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 ةيريدم رقم ءارك يف ةضماغ ةقفص^
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 «وتيس» تاساردلا بتكم^
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 .. يزاعلا ،فايضوب ،لقس^

ةبيلط نومحي اوناك ءقؤه



¯  Q.´

ةد˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ةو˘˘ط˘˘خ˘˘لأ هذ˘˘ه تءا˘˘جو
يبعضشلأ كأرحلأ بلاطم نم عيباضسأأ
لد˘ج˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لأ بئا˘ن˘لأ ة˘ب˘ضسا˘ح˘م˘ب
دعب ةنا˘ضصح˘لأ ه˘ن˘م عز˘ن˘ت˘ضس يذ˘لأو
ةنجل ىلع لدعلأ ريزو بلط هلاحإأ
بضسحو ةينوناقلأو ةيرأدإلأ نوؤوضشلأ

ليومتلاب مهتم ايئدبم هنإاف لوأدتي ام
سسيئرلل ةيباختنإلأ ةل˘م˘ح˘ل˘ل ير˘ضسلأ
أذكو ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباضسلأ
قباضسلأ ماعلأ نيمألأ يلجن فأرتعأ
يف عباقلأ سسابع دلو لامج نÓفأÓل
بئانلأ نأاب هينبأ ةقفر سشأرحلأ نجضس
رييÓملأ عفدب ماق ةبيلط نيدلأ ءاهب
حضشرتلأ بيترت زكأرم ءأرضش لجأأ نم
عزن  راظتنأ يفو تايعيرضشتلأ يف
نم  اعوط اهنع لزانتلأ وأأ ةناضصحلأ

ةقباطتم رداضصم نإا˘ف ة˘ب˘ي˘ل˘ط فر˘ط
لدجل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لأ بئا˘ن˘لأ نأا˘ب تف˘ضشك
لضسل˘ضسم ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع نو˘كي˘ضس

و يلاملأ داضسفلأ تافلم نم ليوط
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ يأأر˘˘لأ نأأو ة˘˘ضصا˘˘خ يرأدإلأ
زربأأ نم لجرلأ ربتعي ةبانعب يلحملأ

يذلأو (32) ةيلولاب داضسفلأ هوجو
رمألأ كأرحلأ علدنإأ ةياغ ىلإأ ناك
بيلأود مظعم يف مكحتملأو يهانلأ

نم رهضشأأ6 دعبو ةيلحملأ ةطلضسلأ
نم ة˘ع˘م˘ج ل˘ك ه˘ب˘كأو ا˘مو كأر˘ح˘لأ

ةبيلط نيدلأ ءاهب ةمكاحم بلاطم
ج˘ل˘ثأأ ا˘م˘م كر˘ح˘ت˘ت ة˘لأد˘ع˘˘لأ ي˘˘ها˘˘ه
رداضصم بضسحو نينطأوملأ رودضص
ةبي˘ل˘ط ن˘يد˘لأ ءا˘ه˘ب نإا˘ف ة˘عا˘ضس ر˘خأأ
ا˘هزر˘بأأ تا˘ف˘ل˘م ةد˘ع ي˘ف ق˘حÓ˘ي˘˘ضس
را˘ج˘ح˘لأ بكر˘م˘ب سضير˘ح˘ت˘ل ف˘˘ل˘˘م
يف فضسع˘ت˘لأو را˘ق˘ع˘لأ به˘ن ف˘ل˘مو
 ةطلضسلأ لامعتضسإأ

راجحلا لامع شضيرحت ةيسضق
تÓيجسستلاو كردلا تاقيقحتو

 ةبيلط نيدت ةيتوسصلا

يأأرلأ اهعبات يتلأ تافلملأ زربأأ نم
بئانلأ لوح ةبا˘ن˘ع˘ب ي˘ل˘ح˘م˘لأ ما˘ع˘لأ

»ةيجطلب» هضضيرحت ة˘ي˘ضضق ة˘ب˘ي˘ل˘ط
بكرم ماحتقإل يتوضص ليجضست يف
دعب تاباخت˘نإأ ءأر˘جإأ ع˘ن˘مو را˘ج˘ح˘لأ

هفيلحو يضسا˘ي˘ضسلأ ة˘كير˘ضش ة˘ي˘ح˘ن˘ت
يرومع ن˘يد˘لأ رو˘ن بكر˘م˘لأ ل˘خأد
تاقفضص مأربإاب ةبيلط ةقفر مهتملأ

امم جاتنإلأ ليطعت أذكو ةهوبضشم
ح˘ت˘ف˘ب كرد˘لأ ح˘لا˘ضصم˘ب كأذ˘˘نأأ ع˘˘فد

تا˘ه˘˘ج نأأ لإأ8102 ةنضس قي˘ق˘ح˘ت
نود تلاح ةقيلفتوب طيحم يف ةذفان
فلأأ نكل ةيمومعلأ ىوعدلأ كيرحت

لإأ ةبضسانم أوكرتي مل راجحلأ لامع
تأزواجت ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب أو˘ب˘لا˘طو
ثيح رهضش لبق اهرخأأ ناكو ةبيلط
تÓ˘خد˘ت ف˘قو˘ب بلا˘ط˘˘م˘˘لأ أودد˘˘ج
بكرملأ لخأد »هطÓخت »و ةبيلط
فلم نإاف ةعاضس رخأأ رداضصم بضسحو
ةرتف يف راجحلأ بكرم يف داضسفلأ

ةباقن˘ل ن˘يد˘لأ رو˘ن يرو˘م˘ع ة˘ضسا˘ئر
ةيضسايق تا˘يو˘ت˘ضسم ل˘ضصو را˘ج˘ح˘لأ

تنمضسإلأ ديدح قيوضست يف ةضصاخ
ةبيلط هيف مكحتي ناك يذلأ حلضسملأ
ةعاضس رخأأ رداضصم بضسحو ايضصخضش
ي˘ف تثد˘ح ةر˘ي˘ط˘خ تأزوا˘ج˘˘ت نإا˘˘ف
 بئانلأ نم زاعيإاب راجحلأ بكرم

 ةبيلط رظتني ليقث فلم راقعلا بهن

بئانلأ نإاف راقعلاب قلعتي اميفو
راقعلأ ىلع ءÓيتضسإلاب مهتم ءاهب
ةديضشملأ هتÓيف أذكو رفاحم ينبب
ي˘حا˘ي˘ضسلأ ع˘ضسو˘ت˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف
هنأأ امك قباضسلأ لقنلأ ريزو ةقفر
فر˘ط ن˘م ىوا˘كضش ل˘ح˘م د˘جو˘˘ي
م˘ه˘ي˘ضضأرأأ ى˘ل˘ع ى˘لو˘ت˘ضسإأ كÓ˘˘م
تا˘ه˘ج ع˘م ؤو˘طأو˘ت˘لا˘˘ب ىو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
نإا˘ف ر˘خأأ د˘ي˘ع˘ضص ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ا˘ف˘ل˘م تد˘عأأ د˘ق كرد˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم
  تأزواجتلأ لكب

ةيريدم رقم ءارك يف ةسضماغ ةقفسص
(AMEG) يرئازجلا يرحبلا عمجملا

رقم ءأرك فلم نإاف لضصتم قايضس يف
يرئأزجلأ يرحبلأ عمجملأ ةيريدمب

(AMEG)  ةيرا˘ق˘ع˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ي˘ف
غلبمب رفاحم ي˘ن˘ب˘ب ة˘ب˘ي˘ل˘ط بئا˘ن˘ل˘ل

نيب نم م˘ي˘ت˘ن˘ضس را˘ي˘ل˘م02 قو˘ف˘ي
ةبيلط اه˘ب م˘ه˘ت˘م˘لأ دا˘ضسف˘لأ تا˘ف˘ل˘م
نأأ ثيح ىرخأأ تاهج عم ؤوطأوتبو

ة˘با˘ن˘ع ءا˘ن˘ي˘م ل˘خأد ةد˘يد˘ع ا˘فأر˘˘طأأ
تلضشف اهنكل ةقفضصلأ فقو تلواح
قباضسلأ ريزولأو بئانلأ ناك امدعب
نأأ ل˘ب˘ق ل˘ضسع ى˘ل˘ع ا˘ن˘م˘ضس ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل
ي˘˘ف نÓ˘˘فألأ م˘˘ئأو˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ت

ةهج نم7102 ةيلحملأ تاباختنإلأ
ة˘ه˘جأو˘لأ تÓ˘ح˘م ءأر˘ك نإا˘ف ىر˘˘خأأ
اهلاطتضس اضضيأأ ةبانع ءانيمب ةيرحبلأ
. تاقيقحتلأ

بلعلا «وتيسس» تاسساردلا بتكم
داسسفلل ءادوسسلا

«وت˘ي˘ضس » تا˘ضسرد˘لأ بت˘كم ر˘ب˘ت˘ع˘ي
ءأدوضسلأ ةبلعلأ ةبيلط بئانلل عباتلأ
ةحيضضف اهزر˘بأأ دا˘ضسف ا˘يا˘ضضق ةد˘ع˘ب

بوب˘ح نز˘خ˘م93 ءا˘˘ن˘˘ب عور˘˘ضشم
رييÓملأ تفزن˘ت˘ضسإأ ي˘ت˘لأو ة˘قÓ˘م˘ع
ر˘يزو˘لأ ا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘لأو ز˘ج˘ن˘ت م˘˘لو
ريدم ناك امل يعلط ةعمجوب قباضسلأ

ناك يتلأ » لاتيمتب » ةكرضش ماع
» تاضسأردلأ بتكم نأأ ثيح اهضسؤوري
عورضشملأ ةعباتمب فل˘كم˘لأ «و˘ت˘ي˘ضس
لاغضشألأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل ر˘ي˘يÓ˘م˘لأ سضي˘ق
ةفاضضإأو ةيوتلمو ةهوبضشم ةقيرطب
تاضسردلأ بتكم تأذ نإاف كلذ ىلإأ
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ا˘ف˘ل˘˘كم نا˘˘ك » و˘˘ت˘˘ي˘˘ضس »
» نوطأريضش » قدنف زاجنإأ عورضشم

2 غ˘ل˘ب ة˘ق˘ف˘ضصلأ غ˘ل˘ب˘م نأأو ة˘با˘ن˘ع
» ع˘م ؤو˘طأو˘ت˘لا˘ب أذ˘هو وروأأ نو˘ي˘ل˘م
ماعلأ ريدملأ سسيئرلأ » يزلم ديمح
تأرامثتضسÓل ةيمومعلأ ةضسضسؤوملل
 ةيقدنفلأ

ء’ؤوه .. يزاعلا ،فايسضوب ،لÓسس
 ةبيلط نومحي اوناك

ءاهب فرعي ناك دحأأ ل8002 لبق

0102 ةياهن عم نكل ةبيلط نيدلأ
ةبانعب ة˘ق˘ي˘ضضلأ تا˘نو˘لا˘ضصلأ تأأد˘ب
ثيح ديدج روطأر˘ب˘مإأ ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت

ل˘خدأأ ن˘م و˘ه ق˘با˘ضسلأ ي˘لأو˘˘لأ نا˘˘ك
ةيلح˘م˘لأ ةرأدإلأ ة˘قورأأ ى˘لإأ ة˘ب˘ي˘ل˘ط
يف أدعقم هل روزو ايضسايضس هانبتو
ر˘˘ب˘˘كت˘˘ل » يد˘˘ن˘˘فألأ »  نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لأ

يف لوح˘ت يذ˘لأ ة˘ب˘ي˘ل˘ط تا˘حو˘م˘ط
ي˘ف ل˘جر ىو˘قأأ ى˘لإأ ر˘˘ضصب˘˘لأ ح˘˘م˘˘ل
ه˘ت˘قأد˘ضص د˘ع˘ب ا˘˘ضصو˘˘ضصخ ة˘˘يلو˘˘لأ

ريزولأ عم ة˘فو˘ضشكم˘لأو ة˘فور˘ع˘م˘لأ

ر˘يزوو لÓ˘˘ضس كلا˘˘م˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع لوألأ

يذلأ فايضضوب كلاملأ دبع ةحضصلأ

اهب عا˘ط˘ت˘ضسإأ ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ي˘ل˘ط د˘ي نا˘ك

يف هفراعم نم يضسايق ددع نييعت

ىل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘ضسإلأو ة˘ي˘عو˘ن بضصا˘ن˘م

نبأ يعماجلأ ىفضشتضسملاب عيراضشم

» ةر˘ت˘ف ر˘ث˘كأأ تنا˘كو ة˘با˘ن˘ع˘ب د˘˘ضشر

يلأولأ ةرتف يه ءاهب اهيف » لوغت

لك يف مكحتيحبضصأأثيحةفرضش

ىلإأ نيي˘ل˘ح˘م ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ن˘م ءي˘ضش

لو˘ضصو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ زا˘ه˘ج˘لأ ءأرد˘˘م

مأدضصلأ ةيضضايرلأ يدأونلأ ىلإأ ىتح

.كأرحلأو يناملضس عم

.. كارحلاو يناملسسعممادسصلا

 ةبيلط لسسلسسم ةياهن

فرط نم اينوناق ةبيلط ةياهن لبق

هنم ةناضصحلأ تبحضس لدعلأ ةرأزو

ةياهن تناك ةيضسايضسلأ ءاهب ةياهن نإاف

سسلجم تاباختنإأ ةب˘ضسا˘ن˘م˘ب8102

لامعتضسإأ ةوق لكب دأرأأ ثيح ةمألأ

رون يرومع سضرف يضسايضسلأ لاملأ

اقباضس را˘ج˘ح˘لأ ة˘با˘ق˘ن سسي˘ئر ن˘يد˘لأ

ةرضشابم ةهجأومو سضفرب لبوق هنكل

أوجرخ نيذلأ نÓ˘فألأ ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘م

هعم ةينÓع ةهجأوم يف ةرم لوأل

حضشرم مزهو هيلع ءأدتعإلأ أولواحو

دعب هقيدضص فرضشملأ لدبتضسأو ءاهب

ريغ ناك هنأأ امك دعأوقلأ نم طغضض

فر˘ط ن˘م ة˘حأر˘˘ضص ه˘˘ي˘˘ف بو˘˘غر˘˘م

نلعأأ يذلأ يناملضس قباضسلأ يلأولأ

لك رضسخي لعج امم برحلأ هيلع

علدنإأ ةياغ ىلإأ ةيضسايضسلأ ةقأروأأ

ناك يذلأو يرفيف22 يف كأرحلأ

ءا˘ه˘ب سشع˘ن ي˘ف قد˘˘ي را˘˘م˘˘ضسم ر˘˘خأأ

بحضست نأأ رظتني يذلأ ةبيلط نيدلأ

مامأأ لثميل ةيناملربلأ ةناضصحلأ هنم

رمعي هلعجت دق هليقت ةمهتب ءاضضقلأ

نإاف ةراضشإÓل .سشأرحلأ نجضسب Óيوط

برق نع ثدحتت ةقباطتم رداضصم

ءاهب بأرعوبردقيفر ءاعدتضسأ

يف ةلأدعلل ينأديعضس رامع ،ةبيلط

.أدج ةليقث داضسف اياضضق

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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 هنع ةناسصحلا عفرب لدعلا ةرازو بلط دعب

ةيروطاربمإ طوقس

 ةبانعب ةبيلط نيدلا ءاهب
ةبانعب نÓفألا بئان نع ةيناملربلا ةناسصحلا عفرب يتامغز مسساقلب ماتخألا ظفاح لدعلا ريزو بلاط ءاسضقلا مامأا هلوثمل اديهمت

 .ةبيلط نيدلا ءاهب

ةمضصاع˘لأ ي˘ف سسمأأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ جر˘خ

ذنم يلأوتلأ ىلع92ـلأ عوبضسأÓل

22ـلأ يف يبعضشلأ كأرحلأ قÓطنأ
نيبلاطم طرافلأ يرفيف رهضش نم
نيدلأ رون ةموكح ليحر ةرورضضب
ةبلط˘لأ ن˘م تا˘ئ˘م˘لأ جر˘خو.يود˘ب
رلأ عرأوّضشلل

ّ
يف ،ةمضصاعلاب ةيضسيئ

كأرحلل ةلضصأو˘م ة˘ي˘م˘ل˘ضس ةر˘ي˘ضسم

،92ـلأ ه˘˘عو˘˘ب˘˘ضسأأ ي˘˘ف ي˘˘بÓ˘˘ط˘˘˘لأ
ةر˘ح ر˘ئأز˘˘ج» تأرا˘˘ع˘˘ضش ن˘˘يدّدر˘˘م
ى˘ل˘ع ن˘يدد˘˘ضشمو «ة˘˘ي˘˘طأر˘˘ق˘˘م˘˘يد

ل˘˘˘ما˘˘˘ضشلأ ر˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرور˘˘˘ضض
ة˘با˘ضصع˘لأ ا˘يا˘ق˘ب ن˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لأو
ه˘˘ضسف˘˘ن تقو˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م
ي˘ت˘لأ بر˘ح˘لأ ة˘ل˘ضصأو˘م ةرور˘ضضب
داضسفلأ سسوؤور ىلع ةلأدعلأ اهنضشت
نم ريبك ددع دضشتحأو.ةدأوه نود
ةداعلأ هيلع ترج امك نيرهاظتملأ

ءأد˘ه˘ضشلأ ة˘حا˘ضسب ءا˘ثÓ˘ث مو˘ي ل˘ك
عراضش ربع أريضس أوقلطني نأأ لبق
تأرا˘ع˘ضشلأ ن˘˘يددر˘˘م نوز˘˘ع با˘˘ب
يتأاي ،رييغتلاب ةبلاطملأ ةيدايتعلأ

هيف تلوأدت يذلأ تقولأ يف أذه
ح˘ي˘جر˘˘ت ردا˘˘ضصم˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
نيدلأ رون ميدقت ربخ نع نÓعإلأ
ةليلقلأ مايألأ لÓخ هتلاقتضسأ يودب
يتلأ تاح˘ير˘ضصت˘لأ د˘ع˘ب ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ما˘ع˘لأ ق˘ضسن˘م˘لأ ا˘ه˘ب ى˘˘لدأأ
سسنو˘ي م˘ير˘ك رأو˘ح˘لأو ة˘طا˘ضسو˘˘لأ

ءا˘ق˘ل˘لأ لÓ˘خ سسم˘ل ه˘نأأ لا˘ق يذ˘˘لأ
دب˘ع ة˘لود˘لأ سسي˘ئر˘ب ه˘ع˘م˘ج يذ˘لأ
لوبقلأ نم اعون حلاضص نب رداقلأ
ةيلاحلأ ةموكح˘لأ ل˘ي˘حر بل˘ط˘م˘ل
رو˘ن لوألأ ر˘يزو˘لأ ا˘ه˘ضسأأر ى˘ل˘˘عو
ةلودلأ سسيئر ناكو .يودب نيدلأ

يف اعد دق حلاضص نب رداقلأ دبع
ى˘˘لإأ ءأرزو˘˘لأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘˘ل ة˘˘˘ضسل˘˘˘ج
ةطل˘ّضسلأ نو˘نا˘ق عور˘ضشم ة˘ضشقا˘ن˘م
، تاباختنلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ

با˘˘هّذ˘˘لأ ةرور˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع أد˘˘كؤو˘˘م
يف ةيضسائرلأ تاباخت˘نلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
دÓبلاب جورخلل نكمم تقو عرضسأأ

سسيئر لاق ، نيح يف.اهتمزأأ نم
يبع˘ضشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ نا˘كرأأ
يذلأ ،ح˘لا˘ضص د˘يا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ

تا˘با˘خ˘ت˘˘نلأ نأأ ة˘˘ضسل˘˘ج˘˘لأ ر˘˘ضضح
ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ى˘لوأأ ة˘بأو˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت
ا˘ه˘ضشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ ة˘˘مزألأ
تقو˘لأ سسف˘ن ي˘ف أد˘كؤو˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ

ىلع ةيركضسعلأ ةضسضسؤوملأ سصرح
ةلوّدلأ تا˘ضسضسؤو˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ

هيف تلاق يذلأ تقولأ يف.اهتبيهو
لÓ˘خ ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ عا˘فّد˘لأ ةرأزو
ةلجم نم ري˘خألأ دد˘ع˘لأ ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فأ
تأءÓ˘˘˘˘ملأ ن˘˘˘˘مز» نأأ سشي˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

دق دÓب˘لأ ي˘ف ءا˘ضسؤور˘لأ ة˘عا˘ن˘ضصو
.»ةعجر Óب ىّلو

S°∏«º.±

مهبلاطمب نوكسسمتي ةبلطلا
92 ـلا مهتريسسم يف

ماتخألأ ظفاح لدعلأ ريزو فضشك
د˘ير˘ج˘ت ن˘ع ي˘تا˘م˘غز م˘˘ضسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
ةفا˘ك ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ

ميظنت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘تا˘ي˘حÓ˘ضص
اقÓطنأ كلذو تاباختنلأ رييضستو
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلأ بي˘ضصن˘ت ن˘م
م˘يد˘ق˘ت م˘ت ي˘ت˘لأو ،تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ة˘ق˘فر ا˘˘ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ عور˘˘ضشم˘˘لأ

يوضضعلأ نوناقلأ مامتإأ عورضشم
ىلع تاباختنلأ ماظن˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ

ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘˘ضسم
سسمأأ ،ي˘تا˘م˘˘غز لا˘˘قو.ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

نوناقلأ يعورضشمل هضضرع لÓخ
فأرضشإلأ ةط˘ل˘ضس ل˘م˘ع˘ل م˘ظ˘ن˘م˘لأ

نو˘نا˘˘ق˘˘لأو ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ ى˘˘ل˘˘ع
يو˘˘ضضع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل لد˘˘ع˘˘م˘˘˘لأ
ةينوناقلأ ةنجللأ مامأأ تاباختنÓل
مضسإاب«:ينطولأ يبعضشلأ سسلجملاب
م˘˘˘كي˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘عأأ ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘˘لأ

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ ي˘˘عور˘˘ضشم
لدعُي يذلأ نوناقلأو تاباختنÓل

01-61 يوضضعلأ نوناقلأ ممتيو

6102 توأأ52 ي˘ف خرؤو˘م˘لأ
،تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ

قيبطت راطإأ يف ناجردني نأذللأو
تاجرخمو ةلودلأ سسيئر ةبراقم
اقÓطنأ رأوحلأو ةطا˘ضسو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ رو˘˘ت˘˘ضسد˘˘لأ نو˘˘˘ك ن˘˘˘م
يمحيو ن˘م˘ضضي يذ˘لأ ي˘ضسا˘ضسألأ

سسركيو بعضشلأ رايتخأ ةيرح أأدبم
ىلع يطأرق˘م˘يد˘لأ لوأد˘ت˘لأ أأد˘ب˘م
ةرح تاباختنأ قيرط نع ةطلضسلأ

نأأ يتامغز حضضوأأ امك.«ةهيزنو
يو˘˘ضضع˘˘˘لأ نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ عور˘˘˘ضشم
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
متيضس يتلأ تاباختنÓل ةلقتضسملأ
ةمات ةيلÓقتضساب عتم˘ت˘ت ،ا˘ه˘ئا˘ضشنإأ

اهل حمضست ةع˘ضسو˘م تا˘ي˘حÓ˘ضصو
فأر˘ضشإلأو ءأر˘جإلأو ر˘ي˘ضضح˘ت˘لا˘ب
ةي˘ل˘م˘ع˘لأ رأو˘طأأ ل˘كل ة˘ب˘قأر˘م˘لأو
تأذ ي˘ف ا˘ف˘ي˘˘ضضم ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ
انه نم اهنإاف ةرأدإلأ امأأ«:قايضسلأ
ة˘قدا˘ضصم˘لأ م˘ت˘ت نأأ ا˘مو أد˘عا˘ضصف
مزتلتضس يوضضع˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ ى˘ل˘ع
ى˘ضصقأا˘بو ا˘ه˘تا˘˘نو˘˘كم ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
أذه لحأرم لأوط دايحلأ تاجرد
عضضوب طقف يفت˘كت˘ضسو را˘ضسم˘لأ
ة˘ي˘ت˘ضسجو˘ل˘لأو ة˘يدا˘م˘لأ ل˘ئا˘ضسو˘لأ
نم ةينطولأ ةطلضسلأ نكُمت يتلأ
نوناقلأ أذهل اقفو اهماهمب مايقلأ

ماظنب قلعتملأ يوضضعلأ نوناقلأو
نم«:Óئا˘ق فا˘ضضأأو.«تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

ةينطولأ ةطلضسلأ نإاف قلطنملأ أذه
عتمتت˘ضس ثد˘ح˘ت˘ضست فو˘ضس ى˘ت˘لأ
ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضشلا˘˘˘˘ب
ةيرأدإلأو ةيلام˘لأ ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضسلأو
ةيلمعلأ ميظنت ةمهم اهل دهعيضسو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع فأر˘ضشإلأو ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ

ةيأدب اهلحأرم عيمج يف اهتبقأرمو
ىلإأ ةبخانلأ ةئي˘ه˘لأ ءا˘عد˘ت˘ضسأ ن˘م
ة˘ي˘˘لوألأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ نÓ˘˘عإأ ة˘˘يا˘˘غ
أذ˘ه دد˘ح˘ي ا˘م˘˘ك ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘كضشت عور˘ضشم˘˘لأ
د˘كأأ ا˘م˘ي˘ف.«ا˘هر˘ي˘ضسو ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت
نو˘نا˘ق˘لأ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ي˘˘تا˘˘م˘˘غز
نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل لد˘˘ع˘˘م˘˘لأو م˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ
،تاباختنلاب قلع˘ت˘م˘لأ يو˘ضضع˘لأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلأ ءا˘˘˘ضشنإأ نأأ
مامتإأو ليد˘ع˘ت ةرور˘ضض ي˘ضضت˘ق˘ي

دضصق،01-61 يوضضعلأ نوناقلأ
نم تابا˘خ˘ت˘نلأ ة˘ط˘ل˘ضس ن˘ي˘كم˘ت
ةدنضسملأ ماهملأ ىلع عÓطضضلأ
.اهل

S°∏«º.±

¯  S°∏«º.±

ةمكحم ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘ضضا˘ق ر˘مأأ

لوألأ سسمأأ ةمضصاعلاب دمحمأأ يديضس

نأويدلل قباضسلأ ماعلأ ريدملأ عأديإاب

قوقحلأو فلؤوم˘لأ قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لأ

ن˘˘ب ي˘˘ما˘˘˘ضس ، «أد˘˘˘نوأأ» ةروا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

ةضسضسؤو˘م˘لا˘ب تقؤو˘م˘لأ سسب˘ح˘لأ،خ˘ي˘ضش

أذه عبا˘ت˘ي ثي˘ح,سشأر˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لأ

لÓخ عفأدتلأ ةثداح ةيضضق يف ريخألأ

«يجأرد فوؤورلأ د˘ب˘ع» نا˘ن˘ف˘لأ ل˘ف˘ح

ر˘مأأ ا˘م˘ك. «غ˘ن˘ي˘كلو˘ضس«ـب فور˘ع˘م˘˘لأ

عأد˘يإا˘ب كلذ˘˘ك ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ق

ةضسأرحو ن˘ي˘مأا˘ت ي˘ت˘كر˘ضش ي˘لوؤو˘ضسم

مي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأأ ن˘م «أد˘نوأأ» ع˘م أد˘قا˘ع˘ت

عضضو هيف مت يذلأ تقولأ يف,لفحلأ

ة˘با˘قر˘لأ ما˘ظ˘ن تح˘˘ت ا˘˘ضصخ˘˘ضش11

23 لأو˘قأل عا˘م˘ضسلأ د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ

ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ضصخ˘˘ضش

ةر˘ئأد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘لأو˘لأو دأدزو˘˘ل˘˘ب

حلطضصأأ يتلأ ةثداحلأ يف يأد نيضسح

سسيم˘خ˘لأ» ة˘ثدا˘ح˘ب ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ضست ى˘ل˘ع

02 بعلم ا˘ه˘ن˘ضضت˘حأ يذ˘لأ «دو˘ضسألأ

يضضاملأ توأأ22 موي5591 توأأ

32و ىل˘ت˘ق5 اه˘ي˘ف ط˘ق˘ضس يذ˘لأو
تابأوب د˘ن˘ع ع˘فأد˘ت˘لأ ل˘ع˘ف˘ب ا˘ح˘ير˘ج
ة˘يد˘ل˘ب ة˘يا˘ضصو˘ل ع˘ضضا˘خ˘لأ ،بع˘ل˘م˘لأ
حتف ةيرئأزجلأ ةلأدعلأ ررقتل .دأدزولب

هلÓخ مت توأأ32 موي يمضسر قيقحت

مهنم ا˘ضصخ˘ضش23 ىلأ عام˘ت˘ضسلأ
دمحم ،دأدزولب دم˘ح˘م ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر
لÓ˘خ ن˘م كلذ د˘كأأ يذ˘لأ ،ةر˘˘ما˘˘م˘˘ع
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ه˘با˘ضسح ى˘ل˘˘ع ة˘˘ن˘˘يود˘˘ت
«كو˘ب˘ضسي˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘ضصأو˘˘ت˘˘لأ
يف قيقحتلل هئاعدتضسأ ربخ دكأأ ثيح,
يف ءاجو ،«غني˘كلو˘ضس» ل˘ف˘ح ة˘ي˘ضضق
ي˘ئا˘عد˘ت˘ضسأ م˘ت» ةر˘˘ما˘˘م˘˘ع ة˘˘ن˘˘يود˘˘ت
ىدل ةيروهمجلأ ليكو مامأأ لوثملل
ن˘م˘ضض ،د˘م˘˘ح˘˘مأأ يد˘˘ي˘˘ضس ة˘˘م˘˘كح˘˘م
ةيضضق يف قيقحتلل ةلأدعلأ تأءأرجإأ

5 لتقم فلخ يذلأ «غنيكلوضس» لفح
نأاب ةنيودتلأ بحاضص دافأأو.«سصاخضشأأ

ا˘م˘ِظ˘ن˘م ا˘فر˘ط ن˘كت م˘ل» ه˘˘ح˘˘لا˘˘ضصم
ءأرجإأ هءاعدتضسأ ربتعأ هنأأ لإأ ،«لفحلل

فرضصت تحت» هنأأ ىلع ددضشو ،ايداع
فدرأأو ،«تاقيقحتلأ لامكإل ةلأدعلأ
لبق اهليجأات ىرج قيقحتلأ ةضسلج نأاب
ي˘˘ضضا˘˘ق ما˘˘مأأ لوألأ سسمأأ ل˘˘ث˘˘م˘˘ي نأأ
أو˘عد˘ُت˘ضسأ ن˘˘يذ˘˘لأ ن˘˘مو.ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

أوناك نمأأ نأوعأأ8 كلذك قيقحتلل
ل˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ح لÓ˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ضضا˘˘˘˘˘˘˘ح
نيلوؤوضسم ةثÓث نا˘كو.«غ˘ن˘ي˘كلو˘ضس»
ل˘ف˘ح لÓ˘خ ثد˘˘ح ا˘˘م ن˘˘م˘˘ث أو˘˘ع˘˘فد

˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ م˘ه˘لوأأ ،«غ˘ن˘ي˘كلو˘˘ضس»
فلؤو˘م˘لأ قو˘ق˘ح˘ل ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل
، يماضس خيضش نب ،ةرواجملأ قوقحلأو
نيدلأ رون لوألأ ريزولأ هلاقأأ يذلأ
سسبحلأ نهر ايلاح دجوي يذلأو يودب
ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لا˘˘ب تقؤو˘˘م˘˘لأ
م˘ير˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزوو .سشأر˘˘ح˘˘لا˘˘ب
،ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘ضسأ تمّد˘ق ي˘ت˘لأ ،ي˘ضسأدر˘˘م
دبع ين˘طو˘لأ ن˘مأÓ˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأو
سسيئر هلاقأأ يذلأ ،ةبدهوب ةراق رداقلأ
.حلاضص نب رداقلأ دبع ةلودلأ

يتسسيجوللاو يداملا معدلاب يفتكتسس اهنأا لاق

ةيمومعلا تاطلسسلا«:يتامغز
«ةيباختن’ا ةيلمعلا يف لخدتت نل

ةيئاسضقلا ةباقرلا ماظن تحت اسصخسش11 عسضو مت اميف

«غنيكلوسس» لفح ةيسضق يف ششارحلا نجسس «ادنوأا» ـل قباسسلا ماعلا ريدملا عاديإا

لدعلا ةرازو بلط يف لسصفلل ناملربلل ةينوناقلا ةنجللا عامتجا اوقبتسسا

ةيناملربلا مهتناسصح نع نولزانتي ركاسسو يدامح نب يعيمج
نب ليعامسسإا هتاذ بزحلا نع بئانلا ىلإا ةفاسضإلاب ،ةيناملربلا هتناسصح نع يعيمج دمحم ينطولا ريرحتلا ةهبج بزحل ماعلا نيمألا لزانت

يف عباقلا ىيحيوأا دمحأا قباسسلا لوألا ريزولا هسسأاري ناك يذلا بزحلا وهو ،ركاسس يرب «يطارقميدلا ينطولا عمجتلا» بزح نع بئانلاو يدامح
ربمتبسس2 موي هتمدق يذلا لدعلا ةرازو بلط يف تبلل ناملربلا يف ةينوناقلا ةنجللا عامتجا ةثÓثلا باونلا قبتسساو.رهسشأا دنم ششارحلا نجسس
نع ةناسصحلا عفر لجأا نم ناملربلا ىلإا يمسسر بلط ميدقت ىلع لوألا شسمأا لدعلا ةرازو تمدقأا امك.مهنع ةيناملربلا ةناسصحلا عفرل يسضاملا
بزح ىلإا «ةبيلط» يمتنيو.ةسسماخ ةدهعل ةقيلفتوب زيزعلا دبع قباسسلا شسيئرلا حيسشرتل اعد يسسايسس لوأا دعي يذلا ،ةبيلط نيدلا ءاهب بئانلا

هتدهع لÓخ ينطولا يبعسشلا شسلجملا شسيئر بئان بسصنم ىلوت نأا هل قبسسو.ةبانع ةيلو نع نيتيناملرب نيتدهعب زافو ،ينطولا ريرحتلا ةهبج
ف.ميلسس.ةفيلخ دلو يبرعلا دمحم قباسسلا ناملربلا شسيئر دهع يف7102 ىلإا2102 نم ىلوألا
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ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لأ ةرأزو ن˘˘م ل˘˘ك ترر˘˘ق
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
رأد˘سصإأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ل˘˘ل
يجرخ فيظوتل ةيئانثتسسأ ةسصخر
قفو ةذتا˘سسأÓ˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ صسرأد˘م˘لأ

دد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ةدد˘ح˘˘م ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘م
يف أذه يتأايو ، روطلأو بسصانملأ

تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘ت˘˘˘ت تقو
ةر˘غا˘سشلأ بسصا˘ن˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ

صسرأدملأ يجرخل اهحنم ةسضفأر
يف ببسست يذلأو ةذتاسسأÓل ايلعلأ

عوبسسأ’أ أذه تاجاجتح’أ ةدوع
قفوو .ةين˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق˘ل
بئانلأ اه˘ل˘ق˘ن ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
دو˘ع˘سسم يوأر˘م˘˘ع ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ

˘˘مÓ˘˘عإÓ˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ ف˘˘ل˘˘كم˘˘˘لأو
ةيبرتلأ لامع˘ل ي˘ن˘طو˘لأ دا˘ح˘ت’ا˘ب
ردسصم ىلع ءانب هناف نيوكتلأو
ةرأزو نيب مت اقافتأ نإاف ، يمسسر
ةماعلأ ةيريدملأو ةينطولأ ةيبرتلأ
هلÓخ نم متي يمومعلأ فيظولل
أذهو ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ ة˘سصخر رأد˘سصإأ
صسرأدملأ يجيرخ عيمج فيظوتل
دأو˘˘م ي˘˘ف ةذ˘˘تا˘˘سسأÓ˘˘ل ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ
بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ بسسح صصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لأ
تأذ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘بو . ةر˘˘فو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ
يجيرخل ةبسسنلا˘ب ه˘نا˘ف رد˘سصم˘لأ
مي˘ل˘ع˘ت˘لأ ط˘م˘ن ا˘ي˘ل˘ع˘لأ صسرأد˘م˘لأ
ل˘ك ذا˘ف˘ن لا˘ح ي˘ف و ط˘سسو˘ت˘م˘˘لأ
متي صصسصختلأ ةدام يف بسصانملأ
ميلعت˘لأ ي˘ف ةذ˘تا˘سسأا˘ك م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت
م˘هرو˘جأأ نو˘سضا˘ق˘ت˘يو ي˘ئأد˘ت˘ب’أ

، طسسوتملأ ميلعتلأ يف ةذتاسسأاك
روهظ درجمبو ، مهميسسرت متيو
صصسصختلأ ةدام يف بسصنم يأأ
ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأ . ه˘˘ي˘˘لإأ نو˘˘لو˘˘ح˘˘ي
ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ صسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ˘˘ل

ميلعت˘لأ ةذ˘تا˘سسأأ ط˘م˘ن ةذ˘تا˘سسأÓ˘ل
لك ذافن لاح يفو هناف يوناثلأ
صصسصخ˘ت˘لأ ةدا˘م ي˘ف بسصا˘ن˘م˘˘لأ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف ةذ˘تا˘سسأا˘ك نو˘ن˘ي˘ع˘ي
بسسح ي˘ئأد˘ت˘ب’أ وأأ ط˘سسو˘ت˘˘م˘˘لأ
نو˘سضا˘ق˘ت˘يو ، بسصا˘ن˘م˘˘لأ ر˘˘فو˘˘ت
امك يوناثلأ ميلعتلأ ذاتسسأأ بتأر
يأأ حتف درجمبو ، مهميسسرت متي
ةدا˘˘˘م ي˘˘˘ف هرو˘˘˘غ˘˘˘سش وأأ بسصن˘˘˘م
يوناثلأ مي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ف صصسصخ˘ت˘لأ
فظوملأ نأاب املع ، هيف نونيعي
ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف ةد˘˘حأو ةر˘˘م م˘˘سسر˘˘ي
ةفيظولأ نوناق ىلع ءانب ةينهملأ

حسضوأأو60/30. مقر ةيمومعلأ
ينطولأ يبعسشلأ صسلجملاب بئانلأ
أذه قفو ةذتاسسأ’أ نييعت متيسس هنأ
ةسصخرلأ رودسص رو˘ف ح˘ي˘سضو˘ت˘لأ
بسصانملأ لك دسس نامسضل ابيرق
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج صسرد˘˘م˘˘ت˘˘لو ةر˘˘˘غا˘˘˘سشلأ
لاح يف و ه˘نأ ا˘ف˘ي˘سضم ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ
ايلعلأ صسرأدملأ يجيرخ فيظوت
بسصانملأ صضعب ءاقبو ةذتاسسأÓل
ة˘م˘ئا˘ق˘˘لأ دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ م˘˘ت˘˘ي ةر˘˘غا˘˘سش
ل˘ب˘ق ا˘ه˘لا˘م˘كت˘سس’ ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘˘ح’أ

ر˘˘˘يزو نا˘˘˘˘كو13/21/9102.
دكأأ دق دباعلب ميكحلأ دبع ةيبرتلأ
تامولعملأ هذه قباسس تقو يف
ة˘˘يو˘˘سست م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأأ ا˘˘ح˘˘سضو˘˘˘م
صسرأدملأ ي˘ج˘ير˘خ ل˘ك ة˘ي˘ع˘سضو
ةنسس ذنم ةذتاسسأ’أ نيوكتل ايلعلأ

ىلإأ مهلاسسرإأ مت نإأ ىتحو،6102
ل˘˘ك نأأو ،م˘˘هرأو˘˘طأأ ر˘˘ي˘˘غ رو˘˘طأأ
د˘ها˘ع˘م˘لأ كل˘ت ن˘م ن˘ي˘جر˘خ˘ت˘م˘لأ
نأأ أدكؤوم ،أوسسردي نأأ مهناكمإاب
قاحتل’ا˘ب ى˘لوأأ ي˘ه ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه»
رأوطأ’أ عيمج يف ذاتسسأأ بسصنمب
صصسصخ˘ت˘لأ م˘كح˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ

ةعقوملأ ةيقا˘ف˘ت’أ م˘كح˘ب ا˘سضيأأو

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ي˘ترأزو ن˘ي˘˘ب
نأأ ىلإأ راسشأأو.«يلاع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو
لأز˘ت ا˘م ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘˘ح’أ م˘˘ئأو˘˘ق˘˘لأ»
لا˘˘ح ي˘˘فو ،لو˘˘ع˘˘ف˘˘م˘˘لأ ة˘˘يرا˘˘سس
ةسسردملأ يجيرخ مئأوق دافنتسسأ
ىلإأ ءوجللأ متيسس ةذتاسسأÓل ايلعلأ
قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سس’أ بسسح ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لأ

و˘ه فد˘˘ه˘˘لأ نأ’ ،صصا˘˘سصت˘˘خ’أو
ايجوغأديب ري˘طأا˘ت ن˘سسحأأ ر˘ي˘فو˘ت»
ه˘جو˘ي نأأ ل˘ب˘ق أذ˘هو ،«ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ ى˘˘لإأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت
نيينعملأ ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف عور˘سشلا˘ب
دكأأو .يراجلأ ربمتبسس نم ةيأدب
صص˘ّخر ،لوأ’أ ر˘يزو˘لأ نأأ د˘با˘ع˘ل˘ب
يف دوجو˘م˘لأ صضئا˘ف˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ

6102 ةنسس ذنم ةذتاسسأ’أ ةمئاق

.9102 ةنسس ةياغ ىلإأ

ديدج نم قيعت ةيبرتلا تايريدم
تاجاجتحا يف ببصستو تارارقلا

ن˘˘م ة˘˘يو˘˘بر˘˘˘ت فأر˘˘˘طأأ ترذ˘˘˘حو
دعب عاطقلأ يف ةنتف يف ببسستلأ
اهب ءاج يت˘لأ تا˘ف˘ي˘ن˘سصت˘لأ ة˘ن˘ت˘ف
نأأ رابتعأ ىلع ،صصاخلأ نوناقلأ
ريغ ىلإأ ذات˘سسأ’أ ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘سضق
اميف ةسصاخ ةلكسشم لثمي هعقوم
امدعبف,ليوحتلأ ةي˘ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ي˘ف تأو˘˘ن˘˘سسل ذا˘˘ت˘˘سسأ’أ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ثأدحتسسأ دعبو يئأدتب’أ ميلعتلأ
أأدبيو يوناثلأ ىلإأ لوحي بسصنملأ

ةر˘˘ب˘˘خ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب د˘˘يد˘˘ج ن˘˘˘م
رأر˘˘ق˘˘˘لأ نأأ كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،صسيرد˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيولوأ’أ حنمي يذلأ يئانثتسس’أ
صسرأدملأ يجيرخل فيظوتلأ يف
نييطايتح’أ ةذتاسسأ’أ عنمي ايلعلأ
ةيسضرأ’أ قيرط نع أوفظو يذلأ
صسرأدملأ يجرخ كلذكو ةيمقرلأ
يف ف’آ’اب أون˘ي˘ع ن˘يذ˘لأ ا˘ي˘ل˘ع˘لأ

ةدوعلأ نم مهتي’و ريغ تاي’و

نأأ را˘ب˘ت˘عأ ى˘ل˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘ي’و ى˘˘لإأ
نوكت نل بسصانملأ يف ةيولوأ’أ
ي˘ج˘ير˘خ لا˘˘سسرإأ م˘˘ت ا˘˘م أذإأ م˘˘ه˘˘ل
ريغ رأوطأأ ىلإأ ددجلأ صسرأدملأ
ةسسردم وجيرخ صضفرو.مهرأوطأأ
أو˘سسرد ن˘يذ˘لأ يو˘نا˘ث˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

تأونسسل أورظتنأو تأونسس صسمخ
نوناق رأدسصإأ متي نأأ م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت˘ل
يذ˘لأو ، ىر˘خأأ رأو˘طأ’ م˘ه˘ل˘ق˘˘ن˘˘ل
لح هوربتعأو مهقح يف ملظ ربتعي
تي˘˘ت˘˘سشت ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت
تا˘ير˘˘يد˘˘م تلز’و .م˘˘هر˘˘ي˘˘كف˘˘ت
تا˘ي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع ة˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ
ةرأزولأ تأرأرق لها˘ج˘ت˘ت ن˘طو˘لأ
ايلعلأ صسرأدم˘لأ ة˘ب˘ل˘ط بي˘سصن˘ت˘ب

نيذلأ رأردأو طأوغ’أ رأرغ ىلع
مهقح مهيطعت م˘لو م˘ه˘ف˘سصن˘ت م˘ل

تقو يف نوناقلأ هيلع صصني امك
أوسسرد يذلأ ةركسسب ةذتاسسأأ عطاق
يوناثلأو ط˘سسو˘ت˘م˘لأ رو˘ط˘لأ ي˘ف
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف صسيرد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأأ ل˘˘˘سسأرو .ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘˘ب’أ
د˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ رأدأو طأو˘˘˘˘غ’أ
هيناعي اميف رظنلل دباعلب ميكحلأ
ةبلطل ميطحتو ملظ نم بلاطلأ

مل˘ع˘لأ ل˘جأأ ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح أو˘سسر˘ك
ةزا˘ت˘م˘م ت’د˘ع˘م˘˘ب ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لأو
يف ةناكم اهل نوكت نأأ قحتسست
ا˘ه˘ب صضو˘ه˘ن˘لأو دÓ˘ب˘لأ ر˘ي˘˘ه˘˘ط˘˘ت
فاسصم يف أد˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘ب با˘هذ˘لأو
لوأأ ذنم جرخو.ةروطتملأ لودلأ
أذكو رأردأ ةبلطو ةذتاسسأأ صسمأأ
تأر˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘˘˘ف طأو˘˘˘˘˘˘˘غ’أ

ةيريدم مامأأ ةيم˘ل˘سس تأر˘ها˘ظ˘مو
مهسسم يذلأ ملظلأ عفرل ةيبرتلأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ ى˘لإأ م˘هر˘مذ˘˘ت ل˘˘ق˘˘نو
لجأأ نم ةيسصولأ ةرأزولأو ايلعلأ
  .مهفاسصنإ’ لخذتلأ

طشسوتملإو�يئإدتبلإ�يف�بشصانمب�يوناثلإ�ةذتاشسأإ�روجأإ�ىقلت�ىلع�ةقفإوملإ

يمومعلا فيظولا نم ةصصخرب رفظي دباعلب
ايلعلا سسرادملا يجيرخ ليغصشتل

مجانملأو ة˘عا˘ن˘سصلأ ةر˘يزو تد˘ق˘ع
ةرأزو˘لأ ر˘ق˘م˘ب تر˘يزا˘م˘ت ة˘ل˘ي˘˘م˘˘ج
عمجم بكرم يلثمم مسض اعامتجإأ
عمج˘م» را˘ج˘ح˘لأ بكر˘م ،لا˘ت˘ي˘م˘يأ

مجانم ةسسسسؤو˘مو م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل «لا˘ن˘م
لقنلأ ةرأزو نع نيلتممو قرسشلأ

»FTNS,» ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘سشأ’أو

SNARTIGOL،متو
مي˘ي˘ق˘ت˘ل عا˘م˘ت˘ج’أ أذ˘ه صصي˘سصخ˘ت
راجحلأ عمجم يف دئاسسلأ عسضولأ

2 موي يلاعلأ نرفلأ فقوت ببسسب

ذا˘ف˘ن بب˘سسب ي˘سضا˘م˘لأ ر˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘سس
ي˘ف د˘يد˘ح˘˘لأ ن˘˘م ما˘˘خ˘˘لأ نوز˘˘خ˘˘م
ىلع ةينقت لكاسشم ببسسب بكرملأ

ةرسضخوب و ةزنولأ يمجانم ىوتسسم
ةداملاب بكرملأ نيومت ىلع رثأأ امم
عامتج’أ م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت د˘قو ،ة˘ي˘لوأ’أ
ل˘ف˘كت˘ل˘ل ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ د˘يد˘ح˘ت˘˘ل
اهنأاسش نم ي˘ت˘لأ بنأو˘ج˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ب
ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم نا˘˘م˘˘سضل حا˘˘م˘˘˘سسلأ
را˘ج˘ح˘لأ ع˘م˘ج˘م˘ل ل˘ث˘مأ’أ جا˘ت˘˘نإ’أ

ةلثامم ةيعسضو يف عوقولأ يدافتو
ةر˘يزو˘لأ تد˘كأأو ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسم˘لأ ي˘ف
يعانسصلأ بكرملأ أذه ةيمهأأ ىلع
،ي˘ن˘طو˘˘لأ دا˘˘سصت˘˘قÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
اهتلذب يتلأ دوهجلأ ىلإأ تراسشأأو
ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
يتلأ عنسصملأ ليهأات ةداعإأو ثيدحت
نيلعافلأ لك دوهج رفاظت بلطتت
طا˘سشن ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ ل˘جأأ ن˘˘م
،ه˘˘ل ن˘˘سسح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سسلأو ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لأ

ةريزولأ تطعأأ فدهلأ أذه قيقحتلو
قيسسنتب لمعلأ ةرورسضب تاميلعت
نم نيلخدتملأ فلت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘ثو
ةظفاحملاب بكرم˘ل˘ل حا˘م˘سسلأ ل˘جأأ

ة˘مزÓ˘لأ جا˘ت˘نإ’أ تا˘يو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
وحن هاجت’أو ينطولأ بلطلأ ةيبلتل
ةياه˘ن ي˘ف قا˘ف˘ت’أ م˘تو ،ر˘يد˘سصت˘لأ
ل˘ئا˘سسو˘لأ ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ط˘˘م˘˘لأ

نم ةيأدب ة˘مزÓ˘لأ تا˘ي˘ت˘سسجو˘ل˘لأو
م˘˘ج˘˘ح ةدا˘˘يز˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’أ صسمأأ لوأأ
نم ديدحلأ ماخ نم بكرملأ نيومت

عسضو و ةر˘سضخو˘بو ةز˘نو˘لأ م˘ج˘ن˘م
طاسشنل مزÓلأ يطايتح’أ نوزخم
نم لقنلأ لئاسسو زيزعت ،بكرملأ

ةين˘طو˘لأ ة˘كر˘سشلأ ة˘م˘ها˘سسم لÓ˘خ

4 لدعمب ةيديدحلأ ككسسلاب لقنلل

ع˘˘م˘˘ج˘˘م و مو˘˘ي˘˘لأ ي˘˘˘ف تأرا˘˘˘ط˘˘˘ق
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع «صسنأر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ل»

05 لد˘ع˘م˘ب«RTNS »ةكرسش

ديدحلأ ماخ لقنل مويلأ يف ةنحاسش
ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘لأو بكر˘˘م˘˘لأ و˘˘ح˘˘ن
و نوزخملأ ن˘م ة˘ي˘فا˘ك تا˘يو˘ت˘سسم
ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لأ ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م
ةز˘˘نو˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘م ى˘˘لإأ لو˘˘سصو˘˘لا˘˘˘ب
نيزخت ةحاسسم عسضوو ةرسضخوبو
،بكر˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘فا˘سضإأ
ةعباتم ةن˘ج˘ل ل˘ي˘كسشت ى˘لإأ ة˘فا˘سضإأ
لفكتلل ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج م˘سضت
جأر˘خ˘ت˘سسا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ بنأو˘ج˘لا˘ب
ل˘ق˘ن˘لأو ا˘ه˘ن˘ح˘سش ،ة˘ي˘لوأ’أ ةدا˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘ت˘˘سسجو˘˘ل˘˘لأ تا˘˘مد˘˘خ˘˘لأ دأد˘˘عإأو
بكر˘م˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘مزÓ˘˘لأ

ةيلخ عسضو متي˘سس ا˘م˘ك ،م˘جا˘ن˘م˘لأو
بنجتل ماخلأ تا˘نوز˘خ˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل
ي˘ت˘لأ ل˘ث˘م ىر˘خآأ تا˘ف˘قو˘˘ت عو˘˘قو
ةدا˘˘عإأ تم˘˘ت د˘˘قو ،أر˘˘خو˘˘م تثد˘˘˘ح
دعب دحأ’أ موي يلاعلأ نرفلأ ليغسشت
نم ةيلوأ’أ ةداملاب بكرملأ ديوزت

021 ىلإأ لسصيسس يذلأ ديدحلأ ماخ

دقو ،ىلوأ’أ ةلحرملأ يف نط فلأأ
ريثكلأ يلا˘ع˘لأ نر˘ف˘لأ ف˘قو˘ت لا˘سسأأ

بكرم˘لأ ة˘با˘ق˘ن تما˘قو ر˘ب˘ح˘لأ ن˘م
تقدو ي˘ئ’و˘لأ دا˘ح˘ت’أ ة˘ل˘سسأر˘م˘˘ب
فأر˘طأأ د˘جو˘يو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لأ صسو˘˘قا˘˘ن

نم فقوتلأ أذه لغتسست نأأ تلواح
نأأو ا˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘˘سسح ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت ل˘˘˘جأأ
ح˘ب˘سصأأو ،ا˘ه˘ح˘لا˘سصل ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست
ةر˘ي˘خأ’أ تأو˘ن˘سسلأ ي˘ف نور˘ي˘ث˘˘كلأ
«د˘يد˘ح˘لأ قÓ˘م˘ع» نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي

مه˘قأروأأ ن˘كل ة˘ي˘سصخ˘سش صضأر˘غأ’
م˘ه˘تا˘كر˘ح˘تو ة˘فو˘سشكم تح˘ب˘˘سصأأ
نع اهنوظ˘ف˘ح˘يو لا˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي

  S°∏«ªÉ¿.Q.بلق رهظ

ةينقتلإ�لكاششملإ�ىلع�ءاشضقلل�قيرط�ةطراخ�عشضو
ةزنولإو�ةرشضخوب�يمجنم�يف

مدع راركت يدافتل اططخم عصضت ةعانصصلا ةرازو
راجحلا راديصس بكرمل ةيلوألا ةداملا لوصصو

صسمأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تنلعأأ
ةداعإاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لأ ن˘ع
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسأرد˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘سسلأ
ن˘˘˘يرو˘˘˘ط˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ن˘˘˘يدور˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ
ةلمج لÓخ نم يوناثلأو طسسوتملأ

ةدا˘عإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ن˘˘م

32 ن˘˘ي˘˘ن˘˘ث’أ مو˘˘ي دد˘˘حو ة˘˘˘ن˘˘˘سسلأ

تأرأر˘ق نÓ˘عإ’ خ˘يرا˘ت ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس
با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف د˘˘يد˘˘م˘˘تو صسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ

ربوتكأأ31 ة˘يا˘غ ى˘لإأ ل˘ي˘ج˘سست˘˘لأ
ةرأزو تر˘سشنو .ر˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘سصقأا˘˘ك
تابيترتل يحيسضوت لودج ةيبرتلأ
لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ ةدا˘عإأ

ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘حأر˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
ةيلمعلأ نأأ ةرأزولأ تركذو.ذيملتلأ
ر˘˘ي˘˘يا˘˘ع˘˘˘مو ط˘˘˘بأو˘˘˘سضل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ت
صسا˘سسأأ ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘جو˘˘غأد˘˘ي˘˘ب
ن˘ي˘ب صصر˘˘ف˘˘لأ ؤو˘˘فا˘˘كتو فا˘˘سصنإ’أ
نأأ ةرأزولأ لودج يف ءاجو.ذيمÓتلأ
ةداعإاب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘لأ عأد˘يإأ

ربمتبسس8 دحأ’أ موي تقلطنأ ةنسسلأ

صسف˘˘˘ن ن˘˘˘˘م91 ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘لإأ
ريدم ىدل تافلملأ عدوتو.رهسشلأ
ةخسسنب ةقفرم ةيلسصأ’أ ةسسسسؤوملأ

صسلجم دقعيل طاقنلأ فوسشك نم

ربمتبسس22 د˘حأ’أ مو˘ي ما˘˘سسقأ’أ
ي˘ف ل˘سصف˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ ة˘سسل˘ج˘ب
ةداعإ’ ةرأزولأ تطرتسشأو.تابلطلأ
هتدافتسسأ مدع ذيملتلأ ىلع ةنسسلأ

هدأد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأ ىد˘˘˘مو ةدا˘˘˘عإ’أ ن˘˘˘م

حاجنلأ قيقحت يف هتدأرإأو ةسسأردلل
م˘˘ئأد˘˘لأ هرو˘˘سضح ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب
ةع˘با˘ت˘م˘ل ة˘سسسسؤو˘م˘لا˘ب م˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأو
ة˘ي˘سسأرد˘لأ ة˘ن˘سسلأ لÓ˘˘خ صسورد˘˘لأ
ا˘˘سضيأأ طور˘˘سشلأ ن˘˘مو ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ
كولسسلاب هيلحتو ذيملتلأ طابسضنأ
مقاطلأ لكو ةذتاسسأ’أ عم يوسسلأ
ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘طو يرأدإ’أو يو˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ر˘فو˘تو ة˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سس’أ
أذه ي˘فو .ة˘ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ د˘عا˘ق˘م˘لأ

32 ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ث’أ مو˘˘˘ي دد˘˘˘ح را˘˘˘طإ’أ

صسلجملأ تأرأرق نÓعإ’ رب˘م˘ت˘ب˘سس
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل تأرأر˘˘ق˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
ا˘ه˘غ˘ي˘ل˘ب˘ت م˘ت˘يو ا˘ه˘ي˘ل˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل
ةرأزولأ تفسشكو.ا˘ي˘با˘ت˘ك ءا˘ي˘لوأÓ˘ل
ذيمÓتلل نكم˘ي ه˘نأأ ة˘ل˘سسأر˘م˘لأ ي˘ف
رأرق ي˘ف ن˘ع˘ط م˘يد˘ق˘ت هر˘مأأ ي˘لوو
عدو˘يو .ةدا˘عإ’أ بل˘ط لو˘˘ب˘˘ق مد˘˘ع
ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يد˘م ىد˘ل ن˘ع˘ط˘لأ

ة˘سسسسؤو˘م˘لأ ر˘يد˘م ة˘نا˘˘مأأ ىو˘˘ت˘˘سسم
ءاعبرأ’أ هاسصقأأ لجأأ يف ةيلسصأ’أ

ةسصاخ ةنجل بّسصنتو ربمتبسس52
متي مل يتلأ تابلطلأ ةسسأرد ةداعإ’
تاسسسسؤوملأ ىوتسسم ىلع اهلوبق
هذهل عامت˘جأ د˘ق˘ع م˘ت˘يو ة˘يو˘بر˘ت˘لأ
يف ذيمÓتلأ ةيقحأاب لسصفلل ةنجللأ

03 مو˘˘˘ي ه˘˘˘مد˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘عإ’أ

ةيناكمإأ لوأدت مت˘ي ثي˘ح،ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
. ىرخأأ تاسسسسؤومب ةنسسلأ ةداعإأ
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نع ةيلحملأ تاعماجلأو ةيلخأدلأ ةرأزو تجرفأأ

ة˘ل˘ئ˘سسأأ ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تن˘ب ة˘ي˘سسا˘سسأأ روا˘ح˘˘م5
ذ˘ي˘مÓ˘ت صسرد˘م˘ت فور˘ظ˘ب صصا˘خ˘لأ نا˘ي˘ب˘ت˘سس’أ
ىلع هلÓخ م تسصرح ثيح, يئأدتب’أ روطلأ

ماعطإ’أو لقنلأ رفوت ىدم لوح تامولعملأ عمج
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ىد˘مو ة˘سسأرد˘لأ ل˘ئا˘˘سسوو ي˘˘سسرد˘˘م˘˘لأ
نيبسسنملأ لÓخ نم أذ˘هو ا˘ه˘ن˘ي˘مأا˘تو ة˘سسرد˘م˘لأ
ةرأزو تنلعأأو .ةذتاسسأأو ءايلوأأو ذيمÓت نم اهيلإأ
ءا˘ي˘لوأÓ˘ل نا˘ي˘ب˘ت˘سس’أ تسصسصخ ا˘ه˘نأأ ة˘ي˘ل˘خأد˘˘لأ

يسسردملأ مقاطلأو ذيمÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ تا˘ع˘ي˘م˘جو
ءاطعإأ ءاسصقتسس’أ يف كراسشملأ ربجي نأأ ىلع.

ةماقإ’أ ة˘ي’وو صسن˘ج˘لأ ن˘ع ة˘ي˘فا˘ك تا˘مو˘ل˘ع˘م
نيب ةفاسسملأو ةسسردملأ مسسأو ةماقإ’أ ةيدلبو
يف ءاجو . ةيئأدتب’أ ةسسردملأو ةماقإ’أ ناكم
ةيلمعلأ ة˘برا˘ق˘م˘لأ ن˘م˘سض و ه˘نأ ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ نا˘ي˘ب
و ةيلخأدلأ ةرأزو فرط نم ةجهتنملأ ةديدجلأ
يتلأ و ةينأرمعلأ ةئيهتلأ و ةيلحملأ تاعامجلأ
ىلع ةمئاقلأ ،نومحد نيدلأ حÓسص ريزولأ اهرقأأ
و تامدخلأ فلتخم مييقت يف نطأوملأ كأرسشإأ
أأد˘ب˘˘م ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ تا˘˘طا˘˘سشن
نايبتسس’أ عسضو مت ،ةي˘كرا˘سشت˘لأ ة˘ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ
صسرأد˘م˘ل˘ل صصسصخ˘م˘لأ و ثلا˘ث˘لأ ي˘م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
أذه قÓ˘طإأ نإأ ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ تر˘ب˘ت˘عأو .ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ
صسردمت فورظب قلعتملأ ينورتكل’أ نايبتسس’أ
ةيمهأأ نم اهل امل يئأدتب’أ روطلأ يف ذيمÓتلأ
ءا˘ف˘سضإا˘ب ح˘م˘سسي˘سس ،ي˘م˘ل˘ع˘لأ ل˘ي˘˘سصح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

ءأدأأ ىو˘ت˘سسم صسا˘ي˘ق ى˘ل˘ع ر˘˘ب˘˘كأأ ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
كلذ يتأاي و ،ةيئأدتب’أ ةيميلعتلأ تاسسسسؤوملأ

حلاسصم اهقلطت يتلأ صشيتفتلأ تÓمحل ةماعدك
رييسستلأ ةياسصو لاقتنأ ذنم ةيرود ةفسصب ةرأزولأ
نم نيت˘ن˘سس ذ˘ن˘م ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ صسرأد˘م˘ل˘ل يدا˘م˘لأ

ىلإأ ةفداهلأ تايدلبلأ ىلإأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو
ةيرأزولأ تاميلعتلأ مأرتحأ ىدم ىلع فوقولأ
فورظلأ ري˘فو˘ت˘ب ا˘سسا˘سسأأ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو ةردا˘سصلأ
فأدهأ’أ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘جرد و ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لأ
يتلأ ةماهلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ تأدا˘م˘ت˘ع’أ ن˘م ةو˘جر˘م˘لأ
ل˘كا˘ي˘ه˘لا˘ب ي˘قر˘ل˘ل يرأزو˘لأ عا˘ط˘ق˘لأ ا˘هد˘ن˘˘ج˘˘ي
نكميسس امك ،اهب لومعملأ ريياعملل ةيسسردملأ
و تدجو نإأ ت’Óتخ’أ ديدحت نم نايبتسس’أ
تاحأرتق’أ ىلع دامتع’اب اهحيحسصت لبسس ءأرثإأ
ن˘كم˘ي ا˘م˘˘ك.ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لأ
نم يذلأ نايبتسس’أ ىوتحم ئلم نيكراسشملل
ىلع لمعلل ةرأزولأ يعاسسم يف ةمهاسسملأ هناسش
و يئأدتب’أ رو˘ط˘لأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ن˘ي˘سسح˘ت
ن˘سسحأأ غو˘ل˘ب˘ب ح˘م˘سست ة˘سسرد˘م ى˘˘لإأ لو˘˘سصو˘˘لأ

نايبتسس’أ صصرحو ملعلأ ليسصحتلأ تايوتسسم
لوخد نيمات ىدم لوح ت’ؤواسست حرط ىلع
رأدجلأ ، ةفسصرأ’أو تÓهمملأ ذيمÓتلأ جورخو
مأأ رفوتم وه له ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل لزا˘ع˘لأ ي˘جرا˘خ˘لأ

ةسسردملأ لخأدم ةسسأرحو رفوتم ريغ مأأ روهدتم
مأأ ةلوبقم مأأ ةديج يه له نأوعأ’أ فرط نم
ةسسردملأ ءانف ةئيهت مت لهو ةئيسس مأأ ةمدعنم
ىدم امو هايملأ تأرود ةئيهت مت لهو.’ مأأ ةديج
برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ رفوت ىدم و، اهتفاظن

ىد˘مو ة˘سسرد˘م˘لأ ة˘ح˘سصلأ بت˘كم د˘جو˘˘ي ل˘˘هو
تايسصوسصخو ةسسردملأ فييكت ىدمو هتيلاعف
تجردأأ امك .ةسصاخلأ تاجايتح’أ يوذ ذيمÓتلأ
ةسسأردلأ لئاسسوو ماسسقأ’أ لوح ةلئسسأأ ةيلخأدلأ

ةفاسضإأ ،لمعلأ تاعاقو ماسسقأ’أ ةفاظن ىدمو
˘˘ما˘˘سسقأ’أ ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م لو˘˘ح ءا˘˘سصق˘˘ت˘˘˘سسأ ى˘˘˘لإأ

ىلع ةلئسسأأ تحرط امك ، يسسأركلأو ت’واطلأو
دجأوت ىدمو ماسسقأ’أ ةرانإأ ىلإأ ةفاسضإأ ، ةئفدتلأ

، مسسقلأ ذيمÓت ددعو.بأوبأ’أو ذفأونلأ جاجز
ة˘ي˘سسرد˘˘م˘˘لأ بت˘˘كلأ ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإأ

لئاسسو ىلإأ ةفاسضإأ ةيندبلأ ةيبرتلأ تأزيهجتو
ىدم أذكو ةيريسضحتلأ ماسسقأ’اب ةسصاخلأ لمعلأ
ةيسسردملأ تأودأ’أو حنملأ لوح تأءأرجإأ ذاختأ
صصر˘ح ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف .قو˘ق˘ح˘لأ يوذ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ماعطإ’أ ىلع ةقيقد ةلئسسأأ ميدقت ىلع نايبتسس’أ

تا˘عا˘ق ر˘فو˘ت ىد˘مو ه˘ما˘ظ˘ت˘نأو هر˘فو˘˘ت ىد˘˘مو
تابجولأ ةيعون ىلإأ ةفاسضإأ اهتأزيهجتو ماعطإ’أ
ةفاسضإأ ،ةنخاسس مأأ ةدراب ةفيفخ يه له ةمدقملأ
رفوت ىدم ءاسصقتسسأ ىلع ةرأزولأ صصرح ىلإأ

طورسش مأرتحأ ىدمو مدقملأ تابجولأ تانوكم
طورسش مأرتحأ ىدمو ةيئأذغلأ تانوكملأ نيزخت
تابجولأ ميدق˘تو ل˘كأ’أ ر˘ي˘سضح˘ت ي˘ف ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ
لمح امك .ةبجولأ ميدقت تقو ديدحت ىلإأ ةفاسضإأ
ىدمو يسسردملأ لقنلأ لوح ةلئسسأأ نايبتسس’أ
ىدمو ذيمÓتلأ عمجت ةطقن نع ةلئسسأأو هرفوت
لقنلأ لئا˘سسوو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ل˘ق˘ن د˘ي˘عأو˘م مأر˘ت˘حأ
مأرتحأو لقنلأ ةليسسو ةدوج ىدمو ةمدختسسملأ
.ةمÓسسلأو لقنلأ طورسش

ةرإزولإ�فرط�نم�ةجهتنملإ�ةديدجلإ�ةيلمعلإ�ةبراقملإ�راطإإ�يف

ةيئادتبلا سسرادملا يف ةحصصلاو ماعطإلا لقنلا رفوت ىدم يف ققحت ةيلخادلا
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تÓهمملأ عسضو يف عأرسسإ’اب نيبلاطم

 قيرطلا نوعطقي «ةلجرلا » ناكسس
لجيجب لوزاب ةقطنمو ريهاطلا ةنيدم نيب

 تاطلسسلأ لبق نم ةذختملأ تأءأرجإ’أ مغر

ةحنملا  فرسص يف ريبك رخأات
تاسسسسؤوملا ضضعبب ةيسسردملا

 نوكتسشي ءايلوألاو لجيجب ةيوبرتلا
أريبك أرخأات لجيجب ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘سسسسؤو˘م˘لأ سضع˘ب تفر˘ع
تأءأرجإ’أ نم مغرلأ ىلع ةيسسردملأ ةحنملأ ميلسست يف
حنم ةيلمع نيسسحت لجأأ  نم ةلودلأ لبق نم ةذختملأ

لÓ˘خ تل˘ج˘سس ي˘ت˘لأ سصئا˘ق˘ن˘˘لأ ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘مو ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه
ذيمÓتلأ تائم تمرح يتلأو ةقباسسلأ ةيسسأردلأ مسسأوملأ

عفر مت يتلأ ةحنملأ هذه يف مهقح نم لجيج ةي’وب
اهنع نلعملأ تأءأرجإ’أ مغرو . فعسضلأ براقيامب اهتميق
ة˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه ىل˘˘ع ءا˘˘ي˘˘لوأ’أ لو˘˘سصح ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ل˘˘جأأ ن˘˘م
ءانتقأ نم أونكمتي ىتح ددحملأ تقولأ يف مهل اهفرسصو
تا˘سسسسؤو˘م ةد˘ع نأأ ’إأ م˘ه˘ئا˘ن˘بأ’ ة˘ي˘سسرد˘م˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘سسم˘لأ

ةحنملأ هذه ةجلاعم ةيلمع نم هتنت مل لجيجب ةيوبرت
أوكتسشأ نيذلأ ءايلوأ’أ تأرسشع بويج ىلإأ اهلوخد لجأأ ام
اهب أولبقتسسأ يتلأ ةقيرطلأ نم «ةعاسس رخآاب » لاسصتأ يف
لماعب نيدسصتقم˘لأ سضع˘ب ج˘ج˘ح˘تو تا˘سسسسؤو˘م˘لأ سضع˘ب ي˘ف
ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ن˘م ة˘ح˘ن˘م˘لأ هذ˘ه بل˘ج ي˘˘ف م˘˘هر˘˘خأا˘˘تو تقو˘˘لأ
رجنأ ام لكب ءايلوأ’أ ء’ؤوهل اهفرسص يف مهرخأات ريربتل

نيينع˘م˘لأو ء’ؤو˘ه ن˘ي˘ب تا˘سشوا˘ن˘مو تا˘مأد˘سص ن˘م كلذ ن˘ع
نم ءايلوأ’أ سضعب ىكتسشأ امك . ةروكذملأ ةحنملأ فرسصب
هذه فرسص ةيلمع مظنت يتلأ ميسسأرملأ سضعب مهف ءوسس
مهتافل˘م ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ا˘ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لأ أذ˘كو ة˘ح˘ن˘م˘لأ

اهب سسردي يتلأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ ىوتسسم ىلع سضفرت
حلاسصم ىلإأ مههيجوت ىلإأ اهؤوأردم رطسضأ يتلأو مهؤوانبأأ
ام وهو مهتافلم ديدجت لجأأ نم ةرئأدلأ رأرغ ىلع ىرخأأ
تاناعإ’ا˘ب بعÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ت˘ي˘ب˘م ة˘ي˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب ء’ؤو˘ه هر˘ب˘ت˘عأ
رأذ˘عأأ قÓ˘ت˘خأ لÓ˘خ ن˘˘م كلذو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأ’ ة˘˘حو˘˘ن˘˘م˘˘م˘˘لأ

نم مغرلأ ىلع مهتافلم سضفرل ةيهأولاب اهوفسصو ججحو
لب هعون ناك امهم طاسشن يأأ نوسسرامي ’و نيلاطب مهنوك
حلاسصم ىدل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا˘ب ىت˘ح نو˘ظ˘ح˘ي ’و
 دوعسسم.م. يعامتجإ’أ نامسضلأ

ةداعسسوبب ةدحاو ةلئاع نم نيسصخسش ةافو
ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا˘˘˘ب  تي˘˘˘م˘˘˘م رور˘˘˘م ثدا˘˘˘ح سسمأأ لوأأ ءا˘˘˘˘سسم ع˘˘˘˘قو
يف لثمتملأو ةليسسملأ ةي’و  ةداعسسوب ةيدلبب يبانتج’أ
ة˘ي’و م˘ي˘قر˘ت˘ب ن˘ي˘برا˘˘ه عو˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ب مأد˘˘ط˘˘سصأ
ة˘˘ي’و م˘˘ي˘˘قر˘˘ت و˘˘يأد عو˘˘ن ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘سشو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘لأ

ة˘ي’و م˘ي˘قر˘ت˘ب ةرو˘ط˘ق˘م تأذ و˘ك˘ي˘ف˘˘يإأ ىر˘˘خأ’أو  ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب
ةلئاع نم نيسصخسش ةافو ثداحلأ أذه فلخ ثيح رئأزجلأ

ثث˘˘ج˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصم ىلإأ ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ن م˘˘˘ت ن˘˘˘يأأ ةد˘˘˘حأو
حلا˘سصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ةدا˘ع˘سسو˘ب˘ب ر˘ي˘سشب ق˘يزر ي˘ف˘سشت˘سسم˘ب
ةي’ولأ ناكسس ا˘ه˘ل ز˘ت˘هأ ي˘ت˘لأ ة˘ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘مأ’أ

  خوسشخسش حلاسص.اياحسضلأ ةلئاع ةسصاخو

يقأوبلأ مأأ

ضصاخسشأا50 ةباسصإا فلخي ةبكرم بÓقنا
ق˘ير˘ط˘لا˘ب  ة˘بأد˘لأ فو˘سش ىسسم˘˘لأ نا˘˘ك˘˘م˘˘لأ سسمأأ مو˘˘ي د˘˘ه˘˘سش
.نوركف نيعو يقأوبلأ مأأ نيب طبأرلأ01 مقر ينطولأ

عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس بÓ˘ق˘نأو فأر˘ح˘نأ ي˘ف ل˘ث˘م˘ت رور˘م ثدا˘˘ح
ةتوافتم حورج˘ب سصا˘خ˘سشأأ50 ةبا˘سصإأ ف˘ل˘خ نا˘ق˘ي˘م و˘نور
ثداحلاب اهملع روفو ةنسس73و52 نيب مهرامعأأ حوأرتت
نيع ىلإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ةد˘حو˘لأ تعرا˘سس
ة˘˘˘ي˘˘˘لوأ’أ تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘سسإ’أ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘يأأ نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
د˘˘م˘˘ح˘˘م ىف˘˘سشت˘˘سسم ىلإأ يرو˘˘ف˘˘لأ م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘جإأو  ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
حلاسصم اهت˘ه˘ج ن˘م, ة˘مزÓ˘لأ تا˘جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل.فا˘ي˘سضو˘ب
ة˘فر˘ع˘م˘ل ثدا˘ح˘لأ ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تر˘˘سشا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ

راهز دمحأ.هتاسسبÓم
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نا˘˘كصس ن˘˘م تار˘˘صشع˘˘˘لا ق˘˘˘فد˘˘˘تو
ر˘لا » ة˘ق˘ط˘ن˘م

ّ
دع˘ب˘ت ’ ي˘ت˘لا «ة˘ل˘ج

ىلع ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘ن˘يد˘م ن˘ع ار˘ي˘ث˘ك
اومدقي نأا لبق روكذملا قيرطلا

تÓ˘ج˘ع˘لا ة˘ط˘صساو˘ب ه˘ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع
ني˘ع˘نا˘م سسيرا˘ت˘م˘لاو ة˘ي˘طا˘ط˘م˘لا
ىلع كلذو هروبع نم تابكرملا

حوصضفملا ؤوكلتلاب هومصس ام ةيفلخ
ةجلاعم ي˘ف ة˘ي˘صصو˘لا تا˘ط˘ل˘صسل˘ل
اذهب ع˘ق˘ت ي˘ت˘لا ثداو˘ح˘لا ل˘كصشم
ةردابم مدعو قيرطلا نم عطقملا

ع˘˘صضو ةدا˘˘عإا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘˘خأ’ا هذ˘˘˘ه

يف اهتلازإا تمت يتلا تÓهمملا

تيفزت˘لا لا˘غ˘صشأا د˘ع˘ب ق˘با˘صس تقو

روح˘م˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ن˘م دا˘ف˘ت˘صسا ي˘ت˘لا

.يقرطلا

اوكراصش نيذلا نوجتحملا بلاطو

ة˘ي˘جا˘ج˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘ف˘˘قو˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف

تÓ˘ه˘م˘م˘لا ةدا˘عإا ي˘ف عار˘˘صسإ’ا˘˘ب

نم كلذو اه˘نا˘كم ى˘لإا ة˘عوز˘ن˘م˘لا

ي˘˘نا˘˘ب˘˘م˘˘لا نا˘˘كصس ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ل˘˘˘جأا

قيرطلا اذه ةفصض ىلع ةدجاوتملا

با˘˘˘ح˘˘˘صصأا بل˘˘˘غأا نأا ن˘˘˘يد˘˘˘كؤو˘˘˘م

قيرطلا اذه ربعت يتلا تابكرملا

نزولا تانحاصش باحصصأا مهيف نمب

هذه ةعيب˘ط نو˘مر˘ت˘ح˘ي ’ ل˘ي˘ق˘ث˘لا

نور˘ب˘ع˘يو ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لا

ا˘م ل˘كب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘عر˘صسب ق˘ير˘ط˘˘لا

 .ةلتاق ثداوح نم كلذ نع مجني

ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا هذه تببصستو

ة˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ة˘كر˘ح˘لا ف˘قو˘˘ت ي˘˘ف

دعت يتلا  لوزاب ةقطنمو ريهاطلا

ريهاطلا ةيدلبب ينكصس عمجت يناث

ا˘م ة˘ي˘نا˘كصسلا ة˘فا˘ث˘كلا ثي˘˘ح ن˘˘م

تابكرملا باحصصأا  سضعب  رطصضا

م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع ىر˘خأا تار˘م˘م كل˘صسل

لجأا نم ةرواجملا ةفقصشلا ةيدلب

ط˘˘صسو كلذو م˘˘هد˘˘صصق˘˘م غو˘˘ل˘˘˘ب

ناهذأ’ا  ىلإا تداعأا ةريبك ىصضوف

اهتفرع ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا ل˘ي˘صس

رلا » ةقطنم
ّ

قباصس تقو يف  «ةلج

ةيرورم لكاصشم يف تببصست يتلاو

ق˘ير˘ط˘لا نأاو ا˘˘صصو˘˘صصخ ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ف’آا ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ه˘˘كل˘˘صسي ق˘˘ل˘˘غ˘˘م˘˘لا

ةريبكلا هتيمهأا مكحب سصاخصشأ’ا

مهأا نم رجح ىمرم ىلع هعوقوو

.ةقطنملاب ةيئافصشتصسا ةصسصسؤوم

ةيفيرلأ ءابرهكلأ عورسشم فقوت بابسسأأ ديدحتل

 قيقحت حتفب نوبلاطي ةنتابب تنÓسسكات ناكسس
¯ T°ƒT°É¿.ì

ةيدلب ىرقو يتاصشم ديدع دهصشت
رمذت ةلاح ةنتاب ةي’وب تنÓصسكات
عورصشم ببصسب ،ىوصصق نايلغو
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا˘˘ب ط˘˘˘بر˘˘˘لا
ح˘ت˘ف˘ب او˘ب˘لا˘ط ثي˘ح ،ف˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
د˘يد˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘صضق˘لا ي˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت
ي˘ف ئ˘جا˘ف˘م˘لا ف˘قو˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘صسأا
ى˘˘ل˘˘ع فرا˘˘صش يذ˘˘لا عور˘˘˘صشم˘˘˘لا

عورصشم˘لا ق˘ل˘ط˘نا ثي˘ح ،ه˘ئا˘ه˘ت˘نا
لواقملا اهيف ماق ،عيابصسأا ةدع ذنم
ةدمعأ’ا سسرغب زاجنإ’اب فلكملا
اهنم سضعبلا ليصصوتو ةيئابرهكلا
مل ىرخأا باصسح ىلع ،لباوكلاب
كيهان اذه ،دعب ةي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ل˘صصت

سضع˘˘˘ب ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘صسم ءا˘˘˘˘صصقإا ن˘˘˘˘ع
ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ملح تناك يتلا ،ةيفيرلا ءابرهكلاب
ءادعصصلا اوصسفنت ،مهنم تارصشعلا

قÓطن’او عورصشملا ليجصست دعب
،مهتاناعم ءاهنإا يف لمأا مهلكو هيف
نود عور˘˘صشم˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت نأا ر˘˘ي˘˘غ
ءا˘صصقإاو ة˘ه˘˘ج ن˘˘م راذ˘˘نإا ق˘˘با˘˘صس
ةدافتصس’ا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا سضع˘ب
ة˘حر˘ف ل˘م˘ت˘كت نأا نود لا˘ح ه˘˘ن˘˘م
اريبك ارمذت اودبأا نيذلا ،ناكصسلا

لخدتلاب ةينعملا تاهجلا اوبلاطو
ةي’و يلاو مهصسأار ىلعو لجاعلا
عورصشم˘لا اذ˘ه ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ن˘تا˘ب

د˘يد˘ح˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ا˘˘صصو˘˘صصخ ،كلذ ءارو با˘˘ب˘˘صسأ’ا

ماق زاجن’اب فلكملا لواقملا ناو
تايلآ’او تازيهجتلا ةفاك لمحب
يذلا ،عورصشملا زاجنإ’ ةرخصسملا
هنم تÓئاع ءاصصقإاو افقوتم يقب
يف Óح رظتنت ةصضماغ فورظ يف
نا˘ي˘ل˘غ˘لا ة˘لا˘ح ما˘مأا لا˘جآ’ا بر˘قأا
نم جاجتح’اب ديدهتلاو ىوصصقلا

.ةنكاصسلا فرط

ةدكيكسس يف ةرزجم

ةــــنمارزلا يحــــب نــــيقيقسش لــــتقي باــــسش
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ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م نا˘˘كصس ع˘˘ج˘˘ف

نيب ةيدولا ةارابملا ةياهن بقع

عو˘قو ر˘ب˘خ˘ب ن˘ي˘ن˘ب˘لاو ر˘ئاز˘ج˘˘لا

نيقيقصش ةايحب تدوأا لتق ةميرج

امهنعط امدعب،رمعلا لبتقم يف

.امهراجو امهقيدصص

ةرسشع ةيداحلأ ةعاسسلأ تناك

Óيل فسصنلأ و

ىلإا ةدكيكصس ءوده لوحت امنيح

تارا˘˘˘ي˘˘˘صس تاو˘˘˘صصأا˘˘˘ب بخ˘˘˘˘صص

عراصش  يف فاعصسإ’ا و ةطرصشلا

ةنمارزلا ي˘ح˘ب ي˘نا˘ث˘لا ف˘قو˘م˘لا

ةد˘كي˘˘كصس ة˘˘ي’و˘˘لا ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب

اهتيحصض حار لتق ةميرج  ببصسب

71  نيدلا مجن عنام امه نيقيقصش

12 نيدلا ءايصض عنام و  ةنصس

حÓصسب تانعطل امهيقلت رثإا ةنصس

نإا˘ف تا˘مو˘ل˘ع˘م بصسحو ،سضي˘˘بأا

نيب كار˘ع ر˘ثإا تم˘ج˘ن ة˘م˘ير˘ج˘لا

و˘عد˘م˘لا ي˘نا˘ج˘لاو ن˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صشلا

ن˘˘˘˘˘˘م غ˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا مÓ˘˘˘˘˘˘˘صسإا.سش

ةلاح يف دوجوملا  ةنصس81رمعلا

هيجوت ىلع ريخأ’ا هيف مدقأا  رارف

نأا ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘صشل˘˘ل تا˘˘ن˘˘ع˘˘ط

ىلع اورثع نيذلا ناريجلا لخدتي

هصسافنأا ظفل يناثلاو ،اتيم لوأ’ا

دقو اذه .مهروصضح يف ةريخأ’ا

ىلإا نيتيحصضلا يتثج ليوحت مت

ثث˘˘˘ج˘˘˘˘لا ظ˘˘˘˘ف˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم
ءاهنإا دعب ،ةن˘يد˘م˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب
تاءار˘˘˘جإÓ˘˘˘ل ن˘˘˘مأ’ا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصم
اقيقحت ةرصشاب˘مو ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا

ديد˘ح˘تو ل˘عا˘ف˘لا ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأ’
ردا˘صصم ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا تا˘˘صسبÓ˘˘م
نأا ة˘عا˘صس ر˘˘خآا ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل تد˘˘كأا
عقو هنأا تنيب ةيلوأ’ا تاقيقحتلا
و ن˘ي˘ق˘ي˘ق˘صشلا د˘حأا ن˘ي˘ب را˘˘ج˘˘صش
ر˘ي˘خأ’ا ل˘ت˘صسي نأا ل˘ب˘ق م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
خأ’ا بل˘ق ي˘ف ه˘˘صسر˘˘غ ا˘˘ن˘˘ي˘˘كصس
نا˘ك يذ˘لا ي˘نا˘ث˘لا ي˘تأا˘ي˘˘ل لوأ’ا

معدل ةلواحم يف برقلاب افقاو
ه˘ن˘ع˘ط م˘ه˘ت˘م˘لا ن˘˘كل ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘صش
لوأ’ا ي˘˘˘فو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو،ا˘˘˘˘صضيأا

نم يناعي ينا˘ث˘لا ي˘ق˘ب،ةر˘صشا˘ب˘م

عمتجي نأا لبق قئاقد ةدعل فيزن
اونكمتي مل م˘ه˘ن˘كل نو˘ن˘طاو˘م˘لا

رف و،ه˘تا˘فو بب˘صسب ه˘فا˘ع˘صسإا ن˘م
لبق ةلوهجم ةهجو ىلإا يناجلا
ا˘ت˘ث˘˘ج .ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سضب˘˘ق˘˘لا م˘˘ت˘˘ي نأا
ى˘لإا ا˘م˘ه˘ل˘ق˘ن م˘˘ت ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا

ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا بط˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصم
د˘ي˘كأا˘ت˘ل ةد˘كي˘كصس ى˘ف˘صشت˘صسم˘˘ب
تاباصصإ’ا رصصحو ةافولا ببصس
ا˘م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صست ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ه˘˘ق˘˘م˘˘عو
˘ما˘م˘تإا ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل
.نفدلا تاءارجإا

ليغسشتلا لبق ام دوقع راطإا يف نولماعلا بابسشلا تارسشع
ةملاقب ةيجاجتحا ةفقو نونسشي
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نولماعلا بابصشلا تارصشع لوأ’ا سسمأا راهن نصش
لبق ام دو˘ق˘ع را˘طإا ي˘ف  ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع˘ب
يرادإ’ا عمجملا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو ،ليغصشتلا

هوفصصو ام ىلع مهنم اريبعت  ، ةملاقب بتكم001
لمع بصصانم يف جامدإ’ا ةيلمع نم مهصشيمهتب
نأا نيدكؤوم ، تاونصس اهنورظتني اولظ يتلا ةمئاد

يف  نولمعي تاونصس90لا براقي ام ىصضق مهبلغأا
يتلا تاعاطقلا نأا مغر ليغصشتلا لبق ام دوقع راطإا
اهنأا ’إا ةرغاصش ةيلام بصصانم اهب دجوت  اهب نولمعي

’ امم ةيجراخ تاقباصسم قيرط نع ’امع فظوت

، كلذب تاقباصسملا هذه يف ةكراصشملاب مهل حمصسي

نم نيبلاطم ، جامدإ’ا ةيلمع نم مهمرحي ام وهو

ةلثمتملا مهت’اغصشن’ ةباجتصس’اب ةيصصولا تاهجلا

ىوتصسم ىلع ةيلخاد تاقباصسم حتف  وأا مهجامدإا يف

نيلماعلا تائم نيكمت لجأا نم  ةفظوملا ةهجلا

ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ل˘ي˘غ˘صشت˘لا ل˘ب˘ق ا˘˘م دو˘˘ق˘˘ع˘˘ب

هب ليعي نأا هنكمي مئاد يلام بصصنم ىلع لوصصحلاب

ةرور˘صضب نور˘خآا بلا˘ط يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ه˘ت˘ل˘˘ئا˘˘ع

.ةئفلا هذهل حونمملا بتارلا ةميق نم عفرلا

قيرطلأ قلغ  ىلع لوأ’أ سسمأأ ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف لجيج ةي’وب ريهاطلأ ةيدلبل ةعباتلأ «ةلجرلأ » ةقطنم ناكسس مدقأأ
ةمزأأ يف ببسست امم34 مقر جودزملأ ينطولأ قيرطلل مخاتملأ لوزاب ينكسسلأ عمجتلاب  ريهاطلأ ةنيدم طبري يذلأ يسسيئرلأ

.نينطأوملأ ف’آأ ايموي هعطقي يذلأ ماهلأ روحملأ أذه ىوتسسم ىلع ةريبك لقن

وزو يزيت

ةيدلب رقم قلغ نولسصاوي «جاحلا ثيان ثيرفيث» ةيرق ناكسس
يتنمسسإا رادج دييسشتب يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل  «اورقأا»

اورقا  ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا جاحلا ثيان ثيرفيث «ةامصسملا ةيرقلا ناكصس سسمأا لوأا لÓخ لصصاو
رقم قلغ ىلع مهمادقإا لÓخ نم  ةمراعلا ةيجاجتح’ا  مهتكرح  وزو يزيت ةي’و نوفزأا ةرئادب

ّ
نم نيفظوملاو لامعلا كلذب عنمو يتنمصسإا رادج ءانبب يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةيدلبلا
لجأا نم تءاج ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو .مهلمع بصصانمب قاحتل’ا

نود ةنصس02 نم ديزأا ذنم ةيدلبلا نوؤوصش رييصست يف ةدمتعملا ةرادإ’ا لوح قيقحت حتفب ةبلاطملا
رحتي مل و تمكارت لكاصشملا ّنأا نيدّكؤوم ةايحلا طورصش ىندأا ريفوت

ّ
داجيإ’ ةيدلبلا سسيئر ك

،ةيلحملا تاطلصسلا نوّجتحملا مهتا و .ةنيدملاب ةيمنتلا ةلجع رخأات هنع رجنأا ام ،نآ’ا دحل لولحلا
تناك نم كانه و رونلا رت مل اهنأا اولاق يتلا ةيدلبلا عيراصشم اهتدهصش يتلا سصئاقنلا ةيلوؤوصسم
تارصشع اهيف كراصش يتلا ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو .ةيمهو
نا˘كصس ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشم˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م ا˘جا˘ج˘ت˘حا تءا˘ج ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لا
ةيرورصضلا قفارملا بايغ و تاقرطلا ةلاح ءارتها يف اصساصسأا ةلثمتملا و افلاصس ةروكذملا  ةيرقلا
ةكرحلا هذه لÓخ نم نوجتحملا بلاط دقو .نطاوملل ةميرك ةايح ريفوت اهنأاصش نم يتلا
زاجنإا ةرورصض عم ةيرقلا ىلإا يدؤوملا قيرطلا حÓصصإا لجأا نم ةيلحملا تاطلصسلا لخدت ةرورصضب
N∏«π S°©ÉO .ةقطنملا بابصشل بعلم زاجنإا و يحصصلا فرصصلا تاونق
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بسسح دوعت ة˘ي˘سضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح
ةي’و نمأاب لاسصت’أ ةيلخل نايب

ىلإأ تامولعم دورو رثإأ ،ةلسشنخ
ر˘ي˘غ را˘ج˘تإ’أ ة˘ح˘˘فا˘˘كم ة˘˘قر˘˘ف
تأرد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لأ
ةطرسشلل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
د˘حأأ ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م ،ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لأ
را˘˘سضحإأو بل˘˘ج˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’أ

تأرثؤوملأو تأردخملأ نم ةيمك
ة˘ب˘كر˘م ن˘ت˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
نيع ةنيدم نم ةمداق ةيحايسس
،ي˘˘قأو˘˘ب˘˘لأ مأأ ة˘˘ي’و ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لأ

ةنيدمب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ا˘ه˘سضر˘ع ةدا˘عإ’
تأذ˘˘ل ’Ó˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسأ ،ة˘˘˘ل˘˘˘سشن˘˘˘خ
ةطخ دأد˘عإأ د˘ع˘بو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ
ف˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأأ
امهتزوحبو  ،ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ

ةيمك  هلخأدب يكيتسسÓب سسيك
يوتحت ةين’ديسصلأ دأوملأ نم

04 يف لثمتت ةرثؤوم دأوم ىلع
ىلع يوتحي طسشم لك اطسشم

عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘لو˘˘˘سسب˘˘˘˘ك41
عو˘م˘ج˘م˘ب لود˘يأ ن˘ي˘لا˘با˘ج˘ير˘˘ب

نكسسم سشيتفتبو ةلوسسبك065
كلذك روثعلأ مت هيف هبتسشملأ

) تأرد˘خ˘م˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع (يد˘ن˘ه˘لأ بن˘˘ق˘˘لأ ج˘˘ن˘˘تأر
ةد˘˘ع˘˘م ةد˘˘م˘˘عأأو ع˘˘ط˘˘˘ق ل˘˘˘كسش

،امأرغ32,02 نزوب ج˘يور˘ت˘ل˘ل

ن˘˘˘م ة˘˘˘مزر ى˘˘˘لإأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘˘ب
لمعتسست ةيكيتسسÓبلأ طويخلأ
عطاق ، ءأودلأ طاسشمأأ طبر يف

تأرفسش90 ،را˘ت˘ي˘˘ك قأروأأ
ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ،ع˘ط˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ

اهطبسض مت ثيح ،جد00012
ة˘قر˘ف˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘يو˘˘ح˘˘تو
.ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتسسإ’
تأءأر˘˘˘جإأ لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘سسأ د˘˘˘ع˘˘˘بو
يئاسضق فلم بجومبو قيقحتلأ

لي˘كو ما˘مأأ فأر˘طأ’أ م˘يد˘ق˘ت م˘ت
ة˘م˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ

لو˘سصح˘لأ عو˘سضو˘م˘ب ة˘ل˘˘سشن˘˘خ
، نيزختلأ ،عيبلأ دسصق ءأرسشلأو
ل˘˘ق˘˘ن ،م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘لأو ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيلقعلأ تأرثؤوم˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ

ةيعرسشلأ ريغ تا˘سسرا˘م˘م˘لأ ع˘م
ةيودأأ سضر˘عو ة˘ح˘سصلأ ة˘ن˘ه˘م˘ل

يمومعلأ قير˘ط˘لا˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘سص
لاحأأ هرودب يذلأو ،ةسصخر نود

يسضا˘ق ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ
نيأأ ،ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
نع عأديإأ رمأأ امهقح يف ردسصأأ
ريغ تاسسرام˘م˘لأ ة˘ح˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت
نيزخت بطلأ ةن˘ه˘م˘ل ة˘ي˘عر˘سشلأ

ى˘ل˘ع ة˘يودأ’أ ر˘ي˘فو˘تو سضر˘عو
ة˘ح˘ن˘˘ج ،ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
دأوملل عيبلأو نيزختلأو ةزايحلأ
ةيل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو ةرد˘خ˘م˘لأ
.ةعورسشم ريغ ةقيرطب

 ةيشضقلإ يف نيمهتملإ سسبحب رمأإ قيقحتلإ يشضاق

تارثؤوملا نم ةلوسسبك055 نم ديزأا زجح
ةلسشنخ ةنيدمب تاردخملا نم ةيمك و ةيلقعلا
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ةيتايلمعلأ ططخ˘ل˘ل أد˘ي˘سسج˘ت
نمأأ حلاسصم لبق نم ةرطسسملأ

ةحفاكم ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و
فلتخم˘ب ة˘ير˘سضح˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ
تأو˘˘ق تن˘˘كم˘˘˘ت ، ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘كسشأأ
ير˘˘سضح˘˘لأ ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘طر˘˘˘سشلأ
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و ن˘مأا˘˘ب لوأ’أ

نم مر˘سصن˘م˘لأ عو˘ب˘سسأ’أ لÓ˘خ

30 ي˘ف سصا˘خ˘سشأأ40 فيقو˘ت
مهرامعأأ حوأرتت ةفلتخم اياسضق

مهطروتل ةنسس04 و81 نيب ام
سضي˘˘˘بأأ حÓ˘˘˘˘سس ةزا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ف
و ي˘عر˘سش رر˘ب˘م نود رو˘ظ˘ح˘م
ةهجوم ةين’ديسص دأوم ةزايح
نود ير˘˘سشب˘˘لأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ل
ر˘ي˘غ را˘ج˘ت’أ سضر˘غ˘ل ة˘˘سصخر
ى˘˘لوأ’أ ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ .ي˘˘˘عر˘˘˘سشلأ

تأوقل ةيرود رثإأ ىلع تءاج
م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نأ تف˘ل ثي˘ح ة˘طر˘سشلأ
ىوتسسم ىلع اهوبسشم اسصخسش
ةنيدملأ طسسوب ةيمومع ةقيدح
ةيلمعل هعاسضخإاب و هفيقوت متيل
ط˘˘ب˘˘سض يد˘˘سسج˘˘لأ سسم˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لأ
سضي˘بأأ حÓ˘سس ى˘ل˘˘ع ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

عو˘ن ن˘م ن˘˘ي˘˘كسس ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع

هليوحت متيل موجن30 يباكوأأ
ةيسضق˘لأ ،ة˘ح˘ل˘سصم˘لأ ر˘ق˘م ى˘لإأ
لخدت ر˘ثإأ ى˘ل˘ع تءا˘ج ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

سضفل يرسضحلأ نمأ’أ رسصانع

ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع بسشن را˘˘ج˘˘سش

«ى˘ف˘ط˘˘سصم ي˘˘طأو˘˘ع» عرا˘˘سش

فيقوت م˘ت˘ي˘ل ة˘ن˘يد˘م˘لأ ط˘سسو˘ب

ا˘م˘هد˘حأأ ةزو˘ح˘ب و ن˘ي˘˘سصخ˘˘سش

نيكسس نع ةرابع سضيبأأ حÓسس

متيل موجن30 يباكوأأ عون نم

ةحلسصملأ رقم ىلإأ ا˘م˘ه˘ل˘يو˘ح˘ت

،قيقحت˘لأ تأءأر˘جإأ لا˘م˘كت˘سس’

دو˘ع˘ت˘ف  ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ي˘˘سضق˘˘لأ ا˘˘مأأ

تأو˘ق˘ل ة˘يرود ى˘لإأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘ئا˘˘قو

ثيح ةنيدملأ طسسوب ةطرسشلأ

،اهوبسشم اسصخسش مههابتنأ تفل

نا˘ك ا˘م ي˘مر˘ب ما˘ق ر˘ي˘خأ’أ أذ˘˘ه

رسصا˘ن˘ع˘ل ه˘تد˘ها˘سشم رو˘ف هد˘ي˘ب

هفيقو˘ت م˘ت˘ي˘ل ير˘سضح˘لأ ن˘مأ’أ

35 ط˘ب˘سض و نا˘˘كم˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب
نيلابا˘غ˘ير˘ب عو˘ن ن˘م ة˘لو˘سسب˘ك

ي˘˘ف ا˘˘ها˘˘مر د˘˘ق نا˘˘ك غ051
اهنم سصلختلأ ’واحم سضرأ’أ

يلام غلبم هتزو˘ح˘ب ز˘ج˘ح ا˘م˘ك

هنأأ حجري جد00891 ـب ردقي
مت ينعملأ جيورتلأ تأدئاع نم
ىلإأ تأزوجحملأ ةقفر هليوحت
ير˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘مأ’أ ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
،قيقحت˘لأ تأءأر˘جإأ لا˘م˘كت˘سس’
تأءأر˘جإأ تا˘ف˘ل˘م زا˘˘ج˘˘نإأ د˘˘ع˘˘ب

نع نيينع˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘ئأز˘ج
مامأأ مهميدقت مت ، ةيسضق لك
.ةيلحملأ ةباينلأ

ءاشضيب ةحلشسأإ و نيكاكشس و تاشسؤلهملإ نم تايمك زجح مت اميف / ةنيطنشسق

ةلادعلا ىلع مهتلاحإاو ةنيدملا طسسوب صصاخسشأا4 فيقوت
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ن˘˘˘م دد˘˘˘ع سسمأأ حا˘˘˘ب˘˘˘سص مد˘˘˘قأأ
ةيدلبب ةيرطافحل ةيرق ينطأوم
ى˘ل˘ع ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ب ة˘غ˘ي˘˘سسنأأ
ةي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘كر˘ح ي˘ف لو˘خد˘لأ

ن˘ي˘ب ط˘بأر˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غو
أرورم ةلسشنخ و ةزماط يتيدلب
˘مأد˘ع˘نأ بب˘سسب كلذو ة˘ير˘˘ق˘˘لا˘˘ب
و مهتقطنم يف ةيمنتلأ رهاظم
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘سشي˘م˘ه˘تو ا˘ه˘ت˘لز˘˘ع

بسسحو . ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘˘سسلأ
دقف ة˘عا˘سس ر˘خآأ ة˘ي˘مو˘ي رد˘سصم
ة˘˘ير˘˘ق نا˘˘كسس ن˘˘م دد˘˘˘ع أا˘˘˘ج˘˘˘ل
ىلإأ ةغيسسنأأ ةيدل˘ب˘ب ة˘ير˘طا˘ف˘ح˘ل
نينث’أ سسمأأ حا˘ب˘سص جا˘ج˘ت˘ح’أ

ن˘ي˘ب ط˘بأر˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غو
أرورم ةزماطو ةي’ولأ ةمسصاع
نوجتحملأ عفر دقو ، مهتيرقب
زاغلأ ريفوت ا˘ه˘م˘هأأ ن˘م بلا˘ط˘م
ع˘ي˘سسو˘ت و ة˘ير˘ق˘ل˘ل ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
زا˘ج˘نإأ و ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ ة˘سسرد˘م˘˘لأ

كلاسسملأ نيسسحت و جÓع ةعاق
ر˘˘كذو ، م˘˘ه˘˘ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘˘ع˘˘˘لأ كفو
نأأو مهل قبسس مهنأأ نوجتحملأ

تاطلسسلل بلاطملأ هذه أوعفر
م˘لو ا˘ن˘كا˘سس كر˘ح˘ت م˘ل ا˘˘ه˘˘نأأ ’إأ
مهلعج ام وهو اهتيبلتل لخدتت
تفلل قيرطلأ عطق ىلإأ نوؤوجلي
ة˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ها˘˘ب˘˘ت˘˘نأ
ةماحلأ ةرئأد سسيئر . مهلكاسشمل
أولقنت ةغيسسنأأ ةيدلب و˘ب˘خ˘ت˘ن˘مو
ةرواحمل جا˘ج˘ت˘ح’أ ع˘قو˘م ى˘لإأ

أوسضفر ء’ؤوه نأأ ’إأ نينطأوملأ

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

ايسصخسش ةي’ولأ يلأو روسضحب

، م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنأ ى˘لإأ عا˘م˘ت˘سسÓ˘˘ل

تا˘ط˘ل˘سسلأ نأأ رد˘˘سصم˘˘لأ ر˘˘كذو

نييع˘ت ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ن˘م تب˘ل˘ط

يلأولأ ةلباقمل م˘ه˘ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م

و قيرطلأ حتف دعب ةي’ولأ رقمب

. ةيجاجتح’أ مهتكرح ءاهنإأ

ايشصخشش يلإؤلإ رؤشضحب إؤبلاطو نيبختنملإو ةرئإدلإ سسيئر عم رواحتلإ إؤشضفر

ةلسشنخ يف ةيومنت عيراسشمب ةبلاطملل قيرطلا نوقلغي ةيرطافحل ةيرق ناكسس

تقؤؤملإ سسبحلإ اهتزايحب نيمهتملإ عإديإإ /ةلششنخ

ةريطخ داوم نم راطنق1 نم ديزأا زجحي كردلا
ةمامحوبب تارجفتملا ةعانسص يف لمعتسست

ينطولأ كردلأ ةبيتك دأرفأأ نأأ ةقباطتم رداسصم نم ةعاسس رخآأ تملع
براقي ام زجح نم لوأ’أ سسمأأ تنكمت دق ،ةلسشنخ ةي’وب ةمامحوبب

ةرايسس لخأد تأرجفتملأ عنسص يف لخدت ةريطخ دأوم نم غلك001
ةي’و بونج راباب ةيد˘ل˘ب ن˘م نأرد˘ح˘ن˘ي نا˘سصخ˘سش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك
هذه لقن يف ةلمعتسسملأ ةرايسسلأ زجح ةيلمعلأ لÓخ مت امك ، ةلسشنخ
سسمأأ تنكمت دقف ةعاسس رخآأ ةيموي ردسصم بسسحو . ةريطخلأ دأوملأ
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ة˘قر˘ف حا˘˘ب˘˘سصلأ ن˘˘م ى˘˘لوأ’أ تا˘˘عا˘˘سسلأ ع˘˘مو لوأ’أ
ةلمحم تناك ةرايسس فيقوت نم ، ةبيتكلأ دئاق فأرسشإأ تحت ةمامحوبب

ةريخذلأ ةعانسص يف لمعتسست ةريطخ ةيتوزأأ دأوم نم راطنق1 يلأوحب
نم نيرسشعلأ يف لوأ’أ ناسصخسش اهنتم ىلع ناكو تأرجفتملأو ةيحلأ
رسصانعل ةماهلأ ةيلمعلأ هذه تءاج دقو ،  نيثÓثلأ يف يناثلأو رمعلأ
دأوملأ نم ةريبك ةيمك رورم اهدافم تامولعم رثإأ ، ينطولأ كردلأ
تاي’و نيب طبأرلأ ينطولأ قيرطلأ ربع تأرجفتملأ اهب عنسصت يتلأ

رسصانع لبق نم  هل مكحم نيمك بسصن مت ثيح ، ةنتاب - ةلسشنخ
ةرجفتملأ دأوملأ نم ةيمك ىلع رثع سشيتفتلأ ةيلمع ءانثأأو ةبيتكلأ

دأرفأأ . ةرايسسلأ لخأد ماكحإاب ةأابخم راطنق1 يلأوحب اهتيمك تردق
قيقحتلأ أورسشاب و ةروظحملأ دأوملأ ةزايحب نيمهتملأ أوفقوأأ كردلأ
يتلأ ةباينلأ ىلع نيفوقوملأ ةلاحإأ مت ثيح ، ةعاسضبلأ ردسصم يف
ةبكترملأ ةميرجلأ نوكل قيقحتلأ يسضاق ىلع فلملأ ةلاحإاب ترمأأ

. سسبحلأ نهر مهعأديإاب أرمأأ قيقحتلأ يسضاق ردسصأأ دقو ، ةيانج
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  إديدج املظم اقفن لخدي نرقلإ عورششم

عيرسسلا قيرطلا نم ءازجأا ميلسست ليجأات
 ةيلاملا ةمزأ’ا ببسسب ةملعلا-لجيج

سضرتفملأ نم يذلأ عيرسسلأ قيرطلأ ذفنم نم ءأزجأأ ميلسست ليجأات ررقت
برغ قرسش رايسسلأ قيرطلاب لجيج ةي’وب نج نج ءانيم طبري نأأ
نأأ سضرتفملأ نم ناك يتلأو فيطسس ةي’وب ةملعلأ ةيدلب نم اقÓطنأ
ءأرج كلذو يراجلأ ماعلأ نم يناثلأ يسسأدسسلأ لÓخ اهمÓتسسأ متي
امو يجيتأرتسسإ’أ قيرطلأ أذهب لاغسشأ’أ اهفرعت يتلأ تابأرطسضإ’أ

راطإأ يف ةحوتفملأ ة˘ع˘با˘ت˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع أذ˘كو ة˘ي˘لا˘م˘لأ  ة˘مزأÓ˘ل نا˘ك
ةرم ررقت دقو . عورسشملأ أذه ىلع تاسساكعنأ نم داسسفلأ ةحفاكم
نم ناك امدعب روكذملأ قيرطلأ نم ءأزجأأ ميلسست ةيلمع ليجأات ىرخأأ
ماعلأ نم يناثلأ يسسأدسسلأ لÓخ لÓغتسسإ’أ زيح لخدت نأأ سضرتفملأ

عطاقم ةثÓثب رمأ’أ قلعتيو9102 ةنسس ةياهن لبق ىرحأ’اب وأأ يراجلأ

ىلإأ نج نج ءانيم نم دتمتو ملك03 وحن ىلإأ يلامجإ’أ اهلوط لسصي
نم ناك يتلأ عطاقملأ يهو سسيجاي ينب ةيدلب عم دودحلأ  ةياغ
ريغ يراجلأ ربمتبسس رهسش ةياهن لبق لاغسشأ’أ اهب يهتنت نأأ سضرتفملأ
دهعت نم مغرلأ ىلع ديدج نم اهناكم حوأرتل تداع ةريخأ’أ هذه نأأ
هذهل اهترايز لÓخ ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ريزو أذكو ةيئ’ولأ تاطلسسلأ
ماعلأ ةياهن لبق ىرحأ’اب وأأ ةددحملأ لاجآ’أ يف اهميلسستب عطاقملأ
يناثلأ فسصنلأ يف ةيلمع نوكت نأأ سضرتفملأ نم ناك امدعب يراجلأ

ببسس عورسشملأ أذهب ةلسص ىلع رداسصم تعجرأأو . يسضاملأ ماعلأ نم
اهفرعي يتلأ ةيلاملأ لكاسشملأ ىلإأ ةروكذملأ عطاقملأ ميلسست ليجأات
ددجت  باقعأأ يف ةلودلأ  لبق نم هليومت  ىوتسسم عجأرتو عورسشملأ
سضعب طاسشن فقوت نع كيهان  دÓبلأ  اهب رمت يتلأ ةيلاملأ ةمزأ’أ
فأرسشإأ تحت عورسشملأ أذهب طسشنت تناك يتلأ ةلوانملأ تاكرسش
لجرل ةعباتلأ كلت اهتمدقم يفو لاغسشأ’اب فلكملأ يلاطيإ’أ عمجملأ
ةماه سصسصح ىلع ذوحتسسي ناك يذلأ دأّدح يلع فوقوملأ لامعأ’أ
أرخؤوم لاغسشأ’أ هتفرع يذلأ لآاملأ رسسفي يذلأ رمأ’أ قيرطلأ أذه يف
لامعأ’أ لاجر تاكرسش رييسستل ن˘ي˘فر˘سصت˘م ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع
ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ةرأزو  دهعتو دأّدح يلع مهتمدقم يفو نيفوقوملأ
لاجآ’أ يف هميلسست لجأأ نم عورسشملأ أذهل يفاسضإأ سسفن ءاطعإاب
ةيسضأرتف’أ لاجآ’أ  يفعسض نآ’أ دح ىلإأ كلهتسسأ امدعب ةددحملأ
. هنم أدحأو أرتموليك ولو ملسسي نأأ نود زاجنإÓل
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ةسسردم تاملعم
ينابعسش ىفطسصم
ندواعي توكتب
ةبلاطملل جاجتح’ا
ةنتابب ةريدملا ليحرب
تاملعم سسمأأ تددج
ىفطسصم ةيئأدتب’أ ةسسردملأ
دسض نهجاجتحأ ينابعسش
نعنتمأ ثيح ،ةسسردملأ ةريدم
ةسسسسؤوملأ ىلإأ لوخدلأ نم
ددنت تأراعسش تاعفأر
نبلاطو ةريدملأ تافرسصتب
ةيبرتلأ ريدم ذاختأو اهليحرب
تأءأرجإ’أ ةنتاب ةي’ول
ناكو أذه ،اهنأاسشب ةمزÓلأ
يف أوجتحأ دق نيجتحملأ تأذ
،يسسردملأ لوخدلل مايأأ لوأأ
كلذ أوددجو ،بلطملأ سسفنل
تءاب نأأ دعب سسمأأ راهن
أذه ،لسشفلاب ىلوأ’أ مهتلواحم
ةلسصأوم تاجتحملأ تددهو
مامسضناب ةيجاجتح’أ ةكرحلأ

تاسسسسؤوملأ ديدع ةدناسسمو
ةيبلت ةياغ ىلإأ ةيوبرتلأ

هيف نوري يذلأ ،مهبلطم
نم هنفسصو ام مامأأ عورسشملاب
ةريدملل ةعورسشم ’ تافرسصت
يوبرتلأ مقاطلل اهتناهإأو
.ةسسردملاب
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يلاو نيبلاطم ةبانع ةيلو رقم مامأا ايملسس ينوبلا ةيدلبب لينلا داوو لورسصلا ييح نم نيردحنملا نينطاوملا نم تارسشعلا لوألا صسمأا جتحا
دح ىلع- نيروكذملا نييحلا ولثمم اهب دعو دقو ناك يتلا يعامتجلا نكسسلا جمانرب نم مهتسصح نع فسشكلاب «دوهزم قيفوت» ةيلولا

.- مهريبعت

ليحرتلا يف اهرود رظتنت7002 ءاسصحإا اهل ةلئاع004 وحن^
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حابسص دنم او˘ع˘م˘ج˘ت نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

لابقتسس’ سصسصخملا مويلا نينث’ا
عفرل تاطلسسلا فرط نم نينطاوملا
ىلع لوأ’ا لوؤوسسملا ىلإا مهلاغسشنا
ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ج˘ما˘نر˘ب ن˘م م˘ه˘ت˘سصح˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
يقاب نم مهريغك يعامتج’ا نكسسلا
يد˘ي˘سس رار˘غ ى˘ل˘ع ىر˘خأ’ا ءا˘ي˘حأ’ا

 .زكرم ينوبلاو ملاسس

ناكسس يلثمم تاحيرسصت بسسحو

ىلإا دوعت مهتافلم نإاف لورسصلا يح

ىلإا8991 ةنسس نم فلم006 وحن

قيقحتلا ناجل نأا  ثيح4102 ةياغ

ةداعإا نم تهتنا دق تناك يناديملا

ىلإا لوزنلاب م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا

كلذ ذ˘ن˘مو طرا˘ف˘˘لا ما˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا

جار˘فإا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي او˘لاز˘˘ي ’ ن˘˘ي˘˘ح˘˘لا

ةم˘ئا˘ق˘لا ن˘ع ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد ح˘لا˘سصم

لÓ˘خ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سس’ا

ةياغ ىلإا ةعدوم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ل˘بر˘غ

ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘ت ن˘م ن˘ي˘كم˘˘تو4102

ن˘˘كسسلا ن˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’ا طور˘˘˘سش

ن˘كسسلا ي˘ف ه˘ق˘ح ن˘م ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

دنم دفتسسي مل لورسصلا يح نوكل

اذه نم ةسصح ةيأا نم هتأاسشن خيرات

ةد˘˘حاو ة˘˘سصح اد˘˘عا˘˘م ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب˘˘˘لا

ن˘˘كسسلا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘ل تسصسصخ

 . سشهلا

ةرئاد سسيئرو ةي’ولا يلاو نيعاد

مهت˘ي˘ع˘سضو ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ى˘لإا ي˘نو˘ب˘لا

ر˘سسأا با˘برأا ن˘م م˘ه˘نو˘كل ة˘˘يرز˘˘م˘˘لا

ةيوسضوف تانكسس نطقي نم مهنمو

ن˘مو ة˘ق˘سش ي˘ف م˘ه˘ئا˘بآا ع˘م نور˘˘خآاو

بب˘سسب ن˘ير˘مأ’ا نو˘نا˘ع˘يو ن˘ي˘ت˘فر˘غ

ن˘كسسلا ة˘مزأا ة˘ق˘ئا˘سضو ظا˘ظ˘ت˘˘ك’ا

ةينعملا تاطلسسلا ةدسشانم نيددجم

ج˘ما˘نر˘ب ن˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘سصح م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ل

هتفر˘ع ا˘م رار˘غ ى˘ل˘ع «لا˘ي˘سسو˘سسلا»

.ملاسس يديسسك ىرخأ’ا ءايحأ’ا يقاب
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ةبانعب ينوبلا ةرئاد حلاسصم تطعأا
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘ل ر˘˘سضخأ’ا ءو˘˘سضلا
يناديملا لوزنلا يف عورسشلا ةيرادإ’ا

لبق نم ةيناديملا تاقيقحتلا ءارجإ’
تاف˘ل˘م با˘ح˘سصأ’ ن˘ي˘ف˘ل˘ح˘م ناو˘عأا
زكرم ينوب˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ن˘كسسلا

ىلإاو0102 ةن˘سس ذ˘ن˘م ة˘عدو˘م˘لاو

ي˘ق˘ل يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا4102 ة˘يا˘˘غ
سسو˘ف˘ن ي˘ف حا˘ي˘تر’او نا˘سسح˘ت˘سس’ا
نم يناعت يتلا تÓئاعلا نم تائملا
.نكسسلا ةمزأا

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نإا˘ف ا˘˘نردا˘˘سصم بسسحو
يرا˘ج˘لا عو˘ب˘سسأ’ا ع˘ل˘ط˘م تق˘ل˘ط˘˘نا

ةينكسسلا تاعمجتلا عيمج سسمتسسو
ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ز˘كر˘م ي˘نو˘ب˘˘لا˘˘ب
ي˘ف ةدراو˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ح˘˘ت

اهبقعت ةيلمعلا ءاهتنا دعبو تافلملا
ةيلوأ’ا ةمئاقلا دادعإاو ةلبرغلا ةيلمع
ةرئادلا ةنجل لبق نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل
تافلملا ةسسارد ىلع لمعتسس يتلا

طور˘˘˘سشلا بسسح ا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو
.نوناقلا يف اهيلع سصوسصنملا

ةر˘ئاد ر˘ق˘م نأا ةرا˘سشإ’ا˘ب ر˘يد˘ج˘لاو
تا˘ف˘قو ةد˘ع ار˘خؤو˘م فر˘ع ي˘نو˘˘ب˘˘لا
تافلم باحسصا فرط نم ةيجاجتحا
ةبلاطملل زكرم ينوبلا˘ب لا˘ي˘سسو˘سسلا
ن˘˘كسسلا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘سصح˘˘ب
ي˘˘ف اور˘˘˘ب˘˘˘ع ثي˘˘˘ح ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا
نوبلاطي مهنأا مهل ةقباسس تاحيرسصت
ىرخأ’ا ءايحأ’ا نم مهريغك مهقحب
نم مهتسصح نم ةدافتسس’ا لÓخ نم
لÓخ نم يعامتج’ا نكسسلا جمانرب
ة˘سصح ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا د˘يد˘ح˘˘ت
لوزنلا يف قÓط˘ن’او م˘ه˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م

ةعباتلا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا

تامولعم˘لا ن˘ي˘ي˘ح˘ت ةدا˘عإ’ ةر˘ئاد˘ل˘ل

نكسسلا تافلم باحسصأ’ ةيسصخسشلا

ىدل0102 ةن˘سس ذ˘ن˘م ة˘عدو˘م˘لا

لبق نم اهتلبرغ لبق ةرئادلا حلاسصم

نع نÓعإ’او ةسصتخملا ةرئادلا ةنجل

. نيديفتسسملا ةمئاق

نيرمأ’ا نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘نأا ن˘يد˘كؤو˘مو

نوكل ةقناخلا نكسسلا ةمزأا ببسسب

ظا˘ظ˘ت˘ك’ا سشي˘ع˘ي م˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

ريغ اوتا˘بو ءار˘كلا م˘ه˘ق˘هرأا نور˘خآاو

فيلاكت˘لا كل˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘ت ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق

نيعاد ةيداملا مهتايناكمإا قوفت يتلا

يف رظ˘ن˘لا ى˘لإا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

ا˘˘˘هو˘˘˘ف˘˘˘سصو ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م

ةرئادلا سسيئر هتهج نم .ةعورسشملاب

لوزنب رمأاو مهنع نيل˘ث˘م˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسا

ءايحأÓ˘ل ي˘ناد˘ي˘م˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نا˘ج˘ل

.زكرم ينوبلل ةعباتلا

وحن لازت ’ لسصتم قايسس يفو

7002 ءا˘سصحإا ا˘ه˘ل ة˘ل˘ئا˘ع004

ةدافتسس’او ليحرتلا يف اهرود رظتنت

ن˘كسسلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ج˘ما˘نر˘˘ب ن˘˘م

نم ديدعلا ىلع ةعزوم يهو سشهلا

رار˘غ ى˘ل˘ع ي˘نو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ءا˘˘ي˘˘حأا

دوه˘سشلا ن˘ي˘عو يراد˘ي˘بو ةر˘سضخو˘ب

اهريغو جوعمو˘بو ءا˘قرز˘لا ة˘كر˘ب˘لاو

انرداسصم بسسحو ىرخأ’ا ءايحأ’ا نم

فلملا عفر ينوبلا ةرئاد سسيئر نإاف

زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا ى˘˘لإا

نم دوهزم قيفوت ةي’ولاب يذيفنتلا

ء’ؤو˘ه ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘جأا

مهرود نورظتني ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

.ربسصلا غرافب ليحرتلا يف

ىرخألا ءايحألا نم مهريغك مهتسصحب اوبلاط

«نوجتحي» لينلا داوو لورشصلاب «لايشسوشسلا»تافلم باحشصأا

4102 ةياغ ىلإا0102 نم ةعدوملا تافلملا صصخت

زكرم ينوبلاب يعامتج’ا نكشسلا يبلاطل ةيناديملا تاقيقحتلا قÓطنا
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يوسضو˘ف˘لا ي˘ح˘لا نا˘كسس بلا˘ط˘ي
ة˘عرز˘م يو˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ح˘˘لاو ازر˘˘ل
راج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘جارد˘لا تا˘سشو˘ه
نم مهريغك ةق˘ئأ’ ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘كسسب
ىر˘خأ’ا ة˘يو˘سضو˘ف˘لا ءا˘ي˘حأ’ا نا˘كسس
مهنأا ةعاسس رخأا ـل نوكاسشلا لاق ثيح
ةيريدسصق ةيوسضوف اتويبب نونطقي
ميركلا سشيعلا فورظ ىندأا اهب مدعنت

تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ط˘ل˘˘سسلا ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ةيفير تان˘كسس م˘ه˘ح˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ءا˘˘˘ي˘˘˘حأ’ا نا˘˘˘كسس ن˘˘˘م م˘˘˘هر˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ك
يح رارغ ىل˘ع ىر˘خأ’ا ة˘يو˘سضو˘ف˘لا
ةيدلبب دامر يديسس يحو يفوكسسلا
سضارأا كا˘ن˘ه نأا ن˘يرر˘˘ب˘˘م را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ه˘با˘ط تاذ ة˘لود˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ةر˘˘غا˘˘سش
ذ˘ن˘م ن˘كل ل˘غ˘ت˘سست ’ ن˘كل ي˘حÓ˘˘ف
م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م˘م ة˘عارز˘لا ي˘ف تاو˘ن˘˘سس
ةي’وب ةينعملا تاط˘ل˘سسل نو˘مد˘ق˘ت˘ي

ريغ ةيحÓ˘ف سضارأا عا˘ط˘ت˘قإ’ ة˘با˘ن˘ع
نوك ةماعلا ةعفنملا حلاسصل ةلغتسسم
ةيرسضحلا تايانبلاب سصاخلا راقعلا
لعج رمأ’ا راجحلا ةيدلبب مدعني داكي
لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘˘سس’ نو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسي نا˘˘˘˘كسسلا
ةلغتسسملا ر˘ي˘غ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضارأ’ا

ةيفير تا˘ن˘كسس ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ل˘جأا ن˘م
نونطقي مهنأا انثودحم فاسضأاو اذه
تاونسس ذنم ةيتراك ةيوسضوف تويبب
’ ةيموي ةاناعم نوسشيعي مهلعجي امم

فيسصلا لسصف يف ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م

ل˘سصفو ةرار˘ح˘لا ه˘ي˘˘ف د˘˘ت˘˘سشت يذ˘˘لا

كيهان دربلا هيف دتسشي يذلا ءاتسشلا

لسصف لولحب ديازتملا مهفوخت نع

را˘˘ط˘˘مأ’او حا˘˘ير˘˘لا بب˘˘سسب ءا˘˘ت˘˘˘سشلا

مهلزا˘ن˘م ى˘لإا بر˘سست ي˘ت˘لا ةر˘يز˘غ˘لا

ةد˘سشا˘ن˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا

لخدتلا ةيلحملا تاطلسسلا نودسشاني

. ةيفير تانكسس مهحنمو لجاعلا

 تاونسس ذنم ةيريدسصق لزانم يف نوسشيعي

 ةيفير تانكشسب نوبلاطي يجاردلا  تاششوهلبو ازرل نييوشضوفلا نييحلا ناكشس

 جلوكيربلا ةسسايسس نع فكلاو ةمزألا ءاهتنا نونطاوملا لمأاي اميف

 مم0051 رطق تاذ ةيشسيئرلا ةانقلا ىوتشسم ىلع ةريبك تابرشست5حÓشصإا لاغششأا ءاهتنا
ةنيدمو ةيفاسشلا دسس نيب ةطبارلا مم0051 رطق تاذ ةانق ىوتسسم ىلع ةريبك تابرسست5 حÓسصإا لاغسشأا ةبانع ةدحو هايملل ةيرئازجلا حلاسصم تهتنا

لينلا داو،3 ةرسضخوب ،ينوبلا ءايحأا ىوتسسم ىلع عيزوتلا بذبذت يف ببسست ام وهو،ةحافتلا ىمسسملا ناكملاب روفسصعلا ةقطنمب ديدحتلابو ةبانع

بلطتت تتاب يتلا ةانقلا هذهب لاغسشأ’او ةمزأ’ا بابسسأا نع هايملل ةيرئازجلا حلاسصم متكت مغرو،سسيدلا رجح،رامع يديسس ،راجحلا،سسوبيسس،ةزارخ،
طخسسلا ةمق يف نينطاوملا لعج و مايأا ذنم ةنيدملاب ةقناخ هايم ةمزأا يف ببسست ام وهو اقباسس كلذ نع تفسشك دق تناك ةعاسس رخآا نأا ’إا ايلك اهديدجت
لوخدلا ىتح تلسصاوتو فيسصلا لسصف ةليط تدتما يتلا ةمزأ’ا هذهو مهل ثدحي ام يف ةيلوؤوسسملا نم اريبك اءزج اهولمح يتلا ةسسسسؤوملا نم ءايتسس’او
ريبكلا برسستلا حÓسصإا دعب اهرخآا ناك يتلاو ةرم لك يف ةيسصولا تاهجلا تانيمطت مغر اذه ثدحيو، رثكأا نينطاوملا ديدع ةاناعم نم داز ام يسسردملا

بسسحو، رامع يديسس و ينوبلا ةيدلبب ةسصاخ ءايحأ’ا سضعب يف اءوسس تدادزاو اهلاح ىلع تلظ رومأ’ا نأا ريغ مم0051 رطق تاذ ةانق باسصأا يذلا

ةدحو هايملل ةيرئازجلا فرط نم راذنإا قباسس نود ةمدخلا نع ةيفاسشلا دسس فيقوت ىلإا عجار يسسيئرلا ةمزأ’ا ببسس نأا انل تدكأا يتلا انرداسصم
دق يتلا ةوطخلا يهو، ةبيعسشلا ةجلاعملا ةطحم ىلإا ةيفاسشلا دسس بناجب داولا نم هايملا خسض قيرط نع هايملاب ةنيدملا ديوزت وه كلذ نم رمأ’او،ةبانع
لح داجيإاو، تازواجتلا هذه لثمل دح عسضو لجا نم دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و يلاو لخدت بلطتتو نينطاوملا ةحسص ىلع ةريبك راطخأا اهنع مجني

U°Édí. Ü.نيلوؤوسسملا فرط نم ةريبكلا تاونقلا ىوتسسم ىلع تابرسستلا حÓسصإا يف ة’ابمÓلاو ج’وكيربلا  ةسسايسس لدب يئاهن

ملاسس يديسس يح نم نوردحني

تارششع ليحرت
نكشسلا نم نيديفتشسملا

ةشسوتيلاكلاب
ةي’ول يراقعلا رييسستلا و ةيقرتلا ناويد ماق
ةعرقلا ةيل˘م˘ع ءار˘جإا˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ة˘با˘ن˘ع
يح نم نيردحنملا نكسسلا نم نيديفتسسملل
ي˘ح˘ب كلذو ي˘نو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب م˘لا˘سس يد˘ي˘˘سس

ةيدلبب ةسسوتيلاكلاب نكسسم0522/0001
نيذلا نيديفتسسملا عيمج سصخي اذهو لاحرب
ىوتسسم ىلع ع˘فد˘لا˘ب ر˘ماوأا د˘يد˘سست˘ب او˘ما˘ق
يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا ناويد ناكو كنبلا
˘مو˘ي رو˘سضح˘لا ى˘لإا ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘لا ا˘˘عد د˘˘ق

احابسص ةنماثلا ةعاسسلا ىلع01/90/9102
ة˘ي˘ل˘م˘ع ءار˘جإ’ ءارو˘سشا˘ع مو˘ي˘ل فدا˘˘سصم˘˘لا
حلاسصم تناكو .حيتافملل مÓتسساو ةعرقلا
يديسس ءايحأا ةلمكت سصخي اميف يجيبوأÓل
ةيل˘م˘ع ي˘ف عو˘ب˘سسأ’ا ع˘ل˘ط˘م تعر˘سش م˘لا˘سس
نيديفتسسملا نم بلطو عفدلاب رماوأا عيزوت
لسصأ’ا قبط ةروسص و ةيلئاع ةداهسش راسضحإا

دÓيم ةداهسشو ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم

تهبنو ةيسسمسش روسص20 و ةجوزلاو جوزلا
ةلا˘ح ي˘ف ةدا˘ف˘ت˘سس’ا ى˘غ˘ل˘ت ا˘ه˘نأا ي˘ج˘ي˘بوأ’ا

.ةيباجيإا تاقيقحتلا ةجيتن ثوبت
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 ةبلطلا لابقتسسإل ابسسحت
فورظلا نسسحأا يف

ةيريدمب تاريشضحتلا
يديشس ةيعماجلا تامدخلا
قاشسو مدق ىلع ريشست رامع

تا˘مد˘خ˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب تار˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا ر˘˘ي˘˘سست
قا˘سسو مد˘ق ى˘ل˘ع را˘م˘ع يد˘ي˘سس ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
فورظلا نسسحأا يف ةبلطلا لابقتسسإ’ ابسسحت

يديسس ةيعماجلا تامدخلا ريدم جمرب ثيح
تاماقإ’ا يريدم عم تاعامتجا ةدع رامع
و قيسسنتلاو ةبقارملا مسسق سسيئر و ةتسسلا

ةحار ىلع رهسسلا لجأا نم حلاسصملا ءاسسؤور
ماعطإ’ا وأا ةماقإ’ا ثيح نم ءاوسس ةبلطلا

ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘لا حا˘ج˘نإاو ل˘ق˘ن˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو
تامدخلا ريدم سسمأا لوأا سسأارت امك، ديدجلا
نم لك روسضحب اعامتجا داغرم ةيعماجلا

سسيئر و قي˘سسن˘ت˘لا و ة˘ب˘قار˘م˘لا م˘سسق سسي˘ئر
ةيسضايرلا و ةي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
نيعبا˘ت˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ل˘ك ة˘ق˘فر ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل
ءاط˘عإا ةرور˘سض ى˘ل˘ع د˘كأا ن˘يأا، ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل
ةيسضايرلا و ةيفاقثلا تاطاسشنلل ةريبك ةيمهأا
ىلع ددسش و ةب˘ل˘ط˘ل˘ل سسف˘ن˘ت˘م˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب

فا˘سشت˘ك’ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا˘˘ب كا˘˘كت˘˘ح’ا ةرور˘˘سض
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘لا و بهاو˘˘˘م˘˘˘لا
ةيلحملا و ةينطولا تارودلا و تاناجرهملا

ديلا ةرك قيرف ةكراسشم ىلإا قرطتلا مت امك
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك ي˘ف ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ثا˘نإÓ˘ل
كلذ˘ك و ، مدا˘ق˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
يديسس ةيعماجلا تامدخلا ةيريدم ناسضتحا

ءاطعإا و مدقلا ةركل ةينطولا ةلوطبلل رامع
حاجنإ’ ديجلا ريسضحتلل ةمزÓلا تاميلعتلا

رو˘مأ’ا سضع˘ب ة˘سشقا˘ن˘م م˘ت ، ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه
دق ناك اهلبقو،ةحل˘سصم˘لا ر˘ي˘سسب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ة˘ب˘قار˘م˘لا م˘سسق سسي˘ئر ع˘م ر˘يد˘م˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘جا

ةحلسصمل نيعباتلا نيف˘ظو˘م˘لا و ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو
مت ن˘يأا ة˘ح˘ل˘سصم م˘هأا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ما˘ع˘طإ’ا

تاماقإ’اب ماعطإ’اب قلعتت رومأا ةدع ةسشقانم
نم. ادحوم نوكيسس يذلاو ةتسسلا ةيعماجلا

ءاسشنإا ةرورسض ىلع ريدملا دكأا ىرخأا ةهج
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع لا˘سصت’ا و مÓ˘عإÓ˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
و ة˘ير˘يد˘م˘لا تا˘طا˘سشن ع˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
عم لسصاوتلا و اهل ةعباتلا ةيعماجلا تاماقإ’ا
.ةينآا و ةعيرسس ةقيرطب لامعلا و ةبلطلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

6775ددعلا9102 ربمتبسس11  ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ثحب ّلحم اشصخشش617 مهنم ةفلتخم اياشضق يف نيطّروتم اشصخشش0041 نم ديزأا فيقوت يف مرشصنملا توأا رهشش لÓخ ةبانع نمأا حلاشصم تحجن
.ةيئاشضقلاو ةينمأ’ا ةزهجأ’ا
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ذنم ةينمأ’ا حلاصصملا تماق ثيح

ةياغ ىلإا مرصصنملا توأا رهصش ةيادب

6252 ـب رهصشلا شسفن نم13 موي

ةّيلخ هنع تفصشك ام بصسح ةّيلمع

ن˘مأ’ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا لا˘˘صصتإ’او مÓ˘˘عإ’ا

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘صضف˘ت˘ل ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

مهطّروت هبتصشملا نم ددع فيقوتب

ىلع ةفلتخملا اياصضقلا نم ةلمج يف

شصارقأ’او تارّدخ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح رار˘غ

ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ع˘˘م ة˘˘صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا

ينلعلا ركصسلا بناج ىلإاو ةروظحم

نم اهريغو يمو˘م˘ع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف

ح˘لا˘صصم˘لا تح˘ج˘ن ي˘ت˘لا ا˘يا˘˘صضق˘˘لا

.اّهكف يف ةينمأ’ا

نم ةطرصشلا تاوق تنّكمت امك
شصاخ˘صشأ’ا ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع لا˘ق˘ت˘عا
ةزهجأ’ا ثح˘ب ّل˘ح˘م نوّد˘ع˘ي ن˘يذ˘لا
مهّقح يف تردصص نأا دعب ةينمأ’ا
تاهج˘لا فر˘ط ن˘م شضب˘ق˘لا˘ب ر˘ماوأا
را˘طإا ي˘ف جرد˘ن˘ي ا˘م˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

ىتصشب ةيرصضحلا ةمير˘ج˘لا ة˘برا˘ح˘م
ن˘ي˘مر˘ج˘م˘ل˘ل ّد˘ح ع˘صضوو ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا

بعرلا نوعرزي نيذلا نيفرحنملاو
يفو ،ةبانع ينطاوم بولقب علهلاو
تايلمعلا ترفصسأا دقف لصصتم قايصس
نع ةينمأ’ا رصصانعلا اهب تماق يتلا

نيطّروتم اصصخصش8441 فيقوت

.اياصضق ةّدع يف

617 ىلع شضبقلا ءاقلإا ّمت ثيح

تارّكذم مهّقح يف تردصص اصصخصش

شضب˘˘ق˘˘لا˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ت ر˘˘˘ماوأاو ثح˘˘˘ب

.مهيلع

اصصخصش725 فيقوت ىلإا ةفاصضإا

م˘˘ئار˘˘ج با˘˘كترا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طّرو˘˘ت˘˘˘م

رثع ابابصش801 فيقوت عم ةفلتخم

ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأا ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب

ماجحأ’او عاونأ’ا عيمجب ةروظحم

حلاصصم˘لا تط˘ب˘صض ا˘صصخ˘صش79و

ة˘ي˘ّم˘ك ى˘ل˘ع م˘ه˘تزو˘ح ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأ’ا

شصارقأ’او تارّدخم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

.ةصسولهملا

فلتخم تذّفن دقف ةيناث ةهج نمو

لÓ˘خ ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم

نم ديدعلاب افلاصس ةروكذملا ةرتفلا

نمأ’ا شصاصصتخا عاطقب تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

يلامجإ’ا اهددع غلب يتلا ينطولا

ةيراجلا ةنصسلا نم توأا رهصش لÓخ

زجح نع تصضفأا ةيلمع6252 ـب

يدن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م غ˘ل˘ك546.3

فلتخم نم اصسولهم اصصرق426و

ن˘˘م ة˘˘ّي˘˘م˘˘ك ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا ،عاو˘˘نأ’ا

ةطرصشلا تاّوق لعج اّمم ،نيياكوكلا

نيطّرو˘ت˘م˘لا ع˘ي˘م˘جّ ق˘ح ي˘ف ز˘ج˘ن˘ت

ما˘مأا او˘ل˘ث˘م ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘صضق تا˘ف˘ل˘م

مهتعبات ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا

.مهيلإا ةبوصسنملا مهتلا فلتخمب
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نيوكت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘ع˘م˘لا ح˘ت˘ف

ادعقم831 ةبانعب تÓباقلل يلاعلا

ن˘م دد˘ع ى˘ل˘ع ا˘عزو˘م ا˘ي˘جو˘غاد˘˘ي˘˘ب

ددجلا نيزئاحلل اهجوم تاصصصصختلا

 ايرولاكبلا ةداهصش ىلع

حيرصصت يف دهعملا ريدم فصشك

ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا ةرازو نأا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صس ر˘˘˘˘خأ’

تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم˘لا حÓ˘صصإاو نا˘كصسلاو

ةيصضاملا مايأ’ا يف  تنلعأا دق تناك

قاحتلإÓل تÓ˘ي˘ج˘صست˘لا حا˘ت˘ت˘فا ن˘ع

يلاعلا نيوكتلل ةين˘طو˘لا د˘ها˘ع˘م˘لا˘ب

ثي˘˘ح تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘˘صشل˘˘˘ل

نو˘˘كي نأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘ل˘˘ل تطر˘˘˘ت˘˘˘صشإا

ايرولاكب ىلع Ó˘صصح˘ت˘م ح˘صشر˘ت˘م˘لا

مدق˘ت˘لا ع˘م9102/8102 ةرود

را˘صضحإاو ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل ي˘ط˘خ بل˘ط˘ب
ماع بط امهادحإا نيتيبط نيتداهصش
نيأا ةيردصص شضارمأا بط ىرخأ’او

5 موي دهاعملاب تÓيجصستلا تحتتفأا

توأا72 ةياغ ىلإا ترمتصساو توأا
مت تافلملا ةصسارد دعبو مرصصنملا

ةبل˘ط˘لا ه˘ي˘جو˘ت  ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس8 يف
تا˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

ابلاط831 لوبق مت ثيح ةراتخملا
نيوكت دهعمب طورصشلا مهيف رفوتت
نأا انتثدحم لاقو اذه ةبانعب تÓباقلا
حنمت يئاهنلا  ليجصستلا يف ةيولوأ’ا

يأا9102 ةرود ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘˘ل
ايرولاكبلا ةداهصش ىلع نيلصصحتملا

مهقاحتل’ طرتصشي ثيح ةنصسلا هذه
ةدا˘˘ه˘˘صش اور˘˘صضح˘˘ي نأا د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
ةلداعم ةداهصش وأا ةيلصصأ’ا ايرولاكبلا

طا˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘صصأ’ا ف˘˘صشكلاو ا˘˘ه˘˘ل
يف ةماقإا ةداهصشو دÓيم يتداهصشو

4 راصضحإا ىلإا ةفاصضإا ةينعملا ةي’ولا
ق˘باو˘صس ةدا˘ه˘˘صشو ة˘˘ي˘˘صسم˘˘صش رو˘˘صص

راصضحإا عم3 مقر ةفيحصص ةيلدع
ةخصسنو ةيرئازجلا ةي˘صسن˘ج˘لا ةدا˘ه˘صش
حصشرتملا ةيعصضو تابثإا ةقيثو نم
نكميو اذه ةين˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا ها˘ج˘تا

ليجصستلا8102 ةرود يحصشر˘ت˘م˘ل
يفو قاقحتصسإ’ا ةجرد بصسح كلذو
ةحاتملا ةيجوغاديبلا دعاقملا دودح
د˘ه˘ع˘م˘لا ر˘يد˘م لا˘ق ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
تÓباقلا ن˘يو˘كت˘ل ي˘لا˘ع˘لا ي˘ن˘طو˘لا
مت هنأا ةعاصس رخأ’ زاهب لداع ةبانعب

ىلإا نيلوبقملا831 ةبلطلا هيجوت

52 هيجوت ا˘ه˘ن˘م تا˘صصصصخ˘ت ةد˘ع
تÓ˘˘با˘˘ق˘˘لا شصصصخ˘˘ت ى˘˘لإا ا˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط

ىلإا ابلاط04 و ةيمومعلا ةحصصلل

ة˘ح˘صصل˘˘ل ن˘˘ي˘˘صضر˘˘م˘˘م˘˘لا شصصصخ˘˘ت

شصصصخت ىلإا ا˘ب˘لا˘ط03 ةيمومع˘لا

03 و ةيمومعلا ةحصصلل نويربخملا

ةزهجأا يلغصشم شصصصخت ىلإا ابلاط

ةيمومعلا ةحصصلل يب˘ط˘لا ر˘يو˘صصت˘لا

ى˘لإا ن˘ير˘خأا ة˘ب˘ل˘ط ه˘ي˘جو˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ةيلمع تمتو اذه ىرخأا تاصصصصخت

فر˘ط ن˘˘م تا˘˘صصصصخ˘˘ت˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا

تاذ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نو˘كت ي˘كل ة˘ب˘ل˘ط˘˘لا

ةراصشإ’ا ردجتو ةيقادصصمو ةيفافصش

. ينطولا دهعملا نأا ىلإا

ةبانعب تÓباقلل يلاعلا نيوكتلل

تاي’و عبرأا نم ةبلطلا هب شسردي

قوصس ، ةملاق ، فراطلا يهو ةيقرصش

. ةبانعو ،شسارهأا

 ايئاشضق مهنع اثوحبم617 مهنم

  اصصخصش8441 فقوت نمأ’ا حلاصصم

 مهفرط نم ةراتخملا تاشصشصختلا ىلإا ةبلطلا هيجوت مت اميف

 تÓباقلا دهعمب ايرولاكبلا ةداهصش ىلع ازئاح ابلاط831 قاحتلا
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ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘˘ي’و شسمأا  لوأا تفر˘˘˘ع
ة˘صصصصخ˘م ة˘ل˘فا˘ح فار˘˘ح˘˘نا ة˘˘ثدا˘˘ح

3701 يح ذيمÓتل يصسردملا لقنلل
ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘با ها˘˘ج˘˘تا˘˘ب ( لد˘˘ع) ا˘˘ن˘˘كصسم

ينوبلا يف (3) ةرصضخوبب ةديصصعوب
ن˘م ة˘لا˘ح ي˘ف ثدا˘ح˘لا بب˘صست ثي˘ح
ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا ىد˘ل ع˘ل˘ه˘لا

تفرحنا يتلا ةلفاحلا نتم ىلع اوناك

ردحنملا ي˘ف ط˘ق˘صست˘ل ا˘هرا˘صسم ن˘ع
يأا ل˘˘ج˘˘صسي م˘˘˘ل ظ˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘صسح˘˘˘لو
ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا فو˘˘ف˘˘صص ي˘˘ف تا˘˘با˘˘صصإا
و˘˘ي˘˘كصس» عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا شسي˘˘ئر بصسح˘˘˘ب
.«حبار

يح يف اديدحت ثداحلا عقو دقو

فار˘ح˘نا بب˘صست ن˘يأا ن˘˘كصسم004
اهراصسم نع يصسردملا لقنلل ةلفاح
ح˘˘لا˘˘صصم ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘صشك ا˘˘م بصسحو
ثداحلا بابصسأا نإاف ةيندملا ةيامحلا

باصصأا يكينا˘كي˘م ل˘ط˘ع ى˘لإا دو˘ع˘ت
نأا حلاصصملا تاذ تفاصضأاو ةلفاحلا
مل ظحلا نصسحل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا تا˘با˘صصإا
ثدحأا ريخأ’ا اذه نأا ريغ ةريطخ نكت

ذيمÓتلا ءايلوأا ىدل علهلا نم ةلاح
ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع اولقنت نيذلا

ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ثدا˘ح˘˘لا نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
اهته˘ج ن˘م.ثدا˘ح˘لا ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب

(3) ةر˘صضخو˘ب ن˘مأا ح˘لا˘صصم تح˘˘ت˘˘ف
تاصسبÓم ةفر˘ع˘م ل˘جأا ن˘م ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت

 .هبابصسأاو ثداحلا

ينوبلا ةيدلب  نأا ةراصشإ’اب ريدجلاو

ي˘ف Ó˘ثا˘م˘م ا˘ثدا˘ح تفر˘ع د˘ق تنا˘˘ك

نيأا لورصصلا يحب طرافلا يام رهصش

ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘فا˘˘ح فار˘˘ح˘˘˘نا بب˘˘˘صست

51 حرج يف اهراصسم نع يصسردملا

يذلا قئاصسلا ىلإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب اذ˘ي˘م˘ل˘ت

.ةفيفخ حورجب بيصصأا

ذيمÓتلا طاشسوأا يف بعرلا نم ةلاح فلخ

3 ةرصضخوب يف يصسردملا لقنلل ةلفاح فارحنا

 ءايحأ’اب اديازتم اراششتنا ةدرششتملا بÓكلا ةرهاظ فرعت اميف

 دارم ششودـيد يح طصسو اريبك اعله ثدـحي روعصسم بلك
ةيندملا ةيامحلا ناوعأا راطخإا ىعدتصسا يذلا رمأ’ا،ةبانعب دارم ششوديد يح ناكصس طصسو عزفلاو علهلا نم ةلاح روعصسم بلك شسمأا لوأا ءاصسم ثدحأا

.هموجهل نينطاوملا شضرعت يدافت فدهب كلذو، هكاصسمإاو روفلا ىلع اولخدت نيذلاو
ددهت ةرهاظ تحبصصأا يتلاو ةيئانلا قطانملاب ةصصاخ اراصشتنا تايدلب ءايحأا يف ةريخأ’ا رهصشأ’ا يف اديازت ةلاصضلا بÓكلا راصشتنا ةرهاظ فرعت اميف
نينطاوملا ىلع لاوجتلا رصضح شضرفت ةدرصشتملا بÓكلا دجت نيأا،ليللا نم ةرخأاتملا تاقوأ’ا يفو ركابلا حابصصلا يف اميصس’ نينطاوملا ةمÓصسو ةحصص
غلبي لفط ةيصضاملا مايأ’ا يف شضرعت ثيح، اهتمجاهم نم نينطاوملا ةيامح فدهب اهيلع ءاصضقلل ةينعملا حلاصصملل يروفلا لخدتلا بجوتصسي ام وهو

نم ناكملا نيع يف روفلا ىلع هفاعصسإا تعدتصسا ىرصسيلا لجرلاب حورج يف هل ببصست امم،رمع يزير ئطاصش بناجب بلك ةصضعل تاونصس9 رمعلا نم

لوجتي نم ةبانع ةنيدمب بابصشلا نم ريثكلا كانه ىرخأا ةهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتصس’ا ىلإا هلقن مث ةيندملا ةيامحلا لاجر فرط
مهنم ةصصاخ،نينطاوملا ةمÓصس ددهي ىحصضأا ام وهو اهب ىهابتيو ةروثلا ةحاصس رارغ ىلع ةيمومعلا تاحاصسلا يفو ششينروكلا يف ةصسرتفملا بÓكلاب
بÓكلاب نيلوجتملا عدرل ةيدلبلاو ةينمأ’ا حلاصصملا لجاعلا لخدتلا ىعدتصسي ىحصضأا يذلا رمأ’ا،ةنمزملا شضارمأ’ا باحصصأاو نصسلا رابكو لافطأ’ا
.ةيمومعلا نكامأ’ا يف ةصسرتفملا

eÉRhR H`ƒY«û°á 

نيدايشصلا كابشش يف اتقلع

 ششرق يتكمصس دايطصصا
يبياطصش رحب نم

دايطصصا نم نيداي˘صصلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘كم˘ت
اتقلع امدعب نيريغصص نيمجحب ششرق يتكمصس
ةبانعب يبياطصش ئطاصش ةلابق ديصصلا كابصش يف
حلاصصم راطخإاو ديصصلا ءانيمل امهجارخإا متيل
ششرقلا كامصسأا روهظب يرحبلا ديصصلا ةيريدم
رصشنب نودايصصلا ماق دقو .روكذملا ئطاصشلاب
لصصاوتلا عقاومب نيتكمصسلاب ةصصاخلا روصصلا
ةصصاخ اريبك Óعافت تيقل يتلاو يعامتج’ا

عقوم ءاطصشن مهتهج نم .بابصشلا فرط نم
كامصسأا اروصص اورصشن «كوب شسيفلا» لصصاوتلا
يبياطصش رحب ىلع اهدايطصصا مت يتلا ششرقلا

لوهذ طصسو ةداح˘لا ا˘ه˘نا˘ن˘صسأا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لاو
فنصصلا اذه دجاوتب اوؤوجافت نيذلا نيدايصصلا
نم شضعبلا رذح ثيح كامصسأ’ا نم ريطخلا
م˘ج˘ح˘لا ةر˘ي˘ب˘ك ششر˘ق كا˘م˘صسأا دو˘جو ة˘ي˘نا˘كمإا
امبر يتلاو روصصلا هترهظأا ام امدعب ةقطنملاب
كا˘م˘صسأا عاو˘نأا ر˘ط˘خأا ن˘م نا˘˘ت˘˘كم˘˘صسلا نو˘˘كت
يرحبلا دي˘صصلا ة˘ير˘يد˘م ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م .ششر˘ق˘لا
يتكم˘صسل ارو˘صص شسمأا تر˘صشن ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل
خ˘يرا˘ت˘˘ب ا˘˘هدا˘˘ي˘˘ط˘˘صصا م˘˘ت ه˘˘نأا تلا˘˘ق ششر˘˘ق˘˘لا

ةراصشإÓلو . يبياطصش ئطاصشب80/90/9102
ةف˘ل˘ت˘خ˘م ششر˘ق˘لا كا˘م˘صسأا ن˘م عاو˘نأا ةد˘ع نإا˘ف
ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ار˘˘خؤو˘˘م تر˘˘ه˘˘ظ ما˘˘ج˘˘حأ’ا
ةياجبو شسادرموبك ةيلحاصس تاي’ول ئطاوصشلا

ببصسب ايذؤوم ايعيبط اودع ششرقلا كمصس دعيو
ناصسنإ’ا ششرقلا مجاهي ام ةداعف ةيوقلا هنانصسأا

اهنم ةريطخلا عاونأ’ا ىتحو أاطخلا قيرط نع
’ ناصسنإ’ا ةمجاهم يف اصسأاب دجت ’ يتلاو
.ةعئاج تناك اذإا ’إا همجاهت
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نماشضتلاو روطتلل ةيئ’ولا ةيعمجلا
 ةي’ولل ينابششلا

شسارك ف’آا7 ةبارق عيزوت
رزأامو ةظفحم نيب003و

نيزوعملا ىلع
نماصضتلاو روطتلل ةيئ’ولا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تن˘ل˘عأا
ةصصاخلا اهتليصصح نع ةبانع ةي’ول ينابصشلا
تÓئاعلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘عزو ي˘ت˘لا تاد˘عا˘صسم˘لا˘ب
ىلإا ةدوعلا ىلع اهلا˘ف˘طأا ةد˘عا˘صسم˘ل ةزو˘ع˘م˘لا

،مهتمارك ظفحت فورظ يف ةصساردلا دعاقم

0236 اهع˘يزو˘ت ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لا تف˘صشك ثي˘ح

ةوصسك13 ،ارزئم651 ،ةظفحم841 ،اصسارك

083 ،رصضخأا ملق005 ،قرزأا ملق005 ،ةلماك

،ةاحمم003 ،ةرطصسم003 ،شسوك003 ،ةملقم

004 ،ةلقن˘م073 ،ةنولم مÓقأا ة˘ب˘ل˘ع053

ح˘صضوأا ثي˘ح ،نو˘ل˘م فÓ˘˘غ0511و تار˘ب˘م
تم˘ت تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا هذ˘ه ءار˘˘صش نأا رد˘˘صصم˘˘لا
يف اومهاصس نيذلا ني˘عر˘ب˘ت˘م˘لا لاو˘مأا ل˘صضف˘ب
تÓئا˘ع˘لا لا˘ف˘طأا بو˘ل˘ق ى˘ل˘ع ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدإا
.ةصصاخلا تاجايتح’ا يوذ لافطأ’او ةجاتحملا
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يتنومراب نونورب ريبخلا اهطششني
ءاشسم03:71 نم ةيادب

يصسنرفلا يفاقثلا دهعملا
ةيذغتلا لوح ةودن نصضتحي

مويلا ةحÓفلاو
مويلا ةبانعب يصسنرفلا يفاقثلا دهعملا مظني

لمحت ةود˘ن ءا˘صسم ف˘صصن˘لاو ة˘صسما˘خ˘لا ى˘ل˘ع
«ةيذغتلل ةجاحب بكوك – نرقلا يدحت» ناونع
يتنومراب ونورب ريبخلا ةودنلا هذه طصشنيو
ريدملاو يداصصتقا ،مجانملا يف شسدنهم وهو
«يجنآا» ـب ةحÓفلل اي˘ل˘ع˘لا ة˘صسرد˘م˘ل˘ل ق˘با˘صسلا
ةحÓفلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘ك ي˘ف ر˘ي˘ب˘خو ا˘صسنر˘ف˘ب

.ةيذغتلاو
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

67759ددعلا9102 ربمتبسس11ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

نيع ة رئاد نمأ سيئر ةيقرت
 ةدكيكس نمأ ريدم ىلإ ديبع

ديدجلأ ةدكيكصس ةي’و نمأأ ضسيئر  ىلإأ ريهز عيبروب  ةيقرت تمت
ماهم ايئاهن تيهنأأ نأأ دعب ةلودلأ ضسيئر نم رأرقب هنييعت مت  دقو ،

ءاج ةدكيكصس ةي’و نمأأ ضسأأر ىلع عيبروب نييعت .دمحم طامزخ
ىلع ناك  امدنع اهعأونأأ فلتخمب ةميرجلأ ةبراحم يف هحاجن دعب
لصضفب ضضرف امك ةنيطنصسق ةي’وب ديبع نيع ةرئأد نمأأ ضسأأر
ةيامحو ةماعلأ ةنيكصسلأو رأرقتصسإ’أ ةجهتنملأ هتصسايصسو هتربخ
ةرهاظلأ لدعم ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ع˘جأر˘ت ع˘م م˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
رييصست ماهم يلوتل راطإ’أ أذه يف ةقثلأ عصضو مت أذهل ةيمأرجإ’أ

. ةدكيكصس ةي’و نمأأ

لايدنوم ميظنت ىلع نورداق ..معن

ميظنت ىلع اقح نورداق اننأأ ءاثÓثلأ ةرهصس نينيبلأ مامأأ مدقلأ ةركل ينطولأ بختنملأ اهصضاخ يتلأ ةيدولأ ةأرابملأ تتبثأأ
مهرخآأو ةريخأ’أ تأونصسلأ يف ةصضايرلأو بابصشلأ ةرأزو ةبيقح ىلع أولوأدت نيذلأ ءأرزولأ بلغأأ دكأأ امك ملاعلأ ضسأاك تايئاهن
ضصئاقنلأ نم اهريغو ابوروأأ لاطبأأ يرود ةركب ترج ةأرابملأ ،يزفلتلأ جأرخإ’أ ’و ىوتصسملأ يف تناك ةيصضرأ’أ Óف ،يوانرب
.ةيقيرفإ’أ ممأ’أ ضسأاك بقلب لافتحÓل ةأرابم يف نوكت ’أأ ضضرتفي ناك يتلأ ةيعماجلا ةحنملا بص رخأت

 ةبلطلا ءايتسا ريثي

ةينعملأ تاهجلأ نم ةبانع عرف بتكم نييرئأزجلأ ةبلطلل ةينطولأ ةمظنملأ تبلاط
نم ةبلطلأ لكل ةيعماجلأ ةحنملأ بصص يف ريبكلأ رخأاتلل لح داجيإأ لجأأ نم لخدتلأ

أذهو،هنم ةخصسن ىلع ةعاصس رخآأ زوحت ةمظنملل نايب بصسح تايوتصسملأ فلتخم
لأزي ’ نيح يف اهتقو يف ةبلطلل ةحنملأ بصص متي يتلأ تاعماجلأ يقاب ضسكع
ةديدعلأ تÓصسأرملأو ىواكصشلأ مغر لكصشملأ أذه نم ةبانع ةعماج ةبلط يناعي
لوخدلأ بأوبأأ ىلع مهنأأ مغر .نآ’أ دحل ةيغاصص انأذآأ دجت ملو اعفن دجت مل يتلأ
ت’ءاصست ريخأ’أ يفو،ةبلطلل دعب اهبصص متي مل ةحنملأو، ديدجلأ مصسوملل يعماجلأ
تاعماجلاب ةنراقم ةبا˘ن˘ع ة˘ع˘ما˘ج ه˘فر˘ع˘ت يذ˘لأ ر˘خأا˘ت˘لأ أذ˘ه بب˘صس ن˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ
بيرقلأ يف لكصشملأ أذهل دح عصضو ةرورصضب ةيصصولأ تاهجلأ تبلاط امك،ىرخأ’أ
.لجاعلأ

 اعفن دجت مل «ةبيلط » تقسوت

يف يماصس لوؤوصسم عم دعوم ىلع مايأأ لبق ناك ةبيلط نيدلأ ءاهب يناملربلأ بئانلأ نأأ لاقلأو ليقلأ تملع
امهم فلم يأأ دجوي’و داصسفلأ مهت لك نم ءيرب هنأاب تاغللأ لكبو ناميإ’أ طلغأاب هل مصسقأأ ثيح ناملربلأ

ضسيل طيعلبت درجم ناك همÓك نأأ ريغ فلزتلأو لصسوتلأ تأرابع لك كلذ يف Óمعتصسمو هب عباتم هعون ناك

. روتصسملأ فصشكيل ةبيلط نع ةناصصحلأ عفرب لدعلأ ريزو بلط يتأايل ’إأ

ىلع ءادتعا فلأ03
عاطق يف نيلماعلا
يفناج ذنم ةحصلا

، تايفصشتصسملأ حÓصصإأو ناكصسلأو ةحصصلأ ريزو لاق
نوناقلل ةذفنملأ تاعيرصشتلأ عيمج نإأ يوأريم دمحم
لبقملأ ربمصسيد يف ةزهاج نوكتصس ةحصصلل ديدجلأ
راصشأأو.0202 نم ةيأدب ذي˘ف˘ن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ل˘خد˘ت ا˘م˘ن˘ي˘ب
لاجملأ يف ني˘ل˘ما˘ع˘لأ ى˘ل˘ع تأءأد˘ت˘ع’أ ى˘لإأ ر˘يزو˘لأ
ايندب ءأدتعأ2291 عاطقلأ لجصس ثيح ، يحصصلأ

ةيراجلأ ةنصسلأ ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ا˘ي˘ظ˘ف˘ل ءأد˘ت˘عأ90972و
راصشأأ ، ةيمانتملأ ةرهاظلأ هذه ىلع ءاصضقللو9102.
لثمتت ،ريبأدتلأ نم ةعومجم هترأزو ذاختأ ىلإأ ريزولأ
، مهئأدأأ نيصسحتو ضسأرحلأ بيردتو نمأ’أ ميعدت يف
نيدعاصسملأ مقاط زيزعتو ، ةبقأرم تأريماك بيكرتو
. ئرأوطلأ ةرأدإأ ىوتصسم ىلع نييبطلأ

ةرئاط03 ينتقت رئازجلا
ةديدج ةيسور ةلتاقم

نم ةديدج ة˘ل˘تا˘ق˘م تأر˘ئا˘ط تر˘ت˘صشأ ر˘ئأز˘ج˘لأ نأأ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تدا˘فأأ
تعقو رئأزجلأ نإأ ةيصسورلأ «يتصسوموديف» ةفيحصص تلاقو.ايصسور
ضضرعم يف «2مإأ/مإأ92-غيم«و «(أأ)هيإأ اك مإأ03-وصس» تأرئاط ةقفصص
نأأ ير˘كصسع ي˘˘عا˘˘ن˘˘صص رد˘˘صصم دا˘˘فأأو .«9102 ضسكام» نأري˘ط˘لأ
اك مإأ03-وصس» زأرط نم ةرئاط61 ءأرصش ىلع تدقاعت رئأزجلأ
ةيلامجإأ ة˘م˘ي˘ق˘ب «2مإأ/مإأ92˘-غ˘ي˘م» زأر˘ط ن˘م ةر˘ئا˘ط41و «(أأ)ه˘˘يإأ

ةيصسورلأ عافدلأ ةرأزو يف ردصصم ناكو.ر’ود رايلم8.1 اهرأدقم
41 ءأرصش ثحبت رئأزجلأ نأأ8102 توأأ يف مÓعإ’أ لئاصسول دافأأ

.«2مإأ/مإأ92-غيم» زأرط نم ةديدج ةرئاط
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يتلا و ةفلتخم تارهاظت ميظنت  لÓخ نم ،  «ءاروسشاع » ةميظعلا ةينيدلا ةبسسانملا لابقتسس’ وزو يزيت ةي’وب رسشادملا و ىرقلا ناكسس  دعتسسي
 . دج نع ابأا ةثراوتملا تاداعلا راطإا يف لخدت

¯N∏«π S°©ÉO
ةيلئابقلا تÓئاعلا موقت ثيح

ةبسسانملا هذ˘ه لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق ا˘ما˘يأا
راتخت و اهسسفن ةئيهتب ةينيدلا
ا˘˘ه˘˘ب ل˘˘ح˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا
ثيح ، ةبسسانملا هذهب لافتحÓل
ةقطنم ناكسس نم ريثكلا لسضفي
ةحرسضأا و تاماقم ةرايز لئابقلا

 . نيحلاسصلا ءايلوأ’ا

طسسو ةداع تاماقملا ىنبت و
ريبك تيب نع ةرابع يهو ةيرقلا
تثراو˘˘ت ح˘˘ير˘˘سض ه˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘ي
.حلاسص يلول هنأاب نيقيلا لايجأ’ا

يتلا تاماقملا هذه  ىظحت و
نم راوزلا نم ف’آ’ا اهودسصقي
كلذ˘ل و  ن˘ي˘سسن˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ينج طقف حيتي ’ اهنم برقتلاف
ن˘كل و تار˘ي˘خ˘˘لا و تا˘˘كر˘˘ب˘˘لا
و ىذأ’ا و ر˘˘سشلا د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ي ا˘˘˘سضيأا

 .ريسصملا ءوسسو كÓهلا

هذ˘˘˘ه ةرا˘˘˘يز˘˘˘˘ف كلذ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو
رادم ىلعو ةيموي يه تاماقملا
يئÓلا ءاسسنلا نم ةسصاخ ةنسسلا
و كربتلل حيرسضلا ىلإا نمدقتي
ةينمأا قيقحتل عرسضتلا و ينمتلا

جورخلا وأا ةنحم زواجتل وأا ام

 .ةطرو نم

اهيلع لاط نم جاوزلا بلطتف
اهيلع زع نم باجنإ’او راظتن’ا
دلت ’ نم ركذلا قيقحت و ديلولا
ا˘م˘ك بئا˘غ˘لا ةدو˘˘عو ثا˘˘نإ’ا ’إا
لا˘ع˘سشإا˘ب م˘ه˘ن˘م شضع˘ب˘لا مو˘˘ق˘˘ت
و .«ةدعو˘لا» م˘يد˘ق˘ت و عو˘م˘سشلا

تÓ˘ئا˘ع˘لا نإا˘ف ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
دادعإاب ةبسسان˘م˘لا هذ˘ه ل˘ب˘ق˘ت˘سست
˘˘ما˘˘ع˘˘طإ’ ي˘˘˘سسكسسكلا ة˘˘˘ب˘˘˘جو
ير˘با˘عو لا˘ف˘˘طأ’ا و ن˘˘ير˘˘ئاز˘˘لا

 . ليبسسلا

و مو˘˘ح˘˘ل˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
ةجزاطلا هكاوفلا و يسسكسسكلا

 . اهريغو ةففجملا و

شضعب ىلع لابقإ’ا غلب دق و
ةريخأ’ا تاونسسلا يف تاماقملا

ر˘سضح˘ت و ة˘ي˘سسا˘ي˘ق تا˘يو˘ت˘˘سسم
ةمي˘ق˘م ة˘ير˘ئاز˘ج تÓ˘ئا˘ع ى˘ت˘ح
.جراخلاب

شضعب ناف ىرخأا ةهج نم و
لئاب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف تÓ˘ئا˘ع˘لا

ءاروسشاع ةبسسا˘ن˘م ل˘ح˘ت ا˘مد˘ن˘ع
دنحم»  خيسشلا ماقم ةرايزب موقت
يلاعأاب د˘جاو˘ت˘م˘لا  «ن˘ي˘سسو˘ح˘لا

دم˘حأا تيآا ة˘ير˘ق˘ب ةر˘جر˘ج لا˘ب˘ج
ميعزلا شسأار طقسسم ربتعت يتلا
و .دمحأا تيآا نيحسسل ادلا لحارلا
لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م نا˘كسس ذ˘ب˘ح˘ي
دن˘ع ة˘سصا˘خ ،ما˘ق˘م˘لا اذ˘ه ةرا˘يز
تا˘ب˘سسا˘ن˘م ءا˘ي˘حإ’ م˘هداد˘ع˘ت˘سسا
نأا لاقي ارئب ىوحي ثيح ةينيدلا

لكو رحسسلا نم يقيو عفان هءام
ثيح ،وجلا ركعي نأا هنأاسش نم ام
عو˘قو˘لا ن˘م ن˘ي˘جوز˘لا ي˘˘م˘˘ح˘˘ي

. دوسسحلا نيع و رحسسلا ةيحسض
ة˘ن˘ي˘ع˘م ة˘ب˘سسا˘ن˘م مود˘ق در˘ج˘م˘ب

ءاسسنلا د˘ع˘ت˘سست ، Ó˘ث˘م د˘ي˘ع˘لا˘ك
بسسح و ماقملا رئب ىلإا باهذلل
مهاسس دقف ةدئاسسلا تاد˘ق˘ت˘ع˘م˘لا

ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك د˘ح ى˘لإاو ر˘ئ˘ب˘˘لا ءا˘˘م
تابزاع˘لا تا˘ي˘ت˘ف˘لا ل˘ك ج˘يوز˘ت

.ةيرقلاب

ةباطخلا مامأا بابلا حتفت ثيح
ا˘م وأا ،ن˘ي˘ع˘لا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سضق˘˘ت و
«ناسضرعما» ايلحم  هيلع قلطي
نأا رهظت يتلا »ةعبتلا» ةجردلابو
تيب جراخ لكلا اهانمتي ةاتفلا
بلطل نومدقتي ’ مهنكل اهلهأا
يفو كلذ نكمي ’ ثيح ،اهدي
دعتسست ةلئاع ةيأ’ يلاحلا تقولا

وأا فافز ،ةبو˘ط˘خ ة˘ل˘ف˘ح ءا˘ي˘حإ’
ىلإا هجوتت ’ نأا ،اهريغو ناتخ
ادفاوت فر˘ع˘ي يذ˘لا ما˘ق˘م˘لا اذ˘ه
فلتخم نم تÓئاعلا نم اريبك
ةقطنم زيمي امو .نطولا تاي’و
نطولا تاي’و يقاب نع لئابقلا
ي˘ه ي˘ن˘يد˘لا لا˘ف˘ت˘ح’ا اذ˘ه ي˘˘ف
لاز˘ت ا˘م ي˘ت˘لا طار˘سشم˘ي˘˘ت ةدا˘˘ع
يفو ناكسسلا شسوفن يف ةخسسار
ةيلافتحا ءاوجأا يف و ةنسس لك

تÓ˘ئا˘ع˘لا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سست ة˘˘ج˘˘ي˘˘ه˘˘ب
وزو يزيت ةي’و ي˘ف ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

«ءارو˘˘سشا˘˘ع» د˘˘ي˘˘ع ة˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘م
ةزيمم و ةسصاخ ةقيرطب ةميظعلا

شضع˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م
ديسسجت و ة˘ي˘ن˘يد˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
و تاداعلا و تاسسرامملا شضعب
ابأا ناكسسلا اهثرو يتلا ديلاقتلا

 .دج نع

اهلبقتسست يتلا ةرهاظتلا هذه
ءاو˘جأا ي˘˘ف ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
حور و ةمحرلا و ةدوملا اهدوسست
ر˘سضح˘ت ثي˘ح رزآا˘ت˘لا و ي˘خآا˘ت˘لا
، ةيديلقتلا قابطأ’ا فلتخم اهيف
ءارقفلا ىلع اهعيزوت متي ام ةداع

 . نيكاسسملا و

ر˘ب˘ت˘ع˘ت » ءارو˘سشا˘ع» نأا ا˘˘م˘˘ك
و عرسضت˘لا و قد˘سصت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف
و قازرأ’ا باو˘بأا ح˘ت˘ف˘ل ءا˘عد˘˘لا

متي امك نزحلا و ءÓبلا لك عفر
ةينيدلا ةبسسانملا هذ˘ه لا˘ب˘ق˘ت˘سسا
ىدل فورعملا قبطلاب ةميظعلا
و˘˘ه و ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
م˘ح˘ل˘ب ر˘سضح˘م˘لا» ي˘سسكسسكلا»
هذه لثمتت و »ديدقلا» وأا «عيلخلا
وأا تي˘ب˘لا ة˘بر ما˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
قيرط نع محللا ظفحب زوجعلا

مث حلملا ةدامب هعابسشإا و هعسضو
قلطلا ءاوهلا ي˘ف ه˘ف˘ي˘ف˘ج˘ت م˘ت˘ي

حبسصي ىتح نيعوبسسأا نم رثكأ’
نإاف مويلا ةياغ ىلإا اذه و ابلسص
هذه لÓخ نم ماقت ةقيرطلا هذه
نم ديدعلا ربع ةينيدلا ةبسسانملا
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ر˘˘سشاد˘˘م˘˘لا و ىر˘˘ق˘˘لا
نإاف ىرخأا ةهج نم و .ةي’ولل
م˘ن˘ت˘غ˘ت تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘˘ه مود˘˘ق ة˘˘سصر˘˘ف
فلتخم شضفل ةميظعلا ةينيدلا
عقت يتلا تافÓخلا و تاعازنلا

 . تÓئاعلا نيب

يف ةبسسانم˘لا لÓ˘خ م˘ت˘ي ا˘م˘ك
ة˘ن˘˘سس ل˘˘كك ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا شضع˘˘ب
«ةعيزولا«وأا «طرسشميث» ميظنتب
ا˘ه˘˘ثراو˘˘ت ة˘˘يو˘˘ن˘˘سس ةدا˘˘ع ي˘˘هو

رثكأا ذنم مهدادجأا نع ناكسسلا

لازي ’ و ةنسس ف’آا ةثÓث نم

دحل اهي˘ل˘ع نو˘ظ˘فا˘ح˘ي ي˘لا˘هأ’ا

قطانم نم ديدعلا يف متت و نآ’ا

و ىرقلا يف ةسصاخ وزو يزيت

تÓئاعلا ديحوت فدهب رسشادملا

عرز و ةي˘ن˘غ˘لاو ا˘ه˘ن˘م ةر˘ي˘ق˘ف˘لا

ن˘˘ي˘˘ب رزآا˘˘ت˘˘لا و ي˘˘خآا˘˘˘ت˘˘˘لا حور

ةراسشإ’ا هيلإا ردجت امك عيمجلا

رسشاعلا مويلا وه «ءاروسشاع» نإاف

م˘يو˘ق˘ت˘لا ي˘ف مر˘ح˘م ر˘ه˘˘سش ن˘˘م

د˘˘˘ن˘˘˘ع ى˘˘˘م˘˘˘سسي و ير˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا

و ءارو˘سشا˘ع مو˘ي˘ب ن˘ي˘م˘ل˘˘سسم˘˘لا

ه˘ي˘ف ل˘ت˘ق يذ˘لا مو˘ي˘˘لا فدا˘˘سصي

يبنلا دي˘ف˘ح ي˘ل˘ع ن˘ب ن˘ي˘سسح˘لا

كلذل ءÓبرك ةكرعم يف دمحم

. نزح و ءازع موي ةعيسشلا هربتعي

ثادحأ’ا نم ديدعلا تعقو امك

شسف˘ن ي˘ف ىر˘خأ’ا ة˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا

 . مويلا

لوح نوملسسملا فلتخا دق و

موي ربتعي و . مويلا كلذ مايسص

ي˘ف ة˘ي˘م˘سسر ة˘ل˘ط˘ع ءارو˘˘سشا˘˘ع

،نار˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م لود˘˘˘˘لا شضع˘˘˘˘ب

دنهلا ،نيرحبلا ،نانبل ،ناتسسكاب

 . رئازجلا و قارعلا و

ةنسسلا لهأا دنع مايسصلا ببسس

ه˘ل˘لا ى˘ل˘سص ه˘ل˘لا لو˘سسر نأا و˘˘ه

دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا ىأار م˘˘ل˘˘˘سس و ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

لجو زع هللا نأا ثيح هنوموسصي

نم ني˘ن˘مؤو˘م˘لا و ى˘سسو˘م ى˘ج˘ن

نحن مÓسسلا هيلع لاقف نوعرف

 . مهنم ىسسومب قحأا

ا˘ياوز˘لا ق˘سسن˘م ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو

نيسساي ديسسلا وزو يزيت ةي’ول

ءاروسشاع ةبسسانم نأا دكأا ششاعوب

و » ة˘م˘ي˘ظ˘ع ة˘ب˘سسا˘ن˘م ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ت

ظ˘فا˘ح˘لا بج˘ي ي˘˘ن˘˘يد ثورو˘˘م

ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘˘حإاو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع

. ةميظعلا

  اينيد اثوروم و ةميظع ةينيد ةبسسانم ربتعت  اهنأا ةي’ولاب اياوزلا قسسنم دكأا اميف

وزو يزيت ناكسسل ةلبق نيحلاسصلا ءايلوأ’ا تاماقم و ةحرسضأ’ا
ءافسشلا و ةجاحلا بلطل هلل عرسضتلا و كربتلل «ءاروسشاع» موي

:وزو يزيتب ةفاقثلا ةريدم

     «نماسضتلا حور رسشن يف امهم ارود بعلت اياوزلا»
ةي’وب  ةيريدملا موقت يدامÓلا و يداملا ثارتلا ىلع ظافحلا  راطإا يف هنأاب نايزموق ةليبن ةديسسلا وزو يزيت ةي’ول ةفاقثلا ةريدم تلاق
رعتي يتلا شسمطلا ت’واحم شضعب مغر و ،وزو يزيت

ّ
ةفاقثلا ةرازو يف ةلثمم ةيرئازجلا ةلودلا شصرحّ نأا ريغ ،رخآ’او نيحلا نيب اهل شض

،ايجولونكتلاو ةملوعلا رسصع يف ةسصاخ راثدن’اب ددهملا و ةي’ولا ميلقإا ربع  رسشتنملا  يفاقثلا ثوروملا نم ريثكلل رابتع’ا ةداعإا ىلع
ظافحلا يف ،نايسسنلاو عايسضلا نم هتيامحو هقيثوتو ثارتلاب مامته’ا اذه شسملن» فيسضت  و لاجملا اذه يف ةلودلا تادوهجمب ةديسشم
ةديسسلا وزو يزيت ةي’وب ةفاقثلا ةريدم تفسشك راطإ’ا اذه يف و ،«يونعم وأا يحور ثارت هنأا اميسس’ ينيدلا و يفاقثلا ثوروملا ىلع
ثوروملا ىلع ظافحلا لجأا نم لاعف رودب موقت و نيلعافلا فلتخم عم نواعتلاو قيسسنتلاب كلذل  يعسست ةيريدملا نأا نايزموق ةليبن
نأاب ةدكؤوم ةفورعملا  اياوزلا نم ديدعلاب رخزت وزو يزيت ةي’و نأا نايزموق ةديسسلا تدكأا دق و . ةرجرج ةمسصاع هب رخزت يذلا يفاقثلا

يف امهم اراود بلعت ةي’ولا اياوز نأاب ةثدحتملا شسفن تدكأا امك ةماع ةفسصب رئازجلا و  ةي’ولا خيرات يف ايداير ارود تبعل اياوزلا هذه
يف فينحلا يمÓسسإ’ا نيدلا يف ةيعرسشلا رسشن كلذكو يرئازجلا عمتجملا  اهب فورعملا ئدابملا فلتخم و  نماسضتلا حور رسشن راطإا
ةفاقثلا عاطق نع ةلوؤوسسملا تاذ تفاسضأا ةهج نم و . ميركلا نآارقلا ميلعتو  شسيردتب موقت ةي’ولاب اياوز ةدع دوجو ىلإا ةريسشم  ةي’ولا
ينب ةيواز و ةقتاعم ةيدلبب ىسسوم يلع يديسس ةيواز رارغ ىلع  تركذ  يئ’ولا ىوتسسم ىلع  ةفنسصم اياوز ةدع كانه هنأا ةي’ولاب

يف تسسسسأات يتلا ىسسوم يلع يديسس ةيواز نأاب ةدكؤوم . رازيمتب يدانجلا روسصنم يديسس ةيواز و ينغوب ةرئادب حونوب ةقطنمب يفوك

يزيت ةي’و يف ةفاقثلا ةيريدم  نأا  ةثدحتملا شسفن تدكأا ىرخأا ةهج نمو اينطو ةفنسصم فسسوي نب دمحم خيسشلا دي ىلع51لا نرقلا

ثارتلا ىلع ظفاحلل  فاقوأ’ا و ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم عم قيسسنتلاب اذه و  ةعونتم  ةيفاقث جمارب دادعإاب ةنسسلا رادم ىلع موقت وزو
.ةي’ولا ميلقإا ربع ةرسشتنملا قرطلا نم اهريغو ةينامحرلا ةقيرطلا رارغ ىلع تركذ قرطلا  شضعبو ينيدلا
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ةنتابب ةيئ’ولا تاطلسسلا
لخدتلاب ةبلاطم

ةيدلبب تاحيسشلا ناكسس
نوكتسشي فوع د’وأا

مادعناو ششيمهتلا
ةيمنتلا

عباتلا تا˘ح˘ي˘سشلا ي˘ح نا˘كسس بلا˘ط˘ي
ةتوتلا نيع ةرئادب فوع د’وأا ةيدلبل
م˘ه˘فور˘ظ ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب
نم ميرك ششيع نامسضو ةيعامتج’ا

ةماهلا تابلطتملا فلتخم ريفوت لÓخ
شصئاقنلا ةلمج رارغ ى˘ل˘ع ،م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل
يف ،تاونسس ذنم اهيف نوطبختي يتلا
اهنوقلتي يتلا دوعولا ديسسجت راظتنا
ةبلاطملا تمت ام اذإا رخآ’او نيحلا نيب
م˘ه˘سشي˘ع تقرأا ي˘ت˘لا شصئا˘ق˘ن˘لا هذ˘ه˘ب
بلاطم نيب نمو ،نو˘نا˘ع˘ي م˘ه˘ت˘ل˘ع˘جو
مغرف ،بورسشلا ءاملا تاحيسشلا ناكسس
از˘ها˘ج ح˘ب˘˘سصأا يزاو˘˘ترا ر˘˘ئ˘˘ب زا˘˘ج˘˘نإا
ه˘˘ط˘˘بر مد˘˘ع نأا ر˘˘ي˘˘غ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
يلاوح ةفاسسم ىلع ةميدقلا تاونقلاب

نوسشيعي مهلعج يذلا رمأ’ا م001
ا˘سصو˘سصخ ها˘ي˘م˘لا ل˘كسشمو ششط˘˘ع˘˘لا

ر˘˘˘ث˘˘˘كي نا ف˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘سصف لÓ˘˘˘˘خ
امك اذه ،ةيويحلا ةداملا هذه كÓهتسسا
نع لزعمب مهسسفنا يحلا ناكسس ربتعا

مل يتلا ةنمقرلاو اي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا م˘لا˘ع
ن˘ئا˘كلا يد˘ل˘ب˘لا ق˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
قطانم يقاب رار˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
تنر˘ت˘نأ’ا ة˘كب˘سش كلذ ن˘مو ،ة˘˘ي’و˘˘لا
ةلاحلا ةحلسصم ىلإا دعب لسصت مل يتلا
ناوعأا ماهم دقعي يذلا رمأ’ا ةيندملا
قئاثولا فلتخم ريرحتل ةيندملا ةلاحلا

،اهريغو دÓيملا تاداهسش رارغ ىلع
يحÓف عباط تاذ ةقطنملا نأا مكحبو
ءابرهكلاب طبرلا بلطم نإاف ،زايتماب
بلا˘ط˘م تا˘يو˘لوأا ن˘م د˘ع˘ي ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا
دعب متي مل نيذلا مهنم اميسس ،ناكسسلا

يتلا ةيفيرلا ءابرهكلاب مهتانكسس طبر
رسصتقاو تانكسسلا شضعب اهيلإا دقتفت
نود ا˘ه˘ن˘م شضع˘ب˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘سصو˘˘ت
ةيفير ةقطنملا رابتعابو اذه ،ىرخأ’ا

ىلإا رظنلابو ىلوأ’ا ةجردلاب ةيحÓفو
يفيرلا نكسسلا ىلع ديازتملا بلطلا
قطانم نم ديدعب هتعاجن تبثا يذلا
ةدحاو تاحيسشلا ةقطنم نإاف ،ةي’ولا

ءانبلا ةناعإاب اهينطاق بلاطي ذإا مهنم
ة˘مد˘خ م˘هرار˘ق˘ت˘سسا فد˘˘ه˘˘ب ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

ىلع ءاسضق˘لاو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا م˘ه˘ي˘سضارأ’
رظتني ام˘ك ،ة˘م˘يد˘ق˘لا تا˘ن˘كسسلا كل˘ت
هايم نازخ غيرفت يحلا اذهب ناكسسلا

06 يحب دجاوتملا يحسصلا فرسصلا
دق ةرئادلا شسيئر ناك يذلا ،انكسسم
ط˘ي˘ح˘م˘لا ن˘ي˘سسح˘تو ،ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ر˘˘مأا
ةرا˘نإ’ا ر˘ي˘فو˘˘ت كلذ ن˘˘مو ير˘˘سضح˘˘لا
ة˘ي˘ط˘غ˘ت ن˘م˘سضي ل˘كسشب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةكبسشب طبرلا اذكو ةقطنملل ةلماسش
ناكسسلا هرظتني يذلا يعيبطلا زاغلا
تاداد˘ع دو˘جو م˘غر˘ف ،ر˘ب˘سصلا غرا˘ف˘ب
نم ءاهت˘ن’او م˘ه˘ن˘كا˘سسم ى˘ل˘ع زا˘غ˘لا
نع نولءاسست˘ي نا˘كسسلا نإا˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
معي˘ل زا˘غ˘لا قÓ˘طا ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا بب˘سس
اسصوسصخ نينطاو˘م˘لا لزا˘ن˘م˘ب ءفد˘لا

نيأا باوبأ’ا ىلع ءاتسشلا لسصف نأاو
ةيويحلا ةداملا هذه ىلع بلطلا دادزي
يهط˘لا ي˘ف نا˘كسسلا ا˘ه˘ل˘غ˘ت˘سسي ي˘ت˘لا

توزاملا عم مهتاناعم ءاهنإاو ةئفدتلاو
ع˘فر د˘قو ،نا˘˘تو˘˘ب˘˘لا زا˘˘غ تارورا˘˘قو
ىلا هذه مه˘ب˘لا˘ط˘م تا˘ح˘ي˘سشلا نا˘كسس
اناذآا ىقلت نأا راظتنا يف ةي’ولا يلاو
.اهتيبلت يف ةيغاسص
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يوركلا ءاطعلا نم ةنس11 دعب ريهامجلاو ”رضخلا“ عدو

ةيرئازجلا ةركلا دصسأا بلق ..شيلح قيفر
ليحتسملا ققحنس يضاملب عم“ :يلوغيف
”يارس ةطلاغ نيبو ينيب لكاشم دجوت قو

ليجلاب هلؤوافت أدكؤوم ،أريثك روطتيشس رشضخلأ بختنم نأاب هتعانق نع يرئأزجلأ بختنملأ نأديم طشسوتم ،يلوغيف نايفشس برعأأ
فأرششإأ تحت أريثك روطتيشس يرئأزجلأ بختنملأ““ :ديدج حيرشصت يف ،يلوغيف لاقو،2202 لايدنوم ىلإأ لهأاتلل نيبعÓلأ نم يلاحلأ
،““ليحتشسملأ قيقحت ىلع أرداق بختنملأ لعجو نيبعÓلأ نم ةزيمم ةفيلوت ليكششت يف حجن لجرلأ أذه ،يشضاملب لامج بردملأ

،انيدل تلكششت يتلأ زوفلأ ةفاقث ىلع ظافحلأو جئاتنلأ لشضفأأ قيقحتل بختنملأ أذه معد لشصأونو مامأ’أ ىلإأ علطتن نأأ انيلع““ فاشضأأو
مايأ’أ يف ةيكرتلأ ةفاحشصلأ هتلوأدت ام لك ،يلوغيف ىفنو،2202” ملاعلأ سسأاك غولبل لمعلأ ةلشصأوم وه نآ’أ هيلإأ حمطن ام لك
مرتحأأو فرتحم بع’ انأأ““ :متأأو ،”مشسوملأ ءاهتنأ لبق هبتأر عفرو هدقع ديدمتب يأرشس ةطلاغ يدان ةرأدإ’ هتبلاطم نع ،ةيشضاملأ

هذه يتأات نيأأ نم يردأأ ’ ،يدانلأ عم دقعب اًطبترم تلز’ انأأو يدقع ليدعتب يقيرف ةرأدإأ بلاطأأ نأأ لوقعملأ ريغ نم ،أريثك يلمع
ديلو.ف.““اهنم سضرغلأ امو تاعئاششلأ

رصان نبل ارهاز قبقتسم ودلانور عقوت اذكه
اقفوو ،نÓيم مجن ،رشصان نب ليعامشسإأ يرئأزجلأ لبقتشسمل هتيؤور نع يشضاملأ مشسوملأ يف اعقوت يلاطي’أ سسوتنفوج مجن ،ودلانور ونايتشسيرك يلاغتربلأ قلطأأ

ةديشسلأ زوفب تهتنأو ،يلوبمإأو سسوتنفوج نيب يشضاملأ مشسوملأ تميقأأ ةأرابم لÓخ رشصان نب ءأدأاب بجعأأ ونايتشسيرك نإاف ،يلاطيإ’أ ““وتاكريم ويششتلاك““ عقومل

يف01 مقر بعÓلاب تبجعأأ دقل““ :Óئاق ،ةأرابملأ بقع يفويلأ يف هئÓمز عم ودلانور ثدحتو ،هقيرف يفده نودلأ زرحأأ ثيح،2-1 ةجيتنب زوجعلأ
،يشضاملأ فيشصلأ يف رئأزجلأ بختنم عم ةيقيرفأ’أ ممأ’أ سسأاك بقل ىلع رشصان نب لشصحو ،““بيرقلأ لبقتشسملأ يف Óطب حبشصي نأأ عيطتشسي ،(رشصان نب) يلوبمإأ

.وروأأ نويلم61 تغلب ةقفشص لÓخ يلوبمإأ نم اًمداق يلاحلأ مشسوملأ يف نÓيم ىلإأ رشصان نب لقتنأو ،ةلوطبلأ يف بع’ لشضفأأ ةزئاجب جوت امك
ديلو.ف

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

تناك نينبلا ةارابم“ :زرحم
لافتحقل انل ةصرفو ةيوق

سأكلاب انراصنا عم
”شيلح لازتعابو

،يتيشس رتشسششنام مجنو ينطولأ بختنملأ دئاق زرحم سضاير فشصو
ةشصرف˘لا˘ب سسمأ لوأ ةر˘ه˘شس ،ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لأ هر˘ي˘ظ˘نو هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م ةأرا˘ب˘م
،ةيقيرفإ’أ ممأ’أ سسأاك˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘ششلأ ع˘م لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لأ

يف مهأ’أ““ :ةأرابملأ ةياهن دعب ةيفحشص تاحيرشصت يف زرحم لاقو
كل˘حأأ ي˘ف ا˘نود˘نا˘شس ن˘يذ˘لأ ا˘نر˘ي˘ها˘م˘ج˘ب ءا˘ق˘ت˘ل’أ نا˘ك ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل
ناك انل مهمعد ،ايقيرفأأ سساكب جيوتتلأ ىلع انتردقب أونمآأو فورظلأ

ةيده لشضفأأ ربتعت يراقلأ جاتلاب انتدوع نأأ دقتعأأو انتوق ردشصم
،عيمجلأ لشضفب ةقيقح ىلإأ لوحت ملحلأ““ :لشصأوو ،““يرئأزجلأ بعششلل

ر˘مأ’أ أذ˘ه ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ لا˘ط˘بأأ ا˘ن˘نأا˘ب ا˘ن˘˘نا˘˘هذأأ ي˘˘ف ع˘˘شضن نأأ نآ’أ ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
اهب زوفلأ ةلواحمو ةوقب انتايرابم لماك بعل ىلع نيربجم انلعجيشس
سشيلح قيفر““ :مت˘خو ،““ة˘ي˘م˘شسر وأأ ة˘يدو ءأو˘شس ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط تنا˘ك ا˘م˘ه˘م
ةليمجلأ ءايششأ’أ نم ريثكلأ مدق دقل ،ةقيرطلأ هذهب جورخلأ قحتشسأ
.““ةمداقلأ هتأوطخ يف قيفوتلأ هل ىنمتنو ،يرئأزجلأ بختنملل

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

هر˘ي˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ زا˘˘ف
يتلأ ةيدولأ ةأرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف ،در نود فد˘ه˘ب ،ي˘ن˘ي˘ن˘ب˘لأ

يتلأو ،ةيليوج5 بعلمب ،سسمأ لوأ ةرهشس امهتعمج
سسأا˘ك˘ب ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لأ ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل تشصشصخ

فد˘ه ،سشي˘ل˘ح ق˘˘ي˘˘فر ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ ع˘˘يدو˘˘تو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ
ةقيقدلأ يف يناميلشس مÓشسإأ هلجشس ديحولأ ةأرابملأ

بردم يشضاملب لامج برعأأو ،ءأزج ةلكر نم27
،ينينبلأ بختنملأ ىلع زوفلاب هتداعشس نع ،رشضخلأ

راششأأو ،ةأرابملأ يف هلابششأأ هب رهظ يذلأ دودرملأو
يهلي نأأ بجي ’ يدولأ راشصتن’أ أذه نأأ ىلإأ يشضاملب

بختنملأ زيهجت ةلشصأوم وهو ،يشساشسأ’أ فدهلأ نع
لÓ˘خ ي˘شضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو ،ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
ةأرابملأ هذه““ :ءاقللأ ةياهن بقع يفحشصلأ رمتؤوملأ

سسأاكب بختنملأ جيوتتب لافتحÓل ةشصشصخم تناك
˘ما˘مأ’أ ىلإأ ع˘ل˘ط˘ت˘لأ ا˘ن˘ي˘ل˘ع نآ’أ ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ م˘˘مأ’أ

،““امئأد ةمقلأ ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأ ل˘جأأ ن˘م ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘شصأو˘مو
زوفلأ نأأ ’إأ ةيدو تناك ةأرابملأ نأأ مغر““ :فاشضأأو
تأرششؤوم أومدق قيرفلأ وبع’ ،ايرورشضو امهم ناك
ا˘ن˘كر˘ح˘ت ،نا˘ك˘لأ د˘ع˘ب م˘ه˘ل رو˘ه˘ظ لوأأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ

أر˘ي˘ث˘ك نا˘ع˘ن م˘لو ةر˘ك˘لأ ا˘ن˘ك˘ل˘ت˘مأو ةر˘ي˘ب˘˘ك ة˘˘شسÓ˘˘شسب
ة˘ل˘ي˘ط ا˘ن˘لوا˘ح““ :ل˘شصأوو ،““م˘شصخ˘لأ ن˘م ا˘ه˘تدا˘ع˘˘ت˘˘شس’

ن˘ك˘لو ،فد˘ه ن˘م ر˘ث˘كأأ ل˘ي˘ج˘شست ة˘ق˘˘ي˘˘قد ن˘˘ي˘˘ع˘˘شست˘˘لأ
ةيشضرأ’أ ءو˘شسو ف˘ل˘خ˘لأ ي˘ف م˘شصخ˘لأ ي˘ب˘ع’ ز˘كر˘م˘ت

.““كلذ قيقحت نم انمرح

براحم حاجنوب..ةديلبلا بعلم ىلإا اددجم دوعنصس»
 ““ةيوق ةدارإا كلمي يناميلصسو

ناشضتح’ ةيليوج5 بعلم رايتخأ نأأ يشضاملب دكأأ
ناكو ايفرظ ناك نينيب بختنم مامأ ةيدولأ ةأرابملأ
ايدبم ،ةريبكلأ ةيباعيتشس’أ هتقاط ببشسب لشضفأ’أ

بع˘˘ل˘˘˘م ىلإأ ةدو˘˘˘ع˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ه˘˘˘تأذ تقو˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ةياهنلأ يفو ،ةمداقلأ تأءاقللأ يف ركاششت ىفطشصم
سشيلح قيفر بختنملأ عافد ةرخشصب يشضاملب داششأأ
سصيمقب هل ةأرابم رخآأ سسمأ لوأ ةرهشس سضاخ يذلأ
نيبعÓلأ لشضفأأ نم أدحأو هايإأ أربتعم ،نيبراحملأ
عفأد ،ر˘خآأ قا˘ي˘شس ي˘فو ،بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ىل˘ع أور˘م ن˘يذ˘لأ

ةركل يرئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ برد˘م ،ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
دعب ،نيبراحملأ مجاهم ،حاجنوب دأدغب نع ،مدقلأ
ع˘قأو˘م ىل˘ع ،ر˘ي˘خأ’أ ا˘ه˘ل سضر˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ تأدا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’أ
ع˘ي˘˘ي˘˘شضت ي˘˘ف هرأر˘˘م˘˘ت˘˘شس’ ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ
رمتؤوملأ يف لأؤوشس نع يشضاملب درو ،ةلهشسلأ سصرفلأ
زه يف بعÓلأ لششف نم ه˘ف˘قو˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ي˘ف˘ح˘شصلأ
ي˘ف ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘م بع’ حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب““ :Ó˘˘ئا˘˘ق كا˘˘ب˘˘ششلأ

ىل˘غأأ ن˘م أد˘حأو ا˘ن˘ل ل˘˘ج˘˘شس د˘˘ق˘˘ل ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ فو˘˘ف˘˘شص
بخ˘ت˘ن˘م د˘شض نا˘ك˘لأ ي˘ئا˘ه˘ن ي˘ف بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل فأد˘˘هأ’أ
أريثك عيشضي ناك نإأ ينمهي ’““ :فاشضأأو ،““لاغنشسلأ
˘مو˘ق˘ي ه˘نأأ ي˘ل ة˘ب˘شسن˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘م˘˘لأ ،’ وأأ ىمر˘˘م˘˘لأ ما˘˘مأأ

نأأ بجي ،نأديملأ ةيشضرأأ قوف أريثك دهتجيو هرودب
ةظحل يأأ يف رداق هنأأو ةشصاخ هدناشسنو ،هعم نوكن

ي˘شضا˘م˘ل˘ب دا˘ششأأ ا˘م˘˘ك ،““ةأرا˘˘ب˘˘م يأأ ر˘˘ي˘˘شصم م˘˘شسح ىل˘˘ع
ثيح ،يناميلشس مÓشسإأ بختنملأ يف يناثلأ مجاهملاب
ءيشش يأأ لعفي يذلأ براحملأ بعÓل ’اثم هربتعأ

يف ةشسفانملأ““ :متأأو ،ىمرملأ ىلإأ لوشصولأ لجأأ نم
ن˘ي˘ب˘ع’ كل˘ت˘م˘ن ،ي˘با˘ج˘يإأ ر˘مأأ ي˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ةشصرفلأ حنم ىلع لمعنشسو موجهلأ بلق يف نيزيمم
كلذ˘كو ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘شسو حا˘ج˘نو˘ب ا˘ن˘يد˘ل ،ا˘مود رد˘جأÓ˘˘ل
ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘لأ يرود˘لأ ىلإأ ا˘ث˘يد˘ح ل˘ق˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘˘ج˘˘ي˘˘ع˘˘ن
ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي˘˘شس ا˘˘˘م ىر˘˘˘ن˘˘˘شسو ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م ل˘˘˘شصأو˘˘˘ن˘˘˘شس
.““لبقتشسملأ

قحتصسي يناجمو روليد ـل يكارصشإا مدع ببصس اذه»
  ““ريهامجلا عيدوت

سسمأ لوأ ي˘شضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘˘لأ بخا˘˘ن˘˘لأ ف˘˘ششك

هلع˘ج يذ˘لأ بب˘شسلأ ن˘ع ن˘ي˘ن˘ي˘ب ما˘مأ ةأرا˘ب˘م˘لأ بق˘ع
يدنأأ يشسنرفلأ  هيليبنوم مجاهم ماحقإأ يف عجأرتي
:يشضاملب حرشصو ،سشيلح قيفر كأرششإأ لشضفو روليد
يننكمي هنأأ أو˘لا˘قو ي˘ع˘م أو˘ثد˘ح˘ت ر˘مأ’أ ة˘يأد˘ب ي˘ف““

يل أودكأأ ريخأ’أ يف نكل سسراحو نيبع’6 ماحقإأ
،““ىمرم سسراحو نيبع’ ةشسمخل يه تأرييغتلأ نأأ

،رو˘ل˘يد ما˘ح˘قإأ ن˘ع ا˘ن˘ع˘جأر˘ت بب˘شسلأ أذ˘ه˘ل““ :فا˘˘شضأأو
قئاقد رخأأ يف سشيلح كراششي نأأ ررقملأ نم ناكف
ل˘شضفأا˘ب ر˘شضخ˘لأ ع˘م هرأو˘˘ششم ي˘˘ه˘˘ن˘˘ي ىت˘˘ح ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ

نع يشضاملب لامج ينطولأ بخانلأ برعأأ ،““ةقيرط
و˘ه ىظ˘ح˘ي ىت˘ح ي˘نا˘ج˘م لرا˘ك ءا˘عد˘ت˘شسأ ي˘ف ه˘ت˘˘ي˘˘ن
سشيلح قيفر هب ىظح يذلل لثامم ميركتب ريخأ’أ
نأأ يدو˘˘ب نا˘˘ك““ :ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘قو ،سسمأ لوأ ةر˘˘˘ه˘˘˘شس
م˘ير˘ك˘ت ل˘ث˘م˘ب نو˘ق˘با˘شسلأ نو˘ب˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب ىظ˘˘ح˘˘ي

ي˘˘ن˘˘نأ’ ي˘˘نا˘˘ج˘˘م لرا˘˘˘ك سصخأ’ا˘˘˘ب د˘˘˘شصقأأو ،سشي˘˘˘ل˘˘˘ح
ر˘ي˘ها˘م˘˘ج˘˘لأ ع˘˘يدو˘˘ت ة˘˘شصر˘˘ف˘˘ب ىظ˘˘ح˘˘ي نأا˘˘ب ه˘˘تد˘˘عو
تقو˘˘لأ د˘˘جأأ م˘˘˘ل ف˘˘˘شسأÓ˘˘˘ل““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،““ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ
ام لك ىلع هركششأاشس سسأايأأ نل نكل ،كلذل بشسانملأ

ن˘م ر˘خآ’أ و˘ه جر˘خ˘ي˘شسو ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ه˘مد˘ق
.““ريبكلأ بابلأ

:فشكيو هلابشأ هب رهظ يذلا ىوتسملا ىلع يضار يضاملب

نأأ تيرغ ول ليون مدقلأ ةركل يشسنرفلأ داحت’أ سسيئر ربتعأ
ىلع أدر كلذو ،رئأزجلأ يف ةأرابملأ هذه سضوخل ناح دق تقولأ
ىل˘ع ا˘ف˘ي˘شض م˘لا˘ع˘لأ ل˘ط˘ب ي˘شسنر˘ف˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ل˘ح˘ي نأأ لا˘م˘ت˘˘حأ
،ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘ع˘لأ يدو ءا˘ق˘ل ي˘ف ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ ل˘ط˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ هر˘ي˘ظ˘˘ن
ةركل يرئأزجلأ داحت’أ نأاب سسمأأ ““وفنإأ سسنأرف““ ةعأذإأ تفششكو
ن˘ي˘ب ةأرا˘ب˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ي˘شسنر˘ف˘لأ هر˘ي˘˘ظ˘˘ن ىل˘˘ع سضر˘˘ع د˘˘ق مد˘˘ق˘˘لأ

ةقباشس لكششيشس ام ،نأر˘هو ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘ع˘لأ ا˘م˘هدÓ˘ب ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
يشضأرأ’أ ىلع اشسنرف اهيف بعلت يتلأ ىلوأ’أ ةرملأ نوكتشس اهنأ’

تملتشسأ نأأ ذنم““ :هلوق تيرغ ول نع ةعأذإ’أ تلقنو ،ةيرئأزجلأ
’ يذلأ دي˘حو˘لأ د˘ل˘ب˘لأ ا˘ه˘نأ’ ر˘ئأز˘ج˘لأ ىلأ با˘هذ˘لأ تدرأأ ،ي˘ما˘ه˘م

،رئأزجلأ لÓقتشسأ ىلع اماع06 دعب ،ليوط تقو رم ،هيقتلن
ىلأ ل˘شصو يذ˘لأ تير˘غ و˘ل دا˘فأأو ،““مد˘ق ةر˘˘ك بع˘˘ل˘˘ن نأأ ا˘˘ن˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب

هتي’و يف رمتشسي نأأ ىلع1102 ماع يشسنرفلأ داحت’أ ةشسائر

ةدمل ةركفلأ نع اعفأدم تنك دقل““0202: رخأوأأ ىتح ةيلاحلأ
ءأرجإ’ تقولأ ناحو رئأزجلأ يف بعلأأ نأأ ديرأأ ،مأوعأأ ةينامث
ةأرابم يف طقف ةدحأو ةرم نابختنملأ ىقتلأو ،““ةأرابملأ هذه

يحأوشض يف سسنأرف ود داتشس ىلع1002 ربوتكأأ يف تميقأأ ةيدو

يبقل لما˘ح تع˘م˘ج ي˘ت˘لأ ة˘ه˘جأو˘م˘لأ كل˘ت تف˘قو˘ت د˘قو ،سسيرا˘ب

ديردم لاير بردم ةدايقب0002 ابوروأأ سسأاكو8991 ملاعلأ سسأاك
قيرفب ،نأد˘يز ن˘يد˘لأ ن˘يز ل˘شصأ’أ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لا˘ح˘لأ ي˘نا˘ب˘شسإ’أ

يذلأ يشضاملب لامج9102 ايقيرفإأ لاطبأ’ يلاحلأ بردملأ مشضي
ةيشضرأأ يرئأزجلأ روهمجلأ حاتجأ نأأ دعب ،ءاقللأ كلذ يف لجشس
،نكمم تقو عرشسأأ يف كرحتأأ فوشس““ :تيرغ ول فششكو ،بعلملأ

يأأ ي˘ف ىر˘ن نأأ ل˘جأأ ن˘م با˘ب˘ششلأ قر˘ف˘ل تا˘يرا˘ب˘م ير˘ج˘˘ن˘˘شس ا˘˘م˘˘بر
اياشضقلأ ىلأ ةراششإأ يف ،““رئأزجلأ عم تاقافتأ داجيإأ اننكمي فورظ

أذ˘ه لو˘ح ة˘ي˘شسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘لأ ع˘˘م مزÓ˘˘لأ روا˘˘ششت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ
ن˘ي˘ب ةأرا˘ب˘م نإا˘ف ،ي˘شسنر˘ف˘لأ دا˘ح˘ت’أ سسي˘ئر˘ل ا˘ق˘فوو ،عو˘˘شضو˘˘م˘˘لأ
نا˘نر˘ف ق˘با˘شسلأ سسي˘ئر˘لأ نأ’ أد˘بأأ ل˘شصح˘ت م˘ل ا˘˘شسنر˘˘فو ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

فشصتنم ىلأ0102 فشصتنم نم هبشصنم يف ناك يذلأ أوشسوششود

عم قافتأ ىلأ لشصوتلأ يف حجني مل ،هل اقيدشص ناك يذلأ،1102
نم ةأرابم نأاب هعانتقأ ىلأ تيرغ ول راششأأو ،ةيرئأزجلأ ةلودلأ

نوفرعي كانه نابششلأ لك““ :احشضوم ،’افتحأ نوكتشس عونلأ أذه
.““اشسنرف بختنم ةيؤورب نوبغريو انيبع’ نوفرعي ،انتلوطب

ديلو.ف

““ةمقلا يف ءاقبلل ىعصسنو امهم نينبلا لع زوفلا““

رئازجلا يف ”رضخلا“ ةهجاومل ناح دق تقولا نأب ىري يسنرفلا داحتقا سيئر

،يوانرب ميلشس فوؤور ،ةشضايرلأو بابششلأ ريزو بشسك
ةنجللأ نيبو هنيب رئأدلأ عأرشصلأ نم أديدج Óشصف
رأرق دعب ،““أوكلأ ““ ةيرئأزجلأ ةيشضايرلأو ةيبملوأ’أ
.يشضاملأ توأأ41 يف رداشصلأ ةيمومعلأ ةنيزخلأ

،ةيمومعلأ ةنيزخلل ماعلأ ريدملأ اههجو ةلاشسر يفو
كو˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج سسي˘˘˘ئر ىلإأ ،تي˘˘˘ند˘˘˘ت ل˘˘˘شصي˘˘˘ف
،9102 توأأ41 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘فر˘شصم˘لأ تا˘شسشسؤو˘م˘لأو

بلاط ،اهنم ةخشسن ىلع ““ةعاشس رخآأ ““ةديرج تلشصح
تاف˘ل˘م كو˘ن˘ب˘لأ عا˘شضخأ ة˘ي˘مأز˘لإا˘ب ي˘نا˘ث˘لأ ن˘م لوأ’أ
ة˘ي˘ب˘م˘˘لوأ’أ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘شضعأ’ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ ما˘˘ه˘˘م˘˘لأ
،اهيلع فراعتملأ ةينوناقلأ تأءأرجإÓل ةيرئأزجلأ

ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإ’ ا˘˘˘شضيأأو
.ةباقرلأ

نأأ ،ه˘ت˘لا˘شسر ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ر˘يد˘م ل˘ج˘شسو
ةيشضايرلأ تاثعبلل ةي˘جرا˘خ˘لأ ما˘ه˘م˘لأ تا˘ف˘ل˘م سضع˘ب
ة˘ي˘شضا˘ير˘لأو ة˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’أ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘شسمو

تأودنو تايقتلم يف ةكراششملاب ةشصاخلأ ةيرئأزجلأ
ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب ة˘شصا˘˘خ ىر˘˘خأ تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأو
ة˘˘ير˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لأ تا˘˘شصبر˘˘ت˘˘لأ ىلإأ ة˘˘فا˘˘شضأ .ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأ

كونبلل اهميدقت مت ،ةيمشسرلأو ةيدولأ تاشسفانملأو
.ةيشصولأ ةرأزولل ةشصتخملأ حلاشصملأ ةقفأوم نود
نم دكأاتلأ نم كونبلأ عيمج نم ردشصملأ تأذ بلطو
هذ˘ه ىل˘ع ة˘شضا˘ير˘لأو با˘ب˘ششلأ ةرأزو ةر˘ي˘ششأا˘ت دو˘˘جو
د˘ع˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ن˘يز˘خ˘لأ ف˘قو˘م ي˘تأا˘يو .تا˘ف˘ل˘م˘لأ
ر˘˘يزو ه˘˘ل˘˘ي˘˘مز˘˘ل ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ ر˘˘يزو را˘˘˘ط˘˘˘خأ
ماهملاب ة˘شصا˘خ˘لأ ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ تأءأر˘جإ’ا˘ب ،ة˘ي˘لا˘م˘لأ
ة˘ع˘با˘ت˘لأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأو تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ عو˘م˘ج˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ
تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست بب˘˘شسب ،ة˘˘يرأزو˘˘لأ ه˘˘تر˘˘ئأد˘˘ل
.تائيهلأ هذهل جورخلأ تافلم ىوتشسم ىلع روشصقو

ةيرئأزجلأ ةيشضايرلأو ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’أ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ ا˘م˘ل˘ع
.ةيموكح ريغ ةمظنم دعت

بيجن.ج

ةبقأرملل ةيبملوأ’أ ةنجللأ ءاشضعأ’ ةيجراخلأ ماهملأ تافلم عاشضخأ

““اوكلا““ ىلع قانخلا قيصضي يوانرب

 ةريدتشسملأ ةركلأ قاششع ىدل ةركفلأ سسرغت ““كياب نيرغ»

 نينبلا مامأا رصضخلا ءاقل يف ““فيظن بعلم يف فيظن رصصانم““ ةردابم ميظنت
بعلم يف فيظن رشصانم““ ةردابم ةبانع نم ““كياب نيرغ““ ةيعمج تمظن
ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ع˘م˘ج يذ˘لأ يدو˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ ي˘ف سسمأأ لوأأ ءا˘شسم ““ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
نع ءأرشضخلأ ةجأردلأ ةيعمج تنلعأأو ،ةيليوج5 بعلمب ينينبلأ هريظنب
ىلإأ ةيعمجلأ ءاشضعأأ لقنت ثيح يشضاملأ عوبشسأ’أ يف ةردابملأ هذه ميظنت
أوفظن نيذلأ راشصنأ’أ ىلع يكيتشسÓب سسيك004 عيزوتب أوماقو بعلملأ
لاطبأ’ اهميظنت م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ح’أو ةأرا˘ب˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب تا˘جرد˘م˘لأ
ىلإأ نيشساي لاجعلأ نانف˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ي˘ف ط˘ششا˘ن˘لأ و˘شضع˘لأ ل˘ق˘ن˘تو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ
قاششع اهعم بواجت يتلأ ةردابملأ هذه حاجنأ ىلع سصرح ثيح ةمشصاعلأ
ميكحلأ دبع ““كياب نيرغ““ ةيعمج سسيئر ركششو ،يباجيإأ لكششب رشضخلأ
اهمعدو اهتدناشسم ىلع ةبانع ةي’ول ةشضايرلأو بابششلأ ةيريدم يششيششعل
ناك ““فيظن بعلم يف فيظن رشصانم““ ةردابم ميظنت نأأ ““ةعاشس رخآأ““ ـل دكأأو
،رشصم يف ترج يتلأ ايقيرفإأ سسأاك يف اهميظنت مت يتلأ ةردابملل أدأدتمأ

دعب تاجرد˘م˘لأ ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ةر˘ك˘ف سسر˘غ ن˘م ““ءأر˘شضخ˘لأ ة˘جأرد˘لأ““ تن˘ك˘م˘تو
ةركفلأ ةبحاشص تناك ثيح ةريدتشسملأ ةركلأ قاششع ىدل تايرابملأ ةياهن
تأرهاظتلأ فلتخم يف وأأ ةلوطبلأ تايرابم نم ديدعلأ يف اهديشسجت يتلأ
 .ىرخآ’أ ةيشضايرلأ

 ر.ناميلشس

حاجنلاب لئافتم“ :يليقب
”ةيدوعسلا يف

هلؤواف˘ت ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ حا˘ن˘ج ،ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘شسو˘ي ىد˘بأأ
،نيفرتحملل يدوعشسلأ يرودلأ يف ةحجان ةبرجت سضوخب
:ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف ،ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب لا˘˘قو ،ةد˘˘ج ي˘˘ل˘˘هأأ ع˘˘م
حبشصأأو ،ةريخأ’أ ةرتفلأ يف أريثك روطت يدوعشسلأ يرودلأ““

عم يتأراهم ريوطت يف حجنأأ نأأ ىنمتأأ ،موجنلأ بطقتشسي
:فاشضأأو ،““باقلأ’اب هجيوت˘ت ي˘ف م˘ها˘شسأأو ،د˘يد˘ج˘لأ ي˘ق˘ير˘ف

نم تدافتشسأو ،ةبيهر تايناكمإأ كلتمت ةيدوعشسلأ ةيدنأ’أ““
ل˘ع˘ج ا˘م ،ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأو تآا˘ششن˘م˘لأ د˘ي˘ع˘شص ىل˘ع ة˘ل˘ما˘شش ة˘شضه˘˘ن
ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لأ تا˘˘يرود˘˘لأ م˘˘هأأ د˘˘حأأ يدو˘˘ع˘˘شسلأ يرود˘˘لأ

ةيبر˘ع˘لأ ن˘ي˘ت˘حا˘شسلأ ىل˘ع ه˘قر˘ف˘ل ة˘يو˘ق˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ سسك˘ع˘ي
ةدوعلاب ةريبكلأ هتداع˘شس ن˘ع ي˘ل˘يÓ˘ب ر˘ب˘ع ا˘م˘ك ،““ة˘يرا˘ق˘لأو
ةيدولأ نينيب ةأرابم ةبشسانمب سسمأ لوأ ،ةيليوج5 بعلمل

عافد ةرخشصل ةريخأ’أ تناك ةأرابملأ““ :لاق ثيح ،ةيق˘ير˘فإ’أ م˘مأ’أ سسأا˘كـب ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لأ ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘ب ،ه˘ئÓ˘مز ة˘ق˘فر˘ب ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘ح’أو
نأأ ىنمتأأ ،ةيرئأزجلأ مدقلأ ةركو بختنملل ريثكلأ مدق هنأأ ةشصاخ ،هنهذ يف ةخشسأر اهلعجن نأأ انيلع ناك ،سشيلح قيفر ،بختنملأ

ديلو.ف.““هل ةبشسنلاب يخيرات لأزتعأ ءاقل نوكي

 ”تاراصتنقا ةيرارمتسا ىلع انظفاحو نينبلا نم انمقتنا“ :ينيعبس نب
هدÓب بختنم هققح يذلأ زوفلاب هتداعشس ،يناملأ’أ خابدÓجنششنوم ايشسوروب يدانو رئأزجلأ بختنم عفأدم ينيعبشس نب يمأر ىدبأأ

،يبملوأ’أ ةيليوج5 بعلم نأديم ىلع سسمأ لوأ ةرهشس ،امهنيب تعمج يتلأ ةيدولأ ةأرابملأ يف لباقم نود فدهب ،ينينبلأ هفيشض ىلع
علطتن ،تأراشصتن’أ لشصأون نأأ عئأر رمأأ هنإأ ،ةياغلل نوروخف نحن““ :ءاقللأ ةياهن تبقعأأ ةيفحشص تاحيرشصت يف ينيعبشس نب لاقو
ممأ’أ سسأاكب انجيوتتب لافتحÓل ةشصرف تناك ةأرابملأ““ :فاشضأأو ،““انأوتشسم ريوطتب لاغششن’أو ةيباجيإ’أ جئاتنلأ قيقحت ةلشصأومل
نم رأاثلل اشضيأأ ةشصرف ناك ءاقللأ““ :متأأو ،““نيبراحملأ عم فرششم رأوششم دعب سشيلح قيفر انليمز عيدوتو ،بختنملأ راشصنأأ عم ةيقيرفإ’أ

.““در نود فدهب هنأديم ةيشضرأأ ىلع ةيشضاملأ ةيقيرفإ’أ ممأ’أ سسأاك تايفشصت يف انيلع زوفلأ هل قبشس يذلأ نينب بختنم
ديلو.ف
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سشيلح قيفر يلودلأ عفأدملأ ناك
ىل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’أ سسمأأ لوأأ ة˘˘˘ي˘˘˘شسمأأ

ةأرا˘˘ب˘˘م ر˘˘خآأ ط˘˘ي˘˘ششن˘˘ت ع˘˘˘م د˘˘˘عو˘˘˘م
أذ˘هو ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ نأو˘˘لأا˘˘ب
ة˘˘يدو˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ب
يتلأ نينبلأ مامأأ ينطولأ بختنملل
ميتي فدهب ““رشضخلأ““ زوفب تهتنأ
˘˘مÓ˘˘شسأ و˘˘كا˘˘نو˘˘م م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘شس
ءأزج ةبرشض قيرط نع يناميلشس
،ةأرابملأ نم ةيناثلأ ةلحرملأ يف
““بجا˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ““ ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأو˘˘˘˘˘م تنا˘˘˘˘˘كو
أ ةر˘˘˘ك˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘شسأأ بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ر˘ي˘˘ها˘˘م˘˘ج˘˘لأ ع˘˘يدو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل
دع˘ب م˘ه˘ع˘م ل˘عا˘ف˘ت˘لأو ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ةنشس11 نم رثكأأ مأد يورك رأوششم
أرا˘˘شسم ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح ،““ر˘˘شضخ˘˘˘لأ““ ع˘˘˘م
نيبعÓ˘لأ زر˘بأأ د˘حأأ ه˘ل˘ع˘ج ا˘ي˘عو˘ن
،ة˘˘م˘˘ه˘˘م بشسا˘˘ك˘˘م أو˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ

ي˘نا˘ث˘لأ بعÓ˘˘لأ دا˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأأ ل˘˘ي˘˘لد˘˘ب
كراششملأو يراقلأ بقل˘لا˘ب جو˘ت˘م˘لأ

بنا˘ج ىلإأ لا˘يد˘نو˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘تر˘˘م
ح˘˘˘بأر ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لأ بع˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ بحا˘˘˘˘شص
.رجام
يف سشيلح قيفر ةايح رشصتقت مل
،ط˘ق˘ف مد˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘يأد˘˘ب
ةشضاير ةبأوب ن˘م ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ أأد˘ب˘ف
ة˘ي˘شضا˘ير ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م و˘ه˘ف ،ود˘ي˘ج˘لأ

ناك سشي˘ل˘ح دو˘لو˘م هد˘لأو ،ة˘ق˘ير˘ع
،وديجلأ ةشضاير يف ايقيرفإأ لطب
يف عقي يبعشش يح يف قيفر أاششنو
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب يأد ن˘˘ي˘˘شسح ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب
ةشضاير سسرام˘ي نا˘كو ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ىلإأ ردحني نأأ لبق هيبأأ عم وديجلأ

يتلأ مدقلأ ةرك ةلشضفملأ هتشضاير
أأدبو ،أريث˘ك ا˘ه˘ب˘ح˘يو ا˘ه˘ق˘ششع˘ي نا˘ك
قيرف يف ةيوركلأ هتريشسم قيفر

أذ˘˘˘˘ه ،يأد ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسح ر˘˘˘˘شصن بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ
أرابك نيبع’ بجنأأ يذلأ قيرفلأ

نا˘˘ب˘˘ع˘˘ششو ر˘˘جا˘˘م ح˘˘بأر رأر˘˘غ ىل˘˘ع
.يناقرق يلعو ناقزرم

ًاماع33 رمعلأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ سشي˘ل˘ح

6002 ماع يف يلودلأ هرأوششم أأدب
،بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ب˘ششلأ تا˘ئ˘ف˘˘لأ ع˘˘م
حبأر قبشسأ’أ بردملأ موقي نأأ لبق
لوأ’أ بخت˘ن˘م˘ل˘ل ه˘تو˘عد˘ب نأد˘ع˘شس

ةرخشص ديشصر يف8002. ماع يف

عم ةيلود ةأرابم04 ““رشضخلأ““ عافد

لمح اه˘ن˘م7 ،ينطولأ بختن˘م˘لأ
هتأزاج˘نأ ن˘ي˘ب ن˘مو ،ةدا˘ي˘ق˘لأ ةرا˘شش
،نيترم ملاعلأ سسأاك يف ةكراششملأ

يشسايقلأ مقرلأ بحاشص دعي ثيح
ة˘كرا˘ششم بع’ ر˘ث˘كأا˘ك ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

7 ةليشصحب لايدنوملأ تايرابم يف
كرا˘شش يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف ،تا˘يرا˘˘ب˘˘م

سسأا˘˘ك ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م خ˘˘شسن4 ي˘˘˘˘ف

،0102) ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فإأ

غلب ثيح،(9102و5102 ،3102

0102 ةرود ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ف˘˘˘شصن

،9102 ة˘˘خ˘˘شسن ي˘˘ف بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب جو˘˘تو

اهل˘ك ة˘ي˘لود فأد˘هأأ3 لج˘شس ا˘م˘ي˘ف
ي˘ف نا˘ك لوأ’أ فد˘ه˘لا˘˘ف ،ة˘˘م˘˘شسا˘˘ح

دعيو ،″0102 ناك““ يف يلام ىمرم
ي˘ف م˘ها˘˘شس يذ˘˘لأ د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ

ي˘نا˘ث˘لأ رود˘˘لأ ىلإأ ““ر˘˘شضخ˘˘لأ““ رور˘˘م
رود ي˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘شص ة˘˘˘˘يأد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
مامأأ افده لج˘شس م˘ث ،تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

ي˘˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘˘˘ك

لجشسو ،ليزأربلاب4102 لايدنوم
تايفشصت باشسحل يو’ام يف افده

ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ىل˘˘˘ع ا˘˘˘مأأو.““5102 ناك““
سضا˘خ د˘ق˘ف ،ي˘فأر˘˘ت˘˘ح’أ هرأو˘˘ششم

نم ريثكلأ يف براجت ةدع سشيلح
ن˘˘م هرأو˘˘ششم أأد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’أ

نأأ ل˘˘ب˘˘ق ،يأد ن˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن يدا˘˘˘ن
يلاغتربلأ اكيفنب يدان يف فرتحي

ماق هن˘ك˘ل،8002 ما˘ع ن˘م ة˘˘يأد˘˘ب
يدانل نييلاتتم نيمشسوم هتراعإاب
،ي˘˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لأ أر˘˘يدا˘˘م لا˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ن
يدا˘ن ىلإأ ا˘هد˘ع˘ب سشي˘˘ل˘˘ح ل˘˘ق˘˘ت˘˘نأو
هعم سضاخ يذلأ يزيلجنإ’أ ماهلوف
يف امهلÓخ كراششو طقف نيمشسوم
ي˘ف ا˘هد˘ع˘ب دا˘عو ،ط˘ق˘ف ن˘ي˘تأرا˘ب˘م

نم لاغتربلأ ةلوطب ىلإأ2102 ماع
هل بعل يذلأ اكيميداكأأ يدان ةبأوب
سضو˘خ˘ي نأأ ل˘ب˘˘ق ،ا˘˘شضيأأ ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م
عم ،رطق موجن ةلوطب يف ةبرجت

،7102و4102 نيب ام رطق يدان
ة˘لو˘ط˘ب ىلإأ سشي˘ل˘˘ح ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب دا˘˘عو
يفً امشسوم بعلو ًأدد˘ج˘م لا˘غ˘تر˘ب˘لأ
ماعلأ رداغي نأأ لبق ،ليروتششإأ يدان
ي˘˘شسنأر˘˘يرو˘˘˘م يدا˘˘˘ن ىلإأ ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لأ
.يلاغتربلأ

هرأو˘˘ششم ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط سشي˘˘˘ل˘˘˘ح ل˘˘˘ج˘˘˘شسو
ع˘˘م فأد˘˘هأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث ي˘˘فأر˘˘ت˘˘ح’أ
رثكأأ لÓخ اهل بعل يتلأ ةيدنأ’أ

ـل سشي˘ل˘ح بع˘لو .ةأرا˘ب˘˘م022 نم

يدو˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل04 ““ر˘˘شضخ˘˘لأ““

يف تايرابم7 اهنيب نم ،يمشسرلأو

،““نا˘˘ك˘˘لأ““ ي˘˘˘ف9و ،لا˘يد˘˘نو˘˘م˘˘لأ
نيتلوطبلأ تا˘ي˘ف˘شصت ي˘ف ة˘ي˘ق˘ب˘لأو
.ةيدولأو
ع˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘شصن˘˘˘لأ ج˘˘˘˘ير˘˘˘˘خ ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسو

سسأاك يف فده ،فأدهأأ3 ““رشضخلأ““
ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ سسأا˘ك ي˘ف ي˘نا˘ث˘لأو م˘لا˘ع˘لأ
ي˘ف نا˘ك د˘ق˘˘ف ،ثلا˘˘ث˘˘لأ ا˘˘مأأ .م˘˘مأÓ˘˘ل
.ءأر˘م˘شسلأ ةرا˘ق˘˘لأ سسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘شصت
ي˘˘˘˘شسن˘˘˘˘ن˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘فأد˘˘˘˘˘م كرا˘˘˘˘˘ششو
سسأا˘ك˘ل ن˘ي˘ت˘لو˘ط˘ب ي˘ف ،ي˘لا˘غ˘تر˘ب˘˘لأ

،ايقيرفإأ سسأاك يف تأرم4و ملاعلأ

نيأأ9102 ةيليوج رشصمب اهرخآأ

.ينطولأ بختنملأ اهلطب ناك
ر˘˘ث˘˘كأأ ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م سشي˘˘ل˘˘ح ر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘يو

ا˘ب˘ع˘ل ““ءأر˘ح˘شصلأ ي˘برا˘ح˘م““ ي˘˘ب˘˘ع’

،تايرابم7 عقأوب ملاعلأ سسأاك يف
ليزأربلاب ايناملأأ مامأأ اهرخآأ ناك

.4102

ةريبكلأ هتدا˘ع˘شس ن˘ع ر˘ب˘ع سشي˘ل˘ح
هعم ري˘ها˘م˘ج˘لأو ه˘ئÓ˘مز ف˘قو˘م˘ب
ا˘˘مو˘˘ي ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي م˘˘ل ه˘˘نأأ ىل˘˘ع دد˘˘˘ششو
:هلوق˘ب ة˘ل˘ثا˘م˘م تأزا˘ج˘نإأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت
عم ريثكلأ قيقحت رظتنأأ نكأأ مل““
أدج ديعشس ا˘نأأ ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

ج˘يو˘ت˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خو ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ف ا˘˘م˘˘ب
نأا˘˘˘ب د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأأ ،ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإأ سسأا˘˘˘ك˘˘˘ب
ظ˘ف˘ت˘حأأ ’و ي˘ن˘ع سضأر رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ
،““ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ تا˘˘˘ير˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ىو˘˘˘شس
ي˘ند˘عا˘شس ن˘م ل˘ك ر˘ك˘˘ششأأ““ :Ó˘˘شصأو˘˘م
ىلع نيبقاعتملأ نيبردملأ اشضيأأو
نم ةيق˘بو ةر˘قو˘ب أذ˘كو بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

لوأ’ ي˘ئا˘عد˘ت˘شسأ د˘ن˘ع ي˘ب أو˘ب˘˘حر
وأأ نيمشسو˘م˘ل بع˘ل˘لأ ل˘شصأوأا˘شس ،ةر˘م
لخدأاشس اهدعبو ةيدنأ’أ عم ةثÓث
.““بيردتلأ لاجم
بخا˘˘˘ن˘˘˘لأ نأو˘˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةداششإ’أ يف يشضاملب لامج ينطولأ

ة˘ي˘قÓ˘خأ’أو ة˘ي˘ن˘ف˘لأ تا˘نا˘ك˘مإ’ا˘˘ب
نأأ أدكؤو˘م ،سشي˘ل˘ح ق˘ي˘فر ع˘فأد˘م˘ل˘ل

ردا˘˘غ˘˘ي نأ ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسي ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ أذ˘˘˘ه
أذ˘هو ،بأو˘بأ’أ ع˘شسوأأ ن˘م ““ر˘شضخ˘لأ““

رأدم ىلع ةمدقملأ دودرملأ ريظن
هقÓخأأ أذ˘كو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ تأو˘ن˘شسلأ
،ه˘جرا˘خو نأد˘ي˘م˘لأ قو˘ف ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘لأ

بعÓ˘˘˘لأ ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب ف˘˘˘شصو ثي˘˘˘ح
بشسح د˘˘ع˘˘يو ،قو˘˘ل˘˘خ˘˘لا˘˘˘ب سشي˘˘˘ل˘˘˘ح
،هئÓمز عيمجل ربكأ’أ خأ’أ هلوق
نم ةريخأ’أ ةخشسنلأ لÓخ أذهو
ةقباشسلأ تا˘يرا˘ب˘م˘لأ ي˘ف وأأ ““نا˘ك˘لأ““
بخ˘ت˘ن˘م˘لأ نأو˘لأأ ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ح ي˘˘ت˘˘لأ

.ينطولأ
:ةينفلأ ةقاطبلأ
سشيلح قيفر :مشس’أ

6891 ربمتبشس2 :ةد’ولأ خيرات

رئأزجلأ يأد نيشسح :ةد’ولأ ناكم

م78,1 :لوطلأ
غلك77 :نزولأ
دشسأ’أ بلق :بقللأ
يروحم عفأدم :زكرملأ

:يوركلأ بعÓلأ رأوششم

32 :سصيمقلأ مقر

رشصن نم لاقتنأ7002: يفناج
يلاغتربلأ اكيفنب ىلإأ يأد نيشسح
نم ةراعإأ7002: يفناج

لانويشسان ىلإأ يلاغتربلأ اكيفنب
يلاغتربلأ أريدام

نم لاقتنأ0102: توأأ
ماهلوف ىلإأ يلاغتربلأ اكيفنب
يزيلجنإ’أ

ماهلوف نم لاقتنأ2102: ربمتبشس
اكيميداكأأ ىلإأ يزيلجنإ’أ

يلاغتربلأ أربميوك

اكيميداكأأ نم لاقتنأ4102 :
رطق يدان ىلأ يلاغتربلأ أربميوك

رطق يدان نم7102:
يل اغتربلأ ايأرب ليروتششإأ ىلأ

:أذه انموي ىلأ8102
يلاغتربل أ يشسنيريروم يدان
هتريشسم يف ةأرابم022 بعل
ةيدنأ’ أ فلتخم عم ةيوركلأ

فاهأأ8 اهيف لجشس

6و ““رشضخلأ““ عم ةهجأوم14 بعل

يبملوأ’أ بختنملأ عم تاهجأوم
““رشضخلأ““ عم فدهأأ ةثÓث لجشس
““رشضخلأ““ عم ايقيرفأ لطب

ملاعلأ سسأاك يف ةكراششملأ9102
.نيترم

 ينطولا بختنملل ايفرش ارمم نوميقي نينبلا وبعق
لبق ،ايقيرفأأ لطب رئأزجلأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل ا˘ي˘فر˘شش أر˘م˘م ،ن˘ي˘ن˘ب بخ˘ت˘ن˘م و˘ب˘ع’ ما˘قأأ
سسماخلأ بعلم ىل˘ع لو’أ سسمأ ءا˘شسم ا˘م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لأ ة˘يدو˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ

ةلوطب بقلب يرئأزجلأ بختنملأ جوتو،1-0 نيبراحملأ زوفب تهتنأو ،ةيليوج

يلودلأ ةرهاقلأ بعلم ىلع (1-0) لاغنشسلأ ىلع هبلغت دعب ايقيرفأأ ممأأ سسأاك
ةقيقد نيبختنملأ وبع’ فقوو ،يشضاملأ ةيليوج91 يف ةيرشصملأ ةمشصاعلاب

ريرحتلأ ةهبج قيرفل قباشسلأ بعÓلأ ،يفولخب رودق حور ىلع امحرت تمشص
أو˘ق˘ل ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ع˘ج˘ششم˘لأ حأورأأ ىل˘˘ع كلذ˘˘كو ،ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

فشصن ىلإأ رشضخلأ لهأات تقفأر يتلأ ت’افتح’أ لÓخ ريشس ثداح يف مهعرشصم
بعلم ىلإأ ةدوعلاب هرخفو هتداعشس ،يشضاملب لامج فخي ملو ،ايقيرفأأ سسأاك يئاهن
˘ما˘مأأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف بع˘ل˘لأ نإأ ،ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ،لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج5
.ايئانثتشسأ أرمأأ نوكي ام امئأد ةيرئأزجلأ ريهامجلأ

ديلو.ف



براقي ام زجحي ينطولأ كردلأ
ةلسشنخ ةيلوب تأردخملأ نم غلك001
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

www.akhersaa-dz.com

°82ةبانع

°92 ةدكيكشس

°03سسارهأا قوشس

°92ةملاق

.ةنيدملا ىلع جنرفلا ءÓيتشساو نييبيلشصلا مامأا ةقجÓشسلاو نييمطافلا ةميزهو روشص ةنيدمل نييبيلشصلا راشصح8111 -
.ماششلا كرت ىلع اششاب يلع دمحم ماغرإل توريب فشصقت ايناطيرب0481 -
.ةلششاف لايتغا ةلواحمل سضرعتي ينيلوشسوم وتينيب6291 -
.ًامد فزني باشصم وهو راتخملا رمع يبيللا دهاجملا ىلع سضبقلا نوقلي نويلاطيإلا1391 -
ةدحتملا تايلولا ىلع برحلا نلعت ةيزانلا ايناملأا1491 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةبانع ةيلول ينابششلا نماشضتلاو روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا

رزأامو ةظفحم نيب003و سسأرك فلآأ7 ةبأرق عيزوت
نيزوعملأ ىلع

يتلا تادعاشسملاب ةشصاخلا اهتليشصح نع ةبانع ةيلول ينابششلا نماشضتلاو روطتلل ةيئلولا ةيعمجلا تنلعأا
،مهتمارك ظفحت فورظ يف ةشساردلا دعاقم ىلإا ةدوعلا ىلع اهلافطأا ةدعاشسمل ةزوعملا تÓئاعلا ىلع اهتعزو

،قرزأا ملق005 ،ةلماك ةوشسك13 ،ارزئم651 ،ةظفحم841 ،اشسارك0236 اهعيزوت نع ةعمجلا تفششك ثيح
،ةلقنم073 ،ةنولم مÓقأا ةبلع053 ،ةاحمم003 ،ةرطشسم003 ،سسوك003 ،ةملقم083 ،رشضخأا ملق005
لاو˘مأا ل˘شضف˘ب تم˘ت تا˘مز˘ل˘ت˘شسم˘لا هذ˘ه ءار˘شش نأا رد˘˘شصم˘˘لا ح˘˘شضوأا ثي˘˘ح ،نو˘˘ل˘˘م فÓ˘˘غ0511و تار˘ب˘م004

يوذ لا˘ف˘طألاو ة˘جا˘ت˘ح˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا لا˘ف˘طأا بو˘ل˘ق ىل˘ع ة˘حر˘ف˘لا لا˘خدإا ي˘ف او˘م˘ها˘شس ن˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘عر˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘لا
.ةشصاخلا تاجايتحلا

ـه .و

 دلاخ رهوجلب مدقملا ةيئلولا ةعومجملا دئاقل يشصخششلا فارششإلا تحت تمت ةيعون ةيلمع يف

¯ YªôG¿ H∏¡ƒT°Éä 

ةيئلو˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا دار˘فأا ن˘ك˘م˘ت

ة˘ل˘ششن˘خ ة˘يلو˘ب ي˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘ل˘˘ل

د˘ئا˘ق˘ل ي˘˘شصخ˘˘ششلا فار˘˘ششإلا تح˘˘تو

˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا

ىلإا ن˘ي˘ن˘ثلا ة˘ل˘ي˘ل د˘لا˘خ ر˘هو˘ج˘˘ل˘˘ب

اراطنق براقي ام زجح نم ءاثÓثلا

ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ك˘˘لا ن˘˘م

ي˘ت˘يلو دود˘ح ىل˘ع كلذو ة˘ي˘˘عو˘˘ن

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خو ة˘شسب˘تو ة˘ل˘˘ششن˘˘خ

نورا˘˘˘ب ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت م˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ة˘ي˘ع˘ف˘ن ة˘ب˘˘كر˘˘م ز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م

. تاردخملا بيرهت يف تلمعتشسا

د˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآا رد˘˘˘شصم بشسحو

ةلششنخ ةيلوب كردلا ةدايق تقلت

نورا˘˘˘ب طا˘˘˘ششن نأا˘˘˘˘ششب تا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م

دÓ˘ب˘لا قر˘شش تا˘يلو ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘م
د˘˘ع˘˘ت˘˘شسي نا˘˘ك يذ˘˘لا نورا˘˘˘ب˘˘˘لا و˘˘˘هو
تاردخملا نم راطنق يلاوح لقنل
ةركشسب ةيلو وحن ةشسبت ةيلو نم
لوأا ةليل يف ةلششنخ ةيلوب ارورم
نورا˘˘ب˘˘لا مو˘˘ق˘˘ي ثي˘˘˘ح ، ة˘˘˘حرا˘˘˘ب˘˘˘لا

ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ل سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا˘˘˘ب
تاقرط˘لا˘ب كرد˘لا دار˘فأا تا˘كر˘ح˘ت
دعبو ، تاردخملا اهربع رمت يتلا
ماق ، تامولعملل لثمألا لÓغتشسلا

ةعباتمب ةيئلولا ةعومجملا دئاق
بشصن م˘ت ن˘˘يأا ، ا˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لا

يتلا ةيعفنلا ةرايشسلل مكحم نيمك
غلك001 نم براقي ام لقت تناك
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ، ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘ي˘ك˘˘لا ن˘˘م
دلوأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ءا˘˘م˘˘لا داو ةا˘˘م˘˘شسم˘˘لا

رق˘م قر˘شش بو˘ن˘ج م˘ل˘ك03 سشا˘˘ششر
ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع

ح˘ج˘نو ، ة˘شسب˘˘ت ة˘˘يلو ع˘˘م دود˘˘ح˘˘لا
مت ثيح ، ةيلمعلا يف كردلا دارفأا

د˘ع˘بو ا˘ه˘ق˘ئا˘شس و ةرا˘ي˘˘شسلا ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت
رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ا˘ه˘ل ق˘ي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘لا

ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك59 برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘ع
ل˘خاد ما˘ك˘حإا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م تارد˘خ˘˘م˘˘لا
اوفقوأا كرد˘لا ر˘شصا˘ن˘ع . ة˘ب˘كر˘م˘لا
ةرا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘شسلا اوز˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘حو ق˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘شسلا

ةماعلا ةبا˘ي˘ن˘لا او˘غ˘ل˘بأاو ة˘عا˘شضب˘لاو
ةر˘˘˘˘ششا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م تم˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘˘ح ،ر˘˘˘˘˘مألا˘˘˘˘˘ب
رد˘شصم ىلإا لو˘شصو˘ل˘ل تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك˘لا تا˘ي˘م˘˘ك˘˘لا
. قرششلا تايلو ىلإا لخدت يتلا
ةلششنخب كردلا حلاشصم نإاف ملعلل
ن˘م ة˘ي˘شضا˘م˘لا ر˘ه˘ششألا ي˘ف ا˘ه˘ل ق˘ب˘شس

ي˘ف تارد˘خ˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘طا˘ن˘ق ز˘ج˘ح
ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘با˘˘˘شس ل ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
. ةماحلا ةيدلبب

نأا ةعاشس رخآا ةيمويل ةقباطتم ةينمأا رداشصم تدروأا
ةنيطنشسقب باهرإلا ةحفا˘ك˘م˘ب ة˘شصا˘خ ة˘ي˘ن˘مأا ة˘قر˘ف
ةريطخ ةكبشش كيكفت نم ةريخألا مايألا يف تنكمت
نيب نم ةيباهرإلا تاعامجلا دانشسإاو معد يف ةشصتخم
طششنت ةيباهرإا ةعامج ريمأا براقأا و قيقشش اهدارفأا

ةقرفلا دارفأا نشش دقو ، دÓبلل ةيقرششلا دودحلا ىلع
نينطاقلا ة˘ك˘ب˘ششلا دار˘فأل تا˘ف˘ي˘قو˘ت ة˘ل˘م˘ح ة˘ي˘ن˘مألا

نيفوقوملا ددع زواجت ثيح ، ةلششنخ ةيلو بونجب
ل تايرحتلاو ةعاشسلا دحل سصاخششأا5 انرداشصم بشسح

. ةكبششلا دارفأا يقاب ةيوه نع فششكلل ةرمتشسم لازت
تاقي˘ق˘ح˘ت˘لاو تا˘ير˘ح˘ت˘لا نأا ة˘عا˘شس ر˘خآا رد˘شصم ر˘كذو
ةيحانلاب سشيجلل ةعبات ةينمأا ةقرف اهب موقت يتلا
تاكبشش طاششن لوح ةنيطنشسقب ةشسماخلا ةيركشسعلا
د˘ق ، ة˘شسب˘تو ة˘ل˘ششن˘خ ي˘ت˘˘يلو ي˘˘ف دا˘˘ن˘˘شسإلاو م˘˘عد˘˘لا

ةكبشش دارفأا ةيوه فششك نم ةريخألا مايألا يف تنكم
دلوأا ، را˘شششش تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ا˘هدار˘فأا رد˘ح˘˘ن˘˘ي ةر˘˘ي˘˘ط˘˘خ
52 نيب ام نيفوقوملا رامعأا حوارتتو رابابو سشاششر

تلاشصتا اوطبر دق ءلؤوه نوكي ثيح ، ةنشس06 ىلإا
، ةلششنخ ةيلو بونج ةزكرمتم ةيباهرإا رشصانع عم
معدلا ميدقت يف لث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ئا˘ن˘ج م˘ئار˘ج او˘ب˘ك˘تراو
تاقوأا يف ةحلشسملا تاعامجلل يكيتشسيجوللاو يداملا

براقأا انردشصم بشسح نيفوقوملا نيب نمو ، ةفلتخم
ةيلو بونج طششنت ة˘ي˘با˘هرإا ة˘عا˘م˘ج ر˘ي˘مأا ق˘ي˘ق˘ششو

ة˘يا˘غ ىلإاو ، ة˘شسب˘ت ة˘يلو ع˘م دود˘ح˘لا ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ششن˘˘خ
تاقيقحتلاو تايرحتلا لازت ل رطشسألا هذه ةباتك

ة˘شصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ل˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج
. ةريطخلا ةكبششلا دارفأا يقاب نع فششكلل

ب / نارمع

 هبراقأاو ةيباهرإا ةعامج ريمأا قيقشش اهدارفأا نيب نم

دانسسإأو معد يف ةسصتخم ةريطخ ةكبسش كيكفت
ةلسشنخ ةيلو بونجب باهرإلأ

لتق ةميرج عقو ىلع زتهت ةنايرس
باشش اهتيحشض حار ءاعنشش لتق ةميرج عقو ىلع ةنتاب ةيلوب ةنايرشس ةيدلب ناكشس لوألا سسمأا ءاشسم زتها

ةحلشسألا هيف تلمعتشسا ،نيفرطلا نيب راجشش بششن دق ،ةعلطم رداشصم بشسحو ثيح ،هراج دي ىلع ينيرششع
لبق ،هئامد يف فزني هايإا اكرات ،رجنخ ةطشساوب ةبقرلا ىوتشسم ىلع ةيحشضلا يناجلا باشصأا نيأا ،ءاشضيبلا

ةيندملا ةيامحلاو نمألا حلاشصم لوشصو لبق ،ةيحشضلل ةمزÓلا تافاعشسإلا ميدقتل نينطاوملا نم ددع لخدت
دقو ،هتافوب تلجع ةباشصإلا ةروطخ نأا ريغ ىفششتشسملا ىلإا ةجرح ةلاح يف وهو ةيحشضلا لقنب تماق يتلا

.ةثداحلا يف قيقحت حتفو نمألا حلاشصم فرط نم يناجلا فيقوت مت
ح ناششوشش

ةنتابب يراقع عازن ببسب ينيثقث ىلع رانلا قلطي ينيعبرأ
ةيلوب يشساحلا ةيدلبب ينيعبرأا مدقأا ،مويلا تاذ يفو ىلوألا ةميرجلا ناكم نع ديعبب سسيلو ىرخأا ةهج نم
هناف ةدراو تامولعم بشسحو ،رمعلا نم تاينيثÓثلا يف هئابرقأا نم رخأا سصخشش ىلع رانلا قÓطإا ىلع ةنتاب
يديلقت يران حÓشسب مهتملا داجنتشسا ىعدتشسا ام ناعرشس ،امهنيب راقع ببشسب نيفرطلا نيب عازن بششن دق
ةلاح يف وهو اهرثإا ىلع لقن مشسجلا نم ءاحنأا ىوتشسم ىلع هتباشصإا ةيحشضلل تاقلط ةدع اهجوم عنشصلا

هيف تفقوأا تقو يف ،يعماجلا ةنتاب ىفششتشسمب تلاجعتشسلا ةحلشصمب دجاوتي نيأا ىفششتشسملا ىلإا ةجرح
.هعم قيقحتلاو ثداحلا يف ببشستملا ينطولا كردلا حلاشصم

ح ناششوشش

ةعباتلا ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئلولا ةحلشصملا تحجن
خيششب ةحاطإلا يف سسمأا لوأا ءاشسم ةبانع ةيلو نمأل
ر˘ماوألا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ه˘ّق˘ح ي˘ف ترد˘شص ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘˘م
ا˘يا˘شضق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ي˘˘ف ه˘˘طرو˘˘ت˘˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
اذه ىلع سضبقلا ةينمألا حلاشصملا تقلأا ثيح ةريطخلا
هقح يف تذختا امنيب ةنشس46 رمعلا نم غلابلا ريخألا

زا˘ج˘نإا لÓ˘خ ن˘م ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك
هتعبا˘ت˘م˘ل ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘تو هّد˘شض ي˘ئا˘شضق ف˘ل˘م
ا˘يا˘شضق ي˘ف طّرو˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘ي˘˘لإا ة˘˘بو˘˘شسن˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب

رارششأا ةيعمج نيوكت ةيانج هباكتراب قلعتت ةريطخ
ر˘يوز˘ت˘لا ة˘يا˘ن˘ج ىلإا ة˘فا˘شضإا ة˘يا˘ن˘ج˘ل داد˘عإلا سضر˘˘غ˘˘ب
بشصنلا ةحن˘ج ع˘م يرادإا رّر˘ح˘م ي˘ف روز˘م˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شساو
،سصاخششألا نم ديد˘ع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘شض حار ي˘ت˘لا لا˘ي˘ت˘حإلاو
فيقوت نم ةدرابلا نيع ةرئاد نمأا حلاشصم تّنكمتو اذه
ة˘ي˘م˘ك ه˘تزو˘ح˘بو ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف سصخ˘˘شش
،هترايشس لخاد تناك ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم

سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ىلإا ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘ح دو˘˘˘ع˘˘˘ت ثي˘˘˘ح
حلا˘شصم˘لا تّ̆ن˘شش ن˘يأا ل˘ي˘ل˘لا ف˘شصت˘ن˘م د˘ن˘ع د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو
تشضفأا سصاشصتخلا ميلقإاب ةينيتور تايرود ةروكذملا
ةنشس53 رمعلا نم غ˘لا˘ب˘لا ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ف˘ي˘قو˘ت ىلإا

رثع قي˘قد˘لا سشي˘ت˘ف˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘كر˘م˘لا عا˘شضخإا د˘ع˘بو ثي˘ح
تا˘بور˘ششم˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘˘ك ىل˘˘ع ة˘˘طر˘˘ششلا لا˘˘جر

متيل عاونألا فلتخم نم ةروراق783ـب ردقت ةيلوحكلا
يف ةمزÓلا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا ا˘هد˘ع˘ب

يرشضحلا نمألا حلاشصم تحجن ةيناث ةهج نمو ،هقح
ةنشس33 رمعلا نم غلبي سصخشش فيقوت نم رششع ثلاثلا

ل˘م˘ح ا˘يا˘شضق ي˘ف ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششمو ا˘ي˘ئا˘˘شضق قو˘˘ب˘˘شسم و˘˘هو
ىلإا ةفاشضإا يعرشش رربم نود روظحملا سضيبألا حÓشسلا

يد˘˘م˘˘ع˘˘لا حر˘˘ج˘˘لاو بر˘˘شضلا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘شضق
هميدقتّ مت ثيح مجحلا ريبك سضيبأا حÓشس لامعتشساب
هيلإا ةبوشسنملا مهتلاب هتعباتمل ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا
ىدل قيقحتلا ي˘شضا˘قو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ل˘ث˘م˘ي˘ل
اذه عاديإاب يشضقي ارمأا ردشصي نأا لبق ةبانع ةمكحم
ي˘ف ةرا˘ششإلا رد˘ج˘ت ا˘م˘ك ،تقؤو˘م˘لا ن˘ج˘شسلا ن˘هر ر˘ي˘خألا
دق سسداشسلا يرشضحلا نمألا حلاشصم نأاب قايشسلا سسفن
نيب ام امهرامعأا حوارتت نيشصخشش ىلع سضبقلا تقلأا

ه˘ب˘ت˘ششيو ا˘ي˘ئا˘شضق نا˘قو˘ب˘شسم ا˘م˘˘هو ة˘˘ن˘˘شس52 و02
رشسكلا يفرظب ةنرتقملا ةقرشسلا ةيشضق يف امهطروت
،ةلاقنلا فتاوهلا عيبل نييراجت نيلحم لخاد ددعتلاو

ةمزÓلا ةينوناقلا تاءار˘جإلا لا˘م˘ك˘ت˘شسا د˘ع˘بّ م˘ت ثي˘ح
عاديإاب يشضقي ارمأا تردشصأا يتلا ةلادعلا مامأا امهميدقت
يناثلا عشضو امنيب تقؤوملا نجشسلا لوألا هيف هبتششملا

لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘شسا ة˘˘˘يا˘˘˘غ ىلإا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شضق˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘ت
يتبشس ديلو.تاقيقحتلا
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ىلع نوعبرألا ىركذلا لحت9102 ربمتبشس11 :مويلا

دبع داغز» ان˘بو˘ل˘ق ىل˘ع ي˘لا˘غ˘لاو بألا مو˘حر˘م˘لا ةا˘فو
«زوزع» وعدملا  «زيزعلا
هءارو اكرات9102/80/30 موي دبألا ىلإا انقراف يذلا

هللا ءاشضقب ىشضرلاو ناميإلا لإا هؤولمي ل ابيهر  اغارف
يفو .هيلإا دعب نمو لبق نم رمألا باشستحاو هردقو
،ةراون هللا دعشس :هتلمرأا عشسي ل ةميلألا ىركذلا هذه
،مير ،ةنيمأا ،ريمشس ،دادو :ةشصاخو هتانبو هدلوأا لكو

ه˘˘ل ءا˘˘عد˘˘لا لإا هدا˘˘ف˘˘حأا ل˘˘كو و˘˘ك˘˘يز ،نا˘˘ي˘˘ف˘˘شس ،ة˘˘ي˘˘˘مل
يلاعو ةجردلا عيفربو ةاجزملا ة˘م˘ع˘ن˘لاو ةر˘ف˘غ˘م˘لا˘ب
رنأا مهللاف ناوشضرلاو  ةمحرلا عشساوو ةنجلا يف ماقملا

يف هرششحاو هتائيشس نع زواجتو هلخدم عشسوو هربق
ل˘˘شسر˘˘لاو ءا˘˘ي˘˘ب˘˘نألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ع˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م ا˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن ةر˘˘˘مز
.اقيفر كئلوأا نشسحو نيقيدشصلاو ةباحشصلاو
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ةدرابلا نيعب ةرايشس لخاد ةيلوحكلا تابورششملا نم ةربتعم ةيّمك طبشض ىلإا ةفاشضإا

ةبانعب اياحسضلأ نم ديدعلأ  طقسسأأ لاتحم خيسشب ةحاطإلأ

ءاشسم03:71 نم ةيادب يتنومراب نونورب ريبخلا اهطششني

مويلأ ةحÓفلأو ةيذغتلأ لوح ةودن نسضتحي ةبانعب يسسنرفلأ يفاقثلأ دهعملأ
– نرقلا يدحت» ناونع لمحت ةودن ءاشسم فشصنلاو ةشسماخلا ىلع مويلا ةبانعب يشسنرفلا يفاقثلا دهعملا مظني
ريدملاو يداشصتقا ،مجانملا يف سسدنهم وهو يتنومراب ونورب ريبخلا ةودنلا هذه طششنيو «ةيذغتلل ةجاحب بكوك
.ةيذغتلاو ةحÓفلاب قلعتي ام لك يف ريبخو اشسنرفب «يجنآا» ـب ةحÓفلل ايلعلا ةشسردملل قباشسلا

 ر.سس

ةــــــــينيعبرأأ
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