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ةبلطل33 ـلأ ةر˘˘ي˘˘سسم˘˘لأ لÓ˘˘˘خ
اهدهسشت يتلأ ةيرئأزج˘لأ تا˘ع˘ما˘ج˘لأ

˘مو˘ي ل˘ك ن˘طو˘لأ تا˘ي’و ن˘˘م دد˘˘ع
موي ةحيبسص نمأ’أ لاجر ماق ،ءاثÓث

ربوتكأأ8 خيراتل قفأوملأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ
ت’اقت˘ع’أ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سسب ،يرا˘ج˘لأ
لÓخ ةمسصاعلاب ةبلطلأ فوفسص يف
ددع تباج يتلأ ةريبكلأ مهتريسسم
ةحاسس نم ءدب ةمسصاعلأ عرأوسش نم
،نوزع باب عراسشب أرورم ،ءأدهسشلأ
’وسصو ناسضمر نابع ، ديعسس روب
نب يبرعلأ ،فسسوي دوغيز عراسش ىلإأ

نيأأ ،يزكرملأ ديربلأ ةحاسسو يديهم
أودسشتحأ نيذلأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘كم˘ت˘ي م˘ل
مهل قÓطنأ ةطقنك ءأدهسشلأ ةحاسسب
ةدا˘ت˘ع˘م˘لأ م˘ه˘تأرا˘ع˘سشل ن˘يددر˘˘م˘˘لأو
ماظنلل يرذجلأ رييغت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ

ةيسسائر تاباختنأ ميظن˘ت˘ب ةدد˘ن˘م˘لأو
فر˘˘ظ˘˘لأ ي˘˘˘ف بع˘˘˘سشلأ ا˘˘˘ه˘˘˘سضفر˘˘˘ي
دوجو عم اميسس’ يلاحلأ يسسايسسلأ
يف تايسسائرلأ ءأرجإأ نأأو ماظنلأ اياقب

ةداعإأ وه ةيقيلفتوبلأ هوجولأ ءاقب لظ
ثيح““ ،يقيلفتوبلأ ماظنلأ ةعانسصل
ديربلأ ةحاسس زواجت نم ““أونكمتي مل
سسيرو˘م ة˘حا˘سس غو˘ل˘ب˘ل يز˘˘كر˘˘م˘˘لأ

م˘˘˘˘هرا˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأو نأدوأ
لاجر ددسش ثيح ،ةيحيرأاب يدايتع’أ
ةل˘م˘ح˘ب وأأد˘بو م˘ه˘ت˘ج˘ه˘ل ن˘م ن˘مأ’أ
أوماق امك ،ةوقب فينعتلأو فيقوتلأ
نود لاح ينمأأ دسس وأأ رأدج سضرفب
ى˘ن˘ب˘م ي˘ط˘خ˘ت ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ةرد˘ق
ام سسكع ىلعو  .يزكرملأ ديربلأ
ن˘م ة˘ق˘با˘سسلأ تأر˘ي˘سسم˘لأ ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش
فلتخم ىلع ةفثكم ةينمأأ تأزيزعت
ل˘ك كر˘˘ت ع˘˘م ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ عرأو˘˘سش
،مهبلاطم نع ريبعتلل ةبلطلل ةيرحلأ
هذ˘ه ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘طر˘سشلأ تج˘ه˘ت˘˘نأ
قيرفت˘لأو ف˘ي˘ن˘ع˘ت˘لأ بو˘ل˘سسأأ ةر˘م˘لأ

ىل˘ع تمد˘قأأ ثي˘ح ،لا˘ق˘ت˘ع’أ أذ˘كو
ي˘ف أو˘جر˘خ ن˘يذ˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ لا˘ق˘ت˘عأ

نم مهعنمب تماقو ،ةيملسس ةريسسم
ربتعت يتلأ ءأدهسشلأ ةحاسسب عمجتلأ
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ نأأ ر˘ي˘غ ،م˘ه˘قÓ˘ط˘نأ ة˘ط˘ق˘ن
ق˘ي˘ي˘˘سضت˘˘لأ ت’وا˘˘ح˘˘م ل˘˘ك م˘˘غرو
ىلإأ م˘ه˘تر˘ي˘سسم أو˘ل˘سصأو ق˘ير˘ف˘ت˘لأو
امك ،يديهم نب يبرعلأ عراسش ةياغ
ن˘˘˘م أدد˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ فو˘˘ف˘˘سص ي˘˘ف تأءا˘˘م˘˘غإ’أ

سضر˘˘˘ع˘˘˘ت بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’أو
تعدتسسأ ةيحسص تاكعول مهسضعب
امك ،ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ لا˘جر ل˘خد˘ت
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘˘ع مد˘˘ق˘˘ت

م˘ث ن˘˘مو ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لأ د˘˘ي م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ل

ءاسسرإاب ةبلاطملل ةريسسملاب قاحتل’أ

دا˘سسف˘˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘لود

لأو˘مأ’أ د˘يد˘ب˘ت ي˘ف ن˘ي˘ب˘ب˘˘سست˘˘م˘˘لأو

قÓ˘˘طإأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب ،بع˘˘سشلأو

.يأأرلأ ءانج˘سسو ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ حأر˘سس

فلتخم تدهسش ،ةمسصاعلأ بناج ىلإأ

عوبسسأأ لكك ىرخأ’أ نطولأ تاي’و

،نأرهو رأرغ ىلع ةبلطلل تأريسسم

يتلأ جريرعو˘ب جر˘ب ة˘ي’وو ،ة˘يا˘ج˘ب

نم ددع فيقوت ىرخأ’أ يه تفرع

أوجرخ نيذلأ ةبلطلأ نم نيرهاظتملأ

مهسضفر ديدجتل33ـلأ ةريسسملأ يف

افوخ قبا˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ زو˘مر دو˘جو˘ل

قبسسأ’أ سسيئرلأ ماظن رأرمتسسأ نم

د˘ع˘ب ““ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘˘ب ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع““

اهؤوأرجإأ ررقملأ ةيسسائرلأ تاباختن’أ

،لبقملأ ربمسسيد رهسش نم21ـلأ يف

هوجولأ نم ددع حسشرت بقع اميسس’

ماظنلأ ىلع ة˘بو˘سسح˘م˘لأو ة˘م˘يد˘ق˘لأ

لوأ’أ ر˘يزو˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلأ

سسيئرو ““نوبت ديجملأ دبع““قبسسأ’أ

ن˘ب ي˘ل˘ع ““تا˘ير˘ح˘لأ ع˘ئÓ˘ط بز˘˘ح

ررقملأ ةيسسائرلأ تاباختنÓل““سسيلف

ر˘ه˘سش ن˘˘م21أÓ˘˘لأ ي˘˘ف ا˘˘هؤوأر˘˘جأ

 .لبقملأ ربمسسيد
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يف سسمأأ ،يحبأر نسسح لاسصت’أ ريزو فسشك
ـلأ ةرودلأ لاغسشأأ حاتتفأ ةبسسانمب اهاقلأأ ةملك

رحب˘لأ ءا˘ب˘نأأ ت’ا˘كو ة˘ط˘بأر ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل82
ةيناملرب˘لأ ة˘كرا˘سشم نأأ ط˘سسو˘ت˘م˘لأ سضي˘بأ’أ
اهتدهسش يتلأ ةبلطلأ تأريسسم يف ةيسسنرفلأ

ة˘سضر˘غ˘م فأر˘طأأ دو˘جو د˘كؤو˘ي،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و
فاسضأأو.رئأزجلل ايلعلأ ةحلسصملأ دسض لمعت
اهيلع يبعسشلأ درلأ نأأ ،ةباينلاب ةفاقثلأ ريزو
ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م ى˘لإأ أر˘ي˘سشم ،ا˘˘ي˘˘فا˘˘ك نا˘˘ك
نوؤو˘سشلأ ي˘ف ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ ل˘˘خد˘˘ت يأ’ سضفأر˘˘لأ
يمسسرلأ قطانلأ ددسش امك.رئأزجلل ةيلخأدلأ
لئاسسول ما˘ه˘لأ رود˘لأ ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لأ م˘سسا˘ب
يف ,ءابنأ’أ ت’اكو اهتمدقم يفو مÓعإ’أ
نيمثتو نواعتلأ و رأوحلأ و مÓسسلأ ميق زيزعت
ليبسس يف اعيمج ا˘ه˘سضو˘خ˘ن ي˘ت˘لأ برا˘ج˘ت˘لأ

ةبكأومو ةي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ ة˘سسرا˘م˘م˘لأ ق˘ي˘م˘ع˘ت
يف اميسس’ ,ةجهتنم˘لأ تأرا˘سسم˘لأو دو˘ه˘ج˘لأ
ة˘ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ف˘˘سضلأ ي˘˘ف ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ لود˘˘لأ
,لثمأ’أ رايخلأ أذهب نمؤو˘ت ي˘ت˘لأ ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل
يف امهم أرود بعلت ت’اكولأ هذه نأأ أدكؤوم
نأدلب معت يتلأ ةيباجيإ’أ ت’وحتلأ ةبكأوم
م˘كح˘لأ ز˘يز˘ع˘ت ى˘˘لإأ ة˘˘فدا˘˘ه˘˘لأو ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةعا˘ن˘ق˘كو ا˘ه˘بو˘ع˘سشل را˘ي˘خ˘ك ي˘طأر˘ق˘م˘يد˘لأ

ةيمتح ةجيتنك ةيسسايسسلأ اهتمظنأ’ ةخسسأر
يتلأو انلود اهب معنت يذلأ ةيمنتلأو روطتلل
ةسسرامم ىلإأ ءاقتر’أ ةرورسض ىلإأ تسضفأأ
ةرهاظ ىلإأ يحبأر قرطت امك.دسشأرلأ مكحلأ
ةديلو اهنأأ لاق يتلأ ةطول˘غ˘م˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

ع˘قأو˘م ر˘ثا˘كتو ي˘نور˘˘ت˘˘كل’أ مÓ˘˘عإ’أ م˘˘خز
ىمسسي ام تزرفأأ يتلأ يعامتج’أ لسصأوتلأ
،يحبأر نسسح حسضوأأو.ةطولغملأ ةمولعملاب
يف ،ميق˘لأ تا˘مو˘ظ˘ن˘م˘ب تر˘سضأأ ةر˘ها˘ظ˘لأ نأأ

نيسصتخملأ نأأ فاسضأأو.م˘لا˘ع˘لأ ءا˘ح˘نأأ ع˘ي˘م˘ج
تلّلسضو ةطولغم تايأور تمدق اهنأأ أوظح’
ريوحتو هرعاسشمب بعÓتلأ لÓخ نم يقلتملأ
ع˘سضي ر˘مأ’أ نأأ ى˘لإأ ر˘يزو˘لأ را˘سشأأو.ها˘˘يا˘˘سضق
ءابنأ’أ ت’اكوك ،ةيديلقتلأ مÓعإ’أ لئاسسو
ةيامحو قرافلأ ةعا˘ن˘سصل ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم ما˘مأأ
تاباختن’أ ةيطغتب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأأ.ة˘ن˘ه˘م˘لأ

21ـلأ يف اهؤوأرجإأ ررقملأ ةلبقملأ ةيسسائرلأ
نأأ يحبأر لاقف ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘سسيد ر˘ه˘سش ن˘م
تح˘ت نو˘كت˘سس ير˘سصب˘لأ ي˘ع˘م˘سسلأ ة˘ط˘ل˘˘سس
ة˘ل˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ فر˘˘سصت
عم تأءاقل ةدع ميظنت نع افسشاك,تاباختنÓل
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ سسي˘˘˘ئر
ميظنت ىلع لمعلل يفرسش دمحم تاباختنÓل
لئاسسو نأأ قايسسلأ سسفن يف أدكؤوم .ةيلمعلأ
لمعت ’ تايسسائرلأ عطاقتسس يتلأ مÓعإ’أ

.دÓبلل ايلعلأ ةحلسصملأ لجأأ نم

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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يقيلفتوبلا ماظنلا اياقب ليحرب ةبلاطملل ةمصصاعلا عراوصش فلتخم تباج ةريصسم يف

لاقتع’او فينعتلل نوسضرعتي ةبلطلا
ةطرسشلا رسصانع فرط نم

:يحبار .. رئازجلا ةحلصصم لجأا نم لمعت ’ تايصسائرلا عطاقتصس يتلا مÓعإ’ا لئاصسو نأا دكأا

””رئازجلا ةحلسصم دسض لمعت فارطأا دوجو تدكأا ةيسسنرفلا ةيناملربلا ةيسضق””

سسيئر بئان ءاثÓثلأ سسمأأ فرسشأأ
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ د˘ب˘ع““ تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
يرود˘م »ب ا˘قو˘فر˘م ““طÓ˘˘ي˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل و˘˘سضع ““د˘˘حأو˘˘لأ د˘˘ب˘˘˘ع
ميسسأرم ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب مÓ˘عإ’أ
ي˘˘ئ’و˘˘لأ ق˘˘سسن˘˘م˘˘˘لأ بي˘˘˘سصن˘˘˘ت
ةط˘ل˘سسل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ي˘بود˘ن˘م˘ل˘ل
تاباختنÓل ةلقتسسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘يو ة˘˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل

كلذو ““ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘عو˘˘˘˘ب دأر˘˘˘˘م»ب
عمتجملأ نم تايلاعف روسضحب
بي˘سصن˘ت˘لأ م˘ي˘سسأر˘˘م . ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ
ءا˘˘سضعأأو ي˘˘ئ’و˘˘لأ ق˘˘سسن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ر˘ق˘م˘ب تم˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘بود˘ن˘˘م˘˘لأ
ى˘ن˘ب˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ي˘بود˘ن˘م˘˘لأ
ةبقأرمل ةلقتسسملأ ةئيهلل ميدقلأ
نÓعإ’أ مت (ةقباسسلأ) تاباختن’أ

ءا˘سضعأأ ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م

80 م˘˘˘هدد˘˘˘عو ة˘˘˘ي˘˘˘بود˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ليثمتلل با˘ي˘غ ي˘ف تا˘ي˘سصخ˘سش
ةيبودنملأ ةب˘ي˘كر˘ت ي˘ف يو˘سسن˘لأ
ا˘سسي˘ئر تم˘سض ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ
لكو (بيبط) ““دأرم ةيدقعوب““
رسضحم) ن˘يد˘لأ رو˘ن ة˘بأر˘ع˘ل ن˘م
ي˘قو˘˘سش د˘˘ي˘˘ب˘˘ع ن˘˘بو (ي˘˘ئا˘˘سضق
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘˘ق)و (ق˘˘˘˘˘˘˘˘ثو˘˘˘˘˘˘˘˘م)

ميظن يجانو (يما˘ح˘م)ة˘ع˘م˘جو˘ب

د˘ب˘ع ع˘ي˘برو˘بو (ة˘لود سسد˘ن˘ه˘م)

ة˘سسسسؤو˘م˘ب ق˘با˘سس را˘˘طإأ)قأزر˘˘لأ

راطإأ) بيعسش ةأدأدو ( زاغلنوسس

يفو . يلع يميهربو (يعومج

سسمأأ ءا˘˘˘˘سسم ىدأأ دد˘˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘˘ه

ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لأ ءا˘˘سضعأأ

ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسل˘ل

نيميلأ ةبانع ةي’ول تاباختنÓل

يئاسضقلأ سسلج˘م˘لا˘ب ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’أ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب

ا˘ي˘˘م˘˘سسر م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘سسرا˘˘م˘˘م

ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب دأد˘˘عإأ ي˘˘ف عور˘˘سشلا˘˘ب

ة˘يد˘ل˘ب˘لأ تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ بي˘سصن˘ت

نإا˘ف ةرا˘سشإ’ا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج˘˘لأو21.لأ

م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م˘˘لأ

نيمويلأ يف فرسشتسس اهبيسصنت

بي˘˘سصن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ

نوكتت يتلأ ةيدلبلأ تايبودنملأ

3و سسيئر نم ةيدلب ةيبودنم لك

لك اهل عسضويسس ثيح نيبودنم

اهتمهم حاجنإأ لجأأ م تايناكمإ’أ

ى˘˘ل˘˘ع فأر˘˘سشإ’أو ر˘˘ي˘˘سضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل

ةمداقلأ ةي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘لأ

.مداقلأ ربمسسيد21 يف ةررقملأ
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ن˘˘م ل˘˘ك سسمأأ حا˘˘˘ب˘˘˘سص فر˘˘˘سشأأ
يمÓعإ’أ و يوأد˘ع˘سس رو˘ت˘كد˘لأ
ءا˘سضعأأ لو˘غ ر˘ما˘ع يوا˘ن˘ف˘˘ح˘˘لأ
ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
بيسصنت ىلع تاباختن’أ ميظنتل
ةلسشنخ ةي’وب ةطلسسلأ ةيبودنم
روسضحب دهاجملأ فحتمب كلذو
ءا˘سضعأأ و ي˘ند˘م˘لأ ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘لأ
يثوع˘ب˘م فر˘سشأأ د˘قو . ة˘ط˘ل˘سسلأ
ىلع ةل˘سشن˘خ ة˘ي’و ى˘لإأ ي˘فر˘سش
لÓب يعماجلأ ذاتسسأ’أ بيسصنت
ةي’وب ةن˘ج˘ل˘ل ا˘ق˘سسن˘م ي˘سسي˘نوأأ

ةيئ’ولأ ةنجللأ تبسصن و ةلسشنخ
عقو نيذلأو ةعبسسلأ اهءاسضعأأو

يماحملأ نم لك مهو مهرايتخأ
ل˘ي˘ل˘ق ذا˘ت˘سسأ’أو ل˘ي˘ب˘ن ي˘˘سسا˘˘سس

د˘ب˘ع ةر˘˘يدز ذا˘˘ت˘˘سسأ’أ و ح˘˘لا˘˘سص
يسسيع لوزهم روتكدلأو ميركلأ

يبيبو حلاسص ةديدحوب ديسسلأ و
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘ج د˘˘˘قو . م˘˘˘ي˘˘˘كح
ثيح ، ةيداع ءأوجأأ يف بيسصنتلأ

د˘ق˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ د˘˘ع˘˘بو
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ سسي˘˘˘ئر ي˘˘˘ثو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘م
ةئيهلل ديدجلأ رقم˘لأ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ
بقترملأ نم ثيح ، راباب قيرطب
بي˘˘سصن˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘سشا˘˘ب˘˘˘ت نأأ
˘ما˘يأ’أ ي˘ف ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ بتا˘˘كم˘˘لأ

 YªôG¿. Ü. ةمداقلأ

ةبانع ءاصضق ضسلجمب ةينوناقلا نيميلا ءادأاب اوماق

ةطلسسلل ةيئ’ولا ةيبودنملا بيسصنت
تاباختنÓل ةلقتسسملا ةينطولا

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ سسي˘˘ئر بئا˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ
تاباختنÓل ةلقتسسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘ع ““طÓ˘ي˘م ظ˘ي˘ف˘ح˘لأ د˘˘ب˘˘ع““

و˘ح˘ن ى˘لإأ ا˘ي˘ن˘طو ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ة˘جا˘ح
ى˘ل˘˘ع ف˘˘ظو˘˘م نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ف˘˘سصن
ىلع رهسسلل ينطولأ ىوتسسملأ
ة˘ي˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت

21لأ ي˘˘ف ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لأ ة˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لأ
ن˘ير˘طؤو˘م ن˘م مدا˘ق˘لأ ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
ز˘˘كأر˘˘م ءا˘˘سسؤورو ن˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘قأر˘˘˘مو
فئاظو˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو بتا˘كمو
ظيفحلأ دبع““ ““ اعدو ىرخأ’أ

سسمأأ هفأرسشإأ لÓخ ““ ““طÓيم
قسسنملأ بيسصن˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ثÓ˘ث˘لأ
دأر˘م““ ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لأ
برقتلأ ىلإأ بابسشلأ ““ ةيدقعوب
نم تايد˘ل˘ب˘لأ تا˘ي˘بود˘ن˘م˘لأ ن˘م
لمع ةسصرف ىلع لوسصحلأ لجأأ
ةبسسانملاب هل ةملك يف أدكؤومو.
نو˘˘كت نأأ ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘مأ’أ نأأ
ة˘˘ب˘˘سسن ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
نأ’ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ا˘ه˘ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ
ر˘ف˘سص نو˘كت˘سس ر˘يوز˘ت˘لأ ة˘ب˘˘سسن

. هريب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘سسمو
نأاب ةلئاف˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نأأ فا˘سضأأو
لجأ نم جرخ يذلأ لمأ’أ ققحتي

طرافلأ يرفيف22 يف بعسشلأ
ةرح ة˘ي˘سسا˘ئر تا˘با˘خ˘ت˘نأ ءأر˘جإا˘ب
ل˘˘˘ك نأو ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘يز˘˘˘˘نو
ن˘م كلذ ى˘ل˘ع لد˘ت تأر˘سشؤو˘م˘لأ

لجسسم فلأأ821 ليجسست لÓخ
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ م˘ئأو˘ق˘لأ ي˘ف د˘يد˘˘ج
““طÓيم ظيفحلأ دبع““ رركو.
ةلقتسسملأ ةينطو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ نأا˘ب
ةئي˘ه˘لأ ف˘ل˘خ˘ت م˘ل تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ة˘ب˘قأر˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ
نأأ دكأأ ثيح ةقباسسلأ تاباختن’أ
ةئ˘ي˘ه˘لا˘ب ا˘ه˘ل ة˘قÓ˘ع ’ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
ةيلخأدلأ ةرأزو نأأ ثيح ةقباسسلأ

سسيل را˘ي˘مأ’أو ر˘ئأود˘لأ ءا˘سسؤورو
يفو ريسضحتلأ يف ةقÓع يأأ مهل
ةرأزوو ةيباختن’أ ةيلمعلأ ريسس
ةطل˘سس يأأ ا˘ه˘ل تسسي˘ل ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ

ةلقتسسملأ ةينطولأ ةطلسسلأ ىلع
.تاباختنÓل
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قصسنملا بيصصنت ىلع هفارصشإا لÓخ ””طÓيم””
ةبانع ةي’ول يئ’ولا

لمع بسصنم نويلم فسصن
ةمداقلا ةيسسائرلا تاباختن’ا ريطاتل

لوغ رماع يوانفحلا يمÓعإ’ا اهيلع فرصشأا
 يوادعصس روتكدلاو

ةلقتسسملا ةيبودنملا ءاسضعأاو قسسنم بيسصنت
ةلسشنخ ةي’وب تاباختن’ا ميظنتل

نم22ـلا يف يملصسلا ينطولا كارحلا ةيادب ذنم ةرم لوأ’و نطولا تاي’و فلتخم يف ضسمأا ةطرصشلا رصصانع مدقأا
ماظنلا زومر ليحرب ةبلاطملا ةيعوبصسأ’ا مهتريصسم لÓخ ةبلطلا نم تارصشعلا لاقتعا ىلع ،يصضاملا يرفيف

مهتريصسم ضضاهجإاو نيرهاظتملا قيرفتل مهنم ةلواحم يف كلذو ،ةهيزنو ةفافصش تاباختنا ءارجإ’ طرصشك قباصسلا
. ةبوعصصب ةمصصاعلا عراوصش نم ددع تباج يتلا33ـلا

لولح ةثÓث حرتقا
داصصتق’اب ضضوهنلل
:دويعصس دمحم ..ينطولا

يه ةيطارقوريبلا””
يسسيئرلا ببسسلا
نيرمثتسسملا بورهل
””رئازجلا نم
يف يلودلا راصشتصسملا ددصش
يحايصسلا يعانصصلا رامثتصس’ا

ضسمأا هلوزن ىدل دويعصس دمحم
حابصصلا فيصض ةصصح ىلع افيصض

ةانقلا ريثأا ربع ثبت يتلا
ةيمهأا ىلع ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا
لاجملا يف رامثتصس’ا
ةجردب دمتعي يذلا يداصصتق’ا
قطانملا ريفوت ىلع ىلوأا
نع اديعب ةزهاجلا ةيعانصصلا

يتلا ةيطارقوريبلا ةرهاظ
ليحرو فوزع يف ببصستت
اعدو .نيرمثتصسملا نم ديدعلا

ىلإا تاطلصسلا هنأا دويعصس دمحم
رامثتصسÓل ضصاخ ريزو نييعت
ةرازو نع عاطقلا لصصفو
بعصش ةدع لمصشت يتلا ةعانصصلا
ةرورصض ىلع ادكؤوم .ةيداصصتقا

يتلا ةريثكلا تابوعصصلا ةجلاعم
يف عيراصشملا باحصصأا ضضرتعت
تاءارجإ’ا لÓخ نم رئازجلا
يف تببصست يتلا ةيطارقوريبلا

ينطولا داصصتق’ا ةلقرع
نم بابصشلا نم ريثكلا بورهو
ىلا مهريغو عيراصشملا باحصصأا
نأا ثدحتملا دكأا امك.جراخلا

ضصرفلا ءاطعإاو لاجملا حتف
نيلوؤوصسملا لك ةبقاعمو عيمجلل
نم مهلزعب كلذ يف نيببصستملا

ضصرف نم ززعيصس مهبصصانم
نم ديزملا مامتها ىلع لوصصحلا
ريثكلا ىري نيذلا نيرمثتصسملا

ةبصصخ ضضرأاك رئازجلا مهنم
ةراقلا يف رامثتصسÓل
لبقملا يف هنكل .ةيقيرفإ’ا
تقولا لماع ةيمهأا ىلع رصصأا
اندÓب يف Óمهم ىقبي يذلا

ةيصساصسأ’ا ةزيكرلا وه امنيب
ام ضسكع ،داصصتق’اب ضضوهنلل
ذإا ةروطتملا نادلبلا يف ثدحي
.بهذ نم تقولا نوربتعي
اهنأا لاق لولح ةثÓث حرتقيل

لكاصشملا نم ريثكلا لحب ةليفك
داصصتق’ا اهنم يناعي يتلا
اهتمدقم يف ركذو ينطولا

لماعلاب مامته’ا ةرورصض
نيوكتلا قيرط نع يرصشبلا
ةيزهاج ىلإا ةفاصضإ’اب ،ينهملا
ةلازإاو ،ةيعانصصلا قطانملا
ليوحتل ةيزاوملا قاوصسأ’ا
اهنأا لاق يتلا ةبعصصلا ةلمعلا
ومن فقوت ءارو رصشابملا ببصسلا
.يرئازجلا داصصتق’ا
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ةيريدم مسساب ثدحتملا فسشكو

تاحير˘سصت ي˘ف ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ح˘سصلا

دد˘ع زوا˘ج˘ت ن˘ع سسمأا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص

ةبسصحلا ءادب ةقلعتملا تاباسصإ’ا

ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع «نور˘م˘حو˘ب˘˘لا » وأا

ةلاح055ـلا زجاح ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا

اهدكأا نأاو قبسس ةلاح52 وحن اهنم

نأاب ثدحتملا دكأاو ، روتسساب دهعم

ىلع ةعزوم ةروكذملا تاباسصإ’ا

امي ةي’ولا تايدلب نم ريبك ددع

رذ˘ن˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
ةدو˘˘ع ل˘˘ظ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سس أاو˘˘سسأ’ا˘˘ب
ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م ى˘˘لإا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا

نيب سضرملا اذهل ريبكلا راسشتنإ’او

رم˘ع˘لا ن˘م11ـلا نود لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
ىوتسسم ىقبي ام ىلوأ’ا ةجردلاب
دنع ةيحسصلا تاهجلا ىدل رذحلا
ر˘خآا را˘ع˘سشإا ى˘لإا ءار˘م˘ح˘لا ة˘جرد˘لا

سسجا˘ه˘˘ب ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
ة˘ي˘م˘سسو˘م˘لاو ة˘ي˘ئا˘بو˘لا سضار˘˘مأ’ا
ى˘ل˘ع ه˘لÓ˘ظ˘ب ي˘ق˘ل˘ي˘˘ل دا˘˘ع يذ˘˘لا
تثد˘˘ح˘˘ت ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و نا˘˘˘كسس

د˘ياز˘ت ن˘ع سسمأا ة˘قو˘ثو˘م ردا˘˘سصم
با˘ه˘ت˘لا سضر˘م˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع
ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘لا˘ب ا˘˘يا˘˘ح˘˘سسلا

ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ل˘ج˘˘ي˘˘ج

ةدكؤوم ةلاح04ـلا زجاح زواجتو
ريسشب ىفسشتسسم ىلإا اهباحسصأا لقن
هذ˘ه تد˘كأاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا˘ب يرو˘ت˘ن˘˘م

32 نع ل˘ق˘ي’ا˘م دو˘جو ردا˘سصم˘لا

نيباسصملا عومجم نيب نم Óفط
ل˘ب˘ق ن˘م م˘ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م تم˘ت ن˘يذ˘˘لا
يذلا رمأ’ا ةيئافسشتسسإ’ا حلاسصملا
نم ءايلوأÓل ر˘ي˘ب˘كلا ق˘ل˘ق˘لا ر˘سسف˘ي

ريبك لكسشب سضرملا اذه راسشتنا

سضعب ىوتسسم ىلع عقوتم ريغو

لجيج نم ةيقرسشلا ةهجلا قطانم

دق تنا˘ك ة˘ق˘با˘سس ر˘يرا˘ق˘ت ل˘ظ ي˘ف

تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب تط˘˘˘˘بر

عاو˘نأا سضع˘ب˘ل ر˘ي˘ب˘كلا را˘سشت˘˘نإ’او

سضارمأا ةد˘ع˘ل ل˘قا˘ن˘لا «سضو˘ع˘ب˘لا»

ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘˘ت مد˘˘عو

سضعبب ةحسصلا ظفح بتاكم اذكو

ريخأ’ا اذه ىلع ءاسضقلل تايدلبلا

. ةفاثكلا هذهب هراسشتنا لبق

ةي’ولإ قرسشب اياحسسلإ باهتلإ ءإدب تاباسصإ’إ لسسلسسم لسصإوتي اميف/ لجيج

 ةلاح055ـلا زجاح زواجتب فرتعت ةحشصلا حلاشصمو ةبشصحلا ءادب نيباشصملا ةرئاد عاشستا
تايفسشتسسملإ لخإد ةيحسص ةدحو05 ثإدحتسسإ

نويئاسصخأإ ..عÓقإ’إ ىلع نينخدملإ ةدعاسسمل
رطخلإ صسوقان نوقدي

ايونشس ناطرشسلاب ةباشصإا فلأا01
نيخدتلا ببشسب

يف سصخسش ف’آا01 نم رثكأا ةنسس لك ةئرلا ناطرسس بيسصي
روسسيفوربلا بسسحب نيخدتلا وه سسيئرلا ببسسلاو ، رئازجلا
ةانقلا اهب سصخ تاحيرسصت يف حسضوأا يذلا يوافرط فسسوي

ةباسصإا02 ىلإا91 نيب ام ليجسست متي هنأا ىلوأ’ا ةيعاذإ’ا

ىلإا ف’آا8 نيب انيطعي ام وهو ةمسسن فلأا001 ىلإا ةبسسنلاب

نيب رئازجلا يف ةنسس لك ةئر ناطرسسب ةديدج ةباسصإا ف’آا01

ا˘ه˘ب˘ب˘سس ة˘ئر˘لا تا˘نا˘طر˘سس ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب09 ىلإا08
ةداعإا ىلإا ةحسصلا ةرازوب ةبيهرلا ماقرأ’ا هذه تعفدو.نيخدتلا
ثادحتسسا ىلوأ’ا ةوطخلا تنا˘كف ،ا˘ه˘تا˘سسا˘ي˘سس ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا

ىلع نينمدم˘لا ةد˘عا˘سسم˘ل تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ت’ا˘كو
نأا قايسسلا اذه يف «ر˘ي˘ت˘ن˘سش» رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ح˘سضوأاو.عÓ˘قإ’ا

نع عÓقإ’ا ىلع ةدعاسسملل ةدحو05 تحتف ةحسصلا ةرازو
ميقن نأا رظتنملا نمو ،تايفسشتسسملا ىلع ةعزوم نيخدتلا

عم ةنتاب ةي’و يف لبقملا ربمسسيد رهسش نم11 ـلا يف اسصبرت
عÓقإÓل نينخدملا ةقفارم قرط ةسسارد لجأا نم نيسضرمملا

نامدإ’ا ةبسسن لازت ’و.ةريطخلا ةداملا هذه ىلع مهنامدإا نع
نم م˘غر˘لا˘ب ر˘م˘ت˘سسم د˘ياز˘ت ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ن˘ي˘خد˘ت˘لا ى˘ل˘ع
يتلا ةرهاظلا نم دحلل ةلودلا فرط نم ةذختملا تاءارجإ’ا

ة˘لا˘ح ف’آا01 تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لاو نا˘طر˘سسل˘ل بب˘سسم لوأا د˘˘ع˘˘ت
هقسش يف ديدجلا ةحسصلا نوناق هيلع سصن ام مغرف.ايونسس
عنمو ةيمومعلا نكامأ’ا يف نيخدتلا عنمب قلعتملا يباقعلا
ام وهو.بيهر عافترا يف هكÓهتسسا ةبسسن نأا ’إا ، رسصقلل هعيب
يتلا ماقرأ’ا بسسحف، ةتيمملا سضارمأ’اب ةباسصإ’ا ديازت ينعي
ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا سسيئر «ريتنسش» روسسيفوربلا اهمدق
ةماع ةفسصب غبتلل نيكلهتسسملا نينطاوملا ةبسسن ناف نيخدتلا

ةئاملاب03 ـلا تزواجت يتلا لاجرلا ةئف ىدل ةسصاخ, ةعفترم
ةبسسنلا اهيف ربتعت ’ يتلا ءاسسنلا سسكع ىلع، نينخدملا نم
نع نيعل˘ق˘م˘لا ة˘ب˘سسن د˘ع˘ب دد˘ح˘ت م˘ل يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘ع

±.S°∏«º.نيخدتلا

يرحبلإ ديسصلل ماعلإ ريدملل لمع ةسسلج
«صشومح هط» تايئاملإ ةيبرتو

نيدايشصلا ةدئافل ةديدج براوق ءانتقا
فراطلا و ةبانع يتيلول نييفرحلا

ةبانع يتي’و ىوتسسم ىلع يفرحلا ديسصلا براوق فلم هجتي
«يرامع فيرسش» تاهيجوتل اعبت كلذو ابيرق لحلا ىلإا فراطلاو
ديسصلل ماعلا ريدملا فرسشا ثيح ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو
ةسشرولا سشماه ىلع ةبانعب «سشومح هط» تايئاملا ةيبرتو يرحبلا
ىل˘ع ير˘ئاز˘ج˘لا قر˘سشلا تا˘ي’و˘ل قرزأ’ا دا˘سصت˘قÓ˘ل ة˘يو˘ه˘ج˘لا

تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديسصلل ينقتلا نيوكتلا ةسسردم ىوتسسم
نيينهملا ء’ؤوه ةيعسضو ة˘يو˘سست˘ل ة˘ن˘كم˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا ة˘سشقا˘ن˘م˘ل
ءانتقاب لفكتلا ىلع ديكأاتلا مت نيأا نوناقلا راطإا يف مهب لفكتلاو
ةبانع يتي’و نم لكل نييفرحلا نيدايسصلا ةدئافل ةديدج براوق
ةسسردملل ةرايز ءاقللا اده لÓخ ماعلا ريدملل تناك امك فراطلاو
يرحب˘لا د˘ي˘سصلا ة˘ير˘يد˘م بسسحو .ةذ˘تا˘سسأ’ا سضع˘ب˘ب ءا˘ق˘ت˘لإÓ˘لاو
ماعلا ريدمل لمعلا ةسسلج نإاف ةبانع ةي’ول ةيلديسصلا دراوملاو
لك روسضحب تمت«سشومح هط» تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديسصلل
و ةبانع يتي’ول ةيديسصلا دراوملا و يرحبلا ديسصلا ءاردم نم
ريدملا بئان و ةبانعب ةكربلا كنبل يوهجلا ريدملا و فراطلا

JESNA- بابسشلا معد ت’اكو ءاردمو ةكربلا كنبل يوهجلا

. MEGNA-CANCديسصلل ةيرئازجلا ةفرغلا سسيئر بئانو
يرحبلا ديسصلا فرغ ءاردم و ءاسسؤورو تايئاملا ةيبرت و يرحبلا

نأا ةراسشإ’اب ريدجلاو. فراطلا و ةبانع يتي’ول تايئاملا ةيبرت و
دق تناك ةبانع ةي’ول ةيديسصلا دراوملاو يرحبلا ديسصلا ةيريدم
براوق باحسصأا ةيعسضو ةيوسست اهمزع قباسس اتقو يف تنلعأا
نم لكب حونجلا ئطاسش ىوتسسم ىلع يديلقتلا يفرحلا ديسصلا
تاسسلجلاو تاءاقللا نم ةلسسلسس لÓخ نم ملاسس يديسسو سسوبيسس
داجيإا لجأا نم ءاكرسشلا لك روسضحب ايرود اهيلع فرسشت يتلا
ةروسصب م˘ه˘طا˘سشن ة˘سسرا˘م˘م ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘م˘ت˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا لو˘ل˘ح˘لا
عم يقيسسنت اعامتجا طرافلا يرفيف رهسش تمظن تناكو.ةينوناق
ةبانع ةي’وب يرحبلا ديسصلا عاطق يف نيلخدتملاو ءاكرسشلا ةفاك

ريوطتو ةيمنت اميسس’»ehcêpauqA 0202» جمانربل اذيفنتو
نيدجاوتملا نيدايسصلاب لفكتلا لجأا نمو يديلقتلا يفرحلا ديسصلا

عيجسشتو (ملاسس يديسسو سسوبيسس) وسسرلا ئطاوسش ىوتسسم ىلع
يفرحلا ديسصلا براوق ةيعسضو ةيوسست لجأا نم كلذو مهطاسشن
م˘عد˘لا ت’ا˘كو ن˘م ل˘ك رو˘سضح˘ب (بسشخ براو˘ق)يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ةبانع ةيدلب يلثمموEGNA-JESNA-CANC Mةفلتخملا
سسوبيسس يديلقتلا يفرحلا ديسصلل ءافولا ةيعمج سسيئرو ينوبلاو

32 يف دقع عامتجا اذه لبقو ةيريدملا تاراطإا ىلا ةفاسض’اب

يرحبلا ديسصلا ةفرغو لحاوسسلا سسارح ةدايق عم طرافلا يفناج
داجيإا لجأا نم كلذو يفرحلا ديسصلا تايعمج ءاسضعأاو ءاسسؤورو
ئطاوسش ىوتسسم ىلع طاسشن˘لا اذ˘ه ة˘مو˘م˘يد˘ل ة˘ق˘ئÓ˘لا لو˘ل˘ح˘لا

YÉO∫ GCe«ø.ةبانع ةي’ول وسسرلا

اياحسسلإ باهتلإ ءإدب تاباسصإ’إ لسسلسسم لسصإوت لظ يف لجيج ناكسس ىلع ةوقبو هلÓظب يقليل ةلقنتملإو ةيئابولإ صضإرمأ’إ صسجاه داع
ةمسصاع ميلقإإ ىوتسسم ىلع ةبسصحلإ ءإدب نيباسصملإ ددع زواجتب ةحسصلإ حلاسصم فإرتعإو ةي’ولإ نم ةيقرسشلإ ةهجلإ ىوتسسم ىلع

. اباسصم055ـلإ زجاح صشينروكلإ

يلاحلإ ربوتكأإ31و21 يموي اهتسسإرد متتسس

مويلا قلطنت هاروتكدلا ةقباشسم تاحيششرتب ةشصاخلا نوعطلا عاديإا ةرتف
¯S°∏«º.±  

يلاع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو تر˘سشا˘ب
نع نÓعإ’ا يف،يم˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم تا˘˘ح˘˘ي˘˘سشر˘˘ت ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن
ريغ ةبلطلا تعدو اذه ،هاروتكدلا
،نوعطلا عاديإا ةرتف نأاب نيلوبقملا
ة˘ي˘سضرأ’ا ر˘ب˘ع ا˘ير˘سصح نو˘˘كت˘˘سس

9 مويلا نم ةيادب كلذو ،ةيمقرلا

ربوتكأا11 ة˘يا˘غ ى˘˘لإاو ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
تل˘جأا نأا د˘ع˘ب اذ˘ه ءا˘˘جو.يرا˘˘ج˘˘لا

ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو
جئاتنلا نع جارفإ’ا ةيلمع يملعلا
اهتددح نأا دعب راذنإا قباسس يأا نود

5 مويب يلاعلا ميلعتلا ةرازو Óبق

ة˘ب˘ل˘ط˘لا ى˘كت˘˘سشا ثي˘˘ح, ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
ر˘ب˘ع هارو˘ت˘كد˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ج˘سسم˘˘لا

ع˘قو˘م˘لا ق˘ل˘غ «سسر˘غور˘ب» ع˘قو˘˘م

يف ربوتكأا5 موي ةليط روكذملا
نوزا˘ت˘ج˘ي˘سس ن˘يذ˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ه˘˘جو
،هاروتكدلا روطب قاحتل’ا ةقباسسم
ةيسصولا ةرازولا نÓعإا دعب كلذو
نيلوبقملا ةبلطلا جئاتن روهظ نأاب

ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘˘لا زا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ج’
˘مو˘ي ة˘ياد˘ب نو˘كي˘سس تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

نو˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع،9102/01/50

نم70 و60 يموي نوعطلا ةرتف
ةبلط˘لا ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو.ر˘ه˘سشلا تاذ
لطامتلا اذه نم نورمذتي نيينعملا

مهءارآا ىلع نوربعيو موهفملا ريغ
،ةي˘سصو˘لا ةرازو˘لا ها˘ج˘تا ة˘ي˘ب˘ل˘سسلا

طسسولا يف ني˘ل˘عا˘ف˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘يو
ةرازولا ىلع طغ˘سضلا˘ب ي˘ع˘ما˘ج˘لا
رربملا ريغ فاحجإ’ا اذه نم دحلل
يتلا تقولا يف اذهو ،مهقح يف
تقفخأا ةرازولا نأا رداسصم تثدحت

يذلا «سسارغورب» عقوم حتف يف
ىلع لطعل راركتو ارارم سضرعتي

ةبلطلا ليجسست ءانثأا هفرع ام رارغ
ثيح, هاروتكدلا ةقبا˘سسم˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
مهتÓيجسست د˘ي˘كأا˘ت م˘ه˘ي˘ل˘ع رذ˘ع˘ت
ةرازو ل˘˘خد˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ىدأا ا˘˘˘م و˘˘˘هو
دام˘ت˘عا ل˘جأا ن˘م ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘˘فا˘˘كل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘لا د˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ريزو جرخ بب˘سسلا اذ˘ه˘لو.ة˘ب˘ل˘ط˘لا
يملعلا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
يف نيلجسسملا نم ف’آ’ا نأامطيل
نأا د˘˘كؤو˘˘يو ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم

ثيح7 , موي هحتف ررقت عقوملا
ه˘سسف˘ن و˘ه دد˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت˘˘لا نا˘˘ك
ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإ’ خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
ةرتف ح˘ت˘ف˘ت نأا ى˘ل˘ع.تا˘ح˘ي˘سشر˘ت˘لا
ر˘˘ب˘˘ع ا˘˘ير˘˘سصح نو˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا عاد˘˘˘يإا

9 مويلا نم ةيادب ةيمقرلا ةيسضرأ’ا

ربوتكأا11 موي ةياغ ىلإاو ربوتكأا

ةرتفلا اقباسس تددح نأا دعب،9102

نوعطلا عاديإ’ ربوتكأا7 ىلإا6 نم

9 ى˘لإا8 نم اهت˘سسارد م˘ت˘ي ي˘ت˘لا

ةيلمعلا هذه لي˘جأا˘ت م˘ت˘ي˘ل ،ر˘بو˘ت˘كأا
ى˘لإا نو˘ع˘ط˘لا ة˘سسارد يأا ا˘˘هرود˘˘ب

يراجلا رهسشلا نم31و21 يموي
جئات˘ن˘لا ن˘ع نÓ˘عإ’ا م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع
ر˘ه˘سشلا ف˘سصت˘ن˘م ل˘ب˘ق ة˘ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
ة˘ق˘با˘سسم˘لا ناو ة˘˘سصا˘˘خ ،يرا˘˘ج˘˘لا

91 ىلإا71 نم ةرتفلا يف ىرجتسس

يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف.يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
ة˘ع˘فد ر˘ت˘˘سسا˘˘م˘˘لا و˘˘ج˘˘ير˘˘خ عر˘˘سش

بلط او˘مد˘ق˘ي م˘ل ن˘يذ˘لاو،9102
ةداهسش مÓتسسا رخأات ببسسب حسشرتلا
،حسشرتلا تافلم عاديإا يف ،مهجرخت
دغلا ةياغ ىلإاو سسمأا موي نم ءادتبا

.يراجلا ربوتكأا نم01 ـلا

تاي’ولإ فلتخم ربع راقعلإ رفوت بسسح ددحي صصسصحلإ ميسسقت

يوقرتلا يراجيإلا ةغيشصب نكشس فلأا07 صصيشصخت نع نلعت نكشسلا ةرازو
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ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا دواد ن˘ب سسي˘نأا ن˘ل˘عأا

نار˘م˘ع˘لاو ن˘˘كسسلا ةرازو˘˘ب ن˘˘كسسل˘˘ل

ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ة˘ن˘يد˘م˘لاو

«رارقلاو ةيفل˘خ˘لا» ج˘ما˘نر˘ب ا˘ه˘ب سصخ

ةينطولا ةعاذإ’ا جاومأا ربع ثبي يذلا

ةياهن ةديدج ةغيسص قÓطإا نع ىلوأ’ا

ن˘كسسلا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا

دكأاو.«يب.يب.لأا» يوقر˘ت˘لا يرا˘ج˘يإ’ا

ةموكحلا نأاب ، نكسسلا ةرازو لثمم
ةنسسل ةيلاملا نوناق لÓخ تسصسصخ

ةدحو فلأا07 ةغيسصلا هذهل8102
ةيلاملا نوناق لÓخ تفاسضأاو ،ةينكسس

ةدحو فلأا05ـ ب ةيفاسضإا ةسصح9102
ر˘خأا˘ت نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا لا˘قو .ة˘ي˘ن˘˘كسس
ببسسب ناك ةمسصاعلا ةسصح قÓطنا

موقت˘ل،ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوأ’ا ر˘فو˘ت مد˘ع
عقاوم ديدحتب ةمسصاعلا رئازجلا ةي’و
هذه نم ا˘ه˘ت˘سصح بعو˘ت˘سست ة˘يرا˘ق˘ع

اهب لجسسو اهقÓطإا مت يتلا ،ةغيسصلا

نأاب دواد نب حسضوأا امك.بلط فلأا08

اذ˘ه ن˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘سصح

،ةينكسس ةدحو ف’أا7 يه جمانربلا

دد˘ح سصسصح˘لا م˘ي˘سسق˘ت نأا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م

ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع را˘ق˘ع˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت بسسح

ريكذتلل.تا˘ب˘ل˘ط˘لا بسسحو تا˘ي’و˘لا

،نار˘م˘ع˘لاو ن˘كسسلا ةرازو نإا˘ف ط˘˘ق˘˘ف

نم ةيادب8102 ةياهن تنلعأا دق تناك

نع،9102 ة˘ن˘سسل لوأ’ا ي˘سساد˘˘سسلا
ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘˘ف
ةديدج ةينكسس ةغيسص يف ليجسستلا
«يو˘قر˘ت˘لا يرا˘ج˘يإ’ا ن˘كسسلا» م˘سسا˘ب
ىلع،نيجوزتملل ةيولوأ’ا اهيف حنمتسس
ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ة˘غ˘˘ي˘˘سصلا هذ˘˘ه نو˘˘كت نأا
ا˘ه˘ع˘با˘ط بب˘سسب ع˘ي˘ب˘˘لا وأا لزا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
لاحلا ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م سسكع.يرا˘ج˘يإ’ا
تانكسسو يعامتجإ’ا نكسسلل ةبسسنلاب
.راجيإ’اب عيبلا

 نيلوؤوسسم ةدع ىلإإ تعمتسسإ امك عقإوم ةدع ىلإإ تلقنت

 اهتاقيقحت لشصاوت ةيلاملل ةماعلا ةيششتفملا نم ةنجل
 ةملعلا / لجيج قيرط عورششم يف داشسفلا تافلم نأاششب

قيرطلا عورسشم رخأات بابسسأا يف قيقحتلا راطإا يف ةعاسس84 وحن لبق لجيج ةي’وب تلح يتلاو ةيلاملل ةماعلا ةيسشتفملل ةعباتلا ةنجللا تعمتسسا
عورسشملا اذهب ةقÓع ىلع فارطأا ةدع ىلإا فيطسس ةي’وب ةملعلا ةقطنم نم اقÓطنا برغ قرسش رايسسلا قيرطلاب لجيج ةي’و طبريسس يذلا عيرسسلا
لجرل ةعباتلا كلت اسصوسصخ هب ةريثك تاسسسسؤومو تاكرسش اهتبكترا دق نوكت ةلمجلاب تافلاخم نع ثيدحلا لظ يف ةافحلسسلا ةعرسسب ريسسي يذلا
عيرسسلا قيرطلا ذفنمب تاسشرو ةدع لجيجب اهلولح ذنمو تراز ةروكذملا ةنجللا نأاب سسمأا ةلوؤوسسم رداسصم تدكأاو . داّدح يلع فوقوملا لامعأ’ا

ةعباتلا ةلوانملا تاكرسش اهريدت يتلا كلت اسصوسصخ تاسشرولا سضعب يلوؤوسسم اذكو نيسسدنهمو نيلوؤوسسم ةدع ىلإا تعمتسسا امك ، ةملعلا / نجنج
ةدع يف ثدح امك هتامازتلاب ءافولا ىلع هتردق مدع لÓخ نم عورسشملا اذه ةلقرع يف ةمهتلا هل تهجو نأاو قبسس يذلا داّدح يلع لامعأ’ا لجرل
ةنجللا نأاب رداسصملا تاذ تدكأاو. دعب ملسسي نأا نود ةيلايخ ةيلام ةفلغأا كلهتسسا يذلا وزو يزيت بعلم ةروسص يف هل ةعباتلا تاكرسشلا ريدت عيراسشم
لخدت يتلا داوملا سضعب ءانتقا اذكو عورسشملا ليومت ةيلمع سصخت تادنتسسمو قئاثو ةدع تبلط نيلوؤوسسم ةدعل اهعامتسسا ىلع ةوÓعو ةروكذملا
يذلا عورسشملا اذه ىلع تفرسص يتلا لاومأ’او ريتاوفلا يف ميخسضتو تابعÓت دوجو لامتحا ىلإا ةحسضاو ةراسشإا يف كلذو عورسشملا اذه زاجنا يف

ملك011لا لسصأا نم دحاو رتموليك ولو ميلسست ىلع هيلع نيمئاقلا زجع ليلدب ميلسستلا ةلحرم نع ادج اديعب لاز’و ليلقلا رزنلا ىوسس هنم زجني مل
نأا لبق يسضاملا ماعلا ةياهن ملسسي نأا سضرتفملا نم ناك يذلاو ةنسسكات ةيدلبو نجنج ءانيم نيب دتمملا عطقملا اهيف امب قيرطلا اذه اهيلع دتمي يتلا
ماعلا ةياهن لبق ايلمع نوكيسس عطقملا اذه نأا ىلع اهديكأات مغر ىرخأا ةرم اهتادهعتب يفت ’ دق اهنأا ريغ هميلسستل ةنسس ةلهم ةزجنملا تاهجلا بلطت

Ω.eù°©ƒO. يراجلا
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ن˘˘يرا˘˘ح˘˘ب نإا˘˘ف ردا˘˘سصم بسسحو

ةنسس23و03 رمعلا نم ناغلبي
ةع˘با˘ت ةر˘خا˘ب م˘قا˘ط ى˘لإا نا˘ي˘م˘ت˘ن˘ي
ةأاجف ايفتخا دق كارطانوسس ةكرسشل
ثيح ،اسسنرفب ةسضماغ فورظ يف
نتم ىلع امهمقاط ةقفر اناك امهنأا
خ˘˘ي˘˘سشلا» دو˘˘قو˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن ةر˘˘˘خا˘˘˘ب

عور˘ف د˘حأل ة˘ع˘با˘ت˘لا «ة˘ما˘˘م˘˘عو˘˘ب

غار˘فإا م˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس

سسو˘˘ف رو˘˘˘ب«ءانيم˘ب ة˘لو˘م˘ح˘لا

تدا˘˘˘ع، ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا «را˘˘˘مرو˘˘˘سس

ةد˘كي˘كسس ى˘لإا ا˘ه˘جاردأا ة˘ن˘ي˘ف˘˘سسلا

نيراحب ءافتخا مقاطلا ظحل كانهو

غل˘بإا م˘ت˘ي˘ل ةد˘كي˘كسسب نا˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ي

تحت˘ف ي˘ت˘لا ة˘لوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا

،سضماغلا امهئا˘ف˘ت˘خا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت
تح˘˘˘جر فار˘˘˘طأا ةد˘˘˘˘ع نأا م˘˘˘˘غرو
امهتبغرل نيراح˘ب˘لا رار˘ف ة˘ي˘سضر˘ف
،اسسنرف يف ءاقبلا و ةدوعلا مدع يف
رمألا تدعبتسسا ىرخأا تاهج نأا لإا

نيينعم˘لا فور˘ظ نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع
مرتحم امهبتارو ةديج ةيعامتجلا

نم رارفلل امهل ةيقطنم بابسسأا لو
لوسصح˘ل˘ل تا˘ئ˘م˘لا ى˘ع˘سسي ل˘غ˘سش

مت تايسضرفلا كلت لك نيبو ،هيلع

يف نييفتخ˘م ن˘يرا˘ح˘ب˘لا ل˘ي˘ج˘سست

تاهجلا غلبإا متو ةسضماغ فورظ

ق˘ي˘ق˘ح˘ت  ح˘ت˘ف م˘ت ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا

ةيسسنرف˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م كر˘ت˘سشم

ماهفتسسلا تاملع ةلازإا لجأا نم

ام ةقيقح لوح سضومغلا فسشكو

.نيراحبلل ثدح

 قيقحتلأ ديق ةيشضقلأ/ةدكيكشس

اشسنرفب زاغلل ةلقانب نيلماع نيراحب ءافتخا
ةيرانلأ ةجأردلأ بÓقنأ ببشسب /فراطلأ

ناعرذلاب رورم ثداح يف نيباشش لتقم
نتم ىلع اناك نيباسش لتقم يف رورم ثداح ببسست
ىلإا ثداحلا ل˘ي˘سصا˘ف˘ت دو˘ع˘تو نا˘عرذلاب ة˘يرا˘ن ة˘جارد
ر˘ثإا ر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثدا˘ح ع˘قو ا˘م˘ن˘ي˘ح سسمأا لوأا ءا˘˘سسم
ناباسش اهنتم ىلع ناك يتلاو ةيران ةجاردلا بلقنا
امم ديسصلا نيع ةيحان  ناعرذلا ةيدلبل يبرغلا لخدملاب
ةجاردلا دوقي ناك يذلا نيباسشلا ىدحإا ةافو نع رفسسأا
حلاسصم لخدت ىعدتسسا امم ناكملا نيع يف ةيرانلا
لقنو ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا هلقنل ةيندملا ةيامحلا
ناعردلا ىفسشتسسم ىلإا جلعلا يقلتل يناثلا باسصملا

بب˘سسب د˘سشر ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘ت يذ˘˘لاو
ىفسشتسسملاب هحورجب ارثأاتم يفوت هنأا لإا ةغيلب ةباسصإا
.ملع نيع ةقطنم نم ناردحني نيباسشلا نإاف ةراسشإلل

aÉQì MƒQjá

ةدكيكشس

زكرملا نومحتقي نولوهجم
 يدومح سشورمحب يحشصلا

جلعلا ةعاق ماحتقاب لوألا سسمأا ةليل نولوهجم ماق
تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا بسسحو، يدو˘م˘ح سشور˘م˘ح˘ب ةدو˘جو˘م˘لا
ةيمامألا ةهجلا ن˘م ل˘ل˘سست˘لا˘ب او˘ما˘ق م˘ه˘نإا˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘ع˘م˘لاو ة˘يودألا ة˘قر˘سسب او˘ما˘قو ز˘كر˘م˘ل˘ل
كرد˘لا ح˘لا˘سصم تل˘خد˘ت د˘قو ،ة˘عا˘ق˘لا ي˘ف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا

نأا ملعلا عم ،ةميرجلا لوح اقيقحت تحتفو ينطولاو

ì.HƒOjæÉQ.يليل سسراح هيدل سسيل يحسصلا زكرملا

راطنقلا ةبارقو ةيلقع تارثؤوم زجح
ةنتابب ءاشضيبلا موحللا نم

د˘حأا ةزا˘ي˘ح ا˘هدا˘ف˘م ةد˘كؤو˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب
بوبح ) ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك ىلع سصاخسشألا

نمألا رسصانع تن˘كم˘ت ،ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ل (ة˘سسو˘ل˘ه˘م
سصخسش فيقوت نم ةنتاب ةيلو نمأاب رسشاعلا يرسضحلا

تامولعمل اهيقلت دعب كلذو ،ةنسس63 رمعلا نم غلبي
نم ةيمك ىلع سصاخسشألا دحأا ةزايح اهدافم ةدكؤوم
يذ˘لا ر˘مألا ،ةر˘جا˘ت˘م˘لا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
دعبو هيف هبتسشملا ناكملا ىلإا رسصانعلا لقنت ىعدتسسا
طبسض مت ثيح ةيباجيإا ةجيتنلا تناك هنكسسم سشيتفت

عون سصار˘قأا90) رد˘خ˘م˘ك ف˘ن˘سصم ءاود سصر˘˘ق53

عون نم اسصرق02 ، نيلرتأا عون سصارقأا60 ، نيلاباقيرب
يعرسش ريغ حبذم ىلع روثعلا مت امك ،نايسساكازيل
اهنزو ردقي ءاسضيب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك ه˘ب ن˘جاود˘ل˘ل

قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا دعب ،غلك027 ــب يلامجإلا
هميدقت متيل ،هيف هبتسشملا دسض يئازج فلم زاجنإا مت
ةنتاب ةمكحم ىدل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ما˘مأا ه˘ب˘جو˘م˘ب
عيبلا سضر˘غ˘ل ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤو˘م˘لا ةزا˘ي˘ح سصو˘سصخ˘ب

.يعرسشلا ريغ حبذلاو

T°ƒT°É¿.ì

ةرامعب قباط ىلعأا نم ةاتف طوقشس
وزو يزيتب يداكل يحب

ةيندملا ةيام˘ح˘لا ح˘لا˘سصم سسمأا لوأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص تل˘خد˘ت
يف ةاتف ةثج لقن لجأا نم وزو يزيت ةيلول ةعباتلا
قباط ىلعأا ن˘م تط˘ق˘سس ي˘ت˘لا و ر˘م˘ع˘لا ن˘م ن˘ي˘ثل˘ث˘لا
.وزو يزيتب يداكل يحب ةدجاوتملا و تارامعلا ىدحإاب
ثثجلا ظفح ةحلسصم ىلإا ةيحسضلا ةثج ليوحت مت دق و

.وزو يزيتب دمحم ريذن يعماجلا ىفسشتسسملاب

N∏«π S°©ÉO

 ةنتابب تاردخملل جورم فيقوت
10 ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا رسصانع تنكمت
مايق لوح تامو˘ل˘ع˘م ا˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت د˘ع˘ب ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو ن˘مأا˘ب

انكسسم2721 يحب ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب سصخسش
ف˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع تما˘ق رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘تا˘ب˘ب

مت هسسملت دعبو ةنسس52 رمعلا نم غلابلا هب هبتسشملا

دعب ،نيلاباقيرب عون نم اسصرق77 ىلع هتزوحب روثعلا
مامأا هب هبتسشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا
قحل تقو يف مكاحي نأا راظتنا يف ،ةنتاب ةمكحم ةباين

.ةيلقع تارثؤومل جيورتلاو ةزايحلا ةمهت نع

T°ƒT°É¿.ì

.تÓيوأات ةدع جأور طشسو ةدكيكشسب كأرطانوشس ةكرشش نم نينثأ نيراحب ءافتخأ صصوشصخب ةحوتفم تاقيقحتلأ لأزت ل

 زاغلأ اهتمدقم يفو ةيشساشسألأ قفأرملأ بايغ ىلع اجاجتحأ

 قيرطلا نوقلغي لجيجب يوزمأا يح ناكشس
¯Ω.eù°©ƒO 

ةهجلاب يوزمأا يح ناكسس مدقأا
لجيج ةيلو ةمسصاع نم ةيبرغلا
سسمأا ةيسسمأا نم ةرخأاتم ةعاسس يف
نيب طبارلا قيرطلا قلغ ىلع لوألا
ةقطنمو ناطيغزم ةديدجلا ةنيدملا
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا كلذو ةداد˘˘ح˘˘لا
ةيسساسسألا قفارملا م˘هأل م˘هدا˘ق˘ت˘فا

. ةنيدملا زاغ اهتمدقم يفو
لامعتسسا ىلع نوجتحملا مدقأاو

ةيطاطم˘لا تل˘ج˘ع˘لاو سسيرا˘ت˘م˘لا
روكذملا قيرطلا قلغا لجأا نم
تا˘ط˘ل˘سسلا رو˘سضح˘ب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
يسسيئر ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ي˘فو ة˘ي˘سصو˘لا
ميد˘ق˘ت ل˘جأا ن˘م ةر˘ئاد˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا
با˘˘ب˘˘سسأا سصو˘˘سصخ˘˘ب تار˘˘ي˘˘سسف˘˘ت

سضعب نم يحلا اذه ناكسس نامرح
زاغ اهنمو ة˘يرور˘سضلا تاز˘ي˘ت˘مإلا
هعو˘قو ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ة˘ن˘يد˘م˘لا
ل˘ك ى˘ل˘ع هر˘فو˘تو ة˘يلو˘لا بل˘˘ق˘˘ب
ق˘ح ه˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا

تازا˘ي˘ت˘مإلا هذ˘ه ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسإلا
ي˘ت˘لا ىر˘خألا ءا˘ي˘حألا ن˘م هر˘ي˘غ˘ك
ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ن˘م تدا˘ف˘˘ت˘˘سسا

ةلزعلا ةر˘ئاد ن˘م ا˘ه˘ت˘جر˘خأا ة˘م˘ه˘م
ىلع نوجت˘ح˘م˘لا د˘كأاو ف˘ل˘خ˘ت˘لاو
ةيمهألا م˘ه˘ل˘كا˘سشم ءل˘يا ةرور˘سض
اهلحل تاطلسسلا كرحتو ةبولطملا
م˘ه˘نأاو ا˘سصو˘سصخ تقو عر˘سسأا ي˘ف
ل˘سصف باو˘بأا ى˘ل˘ع نو˘لو˘ق˘ي ا˘م˘˘ك
او˘سضم˘ي نأا بع˘سصلا ن˘مو ءا˘ت˘˘سشلا

امدعب فورظ اذكه يف ريخألا اذه

نوسشيع˘ي م˘ه˘نأا˘كو نور˘ع˘سشي او˘تا˘ب
ءاجرأا ةيقب نع ةلوزعم ةريزج يف
هذه لخاد بيرغ مسسجو لب ةيلولا
مهنأاب نوجتحملا دكأا امك ، ةريخألا

لظ يتلا دوعولا نم اعرذ اوقاسض
نود اهب مه˘نور˘ط˘م˘ي نو˘لوؤو˘سسم˘لا
رورملل تقولا ناح هنأاو ركذت ةدئاف
ن˘ع ف˘كلاو لا˘ع˘فألا ة˘ل˘حر˘˘م ى˘˘لإا
يتلاو نويعلا يف دامرلا رذ ةسسايسس
نم ديزملا ىوسس مهبسسح رمثت مل
. بارسسلا

ةيعرشش ريغ ةيلديشص ريدي صصخشش مهنيب نم /يقأوبلأ مأأ

ةشسولهم سصارقأاو تاردخم مهتزوحبو نيفرحنمل ادح عشضت نمألا حلاشصم
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ةرئاد نمأا حلاسصم سسمأا ءاسسم تنسش
ر˘ب˘خ˘م̆ب ة̆نا˘ع˘ت˘سسلا̆ب و ءا˘سضي˘ب̆لا ن˘ي˘ع
ةيطرسش ةيلمع لقنتملا ةيملعلا ةطرسشلا
ةنيدملاب سصاسصتخلا ميلقإا ةفاك تلمسش
يهو ةهوبسشملا ءايحألا و نكامألا ةسصاخ
لا˘˘سصتلا ة˘˘ي˘̆ل˘˘خ بسسح˘̆ب ة˘˘ي˘̆ل˘˘م˘˘ع˘˘̆لا

يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقلعلاو
تادو˘ه˘ج˘م̆لا را˘˘طإا ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا
ينطولا نمألا حلاسصم لبق نم ةلوذبملا
لاكسشأا ةفاك ةبراحمل ةيمارلا يقاوبلا مأاب
ةعبات˘م̆لا و فار˘سشإلا تح˘ت و ة˘م˘ير˘ج̆لا
و ةيلولا نمأا سسيئر ديسسلل ةيسصخسشلا
ىلع سصنت يتلا هتاميلعت و هتايسصوتب
يف نيناوقلا قيبطت و ةيفارتحاب لمعلا

ةكراسشمبو ،ناسسنإلا قوقح مارتحا لظ

و ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصملا

ةبيتك وIRB لخدتلا و ثحبلا ةقرف

ليوحت نع ترفسسأا نيأا ، عيرسسلا لخدتلا

57 طي˘ق˘ن˘ت و ا˘سصخ˘سش24 طيقن˘ت و

سصاخسشأا50 فيقوت نع ترفسسأا ةبكرم

ةيئاسضقلا تاهجلا فرط نم ثحب لحم

ةينوناقلا تاءارجإلا مهقح يف تذختا

،ةيلحملا ةباينلا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت̆لا̆ب ة˘مزل̆لا

ىلع مه˘تزو˘ح̆ب تر˘ث˘ع ن˘ير˘خآا ة˘ثل˘ثو

كلهتسسلا لجأا نم تاردخملا نم ةيمك

هتزوحب سصخسش مهنيب نم ، يسصخسشلا

ف˘ي˘قو˘˘ت ع˘˘م (ن˘˘ي˘˘كسس) سضي˘̆بأا حل˘˘سس

نم ا˘سصر˘ق84 ه˘تزو˘ح̆ب ر˘خآا سصخ˘˘سش

ةيهتنم اكيريإا عون نم ةيلقعلا تارثؤوملا

هدسض يئازج فلم زاجنإا مت ةيحلسصلا

ةلد˘ي˘سصلا ة˘ن˘ه˘م ة˘سسرا˘م˘م ة˘ي˘سضق ن˘ع

داو˘م ع˘ي̆ب و ة˘ي˘عر˘˘سش ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘̆ب
ةيلمعلا تنكم امك ،ةدسساف ةينلديسص

تابورسشم̆لا ن˘م ةد˘حو27 زجح ن˘م
نم. قئاثو نودب ةيران ةجارد ةيلوحكلا

يفو تنكمت نامعن قوسس ةطرسش اهتهج
نم ةيطرسش ةي̆ل˘م˘ع ر˘ثإاو خ˘يرا˘ت̆لا سسف̆ن
طروتم هنع ثوحبم سصخسش فيقوت
عم يدمعلا لت˘ق̆لا ة̆لوا˘ح˘م ة˘ي˘سضق ي˘ف
قايسس يفو اذه دسصرتلا و رارسصإلا قبسس
موقت يتلا ةيطرسشلا تايلمعلل ةلسصاوم
يف يقاوبلا مأاب ينطولا نمألا حلاسصم اهب
تماق ، يرسضحلا مارجإلا ةبراحم لاجم
ة̆ل˘ي̆ل˘م ن˘˘ي˘˘ع ة˘˘طر˘˘سش سسمأا لوأا ة˘̆ل˘˘ي˘̆ل

وIRB لخدتلا و ثحبلا ةقرف ةكراسشمب
نيع ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا

ةعسساو ةينمأا تامهادمبJPMB ةسشرك
ةنيدملا ءايحأا فلتخم تفدهتسسا قاطنلا

ن˘كا˘مألا و ة˘˘م˘˘ير˘˘ج˘̆لا را˘˘كوأا ة˘˘سصا˘˘خ

و نوفرحنملا اهيلع ددرتي يتلا ةهوبسشملا

ةليلم نيع ةنيدمب ةيلدعلا قباوسسلا ووذ

31 ط˘ي˘ق˘ن˘ت و ل˘يو˘ح˘ت ن˘ع تر˘ف˘˘سسأا

30ل د˘ح ع˘سضو ن˘م تن˘˘كم. ا˘˘سصخ˘˘سش

ةفلتخم ةيئاسضق ماكحأا لحم سصاخسشأا

ةينوناقلا تاءارجإلا مهقح يف تذختا

امك. ةيلحملا ةباينلا عم قيسسنتلاب ةمزللا

سصاخسشألا نيب نم سصخسش فيقوت مت

تارثؤوم هتزوحب ةيئاسضقلا ماكحألا لحم

نيديغارب عون نم سصارقأا01 ) ةيلقع

هردق ي̆لا˘م غ̆ل˘ب˘م ى̆لإا ة˘فا˘سضإا (ا˘كير˘يإاو

هذ˘ه ع˘˘ي˘̆ب تاد˘̆ئا˘˘ع ن˘˘م جد05941

يف لمعتسسي سصقم و ، ةيلقعلا تارثؤوملا

ةيران ةجارد زجح عم. طاسشمألا عيطقت

.قئاثو نودب

اجتحم51 فيقوت مت اميف

ةليشسملاب نمألا لاجر نم ةعومجم سسهد لواحت ةرايشس
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ر˘خآا ةد˘˘ير˘˘ج سسمأا ءا˘˘سسم تم˘˘ل˘˘ع
مايق نع ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس
نتم ىلع ناك يذلا نييلوسضفلا دحأا
نم ةعومجم سسهد ةلواحمب هترايسس
ي˘ح˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ما˘˘مأا ن˘˘مألا لا˘˘جر
ن˘مألا لا˘جر ن˘ط˘ف˘ت ل و˘ل ا˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإا
تمد˘ط˘˘سصا ثي˘˘ح ة˘˘ثرا˘˘كلا تنا˘˘كل
ءا˘ق˘لإا م˘ت˘ي˘ل ةر˘ج˘سشلا عذ˘ج˘ب ةرا˘ي˘˘سس
فيقوت اسضيأا مت اميف هيلع سضبقلا

تاجاجتحلا ءانثأا اذهو اسصخسش51
نيب ةليسسملاب ةريخألا تاسشوانملاو
ي˘ح˘ب ن˘ي˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لاو ن˘˘مألا لا˘˘جر
ثيح ةليسسملا ةنيدم طسسو ايليبسشإا

نيفرطلا نيب ةفيفخ تاباسصإلا تناك
ة˘ح˘فا˘كم تاو˘ق تل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ثي˘˘ح
عو˘مد˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ل˘با˘ن˘˘ق بغ˘˘سشلا
ىرخأا ةهج نم نيج˘ت˘ح˘م˘لا ق˘ير˘ف˘ت˘ل
و ةرا˘ج˘ح˘لا نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ل˘م˘ع˘ت˘˘سسا

لا˘˘ع˘˘سشإا م˘˘تو ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ع˘˘قر˘˘ف˘˘م

قيرط طسسو يف ةيطاطملا تلجعلا

،اريبك اراكنتسسا ةيلمعلا تيقل ثيح

رسصانع تعراسس ذإا ،ناكسسلا طسسو

سسي˘˘ئرو ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا نا˘˘ي˘˘عأاو ن˘˘مألا

حتف ىلإا يئلولا يبعسشلا سسلجملا

نيجتحم˘لا سضع˘ب ع˘م ر˘سشا˘ب˘م راو˘ح

،م˘ه˘ف˘قو˘م ن˘ع لود˘ع˘لا˘ب م˘ه˘عا˘ن˘قإل

اهلقنو مهتلاغسشنا يف رظنلا لباقم

مهيف نمب ايلعلا تاطلسسلا ىلإا ةيدجب

ةمئاق رخأات ببسسب اذهو ةيلولا يلاو

يعامتجلا نكسسلا نم نيديفتسسملا

ب م˘هدد˘ع رد˘ق˘˘م˘˘لاو ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا˘˘ب

تب˘ه˘لأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘˘كسس ةد˘˘حو2621

نم ددع قلغ يف ،يلحملا عراسشلا

ةيطاطملا تلجعلا قرحو تاقرطلا

قيرطلا طسسو يف سسيراتملا عسضوو

بلاط ثيح رورملا ةكرح لقرع امم

نع جارفإلا يف عارسسإلاب نوجتحملا

ل˘ب˘ق ا˘ه˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو ن˘˘كسسلا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق

د˘قو .تقو بر˘قأا ي˘ف تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا

رقمب رافن˘ت˘سسا ة˘لا˘ح ة˘ع˘قاو˘لا ترا˘ثأا

ميدقت راظت˘نا ي˘ف ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘يلو˘لا

ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا نيينعملا

 .ةليسسملا ةمكحم

وزو يزيتب ناجرملا بيرهت ةقرشس يف ةشصتخم ةينطو ةكبشش كيكفت
بهنو ةقرسس اهنيب نم اهعاونأا ىتسشبو ةميرجلا ةحفاكم ىلإا فدهت يتلا ةينمألا ةيجيتارتسسإلل اديسسجت
نم وزو يزيت يف تريزقت ةرئاد نمأل ةعباتلا لخدتلا و ثحبلا ةقرف حلاسصم سسمأا ةحيبسص تنكمت ،ناجرملا

نيتبكرم و ،ةداملا هذه نم غلك95 طبسض عم ، ناجرملا ةقرسس يف ةسصتخم ةيمارجإا ةكبسشب ةحاطإلا
تءاج ةيسضقلا عئاقو نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و . ةداملا هذه بيرهتلا يف نامدختسست اتناك ،نيتيحايسس

ناجرملا بيرهتب نوموقي سصاخسشأا3 دوجو اهدافم نونقاو ةرئاد نما حلاسصم ىلإا ةدكؤوم تامولعم دورو رثإا
دعب. ةيديلقتلا تاسشرولا ىدحإاب يلحلا ةعانسص يف هللغتسسل ةينوناق ريغ ةقيرطب وزو يزيت ىلإا هلاخدإا و
دق و . ةفلتخم تايلو ةدع ىلإا اهطاسشن دتمي ةكبسشلا نأا نيبتيل ،مهدحا فيقوت يف ةطرسشلا تحجن تايرحتلا
ميدقت مويلا مت و.هتماقإا رقمب ةداملا سسفن نم ةيمك زجح عم ،ةداملا هذهل يسسيئرلا لومملا ةيوه ديدحت مت

بيرهتلا ةمهتب تريزقيت ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا ةيسضقلا هذه يف ةطروتملا3 ـلا فارطألا

N∏«π S°©ÉO.مهتيسضق يف لسصفلا راظتنلا يف ناجرملا لكسشب ةروظحم عئاسضبل
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تاراي˘سسلا ة˘قر˘سس ة˘با˘سصع تعرز
اياحسضلا بولق يف بعرلا ةبانع يف
ثي˘ح ا˘ه˘ت˘سضب˘ق ي˘˘ف او˘˘ع˘˘قو ن˘˘يذ˘˘لا
ةتوافتمو ةقرفتم تاباسصإل اوسضرعت
ايسسفن نوناعي نم دجويو ةروطخلا

او˘نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘علا ة˘˘ثدا˘˘ح ن˘˘م
،ر˘ط˘سسألا هذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘سض
ةريطخلا ةبا˘سصع˘لا هذ˘ه تفد˘ه˘ت˘سساو
ن˘˘م «دور˘˘ف˘˘لا» تارا˘˘ي˘˘سس با˘˘ح˘˘سصأا

تلعف ثيح ةبانع يف ةفلتخم قطانم
نم ديزأا ةقرسس نم تنكمتو اهتلعف

9102 ةنسس ةيادب ذنم ةرايسس11
سسوقان قد بلطتيو ريبك مقر وهو
«ة˘عا˘سس ر˘خآا» تل˘ب˘ق˘ت˘سساو ،ر˘˘ط˘˘خ˘˘لا
يف نودجاوتي نيذلا اياحسضلا سضعب

نأا ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ثرا˘ك ة˘يو˘ن˘˘ع˘˘م ة˘˘لا˘˘ح
ة˘قر˘سسل˘ل تسضر˘ع˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ي˘سسلا

دجويو ،ديحولا مهقزر ردسصم تناك
تارايسس با˘ح˘سصأا ا˘يا˘ح˘سضلا ن˘م˘سض
حلاسصم تنكمت دقو ،نوقباسس ةرجأا
ىلع سضبقلا نم ةبانع ةيلول نمألا
قلعتيو يسضاملا ناوج يف نيلعافلا
يديسس يح يف نانطقي نيباسشب رمألا
ل˘ك ا˘م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت ثي˘˘ح م˘˘لا˘˘سس

ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا فر˘˘ت˘˘عا د˘˘قو ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سضلا
ة˘قر˘سس ن˘عو ءا˘ع˘ن˘سشلا ا˘م˘ه˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب
رورم مغرو اهب اماق يتلا تارايسسلا

فيقوت نع ةلماك رهسشأا4 يلاوح
ن˘ع ا˘يا˘ح˘˘سضلا لءا˘˘سست ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
لبسسو اهتقرسس تمت يتلا تارايسسلا
يأا نو˘كل˘م˘ي ل م˘ه˘نأل ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘˘سسا

ل ا˘ه˘با˘ح˘سصأا ة˘ي˘ب˘˘لا˘˘غو ر˘˘خآا ل˘˘م˘˘ع
سصاخلاو لماسشلا ني˘مأا˘ت˘لا نو˘كل˘م˘ي
.مهتابكرمل ةقرسسلاب

تارايسلا ةقرسل ةكبش دجوت

نيفقوملا ىدل اهترفش كفو
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نأا ا˘يا˘ح˘سضلا ع˘م˘جأا

نأا ةسصاخ تارايسسلا ةقرسسل ةكبسشب
قوفي ل نيذللاو نيفوقوملا نيباسشلا

ام˘هد˘حو˘ل ا˘ما˘ق ة˘ن˘سس03 امهنسس

ةرايسس11 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘سسب
ءا˘سضي˘ب˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ام وهو عومدلل ةليسسملا تاروراقلاو
ةمظ˘ن˘م تنا˘ك تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي
لجأا نم ةطخ ناكلمي اناكو ماكحإاب
نكميو اه˘ت˘قر˘سس د˘ع˘ب ةرا˘ي˘سسلا ع˘ي˘ب
تاملاكم عبتت˘ب ة˘كب˘سشلا ر˘ثأا ءا˘ف˘ت˘قا
نم قيقحتلا عي˘سسو˘ت وأا ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لا
هذ˘ه دار˘فأا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘˘لا ل˘˘جأا
عا˘˘جر˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘كب˘˘˘سشلا

.ةقورسسملا تارايسسلا
ءانثأ بعرلا اوشاع اياحضلا

ءادتعقا
«ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل ا˘يا˘ح˘سضلا ف˘˘سشك

ة˘ي˘ل˘م˘ع ءا˘ن˘ثأا بعر˘لا او˘سشا˘˘ع م˘˘ه˘˘نأا
مت هنأا مهدحأا فسشك ثيح ءادتعلا

هتبقر يف مجحلا ريبك «فيسس» عسضو
تا˘با˘سصإل سضر˘ع˘ت كر˘ح˘ت ا˘مد˘˘ن˘˘عو
باسشلا موقيل هدي ىوتسسم ىلع ةغيلب
لامع˘ت˘سسا˘ب ه˘ي˘ل˘ع ءاد˘ت˘علا˘ب ي˘نا˘ث˘لا
ىتحو ،عومدلل ليسسملا زاغلا ةروراق
ملو عقاولا رمأÓل او˘م˘ل˘سست˘سسا ن˘يذ˘لا
بيذعتلاو برسضلل اوسضرعت اومواقي
نيذللا نيمرجملا فرط نم يسسفنلا
«ةيمكهت» ةقيرطب رواسشتلاب ناموقي
لأاسسي نم دجوي ثيح اياحسضلا مامأا
«؟هليبسس يلخن وأا هلتقن له» رخآلا

ناملعي اناك نيلعافلا نأا دكؤوي ام وهو
دجويو ،هب ناموقي ام ةعاظفب اديج
يذ˘˘لا «ر» ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا ن˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م
«وتناكيب» عون نم هترايسس تسضرعت

نأا دعب9102 يفناج7 موي ةقرسسلل
ي˘نو˘ب˘لا ن˘م نا˘يد˘ت˘ع˘م˘لا ه˘ع˘م بكر
يذلا «ن.سس» ،م˘لا˘سس يد˘ي˘سس ها˘ج˘تا˘ب
«سسيراي» عون نم هترايسس تسضرعت

دعب9102 يفناج12 موي ةقرسسلل

ن˘˘م نا˘˘يد˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ه˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘˘سص نأا
يديسس هاج˘تا˘ب د˘سشر ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسم
هتراي˘سس ة˘قر˘سسل سضر˘ع˘ت «ن» ،م˘لا˘سس

3 مو˘ي «لو˘ب˘ما˘سس و˘ي˘ل˘ك» ه˘عو˘ن ن˘م

ى˘لإا را˘ج˘ح˘لا ن˘˘م9102 ير˘ف˘ي˘ف
ةقرسسل سضرعت «ك.ع.ب» ،ةرورعزوب

72 موي «راتسسيد» عون نم ةرايسس

نم هعم ادعسص ثيح9102 سسرام
«سس.سش» ،ة˘ب˘ي˘ع˘سشلا ى˘لإا «و˘ل˘كنا˘سس»
عو˘ن ن˘م ه˘ترا˘ي˘سس ة˘قر˘˘سسل سضر˘˘ع˘˘ت
نم «ةسسروك» يف «لوبماسس ويلك»

8 موي  ةرورعزوب ىلإا يبرغلا لهسسلا

نم ةرايسس «ع.ع«و9102 ليرفأا
يتلاو ا˘سضيأا «لو˘ب˘ما˘سس و˘ي˘ل˘ك» عو˘ن

ليرفأا51 مو˘ي ة˘قر˘سسل˘ل تسضر˘ع˘˘ت

نايدتعملا هعم دعسص ثيح9102
ي˘˘ف ءاد˘˘ت˘˘علا ع˘˘قوو را˘˘ج˘˘ح˘˘لا ي˘˘ف
تفلملا ءيسشلا ى˘ق˘ب˘يو «ق˘ي˘لÓ˘ع˘لا»
تناك ةباسصعلا هذه نأا وه هابتنÓل
نأا مغرو «دورفلا» باحسصأا فدهتسست
تا˘ه˘ج˘لا نو˘غ˘ل˘ب˘ي او˘نا˘ك ا˘يا˘ح˘˘سضلا
لإا ةرسشابم ةثدا˘ح˘لا عو˘قو˘ب ة˘ي˘ن˘مألا
عا˘جر˘ت˘سسا ن˘م او˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا
اولازام يتلاو ةقورسسم˘لا م˘ه˘تارا˘ي˘سس
.اهتداعتسسا يف لامآا نوكلمي

:مهتاسسأام ليسصافت «ةعاسس رخآا» ـل نووري تارايسسلا ةقرسس ةباسصع اياحسض

«ةبوجعأاب توملا نم انوجن و .. انقزر ردسصم اننوبلسسي»
 تاعولابلا دادسسنا ىلإا ةفاسضإا

انكسسم6721 يح ونطاوم

خاسسوألا راسشتنا نوكتسشي
6721 ي˘ح˘ب نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ي˘˘كت˘˘سشي

راسشتنا نم لاقتربلا يح و1 فاسصفسصلا

ريثكلا مهل ببسس يذلا لكسشملا .خاسسوألا

يتلا ةهيركلا حئاورلا ببسسب ررسضلا نم

راسشتنا نع كيهان ا˘ه˘ب˘ب˘سسب تع˘ب˘ن˘ت تتا˘ب

مهقرأا يذلا سسومانلا و ةلاسضلا تاناويحلا

تاعولابلا دادسسنا يف تببسست امك، اريثك

ةسصاخ تاناسضيف هنع رجني دق ام وهو

ثي˘ح، ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف باو˘بأا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘نأاو

انكسسم6721 ي˘˘ح و˘˘ن˘˘طاو˘˘˘م بلا˘˘˘ط

ن˘˘م ي˘˘ح˘˘لا ة˘˘حا˘˘سس ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ةرور˘˘سضب

امل اهرييغت و ةيواحلا ةحازإا و خاسسوألا

ةمÓسسو مهتمÓسس ىلع ررسض نم هببسست

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا اود˘سشا˘نو، م˘ه˘لا˘˘ف˘˘طأا

تابر˘سست ل˘كسشم ل˘ح˘ل ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘سض

لقنت هتهج نم، برسشلل ةحلاسصلا هايملا

و زيهجتلا و رامثتسسلا ةنجل سسيئر بئان

فرسشملا و، ةيلحملا ةيمنتلا و ليغسشتلا

ىلإا،طيحملا و ةئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح ة˘ح˘ل˘سصم˘ب

عامت˘سسلاو ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا˘ب او˘ما˘ق ن˘يأا ي˘ح˘لا

اهعفر ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘سشنل

 .ةيسصولا تاهجلل

U¢. Ü

يف اسصخسش92 ةباسصإا

لÓخ رورملا ثداوح

عوبسسأا
ةيندملا ةيامحلا تادحو حلاسصم تلجسس

92 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةبانع ةيلول

سسما˘خ˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ي˘سضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘˘ب˘˘سس

ةفلتخم ثداوح يف Óخدت755 ربوتكأا

م˘ت د˘ق˘ف رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف،

92 نع رفسسأا ايرورم اثداح82 ليجسست

امأا، تايفو ةيأا ليجسست متي مل اميف احيرج

مت د˘ق˘ف ءÓ˘جإلاو فا˘ع˘سسإلا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف

653 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م Ó˘خد˘ت923 لي˘ج˘سست

اما، تايفو ةسسمخ و احيرج55 و اسضيرم

82 ليجسست مت دقف قئارحلا ثداوح يف

اميفو، سصخسش ة˘با˘سصإا ن˘ع ر˘ف˘سسأا ا˘ق˘ير˘ح

ليجسست مت دقف ةفلتخملا تايلمعلا سصخي

.سصخسش ةباسصإاو، تايلمع901

U¢. Ü

ةكبسشلا كيكفت راظتنا يف يسضاملا ناوج يف نيلعافلا ىلع صضبق نمألا¯

  ذيمÓتلا اهجوم ناك «صسوسسم» صصمح   فسشك  مت اميف

ةيئاذغلا داوملاب اهديوزت يف نيلومم رخأات ببسسب «ةدراب تابجو»و «ةقلغم» ةيسسردم معاطم
¯YÉO∫ GCe«ø

ءارد˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ي˘˘˘كت˘˘˘سشي
رو˘ط˘لا ي˘ف ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةرهاظ ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ي˘ئاد˘ت˘بلا
د˘يوز˘ت ي˘ف ن˘ي˘لو˘م˘م˘لا سضع˘ب ر˘خأا˘˘ت
تقو˘لا ي˘ف ة˘ي˘سسرد˘م˘˘لا م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘ت˘˘فد بسسح دد˘˘ح˘˘م˘˘لا
تاقتسشمو ةيئاذغلا داوملا فلتخمب
رمألا تروغايلاو نبجلا نم بيلحلا
ةحلسصم ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس سسكع˘ن˘ي يذ˘لا
نولوم˘لا ءلؤو˘ه تا˘ب ثي˘ح ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا

تايدلبلا عم مهدوقع خسسفب نوددهم
اذه يف تاراذعإا ةدع مهل هيجوت دعب
. نأاسشلا

نإاف رسصحلا ل لاثملا ليبسس ىلعو
ينوبلا ةيدل˘ب ي˘ف ة˘ي˘سسرد˘م م˘عا˘ط˘م
يسساردلا مسسوملا قÓطنا ذنم تفرع

ةنخاسسلا تابجولا عيزوت يف ابذبذت
ي˘ف ر˘خأا˘ت˘لا بب˘سسب ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةيئاذغلا داوم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ل˘يو˘م˘ت˘لا
علطم ةيدلبلا تهجو ثيح ةمزÓلا
اذه يف تاراذعإا يراجلا عوبسسألا
ءانب نيينعملا نينومملل سصوسصخلا

سسراد˘˘م˘˘لا ءارد˘˘˘م ىوا˘˘˘كسش ى˘˘˘ل˘˘˘ع
راذ˘˘عإلا سصن بسسحو ة˘˘ي˘˘˘ئاد˘˘˘ت˘˘˘بلا
ام مربملا دقعلل اعبت هنإا » :هجوملا
ن˘يو˘م˘ت˘ل نو˘م˘م˘لاو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ينوبلا ةيدلبل ةي˘سسرد˘م˘لا م˘عا˘ط˘م˘لا
ةيسساردلا ةنسسلا نم لوألا يثÓثلل

مكديوزت مدعل اعبتو9102/0202
( ي˘ن˘ع˘م˘لا لو˘م˘م˘لا ى˘لإا ةرا˘سشإا ي˘ف)
ةيئاذغلا داوملاب ةيئادتبلا سسرادملل
ىدأا امم ددحملا تقولا يف ةمزÓلا
ةيسسردملا معاطملا سضعب قلغ ىلإا

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘سسلا )ة˘˘˘سسرد˘˘˘م رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

اذهو ةدراب تابجو ميدقتو (سسوفروب
اعبتو ذيملتلا ةحلسصم عم ىفانتي ام
ةدامب ةيئادتبلا سسرادملل مكديوزتل
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ح˘˘لا˘˘سصلا ر˘˘ي˘˘غ سصم˘˘ح˘˘لا
ذيملتلا ةحلسصمب رسضي امم سسوسستلا

ة˘˘مÓ˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ ل˘˘˘كسشيو
سسراد˘م˘لا د˘يوز˘ت˘ل ا˘ع˘ب˘تو ة˘ي˘ح˘سصلا
ةيعون تاذ ةيئاذغ داومب ةيئادتبلا

ارظنو دقعلا يف اهيلع قفتملا ريغ
دقعلا دونبل مارتحلا مدع هببسستي امل
نم ةسصا˘خ˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘ت˘فد ي˘ف
م˘˘عا˘˘ط˘˘م˘˘لا ةرور˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف كا˘˘˘ب˘˘˘ترا
ابلسس سسكعني يذلا رمألا ةيسسردملا

نإاف ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لا ة˘ح˘سصو ة˘مÓ˘سس ى˘ل˘ع

لومملل ة˘عا˘سس84 حنم˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا
اهنإاف ةيسسكعلا ةلاحلا يفو ينعملا
خسسف يف ةيلوؤوسسملا ل˘ما˘ك ه˘ل˘م˘ح˘ت

 . دقعلا

ا˘مو˘سسر˘م نأا ةرا˘سشإلا˘ب ر˘يد˘˘ج˘˘لاو

ةطرافلا ةن˘سسلا رد˘سص نا˘ك ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت

معاطملا رييسست ةيفيك ددحي8102

لك تايحÓسص ديدحت عم ةيسسردملا

يتلا  معاطملا هذهب ةينعملا  تاهجلا

و.تايدلبلل اهري˘ي˘سست ة˘م˘ه˘م تل˘كوأا

لعج ةرورسض ىلع موسسرملا دكؤوِي

نامسضل اق˘فر˘م ي˘سسرد˘م˘لا م˘ع˘ط˘م˘لا

اهرابتعاب ة˘م˘ي˘ل˘سس ة˘ي˘سسرد˘م ة˘يذ˘غ˘ت

ل˘ع˘ف˘ل˘ل Ó˘م˘كم ا˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا ا˘˘طا˘˘سشن

ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لاو يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا

ديسسجتو ذيمÓتلل ةيسساردلا تاردقلا

سصر˘˘ف˘˘لا ؤو˘˘فا˘˘كتو فا˘˘سصنإلا أاد˘˘ب˘˘م

ةمي˘ل˘سسلا  ة˘يذ˘غ˘ت˘لا ئدا˘ب˘م ن˘ي˘ق˘ل˘تو

دعاوق ىل˘ع ن˘ي˘سسرد˘م˘ت˘م˘لا ة˘ي˘بر˘تو

ريذبتلا ةحفاكمو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘ح˘سصلا

.تايافنلا زرفو

ميتنسس نوـيلم02 عاـجرـتسسا مت اميف

ينوبلاب لزانملا ةقرسس ةباسصعب حيطي ينطولا كردلا
تماق ةباسصع كيكفت نم سسمأا ينوبلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا رسصانع تنكمت
حوارتت سصاخسشأا  ةعبرأا نم ةباسصعلا هذه نوكتت ثيح ،ةوقلا لامعتسساب يلئاع لزنم ةقرسسب

ىلإا ىوكسشب ةيحسضلا مدقت نأا دعب ةيلمعلا تتأا ثيح .ةنسس52 و81 نيبام مهرامعأا
يرحتلاو مÓعتسسلا رسصنع ليعفت متيل،ينوبلاب ايميلقإا ةسصتخملا ينطولا كردلا رسصانع
نيذلاو،لزنملا ةقرسسب نيمهت˘م˘لا ة˘با˘سصع˘لا دار˘فأا ن˘م ن˘ي˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت ى˘لإا ي˘سضف˘م˘لاو
ربتعم يلام غلبم ةقرسسو ةوقلاب يجراخلا بابلا ميطحتب اوموقيل ةيحسضلا بايغ اولغتسسا

ينطولا كردلا تايرحت دعبو  ،ةيحسضلا ةرايسس حاتفمو رفسصألا بهذلا نم نيمتاخو
يلاوح ـب ردقملا و ةيحسضلاب سصاخلا يلاملا غلبملا عاجرتسساو نيسصخسش فيقوت مت ةفثكملا

ردجتو ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا  امهيف هبتسشملا ميدقت مت نيأا،ميتنسس نويلم02
تايلمعلا نم ددعب  اوماق ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا رسصانع نأا ىلإا ةراسشإلا
،يبياطسشب نطقي رسصاق  لفط  عاجرتسسا  اهرخآا ناك امهاسصتخا  ميلقإاب مايألا  هذه  ةيعونلا

دارفأا نكمت امك،هنادقف  نع  هتلئاع  غيلبت كلذو  ةبانع ةنيدم  عراوسش  دحأاب  هيلع رثع
تاردخملا جيورت يف ةسصتخم ةكبسشل دح عسضوب   راجحلاب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا

سصرقأاو جلاعملا فيكلا نم ةيمك زجحو سصاخسشأا3 نم ةنوكتم  ةسسولهملا سصارقألاو
عيب ةيلمع يف رسصق لافطأا نولغتسسي ةكبسشلا دارفأا ناك ثيح عاونألا فلتخم نم ةسسولهم

eÉRhR HƒY«û°á.مومسسلا

 لاغسشألا و تاقرطلا ةيعسضو ببسسب

نينطاوملا قرؤوي ةنيدملا طسسوب قناخ يرورم ماحدزا
ةيحان نم ءاوسس تاقرطلل ةيثراكلا ةيعسضولا ببسسب مايألا هذه لÓخ اقناخ ايرورم اماحدزا ةبانع ةنيدم فرعت
ىلع، لاغسشلا نع كيهان تارايسسلل يئاوسشعلا نكرلا اهيلإا فاسضيو .اهزيمت تتاب يتلا ةريثكلا رفحلا وأا قيسضلا

فرعت امك، مم006 رطق تاذ ةيسسيئرلا ةانقلا سسم يذلاو هايملل ةيرئازجلا حلاسصم فرط نم بطع حÓسصإا رارغ
مامأا ةبقلا يداو يفو سضيبألا رسسجلا لوحم يف ةسصاخ ايموي اماحدزا قرسشلا ةرهوج يف نكامألا نم ديدعلا

كلذ لك لظ يفو، ميهاربا يديسس نارود روحم و ءانيملا قيرطب ةسصاخ ةيندملا لخادمب  و دسشر نبا ىفسشتسسم
لوخدلا ببسسب مايألا هذه يف اريبك اعافترا فرعي ةنيدملا طسسو ىلع لابقلا نأا ةسصاخ ةبئاغ لولحلا ىقبت
ىحسضأا يذلا يرورملا ماحدزلا يف ببسست ام وهو،تايلولا فلتخم نم لابقا دهسشت ةنيدملا نا ثيح،يعامتجلا
يذلا يرورملا ماحدزلا سصخي اميف امأا،ةيحابسصلا ةرتفلا لÓخ ةسصاخ نينطاوملل اريبك اجاعزا ببسسي ام ايموي
يف نولمعي نيذلا ةرجألا تارايسس باحسصأا ربعف ةنيدملا طسسو ىلا مهلوخد دنع نونطاوملا ايموي هسشيعي

اونمتو ايموي هنوسشيعي يذلا ميحجلا نم مهبسضغ ماج نع ينوبلاو راجحلا،رامع يديسس، سسيدلا رجح، طوطخ
فرعت يتلا نكامألا يف رورملا ةكرحل ديجلا ميظنتلا وأا،لقألا ىلع ةتقؤوم لولح ةينعملا تاطلسسلا دجت نأا
يئاوسشعلا نكرلا وه، ةنيدملا طسسو يف يرورملا قانتخلا بابسسأا زربأا نأا ةسصاخ اديدسش ايرورم اماحدزا
نونكري ةيراجتلا تÓحملا باحسصأا دجت ةيئاسسملا ةرتفلا يف ةسصاخ ميهاربا يديسس قيرط يف ثيح تارايسسلل
ةراملا تارايسسلا دجتو قيرطلا قيسض يف ببسستي ام وهو قيرطلا لوط ىلع ةيناثلا ةيعسضولا يف مهتارايسس

و روكلاب ةسصاخ ىرخألا يه قناخ يرورم قانتخا طسسو ينوبلا سشيعت اهرودب، رورملا يف ةغلاب تابوعسص

.قيرطلا لوط ىلع نييوسضوفلا ةعابلل ريبكلا راسشتنلا ببسسب ةرورعزوب ىلإا يدؤوملا قيرطلاو يسسيئرلا قيرطلا
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ةينمأ’ا تÓّخدتلا ددع زواجت ثيح

00011 ةينقتلا ل̆ئا˘سسو̆لا هذ˘ه ل˘سضف̆ب
ّقلعتي اهزربأا ت’اجم ةّدع يف لّخدت
ةفاسضإا ةقرسسلاو تارّدخملا يف ةرجاتملاب
عيبو ةيوسضو˘ف̆لا ةرا˘ج˘ت̆لا ة̆برا˘ح˘م ى̆لإا

ة˘ي̆لو˘ح˘كلا تا̆بور˘سشم̆لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سساو
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ما˘ع̆لا ما˘ظ˘ن̆لا̆ب لÓ˘˘خإ’او
ةنا˘ع˘ت˘سسإ’ا ر˘ثإا تءا˘ج ي˘ت̆لا تÓّ̆خد˘ت̆لا
اّدح اهرودب ةعسضاو ةبقارملا تاريماكب

ميلقإا لخاد اهعاونأا ّىتسشب مئارجلا ف’آ’
قطانملا ي˘ف د˘يد˘ح˘ت̆لا̆بو ة̆با˘ن˘ع ة˘ي’و
يفو ،ةطرسشلا شصاسصتخا عاطقل ةعباتلا
نمأا حلاسصم تلجسس دقف لسّصتم قايسس
اعجارت ةمرسصنملا رهسشأ’ا لÓخ ةبانع
فلتخم يف ةمير˘ج̆لا ة˘ب˘سسن ي˘ف ار˘ي˘ب˘ك
ديسسجت دعب كلذو ةنيابتملا ت’اجملا
هتعسضو يذلا يجيتارت˘سسإ’ا ط˘ط˘خ˘م̆لا
اه˘ب˘ي˘سصن˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا
اهرامث تطعأا يتلا ةبقارملا تاريماكل
ةر˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه تم˘˘ها˘˘سس ثي˘˘ح ار˘˘خؤو˘˘م
زربأاو ةيسسيئرلا عراوسشلا ربع ةعّزوملا

ف̆ل˘ت˘خ˘م ى̆لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي’و̆لا تا˘قر˘˘ط
ل˘˘ق˘̆ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘مو نارود˘˘̆لا روا˘˘˘ح˘˘˘م
ةب˘سسن ل˘ي̆ل˘ق˘ت ي˘ف ة̆با˘ن˘ع̆ب ن˘ير˘فا˘سسم̆لا
حلاسصملا هنع تفسشك ام وهو ،مئارجلا
ةي’ولا نمأا ةيريدمل ةعباتلا ةسصتخملا
يباجيإ’ا رودلا «ةعاسس رخآا«ـل تزربأا يتلا
ةيجولونكتلا ةزه˘جأ’ا هذ˘ه ه˘ت˘ب˘ع̆ل يذ̆لا
نيمأاتو ةميرجلا ةبراحم يف ةرّوطتملا
نم مهحاورأاو مهتاكلتمم يف نينطاوملا

ةيحان نم رورملا ةكرح رييسستو ةهج
ةبر˘ق˘م̆لا ة˘ظ˘حÓ˘م̆لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي̆نا˘ث

تامو̆ل˘ع˘م بسسحو ،ع˘ير˘سسلا ل˘خد˘ت̆لاو
قو˘ف˘ي ي˘ت̆لا ةز˘ه˘جأ’ا كل˘ت نإا˘ف ةد˘كؤو˘˘م

ديق دجاوتت ةبقارم اريماك0011 اهددع
ىوتسسم ىلع تعسضو دق ايلاح ةمدخلا
ل˘خاد˘م̆لا ة˘فا˘كو ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا ن˘˘كا˘˘مأ’ا

شصاسصتخا عاط˘ق̆ل ة˘ع̆با˘ت̆لا جرا˘خ˘م̆لاو
لكسشب تاكرحتلا دسصر ةيغب ةطرسشلا
ىلع ةلاعفو ةريبك ةفسصب لمع امم قيقد
ة˘ج˘ي˘ت̆ن ا˘يا˘سضق˘̆لا ف’آا «ةر˘˘ف˘˘ي˘˘سش» ّكف

ةي˘مار˘جإ’ا ثاد˘حأ’ا م˘ظ˘ع˘م̆ل ا˘ه˘ط˘ب˘سض
بغسش لامعأاو ةقرسس نم اهلاكسشأا دّدعتب
يتلا ثاد˘حأ’ا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تاءاد˘ت˘عاو
تقو ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا د˘ج˘ت تنا˘ك
اهتيطغت ةيلمع يف ةغلاب ةبوعسص قباسس
مهاسس امك ،ةبانع ةي’وب لاعفأ’ا ةفاكل
شضيفختلا يف ةينورتكلإ’ا ةبقارملا ماظن
نم دحلاو ةيرسضحلا مئارجلا ةبسسن نم
ةبراحم بناج ىلإا ةئطاخلا تايكولسسلا

ريغ تاسسرامملاو تاطا˘سشن̆لا ف̆ل˘ت˘خ˘م
ة˘مÓ˘˘سسو ن˘˘مأا˘̆ب ة˘˘سسا˘˘م˘̆لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلا
يف ةلحفتسسملا اهنم ةسصاخ ،نينطاوملا
ةكرحب ةطبترملاو ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا ن˘كا˘مأ’ا
رسشن لÓخ نم كلذو ةريبكلا دوسشحلا
بعÓ˘م̆لا ىو˘ت˘سسم ى̆ل˘ع تار˘ي˘˘ما˘˘كلا

تءاج اميف ،ةنيدملا عراوسشو شسرادملاو
لبق اهقيبطتو ةمدخلا هذه لاخدإا ةيلمع
ة˘يا˘م˘˘ح فد˘˘ه˘̆ب تاو˘˘ن˘˘سس ع˘̆برأا ة˘̆بار˘˘ق
نيفرحنملا تازوا˘ج˘ت ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م̆لا

عيمج ىلع ةرط˘ي˘سسلا ع˘م ن˘ي˘مر˘ج˘م̆لاو
ه˘˘ي˘˘˘ف تح˘˘˘سضوأا تقو ي˘˘˘ف ،عا˘˘˘سضوأ’ا
نأا̆ب »ة˘عا˘سس ر˘خآا»ـل ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘̆لا˘˘سصم˘̆لا

دق ةبانعب ةرسشتنملا ة˘ب˘قار˘م̆لا تار˘ي˘ما˘ك

77711 ةجلاعم يف لسضفلا اهل ناك
ن˘ي̆ب ا˘م ةد˘ت˘م˘م̆لا ةر˘ت˘ف̆لا لÓ˘خ ة˘ي˘سضق

ةن˘سسلا ن˘م ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سسو ي˘ف̆نا˘ج ير˘ه˘سش
ةزف˘ق د˘ه˘سش يذ̆لا دد˘ع̆لا و˘هو ،ة˘ي̆لا˘ح̆لا
ةنسسلا نم ةرتفلا شسفنب ةنراقم ةيعون
يلاوح ةجلاعم تدهسش يتلا ةيسضاملا

رثكأا ’ ةيسضق0052و ةيسضق0009

هذه ةيمهأا شسكعي امم7102 ةنسس يف
يف اهتمهاسسمو ةيجو̆لو˘ن˘كت̆لا ةز˘ه˘جأ’ا

عم ةيرسضحلاو ةمظنملا مئارجلا ةبراحم

.ةيلاع بسسنب اهنم ليلقتلا

تاطاشنلاب ةقّلعتملا اياضقلا
لانت تارّدخملاو ةينوناقلا ريغ

 دسفا ةّصح
لÓخ نم ةينمأ’ا حلاسصملا تحسضوأا

ةيسضق77711 ةليسصح نأاب اهتايئاسصحإا
تاريما˘ك ل˘سضف̆ب ا˘ه˘ت˘ج̆لا˘ع˘م ّم˘ت ي˘ت̆لا
ت’اجملا فلتخ˘م تّ̆سسم د˘ق ة˘ب˘قار˘م̆لا

ا˘يا˘سضق̆لا ن˘م ة̆ل˘˘م˘˘ج تن˘˘م˘˘سضت ثي˘˘ح
ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب ةقلعتملا
لاكسشأا نم تائملل اهليجسست ىلإا ةفاسضإا
ة˘ح̆ل˘سصم̆لا تحازأا ثي˘˘ح ،تاءاد˘˘ت˘˘ع’ا
نمأ’ ةعباتلا ةينقتلا ل̆ئا˘سسو̆ل̆ل ة˘ي̆ئ’و̆لا

تÓّخدتلا عاونأا نع راتسسلا ةبانع ةي’و
»ةعاسس رخآا«ـل تفسشكو ةّلجسسملا ةينمأ’ا

ةعسستلا لÓ˘خ ة˘ج̆لا˘ع˘م̆لا ا˘يا˘سضق̆لا ن˘ع

ّمت ثيح،9102 ةنسس نم ىلوأ’ا رهسشأا
قلعتي ا˘م˘ي˘ف لّ̆خد˘ت0013 ـب ماي˘ق̆لا
اهب موقي يتلا ةينوناقلا ريغ تاطاسشنلاب

055 ىلإا ةفاسضإا نييعرسشلا ريغ راجتلا
تابورسشم̆لا لوا˘ن˘ت شصو˘سصخ̆ب Ó˘خد˘ت
ةجلاعم عم ماعلا قيرطلا يف ةيلوحكلا

كÓهتسساو ةرجاتملاب ّقلعتت ةيسضق597
طاسشنل ّدح عسضو بناج ىلإا تارّدخملا

بوبحلاو تاردخملا راجت نم ريبك ددع

مهيلع شضبقلا ي˘ق̆لأا ن˘يذ̆لا ة˘سسو̆ل˘ه˘م̆لا

نم ةتوافتم تايمك ةزاي˘ح̆ب ن˘ي˘سسب̆ل˘ت˘م

جلاع˘م̆لا ف˘ي˘كلاو ة˘ي̆ل˘ق˘ع̆لا تار˘ثؤو˘م̆لا

ربع مهل دّسصرت ةيلمع دعب عيبلا شضرغب

كلت طاسشن لمسش امك ،ةبقارملا تاريماك

يف ةلثمتم ةيسضق201 ةجلاعم ةزهجأ’ا

ثداوحب قّلع˘ت˘ي لّ̆خد˘ت005 ،ةقرسسلا

ةكرح ليهسست راطإا يف0141و رورملا

Óّخدت0235 ىلإا ةفاسضإا تابكرملا ريسس

ي˘ف ا˘يا˘سضق̆لا ن˘م ة̆ل˘˘م˘˘ج شصو˘˘سصخ˘̆ب

يف راج˘سشلا ا˘هزر̆بأا ة˘ف̆ل˘ت˘خ˘م ت’ا˘ج˘م

بناج ىلإا قرطلا قلغو ماعلا قيرطلا

ر˘ي˘غ ر̆ئا˘ظ˘ح̆لا ة̆برا˘ح˘مو تاءاد˘˘ت˘˘عإ’ا

ي˘ت̆لا ا˘يا˘سضق̆لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ة˘ي˘عر˘˘سشلا

دعب اّهكف يف ةينمأ’ا حلاسصملا تحجن

شصاخلا ماظنلا اذه̆ب ل˘م˘ع̆لا ا˘ه˘ع˘ي˘سسو˘ت

عاطق يف ةي’ولا مي̆ل˘قإا ر˘ب˘ع ة˘ب˘قار˘م̆لا̆ب

ةيجي˘تار˘ت˘سسإ’ ا˘ق˘فو كلذو شصا˘سصت˘خإ’ا

نيسصتخم نم ري˘طأا˘ت̆ب ة˘سسورد˘م ة˘ي˘ن˘مأا

اديسسجت كلذو ارمتسسم انيوكت نوقلتي

يف رداسصلا يسسائرلا موسسرملا هلمحي امل

تايفيك ددح يذلا5102 توأا رهسش

تايجولونكتل ةبقارملا ةمظنأا لÓغتسسا

ةيمومعلا نكامأ’ا يف لاسصت’او مÓعإ’ا

اهعاونأا فلتخمب ةميرجلا عدر لجأا نم

نمأ’ا ةزهجأا ةدعاسسم عم اهيف مكحتلاو

مهاسس امم اهطابحإاو عيرسسلا لخدتلا ىلع

عاونأا فلتخم ةبراحم يف ةريبك ةجردب

عراوسشلا شصيلخت ىلع لمعلاو ةميرجلا

يتلا ةئّيسسلا تا˘سسرا˘م˘م̆لا ن˘م ءا˘ي˘حأ’او

.اهلاطت

تارّدخملاو ةينوناقلا ريغ تاطاضشنلاب قّلعتت اهزربأا

 ةيسضق فلأإ11 نم ديزأإ ةجلاعم يف مهاسست ةبقإرملإ تإريماك
مامأا ةرجأا ةرايضس قئاضس ىلع ءادتع’ا دعب

ةيليوج5 دجضسم

 شساطنقوب بابسش نيب ام ةكرعم
ءاسضيبلإ ةحلسسألاب لاطبألإ يحو

عاونأا فلتخم مادختسسإاب ةكرعم ةبانعب ةيليوج5 يح دحأ’ا ةليل دهسش
بابسشو شساطنقوب يح بابسش نيب ام فويسسو نيكاكسس ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا

نم ةعومجم نيب علدنا راجسشلا نإاف نايعلا دوهسش بسسحبو لاطبأ’ا يح

5 يحب ةرجأا ةرايسس قئاسس ىلع ءادتع’اب كلذو شساطنقوب يح بابسش
لاقنلا هفتاه هبلسسو ءاسشعلا ةÓسص ءادأ’ دجسسملا دسصق يذلاو ةيليوج
نيذلاو ّهيح بابسش بسضغ راثأا ام وهو لاطبأ’ا يحب نطقي وهو ايلام اغلبمو
تعقو اهرثإا ىلعو هنم قورسسملا يلاملا غلبملاو فتاهلا عاجرتسس’ اوبهذ
ةينمأ’ا حلاسصملا رابخإا متيل بابسشلا نيب ام ةداح تاراجسشو تاسشوانم
دقف ةطرسشلا روسضح عامسس دنعو يحلا ناكسس فرط نم اهب لاسصت’او
بابسشلا فوفسص يف تاباسصإا ةيأا ةكرعملا لجسست مل ظحلا نسسحلو اوبره
ةبانع ءايحأا نم ديدعلا تدهسش دقف ةريخأ’ا ةرتفلا لÓخ هنإاف ةراسشإÓلو
عاونأا  فلتخم مادختسسا عم ةرم لك يف نييح بابسش نيب ام ةريبك كراعم
ثودح يف عسضولا ببسستي نايحأ’ا نم ريثكلا يفو ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا

GCcôΩ.Ω.نيرجاسشتملا نيب ام تاباسصإا

زكرملل ةعباتلا نويعلا بط ةدايع ىوتضسم ىلع
دضشر نبا يئافضشتضسإ’ا

ةدئافـل نيعلإ ةينرق عرز ةيلمع43
ةريطخ ةيرسصب شضإرمأاب نيباسصملإ

ةعباتلا نويعلا بط ةدايع ىوتسسم ىلع ةينرقلا عرز تايلمع لسصاوتت
نم رطسسملا جمانربلل اقفو حاجنب ةبانعب يعماجلا دسشر نبا ىفسشتسسمل

شصاخسشأا حلا˘سصل9102 يراجلا ماعلا ع̆ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ى˘ف˘سشت˘سسم̆لا ةرادإا
ةسسايسس راطإا يف اذهو ةي’ولا جراخو لخاد نم ةيرسصب شضارمأاب نيباسصم
اذيفنتو .اناجم شصاسصتخ’ا اذه يف ةيحارج تايلمع نم ةدافتسسÓل ةرازولا
جردنت يتلا تايفسشتسسملا حÓسصإا و ناكسسلا و ةحسصلا ةرازو تايسصوتل
ىلع يبطلا مقاطلا ارخؤوم جمرب ةينرقلا ةعارزل ينطولا جمانربلا راطإا يف

60 ةبانعب يعماجلا يئافسشتسسإ’ا زكرملل ةعباتلا نويعلا بط ةدايع ىوتسسم
لسصتل ةريطخ ةيرسصب شضارمأاب نيباسصملا ةدئافـل نيعلا ةينرق عرز تايلمع

راظتنا يف ةيلمع43 اذه انموي ةياغل9102 ةنسس ةيادب ذنم تايلمعلا ددع
لاسصت’او مÓعإ’ا ةيلخ بسسحو .ةنسسلا ةياهن ةياغ ىلإا جمانربلا يقاب لامكإا
ةسصحلا هذه يتأات اهل نايب يف شسمأا ةبانعب دسشر نب’ يئافسشتسس’ا زكرملاب
ديدعلا تابلطل ةباجتسسا ةحلسصملا اهنم تدافتسسا يتلا تاينرقلا نم ةماهلا

.ةرواجملا تاي’ولا نم يحسصلا لكيهلا اذه نودسصقي نيذلا ىسضرملا نم
نم لماكتم و شصتخم يبط قيرف اهب لفكت يتلا ةيناجملا تايلمعلا يهو
ةمانزر دادعإا مت ثيح «بنعلوب» روسسيفوربلا فارسشإا تحت ةبانع ةي’و
فيلاكتو ءابعأا شصيلقت فدهب ةيحارجلا تايلمعلا هذهب ةسصاخ ةيونسس

. جراخلا يف وأا ةسصاخلا تاحسصملا يف ةظهابلا ىسضرملا جÓع
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رضشع يداحلا يرضضحلا نمأ’ا رضصانع فرط نم

نيتيسضق يف شصاخسشأإ4 فيقوت
فاسصفسصلاب نيتفلتخم

4 فيقوت نم شسمأا لوأا رسشع يداحلا يرسضحلا نمأ’ا رسصانع نكمت
يف  تذختا نيأا مهسصاسصتخا ميلقإاب كلذو نيتفلتخم نيتيسضق يف شصاخسشأا

ةيروهمجلا لي˘كو ما˘مأا او˘مد˘ق م˘ث ة˘مزÓ̆لا ة˘ي̆نو̆نا˘ق̆لا تاءار˘جإ’ا م˘ه˘ق˘ح
ىوكسش رسشع يرسضحلا نمأ’ا حلاسصملا تقلت.شصاسصتخ’ا ميلقإا ةمكحمب

هل تببسست ،شصاخسشأا3 فرط نم هيلع ءادتعإ’ا هدافم شصخسش فرط نم
ىلإا يسضفملا يرحتلاو مÓعتسسإ’ا رسصنع ليعفت مت روفلا ىلإا زجع يف
مت نيأا ،ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا مهقح يف ذاختاو نيدتعملا فيقوت
تاذ يفو شصاسصتخ’ا  ميلقإا ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو مامأا مهميدقت
ىلإا هدايتقا مت نيأا تارذخم هتزوحب رخآا اباسش رسصانعلا تاذ تفقوأا قايسسلا

ردجتو،ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا مدق هبجومب رسضحم هل زاجنإاو نمأ’ا رقم
نم مايأ’ا هذه اوفثك رسشع يداحلا  نمأ’ا رسصانع حلاسصم نأا ىلإا ةراسشإ’ا
ىلع شضبقلاو ةميرجلا عاونأا لك ةبراحمل مهسصاسصتخا ميلقإاب مهتايرود

اناكم حبسصأا يذلا2691 ةيليوج5 ةيوناث رقم مامأا ةسصاخ ،نيفرحنملا
اذه يفو مهتاكلتمم مهبلسسو ذيمÓتلا ىلع ءادتع’او ةقرسسلاو لسشنلل

نوموقي رسصق6 فيقوت ارخؤوم مت هنأا ةعاسس رخآا رداسصم تلاق قايسسلا

.ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا مهدسض تذختا نيأا ذيمÓتلا ىلع ءادتع’اب
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ةيادب ذنم اياضضقلا ف’آا ةجلاعم يف ةبانع ةي’و ميلقإا ربع ةرضشتنملاو ةطرضشلا صصاضصتخا عاطقل ةعباتلا ةبقارملا تاريماك تمهاضس
.ةميرجلا عاونأا فلتخم ىلع ءاضضقلاو نينطاوملا نيمأات راطإا يف ةلاّعف ةليضسو اهلعج اّمم ةيراجلا ةنضسلا

:«ةعاضس رخآا» ـل ةديدجلا ةنيدملا يلاو ..ةيجراخلا ةئيهتلا نم ءاهتن’ا يه هتيولوأا

«شضرألإ بحسس وأإ لمعلإ امإإ اهتقوو ششيرلإ عإرذ يف شصإوخلإ نيرمثتسسملإ ججح يهننسس»
¯hd«ó gô…

يلاو̆لا ي˘قو˘سش د˘م˘ح˘م ة˘ط˘ي˘ب˘ه د˘كأا
عارذ» ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م̆ل̆ل بد˘ت˘ن˘˘م˘̆لا
نأا ةبانع ةي’و بنعلا داو ةيدلبب «ششيرلا
ءاطعإا يه ي̆لا˘ح̆لا تقو̆لا ي˘ف ه˘ت˘يو̆لوأا
ىلع ةيجراخ̆لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت̆ل̆ل مزÓ̆لا ع˘فد̆لا

نكمت˘ي ى˘ت˘ح كلذو ة˘ن˘يد˘م̆لا ىو˘ت˘سسم
هذهل لا˘ق˘ت̆ن’ا ن˘م تا˘ن˘كسسلا با˘ح˘سصأا
ي˘ف بد˘ت˘ن˘م̆لا ي̆لاو̆لا ح˘سضوأا .ةر˘ي˘˘خأ’ا
ةد˘ع̆ب ما˘ق ه̆نأا̆ب «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل ح˘ير˘سصت

ذنم «ششيرلا عارذ» ـل ةيناديم تاجرخ
ةع˘طا˘ق˘م̆لا شسأار ى̆ل˘ع ه˘ما˘ه˘م مÓ˘ت˘سسا
ع˘قاو̆لا ى̆ل˘ع فو˘قو˘̆ل˘̆ل كلذو ة˘˘يرادإ’ا
ةيولوأ’ا نأا ىلإا اتف’ ،ةريخأ’ا هذهب يلاحلا
ةمزÓلا ةعفدلا ءاطعإا وه ايلاح هل ةبسسنلاب
نم كلذو ةيجراخلا ةئ˘ي˘ه˘ت̆لا ع˘يرا˘سشم̆ل

لامكإ’ تايلمعلا فلتخم ليجسست لÓخ
هذ˘ه شصو˘سصخ̆ب لا˘˘ق ثي˘˘ح ،لا˘˘غ˘˘سشأ’ا
كانهف رفوتم يلام̆لا فÓ˘غ̆لا» :ة˘ط˘ق˘ن̆لا
ةيجراخلا ةئيهتلل ةربتعم ةيلام تادامتعا
نكمتي ىتح اه˘ن˘م ءا˘ه˘ت̆ن’ا بج˘ي ي˘ت̆لا
عارذ يف تا˘ن˘كسسلا ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسم̆لا
ةدعب انمق امك ،مهتانكسس ملسست نم ششيرلا
كلذو ءاردملا فلت˘خ˘م ع˘م تا˘عا˘م˘ت˘جا
ةلجسسملا ريغ تايلمعلا يف اسضيأا رظنلل
نم ءاهتنÓل اهليجسست يعدتسست يتلاو
ميد˘ق˘ت̆ب حا˘م˘سسلاو ة˘ي˘جرا˘خ̆لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت̆لا

نيب نم» :فاسضأاو ،«عيراسشملا فلتخم
فلتخمب ةقلعتملا ءادوسسلا طاقنلا ربكأا
ىلع دجاوتم ةيوناثلاو ةيسسيئرلا لاغسشأ’ا

يمومع نكسس0002 عقوم ىوتسسم
تاءارجإا نم مزلي ام انذختا يذلا يراجيإا
هلعجو يحاونلا عيمج نم عقوملا ةئيهتل

ربمسسيد رهسش ءاهتنا عم نكسسلل احلاسص
بدتنملا يلاولا لوقي »ةيراجلا ةنسسلا نم
ي˘ف ر˘ب˘كأ’ا ل˘كسشم̆لا نأا̆ب ح˘سضوأا يذ˘̆لا

يه روكذملا ع˘قو˘م̆لا̆ب لا˘غ˘سشأ’ا ةر˘ي˘تو
يتلا ي̆ئا̆بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت̆لا ل˘كسشب ط̆بر̆لا
ة˘سسسسؤو˘م ع˘م ا˘ه˘سصو˘سصخ̆ب ا˘ن˘ع˘م˘˘ت˘˘جا
ى̆ل˘ع ط˘غ˘سضلا ل˘جأا ن˘م «زا˘غ˘̆ل˘̆نو˘˘سس»
عيرسستل عورسشم̆لا̆ب ف̆ل˘كم̆لا لوا˘ق˘م̆لا
نمأ’ا تارقم نأاب فسشك امك ،لاغسشأ’ا

ا˘ه˘ط̆بر و˘ه ا˘ه˘˘سصق˘˘ن˘˘ي ا˘˘م نأاو ةز˘˘ها˘˘ج
اذه ،ةيوناثلاو ةيسسيئرلا تاونقلا فلتخمب
هحلاسصم نأا يقوسش دمحم ةطيبه دكأاو
ةسسسسؤوم نيكمتل نوناقلا ةوقب لخدتتسس
يف اهل بتاكم حتف نم «رئازجلا ديرب»
يف تهجاو نأا دعب كلذو «ششيرلا عارذ»

ر˘ي˘جأا˘˘ت وأا ءار˘˘سشل تا˘̆بو˘˘ع˘˘سص ق˘̆با˘˘سسلا
ناويد وأا «لدع» ةلاكول ةعبات تÓحم
نأا ىلإا اتف’ ،يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلا
تائيه̆لا ف̆ل˘ت˘خ˘م ى̆ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ر˘مأ’ا
يف اهل عورف حتفل ىعسست يتلا ةيمومعلا
ةطقنلا شصوسصخب امأا ،ةديدجلا ةنيدملا
ةلغتسسملا ريغ ةيراقعلا ةيعوأ’اب ةقلعتملا

لاقف ششيرلا عارذ يف شصاوخلا لبق نم
دن˘ع» :ي˘قو˘سش د˘م˘ح˘م ة˘ط˘ي˘ب˘ه ي̆لاو̆لا
ةيجراخلا ةئيه˘ت̆لا ل˘كسشم ن˘م ءا˘ه˘ت̆ن’ا
نمو ىرخأ’ا تافلملل اهد˘ع̆ب تف˘ت̆ل˘ن˘سس
عط˘ق̆ل̆ل شصاو˘خ̆لا لÓ˘غ˘ت˘سسا مد˘ع ن˘ي̆ب
عارذ يف اهنم اودافتسسا يتلا ةيسضرأ’ا
ف̆ل˘ت˘خ˘م ن˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘̆ن’ا د˘˘ع˘̆ب ،ششير˘̆لا
ججح عيمج يهتنتسس اهتقوف تاكبسشلا
ن˘˘يذ˘̆لا شصاو˘˘خ˘̆لا ن˘˘ير˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘̆لا
هجونل بسسانملا تقولا يف مهيعدتسسنسس
نأا ديري نم هنأا يهو ةحسضاو ةلاسسر مهل

ذختنسسف ديري ’ ن˘مو ل˘م˘ع˘ي̆ل˘ف ل˘م˘ع˘ي
ة˘مزÓ̆لا ة˘ي̆نو̆نا˘ق̆لا تاءار˘جإ’ا ه˘˘ق˘˘ح˘̆ب

اودافتسسا يتلا ةيسضرأ’ا عطقلا ةداعتسس’
متخي نأا لبق ،»اهولغتسسي نأا نود اهنم
ىلع ديكأاتلاب هحيرسصت بدتنملا يلاولا
ناك «ششيرلا عارذ» ـب ةديدجلا ةنيدملا نأا
لمعلا نم ديزم̆لاو ق˘ي˘سسن˘ت̆لا ا˘ه˘سصق˘ن˘ي
ةنيدملا ةيريدم رقم نأاب افسشاك ،يناديملا
«ششيرلا عارذ» ىلإا ابيرق لقتنيسس ةديدجلا

ة˘م˘سصا˘ع̆ب بتا˘كم ي˘ف ءا˘ق˘˘ب˘̆لا شضو˘˘ع

عقوم نع ملك02 دعبت يتلا ةي’ولا
ةيلخ ليكسشت نع فسشك امك ،ةنيدملا

ا˘مأا ،ن˘كسسلا ر˘يد˘˘م ا˘˘ه˘˘سسأار˘˘ي ة˘˘ع˘̆با˘˘ت˘˘م
ة˘يرادإ’ا ة˘ع˘طا˘ق˘م̆لا ر˘ق˘˘م شصو˘˘سصخ˘̆ب
تقؤو˘م ر˘ق˘م ي˘ف نو˘كي˘سس ه̆نأا̆ب ف˘سشكف
نم ءاهتن’ا نيح ىلإا كلذو لاحرب ةيدلبب
ىوتسسم ىلع نوكيسس يذلا رقملا ةئيهت
 .بنعلا داو ةيدلب

يندملا عمتجملا نع لثممو ذيمÓتلا ءايلوأاو ةينعملا تاهجلا فلتخم روضضحب

ششيرلإ عإرذ ةديدجلإ ةنيدملاب ةيوناثلإ حاتتفإإ
تاطلسسلا فلتخم روسضحب شسمأا لوأا موي ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا ىوتسسم ىلع ميلعتلا نم ثلاثلا روطلاب نيسسردمتملا ذيمÓت لابقتسسÓل اهباوبأا تحتف ةديدج ةيوناثب ةي’وب ةيبرتلا عاطق معدت
ةيدقفتو ةيعÓطتسسا ةلوجب مايقلاو حاتتف’ا لÓخ اهنيسشدت مت يتلا «ةفرطوب يهاب» ةديدجلا ةيوناثلاب رمأ’ا قلعتيو بنعلا داو ةيدلب شسيئرو لاحرب ةرئاد شسيئرو ةيبرتلا ريدمو بدتنملا يلاولا ةينعملا

نيمأ’ا تاحيرسصت بسسحبو ذيمÓتلا ءامسسأاو ةيعمجل ةيلارديفلا شسيئرو ةبانعب لقنلا ريدم اذكو نيسشتفمو ذيمÓتلا ءايلوأا حاتتف’ا رسضح اذكو ةيدقفتو ةيعÓطتسسا ةلوجب مايقلاو حاتتف’ا رسضح اذكو
اذكو لمعلا فورظو نيلمعملا ىلإا عامتسسÓل ةسصرفلا ةيبرتلا ريدم دمحأا يسشايعلاو ةطيبه يقوسش منتغا دقف ةيوعمجلا ةكرحلل ينطولا داحت’اب «حلاسص ةيريامعلا» ةماعلا تاقÓعلاو ميظنتلاب فلكملا
ذيمÓت ءايلوأ’ عمتسسا امكو ةقطنملل يقيقح بسسكم يهو ةرتف ذنم اهيلإا تÓئاعلا نم ف’آ’ا ليحرت تفرع دق ةديدجلا ةنيدملا نأا ةسصاخو ةي’ولاب يوبرتلا عاطقلل ميعدت يه ةسسسسؤوملا هذه دكأا دقف

اوبلاط امكو ةيوناثلا ىلإا ةنيدملا ءايحأا يقاب اذكو نكسسم0001 يحو نكسسم0002 يح نم ذيمÓتلا ةدئافل لقنلا ةسصاخو ةيرورسضلا بلاطملا لك ذيفنت فورظلا نيسسحت متيسس نأاب مهنأامطو
اونسسحتسسا دق ذيمÓتلا ءايلوأا مهتهج نمو ءايحأ’ا ىوتسسم ىلع ةدوجوملا شصئاقنلا لامكتسسا لÓخ نم ةسصاخو ءاقتر’او ةديدجلا ةنيدملا هذهب شضوهنلا لجأا نم قيسسنتلاو دوهجلا فيثكت ةرورسضب
ىوتسسم ىلع اسضيأا ةطسسوتمل ةقحلم حتف مت امكو ةسساردلا دعاقمب قاحتلÓل رخآا ناكم ىلإا لقنتلا يدافتو لاوحأ’ا نسسحأا يف ةسساردلا ةلوازم نم مهئانبأا نيكمتل ةيوناثلا حتف لÓخ نم ةردابملا هذه

MƒQjá aÉQì.ششيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا
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و تÓ˘هؤو˘˘م˘˘لأ  ى˘˘لأ ع˘˘جأر أذ˘˘هو
اهب زات˘م˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘حا˘ي˘صسلأ ا˘يأز˘م˘لأ
يحايصس بطق اهلعج امم ، ةيلولأ
ةيومحلأ ةحايصسلأ ةصصاخ و ، زايتمب

و يلع دلوأ مامح ةقطنم رأرغ ىلع

52 دعب ىلع عقت يتلأ غابد مامح
نيأ ، ةيلولأ ةمصصاع  برغ ملك
قفدتت يذلأ يبهذلأ اهلÓصش حبصصأأ

ج˘يور˘ت˘ل˘ل أز˘مر ةرا˘ح˘لأ ها˘ي˘م˘لأ ه˘ن˘م
ل˘˘ما˘˘˘كل يو˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لأ  ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
عا˘ت˘م˘ت˘صسلأو جÓ˘ع˘ل˘ل و ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ
اهترأرح ةجرد لصصت يتلأ اههايمب

امك، ةيوئم ةجرد001 براقي امل
تابكرملأو قفأرملأ ىلع  رفوت اهنأأ
أدصصقم اهنم لعج امم  ةيحايصسلأ

بدح لك نم  نيرئأزلأ لكل اجحمو
تايصصخصش كلذ يف امب، بوصص و
أوذخأاي نأأ لإأ أوبأأ ،  ةفورعم ةينطو
روخصصلأ كلت  عم ةيراكذت أروصص

يتلأو ةتوافتم ماج˘حأا˘ب ة˘ب˘صصت˘ن˘م˘لأ
و ، لامج و اقنور لÓصشلأ اهديزي
ى˘ل˘ع غا˘بد ما˘م˘ح  ة˘ق˘ط˘ن˘م ر˘فو˘˘ت˘˘ت
ل˘ك ه˘ب ي˘مو˘م˘ع ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس بكر˘˘م
ة˘˘˘˘˘حأر ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘مو تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لأ
ةد˘ع ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ أذ˘ه،ن˘يد˘ها˘ج˘م˘ل˘ل
ديزملأ ةماقإأ لÓخ نم ةصصاخ لكايه
لا˘ب˘ق˘ت˘صسلأ و ءأو˘يإلأ ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ن˘˘م
عيراصشملأ ىلأ  ةفاصضلاب هيفرتلأو
ةرابع يهو  زاجنإلأ ديق يه يتلأ

ةيقأر قدا˘ن˘فو ة˘ي˘حا˘ي˘صس ىر˘ق ى˘ل˘ع
ةيلول ةيحايصسلأ ةناكملأ ززعتت امك،
ةحايصسلأ و  ةيرثلأ اهعقأومب  ةملاق
تأومألأ ةنيدم رأرغ ىلع ةيلبجلأ
ةر˘ب˘ق˘م ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘هو ة˘ي˘ن˘كر˘لا˘ب

بصصن003 ن˘˘˘م ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأأ م˘˘˘˘صضت
ة˘ير˘ثألأ ة˘ن˘يد˘م˘لأ ا˘صضيأأو،يز˘˘ئا˘˘ن˘˘ج
نم برقلاب ةدجأوتملأ  «سسيليبيت»
ةن˘يد˘م ي˘هو ة˘نو˘ن˘ع ةوÓ˘صس ة˘يد˘ل˘ب
تقحتلأ ىلوألأ ةجردلأ نم ةيديمون

لبق64 ةنصس ةيقيرفإلأ ةعطاقملاب

حر˘˘صسم˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع ةدا˘˘˘يز دÓ˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لأ
نرقلأ ةياهن نيب ي˘ن˘ب˘م˘لأ ي˘نا˘مور˘لأ
يدÓيملأ ثلاثلأ نرقلأ ةيأدبو يناثلأ
رثكأل عصستي يذ˘لأو ة˘ن˘يد˘م˘لأ بل˘ق˘ب

ىلع دهصشي لأزي ل دعقم0054 نم
ميدق يف ةملا˘ق˘ل ي˘فا˘ق˘ث˘لأ را˘هدزلأ
نيع ةقطنم ةنوام لبج و، ،نامزلأ
ةياط لبجب ةعامج راغ و ءأرفصصلأ
ةر˘ي˘ح˘ب˘لأ أذ˘كو نأد˘م˘هو˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
مامح ةيحان نامصصع نب رئبل ةيتحتلأ
ة˘با˘غ ح˘ت˘ف أر˘خؤو˘م م˘ت ا˘˘م˘˘ك  ، غا˘˘بد
ةرهموبو ريخلب يتيدلب نيب ةيلصستلل
مامجتصسلأ ةباغ ىلإأ ةفاصضإأ، دمحأأ
ةنوام لابجب ءأرفصصلأ نيع ةقطنمب

أراتكه02 ىلع عبرتتو ةر˘ي˘ه˘صشلأ
قفأرملأو لكا˘ي˘ه˘لأ ل˘ك ا˘ه˘ب تم˘ي˘قأأ
بعللأ تأءاصضفو ةصضايرلاب ةصصاخلأ

عور˘˘صشم ن˘˘م˘˘˘صض كلذو ة˘˘˘حأر˘˘˘لأ و
يتلأ تاباغلأ ةظفاحم هيلع تفرصشأأ
يتيدلب نيتلثامم نيتيلمع تجمرب
و ،فو˘˘˘ق˘˘˘صشو˘˘˘بو ي˘˘˘تا˘˘˘˘نز˘˘˘˘لأ يدأو

فرغل يلامجإلأ ددعلأ نأاب ةراصشÓل

ىوتصسم ىلع ةلغتصسملأ تامامحلأ

764 نم ديزاب ايلاح ردقي ةيلولأ

40 يف ةز˘كر˘ت˘م ما˘م˘ح˘ت˘صسأ ة˘فر˘غ

و غا˘˘˘بد ما˘˘˘م˘˘˘ح ي˘˘˘هو تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب

نيعو لئابنلأ مامحو سسيلو˘بو˘ي˘ل˘ي˘ه

ةلغتصسملأ هايملأ ةرأرح نأو ، يبرعلأ

ةجرد79و25 نيب ام حوأرتت اهب

رفوتت و ،عقوم لك بصسح  ةيوئم

انخاصس ايومح اعبنم31  ىلع ةيلولأ

بصسن ا˘ه˘لو ة˘م˘ئأد ة˘ف˘صصب ةدو˘جو˘م

ةزكرتم عبانم50 اهنمو ةديج قفدت

مامح ةيرقب عبانم30و غابد مامحب

نيعبنمو سسيلوبويل˘ي˘ه˘ب ي˘ل˘ع دلوأأ

20 نيعبنمو يبرعلأ نيع ةيدلبب20

دحأو عبن˘م ل˘با˘ق˘م ل˘ئا˘ب˘ن˘لأ ما˘م˘ح˘ب

رفوتت عبانم يه و ةناصشحوب ةيدلبب

تافصصأوم ىلع نيصصتخملأ بصسح

. سضأرمأأ ةدع جÓعل ةديفم ةيئايميك
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لقنل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘كر˘صشلأ تتا˘ب

ر˘ي˘صصم ما˘مأأ ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ير˘˘صضح˘˘لأ
تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإلأ ل˘˘ظ ي˘˘ف لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةر˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لأ

22 نم لكصشملأ اهلوطصسأأ سضرعتو
باطعأل ريبكلأ م˘ج˘ح˘لأ ن˘م ة˘ل˘فا˘ح
نم ددع جورخ يف تببصست ةرركتم
مغر ةمدخلأ راطإأ نم تÓفاحلأ هذه
ع˘برأأ ل˘ب˘ق ا˘هؤوا˘ن˘ت˘قأ م˘ت ا˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأأ نأأ
ة˘ن˘صس ىر˘حألا˘˘ب وأأ ط˘˘ق˘˘ف تأو˘˘ن˘˘صس

5102.

هذ˘ه˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ فر˘˘ت˘˘عأو

ل˘ب˘ق تثد˘ح˘ت˘صسأأ ي˘ت˘لأ ة˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ

يذ˘˘لأ را˘˘كت˘˘حإلأ ر˘˘صسكل تأو˘˘˘ن˘˘˘صس

عاطق ىلع سصأوخلأ هصسرام املاطل

ير˘صضح˘لأ ر˘ي˘غو ير˘صضح˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ

ي˘ت˘لأ بعا˘ت˘م˘لا˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘يلو˘˘ب

ل˘ظ ي˘ف ة˘صسصسؤو˘م˘لأ هذ˘ه ا˘ه˘ه˘جأو˘ت

22 لصصأأ نم تÓفاح سسمخ ةباصصإأ

ةريبك باطعأاب اهكلتمت يتلأ ةلفاح

يذ˘لأ ر˘مألأ ة˘نا˘˘ي˘˘صصلأ سصق˘˘ن ءأر˘˘ج

مدعو ة˘مد˘خ˘لأ قا˘ط˘ن ن˘ع ا˘ه˘جر˘خأأ

نود تلاح يتلأ رايغلأ عطق رفوت

ىلإأ اهتداعإأو تÓفاحلأ هذه حÓصصإأ

نع بترت ام لكب لÓغتصسإلأ زيح

يتلأ تÓفاحلأ ىلع طغصض نم كلذ

ىلع أذكو نأديملأ يف لمعت لأزتل

هاج˘ت ا˘ه˘تا˘مأز˘ت˘لا˘ب ة˘صسصسؤو˘م˘لأ ءا˘فو

طو˘ط˘خ˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ئا˘بز

ةنيدم ل˘خأد ة˘حو˘ت˘ف˘م˘لأ ة˘ير˘صضح˘لأ

. لجيج

ل˘ق˘ن˘لأ ة˘صسصسؤو˘م لا˘م˘ع˘ل ق˘ب˘˘صسو

لبق  أوفقوت نأأو لجيجب يرصضحلأ

لمع˘لأ ن˘ع  ط˘ق˘ف ن˘ي˘عو˘ب˘صسأأ و˘ح˘ن

يثراكلأ عصضولاب هومصسأأ امب أديدنت

ةيتفلأ ةصسصسؤو˘م˘لأ هذ˘ه ه˘ت˘غ˘ل˘ب يذ˘لأ

رو˘هد˘ت ن˘م ا˘ه˘تÓ˘فا˘ح ه˘فر˘˘ع˘˘تا˘˘مو

ة˘نا˘ي˘صصلأ با˘ي˘غ ل˘ظ ي˘˘ف ءأر˘˘ت˘˘هأو

سضمي مل اهبلغأأ نأأ مغر ةيرورصضلأ

رثكأأ لÓغتصسإلأ زيح اهلوخد ىلع

ر˘ي˘صصم ع˘صضوا˘م تأو˘ن˘صس ع˘برأأ ن˘م

تأرصشع اهئأرو نمو ةصسصسؤوملأ هذه

ا˘م˘ك ، تير˘ف˘ع ف˘ك ى˘ل˘ع لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ بلا˘˘˘˘˘ط

م˘ه˘ت˘صسصسؤو˘م ذا˘ق˘نإا˘ب تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإلأ

ة˘عا˘ج˘ن ر˘ث˘كأأ ر˘ي˘ي˘صست˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ت˘م˘˘تو

سسÓفإلأ نم اهل ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘نÓ˘ق˘عو

يف موتحملأ اهردق نوكي دق يذلأ

يها˘م ى˘ل˘ع ا˘هرو˘مأأ تل˘صصأو˘ت لا˘ح

. هيلع

خيراتلاو سسفنلا نع حيورتلا ةعتم و جلعلا نيب عمجت

 لماكتم يحايشس بطق ةملاق ةي’و

مايأا لبق لامعلا اهب ماق يتلا تاجاجتح’ا دعب/ لجيج

 لبقتشسم نهري رايغلا عطق سصقنو تÓفاح ةدع لطعت
يرشضحلا لقنلل  ةيمومعلا ةشسشسؤوملا

تانرتنألل يبلسسلا لامعتسس’ا زربت

 طسسو تاردخملا رطاخمو

ةسشهلا ةئفلا هذه

يئاقو لمع يف ةطرششلا
ذيمÓت ىدل يشسيشسحت

فراطلاب سسرادملا
ةيأدب ذنم فراطلاب ةطرصشلأ حلاصصم تقلطأأ

ة˘ي˘ئا˘قو ة˘ل˘م˘ح ي˘لا˘ح˘لأ ي˘صسأرد˘لأ م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ

با˘ب˘صشلأ تفد˘ه˘ت˘˘صسأ ة˘˘ي˘˘صسي˘˘صسح˘˘ت ة˘˘يرأو˘˘ج

تلأزلو مهنم نوصسردمتملأ اميصس لافطألأو

نم نكمم ردق ربكأأ لمصشتل ةلصصأوتم ةلمحلأ

.ةصشهلأ ةئفلأ هذه

يصسيصسحتلأ يرأوجلأ يئاقولأ لمعلأ راطإأ يف

لافطلأ و بابصشلأ ةيامحل ةطرصشلأ حلاصصمل

تأرثؤوملأ و تأردخملأ كÓهتصسأ رطاخم نم

ءأوصس تايبلصس نم هنع رجني دق ام و ةيلقعلأ

نع Óصضف ةيكولصسلأ وأ ةيحصصلأ ةيحانلأ نم

ةصصاخ ةينورتكللأ باعلألأ رطاخمب مهتيعوت

مهفرط نم تانرت˘نÓ˘ل ي˘ب˘ل˘صسلأ لا˘م˘ع˘ت˘صسلأ

ه˘˘تÓ˘˘م˘˘ح ل˘˘صصأو˘˘˘ي فرا˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأأ،

ذنم اهقÓطإأ مت يتلأ ةيوعوتلأ  ةيصسيصسحتلأ

قيصسنتلاب ةنصسلأ هذهل يصسأردلأ مصسوملأ ةيأدب

يف نيلعافلأ فلتخ˘م و ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ع˘م

.نأديملأ

ذيمÓتلأ ةدئافل يرأوجلأ لمعلأ لصصأوتي ثيح

ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطألأ فلتخمب ةبلطلأ و

رطاخملأ هذه فلتخمب مهتيعوت و مهريذحتل

نا˘ي˘حلأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ي˘ف ا˘˘صضيأ سسم˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ

مهل يصسأردلأ دودرملأ و يميلعتلأ ىوتصسملاب

تاصسصسؤوم˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ تل˘م˘صشو

رئأود وأأ رقم فراطلأ ةيلوب ءأوصس ةيوبرتلأ

.ةيلولأ

لاجملأ يف ةءافك يوذ تأراطإأ فيلكت مت  نيأأ

يذلأ يرأوجلأ طاصشنلأ أذه ىلع فأرصشإÓل

ردق ربكأأ سسميل Óصصأوتم و أرمتصسم ىقبي

لافطأأ و بابصش نم نيصسردمتملأ نم نكمم

يتلأ رطاخملأ فلتخ˘م ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح فد˘ه˘ب

. مهب قذحت
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جيريرعوب جرب

نكشسلا ةيريدم
 يملاعلا مويلاب لفتحت

نكشسلل يبرعلا و
ةحيبصص  تمظن نطولأ تايلو رأرغ ىلع

جيريرعوب جرب ةيلول نكصسلأ ةيريدم سسمأأ

ةيلاعف دأدح ةصشئاع يفاقثلأ بكرملأ ةعاقب

نكصسلل يبرعلأ و يملا˘ع˘لأ مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حإلأ

نكصسلأ و ةيقرتلأ تاصسصسؤوم لك  ةكراصشمب

رييصستلأ و ةيقرتلأ نأويد ،رأرغ ىلع يمومعلأ

هنيصسحت و نكصسلأ ر˘يو˘ط˘ت ة˘لا˘كو ،يرا˘ق˘ع˘لأ

ةصسصسؤوم˘لأ ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ أذ˘كو «لد˘ع»

تاصسصسؤوم و يلئاعلأ نكصسلأ ةيقرتل ةينطولأ

نييعانصصلأ ةكراصشم ىلإأ ةفاصضإأ ةصصاخ ةيقرت

و  ةيلولاب ءانبلأ دأوم زاجنإأ تاصسصسؤوم و

زاجنإاب ةقÓعلأ تأذ اهتاجتنم تصضرع يتلأ

.ءانبلأ و تانكصسلأ

نب زيزعلأ دبع ديصسلأ نكصسلأ ريدم بصسحو

ميظنت نم فدهلأ  نأاب حصضوأأ دقف ةجيرم

و ي˘م˘لا˘ع˘لأ مو˘ي˘لأ أذ˘ه ءا˘ي˘حإأ و˘ه  ةر˘ها˘ظ˘ت˘˘لأ

نم عاطقلأ هيلإأ لصصوت ام مهأأ زربأأ و يبرعلأ

ي˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كلأ ن˘˘˘˘˘صسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ن

ةزجنملأ تانكصسلأ نم لئاهلأ  مكلأو  زاجنإلأ

ريفوت أذك و  غيصصلأ و جمأربلأ فلتخم يف

ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ف ن˘˘طأو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ئل تا˘˘ن˘˘كصس

تاصسصسؤومو دأوم ىلع دامتعإلاب ،  طامنألأ

.ينطولأ جوتنملأ عيجصشتل ءانبلأ يف ةيلحم

´.eƒS°≈

 ةسصاخ ةنسسلا مايأا رادم ىلع بناجأ’ا وا نييلحملا ءاوسس  اهراوز نم ريثكل ةلسضفملا ةيحايسسلا ةهجولاب ةملاق ةي’و فرعت

 عيبرلاو ءاتسشلا لسصف يف



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

00859ددعلا9102 ربوتكأا90  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

نوناقلا قوف

عنمي انونا˘ق تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب تر˘قأا
احابصص ةعباصسلا نيب ةليقثلا تانحاصشلا لوخد
’ هنأا ودبي نوناقلا اذه نأا ’إا ،ءاصسم ةعباصسلاو
تانحاصش ايموي عمجتت ثيح عيمجلا ىلع قبطي
ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا تا˘صشرو و˘ح˘ن ل˘ي˘ق˘ث˘˘لا نزو˘˘لا ن˘˘م
يح ةهج نم يديارصس ةيدلب ىلإا ةيدؤوملا قيرطلا
ىر˘خأا تا˘صشرو ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب «ر˘فا˘ح˘م ي˘ن˘ب»
اذاملف ،ةيدلبلل ينارمعلا جيصسنلا طصسو ةرصشتنم
؟ةيليصضفتلا ةلماعملا هذه

ديدج «ريم » بيشصنت
تيمدات ةيدلب سسأار ىلع

وزو يزيتب

وزو يزيت ةي’و يف ةيلحملا تاطلصسلا تفرصشأا
بي˘صصن˘ت م˘ي˘صسار˘م ى˘ل˘ع ضسمأا لوأا را˘ه˘ن لÓ˘˘خ
ةي’وب تيمدات ةيدلب ضسأار ىلع ديدجلا «ريملا»
ناميلصس» ديصسلاب رمأ’ا قلعتي و . وزو يزيت
» ديصسلا قباصسلا ريملل افلخ ءاج يذلا «نارقم
امك و .هبصصنم نم لاقتصسا يذلا » نصسحأا وعاصش
«ريملا» بيصصنت لفح نإاف ةراصشإ’ا هيلإا ردجت
ةي’ولل ةيلحملا تاطلصسلا روصضحب مت ديدجلا
   . ةيندملا و اهنم ةينمأ’ا

ابيرق ةبانع غوديا ةنبلمل ديدج ريدم بيشصنت
بيصصنت متي نأا رظتنملا نم
ة˘ن˘ب˘ل˘˘م˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لا
ريدملل افلخ ةبا˘ن˘ع˘ب غود˘ي’ا
ىلإا هليوحت مت يذلا قباصسلا

تاذ ل˘غ˘صشل ةد˘ي˘˘ع˘˘صس ة˘˘ي’و
رداصصملا بصسحبو بصصنملا
هذه نإاف ربخلا تدروأا يتلا
را˘˘طإا ي˘˘ف تم˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا

ءارد˘˘˘م˘˘˘ل تÓ˘˘˘يو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ا˘م˘ك تا˘ن˘ب˘˘ل˘˘م˘˘لا
لÓ˘خ نو˘˘كت˘˘صس بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا
.نيمداقلا نيمويلا

ميتنشس رييÓم011  تقافEDAـلا ةينويدم
ديدصست نع نوبزلا عانتما ةرهاظ  لعفب ةداح ةيلام ةمزأا نم يقاوبلا مأاب هايملل ةيرئازجلا يناعت
ىلع ةميخو دج تاصساكعناب يقلت و ادج اريطخ ايمانت فرعت لازت ’ يتلا هكÓهتصسا تاقحتصسم
ةينويدم تلجصس ذإا؛ةصسصسؤوملل يلاملا عصضولا مزأات نم ديزت تاديقعت و تابوعصص يف ةببصستم عصضولا
هذه مجح زفقيل. ميتنصس تارايلم70 زهان، طقف ةفئاصصلا هذه لÓخ امداصص اعافترإا ةصسصسؤوملا
نإاف ةراصشإÓل يراجلا ماعلا نم ليرفأا رهصش رييÓم401 تناك امدعب ميتنصس رايلم111 ىلإا ةينويدملا
ةجرد غلبي،جرح دج يلام عصضو مامأا ةصسصسؤوملا نأا ينعي ام ــ يلزنملا كÓهتصس’ا ىدل اهنم ةئملاب19
.لامعلا روجأاب ضسمي و،اهيلع ةبترتملا ءابعأ’ا فلتخم ديدصست نع زجعلا

رثكأا قيلعتلا
ةمدخلا نم

ةي’وب تارادإ’ا ضضعب رمأا وه بيرغ
ىلع درلا ىوصس اهل مه ’ يتلا ةبانع
تاحفصص ربع نين˘طاو˘م˘لا تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ىلعو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
قئاقحلا ل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘صسو
تناكل قلعت ام ردقب لمعت تناك ولف
نم مزلي ام تمدقلو لاح لصضفأا يف
.نينطاوملل تامدخلا

قرتخي «هللا بزح»
 زافلتلا تاششاشش
!نوغاتنبلا يف

ًاروصص ،نوي˘كير˘مأا نو˘ي˘فا˘ح˘صص لواد˘ت
ة˘غ˘ل˘لا˘ب «ه˘ل˘لا بز˘ح» ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ر˘˘ه˘˘ظ˘ُ̆ت
،نوغاتنبلا يف زافلت ىل˘ع ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا

ر˘ب˘ع ا˘هور˘صشن تاد˘ير˘غ˘ت ي˘ف اورا˘صشأاو
ترهظ ةملكلاّ نأا ىلإا «رتيوت» عقوم
تارمتؤوم˘لا ة˘عا˘ق ي˘ف ئ˘جا˘ف˘م ل˘كصشب
.ةيفاحصصلا

،NNC»» ةانق نمً ’دب لقأ’ا ىلع نيتصشاصش ىلع ترهظ ةروصصلا هذهّ نإاف ةيكيرمأا عقاوم بصسحبو
هثبت جمانربل يجيورتلا نÓعإ’ا ديمجت يف ببصستو لصصح ينف لطع نع ثدحت ضضعبلا»ّ نأا ىلإا ةتف’
««NNC،يتارابختصس’ا عمتجملا نع ةيقئاثو ةلصسلصس وهو.
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ي˘ف عد˘بأأ ل˘م˘ع˘لأ م˘˘قا˘˘ط نأأ ة˘˘صصا˘˘خ
ي˘ف «ة˘عا˘صس ر˘خآأ» تل˘ب˘ق˘ت˘صسأؤ ،هزا˘ج˘نإأ

بيد نب ماصسحؤ ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد هر˘ق˘م
ةفلعلأ» ةزئا˘ج˘ب نأز˘ئا˘ف˘لأ ثد˘ح˘ت ثي˘ح
 .نأزيلغ يف امهتبرجت نع «ةيبهذلأ

ةرهاظتلاو مخصض ناجرهملا
 ةيئانثتصسا

ى˘ق˘ت˘ل˘م˘ل˘ل ى˘لؤألأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ ر˘ب˘ت˘ع˘˘ت
مت يتلأ نأزيلغب يقئاثولأ مليفلل يلؤدلأ
نأزيل˘غ ة˘يلؤ ة˘يا˘عر تح˘ت ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
يئانثتصسأ ثدح ةباثمب ةفاقثلأ ةرأزؤؤ
يديصس» ةيلافتحأ عم تنمأزت اهنأأ ةصصاخ
زومر نيب نم وهؤ «ةدوع نب دمحم
يف فوقولأ نم نكمت ثيح ةقطنملأ

لحأوصس ىلع ي˘نا˘ب˘صسإلأ مو˘ج˘ه˘لأ ه˘جؤ
لصضفب رصشع ضسداصسلأ نرقلأ يف نأرهؤ

فؤرعمؤ ،ةلماك ةل˘ي˘ب˘ق52 ـل هعم˘ج
نف ملعيؤ ر˘ي˘صسف˘ت˘لأؤ نآأر˘ق˘ل˘ل ه˘ظ˘ف˘ح˘ب
دو˘صسألأ ي˘بر˘ي نا˘كؤ ي˘ب˘ع˘صشلأ لا˘ت˘ق˘˘لأ

ل˘ي˘ل˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘ل˘˘صصيؤ أرا˘˘ه˘˘ن مو˘˘صصيؤ
لافتحلأ متيؤ ،ةقطنملأ ةرخفم ربتعيؤ
نب دمحم يديصس» ةقطنم يف ةنصس لك
لبقتصسيؤ «ايزاتن˘ف˘لأ» ضضؤر˘ع˘ب «ةدو˘ع
فلتخم ن˘م ن˘ي˘مدا˘ق˘لأ رأؤز˘لأ نا˘كصسلأ

ن˘˘ي˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ن˘˘مؤ ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘يلؤ
لؤد نمؤ ضسنوت نم حايصسؤ نيبرتغملأ
ةليوط تافاصسم نوعطقي ثيح ىرخأأ

،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ هذ˘˘ه رو˘˘صضح˘˘ل ا˘˘صصي˘˘صصخ
ةديج فؤرظ يف امئأد ثدحلأ ىرجيؤ
ةين˘مألأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لأ ن˘م˘صضتؤ ة˘م˘ظ˘ن˘مؤ
د˘ي˘˘ج˘˘لأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسلأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ا˘˘صضيأأ
«ما˘ع˘ط˘لأ» و˘ه˘ط م˘ت˘˘ي ن˘˘يأأ ،دو˘˘صشح˘˘ل˘˘ل
ـب لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلأ م˘˘˘ت˘˘˘˘يؤ «ي˘˘˘˘صسكصسكلأ»
ع˘يزو˘ت م˘ت˘˘يؤ «بؤر˘˘خ˘˘لأ«ؤ «نا˘˘مر˘˘لأ»
يف ةقطنملأ فويصض ىلع تلوكأاملأ

«ةيئا˘ق˘ل˘ت˘لأ«ؤ «مر˘كلأ» ـب ة˘ئ˘ي˘ل˘م ءأو˘جأأ
بابصشلأ ،لوه˘كلأ ،لا˘ف˘طألأ رو˘صضح˘بؤ
 .خويصشلأؤ

يف هزاجنإا مت «زابلا رجح» مليف
 ةعاصس06 نم لقأا

نب ماصسحؤ ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد ف˘صشكؤ
مهلوصصؤ دنع هنأأ «ةعاصس رخآأ» ـل بيد
ةيئأوصشع ةقيرطب أؤراتخأ نأزيلغ ىلإأ

يذ˘لأ ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ عو˘˘صضو˘˘م
لفطلأ» مهعوصضوم ناكؤ هنؤزجنيصس
ميكحتلأ ةنجل تحنم ثيح «ةدعولأؤ

،ةعاصس06 ن˘ي˘كرا˘صشم˘لأ ع˘ي˘م˘ج
ريوصصتلأ ي˘ف ةر˘ت˘ف˘لأ هذ˘ه أو˘قر˘غ˘ت˘صسأؤ
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ل˘م˘˘ع˘˘لأ أؤأأد˘˘بؤ بي˘˘كر˘˘ت˘˘لأؤ
ثي˘ح ا˘م˘ن˘ي˘صسلأ ي˘ف Ó˘ث˘م ة˘ي˘كي˘صسÓ˘ك
ضضؤرع ن˘م ثد˘ح˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘ج أؤرو˘صص
نم ميخلأ بيكرت ةقيرط ىلإأ «ايزاتنفلأ»
يف ةيلافتحلأ ءأوجألأؤ لئابقلأ فلتخم
رجح لبج ىلإأ لوصصؤ ةرهاظتلأ هذه

091 يلأوح هعافترأ غلبي يذلأ زابلأ
رجحلأ وه «زابلأ رجح» ىنعمؤ ،أرتم
.ضسلمألأ

ةيلول يقئاثو مليف نودهيصس
يحايصسلا جيورتلا لجأا نم نازيلغ

 ةقطنملل
م˘ل˘ي˘ف ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع نؤز˘ئا˘ح˘لأ ر˘˘كصش

يتلأ  نأزيلغ ةيلؤ ةيلأؤ «زابلأ رجح»
ةزئاجلأ نيزئافلأ حنمب ايصصخصش تدعؤ
هذه ىلع اهركصش لجأأ نمؤ ،ىربكلأ
م˘ل˘ي˘ف˘لأ با˘ح˘صصأأ مو˘˘ق˘˘ي˘˘صس ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ة˘يلؤ ءأد˘هإا˘ب «زا˘ب˘لأ ر˘ج˘ح» ي˘ق˘ئا˘ثو˘لأ

03 هتدم ليوط يقئاثؤ مليفل نأزيلغ
ج˘يؤر˘ت˘ل˘ل ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ ل˘جأأ ن˘م ة˘ق˘ي˘قد
نب دمحم يديصس» ةق˘ط˘ن˘م˘ل ي˘حا˘ي˘صسلأ

نيب نم حبصصت نأأ نكمي يتلأ «ةدوع
ى˘ل˘ع ةزرا˘ب˘لأ ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صسلأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

.يلؤدلأؤ ينطولأ ىوتصسملأ

 ةزيمم تناك ريوصصتلا ءاوجأا
ءأوجألأ نع ر˘يدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد ثد˘ح˘ت

يقئاثولأ مليفلأ اهيف ريوصصت مت يتلأ
نم لقأأ كلمي ناك لمعلأ قيرف نأأ مغرف

نأأ لإأ ل˘م˘ع˘لأ زا˘ج˘نإأ ل˘˘جأأ ن˘˘م ما˘˘يأأ3
لظ يف ةصصاخ ةيئانثتصسأ تناك ءأوجألأ

مهئاقتلأؤ ةقط˘ن˘م˘لأ نا˘كصس دو˘جؤ مر˘ك
ن˘م أو˘مد˘ق ن˘يذ˘لأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ فو˘˘ي˘˘صضب
ةقطنم أريثك مهتبجعأأؤ نميلأؤ ضسنوت
نأأ أو˘ع˘م˘جأأؤ ةدو˘ع ن˘ب د˘م˘ح˘م يد˘ي˘صس
ةلبقملأ ةنصسلأ ي˘ف فر˘ع˘ت˘صس ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ

لافطألأ عنصصؤ ،رأؤزلل ايصسايق أروصضح
ر˘يو˘صصت ءا˘ن˘ثأأ ة˘ع˘ئأر ءأو˘جأأ م˘ه˘تءأر˘ب˘˘ب
 .«زابلأ رجح»

مليفلا مايأا يف ضضرعيصس لمعلا
 فايصضوب دمحم ةفاقثلا رادب ريصصقلا

يف «زابلأ رجح» مليف ضضرع متيصس

ي˘ت˘لأ ر˘ي˘صصق˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘˘لأ ما˘˘يأأ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت

دمحم ةفاقثلأ رأد يف اهتايلاعف ىرجتصس

72ؤ52،62 مايأأ ةبا˘ن˘ع˘ب فا˘ي˘صضو˘ب

ريدم مهلبقت˘صسأ ثي˘ح يرا˘ج˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ

د˘ي˘صشر فا˘ي˘صضو˘ب د˘م˘ح˘م ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ رأد

يذلأ زا˘ج˘نإلأ ى˘ل˘ع م˘هأا˘ن˘هؤ يد˘ي˘ع˘صس

هذه يف ةبانع ةنيدمل مهفيرصشتؤ هوققح

ةكراصشم تفرع يتلأؤ ةيلؤدلأ ةرهاظتلأ

،ضسنو˘تؤ ر˘ئأز˘ج˘لأ ،ن˘م˘ي˘لأ ن˘م لا˘˘م˘˘عأأ

بيد نب ماصسحؤ ريدوخلب ليلد مدقتؤ

لماه دمحأأ ذاتصسأÓ˘ل ر˘ي˘ب˘كلأ م˘هر˘كصشب

جيوتتلأ مهل ىنمتؤ أريثك مهعجصش يذلأ

مدق ثيح نأزيلغ يف ىربكلأ ةزئاجلاب

أؤرفظي نأأ لبق أريبك ايونعم امعد امهل

  .ةزئاجلاب

يقئاثو مليف زاجنإا يف عورصشلا وحن

 «ةقرحلا» لوح
ةبانع ةيلول ةفاقثلأ ر˘يد˘م ل˘ب˘ق˘ت˘صسأ

ريدوخلب ليلد نينانفلأ ةبيدوب ضسيردإأ

مهركصشؤ هبتكم يف بيد نب ماصسحؤ

يف ليثمت ن˘صسحأأ ة˘با˘ن˘ع ل˘ي˘ث˘م˘ت ى˘ل˘ع

نم حيرصصتلأ املتصسأؤ ةيلؤدلأ ةرهاظتلأ

يقئاثؤ م˘ل˘ي˘ف زا˘ج˘نإأ ي˘ف عؤر˘صشلأ ل˘جأأ

نانانفلأ دكأأؤ «ةقرحلأ» عوصضوم لوح

نم ضسؤردم لمعلأ نأأ «ةعاصس رخآأ» ـل

ةأاجافم ةباثمب نوكيصسؤ يحأونلأ عيمج

،لامعألأ هذه قاصشعؤ روهمجلل ةيقيقح

رجح» مليف «ةعاصس رخآأ» تدهاصش دقؤ

ةي˘فأر˘ت˘حأؤ نا˘ق˘تإا˘ب ز˘ج˘ن˘م و˘هؤ «زا˘ب˘لأ

نم ديزملاب رفظي نأأ نكميؤ نيريبك

ي˘˘ف ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف ز˘˘ئأو˘˘ج˘˘لأ

ة˘ي˘لؤد˘لأ تا˘ق˘با˘صسم˘لأؤ تا˘نا˘جر˘ه˘م˘˘لأ

 .Óبقتصسم
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ضضا˘˘ير نا˘˘ن˘˘ف˘˘˘لأ رد˘˘˘صصي˘˘˘صس
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘˘يألأ ي˘˘ف برا˘˘صشو˘˘ب
ا˘صصا˘خ أد˘يد˘ج ا˘مو˘ب˘لأأ ة˘مدا˘ق˘˘لأ
رأد ن˘ع تÓ˘ف˘˘ح˘˘لأؤ حأر˘˘فألا˘˘ب

NOSORP» عيزوت˘لأؤ ر˘صشن˘لأ

« NOITIDEة˘˘يلؤ ن˘˘م
روهمج عت˘م˘ت˘صسي˘صسؤ ،ف˘ي˘ط˘صس
براصشوب ضضاير نانفلأ قاصشعؤ
يرصصعلأؤ ل˘ي˘صصألأ فو˘لا˘م˘لا˘ب

ع˘با˘ط˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘غألأ ضضع˘˘بؤ

ديدجلأ لمع˘لأ ي˘ف «ي˘صسنو˘ت˘لأ»

اي» يهؤ ةينغأأ02 مصضي يذلأ

مأد˘ق» ،«كا˘ن˘ي˘ج ا˘ن˘حأأ» ،«ا˘ب˘حر˘م

ن˘ب ا˘با˘ب» ،«ل˘لد˘م˘لأ ا˘˘نأأ» ،«كرأد

،«ي˘˘نؤد ر˘˘˘م˘˘˘صسل» ،«رو˘˘˘صصن˘˘˘م

ةليوط دقلام» ،«امأ اي يريليل»

ن˘˘يز لو˘˘صسر ا˘˘ج» ،«ة˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘صص

،«ر˘صسلأ ى˘ل˘ع ي˘˘م˘˘كأأ» ،«ا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ

،«ةّ̆ن˘م ا˘˘ي» ،«ل˘˘يذ» را˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘صسأ

ا˘ي ي˘نو˘عدؤأأ» ،«ة˘لا˘˘ت˘˘ق ةدو˘˘صس»
رابختصسأ ،«ةلي˘ل˘خ ا˘ي» ،«تا˘ن˘ب˘لأ
ا˘ي» ،«ة˘ثÓ˘ث و˘جر˘خ» ،«ا˘˘كرا˘˘ج»
ؤ «ةكيصس» راب˘خ˘ت˘صسأ ،«ي˘ل˘ي˘ل˘ح
نانفلأ قفأرؤ «ميهأربإأ يديصس»
تلآلأ ي˘˘ف برا˘˘صشو˘˘ب ضضا˘˘˘ير
ة˘لآأ ى˘ل˘ع «ي˘با˘ب» ة˘ي˘ق˘ي˘صسو˘م˘لأ
يف «ةناطيصش يفطل» ،«ونايبلأ»
ىلع يف ةزمح ريمصس ،عاقيإلأ
ي˘˘˘ف ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ،«را˘˘˘ت˘˘˘لأ» ة˘˘˘لآأ
لك «لأروكلأ» يفؤ «تأرغنلأ»
لمعلأ امأأ ،ريمصسؤ «يتيت» نم

«جاصسكيملأ«ؤ ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘صسو˘˘˘م˘˘˘لأ
،ةد˘˘ما˘˘م˘˘ح ر˘˘ي˘˘مأأ ؤر˘˘ت˘˘صسيا˘˘م˘˘لأ

موبلألأ فÓ˘غ ةرو˘صص ط˘ق˘ت˘لأؤ
ليصصأأ يفأرغو˘تو˘ف˘لأ رو˘صصم˘لأ

ضضاير نانفلأ كلميؤ ،يكرابيم
ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘ب˘ع˘صش برا˘صشو˘˘ب

ي˘ف ةر˘ث˘كب بو˘ل˘ط˘˘مؤ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
هنأأ ةصصاخ تÓفحلأؤ ضسأرعألأ

يف ةفؤرعملأ ةينفلأ ءامصسألأ نم
ينطولأ ىوتصسملأ ىلعؤ ةنوب
هئأدأأؤ ةيوق˘لأ ه˘تر˘ج˘ن˘ح ل˘صضف˘ب
ةبان˘ع ة˘ن˘يد˘م ى˘ق˘ب˘تؤ ،ز˘ي˘م˘م˘لأ
نيقلأاتملأ نينانفلأ بجنت امئأد
 .ةيقيصسوملأ عوبطلأ فلتخم يف

 نازيلغب يقئاثولا مليفلل يلودلا ىقتلملا يف

 قاقحتصساو ةرادج نع ‘‘ةيبهذلا ةفلعلا‘‘ ةزئاجب رفظي ‘‘زابلا رجح‘‘ مليف

 يرسصعلاو ليسصأ’ا فولاملاب نوعتمتسسيسس هقاسشع

 ابيرق اديدج اموبلأا ردصصيصس براصشوب ضضاير نانفلا

ريدوخلب ليلد نم لك لمعلا اذه زاجنإاب ماقو ،نازيلغ ةي’وب ةدوع نب دمحم يديسسب هتايلاعف ترج يذلا يقئاثولا مليفلل يلودلا ىقتلملا يف «ةيبهذلا ةفلعلا» ةزئاجب «زابلا رجح» مليف جوت
 ةرهاظتلا يف هدهاسش نم لكو ميكحتلا ةنجل باجعإا زيمملا لمعلا اذه لان ثيح توسصلا يف ميحرلا دبع دÓجو جرخم دعاسسمك بيد نب ماسسحو جارخإ’ا يف

 «Óيسس» باتكلل يلودلا نولاسصلا يف كراسشيسس

ديدجلا رادصصإلا ‘‘ةقيقحلا مهو‘‘ ةياور
 يواوز فوؤورلا دبع بتاكلل

يؤأؤز فؤؤؤرلأ دبع بتاكلأ ردصصأأ
م˘هؤ» نأو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يأؤر
بتاكلل لؤألأ لمعلأ وهؤ «ةقيقحلأ
يف لمعلأ أذهب كراصشي ثيح باصشلأ

ة˘فر˘ع˘م˘لأ ق˘ئأد˘ح -با˘ت˘كلأ ضضر˘ع˘˘م
ةبتكم˘لأ ي˘ف ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف ير˘ج˘ت يذ˘لأ
تاكرب ناميلصس ةعلاطمل˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ
ىلإأ هتايلاعف لصصأوتتصس يذلأؤ ةبانعب

ا˘م˘ك ،يرا˘ج˘لأ ر˘بو˘ت˘˘كأأ02 ة˘˘يا˘˘غ
يف «ةقيقحلأ مهؤ» ةيأؤرب كراصشيصس

يذلأ Óيصس يلؤدلأ باتكلأ نولاصص
أذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ي˘ف ىر˘ج˘ي˘صس
اياصضق لم˘ع˘لأ أذ˘ه لؤا˘ن˘ت˘يؤ ،ر˘ه˘صشلأ
ضضع˘ب ة˘ي˘صسف˘ن ج˘لا˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ
ضسف˘ن˘˘ب تر˘˘ثأأ ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلأ
،هيف ةيناصسنإلأ حؤر تكرحؤ بتاكلأ

جلاعت ةيركف عيصضأومل اصضيأأ قرطتؤ
ةينÓقعلأؤ ةيفطاعلأ عمتجملأ اياصضق
اعون اهلوصصف تايط نيب لمحت امك

عوصضومل اصضيأأ «ةقيقحلأ مهؤ» ةيأؤر يف يؤأؤز فؤؤؤرلأ دبع بتاكلأ قرطتؤ ،يفصسلفلأ بناجلأ نم
دبع بتاكلاف ريكذتلل ،عمتجملأ داصصتقأؤ ةيصسفن يف اهفلخ يتلأ راثآلأؤ يكبصشلأ قيوصستلأ وهؤ كئاصش
رمعلأ نم غلبيؤ داصصتقلأ ضصصصخت ضسردؤ فراطلأ ةيلؤ نم يديهم نب نم ردحني يؤأؤز فؤؤؤرلأ

ريصضحتلأ ددصصب وهؤ ،يكرمج حرصصم ةداهصشب2102 ةعفد ةراجتلأ ةفرغ جيرخ وهؤ ةنصس03
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ضسمأا يضضام˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا لا˘ق
ىضسوم يديضس زرمب اهطضشن ةيفحضص ودن يف
يءا˘ق˘ل˘ب ضصا˘خ˘لا ر˘ضضخ˘لا ر˘ك˘ضسع˘م ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب
نأا˘ب ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘كو ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا
لÓخ نم ةريبك نوكتضس ةرملا هذه ةضصرفلا

ر˘˘ه˘˘ضشلا ضسك˘˘ع ن˘˘يءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘يذ˘˘˘ه ة˘˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب
ءاقل˘ب ر˘ضضخ˘لا ه˘لÓ˘خ ىف˘ت˘كا يذ˘لا ي˘ضضا˘م˘لا

برد˘م لا˘ق ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ما˘˘ما د˘˘حاو يدو
ي˘ت˘لا ر˘ضصا˘ن˘ع˘لا ل˘ك بر˘˘ج˘˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا˘˘ب ر˘˘ضضخ˘˘لا
ا˘م و˘هو ،ر˘ك˘ضسع˘م˘ل˘ل ةر˘م˘˘لا هذ˘˘ه ا˘˘ها˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا

تا˘ب˘ثإا˘ب ط˘ق˘ف ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي
ةيضساضسأا ةناكم عاز˘ت˘ن’ م˘ه˘تراد˘جو م˘ه˘ضسف˘نا

فر˘˘˘˘ضش ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘ضصح˘˘˘˘لاو بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ف
راطا يف لبقملا ر˘ب˘م˘فو˘ن ءا˘ق˘ل˘ل ءا˘عد˘ت˘ضس’ا
ىلا ةل˘هؤو˘م˘لا تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا ن˘م ىلوأ’ا ة˘لو˘ج˘لا

ضضفرو ،ا˘ي˘ب˘˘ماز ما˘˘ما1202 ا˘ي˘ق˘ير˘فا ضسأا˘˘ك
بخ˘ت˘ن˘م˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
نم نانثا هنع بيغي نا درجمب يبمولوكلا
وا˘˘ك˘˘لا˘˘ف ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘م’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ه˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن
نأا˘ب ضسمأا ي˘ضضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘ق ثي˘˘ح ،ز˘˘ي˘˘غردورو
يذلا بختنملاب ضسيل يب˘مو˘لو˘ك˘لا ضسفا˘ن˘م˘لا

بخ˘ت˘˘ن˘˘م و˘˘ه ل˘˘ب ،تا˘˘يدر˘˘ف˘˘لا ىل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ل˘ع˘ج˘ي ا˘م˘م ،ي˘عا˘م˘ج˘لا ه˘ب˘ع˘ل ةو˘ق˘ب فور˘ع˘˘م
و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ماو ه˘˘˘ما˘˘˘ما يرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا ي˘˘ف ة˘˘يا˘˘غ ن˘˘يرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا

.رضضخلل

ةدر يناشسح نم رظتناو ايبماز هبششت وغنوكلا»
 ““ركشسعملا اذه يف ةيوق لعف

نأاب يضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘لا د˘كأاو
وغنوك˘لا بخ˘ت˘ن˘م ما˘ما ا˘يدو يرا˘ب˘ت˘لا را˘ي˘ت˘خا

اذ˘ه ن˘ي˘ب د˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ه˘˘ب˘˘ضشل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ءا˘˘ج
بخت˘ن˘م˘لاو يو˘ق˘لا˘ب ه˘ف˘ضصو يذ˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا لوأ’ا ر˘˘ضضخ˘˘لا ضسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ماز˘˘لا

را˘˘طا ي˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ضشلا ي˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م

فاضضأاو ،ةديلبلا بعلمب1202 ناك تايفضصت
ةرورضض ىلع ةرملا هذه رضصا هنأاب يضضاملب
فقوت ةرت˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘يدو ن˘يءا˘ق˘ل ة˘ج˘مر˘ب
يط˘ع˘ي ىت˘ح كلذو ،ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘ضشل ““ا˘ف˘ي˘ف˘لا““
يف هفضسا ايدبم ،نيبعÓلا عيمجل ةضصرفلا
ي˘ف ة˘ضصر˘ف˘لا كل˘˘ت عا˘˘ي˘˘ضض ىل˘˘ع ه˘˘تاذ تقو˘˘لا
ءا˘ق˘ل˘ب ر˘ضضخ˘لا ىف˘ت˘كا ن˘˘يا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ه˘˘ضشلا

يضضام˘ل˘ب لا˘ق ،تارا˘ي˘خ˘لا ن˘عو ،ط˘ق˘ف د˘حاو
نم اميضس’ ةيوق لعف ةدر رظتني هنأاب ضسمأا
رارغ ىلع ةقثلا مهيف ددج نيذلا نيبعÓلا

بار˘˘غ˘˘ت˘˘ضسا هؤوا˘˘عد˘˘ت˘˘ضسا را˘˘ثا يذ˘˘˘لا ي˘˘˘نا˘˘˘ضسح
هتقث ضسمأا دكأا دق يضضاملب نا ريغ ،ضضعبلا

ىل˘˘˘ع ل˘˘˘ضصح˘˘˘ي م˘˘˘ل يذ˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘ف
.بختنملا عم دعب هتضصرف

ملاعلا نم انعقومت انل ددحيشس ايبمولوك ءاقل»
““ةيقيرفلا ةراقلا نم انعقومت انفرع امدعب

ىل˘ع ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘˘م˘˘ج ر˘˘ضضخ˘˘لا برد˘˘م د˘˘كأاو

ءاثÓثلا ءاقل اهيضستكي يتلا ةريبكلا ةيمهأ’ا
د˘كأا ثي˘ح ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ما˘˘ما مدا˘˘ق˘˘لا

كلذ نأا˘˘ب ق˘˘با˘˘ضسلا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا برد˘˘˘م
مهيف نمبو عيمجلا نكميو ه˘ن˘ك˘م˘ي˘ضس ءا˘ق˘ل˘لا
ديدحت نم يرئازج˘لا رو˘ه˘م˘ج˘لاو ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

ىل˘ع ا˘ه˘ترد˘قو م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ع˘˘قو˘˘م
ةرا˘˘ق˘˘لا جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م تا˘˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘م
بختنملا نأاب يضضاملب دكأا ثيح ،ةيقيرف’ا
ةرا˘ق˘لا ن˘م ه˘ع˘قو˘˘م كرد˘˘ي را˘˘ضص ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
هعقوم ةفر˘ع˘م ىلا ة˘جا˘ح˘ب ه˘ن˘ك˘ل ،ءار˘م˘ضسلا

هتداعضس يضضاملب ىدباو ،ةيملاعلا ةركلا نم
ة˘ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ج˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق’ا˘˘ب
ءا˘ن˘ت˘قا ىل˘ه ا˘بوروأاو ا˘ضسنر˘ف ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘لا

ر˘˘ضضخ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل ةد˘˘ها˘˘ضشم˘˘ل ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ر˘˘كاذ˘˘˘ت
يف ركاذتلا عيمج تذفن ثيح ،ايبمولوكو

ريبكلا مهبح ىلع ليلد وهو ،نيموي نوضضغ
هتداعضس يضضاملب دكا امك ،ينطولا مهقيرفل
ديدج نم ةيرئازجلا ةيلاجلا روهمج ءاقلب
.اضسنرف يف

 ““توافشصات مقر مطحيشس يناميلشس نا دقتعأا»
ىلع ءانثلاو ثدحلل ضسمأا يضضاملب قرطتو
˘مÓ˘ضسا بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لا فاد˘˘هو ر˘˘ضضخ˘˘لا م˘˘جا˘˘ه˘˘م
يف ا˘ي˘لا˘ح را˘ظ˘نأ’ا ف˘ط˘خ˘ي يذ˘لا ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس
لا˘قو ،و˘كا˘˘نو˘˘م د˘˘يد˘˘ج˘˘لا ه˘˘يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘ضسنر˘˘ف
ةو˘ق˘لا ن˘م ضشهد˘ن˘ي م˘ل ه˘نأا˘ب ضسمأا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ضس ا˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ظا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘ضصخ˘ضشلا ىلا ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب كلذو ،ة˘˘ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا

نأاب يضضاملب فاضضأا امك ،اهكلتمي يتلا ةيوقلا

يذ˘لا و˘كا˘نو˘م برد˘م ىلا دو˘ع˘ي ا˘ضضيأا ل˘ضضف˘˘لا

نهارو اديج هفرعي هنأ’ هبادتنا ىلع رضصأا

عقوت امك ،كلذ يف بيخي ملو ةدضشب هيلع

ن˘م اد˘يز˘م ي˘˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ضس ل˘˘ج˘˘ضسي نأا ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

م˘ط˘ح˘يو ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا ع˘˘م فاد˘˘هأ’ا

ةزو˘˘ح˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح و˘˘˘ه يذ˘˘˘لا م˘˘˘قر˘˘˘لا ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق

.توافاضصت

كانهو ينادوشسو ةلبقلب ماما بابلا قلغا مل»

 ““بختنملا لخاد ةشسرشش ةشسفانم
نأا ي˘ضضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج ي˘ن˘طو˘لا برد˘م˘˘لا ىف˘˘نو

ىل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن ل˘ك˘˘ضشب با˘˘ب˘˘لا ق˘˘ل˘˘غا د˘˘ق نو˘˘ك˘˘ي

نا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ح˘ي˘ضضف˘لا م˘˘غر ة˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب بعÓ˘˘لا

لا˘قو ،ر˘ط˘ق˘ب ر˘ضضخ˘˘لا ر˘˘ك˘˘ضسع˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ط˘˘ب

ي˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘˘ل˘˘ب م˘˘ضسا ع˘˘ضضي م˘˘ل ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘ب

ن˘م د˘كأا˘ت˘م ه˘نا ىلا ار˘ي˘ضشم ءادو˘ضسلا ة˘م˘ئا˘ق˘لا

تقو˘لا ي˘ف ضسي˘˘ل ن˘˘ك˘˘ل ،بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘تدو˘˘ع

ةري˘ب˘ك ة˘ضسفا˘ن˘م دو˘جو˘ب كلذ رر˘بو ،ي˘لا˘ح˘لا

لم˘ع˘لا ه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي ا˘م˘م ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ل˘خاد

ي˘˘نادو˘˘ضسل ة˘˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ءي˘˘ضشلا ضسف˘˘نو ،ر˘˘˘ب˘˘˘كأا

ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا ىلا ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه ن˘ك˘ل ،د˘يد˘ج˘لا ي˘نا˘نو˘ي˘˘لا

رارغ ىلع هبضصنم يف هضسفانت يتلا ءامضسأ’ا

نا نيح يف ،يليÓبو ةمحر نبو يميهارب

ن˘˘م د˘˘ع˘˘ب د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل لازا˘˘م ل˘˘ح˘˘ك˘˘ل رو˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ف

.هتباضصا

وكانوم يف يناميلس هلعفي امب قوطم داشأ

ايبمولوك ءاقلو عيمجلل ةشصرفلا حنمأاشس““:يضاملب
““ةيملاعلا ةركلا نم انعقوم نع ةركف انيطعيشس

 ايبمولوك بختنم

 ““انتتغابم ىلع ةرداق رئازجلاو ةيمشسرو ةيدو ةارابم نيب قرفأا ل““ :ودارداوك
امهم هدÓب بختنم عم زوفلا قيقحت وه همهي ام لك نا و ةيدو ةارابمب ىمضسي ام هدÓب بختنمل ةبضسنلاب دجوت ’ هنأاب يلاطي’ا ضسوتنفوج يدان مجن ودارداوك يبمولوكلا يلودلا بعÓلا لاق

عافدلا انيلع ،ةيدو ةارابم دجوت ’ انيلا ةبضسنلاب هنا دقتعا““ :ضسمأا ةينابضسإ’ا ““ضسآا““ ةفيحضص اهتلقن تاحيرضصت يف ودارداوك لاقو ،ةيريضضحت وا ةيمضسر ةارابملا ةفضص تناك امهمو ضسفانملا مضسا ناك
نيتارابملا نأا نودقتعي رئازجلاو يليضشتلا يبختنم نوفرعي ’ نيذلا ء’ؤوهل ةبضسنلاب““ :فاضضأاو ،““ايبمولوك بختنم ضصيمق نع عافدلاو ،ةريخأ’ا تاونضسلا يف اهيلإا انلضصو يتلا ةناكملا ىلع

هل هابتن’ا بجي ام كلذو ،ةظحل يأا يف انتتغابم امهنكميو ةفلتخم بعل ةقيرط امهيدل نيبختنملا نيذه““ :لضصاوو ،““امامت كلذ نع فلتخم رمأ’ا ةقيقحلا يف نكل ،انيلع نيتلهضس نانوكتضس

hd«ó.±.““قيرفلا ةيكيمانيد ىلع ظافحلل ،نيءاقللا نيذه نم نيزئاف جورخلا ديرن نحن ،اديج

يرئازجلا قرضشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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ةضايرلا
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ةركل يرئازجلا داحتÓل ةعباتلا فانئتضس’ا ةنجل تديأا

ة˘ب˘ي˘ب˘ضش يدا˘ن نا˘مر˘ح˘ب طا˘ب˘ضضن’ا ة˘ن˘ج˘ل رار˘ق ،مد˘ق˘˘لا

اقفو كلذو ،تايرابم عبرا لÓخ هريهامج نم ،لئابقلا

ثادحأ’ا ةيفلخ ىلع قيرفلا ىلع تعقو يتلا ةبوقعلل

ةارابم يف وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلم اهدهضش يتلا

نم نيترابم تطلضس ثيح ،ةلوطبلا يف دادزولب بابضش

ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل تنا˘˘˘كو ،وزو يز˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م جرا˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘برأ’ا

يماحم هب مدقت يذلا نعطلا بلط تلبق دق فانئتضس’ا

ةيحان نم قيرفلا ىلع ةعقوملا ةبوقعلا دضض ،ةبيبضشلا

ةنجل تلاقو ،عوضضوملا ثيح نم هتضضفر اهنكل ،لكضشلا

ةعباتم دعب نيبت هنإا اهرارق تايثيح يف فانئتضس’ا

ةيضضرأا اومحتقا ةبيبضشلا راضصنأا نأا ،ويديفلا تÓيجضست

ةبوقعلا تذختا يلاتلابو ،ةارابملا ةياهن لبق ناديملا

تآاضشنملاو حاورأ’ا ددهي يذلا فرضصتلا اذه ةهجاوم يف

ضضوخ ىلع اربجم ،لئابقلا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش نو˘ك˘ي˘ضسو ،ر˘ط˘خ˘ل˘ل

بعلمب ،ةلوطبلا يف ةلبقملا ةليلم نيع ةيعمج ةارابم

ةروا˘ضسلا ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ،ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسي نأا ىل˘˘ع ،د˘˘يا˘˘ح˘˘م

.هراضصنأا بايغ يف هبعلم ىلع ،نارهو ةيدولومو

““Óهشس نكي مل     فيطشس قافو ىلع زوفلا““ :نورمح
هتداعضس نع ،لئابقلا ةبيبضش بع’ ،نورمح يقزر ربع

يضضاملا دح’ا موي ،هقيرف هققح يذلا زوفلاب ةريبكلا

را˘طا ي˘ف،(1-0) ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو با˘ضسح ىل˘ع

ةفرتحملا ةينطولا ةطبارلا رمع نم ةعباضسلا ةلوجلا

تا˘ح˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ،نور˘˘م˘˘ح لا˘˘قو ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ىلوأ’ا

،ةيا˘غ˘ل˘ل ا˘ضسر˘ضش ا˘ضسفا˘ن˘م نا˘ك ،ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو““ :ة˘ي˘ف˘ح˘ضص

ترج يتلا فورظلل رظنلاب ،Óهضس نكي مل هيلع زوفلاو

عاطتضسا ،ادينع امضصخ انهجاو““ :فاضضأاو ،““ةارابملا اهيف

مدقو ،لوأ’ا طوضشلا يف انعم لداعتلا ةجيتنب جورخلا

ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف لوا˘حو ،لا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ضسم ىل˘˘ع ا˘˘ي˘˘عا˘˘فد ءادأا

،““ةعيرضسلا ةدرتملا تامجهلا ربع انتغابي نا ةبضسانم

،ءاقللا لÓخ انل ةريبك تابوعضص لكضش قافولا““ :عباتو

انضسف˘نأ’ را˘ب˘ت˘ع’ا ةدا˘عإا ي˘ف ا˘ن˘ح˘ج˘ن ة˘يا˘ه˘ن˘لا ي˘ف ن˘ك˘ل

يطختل انل ةبضسنلاب مهأ’ا وه اذهو ،راضصتن’ا قيقحتو

،““دادزو˘ل˘ب با˘ب˘ضش ما˘مأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ةر˘ي˘خأ’ا ة˘م˘يز˘ه˘لا

يف راوضشملا ةلضصاوم ىلع رداق لئابقلا ةبيبضش““ :متخو

ريوطت لجأا نم لمعلا لضصاونضس ،ةيوق ةروضصب ةلوطبلا

.““مضسوملا اذه ةرطضسملا فادهأ’ا قيقحتل اناوتضسم

لئابقلا ةبيبضش

ةبيبششلا ةبوقع ديؤوت فانئتشسلا ةنجل

ىلع موي˘لا فر˘ع˘ت˘ت ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يد˘نأ’ا
ن˘م ة˘يرا˘ق˘لا تا˘ضسفا˘ن˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘˘ضسفا˘˘ن˘˘م
ة˘يد˘نأ’ا مو˘˘ي˘˘لا فر˘˘ع˘˘ت˘˘ت نأا ،ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘ق˘˘با˘˘ضسم ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

،““فا˘ك˘لا““ ضسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار
يتلا ةعرقلا ةيلمع لÓخ اهيضسفانم ىلع
ذإا ،رضصمب ةيردنكضسإ’ا ةنيدمب ،يرجتضس
ة˘ق˘با˘ضسم ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ل˘ث˘م˘م فر˘ع˘ت˘ي˘ضس
ةبيبضشو ةمضصاعلا داحتإا) لاطبأ’ا ةطبار

رود ي˘˘ف م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م ىل˘˘˘ع (ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لا
يف ايقتلي نأا نكمملا نم ذإا ،تاعومجملا

““ةراطضسوضس““ نأا رابتعاب ،ةدحاو ةعومجم
ا˘م˘ي˘ف ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ف˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت˘˘لا ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت
،عبارلا فينضصتلا يف ““يرانكلا““ دجاوتي
،ةدحاو ةعومجم يف امهعضضي دق ام وهو

ة˘˘يو˘˘ق قر˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ا˘˘˘ضصو˘˘˘ضصخ
ي˘ل˘هأ’ا ة˘ل˘كا˘ضش ىل˘ع رود˘لا اذ˘ه˘ل ة˘ل˘هأا˘ت˘˘م
ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ي˘˘ضسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘لا ،ير˘˘˘ضصم˘˘˘لا

ق˘ق˘ح يذ˘لا ““ودارا˘ب كي˘ت˘ي˘ل˘تأا فر˘ع˘ت˘˘ي˘˘ضس
لوأ’ رودلا اذهل هلهأا˘ت˘ب ا˘ي˘خ˘يرا˘ت ازا˘ج˘نإا

يديهم˘ت˘لا رود˘لا ي˘ف ه˘ضسفا˘ن˘م ىل˘ع ،ةر˘م
ثي˘ح ،““فا˘ك˘˘لا““ ضسأا˘˘ك ن˘˘م رر˘˘ك˘˘م ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
رودلا اذه يف هتارابم ““كابلا““ ضضوخيضس

يفو ،بايإ’او باهذلا يءاقل ةلكاضش ىلع
رود ما˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ف ل˘˘˘خد˘˘˘ي˘˘˘ضس ه˘˘˘ل˘˘˘هأا˘˘˘ت لا˘˘˘ح

.ةضسفانملا هذهل تاعومجملا
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ةي’ول ةضضايرلاو بابضشلا ةيريدم هحتت
بع˘ل˘م ق˘ل˘غ رار˘ق م˘ي˘ضسر˘ت و˘ح˘ن ،ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

نم ارابتعا رهضشأا3 وحنل ركاضشت ىفطضصم
لامك فضشكو ،لب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘فو˘ن ف˘ضصت˘ن˘م
ر˘ب˘ن˘م““ ج˘ما˘نر˘ب˘ل بع˘ل˘م˘لا ر˘يد˘م ،ير˘˘ضصا˘˘ن
ىلوأ’ا ةيعاذ’ا ةانقلل حيرضصت يف ““ةركلا

ح˘جرأ’ا ىل˘ع ه˘ق˘ل˘غ م˘ت˘˘ي˘˘ضس بع˘˘ل˘˘م˘˘لا نأا˘˘ب
ررقملا ايبمازو رئازجلا ءاقل دعب ةرضشابم
نم ىلوأ’ا ةلوجلا راطا يف لبقملا رهضشلا

،ير˘ضصا˘ن ح˘ضضواو،1202 ناك تا˘ي˘ف˘ضصت
ن˘م ’د˘ب د˘يد˘ج طا˘ضسب عرز م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا˘˘ب
،ةلماك تاونضس ةع˘ضست˘ل ر˘م˘ع يذ˘لا ي˘لا˘ح˘لا

بع˘˘ل˘˘م ةرا˘˘يز˘˘ب ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب لا˘˘˘م˘˘˘ج ما˘˘˘قو
لوا لÓ˘˘خ ضسمأا لوأا ““ر˘˘كا˘˘˘ضشت ىف˘˘˘ط˘˘˘ضصم““

احاترم ريغ ادبو ،رضضخلا ركضسعم نم موي
رر˘ق˘ت ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ،ه˘ت˘ي˘ضضرأا ة˘لا˘˘ح˘˘ل

ة˘ضصا˘خ ع˘ي˘ب˘˘ل˘˘ل ةر˘˘كذ˘˘ت ف˘˘لا22 حر˘˘˘˘ط
ةيطارقميدلا وغنوكلاو رئاز˘ج˘لا ةارا˘ب˘م˘ب

ثي˘˘ح ،ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا د˘˘غ مو˘˘ي ة˘˘ج˘˘˘مر˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لا
ضسمأا ةارابملا ركاذت عيب ةيلمع تقلطنا
˘مو˘ي ا˘ي˘˘غ ىلا ر˘˘م˘˘ت˘˘ضست نا ىل˘˘ع ضسي˘˘م˘˘خ˘˘لا
رعضس ددحو ،اهدافن مدع لاح يف ةارابملا

ةفوضشكملا تاجردملا ةركذتل رانيد005

رانيد0001و ،ةر˘˘كذ˘˘ت ف˘˘˘لأا81 يهو
ف’ا ة˘ع˘برأا ي˘هو ةا˘ط˘غ˘˘م˘˘لا تا˘˘جرد˘˘م˘˘ل˘˘ل
.ةركذت
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دبعو ،يموت فيضس ،ةرواضسلا ةبيبضش امجاهم ضضّرعت

يد˘ه˘م˘لا د˘ب˘ع ،جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا ع˘˘فاد˘˘مو ،ي˘˘جاود ه˘˘ل˘˘لا

،عيرضسلا قيرطلا ىلع عورم رورم ثداحل ،ضشاورد

اجنو ،امهقيرف ءاقل دعب ةمضصاعلا ىلإا مهتدوع ءانثأا

ثي˘˘ح ،ق˘˘ق˘˘ح˘˘م تو˘˘م ن˘˘م هر˘˘كذ ّم˘˘ت يذ˘˘لا ي˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا

ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن ،قار˘˘˘ت˘˘˘حÓ˘˘˘ل ضشاورد ةرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس تضضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت

ىل˘˘ع ة˘˘ف˘˘قو˘˘ت˘˘م تنا˘˘ك ىر˘˘خأا ةرا˘˘ي˘˘˘ضسب ه˘˘˘ماد˘˘˘ط˘˘˘ضصا

ميلأ’ا ثداحلا دعب لماكلاب تمضشهت ثيح ،قيرطلا

ىلإا ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘˘ف ،ه˘˘˘ل تضضر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ضصو˘ح˘ف˘لا ءار˘جإ’ ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا ىف˘˘ضشت˘˘ضسم

ة˘ب˘ي˘ب˘ضش ه˘ف˘ي˘ضض ما˘مأا جر˘ب˘لا ي˘ل˘˘هأا ر˘˘ضسخو .ة˘˘مزÓ˘˘لا

بعلم يف ،دحأ’ا ضسمأا لوأا،2-1 ةجيتنب ةرواضسلا

يرودلا نم ةع˘با˘ضسلا ة˘لو˘ج˘لا ي˘ف ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب

ربع ةرواضسلا ةبيبضش رضشنو .نيفرتحملل يرئازجلا

د˘كأا ،ا˘نا˘ي˘ب ،كو˘ب˘ضسي˘ف ع˘قو˘م˘ب ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘ضص

مهنكلو ،ريضس ثداح ىلإا ضضرعت يثÓثلا نأا ،هلÓخ

.قلقلل وعدت ’ مهتلاح ّنأاو ،ةديج ةلاحبو ريخب
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““فاكلا““ ضسأاكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار اتقباضسم

اهيشسفانم ىلع مويلا فرعتت ةيرئازجلا ةيدنألا

ارا˘ضس ار˘ب˘˘خ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو يدا˘˘ن ىق˘˘ل˘˘ت
م˘عد ن˘ع ،ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا جار˘˘فإا˘˘ب
ةدافتضس’ ةفاضضإا ،ةربتعم ةيلام ةأافاكمو
ن˘م ي˘ت˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا ضضع˘˘ب ن˘˘م يدا˘˘ن˘˘لا
ل˘ب˘ق ة˘يو˘ن˘ع˘م ة˘ع˘فد ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ضش
ةيلخادلا ريزو ررقو ،ةلوطبلا فانئتضسا
ليوحت ،نومحد نيدلا حÓضص ،يرئازجلا

تارا˘ي˘ل˘م ة˘ثÓ˘ث ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ةد˘˘عا˘˘ضسم
ضشماه ىلع ،ي˘ف˘يا˘ط˘ضسلا يدا˘ن˘ل˘ل م˘ي˘ت˘ن˘ضس
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ىلإا ه˘˘˘تدا˘˘˘ق ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘˘ت ةرا˘˘˘˘يز
م˘˘عد˘˘ل˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘ضسو ،ضسمأا لوأا ،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ضس
قا˘فو˘لا ةد˘عا˘ضسم ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك رود د˘يد˘ج˘˘لا

،مضسوملا اذه ةيلاملا هئابعأا ةيطغت ىلع
اريثك تناع ةديدجلا ةرادإ’ا نأاو ةضصاخ

بتاورو ،نو˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ضست ل˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘م
ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأاو ،ةر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

تاد˘عا˘ضسم يدا˘ن˘لا ح˘ن˘م˘ي˘ضس ه˘نأا ،نو˘م˘حد
ةضصرفلا هل تحنضس ا˘م˘ل˘ك ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘لا˘م
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا قا˘˘˘ضشع ن˘˘˘م د˘˘˘حاو هرا˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب
ي˘˘ف ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا فر˘˘ضش يذ˘˘لا ي˘˘ف˘˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘ضسلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ضسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا

.ةيلودلاو
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فيطضس قافو

فيطشس قافول ةيلام ةناعإا مدقي ةيلخادلا ريزو

 ايبماز ءاقل دعب هقلغ ررقت بكرملا ةرادإا

 يضاملب ءايتسا ريثت ةيليوج5 بعلم ناديم ةيضرأ

ةرواضسلا ةبيبضش

رورم ثداحل ناشضرعتي جربلا يلهأا عفادمو ةرواشسلا ةبيبشش امجاهم

رئازجلا ةيدولوم

ةماقإ ىلع رصي ديمعلا

يرمعلو هدعوم | ”يبرادلا“

راصنفا ةنجلل اسيئر سراف
تمدقت يذلا حرتقملا اهضضفر نع ،رئازجلا ةيدولوم ةرادإا تربع

21 موي ررقملا يبرادلا ليجأاتب ،ةمضصاعلا داحتا نم اهتريظن هب
مدقت دق ،ةمضصاعلا داحتا ناكو ،قح’ دعوم ىلإا يراجلا ربوتكأا

ةارابملا ليجأاتب ،مدقلا ةركل يرئازجلا داحت’ا ىلإا يمضسر بلطب
5 مامضضنا فرعتضس يتلاو ،يلودلا فقوتلا ةرتف عم اهنمازت ببضسب

د˘يؤو˘م ىلإا ة˘فا˘ضضإا ،ير˘ك˘ضسع˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ىلإا يدا˘ن˘لا ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
نأا رداضصملا ضضعب نم ملعو ،يب˘ي˘ل˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ر˘ك˘ضسع˘م˘ل ،ي˘فÓ˘لا
بابضسأ’ا نأاو ةضصاخ ،حرتقملا ضضفر ىلع رضصت ةيدولوملا ةرادإا
،اهلوبق نكمي ’ ،نييلودلا نيبعÓلا بايغك داحت’ا اهمدق يتلا

رمأ’ا قلعتيو ر˘ثؤو˘م د˘حاو بع’ دو˘ه˘ج˘ل د˘ق˘ت˘ف˘ي˘ضس يدا˘ن˘لا نأا ا˘م˘ب
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘م˘ق ،ة˘ه˘جاو˘م˘لا ل˘ث˘م˘تو ،ي˘فÓ˘لا ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا˘˘ب
ابلاغ يمضصاعلا يبرادلا تايرابم نأا ةضصاخ ،داحت’او ةيدولوملل
يتلا ةزيمم˘لا د˘ها˘ضشم˘لا ل˘ضضف˘ب ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف را˘ظ˘نأ’ا ف˘ط˘خ˘ت ا˘م
نم ،تاجردملا˘بو ناد˘ي˘م˘لا ة˘ي˘ضضرأا قو˘ف نا˘فر˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع م˘ضصب˘ي

لوأا رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف را˘ضصنا ة˘ن˘ج˘ل تد˘ق˘ع ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج
راضصنأا لثمتضس يتلا و ةري˘ضسم˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ضسأا˘ت˘لا ة˘ضسل˘ج˘لا ضسمأا
ةرك ةيدنأا رييضستل ةديد˘ج˘لا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘ع ضصن˘ت ا˘م˘ك د˘ي˘م˘ع˘لا
دعب ةي˘ل˘يو˘ج5 بعلم˘ل تار˘ضضا˘ح˘م˘لا ة˘عا˘ق˘ب ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا مد˘ق˘لا
بت˘ك˘م˘لا ءا˘م˘ضسا ة˘يدو˘لو˘م˘لا را˘ضصنا ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ضسي˘ضسأا˘˘ت˘˘لا ة˘˘ضسل˘˘ج˘˘لا

:بتكملا ءا˘ضضعا ،ضسرا˘ف ير˘م˘ع˘ل :را˘ضصن’ا ة˘ن˘ج˘ل ضسي˘ئر :ي˘ت’ا˘ك
نب ،حبار ةماضشوب ،قراط ضشيرد ،ديمح ينامثع ،دمحم ينارقم
،يداهلا رامضس ،رميمع ةضشيعوب ،ىفطضصم يليابج ،حلاضص مضساقلب
،زرحم يمطافلب ،يد˘ه˘م ع˘ي˘بر جا˘ح :ة˘ن˘ج˘ل˘لا راو˘ت˘ك˘ير˘يد ءا˘ضضعا

ناميلضس نب ،قيفوت ديرك نب ،بيجن ةتوتركوب ،يبرعلا ةجلثوب
.دمحم ينارمع ،يداهلا
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مويلا اذهلثم يف ثدح

¯´.eƒS°≈
ل˘خد˘ت˘لا و ثح˘ب˘لا ة˘قر˘˘ف تن˘˘ك˘˘م˘˘ت

ن˘م ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘ي’و ن˘˘مأ’

ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ن˘ير˘سشع ف˘ي˘قو˘˘ت

د˘سصق (ج˘لا˘ع˘˘م ف˘˘ي˘˘ك) تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا و شضر˘˘ع˘˘لا

ة˘ي˘ل˘˘خ بسسحو دو˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
ن˘مأ’ ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لاو لا˘˘سصت’ا
62 (ر - م) هب هبتسشملا نأا ةي’ولا

ةرايسس ن˘ت˘م ىل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ة˘ن˘سس
ة˘ي˘با˘قر تا˘يرود ر˘ثا يدوأا عو˘ن ن˘˘م

رسصانعل هتد˘ها˘سشم در˘ج˘م˘ب و ثي˘ح
ن˘˘م ع˘˘ط˘˘ق ع˘˘برأا ي˘˘مر˘˘˘ب ما˘˘˘ق ن˘˘˘مأ’ا

و ةبكرملا دعق˘م ل˘ف˘سسأا تارد˘خ˘م˘لا
01.8 نزوب ي˘هو ا˘ه˘ط˘ب˘سض م˘ت ي˘ت˘لا

ةحلسصملل هدايتقا مت هيلع و مارغ
˘مد˘ق هد˘سض ي˘˘ئا˘˘سضق ف˘˘ل˘˘م زا˘˘ج˘˘نإا و
ل˘˘˘ي˘˘˘كو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ما˘˘˘˘مأا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ه˘عاد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأا يذ˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
.شسبحلا

جيريرعوب جرب

تاردخملا ةزايح ةمهتب ينيرسشع فيقوت
¯  eÉRhR HƒY«û°á   

ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا ة˘˘˘فر˘˘˘غر˘˘˘يد˘˘˘م ف˘˘˘سشك
رخآا»ـل ةبانعب فرحلاو ةيديلقتلا
با˘خ˘ت˘نا ةدا˘عإا  م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا ””ة˘عا˘˘سس
ةعانسصلا ةفرغل ةماع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
92 مو˘˘ي فر˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا

تاذ لا˘ق ثي˘ح   .يرا˘ج˘لا ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
ي˘˘˘سصح˘˘˘ت ة˘˘˘فر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا نأا لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

ن˘ي˘عزو˘م ة˘ي˘فر˘حو ا˘ي˘فر˘ح4219
تا˘سصسصخ˘ت ي˘ف ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب
شسا˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا  رار˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م
ةعانسص ،يلحلا ةعانسص ،يديلقتلا
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لا ،را˘˘خ˘˘ف˘˘لا

اهري˘غو ةداد˘ح˘لا ن˘ف ،ة˘ير˘سصع˘لاو

ثيح،ةحوتفم˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا ن˘م
حسشرتلا نيي˘فر˘ح˘لا ء’ؤو˘ه˘ل ن˘ك˘م˘ي
طور˘˘سشلا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘فو˘˘ت ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘سش
41 لبق مهتافلم عاديإاو ةبولطملا

رخآا رب˘ت˘ع˘ي يذ˘لا يرا˘ج˘لا ر˘بو˘ت˘كأا
بتاكملاب تافلملا لابقتسس’ لجأا
،ةيدلب11 ـب ةحوتف˘م˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ني˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسإا˘ب
نو˘عدو˘ي م˘ه˘نإا˘ف ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ة˘ير˘يد˘م ي˘˘ف بت˘˘ك˘˘م˘˘ب  م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م
،ةيديلقتلا تاعا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا

شسي˘˘ئر نأا ا˘˘ن˘˘ثد˘˘ح˘˘م فا˘˘سضأاو اذ˘˘˘ه
ل˘ي˘ث˘م˘ت  ي˘ف  ما˘ه رود ه˘˘ل ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
ةيلحملا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا

م˘ه˘تا˘حار˘ت˘قاو م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنا ع˘فرو

ةه˘ج ن˘م ، م˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘لاو

نأا لوؤو˘˘˘˘˘سسم˘˘˘˘˘لا تاذ  لا˘˘˘˘˘ق  ىر˘˘˘˘˘خأا

نيجوتنم˘ب تكرا˘سش ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ي˘˘ف

،فر˘ح˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل

يف ناجوتنملا ناذه لثمتي ثيح

ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لاو يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا شسا˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

تا˘ي˘ف˘سصت˘لا م˘ت˘ت ن˘يأا ،يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

،ة˘يا˘ج˘ب ة˘ي’و˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا  تم˘˘˘ت نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو

،ةبانع˘ب ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ذ˘ن˘م ة˘ي˘ئ’و˘لا

ربمفون9 مو˘ي نوز˘ئا˘ف˘لا مر˘ك˘ي˘˘ل

ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا و˘˘˘هو ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا

.فرحلاو  ةيديلقتلا تاعانسصلل

 ةبانعب تاسصسصختلا فلتخم  يف يفرح0009  نم رثكأا  ةفرغلا يسصحت اميف

ةعانسصلا ةفرغل ةماعلا ةيعمجلا باختنا ةداعإا
 يراجلا ربوتكأا92 يف فرحلاو ةيديلقتلا

¯  T°ƒT°É¿.ì
كردلل ةعباتلا يرحتلاو ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك˘م˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ،ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب ة˘ك˘ير˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
ةيمارجا ةكبسشل دح عسضو نم ،شسما اهب تماق ةيعون
،دارفا ةسسمخ نم ةنوكتم ،تاردخملا جيورتل ةمظنم
ىل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب تءا˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘ف ،ا˘˘˘نردا˘˘˘سصم بسسحو
ميلسست شضرغل ةكبسشلا دجاوتب ديفت ةدكؤوم تامولعم
بسصن م˘ت ثي˘ح ،ة˘ك˘ير˘ي ة˘ن˘يد˘م˘ب تارد˘خ˘م˘لا مÓ˘ت˘سساو
ي˘˘ف ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘حا˘˘طÓ˘˘ل م˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘م ط˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م
نم نورد˘ح˘ن˘ي ر˘م˘ع˘لا ن˘م تا˘ي˘ن˘ير˘سشع˘لاو تا˘ي˘ن˘ي˘ثÓ˘ث˘لا

ةعباتلا ةليلم نيع ةنيدمو يقاوبلا ما ،فراطلا ةي’و
نيرخا شصاخسشاب ءاقتل’ا ددسصب اوناك ،ةريخ’ا هذهب
م˘ت˘ي نا ل˘ب˘ق ،ءار˘سشلاو ع˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ءار˘˘جا شضر˘˘غ˘˘ل
مت ششيتفتلا ةيلمع لÓخو مهنم ةثÓث ىلع شضبقلا
22 ب ةردقملا ةزوج˘ح˘م˘لا ف˘ي˘ك˘لا ة˘ي˘م˘ك ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

اميف نينث’ا نيمهتملا ىلع شضبقلا ءاقلا مت اميف ،غلك
ردجتو اذه ،تايرحتلا لÓخ نم مويلا شسفن يفو دعب
تن˘ك˘˘م˘˘ت مر˘˘سصن˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسأ’ا لÓ˘˘خو ه˘˘نا ىلا ةرا˘˘سش’ا

زجح نم ةنتابب ينطولا نمÓل يرحتلاو ثحبلا ةقرف
تغلب ميلق’ا شسفنب جلاعملا فيكلا نم ةربتعم ةيمك
لسصا نم شصاخسشا ةثÓث فيقوت اهرثا ىلع مت ،غلك74

ةي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو ،رار˘ف ة˘لا˘ح ي˘ف لاز˘ي ’ م˘هد˘حا ة˘ع˘برا

طاسشن لوح تامولعم دورو دعب مايأا ذنم تقلطنا يتلا
ذ˘˘خ’ا هر˘˘ثإا ىل˘˘˘ع م˘˘˘ت شصا˘˘˘خ˘˘˘سش’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل هو˘˘˘ب˘˘˘سشم
ىوتسسم ىلع مكحم نيمك بسصنو ةرفاوتملا تامولعملاب
،ةليسسملا ةي’وو لاكودما ةنيدم نيب طبارلا قيركلا

ةيمكلا زجحو ةكبسشلا رسصانعب ةحاك’ا نم نكم ام وهو
شصاخسشا اهيف طروت يتلا ةيعونلا ةيلمعلا يف ةربتعملا

لازت’ ثيح ،ة˘ل˘ي˘سسم˘لا ة˘ي’وو ة˘ك˘ير˘ب ن˘م نورد˘ح˘ن˘ي
ناتللا ناتيلمعلا يهو ،ةيسضقلا يف ةلسصاوتم تايرحتلا

ذا ة˘ي’و˘لا ي˘ن˘طاو˘م فر˘ط ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘سسح˘ت˘سسا ا˘ت˘ق’
تذ˘خا ي˘ت˘لا مو˘م˘سسلا هذ˘ه ج˘يور˘ت بي˘ن˘˘ج˘˘ت ن˘˘م تن˘˘ك˘˘م
.بابسشلا لوقعو بويج رخنت

يسضانلا عوبسس’ا غلك74 زجح مت اميف / ةنتاب

ةمظنم ةينطو ةكبسشب عقوت كردلا حلاسصم
هنم غلك22 زجحتو تاردخملا جيورتل

قيلعت نود ةروصص

 ةسصاخ ةدايعب ةبقارملا تاريماك امهتيوه تفسشك

تارايسلا ةقرس نانهتمي نيصخش فيقوت

ةلشنخ ةنيدم طسوب
ةقرسسلا ةيسضق يف نيسصخسش فيقوت نم -ةيزكرملا ةبوانملا - ةلسشنخ ةي’و نمأاب ةطرسشلا تاوق تنكمت
ىلإا ةيحسضلا مدقت رثإا دوعت ةيسضقلا تايثيح .كرحم تاذ ةبكرم راسضحتسساو ددعتلا يفرظب ةنرتقملا

تفدهتسسا اهتبكرم لخاد نم ةقرسسلل اهسضرعت شصوسصخب ةيمسسر ىوكسش ميسسرت لجأا نم ،ةي’ولا نمأا حلاسصم
كرحم ليغسشت حاتفم ،جد0000232ـبر دقي يلام غلبم ىلع اهبسسح يوتحت نوللا ءادوسس ةيوسسن دي ةبيقح

ىلع اهتاحيرسصت بسسح ،اهمسساب ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ،اهقيقسش مسساب ةلجسسم ءافسش ةقاطب ،ةبكرملا
قيرط ىلإا اهترايسس نتم ىلع تهجوتو اهلمع رقم نم تجرخ ةثداحلا موي ءاسسم لÓخ هنأا يمسسر رسضحم
اهقيرط تلسصاو مث توادزم ىربكلا ةدايعلا نم برقلاب اهتبكرم نكرب تماق نيأا ،ةلسشنخ ةنيدمب راباب
اهنأا دكأاتتل اهدجاوت دعب تأاجافت نيأا اهتبيقح تدقفت اهلوسصو درجمب ،راباب ةيدلبب اهانكسس رقم هاجتاب
ةيناديملا ةنياعملا ءارجإاب تماقو ناكملا نيع ىلإا تلقنت ةلسشنخ ةي’و نمأا حلاسصم .ةقرسسلل تسضرعت
نم يناثلا دقعلا يف هيف هبتسشملا فيقوت نع ترفسسأا اهب تماق يتلا ثاحبأ’او تايرحتلا دعبو ،ةمزÓلا
ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ،جد07021ـب ردقي يلام غل˘ب˘م ه˘ع˘م ط˘ب˘سض ثي˘ح ،ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ن˘يد˘م˘ب م˘ي˘ق˘م ،ر˘م˘ع˘لا
قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا دعبو ، هكيرسش ةقفر ةيحسضلا اهب دسصرتي ناك يتلا هتبكرم زجح عم ةحلسصملا

ةدايعلا نم لجسسم ويديف ىوتحم لÓغتسسابو ،يلخادلا لوأ’ا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم فرط نم ةيسضقلا يف
عاجرتسسا مت ،ةبكرم راسضحتسساو ددعتلاب ةقرسسلا مرج يف امهيف هبتسشملا طروت نيبت ،توادزم ىربكلا

تاودأا ،ةيداع حيتافم5 ،دعب نع مكحتلا زاهج ،ةيحسضلا ةرايسسب ناسصاخ ناحاتفم ،لكسشلا ليطتسسم متخ
ردسص ثيح ةباينلا مامأا اهميدقت مت هبجومب امهدسض يئازج فلم زاجنإا اهلÓخ نم مت ،ةلمعتسسم ليمجت
 . ماعلا قيرطلاب ةقرسسلا يف ةكراسشملا ،ماعلا قيرطلا يف ةقرسسلا ةمهت نع ،عاديإا رمأا امهقح يف
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ةيدلبلا نوقلغي نايزوب نيع ناكسس
ةدكيكسسب  ريملا ةلاقتسساب نوبلاطي و

تاجاجتحاب ششيغزم يديسس ةرئادل ةعباتلا نايزوب نيع ةيدلب ناكسس موقي ةعاسس27 فرظ يف ةيناثلا ةرملل
ببسسب ليحرلاب ةيدلبلا شسيئر نيبلاطم نيفظوملا لوخد عنم و ةيدلبلا رقم قلغب اوماق ثيح،ةمراع

و ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘ن˘ح˘ل˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك، ر˘ي˘ي˘سست˘لا ءو˘سس و ه˘ن˘م نو˘نا˘ع˘ي يذ˘لا ششي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا
و ةيومنتلا عيراسشملا بايغو مهئانبأا شسردمتل ةيوناث بايغ عم مهتلكسشم نع نوجتحملا ثدحت و،ةبسساحملا

بابسسأ’او دعب ملسست مل يتلاو ةليو˘ط ةد˘م ذ˘ن˘م ةز˘ج˘ن˘م˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘ك˘سسلا ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ب او˘ب˘لا˘ط
دعب مامته’ا نيعب ةقطنملل رظنلاو ديدجلا يلاولا لخدتب نيبلاطم ديعسصتلاب نوجتحملا دده و،ةلوهجم
.يحسص فرسص تاونق ’و نكسس ’ و ءام ’و ءابرهك ’ راعسش اوعفر ثيح،ششيمهتلا نم تاونسس
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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