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داد˘عإ’ ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ه˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع دار˘˘ج د˘˘كأاو

فدهب0202ـل يليمكت ةيلام نوناق عورصشم
نوناق اهب ءاج «ةفحجم ةيئابج ماكحأا» ءاغلإا
ةموكح ىلإا ةراصشإا يف ةيراجلا ةنصسلل ةيلاملا
لÓخ ,لوأ’ا ريزولا لاق و .ةقباصسلا يودب

باون مامأا ةموكحلا لمع ططخمل هصضرع
ىلع تحرت˘قا«,ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا

نوناق عورصشم ريصضح˘ت ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر
ت’Óتخ’ا ةجلا˘ع˘م د˘صصق ي˘ل˘ي˘م˘كت ة˘ي˘لا˘م

و .«0202 ةنصسل ةيلاملا نوناق نع ةمجانلا
ءاغلإا» يليمكتلا عورصشملا لÓخ نم متيصس
ءارجأ’ا قح يف ةفحجملا ةيئابجلا ماكحأ’ا
نهملا باحصصأا سضعب و بونجلاب نيلماعلا
دح ىلع ,اهنم سضرغلا ناك يتلا و «ةرحلا
سضر˘ع م˘ت و .«ة˘ل˘ب˘˘ل˘˘ب˘˘لا ةرا˘˘ثإا » ,دار˘˘ج لو˘˘ق
ذيفنتل فدهي يذلا ,ةموكحلا لمع ططخم
لÓخ ,هتادهعت و ةيروهمجلا سسيئر جمانرب

سسيئر ,نينصش ناميلصس اهصسأارت ةينلع ةصسلج
ءاصضعأا روصضحب ,ينطولا يبعصشلا سسلجملا
م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو .ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

نأا لاقو .نطاوملل ةيئارصشلا ةردقلا نيصسحت
د˘ع˘ب نو˘كي˘صس ى˘ندأ’ا ي˘ن˘˘طو˘˘لا ر˘˘جأ’ا ع˘˘فر
فاصضأاو .نييعامتج’ا ءاكرصشلا عم رواصشتلا

ىلع ظافحلا ىلع ةمزاع ةموكحلا نأا دارج
يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’او ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صضلا

ةميلعت هجو هنأا لوأ’ا ريزولا راصشأاو .هزيزعتو
ة˘˘برا˘˘ح˘˘م˘˘ل ة˘˘يرازو˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
سصاخصشأ’ا معد ىلع دكأا امك .ةيطارقوريبلا
ةا˘ي˘ح˘لا ي˘ف م˘ه˘˘جا˘˘مدإاو تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا يوذ
ةيقرت ةيمومعلا تاطل˘صسلا ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
سصاخصشأ’ا ةيامح اذكو نيقهارملاو ،ةلوفطلا
ةموكحلا نأا لوأ’ا ريزولا فصشكو .نينصسملا
ىلع يبيرصضلا ءافعإ’ا ديصسجت ىلع لمعت
ماظن عصضو عم ،فيعصضلا لخدلا باحصصأا

يدا˘˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘ق’ا ءا˘˘˘˘˘˘صصحإÓ˘˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘طو
ىلع ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘ي˘صس ه˘نأا لا˘قو .ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
لقأا ليخادملا با˘ح˘صصأ’ ي˘ب˘ير˘صضلا ءا˘ف˘عإ’ا

هتموكح نأا ،دارج فاصضّأاو .جد فلأا03 نم
ةحونمملا ايازملا سضعب ةعجارم ىلع لمعت
ل˘ي˘خاد˘م˘لا با˘ح˘صصأا ى˘ل˘ع مو˘صسر˘لا ءا˘˘غ˘˘لإاو
نأا ،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لا تاذ د˘˘˘عوو .ةدود˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
عاطقلل اقيمع احÓ˘صصإا ر˘صشا˘ب˘ت˘صس ة˘مو˘كح˘لا
هلمع ريرحت لÓخ نم كلذو ،يلاملاو يكنبلا

يتلاو ،ةصصروبلا رود ليعفت عم ،هتنرصصعو
ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘ل ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت ة˘˘ل˘˘صسل˘˘˘صس ي˘˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ت
متيصس هنأا فصشك ىرخأا ةهج نم .نيرمثتصسملا
ريبادت عصضو عم ةي˘ن˘ف ا˘يرو˘لا˘كب ثاد˘ح˘ت˘صسا
جا˘ت˘نإ’ا ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صس’ا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘يز˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ت
لÓ˘خو لوأ’ا ر˘يزو˘لا .ي˘فار˘˘غو˘˘تا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا

ءا˘صضعأا ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل ه˘صضر˘˘ع
زورب ىلع رهصستصس هتموكح نأا دكأا ،ناملربلا
لÓخ نم ةيقيقح ةينطو ةي˘فار˘غو˘تا˘م˘ن˘ي˘صسلا

يف رامثتصس’ا ةدئافل ةيزيفحت ريبادت عصضو
ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب .ي˘فار˘غو˘تا˘م˘ن˘ي˘صسلا جا˘ت˘نإ’ا
امن˘ي˘صسلا تا˘عا˘ق لÓ˘غ˘ت˘صساو مÓ˘فأ’ا ع˘يزو˘ت
ةيئامنيصسلا نهملا فلتخم يف نيوكتلا اذكو
دكأاو .ةينف ا˘يرو˘لا˘كب ثاد˘ح˘ت˘صسا ا˘م˘ي˘صس ’و
عادبإ’ا ةقفارم زيزعت متيصس هنأا اصضيأا دارج
نيمثت لÓخ نم ةيفاقثلا ةيتلواقملاو ينفلا

ةفاقثلا يف نيل˘عا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘جو نا˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ه˘م
اذكو يعامت˘ج’ا م˘هز˘كر˘مو م˘هرود ة˘ي˘قر˘تو
قوقحلاو فلؤوملا قوقح نع عافدلا نامصض
لا˘م˘عأ’ا ة˘˘ن˘˘صصر˘˘ق ة˘˘برا˘˘ح˘˘مو ،ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
ةما˘ه ة˘نا˘كم ة˘مو˘كح˘لا ي˘لو˘ت ا˘م˘ك .ة˘ي˘ن˘ف˘لا
كلذب عصضيو ،يصسردملا طصسولا يف ةفاقثلل
ةينفلا ةطصشنأ’ا ريوطت مصضخ يف ةصسردملا

رئازجلا نأا لوأ’ا ريزولا حرصصو .ةيفاقثلاو
نأا دارج لاقو ابعصص ايداصصتقا اعصضو سشيعت
ا˘ن˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي فر˘ظ˘لا ة˘ي˘صسا˘صسحو ي˘˘ب˘˘جاو»
يداصصتق’ا عصضولا ة˘ق˘ي˘ق˘ح ى˘ل˘ع م˘كعÓ˘طا

سشه يلا˘م˘لا ع˘صضو˘لا نأا فا˘صضأاو .«ي˘لا˘م˘لاو
نأا اريصشم ،طفنلل يملاعلا قوصسلاب طبترمو

اعد امك .٪54 غلب يلخادلا يمومعلا نيدلا
رداق مويلا ليج نأ’ ،سسأايلا مدع ىلإا دارج
ططخمل هصضرع يفو .ةمزأ’ا زواجت ىلع
متيصس هنأا ،لوأ’ا ريزولا لاق ،ةموكحلا لمع
ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لا ن˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا جار˘˘خإا

.ةديدج ةلحرم وحن ةبعصصلا ةيداصصتق’او

يليمكتلا ةيلاملا نوناقل ريسضحتلا ةيروهمجلا سسيئر ىلع لوألا ريزولا حرتقا اميف

ةيابجلا ضضفخو ىندأ’ا ينطؤلا رجأ’ا عفر
 دارج ةمؤكح لمع ططخم نمسض ةفحجملا

¯  S°∏«º.±

بز˘˘˘ح ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘عز تر˘˘˘˘كصش
ي˘ف نو˘ن˘ح ةز˘يو˘˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ب تلدأا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت
دعب ةرصشابم مÓعإ’ا لئاصسول
نم ل˘ك ن˘ج˘صسلا ا˘ه˘تردا˘غ˘م
ا˘ه˘ت˘ن˘ح˘م ي˘ف ا˘ها˘ع˘˘م ف˘˘قو
ي˘ت˘لا عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ة˘صصا˘˘خ
,رابج لمعب تماق اهنأا تلاق
ددصصلا اذه يف تلاق ثيح
ركصشلاب ’وأا هجوتأا نأا دوأا»
لختت مل يتلا يعافد ةئيهل

ة˘˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م تنا˘˘˘كو ي˘˘˘ن˘˘˘ع
ل˘ك ر˘كصشأا ا˘م˘˘ك ،ي˘˘تءار˘˘ب˘˘ب
يننأاب نيعنتقم اوناك نيذلا

ةئيرب نوكأا نأا ’إا نكمي ’
،يل تهجو يتلا مهتلا نم
ملو ينومعد نم لك ركصشأا
ا˘م˘ك .تا˘عا˘صشإ’ا˘ب اور˘ثأا˘˘ت˘˘ي
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ل˘˘˘ك ر˘˘˘كصشا

اوعقو ن˘يذ˘لا تا˘ن˘طاو˘م˘لاو
اوبلاط يتلا سضئارعلا ىلع
يحارصس قÓطإاب اهلÓخ نم
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ي˘˘ب او˘˘ل˘˘صصتاو
ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م ا˘نأاو ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
ة˘ل˘ئا˘˘ق تفا˘˘صضأاو.»ن˘˘ج˘˘صسلا
يلصضا˘ن˘مو ي˘يدا˘ي˘ق ر˘كصشأا»
اومواق نيذلا لا˘م˘ع˘لا بز˘ح
م˘ه˘نأ’ ة˘ب˘˘ع˘˘صصلا فور˘˘ظ˘˘لا

ر˘كصشلا˘ب ه˘جو˘تأا .اد˘ج او˘نا˘ع

تدنجت ي˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ا˘صضيأا
قÓطإا ىلع لمعلا لجأا نم
ىلع د˘جو˘ت ي˘ت˘لاو ي˘حار˘صس
ةر˘˘هز ةد˘˘ها˘˘ج˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘صسأار
ىصسنأا ’ امك ،طاطيب فيرظ
فر˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشل˘˘ل
ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا باز˘˘˘˘حأ’او
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘˘لاو تا˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
اولختي مل نيذلا ءاطصشنلاو
ة˘ئ˘ي˘ه مز˘ت˘ع˘تو اذ˘˘ه.«ي˘˘ن˘˘ع
بز˘ح ة˘م˘ي˘عز ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
نعطلا نونح ةزيول, لامعلا
ا˘هد˘صض ردا˘صصلا م˘كح˘لا ي˘ف
نع غيلبتلا مدع ةمهت نع
سسف˘ن ي˘ف ةر˘ب˘ت˘ع˘م ،ة˘يا˘˘ن˘˘ج
ليلد مكحلا اذه نأا تقولا

نيتمهتلا ن˘م ا˘ه˘تءار˘ب ى˘ل˘ع
ىل˘ع ر˘مآا˘ت˘لا» ن˘ي˘تر˘ي˘ط˘خ˘لا
ر˘مآا˘ت˘لا«و ،»ة˘لود˘لا ة˘ط˘ل˘˘صس
مت يتلا «سشيجلا ةطلصس ىلع

51ـب اهصسا˘صسأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘نادإا
لبق ن˘م اذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘صس
ي˘ف ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘م˘كح˘م˘˘لا

يصضاملا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس52ـلا
هد˘˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسح كلذو.
نون˘ح˘ب سصا˘خ˘لا ي˘ما˘ح˘م˘لا
«سسوحوم قيد˘صص» ذا˘ت˘صسأ’ا
ةصسلجلا يصضاق نأا لاق يذلا
ءا˘ه˘ت˘نا بق˘ع رار˘ق˘لا رد˘صصأا

د˘ي˘يأا˘ت˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘صس’ا ة˘صسل˘ج

ةنصس51 ـب قباصسلا مكحلا
ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ق˘ح ي˘ف ن˘ج˘˘صس
و د˘م˘ح˘م ن˘يد˘م و د˘ي˘ع˘صسلا

ثÓ˘˘ث و نا˘˘م˘˘ث˘˘ع قا˘˘طر˘˘ط
ةعصست اهن˘م ن˘ج˘صس تاو˘ن˘صس
ةزيول ق˘ح ي˘ف ةذ˘فا˘ن ر˘ه˘صشأا

نع غيلبتلا مدع ةمهتب نونح
ا˘م˘ي˘ف هو˘ب˘صشم˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
رمآاتلا ةم˘ه˘ت ا˘ه˘ن˘ع تط˘ق˘صس
ة˘ط˘ل˘صسب سسا˘صسم˘لا ل˘جأا ن˘م
ةطلصس دصض رمآاتلا و سشيجلا
ل˘ب˘ق ه˘˘نأا فا˘˘صضأاو .ة˘˘لود˘˘لا
ليكصشت مت ة˘صسل˘ج˘لا ءا˘ه˘ت˘نا

قلعتي اميف ةروصشملا ةفرغ
ةيصضقلا نأ’ نونح ةمهتملاب

ءاصضعأا ةباجإا تءاجو ةيئانج
ةبصسنلاب ة˘ي˘ب˘ل˘غأ’ا˘ب ة˘فر˘غ˘لا

رمآات˘لا ة˘م˘ير˘ج˘ل ا˘ه˘با˘كتر’
معنبو ةلودلا و سشيجلا دصض
غيلبتلا مدع ةمهتل ةبصسنلاب

امك.هوبصشملا عام˘ت˘ج’ا ن˘ع
ةبصسنلاب معنب ةباجإ’ا تءاج
د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صست ل˘˘˘ه» لاؤو˘˘˘˘صسل
ليدعت فورظ نم ةمهتملا
ىلإا راصشأاو.«هئاغلإا وأا مكحلا
عم˘ت˘ج˘ت˘صس عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه نأا

سصو˘˘صصخ˘˘ب رار˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘ت’
˘˘ما˘˘مأا سضق˘˘ن˘˘لا˘˘ب ن˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
نوصضغ يف ايلعلا ةمكحملا
هيلع سصني امك مايأا ةينامث
.نوناقلا

نع اهدسض رداسصلا مكحلا يف نعطلا مزتعت اهنع عافدلا ةئيه
ةيانج نع غيلبتلا مدع ةمهت

اهتنحم يف اهعم فقو نم لك ركسشت نؤنح ةزيؤل

0202 ةيلاملا نوناق يف ةدراولا بئارسضلا سضعب بحسس هنم فدهلا نوكي يليمكتلا ةيلاملا نوناقل حرتقم نع دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نلعأا
 .هلوق بسسح «ةلبلبلا ةراثإا اهثادحتسسا نم سضرغلا ناك» يتلاو ةرحلا نهملا باحسصأا سضعبو بونجلاب نيلماعلا روجأا سسمت يتلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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يأارلا يلقتعم حارسس قÓطإا اهنيب نم

مهبلاطمب نؤكسسمتي ةبلطلا

كارحلا نم15ـلا عؤبسسأ’ا يف
يتلاو ةبلطلا كارح نم15ـلا ءاثÓثلا تاريصسم سسمأا تلصصاوت

عمتجملا حئارصش فلتخم نم نينطاوم ةكراصشم ةداعلاك تفرع

نوناقلا ةلود ءانبب ةبلاطملا ةداتعملا تاراعصشلا اهلÓخ اوعفر

يلقتعم حارصس قÓطإاو ،ريبعتلا ةيرحو ةيطارقميدلاو ةلادعلاو

15 مقر ةيملصسلا ةريصسملا يف سسمأا كراصش نم لك ددجو. يأارلا

،دÓبلا ةمÓصسو نمأا ظفحت يتلا ةيملصسلا قرطلا دامتعا ةبلطلل

رئازجلا رارقتصساو نمأا سسمي نأاب ادبأا اوحمصسي نل مهنأاب نيديفم

هصشيعت يذلا رارقتصس’ا ةبيرصض اوعفد مهنم ريثكلا نأا ةصصاخ,

تقلطنا فثكم ينمأا دجاوت طصسوو .نهارلا تقولا يف رئازجلا

نيأا ءادهصشلا ةحاصسب داتعملا اهناكم نم ةمصصاعلا يف ةريصسملا

مهتريصسم يف اوقلطني نأا لبق نينطاوملا نم تارصشعلا عمجت

عادوأا سسيروم عراصشو يزكرملا ديربلا ةحاصس هاجتا يف ةداتعملا

ةعومجم نونطاوملاو ةبلطلا ددر نيأا. نيصسح ةلصسع عراصش ربع

«ةيطارقميد ةرح رئازجلا» اهزربأا تناك يتلا تاراعصشلا نم

’«و «ءيصش اولعفي مل مهنأ’ يأارلا يلقتعم حارصس اوقلطأا«و

عنصص يذلا «كودرصسلا» ناك امك .«يرخصصلا زاغلا لÓغتصسإ’

يف ارصضاح يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ربع ارخؤوم ثدحلا

تراثأا يتلا اياصضقلا دحأا ىلإا ةيلزه ةراصشإا يف سسمأ’ا تاريصسم

نمأÓل ةماعلا ةيريدملا تلعج ةجرد ىلإا ارخؤوم ةريبك ةجصض

يتلا ةيصضقلا هذه لوح ماعلا يأارلا ريونتل نايب ردصصت ينطولا

تاقÓع˘لاو لا˘صصت’ا ة˘ي˘ل˘خ تد˘كأا ثي˘ح, ا˘ع˘صساو ’د˘ج تق˘ل˘خ

تاونصس ىلإا دوعي عوصضوملا نأا ،رئازجلا ةي’و نمأ’ ةماعلا

مت ثيح،7102 ةنصس نم سسرام رهصش ىلإا ديدحتلابو ،تصضم

لبق نم رايبأ’اب ثلاثلا يرصضحلا نمأ’ا حلاصصم ىلإا غÓب ميدقت

ريخأ’ا اذه نأاو ،هلزنمب كيد ةيبرتب هراج مايق هدافم ،ناريجلا دحأا

ىوتحم يف ءاج ام نأا ةدكؤوم. نيريبك جاعزإاو ةجصض ثدحي

لصصاوتلا عقاوم ربع ريبك لكصشب رصشتنا يذلا ويديفلا عطقم

مل نمأ’ا حلاصصم نأا ثيح ،ةحصصلا نم هل سساصسأا ’ يعامتج’ا

كيدلا زجحب ادبأا مقت مل امك هنم يكتصشملا لزنم ادبأا لخدت

ءاعدتصسا مت ويديفلا عطقم راصشتنا دعبو هنأا امك . ةيصضقلا لحم

عطقم ليجصستب ماق نم وه هل ٌراج نأا دّكأا يذلا كيدلا بحاصص

ويديفلا عطقم يف هب ىلدأا ام نأاو ،هرصشنب كلذ دعب ماقو ويديفلا

يذلا تقولا يف اذه يتأاي. ريغ ’ ةباعدلاو حازملا دصصقب ناك

لابقتصسا نوبت ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ه˘ي˘ف ل˘صصاو˘ي

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا باز˘˘حأ’او تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لا

ةهبج دفو ناك ثيح, روتصسدلا ليدعت ةلأاصسم يف مهترواصشم

ىلإا ةفاصضإ’اب ديعلب زيزعلا دبع بزحلا سسيئر هدوقي لبقتصسملا

باج هللا دبع ةصسائرب ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج بزح نع رخأا دفو

اهيرجي يتلا تارواصشملا راطإا يف كلذو مهلبقتصسا نم رخأا هللا

عورصشمو دÓب˘لا ي˘ف ما˘ع˘لا ع˘صضو˘لا لو˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر

.روتصسدلا ليدعت
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ايجولونكتلا لقنل ةسصسصختم دهاعم ثادحتسسا عم

بيردت يف رامثتسس’ا ىلع نهارت رئازجلا
داسصتقإ’ا ريؤطت يف ةمهاسسملل تاراط’ا

ة˘ئ˘صشا˘ن˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘صصلا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو د˘˘كأا

ةريبك اًدوهج تلذب رئازجلا نأا ناديرج نيصساي ةفرعملا داصصتقاو

، طاصشنلا ت’اجم نم ددع يف بخنلا بيردتل يصضاملا يف

يف جامدن’ا يف مهنم ةبغر ةرجهلا لصضف مهنم ريثكلا نكلو

ىلدأا ةيفحصص تاحيرصصت لÓخ ريزولا بحرو.ت’اجملا هذه

دÓبلا يف ةديدجلا تاطلصسلا نأا ةقيقحب ةينطولا ةعاذإÓل اهب

نأا لمتحملا نم يذلا ريبكلا ماهصسإ’اب ةيارد ىلع تحبصصأا

ة˘يدا˘صصت˘ق’ا تا˘عا˘ط˘ق˘ل˘ل ج˘يور˘ت˘لا ي˘ف بخ˘ن˘لا هذ˘˘ه ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت

هصضارعتصسا سضرعم يفو.سصوصصخلا هجو ىلع ، ةيعانصصلاو

ةعماجلا لخاد ةريخأ’ا دوقعلا يف تظحول يتلا روصصقلا هجوأا

تاصسصسؤوملاو ةريغصصلا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ر˘يزو ر˘ب˘ت˘عا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا

يف رامثتصس’ا وه مداقلا ،ناهرلا نأاب ةفرعملا داصصتقاو ةئصشانلا

داصصتقا ريوطت يف ةمهاصسملا ىلع ةرداقلا تاراطإ’ا بيردت

هنأا ىلإا ، سصوصصخلا اذه يف ريزولا راصشأاو.روطتملا ةفرعملا

سسمصش ، يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو عم اًمامت قفتي

ثادحتصساب تابصسانملا نم ديدعلا يف دكأا يذلا ، روتيصش نيدلا

لÓخ نم هنأا حصضوأاو.ايجولونكتلا ل˘ق˘ن˘ل ة˘صصصصخ˘ت˘م د˘ها˘ع˘م

بيرد˘ت ن˘كم˘م˘لا ن˘م نو˘كي˘صس ، ة˘عا˘˘ن˘˘صصلا م˘˘لا˘˘ع ة˘˘م˘˘ها˘˘صسم

ةمهاصسملا ىلع نيرداق ةيعانصصلا تاينقتلاب نيملم نيصسدنهم

.تاعانصصلا هذه ريوطت يف
S°∏«º.±

يركسسعلا نجسسلا نونح ترداغ اميف
   رمآاتلا ةيسضق نم اهتئربت دعب

فانئتسس’ا ةمكحم
ماكحأ’ا ديؤؤت ةيركسسعلا
ديعسسلا قح يف ةرداسصلا
قاطرطو قيفؤتلا ،ةقيلفتؤب
ةنيمألا حارسس قÓطإا لوألا سسمأا ةرهسس مت
اهتئربتو نونح ةزيول لامعلا بزحل ةماعلا

،سشيجلاو ةلودلا ةطلسس ىلع رمآاتلا ةيسضق يف
غيلبتلا مدع ةمهت نع تاونسس3 ـب تنيدأا اميف
هب دافأا ام بسسح ةذفان رهسشأا9 اهنم
سسلجم ردسصا هسسفن قايسسلا يفو.اهيماحم
ةبوقعب امكح ةديلبلا يف يركسسعلا فانئتسسلا
سسيئر قيقسش نم لكل اذفان انجسس ةنسس51
،ةقليفتوب ديعسسلا قباسسلا ةيروهمجلا

تامÓعتسسلاو نمألا زاهجل قباسسلا ريدملاو
قيفوت وعدملا نيدم دمحم دعاقتملا قيرفلا

دعاقتملا لارنجلا ةينمألا ةزهجألا قسسنمو
ليكو نأا ركذي.ريسشب وعدملا قاطرط نامثع

ةيركسسعلا ةمكحملا ىدل يركسسعلا ةيروهمجلا
انجسس ةنسس02 ةبوقع سسمتلا دق ةديلبلاب
،قيفوت ،ةقيلفتوب ديعسسلا لك قح يف اذفان

يسضاق ردسصأا امك.نونح ةزيولو قاطرط
02 نجسسلاب ايبايغ امكح يركسسعلا فانئتسسلا
و رازن دلاخ دعاقتملا ءاوللا قح يف ةنسس
كلذبو.ديرف نيدمح نب و رازن يفطل هلجن
ديأا دق يركسسعلا فانئتسسلا سسلجم نوكي
ةثÓثلا نيمهتملا قح يف ةرداسصلا ماكحألا

52 خيراتب رداسصلا يئادتبلا مكحلا يف
نبو هلجنو دلاخ رازن عباتيو.9102 ربمتبسس

لخاد اهباكترا مت لاعفأا لجأا نم نيدمح
فسصو نوناقلل اقبط لمحت ةيركسسع ةيانب

سشيجلا ةطلسسب سساسسملا لجأا نم رمآاتلا ةيانج
لاعفألا يهو ةلودلا ةطلسس دسض رمآاتلاو
يلاوتلا ىلع اهيلع بقاعملاو سصوسصنملا

يركسسعلا ءاسضقلا نوناق نم482 ةداملاب
.تابوقعلا نوناق نم87 و77 نيتداملاو
نم سسماخلا يف تلقتعا دق نمألا تاوق تناكو
ديعسسلاو قاطرطو نيدم نم ًّالك يسضاملا يام
ىلع ،نونح مايأا دعب مهب تقحلأاو ،ةقيلفتوب

يسضاملا سسرام72 موي دقع عامتجا ةيفلخ
،يبعسشلا كارحلا تارهاظم علدنا بقع

ةيسسائر ةئيه ليكسشت حرتقم ةسشقانمل
ةلاقتسسا دعب ةطلسسلا اهيلإا لقنت ةيلاقتنا
ةلاح نÓعإاو ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع سسيئرلا
ريبك حايتراب ماكحألا هذه تلبوقو.ئراوطلا

كارحلا يطسشان لبق نم ةسصاخ ،رئازجلا يف

±.S°∏«º.يبعسشلا
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ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘صسإأ ع˘˘صضو د˘˘صصقو
ليعفتب حمصست ةلماصشو ةقصسانتم
رصشابمو حيرصص يلصصأوت راصسم
يلحملأ ىوتصسملأ ىلع اميصس ’
تا˘ي˘لآأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م أذ˘˘كو
ىلإأ ةيمأر˘لأ يو˘بر˘ت˘لأ ل˘يد˘ع˘ت˘لأ

ةيميلعتلأ جمأربلأ ذيفنت نامصض
ةيبرتلأ ريزو فر˘صشأأ .ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
رقمب ،طوعجأو دمحم ،ةينطولأ
ىلع ،ةيدأرملاب ةيرأزولأ هترئأد
ني˘صشت˘ف˘م˘لأ ن˘م ق˘ير˘ف ف˘ي˘ل˘كت
ريطأات ةمهمب ةيزكرملأ ةرأدإ’اب
يذلأ يرأوجلأ لمعلأ ةقفأرمو
ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لأ تأرا˘طإأ ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ءأر˘جإ’أ أذ˘ه د˘كؤو˘˘يو .نأد˘˘ي˘˘م˘˘لأ
ا˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو ةرأزو˘لأ ما˘م˘ت˘˘هأ
دأرفأأ ةفا˘ك ت’ا˘غ˘صشنا˘ب ر˘يزو˘لأ
ءاغ˘صصإ’أو ة˘يو˘بر˘ت˘لأ ة˘عا˘م˘ج˘لأ
يت˘لأو ا˘ه˘ع˘م بوا˘ج˘ت˘لأو ا˘ه˘ي˘لإأ
جمانر˘ب تا˘يو˘لوأأ ن˘م تح˘ب˘صصأأ

كلذ نأأ هنم اناميإأ ،ةرأزولأ لمع
نيصسح˘ت˘ل د˘ي˘حو˘لأ ل˘ي˘ب˘صسلأ و˘ه
ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو يو˘بر˘ت˘لأ ع˘قأو˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لأو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لأو

يف تايدح˘ت˘لأ ع˘فرو با˘ع˘صصلأ
يتلأ ةديدجلأ ةيروهمجلأ فنك
تا˘ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
أذ˘ه لÓ˘خ ن˘مو .ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأو
داجيإأ ىلإأ ريزولأ ىعصسي قيرفلأ

ع˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ل˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح
ايلحم نطولأ تاي’و فلتخمب

ةيبرتلأ ةرأزو ىلإأ اهلقن سضوع
سصا˘خ˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ د˘م˘ي˘صس ثي˘˘ح,
دي ةيبرتلأ ةرأزو نم تأراطإاب

ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ءأرد˘˘م˘˘ل ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘لأ
تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسمو
ةهجأوم ةيفي˘ك ي˘ف ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
اهنم ا˘صصر˘ح أذ˘هو تا˘بو˘ع˘صصلأ

سسرد˘م˘ت˘ب ما˘ت˘لأ ل˘ف˘كت˘لأ ى˘ل˘˘ع
ىلع اظافح مهتقفأرمو ذيمÓتلأ

ذا˘خ˘تأ ع˘م ة˘يرأر˘م˘ت˘صس’أ أأد˘˘ب˘˘م
ةمزÓلأ ةيجو˘غأد˘ي˘ب˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ

سسرد˘˘م˘˘ت فور˘˘ظ ن˘˘˘ي˘˘˘صسح˘˘˘تو
ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ ل˘˘م˘˘عو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لأ

ةيبرتلأ ريزو ددصشو .نيفظوملأو

يعامتج’أ رأوحلأ ة˘ي˘قر˘ت ى˘ل˘ع

سصاخ جمانرب ريطصست لÓخ نم

يعامتج’أ كيرصشلأ عم تأءاقلل

ءاصسرإ’ ذيمÓتلأ ءايلوأأ يلثممو

ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘كب ة˘˘لدا˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لأ

ةياهن بصصن نأأ دعب ،.ةيعوصضوم

ىلع ةنجل يصضاملأ يفناج رهصش

ةعباتمو لفكتلل هنأويد ىوتصسم

ءايلوأأ اهحرط˘ي ي˘ت˘لأ ل˘كا˘صشم˘لأ

ي˘ف ءا˘كر˘صشلأ ل˘كو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ

رب˘ع وأأ ةر˘صشا˘ب˘م ءأو˘صس عا˘ط˘ق˘لأ

هذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل مÓ˘عإ’أ ل˘ئا˘˘صسو

ع˘˘˘م بر˘˘˘ق ن˘˘˘ع ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشن’أ

لمعلأو نييعا˘م˘ت˘ج’أ ءا˘كر˘صشلأ

حتف لÓخ نم اه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع

لف˘كت˘لأو دا˘ج˘لأ رأو˘ح˘لأ بأو˘بأأ

عاطق˘لأ لا˘م˘ع ت’ا˘غ˘صشنأ ل˘كب

.ةقلاعلأ
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لجيجب نمأ’أ حلاصصم لصصأوت
ةصسداصسلأ يف لف˘ط ن˘ع ا˘ه˘ث˘ح˘ب

ءاهز رورم دعب رمعلأ نم رصشع
نع هتلئاع غيلبت ىلع عوبصسأ’أ

ريثت تلأز’ يتلأ هئافتخإأ ةثداح
ريحتو ت’ؤوا˘صست˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
أولأز’ نيذلأ هترصسأأ دأرفأأ لاب
بصسحو . هنع ثحب ةلحر يف
لفطلأ أذه ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م ن˘ي˘بر˘ق˘م
يذ˘˘لأو «ة˘˘ما˘˘صسأأ/ل» و˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لأ

نإاف ةنصس61لأ هنصس ىدعتي’
ل˘ج˘ي˘˘ج ى˘˘لإأ مد˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘ه
لجأأ نم ةنتاب ةي’و نم اقÓطنإأ
ةريخأ’أ هذهب مايأ’أ سضعب ءاصضق
نع ىفتخإأ ام ناعرصس هنأأ ريغ
طيخ يأأ كرتي نأأ نود راظنأ’أ

هتلئاعل حمصسي نأأ نكمي ليلد وأأ
ىلع فرعتلاب ه˘يد˘لأو أد˘يد˘ح˘تو
را˘ثأأ يذ˘لأ ر˘مأ’أ هد˘جأو˘ت نا˘˘كم
هيبرقم ىدل فوخو بعر ةجوم
ئجافملأ هئا˘ف˘ت˘خإأ با˘ب˘صسأأ لو˘ح
ا˘م هور˘كم˘ل ه˘صضر˘ع˘ت لا˘م˘ت˘حأو
روثعلأ دوهج لك تلصشف امدعب

ىتحو هئاقدصصأأ ىدل ءأوصس هنع
عزوتي يتلأ ةريبكلأ هتلئاع ىدل
دقو. تاي’و ةدع ىلع اهدأرفأأ
ىلإأ دوقفملأ لفطلأ ةلئاع تأاجل
ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ه˘ترو˘صص م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت
لجأأ نم يعا˘م˘ت˘جإ’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ

تاينلأ باحصصأأو ناكصسلأ ثح
ي˘ف ةد˘عا˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لأ
هتيب ىلأ هتداعإأو هيلع روثعلأ
يذلأ تقولأ يف املاصس يلئاعلأ
ن˘مأ’أ ح˘لا˘˘صصم ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘صصأو˘˘ت

ل˘جأأ ن˘م ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘˘هرود˘˘ب
نا˘كم ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ ة˘لوا˘˘ح˘˘م
نوكي نأاب تأوعد طصسو هدجأوت
ةديج ةحصص يف دوقفملأ لفطلأ

هوركمل سضرعت دق نوكي’ نأأو
املع .هئافتخإأ يف اببصس ناك ام
يتلأ ىلوأ’أ ةرملأ تصسيل اهنأأو
نأد˘ق˘ف ن˘ع نÓ˘عإ’أ ا˘ه˘ي˘ف م˘˘ت˘˘ي
نصسلأ أذ˘ه ي˘ف ذ˘ي˘مÓ˘تو لا˘ف˘طأأ
مت ء’ؤوه بلغأأ نأأ ريغ لجيجب
ىلإأ م˘ه˘تدا˘عإأو م˘ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ

ءافتخإ’أ نم ةرتف دعب مهلزانم
ء’ؤوه بور˘ه نأا˘ب ن˘ي˘ب˘ت ا˘مد˘ع˘ب

ا˘˘مإأ ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘صسأ’ نا˘˘ك
ةيصساقلأ ةيعام˘ت˘جإ’أ فور˘ظ˘لا˘ب
يتلأ ةيصسأردلأ جئاتنلأ ىتح وأأ
بور˘ه˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘صضع˘ب˘ب تع˘فد
. باقعلأ نم افوخ
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ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس سسمأأ را˘˘ه˘˘ن ما˘˘˘ق
ةيدلب لخدمب ةعقأولأ سشوصشبل
نيعنام قيرطلأ قلغب بوطلأ مأأ

ةيدلبلأ ىلأو نم لوخدلأ ةكرح
مأأ يتيدلبب ةيقيقح ةمزأأ قلخ ام،
ي˘ت˘لأ نا˘ب˘˘ل و ي˘˘ن˘˘ب و بو˘˘ط˘˘لأ
يف يلك لكصشب اهناكصس دمتعي
مأاب لقنلأ لئا˘صسو ى˘ل˘ع ل˘ق˘ن˘ت˘لأ
ن˘ي˘ق˘ئا˘˘صسلأ نأأ ا˘˘م˘˘ب و بو˘˘ط˘˘لأ
ةنيطنصسقل باهذلأ ىلع أوربجأ

د˘˘صس ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةد˘˘كي˘˘˘كصس و
نود ةقنخلا˘ب أرور˘م ةر˘ط˘ي˘ن˘ق˘لأ

ىناع دقف نابلأ و ينبل لوخدلأ
نا˘˘ك و ،تÓ˘˘˘يو˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘كصس
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كصس ن˘˘م تأر˘˘˘صشع˘˘˘لأ
قيرطلأ قلغب أوماق دق سشوصشبل
و بوطلأ مأأ ةيدلب نيب طبأرلأ
سشي˘غز˘م يد˘ي˘صس و نا˘ب˘لو ي˘ن˘ب
ةنيطنصسق و ،ةي’ولأ ةمصصاعو
ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘صست˘م حا˘ب˘˘صصلأ ذ˘˘ن˘˘م
نم ،رورملأ ةكرحل ةريبك ةلقرع
بايغ يف مهتاناعم غيلبت لجأأ

،زا˘غ˘لأ ة˘كب˘˘صشب نا˘˘كصسلأ ط˘˘بر
سضع˘ب لا˘ق و بور˘صشلأ ءا˘˘م˘˘لأو
أريثك أومئصس مه˘نأأ ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ

ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأأ ن˘م ةا˘نا˘ع˘˘م˘˘لأ ن˘˘م

طبر رخأات نأأ و ،ةئفدتلأ لئاصسو
زاغلأ عيزوت ةكبصشب مهتانكصس
مهتاي˘ح ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب ر˘ثأأ
ءزجلأ نو˘صضق˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘ي˘لأ
نع اثحب مهتا˘ي˘مو˘ي ن˘م ر˘ب˘كأ’أ
بلج وأأ ناتوبلأ زاغ تأروراق
،ة˘ئ˘فد˘ت˘ل˘ل توزا˘˘م˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘ت˘˘ل
ذيفنت رخأات نوجتحملأ ركنتصسأو
ي˘ف م˘ه˘ل تمد˘ق ي˘ت˘˘لأ دو˘˘عو˘˘لأ
مهيعاصسم نأأ أوصسحأأ و ،قباصسلأ
ترخبت ،ةيلمعلأ . كلت ديصسجتل
يذ˘لأ ر˘مأ’أ ،تقو˘˘لأ رور˘˘م ع˘˘م
ةكر˘ح˘لأ هذ˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لأ م˘ه˘ب ىدأأ
.ةيجاجتح’أ

عوبسسأأ نم لقأأ يف يلأوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرملل /يقأوبلأ مأأ

مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو يف لدع وبتتكم
لاغسشأ’أ ةريتو عيرسستب ةبلاطملل ةي’ولأ

عوبصسأأ نم لقأأ يف يلأوتلأ ىلع ةيناثلأ ةرمللو سسمأأ حابصص مدقأأ
رقم مامأأ جاجتح’أ ىلع يقأوبلأ مأاب لدع تانكصس يف نوبتتكملأ
مأزلإأو لجاع˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ة˘ي’و˘لا˘ب لوأ’أ ل˘جر˘لأ ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي’و˘لأ

ة˘عر˘صسب ر˘ي˘صست ي˘ت˘لأ لا˘غ˘صش’أ ةر˘ي˘تو ع˘ير˘صست˘ب ءا˘ن˘ب˘˘لأ ت’وا˘˘ق˘˘م
ةصسايصسب نيددنم ة˘ي’و˘لأ بأر˘ت˘ب ع˘قأو˘م˘لأ د˘يد˘ع ر˘ب˘ع  ةا˘ف˘ح˘ل˘صسلأ
اهملع مغر ن˘كصسلأ ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘صسرا˘م˘ت ي˘ت˘لأ ما˘م’أ ى˘لإأ بور˘ه˘لأ
نيدكؤوم انكاصس كرحت مل اهنأأ  ’إأ  لاغصشأ’أ ةريتول ةيثراكلأ ةلاحلاب
أوداع ةي’ولأ يلأو بايغ يفو نكل عوبصسأ’أ ةيأدب أوجتحأ مهنأ
يلأولل مهتوصص لاصصيإأ ةيغب  جاجتح’أ أودواع مويلأو مهجأردإأ
تمت يتلأ تأدهعتلأو ةقباصسلأ تأءاقللأ ىوتحمب هغÓبو ديدجلأ
ديدحت مت نيأأ ةينعملأ  فأرط’أ فلتخمو لاقملأ يلأولأ دهع يف
رأد نأأ ’إأ ،ةيصضاملأ ةنصسلأ ةياهن عم تانكصسلأ سضعب مÓتصسأ دعوم
مداقلأ يام رهصش دعوم هل ددح رخأ ءزجو  اهلاح ىلع تقب نامقل
ةريتو ببصسب لايخلأ نم برصض ه˘نأأ ن˘يد˘كؤو˘م ،ح˘ي˘تا˘ف˘م˘لأ م˘ي˘ل˘صست˘ل
راظتن’أ نم تأونصس ةينامث»  تأراعصش نيعفأر ،ةئيطبلأ لاغصشأ’أ

يتلأ ،ةينكصس ةدحو78 مصضت ةصصح ريصصم نع نيلئاصستم »تاكرب
نئاكلأ عقوملاب قبصسملأ سصيصصختلأ تأداهصش اهباحصصأأ ملتصسي مل
عامتصس’أو مهلاب˘ق˘ت˘صسأ ي˘لأو˘لأ ن˘م ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘ع˘ب

نيب تمت يتلأ رصضاحم˘لأو ق˘ئا˘ثو˘لأ ل˘كب ة˘م˘عد˘م˘لأ م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشن’
فوقولأو جورخلأ  مث نمو قباصس تقو يف مهنيبو ةينعملأ فأرطأ’أ

تأءأرج’أ ذاختأ مث نمو ة˘ي˘ثرا˘كلأ لا˘غ˘صشأ’أ ةر˘ي˘تو ى˘ل˘ع ا˘ي˘نأد˘ي˘م
ةقباصسلأ تأدهعتلاب مزتلت مل يتلأ ت’واقملأ قح يف اهذخأأ بجأولأ
يف عأرصس’أ دصصق  ة˘ل˘ما˘ع˘لأ د˘ي˘لا˘ب تا˘صشرو˘لأ م˘ي˘عد˘ت˘ب ة˘ي˘صضا˘ق˘لأ
.زاجنإ’أ
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يقأوبلأ مأأ

هتلئاع نم نينثأ حرجو شصخسش كله
ششوبب نيعب مأدطسصأ ثداح يف

يقأوبلأ مأأ نيب طبأرلأ قيرطلأ هدهصش تيمم رورم ثداح رفصسأأ
حورجب هتلئاع نم نينثأ ةباصصأو سصخصش كÓه نع سشوبب نيعو
موي عقو ةيندملأ ةيامحلأ نايب بصسحب ثداحلأ ,ةريطخلاب تفصصو

ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ هنأاصشب تلخدت و احابصص7 دودح يف سسمأأ
مأدطصصأ يف لثمت ةيصسيئرلأ ةدحولأ نم معدب سشوبب نيع ةيندملأ

ناكملابrepxe عون نم ةرايصسو903 وجيب عون نم ةرايصس نيب
مقر ينطولأ قيرطلأ سشوبب نيع ةنيدمل يبرعلأ لخدملأ ىمصسملأ

65(ي.ح)ىلوأ’أ ةرايصسلأ بحاصص كÓه افلخم سشوبب نيع ةيدلب23

حورجب ةنصس21 (أأ.ح) هتنبأو ةنصس25 (سس.خ)هتجوز ةباصصإأو ةنصس
ةيناثلأ ةرايصسلأ بحاصص امنيب ىرصسيلأ لجرلأو سسأأرلأ ىوتصسم ىلع

ليوحت متيل . ةمدصص ةلاحب بيصصأأ ةنصس73 ( ب.سس )ىمصسملأ
لوحت نأ لبق سشوبب نيعب تامدخلأ ةددعتملأ ةدايعلأ ىلإأ ىحرجلأ
ترصشاب كردلأ حلاصصم يقأوبلأ مأأ ىفصشتصسم ىلإأ ةريطخلأ ت’احلأ
.ثداحلأ تاصسبÓم ةفرعمل قمعم قيقحت يف
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يقأوبلأ مأأ

أدح عسضت ةسشرك نيع«JPMB» ـلأ

ديسص يتيقدنب مهتزوحبو شصاخسشأأ4 ـل
ةيئاصضقلأ ةطرصشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ نييصضاملأ نيمويلأ لÓخ تفقوأأ

(JpMB) م˘هرا˘˘م˘˘عأأ حوأر˘˘ت˘˘ت سصا˘˘خ˘˘صشأأ ة˘˘ع˘˘برأأ ة˘˘صشر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب

قدا˘ن˘ب) يرا˘ن حÓ˘صس ي˘ت˘ع˘ط˘ق م˘ه˘تزو˘ح˘بو ة˘ن˘صس93 و52 ن˘ي˘ب
ةماعلأ تاقÓعلأو لاصصت’أ ةيلخ نايب بصسحبو. قئاثو نودب (ديصص
ىلإأ اهتا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لأ ع˘ئا˘قو نإا˘ف ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب

ىوتصسم ىلع ، ءاصسم00:51 ةعاصسلأ ىلع70.20.0202 خيرات
ةيحايصس ةبكرم فيقوت دعب ،ةصشرك نيع ةنيدم لخدمب ةبقأرم ةطقن

مهدحأأ ذ’ ةرايصسلأ فيقوت درجمبو ،سصاخصشأ ةثÓث اهنتم ىلع
أو˘مو˘ق˘ي˘ل ر˘مأ’أ ي˘ف نو˘كصشي ة˘طر˘صشلأ لا˘جر ل˘ع˘ج ا˘م˘م ، رأر˘ف˘لا˘ب
حÓ˘صس ي˘ت˘ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘خأد˘ب ر˘ث˘˘ع ن˘˘يأأ ة˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘لأ سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب

ىلإأ نيطروتملأ ليوحت متيل (61 و21 رايع ديصص يتيقدنب) يران
تايرحتلأ ةلصصأومبو ، ةيصضقلأ يف قيقحت حتفو ةطرصشلأ رقم
ةقفر مويلأ تأذب هنع ثوحبملأ سصخصشلأ فيقوت مت ثاحب’أو
نع مهدصض يئأزج فلم زاجنإأ دعبو .ةيصضقلاب ةلصص هل رخأأ سصخصش
أومدق» ةصصخر نودب سسماخلأ فنصصلأ نم ةحلصسأأ ةزايح «ةيصضق
نيح ىلإأ مهرمأأ يف تلصصف يتلأ ايميلقإأ ةصصتخملأ ةباينلأ مامأأ
.ةمكاحملأ
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عاطقلأ ءأردم مهنم نييلحم نيلوؤوسسمو نيسشتفم نم لكسشتت

ةيبرتلأ تايريدم ىوتسسم ىلع ةنجل ليكسشت
نييعامتج’أ ءاكرسشلأ ىلإأ ءاغسصإلل

 ضشينروكلأ ةمسصاعب مايأ’أ ضضعب ءاسضقل ةنتاب نم مدق

 لجيجب «ةماسسأأ » لفطلل شضماغ ءافتخإأ

 ةدكيكسس

بوطلأ مأأ ناكسس نولزعي ششوسشبل ناكسس

نم ديزأأ ممسست
أولوانت أذيملت13
لخأد «ن’داملأ»
ةنتابب ةكيربب ةطسسوتم
13 نم ديزأأ ضسمأأ ضضرعت
نيب حوأرتت مهرامعأأ ،أذيملت
يئأذغ ممسست ىلأ ةنسس61و11
يح ةطسسوتم لخأد كلذو
ةكيرب ةنيدمب نيدهاجملأ
بسسحو ،اهب نوسسردي يتلأ

ذيمÓتلأ نإاف ،انرداسصم
أولوانت دق أوناك ،نيباسصملأ

مهل ةمدقملأ «ن’داملأ» ىولح
يف ،ةسسسسؤوملأ فرط نم
ىلع ةيميركت ةيلافتحأ
ام ريظن مهل ةافاكمك ،مهفرسش
ةيلمع يف تأدوهجم نم هلوذب
ضسحأأ ثيح ،ماسسقأ’أ نييزت
كعكلأ لوانت بقع ذيمÓتلأ

،نطبلأ ىوتسسم ىلع م’آاب
ممسستلأ ضضأرعأ مهيلع ترهظو
مت ثيح ،نايثغو لاهسسأ نم
نم ةعرسسلأ حانج ىلع مهلقن

ةيندملأ ةيامحلأ رسصانع فرط
فايسضوب دمحم ىفسشتسسم ىلإأ

يقلتل ةكيرب ةنيدمب
تقو يف ،ةمزÓلأ تافاعسس’أ

يف قيقحت حتف هيف مت
اهتدهسش يتلأ ةثداحلأ
.ةسسسسؤوملأ
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3 ماعلا قحلا لثمم سسمتلا امك
ي˘قا˘˘ب˘˘ل اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘صس تاو˘˘ن˘˘صس

نم دجوي نيذلا32 ـلا نيمهتملا

تاصسصسؤوملل  نيريدم30 مهنيب
و ، ةيراوجلا ةحصصلل  ةيمومعلا

تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ءارد˘˘˘م50
نيردملا نم ددع و ، ةيئافصشتصس’ا

ةلدايصص و ءابطأا و تاراطإا اذك و
ةءا˘صسإا ي˘ت˘م˘ه˘ت˘ب او˘ع˘بو˘ت م˘˘ه˘˘ل˘˘ك
ةكراصشملا و ، ةفيظولا لÓغتصسا
عئاقوةيمو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت  ي˘ف
ف˘صصت˘ن˘م  ى˘لإا دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا

نمأ’ا حلاصصم تقلت نيأا7102
اهدافم تامو˘ل˘ع˘م  ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ل
حنم و ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ه˘ب˘صش
لاجم ي˘ف ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما
ةفلاخ˘م و ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘صصلا
ر˘يد˘م ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م طور˘˘صشلا ر˘˘ت˘˘فد
سصوصصخب  ةملاق ةي’ول ةحصصلا

ةخرؤوملا7102/10 مقر ةقفصصلا

ةقلعتملا7102/50/80 خيراتب

ةصصاخلا30 م˘قر ة˘صصح˘لا˘˘ب
ةدئافل تايلمعل  حانج تازيهجتب
رهز نبإا  ةيافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا

يتانزلا يداوب رداقلا دعب ريمأ’ا و
د˘ع˘ب و فو˘ق˘صشو˘ب ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم  و
ا˘ه˘نر˘صشا˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
هنأا Óعف تتبثأا ةينمأ’ا حلاصصملا
تازواجتلا نم ديدعلا كانه دجوت
قرخ تناك اهتيادب و ةقفصصلا هذهب
ر˘ت˘فد˘ل سضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘˘ت ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
سضرع اهلوبقب كلذ و  طورصشلا
لرا˘صس» ة˘كر˘صش ر˘ي˘˘صسم م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لا
و هتقباطم مدع مغر  «درابوصس
هتدام يف اميصس ’ طورصشلا رتفد

نأا بجي هنأا بصصنت يتلا80 مقر
ةقلعتملا ةينقتلا تاداهصشلا نوكت
نوكت ةصصقانم لحم تازيهجتلاب
ةيصسنرفلا وأا ةيبرعلا ةغللاب ةررحم
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ا˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘كل
رتفدل اهتصضراعم مغر ةيزيلجنإ’ا
نم حنم و اهدامتعا مت و طورصشلا

هلك اذه و مهتملل ةقفصصلا اهلÓخ
و ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘˘صضعأا ن˘˘م عا˘˘م˘˘جإا˘˘ب
ءدب ، ةقفصصلاب هزوف دعب ةرصشابم
تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا د˘يرو˘ت ي˘ف درو˘م˘˘لا
ىلإا طورصشلا رتفد يف ةصضرتفملا
هنأا تيح ، ةينعملا تايفصشتصسملا

دكأا ثيح ، ديصصقلا تيب نمكي انه

داتعلا اومل˘ت˘صسا ن˘يذ˘لا نور˘يد˘م˘لا
مهميلصست مت ثيح ، هونياعي مل مهنأا

ىلع نومل˘ع˘ي ’ ق˘يدا˘ن˘صص در˘ج˘م
م˘ي˘ل˘صست˘ب او˘ما˘ق و ، يو˘ت˘ح˘ت اذا˘˘م
دعب نكل ، مÓتصسا رصضحم دروملا

يتلا و  ةصصتخملا ةنجللا روصضح
نم يه اهنأا سضورفملا نم تناك
رتفد عم اهتقباطم و داتعلا ملتصست
و ةمدخلا زيح هعصضو و طورصشلا

رتفد و قباطتي ’ داتعلا نأا اودج
و  سصقان هبلغا نا امك طورصشلا

لخدا ام وه و همÓتصسا اوصضفر
دعب ةصصاخ ةطرو يف نييردملا
ىلإا مÓتصس’ا رصضحمل مهميلصست
يذ˘˘لا ر˘˘صضح˘˘م˘˘لا و˘˘ه و درو˘˘م˘˘لا
ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يد˘˘م ه˘˘ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا

ركنأا هتهج نم.درو˘م˘لا ة˘صصلا˘خ˘م
ةبوصسنملا مهتلا لك ةحصصلا ريدم
كل˘ت سصو˘صصخ˘ب اد˘˘كؤو˘˘م ،  ه˘˘ي˘˘لإا
ب اهتمي˘ق ترد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘صصلا

وصسر دعب هنأا  ميتنصس رايلم6,7
عيزوت مت  دروملا ىلع ةصصقانملا
ةينعملا تايفصشتصسملا ىلع  داتعلا
د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا و ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘صسا م˘˘ت ن˘˘˘يأا ،

مÓتصس’ا ت’وصصو ىلع هلوصصح
ريرحت مت  ةينعملا تاصسصسؤوملا نم
خ˘يرا˘ت˘ب  تقؤو˘م مÓ˘ت˘صسا ر˘صضح˘م

ر˘ي˘صشأا˘ت˘لا م˘ت و7102/01/20
ةرو˘تا˘ف˘لا ى˘ل˘ع  ةز˘ج˘ن˘م ة˘مد˘خ˘˘ب
هنأا  ادكؤوم  خيراتلا سسفنب ةزجنملا

ر˘˘صضح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع  ه˘˘ئا˘˘صضمإا  د˘˘ن˘˘ع
را˘˘صضحإا م˘˘ت  ي˘˘ل˘˘˘كلا مÓ˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

ل˘ب˘˘ق ن˘˘م  مÓ˘˘ت˘˘صس’ا ت’و˘˘صصو
ىلع علطي مل هنكل  تاصسصسؤوملا
و درجلا اهب نكي مل و  اهخيرات
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع م˘˘ت در˘˘ج˘˘لا  ا˘˘م˘˘نإا

Óعف هنأا افيصضم ةحصصلا ةيريدم
ير˘˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا د˘˘˘ق˘˘˘ع
ةينعملا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤوملا
لومملا و يرادإ’ا مقاطلا و داتعلاب
دو˘جو˘ب ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه ر˘˘قا يذ˘˘لا و
لÓخ اهب لفكتلاب دهعت و  سصئاقن
عامتجا دقع مت امك ،  ددحم لجأا
نيأا  نوينعملا ءاردملا  عم رخأا
رتفدل  قباطم ريغ داتعلا نأا نيبت
ا˘ه˘ت˘قو د˘ه˘ع˘ت يذ˘˘لا و  طور˘˘صشلا
ريغلا داتعلا لدبتصسي نأاب دروملا

مل هنأا ’إا  مايأا4 لجأا يف قباطملا
دروملا ىفن هتهج نم كلذب مقي
هيلا ةبوصسنملا مهتلا لك كلذك وه
Óعف هنأا  ةمكحملا ةئيهل احرصصم

، ةعباتم لحم ةقفصصلا يف كراصش
ا˘م˘عد˘م ا˘ي˘ن˘ق˘ت  ا˘ف˘ل˘˘م مد˘˘ق ثي˘˘ح
امب ملعي نكي مل هنا و روصصلاب
مت هنأ’  ين˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘م˘لا ه˘يو˘ت˘ح˘ي
سسيل و  ناوعأ’ا لبق نم هليكصشت
ىوتصسم ىلع هعاديإاب ماق نم وه
ملعي نكي مل هنأا و ةحصصلا ةيريدم
ةعوصضوملا ةينقت˘لا سصئا˘صصخ˘لا˘ب
هب تكراصش  يذلا ينقتلا فلملاب
دقو ، ةقفصصلا هذه يف هتصسصسؤوم
و  نمأ’ا حلاصصم دنع هيلع علطا
ةعباتلا تاصسصسؤوملا ديوزت مت هنأا

ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م سصا˘˘صصت˘˘خ’
دعب  داتعلا و تازيهجتلاب ةملاقب
هلوصصح و  ، هيلع ةقفصصلا وصسر
ىوتصسم ىلع  عيزوت  لودج ىلع
تماق ةصسصسؤوم لك و  تاصسصسؤوملا
و  اهب سصاخلا داتعلا ةمئاق دادعإاب
او˘ل˘˘ف˘˘كت ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘ه  ناو˘˘عأ’ا نأا
لو˘صصأا نأا و ع˘يزو˘ت˘لا  ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب
افيصضم ،  هتزوحب تصسيل مÓتصس’ا
تاءار˘جإا ر˘صشا˘ب ن˘م و˘ه سسي˘˘ل ه˘˘نأا
ةيريدم ىوتصسم ىلع  ةصصلاخملا
ةقفصصلا هذه سصوصصخب ةحصصلا

يرا˘ج˘ت˘لا ر˘يد˘م˘لا ا˘هر˘صشا˘ب ا˘م˘نإاو
مÓتصس’ا ت’وصصو هتزوحب يذلا
و  ةحصصلا ةيريدمل اهمدق  يتلا
خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب  ة˘˘خرؤو˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘˘لا
خيراتلا ركذتي ’ هنكل و مÓتصس’ا

ىوتصسم ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م ا˘ه˘ن˘كل و
عم هعامتجا دعب  Óعف هنأا و هبتكم
ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا و ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
˘مو˘ق˘ي نأا˘˘ب د˘˘عو  ن˘˘ي˘˘ي˘˘ئا˘˘صصخأ’ا
لÓخ تازيهج˘ت˘لا ي˘قا˘ب را˘صضحإا˘ب

هنأا و اهملصسي مل هنأا ’إا اموي54
تم˘ت ه˘˘نأا ر˘˘ي˘˘غ كلذ دد˘˘صصب نا˘˘ك
دعب  ةروتافلا لماك يف هتصصلاخم
نم ةزجنملا ةمدخلا ىلع هلوصصح
ةنجل ءاصضعأا ةحصصلا ةيريدم لبق
اوف˘ن كلذ˘ك م˘ه سضور˘ع˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت
نيحرصصم مهيلإا ةبوصسنملا ةمهتلا
نا˘ك م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘م˘لا نأا

Óعف هنا و  طورصشلا رتفدل اقباطم
سصا˘خ˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صس’ا ل˘ي˘لد  مد˘˘ق
ة˘غ˘ل˘˘لا˘˘ب تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب
سساصسأا ىلع هلوبق مت و ةيزيلجن’ا

رفوتت ’ ةزهجأ’ا كلت نا  مهنصض
ةيبرعلا ةغللاب لامعتصسا ليلد ىلع
تب˘˘˘˘ثا ثي˘˘˘˘ح  ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا وأا
دروملا فلم اولبق مهنأا تاقيقحتلا
داتعلاب سصاخلا ليلدلا نأا مغرلاب

ةينقتلا تافصصاوملا  نمصضت يذلا
اذ˘ه و  ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا ة˘غ˘ل˘لا˘˘ب نا˘˘ك
هتدام يف طورصشلا رتفدل فلاخم

داتعلا ليلد نأا ىلع دكأات يتلا80
ةيصسنرفلا وأا ةيبرعلا ةغللاب نوكي

او˘ما˘ق و نو˘نا˘ق˘˘لا او˘˘ف˘˘لا˘˘خ ثي˘˘ح
هحصشر ام و˘ه و ا˘ط˘ي˘ق˘ن˘ت ه˘ح˘ن˘م˘ب
يذلا تقولا يف ةقفصصلاب زوفلل

ىصصقي هنأا  سضورفملا نم هيف ناك
نيمهتملا يقاب ركنأا مهتهج نم
م˘ل ثي˘ح تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا مÓ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
كل˘˘ت د˘˘يرو˘˘ت˘˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘˘ي او˘˘˘نو˘˘˘كي
م˘ه˘نأا و ل˘ب˘˘ق ن˘˘م تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ثيح ، اهلوصصو موي اهب اوؤوجافت
مل و بلع لخاد اهمÓتصساب اوماق
ةيلمع متت مل و اهتنياعمب اوموقي

رصضحم ريرحت  مت ثيح ،  اهدرج
داتعلا ةيمك سساصسأا ىلع مÓتصس’ا
م˘ل م˘ه˘نأا و  ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘˘م نود ط˘˘ق˘˘ف
ري˘غ دا˘ت˘ع˘لا نأا˘ب او˘م˘ل˘ع˘ي او˘نو˘كي
نوزوحي اونوكي مل مهنوك قباطم
ميلصست نأا و  طورصشلا رتفد ىلع
سضرغب  نكي مل مÓتصس’ا رصضحم
سضر˘غ˘ب نا˘ك ا˘م˘نإا و ة˘صصلا˘خ˘م˘˘لا
ي˘ف  تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا لو˘صصو تا˘ب˘ثإا
لثمم.ةمدخلا زيح اهعصضو راظتنا
مهتلا لك نأا ربتعا ماعلا  قحلا
امي˘صس ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘ت˘با˘ث
ماق يذلا ةحصصلا ريدمل ةبصسنلاب
هنأا مغرلاب يناثلا مهتملا ةصصلاخمب
ميلصستب ماق دروملا نأا  اقبصسم ملعي
امك  ةصصقان و ةقباطم ريغ ةزهجأا
ةقداصصملاب ماق ةحصصلا ريدم نأا

و هلك همÓتصسا مت  داتعلا  نأا ىلع
ءيصشلا سسفن ،  ظفحت يأا نود
ديروتب  ماق هناف  دروملل ةبصسنلاب
ر˘ت˘فد˘ل ة˘ق˘با˘ط˘م ر˘ي˘غ تاز˘ي˘ه˘ج˘ت
كرادتب دهعت هنا امك  طورصشلا
اهب مقي مل و ةلجصسملا سصئاقنلا
تم˘˘ت ه˘˘ل˘˘˘ك اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
، ة˘ق˘ف˘صصلا هذ˘ه ي˘ف ه˘˘ت˘˘صصلا˘˘خ˘˘م

انجصس تاون˘صس7 كلذب اصسم˘ت˘ل˘م

3 و نييصسيئرلا ني˘م˘ه˘ت˘م˘ل˘ل اذ˘فا˘ن

32 ـلا نيمهت˘م˘لا ي˘قا˘ب˘ل تاو˘ن˘صس
ةءاصسإا ةمهتب مهتعباتم تمت نيذلا
ةكراصشملا و ، ةفيظولا لÓغتصسا
ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘˘ب˘˘ت ي˘˘ف
يف مكح نم ردصصيصس ام راظتنا

يرفيف42 مو˘ي ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘˘ه
. يراجلا

  ةرربم ريغ تأزايتمأ حنم و  ةيمومع لأومأأ ديدبت و  ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأ مهتب

دروم و ةحشصلأ ريدم قح يف أذفان انجشس تأونشس7 سسامتلإأ
ةملاقب ةحشصلأ ةيريدمب أراطإأ42 قح يف تأونشس3 و
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و˘˘ف˘˘ظو˘˘مو لا˘˘م˘˘ع سسمأا ما˘˘˘قأا
د˘ي˘ع˘صسلا بود˘˘ج˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم
ة˘ف˘قو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ر˘ي˘ها˘ط˘˘لا˘˘ب
ةصسصسؤوملا هذه وه˘ب˘ب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإا
إ’ا

ٌ
ل˘جأا ن˘م كلذو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس

ةريخأ’ا هذه هصشيعت امب ديدنتلا
ءاهنإا دعب قوبصسم ريغ بيصست نم
ىلع هتلاحإاو قباصسلا اهريدم ماهم
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف  ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

لامعلا تارصشع مظنو. رييصستلاب
ىفصشتصسمل نيعباتلا نيفظوملاو
ة˘ف˘قو سسمأا ل˘ج˘ي˘ج˘ب ر˘˘ي˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ىفصشت˘صسم˘لا ة˘حا˘صسب ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإا

يف عارصسإ’اب اهلÓخ نم اوبلاط
اهفرعت يتلا بيصستلا ةلاح ءاهنإا

عيباصسأا ةدع ذنم ةصسصسؤوملا هذه
روجأا خصض مدع اهنع بترت يتلاو
نييلاتم ن˘ير˘ه˘صش ةر˘ت˘ف˘ل لا˘م˘ع˘لا
نيومتلا يف بارطصضا نع كيهان
نيجصسكوأ’ا اهنمو داوملا سضعبب

ذفن يذلاو لافطأ’ا مصسقل هجوملا

عصضو امم مايأا لبق يلك لكصشب

. رطخ يف ء’ؤوه ةايح

هذه يف نوكراصشملا بلاط امك

يف عارصسإ’اب ةيجاجتحإ’ا ةفقولا

ىلع ةدئاصسلا غار˘ف˘لا ة˘لا˘ح ءا˘ه˘نإا

يرادإ’ا مر˘˘ه˘˘لا ةد˘˘صس ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

ر˘ي˘صسي لاز’ يذ˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ل˘ل

هر˘يد˘م ف˘ي˘قو˘ت ذ˘ن˘م ر˘˘يد˘˘م نود

يف ةلادعلا ىلع هتلاحإاو قباصسلا

ريي˘صست˘لا ءو˘صسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘صضق

اذه نأا ريغ ةيمومع لاومأا ديدبتو

˘ما˘يأا د˘ع˘ب ه˘حار˘صس ق˘ل˘طأا ر˘ي˘˘خأ’ا

ةصسصسؤوملا ىوتصسم ىلع لاقتعإ’ا

ام سسماخلا رتموليكلاب ةيباقعلا

نيفطاعتملا لامعلا تارصشع لعج

هبصصنم ىلإا هتداعإاب نوبلاطي هعم

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘ك تد˘كأا ا˘مد˘ع˘ب

هنأاو ةفلاخم يأا يف هطروت مدعب

. تاباصسح ةيفصصت ةيحصض ناك

  مهبتأور  بسص يف رخأاتلأ ببسسب

 نوجتحي لجيجب ريهاطلأ ىفششتشسم لامع

«م .ب» ةملاق ةيلول ةحسصلأ ريدم نم Óكل  أذفان انجسس تأونسس7 ةملاقب حنجلأ ةمكحمب ماعلأ قحلأ لثمم سسمتلأ لوألأ سسمأأ ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف
تاقفسصلأ لاجم يف ريغلل ةرربم ريغ تأزايتمأ حنم و ، ةيمومع لأومأأ ديدبت و ، ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأ يتمهتب هتعباتم دعب ايلاح نجسسلاب عباقلأ

ةمهتب هتعباتم دعب نجسسلاب كلذك وه عباقلأ ةيبطلأ تأزيهجتلأ عيب يف ةسصتخملأ ةبانعب «درابوسس لراسس» ةكرسش ريسسم «ك .م» يناثلأ مهتملأ و  ةيمومعلأ
.دأوملأ ةيعون يف هحلاسصل ليدعتلأ لجأأ نم ةئيهلأ نأوعأأ ريثأات و ةطلسس نم ةدافتسسلأ و ةيمومع ةسسسسؤوم عم ةقفسص مأربإأ

سسأرهأأ قوسس

ةيرثأأ ةعطق04 نم ديزأأ زجح
نيشصخشش فاقيإأ و

سساصسملا ةحفاكم عرف  ةيلاملاو ةيداصصتق’ا ةقرفلا رصصانع نكمت
قوصس نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ولا ةحلصصملاب يفاقثلا ثارتلاب
عطقلا يف  ةرجاتملا  نهتمت رارصشأا ةعومجم فيقوت نم ، سسارهأا
،ةقرفلا رصصانعل ةدراو ةدكؤوم تامولعم ىلع ءانب كلذ و ، ةيرّثأ’ا

ةراجح] ةيرثأا عطق نيزختو عيبو ةرجاتملاب نيصصخصش مايق اهدافم
سسارهأا قوصس ةي’و ميلقإا ربع كلذو ،  خيراتلا لبق ام ىلإا دوعت [ةنيمث
مهيف هبتصشملا دصصرت مت ةمولعملل لثمأ’ا لÓغتصس’اب  . اهيحاوصضو
عيب ةقفصص دقعب ناموقي امهو امهيف هبتصشملا ةمهادم مت ثيح ،
امهتزوحبو ،  نيصسبلتم امهفيقوت مت ثيح ، ةنيمثلا ةيرثأ’ا عطقلا

ىلإا امهيف هبتصشملا ليوحت متيل ، ةنيمثلا ةيرجحلا عطقلا نم ةيمك
ليكو فرط نم رداصصلا سشيتفتلاب نذإا رادصصتصساب  ةطرصشلا رقم
هبتصشملا ينكصسم سشيتفت مت ،سسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

متيل ،  ةيرثأا ةعطق04 ىلع نكاصسملا دحأا لخادب رثع  نيأا ، امهيف
ةفاقثلا ةيريدم عم قيصسنتلاب ،  ةطرصشلا رقم ىلإا اهليوحتو  اهزجح
ثار˘ت˘لا ن˘م  ة˘ير˘ج˘ح˘لا ع˘ط˘ق˘لا نأا ن˘ي˘ب˘ت ، سسار˘˘ها قو˘˘صس ة˘˘ي’و˘˘ل
مت ةينوناقلا تاءارجإ’ا عمج لامكتصسإاب .نوناق يمحملا يجولويجلا
ءافخإ’او عيبلا  ةحنج نع ، امهيف هبتصشملل يئاصضق فلم زاجنإا
مامأا هبجومب امدق ، بيرهتلاو  ةلجصسمو ةفنصصم ةيفاقث  تاكلتممل
امهلاحا هرودب يذلا ، سسارهأا قوصس ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
رمأا امهيف هبتصشملا قح يف ردصص نيأا ، يروفلا لوثملا ةصسلج ىلع

¢GB.T.ةيئاصضقلا ةباقرلا تامازتلا تحت امهعصضوب يصضقي

وزو يزيت

طروت يذلأ يباهرإلأ ةمكاحم ةيشضق ليجأات
نوفزأاب ةطرششلأ لاجر ةثÓث لتقم يف

وزو يزيت ءاصضق سسلجمب ةيئادتب’ا تايانجلا ةمكحم سسيئر ماق
ةيصضق يف طروت يذلا يباهرإ’ا ةمكاحم ةيصضق ليجأاتب سسمأا راهن
و سصوصصنملا لاعفأ’ا دصصرتلا و رارصصإ’ا قبصس عم يدمعلا لتقلا
يف طروتم مهتملا نإاف ملعلل . تابوقعلا نوناق يف هيلع بقاعملا
ةعومجم ةقفرو وه مدقأا امدنع ةطرصش لاجر ةثÓث لتقم ةيصضق
ىفصشتصسم قيرط ىلع ةطرصشلل ةيرود ىلع يباهرإا موجهب ةحلصسم

مدقأا امك . وزو يزيت ةنيدم طصسو نع ارتموليك06 ديعبلا نوفزأا
نيذلا رصصانعلا رطخأا ةعامجلا هتاه مصضت و نيمجاهملا دحأا لتق ىلع
باكترا يف اوكراصش ، ءادوصسلا ةيرصشعلا ذنم حلصسملا لمعلاب اوقحتلا

امك ىحرج و ىلتق نيب نمأ’ا تاوق نم ددع قح يف ةيومد رزاجم
لامعأ’ا لاجر نم ةيدف بلط و فاطتخا تايلمع يف اوطروت
.«سشعاد» ميظنتب قاحتإÓل سصاخصشأا دينجت ىلع لمعلا ىلإا ةفاصضإ’اب
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اشسولهم اشصرق2201 زجح
ةنتابب عأونألأ فلتخم نم

،ارخؤوم ةنتاب ةي’و نمأابIRB لخدتلاو ثحبلا ةقرف تنكمت

2201 تغلب ،ةصسولهملا سصارقأ’ا نم ةربتعم ةيمك زجح نم
،اكيلود نيلباقيرب اهنم عاونأ’ا فلتخم نم اصسولهم اصصرق

هردق يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب ،غلم051 فياصسأا ،لوديل

يهو ،جيورتلا تاد˘ئا˘ع ن˘م د˘ع˘ي ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م008.57

82 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش ةزوحب اهزجح مت يتلا ةيمكلا

امهجيورت ةيفلخ ىلع امهفيقوت مت ،ةنتاب ةنيدمب ةنصس84 و
مت امهينكصسم سشيتفتب نذإا رادصصتصسا دعبو ةيلقعلا تارثؤوملل

ءافيتصسا دعب ،ةروكذملا ةصسولهملا سصارقأ’ا نم ةيمك زجح
.ةنتابب ةيلحملا ةباينلا مامأا امهميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا

T°ƒT°É¿ ì

وزو يزيت

ةدحأو ةرشسأأ نم دأرفأأ ةثÓث ةباشصإأ
ةدشساف جاجد ةبجو ببشسب ممشست ةلاحب
وزو يزيت ةي’وب ةيندملا ةيامحلا حلاصصم سسمأا راهن تلخدت
ممصست ةلاحب اوبيصصأا ةدحاو ةرصسأا نم دارفأا ةثÓث لقن لجأا نم
رقم ىوتصسم ىلع اذه و . اهولوانت ةدصساف جاجد ةبجو ببصسب
اولامأا ةلوليأا ةامصسملا ةقطنملاب دجاو˘ت˘م˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا م˘ه˘ن˘كصس
لقن مت هنإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسح و . وزو يزيتب
ءاعبرأ’ا ىفصشتصسمب ت’اجعتصس’ا ةحلصصم ىلإا نيباصصملا
نمو ةيرورصضلا تافاعصسإ’ا مهل ميدقت لجأا نم نثاريا ثان

هذه يف قيقحت حتفب تماق نمأ’ا حلاصصم نإاف ىرخأا ةهج
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ةعبرأ’ا نومهّتملا لثم ثيح
تا˘يا˘ن˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه ما˘مأا
ءاشضق صسلجم ىدل ةيفانئتشسإ’ا

نم ءاثÓثلا صسمأا حابشص ةبانع
ةهّجوملا مهتلاب مه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ل˘جأا
مهباكترا يف ةلث˘م˘ت˘م˘لاو م˘ه˘ي˘لإا

قبشس عم يدمع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘يا˘ن˘ج
ىلإا ةفا˘شضإا د˘ّشصر˘ت˘لاو رار˘شصإ’ا

رار˘ششأا ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘يا˘˘ن˘˘ج
ةيانج باكتر’ دادعإ’ا صضرغب
ن˘م ل˘كب ر˘مأ’ا ق˘ّل˘ع˘ت˘يو ،ىر˘خأا
«د.ع.ح» ،«ع.ح» ،«أا.خ.ب»
اّد˘ح او˘ع˘شضو ن˘˘يذ˘˘لا «ج.ع.ع«و
ناك رمعلا لبتقم يف باشش ةايحل
ه˘˘تدا˘˘ه˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘ّشصح˘˘˘ت د˘˘˘ق
ةرششا˘ب˘م ي˘ف ل˘مأا˘يو ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
عاشضوأ’ا نيشسحت صضرغب هلغشش
نأا ريغ هترشسأا دارفأ’ ةيعامتجإ’ا
لبق ةايحلا رداغي نأا ءاشش ردقلا
نأا دعب كلذو هفده ىلإا لوشصولا

رار˘ششأا ة˘˘با˘˘شصع دار˘˘فأا ه˘˘ب رد˘˘غ

ةي˘ششحو ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ي˘ل˘ع اود˘ت˘عا
رهشش رخاوأا هشسأار ىوتشسم ىلع
تا˘ي˘ث˘˘ي˘˘ح ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا نا˘˘شضمر
رششع عباشسلا ىلإا انعجرت ةيشضقلا

ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘شسلا ن˘˘˘م يا˘˘˘م
ةيناثلا ةعاشسلا ىلع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
ت˘ّق˘ل˘ت ن˘يأا ا˘حا˘˘ب˘˘شص ف˘˘شصن˘˘لاو
ةعاق نم ءادن ينوبلا نمأا ةبوانم
ر˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘هدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘م لا˘˘˘˘شسرإ’ا

ّ
صض

ىلع فين˘ع ءاد˘ت˘ع’ ن˘ي˘شصخ˘شش
ي˘ت˘ن˘˘م˘˘شسإ’ا ر˘˘شسج˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم
مقر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا˘ب ن˘ئا˘كلا

ةّشصتخملا حلاشصملا موقتل،61

ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع لّقنتلاب
دو˘جو ح˘شضّ̆ت˘ي˘ل نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
«يفطل.ب» ى˘م˘شسم˘لا ة˘ّي˘ح˘شضلا

يف ح˘ب˘شسي صضرأ’ا ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م
ر˘ج ءا˘مد˘لا ن˘م ة˘كر˘ب

ّ
رع˘ت ءا

ّ
هشض

ىلع ةروطخلا ةغ˘لا˘ب تا˘با˘شصإ’
ءا˘ح˘نأا ة˘˘فا˘˘كو ه˘˘شسأار ىو˘˘ت˘˘شسم
ن˘م ه˘ق˘ي˘فر نّ̆كم˘ت ا˘م˘ي˘ف هد˘شسج
،ةيرانلا هتجاّرد نتم ىلع رارفلا

عامشس ّمت دقف لشصّتم قايشس يفو
ةّ̆ي˘ح˘شضلا ق˘يد˘شص تا˘ح˘˘ير˘˘شصت
عامشس ءانثأا «م.ب» ىّمشسملا وهو
ةيطبشضلا حلاشصم لبق نم هلاوقأا
ة˘م˘كح˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘هو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا

هتجارد دوقي ناك هنأاب فششكو
هتقفربو عئاقولا ة˘ظ˘ح˘ل ة˘يرا˘ن˘لا
نأا لبق ،ه˘ف˘ل˘خ ا˘شسلا˘ج ة˘ي˘ح˘شضلا
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع دو˘˘˘جو˘˘˘ب آا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘ي
ع˘ط˘ق ى˘ل˘ع او˘مد˘قأا صصا˘خ˘˘ششأ’ا

رشسجلا ىوتشسم ىلع ا˘م˘ه˘ق˘ير˘ط
ق˘ير˘ط˘لا˘ب ن˘ئا˘كلا ي˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شسإ’ا

لوا˘ح ثي˘ح61 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا

ةعرشس ةدايز لÓخ نم مهيدافت
هّ̆جو م˘هد˘˘حأا نأا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘جارد˘˘لا
مجحلا ريبك ةرجشش عذج امهوحن
يفطل باششلا هقفارم هب باشصأا
هشسافنأا ظفلو اشضرأا طقشس يذلا
ار˘ثأا˘ت˘م نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا
رعت يتلا ةغيلبلا هتباشصإاب

ّ
اهل صض

طاقن ةّدعو هشسأار ىوتشسم ىلع
حلاشصملا نأاو املع ،هدشسج نم

رعتلا نم تنّكمت دق ةينمأ’ا
ّ

ف

نّيبت نيذلا نيلعافلا تّايوه ىلع

،«ع.ح» ،«أا.خ.ب» نم ّلك مهنأاب

ن˘˘˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘˘˘لا «ج.ع.ع«و «د.ع.ح»

Ó˘ي˘ل ق˘ير˘ط˘لا ع˘ط˘ق نو˘ن˘ه˘ت˘م˘˘ي

صصا˘˘خ˘˘ششأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘˘ت˘˘˘عإ’او

ة˘حوار˘ت˘م˘لاو ،ة˘قر˘شسلا صضر˘˘غ˘˘ب

ةنشس12و91 نيب ام مهرامعأا

ول˘ت اد˘حاو م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عاّ م˘ت ن˘يذ˘لا

ةينعملا تاهجلا تذخّتاو رخآ’ا

م˘˘˘هّد˘˘˘شض ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا اومّدقو

رق يتلا
ّ

مهّتيشضق يف لشصفلا تر

ةفاك ىلإا تعمتشسا ثيح ،صسمأا

ن˘˘م تبرا˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘لاو˘˘˘قأا

هيلإا بوشسنملا مر˘ج˘لا˘ب فر˘ت˘ع˘م

ةماعلا ةباينلا صسمتلتل ،ركنم ىلإا

نأا لبق مهّقح يف مادعإ’ا ةبوقع

ر˘˘ق˘˘ت
ّ

ة˘نادإا ة˘م˘كح˘˘م˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ر

ة˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ي˘ب˘˘كتر˘˘م

.ركذلا ةفلاشسلا
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ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تÓ˘ف˘ن’ا ل˘شصاو˘ت˘ي
لظ يف لجيج ةي’و نم تايدلب ةدع
نم ةريخأ’ا هذه تارقم قلغ لشصاوت
نوبلاطي نيذلا نيجتحملا تارششع لبق
ي˘ت˘لا «ج’و˘كير˘ب˘لا » ة˘شسا˘ي˘شس ءا˘ه˘نإا˘˘ب
ءارو˘لا ى˘لإا ادو˘ق˘ع م˘ه˘ق˘طا˘˘ن˘˘م تدا˘˘عأا

زاهجلا ىلع لوأ’ا لوؤوشسملا ةاقÓمو
م˘ي˘ي˘ق˘ت دد˘شصب لاز’ يذ˘لا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لا
تافل˘م˘لا م˘هأا ى˘ل˘ع عÓ˘ط’او ع˘شضو˘لا
اذه يف هنييعت ىلع ةليلق مايأا رورم دعب
ةد˘˘ع˘˘˘ب عا˘˘˘شضوأ’ا تتا˘˘˘بو. بشصن˘˘˘م˘˘˘لا
نم ديزملاب ئب˘ن˘ت ل˘ج˘ي˘ج ن˘م تا˘يد˘ل˘ب
ريمأ’ا ةيدلبب لاحلا وه امك ديعشصتلا

نم تارششعلا لشصاوي يتلا رداقلا دبع

عوبشسأÓلو يرادإ’ا اهرقم قلغ اهناكشس

تامولعم لظ يف يلاوتلا ىلع ثلاثلا

ديدهتلا ىلا صسمأا مهشضعب ءوجل نع

امدعب روكذملا رقملا يف رانلا مارشضإاب

رابك ةلباقم يف ء’ؤوه يعاشسم تباخ

م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘ششنا غÓ˘˘باو ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم˘˘لا

عيراششملا صضعب نكشسلا يف ةلثمتملا

م˘ه˘ب˘شسح ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا

راي˘ع˘م ق˘فوو ة˘لوؤو˘شسم ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

ي˘ف ثد˘ح˘˘ي ءي˘˘ششلا صسف˘˘ن ، تاء’و˘˘لا

اهناكشس لشصو يتلا حبار د’وأا ةيدلب

يناثلا عوب˘شسأÓ˘ل يرادإ’ا ا˘هر˘ق˘م ق˘ل˘غ

هذ˘ه˘ب ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا را˘˘ط˘˘ق ف˘˘قو˘˘ت بب˘˘شسب

ىلإا اهب صشيعلا ىوتشسم عجارتو ةريخأ’ا

تاحيرشصت˘لا ل˘ي˘لد˘ب ه˘تا˘يو˘ت˘شسم ى˘ندأا

ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا صضع˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘شضا˘˘غ˘˘لا

ةيدلبلا هذهب ةلشصاوتم˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا

او˘تا˘˘ب م˘˘ها˘˘شضر˘˘م نأا˘˘ب اود˘˘كأا ن˘˘يذ˘˘لاو

نم بايغ يف مهلزانم لخاد نوتومي

نأاو ءاود ةنقحب ولو ايلحم مهب لفكتي

صضع˘ب ل˘ق˘ن˘˘ل اور˘˘ط˘˘شضا كرد˘˘لا لا˘˘جر

نم مهتارايشس ةطشساوب ةقطنملا ىشضرم

صضع˘ب˘ب م˘ه˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ل˘˘جأا

ة˘يد˘ل˘ب˘ب اد˘يد˘ح˘تو ة˘ب˘ير˘ق˘لا تادا˘ي˘ع˘˘لا

ةرو˘شص ي˘ط˘˘ع˘˘ي ا˘˘م فور˘˘ع˘˘م يد˘˘ي˘˘شس

داد˘˘شسنإ’ا ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو

رذني يذلاو ق˘طا˘ن˘م˘لا هذ˘ه˘ب ل˘شصا˘ح˘لا

ةينعملا تاهجلا كرحتت مل اذإا أاوشس’اب

. ناكشسلا بشضغ ءاوتحإ’

ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘تو˘˘شصلا رّو˘˘شصلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو

تاجاجتحإ’ا عقاوم صضعب نم تبرشست

بشسح صضيف نم صضيغ درجم لجيجب

يتلا تاجاجتحإ’ا ة˘جو˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا

ةبارق ذنم ةي’ولاب ةدع تايدلب اهدهششت

يلاو نييعت عم تنمازت يتلاو رهششلا

ا˘م ل˘ظ ي˘ف ا˘شصو˘شصخ ة˘ي’و˘ل˘ل د˘يد˘˘ج

ع˘قاو˘مو تا˘˘ح˘˘ف˘˘شصلا صضع˘˘ب ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت

رّوشص نم ايموي يعامتجإ’ا لشصاوتلا

قطانملا هذهب نوناعي صصاخششأ’ ةززقم

ن˘˘ي˘˘ب نو˘˘ما˘˘ن˘˘ي او˘˘لاز’ ن˘˘م م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو

قو˘ف نو˘ل˘ق˘˘ن˘˘ي نور˘˘خآاو تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘لا

زكارمو تادايعلا وحن مئاهبلاو ةرمحأ’ا

امدعب ةطيشسب ةنقح ذخأا لجأا نم جÓعلا

اودو˘ع˘˘ي م˘˘لو ل˘˘ب˘˘شسلا م˘˘ه˘˘ب تع˘˘ط˘˘ق˘˘ت

لفكي دبعم قيرط ىلع ىتح نورفوتي

ثدحي ، مهلزانم ىلإا تابكرملا لوشصو

ى˘ل˘ع عا˘م˘جإا دو˘جو ل˘ظ ي˘˘ف اذ˘˘ه ل˘˘ك

نم قطانم ةدعب ةيمنتلا راطق لطعت

ىلع اعجارت دهششت يتلا لجيج ةي’و

ة˘ف˘ل˘غأ’ا ف˘نأا م˘غر تا˘يو˘ت˘˘شسم˘˘لا ل˘˘ك

هذه اهيلع تلشصح يتلا ةبيهرلا ةيلاملا

رايلم0041لا غلبم اهرخآاو ةريخأ’ا

يف ةزيجو ةرتف لبق هيلع تلشصحت يتلا

يذلاو ةي’ولا ليهأات ةداعإا جمانرب راطإا

بلغأا ىوتشسم ىلع هراثأا صسملت داكت’

» ةمحر تحت نئت يتلا لجيج تايدلب

ةفيزملا دوعولا ةشسايشسو «ج’وكيربلا

نبغلا نم ديزملا ىوشس رمثت مل يتلا

. ناقتحإ’او

هقيدسص ةجاّرد ةقرسس لجأا نم هتايحل اّدح اوعسضو

ةبانعب باسش حور نوقهزيو رأرسشأأ ةباسصع نونّوكي نّابسش ةعبرأأ

 ىسضرملا لقنت كردلا تارايسسو تاناويحلا طسسو نوماني صصاخسشأا

 لجيجب تايدلب ةدعب عسضولأ رجفي ةيمنتلأ راطق فقوتو «ج’وكيربلأ »
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ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ف˘˘ششك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
يوÓعي قراط مدقملا لجيجب

ةربتعم تايمك عاجرتشسا نع
ى˘ل˘ع ة˘قور˘شسم˘لا لا˘مر˘لا ن˘˘م
ي˘ل˘حا˘شسلا ط˘ير˘ششلا ىو˘ت˘شسم
برحلا راطإا يف كلذو ةي’ولل
ةلذبلا باحشصأا نيب ةحوتفملا
بيرهت تا˘با˘شصعو ءار˘شضخ˘لا
ئطاوشش يف تثاع يتلا لامرلا

. اداشسف صشينروكلا ةمشصاع
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق د˘˘كأاو

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب

ا˘م عا˘جر˘ت˘شسإا ن˘ع ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص
رييÓم ةتشس ن˘م ر˘ث˘كأا ه˘ت˘م˘ي˘ق
يتلا رحبلا لا˘مر ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘شس
بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘شصع تما˘˘˘ق
د˘يد˘ع ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإا ا˘ه˘ب˘˘ه˘˘ن˘˘ب
ا˘شصو˘شصخ ة˘ي’و˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘شش

دتمملا روحملا ىوتشسم ىلع
دب˘ع يد˘ي˘شس ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘ي˘ب ا˘م

.رداقلا دبع ريمأ’ا و زيزعلا

كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن ا˘م˘˘ك
ني˘مأا˘ت˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ي˘ن˘طو˘لا
ل˘ج˘ي˘ج˘ل ي˘ل˘حا˘شسلا ط˘ير˘ششلا

بيرهت تاباشصع˘ل يد˘شصت˘لاو
يف ثد˘ح˘ت˘م˘لا بشسح لا˘مر˘لا

تا˘˘ن˘˘حا˘˘ششلا تار˘˘ششع ز˘˘ج˘˘ح
هذه اهلمعتشست يتلا تايلآ’او
عمج تايلمع يف تاباشصعلا

فلتخم وحن لامرلا بيرهتو

. تاششرولا

فلم˘ب ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو
يذلاو لجيجب لامرلا بيرهت
ةقوبشسم ريغ تا˘يو˘ت˘شسم غ˘ل˘ب
دامتعإا لÓخ نم ديقعتلا نم
بيلاشسأ’ بير˘ه˘ت˘لا تا˘با˘شصع
نم ةفو˘لأا˘م ر˘ي˘غ تا˘كي˘ت˘كتو
ي˘ت˘لا ز˘جاو˘ح˘˘لا زوا˘˘ج˘˘ت ل˘˘جأا
لبق نم ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ع˘شضو˘ت

ةينمأ’ا تÓيكششت˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ئا˘˘˘ق ف˘˘˘ششك
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا
تاحيرشصتلا تاذ يف لجيجب

رشصانع نم ديدعلا ةباشصإا نع
ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
ي˘ل˘حا˘شسلا ط˘ير˘ششلا ة˘يا˘م˘ح˘˘ب
ءار˘ج ن˘م حور˘ج˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
اه˘ل صضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘م˘ج˘ه˘لا

تاكبشش دارفأا لبق نم ء’ؤوه
ن˘م تف˘عا˘شض ي˘ت˘لا بير˘ه˘ت˘لا
ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ اهطاششن
ءانبلا طاششن صشاعتنا لظ يف
ىلع بلط˘لا ةدا˘يزو ة˘ي’و˘لا˘ب
ق˘ل˘غ ن˘ع كي˘ها˘ن ل˘مر˘لا ةدا˘م
يتلا ةينوناقلا لمارملا صضعب

تاششرولا فلتخم دوزت تناك
ى˘ل˘ع ل˘مر˘لا ةدا˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

يفو ، روهزلا داو ةلمرم رارغ
نأا ثدحتملا دكأا قايشسلا اذه
لا˘˘مر˘˘لا بير˘˘ه˘˘ت تا˘˘˘با˘˘˘شصع
فيظو˘ت ى˘لإا تأا˘ج˘ل ل˘ج˘ي˘ج˘ب

نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘م تار˘˘˘˘ششع˘˘˘˘˘لا

نيقوبشسملا ىتحو نيقهارملاو

ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق

كرد˘˘لا ر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع تا˘˘كر˘˘ح˘˘˘ت

طيرششلا ةشسارح˘ب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا

تا˘با˘شصع غÓ˘بإاو ي˘ل˘˘حا˘˘شسلا

،م˘ه˘تا˘كر˘˘ح˘˘ت ن˘˘ع بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ء’ؤو˘ه ف˘˘ي˘˘ل˘˘كت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن

كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ب

ى˘ل˘ع ا˘شصو˘شصخ ةرا˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

تشسو˘شسا˘˘ت رو˘˘ح˘˘م ىو˘˘ت˘˘شسم

ةر˘˘ت˘˘ف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ فر˘˘˘ع يذ˘˘˘لا

ن˘˘م دد˘˘ع بشصن ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لا

ن˘م كرد˘لا تاو˘ق˘ل ز˘جاو˘˘ح˘˘لا

ل˘ب ا˘ه˘تا˘كر˘ح˘ت ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع ل˘˘جأا

رشصانعلا صضعبب رمأ’ا لشصوو

تا˘˘كب˘˘شش ع˘˘م ة˘˘نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

ة˘م˘جا˘ه˘م د˘ح ى˘لإا بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا

ةلواحمو كردلا تارقم صضعب

ر˘ير˘ح˘ت ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا

. مهداتع اذكو نيبرهملا صضعب

34 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع

 ةراجحلاب كردلأ لاجر مجاهت لجيجب لامرلأ بيرهت تاباسصع

تقهزأا يذلا يفطل باسشلا لتق ةيسضق يف نيمّهتملا ّدسض اذفان انجسس ةنسس02و01 نيب ام ةتوافتم تابوقعب تايانجلا ةمكحم تقطن
. مرسصنملا ناسضمر رهسش رخاوأا ةعيظف ةقيرطب هحور

يسسردملا مرحلا لخاد ةذاتسسأا ىلع ءادتع’اب اديدنت

ةثÓثلأ رأوط’أ ميلعتلأ ةذتاسسأأ
ةملاقب بأرسضإ’أ نولسصأوي

طشسوتملاو يوناثلا ميلعتلا ةذتاشسأا تارششع يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل نشش
ةدمل لمعلا نع ابارشضإا تشسابنكلا ةباقن تحت نووشضنملا يئادتب’او
ذاتشسأ’ا ةطلشس ىلع خراشصلا يدعتلاب هوفشصو ام ىلع مهنم اريبعت ،نيموي
لخاد ءادتعÓل تشضرعت نيأا ،ةذاتشسأا ارخؤوم اهتيحشض تحار يتلاو ،هتماركو
بارشضإ’ا ةبشسن تغلب ثيح ،اهتليمزو ،اهذيمÓت مامأاو يشسردملا مرحلا

روطلاب ةئملاب03و ، يئادتب’ا روطلاب ةئملاب61ب ةميلع رداشصم بشسح

ةذتاشسأ’ا نايب ع˘جرأا د˘قو ، يو̆نا˘ث̆لا رو˘ط̆لا̆ب ة˘ئ˘م̆لا̆ب13و ، طشسو˘ت˘م̆لا

نم03 ةداملا قيبطت مدع ىلا تاءادتع’ا هذه لثم ببشس نيبرشضملا

تاشسشسؤوملا لخاد نمأا ’ ةرهاظ لاحفتشسا ىلإا ىدأا امم60/30 نوناقلا
اميف يئادتب’ا ميلعتلا ةذتاشسأ’ ةقلطملا مهتدناشسم ىلع نيدكؤوم ،ةيوبرتلا

رثأاب662/41 موشسرملل يروفلا قيبطتلاو ، ةعورششملا مهبلاطم يف قلعتي
ىلع ، ىرخأا ةيعامتجاو ةينهم بلاطم ةدع نوبرشضملا عفر امك ، يعجر
فششك ةقيثو فذحو ، اهتافلم ةشسارد ليهشستو ، ةينهملا ةربخلا نيمثت رارغ
يف لشصاحلا بذبذتلا لكششم نايبلا باحشصأا عفر امك، ةينوناقلا ريغ بتارلا

خيرات ديدحت مدعو ، امهنم يئاوششعلا عاطتق’او ةيدودرملاو بتارلا بشص
تÓشسارملا مغر يعامتج’ا كيرششلا مامأا راوحلا باوبأا قلغو ، اهفرشص
لدابتلا ةكرح نم ةذتاشسأ’ا بلغأا ةدافتشسا مدع ىلإا ةفاشضإ’اب ، ةديدعلا
صصقنلا نع كيهان ، ةيبوشسحملا ببشسب ةيئانثتشس’ا ةكرحلاو ، بشصانملاب
ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا مظعم يف ةيجوغاديبلا لئاشسولا ريفوت يف ريبكلا
ةمئÓملا لمعلا فورظ مادعنا نم ةذتاشسأ’ا ىكتششا امك ، فششقتلا ةجحب
، ةئفدتلا بايغو ، ظاظتك’ا ببشسب تاشسشسؤوملا مظعم يف صسردمتلل
كششو ىلع تاشسشسؤوملا صضعب دوجو ىلإا ةفاشضإ’اب ، ةماتكلا ةلاح روهدتو
، دمحم ةنمÓشسو ، ءايركز يدفم ةشسشسؤوم رارغ ىلع رايهن’او طوقشسلا

ءادتع’اب اهل نايب يف ةيبرتلا ةيريدم تددن اهتهج نم ، ةديدجلا ةرازخلاو
، ةشسردملا ةمرح لخاد ذيملت يلو فرط نم ةذاتشسأ’ا هل تشضرعت يذلا

ةبيرغلا ةرهاظلا هذه وحن زجاعلا جرفتملا فقوم فقت نل ةيريدملا نأا ةدكؤوم
ثعب يف ةمهاشسملاو ، ةذتاشسأ’ا معدل ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعاد ، انعمتجم نع
يف لعاف فرط ءايلوأ’ا نأ’ ذيمÓتلاب لفكتلاو ، ةيلوؤوشسملاب روعششلا

.يوبرتلا ءادأ’ا ىلع بشسانملا وجلا ريفوت ةلداعم

∫.YõGdójø

ةملاق

ةكرح نونسشي ناكسسلأ نم تأرسشعلأ
يتانزلأ يدأوب ةيجاجتحأ

يداو ةيدلبب ناكشسلا نم تارششعلا لشصاوي ،يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل
، يتانزلا يداو ةرئاد رقم مامأا تيبملاب مهماشصتعا و مهجاجتحا ، يتانزلا

ثيح ،نكشسلاب ةشصاخلا مهبلاطم نع ةربعملا تاتفÓلا نم ديدعلا نيعفار
نع جارفإÓل لخدتلا ةي’ولا يلاو مهشسأار ىلع و ةينعملا تاهجلا اودششان
، يتانزلا يداو ةرئادب يعامتج’ا نكشسلا نم نيديفتشسملل ةيلوأ’ا ةمئاقلا
نم مهنيكمتب مهتبلاطم عم  ، مهتاناعم اهعم تلاطو اهراظتنا لاط يتلا
تانكشسلا عيراششم يف زاجنإ’ا ةري˘تو̆ب ة˘ق̆ل˘ع˘ت˘م̆لا ة˘ي˘فا˘كلا تا˘مو̆ل˘ع˘م̆لا
لك يف مهنأا نيدكؤوم ، نيديفتشسملا ةمئاق نع جارفإ’ا خيرات و ةيعامتج’ا

مهلعج ام وه و ،ةلوهجم ىقبت بابشسأ’ اهنع نÓعإ’ا ليجأاتب نوؤوجافتي ةرم
نيبلاطم  ةي’ولاو ةرئادلا رقم مامأا ةيلاتتم ةيجاجتحا تافقوب مايقلا نوررقي
يتلا ةيهاولا بابشسأ’ا نع اديعب رخأاتلا ببشس نع ةيعقاو تاريربت مهئاطعإاب
مهتيعشضوب نوجتحملا ركذ دق و اذه جاجتحا لك دنع نولوؤوشسملا اهذختي
يتلا تانكشسلا راجيإا قوقح ن˘م م˘ه˘م˘ظ˘ع˘م ي̆نا˘ع˘ي ثي˘ح ، ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةي’ولا يلاو نوجتحملا دششان ريخأ’ا يف و ، ةعفترم نامثأاب اهنورجأاتشسي
.اعبط دجو نإا صسبللا مهف ةلواحم و ةيشضقلا هذه يف لخدتلا

∫. YõGdójø
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ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ تط˘˘عأأ د˘˘ق أذ˘˘هو

مايقل˘ل أر˘جا˘ت57 ـل ة˘ق˘فأو˘˘م˘˘لأ
مهيف رفوت دعب دلوضصلأ ةيلمعب
د˘يد˘ح˘˘ت ع˘˘م ة˘˘مزل˘˘لأ طور˘˘ضشلأ
ةعلضس لك يف تاضضيفختلأ بضسن
تح˘ب˘ضصأأ تل˘ئا˘ع˘لأ نإا˘ف أذ˘˘ه˘˘لو
منت˘غ˘ت˘ل د˘لو˘ضصلأ د˘عو˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
ا˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ل˘ك ءأر˘ضشل ة˘ضصر˘ف˘˘لأ
يتلأ ةضصاخو سسبلملأ سصخأ’اب
يهف تاكرامو تا˘مل˘ع ل˘م˘ح˘ت
نأأ امك ةديج ةيعونو ةدوج تأذ
ةر˘م˘لأ هذ˘ه تل˘ح˘م˘لأ با˘˘ح˘˘ضصأأ
بضسن˘ب تا˘ضضي˘ف˘خ˘ت˘لأ أود˘م˘˘ت˘˘عأ

%07 ىلإأ ابيرقت لضصتو ةتوافتم
نمو جوتنملل يلضصأ’أ رعضسلأ نم
بلجت يت˘لأ تل˘ح˘م˘لأ كل˘ت ن˘ي˘ب
ة˘ي˘بوروأ’أ نأد˘ل˘ب˘˘لأ ن˘˘م ع˘˘ل˘˘ضسلأ

اه˘ن˘م ة˘كرا˘م تأذو ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأو
ةضصضصخت˘م ي˘ه˘ف رو˘ب˘ضس ا˘بوروأأ
ةيذحأ’أو لافطأ’أ سسبلم عيب يف
ةفورعم اهتاجوتنم نإاف سصخأ’ابو
هذهف .ةديجلأ ةيعونلأو ةدوجلاب
نم لوأ’أ مويلأ ذنمو تلحملأ
’ا˘˘ب˘˘قإأ فر˘˘ع˘˘ت د˘˘لو˘˘ضصلأ ة˘˘يأد˘˘ب
نئابزلأ فرط نم ريظنلأ عطقنم
تا˘ي˘جا˘حو م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’
ة˘ي˘ضضا˘ير˘لأ لد˘ب˘لأ ن˘م م˘ه˘لا˘ف˘˘طأأ
لوا˘ن˘ت˘م ي˘ف تح˘ب˘ضصأأ را˘ع˘˘ضسأا˘˘ف
راعضسأاب عابت تناك امدعب عيمجلأ
ىل˘ع ا˘هدا˘م˘ت˘عأ بب˘ضسبو ة˘ظ˘ها˘ب
دودح ىلإأ لضصو يذلأ سضيفختلأ

سضع˘˘ب نأأ ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب07
ةي˘نأز˘ي˘م سصخ˘ت تتا˘ب تل˘ئا˘ع˘لأ

لجأأ نم دلوضصلأ تأرتفل ةنيعم
نم اهئانبأأ سصقني ام لك ءانتقأ

تامزلتضسم أذكو ةيذحأأو سسبلم
.اضضيأأ دلوضصلأ نم رابكلأ

دلوصلا لغتست تقئاعلا
اقبسم ديعلا سبقم ءارشل

ةيعلطتضس’أ ا˘ن˘ت˘لو˘ج لل˘خو
تلحملأ سضعب ىلإأ انتداق يتلأ
ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لأ تل˘ئا˘ع˘لأ سضع˘˘ب نإا˘˘ف
ةر˘˘ت˘˘ف ة˘˘ضصر˘˘ف ما˘˘ن˘˘ت˘˘غا˘˘ب تما˘˘ق
سضع˘˘ب ءأر˘˘ضشل تا˘˘ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةضصاخلأو اهلافطأ’ تامزلتضسملأ
هنع انلضصفي انلز ام يذلأو ديعلاب
نوكيضس وهف رهضشأأ ةعبرأأ نم لقأأ
ةضصاخو ل˘ب˘ق˘م˘لأ يا˘م ر˘ه˘ضش ي˘ف
سضوعت ’ ةضصرف يهف ةيذحأ’أ

ديعلأ مايأأ يف ةيذحأ’أ نأأ امكو
ف˘ع˘ضضلأ ى˘لإأ ا˘هرا˘ع˘ضسأأ ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت

ديعلأ نوكيضس ماعلأ أذه نأأ ةضصاخ
اضضيأأ سسبلم كانهو عيبرلأ يف
أذهو ةرتفلأ هذه يف عابت ةيعيبر
ةضصاخ تلئاعلأ سضعب ريكفت وه
ءابعأأ في˘ف˘خ˘ت˘ل ل˘خد˘لأ ةدود˘ح˘م
نا˘˘˘ضضمر ر˘˘˘ه˘˘˘ضش ف˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ضصمو
د˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ف˘˘يرا˘˘ضصمو ل˘˘ي˘˘ضضف˘˘لأ

رثكأأ اهيدل  يتلأ كلت سصخأ’ابو
.لفط نم

ىلع لابقإو ظاظتكا
يناوفا عيب تقحم

تلحم مايأ’أ هذه دهضشت امك
ةيلز˘ن˘م˘لأ ي˘نأوأ’أو تأودأ’أ ع˘ي˘ب
فرط نم أريبك ’ابقإأو اظاظتكأ
تا˘ضضي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لأ بب˘˘ضسب ةو˘˘ضسن˘˘لأ
نوحضصلأو ينأوأ’أ ءانتقأ سضرغب
رهضشل ابضسحت رودقلأو يلاقملأو
را˘ع˘ضسأأ ي˘˘ه˘˘ف م˘˘ير˘˘كلأ نا˘˘ضضمر
نأأ امك ةريبك ةب˘ضسن˘ب ة˘ضضف˘خ˘ن˘م
ةنضس لك ديدجتلأ نذبحت ةوضسنلأ

نا˘ضضمر ر˘˘ه˘˘ضش لل˘˘خ ة˘˘ضصا˘˘خو
ةديدج ينأوأأ ين˘ت˘ق˘ت ا˘م˘ئأد ي˘ه˘ف
ةر˘ت˘ف نأا˘ب ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت د˘˘ق˘˘ف أذ˘˘ه˘˘لو
.سضوعت ’ ةضصرف دلوضصلأ

ىلع نولبقي ةسناوتلا
دلوصلا تقحم

تل˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ند˘˘ضصر لل˘˘خو
دلوضصلأ تدمتعأ يتلأ ةيراجتلأ

كلت ىلع ةضسنأوتلأ لابقإأ انظح’
ءأر˘˘˘ضش  ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م تل˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

ةيذحأ’أو سسبلملأ نم اهتايجاح
ببضسب ةي˘لز˘ن˘م˘لأ ي˘نأوأ’أ ى˘ت˘حو
نأأ ةضصاخو ىربكلأ تاضضيفختلأ
انمث مهل ةبضسنلا˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ي ا˘ه˘ن˘م˘ث

ينأوأ’أ راعضسأأ نأأ ةضصاخ ’وقعم

تأودأ’أو كي˘˘ت˘˘ضسل˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ت˘˘حو

ةعفترم سسنوت يف ةيلزنمورهكلأ

أذهلو سسبلملأ راعضسأأ أذكو أدج

ةي˘ضسنو˘ت˘لأ تل˘ئا˘ع˘لأ سضع˘ب نإا˘ف

تل˘ح˘م˘لأ ن˘م قو˘ضست˘لأ ل˘ضضف˘ت

تأذ علضسلأ نأأ ةضصاخو ةيرئأزجلأ

ةلوقعم اهنا˘م˘ثأأو ة˘ي˘عو˘نو ةدو˘ج

ا˘م ءا˘ن˘ت˘ق’ ة˘ضصر˘ف ي˘ه˘ف أذ˘ه˘˘لو

ةيذحأأو سسبلم نم ءأوضس هجاتحت

ةبضسنلاب ةيوديلأ بئاقحلأ ىتحو

ة˘ضضف˘خ˘ن˘م ا˘هرا˘ع˘ضسأا˘ف ءا˘ضسن˘˘ل˘˘ل

ي˘نأوأ’أ ى˘ت˘حو د˘لو˘ضصلأ بب˘˘ضسب

د˘ق˘ف ر˘˘ي˘˘خأ’أ ي˘˘فو  ة˘˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةيبانعلأ تلئاعلأ ءأوضس تحبضصأأ

جرا˘خ ن˘م ن˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ رأوز˘˘لأ وأأ

تأر˘ت˘˘ف ي˘˘ف نو˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي’و˘˘لأ

وأأ ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘ضصلأ ءأو˘˘˘ضس د˘˘˘لو˘˘˘ضصلأ

ءانتق’ تلحم˘لأ ى˘ل˘ع يو˘ت˘ضشلأ

’ ةضصرف اهنوربتعيو م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح

ةدحأو ةلدب نم˘ث ل˘ث˘م˘ف سضو˘ع˘ت

.دلوضصلأ يف نينثأ يرتضشي
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ةبانع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘ضصم تل˘ضسرأأ
باحضصأأو را˘ج˘ت˘لأ ى˘لإأ تأرأذ˘عإأ
ط˘ضسو˘ب ن˘ي˘ط˘ضشا˘ن˘لأ تل˘ح˘˘م˘˘لأ

م˘ه˘با˘كترأ بب˘ضسب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
ة˘˘ف˘˘ضصرأأ لل˘˘غ˘˘ت˘˘ضسأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘˘م
م˘ه˘˘طا˘˘ضشن ع˘˘ي˘˘ضسو˘˘ت˘˘ل عرأو˘˘ضشلأ
أذه فيضصرلأ راكتحأو يراجتلأ
نو˘نا˘ق˘لأ ع˘ن˘م˘ي يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف
نم يهاقملأو تلحملأ باحضصأأ
ع˘ي˘ضسو˘تو ة˘ف˘˘ضصرأ’أ لل˘˘غ˘˘ت˘˘ضسأ
سضأر˘غأ’ يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ م˘˘ه˘˘طا˘˘ضشن
نو˘مو˘ق˘ي را˘ج˘ت˘لأ نأأ ثي˘ح ىر˘خأأ
م˘ه˘ع˘ل˘ضسو م˘ه˘˘ع˘˘ئا˘˘ضضب جأر˘˘خإا˘˘ب
ىلعو مهتل˘ح˘م ما˘مأأ ا˘ه˘ع˘ضضوو
ريضس ةمزأأ يف نيببضستم ةفضصرأ’أ

أذهو ةنيدملأ عرأوضش يف ةقناخ
ذاختأ نود ةيضضاملأ ةرتفلأ للخ
ىلع مهدضض ةمزللأ تأءأرجإ’أ
اهيلع بقاعي ةفلاخم اهنأأ رابتعأ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ د˘˘ع˘˘بو نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ
نيذلأ نين˘طأو˘م˘لأ ن˘م ىوا˘كضشلأ

ي˘ف ة˘بو˘ع˘ضص نود˘ج˘ي أو˘ح˘ب˘˘ضصأأ
كلت ءأرج ةفضصرأ’أ ىلع ريضسلأ
مامأأ ةمكأرتملأ علضسلأو عئاضضبلأ
’ا˘ج˘م أو˘كر˘ت˘ي م˘˘لو تل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ريضسلأ ىلإأ  أورطضضأ نيأأ رورملل
ر˘طا˘خ˘م يد˘ح˘تو تا˘قر˘ط˘لأ ي˘ف
ر˘مأ’أ نأأ ا˘˘م˘˘ك رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح
هجوو ةفضصرأ’أ هوضشت يف مهاضسي
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ضصا˘خ ة˘ن˘يد˘م˘لأ
طضسو˘ب ط˘ضشن˘ت ي˘ت˘لأ تل˘ح˘م˘لأ
نبأ عراضش» رأر˘غ ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لأ

عراضشو اطيبموق ير’ «نودلخ
عرا˘ضش أذ˘كو ي˘ضسب˘ت˘˘لأ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
نم ا˘هر˘ي˘غو ردا˘ق˘لأ د˘ب˘ع ر˘ي˘مأ’أ
ط˘ضسو˘˘ب ةد˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ عرأو˘˘ضشلأ

ق˘ل˘خ ر˘مأ’أ أذ˘ه ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
نينطأوملأ ةايح سضرعتو ىضضوف
يف نوريضسي أوحبضصأأ نيأأ رظخلل
لل˘˘غ˘˘ت˘˘ضسأ بب˘˘ضسب تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ
ىلعو راجتلأ فرط نم ةفضصرأ’أ
ىلإأ ةمدقملأ ىواكضشلأ كلت رثإأ

نوينعملأ ماق دقف ةيدلبلأ حلاضصم
ىلإأ تأرأذعإ’أ تأرضشع لاضسرإاب

را˘ج˘ت˘˘لأو تل˘˘ح˘˘م˘˘لأ با˘˘ح˘˘ضصأأ
لل˘˘غ˘˘ت˘˘ضسأ ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م بب˘˘˘ضسب
ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسلأ جأر˘˘˘˘خإأو ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ضصرأ’أ

كئ˘˘لوأأ سصخأ’ا˘˘بو ع˘˘˘ئا˘˘˘ضضب˘˘˘لأو
عيب لاجم يف نوطضشانلأ راجتلأ
تأودأ’أ ى˘ت˘حو لا˘ف˘طأ’أ با˘ع˘˘لأأ
نو˘مو˘ق˘ي م˘ه˘ف ة˘ي˘لز˘ن˘˘مور˘˘ه˘˘كلأ
أذ˘هو ة˘ف˘ضصرأ’أ ل˘ك لل˘غ˘ت˘ضسا˘˘ب
ة˘ب˘قأر˘م نا˘ج˘ل ل˘ي˘كضشت م˘ت ا˘م˘ي˘ف
تلحملأ كلت ةبقأرمو ة˘ن˘يا˘ع˘م˘ل

ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأ’ لا˘˘ضسرإأ م˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لأ

رأر˘م˘ت˘ضس’أ ة˘لا˘ح ي˘فو تأرأذ˘عإأ

هدضض رأدضصإأ مت˘ي ة˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ي˘ف

ة˘ي˘لا˘م تا˘مأر˘غ د˘يد˘˘ضست˘˘ب م˘˘كح

ببضسب تلحملأ قلغ ىلإأ لضصتو

ثأد˘˘˘حإأو ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م با˘˘˘˘كترأ

ةف˘ضصرأ’أ لل˘غ˘ت˘ضسأو ى˘ضضو˘ف˘لأ

م˘˘ه˘˘طا˘˘ضشن ع˘˘ي˘˘ضسو˘˘ت را˘˘˘طإأ ي˘˘˘ف

.يراجتلأ

ةصسناوتلل ريبك دفاوت ىلإا ةفاصضإا

تÓحملا فلتخمب دلؤصصلا ىلع ريبك لابقإا

راجتلا فرط نم ةفصصرأ’ا لÓتحا ببصسب

دعؤتتو تاراذعإا هجؤت ةيدلبلا

ةيبانعلا تÓئاعلا فرط نم ريظنلا عطقنم ’ابقإا ةبانعب ةيوتصشلا تاصضيفختلا تدمتعا يتلا تÓحملا نم ديدعلا ةرتفلا هذه فرعت
ةيذحأ’او ضسبÓملا يف ةريبك تاصضيفختب راجتلا مايق دعب راغصصلا لافطأ’ا ةصصاخو اهئانبأا تامزلتصسمو اهتايجاح ءانتقا فدهب

راجتلا لوصصح دعب يلاحلا يرفيف82 ةياغ ىلإا رمتصستو0202 يفناج61 خيراتب تقلطنا يتلا ةيوتصشلا تاصضيفختلا ةرتف ةبصسانمب
. ةراجتلا ةيريدم نم ضصيخارت ىلع

   نطوــلا ضضرأا اهلاخدإا اهبحاصص  لواــح

ةعامصس07 و هقحاؤلب لاقن افتاه511 زجحت كرامجلا
طاطيب حبار راطمب نذأا

ماضسقأأ ةيضشتفمل ةعباتلأو طاطيب حبأر راطمب نيرفاضسملأ سصحفل  ةيضسيئرلأ ةيضشتفملأ ىوتضسم ىلع ةلماعلأ كرامجلأ حلاضصم تنكمت

يف ءاجام بضسح  ةيلمعلأ  تتأأ  ثيح.نذأأ ةعامضس07،ةفلتخم عأونأأ نم هقحأولب ’اقن افتاه511 زجح  نم سسمأأ  لوأأ  ةبانع كرامجلأ
بأرتلأ ىلإأ لوخدلأ تأءأرجإأ مامتإأ ءانثأأ  ،ةيئاقتنأ سشيتفت ةيلمعب كرامجلأ نأوعأأ مايق  دعب ،ةبانعب كرامجلل ةيوهجلأ ةيريدملل نايب

ةفلاخم  يف ةفلاخملأ هذه لثمتتو أذه ،نذأأ ةعامضس07 ةفلتخم عأونأأ نم هقحأولب ’اقن افتاه511 زجح نم  أونكمت نيأأ ينطولأ

لخدت تايلمعلأ هذه لـثم نأأ ىلإأ ةراضشإ’أ ردجتو كرامجلأ نوناق نم523 ةداملل اقفو اهيلع بقاعملأو سصوضصنملأ ئطاخلأ  حيرضصتلأ

eÉRhR HƒY«û°á . ةيكرمجلأ بتاكملأو دودحلأربع بيرهتلأ و سشغلأ  عأونأأ لك ةحفاكمب ةقلعتملأ ةيرودلأ تاطاضشنلأ راطإأ يف

 ةراجتلا ةيريدمب يباقنلا عرفلا
ةماع ةيعمج دقعي

ءأول تحت يوضضنملأ ةبانع ةي’ول ةراجتلأ ةيريدمل يباقنلأ عرفلأ نلعأأ
ىلع دغلأ حابضص ةماع ةيعمج دقع نع نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ داحت’أ

نيفظوملأ ةفاك ىلإأ ةوعد عرفلأ هجو ثيح ،ةيريدملأ رقم ىوتضسم
ةضشقانمل ةضصضصخم نوكتضس يتلأ ةماعلأ ةيعمجلأ روضضحل لامعلأو
رواضشتلأ كلذكو ةيريدملأ يفظومل ةيعامتج’أو ةينهملأ ت’اغضشن’أ

تاكرضش ىدحإأ فرط نم ةحرتقملأ ةيدضضاعتلل مامضضن’أ عوضضوم لوح

`h. g.نيمأاتلأ

ديصشر يقزر ئطاصشب اهبيصصنت دعب

ةقيدحب ةيصضاير تازيهجت بيصصنت
غوديإلا

ةضسراممل ةبانع ةيدلب فرط نم ةيضضاير تأزيهجت بيضصنت سسمأ مت
يتلأ ةوطخلأ يهو ةبانع طضسو غودي’أ ةقيدحب ماضسجأ’أ لامك ةضضاير
مضسجلأ يف ميلضسلأ لقعلأ لاقي هنأ ةضصاخ نيريثكلأ ناضسحتضسأ تق’
نم طقف امايأ غودي’أ ةقيدحب تأزيهجتلأ هذه بيضصنت يتأاتو، ميلضسلأ
ديدع نمث رخآأ بناج نم.( ولكناضسلأ ) ديضشر يقزر ئطاضشب اهبيضصنت
تايدلبلأ يقاب ىلع اهميمعت ونمث امك ةعئأرلأ ةجرخلأ هذه نينطأوملأ
هذه ىلع ةظفاح˘م̆لأ ةرور˘ضض ى̆ل˘ع ة̆با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م و˘ن˘طأو˘م هو̆ن ا˘م˘ك،
يف ثدحي املثم بيرختلأ تايلمع اهلاطت نأاب حامضسلأ مدع و تأزيهجتلأ

U¢. Ü.قطانملأ ديدعب لافطألل تضصضصخ يتلأ بعللأ تأءاضضف

 ناكصس قرؤؤي ءاملاو ةئيهتلا بايغ
 ةصسابصسبلاب نكصسم005 يح

ةيدلب ةضسابضسبلأ يحب يراجيإأ يعامتجإأ نكضسم005 يح ونطأوم دضشان
يتلأ ةيرزملأ ةيعضضولل لح داجيإأو لخدتلأ ةبانع ةي’و يلأو ةدرابلأ نيع
يناعت يتلأ ةريثكلأ سصئاقنلأ ببضسب، ةديدجلأ مهققضش يف اهيف نوطبختي
ةئيهتلأ بايغ نع كيهان، ءاملأو ءابرهكلأ بايغب قلعتي اميف ةضصاخ اهنم
لخدتلاب ةيلحملأ تاطلضسلأ نم نود˘ي˘ف˘ت˘ضسم̆لأ بلا˘ط ثي˘ح،ة˘ي˘جرا˘خ̆لأ

نأأ دعب مهتحر˘ف تد˘ضسفأأ ي˘ت̆لأ ة˘ي˘ثرا˘كلأ ة˘ي˘ع˘ضضو̆لأ هذ˘ه̆ل ل˘ح دا˘ج˘يإأو
وهو عقأولأ رمأ’اب أومدطضصي نأأ لبق ةديدجلأ مهتانكضسب أريخ أورضشبتضسأ

نم ديزأأ رورم مغر تانكضسلأ هذهب ميركلأ سشيعلأ طورضش ىندأأ بايغ
يف رظنلأو لخدتلأ ديدجلأ يلأولأ أودضشان امك،حيتافملأ ملضست ىلع ماع
مهيلع بعضصي نيأأ راطمأ’أ طقاضست دنع أءوضس دأدزت يتلأ عاضضوأ’أ هذه
ةلقنتملأ هايملأ جيراهضص نم اهئأرضش مهيلع متحي ام هايملأ ءانتقإ’ لقنتلأ
نع كيهان، اهنع ىنغ يف مه فيراضصم مهدأزو أريثك مهقهرأأ يذلأ رمأ’أ
نم،ءابرهكلأ بايغل أرظن ققضشلأ هذه يف هنم نوناعي يذلأ سسراقلأ دربلأ

يف أريثك رركتي نينطأوملأ بعتأأ يذلأ ويرانيضسلأ أذه تاب رخآأ بناج
ءاهنإأ نود حيتافملأ مهميلضست متي ثيح ةبانع ةي’وب ةديدجلأ تانكضسلأ
ام وهو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب ثدح ام رأرغ ىلع لاغضشأ’أ

U¢. Ü. تأزواجت أذكه لثمل دح عضضو بلطتي

ميقرتلا حاولأاب ةقلعتم ةفلاخم83 ليجصست  مت اميف

لÓخ ةبكرم0002 ةبارق ةبقارـم
ةنيدملا تاـقرطـب عؤـبصسأا

للخ ةبانعب ي˘مو˘م˘ع̆لأ ن˘مأل̆ل ة˘ي̆ئ’و̆لأ ة˘ح̆ل˘ضصم̆لأ ر˘ضصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ليج˘ضست م˘ت ن˘يأأ،سصخ˘ضش1612و ةب˘كر˘م6491 ةبقأرمب،عو˘ب˘ضسأ’أ

ةيلمع591 ـب مايقلأ ىلإأ ةفاضضإأ ،ركضس ةلاح يف ةقايضسلاب ةقلعتم اياضضق3

عم،ةيفاقث و ةيضضاير ةرهاظت96،لخدت ةيلمع561و ،ماظنلأ ظفح

ةحلضصملأ تأذ تضصحأأ امك ،ميقرتلأ حأولأاب ةقلعتم ةفلاخم83 ليجضست

ةباضصإأ نعرفضسأأ ،ينامضسج رورم ثداح11 و ،ةيدام رورم ثدأوح70

مضسجلأ نم ةفلتخم قطانم يف ةروطخلأ ةتوافتم  حورجب سصخضش41
لقنو ةيندملأ ةيامحلأ لاجر فرط نم ناكملأ نيع يف اهرثإأ ىلع أوفعضسأأ
ىلإأ ةراضشإ’أ ردجتو.مزللأ جلعلأ يقلتل تايفضشتضسملأ ىلإأ نيررضضتملأ
نم ديدعلاب يمومعلأ نمأ’أ ةحلضصم تماق ركذلأ ةفلاضسلأ ةرتفلأ للخ هنأ

eÉRhR HƒY«û°á.ةيرورملأ ةملضسلأ لاجم يف ةيضسيضسحتلأ تلمحلأ
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يف ءاطصشنلا نم ددع فصشك

بلا˘˘ط˘˘م ن˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضق

لبق ام دوق˘ع ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا

رخآا» ـل اهعاونأا فلتخمب ليغصشتلا

ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا اورر˘˘ق م˘˘ه˘˘نأا «ة˘˘عا˘˘صس

ةيريدم رقم مامأا مويلا ةحيبصص

يف كلذو ةبانع ةيلول ليغصشتلا

ة˘ل˘صصاو˘ت˘م˘لا م˘˘ه˘˘ي˘˘عا˘˘صسم را˘˘طإا

ةيلحملا تاطلصسلا عفدل ةيمارلاو

ةيلمع هاجت اهتايلوؤوصسم لمحتل

امل اقبط كلذو ةئفلا هذه جامدإا

يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج

يصضاملا ربمصسيد رهصش رداصصلا

ةكرتصشملا ةيرازو˘لا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو

ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘ي˘˘˘ب

،يعامتجلا نامصضلاو ليغصشتلاو

ةماعلا ةيريدم˘لاو ة˘ي˘لا˘م˘لا ةرازو

ا˘ق˘فوو ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ل˘˘ل

جاجت˘حلا اورر˘ق د˘ق˘ف رد˘صصم˘ل˘ل

ة˘ير˘يد˘˘م ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأا ةر˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه

امك ةيلولا رقم صضوع ليغصشتلا

كلذو مرصصنملا عوبصسألا اولعف

ةيلولا ماع نيمأا فرتعا نأا دعب

نيلثممل هلابقتصسا للخ ةباينلاب

يصضاملا عوبصسألا نيجتحملا نع

قلعتي ا˘م˘ي˘ف يرادإلا ر˘ي˘صصق˘ت˘لا˘ب

نيديفتصسملا جامدإا فلم ةجلاعمب

ىلع ةدعاصسملا زاهج دوقع نم

ةدعاصسملا زاهجو ينهملا جامدإلا

يلماحل يعامتجلا جامدإلا ىلع

قفو– مهل دكأا ثيح ،تاداهصشلا

نأاب – ماعلا نيمألا مهلبقتصسا نم

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ل˘˘ي˘˘كصشت ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم

فل˘م˘لا اذ˘ه˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘ئلو˘لا

يذلا قباصسلا يلاولا دي يف تناك

كلذ ىلإا ةفاصضإلاب ،اهلكصشي مل

ن˘ي˘مألا ن˘ع رد˘صصم˘لا ل˘ق˘ن د˘ق˘˘ف

ن˘م ما˘ه ءز˘˘ج ه˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت ما˘˘ع˘˘لا

يذلا ليغصشتلا ريدمل ةيلوؤوصسملا

ه˘˘ب رد˘˘جألا ن˘˘م نا˘˘ك ه˘˘نأا˘˘ب لا˘˘˘ق

نييذيف˘ن˘ت˘لا ءارد˘م˘لا˘ب عا˘م˘ت˘جلا

حيصضوتو يلحملا ىوتصسملا ىلع

صصو˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ب ةرو˘˘˘˘صصلا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل

بجاو˘لا ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ةيل˘م˘ع ي˘ف م˘ه˘ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘عا˘ب˘تإا

هذ˘ه ي˘م˘ظ˘ن˘م نإا˘ف ،اذ˘ل ،جا˘˘مدإلا

نأا نولمأا˘ي ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ف˘قو˘لا

مهعم لي˘غ˘صشت˘لا ر˘يد˘م بوا˘ج˘ت˘ي

للخ نم كلذو لبق نم لعف امك

ميدقتو مهل ةيريدملا باوبأا حتف

صصوصصخب تاحورصش نم مزلي ام

ذيفن˘ت˘ل ا˘هذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا

صصو˘˘صصخ˘˘˘ب ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا رار˘˘˘ق
يف ءاطصشنلا دكأاو اذه ،مهجامدإا

ي˘ف م˘هءار˘ظ˘ن نأا ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا هذ˘˘ه
ىلع اوعم˘جأا تا˘يلو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

81 موي ةيجاجتحا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةرازو رقم مامأا يراجلا يرفيف
نا˘م˘صضلاو ل˘ي˘غ˘صشت˘˘لاو ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
مه˘ب˘لا˘ط˘م د˘يد˘ج˘ت˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا
يرو˘ف˘لا جا˘مدإلا ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا
لود˘˘ج˘˘لا بصسح لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘كل
،ة˘مو˘كح˘لا ه˘تر˘قأا يذ˘لا ي˘ن˘مز˘لا
ةربخلاو لمعلا تاونصس باصستحا
،دعاقتلل ينطولا قودنصصلا يف
لمعلا تاون˘صس ى˘ل˘ع صضيو˘ع˘ت˘لا
ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست ،ي˘ع˘˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب
ا˘ي˘ف˘صسع˘ت ن˘ي˘˘ف˘˘قو˘˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا

ةكبصشلا لامع ةيعصضو ةيوصستو
.نكمم تقو برقأا يف
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دلوأا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج تد˘˘˘صشا˘˘˘ن
ةبا˘ن˘ع˘ب م˘ير˘لا ي˘ح˘ل ة˘مو˘ح˘لا
ا˘˘ه˘˘صسأار ى˘˘ل˘˘عو تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ةرورصض يميرب ديدجلا يلاولا
ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست˘ل ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ةفرغلا تاذ تانكصسلا ينطاق
ردقملاو مير˘لا ي˘ح˘ب ةد˘حاو˘لا

مل ةيقبتم ةلئاع14 ـب مهددع
صصوصصخ˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو و˘صست
مهتانكصس ليدبت رارق ديصسجت
وهو فرغ ثلث تاذ ىرخأاب

6102 ةنصسل يصسائرلا رارقلا
تلاز ام نآلا دح ىلإا نكلو
عو˘ن ن˘م تا˘ن˘˘كصسلا ة˘˘ي˘˘صضق

هتنت م˘ل1F ةدحاولا ة˘فر˘غ˘لا
ي˘قا˘ب˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب
ا˘ه˘ت˘ج˘لا˘ع˘م م˘تد˘ق تا˘˘يلو˘˘لا

002 يلاو˘ح د˘جو˘تو  ا˘ي˘ئا˘ه˘ن
ن˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت تلاز ا˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ئا˘˘˘ع
ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا تاذ تا˘˘˘ن˘˘˘كصسلا˘˘˘ب
ءا˘ي˘حأا ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ةد˘حاو˘˘لا
ةر˘م˘حو˘بو صسو˘ب˘ي˘صسو م˘˘ير˘˘لا

رامع يديصسو ملاصس يديصسو
ليدبت مت ةيادبلا يف نأا ثيح
اذهب نينطاق˘ل˘ل ط˘ق˘ف كلا˘م˘لا
يأا تا˘˘ن˘˘˘كصسلا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن˘˘˘لا
مهئامصسأاب يه يتلا تانكصسلا
او˘˘ما˘˘ق ن˘˘يذ˘˘لا نور˘˘خآلا ا˘˘˘مأا

مت دقف اهباحصصأا نم اهئارصشب
دعب ةيعصضولا ةيوصستب مهدعو
تاءار˘˘جإلا صضع˘˘ب˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا

ةمث نمو مهئامصسأاب حبصصتلو
ثل˘ث تاذ تا˘ن˘كصس ل˘يد˘˘ب˘˘ت

ادوعو اوقلت دق اوناكو فرغ
يف يزاغلا يلاولا فرط نم
صصي˘صصخ˘˘ت م˘˘تو تقو˘˘لا كلذ
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ة˘˘صصح م˘˘ه˘˘ل
ة˘با˘ن˘ع˘ب ةزار˘خ ي˘ح ىو˘ت˘˘صسم

نآلاو نكصس006 ـب ةردقملاو
كل˘˘ت ما˘˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ل˘˘˘كصشم˘˘˘لا
ل˘كب ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘˘م˘˘لا تل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
ام مهتيصضق نأا لإا  تاءارجإلا

ةيعمجلا تماقو ةقلاع تلاز
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘˘ب
م˘˘ل˘˘ع˘˘ي و˘˘هو ي˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘بوأل˘˘˘ل
تلاز ا˘˘م ن˘˘كلو ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا˘˘˘ب
نأا ةصصاخ اهلاح ىلع رومألا

كلتب ةنطاقلا تلئاعلا مظعم
ة˘˘˘فر˘˘˘غ˘˘˘˘لا تاذ تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘كصسلا
رثكأا نم نونوكتي   ةدحاولا

˘˘مألاو بألا يأا ن˘˘˘يدر˘˘˘ف ن˘˘˘م
نيذلا مهئان˘بأا ى˘لإا ة˘فا˘صضإلا˘ب

امك تانكصسلا هذه يف اوربك
لل˘˘خ م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م صضع˘˘˘ب˘˘˘لا نأا
ة˘صصا˘خ ة˘ق˘˘با˘˘صسلا تاو˘˘ن˘˘صسلا
دق ةقهارملا نصس يف بابصشلا
اي˘لا˘ط˘يإا ى˘لإا ة˘قر˘ح˘لا˘ب او˘ما˘ق

ل˘خاد صشي˘ع˘لا او˘م˘ئ˘صس م˘ه˘نأل

نإا˘ف اذ˘ه˘˘لو تا˘˘ن˘˘كصسلا كل˘˘ت
ةفرغلا تاذ تانكصس ينطاق
اذه  اذامل نولءاصستي  ةدحاولا
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م لاز ا˘م ف˘ل˘م˘˘لا
ارار˘˘ق كا˘˘ن˘˘ه نأا ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
تاذ ىرخأاب مهتانكصس ليدبتب
م˘ه˘ل صصي˘صصخ˘˘ت م˘˘تو ة˘˘ثل˘˘ث
نأا امك مهب ةصصاخ تانكصس
ا˘ه˘˘ج˘˘مد م˘˘ت˘˘ي ق˘˘ق˘˘صشلا  كل˘˘ت
ةهجلا يف نينطاقلا مهناريجل
تانكصس نأا رابتعاب ةل˘با˘ق˘م˘لا
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘غ تاذ
نإا˘˘ف ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘بو ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت˘˘˘لا
نطقت تنا˘ك ي˘ت˘لا تل˘ئا˘ع˘لا
اهليحرت دعب تانكصسلا كلتب
م˘ت ةد˘يد˘ج˘لا ا˘ه˘تا˘ن˘˘كصس ى˘˘لإا

1F تا˘˘ن˘˘كصس ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا

ةعصسو˘ت˘لا˘ب او˘ما˘قو نار˘ي˘ج˘ل˘ل

نآلا تي˘ق˘بو2F با˘ح˘صصأل

م˘ت˘ي م˘ل ة˘ل˘ئا˘˘ع14 ي˘لاو˘˘ح
نأا ا˘م˘ك ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ة˘˘يو˘˘صست
او˘فو˘ت تل˘ئا˘ع با˘برأا كا˘ن˘ه
تانكصسلا نم اوديفتصسي ملو
را˘˘طإا ي˘˘ف فر˘˘غ ثل˘˘˘ث تاذ
اوماق مهنأا نم مغرلاب ليدبتلا
تانكصسلا تاقحتصسم ديدصستب
تاءار˘جإلا ل˘˘كبو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
ةايحلا اوقراف مهنكلو ةمزللا

ة˘ق˘لا˘ع˘م م˘ه˘تل˘ئا˘˘ع تي˘˘ق˘˘بو
دصشان˘ت ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا نإا˘ف اذ˘ه˘لو
لوؤو˘صسم˘لا ه˘ت˘˘ف˘˘صصب ي˘˘لاو˘˘لا
ةيلو˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لوألا
هذ˘ه ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘صضب
.تاونصس ذنم ةقلاعلا ةيصضقلا

 جامدإلأ ةيلمع رخأات ةيلوؤوسسم نم اماه أءزج ةيلولأ ماع نيمأأ هلمح نأأ دعب

 ليغششتلا ريدم ىلع طغشضلا نوررقي جامدإلا ىلع ةدعاشسملا دوقع نم نوديفتشسملا

مهتيعسضو ةيوسست متي ملو اقلعم1F باحسصأأ فلم ءاقب ببسسب

لخدتلا يلاولا نودششاني ميرلا يحل ةموحلا دلوأا ةيعمج
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حلاصصم صسي˘م˘خ˘لا اد˘غ عر˘صشت
يراقعلا رييصستلاو ةيقرتلا ناويد
عيزوت ةيلم˘ع ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ل
نيديفتصسملا ةدئافل عفدلاب رماوأا

ىلع ءاصضقلا راطإا يف نكصسلا نم

7002 ءاصصحإا ةصشهلا تانكصسلا
ةر˘˘صضخو˘˘بو يراد˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ل˘˘˘كل
ةرا˘ب˘ج ن˘ي˘عو ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘˘ب˘˘لاو
ةيبا˘صشلاو ل˘ي˘عا˘م˘صسإا برا˘صشو˘بو
بو˘˘ه˘˘ي˘˘م يرارزو كا˘˘تو˘˘كي˘˘˘لو

جوعموبو دوهصش ني˘عو «نا˘ت˘ي˘ل»
ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ن˘˘كصسلا ق˘˘ي˘˘˘لل˘˘˘ع˘˘˘لو
حلاصصم تذختا ثيح .قيللعلو
تاءار˘˘˘˘جإلا ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوألا
عيزوتل ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘ير˘ي˘بد˘ت˘لا
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ماوأا
لل˘˘خ ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تاد˘˘˘حو صصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
رماوأا عيزوت ةيلمعل ييجيبوألل
نيديفت˘صسم˘لا˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ع˘فد˘لا˘ب
ةر˘˘صضخو˘˘بو يراد˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ل˘˘˘كب
ةد˘حو ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت˘˘صس

ةصصاخلا عفدلا رماوأاو ةرصضخوب
ةكربلا نم لك يف نيديفتصسملاب
براصشوبو ةرابج ن˘ي˘عو ءا˘قرز˘لا
ىوتصسم ىلع نوكتصس ليعامصسإا

ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘عو .صسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح
ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ماوأا
ن˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا˘˘ب
ق˘ي˘لل˘ع˘لو ي˘ف˘˘ير˘˘لا ق˘˘ي˘˘لل˘˘ع˘˘ل
ةد˘حو ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘كت˘˘صس
رماوأا عيزوت ةيلمعو ملاصس يديصس
يف نيديفتصسملاب ةصصاخلا عفدلاب

كا˘˘تو˘˘كي˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صشلا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك

ىلع نو˘كت˘صس بو˘ه˘ي˘م يرارزو
ةيلمعلاو ينوبلا ةدحو ىوتصسم
ن˘ي˘ع ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا˘˘ب صصا˘˘خ˘˘لا
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع نو˘كت˘صس دو˘ه˘˘صش
ع˘يزو˘ت˘لاو را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘صس ةد˘˘حو
ي˘ف ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا
ةرصضخوب ةدحو نوكتصس جوعموب

ترخصس دقف صصوصصخلا اذهبو3
ناو˘عألا ي˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘بوألا ح˘˘لا˘˘صصم
ر˘ماوألا ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
حابصصلا يف قلطنت يتلاو عفدلاب
.صسيمخلا دغ موي نم

7002 ءاسصحإأ ششهلأ نكسسلأ ىلع ءاسضقلل ءايحأأ ةدعب رمألأ قلعتي

سسيمخلا ادغ نيديفتشسملل عفدلاب رماوأا عيزوت يف عرششت ييجيبوألا حلاشصم

ةيريدم رقم مامأأ مويلأ ةحيبسص جاجتحلأ ليغسشتلأ لبق ام دوقع نم نيديفتسسملأ ةيسضق نع عافدلأ يف ءاطسشنلأ نم ددع راتخأ
.جامدإلأ ةيلمع هاجت ةلماك اهتايلوؤوسسم لمحتل ةريخألأ هذه عفدل كلذو ةبانع ةيلول ليغسشتلأ

ةيزكرملأ ةرأدإلأو تايلك7 يف ةيباقن عورف باختناب قلعتي

«ايتيجيوألا» حارتقا نوشضفري راتخم يجاب ةعماج لامع
ليثمتلا يف رييغت ثادحإاو تايلكلا لثمت ةيباقن عورف باختناب قلعتملا «ايتيجيوألا» حارتقا راتخم يجاب ةعماج لامع صسمأا صضفر
يلحملا داحتلا اهمظن يتلا راتخم يجاب ةعماج يف رامع يديصسب دياقلب ركبوبأا عمصسم يف ةماعلا ةيعمجلا تايلاعف ترج دقو ،يباقنلا

نيذلا يئلولا داحتلا حارتقا ىلع ةقداصصملا لجأا نم صصصصخت نأا صضورفملا نم ناك يتلاو نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتلل يئلولاو

ةرادإلا عرفو تايلك7 يف ةيباقنلا عورفلا نع نيلثمم باختنا حارتقا مت ثيح ميدقلا ماظنلاب لمعلا وأا ميصسقتلا امإا امهو نيقصش نمصضتي
ةلصصاوم ةرورصض ىلع اورصصأاو ليصصفتو ةلمج لامعلا هصضفر ام وهو راتخم يجاب ةعماجب ةصصاخ ةيقيصسنت ءاصشنا متي اهدعبو ةيزكرملا
حرتقم قيبطت صضرفي حيرصص نوناق دجوي ل هنأا نيربتعم ةيعماجلا ةرصسألا لماك لثمي دحاو يباقن عرف دوجو وهو ميدقلا ماظنلاب لمعلا
ظحل نأا دعبو «تاحيصشرتلا عمجل ناجللا نييعت» ةماعلا ةيعمجلا لامعأا لودج يف جمربم ناك امك ،يئلولا داحتلاو يلحملا داحتلا

هنم نوموقيصس يذلا ءارجإلاب اقحل مهنوملعيصس مهنأا لامعلل اودكأاو عمصسملا اورداغ ديدجلا حرتقملل ماتلا صضفرلا «ايتيجيوألا» ولثمم

S°∏«ªÉ¿.Q.تهتنا دق راتخم يجاب ةعماج ةباقنل ماعلا نيمألا ةدهع نأا ملعلا عم

رامع يديسسب  ةعونتم ءاسضيب ةحلسسأأ زجح مت اميف

اشصرق041 زجحو نيشصخشش فيقوت
 تاردخمو اشسولهم

ةبانعب رصشاعلا يرصضحلا نمألل ةعباتلا ةطرصشلارصصانع تحجن

ةنصس75و ةنصس74رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم ،

،اصسولهم اصصرق141 ىلإا ةفاصضإا،تاردخملا نم عطقزجحو
نم يلام غلبم ، عاونألا فلتخم نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا

تامولعم ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تتأا ثي˘ح.ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع
جيورتب موقي صصخصش دوجو اهدافم ةحلصصملا ىلا تلصصو
ةطخ عصضو مت روفلا ىلع ،ةيلقعلا تارثؤوملا و تاردخملا

نم ناغلبي نيصصخصش فيقوت نم ،تنكم ةصسوردم و ةمكحم

زجحو ةيحايصس ةرايصس نتم ىلع ،ةنصس75و ةنصس74 رمعلا

ةحلصسأا ،اصسولهم اصصرق141 ىلإا ةفاصضإا،تاردخملا نم عطق
تادئاع نم يلام غلبم ، عاونألا فلتخم نم ةروظحم ءاصضيب
يف ردصص ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتصسا دعب و ثيح، جيورتلا

ةبراحمراطإا يف تايلمعلا هذه لثم  لخدتو ،عاديإا رمأا امهقح
تماق قايصسلا تاذ  يفو  ،ةيرصضحلا طاصسوألا يف ةميرجلا
يد˘˘ي˘˘صس ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘˘مأل˘˘˘ل ة˘˘˘طر˘˘˘صشلا تاو˘˘˘ق
قرفلا نم لك عم قيصسنتلاب ةع˘صساو ة˘ي˘طر˘صش ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب،را˘م˘ع
يتبيتك ،ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحل˘صصم˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تصسم ثيح ،ماظ˘ن˘لا ظ˘ف˘ح˘ل712 ةدحولا ،ع˘ير˘صسلا ل˘خد˘ت˘لا
ىلإا تصضفأا نيأا،را˘م˘ع يد˘ي˘صسب ة˘ن˘ئا˘كلا ءا˘ي˘حألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

تاجارد01 و ةبكرم41 ةبقارم ،اصصخصش03 ةلاح صصحف
صصارقألا و تاردخملا ةزايح لجأا نم صصخصش فيقوت  ةيران

نم غ721 ـب ةردقم تاردخملا نم ةيمك زجح عم ،ةصسولهملا

نم ربتعم يلام غلبم ، اصسولهم اصصرق61 ،يدنهلا بنقلا

و رماوأا70 ثحب لحم صصخصش فيقوت ،جيورتلا تادئاع
و فيصس) عون نم ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا ، ةيئاصضق ماكحأا
صصارقأاو فيصس ةزايح لجأا نم صصخصش فيقوت ،(نيروقاصش
يف ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا مت ثيح ،ةصسولهم
ةيلو نمأا حلاصصم نأا ىلا ةراصشإلاردجتو،مهيف هبتصشملا قح
ةيطرصشلا اهتايلمع ةعانقلاو ةم˘يز˘ع˘لا صسف˘ن˘ب ل˘صصاو˘ت ة˘با˘ن˘ع
ةملصس و نطاوملا نمأاب صساصسملا هنأاصش نم ام  لك ةبراحمل

eÉRhR HƒY«û°á.هتاكلتمم

لوح ايوعوت اموي فاسصفسصلأ ةماقإأ تمظن امنيب
ةيئأدغلأ تاممسستلأ

» سسوريف لوح ةيشسيشسحت ةلمح
ةبيعششلا ةيعماجلا ةماقإلاب «انوروك

ةياقولا و ةيصضايرلاو ةي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘صشن˘لا ة˘ح˘ل˘صصم تم˘ظ˘ن

و «ةب˘ي˘ع˘صشلا» ر˘ير˘صس0002 ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘قإلا˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا
ةثلث ترمتصسا ةيصسيصسحت ةلمح ةماقإلا ءابطأا عم قيصسنتلاب
بجي ام » راعصش  لمحت «انوروك» صسوريف لوح ةلماك مايأا

تابلاطلا فيرعت اهللخ مت، » انوروك صسوريف لوح هتفرعم
نيصصلاب ةصصاخ حاورألا تائم دصصح يذلا صسوريفلا اذهب
هنأا دقتعي، ثيح هنم ةياقولا ةيفيكو اهببصسي يتلا صضارعألاو
ناهوو ةنيدم يف يصضاملا ربمصسيد رهصش رخاوأا يف لوأا رهظ
رصشتناو ،ةيربلا تاناويحلا عيبل قوصس يف يبوه ميلقإا ةمصصاع
ةلطع ةيصضمتل نينطاوملل ةفيثك لاقتنا ةكرح عم ةعرصسب
تمظن رخآا بناج نم.يصضاملا يفناج يف ةيرمقلا ةنصسلا صسأار
ةيامح ةمظنم عم قيصسنتلاب ،فاصصفصصلا ةيعماجلا ةماقإلا
ةدئافل ايصسيصسحت ايوعوت اموي ةبانع ةيلو بتكم كلهتصسملا
تاممصستلا عوصضوم لوح معطملا لامع و نيميقملا ةبلطلا
نم ريبك بواجت ليجصست مت ثيح.ةيحصصلا تاداعلا و ةيئاذغلا

و ةردابملا اونصسحتصسا نيذلا ةماقإلا لامع و ةبلطلا فرط
نيلخدتملا فلتخم نم ةمدقُملا حئاصصنلا و تامولعملا اونمث
مقاطلا هيف كراصش يذلا.يصسيصسحتلا يوعوتلا مويلا اذه يف
ةيلول ةراجتلا ةيريدم و فاصصفصصلا ةيعماجلا ةماقإلل يبطلا

U¢. Ü.ةبانع
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ةديدجلا قافآلاو بلاطلا نولاسص
  ةبانعب لاحرلا طحي «ةوطخ»

نولاشص أدغ ةبانعب فايشضوب دمحم ةفاقثلأ رأد نشضتحت
يف لاحرلأ طحتشس يتلأ «ةوطخ» ةديدجلأ قافآ’أو بلاطلأ
نولاشص ءاهتنأ دعبو ،سسمأأ فيطشس ةي’وب تلح نأأ دعب ةنوب

61و51 يموي ةمشصاعلأ ىلإأ نومظنملأ هجوتيشس ةبانع
91و81 يمويو ايركز يدفم ةفاقثلأ رأد يف يراجلأ يرفيف
ةرهاظتلأ هذه ،نأرهوب «نأدريملأ» قدنف يف يراجلأ يرفيف
نيجرختملأو نييعماجلأ ةبلطلل ىلوأ’أ ةجردلاب ةشصشصخم
ةشصاخ جراخلأ يف مهتشسأرد ةلشصأوم يف نيبغأرلأ وأأ ددجلأ
ةيبنجأأ تأرافشس نع نيلثمم ةكراششم فرعيشس نولاشصلأ نأأ

ةفاشضإأ ،نطولأ سضرأأ جراخ ةشسأردلأ حنمب فيرعتلأ لجأأ نم
ةينيوكت زكأرمو ةيلودو ةينطو تاعماج نع نيلثمم ىلإأ
.ةيفأرتحأ

 ىسضوفلا عجسشي ريم

ءاشسؤور دحأأ لخدت نم ةبانع ةي’وب نمأ’أ يف راطإأ برغتشسأ
لجأأ نم قيرطلأ قلغأأ يوشضوف عئابل طشسوت يذلأ تايدلبلأ
نم فرشصتلأ أذه رشس نع راشسفتشس’أ دنعو هقئاثو عاجرتشسأ
ايبوفب باشصم هتدايشس نأأ لاقلأو ليقلأ رداشصم تفششك ريملأ
اعفأر قيرطلأ قلغ هنأاشش نم رأرق يأأ ىدافتيو تاجاجتح’أ
 .«كينهنو ينينه» راعشش

ابيرق عنسصلا يرئازج يكذ يئابرهك دادع
دأدع قÓطإ’ زاغلنوشس عمجم رشضحي

ايلحم عنشصيشس «يكذ» يئابرهك
هب دافأأ امبشسح ،لبقملأ ماعلأ نم ءأدتبأ
ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ نينث’أ موي
حشضوأأو .سصأرخلوب رهاشش ،عمجملل
ةيفحشص تاحيرشصت يف سصأرخلوب

ةثلاثلأ ةعبطلأ حاتتفأ سشماه ىلع
تاقاطلأ و ءابرهكلأ سضرعمل
رئأزجلأ) سضراعملأ رشصقب ةددجتملأ
عينشصتب تماق زاغلنوشس نأأ ،(ةمشصاعلأ
ةكرششلأ عم ةكأرششلاب يلوأ’أ جذومنلأ
ةينورتكل’أ تاعانشصلل ةينطولأ
دأدعلأ ديوزت نمشضتشس يتلأ «ينيإأ»
ةلاكولأ بشسحب ،مأ’أ ةقاطبلاب يكذلأ
أذه رابتخأ ايلاح متي و. ةيمشسرلأ
تاشسشسؤوملأ ىلإأ ةهجوم عيباشسأأ نوشضغ يف ةقباشسم قÓطإأ لبق ةشصتخملأ ثحبلأ زكأرمو تاعماجلأ عم ةكرششلاب يلوأ’أ جذومنلأ
ةتشس ةدمل ةينطو تأءافكب ممشصملأ يكذلأ دأدعلأ أذه بيرجت متيشس ،اينأديم هتعاجن نم دكأاتللو .دأدعلأ أذه ريوطت يف ةبغأرلأ ةئششانلأ
.اينطو هلامعتشسأ ميمعت يف زاغلنوشس عرششتشس،1202 نم ءأدتبأ و .بونجلأ يف رخآ’أو دÓبلأ لامشش يف امهدحأأ نيعقوم يف ،رهششأأ

ةليسسملا يف هيلع لامرلا رايهنا رثإا باسش ةافو
باشش سسمأأ ءاشسم يقل
72 رمعلأ نم غلبي
روفلأ ىلع هفتح ةنشس
قرع ىمشسملأ ناكملاب
ةنابخلأ ةيدلب سضيبأأ
وهو ةليشسملأ ةي’وب
ثيح. رفح ةيلآ’ قئاشس
لامرلأ رايهنإأ ببشست
لمعلأ ءانثأأ  هيلع ةوقب

تحتف اميف ةداعشسوبب ريششبلأ قيزر ىفششتشسمب  ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلإأ هلقن مت نيأأ
.ةليشسملأ ةي’وب يلحملأ ماعلأ يأأرلأ اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت ةينمأ’أ حلاشصملأ

 ةحسصلا ريزو فسصقي يناملرب
ةحشصلأ ريزو فشصقب يناملرب ماق
ةردقلأ مدعب هتاحيرشصت ةيفلخ ىلع
لزلز ثيح ناطرشسلأ ةيودأأ بلج ىلع
نم هنإأ Óئاق ناملربلأ ةبق هتحت نم
ةحشص ريزو موقي نأأ لوقعملأ ريغ
موقت يتلأ تاحيرشصتلأ هذه لثمب
انكو مهيلع ايشسفن ريثأاتلأ و مهلاششفإاب
ديعب تنأأ» Óئاق عباتو مهيف سسأايلأ ثبت
نولفكتي فوشس سضرمت ناكول رششلأ
.«جÓعلل اشسنرفل كلقنب نوموقيو كب

دارجو نينسش نيب ةيمÓك ةنسسÓم
سسلجملأ سسيئر دكأأ
،ينطولأ يبعششلأ
بأون نأأ ،نينشش ناميلشس
نأأ نكمي ’ سسلجملأ
لمع يأأ يف أوطرخني
يف رأرقتشس’أ فدهتشسي
ءاهتنأ دعبو. رئأزجلأ
سضرع نم لوأ’أ ريزولأ

ةموكحلأ لمع ططخم
:Óئاق ةملكلأ نينشش ذخأأ
سسلجملأ بأون نإأ»
ىلع أوقداشصو أوششقان
ةنشسل ةيلاملأ نوناق
نأأ نكمي ’و0202
مدع يف اببشس أونوكي
سسمت يتلأ0202 ةيلاملأ نوناق يف ةدرأولأ بئأرشضلأ نأأ ربتعأ يذلأ لوأ’أ ريزولأ مÓك ىلع رششابم در وهو «رأرقتشسإ’أ
.هلوق دح ىلع ةلبلبلأ ةراثإأ اهنم سضرغلأ ناك ةرحلأ نهملأ باحشصأأ سضعبو بونجلاب نيلماعلأ روجأأ
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ةنشسل ةيونشسلأ ةليشصحلأ تفششك نيأأ

نأأ ةل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب زا˘ه˘ج˘ل˘ل9102
ن˘م تن˘كم˘ت ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ر˘شصا˘ن˘ع
يتلأ لتقلأ مئأرج اياشضق لك ةجلاعم
ةيشضاملأ ةنشسلأ لÓخ ةي’ولأ اهتفرع

ةي’و تفرع نيأأ ، ةئاملاب001 ةبشسنب

اهتجلاعم تم˘ت ل˘ت˘ق م˘ئأر˘ج6 ةلششنخ
فر˘ظ ي˘ف ةا˘ن˘ج˘لأ ف˘ي˘قو˘تو ل˘ما˘كلا˘˘ب
يف نيققح˘م˘لأ ة˘كن˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘ن ي˘شسا˘ي˘ق
ةلششنخ ةي’و تفرع امك ، كردلأ زاهج
زجح نمزلأ نم دوقع ذنم ةرم لوأ’و

يف تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م غ˘ل˘ك007 ةبأرق
ن˘م دد˘ع ف˘ي˘قو˘ت و ة˘ح˘جا˘ن تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
  .دÓبلأ قرشش تاي’وب فيكلأ تانوراب

اهيف طروت ةحنج269 ، ةيانج49
ةدقعملا مئارجلا لك و اشصخشش2941

يشسايق فرظ يف لحلاب تهتنا
يف دلاخ ر˘هو˘ج˘ل˘ب مد˘ق˘م˘لأ ف˘ششك ن˘يأأ
ةديرج اهترشضح يتلأ ةيفحشصلأ ةودنلأ
كردلل ةيئ’ولأ ةعومجملأ نأأ ةعاشس رخآأ

7521 تلجشس9102 ةنشس لÓخ و ،

و ةحنج269 و ةيانج49 اهنم ةيشضق

طروت يتلأ اياشضقلأ يهو ةفلاخم102

امهتم431 مهنم اشصخشش2941 اهيف
تا˘ه˘ج˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م سسب˘ح˘لأ ه˘عأد˘يإأ م˘ت

تحت امه˘ت˘م72 ع˘شضو و ة˘ي˘ئا˘شضق˘˘لأ
نم يقابلأ دافتشسأو ةي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ
نأأ ثدحتملأ حشضوأأو ،تقؤوملأ جأرفإ’أ

ر˘شصح˘ن˘ت م˘ئأر˘ج˘لأ ي˘ب˘كتر˘م ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ

ةبشسنب ةنشس82 ىلإأ81 نم مهرامعأأ

ىلإأ92 نم رامعأ’أ اهيلت ةئاملاب36

03 تغل˘ب ة˘يو˘ئ˘م ة˘ب˘شسن˘ب ة˘ن˘شس04
.ةئاملاب
مئأرج يف ةجلاعملأ اياشضقلأ ددع غلبو

61 اه˘ي˘ف طرو˘ت ا˘يا˘شضق01 بيرهتلأ
زجح ا˘يا˘شضق˘لأ كل˘ت ن˘ي˘ب ن˘مو ا˘م˘ه˘ت˘م

تأرايعلأ فلتخم نم ةششوطرخ0021

لود نم ةبرهم تناك ديشص قدانب5 و
و تأرايشس يكرحم زجح عم  ، رأوجلأ

نم ةبرهملأ ةشسبلأ’أ نم ةعطق0052

رئاجشس ةبلع05741 زجح و سسنوت

ن˘م غ˘ل˘ك0048 و ع˘ن˘شصلأ ة˘ي˘ب˘ن˘جأأ
تردقو ةيئأذغلأ دأوملأ عأونأأ فلتخم

056 ـب تأزوجحملل ةي˘لا˘م˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ
. ميتنشس نويلم
راجت’أ ةحفاكمو ةبراحم لاجم يف امأأ
ة˘ل˘ي˘شصح˘لأ تنا˘ك د˘ق˘˘ف تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ تأو˘ق˘ل أد˘ج ة˘ي˘با˘ج˘˘يإأ
نم اهنكم˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب

فيكلأ نم ريطانق7 نم براقي ام زجح
ذنم ةي’ولأ هفرعت مل مقر وهو جلاعملأ

ةدحأو ةيلمع نأأ ثيح ، نمزلأ نم دوقع
ايشصخشش ةعومجملأ دئاق اهيلع فرششأأ

ةيشضاملأ ةنشسلأ نم سسرام رهشش لÓخ

ن˘م غ˘ل˘˘ك685 ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م تن˘˘كم
نم ريبك نوراب فيقوت و تأردخملأ
ةيلمع يفو ، دÓبلأ قرشش تاي’و ىدحإأ
دئاق ةدايق تحت و رهششب اهدعب ىرخأأ
زجح نم نمكت اي˘شصخ˘شش ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

قيرطب تأردخملأ نم غلك001 ةبأرق
، رخآأ نوراب فيقوت و ةشسبت – ةلششنخ
لاجم يف ةلجشسملأ اياشضقلأ ددع غلبو

اهيف طروت اياشضق8 تأردخملأ جيورت

نم تأزوجح˘م˘لأ تقا˘فو سصا˘خ˘ششأأ8

عأديإأ مت دقو ، غلك586 تأردخملأ
،  تقؤوملأ سسبح˘لأ ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج
در˘˘˘شس ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإ’أ ةود˘˘˘ن˘˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘خو

يف ةلجشسملأ ايا˘شضق˘لأ م˘هأأ ثد˘ح˘ت˘م˘لأ
. اهنيب نم يتلأ و ةلششنخ ةي’و

اهتجلاع اياشضق9  مهأا رششنت ةعاشس رخآا
ةي’ولا بارت ربع كردلا تادحو
ةريطخ ةي˘مأر˘جإأ ة˘كب˘شش كي˘كف˘ت م˘ت

ةيأدب لÓخ سصاخششأأ (40) نم ةنوكتم
، ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ ن˘م ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘˘شش
ىلع و˘ط˘شسلأو ءأد˘ت˘ع’أ ي˘ف ة˘شصت˘خ˘م
ثحبلأ دعب و ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تا˘كل˘ت˘م˘م
مت ،تامÓعتشس’أ ف˘ي˘ث˘كتو ير˘ح˘ت˘لأو

ه˘ب˘ت˘ششم سصا˘خ˘ششأأ (40) ة˘يو˘ه د˘يد˘ح˘ت

اميف ،سسبحلأ مهنم (20) عدوأأ نيأأ ،مهيف
.ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت نأرخآ’أ عشضو

ة˘ن˘شسلأ سسف˘ن ن˘م سسرا˘م01 خيراتبو

فيكلأ نم ةيمك  ربكأأ زجح مت9102
ةي’ولأ اهدهششت مل ةيشضق يف جلاعملأ

تمت نيأأ ، لبق نم ةنشس نيرششع ذنم
دئاقل رششابملأ فأرششإ’أ تحت ةيلمعلأ
رهوجلب مدق˘م˘لأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

دعبو غلك685 ـب ةيمكلأ ردقت و ، دلاخ
ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘˘ف ق˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
،سسبح˘لأ ا˘عدوأأ ن˘ي˘طرو˘ت˘م ن˘ي˘شصخ˘شش
. رأرف ةلاح يف رخآأ سصخشش يقب اميف

ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب و ل˘˘ير˘˘فأأ7 خ˘يرا˘ت˘ب و
ةما˘ه ة˘ي˘شضق ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
رئاجشسلأ نم ةيمك بيرهت يف لثمتت

05741 ـب ردقت يبنجأ’أ عنشصلأ تأذ
نتم ىلع ماكحإاب ةأابخم تناك ،ةبلع
ناشصخشش اهرثإأ ىلع فقوأأ نيأأ ،ةنحاشش

.سسبحلأ اعدوأأو ناطروتم (20)

،تامولعم ىلع ءانب و نأوج1 خيراتبو
ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘شضق ة˘ج˘لا˘˘ع˘˘م م˘˘ت
ق˘˘ب˘˘شس ع˘˘م يد˘˘م˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ت˘˘ق˘˘لأ ،رأر˘˘ششأأ
ءا˘ف˘خإأو ة˘قر˘شسلأ ،د˘شصر˘ت˘˘لأو رأر˘˘شصإ’أ

(60) اهرثإأ ىلع فقوأأ ،ةقورشسم ءايششأأ

(40) عدوأأ نيأأ ،مهيف هبتششم سصاخششأأ
تحت نأرخآ’أ عشضو اميف ،سسبحلأ مهنم
.ةيئاشضقلأ ةباقرلأ

ةجلاعم تمت  نأوج رهشش فشصتنم يفو
ة˘ي˘شضق ي˘هو ة˘ل˘˘ثا˘˘م˘˘م ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘شضق
يدمعلأ لتقلأ ،رأرششأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت
ةقرشسلأ ،دشصرتلأو رأرشصإ’أ قبشس عم
ى˘ل˘ع ف˘قوأأ ،ة˘قور˘شسم ءا˘ي˘ششأأ ءا˘˘ف˘˘خإأو

نيأأ ،مهيف هبتششم سصاخششأأ (30) اهرثإأ

عشضو اميف ،سسبحلأ مهنم (20) عدوأأ
 .ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت رخآ’أ

ىلع ءا˘ن˘ب و ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج52 خيراتب
ةمهم ةي˘شضق ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت ،تا˘مو˘ل˘ع˘م
ةحلشسأ’اب ةرجاتملأو ةزايحلأ يف لثمتت
اهرثإأ ىلع مت ،ةشصخر نود ةريخذلأو

عنشصلأ ةيبنجأأ ديشص قدانب (20) زجح

0572 ـب تردق ةر˘ي˘خذ˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘كو

تناك ،ملم21و61 رايع نم ةششوطرخ
فقوأأ ،ةرايشس نتم ىلع ماكحإاب ةأابخم

ناطرو˘ت˘م (20) نا˘شصخ˘شش ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘ع
.سسبحلأ اعدوأأ

خيراتبو اشضيأأ ةماهلأ اياشضقلأ نيب نمو

فأر˘˘ششإ’أ تح˘˘ت و ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘شس02
ءانب و ةعومجملأ دئاقل امئأد يشصخششلأ

ةيمك زجح مت ، ةقيقد تامولعم ىلع
ـب ردقت ج˘لا˘ع˘م˘لأ ف˘ي˘كلأ ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

امك ،تا˘ب˘كر˘م (30) ثÓ˘ثو غ˘˘ك4.78

عدوأأ ،سصاخششأأ (30) اهرثإأ ىلع فقوأأ

تحت رخآ’أ عشضوو سسبحلأ مهنم (20)

(30) ي˘ق˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘˘با˘˘قر˘˘لأ
. رأرف ةلاح يف نيرخآأ سصاخششأأ

ءانب و9102 ربمتبشس رهشش سسفن يفو
و تاقيقح˘تو ة˘ق˘ي˘قد تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع
كرد˘لأ تأد˘حو ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت
نم ةربتع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح م˘ت ، ي˘ن˘طو˘لأ

زجح و غلك5 ـب ردقت جلاعملأ فيكلأ

فقوأأ امك،(10) ةدحأو ةيحايشس ةبكرم

عدوأأ (10) د˘حأو سصخ˘شش ا˘هر˘ثإأ ى˘ل˘˘ع
. راشششش ةيدلبب كلذو سسبحلأ

نم ةجلاعملأ ةمهملأ اياشضقلأ نيب نمو
ربتعت يتلأو  ينطولأ كردلأ دأرفأأ لبق
ة˘ي’و تز˘ه ي˘ت˘لأ ا˘˘يا˘˘شضق˘˘لأ م˘˘هأأ ن˘˘م
ةطرافلأ ةنشسلأ ةياهن ىلإأ دوعت  ةلششنخ
ةجلاعم نم كردلأ وققحم نكمت نيأأ ،
لتق˘لأ ،رأر˘ششأأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘كت ة˘ي˘شضق
ةقرشس ةيانج نع غيلبتلأ مدع ،يدمعلأ

هبتششم (80) اهرثإأ ىلع فقوأأ ،يششأوم

اميف ،سسبحلأ مهنم (60) عدوأأ نيأأ ،مهيف
ةيئاشضقلأ ةباقرلأ تحت نأرخآ’أ عشضو
راباب ةيدلب اهتدهشش يتلأ ةيشضقلأ يهو
لتق ةميرج ىلإأ منغ يعأر سضرعت نيأأ ،

رشصانع نكم˘ت ن˘يأأ ، ه˘ت˘ي˘ششا˘م ة˘قر˘شسو
ةقمعملأ تايرحتلأ نم رهشش دعب كردلأ

ةيوه فششك نم ةفيثكلأ تاقيقحتلأو
. ةلأدعلأ ىلع مهتلاحإأ و ةانجلأ

ةبكرم فلأا05 و ضصخشش فلأا331 ضضرع
ةدحاو ةنشس يف تافيرعتلا ماظن ىلع

ليجشست مت دقف تافيرعتلأ لاجم يف امأأ
، ةيباجيإ’أ تايلمعلأ يف ديج عافترأ

فلأأ331 ن˘م د˘يزأأ سضر˘ع م˘˘ت ثي˘˘ح
ة˘ي˘شصخ˘ششلأ ة˘ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ى˘ل˘˘ع سصخ˘˘شش

132 ـل ةبشسنلاب ةيباجيإأ جئاتنلأ تناكو
مهتلاحإأو مهفيقوت مت ثيح ، اشصخشش
لاجم يف امأأ ، ةينعملأ تاهجلأ ىلع

05 نم رثكأأ سضرع مت دقف تابكرملأ
ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت ما˘˘ظ˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ةرا˘˘˘ي˘˘˘شس ف˘˘˘لأأ
يف ةيباجيإأ جئاتنلأ تناك و تابكرملأ

ن˘ي˘ترا˘ي˘شسلأ ز˘ج˘ح م˘ت ن˘˘يأأ ، ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح
ىلع ام˘ه˘ت˘لا˘حإأ و ا˘ه˘با˘ح˘شصأأ ف˘ي˘قو˘تو

دد˘ع نأأ ا˘م˘ك ، ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ىد˘م ر˘شسف˘ي ة˘ل˘ج˘شسم˘لأ تا˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ىلع ةل˘شصأو˘ت˘م˘لأو ة˘م˘ئأد˘لأ ةر˘ط˘ي˘شسلأ
، ةعومجملأ تأدحو فرط نم نأديملأ
فرط نم ةرطشسملأ تاططخملل أذيفنت
. زاهجلل ايلعلأ ةدايقلأ

،ةراجتلا ميظنتب قلعتت ةيشضق5805
يف ةرجاتملا ، نارمعلا ، ةئيبلا ةيامح

ةيلوحكلا تابورششملاو ةحلشسأ’ا
فلتخمب ةشصاخلأ ةطرششلأ دأرفأأ تنكمت
كرد˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ تأد˘حو

ةنشس يف ةيدلب12 ربع ةعزوم ينطولأ

اهنم ةيشضق5805 ةجلاعم نم9102

ةراجتلأ ميظنت لاجم يف ةيشضق9651

ةيشضق24 ليجشستو ، قأوشسأ’أ رييشستو
ةريخذلأو ةحلشسأ’أ يف ةرجاتملاب قلعتت

راجتإ’اب قلعتت ةيشضق48 ليجشست و ،
ةيلوحكلأ تابورششملاب عورششملأ ريغ

ةيامحب قلعت˘ت ة˘ي˘شضق231 و غبت˘لأو

ةفلاخمب قلع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق14 و ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ
اعيمج اهتجلاعم تمت و هايملأ نوناق
امك ، ةلأدعلأ ىلع نيفلاخملأ ةلاحإأو
كردلأ تأدحوب نأرمعلأ ةطرشش تلجشس

ةشصخر نود تايانبلاب قلعتت ةيشضق83
تلج˘شسو ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لأ نو˘نا˘ق ة˘ف˘لا˘خ˘م وأأ

،ةيشضق45 ةيمومعلأ ةحشصلأ ةطرشش

رييشست ةف˘لا˘خ˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق48
تأدحو تلجشس و ةيمومعلأ تايافنلأ

ةيامح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق116 كردلأ

ةيشضق3172 و ة˘ي˘نأو˘ي˘ح˘لأ ة˘ح˘˘شصلأ
، عبطلأ ، لمعلأ نينأوق ةفلاخمب قلعتت
   . سشغلأ عمقو كلهتشسملأ ةيامحو

Óيتق23 فلخ  اتيمم اثداح62

اعجارت دكؤوت ماقرأ’او احيرج771و
تقبشس يتلا تاونشسلاب ةنراقم ايباجيإا
تشصحأأ دقف تاقرطلأ نمأأ لاجم يف امأأ
ددع يف اع˘جأر˘ت ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

ددع و ةلششنخ ةي’وب رورملأ ثدأوح

ةنراقم9102 ةن˘شس لÓ˘خ ا˘يا˘ح˘شضلأ
لجشس نيأأ ، اهت˘ق˘ب˘شس ي˘ت˘لأ تأو˘ن˘شسلا˘ب

4 و اينامشسج ايرورم اثداح26 عوقو

، اتي˘م˘م ا˘ثدا˘ح62 و ة˘˘يدا˘˘م ثدأو˘˘˘ح

23 لتقم ةيرورملأ ثدأوحلأ تفلخو

،اشصخشش071 نم ديزأأ حرج و اشصخشش
ر˘شصن˘ع˘ل˘ل ي˘ب˘ل˘شسلأ كو˘ل˘شسلأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي و
ةي˘ن˘مأأ ة˘فا˘ق˘ث˘ب ه˘ي˘ل˘ح˘ت مد˘عو ير˘ششب˘لأ

ةي˘شسي˘ئر˘لأ با˘ب˘شسأ’أ ن˘ي˘ب ن˘م ة˘يرور˘م
مظعم نأأ نوك ،رورملأ ثدأوح عوقول
كردلأ قرف فرط نم ةنياعملأ ثدأوحلأ
لا˘م˘ع˘ت˘شسأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘˘ه˘˘با˘˘ب˘˘شسأأ تنا˘˘ك ،
ريطخلأ زوا˘ج˘ت˘لأ ، ة˘طر˘ف˘م˘لأ ة˘عر˘شسلأ

ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ ة˘˘فا˘˘شسم˘˘لأ كر˘˘ت مد˘˘عو

ببشست ثداح87 نأأ ثيح ، تابكرملأ

4 و ( قئاشسلأ ) يرششبلأ رشصنعلأ هيف
ثدا˘ح و ةرا˘م˘لأ ا˘ه˘ي˘ف بب˘˘شست ثدأو˘˘ح

9 و ط˘ي˘ح˘م˘لأو ق˘ير˘ط˘لأ ه˘ب˘ب˘شس د˘˘حأو
عون و تابكرملأ ةلاح ببشسب ثدأوح
 .لمعتشسملأ رايغلأ عطق
لÓ˘خ رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح تد˘˘ه˘˘شش ن˘˘يأأ
ءانثأأ اشسوشسحم اعافترأ ةيشضاملأ ةنشسلأ
ا˘ه˘تورذ تغ˘ل˘ب ن˘يأأ ،ة˘ي˘ف˘ي˘شصلأ ةر˘ت˘ف˘لأ

ثداح (51) لدعمب نأوج رهشش لÓخ
ةيفيشصلأ ةل˘ط˘ع˘لأ ع˘م ا˘ه˘ن˘مأز˘ت˘ل كلذو
ةءأرق لÓخ نمو ، ناشضمر رهشش ةياهنو
موي نأأ ةظحÓم تمت ةنيبملأ تايطعملأ
ثدأو˘ح˘ل ة˘ب˘شسن ى˘ل˘عأأ ل˘ج˘˘شس تب˘˘شسلأ
عوب˘شسأ’أ ة˘ل˘ط˘ع ع˘م ه˘ن˘مأز˘ت˘ل رور˘م˘لأ

تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب كلذو
تا˘يرود˘لأو ز˘جأو˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شس’أ
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘فو مو˘˘ي˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ
ثدأو˘ح نأأ ا˘شضيأأ ظ˘حÓ˘يو ،عو˘˘ب˘˘شسأ’أ
ة˘ي˘ئا˘شسم˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف د˘يأز˘ت˘ت رور˘م˘لأ

ةياغ ىلإأ (00:81) ةعاشسلأ نم ةدتمملأ

(52) لدعمب يأأ ،ليللأ فشصتنم ةعاشسلأ
ثدأو˘ح˘لأ عو˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م كلذو ثدا˘˘ح

امم ، ةئاملاب72 ةبشسنب يأأ ةبكترملأ
دأدعإأ لÓخ اهي˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأ ى˘عد˘ت˘شسأ

.ةيراجلأ ةنشسلأ تاططخم
ىلوأ’أ ةبترملأ ةينطولأ قرطلأ ردشصتت

1.25 ةبشسنب يأأ ،ثداــح (84)لدعمـب
لدعمـب ةيئ’ولأ قرطلأ اهيلت  ةئاملاب

،  ةئاملاب34.03 ةبشسنب يأأ ،ثداـح82

،ثداح (21) لدعمب ةيدلبلأ قرطلأ مث

تاعمجتلاف ،ةئاملاب40.31  ةبشسنب يأأ

يأأ ،ثدأو˘˘˘˘ح (40) لدع˘مـب ة˘ي˘نا˘كشسلأ

.ةئاملاب43.40 ةبشسنب
تاقرطلا ربع تادحولا طاششن يف عافترا

حنج نيب ةيشضق64283 ليجشست و
ةيفازج تامارغو تافلاخم ، ةيرورم

رورملأ نوناق ةفلاخمو حنج لاجم يفو

عافترأ ليجشست مت،9102 ةنشس لÓخ
ة˘عو˘م˘ج˘م˘لأ تأد˘حو طا˘ششن ي˘ف د˘ي˘˘ج
د˘˘جأو˘˘ت˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت ى˘˘لإأ ع˘˘˘جأر كلذو
نم قرطلأ مظ˘ع˘م لÓ˘ت˘حأو ي˘نأد˘ي˘م˘لأ
كلت ةشصاخ ينطولأ كردلأ دأرفأأ لبق
تلجشس نيأأ ، ةيرورم ةفاثك دهششت يتلأ

ةحنج25501 ةيشضا˘م˘لأ ة˘ن˘شسلأ ي˘ف

نوناقل ةفلا˘خ˘م4261  و، ة˘˘˘يرور˘˘˘˘م

و ةيفأزج ةمأرغ97432 و ، رورملأ

ت’اح3 و لقنلأ قيشسنت حنج8852

64283 عومجمب ةريظحلأ يف عشضو
 ةيفأزج تامأرغ و تافلاخمو حنج نيب
مت يتلأ ماقرأ’أو تايطعملأ لÓخ نم
مت هنأأ ةظحÓم تمت ، ةودنلأ يف اهدرشس
دد˘ع ي˘ف سسو˘شسح˘م عا˘ف˘ترأ ل˘ي˘˘ج˘˘شست

ة˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘شسلأ سصخر˘˘˘ل بح˘˘˘شسلأ ت’ا˘˘˘ح
قأوشسلأ عدر راطإأ يف كلذو اهيعونب
ليلقت يف ةمهاشسملأ أذكو نيروهتملأ

ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لأو رور˘˘م˘˘لأ ثدأو˘˘ح
ة˘ج˘لا˘ع˘م م˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لأ حأورأ’أ

عطاقملأو طاق˘ن˘لأ ل˘ك ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لأو
ةينأديملأ ةع˘با˘ت˘م˘لأ لÓ˘خ ن˘م ءأدو˘شسلأ

ى˘لإأ ة˘ل˘شسر˘م˘˘لأ ة˘˘يرود˘˘لأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لأو

52651 تلجشس نيأأ ، ةينعملأ تاهجلأ
ةدمل  ةقايشسلأ ةشصخرب  ظافتحÓل ةلاح

ةردقلاب سساشسملأ نود مايأأ (01) ةرششع

ظافتحÓل ةلاح4587 ، ةقايشسلأ ىلع
ةردقلاب سساشسملأ عم ،ةقايشسلأ ةشصخرب

و ، ةعاشس84 رورم دعب  ةقايشسلأ ىلع

ةشصخر قيلعت بلط˘ت˘ت ة˘ف˘لا˘خ˘م281
. ةيئاشضقلأ تاهجلأ فرط نم ةقايشسلأ

فششكي  دلاخ رهوجلب مدقملا ينطولا  كردلل ةيئ’ولا ةعومجملا دئاق   ةيونشسلا ةليشصحلل هشضرع لÓخ

تاردخملا نم ريطانق7 انزجحو لتقلا مئارج اياضضق لك ةجلاعم يف انحجن
كردلا قرفو تادحو فلتخمل ةيونشسلا ةليشصحلا ضضرعل ديدجلا ةعومجملا رقمب اهدقع ةيفحشص ةودن يف دلاخ رهوجلب مدقملا ةلششنخ ةي’وب ينطولا كردلل ةيئ’ولا ةعومجملا دئاق فششك

.اهلاكششأا فلتخمب ةميرجلا ةبراحم و نطاوملا تاكلتممو نمأا ظفح يف ةي’ولا ربع زاهجلا اهققح ةيباجيإا ماقرأا نع ، ةي’ولا بارت لماك ربع ينطولا
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فسصتت ةئيسس ةداع كانه لباقملا يف
ةمكاحلا ةمظنألا بلغأا (مومعلا ىلع) اهب
نع ةمظنألا كلت زجع دنعف ،ةقطنملا يف
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا) عا˘˘سضوألا ي˘˘ف م˘˘كح˘˘ت˘̆لا

يف ةدئاسسلا (ةيداسصتقلاو ةي˘عا˘م˘ت˘جلاو
لك ىلع ةرطيسسلا يف اهلسشفو اهنادلب

قا˘ف˘خإلا كلذ ق̆ل˘عُ̆ت ،ةر˘ي˘ب˘كو ةر˘ي˘غ˘˘سص
ةرماؤوملا ةيرظ̆ن بج˘سشم ى̆ل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م
رومألل يقطنملا ليلحتلاو ثيرتلا نود
˘ما˘مألا ى˘̆لإا بور˘˘ه˘̆لا اذ˘˘هو ،ثاد˘˘حألاو
مجرتيو ةيبرعلا تاينهذلا ةيسسفن سسكعي
ةيلوؤوسسملا لمحت مدع ىلإا ليملا ةجرد
تا˘ي˘كو̆ل˘سسلاو تا˘فر˘˘سصت˘̆لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘تو
يف اهل لخد ل ةيبرغلا لودلاف .ةئطاخلا
ثاد˘حألا ةرار˘سش قل˘ط̆نا ى̆ل˘ع ر˘ي˘ثأا˘ت˘̆لا

رييغتلاب ةيدانملا ةيبعسشلا تاروثلا كارحو
عا˘˘سضوألا ن˘˘ي˘˘سسح˘˘تو ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘̆لا
اهئجافت ليلدب ،ةقطنم̆لا ي˘ف ة˘ي˘سشي˘ع˘م̆لا

،ثدح امل ا˘هرا˘ظ˘ت̆نا مد˘عو ا˘ه˘ت˘مد˘سصو
عم ةيجيتارتسسإا تافلاحت اهل نأاو ةسصاخ
يفني ل اذه نكل .ةدبتسسملا ةمظنألا هذه
هذه للغتسسا ةيبنجألا ىوقلا هذه ةلواحم
ا˘هرا˘م˘ث˘ت˘˘سسا ى˘̆لإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ع˘˘سسو ثاد˘˘حألا

،ةقطنملا يف اهفادهأا ةمدخل اهفيظوتو
انلواح» :لاق لمعلا اذه نع هثيدح يفو
ىلوأا ةلحرم يف باتكلا اذه للخ نم
:وهو يرهوجو سساسسح لاؤوسس نع ةباجإلا

ميلسس ءيسش لكو ديج عسضولا نأا اقح له
ريياعملا قفو) نوكي نأا بجي امك ريسسيو
ة˘ق˘ي˘م˘ع ة˘مزأا كا˘ن˘ه نأا مأا ؟(ة˘ح˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ةيناكمإا نم ةريبكلا فواخملا اهمجرتت
حتف ةركفب لجع ام وهو ؟ىودعلا لاقتنا
ةقيمعلا تاحلسصإلا لوح ينطو سشاقن
حلاسصل اهنع عجارتلا مت ام ناعرسس يتلا
،ةيرارمت˘سسلا لل˘خ ن˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا ةر˘كف
هوجولاو دارفألا سسفن ءاقب ينعت يتلاو
بابسسألا دحأا مهنأاب نومهُتي نيذلا ةميدقلا
لعلو .يدرت̆لاو ل˘سشف̆لا ي˘ف ة˘يرو˘ح˘م̆لا
ة˘̆ل˘˘ئ˘˘سسألا هذ˘˘ه ة˘̆ل˘˘م˘˘˘ج ي˘˘˘ف ثح˘˘˘ب˘˘̆لا

ان̆ل ف˘سشكي د˘ق ة˘م˘ه˘م̆لا تا˘ي̆لا˘كسشإلاو
امك ،دئاسسلا خانملا ةعيبطو رييغتلا ةقيقح
ةلئسسألا حرط ىلإا رخآا بناج نم اندوقي
ل دئاسسلا خانملا اذامل :ةيلاتلا ةيروحملا
ل˘ك سضه˘ج˘يو ر˘ي˘ي˘˘غ˘˘ت˘̆لا و˘˘ح˘̆ن ع˘˘فد˘˘ي
بابسسأا كان˘ه ل˘هو ؟ةدا˘ج̆لا تلوا˘ح˘م̆لا
عافدلاو رييغتلا سضفر ءارو فقت ةيوق
مهأا يه امو ؟ةيرارمتسسلاو تابثلا نع
هجو يف فقت يتلا تاقيعملاو حباوكلا
هذه لثمت ا˘م رد˘ق̆بو ؟ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا ةرور˘ي˘سس
ةريطخ تايدحت تاي̆لا˘كسشإلاو ة̆ل˘ئ˘سسألا
عييسضت sنأل ،مامألا ىلإا مدقتلا ةيلمع مامأا
ملسست نأا ينعي ل رارمتسساب رييغتلا سصرف
ةلواحم لثمت ام ردقب .ةرم لك يف ةرجلا
ف˘سشك ي˘ف ة˘ي˘م˘هأا ن˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ة˘̆با˘˘جإلا
ىوتسسم عفرو سسبللا ةحازإاو سضومغلا
.هلتكو هتانوكم لكب عمتجملا يف يعولا

ذيملتلل نقلت يتلا ةيسساسسألا ئدابملا نم
يف ة˘ف˘سسل˘ف̆لا سسا˘ي˘ق˘م ي˘ف ن˘ي̆ئد˘ت˘ب˘م̆لا
نم مهأا ةلئسسألا :نأا يه ةيوناثلا ةلحرملا
ىلإا باوج لك لوحتي نأا يغبنيو ةبوجألا
دكؤو˘ي قا˘ي˘سسلا سسف̆ن ي˘فو .د˘يد˘ج لاؤو˘سس
لاؤوسسلا نأا يدسسملا ملسسلا دبع روتكدلا
،باو˘ج ى̆لإا ي˘سسا˘ي˘˘سسلا د˘˘ن˘˘ع لو˘˘ح˘˘ت˘˘ي
لاؤوسس ىلإا فقثملا دنع لوحتي باوجلاو
م˘يد˘ق˘ت ن˘ع ي˘سسا˘ي˘سسلا ف˘ك اذإاو .د˘يد˘˘ج
فك اذإاو ،هدوجو تاغّوسسم رسسخ ةبوجألا
ل˘ك ر˘سسخ ة̆ل˘ئ˘سسألا ءا˘ق̆لإا ن˘ع ف˘ق˘ث˘م˘̆لا

يعدن ل نحنف كلذبو .هدوجو تارربم
بيجي مكيدي نيب يذلا باتكلا اذه نأاب

ةيم˘ن˘ت̆لا̆ب ة˘ط˘ب˘تر˘م̆لا ة̆ل˘ئ˘سسألا ل˘ك ن˘ع
راتسسلا عفر يف مهاسسي ام ردقب ،رييغتلاو
ةءا˘سضإاو ة˘م̆ل˘ظ˘م̆لا بورد̆لا سضع̆ب ن˘ع
راسسمو قيرط يف يسضمي نم لك برد
ةم˘ها˘سسم̆لا هذ˘ه ن˘م سضر˘غ̆لا  .ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا
لو˘ح ي˘ق˘ي˘ق˘ح سشا˘ق̆ن ح˘ت˘ف و˘ه ة˘ي˘̆لوألا
ريسس طخ ءاج كلذل ،ةيسساسسألا لئاسسملا

ن˘يذ̆لا كئ̆لوأا ها˘˘ج˘˘تا ي˘˘ف با˘˘ت˘˘كلا اذ˘˘ه

نمو ،ةيمنتلاو رييغتلا ةلئسسأاّ مه نولمحي
فرتعي ل يذلا ّيدقنلا ركفلاب نونمؤوي
قيمعلا فدهلا ثيح .ةزهاجلا قاسسنألاب
تا˘هو˘سشت̆لاو تا˘فار˘ح̆نلا ل˘ي̆ل˘ح˘ت و˘˘ه
فقثملاو ةمكاحلا ةطلسسلا يف ةريطخلا

سضعب يسضري دق بو̆ل˘سسأا̆ب ع˘م˘ت˘ج˘م̆لاو
زفتسسي دق امك ،اهأامظ يفسشيو فارطألا

نيح يف ،اهجعزيو ىرخأا افارطأا بسضغيو
يفو) نورخآا هعم فلتخي نأا نكمملا نم
دامتعلا sمت يلاتلابو .(ةمحر فلتخلا

قاو˘طأل خ˘سضر˘ي ل ير˘كف را˘سسم ى̆ل˘˘ع
ىل˘ع مو˘ق˘يو ،ة˘ي˘ط˘م˘ن̆لا دو˘ي˘قو نا˘عذإلا
ن˘م ة˘ي̆لا˘خ˘̆لا ة˘̆با˘˘ت˘˘كلا و˘˘ح˘̆ن ي˘˘ع˘˘سسلا
مهف ىلإا لسصوتلا ةيغب هنع توكسسملا
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا تا˘ي˘ف̆ل˘˘خ˘̆لا

ةيرئازجلا ةمزألل ةيفاقثلاو ةيداسصتقلاو
اننأا مأا ؟مامألا ىلإا مدقتن نحن اقح له .مويلا
ي̆نر˘سضح˘ت ا˘ن˘هو ؟ف̆ل˘خ̆لا ى̆لإا مد˘˘ق˘˘ت˘̆ن
ل˘ق̆ن ة̆ل˘فا˘ح سضبا˘˘ق˘̆ل ة˘˘يز˘˘مر تارا˘˘سشإا
ةلفاحلا ةباوب يف فقي امنيح ،نيرفاسسملا
ى̆لإا هر˘ظ˘ن̆ب ه˘جو˘ت˘يو ار˘مذ˘ت˘م ة˘ي˘ما˘˘مألا
اومدقت ..مكلسضف نم ايه :لئاق باكرلا

tialp suov li’S...) ..ف̆ل˘خ̆لا ى˘̆لإا

erèirra ne zecnavA)،ةبغر كلذو
نم ّدح ىسصقأا ىلإا ةلفاحلا ةئبعت يف هنم
مامتهلا امأا ،ماعنألاك مهرسشحو ،باكرلا
ر˘خآا ي˘ف بسصن˘ي˘ف م˘ها˘سضرو م˘ه˘˘ت˘˘حار˘̆ب
بايغو ريبكلا بيسستلل ارظن ،هتامامتها
باحسصأا ة˘ط˘سشنأا ى̆ل˘ع ة˘ي˘فا˘كلا ة̆با˘قر̆لا
عسشجلا مهامعأا نيذلا ةسصاخلا تلفاحلا

رظنلا سضغب عيرسسلا حبرلا نع ثحبلاو
ميدقت ةدوج طورسشو ريياعم مارتحا نع
ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا ة˘ي̆لا˘كسشإا ة˘سسارد sنإا  .ة˘مد˘خ˘̆لا
،عوسضوملل ةيجهنم ةلكيهو ءانب مزلتسست

با˘˘ت˘˘كلا روا˘˘ح˘˘مو ما˘˘سسقأا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ
يف ناكمإلا ردق داهتجلا نم مغرلابو
سضرع يف ةيقادسصملاو حوسضولا يرحت
ةقلطملا ةقدلا ةياغ قيقحت نأا لإا ،اهداوم
ا˘ي˘ب˘سسن ار˘مأا ى˘ق˘ب˘ت ع˘ي˘سضاو˘م اذ˘كه ي˘˘ف
ىلإا ةفاسضإلاب اذه .قيقح˘ت̆لا ل˘ي˘ح˘ت˘سسمو
ةقلعلا نم ةجرد ىلإا ئراقلا هابتنا تفل
نايحألا سضعب يف ةلخادتملاو ةيكباسشتلا
.با˘ت˘كلا روا˘ح˘مو ءاز˘جأا ف̆ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘̆ب
نم ةعومجم هيتفد نيب مسضي باتكلاف
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ح̆باو˘كلا م˘هأا

يتلا ةيدا˘سصت˘قلاو ة˘يرادإلاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث̆لاو
حبكتو هرا˘سسم قو˘ع˘تو ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا موا˘ق˘ت
يف قئاوعلاو حباوكلا هذه نكل ،هروطت
تلمتكا اذإاو (لباقملا يفو) تقولا سسفن
طور˘˘˘سشلا سضع˘˘̆ب ا˘˘˘ه˘˘̆ل تق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
لسضفب) لوحتت  نأا نكمي ةيعوسضوملا
ىلإا (طورسشلا هذه عم بؤواذتلاو مغانتلا
ّدح يف رييغتلل ةيرهوج رداسصمو عفاود
تاقرافم نم ةقرافم ودبت دق هذهو .هتاذ
داجنتسسلا ا˘ن˘ه ا˘ن˘ن˘كم˘يو .ر˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا ةرادإا
تانوكملا ة˘ف̆ل˘ت˘خ˘م̆لا ءاود̆لا ة˘ب˘ي˘كر˘ت̆ب
عزن دن˘ع˘ف ،اد˘ج ةر˘ي˘ب˘ك ة˘قد̆ب ة̆ل˘ّكسشم̆لا

هتبسسن ليلقت وأا نيعم ءاودل ام نوكم
نمف ،ءاودلا كلذ ليكسشت يف ةمهاسسملا
اذه لوحتي نأا ةلاحلا هذه يف نكمملا
هتيلاعف دقفي وأا لتاقّ مسس ىلإا امإا ،ءاودلا
اذهو ،ريثأات يأا هل حبسصي لو ةيجلعلا
تانوكملا يقاب ىلع هظافح نم مغرلاب
يفً اسساسسأا نمكت ةلكسشملا نكل ،ىرخألا
نيب مغانتلاو ماجسسنلا ىوتسسم عييسضت
اذه نيوكت يف لخدت يتلا داوملا فلتخم
ىلع قبطني ءيسشلا سسفن يلاتلابو .ءاودلا

يتلا ،رييغتلل ةحباكلا لماوعلا فلتخم
ىرخأا تاقايسس يف لوحتت نأا نكمملا نم
طور˘سشلا سضع̆ب لا˘م˘ت˘كا ل˘سضف̆ب كلذو
نمو ،تاريغتملا نم ةعومجم جوسضنو
اميف مغانتلا نم نيعم ىوتسسم قيقحت مث
رخآا ىنعم هرودب اهل يطعي يذلاو ،اهنيب
راطإا يفو  .لوألا اهانعمل امامت اسضقانم
را˘سسم̆ل ة˘ح̆با˘كلا ل˘ماو˘ع̆لا م˘هأا كي˘كف˘ت
ايئدبم باتكلا اذه يف فقوتنسس رييغتلا
،ةيسساسسألا لوسصف̆لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ما˘مأا
يف ان˘ج̆لا˘ع ؛ما˘سسقأا ة˘ثل˘ث ى̆ل˘ع عزو˘ت˘ت
،رييغتلا لوح ًةيلوأاً اراكفأا لوألا مسسقلا

حباوكلا يناثلا م˘سسق̆لا ي˘ف ا˘ن̆لوا˘ن˘ت ا˘م˘ك
يف ،ةيفاقثلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

حباوكلل ثلا˘ث̆لا م˘سسق̆لا ا˘ن˘سصسصخ ن˘ي˘ح
نيبغارلل كلميو ،ةيداسصتقلاو ةيرادإلا

ةبتكم يف هودجي نأا باتكلا ءانتقا يف
رازن ةبتكم ،ةبانع ةنيدم طسسوب ةروثلا
يف ةريسصبلا ةبتكم ،ةبانع ةنيدم طسسوب

تلحملا يفو ةبانعب «نولوكل» يح
ىوتسسم ىلع لاطفن تاطحمب ةيراجتلا
ىلإا ةفاسضإا ،برغ-قرسشرايسسلا_قيرطلا

ة˘يلو̆ب «لو˘˘م كرا˘̆ب» كن˘˘ف˘̆لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘كم
.فيطسس

نع راتصسلأ فصشكي باتكلأ
ليوحت ةيفيكو قئاقحلأ

فييزتو تاحاجن ىلإأ تاقافخإلأ
 عئاقولأ

نم بورهلا نكمي ل ةقيقحلا يف
ل امك ،تابيخلاب لقثملا ملؤوملا عقاولا
سسا˘ن̆لا عاد˘خ ي˘˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘كم˘˘ي
للخ نم ،دوجوم وه ام سسكعب مهماهيإاو
ىلإا تاقافخإلا ليوحتو جئاتنلا ميخسضت
ن˘م sد̆ب ل ،ع̆ئا˘قو̆لا ف˘ي˘يز˘تو تا˘حا˘˘ج˘̆ن
وأا ليمجت نود ةقيقحلا ةآارم مامأا فوقولا
لو ةليحلا مهيلع يلطنت ل سسانلاف ،ريوزت
لاوط ةبذكلا هذه قيدسصت يف نورمتسسي
يذ̆لا بر˘ط˘سضم̆لا ن˘مز˘̆لا اذ˘˘ه .تقو˘̆لا
ةبخنلا د˘ن˘ع عاد̆بإلا ة˘قا˘ط ه˘ي˘ف تر˘سصق
ةيبلغألا هيف تدقفو ،(ةيلقألا) ةمكاحلا
ةيلقألا هذهب ءادتقلا تارربم ةقوحسسملا
طويخ يسشلت يف مهاسس امم ،ةقحاسسلا
تائفلا نأا نيح يف .يعامتجلا كسسامتلا
ريغ تلاز ام عمت˘ج˘م̆لا ي˘ف ةر˘ي˘ن˘ت˘سسم̆لا

رود بع̆ل̆ل ة˘ي˘فا˘كلا ة˘جرد̆لا˘̆ب ة˘̆ل˘˘هؤو˘˘م
،رييغتلل مئلملا خانملا قلخ يف يخيرات

تا˘˘عار˘˘سصلا ل˘˘ع˘˘ف˘̆ب ة˘˘كه˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘̆نأل
يركفلا جسضنلا باي˘غو ،تا˘ما˘سسق̆نلاو
ا˘ه˘ت˘سشا˘سشه ى̆لإا ة˘فا˘سضإلا̆ب ،ي˘سسا˘ي˘سسلاو
.اهعم˘ت˘ج˘م ما˘مأا ا˘ه˘ت˘ي˘قاد˘سصم ف˘ع˘سضو
خيرات هل رئازجلا يف ماظنلا نأاو ةسصاخ
كيكفتو ميسسقت يف ةدئار ةبرجتو ريبك
تيتسشت يف ح˘ج̆ن د˘ق˘ف ،ه̆ئوا˘ن˘ي ن˘م ل˘ك
قلخو ا˘ه˘فا˘ع˘سضإاو باز˘حألا ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا
داعأاو بطقتسساو بعوتسسا امك ،اهل لئادب
فار˘˘طألا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ه˘˘فو˘˘ف˘˘سص ى˘̆لإا
تا˘م˘ظ˘ن˘م ل˘سشف نإا ثي˘ح .ة˘سضرا˘ع˘م˘̆لا
اهماهم ءادأا نع اهزجعو يندملا عمتجملا
ف̆ل˘ت˘خ˘م̆ل ا˘ه˘˘خو˘˘سضرو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘̆لا
ة˘ي̆نآلا تا˘ف˘ي˘ظو˘ت˘̆لاو تلا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا

بازحألاو ةطلسسلا فرط نم ةيحلسصملاو
جاتنإا ةداعإاو جاتنإا يف مهاسس ،ةيسسايسسلا
موقت يتلا تايكولسسلاو ميقلا نم طمن

اذه .يعامتجلا ماسسقنلاو فنعلا ىلع
حبكت يتلا ليقارعلا ةدايسس ىلإا ةفاسضإلاب
سسيبح درفلا لعجي امم ،عادبإلاو ةردابملا

ةيرادإلا ةيطارقوريبلاو نيتورلا نم خانم
زج˘ع̆لاو لو˘م˘خ̆لاو ة˘ي̆لا˘ع˘ف̆لا ف˘ع˘سضو
مهاسس امك  .راكتبلاو ديدجتلا بايغو
قييسضتلاو ،ةط̆ل˘سسلا ى̆ل˘ع لواد˘ت̆لا مد˘ع
يف هوجولا سسفن ءاقبو ،تايرحلا ىلع
يف ،ةليوط تاونسس ذنم مكحلا ةفد ةرادإا

سسأايلاو طابحإلاو قلقلا نم خانم قلخ
ع˘م˘ت˘ج˘م̆لا ءا˘ن̆بأا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘˘ئ˘˘ف ىد˘̆ل
ةلاقتسسل دّهم لتاقلا خانملا اذه .يرئازجلا
ةفقثملا ة˘ب˘خ˘ن̆لاو ة˘ط˘سسو˘ت˘م̆لا ة˘ق˘ب˘ط̆لا
ةئف دليمب لجعو ،ةحاسسلا نم ةيقيقحلا

لإا ن˘مؤو˘ت ل ة˘ئ˘ف ،ة˘ن˘ي˘ج˘ه ة˘ئ˘ف ،ةد˘˘يد˘˘ج
ل ةئ˘ف ،ة˘ي˘سصخ˘سشلاو ة˘ي̆نآلا ح̆لا˘سصم̆لا̆ب
ةسصرف برقأا زاهتنا لإا ةينطولا نم فرعت
عفانملاو بسساكملا نم ردق ربكأا قيقحتل

تاجرد ىسصقأا لعل  .ةيلئاعلاو ةيسصخسشلا
ةجرد ىلإا لسصت امدنع وه ةلودلا لسشف
،قوقحلاو تايرحلا لاجم يف سسلفإلا

عيراسشملا ميخسضت نأا لوقلا نكمي امك
ةطلسسلا لبق ن˘م ةز˘ج˘ن˘م̆لا ة˘ي˘حل˘سصإلا
يلامجإا  نوك نم مغرلا ىلع) ةمكاحلا
بلاطم عومجم نم لقأا ةطلسسلا تازاجنإا
هذ˘ه sنأا ى̆ل˘ع د˘كؤو˘ي د˘ق (ر˘ي˘ث˘كب بع˘سشلا
اهرارمتسسل اًرربم كلتمت دعت مل ةطلسسلا

ة˘كرا˘سشم̆لا ى̆ل˘ع سسكع̆نا ا˘م .ا˘ه̆ئا˘ق˘̆بو
يتلاو تيوسصتلا تاي̆ل˘م˘ع ي˘ف ة̆ل˘يز˘ه̆لا
ةجيتن ،ايمازه̆ناو ا˘ي̆با˘ح˘سسنا اد˘ع̆ب تذ˘خأا
،اهتهازن مدعو ةيسضاملا براجتلا لسشف
اهجئاتن sنألً ارظن اهتيدايح يفّ كسشلاو
رثأا ام وهو ً.اقبسسم ةموسسحمو ةفورعم
نم سسأايلا روعسش جيجأات ىلع ديعب دح ىلإا
جذا˘م˘ن̆لا ي˘ف ة˘ق˘ث̆لا ناد˘ق˘فو ر˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘̆لا
بيعلاف  .ةهجاولا يف ةدوجوملا ةيسسايسسلا
ام ردقب ةروثلا يف وأا خيراتلا يف سسيل
لامعتسسا يف طارفإلا يف هرسصح نكمي
يدامتلاو ةيخيراتلاو ة˘يرو˘ث̆لا ة˘ي˘عر˘سشلا
يذلا ءيسشلا ،ةئطا˘خ̆لا ا˘ه˘تا˘ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف
لا˘ي˘جألا تا˘حو˘م˘ط لاز˘ت˘خا ي˘ف م˘˘ها˘˘سس
ط˘ب˘تر˘ي ا˘م ل˘ك ن˘م ا˘ه̆ل˘م̆ل˘م˘تو ة̆با˘سشلا
يف ايسسي̆ئر ل˘ما˘ع نا˘ك ا˘م˘ك .خ˘يرا˘ت̆لا̆ب
.ةيعادبإلا اهتاناكمإاو اهتاردقب اهتقث نادقف
تادهعلا ماظنب لمعلا زواجت ناك دقل
مهأا نم مكحلاب سسيئرلل ديدمتلاو ةيسسائرلا
ةبخن نم ةيسسايسسلا ةحاسسلا غارف جئاتن
جتن ،ًايفاك ًايعو كلتمت ةيسسايسسو ةفقثم
هذه لماعت يف رذحلا اهدعب كلذ نع
داعتبلاب ،ةيسسايسسلا ثادحألا عم ةبخنلا

بنجتو ليلح˘ت̆لا تا˘قا˘ط ة˘سسرا˘م˘م ن˘ع
راد˘سصإاو ف̆لا˘خ˘م̆لا يأار˘̆لا ءاد˘̆بإاو حر˘˘ط
ةيللقتسسلاب زيمتت يتلا ةيدقنلا ماكحألا

ريغ ىتحو ةرسشابملا ةهجاوملا يدافتو
بعل دق امك .نايحألا سضعب يف ةرسشابملا

مهأا عبط يذلا ةلابمللاو ىسضوفلا عقاو
تا˘ط˘̆ل˘˘سسلا تا˘˘كر˘˘ح˘˘تو تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م
نم ةلاحو ريبك غارف ثادحإا يف ةيمومعلا
نأاسشلا ةرادإاو رييسست يف لامهإلاو بيسستلا
يف نعطو اهتمارسص ةلودلا دقفأا ماعلا

 .اهتيقادسصمو اهتبيه
دارفألا نم ريثكلا حلاسصم تحبسصأاف

نيلوؤوسسملا جاردأا يف ةقلاع عمتجملا يف
م˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘̆لاو ،ن˘˘ي˘˘يرادإلا

ن˘ي̆ب ة˘ت˘ت˘سشمو ة˘ع̆ئا˘سض ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ك
يف ةددعتملا ةيطارقوريب̆لا تا˘يو˘ت˘سسم̆لا
ام اذهو  .ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا

د˘ي ي˘ف ة˘ن˘ي˘هروً ار˘ي˘سسأا ن˘طاو˘م̆لا ل˘ع˘ج
ةيلوؤوسسملا لمحت نم نوبرهتي سصاخسشأا

.اهعييمت ىلإا نايحألا بلاغ يف نوليميو
رئازجلا نأا لوقلا نكمي رخآا قايسس يفو
ه˘ي˘ف بطا˘خ˘ي يذ̆لا د˘ي˘حو̆لا د̆ل˘ب˘̆لا ي˘˘ه
ةغلب سسانلا مكحلا لاجرو نولوؤوسسملا

ةيسسفنلا مهتاسضقانت ببسسب ،مهتغل ريغ
م˘ه̆لل˘ت˘خاو ي˘ن˘هذ̆لا م˘˘ه˘̆نزاو˘˘ت مد˘˘عو
يف داز امم .رخآلل مهتيعبتو ،يركفلا
م˘كا˘ح̆لا ن˘ي˘̆ب ةر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا ةو˘˘ه˘̆لا عا˘˘سستا

ة˘سشا˘˘سشه sنأا ود˘˘ب˘˘ي ا˘˘م˘˘ك .مو˘˘كح˘˘م˘̆لاو
لبق نم ةعبتملا ةيداسصتقلا تاسسايسسلا

داسصتقا عورسشم بايغو رارقلا يذختم
يداسصتقلا عسضولا عايسضو يقيقح ةلود
عجري ،ةيلودلا قاوسسألل ةطرفم ةيعبت يف
يداسصتقا طمن ةرطيسسل ادج ةمهم ةبسسنب
يتلا ةعئاسشلا فاسصوألا نمف  .ميقع يعير
يف سسانلا نيب ددرتت اهعمسسن ام اريثك
،«ينغ دلب يف ريقف بعسش» يه رئازجلا
لب لاملا ةردن يف نمكت ل نذإا ةلكسشملاف
تايوتسسم ةفاك يف داسسفلا ءارسشتسسا يف
نأاو ةسصاخ .ةلودلا تاعاطقو عمتجملا

امم مييقتلا رهجم نمً ايسضرمً افوخ كانه
لّطعو رئازجلا يف ةيمنتلا لبقتسسم نهر
براجتلا ناحت˘ماو را˘ب˘ت˘خا ة˘ي̆نا˘كمإا ل˘ك
نم ملعتلل ىسضم نرق فسصن رادم ىلع
ي˘ف ل˘سشف̆لا ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسلاو ءا˘˘ط˘˘خألا
ثيدحتلا ةبرجت يف قلطنلاو سضوهنلا
.ةلطعملا

دقعت ىدم ظحل دق ئراقلا sنأا ّدب ل
تاعارسصلاو ةناي˘خ̆لا̆ب ءي̆ل˘م̆لا ع˘سضو̆لا

لاحلا ةروطخو تارماؤوملاو سسئاسسدلاو
دادبتسسلاو داسسفلاو فلختلابّ جعت يتلا

عقاولا اذه .عايسضلاو ةيداحألاو راكتحلاو
تاردابم̆لا ّل˘ك ف˘سسن˘ي (ظ˘ح̆لا ءو˘سسلو)
ةباثمب حرطي دقّ لح tيأا هعم ودبيو ةداجلا

قلطنلا ةطقن sنأل .ققحتلا بعسص ملح
ي˘ه ة˘ي˘سصع˘ت˘سسم ة̆ل˘˘كسشم يأا ّل˘˘ح ي˘˘ف
sدب ل ،اهتايعادت يف ل اهرهوج يف ثحبلا
بابسسألا يف ثحبي ّايرذجّ لحلا نوكيْ نأا
ّمتي ًاتقؤوم vلح ل ،ة̆ل˘كسشم̆ل̆ل ة˘ير˘هو˘ج̆لا
ة̆ل˘كسشم̆لا تا˘ف̆ل˘خ˘م ع˘ي˘قر˘ت ه˘ب˘جو˘م˘̆ب
ةيئزج لولح حارتقا أاطخلا نم .اهجئاتنو
يسسايسسلا داسسفلا ةمزأل (ةداج ولو ىتح)
يف ميقلا ّملسس عايسض ةمزأاو يداسصتقلاو
لولحلاف ،يلكلا قايسسلا جراخ عمتجملا

امب مدسصت ام اريثك ةحرتقملا تاردابملاو
اهريغو تامزألا هذه sنأل .اهنم ربكأا وه
ةمزأل ةجيتنو لسصاح ل˘ي˘سصح˘ت ة̆با˘ث˘م̆ب
نوكت امل ةطاسسبب     .ةطلسسلا ةيعرسش
يتلا ةيفاكلا ةي˘عر˘سشلا كل˘ت˘م˘ت ة˘ط̆ل˘سسلا
ة˘ي˘ب̆ل˘غأا سضرو لو˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘هد˘˘م˘˘ت˘˘سست
هذ˘ه ع˘سضخ˘ت ي̆لا˘ت̆لا̆بو ،ن˘ي˘مو˘كح˘م˘̆لا
سسلاجملا) ةيبع˘سشلا ة˘ع̆با˘ت˘م̆ل̆ل ة˘ط̆ل˘سسلا
(يندملا عمتجملا تامظنمو ةي̆ل˘ي˘ث˘م˘ت̆لا

لماعلو (ءاسضقلا ةيللقتسسا) ةيئاسضقلاو
.رثكأا ل نيتيسسائر نيتدهعب دّدحملا نمزلا

نمسضي نامأا مامسص ةباثمب طباوسضلا هذه
راسسم نع ةمكاحلا ةيلقألا فارحنا مدع
راسسم حلاسصل ةميدتسسملا عمتجملا ةيمنت
ةيسصخسشلاو ةيتاذ̆لا بسسا˘كم̆لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ةقيسضلا ةرئادلا مدخت يتلا عفانملا ةيمنتو
عاجرتسسا ةمزأا .ءاقدسصألاو ءابرقألا نم
ىلإا جاتحت حيحسصلا اهراسسمل ةيعرسشلا
رح̆ب sنأل ،ل˘يو˘ط سسف̆نو ي˘م̆ل˘سس لا˘سضن
قيمع رئازجلا يف رارقلاو ذوفنلا باحسصأا

ىسضوفلا نم ديزملا لمتحي ل دلبلاو ،ادج
نيسسمخ لبق ام ىلإا عوجرلاو عايسضلاو
لبق مويلا) ّةحلم ةجاح يف دلبلا .ةنسس

قيمعو يرهوج يقيقح رييغت ىلإا (دغلا
طرسش ،ّةيسصعلا انتامزأل جرخم ىلإا دوقي
انبّنجي ،ًاي˘م̆ل˘سسو ًا̆ئدا˘هً ار˘ي˘ي˘غ˘ت نو˘كي ْنأا
.هل ةياهن ل ملظم قفن ىلإاً اددجم لوخدلا
نيتسصرف انّعيسض ،قرط فطعنم يف دلبلا
ةيخيرات ةسصرف مامأا نح̆نو ن˘ي˘ت˘ي˘خ˘يرا˘ت
ي˘ف ة˘يرا˘ج̆لا ثاد˘˘حألا ا˘˘ه˘˘تد˘̆لو ىر˘˘خأا
ةسصرف تعيسض ةمكاحلا ةيلقألا ؛ةقطنملا
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دعب) ةمكاحلا ةطلسسلا يهاهو8891.
ءا˘ت˘سش ثاد˘حأاو ي̆بر˘ع̆لا ع˘ي̆بر˘̆لا ثاد˘˘حأا

اهتاغوارمب (رئازجلا يف1102 يفناج
فلخإابو ةميدقلا اهتاسسرامم رارمتسسابو
تا˘حل˘سصإا» ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ا˘˘ه˘˘تاد˘˘ه˘˘ع˘˘ت

ً(اددجم) دلبلا ىلع عّ̆ي˘سضت˘سس ،«ة˘ير˘هو˘ج
رييغتل̆ل رر˘كت˘ت ل د˘ق ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘سصر˘ف
.يملسسلا

   روطصس يف فلؤوملأ
ثحابو يعماج ذاتسسأا ريبكلب نيدموب

ةداهسش ىلع لسصحت ،رئازجلا نم يئاورو

ةيعمجلا وسضع3102. ماع هاروتكدلا
هل .يفاقثلا دروملا ةسسسسؤومل ةيمومعلا
:اهمهأا نم ةروسشنملا بتكلا نم ديدعلا
ي˘ف ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م˘̆لا ءادألاو ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘̆لا ةرادإا
دا˘سصت˘قا ر˘سصع ،ة˘ي̆بر˘ع̆لا تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘̆لا
تامظنم يف ةيميظنتلا ةفاقثلا ،ةفرعملا
ةيلاكسشإا يف ةر˘سصا˘ع˘م ا˘يا˘سضق ،لا˘م˘عألا
يبرعلا عيبرلا ،يبر˘ع̆لا ع˘م˘ت˘ج˘م̆لا مد˘ق˘ت
.ةيدايرلاو راكتبلا ىلإا قيرطلا ،لجؤوملا

نطولا) سضوهنلا ةلئسسأاو برعلا باتكو

ه̆ل رد˘˘سص ا˘˘م˘˘ك  .(7102،رئازجلا ،موي̆لا
ن˘˘ع «تم˘˘سصلا ل˘˘ب˘˘ق ر˘˘ي˘˘خ˘˘̆لا سصن˘˘̆لا»
ةفاسضإلاب .ةيندرألا تاءاسضف تاروسشنم
يوقلا لجرلا ةفارخ :ناونعب ةياور ىلإا
تاروسشنم ،نا˘ن˘ب̆ل/فا˘ف˘سض تارو˘سشن˘م)

جوز ةياور .(6102،رئازجلا /فلتخلا
،نا˘˘ن˘˘ب˘̆ل/فا˘˘ف˘˘سض تارو˘˘سشن˘˘م) لا˘˘˘غ˘˘̆ب

.(8102،رئازجلا /فل˘ت˘خلا تارو˘سشن˘م

ةيملعلا تارمتؤوملا نم ديدعلا يف كراسش
،قار˘ع̆لا ،ة˘ي̆بر˘ع̆لا تارا˘˘مإلا ،ر˘̆ئاز˘˘ج˘̆لا)
،بر˘˘غ˘˘م˘̆لا ،سسنو˘˘ت ،ا˘˘يز˘˘ي˘˘̆لا˘˘˘م ،ندرألا
يف هتكراسشم ىلإا ةفاسضإلاب .(...تيوكلا
عيراسشملاو جماربلا ن˘م د˘يد˘ع̆لا م˘ي˘كح˘ت
نم ديدعلا يف اريبخ لمع امك ،ةيفاقثلا
يف كراسشو ،ةيميداكألا ةيملعلا تايرودلا
تارمتؤوملل ةيملع̆لا نا˘ج̆ل̆لا ن˘م د˘يد˘ع̆لا
رارمتسساب هتراسشتسسا متت امك .ةيميداكألا
تا˘طا˘سشن̆لاو ج˘مار˘ب̆لاو ع˘يرا˘سشم̆لا ي˘˘ف
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت̆لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث̆لا تا˘ي̆لا˘ع˘ف˘̆لاو
ى̆ل˘ع ة˘ي˘فا˘ق˘ث̆لا تا˘ئ˘ي˘ه̆لاو تا˘ب˘ت˘كم̆لا
ر˘سشن˘ي .ي̆بر˘ع̆لاو ي̆ل˘ح˘م̆لا ىو˘ت˘˘سسم˘̆لا

ي˘ف ي˘فا˘ق˘ث̆لا نأا˘سشلا لو˘ح تا˘˘م˘˘ها˘˘سسم
ن˘م ة˘م˘ه˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘̆لو ،ف˘˘ح˘˘سصلا
بدأا ي˘ف) ةرو˘سصم˘̆لا تا˘˘عل˘˘ط˘˘ت˘˘سسلا
ترسشن ،ةيبنجأاو ةيبرع ندم لوح ؛(ةلحرلا
تلجمو ةيتيو˘كلا ي̆بر˘ع̆لا ة̆ل˘ج˘م ي˘ف
.ةيفاقث ىؤورك ىرخأا ةيبرع

رييغتلأو ةيمنتلاب ةطبترملأ ةلئصسألأ لك نع بيجي لمعلأ

 نيدموب ريبكلب بتاكلل ديدجلا رادصصإلا «دوقفملا رييغتلا نع ثحبلا»
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ينادوسس لÓه يبرعلا يرئازجلا مجنلا ىقلت
هدرفمب ط˘ق˘سس نأا د˘ع˘ب ةد˘ق˘ع˘م ود˘ب˘ت ة˘با˘سصإا

يف كلذ ناكو ،هسسفانم عم كاكتحا يأا نودو
،سسوتيمورتأا هفيسضمو سسو˘كا˘ي˘ب˘م˘لوأا ةارا˘ب˘م
رداغو ،ينانويلا يرودلا نم32 عوبسسألا يف
بع˘ل˘م ة˘ي˘سضرأا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا
د˘ن˘ع ،ا˘ن˘ي˘ثأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘ف ““و˘ير˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ي˘˘ب““
بي˘˘˘سصأا ذإا ،لوألا طو˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘م81 ةقي˘قد˘لا

ه˘م˘سسو˘م ىه˘نأا ،ي˘ب˘ي˘ل˘سصلا طا˘بر˘لا ي˘ف ع˘ط˘ق˘ب
““سسورفاغ““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ه˘تد˘كأا ا˘م˘ب˘سسح ار˘ك˘ب˘م
يدا˘ن˘ل ق˘با˘سسلا بعÓ˘˘لا ر˘˘ب˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
ه˘ف˘سسأا ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا تسسيرو˘ف ما˘ه˘غ˘˘ن˘˘تو˘˘ن
تايونعم عفر هنأا ريغ ،هتباسصإا دعب ديدسشلا

ي˘م˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ىل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت˘˘ب ه˘˘ي˘˘ب˘˘ح˘˘م
ار˘ب˘خ م˘ك˘ل ل˘م˘حأا““ :بت˘ك˘ف ““ر˘ت˘يو˘ت““ ع˘قو˘م˘ب
يننكل ،ةدقعم ةباسصإل تسضرعت دقل ،افسسؤوم
،““يعم مكنماسضت ىلع مكركسشأاو ،ةوقب دوعأاسس
ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘ب ة˘يو˘ق ة˘بر˘سض ي˘نادو˘سس ىق˘˘ل˘˘تو

ي˘˘ف ل˘˘مأا˘˘˘ي نا˘˘˘ك ذإا ،ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع
هزواجت دعب ،سسوكايبملوأا عم هقلأات ةلسصاوم
اريثك اهنم ىناع يتلا ىلوألا ةباسصإلا راثآا

ةراسسخ نوك˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ي˘ف
ةدع ىلع سسفانملا ينانويلا قيرفلل ةريبك

ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا ىل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسو ،تا˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ةيموجه لولح نع ثحبلا ،يسضاملب لامج

يذ˘لا ه˘م˘جا˘ه˘م تا˘مد˘خ ر˘سسخ˘ي˘˘سس ذإا ،ىر˘˘خأا
،ق˘˘با˘˘سسلا يداد˘˘عإلا ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م˘˘لا لÓ˘˘˘خ دا˘˘˘ع
م˘˘˘مأا سسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ي˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سشو
د˘سض ر˘ي˘ب˘ك زو˘ف ي˘ف م˘ها˘˘سسو1202 ايق˘ير˘فأا

فاد˘˘هألا ن˘˘م ا˘˘˘فد˘˘˘ه ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ماز
ةدع يرئازجلا بختنملا كلتميو ،ةسسمخلا

زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير دو˘˘جو˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه لو˘˘˘ل˘˘˘ح
ىلع بعللا هناكمإاب يذلا يميهارب نيسسايو
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت ءا˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ر˘˘˘˘سسيألا قاور˘˘˘˘˘لا

،ةمحر نب د˘ي˘ع˘سس ،يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا درو˘ف˘ن˘ت˘ير˘ب
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ي˘سضا˘م˘ل˘ب˘ل ا˘ع˘جا˘ن Ó˘ح نو˘ك˘˘ي˘˘ل
رهسشلا ةياهن يف يوبابميز مامأا ةجودزملا
.لبقملا

رصضخلا دجاوتأا امدنع ادج ديعصس““ :ةمحر نب
““يتودق امه حاجنوبو زرحمو

دروفنتيرب يدان مجن ةمحر نب ديعسس ىلدأا
يب““ ةكبسشل ةيمÓعإا تاحيرسصتب يزيلجنإلا

ن˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا ““ي˘˘سس ي˘˘ب
لو˘حو ،ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ه˘˘فاد˘˘هأا

يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا يرود˘لا ي˘˘ف بع˘˘ل˘˘لا˘˘ب ه˘˘حو˘˘م˘˘ط
مامتها˘ب با˘سشلا بعÓ˘لا ىظ˘ح˘ي ذإا ،زا˘ت˘م˘م˘لا
لسضف˘ب ،““غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا““ ة˘يد˘نأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا

نلا ةياغ ىلا اهمدق يتلا ةعئارلا هتايوتسسم
يف““ :ة˘م˘حر ن˘ب لا˘قو ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف
يقيرف عم يراوسشم ىلع زكرأا يلاحلا تقولا

،ىرنسس فيسصلا لسصي ا˘مد˘ن˘عو ،درو˘ف˘ن˘ت˘ير˘ب
د˘ي˘ع˘سس ،ا˘ن˘ه ءي˘سش يأا ي˘ن˘سصق˘ن˘ي ل ه˘نأا ن˘ظأاو
عئار عسضو هنإا ،زوفي يقيرفو لجسسأاو بعلأاو
ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ع˘با˘تو ،““ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘˘ف
بعلأا نأا وه يحومط““ :يسسنرفلا سسين يدانل

ا˘م اذ˘ه ،زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا يرود˘˘لا ي˘˘ف
ع˘م ر˘˘مألا اذ˘˘ه ثد˘˘ح نإاو ،ه˘˘لو˘˘ق ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي
عم وأا ،اعئار ارمأا نوكيسس دروفنتيرب يقيرف
يكل هناوأل قباسس رمألا ،فرعأا ل رخآا قيرف

همزع ةمحر نب ديعسس دكأاو ،““هيف سضوخن
م˘˘ج˘˘نو ه˘˘ن˘˘طاو˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط سسف˘˘˘ن كل˘˘˘سس ىل˘˘˘ع
ي˘ف ازر˘ب˘م ،زر˘ح˘م سضا˘ير ي˘ت˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
د˘سسلا م˘ج˘ن˘ب ر˘ي˘ب˘˘ك˘˘لا ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا ه˘˘تاذ تقو˘˘لا
زرحم““ :لاق ثيح ،حاجنوب دادغب ،يرطقلا

لا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا سسف˘˘˘˘ن و˘˘˘˘هو ،ع˘˘˘˘ئارو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك بعل
رد˘سصم ا˘م˘ه˘نإا ،حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
اديعسس نوكأا““ :باسشلا بعÓلا متخو ،““يماهلإا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م تار˘˘ك˘˘سسع˘˘م ر˘˘سضحأا ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع اد˘˘˘ج
اذهو ،رابك ني˘ب˘عل ل˘با˘قأا كا˘ن˘ه ،ر˘ئاز˘ج˘لا

وحن مدقتلاو يتاردق ريوطت يف يندعاسسي

ىل˘ع ل˘˘سصحأا˘˘سس كا˘˘ن˘˘ه ي˘˘ن˘˘نأا د˘˘ي˘˘كأاو ،ما˘˘مألا
نو˘ك˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘مو ،““ة˘ل˘˘ما˘˘ك ي˘˘ت˘˘سصر˘˘ف
اينع˘م ا˘ما˘ع42 بحا˘سص ة˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
ر˘مأا و˘هو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ه˘سشلا ر˘سضخ˘لا ر˘ك˘سسع˘˘م˘˘ب
تا˘يو˘ت˘سسم˘لا ىلإا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىق˘˘ب˘˘ي
هليجسستب مسسوملا اذه اهمدقي يتلا ةريبكلا

هلعجي ام ،ةتسسل ه˘ت˘عا˘ن˘سصو فاد˘هأا ة˘ي˘نا˘م˘ث
برد˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي ي˘˘˘ف ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘ح˘˘˘بار ة˘˘˘˘قرو
سضرعت دعب ةسصاخ يسضاملب لامج ينطولا
ته˘˘نا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ة˘˘با˘˘˘سصل ي˘˘˘نادو˘˘˘سس بعÓ˘˘˘لا

.ناوألا لبق همسسوم

قيف نوتسأ ىلإ مامضنقل ”وتاكريملا“ يف اضرع ضفر يناميلس
اقفوو ،ةطرافلا ةيوتسشلا تلاقتنلا ةلحرم لÓخ Óيف نوتسسأا ةباوب نم يزيلجنإلا يرودلا ىلإا ةدوعلا ،يناميلسس مÓسسإا سضفر ““لوبتوف سسنارف““ ةلجم تفسشك

سضرعلا اذه سضفر ريخألا نأا لإا ،ةراعإلا ليبسس ىلع يرئازجلا يلودلا عم لداعتلا لجأا نم يسضاملا يفناج يف ادهاج ىعسس Óيف نوتسسأا نإاف ردسصملا تاذل

دجاوتي ناك ةنسس13 بحاسص نأا ىلإا راسشي ،ونيروم وتريبور ينابسسإلا بردملا ءيجم بقع ““ةرامإلا““ يدان نع ليحرلا يف هتبغر دكأا دق ناك هنأا نم مغرلاب
ديردم وكيتلتأا ةروسص يف ىرخأا ةيدنأا نم مامتها لحم اسضيأا ناك امك ،ماهنتوتو دتيانوي رتسسسشنام رارغ ىلع ““غيلرميربلا““ ةيدنأا نم ديدعلا ةركفم يف

.ينابسسإلا
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راـــــبخأ
ةضايرلا

رئازجلا ةيدولوم

““ديمعلل““ ةينفلا ةصضراعلا سسأار ىلع هلمع رصشابي زيغن ليبن

كلاملا نوكيل ،قيرفلا مهسسأا ءارسش ةيلمع ىهنأا دق ““troPreS““ ةمسصاعلا داحتل ديدجلا لومملا نأا ةمسصاعلا داحتا ةرادا تحسضوأا

نوكيسس يذلا ““TROPRES““ عمجم عم قافتل هماربا دعب ءادعسصلا ةمسصاعلا داحتإا سسفنتو ،دادح ةكرسشل افلخ يدانلل ديدجلا

-RES““ عمجم ربتعيو ،دادزولب بابسشل رادام عمجمو ،رئازجلا ةيدولومل كارطنوسس ةيكلم رارغ ىلع ،يمسصاعلا قيرفلا كلام

TROP““ ةروسص يف كلذو ،ىرخألا تاكرسشلا نم ديدعلاو ،ةيرئازجلا ةرسشعلا ئناوملا ريدت يتلا ةيمومعلا تاعمجملا ربكأا وه
““يسسناجير ةايح““ ،““سسنوسسينور““ ،““ناوب روف““ ،نارهوو ةمسصاعلا رئازجلاب ““نوطاريسشلا““ قدنفل ةكلاملا ““ةيقدنفلا تارامثتسسلا““

ىلإا ةفاسضإلاب (DLROW PD) ““ةيملاعلا يبد““ ئناوم يف ةيكيتسسجوللا ةمدخلا يف اسضيأاو ،ةنيطنسسقب ““تويراملا““ ،(ناسسملت)
،اسضيأا ةيرادإلاو ةيلاملا ةيحانلا نم ةمسصاعلا داحتإل ةريبك ةفاسضإا نوكيسس ،ريبكلا يمومعلا عمجملا اذه ،““لورتبلا““ لقن ةكرسش

يف حيحسصلا قيرطلا يف رومألا نأا ريغ ،رهسشأا8 نم رثكأا ذنم مودت يتلا هتمزأل لح داجيا نع ازجاع ةمسصاعلا داحتا يدان ىقبيو
.ةنكمم ةقيرط لسضفأاب راوسشملا ةلسصاوم لجأا نم ةمزألا هذه نم قيرفلا جرخي نأا ““ةراطسسوسس““ وعجسشم لمأايو ،ةرتفلا هذه

بيجن.ج

هقيرف عم ةعئار تايوتسم ميدقت ددصب دروفتنيرب مجن

ركصسعم يف ينادوصس سضيوعتل حصشرمةمحر نب
““رـــصضخلا““ عـــم لـــبقملا رـــهصشلا

¯ ê.fé«Ö

ليب˘ن ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م˘ل د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا ر˘سشا˘ب
ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا سسأار ىل˘ع ا˘ي˘م˘سسر ه˘ل˘م˘ع ،ز˘ي˘˘غ˘˘ن
يذلا ينزاخيم دمحمل افل˘خ ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل

درانرب يسسنرفلا ةلاقإا د˘ع˘ب ا˘ت˘قؤو˘م ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا دا˘ق
ي˘ت˘لا ة˘سصح˘لا تد˘ه˘سش ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو .ي˘نوزا˘ك
ناينبلا نيعب ماعطإلاو ةقدن˘ف˘لا ز˘كر˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘حا
يرفعلا يزوف ينفلا مقاطلا يئانث روسضح ،سسمأا

بردملل نادعاسسم نانوكيسس ناذللا ،سشوباب اسضرو
قيرفلا ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لاو ،ق˘ب˘سسألا ي˘ن˘طو˘لا
تع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘مزأا ءا˘˘ه˘˘نإاو ة˘˘˘ك˘˘˘سسلا ىلإا

بق˘˘ل ىل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا نأا˘˘سشب ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
يسضاملا دحألا زوفلا نأا لإا ،كحملا ىلع ةلوطبلا
ةردق يف لمألا سضعب داعأا ،يواسضيبلا ءاجرلا مامأا

ي˘ف ،ة˘ل˘يا˘سص ق˘ح˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘يد˘˘ج˘˘لا د˘˘فاو˘˘لا ءا˘˘ق˘˘فر
د˘ح ع˘سضوو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لا تلو˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ةو˘˘ق˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لا
بابسش ردسصتملاب قاحللا ةلواحمو ،طاقنلا فيزنل
لبقملا تبسسلا ءاقل نم نوكتسس ةيادبلاو ،دادزولب
رمع بعلم˘ب ىر˘ج˘ي˘سس يذ˘لا ،ةروا˘سسلا ة˘ب˘ي˘ب˘سش ما˘مأا

ببسسب ،روه˘م˘ج˘لا رو˘سضح نود ن˘ي˘غو˘لو˘ب˘ب يدا˘م˘ح
بردملا يلوي ثيح ،دحاو ءاقلب ““ديمعلا““ ةبقاعم
قيقحت لجأا نم ةهجاوملا هذهل ةغلاب ةيمهأا زيغن
د˘يد˘ج ر˘ث˘ع˘˘ت يأا نأاو ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا
ىتح وأا بقللا ىلع سسفانتلا نع ةيدولوملا دعبيسس
ىل˘˘ع مد˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا عار˘˘˘سصلا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،““مو˘˘˘يدو˘˘˘ب˘˘˘لا““
د˘˘ق نا˘˘ك ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا نأا م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ،ىلوألا بتار˘˘˘م˘˘˘لا

كلذ يف هفلخو ،اتقؤوم ثلاثلا زكرملا ىلإا عجارت
˘ما˘مأا را˘يد˘لا جرا˘خ تلدا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سش
““ديمعلا““ ةارابم ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةر˘ك˘سسب دا˘ح˘تا

.قحل دعوم˘ل71 ةلو˘ج˘لا با˘سسح˘ل ودارا˘ب يدا˘نو
يتلا ةمه˘م˘لا نأا˘ب اد˘ي˘ج د˘يد˘ج˘لا برد˘م˘لا كرد˘يو
ل˘ظ ي˘ف ،دورو˘لا˘˘ب ة˘˘سشور˘˘ف˘˘م نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت
ا˘ه˘ي˘ف د˘جاو˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا

سسمأا ة˘˘سصح ي˘˘˘ف ه˘˘˘لا˘˘˘سصيإا دارأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا

فد˘ه˘لا تب˘ح˘سصأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا نأاو ا˘م˘ي˘سسل ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل

دعب ،مسسوملا اذه ة˘يدو˘لو˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لاو د˘ي˘حو˘لا

دادو د˘˘˘ي ىل˘˘˘ع ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسأا˘˘˘ك ن˘˘˘م ءا˘˘˘سصقإلا

د˘˘م˘˘ح˘˘م سسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ف ،ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘حألاو كيرا˘˘˘فو˘˘˘ب

نأا ين˘ع˘ي ا˘م ،لا˘ط˘بألا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل سسدا˘سسلا

ىلع يلكلا زيكرتلا ةيمتح مامأا نوكتسس ةليكسشتلا

،مسسوملا ةياهن يف بقلب جورخلا لجأا نم ةلوطبلا

ر˘˘ها˘˘ط نا˘˘سسل ىل˘˘˘ع ةرادإلا ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تد˘˘˘كأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو

تاحيرسصت يف قيرفلا مسسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ،ير˘ي˘خ˘ل˘ب

لؤوافتلا نأاب دكأا يذلا ،سسمأا لوأا ةينطولا ةعاذإÓل

نأا ترهظأا يتلا ءاجرلا ةارابم دعب قيرفلا دوسسي

ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا نأا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ةو˘˘ق˘˘ب ةد˘˘ئا˘˘ع ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م˘˘لا

.ايسسيئر افده نوكتسس

ي˘˘˘ف و˘˘˘سضع˘˘˘لا لا˘˘˘برد سسا˘˘˘ي˘˘˘لا سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ق˘˘˘ف˘˘˘˘تا
سسلج˘م سسي˘ئر ع˘م يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
طسسابلا دب˘ع م˘ه˘سسألا تاذ ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘كر˘سشلا ةرادإا

لوأا ءا˘سسم ا˘ي˘ق˘ت˘لا نأا د˘ع˘ب م˘ه˘سسألا ءار˘سش ىل˘ع م˘˘ي˘˘عز
يدا˘ه˘لا د˘م˘ح˘م يوا˘ه˘لا يدا˘ن˘لا سسي˘ئر رو˘˘سضح˘˘ب سسمأا

نب رسصان ريسسملاو ةماعلا ةيعمجلا يف وسضعلاو مورك
متيسس يتلا تاءارجإلا نع لوطم اوثدحت نيأا يلع

ةكرسشلا ةي˘سضق˘ل ي˘ئا˘ه˘ن د˘ح ع˘سضو ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘عا˘ب˘تا
 .مهسسألا تاذ ةيسضايرلا

 تبصسلا اذه قافت’ا ميصسرت وحن

تاذ ةيسضايرلا ةكرسشلا ةرادإا سسلجم سسيئر فسشك
قافتلا ميسسرت متيسس هنأا ميعز طسسابلا دبع مهسسألا

نأا د˘ع˘ب ر˘يد˘ق˘ت˘لا ىسصقأا ىل˘ع د˘˘حألا وأا تب˘˘سسلا اذ˘˘ه
مهسسأا ءار˘سش ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح لا˘برد سسا˘ي˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت
هذ˘ه نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘م م˘ه˘سسألا تاذ ة˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘كر˘˘سشلا
ثيح يسضاملا مسسوملا يبعل نويد كلمت ةريخألا

3 ةميقب تاعزانملا ةنجل نم ةرداسص ماكحأا دجوي

ةيئاهن ةفسصب قافتلا دنعو ،نويلم008و رييÓم

ةيسضايرلا ةكرسشلا يف نيمهاسسملاو ميعز هجوتيسس

ن˘يذ˘لا ن˘ي˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘لاو سسا˘˘ي˘˘لإا لا˘˘بردو م˘˘ه˘˘سسألا تاذ

دقع˘لا ة˘با˘ت˘ك ل˘جأا ن˘م ق˘ثو˘م˘لا ىلإا ه˘ع˘م م˘ه˘ب˘ل˘ج˘ي˘سس

ة˘˘˘يدا˘˘˘ح˘˘˘تلا ىلإا ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ل˘˘˘سسر˘˘˘ي نأا بج˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لاو

لجأا نم ةينطولا ةطبارلاو مدقلا ةركل ةيرئازجلا

 .داحتلا تيب يف أارط يذلا رييغتلاب اهمÓعإا

 ارب سسمأا سسابعلب يديصس ىلإا رفاصس دادعتلا

ىلإا سسمأا يوا˘ف˘˘ط˘˘سصم قا˘˘فر ر˘˘فا˘˘سس ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف

ق˘ير˘ف˘لا ة˘ل˘فا˘ح تردا˘غ ثي˘ح ار˘ب سسا˘ب˘ع˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس

مت دقو احابسص00:9 ىلع ““سصلاب ازوميم““ قدنف

سسابعلب يدي˘سس ة˘ير˘ف˘سس ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت ثاد˘حإا

نأا ة˘ي˘با˘ن˘ع˘لا ةرادإلا ترا˘ت˘خا ثي˘ح سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل

سسابعلب يديسس يف ةماقإلاو ارب ةعومجملا رفاسست

ـب ““ةبنانعلا““ عمجيسس يذلا ادغ ءاقلل ابسسحت نيتيليل

لا˘ب˘سشأا ل˘ق˘ن˘ت˘ي نأا سضور˘ف˘م˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كو ،““ةر˘˘ك˘˘م˘˘لا““

ي˘ف ة˘م˘سصا˘ع˘لا ىلإا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘˘سص ة˘˘سساو˘˘م برد˘˘م˘˘لا

سسابعلب يديسس ىلإا نوهجوتي اهدعبو ةيوج ةلحر

 .ارب

 مهتايونعم نم عفرو نيبعÓلا عم عمتجا ةصساوم

نيبعÓلا عم ةسساوم بردملا سسمأا لوأا ءاسسم عمتجا

نم عفري نأا لواح ثيح ““سصلاب ازوميم““ قدنف يف

داحتا مامأا دومسصلا لجأا نم مهزفحي نأاو مهتايونعم

سسأاك ةسسفانم نم يئاهن نمث رودلا ءاقل يف سسابعلب

ل˘ك زوا˘ج˘ت ةرور˘سض م˘ه˘ن˘م بل˘ط ثي˘ح ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

رمحألا نينوللا فيرسشتو ةارابملا هذه يف لكاسشملا

ىل˘ع ع˘ي˘م˘ج˘لا ق˘ف˘تا ا˘˘م˘˘ك ،سسا˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب ما˘˘مأا سضي˘˘بألاو

 .ءاعبرألا لمأا مامأا يسضاملا رثعتلا نايسسن ةرورسض

  سسافر ناميلسس

ناير بعÓلا نم ةبرقم رداسصم سسمأا تفسشك

فوفسص ىلإا مامسضنلا نم هبارتقا يرون تيآا

عقوم بسسحو ،ينابسسلا ديردم لاير يدان

يرئاز˘ج و˘ك˘نار˘ف˘لا بعÓ˘لا نأا˘ف ““42 سسناف““

ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘ي˘ج˘نأا يدا˘ن فو˘ف˘سص ي˘ف ط˘سشا˘ن˘لا

،ينابسسلا ديردم لا˘ير ق˘ير˘ف ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘ي˘سس

نأا حجرملا نم هنإاف ،هتاذ ردسصملا بسسحبو

يدا˘ن˘لا˘ب ا˘ي˘م˘سسر ر˘˘سسيألا ع˘˘فاد˘˘م˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي

ثي˘ح ،مدا˘ق˘لا م˘سسو˘م˘لا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ي˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘لا

مايألا يف نيفرطلا نيب دقعلا ماربإا متيسس

لامعأا ليكو لسصوت دعب يأا ،ةمداقلا ةليلقلا

،سسيد˘نا˘م جرو˘ج ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا و˘˘هو بعÓ˘˘لا

زيريب ونيتنرو˘ل˘ف ي˘نا˘ب˘سسإلا يدا˘ن˘لا سسي˘ئرو

ليسصافتلا سضعب سصوسصخب يئاهن قافتا ىلإا

،دقعلا ىلع عيقوتلا لبق اهمسسح بجي يتلا

يغف تدكا دق ةيمÓعإلا رداسصملا دعب ناكو

دق ةنسس81 بحاسص بعÓلا نأاب قباسس تقو

ن˘يز لا˘ير˘لا برد˘م فر˘ط ن˘م ا˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م نا˘˘ك

يدا˘ن˘˘لا ةرادإا ن˘˘م بل˘˘ط يذ˘˘لا ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا

قيرفلل هبلج د˘سصق ه˘ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ي˘ك˘ل˘م˘لا

.يلاحلا مسسوملا ةياهن يف

ديلو.ف

هتايناكمإاب اريثك بجعم ناديز

ديردم لاير ىلإا هقيرط يف يرون تيآا ناير

نإا :ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تلا˘˘ق
مايقلل دعتسسي وين˘يرو˘م يزو˘ج ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لا

˘ما˘ه˘ن˘تو˘ت يدا˘ن فو˘ف˘سص ي˘ف ة˘ل˘ما˘˘سش ةرو˘˘ث˘˘ب

،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘ياد˘ب ع˘˘م يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
،ةيناطيربلا ““سسيربسسكإا““ ةفيحسص بسسحو
يف تلاقتنا قو˘سسل ط˘ط˘خ˘ي و˘ي˘ن˘يرو˘م نإا˘ف

ميعدت يف بغري ثيح ،لبقملا فيسصلا
يتلا تاقفسصلا ن˘م دد˘ع˘ب ما˘ه˘ن˘تو˘ت فو˘ف˘سص
،ينيلرتسسإا هينج نويلم021 اهتميق غلبت
يدا˘˘ن˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر ع˘˘م ق˘˘˘فاو˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
فو˘ف˘سص ز˘يز˘ع˘ت ةرور˘سض ىل˘ع يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلا
ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف ،ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تد˘كأاو ،زر˘ي˘˘ب˘˘سسلا
بغري وينيروم نأا ،ءاثÓثلا سسمأا هترسشن
بعل ،ي˘˘كآا ل˘˘ي˘˘نا˘˘ثا˘˘ن ع˘˘˘فاد˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘سض ي˘˘˘ف
،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ثو˘˘م˘˘نرو˘˘بو ق˘˘با˘˘سسلا ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت
ا˘ك˘ي˘ف˘ن˘ب يدا˘ن م˘ج˘ن زا˘يد ن˘بور ىلإا ة˘فا˘سضإا
يف وينيروم ةبغر ىلإا تراسشأاو ،يلاغتربلا

مجن لاطع فسسوي يلودلا يرئازجلا مسض
عفادم ليوليسش نيبو ،يسسنرفلا سسين يدان
نو˘سسرأا سسكا˘م ىلإا ة˘فا˘سضإا ،ي˘ت˘ي˘سس ر˘˘ت˘˘سسي˘˘ل
تع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو ،ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس سشت˘˘˘˘يورو˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘فاد˘˘˘˘˘م
ةيولوأا وه عافدلا طخ نوكيسس““ :ةفيحسصلا

عم ةسصاخ ،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا ي˘ف و˘ي˘ن˘يرو˘م
يف ،اماع23 ،نيخنوترف ناي دقع ةياهن

دليريفردلأا ي˘بو˘ت لو˘سصوو،0202 فيسص
نأا عقوتملا نم ثيح ،نيثÓثلا هماع ىلإا

يف زريبسسلا فوفسص نع نابعÓلا لحري
سضر˘ف˘ي˘سس ا˘م و˘هو ،يرا˘ج˘لا م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن

ةراعإا عم ،عافدلا طخ زيزعت وينيروم ىلع
رتوت دعب ،دتيانوي لسساكوين ىلإا زور يناد
،““يلاغتربلا هبرد˘م ن˘ي˘بو ه˘ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لا

ىر˘˘ب˘˘ك ل˘˘ع˘˘ج ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘بوروألا ىت˘˘حو ة˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘يد˘˘˘نألا

بسسح بث˘˘˘ك ن˘˘˘ع وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ن˘˘˘˘با بقار˘˘˘˘ت
احسشرم ىقبي ثي˘ح ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا
لÓ˘خ ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةردا˘˘غ˘˘م˘˘ل

ع˘م ،ة˘ي˘لا˘ح˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تلا˘ق˘ت˘نلا ةر˘ت˘˘ف
د˘ع˘ب ه˘م˘سضب ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر
مسسوملا اهر˘ه˘ظأا ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘نا˘ك˘مإلا
ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ع˘م ا˘م˘˘ي˘˘سسل ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ممألا ةلو˘ط˘ب سسأا˘ك˘ب جو˘ت يذ˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا
ه˘يدا˘ن ع˘م كلذ˘كو ،ةر˘˘ي˘˘خألا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا
لÓ˘خ ه˘ع˘م ر˘ج˘ف˘نا يذ˘˘لا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ن
اذ˘ع ق˘لأا˘ت˘لا ل˘سصاو˘يو مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
.مسسوملا

بيجن.ج

تاقفسصلا نم ددعب ماهنتوت فوفسص ميعدت يف بغري

لبقملا مصسوملالاطع مصض ىلع رصصي وينيروم

ةمسصاعلا داحتا

ةمصاعلا داحتا يرتشت ةيمومع ةكرش

فيطسس قافو

ىلع ددصشي يكوكلا
ةريصشأات فطخ ةرورصض
سسأاكلا يف يئاهنلا عبر

ىل˘ع ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو برد˘م ي˘كو˘˘ك˘˘لا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن دد˘˘سش
دنع روهمجلاو سضرألا يلماع لÓغتسسا ةرورسض
مسسرب ،سسيمخلا اذه ةني˘ط˘ن˘سسق با˘ب˘سش ة˘ه˘جاو˘م
،ةيروهمجلا سسأاك ةسسفانم˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ن˘م˘ث رود˘لا

ةاراب˘م ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘ت““ :ي˘سسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘ق ثي˘ح
انيلع ،ةنيطنسسق بابسش قيرف مامأا ةياغلل ةمهم
انفده غولب لجأا نم ةمات ةيزهاج يف نوكن نأا
عبر رودلل لهأاتلا ةريسشأات كاكتفا يف لثمتملا
ح˘م˘ط˘ن ن˘ح˘ن““ :ف˘ي˘سضي˘˘ل ،““سسأا˘˘ك˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس ىل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ىل˘ع سسأا˘ك˘لا ةارا˘ب˘م سضو˘˘خ ة˘˘سصر˘˘ف ل˘˘غ˘˘ت˘˘سسن˘˘سسو
يف مداقلا رودلل لهأاتلا نم انروهمج مامأاو انسضرأا

.““ةسسفانملا هذه
ع.سش.م

ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابسضنلا ةنجل تفسشك
تابوقعلاب ةسصاخلا اهتارارق ةلسسلسس نع مدقلا ةركل

نم ةريخألا ةلوجلا يف ةلجسسملا تازواجتلا ءارج
ثي˘ح ،ة˘ي˘نا˘ث˘لاو ىلوألا ن˘ي˘ت˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ت˘ط˘بار˘لا
زع ياد نيسسح رسصن بردم نم لك فاقيإا نع تنلعأا
عافد بردم يركسسب ىفطسصمو ،يدوج تيآا نيدلا

˘مو˘ي ا˘م˘ه˘لاو˘قأا ىلإا عا˘م˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘يا˘˘غ ىلإا ،تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت

نوك˘ي ن˘ل ،ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘فو .ير˘ف˘ي˘ف71 نين˘ثلا
لÓ˘خ ا˘م˘ه˘ت˘يد˘نأا ىل˘ع فار˘˘سشإلا ن˘˘ي˘˘برد˘˘م˘˘لا ع˘˘سسو˘˘ب
ةنجللا تاذ مامأا امهلوثم ةياغ ىلإا ةلبقملا تاءاقللا

يدوج تيآا فا˘ق˘يإا م˘ت ثي˘ح ،ا˘م˘ه˘لاو˘قأل عا˘م˘ت˘سسلاو
ق˘ح ي˘ف ا˘ه˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ن˘لا ه˘تا˘ح˘˘ير˘˘سصت بب˘˘سسب

ي˘ت˘لا ة˘ج˘مر˘ب˘لا سصو˘سصخ˘ب ن˘ي˘لوؤو˘˘سسم˘˘لاو ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ه˘ي˘ف م˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ه˘ق˘ير˘ف˘˘ب ه˘˘ب˘˘سسح تر˘˘سضأا

هنود يذلا رير˘ق˘ت˘لا ىل˘ع ادا˘ن˘ت˘سسا ير˘ك˘سسب ة˘ب˘قا˘ع˘م
تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ة˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن بق˘˘˘ع م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لا

يسضاملا تبسسلا ءاسسم ،بورخ˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج ف˘ي˘سضم˘لاو

ةفرتح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا ن˘م81 ـلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
داحتا عفادم يلبق قاحسسإا بعÓلا بقوعو .ةيناثلا

ي˘ف هدر˘ط د˘ع˘ب ،تاءا˘ق˘ل ثÓ˘ث˘ل فا˘˘ق˘˘يإلا˘˘ب ةر˘˘ك˘˘سسب

ةفرتحملا ةطبارلل71 ـلا ةلوجلاب ةريخألا ةارابملا
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش ف˘˘ي˘˘سضلاو ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف تع˘˘م˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ىلوألا
ةمارغل هديدسست عم ،مرسصنملا دحألا ءاسسم ،لئابقلا

ىفطسصم بقوعو اذه .رانيد فلأا03 ةميقب ةيلام
،ة˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ىمر˘˘م˘˘لا سسار˘˘ح برد˘˘˘م ع˘˘˘ب˘˘˘سس
،ماكحلا هاجت هنع ردب ام ببسسب ،نيءاقلل فاقيإلاب
ءاسسم ،ةدكيكسس ةبيبسش فيسضملاو هقيرف ةارابم يف
ةمارغ طابسضنلا ةنجل تطلسس امك .يسضاملا تبسسلا

،نارهو ةيعمج ىلع رانيد فلأا002 اهردق ةيلام
ن˘يءا˘ق˘ل˘ل را˘سصنألا ن˘م نا˘مر˘ح˘لا ة˘بو˘ق˘ع ىلإا ة˘فا˘سضإا

با˘ع˘لألا˘ب ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا ا˘˘هرا˘˘سصنأا ق˘˘سشر بب˘˘سسب
د˘˘حأا˘˘ب ىذألا قا˘˘ح˘˘لإا ي˘˘ف تب˘ّ̆ب˘˘سست ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘لا
،ةياجب ةبيبسش فيسضلا ةارابم لÓخ كلذو .ماكحلا

وه ةبانع داحتا نوكيسس اميف ،يسضاملا تبسسلا ءاسسم
ةفاسضإلاب ةدحاو ةارابمل هراسصنأا نم امورحم رخآلا

ق˘سشر ءار˘ج ،را˘ن˘يد ف˘˘لأا002 ـب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘˘غ ىلإا
يف ةيرانلا باعلألاب ناديم˘لا ة˘ي˘سضرأا ““ز˘نا˘ق˘ي˘لو˘ه˘لا““

نم81 ـلا ة˘لو˘ج˘لا تاذ با˘سسح˘ل ءا˘ع˘برألا ل˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل
بيجن.ج.ةيناثلا ةطبارلا

مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل ةعباتلا طابضنقا ةنجل

 ةبانع داحتا

ةيصضايرلا ةكرصشلا مهصسأا ءارصش ىلع ميعز عم قفتي لابرد سسايلإا

نيبعÓلاو ةيدنأ’ا قح يف ةلمجلاب تابوقع

ةيرصنلاو دادزولب ةهجاوم
ةيليوج5 بعلم يف ايمسر
با˘ب˘سش د˘ئار˘لا ن˘ي˘ب ي˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘براد˘لا ءار˘جإا ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصب رر˘ق
ادح عسضي ام ،ةيليوج5 بعلمب ياد نيسسح رسصن ميرغلاو دادزولب
بابسشلاو ةيرسصنلا يترادإا نم لك تمربأا ،مايأا ذنم مئاقلا لدجلل
5 بع˘ل˘م˘ب ا˘با˘يإاو ا˘با˘هذ بع˘ل˘لا نا˘ق˘ير˘ف˘لا رر˘ق ا˘ه˘ب˘جو˘م˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا

ةيرسصنلا تلبقتسسا نيأا ةلوطبلا باهذ ءاقل يف مت ام وهو ،ةيليوج
امكو ريخألا اذه ،يبم˘لوألا بع˘ل˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا˘ب يدادزو˘ل˘ب˘لا م˘سصخ˘لا

كلذ يف امب هتئيهت ةداعإل عيباسسأا ةدع ذنم قلغأا عيمجلا ملعي
با˘˘ب˘˘سشلا ةرادإا تدارأا ةدو˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘تو ،ناد˘˘ي˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘سضرأا
لÓ˘خإا ة˘ير˘سصن˘لا ه˘تر˘˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م و˘˘هو توأا02 بعل˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا

بع˘ل˘م ر˘ي˘غ ر˘خآا بع˘ل˘م ي˘ف ة˘ه˘جاو˘م˘لا ءار˘جإا˘ب تب˘لا˘طو قا˘ف˘˘تلا˘˘ب
بعلت نأا باهذلا ءاقل يف نييدانلا نيب راد قافتا ناكو ،وسسيورلا
دق باب˘سشلا نا˘ك ثي˘ح ،ي˘ب˘م˘لوألا بع˘ل˘م˘لا˘ب ا˘با˘ياو ا˘با˘هذ ة˘ع˘قو˘م˘لا

حتفي نل يذلا ةيليوج5 بعلمب دحاو فدهل نيفدهب اباهذ قوفت
ىل˘ع ه˘ت˘لا˘ط ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘مر˘ت˘لا بب˘سسب سسرا˘م ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب ع˘˘م ىو˘˘سس
اذ˘ه ،ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘سضرأا ا˘ه˘سسأار ىل˘عو ق˘فار˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم
جئاتنلا عجارت دعب ةريخألا ةرتفلا يف نيرمألا ةيرسصنلا يناعتو
ايبلسس هتهج نم رثأا رسصانعلا نم ديدعلا ليحر نأا امك بيهر لكسشب

.ماعلا عسضولا ىلع
بيجن.ج

درفنم بيردت جمانربل عوسضخلا لسصاويسس

يجرتلا فوفصص نع بيغي يرئازج بع’ يناث نايزم
ةهجاوم يف يسسنوت˘لا ي˘جر˘ت˘لا يدا˘ن تا˘با˘سسح ن˘م نا˘يز˘م ن˘م˘حر˘لاد˘ب˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا جر˘خ

،لبقملا ةعمجلا اهتماقإا ررقملا ،يقيرفألا ربوسسلا سسأاك ةلوطب نمسض يرسصملا كلامزلا
لبق ،يلاحلا عوبسسألا لاوط درفنم بيردت جمانربل عوسضخلا لسصاويسس يرئازجلا مجاهملا
لبق نم ةوطخلا هذه يتأاتو ،لبقملا عوبسسألا نم ًاقÓطنا ةركلاب تابيردتلا يف ماظتنلا
ةسصاخ ةفسصبو ،ةلبقملا تاسسفانملل بعÓلا زيهجت فدهب ،يجرتلا يدانل ينفلا زاهجلا

،يرسصملا كلامزلاب ًاددجم قيرفلا اهيف مدطسصيسس يتلا ،ايقيرفأا لاطبأا يرود يئاهن عبر
كراسشي مل هنأا ريغ ،يسضاملا يفناج يف ايقيرفأا لطب فوفسص ىلإا مسضنا دق نايزم ناكو
هتلاط يتلا تاباسصإلا ةنعل ءارج نم ريبك يندب عجارت نم هتاناعم ببسسب ةارابم يأا يف
نع بيغي يرئازج بعل يناث نايزم تابو ،يتارامإلا نيعلا عم ةقباسسلا هتبرجت يف
ةباسصإل سضرعت يذلا ،ناردب رداقلادبع هنطاوم دعب ،ربوسسلا ةعقوم يف يجرتلا فوفسص
.عيباسسأا3 ةرتف لاوط بعÓملا نع هدعبتسس ةيلسضع

بيجن.ج
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةوقب0202 ةديدجلإ اهت˘ن˘شس ر˘ئإز˘ج˘لإ تد˘نر˘ب أإد˘ب˘ت
قلطتل ةينويزفلتلإ تا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لإ ثد˘حأإ ر˘ك˘ت˘ب˘تو
هذ˘ه تإرا˘ك˘ت˘بإ ىو˘˘قأإ،repaPtrA نو˘يز˘ف˘ل˘ت ةز˘ه˘جأإ
رئإزجلإ تدنرب ة˘شسشسؤو˘م ق˘ل˘ط˘ت .ةد˘يد˘ج˘لإ ة˘ل˘شسل˘شسلإ
ةزهجألإ جا˘ت˘نإإ لا˘ج˘م ي˘ف لا˘ع˘ف˘لإ ر˘شصن˘ع˘لإو ع˘ن˘شص˘ُم˘لإ
ن˘م ر˘يد˘شصت˘لإ ي˘ف ي˘شسي˘ئر˘˘لإ د˘˘ئإر˘˘لإو ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘ك˘˘لإلإ
ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج تا˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ،ا˘˘˘˘بوروأإ ىلإإ ر˘˘˘˘ئإز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لإ
تع˘شضو نأإ د˘ع˘ب.تا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لإ ثد˘˘حأا˘˘ب تا˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لإ
ةعومجم قÓطإاب7102 ماع يف اهتمشصب ةشسشسؤوملإ
““devruC DELO““ ع لوأإ ي˘˘˘هو˘˘Óة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘م
ىوتشسمب انو˘يز˘ف˘ل˘ت ع˘ن˘شصت ا˘ي˘ق˘ير˘فإإو ط˘شسوألإ قر˘ششلإ

د˘˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ت
هذه ةمÓعلإ دوعت،حجان
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ب ةر˘˘˘م˘˘˘لإ

ًا˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت ر˘˘˘ث˘˘˘كأإ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج

ة˘بر˘ج˘ت را˘˘ك˘˘ت˘˘بإ د˘˘ي˘˘ع˘˘تو
قرأإ تاششا˘ششب نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ

،ةيئانثتشسإ توشص ةدوجو
تو˘شصلإ تا˘ي˘ن˘ق˘˘ت ل˘˘شضف˘˘ب

XBDو .somtA ybloD

repaP trAنويزفلت

ةنومسضم ةيئامنيسس ءاوجأا:
تيبلا يف

تا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لإ ىقرأإ و˘˘˘˘ه
جذومنلإو ،ةيجولونك˘ت˘لإ
،ةعومجملإ يف يشسيئرلإ

يوتحي ،مم56.3 كمُشسب
يتلإDELO ةششاشش ىلع
ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لإ مد˘خ˘ت˘شست
ءإو˘˘˘شضأإ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ثع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ةروشصلإ ةدوج يف مكحتت
ىلإإ ةفاشضإإ ،يدرف لكششب
رث˘كأإ ل˘شسك˘ب˘لإ ل˘ع˘ج لÓ˘خ ن˘م ة˘ششا˘ششلإ ل˘ي˘شصا˘ف˘ت ل˘ك
تد˘نر˘ب ن˘م ةد˘يد˘ج˘لإ ة˘ل˘شسل˘˘شسلإ هذ˘˘ه زر˘˘ب˘˘ت.ة˘˘ما˘˘ت˘˘ق
ybloD .ةروطتملإ ةيئامنيشسلإ تاينقتلإ لشضفب

noisiVو somtA ybloDيذلإ يئانثلإ
ي˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شس حر˘˘شسم ىلإإ لز˘˘ن˘˘م˘˘لإ لو˘˘ح˘˘ي

تو˘شصلإ تا˘ي˘ن˘ق˘ت ةر˘م لوأل ع˘م˘ت˘ج˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ليشصافت ثبل امنيشسلإ تاعاق نم ةاحوتشسملإ ةروشصلإو
إذه ديوزت مت امك.لزنملإ يف ةقوبشسم ريغ ةفشصب
تإذ ةيتو˘شص تإر˘ب˘ك˘م˘بVT repaP trA جذومنلإ

نم ر˘ي˘ث˘م تو˘شصو ،تد˘نر˘بـل ق˘ي˘قدو ير˘شصح م˘ي˘م˘شصت
oiduA nodraK namraHايلاع اًتوشص رفوي يذلإ
عشضو ىلإإ ةفاشضإلاب ،يلاثم سسامغنإو يوق ريثأات عم
RDH(يلاعلإ يكيمانيدلإ ىدملإ ةينقت) ثدحأإ نم
حمشسي راطإإ نود اًنويزفلتrepaP TRA دعي ،ليج

برقأإ ةروشصل ةيئانثتشسإ سضرع ةيوإز ىلع لوشصحلاب
ثيح ،دحلإ إذه دنع راكتبلإ فقوتي ل .عقإولإ ىلإإ

ة˘ير˘˘شصح˘˘لإو ةر˘˘ك˘˘ت˘˘ب˘˘م˘˘لإ تد˘˘نر˘˘ب تإز˘˘ي˘˘م ج˘˘مد م˘˘ت˘˘ي
تروط ،ع˘قإو˘لإ ي˘ف˘فREPAP TRA. ي˘˘ف ىر˘˘خألإ

سصشصخ˘م˘لإ ““edom sdiK ““ ق˘ي˘ب˘ط˘ت تد˘˘نر˘˘ب
ل˘˘جأإ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ا˘˘˘ًير˘˘˘شصح

نا˘م˘شضل م˘ه˘لا˘ف˘˘طأإو ر˘˘شسألإ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
لا˘˘ف˘˘طألإ نا˘˘مأإو ن˘˘˘يد˘˘˘لإو˘˘˘لإ ة˘˘˘حإر
ىلع ةديدع ةيلشصألإ تاق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لإ.
ةيناكمإإ رفوت ،تدنر˘ب تا˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت
ن˘م ة˘ع˘شسإو ة˘عو˘م˘ج˘م ىلإإ لو˘˘شصو˘˘لإ
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ؛ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘˘كذ˘˘˘ن ،لو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لإ
““luokiL““ جمانرب ىلع يوتحي يذلإ

اًيرشصحو اًناجم حاتم ،لماك يميلعت
نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لإ ةز˘˘ه˘˘جأإ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىل˘˘˘ع

ىلإإ ة˘˘˘فا˘˘˘شضإإ .تد˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لإ
ن˘ع ““ةدد˘ع˘ت˘م˘لإ تا˘ششا˘ششلإ““ ق˘ي˘ب˘ط˘ت

ةز˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جأإ ل˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ط
نويزفلتلإ/بوشساحلإ/فتاهلإ

ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو .تنر˘˘˘ت˘˘˘نألإ ة˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘ششب
““hcraeS tdnarB““هريوطت مت يذلإ

ح˘ي˘˘ت˘˘ي ذإإ ،تد˘˘نر˘˘ب فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ًير˘˘شصح
تا˘يو˘ت˘ح˘م˘ل ة˘يرو˘ف ثح˘ب تا˘ي˘ل˘م˘˘ع قÓ˘˘طإإ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإإ

ةيئاشضفلإ تإون˘ق˘لإ ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت ج˘مإر˘بو
ر˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘م˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لإ

لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسإ زا˘˘˘ه˘˘˘ج
ةزهجأإ ىلع جمدم

.تدنرب نويزفلت

ةينويزفلتلا ةبرجتلا موهفمريغترئازجلا تدنرب
نويزفلتلا ةزهجأا نم ةديدج ةلسسلسس قلطتو

قيلعت نود ةروصص

تايلم˘ع نأإ ًإر˘خؤو˘م ةردا˘شص ة˘ي˘ل˘ح˘م ر˘يرا˘ق˘ت ةد˘ع ر˘ي˘ششت
إربتعم اعافترإ فرعتشس رئإزجلإ يف ينورتكلإلإ عفدلإ

ة˘ن˘شس ي˘ف إر˘ظ˘ت˘ن˘م نا˘ك ا˘م و˘هو ،ة˘يرا˘ج˘لإ ة˘ن˘شسلإ لÓ˘˘خ
ىلإإ تدأإ دÓبلإ يف ةيداشصتقلإ عاشضوألإ نأإ ريغ9102
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لإ ن˘ي˘˘ب ع˘˘فد˘˘لإ ي˘˘ف ط˘˘م˘˘ن˘˘لإ إذ˘˘ه جإور ح˘˘ب˘˘ك
تلإزل إدد˘ج˘م ه˘˘ث˘˘ع˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لإ ن˘˘ك˘˘ل ن˘˘ي˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لإ

ةئاملاب05 ةبشسن ىلإإ لوشصولل ربكأإ حومطب ةدوجوم
يف ينور˘ت˘ك˘لإلإ ع˘فد˘لإ ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ما˘ع˘م˘لإ ن˘م
ة˘ب˘ثو˘لإ ثد˘ح˘ي نأإ ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م ا˘˘م3202 ة˘ن˘˘شس قا˘˘فآإ
فلتخم رفوت لشضفب ةيم˘قر˘لإ ةرا˘ج˘ت˘لإ ي˘ف ةر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لإ
ربكألإ ناهرلإ نمكيو ،اهروطت يف ةدعاشسملإ لمإوعلإ

دمتعي هلعجو يرئإزجلإ نوبزلإو كلهتشسملإ بشسك يف
ر˘ب˘ع تنر˘ت˘نألإ ىل˘ع ة˘شضور˘ع˘م˘لإ تا˘مد˘خ˘لإ ىل˘˘ع ر˘˘ث˘˘كأإ
نم طمنلإ إذه ىمانت دقو ،ةينورتكلإلإ ةراجتلإ قإوشسأإ
ةلشصاحلإ تإروطتلإ ىلع إدمتعم عيرشس لكششب قإوشسألإ

ر˘ي˘ب˘ك˘لإ را˘ششت˘نلإو تا˘ي˘م˘قر˘˘لإو تلا˘˘شصتلإ لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
يف فتاه˘لإ و˘ل˘ما˘ع˘ت˘م ا˘هر˘فو˘ي ي˘ت˘لإ تنر˘ت˘نألإ تا˘مد˘خ˘ل
ي˘ت˘لإ ع˘بإر˘لإ ل˘ي˘ج˘لإ ة˘مد˘خ رو˘ه˘ظ ع˘م ة˘شصا˘خ ر˘ئإز˘ج˘لإ

دد˘˘ع ع˘˘ف˘˘ترإ د˘˘ق˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘طإو˘˘م˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ تبذ˘˘ج

ام كرتششم نويلم22 نم رثكأإ ىلإإ تنرتنألاب نيلشصتملإ

رئإزجلاب ناكشسلإ ددع يلامجإإ نم ةئاملاب25 لداعي
سصشصختملإ ي˘م˘لا˘ع˘لإ ع˘قو˘م˘لإ هد˘عأإ ر˘ير˘ق˘ت ر˘خآإ بشسح

““laicos era ew““.ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلإ قإو˘شسألإ تحإرأإو
نم يرئإزجلإ نطإوملإ ةي˘م˘قر˘لإ ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تÓ˘ح˘م˘لإو
ةيراجت˘لإ سضور˘ع˘لإ ل˘شضفأإ ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لإ ةا˘نا˘ع˘م
ىلع هئاشضفل هحفشصت ءانثأإ رز ةرقنب هل اهمدقت يتلإ

عقإوملإ هذه تحمشس دقو ،يعامتجلإ لشصإوتلإ عقإوم
نم ىر˘غ˘شصلإ ةرا˘ج˘ت˘لإ با˘ح˘شصأإو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘ل˘ل ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ

ر˘ب˘كأإ ن˘ئا˘بز ةد˘عا˘ق با˘شست˘كإو م˘ه˘ل˘م˘˘ع قا˘˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت
تاشسشسؤوملإ هذه اهرفوت يتلإ ليشصوتلإ تامدخ لشضفب
تاكرشش مهأإ نم ةدحإو ىقبت يتلإ ““ايموج““ ـك ةئششانلإ
ربتعت امك ايقيرفإإو رئإزجلإ يف ةينورتكلإلإ ةراجتلإ
ل˘˘شضف˘˘ب تنر˘˘ت˘˘نألإ ر˘˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘قو˘˘شست˘˘م˘˘ل˘˘ل لوألإ را˘˘ي˘˘خ˘˘لإ

،لبق نئا˘بز˘لإ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لإ ي˘ف ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لإ ا˘ه˘ت˘ق˘ير˘ط
،قيبطتلإ وأإ عقوملإ ربع قوشستلاب مهمايق دعبو ءانثأإ

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ فا˘ششت˘كإو ح˘ف˘شصت˘لإ ن˘م ة˘يإد˘˘ب
ةرقنب هئانتقإإو جوتنملإ رايتخإإ ةظحل ىلإإ ةرفوتملإ

دعب ام نئابزلإ ةمدخ مث عفدلإو ميلشستلإ موي ىتح رز
ىرخآإ ةهج نم .ًاناجم جوتنملإ ةداعإإ ةيناكمإإ عم عيبلإ

ةيمقرلإ ةراجتلل مظنملإ ريغو عيرشسلإ راششتنإلإ نإاف
سضر˘ع˘ي ا˘م ل˘ك ي˘ف ةر˘ط˘ي˘شسلإو م˘ك˘ح˘˘ت˘˘لإ رذ˘˘ع˘˘ت ىلإإ ىدأإ
تاح˘ف˘شص ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلإ ع˘قإو˘م˘لإ ىل˘ع ع˘ي˘ب˘ل˘ل
سضع˘˘ب فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلإ ل˘˘˘شصإو˘˘˘ت˘˘˘لإ تا˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘شش
يذ ما˘ظ˘ن ثإد˘ح˘ت˘شسإ بجوأإ ع˘شضو˘لإ إذ˘ه .ن˘ي˘ل˘يا˘ح˘ت˘˘م˘˘لإ

ةيراجتلإ تÓماعتلإ ىلع ةيفافششلإ يفشضيو ةيقإدشصم
فإرطألإ لكل ةمزÓلإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ر˘فو˘ي ا˘م ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لإلإ
قوقح ظفح˘ي ا˘م˘ب ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لإ تلدا˘ب˘م˘لإ ي˘ف ة˘ل˘عا˘ف˘لإ
ةيقوثوم زيزع˘ت˘ل ًا˘ع˘م ي˘نور˘ت˘ك˘لإلإ قو˘شست˘م˘لإو ر˘جا˘ت˘لإ
لÓخ ايلعف ينورتكلإلإ عفدلإ ثعبو ةيمقرلإ ةراجتلإ

كلذ ي˘م˘قر˘لإ دا˘شصت˘˘قلإ ن˘˘م ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي˘˘شس ا˘˘م ة˘˘ن˘˘شسلإ هذ˘˘ه
.ينطولإ داشصتقلإ مئاعد نم امعإدو يراجتلإ ليدبلإ

   ةينورتكلإلإ ةراجتلإ تاكرشش مهأإ نم ““ايموج““

ةحسشرم رئازجلا يف ةيمقرلا ةراجتلا
ةــــنسسلا هذــــه ششاــــعتنÓل

3202 ةنس قافآ يف ةئاملاب05 لصي نأ عقوتي ينورتكلإلا عفدلا

ةبانعب يلإوــتلإ ىلع سسداشسلإ موــيلل

   دوقفملا دايسصلا نع ثحبلا نولسصاوي ةيندملا ةيامحلا نم اسساطغ42
دوقفملإ دايشصلإ نع ثحبلإ ةي˘ل˘م˘ع ي˘لإو˘ت˘لإ   ىل˘ع سسدا˘شسلإ مو˘ي˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ و˘شسا˘ط˘غ ل˘شصإو˘ي

يف كراششي ثيح.ةباــنع ةيدلبب ليمجلإ ميرـلإ قدـنف بناجب دجإوتملإ   ““نإدمح نانج““ يرخشصلإ ئطاششلاب
،ةيقرششلإ تايلولاـب ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ تا˘ير˘يد˘م˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت ا˘شسا˘ط˘غ42 دوق˘ف˘م˘لإ دا˘ي˘شصلإ ن˘ع ثح˘ب˘لإ ة˘ي˘ل˘م˘ع
نم نيشساطغ3 ،ةدكيكشس ةيلو نم نيشساطغ3،فراطلإ   ةيلو نم نيشساطغ5،ةبانع ةيلو نم اشساـطغ11مهنم
لحإوـشسب ةعشسإو ثحب ةيلمعب يلإوتلإ ىلع سسداشسلإ مويلل   نوموقي ،ةملاق   نم ناشساطغو سسإرهأإ قوشس ةيلو

م˘يرـلإ قدـن˘ف بنا˘ج˘ب د˘جإو˘ت˘م˘لإ ،نإد˘م˘ح نا˘ن˘ج ير˘خ˘شصلإ ئ˘طا˘ششلإ ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصاـخ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
نإاف ريكذتلل ،ءافطإإ يتنحاششو فاعشسإإ   ةرايشس ةفاشضإإ ،بلشص فشصن قروزو نيطاطم نيقروزب نيزهجم،ليمجلإ
يديشس   ةيدلبب   مجر يجإرد يح نم ردحنملإ   نمو   ةنشس73 رمعلإ   نم   غلابلإ ““ز،ع““وعدملإ دوقفملإ   دايشصلإ

حلاشصم اهتهج نم ،ءاشسم مرشصنملإ سسيمخلإ موي هئاقدشصأإ ةقفر ركذلإ فلاشسلإ ئطاششلاب داطشصي ناك رامع
.هل ةيدؤوملإ باـبشسألإو هتاشسبÓم ةفرعمل ثداحلإ لوح اقيقحت تحتف ايميلقإإ ةشصتخملإ ينطولإ كردلإ

ب/ زوزام

ةبيهم ءإوجأإ يف ريخألإ هإوثم ىلإإ عيشش

ةبانعب ةينفلا ةحاسسلا يف دادحو هللا ةمذ يف ““يديد““
نم هتاناعم دعب ““ةنإوريم يديد““ سسمأإ لوأإ ةليل يفوت
ةحا˘شسلإ تد˘ق˘فو ،ة˘ن˘شس95 ز˘ها˘ن ر˘م˘ع ن˘ع سضر˘م˘لإ
تÓفحلإ يف ةفورعملإ هوجولإ دحأإ ةبانع يف ةينفلإ

ه˘قÓ˘خأا˘ب فور˘ع˘م˘˘لإ ة˘˘ب˘˘ق˘˘لإ دإو ي˘˘ح ن˘˘بإ سسإر˘˘عألإو
امئإد نوكي ثيح ةيريخلإ لامعأÓل هتردابمو ةيلاعلإ
ةدعاشسم لجأإ نم ةيشضايرلإ تإرودلإ ميظنتل قابشسلإ
سسإر˘عألإ ي˘ف هرو˘شضح نأإ ا˘م˘ك ،ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لإ تÓ˘ئا˘ع˘˘لإ

موحرملإ قفإريو ،ةشصاخ ةهكنو ةزيمم ءإوجأإ قلخي
تلافتحلإو سسإرعألإ يف يقيشسوملإ قوجلإ ““يديد““
تع˘ي˘شش د˘قو ،فو˘لا˘م˘لإ ة˘ي˘ن˘غأإ و˘نا˘˘ن˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لإ رو˘˘شضح˘˘بو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه˘˘م ءإو˘˘جأإ ي˘˘ف ه˘˘تزا˘˘ن˘˘ج
هل نونكي نيذلإ ةبقلإ دإو يف هيح ءانبأإو هئاقدشصأإ

ءانبأإ يشضاملإ يفناج13 موي مظن دقو ،ةريبك ةبحم
دإوب يرإوجلإ بع˘ل˘م˘لإ ي˘ف ة˘ي˘شضإر˘ع˘ت˘شسإ ة˘ل˘با˘ق˘م ه˘ي˘ح

إذ˘˘ه˘˘ب إر˘˘ي˘˘ث˘˘ك حر˘˘ف ثي˘˘ح ““يد˘˘يد““ ـل ا˘˘م˘˘ير˘˘ك˘˘ت ة˘˘ب˘˘ق˘˘لإ
روشضحلإ فرذو بعلملإ يف هروشضح لجشسو ةردابملإ
مو˘حر˘م˘لإ ة˘ل˘ئا˘ع ءإز˘ع ىق˘ب˘يو ،ه˘ت˘يؤور د˘ن˘ع عو˘مد˘لإ
.عيمجلإ هل هنكي يذلإ ريبكلإ بحلإ وه ““يديد““

سسافر ناميلشس
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