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ة˘ي˘ن˘طو تا˘ي˘صصخ˘صش ةد˘ع تب˘˘طا˘˘خ
،يميهأربإ’أ بلاط روتكدلأ اهمدقتي
رو˘ن˘لأ د˘ب˘ع ى˘ي˘ح˘ي ي˘˘ل˘˘ع ذا˘˘ت˘˘صسأ’أ

ءأدن يف دمحم نب يلع روتكدلأو
ةمكحب عقأولأ ةءأرق ةداعإ’ ةطلصسلل

انايب ةيصصخصش91 تعقوو .ةيعقأوو
دÓبلل نهأرلأ عصضولل ةءأرق نمصضت
ءأرجإأ روصصت نكمي ’» هنأأ ةربتعم
هذ˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح تا˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نأ
د˘ق˘ل» نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘جو .«ءأو˘˘جأ’أ

كأر˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه قا˘˘ي˘˘صس ي˘˘ف تر˘˘ه˘˘ظ
ةددعتم لاكصشأأ تحت ةريثك تأردابم
تايعمجو تايصصخصش نع تردصص
أابعت مل تايدتنمو ةيصسايصس بأزحأأو
ـلأ ةعومجم .»اع˘ي˘م˘ج ة˘ط˘ل˘صسلأ ا˘ه˘ب

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غأ’أ نأأ تل˘˘ج˘˘صس،91
تاباختن’أ سضفرت ’» ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
نإأ ل˘ب ،ا˘ًي˘˘مد˘˘ع ا˘˘ًصضفر ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لأ

ةخصسأر تاعانق ىلع ينبم اهفقوم
أو˘˘˘صسم˘˘˘ح˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م كلذ ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب
ةزربم ،«رمأ’أ ةيأدب يف تاباختنÓل
ماظنلأ ةقيقح ىلع فقي عيمجلأ» نأأ
أأدبمب ه˘صسف˘ن˘ل ظ˘ف˘ت˘ح˘ي لأز’ يذ˘لأ
،يصسايصسلأ نأاصشلل ةيرصصحلأ ةياعرلأ

ةيل˘ق˘ع ا˘هر˘هو˘ج ي˘ف ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأو
يف روتصسدلأ ع˘م ى˘فا˘ن˘ت˘ت ة˘ي˘ئا˘صصو
.»ةيبعصشلأ ةداي˘صسلأ مو˘ه˘ف˘م د˘يد˘ح˘ت
ىلإأ ةطل˘صسلأ أو˘عد نا˘ي˘ب˘لأ با˘ح˘صصأأ
ر˘ي˘فو˘ت˘ل ة˘ئد˘ه˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ ذا˘˘خ˘˘تأ
ةرح تاباختن’ ةيرورصضلأ طورصشلأ

بلاطمل ةباجتصس’أ اهلوأأ ،ةفافصشو
ماظنلأ زومر ليحرب يبعصشلأ كأرحلأ
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لأو ق˘˘با˘˘صسلأ
ىلإأ تعد امك .هلاكصشأأ لكب داصسفلأ
بابصشلأ نم يلقتعم حأرصس قÓطإأ

مأرتحأو.كأرح˘لأ ءا˘ط˘صشنو ة˘ب˘ل˘ط˘لأو
لو˘ف˘كم˘لأ ي˘م˘ل˘صسلأ ر˘ها˘ظ˘ت˘˘لأ ق˘˘ح
لمعلأ ةيرح دييقت مدعو ،ايروتصسد

ل˘ك تب˘لا˘ط تقو ي˘˘ف .ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ

ىلإأ بلاطملأ هذهب ةنمؤوملأ فأرطأ’أ

.لوؤو˘صسم˘لأو دا˘ج˘لأ رأو˘ح˘لأ ة˘لوا˘˘ط

نايبلأ ىلع عقو يذلأ تقولأ يفو

ى˘ل˘ع ة˘فور˘˘ع˘˘م تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ةد˘˘ع

لباقملأ يف باغ, ةينطولأ ةحاصسلأ

اهتقفأوم تطعأأ دق تناك اهنم ددع

رأر˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوأ’أ

,فور˘ع˘م˘لأ ي˘قو˘ق˘ح˘لأو ي˘ما˘ح˘م˘˘لأ

نع عنتمأ يذلأ يصشاصشوب ىفطصصم

نأا˘˘صش كلذ ي˘˘ف ه˘˘نأا˘˘صش ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لأ

يماحملأو لوصسع ةديبز ةي˘ما˘ح˘م˘لأ

ةمئاق تمصضو .ي˘بر˘ع˘لأ ن˘يأأ نأر˘ق˘م

ريزو مهمدقتي امصسأ91 نيعقوملأ

دم˘حأأ رو˘ت˘كد˘لأ ق˘با˘صسلأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ

لك ىلإأ ةفاصضإ’اب يميهأربإ’أ بلاط

روتكدلأ قباصسلأ ةموكحلأ ريزو نم

ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لأو رو˘˘ت˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘ب د˘˘˘م˘˘˘حأأ

يلع ذاتصسأ’أ فورعم˘لأ ي˘قو˘ق˘ح˘لأو

نم لك ىلإأ ةفاصضإأ رونلأ دبع ىيحي
-(اقباصس ةيبرتلأ ريزو)دمحم نب يلع
لا˘صصتإأ ر˘يزو)ي˘با˘حر ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘˘ع
رون ذات˘صسأ’أ -(ق˘ب˘صسأأ ي˘صسا˘مو˘ل˘بدو
ةطبأرلأ) ي˘ما˘ح˘م د˘ع˘صسي ن˘ب ن˘يد˘لأ
قداصص -(ناصسنإ’أ قوقح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
سسا˘ي˘لإأ -(فا˘ب˘˘نو˘˘ل ة˘˘با˘˘ق˘˘ن) ير˘˘يزد
ة˘ح˘صصلأ ي˘صسرا˘م˘م ة˘با˘ق˘ن) ط˘بأر˘˘م
خ˘ي˘صشلأ -دأر˘ف ي˘قزرأأ -(ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ
ملع)يباج رصصان -ينصسحلأ يداهلأ
تيآأ ةز˘يو˘ل -(ي˘صسا˘ي˘صسلأ عا˘م˘ت˘˘ج’أ

ةديرف.د -(رئأزجلأ ةعماج) سشودامح
دبع ذاتصسأ’أ -(ةنتاب ةعماج) قأرفلب
ط˘صشا˘˘نو ي˘˘ما˘˘ح˘˘م) يدا˘˘ب ي˘˘ن˘˘غ˘˘لأ

ن˘˘ب ى˘˘صسو˘˘م جا˘˘ح˘˘لأ.د -(ي˘˘قو˘˘ق˘˘˘ح
رصصان ذاتصسأ’أ -(رئأزجلأ ةعماج)رمع
ا˘با˘ب م˘ل˘صسم .د -(ي˘ما˘˘ح˘˘م) ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي

ف˘ي˘صس.د -(ة˘ل˘قرو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج)ي˘˘بر˘˘ع
-(رئأزجلأ ةعماج) ةيطع نب مÓصسإ’أ

.(يماحم)يصساصس مصشاه
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،ي˘ن˘طو˘لأ عا˘˘فد˘˘لأ ر˘˘يزو بئا˘˘ن د˘˘كأأ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي˘˘ج˘˘˘لأ نا˘˘˘كرأأ سسي˘˘˘ئر
حلاصص ديا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ
لÓ˘خ ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘˘ت ة˘˘م˘˘ل˘˘ك ي˘˘ف سسمأأ
ةدا˘ي˘ق ر˘ق˘م ى˘لإأ ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ
ىدم ةعباتم سضرغب ةيرحبلأ تأوقلأ
فداهلأ تأوقلأ ريوطت ططخم ذيفنت
تأردق ةنرصصعو ثيدحتو ةيقرت ىلإأ
سصا˘خ˘صشأ’أ نأأ ير˘ح˘ب˘لأ  لو˘ط˘˘صسأ’أ
ن˘˘ي˘˘نأو˘˘˘ق نو˘˘˘مر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ’ ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ
.لداعلأ مهئأزج نوقليصس ةيروهمجلأ

سشي˘˘˘ج˘˘˘لأ نا˘˘˘كرأأ سسي˘˘˘ئر ح˘˘˘˘صضوأأو
قيبطت متي˘صس ه˘نأأ ي˘ب˘ع˘صشلأ ي˘ن˘طو˘لأ
نم لك دصض ةمأرصصلأ لكب نوناقلأ
را˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ع لوا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي
نولواحي ء’ؤوه نأأ أدكؤوم.يباختن’أ
يعو ىلع أوصشوصشي نأأ سسئاي لكصشب
ةو˘ق˘ب ه˘عا˘فد˘نأو ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘˘صشلأ

تايصسائرلأ يف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل رأر˘صصإأو
دياق دمحأأ قيرفلأ راصشأأ امك .ةلبقملأ

طلصس ،ةباصصعلأ هذه نأأ ىلإأ حلاصص
ي˘عأو˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ بع˘صشلأ ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
لÓخ نم ،ةبوقع ىصصقأأ سصلخملأو
نييرئأزجلأ هّبن اميف ,ا˘هذ˘ب˘نو ا˘ه˘لز˘ع
تأر˘ي˘صسم˘لأ ي˘ف نو˘˘كرا˘˘صشي ن˘˘يذ˘˘لأ
فأر˘˘طأأ دو˘˘جو نأأ ى˘˘لإأ ،ة˘˘ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘صسلأ

ا˘ه˘بو˘كر ةد˘ها˘ج لوا˘ح˘˘ت ة˘˘صضر˘˘غ˘˘م
تاهج نم د˘صسا˘ف˘لأ لا˘م˘لأ ر˘ي˘خ˘صستو
ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع, ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘˘م

هذ˘ه دأد˘عأأ م˘ي˘خ˘صضت˘˘ل ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ
نينطأوم بلج لÓخ نم ،تأريصسملأ

أدكؤوم .ةمصصاعلأ جراخ تاي’و نم
ة˘˘م˘˘ه˘˘م تلو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأ نأأ
ة˘˘˘با˘˘˘صصع˘˘˘˘لأ سسوؤور لا˘˘˘˘صصئ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ
،اهرصصانع ةيقب ة˘ق˘حÓ˘م ل˘صصأو˘ت˘صس
ن˘كصست ي˘ت˘لأ ة˘يذ’و˘˘ف˘˘لأ ةدأرإ’ا˘˘ب˘˘ف
نم نيصصلخملأ ةفاك بولقو انبولق
نم نطولأ ةيامح متتصس رئأزجلأ ءانبأأ
ى˘لا˘ع˘ت ه˘ل˘لأ نذإا˘˘ب م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو ،ىذأأ يأأ

هذ˘˘ه ة˘˘برا˘˘ح˘˘م ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ،ه˘˘تو˘˘˘قو
اهيلع ءاصضقلأ متي نأأ ىلإأ ةباصصعلأ
نم اهثاثتجأو اهلاصصئتصسأ لب امامت

ىتح ،اهيف ةعجر ’ ةقيرطب اهروذج
هذ˘ه رأر˘صضأأ ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ سصل˘خ˘˘ت˘˘ت
لغتصسأو.ةنئاخلأ لب ةليمعلأ ةمذرصشلأ
ةصصرفلأ ح˘لا˘صص د˘يا˘ق د˘م˘حأأ ق˘ير˘ف˘لأ
يرئأزجلأ بعصشل˘ل ر˘كصشلا˘ب مد˘ق˘ت˘ي˘ل

يذ˘لأ ع˘ي˘فر˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ ه˘صسح ى˘˘ل˘˘ع
بتاكم ىلع هلابقإأ لÓخ نم دصسجت
يف ةكرا˘صشم˘ل˘ل سضو˘خ˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘لأ
أدكؤوم .ةمداقلأ ةيصسائرلأ تاباختن’أ
دق رئأزجلأ راطق نأاب قايصسلأ تأذ يف
ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘كصسلأ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘صضو
ةهجولأ وحن ههيجوت متو ,ةنومأاملأو
دوهصشملأ رفاصضتلأ لصضف˘ب ة˘ب˘ئا˘صصلأ

بعصشلأ نيب ةلدابتملأ ةيلاعلأ ةقثلأو
سشيجلأ ناب كلذك دكأأ امك.هصشيجو
ناك امك ,لصصأويصس يبعصشلأ ينطولأ
مامأأ ةعوطقملأ هتأدهعتب ءافولأ ,امئأد

ديدعلأ عطقب حمصس امم نطولأو  هللأ
,فأد˘هأ’أ ة˘ل˘ما˘كت˘˘م  طأو˘˘صشأ’أ ن˘˘م
ءأرزولأ سسلجم داقعنأ بقع اميصس’

ر˘ب˘م˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ن˘م9ـلأ خ˘يرا˘ت˘˘ب
دبع ةلودلأ سسيئر ةصسائرب يصضاملأ
ديصسج˘ت م˘ت ثي˘ح ,ح˘لا˘صص ن˘ب ردا˘ق˘لأ
ة˘م˘صست˘م˘لأ ي˘عا˘صسم˘لأ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلأ
ليدعت لÓخ نم ,ةيدجلأو قدصصلاب
لكصشب هفييكتو تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ نو˘نا˘ق
ت’ا˘غ˘صشن’أ ع˘م ا˘ما˘˘م˘˘ت بوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ب بي˘˘ج˘˘ت˘˘صسيو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ
نويرئأزجلأ د˘ير˘ي ي˘ت˘لأ تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل˘ل
بلاطمل ا˘صضيأأ ة˘با˘ج˘ت˘صسأو ,ا˘ه˘غو˘ل˘ب
ثأدحإأ مث ,ةحلملأ يرئأزجلأ بعصشلأ
ة˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ
ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ل˘ث˘م˘ت ي˘ت˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘˘نÓ˘˘ل
,اهل ةحونمملأ ىربكلأ تايحÓصصلل

أذ˘ه حا˘ج˘نإأ ل˘مأو˘ع˘ل ة˘يوأز˘˘لأ ر˘˘ج˘˘ح
ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ ي˘صسا˘ئر˘˘لأ قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صس’أ
ة˘ط˘ل˘صسلأ تد˘˘جو كلذ˘˘لو.م˘˘صسا˘˘ح˘˘لأ
معدلأو نوعلأ لك ,ةلقتصسملأ ةينطولأ

تا˘صسصسؤو˘م فر˘ط ن˘م ةد˘عا˘˘صسم˘˘لأو
لك اهل ترفو يتلأ ةفلتخملأ ةلودلأ
لاكصشأأ ىتصشو تايناكمإ’أو لئاصسولأ
اهما˘ه˘م˘ب مو˘ق˘ت ى˘ت˘ح ,تÓ˘ي˘ه˘صست˘لأ
ل˘كب  ي˘ن˘طو˘لأ ا˘ه˘ب˘جأوو ة˘ل˘ي˘ل˘˘ج˘˘لأ
تأذ˘ل ة˘ل˘˘صصأو˘˘مو.ر˘˘صسيو ة˘˘لو˘˘ه˘˘صس
سسلجم دقع مت ،يعاصسملأو دوهجلأ

،يراجلأ ربو˘ت˘كأأ31 مو˘ي ءأرزو˘لأ
ن˘ي˘نأو˘ق ع˘يرا˘صشم ى˘ل˘ع ة˘قدا˘صصم˘ل˘ل

ة˘ي˘لا˘م˘لأ ي˘نو˘نا˘ق رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ما˘˘ه

ة˘فا˘صضإأ د˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ،تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لأو

داصصتق’أ سشاعنإأ اهنأاصش نم ةيقيقح

د˘˘يد˘˘ج سسف˘˘ن ءا˘˘˘ط˘˘˘عإأو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

تاعاطقلأ فلتخ˘م ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل

تمت امك .ةيجيتأرتصسإ’أ ةيداصصتق’أ

نو˘نا˘ق˘لأ عور˘صشم ى˘ل˘ع ة˘قدا˘˘صصم˘˘لأ

خرؤوملأ60-20 مقر رمأÓل ممتملأ

نمصضتملأ،6002 يرفي˘ف82 يف

˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘صسأ’أ نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

مت ثيح ،نييركصسعلأ نيمدختصسملل

،نيير˘كصسع˘لأ ق˘ح د˘ي˘ق˘ت ما˘كحأأ ن˘صس

ن˘ع ا˘ي˘ئا˘ه˘ن ف˘قو˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘لو˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

،طايتح’أ ىلع نيلاحملأو ،ةمدخلأ

وأأ يبزح يصسايصس طاصشن ةصسرامم يف

ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نأ ة˘ف˘ي˘˘ظو˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

أذه .تأونصس سسمخ ةد˘م˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع

نأأ اهنم ،بابصسأأ ةدعل رربم ءأرجإ’أ

وأأ يبزح ي˘صسا˘ي˘صس طا˘صشن ة˘صسرا˘م˘م

ةيمومع ةيباختنأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل ح˘صشر˘ت˘لأ

ء’دإ’أ ةرور˘˘˘˘˘صضلا˘˘˘˘˘ب مز˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسي

د˘ق تا˘صشا˘ق˘ن ءأر˘جإأو تا˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘ب

˘مأز˘ت˘ل’أ بجأو قر˘خ ا˘ه˘ن˘ع بتر˘˘ت˘˘ي

هيلع سصوصصنم وه ا˘م˘ك ظ˘ف˘ح˘ت˘لأو

نام˘ت˘ك بجأو كلذ˘كو ،نو˘نا˘ق˘لأ ي˘ف

حصشرتملأ اهيلع علطأ يتلأ رأرصسأ’أ

ة˘صسرا˘م˘م ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م˘˘ب وأأ را˘˘طإأ ي˘˘ف

.ةيركصسعلأ ةصسصسؤوملأ لخأد هتاطاصشن
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يرو˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ بح˘˘˘˘˘صسلأ ى˘˘˘˘˘لإأ تعدو
باختنأ نيح ىلإأ نوناقلأ عورصشمل
ةديدج ةموكح ني˘ي˘ع˘تو تا˘صسصسؤو˘م
ني˘مأ’أ لا˘قو .تا˘ي˘حÓ˘صصلأ ل˘ما˘كب
اهل نايب يف «فاتصسلأ» ةباقنل ماعلأ

نم22ـلأ ذ˘ن˘م د˘ه˘صشت ر˘ئأز˘ج˘˘لأ نأأ
ا˘كأر˘˘ح ي˘˘صضا˘˘م˘˘لأ ير˘˘ف˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘صش
ةيبعصش ةرو˘ث ى˘لإأ ى˘قر˘ي ا˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ

رط˘ي˘صس يذ˘لأ د˘صسا˘ف˘لأ ما˘ظ˘ن˘لأ د˘صض
ةمأ’أ تأورث و نطولأ تأردقم ىلع
طغصضلأ تحتو ، نمزلأ نم دوقعل
سسأأر ط˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘صس ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘صشلأ

ي˘فو ه˘نأأ ةرو˘م˘ع ح˘صضوأأو .ما˘ظ˘ن˘˘لأ
يف رئأدلأ ي˘صسا˘ي˘صسلأ لد˘ج˘لأ م˘صضخ
ةيصسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ لو˘ح دÓ˘ب˘لأ
قفو اهميظنتل ةطلصسلأ ىعصست يتلأ
ل˘˘صصأو˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف و ا˘˘˘ه˘˘˘طور˘˘˘صش
دصض يموي هبصش لكصشب تاجاجتح’أ
انيل˘ع جر˘خ˘ت ع˘قأو˘لأ ر˘مأ’أ ة˘صسا˘ي˘صس
ةموكح درجم يه يتلأو ةموكحلأ
نوناق عورصشمب طقف لامعأأ رييصست

تناك نيح يف تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج
نوناق ر˘ظ˘ت˘ن˘ت بع˘صشلأ تا˘ئ˘ف بل˘غأأ
م˘˘˘مأا˘˘˘ي و تا˘˘˘قور˘˘˘صسم˘˘˘لأ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
أذه نإأ يباقنلأ تأذ ربتعأو .تأورثلأ
تعر˘˘صش يذ˘˘لأ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘˘لأ

ةيأدب ذنم هري˘صضح˘ت ي˘ف تا˘ط˘ل˘صسلأ

ر˘يد˘م˘لأ كأذ˘نأأ حر˘صص ثي˘˘ح8102

كأرطانوصس ةكرصشل قباصسلأ يذيفنتلأ

نييعت مت هنأأ رودق دلو نموملأ دبع

و ي˘˘˘˘كير˘˘˘˘مأأ ةا˘˘˘˘ما˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م بت˘˘˘˘˘كم

يف ةدعاصسمل˘ل ن˘ير˘خآأ ن˘يرا˘صشت˘صسم

ىلإأ فدهي ةقاطلل ديدج نوناق عصضو

د˘لو ط˘ق˘صس ، تأرا˘م˘ث˘ت˘˘صس’أ بذ˘˘ج

عورصشم يقب و كأرحلأ دعب رودق

ربعي هنأأ ءأربخلأ ىري يذلأ هنوناق

ةي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ خو˘صضر ن˘ع

ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ تا˘˘كر˘˘صشلأ تأءÓ˘˘˘مإ’

ىلع هبجومب لصصحت يتلأ ةيملاعلأ

و هيلع روثعلأ لاح يف طفنلأ ةيكلم

ةينطولأ ةدايصسلل أديدهت ربتعي ام أذه

ةيداصصتق’أ زئاكرلأ مهأأ نع لخت و

لايجأ’أ ل˘ب˘ق˘ت˘صسم˘ل ن˘هر و ة˘لود˘ل˘ل

نو˘نا˘ق˘لأ أذ˘ه عر˘صشي ا˘م˘ك . ة˘مدا˘ق˘لأ

زاغلأ لÓغتصسأ يف ثدحتملأ بصسح

ةيبعصشلأ ةصضراعملأ مغر يرخصصلأ

تناك ثيح4102 ذنم هجوتلأ أذهل

ق˘طا˘ن˘م ت˘ّم˘ع ة˘مرا˘ع تا˘جا˘ج˘ت˘حأ

ن˘م ر˘ث˘كأ’ تر˘˘م˘˘ت˘˘صسأو بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ

بيقنتلأ ةيلمعل اصضفر رهصشأأ ةصسمخ

راطخأ’أ ببصسب يرخصصلأ زاغلأ نع

.ناصسنإ’أو ةيئيبلأ ىلع اهلكصشي يتلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأشس رخآا
Akher Saâ
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نيناوق رادسصإا ةيحÓسص اهل ضسيل ةيلاحلا ةموكحلا نإا تلاق

نونأق ىلع ةقدأشصملا ليجأأتل وعدت «فأتشسلا»
تأبأختن’ا دعب أم ىلإا ديدجلا تأقورحملا

ايلاح ةدئاسسلا ءاوجأ’ا لظ يف ةيقيقح تاباختنا ءارجإا روسصت نكمي ’ هنإا تلاق

ةمكحب عقاولا ةءارق ةدأعإ’ ةطلشسلا ىلإا ءادن هجوت ةيشصخشش91

:حلاسص دياق .. ةحيحسصلا ةكسسلا ىلع عسضو رئازجلا راطق نإا لاق

«يبأختن’ا رأشسملا لقرعي نم لك ىلع ةمارشص لكب قبطيشس نونأقلا»

ةينطولأ ةط˘ل˘صسلأ سسمأأ تن˘ل˘عأأ
لاخدإأ تاباخت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ
خرؤوملأ رأرقلأ ىلع تÓيدعت

سصاخلأ9102 ربمتبصس81 يف
با˘˘ت˘˘ت˘˘كأ تأءأر˘˘جإأ د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ب
ح˘لا˘صصل ة˘يدر˘ف˘لأ تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘˘لأ
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘˘ح˘˘صشر˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةطلصسلل نايب حصضوأأو ةيصسائرلأ
رأر˘˘ق˘˘لأ« ـب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ نأأ

ماع ر˘ف˘صص31 ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ

ربوتكأأ21 ـل قفأوملأ1441

رأر˘ق˘لأ م˘م˘ت˘يو لد˘ع˘ي9102

1441 مرحم81 يف خرؤوملأ

9102 ربمتبصس81 ل قفأرملأ
تأءأر˘جإأ د˘يد˘ح˘ت ن˘م˘˘صضت˘˘م˘˘لأ
ة˘يدر˘ف˘لأ تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ با˘ت˘ت˘كأ
تاباختن’ نيحصشرتملأ حلاصصل
قيدصصتلأو ةيروهمجلأ ةصسائر
سصنت ،راطإ’أ أذه يفو .«اهيلع

هنأأ ى˘ل˘ع ة˘لد˘ع˘م˘لأ4 ةداملأ
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع قدا˘˘˘˘˘صصي نأأ بج˘˘˘˘˘ي»
ي˘˘ف ة˘˘نود˘˘م˘˘لأ تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘˘لأ
تاعيقوتلأ باتتكأ تأرا˘م˘ت˘صسأ
.«يمومع طباصض ىدل ةيدرفلأ

يموم˘ع˘لأ ط˘با˘صضلا˘ب د˘صصق˘يو
نيمأ’أ» رأرقلأ أذه موهفم يف
تايدلبلأ وبودنم ،ةيدلبلل ماعلأ

نو˘˘صصا˘˘خ˘˘˘لأ نو˘˘˘بود˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو
ىلع ةيندم˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ طا˘ب˘صضو
تاقحلملأو تايدلبلأ ىوتصسم
رخأأ يدلب فظوم يأأو ةيدلبلأ

4 ةداملأ امأأ .«سضوفمو لهؤوم
عنمي» هنأأ ىلع سصنتف رركم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘بود˘˘˘ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘˘ي˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ ن˘˘ي˘˘بود˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأو
د˘˘حأأ بز˘˘ح˘˘˘ل ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ىلع ق˘يد˘صصت˘لأ ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘م˘لأ
تاعيقوتلأ هباتت˘كأ تأرا˘م˘ت˘صسأ
ى˘ل˘˘ع ع˘˘ن˘˘م˘˘ي ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لأ
يف وصضعلأ يمومعلأ طباصضلأ

تا˘با˘خ˘ت˘ن’ ح˘صشر˘ت˘م ة˘ير˘يد˘˘م
قيدصصتلأ ،ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
با˘˘ت˘˘ت˘˘كأ تأرا˘˘م˘˘ت˘˘صسأ ى˘˘ل˘˘˘ع
ةصصاخلأ ة˘يدر˘ف˘لأ تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ
ةداملأ سصنتو .«حصشرتملأ أذهب

فلكي» ه˘نأأ ى˘ل˘ع1 رركم4
نو˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضلأ

راصشملأ4 ةداملاب نوروكذملأ

،«رأرقلأ أذه ذيفنتب هÓعأأ اهيلإأ

رركم9 ةداملأ سصنت نيح يف

نيبغأرلأ ىلع رظحي» هنأأ ىلع

سسيئر با˘خ˘ت˘ن’ ح˘صشر˘ت˘لأ ي˘ف

يدام لباقم ع˘فد ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ىلع عيقوتلأ ريظن سصخصش يأ’

تاعيقوتلأ باتتكأ تأرا˘م˘ت˘صسأ

تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

،ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف .«ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لأ

اهل نايب يف ةطلصسلأ تحصضوأأ

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ هذ˘˘˘ه نأأ

ة˘ي˘حÓ˘صص ع˘ي˘صسو˘ت» ن˘م˘صضت˘˘ت

تأرا˘م˘ت˘صسأ ى˘ل˘˘ع ق˘˘يد˘˘صصت˘˘لأ

يبودنم ىلإأ تاعيقوتلأ باتتكأ

ن˘˘ي˘˘بود˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ،تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ

ة˘لا˘ح˘لأ طا˘ب˘˘صض ،ن˘˘ي˘˘صصا˘˘خ˘˘لأ

تايدلبلأ ىوتصسم ىلع ةيندملأ

يأ’ و ة˘يد˘ل˘ب˘لأ تا˘ق˘ح˘˘ل˘˘م˘˘لأو

،لهؤوم و سضوفم رخآأ فظوم

قيدصصتلأ ءأرجإاب مايقلل كلذو

ى˘˘ل˘˘ع تأرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسم

ةلاحلأ حلاصصم أذكو اهتاقحلمو

تاقحلملأو تايدلبلاب ةيندملأ

أذ˘ه ل˘م˘˘صشي ا˘˘م˘˘ك .«ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ

ن˘˘ي˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘ن˘˘˘مأ’أ ءأر˘˘˘جإ’أ

،ن˘˘ي˘˘ق˘˘ثو˘˘م˘˘لأ ،تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل

،ن˘ي˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ن˘˘ير˘˘صضح˘˘م˘˘لأ

،ينلعلأ دأزملاب عيبلأ يظفاحم

ة˘˘م˘˘جأر˘˘ت˘˘لأ - ن˘˘ي˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ

ةنامأأ ءاصسؤور أذكو ن˘ي˘ي˘م˘صسر˘لأ

م˘˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ ىد˘˘˘ل ط˘˘˘ب˘˘˘صضلأ

«ماتلأ دايحلأ» نامصضلو .ةيداعلأ

نيفلكملأ نييمومعلأ طابصضلل

ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘يد˘˘صصت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ب

،تاعيقوتلأ باتتكأ تأرامتصسأ

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘صسلأ ترر˘˘˘ق

عنم» تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ

نيبودنملأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ي˘بود˘ن˘م

دحأأ بزحل نيمتنملأ نيصصاخلأ

ىلع قيدصصتلأ نم نيحصشرتملأ

باتتكاب ة˘صصا˘خ˘لأ ه˘تأرا˘م˘ت˘صسأ

.ةيدرفلأ تاعيقوتلأ
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نيحسشرتملا حلاسصل ةيدرفلا تاعيقوتلا باتتك’ تاءارجإا

تارأمتشس’ا ىلع قيدشصتلا ةيحÓشص عيشسوت

ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘صسلأ سسي˘˘˘˘ئر رد˘˘˘˘صصأأ

ميظنتل ة˘ل˘ق˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

ي˘فر˘صش د˘م˘ح˘م ،تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ

يقصسن˘م˘ل ة˘صصا˘خ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

مت نيذلأ ةيئ’ولأ تايبودنملأ

ةطلصسلأ فرط نم مهبيصصنت

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف˘ب ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةيصضقلاب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ة˘صصا˘خ

نيبغأرلأ نم ددع اهراثأأ يتلأ

تا˘ي˘صسا˘ئر˘˘ل˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

يف اهؤوأرجإأ عمزم˘لأ ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ر˘ب˘م˘صسيد ر˘ه˘˘صش ن˘˘م21ـلأ

اصسا˘صسأأ ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأو ل˘ب˘ق˘م˘لأ

نم ةدئا˘ف˘ل تا˘ع˘ي˘قو˘ت ءأر˘صشب

ي˘ف ن˘ي˘˘ب˘˘غأر˘˘لأ سضع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق

ام وهو.تاباخت˘نÓ˘ل ح˘صشر˘ت˘لأ

ه˘ترد˘صصأأ يذ˘لأ نا˘ي˘ب˘˘لأ هد˘˘كأأ

ةلقتصسملأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ

سسمأأ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل

ن˘ع لÓ˘خ ن˘م تد˘كأأ ي˘ت˘˘لأو

ةينطولأ ةطلصسلأ سسيئر ءأدصسإأ

ي˘˘ق˘˘صسن˘˘م˘˘˘ل ه˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت

ةطلصسلل ةيئ’ولأ تايبودنملأ
ةينعملأ تاي’ولاب ةلق˘ت˘صسم˘لأ
ىوح˘ف ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لأ سضر˘غ˘ب
ن˘م˘صضت ثي˘ح,يوا˘كصشلأ هذ˘ه
را˘˘ط˘˘خإ’ ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ه˘˘نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ
ةلقتصسملأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ
نيبغأرلأ لبق نم تاباختنÓل
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘˘ل ح˘˘صشر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف
قرخ نأاصشب ةمداقلأ ةيصسائرلأ
نوكت تأرامتصس’أ أÓم دعأوق
با˘ت˘ت˘كأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تبا˘˘صش د˘˘ق
حلاصصل ة˘يدر˘ف˘لأ تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ن˘ي˘ح˘صشر˘ت˘˘م˘˘لأ
يف لث˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘صسا˘ئر˘لأ

ءأر˘˘˘صشل ة˘˘˘مو˘˘˘عز˘˘˘م ع˘˘˘ئا˘˘˘˘قو
نيبغأر ح˘لا˘صصل تا˘ع˘ي˘قو˘ت˘لأ
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ح˘صشر˘ت˘لأ ي˘˘ف
ن˘م كلذو ،تا˘˘ي’و˘˘لأ سضع˘˘ب
ذا˘˘خ˘˘تأ ن˘˘م ن˘˘˘كم˘˘˘ت˘˘˘لأ ل˘˘˘جأأ
ةبصسانملأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ
يواكصشلأ هذه توبث لاح يف
.«نوناقلأ اهيلع بقاعي يتلأ

S°∏«º.±  

ةيئ’ولا تايبودنملا يقسسنمل ةسصاخ تاميلعت ردسصأا

يوأكششلا يف قيقحت حتفب رمأأي يفرشش
تأعيقوتلا ءارششب ةشصأخلا

 .ةيطارقميدلا رطأ’ا جراخ تاقورحملا نوناق ضضرف ت’واحمب «فاتسسلا» نيوكتلاو ةيبرتلا لامعل ةينطولا ةباقنلا تددن
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عراو˘˘˘˘سش م˘˘˘˘هأا او˘˘˘˘با˘˘˘˘ج ثي˘˘˘˘˘ح
تا˘˘فا˘˘ت˘˘ه تح˘˘˘ت ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
«تاباسصعلاي تاباختنا سشناكم»
نود ،«عيبلل تسسيل رئازجلا» و
فرط نم تلاقتعا يأا ليجسست

فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع

في˘قو˘ت م˘ت ن˘يأا33ـلا ءاثÓ˘ث˘لا
ة˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط ن˘م تار˘سشع˘لا
هتدهسش امل افÓخ .نيرهاظتملا

رئازجلاب33ـلا ةبل˘ط˘لا ةر˘ي˘سسم
نم يسضاملا عوبسسألا ةمسصاعلا
،ن˘مألا لا˘˘جر فر˘˘ط ن˘˘م ع˘˘م˘˘ق

نم43ـلا ءاثÓثلا ةريسسم تفرع
اءود˘ه ي˘ن˘طو˘لا كار˘˘ح˘˘لا ر˘˘م˘˘ع
تاو˘˘ق فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سسو
اوززع نيذ˘لا بغ˘سشلا ة˘ح˘فا˘كم
ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘ث˘˘كب م˘˘هد˘˘˘جاو˘˘˘ت ن˘˘˘م
ثيح ،ناكملا اوقوطو ةقطنملا
ىلإا ةيدؤوملا قرطلا قلغب اوماق
عراسشو يزكرملا ديربلا ةحاسس
يدا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ف˘˘˘سسو˘˘˘ي دو˘˘˘غ˘˘˘يز
نود ،ينطولا يبعسشلا سسلجملل
وأا ةريسسملا عن˘م ى˘ل˘ع م˘ه˘ماد˘قإا
نيذلا ةبلطلا لاقتعا و فيقوت

راعسش تحت ةريسسم يف اوجرخ
د˘˘ع˘˘ب را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا در ةر˘˘˘ي˘˘˘سسم»
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘ل˘ل م˘ه˘سضر˘ع˘˘ت
او˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ثي˘˘ح ،«ي˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لا

ءاد˘ه˘سشلا ة˘حا˘سس ن˘م م˘ه˘تدا˘ع˘˘ك
«ناسضمر نابع» عراسشب ارورم
نب يبرعلا عراسش ىلإا لوسصو
ن˘يدّد˘ن˘م «رو˘ت˘سسا˘˘بو يد˘˘ي˘˘ه˘˘م
» ،«تاقورحملا نوناق عورسشمب

ط˘˘ق˘˘سست ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نا ل
ةر˘˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج ، «تاءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
تسسيل ر˘ئاز˘ج˘لا» ،«ة˘ي˘طار˘ق˘م˘يد

بع˘˘سشل˘˘ل ةدا˘˘ي˘˘سسلا» ،«ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
ىلإا مهنم ةراسشإا يف «يرئازجلا
اهحنم متي˘سس ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘ملا
دعب ديدجلا تاقورحملا نوناق
تاكرسشلا ىلإا هيلع ةقداسصملا
تاورثلا باسسح ىلع ةيبنجألا
دد˘˘نو .دÓ˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘لا
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ن˘˘م نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م˘˘لا

نيذلا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لاو ةذ˘تا˘سسألاو
ءارجإاب سسمأا ةريسسملاب او˘ق˘ح˘ت˘لا
ان˘ل˘سصف˘ي ل ي˘ت˘لا تا˘ي˘سسا˘ئر˘لا˘ب

مغر نيرهسش نم لقأا ىوسس اهنع
نع نيربعم ،اهل بعسشلا سضفر
تابا˘خ˘ت˘نلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل م˘ه˘سضفر
يف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا

لبقملا ربمسسيد رهسش نم21لا
رتوتملا ي˘سسا˘ي˘سسلا فر˘ظ˘لا ي˘ف
اوبلاط امك ،دÓبلا هدهسشت يذلا
يأار˘لا ءا˘ن˘ج˘سس حار˘˘سس قÓ˘˘طإا˘˘ب
ماظن زومر ةفاك ليحرو ماعلا
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع»ق˘ب˘سسألا سسي˘ئر˘˘لا
يسسر˘ك ردا˘غ يذ˘لا«ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب
ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م تح˘˘˘ت ة˘˘˘يدار˘˘˘م˘˘˘لا
ماد مكح دعب كلذب نييرئازجلا

نأا ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ، ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ير˘˘سشع
سسركت ل ةلب˘ق˘م˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا
لإا ي˘ها˘˘م و ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ةدارإلا
يقيلف˘تو˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل رار˘م˘ت˘سسا

هوجو زربأا حسشر˘ت د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘سسل
» رارغ ىلع يقيلفتوبلا ماظنلا

د˘˘ب˘˘ع«ق˘˘با˘˘˘سسلا لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا

بز˘ح سسي˘ئر ،«نو˘ب˘ت د˘ي˘˘ج˘˘م˘˘لا

سسي˘˘˘ئرو تا˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘ئÓ˘˘˘ط

ن˘ب ي˘ل˘˘ع«ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا اذ˘˘كو «سسي˘˘ل˘˘ف

ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب

ريزوو «يدنرلا» يطارق˘م˘يد˘لا

ن˘يد˘˘لا ز˘˘ع«ق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ةيسسائرلا تاباختنÓل «يبويهم

نم21لا يف ا˘هؤوار˘جإا رر˘ق˘م˘لا

نيدكؤوم ،لبقملا ربمسسيد رهسش

مهتر˘ي˘سسم نو˘ل˘سصاو˘ي˘سس م˘ه˘نأا˘ب

ليحر نيح ى˘لإا م˘ه˘تا˘جا˘ج˘ت˘حاو

.ماظنلا زومر لج

 ةمصصاعلا عراوصش مهأا تباج ةدصشاح ةريصسم يف

نوبلاطي نونطأوملأو ةبلطلأ
يقيلفتوبلأ ماظنلأ زومر اياقب ليحرب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج
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ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘سشلا تمر˘˘˘بأا
اقفتا «كارطانوسس» تاقورحملل
«يجرنإا يجروتان» ةعومجم عم
ةسصح ءارسش لجأا نم ةينابسسإلا

رامثتسسÓ˘ل «ة˘لدا˘ب˘م» قود˘ن˘سص
ة˘ي˘تارا˘مإلا ة˘مو˘كح˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،%90.24 ة˘غ˘لا˘ب˘لا
ل˘ق˘ن˘ي يذ˘لا «زا˘غد˘ي˘م» بي˘با˘˘نأا
ىلإا رئازجلا نم يعيبطلا زاغلا
ةميق ة˘ق˘ف˘سصلا رّد˘ق˘تو.ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا

رايلم9.1 دنع ةيتحتلا ة˘ي˘ن˘ب˘لا

رايلم1.2 براقي ام يأا وروي
.كلذ˘ك نو˘يد˘˘لا ل˘˘م˘˘سشت .رلود
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘˘سشلا ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
يسسيئرلا مهاسسملا «كارطانوسس»

كلمتسس امن˘ي˘ب،%15 ةسصحب
ةيقب˘ت˘م˘لا ة˘سصح˘لا «ي˘جرو˘تا˘ن»

عفدتسسو%94 ة˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا

وروي نويل˘م544 «يجروتا˘ن»

،43% ةسصح لباقم ،«ةلدابم«ـل
لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘ف˘سصلا ير˘ج˘ُت˘سسو
تلا˘قو.سصا˘خ سضر˘غ يذ نا˘ي˘ك
عيبت دق اّهنإا «يجروتان» ةكرسش
يذ˘لاو ،نا˘ي˘كلا اذ˘ه ي˘ف ة˘˘سصح
غلبي سضرقب هليومت ررقملا نم

كيرسش ىلإا ،وروي نويلم062
قÓ˘˘غإا تع˘˘قو˘˘ت ثي˘˘ح ،ي˘˘˘لا˘˘˘م
ن˘م سسرا˘م ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصلا

ّنإاو،0202 ة˘مدا˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
ًا˘حا˘برأا ع˘فد˘ت نأا بج˘ي ة˘سصح˘˘لا
نم رثكأاب نيمها˘سسم˘ل˘ل ة˘يو˘ن˘سس

ّنأا ىلإا راسُشي .وروي نويلم031
%4 وحن زوح˘ت «كار˘طا˘نو˘سس»
،«يجرو˘تا˘ن» ة˘كر˘سش م˘ه˘سسأا ن˘م
زاغلا قيوسست نم تادئاع اهلو
،ةينابسسإلا ةيلخادلا ةكبسشلا يف
ماعلا ،«كارطانوسس» تددج امك
زا˘غ˘لا د˘يرو˘ت دو˘ق˘ع ،ي˘سضا˘م˘˘لا

عسستل ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ى˘لإا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

ن˘˘مً ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا ىر˘˘خأا تاو˘˘ن˘˘˘سس

ة˘ف˘ي˘ح˘سص تل˘˘ق˘˘نو.9102

ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا «ود˘˘نو˘˘م˘˘˘لإا»

سسي˘ئر «سسا˘ن˘ير و˘كسسي˘سسنار˘ف»

زاغلا عيزوتل ةينابسسإلا ةكرسشلا

سسرا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش ،«ي˘˘˘جرو˘˘˘تا˘˘˘ن»

تاداد˘مإا ّنأا هد˘ي˘كأا˘ت ،ي˘سضا˘˘م˘˘لا

و˘ح˘ن ت˘ّط˘غ ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا

تا˘˘جا˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘م3.15%

يسضاملا ماعلا لÓخ ،ةينابسسإلا

طخ رب˘ع%74 اهن˘م ؛8102

يبراغملا «زاغديم» زاغلا بيبانأا

ًلوسصو برغملا ربع رمي يذلا
نع ةرابع ةيقبلاو ،اينابسسإا ىلإا

ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ن˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك

مهأا نم رئازجلا ربتعتو.لاسسملا

،يعيبطلا زاغلاب ابوروأا ينومم

ة˘بار˘ق نو˘ي˘بوروألا درو˘˘ت˘˘سسي ذإا

نم زاغلا تاجايتحا نم03%
.بي˘با˘نأا ة˘ثÓ˘ث ر˘˘ب˘˘ع ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ربع زاغلاب ابوروأا رئازجلا دّوزتو
ايلاطيإا وحن لوألا ،بيبانأا ةثÓث
ى˘لإاً لو˘سصو سسنو˘ت ر˘ب˘ع ر˘م˘يو
،دÓبلا يبو˘ن˘ج ة˘ي˘ل˘ق˘سص ةر˘يز˘ج
ًارورم اينابسسإاب اهلسصي يناثلاو
ثلاثلاو ،ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لا ي˘سضارألا˘ب
ينب ةدلب نم ةرسشابم اينابسسإا ىلإا

رئازجلا تناكو.ةيلحاسسلا فاسص
،ةي˘سضا˘م˘لا ة˘ن˘سسلا ،ترد˘سص د˘ق

؛زاغلا نم بعكم رتم رايلم15

%13و ايلاطيإا وحن هنم53%

وحن%31و ،ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا و˘˘ح˘˘ن

و˘ح˘ن ط˘ق˘ف%8و ،لا˘غ˘تر˘ب˘لا
ر˘يد˘سصت م˘ت ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ،ا˘˘سسنر˘˘ف

يتلا ةثÓثلا بيبانألا ربع57%
،اينابسسإاو ايلاطيإاب رئازجلا طبرت
ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘قرألا ق˘˘˘فو
.»كارطانوسس»

ةينابصسإ’ا ةيلخادلا ةكبصشلا يف زاغلا قيوصست تادئاع نم ةئاملاب4 كلمت ةيرئازجلا ةكرصشلا

ةينابشسإلأ «يجرنإأ يجروتان» ةعومجم عم ةديدج ةكأرشش دقعت كأرطانوشس

دبع ةينطولا ةيبرتلا ريزو ددسش
ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘با˘ع˘˘ل˘˘ب م˘˘ي˘˘كح˘˘لا
ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم˘ل ر˘ي˘سضح˘˘ت˘˘لا

04 ـلا ةرود˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا ن˘˘˘م˘˘˘سض
ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ا˘عد ثي˘˘ح,و˘˘كسسنو˘˘ي˘˘لا
ىلإا فلملا اذهب ةفلكملا ةينقتلا

فلتخم ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ةرور˘سض
يتلا تافلملا ةسساردل تاعاطقلا
هذه لÓخ سشاقن لحم نوكتسس
رود راهظإا لجأا نم كلذو.ةرودلا
ريزو مدقو .اهيف لاعفلا رئازجلا
ميكح˘لا د˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘عو˘م˘ج˘م د˘˘با˘˘ع˘˘ل˘˘ب
يف رئازجلا ةكرا˘سشم˘ل ار˘ي˘سضح˘ت

رمتؤوملل04 ـلا ةرود˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
«و˘كسسنو˘ي˘لا» ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
نيب ةدتمملا ةرتفلا يف ةررقملا

.لبقملا ربم˘فو˘ن72 ىلإا21
لودج ةيبرتلا ةرازو تسصسصخو
ةرود˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘˘خ لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عأا
عم ا˘ن˘ماز˘ت اذ˘ه ي˘تأا˘يو.ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
دبع،ةينطولا ةيبرتلا ريزو سسأارت
سسيئر هتفسصب ،د˘با˘ع˘ل˘ب م˘ي˘كح˘لا
،و˘كسسنو˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
رقمب ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جا

،ةيدارملاب ةينطولا ةيبرتلا ةرازو
˘مو˘سسر˘م˘لا ما˘كحأل ا˘ق˘ب˘˘ط كلذو

خرؤوملا61-76 مقر يذيف˘ن˘ت˘لا

6102 ة˘ن˘سس ير˘ف˘ي˘˘ف61 ي˘˘˘ف
ةنجللا ميظنت ةداعإا نمسضتملاو
م˘˘ل˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

عامت˘جلا اذ˘ه ر˘سضحو.ة˘فا˘ق˘ث˘لاو

ن˘م ل˘ك ،ر˘˘يزو˘˘لا ه˘˘سسأار˘˘ت يذ˘˘لا

يزكرم ريدم ،رهزل ملاوسس ديسسلا

ةيجراخلا نوؤوسشلا ريزول Óثمم

ة˘يدا˘ن ،سسي˘ئر˘ل˘ل ا˘ب˘ئا˘ن ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب

ني˘مألا ما˘ه˘م˘ب ة˘ف˘ل˘كم ،ةرا˘حو˘ب

،وكسسنويلل ةينطولا ةنجلل ماعلا

ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا نا˘ج˘ل˘˘لا ءا˘˘سسؤور اذ˘˘كو

وكسسنويلل ةينطولا ةنجلل تسسلا

،ةيبرتلا تلاج˘م ي˘ط˘غ˘ت ي˘ت˘لاو

ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ،ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ةيناسسنإلا مولعلا،ةيجولو˘ن˘كت˘لاو

لا˘˘˘˘سصتلا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلاو

نم تاراطإا روسضحبو ،بابسشلاو

ةيبرتلا ةرازوب ةيزكرملا ةرادإلا

لامعألا لودج لوانتو .ةينطولا

ةكراسشم ر˘ي˘سضح˘ت سصو˘سصخ˘لا˘ب

04 ـلا ةرودلا لاغسشأا يف رئازجلا

ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةر˘ت˘ف˘ل˘˘ل ةرر˘˘ق˘˘م˘˘لا و˘˘كسسنو˘˘ي˘˘لا

ربمفون72 ىلإا21 نم ةدتمملا

سصوسصخلا ىلع اهنمو،9102

ريرقت سضرعب ةقلع˘ت˘م˘لا طا˘ق˘ن˘لا

و˘كسسنو˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

سصا˘خ˘لا ا˘ه˘طا˘سشن˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م لوألا ي˘˘سساد˘˘سسلا˘˘ب

لم˘ع ة˘ط˘خ سضر˘ع ع˘م،ة˘يرا˘ج˘لا

ةينقتلا اهناجلو ،ةينطولا ةنجللا

ةفاسضإلاب9102-0202. ةنسسلل

ءا˘سسؤور ا˘ه˘ب مد˘ق˘ت سضور˘˘ع ى˘˘لإا

.ةينقتلا ناجللا
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ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘سسرد˘م˘لا˘ب ر˘تو˘ت˘لا فر˘˘ع
˘˘مÓ˘˘عإلاو ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
اريبك اديع˘سصت مو˘ي˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ةرازو ل˘˘خد˘˘ت مد˘˘ع بب˘˘˘سسب كلذو
يملعلا ثحب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تÓيج˘سست ح˘ئا˘سضف˘ل اد˘ح ع˘سضو˘ل
ةبلطلا لعج ام هاروتكدلا ةقباسسم
نودد˘ه˘ي «ر˘ت˘سسا˘م˘لا» ي˘ل˘ما˘ح ن˘م
مامأا ةي˘جا˘ج˘ت˘حا تا˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب
ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو
فلآلا نا˘مر˘ح˘ب اد˘يد˘ن˘ت ي˘م˘ل˘ع˘˘لا

ةقباسسم يف ةكراسشملا نم مهنم
يتلا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا بب˘سسب هارو˘ت˘كد˘لا

ر˘ي˘غ»و «ة˘م˘لا˘˘ظ˘˘لا»ـب ا˘˘هو˘˘ف˘˘سصو
ر˘ب˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ق˘نو .ة˘˘لو˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
نع ةياسصولا ىلإا اهوعفر ىواكسش

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سص ق˘˘˘ير˘˘˘ط
تا˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘فو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

نم ريبكلا مهبسضغ نع ةيفحسص
يتلا ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ي˘غ تا˘فر˘سصت˘لا
نوؤو˘سش ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تع˘˘فد
ةيسسايسسلا مولعلل ايلعلا ةسسردملا

تما˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ مÓ˘˘عإلاو
تافلم ةسساردل ةبسصن˘م˘لا نا˘ج˘ل˘لا
هاروتكدلا ةقباسسمل ن˘ي˘ح˘سشر˘ت˘م˘لا
مدعو ةبلطلا نم لئاه ددع ءاسصقإاب
بب˘سسب ح˘سشر˘ت˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلا
يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لا ف˘ي˘ن˘سصت˘لا ة˘ي˘سضق
حمسسي مل يذلاو يفسصولا قحلملا
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘˘ل
ةرادإا نأا ءلؤو˘ه د˘˘كأاو.ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
نم ةبلطلا ءاسصقإا تدمعت ةعماجلا

ىلإا لوخدلا نم ةسسردملا يجيرخ
اهسضر˘ف د˘ع˘ب هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘با˘سسم
ةيولوألاب قلعتت ةيزيجعت اطورسش
نيلسصحتملا ةبلطلل اهتحنم يتلا

ام قوف امف08.31 تلدعم ىلع
اذ˘ه˘ل م˘ه˘ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ط˘خ˘˘سس را˘˘ثأا

،ر˘ئا˘ج˘لا˘ب هو˘ف˘˘سصو يذ˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا

ريزول لجاعلا لخدتلا˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م

حتفو ديزوب بيطلا يلاعلا ميلعتلا

.ةلسصاحلا تازواجتلا يف قيقحت

ةسسردملاب رتسساملا ةبلط بسسحو

مÓعلاو ةيسسايسسلا مولعلل ايلعلا

ة˘م˘ئا˘ق ر˘سشن ة˘ي˘ل˘م˘ع تفر˘˘ع د˘˘ق˘˘ف

ايبÓط ابسضغ ةقباسسملاب نيينعملا

ةبلطلا نم ديدعلا دكأا امدعب اريبك

ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ي˘˘˘ف تمر˘˘˘ح ةرادإلا نأا

ة˘ب˘ل˘ط ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا تا˘ف˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لا

ة˘ق˘با˘سسم˘لا زا˘ي˘ت˘جا ن˘م ة˘سسرد˘م˘لا

ة˘ب˘ل˘ط˘لا تلد˘ع˘م عا˘ف˘ترا بب˘˘سسب

ةيع˘ما˘ج ز˘كار˘م ن˘م او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا

تلدعم˘ب ةد˘ي˘ع˘ب تا˘يلوو ىر˘خأا

ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ءا˘سصقإاو «ة˘م˘خ˘سضم»

ببسسب نييقيقحلا ةسسردملا ةبلط

يتلا مهتلدعمو مهطاقن ميخسضت

مر˘ح ن˘ي˘ح ي˘ف51 ى˘لإا تل˘سصو

و11 تلدعمب نوقوفتملا ةبلطلا

مل نيذلاو ةقباسسملا زايتجا نم21

يتلا ةعومجملا يف مهفينسصت متي

ةبلطلا ددجو .ةقباسسم˘لا زا˘ت˘ج˘ت˘سس

ف˘ي˘ن˘سصت˘لا دا˘˘م˘˘ت˘˘عل م˘˘هدا˘˘ق˘˘ت˘˘نا

نأا د˘يد˘ج ن˘م او˘لا˘قو ف˘˘ح˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةملاظو ةلداع ريغ ةركف فينسصتلا

،نيقوف˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل

ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘م ن˘˘يدد˘˘ج˘˘م

نيناوقلا يف رظنلا ةداعإا ةرورسضب

هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ق˘با˘سسم˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘˘م˘˘لا

حت˘فو ي˘ف˘سصو˘لا ق˘ح˘ل˘م˘لا ءا˘غ˘لإاو

تÓيج˘سست˘لا ي˘ف ق˘م˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت

ءاغلإا اذكو ،ةداهسشلا هذهب ةقلعتملا

تب˘ثأا يذ˘لا «سسر˘غور˘˘ب˘˘لا» ما˘˘ظ˘˘ن

هجوتلاو لسصاوتملاو عيرذلا هلسشف

.ةيزكرمÓلا ةنمقرلا ماظن ىلإا

S°∏«º.±

يتأاي يتلا مهبلاطم ديدجتل ،ينطولا كارحلا ءدب ذنم43ـلا مهتريصسم يف نطولا تاي’و ةدعو ةمصصاعلاب ةبلطلا ف’أا جرخ
نوناق بحصس اذكو ةيراجلا ةنصسلا لÓخ تاباختن’ا ميظنت مدع ،يقيلفتوبلا ماظنلا زومر نم ىقبت ام ليحر اهصسأار ىلع

 .يصضاملا عوبصسأ’ا مهتريصسم اهتدهاصش يتلا تايرحلا ىلع قييصضتلاو ةيعمقلا تاصسرامملاب ديدنتلا ىلإا ةفاصضإ’اب ،تاقورحملا

هاروتكدلا ةقباصسم تÓيجصست حئاصضفب هوفصصو امب اديدنت

ةرأزولأ وحن فحزلاب نوددهي «رتشساملأ» ةبلط

تاعاطقلا فلتخم نيب قيصسنتلل تاميلعت هجو
ماهلا دعوملا اذه يف ةكراصشملل اريصضحت

يذلأ رودلأ ةيمهأأ ىلع ددششي دباعلب
«وكشسنويلأ» ةمظنم يف رئأزجلأ هبعلت

ت
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يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6085ددعلا9102 ربوتكأا61 ءاعبرألا4
www.akhersaa-dz.com

ينيرششع لتق لواحي ينينامث
 صسارها قوشسب صشوروادمب

ناك لتقلأ ةلواحم ةميرج عقو ىلع صشوروأدم ةنيدم تزتهأ
نم ايران اقلط ىقلت ، رمعلأ نم تانيرسشعلأ يف باسش اهتيحسض
تامولعملأ بسسح و ،ةنسس نينامث رمعلأ نم غلبي خيسش فرط
خيسشلأ هرثإأ ىلع دقف امهنيب راجسش ةجيتن ثداحلأ عقو دقف
حورجب بيسصأأ يذلأ ةيحسضلأ ىلع رانلأ قÓطإاب ماق و هباسصعأأ
لقنت مهتهج نم . جÓعلأ يقلتل ىفسشتسسملأ ىلإأ اهرثإأ لقن ةغيلب

نأأ نيبت نيأأ ، ناكملأ نيع ىلإأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع
متيل ، (ديسص ةيقدنب) يران حÓسس ةطسسأوب ءأدتعلأ مت ةيحسضلأ

، ةرئأدلأ نمأأ رقم ىلإأ هليوحتو هيف هبتسشملأ فيقوت اهرثإأ ىلع
.صسبحلاب عأديإأ رمأأ هقح يف ردسصأأ نيأأ

GB.T¢

ديزأا زجحت كرامجلا حلاشصم

ةشسبتب اشسولهم اشصرق0763 نم
صصح˘ف ة˘قر˘ف Ó˘ي˘ل ةرا˘سشع˘لأ دود˘˘ح ي˘˘ف صسمأأ ءا˘˘سسم تط˘˘ب˘˘حأأ
(ةسسبت) ةكب˘سشو˘ب يدود˘ح˘لأ ز˘كر˘م˘لا˘ب كرا˘م˘ج˘ل˘ل ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ

ةأابخم ةسسولهملأ ة˘يودألأ  ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك لا˘خدإأ ة˘لوا˘ح˘م
ةرايسسل ةدايقلأ ةحول دأدع فلخو دوقولأ نأزخ لخأد ماكحإاب
بأرتلأ ىلإأ لوخدلأ تأءأرجإأ مامتإأ ددسصب ناك رفاسسمل ةيحايسس

صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م صصر˘˘˘ق1763 ي˘˘ف تل˘˘ث˘˘م˘˘˘ت ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ

BAGERP ,gm 051 ENILABAGERP 051   نم
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5 ةباشصإاو صصخشش ةافو فلخي رورم ثداح
ةليشسملاب روزرزلا ةيدلبب حورجب نيرخآا

مقر ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب تي˘م˘م رور˘م ثدا˘ح صسمأأ ءا˘سسم ع˘قو

نيب مأدطسصإأ رثأ يلع أذهو ةليسسملأ ةيلو روزرزلأ ةيدلبب07

ةنسس55 رمعلأ نم  غلابلأ صصخسش ةافو فلخ ثيح  نيترايسس

09و11 نيب مهرامعأأ حوأرتت صصاخسشأأ5 ةباسصإأو ناكملأ نيعب

ةداعسسوب  ىفسشتسسم ىلإأ ةعرسسلأ حانج يلع مهلقن مت ثيح ةنسس
اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمألأ حلاسصم تحتف اميف

.  ةيحسضلأ ةلئاع ةسصاخو ةيلولأ ناكسس
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نيرفاصسملأ لقنل ةلفاح فأرحنأ يف
ةفلاخوبب

وزو يزيتب حورجب صصاخششأا8 ةباشصإا
ىوتسسم ىلع عقو رورم ثداح صسمأأ راهن ةحيبسص لÓخ لجسس

ةفلاخوبب لقنلأ ةط˘ح˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب21 مقر ينطولأ ق˘ير˘ط˘لأ
ثداحلأ أذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو . وزو يزيتب

يف ةروطخلأ ةتوافتم حورجب صصاخسشأأ8 ةباسصإأ يف ببسست
حلاسصم لبق نم مهلق˘ن م˘ت ن˘ير˘فا˘سسم˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح فأر˘ح˘نأ
دمحم ىفسشتسسمل تلاجعتسسلأ ةحلسصم ىلإأ ةيندملأ ةيامحلأ
ةيامحلأ بسسحو .تافاعسسإلأ مهل تمدق نيأأ وزو يزيتب ريذن
نيرفاسسملأ لقن ةطحم ىلإأ ةهجتم تناك ةلفاحلأ نإاف ،ةيندملأ
يف ببسسلأ تطقاسست يتلأ رطملأ تأرطق نوكت دقو ةفلاخوبب
روفو . ةفلاخوبو وزو يزيت طخ ىلع ةلماعلأ ةلفاحلأ فأرحنأ

نمألأ حلاسصمو ةيندملأ ةيامحلأ نأوعأأ عراسس ثداحلأ عوقو
بابسسأأ ديدحتل قيقحت حتفو ىحرجلأ لقنل ناكملأ نيع ىلإأ

 .فأرحنلأ
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مهليمز ىلع ءأدتعلأ دعب

وزو يزيتب داشصتقلا مولع ةيلك ةبلط
 ةشساردلا نع نوبرشضي

داسصتقلأ مولع ة˘ي˘ل˘ك ة˘ب˘ل˘ط صسمأأ را˘ه˘ن ة˘ح˘ي˘ب˘سص لÓ˘خ مد˘قأأ
نسش ىلع وزو يزيتب يررمع˘م دو˘لو˘م ة˘ع˘ما˘ج˘ب تا˘ي˘نا˘سسل˘لأو
لوخدلأ ىلع مهمأدقإأ لÓخ نم قاطنلأ ةعسسأو ةيجاجتحأ ةكرح
ة˘كر˘ح˘لأ هذ˘ه تفر˘ع د˘قو ة˘سسأرد˘لأ ن˘ع حو˘ت˘ف˘م بأر˘سضإأ ي˘˘ف
اجاجتحأ ةبلطلأو ةذتاسسألأ نم تأرسشعلأ ةكراسشم ةيجاجتحلأ

لوهجم لبق نم ءأدتعل صضرعت مهل ليمز عم مهنماسضتو مهنم
هذه لثمل دح عسضول لجاعلأ لخدتلاب نيلوؤوسسملأ نيبلاطم

 .يعماجلأ مرحلأ لخأد تأءأدتعلأ
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نأا˘˘ب ردا˘˘سصم˘˘لأ هذ˘˘ه تد˘˘˘كأأو

ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ةر˘ئأد˘ب ن˘مألأ ح˘لا˘˘سصم

يف تح˘ج˘ن ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو قر˘سش

ةريطخ ةكبسش ىلع اهدي عسضو

ج˘يور˘تو ر˘˘يوز˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م

قأوسسأاب ةدّلقملأ ةينطولأ ةلمعلأ

لجيج نم ةيقرسشلأ ةهجلأ لاحمو

ةدع نم فلأاتت يتلأ ةكبسشلأ يهو

ءاجو ، نابسش مهمظعم صصاخسشأأ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘كب˘˘˘سشلأ هذ˘˘˘ه كي˘˘˘كف˘˘˘ت

لوسصولأ لجأأ نم لمعلأ لسصأوتي

ر˘سسف˘ي ا˘م و˘هو ا˘هدأر˘فأأ ل˘ك ى˘˘لإأ

ح˘لا˘سصم ه˘ت˘طا˘حأأ يذ˘لأ م˘ت˘˘كت˘˘لأ
صضع˘ب ف˘ي˘قو˘ت ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ن˘˘مألأ
تلسصو تا˘مو˘ل˘ع˘م د˘ع˘ب ا˘هدأر˘فأأ
صصوسصخب ةروكذم˘لأ ح˘لا˘سصم˘لأ
ةيلام قأروأأ  خسسنب صصاخسشأأ مايق
ة˘ط˘سسأو˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م
ي˘ف ا˘ه˘خ˘سضو  ر˘ي˘نا˘˘كسس ةز˘˘ه˘˘جأأ
رمألأ ةيراجتلأ لاحملأو قأوسسألأ
ىلإأ نمألأ حلاسصمب عفد  يذلأ
ة˘كب˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘ع طا˘سشن ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت
ا˘هدأر˘فأأ ن˘˘م ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب عا˘˘ق˘˘يإلأو
ة˘ي˘لا˘م غ˘لا˘ب˘م ز˘ج˘˘ح ع˘˘م ةأزأو˘˘م
ةقدب اه˘ت˘م˘ي˘ق دد˘ح˘ت م˘ل ةر˘ب˘ت˘ع˘م
تنا˘˘ك  ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح ل˘˘ئا˘˘˘سسو أذ˘˘˘كو

ةيلمع يف ةكبسشلأ دأرفأأ اهلغتسسي
. ريوزتلأ

تدروأأ يتلأ رداسصملأ تدكأأو
ةلسصأوتم تاقيقحت˘لأ نأا˘ب ر˘ب˘خ˘لأ
أذكو ةكبسشلأ دأرفأأ ةيقبب عاقيإÓل
نيذلأو اهعم نيلما˘ع˘ت˘م˘لأ صضع˘ب
ميلقإأ جراخ نم مهسضعب ردحني
جراخ ن˘م ى˘ت˘حو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لأ ةر˘ئأد
تسسيل اهنأأو املع لجيج ةيلو
اه˘ي˘ف ح˘ج˘ن˘ت ي˘ت˘لأ ى˘لوألأ ةر˘م˘لأ

ي˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لأ ن˘˘مألأ ح˘˘لا˘˘سصم
ي˘ف صصت˘خ˘ت تا˘˘كب˘˘سش كي˘˘كف˘˘ت
هذهل ق˘ب˘سس ثي˘ح ة˘ل˘م˘ع˘لأ ر˘يوز˘ت
لحأرم ىلع تفقوأأ نأأو ةريخألأ

أذ˘ه ى˘ل˘ع أو˘بأأد  صصا˘˘خ˘˘سشأأ ةد˘˘ع
نم دجوي نيذلأو حبرملأ طاسشنلأ
ةيقيرفأ تايسسنج نم اياعر مهنيب
، رجينلأو يلام نم اسصوسصخو
لجيجب نمألأ حلاسصمل قبسس امك
ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لأ تع˘˘جر˘˘˘ت˘˘˘سسأ نأأو
اميسس ةروزوملأ ةيلاملأ قأروألأ

ىرج امدعب رانيد فلألأ ةئف نم
قأو˘˘سسألأ ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘سضع˘˘˘ب خ˘˘˘سض
هبنتي نأأ لبق ةيراجتلأ لاحملأو
ر˘˘مأÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألأ هذ˘˘ه با˘˘ح˘˘سصأأ

ح˘لا˘سصم˘˘لأ را˘˘ط˘˘خإا˘˘ب أو˘˘مو˘˘ق˘˘يو
هذه عاجرتسساب تماق يتلأ ةينمألأ
. اهفÓتإأو قأروألأ

ةملاقب ةيلوب عاطقلأ عاصضوأاب أوددن

 ةيجاجتحا ةفقو نونششي ءاردملاو لامعلا و ةذتاشسألا نم تارششعلا
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نم تأرسشعلأ ، صسمأأ راهن نسش
ءأرد˘˘م˘˘لأو لا˘˘م˘˘ع˘˘لأو ةذ˘˘تا˘˘سسألأ
ينطولأ داحتأ تحت نووسضنملأ
، ةملاقب نيوكتلأو ةيبرتلأ لامعل
ةيريدم رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقو
امل مهنم أديدنت ةيلولاب ةيبرتلأ
ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘ت˘لأ عا˘ط˘ق ه˘ي˘لإأ لآأ

ق˘ل˘ط˘م˘لأ م˘ه˘م˘عد ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘˘م
ي˘ئأد˘ت˘˘بلأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةذا˘˘ت˘˘سسأل
مهبلاطم ةيعرسش ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لأو
فينسصتلأ ديحو˘ت ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ

ع˘ي˘م˘ج˘ل ة˘يد˘عا˘ق˘لأ ة˘ب˘تر˘لأ د˘ن˘˘ع

قيبطتلأ ، »31 فنسصلأ» رأوطألأ

رثأاب41/662 موسسرملل يروفلأ

، هرود˘سص خ˘˘يرا˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م ي˘˘ع˘˘جر
كلذو يعاسسلأ مجحلأ ف˘ي˘ف˘خ˘تو
صسيردتل ذاتسسأأ ةبتر ثأدحتسساب
دأو˘م˘ل˘ل ر˘خأأو ة˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ
، ظاقيإلأ دأو˘م˘ل ذا˘ت˘سسأأو ة˘ي˘بدألأ

ة˘م˘ه˘م ن˘م ةذ˘تا˘سسألأ ءا˘ف˘˘عإأ ع˘˘م
معطم˘لأو ة˘حا˘سسلأ ي˘ف ة˘سسأر˘ح˘لأ
ةبتر ثأدحتسساب كلذو يسسردملأ

يف رظنلأ ةداعإأ ، ةيبرت فرسشم
با˘ت˘كلأو ج˘مأر˘˘ب˘˘لأو ج˘˘ها˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ءاغلإأ ىلإأ ةفاسضإلاب ، يسسردملأ

صسرأدملأ  ىلع ةيدلبلأ ةياسصو
ةيبرتلأ ةرأزوب اهقاحلإأو ةيئأدتبلأ
ةيعامتجلأ بلاطملأ نم اهريغو ،

ربع امك ، ةعو˘فر˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأو
م˘ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘ع نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ةيلامعلأ ةد˘عا˘ق˘لأ ن˘ع م˘هر˘مذ˘تو

ةيريدم هيلإأ تلآأ يذلأ عسضولأ نم

مكأرت ةجيتن ةملاق ةيلول ةيبرتلأ

فلم رأرغ ىلع ةقلاعلأ تافلملأ

لأز˘ي ل يذ˘لأ ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لأ ةر˘ب˘˘خ˘˘لأ

صضرف دعب ةسصاخ هناكم حوأري

ةدملأ ةداهسش » ةينوناق ريغ ةقيثو

يسصخسش نم داهتجاك» ةروجأاملأ

يف ببسست امم ةيبرتلأ ريدم نم

نم نيفظوملأ نم تائملأ نامرح

ةيقرتلأ يف ةعورسشم˘لأ م˘ه˘قو˘ق˘ح

مدع نع كيهان ، ةيلقنلأ ةكرحلأو

ةذ˘تا˘سسألأ تا˘ق˘ح˘˘ت˘˘سسم ة˘˘يو˘˘سست

ةنسسل نيدقاعتملأو نيفلختسسملأ

، ةعاسسلأ دح ىلإأ3102/4102

ن˘˘˘ير˘˘˘طؤو˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت ءو˘˘˘˘سس

تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ى˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘يرأدإلأو

ديدعلأ ءاقب ىلإأ ىدأأ امم  ةيوبرتلأ

ط˘ب˘سض مد˘ع ، ر˘ي˘طأا˘ت نود ا˘ه˘ن˘م

ةر˘غا˘˘سشلأ بسصا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ

راهظإأو ، ةكرحلأ يف نيكراسشملل

رخألأو نيحلأ نم ةديدج بسصانم

كيرسشلأ عم رأوحلأ باب قلغ ،

عم نيلايكمب ليكلأو يعامتجلأ

ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لأ تا˘با˘ق˘ن˘لأ ف˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م

ةيلوؤوسسملأ ةيبرتلأ ريدم نيلمحم

عاسضوألأ هيلإأ تلآأ اميف ةلماكلأ

أذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع در˘˘ل˘˘˘ل و، ة˘˘˘يلو˘˘˘لا˘˘˘ب

ريدمب لاسصتلأ انلواح عوسضوملأ

.كلذ نم نكمتن مل اننأأ لإأ ةيبرتلأ

يقأوبلأ مأأ

ةينمأا تامهادم يف صصاخششأا50 فيقوتو رمخ ةروراق791 زجح
ḠMªó.RgÉQ

ة˘ي˘طر˘سش تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تر˘˘ف˘˘سسأأ

نيع ةرئأد نمأ حلاسصم اهب تماق

فيقوت نع ةنايكسسمو ءاسضيبلأ

ي˘فر˘ت˘ح˘م ن˘˘م صصا˘˘خ˘˘سشأأ50

ىلإأ نيرخآأ14 طيقنتو مأرجإلأ

ةبكرم93 عا˘˘سضخإأ بنا˘˘˘ج

نا˘ي˘ب بسسح˘بو ثي˘ح , ة˘ب˘قأر˘م˘ل˘ل

ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصتلأ ةيلخ

هذه ناف يقأوبلأ مأأ ةيلو نمأاب

راطإأ يف لخدت ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ة˘ير˘سضح˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘˘لأ ة˘˘برا˘˘ح˘˘م

ةهوبسشملأ طاقنلأ فلتخم تلمسش

ىوتسسم ىلع  ةميرجلأ راكوأأ و

دق ةنيدم˘لا˘ب صصا˘سصت˘خلأ م˘ي˘ل˘قإأ

ن˘م ةد˘˘حو791 ز˘˘ج˘˘ح تن˘˘كم

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلأ تا˘˘بور˘˘سشم˘˘لأ

دعب ماج˘حألأ و عأو˘نألأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

30 ف˘ي˘قو˘ت و ن˘كسسم صشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت

ةيسضق يف مهيف هبتسشم صصاخسشأأ

تفدهتسسأ ةبكرم لخأد نم ةقرسس

رفسصألأ ندعم˘لأ ن˘م تأر˘هو˘ج˘م

93 طيقنت ع˘م. ا˘ه˘عا˘جر˘ت˘سسأ ع˘م

ءا˘سضي˘ب˘لأ ن˘ي˘ع˘ب ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ب˘˘كر˘˘م

ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تن˘˘كم

م˘كح ل˘ح˘م ا˘م˘هد˘حأ ن˘ي˘سصخ˘˘سش

ر˘ث˘ع ي˘نا˘ث˘لأو تذ˘خ˘تأ ي˘˘ئا˘˘سضق

(ف˘ي˘سس) صضي˘بأأ حÓ˘سس ه˘تزو˘˘ح˘˘ب

ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذا˘خ˘تأ م˘ت˘ي˘ل.

ىلع مهتلاحإأو نيفوقوملأ قح يف

.ةلأدعلأ

  نيرخآأ  سصاخصشأأ فيقوتل تاقيقحتلأ لصصأوتت اميف/ لجيج

  ةيليملاب صصاخششأا ةعبرأا فيقوتو ةينطولا ةلمعلا ريوزتل ةكبشش كيكفت
ريوزت يف ةصصتخم ةكبصش كيكفت يف لجيج ةيلوب ةيليملأ ةرئأدب ةصصتخملأ نمألأ حلاصصم حاجن سسمأأ ةقباطتم رداصصم تدكأأ

. ةكبصشلأ هذه نمصض نوطصشني أوناك نيذلأ سصاخصشألأ نم ددع فيقوتو  قأوصسألأ يف اهجيورتو ةينطولأ ةلمعلأ
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 كامسسألا نم غلك07 زجح/جيريرعوب جرب
كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ

رذحلأ ىلإأ نينطأوملأ وعدت نمألأ حلاشصم
ةيكÓهتشسلأ دأوملأ ءانتقأ دنع

ةرئاد نمأاب ةئيبلا ةيامح و نارمعلا ةطرشش ةقرف رشصانع تنكمت
و عيب ةمهتب ينيتشس فيقوت نم جيريرعوب جرب برغ ةروشصنملا
ريغ فورظ يف ،كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ (كمشسلا) موحللا قيوشست

طورشش رفوت مدع اذك و يرطيبلا بيبطلا ةداهشش مادعنل ةيحشص
عون نم يه يتلا و اهب عشضو يتلا ةبكرملل ةفاظنلا و ظفحلا

لاشصتلا ةيلخ بشسحو .موحللا لقنل ةدعم ريغ صسكيله اطويط

غلك07 زجح نم تنكم ةيلمعلا نأا ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو
يئاشضق فلم زاجنإا مت هيلع و كÓهتشسÓل ةحلاشص ريغ كمشسلا نم

ةيمك فÓتإاو ةباينلا ىلإا هلاشسرإاو ةنشس46 ( ع ج) هب هبتششملا دشض
نينطاوملا ةيلولا نمأا حلاشصم تعدو اذه ةزوجحملا كامشسألا

ةيكÓهتشسلا داوملا عاونأا لك ءانتقا دنع رذحلا و ةطيحلا ذاختل
ىلع رفوتت ل يتلا ءارشش نع عانتملا عم  موحللا اهنم اميشسل
صسمششلا و ءاوهلل ةشضرعملا و ةفاظنلا و يحشصلا ظفحلا طورشش
. ةيمومعلا ةحشصلا ىلع و مهتمÓشس ىلع اظافح
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اسصخسش05 نم رثكأا طيقنت مت اميف/ةنيطنسسق
نيهوبسشم عم قمعم ثحب ءارجإاو

قاطنلأ ةعشسأو تÓمح نششت نمألأ حلاشصم
ةميرجلأ راكوأأ ىلع

ةنيطنشسق ةيلو نمأا حلاشصم لبق نم رطشسملا ططخملل اديشسجت
رهاوظلا فلتخم اذك و اهلا˘كششأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘م˘ير˘ج˘لا ة˘ح˘فا˘كم ي˘ف
و حلاشصم فلتخم تماق ةيطرششلا تايلمعلا راطإا يف و ةيبلشسلا
،لوألا يرشضحلا نمألا يف ةلثمم ةطرششلل ةيتايلمعلا تادحولا
،املاب و كوربم يديشس ةيئاشضقلا ةطرششلل نيتلقنتملا نيتقرفلا
و ثحب˘لا ة˘قر˘ف اذ˘ك و ةرا˘م˘شسا ن˘ي˘ع ي˘جرا˘خ˘لا ير˘شضح˘لا ن˘مألا
ةهوبششملا نكامألا و ءايحألا نم ديدعلا تلمشش تامهادمب لخدتلا

يحب راوكشسلا ةقيدح ،ةنيدملا طشسوب ةيشضرألا قافنألا رارغ ىلع
صضعب ،املاب ةيعانشصلا ةقطنملاب نييفرحلا يح ،كوربم يديشس
يلع ةديدجلا ةنيدملا ىلإا ةفاشضإلاب ةرامشسا نيع ةنيدمب ءايحألا

،ةفرع ةوخإلا يح ،نادعشس ةليشضف يح ،فوشصلاوب يح ،يلجنم
نم ديدعلا طيقنت و ةبقارم اهلÓخ مت املاب ةيعانشصلا ةقطنملا
لبق نم ةذفنملا ةي˘طر˘ششلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ،تا˘ب˘كر˘م˘لا و صصا˘خ˘ششألا

05 طيقنت نع ترف˘شسأا ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو ن˘مأا ح˘لا˘شصم ف˘ل˘ت˘خ˘م

201 عاشضخإا عم ةبكرم62 اذك و يلآلا ثحبلا ماظنب صصخشش

اشصخشش21 عاشضخإا مت امك ،ةينمألا ةبقارملل ةبكرم16 و صصخشش
.ةقمعم ةلاح ةشساردل
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جيريرعوب جرب

رودشسملأ ةباغب ةرجششب ةقلعم ةثج ىلع روثعلأ
 ةروشصنملأ ةيدلبب

ةباغ ىمشسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘م ة˘ث˘ج ى˘ل˘ع صسمأا لوأا ءا˘شسم ر˘ث˘ع
جرب برغ ةروشصنملا ةيدلبل يقرششلا لخدملاب ةعقاولا رودشسملا
لبق نم اهيلع رثع ةثجلا نأا كانه نم انرداشصم بشسحو جيريرعوب
ديلاوم نم ةيحشضل دوعت ربونشص ةرجشش عذجب ةقلعم نينطاوم

ىلإا هليوحت مت ثيح ةيلولا برغ ةزارح ةيدلبب نطقي1791
تاءارجإلا ذاختا دعب ةروشصنم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ثث˘ج˘لا ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘شصم
ةثداحلا تاشسبÓم ةفرعمل اقيقحت كردلا ةقرف تحتف اميف ةينوناقلا

´.eƒS°≈

جيريرعوب جرب

رومق ةيرقب نبت ةمزر0002 قأرتحأ
نا˘كم˘لا˘ب عدو˘ت˘شسم ل˘خاد ن˘ب˘ت ة˘مزر0002 ىل˘ع نار˘ي˘ن˘لا تتأا
جيريرعوب جرب قرشش بونج رشصانعلا ةيدلب رومق ةيرق ىمشسملا

ذاقنإاو ناري˘ن˘لا دا˘م˘خإل ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تل˘خد˘ت ثي˘ح

≈°eƒS.´ .ةلوهجم بابشسألا ىقبت اميف ةرواجملا نكاشسملا
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و ةينعملا تاهجلا نيبلاطم
ةر˘˘ئاد˘˘لا صسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘شسأار ى˘˘ل˘˘ع
ة˘م˘˘ئا˘˘ق ن˘˘ع جار˘˘فإلا ةرور˘˘شضب
لاط ي˘ت˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا
،مهتاناعم اهعم تلاطو اهراظتنا

مهتيدلب نإاف نيجتحملا بشسحو
ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘ه˘˘˘ششت م˘˘˘ل
ذ˘ن˘م ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘ن˘˘كشسلا
يأا با˘˘ي˘˘غ ل˘˘ظ ي˘˘ف، تاو˘˘ن˘˘˘شس
تانكشسلا هذه لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م

ا˘˘هدد˘˘ع رد˘˘ق˘˘م˘˘لا و ةد˘˘يد˘˘ج˘˘˘لا

ةدحو051 ي˘لاو˘ح˘ب م˘ه˘ب˘شسح
ةر˘م ل˘ك ي˘ف م˘˘ه˘˘نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م،
اهنع نÓعإلا ليجأاتب نوؤوجافتي

ام وه و ،ةلوهجم ىقبت بابشسأل
و جور˘خ˘لا نورر˘˘ق˘˘ي م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج
ن˘ع م˘ه˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ع˘ت جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا

ة˘مو˘ل˘ع˘م˘لا م˘ي˘ت˘ع˘˘ت˘˘ل م˘˘ه˘˘شضفر
عيراششم ريشس ىدم˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
خ˘يرا˘تو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘كشسلا
نيديفتشسملا ةمئاق نع نÓعإلا

نم مهبلغا نأا و اميشس ل ،اهنم

نوششعي و فيعشضلا لخدلا يوذ
، ة˘ب˘ع˘شص ة˘ي˘ن˘˘كشس فور˘˘ظ ي˘˘ف
نأا مل˘ح ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك م˘ه˘ل˘مأا نا˘كو
ةمئاقلا نمشض مهؤوامشسأا نوكت
ذ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘ع جار˘فإلا ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
يأار ةفرعم لجأا نمو ،تاونشس
ن˘ع ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صسي˘˘ئر
هنا انل دكأا ،جاجتحلا عوشضوم
لوح تامولعم يأا هيدل تشسيل
لهج˘ي ه˘نا ا˘م˘ك تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه
ن˘كشسلا ي˘ب˘لا˘ط دد˘˘عو ا˘˘هدد˘˘ع
ةهج نم ،ةيدل˘ب˘لا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةر˘ئاد˘لا صسي˘ئر˘ب ا˘ن˘ل˘شصتا ىر˘˘خأا

ءازإا ه˘ف˘قو˘˘م و ه˘˘يأار ة˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘ل

اذ˘ه ،ن˘كم˘ت˘ن م˘ل ن˘كل جا˘ج˘ت˘حا

صسي˘˘˘ئر نإا˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘كشسلا بشسحو

ىلإا عمتشسا نيأا مهل لقنت ةيدلبلا

نل هنأا مهل ادكؤوم ،مهتلاغششنا

يتلا ةميدقلا ةمئاقلا ىلع دمتعي

صسي˘ئر تقو ي˘ف ا˘ه˘˘ط˘˘ب˘˘شض م˘˘ت

موقي فوشس هنأا و قباشسلا رئادلا

بر˘قأا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا˘˘ب

. تقو

اهيقحتسسمل ةيعامتجلا تانكسسلا ميلسستل ادادعتسسا/ةنيطنسسق

نكشسلأ يبلاط تافلم يف ققحت ةرئأدلأ ةنجل
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ربع ةن˘ي˘ط˘ن˘شسق ةر˘ئاد تن˘ل˘عأا
ة˘يد˘ل˘ب تا˘ي˘˘بود˘˘ن˘˘م ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ن˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘شسق
نكشسلا تابلط يف تاقيقحتلا
دروأاو ،عوبشسألا اذه يعامتجلا
ةيلمع نأا ةرئادلا حلاشصم نÓعإا
تا˘ي˘ع˘شضو ي˘ف تا˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا

ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘كشسلا ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط
ءادتبا قلطنتشس تلاحلا ةفاكل

ثي˘ح ،رو˘كذ˘م˘لا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ن˘˘م

عيمج ىلع يغبني هنأا ىلإا تهبن

ميدقت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ءا˘ي˘حألا نا˘كشس

يف قيقحتلا ةقرفل تÓيجشستلا

ري˘كذ˘ت˘ل˘ل .ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا

تايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م تعر˘شش د˘ق˘ف

قيقحت ناجل دافيإا يف ةنيطنشسق

با˘ح˘شصأا ى˘لإا ي˘ناد˘ي˘م ل˘˘م˘˘عو

،ي˘عا˘م˘ت˘جلا ن˘كشسلا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

ل˘ي˘حر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل ا˘˘ب˘˘شسح˘˘ت

ناجللا هذهل تلكوأاو ،ةبقترملا

ةيع˘شضو˘لا ي˘ف ق˘ي˘قد˘ت˘لا ة˘م˘ه˘م

تافلملا باحشصأل ةيعا˘م˘ت˘جلا

دار˘˘فألا دد˘˘ع ثي˘˘ح ن˘˘˘م ءاو˘˘˘شس

ي˘ت˘لا لزا˘ن˘م˘لا ة˘حا˘شسم ى˘˘ت˘˘حو

ةر˘جؤو˘م˘لا ى˘ت˘حو ا˘ه˘˘نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي

م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘شص تا˘˘˘ب˘˘˘ثإل

ثد˘˘حأا ،ن˘˘كشسل˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘˘حو

ة˘لا˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل جور˘˘خ

ط˘˘شسو ا˘˘ير˘˘ي˘˘ت˘˘شسهو ى˘˘˘شضو˘˘˘ف

ن˘˘يذ˘˘لا تا˘˘ف˘˘ل˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘شصأا

نا˘ج˘ل˘لا هذ˘ه جور˘خ نور˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي

ىل˘ع م˘ه˘لو˘شصح˘ل ى˘لوأا ةو˘ط˘خ

ىلع فلآلا دفاوتو ،تانكشسلا

ر˘˘ئاود˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإلا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘˘لا

،مهتافل˘م ل˘ي˘ج˘شست ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل

نا˘ج˘ل˘لا هذ˘ه جور˘˘خ نأا ة˘˘شصا˘˘خ

ىلع ةلجشسملا مئاوقلاب طبترم

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘شصم˘˘لا ىو˘˘ت˘˘شسم

 .ةرئادلاب

ةريخألا مايألا يف تلواحم ةدع اوطبحأا دودحلا سسرحو كرامجلا

ةشسولهملأ صصأرقألاب دÓبلأ قرشش قأرغإأ لواحت بيرهتلأ ايفام
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كرا˘م˘ج˘لا ح˘لا˘˘شصم تن˘˘كم˘˘ت
يف دودح˘لا صسار˘حو ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
لÓخ نمو نييشضام˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

تايلوب ةلشصفنم تايلمع ةدع
ةريبك تايمك زجح نم ةيقرشش
يت˘لا ة˘شسو˘ل˘ه˘م˘لا صصار˘قألا ن˘م
بيرهتلا تاباشصع لواحت تناك
يف اهجيورت لÓخ نم اهب ةهجلا
اذ˘ه ي˘فو.ن˘ي˘˘ن˘˘مد˘˘م˘˘لا طا˘˘شسوأا
كرامجلا حلاشصم تنكمت نأاششلا
زكرملا ىوتشسم ىلع صسمأا لوأا
صسارهأا قوشسب ةدادحلا يدودحلا

نم ةربتعم دج ةيمك زجح نم
ترد˘ق ة˘˘شسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لا صصار˘˘قألا

تناك صسولهم صصرق08221ب
دوقولا نازخ لخاد ماكحإاب ةأابخم
دحاو مويب اهلبق ناكو ةرايشسلل
ماق زكرملا صسفن ىوتشسم ىلعو

ةيمك زج˘ح ن˘م ة˘ناو˘يد˘لا ناو˘عأا

ةشسولهملا صصارقألا نم ةربتعم

مت امك صصرق2263 ـب تردق

ز˘كر˘م˘لا صسف˘˘ن ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع

تاءارجإا مام˘تإا ءا˘ن˘ثأاو يدود˘ح˘لا

مت ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا

ةيمك يرئازج رفاشسم نم زجح

ةشسول˘ه˘م˘لا صصار˘قألا ن˘م ىر˘خأا

تنا˘ك صصر˘ق0187 ـب ترد˘˘˘˘ق

ف˘يوا˘ج˘ت ل˘خاد ما˘كحإا˘ب أا˘˘ب˘˘خ˘˘م

مت قايشسلا صسفن يفو .ةرايشسلا

ىلع صسولهم صصرق864 زجح

نيدموب يراو˘ه را˘ط˘م ىو˘ت˘شسم

ن˘م ة˘مدا˘ق ة˘ل˘حر ة˘ب˘قار˘م ءا˘˘ن˘˘ثأا

تناك صصارقألاو ايليشسرم ةنيدم

لخاد تيوكشسبلا ةبلع يف أابخم

م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ر˘فا˘شسم˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح

رشصانعو دود˘ح˘لا صسر˘ح ط˘ب˘شض

صصر˘˘ق (6035) ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا

ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو (0372)و صسو˘ل˘ه˘م

(0057)و تابورششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

ةششوطرخ (0052)و رئاجشس ةبلع

ةشسبتو تنششوميت نيع نم لكب

فقوأا ىرخأا ةهج نم يقاوبلا مأاو

نيرجاهم ةشسب˘ت˘ب دود˘ح˘لا صسر˘ح

(084) مهتزوحب ني˘ي˘عر˘شش ر˘ي˘غ

 . اشسولهم اشصرق

يعامتجلا نكسسلا ةمئاق نع جارفإلا ةرورسضب اوبلاط/ ةملاق

ةيدلبلأ رقم نوقلغيو نوجتحي ءاشضيب نب نيع ةيدلب ناكشس نم تأرششعلأ
قاحتللا نم نيفظوملا كلذب نيعنام ةيجاجتحا ةكرح ،ةملاقب ءاسضيب نب نيع ةيدلب ناكسس نم تارسشعلا سسمأا لوأا راهن نسش

.ةدم ذنم ةزهاجلا ةيعامتجلا تانكسسلا ةمئاق نع نÓعإلا ةرئادلا حلاسصم سضفر ىلع مهنم اجاجتحا اذه و ، مهلمع بسصانمب

رفسصألا ندعملا نم امارغ057و وروأا0573، ميتنسس نويلم261 ةقرسسب اوماق/ جيريرعوب جرب

رشسكلأ و ددعتلأ فرظ رفأوتب ةقرشسلأ ةيانجل دأدعإلأ دشصق رأرششأأ ةيعمج فيقوت
فرظ رفاوتب ةقرشسلا ةيانجل دادعإلا دشصق رارششأا ةيعمج نيوكت ةمهتب ةنشس62و91 نيب مهرامعأا صصاخششأا ةعبرأا فيقوت نم جيريرعوب جرب ةيلو نمأل لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت

ةيحشض نكشسم ىلع وطشسلاب اوماق مهب هبتششملا ، رارف ةلاح يف ةنشس62 (أا-ـ ه) :وعدملا يقب نيح يف ةنشس91 (ح-صس) ، ةنشس52 (م-ح) ، (ن-ب) :نيوعدملاب :رمألا قلعتي و رشسكلا و ددعتلا

مارغ057 ب اهنزو ردقي رفشصألا ندعملا نم ةيمك و وروأا0573 ب ردقي ةبعشصلا ةلمعلاب ،يلام غلبم و ميتنشس نويلم261 ب ردقي ةينطولا ةلمعلاب يلام غلبم ىلع اولوتشسا ثيح
و ةيروهمجلا ليكو ديشسلا مامأا هبجومب اومدق مهدشض يئاشضق فلم زاجنإا و مهب هبتششملا فيقوت نم تنكم ةيطرششلا تاقيقحتلا نأا ةيلولا نمأل ةماعلا تاقÓعلاو لاشصتلا ةيلخ بشسحو.

تتبثأا يذلا ةنشس62 (ا -ـ ه) هب هبتششملا دشض صضبقلاب رمأا ردشص نيح يف ةيباقعلا ةشسشسؤوملاب عاديإا رمأا ةنشس52 (ن-ب) : وعدملا قح يف ردشص يروفلا لوثملا ةشسلج ىلع مهلوثم دعب

≈°eƒS.´.ةنشس91 (ح-صس) و ةنشس52 (م-ح) : نيوعدملا نع جارفإلا مت اميف ينطولا بارتلا جراخ دجاوتم هنا ةيلخلا تاذ بشسح تايرحتلا
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لجأا نم يرورملا ماحدز’ا لغتشست

اهتلعفب مايقلا

 نورذحي «نولوكل» ناكصس
 ةقرصس ةباصصع نم
ةلاقنلا فتاوهلا

ةنيدم طشسو بلقب «نولوكل» ناكشس ىكتششا

نم دار˘فأا4 نم ةنوكت˘م ة˘با˘شصع ن˘م ة˘با˘ن˘ع

ىوتشسم ىلع طششنت يتلا نيفرحنملا نابششلا

طشسو ىلإا ةيدؤوملا ةهجلا يف «ةلازغلا» قيرط

ة˘ه˘ج˘لا ن˘م ىر˘خأا نا˘ي˘حأا ي˘فو ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م

د˘ششر ن˘با ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا

هذه دشصرتت ثيح «ناموشش4 يل» ـب فورعملاو

ما˘حدزلا د˘ن˘ع تارا˘ي˘شسلا با˘ح˘شصأا ة˘با˘شصع˘لا

مهفتاوهو مهتايجاح ةقرشس لجأا نم يرورملا

ة˘قزأا ي˘ف رار˘ف˘لا˘ب نوذو˘ل˘ي ا˘هد˘ع˘˘بو ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا

تا˘ه˘ج˘˘لا ن˘˘م نا˘˘كشسلا بلا˘˘طو ،«نو˘˘لو˘˘كل»

يف ينمألا اهدجاوت فيثكت ةرورشضب ةينمألا

نيلعافلا فاقيإاو مهعدر لجأا نم ةقطنملا هذه

يف ارخؤوم ةمهادملا تايلمع ةدوع دعب ةشصاخ

.ةنيدملا طشسو ءاجرأا
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 يتيريدمو «صسوبأا» ةكراششمب

ةراجتلاو ةئيبلا

لامعتصسا نم دحلل ةيصسيصسحت ةلمح
«لوم افيف» يف كيتصسÓبلا

داششرإا و ةيامحل ةيرئاز˘ج˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل تكرا˘شش

ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف ة˘با˘ن˘ع˘ب ه˘ط˘ي˘ح˘م و كل˘ه˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ةشصاخلا ةيشسيشسح˘ت˘لا و ة˘يو˘عو˘ت˘لا تÓ˘م˘ح˘لا

ةيكيتشسÓ˘ب˘لا ضسا˘ي˘كألا لا˘م˘ع˘ت˘شسإا ن˘م د˘ح˘لا˘ب

ة˘ح˘فا˘كم˘ل ا˘ع˘م» ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه را˘˘ع˘˘شش نا˘˘كو

يف «لوم افيف» ةيراجتلا ةحاشسملاب «كيتشسÓبلا

ةبانع ةيلول ةئيب˘لا ة˘ير˘يد˘م ة˘كرا˘ششم˘ب ة˘با˘ن˘ع

لابقإلا ناكو ةبانع ة˘يلو˘ل ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘مو

ابواجت ىقلو ةبانع «ضسوبأا» حانج ىلع اريبك

نورئازلا ىدبأا ثيح نينطاوملا فرط نم اريبك

عيزوت متو ،تاردابملا هذه لثمل مهناشسحتشسا

لامعت˘شسلا ةدا˘عإل Ó˘با˘ق ا˘شسي˘ك052 يلاوح

ةلباق قوشست تاودأا لامعتشسا ةفاقث ضسرغ دشصق

ةراجتلا ةيريدم تعّزو امك ،لامعتشسلا ةداعإل

يذلا و «يرئازجلا كلهتشسملا ليلد» نم ًاخشسُن

ةيميظنتلا ضصوشصنلا و نيناوقلا فلتخم لمحي

.كÓهتشسلا لاجمب ةشصاخلا

S¢.Q

فايشضوب دمحم ةفاقثلا رادب

 ةيحرصسم ضضرع
«نيمثلا ةباغلا زنك»

زنك» ةيحرشسم لاوز ةيناثلا ىلع ضسمأا تشضرع

فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد يف «نيمثلا ةباغلا

ةيفاقثلا ضسوواطلا ةي˘ع˘م˘ج˘ل ل˘م˘ع˘لاو ،ة˘با˘ن˘ع˘ب

ديشسو يرانب رودق لك ليثمتلا يف كراشش ثيح

رودق هب ماقف جارخإلاو ضصنلا امأا ،يلدبع دمحأا

ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘حر˘˘شسم˘˘لا ثاد˘˘˘حأا رود˘˘˘تو ،يرا˘˘˘ن˘˘˘ب

ةلحر يف نابهذي »وماشس«و «وميك» نيقيدشصلا

نكل اهب ءانتعلاو تاريجشش ضسرغل ةباغلا ىلإا

ةعيبطلا لامجب متهي لو اذه لبقتي ل «وميك»

هدهج لك لذبي ىتف وهف «وماشس» امأا ،ةئيبلاو

،ةباغلا قنورو ة˘فا˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م

لافطأÓل ضصشصخت يتلا تايحرشسملا فرعتو

روشضح امئاد فايشضوب دمحم ةفاقثلا راد يف

ـل ةياغلل ديفم حرشسملا ىقبيو ريهامجلل ريفغ

مهنع هيفرتلاو مهفيقثت يف مهاشسيو «ةءاربلا»

هب حشصني ثيح ةشساردلا نيتور نم مهجارخإاو

.ةفاقثلاو ةيبرتلا لاجمب نيفراعلا نم نوريثكلا

S¢.Q
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ةرايزلا هذه نإاف انرداشصم بشسحو
تلاكو ريشس ىلع فوقولا لجأا نم
يتلاو ةيلولا بارت ربع ليغششتلا
يف تاجاجت˘حلا ن˘م ة˘جو˘م د˘ه˘ششت
دوقع لامع فرط نم ةريخألا ةنوآلا

،لاطبلا بابششلا و ليغششتلا لبق ام
و ةيعماج˘لا تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘ما˘ح ن˘م
ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا د˘ها˘ع˘م ي˘ج˘ير˘خ
لغششلا ضصرف ريفوتب اوبلاط نيذلا

,ةلاطبلا نم دحلل

تلاغششنلا نم ةلمج اوعفر امك
عيشسوت يف اهلك بشصت بلاطملا و
تاكرششلاب ةشصاخ ل˘ي˘غ˘ششت˘لا ة˘ع˘قر
راجحلا بكرم رارغ ىلع ىربكلا
يف ةيفافششلا أادبم ةاعارم عم لايترف
ؤو˘فا˘كت و ل˘غ˘ششلا ي˘ب˘لا˘ط ف˘ي˘ظو˘˘ت
هذه نمازتت هتاذ قايشسلا يف ،ضصرفلا
ن˘م ة˘جو˘م ع˘م ة˘يد˘ق˘ف˘˘ت˘˘لا ةرا˘˘يز˘˘لا
ام دوقع لامع اهنشش تاجاجتحلا

ةيريدم رقم مامأا ضسمأا ليغششتلا لبق

نم،4 ةماركلا ةفقو يف ليغششتلا
وأا ديق نود جامدإلاب ةبلاطملا لجأا
يف لمعلا تاونشس باشستحاو طرشش
يف لامعلا ضضعب دكأا دقو دعاقتلا

نوكي نل هنأاب ةعاشس رخآا ـل مهثيدح
نأا ى˘˘لإا عو˘˘شضخ وأا عو˘˘˘جر كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ق˘ح˘ت˘˘ت
م˘˘ت ي˘˘شسا˘˘˘شسأا بل˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ك جا˘˘˘مدإلا
دعاقتلا يف لمعلا تاونشس باشستحا

ار˘ي˘خأاو ي˘ع˘جر ر˘˘ثأا˘˘ب ضضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لاو
،ا˘ي˘ف˘شسع˘ت ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت
مهتلا˘غ˘ششنا او˘ع˘فر م˘ه˘نأا او˘فا˘شضأاو
نأا لبق ،ةبانع ةيلول ليغششتلا ريدمل
يشضاملا عوبشسألا ةه˘جو˘لا او˘لو˘ح˘ي
ةباتكب اوماق نيأا ةيلولا رقم ىلإا

تلا˘غ˘ششنلا ضسف˘ن ا˘ه˘ي˘ف ة˘˘شضير˘˘ع
،دوهزم قيفو˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو ي˘لاو˘ل
اناذآا مهتلاغششنا دجت نأا لمأا مهلكو
اذه يف نوناعي مهنأا ةشصاخ ةيغاشص

نكل تاونشس8 نم رثكأا ذنم زاهجلا

مهعفد يذلا رمألا ركذي ديدج نود
ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا م˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘قو د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل
هذهو يلاوتلا ىلع ثلاثلا عوبشسأÓل
،ليغششت˘لا ة˘ير˘يد˘م ر˘ق˘م ما˘مأا ةر˘م˘لا

يتأات م˘ه˘ب˘شسح تا˘ق˘با˘شسم˘لا نإا ا˘م˘ك
ىدعتت ل ثيح، ادج ةليلق بشصانمب
دق و ،ر˘ث˘كألا ى˘ل˘ع بشصا˘ن˘م ة˘ع˘برأا

اهيف نوددني تاتفل نوجتحملا عفر
ل عوجر ل» اهيلع بوتكم ةرقحلاب

«عرر˘˘˘ششم ق˘˘˘ح جا˘˘˘˘مدإلا عو˘˘˘˘شضخ
با˘ب˘ششلا«ا˘ه˘ي˘ل˘ع بو˘ت˘كم ىر˘˘خأاو،

» و «نو˘ب˘لا˘ط جا˘مدإÓ˘ل نو˘˘ب˘˘شضا˘˘غ
ان˘ق˘ح اذ˘ه ا˘ن˘ي˘ل ي˘ع˘م˘شسا ة˘مو˘كحا˘ي
.«ةيزم يششم

نوناعي يذلا ضشيمهتلاب اوددن امك
بتار˘لاو ر˘ي˘ب˘كلا ل˘م˘ع˘لا م˘غر ه˘ن˘˘م
و ،هي˘ل˘ع نو˘ل˘شصح˘ت˘ي يذ˘لا د˘ي˘هز˘لا
نم مهريغك نولمعي مهنأا انل اودكأا
ضضع˘ب ي˘فو ن˘ي˘م˘شسر˘م˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا
عفششي مل كلذ لك نكل رثكأا نايحألا
لمع بشصنم ىلع لوشصحلاب مهل

˘مد˘ع و˘ه ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا داز ا˘˘مو م˘˘ئاد

،دعاقتلا يف لمعلا تاونشس باشستحا

مل اهوبشست˘كا ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا نأا ا˘م˘ك

ىلع لو˘شصح˘لا˘ب ا˘شضيأا م˘ه˘ل ع˘ف˘ششت

ل˘ما˘ع ر˘خآا نأا ثي˘ح ل˘م˘ع بشصا˘ن˘م

لمعلا نم تاونشس ةعبشس هيدل مهنم

ةئ˘ف˘لا هذ˘ه ءا˘ي˘ت˘شسا داز يذ˘لا ر˘مألا،

تاقباشسم يف ملظ˘لا و˘ه ة˘ششم˘ه˘م˘لا

مه˘تا˘كرا˘ششم م˘غر ثي˘ح ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

لشصحتي بشصا˘ن˘م˘لا نأا لإا ةر˘ي˘ث˘كلا

نم مهنم لقا نيرخآا ضصاخششأا اهيلع

ءاقتنا اهب متي يتلا ريياعملا ةيحان

مهل ملظ هوربتعا ام وهو نيلوبقملا

م˘هو ي˘شضم˘ت تاو˘ن˘شسلا نأا ة˘شصا˘˘خ

او˘˘تا˘˘ب نآلاو، ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ل˘ظ ي˘ف م˘هر˘ي˘شصم ن˘ع نو˘لءا˘شست˘ي

امك، مهلاطي يذلا ملظلاو ضشيمهتلا

ةرورشضب ةيشصولا تا˘ه˘ج˘لا او˘ب˘لا˘ط

يف مه˘جا˘مدإا˘ب م˘ه˘فا˘شصنإاو ل˘خد˘ت˘لا

. ةمئاد لمع بشصانم
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بياع ةقطنمب ذيمÓتلا ءايلوأا ماق
ةقفر بنعلا داو ةيدلبل ةعباتلا رامع
مقر ينطولا قيرطلا قل˘غ˘ب م˘ه˘ئا˘ن˘بأا

اذهو ةبانع و لاحرب نيب طبارلا44
زاجنإاو يشسردملا لقنلاب ةبلاطملل
ديدع اورب˘ع ثي˘ح، ن˘ي˘ل˘جار˘ل˘ل ر˘م˘م
ةشساي˘شس ن˘م م˘ه˘ب˘شضغ ن˘ع تار˘م˘لا
ةينعملا تاهجلا فرط نم ةلابمÓلا

يت˘لاو ة˘يرز˘م˘لا م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو ها˘ج˘تا

ىلع رثأات و مهئانبأا ةايح نهرت تتاب

با˘ي˘غ˘ل ار˘ظ˘ن ي˘شسارد˘لا م˘هراو˘ششم

م˘˘˘ير˘˘˘كلا ضشي˘˘˘ع˘˘˘˘لا فور˘˘˘˘ظ ى˘˘˘˘ندأا

ثيح ةقطنم˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ة˘مÓ˘شسلاو

ءا˘ي˘حألا بل˘غا تدا˘ف˘ت˘شسا تقو ي˘˘ف

نإاف يشسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا ن˘م م˘ه˘ب˘شسح

ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا را˘م˘ع بيا˘ع ة˘ق˘ط˘ن˘م

ة˘ق˘ط˘ن˘م جرا˘خ لاز˘ت ل ضشي˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا

مهلعج ام و˘هو ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا ة˘مد˘خ

ةشصاخ مهئانبأا ةقفر نيرمآلا نوناعي

بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك، ءا˘˘ت˘˘˘ششلا ل˘˘˘شصف ي˘˘˘ف

لقنلا ريفوت بناج ىلإا اشضيأا ناكشسلا

ر˘م˘م زا˘ج˘˘نإا ةرور˘˘شضب ي˘˘شسرد˘˘م˘˘لا

رطخلا نم مهئانبأا يمحي نيلجارلل

مقر ينطولا قيرطلاب مهب قدحملا

يواكششلا عيمج مهبشسح نكل،44

مهعفد ام وهو ةيغاشص اناذآا دجت مل

م˘ه˘تو˘شص لا˘شصيإل ق˘ير˘ط˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘ل

ةيلو يلاو اودششان امك نيلوؤوشسملل

داجيإاو لخدتلا دوهزم قيفوت ةبانع

لجاعلا بيرقلا يف مهلكاششمل لح

قيرطلا قلغ ببشست رخآا بناج نم.

ةلاح طشسو قناخ يرورم ماحدزا يف

ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ط˘خ˘شسلا ن˘م

اورخأات يذلا تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘شصأاو

 .مهلمعب قاحتللا يف

 ليغششتلا ةيريدم مامأا مهجاجتحا ليغششتلا لبق ام دوقع لامع ددج تقو يف

مويلا ليغصشتلا تلاكول دقفتو لمع ةرايز يف ليغصشتلاو لمعلا ةرازو نم ةنجل

 نيلجارلل رممب ةبلاطملا ىلإا ةفاشضإا

 يصسردملا لقنلا لكصشم ببصسب قيرطلا نوقلغي رامع بياع ونطاوم
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يرشضحلا ن˘مألا ح˘لا˘شصم تذ˘ف˘ن
ينو˘ب˘لا˘ب م˘لا˘شس يد˘ي˘شسب ي˘جرا˘خ˘لا
ةدعل ةيئاجف ةمهادم ةيلمع ةبانعب
ضصاشصتخلا ميلقا ةينكشس تاعمجت

انكشسم411 نم لكب رارغ ىلع

602 و ةري˘م˘خو˘بو ا˘ن˘كشسم024و

نيأا نكشسم004و007و نكشسم

92 ةلاح ضصحف ىلإا ةيلمعلا تشضفأا

ةبكرم11 ة˘ب˘قار˘مو ا˘شصخ˘˘شش
ق˘ئا˘ثو نود˘ب ن˘ي˘˘ت˘˘جارد ف˘˘ي˘˘قو˘˘تو
امهتزوحب رثع نيشصخشش فيقوتو

ةرو˘ظ˘ح˘م ءا˘شضي˘˘ب ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع

ركشسلا لجا نم ضصاخششأا6 فيقوتو

عم يمومع˘لا ق˘ير˘ط˘لا ي˘ف ي˘ن˘ل˘ع˘لا

فلتخم نم رمخ ةارورق04 زجح

.عاونألا

يد˘ي˘شس ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘عو

ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ة˘قر˘ف˘لا تح˘˘ج˘˘ن را˘˘م˘˘ع

ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل

حوارتت ايئاشضق نيقوبشسم نيشصخشش

امهدحأا ةنشس04و63 نيب امهرامعأا

ةقرشس ةيشضق نع ثحب لحم ناك

تا˘بور˘˘ششم ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘جا ن˘˘م ر˘˘خآلاو

ةزا˘ي˘حو ضصي˘خر˘ت نود˘ب ة˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘ك

زجح عم ةروظ˘ح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا

عاونألا فلتخم نم رمخ ةروراق89

نم عو˘مد˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شسم زا˘غ ةرورا˘قو

ضسدا˘شسلا ير˘شضح˘لا ن˘˘مألا ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج

م˘ي˘ل˘قإا˘ب ة˘ي˘طر˘˘شش ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خو

نمألا رشصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت ضصا˘شصت˘خلا

اشصخشش03 ة˘˘˘لا˘˘˘ح ضصح˘˘˘ف ن˘˘˘˘م

ةزايح لجأا نم نيشصخشش فيقوتو

ضصارقأاو ةروظح˘م ءا˘شضي˘ب ة˘ح˘ل˘شسأا

نم ني˘شصخ˘شش ف˘ي˘قو˘تو ة˘شسو˘ل˘ه˘م

ةقايشسلا ةشصخر نودب ةقايشسلا لجا

نم ديد˘ع˘لا ة˘ب˘قار˘م ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب

هنا ةراششإلاب ريد˘ج˘لاو . تا˘ب˘كر˘م˘لا

ربوتكأا6 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ

رهششلا ضسفن نم21 ـلا ةياغ ىلاو

ةيئلولا ةح˘ل˘شصم˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘شصح ي˘فو

تاذ تما˘˘˘ق ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘مأÓ˘˘˘ل

ظفح ةيل˘م˘ع022 ـب ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لا

ةبقارمو لخدت ةيلمع002و ماظنلا

اشصخشش0841و ة˘ب˘كر˘م0031

ةقلعتم ةفلاخم ةلاح71 ليجشستو

ةقلعتم تلاح5و ميقرتلا تاحولب

 .ركشس ةلاح يف ةقايشسلا

ماعلا قيرطلا يف ينلعلا ركشسلاب نيشسبلتم صصاخششأا6 فيقوت عم انمازت

ملاصس يديصسب ةمهادم تايلمع يف ءاصضيبلا ةحلصسألا يلماح فيقوت

ريدم فارششإا تحت ةبانع ةي’و ىلإا دقفتو لمع ةرايزب يعامتج’ا نامشضلا و ليغششتلا و لمعلا ةرازو عاطق تاراطإا نم دفو مويلا موقي
ةي’ولا ىوتشسم ىلع عاطقلل ةعباتلا تائيهلل نييلحملا نيلوؤوشسملا لك روشضحبو ليغششتلا

 ةلاصضلا راقبألا زجح ةيلمع رصشابت رامع يديصس ةيدلب حلاصصم
ماحدزلا ةيحان نم ءاوشس نينطاوملل ةريبك لكاششم يف ببشست و ةيدلبلا ةروشص تهوشش يتلا ةلاشضلا راقبألا زجح ةيلمع رامع يديشس ةيدلب حلاشصم ترششاب

21 تايدلبلا رايمأا رمأا يذلا ةبانع ةيلو يلاو تاميلعتل اذيفنت ةوطخلا هذه يتأاتو، تÓشضفلا راششتنا يف اهببشست وأا تاقرطلا يف هببشست يذلا يرورملا
نÓعإلا نم مايأا دعب ،ةميلعتلا اوقبطي مل نيذلا نيبرملا ىلع ةيلام ةمارغ ضضرفو رمألا ىدتقا اذإا اهحبذ عم ةلوجتملا راقبألا ةرهاظل دح عشضو ةرورشضب

يتلا ،ةدرششتملاو ةلاشضلا بÓكلا و راقبأÓل اعشساو اراششتنا ،ةدم ذنم ،ةبانع ةيلو تايدلبو ةيرشضحلا ءايحألا نم ديدعلا دهششت قايشسلا تاذ يف،اهنع
يتلاو ،ةبانع ندمو ىرق فلتخمب نطاوملا قحÓي ةلاشضلا تاناويحلا رطخ ىقبيل ، لافطألا ةشصاخ ،ناكشسلا ةمÓشس ىلع ايقيقح ارطخ لكششت تحبشصأا
تاناويحلا لفاحج رطخ نم نطاوملا ةيامح يف ةيدلبلا حلاشصم رود نع نولءاشستي ناكشسلا نم ريثكلا لعج ام ،لاوجتلا رظح تاناويحلا كلت اهيف تشضرف
راقبألا اهنم ةشصاخو ،ةيمومعلا تاحاشسلاو عراوششلا يف ةيرح لكب ةلاشضلا تاناويحلا هيف لوجتت تقو يف ،ةلتاقلا ضضارمألا نم ديدعلل ةلماحلا ةشسرتفملا

ةشصاخو ةبانع ةيلو تايدلب فرعت.تيرفع فك ىلع نطاوملا ةايح عشضي يتلا بلكلا ءادب اهتباشصإل ةروعشسم بÓك ىلإا لوحتت يتلاو ةدرششملا بÓكلا و
ببشسب ءاوشسلا دح ىلع تابكرملا باحشصأاو ناكشسلا قروت تتاب يتلاو ةلوجتملا راقبأÓل اريبك اراششتنا يبياطششو يديارشس ىتحو رامع يديشسو ينوبلا
.يرورم ماحدزا يف تارملا نم ريثك يف ببشستي ام تاقرطلا ضضارتعا ىلإا ةفاشضإا ةمامقلا غيرفت و ةقطنملا ةروشص هيوششت
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     ةنسسلا هذه جاتنإلا ةرفوــل ةجيتن

 ةيلحملا قاوسسأ’اب رومتلا راعسسأا يف صسوسسحم  عجارت

مهتكرح بقع نيلثمملا عم ءاقل دقع لÓخ
ةيلولا مامأا ةيجاجتحلا

089 ةسصح نم نيديفتسسملا دعي يلاولا
ربمسسيد يف ليحرتلاب رامع يديسسب انكسسم

راجحلأو رامع يديضس انكضسم089 ةضصح نم نوديفتضسملأ ىقلت
يلثمم عم ءاقل دقع لÓخ «دوهزم قيفوت» يلأولأ فرط نم أدوعو
دعبو ةيجاجتحإ’أ مهتكرح ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ثإ’أ ءا˘ضسم ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ
روضضحب أذهو ةينمأ’أ حلاضصملأ فرط نم نيلقتعملأ نع جأرفإ’أ
مهت’اغضشنأ ىلإأ عمتضسأ ثيح ةبانعب ينطولأ نمأÓل يئ’ولأ ريدملأ
ةر˘ط˘ن˘ق˘لأ ي˘ح˘ب ة˘ن˘ئا˘كلأ م˘ه˘تا˘ن˘كضس ى˘لإأ ل˘ي˘حر˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا˘˘ب
˘ما˘ق ثي˘ح ل˘ب˘ق˘م˘لأ ر˘ب˘م˘ضسيد ر˘ه˘ضش لÓ˘خ م˘ت˘ت˘ضس «ور˘طا˘˘نو˘˘ضص»
ةرورضض ىلع دكأأ دق ناك نيأأ ريمعتلأو ءانبلأ ريدمب لاضصت’اب
ةئيهتلأ لاغضشأأ يف رخأات يذلأ لواقملأ عم ةمزÓلأ تأءأرجإ’أ ذاختإأ

يف عأرضسإ’اب ةمراضص تاميلعت هئاطعإأو عورضشملأ ىوتضسم ىلع
تقولأ يف اهباحضصأأ ىلإأ تانكضسلأ ميلضست متي نأأ ىلع ةريتولأ
دقع ةرورضض ىلع يلأولأ دكأأ دقف رداضصملأ تأذ بضسحبو ددحملأ
نم عورضشملأ أذهب ةينعملأ تاهجلأ فلتخم عم ئراط عامتجأ
متي نأأ ىلع دعوملأ لبق ت’اغضشن’أو سصئاقنلأ لكب لفكتلأ لجأأ

9102 ربمضسيد ر˘ه˘ضش لÓ˘خ م˘ه˘تا˘ن˘كضس ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لأ م˘ي˘ل˘ضست
.مهليحرتو

MƒQjá aÉQì   

تاونسس ذنم ةقلاع لكاسشم لحل

تاعيرتلاب هايملا عاطق يف ةلمجلاب عيراسشم
ةبانع ةي’وب تاعيرتلأ ةيدلبل يدلبلأ يبعضشلأ سسلجملأ قلطأأ

كلذو برضشل ةحلاضصلأ هايملأ عاطقب ةضصاخلأ عيراضشملأ نم ةلمج
نم نوناعي أولأز ام نيذلأ ةنكاضسلأ نم ددع لكاضشم لح لجأأ نم
أودافتضسأ نيذلأ «ةيضشاضشوب» يح ناكضس رأرغ ىلع لكضشملأ أذه
نم ثيح ،برضشلل ةحلاضصلأ هايملاب ريخأ’أ أذه طبرل عورضشم نم
ةنضسلأ ةياهن ل˘ب˘ق عور˘ضشم˘لأ ي˘ف لا˘غ˘ضشأ’أ ق˘ل˘ط˘ن˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ
ةنضسلأ «ةيضشاضشوب» ناكضس تايفنحل هايملأ لضصت نأأ ىلع ةيراجلأ
ةضصاخلأ لكاضشملأ لحل اضضيأأ ةيدلبلأ يعاضسم راطإأ يفو ةمداقلأ
ىلإأ يدلبلأ سسلجملأ تأا˘ترأ ،ع˘يزو˘ت˘لأ ن˘ي˘ضسح˘تو ها˘ي˘م˘لأ عا˘ط˘ق˘ب

بعكم رتم0001 ةعضسب هايم نأزخ زاجنإأ لجأأ نم عورضشم قÓطإأ
اضضيأأ ةروكذملأ حلاضصملأ تقلطأأو أذه ،«دوليم ملاضس نب» يحب
ةيدلبلأ زكرم يف جÓعلأ ةعاقو تاعيرتلأ ةطضسوتم طبرل عورضشم
ربكأأ نيب نم ةريخأ’أ هذه تناك نأأ دعب ،برضشلل ةحلاضصلأ هايملاب
نيروكذملأ نييحلأ ناكضس نأأ امك ،نيتريخأ’أ نيتاه يف بلاطملأ

هايم˘لأ ة˘كب˘ضشب م˘ه˘لزا˘ن˘م ط˘بر مد˘ع ل˘كضشم ن˘م ن˘ير˘مأ’أ أو˘نا˘ع
.برضشلل ةحلاضصلأ

h. g`

0041 ةبقارم لجسسي يمومعلا نمأ’ا
طقف عوبسسأا فرظ يف صصخسش

ةرتفلأ يف ةبان˘ع˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لأ ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘ضصم˘لأ تما˘ق

ةيلمع022 ـب يضضاملأ ربوتكأأ21 ىلإأ ربوتكأأ6 نم ةدتمملأ

0841 و ةبكرم0031 ةبقأرم ،لخدت ةيلمع002 ،ماظن ظفح

5 ،ميقرتلأ حأولأاب ةقل˘ع˘ت˘م ة˘ف˘لا˘خ˘م71 ليجضست م˘تو ،ا˘ضصخ˘ضش
رورم ثداح ليجضست عم ركضس ةلاح يف ةقايضسلأ لجأأ نم ت’اح

،اضصخضش11 حرج ىلإأ تضضفأأ ةينامضسج رورم ثدأوح90 و يدام
نمأÓل ةيئ’ولأ ةح˘ل˘ضصم˘لأ تم˘ظ˘ن ر˘كذ˘لأ ة˘ف˘لا˘ضسلأ ةر˘ت˘ف˘لأ ي˘فو
ةياقولأ لاجم يف ةيضسيضسحتلأ تايلمعلأ نم ديدعلأ يمومعلأ
زجأوحلأو ةيوبرت˘لأ تا˘ضسضسؤو˘م˘لأ ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع أذ˘هو ،ة˘يور˘م˘لأ
.ةينمأ’أ

S¢.Q 

 ةيرثأ’ا ذفاونلا ةينقت قيبطت
نوبيه يرثأ’ا عقوملا يف

،مÓضسلأ ةضسينك ءاضسفيضسف ىلع ةيرثأ’أ ذفأونلأ ةينقت قيبطت مت
يرثأ’أ عقوملأو فحتملأ ريدم فضشكو ،نوبيه يرثأ’أ عقوملاب

ظفحو ةيطغت ةداعإأ ةيلمع دعب يتأات ةينقتلأ هذه نأأ ةرأون رامع
كلذو ةيحايضس اهزربأأو فأدهأأ ةدع اهلو ةيئاضسفيضسفلأ حأولأ’أ
فأدهأأو ،يرثأ’أ ملعملل ينفلأ ديضصرلأ ةفرعم نم حئاضسلأ نيكمتل

ةيفرخزلأ رضصانعلأ عقأوم ةفرعم نم ثحابلأ نيكمتل فدهت ةيملع
عونو تاضساقملأ ذ˘خأأ ن˘م ه˘ن˘ي˘كم˘ت ع˘م ة˘ي˘ئا˘ضسف˘ي˘ضسف˘لأ حأو˘لأÓ˘ل
ظفحل ةلمعتضسملأ ظفحلأ دأومو لئاضسو نع أذكو ،ءاضسفيضسفلأ
.تاحوللأ

S¢.Q 

¯hd«ó gô…
ة˘ي˘عدر˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ م˘˘غر كلذو

ةرأزو عفد ام وهو اهذاختأ مت يتلأ
جأرختضسأ لاجآأ د˘يد˘م˘ت ى˘لإأ ةرا˘ج˘ت˘لأ
ةي˘نور˘ت˘كلإ’أ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ج˘ضسلأ
عرفلأ ةريدم تفضشك .تأرم ثÓث
لجضسلل ينطولأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لأ
«ةعاضس رخآأ»ـ ل حيرضصت يف يراجتلأ
نييداضصتق’أ نيل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ب˘ضسن نأأ

م˘ه˘تÓ˘ج˘ضس أور˘ي˘غ ن˘يذ˘لأ را˘ج˘ت˘لأو
ةينورت˘كلإأ تÓ˘ج˘ضس ى˘لإأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

ةئفلل ةبضسنلا˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب06 تقا˘˘ف
باضستحاب امأأ ،رييغتلأ أذهب ةمزلملأ
ةبضسنلأ نإاف رييغتلاب ةمزلم ريغلأ ةئفلأ

07 ى˘لإأ تل˘ضصو –ةر˘يد˘م˘لأ بضسح–
يف تناك يتلأ ةبضسنلأ يهو ةئاملاب

نم يرفيف رهضش ةئاملاب82 دودح

:ةريدم˘لأ تلا˘ق ثي˘ح،9102 ةنضس

رخآأو4102 ةنضس تقلطنأ ةيلمعلأ»

مايق لبق ليرفأأ رهضش يف ناك لجأأ

رهضش رخآأ ىلإأ لاجآ’أ ديدمتب ةريزولأ

لبق ،ربمتبضس ىفوم ىلإأ مث ،ةيليوج

ر˘ه˘ضش ر˘خآأ ى˘لإأ ىر˘خأأ ةر˘م دد˘˘م˘˘ت نأأ

و˘هو يرا˘ج˘لأ ر˘ه˘ضشلأ ن˘م ر˘ب˘م˘ضسيد

هيف ل˘ضصت نأأ ع˘قو˘ت˘ن يذ˘لأ د˘عو˘م˘لأ

ن˘ي˘يدا˘ضصت˘ق’أ ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ب˘ضسن

م˘ه˘تÓ˘ج˘ضس أور˘ي˘غ ن˘يذ˘لأ را˘ج˘ت˘لأو

امك ،«ةئاملاب09 ىلإأ ةبانع ةي’وب

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م» :ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ فا˘˘˘ضضأأ

،نمأ’أ حلاضصم ،كونبلأ ،تايريدملأ

ا˘ن˘ع˘م نوا˘ع˘ت˘ت كرا˘˘م˘˘ج˘˘لأو كرد˘˘لأ

عورضشم يف مدقتلأ ىلع اندعاضستو

نم كلذو ةيراجتلأ تÓجضسلأ ةنمقر

يراجتلأ لجضسلأ يلماح عفد لÓخ

مامتإ’ مهتÓجضس رييغت ىلإأ ميدقلأ

ةيلمعلأ نأأ امك ،مهتÓماعت فلتخم

يأأ بر˘ق˘ت در˘ج˘م˘ب ة˘ي˘لآأ ة˘ف˘ضصب م˘ت˘ت

عرفلأ نم يراجت˘لأ ل˘ج˘ضسل˘ل ل˘ما˘ح

وأأ ديدمتلأ لجأأ نم يراجتلأ يلحملأ
ل˘ج˘ضسلأ نأأ ى˘لإأ ة˘ت˘ف’ ،«ن˘ي˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ةجردلاب بضصي ينورتكلإ’أ يراجتلأ
ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لأ ح˘˘لا˘˘ضص ي˘˘ف ى˘˘لوأ’أ

نع مهينغ˘ي م˘ه˘نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب را˘ج˘ت˘لأو
بجوتي ناك يتلأ قئاثولأ نم ديدعلأ

ديدعلاب مايقلأ نع اهراضضحإأ مهيلع
نأأ رابتعا˘ب ة˘يرأدإ’أ تÓ˘ما˘ع˘ت˘لأ ن˘م
رفوتي ينورتكلإ’أ يراجتلأ لجضسلأ

ةفاك ن˘م˘ضضت˘ت ة˘ي˘نا˘ي˘ب ةر˘ف˘ضش ى˘ل˘ع
،رجاتلأ لوح تامولعملأو تايطعملأ

تامولعملأ نييحت ةيل˘م˘ع م˘ت˘ت ا˘م˘ك
يرا˘ج˘ت˘لأ ل˘ج˘ضسلأ ي˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لأ
فر˘ط ن˘م ما˘ظ˘ت˘˘نا˘˘ب ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ

لجضسل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ح˘لا˘ضصم
هنإا˘ف كلذ ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،يرا˘ج˘ت˘لأ

نو˘كي ن˘ل ه˘نإا˘ف ه˘عا˘ي˘ضض لا˘ح ي˘˘فو
ثيح ،هلÓغتضسأ رخآأ سصخضش ناكمإاب
نيلماعتملأ ىلإأ ةوعد ةريدملأ تهجو
أولأز ام نيذلأ راجتلأو نييداضصتق’أ

نم برق˘ت˘لأ م˘ه˘تÓ˘ج˘ضس أور˘ي˘غ˘ي م˘ل
ين˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لأ عر˘ف˘لأ
لوضصحلأ لجأأ نم يراجتلأ لجضسلل

،ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ تÓ˘˘ج˘˘ضسلأ ى˘˘ل˘˘ع
جا˘ت˘ح˘ت ’ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نأأو ا˘ضصو˘ضصخ

ثيح ،اهئاهنإ’ ةعاضس42 نم رثكأ’
لضصأأ :ةيلاتلأ قئاثولأ فلملأ نمضضتي
،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ج˘˘ضسلأ جر˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسم
نم امهليم˘ح˘ت ن˘كم˘ي ن˘ي˘ترا˘م˘ت˘ضسأ

ل˘ج˘ضسل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ع˘˘قو˘˘م
ة˘ضضا˘ب˘ق ن˘˘م ة˘˘م˘˘ي˘˘ضسق ،يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

،رانيد0004 ة˘م˘ي˘˘ق˘˘ب بئأر˘˘ضضلأ
ل˘ج˘ضسلأ ل˘يد˘˘ع˘˘ت قو˘˘ق˘˘ح د˘˘يد˘˘ضست

ةبضسنلا˘ب را˘ن˘يد2952َ) يرا˘ج˘ت˘لأ

رانيد2703 ،يعيب˘ط˘لأ سصخ˘ضشل˘ل
امو أذه ،(يونعملأ سصخضشلل ةبضسنلاب
ةبانع ةي’و نأأ هيلإأ ةراضشإ’أ ردجت

لماعتم فلأأ43 نم رثكأأ يضصحت
.يداضصتقأ
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قأوضسأ’اب رومتلأ راعضسأأ دهضشت
مايأ’أ هذه ةبانع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ
رهضشأ’اب ةنراقم اضسوضسحم اعجأرت
ر˘ع˘ضس سضف˘خ˘نأ ثي˘ح،ة˘ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لأ
قرافب رومتلأ نم عأونأ’أ سضعب

سسمأأ تماق.مأرغوليكلل جد002
ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م ة˘˘لو˘˘ج˘˘ب ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘˘خأأ
ةبانع ةنيدمب ةي˘ل˘ح˘م˘لأ قأو˘ضسأ’ا˘ب

قوضسلأو باطحلأ قوضس رأرغ ىلع
تÓ˘˘ح˘˘م˘˘لأ سضع˘˘بو ى˘˘ط˘˘غ˘˘م˘˘˘لأ
اضضافخ˘نأ ا˘ن˘ظ˘ح’ ن˘يأأ ،ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ

،رو˘م˘ت˘لأ را˘ع˘ضسأأ ي˘ف ا˘˘ضسو˘˘ضسح˘˘م
ةيلاعلأ ةدوجلأ تأذ رومتلأ Óثمف

نيبام حوأرت˘ي ا˘ه˘ن˘م˘ث نا˘ك ي˘ت˘لأو

،مأرغولي˘كل˘ل جد009و جد007

،ة˘ي˘ضضا˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ر˘ه˘ضشأ’أ ي˘˘ف

جد055 زوا˘ج˘ت˘˘ت ’ تح˘˘ب˘˘ضصأأ

ةطضسوتملأ رومتلأو ، مأرغوليكلل

003 ىلإأ اهرعضس سضفخنأ ةدوجلأ

ىرخأأ رومت كانهو ،مأرغوليكلل جد
ـب قأو˘ضسأ’أ ي˘ف ع˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
نيبام رضصحنت توافتم  راعضسأاب

نا˘ك ا˘مد˘ع˘˘ب، جد052و جد051

003 نع لقي ’ ةريخأ’أ هذه رعضس

˘˘ما˘˘يأ’أ ي˘˘ف مأر˘˘˘غو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ل جد
سضافخن’أ أذه عجر˘يو ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لأ

نمم ةئزجتلأ راجت سضعب بضسح

ةرفو ىلإأ ةعاضس رخآأ مهعم تثدحت
سضرعلأ لعج يذلأ رمأ’أ ، جاتنإ’أ
مهاضسام وهو بلطلاب ةنراقم عفتري
ققح ثيح،راعضسأ’أ سضافخنأ يف
ليخنلأ نوكلم˘ي ن˘م˘م نو˘حÓ˘ف˘لأ

ةنراقم ما˘ع˘لأ أذ˘ه ةد˘ي˘ج ة˘يدودر˘م
تبيضصأأ نيأأ   ةيضضاملأ تأونضسلاب
تضصلق سضأرمأاب  ليخنلأ  سضعب
نيحÓفلأ لعج ام وهو ،ةيدودرملأ

تايل˘م˘ع ن˘م نو˘ف˘ث˘كي ما˘ع˘لأ أذ˘ه
،ا˘هر˘ي˘˘غو ة˘˘يودأ’ا˘˘ب ة˘˘ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ىلإأ فضض ،جوتنملأ ىلع ظافحلل
حلاضصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘ي˘ي˘ضضت كلذ
نيبرهم˘لأ ى˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘لأ ،ة˘ي˘ن˘مأ’أ
ىلإأ رومتلأ بيرهت أوداتعأ نيذلأ

سسنوت رأرغ ىلع ةرواجملأ نأدلبلأ

نضسحتضسأ ىرخأأ ةهج نم ،اهريغو

رومتلأ راعضسأأ سضافخنأ نونطأوملأ

،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ قأو˘ضسأ’ا˘ب ا˘˘ه˘˘عأو˘˘نأا˘˘ب

فورظلأ لظ يف هنأ انل نيحضضوم

ءÓ˘غ ي˘ف تم˘ها˘ضس ي˘ت˘لأ ة˘ن˘هأر˘لأ

ودود˘ح˘م ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ،ة˘˘ضشي˘˘ع˘˘م˘˘لأ

رد˘ج˘تو ،رو˘م˘ت˘لأ ءا˘ن˘˘ت˘˘قأ ل˘˘خد˘˘لأ

رو˘م˘ت˘˘لأ را˘˘ع˘˘ضسأأ نأأ ى˘˘لإأ ةرا˘˘ضشإ’أ

ةدوج˘لأ بضسح سضف˘خ˘ن˘تو ع˘ف˘تر˘ت

نإاف  ةرا˘ضشإÓ˘ل،ر˘فو˘لأ و ة˘ي˘عو˘ن˘لأو

سضعب  ىلإأ  رومتلأ  ردضصت  رئأزجلأ

قلعتي اميف  ةضصاخ  ةيبنجأ’أ  لودلأ

.رون  ةلقدب

نينطاوملانمديدعلا تلاغسشنا ىلع ادر

ةيراقعلا ةيوسستلا نوناق ديدمتب «رسضخأ’ا ءوسضلا» اهيقلت يفنت تايدلبلا
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ة˘ي’و˘ب تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ج تف˘˘ن

يأأ اهيق˘ل˘ت ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ ة˘با˘ن˘ع

ديدمتب يضضقت ة˘يرأزو ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت

ةيراقعلأ ةيوضستلأ نوناقل ديدج

لوأ’أ ريزولأ ةموكح نم80/51

أدر كلذو «يود˘˘ب ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘˘ن»

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ ت’ا˘˘غ˘˘ضشنأ ى˘˘ل˘˘ع

عأديأ يف نيب˘غأر˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

لا˘جآ’أ ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب م˘˘ه˘˘تا˘˘ف˘˘ل˘˘م

توأأ ر˘ه˘ضش2 ـلأ ي˘ف ةدد˘ح˘˘م˘˘لأ

ن˘م د˘يد˘ع˘لأ بلا˘ط˘˘يو .طرا˘˘ف˘˘لأ

تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ

عأد˘يإأ ن˘م أو˘ن˘كم˘ت˘˘ي م˘˘ل ن˘˘يد˘˘لأ

ةريخأ’أ تاظحل˘لأ ي˘ف م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م

نم لا˘جآ’أ ءا˘ه˘ت˘نأ تق˘ب˘ضس ي˘ت˘لأ

ىرخأأ ةضصرف مهح˘ن˘م ة˘مو˘كح˘لأ

نم لاجآÓل رخأأ ديدمت لÓخ نم

.مهتافلم عأديإأ نم مهنيكمت لجأ

تناك نكضسلأ ةرأزو نأأ ركذيو

عأرضسإ’ا˘ب ا˘ه˘ح˘لا˘ضصم تر˘مأأ د˘ق

تا˘ير˘يد˘˘م ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف

لجأأ نم تايدلبلأ أذكو ريمعتلأ

ةيوضست تافلم ةجلاعم لامكتضسأ

ةدوجوملأ ةلمتكملأ ريغ تايانبلأ

م˘ت ي˘ت˘لأ كلذو ا˘هأو˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع

9102 توأأ ره˘ضش ل˘ب˘ق ا˘ه˘عأد˘يإأ

ىلع ةمكأرتملأ تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل أر˘ظ˘ن

ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب كلذو ىو˘˘ت˘˘ضسم

نم ةينعملأ ح˘لا˘ضصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م

تافلملأ لك ةجلاعم نامضض لجأأ

ي˘ف أا˘ط˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب د˘˘جو˘˘ي ’ ي˘˘ت˘˘لأ

ى˘˘ل˘˘ع زوا˘˘ج˘˘ت يأأ وأأ ر˘˘هو˘˘˘ج˘˘˘لأ

تر˘مأأ ا˘م˘ك تا˘يا˘ن˘ب˘لأ ىو˘˘ت˘˘ضسم

يف عأرضسإ’اب اهحلاضصم ةرأزولأ

هذ˘ه كÓ˘م˘˘ل ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م˘˘لأ ح˘˘ن˘˘م

لا˘م˘كت˘ضسأ ل˘جأأ ن˘م تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لأ

ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘يرأدإ’أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

.ةيوضستلاب

راجتلاو نيلماعتملا قحب تذختا يتلا ةيعدرلا تاءارجإلا مغر

%07 دعتت مل ينورتكلإ’ا يراجتلا لجسسلا يف ديقلا ةبسسن
ىوتسسملا ىلع لاحلا وه ام رارغ ىلع كلذو ةافحلسسلا ةعرسسب ةبانع ةيلوب ينورتكلإلا يراجتلا لجسسلا ميمعت ةيلمع مدقتت

. مهتÓجسس رييغت نع راجتلاو نييداسصتقلا نيلماعتملا نم ةريبك ةبسسن فوزع ببسسب كلذو ينطولا

يتامدخ هنم رثكأا يسسايسسلاب رارقلا اوربتعا نوبقارم

ةيبرتلا لامعل ةيعامتج’ا تامدخلا ناجِللِ اموي57 ديدمت
نأوعأأو يفظومل ةيعامتج’أ تامدخلل ةيئ’ولأ ناجللأو ةينطولأ ةنجللأ ءاضضعأأ ةدهع ديدمت رأرق نع سسمأأ ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تجرفأأ

ةنجللأ سسيئر هتهج نم.9102 ربمضسيد13 ءاثÓثلأ موي ةياغ ىلإأ ةحلملأ ةرورضضللو ةيئانثتضسأ ةفضصب ةيبرتلأ عاطقل ةيزكرملأ حلاضصملأ
سسمخ ديدمت نأأ (كوبضسيافلأ) ىلع ةيمضسرلأ هتحفضص ىلع رضشن » تاحر قيفوت» ةبانع ةي’ول ةيبرتلأ لامعل ةيعامتج’أ تامدخلل ةيئ’ولأ

هنم سضرغلأ يتامدخ هنم رثكأأ يضسايضس رأرق13/21/9102 ةياغ ىلإأ طبضضلابو ةيبرتلأ لامعل ةيعامتج’أ تامدخلأ ناجِللِ اموي نوعبضسو

03 ةياغ ىلإأ ديدمتلاب كلذ و عوضضوملأ أذه يف بئاضصلأ هرأرق ذختي مل يذلأ ريزولأ نع ةمئاّللأ داعبإأو تاباقنلأو عاطقلأ لامع تاكضسإأ

فاضضأأو .عاطقلأ يبضستنم اهنم ديفتضسي ةفلتخم عيراضشم عضضتل تقولأ لماك اهل نوكي ةديدج ناجل باختنإأ ىلإأ باهذلأ وأأ0202 سسرام

عم تأراضشتضسإأ وأأ تاقفضص مأربإ’ يفكت ’ ديدمتلأ ةرتف نأأ ينعي أذهو روطضسلأ هذه ةباتك دحل9102 ةينأزيم ملتضست مل ةيئ’ولأ ناجللأ نأاب
يف عورضشلأ لجأ’ ت’واقملأ عم وأأ ةفلتخملأ تÓحرلأو ةرمعلأ لجأأ نم ت’اكولأ فلتخم عم وأأ ةيحأرجلأ تايلمعلأ لجأ’ تاحضصملأ
ةيوضست ىلع رضصتقيضس تأدودعملأ مايأ’أ هذه لÓخ ةنجللأ لمع نأاب ةبانع ةي’وب عاطقلأ يبضستنم اعد أذهلو يعامتجإ’أ يحضصلأ زكرملأ

YÉO∫ GCe«ø.طقف ةقلاعلأ حنملأ فلتخم



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

60859ددعلا9102 ربوتكأا61  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

لك» : يمناغتشسم مÓحأإ
«سسيق راظتنإإ يف ىليل انبوعشش

يف ديعشس ضسيق هققح يذلأ حشساكلأ زوفلأ دعب
ملحأأ تبتك ةيشسنو˘ت˘لأ ة˘ي˘شسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

كوربم ةايحلأ دأرأأً اموي بعششلأ أذإأ» يمناغتشسم
كوربم . يطأرقميدلأ اهرايخ ةبيبحلأ ضسنوتل
ن˘م م˘كل˘جأأ ن˘م ءأد˘ع˘شس . . ر˘ي˘ب˘كلأ ا˘˘ن˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘ل
ضسيق ذاتشسألأ ديدجلأ ضسنوت ضسيئر تاحيرشصت
ىهتنأ» ةقحاشس ةيبعشش ةدأرإاب بختنملأ ديعشس
ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي مو˘ي˘لأ ا˘ن˘عور˘ششم ة˘يا˘شصو˘لأ د˘˘ه˘˘ع
»ضسيق» راظتنأ يف »ىليل» انبوعششّ لك«.ةيرحلأ

رشصإون ةيدان ةرعاششلإ
ىقتلمل رئإزجلإ عرف ةشسيئر
برعلإ نيفقثملإو ءابدألإ

رشصأون ةيدان ةيرئأزجلأ ةرعاششلأ بيشصنت متيشس
نيفقثملأو ءابدألأ ىقتلمل رئأزجلأ عرف ةشسيئر
رشصأون ةيدان ةرعاششلأ تقلعو ،رشصمب برعلأ

أذ˘ه ى˘ل˘ع أر˘كشش«:ة˘ل˘ئا˘ق بي˘شصن˘ت˘لأ أذ˘ه ى˘ل˘˘ع
اندوهج ىراشصق لذبنشس ،فيرششتلأو فيلكتلأ
،«ةيبرعلأ ةفاقثلاب ضضوهنلأو ةملكلأ ديحوت يف
تأر˘عا˘ششلأ ن˘ي˘ب ن˘م ر˘شصأو˘ن ة˘˘يدا˘˘ن ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘تو
أر˘خؤو˘م ءأو˘شضألأ تف˘˘ط˘˘خ ثي˘˘ح تا˘˘ط˘˘ششا˘˘ن˘˘لأ
ءابدألأ نم ديدعلأ لبقتشسأ يذلأ ةيدان نولاشصب
ةعلاطم˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لأ ة˘ب˘ت˘كم˘لأ ي˘ف ءأر˘ع˘ششلأو
.ةبانعب تاكرب ناميلشس

ليقثلاب ةيطع نب فشصقي يلوغيف
نع اهيف ملكت يتلأ ةيطع نب يدهم يبرغملأ عفأدملأ تاحيرشصت ىلع ةوقب يلوغيف نايفشس يرئأزجلأ مجنلأ در
قباشس تقو يف دكأأ دق ةيطع نب ناك و. ةيقيرفإلأ ممألأ ضسأاك يف يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ هب رهظ يذلأ ىوتشسملأ
ىلع و .ةلوطبلاب هجيوتت نم مغرلأ ىلع ىوتشسملأ يف ايقيرفإأ ممأأ ضسأاك ةلوطب مدقي مل يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ نأاب
ىوتشسم هبجعي مل ةيطع نب نأأ لإأ ةلوطبلأ يف ايعافدو ايموجه لشضفألأ ناك يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ نأأ نم مغرلأ

هنأاب ةيشضايرلأ عقأوملأ نم ريثكلأ هيف تدكأأ مأرغتشسنإلأ يروتشس ربع هرششن ويديفب يلوغيف نايفشس دريل.رشضخلأ يبعل
.ةيطع نب تاحيرشصت ىلع يوق در

سسابعلب يديشس حافشس لتقم
ةيدلبب اهتلئاع دأرفأأ نم ةعبرأأو هتقيلط لتاق يقل
ضسمأأ حا˘ب˘شص ضسا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ب يد˘˘ي˘˘شسب ن˘˘شسح˘˘ل يد˘˘ي˘˘شس
تأوق تنكمتو هفتح يناشسح رداقلأ دبع ىفششتشسمب

تي˘ب ما˘ح˘ت˘˘قأ ن˘˘م «PSOG» ة˘طر˘ششلأ ن˘م ة˘˘شصا˘˘خ
ةيدلب يف ةطرششلأ فوفشص يف لغتششي يذلأ يناجلأ
دحألأ ءاشسم ذنم ضضفرو هيف نشصحت يذلأ ةيباطلأ
ضضفرو .اباشصم هيل˘ع ضضب˘ق˘لأ م˘ت˘ي˘ل ،ه˘شسف˘ن م˘ي˘ل˘شست
هشسفن ميلشست دحألأ موي هتميرج بكترأ يذلأ يناجلأ

اهداق يتلأ تاطاشسولأو نمألأ رشصانع تلواحم مغر
.لمعلأ يف هل ليمزو هدلأو

 ةبانعب ةيمومع تإرإدإإ ةدع يف دوقع Óب نولمعي نوفظوم
رخآل ةقباطتم رداشصم تفششك
تأرأدإلأ نم أددع نأاب ةعاشس
رئأودلأ رأرغ ىلع ةيمومعلأ

تلأزام ةيئلولأ تايريدملأو
نوشسراميو نيفظومب ظفتحت
رثكأأو ليغششت دوقع نود مهماهم
بشصانم نولغششي ءلؤوهف كلذ نم
عم يموي كاكتحإأ مهلو ةشساشسح
أوقلت ءلؤوه نأأ بيرغلأو نطأوملأ

ذنم مهتيعشضو ةيوشستب تانامشض
  .ىودج نود نكل رهششأأ

قرو نم عيراششم
عيراششملأ نم ديدعلأ ةريخألأ ةيرششعلأ يف تقلطأأ

ريغ ينوبلأ ةيدلبب «3 ةرشضخوب» يح ىوتشسم ىلع
ةدحأو ةقطنم يف دجأوتت يتلأ عيراششملأ هذه لج نأأ
رأرغ ىلع ةافحلشسلأ ةعرشسب اهيف لاغششألأ ريشست
،ينطولأ كردلل ةيميلقإلأ ةعومجملل ديدجلأ رقملأ

،لافطألل بلقلأ ضضأر˘مأأ تلا˘ج˘ع˘ت˘شسأ ى˘ف˘ششت˘شسم
،ةيلحملأ تأراطإلأ نيوكت زكرم ،مدلأ نقح زكرم
ىتمف ،ه˘كأو˘ف˘لأو ر˘شضخ˘ل˘ل قو˘شسو يرا˘ج˘ت ز˘كر˘م
؟بنأرأأ ىلإأ فحلشسلأ لوحتت
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نييلحملا نيبعÓل ين˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا عر˘صش

سصبرت يف سسمأا لوأا ابعل32 نم نوكملاو

رهصشلا نم71 ةياغل  رمتصسي قلغم يريصضحت
يد˘ي˘صسب ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ز˘كر˘م˘لا˘ب ،يرا˘ج˘˘لا

،برغملا دصض بايإلا ةارابمل ابصسحت ،ىصسوم

0202 ايقيرفإا ة˘لو˘ط˘ب تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

نوريماك˘لا˘ب ةرر˘ق˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل
ةيداحتلا هنع تنلعأا امبصسح لبقملا ماعلا
م˘قا˘ط˘لا  ج˘مر˘بو ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘لا ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘تا˘˘ب سشت˘˘ي˘˘فودو˘˘ل
ل˘˘صصاو˘˘ت نا ىل˘˘˘ع لولا سسمأا ة˘˘˘ي˘˘˘صشع ىلوألا
ن˘ي˘ت˘صصح ءار˘جإا˘ب ا˘ه˘تار˘ي˘صضح˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا

يأا نييلاوملا نيمويلا يف نييرخأا نيبيردت

ةعاصسلا يف تيقوتلا سسفن يف مويلاو سسمأا
موي برغملا ىلإا لقنتلا لبق ءاصسم ةصسداصسلا

نيب بايلا ةاراب˘م ير˘ج˘ت˘صسو ،سسي˘م˘خ˘لا د˘غ
تبصسلا موي يرئازجلا و يبرغملا نيبختنملا
ءا˘صسم ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا

قحتليصسو ،ةيبرغملا ناكر˘ب ة˘ن˘يد˘م بع˘ل˘م˘ب
لوألا ير˘ئاز˘ج˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘˘ج ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
ءا˘ق˘ل ي˘ه˘ت˘ناو ،اد˘غ بر˘غ˘˘م˘˘لا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا
بر˘غ˘م˘لاو ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ح˘ت˘ن˘م ن˘ي˘˘ب با˘˘هذ˘˘لا
ةديلبلاب ركاصشت ىفطصصم بعلمب برج يذلا

نم لهأاتملا دلبلا و،(0-0) يبلصسلا لداعتلاب
رئازجلا و برغملا نيب ةجودزملا ةهجاوملا
ةصسفانملل ةيئاه˘ن˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف كرا˘صشي˘صس

““ناصش“ ن˘˘ي˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘˘خ˘˘˘لا

 .نوريماكلاب0202 ماع ةررقملا

 :نيوعدملا نيبعÓلا ةمئاق يلي اميفو
قيفوت ،حابرم اياغ :ىمرملا سسارح

.ايافلحوب ايركز ،يواصسوم
ديلو ،ةدايع نب نيصسح :عافدلا

،يفيرصش ناوصضر ،ةفيرصش نب ديلو  ،يتÓع
قوراف ،ةنيصشوب ىفطصصم ،روصشاع مÓصسا
.دادق بيعصش ، يعفاصش

لÓب ،يعيبر دوليم :ناديملا طصسو
،يدادع قيفوت ،ةكبد نب نايفصس ،تاكيرات
.ناقرز مدآا.،دويعصس ريما
حتافلا دبع ،يملصس نيصسح :موجهلا

نميا ،لوحلب ةزمح ،يمصساقلب
ميركلا دبع ،حياصس نب سضاير  ،سسويحم
.يراوز

0202“ ناش“ تايفصت

برغملأ ءاقلل ريسضحتلأ نولسصأوي رسضخلأ ويلحم

 ”كيجاملا“ ـب ديشت ةيتارامإلا ةفاحصلا
امبصسح ،ةرقوب ديجم باصشلا يرئازجلا هبردم نم ةمصصبب كلذو ،يتاراملا يرودلا يف سسماخلا زكرملا لتحي ثيح ،هل لصضفألا يه ةيخيرات مصسوم ةيادب ةريجفلا يدان مدقي

ام لصضفأا راهظإاب نيبعÓلا ةبغر لظ يف كلذو ،ةيناثلا ةلحرملا غولب يف ةريجفلا تاحومط نم ززع ““اتح““ ىلع زوفلا نأا تلاق يتلاو ةيتاراملا ““يصضايرلا““ ةفيحصص هتدكأا
سضعب كانه نأا ديب““ :ةرقوب لاقو ،ةيصساصسألا ةليكصشتلا نمصض بعللا ةصصرف ىلع لصصحت مل يتلا رصصانعلا ةكراصشمو يرودلل ايوق ارابتخا لثمت يتلا ةقباصسملا يف مهيدل
قيرفلا نأا ىلإا اتفل ،““ريدقت لقأا ىلع فادهأا ةثÓث نم رثكأا انلجصسل ترمثتصسا ول يتلاو سسفانملا ىمرم مامأا ةلهصسلا سصرفلا رادهإا يف تلثمت يتلاو ةجعزملا ةريغصصلا ليصصافتلا

يئاهنلا عبر رودلا غولبو لهأاتلا يف هظوظح ةرقوب ديجم قباصسلا يرئازجلا يلودلا هبردي يذلا ةريجفلا يدان ززعو اذه. ،ريخألا ةصسمللا يف لمعلا نم ديزملا ىلإا ةجاحب

ديلو.ف1- 0. اتح ىلع هزوف دعب كلذو ،طاقن7 ديصصرب ةيناثلا ةعومجملا يف يناثلا زكرملل هلÓتحا دعب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

لئابقلا ةبيبش

فورحلأ ىلع طاقنلأ عسضيو دوليف عم عمتجي لÓم

تاب ،راودم ميركلا دبع ةفرتحملا ةطبارلا سسيئر نأا ودبي
ةئيه يناث سسأار ىلع ةريخألا هتاعاصس ىتح وأا همايأا سشيعي
ءا˘صضعأا نأا ة˘˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘صصم تد˘˘كأا ن˘˘يأا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يور˘˘ك
ايمصسر هدصض كرحتلا اوررق ،ةئيهلا تاذل يذيفنتلا بتكملا
نم ،ةمصصاعلا قدانف دحأا يف ارخؤوم ئراط عامتجا دقع نيأا
سسيرا˘˘ب ن˘˘م ار˘˘خؤو˘˘م د˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لا راود˘˘˘م ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا بح˘˘˘صس ل˘˘˘جأا
ءاصضعأا درمتو .ةليوط ةدم ذنم هماهم نع بئاغلاو ةيصسنرفلا
ىل˘ع ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘ك˘م˘˘لا

ن˘ع ءا˘صضعأا ة˘ت˘صس بي˘غ˘ت ن˘ي˘ح ،راود˘م م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع م˘˘ه˘˘صسي˘˘ئر
ع˘صضو˘ل ،ي˘صضا˘م˘لا تب˘صسلا مو˘ي راود˘م ه˘ج˘مر˘ب يذ˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
،رئازجلا ىلإا هتدوع ىدل ظحل نأا دعب ،فورحلا ىلع طاقنلا

هب˘ت˘ك˘م ي˘فو ة˘يور˘ك˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘خاد ثد˘ح˘ت ارو˘مأا كا˘ن˘ه نأا˘ب
،مÓ˘عو˘ب د˘م˘ح˘م ،راردأا ي˘ل˘كأا ،ءا˘صضعألا ن˘م ل˘ك˘ف ،يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

نادو˘ع˘صسم ،ةدار˘ه كور˘ب˘م ،ر˘صضخ˘˘ل˘˘ب دار˘˘م ،مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب قورا˘˘ف

ودبيو ،ةيصضقلا هذه يف ءارولا ىلإا عجارتلا نووني ل ،لامج
ريصسي لازل هنأاب نوري يذلا ،راودم سسأار نع نوثحبي مهنأا
نيح هباونل تايحÓصصلا طعي ملو ،ةيدرف ةقيرطب ةطبارلا

داحتا اهعطا˘ق ي˘ت˘لا ي˘براد˘لا ةارا˘ب˘م ة˘ي˘صضق د˘ع˘تو .ا˘ب˘ئا˘غ نا˘ك
،سسأاكلا تصضافأا يتلا ةرطقلا ،رئازجلا ةيدولوم دصض ،ةمصصاعلا

يف رخآا لوؤوصسم يأا فلكي ملو ،فتاهلاب راودم اهرادأا ثيح
عا˘م˘ت˘جا ءا˘صضعأا ة˘ت˘صسلا ع˘طا˘ق د˘قو ،ا˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘˘يإل ه˘˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م
نأاب تامولعم هتءاج امدعب رخآلا وه هنع باغ يذلا ،راودم
ةمولعملا نأا ا˘م˘ك ،عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه اور˘صضح˘ي ن˘ل ه˘ب˘ت˘ك˘م ءا˘صضعأا

ناكملا ىلإا اوءاج نيذلا ،ةمصصاعلا داحتإا راصصنأا عماصسم تغلب
ي˘لاد˘ب ““كي˘ب˘˘م˘˘لوأا““ قد˘˘ن˘˘ف ي˘˘ف عا˘˘م˘˘ت˘˘جÓ˘˘ل ارر˘˘ق˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا

مدعب ةبلاطملاو ،مهقيرفل ثد˘ح ا˘م ىل˘ع او˘ج˘ت˘ح˘ي˘ل ،م˘ي˘هار˘ب
.رئازجلا ةيدولوم دصض يبرادلا ةارابم عطاق نأا دعب هتبقاعم

بيجن.ج

ةطبارلا لخاد ابققنا هجاويو راصعإلا نيع يف راودم

سضاير هدوقي يذلا يلاحلا ل˘ي˘ج˘لا نأا˘ب ،ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘م ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج د˘كأا
لÓخ ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘قو ،ن˘ي˘برا˘ح˘م˘لا خ˘يرا˘ت ي˘ف قÓ˘طإلا ىل˘ع ل˘صضفألا نو˘ك˘ي د˘ق ،زر˘ح˘م
ل ،لبق نم اذه تلق ““ :ايبمولوك ءاقل ةبصسانمب سسما لوا اهدقع يتلا ةيفحصصلا ةودنلا
يف قÓطإلا ىلع لصضفألا نوكي نأا نكمي بختنملا اذه نكل ،لايجألا نيب ةنراقملا ديرأا

،2891 بختنم ةنميهل ادح عصضو هنأل اديج ناك4102 ليج““ :فاصضأاو ،““رئازجلا خيرات
ايقيرفإا ممأا سسأاكب زوفلا وهو لبق نم ثدحي مل ازاجنإا ققحيو ليجلا اذه يتأاي نأا لبق

ةلصصاوم وه نآلا ينمهي ام لك““ :متخو ،““رمتصسم لكصشب مدقتلا ديج رمأا هنإا ،نطولا جراخ
ملح يدل ،ةيدولا تايرابملا يف ىتح تاراصصتنلا نم ديزملل يرئازجلا بختنملا ةدايق

.رمألا ينفلك امهم هغولب ىلع لمعأاصسو ،نيبراحملا ةقفر هقيقحت يف بغرأا ليمج
ديلو.ف

دعب ،ة˘مرا˘ع فو˘خ ة˘جو˘م ي˘ي˘ل˘ب˘نو˘م يدا˘ن ر˘ي˘ها˘م˘ج تبا˘ت˘نا
هليجصست بقع روليد يدنأا يرئازجلا يلودلا اهمجاهم طوقصس

ريدملا ررقيل ،يصسنرفلا يرودلا يف وكانوم يدان دصض افده
دعب ةرصشا˘ب˘م هر˘ي˘ي˘غ˘ت نا˘ير˘كاز ر˘يد ل˘ي˘صشي˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
تاصصوحفلا تن˘ي˘بو ،ة˘با˘صصإلا˘ب هر˘ثأا˘ت بب˘صسب ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا
قزمت˘ل ه˘صضر˘ع˘ت ،ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ا˘هار˘جأا ي˘ت˘لا ة˘ق˘م˘ع˘م˘لا

نامرحب ببصستي نل يذلا رمألا ،ةلصضعلا ىوتصسم ىلع طيصسب
زاهجلا ررقو ،ةليوط ةرتفل نيدايملا نع بايغلا نم بعÓلا

ةرتفل يرئازجلا يلودلا عصضخي نأا يصسنرفلا قيرفلل يبطلا
نع اهدعب نÓعإلا متي نأا ىلع ،لماك عوبصسأاب ردقت ةيجÓع
لصضفي ثيح ،ه˘ئا˘ف˘صشت˘صسا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ب˘قار˘م د˘ع˘ب ه˘با˘ي˘غ ةد˘م
م˘قا˘ف˘ت ة˘فا˘خ˘م ي˘ج˘يرد˘˘ت ل˘˘ك˘˘صشب جÓ˘˘ع˘˘لا ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘م بعÓ˘˘لا
ىلإا ةعرصسب ةدوعلل يدحتلا ييلبنوم فاده عفرو ،ةباصصإلا
ا˘ع˘ير˘صس ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘يدا˘ن ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج د˘˘عو نأا د˘˘ع˘˘ب ،ن˘˘يدا˘˘ي˘˘م˘˘لا

تاحيرصصت يف لاق ثيح ،ةلبقملا ةارابملا يف ةكراصشملاو
،براحم يننأا مكل نيبأاصس““ :ةيصسنرفلا ““ريبيلديم““ ةفيحصصل

ةاراب˘م˘لا نأا ا˘م˘ل˘ع ،““سسمار يدا˘ن ةارا˘ب˘م ي˘ف ار˘صضا˘ح نو˘كأا˘صسو
عوبصسألا ءاهتنا دعب ةرصشابم يأا ،يراجلا ربوتكأا91 يف ماقتصس
يتلا ةارابملا رمع نم65 ةقيقدلا يف روليد طقصسو ،يلودلا

يف افده هليجصست دعب ةرصشابم ،و˘كا˘نو˘م م˘ه˘ف˘ي˘صضب م˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
ملآاب سسحي هتلعج اهب ماق يتلا ةكرحلا نأا ودبيو ،ءاقللا

هليمزل هنا˘ك˘م كر˘ت˘ي˘ل ،ار˘ك˘ب˘م ةارا˘ب˘م˘لا ءا˘ه˘نإا ه˘ي˘ل˘ع تم˘ت˘ح
.ههجو ىلع ةيداب رثأاتلا ةمÓعو ارامك ناميلصس
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 وغنوكلا ءاقل ةثداح تزواجت دقل“:يوادوب
”يلبقتسم ىلع ايلاح زكرأو

ناد˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م ،يوادو˘˘˘ب ما˘˘˘صشه لا˘˘˘ق
ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن ىو˘˘ط ه˘˘نإا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

هجو يذلا ،يفحصصلا عم فÓخلا ةحفصص
ةارا˘ب˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن بق˘ع ا˘حرا˘ج ا˘˘مÓ˘˘ك ه˘˘ل
و˘غ˘نو˘ك˘لا بخ˘ت˘ن˘م د˘صض ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘يدو˘لا
ي˘˘ف يوادو˘˘ب ف˘˘صصوو ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا

قÓ˘ط˘نا ل˘ي˘ب˘ق ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصل˘ل تا˘ح˘ير˘صصت
بخ˘ت˘ن˘م˘ل ةر˘ي˘خألا ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ة˘صصح˘لا
ةنيدمب ايبمو˘لو˘ك ءا˘ق˘ل ة˘ي˘صشع ر˘ئاز˘ج˘لا
يداعلا رمألاب ثد˘ح ا˘م ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ل˘ي˘ل
ه˘تر˘ي˘صسم ي˘ف ار˘ي˘ث˘ك ه˘˘فدا˘˘صصي د˘˘ق يذ˘˘لا
ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو ،ة˘˘˘ي˘˘˘فار˘˘˘ت˘˘˘حلا

ة˘صصا˘خ ،سصخ˘صشلا اذ˘ه ه˘لا˘ق ا˘م ي˘نأا˘˘جا˘˘ف
اذ˘هو ح˘ير˘صصت˘لا ي˘ف بغرأا ن˘كأا م˘ل ي˘ن˘˘نأا
نآلا ةثداحلا تزواجت يننكل ،يداع رمأا

ن˘م ز˘ها˘ج ا˘نأا ،ير˘ه˘ظ ف˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘صضوو
ةقيرط لصضفأاب درلل ةيونعملا ةيحانلا

،““سصخصشلا اذه ىلع ناديملا ةيصضرأا قوف
لأا يلعو فرتحم بعل نآلا انأا““ :متخو
هذ˘˘ه ل˘˘ك ،رو˘˘مألا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ل ثر˘˘˘ت˘˘˘كأا
ة˘ل˘صصاو˘م˘ل ر˘ث˘كأا ي˘نز˘ف˘ح˘ت˘صس تا˘فر˘˘صصت˘˘لا
يف يتيقحأا ديكأات ىلع لمعلاو روطتلا
.““يرئازجلا بختنملا ةقفر دجاوتلا
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فيطصس قافو

قيرفلل ابردم يوفاسص يرسسيوسس ميسسرت وحن

ةنجل رارق يف نعطلا ةمصصاعلا داحتا ةرادإا تررق
ي˘صضا˘ق˘لاو ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا لوأا ردا˘˘صصلا طا˘˘ب˘˘صضنلا

مصصخو رئازجلا ة˘يدو˘لو˘م˘ل ي˘براد˘لا طا˘ق˘ن ح˘ن˘م˘ب
ةمارغ بناج ىلا ةراطصسوصس ديصصر نم طاقن ثÓث
نامرحو م˘ي˘ت˘ن˘صس نو˘ي˘ل˘م001 ب ةرد˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م
ي˘˘هو , ي˘˘نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘لا ثب˘˘˘لا قو˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘لا
تابوقعلا نوناق يف اه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصن˘م˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
قيرفلا ةرادإا بصسحبو , ةطبارلا هب ريصست يتلا
ررقت دقف سسمأا ءاصسم انايب تردصصأا يتلا يمصصاعلا

انوناق اهل لوخملا تاهجلا ىوتصسم ىلع نعط عصضو
ي˘ف ءا˘ج ا˘م با˘صسح ه˘قو˘ق˘ح يدا˘ن˘لا در˘ت˘˘صسي ىت˘˘ح

تمز˘ت˘لاو ا˘صضيأا ةرادإلا تد˘ه˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا سصن
نئمطت ىتح يدانلا قوقح نع عافدلا ةلصصاومب

عصضولاب اعرذ او˘قا˘صض ن˘يذ˘لا ن˘ير˘صصا˘ن˘م˘لا ة˘ي˘صسف˘ن
ن˘يد˘قا˘ح˘لا ىت˘ح ر˘صسي ل يذ˘لاو يدا˘ن˘لا ي˘ف ما˘ع˘˘لا

مدع اوررقو مهطاصشن نوبعÓلا دمج ثيح هيلع
مازتلا مد˘ع بب˘صسب تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم ةدو˘ع˘لا
لصصحتي مل ثيح ةيلاملا مه˘تاد˘ه˘ع˘ت˘ب ن˘ير˘ي˘صسم˘لا
رو˘ه˘صشلا د˘يد˘ع ذ˘˘ن˘˘م م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس يأا ىل˘˘ع نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

نجصس ةي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع يدا˘ن˘لا با˘صسح د˘ي˘م˘ج˘ت بب˘صسب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ي˘هو ,داد˘ح ي˘ل˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا كلا˘˘م
دجت مل يتلا ةيمصصاعلا ةليكصشتلا لبقتصسم ددهت
يذلا يلاحلا عقنتصسملا نم اهجرخي فاصش لح يأا
نوطبري نوريثكلا نأاو ةصصاخ كصش نود لوطيصس
ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا ىل˘ع ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ق˘˘ي˘˘ي˘˘صضت˘˘ب ر˘˘مألا

ن˘م . كار˘˘ح˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف ي˘˘ف هرا˘˘صصنأا ف˘˘قاو˘˘م بب˘˘صسب

ىماد˘ق˘لا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا ىل˘˘ع داد˘˘ح حو˘˘بر در ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
ةقÓع ةيأا هيدل تصسيل هنأا دحاولا فرحلاب لاقو

تقو˘لا ي˘ف يدا˘ن˘لا ن˘م د˘ي˘ع˘ب ن˘˘م لو بير˘˘ق ن˘˘م ل
داحتا يف قباصسلا بعÓلا داز دقو اذه , نهارلا
د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا بعا˘ت˘م ن˘م ف˘ل˘خ˘ي د˘م˘ح˘م ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا
ىل˘˘ع ل˘˘صصح˘˘ت˘˘ي ىت˘˘ح ي˘˘لود˘˘لا دا˘˘ح˘˘تÓ˘˘˘ل ه˘˘˘ئو˘˘˘ج˘˘˘ل
ثي˘ح ا˘ه˘ب ن˘يد˘ي لازل ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ه˘تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت
ثÓ˘ث ه˘ت˘م˘ي˘ق ا˘م˘ب ردا˘صصم بصسح بعÓ˘˘لا بلا˘˘ط˘˘ي
هلمحتي نل يذلا رمألا وهو , ةلماك ميتنصس رييÓم
نع زجعيو ةريبك ةيلام لكاصشمب رمي يذلا يدانلا

ة˘˘˘م˘˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا جرا˘˘˘خ تÓ˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ىت˘˘˘˘ح د˘˘˘˘يد˘˘˘˘صست
.ةينطولا ةلوطبلا يف هتاهجاومل
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،فيطصس قافو ةرادإا لغصشت بردملا ةيصضق لازت ل
ريخ ليقتصسملا فلخيصس نم نع اهثحب لصصاوت يتلا
ىلع ةيتاذ ريصس ةدع دجاوتو اميصس ،يوصضم نيدلا

نيب رابخألا براصضتو ،ةيافلح دهف سسيئرلا ةلواط
هجتت ثيح ،كانه نم رخآاو انه نم مصسا عم قافتا
ا˘برد˘م ،يو˘فا˘صص لووار ير˘˘صسيو˘˘صسلا نÓ˘˘عإل ةرادإلا

بقع تا˘صضوا˘ف˘م˘لا مد˘ق˘ت ل˘ظ ي˘ف ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل اد˘يد˘ج
هتقفاوم هحنمو ،ة˘يا˘ف˘ل˘ح تع˘م˘ج ي˘ت˘لا تلا˘صصتلا
نم ثيح ،ةينفلا ةصضراعلا يلوت لجأا نم ةيئاهنلا
ةصشقانم لجأا نم رئازجلاب مويلا لحي نأا رظتنملا

سسأار ىل˘ع ه˘ما˘ه˘م ةر˘صشا˘ب˘م ل˘˘ب˘˘ق ،ل˘˘ي˘˘صصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا تلا˘صصتلا د˘˘ع˘˘بو .ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
ةصصاخو ،نيبردملا نم ددع عم ةيفياطصسلا ةرادإلا

ة˘فÓ˘خو ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت ل˘جأا ن˘م بنا˘جألا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
يصسنرف˘لا ع˘م تلا˘صصتلا د˘ع˘ب˘ف ،يو˘صضم ل˘ي˘ق˘ت˘صسم˘لا

م˘ت˘ت م˘لو ،ز˘ت˘نا˘ه كير˘يد˘ير˘ف م˘ث ،سسي˘برو˘ك نلور

اهمامتها ةرادإلا تّهجو ،بابصسألا فلتخمل ةقفصصلا
ىلع قفاو يذلا يوفاصص لووار يرصسيوصسلا بردملل
بردمك ةينفلا ةصضراعلاب قاحتللاو ةمهملا يلوت
سصخ˘صشلا ةرادإلا ه˘ي˘ف ىر˘ت ثي˘ح ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘صسي˘˘ئر
ةي˘ع˘صضو˘لا ن˘م ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لا جار˘خإا ل˘جأا ن˘م بصسا˘ن˘م˘لا
ا˘ه˘صشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘مزأاو ا˘ه˘ي˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ىدأا ام ،يراجلا مصسوملا ةيادب ذنم ““دوصسلا رصسنلا““
ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش ة˘م˘يز˘ه د˘ع˘ب يو˘صضم با˘ح˘˘صسنا ىلإا
د˘ق ةرادإلا نإا˘ف ،ةد˘كؤو˘˘م ردا˘˘صصم بصسحو .ةر˘˘ي˘˘خألا
نم يوفاصص يرصسيوصسلا ينقتلل ةيمصسر ةوعد تلصسرأا
ينطولا بارتلا ىلإا لوخدلا ةريصشأات جارختصسا لجأا

نأا عّقوتملا نم ثيح ،برق نع تاصضوافملا مامتإاو
ل˘جأا ن˘م ف˘ي˘ط˘صس ىلإا ن˘ي˘مدا˘ق˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا ي˘ف ل˘˘صصي
سضعب ىلع قافتلاو تاصضوافملا ةلواط يف سسولجلا
نأاو ةصصاخ ،يئاهنلا قافتلا ميصسرت ليبق ليصصافتلا

اقفتا دق ا˘نا˘ك ن˘ي˘فر˘ط˘لا نأا˘ب ي˘حو˘ت تار˘صشؤو˘م˘لا ل˘ك

يوفاصص لعجي ا˘م ،د˘ق˘ع˘لا دو˘ن˘ب ع˘ي˘م˘ج ىل˘ع ا˘ب˘ير˘ق˘ت
سضع˘˘˘ب تب˘˘˘هذ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،يو˘˘˘صضم ة˘˘˘فÓ˘˘˘خ˘˘˘ل اد˘˘˘ج بر˘˘˘˘ٌلا
رصشابيصس يرصسيوصسلا ينقتلا نأاب ديكأات ىلإا رداصصملا

ريصضحت لجأا نم ةلبقملا ةليلقلا مايألا لÓخ هماهم
ءاعبرألا ررقملا فلصشلا ةعيمج ءاقل دعومل قيرفلا

نوكي دقو ،ةنماثلا ةلوجلا نمصض يراجلا ربوتكأا32
هذه يف قير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘ل طا˘ي˘ت˘حلا ة˘كد ىل˘ع ا˘صضيأا
،ينابصسإلا – يرصسيوصسلا بردملا نأا ركذي .ةهجاوملا

يف لمعلا هل قبصسو ةنصس64 رمعلا نم غلبي ،يوفاصص
ةمل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م رار˘غ ىل˘ع ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘يد˘نأا ةد˘ع
ة˘ي˘ق˘ير˘فإا ة˘يد˘نأا ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘˘مو
ةيدم˘ح˘م˘لاو سسا˘ن˘ك˘مو ة˘ج˘ن˘ط ة˘ل˘كا˘صش ي˘ف ة˘ي˘بر˘عو
ا˘ي˘ب˘ما˘غ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م برد ا˘م˘ك ،بر˘غ˘م˘˘لا ي˘˘ف ةد˘˘جوو
ي˘ف د˘˘نÓ˘˘يز˘˘يو˘˘صسو ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإاو ىط˘˘صسو˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإاو
.ايقيرفإا
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ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا ة˘لو˘ج˘لا ءا˘ق˘ل ن˘ع ن˘ي˘صسح ح˘لا˘ب م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا بي˘˘غ˘˘ي˘˘صس
ببصسب تبصسلا اذه نارهو ةيعمجب داحتلا عمجيصس يذلا ةلوطبلا
ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ذ˘خ˘ف˘˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإلا
لا˘م˘كإا ن˘م بعÓ˘لا ن˘ك˘م˘˘ت˘˘ي م˘˘لو ةدا˘˘ع˘˘صسو˘˘ب ل˘˘مأا ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا
ة˘˘صساو˘˘م برد˘˘م˘˘لا ر˘˘ط˘˘صضا ا˘˘م و˘˘هو ة˘˘با˘˘صصإلا بب˘˘صسب ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م˘˘˘لا

بايغ دكأاتو ،يناهلب هليمز هناكم محقأاو (76 د) يف هجارخإل
،هرودب ،يبطلا مقاطلا هنياع نأا دعب ةلبقملا ةجرخلا نع حلاب
يف اهل سضرعت يتلاو اصضيأا ةباصصإا نم يموت مركأا عفادملا يناعي

ة˘ه˘ج˘لا ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك تادو˘ه˘ج˘م لذ˘ب نأا د˘ع˘ب ةدا˘ع˘صسو˘ب ل˘˘مأا ءا˘˘ق˘˘ل
ءا˘ق˘ل ي˘ف بعÓ˘لا ة˘كرا˘صشم ىق˘ب˘تو ،ا˘ي˘مو˘ج˘هو ا˘˘ي˘˘عا˘˘فد ىر˘˘صسي˘˘لا
نأا دعب كلذو مويلا ةريبك ةبصسنب حصضتتصسو ةدكؤوم ريغ ““ومزل““

ل يموت مركأا ةباصصإا نأا حصضتا ام ةلاح يفو ،بعÓلا ةنياعم متت
بعاتم نم ديزتصسف نارهو ةيعمج ءاقل يف ةكراصشملاب هل حمصست
ز˘ها˘ج ه˘ن˘ع ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ر˘ط˘صضي˘صس يذ˘لا ي˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا
 .ةمداقلا ةجرخلا يف ةكراصشملل

 ر.ناميلصس

 ةبانع داحتا

كسش لحم يموت ةكراسشمو ةباسصإلأ ببسسب ““ومزل““ ءاقل نع بيغي حلاب

 خيصش نب ليجل ةيوق ةعفصص هجو

 زرحم ليج نأأ دكؤوي يسضاملب
لــــسضفألأ وـــــه

¯ ê.fé«Ö

نأا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘صصم تلا˘ق

معدي هنأا نم مغرلابو لÓم فيرصش يدانلا سسيئر

مل يدانلا بعل ةقيرط نأا ريغ دوليف يلاحلا بردملا

د˘يد˘ع تب˘ع˘ل ة˘ل˘ي˘ك˘˘صشت˘˘لا نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب ن˘˘صسح˘˘ت˘˘ت

ةصسفانملا يف ىتح وأا ةلوطبلا يف ءاوصس تايرابملا

فلصشلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل ي˘ف ىر˘ج ا˘م نأا ر˘ي˘غ ة˘يرا˘ق˘لا

ن˘م د˘يد˘ع˘لا حر˘ط˘ي ة˘ل˘ي˘ك˘˘صشت˘˘ل˘˘ل تها˘˘ب˘˘لا دودر˘˘م˘˘لاو

ل˘˘صصاو˘˘ي نأا ىل˘˘ع برد˘˘م˘˘لا ةرد˘˘ق لو˘˘ح تلؤوا˘˘صست˘˘˘لا
ىل˘ع ل˘ب˘ق˘م يرا˘ن˘ك˘لا نأاو ا˘م˘ي˘صس ل جا˘ه˘ن˘˘م˘˘لا سسف˘˘ن˘˘ب
ىتح وأا ةيراقلا ةصسفانملا يف ةصصاخ ةمهم تايرابم
دقعل هعفد يذلا رمألا وهو , ةيلحملا ةلوطبلا يف
فور˘ح˘لا ىل˘ع طا˘ق˘ن˘لا ع˘صضو˘ل ه˘ع˘م ئرا˘˘ط عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

ة˘ح˘صضاو رو˘مألا نو˘ك˘ت ىت˘ح تا˘ي˘لوؤو˘صسم˘لا د˘يد˘ح˘تو
ة˘ط˘بار ة˘ق˘با˘صسمو ة˘لو˘ط˘ب˘لا راو˘صشم ن˘م ىق˘ب˘ت ا˘م˘ي˘˘ف
اهصشيع˘ي تا˘ب ي˘ت˘لا تا˘طو˘غ˘صضلا نأاو ة˘صصا˘خ لا˘ط˘بألا
ءا˘ق˘ل ي˘ف ل˘صصح ا˘م ل˘ي˘لد˘ب ة˘يو˘ق تح˘ب˘صصأا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

مل يتلا راصصنألا ةجرخو ةريخألا فلصشلا ةيعمج

يتلاو يدانلا اهب بعل يتلا ةقيرطلا اريثك مهبجعت
سضعب دجاوت نأا امك عقوتملا نم ريثكب لقأا تناك
حر˘ط˘ي ة˘ي˘ما˘مألا ةر˘طا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘صصا˘˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ةبيبصشلا ةدايق ىلع مهتردقو تلؤواصستلا نم ديدعلا
قباصس تقو يف فرتعا سسيئرلا نأا ركذي ,نامألا ربل
ىلع ةصصاخ ةليكصشتلا يف زكارملا سضعب ةيدودحمب
اصشه رهظ يذلا عافدلا ىتحو يمامألا طخلا ىوتصسم
فاد˘هألا ةر˘يا˘˘صسم ىل˘˘ع ردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غو ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘ك˘˘صشب
رورم عم اهل ع˘ل˘ط˘ت˘ي يدا˘ن˘لا ح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا تا˘نا˘هر˘لاو
.عيباصسألا

ءاقللا ةرادإل يلام نم ميكحت يثقث
،يلام نم ميكحت يثÓث ““فاكلا““ مدقلا ةركل ةيقيرفلا ةيلاردفنوكلا تنيع ،ىرخأا ةهج نم

م˘ك˘ح˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ر˘يد˘يو ،ل˘ب˘ق˘م˘لا تب˘صسلا مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا ،ر˘ئاز˘ج˘لاو بر˘غ˘م˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م ةرادإل
يناك وصسواغ نيع امنيب  يقيدصص امدآاو ابمب موهنهانطاوم ةدعاصسمب اتياك ودامحم ،يصسيئرلا

.ءاقلل اظفاحم ارايد اصسام يناتيروملا اصضيا فاكلا تنيعو ،اعبار امكح
ديلو.ف

سمير ةهجاومل هتيزهاج دكؤيو ييلبنوم ريهامج نئمطي روليد

،ةنيطنصسق بابصشل ماعلا ريدملا فثك
،ي˘صضا˘ير˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘لاو ،جار˘˘جر د˘˘ي˘˘صشر
يف امهتاعام˘ت˘جا ،جو˘ج˘م ن˘يد˘لا ر˘صصن
عا˘صضوأا ة˘صشقا˘ن˘م˘ل ،ة˘ي˘صضا˘م˘لا ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘يا˘صضق˘لا بي˘تر˘تو ،يدا˘ن˘لا

فدهيو ،يرادإلاو يصضايرلا نيقصشلاب

ةدا˘عإل ة˘ق˘ير˘˘ط دا˘˘ج˘˘يإا ىلإا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لا
ريفوتو ،ةحيحصصلا ةكصسلا ىلإا قيرفلا

لجأا نم ،لكاصشملا نع اديعب لمع وج
ي˘ف ل˘صشف˘لا د˘˘ع˘˘ب ،ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا ن˘˘ي˘˘صسح˘˘ت
،يرودلا يف ةديج ةقÓ˘ط˘نا ق˘ي˘ق˘ح˘ت

نم طاقن8 عمجب قيرفلا ىفتكا ثيح

نأا ةبرقم رداصصم نم ملعو ،ةنكمم12
،ىرخأا ةصصرف حنم ىلع قفتا يئانثلا
نم ،ينافل سسينيد يصسنرفلا بردملل
دا˘˘˘ج˘˘˘يإاو ،عا˘˘˘˘صضوألا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصت ل˘˘˘˘جأا
،تاراصصتنلا ةكصس ىلإا ةدوعلل لولحلا

لصصفم ريرقت زيهجت هنم ابلط ثيح

معد˘لا ىلإا جا˘ت˘ح˘ت ي˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا ن˘ع
لك دقعيصسو ،يوتصشلا وتاكريملا لÓخ

،ة˘ي˘ف˘ح˘صص ةود˘˘ن جو˘˘ج˘˘مو جار˘˘جر ن˘˘م
ديدعلا حيصضوتل ،يدانلا رقمب ،مويلا

سصخ˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو رو˘˘˘˘مألا ن˘˘˘˘م
ديلو.ف.قيرفلا

ةديدج ةصرف نافق حنميةنيطنسق بابش

رايلم3 ـب بلاطي /ةمصصاعلا داحتا

““ةراطسسوسس““ بعاتم نم ديزي فلخي
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ة˘ك˘ل˘سسر˘لا نو˘لا˘سص ي˘ف ““كيا˘ب ن˘ير˘غ““ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج تكرا˘˘سش
تر˘˘˘ج يذ˘˘˘لا ““EDAVER ““9102 تاياف˘ن˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو
ةعبطلا تفرعو ،ةمسصاعلاب سضراعملا رسصقب هتايلاعف
سسي˘˘ئر ف˘˘سشكو ة˘˘لود71 ةكراسشم نو˘لا˘سصل˘ل ة˘ع˘بار˘لا

ـل يسشيسشع˘ل م˘ي˘ك˘ح˘لا د˘ب˘ع ءار˘سضخ˘لا ة˘جارد˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يف ““كياب نيرغ““ ةكراسشم نع هثيدح يف ““ةعاسس رخآا““

ىلإا ادج ةحجان تناك انتكراسشم »:Óئاق ةرهاظتلا هذه
تا˘قا˘ط˘لا و ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو تر˘ك˘سش ثي˘ح دود˘ح˘لا د˘˘ع˘˘بأا
انتيعمج يطاورز ءارهزلا ةم˘طا˘ف ةد˘ي˘سسلا ةدد˘ج˘ت˘م˘لا

لاجم يف ةزيمتملا اهتاراكتبا و لسصاوتملا اهطاسشن ىلع
ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ا˘ن˘حا˘ن˘ج راز ا˘م˘ك ة˘ن˘طاو˘م˘لا و ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا

و ريبك راوز˘لا لا˘ب˘قإا نا˘ك و ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا مÓ˘عإ’ا ل˘ئا˘سسو
نيذلا بناجأ’ا سضعب نم و تاي’ولا ىتسش نم ادج ريبك

و حانجلاب انراز نم لك ركسشن ،ةيعمجلا راكفأاب اوبجعأا
ىسسنن ’ امك اندناسس نم لك ركسشن و انمرك نم لك ركسشن
ةفرغلا ةسصاخ انسصخسش يف هتقث عسضو نم لك ركسشن نأا
ةيرئازجلا ةلاكو˘لا و ة˘عا˘ن˘سصلا و ةرا˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
يمع روسضحب ازيمم ناك هتعبط يف نولاسصلاو تايافنلل
يذلا ““كياب نيرغ““ ةيعمج يف طسشانلا وسضعلا يداهلا
ةيعمج تح˘ج˘نو ،““رو˘سضح˘لا ن˘ي˘ب ة˘سصا˘خ ة˘ح˘ك˘ن ىط˘عأا
اهتاطاسشن فل˘ت˘خ˘م˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا ي˘ف ءار˘سضخ˘لا ة˘جارد˘لا

اهتمظن يتلا ةئيبلاب ةقلعتملا ةيسسيسسحتلا اهتÓمحو
دقو جراخلا ىلإا اهادسص لسصو ثيح اهجراخو ةبانع يف
يف ““فيظن بعلم يف فيظن بعل““ ةردابم سسمأا اومظن
يتلا ي˘ب˘مو˘لو˘ك˘لا هر˘ي˘ظ˘ن ما˘مأا ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا ءا˘ق˘ل

 ر.سس.اسسنرفب ““ليل““ ةنيدمب ترج

ةيبنجأا ةلود71 ةكراسشم فرع

نولاص يف كراشت ”كياب نيرغ“ ةيعمج
تايافنلا نيمثتو ةلكسرلا

““JPMB““ ةقرف حلاسصم اهّتنسش ةمهادم ةيلمع لÓخ

فيقوتو ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةيمك زجح
ةبانعب اياضضق ةّدع يف نيطروتم نيضصخضش

ة˘قر˘ف˘لا ح˘لا˘سصم تّ̆ن˘˘سش
ة˘طر˘˘سشل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م˘˘لا
يد˘˘˘ي˘˘˘سسب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا

سسمأا لوأا ءا˘˘سسم را˘˘˘م˘˘˘ع
ت˘ّسسم ة˘ي˘ن˘مأا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ثي˘˘ح بهذ˘˘لا داو ّي˘˘˘ح

ز˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ع تر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسأا
تابور˘سشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘ك
فيقو˘ت ع˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك˘لا
ثو˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش

.ايئاسضق امهنع
ي˘ف ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ل˘˘خد˘˘تو
ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا را˘˘˘طإا

ة˘ير˘يد˘م˘لا ا˘ه˘˘ب تردا˘˘ب
ة˘ي’و ن˘مأ’ ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

يف ةّلث˘م˘ت˘م˘لاو ة˘با˘ن˘ع
نم تادوهجملا فيثكت
ةفورعملا ةرواجملا تايدلبلا ءايحأاو ةنيدملا عراوسش لاطت يتلا ةّئيسسلا تاسسرامملا ةفاكل ّدح عسضو لجأا

قطانملا ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ءادوسسلا طاقنلا بلغأا نأاو املع ةيرسضحلا مئارجلا عاونأا ىّتسش لاحفتسساب
قاطنلا ةعسساو ةينمأا تامهادمو ةيليل تايرود ارخؤوم تدهسش دق ةطرسشلا تاوق سصاسصتخا ميلقإ’ ةعباتلا
لسصّتم قايسس يفو ،ةيعرسشلا ريغ تاطاسشنلا نم ةعومجمل ّدح عسضوو نيمرجملا نم ددع فيقوت نع ترفسسأا

امهنع ثوحبم نيسصخسشب ةحاطإ’ا نم ““JPMB““ رامع يديسسب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا تّنكمت دقف
04و63 نيب ام امهرامعأا ةحوارتملا نيريخأ’ا نيذه طّروت نيأا ،اهتّنسش يتلا ةمهادملا ّةيلمع لÓخ ايئاسضق

ةحلسسأا ةزايح عم ةيعرسش ريغ ةقيرطب ةيلوحكلا تابورسشملا عيبو ةقرسسلا اهزربأا اياسضقلا نم ةلمج يف ةنسس
عاونأ’ا فلتخم نم رمخ ةروراق89 امهفيقوت دنع تطبسض دق ةينمأ’ا حلاسصملا نأاو املع ،ةروظحم ءاسضيب
امم روظحم سضيبأا حÓسس زجح عم عومدلل ليسسم زاغ ةروراق طبسض ىلإا ةفاسضإ’اب ،عيبلا سضرغب امهتزوحب تناك

ىلإا امهميدقت راظتنا يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك امهقح يف ذّختت ركذلا ةقباسس رسصانعلا لعج
ةعباتلا ةطرسشلا تاوق تماق دقف ةيناث ةهج نمو ،اهيف ناطروتملا اياسضقلا يف لسصفلل ةيئاسضقلا تاهجلا
03 ةلاح سصحف ىلإا تسضفأا اهسصاسصتخا عاطقب ةيطرسش ةيلمعب خيراتلا سسفنب سسداسسلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصمل

سصارقأ’ا نم ةربتعم ةي˘ّم˘ك ط˘ب˘سض ع˘م ن˘يرو˘ظ˘ح˘م ن˘ي˘سضي˘بأا ن˘ي˘حÓ˘سس ىل˘ع م˘هد˘حأا ةزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع ثي˘ح ا˘سصخ˘سش
تاجاردلاو تابكرملل ةبقارم ةيلمع سسداسسلا يرسضحلا نمأ’ا حلاسصم تذّفن امك ،هتزوحب اهيلع رثع ةسسولهملا
ةينوناقلا تاءارجإ’ا ةفاك ذاختا يلاتلابّ متيل ةقايسس ةسصخر نود نم امهتارايسس نادوقي نيباسش تفقوأاو ةيرانلا
يتبسس ديلو.نيفلاخملا عيمج دسض ةمزÓلا

قيلعت نود ةروصص

 ريزانخلاو بائذلا طسسو ءارعلا يف هتليل ىسضق امدعب

 لجيجب رهطلا جرب ةيدلبب تاباغلا طضسو دوقفم لفط ىلع روثعلا
طيسشمتلاو ثحبلا نم ةليوط تاعاسس دعب لجيجب رهطلا جرب ةيدلبب هرمع نم ةعبارلا يف لفط ىلع سسمأا رثع

نم هئافتخا دعب روكذملا لفطلا نع ثحبلل اودنجت نيذلا نيعوطتملا سصاخسشأ’ا نم تارسشعلا اهيف كراسش يذلا
نأا نود رهطلا جرب ةيدلبب هيدلاو تيب رداغ امدعب لوأ’ا سسمأا ةيسسمأا دقف دق يفتخملا لفطلا ناكو .هدلاو لزنم
ةيلمعلا يهو ةبيرقلا تاباغلا طسسو هنع ثحبلا ةيلمع قلطنتل دحوتلا سضرم نم يناعي هنأاو اميسس هتهجو فرعت
ىوسس يناعي نكي مل ثيح ، هوركم هبيسصي نأا نود لاغدأ’ا طسسو ايح هيلع روثعلاب تللكو تاعاسس ةدع ترمتسسا يتلا

.هتمÓسس ىلع نانئمط’ا لجأا نم ةيبطلا تادايعلا ىدحإا ىلإا هلقن متيل ةفيفطلا سشودخلا سضعب نم
بائذ نم ةسسرتفملا تاناويحلاب طاحم وهو ةباغلا طسسو ليللا تاعاسس ىسضق لفطلا نإاف هتلئاع نم نيبرقم بسسحو
كلذو ةيهلإ’ا ةيانعلا لعفب لجيج ةي’و اهدهسشت ىرخأا ةزجعم دعي فورظلا كلت يف هعاجرتسسا نأاو ريزانخو
يسضاملا ماعلا ثداحلا سسفنل تسضرعت يتلاو زيزعلا دبع يديسس ةيدلب نم ةردحنملا ءاميسش ةلفطلا ةزجعم دعب
نم ددعو سشيجلا تاوق لبق نم اهنع رثعي نأا لبق روجهم تيب طسسو ءارعلا يف اهتليل تسضق ثيح حانجلا ةقطنمب
 دوعسسم .م.هوركم يأاب اهرودب باسصت نأا نود نيعوطتملا

ةدحو هايملل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا تن˘ل˘عأا
هايم ةيل˘ح˘ت ة˘ط˘ح˘م ف˘قو˘ت ن˘ع ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ةد˘ك˘ي˘ك˘سس
ة˘نا˘ي˘سص لا˘غ˘سشأا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م با˘ب˘سسأ’ ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا

ي˘ف ا˘بذ˘بذ˘ت ثاد˘حإا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك ف˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
نايب يف ةسسسسؤوملا تفسشك ثيح .هايملا عيزوت ةيلمع
ة˘ط˘ح˘م نأا˘ب ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘سسن ىل˘˘ع «ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» تل˘ّ̆سصح˘˘ت
ءاعبرأ’ا مويلا ّيلك لكسشب فقوتتسس رحبلا هايم ةيلحت
ةقاطب كلذ دعب اهلمع لسصاوتسس اميف تاعاسس6 ةّدمل

يف تابذبذت ثدحي دق امم ةعاسس43 ةّدمل طقف%08
تا˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب بر˘سشل˘ل ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘˘م˘˘لا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ةيدلب نم لك يف ةلثمتملاو ةطحملا نم ةديفتسسملا
نأاو املع قئادحلاو ة˘ل˘ف˘ل˘ف ،ة˘مور˘ك يدا˘م˘ح ،ةد˘ك˘ي˘ك˘سس
ةيرئازجلا ةسسسسؤومل ةعباتلا رحبلا هايم ةيلحت ةطحم
ةنسس لك يئزج لكسشب فّقوتت ةدكيكسس ةدحو هايملل
في˘ظ˘ن˘ت˘لاو ة˘نا˘ي˘سصلا لا˘م˘عأا˘ب سصا˘خ˘لا ج˘ما˘نر˘ب˘لا ق˘فو
يتلا ةطحملا لمع رارمتسسا نامسض لجأا نم يئايميكلا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لاو ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا دّوز˘م˘لا ّد˘ع˘˘ت
لامكتسسا راظتنا يف برسشلل ةحلاسصلا هايملاب ةيعانسصلا

عمجملاب هايملا عيزوت ةيلمعل ةنماسضلا عيراسشملا سضعب
عور˘سشم ا˘ه˘ن˘م ر˘كذ˘ن ل˘ك˘ك ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ن˘يد˘م˘ل ير˘سضح˘˘لا

ىلإاو ةرطينقلا ّدسس نم اقÓطنا رجلا ةكبسش ليهأات ةداعإا
نم دهسشت يتلا ةمورك يدامح ةجلاعملا ةطحم ةياغ
لاغسشأ’ا ةبسسن تغلب يذلا ةئيهت ةداعإا عورسشم اهتهج
ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا˘ب ةرا˘سشإ’ا رد˘ج˘ت ،ة˘مّد˘ق˘ت˘م ل˘˘حار˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
تحسضوأا دق ةدكيكسس ةدحو هايملل ةيرئازجلا ةيمومعلا

تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك تذ˘خ˘تا ا˘ه˘ح˘لا˘سصم نأا˘ب ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘ب ر˘˘ب˘˘ع
ن˘˘ي˘˘سسح˘˘ت را˘˘طإا ي˘˘ف جرد˘˘ن˘˘ي ا˘˘م˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لا ر˘˘ي˘˘باد˘˘ت˘˘˘لاو
هايملا عيزوت ةيلمعب ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ تا˘مد˘خ˘لا

ةمرسصنملا تاونسسلا لÓخ تفرع يتلا قطانملا سضعبب
ثيح ،تابرسستلا حÓسصإا يف ةجيتن تابارطسضإ’ا سضعب
ر˘ه˘سش ة˘يا˘غ ىلإاو ة˘ن˘سسلا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا تما˘˘ق
ةكبسش لوط ىلع سصوسصخلا اذهب ةيلمع064 ـب ربمتبسس
ةفاسضإا عيزوتلا ةكبسش لوط ىلع ىرخأا2212و رجلا
،تÓيسصوتلا ةكبسش لوط ىلع ةنايسص ةيلمع4312 ىلإا

ر˘ب˘خ˘م˘˘لا ما˘˘ق د˘˘ق˘˘ف ها˘˘ي˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأاو
رولكلا ةبسسنل رابتخا ةيلمع2247ـب ةدحولل يسسيئرلا

ىو˘˘ت˘˘˘سسم ىل˘˘˘ع8417و تآا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم ىل˘˘˘˘ع
ليلحت6651 ىلإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’ا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘˘ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا

 .يجولويرتكبو يئايميكويزيف
سس.ديلو

رحبلا هايم ةيلحت ةطحم فيظنتو ةنايسص لاغسشأا ببسسب

ةدكيكضسب تايدلب40 يف هايملا عيزوت ةيلمع يف بذبذت

 ةدراو راحتنإ’ا ةيسضرف لظت اميف

 لجيجب ةيليملاب ةرجضشب ةقلعم ةثج ىلع روثعلا
““روفاكلا ““ راجسشأاب ةقل˘ع˘م ة˘ث˘ج ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ع˘قو ىل˘ع سسمأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘خد˘م˘لا نا˘ك˘سس ز˘ت˘ها
مت يتلا ةثجلا يهو تاسضايرلا ةددعتملا ةعاقلا اذكو نيدموب يراوه ةيوناث ةاذاحمب اديدحتو ةقطنملا هذهب ةدجاوتملا
باسش ةثجب اوؤوجافت ةراملا سضعب نإاف ةيلحم رداسصم بسسحو .حيرسشتلل اهعاسضخإا لجأا نم يروتنم ريسشب ىفسشتسسم ىلإا اهلقن
““م/أا““ ىعدي ثلاثلا دقعلا يف باسشل دوعت اهنأاب نيبت يتلاو نيدموب يراوه ةيوناث نع اريثك دعبت ’ ةرجسش ولع نم ىلدتت يهو
ةيامحلاو ةطرسشلا نم رسصانع لخدت اروفو .هتلئاع نم نيبرقم بسسح ةيسضاملا تاعاسسلا لÓخ راظنأ’ا نع ىفتخا دق ناكو
راحتنا ةيلمع نع ةرابع نوكي دق يذلا ثداحلا يف قيقحت حتف عم ةازاوم ةيليملا ىفسشتسسم ىلا ةثجلا لقن لجأا نم ةيندملا

ةثداحلا هذه نأاو املع اهيفن وأا ةيسضرفلا هذه ديكأات راظتنا يف ةسصتخملا حلاسصملا اهتلجسس يتلا تايطعملا سضعب بسسح
دعب ىسسيع د’وأا يحب اديدحتو لجيج ةي’ولا ةمسصاعب يوناثلا روطلا يف ةذيملت عرسصم نم ةعاسس27 دعب تءاج ةميلأ’ا
ةيسضاملا ةرتفلا لÓخ تدهسش لجيج نم ةدع قطانم نأا ىلإا ةراسشإ’ا ردجت امك ، يلئاعلا اهلزنم ةفرسش نم سضماغلا اهطوقسس

هذهب مهتايح ءاهنإا اولسضف نيذلا نسسيئايلا نابسشلا نم اهاياحسض بلغأا ناكو ةيليملا ةيدلب اديدحتو ةلمجلاب راحتنا تايلمع
دوعسسم .م.اهبابسسأاو اهعفاود نع رظنلا فرسصب يمÓسسإ’ا نيدلا اهمرحي يتلاو ةززقملا ةقيرطلا

بئا˘ن˘لا نا ة˘سصا˘خ˘لا ا˘هردا˘سصم ن˘م ة˘عا˘˘سسر˘˘خا تم˘˘ل˘˘ع
تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘سسار ، ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ءا˘˘سضق سسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لا
عورسشلا لجأا نم ،ينطولا يبعسشلا سسلجملاب ةينعملا

د˘حا ن˘ع ،ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘نا˘سصح˘˘لا ع˘˘فر تاءار˘˘جإا ي˘˘ف
ينطولا عمجتلا بزح˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لا و، ة˘م˘لا˘ق ي˘نا˘م˘لر˘ب
يتلا ةينوناقلا تاءارج’ا بسسح اذهو ، يطارقميدلا

اهيف عمتسست ،ةينوناقلا ةنجلل ةسسلج دقع ىلع سصنت
ة˘ي˘نا˘ك˘مإاو ،ه˘ي˘لا ة˘ه˘جو˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا ي˘ف بئا˘ن˘لا لاو˘قأ’
اهئÓمز رارغ ىلع ةيناملربلا ةناسصحلا ىلع اهلزانت
متيل ،ةلادعلا لبق نم نيبولطملا نيقباسسلا باونلا

ءوجللا نود ،سسل˘ج˘م˘لا بت˘ك˘م˘ل ر˘ير˘ق˘ت ع˘فر كلذ د˘ع˘ب
ة˘نا˘سصح˘لا ا˘ه˘لÓ˘خ بح˘˘سست ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ة˘˘سسل˘˘ج د˘˘ق˘˘ع ىلا
يف روت˘سسد˘لا ن˘م721 ةداملل اقبط هن˘م ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لا

ىل˘ع ءار˘ج’ا اذ˘ه ي˘تأا˘ي و  ، ه˘ب˘سصن˘م˘ب ه˘ك˘˘سسم˘˘ت لا˘˘ح
اهب تماق ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘م˘سسا  دورو ة˘ي˘ف˘ل˘خ

ةناسصحلا عفر ةيلمع لثمت و ، ةيئاسضقلا ةيطبسضلا
لجا نم ةوطخ ،  هيلا راسشملا بئانلا نع ةيناملربلا

ةبوسسنملا مهتلا يف ،ةلادعلا لبق نم اهتعباتم ليهسست
رداسصم نأا ريغ ،اهتعيبط نع فسشكي مل يتلاو ،اهيلا
04 يلاوح ءافتخا ةيسضقب اهتطبر دق تناك ىرخا

ةيعما˘ج˘لا ة˘ما˘ق’ا ن˘م (ettelbat) ةينورتك˘لا ة˘حو˘ل
ةيسضقلا هذه ا˘ه˘ل ةر˘يد˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا «ر˘م˘ع با˘سسح˘ل˘ب»

فر˘ط ن˘م عو˘ب˘سس’ا ة˘يا˘ه˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘ح˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
اهلÓخ مت يتلا و ةملاق ةمكحمب ةيئاسضقلا حلاسصملا

ماما ، مهتم و دهاسش نيب ام سصاخسش81 يلاوح ميدقت
ق˘ق˘ح يذ˘لا ة˘م˘لا˘ق ة˘م˘ك˘ح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو
و نزخملا لوؤوسسم نم Óك  عسضو ررقي نا لبق مهعم
تحت ةيعماجلا ةماقإ’اب  ةرادإ’اب فلكملا و بسساحملا
يتلا ةيناملربلا ةناسصحلل ارظن و ، ةيئاسضقلا ةباقرلا

يف اهعم قيقحتلل  اهءاعدتسسا نود ةلاح اهب عتمتت
تا˘˘حو˘˘ل˘˘لا ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘لا كل˘˘˘ت ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خا
لسصحتم˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا سضع˘ب بسسح و ، ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘ل’ا

05 ي˘لاو˘ح ءا˘ن˘ت˘قا˘ب تما˘ق ة˘ما˘ق’ا ةرادا نإا˘ف ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع

سضعب ميرك˘ت˘ل ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت فد˘ه˘ب ة˘ي˘نور˘ت˘ك˘لا ة˘حو˘ل
حاول’ا ةسصح نا تتبثا تاقيقحتلا نأا ’إا تابلاطلا

مل هنأا ’إا  ،اهنمث ديدسست مت و تلخد اهنا ىلع ةلجسسم
ىلع رثعي مل  ام يف اهنم ةعبرا ىلع ’إا روثعلا متي
م˘غر ة˘لو˘ه˘ج˘م ة˘ه˘جو ىلإا تب˘هذ ي˘ت˘لا  حاو˘ل’ا ة˘ي˘ق˘˘ب
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يرد˘˘م ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘ه و ، ا˘˘ه˘˘ن˘˘م˘˘ث د˘˘يد˘˘سست
هذه يف يندم فرطك سسسسأات ةملاق ةي’وب ةيعماجلا
كلت ءافتخا ءارج اهباسصا يذلا ررسضلا دعب ، ةيسضقلا
سضع˘ب بسسح ا˘ه˘ن˘م˘ث رد˘ق˘ي ي˘ت˘لا ي˘نور˘ت˘ك˘ل’ا حاو˘ل’ا
.ميتنسس نويلم08 يلاوحب اهب نيفراعلا

نيدلازع.ل

ةملاق ييناملرب دحأا نع ةناضصحلا عفر سسمتلي ءاضضقلا سسلجم ىدل ماعلا بئانلا
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