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عفترا ثيح ,«91ديفوك» دجتسسملا «انوروك» سسوريفب ةدكؤوملا تاباسصإلا ددعل ريبك عافترا نع ءاعبرألا سسمأا ةحسصلا ةرازو تفسشك

 ةعباتمل ةينطولا ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأاو .ةافو ةلاح444 ىلإا تايفولا ددع لسصو اميف .ةدكؤوم ةباسصإا8483 ىلإا
سسوريفلاب ةدكؤوملا تاباسصإلل ةيموي ةليسصح ربكأا ليجسست نع راروف لامج رئازجلا يف انوروك سسوريف دسصرو

.دلبلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم رئازجلا يف

ةيمومعلا تاقفسصلا نم تاسساردلا بتاكم يسصقت مل اهنأا تدكأا

ايجيردت ءانبلا تاششرو ثعبل ىعشست نكشسلا ةرازو
ءارجا ىلع «يرسصان لامك» ةنيدملاو نارمعلاو نكسسلا ريزو مدقأا
،لامعلا تاباقنو ،لمعلا بابرأا تامظنم عم تاءاقللا نم ديدعلا

،نييراقعلا نيقرملا ،ةسصاخلاو ةيمومعلا تاسسسسؤوملا يلثمم نم
عاطق يف نيلماعلا ةلودلا يسسدنهم ،ن˘ي˘يرا˘م˘ع˘م˘لا ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘م˘لا
تاطا˘ي˘ت˘حإ’ا ن˘ع ة˘ب˘تر˘ت˘م˘لا ة˘يدا˘سصت˘ق’ا را˘ثآ’ا ة˘سسارد˘ل ،ءا˘ن˘ب˘لا
ة˘ح˘ئا˘ج زوا˘ج˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م ةذ˘˘خ˘˘ت˘˘م˘˘لا

هذه نإاف ةنيدملاو نارمعلا و نكسسلا ةرازول نايب بسسحو.انوروك
ءا˘ن˘ب˘لا تا˘˘سشرو ثع˘˘ب ةدا˘˘عإا  ثح˘˘ب ل˘˘جا ن˘˘م تءا˘˘ج تاءار˘˘جإ’ا
دقو،عاطقلا يبسستنمو تاسسسسؤوملل ةمئادلا ةقفارملا عم ،ايجيردت
ةداعإا قايسس يف بسصت يتلا ةءانبلا تاحارتق’ا ديدع ريزولا ىقلت
ددسصب اهنأا  نكسسلا ةرازو حلاسصم دكأاو.عاطقلا عيراسشم ثعب
يتلا كلت يف اهترسصح دقو ،اهتملسست يتلا تاحارتق’ا لك ةسسارد
نإاف كلذ ادع امو ،ريغ ’ «انرورك» ةحئاج يطخت ىلا اوبسصت
ةرازولا تدنف امك.ترسشن ىرخأا تامولعم يأا نم أاربتت ةرازولا
يف نيدمتعملا نيسسدنهملل ةينطولا ةباقنلا هترسشن يذلا ربخلا
نم تاسساردلا بتاكم ءاسصقإاب قلعتملاو ءانبلاو ةيندملا ةسسدنهلا
ق’زنا يسسدنهلا لاجملاب ةرسشابملا ةلسصلا يذ يمومعلا بلطلا
فاسضأاو.ةفلتخملا تاكبسشلاو قرطلاو ،ةدناسسلا ناردجلا ،ةبرتلا

اهريغك ةئيهلا هذه0202 ليرفأا52 موي لبقتسسا  ريزولا  نأا نايبلا
ةح˘ئا˘ج ي˘ط˘خ˘ت ل˘ب˘سس لو˘ح رو˘ح˘م˘ت ءا˘ق˘ل˘لا نأا ’إا ،تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م
نارمعلاو نكسسلا ةرازو نأا امك.ءانبلا تاسشرو ثعب ةداعإاو انوروك
ةيكيمانيد كيرحت اهنأاسش نم ةعفان ةردابم لك ييحت ،ةنيدملاو
تابلط ةيبلت وهو فدهلا قيقحتل ةكرتسشملا يعاسسملاو ،عاطقلا
.اهنم لمكتسسا ام عيزوتو ةينكسسلا جماربلا مامتإاب نينطاوملا
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انوروك دعب ام ةلحرم ةهجاومل ابسسحت

ابيرق يرامثتشسا عورششم قÓطإا
ةيليوحتلا تاعانشصلاو ةعارزلا معدل

ة˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لاو ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘يزو سسما ف˘˘˘سشك
نع ناديرج نيسسا˘ي ،ة˘فر˘ع˘م˘لا دا˘سصت˘قاو ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لاو
عم نواعتلاب ا˘ب˘ير˘ق «را˘م˘ث˘ت˘سس’ا م˘عد قود˘ن˘سص» عور˘سشم قÓ˘طا
معد اهنم فدهلا ةيئيب ةمظنأا ةلكيهو قلخل فدهي ةينطولا كونبلا
تاعانسصلاو ةعارزلا لمسشي كلذ نأا ىلإا اتف’ ةريغسصلا ت’وانملا
ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘غ˘سصلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘يزو د˘كأاو .ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا

دوهج قفار هعاطق نأا ،ةفرعملا داسصتقاو ةئسشانلا تاسسسسؤوملاو
تامزلتسسم عينسصتب انوروك ءابو يسشفت ةهجاوم يف ةموكحلا

ءابولا دعب ام ةلحرمل دعتسسي هنأا ىلإا اتف’ ميقعتلاو ةياقولا تاودأاو
يف ناديرج لاقو .اهريوطتو ينطولا جاتنإ’ا تاودأا ىلع ظافحلل
ةيادبلا ذنم انوروك ءابو يسشفت بكاو هعاطق نأا يعاذا حيرسصت

سسفنتلا ةزهجأاو ميقعتلاو ةياقولا تاودأا ةعانسص يف ماهسسإ’ا ربع
ةهجاومل ابسسحتو .ةيئاذغلا داوملا تÓحم ةنمقرو يعانطسص’ا

يف رييغت كانه نوكيسس نأا ىلإا ريزولا راسشأا انوروك دعب ام ةلحرم
يف عرسشتسس هحلاسصم نإاف يلاتلابو تÓماعملاو كÓهتسس’ا طمن
ةنمقرب ةقÓع اهل يتلا تاسسسسؤوملا لك تانايب عمجل ةسصنم عسضو
رفسص» فدهل اقيقحت ةئسشانلا تاسسسسؤوملا لك تانايب عمجل ةرادإ’ا

قودنسص» عورسشم كانه نأا ناديرج فسشك قايسسلا يفو .«قرو
فدهي ةينطولا كونبلا عم نواعتلاب ابيرق قلطيسس «رامثتسس’ا معد
ةريغسصلا ت’وانملا معد اهنم فدهلا ةيئيب ةمظنأا ةلكيهو قلخل

بناج نم .ةيليوحتلا تاعانسصلاو ةعارزلا لمسشي كلذ نأا ىلإا اتف’
فيفختلا لجأا نم ةيداسصتقا مزح تدسصر ةموكحلا نأا حسضوأا رخآا

ثيح ةيداسصتق’ا تاسسسسؤوملا ىلع انوروك ءابو يسشفت راثأا نم
بئار˘سضلا ع˘فد ل˘م˘سشي ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس ه˘تد˘م ل˘ي˘جأا˘ت ن˘م تدا˘ف˘ت˘سسا

تابوقعلاو كونبلل د˘ئاو˘ف˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘سضلا تا˘كار˘ت˘سشاو
.تامارغلا ءاغلإاو ريتاوفلا عفدو ةيراجتلا تاقفسصلاب ةلسصتملا
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تقؤوملا سسبحلا ديدمتو قيقحتلا ةلسصاومب ترمأا

رئازجلا ءاشضق سسلجمب ماهتإلا ةفرغ
يعيمج دمحم نع جارفإلا سضفرت

يسضاق رمأا سضفرب ةمسصاعلا ءاسضق سسلجمب ماهت’ا ةفرغ تسضق
بزحل قباسسلا ماعلا نيمأ’ا يعيمج  دمحم نع جارفإ’اب قيقحتلا

ديدمتو قيقحتلا ةلسصاومب ترمأا ثي˘ح,ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
جارفإÓل ةركذم يعيمج نع عافدلا ةئيه تمدقو.تقؤوملا سسبحلا

ةركذملل اهسضفر ماهت’ا ةفرغ تنلعأا دقو يسضاملا عوبسسأ’ا هنع
ةسسسسؤوملاب تقؤوملا سسبحلا يف يعيمج دجاوتيو.ءاعبرأ’ا سسمأا
يديسس ةمكحم ىدل قيقحتلا يسضاق نم رمأاب سشارحلا يف ةيباقعلا
،يعيمج دمحم بئانلا قحÓيو.يسضاملا ربمتبسس رهسش ذنم دمحمأا
فÓتإا يف ةكراسشملا مهتب ،ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ماع نيمأا

بسسلاو ديدهتلا بناج ىلإا ،ةيئاسضق تافلمو ةيمسسر تادنتسسم
ىلإا لدعلا ةرازو نم ةدراولا ةلسسارملا قفو ،فتاهلا لامعتسساب
.هنع ةيناملربلا ةناسصحلا عفرل ينطولا يبعسشلا سسلجملا
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ةباسصإا991 ليج˘سست م˘ت ثي˘ح

42 لÓ˘خ سسور˘ي˘ف˘˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤو˘˘م

7 ليجسست مت اميف.ةريخأ’ا ةعاسس

ةعاسس42 لÓ˘˘خ ةا˘˘فو ت’ا˘˘ح
تايفولا دد˘ع ع˘ف˘تر˘ي˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا

ا˘م˘ن˘ي˘ب .ةا˘فو ة˘لا˘ح444 ى˘˘˘لإا

ءاف˘سشلا ى˘لإا ة˘لا˘ح15 تلثا˘م˘ت
ءافسشلا ت’ا˘ح ي˘لا˘م˘جإا ل˘سصي˘ل

را˘˘طا ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ئادو2071. ى˘˘˘˘لإا
سسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ةد˘˘˘˘حو تسصسصخ «ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك»
ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘كلا ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت
ي˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’ا

ت’احلا لابقتسس’ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ل
تد˘كأا ي˘ت˘لا وأا ا˘ه˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا
اهتبا˘سصإا ة˘ير˘ب˘خ˘م˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
نم دجتسسملا انوروك سسوريفل
يولكلا رو˘سصق˘لا ى˘سضر˘م ن˘ي˘ب
ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب
ىلكلا سضارمأا يف ةسصسصختملا

ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘لا كلا˘˘˘سسم˘˘˘لاو
و ةحسصلا ريدم دافأا و .يسسقدلا
يف سساعد ليدع دمحم ،ناكسسلا

ةيلخ˘ل عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ه˘ت˘ل˘خاد˘م
نم ةياقولا و ةعباتم˘ل˘ل ة˘ظ˘ق˘ي˘لا

يتلا ةدحولا هذه» نأا91-ديفوك
ةز˘˘ه˘˘جأا ةر˘˘سشع ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
يف سصسصختسس ىلكلا ةيفسصتل

لفكتلل يئانثتسس’ا فرظلا اذه
نم يولكلا رو˘سصق˘لا ى˘سضر˘م˘ب
انوروك سسوريفب اوبيسصأا نيذلا
تاذ حر˘˘˘سصو .«د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
ذختا دق رارقلا اذه نأاب لوؤوسسملا
يتلا ةيميظنتلا ريبادتلا راطإا يف
ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘ل˘ح˘˘م ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضو م˘˘ت

ت’احلاب نسسحأا ل˘ف˘كت نا˘م˘سض
سسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘سصإÓ˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

ىلإا اريسشم ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك
نم ةئفلا هذه جÓع ةيسصوسصخ
نأا˘˘˘˘ب فا˘˘˘˘سضأاو .ى˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ىلكلا سضارمأا يف ةسصسصختملا

ي˘˘ح˘˘ب ة˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘˘لا كلا˘˘˘سسم˘˘˘لا و

لئاسسولا ىلع رفوتت ’ ،يسسقدلا
ت’ا˘˘ح˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب ة˘˘با˘˘˘سصإ’ا
طاسسوأا يف ةدكؤوملا دجتسسملا

ن˘م يو˘ل˘كلا رو˘سصق˘لا ى˘سضر˘م
.مدلا ةيفسصتل نوعسضخي نيذلا

،يلاولا ىدسسأا ،ددسصلا اذه يفو
ظ˘ي˘ف˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘˘م˘˘حأا ي˘˘سسا˘˘سس
نييلحملا نيلوؤوسسملل تاميلعت

ي˘˘سضق˘˘ت ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘˘ع
ةيفاك ةرسسأا ريفوتب عارسسإ’ا»ـب

يتلا تايفسشتسسملا فلتخم ربع
يأا ةهجاومل ةي’ولا اهيلع رفوتت

سسوريف راسشتنا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ئرا˘ط
 .«دجتسسملا انوروك

ءافسش ةلاح15 و ةديدج تايفو7 ليجسست ىلإا ةفاسضإلاب

  ةريخألا ةعاشس42 ـلا لÓخ انوروكب ةديدج ةباشصإا991
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ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ي˘لد˘ي˘˘سصلا تن˘˘ل˘˘عا
ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘ل˘˘ل
ة˘يودأ’ا ن˘م ة˘ي˘˘فا˘˘كلا ة˘˘ي˘˘م˘˘كلا
لوكوتورب˘لا ن˘م˘سض ة˘جرد˘ن˘م˘لا
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا

ءاود ي˘˘ف ا˘˘سسا˘˘سسأا ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘˘لاو
سضع˘˘ب اذ˘˘كو «ن˘˘˘ي˘˘˘كورو˘˘˘ل˘˘˘ك»
اهتمدقم يف ةيويحلا تاداسضملا
قرا˘ط دا˘فأاو .«ن˘ي˘سسي˘˘مور˘˘ث˘˘يزأا

ةيلديسصلل ماعلا ريدملا بوبعج
ماع˘لا نوز˘خ˘م˘لا نأا˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا
ن˘ي˘سسكورد˘يا» ةدا˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

«نيسسيمورت˘يزأ’او ن˘ي˘كورو˘ل˘ك
ي˘هو ة˘ب˘ل˘ع نو˘ي˘ل˘م ى˘˘لإا ل˘˘سصي

ددع ىلإا رظنلاب ادج ةيفاك ةيمك
ىلإا ةلجسسم˘لا ة˘ما˘ع˘لا ت’ا˘ح˘لا

ق˘˘فو ة˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لاو نآ’ا ة˘˘يا˘˘غ
فاسضأاو .نيسصتخ˘م˘لا تار˘يد˘ق˘ت
جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا ّنأا ه˘˘˘˘تاذ لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
لبق نم لاجملا اذه يف ينطولا

ة˘˘ير˘˘سضخأ’ا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ ع˘˘˘ن˘˘˘سصم
وأا ةردن يأا نع نمأام يف انلعجي
دار˘ي˘ت˘سسا ع˘م ة˘سصا˘خ ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا

ةيلوأ’ا ةداملا نم ةربتعم ةسصح
ةرد˘سصم˘لا ة˘لود˘˘لا د˘˘ن˘˘ه˘˘لا ن˘˘م
كل˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘بو .ا˘˘˘ه˘˘˘ل

ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلا تما˘˘ق تا˘˘ي˘˘م˘˘كلا
سصسصح دار˘ي˘ت˘سسا˘ب ة˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لا
ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘ي˘مأا˘ت˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘سضإا
هذ˘˘ه ي˘˘ف ئرا˘˘ط يأ’ ا˘˘ب˘˘˘سسح˘˘˘ت
ي˘تأا˘يو .ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا فور˘ظ˘لا
يف ةيمكلا هذه ىلع لوسصحلا
ىلعأا يف يسسامولبد لمع راطإا

دنهلا فيقوت دعب ةطلسسلا مره
داومو ةيلوأ’ا ةداملا هذه ريدسصت
نم رئازجلا تنكمت ثيح ،ىرخأا
ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘ط ى˘ل˘ع لو˘˘سصح˘˘لا
سصو˘سصخ˘بو .ةدد˘ح˘م˘˘لا لا˘˘جآ’ا
يو˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘لا دا˘˘˘˘˘˘˘˘سضم˘˘˘˘˘˘˘˘لا
اهعيمج جتن˘ت «ن˘ي˘سسي˘مور˘ت˘يزا»

ةد˘˘ع ما˘˘ق د˘˘˘قو ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا ي˘˘˘ف

ةلديسصلا لاج˘م ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م

ة˘ي˘لد˘ي˘سصلا ى˘لإا ا˘ه˘ب عر˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ةريخأ’ا هذه لعج ام ،ةيزكرملا

ءوجللا نود ا˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا ن˘مؤو˘ت

ى˘ن˘ثأاو .ءار˘سشلا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘لإا

ةينماسضتلا ةبهلا ى˘ل˘ع بو˘ب˘ع˘ج

نييداسصتق’ا نيلعافلا فلتخمل

اوعر˘ب˘ت ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ي˘ن’د˘ي˘سصلاو

ةيحسص تا˘مز˘ل˘ت˘سسمو تاد˘ع˘م˘ب

ةمزأ’ا ةهجاوم نم تنّكم ةميق

ةيام˘حو ى˘سضر˘م˘لا ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘نإاو

.ةحسصلا عاطق يف نيينهملا
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ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ةرازو سسمأا تذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف
يعامتج’ا نام˘سضلاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لاو
تادايز سصو˘سصخ˘ب ه˘لواد˘ت م˘ت ا˘م

يفةئملاب5 و1 ني˘ب حوار˘ت˘ت
د˘كأاو .ن˘يد˘عا˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘˘ف ةرازو˘˘لا
رارقب ين˘طو˘لا ما˘ع˘لا يأار˘لا مÓ˘عإا
نيدعاقتملا تاسشاعمو حنم نيمثت
ربع ،ةنسس لكك ددحملا هتقو يف
يف ةلمعتسسملا ةيمسسرلا تاونقلا

قود˘˘ن˘˘سصلا فر˘˘عو .را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه
اريبك ايلام ازجع دعاقتلل ينطولا
ل˘ج˘سس ثي˘ح ،ة˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
ة˘ئ˘م˘لا ن˘م ة˘ت˘سس ة˘ب˘سسن˘ب ا˘عا˘ف˘˘ترا

مغر اهتقبسس يتلا ةنسسلاب ةنراقم
ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘لا˘م ة˘مو˘كح˘لا ل˘خد˘˘ت
تفسشكو .ديكأا سسÓفإا نم هذاقنإا
ة˘ل˘ي˘سصح لو˘ح ة˘ي˘م˘سسر˘لا ما˘˘قرأ’ا

قودنسصلل9102 ةيلام˘لا ة˘ن˘سسلا
رار˘م˘ت˘سسا ن˘ع د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ةنسس نم قودنسصلل يلاملا زجعلا
بسسنلا يف عافترا عم ىرخأا ىلإا
ةتسس تغلب نيأا ،ةتوافتم ةروسصب
زواجتلو .يسضاملا ماعلا ةئملا نم
،لو’ا ريزولا ذختا لاكسش’ا اذه
يسضاملا رهسشلا ،دارج زيزعلا دبع
ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘ب ي˘سضق˘˘ي ارار˘˘ق
نامسضلا قيدانسصل يلاحلا رييسستلا
ديزملا لاخدإا لÓخ نم يعامتجإ’ا

ةنمقرلا ىلإا ءوجللاو ،ةيفافسشلا نم

سضرغب اه˘ترادإا ة˘ق˘ير˘ط ة˘نر˘سصعو
و .ا˘هر˘ي˘ي˘سست ف˘ي˘لا˘كت ن˘˘م د˘˘ح˘˘لا
ة˘سسارد م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘مو˘كح˘لا ترر˘ق
ة˘يو˘ن˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
نا˘م˘سضل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘فر˘غ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’ا
ة˘ي˘نو˘نا˘ق ةادأا ة˘ط˘سساو˘ب نا˘م˘لر˘ب˘˘لا

،نمازتم لكسشب ،لمعلاو ةبسسانم
،نيحرتقملا ميوقتلا يروحم ىلع
لا˘خدإا ي˘ف اد˘يد˘ح˘ت ن˘ي˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لاو
ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘م تا˘˘حÓ˘˘سصإا

ل˘˘يو˘˘م˘˘ت دراو˘˘م ى˘˘لإا ءو˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لاو
راط’ا اذه نمسض ررقتو .ةيفاسضإا
كرتسشم يرازو لمع جوف نيوكت
يتلا ريباد˘ت˘لا لا˘م˘كت˘سسا ل˘جأا ن˘م
تاحÓسصا نأاسشب اهحارت˘قا ن˘ي˘ع˘ت˘ي

دعاقتلل ةينطولا ةموظنملا ملاعم
سسل˘ج˘م ي˘ف ة˘سسارد˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘عو
هذه لك ةقفارم عم كرتسشم يرازو
لا˘سصتا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسا˘ب ر˘ي˘باد˘˘ت˘˘لا

لوح ماعلا يأارلا هاجت سسيسسحتو
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا حÓ˘˘˘سصا ةرور˘˘˘سض
و .يعامتجإ’ا نا˘م˘سضل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
هد˘ه˘˘سشي يذ˘˘لا ن˘˘مز˘˘م˘˘لا ز˘˘ج˘˘ع˘˘لا
دوعي دعاقتلل ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا

زجعلا ردقي اميف3102 ةنسس ىلا
ناونعب قودن˘سصلا ىد˘ل ل˘ج˘سسم˘لا

رايلم11,106 غلبمب،9102 ةنسس
غ˘ل˘ب˘˘م ى˘˘لإا ل˘˘سصي فو˘˘سس ،را˘˘ن˘˘يد

قافآا ي˘ف را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م4,390.1

تاحÓسصا ءارجا متي مل ام،0302
.ةموظنملا ىلع ةيلكيه
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،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ته˘˘جو
ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م ى˘لإا ة˘ل˘˘سسار˘˘م
ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع ة˘عزو˘˘م˘˘لا
ةيلمع فيثكتب اهلÓخ نم مهترمأا
ةبسسنلاب ةسصاخ دعب نع سسوردلا
ناحتما ىلع نيلب˘ق˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
تب˘˘لا˘˘طو .ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘˘سش
مو˘ق˘ي نأا تا˘ير˘يد˘م˘لا ن˘م ةرازو˘لا

ربع ذيمÓتلاب لاسصت’اب ذاتسسا لك
ةسصاخلا ةي˘نور˘ت˘كلإ’ا تا˘سصن˘م˘لا

ليجسست مقر لامعتسساب اذهو ،مهب
ربع سسوردلا ميد˘ق˘تو ذ˘ي˘م˘ل˘ت ل˘ك
ةحاتملا ةينورت˘كلإ’ا تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا
دقو.«ربياف وأا بياكسس ،رجنسسام»
تا˘ير˘يد˘˘م ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا تعر˘˘سش
،ةيلمعلا هذه قي˘ب˘ط˘ت ي˘ف ة˘ي˘بر˘ت˘لا

04 ه˘ت˘ب˘سسن ا˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح
توافت عم ةباجتسس’ا نم ةئاملاب
رد˘ج˘يو.ىر˘خأا ى˘لإا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م
ةيميلعتلا تاسسسسؤوملا ّنأا ريكذتلا
هذ˘˘ه ي˘˘ف تعر˘˘سش د˘˘ق ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

،اموي02 نم رثكأا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

اهل نيعباتلا ةذتاسسأ’ا لمعي ثيح
ىلع طوبسضم ينمز لودج قفو
مدق امدعب اذهو ذيمÓتلا سسيردت
ىوكسش م˘يد˘ق˘ت˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
مه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لا هذ˘ه˘ل

ملو ،لوسصف3 تاقحتسسم اوعفد
ن˘ي˘ل˘سصف ىو˘سس م˘˘هؤوا˘˘ن˘˘بأا سسرد˘˘ي
ةرازو تنلعأا امدعب اذه يتأاي .طقف
قيلع˘ت د˘يد˘م˘ت ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسارد˘˘لا

م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ىلإا ةثÓثلا ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ل˘حار˘م˘ل˘ل

يف ءاجو.لب˘ق˘م˘لا يا˘م41 ة˘يا˘غ

د˘يد˘م˘ت م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ،ةرازو˘لا نا˘˘ي˘˘ب

،ةيفاسضإا ةر˘ت˘ف˘ل ،ة˘سسارد˘لا ق˘ي˘ل˘ع˘ت

ليرفأا03 سسيمخلا موي نم ةيادب

سسيمخلا موي ةياغ ىلإاو يراجلا

،كلذ ي˘تأا˘يو .ل˘ب˘ق˘م˘˘لا يا˘˘م41

ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘قوو يزار˘˘ت˘˘حا ءار˘˘جإا˘˘ك

ع˘˘م ،ا˘˘نروو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت

ةيئاقولا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘ك رار˘م˘ت˘سسا

ميلعتلا عاطقنا ةهباجمل ةذختملا

.ذيمÓتلا نع

:فسشكي تايفسشتسسملل ةيزكرملا ةيلديسصلا ريدم

«انوروك ءابول يجÓعلا لوكوتوربلا ةيودأا نم ةبلع نويلم ىلع رفوتت رئازجلا»

ددحملا اهتقو يف ةدايز يأاب ينطولا ماعلا يأارلا ملعتسس اهنأا تدكأا

نيدعاقتملا تاششاعم يف تادايز رارقإا يفنت لمعلا ةرازو

اهتايريدم فلتخمل ةيبرتلا ةرازو اهتهجو ةلسسارم يف

ايرابجإا راشص ةشصاخلا ةينورتكلإلا تاشصنملا ربع ايرولاكبلل نيحششرملا سسيردت
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أقبط هنأأب ة˘ي˘قر˘ب˘لا تح˘سضوأاو
لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل

123 مقر ةلسسارملا عوسضوم

يرفيف31 ي˘˘ف ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘˘لا

عأم˘ت˘جÓ˘ل أ˘ق˘ب˘طو0202.
حلأسصم ىوتسسم ىلع دقعنملا

72 خيرأتب ةيمومعلا ةفيظولا

هر˘سضح يذ˘لا0202. ليرفأا
ة˘˘ح˘˘سصلا ي˘˘ترازو ي˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘م
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نأ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
يذلاو ،ةيلأملاو تأيفسشتسسملا
ة˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘ي˘ي˘غ˘ت ه˘لÓ˘خ رر˘˘ق˘˘ت
ناو˘عألأ˘ب ة˘سصأ˘˘خ˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
تيقوتلأب نيلمأعلا نيدقأعتملا
ريغ حلأسصملا ناونعب يئزجلا
تأ˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لاو ةز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘˘لا
تأسسسسؤومو ةحسصلل ةيمومعلا
ةعبأتلا يبطلا ه˘ب˘سش ن˘يو˘كت˘لا
دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘لإا ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو˘˘ل

تعدو .لمأكلا تيقوتلأب لمع
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا ح˘لأ˘سصم
ة˘ف˘ي˘ظو˘لا تأ˘ي˘سشت˘ف˘م ءأ˘سسؤور
عم قيسسنتلأب لمعلا ،ةيمومعلا
ذيفنت ىلع ةينعملا حلأسصملا

ي˘˘ف هد˘˘ي˘˘سسج˘˘تو ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه
در˘ج˘م˘˘ب كلذو ،لأ˘˘جآلا بر˘˘قأا
أهحلأسصم فرط نم أ˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت
ةقلعتملا لوادجلأب ة˘يز˘كر˘م˘لا
ناو˘˘عألا تاداد˘˘ع˘˘ت ع˘˘يزو˘˘ت˘˘˘ب
ةرور˘سض ع˘˘م .ن˘˘يد˘˘قأ˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لا ح˘˘لأ˘˘سصم رأ˘˘ط˘˘خإا
لكب ءأسضتقلا دنع ةيمومعلا
نا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا تأ˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا

هذه ديسسجتو ذيف˘ن˘ت ضضر˘ت˘ع˘ت
أمك .عقاولا ضضرأا ىلع ةيقربلا
نأا ىلع حلأسصملا تاذ تدكأا

دوقعلا ةعيبط رييغت تاررقم
نم ءادتبا أهلوعفم يرسسي هذه
نمو .أ˘ه˘ي˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا خ˘يرأ˘ت
ءارجإلا اذه ضسمي نا رظتنملا
ن˘يد˘قأ˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا ناو˘˘عألا فلآا
يئزجلا تي˘قو˘ت˘لأ˘ب ن˘ي˘ل˘مأ˘ع˘لا

ةليوط تاونسس اوسضق نيذلاو

يتأأتل ،مأظنلا اذهب لمعلا يف

تأمزأا لحتل ، أنوروك ةمزأا

دعب ةح˘سصلا عأ˘ط˘ق ل˘كأ˘سشمو

دبع ةيروهمجلا ضسيئر ررق نأا

ر˘ظ˘ن˘لا ةدأ˘عإا نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةموظنملا يف يرذج لكسشبو

.رئازجلا يف ةيحسصلا
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طو˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘سش تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
تازوجح فأن˘ئ˘ت˘سسا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
نم ءادتبا  رئازجلا ىلا رفسسلا

ةيرغم دج رأعسسأأب مدأقلا ناوج1

تفسشكو .وروي09 ىلإا لسصت
أهعقوم ىلع ةيسسنرفلا ةكرسشلا
نأ˘˘˘كمإأ˘˘˘ب ه˘˘˘نأا ،ي˘˘˘نور˘˘˘ت˘˘˘˘كلإلا
أسسنرف يف نيمقملا نييرئازجلا
ىلا تÓحرلا ركاذت زجح نلا
طوطخ˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
«ضسنارف غآا» ةيسسنر˘ف˘لا ة˘يو˘ج˘لا

1 يف أادبي نأا ررقملا نم يذلاو
رأعسسأأب ةيرأجلا ةنسسلا نم ناوج

و وروي09 نيب حوارتت ةباذج

ن˘كم˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ،ورو˘˘ي481

نم كأنه نيميقملا نويرئازحلا

م˘سسو˘م لÓ˘خ م˘ه˘تÓ˘˘حر ز˘˘ج˘˘ح

.عيمجلا هرظت˘ن˘ي يذ˘لا ف˘ي˘سصلا

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘يو˘ج˘لا تلأ˘قو اذ˘ه

ةيوجلا ةكرحلا فنأأتسستسس أهنأأب

لبقملا يأم رهسش نم11 يف

لرأ˘˘سش ي˘˘سساور  رأ˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب

ة˘ي˘سسنر˘ف ند˘م ثÓ˘˘ثو لو˘˘غ˘˘يد

،ودروبو و تسسيرب ،هييلوبنوم

ى˘لإا أ˘ه˘تÓ˘حر ف˘نأأ˘ت˘سست أ˘م˘ن˘ي˘˘ب

رهسش نم ءادتبا  برغملا ،ضسنوت

.ناوج

ةيوجلا طوطخلا تÓحر رأعصسأا
:رئازجلا هأجتأب ةيصسنرفلا

وروي09 ـب0202 ناوج1 نينثلا

وروي09 ناوج2 ءأثÓثلا

وروي09 ناوج3 ءأعبرألا

وروي09 ناوج4 ضسيمخلا

وروي301 ناوج5 ةعمجلا

وروي09 ناوج6 تبسسلا

وروي09 ناوج7 دحألا

وروي09 ناوج8 نينثلا

وروي09 ناوج9 ءأثÓثلا

وروي09 ناوج01 ءأعبرألا

وروي09 ناوج11 ضسيمخلا

وروب411 ناوج21 ةعمجلا

وروي411ناوج31 تبسسلا

وروي301 ناوج41 دحألا

وروي521 وينوي51 نينثلا

وروي411 ناوج61 ءأثÓثلا

وروي411 ناوج71 ءأعبرألا

وروي311 ناوج81 ضسيمخلا

وروي361 ناوج91 ةعمجلا

وروي421 ناوج02تبسسلا

وروي361 ناوج12 دحألا

وروي771 ناوج22 نينثلا

وروي771 ناوج32 ءأثÓثلا

وروي771 ناوج42 ءأعبرألا

وروي771 ناوج52 ضسيمخلا

وروي061 ناوج62 ةعمجلا

وروي281 ناوج72 تبسسلا

وروي481 ناوج82 دحألا

وروي481 ناوج92 نينثإلا

وروي481 ناوج03 ءأثÓثلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأصس رخآا
Akher Saâ
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مقر0202 ليرفأا82 خيراتب ةيقرب لوألا ريزولا حلاسصمل ةعباتلا يرادإلا حÓسصإلاو يمومعلا فيظولل ةماعلا ةيريدملا تلسسرأا
نم ةحسصلا عاطق يف نيدقاعتملا ناوعألا دوقع ليوحت ىلع اهلÓخ نم دكؤوت ،ةيمومعلا ةفيظولا تايسشتفم ءاسسؤور ىلإا،372

 .لاجآلا برقأا يف يلكلا تيقوتلا ىلإا يئزجلا تيقوتلا

دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا تاميلعتل اقبط

عأطق يف نيدقأعتملا ناوعألا دوقع ليوحت
يلكلا تيقوتلا ىلإا يئزجلا تيقوتلا نم ةحصصلا

«لدع» تانكسس زاجنإل ةيعامج تارمثتسسم نم تبحسس

ةيحÓف يصضارأا ليوحت تارارق ءأغلإا
ةينارمع تآأصشنم ىلإا

يذيفنت موسسرم لÓخ نم  «دارج زيزعلا دبع » لوألا ريزولا ررق
ةينارمع قطأنم ىلإا ةيحÓف يسضارأا عطق فينسصت ءأغلإأب يسضقي

تأيلو ةدع ىوتسسم ىلع ةيمومع تازيهجتو تأنكسس زأجنإل
،ةروكذملا ةيحÓف˘لا ي˘سضارألا ع˘ط˘ق دود˘ح ن˘ي˘ي˘ع˘ت ع˘م ، ن˘طو˘لأ˘ب

رأيتنسس12و رآا91و ارأتكه651 ـب أيلأمجإا أهتحأسسم ةردقملاو
ةيمسسرلا ةديرجلأب رسشن يذيفنت موسسرم بسسحو . تأططخملل أقبط
قطأنم ىلإا ةيحÓف يسضارأا ليوحتب ءأغلإأب يسضقي  ريخألا أهددع يف
تدختا دق ةقبأسسلا ةموكحلا تنأك (لدع) تأنكسس زأجنإل ةينارمع

تبحسس دق  نطولأب تأيلو5 ىوتسسم ىلع اذهو نأأسشلا اذهب رارق
حسضوأاو .«لدع» تأنكسس ءأسشنإل ةيعأمج ةيحÓف تارمثتسسم نم
ةحأسسمب ةيسضرأا ةعطقب قلعتت ةينعملا ةيحÓفلا عطقلا نأا ردسصملا

ةيفسصتل ةطحم زأجنإل ةسصسصخم تنأك نأنيعوب ةقطنمب رأتكه6

38 نم ديزأا ليوحت دارج ىغلأا ،رئازجلا ةيلوبو .ةلمعتسسملا هأيملا
،ةتوت رئب ،ةلوأحسسلا ،ةيأ˘ط ن˘ي˘ع ،ي˘لاوأ˘ط˘سس ق˘طأ˘ن˘م ر˘ب˘ع رأ˘ت˘كه
،ةيمومع ةينارمع تآأسشنم زأجنإل ةهجوم تنأك ،ةدلارزو ةملأعملا

ةقطنمب ميلقإلا نع يوجلا عأفدلا تاوق ةدأيقل ديدج رقم أهنيب نم

زأجنإل ة˘ه˘جو˘م تنأ˘ك ي˘سضارأاو رأ˘ت˘كه31 ةحأسسمب ةلوأح˘سسلا
،ةيدملا ةيلوبو .ةملأعملاو ةدلارزو ةتوت رئبب لدع تأنكسس جمأنرب

يف نكسس7251 زأجنإل ةسصسصخم تنأك ارأتكه52 عأجرتسسا مت

21 نم ديزأل ةبسسنلأب نأأسشلا وه كلذكو ،«لدع» ةغيسص رأطإا
مت نيأا ،ضسادرموب ةيلو بنأج ىلإا تنسشوميت نيع ةيلوب رأتكه
دلوو رمأعلا ةبعسش ،واودوب ةقطنمب ةيحÓف يسضارأا ليوحت ءأغلإا

.ةيوبرت تآأسشنم زأجنإل ةهجوم تنأك جاده
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«نادبرج نيسساي» عاطقلا ريزو اهنع فسشك

حرط ددصصب ةريغصصلا تأصسصسؤوملا ةرازو
ةيوبر تÓمأعم نود «جأصسنوأا» ـل ةديدج ةغيصص

ضسمأا ، «ناديرج نيسسأي «ةئسشأنلاو ةريغسصلا تأسسسسؤوملا ريزو دكأا
ةلأكولا نم ةديدج ةغيسص حرطتسس ،ةيرازولا هترئاد نأا ، ءأعبرألا
تÓمأعملا أهبجومب يغلت «جأسسنوأا» بأبسشلا ليغسشت معدل ةينطولا
» ناديرج نيسسأي» دكأاو .ةيمÓسسإلا ةفريسصلا ىلع دمتعتو ةيوبرلا
عيجسشتل ،«جأسسنوأا» عيرأ˘سشم˘ل ةد˘يد˘ج ة˘غ˘ي˘سص حر˘ت˘قا ه˘نإا ة˘عاذإÓ˘ل
وأا ةمهأسسملا ليبق نم ،ةيوبر ريغ أسضورق هل حيتت ،أهيلع بأبسشلا
حسضوأا أمك .عيرأسشملا ةلمحل ةيرأيتخا نوكتسس أهنأاو ،ةحبارملا
أيكنب أمأظن نوكتسس ةيمÓسسإلا ةفريسصلا نأا ، «ناديرج» ريزولا
أهنيب ن˘م ةر˘ي˘ث˘ك ع˘يرأ˘سشم م˘عدو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم ع˘يرأ˘سشم ةد˘ع لو˘م˘ي
نيرمثتسسملل ينطولا دأحتلا  نأا ردجي و .«ةيكÓهتسسلا ضضورقلا
لوأقملا بأبسشلا ةدئأفل ةمأه تارارق نع نلعأا دق نأك بأبسشلا

ليعفت ةدأعإا نع أفسشأ˘ك.يرأ˘ج˘لا ل˘ير˘فأا ر˘ه˘سش ة˘يأ˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘سصأ˘خ
نم ، جأسسنوأا بأبسشلا ليغسشت معدل ةينطولا ةلأكولا مأظنل يرذج
ريزولا نأكو .ةليلق مأيأا دعب ةرظتنم ةديدج تارارق رودسص لÓخ
ىلا عمتسسا  ريخألا ةموكحلا عأمتجا يفو دارج زيزعلا دبع لولا

ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو ةر˘ي˘˘غ˘˘سصلا تأ˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘يزو ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ضضر˘˘ع
معد زأهج ثعب لوح ة˘فر˘ع˘م˘لا دأ˘سصت˘قإاو ة˘ئ˘سشأ˘ن˘لا تأ˘سسسسؤو˘م˘لاو
فدهي يدلاو  «ترأتسسر» جمأنرب قيرط نع بأبسشلا ليغسشتو
قيرط نع ةمعدملا عيرأسشملا ةيعسضول لسضفأا ةيؤور ىلع لوسصحل
مرأسص ضصيخسشت لÓخ نم جأسسنوأا بأبسشلا ليغسشت معد جمأنرب
هفادهأا نمو ةلجسسملا جئأتن˘لا اذ˘كو ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لاو زأ˘ه˘ج˘ل˘ل
ع˘ي˘ج˘سشتو م˘ي˘عد˘ت و ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تلÓ˘ت˘خإلا ح˘ي˘ح˘سصت ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا
ليغسشت معد زأهج هأجت أهتأمازتلأب تفوأا يتلا ةريغسصلا تأسسسسؤوملا
نع نيفقوتملا نيقرملا ثعب ةدأعإاو ، كونبلا وحنو جأسسنوأا بأبسشلا
.طأسشنلا
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:فسشكت ةأارملا اياسضقو ةرسسألا و نماسضتلا ةرازو

تأصسصسؤوم ةفأك ىوتصسم ىلع ةصساردلا قيلعت ديدمت»

لبقملا يأم41 ىلإا ةصصصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا
د˘يد˘م˘ت ن˘ع ،ةأار˘م˘لا أ˘يأ˘سضقو ةر˘سسألا و ن˘مأ˘˘سضت˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا تأ˘سسسسؤو˘م ة˘˘فأ˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسارد˘˘لا

أهل نأيب يف ةهجلا تاذ تلأقو .لبقملا يأم41 ىلا ةسصسصختملا
دبع» لوألا ريزولا رارقب Óمع هنأا ، هنم ةخسسن ةعأسس رخآا تملسست
اذكو يحسصلا رجحلا مأظنب لمعلا ديدحتب يسضأقلا «دارج زيزعلا

ةرتفل ،أنوروك ضسوريف ةحفأكمب ةقلعتملا ةيئأقولا ريبادتلا لمجم
نع نلعت ةأارملا أيأسضقو ةرسسألا و نمأسضتلا ةرازو نإأف ،ةيفأسضإا
ةسصسصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا تأسسسسؤوم ةفأك يف ةسساردلا ديدمت

.لبقملا يأم41 ضسيمخلا ىلا يرازولا أهعأطقل ةعبأتلا
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وروي481 و09 نيب ام حوارتت ةيرغم راعسسأاب

ناوج رهصش رئازجلا ىلإا رفصسلا تازوجح حتف نع نلعت ةيصسنرفلا ةيوجلا طوطخلا

¯ hd«ó gô…

ة˘˘ح˘˘ن˘˘م فر˘˘سص ر˘˘خأأ˘˘˘ت بب˘˘˘سست
يسسادسسلل ةيعأمجلا ةيدودرملا

ةلأح يف9102 ةنسس نم ينأثلا
ط˘˘˘سسو ر˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك ضضأ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ما

نيذلا ةرأجتلا عأطق يمدختسسم
عأطقلا ر˘يزو م˘ه˘ت˘بأ˘ق˘ن تل˘سسار
يتلا دوعولأب هريكذت لجأا نم
.ةيرازولا هترئاد أهتعطق
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘بأ˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا تد˘˘˘كأا
ضسمأا ةرأجتلا عأطق يمدختسسمل
ةرأ˘ج˘ت˘لا ر˘˘يزو تل˘˘سسار أ˘˘ه˘˘نأأ˘˘ب

ر˘خأأ˘ت ضصو˘سصخ˘ب ق˘يزر لأ˘م˘˘ك

ةيعأمجلا ةيدودرملا ةحنم فسص
ة˘ن˘سس ن˘م ي˘نأ˘˘ث˘˘لا ي˘˘سساد˘˘سسل˘˘ل

هر˘˘كذ أ˘˘م˘˘ل أ˘˘˘ق˘˘˘فوو،9102
ريزولا ريكذت مت دقف ردسصملا
هترئاد أه˘ت˘ع˘ط˘ق ي˘ت˘لا دو˘عو˘لأ˘ب
كلذو نأأسشلا اذه يف ةيرازولا
،ة˘كر˘ت˘سشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا رأ˘طإا ي˘˘ف
ريدم نأأ˘ب ة˘بأ˘ق˘ن˘لا ح˘سضوأا ثي˘ح
ىوتسسم ىلع لئأسسولاو ةيلأملا

أ˘ق˘بأ˘˘سس مز˘˘ت˘˘لا ةرأ˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو
رار˘˘كت مد˘˘عو رو˘˘مألا كراد˘˘ت˘˘ب
Óب˘ق˘ت˘سسم أ˘ه˘فر˘سص ي˘ف ر˘خأأ˘ت˘لا

نأأ˘ب لو˘ق˘ي لأ˘ح˘˘لا ع˘˘قاو ن˘˘كلو
ة˘˘يدودر˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘م فر˘˘˘سص

وهو ىرخأا ةرم رخأأت ةيعأمجلا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘بأ˘˘ق˘˘ن˘˘لا ع˘˘˘فد أ˘˘˘م
ىلإا ةرأجتلا عأطق يمدختسسمل
ءأطعإأب ةرأ˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ة˘ب˘لأ˘ط˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘مزÓ˘لا تأ˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا
ةيدودرملا ةحنم فرسص عيرسست
تف˘عأ˘سضت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘عأ˘˘م˘˘ج˘˘لا
يذلا نهارلا تقولا يف أهتيمهأا
رظنلأب فيرأسصملا هيف تدادزا
لو˘ل˘ح ،أ˘نورو˘ك ءأ˘بو ة˘مزأا ى˘لإا
ةرسشأبم هيلي يذلا نأسضمر رهسش
ةبأقنلا تربع أمك ،رطفلا ديع
يتلا ليقارعلا نم أهسضأعتما نع
فرسص ريخأأتل ىنعم ل هنأأب تلأق

هذه نأا ةربتعم ،ةيدودرملا ةحنم
ع˘˘م ى˘˘سشأ˘˘م˘˘ت˘˘ت ل ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا
أهتعطق يتلا ةريبكلا طاوسشألا

دأجيإل ةرازولاو ةبأقنلا نم لك
نأا أ˘ه˘نأأ˘˘سش ن˘˘م ىر˘˘خأا ل˘˘ئأ˘˘سسو
قود˘˘ن˘˘سصلا م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
يفو يتلا ةحنملا هذهب ضصأخلا

تيقوت˘لا اذ˘ه ي˘ف أ˘ه˘فر˘سص لأ˘ح
ةيوق ةعفد لكسشت نأا أهنأأسش نمف
ن˘يذ˘لا عأ˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘سسم˘˘ل
ىلوألا فوفسصلا يف نودجاوتي
رأجتلا ضضعب عجسشل يدسصتلل
ةريبكلا ةيحسصلا رطأخملا مغر
.أنوروك ءأبو رأسشتنأب ةطبترملا

هدوعوب هريكذتل قيزر ريزولا تلسسار ةباقنلا

ةرأجتلا عأطق يمدختصسم ضضأعتمإا ريثي ةيدودرملا ةحنم بصص رخأأت
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ةنتابب91 ديفوك نع فصشكلا ليلاحت ءارج’

 ايمشسر دمتعت ةحشصلا ةرازو
ناطرشسلا ةحفاكمل يؤهجلا زكرملا ربخم

ةحصصلا ةرازو لبق نم ايمصسر ةنتابب ناطرصسلا ةحفاكمل ةصصصصختملا ةيئافصشتصس’ا ةصسصسؤوملل يزكرملا ربخملا دامتعا لو’ا سسما مت
رباخمل ةينطولا ةكبصشلا نمصض كلذب لخديل ،انوروك سسوريف نع فصشكلا ليلاحت ءارجا سضرغل ،تايفصشتصسملا حÓصصاو ناكصسلاو

.اهيف هبتصشملا ت’احلا سصيخصشت ةيلمع عيرصست هناصش نم ام،91 ديفوك ءابول سصيخصشتلا

فراطلا

اراحب14 نع يحشصلا رجحلا عفر

ةلاقلاب ن’ؤملا قدنفب اميقم
ن’وملا قدنف اراحب14 ءاعبر’ا سسمأا راهن رداغ

يف نيعوبصسأا مهثوكم دعب فراطلاب ةلاقلا ةنيدمب

ةراحبلا ء’ؤوه اوناكو يحصصلا رجحلا ريبادت راطا

اقÓطنا ةلاقلا ىلا ديصص ةنيفصس نتم ىلع اومدق دق

راطا يف لمع ةمهم ةياهن دعب نادوصسلا ةلود نم

يحصصلا رجحلا ةرت˘ف ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘بو .ة˘كار˘صشلا د˘ق˘ع

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جا را˘طا ي˘ف ا˘هرار˘˘قا م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةرداغم ةيلمع تمت ثيح انوروك سسوريف راصشتنا

.ةنصسح فورظ يف ةراحبلا

هللا ىطعم .ن

سسوريفب سصاخششأا90 ةافو
ةليشسملاب انورؤك

ةيئابولا ةيعصضولل ةليصصح ةليصسملا ةي’و تلجصس

انرداصصم بصسح اذهو انوروك سسوريف ءابو راصشتن’

ذنم سصا˘خ˘صشا9 ةا˘فو سسور˘ي˘ف˘لا اذ˘ه ق˘ل˘خ ثي˘˘ح

ةلاح71 لجصست مت امك انوروك ءابولا اذه ةيادب

ليلاحت جياتن راظتنا يف ت’اح40و اهب هبتصشملا

ةديدج ءافصش ت’اح (60) ليجصستو روتصساب دهعم

ت’احلل يلامج’ا ددعلا اما ةداعصسوب ىفصشتصسم نم

34 . ةيبلصسلا

خوصشخصش حلاصص

نيتديدج نيتباشصإا ليجشست
ةملاقب91 ديفؤك سسوريفب

ل˘ي˘ج˘صست ،ةد˘كؤو˘م ردا˘صصم ن˘م ““ة˘عا˘صسر˘خا““ تم˘˘ل˘˘ع

˘مو˘ي ة˘ح˘ي˘ب˘صص ،ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘˘لا

ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإا ةد˘˘كؤو˘˘م ن˘˘ي˘˘تد˘˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘˘ح ،سسما

خيصشب رمأ’ا قلعتيو،91 ديفوك انوروك سسوريفب

مامح ةيدلب نم ردحني ةنصس07  رمعلا نم غلبي

رمعلا  نم غلبت ةأارمإاو ،““دورف ““ قئاصسك لمعيو غابدا

ل˘م˘ع˘تو فو˘ق˘صشو˘ب ة˘يد˘ل˘ب ن˘م رد˘ح˘ن˘˘ت ،ة˘˘ن˘˘صس32

تاذ بصسحو  ،فو˘˘ق˘˘صشو˘˘ب ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ة˘˘صضر˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘ك

ي˘ف ن˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق ا˘ع˘صضو  و ن˘ي˘با˘˘صصم˘˘لا˘˘ف ،ردا˘˘صصم˘˘لا

لفط˘لاو مأ’ا ي˘ع˘جر˘م˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘لا

ىودعلاب امهتباصصإا ليلاحتلا تبثت نا لبق ،ةملاقب

ترصشاب اهتهج نم .ةيباجيا جئاتنلا تءاج نا دعب

يئابو قيقحت حتفب .ةين˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ح˘لا˘صصم˘لا

اوناك نيذلا سصاخصشأ’ا لك ةيوه ديدحتو ةفرعمل

..نيباصصملا عم لاصصتاب

نيدلازع .ل

سسوريفب ةديدج تاباشصإا6
ةديكيكشسب انورؤك

ةدكؤوم ةديدج ت’اح60 ليجصست سسمأا راهن مت

رداصصم تركذو ،ةدكيكصس ةي’وب انوروك سسوريفب

ة˘نو˘ت˘يز˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح تل˘˘ج˘˘صس ه˘˘نأا ةد˘˘كٶم

ةصضرممب رمأ’ا قلعتيو ة˘باز˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ي˘ت˘لا˘حو

نم لك يف ةدحاو ةلاح يلإا ةفاصض’اب ،اهتدلاوو

تاباصص’ا يلامجا ددع لصصيل ةطاطصشوبو ةركرك

ذ˘ن˘م تا˘با˘صصÓ˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘˘لاو ،ة˘˘لا˘˘ح91 يلا

،ءافصش ة˘لا˘ح32و ة˘با˘صصإا34 ءا˘بو˘لا رو˘ه˘ظ ة˘ياد˘˘ب

لمجملا يف انوروك سسرريفب تايفولا ددع يقبيل

جÓ˘˘ع˘˘لا نو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي ة˘˘˘ط˘˘˘صشن ة˘˘˘لا˘˘˘ح91و ت’ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح6

سسرريفب اهتباصصإاب هبتصشم ةلاح41و ،ىفصشتصسملاب

اصصخصش61 عصضو سسمأا لوأا مت هنأا ىلإا راصشي ،انوروك

ي˘ح˘صصلا ر˘ج˘ح˘˘لا تح˘˘ت ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشو ما˘˘ع بي˘˘ب˘˘طو

 .ةهوبصشم ةلاحب مهكاكتح’ يزارتح’ا

رانيدوب ح

¯ T°ƒT°É¿ ì

ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘˘ب مؤ˘˘ق˘˘ي˘˘سس ثي˘˘ح
ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘ع’أ م˘ت˘ي˘سسو ا˘ي˘جؤ˘لؤ˘ي˘˘ب
ةين˘طؤ˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘م˘سسر
ا˘نورؤ˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل

نايب بسسح ،نيمداقلأ نيمؤيلأ لÓخ
أذه فاسضيل ،ةنتاب ةي’و نع رداسص
يذلأ سصأؤخلأ دحأ ربخم ىلأ ريخ’أ

ليرفأ71 ـلأ يف ه˘ت˘قÓ˘ط˘نأ تنا˘ك
سصيخرت ىلع هلؤسصح دعب يراجلأ

نا˘˘˘˘كسسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلأ ةرأزو ن˘˘˘˘˘م
د˘ه˘ع˘مو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘˘لأ حÓ˘˘سصأو
أذ˘ه ن˘م ل˘ي˘لا˘ح˘ت ءأر˘ج’ رؤ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
نأر˘ب˘خ˘م˘لأ ح˘م˘سسي˘سس ثي˘ح ،عؤ˘ن˘˘لأ
فيفخت ىلع ةنتاب ةي’ؤب نأدمتعملأ
ر˘با˘˘خ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘سضلأ
طغسضلأ فيفخت مث نمو ،ةيمؤمعلأ

رؤ˘ت˘سسا˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘م ة˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
يتلأ ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’ؤ˘ب ةد˘جأؤ˘ت˘م˘لأ
ل˘ي˘لا˘ح˘ت تا˘ن˘ي˘ع ا˘ي˘مؤ˘ي ل˘ب˘ق˘ت˘˘سست
يف أذه .ةيقرسشلأ تاي’ؤلأ فلتخمل
ةنتاب ةي’و هيف تعجرأ يذلأ تقؤلأ
ةعباتمو دسصرل ةينطؤلأ ةنجللأ نأ
ةديحؤلأ ةهجلأ يه انورؤك سسوريف

ةيعسضؤلأ نع ثيدحلأ اهل لؤخملأ
ديدع دعب أذه ءاج ،ةي’ؤلاب ةيئابؤلأ
م˘هر˘يؤ˘ن˘ت˘ب ن˘ي˘ن˘طأؤ˘م˘ل بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ
تأءاسصح’أو تأدجتسسملأ فلتخمب
هراسشتنأو ءابؤلأ رؤ˘ط˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ي˘ت˘لأ ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و ىؤ˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ةلاح62 دن˘ع دد˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘ف ر˘ق˘ت˘سسأ

يف ،ءابؤلأ دسصر ةنجل ىدل ةدكؤؤم
،يقيقحلأ ددعلل ريبك عافترأ لباقم

ثيح ،ة˘لا˘ح08 ـلأ زوا˘ج˘˘ت يذ˘˘لأ

اهنع فسشكلأ مت ةلاح75 دجأؤتت
ريناكسسلأ قير˘ط ن˘ع ا˘ه˘سصي˘خ˘سشتو

82 تلثامت اميف ،جÓعلل تعسضخو

،ىفسشتسسملأ ترداغو ءافسشلل ةلاح

يف هبتسشملأ ت’احلأ نع كيهان أذه
كاكتحأ ىلع تناك يتلأو اهتباسصأ
سسوريفب مهتباسصأ دكؤؤملأ ت’احلاب

09 ن˘ع د˘يز˘ي ا˘م م˘ه˘ن˘˘م ا˘˘نورؤ˘˘ك

ى˘ل˘ع م˘ه˘ي˘ل˘˘ع رؤ˘˘ج˘˘ح˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
ةيئا˘ف˘سشت˘سس’أ ة˘سسسسؤؤ˘م˘لأ ىؤ˘ت˘سسم
ىلأ ةيبط ةبقأرمل نؤعسضخي سسواقن

ةددحملأ ةينمزلأ ةدملأ ءاسضقنأ ةياغ

ةمزÓلأ ليلاحتلأ ءأرجأو امؤي41 ـب
يفنوأ تابثأ اهنأاسش نم يتلأو مهل
ةنتاب ةي’ؤب تفرع يتلأ ،ةباسص’أ
ماقر’أ نع حاسصف’أ متي مل أراسشتنأ
سضعب سسكع ىلع هلؤح ةيقيقحلأ

ايÓخ تلكسش يتلأ نطؤلأ تاي’و
ماعلأ يأأرلأ ريؤنتو سسوريفلل ةعباتم
˘ما˘قر’أو تأد˘ج˘ت˘سسم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب
امؤهو ،ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأرؤ˘ط˘ت˘لأو
ناكسس ىدل ةنينأامطلأ نم اعؤن عرز
نيباسصم˘لأ دد˘ع رأر˘ق˘ت˘سسا˘ب ة˘ي’ؤ˘لأ

أر˘ط˘خ ل˘كسشي ا˘م ة˘˘لا˘˘ح62 د˘ن˘ع
ءابؤلأ راسشتنأ يف ةمهاسسملأو ايقيقح
تÓحم ىلع ةفثكملأ ريبأؤطلأ مامأ
تÓحملأ نم اهريغو تايؤلحلأ عيب
ةلوأزمب اهل سصخر ي˘ت˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

.أرخؤؤم اهماهم

¯ Gjªø Q

حلاسصملأ سسمأأ لوأأ ءاسسم تلجسس
ةا˘فو ،ف˘ي˘˘ط˘˘سس ة˘˘ي’ؤ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
سسور˘ي˘ف˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم ن˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
نيع ى˘ف˘سشت˘سسم ن˘م ل˘كب ا˘نورؤ˘ك
بسسحو ،ةعا˘قؤ˘ب ى˘ف˘سشت˘سسمو لأزأأ

نإاف اهيلع انلسصحت يتلأ تامؤلعملأ
لوأ ءا˘سسم تل˘ج˘سس ى˘˘لوأ’أ ةا˘˘فؤ˘˘لأ
قلعتيو لأزأأ نيع ىفسشتسسمب سسمأأ

ةنسس26 رمعلأ نم غلبي لجرب رمأ’أ
ةي’و بؤنج جرب ءاسضيب ةيدلب نم
هتباسصإأ تدكأات ةيح˘سضلأ ،ف˘ي˘ط˘سس
˘ما˘يأأ ةد˘ع ذ˘ن˘م ا˘نورؤ˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب

ةزكرملأ ةيبطلأ ةيانعلأ تحت يقبو
ردا˘غ نأأ ى˘لإأ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ تأذ˘˘ب
ددع لسصو ة˘لا˘ح˘لأ هذ˘ه˘بو ،ةا˘ي˘ح˘لأ
ةلجسسملأ انورؤك سسوريفب تايفؤلأ

لأزأأ نيع ىفسشتسسم ىؤتسسم ىلع

دقف ةيناثلأ ةافؤلأ امأأ ،ت’اح5 ىلإأ
خيسشل ،ةعاقؤب ىفسشتسسمب تلجسس

ةيدلب نم ةنسس77 رمعلأ نم غلبي
،فيطسس ةي’و لامسشب نيسسو ينب
انورؤك سسوريف˘ب ه˘ت˘با˘سصإأ تد˘كأا˘ت
تأذ˘˘˘ب د˘˘˘قر˘˘˘ي نا˘˘˘كو ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
ةافؤلأ ةلاحلأ هذه دعتو ،ىفسشتسسملأ
ا˘ه˘ل˘ج˘سسي ي˘ت˘لأ كلذ˘ك ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لأ

.ةعاقؤب ىفسشتسسم

¯ LªÉ∫ HƒYµÉR

ةي’ؤب نينطأؤ˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ رر˘ق
ع˘قأؤ˘م ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘ع’أ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق
ة˘سصا˘خو ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘سصأؤ˘˘ت˘˘لأ
نم ريثكلأ ءانتقأ لجأأ نم كؤبسسيافلأ
نع كيها˘ن ة˘يز˘ن˘مور˘ه˘كلأ ةز˘ه˘جأ’أ
ةرها˘ظ ي˘سشف˘ت ع˘م ة˘سصا˘خ ة˘سسب˘لأ’أ

بنجت ن˘ئا˘بز˘لأ د˘ير˘ي ثي˘ح ا˘نورؤ˘ك
ي˘ت˘لأ ة˘م˘حز˘لأ يدا˘ف˘˘تو طÓ˘˘ت˘˘خ’أ
قأؤ˘سسأ’أو تÓ˘ح˘م˘لأ ا˘ه˘ب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي
.ةيراجتلأ

نم ريثكلأ ناف قايسسلأ سسفن يفو

ق˘ل˘غ ة˘لود˘لأ ترر˘ق يذ˘لأ را˘ج˘˘ت˘˘لأ

سسوريف راسشت˘نأ يدا˘ف˘ت˘ل م˘ه˘تÓ˘ح˘م

م˘ه˘ع˘ل˘سس سضر˘˘ع،91˘- د˘ي˘˘فؤ˘˘ك

لسصأؤتلأ هقأؤم ىلع مه˘تا˘جؤ˘ت˘ن˘مو

كؤ˘ب˘سسيا˘ف˘لأ ة˘سصا˘خو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ

ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص ءا˘˘˘˘سشنأو

نم أريثك لهسس امؤهو ةينورتكل’أ

ةدايز ،ن˘ئا˘بز˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ح˘ف˘سصت

نؤ˘مؤ˘ق˘˘ي را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ نا˘˘ف أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع

نيوانعلأ ىلأ تاي˘ب˘ل˘ط˘لأ ل˘ي˘سصؤ˘ت˘ب

ل˘ئا˘سسر˘لأ ق˘ير˘ط ن˘ع قا˘ف˘ت’أ د˘ع˘˘ب
لسضفتو ،فتاهلأ اهدعبو ةينورتكلأ

ة˘سسب˘لأأ ءا˘ن˘ت˘قأ تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘سشع
يت˘لأ ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘ف لا˘ف˘طأ’أ
،ط˘ق˘ف ما˘يأا˘ب نا˘سضمر ر˘ه˘سش ق˘ب˘˘سست
مايأأ يف قؤ˘سست˘لأو جور˘خ˘ل˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
ثيح ،نيمئاسص مهو ليسضفلأ رهسشلأ
رطفلأ ديعل ر˘ي˘سضح˘ت˘لأ ي˘ف أؤ˘عر˘سش
ةسسبلأأ ءانتقأ يف مهتبغر لÓخ نم
يتلأ ةرتفلأ يهو ،مهلافطأ’ ةديدج
ن˘م أر˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإأ فر˘ع˘ت ا˘م تدا˘˘ع
،ة˘سسب˘لأ’أ تÓ˘ح˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘لوأ’أ

افلتخ˘م ةر˘م˘لأ هذ˘ه ع˘سضؤ˘لأ نؤ˘كي˘ل
تÓحملأ لج قلغ  دعسسب اسصاخو
،ا˘نورؤ˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب ا˘˘ه˘˘بأؤ˘˘بأأ

ةيراجتلأ تÓحملأ باحسصأأ دمتعأو
نيذلأ نينطأؤملأ سضعب ءأرغإأ ىلع
ة˘مد˘خ˘ب ل˘ق˘ن ل˘ئا˘سسو نؤ˘˘كل˘˘م˘˘ي ’
ةر˘ي˘ع˘سست دا˘م˘ت˘˘عأ ع˘˘م ل˘˘ي˘˘سصؤ˘˘ت˘˘لأ
يهو ،ة˘مد˘خ˘لأ هذ˘ه ر˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘فا˘سضإأ
لÓخ نم اهرامثب تتأأ يتلأ ةؤطخلأ
أذ˘كو ا˘ه˘ت˘كرا˘ب ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ءايلوأ’أ ل˘ب˘ق ن˘م بل˘ط˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع
.مهنم ءاسسنلأ ةسصاخو

فيطصس

 ةعاقؤبو لازا نيع ىفششتشسمب انورؤك سسوريفب نيباشصم ةافو

ةنيطنصسقب انوروك راصشتنا نم لهصست يتلا ةمحزلاو ظاظتك’ا بنجتل

ةيلزنمورهكلا ةزهجأ’ا سضعبو ديعلا ةؤشسك ءانتق’ كؤبشسيافلا ىلع دامتع’ا

ةغيلبلا اهتباصصإاب ةرثأاتم ناكملا نيع يف تيفوت

ةبانع ءاـنيـمب تايواحلا عمجم ةيريدمب ةرششؤؤم سسهدت تايواحلا عفرل ةنحاشش
نيعب اهتافؤل ىدأأ امم ةبانع ءانيمب تايواحلأ عمجم  ةيريدمب ةرسشؤؤم لمعت  رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف ةأأرمإأ تايواحلأ عفرل ةنحاسش سسمأأ ءاسسم تسسهد
رخآأ»ـل ةبانعب ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم هتلقنام بسسح سسمأأ مؤي نم قئاقد عسضب ’إأ ةيناثلأ دودح يف ثداحلأ  عقو ثيح .ةغيلبلأ اهتباسصإاب ةرثأاتم ناكملأ
سسؤبيسس جرخمو تايواحلأ عمجم ىلأ يدؤؤملأ قرطلأ قرتفمب ةأأرم’ تايواحلأ عفرل ةنحاسش سسهد هدافم ءأدن أؤقلت  اهنأؤعأ نأ تفسشك يتلأ ””ةعاسس

نيع يف ةيفؤتم ةنسس73 رمعلأ نم ةغلابلأ»ك ،ف””ةؤعدملاب قلعتيرم’أ نأأ نيبت ةنياعملأو لؤسصؤلأ رؤفو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مت رؤفلأ ىلع ،ءانيملاب
ةينمأ’أ حلاسصملأ اهتهج نم ،ةمزÓلأ ةينؤناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب ،ىفسشتسسملاب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ تلقن ثيح ،ةغيلبلأ اهتباسصإاب ةرثأاتم ناكملأ
امهأدحإأ فاعسسأ يترايسسب  تلخدت ةيامحلأ حلاسصم نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو ،اهل ةيدؤؤملأ بابسسأ’أو اهتاسسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ يف قيقحت تحتف ةسصتخملأ

 .بيبط مهنيب نم بترلأ فلتخم نم نؤع41و ةيحسص ىرخأ’أو ةيبط
ب/زوزام
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ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تا˘يد˘˘ل˘˘ب بل˘˘غأا تد˘˘ه˘˘صشو

ةعاصس27 ـلا لل˘خ ن˘ير˘صشع˘لاو ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا
هذه تارقم مامأا ةريبك تاجاجتحا ةيصضاملا
هذهب رئازجلا ديرب بتاكم مامأا ىتحو ةريخأ’ا
مل نيذلا سصاخصشأ’ا تائم لبق نم ةريخأ’ا
نيديفتصسملا مئاوق نمصض مهئامصسأا جاردا متي
كئلوأا ا˘م˘ي˘صس ة˘ع˘صضاو˘ت˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا هذ˘ه ن˘م
تف˘قو˘ت وأا م˘ه˘قزر ردا˘صصم ترر˘صضت ن˘يذ˘˘لا

ةلودلا لبق نم ةذختملا ريبادتلا لعفب ايلك
ء’ؤوه بلاط ثيح ، انوروك سسوريف ةحفاكمل
مئاوقلا يف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عا˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ءا˘صسؤور
امدعب مئاوقلا هذه يف مهجارداو ةروكذملا
د˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م ى˘لا نو˘ل˘خد˘ي م˘هو اوؤو˘جا˘˘ف˘˘ت

مهتاباصسح ءاوخب ةروكذملا ةناعإ’ا بحصسل

ىلع اهيف ميتنصس يأا دوجو مدعو ةيديربلا

ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا ل˘كب م˘ه˘ما˘ي˘ق ن˘م م˘غر˘لا

هذه نم ةدافتصسإ’ا لجأا نم مهنم تبلط يتلا

بلغتلل اهيل˘ع نو˘ن˘هار˘ي او˘نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘نا˘عإ’ا

تلاحأا يتلا انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج تا˘ف˘ل˘خ˘م ى˘ل˘ع

تاعاطقلا فلتخم يفو  لامعلا  نم ف’آ’ا

تاطلصس نأاو ام˘ل˘ع  ة˘ت˘قؤو˘م˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع

اذه نم نيررصضتملا ددع تددح لجيج ةي’و

نم رثكأاب ةي’ولا ميلقا ىوتصسم ىلع ءابولا

نم تلئاع نوليعي مهبلغأا سصخصش فلأا03

تاحاصسلا تدهصش ىرخأا ةهج نم .دارفأا ةدع

تايدلب بلغأاب رئازجلا ديرب زكارمل ةلباقملا

تا˘ي˘ل˘م˘ع لوأ’ا سسمأاو سسمأا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و

راتمأ’ا تارصشع ىلا تلصصو ريباوطو عفادت
ىلع سصاخصشأ’ا نم ف’آ’ا قفدت لعفب كلذو
ميتنصس نو˘ي˘ل˘م˘لا ة˘نا˘عا بح˘صسل ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه
تامادصصو تاصشوانم يف ببصست يذلا رمأ’ا
مارت˘حا مد˘ع ن˘ع كي˘ها˘ن ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ن˘ي˘ب
لجأا نم ء’ؤوه نم تبلط يتلا نامأ’ا ةفاصسم
انوروك سسوريفب تاباصصإ’ا نم ديزملا يدافت
كردلا رصصانع لخدت عصضولا اذه بلطتو ،

ميظنت لجأا نم ةيدلب نم رثكأا يف ةطرصشلاو
نيفلاخملا سضعب عدرو ةريبكلا ريباوطلا هذه
طصسو نامأ’ا ةفاصسم مارتحا ىلع مهرابجاو
نيذلا ةروكذملا زكارملا لامع نم ريبك رمدت
نيدفاولا سضعب عانقا يف تابوعصص اودجو
تاءارجاب ديقتلا ىلع حئارصشلا فلتخم نم
.عفدلا كاصشكأا مامأا مهرود راظتناو ةملصسلا

ةملاق

صسولهم صصرق221 زجحو نيصصخصش فيقوت
دوعصسم طبارم يحب ءاصضيب ةحلصسأاو

يف ةيلقعلا تارثؤوم˘لاو تارد˘خ˘م˘لا م˘ئار˘ج ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
ةدكؤوم تامولعمرثإا ىلعو ةم˘لا˘ق ة˘ن˘يد˘م˘ل ير˘صضح˘لا ط˘صسو˘لا

بوبحلا˘ب ةر˘جا˘ت˘م˘لا˘ب ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم سصخ˘صش ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م
ترصشاب ،ةملاقب دوعصسم طبارم يح ىوتصسم ىلع ةصسولهملا
فيقوتب تهتنا  يتلا يرحتلاو ثحبلا ةيلمع ةطرصشلا تاوق

.ةملاقب ميقملا ،ةنصس62 رمعلا نم غلابلاو اصسبلتم هيف هبتصشملا
مت ،هيف هبتصشملا نأاصشب ةمزللا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب

،ةيلقعلا تارثؤوملا نم طاصشمأا (30) ةثلث  ىلع هتزوحب روثعلا

نيطصشمو ،سصرق92  ىلع يوتحت غلم50 نانيكراب عون نم

يوتحت غلم20 ليرتوفير عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم (20)

،سسولهم سصرق24 عومجمب يأا سصرق31 رصشع ةثلث  ىلع
غلبمو سسلناتصس /عون نم نيكصس سضيبا حلصس ىلا  ةفاصضإ’اب
ليوحت مت   .ةصسولهملا سصارقأ’اب راجت’ا تادئاع نم يلام
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعبو ،ةحلصصملا ىلا هيف هبتصشملا

ن˘م طا˘صشمأا80 ة˘ي˘نا˘م˘ث ط˘ب˘صض م˘ت ه˘ن˘كصسم نأا˘صشبو ه˘نأا˘صشب

نونامث عومجمب غلم50 ليرتوفير عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا

ترفصسأا امك ،راتيك عون نم سضيبأا حلصسو سسولهم سصرق08
ايئاصضق قوبصسم يناثلا هيف هبتصشملا  فيقوت نع قيقحتلا ةيلمع

مت روفلا ىلع ،ة˘م˘لا˘ق˘ب م˘ي˘ق˘م˘لاو ة˘ن˘صس43 رمعلا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا
ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا طبصض متيل سشيتفتلاب رمأا رادصصتصسا

افلم امهدصض نوك نيأا.نيكصسو فويصس30 ةثلث يف لثمتت
اهعيب سضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا نيزختو ةزايح، لعف نع ايئاصضق
فنصصلا نم (فويصس + نيكاكصس) ةروظحم ءاصضيب ةحلصسأا لمحو
ةمكحم مامأا امهيف هبتصشملا امدق، يعرصش رربم نود سسداصسلا
Yõ Gdójø.∫                      .عاديإا رمأا امهقح يف ردصص نيأا ةملاق

نيراطنق زجحي فيطصس نمأا
 كلهتصسإلل ةحلاصصلا ريغ ءاصضيبلا موحللا نم
نم ةربتعم ةيمك زجح نم فيطصس ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت

(20) ـلا اهنزو زهان كلهتصسلل ةحلاصصلا ريغ ءاصضيبلا موحللا
دجاوتم موحللا عيب يف سصتخم لحم ةبقارم دعب اذهو نيراطنق
ردصصملا ةلوهجم ةيمكلا كلت نأا املع ،لازآا نيع ةنيدم طصسو
ةيلمع نأا تبثت ةيبط ةداهصش ةيأا زوحي’ اهبحاصص نأا رابتعاب
لبق نم موحللا كلت ةنياعم تمتو ةصصخرم نكامأاب تمت حبذلا

نيعباتلا ةطرصشلا دارفأا لبق نم ترطأا ةيلمعلا .يرطيب بيبط
عيب تلحم ةبقارم ةيلمع رثإا تءاجو ،لازأا نيع ةرئاد نمأ’
دحأا بحاصص مايق ىلع فوقولا مت نيأا ،ةنيدملا طصسو موحللا
ةبقارم ةيأ’ عصضخت ملو ،مصسولا ةمدعنم موحل سضرعب تلحملا

متيل كله˘ت˘صسل˘ل ا˘ه˘ت˘ح˘صص تب˘ث˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م تنا˘ك ة˘ي˘ب˘ط
،ةمزللا ليلاحتلا ءارجإا عم سصتخملا بيبطلا ىلع اهصضرع
اهفلتإا مت ثيح يرصشبلا كلهتصسلل ةحلاصص ريغ اهنأا دكأاتيل

دعب  .ةيصضقلا تاصسبلم يف قمعم قيقحت حتف عم روفلا ىلع
ةيئاصضقلا ةيطبصضلا ،ةمزل˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا لا˘م˘كت˘صسا
موحل عيبلل سضرع نأاصش يف ،فلاخملا دصض ايئازج افلم تزجنأا
ةيئاصضقلا تاهجلل ل˘صسرأا ،كل˘ه˘ت˘صسل˘ل ة˘ح˘لا˘صص ر˘ي˘غ ءا˘صضي˘ب
GCjªø.Q   .هيف تبلل ةصصتخملا

 ةيزارتحلا تاءارجإلل راجتلا مارتحا مدع ببسسب

فيطصسب يراجتلا ىلعلب يح و يبد قوصس قلغ
يراجتلا يبد قوصس قلغب سسمأا حابصص ، فيطصس ةي’و يلاو رمأا
فلتخم نم راجتلا هدصصقي يذلا و،ةملعلا ةنيدم طصسوتي يذلا

تاذ˘ب يرا˘ج˘ت˘لا ى˘ل˘ع˘ل˘ب ي˘ح ق˘ل˘غ˘ب ر˘مأا ا˘م˘ك، ن˘طو˘لا تا˘ي’و
رارقلا اذه ناف اهيلع انلصصحت يتلا تامولعملا بصسح و،ةيندملا

حلاصصملا اهصسأار ىلع و حلاصصم ةدع اهتعفر ريراقت دعب ءاج
ديقتلا و تاءارجإلل راجتلا سضعب مارتحإا مدع ىلع دكؤوت، ةيبطلا
، لو’ا ريزولا رارق يف اهيلع سصوصصنملا ةيزارتح’ا ريبادتلاب
ةصساردل ةيئ’ولا ةينمأ’ا ةنجللا سسمأا لوأا ةليل تعمتجا دق و
عامتج’ا اذه للخ ررقتل، ةي’ولاب ةريخأ’ا ةيحصصلا تاروطتلا

سسمأا حابصص يقل رارقلا، ىلعلب يح و يبد قوصس قلغ ايمصسر
نطاوملا ةملصسو ةحصص اوعصضو نيذلا راجتلا ىدل ةباجتصسإا
تحبصصا ةملعلا ةنيدم ناب انملع اذإاو ةصصاخ ،رابتعإا لك قوف
ثي˘ح، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘صص’ا دد˘ع ي˘ف ا˘عا˘ف˘ترا فر˘ع˘ت
عبرأا يف  ريثخلا بورصص ىفصشتصسمب ةيبطلا حلاصصملا تلجصس

رطخلاب رذني مقر وه و، ةديدج ةلاح52 ناصضمر نم ىلوأ’ا مايأا
رجحلا تاءارجاب مازتل’ا ىلع ديدصشتلا ةرورصض ىلإا وعدي و
نم دحلل ةمزللا ةيئاقولا ريبادتلا عيمج ذاختا يف عارصس’او

GCjªø.Q .ريطخلا ءابولا اذه راصشتنا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

4795ددعلا0202 ليرفأا03 سسيمخلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

فقؤت يف تببسست يتلاو انورؤك سسوريف ةحفاكمل تاطلسسلا اهتذختا يتلا ةيزارتحإلا ريبادتلا نم نيررسضتملا نم تائملا جتحا
يرئازج رانيد فلآا ةرسشعلا ةحنم نم نيديفتسسملا مئاؤق يف مهجاردإا مدع ىلع لجيج ةيلو ىؤتسسم ىلع تاطاسشنلا نم ريثكلا

.ناسضمر رهسش ةبسسانمب ةسشهلا تائفلا حلاسصل ةيرؤهمجلا سسيئر اهرقأا يتلا

نؤيلملا ةحنم نم نيديفتسسملا مئاؤق يف مهجاردإا مدع ببسسب

 نوجتحي لجيجب انوروك ءابو نم نيررصضتملا نم تائملا
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ةيتايلمعلا ةنتاب ةي’و نمأا حلاصصم تلجصس

للخ سصاصصتخ’ا ميلقإا لماك ربع ةعزوملا

دحلل يحصصلا رجحلا تاءارجإا قيبطت ةرتف

خيرات نم ةدتمملا انوروك سسوريف راصشتنا نم

نم ليرفأا72 ـلا ةياغ ىلإا سسرام82 ـلا

رصسكب تقلعت تافلاخم ةدع ةيراجلا ةنصسلا

،ءابولا ةهباجمل ةصضورفملا ريبادتلاو رجحلا

،ةبكرم6364 ةب˘قار˘م ي˘ف تل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لاو

ةفاصضإ’اب ،رصشحملا ىلا اهنم425 ليوحتو

اهنم15 ليوحتو ةيران ةجارد58 ةبقارم ىلإا
سصاخصشأ’ا ددع سصاخصشأ’ا ددع امأا ،رصشحملل
تاذ تصصحأا د˘ق˘ف م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قار˘˘م تم˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا

،اصصخصش1327 ةرتفلا تاذ للخ حلاصصملا

دعاوقل مهن˘م ا˘صصخ˘صش5733 ةفلاخم تب˘ث
تافلاخم اذ˘كو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ر˘ج˘ح˘لا
نمأا حلاصصم ترخ˘صس اذ˘ه ،رور˘م˘لا˘ب تق˘ل˘ع˘ت

ة˘يدا˘م˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و

تاءارجإ’ حجانلاو لثمأ’ا قيبطتلل ةيرصشبلاو

ميلقإا لماك ىوتصسم ىلع ،يحصصلا رجحلا

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مأ’ا سصا˘˘صصت˘˘خا

ه˘˘˘ي˘˘˘ف تعد يذ˘˘˘لا تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ،ا˘˘˘هر˘˘˘˘ئاودو

ةطيحلا تاجرد ىصصقأاب مازتللل نينطاوملا

ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘تو رذ˘˘ح˘˘لاو

ر˘ج˘ح˘لا تي˘قاو˘م˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا اذ˘˘كو ة˘˘مزل˘˘لا

.يئزجلا يحصصلا

ةنتاب

يئزجلا يحصصلا رجحلا ريبادت اوفلاخ اصصخصش0733 نم ديزأا
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رصصنم ةيبرتلا ريدم ،سسمأا دكأا
ةي’وب هعاط˘ق نأا ،د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع

238 ـب يلاوحب عربت دق ،ةصسبت
راطإا ي˘ف كلذو ،م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م
ةحناج ةهجاومل ةلوذبملا دوهجلا

ه˘ل ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف ءا˘˘جو ،ا˘˘نورو˘˘ك
ن˘ير˘طؤو˘م˘لا م˘ير˘كت ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
ةنصسلا سسورد ليج˘صست ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
ر˘ب˘ع ا˘ه˘ث˘بو ط˘صسو˘ت˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا

ةصسصسؤوم331 نأا ،بو˘˘تو˘˘˘ي˘˘˘لا
هذ˘ه ي˘ف تطر˘خ˘˘نإا د˘˘ق ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت
مايأ’ا ددع حوارت اميف ،تاعربتلا

02و دحاو موي نيب اهب عربتملا
نأاب هتاذ قايصسلا يف اركذم ،اموي
تقلغأاو ،اعوبصسأا تماد ةيلمعلا
ع˘ط˘ت˘ق˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ءا˘ع˘˘برأ’ا مو˘˘ي
يا˘م ر˘ه˘صش ةر˘جأا ن˘م تا˘عر˘ب˘ت˘لا

ة˘ن˘يز˘خ˘لا ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع،0202
اطع ةي’ولا يلاو هونو.ةيمومعلا
ىلع فرصشأا يذلا ،يت’اوم هللا

هذهب ،ةي’ولا رقمب ميركتلا لفح
هذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ةردا˘ب˘˘م˘˘لا
ا˘ي˘عاد ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ت˘˘صسإ’ا فور˘˘ظ˘˘لا
فيكتلا ىلإا ىر˘خأ’ا تا˘عا˘ط˘ق˘لا

رييصستو يئانثتصسإ’ا عصضولا عم

يف اهتمصصب كرتو ،ةمزأ’ا هذه

ي˘ف اد˘كؤو˘م ،فور˘ظ˘لا هذ˘ه ل˘ث˘˘م

ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت نأا˘˘˘ب ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا

تن˘كم د˘ق ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

فيكت˘لا ن˘م ة˘ي’و˘لا تا˘صسصسؤو˘م

.تاد˘ج˘ت˘صسم˘لا ع˘م ي˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘لاو

ةيبرتلا ةيريدم تمرك ،ةراصشإلل

ن˘˘˘ير˘˘˘طؤو˘˘˘م˘˘˘لا ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’ا سسمأا

ليجصستو دادعإا يف نيكراصشملا
ةنصسلا نم ثلاثلا لصصفلا سسورد
ةيلمعلا يهو ،ط˘صسو˘ت˘م ة˘ع˘بار˘لا
ةرازو˘لا ن˘م ا˘ه˘ل تد˘ن˘صسأا ي˘˘ت˘˘لا
سصصصح تل˘ج˘صس ن˘يأا ،ة˘ي˘صصو˘˘لا

بو˘تو˘˘ي˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع تث˘˘بو ة˘˘ي˘˘ئر˘˘م
ميلعتلل ينطولا ناويدلا ةصصنمب
امك ،ةصسبتب دعب نع نيوكتلاو
ميركتل ةصصرف ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا تنا˘ك
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا ةدا˘˘م سشت˘˘ف˘˘م د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘˘لا

،ف˘ير˘صشلا ي˘نا˘صضمر ة˘ي˘صسنر˘ف˘˘لا
مايأ’ا يف انملاع نع لحر يذلا
يف ةلاعفلا هت˘م˘ها˘صسم˘ل ،ةر˘ي˘خأ’ا
،سصصصح˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صست
لمصشتل ميركتلا ةيلمع تعصسوتو
ن˘يذ˘لا ن˘ي˘صشت˘ف˘˘م˘˘لاو ةذ˘˘تا˘˘صسأ’ا
ل˘ي˘ج˘صست ة˘م˘ه˘م م˘˘ه˘˘ل تد˘˘ن˘˘صسأا

ة˘صسب˘ت ة˘عاذإا˘ب ة˘ل˘ثا˘˘م˘˘م سصصصح
يئادتبإ’ا روطلا ذ˘ي˘مل˘ت ةد˘ئا˘ف˘ل
.يوناثلاو

انورؤك ةحئاج ةهجاؤم يف ةمهاسسملل

ميتنصس رايلم ةبارقب نوعربتي ةصسبت ةيلوب ةيبرتلا عاطق ةذتاصسأاو لامعو وفظوم

ارخؤؤم اهنم عانق0001 ميلسست

ةيبطلا مقطألل ةهجوملا ةيقاولا ةعنقألا عينصصت نولصصاوي10 ةنتاب ةعماج ةبلط
متي يتلاو ،نطولا تايفصشتصسم فلتخمب ةطبارملا ةيبط هبصشلاو ةيبطلا مقطألل هجوملا يقاولا عانقلا عينصصت ةيلمع10 ةنتاب ةعماجب لصصاوتت

دبع10 ةنتاب ةعماج ريدم نم فارصشاب،91 ديفوك سسوريف راصشتنا نم دحلا يف ةمهاصسملا ’ا اوبا ،ةبلطو ةذتاصسا نم مهقاط فرط نم اهعينصصت
كلت رارغ ىلع ،ةديدع تاي’ول تهجو ىرخاو ،ةنتاب ةنيدم تايفصشتصسم ىلع تعزو يتلا ةعنصصملا ةعنق’ا ف’آا بناج ىلاف ،فيصض ملصسلا

ةنتاب قيرف ماق نيقباصسلا نيمويلا رادم ىلعو ثيح؛APB يقاولا عانقلل عينصصتلا ةيلمع باصشلا مقاطلا لصصاوي ،يزيليا ةي’ول تلصسرا يتلا

يوهجلا سسلجملا اذكو ةنتاب سصاوخلا ةلدايصصلل ةينطولا ةباقنلل يئ’ولا بتكملا نيب ةفصصانم عانق0001 ميلصستب طاصشنلاو ةياقولل
لامعا لاجر مهاصس دقو اذه .ةحئاجلا هذه للخ مهماهم نولوازي نيذلا سصاوخلا ءابطأ’او ةلدايصصلا ىلع اهعيزوتل ةنتابب بطلا ةنهم تايقلخأ’
ةيبطلا مقطلل اصصيصصخ ةهجوملا ةيقاولا ةعنق’ا هذهل عينصصتلا ةيلمع ةلصصاومل كيتصسلبلا يف ةلثمتملا ةيلو’ا ةداملاب ربخملا ديوزت يف

T°ƒT°É¿.ì.91 -ديفوك سسوريف لاقتن’ ايدافت
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 يلأولأ ةلباقم نم أونكمتي مل هباحضصأأ

ةحسصلإ عاطق ةنمقر عورسشمل اهرهظ ريدت ةيلحملإ تاطلسسلإ
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تاي˘ج˘مر˘ب و˘صسد˘ن˘ه˘م ف˘صشك
سصتخملأ تاصسأردلأ بتكم يف
يف ر˘يو˘ط˘ت˘لأو ةرا˘صشت˘صس’أ ي˘ف
لبق «كيت ةمدخ» يلآ’أ مÓعإ’أ
نع «ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ـل ن˘ي˘عو˘ب˘صسأأ
ج˘مأر˘ب ر˘يو˘ط˘ت ي˘˘ف م˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن
عا˘ط˘ق ة˘˘ن˘˘م˘˘قر ي˘˘ف م˘˘ه˘˘صست˘˘صس
ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأ
ىلع اهقيبطت لاح يف حمصسيصس
نم ريثكلأ حبر يف عقأولأ سضرأأ
ةبصسنلا˘ب ءأو˘صس تقو˘لأو د˘ه˘ج˘لأ
نييرأدإ’أ وأأ ىصضرملأ ،ءابطأÓل
ي˘ف م˘ه˘ت˘˘ب˘˘غر را˘˘طإأ ي˘˘ف كلذو
أذهل ةمهاصسملل نوعلأ دي ميدقت
ل˘ك تح˘˘ب˘˘صصأأ يذ˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
روهظ ذنم هوحن ةهجتم راظنأ’أ
ا˘صصو˘صصخ ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘˘مزأأ

ن˘ل˘عأأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘˘ئر نأأو
ثأدحإأ نع عيباصسأأ ةعصضب لبق
ةحصصلأ عاطق يف يرذج رييغت

اهنيب نمو ةدعصصأ’أ عيمج ىلع
قيقحت نأأ ري˘غ ،ة˘ن˘م˘قر˘لأ لا˘خدإأ

هذه يروطمل ةبصسنلاب ملحلأ أذه
سضع˘˘ب˘˘ب مد˘˘˘ط˘˘˘صصأ ج˘˘˘مأر˘˘˘ب˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘طأر˘˘˘قور˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإ’أ

مه˘ن˘ي˘ب تلا˘ح ي˘ت˘لأ ل˘ي˘قأر˘ع˘لأو
ى˘لإأ م˘ه˘عور˘صشم لا˘صصيإأ ن˘˘ي˘˘بو
،يميرب نيدلأ لامج ةبانع يلأو
ةمدخ» بتكم ريدم فصشك ثيح
لواح هنأأ «ةعاصس رخآأ» ـل «كيت
لوأ’أ لوؤو˘صسم˘لأ ى˘لإأ لو˘صصو˘لأ

وأأ ةي’ولاب يذيفنتلأ زاهجلأ نع
هت˘لوا˘ح˘م نأأ ى˘لإأ ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ
يف ،لقأأ نيلوؤوصسم دنع تفقوت
ا˘˘صضيأأ ه˘˘ي˘˘ف ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ تقو˘˘˘لأ
ر˘يد˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘ل ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘ب
ةد˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘بو يذ˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘˘صصلأ

- هتلباقم نم نكمت ت’واحم

ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صستو -رد˘˘صصم˘˘لأ بصسح

موي عورصشملاب سصاخلأ فلملأ

ر˘يد˘م لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ل˘˘ير˘˘فأأ12

هذ˘ه سصو˘صصخ˘ب «كي˘ت ة˘˘مد˘˘خ»

فلم˘لأ تع˘صضو د˘ق˘ل» :ة˘ط˘ق˘ن˘لأ

يذلأ ةحصصلأ ريدم ةلواط ىلع

ىلإأ هليو˘ح˘تو ه˘تءأر˘ق˘ب ي˘ند˘عو

ة˘ي’و˘˘لأ ما˘˘ع ن˘˘ي˘˘مأأ وأأ ي˘˘لأو˘˘لأ

ةياغ ىلإأ در يأأ تأاي مل نكلو

رهظت يتلأ تاملكلأ يهو «نآ’أ

ن˘ل˘ع˘ت ا˘م ن˘ي˘ب ر˘ي˘ب˘كلأ قرا˘ف˘˘لأ

ن˘˘ع ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ

ىلع Óعف ثدحي امو هعيجصشت

نأأ م˘غر ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

لكصشي نأأ هنأاصش نم عورصشملأ

ةحصصلأ عاطق يف ةيعون ةلقن

ىوتصسملأ ىل˘عو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب

اقفوف ،هميمعت لاح يف ينطولأ

«ةعاصس رخآأ» ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طأ ا˘م˘ل

ة˘˘مد˘˘خ» بت˘˘كم عور˘˘˘صشم نإا˘˘˘ف

6102 ة˘˘ن˘˘صس زا˘˘ف يذ˘˘لأ «كي˘˘˘ت

بيو ا˘ير˘ي˘ج˘لأأ» ةر˘ها˘ظ˘˘ت لÓ˘˘خ
عقو˘م ل˘صضفأأ ةز˘ئا˘ج˘ب «سسدرأوأأ
ع˘قو˘م ن˘ع ي˘ح˘صص ي˘نور˘˘ت˘˘كلإأ
ز˘ج˘˘ح˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ «كود دأز˘˘يد»
،اينورت˘كلإأ ءا˘ب˘طأ’أ د˘ن˘ع د˘عو˘م
ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘م˘˘˘قر ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘ي
يقابو يع˘ما˘ج˘لأ ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ
ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صس’أ تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

ديعأوملأ نم اقÓطنأ تأدايعلأو
سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لأ ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ب أرور˘˘˘م
ل˘˘ك ى˘˘لإأ ’و˘˘صصوو ة˘˘˘ع˘˘˘صشأ’أو
سضيرملاب ةقلعتملأ تامولعملأ

جلاعملأ بيبط˘ل˘ل ر˘ه˘ظ˘ت ي˘ت˘لأو
ا˘˘م و˘˘هو ةد˘˘حأو رز ة˘˘ط˘˘غ˘˘˘صضب
تقو˘˘لأ ح˘˘˘بر ي˘˘˘ف م˘˘˘ها˘˘˘صسي˘˘˘صس
ن˘م ر˘ث˘كأأ نو˘كي˘˘صسو د˘˘ه˘˘ج˘˘لأو
ةلجعتصسملأ ت’احلأ يف يباجيإأ

عÓطإ’أ بي˘ب˘ط˘ل˘ل ن˘كم˘ي ثي˘ح
ةعصشأ’أو ليلاح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع
ىتح اهرودصص درج˘م˘ب ةر˘صشا˘ب˘م
لك نأأ امك ،تايلمعلأ ةفرغ وهو
سضيرملاب ةصصاخلأ تامول˘ع˘م˘لأ
داع لاح يفو اينورتكلإأ نزخت

تأونصس وأأ رهصشأأ دعب Óبقتصسم

عÓطإ’أ هنكمي بيبط يأأ نإاف

ينورتكلإ’أ يبط˘لأ ه˘ف˘ل˘م ى˘ل˘ع

ل˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘فر˘˘ع˘˘مو

نأأ ا˘م˘ك ،سضير˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ة˘˘صصن˘˘م ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي عور˘˘صشم˘˘لأ

رفوت˘ت د˘ع˘ب ن˘ع بط˘لا˘ب ة˘صصا˘خ

نع عفد˘لأ ة˘ي˘نا˘كمإأ ى˘ل˘ع ى˘ت˘ح

ةفاصضإ’اب ،لاقنلأ فتاهلأ قيرط

هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘˘صصأأ نإا˘˘˘ف كلذ ى˘˘˘لإأ

عورصشم اصضيأأ م˘ه˘يد˘ل ةردا˘ب˘م˘لأ

تأرأدإ’أ فلتخم لمع ريوطتل

أذ˘ه ن˘م˘صضي ثي˘ح ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ

ردق ربكأأ ينورتكلإ’أ عورصشملأ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشلأ ن˘˘م

ةفاصضإ’اب ة˘يرأدإ’أ تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ

زجح نم نطأوملأ نيكمت ىلإأ

،اينورتكلإأ لوؤوصسم يأأ عم دعوم

ى˘˘ل˘˘ع كلذ ل˘˘˘ك ثود˘˘˘ح ن˘˘˘كل

ملح در˘ج˘م ى˘ق˘ب˘ي ع˘قأو˘لأ سضرأأ

نولوؤوصسملأ تبثي نأأ نيح ىلإأ

.سسكعلأ

،اينطوو ايلحم ةحضصلأ عاطق يف ةروث ثأدحإأ اهنأاضش نم جمأرب ريوطت يف مهحاجن نع أرخؤوم ةبانع ةي’وب تايجمربلأ يضسدنهم نم ددع نلعأأ
.عقأولأ سضرأأ ىلع اهقيبطت لجأأ نم يلأولأ اهضسأأر ىلعو ةيلحملأ تاطلضسلأ دي يف عورضشملأ أذه عضضو ةبوعضصب أومدطضصأ مهنأأ ريغ
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ة˘ير˘يد˘م ي˘مد˘خ˘ت˘صسم ن˘م دد˘˘ع سضر˘˘ع˘˘ت
ي˘ف بر˘صضلا˘ب ءأد˘ت˘ع’ سسمأأ لوأأ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

ةريطخ ةقباصس ي˘ف ر˘جا˘ت د˘ي ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘ت˘كم
هذهل ةيامحل˘ل ما˘ت˘لأ ه˘ب˘صش با˘ي˘غ˘لأ تر˘ه˘ظأأ
ليبصس يف ايموي رطاخملأ هجأوت يتلأ ةئفلأ
نامصضو كلهت˘صسم˘لأ ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ
راطإأ يف مهتطصشنأ’ راجتلأ ةصسرامم مأرتحأ
ردا˘صصم ه˘ن˘ع تف˘صشك ا˘م˘ل ا˘ق˘فو˘ف ،نو˘نا˘ق˘لأ

ناك يذلأ رجاتلأ نإاف «ةعاصس رخآأ» ـل ةقباطتم
ىلع د˘جأو˘ت˘م˘لأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ي˘ف
يف نأوتي مل ليياك ةوخإ’أ روحم ىوتصسم

نيفظوملأ سضعب بتكم يف تامكل هيجوت

ىلع ئرأوطلأ ةلاح نÓعإأ يف ببصست ام وهو

يقاب لخدت لÓخ نم ةيريدملأ رقم ىوتصسم

،يدتعملأ فيقوتل نمأ’أ نأوعأأو نيفظوملأ

نتم ىلع هدايتقاب ةراجتلأ ريدم رمأاي نأأ لبق

يرصضحلأ نمأ’أ رقم ىلإأ ةيريدملأ ةبكرم

تأءأرجإ’أ ةريخأ’أ هذه هقحب ذختت ىتح21

ةير˘يد˘م˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

تررقو ةينوناقلأ اهتلثمم قيرط نع تلخدت

فرطك سسصسأاتلأو هتلعف ىلع اينوناق هتعباتم

يناجلأ سضرع مت ثيح ،ةيصضقلأ يف يندم

ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ سسمأأ

يرصضحلأ ن˘مأ’أ ة˘ح˘ل˘صصم ل˘ب˘ق ن˘م ة˘با˘ن˘ع

عرفلأ هيف ماق يذلأ تقولأ يف ،روكذملأ

ينطولأ بتكملأ مÓعإاب هتهج نم يباقنلأ

ماع ني˘مأأ ل˘ف˘كت ثي˘ح ،ة˘ثدا˘ح˘لا˘ب ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل

نم ةراجتلأ ةرأزو ىلإأ ةثداحلأ لقنب ةباقنلأ

ةيعدر تأءأرجإأ ذاخت’ ةريخأ’أ هذه عفد لجأأ

،عا˘ط˘ق˘لأ ي˘مد˘خ˘ت˘صسم˘ل ة˘يا˘م˘ح˘لأ ر˘ي˘فو˘˘تو

د˘ع˘ب تءا˘ج ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه نأأو ا˘˘صصو˘˘صصخ

ركصسعم ةي’وب راجتلأ دحأأ مايق نم تاعاصس

ةراجتلأ ةيريدمب ةباقر ينوع ىلع ءأدتع’اب

ةلأدعلأ مامأأ يناجلأ ميدقت مت ثيح ،ةي’ولل

.يراجتلأ هلحم قلغو

  ةراجتلإ ةيريدم يمدختسسم نم ددع ىلع يدتعي رجات
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ة˘با˘ن˘ع ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تم˘ّظ˘˘ن
راجتلأ ةدئافل ةيصسيصسحت ةلمح
مّهثح اهلÓخ نم مت نينطأوملأو
ريبأدتلاب دّ̆ي˘ق˘ت˘لأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع
فرك نم ةذ˘خّ̆ت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حإ’أ
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘لوّد˘˘لأ
تءا˘˘ج د˘˘قوا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘˘ف
فر˘ط ن˘م ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ ة˘جر˘خ˘˘لأ
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘لأ
تأوق عم قيصسنتلابو يمومعلأ
نمأ’أ حلاصصمل ةعباتلأ ةطرصشلأ

ىلإأ ةفاصضإ’اب عصساتلأ يرصضحلأ
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأو لا˘˘صصتإ’أ بت˘˘˘كم
ة˘فا˘صشكلأ ة˘ق˘˘فأر˘˘م˘˘بو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
ة˘ي’و˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘مÓ˘˘صسإ’أ

حلاصصم˘لأ تم˘ّظ˘ن ثي˘ح ،ة˘با˘ن˘ع
ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ موي ةروكذملأ

راج˘ت˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ةّ̆يو˘عو˘ت ة˘ل˘م˘ح
ن˘م ل˘ك ت˘ّصسم ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأو
ىلع دجأوتم˘لأ با˘ط˘ح˘لأ قو˘صس
ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘صسو ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
عا˘ط˘ق˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلأ  ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
يف جردني ام وهو ،سصاصصتخ’أ

تÓ˘˘م˘˘ح˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘صصأو˘˘˘م را˘˘˘طإأ
حئأرصش ةفاك ةدئافل ةيصسيصسحتلأ
سسوريف نم ةياقو˘ل˘ل ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

رهصشلأ لولح عم اميصس’ انوروك
ّم˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ ،كرا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لأ نا˘˘˘صضمر
مأزتلإ’أ ةرورصض ى˘ل˘ع م˘ه˘تو˘عد
ة˘يا˘˘قو˘˘لأو ة˘˘مÓ˘˘صسلأ د˘˘عأو˘˘ق˘˘ب
ة˘مو˘كح˘لأ فر˘ط ن˘م ةذ˘خّ̆ت˘م˘لأ
ا˘نورو˘ك ءا˘بو ة˘برا˘ح˘م سضر˘غ˘ب
لصصفنم قايصس يفو ،ّدجتصسملأ
لاحرب ةرئأد نمأأ حلاصصم تمّظن
ةيصسيصسحت ةلمح سسمأأ لوأأ موي

تلمح ةيرورملأ ةمÓصسلأ لوح

»ثدأوح نودب ناصضمر» راعصش

ق˘ير˘ط˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘˘ع  أذ˘˘هو

تمح ثي˘ح،44 مقر ي˘ن˘طو˘لأ

اهتاّيط ي˘ف ة˘يو˘عو˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ

ح˘˘˘ئا˘˘˘صصن˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسل˘˘˘˘صس

ا˘˘ه˘˘ت˘˘مّد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تأدا˘˘˘صشرإ’أو

نينطأوملأ ىلإأ ةينمأ’أ تاهجلأ

ثدأو˘ح ي˘ف عو˘˘قو˘˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل

ةرورصض ىلع مّهثح عم رورملأ

ةيزأرت˘حإ’أ تأءأر˘جإ’ا˘ب د˘ّي˘ق˘ت˘لأ

.ءابولأ راصشتنأ عنمل ةمزÓلأ

«ثدأوح نودب ناضضمر» راعضشب ةيرورملأ ةمÓضسلأ لوح ىرخأأو

انوروك شسوريف نم ةياقولل نينطإوملإو راجتلإ ةدئافل ةيسسيسسحت ةلمح ميظنت

احابضص5 ـلأ ىلع سسمأأ رانلأ اهيف أومرضضأأ

 رامع يديسس ـب ةرايسس قرح نودمعتي نومثلم
ةرايصس يف رانلأ مأرصضإاب نيمثلملأ نم ةعومجم سسمأأ ةحيبصص ماق

يديصسب نكصسم085 يحب تأرايصسلل ةريظح يف ةنوكرم تناك
ةصسماخلأ ىلع نأرينلأ اهيف أومرصضأ ثيح نيزنبلأ لامعتصساب رامع
متيل يوق راجفنأ يود ناكصسلأ عمصسو ،رأرفلاب أوذ’ اهدعبو احابصص
،ةلوهجم ةهجو ىلإأ رأرفلاب نولعافلأ ذ’و ،ةعرصسب قيرحلأ ءافطإأ

أوناك نيلعافلأ نإاف »ةعاصس رخآأ»ل يحلأ ناكصس هفصشك ام بصسحو
يتلأ ةرايصسلأو نوللأ ءأدوصس »وتناكيب»عون نم ةرايصس نتم ىلع

,«31يفوأ» يح يف نطقت اهتبحاصصو »فلوغ» عون نم تقرتحأ
تنا˘ك ةرا˘ي˘صسلأ نأأ ة˘صصا˘˘خ بأر˘˘غ˘˘ت˘˘صس’أ ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لأ هذ˘˘ه ترا˘˘ثأأو
نيمثلم أوناك ةيلمعلاب أوماق نيذلأ سصاخصشأ’أو ةرصشابم ةفدهتصسم
لامعتصساب ةريظحلأ ةصسأرحب فلكملأ أوددهو مهتيوه ءافخأ أودمعو

يحصصلأ رجحلأ تقو وهو احابصص5 ىلع تعقو ةثداحلأو ،فويصسلأ
حلاصصم تحتف دقو ،مرجلأ أذه باكترأ لجأأ نم هقأرتخأ مت يذلأ
.نيلعافلأ ةيوهو ةيصضقلأ تاصسبÓم ةفرعم لجأأ نم قيقحت نمأ’أ
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زاغ برضست ةثراك ثدحي نأأ داك اميف
سسيدلأ رجحب لزنمل لومم بوبنأأ نم

قورح يف ببسستي نيزنب هب وــلد قإرتحإإ
دإرم ششوديد يحب لجرل

ةبرقم ىلع ديلأ يف قورحب ةرايصس قئاصس سسمأ لوأأ ءاصسم بيصصأأ
،ةبانعةيدلبب دأرم سشوديد يحب سسماخلأ يرصضحلأ نم’أ رقم نم
فاعصس’ ةيندملأ ةيامحلأ لاجر˘ل يرو˘ف˘لأ ل˘خد˘ت˘لأ ى˘عد˘ت˘صسأ ا˘م˘م
ةيامحلأ ةيريدمب لاصصت’أو مÓع’اب فلكملأ لاق ثيح،باصصملأ
أوعراصس مهراطخأ دعب هـنأوــعأأ نأ «ةعاصس رــخآأ«ــل ةبانعب ةيندملأ
هــب ولد دوجو نيبت ةنياعملأو لوصصولأ دعبو ةثداحلأ ناكم ىلأ
ىنميلأ ديلأ يف قورح يف ببصستام وهو امم لعــتصشم نيزنب
باصصملأ فاعصسأو قيرحلأ دامخأ مت روفلأ ىلع ،ةرايصسلأ قئاصسل
نم’أ حلاصصم اهتهج نم ،مزÓلأ جÓعلأ يقلتل ىفصشتصسملل هلقنو
ةريخ’أ هذه با˘ب˘صسأ ى˘ق˘ب˘تو أذ˘ه،ة˘ثدا˘ح˘لأ ع˘قو˘م˘ب ةر˘صضا˘ح تنا˘ك
قيرح ةيندملأ ةيامحلأ  حلاصصم تدمخأ مويلأ سسفن يفو،.ةلوهجم
ي˘ح˘ب  لز˘ن˘م˘˘ل  لو˘˘م˘˘م بو˘˘ب˘˘نأ ن˘˘م  زا˘˘غ  بر˘˘صست بب˘˘صسب بصشن

ر˘˘˘ئا˘˘˘صسخ  يأ  ة˘˘˘ثدا˘˘˘ح˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت  م˘˘˘ل ثي˘˘˘ح ،سسيد˘˘˘لأ  ر˘˘˘ج˘˘˘ح

 .ظحلأ  نصسحل  ركذت
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  مهيف هبتضشم ةثÓث فيقوت عم

ديمسسلإ ةّدام نم راطنق5.25 زجح
ةبراسضملل ةهّجوم تناك

مهمايق تبث نأأ دعب سصاخصشأأ ةثÓث ةبانع نمأأ حلاصصم تفقوأأ
نمأ’ ةطرصشلأ تأوق تزجح ثيح ،ةينوناق ريغ ةيراجت تاصسراممب

ةهّجوم تناك ديمصسلأ ةدام نم راطنق5.25 ةدرابلأ نيع ةرئأد

12 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ ةثÓث فيقوت عم ةبراصضملل

ريبأدتلأ ذاخّتأ ّمت˘ي˘ل ،ة˘ي˘صضق˘لأ ي˘ف م˘ه˘طّرو˘ت ه˘ب˘ت˘صشي ة˘ن˘صس53 و
ام وهو ةّصصتخملأ تاهجلل مهليوحتو مهّقح يف ةمزÓلأ ةينوناقلأ
نمو ،ةينوناقلأ ريغ ةيراجتلأ تاصسرامملأ ةبراحم راطإأ يف لخدي

ليوحتب ةحلصصم˘لأ تأذ تما˘ق ل˘صصف˘ن˘م قا˘ي˘صس ي˘فو ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
امك ةيرأدإأ تأرأرق اهباحصصأأ ةفلاخمل أرظن ةيران تاجأّرد سسمخ
لع˘ج ا˘م و˘هو  ة˘قر˘صس ل˘ح˘م ة˘يرا˘ن ة˘جأّرد عا˘جر˘ت˘صسأ ي˘ف تح˘ج˘ن
.نيفلاخملأ قح يف ةمزÓلأ نينأوقلأ قّبطت ةينعملأ حلاصصملأ
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:فضشكي عنام دمحم ةبانع ةعماج ريدم

يحسصلإ رجحلإ دعب ام يف ريكفتلإ بجي»
«ةيعيبطلإ ةايحلإ فانئتسسإو

مت ثيح ،ةمقعم تأرمم بيصصنت يف  راتخم يجاب ةعماج تعرصش
دمحأأ يعماجلأ بطقلاب ،قوقحلأ ةيلكب  ميقعت رمم لوأأ بيصصنت
لبق نم ةذختملأ ةيامحلأو ةياقولأ تأءأرجإأ زيزعت راطإأ يف ينوبلأ

يصشفت يدافت ىلإأ ةفداهلأو ،يملعلأ ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو

،عنام دمحم ذاتصسأ’أ دكأأو،91-ديفوك سسوريف انوروك ةحئاج
ةلحرم يف ريكفتلأ ةرورصض ىلع ،ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم
ةيعيبطلأ ةايحلأ فانئتصس’ دأدعتصس’أو ،يحصصلأ رجحلأ دعب ام
مايقلأ و ،ميقعتلل ةيرودلأ تايلمعلأ ةلصصأوم لÓخ نم اميصس’
سسمت نأأ ىلع ،ةعماجلأ باطقأأ ةفاكب هذه ميقعتلأ تأرمم بيصصنتب
ينا˘ب˘م˘لأو ،ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ ة˘ح˘ن˘جأ’أو ،ة˘يرأدإ’أ ي˘نا˘ب˘م˘لأ  ل˘خأد˘م
ةمÓصسل انامصضو ةيملاعلأ ةحئاجلأ هذه راصشتن’ ايدافت ،ةكرتصشملأ
.يعماجلأ مرحلأ لخأد ةيعماجلأ ةرصسأ’أ دأرفأأ
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نييضضاملا نيمويلا يف ةبوطرلاو ةرارحلا تاجرد يف لجضسملا عافترإلا دعب

يعأرزلأ مسسوملأ ذقنت عيبرلأ راطمأأ
أريخ نورسشبتسسي نوحÓفلأو

يلاحلا مضسوملا نوكي نأا يف لمألا مهل تداعأاو نيحÓفلا فواخم ةبانع ةيلو  ىلع ةريخألا ةيرطملا تاطقاضستلا تددب

بوبحلا ليضصاحم رارغ ىلع ، هايملل ةريبك ةجاح يف ةرتفلا هذه يف تناك ، ةيحÓف ليضصاحم يف ةضصاخ ،اريفو9102/0202
.ةيمضسوملا ةيحÓفلا تاجتنملا فانضصأا نم اهريغو ،ةيعانضصلا مطامطلاو اطاطبلاو
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نم اري˘خ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لا ر˘سشب˘ت˘سسأاو
با˘ح˘سصأا ة˘سصا˘خ را˘ط˘مأ’ا هذ˘ه
ن˘يذ˘لا ة˘ف˘ي˘ع˘سضلا تا˘ي˘نا˘˘كمإ’ا
ة˘مزÓ˘لا ل˘ئا˘سسو˘˘لا م˘˘ه˘˘ل ضسي˘˘ل
ةي˘عارز˘لا م˘ه˘ل˘ي˘سصا˘ح˘م ي˘ق˘سسل
.ضشرلاو يرلاو يقسسلا ت’أ’اب

نيحÓفلا فوا˘خ˘م تدد˘ب˘ت ا˘م˘ك
تا˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘لا تار˘˘سشح˘˘لاو
بذبذت ببسسب بوبحلا بيسصت
.ةبوطرلا ةبسسن عافتراو خانملا

ينوبلاب قيلÓ˘ع˘ل ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘فو
ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘سساو تارا˘˘˘ت˘˘˘كه نإا˘˘˘ف
م˘˘طا˘˘م˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘مو بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لا
هذ˘ه˘ل ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
تسسي˘لو ة˘ي˘ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا
مسسومب رسشبت يتلا .ة˘ي˘نا˘فو˘ط˘لا

ةق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘مأ’ا كلذ˘كو . ر˘ي˘فو
ىر˘ي  ثي˘ح م˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب ي˘˘لوا˘˘سش
را˘ط˘مأ’ا نأا ن˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ضضع˘˘ب
دعاسست حايرلاب ةبوحسصم ريغلا

و حمقلا لبانسس ناقيسس ومن ىلع
ءاو˘˘ترا ي˘˘ف كلذ˘˘كو ر˘˘ي˘˘ع˘˘˘سشلا
ةسسورغم˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضرأ’ا
كانه ثيح ةيعانسصلا مطامطلاب
حمقلا نم تاحاسسم ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
ريعسشلاو نيللاو بلسصلا هيعونب

تايدلب يح˘ل˘ف˘ل نأا˘سشلا كلذ˘كو
ة˘فر˘سشلاو ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لاو را˘˘ج˘˘ح˘˘لا

ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم نأا ر˘˘كذ˘˘˘يو
ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘˘ل ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ا˘ه˘ح˘˘لا˘˘سصم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘سسم
ا˘ه˘ت˘ق˘فار˘مو ا˘˘ه˘˘م˘˘عد ل˘˘سصاو˘˘ت
ن˘م كلذو ة˘ي’و˘لا˘ب ن˘ي˘حÓ˘ف˘ل˘ل

ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ظ˘ق˘ي˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل لÓ˘˘خ
يتلا ةحÓفلا ةير˘يد˘م ح˘لا˘سصم˘ل
ة˘ي˘ناد˘ي˘م˘لا ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز ل˘˘سصاو˘˘ت

بوبحلا ةبعسش ةعباتمو رهسسلل
ي˘ت˘لا ة˘ب˘ي˘سصع˘لا فور˘ظ˘لا م˘غر
را˘سشت˘نإا ءار˘ج دÓ˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘م˘˘ت
ا˘نورو˘ك ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لا

يح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لاو91ديفوك
ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خو ي˘˘ئز˘˘ج˘˘˘لا

يف ةلجسسملا را˘ط˘مأ’ا تا˘ي˘م˘ك
تحاتجإا ي˘ت˘لاو ةر˘ي˘خأ’ا ةر˘ت˘ف˘لا
رهسسلاو ةظقيلا ةنجلو ، ةي’ولا
ةيئ’ولا ةسشتفملا ) نم لك مسضت

ةطحملا ةريدم،تاتابنلا ةيامحل
تا˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ،فرا˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةيعمب (ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘لا ما˘˘˘سسقأ’ا ءا˘˘˘˘سسؤور
ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘˘لا
هذه ر˘ي˘تأا˘ت ىد˘م ى˘ل˘ع فو˘قو˘لا
بوبحلا لوسصحم ىلع راطمأ’ا

يسضاملا عوبسس’ا اهتاجرخ يفو
هيعونب ح˘م˘ق˘ل˘ل ل˘يا˘م˘ت تظ˘ح˘ل
دع˘ب ر˘ي˘ع˘سشلاو بل˘سصلاو ن˘ي˘ل˘لا
بسسنب ةريخأ’ا حايرلاو راطمأ’ا

روسشنم يف تدكأا  امم ةليئسض
ق˘ل˘ق˘ل ي˘عد˘˘ت˘˘سسي ’ ه˘˘نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل
ع˘جر˘ي˘سس ذإا ن˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا فو˘˘خو
ةلاح ىلإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب و .ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ل
لازت ’ ناقيسسلا يتابنلا ءاطغلا

مل اذإا عفترت نأا اهنكميو ءارسضخ
.ةديدسش حايرو رطم كانه نكي
ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لا) لو˘˘سصح˘˘م˘˘لا و˘˘م˘˘˘نو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ف˘ي˘ث˘ك نا˘ك (ي˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا
ةعورزملا روذبلل ةدئازلا ةيمكلا
.يتوزأ’ا ديمسستلاو راتكهلا يف
لوسصحملل ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لا ة˘ح˘سصلاو
ضضار˘˘مأ’ا ن˘˘˘م ي˘˘˘لا˘˘˘خ ةد˘˘˘ي˘˘˘ج
ة˘ير˘سشح˘لا تا˘فأ’او ة˘˘ير˘˘ط˘˘ف˘˘لا
جمانربل نيحÓفلا ريطسست ةجيتن
ة˘ب˘قار˘م˘لاو م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
.ةرمتسسملا

 لبقملا يام نم حتافلا يف ةيلمعلل لجأا رخآا

نييفرحلأو نيلقانلل تامولعم ةرامتسسإأ
يحسصلأ رجحلأ راثأأ نم نيررسضتملأ

ة˘ي’و˘ل ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا و را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تÓ˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كم˘لا ا˘عد

باحسصأاو ةرجأ’ا تارايسسو تÓفاحلا باحسصأا ةفاك ضسمأاةبانع

بتكم وا لقنلا ةيريدم حلاسصم ىلإا برقتلا ةقايسسلا ميلعت ضسرادم

بابرأ’ ةسصسصخملا تامولعملا ةرامتسسا بحسسل اذهو داحت’ا

يلزنملا رجحلا ببسسب مهطاسشن ةلوازم نع اوفقوت نيذلا رسسأ’ا

ضسوريف ءابو راسشتنإا نم دحلل ةفداهلا ريبادتلا راطإا يف ذختملا

خيرات لبق اذهو ةلجعتسسم ةيلمعلا نإاف ردسصملا بسسحو انوروكلا

و ةراجتلا ةيريدمب نولسصتي راجتلل ةبسسنلاب0202 يام10

نولسصتي يفرح ةقاطب ىلع نيلسصحتملا و نييفرحلل ةبسسنلاب

ىلع لسصتي لماعتم لك و  فرحلا و ةيديلقتلا ةعانسصلا ةفرغب

داحتإ’ ماعلا نيمأ’ا ناكو. اهل ةعباتلا ةيريدملا وأا ةئيهلا بسسح

ةميلعت هجو دق ةرهسش نب بازح نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا

ةيئ’ولا بتاكملا يقيسسنمو  تايداحت’او تايلارديفلا ءاسسؤورل

عم ةموكحلا اهمظنت يتلا تارواسشملا راطإا يف هنأا اهيف دكا

ةحئاج اهتفلخ يتلا ةيبلسسلا را˘ث’او تا˘ي˘ع˘ب˘ت ة˘سسارد˘ل تا˘با˘ق˘ن˘لا

ةسصاخ يراجتلا عاطقلا ىلعو ةماع ينطولا داسصتق’ا ىلع انروك

ءاقل تايسصوتب Óمعو .تامدخلا باحسصاو نييفرحلاو راجتلا

وعدي0202ليرفا72 موي ،قيزر لامك ةراجتلا ريزو عم لمعلا

عاطقو ةيراج˘ت˘لا  تا˘طا˘سشن˘لا ن˘م˘سضت˘ي ل˘سصف˘م ر˘ير˘ق˘ت˘ب ه˘تدا˘فا

ىدح ىلع لك انروك ءابو ببسسب قلغلا نم ةررسضتملا تامدخلا

ىلع ضصرحلا عم،  ةينهم ةيداحتاو ةيلارديف لكو ةي’و لكل

لك بسسح رارسض’ا مجح زارباو بابسس’ا  ءاسصحا يف قيقدتلا

تايفيكل ةيعوسضوم تاحار˘ت˘قا م˘يد˘ق˘ت ع˘م،كلذ ل˘ي˘ل˘ع˘تو طا˘سشن

تÓ˘م˘˘ح˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو .رار˘˘سض’ا ن˘˘ع ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لا

ينطولا كردلا) ةينم’ا حلا˘سصم ع˘م ة˘كر˘ت˘سشمة˘يرودة˘ي˘سسي˘سسح˘ت

بئارسضلا،ةراجتلا ةيريدم،كرامجلا، ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا،ة˘طر˘سشلا،

نييفرحلاو راجتلا ةئبعت لجا نم(يندملا عمتحملاو لقنلا ةيريدم

حتفلاب لوأ’ا ريزولا ةميلعت مهتلمسش يتلا تامدخلا باحسصاو

ةيزارتح’او ةيئاقو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل˘ل مرا˘سصلا مار˘ت˘ح’ا ى˘ل˘ع م˘ه˘ث˘حو،

. نامأ’ا ةفاسسمو،يعامتج’ا دعابتلاو ةيحسصلا
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 يبياطضش ةيدلبل ةيلحملا تاطلضسلا نم ةبيط ةتافتلإا

يبطلأ مقاطلأ هاجتأ ةيميركت ةفقو
 يمسسأوق دمحأأ ىفسشتسسمل

مقاطلا هاجتا ةبيط ةتفلب يبياطسش ةيدلبل ةيلحملا تاطلسسلا تماق

ةيلحملا تاطلسسلا تلقنت نيا يمسساوق دمحا ىفسشتسسمب يبطلا

اقوفرم يدلبلا يبعسشلا ضسلجملا ضسيئر مهمدقتي يبياطسش ةيدلبل

ةيمÓسسإ’ا ةفاسشكلا و يندملا عمتجملا و ةيركسسعلا تاطلسسلاب

لاجرلا ء’ؤوهل ةيميركت ةفقوب تماقو ىفسشتسسملا ىلإا ةيرئازجلا

ضشيجلا همدقي يذ˘لا را˘ب˘ج˘لا ل˘م˘ع˘لا˘ب ًا˘نا˘فر˘ع،لا˘ط˘بأ’ا ءا˘سسن˘لا و

يف مهفو˘قو لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ضضي˘بأ’ا

ريم هتهج نم، ضسوريف انوروك ةحئاج ةهباجمل ىلوأ’ا فوفسصلا

و تاراطإا ةفاك مسسإاب و هسسفن نع ةلاسصأا مدقت يبياطسش ةيدلب

ةيبطلا مقطأ’ا لك ىلإا ريدقت و مارتحإا ةيحتب ةيدلبلا يفظوم

،نمأ’ا ناوعأا ،نيسضرمم، ءابطأا ن˘مز˘ي˘م˘سساو˘ق د˘م˘حأا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل

ةحار لجأا نم،ةيمامأ’ا فوفسصلا يف نوحفاكي نيذلا و نييرادإا

 .فورظلا لك مغر ىسضرملا
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ةدجاوتم ةيسضاير تاعاق تحتف
نم مغرلا ىل˘ع ا˘ه˘باو˘بأا ة˘با˘ن˘ع˘ب

فر˘ط ن˘م ا˘ه˘ل ضصي˘خر˘ت˘لا مد˘ع
ل˘سصاو˘تو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘˘لا

مل ثي˘ح ا˘ت˘ّقؤو˘م ا˘ه˘طا˘سشن ر˘ظ˘ح
ة˘مو˘كح˘˘لا تا˘˘ي˘˘سصو˘˘ت ع˘˘ن˘˘م˘˘ت
عنم ي˘ف ة˘لّ̆ث˘م˘ت˘م˘لا ا˘ه˘تاءار˘جإاو
ةرورسضو ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نا
ءاسضقلا لجأا نم دوهجلا فيثكت

باحسصأا نم ددع مايق يف ،هيلع
لامكب ةسصاخ ةي˘سضا˘ير تا˘عا˘ق
م˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ة˘˘لواز˘˘م˘˘ب ما˘˘سسجأ’ا
نورخآا لّسضف اميف ،ةّيداع ةفسصب
بذج نود راتّسسلا ءارو لمعلا
يف ةّسصتخملا حلا˘سصم˘لا را˘ظ˘نأا

،تازواجت˘لا ه˘تا˘ه ل˘ث˘م ة˘ب˘قار˘م
ةيزارتحإ’ا ريبادتلا لعج ام وهو
بهذت ةلودلا فرط نم ةذخّتملا

ء’ؤوه ةفلاخم مامأا حايرلا ّبهم
تءاج ي˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا تارار˘ق˘ل
عنمو ضسوريفلا ةبراحم لجأا نم
ق˘˘ل˘˘غ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو ه˘˘ي˘˘˘ّسشف˘˘˘ت
تاعاقلاو ةيرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا
حبكل ةتّقؤوم ة˘ف˘سصب ة˘ي˘سضا˘ير˘لا
ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب ءا˘˘˘بو˘˘˘لا را˘˘˘سشت˘˘˘نا
ضضع˘ب˘ل ةّ̆ي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
رارق˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ر˘ي˘غ ة˘ط˘سشنأ’ا
يف اهذيف˘ن˘ت ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا ق˘ل˘غ˘لا
انوروك ضسوريف ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا
ّديق˘ت˘لا ةرور˘سض ع˘م د˘ج˘ت˘سسم˘لا

ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘˘ق˘˘˘ب مرا˘˘˘سصلا

اهيلمت يتلا يعامتج’ا دعابتلاو

قايسس يفو ،ةّيحسصلا تاطلسسلا

تم˘˘˘ها˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘سص˘˘˘ّ̆ت˘˘˘˘م

ةماقملا ةيئاوسشعلا تاسسرامملا

با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ضضع˘˘˘ب فر˘˘˘ط ن˘˘˘˘م

قلخ يف ماسسجأ’ا لامك ت’اسص

تفاهت ةجيتن ىسضوفلا نم عون

كلت ىلع نييسضايرلا نم ددع

ر˘ج˘م˘ب تا˘عا˘ق˘لا
ّ

ربخ مهعامسس د

نم ددع لوازي اميف ،اهباوبأا حتف

مهلمع تاعا˘ق˘لا كل˘ت با˘ح˘سصأا

ريغ نمو راظنأ’ا تيتسشت نود

،ةب˘قار˘م˘لا ح˘لا˘سصم ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل

كل˘ت د˘جاو˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘˘مو

ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا تاءا˘˘سضف˘˘لا

،ة˘با˘ن˘ع˘ب ق˘طا˘ن˘م ةّد˘ع ىو˘ت˘سسم

راجحلاو ضسيّدلا رجح اهنم ركذن

ة˘ن˘ئا˘ك تا˘عا˘ق ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ةرواجم تاي’ول ةعبات تايدلبب

يف ضسابسسبلا ةيدلب رارغ ىلع

ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو فرا˘˘ط˘˘لا ة˘˘ي’و

تفا˘ه˘ت˘ي را˘سص ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘˘لا

لامك ةسضاير و˘سسرا˘م˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع

ضضع˘˘ب ة˘˘˘لواز˘˘˘م ر˘˘˘ثإا ما˘˘˘سسجأ’ا

مغرلا ىل˘ع ا˘ه˘طا˘سشن ت’ا˘سصلا

ة˘˘نا˘˘خ ن˘˘م˘˘˘سض ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خد ن˘˘˘م

ةفسصب »ةرو˘ظ˘ح˘م˘لا» ة˘ط˘سشنأ’ا

ءابو يّسشفت ةجيتن ارخؤوم ةتقؤوم

ى˘ل˘ع ة˘لود˘لا ضصر˘حو ا˘نورو˘˘ك

ىلإا هتبراحمو رثكأا هراسشتنا عنم

رمأ’ا وهو ،هيلع ءاسضقلا ةياغ

رطاخملا مجح ضسكعي تاب يذلا

رج نينطاوملا ةايحب ةقدحملا
ّ

ءا

نع ةجراخلا تاسسرامملا هتاه

.نوناقلا قاطن

انوروك ءابو يّضشفت رارمتضسإا ّلظ يف ايموي نييضضايرلا نم اددع بطقتضست

 ةموكحلأ تايسصوتب دّيقتلأ نود نم اهطاسشن لوأزت ةيسضاير تاعاق

¯  MƒQjá aÉQì

نم ةبانع ةنيدم ناكسس بلاط
ةيل˘ح˘م˘لاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
ةلاحلا  ىلإا ةتافتل’ا ةرورسضب
مظعم اهيلإا تلأا يتلا ةيثراكلا
روهدت ببسسب تاقرطلاو ءايحأ’ا
ة˘ي˘ت˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا و ع˘˘سضو˘˘لا
ةئيهتلا ماد˘ع˘نا ءار˘ج تا˘قر˘ط˘ل˘ل
فلتخم ناكسس عفر  دقف ادهلو
ت’ا˘غ˘سشن’ا ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج ءا˘˘ي˘˘حأا
ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ا˘سسا˘سسأا ة˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ير˘سضح˘لاو ي˘سشي˘ع˘م˘لا را˘˘طإ’ا
ةيم˘ن˘ت˘لا را˘طا ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا
لمعلا يف عورسشلاو ةمادتسسملا

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لم˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘ف ي˘ح˘سصلا

تاقرطلا ةيعسضو نيسسحت ىلع
طا˘ق˘ن˘لا ضضع˘ب ي˘ف د˘جو˘ت ي˘ت˘لا
يتلاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا م˘ي˘ل˘قإ’ ة˘ع˘با˘ت˘لا
ةجيتن ةيثراك ةيعسضو يف ربتعت
ةرانإ’ا ةكبسشو ةنايسصلا مادعنا
عيمجل لسصت مل يتلا ةيمومعلا
دقف هيلعو .ةيناكسسلا تاكبسشلا
لامج يلاولا  ىلإا ءادنب اوهجوت
لوؤوسسملا هتفسصب يميرب نيدلا
ضسي˘˘ئر ى˘˘لا  و ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب لو’ا
ة˘ير˘يد˘م اذ˘كو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع  ة˘˘ّيد˘˘ل˘˘ب
فل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشأ’ا
يف رظ˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

يتلا ةيثراكلا تاقرطلا ةيعسضو

عراو˘˘˘سشلا ضضع˘˘˘ب ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشت

رارغ ىلع ،ىربكلاو ةّ̆ي˘سسي˘ئر˘لا

ن˘˘با ،«ةرا˘˘ف˘˘ي˘˘غ˘˘ي˘˘سش و˘˘ت˘˘˘سسنرإا»

ريمأ’ا و نيسسح دارزوب ،ضسيداب

و ضشوريمع ديقعلا و رداقلا دبع

نودلخ نباو ةعمجوب يناديوسس

دمحم دورڨ عراوسش ىلإا ةفاسضإا

71 ،يحي ن˘ب ق˘يد˘سصلا ،ر˘سصا˘ن

يبرع˘لا خ˘ي˘سش،1691 ر˘بو˘ت˘كأا

ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ي˘لوا˘سص ،ي˘سسب˘ت˘لا

و ة˘بر˘ق ةرا˘م˘ع ود˘م˘ح˘˘م جر˘˘فو

ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع و ح˘ل˘˘سصلا ضضا˘˘ير

ر˘ق˘م ف˘ل˘خ د˘جاو˘ت˘م˘˘لا عرا˘˘سشلا

بناجب ةيندملا ةيامحلا ةيريدم
ضشو ديد يحب «لدع» تانكسس
يحو  بهذلا داو تاقرط  و دارم
ن˘ب و م˘ير˘لا ي˘˘حو فا˘˘سصف˘˘سصلا
ة˘ل˘سسع و ى˘ف˘ط˘˘سصم د˘˘ي˘˘ع˘˘لو˘˘ب

.يبر˘ع˘لا ن˘ي˘نز عرا˘سشو ن˘ي˘سسح
يلزنملا رجحلا فورظ لظ يفو
ةيلحملا تاطلسسلا اهتسضرف يتلا

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل يزار˘ت˘حا ءار˘جإا˘˘ك
بتر˘ت ا˘مو «ا˘نورو˘˘ك» ضسور˘˘ي˘˘ف
رورملا ة˘كر˘ح˘ل ل˘سش ن˘م ا˘ه˘ن˘ع
مايقلل ةسصرف ر˘ب˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘نا ثي˘ح
ديبعت ةدا˘عإا و  ة˘ئ˘ي˘ه˘ت لا˘غ˘سشأا˘ب
تارايسس ف˘قو˘ت د˘ع˘ب تا˘قر˘ط˘لا
بلاط ،ل˘ق˘ن˘لا تÓ˘فا˘حو ةر˘جأ’ا

تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ة˘˘ن˘˘كا˘˘سس

لخدتلاب ة˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ي˘ف يرز˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا كراد˘˘تو

نأا ن˘ير˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م و لا˘˘جآ’ا بر˘˘قأا

تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘˘ح˘˘سصأا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م

املاط ءاوسس دح ىلع نيلجارلاو

امل  ةيعسضولا هذه ءارج تناك

ةكرحل ليطعت نم هيف ببسستت

رار˘سضأا ن˘م ه˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘تو رور˘˘م˘˘لا

و تارايسسلا رايغ عطقب ةريبك

تاقرطلا لوح˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب

ءانثأا ةسصاخو ةيئام تاعمجت ىلإا

يف عمجتت يتلا راطمأ’ا طقاسست

.تاقرطلا كلتب ةدوجوملا رفحلا

 يثراكلا عضضولاب اوددن

تاقرطلأ ديبعت ةداعإأو ةئيهتب نوبلاطي ةبانع ةيدلب ءايحأأ ناكسس
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةملاقب ةكولماتب ريطخ رورم ثداح يف نيصخش ةباصإ
د82 اشس91 ةعاشسلا دودح لوأ’ا شسمأا راهن ةكولماتب ةيندملا ةيامحلل ةعباتلا ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
نم ةيناثلاو ““604وجيب““ عون نم ىلوأ’ا نيترايشس مادطشصا يف لثمتي رورم ثداح لجأ’ ،راطفإ’ا دعب ةرششابم
نيأا ، ةكولمات ةيدلبو ديبعا نيع نيب طبارلا731 مقر يئ’ولا قيرطلا ىمشسملا ناكملاب““12ونور ““عون

82 غلابلاو (د، خ) ىمشسملا نم لكب رمأ’ا قلعتيو ، ركذ شسنج نم نيتيحشض ةباشصإا ريطخلا ثداحلا اذه فلخ
ىنميلا لجرلا يف ةباشصا هل ةنشس13رمعلا نم غلابلا ( د ،ب) يناثلاو ، ردشصلا يف ةباشصإا هل رمعلا نم ةنشس
ةكولمات ةيراوجلا ةحشصلل ةيمومعلا ةشسشسؤوملا ىلإا اولقنو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا فرط نم اوفعشسأا اياحشضلا،
نيدلا زع .ل.مزÓلا جÓعلا يقلتل

ةدكيكسب ةزلت دجسم نومحتقي نولوهجم
اوماقو ءاعبرأ’ا ىلإا ءاثÓثلا ةليل نولو˘ه˘ج˘م ه˘م˘ح˘ت˘قا ثي˘ح ،بير˘خ˘تو ة˘قر˘شس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ةز˘ل˘ت د˘ج˘شسم شضر˘ع˘ت
فاششتكا روفو ،شضرأ’ا ىلع فحاشصملا اومرو اهتقرشسل ةميق ءايششأا نع ثحبلا فدهب هتايوتحم ةرثعبب
ةمرحب اهشساشسمل ماعلا يأارلا تراثأا يتلا ةميرجلا يف اقيقحت تحتف يتلا ةينمأ’ا تاهجلا غÓبا مت ةميرجلا

رانيدوب ةايح .ناشضمر رهشش زع يف هللا تويب نم تيب

ooderoOاهتمدخ قلطت
طقف جد1 نم ءادتبا”تايناضمر“

ooderoO لفتحت

نا˘˘˘شضمر ر˘˘˘ه˘˘˘شش لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز ع˘˘˘م م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا

شضر˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ع حر˘˘ت˘˘ق˘˘تو
،““تا˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘شضمر““ ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ُم
نم مهنكمت يتلا ةمدخلا
ةينغ تامولع˘م لا˘ب˘ق˘ت˘شسا

ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شس˘˘˘˘˘ُتو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عو
ةمدخ حن˘م˘ت.م˘ه˘تا˘ي˘مو˘ي
نو˘˘بز˘˘ل˘˘˘ل ،““تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘شضمر““
ر˘ب˘ع لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا

ةر˘˘ي˘˘شصق ة˘˘ي˘˘˘شصن ة˘˘˘لا˘˘˘شسر
ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه ىل˘˘ع ةر˘˘ششا˘˘˘ب˘˘˘مو
ةديفم تامو˘ل˘ع˘م ،لا˘ق˘ن˘لا

تي˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘م رار˘˘˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘˘˘ع
كا˘˘˘˘˘˘˘˘شسمإ’ا ،را˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘فإ’ا

1 ل˘با˘ق˘˘م كلذو ةÓ˘˘شصلاو
ةيشصنلا ةلاشسرلل طقف جد
حر˘ت˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك.ةر˘˘ي˘˘شصق˘˘لا

ةد˘يد˘ج˘لا ة˘مد˘˘خ˘˘لا هذ˘˘ه
نا˘˘˘˘شضمر˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘شصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لاو
ع˘˘م ق˘˘با˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ي ىو˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م
رارغ ىلع ليشضفلا رهششلا
،ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شص ح˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘شصن
““تايناشضمر““ ةمدخ ،ةيشسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةرفوتم.ىرخأا تايوتحم اذكو خبطلا يف لولح ،ت’اقوب
هذه ايازم نم ةدافتشسÓل.جد01 نم ءادتبا بلطلا دنع ةغيشصو جد001 ـب يرهشش كارتششا :نيتغيشصب ةحاتم
بي˘ج˘ت˘شست ي˘ت˘لا ة˘غ˘ي˘شصلا ة˘لو˘ه˘شس ل˘ك˘ب را˘ي˘ت˘خاو1115#* ز˘مر˘لا ل˘ي˘ك˘˘ششت ىو˘˘شس نو˘˘بز˘˘لا ىل˘˘ع ا˘˘م ،ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ىلإاooderoO ىعشست ،ةلاعفلاو ةيلمع˘لاو لا˘م˘ع˘ت˘شس’ا ة˘ل˘ه˘شس ة˘مد˘خ˘لا هذ˘ه قÓ˘طإا لÓ˘خ ن˘م.ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘ح’
.مهتايموي ءارثإاو ليهشستب كلذو ميركلا ناشضمر رهشش لاوط اهنئابز ةقفارم

 لجيجب ةثراك يف ببشستي نأا داك ثداحلا

 ةفقصشلاب راطفإلا ناذآا لبق زاغ ةروراق راجفنا يف قورحب نيباصش ةباصصإا
راجفنا دعب كلذو لجيج ةي’وب ةفقششلا ةيدلبب ةريطخ قورحو حورجب يناثلا دقعلا يف ناقيقشش بيشصأا
بشسح اهلماكب ةلئاع ةدابا يف ببشستت نأا نكمي ناك يتلا ةثداحلا يهو يلئاعلا امهلزنم طشسو ناتوبلا زاغل ةروراق
نيتيحشضلا لزنم ىوتشسم ىلع تعقو ةروكذملا ةثداحلا ناف رداشصملا هذه بشسحبو .ربخلا تدروأا يتلا رداشصملا

نار˘ي˘ن˘لا لا˘ع˘ت˘ششا ىلا را˘ط˘فإ’ا ناذآا ل˘ب˘ق تا˘ظ˘ح˘ل كلذو تارورا˘ق˘لا ىد˘حا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا زا˘غ˘ل˘ل بر˘˘شست ىدأا ثي˘˘ح
نمو ةروراقلا قلغ ةلواحمو قيرحلا دامخا لجأا نم لخدتلا ىلا نيباششلاب عفد يذلا رمأ’ا ةروكذملا ةروراقلاب
نمو ، راطفإ’ا ةلواط لوح عامتجإÓل نوأايهتي اهدارفأا ناك يتلا ةلئاعلا خبطم طشسو اهراجفنا نود ةلوليحلا مث

ةروراق˘لا جار˘خاو ع˘شضو˘لا ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا ن˘م ا˘ن˘ك˘م˘ت ا˘م˘ه˘نأا ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ل˘ئا˘ع˘لا دار˘فأا اذ˘كو ن˘ي˘با˘ششلا ظ˘ح ن˘شسح
نم عنمي م˘ل كلذ نأاو˘لو ة˘يوا˘شسأا˘م ة˘يا˘ه˘ن ة˘ل˘ئا˘ع˘لا بي˘ن˘ج˘ت م˘ث ن˘مو ا˘هرا˘ج˘ف˘نا ل˘ب˘ق تي˘ب˘لا جرا˘خ ىلا ة˘ل˘ع˘ت˘ششم˘لا
ىفششتشسم ىلا امهليوحت متي نأا لبق ةدايع برقأا ىلا امهلقن تبلطت تاجردلا فلتخم نم قورحب امهتباشصا
 دوعشسم .م.جÓعلا لامكتشسا لجأا نم ريهاطلا

‘‘يتنج يلخداو يدابع يف يلخداو ةيضضرم ةيضضار كبر ىلإا يعجرا ةنئمطملا سسفنلا اهتياي‘‘

ةيموي ريرحت ريدم ةقيقشش نادقفب عنام ةلئاعب ملأا يذلا للجلا باشصملا رثإا ىلع
ةباينو ةشسفن نع ةلاشصأا ةجوجحلب ديعشسلا مدقتي نيدلا ردب عنام يريجلاد راوشسل

ىلوملا نم ايجار ةاشساوملا تارابع ىمشسأاب ةعاشس رخآا ةديرج يمدختشسم لك نع
لآا مهلي نأاو هنانج حيشسف اهنكشسي نأاو هتمحر رفاوب ةموحرملا دمغتي نأا لجوزع
.ناولشسلاو ربشصلا عنام

 نوعجار هيلا اناو هلل انا

نم هنئابزل ةليمج ةأاجافم يزاج مدقي ميركلا ناشضمر رهشش ةيادب عم
يحشصلا رجحلا تاقوأا يف اميشس’ ةيلشستلا شضعب ثب قلخ لجأا

يف لثمتت ايموي زايتما ايادهب زوفلاب مهل حامشسلا اذكو
ر˘مأ’او .ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘يدا˘م ا˘ياد˘هو تنر˘ت˘˘نإا ةد˘˘شصرا
كر˘ت˘ششم˘لا ىل˘ع بج˘ي ثي˘ح !ة˘يا˘غ˘˘ل˘˘ل ل˘˘ه˘˘شس
ه˘˘ف˘˘تا˘˘ه ن˘˘م يزا˘˘ج ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ح˘˘˘ت˘˘˘ف ط˘˘˘ق˘˘˘ف
درجمب .ءيششلا شضعب هك˘ير˘ح˘تو لو˘م˘ح˘م˘لا
ل˘ك˘ششب ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا دد˘˘ح˘˘ي˘˘شس ،كلذ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’ا

ةلاحلا هذه يفو ،زاف دق كراششملا ناك اذإا ام يئاوششع
رمتشستشس .هرظتنت يتلا ةيد˘ه˘لا˘ب اًرا˘ع˘ششإا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ىق˘ل˘ت˘ي˘شس

زوفلاب نيكرتششملل ح˘م˘شست˘شسو م˘ظ˘ع˘م˘لا ر˘ه˘ششلا لاو˘ط ة˘ق˘با˘شسم˘لا هذ˘ه
كئلوأ’ يزاج قيبطت ليمحت ’إا مهيلع ام اذإا .مويلا يف ةيده ةئام نم رثكأاب
!““حبراو كرح““ عم مهظح بيرجتو دعب كلذ اولعفي مل نيذلا

،يزاج قيبطتو ”حبراو كرح“ ةقباسم عم
!اًيموي ايادهلا تائم حبرإ

ةيناثلأ ةانقلأ ةعأذاب ةقباصسلأ ةيمÓعإ’أ سسمأ تيفوت

هامهم ةريصصن ةليمزلأ ةي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لأ

عأرصص دعب اماع56 زهاني رمع نع ةريمصس ةوعدملأ

نيعب دجأوتملأ يلئاعلأ اهلزنم لخأد سضرملأ عم

ةديقفلأ ناف ريكذتلل.ةم˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب نا˘ي˘ن˘ب˘لأ

توأ8 ديلأوم نم مأ’أو بأ’أ ةميتي يه ةريمصس

2 ةانقلاب نينانفلأ عم اصصصصح مدقت تناك5591

مهتيطعأأو ةان˘ق˘لأ م˘ه˘ل ِت˘ْح˘َت˘َف ن˘يذ˘لأ ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا˘ب

رْم““ ةفورعملأ اهتصصح يف رورملل ةصصرفلأ
َ

““اَبْح

اهل نيبر˘ق˘م˘لأ د˘حأ تا˘ح˘ير˘صصت بصسح تنا˘ك ا˘م˘ك

رخآأو نانف نيب قرفت ’ تناك ةديقفلأ ناب دكأ يذلأ

تناك امك .طخلأ سسفن ىلع اهل ةبصسنلاب لكلأ لب

ةقطنم نم نينانفلأو نيبرطملأ فيصضتصست ةديقفلأ
ددع ةيطغت يف تكرصش امك ةيواصشلأ نمو لئابقلأ

يذلأ ليوطلأ يفاحصصلأ اهرأوصشم ذنم رابخ’أ نم
اهتقÓطنأ ذنم ةينطولأ ةعأذ’اب ةيناثلأ ةانق عم أأدب

نم لصضانت تناك امك ةينأديم ةلصسأرمو ةعيذمك
يف ةفاحصصلأو ريبعتلأ ةيرح ،ناصسنإ’أ قوقح لجأأ
رحأاب مد˘ق˘ت˘ن ،ة˘م˘ي˘لأ’أ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه˘بو ر˘ئأز˘ج˘لأ
ةديقفلأ ةلئاعلل ةاصسأوملأ تأرابع قدصصأأو يزاعتلأ
نيلئاصس ةينا˘ث˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘عأذ’أ لا˘م˘ع ة˘فا˘كلو ،
ةعصسأولأ هتمحرب ةديقفلأ دمغتي نأأ لجو زع ىلوملأ

ليمج اهيوذو اهلهأ مهليو هنانج حيصسف اهنكصسيو
.نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ.نأولصسلأو ربصصلأ

داعصس ليلخ

وزو ىزيت

 ةيلئابقلاب ةقطانلا ةيناثلا ةانقلا يف ةقباصسلا ةيمÓعلا ةافو
اماع56 زهاني رمع نع

ةـــــــــــيزعت

جيريرعوب حربب يبعششلا ينطولا ششيجلا نم ةزرفم عم قيشسنتلاب

تارثؤوملاب ةرجاتملا فرتحت ةيمارجإا ةعامج ككقي كردلا
ةينلديصصلا داوملاو ةيلقعلا

سشيجلأ نم ةزرفم عم قيصسنتلاب جيريرعوب جرب ينطولأ كردلل ةـيميلقإ’أ ةـعومجملأ رصصانع نكمت
نم ةنوكم ةصسولهملأ بوبحلأو تأردخملأ عيبو لقنب ةصصتخم ةكبصشل دح عصضو نم يبعصشلأ ينطولأ

دتمي جيريرعوب جرب ةنيدم نم نوردحني ةنصس04و23 نيبام مهرامعأأ حوأرتت سصاخصشأأ  ةثÓث

ن˘م ط˘˘صشم081 ز˘ج˘ح م˘ت ا˘م˘ك .ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و ى˘˘لإأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و ن˘˘م ا˘˘ه˘˘طا˘˘صشن

(20) نينثأ نيطصشمو .ةلوصسبك971 عومجمب ت’وصسبك01 هب طصشم لكABAGERP ءأودلأ

طصشم30 زجح مت امك ةلوصسبك02 عومجمب ت’وصسبك01 هب طصشم لك غلم051 اكيريل عون نم

غلبمو  انولك عون تأروراق (40 ) عبرأ ىلأ ةفاصضأ ةلوصسبك03 عومجمبmdL  نيلباغيرب عون

نوطروتملأ ةكبصشلأ ءاصضعأأ نيب لصصأوتلل لمعتصست   تناك ةلاقن فتأوه (30) ةثÓثو .جد000.066
ةصسصسؤوملاب  مهعأدياب  رمأ يذلأو يدأولأ سسأأر ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو ديصسلأ مامأأ مهميدقت مت
ىصسوم/ع  .يدأولأ سسأأر ةيدلبب ليامرلأ ةيباقعلأ

فراطلا˘ب ة˘ج˘ل˘ثو˘ب ةر˘ئأد ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تن˘كم˘ت
ةحاط’أ نم لخدتلأو ثحبلأ ةقرف عم قيصسنتلاب
نم دأر˘فأأ ة˘صسم˘خ ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ي˘مأر˘جأ ة˘كب˘صشب
نيبام مهرامعأأ حوأرتت ايئاصضق نيقوبصسم مهنيب
ةي’و ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي سسما˘خ˘لأو ي˘نا˘ث˘لأ د˘ق˘ع˘لأ
ى˘ن˘كم˘لأو ا˘ي˘ئا˘صضق قو˘ب˘صسم ا˘هدو˘ق˘ي فرا˘˘ط˘˘لأ
ةرجاتملأ لاجم يف طصشنت ةباصصعلأ ““راقود““
أذ˘كو ة˘صسو˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ناصضمر رهصش لÓخ أذهو ةيلوحكلأ تابورصشملأ
ةيمك زجح ةيلمعلأ هذه لÓخ مت نيأأ ليصضفلأ

اهنزو ردق جلاعم فيك عون نم تأردخملأ نم

22 بناج ىلأ رمخ ةجاجز61و مأرغ29 ةبأرق
لجأأ نم ةصسولهم ةيودأأ اهيلع نودم ةيبط ةفصص
غلبمو ءاصضيب ةح˘ل˘صسأأ ى˘لأ ة˘فا˘صض’ا˘ب ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘قأ

ةرجاتملأ ةيلمع تأدئاع نم دعي ربتعم يلام
ي˘ف ل˘غ˘˘ت˘˘صست تنا˘˘ك ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب
رثأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه تءا˘ج د˘قو ،م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت
تامولعم ةروكذملأ ةينم’أ حلاصصملأ لÓغتصسأ
ريصضحتلأ ايئاصضق ناقوبصسم ناصصخصش مايقب ديفت

ةنيدم ىلإأ اهلاخدإأو تأردخملأ نم ةيمك ءانتق’
ليصضفلأ رهصشلأ لÓخ اهجيورت سضرغل ةجلثوب
نيينعم˘ل˘ل د˘صصر˘تو ة˘ب˘قأر˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ثأ ى˘ل˘عو

هبصشملأ في˘قو˘ت ن˘م ة˘طر˘صشلأ ر˘صصا˘ن˘ع تن˘كم˘ت
ىلع امهو ةيئاجف ةبقأرم ةطقن بصصن دعب امهيف
زجحو طبصض مت نيأأ امهدحأ’ كلم ةبكرم نتم
لكصش ىلع تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب

يف أرأرمتصسأو مأرغ78 ـب اهنزو ردق ةحيفصص
ناطصشني ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ نأ ف˘صشك يذ˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ

ريغلأ راجت’أ يف ةصصتخم ةيمأرجإأ ةكبصش نمصض
أذكو ةصسولهملأ بوبحلأو تأردخملل يعرصش
ة˘صسم˘خ ن˘م نو˘كت˘ت ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لأ
مهفيقوت نم تايرحتلأ تنكم ثيح سصاخصشأأ

ن˘م ىر˘خأأ ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘ح ا˘صضيأأ م˘ت ا˘م˘ك ا˘ع˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’أ ة˘˘ي˘˘م˘˘كلأ ةرد˘˘ق ن˘˘يأ تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ةجاجز61 ىلأ ةفاصضإ’اب مأرغ29 ةزوجحملأ
تأدئاع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ر˘م˘خ
تأءأرجإ’أ عيمج لامكتصسأ دعبو ةرجاتملأ ةيلمع
نع اعيمج مهدصض يئاصضق فلم زجنأأ ةينوناقلأ
ىلإأ مامأأ ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ مهميدقت متيل ةيصضق
ةمكح˘م ىد˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
رمأأ م˘ه˘ن˘م ة˘ع˘برأأ ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘صص ن˘يأأ فرا˘ط˘لأ
سسماخلأ فرطلأ عصضو مت اميف سسبحلأ هعأديإأ
.ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ماظن تحت

 هللأ ىطعم .ن

ةيلوحكلا تابورششملاو ةشسولهملا بوبحلاو تاردخملا جيورت لاجم يف طششنت

 هتباصصعو ““ راقود ““ ىنكملاب ةحاطإلا
فراطلاب ةجلثوب ةنيدمب
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