماششه

ةنيطنشسق بابشش

ةرادإ’ا نم رخضسي ناف’و ةكضسلل دوعت ““ةروضضخلا““

اــــــــيقيرفا لاــــــــطبأا ةــــــــطبار



تنرتنفا ةمدخ راعسأ يف ضفخت رئازجلا تقاصتا
را˘ع˘صسأا ي˘ف تا˘صضي˘ف˘خ˘ت ر˘ئاز˘ج˘لا تلا˘˘صصتا تر˘˘قأا

سصاو˘خ˘لا ن˘ئا˘بز˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا تنر˘ت˘˘نألا ة˘˘مد˘˘خ
““erbiF وLSDA““ ي˘صضر˘ع ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لا

نم ةلماكلا ةدافتصسÓل اغيم8 و اغيم4 قفدتب
ةريعصستلا نأا ةكرصشلل نايب حصضوأاو.ةمدخلا هذه

9952 غلب˘م˘ب تدد˘ح ا˘غ˘ي˘م4 قفدتل ةديد˘ج˘لا

نأا نيح يف ،رهصشلا/جد0023 سضوع رهصشلا /جد
9953 غل˘ب˘م˘ب تح˘ب˘صصأا ا˘غ˘ي˘م8 قفدت ةري˘ع˘صست

ارابتعا اذهو رهصشلا/جد0005 سضوع رهصشلا/جد
نيكرتصشملا سصخي اميف9102. ربمصسيد10 نم
مهيلع قبطت ةد˘يد˘ج˘لا را˘ع˘صسألا نإا˘ف ،ن˘ي˘ي˘لا˘ح˘لا

ةديدجلا تاريعصستلا هذه.ةلبقملا ةئبعتلا دنع
ةيبلت ىلع رئازجلا تلاصصتا سصرح ىدم سسكعت
ةباجتصسلاو هجو لمكأا ىلع اهنئابز تاجايتحا
.مهتاعلطتل
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مويلا اذهلثم يف ثدح

اهنع رداصص غÓب يف ةيصسنوتلا ةيلخادلا ةرازو تنلعأا
ق˘˘ير˘˘ط ىل˘˘ع رور˘˘م˘˘لا ثدا˘˘ح ىل˘˘ت˘˘ق ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح عا˘˘ف˘˘˘ترا

احيرج12و Ó˘ي˘ت˘ق22 ىلإا م˘˘هارد ن˘˘ي˘˘˘ع نود˘˘˘م˘˘˘ع
نودم˘ع تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ىلإا م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ،ة˘ي˘لوأا ة˘ل˘ي˘صصح˘ك
ةروصص لثمتتو. ةيرورصضلا تافا˘ع˘صسإلا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘جا˘بو
طو˘˘ق˘˘صس ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا غÓ˘˘ب دروأا ا˘˘م بصسح ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا

تناك ،ةصصاخلا رافصسألا تÓكو ىدحإل ةعبات ،ةلفاح
نم ةيهيفرت ةيحايصس ةلحر راطإا يف اصصخصش34 لقت
يداو ىرجم يف ،مهارد نيع هاجتا يف ةمصصاعلا سسنوت
ةثرا˘ك˘لا عو˘قو رو˘فو.يد˘يد˘ح ز˘جا˘ح˘ل ا˘هزوا˘ج˘ت د˘ع˘ب
ىلإا لقنلا ةرازوو ةيلخادلا ةرازو نع نولثمم  هجوت

سسمأا حابصص ثدح يذلا ميلألا ةلفاحلا ثداح ةقطنم
نم نودمع نيب ةطبارلا قيرطلا ىلع داح ردحنم يف
اذه  ،ةبودنج ةيلو نم مهارد نيعو ةجاب ةيلو
ة˘ي˘لوألا تادا˘ه˘صشلا د˘ع˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب نذإلا م˘ت ا˘˘م˘˘ك
نا˘ك ة˘ل˘فا˘ح˘لا ق˘ئا˘صس نأا اود˘كأا ن˘يذ˘لا ىحر˘ج˘لا سضع˘ب˘ل
ةيفتاه ةملاكم ىقلت هنأا ودبيو ردحنملا يف Óغصشنم

با˘ب˘˘صسأا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا تدا˘˘فأا ا˘˘م بصسح
ةيندملا ةيامحلل يوهجلا ريدملا ددصشو اذه ،ثداحلا

ةيامحلا ناوعأا نأا ىلع  يبوهيملا كلام ةبودنج يف
حا˘˘ن˘˘ج ىل˘˘ع او˘˘ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سسر˘˘ح˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘ند˘˘˘م˘˘˘لا
.ةعرصسلا

 ةيحايس ةلفاح بققنا يف قيتق02نم رثكأ
ةيسنوتلا مهارد نيعب

ةدكيكسب ةرايسب نيباش ىلع يدتعي ريكس
ءادتعل امهصضرعت دعب ىفصشتصسملل امهلقن تمزلتصسا تاباصصإل اصضرعت نيباصش نأا ةعاصس رخأا ـل رداصصم تركذ
باصشلا نإاف رداصصملا تاذ بصسح و، موداقوب ريصشب عراصشب،ركصس ةلاح يف هترايصس نتم ىلع ناك باصش فرط نم
دق و،ةريطخ تاباصصإا امهل اببصسك عراصشلا يف اناك ناباصش مجاهي نأا لبق ركصس ةلاح يف هترايصس دوقي ناك
.ةيصضقلا يف اقيقحت تحتف و ةينمألا تاهجلا تلخدت

رانيدوب.ح

كولمملا ““ديدجلا تقولا““ ةفاحصصلا عمجم لامع مظن
ة˘˘˘ف˘˘˘قو داد˘˘˘ح ي˘˘˘ل˘˘˘ع فو˘˘˘قو˘˘˘م˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عألا ل˘˘˘˘جر˘˘˘˘ل
رهاطلا““ ةفاحصصلا راد مامأا سسمأا ةحيبصص ةيجاجتحا

فيقوتلا هومصسأا ام ببصسب يام لوأا ةحاصسب ““توواج
““ر˘ئاز˘ج˘لا تقو““ ي˘تد˘ير˘ج لا˘م˘ع سضع˘ب˘˘ل ي˘˘ئاو˘˘صشع˘˘لا

امبصسحو.ةيصسنرفلاو ةيبرعلاب ة˘ق˘طا˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘ت˘خ˘صسن˘ب
عم اونماصضت نيذلا عمجملا لامع هردصصأا نايب يف ءاج
تقولا““ يمÓعإلا عمجملا ةرادإا تمدقأا  دقف مهئÓمز
فرط نم نّيعملا ماعلا ريدملا اهصسأار ىلعو ““ديدجلا
ـل ا˘ف˘ل˘خ ي˘صضا˘م˘لا ناو˘ج ر˘ه˘صش ف˘صصت˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘صصلا
نم ددع دصض ةيفصسعت تافيقوتب ““تردوتوأا سسوربع““

ريدملا تايحÓصص يف لخدتلا يعادب عمجملا رداوك
نإاف نايبلا سسفن بصسحو.هتارارق سضارتعا ةلواحمو
ة˘صسرا˘م˘م˘ب م˘ه˘ل حا˘م˘صسلا ل˘جأا ن˘م او˘ع˘فار ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا

كرحت دعبو.ةيفارتحاو ةهازن لكب يفحصصلا مهلمع
ر˘˘مألا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م مد˘˘ع ىل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘صصلا

عمجملا ةرادإا تلصصاو ،ريطخلا زواجتلاب مهديدنتو
نيذلا نييفحصصلا دصض اهعمق يف رمتصستل ،مهلهاجت
ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ق˘˘ي˘˘ي˘˘صضت˘˘لاو ةرادإلا ف˘˘صسع˘˘ت د˘˘صض او˘˘صضف˘˘ت˘˘نا
د˘ق˘ع˘ب نو˘ي˘ف˘ح˘صصلا بلا˘˘ط ثي˘˘ح,م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا

باب حتف عم ديدج نم رومألا حيصضوتل ةماع ةيعمج
ر˘يد˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار ىل˘˘عو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ةرادإلا نأا لإا ،راو˘˘ح˘˘لا
يتلا تافيقوتلاو ةيفصسعتلا اهتاءارجإا تلصصاو ،ماعلا

عم مهيلع مجهتلا مت هنأا نايبلا لاق ايفحصص12 تلاط
ةعمصسب سسمت مهدصض ةري˘ط˘خو ةز˘ها˘ج ا˘م˘ه˘ت ق˘ي˘ف˘ل˘ت

لا˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ب م˘˘ي˘˘م˘˘صصلا ي˘˘ف بر˘˘صضتو م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع
نويفحصصلا د˘كأا يذ˘لا تقو˘لا ي˘فو.ع˘م˘ج˘م˘لا تارا˘طإاو
ىلإا ءوجللا يف مهقحب مهظافتحا ةيصضقلاب نوينعملا
ةرازو˘لاو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ءلؤو˘ه بلا˘ط.ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا
يئاهن لح داجيإا لجأا نم لجاعلا لخدتلاب ةيصصولا

تقولا““ عمجم لخاد ةلصصاحلا تازواجتلل دح عصضوو
ف.ميلصس.““ديدجلا

ةفاحصصلا راد مامأا سسمأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن

دسض نوروثي ““ديدجلا تقولا““ عمجم ويفحسص
ةياسصولا لخدتب نوبلاطيو ةيئاوسشعلا تافيقوتلا

يف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘ما ح˘لا˘صصم تادو˘ه˘ج˘م را˘طإا ي˘ف
ا˘˘صصو˘˘صصخ ا˘˘ه˘˘لا˘˘ك˘˘صشأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م
ةيئاصضقلا ةيطبصضلا تنكمت ينطولا داصصتقلاب ةصساملا
ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب ن˘ما˘˘ث˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل

نم دل˘ق˘م ر˘ب˘ت˘ع˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘ج˘ح ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع
رمعلا نم غلا˘ب˘لا طرو˘ت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا

تاذ ةيدقن قاروأا ةزايح ةيصضق يف هطروتل ةنصس73
.لوادتلا سضرغل ةعباط ةطصساوب ةدلقم ينوناق رعصس
ثيح مرصصنملا عوبصسألا ةياهن ىلإا ةيصضقلا عئاقو دوعت
سصوصصخب ةحلصصملا تاذل ةدراو تامولعمل لÓغتصسا و

، دلقم ةينطولا ةلمعلا نم يلام غلبم ـل سصخصش ةزايح
ديجلا لÓغتصسلا عم تايرحتلا و ثاحبألا ةرصشابم تمت
ديدحت نم تنكم يتلا و اه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘ل˘ل

ةيلمع ةطخ دعب هفيقوت مت يذلا ،هيف هبتصشملا ةيوه
،ر˘بو˘ن˘صصلا ي˘ح˘ب ي˘ها˘ق˘م˘لا د˘حأا ىو˘ت˘صسم ىل˘ع ة˘م˘˘ك˘˘ح˘˘م
ط˘ب˘صض م˘ت ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘يد˘صسج˘لا ة˘صسمÓ˘م˘ل˘ل ه˘عا˘صضخإا˘˘ب
رانيد فلأا نوثÓث و ةعبصسب ردقي يلام غلبم هتزوحب

ر˘ق˘م ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت˘ي˘ل ، جد0001 ةئف ن˘م ير˘ئاز˘ج
نيبت زوجحملا غلبملل سصحفت ةيلمع دعب ، ةحلصصملا
قيقحتلا ،يزكرملا يلصسلصستلا مقرلا سسفن لمحي هنا
نذإا ىلع ءانب ريخألا اذه ةماقإا رقم سشيتفتب و قمعملا

رخآا يلام غلبم ىلع روثعلا مت ةصصتخملا ةطلصسلا نم
فلأا نوعصستو ةثÓث و ةئامـب ردقي ةئفلا سسفن نم دلقم
عطاق ىلإا ةفاصضإلاب (جد000.391 ) يرئازج رانيد
يتلا ةيعونلا ةيلمعلا ،سصقم و ريبكلا مجحلا نم قرو
نم تنكم نماثلا يرصضحلا نمأÓل ةطرصشلا تاوق اهتداق

ـب رد˘ق˘ي د˘ل˘ق˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ز˘˘ج˘˘ح
““نوناك““ عون نم ةدحاو قرو يتعباط و جد000.032
قرو عطاق ،ريبكلا مجحلا نم ““نوصسبيا““ عون نم ىرخأاو
دعب ،ةلاق˘ن ف˘تاو˘ه30 و سصق˘م و ر˘ي˘ب˘ك˘لا م˘ج˘ح˘لا ن˘م
تاءارجإا فلم زاجنإا مت قيقحتلا تايرجم نم ءاهتنلا

ةباي˘ن˘لا ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب مد˘ق ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئاز˘ج
. ةيلحملا

زاكعوب لامج

ميتنصس نويلم32 ـب ردق روزم ريبك يلام غلبم زجح مت اميف

ةنيطنسسقب لاومألل ةعباطلا ت’آ’ا عاجرتسساو طروتملا فاقيإا

سارهأ قوسب ةيلوحكلا تابورشملا نم ةدحو0822نم ديزأ زجح
نيصصخصش مايق اهدافم تامولعم رثإا ىلع سسارهأا قوصسب ةتاردصس ةرئاد نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلا رصصانع تنكمت
ىدحإا نم اهب نيمداق ، سسارهأا قوصس ةنيدم ىلإا ةصصاخ ةبكرم نتم ىلع ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةيمك لاخدإاب
مت  ليللا نم ةرخأاتم ةعاصس يفو ، ةمولعملا ةحصص نم دكأاتلاب ، ةتاردصس ةنيدم يف اهجيورت ةيغب ، ةرواجملا ندملا

امهيف هبتصشملا مايق ءانثأاو ، اهدصصرت مت ةبكرملا حمل درجمبو ةنيدملا لخادم ىوتصسم ىلع ةبقارم طاقن عصضو
نم ةيمك زجح مت نيأا ةي˘ئا˘صضق˘لا ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع ل˘ب˘ق ن˘م نا˘ك˘م˘لا ة˘م˘هاد˘م م˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا تا˘بور˘صشم˘لا لاز˘نإا˘ب
ىلإا امهيف هبتصشملا عاصضخإاب ، ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو4351 ـب  تردق يتلاو ةيلوحكلا تابورصشملا

ليوحت اهرثإا ىلع متيل ، عيبلا تادئاع نم ربتعي يذلا لاملا نم غلبم ىلع امهتزوحب رثع يدصسجلا سسملتلا ةيلمع
ةتاردصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو نع رداصصلا سشيتفتلاب نذإا رادصصتصساب و ةطرصشلا رقم ىلإا امهيف هبتصشملا

نم ةيمك ىلع امهلخادب رثع  ةيباجيإا ةجيتنلا تناك نيأا امهيف هبتصشملا ينكصسم سشيتفت مت ، سسارهأا قوصسب
ةطصسوتم تاجÓث لخاد ةأابخم ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةدحو947 ـب تردق يتلاو ةيلوحكلا تابورصشملا
زاجنإا مت و ةطرصشلا رقم ىلإا امهيف هبتصشملا ليوحتو ةبكرملاو تاجÓثلاو ةيمكلا زجح اهرثإا ىلع متيل ، مجحلا

دنصس نود ةيراجت سضارغأل (ةيلوحك تا˘بور˘صشم) ة˘عا˘صضب ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح مر˘ج ن˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘ل˘ل ي˘ئا˘صضق ف˘ل˘م
ردصصأا نيأا ، يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع Óيحأا نيأا ، سسارهأا قوصسب ةتاردصس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امدق ، ينوناق
سش.ا.ةيلام ةمارغو ايئاصضق امكح امهقح يف

 يلام غلبم نم هديرجتو سصخصش ىلع هئادتعا دعب ينيثÓث فيقوت

 لجيجب ةيليملاب تاقرسسلاو تاءادتع’ا ةريتو ديازت
همايق دعب رمعلا نم نيثÓثلاو ةعباصسلا يف اصصخصش لجيج ةيلو ةيليملا ةنيدمب ةطرصشلا حلاصصم تفقوأا

. ميتنصس نييÓم ةصسمخب ردقي يلام غلبم نم هديرجتو سصاخصشألا دحأا ىلع ءادتعلاب
سصاخصشألا دحأا نم لاصصتا تقلت ةيليملا ةيدلبب ةطرصشلا حلاصصم نإاف ةيلولا نمأاب مÓعإلا ةيلخل نايب بصسحو
05ب ردقي هترتصس نم يلام غلبم ةقرصس عم ثلاثلا دقعلا يف سصخصش لبق نم فينعتلاو برصضلل هصضرعتب ديفي

لجأا نم اهتاكرحت يف غÓبإلا اذه دعب نمألا حلاصصم تعرصشو ، ةصصاخلا هتبكرم ميطحت نع كيهان رانيد فلأا
نع كيهان يلام غلبم ةقرصسو ءادتعإلا ةمهتب ريخألا اذه ىلع سضبقلا ءاقلإاب حمصس ام وهو لعافلا فيقوت
تاءادتعإلا ةريتو فرعتو .نجصسلا هعاديإاب ترمأا يتلا ةيئاصضقلا تاهجلا ىلع هتلاحإا متتل ريغلا كلم ميطحت

تصصحأا ثيح ةريخألا ةرتفلا لÓخ اريبك ادعاصصت اهيحاوصضو ةيليملا ةنيدمب تاكلتمملاو سصاخصشألا ىلع
ىقلت يذلا دمحم باصشلا لتق ةميرج اهرخآاو ةززقملا مئارجلا ىتحو تاءادتعإلا نم تارصشعلا نمألا حلاصصم

يف ببصستملا فيقوت مت يذلاو ةيليملا ةنيدمب ءادهصشلا ةربقم نم برقلاب ردصصلا ىوتصسم ىلع تانعط ةدع
حÓصسلاب تاءادتعا ةدع ةيليملا ةنيدمب ءايحأا ةدع تدهصش امك ، يرحتلاو ثحبلا نم مايأا دعب هلتق ةميرج

ةيودألا ىتحو ةلاقنلا فتاو˘ه˘لا اد˘يد˘ح˘تو م˘ه˘تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م ة˘قر˘صس ة˘ي˘ن˘ب سصا˘خ˘صشألا ن˘م ادد˘ع تفد˘ه˘ت˘صسا سضي˘بألا
ةقطنمب لهك ىلع ةليلق مايأا لبق سصاخصشأا ةع˘برأا ءاد˘ت˘عا ل˘ي˘لد˘ب ة˘ي˘ب˘صصع˘لا سضار˘مألا˘ب ن˘ي˘با˘صصم˘ل˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لا

لجأا نم تاردخملا ونمدم اهلوانتي يتلاو هتزوحب تناك يتلا ةيبصصعلا ةيودألا نم هديرجت لجأا نم قنجع
.اهيلع لوصصحلا ةبوعصصو ةعفترملا اهراعصسأا لعفب اهئارصش يف تابوعصص نودجي يتلا ةصسولهملا بوبحلا سضيوعت

 دوعصسم / م

 اديدج ابتكم نشدي يحقفلا نواعتلل ينطولا قودنصلا
اهدمتعي يتلا يفيرلاو يحÓفلا ملاعلا نم بيرقتلا ةصسايصسل اعبتو0202/8102 لمعلا ططخم راطإا نمصض

00:90ةعاصسلا ىلع ، نورفعلاب يلحم بتكم نيصشدتب ريخألا اذه موقيصس ، يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا

: بعصشل ةكرتصشملا ةي˘ن˘ه˘م˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا سسلا˘ج˘م˘لا ءا˘صسؤور رو˘صضح˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لا بت˘ك˘م˘لا اذ˘ه ن˘ي˘صشد˘ت م˘تو. ا˘حا˘ب˘صص
تاطلصسلا اذ˘كو ه˘ئا˘صضعأاو نور˘ف˘ع˘ل˘ل يو˘ه˘ج˘لا قود˘ن˘صصلا ةرادإا سسل˘ج˘م سسي˘ئر ، بي˘ل˘ح˘لا ، بو˘ب˘ح˘لا ، تا˘ي˘صضم˘ح˘لا
عونتل ارظن ، يوهجلا قودنصصلل ةفاصضإا اهب ديدج بتكم ءاصشنإا لجأا نم نورفعلا ةرئاد رايتخا عجريو. ةيلحملا

اهعقوم اذكو ( ةرمثملا راجصشألا عاونأا فلتخم و تايصضمحلا ، تاورصضخ ، بوبح نم) ةيحÓفلا ةقطنملا تاورث
بتكملا اذه حاتتفا لثمي... عفدموبو ةفصشلاك ةرواجملا تادلبلل عطاقت ةطقن لثمت ثيح ، يجيتارتصسلا
قلخب هل حمصسيصس ثيح ، يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا اهدمتعي يتلا ةيراوجلا ةصسايصسلل اديصسجت يلحملا
يبرمو يحÓف تاجايتحا عم ةمئÓتم ةينيمأات تاجتنم ميدقتو ، يلحملا ىوتصسملا ىلع يكيمانيد طاصشن
 .ةقطنملا

يدهملا دبع ةلاقتسا لبقي يقارعلا  ناملربلا
لÓخ هنع ليدب حصشرم ةيمصست ىلإا يقارعلا سسيئرلا اعدو يدهملا دبع ةلاقتصسا ىلع سسمأا يقارعلا ناملربلا قفاو
يف ءاصضقلا ردصصأاو نيرهاظتم لتق طباصض قحب مادعإلا مكح طصساو ةظفاحم يف ةمكحم تردصصأا اميف .اموي51

باونلا سسلجم دحألا دادغب يف اهدقع ةئراط ةصسلج يفو.ةظفاحملا يف مهيلع نيدتعملل لاقتعا تاركذم فجنلا
نم578 ةداملا ىلإا ادانتصسا هبصصنم نم يدهملا دبع لداع ءارزولا سسيئر ةلاقتصسا لوبق ىلع توصص دقف ،يقارعلا

سسيئرلا ىلإا ةلاصسر هجويصس هنأا يصسوبلحلا لاقو.ةلاقتصسلا سصن يصسولحلا دمحم هصسيئر أارق نأا دعب دÓبلا روتصسد
ثيح روتصسدلا نم67 ةداملا ىلإا ادانتصسا ةديدجلا ةموكحلا ليكصشتل يدهملا دبع نع ليدب حيصشرتل حلاصص مهرب
ىلإا اروف هجوتلاب ةيناملربلا عا˘فد˘لاو ن˘مألا ة˘ن˘ج˘ل ه˘جوو.لا˘م˘عألا ف˘ير˘صصت ىلإا يد˘ه˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘مو˘ك˘ح تلو˘ح˘ت
ةصصاخلا يقارعلا روتصسدلا نم67 ةداملا ريصشتو.امهيف ةينمألا عاصضوألا ىلع عÓطÓل فجنلاو راق يذ يتظفاحم
رثكألا ةيباينلا ةلتكلا حصشرم ةيروهمجلا سسيئر فلكي ً:لوأا:ىلع ““فÓيإا““ اهيلع تعلطا يتلاو ،ةموكحلا ةلاقتصساب

سسيئر ىلوتي ً:ايناث.ةيروهمجلا سسيئر باختنا خيرات نمً اموي َرصشع ةصسمخ لÓخ ءارزولا سسلجم ليكصشتب ًاددع
فلُكي ً:اثلاث.فيلكتلا خيرات نمً اموي نوثÓث اهاصصقأاٍ ةدم لÓخ هترازو ءاصضعأا ةيمصست فلكملا ءارزولا سسلجم
سسلجم سسيئر قافخإا دنعً ا˘مو˘ي ر˘صشع ة˘صسم˘خ لÓ˘خ ءارزو˘لا سسل˘ج˘م ة˘صسا˘ئر˘ل ًاد˘يد˘جً ا˘ح˘صشر˘م ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
سضرعي :ًاعبار.ةداملا هذه نم ““ًايناث ““ دنبلا يف اهيلع سصوصصنملا ةدملا لÓخ ةرازولا ليكصشتب فلكملا ءارزولا

دنع اهتقث ًازئاح دعيو باونلا سسلجم ىلع يرازولا جاهنملاو هترازو ءاصضعأا ءامصسأا فلكملا ءارزولا سسلجم سسيئر
فيلكت ةيروهمجلا سسيئر ىلوتي ً:اصسماخ.ةقلطملا ةيبلغألاب يرازولا جاهنملاو نيدرفنم ءارزولا ىلع ةقفاوملا

.ةقثلا ةرازولا لين مدع ةلاح يف ً،اموي رصشع ةصسمخ لÓخ ،ةرازولا ليكصشتب رخآاٍ حصشرم
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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