
رطفلا ديعو ناصضمر نم غرفتلا دعب
 ىحصضألا ديعو

ةبانعب تÓئاعلا
ءانبألا ريسضحت رسشابت
 كاـــــــبلل اـــــيسسفن

 ةسصاخ فورظ طسسو

لودلا عم ةمزÓلا تلاصصتلا ءارجإا لÓخ نم

لاجملا اذه يف ثاحبألا اهيف تمدقت يتلا

تاميلعت يدسسي نوبت
عارسسإÓل لوألا ريزولل
دسض حاــــقل ءانتقا يف
““اـــنوروك““ سسورــــيف
صسوريفب ةديدج ةباصصا515 ليجصست ^
ءافصش ةلاح134 و تايفو8 ،انوروك

 ئطاوسشلا ىلإا لوخدلا ذفانم قلغ
نيفلاخملا ّدسض تابوقعلا ديدسشتو

ةحابسلا عنم رارقل تاقورخ ليجست دعب
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ناويدب ةقمعم تاقيقحت رسشابي كردلا
 راجحلاب ةفاجلا لوقبلاو بوبحلا

6 صص علاط

ارخؤوم ةيديربلا زكارملا اهتفرع يتلا ةلويصسلا صصقن لكصشم ىلإا ةفاصضإا

âaS rehkA
يرئازجلا قرصشلا ةديرج

moc.zd-aasrehka.www

ةعاسس رخآا

ةبانعب ةذفان ةيلحم ءامسأ اهيف ةطروتم حئاضف فشكت ةيلوفا تانياعملا

تاقيقحت حتفب رمأاي ةيروهمجلا سسيئر
 ءاملا عاطقناو قئارحلا نأاسشب

ىربكلا ندملا سضعب ىوتسسم ىلع

ةيناطيربلا ”نص اذ“ ةفيحص ةمذ ىلع

ارتلجنإاو ايلاطيإا اقÓمع
رفظلل ناعراسصتي
ينيعبسس نب عيقوتب

7 صص علاط

21 صص علاط

2 صص علاط

2 صص علاط

ةدحو نويلم فصصن  زجح مت امنيب
ميتنصس رايلم2 و ءاود

ةــكرسش طاسشنل دــح عسضو
ةـــــيودألا عيزوتل ةيمهو
اهدارفأا فيقوتو ةنيطنسسقب

ةطرسشلا ميلقإل ةعباتلا ئطاوسشلا ةبقارمل عيرسسلا لّخدتلا تاّوق ريخسست^
7 صص علاط
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د˘ئا˘ق˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘قو
ريزو ة˘ح˘ل˘شسم˘لا تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا
نوبت ديجملا دبع ينطولا عافدلا
ممتملاو لدعملا رمألا دحألا سسمأا
هيلع قداشص يذلا تابوقعلا نوناقل
ار˘خؤو˘م د˘ق˘ع˘ن˘م˘لا ءارزو˘لا سسل˘ج˘م
.ةيروه˘م˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر˘ل نا˘ي˘ب بشسح
نأا ةيروهم˘ج˘لا ة˘شسا˘ئر تح˘شضوأاو
ريفوت تن˘م˘شضت ةد˘يد˘ج˘لا ما˘كحألا

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘˘لا

تا˘شسشسؤو˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ن˘م ة˘شصا˘خ˘لا و ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘˘شصلا

،ةيدشسج˘لاو ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا تاءاد˘ت˘علا

بير˘خ˘ت ة˘ب˘قا˘ع˘م ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب

ة˘لو˘ق˘ن˘˘م˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا كÓ˘˘مألا

لÓ˘غ˘ت˘شساو ،ة˘ح˘شصلا تا˘شسشسؤو˘م˘ل

ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘˘لا تا˘˘كب˘˘شش

مارتحلاو سضيرملا ةماركب سسملل

سسي˘˘ئر ح˘˘لأاو .ى˘˘تو˘˘م˘˘ل˘˘ل بجاو˘˘˘لا

يتلا ةمار˘شصلا ى˘ل˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘˘ي˘˘خو˘˘ت بج˘˘ي
فدهتشست يتلا ةيمارجإلا لامعألا

ر˘مأا, ة˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘˘ت˘˘شسم
تابلطل ةشصاخ ةيانع ءÓيإاب كلذك
ةقلعتملا تلا˘ح˘لا ي˘ف سضيو˘ع˘ت˘لا
امك, ةماعلا تاكلتمملاب رارشضلاب

نيمشضتب لدعلا ريزو ديشسلا فلك
هدامتعا رظتنم˘لا ي˘نو˘نا˘ق˘لا را˘طإلا
لا˘˘م˘˘عألا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا
ا˘ه˘با˘كترا م˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإلا
ديشسلا راششأاو .ريغلا نم سضيرحتب
نم ددع دشصر مت هنأا ىلإا سسيئرلا
لباقم اهباكترا مت يتلا تاكاهتنلا
ةيفخ طاشسوأا نم ةيلام تازيفحت
ميق نع امامت ةبيرغ تافرشصت يف
يتلا ميقلا كلتو يرئازجلا بعششلا

سسكعي امك. يبطلا كلشسلا مكحت
،ا˘هر˘شسأا˘ب ة˘مألا فار˘ت˘عا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
اهلذب يتلا تايحشضتلاو دو˘ه˘ج˘لا˘ب
اذكو يبطلا هبششو يبطلا كلشسلا
تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م˘˘˘ل يرادإلا م˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لا
،ة˘شصا˘خ˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا

ة˘˘˘مزألا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسلو
ة˘ح˘ئا˘ج ن˘ع ة˘م˘جا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا

،(91ـ د˘ي˘فو˘˘ك) ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
تبا˘ث˘لا ماز˘˘ت˘˘للا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
لكششب م˘ه˘ل˘م˘ع فور˘ظ ن˘ي˘شسح˘ت˘ب

نم لكشش يأا نم مهتيامحو ريبك
يدشسجلا فنعلا وأا ءادتعلا لاكششأا
تاءاد˘ت˘علا كلذ˘كو ،ي˘ظ˘ف˘˘ل˘˘لا وأا
ة˘˘˘مÓ˘˘˘شسب سسم˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ىر˘˘˘خألا
ة˘مار˘كو ة˘ي˘ح˘˘شصلا تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا
. ىشضرملا

يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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www.akhersaa-dz.com

لاجملإ إذه يف ثاحبألإ اهيف تمدقت يتلإ لودلإ عم ةمزÓلإ تلاشصتلإ ءإرجإإ لÓخ نم

عارسسإلل لوألا ريزولل تاميلعت يدسسي نوبت
«انوروك» سسوريف دسض حاقل ءانتقا يف

ةيحشصلإ تاشسشسؤوملاب نيمدختشسملإ عيمجل ةيئإزجلإ ةيامحلإ ريفوت تنمشضت ةديدجلإ ماكحألإ

ةحسصلا عاطق يمدختسسم ةيامحب سصاخلا نوناقلل ممتملا رمألا عقوي ةيروهمجلا سسيئر

رإرق مإد ام بإرعإلإ نم هل لحم ل ءإرجلإ نإ تلاق
Óشصإوتم دودحلإ قÓغإإ

رظح رارقل اهئجافت نع ربعت ةيجراخلا ةرازو
يبوروألا داحتلا لوخد نم نييرئازجلا

اهيف تمدقت يتلإ لودلإ عم ةمزÓلإ تلاشصتلإ ءإرجإإ يف عإرشسإلاب لوألإ ريزولإ ىلإإ تاميلعت ،نوبت ديجملإ دبع ،ةيروهمجلإ صسيئر هجو
 .«91ديفوك» دجتشسملإ «انوروك» صسوريف دشض حاقل جاتنإل ةيملعلإ ثاحبألإ
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تايمكلا˘ب ه˘ئا˘ن˘ت˘قا ل˘جأا ن˘م كلذو
ام بشسح ،هقيوشست روف ةبولطملا

ة˘˘˘˘˘شسا˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘ف درو
ردشصأا«:نايبلا يف ءاجو.ةيروهمجلا

د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر
ريزولا ىلإا تاميلعت نوبت ديجملا
ءار˘˘˘˘˘جإا ي˘˘˘˘˘˘ف عار˘˘˘˘˘˘شسإلا˘˘˘˘˘˘ب لوألا
يتلا لودلا عم ةمزÓلا تلاشصتلا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ثا˘ح˘بألا ا˘ه˘ي˘ف تمد˘ق˘˘ت

-ديفوك ةحئاج دشض حاقللا جاتنإل

حا˘ق˘ل˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا د˘˘شصق،91

رو˘˘ف ة˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘كلا˘˘˘ب

يذلا تقولا يف اذه يتأاي.«هقيوشست

تاربتخملا نم ديدعلا هيف تلخد

ن˘م ةر˘ي˘خألا ة˘ل˘حر˘م˘لا ة˘ي˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ع˘فو ة˘مÓ˘شس ى˘ل˘ع برا˘ج˘ت˘لا

ي˘ف ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘م ا˘ه˘ن˘مو حا˘ق˘ل˘˘لا

زكرم ماع ريدم لاق ثيح,ايشسور

ثو˘ح˘ب˘ل˘˘ل ي˘˘شسور˘˘لا «رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف»

نأا «فوتويشسكام تانير» ةيملعلا

حاقل جاتنإا ءدبل ططخت هتشسشسؤوم

يف دجتشسملا انوروك سسوريف دشض

ريد˘م˘لا فا˘شضأاو.ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن

:سسمأا ي˘ف˘ح˘شص ثيد˘ح ي˘ف ،ما˘ع˘˘لا

ربمفون يف جاتنإلا أادبي نأا عقوتن»

نكمملا نم ،كلذل ماعلا اذه نم

ميعطتلا تايلمع ءدب نع ثيدحلا

اذه ةياهن لولح عم سضرملا دشض

ي˘ف .ل˘ب˘ق˘م˘لا ما˘ع˘لا ة˘ياد˘بو ،ما˘ع˘لا

تاعومجملا ميعطت متيشس ةيادبلا

مث ،ناكشسلا نيب رطخلل ةشضرعملا

م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا ى˘لإا لا˘ق˘ت˘نلا كلذ ي˘ل˘ي

تلا˘ق ،ق˘با˘شس تقو ي˘فو.«ل˘ما˘ششلا

ة˘ي˘شسور˘لا ة˘مو˘كح˘لا سسي˘ئر ة˘ب˘ئا˘ن

لوح عامتجا يف ،افوكيلوغ انايتات

ي˘ف ي˘ئا˘بو˘لاو ي˘˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘لا

ريميدÓف سسيئرلا ةكراششمب ايشسور

م˘ت˘ي نأا رر˘ق˘م˘˘لا ن˘˘م ه˘˘نإا ،ن˘˘ي˘˘تو˘˘ب

ةكرشش هتروط يذلا حاقللا ليجشست

ي˘ف ،سسور˘ي˘ف˘˘لا د˘˘شض «رو˘˘ت˘˘كي˘˘ف»

ةعفدلا جاتنإا ررقملا نمو ،ربمتبشس

ر˘بو˘ت˘˘كأا ر˘˘ه˘˘شش ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘م ى˘˘لوألا

.لبقملا

ىلع توملإ برإوق قفدت ةرهاظ ديإزت عم
طشسوتملإ نم ىرخألإ ةفشضلإ

نوطبحي لحاوسسلا سسارح
 دحاو رهسش يف «ةقرح» ةلواحم265

ة˘ل˘ي˘شصح˘لا ن˘ع ،د˘حألا سسما ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا ةرازو تف˘˘ششك
ةيليوج رهششب ةشصاخلا يبعششلا ينطولا سشيجلل ةيتايلمعلا
،تايلو ةدع يف لحاوشسلا رفخ سسارح نكمت ثيح ،يشضقنملا

،ةيعرشش ريغ ةرجه ةلواحم265 طابحإا نم ، دحاو رهشش يفو
، طشسوتملا نم ىرخألا ةفشضلا هاجتإاب توملا براوق ربع
ةدكيكشسو ةبانعك ، ةيلحاشسلا تايلولا ئطاوشش نم اقÓطنا

تلواحم نأا ركذللو . ا˘هر˘ي˘غو تن˘ششو˘م˘ي˘ت ن˘ي˘عو فرا˘ط˘لاو
ةريخألا عيباشسألا يف تديازت رحبلا ربع ةيعرششلا ريغ ةرجهلا
ةزهجألا اههجوت يتلا ةهجوملا تابرشضلا مغر ثفل لكششب
لباقم ةقارحلا بيرهت تاباشصعل لحاوشسلا سسارحو ةينمألا

ةليشصحلا تاذ تاراششأا امك.اقبشسم اهيلع قفتم ةيلام غلابم

ارجاهم472  فيقوت ىلإا يبعششلا ينطولا سشيجلل ةيرهششلا
يتلا برحلل ةبشسنلابو . تايشسنجلا فلتخم نم ايعرشش ريغ
زرافم تنكمت ،ةيباهرإلا تاعومجملا اياقب ىلع سشيجلا اهنششي

رخآا فاقيإاو ن˘ي˘ي˘با˘هرإا5ىلع ءاشضق˘لا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل

تعجرتشسإا امك ، عنشصلا ةيديلقت ةلبنق93و أابجم62 ريمدتو

تاششاششر5 ،ةيكيتكت ةيقدنب و ،ديشص يتيقدنب سشيجلا زرافم

فلأا ،ةر˘ي˘خذ نزا˘خ˘م3 ،ة˘ي˘لآا تا˘شسد˘شسم4 ،فوكنيششÓك

ةبراحمو دودحلا ةيامح راطإا يفو .ةيودي لبانق4و ةششوطرخ

561 عاجرتشسإاو اشصخشش473 فيقوت مت ،ةمظنملا ةميرجلا

نع فششك زاهج21 ،ةيئابرهك تادلوم902و طغشض ةقرطم

75و قعاشصلا ليتفلا نم راتمأا4 ،تيمانيد ةعطق81 ،نداعملا

رتل04845 ،رئاجشس ةبلع04845 ،غبت راطنق7,262 ،ةبرع

بهذلا طيلخ نم اشسيك12 ،ناديم ريظانم4 ،دوقولا نم

،ةراجحلا رشسكتل ن˘ي˘ت˘لآا ،ر˘ئا˘ج˘شس ة˘ب˘ل˘ع04845 ،ةراجحلاو

،ةبره˘م ة˘يودأا8402 ،ناجرم˘ل˘ل رو˘ظ˘ح˘م˘لا د˘ي˘شصلا ن˘ي˘ت˘لآاو

باعلألا نم ةدحو0467061 ،تابورششملا نم ةدحو20893

تاردخم رجات77 ، فيقوت مت و.رانيد0000922و ةيرانلا

اشصرق751413و جلاعمللا فيكلا نم راطنق92.75 تزجحو
يبعششلا ينطو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شصح˘لا تاذ بشسح˘ب .سسو˘ل˘ه˘م
.طرافلا ةيليوج رهششل
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0202 توأإ03 ىلإإ2 نم ةدتمملإ ةرتفلإ لÓخ

يماقإلا نيوكتلا ةحنم ديدجت
 لاسسرإا قيرط نع جراخلاب

اهيلع لسصحملا جئاتنلا
ةبلطلا عيمج ىلا ةشصاخ تاميلعت يلاعلا ميلعتلا ةرازو تهجو
جراخلاب يماقلا نيوكتلاب ةشصاخلا ةحنملا نم نيديفتشسملا
ةحنملا ديدجت ةيلمع ةرتف مارتحا ةرورشضب اهلÓخ نم مهبلاطت
لاشسرا ايرابجا طرتششيو ايئاقلت سسيل اهديدجت نا ةحشضوم
ةيلاشسرإا بشسحو.اهيلع لشصحملا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا جئاتنلا

عاديإاب نومزلم ةبلطلا نإاف يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع ةرداشص

توا03 ىلا2 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةحنملا ديدجت تابلط

هذه جراخ ةقيثو ةيا رابتعلا  نيعب ذخألا متي نلو0202
نم ةرازولا ترما اذلو حنملا ديدمت تابلط لبقت لو لاجآلا
ةرتفلا لÓخ نيوكتلا ءاهنإل ريبادتلا عيمج ذختا نيحونمملا
ةن˘شسلا ةدا˘عإا˘ب حا˘م˘شس يألو ا˘ق˘ب˘شسم م˘ه˘ل دد˘ح˘م˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
ةحنملا قيلعت ىلا ايئاقلت يدؤوي بوشسر لك نا املع ةيعماجلا
ميلعتلا ةرازو تمزلأاو .ةيلاوملا ةنشسلا ىلا لاقتنإلا ةياغ ىلا
مامتإاو جئاتنلا ىلع لوشصحلا ةيرا˘ب˘جإا˘ب ن˘ي˘حو˘ن˘م˘م˘لا ي˘لا˘ع˘لا
مايقلاو نيوكتل˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ةد˘م˘لا ي˘ف ة˘ششقا˘ن˘م˘لاو ة˘شسارد˘لا

و ةششقانملا دعب رهششأا3 لجأا يف ةيئاهنلا ةدوعلا تاءارجإاب
بلاطلا ربعي يذلاو هيلإا هجو يذلا لمعلا بشصنمب قاحتللا

دشض ةيباقع تاءارجا ذاختا متيشسو ةيولولا بشسح هتبغر نع
.ةددحملا لاجآلا يف هلمع بشصنمب قحتلي مل حونمم لك
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سسمأا ةيجراخلا نوؤوششلا ةرازو تربع
ا˘ه˘ئ˘جا˘ف˘ت ن˘ع ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف د˘˘حألا
لودلا ةمئاق نم نييرئازجلا ءانثتشساب
لود م˘ي˘ل˘قإا لو˘خد˘ب ا˘ه˘ل حو˘˘م˘˘شسم˘˘لا
نا˘ي˘ب ي˘˘ف ءا˘˘جو .ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا
رثأا يأا هل سسيل ءارجإلا اذه» :ةرازولل

ءا˘ق˘بإا ترر˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأل ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
نم اهينطاوم ةيامحل ةفلغم اهدودح
ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك .«ةدرو˘˘ت˘˘˘شسم ىود˘˘˘ع يأا
ىودعلا تلاح نأاب هشسفن ردشصملا
ة˘ياد˘ب ءارو تنا˘˘ك ن˘˘م ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
.ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘ششت˘نا

ماق يبوروألا داحتلا نأا ىلإا راششي
يتلا لودلا ةمئاق نم رئازجلا ءانثتشساب
يف اهئاشضف لو˘خد ا˘ها˘يا˘عر˘ل ح˘م˘شسي
ي˘˘ششف˘˘ت ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كم تاءار˘˘˘جإا را˘˘˘طإا
بب˘شسلا ا˘ع˘جر˘م .«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ىلا ةيبوروأا ةيمÓعا ريراقت بشسح
ةباشصلا تلاحل د˘ياز˘ت˘م˘لا عا˘ف˘ترلا
ديفوك» دجتشسملا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

لودل هيف حمشس يذلا تقولا يف «91
لود ءا˘˘شضف ى˘˘لا لو˘˘˘خد˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘خأا
ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ي˘˘بوروألا دا˘˘ح˘˘تلا
تلا˘ح˘˘لا دد˘˘ع˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا عا˘˘ف˘˘ترلا
سسوريفلل بيهرلا راششتنلاو ةباشصملا
.نادلبلا هذه ميلاقأا يف

ةيربلإ ةيدودحلإ رباعملإ ربع صسنوت نم مويلإ صصخشش005 نع ديزي ام ءÓجإإ

ءافسش ةلاح134 و تايفو8 انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصا515 ليجسست
انوروك سسوري˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘شصإا515 ل˘ي˘ج˘شست ن˘ع د˘حألا سسمأا تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا حÓ˘شصإاو نا˘˘كشسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو تف˘˘ششك

انوروك سسوريف دشصرو ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فششك ام بشسح كلذو.ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ ،تايفو8 ىلإا ةفاشضإلاب،دجتشسملا

دقف ،تايفولا سصخي اميف امأا.انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا56413 ىلإا عفترا تاباشصإلا ددع نإا دكأا يذلا،راروف لامج روتكدلا

سسوريف نم ءافششلل ةلاح134 تلثامت امنيب.ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ ةديدج تايفو8 ليجشست دعب،1321 ىلإا يلامجإلا عفترا

ةيانعلاب اشصخشش45 دجاوت نع ردشصملا تاذ فششك امك.ةلاح91412 ىلإا نيفاعتملا ددع لشصيل ،ةعاشس42ـلا لÓخ انوروك

توأا3 مويلا نم ءادتبا ،سسنوت يف نيقلاعلا نييرئازجلا نم ىقبت ام ءÓجا ررقتو اذه.نطولا تايفششتشسم فلتخم ربع ةزكرملا

نم اددع لمششتشس ةيلمعلا نأا دكأا يذلا ،ةيجراخلا ةرازول نايب هدكأا امبشسح كلذو.ةيربلا ةيدودحلا رباعملا قيرط نع،0202
فاشضأاو.رئازجلا يف نيميقملا بناجألاو نييشسنوتلا اياعرلا سضعبو ،ىرخأا نادلب نم سسنوت ىلإا اولشصو نيذلا نييرئازجلا نينطاوملا

ةيرئازجلا ةيلشصنقلا عم فكعت ةيرئازجلا ةرافشسلا نأا ادكؤوم.ةيلمعلا هذه يف سصخشش005 نع ديزي ام ءÓجا رظتنملا نم هنأا ،نايبلا
±.S°∏«º.تاطلشسلا اهتعشضو يتلا ريياعملا بشسح مهمئاوق طبشض ىلع ،سسنوت يف
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أرخؤوم ةيديربلأ زكأرملأ اهتفرع يتلأ ةلويضسلأ شصقن لكضشم ىلأ ةفاضضإ’اب

قئأرحلأ نأاسشب تاقيقحت حتفب رمأاي نوبت
ىربكلأ ندملأ شضعب ىوتسسم ىلع ءاملأ عاطقنأو

ماثللأ عفر لجأأ نم تاقيقحت حتف ةرورضضب دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ ىلأ ةيروف رمأوأأ نوبت ديجملأ دبع ،ةيروهمجلأ شسيئر هجو
  .ينطولأ داضصتق’أو نينطأوملأ ةايح ىلع ابلضس ترثأأو ةريخأ’أ مايأ’أ لÓخ رئأزجلأ اهتدهضش يتلأ ثأدحأ’أ شضعب نع
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ةيروهمجلأ ةصسائرل نايب يف ءاجو
د˘ي˘صسلأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ر˘مأأ»
لوألأ ريزولأ ،نوبت ديجملأ دبع
با˘ب˘صسأأ ي˘ف أرو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب
ما˘يألأ ي˘ف تع˘قو ي˘ت˘لأ ثدأو˘ح˘لأ
يبلصسلأ رثألأ اهل ناكو ،ةريخألأ

داصصتقلأو نينطأوملأ ةايح ىلع

أذه لم˘صشيو» فا˘صضأأو .«ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘ع ف˘صشكلأ يرو˘ف˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ
تم˘ه˘ت˘لأ ي˘ت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ با˘˘ب˘˘صسأأ

،تاباغ˘لأ ن˘م ة˘ع˘صسا˘صش تا˘حا˘صسم
كونبلأ سضعب يف ةلويصسلأ سصقنو
ةطحم فقوتو ،ةيديربلأ زكأرملأو
عاطقنأو ،رحبلأ هايم ةيلحتل اكوف
ي˘ف ءا˘ي˘حأأ ن˘ع ءا˘بر˘ه˘كلأو ءا˘˘م˘˘لأ
ىر˘خأأ ىر˘ب˘ك ند˘مو ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ

نود كرابملأ ىحصضألأ ديع يموي
نم ديدعلأ تناكو .«قبصسم راعصشإأ
ة˘˘ظ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح ترا˘˘˘ثأأ د˘˘˘ق ثأد˘˘˘حألأ
مهتايموي ىلع ترثأأو نينطأوملأ
كل˘˘ت ة˘˘صصا˘˘˘خ ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘صس ل˘˘˘كصشب
تمهتلأ يتلأ قئأرحلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

تا˘با˘غ˘لأ ن˘م تأرا˘ت˘كه˘لأ تا˘ئ˘˘م
ةورثلاب ةميصسج أرأرصضأأ تقحلأو
نم اه˘ن˘مو ل˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘با˘غ˘لأ

ةا˘ي˘ح د˘يد˘ه˘ت ة˘يا˘˘غ ى˘˘لأ تل˘˘صصو

ىرقلأ ىوتصسم ىل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

تايلو ىوتصسم ىلع رصشأدملأو

يف.ةيدملأو ةريوبلأ ةياجب فيطصس

د˘ي˘ع ة˘ل˘ط˘ع تفر˘ع يذ˘لأ تقو˘˘لأ

هايملل اعاطقنأ كرابملأ ىحصضألأ

ءايتصسأ راثأأ امم رأذنأ قباصس نود

.نينطأوملل أريبك

عاطقلأ رّيضسُي يذلأ نوناقلأ ةعجأرم نمضضتت
ينطولأ داضصتق’أ معدل ةينطو تاضسلج ميظنتو

ةيجيتأرتسسأ دأدعإأ يف عورسشلأ
مجانملأ عاطقب ةسصاخ

دأدعإأ يف عورصشلأ نع باقرع دمحم ،مجانملأ ريزو فصشك
سصاخ لكصشب نمصضتت ،مجانملأ عاطقب ةصصاخ قيرط ةطراخ
ةينطو تاصسلج ميظنتو عاطقلأ رّيصسُي يذلأ نوناقلأ ةعجأرم
ليوطلأ ىدملأ ىلع ينطولأ داصصتقلأ معد فدهب مجانملأ لوح
ليكصشت نع ن˘ع ا˘ن˘ل˘ع˘م ،ا˘ي˘لا˘ح ةدرو˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘لوألأ دأو˘م˘لا˘ب
(رونيأ) بهذلأ مجانم لÓغتصسأ ةصسصسؤوم موقت بهذلل فرصصم
هنمث عفدو همييقتو نيمثلأ ندعملأ جأرختصساب هأوتصسم ىلع
قيرط ةطراخ نإأ باقرع حصضوأأو.هوعمج نيذلأ بابصشلأ حلاصصل
ةعجأرم نمصضتت يتلأو ،مجانملأ عاطق يف ايلاح اهذيفنت متي

لوقحلأ ريوطتو ،عا˘ط˘ق˘لأ ر˘ي˘صسي يذ˘لأ41-50 مقر نوناق˘لأ
ةديدج ةينطو ةيجولويج ةطراخ دأدعإأو «ةلكيهُملأ» ىربكلأ
لÓغتصسأ لجأأ نم اميصسل ،بابصشلأ نيوكت ىلع ةوÓع مجانملل

ربتعأ،41-50 مقر مجانملأ نوناق ةعجأرم سصوصصخبو.بهذلأ
راطأ لصضفب ،ة˘ي˘بذا˘ج ر˘ث˘كأأ ه˘ل˘ع˘ج يرور˘صضلأ ن˘م ه˘نأأ ر˘يزو˘لأ
ةرفوتملأ سصرفلأ ءأزأ لعافتلأو ةنورملأ نم أديزم حنمي ينوناق
عورصشم نإاف ،ريزولأ بصسحو.بناجألأو نييلحملأ نيرمثتصسملل
لجأأ نم ةموكحلل مدقُيصسو ،ةيئاهنلأ هتلحرم يف دجوي نوناقلأ
ديوزتو يداصصتقلأ سشاعتنلأ يف ةمهاصسملاب عاطقلل حامصسلأ
متيصس امك.ةيرورصضلأ ةيلوألأ دأوملاب ةي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لأ تا˘عا˘ن˘صصلأ

علطمو0202 ةياهن نيب مجانملأ لوح ةينطو تاصسلج ميظنت

نيلعافلل ،ريزولأ بصسح ،حمصستصس يتلأ تاصسلجلأ يهو،1202
ةراصشتصسأ نع قثب˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ل˘ئا˘صسم˘لأ ة˘صشقا˘ن˘م˘ب» عا˘ط˘ق˘لأ ي˘ف
عاطق ريوطتب حمصست يتلأ ةيجيتأرتصسلأ لوح ءأربخلل ةعصسأو
ريوطت يف قيرطلأ ةطراخل يناثلأ روحملأ لثمتيو .»مجانملأ
لاق ،نأا˘صشلأ أذ˘ه ي˘فو.م˘جا˘ن˘م˘لأ لا˘ج˘م˘ل ة˘ل˘كي˘ه˘ُم˘لأ روا˘ح˘م˘لأ
لثم كيصشو لكصشب اهريوطت بجو لوقح انفدهتصسأ دقل«ريزولأ

دأوب كنزلأو سصاصصرلأو راقهلاب بهذلأ مجانمو تÓيبج راغ
ةصسبت ةيلوب ةبدحلأ دÓبب تافصسوفلأو ،ةياجب ةيلوب روزيمأأ

ةلكيهُملأ عيراصشملأ هذه نأأ أدكؤوم ،«يرئأزجلأ قرصشلأ لكو
ة˘ت˘ب˘ث˘ُم˘لأ لو˘ق˘ح˘لأ هذ˘ه˘ب ا˘ع˘ير˘صس طا˘صشن˘لأ قÓ˘طإا˘ب ح˘م˘صست˘صس
ةطراخل ثلاثلأ يجيتأرتصسلأ روحملأ امأأ .لبق نم ةصسوردملأو
لÓخ نم ةيجولويجلأ تانايبلأ ريوطت سصختف عاطقلأ قيرط
دأدعإأ راطإأ يف ةينقتلأو ةيجولونكت˘لأ تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسأ

.ينطولأ ىوتصسملأ ىلع مجانم˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘ج ة˘طرا˘خ
أرفوت رثكأأ تانايب كÓتماب قلعتي رمألأ نأأ ريزولأ حصضوأأو
انحنم لجأأ نم اينطو مجانملأ لاجم لمجم سسمتل اعصسوتو
لوقحلأ هذه فاصشكتصسأ لاجم يف ةددحم ةرظن نيرمثتصسملأو
،عبأرلأ روحملاب قلعتي اميفو.اهلÓغتصسأو رئأزجلأ يف ةرفوتملأ
با˘ب˘صشلأ كأر˘صشإأ لÓ˘خ ن˘م ير˘صشب˘لأ لا˘م˘لأ سسأأر سصخ˘ي ه˘نإا˘˘ف
،ريزولأ بصسح ،بلطتي رمألأ أذهو.لاجملأ أذه يف مهنيوكتو
يلاعلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘عا˘ط˘ق ة˘ق˘فر د˘ي˘ج ل˘كصشب ج˘مأر˘ب˘لأ دأد˘عأ»
ايلحم نيدجأوتملأ نييرئأزجلأ ءأربخلأ أذكو ينهملأ نيوكتلأو
ةلاكولأ نأأ باقرع ديصسلأ حصضوأأ ،ىرخأأ ةهج نم .جراخلأ يف وأأ
و طورصشلأ رتافد ترصضح دق ةيمجنملأ تاطاصشنلل ةينطولأ

يف ةيندعم ةدام21 جاتنإاب اعيرصس حمصستصس يتلأ تاصصقانم
عيراصشم  ةصسمخ ،لوأأ ،ةمثف .ةينطولأ ةعانصصلأ ةدئافل رئأزجلأ

ريزو هيلإأ راصشأأ امبصسح ،دلبلل ةفاصضم ةميق لمحت ةلكيهُم
قÓطإأ ىلع تمزع دق ةيرأزولأ هترئأد نأاب دافأأ يذلأ مجانملأ

يثÓثلأ علطم ىتحو0202 ةياهن لبق ىربكلأ عيراصشملأ هذه

كيصشولأ عورصشملأ نإأ لوقي درطتصسأو1202. ةنصس نم لوألأ
قورع ىوتصسم ىلع يديلقتلأ لÓغتصسلأ قÓطإأ يف لثمتي
نأ مجانملأ ريزو ربتعأو.يز˘ي˘لإأو تصسأر˘ن˘م˘تو را˘ق˘ه˘لا˘ب بهذ˘لأ
نأ هنأاصش نم يديلق˘ت˘لأ هرو˘ح˘م ر˘ب˘ع بهذ˘لأ م˘جا˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ
تاصسصسؤوم وأ تاينواعت يف مهصسفنأ ميظنت نم بابصشلأ نكمي

تأربخلأ مهباصستكأو مهنيوكت يف نيمعدم ةطصسوتمو ةريغصص
لوقي عباتو.بهذلأ راجحأ جأرختصسأ ةيغب ةيرورصضلأ تأدعملاب
ةصسصسؤوم موقت بهذلل فرصصم ليكصشت ىلع اهدعب فكعنصس»
جأرخ˘ت˘صسا˘ب هأو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع «رو˘ن˘يأ» بهذ˘لأ م˘جا˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صسأ
نيذلأ بابصشلأ حلاصصل هنمث عفدو ه˘م˘ي˘ي˘ق˘تو ن˘ي˘م˘ث˘لأ ند˘ع˘م˘لأ

سصاخ طورصش ر˘ت˘فد ر˘ي˘صضح˘ت˘ب ا˘صضيأ ر˘ملأ ق˘ل˘ع˘ت˘يو.هو˘ع˘م˘ج
نم ليفك كيرصش باطقتصسأ عم بهذلل يعانصصلأ لÓغتصسلاب
ىلإأ باقرع راصشأأو.مجانملأ هذه لÓغتصساب يجولونكتلأ بناجلأ
دعت يذلأ تÓيبج راغ يف لثمتي يناثلأ لكيهملأ عورصشملأ نأ
أذه سصخيو.ةيئاهنلأ اهتلحرم يف هب ةصصاخلأ ةينقتلأ تاصسأردلأ

دكأأو.هتأردق نم نط رايلم6.1 يأ ديدحلأ لقح ثلث عورصشملأ
ديدحتب موقنصس ةيراجلأ ةنصسلأ ةياهن لبق» هنأ Óئاق ريزولأ
لقح وه و رخأ لكيهم عورصشم ىلأ ريزولأ قرطتو.كيرصشلأ
ةيئاهنلأ اهتلحرم ابيرقت اهتصسأرد تغلب يذلأ روزيمأأ دأوب كنزلأ

عورصشلأ ةيغب كيرصش نع ثحبلأ و قيقدتلأ ىلأ لقتننصس ثيح
ي˘ثÓ˘ث˘لأ ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ عور˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ى˘˘لولأ ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘لأ ي˘˘ف

نطولأ قرصشب تافصسوفلأ عورصشم سصخي اميفو1202. لوألأ
و ةقاطلأ ةرأزو عم قيصسنتلأ روط يف دجوي هنأأ باقرع لاق
ةصصصصخم ةيرأزو ةرئأد ءاصشنإأ نأ ريزولأ دكأأو.«كأرطانوصس»
نلعأ يذلأ يداصصتقلأ عيونتلأ راطإأ يف جردني مجانملأ عاطقل

ى˘ط˘عأ يذ˘لأ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ه˘˘ن˘˘ع
و درأوملأ ةفاك ريوطتل اميصس فدهت ةيجيتأرتصسأ تاهيجوت
.نطولل ةيعيبطلأ تأورثلأ
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يراجلأ توأأ8 و5 و4  مايأأ

ةيرامثتسسأ ةهجوك رئأزجلل جيورتلل يلود يداسصتقأ ىدتنم ميظنت

ششورحلأ قيرط و ةيدلبلأ رقم أوقلغأأ

نيبختنملأ و ريملأ ةلاقتسساب نوبلاطي ةدكيكسسبششيسشدلأ زاجمأأ ناكسس

¯ S°∏«º.± 

زكرملأ ريدم يبلاطوب نيمأأ فصشك
را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل ي˘ق˘ير˘˘فإلأ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

افيصض سسمأأ هلوزن ىدل ريوطتلأو
يلأ «حابصصلأ فيصض» جمانرب ىلع
ة˘ي˘عأذإلأ ةا˘ن˘ق˘˘لأ ر˘˘ي˘˘ثأأ ر˘˘ب˘˘ع ثب˘˘ي
يدا˘صصت˘قلأ ىد˘ت˘ن˘م˘لأ نأأ ى˘˘لوألأ

توأأ8و5و4  مايأأ ررقملأ يلودلأ

ايلود أريب˘خ94 مصضي˘صس يرا˘ج˘لأ
ة˘ي˘لود ة˘ي˘ع˘م˘جو ىد˘ت˘ن˘م سسي˘ئرو

.رابك لامعأأ لاجرو تايصصخصشو
تانا˘كملأ ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ ح˘ي˘ت˘يو
رئأزجلأ اهحنمت يتلأ تأزايتملأو
فاصضأأو .نيدا˘ج˘لأ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل
ىدتنملأ نم فد˘ه˘لأ نأأ ي˘ب˘لا˘طو˘ب
ة˘ه˘جو˘ك ر˘ئأز˘ج˘ل˘˘ل ج˘˘يور˘˘ت˘˘لأ و˘˘ه
سسوؤور با˘ط˘ق˘ت˘صسل ة˘يرا˘م˘ث˘ت˘صسأ
ةيجراخلأ تأرامث˘ت˘صسلأو لأو˘مألأ

تا˘ه˘ج ةد˘ع كا˘ن˘ه نأأ ى˘لإأ أر˘ي˘˘صشم
نع رئأزج˘لأ ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسلأ د˘ير˘ت

لود نم اصصوصصخ ةكأرصشلأ قيرط

ايصسورو اينأركوأأو يبرعلأ جيلخلأ
.تاعاطقلأ فلت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘صصلأو
ىقتلملأ أذه نأأ ىلإأ يبلاطوب تفلو
ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف نو˘˘كي˘˘صس
تامولعم˘لأ ة˘فا˘ك ى˘ل˘ع عÓ˘طإÓ˘ل
ةيعيبطلأ اهتاي˘نا˘كمإا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأو
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لأو ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلأو
ي˘ت˘لأ تأزا˘ي˘ت˘ملأو تأز˘ي˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
نيرم˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ه˘ح˘ن˘م˘ت
ا˘عد ه˘تأذ قا˘ي˘صسلأ ي˘فو .ن˘يدا˘ج˘˘لأ
سصي˘ل˘ق˘ت ةرور˘صض ى˘لإأ ي˘ب˘لا˘˘طو˘˘ب

داصصتقل ةيطأرقوريبلأ تأءأرجإلأ

ةئيب رئأزجلأ لعجو لاملأو تقولأ

ددصصلأ أذه يفو .ةبذاج ةيرامثتصسأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ ءأر˘ف˘˘صس ي˘˘ب˘˘لا˘˘طو˘˘ب ثح

لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ف˘˘ي˘˘ث˘˘˘كت˘˘˘ل

ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلأ ة˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لأ

لأو˘˘˘مألأ سسوؤور با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘صسل

ةريصشأاتلأ ىلع لوصصحلأ ليهصستو

.اهتدم ديدمتو لامعألأ لاجرل
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نم تأر˘صشع˘لأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ما˘ق
قلغب سشيصشدلأ زاجمأأ ةيدلب ناكصس
ةيدلب نيبو مهنيب طبأرلأ قيرطلأ
راجصشألأ عودج ةطصسأوب سشورحلأ

نيفقو˘م ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لأ تÓ˘ج˘ع˘لأ و
و سشورحلأ هاج˘تا˘ب ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ة˘كر˘ح
أوموقي نأأ لبق ،روعصشلأوب حلاصص
يديدح لفقب ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م ق˘ل˘غ˘ب
ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لأ قا˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ي˘˘صضفأر
ةروث يف ،مهبتاكمب ني˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأو
ليبق ةيجاجتحأ ةفقو تلت بصضغ
دوعولأ نم ةلمج اهيف تقلطأأ ديعلأ
ةيهأو سسمأأ ناكصسلأ اهربتعأ يتلأ

أو˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح تصسي˘˘ل و
ا˘ه˘ئا˘صضعأو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ي˘˘لوؤو˘˘صسم
أوعفر و .أروف ةلاقتصسلأو ليحرلاب
ةيمهولأ مكدوعو ديرن ل «راعصش
ريفوت مدعو رييصستلأ ءوصسل كلذو
ل˘ي˘حر˘لأ ل˘ي˘حر˘˘لأ ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ق˘˘ح
نا˘كصس نا˘˘ك و «ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش بل˘˘ط˘˘م
موي أوعمتجأ دق سشيصشدلأ زاجمأأ
ة˘ف˘قو ي˘ف د˘ي˘ع˘لأ ل˘ي˘ب˘ق ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ
ءاملأ ريفوتب اهيف أوبلاط ةيجاجتحأ
رثكأل مهتايفنح نع عطقنأ امدعب
ن˘ع ءا˘ي˘حأأ ز˘ي˘ي˘م˘ت ع˘م ،ر˘ه˘˘صش ن˘˘م
رفوتي ءايحأأ دجوت هنأأ ثيح ىرخأأ
ى˘ن˘ث˘˘ت˘˘صست ىر˘˘خأأ و ءا˘˘م˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

أو˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك،ة˘لو˘ه˘ج˘م با˘˘ب˘˘صسأل

ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘ن˘كصسلأ ع˘يزو˘˘ت˘˘ب
ينطاق نع ن˘ب˘غ˘لأ ع˘فرو ةز˘ها˘ج˘لأ
مكأرت ةلكصشم أوحرطو ،ريدصصقلأ
عرأوصشلأ نم اهعفر مدع و ةمامقلأ

ي˘˘ف بب˘˘صست ا˘˘م لزا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ما˘˘˘مأأ و
و، سضرأوقلأ و تأرصشحلأ راصشتنأ
ن˘ع ا˘صضيأأ نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ثد˘˘ح˘˘ت

ةددعتم ةعاق نم مهتدافأ ةرورصض
ة˘صصا˘خ ة˘ح˘˘ل˘˘صصم و تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لأ
ميظنتل داجلأ لخدتلأ عم ،ةدلولاب
ة˘ي˘مو˘ي˘لأ و ة˘ي˘عو˘ب˘صسلأ قأو˘صسألأ

عرا˘˘صشلأ ي˘˘ف ما˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ كلذ˘˘ك
ايرورم اقانتخأ قلخي ام يصسيئرلأ

ةريبك ةيمهأأ أوطعأأ ناكصسلأ، أريبك
عصضوب أوبلاطو ةيمومعلأ ةغرفملل

و اهقرح نع اصضوع تافلخملل لح

ةهيركلأ حئأورلأ و ناخدلأ راصشتنأ

و مهتحصص و ناكصسلأ ةايح ددهي ام

و ةيدلبلأ سسيئر نأأ نوجتحملأ ىري

ذنم ائيصش أومدق˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ

يتلأ ةبوكنملأ ةيدلب˘ل˘ل م˘ه˘با˘خ˘ت˘نأ

ل˘كا˘صشم ةد˘˘ع ا˘˘ه˘˘نا˘˘كصس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي

اهنكل تأرم ةدعل و أريثك تحرط

ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘صسلأ ق˘˘ل˘˘ت م˘˘ل

و ديعصصتلاب أوددهيل نيلوؤوصسملأ

لهاجت لاح يف ةيدلبلأ رقم قلغ

را˘ه˘ن ثد˘ح ا˘م و˘ه و .م˘ه˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م

.سسمأأ
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فرظ يف اهدامخإإو اهيف مكحتلإ مت ثيح
حلا˘صصم˘ل ل˘جا˘ع˘لإ ل˘خد˘ت˘لإ ءإر˘ج ز˘ي˘جو
ن˘م نإر˘ي˘ن˘لإ ع˘ن˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لإ
ءزج يف مكحتلإ  مت اميف إذه ،راصشتن’إ

صسيدصسف ةباغب بصش يذلإ قيرحلإ نم
ةلباقم˘لإ ة˘ه˘ج˘لإ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘صصا˘خ
تاعاصسل ةيلمعلإ تلصصإوت اميف ،ةنيدملل

مامأإ لبجلل ةيفلخلإ ةهجلإ ىوتصسم ىلع
بوبه ىلإإ ةفاصضإإ صسيراصضتلإ ةبوعصص
نود لاحو رثكأإ ةيلمعلإ بعصص ام حايرلإ
نإرينلإ مهتلت نأإ لبق عصضولإ يف مكحتلإ

حلاصصم تدنج دقو إذه .ىرخأإ تاحاصسم
مكحتلل اهتايناكمإ لماك ةيندملإ ةيامحلإ
ن˘˘م كلذو ،لو˘˘ه˘˘م˘˘˘لإ ق˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لإ ي˘˘˘ف

دإدعت و ءا˘ف˘طإإ ة˘ي˘لآإ42 ري˘خ˘صست لل˘خ

بتر˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘خد˘˘ت نو˘˘ع001
ةيامحلإ ريدم ديصسلإ نم رصشابم فإرصشإابو
،رامخ لامج ديقعلإ ةنتاب ةي’ول ةيندملإ

لترلإ ىلإإ ةفاصضإ’اب تإدحو9 نم معدبو
يتلإ تايناكم’إ نع كيهان إذه ،لقنتملإ
رإرغ ىلع تا˘عا˘ط˘ق˘لإ ي˘قا˘ب ا˘ه˘تر˘خ˘صس
ىلإإ ةفاصضإ’اب ،اهريغو تاباغلإ حلاصصم
با˘ب˘صشل ة˘ع˘صسإو˘لإ ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لإ ة˘˘ب˘˘ه˘˘لإ
يف إده˘ج إور˘خد˘ي م˘ل ن˘يذ˘لإ ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لإ
ا˘ه˘ب بصش ي˘ت˘لإ ة˘با˘غ˘˘لإ بو˘˘صص لإز˘˘ن’إ
مل نواعتو ةطيصسب تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب ق˘ير˘ح˘لإ
دقو ،قيرحلإ ءافطإإ يف ليثم هل قبصسي
ةبهلإ ةيندم˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘صصم تن˘م˘ث
بابصش اهب ماق يتلإ ةريبكلإ ةينماصضتلإ

قطانملإ صضعب ىتحو ،صسيدصسف ةقطنم
قرفل نوعلإ دي دم للخ نم ةرواجملإ
وأإ د˘قإو˘م˘لإ صضع˘ب دا˘م˘خإ ي˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘لإ

برصشلإ هايمب نيلخدتملإ ع˘ي˘م˘ج ن˘يو˘م˘ت
ةرإرحلإ تاجرد عافترإ لظ يف بيلحلإو
فورظ ةواصسقو صسيرا˘صضت˘لإ ة˘بو˘ع˘صصو
ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لإ ع˘ن˘م˘ت م˘ل ي˘˘ت˘˘لإ .ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ

فلتخم دامخإإ تايلمع يف نيمهاصسملإو
ام وهو ،ةي’ولإ ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لإ ق˘ئإر˘ح˘لإ
با˘ب˘صشلإ ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لإ ج˘˘صضن صسكع˘˘ي
.ةنطإوملإو ةيلوؤوصسملإ حورب مهعبصشتو
ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلوأإ دقو إذه
حإورأ’إ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأإ

ثلث ع˘صضو لل˘خ ن˘م ،تا˘كل˘ت˘م˘م˘لإو
رباعلإ زاغلإ بوبنأإ ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ت˘با˘ث طا˘ق˘ن
ةباغلإو ةينكصسلإ تاعمجت˘لإ ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
،ءاملإ يدإو ةقطنم ىلع ةلطملإ ةريبكلإ

ن˘م ع˘صضو˘لإ ي˘ف م˘كح˘ت˘˘لإ ن˘˘كم ثي˘˘ح
يف بعرلإ تراثأإ ةيقيقح ةثراك بينجت
ةيدلبب نينطاقلإ اميصس نينطإوملإ صسوفن

نأإ د˘ع˘ب ،ةرا˘ج˘م˘لإ ق˘طا˘ن˘م˘لإو صسيد˘˘صسف
ةميغ ةبهتلم˘لإ نإر˘ي˘ن˘لإو نا˘خد˘لإ ل˘كصش
قرف تأاجل دقو .ةقط˘ن˘م˘لإ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك
بوانتلاب تاماقإ’إ لامعتصسإ ىلإ ءافطإ’إ
يتنحاصشو ةلومحم ةخصضم لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب

،إرتم063 يلإوح ةفاصسم ىلع نيومت
ىلعإ ىلإ هايملإ لاصصيإ لجأإ نم إذهو
يف مكحتلإ ة˘يا˘غ ى˘لإ ،ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لإ ة˘م˘ق˘لإ
ةط˘بإر˘م قر˘ف˘لإ ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب’إو ق˘ير˘ح˘لإ
ةبقإرملإو ديربتلإ ةيلمع لجأ’ ناكملاب
د˘قإو˘م˘لإ صضع˘ب لا˘ع˘ت˘صشإ ةدو˘ع˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
يف إذه ،ةروقنصش لبجل ةيبرغلإ ةهجلاب
مجح ديدحت دعب هيف متي مل يذلإ تقولإ
هذ˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ت˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لإ ر˘ئا˘صسخ˘لإ
لوهملإ قيرحلإ صصوصصخلابو قئإرحلإ
تدإ يتلإ بابصس’إ إذكو ،صسيدصسف ةباغب
.نإرينلإ ع’دنإ ىلإ

قئارحلا نم ةلصسلصس يف

نيطرافلا نيمويلا لÓخ تعلدنا

انوع23و ةنحاضش21 ريخضست

ةنيطنضسقب اراتكه07 قارتحاو
ـلإ للخ ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملإ ةيامحلإ حلاصصم تلخدت

،نايزوب ةماح ةيدلب ،ةنيطنصسق ةيدلب نم لكب ةريخأ’إ ةعاصس42

ةيدلب و بورخلإ ةيدلب ،فصسوي دوغيز ةيدلب ،دإرم صشوديد ةيدلب

ةصسباي باصشعأإ ةيعإرز ليصصاحم قئإرح ع’دنإإ دعب ديبعأإ نيع

23 و فاعصسإ ةرايصس ، ءافطإإ ةنحاصش21 ةيلمعلإ هذهل ريخصست مت

مت لخدتلإ قرف اهب تماق يتلإ دامخإ’إ ةيلمع دعب لخدت نوع

ةردقم تانإويحلإ ألك و ةديصصحلإ نم إراتكه5.26 قإرتحإ

اعبرم إرتم0761 ةصسباي باصشعأإو ،ةطبر006 ب هتحاصسم

تإءإرجإ’اب ديقتلإ مدع ىلإإ قئإرحلإ ع’دنإإ بابصسأإ دوعتو ،اهنم

فرط نم ةيامحلإ تايلمع نإاف ،قايصسلإ صسفن يفو ،ةيئاقولإ

،ةباغ ةيامح يف تلثمت ةنيطنصسق ةي’ول ةيندملإ ةيامحلإ لاجر

.قئإرحلإ فلتخمل ةيقبتملإ تاحاصسملإو ةيزكرملإ ةربقملإ

LªÉ∫ HƒYµÉR

ةليصسملا

لبانق راجفنإا ببضسب قيرح علدنإا

 رامعتضسإلا دهع نم ةعورزم
ةيدلب نيب ةينإرفعزلإ ةباغب لوهم قيرح صسمأإ لوأإ ءاصسم بصش

ددتمي قيرحلإ  ةليصسملإ ةي’و دعاصسمأإ لبجو فايصضوب دمحم

فطعو صشرطل ةعلصضو ةيقإوربلإ اهنم ركذن رخآإ قطانم ىلإإ

ثيح ءافطإ’إ لاجر ةمهم نم بعّصصُت حايرلإ نأإ امك يرحاصسلإ

نيع ةداعصسوب رورصس نب ةيندملإ ةيامحلإ ةدحو نم لك تلقنت

ةنأاب انرداصصم بصسحو  نينطإوملإو تاباغلإ نإوعأإ إذكو حلملإ

وه اهلاعتصشإ ببصسو راتكه001 يلإوح ةحاصسم قيرح دامخإإ مت

ةيلمعلإو يصسنرفلإ رامعتصس’إ دهع نم ةعورزم لبانق  راجفنإ

نإوعأإ لب˘ق ن˘م ة˘لوذ˘ب˘م˘لإ دو˘ه˘ج˘لإ م˘غر و ة˘ل˘صصإو˘ت˘م تلإزا˘م

ديزم راظتنإ يف نينطإوملإو تاباغلإ ةظفاحمو ةيندملإ ةيامحلإ

ق˘طا˘ن˘م˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ي˘ف نإر˘ي˘ن˘لإ را˘صشت˘نإ بب˘صسب م˘عد˘لإ ن˘˘م

ةصصتخملإ حلاصصملاب انلاصصتإ دنعو  اهريغو كلاصسملإ ةبوعصصو
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ةليصسملا

تقؤوملا سسبحلا نيضصخضش عاديإا

ةداعضسوبب
نم ةليصسملإ ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ةدا˘ع˘صسو˘ب ةر˘ئإد ن˘مأإ ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ةنصس13و ةنصس12 نيب امهرامعأإ حوإرتت نيصصخصش فيقوت

نم ةقرصسلإ و لوصصأ’إ ىلع نييدمعلإ حرجلإو برصضلإ ةمهتب

ةصصتخملإ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ ما˘مأإ ا˘م˘ه˘م˘يد˘ق˘تو ة˘ق˘صش ل˘خإد

ةيحصضلإ اهب مدقت ةيمصسر ىوكصش رثإإ تأإدب ىلو’إ ةيصضقلإ

01 اهب ةيبط ةداهصشب هإوكصش امعدم ةنصس26 رمعلإ نم غلابلإ

لبق نم نييدمعلإ حرجلإو برصضلل هصضرعت اهدافم زجع مايأإ

حلاصصملإ تإذ تماق هرثإإ ىلعو ،امهنيب رإد فلخل ةجيتن هنبإ

مامأإ هميدقتو هدصض يئاصضق فلم زاجنإإو هنم ىكتصشملإ فيقوتب

برصضلإ ةمه˘ت˘ب ةدا˘ع˘صسو˘ب ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لإ ل˘ي˘كو

هلاحأإ هرودب يذلإ (بأ’إ) لوصصأ’إ دحأإ ىلع نايدمعلإ حرجلإو

هعإديإاب ةصسلجلإ يصضاق رمأإ نيأإ يروفلإ لوثملإ ةصسلج ىلع

ىلع تأإدبف ةيناثلإ ةيصضقلإ امإ ةداعصسوبب ةيبرتلإ ةداعإإ ةصسصسؤوم

94رمعلإ نم ةغلابلإ ةيحصضلإ اهب تمدقت ةيمصسر ىوكصش رثإإ

يذلإ لعفلإ رصسكلإ قيرط نع ةقرصسلل اهلزنم صضرعت رثإإ ةنصس

ترصشاب هرثإإ ىلعو ،ةيلزنم ورهكلإ ةزهجأ’إ نم ةعومجم لاط

هيف هبتصشملإ فيقوت نم تنكم يتلإ اهتايرحت حلاصصملإ تإذ

هدصض يئاصضق فلم زاجنإإ متيل تاقورصسملإ نم ءزج عاجرتصسإو

يذلإ ةداعصسوب ةمكحم ىدل ةيروهمجلإ ليكو مامأإ هميدقتو

رمأإ ثيح ةمكح˘م˘لإ صسف˘ن ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ي˘صضا˘ق ى˘ل˘ع ه˘لا˘حأإ

حرصص ام بصسح إذهو ةداعصسوبب ةيبرتلإ ةداعإإ ةصسصسؤوم هعإديإاب

. ةليصسملاب يئ’ولإ نمأ’اب ملعإ’اب فلكملإ ةعاصس رخآ’ ـل هب
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.تنÓصسكاتو ناروزوب ،طيصشمات نم لكب تبصش قئارح رارغ ىلع ،ةوقلاو راصشتن’ا ةتوافتم ،ةي’ولا نم ةقرفتم قطانمب تعلدنا يتلا
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ي˘ت˘لإ ةر˘ي˘خأ’إ ق˘ئإر˘ح˘˘لإ تف˘˘ل˘˘خ
رطقلإ ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م تبر˘صض

راتكه006 نم رثكأإ ينطولإ
نم ددع يف يباغلإ ءاطغلإ نم

42 ـلإ لل˘˘خ ن˘˘طو˘˘لإ تا˘˘ي’و
ه˘ت˘ن˘ل˘عأإ ا˘م ق˘فو ةر˘ي˘خأ’إ ة˘عا˘صس
يفف.ةي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ ح˘لا˘صصم
نم ديزأإ فلتإإ مت ةياجب ةي’و

يتلإ قئإرحلإ ءإرج راتكه003
ميلقإإ نم ةددعتم طاقن يف تبصش
لوأ’إ ،نا˘ق˘ير˘ح ع˘لد˘نإو.ة˘˘ي’و˘˘لإ

مك53 عقت يتلإ متاحوب ةقطنمب
ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘˘ي’و بر˘˘˘˘˘˘˘غ
يتلإ «وداف˘كأإ» ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ر˘خأ’إو

بر˘غ لا˘م˘˘صش م˘˘ل˘˘ك56 ع˘˘ق˘˘ت
فلتإإ يف ا˘ب˘ب˘صست ثي˘ح ،ة˘ي’و˘لإ

ريخصست  مت امك ةريبك تاحاصسم
إذهلو.امهدامخإ’ ةر˘ي˘ب˘ك ل˘ئا˘صسو
لئاصسولإ لك دينجت مت ،صضرغلإ
ةدو˘جو˘م˘لإ ة˘ير˘صشب˘لإ و ة˘يدا˘˘م˘˘لإ
ةيامح نإوعأإ نم  ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
و ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لإ و تا˘با˘غ˘لإ
و ةقطنملإ ناكصس إذك و ةيدلبلإ

ةل˘ق˘ن˘ت˘م ل˘تر ة˘ثل˘ث ل˘خد˘ت  إذ˘ك
جرب نم ةدحإو و ةياجب نم نانثإ
نم  نيتيحورم إذك و.جريرعوب
نأإ لب˘ق را˘ن˘لإ ة˘ن˘صسلإ دا˘م˘خإإ ل˘جأإ
.نا˘˘˘كصسلإ لزا˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘لإإ ل˘˘˘˘صصت
و تريروا˘ت و نا˘ي˘ب˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘بو
نأإ نإر˘ي˘ن˘لإ تعا˘ط˘ت˘˘صسإ ،ةر˘˘ف˘˘ي˘˘ت
ثيح, ناكصسلإ لزانم ىلإإ لصصت
وأإ رر˘˘صض يأإ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست م˘˘ت˘˘ي م˘˘ل

صضعب لي˘ج˘صست م˘ت ا˘م˘ك.ة˘ي˘ح˘صض
رإرغ ىلع ىرخأإ قطانمب قئإرحلإ

نم دإز امم نق’زوإ يرفأإ ةقطنم
ةيامحلإ نإوعأإ ةيرومأام ةبوعصص
صسف˘˘˘ن ي˘˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘ع’د˘˘˘نإ بب˘˘˘صسب
صضرعت ةريوبلإ ةي’و يفو.تقولإ

نم راتكه002 نع لقي ’ ام
ةصسمخ يلإوحو يتا˘ب˘ن˘لإ ءا˘ط˘غ˘لإ

را˘ج˘صشأ’إ ن˘م ىر˘˘خأإ تإرا˘˘ت˘˘كه
قيرح بب˘صسب فل˘تإل˘ل ةر˘م˘ث˘م˘لإ

ة˘عا˘صس ن˘ير˘˘صشعو ع˘˘برأ’إ لل˘˘خ
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لإ د˘˘كإو إذ˘˘˘ه.ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’إ
ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘ح˘لا˘˘ب لا˘˘صصت’ا˘˘ب
نأإ ، تإد˘˘ب˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي مزل˘˘م˘˘لإ

ءاصسم ذنم علدنإ دق لئاه اقيرح
تاعفترم ىوتصسم ىلع ةعمجلإ
نإرينلإ ةنصسلأإ نأإ إريصشم, ةدجكيت

581 ة˘˘حا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع تتأإ د˘˘˘ق

51 و صشإر˘˘˘حأ’إ ن˘˘˘م إرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘كه
ىلإإ ةفاصضإ’اب لاغد’إ نم إراتكه

را˘˘ج˘˘صشأ’إ ن˘˘م تإرا˘˘ت˘˘كه5
،هتإذ لوؤوصسملإ بصسحو .ةرمثملإ
ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘قر˘ف لا˘˘صسرإإ م˘˘ت د˘˘ق˘˘ف
ءا˘صسم ذ˘ن˘م ة˘ي˘ند˘م˘لإ ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل
دقو ،قيرحلإ عقوم ىلإإ ةعمجلإ
إريخأإ قيرحلإ ىلع ةرطيصسلإ تمت
ةعاصسلإ ىلع تبصسلإ موي هدامخإو

قئإرح تلجصس امك ،«احابصص9ـلإ
،قطانملإ صضعب يف تبصسلإ ىرخأإ

صصوصصخلإ ىل˘ع ر˘مأ’إ ق˘ل˘ع˘ت˘يو
ةد˘ل˘ب ي˘ف ع˘لد˘نإ تا˘با˘غ ق˘ير˘ح˘˘ب
ة˘ي’و بر˘غ ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ج˘˘لإ ة˘˘مور˘˘ق
تإدبع مزلملإ فاصضأإو .ةريوبلإ
تإدحو نم ديدعلإ رصشن مت هنإ

ةصصاخلإ اميصس ،ةيندملإ ةيامحلإ
كلذكو ة˘ير˘صضخ’إو ة˘لا˘بردو˘ب˘ب
،رمع ةيدلبب امإ.ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لإ ل˘تر˘لإ
نوفلخ ينب ةيرق ناكصس اجن دقف
ىلإإ لصصي نإ داك لئاه قيرح نم
لاجر لخدت ’ول ابيرقت مهلزانم
يفو.ناكصسلإ ةدعاصسمو ءافطإ’إ
ي˘لإو˘ح د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ،رز˘ي˘˘ح ةد˘˘ل˘˘ب

،ةريوبلإ قرصش تإرتموليك ةرصشع
ءاطغلإ نم ريثكلإ قئإرحلإ ترمد
،نإرفغإ ليغيإإ نم لك يف يتابنلإ
بع˘˘صصي ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م د˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لإ
ىلع لطت يتلإ و اهيلإإ لوصصولإ
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لإ فا˘˘صضأإو.ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لإ
نأإ ةيندملإ ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب لا˘صصت’ا˘ب
ىلع لمعت تإدحولإ نم ديدعلإ

تف˘عا˘صضت د˘˘ق و تا˘˘ه˘˘ب˘˘ج ةد˘˘ع
هذه قلقلل ةريثم ةقيرطب قئإرحلإ
ق˘ئإر˘ح د˘˘يإز˘˘ت ح˘˘ب˘˘صصأإو.ة˘˘ن˘˘صسلإ
ىرقلإ ناكصس قلق ريثي تاباغلإ
رحلإ ةجوم للخ ةصصاخ ةيباغلإ
ةدع ذنم ةقطنملإ اهدهصشت يتلإ
ءاصشنإإ مت ددصصلإ إذه يفو.عيباصسأإ

هذ˘˘ه ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ما˘˘ه زا˘˘ه˘˘ج
للخ نم اه˘ت˘ح˘فا˘كمو ةر˘ها˘ظ˘لإ
.ن˘ي˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ن˘ي˘˘ل˘˘تر صصي˘˘صصخ˘˘ت
زا˘ه˘ج˘لإ إذ˘ه نأإ تد˘ب˘ع ح˘صضوأإو
ة˘ير˘˘صشب˘˘لإ درإو˘˘م˘˘لإ ل˘˘كب دوز˘˘م
نم ن˘كم˘ت˘ي˘ل ة˘مزل˘لإ ة˘يدا˘م˘لإو
عاصضو’إ هذه ل˘ث˘م ي˘ف ل˘خد˘ت˘لإ
،ةلصص يذ قايصس يفو.«ةبعصصلإ
’ ام نأإ ةيندملإ ةيامحلإ تدكأإ

نم تإرا˘ت˘كه011 نع ل˘ق˘ي
يلإوح اهنيب نم يتابنلإ ءاطغلإ

يبلحلإ ربونصصلإ نم إراتكه05

قيرح رثإإ دامر ىلإإ تلوحت  دق

ي˘ف تب˘صسلإ مو˘ي ع˘لد˘˘نإ ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع

دعب ىل˘ع  ة˘ع˘قإو˘لإ ،ة˘يوا˘صسي˘ع˘لإ

ة˘ي’و قر˘صش لا˘م˘صش م˘ل˘ك121

هنأإ هتإذ ردصصملإ حصضوأإو.ةيدملإ

ة˘ير˘صشب تا˘ي˘نا˘كمإ د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت م˘˘ت

ل˘تر˘ل˘ل ة˘ع˘با˘˘ت ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘يدا˘˘مو

ق˘ئإر˘ح ة˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل كر˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لإ

ةظفاحم قرف˘ب مو˘عد˘م تا˘با˘غ˘لإ

لجأإ  نم ،طلبات ةرئإدل تاباغلإ

ةباغ لخإد عقإولإ قيرحلإ دامخإإ

.ةيوصسيعلإ ة˘يد˘ل˘ب ي˘ف ة˘ما˘م˘حو˘ب

نإ ةيندملإ ةيامحلإ تفاصضأإ امك

ءإوتحإ نم نكم دق زاهجلإ إذه

عنمو ةفثكم  دوهج دعب قيرحلإ

تا˘حا˘صسم˘لإ ة˘ي˘ق˘ب ى˘لإإ هرا˘صشت˘˘نإ

قرف ةمهم ديقعت يلاتلابو ةيباغلإ

صسيراصضتلإ ىلإإ رظن˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لإ

ة˘ق˘ط˘ن˘˘م ي˘˘ف ة˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل ةر˘˘عو˘˘لإ

نأإ هتإذ ردصصملإ دافأإ امك.قيرحلإ

نيمأاتب تماق دق ةيندملإ ةيامحلإ

ة˘ع˘قإو˘لإ لزا˘ن˘م˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ

ق˘ير˘ح˘˘لإ رد˘˘صصم ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب

ي˘صضإرأ’إ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لإ  كلذ˘˘كو

.ةيحلفلإ

ةيدملاو ةريوبلا ةياجب ةي’و ىوتصسم ىلع

ةعاضس42 فرظ يف تاباغلا نم راتكه006 ىلع يتأات قئارحلا
بصسانملا تقولا يف تلخدت ةيندملا ةيامحلاو ناكصسلاب ةلوهأام ىرق ىلإا تلصصو قئارحلا^
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ةي’و نمأإ حلاصصم دوهج راطإإ يف

تا˘كب˘صشل˘ل يد˘صصت˘لإ ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘صسق
تإرثؤوملإو ةيودألل ةجورملإ ةيمإرجإ’إ
،ريوزتلإ لاكصشأإ لك ةبراحم و ةيلقعلإ
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لإ ة˘قر˘ف˘لإ تن˘˘كم˘˘ت
نم ةيعون ةيل˘م˘ع ر˘ثإإ ا˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘صضق˘لإ

ردقت ةيودأ’إ نم ةربتعم دج ةيمك زجح

ردقي يلام غلبم و صصرق006264ـ ب
ةبكرم ىلإإ ةفاصضإ ميتنصس يرايلم ةبإرقب

مت ةيل˘م˘ع˘لإ »604 و˘ج˘ي˘ب » عو˘ن ن˘م

يف ناطصشني نيصصخ˘صش فا˘ق˘يإإ ا˘ه˘لل˘خ
ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘كر˘˘صش را˘˘طإإ
ى˘لإإ دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لإ تا˘ي˘ث˘ي˘˘ح.ة˘˘يودأ’إ
لوصصولإ نم تنكم ةينإديم تايرحت
،ةكبصشلإ هتاه طاصشن نع تامولعم ىلإإ
صشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘لإ م˘ت˘˘ي˘˘ل
ةنئاكلإ و نيينعملل دوعت تاعدوتصسمب
مت ،ةنيطنصسق ةي’و ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب

نم ةيودأ’إ نم ةيمكلإ هتاه زجح اهللخ
يلاملإ غلبملإ إذك و ،عإونأ’إ فلتخم
ةحلصسأإ ىتح و يلآإ ملعإإ داتع و ربتعملإ
يتلإ ةيودأ’إ ءا˘ن˘ت˘قإإ ر˘ي˘تإو˘ف ع˘م ءا˘صضي˘ب

وذ نيلاباغيرب ءإودل اصضيأإ امهئانتقإ نيبت
يلإوحـب ردقت ايلقع ةرثؤوملإ صصئاصصخلإ

عم قيصسنتلإ متيل ، ةلوصسبك فلأإ051
و ةحصصلإ يتيريدمل ةيرإدإ’إ حلاصصملإ
نأإ ن˘ي˘ب ق˘م˘ع˘م˘لإ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ ، ةرا˘ج˘ت˘˘لإ
و ريتإوفلإ ريوزت دمعت و ةيمهو ةكرصشلإ
عناصصملإ نم ةيودأ’إ ءانتقإ لجأ’ ماتخأ’إ
م˘ت ،كو˘كصشلإ دا˘ع˘بإإ و ها˘ب˘ت˘˘نإ تف˘˘ل نود
ريوزتلإ ةمهت نع ةيصضقلإ فإرطأإ ميدقت
،ةيرإدإإ تإررحم يف روزملإ لامعتصسإ و
د˘عإو˘ق˘لإ مإر˘ت˘حإ مد˘ع ،ما˘ت˘خأ’إ د˘ي˘ل˘ق˘˘ت
و ةينقتلإ و ةيرإدإ’إ ةبقإرملاب ةقلعتملإ

م˘ي˘ل˘صست و ع˘يزو˘ت˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لإ ة˘˘يرإدإ’إ
،ايلقع ةرثؤوملإ صصئاصصخلإ تإذ ةيودأ’إ

عيزوتلاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ ما˘كحأ’إ ة˘ف˘لا˘خ˘م
و ة˘ي˘ن’د˘˘ي˘˘صصلإ دإو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘لا˘˘ب
يف ةلمعتصسملإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لإ
ةيعرصشلإ ريغ ةصسرامملإ ،يرصشبلإ بطلإ
نيزخت ،لق˘ن ةزا˘ي˘ح˘ب ،ة˘ح˘صصلإ ة˘ن˘ه˘م˘ل
نود ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص ة˘يودأإ ع˘ي˘˘ب و ع˘˘يزو˘˘ت
نود يراجت طاصشن ةصسرامم ،ةصصخر
ةح˘ل˘صسأإ ةزا˘ي˘ح ،ةر˘تو˘ف˘لإ مد˘ع ،ة˘صصخر
يف يعرصش رربم نود ةروظحم ءاصضيب
.ةمظنم ةيمإرجإإ ةعامج راطإإ

ميتنصس رايلم2 و ءاود ةدحو نويلم فصصن  زجح مت امنيب

اهدارفأا فيقوتو ةنيطنضسقب ةيودألا عيزوتل ةيمهو ةكرضش طاضشنل دح عضضو
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ةينوناقلا تاءارجإ’ا ذاختا دعب

،مهيف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا نأا˘صشب ة˘مزÓ˘لا
ىلع روثعلا مت ةرايصسلا نأاصشبو
تناك رئاجصس ةبلع ،يلام غلبم
ع˘˘ط˘˘ق ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘صصصصخ˘˘˘م
، قرو ع˘˘˘طا˘˘˘ق ،تارد˘˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

سشيتفت مت قيقحت˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو
هبتصشملا دحأا˘ب سصا˘خ˘لا بآار˘م˘لا
ةيمك ىلع روثعلا مت ثيح مهيف
ةز˘˘ه˘˘ج˘˘م˘˘لا تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م
عطق لكصش ىلع عيبلل ةأايهملاو
تاردخم ةحيفصص .رئاجصس لخاد

، عطاو˘ق01 . غ251 نزوب

نويلم62 ـب ردقم يلام غلبم
يف لثمتم سضيبأا حÓصس . ميتنصس
م˘ج˘ح˘لا ن˘˘م يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ف˘˘ي˘˘صس

ة˘ل˘ي˘صسم زا˘غ ةرورا˘˘ق ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا

ءاود ن˘م ن˘˘ي˘˘ط˘˘صشم .عو˘˘مد˘˘ل˘˘ل

رد˘˘خ˘˘م سسا˘˘صسأا يذ ل˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ك

م˘ت˘ي˘ل . ا˘˘صصر˘˘ق02 عوم˘ج˘م˘ب

زكرم ىلإا مهيف هبتصشملا ليوحت

، هطبصض مت ام زجح دعب ،نمأ’ا

لبق ةيصضقلا يف قيقحت حتفيل

ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘م م˘˘˘هد˘˘˘صض نو˘˘˘كي نأا

ن˘يز˘خ˘ت ةزا˘ي˘ح ن˘ع ن˘ي˘ي˘ئا˘˘صضق

تارثؤوملاو عيبلل سضرعو لقنو

ةعورصشم ريغ ةقيرطب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا يف

ةحلصسأا ةزا˘ي˘ح ي˘نا˘ث˘لا ف˘ل˘م˘لاو

ثيح . يعرصش رربم نود ءاصضيب

ةملاق ةمكحم مامأا فارطأ’ا مدق

ثيح ،طرافلا عوبصسأ’ا اذه رحب

ه˘ب˘ت˘صشم˘لا د˘حأا ق˘ح ي˘˘ف رد˘˘صصأا

ةمارغو اذفا˘ن ا˘صسب˘ح ما˘ع م˘ه˘ي˘ف

ةحلصسا ةزايح سصوصصخب ةيلام

،سسدا˘صسلا ف˘ن˘صصلا ن˘م ءا˘صضي˘˘ب

رما عيمجلا قح يف ردصصا اميف

ل˘ق˘نو ةزا˘ي˘ح سصو˘صصخ˘ب عاد˘يا

تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل سضر˘˘عو

ريغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوملاو

ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘عور˘˘صشم

قايصس ي˘ف و .ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘مار˘جا

ةطرصشلا تاوق تنكمت ، لصصتم

نيصصخصش فيقوت نم ةيئاصضقلا

62 و ةنصس12 رمعلا نم ناغلبي

ينتÓقم يح ىوتصسم ىلع ةنصس

،ة˘˘م˘˘لا˘˘ق˘˘ب ف˘˘ير˘˘صشلا د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م

سصار˘ق’ا ج˘يور˘ت˘ب ن˘ي˘صسب˘˘ل˘˘ت˘˘م

د˘ع˘ب .ي˘ح˘لا تاذ˘ب ة˘صسو˘ل˘ه˘م˘˘لا

ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا

رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ،ا˘م˘ه˘نأا˘صشب ة˘مزÓ˘لا

ةلوصسبك521 ىلع امهتزوحب
نيلابا˘غ˘ير˘ب ءاود ن˘م ة˘صسو˘ل˘ه˘م

ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘مو ،غ˘ل˘˘م003
ليوحت متي˘ل .ج˘يور˘ت˘لا تاد˘ئا˘ع
ز˘كر˘م ى˘لإا ا˘م˘ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
روثعلا مت ام زجح دعب ،ةطرصشلا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘ف ن˘˘يأا ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
فلم ام˘هد˘صض نو˘ك و ة˘ي˘صضق˘لا
ريغ ةصسرامملا لعف نع يئاصضق
ة˘لد˘ي˘صصلا ة˘ن˘˘ه˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا

ن˘ع ة˘ي˘ن’د˘ي˘صص داو˘م ع˘يزو˘˘تو
نم ةدمتعم ريغ ةصسصسؤوم قيرط
ميدقت دعب و . ةينعملا حلاصصملا
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
رد˘صصأا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘صضق˘˘لا

.سسبحلا عاديا رما امهقحب

نيمهتم ةثÓث نم نوكتت

 ةملاقب تآردخملآ جيورت لاجم يف ةسصتخم ةباسصع كيكفت
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يف ةبانع ةي’و تاباغ تفرع
ةد˘ع ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع ما˘يأا ي˘نا˘˘ث

ق˘طا˘ن˘˘م ي˘˘ف تع˘˘لد˘˘نا ،ق˘˘ئار˘˘ح
تمهتلإا ةي’ولا تايدلبب ةفلتخم

نم ارا˘ت˘كه03 ن˘ع ل˘قـي’ا˘˘م
ىعد˘ت˘صسا ا˘م˘م ،ة˘ي˘با˘غ˘لا ةور˘ث˘لا
ةيامحلا لاجرل يروفلا لخدتلا
قيرحلا دامخإ’ ةبان˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا

كر˘ح˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘م˘˘عد˘˘م
،تا˘با˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم˘˘ل

اراتكه06 ىلإا كلذب فاصضتل
لوأ’ا مو˘ي˘لا ي˘ف تقر˘ت˘حإا ي˘ت˘لا

ف˘ل˘˘كم˘˘لا ف˘˘صشك .د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘صصت’او مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب
رخآا«ـل ةبانعب ةيند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
˘مد˘ق ى˘ل˘ع ه˘˘ناو˘˘عأا نأا «ة˘˘عا˘˘صس
دا˘˘˘م˘˘˘خإ’ ما˘˘˘˘يأ’ا هذ˘˘˘˘ه قا˘˘˘˘صسو
تا˘با˘غ˘ب ة˘ع˘لد˘ن˘˘م˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح˘˘لا
ق˘ير˘ح˘لا لاز˘ي ’ ثي˘ح، ة˘ي’و˘لا

لوأا يح ةباغب مايأا3 ذنم علدنملا
تم˘ه˘ت˘˘لإا ن˘˘يأا ،Ó˘˘ع˘˘ت˘˘صشم يا˘˘م
سسمأا را˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘˘لإا نار˘˘ي˘˘ن˘˘لا

ةورثلا ن˘م ارا˘ت˘كه03 يلاو˘ح
ع’دنا كلذ ىلإا فصض، ةيباغلا

ةزمح ةتصشم يف ةباغب رخآا قيرح
تمه˘ت˘لإا ثي˘ح،ة˘ل˘م˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
را˘ت˘كه ي˘لاو˘ح به˘˘ل˘˘لا ة˘˘ن˘˘صسلأا

لاغدأ’او راجصشأ’ا نم فصصنو
تاباغلا تفرع امك، سشارحأ’او

ة˘ي˘ن˘كصسلا ءا˘ي˘حأÓ˘ل ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا
تفلخ،ةفل˘ت˘خ˘م ق˘ئار˘ح بو˘ب˘صش
نيا ، ةتوافتم تاحاصسم قارتحا
سسمأا لوأا ةيامحلا حلاصصم تقلت
تب˘صش ق˘ئار˘˘ح دا˘˘م˘˘خإ’ تاءاد˘˘ن

يح،رامع يديصس ةيدلب نم لكب

ةرواجم˘لا ة˘با˘غ˘لا،ة˘ي˘صصا˘صصح˘لا

ةرد˘صسو˘ب ي˘ح،رو˘صشا˘ع يد˘ي˘صسل

،راجحلا ةيدلبب،ينوبلا ةيدلبب2

م˘ت˘ي˘ل،را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘صشير˘ح˘˘لا

اذه،ايئاهن اهئدامخإاو اهترصصاحم

قئارحلا ع’دنا با˘ب˘صسأا ى˘ق˘ب˘تو

ةياغ ىلإا ةلوهجم ةبانع ةي’وب

رد˘ج˘تو ،ر˘ط˘صسأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘با˘˘ت˘˘ك

د˘ي˘˘ع ما˘˘يأا لوأا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘صشإ’ا

تاباغب ناقيرح علدنا ىحصضأ’ا

ن˘ع لـقـي’ا˘م ا˘م˘ه˘ت˘لإا ة˘˘ي’و˘˘لا

،ةيـباغ˘لا ةور˘ث˘لا ن˘م ارا˘ت˘كه06

يروفلا لخدت˘لا ى˘عد˘ت˘صسا ا˘م˘م

ناوعأاو ةيندملا ةيامحلا لاجرل

نار˘˘ي˘˘ن˘˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘خإ’ تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا

ن˘م ا˘ه˘ع˘˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘تر˘˘صصا˘˘ح˘˘مو

يف تكراصش يف ثيح،راصشتن’ا

ةيامحلا تادحو بلغأا امهدامخا

بار˘˘ت˘˘ب ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

نار˘ي˘ن˘لا نإا˘ف ةرا˘صشإÓ˘ل ،ة˘ي’و˘لا

عافترا يف تمهاصس ة˘ل˘ع˘ت˘صشم˘لا

اذإا ،ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةرار˘ح˘˘لا ة˘˘جرد

فلتخمب لوجتلا رظح تصضرف

 .ةي’ولا تايدلب

تاباغلا قئارح ةحفاكمل كرحتملا لــترلا لخدت تعدتشسا

ةيباــغلآ ةورثــلآ نم آراتكه03 نم رثـــكأآ مهتلت نآرينلآ
ةبانعب ديــعلآ ماــيأآ يناث يف

جيورتب ناموقي ناشصخشش دوجو اهدافم ،ةملاقب نمألا حلاشصم اهتقلت ةدكؤوم تامولعم رثإا ىلعو ،يرشضحلا طشسولا يف ةميرجلا ةحفاكم راطإا يف
سصاخششأا (30)ةثÓث فيقوت نم ةيئاشضقلا ةطرششلا تاوق تنكمت ،ةملاق ةنيدم عراوششو ءايحأا ىوتشسم ىلع ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

 .ةملاقب ديعشسلا يكرابم ةيحاشضب راطقلا ةطحم ىوتشسم ىلع ةيحايشس ةبكرم نتم ىلع ،ةنشس 49 و 26 نيب مهرامعأا حوارتت مهيف هبتششم

سسارهأا قوشس

فلتخم غبتلآ نم ةريبك تايمك زجح

 ةدحو00032 نم ديزأاب تردق عآونألآ
ةطرصشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ح˘ل˘صصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت

نم غلبي هيف هبتصشم فيقوت نم سسارهأا قوصس ةي’و نمأاب ةيئاصضقلا

اهردصصم ةصشو˘صشغ˘م ة˘صسا˘صسح ة˘عا˘صضب ه˘تزو˘ح˘ب ة˘ن˘صس63رمعلا

، عاونأ’ا فلتخم نم غبتلا نم تادحو01032 ـب تردق بيرهتلا

يراجت لحم بحاصص نا اهدافم ةدكؤوم تامولعم دورو دعب اذه و

يبنجأا غبتلا نم ةربتعم تايمك هب سسارهأا قوصس ءايحأا دحأاب نئاك

لثم’ا اهلÓغتصسإاب يح ، ةرتوفلا مدعنمو دلقمو سشوصشغم عنصصلا

دلقملا غبتلا نم ةريبك تايمك طبصضو هيف هبتصشملا فيقوت مت

غبت ةبلع04531 ، عنصصلا ةدلقم ةمصش سسيك0305 : يف تلثمت

ةصصاخ محف ةدحو0483 ىلإا ةفاصضإ’اب لصسعم ةبلع006 و

نع هيف هبتصشملا قح يف يئاصضق فلم زاجنإا مت دق و. ةصشيصشلاب

ةرتوفلا مادعنا عم بيرهتلا اهردصصم ةصساصسح ةعاصضب ةزايح مرج

قوصس ةي’وب ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا ماما هبجومب لاحيصس

.سسارهأا

GC.T¢

ةيوبرت ةسسسسؤوم لخآد اقنسش صصخسش راحتنإآ

ةملاقب ىحسضألآ ديع مايأآ لوأآ
عقو ىلع كرابملا ىحصض’ا ديع مايأا لوأا ةملاق ةنيدم ناكصس زتها

اقنصش هتايحل دح عصضو ىلع سسداصسلا هدقع يف سصخصش مادقإا ربخ

رمأ’ا نإاف نايع دوهصش بصسح و ، ةيوبرتلا تاصسصسؤوملا ىدحإا لخاد

سسراحك لمعي ةنصس36 رمعلا نم غلابلا »ج – خ » ةيحصضلاب قلعتي

هيلع رثع ثيح ، ةملاق ةنيدم طصسو يلماكلا سساروب ةطصسوتمب

اهب لمعي يتلا ةطصسو˘ت˘م˘لا ءا˘ن˘ف ل˘خاد ا˘قو˘ن˘صشم د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘ب˘صص

ثثج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإا ه˘ل˘ق˘ن م˘ت ة˘ي˘ح˘صضلا ، ل˘ب˘ح ة˘ط˘صساو˘ب

فرط نم ايراج قيقحتلا ىقبي اميف ، يبقع ميكحلا ىفصشتصسمب

تدأا يتلا ةيقيق˘ح˘لا با˘ب˘صسأ’ا د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم

.ةعصشبلا قيرطلا هذهب هتايحل دح عصضو ىلإا ةيحصضلاب

∫.Yõ Gdójø

يناثلآ قباطلآ نم اهسسفنب يمرت ةاتف

ةملاقب حليوسص نب يحب ةرامعل
ةلواحم ىلع، ثلاثلا اهدقع يف ةاتف دح’ا سسمأا حابصص تمدقا

يناثلا قباطلا نم اهصسفن يمرب تماق نأا دعب اهتايحل دح عصضو

و ، ةملاق ةنيدم طصسو حليوصص نب يحب اهب نطقت يتلا ةرامعلاب

نم ةغلابلا» ب – ف » ةيحصضلاب قلعتي رمأ’ا نإاف نايع دوهصش بصسح

ديلا ىوتصسم ىلع ةغيلب تاباصصإاب تبيصصأا ثيح ، ةنصس43 رمعلا

ةيامحلا حلاصصم فرط نم ةعرصسلا حانج ىلع اهلقن مت ىنميلا

ميكحلا ىفصشتصسمب ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ةحلصصم ىلإا ةيندملا

ةينمأ’ا حلاصصملا هيف ترصشاب يذلا تقولا يف ،جÓعلا يقلتل يبقع

فلخ يذلا ميلأ’ا ثداحلا اذه تاصسبÓم و فورظ يف قيقحت حتفب

ىلإا ةراصشإ’ا ردجت و، يحلا ناكصس ىدل ىصسأ’او نزحلا نم ريثكلا

51 يلاوح تدهصش ةيراجلا ةنصسلا ةيادب ذنم و ةملاق ةي’و نا

ثيح ، ةاجنلا نم تنكمت يتلا ت’احلا تارصشع و راحتنا ةيلمع

ت’احل لهذملا عافتر’ا اذه ببصس وه ام احورطم لاؤوصسلا ىقبي

؟.ةي’ولاب راحتن’ا
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يرئأزجلأ قرضشلأ ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف2506ددعلا0202 توأا30 نينثإلا6
ةذفان ةيلحم ءامضسأأ اهيف ةطروتم حئاضضف فضشكت ةيلوألأ تانياعملأ

 راجحلاب ةفاجلإ لوقبلإو بوبحلإ نإويدب ةقمعم تاقيقحت رششابي كردلإ
تفقو نيأأ راجحلاب ةفاجلأ لوقبلأو بوبحلأ نأويدب ةقمعم تاقيقحت ةبانعب ينطولأ كردلأ حلاضصمل ةعباتلأ يرحتلأو ثحبلأ ةقرف رضشابت
.ةطرافلأ تأونضسلأ لأوط معدملأ حمقلأ نم ةريبك سصضصح ىلع  ةذفانلأ ةيلحملأ فأرطألأ سضعب ذأوحتضسأ ليجضست دعب ةريطخ تأزواجت ىلع
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لومعملإ نينإوقلل ةيفانم قرطب

معدملإ ح˘م˘ق˘لإ ي˘ف ة˘شسنز˘ب˘لإو  ا˘ه˘ب

را˘كت˘حا˘ب كلذو ر˘ي˘يÓ˘م˘لإ تا˘˘ئ˘˘م˘˘ب

ي˘ف م˘كح˘ت˘لإو ر˘ي˘˘ع˘˘ششلإ و ح˘˘م˘˘ق˘˘لإ

ي˘ف فا˘˘ششت˘˘كإ م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك  ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لإ

ةريطخ تابعÓت ةيلوأ’إ تانياعملإ

ماقرأ’إ يف قباطت مدعو ةرتوفلإ يف

ميخ˘شضت ن˘ع كي˘ها˘ن ا˘ه˘ب حر˘شصم˘لإ

با˘ب˘شسأ’ ف˘لا˘ت˘لإ ح˘م˘ق˘لإ تا˘˘ي˘˘م˘˘ك

ليجشست مت ا˘م˘ك  ة˘ي˘ن˘ق˘تو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط

يذلإ نيومتلل ءامشسأ’إ ضسفن راكتحإ

ةطراف˘لإ تإو˘ن˘شسلإ ة˘ل˘ي˘ط م˘ت˘ي نا˘ك

نم ةلداع ريغ و ةفافشش ريغ قرطب

تاقيقح˘ت˘لإ تف˘ششك د˘ق˘ف ر˘خإ ة˘ه˘ج

ي˘ف ى˘شضو˘ف و ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘شض ة˘˘ي˘˘لوأ’إ

يف تببشست ةيتابشساحملإ تايلمعلإ

تاهج نم ؤوطإوتب ماعلإ لاملإ رإدهإإ

نإويد لابقت˘شسإ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ةدد˘ع˘ت˘م

راجحلاب ةفاجلإ لوقبلإ و بوبحلإ

ريثكب ربكإ تايمكل تإونشس ةليط

قبشس و ةيباعيتشس’إ نإويدلإ ةقاطل

تب˘ت˘˘ك نأإ كإذ˘˘نآإ ن˘˘مأ’إ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل

دق رييشستلإ يف تاهبشش لوح ريراقت
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘كل تثد˘˘˘˘ح نو˘˘˘˘كت
يف و ان˘كا˘شس كر˘ح˘ت م˘ل ة˘شصت˘خ˘م˘لإ
نم ةعاشس رخآإ  تملع  قايشسلإ تإذ
فيقوت مت  هنأاب  ةشصاخلإ اهرداشصم
حمقلاب نحاطملإ ضضعب ديوزت ةيلمع
ضضيف˘خ˘ت م˘ت ا˘م˘ي˘ف بل˘شصلإو ن˘ي˘ل˘لإ

راظتنإ يف  نحاطملإ ةيبلغأإ ضصشصح
اهترششابم مت يتلإ تاقيقحتلإ جئاتن

نم رمأا˘ب ي˘ن˘طو˘لإ ىو˘ت˘شسم˘لإ ى˘ل˘ع
نوبت ديحملإ دبع ةيروهمجلإ ضسيئر
ريزولإ نبإ عإديإإ نع ترفشسأإ يتلإو
ةقفر نجشسلإ ريخلب يبرعلإ قباشسلإ

ببشسب ةيإدرغ ةي’وب نيمهتم ةدع
معدملإ حمقلإ ليوحت يف مهطروت

ي˘ت˘لإ تا˘ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ تف˘˘ششك ا˘˘م˘˘ك
ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘لإ ح˘لا˘شصم ا˘ه˘تر˘ششا˘ب

تا˘˘ي’و ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘˘شسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ثي˘ح ن˘ي˘نإو˘ق˘˘لإ قر˘˘خو تإزوا˘˘ج˘˘ت
قرولإ ى˘ل˘ع ن˘حا˘ط˘م دو˘جو ل˘ج˘شس
ف’إ نم اه˘با˘ح˘شصأإ د˘ي˘ف˘ت˘شسي ط˘ق˘ف
غلبمب  معدملإ حمقلإ نم ريطانقلإ

نإو˘يد ن˘م را˘ط˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل جد0052
داعي اميف ةفاجلإ لوقبلإو بوبحلإ

جد0006 ب ءإدوشسلإ قوشسلاب هعيب

ل˘يو˘ح˘ت فا˘ششت˘كإ ا˘م˘ي˘ف را˘ط˘ن˘ق˘˘ل˘˘ل

م˘ت˘ت ي˘ت˘لإ ر˘ي˘ع˘ششلإ ن˘م ر˘ي˘طا˘˘ن˘˘ق˘˘لإ

بوبحلإ نإويد نم اهنم ةدافتشس’إ

ا˘ه˘ع˘ي˘ب دا˘˘ع˘˘يو م˘˘عد˘˘م˘˘لإ ر˘˘ع˘˘شسلا˘˘ب

غلبمب ني˘لإو˘م˘لإو ة˘ع˘ج˘لإ ع˘نا˘شصم˘ل

را˘ط˘ن˘ق˘ل˘ل جد0008 ى˘˘˘˘˘لإإ ل˘˘˘˘˘شصي

.دحإولإ

هيلإإ تراششإ نأإو قبشس امكو املع

يف ةقابشسلإ تناك يتلإ ةعاشس رخآإ

رج مت هنإاف معدملإ حمقلإ فلم رجفت

قيقحتلل ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لإ ن˘م تا˘ئ˘م˘لإ

نولإوم إد˘كو ةرا˘ج˘ت ءإرد˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب

دوجو توبث دعب نحاطم باحشصأإو

بنا˘˘ج ى˘˘لإإ ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا˘˘ب تا˘˘ب˘˘عÓ˘˘ت

د˘˘ي˘˘م˘˘شسلإ را˘˘ع˘˘˘شسأإ ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لإ

دإو˘م˘لإ ن˘م د˘ع˘ي يذ˘لإو قإو˘˘شسأ’ا˘˘ب

ب هر˘˘ع˘˘شس دد˘˘ح د˘˘قو  ة˘˘م˘˘عد˘˘˘م˘˘˘لإ

غلك52 نزوب ضسيكلل جد0001

رعشسلإ عفر ىلإإ ضضعبلإ ئجل اميف

د˘حإو˘لإ ضسي˘˘كل˘˘ل جد0051 ىلإإ

نيلغتشسم زاتم˘م˘لإ عو˘ن˘لإ ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

جوتنملإ ءإرشش يلع نينطإوملإ لابقإ

.ديجلإ

ءا˘ن˘ي˘˘م نأإ ى˘˘لإإ ةرا˘˘ششإ’إ رد˘˘ج˘˘تو
يتلإ ئ˘نإو˘م˘لإ ن˘ي˘ب ن˘م نا˘ك ة˘با˘ن˘ع
ح˘م˘ق˘لإ ر˘˘خإو˘˘ب لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسإ د˘˘ه˘˘ششت
يدلإو اشسنرف نم هبلغإ دروتشسملإ
مدع مغر  بوبحلإ نإويدل لوحي

دشسفي نأإ دعب كÓهتشسÓل هتيحÓشص
تإءإرجإ رخأاتو ةيلاعلإ ةبوطرلإ ءإرج
ءا˘ن˘ي˘م˘لإ ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت
تبثت يتلإ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لإ ن˘م م˘غر˘لا˘بو
نإويدل لوحي هنأإ إ’إ هتيحÓشص مدع
د˘˘ق تنا˘˘ك يذ˘˘لإ ر˘˘مأ’إ بو˘˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘لإ

تاهج ةدع قباشس تقو يف هتفششك
إوناك نيذ˘لإ لا˘م˘ع˘لإ إذ˘كو ة˘ي˘جرا˘خ
ةلومحلإ غيرفت ةيلمع ىلع نوفرششي
م˘˘ت˘˘ت تنا˘˘˘ك تإءإر˘˘˘ج’إ ل˘˘˘ك نأإ ’إ
يه ةثداح رهششإ لعلو  ةيداع ةفشصب
حمقلإ نزا˘خ˘م ضسإر˘ح د˘حأإ ة˘لوا˘ح˘م
تناك يتلإ تإزواجتلإ نع ثدحتلإ
هيلع روثعلإ متي نأإ لبق Óيل ثدحت

ةطشسإوب لبك نإ دعب ةدماه  ةثج
ن˘˘يد˘˘ي˘˘لإ يو˘˘ت˘˘شسم ي˘˘˘ل˘˘˘ع كÓ˘˘˘شسإ

تفتخإ يتلإ ةثداحلإ يهو نيلجرلإو

.دعب اميف اهملاعم

يعيبطلأ زاغلأو ءابرهكلأو ةئيهتلاب أوبلاط

ةملعلإ ةيدلب رقم نوقلغي ايفير انكشسم53 يح ناكشس
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ضسمأإ نينطإوملإ نم ديدعلإ مدقأإ
ةملعلإ ةيدلب رقم قلغ ىلع دحأ’إ

53 ي˘ح نا˘كشس فر˘ط ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب
زاغلإ ، ءابرهكلاب ةبلاطملل انكشسم
، يحشصلإ فرشصلإ , تإونقب طبرلإ
ةيدلبلإ لشش يف  ببشست ام ةئيهتلإ

ةكرحلإ.نينطإوملإ حلاشصم لطعتو
دعب تءاج يحلإ ناكشسل ةيجاجتح’إ

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ي˘ف ف˘يو˘شست˘لإو ة˘ل˘طا˘م˘م˘لإ

تابشسانم يف مهل ةمدقملإ دوعولإ

ىلع ديشسجتلإ رظتنت يتلإو ةقباشسلإ

يف اشساشسأإ لثمتملإ -مهريبعت دح-

فر˘˘شصلإ تإو˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘ح˘˘˘لإ ط˘˘˘بر

ي˘ح˘لإ ط˘برو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘لإو ي˘˘ح˘˘شصلإ

زا˘غ و ة˘ي˘لز˘ن˘˘م˘˘لإ ةرا˘˘ن’إ ة˘˘كب˘˘ششب

 .ةنيدملإ

تابشسانم ةدع يف ناكشسلإ ناكو

ةيدلب رقم قلغ ىلع إومدقإ ةطراف

فورظلاب إديدنت ،ةنداكلاب (ةملعلإ)

إرظن اهيف نوطبختي يتلإ ةيرزملإ

ميركلإ ضشيعلإ فورظ طشسبإ بايغل

ر˘خأا˘˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن، زا˘˘غو ءا˘˘م ن˘˘م

ة˘شسا˘ي˘شس ن˘مو، ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لإ لا˘˘غ˘˘ششأإ

ة˘ع˘ب˘ت˘م˘لإ ة’ا˘ب˘مÓ˘لإو ضشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لإ

قلغ ىلع مهعفد يذلإ رمأ’إ،مهعم

لشسÓشسلإو «ةنداكلإ»ب ةيدلبلإ رقم

نوجتح˘م˘لإ بلا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘يد˘يد˘ح˘لإ

ل˘ف˘كت˘لإو ، م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ن˘˘ب˘˘غ˘˘لإ ع˘˘فر˘˘ب

بايغب اشساشسأإ قلعتت يتلإ مهبلاطمب

نكشسم53  يحب ةيرشضحلإ ةئيهتلإ

ديد˘ع˘لإ ي˘ف إو˘ل˘شسإر نا˘كشسلإ نا˘كو

يك ةينع˘م˘لإ تا˘ه˘ج˘لإ تإر˘م˘لإ ن˘م

يحلاب نونطقي مهنأإ مغر  لخدتت

إو˘لإز ’و تإو˘˘ن˘˘شس6 ةبإرق ذ˘ن˘م

.ةاناعملإو لكاششملإ ضسفن نوناعي

رأرف ةلاح يف دجأوتيو ةميدتضسم ةهاع يف هل ببضست

«ششوريمع ديقعلإ» عراشش يف نيكشسب باشش عبشصإإ رتبي ايئاشضق قوبشسم
¯hd«ó gô…

ر˘خآإ» ـل م˘˘ي˘˘ل˘˘ع رد˘˘شصم ف˘˘ششك
ايئاشضق نيقوبشسملإ دحأإ نأإ «ةعاشس
باشش ىلع عوبشسأ’إ ةياهن ىدتعإ
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ن˘ي˘كشس ة˘ط˘شسإو˘˘ب
ةنيدمب «ضشوريمع ديقعلإ» عراشش
د˘حأإ ع˘ط˘ق ي˘ف بب˘شست ا˘˘م ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
طقف مايأإ دعب كلذ يتأاي ،هعباشصأإ

.ضسبحلإ هترداغم نم
يناجلإ نأإ ردشصملإ حشضوأإ ثيح

اماع81 رمعلإ نم غلابلإ «أإ.خ»

دعب كلذو مايأإ لبق ضسبحلإ رداغ
هترداغمو ه˘ي˘ف ا˘عو˘ب˘شسأإ ى˘شضق نأإ
ريغ رهششأإ ةتشسب هيلع مكح نأإ دعب
ضضيبأإ احÓشس رهششأإ نأإ دعب ةذفان

د˘ي˘ق˘ع˘لإ» عرا˘˘شش ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
ع˘يور˘ت ي˘ف بب˘شستو «ضشور˘˘ي˘˘م˘˘ع
هنأإ ودبي يذلإ مكحلإ وهو ةراملإ
ه˘نأإ را˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،ه˘˘ل ا˘˘عدإر ن˘˘كي م˘˘ل
ى˘ل˘˘ع ر˘˘ب˘˘كأإ ل˘˘كششم ي˘˘ف بب˘˘شست
رجاششت نيأإ عراششلإ ضسفن ىوتشسم
ه˘ي˘ل˘ع ىد˘ت˘عإو نا˘كشسلإ د˘˘حأإ ع˘˘م
د˘حأإ ر˘ت˘ب ي˘ف بب˘شست ا˘˘م ن˘˘ي˘˘كشسب
هثوكم ىعدتشسإ ام ،هيدي عباشصأإ

ن˘ي˘مو˘ي ةد˘م˘ل ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لإ ي˘˘ف

54 هتدم يب˘ط ز˘ج˘ع˘ب ه˘تردا˘غ˘مو
ةلاح يف دجإوتيف يناجلإ امأإ ،اموي
لبق نم هنع ثحبلإ يرجيو رإرف
رششاعلإ ير˘شضح˘لإ ن˘مأ’إ ح˘لا˘شصم
«أإ.خ» ىلع تشضبق نأإو قبشس يتلإ
،ةريطخ ةي˘مإر˘جإإ ا˘يا˘شضق ةد˘ع ي˘ف
رهشش اهفرتقإ يتلإ كلت رإرغ ىلع
ميطحتب ماق نيأإ يشضاملإ يرفيف
ىلع ةنوكرم تناك تإرايشس عبشس
«ضشوريمع ديقعلإ» عراشش ىوتشسم
ةداح ةلآإ ة˘ط˘شسإو˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب

يشضاق ردشصي نأإ لبق «روطاشس»

(اماع71 اهتقو ه˘ن˘شس) ثإد˘حأ’إ

يف ا˘مأإ ،إر˘ششا˘ب˘م ءا˘عد˘ت˘شسإ ه˘ق˘ح˘ب

نيأإ9102 ةنشس نم ربمتبشس رهشش

ةوخإ’إ» روحم ىوتشسم ىلع ماق

ميطحتب «جشسفنبلإ» جهنو «ليياك

ي˘ت˘لإ تإرا˘ي˘شسلإ ن˘˘م دد˘˘ع جا˘˘جز

ة˘ط˘شسإو˘ب كا˘ن˘˘ه ن˘˘م ةرا˘˘م تنا˘˘ك

،ةلإدعل˘ل ا˘هر˘ثإإ ى˘ل˘ع مد˘قو ف˘ي˘شس

هنع ثوحبم ناك هنأإو اشصوشصخ

هئإدتعاب قلعتت ىرخأإ ةيشضق يف

ن˘طإو˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ل كير˘˘شش ة˘˘ق˘˘فر

هب˘ل˘شسو ة˘م˘لا˘ق ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي

نويلم06 ـب ردقي لاملإ نم اغلبم

ي˘ف ا˘شضيأإ ا˘ه˘ت˘قو ح˘ج˘نو م˘ي˘ت˘ن˘˘شس

هلعج ام وهو نجشسلإ لوخد يدافت

يتلإ ةيمإرجإ’إ هلاعفأإ يف ىدامتي

يفو باشش عبشصإإ رتب اهرخآإ ناك

مزÓلإ لكششلاب هعدر متي مل لاح

دمحت ’ ام ىلإإ لشصيشس رمأ’إ نإاف

.هابقع

ةحابضسلأ عنم رأرقل تاقورخ ليجضست دعب

ئطإوششلإ ىلإإ لوخدلإ ذفانم قلغ
نيفلاخملإ ّدشض تابوقعلإ ديدششتو

راطإإ يف إديدج اجمانرب ةبانع ةي’ول ةّيلحملإ تاطلشسلإ ترّطشس
تاقورخ ةّدع هتلاط يذلإ ةحابشسلإ عنم رإرقب مراشصلإ ّديقتلإ

نييشضاملإ نيمويلإ لÓخ ّةيشصولإ تاهجلإ تمدقأإ ثيحإرخؤوم
عم ئطإوششلإ ىلإإ لوخدلإ ذفانم قلغ ىلع يراجلإ عوبشسأ’إ نم
ةديدع تإزواجت ليجشست دعب نيفلاخملإ ّدشض تابوقعلإ ديدششت
رقملإ تاميلعتلل تÓئاعلإ مإرتحإ مدعو ةحابشسلإ عنم رإرقل

ّ
نم ة

ىعدتشسإ ام وهو ،ةريخأ’إ ةنوآ’إ لÓخ ّةينعملإ تاطلشسلإ فرط
نينإوقلإ قيبطت ىلع لمعي إديدج اجمانرب ةريخأ’إ هتاه ريطشست
عدرو نيفلاخملإ ّدشض تابوقعلإ ديدششت قيرط نع اهريفإذحب

راششتنإ يدافت لجأإ نم مييختلإو ةحابّشسلإ رظح رإرق يقراخ
قايشس يفو ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ل˘خإد ر˘ث˘كأا˘ف ر˘ث˘كأإ ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
إدفإوت ةيشضاملإ مايأ’إ لÓخ ةي’ولإ ئطإوشش تدهشش دقف لشّصتم
نود ةيموي ةفشصب هابتنإÓل تفلم لكششب تÓئاعلإو نينطإوملل
يف مهاشسي نأإ هنأاشش نم يذلإ رمأ’إ ةروطخل ة’ابم ىندأإ مهتراعإإ
ةلشسلشس نم مغرلإ ىلعو ثيح ،رثكأإ ةبشسنب هلغلغتو ءابولإ راششتنإ
ىلإإ ةفاشضإ’اب  ئطإوششلإ ىلإإ لوخدلإ عنمب ةديفملإ تايشصوتلإ

تاميلعتلإ كلت هجو يف تفقو فإرطأإ ةّدعّ نأإ ريغ ،ةحابشسلإ رظح
افلاشس روكذملإ رإرقلإ إوبرشض نونطإومو تÓئاع اهنيب نم
ئطإوششلإ نم ةعومجم ىلع نولبقي إوحإرو طئاحلإ ضضرع
امك ،اهريغو «ورديفلإ» ،«رمع يزير» ،«ديششر حÓف» رإرغ ىلع
ةناخ نمشض جردنملإ مامجتشسإ’إو ةحابشسلإ عنم رإرق ىلع إوشسإد

91--ديفوك» ضسوريف ةهجإومل ةذختملإ ريبإدتلاب ّديقتلإ ةرورشض
نم ةيبانع تÓئاع ةّدع تبره اميف ،رثكأاف رثكأإ هيّششفت حبكو «
نم ضّصلختلإو مامجتشسإ’إ ضضرغب ئطإوششلإ ىلإإ ضسقطلإ ةرإرح
طبترملإ يمويلإ «نيتورلإ» عم ة˘ن˘مإز˘ت˘م˘لإ ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لإ ةرإر˘ح˘لإ
عاتمتشسإ’إ عم ةحابشسلل رحبلإ ىلإإ اهجرخأإ يذلإ يئزجلإ رجحلاب
رقملإ تإءإرجإÓل امامت ةهبآإ ريغ اهتاقوأاب

ّ
تاطلشسلإ فرط نم ة

ىلإإ لوخدلإ ذفانم قلغب إديدج اجمانرب ترّطشس يتلإ ةّيلحملإ
ىلع تدّدشش امك نيفلاخملإ ّدشض تابوقعلإ ديدششتو ئطإوششلإ

تإءإرجإ’اب مهّديقت ةرورشضو مهتويبل نينطإوملإ مإزتلإإ ةرورشض
ر˘لإ ر˘ي˘بإد˘ت˘لإو

ّ
رطخ نم مهتمÓشسو مه˘ت˘ّح˘شص ة˘يا˘م˘ح ى˘لإإ ة˘ي˘مإ

ريبإدتلإ اهنم ا˘م˘ي˘شس’ ،د˘ج˘ت˘شسم˘لإ ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘با˘شصإ’إ
دجتشسملإ ءابولإ إذه ىودع راششتن’ يدشصتلإ لجأإ نم ةذختملإ
نمو تاعّمجتلل ةبطقتشسملإ تإءاشضفلإو ةماعلإ طاشسوأ’إ يف

.ئطإوششلإ اهنمشض
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عيرشسلإ لّخدتلإ تإّوق ريخشست
ميلقإل ةعباتلإ ئطإوششلإ ةبقإرمل

ةطرششلإ
ةبيتكل ةعباتلإ نمأ’إ تإّوق ةّيشصولإ تاطلشسلإ ترّخشس
ميلقإ’ ةعباتلإ ئطإوششلل اهتبقإرم لجأإ نم عيرشسلإ لّخدتلإ
حÓفو «ورديفلإ» ىطاشش رإرغ ىلع ةطرششلإ ضصاشصتخإ

«يو˘با˘شش» ر˘م˘ع يز˘ير ئ˘طا˘شش ع˘م «و˘ل˘كنا˘شسلإ» د˘ي˘ششر
ىلع ةرطيشسلإ ضضرف لجأإ نم ةّيلمعلإ تءاج دقو ،اهريغو
نع اهجورخب رذني اجرعنم إرّخؤوم تكلشس يتلإ عاشضوأ’إ
تإزواجتل ةّينعملإ تاهجلإ ليجشست ّلظ يف ةرطيشسلإ

لوؤوشسم لعج ام وهو ،ددشصلإ إذه يف قاطنلإ ةعشسإو
دّيقتلإ ةرورشضب يشصوي ةبانع ةي’ول يذيفنتلإ زاهجلإ
ددعل اهبذج ةظحÓم دعب ،ئطإوششلإ دايترإ مدع تاميلعتب

دفإوتو مرشصنملإ يام رهشش ةيإدب ذنم رإوّزلإ نم ريبك
ردجت ،ةبانع ئطإوشش ىلع نينطإوملإ لبق نم ريبك ددع
دق افلاشس ةروكذملإ ةينمأ’إ حلاشصملإ نأإ ىلإإ ةراششإ’إ
نيذلإ نيفلاخ˘م˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب تا˘ف˘لا˘خ˘م إر˘خؤو˘م تز˘ج˘نأإ
ر˘شصي

ّ
تما˘ق ا˘م˘ي˘ف د˘يد˘ج ن˘م ئ˘طإو˘ششلإ دا˘ي˘ترإ ى˘ل˘ع نو

حلاشصملإ عم قيشسنتلابو عيرشسلإ لّخدتلإ ةبيتك حلاشصم
يرا˘ج˘لإ عو˘ب˘شسأ’إ ة˘يإد˘ب نا˘كم˘لإ ق˘يو˘ط˘ت˘ب ة˘ّشصت˘خ˘م˘لإ

جمانرب ريطشست قيرط نع نيفلاخملإ ةرشصاحمب اهمايقو
رشصانع˘لإ زا˘ج˘نإإ ع˘م ئ˘طإو˘ششل˘ل ة˘ب˘قإر˘م ة˘ّي˘ل˘م˘ع ل˘م˘ششي
ام ضصاخششأ’إ نم ديدعلإ ّقح يف عامشس رشضاحم ةينمأ’إ

تلاط يتلإ تاقورخلإو تإزواجتلل ّدح عشضو هنأاشش نم

«hd«ó Gdù°Ñà.ةحابشسلإ عنم رإرق

سسمضشلأ ةعضشأأ تحت ةضضورعم تناك

ةيندعملإ هايملإ نم إرتل8313 فÓتإإ
و يئاهن بحشسب ةبانع ةي’ول ةراجتلإ ةيريدم حلاشصمل ةعباتلإ ضشغلإ عمقو ةباقرلإ حلاشصم تماق ةشساشسحلإ دإوملإ ظفح و ضضرع طورشش مإرتحإإ مدع ةرهاظ ةبراحم راطإإ يف

تاعدوتشسم دحأ’ ضشيتفت ةيلمع لÓخ ةباقرلإ نإوعأإ لبق نم تمت ةيلمعلإ نإاف انرداشصم بشسحو .ينطولإ نمأ’إ حلاشصم عم قيشسنتلاب ةيندعملإ هايملإ نم إرتل8313ـ ــل فÓتإإ
اهفÓتإاب مايقلإو اهيلع ظفحتلإ متيل ضسمششلإ ةعششأإ تحت ةشضورعملإ ةيندعملإ هايملإ نم ةيمكلإ هذه دوجو مت ثيح ةلمجلاب رئاشصعلإو ةيزاغلإ تابورششملإو ةيندعملإ هايملإ عيب
ةيئإذغلإ دإوملإ ضضرع ةرهاظ ةبراحم  راطإإ يف امئإد هنأإ ردجيو .كلهتشسملإ ةحشصل ةيامحو اظافح قوشسلإ يف اهقيوشست عنمل كلذو  كلذب رشضحم ريرحتو ناكملإ نيعب إروف

63,2  ةلمجلاب رجاتل ؛نيزخت عدوتشسم يف فÓتإإو زجح نع طرافلإ ءاعبرأ’إ تناك ةبانع ةي’ول ةراجتلإ ةيريدم تنلعأإ نيزختلإو ظفحلإ طورشش مإرتحإإ مدعو ضسمششلإ ةعششأ’

.ميتنشس نويلم721 قوفت ةيلامجإإ ةميقب رئاشصعلإو ةيزاغلإ تابورششملإ نم إرتل0542 و ؛عبنملإ هايمو ةيندعملإ هايملإ نم إرتل44763 و ؛(ةنيرفلإ) قيقدلإ نم نط
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 ىحشضأ’ا ديعو رطفلا ديعو ناشضمر نم غرفتلا دعب

 ةسصاخ فورظ طسسو كابلل ايسسفن ءانبألآ ريسضحت رسشابت   تÓئاعلآ
ءاهتن’ا دعبو ةيريشصملا تاناحتم’ا هذه نوزاتجيشس نيذلا ءانبأÓل ةبشسنلاب ايرولاكبلاو مايبلا يتداهششل اهمامتها ةبانع ةنيدمب تÓئاعلا نم ديدعلا تلوح

ةيفيك وهو رخآا Óكششم هجاوت نآ’ا يهاه ءانبأ’ا داعشسإا لجأا نم اهلاومأا ةطيشسبلا ةشصاخ تÓئاعلا هذه بلغأا هيف تفرشص يذلا كرابملا ىحشضأ’ا ديع نم
ناحتمÓل ادادعتشسا ايشسفن مهدادعإاو انوروك ةحئاج ببشسب ةدم ذنم ةشساردلا فقوت لظ يف مهل معدلا ميدقت لجأا نم ةيشصوشصخلا سسوردلا فيراشصم ريفوت

.ديدج سسفنب ةشساردلا دعاقم ىلإا ةدوعلاو ةديدج ةقÓطنا نامشضل يريشصملا

مهدبكت ببشسب
رخأات ءارج رئاشسخ

 قلغلا تاءارجإا

قوسس راجت
نوبلاطي باطحلآ

 يلآولآ لخدتب
نع باط˘ح˘لا قو˘سس را˘ج˘ت ر˘ب˘ع
ةيلمع رارمتسسا ءارج مهئايتسسا

لاغسشأا رخأات ببسسب قوسسلا قلغ
ام ذنم اهل عسضخي يتلا ةئيهتلا
نأا نيح يف نيرهسشلا نع ديزي
د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
قو˘˘سسلا ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا نأا تد˘˘˘كأا
ىد˘˘ع˘˘ت˘˘يل ل˘˘جأا ي˘˘ف نو˘˘كت˘˘سس
بسسحو ا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشع˘˘˘˘˘لا
راجتلا اهب مدقت يتلا ىواكسشلا

اود˘˘ب˘˘كت م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآل
يتلا قلغلا تاءارجإا ءارج رئاسسخ
يتلا ر˘ج˘ح˘لا تاءار˘جإا˘ب تق˘ب˘سس
نئابزلا ددع عجارت يف تمهاسس
تاءارجإلا بناج ىلإا عبرلا ىلإا
تاطلسسلا تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘عدر˘لا
قوسسلا لخاد اهترقأا دق ةيئلولا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا تاءار˘جإا را˘طإا ي˘ف
تيح دجتسسملا انوروك سسوريف
ن˘ئا˘بز˘لا دد˘ع ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ب تر˘˘مأا
ةباوب سصيسصختو قوسسلا لخاد
جورخلل يرخأاو لوخدلل ةدحاو
ىلع فوقولا ناوعأا نييعت عم
لبق ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت
ل˘جأا ن˘م قو˘سسلا ق˘˘ل˘˘غ م˘˘ت˘˘ي نأا
نم ناك ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا
ديزي ام ذنم يهتنت نأا سضورفملا

هنإاف راجتلا بسسحو رهسشلا نع
رج˘ح˘لا تاءار˘جإا ف˘ي˘ف˘خ˘ت د˘ع˘ب
ناك فيسصلا لسصف لولح عمو
اءزج اوسضوعي نأا نكمملا نم
م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ˘˘لا ن˘˘م
وا ةيئلولا تاطلسسلا نودسشاني
لوألا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘حألا˘˘˘˘ب
ىلع فوقولا لجأا نم لخدتلا
بابسسأاو ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا ر˘ي˘سس
د˘ق نا˘ك ه˘نأاو ة˘سصا˘خ ر˘ي˘˘خأا˘˘ت˘˘لا

ريسس ىلع هفوقو لÓخ حرسص
اهنأاب عيباسسأا ةدع ذنم لاغسشألا
مت˘ي˘سسو ة˘ع˘ير˘سس ةر˘ي˘تو˘ب ر˘ي˘سست
لا˘جآلا ي˘ف قو˘سسلا ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا
نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو. ةددحملا
ةيلمعل عسضخي باطحلا قوسس
تار˘م˘م˘لاو ة˘ف˘سصرأÓ˘ل ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت
نأا دعب تاناخلا ادكو ةيلخادلا
ة˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘لازإا م˘˘˘˘ت
او˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا
سضرعل تارمملا كلت نولغتسسي
ةيوسضوف ةقيرطب علسسلا سضعب
لخاد اماحدزاو ىسضوف قلخ انم
ى˘عد˘ت˘سسا يذ˘˘لا ر˘˘مألا قو˘˘سسلا
لظ يف ةسصاخ تاطلسسلا لخدت
.دجتسسملا انوروك ءابو يسشفت

بلق دعي باطحلا قوسس نأا املع
املع  .ةايحلاب سضبانلا ةنيدملا
تلازام يتلا قلغلا تاءارجإا نأا

لاغسشألا لط˘ع˘ت ءار˘ج ةر˘م˘ت˘سسم
نينطاوملا ىتح رمذت ىلإا تدأا
ءا˘˘سضق ى˘˘ل˘˘ع اودو˘˘ع˘˘ت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

نأا املع ،قوسسلا نم مهتايجاح
اماحدزا دهسشي يزكرملا قوسسلا
ىحسضألا ديع لبق ةسصاخ ايموي
. باطحلا قوسس قلغ دعب
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سسورد˘˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ تح˘˘˘˘˘سضأا
نم لكل ي˘فا˘سشلا ءاود˘لا ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا
ىلعأا فسص ىلإا لاقتنلاو حاجنلا ديري
اه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا˘بو،ة˘ن˘سس ل˘ك ة˘يا˘ه˘ن ع˘م
«روكيل» ةسصروب نأا ىلإا انوناق ةعونمم
ةدايز فر˘ع˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ما˘ع˘لا اذ˘ه
داوملا مظعم يف اريبك لابقإا و ةربتعم
سسكعي ام وهو ،ءانثتسسا نود ةيسساردلا
فÓت˘خا ل يزاو˘م عا˘ط˘ق ه˘ب˘سش ي˘ما˘ن˘ت

ىوسس يمسسرلا عاطقلا نيبو هنيب ريبك
قباسستلا أادب ثيح،ناكملاو تيقوتلا يف
ردق ربكأاب رفظلل ةذتاسسألا نم امومحم
مهئاطعإل سسرادملا ذيمÓت نم نكمم
ع˘فد˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ˘˘لا سسورد˘˘لا
رطسضي  ثيح، ةريبك غلابم اهيف ءايلوألا
ةذتاسسألا دوجأا نع ثحبلا ىلإا ءايلوألا

معدلا سسورد ءاطعإل ىوتسسم مهنسسحأاو
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأل
ة˘ف˘سسل˘ف˘لاو ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو تا˘ي˘سضا˘ير˘˘لا˘˘ك
ةسضورفم تحبسصأا امك،اهريغو تاغللاو
تايرورسضلا ن˘م ا˘هر˘ي˘غ˘ك ر˘سسألا ى˘ل˘ع
تامزل˘ت˘سسم ا˘ه˘سضر˘ف˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘ت˘ح˘لا
.ةايحلا

تلوحت تاعدوتسم و ققش
ءاطعإو معدلل ةسردم ىلإ

ةيصوصخلا سوردلا
ةبانع ةنيدم ءايحأا نم يح لك يف

Óحم وأا ةينكسس ةقسش نأا دجن انحبسصأا
ءاطعإاو معدلل ةسسردم ىلإا تلوحت دق
ةذ˘تا˘سسألا ا˘مأا ، ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا سسورد˘لا
وأا مهلزانم يف اسسورد نومدقي نيذلا
نود˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ف ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا لزا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ف
تارقم مظعم نأا اندجو ثيح،تارسشعلاب
ءاي˘حألا˘ب د˘جاو˘ت˘ت سسورد˘لا هذ˘ه م˘يد˘ق˘ت
وأا ،ةعدسصتم تايانب لخاد عقتو ةميدقلا

ادادعأا نأا امك، ةيثراك ةلاح يف تÓحم
او˘˘م˘˘ّسسر د˘˘ق ةذ˘˘تا˘˘سسألا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م
،سسيرد˘ت˘لا ن˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأل
يف ارسشح ذيمÓتلا نورسشحي اوحبسصأاو
،مهلزانم لخادو ،تÓحملاب ،ناكم يأا

مهّم˘ه˘ت د˘ع˘ت م˘لو ،تا˘عدو˘ت˘سسم˘لا ي˘فو
لو ،هعقاوم لو ،سسيردتلا ةيجوغاديب

م˘غر،ن˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘˘سسمو ،طور˘˘سش
سسوريف راسشتنا ببسسب عسضولا ةروطخ
وه مهّمهي ام لك حبسصأا لب، انوروك
ىلع ةروبسس ةرسضح يف ،سسوردلا حنم
لباقملا يّقلتو ،ةرثعبم يسساركو ،رادج
هنو˘ح˘ن˘م˘ي ا˘م ل˘ك ن˘ع ا˘ير˘ه˘سش ي˘لا˘م˘لا
كلذ˘ل فا˘سضي.سسورد ن˘م م˘هذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل
قاوسسأا ةاذاحمب سسيردتلا نكامأا دجاوت
ةبا˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ما˘ع تا˘قر˘طو
ءا˘˘سضو˘˘سضلا˘˘ب ج˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لاو
هنم رثكأا ايراجت رمألا ودبيو ،ىسضوفلاو
هب مدقت رعسس سضفخأا نأاو ةسصاخ ايوبرت

جد0051  ب ردق˘ي ةد˘حاو˘لا ةدا˘م˘لا
رو˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ةد˘˘حاو˘˘لا ةدا˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘ث˘كأا ع˘ف˘˘تر˘˘تو،ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

0003 زواجتت يتلا، ةيئاهنلا ماسسقأÓل
نأا ور˘ب˘ت˘عا ءا˘ي˘لوألا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م، جد
نيجسسكوأا ةعرج ةيسصوسصخلا سسوردلا

باعيتسسا نم مهءانبأا نكمي اديج Óحو
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب ة˘ئدا˘˘ه ءاو˘˘جأا ي˘˘ف سسورد˘˘لا
نم ديزأا ذنم اهنع اوباغ يتلا ماسسقألا
نم ريثكلا كلذب حبسصأاو ، رهسشأا ةعبرأا
سصي˘سصخ˘ت ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘غر˘˘م ءا˘˘ي˘˘لوألا

سسوردلا ذخأل مهئانبأل ةسصاخ ةينازيم
ى˘˘لإا فا˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘سصخ˘˘˘لا
حاجن فدهب اذهو ةيمويلا فيراسصملا
سسوردلا كلذب ح˘ب˘سصت˘ل ،ر˘ي˘غل ءا˘ن˘بألا
سضر˘ف˘ت ،ةدا˘عو اد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘سصو˘˘سصخ˘˘لا
نامثأابو يسسردم لوخد لك عم اهسسفن
دقف ةذتاسسألا امأا رخآل ناكم نم توافتت
،ح˘˘بر˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسو ر˘˘˘مألا ي˘˘˘ف اود˘˘˘جو
لÓخ نم ةنسسلا ةياهن رهظي نسسحألاو
.هيدي ىلع اوحجن نيذلا ذيمÓتلا ددع

اهئانبأ ريضحت رشابت تقئاع
 مايبلاو كابلل ايسفن

ن˘م د˘يد˘ع˘لا تق˘ل˘ط˘نا ر˘خآا بنا˘ج ن˘م
نم ايسسفن اهئانبأا ريسضحت يف تÓئاعلا
دعا˘ق˘م ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا ةر˘ت˘ف زوا˘ج˘ت ل˘جأا
فوخلا دا˘ع˘با و ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م˘ل ة˘سسارد˘لا

مايبلا يتداه˘سش زا˘ي˘ت˘جا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ن˘ع
نودو فورظلا نسسحأا يف ايرولاكبلاو
انوروك ة˘ح˘ئا˘ج نأا ا˘م˘ك، ة˘ي˘سسف˘ن ةد˘ق˘ع
معدلا سسوردل ءوج˘ل˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع تسضر˘ف
ةريطخ اداعبأا رخآا ىلإا ماع نم ذخأات يتلا

ةريبك غلابم عفد ءايلوألا ىلع سضرفت
مغر مه˘ئا˘ن˘بأا حا˘ج˘ن ل˘جأا ن˘م ة˘ن˘سس ل˘ك
ا˘ه˘لو ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا نأا م˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ع
نوقاسسن˘ي م˘ه˘نأا لإا ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘سسا˘كع˘نا

تا˘˘طو˘˘غ˘˘سضو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘˘بأا ة˘˘˘جا˘˘˘ح ءارو
انثدح ثيح ،ةذتاسسألا سضعب تامواسسمو
نأا ،ةرسسحب ينوبلا ةيدلب نم ءايلوألا دحأا
ح˘ب˘سصأاو ه˘ي˘ل˘ع ا˘سضور˘ف˘˘م را˘˘سص ر˘˘مألا

لظ يف حاجنلا هئانبأا قيقحتل ةليسسو
ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘موا˘˘سسم˘˘لاو تا˘˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سضلا
ذيمÓتلا ىلع ةذتاسسألا سضعب اهسسرامي
ةر˘˘ها˘˘ظ نأا ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ي˘˘ف اد˘˘كؤو˘˘˘م
لكسشب مدقت يتلا ةيسصوسصخلا سسوردلا
سصم˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كم˘˘˘ي ل يو˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ف
عنمو اهتبقارمل يطرسشلا رود ةيلارديفلا
اهيلع لوسصحلا نم ذيمÓتلا وأا ةذتاسسألا
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا ىوا˘كسشلا ن˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
نأا و˘ه د˘ي˘حو بب˘سسل كلذو ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘سصو
لثمل مهءان˘بأا نو˘ع˘فد˘ي ن˘م م˘ه ءا˘ي˘لوألا

نأا ةيلارديفلل نكمي لو ،سسوردلا هذه
تاذ ا˘ح˘˘سضو˘˘م ،م˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ف˘˘ق˘˘ت
،ة˘ي˘سصو˘سصخ˘لا سسورد˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا
،ةياسصولا فرط نم ايمسسر ةروظحملا
يسسفن قاهرإاب نورعسشي ذيمÓتلا لعجت
ةلحرم مسضخ يف مهنوك ةسصاخ ينهذو
رومألا هذه لثمو ،ةقهارملا وأا ةلوفطلا
لقرع˘تو ح˘ي˘ح˘سصلا م˘هو˘م˘ن ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت
،ةيوسضعلاو ةيسسفنلا مهداسسجأا تاريغت
ةيسضقلا يف نعمتلا بجاولا نم راسص اذل
ءاسضقلل بناوجلا فلتخم نم اهتسساردو
توملا ي˘ن˘ع˘ي ا˘هرار˘م˘ت˘سسا نأل ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع
كلذكو ةيوبرتلا ان˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل ءي˘ط˘ب˘لا
ي˘سسارد˘لا راو˘سشم˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب لا˘˘ح˘˘لا
.ذيمÓتلل

ةنهم «ةيصوصخلا» سوردلا
 هل ةنهم ق نم

،هل ةنهم ل نم ةنهم ةريخألا تحبسصأا
ريسست تحسضأا يتلا تائفلا رثكأا نمو
يئÓلا تايعما˘ج˘لا تا˘ب˘لا˘ط˘لا عا˘ط˘ق˘لا
تابلطتم دسسل سسوردلا نمدقي نحبسصأا
رسسألا ةسصاخ مهتÓئاع ةناعإاو ةسساردلا
بي˘ج˘لا فور˘سصم ر˘ي˘فو˘تو ، ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا
ة˘ن˘سسلا داد˘ت˘ما ى˘ل˘˘ع م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘كسشب
تح˘ب˘سصأا ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م. ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

ةسضورفم ةرهاظ ةيسصوسصخلا سسوردلا
ءوجل نم مغرلابو ،ةيرئازجلا رسسألا ىلع
ىلع معدلل جمانرب رارقإا ىلإا ةموكحلا

نأا لإا ،ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ايدعاسصت ى˘ح˘ن˘م تذ˘خأا ة˘سضو˘م˘لا هذ˘ه
تلّوحتو ،ةريخألا تاونسسلا يف اريطخ
ى˘لإا م˘عد ة˘ل˘ي˘سسو ن˘م ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ط˘سسو
اهذختا اميف ،تاناحتملا يف سشغ حÓسس
ل˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘ل ا˘˘حÓ˘˘سس ةذ˘˘تا˘˘سسألا سضع˘˘ب
،عيرسسلا حبرلا قيقحتل لب فورسصملا

سضر˘˘ع˘˘ت ةرا˘˘ج˘˘ت ح˘˘ب˘˘˘سصأا م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا نأل
اذ˘ه ةذ˘تا˘سسألا سضع˘ب م˘˘ن˘˘ت˘˘غ˘˘ي،ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل
سضعب لبق نم ينÓ˘ق˘عÓ˘لا داد˘ع˘ت˘سسلا
،ةيرهسشلا مهليخاد˘م ن˘ي˘سسح˘ت˘ل ءا˘ي˘لوألا
سسفا˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م تل˘خد ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف
ةفيظوب رفظلل ةذتاسسألا نيب قباسستلاو
Óمأا ،لاملا باحسصأا اهرجأا عفدي ةيناث
لينل مهئانبأا ظو˘ظ˘ح ز˘يز˘ع˘ت ي˘ف م˘ه˘ن˘م
ةدا˘ه˘سش ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘˘لا˘˘ع تار˘˘يد˘˘ق˘˘ت

.ايرولاكبلا

ةباقرلا بايغ و ةساردلا فقوت
مهاس نيناوقلا ليعفت مدعو

 ةرهاظلا مقافت يف
ةباقرلا بايغ ببسست رخآا بناج نم

ليعفت مدعو ةيسصولا تاهجلا فرط نم
تتاب يتلا، ةرهاظلا راسشتنا يف نيناوقلا
ذي˘مÓ˘ت˘لا ي˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ار˘ط˘خ ل˘كسشت

يتلا ةيثراكلا نكامألا لظ يف ةسصاخ
ار˘ط˘خ ل˘كسشي ا˘م و˘هو ا˘ه˘ي˘ف نو˘سسرد˘˘ي

تايلمع دياز˘ت ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ م˘ه˘ي˘ل˘ع
تاهجلا كرحت بلطتي ام وهو مارجإلا
ةرهاظلا هذه نم دحلا لجأا نم ةينعملا

ةذتاسسألا سضع˘ب تازوا˘ج˘ت˘ل يد˘سصت˘لاو
انثدحت نيذلا ذيمÓتلا ديدع نأا ةسصاخ،
ن˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نأا نو˘˘مز˘˘ج˘˘ي م˘˘ه˘˘ع˘˘م
نم مهيدل ام ىسصقأا نولذبي ةذتاسسألا

سسكع ،ةيسصوسصخلا سسوردلا يف دهج
بجوتسسي ام اذهو ، ةيماظنلا سسوردلا
نم ةئفلا هذه ءايلوأا بسسح ةرورسضلاب
ةيئاجف سشيتفت تاكرح سضرف ذيمÓتلا

ة˘با˘قر رار˘قإاو ،ةذ˘˘تا˘˘سسألا ءلؤو˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
نيرّسصقملا ةبقاعمو ،مهيل˘ع ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
م˘ه˘سضع˘ب˘ل ةر˘ب˘ع او˘نو˘كي ى˘ت˘ح ،م˘ه˘ن˘˘م
 .سضعبلا

  تايلديشصلل ةبوانملا جمانرب يف رظنلا ةداعإاب نوبلاطي

Óيل مهاسضرمل ءآودلآ ءانتقآ نع نوزجعي نونطآوم
رجحلا ةرتف عم نمازتلاب Óيل لقنلا لئاسسو مادعنا ّلظ يف تايلديسصلل ةبوانملا جمانرب يف رظنلا ةداعإا ةرورسضب ةّينعملا تاطلسسلا ةبانع تاّيدلب ونطاوم بلاطي
رج يّحسصلا

ّ
ةلّثمتملا يئزجلا رجحلل ةدّدحملا ةرتفلا غولب دعبو ةيئاسسملا ةرتفلا لÓخ ةّسصاخ مهتيودأا ءانتقا نع سصاخسشألا نم ريبك ددع زجعو اذهانوروك سسوريف ءا

،ةبوانملا تاّيلديسصلا كلت غولب نم مهنّكمت مدع يف بّبسستي يذلا Óيل لقنلا لئاسسو مادعنا لكسشمب اومدطسصيل ،احابسص ةسسماخلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا ءاسسم ةنماثلا يف
نّمم ءلؤوه هفسصو يذلا رمألا وهو ،اهيلإا لوسصولل نايحأا ةّدع يف تارتموليكلا نم ديدعلا عطق هّفلكي اريبك اقئاع ،هّلقت لقن ةليسسو كلمي ل يذلا سضيرملا دجي نيأا
تفذق دقف لسصّتم قايسس يفو ،ةّيسصولا تاهجلا لبق نم ةجهتنملا ةلابمÓلا ةسسايسسو تايلديسصلا هذه سصوسصخب دمتعملا ميظنتلا ءوسسب «ةعاسس رخآا» ـل اوثّدحت
،ةبوانم ةيلديسص ىلع روثعلا لمأا ىلع ليّللا نم ةرّخأاتم تاعاسس يف عراوسشلا ىلإا نينطاوملا نم ريبك ددعب ةيئاسسملا تارتفلا لÓخ ةيودألا سضعب ىلإا ةّسساملا ةّجاحلا
ماظنب تايلديسصلا نم سضعبلا مازتلا مدع ىرخأا نايحأا يفو ةيلولاب ةيدلب لك ربع ةيلديسص لك نيوانع ةنسضتحملا تاءاسضفلل حدافلا سصقنلاّ لظ يف كلذ يتأاي
لÓخ تايفسشتسسملا ىلإا نولقني نيذلا مهنم اميسس ءاودلا نع ةليوط ثحب ةلحر يف مÓظلاّ لح اّملك نولخدي ىسضرملا ريسصيل ،انوثدحم هنع فسشك ام بسسح ةبوانملا
رورم دعب ةبوانملا تايلديسصلا داجيإا يف ةغلاب تابوعسص نوهجاوي مويلا اوراسص نيأا ،مهتلاح رارقتسسا سضرغب ةيودألا ىلإا ةّسسام ةجاحب نونوكيو ةيئاسسملا ةرتفلا
ميعدتو  ةبوانملا ماظن يف رظنلا ةداعإاب ةينعملا تاطلسسلا نوبلاطي مهلعج امم ،عسضولل ةينعملا تاهجلا رييسست ءوسسو لقنلا لئاسسو مادعنإا ةجيتن Óيل ةنماثلا ةعاسسلا
تايلديسصلا ميعدت لجأا نم ديدج ماظنب ءلؤوه بلاط امك ،مهتهجو ىلإا مهّلقت لقن ةليسسو نع ثحبلا ةاناعم نم مهسصيلخت لجأا نم ءاسسملا ةرتف لولح عم تايلديسصلا
ةراسشإلا ردجت ،نينطاوملا تابلطتمو ىسشامتي امب هيف رظنلا ةداعإا بجوتسسي امم امامت سضرغلاب يفي ل تاب يلاحلا جمانربلا نأا رابتعاب تايدلبلا ىوتسسم ىلع ةبوانملا
ثيح ،Óيل ةحوتفم ةيلديسص نع اثحب مادقألا ىلع ايسشم رخآا ىلإا ناكم نم لّقنتلا ددسصب مهاندجو نيذلا ىسضرملا نم سضعبلا ةاناعم تدسصر «ةعاسس رخآا» ّنأا ىلإا

ةرجألا تارايسس بايغ ببسسب Óيل لّقنتلا نع زجعي هّنأا لإا ،تايلديسصلا نيوانعل نيبوانملا ةلدايسصلا ةعباتمب ةّفلكملا ةهجلا راهسشإا دجو نإاو ىتح هنأا مهدحأا فسشك
رج «دورفلا» ىّتحو

ّ
رقملا ّيحسصلا رجحلا ةرتفو انمازت ءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا نم ءادتبا لقنلا لئاسسو ريسس رظح ءا

ّ
تاءارجإلا ةناخ نمسض جردني امم ةلودلا فرط نم 

ىلع مهربجأاو مادقألا ىلع ايسشم Óيل لّقنتلا نم نينطاوملا نم ديدعلا مغرأا يذلا رمألا وهو ،هيّسشفت عنمو »انوروك» سسوريف ةبراحمل ةيئاقولا ريبادتلاو ةيزارتحإلا

«hd«ó S°Ñà .مهتيودأا ءانتقا سضرغب ةبوانم ةّيلديسص نع ةنّيهلا مهثحب ةلحر يف ةليوط تافاسسم عطق
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 مإرتحلاب ةريدج نهم

لإأ ،ايصسايق اماقرأأ تغلب يتلأو ةعفترملأ ةرأرحلأ تاجرد مغر
يف ريهطتلأ نأويد لامعو ةفاظن لامع نم نأديملأ لاجر نأأ

دوهجمب مايقلأ للخ نم يدحتلأ أوعفر تايدلبلأ نم ددع
.تاعولابلأ رهجو يحاصضألأ تافلخم عفرل ريبك

ميشسإرم ىلع فرششي كرامجلل ماعلإ صشتفملإ
ةشسبتب ماشسقأإ تايششتفم ءاشسؤور بيشصنت

˘ما˘ع˘لأ سشت˘ف˘م˘لأ ر˘ي˘بوز يول˘ع ، عو˘ب˘صسألأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن فر˘˘صشأأ
رتاعلأ رئب و ةصسبت ددجلأ كرامجلأ ءاصسؤور بيصصنتب كرامجلل
كرامجلل ةيوهجلأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ سصا˘صصت˘خأ م˘ي˘ل˘قإل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لأ
ةصسبت ةيلو يلأو هرصضح بيصصنتلأ لفح ميصسأرم يف ةصسبتب

ةيندملأو ةيركصسعلأو ةيئاصضقلأ تاطلصسلأ و يتلوم هللاطع
ةيلو نأويدل تاعامتجإلأ ةعاق ىوتصسم ىلع ةيلولأ تأذب
هتفصصب دعصس فورعم ماعلأ بقأرملاب رمألأ قلعتيو ةصسبت
لغصشي نا˘ك يذ˘لأ ة˘صسب˘ت كرا˘م˘ج˘لأ ما˘صسقأأ ة˘ي˘صشت˘ف˘م سسي˘ئر
ةيوهجلأ ةيريدملاب ةيكرمجلأ تاينقتلل يعرف ريدم بصصنم
هتفصصب جاحلأ يناصشح ديمعلأ سشتفملأو ةنيطنصسق كرامجلل
لغصشي ناك يذلأ رتاعلأ رئب كرامجلأ ماصسقأأ ةيصشتفم سسيئر
ةيلو ةمداخملاب كرا˘م˘ج˘لأ طا˘ب˘صض ة˘صسرد˘م ر˘يد˘م بصصن˘م
.ةلقرو

 انوروك إركشش

ةموأدملل مهريخصست مت نيذلأ راجتلأ نم ربتعملأ ددعلأ مغر
،ةموأدملأ هذهب مأزتللل ةيباقر تأءأرجإأ ذاختأو ديعلأ يموي
ول ىتح ةموأدملاب اعوط أومزتلأ راجتلأ نم ديدعلأ نأأ لإأ

ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘صض ة˘جرد˘م تصسي˘ل م˘هؤوا˘م˘صسأ تنا˘ك
قحل يذلأ ريبكلأ يداملأ ررصضلأ رظنلاب كلذو ةموأدملاب
مهيلع متح يذلأو انوروك بصسب ةيصضاملأ رهصشألأ يف مهب

سضع˘ب سضيو˘ع˘ت ل˘مأأ ى˘ل˘ع نآلأ ل˘م˘ع˘لأ ن˘ع ف˘قو˘ت˘لأ مد˘˘ع
.رئاصسخلأ

نإدعشس لتقت ةعاششإلإ
ةافو ربخ تبصسلأ سسمأأ لوأأ ءاصسم رصشتنأ

عقأوم يف نأدعصس حبأر ينطولأ بخانلأ

ىتح هلوأدت متو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘صصأو˘ت˘لأ

حصضتيل ةينورتكللأ عقأوملأ سضعب يف

ةعاصشإأ درجم ربخلأ نأأ فاطملأ ةياهن يف

نع ثحب˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ح˘ف˘صصلأ فر˘ط ن˘م

ة˘˘بذا˘˘كلأ را˘˘ب˘˘خألأ ل˘˘صضف˘˘˘ب رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لأ

مأأ» ةم˘ح˘ل˘م ع˘نا˘صص د˘كأأو ،ة˘طو˘ل˘غ˘م˘لأو

نويل يف ايلاح دجأوتيو ريخب هنأأ «نامرد

 .اصسنرف ـب

صصاخلإ ريتركشسلإ مÓتشسإو فيقوت
 ايكرتب إراف ناك يذلإ حلاشص دياقلإ موحرملل

ةريونوب طيمرق دعاقتملأ لوألأ دعاصسملأ ملتصسأ مت
قيقحتلأ يصضاق مامأأ لثمي نأأ ىلع رئأزجلأ نم رافلأ
انايب دحألأ سسمأأ هب دافأأ ام بصسح أدغ يركصسعلأ
سسيئر نم رمأاب» هنأأ نايبلأ يف ءاجو.نمألأ حلاصصمل
ريزو ةحلصسملأ تأوقلل ىلعألأ دئاقلأ ةيروهمجلأ
ةينمألأ انحلاصصم نيب قيصسنتلابو ينطولأ عافدلأ

سسيمخلأ ملتصسأو ميلصست مت ةيكرتلأ نمألأ حلاصصمو
ةريونوب طيمرق دعاقتملأ لوألأ دعاصسملأ يصضاملأ
قيقحتلأ يصضاق مامأأ لثميصس يذلأو ،هدلب نم رافلأ
دعا˘صسم˘لأ ل˘غ˘ت˘صشي نا˘كو.ن˘ي˘ن˘ثلأ مو˘ي ير˘كصسع˘لأ
قيرفلأ موحرملأ ةنامأأ سسيئرك ةريونوب طيمرق لوألأ
ه˘ب˘صصن˘م ي˘ن˘ع˘م˘لأ ل˘غ˘ت˘صسأو ،ح˘لا˘صص د˘˘يا˘˘ق د˘˘م˘˘حأأ
جراخو لخأد لأومأأو ةيراقع كلمأأ ىلع لوصصحلل
ةريونوب طيمرق قباصسلأ يركصسعلأ هجأويو.نطولأ
قئاثو بيرصستو سسلتخإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ل˘ي˘ق˘ث ا˘م˘ه˘ت
يف نيميقم ةلأدعلأ نم نيبراه نيصضرحم عم تلاصصتأ يف ينعملأ لخد امك ،ينطولأ عافدلأ ةرأزو نم ةيرصس تامولعمو
.قئاثولأو تامولعملأ رصشنو بيرصست دصصق جراخلأ

ننفتت فراطلإ زاغلنوشس
ةاناعملإ عيزوت يف

تا˘يد˘ل˘ب ع˘ي˘م˘ج نا˘كصس و ف˘ي˘صصلأ ل˘صصف لو˘خد ذ˘ن˘م

را˘ي˘ت˘لأ تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘نأ ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي فرا˘˘ط˘˘لأ تا˘˘يلو

نع ل قبصسم ملعإأ ل و رأذنأ قباصس نود يئابرهكلأ

مايألأ يف نكلو رايتلأ ةدوع نع ل و عاطقنلأ ةدم

ي˘صسا˘ي˘ق˘لأ عا˘ف˘ترلأو ق˘ئأر˘ح˘لأ را˘صشت˘نأ ع˘مو ةر˘ي˘˘خلأ

ة˘ج˘مر˘ب ي˘ف زا˘غ˘ل˘نو˘صس در˘ت˘˘ت م˘˘ل ةرأر˘˘ح˘˘لأ تا˘˘جرد˘˘ل

ةيدلب لكو تايد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ تا˘عا˘ط˘ق˘نلأ

فصصتنم يف رايتلأ اهيل˘ع ع˘ط˘ق˘ن˘ي تا˘يد˘ل˘ب˘ف ا˘ه˘ظ˘حو

.كيلأود أذكه و ليللأ قصسغ يف ىرخأأ و راهنلأ

رتاعلإ رئبب كإرطانوشس رقم مامأإ ماعطلإ نع حوتفم بإرشضإإ يف باشش
يف ،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ يف باصش ،سسمأأ حابصص ذنم لخد
يتأايو ،ةصسبت بونج رتاعلأ رئبب »كأرطانوصس »رقم مامأأ بأرصضإأ
نع هنم أريبعت ةيجاجتحإلأ ةكرحلأ هذه ىلع مأدقإلاب ينعملأ رأرق
فيظوت ةقباصسم زاتجأ هنأأ لوقيف سشيمهتلأو ةرقحلأ نم هيناعي ام
قحتلي مل هنأأ لإأ7102 ةنصس اهجئاتن نع نلعملأو ةكرصشلاب
نم ديحولأ هنأأ فيصضيو ةقباصسملأ يف هحاجن مغر هلمع بصصنمب
نييعت وأأ بيصصنت ر˘صضح˘م ه˘ح˘ن˘م رر˘ق˘ت˘ي م˘ل ن˘ي˘ح˘جا˘ن01 نيب
ةمئا˘ق بي˘تر˘ت ي˘ف ه˘ب˘صصن˘م نأأ ي˘عأد˘ب ة˘ي˘ق˘ط˘ن˘م ر˘ي˘غ تأرر˘ب˘م˘ب
طابحإأ نم دأز امو بابصسألل ركذ نود هؤواغلإأ مت دق نيحجانلأ
يلثمم نم اهاقلت يتلأ دوعولأ وه لغصشلأ ملاع لوخدل باصشلأ
ه˘ب˘ل˘ط˘م ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ نأا˘صشب ة˘يلو˘لأ ي˘لأوو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ
هعفد ام مويلل ققحتي مل كلذ نأأ لإأ ليغصشتلأ ةرأدإأ عم قيصسنتلاب
ةرأرحلل تأريثأات يأل مامتهأ نود ماعطلأ نع بأرصضإأ يف لوخدلل
أذه ىلع ىقبيصسو هجاجتحإأ يف عرصش امدنع هتحصص ىلع ةيلصصفلأ
امك ةلاطبلأ سسجاه نم هلاصشتنأو هل هباجتصسإلأ نيح ىلإأ لاحلأ
هتيعصضو يف قيقحتلل ىلوألأ ةرأزولأ نم هتافتلإأ يف باصشلأ لمأاي
.7102 ةيليوج ذنم هل سضرعت ملظ دعب هفاصصنإأو



 هتافو ةعئاش يجورم ىلع دري نادعس
ديفت ““كوبصسيف““ تاحفصص فلتخم يلع تارصشن ةدع يعامتج’ا لصصاوتلا تاصصنم تلوادت ثيح ،نادعصس حبار قباصسلا ينطولا بردملا ةافو دكؤوي مداصص ربخ ىلع صسمأا لوأا ءاصسم نويرئازجلا صشاع

تاعاصسلا لÓخ ايديم لايصشوصسلا يلع اجاور رثكأ’ا ةمئاق ردصصت ،نادعصس حبار ةافو ربخ نأاب كلذ دعب ةيمÓعإا رداصصم تدافأا اميف ،نادوصسلاب نامرد مأا ةمحلم صسدنهم ،نادعصس حبار ةافوب
عطقم يف نيبردملا خيصش رهظ امك ،ينطولا بختنملا عم ةيخيراتلا تازاجنإ’ا بحاصص ،نادعصس حبار ةافو ةبرقم رداصصم تفنو ،هتافوب ديفت رابخأا لوادت بقع اصصوصصخ ،ةيصضاملا ةليلقلا

ويديف عطقم يف هصسفنب رهظيل ،رخآ’ تقو نم ،نادعصس حبار لوح اهلوادت متي ةعئاصشلا هذه نأا ىلإا راصشيو ،ةديج ةيحصصلا هتلاح نأا يلإا اريصشم ،ناكم لك يف هيبحم نئمطي وهو هل لوادتم ويديف
و ،تازاجنإ’ا نم ديدعلا رصضخلا عم ققحو ،يرئازجلا يوركلاو يصضايرلا طيحملا يف ةفورعملا تايصصخصشلا نم ،نادعصس حبار نأا ركذلاب ريدجلاو ،ةافولا ربخ لوح هلوادت متي ئصش لك يفني

6491. ةنصس يفناج نم ثلاثلا يف ةنتاب ديلاوم نم وهف

ديلو.ف
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ةيدولوم قيرفل يمصسرلا قطانلا لاق
بق˘˘˘ع یریخ˘˘˘ل˘˘˘ب ر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا
ةرادإا صسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ةصساردل كلذو ،صساملا ةدايقب قيرفلا

بت˘ك˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’ا تارار˘˘ق˘˘لا تا˘˘ع˘˘ب˘˘ت
قيرفل ةلوطبلا بقل هحنمو يلاردفلا
دعت تارارقلا كلت نأاب ،دادزولب بابصش

نأا˘ب اد˘كؤو˘م ن˘ي˘ناو˘ق˘˘ل˘˘ل ا˘˘ح˘˘صضاو ا˘˘قر˘˘خ
كلذ ىلع تكصست مل ةيدولوملا ةرادا

حر˘˘صصو ،باو˘˘ب’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج قر˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسو
با˘ب˘صش ق˘ير˘ف˘˘ل بق˘˘ل˘˘لا ءاد˘˘ها““ :Ó˘˘ئا˘˘ق
ن˘ي˘ناو˘ق˘ل˘ل خرا˘صص قر˘خ ه˘ي˘˘ف دادزو˘˘ل˘˘ب
ملظ هيفو امامت لوبقم ريغ رمأا اذهو
ق˘˘ح نأا د˘˘˘كؤوأا ي˘˘˘ن˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو ا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ةرازول أاج˘ل˘ن˘صسو ع˘ي˘صضي ن˘ل ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘صضا˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلا
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م نأاو ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
ر˘ي˘غ ةرا˘صشت˘صس’ا نأا˘ب د˘˘كأا تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لا

ديدحتل اهدامتعا نكمي ’و ةينوناق
ل˘˘صصاوو ،““يور˘˘ك˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘صصم
ةرادإ’ا صسلجم مصساب يمصسرلا قطانلا
اذ˘ه ي˘ف ه˘ث˘يد˘˘ح ير˘˘ي˘˘خ˘˘ل˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا
ىلإا ةجا˘ح˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا““ :Ó˘ئا˘ق قا˘ي˘صسلا
ا˘˘نرا˘˘صصنأا بلا˘˘ط˘˘ن ن˘˘ح˘˘نو رار˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ا

صسيئر بلاطن ام˘ك ل˘ق˘ع˘ت˘لاو ءود˘ه˘لا˘ب
نو˘˘ب˘˘ت د˘˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

هنأا ةيادبلا نم حرصص هنأ’ لخدتلاب
،دحأا ملظي نل ةديدجلا رئازجلا يف
نا˘ب ح˘م˘صسن ن˘لو ا˘ن˘ق˘˘ح ع˘˘جر˘˘ت˘˘صسن˘˘صسو
ىل˘˘ع ن˘˘يردا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ك بق˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘ي˘˘˘صضي
.““هب جيوتتلا

يف عيقوتلا نم برتقي يوارد
 ةيدولوملا

،يوارد ءايركز تاب ،رخآا قايصس يفو
با˘ق ،ف˘ي˘ط˘صس قا˘فو ناد˘ي˘˘م ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
ىلإا لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن’ا ن˘˘˘م ىندأا وأا ن˘˘˘ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ق

ةرتف لÓخ ،رئازجلا ةيدولوم فوفصص
ملعو ،ةلبقملا ةي˘ف˘ي˘صصلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

ةرادإا نأا˘˘˘˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘˘˘˘صصم˘˘˘˘˘˘˘لا صضع˘˘˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘˘˘˘م
عم ا˘ه˘ت’ا˘صصتا تر˘صشا˘ب د˘ق ة˘يدو˘لو˘م˘لا
ىلإا ما˘˘م˘˘صضن’ا˘˘˘ب ه˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘قإ’ ،بعÓ˘˘˘لا

ةذ˘˘فا˘˘ن ح˘˘ت˘˘ف ع˘˘م ،ي˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا

توأا5 مو˘ي ،ة˘ي˘ف˘ي˘صصلا تÓ˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لا
يوارد نأا تدكأا ،رداصصملا تاذ ،مداقلا

ةبرجت صضوخ˘ل صسم˘ح˘ت˘م (ا˘ًما˘ع62)
راظت˘نا˘ب و˘هو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ي˘ف ةد˘يد˘ج

م˘˘˘صسح˘˘˘ل ،قا˘˘˘فو˘˘˘لا ةرادإا˘˘˘ب عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
ردجتو ،ةيدولوملا صضرع نم هفقوم
دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘صش بع’ نأا ىلإا ةرا˘˘صشإ’ا
ةياهن دعب ،مازتلا يأا نم رح ،قباصسلا

.مصسوملا ءاهتنا عم هدقع
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ءودهلا راصنقا نم بلط /رئازجلا ةيدولوم

 اــــنقح ىلع تــــكصسن نــــل :يريخلب
 ةرازوــــلاو نوــــبت لــــخدت بــــلطنو

د˘ي˘ع˘صس ز˘مر˘˘لا خ˘˘ي˘˘صشلا ،صسمأا لوأا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا تد˘˘ق˘˘ف
نم ةلفاح ةريصسم دعب78 زهاني رمع نع ةرامع

دهاجملا ،رييصست˘لاو ة˘صضا˘ير˘لا ي˘لا˘ج˘م ي˘ف ءا˘ط˘ع˘لا
ةهبج قيرف فوفصص يف قباصس بع’ ةرامع ديعصس
اذ˘ه˘ب ن˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘م˘لا ل˘ئاوأ’ا ن˘م ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا
م˘ها˘صسو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ن˘ع ا˘عا˘˘فد بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا ل˘˘يود˘˘ت ي˘˘ف لا˘˘ط˘˘˘بأ’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ث ة˘˘˘ق˘˘˘فر

را˘ط˘قأا ر˘ب˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يار˘˘لا ع˘˘فرو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
يف بعÓك ةيفارتحا ةريصسم هل تناك مث ملاعلا

يزيب لثم ةيصسنرفلا ةيدنأ’ا نم ديدعلا فوفصص
ىلع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يد˘نأ’ا صضع˘ب ىلإا ة˘فا˘صضإا ودرو˘بو
بعÓ˘ك ا˘ه˘ع˘م جو˘ت ي˘ت˘لا ةد˘ي˘˘ع˘˘صس ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ا˘˘ه˘˘صسأار
نم ديدعلا دلقت موحرملا ،رئازجلا صسأاكب بردمو
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تÓ˘ل صسي˘ئر ا˘هزر˘بأا بصصا˘ن˘م˘˘لا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘صسئرو ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشل˘˘ل ر˘˘يد˘˘˘مو
ة˘˘يد˘˘نأا بردو ةد˘˘ي˘˘ع˘˘صسب مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

ر˘ك˘صسع˘م ي˘لا˘غو ترا˘ي˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘صشو نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘م
4891 ة˘ن˘صس ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘˘ب ه˘˘ع˘˘م جو˘˘ت يذ˘˘لا

يبيللا يزاغنب قيرف ىلع هفارصشإا يدان نع Óصضف
عيمجلا هل ده˘صش يذ˘لا ةرا˘م˘ع د˘ي˘ع˘صس خ˘ي˘صشلا ةا˘فو˘ب
يف ةيفارتح’او ةبيطلا ةلماعملاو قلخلا نصسحب
لا˘˘صضن˘˘لا زو˘˘مر ن˘˘م از˘˘مر ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

ناكو ،ةي’ولا هذهل ةرربلا ءانبأ’ا دحأاو ينافتلاو
ةر˘ي˘صصق ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م راز د˘ق ي˘مو˘ل˘ب ر˘صضخ˘ل م˘˘ج˘˘ن˘˘لا
ةبصسانملاو هتحصص ىلع نان˘ئ˘م˘طÓ˘ل ةرا˘م˘ع د˘ي˘ع˘صس
و˘هو قا˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صس’ا ما˘˘صسو˘˘ب ه˘˘م˘˘ير˘˘ك˘˘ت تنا˘˘ك كلذ˘˘ك
ةيرئازجلا مدقلا ةركل ريثكلا ىطعأا يذلا لجرلا

ن˘ي˘ل˘صضف˘م هؤوÓ˘مزو و˘ه ر˘ير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث ءاد˘ن ىب˘˘لو
تاءارغإا نع نينغتصسم ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ل˘ع˘لا ف˘ير˘صشت
لا˘م˘لا˘ب م˘ه˘ير˘غ˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لاو ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا يداو˘ن˘˘لا

اذه .ةيرئازج˘لا ةرو˘ث˘لا ءاد˘ن ة˘ي˘ب˘ل˘ت مد˘ع ل˘با˘ق˘م
مهاصس يمولب رصضخل لوقي امك دهاجملاو يبرملا

ةيرئازجلا مدقلا ةركو ةصضايرلا ةمدخ يف اريثك
اهب زيمتي ناك يتلا ةريبكلا تايناكمإ’ا ىلإا رظنلاب
لجرو يبأا روزأا مويلا انأاو بردمك وأا بعÓك ءاوصس
بهذ نم فرحأاب يمصسا ليجصست يف ريبك لصضف هل

ةميقلا هحئاصصنب ةيرئازجلا مدقلا ةرك خيرات يف
برد هنأا ارخف هيفكيو تابيردتلا يف هطابصضناو
ه˘ل نا˘ك ا˘م˘ك تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘صسلا تاو˘ن˘صس ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ف˘لا
ةلوطبلا بقلب ركصسعم يلاغ قيرف جوتي نأا فرصش
.هل ابردم اوهو

 بيجن.ج

ع˘م ح˘يا˘صس ن˘ب ا˘صضر ةر˘ما˘غ˘م نأا ود˘ب˘˘ي
ىلإا تل˘˘صصو د˘˘ق ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش
د˘˘جاو˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف كلذو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘م ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘لا
ةفاصضإ’ابو ،رئازجلا جراخ ةيدنأ’ا
يصسنوتلا يلحاصسلا مجنلا مامتها ىلإا

تف˘صشك ،““يرا˘ن˘ك˘˘لا““ م˘˘ج˘˘ن تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب
يلئابقلا يدا˘ن˘لا ن˘م ة˘برا˘ق˘م ردا˘صصم
ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘صسيأ’ا ر˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا نأا

تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘م ن˘˘م˘˘صض ا˘˘صضيأا د˘˘˘جاو˘˘˘ت˘˘˘ي
،يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا يرود˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘ث
،حتفلا قيرف نم لكب رمأ’ا قلعتيو
ي˘˘ف ،مز˘˘ح˘˘لا يدا˘˘نو صضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘ن
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لا˘˘˘˘بو ر˘˘˘˘خآا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
م˘ه˘صسأار ىل˘عو ““ا˘ك˘صسا˘ي˘ج˘˘لا““ ي˘˘لوؤو˘˘صسم
لوا˘ح˘ي لÓ˘م ف˘ير˘صش يدا˘ن˘لا صسي˘ئر
ابصسح˘ت ق˘ير˘ف˘لا ز˘ئا˘كر˘ب ظا˘ف˘ت˘ح’ا
ردا˘˘صصم˘˘لا نأا ’إا ،مدا˘˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ي˘˘˘˘ف لوأ’ا ل˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘˘ب تح˘˘˘˘˘صضوأا
نا˘˘ك نإاو ىت˘˘ح ل˘˘ئا˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘صش
ه˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ ي˘˘˘ف ط˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا صضفر˘˘˘˘ي
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا د˘˘˘˘حأ’ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
يف عنام يأا دجي ’ دق  ،ةيرئازجلا

رئازجلا جراخ قيرفل حياصس نب عيب
ريبك صضرع لوصصو لاح يف كلذو

.ةنصس52 بحاصص صصوصصخب
ر.ع

ةرامع ديعصس رـــيرحتلا ةـــهبج ةروـــطصسأا عدوـــت رـــئازجلا
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““نصص اذ““ ةفيحصص تفصشك

يلودلا عفادملا نأاب ةيناطيربلا

ينيعبصس نب يمار يرئازجلا

يصسأا و يصسليصشت ةيدنأا يف بولطم

ريبك مامتها ىلإا ةفاصضإ’اب نÓيم

يلاطيإ’ا نÓيم رتنإا يدان نم

يلودلا عم دقاعتلا ةركفب

،ينيعبصس نب يمار يرئازجلا

بختنملا مجن نأاو ةصصاخ

ةدع لغصش هناكمإاب ينطولا

يروحم عفادمك ءاوصس ،بصصانم

طصسو يف بعللا ىتح وأا رصسيأاو

نإاف ديكأاتلابو ،يعافدلا ناديملا

لثمي رتنإ’ا مجحب دان مامتها

نبل ةبصسنلاب رخف ردصصم

ةيميداكأا يف نوكت يذلا ينيعبصس

اكيجلب يف هفارتحا لبق ،وداراب

اهدعب لمح مث ،صسرييل يدان عم

يف هييلبنوم يدان صصيمق

لاحرلا طحو يصسنرفلا يرودلا

بعل يذلا نير فوفصص يف اريخأا

،يلاوتلا ىلع ثلاثلا همصسوم هل

نأاب ةفيحصصلا تاذ تدكأاو

ويصشتلاكلا و غيلرميربلا يقÓمع

ينيعبصس نب عم دقاعتلل نايعصسي

ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ

.ةيلاحلا

سانو ديري امراب
ليبس ىلع
ةراعإلا

،صضومغلا هفلي صسانو مدآا ريصصم لاز ’
ريغ لازي ’ يلوبان هيدان نأا مكحب كلذو
نأاصشب هتلصصو يتلا صضورعلاب عنتقم
ةفيحصص تفصشكو ،يرئازجلا يلودلا
مصضنا امراب يدان نأا ،““تروبصسوتوت““

عانقإا لواحيو صسين عم دقاعتلا قابصسل
ةيلمع ليهصستب ““بونجلا““ يدان يلوؤوصسم
لباقملا يف ،ةراعإ’ا ليبصس ىلع همصض

ةبغر نأا ىلإا ةيلاطيإ’ا ةفيحصصلا تراصشأا
ليبصس ىلع صسانو عم دقاعتلا يف امراب
ةصضراعمب مدطصصت دصصق ةراعإ’ا

اذه ديري ثيح ،يلوبان يدان يلوؤوصسم
لجأا نم يئاهن لكصشب صسانو عيب ريخأ’ا
لجأا يف هليوحت ةقفصص نمث لÓغتصسا

مدآا نأا ىلإا راصشي ،ديدج دقاعت ليومت
يصضقنملا مصسوملا لمح دق ناك صسانو
.ةراعإ’ا ليبصس ىلع صسين يدان ناولأا

ع.صش.م

ةيناطيربلا ”نص اذ“ ةفيحص ةمذ ىلع

ينيعبصس نب عيقوتب رفظلل ناعراصصتي ارتلجناو ايلاطيإا اقÓمع

دقفي ”يجسايبلا»
دقاعتلا يف لمفا

رصان نب عم
،ةيصسنرفلا ةيمÓعإ’ا رداصصملا نم ديدعلا تدكأا
ليعامصسإا اهب ىلدأا يتلا ةريخأ’ا تاحيرصصتلا نأا

تناك ،هلبقتصسم صصوصصخب نÓيم مجن رصصان نب
ناصس صسيراب يدانل ةيوقلا ةبرصضلا ةباثمب

لواحي ثيح ،ودرانويل يصضايرلا هريدمو نامريج
ةلواحم لجأا نم هدهج ىراصصق لذب ريخأ’ا اذه

ةلحرم لÓخ يرئازجلا يلودلا فطخ
نأا ىلإا تاهجلا تاذ تراصشأاو ،ةيفيصصلا ت’اقتن’ا

روطتلا ةلصصاوم يف هتبغر نع رصصان نب ثيدح
مصسوملا رظتني هنأاب ديكأاتو ،““يرينوصسورلا““ عم
نع عافدلا ةلصصاوم لجأا نم ربصصلا غرافب ديدجلا
،هفادهأا قيقحت ىلع هتدعاصسمو يدانلا ناولأا

يف ةبغارلا ةيدنأ’ا لك ىلإا ةحصضاو ةلاصسر ربتعت
لجعتصسي ’ هنأاب ،““يجصسايبلا““ كلذ يف امب همصض

رييغت يف ركفي ’و ““وريصس ناصس““ نع ليحرلا
قلأات ةنصس22 بحاصص نأا ىلإا راصشي ،ايلاح ءاوجأ’ا

““يدرابموللا““ يدانلا عم مصسوملا اذه تف’ لكصشب
ةصضراعلا ةدايقل يلويب ونافيتصس لوصصو ذنم ةصصاخ

ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا نم ديدعلا لعج ام ،ةينفلا
لاير رارغ ىلع اهتركفم يف هلخدت ةريبكلا

.يتيصس رتصسصشنامو ديردم

سأر ىلع زرحم
تاقفصلا لضفأ
اهدقع يتلا

ذنم قويدراوغ
”يتيسلل“ هئيجم

ادحاو ’ويدراوغ بيب ينابصسإ’ا بردملا دعي
ببصسب ايلاح ملاعلا يف نيبردملا زربأا نم
،ينابصسإ’ا فوصسليفلل يكيتكتلا ءاكذلا

عم ابقل41 قيقحت نم نكمت ’ويدراوغ
خينويم نرياب عم باقلأا7و ينابصسإ’ا ةنولصشرب
لصصيل ،يوامصسلا قيرفلا عم اهلثمو ،يناملأ’ا
يف بيب مهاصسو ،هتريصسم يف ةلوطب82 ىلإا

يف يزيلجنإ’ا يرودلا يبقلب يوامصسلا زوف
حبصصأا امك،8102 - 9102و7102 - 8102
ارتلجنإا يف قيرف لوأا هتدايق تحت يتيصسلا

يهو ،ةيلاتتم ةيلحم باقلأا ةصسمخب جوتي
يزيلجنإ’ا يرودلاو ،نيترم ةيريخلا عردلا
ةيزيلجنإ’ا ةيدنأ’ا ةطبار صسأاكو زاتمملا
عقاوب ،يزيلجنإ’ا داحت’ا صسأاكو ةفرتحملا

94 رمعلا نم غلابلا بردملا ،اهنم لكل ةرم

دنواب181و ف’آا804و انويلم187 قفنأا اماع
، ،يتيصس رتصسصشنام بيردت ىلإا لوصصولا ذنم
لاقتن’اب زرحم عانقإا يف ازراب ارود بعل بيب
كراصش يلاحلا مصسوملا يفو ،يوامصسلا قيرفلل
ءاقل12 يف اماع92 رمعلا نم غلابلا زرحم
،يزيلجنإ’ا يرودلا يف ليدبك21و يصساصسأاك
11 ليجصست لÓخ نم افده02 يف مهاصسو

لاطبأ’ا يرود يف مهاصس امنيب،9 ةعانصصو
نم تايرابم6 يف فادهأا ةصسمخب يبوروأ’ا

زرحم ،فادهأا4 ةعانصصو فده ليجصست لÓخ
تاقباصسم عيمج يف22 عنصصو افده12 لجصس
وهو يصضاملا مصسوملا ةيادب ذنم ةيدنأ’ا
زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلا يف ديحولا بعÓلا
لÓخ افده02 نم رثكأا يف دعاصسو لجصس يذلا

.ةرتفلا هذه
ديلو.ف

انيتنرويف
مضل ططخي
لكشب لازغ

يئاهن

ل˘ي˘˘ج˘˘صست ي˘˘ف لاز˘˘غ د˘˘ي˘˘صشر ح˘˘ج˘˘ن
ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘˘ك˘˘˘لا

يرودلا فانئتصسا دعب ان˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف
بب˘˘صسب ف˘˘قو˘˘ت يذ˘˘˘لا ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا

يذلا لماعلا وهو ،انوروك ةحئاج
نوركفي ““’ويفلا““ يلوؤوصسمب عفد
اذه يئاهن لكصشب هدقع ءارصش يف
ناو˘لأا ل˘م˘˘ح ه˘˘نأا م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ف˘˘ي˘˘صصلا
ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس ىل˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘م ةرا˘˘˘˘˘عإ’ا
ردا˘˘˘صصم˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو ،يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا
نإا˘˘˘ف ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘يإا ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا

ي˘ف ة˘يد˘ج˘˘ب ر˘˘ك˘˘ف˘˘ي ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف
ن˘˘م ““بلا˘˘ع˘˘ث˘˘لا““ ـل صضر˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت
ةنصس82 بحاصص ىلع ءاقبإ’ا لجأا

رداصصملا تاذ بصسحو ،هفوفصص يف
ربكأا نوكي دق يداملا بناجلا نإاف
يتيصس رتصسيل نأا مكحب همامأا قئاع
وروأا نويلم9 ىلع لوصصحلا ديري
نويل بع’ تامدخ يف طيرفتلل
لوا˘ح˘ت˘صس ثي˘ح ،ا˘ق˘با˘صس ي˘صسنر˘ف˘لا
لذ˘˘˘ب ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإ’ا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ةرادإا

ةلواحم لجأا نم اهدهج ىراصصق
يدانل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لا بلا˘ط˘م˘لا صضف˘خ

ة˘˘˘ل˘˘˘صصاو˘˘˘م د˘˘˘˘صصق ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا
مصسو˘م˘لا ي˘ف لاز˘غ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’ا
.مداقلا
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لجأ نم دهجب لمعأ“ :لاطع
”دوهعملا ياوتسم ةداعتسا
عم قلأاتلا يف ةيوقلا هتبغر ،صسين يدان مجن لاطع فصسوي دكأا

عقوملل لاق ثيح ،هاوتصسم ةداعتصساو لبقملا مصسوملا يف هقيرف
اريثك ةمهم ديدجلا مصسوملل تاريصضحتلا ةرتف““ :““روصسنلا““ ـل يمصسرلا

دقل““ :لصصاويل ،““دوهعملا ياوتصسم ةداعتصس’ حمطأا يننأ’ ،يل ةبصسنلاب
ةكراصشملا دعبو ،نيدايملا نع ةليوط ةرتفل ينتدعبأا ةباصصإا تيقلت
ىلعأا ىلإا لوصصولا““ :فيصضيل ،““ريخب يننأا رعصشأا ةيدولا تايرابملا يف
لÓغتصسا بجيو ،تايحصضتلاو تادوهجملا نم ديزملا بلطتي ىوتصسم
هقيرف ىوتصسم صصوصصخبو ،““فادهأا غولب لجأا نم ةيلاحلا ةرتفلا

’ ددع كانه““ :يرئازجلا يلودلا در ،تاريصضحتلا يف ماع لكصشب
تايرابم ةدع نآ’ا دح ىلإا انصضخ دقل ،ددجلا نيبعÓلا نم هب صسأاب
ءيصشلا““ :متتخيل ،““تقولا رورم عم رهظي أادب صسناجتلاو ةيدو
يف نوكن ىتح ةريبك ةيدجب لمعلا وه هيف ركفن يذلا ديحولا
.““يرودلا ةيادب دنع ةنكمم ةيزهاج لصضفأا

ع.صش.م
لئابقلا ةبيبصش

حياصس نب تامدخ ىلع يدوعصس عارصص  ”يئاهن ةباثمب رطق ةارابم“ :يزع
يذلا يئاهنلا ةباثمب ،يرطقلا يرودلا نم91 ةلوجلا يف مويلا ماقتصس يتلا رطق عم هقيرف ةارابم لÓصص مأا بع’ يزع بويأا ربتعا

’ اذلو ،يرودلا بيترت لودجب انفقوم فرعي عيمجلا““ :ةارابملاب صصاخلا يفحصصلا رمتؤوملا يف يزع لاقو ،زوفلا نع هيف ليدب ’
:فاصضأاو ،““انددهي يذلا ةيناثلا ةجردلل طوبهلا حبصش نع ةوطخ داعتب’او طاقن ثÓثلا دصصحو زوفلا قيقحت ىوصس انمامأا ليدب
يتلا ةريبكلا دوهجلا لظ يف ،حاجنلاب للكت نأا ىنمتنو ةديجلا ةريصسملا ةلصصاومل حمطنو ،ةيصضاملا ةلوجلا يف ليحدلا عم انلداعت““

،ىرخأ’ا تايرابملا لكل دادعتصس’ا لثم ةيداع تناك رطق ةهجاومل تادادعتصس’ا نأا ىلإا يزع راصشأاو ،““يدانلا لخاد عيمجلا اهلذبي
ىمرم يف هزرحأا يذلا فدهلا ريثأات نأاصشب لاؤوصس ىلع ادرو ،ليحدلا دصض ةريخأ’ا مهتهجاوم دعب ةصصاخ ،ديج لكصشب تراصس اهنأا ادكؤوم
وهو لجصستو قفوت نأا ديجلا نم ةياهنلا يف نكلو ،فادهأ’ا ليجصست نم رثكأا ينمهت قيرفلا ةحلصصم““ :لÓصص مأا بع’ لاق ،ليحدلا

.““اديج ايونعم اعفاد كيطعي ام
ديلو.ف
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تيب نم ةبرقم رداسصم تحسضوأا
ةدايقب ةرادإلا نأا ،دادزولب بابسش
قيفوت يسسفا˘ن˘ت˘لا بط˘ق˘لا ر˘يد˘م
عناسص فلم تقلغأا دق ،يسشيرق
يذ˘لا ،دو˘ي˘ع˘˘سس ر˘˘ي˘˘مأا با˘˘ع˘˘لألا
امدعب ،»ةبيقعلا» يف هؤواقب مسسرت
ن˘˘ع فار˘˘طألا صضع˘˘ب تثد˘˘˘ح˘˘˘ت
يف فارتحÓل ليحرلا يف هتبغر
صضورعلا دعب ،ةيسسنوتلا ةلوطبلا
ةيليو˘ج ر˘ه˘سش ه˘ي˘لإا تمد˘ق ي˘ت˘لا
دعب جيلخلا يف ىتحو ،يسضاملا
نم ديدعلا مامتها لحم ناك نأا
ي˘ت˘لا يدو˘ع˘سسلا يرود˘لا ة˘يد˘˘نأا
ه˘ع˘م ةدا˘ج تلا˘سصتا ي˘ف تل˘خد

ردا˘سصم˘لا ،ةر˘ي˘خألا ةر˘ت˘ف˘˘لا ي˘˘ف
،يسشيرق قيفوت نأا تدكأا اهتاذ
امك ،ءاقبلا ىلع دويعسس عم قفتا
ديدج دقع ىلع بعÓلا عقويسس
،نييفاسضإا نيمسسومل يدانلا عم
ع˘م هد˘ق˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لا و˘˘هو

تقولا يف،1202 فيسص يدانلا
نأا ىلإا ةراسشإلا هيف ردجت يذلا
ةينف˘لا ة˘سضرا˘ع˘لا˘ب لوألا ل˘جر˘لا
د˘ق نا˘ك ،ا˘مود كنار˘ف ي˘سسنر˘ف˘لا
»ي˘برا˘˘ي˘˘سسلا» ةرادإا ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش
نأاو اميسسل ،دويعسسب ظافتحلا
ىلع بعللا ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م ق˘ير˘ف˘لا
،لبقملا مسسوم˘لا تا˘ه˘ب˘ج ثÓ˘ث
نأا ودبي ،ةلسص يذ قايسس يفو
ار˘ي˘ث˘ك بج˘ع˘م دادزو˘ل˘ب با˘ب˘˘سش

،ياد ن˘˘˘ي˘˘˘سسح ر˘˘˘˘سصن نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشب
،فيدرلا قيرفلا يبعل اسصوسصخ
لإا ،ز˘ي˘جو تقو ر˘˘م˘˘ي دا˘˘كي Ó˘˘ف
ن˘م ة˘ب˘هو˘م ةرادإلا فد˘ه˘ت˘˘سستو
رودلا يتأا˘ي˘ل ،»ة˘ير˘سصن˘لا» ناز˘خ
،نا˘˘ن˘˘سسو˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
عم ةيدج تلاسصتا يف دجاوتملا

ثيح ،يدادزولبلا يدانلا يريسسم
مهئارظن عانقإا يف لمألا ىقبي
ح˘ير˘˘سست˘˘ل را˘˘ج˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘م
ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘تو بعÓ˘˘˘˘˘لا
ةليلقلا مايألا لÓخ »يبرايسسلا»
ةبسسنب ثدحي دق ام وهو ،ةلبقملا

هيلع صضرع مدع لاح يف ،ةريبك
ر˘با˘كأا ع˘م د˘ق˘ع ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضمإلا
ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح ر˘˘˘سصن

نأا ى˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘سصم ترا˘˘˘˘˘سشأا
نع ر˘ظ˘ن˘لا او˘فر˘سص ن˘ير˘ي˘سسم˘لا
ي˘قار˘ع˘لا بعÓ˘لا باد˘ت˘نا ةر˘كف
ءÓ˘ع ي˘ت˘يو˘كلا تيو˘كلا يدا˘ن˘ل

هريجانم ةلطا˘م˘م بب˘سسب ،صسا˘ب˘ع
ى˘ع˘سسي يذ˘لا ،ه˘لا˘م˘عأا ل˘˘ي˘˘كوو
تاسضوافملا يف هبولسسأا صضرفلد
رو˘˘مألا ما˘˘مز ي˘˘˘ف م˘˘˘كح˘˘˘ت˘˘˘لاو
ر˘مألا و˘هو ،ةر˘ي˘خألا ع˘ي˘با˘سسألا˘ب
ق˘ي˘فو˘ت ة˘ئ˘ي˘ه ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ت م˘ل يذ˘˘لا
يف ريكف˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘فدو ،ي˘سشير˘ق

يذلاو ،بعÓلا نع رظنلا فرسص
ر˘˘˘خآا بعل دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإل ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘سست
دحأا يف ه˘تÓ˘هؤو˘مو ه˘تا˘ي˘نا˘كمإا˘ب
ام بسسح ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تلو˘ط˘ب˘لا
.رداسصملا صضعب هتدكأا
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 دادزولب بابسش

ذنم ةيلاملا لكاسشملا يف هطبخت نارهو ةيدولوم قيرف لسصاوي
ىلع ترثأا تابوعسص ةدع هجاوي ثيح ،يسضقنملا مسسوملا ةيادب
اسصيوع اقرأا تلكسش تابعسشتو تاهاتم يف هتلخدأاو هراوسشم
،نيمهاسسم˘ل˘ل ة˘ي˘سصخ˘سشلا تا˘عار˘سصلا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ن˘ير˘ي˘سسم˘ل˘ل
رخآا يلام لكسشم رهظيل ينفلا مقاطلاو نيبعÓل ةقلاعلا بتاورلاو
ةريسسملا ةئيهلاب لاسصتلا »نيدحوملا» قدنف ةرادإا تدواع نأا دعب
ىتحو ،نارهو جراخ نونطقي نيذلا نيبعÓلا ةماقإا فيلاكت عفدل
تناكو ،ةلوطب˘لا تا˘يرا˘ب˘م لÓ˘خ ل˘كك ق˘ير˘ف˘لا ة˘ما˘قإا ف˘ي˘لا˘كت
قد˘ن˘ف تا˘ق˘ف˘ن نأا تد˘كأا د˘ق ،ق˘با˘سس تقو ي˘ف ة˘ي˘نار˘هو˘لا ةرادإلا
نم ثيح ،ةسضايرلاو بابسشلا ةيريدم اهب لفكتت »نيدحوملا»
هذهل لح داجيإل ةهجلا تاذب قدنفلا ةرادإا لسصتت نأا حجرملا

تهنأا ،رخآا ديعسص ىلعو ،ميتنسس نويلم004 تغلب يتلا نويدلا

ةطقن03 ديسصرب نماثلا زكرملا يف اهمسسوم نارهو ةيدولوم
ةركل ةيرئازجلا ةيداحتلا لبق نم مسسوملا ةياهن ميسسرت بقع
بتكم˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ،مر˘سصن˘م˘لا ءا˘ع˘برألا مد˘ق˘لا

6و تلداعت9 ،تاراسصتنا7 »ةوارمحلا» ققح نيأا ،يلارديفلا
يتلا ليقارعلاو لكاسشملا زع يف ةلوبقم ةليسصح يهو ،مئازه
يف دجاوتلا ىلع ةرداق تناكو ،ايلامو ايرادإا ةيدولوملا تهجاو
صضوافتت فيك تفرع ول ،ةيراقلا ةكراسشملل لهأاتلاو »مويدوبلا»

مئازه3 تلجسس نيأا رايدلا لخاد ةسصاخ ،تاهجاوملا صضعب يف
 ê.fé«Ö  .تلداعتلا صضعبو

ءاسسم فيطسس قافو يدان نلعأا
قباسسلا هسسراح ةافو صسمأا لوأا
ه˘ت˘با˘سصإا ر˘ثإا ،يوار˘ق د˘ي˘ع˘˘سسلا
،دجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
ربع ،يفياطسسلا يدانلا بتكو
ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
نز˘ح˘لا غ˘لا˘˘ب˘˘ب» :«كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف»
أابن قافولا ةرسسأا تقلت ،ىسسألاو
يدانلل ق˘با˘سسلا صسرا˘ح˘لا ةا˘فو
،تا˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا تاو˘˘ن˘˘سس ي˘˘ف
ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا برد˘˘م˘˘لاو
،«يوار˘˘ق د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ،ف˘˘يدر˘˘˘لا

با˘سصم˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ثإا» :فا˘˘سضأاو
نع فيطسس قافو ربعي ،للجلا
ديقفلا ةلئاعل ةسصلاخلا هيزاعت
نم لكلو ،ةيسضايرلا ةرسسأÓلو
لجو زع ىلوملا نيلئاسس هفرع
،«ةعسساولا هتمحرب هدمغتي نأا

ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘م يوار˘˘˘ق د˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
ى˘ل˘ع اور˘˘م ن˘˘يذ˘˘لا ،صسار˘˘ح˘˘لا
ثي˘ح ،ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو خ˘˘يرا˘˘ت
تاونسسل يدانلا صصيمق ىدترا

ةد˘˘ع˘˘ب ه˘˘˘ع˘˘˘م زا˘˘˘فو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ع
hd«ó.±.تلوطب

  نارهو ةيدولوم

ةــــيلاملا لـــكاسشملا
 ملظملا قفنلا قيرفلا ةرادإا لخدت

يوارق قباسسلا قافولا سسراح ةافو
انوروكب سسوريفب

 ءاقبلا ىلع دويعسس ريمأا عم قفتي يسشيرق

¯ ±.hd«ó

ةرواسسلا ةبيبسش قيرفل يمسسرلا قطانلا ادب

يئاهنلا رارقلا نم ابسضاغ يطاورز دمحم

صصوسصخب يلارديف˘لا بت˘كم˘لا هذ˘خ˘تا يذ˘لا

يف يطاورز لاقو ،يراجلا يوركلا مسسوملا

تارارق ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م ة˘ي˘مÓ˘عإا تا˘ح˘ير˘سصت

نع ردسص ام راعو بيع» :يلاردفلا بتكملا

هنأاب ىرخأا ةرم رهظأا يذلا يلارديفلا بتكملا

،«ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا ر˘ي˘ي˘˘سست˘˘ل ل˘˘هؤو˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

ةقيرطلا هذهب ةلوطبلا بقل حنم» :فاسضاو

ة˘ع˘م˘سس ى˘لإا ءي˘سسي دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ق˘ير˘ف˘ل

ل˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع رد˘جألا ن˘م نا˘˘ك ،ا˘˘ن˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ناكو ،ناديملا ىلع بقللا لاني نأا موعزملا
ةيقابلا تلوجلا نأل ةلوطبلا ةلسصاوم بجي

هيلعو ،ةسسفانملا ىرجم ريغت نأا اهنكمي ناك
يف نآلا نحن» :لسصاوو ،«رارقلا اذه صضفرن
ة˘يد˘نألا ءا˘سسؤور ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ع˘˘م تاروا˘˘سشم
لب ،ةلزهملا هذه نأاسشب دحوم رارق ذاختل
ةيلودلا ةيداحتÓل ىوكسش عفر يف ايلج ركفن
حسضتيسسو ،ةيسضايرلا ةمكحلا وأا مدقلا ةركل
تاعاسسلا يف عم˘ت˘ج˘ن ا˘مد˘ن˘ع ر˘ث˘كأا ا˘ن˘ف˘قو˘م
،انتركل ثدحي ام بيرغ» :عباتو ،«ةمداقلا
هعم بل˘ج يذ˘لا بت˘كم˘لا اذ˘ه ءي˘ج˘م ذ˘ن˘م˘ف

انتر˘ك تفر˘ع ،لزا˘ه˘م˘لاو ف˘ع˘سضلاو ناو˘ه˘لا

ل˘سصاو˘ت˘ت نأا ى˘ن˘م˘ت˘ن ا˘ن˘ك ،تا˘سسا˘كت˘نا ةد˘ع

زوحي يذلا يقيقحلا لطبلا ئنهنف ةسسفانملا

ل رارقب صسيلو ،نيبجلا قرعب بقللا ىلع

بلسس و˘ه ل˘ب ي˘نو˘نا˘ق د˘ن˘سس يأا ى˘لإا د˘ن˘ت˘سسي

ةر˘ي˘ط˘خ ة˘ق˘با˘سس ي˘هو ،ىر˘خأا ة˘يد˘نأا قو˘˘ق˘˘ح

متخو ،»ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ةر˘كلا خ˘يرا˘ت ي˘ف ى˘لوأاو

ىتح ذخأات مل فافلا» :لوقلاب هثيدح يطاورز

اهيل˘ع صساد ي˘ت˘لا ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘لا يأار˘ب

ه˘تارار˘˘ق تا˘˘ف˘˘ل˘˘خ˘˘م ةا˘˘عار˘˘م نود ،ي˘˘سشطز

.»ةريطخلا

 ةرواسسلا ةبيبسش

فيطسس قافو«افيفلا ىلإا أاجلنسسو ةيدنألا ءاسسؤور عم ةفثكم تاعامتجا دقعن» :يطاورز
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ةملعلإ ةيدولوم يبعل نم ددع حتف
ةرإدإإ ى˘ل˘ع ة˘ئ˘جا˘ف˘م ة˘˘ف˘˘شصب را˘˘ن˘˘لإ
ةيلوؤوشسم ا˘ها˘يإإ ن˘ي˘ل˘م˘ح˘م ،ق˘ير˘ف˘لإ
دوعشصلإ ةقرو ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف ل˘ششف˘لإ

ةرداشصلإ تإرإرقلإ دعب ،مشسوملإ إذه
د˘˘كأإو ،ي˘˘لإرد˘˘ي˘˘ف˘˘لإ بت˘˘كم˘˘لإ ن˘˘ع
نكت مل قيرفلإ ةرإدإإ نأإ نوبعÓلإ
م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ لÓ˘˘خ ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
عييشضت يف ببشست ام وهو ،يراجلإ

لوإدتو ،لوانت˘م˘لإ ي˘ف نا˘ك دو˘ع˘شص
ىلع ايعامج احيرشصت قيرفلإ وبعل
ءاج ،يعامتجلإ لشصإوتلإ تاحفشص
ىوتشسملإ يف إوناك نوبعÓلإ» هيف
فور˘˘ظ˘˘لإ م˘˘غر م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘م إودأإو
نم ةبذاكلإ دوعولإو مهب ةطيحملإ
ل˘جأإ ن˘م تا˘عإر˘شصلإو ن˘ير˘ي˘شسم˘˘لإ

ناك ام و˘هو ،ة˘شصا˘خ˘لإ م˘ه˘ح˘لا˘شصم
يف˘خ ا˘مو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لإ هذ˘ه ي˘ف ا˘ب˘ب˘شس

ىل˘ع ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ ل˘ك ر˘كششن ،م˘ظ˘عأإ

مهلك مشسوملإ ةليط لوذبملإ دهجلإ

ع˘˘م إو˘˘ف˘˘قوو لا˘˘جرو ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دلوأإ

ءإر˘˘˘شضلإو ءإر˘˘˘شسلإ ي˘˘˘ف ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لإ

يذلإو ،ءاقبلإ قيقحت نم إونكمتو

،ة˘˘يإد˘˘ب˘˘لإ ذ˘˘ن˘˘م فد˘˘ه˘˘˘لإ و˘˘˘ه نا˘˘˘ك

نيريشسملإ هابششأإ سضع˘ب˘ل ة˘ح˘ي˘شصنو

ه˘ي˘لإإ لآإ ا˘م˘ل بب˘˘شسلإ إو˘˘نا˘˘ك ن˘˘يذ˘˘لإ

إورر˘ب˘تو إو˘ئ˘ب˘˘ت˘˘خ˘˘ت ل نأإ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ

امو مكتقيقح ملعي لكلإ نأل مكلششف

ل˘ك نأل ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لإ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ل˘˘شصح

ل لإومأإ ل ،ةبذاك تناك مكدوعو

ي˘˘فو ،»بر˘˘شش لو ل˘˘˘كأإ ل سسا˘˘˘ب˘˘˘ل

يف زرابلإ ريشسملإ ررق ،رخآإ قايشس

ةيدولوم ريي˘شست˘ل ة˘ت˘قؤو˘م˘لإ ة˘ئ˘ي˘ه˘لإ

هتلاقتشسإ ميدقت ،ةعرتوب يلع ةملعلإ

د˘ع˘˘ب إذ˘˘هو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ ر˘˘ي˘˘ي˘˘شست ن˘˘م

ددع فرط نم هتلاط يتلإ تإداقتنلإ

يف قيرفلإ لششف دعب ،نيبعÓلإ نم

ة˘ط˘بإر˘˘لإ ى˘˘لإإ دو˘˘ع˘˘شصلإ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

يف ةعرتوب لاقو ،ىلوألإ ةفرتحملإ

لك نم حامشسلإ بلطأإ» ددشصلإ إذه

يف يعم لمع نم لكو ينفرعي نم

يئانثتشسلإ يشضاير˘لإ م˘شسو˘م˘لإ إذ˘ه

لكلو هقح يف تأاطخأإ نم لكلو

فرشصت وأإ مهافت ءوشس هعم ثدح نم

يقÓخأإو يتيبر˘ت˘ف ،ي˘ن˘م ق˘ئل ر˘ي˘غ

نوكأإ نأإ يلع متحت يتلئاع مشسإو

،نيبعÓلإ عم ءإوشس ىوتشسملإ يف

نيريشسملإ وأإ نيق˘با˘شسلإ ن˘ير˘ي˘شسم˘لإ

.»راشصنألإ إذكو نييلاحلإ

¯ Qeõ… HƒT°∏«≥
ةلوطب ىلإإ ايخيرات إدوعشص نابلإو ينب  مجن قيرف ققح
يلإرديف˘لإ بت˘كم˘لإ نÓ˘عإإ د˘ع˘ب إذ˘هو ، ثلا˘ث˘لإ م˘شسق˘لإ
عوبشسألإ يلاجعتشسلأإ عامتجلإ بقع ،ثلاثلإ رايخلإ
ةقÓطنإ دنم ىلوألإ ةبترملإ مجنلإ لتحأإ ثيح ،يشضاملإ
ة˘ط˘بإر˘ل لوألإ يو˘ه˘ج˘لإ م˘شسق˘لإ ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف م˘شسو˘م˘لإ
ةيعمج هنم ةقيرع قرف ةدع ىلع اقوفتم ،ةنيطنشسق
حرشصو،ة˘ي˘قر˘ششلإ يدإو˘ن˘لإ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ،ة˘ششر˘ك ن˘ي˘ع
نكمي ل» :Óئاق  قحتشسملإ جيوتتلإ بقع ، مجنلإ بردم
دقل .قيرفلل يخيراتلإ دوعشصلإ إذهب يتداعشس فشصو
إونّكمت نيذلإ لئÓقلإ نم اننوك ؛لطبلإ رإوششم انزجنأإ

إذه يف ىلحألإو .دوعشصلل ةّحششرملإ ةيدنألإ مزه نم
انرثعت دعب هانششع يذلإ ريبكلإ طغشضلإ وه جيوتتلإ

إولذب نيذلإ نيبعÓل نتمم انأإو ،نيدحّتم انيقب اننكل

.مشسوملإ لإوط ةريبك تإدوهجم

لبقملا مسسوملا اديدسش نوكيسس سسفانتلا

ميعدت هي˘ل˘ع بج˘ي م˘ج˘ن˘لإ نأإ ن˘ي˘ع˘ب˘ت˘ت˘م˘لإ ع˘م˘جأإو إذ˘ه

هنأل ،مشسقلإ إذه يف ةربخ يود رابك نيبعÓب فوفشصلإ

عم ةنراقم ةلوطبلإ هذه يف يتفلإ قيرفلإ ابيرقت ربتعي

يبملوإو تراقوزات مجن ةروشص يف ىرخألإ يدإونلإ

بابششو ةششرك نيع ةيعمجو ةملاق يجرتو فراطلإ

بابششو جوجفلإ رشصنو ناعردلإ بابششو توقاي نيع

نيع بابششو ءاشضيبلإ نيع داحتإو راجحلإ داحتإو ةليم

ةبا˘ن˘ع ءإر˘م˘حو ة˘شسب˘ت دا˘ح˘تإو سسيا˘ق با˘ب˘ششو نور˘كق

.لجيج بابششو

ةدكيكس ةبيبش

ظافتحإلاىلإا هجتي «سسامسسايجلا»
يسضقنملا مسسوملا دادعت ةيبلاغب

لوألإ مشسقلل ةفرتحملإ ةينطولإ ةلوطبلإ ىلإإ ديدجلإ دعاشصلإ مزتعي
نيذلإ هيبعل نم ريبك ددع ىلع ةظفاحملإ ،ةدكيكشس ةبيبشش قيرف
ىلإإ دوعشصلإ ةقرو هعم إو˘ق˘ق˘حو ي˘شضا˘م˘لإ م˘شسو˘م˘لإ را˘م˘غ إو˘شضا˘خ
لامج قيرفلإ سسيئر نم ةردابم إذه يتأاي ،فرتحملإ لوألإ مشسقلإ
اظافحو ناشسيتفإإ سسنوي ةدايقب ينفلإ مقاطلإ عم رواششتلابو يراطيق
ةديدج ءامشسأاب معدتشس يتلإ ةريخألإ هذه ،ةليكششتلإ رإرقتشسإ ىلع
نم مهنم نأإو اميشسل ،فو˘ف˘شصلإ ي˘ف ة˘ل˘ج˘شسم˘لإ سصئا˘ق˘ن˘لإ سضو˘ع˘ت
تدكأإ ،لشصتم قايشس يف ،ىرخأإ ةهجو وحن ءإوجألإ رييغت نوديري
ريخ مرشضخملإ باعلألإ عناشص نأإ سسامشسيجلإ تيب نم ةبرقم رداشصم
مشسوملإ يف ناشسيتفإإ سسنوي ةليكششت نمشض نوكيشس ،يقوزرم نيدلإ
ليطتشسملإ قوف ة˘ل˘يو˘ط˘لإ ه˘تر˘ب˘خو بعÓ˘لإ ة˘م˘ي˘ق˘ل إر˘ظ˘ن ،د˘يد˘ج˘لإ
ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لإ عرا˘˘ششلإ ي˘˘ف تإو˘˘شصأإ ةد˘˘ع تعد د˘˘قو إذ˘˘˘ه .ر˘˘˘شضخألإ
إذه يتأايو ،دإدعتلإ ىلإإ ةيلورتبلإ ةيلولإ ءانبأإ ةداعإإ ىلإإ ،ةدكيكشسب
نيذلإ ، هب نوعتمتي يذلإ ريبكلإ ىوتشسملإ ةيفلخ ىلع بلطملإ
ءامشسإإ جإردإإ ةداعإل يرا˘ط˘ي˘ق لا˘م˘ج ةرإدإإ ن˘م ة˘تا˘ف˘ت˘لإ ي˘ف نو˘ل˘مأا˘ي

قرف ةد˘ع ي˘ف نو˘ط˘ششن˘يو ةد˘كي˘كشس ة˘يلو ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي ن˘ي˘ب˘عل
ام إذإإ هومدقيل ريثكلإ مهيدل نأإو ةشصاخ ،طشسولإو برغلإو قرششلاب
ةبيبشش قيرف سسيئر ناكو إذه ،دإدعتلإ ميعدت ةشصرف مهل تحيتأإ
رخآإ ةديرج عم هثيدح سضرعم يف ،ىفن دق يراطيق لامج ةدكيكشس
ريخو دإدح داعم يئانثلإ مامشضنإ نع فإرطألإ سضعب هتلوانت ام ،ةعاشس
حنم لوألإ إذه نأإ إدكؤوم ةمشصاعلإ ةيدولوم ىلإإ يقوزرم نيدلإ

هطبري يناثلإو سسامشسيجلإ عم هرإوششم ةلشصإومل ةيئدبملإ هتقفإوم
نأإ انثدحم دكأإ كلذ ىلإإ ةفاشضإإو ،قيرفلإ عم نيمشسوم هتدم دقع
بيردتل ةيئدبملإ هتقفإوم رخآلإ وه حنم ناشسيتفإإ سسنوي بردملإ

≤»∏°Qeõ… HƒT.لبقملإ مشسوملإ قيرفلإ

¯ ê.fé«Ö

ةشضايرلإو با˘ب˘ششلإ ر˘يزو ع˘م˘ت˘ج˘ي
،نينثلإ مويلإ ،يدلاخ يلع ديشس
ن˘ير˘يد˘م˘لإو تإدا˘ح˘˘تلإ ءا˘˘شسؤور˘˘ب
نيينعملإ ،ني˘ي˘شضا˘ير˘لإو ن˘ي˘ي˘ن˘ف˘لإ
تإر˘˘˘ي˘˘˘شضح˘˘˘ت˘˘˘لإ فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
دقعيشسو ،ةلبقملإ تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘شسÓ˘ل
ه˘ي˘ف كرا˘˘ششي˘˘شس يذ˘˘لإ عا˘˘م˘˘ت˘˘جلإ
،ةشضاير˘لإ بط˘ل ي˘ن˘طو˘لإ ز˘كر˘م˘لإ

يئرملإ رشضاحتلإ ةينقت قيرط نع
لوا˘ن˘ت˘ي نإ ح˘جر˘ي ثي˘ح ،د˘ع˘ب ن˘˘ع
لظ يف تابيردتلل ةدوعلإ ططخم
ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘شضر˘ف˘ت ي˘˘ت˘˘لإ دو˘˘ي˘˘ق˘˘لإ

با˘ب˘ششلإ ةرإزو تنا˘كو  ،ا˘˘نورو˘˘ك
،قباشس تقو يف تنلعأإ ،ةشضايرلإو
نيذلإ نييشضا˘ير˘ل˘ل ح˘م˘شست˘شس ا˘ه˘نإ

ي˘ف ة˘كرا˘ششم˘ل˘ل م˘ه˘ل˘هأا˘ت إو˘ن˘م˘شض
نوشسفاني نيذلإو ،ويكوط دايبملوأإ

،فد˘ه˘لإ سسف˘ن ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘جإ ن˘˘م
نكل ،تابيردتلإ فانئتشسل ةدوعلاب
ىتح هجإو˘ي ،إذ˘ه ةدو˘ع˘لإ ط˘ط˘خ˘م
رخأات ةجيتن ةينقت تابوعشص نآلإ

ءإر˘جإإ ي˘ف ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘˘لإ ن˘˘م دد˘˘ع
سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ف˘˘ششكلإ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خإ

،ةدوعلل يشساشسألإ طرششلإ ،انوروك
ةشضايرلإ بط زكرم نإ نيبت امدعب

امم ،«ةمدخلإ «هذه ريفوت هنكمي ل
ىلإإ ءوجلل تإداحتلإ سضعبب عفد
«ردا˘شصم بشسحو ،ة˘شصا˘خ ز˘˘كإر˘˘م
با˘ب˘ششلإ ةرإزو نا˘˘ف «ة˘˘عا˘˘شس ر˘˘خآإ

زا˘ه˘ج ءا˘ن˘ت˘قل ه˘ج˘ت˘ت ة˘شضا˘˘ير˘˘لإو
نم ،انوروك سسوريف نع فششكلإ
راشسم ما˘مأإ تا˘ب˘ق˘ع˘لإ ل˘ي˘لذ˘ت ل˘جأإ

ىقبي يذلإ تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإ
ةموكح˘لإ تح˘ن˘مو ،ع˘ي˘م˘ج˘لإ ل˘مأإ
ءو˘شضلإ ن˘ي˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل ،ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ
ى˘˘لإإ ةدو˘˘ع˘˘لإ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ر˘˘˘شضخألإ

،ةي˘نإد˘ي˘م˘لإ تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ ة˘شسرا˘م˘م
ة˘ل˘حر˘م˘لإ ي˘ف ر˘مألإ ر˘شصت˘˘ق˘˘ي˘˘شسو
نيلّهأاتملإ نييشضايرلإ ىلع ىلوألإ
ة˘˘خ˘˘شسن ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوألإ با˘˘ع˘˘˘لأÓ˘˘˘ل
رقُملإ ،ويكوط ةينابايلإ ةمشصاعلإ

ّ
ر

ةيمإزلإ عم1202. فيشص اهميظنت
لو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ِب مرا˘ّشصلإ د˘ّي˘ق˘ت˘˘لا˘˘ِب
عم قيشسنتلاِب هتّدعأإ يذلإ يّحشصلإ

حÓشصإإو ناكشسلإو ةّحشصلإ ةرإزو
ةبا˘شصإÓ˘ل ا˘يدا˘ف˘ت .تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لإ

نا˘˘˘كو  ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘ِب
نولّهأاتُملإ نويرئإزجلإ نويشضايرلإ
يف إوكتششإ دق ويكوط دايبملوأاِل
ن˘ِم م˘ه˘ع˘ن˘˘م ن˘ِ̆م ،ق˘˘با˘˘شس خ˘˘يرا˘˘ت
مهئافتكإو ة˘ي˘نإد˘ي˘م˘لإ تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ
رقمِب) ةيدرفلإ ةينإرملإ سصشصحلاِب

ّ
نويشضايرلإ ءلؤوه دكؤويو ،(ةماقإلإ
سصشصح ةينإد˘ي˘م˘لإ تا˘ب˘يرد˘ت˘لإ نأإ

ر˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘شض ة˘˘ي˘˘نإر˘˘م
تّدر اميف ،ىربكلإ تاقاقحتشسإÓل
نوكِب ،كإذنآإ ةيمومعلإ تاطلشسلإ
ر˘˘ب˘˘ُي ا˘˘م ه˘˘ل ع˘˘ن˘˘م˘˘˘لإ

ّ
فدإر˘˘ُم˘˘لإ ،هر

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ر˘˘طا˘˘خ˘˘م رإر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ِل
.«انوروك»

 ةملعلا ةيدولوم

 دوعسصلا قيقحت يف قيرفلا لسشف ةيلوؤوسسم ةرادإلا نولمحي نوبعÓلا

نابلاو ينب مجن

مسسقلل سسيرد يديسس ءانبأل يخيرات دوعسص
قرسش ثلاثلا ينطولا

نييسضايرلا ةدوع ةطخ «لقرعي» انوروك
 تابيردتلل دايبملوألا ىلإا نيلهأاتملا

 جيريرعوب جرب يلهأ

 لبقملا توأا01 موي نيمهاسسملل ةماعلا ةيعمجلا
ـلإ خيرات ىلع تشسر دق ةريخألإ نأإ ،جيريرعوب جرب يلهأإ ةرإدإإ نم ةبرقم رداشصم تفششك

يف اهليجأات مت نأإ دعب ،نيمهاشسملل ةماعلإ ةيعمجلإ دقعل يئاهن دعومك ،يراجلإ توأإ01
نوكتشسو ،يدامح نب سسينأإ ةرإدإلإ سسلجم سسيئر اهب رم يتلإ فورظلإ ببشسب قباشس تقو
ةكرششلإ لام سسأإر عفر رإرغ ىلع ،اياشضق ةدع ةششقانمل ةشصشصخم ةماعلإ ةيعمجلإ

نييعت نع Óشضف،9102 ةطرافلإ ةنشسلل يبدألإو يلاملإ ريرقتلإ ىلع ةقداشصملإو ةيراجتلإ
ةفشصب هماهم دانزوب ريذن يلاحلإ ريدملإ لشصإوي نأإ ررقت ثيح ،قيرفلل ديدج ماع ريدم
ةشسفانم لشصإوتت نأإ رظتنملإ نم ،لشصتم قايشس يفو ،ةماعلإ ةيعمجلإ دقع ةياغ ىلإإ ةتقؤوم
دعب ةيقبتملإ تايرابملإ بعلت نأإ بقتري ثيح ،يلاحلإ مشسوملاب ةشصاخلإ ةيروهمجلإ سسأاك
،يلإرديفلإ بتكملإ تإرإرق قفو يشضايرلإ طاششنلإ ىلإإ ةدوعلإو يحشصلإ رجحلإ عفر
ةلشصإومل يريزد لÓب بردملإ لابششأإ حمطي نيأإ ،يئاهنلإ عبر رودلإ يف يلهألإ دجإوتيو
باهذلإ ءاقل ةياهن دعب ،رودلإ إذه نم بايإلإ ءاقل يف فيطشس قافو ةبقع زواجتو رإوششملإ
تايرابملإ ةجمربل ركاششت ىفطشصم بعلم رايتخإ نع ثيدحلإ روديو ،يباجيإلإ لداعتلاب
مكحتلإ دعب ةمداقلإ ةرتفلإ يف ةيعامجلإ تابيردتلإ ىلإإ ةدوعلإ دعب إذهو ،خيرإوتلإ ددحتراظتنإ يف يئاهنلإ رودلإ ةياغ ىلإإ إذهو ،ةشسفانملإ هذه نم ةيقبتملإ

ةركل ةينطولإ ةطبإرلل ةعباتلإ تاعزانملإ ةنجل ةفرغ فرط نم ةلشسإرم «اباكلإ» ةرإدإإ تقلت ،رخآإ ديعشص ىلعو  ،»91-ديفوك» ءابول بيهرلإ راششتنلإ يف
ةمزأÓل ةلجعتشسملإ لولحلإ نع ثحبلإ يف ،يدامح نب سسينأإ سسيئرلإ عرشش ثيح ،يشسورعو ةششإدق يئانثلإ لبق نم ةعوفرملإ ىواكششلإ سصوشصخب ،مدقلإ

ê.fé«Ö.تاعزانملإ ةنجل ةلواط نم مهتافلم بحشسب نيكتششملإ عانقإل ،ةقلاعلإ تاقحتشسملإ نم ءزج ديدشست لمأإ ىلع ،ةيلاملإ
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ارخؤوم دوهزم قيفوت ةنتاب ةيلو يلاو ،فرسشأا
ةقطنملاب حافتلا ينج ةلمح قÓطنا ةيلمع ىلع
ةيدلبب يحÓم ةيجذو˘م˘ن˘لا ة˘عرز˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ه˘سسلا

اذه ،فثكملا حافتلا ةعارز يف ةدئارلاو ورزل
ةيحÓفلا حلاسصملا هيف عقوتت يذلا تقولا يف

فلأا002 و نويلم نم ديزأا جاتنإا ةنتاب ةيلول
اريبك ا˘سشا˘ع˘ت˘نا فر˘ع يذ˘لا ،حا˘ف˘ت˘لا ن˘م را˘ط˘ن˘ق
اميسس ،قطانملا ديدعب هتعاجن ىطعأاو ،ةيلولاب
نم اهريغو ةنيزوب ،شسيرأا نم لكب اهنم ةيلبجلا

شسرغب مامتهلا ىلإا اهوحÓف هجوت يتلا قطانملا
ةبعسش جوتنم اهتمدقم يف يتأاي ةرمثملا راجسشألا
عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةدا˘ير˘لا ق˘ق˘ح يذ˘˘لا حا˘˘ف˘˘ت˘˘لا

دق ،ةنتاب ةيلو نأا ركذلاب ريدجلا و.فانسصلاو
نسسحأا ةقباسسم يف ة˘ي˘سضف˘لا ة˘ي˘لاد˘ي˘م˘لا˘ب تجو˘ت
اه˘ت˘ع˘ب˘ط ي˘ف ير˘ئاز˘ج زا˘ت˘م˘م ر˘كب نو˘ت˘يز تيز
ءار˘سضخ˘لا ر˘كب˘˘لا تيز˘˘لا ف˘˘ن˘˘سص ي˘˘ف ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا
.طسسوتملا

ح ناسشوسش

هينج ةلمح قÓطنأ

ةنتابب حافتلا نم راطنق نويلم نم ديزأا جاتنإاب تاعقوت

قيلعت نود ةروصص

ددع يف اعجارت، فيطسس ةيلو تايفسشتسسم تلجسس
ةليلقلا مايألا لÓ˘خ ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘سصلا
ةفلكملا ةيرازولا ةنجل˘لا تن˘ل˘عأا ثي˘ح ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا

8 ليجسست نع انوروك شسوريف دسصر و ةعباتمب
تناك امدعب، شسمأا ءاسسم فيطسس ةيلوب تلاح
دد˘ع ي˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘ق ا˘ما˘قرأا ل˘ج˘سست ف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو
رونلا دبع ةنداعسس ىفسشتسسمب و ايموي تاباسصلا
رارقتسسلا ن˘م ا˘عو˘ن ل˘ج˘سس ،ف˘ي˘ط˘سسب ي˘ع˘ما˘ج˘لا

ة˘نرا˘ق˘م ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘با˘سصلا دد˘ع ي˘ف ع˘˘جار˘˘تو
شسمأا لوأا ليجسست مت ثيح، ةيسضاملا عيباسسألاب

يتلا لزعلا ةحلسصمب جÓعلل عسضخت ةلاح061

لÓخ ةلاح032 نم ديزأا دجاوت يسصحت تناك
ةيبطلا حلاسصم˘لا تل˘ج˘سس و ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا
لازأا نيع ىفسشتسسمب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسمب

تلاحلا بلغأا ةرداغم و تاباسصإلا ددع يف عجارت
ثيح ،لزعلا ةحلسصمب جÓعلل عسضخت تناك يتلا

نيب ةلاح44دجاوت شسمأا حلاسصملا تاذ تسصحأا
ددع ناك امدع˘ب، ا˘ه˘ت˘با˘سصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم و ةد˘كؤو˘م

تلاح011 نع لقي ل ةحلسصملا هذهب تلاحلا
نيع ةنيدمب فايسضوب دمحم ىفسشتسسم لجسس امك،

دد˘ع ي˘ف ا˘سسو˘سسح˘م ا˘سضا˘ف˘خ˘نا ر˘خألا و˘ه نا˘م˘˘لو
عسضخت يتلا ديفوكلا ةحلسصمب ةدجاوتملا تلاحلا
ىلإا شسمأا لوأا ءاسسم اهددع شضفخنا ثيح جÓعلل

امك ، ةلاح661 نع لقي ل ناك امدعب ةلاح76
تلا˘ح˘لا دد˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا نأا ى˘˘لإا ةرا˘˘سشإلا رد˘˘ج˘˘ت
ءاسسم لسصو فيطسس ةيلو ىوتسسم ىلع ةلجسسملا

.ةباسصإا5452 دودح ىلإا شسمأا لوأا
ر نميا

ةلواحم ةدكيكسسب لحاوسسلا رفخ شسمأا راهن طبحأا

نم نيهجتم اوناك بابسشلا نم ددعل ةيرسس ةرجه

رفخ فقوأا ثيح،ةيلاط˘يلا ا˘ي˘ن˘يدر˘سس ها˘ج˘تا˘ب ل˘ق˘لا

بابسش01 نم رثكأا هنتم ىلع ناك ابراق لحاوسسلا

هنم مهلازنإا مت نيأا لقلا ءانيم ىلإا هبحسسب اوموقيل

م˘ه˘ع˘م ذ˘خ˘ت˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘مألا تا˘ه˘ج˘ل˘ل م˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست و

و،تلاحلا هذه لثم يف اهب لومعملا تاءارجإلا

ةيعرسشلا ريغ ةرجهلا تلواحم ارخؤوم ترسشتنا

نيثحاب ىرخألا ةفسضلا هاجتاب يرئازجلا بابسشلل

تلوا˘ح˘م˘لا ءار˘غإا تح˘ت ل˘˘سضفأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ع

ة˘قار˘ح˘˘لا لو˘˘سصو˘˘ل رو˘˘سص بير˘˘سست و ة˘˘ح˘˘جا˘˘ن˘˘لا

تحت قارتحلا و توملا رابخأا نيلهاجتم مهتهجول

ردا˘سصم تر˘كذ و،ر˘ح˘ب˘لا ط˘˘سسو شسم˘˘سشلا ة˘˘ع˘˘سشأا

مهيلع شضوبقملا بابسشلا نيب نأا ةعاسس رخأا ةديرجل

ةرجهلا ةلواحم ةمهتب ذافنلا ةفوقوم ماكحأا هل نم

اولظ مهنكل ة˘ق˘با˘سسلا م˘ه˘تل ا˘ح˘م ل˘سشف˘ل ة˘ير˘سسلا

ةفسضلا ىلا لوسصولا و حاجنلا يف Óما نولواحي

شضرلا نأا دقتعملا بابسشلل املح دعت يتلا ىرخلا

درولاب ةسشورفم نوكتسس كانه

رانيدوب ةايح

 انوروك شسوريفب تاباشصإلا ددع يف عجارت ليجشست
فيطشس ةيلوب

نوريماكلا يف ““مارح وكوب““ نم مهنأا هبتششي نيحلشسم موجهب Óيتق51
8 أوباسصأأو اسصخسش51 أولتق ةيباهرإلأ ““مأرح وكوب““ ةعامج نم مهنأأ هبتسشي نيحلسسم نأاب ““زرتيور““ ةلاكو تدافأأ
سسيئر نع ةلاكولأ تلقنو.نوريماكلأ لامسش يف نيحزانلل ميخم ىلع ةيودي ةلبنقب موجه يف حأرجب نيرخآأ
نيحزانلل ميخم يف سسانلأ نم ةعومجم ىلع ةلبنق أوقلأأ نيلوهجملأ نيمجاهملأ نأأ ،راكوب هيويجم ةيدلبلأ

نأاب راكوب نويلحم ناكسس غلبأأو.نوريماكلاب لامسشلأ ىسصقأأ ةقطنم يف ةيريجينلأ دودحلأ برق وجوزوم ةدلبب

عفتريل اسضيأأ امهفتح ايقل نيباسصملأ نم نينثأ نإأ لاقو ،موجهلأ عوقو ينمأأ لوؤوسسم دكأأو .أولتق اسصخسش31
عيبر يفو،9002 ماع ايريجين قرسش لامسش يف ““مأرح وكوب““ ةعامج ترهظ.اسصخسش51 ىلإأ ىلتقلأ يلامجأ
فلأأ03 ةايحب ىدوأأ يذلأ ،فنعلأ دتمي ام أريثكو.يباهرإلأ ““سشعأد““ ميظنت ىلإأ اهمامسضنأ نع تنلعأأ،5102
يسضاملأ ماعلأ نأوج يفو.ةرواجملأ داسشتو رجينلأو نوريماكلأ ىلإأ ايريجين نم ،نيرخآأ نييÓم درسشو سصخسش
أولتقو نوريماكلأ لامسش ىسصقأأ يف داسشت ةريحب يف ةريزج ““مأرح وكوب““ نم مهنأأ هبتسشي حلسسم003 وحن حاتجإأ
.سشيجلل ةعبات طاقن يف نيزكرمتملأ نوريماكلأ دونجلأ نم61 مهنيب اسصخسش42

ةعاشش نب ةمزأا يهني يشسنوتلا يشسقافشصلا
هتيعسضو ةيوسست دعب نم أءدب ،ةعاسش نب ءايركز يرئأزجلأ هبعل ةيزهاج ،يسسنوتلأ يسسقافسصلأ يدان نلعأأ
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقومب ةيمسسرلأ هتحفسص ىلع يدانلأ دافأأو.مدقلأ ةركل يسسنوتلأ داحتلأ عم ةينوناقلأ

دعب نيواطت داحتأ دسض ،مويلأ أءدب قيرفلل يبيردتلأ راطإلأ ةمذ ىلع نوكيسس ةعاسش نب نأأ ،(كوب سسيف)
داحتأ قيرف نم امداق يسسقافسصلل لقتنأ ،(اماع32) ةعاسش نب ناكو.يسسنوتلأ ةركلأ داحتأ سسيئر عم قيسسنتلأ
سضرعتو ،بأدتنلأ ةيولوأأ عم ةراعإلأ ليبسس ىلع ةيسضاملأ ةيوتسشلأ تلاقتنلأ ةرتف يف يرئأزجلأ ةمسصاعلأ
يف رخأاتلأ ببسسب Óيطعت ،تأونسس3 ةدمل دقعب بعÓلأ ءأرسش ةقفسص تدهسشو.تابيردتلأ نع هتدعبأأ ةباسصإÓل
.هفلم ةيوسست يسسفاقسصلأ نلعي نأأ لبق ،ةقفسصلأ ةميق عفد

فيطسسب رجحلأ ةرتفل مهعوسضخ دعب

نويل ةنيدم نم مهئÓجا مت نيذلا نم انطاوم972
قدانفلا نورداغي اشسنرفب

طوطخلل نيتعبات نيتيوج نيتلحر ربع مهئÓجا مت نيذلا نم ايرئازج انطاوم972 شسمأا ءاسسم رداغ

اسسنرف بونج نويلب يريبزكا ناسس راطم نم نيتمداق، مرسصنملا رهسشلا نم72ـلا موي ةيرئازجلا ةيوجلا

و فيطسس ةنيدمب قدانفلا نم مهلزانم وحن اورداغ ثيح، فيطسس ةيلوب يام8 نماثلا راطم هاجتإاب
مهتباسصإا يف هابتسشا ةلاح يأا لجسست مل و يحسصلا رجحلا ةرتفل اوعسضخ امدعب اهيف اوناك يتلا ةملعلا
ةرداغم ةظحل ةيئلولا و ةيلحملا تاطلسسلا ترسضح دق و، مهئيجم ذنم مهفوفسص يف انوروك شسوريفب
.فيطسس ةنيدم طسسوب عقاولا فيدزأا قدنفب،مهعيدوتل شضعبلا

ر نميا

ةيضضرم ةيضضأر كبر ىلإأ يعجرإأ ةنئمطملأ سسفنلأ اهتيأأ اي

يتنج يلخدأأو يدابع يف يلخداف
نزحلاب أءولممو أدوهسشم اموي9102 توأأ30 موي ناك دقل
قيدسصلأو خألأو بألأ سسانلأ زعأأو ىلغأأ نأدقفب ىسسألأو
اكرات (زوزع) وعدملأ زيزعلأ دبع داغز نونحلأ دجلأو
ه˘ل˘لأ ءا˘سضق˘ب نا˘˘م˘˘يإلأ لإأ هؤو˘˘ل˘˘م˘˘ي ل لو˘˘ه˘˘م ا˘˘غأر˘˘ف هءأرو
ىلوألأ ىر˘كذ˘لأ ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لأ ىر˘كذ˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘فو هرد˘˘قو
هدلوأأ لكو ةرأون هللأ دعسس هتلمرأأ بلطت بيبحلأ قأرفل
،ةمير ،ةنيمأأ ،ةيمل ،نايفسس ،دأرم ،دأدو ،ريمسس هتانبو
هل ءاعدلأ موحرملأ فرع نم لكو هدافحأأ لكو ،وكيز
ه˘ت˘م˘حر ر˘فأو˘ب ه˘ل˘لأ هد˘م˘غ˘ت˘ي نأأو ة˘م˘حر˘لأو ةر˘ف˘غ˘م˘لا˘ب
سضا˘ير ن˘م ة˘سضور هر˘ب˘ق ل˘ع˘ج˘ي نأأو ه˘نا˘˘ط˘˘ل˘˘سس م˘˘ي˘˘ظ˘˘عو
لك يف ىقبيسسو لأز ام عيمجلأ نإاف ةبسسانملابو .ةنجلأ
هلظ نأأو موحرملأ تاسسمهو تاكرح لك ركذتي ةظحل
حا˘تر˘م ن˘ي˘ع˘لأ ر˘ير˘ق م˘ن˘ف .نا˘مزو نا˘ك˘م ل˘ك ي˘ف دو˘جو˘˘م
.أدبأأ كاسسنن نلف سسانلأ زعأأ اي لابلأ

نوعجأر هيلإأ ّانإأو هلل اّنإأ

قيرط نع يمومعلا فيظولا يمدختشسم روجأا بحشس ةيلمع
ايمشسإا نيعم عاشس

ةيمومعلا تارادإلاو تا˘سسسسؤو˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ر˘ّكذ
نايرسس ةيرارم˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لا اذ˘كو
ةقلعتملا انوروك ةحئاج ةيادب ذنم ةدمتعملا ريبادتلا
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا رو˘˘˘جألا بح˘˘˘سس تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نا˘˘˘م˘˘˘سضب
ةرثك يدافت عم فورظ˘لا ن˘سسحأا ي˘ف ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا˘ب
بحسس ةيلمع نوكتسسو .ديربلا بتاكم ىلإا تÓقنتلا
ىلا لقنتلا نود ،يمومعلا فيظولا يمدختسسم روجأا

فرط نم ايمسسا نيعم عاسس قيرط نع ،ديربلا بتاكم
و تاسسسسؤوملا نا˘كمإا˘ب :ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ىوتسسم ىلع ةيمومعلا تارادإلا و ةيلحملا تاعامجلا
تاد˘حو˘لا˘ب لا˘سصتلا تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ر˘ئاود˘لاو تا˘يلو˘˘لا
اسضيأا و نيعملا يعاسسلا دامتعا تايفيك ديدحت لجأا نم مهيلإا ةعباتلا ديربلا بتاكمب وأا ديربلل ةيئلولا

ةطسساوب ،ةيمومعلا ةسسسسؤوملا رقم يف ،رئازجلا ديرب نوع نييعت متيسس امك. عفدلا تايلمع ميظنت تايفيك

.كيبابسشلا ىوتسسم ىلع ةقبطملا طورسشلا شسفنب كلذو ةيبهذلا ةقاطبلاوEPT, ينورتكللا عفدلا زاهج

مــــــــحرتو ىرـــــــــكذ

ةدكيكشسب لقلا نم ةيرشس ةرجه ةلواحم طابحإا

ةنيطنسسق

ششيعلا راطق ةيرقب اهلزنمب ةقونششم تدجو ةاتف ةثج لاششتنا
يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا فيرسشلا دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت
ءÓجإا لجأا نم كلذ و بورخلاب ششيعلا راطق ةيرقب يوسضوفلا ءانبلاب ءاسسم ةسسماخلا ةعاسسلا دودح يف

يئابرهك كلسسب ةقونسشم تدجو ةنسس23 رمعلا نم ةغلابلا ىثنأا شسنج نم »شس-شس» ةيحسضلا ةثج
ةحلسصم ىلإا اهلقن و ةيندملا ةيامحلا بيبط فرط نم اهتافو ديكأات مت ،لزنملا لخدم ىوتسسم ىلع
.يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح

زاكعوب لامج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

