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ر˘˘يزو سسأأر˘˘ت لÓ˘˘˘خ أذ˘˘˘ه ءا˘˘˘جو
ميكحلأ دب˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ
ةرأزو ر˘ق˘م˘ب عا˘م˘ت˘جل ،د˘با˘ع˘˘ل˘˘ب
،ة˘يدأر˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ
ةرأدإلأ تأرا˘˘طإأ ل˘˘ك رو˘˘˘ضضح˘˘˘ب
دعب ن˘ع ة˘كرا˘ضشم˘بو ة˘يز˘كر˘م˘لأ

،تايلولل05 ـلأ ةيبرتلأ يريدمل
ةيئرملأ ةرضضا˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘ق˘ت ر˘ب˘ع
يف ةدرأولأ طاقنلأ ةضسأردل كلذو
تلا˘كضشإلا˘˘ك لا˘˘م˘˘عألأ لود˘˘ج
باتكلأ ةرفو ،تا˘يلو˘لأ سضع˘ب˘ل
،نينطأوملأ لابقتضسإأ ،ي˘ضسرد˘م˘لأ
نايب لقنو .ىرخأأ طاقنو ريطأاتلأ
ة˘م˘ل˘ك د˘ع˘ب ه˘نأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو˘˘ل
تلي˘حُأأ ،نأو˘يد˘لأ سسي˘ئر˘ل ةز˘ي˘جو
اهلهتضسإأ يذلأ ريزولأ ىلإأ ةملكلأ
يتلأ تايع˘ضضو˘لأ ى˘لإأ عو˘جر˘لا˘ب

لÓ˘خ تا˘يلو˘لأ سضع˘ب ا˘ه˘ت˘فر˘ع
لو˘˘خد˘˘لأ ن˘˘˘م لوألأ عو˘˘˘ب˘˘˘ضسألأ
ربع هيلإأ تدرو يتلأو يضسردملأ
،ة˘فا˘ح˘ضصلا˘ك ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تأو˘˘ن˘˘ق
،نيضشتفملأ ،ةضصتخم˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ىو˘ت˘ضسم˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘خ
نيذلأ تأراطإلأ أذكو يزكرملأ
تايلو˘لأ ى˘لإأ ةرأزو˘لأ م˘ه˘تد˘فوأأ
ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك دد˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
،ةط˘ق˘ن˘لأ هذ˘ه ي˘فو .تلا˘كضشإلأ
تا˘ي˘ع˘ضضو˘لأ ل˘ك ر˘يزو˘لأ لوا˘ن˘ت

ع˘م ة˘يلو˘ب ة˘يلوو ة˘لا˘ح˘ب ة˘لا˘ح
لو˘ل˘ح˘لأ ن˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإأ
ىلإأ رومألأ دوعت ىتح ةنكمملأ

سصخي اميف امأأ ،ةيعيبطلأ اهتلاح
ريزو˘لأ ر˘مأأ ،ي˘ضسرد˘م˘لأ با˘ت˘كلأ
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ي˘ب ي˘ف رأر˘˘م˘˘ت˘˘ضسإلا˘˘ب
ةيوبر˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ ىو˘ت˘ضسم
ةضصتخملأ حلا˘ضصم˘لأ م˘ي˘عد˘ت ع˘م
يف عأر˘ضسإÓ˘ل ءا˘ف˘كأأ ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ب

طاقنلأ نيب ن˘مو .ع˘ي˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
ريطأاتلأ ،ا˘ضضيأأ ا˘ه˘لوا˘ن˘ت م˘ت ي˘ت˘لأ
رمأأ ثي˘ح ،ة˘ضصا˘خ ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ
نييعت ةيلمع رأر˘م˘ت˘ضسا˘ب ر˘يزو˘لأ

ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ سسرأد˘˘م˘˘لأ ي˘˘˘ج˘˘˘ير˘˘˘خ
رو˘˘ضشن˘˘م˘˘˘لأ بضسح ةذ˘˘˘تا˘˘˘ضسأÓ˘˘˘ل
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأزو ن˘˘˘ع ردا˘˘˘ضصلأ
لك دضس ىن˘ضست˘ي ى˘ت˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ة˘لا˘ح ي˘فو ةر˘غا˘ضشلأ بضصا˘ن˘م˘لأ
ى˘لإأ ءو˘جّ̆ل˘لأ ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م دد˘˘ع ءا˘˘ق˘˘ب

ةرورضض عم ةيطاي˘ت˘حإلأ م˘ئأو˘ق˘لأ
. قاقحتضسإلأو ةيفافضشلأ ةاعأرم
عافترأ عم انمأزت عامتجلأ ءاجو
ن˘ي˘ي˘با˘ق˘ن˘لأو ةذ˘تا˘ضسألأ تأو˘˘ضصأأ

تق˘فأر ي˘˘ت˘˘لأ ل˘˘كا˘˘ضشم˘˘لأ لو˘˘ح
يف يلا˘ح˘لأ ي˘ضسرد˘م˘لأ لو˘خد˘لأ

بب˘ضس ن˘طو˘لأ تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ةذ˘˘تا˘˘ضسألأ سصق˘˘نو ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘˘كلأ

تا˘˘كر˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأو
ددضصلأ أذه يف طلضسو .ةيلقنتلأ
ة˘با˘ق˘˘ن˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ بت˘˘كم˘˘لأ
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لأ لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ

و تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م ن˘˘م ن˘˘يو˘˘كت˘˘˘لأو
لوخدلأ ريضسب ةقلعتم تامولعم
تا˘˘ضسضسؤو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ي˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘لأ
و طضسوتملأ ,يئأدت˘بلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
تاجاجتحأ ىلع ءوضضلأ يوناثلأ
ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘ضضإلا˘˘ب
ةدع تفلخ ةقلا˘ع˘لأ تا˘ي˘ع˘ضضو˘لأ

نود تلا˘ح ل˘كا˘ضشمو تا˘ق˘ي˘˘ع˘˘م
يدا˘ع ل˘كضشب ة˘ضسأرد˘لأ قÓ˘ط˘نأ

ي˘لا˘ح˘لأ م˘ضسو˘م˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب لÓ˘˘خ
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لخدتلل ةيبرتلأ ةرأزو «فاتضسلأ»
ة˘يلو رأر˘غ ى˘ل˘ع تا˘يلو˘لأ ي˘ف
نم اهري˘غ˘ك ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ضسب˘ت
سصقنو ظاظتكلأ نم تايلولأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘˘ف تأز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
ا˘ه˘ن˘مو ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ

فا˘ح˘لو˘ب ءا˘ضسن˘خ˘لأ ة˘ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م
ي˘بأأ ن˘بأ د˘ع˘˘ضس ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث ,ر˘˘يد˘˘لأ

يرأوه ةطضسوتم ,ةزنولاب سصاقو
ديقعلأ ةيئأدتبأ, ةزنولاب نيدموب
ة˘ط˘ضسو˘ت˘م ،ر˘تا˘ع˘لأ ر˘ئ˘ب ي˘ف˘˘ط˘˘ل
ةيوناث ،ناكرف ح˘لا˘ضص ة˘ل˘ح˘ضسو˘ب
،ر˘ق˘ير˘ق˘ب كلا˘م˘لأ د˘ب˘ع ة˘ي˘˘كلا˘˘م
نا˘˘˘˘˘ضضمر ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘بد ة˘˘˘˘˘ضسرد˘˘˘˘˘م
يلا˘ت˘ح˘م ة˘ي˘ئأد˘ت˘بأ ،تا˘ن˘يو˘ع˘لا˘ب
ةطضسوتمو ةزنو رهاطلأ نب ريضشب

لظ يف ة˘ع˘ير˘ضشلا˘ب دأد˘ق˘م يد˘ج
ةديدجلأ ة˘ط˘ضسو˘ت˘م˘لأ ط˘بر مد˘ع
تا˘˘ن˘˘يو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ضشلأ ن˘˘ي˘˘˘ع
يضسردملأ لوخدلأ ذنم ءابرهكلاب
ما˘ع˘طإلأ تا˘ب˘جو م˘يد˘ق˘ت مد˘ع و
عم تايئأدتبإلأ سضعب يف ةضصاخ
تأرأر˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘تو لا˘ث˘ت˘ملأ مد˘˘ع
مضساب ةرداضصلأ ةيرأدإلأ ةمكحملأ
.بعضشلأ
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سصيخضشت «فات˘ضسلأ» تل˘ج˘ضس

042 ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ قا˘˘ف سضئا˘˘ف
جأردإأ مد˘˘˘ع ع˘˘˘م ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضصن˘˘˘˘م
تا˘ي˘ع˘ضضو ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘˘م˘˘لأ
را˘˘طإأ ي˘˘ف فر˘˘˘ضصت˘˘˘لأ تح˘˘˘ت
مد˘ع أذ˘كو ة˘ي˘ل˘ق˘ن˘لأ ة˘كر˘ح˘لأ
تافلم لابقتضسأ نع نÓعإلأ
ررغ ىلع بضصانملاب لدابتلأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ىر˘˘˘خألأ تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ
اهنم تهتنأو ةيلمعلأ ترضشاب
ءايتضسلأو رمذتلأ ىلإأ ىدأأ امم
كيهان عاطق˘لأ ي˘ف˘ظو˘م ىد˘ل
تا˘ي˘ع˘ضضو ة˘ضسأرد مد˘ع ى˘˘لإأ
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لأ
ةباقنلأ تفقو˘ت ا˘م˘ك .ي˘ئلو˘لأ

ة˘قدا˘ضصم˘لأ ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لأ د˘ن˘˘ع
درأوملأ رييضست ططخم ىلع
ني˘م˘ث˘ت ف˘ل˘م أذ˘كو.ة˘ير˘ضشب˘لأ
نأأ ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ةر˘ب˘خ˘˘لأ

004 نم رثكأأ تغلب تافلملأ
اهنم ريثكلأ ةضسأرد نود فلم
ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لأ ف˘˘ضشك ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،
ةينهملأ تاقباضسملاب ةضصاخلأ

ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب طا˘ي˘ت˘حلأ م˘ئأو˘˘قو
عم يوبرتلأو يرأدإلأ كلضسل
ةقباضسم نع جأرفإلاب ةبلاطم
ظ˘˘˘ف˘˘˘˘ح نو˘˘˘˘عو ةرأدإأ نو˘˘˘˘ع
تاظوفح˘م ن˘ي˘مأأو تا˘نا˘ي˘ب˘لأ

مغر م˘ه˘ب˘ضصا˘ن˘م ر˘ي˘ضصم ا˘مو
ن˘˘ع ر˘˘ه˘˘ضشأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث رور˘˘م
تدقتنأو ةقباضسملل مهزايتجأ
مدع ةباقنلأ قايضسلأ تأذ يف
نأو˘˘عأأ ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ي˘˘˘ف نزأو˘˘˘ت
د˘˘جأو˘˘ت با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ضسأر˘˘ح˘˘˘لأ

سضع˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ را˘ضشت˘ضسم
ا˘م˘م ة˘يو˘بر˘ت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘˘لأ

ر˘ي˘ي˘ضست ي˘ف ا˘ب˘ل˘˘ضس سسكع˘˘ن˘˘ي

ي˘˘ف ر˘˘خأا˘˘ت˘˘لأ و ة˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘لأ

نم نيفظوملأ سضعب ةدافتضسأ

ىلإأ كيهان يفيظولأ نكضسلأ

سضع˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت

ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘لأ

عيزوت يف رخأاتلأ و ماضسقألأو

رخأاتلأ و ةي˘ضسرد˘م˘لأ ة˘ح˘ن˘م˘لأ

مئأوق نع نÓعإلأ يف ىتح

نم ايلعلأ سسرأد˘م˘لأ ي˘ج˘ير˘خ

ةباقنلأ تفقوو .فيظوتلأ لجأأ

ع˘يزو˘˘ت˘˘لأ د˘˘ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘خألأ ي˘˘ف

ةبضسنلاب ذيمÓتل˘ل ي˘فأر˘غ˘ج˘لأ

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ضسضسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

يو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘˘ضصخ

ه˘ي˘جو˘ت لا˘ث˘˘م ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م˘˘لأو

نع ةديعب سسرأدم ىلإأ ذيمÓت

ةديدجلأ ةينكضسلأ تاعمجتلأ

ا˘ه˘ي˘لإأ لو˘˘ضصو˘˘لأ بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي ذإأ

وأأ لقنلل نيتليضسو لامعتضسأ

و رضشابم لقن بايغ يف رثكأأ

ءيضشلأ يضسردملأ لقنلأ بايغ

أديدضش اضضا˘ع˘ت˘مأ ف˘ل˘خ يذ˘لأ

مدع ليجضست عم ءابآلأ ىدل

لوضصفلا˘ب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ قا˘ح˘ت˘لأ

ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسأرد˘˘˘˘لأ

بلاط كلذ ىلع ءانب .ةددحملأ

لخدتلأو قيقحت حتف ةياضصولأ

تايعضضولأ ةجلاعمل ل˘جا˘ع˘لأ

ةدوجوملأ سصئاقنلأو ةق˘لا˘ع˘لأ

ر˘يد˘م ل˘ي˘حر˘ب بلا˘ط˘ن ا˘م˘˘كو

نيعباتم˘لأ ف˘ي˘قو˘تو ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

. ايئاضضق

S°∏«º.±

ابضصنم042 ـلا قاف ةرغاضشلا بضصانملا يف ضضئاف ليجضست

قيقحت حتفب بلاطت «فاتسسلا»
عاطقلا لكاسشم ةجلاعمل لجاعلا لخدتلاو

¯  S°∏«º.±

نب رداقلأ دبع ةلودلأ سسيئر عّقو
قلعتملأ يوضضعلأ نوناقلأ حلاضص
ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلا˘ب
نو˘نا˘ق˘لأ رد˘ضص و .تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘˘ل
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘ضسلا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ددعلأ يف تاباختنإÓل ةلقتضسملأ
مقر ةيمضسرلأ ةديرجلأ نم ريخألأ

نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘˘يو55.
ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضس ءا˘˘ضشنإأ ى˘˘لإأ يو˘˘ضضع˘˘لأ

تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم ة˘ي˘ن˘˘طو
اهليكضشتو اهتايحÓ˘ضص د˘يد˘ح˘تو
ةينطو ة˘ط˘ل˘ضس أا˘ضشن˘تو .ا˘هر˘ي˘ضسو
سسرا˘م˘ت تا˘با˘خ˘ت˘نإÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم
ع˘ت˘م˘ت˘ت ز˘ي˘ح˘˘ت نود˘˘ب ا˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م
ة˘˘˘يو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ضصخ˘˘˘ضشلا˘˘˘ب
ي˘لا˘م˘لأو يرأدإلأ لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضسإلأو
ةطلضسلأ سصنلأ بلضص يف ىعدتو
ةطلضسلأ رقم ددح˘يو .ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ
اهلو ةمضصاعلأ رئأزجلاب ةلقتضسملأ
يلحملأ ىوتضسملأ ىلع تأدأدتمأ

تاطل˘ضسلأ مد˘ق˘تو .جرا˘خ˘لأ ي˘فو
م˘عد˘˘لأ عأو˘˘نأأ ل˘˘ك ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ةطلضسلأ اهبلطت يتلأ ةدناضسملأو
مايقلأ نم اهني˘كم˘ت˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ

ا˘ق˘ب˘ط ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘ضسمو ا˘ه˘ما˘ه˘م˘ب
يو˘ضضع˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ أذ˘ه ما˘˘كحأل
ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ يو˘ضضع˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأو
تأذ نينأوقلأو تاباختنإلأ ماظنب
تامولعملأ لكب اهدوزتو ةلضصلأ
ةيرورضض اهأرت يتلأ قئاثولأ وأأ
د˘ي˘ف˘ت˘ضستو .ا˘ه˘ما˘ه˘م د˘ي˘˘ضسج˘˘ت˘˘ل
را˘طإأ ي˘ف ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلأ

ن˘˘م ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘ضص ة˘˘ضسرا˘˘˘م˘˘˘م
˘˘مÓ˘˘عإلأ ل˘˘ئا˘˘ضسو لا˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ضسأ
اقبط ةينطولأ ةيرضصبلأ ةيعمضسلأ
لوم˘ع˘م˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ع˘ير˘ضشت˘ل˘ل
مÓعإلأ لئاضسو رطختضسو .امهب
سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م سضر˘˘غ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل
.ةلقتضسملأ ةطلضسلأ
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يف نولم˘ع˘ي ذا˘ت˘ضسأأ0005 وح˘ن رر˘ق
مايقلأ طضسوتملأو يئأد˘ت˘بلأ ن˘يرو˘ط˘لأ
فداضصملأ ءاعبرألأ أدغ ةيجاجتحأ ةفقوب

ةيبرتلأ ةرأزو رقم مامأأ ربمتبضس81ـل
لايح مهضضاعتمأ نع نيربعم ةينطولأ

دا˘ج˘يإأ مد˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ةرأزو˘لأ تم˘ضص
ةبضسنلاب ءأوضس ،مهتيضضقل لحو جرخم
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘كت أو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأ ن˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل

أذ˘˘˘ه ل˘˘˘ب˘˘˘ق وأأ30/60/2102 د˘˘ع˘˘ب
نم مهنا˘مر˘ح م˘ت يذ˘لأ ءلؤو˘ه .خ˘يرا˘ت˘لأ
م˘ه˘نأأ م˘غر نو˘كم ة˘ب˘تر ى˘لإأ ة˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ
يف مهلاب˘ق˘ت˘ضسأ ءا˘ن˘ثأأ أر˘ي˘خ أور˘ضشب˘ت˘ضسأ
خ˘يرا˘ت˘ب ةر˘ي˘خألأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلأ ة˘ف˘قو˘لأ

ر˘يد˘م بئا˘ن فر˘ط ن˘م82/80/9102
مهي˘لإأ ع˘م˘ت˘ضسأ يذ˘لأ ة˘ير˘ضشب˘لأ درأو˘م˘لأ

˘مو˘ق˘ي˘ضس ه˘نأا˘ب م˘ه˘ما˘مأأ د˘ه˘ع˘تو لو˘ط˘م

ه˘نأو ا˘ي˘ضصخ˘ضش ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ر˘يزو غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب
ةرأزو˘لأ ي˘لوؤو˘ضسم ة˘ي˘ع˘م˘ب ى˘˘ع˘˘ضسي˘˘ضس
ف˘ي˘ظو˘لأ ىد˘ل ا˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ةيئانثتضسأ ةضصخر رأدضصتضسل يمومعلأ
لي˘هأا˘ت˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘ضشم˘لا˘ب م˘ه˘ل ح˘م˘ضست
نوكم ةبتر ىلإأ مه˘ت˘ي˘قر˘ت م˘ت˘ت˘ل مدا˘ق˘لأ
حامضسلأ مدع لÓخ نم اهنم أومرح يتلأ

6102 نأونعب قباضسلأ ليهأاتلأ يف مهل

فيظولأو ةرأزولأ نأا˘ب م˘ل˘ع˘ل˘ل7102و
أذ˘ه تا˘ي˘ث˘ي˘ح˘ب م˘ل˘ع ى˘ل˘ع ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ
دبع ةيبرتلأ ريزو ءلؤوه دضشانيو.فلملأ
داجيإل لجاعلأ لخدتلأ دباعلب ميكحلأ

بيرقلأ يف ةيضضقلأ هذهل لحو جرخم
ءانثأأ أومدق نأأ ءلؤوهل قبضس امك .لجاعلأ

نيتخضسن ةريخألأ ةيجاج˘ت˘حلأ م˘ه˘ت˘ف˘قو
اهلÓخ نم نوبلا˘ط˘ي ة˘ل˘ضصف˘م ة˘لا˘ضسر˘ل
امهأدحإأ ءلؤوه˘ل بضسا˘ن˘م جر˘خ˘م دا˘ج˘يإأ
ىر˘˘خأأو و˘˘ضسيور˘˘ب ةرأزو˘˘لأ ر˘˘˘ق˘˘˘م ي˘˘˘ف

ا˘ي˘ضصخ˘˘ضش ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ي˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ل

نم نيضصقملأ ةذتاضسألأ هجوو .ةيدأرملاب

نم ةيبرتلأ ريزول لخدت ةلاضسر ةيقرتلأ

ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسأ ة˘ضصخر م˘ه˘ح˘ن˘م ل˘˘جأ

ةنضس نأونعب نوكم ذاتضسأأ ةبترل ليهأاتلأ

غلبي ةئف نم مهنأأ اهيف أولاقو9102

انيوكت أورجأ ذاتضسأأ فلأأ5 ةبأرق اهددع

ةرأزو ن˘ي˘ب ة˘مر˘ب˘م˘لأ ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلأ بضسح

يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزوو ةينطولأ ةيبرتلأ

أذل .يضسيئر ذاتضسأأ ىلإأ مهتيقرت تمتو

نم مهنيكمتل لخدتلأ ريزولأ نم نولمأاي

ةيقرتلأ يف موضضهم˘لأ م˘ه˘ق˘ح ةدا˘ع˘ت˘ضسأ

ة˘ضصخر بل˘ط˘ب نو˘˘كم ذا˘˘ت˘˘ضسأأ ة˘˘ت˘˘بر˘˘ل

يف ةكراضشملاب مهل حم˘ضست ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسأ

بضصانملأ ر˘فو˘ت ع˘م ة˘ضصا˘خو ل˘ي˘هأا˘ت˘لأ

ةيبرتلأ تايريدم فلتخم يف ةضصاخلأ

.ينطولأ ىوتضسملأ ىلع

اهليكضشتو اهتايحÓضص ددح

ةطلسسلاب قلعتملا نوناقلا
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا

لوعفملا يراسس

ليهأاتلا قيرط نع ةيقرتلا نم مهئاضصقإاب اديدنت

ادغ ةيبرتلا ةرازو مامأا جاجتحلا نوررقي ذاتسسأا0005

:دكؤويو ةنايضصلا فعضضب فرتعي ةيئاملا دراوملا ريزو

«تاناسضيفلا ببسس ةريبكلا ةينافوطلا راطمألا»
راطمألأ نم ةيداع ريغ تايمك طوقضس ىلإأ تايفو ةدع نع ترفضسأأ يتلأو ،نطولأ قطانم سضعب اهتدهضش يتلأ ،ةريخألأ تاناضضيفلأ ،مامح يلع ةيئاملأ درأوملأ ريزو سسمأأ عجرأأ

ام وهو ةئاملاب86 ةبضسنب ايلاح دودضسلأ ءÓتمأ أدكؤوم ،رييضستلأ ءوضس ىلإأ هايملاب ديوزتلأ يف بذبذتلأ ،ريزولأ درو .ةنايضصلأ سصقنو ،قطانملأ سضعب يف ملم85 تغلب يتلأو
يف ،تاناضضيفلأ اهضسأأر ىلعو ىربكلأ رطاخملل اباضسح اهتاططخم يف عضضت هحلاضصم نأأ ،ةينطولأ ةعأذإلأ ىلع افيضض ،هلوزن لÓخ ريزولأ فضشكو .هايملأ نم سضئافب رضشبي

ةريبكلأ ةيمكلأ ىلإأ تاناضضيف نم مايأأ ذنم ثدح ام ،ريزولأ عجرأأو .ةنضس ةئم لضصت ةيفأرضشتضسأ قافآأ ىلع دمتعت تاضسأردلأ هذه نأأ ،مامح يلع حضضوأأو .ةينقتلأ تاضسأردلأ لك

ةنضسلأ نم ةرتفلأ هذه يف ةيدوألأ فيظنتو ةنايضصلأ ةرورضض ىلع هتأذ قايضسلأ يف أدكؤوم .ةمضصاعلاب سسيأر دأرم رئبب4.85و ةبقلأ يف ملم75 ىلإأ تلضصو يتلأ راطمألأ نم
،قطانملأ سضعب يف اهبذبذتو هايملاب ديوزتلأ تاعاطقنإأ لوحو .ءاتضشلأ لضصفل ريضضحتلل ىرخألأ تاعاطقلأو ةينعملأ حلاضصملأ يقاب عم قيضسنتلاب لمعت هحلاضصم نأأ افيضضم
±.S°∏«º.قطانملأ هذه يف رييضستلأ ءوضسب عاطقلأ ريزو فرتعأ



ةمداقلا عيباشسألا يف4102 تاقحتشسم فرشصب دوعو ^
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نيوكتلأ ةعماج لامعو وفظوم دعوت
ةيجاجتحأ ةكرحب ما˘ي˘ق˘لا˘ب ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ

ربع يراجلأ ربمتبشس42 موي ةينطو
عاشضوأ’اب ديدنت˘ل˘ل ن˘طو˘لأ ز˘كأر˘م ل˘ك
لشصأوتملأ نيوكتلأ ةعماج يف ةيدرتملأ

يتلأ مهتاقح˘ت˘شسم ع˘فد ي˘ف ل˘طا˘م˘ت˘لأو

لامع ردشصأأو4102. ةنشس ىلإأ دوعت
لشصأوتملأ نيوكت˘لأ ة˘ع˘ما˘ج و˘ف˘ظو˘مو

ربمتبشس42 مو˘ي ل˘ع˘ج˘˘ب تأد˘˘يد˘˘ه˘˘ت

ةفقوب جاج˘ت˘حÓ˘ل ي˘ن˘طو مو˘ي9102
زكأرملأ لامع لكل ةدحوم ةيجاجتحأ

م˘ه˘تو˘شص ع˘م˘شسي ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘طو˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع
ني˘لوؤو˘شسم˘لأ ى˘لإأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ل˘شصو˘يو
نكت مل أذإأو ةعماجلأ ةشسائرب نييزكرملأ
د˘ي˘ع˘˘شصت˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي فو˘˘شس ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘شس’أ
لامع لاقو . رهشش مث عوبشسأ’ جاجتح’أ
شصخشش يف ةقثلأ أودقف مهنأأ ةعماجلأ
ةشضقانتملأ هتاح˘ير˘شصت بب˘شسب ر˘يد˘م˘لأ

ةد˘حأو ةر˘شسأأ م˘ه˘نأأ ة˘شصا˘خ, ع˘قأو˘لأ ع˘˘م
قح ىندأأ وه هنوديري امو رشسأ’أ مهيدلو

ىلع نديدششم4102 تاقحتشسم وهو
نوديري ’و طقف مهقح نوديري مهنأأ
لدت ة˘لا˘شسر˘لأ نأأ ن˘ير˘ب˘ت˘ع˘م ر˘خأأ ءي˘شش
ديدشست مدع وحن هاجت’أ ىلع ةرششابم
رهشش ي˘ف ه˘نأو ة˘شصا˘خ ، تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لأ

مÓكلأ شسفن لوؤوشسملأ تأذ لاق شسرام
عيباشسأأ شضعب ’إأ ىقبتي مل هنأ ىنعمب
ىلإأو روهشش ىلإأ عيباشسأ’أ هذه لوحتتل
رد˘شصأأو .ءي˘شش ثد˘ح˘ي م˘ل أذ˘ه ا˘ن˘مو˘˘ي
يف لشصأوتملأ نيو˘كت˘لأ ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م

اهيف لاق ةلاشسر يراجلأ ربمتبشس11
رشصحنت لكاششملأ لج نأأ لامعلأ بشسح
تاق˘ح˘ت˘شسم˘لأ لوأ’أ ن˘ي˘ن˘ثأ ن˘ير˘مأأ ي˘ف

ا˘˘مأأ.د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع ر˘˘ت˘˘شسا˘˘م˘˘لأ و4102

ةقلاع يهف5102و4102 تانيوكتلأ
ةبشساحملأ شسلجم ةقفأوم مدع ببشسب

ع˘فد م˘ت˘ي˘شسو ة˘ق˘فأو˘˘م˘˘لأ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ي˘˘ف
يف ةينه˘م˘لأ تا˘ق˘با˘شسم˘لأ تا˘ق˘ح˘ت˘شسم
نو˘كت فو˘شس ا˘م˘ك ة˘مدا˘ق˘لأ ع˘ي˘با˘˘شسأ’أ

ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ز˘كأر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘نأد˘ي˘م تأرا˘يز
شصخت ني˘شسا˘ي فو˘ل˘خ˘م ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ
را˘˘شسم˘˘لأو ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ظو˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘ت
نأا˘م˘ط يذ˘لأ تقو˘لأ ي˘ف أذ˘ه .ي˘ن˘ه˘م˘لأ
يف اهفرشص ىلع ةعماجلل ماعلأ ريدملأ
قلغل تاعاششإأ ةيأأ أدنفم لجاعلأ بيرقلأ
ةعماج ريدم مدق نأأ دعب أذهو ةعماجلأ

يتلأ هتلاشسر يف لشصأوتملأ نيوكتلأ
ةعماج يفظومو تافظوم ىلإأ اههجو
ريدم قيرط نع ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘لأ
شسبللأ عفرل ةيمشسر تايحشضوت زكرملأ

ليلشضتلأو كيكششتلأ ت’اح نم دحلأو
يف ةيلام˘ع˘لأ طا˘شسوأ’أ ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لأ
ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ ن˘يو˘كت˘˘لأ ز˘˘كأر˘˘م شضع˘˘ب
ل˘شصأو˘ت˘لأ تا˘ح˘ف˘شص شضع˘ب ا˘ه˘يذ˘غ˘تو
ى˘لإأ ه˘ب˘شسح ىدأأ ا˘م أذ˘هو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ
م˘ه˘ت’ا˘غ˘ششنأ ن˘ع ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لأ ر˘ي˘ب˘˘ع˘˘ت

تا˘ف˘قو˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع م˘˘ه˘˘تا˘˘فو˘˘خ˘˘تو

كل˘ت ل˘م˘ج˘م نأأ ا˘م˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شسا˘˘شسأأ ز˘˘كتر˘˘ت ت’ا˘˘˘غ˘˘˘ششن’أ

تا˘ق˘ح˘ت˘شسمو ن˘ي˘ت˘ي˘شسا˘شسأأ ن˘ي˘ت˘لا˘˘شسم

ا˘ي˘م˘شس’ ن˘يو˘˘كت˘˘لأ تأرود ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ميلعتلأ ةذتاشسأ’ ةيقرتلأ لبق نيوكتلأ

ي˘˘ت˘˘ن˘˘شسل ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لأو ي˘˘˘ئأد˘˘˘ت˘˘˘ب’أ

ط˘م˘ن د˘ي˘شسج˘ت أذ˘˘كو5102و4102

ءاغلإأ مت امدعب ديدجلأ دعب نع ميلعتلأ

نيوكتلأ ةع˘ما˘ج ى˘لإأ لو˘خد˘لأ نا˘ح˘ت˘مأ

تاقحتشسمل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب و .ل˘شصأو˘ت˘م˘لأ

لوؤوشسملأ تأذ لاق ةقلاع تلأز’ يتلأ

راظتنأ وه طقف دحأو ببشس ىلع ءانب

ةبشساحملأ شسلجم» ة˘ي˘با˘قر˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ

هذ˘˘ه ة˘˘يو˘˘شست ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ي˘˘ف ل˘˘شصف˘˘ل˘˘ل

ه˘ب ح˘م˘شسي ا˘م را˘طإأ ي˘ف تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لأ

نأأ ريغ هب لومعملأ ميظنتلأو نوناقلأ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ

يف ةينهملأ تاناحت˘م’أو تا˘ق˘با˘شسم˘لأ

ع˘ي˘با˘شسأ’أ لÓ˘خ ة˘يو˘شست˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط

طمنلأ دامتعأ شصخي اميف امأأ .ةمداقلأ

ةلثمتملأ ةعماجلأ يف ميلعتلل ليلدبلأ

نع رتشساملأ عورششم يف ةيلوأأ ةلحرمك

عم ةرهاشس ةع˘ما˘ج˘لأ ح˘لا˘شصم نا˘ف د˘ع˘ب

لامكت˘شس’ ة˘ي˘شصو˘لأ ةرأزو˘لأ ح˘لا˘شصم

دعب نع رتشساملأ حتفل تابيترتلأ ةفاك

هذه نأ املع تاشصشصختلأ شضعب يف

ةر˘ي˘خأ’أ ا˘ه˘ت˘ل˘حر˘˘م ي˘˘ف تا˘˘ب˘˘ي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ

ريزو نأ ةراششإ’أ ردجت امك ةيئاهنلأو

حلي يملعلأ ثح˘ب˘لأو ي˘لا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ

شسيلو ةعماجلأ ريوطت ىلع ايشصخشش

نمو قايشسلأ تأذ يف .عاششي امك اهقلغ

رأوحلأو لشصأوتلأ تأو˘ن˘ق ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأ

ل˘˘م˘˘ج˘˘مو ة˘˘يز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ ةرأدإ’أ ن˘˘˘ي˘˘˘ب

متيشس نطولأ عوبر ةفاك يف نيفظوملأ

ةفاكل ةيدقفت ةينأديم تأرايز ةجمرب

˘ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ فأر˘ششإأ تح˘ت ز˘كأر˘˘م˘˘لأ

اميف ايمشس’ لاغششنأ لك دنع فوقولل

تاب˘ل˘طو ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ تأرا˘شسم˘لأ شصخ˘ي

قفو تاملظتلأ لمجمو ةقلاعلأ ةيقرتلأ

ن˘يو˘كت˘لأ ة˘ع˘ما˘ج ر˘يد˘م ه˘ي˘ل˘ع د˘كأأ ا˘م

ى˘ل˘ع ر˘ي˘خأ’أ ي˘ف دد˘ششو .ل˘شصأو˘ت˘˘م˘˘لأ

ىلع ري˘ب˘كلأ ه˘ي˘ع˘شسو د˘يد˘ششلأ ه˘شصر˘ح

ريوطتو نيفظوملأ لك قوقح نامشض

لبقتشسملأ يف اه˘ب ءا˘ق˘تر’أو ة˘ع˘ما˘ج˘لأ

.بيرقلأ

ربمتبشس42 موي ةينطو تاجاجتحا ميظنتل لامعلا كرحت لظ يف

قلغ يف ةين ل» .. «يشسفايوأا» ةعماج ريدم
 «اهريوطت ديري ريزولاو ةعماجلا
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قيشسنتلاب لجيجب ينطولأ كردلأ حلاشصم تحتف
طا˘ششن نأا˘ششب تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تا˘با˘غ˘لأ ح˘لا˘˘شصم ع˘˘م
ةهجلأ ىوتشسم ىلع ةدرقلأ راغشص ةقرشسو بيرهت
ششينروكلأ قيرطب أديدحتو ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لأ
ةي’ولأ نم ةيبرغلأ ةهجلأ تايدلب ىلإأ يدؤوملأ

ةقوثوم رداشصم نم ملعو . ةياجب ةي’و ةياغ ىلأو
حلاشصم عم قيشسنتلابو ينطولأ كردلأ حلاشصم نأأ

تاقيقحت تحتف لجيج ةي’وب تاباغلأ ةظفاحم
مأدقإأ نع تثدحت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ شصو˘شصخ˘ب
راغشص بيرهتو ةقرشس ىلع نيلوهجم شصاخششأأ
ششينروكلاب ع˘قأو˘م˘لأ شضع˘ب ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نأ ةدر˘ق˘لأ
شصا˘خ˘ششأ’أ د˘حأأ ف˘ي˘قو˘ت د˘ع˘ب كلذو ي˘ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘لأ

ةداعإأو ةقورشسم˘لأ ةدر˘ق˘لأ را˘غ˘شص د˘حأأ ه˘تزو˘ح˘بو
روشضح˘ب ةدو˘ه˘ع˘م˘لأ ه˘ت˘ئ˘ي˘ب˘ب ر˘ي˘خأ’أ أذ˘ه قÓ˘طإأ

ىلع نافكعي ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘يزا˘ه˘ج˘لأ ن˘م ن˘ي˘لوؤو˘شسم
يتلأ تايلمعلأ هذه ءأرو نوفقي نم ةيوه ديدحت
. ةي’ولأ نم ةيبرغلأ ةهجلاب ةمهم ةورث ددهت

ىلع ءÓيتشس’أ ةيلمع نأأ ىلإأ ةراششإ’أ تبجوو

تشسيل رخآأ ىلأ ناكم نم اهلقنو ةدرقلأ راغشص

قيرطب أديدحتو لجيجب ةريخأ’أ عيباشسأ’أ ةديلو

با˘˘ح˘˘شصأأ شضع˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسي ثي˘˘˘ح ششي˘˘˘نرو˘˘˘كلأ

ةراملأ نم ةريخأ’أ هذه بأرتقأ ةشصرف تابكرملأ

راغشص ىلع ءÓتشسإÓل لكأ’أ نع ثحبلل حايشسلأو

تاهجو ى˘لإأ تا˘ب˘كر˘م˘لأ ر˘ب˘ع ا˘ه˘ب˘ير˘ه˘تو ةدر˘ق˘لأ

ةدرقلأ فانشصأأ شضعب تاب يذلأ رمأ’أ ةلوهجم

ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘ششت ي˘˘ت˘˘لأ

ر˘ي˘ب˘كلأ ع˘جأر˘ت˘لأ ل˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘شس شضأر˘˘ق˘˘ن’ا˘˘ب

اهتقرشس لعفب شسيل ةريخأ’أ هذه دأدعأ’ شسوململأو

يآ’أ ة˘ي˘خا˘ن˘م˘لأ فور˘ظ˘لأ ل˘ع˘ف˘ب ا˘˘م˘˘نإأو بشسح˘˘ف

شضأر˘مأأ بب˘شسب ا˘مأأ ا˘ه˘شضع˘ب قو˘ف˘ن ي˘ف تب˘˘ب˘˘شست

تبرشض يت˘لأ ق˘ئأر˘ح˘لأ بب˘شسب ى˘ت˘ح وأأ ة˘لو˘ه˘ج˘م

دعت ي˘ت˘لأو ة˘ي’و˘لأ ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ تا˘با˘غ

ي˘فو ةدر˘ق˘لأ ن˘م ةد˘ع عأو˘˘نأ’ ئ˘˘فأد˘˘لأ ن˘˘شضح˘˘لأ

ىوشس اهنم قبتت مل يتلأ «وقاملأ » ةدرق اهتمدقم

. لجيج ةي’و ىوتشسم ىلع ةليلق دأدعأأ

 ضضارقنإلا كششو ىلع فانشصأا اهنيب نم

لوح تاقيقحت ناحتفي تاباغلا حلاشصمو كردلا
 لجيج ششينروكب ةدرقلا راغشص ةقرشسو بيرهت
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باقرع دمحم ةقاطلأ ريزو ىطعأأ
عورششم ىلع نيمئاقلل تا˘ه˘ي˘جو˘ت

0041 ةديدجلأ ةيرأرحلأ ةطحملأ
ةقطنمب اهزاجنأ يراجلأ طأواغيم
لجأأ نم لجيج ةي’و ةيليملاب ةرÓب
ي˘ئز˘ج˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسإ’أ ي˘ف عور˘ششلأ
يفناج رهشش نم ةيأدب ةطحملأ هذهل
يتلأ ةرايزلأ ةبشسانمب كلذو لبقملأ
لوأأ ششينروكلأ ةمشصاع ىلإأ هتداق
ر˘˘˘يزو˘˘˘لأ ى˘˘˘ط˘˘˘عأأو . د˘˘˘˘حأ’أ شسمأأ

ىلع نيمئاق˘ل˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت با˘قر˘ع
ربكأأ ن˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘ه
ى˘ل˘ع ءا˘بر˘ه˘كلأ د˘ي˘لو˘ت تا˘ط˘˘ح˘˘م
ن˘كت م˘ل نإأ ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘شسم˘˘لأ
رهشست يتلأو قÓطإ’أ ىلع ربكأ’أ

تا˘كر˘ششلأ ىد˘حإأ ا˘هزا˘˘ج˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع
ىشصقأاب ءاهتنإ’أ لجأأ نم ةيروكلأ
اهب ة˘يرا˘ج˘لأ لا˘غ˘ششأ’أ ن˘م ة˘عر˘شس

لكششب ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘شسأ ي˘ف عور˘ششلأو
لبقملأ ماعلأ علطم نم ةيأدب يئزج
يفناج رهشش نم ةيأدب ىرحأ’اب وأأ

لÓ˘غ˘ت˘˘شس’أ ي˘˘ف عر˘˘ششي نأأ ى˘˘ل˘˘ع
رهشش نم ةيأدب ةطحملأ هذهل يلكلأ

دكأأو . ةلبقملأ ةنشسلأ نم شسرام
ةطحملأ عورششم نأاب ةقاطلأ ريزو
فرع لجي˘ج˘ب ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘يرأر˘ح˘لأ
ل˘ع˘ف˘ب زا˘ج˘نإ’أ ي˘ف أر˘ي˘ب˘˘ك أر˘˘خأا˘˘ت
ريخأ’أ أذه اهب رم يتلأ لكاششملأ

تشسم ي˘ت˘لأ تا˘بأر˘ط˘شضإ’أ ةر˘ث˘كو
نا˘˘ح ه˘˘نأأو ر˘˘ي˘˘خأ’أ أذ˘˘˘ه تا˘˘˘ششرو
هذه لÓغتشسأ يف عورششلل تقولأ
ن˘˘م˘˘شض ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ىلإأ ةيمأرلأ ةينطولأ ةيجيتأرتشسإ’أ
ة˘قا˘˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت
ت’Óتخإ’أ ةجلاع˘مو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ

قطانم اهفرعت يتلأ تاعاطقنإ’أو
ريزولأ دكأأ امك ، نطولأ نم ةدع
ىد˘م˘لأ ى˘ل˘ع جا˘ت˘ح˘ت ر˘ئأز˘ج˘لأ نأا˘ب

فلأأ021لأ براقي ام ىلإأ بيرقلأ
ل˘جأأ ن˘م ءا˘بر˘ه˘كلأ ن˘م طأوا˘غ˘ي˘˘م
هذه˘ل ةد˘يأز˘ت˘م˘لأ ا˘ه˘ت˘جا˘ح ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ة˘ط˘ح˘م ى˘ل˘ع ن˘هأر˘ي ه˘نأأو ة˘قا˘ط˘لأ
بلطلأ أذه نم ءزج ةيطغتل ةرÓب
نل˘ع˘م˘لأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأر˘ت˘شسإ’أ را˘طإأ ي˘ف
نأأ ر˘كذ˘ي. را˘˘طإ’أ أذ˘˘ه ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
دق تناك ةرÓبب ةيرأرحلأ ةطحملأ
نم رث˘كأأ ل˘ب˘ق لا˘غ˘ششأ’أ ا˘ه˘ب تأأد˘ب

شضرتفملأ نم ناكو تأونشس شسمخ

ىلع7102 ماعلأ رخأوأأ ملشست نأأ
يتلأ لكاششملأ نأأ ريغ ريدقت ىشصقأأ

دعت يتلأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ هذ˘ه ا˘ه˘ب تر˘م
دعب لجيج ةي’و م˘ي˘ل˘قا˘ب˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ

اهتقاط غلبت يتلأ طأوششأ’أ ةطحم

نود تلا˘ح ط˘ق˘ف طأوا˘غ˘ي˘م004
ةددحملأ هلاجآأ يف عورششملأ ميلشست

عيراششملأ بلغأأ عم لشصاح وه امك
ةي’و اهنم تدافتشسأ يتلأ ةريبكلأ

. لجيج

 ةقاطلا ريزو نم تاهيجوتب

ةطحملل يئزجلا لÓغتشسإلا يف عورششلا
لبقملا ماعلا ةيادب لجيجب ةديدجلا ةيرارحلا
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 ةي’ولاب ةيئ’ولا تاقرطلل جراخملاو لخادملا عيمجب للسش

 نكشسلايبلاط راشصح تحت ةبانع
يف نوعرششي2 لدع بتتكم0012

ةملاقب صصيشصختلا لبق ام تاداهشش بحشس
لدع ةغيصص نمصض بتتكم0012 ىلأوح، شسمأأ راهن نم أءدب عرصش

ةينطولأ ةلاكولأ عقوم نم شصيصصختلأ لبق ام تأداهصش بحصس يف2
نأأ حصضوأأ ةملاقب ةلاكولأ ريدم ، لدع هريوطتو نكصسلأ نيصسحتل
ءا˘ي˘حأ’ا̆ب لا˘غ˘صشأ’أ مد˘ق˘ت ة˘ب˘صسن ى̆ل˘ع ءا˘ن̆ب نا˘ك دد˘ع̆لأ أذ˘ه د˘يد˘ح˘ت
عفد كلذ يلي نأأ ىلع ،يلصسلصستلأ مقرلأ بصسحو ،ةينعملأ تأرامعلأو
ةداهصشلأ هذه بحصس نم ىرخأأ دأدعأأ نيكمت مت اميف ،ثلاثلأ رطصشلأ

0011 يهف ةينعملأ عقأوملأ امأأ، ةروكذملأ لاغصشأ’أ مدقتب طبترم

نكصس007 ةصصح ، ةملاقب بونج يصضأرأ’أ لغصش ططخمب نكصس
نيأأ، بوقنم رجحب ةينكصسلأ شصصصحلأ نم عقأوم أذكو ، فوقصشوبب
ة˘م̆لا˘ق̆ب لد˘ع تا˘ن˘كصس ع˘˘قأو˘˘م˘̆ب لا˘˘غ˘˘صشأ’أ مد˘˘ق˘˘ت بصسن تل˘˘صصو

37 ةملاق ةيدلبب بونج يصضأرأ’أ لغصش ططخمب نكصس0011،

بوقنم ر˘ج˘ح ن˘كصسم%74،0073 فوق˘صشو̆ب ن˘كصسم007،%

رجح نكصسم%2.15،006 بوقنم رجح نكصسم004،57.12%

نكصسم%002،%2 يتانزلأ دأو نكصسم63%%004 بوقنم

لاغصشأأ رخأات نأاب حصضوأأ ةملاقب لدع ةلاكو ريدم،%3 يتانزلأ دأو
أذه كرأدتب دعو هنأأ ’إأ ، لمأوع ةدع ىلإأ عجأر يتانزلأ دأو عورصشم
ةينعملأ عقأوملأ نم ةينكصس تأدحو عيزوت لمتحملأ نم اميف، رخأاتلأ
لامكتصسأ دعب ، لخأدلأ ماعلأ نم لوأ’أ يصسأدصسلأ لÓخ ، ةملاق ةي’وب
.ةمزÓلأ ةئيهتلأ تايلمعب مايقلأو ، لاغصشأ’أ

∫.Yõ Gdójø

راطإا يف نيلماعلا بابششلا تارششع
ةفقو نونششي ليغششتلا لبق ام دوقع

ةملاقب ةيجاجتحا
يف ةيمومع تاعاطق ةدعب نيلماعلأ بابصشلأ تأرصشع شسمأأ راهن نصش
، ةملاق ةي’و رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ،ليغصشتلأ لبق ام دوقع راطإأ
يف جامدإ’أ ةيلمع نم مهصشيمهتب هوفصصو ام ىلع مهنم أريبعت
نيعفأر ،تأونصس نم اهنورظ˘ت˘ن˘ي أو̆ل˘ظ ي˘ت̆لأ ة˘م̆ئأد ل˘م˘ع بصصا˘ن˘م
انبابصش ،ةعورصشم انبلاطمو ةيملصس انتفقوو ةينطو انتيصضق تأراعصش

’ عوصضخ ’ ، مويلأ دعب تكصسن نلو دابعتصس’أ دوقع يف عاصض

01 نم رثكأأ ىصضق مهبلغأ نأأ نيدكؤوم ، عورصشم قح ميصسرتلأ عوجر
تاعاطقلأ نأأ مغر ليغصشتلأ لبق ام دوقع راطإأ يف نولمعي تأونصس
فظوت اهنأأ ’إأ ةرغاصش ةيلام بصصانم ىلع رفوتت اهب نولمعي يتلأ

يف ةكراصشملاب مهل حمصسي ’ امم ةيجراخ تاقباصسم قيرط نع لامع
نيبلاطم ، جامدإ’أ ةيلمع نم مهمرحي ام وهو ،كلذب تاقباصسملأ هذه
مهجامدإأ يف ةلثمتملأ مهت’اغصشن’ ةباجتصس’اب ةيصصولأ تاهجلأ نم
نيكمت لجأأ نم ةفظوملأ ةهجلأ ىوتصسم ىلع ةيلخأد تاقباصسم حتف وأأ
ةليوط تأونصس ذن˘م ل˘ي˘غ˘صشت̆لأ ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع̆ب ن˘ي̆ل˘ما˘ع̆لأ تا˘ئ˘م̆لأ
يف ، هتلئاع هب ليعي نأأ هنكمي مئأد يلام بصصنم ىلع لوصصحلاب
حونمملأ بتأرلأ ةميق نم عفرلأ ةرورصضب نورخآأ بلاط يذلأ تقولأ

YõGdójø.∫. دعاقتلأ يف دوقعلأ تأونصس باصستحأو ، ةئفلأ هذهل

ثداوح يف صصاخششأا ةعبشس ةباشصإا
ةملاقب ةقرفتم رورم

يصضاملأ عوبصسأ’أ ةياهن ةملاق ةي’وب ةراملأ تاقرطلأ ةكبصش تدهصش
تاباصصإأ ةدع تفلخ يتلأ ،ةينامصسجلأ رورملأ ثدأوح نم ديدعلأ عوقو
ةدحولأ تلخدت ،قايصسلأ أذه يف و ،ةريطخلاب اهنم شضعبلأ فصصو
ةيرق نيب طبأرلأ يدلبلأ قيرطلاب غابد مامح ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ

ثداح لجأ’ رامع زاجم ةيدلب يدع ينب ةتصشم و حلاصص حلاصص حلاصص
و˘كي˘ف˘يأ عو̆ن ن˘م ة˘ن˘حا˘صش بÓ˘ق̆نأ و فأر˘ح˘̆نأ ي˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت رور˘˘م

OCEVIةنحاصشلل يلك هبصش مطحت فلخ ثداحلأ , جاجدلاب ةلمحم

قئاصسلأ بيصصأأ امك ةجاجد007 لصصأأ نم ةجاجد001 يلأوح قوفن و

هل تمدق ىرصسيلأ ديلأ يف ةباصصإاب ةنصس04 غلبي ركذ شسنج نم
ةصسصسؤوم̆لأ ى̆لإأ هؤوÓ˘جإأ م˘ت و نا˘كم̆لأ ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي̆لوأ’أ تا˘فا˘ع˘صسإ’أ
لخدت ،تقولأ شسفن يف و .غابد مامح ةيرأوجلأ ةحصصلل ةيمومعلأ
مقر ينطولأ قيرطلاب ءاصضيب نب نيع ةيندملأ ةيامحلل مدقتملأ زكرملأ

نب نيع ةيدلب لخدمب شسأرهأأ قوصس و ةبانع يتي’و نيب طبأرلأ61
عون نم ةنحاصش بÓقنأ و فأرحنأ يف لثمت رورم ثداح لجأ’ ءاصضيب

نيصصخصش ةباصصإأ فلخ ثداحلأ , ىصصحلاب ةلمحم66k موكانوصس

حورج امهل ،ةنصس12,26ني ام امهرامعأأ حوأرتت ركذ شسنج نم
ةدحولأ تلخدت امك .ناعردلأ ىفصشتصسم ىلإأ اهرثإأ ىلع Óقن ةفلتخم

طبأرلأ02 مقر ينطولأ قيرطلاب ي ةملاق ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ
ةرهموب ةيدلب ةصشباصشبلأ ةتصشمب شسأرهأأ قوصس و ةملاق يتي’و نيب
عون نم ىلوأ’أ نيترايصس مأدطصصأ يف لثمت رورم ثداح لجأ’ دمحأ

مطحت فلخ ثداحلأ،008يتورام عون نم ةيناثلأ و لوبماصس ونور
شسنج نم شصاخصشأأ ةعبرأأ ةباصصإأ و نيترايصسلل ةيمامأ’أ ةهجلل يلك

تمدق ةفلتخم تاباصصإاب ةنصس44و ةنصس22 نيب مهرامعأأ حوأرتت ركذ
ىفصشتصسم ىلإأ مهؤوÓجإأ مت و ناكملأ نيع يف ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ مهل
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تا˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ ل˘˘˘صش بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ
ى˘ل˘˘ع ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

ملا˘صس يد˘ي˘صسو ي˘نو˘ب˘لأ ىو˘ت˘صسم
ق˘ل˘غ˘ل ’و˘صصو ق˘˘ي˘˘لÓ˘˘ع˘˘ل أذ˘˘كو
ر˘مأ’أ و˘نأو˘ج˘ب قÓ˘م˘ع˘لأ ر˘صسج˘˘لأ
يرور˘م شضا˘صضت˘˘كأ ق˘˘ل˘˘خ يذ˘˘لأ

ع˘ي˘م˘ج ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع قا˘ن˘˘ت˘˘خأو
وأأ ةنيدملأ طصسوب ءأوصس تاقرطلأ

ةروكذملأ قطانملأ ىوتصسم ىلع
 هÓعأأ

يديسو ةرمحوب ناكس
ةريسم يف نوجرخي ملاس

 ةيقولا مامأ نم
جاجتح’أ ديعصصت ةلحرم تأأدب

ديدعلأ ناكصس همظن دق ناك يذلأ
ةبانع ةي’و رقم مامأأ ءايحأ’أ نم
نكصسلأ نم نييصصقملأ جورخ دعب
ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ أذ˘كو م˘لا˘صس يد˘ي˘صس
ن˘˘كصسلأ  ة˘˘˘صصح ن˘˘˘ع جأر˘˘˘فإ’ا˘˘˘ب
ةريصسم يف ةرمحوبب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ’أ

ةرقحلاب دد˘ن˘ت تأرا˘ع˘صش ن˘ي˘ل˘ما˘ح
أو˘˘صسأا˘˘ب نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ششي˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لأو
نم ةعنقم ةبوجأأ ىلع لوصصحلأ
تيح ةيئ’ولأو ةيلحملأ تاطلصسلأ
وحن ةيجاجتحأ ةريصسم يف أوراصس
ةحاصس ربع ملاصس يديصسو ينوبلأ

قÓ˘م˘ع˘لأ ر˘صسج˘˘لأ أذ˘˘كو ةرو˘˘ث˘˘لأ
ع˘ط˘ق˘ل أو˘ه˘جو˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق و˘نأو˘˘ج
رصسج ىوتصسم ىلع ’وأأ تاقرطلأ
د˘جأو˘ت˘م˘لأ لو˘ح˘˘م˘˘لأو ةر˘˘م˘˘حو˘˘ب

ةرمحوبب44 مقر نطولأ قيرطلاب
ي˘قا˘ب˘ل ةرأر˘صشلأ ل˘ق˘ت˘ن˘˘ت نأأ ل˘˘ب˘˘ق
أذكو نكصسلاب نيبلاطملأ ءايحأ’أ
ق˘ير˘ط ق˘ل˘غ م˘ت تي˘ح ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
يلواصش ناكصس فرط نم راطملأ
ةرأر˘صش د˘ت˘م˘ت نأأ ل˘ب˘˘ق م˘˘صسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
نيذلأ ق˘ي˘لÓ˘ع˘ل نا˘كصسل بصضغ˘لأ
تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج أو˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘غأأ

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ت’وا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأو

قيرط أذكو44 ينطولأ قيرطلأ
 ىرخأ’أ ةهجلأ نم راجحلأ

لقن ةكرح فقوت
بلغأ ربع نيرفاسملا
 ةيقولاب لقنلا طوطخ

ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت
ق˘ل˘غ˘ل تدأأ ي˘ت˘لأ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

ةكرح ةي’و˘لا˘ب تا˘قر˘ط˘لأ ع˘ي˘م˘ج
طصسو ىلإأو نم نينطأوملأ لقن
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
تÓفاحلأ تفقوت تيح طوطخلأ
تÓفاح أذكو شصأوخ˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ
يرصضحلأ هبصشو يرصضحلأ لقنلأ
ينوبلأ لقنلأ طو˘ط˘خ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

رامع يديصس ةبانع راجحلأو ةبانع

راطملأ ةبانع ملاصس يديصس  ةبانع
ع˘ي˘م˘ج ف˘قو˘ت بنا˘ج ى˘لإأ ة˘با˘˘ن˘˘ع
جرا˘خ ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لأ ن˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ
يد˘ي˘ه˘م ن˘ب ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘ي’و˘˘لأ
عيمج ق˘ل˘غ ءأر˘ج ا˘هر˘ي˘غو ط˘صشلأ
وحن ةيدؤوملأ ذفان˘م˘لأو تا˘قر˘ط˘لأ

يف أاجل اميف ةبانع ةنيدم طصسو
ةرجأ’أ تأرايصس باحصصأأ ةيأدبلأ
ط˘صسو˘ل لو˘˘صصو˘˘لأ ه˘˘ت˘˘لوا˘˘ح˘˘م˘˘ل
ن˘كل ق˘ي˘لÓ˘ع˘لأ ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لأ
ىلع قيرطلأ قلغ مت ام ناعرصس
أونأو˘ج أذ˘كو ق˘ي˘لÓ˘ع˘لأ ىو˘ت˘صسم
تابكرملأ عي˘م˘ج كلذ˘ب ف˘قو˘ت˘ت˘ل
اهيف ةنيدملأ طصسو وحن ةمداقلأ

تناك يتلأ تابكرملأ عيمج تقلع
 جاجتح’أ لبق ةنيدملأ تلخد دق

كلست نمفا حلاصم
ءانيملا طسو قيرط

ينوبلاب نيجتحملل لوصولل
 ملاس يديسو

ة˘ح˘فا˘كم ح˘˘لا˘˘صصم تر˘˘ط˘˘صضإأ
ة˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و ن˘˘˘مأا˘˘˘ب بغ˘˘˘صشلأ

ءا˘ن˘ي˘م ط˘صسو ق˘ير˘ط لا˘م˘ع˘ت˘صسإ’
ىرخأ’أ ةهج˘ل˘ل لو˘صصو˘ل˘ل ة˘با˘ن˘ع
نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ ا˘ه˘ب د˘جأو˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
لخدتلأ شضرغب ةرمحوب و يديصسب
حتف ةرورصضب نيجت˘ح˘م˘لأ عا˘ن˘قإأو
ةيرصضح بيلاصسأأ عا˘ب˘تإأو ق˘ير˘ط˘لأ

لحل نيلوؤو˘صسم˘لأ ع˘م شضوا˘ف˘ت˘ل˘ل

. اهيف نوطبختي يتلأ لكاصشملأ

تمصو نكسلا
عضولا رجفي نيلوؤسملا

  ةبانعب
يتلأ نكصسلأ تاجاجتحأ ترجف

ذنم ةبانع ةي’و اهتدهصش دق تناك
ديدعلأ ىوتصسم ىلعو عيباصسأأ ةدع
ع˘صضو˘لأ ءا˘ي˘حأ’أو تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘˘م
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘صش ى˘˘لإأ رو˘˘ط˘˘ت يذ˘˘˘لأ
وحن ةيدؤوملأ ذفان˘م˘لأو تا˘قر˘ط˘لأ

دحأو تقو يف ةبانع ةنيدم طصسو
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘قر˘ط˘لأ ق˘˘ل˘˘غ أذ˘˘كو
لامعتصسأ يأأ ع˘ن˘م˘ل ت’وا˘ح˘م˘لأو
ن˘م ن˘كصسلأو ة˘ي’و˘لأ تا˘˘قر˘˘ط˘˘ب
ة˘ن˘يد˘م˘˘لأ ط˘˘صسو ى˘˘لإأ لو˘˘صصو˘˘لأ

نييصصقملاب ةصصاخ رمأ’أ قلعتيو
نيذلأ ملاصس يديصسب نكصسلأ نم
ي˘ف تأرأذ˘نإ’أ أو˘ه˘جو د˘ق أو˘˘نا˘˘ك
تا˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ
بناج ىلإأ نيلحم˘لأ ن˘ي˘لوؤو˘صسم˘ل˘ل
نيذ˘لأ ي˘نو˘ب˘لأ و ةر˘م˘حو˘ب نا˘كصس
ةمئاق نع جأرفإ’اب وبلاط دق أوناك
أوناك نيذلأو يعامتج’أ نكصسلأ
ىوتصسم ى˘ل˘ع ة˘كر˘ح˘لأ أو˘ل˘صش د˘ق
مايأ’أ لÓخ ينوبلأ ةنيدم طصسو

. ةطرافلأ

اهدعب اومدقأا ةبانع ةي’و مامأا نم ةريسسم يف نكسسلا يبلاط جورخ ببسسب ةيداع ريغ ةيجاجتحا ةكرح سسمأا ةبانع ةي’و تدهسش
.ةنيدملا طسسو وحن ةيدؤوملا جراخملاو لخادملاو تاقرطلا عيمج قلغ ىلع

فراطلاب يذيفنتلا زاهجلا سسأار ىلع هبيسصنت نم رهسشأا ةسسمخ ةبارق رورم دعب

؟ةي’ولا يلاو وه نيأا نطاوملا لاح ناشسلو ةيموي تاجاجتحاو ةلمجلاب لكاششم
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ةيلحملأ ةيمنتلأ ريصصم نأأ ودبي
ر˘ي˘غ ل˘جأأ ى˘˘لإأ Ó˘˘ط˘˘ع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب
ى˘ندأأ نا˘م˘صضب ر˘ي˘˘صسي وأأ ى˘˘م˘˘صسم
تابأرصضإ’أ ةلكاصش ىلع تامدخلأ

فراطلأ ةي’ول ماعلأ عصضولأ وه
نب ششوفرح ديصسلأ بيصصنت دعب

زا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ شسأأر ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘عر˘˘˘ع
يام رهصش يف ةي’ولاب يذيفنتلأ
د˘م˘ح˘م د˘ي˘صسل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ
تأذ ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لأ بتا˘˘˘˘˘كب
 .فيطصس ةي’ول بصصنملأ

تاكرح فراطلأ ةي’و تدهصش
فلت˘خ˘م˘ب ة˘ل˘صصأو˘ت˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

ةيموي نوكت داكت ةي’ولأ قطانم

عاطقنأو برصشلأ هايم ببصسب ةرات

ىر˘خأأ ةرا˘تو ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ را˘ي˘˘ت˘˘لأ

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ با˘ي˘غو ن˘كصسلأ بب˘صسب

هذ˘˘ه ي˘˘ف كر˘˘ت˘˘صشم˘˘لأ م˘˘صسا˘˘ق˘˘˘لأو

تا˘قر˘ط˘لأ ق˘˘ل˘˘غ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

لوؤوصسم لقنتو ةيرأدإ’أ تأرقملأو

ديصسلأ ةبختنملأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ءاصسؤور بناج ىلإأ رصضخل ةراحوب

رئأودلأ ءاصسؤورو ةيدلبلأ شسلاجملأ

نيجتحملأ عم شضوافتلل ةينعملأ

نينطأوملأ تابلط تناك نيح يف

لوأ’أ لوؤو˘˘صسم˘˘لأ ع˘˘م روا˘˘ح˘˘ت˘˘˘لأ

جرخي مل يذلأ ةي’ولاب يذيفنتلأ

رظنلأو نيجتحملأ ةيؤورل ةرم ولو

تأرايزلأ بايغو مهت’اغصشنأ يف

تناك يتلأ تايد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘نأد˘ي˘م˘لأ

ة’و˘لأ فر˘ط ن˘م ة˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘صس

ىدم بثك نع عÓطإÓل نيقباصسلأ

ةيلحملأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ع˘يرا˘صشم مد˘ق˘ت

عم عامتج’أو تايدلبلأ هذه ربع

ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ

تافاصسملأ ريصصق˘تو م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنأ

نأأ ر˘ي˘غ ن˘طأو˘˘م˘˘لأو ةرأدإ’أ ن˘˘ي˘˘ب

يف نكت مل هذه قيرطلأ ةطيرخ

فرا˘ط˘ل˘ل ي˘لا˘ح˘لأ ي˘لأو˘لأ ةد˘ن˘˘جأأ

تر˘˘ث˘˘كو تا˘˘فا˘˘صسم˘˘لأ تد˘˘˘ع˘˘˘بو

تر˘صصت˘˘قأ ثي˘˘ح تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’أ

ع˘م مر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ ي˘˘لأو˘˘لأ تا˘˘جر˘˘خ

ترأز ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يرأزو˘˘لأ دو˘˘˘فو˘˘˘لأ

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ب˘صسا˘ن˘م˘لأو ة˘ي’و˘˘لأ

ط˘ق˘فو ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لأ تأءا˘ق˘ل˘لأو

نوع˘ب˘ت˘ت˘م˘لأ بصسح ي˘لأو˘لأ نأا˘كو

غرا˘ف˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘ي ي˘ل˘ح˘م˘لأ نأا˘صشل˘˘ل

ىلع هتلاحإأ وأأ هلقن ةيلمع ربصصلأ

نا˘ف ىر˘خأأ ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ،د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

تايدلبلأ نم ةيل˘ح˘م˘لأ شسلا˘ج˘م˘لأ

ءاصضعأأ ىلإأ ةفاصضإأ ةيئ’ولأ ىلإأ

أولأز’ مهنأاكو ةيذيفن˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ىق˘ب˘تو . ة˘ي˘ف˘ي˘صصلأ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ ي˘ف

و˘˘ح˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘صست فرا˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘ي’و

ة˘يو˘م˘ن˘ت ط˘ط˘خ نود لو˘ه˘ج˘˘م˘˘لأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ ا˘ندÓ˘ب لا˘ح ن˘م ا˘˘ه˘˘لا˘˘ح

تاباختن’أ دعب ديدج رجف رظتنت

شضيبأ’أ طيخلأ رهظيل ةيصسائرلأ

.دوصسأ’أ طيخلأ نم
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كلذ يف نينيعتصسم ةقاطلأ ىدأأو
رور˘م ا˘ه˘ب أو˘ع˘ن˘م ي˘ت˘لأ ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب

ربع ريصسلأ ةكرح ةلقرعوتابكرملأ

د˘ه˘صشي يذ˘لأو ما˘ه˘لأ رو˘ح˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
لÓخ ن˘م ن˘ي˘ع˘فأر ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘كر˘ح
ة˘صسر˘˘ظ˘˘م˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت بل˘˘ط˘˘م كلذ
،ةق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ئأد˘ت˘ب’أ

ن˘م ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘˘لا˘˘ح د˘˘ه˘˘صشت ي˘˘ت˘˘لأو
نأرد˘˘ج˘˘ل˘˘ل عد˘˘صصت ن˘˘م ،ءأر˘˘ت˘˘˘ه’أ

يهو ،ذفأو˘ن˘لأو ،ف˘ق˘صسأÓ˘ل ءأر˘ت˘هأو
ةظحل ةيأأ يف رايهنÓلأ كصشو ىلع
يت˘لأ ةر˘ي˘خأ’أ را˘ط˘مأ’أو ا˘صصو˘صصخ
تثدحأأ يتلأو ةقط˘ن˘م˘لا˘ب تط˘قا˘صست
را˘ي˘ه˘نأ ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘ب دد˘ه˘تو تا˘بر˘صست
رمأ’أ وهو ،تقو يأأ يف ةصسردملأ
ى˘لإأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘˘لوأا˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لأ
مهت’واحم تلصشف نأأ دعب جاجتح’أ
ة˘عو˘فر˘م˘لأ م˘ه˘ب˘لا˘˘ط˘˘مو ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ
قباصس تقو يف ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘ل˘ل
ىلع فوقولأو عوصضوملأ يف رظنلل

مهئانبأأ دده˘ت ي˘ت˘لأ ر˘طا˘خ˘م˘لأ م˘ج˘ح
نم نيعوبصسأأ دعب قيرطلأ مهقلغب
،يراجلأ مصسوملل يصسردملأ لوخدلأ

أذهب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ لءا˘صست ثي˘ح
ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ مد˘˘˘ع لو˘˘˘ح سصو˘˘˘صصخ˘˘˘˘لأ
ةيلمع ةرصشابمو ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ
ة˘ي˘ف˘ي˘صصلأ ة˘ل˘ط˘ع˘لأ لÓ˘خ م˘ي˘مر˘ت˘لأ
ي˘ف م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ أر˘ي˘˘صضح˘˘ت

سسفن يف نيددهم ،فورظلأ نصسحأأ
قلي مل أذإأ جاجتح’أ ةلصصأوم تقولأ

بيرقلأ يف ة˘ي˘غا˘صص ا˘نأذأأ م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
هذهب ةثراكلأ ثدحت نأ لبق لجاعلأ
.ةصسردملأ

نو˘ن˘طأو˘م ىد˘بأأ ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م
ربع قيرطلأ يلمعتصسم مهنم اميصس
أريبك ءايتصسأ هقلغ مت يذلأ روحملأ

ببصسب هذه ةقيرطلاب جاجتح’أ نم
.مهحلاصصم ءاصضقو مهتÓقنت ةلقرع
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ومح د’وأأ يتتصشم ناكصس بلاط
ناصسمل ةيدلبل نيتعباتلأ دأرصش عأرذو
ىلعو ةينعملأ تاهجلأ ،ةنتاب ةي’وب
سصوصصخب ،ةنتاب ةي’و يلأو مهصسأر
ءاملاب نيت˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ د˘يوز˘ت عور˘صشم
لوؤوصسم كلذ يف نيمهتم ،بورصشلأ
سسوا˘ق˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لأ درأو˘˘م˘˘لأ عر˘˘ف
غلبي يذلأ عورصشملأ يف بعÓتلاب

ناكصس ىلع عزوي ،ملك51 هلوط

ا˘جا˘ف˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘تا˘˘صشم˘˘لأو ىر˘˘ق˘˘لأ

ن˘م ءز˘˘ج ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ب نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

يتلأ تلاجفات ةيرق ىلإأ عورصشملأ

بصسح ةيزأوترأ رابآأ80 ىلع يوحت

اهيلع ىوكصش أوررح نيذلأ ناكصسلأ

رخأأ تقلت ناكصسلأ نم ددع تاعيقوت

هذه دا˘ن˘ت˘صسأو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن ة˘عا˘صس

د’وأأ يزأو˘تر’أ ر˘˘ئ˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م را˘˘بآ’أ

لباقم يفو ،بورصشلأ هايملل سشأو

عور˘صشم˘لأ ل˘ج˘صس ن˘م نا˘مر˘˘ح كلذ

مهبصسح نيذلأو ،مهتدئافلو مهمصساب

ام ذن˘م ها˘ي˘م˘لأ ل˘كصشم ن˘م نو˘نا˘ع˘ي

يذ˘لأ ر˘مأ’أ ،ة˘ن˘صس51 ـلأ برا˘˘ق˘˘ي

جيراهصصلأ هايم ءانتقأ ىلع مهربجي

رعصسب نويعلأ سسأر ةيدلب نم ةمداقلأ

هيلعو ،دحأولأ جيرهصصلل جد0001

ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘˘م˘˘لأ نا˘˘كصس بلا˘˘ط د˘˘ق˘˘ف

يف قيقحت حتفب ةي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

هفنتكي مهبصسح يذلأ عورصشملأ أذه

نأأ نيينعمل˘ل ق˘ب˘صس د˘قو ،سضو˘م˘غ˘لأ

سسأر ةرئأد سسيئرل تÓصسأرم أوهجو

نأأ نود نكل تأرملأ ديدعل نويعلأ

نأأ م˘غر ،م˘˘ه˘˘ل˘˘كصشم˘˘ل Ó˘˘ح أو˘˘ق˘˘ل˘˘ي

زاجنأ لاغصشأأ هيلإأ ةلكوملأ لواقملأ
نم هءاهتنأ مهل دكأأ عورصشملأ أذه
،تاصشوترلأ سضعب ءانثتصساب زاجن’أ
نيتقطنملأ ينطأوم لعج يذلأ رمأ’أ
نم أريبك ءاي˘ت˘صسأ نود˘ب˘يو نورو˘ث˘ي
هورظتنأ املاطل يذلأ عورصشملأ أذه
هذه عم مه˘تا˘نا˘ع˘م ءا˘ه˘نإ’ تأو˘ن˘صسل
نأأ نيدكؤوم ،ةماهلأ ةيويحلأ ةداملأ
ه˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘˘لأ م˘˘˘ت د˘˘˘ق عور˘˘˘صشم˘˘˘لأ

ام وهو ،ىرخأأ ةهجو ىلإأ هليوحتو
اهيلإأ أوعد يتلأ تاقيقحتلأ ناصش نم
.عورصشملأ ةقيقح نع فصشكلأ

 اجاجتحإ قيرطلإ نوقلغي وياب ةقطنم ونطإوم
ةنتابب ةشسردم رايهنإ رطاخم ىلع

فيطضسب ةفضصرلا

دوقفملإ باششلإ ىلع روثعلإ

سسإر ةيرقب ةكرب طشسو

يلشسيإ
نع ىفتخأ يذلأ باصشلأ ىلع سسمأأ حابصص رثع

دجو ثيح ، ةيصضاملأ ةعمجلأ موي ذنم راظنأ’أ

ىرجم ىلع رتم2 قمعب ءام ةكرب لخأد اتيم

ةيدلب بأرتب ةلبوصس دأو دفأور دحأأ سساصسفات دأو

قلعتي و، فيطصس ةي’و يبونج ةعقأولأ ةفصصرلأ

02 رمعلأ نم غلبي ديحو ىعدي باصشب رمأ’أ

اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و ، ،ةنصس

يف هئافتخأ ذنم أوعرصش ةقطنملأ ناكصس ناف

ةيامح˘لأ ح˘لا˘صصم ة˘ق˘فر ة˘ع˘صسأو ثح˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع

،لأزآأ نيع ةرواجملأ تأدحولأ نم معدب ةيندملأ

عيصسوت˘ب كلذو ،ف˘ي˘ط˘صسو تا˘نرآأ ن˘ي˘ع ،لا˘ج˘ق

ن˘˘كا˘˘مأ’أ ي˘˘ف ط˘˘ي˘˘صشم˘˘ت˘˘لأو ثح˘˘ب˘˘لأ لا˘˘ج˘˘˘م

دأو فافصضو ىرجم ىلع اهب هدجأوت كوكصشملأ

مقر ينطولأ قيرطلأ ةأزأومب هعورفو ةلبوصس

اهيف كراصش يتلأ ثحبلأ ةيلمع تللك دقو،82

و ،بترلأ فلتخمب ةيندم˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ا˘نو˘ع04

ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ تأر˘صشع ،ي˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ قر˘˘ف

، ر˘ف˘ح˘ل˘ل ن˘ي˘ت˘لآ’ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم ر˘ي˘خ˘˘صستو

طصسو تيم تيم ديحو باصشلأ ىلع روثعلاب

حلاصصم غÓبإأ مت هيلع روثعلأ روفو ، يمطلأ

ىلإأ ةيحصضلأ ةثج تلقن يتلأ ةيندملأ ةيامحلأ

، ناملو نيع ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم

كرد˘لأ ح˘لا˘صصم ه˘ي˘ف تح˘ت˘ف يذ˘لأ تقو˘˘لأ ي˘˘ف

ةثداحلأ هذه تايثيح يف اقيقحت ةفصصرلأ ةيدلبل

ناك ةيحصضلأ نأأ ىلإأ ةراصشلأ ردجت ، ةميلأ’أ

حجري و ، ةيلقع و ةيصسفن تابأرطصضأ نم يناعي

هبتني نأأ نود و ةباغلأ هذه ىلإأ بهذ نوكي نأأ

نيأأ يمطلاب ةءولمملأ ةكربلأ هذه طصسو طقصس

. ةريخأ’أ هصسافنأأ ظفل
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وزو يزيت

انكشسم051 يح ناكشس

قيرطلإ نوفلغي ةدماتب

ةعماجلإ ىلإإ يدؤوملإ
نم تأرصشعلأ سسمأأ راهن ةحيبصص لÓخ مدقأأ

ةعقأولأ ةدمات˘ب ““ا˘ن˘كصسم051 ““يح نا˘كصس

وزو يزيت ةنيدم رقم نع ملك51 دعب ىلع

نم قاطنلأ ةعصسأو ةيجاجتحأ ةكرح نصش ىلع

ىلإأ يدؤوملأ قيرطلأ قلغ ىلع مهمأدقإأ لÓخ

ة˘ي˘ل˘ح˘م ردا˘صصم بصسح و . ““ةد˘ما˘ت ة˘ع˘˘ما˘˘ج““

هذه نصش ىلع أومدقأأ نوجتحملأ نإاف ةقوثوم

ةرورصضب ةبلاطملأ لجأأ نم ةيجاجتح’أ ةكرحلأ

ةيلحملأ تاطلصسلأ نم عيرصسلأو لجاعلأ لخدتلأ

لوحت نأأ دعب ةيمومعلأ مهتحصص ذاقنإأ دصصق

بيهرلأ راصشتن’أ ءأرج ةريبك ةغرفم ىلإأ مهيح

ي˘ح˘لأ نا˘كصس مد˘قأأ ا˘م˘ك ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لأ تا˘يا˘ف˘ن˘ل˘ل

ىلع ةيجاجتح’أ ة˘ف˘قو˘لأ هذ˘ه لÓ˘خ رو˘كذ˘م˘لأ

غ˘ير˘ف˘ت ع˘ن˘م و ة˘ي˘ئأو˘˘صشع˘˘لأ ة˘˘غر˘˘ف˘˘م˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ

ردصصم مه˘ب˘صسح تتا˘ب نأأ د˘ع˘ب ا˘ه˘ب تا˘ن˘حا˘صشلأ

ببصستي و ةهيركلأ حئأورلأ هنم ثعبنت و جاعزإأ

ةراصضلأ تأرصشحلأ ببصسب ةدع سضأرمأأ يف مهل

نوجتحملأ فاصضأأ امك .ناكملأ أذه اهبلجي يتلأ

نم ديدعلأ يف تاطلصسلأ ةلصسأرمب أوماق مهنأأ

هذ˘ه˘ل يرو˘ف˘لأ ق˘ل˘غ˘لأ ل˘جأأ ن˘م أذ˘ه و تأر˘م˘لأ

نمل ةايح ’““ مهبصسح نكل ةيئأوصشعلأ ةغرفملأ

.““يدانت
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بورضشلا ءاملاب ةقطنملا ديوزت عورضشمب بعÓتلا ةيضضق يف /ةنتاب

قيقحت حتفب نوبلاطي ناشسمل ةيدلبب دإرشش عإرذو ومح د’وأإ ناكشس
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ةرئأدب ماطيب ةيدلب وحÓف دصشاني

ةينعملأ تاهجلأ ،ةنتاب ةي’وب ةكيرب

لخدتلأ ةحÓفلأ ريزو مهصسأأر ىلعو

ةمزÓلأ تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأو ل˘جا˘ع˘لأ

،ةيحÓفلأ ءابرهكلاب مهديوزت لجأ’

فقوتملأ يحÓفلأ مهطاصشن ةيقرتل

ذأ ،سصو˘صصخ˘لأ ه˘جو˘ب ها˘ي˘م˘لأ ى˘ل˘˘ع

رئب031 ى˘ل˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ر˘فو˘ت˘ت

ةكبصشب اهطبر دعب متي مل يزأوترأ

ةيدلب نأأ م˘غر ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ءا˘بر˘ه˘كلأ

ىوتصسم ىلع ىلوأ’أ ةفنصصم ماطيب

ةيم˘ن˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و

نيحÓفلأ بصسح اهنأأ ريغ ،ةيحÓفلأ

اميف ةيفاكلأ اهتصصح دعب ذخأات مل

اهل تدصصر يتلأ ءابرهكلأ سصخي

ـب تردق ةربتعم ةيلام غلابم مهبصسح

عمو ةنتاب ةي’ول ميتنصس رايلم58

هذ˘ه ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘لأ و˘حÓ˘ف مر˘˘ح كلذ
ا˘ه˘نا˘صش ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘يو˘ي˘ح˘لأ ةدا˘˘م˘˘لأ
ي˘حÓ˘ف˘لأ طا˘صشن˘لا˘ب ر˘ث˘كأأ ءا˘ق˘تر’أ

د˘يد˘ع ي˘ف ةد˘ئأر ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ ل˘ع˘˘جو
تت˘˘ب˘˘ثأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ بع˘˘صشلأ
تاناعم ءاهنإأو ،ةقطنملاب ا˘ه˘ت˘عا˘ج˘ن

ءأرج نم نونا˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأأ
امو ةيئابرهكلأ تأدلوملأ لامعتصسأ
ةصضهاب فيراصصم نم كلذ بحاصصي
يذلأ رمأ’أ نيحÓفلأ ء’ؤوه اهدبكتي
ن˘˘ع ما˘˘ت ز˘˘ج˘˘ع ي˘˘ف م˘˘˘ه˘˘˘ل بب˘˘˘صست
مهطاصشن ددهيو مه˘طا˘صشن ة˘ل˘صصأو˘م

دعي هنأأو اميصس ف˘قو˘ت˘لا˘ب ي˘حÓ˘ف˘لأ
وحÓف قلعي ثيح ،مهقرز ردصصم
تاهجلأ لخدت يف ةريبك ’امأأ ماطيب
لÓخ نم مهتاناعم ءاهنإأو ةينعملأ
تتاب يتلأ ةيحÓفلأ ءابرهكلأ ريفوت
.ةرورصض نم رثكأأ مهل ةبصسنلاب

ةنتاب

ةيحÓفلإ ءابرهكلإ ريفوتل ةحÓفلإ ريزو نودششاني ماطيب وحÓف

وزو يزيت

توه نأإ دعب نيَرخآإ ةباشصإإ و نيباشش ةافو
““تبشسقات““ دشس ىلإإ مهترايشس مهب

دجأوتملأ تبصساقت دصس ىلإأ مهتبكرم مهب توه نأأ دعب نأرخآأ نانثأ بيصصأأ و ناباصش سسمأأ راهن ةحيبصص لÓخ يفوت

ةدحوب ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم نإاف ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو .وزو يزيت ةنيدم رقم نع ملك01 دعب ىلع
دقف امدعب ““تبصسقات““ دصس يف ، مهترايصس مهب توه نيذلأ نيحيرجلأ و نيتيحصضلأ يتثج لقنب تماق ،وزو يزيت
ريدن يعماجلأ ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ نيتيحصضلأ ليوحت مت دق و. هتبكرم ىلع ةرطيصسلأ قئاصسلأ

ةيلوأ’أ تافاعصسإ’أ امهل ميدقتل وزو يزيتب ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ىلإأ نيحيرجلأ لقن مت اميف .وزو يزيتب دمحم
.ةمزÓلأ
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ينقتلا نواعتلا جمانرب عورششمل ذيفنتلا زيح عشضو لحارم ةعباتم ىلع فرششت يتلا ةيهيجوتلا ةنجلل يقيشسنت عامتجإا شسمأا لوأا دقعنا
«DLAVOR» تايافنلا نيمثت لÓخ نم ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةأارملا رود زيزعتب قلعتملا و يناملأ’ا يرئازجلا
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أذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘˘صس قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلأ تأذ ي˘˘˘˘ف

ىوتصسملأ ىلع يجذومنلأ عورصشملأ

ىظحت يذلأو يبراغملأ و ينطولأ

يف ةأأرمأ08 نيوكتب ةبانع ةي’و هب

و ةيراهصشإ’أ تاتفÓلأ نيمثت لاجم

تاصسصسصسؤوم قلخ˘ل ا˘ي˘ن˘ق˘ت ن˘ه˘م˘عد

بناج نم .يئيب عباط تأذ ةيداصصتقأ

تماق دق ايناملأأ ةريفصس تناك رخآأ
ةقوفرم ةبانع ةي’ول اهترايز لÓخ
يلودلأ نواعتلأ بتكمل لثمم دفوب

ةصسلجب تماق دق،ZIG يناملأ’أ
ةنيدمب ةئيبلأ رأد ىوتصسم ىلع لمع
نواعتلأ ع˘يرا˘صشم ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ة˘با˘ن˘ع
نأديم يف يناملأ’أ يرئأزجلأ ينقتلأ

عيراصشم يف ةلثمتملأ و ةئيبلأ ةيامح
عو˘˘ن˘˘ت˘˘لأ و ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘م˘˘كو˘˘ح˘˘لأ

تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ر˘ي˘˘ي˘˘صست ،ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
رود ز˘يز˘ع˘ت عور˘صشمو ،دا˘صصت˘˘قإ’أو
نم ةئيبلأ ة˘يا˘م˘ح لا˘ج˘م ي˘ف ةأأر˘م˘لأ

لÓ˘خو .تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت لÓ˘˘خ
دفولأ و ايناملأأ ةريفصس تفقو اهترايز
˘مد˘ق˘˘ت ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘فأر˘˘م˘˘لأ
را˘˘طإأ ي˘˘ف ةر˘˘ط˘˘صسم˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لأ
يناملأ’أ يرئأزجلأ ينق˘ت˘لأ نوا˘ع˘ت˘لأ
ةمكوحلأ جمانربب قلعتي اميف اميصس

و ي˘جو˘لو˘ي˘ب˘لأ عو˘ن˘ت˘لأ و ة˘ي˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لأ

ىلإأ غودي’أ لابج فينصصتب قلعتملأ

تاحورصش تمدق نيأأ ةيمحم ةقطنم

ةيرحبلأ ةهجلأ فينصصت ةصسأرد نع

يف ةأأرملأ تأردق زيزعت ،ةيصضرأ’أ

تأورث لامعتصسإأ و لÓغتصسإأ لاجم

لا˘ب˘ج ي˘˘ف ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لأ عو˘˘ن˘˘ت˘˘لأ

.غودي’أ
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با˘˘˘ب˘˘˘صش سسمأأ لوأأ ة˘˘˘ي˘˘˘صشع ما˘˘˘ق

002 و051 ي˘ح ن˘˘م عو˘˘ط˘˘ت˘˘م

و ر˘ه˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب را˘ج˘ح˘لا˘ب ن˘كصسم

تابلقتلل ابصسحت تاعولابلل فيظنت

يتلأ تاناصضيفلأ يدا˘ف˘ت˘لو ة˘يو˘ج˘لأ

ةيدلبلأ ناكصس قرؤوي اصسوباك تتاب

راجحلأ ةيدلب نأأ ةصصاخ ،مصسوم لك

تاناصضيفلأ نم أررصضت رثكأ’أ تناك
،ةبانع ةنيدم تحاتجأ يتلأ ةريخأ’أ

ىتح فيظن˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع تر˘م˘ت˘صسأو
برصضيل ل˘ي˘ل˘لأ ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘صس
Ó˘ث˘م ي˘عأو˘لأ با˘˘ب˘˘صشلأ أذ˘˘ه كلذ˘˘ب
بابصش يقاب هب ىدتحي نأأ بلطتي
ةيلوؤوصسم ةفاظنلأ نأأ ةصصاخ ةنيدملأ
ة˘صسا˘ي˘˘صس ل˘˘ظ ي˘˘ف أذ˘˘ه ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ
نم ،نيلوؤوصسملأ فرط نم ة’ابمÓلأ

أوماق ينوبلأ ةيدلبب بابصش مهتهج

ف˘ي˘ظ˘ن˘تو ر˘ه˘جو ،ح˘ي˘ل˘صصت˘ب ا˘˘صضيأأ

سصاخلأ مهلام نم هايملأ تاعولاب

تانا˘صضي˘ف˘لأ ر˘ط˘خ يدا˘ف˘ت ل˘جأأ ن˘م

ىقبي طيصسبلأ نطأوملأ نأأ ةصصاخ

,ديحولأ ررصضتملأ

يف ديلأ عصضو بلطتي ام وهو

نمو ثرأوكلأ بنجت لجأأ نم ديلأ

ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأو ي˘˘عو˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث ل˘˘˘جأأ
دق تناك رخآأ بناج نم، ةيلوؤوصسملاب
نييصضاملأ نيمويلأ لÓخ ترصشتنأ

يعام˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ر˘ب˘ع
تاعولابلأ فيظنت لجأأ نم ةردابم
تتاب ثيح، ءايحأ’أ بابصش فرط نم،
فر˘ط ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘با˘ج˘ت˘صسأ ى˘ق˘ل˘ت
معت نأأ راظتنأ يف يعأولأ بابصشلأ

 .ةبانع تايدلب عيمج ربع

ةبانع ةنيدم هب ىظحت يذلا يناملأ’ا يرئازجلا نواعتلا راطإا يف

ةيراهسشإلا تاتفÓلا نيمثت لاجم يف ةأارما08 نيوكت
ةيعامتجا بلاطم ةدعب ةبلاطملل

ششطعلا ةمزأاب اديدنتو لمعلاو نكشسلاك

لاحربب تاعيرتلا ناكسس
ةيدلبلا رقم نوقلغي

نينطأوملأ نم تأرصشعلأ سسمأأ ةحيبصص مدقأأ
لاحربل ةعباتلأ تاعيرت˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ن˘طا˘ق˘لأ
عاصضوأ’اب أديدنت ةيدلبلأ رقم قلغ ىلع ةبانعب
بلاطم ةدع نيصضفأر اهنوصشيعي يتلأ ةيرزملأ
ىلإأ لمعلأو نكصسلأ اهتايولوأأ نمو ةيعامتجأ

برصشلل ةحلاصصلأ هايملأ ريفوتب ةبلاطملأ بناج
رثكأ’ سشطع ةمزأأ نم نوناعي ناكصسلأ نأأ ثيح
أذهو مهتايفنح روزت مل هايملأو مايأأ ةرصشع نم
بلجو ثحبلأ ةلحر لÓخ نم مهلهاك لقثأأ ام
راعصسأاب جيراهصصلأ هايم ءانتقإأ بناج ىلإأ هايملأ

نأأ امكو هايملأ ةمزأأ رأرمتصسأ لظ يف ةعفترم
مهقحب نوبلاطي بابصشلأ سصخأ’ابو نوجتحملأ
تابلط عأدياب أوماق دق مهنأأ ةصصاخو لمعلأ يف
ىلع ليغصشتلأ لب˘ق ا˘م دو˘ق˘ع ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل
أولأزام مهنأأ ريغو ليغصشتلأ ت’اكو ىوتصسم
ةيئأوتلإأ قرطب حنمت دوقعلأ نأأ امكو نورظتني
بصسحب ةي˘بو˘صسح˘م˘لأو ة˘طا˘صسو˘لأ ق˘ير˘ط ن˘عو
لكصشم امأأو نيجت˘ح˘م˘لأ با˘ب˘صشلأ تا˘ح˘ير˘صصت
مه˘ح˘ن˘م˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ نإا˘ف ن˘كصسلأ
ةرتف ذنم ةمئاقلأ نع جأرفإ’أ مت يتلأ مهتانكصس

ماقو ةداف˘ت˘صس’أ تأرأر˘ق م˘ه˘ح˘ن˘م م˘تو ة˘ل˘يو˘ط
تاقحتصسملأ فل˘ت˘خ˘م د˘يد˘صست˘ب نود˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ
تانكصسلأ نم عونلأ أذه نم ةدافتصسÓل ةمزÓلأ

كلت نأأ نيبت عورصشملأ ىلإأ هجوتلأ دعب نكلو
ف˘صصنو زا˘ج˘نإ’أ رو˘ط ي˘ف تلأزا˘م تا˘ن˘كصسلأ

ل˘طا˘م˘ت بب˘صسب كلذو ةز˘ها˘ج تصسي˘˘لو ةز˘˘ها˘˘ج
را˘ثأأ ا˘م أذ˘هو زا˘ج˘ن’أ لا˘غ˘صشأ’أ ي˘ف لوا˘ق˘˘م˘˘لأ

نوصشيع˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ءا˘ي˘ت˘صسأو بصضغ
ةمزأأ ن˘م نو˘نا˘ع˘يو ة˘يرز˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ فور˘ظ
ل˘خد˘ت ةرور˘صضب نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي م˘˘ه˘˘نأأ م˘˘ثو ن˘˘كصس
ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذا˘خ˘تأو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ
كلت زاجنإأ نم ءاهتنإأو لاغصشأ’أ ةريتو عيرصستل
نم تناك اهنأأ ةصصاخو مهل ةحونمملأ تانكصسلأ
ةرتف ذنم ةلمتكمو ةزهاج نوكت نأأ سضورفملأ

ةيجاجتح’أ مهتكرح ترمتصسأ دق أذهو ةليوط
د˘ي˘صسج˘ت ةرور˘صضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘مو تا˘عا˘صس ةد˘ع˘ل
لمعلأ بصصانم ريفوت لاجآ’أ برقأأ يف مهبلاطم
ي˘ف ةر˘خأا˘ت˘م˘لأ م˘ه˘تا˘ن˘كصس م˘ه˘ح˘ن˘مو با˘ب˘صشل˘ل
ةقطنملأ نأأ ةصصاخو هايملأ لكصشم لحو زاجن’أ
هاي˘م˘لا˘ب دوز˘ت˘لأ ة˘مزأأ و˘يرا˘ن˘ي˘صس رأر˘كت فر˘ع˘ت
مايأأ ةدع ىلإأ رمتصستو ةرم لك يف سشطعلأو
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ديق هع’دنا بابشسأا ىقبت اميف

قــيقحتلا

قودنسص002 مهتلي قيرح

ديدحوب يف قوسسب يكيتسسÓب
ديدحوب يحب رغصصم قوصسب قيرح سسمأأ بصش
دجأوتملأ نأورم وبأأ ةحصصم نم ةبرقم ىلع
بهللأ ةنصسلأأ تمهتلأ نيأأ ،ةبانع ةنيدم برغ

تناك ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب قود˘ن˘صص002 يلأوح
ةيامحلأ لاجر دمخأأ قوصسلأ تاناخب ةنزخم
قوصس تاناخب علدنأ اق˘ير˘ح ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ

ىلع نأرينلأ تتأأ ثيح ،ديدحوب يحب رغصصم

كلذب ة˘ف˘ل˘خ˘م ي˘كي˘ت˘صسÓ˘ب قود˘ن˘صص002
،ركذت ةيرصشب رئاصسخ ةيأأ نود ةيدام رئاصسخ
طصسو اعزفو اعله قيرحلأ ثدحأأ دقو أذه
ة˘ي˘ن˘كصسلأ تأرا˘م˘˘ع˘˘لأ نأأو ة˘˘صصا˘˘خ نا˘˘كصسلأ

ر˘ق˘م ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق را˘ت˘مأأ د˘ع˘ب ى˘˘ل˘˘ع ةدو˘˘جو˘˘م
ة˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م،قو˘˘صسلأ
ةثداحلأ يف اقيقحت تحتف ايميلقإأ ةصصتخملأ
اهل ةيدؤوملأ باب˘صسأ’أو ا˘ه˘تا˘صسبÓ˘م ة˘فر˘ع˘م˘ل
هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح ى˘لإأ ة˘صضما˘غ لأز˘ت ’ ي˘ت˘لأو
.رطصسأ’أ
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 ينوبلاو راجحلا نم بابشش اهب ماق

تاناسضيفلا رطخ يدافتل تاعولابلا رهجو فيظنت

 نكسسلا يف مهقحب ةبلاطملل ينوبلا ةرئاد رقم مامأا ةرسضخوب ينطاوم جاجتحا
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ةرصضخوب يح ونطأوم سسمأأ مظن

مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب

ةبلاطم لجأأ نم ينوبلأ ةرئأد رقم

ي˘ف م˘ه˘ق˘ح˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘˘ل˘˘صسلأ

نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ ع˘˘فر ثي˘˘ح، ن˘˘كصسلأ

نا˘كصس» ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘˘ت˘˘كم تا˘˘ت˘˘ف’

،» نكصسلأ ةمئاقب نوبلاطي ةرصضخوب

سشي˘م˘ه˘ت˘لا˘ب نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ دد˘ن ا˘م˘˘ك

ةصصح مهح˘ن˘م ةرور˘صض و ةر˘ق˘ح˘لأو
ن˘˘كصسلأ ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘كصس
يتلأ تÓئاع˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
،ةيوصضو˘ف˘لأ تا˘ن˘كصسلأ ي˘ف ي˘نا˘ع˘ت
ع˘م ةد˘حأو ة˘ق˘صش ي˘ف م˘ي˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
يلأو نوجتحملأ دصشان امك ،ةلئاعلأ

يف رظنلأ دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و
اعيرصس كرحتلأو ةيرزملأ مهتيعصضو
نبغ˘لأ ةا˘ي˘ح ن˘م م˘ه˘جأر˘خإأ ل˘جأأ ن˘م
ذنم اهيف نوطب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ءا˘ق˘صشلأو

انكاصس دحأأ كرحي نأأ نود تأونصس
لصصف لÓ˘خ ر˘ث˘كأأ ةا˘نا˘ع˘م˘لأ دأدز˘تو
ةريزغ˘لأ را˘ط˘مأ’أ ط˘قا˘صستو ءا˘ت˘صشلأ
مهئانبأأ ةا˘ي˘حو م˘ه˘تا˘ي˘ح ح˘ب˘صصت ن˘يأأ

ةربتعم ةصصح مهحنمو ،كحملأ ىلع
رأرغ ىلع ،يعامتج’أ نكصسلأ نم
تدافتصسأ يتلأ ىرخأ’أ ءايحأ’أ يقاب

ةدع نم ةريخأ’أ تأونصسلأ رأدم ىلع
أودد˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘كصس سصصصح
ةلاح يف Óبقتصسم ةجهللأ ديعصصتب

نم ،ةيغاصص انأدآأ مهبلاطم دجت مل

نم ينوبلأ ةيدلب دهصشت رخآأ بناج

قلعتت اهمظعم تاجاجتحأ ةدع مايأأ

ناكصس جاجتحأ اهرخآأ ناك ،نكصسلاب

رقم مامأأ مهماصصتعأو زكرم ينوبلأ

ةجهللأ ديعصصت متي نأأ لبق ةرئأدلأ

لخدت ىلإأ رطصضأ ام تاقرطلأ قلغو

ن˘˘ع را˘˘صصح˘˘لأ كف˘˘ل ن˘˘مأ’أ تأو˘˘˘ق

 .نيجتحملأ قيرفت و ةيدلبلأ لخأدم

 زاغلاو ءابرهكلاب مهديوزتب ةبلاطملل

ةبانع زاغلنوسس ةيريدم رقم مامأا نوجتحي ششيرلا عارذب انكسسم417 يح ناكسس
مهتانكصس ليصصوتب ةبلاطملل ةبانعب زاغلنوصس ةيريدم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملاب انكصسم417 يح ناكصس سسمأأ ةحيبصص مظن
نمو سصئاقن دوجو ببصسب اهتانكصس نكصست مل تÓئاع كانه نأأ امكو مهتانكصس لخأد ءابرهكلأ مأدعنأ نم نوناعي اهب نينطاقلأ نأأ ثيح ءابرهكلاب ةديدجلأ
ةدع يف مهبلاطم أوعفر دق مهنأأ امكو رهصشأأ ةثÓث نم رثكأأ ذنم مهتانكصس مهملصست ذنم تانكصسلأ كلت ينطاق قرأأ دق لكصشملأ أذهو زاغلأو ءابرهكلأ اهنيب
ديوزت ةرورصضب رمأوأأ ىطعأأ يذلأو مجانملأو ةقاطلأ ريزو ةقفر ةديدجلأ ةنيدملأ ىلإأ ةرايزب همايق لÓخ يلأولأ ىلإأ اهرخآأ ناكو ةينعملأ تاهجلأ ىلإأ تأرم
مهديوزتب نيبلاطم تاتف’و تأراعصش عفرب نوجتحملأ ماق امك اهنع ءانغتصسإ’أ نكمي ’و تايرورصضلأ نم ربتعت اهنأأ ثيح ةيويحلأ ةداملأ هذهب ناكصسلأ
جاجتحإ’اب ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ أوماق دق سشيرلأ عأرذ ءايحأأ ناكصس نإاف ةراصشإÓلو .يحلأ ىوتصسم ىلع اهمأدعنأ ءأرج نوناعي مهنأاب نيدكؤوم زاغلأو ءابرهكلاب
ءايحأأ نيب ام يرصضح هبصشلأ لقنلأ ريفوت كلذكو سسكعلأو سشيرلأ عأرذ ىلإأ لاحربو ةبانع نم لقنلأ لئاصسو ةدايز ةرورصضب نيبلاطم لقنلأ ةيريدم مامأأ

قاحتلإ’أ لجأأ نم رخآأ ىلإأ يح نم نولقتني نيذلأو نيصسردمتملأ لافطأÓل ةبصسنلاب ةصصاخو نكصسم0002 يح ىلإأ نكصسم0001 يح نم سشيرلأ عأرذ
 .تÓفاحلأ ريفوتو بلطلأ أذه ةيبلت مت دقو ةصسأردلأ دعاقمب

MƒQjá aÉQì



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

1875ددعلا9102 ربمتبسس71  ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com
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نمأا حلاشصم ترخشس دقو اذه
تاينا˘كمإ’ا ة˘فا˘ك ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و
ةيلمعلا حاجنإا لجأا نم ةمزÓلا
عا˘شضخإا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘˘م ّم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ة˘يرا˘ن˘لا تا˘جارد˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
تمدقأا ثيح ،ةين˘مأ’ا ة˘ب˘قار˘م˘ل˘ل

عم ةيران ةجارد86 ةبقارم ىلع
ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ذا˘˘خ˘˘تا
ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘يرور˘˘شضلا
نونا˘ق˘لا قا˘ط˘ن ن˘ع ن˘ي˘جرا˘خ˘لا
تاو˘˘ق فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ر˘˘˘ّط˘˘˘شسم˘˘˘لا
ل˘شصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،ة˘˘طر˘˘ششلا
حلا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م تل˘ج˘شس د˘ق˘ف
عوبشسأ’ا لÓخ يمومعلا نمأ’ا
نيبام ةدتمملا ةرتفلا نم طرافلا

يلاوح ربمتبشس41 ةياغ ىلإا8

بناج ىلإا ةيرورم تافلاخم60

52 ف˘ي˘قو˘ت ع˘م ة˘ح˘ن˘ج52

نم ريبك ددع ليوحتو اشصخشش
رششحملا ىلإا ةيرانلا تاجاردلا

سصخر6 بح˘شس ى˘لإا ة˘فا˘شضإا
اهباحشصأا باكترا ةجيتن ةقايشس
ءادترا مدعب ةقلعتم تافلاخمل
حنج وأا قئاثولا مادعناو ةذوخلا
˘ماد˘ع˘ناو ة˘شصخر نود˘ب ةدا˘ي˘ق˘لا
تايلمعلا يهو ،نيمأاتلا ةداهشش
نمأا حلاشصم رهشس سسكعت يتلا

ني˘ناو˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ة˘با˘ن˘ع
امم اهمارتحا ىلع ء’ؤوه مازلإاو
ة˘يا˘قو˘لا ة˘نا˘˘خ ن˘˘م˘˘شض جرد˘˘ن˘˘ي
ن˘ي˘مأا˘تو ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘يرور˘˘م˘˘لا
نمو ،ةيناث ةيحان نم نينطاوملا

ةيلمع˘لا ق˘ب˘شس د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج
ح˘لا˘شصم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘ّ̆ن˘˘ششم˘˘لا
تماق ةيشسيشسحت ةلمح ةينمأ’ا
ن˘يأا مر˘شصن˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘شسأ’ا ا˘˘ه˘˘ب

طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م ت˘˘ّشسم
اهزربأا اهزربأاّ لعل ةبانع ةي’وب
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘ت
ل˘˘خاد ى˘˘لإا ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘˘لا قر˘˘˘ط˘˘˘لا

بنا˘˘ج ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا جرا˘˘˘خو
ةهجاولا عم رواحملاو عراوششلا
سصا˘شصت˘خإ’ا عا˘ط˘ق˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا

رطت ثيح
ّ

ةطرششلا حلاشصم تق
ن˘ي˘ب ةر˘ششت˘ن˘م˘لا ر˘هاو˘˘ظ˘˘لا ى˘˘لإا
ركذن ةيرانلا تاجاردلا يقئاشس
ءاد˘ترا ر˘ي˘غ ن˘م ة˘قا˘ي˘شسلا ا˘ه˘ن˘م
تارا˘ششإا مار˘ت˘حا مد˘عو ةذو˘خ˘˘لا
يف طارفإ’ا بناج ىلإا رورملا
لخادو تاراي˘شسلا ن˘ي˘ب ة˘عر˘شسلا
ة’ابمÓلا عم ة˘ي˘ن˘كشسلا ءا˘ي˘حأ’ا

قدحي يذلا رط˘خ˘لا˘ب نوا˘ه˘ت˘لاو

نأا هنأاشش ن˘م ا˘م ،م˘هر˘ي˘غ˘بو م˘ه˘ب
رورم ثداوح عوقو يف ببشستي

،ةم˘ي˘خو بقاو˘ع م˘ج˘ن˘ت ةر˘ي˘ط˘خ
دق ةيشصولا تاهجلا نأاو املع
م˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ تر˘˘˘˘˘ّخ˘˘˘˘˘˘شس
لئاشسو˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م فا˘ي˘ط˘شصإ’ا
حاجنإا سضرغب ةيرششبلاو ةيداملا

اهنم ةشصاخ ةيوعوتلا اهتÓمح
ي˘ق˘ئا˘شس ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تءا˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جارد˘˘˘لا
مدع رطا˘خ˘م لو˘ح م˘ه˘شسي˘شسح˘ت
مازتلإ’او رورملا نيناوق مارتحا
ة˘جرد˘ن˘م˘لا ةو˘ط˘خ˘لا ي˘هو ،ا˘ه˘ب

ةيرورم˘لا ة˘يا˘قو˘لا را˘طإا ن˘م˘شض
ةئّيشسلا تاشسرامملا نم ّدحلاو
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

ن˘ي˘مأا˘ت ى˘لإا ة˘فا˘شضإا ،نو˘ق˘ئا˘شسلا

م˘˘ه˘˘حاورأا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا

بلغأا نأا رابتعاب ،مه˘تا˘كل˘ت˘م˘مو

لÓخ ةلّجشسملا رورملا ثداوح

ر˘ثإا تج˘ت˘ن د˘˘ق ةر˘˘ي˘˘خأ’ا ة˘˘نوآ’ا

ةيرانلا تاجاردلا يقئاشس رّوهت

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘شض درو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بشسح

ن˘م ة˘ل˘ّج˘˘شسم˘˘لا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’ا

امم ةشصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا فر˘ط

ةي’ول ةين˘مأ’ا ر˘شصا˘ن˘ع˘لا ل˘ع˘ج

قفو افثكم اططخم عشضت ةبانع

ىرخأاو ةيوعوت ةي˘ئا˘قو ة˘برا˘ق˘م

نيفلاخملا دشض ةه˘جو˘م ة˘ي˘عدر

مارتحاب مهماز˘لإاو م˘ه˘ّث˘ح فد˘ه˘ب

.هب دايتق’او رورملا نيناوق

ةيرورم تافلاخم ةّدع ريرحتو ةجاّرد86 ةبقارم نع ترفسسأا

ةيراّنلا تاجاردلا باحسصأا ّدسض ةلمح ّنسشت نمأ’ا حلاسصم
ةيميلعت تاسشرو ةدع حتف مت اميف
لوخدلا عم نيسصتخم فارسشإا تحت

 يسسردملا

نيقوفتملا ذيمÓتلا ةيعمج
ريوطتل اجمانرب رطسست
 لفطلا تاردق نيسسحتو

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا نو˘قو˘ف˘ت˘م˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تع˘˘شضو
نيشسردمتملا ذيمÓتلا ةدعاشسمل ةيعامتج’ا
عم ان˘ماز˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م ج˘مار˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل

نأا ثيح0202 /9102 يشسردملا لوخدلا
تاراهم ريوطتو ةيمنت جماربلا نم فدهلا
اذهو لفطلل ةيوق ةيشصخشش ءانبو لافطأ’ا
ةيراششتشسإ’ا ةيعمجلا ةشسيئر فارششإا تحت
سضعب اذكو ميرم وبمكشش سشتوكلا ةيرشسأ’ا
ةيئاشصخأ’اك لافطأ’ا لاجم يف نيشصتخملا
ةيعمجلا تأاترا تيح ةينوفطرأ’او ةيشسفنلا

ل˘ف˘كت˘ل˘ل ر˘ي˘باد˘ت ةد˘ع ذا˘˘خ˘˘تا ة˘˘ن˘˘شسلا هذ˘˘ه
ي˘ه˘ف ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا ة˘شصا˘خو م˘ه˘لا˘ف˘طأا˘˘ب

81 ةياغ ىلإا تاونشس4 رمع نم لبقتشست

مهشسرادم دح ىلإا مهليشصوتب موقتو ةنشس
ة˘ي˘م˘ن˘ت م˘يد˘ق˘ت ع˘م ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘فو˘ت˘ب تما˘˘قو
جمار˘ب˘لا كل˘ت لÓ˘خ ن˘م لا˘ف˘طأ’ا تارا˘ه˘م
نم يشساردلا مهاوتشسم نيشسحتب لفكتلاو
راوطأ’ا فلتخمب معدلا سسورد ميدقت لÓخ
ميدقت بناج ىلإا داوملا لك يفو ةيميلعتلا
اذهو نابوروشسلا يبهذلا باشسحلا سسورد
تارا˘ه˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب ى˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘ب
ءا˘ن˘˘ب˘˘ل ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ىد˘˘ل لا˘˘ي˘˘خ˘˘لاو عاد˘˘بإ’او
بناج ىلإا لافطأ’ا بيردت اذكو ةيشصخشش
نم عنشصأا يلبقتشسمل ططخأا فيك جمانرب

تاراهملا ريوطتو ري˘غ˘شصلا د˘ئا˘ق˘لا ي˘ل˘ف˘ط
تاشسلج ميظنت بناج ىلإا لفطلل و ةيتاذلا

ة˘˘˘ي˘˘˘شسف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصخأ’ا ع˘˘˘م ة˘˘˘شصا˘˘˘خ
ا˘م˘ي˘ف ءا˘ي˘لوأÓ˘ل ة˘يرا˘ششت˘شسا ة˘ي˘نو˘ف˘˘طرأ’او
لاغششأاو تاششرو بناج ىلإا لافطأ’ا سصخي
ر˘ي˘˘غ˘˘شصلا فا˘˘ششلا ة˘˘ششرو ة˘˘ي˘˘تاذو ة˘˘يود˘˘ي
ةيزيلجنإ’ا ةغللا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ةر˘ي˘شصق تارودو
تÓحر ميظ˘ن˘ت اذ˘كو ة˘ي˘ل˘ب˘ج˘لا ة˘شضا˘ير˘لاو
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘فا˘ششكت˘شساو ة˘ي˘ه˘فر˘˘ت
حرشسم ةششرو اذكو لطعلا لÓخ ةحايشسلاو
ذيمÓتلا لبقتشست ةيعمجلا نأا امكو نونفو
رقم نم م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ب ل˘ف˘كت˘تو ن˘ي˘شسرد˘م˘ت˘م˘لا
ى˘لإا ةدو˘ع˘لاو ة˘شسرد˘م˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا
دارزوب عراششب اهرقم دجوي يتلاو ةيعمجلا

ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘شصلا ة˘ير˘يد˘م ل˘با˘ق˘˘م ن˘˘ي˘˘شسح
تÓ˘ما˘ع˘لا تا˘˘ه˘˘مأ’ا ةد˘˘عا˘˘شسم ا˘˘ه˘˘فد˘˘هو
لÓ˘خ ن˘م عا˘ي˘شضلا ن˘م لا˘ف˘طأ’ا ة˘يا˘˘م˘˘حو
لاجملا يف ةيرودلاو ةرمتشسملا مهتعباتم
سسورد ميدقتو ةبقارملا لÓخ نم يشساردلا
مهل ىنشستي ىتح ةعجارملاب لفكتلاو معدلا
يف مهتدعاشسم بناج ىلإا لزنملا يف ةحارلا

فرط نم ةيمويلا ةيشسردملا مهتابجاو لح
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخأ’ا نأا ا˘˘م˘˘كو لا˘˘ف˘˘طأ’ا ةذ˘˘تا˘˘شسأا
لفكتلل ةششرو حتفب تماق دق ةينوفطرأ’ا
تاطوغشضك لافطأ’ا ىدل لكاششملا سضعبب
رشسع اذكو دحوتلا تائفب لفكتلاو ميلعتلا
يتلا لكاششملا نم اهريغو ةباتكلاو ةءارقلا

. يشساردلا لاجملا يف لافطأ’ا اهنم يناعي

MƒQjá aÉQì 

¯eÉRhR HƒY«û°á

تار˘ششع سسمأا حا˘ب˘شص ج˘˘ت˘˘حإا
ازرل يوشضوفلا يحلا ناكشس نم
ة˘˘عرز˘˘م يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘لاو
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘جارد˘˘لا تا˘˘˘ششو˘˘˘ه
ةبان˘ع ة˘ي’و ر˘ق˘م ما˘مأا،را˘ج˘ح˘لا

لاشصيإ’ يلاولا ةلباقم نيبلاطم
يف لث˘م˘ت˘م˘لاو ه˘ي˘لإا م˘ه˘لا˘غ˘ششنا
.ةيفير تانكشسب ةبلاطملا

مامأا نوجتح˘م˘لا ع˘م˘ج˘ت ثي˘ح
ةلباقمب ني˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م
ه˘ل م˘ه˘لا˘غ˘˘ششنا حر˘˘ط˘˘ل ي˘˘لاو˘˘لا

ةعجانو هل ةلاعف لولح داجيإاو
ى˘لإا هو˘ع˘فر د˘ق م˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ي˘˘شس
يف ةينعملا حلا˘شصم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
’ا˘خ ن˘م تار˘م˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ام بشسح اذهو،ةبوتكم يواكشش
نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ششـك
اوفا˘شضأا يذ˘لاو ””ة˘عا˘شسرــخآا»ـل
موي هلباق دق ناويدلا سسيئر هنأا
،ةقلاعلا مهتلكششم ةيوشستل سسمأا

تا˘˘حور˘˘ششلا م˘˘ه˘˘˘ل مد˘˘˘ق ثي˘˘˘ح

ردجتو،مهتلكششم لحل ةمزÓلا
ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘كشس نأا ةرا˘˘˘˘˘ششإ’ا
ي˘˘˘ح˘˘˘لاو ازر˘˘˘ل يو˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
تاششوه˘ل˘ب ة˘عرز˘م يو˘شضو˘ف˘لا

،را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘جارد˘˘˘لا

ةقئأ’ ةيفير تانكشسب نوبلاطي
ءا˘ي˘حأ’ا نا˘كشس ن˘˘م م˘˘هر˘˘ي˘˘غ˘˘ك
ـل اولاق ثيح ىرخأ’ا ةيوشضوفلا
اتويبب نونطقي مهنأا ةعاشس رخأا
اهب مدعنت ةير˘يد˘شصق ة˘يو˘شضو˘ف
م˘˘ير˘˘كلا سشي˘˘ع˘˘لا فور˘˘ظ ى˘˘ندأا

مهحن˘م˘ب تا˘ط˘ل˘شسلا ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ن˘م م˘هر˘ي˘غ˘ك ة˘ي˘ف˘ير تا˘ن˘˘كشس
ة˘˘يو˘˘شضو˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا نا˘˘˘كشس
ي˘˘˘˘ح رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘˘خأ’ا
دا˘مر يد˘ي˘شس ي˘حو ي˘˘فو˘˘كشسلا
كانه نأا نيرربم راجحلا ةيدلبب
تاذ ةلودلل ةعبات ةرغاشش سضارأا

يف لغتشست ’ نكل يحÓف عباط
مهلعج امم تاونشس ذنم ةعارزلا
ةينع˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل نو˘مد˘ق˘ت˘ي
عاطتقإ’ ةبلاطملل ةبانع ةي’وب
ةلغ˘ت˘شسم ر˘ي˘غ ة˘ي˘حÓ˘ف ي˘شضارأا

نوك ة˘ما˘ع˘لا ة˘ع˘ف˘ن˘م˘لا ح˘لا˘شصل
تا˘يا˘ن˘˘ب˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا را˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ةيدلب˘ب مد˘ع˘ن˘ي دا˘كي ة˘ير˘شضح˘لا
نا˘كشسلا ل˘ع˘ج ر˘˘مأ’ا را˘˘ج˘˘ح˘˘لا
ي˘شضارأ’ا لÓ˘غ˘ت˘شس’ نو˘˘ع˘˘شسي
لجأا نم ةلغتشسملا ريغ ةيحÓفلا
ةيف˘ير تا˘ن˘كشس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’ا

م˘ه˘نأا ا˘˘نو˘˘ثد˘˘ح˘˘م فا˘˘شضأاو اذ˘˘ه
ة˘يو˘شضو˘ف تو˘ي˘˘ب˘˘ب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي

مهلعجي امم تاونشس ذنم ةيثراك
’ ة˘ي˘˘مو˘˘ي ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م نو˘˘ششي˘˘ع˘˘ي

ل˘شصف ي˘ف ة˘˘شصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ها˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةرارحلا هيف دتششت يذلا فيشصلا

هيف دتششي يذلا ءاتششلا لشصفو
م˘ه˘فو˘˘خ˘˘ت ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ،در˘˘ب˘˘لا
ءاتششلا لشصف لو˘ل˘ح˘ب د˘ياز˘ت˘م˘لا
ةريزغلا راطمأ’او حايرلا ببشسب
رمأ’ا مهلزانم ىلإا برشستت يتلا
ةد˘˘ششا˘˘ن˘˘م ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لا
ل˘خد˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
تا˘ن˘˘كشس م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

. ةيفير

  ةيفير تانكسسب ةبلاطملل

 يجاردلا تاسشوهلبو ازرل نييوسضوفلا نييحلا ناكسس
ةي’ولا رقم مامأا نوـجتحي

 ةي’ولا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اومظن

 نكسسلا يف مهقحب نوبلاطي راجحلاب ةسشهلا تانكسسلا ونطاق
ةي’ولا يلاو ةبلاطم لجأا نم ةبانع ةي’و رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو سسمأا اومظن راجحلا ةيدلبب ةششهلا تويبلا ونطاق مهتهج نم
تويبلا يف تاونشسل تدتما يتلا مهتاناعم ءاهنإاو يفيرلا نكشسلا يف مهقح مهحنمو ةيثراكلا مهتيعشضو يف رظنلا دوهزم قيفوت
راطمأÓل ريزغلا طقاشستلاو دÓبلا اهدهششت يتلا ةيوجلا تابارطشض’ا لظ يف ةشصاخ ةظحل يأا يف مهيلع راهنت دق يتلا ةششهلا

انل هودكا ام بشسح ةيثراك اهنأا اهنع لاقي ام لقأا عاشضوأا نوناعي نيذلا يشسكتو ةناطلشس و ازر’ ءايحأا ينطاومب رمأ’ا قلعتيو
عيمج نأا اودكأا امك مهيلع ةمقن ىلإا ةمعن نم ثيح ءاشضيب ةليل نويششعي مهلعجتو مهلزانم رمغت نيأا راطمأ’ا طقاشست دنع ةشصاخ
يف يشضارأ’ا مظعم بهن راقعلا ايفام نأا تقو يف قرولا ىلع ربح درجم نيلوؤوشسملا نم اهنوقلتي يتلا يتلا دوعولاو مهيواكشش
 .سشهلا نكشسلا عم كحملا ىلع هتايحو ةمزأا نم يناعي لظي طيشسبلا نطاوملا نيح
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

18759ددعلا9102 ربمتبسس71  ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةبسن ةئاملاب99
هايم ةكبش ثولت

رئازجلاب ةيدوفا

اهب ماق يتلأ ةيملعلأ تاشسأردلأ و ثاحبألأ بشسح
ةئيبلأ ةيامحل ةينطولأ ةيع˘م˘ج˘لأ ي˘شصت˘خ˘مو ءأر˘ب˘خ
ةيدوألأ هايم ةكب˘شش ثو˘ل˘ت نإا˘ف ثو˘ل˘ت˘لأ ة˘ح˘فا˘كمو
تايافن اهبلغأأ ةئاملاب99 يلأوح ىلإأ لشصو رئأزجلاب

عأونأأ رطخأأ نم ربتعت يتلأ لأركشسلأ تويزو ةبلشص
ةكبشش ةيامح ةرورشضب ةيعمجلأ تبلاط امك تويزلأ

تاشسشسؤوملأ عيمجل دح عشضو لÓخ نم ةيدوألأ هايم
 .ةلئاشسلأ اهتايافن ةجلاعمب مهمأزلإأو ةثولملأ

؟ زاغلنوس فقوي نم
يديشس يتيدلبب ءايحأأ ةدع ونطأوم ىدبأأ

لشصأوت نم مهءايتشسأ ينوبلأ و رامع
يذلأو يئابرهكلأ رايتلأ عاطقنأ لكششم
صضع˘˘ب هد˘˘كأأ ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘شسح هد˘˘˘ح ن˘˘˘ع دأز
تاعاطقنلأ لظ يف ةشصاخ نينطأوملأ
وهو نييشضاملأ نيمويلأ لÓخ ةرركتملأ

ةينعملأ تاهجلأ نو˘ب˘لا˘ط˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘م
ن˘˘م م˘˘ه˘˘لا˘˘ششت˘˘نأو ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘شضب
،اهيف نوطبختي يتلأ ةيرزملأ ةيعشضولأ

ةشسشسؤوم ىلع مهبشضغ ماج أوبشص امك
امك، ةيلوؤوشسم˘لأ ا˘هو˘ل˘م˘حو زا˘غ˘ل˘نو˘شس
نأأ امب ،زاغلنوشس فقوي نم نع أولءاشست

ةيغاشص انأدآأ دجت مل ىواكششلأ عيمج
.نآلأ دحل

راعسسأل ةلئاه ةزفق

طفنلا
نينث’أ سسمأأ طفنلأ راعصسأأ تدعصص

بصسك˘˘م ر˘˘ب˘˘كأأ تنر˘˘ب ما˘˘˘خ ل˘˘˘ج˘˘˘صس ذإأ
ذ˘ن˘م مو˘ي لÓ˘خ ة˘يو˘ئ˘م˘لأ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
،1991 ماع يف جيلخلأ برح ةيأدب
طفن يتأاصشنم ىلع موجه ىدأأ امدعب
ا˘م جا˘ت˘نإأ ف˘قو˘ت ىلإأ ة˘يدو˘ع˘˘صسلأ ي˘˘ف
ن˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘صسم˘˘˘˘خ لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
دوقعلأ تزفقو .ةيملاعلأ تأدأدمإ’أ
لصصي ام ىلإأ نم تنرب ماخل ةلجآ’أ
ر’ود59.17 ىلإأ ةئ˘م˘لأ ي˘ف5.91
مويلأ سسفن تÓماعت لÓخ ليمربلل

يفناج41 ذ˘ن˘م بصسك˘م ر˘˘ب˘˘كأأ ي˘˘ف
34:30 ة˘˘عا˘˘صسلأ لو˘˘ل˘˘ح˘˘بو1991.
د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ف˘˘ترأ سشت˘˘ن˘˘ير˘˘غ تي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
أر’ود02.66 ىلإأ ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ ر˘˘ه˘˘صشلأ
9.9 وأأ ر’ود89.5 ةدايزب ليمربلل

.قباصسلأ قÓغإ’اب ةنراقم ةئملأ يف

«كنرف نيفلأب طوفلا حبر ديعس سيق»
يفطل نانفلأ لعافت
جئاتنلأ عم يلدبعلأ
تايشسائرلل ةيلوألأ
بعششلأ نأأ Óئاق
نأأ دكأأ يشسنوتلأ
ةيشسايشسلأ تاباطخلأ

هيلع يلطنت ل
صصخششلأ راتخأو
لشضفألأو بشسانملأ
عباتو هيلإأ ةبشسنلاب
صسيق : يلدبعلأ
مهحبر كنرف نيفلأاب

فيظن لجأر ورطاخ
وأدبي صشاب ةوتو
واهو هيلع أوبذكي
عبات واهو يفلشس
رمع عبات واهو ديز
نل بعششلأ نكل
«مهقدشصي

اهمامسضنا نلعت نيملسسملا ءاملعلا ةيعمج

ةطلسسلا ةيوسضعل
ةيعمج تنلعأأ

ءاملع
نيملشسملأ

نع نييرئأزجلأ
اهتقفأوم

يف مامشضنÓل
ةيوشضع
ةطلشسلأ
ةينطولأ

ةلقتشسملأ
تاباختنÓل

يرئأزجلأ بعششلأ رايتخأ ديشسجت يف ةمهاشسملأ لجأأ نم
ةمزألأ نم جورخلل هبلاطم قيقحتو هتأوشصأأ ىلع ةظفاحملأو

يعرشش صسيئر باختنأ لÓخ نم دÓبلأ اهب رمت يتلأ ةيشسايشسلأ
 .ةطلشسلأ ديلاقم هل ملشست

هتين نع نلعي وريطانوب
تاباختنقل حشرتلا يف

ةيسائرلا

حششرتلأ هتين نع كلفلأ ملاع وريطانوب طول نلعأأ
حيرشصت يف لاق ثيح ،ةمداقلأ ةيشسائرلأ تاباختنÓل
صصاخششألأ نم ديدعلأ» :ةينويزفلتلأ «دÓبلأ» ةانقل

ملاع يتفشصب ةيشسائرلأ تاباختنÓل يحششرتب أوبلاط
عورششم لمحن اننأأ أوأأر امك ،ملعلاب دلبلأ ريشسي ىتح
أذه صضفر عيطتشسأأ ل لاحلأ ةعيبطب انأأ ،عمتجم
،«يملع جمانرب˘ب مد˘ق˘تأا˘شس ي˘ل˘ع أو˘ح˘لأأ أذإأ ،بل˘ط˘لأ

حرطي دحأو لك ،عراششلأ يف أرحانت انافك» :فاشضأأو
أذه أÓمن نأأ بجي ،ةيطأرقميد ريغ ةقيرطب هراكفأأ
وأأ ةيخيرات ةهبشش ةيأأ مهيدل صسيل ءافكأأ صسانأاب وجلأ
ةيأدب عم لكششملأ أذه نم ةعرشسب جرخنو ةيلاشضن
.«ةلبقملأ ةنشسلأ
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سسما لوا ي˘ل˘ح˘م˘لا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘سشا˘ب
يد˘ي˘سس ز˘كر˘م˘ب ق˘ل˘غ˘م˘لا يداد˘عإلا هر˘ك˘سسع˘˘م
يبرغملا بختنملا ة˘ه˘جاو˘م˘ل ا˘ب˘سسح˘ت ىسسو˘م
بع˘ل˘م ي˘ف ،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي ،ي˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا

باهذ را˘طإا ي˘ف ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘سشت ىف˘ط˘سصم
سسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا يو˘˘ف˘˘سصت˘˘لا رود˘˘لا
عمزملا ““نأاسشلا““ نييلحملا نيبعÓل ايقيرفإا

يتأايو ،ايبويثإا يف لبقم˘لا ما˘ع˘لا ،ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
فواخملا نم ريثكلا ءوسض ىلع ركسسعملا اذه
فر˘˘ط ن˘˘˘م ،ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك تادا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف و
ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا نأا˘˘سشل ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ر˘ي˘سضح˘ت˘لا د˘عو˘م ر˘خأا˘ت بب˘سسب ،ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
رسضخلا يلح˘م سضو˘خ مد˘عو ،ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه˘ل

دو˘˘˘سسأل اداد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ة˘˘˘˘يداد˘˘˘˘عإا ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م يأل
،ي˘بر˘غ˘م˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا سسك˘ع ىل˘˘ع ،سسل˘˘طألا

،وسسافانيكرو˘بو ر˘ج˘ي˘ن˘لا ن˘م ل˘ك ه˘جاو يذ˘لا
فلكملا يسسنرفلا بردملا ،يسضاملا عوبسسألا

يرئازجلا نييلحملا بختنم ىلع فارسشإلاب
سضوخي ،يليتاب كيفودول ،يسضاملبل اسضوع

تدنسسأا نأا دعب ،بختنملا عم هل سصبرت لوأا
لا˘˘م˘˘ج ع˘˘جار˘˘ت ر˘˘ثإا ،ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه ه˘˘˘ل
ىل˘ع ط˘ق˘ف فار˘سشإلا ه˘ل˘˘ي˘˘سضف˘˘تو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ار˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ع˘˘م جو˘˘ت يذ˘˘لا ،لوألا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

يذ˘˘لا ر˘˘مألا و˘˘هو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘˘ب
˘ما˘مأا ار˘ي˘ب˘ك ا˘يد˘ح˘ت نو˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا هر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ةدا˘ي˘ق ي˘ف ل˘˘سشف يذ˘˘لا ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ايقيرفإا ةلوطبل ،ةنسس32 نم لقا بختنم
ا˘نا˘غ د˘ي ىل˘ع ي˘سصقأا نأا د˘ع˘ب ،ر˘سصم˘˘ب م˘˘مأÓ˘˘ل
ةارابم نأا ركذلاب ريدجلاو ،طرافلا عوبسسألا
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب با˘˘˘هذ˘˘˘لا

بع˘ل˘م ي˘ف ما˘ق˘˘ت˘˘سس ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لاو

رهسشلا نم02 يف ،ةديلبلاب ركاسش ىفطسصم

افيسض رسضخلا بختنم  لحي نأا ىلع ،يراجلا

بعلمب ،ربوتكأا81 يف ،يبرغملا هريظن ىلع

نم زئافلاو ،ءاسضيبلا رادلاب سسماخلا دمحم

ىلا ر˘سشا˘ب˘م ل˘ك˘سشب ل˘هأا˘ت˘ي˘سس ،ن˘ي˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

.““نأاسشلا““ تايئاهن

ابسسحت ابعل42 يعدتسسي يليتاب

برغملا ةارابمل
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،ي˘ل˘ي˘تا˘ب سشت˘˘ي˘˘فودو˘˘ل ن˘˘ل˘˘عأا

سسمأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ةهجاومل ابعل42 نم ةمئاق نع ،نينثإلا

،لبقملا ربمت˘ب˘سس12 تبسسلا مو˘ي ،بر˘غ˘م˘لا

سسأاك تايفسصت يف ،ركاسشت ىفطسصم بعلمب

ن˘م ة˘ياد˘ب““نأا˘سشلا““ ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا م˘مأا

ق˘ير˘ف لا˘نو ،ع˘برو ءا˘سسم ة˘ع˘˘با˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘سسلا

ةمئاقلا نم دسسألا ةسصح رئازجلا ةيدولوم

ةعبرأاب لئابقلا ةب˘ي˘ب˘سشو ،ن˘ي˘ب˘عل ة˘سسم˘خ˘ب

ة˘ثÓ˘ث˘ل ةو˘عد˘لا ه˘ي˘جو˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ءا˘˘م˘˘سسأا
با˘ب˘سشو ودارا˘بو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ن˘م ن˘ي˘ب˘عل
تءا˘˘جو ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تاو ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق
:يتآلاك ةمئاقلا

) دويعسس ريمأا ،راسشوب نايفسس ،حابرم اياغ
قوراف ،ةرامعل ليبن ،(دادزولب بابسش
نايفسس ،يعيبر دوليم ،يتÓع ديلو ،يعفاسش
ىفطسصم ،(رئازجلا ةيدولوم) ةكبد نب
يدان) دايع نب سضاير ،ناقرز مدآا ،ةنيسشوب
،يدادع قيفوت ،طوب نب ةماسسأا ،(وداراب
ةبيبسش) نورمح يقزر و حياسس نب سضاير
،يبرعلب لامك ،يفيرسش ناوسضر ،(لئابقلا

نيسسح ،(ةمسصاعلا داحتا) ةعاسش نب ايركز
مÓسسإا ،يمسساقلب ليعامسسإا ،ةدايع نب
،ةسشغ ماسسح ،(ةنيطنسسق بابسش) رورحسش

ايركز ،(فيطسس قافو) ةنوملقوب بيبح
.(جربلا يلهأا) ةيافلخوب

برغملا ةهجاومل ابسحت /يلحملا ينطولا بختنملا

 ريسضحتلا شصقن نم فواخم طسسوىسسوم يديسس زكرمب قلطني نييلحملا ركسسعم

ةيرصنلاو قافولا ةارابم دعوم ميدقت
فيطسسب يام نم نماثلا بعلم ىلع ىرجتسس يتلا ةسسماخلا ةلوجلا باسسحل ،ياد نيسسح رسصنو فيطسس قافو ةارابم دعوم ميدقت مدقلا ةركل ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا تررق

ىلع ةلوطبلا يف ريخألا هزوف ديكأاتل قافولا ىعسسي ثيح ،نيقيرفلل ةيمهألا ةياغ يف ةارابملا ربتعتو ،ءاثÓثلا نم لدب ،ربمتبسس32 نينثإلا موي ماقت ثيحب ،دحاو مويب

ديسصرب21 زكرملا ىلإا عجارتي هتلعج تلداعت3 دعب هتاراسصتنا ةداعتسساو هحارج ةاوادمل ةيباجيإا ةجيتن قيقحت ىلع ياد نيسسح رسصن لوعي اميف،(0-3) ةرقم مجن باسسح
.ةيجراخلا تاسسفانملا يف ةيدنألا سضعب ةكراسشم لظ يف ،ةجمربلا ىلع اهتدمتعا يتلا ةريبكلا تارييغتلا ببسسب رئازجلا يف ةركلا ةطبار تاداقتنلا تلاطو ،طاقن3

ديلو.ف
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راـــــبخأ
ةضايرلا

جريرعوب جرب يلهأا

 نادودل افلخ جربلا يلهأ’ ايرادإا اريدم ششوعم
،نادود ميرك ليقتسسملل افلخ ،يدانلل ديدج يرادإا ريدمك سشوعم لامك قباسسلا بعÓلا نييعت ،جربلا يلهأا يدان ةرادإا سسلجم نلعأا

لبق نم بعل هرابتعاب قيرفلاب قلعتت ةريبكو ةريغسص لكب ةديجلا هتفرعم مكحب سشوعم ىلع يجياربلا يدانلا ولوؤوسسم رقتسساو
يدانلا ةرادإا اهتعسضو ةطخ نمسض سشوعم نييعت ربتعيو ،ةقباسسلا تارادإلا يف ةيرادإا بسصانم سصمقت هل قبسس امك يلهألا فوفسص يف
دحاول ةسصرفلا حنم ىلع ةرادإلا سسلجم ءاسضعأا رسصأا ثيح ،نيبعÓلاو ةرادإلا نيب لسصو ةزمه نوكيلو ،قيرفلا ريوطتل رفسصألا

،نادود ميرك قباسسلا يرادإلا ريدملا ةلاقتسسا ىلع تقفاو جربلا ةرادإا نأا ركذي ،هنع عافدلاو هحلاسصم ةيامحل قيرفلا ءانبأا نم
.ليحرلا ىلع هرارسصإاو ةيلاملا هبلاطم سضيفخت هسضفر دعب

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

ىل˘ع ة˘يو˘ق˘لا ه˘سضور˘ع ودارا˘ب كي˘ت˘ل˘تا يدا˘˘ن ل˘˘سصاو
يدانلا هفيسض ىلع بلغت امدعب ،يقيرفإلا ديعسصلا

،دحألا سسما لوا ةرهسس،3-1 يسسنوتلا يسسقافسصلا

5 بعلمب ““فاكلا““ سسأاك نم61ـلا رودلا باهذ يف
اولجسس نم مه راوزلا نأا مغرو ،يبملولا ةيليوج

ةقيقدلا يف ،يقوزرملا ءÓع لسضفب لولا فدهلا
اركبم لداعتلا تكردا وداراب ةليكسشت نأا لا ،ةثلاثلا

يفو ،ةعئار ةفلاخم رثا ،يلاوم ةزمح قيرط نع
يف ةجيتنلا وداراب ةسسردم تفعاسض ،يناثلا طوسشلا

ىلوتو ،باروغ رداقلا دبع قيرط نع16 ةقيقدلا
نم ثلاثلا فدهلا ليجسست ،كوزوب يرسسي قلأاتملا

زو˘ف˘لا اذ˘ه م˘˘غرو،76 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ءاز˘ج ة˘ل˘كر
ةليكسشت ىلعو ،دعب مسسحي مل لهأاتلا نأا لا ،مهملا

ا˘م˘ي˘سسل ،ةدو˘ع˘لا ةارا˘ب˘م˘ل اد˘ي˘ج داد˘ع˘˘ت˘˘سسلا ودارا˘˘ب
لوا ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لا فاد˘هألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا تع˘ي˘سض ا˘˘ه˘˘ناو

.لقثا نوكتل ةجيتنلا تناك ثيح ،اهناديم يف سسما

ةوقب نوفرتعي هوبع’و يسسنوتلا يسسقافسصلا بردم
مهتأاجاف يتلا وداراب

يسسنوتلا ي˘سسقا˘ف˘سصلا يدا˘ن˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ر˘ب˘ع
هقيرف اهب ين˘م ي˘ت˘لا ة˘م˘يز˘ه˘ل˘ل ه˘ف˘سسأا ن˘ع ا˘سشو˘ب˘ي˘ن

3-) وداراب كيتلتأا مامأا رئازجلا يف سسمأا لوا ةرهسس

سسأا˘ك˘ل ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا با˘هذ با˘سسح˘ل (1
ي˘ف ا˘سشو˘ب˘ي˘˘ن لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا ة˘˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك˘˘لا

نم د˘يد˘ع˘لا ة˘ب˘ير˘سض ا˘ن˘ع˘فد د˘ق˘ل““ :ي˘عاذإا ح˘ير˘سصت
ه˘نأا د˘كأا ير˘ئاز˘ج˘لا ق˘ير˘ف˘لا ،ة˘ي˘عا˘فد˘لا ءا˘ط˘خألا

تارا˘ه˘م˘لا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك˘لا كل˘م˘يو اد˘ج مر˘ت˘ح˘م ق˘ير˘˘ف
ة˘ي˘ن˘ف تا˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ن˘ي˘˘ب˘˘علو ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا

يسسقافسصلا ظوظ˘حو با˘يإلا ءا˘ق˘ل لو˘حو ،““ة˘ي˘لا˘ع
مداقلا رودلل لهأاتلاو باهذلا ةراسسخ سضيوعت يف
،ةليحتسسم تسسيل بايإلا يف انتمهم““ :اسشوبين لاق
ي˘ف م˘ه˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ناو ي˘ب˘عل ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ة˘˘ق˘˘ث يد˘˘ل

فادهألا قراف““ :متأاو ،““ةريبك لعف ةدر سسقافسص

ل˘˘ك ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نأل ه˘˘كراد˘˘ت ا˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘م˘˘يو ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك سسي˘˘˘ل

ءا˘ق˘ل˘ل د˘ي˘ج˘لا داد˘عإلا لإا ا˘ن˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘مو تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإلا

قو˘ف ل˘هأا˘ت˘لا بسسك ي˘ف ح˘ج˘ن˘ن˘سس ا˘ن˘نأا ق˘ثأا ،ةدو˘ع˘˘لا

سسير˘ك يراو˘ف˘يإلا د˘كأا ،ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘فو ،““ا˘ن˘˘ناد˘˘ي˘˘م

يتارود سسيرباف ءادأا نأا ،يسسقافسصلا بعل وكاوك

،وداراب ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف ا˘هر˘سسخ ي˘ت˘لا ةارا˘ب˘م˘لا م˘ك˘ح

يف وكاوك لاقو ،ىوتسسملا يف سسيلو ابذبذتم ناك

ا˘ن˘مد˘ق˘ت ،ة˘ب˘ع˘سص تنا˘ك ةارا˘ب˘م˘لا““ :ي˘عاذإا ح˘ير˘سصت

،““هيلع ظفاحن فيك فرعن مل فسسأÓل نكل فدهب

انلذبو ،اريث˘ك ا˘ن˘ي˘نا˘ع ي˘نا˘ث˘لا طو˘سشلا ي˘ف““ :ع˘با˘تو

˘ما˘مأا ،ح˘ج˘ن˘ن م˘لو ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا ي˘ف ةدو˘ع˘ل˘ل تادو˘ه˘ج˘م

ابذ˘بذ˘ت˘م نا˘ك م˘ك˘ح˘لا ،تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا مر˘ت˘ح˘م ق˘ير˘ف

نوكت نل ةمهملا““ فدرأاو ،““انيلع هؤواطخأا ترثأاو

لهأات˘لا ي˘ف ا˘ن˘ظو˘ظ˘ح ن˘ك˘ل با˘يإلا ءا˘ق˘ل ي˘ف ة˘ل˘ه˘سس

،فدهل ةيثÓثب يسسقافسصلا رسسخو ،““ةمئاق ىقبت

نم يناثلا يديهمتلا رودلا باهذ يف ،وداراب نم

.ةيلاردفنوكلا

فاكلا سأك

ه˘ي˘ب˘عل ن˘م ،ة˘يو˘سش ن˘ب د˘م˘ح˘م ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سش برد˘˘م ،بلا˘˘ط
مامأا ةراسسخ ةبيخ˘م˘لا ة˘ياد˘ب˘لا د˘ع˘ب اذ˘هو ،ة˘قا˘ف˘ت˘سسلا ةرور˘سضب

،1-1 ةملعلا ةيدولومو نازيلغ عيرسس دسض نيلداعتو0-2 ءاعبرألا
م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن˘ل اد˘ح ي˘نا˘م˘ي˘سس ءÓ˘مز ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو˘ج˘لا لÓ˘خ ع˘˘سضي˘˘ل
مسسوملا ةقÓطنا دن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف زو˘ف لوأا اوزر˘ح˘يو ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا

أا يبملوأا مهفيسض باسسح ىلع
ٍ

بعلم ةيسضرأا ىلع كلذو،2-1 ويزر

رهسشأا ةعبرأا دعب اذهو راسصنألا روسضحبو ةدكيكسسب5591 توأا02
.بايغلا نم

فادهأا4 لجسس موجهلاو فادهأا5 ىقلت عافدلا

اهيق ىقلت ،قيرفلا ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا ع˘برألا تÓ˘با˘ق˘م˘لا ىلإا ةدو˘ع˘لا˘بو

ةيمامألا ةرطاقلا باحسصأا لجسس نيح يف ،فادهأا5 عافدلا طخ

نيمجاهملا نأا ملعلا عم ،ءاقل لك يف فده لدعمبو فادهأا4

يف فده يأا ليجسست نم اونكمتي ملو حاتتفلا ةلوج يف اوماسص

يذلا عا˘فد˘لا ط˘خ ا˘ه˘ي˘ف را˘ه˘نأا يذ˘لا ءا˘ع˘برألا ل˘مأا سسرا˘ح كا˘ب˘سش

با˘ح˘سصأا ن˘م ة˘يو˘سش ن˘ب بلا˘ط˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،ن˘ي˘ل˘˘ما˘˘ك ن˘˘ي˘˘فد˘˘ه ىق˘˘ل˘˘ت

ي˘ف فاد˘هألا ل˘ي˘ج˘سستو ةو˘ح˘سصلا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب ة˘ي˘ما˘˘مألا ةر˘˘طا˘˘ق˘˘لا

لزني نيأا ،ةسسماخلا ةلوجلا مسسرب تبسسلا اذه ةلبقملا ةعقوملا

يوق ءاقل يف ةياجب ةبيبسش مهسسفانم ىلع افويسض اداكيسسور ءانبأا

.هتجيتنب نهكتلا بعسصي

ي.يزمر

وداراب كيتيلتا

ةسسفانملا يف ةيوقلا هسضورع لسصاوي كابلا
يسسقافسصلاب حيطيو ةيقيرف’ا

ةدكيكسس ةبيبسش

ةقافتسس’ا ةلسصاومب هيبع’ بلاطي ةيوسش نب

 ةــــــــــمسصاعلا داــــــــــحتا

 يرـــيزدو اـــيهاموغ فـــسصقت ةراـــطسسوسس
يبورـــين نـــم لـــهأاتلا ةرـــيسشأاتب ةدوـــعلاب دـــعي

رود وحن ،ةريبك ةوطخ ةمسصاعلا داحتا قيرف عطق

سضيرعلا هزوف دعب ،ايقيرفإا لاطبأا يرود تاعومجم

،(4-1) ينيكلا ايهامروغ هفيسض ىلع سسما لوا ةرهسس

،23ـلا رود با˘هذ ي˘ف ،ر˘كا˘سشت ىف˘˘ط˘˘سصم بع˘˘ل˘˘م ىل˘˘ع

ي˘˘ف حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ع˘˘ي˘˘بر د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا فاد˘˘هأا زر˘˘حأاو

نب مجاهملاو (ءازج ةلكر نم61،24) نيتقيقدلا

لجسس ام˘ن˘ي˘ب،(74،47) ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘قد˘لا ي˘ف ة˘˘عا˘˘سش

ةلكر نم (55) ةقيقدلا يف ديحولا مهفده فويسضلا

ةمسصاعلا داحتا بردم ،يريزد لÓب ىدهأاو ،ءازج

يف ،يريزد لاقو ،ةراطسسوسس ريهامجل هقيرف زوف

:ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو˘ل تا˘ح˘ير˘˘سصت

فرطلا انكو ةقي˘قد ن˘ي˘ع˘سست˘لا ي˘ف ءي˘سش ل˘ك ا˘ن˘ل˘ع˘ف““

ا˘ن˘ل˘ع˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا زو˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب ءاد˘˘ع˘˘سس ن˘˘ح˘˘ن ،ىو˘˘قألا

،تاعومجملا رودل لهأاتلا ةريسشأاتب رفظلل برقألا

،““تابثلاو ة˘م˘يز˘ع˘لا سسف˘ن˘ب با˘يإلا ةارا˘ب˘م بع˘ل˘ن˘سسو

تبثأا دقف ،اريثك ايهامروغ قيرف مرتحن““ :فاسضأاو

ا˘ن˘ل بب˘سسو ،در˘لا ىل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةرد˘˘ق˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا

09 كا˘ن˘ه ،عا˘˘فد˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ةد˘˘يد˘˘ع تا˘˘بو˘˘ع˘˘سص

يف ةوقلا سسفنب بعللا نم دب لو ،ةيقبتم ةقيقد

ىل˘ع ار˘ي˘ث˘ك ا˘نرا˘سصنأا ر˘ك˘سشن““ :م˘تأاو ،““با˘˘يإلا ةارا˘˘ب˘˘م

ىلإا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م م˘ه˘ل˘ق˘ن˘تو ا˘ن˘ل ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘م˘˘عد

ة˘ي˘با˘ج˘يإلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘سصاو˘م˘ب م˘˘هد˘˘ع˘˘ن ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

.““يبورين نم لهأاتلاب ةدوعلاو

ديلو.ف

ىلع سسما لوا ءاسسم امهم اراسصتنا رئازجلا ةيدولوم قيرف ققح
ل˘با˘ق˘م فاد˘هأا ة˘ثÓ˘ث˘˘ب ،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سسم با˘˘سسح
،ةنابز دمحأا بعلمب نيقيرفلا تعمج يتلا ةارابملا يف ،نيفده
حتفو ،مدقلا ةركل ىلوألا ةفرتحملا ةلوطبلا نم5 ةلوجلا نمسض
ىل˘ع را˘˘ن˘˘لا ،نار˘˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م برد˘˘م ،ي˘˘نازو˘˘لا ف˘˘ير˘˘سش د˘˘م˘˘ح˘˘م
فيرسش لاقو ،راودم ميركلا دبع اهسسيئرو ،ةيرئازجلا  ةطبارلا
:ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف ي˘˘نازو˘˘لا
نأا لقعي له ،ةطبارلا ي˘لوؤو˘سسم ل˘ب˘ق ن˘م ر˘ي˘ب˘ك م˘ل˘ظ˘ل ا˘ن˘سضر˘ع˘ت““

ةيقب سسكع مايأا ةسسمخ فرظ يف ةلوطبلا يف نيتارابم سضوخن
ىل˘ع در˘ي م˘ل ه˘ن˘ك˘ل راود˘م˘ب لا˘سصتلا ا˘ن˘لوا˘ح““ :فا˘سضأاو ،““قر˘˘ف˘˘لا

روطتت نل ةير˘ئاز˘ج˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ،ا˘ن˘ل˘ئا˘سسر ىل˘ع لو ا˘ن˘تا˘م˘لا˘ك˘م
ن˘ع ي˘نازو˘لا ف˘ير˘سش ر˘ب˘ع ا˘م˘ك ،““ة˘حار˘سص ل˘ك˘ب ة˘ق˘ير˘ط˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب
مامأا هقيرف ةارابم رادأا يذلا ميكحتلا مقاط نم ،ديدسشلا هئايتسسا

سسيل““ :فدرأاو،(2/1) ةراسسخلاب تهتنا يتلاو ،رئازجلا ةيدولوم
توكسسلا نكمي ل ثدح ام نكل ،ميكحتلا ءادأا دقتنن نأا انتداع نم

ايكذ نا˘ك يذ˘لا ،لا˘ي˘م ة˘حا˘سسلا م˘ك˘ح بنا˘ج ن˘م ا˘سصو˘سصخ ،ه˘ي˘ل˘ع
ججحتن نل““ :متأاو ،““راوزلا ةفك حيجرت قرطلا ىتسشب لواحو
دكؤون اننكل ،ءاقللا ةجيتن ىلع رثأا مكحلا نإا لوقن نلو ةراسسخلاب
.““ثÓثلا طاقنلا انتراسسخ يف يسسيئرلا ببسسلا هنأا

ديلو.ف

،ةر˘قو˘ب د˘ي˘ج˘م ي˘تارا˘مإلا ةر˘ي˘ج˘ف˘لا يدا˘ن برد˘˘م دا˘˘ع
ع˘م تاو˘ن˘سس ةد˘ع ىلا ةر˘كاذ˘لا˘ب سشي˘ل˘ح ه˘˘برد ق˘˘ي˘˘فرو
ريثكلا لاق ةرقوب ديجم يرئازجلا ينطولا بختنملا

لبق ةيدولا نين˘ب ةارا˘ب˘م لÓ˘خ لز˘ت˘ع˘م˘لا ه˘ل˘ي˘مز ن˘ع
،هعم اهاسضق يتلا ةليمجلا مايألا ركذتسسا ثيح ،مايأا

هبسشو،0102 ملاعلا سسأاكل لهأاتلا ةارابم لÓخ ةسصاخ
تايركذ هدرسس لÓخ ،براحملاب سشيلح هليمز ةرقوب

ة˘ل˘ج˘م ع˘م راو˘ح ي˘ف لا˘ق ثي˘ح ،ةر˘ها˘ق˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ن˘˘ع
ر˘كذ˘تأا ،ي˘ق˘ي˘ق˘ح برا˘ح˘م ق˘ي˘فر““ :““لو˘ب˘تو˘˘ف سسنار˘˘ف““

مل هنكل ،ريبك رجحب هقسشر مت امدنع9002 ةثداح
هنأا انل لاقو ،ةارابملا موي هنهذ يف تاباسسح يا عسضي
نيبعÓلا ةنيط نم هنأا انل تبثيل ،ناك امهم بعليسس
سشيلح ،هدلبو هقيرف لجأا نم ةيحسضتلل نيدعتسسملا

هبقلي امك ““كيجاملا““ ربتعاو ،““سسوكاترابسس Óعف وه
نيعفادملا ةنيط نم عفادم سشيلح نأا رسضخلا قاسشع

،هل ةلكوملا ماهملا لكل هلبقتو هئاكذ لسضفب ،رابكلا
بختنملا سصيمقل سشيلح بح ناك دقل““ :هنع فاسضأاو
امدن˘عو ،ل˘ل˘ك نود برد˘ت˘ي نا˘ك ا˘م˘ك ،ه˘ب ي˘با˘ج˘عإا ر˘سس
ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل سصخ˘˘سش ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ت كنإا˘˘ف سشي˘˘ل˘˘ح لو˘˘˘ق˘˘˘ت
رر˘قو ،““ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘سشت ي˘ف ها˘ن˘م˘ت˘ي برد˘م ل˘كو ،مر˘ت˘ح˘مو

ي˘ن˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا سشي˘˘ل˘˘ح
مامأا لاجملا حسسفيل ،اماع33 نسس يف وهو يرئازجلا

سضعب˘ل بع˘ل˘لا ل˘سصاو˘ي˘سس ثي˘ح ،با˘ب˘سش ن˘ي˘ع˘فاد˘م ةد˘ع
يدان ي˘ف ط˘سشن˘ي يذ˘لا و˘هو ،ة˘يد˘نألا ة˘ق˘فر تاو˘ن˘سسلا

.يلاغتربلا يسسنريروم
ديلو.ف

رئازجلا ““شسوكاترابسس““ وه ششيلح :ةرقوب

 ايقيرفا لاطبا ةطبار

 نارهو ةيدولوم

 لايم مكحلاو راودم ىلع رانلا حتفي ينازولا فيرسش
 ةنابز يف ديمعلا مامأا ةراسسخلا دعب

ةرقم مجن

 هتفÓخل حسشرم زاكعوبو يواز هبردم دقع خسسفي ةرقم
لسصوت دعب كلذو ،يواز ميرك بردملا عم هدقاعت ىلولا ةفرتحملا ةلوطبلا ىلإا اثيدح دعاسصلا ةرقم مجن يدان ةرادإا سسلجم خسسف
يذلا لمعلا ىلع ،يواز بردملا ،يدانلا ةرادإا تركسش ثيح ،ةيمسسر ةفسصب دقعلا خسسف متو ،نافرطلا عمتجاو ،طسسو لح ىلإا نيفرطلا

ءادأا ريوطت يف هلسشف دعب ،يواز ةلاقإاب مجنلا ةرادإا رارق ءاجو ،ةيلبقتسسملا هبراجت يف ةحجان ةريسسم هل ةينمتم ،قيرفلا عم هب ماق
ةرادإا ىعسستو ،ةلوطبلا يف (0-3) فيطسس قافو مامأا يف ةريخألا ةميزهلا دعب ةسصاخ مسسوملا ةقÓطنا يف جئاتنلا عجارتو قيرفلا
قيرفلا بيردت ىلع فارسشإÓل نيبردم ةدعب اهتلاسصتا تطبر ثيح ،ةلبقملا ةرتفلا لÓخ ديدج بردم عم عيقوتلا ىلإا ةرقم مجن
.طاقن6 ديسصرب تلوج عبرأا رورم دعب ةقباسسملا لودج يف نماثلا زكرملا ،ةرقم مجن لتحيو ،زاكعوب زعم يسسنوتلا مهزربأا

ديلو.ف

طاقن ةتس ةداعتسق هيعاسم لصاوي يقيرفإلا
نم ةموسصخملا تسسلا طاقنلا عاجرتسسل ،عيرسس لح داجيإل ةثيثحلا اهيعاسسم لسصاوت اهنأاب ،يسسنوتلا يقيرفإلا يدانلا ةرادإا تدكأا

قايسسلا اذه يف انايب يقيرفإلا ةرادإا تردسصأاو ،““افيف““ مدقلا ةركل يلودلا داحتلا اهرقأا ةبوقعل اقفو ،يرودلا بيترت لودجب هديسصر
مدقلا ةركل ةيسسنوتلا ةعماجلا عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ة˘حا˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا ل˘ك˘ب ىع˘سست ا˘ه˘نأا ي˘ق˘ير˘فإلا يدا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ه د˘كؤو˘ت““ :ي˘ل˘ي ا˘م ه˘ي˘ف ءا˘ج
نم ديدعلا لح يف مهاسس نم لكل اهركسش ميدقت ةبسسانملا هذهب ةئيهلا دوت““ :فاسضأاو ،““افيفلا نم اهفذح عقو يتلا طاقن6 عاجرتسسل

فسسويو عيبسصوب يدامح ،مدقلا ةركل ةيسسنوتلا ةعماجلا ركذلاب سصخنو يقيرفإلا يدانلاب ةقلعتملا ةقباسسلا ةسصيوعلا تافلملا
بعÓلا فلم يف اهتاقحتسسم نم ةملعلا ةرادإا نيكمت  مدع ةيفلخ ىلع ،افيفلا نم رارقب طاقن6 رسسخ دق يقيرفإلا نأا ركذي ،““دهاسشلا
.طاقن6ـب بيترتلا ردسصتي ناك نأا دعب ،طاقن نودب31ـلا زكرملل عجارتي ديدج باب قيرف لعج ام ،يحينسشلا ميهاربإا

ديلو.ف

ةنسس02 نم لقأل ينطولا بختنملا

لاغنسلاو رئازجلا بابش نيب ةيدو ةهجاوم
تايئاهنل ةلهؤوملا تايفسصتلل نيبختنملا تادادعتسسا نمسض ،يراجلا ربمتبسس82و52 يموي ايدو لاغنسسلا بختنم هفيسض عم ،(اماع02 تحت) بابسشلل مدقلا ةركل يرئازجلا بختنملا يقتلي
عباتلا ىسسوم يديسس ينقتلا زكرملاب يراجلا رهسشلا نم92 ىتحو22 نم ةرتفلا لÓخ ايدادعا اركسسعم يرئازجلا بختنملا لخديسس ،لاغنسسلا يتهجاومل ادادعتسساو،1202 ايقيرفأا ممأا سساك

ةيدولوم نم لك نم نينثا نيبعلو ،دادزولب بابسش يدان نم5و ،وداراب يدان يف نوطسشني01 مهنيب ،ابعل32 يلتاب كيفودول يسسنرفلا هدوقي يذلا ينفلا زاهجلا ىعدتسساو ،ةركلا داحتل
ديلو.ف.رئازجلا داحتاو نارهو ةيعمجو ،ناسسملت دادوو ،ياد نيسسح رسصن ةيدنأا نم دحاو بعلو ،فيطسس قافوو ،رئازجلا



قيلعت نود ةروصص

ةئرلا سضارمأا ةحلسصم سسيئر ىلإا ةفاسضإا

ةثللا سضارمأاو مدلا سضارمأا ربخم سسيئر بيسصنت
ةبانعب دسشر نبا ىفسشتسسمب

ءاسسؤورلل افلخ ةباينلاب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا ح˘لا˘سصم˘لا ءا˘سسؤور بي˘سصن˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘سسا ل˘ف˘ح سسمأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت
دعب كرتسشملا يرازولا رارقلا بحومب ةبانعب دسشر نبا يعماجلا ىفسشتسسملا يف مهماهم ةيهتنملا حلاسصملا

سضار˘˘ما ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘ئر˘˘ك » داؤو˘˘ف ي˘˘فو˘˘ل˘˘خ» رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘˘لا بي˘˘˘سصن˘˘˘ت م˘˘˘ت ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ن˘˘˘سس76 نسسل م˘ه˘غو˘ل˘ب
كورب» روسسيفوربلا بيسصنت م˘تو ،«د˘ي˘سشر ي˘ل˘ع ن˘ب» رو˘سسي˘فور˘ب˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب«eigolomuenP » ة˘˘ئر˘˘لا

،«ةفي˘ن˘ح ة˘ع˘لو» رو˘سسي˘فور˘ب˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب »eigoloiboméH«مد˘لا سضار˘مأا ر˘˘ب˘˘خ˘˘م سسي˘˘ئر˘˘ك «نا˘˘سسح
افلخ ةباينلاب «eigolotnodnoraP»ةثللا سضارمأا ةحلسصم سسيئرك » رينم زاڨز» روسسيفوربلا بيسصنت متو
.«ةسشئاع نيسشتب» روسسيفوربلل

 ر.سس

 سنوتب نيسوبحملا ةسمخـلا نييرئازجلا نابشلا نع جارفقا
اسسبح رهسشا6 ـب مهيلع مكح نيذلا ةسسمخلا نييرئازجلا نابسشلا نع جارفإ’اب ةسسوسسب فائنتسسإ’ا ةمكحم تسضق
ةنيدم يف مهلاقتعإا مت ةسسمخلا نابسشلا نأا ةراسشإ’ا ردجتو.يلام نامسضل مهميدقت عم قباسس تقو يف ةذفان
يسضاملا توأا72 خيراتب  ةيروهمجلا ليكو رمأا مث نمأ’ا ناوعأاو نييسسنوت نينطاوم عم راجسش ةيفلخ ىلع ةسسوسس
ةينوناق تازواجت ةيسضقلا ىلع او˘ع˘ل˘طا ن˘يذ˘لا نو˘ما˘ح˘م˘لا در˘سسو.ر˘ه˘سشأا6 ـب مهيلع مكحلاو سسب˘ح˘لا م˘ه˘عاد˘يإا˘ب
يندملا عمتجملا تامظنم تكرحت تقو يف ،ةحايسسلا دسصق سسنوت اودسصق نيذلا نابسشلا اهل سضرعت ةرقحو
.مهحارسس قÓطإ’ ةوقب رئازجلا يف مÓعإ’ا لئاسسوو

ب .حلاسص
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°82ةبانع

°92 ةدكيكسس

°03سسارهأا قوسس

°92ةملاق

برحلا لÓخ ةيدنلوبلا يسضارأ’ا نم ناملأ’ا هكرت ام ىلع يلوتسستو ادنلوب قرسش وزغت ةيتيفوسسلا تاوقلا9391 -
نيب قيفوتلل ةدحتملا ممأ’ا نم نيعملا تودانرب كلوف تنوكلا لاتغت نريتسش ةمظنم8491 -    .ةيناثلا ةيملاعلا

.سسيردنم ناندع قبسسأ’ا ايكرت ءارزو سسيئر مادعإا1691 -    .نيطسسلف يف دوهيلاو برعلا
.ءانيسس قوف ةيليئارسسإا رزوركوتارتسس773 جنيوب سسسسجت ةرئاط طقسُست رسصم1791 -

.ةدحتملا ممأ’ا ىلإا واسسيب اينيغو ادانيرغ ،سشيدÓغنب مامسضنا4791 -
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةسسبتب ةرسضخوبب لغسشلا قوسس تابلطتم ززعت ةينيوكت تاسصسصخت
،ةريخأ’ا تاونسسلا لÓخ تاسصسصخت ةدع ،ةسسبتب ةرسضخوبب سسينوا يرزع ينهملا نيوكتلا زكرم ةرادا تثدحتسسا

ماع حتتفا يذلا ينيوكتلا زكرملا اذهف ،ةيمجنملا ةيدلبلا هذه ةعيبطو ،ةيداسصتقإ’ا ت’وحتلل ةبكاوم كلذو
ةدع9102 ربمتبسس ةرودل أايه دقو ،نيوكتلا تابلط لابقتسسإ’ مايأ’ا هذه دعتسسي ،تائملا هنم جرختو1002
كسشوت ثيحب ،ديد˘ح˘لاو م˘جا˘ن˘م˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘سصا˘خو ةر˘سضخو˘ب˘ب ل˘م˘ع˘لا قو˘سس ه˘جا˘ت˘ح˘ي ا˘مو ىسشا˘م˘ت˘ت تا˘سصسصخ˘ت
ىلع ،تاسصسصختلا نم ديدعلا نيهمتلا قيرط نع نوكتملل زكرملا حيتيو ،ءاهتنإ’ا ىلع ةرودلا هذهل تÓيجسستلا

حيلسصتو كيناكيمو ،تاسشرولاوتايلآا ةنايسصو ةدايقو ،تارايسسلا ءابرهكو ،مجانملا تادعم حيلسصتو كيناكيملا رارغ
، تاسصسصخت ةدع بابسشلا فرسصت تحت زكرملا عسضو دقف ،يروسضحلا نيوكتلل ةبسسنلاب اما ،فيفخلا نزولا تاسشرو
ىرخأا بسصانم نع Óسضف ،ةيتامولعملا لÓ˘غ˘ت˘سساو ،ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةداد˘ح˘لا ،زا˘غ˘لاو ي˘ح˘سصلا بي˘كر˘ت˘لا لا˘ج˘م ي˘ف ة˘سصا˘خو
.تيبلاب تاثكاملا ءاسسنلل ةهجوم

نايفسس ةزمحلا

د˘يد˘حو˘ب ي˘ح˘ب ر˘˘غ˘˘سصم قو˘˘سسب  ق˘˘ير˘˘ح سسمأا لوأا بسش
برغ د˘جاو˘ت˘م˘لا  ناور˘م و˘با ة˘ح˘سصم ن˘م ة˘بر˘ق˘م ىل˘ع
ي˘لاو˘ح به˘ل˘لا ة˘ن˘سسلأا تم˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘يأا،ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
.قوسسلا تاناخب ةنزخم تناك يكيتسسÓب قودنسص002

قيرح سسمأا ةبانعب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر د˘م˘خأا
تتأا ثيح ،ديدحوب  يحب رغسصم قوسس تاناخب علدنا
كلذب ةفلخم يكت˘سسÓ˘ب قود˘ن˘سص002 ىلع نارين˘لا

اذه ،ركذت  ةيرسشب رئاسسخ  يأا نود  ةيدام رئاسسخ
ةسصاخ ناكسسلا طسسو اعزفو  اعله  قيرحلا ثدحأا دقو
ةليلق راتمأا دعب ىلع ةدوجوم ةينكسسلا تارامعلا ناو
ةسصتخملا ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج نم،قوسسلا رقم نم
ة˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت تح˘˘ت˘˘ف ا˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا

لاز˘ت’ ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ب˘˘سسأ’او ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسبÓ˘˘م
ب .زوزام               .رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةسضماغ

قــيقحتلا ديق هع’دـنا باـبسسأا  ىقبت  امـــيف

يكيتسسÓب قودنسص002 مهتلي  قيرح
ةبانعب ديدحوب يف قوسسب

ةسبتب ريس ثداح يف صخش ةافو
ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدتو ةيحايسسلا هترايسس بÓقنا رثا سصخسش ةايحب رورم ثداح سسمأا راهن ىدوأا
رئب ةرئادو ةيدلب38 مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع عقو يرورم ثداح لجأ’ ،ةسسبتب ةعيرسشلاب ةيندملا

ةنسس72 يلاوح رمعلا نم غلبي سصخسش ةافو نع ثداحلا رفسسأا ةيحايسس ةرايسس بÓقنا يف ثداحلا لثمت ،مدقم
نمأ’ا حلاسصم تحتف اميف ،ةعيرسشلاب يكوبسشلا دمحم ىفسشتسسمب ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةثجلا ليوحت مت
.هتاسسبÓم يف اقيقحت

نايفسس ةزمحلا

ةسسبت

 ةقلاع تارايسسو تويب ةدعل لويسسلا برسست
ةريزغ راطمأا طقاسست تافلخم نم

لخاد راطمأ’ا هايمل تابرسست ةسسبت ةي’و ميلقإا ىلع سسمأا لوأا ءاسسم ةرازغب تلطاهت يتلا راطمأ’ا تفلخ
موي ةسسبت ةي’ول ةيندملا ةيامحلا تادحو تلخدتو ،لويسسلا ببسسب تارايسس فارجناو نينطاوملا نكاسسم
يذلاو ةيوجلا لاوحأ’ا ءوسس ببسسب Óيل فسصنلاو ةعسساتلا ةعاسسلا ةياغ ىلإا اءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا ذنم دحأ’ا

قرطلاو قرطلا فلتخم ربع رورملا ةكرح ةبقارم يف لثمت ينمأا زاهج عسضو مت ثيح راطمأا لوطه يف لثمت
يف تلثمت ةقرفتم تÓخدت ليجسست مت ثيح ةيدوأ’او ءايحا ةدعب ةبقارم تارايزو رواحملاو ةيسسيئرلا
يح ىوتسسم ىلع ةرامع سسيلهدو ةسسبتب ربمفون10 يحو مائولا يح ىوتسسم ىلع نيلزنم نم هايم سصاسصتما

يذلا01 مقر ينطولا قيرطلا يئزج قلغ مت امك نكسس06 يح ىوتسسم ىلع هايم سصاسصتما مت امك نكسس03
قيرطلا ىوتسسم ىلع عقو رورم ثداح ليجسست مت امك ةسسمخ50 جارخإا مت امك .ةئيطب رورم ةكرح دهسش
ةينمأا ةسسارح ءارجإا مت و اذه.اهبÓقناو ةيعفن ةرايسس فارحنا يف ثداحلا لثمت،ناكدلاب80 مقر يئ’ولا
.ةيراكب ةيدلبب جاربلا داو تاناسضيفل

نايفسس ةزمحلا

 ةي’ولا ةمسصاع نم مهبرق مغر ةيئادب ةايح نوسشيعي  مهسسفنا اوربتعا

 قيرطلا نوقلغي ةدكيكسسب فازفزلا يح ناكسس
تاعاسسل رورملا ةكرح نيفقوم قيرطلا قلغب ملك3ب ةدكيكسس ةنيدم نع ديعبلا فازفزلا يح ناكسس سسما راهن ماق
و، ةايحلا تابلطتم  مادعنا ىلا جاجتح’ا ببسس عجريو و،قيرطلا ىلع راجسش’ا عودج و تÓجعلا اوعسضو امدعب
مهئانب’ يسسردملا لقنلا ريفوت،يحلاب ةيبارتلا كلاسسملا ةأايهت و ديبعت  اهسسأار ىلع بلاطملا نم ةلمج اوعفر
حÓسصا لاغسشا ةلمكت، مهتانكسس نع ةديعب ربتعت و ايلاح اهب نوسسردمتي يتلا نع ’دب ةبيرق ةطسسوتم ىلا مهلقنو

فقاوم سصيسصخت، ةنيدملا زاغب تانكسسلا يقاب طبر و يحلاب ةران’ا ميمعت عم ةفقوتملا يسسيئرلا عراسشلا قيرط
لامع سصيسصخت و تنرتن’اب يحلا طبر،يسسيئرلا عراسشلاب رورملا نم  ليقثلا نزولا تانحاسش عنم و تÓفاحلل
تانكسسلا نم نييسصقملا نينطاوملل ةفلتخم غيسصب تانكسس سصيسصخت عم، ةمامقلا عفر لجا نمقطنملاب ةفاظن
ةيركسسعلا و ةيندملا ةلوؤوسسملا تاهجلا فلتخمل بلاطم ةحئ’ اوهجو فازفزلا ناكسس نا ىلا راسشي .ةيعامتج’ا

.مهبلاطم قيقحت ىلع لمعلا و لخدتلا مهدسشانت
رانيدوب ةايح
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