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قــيقحتلا ماـمأا اـمهتم03
ةشسشسؤؤملاب داشسف ةحيشضف يف

ةدــــكيكشسب ةـــيئانيملا

ءافششلل لثامت اشضيرم672 و دجتشسملا شسوريفلاب ةباشصإا494 ،ةديدج تايفو7

 يشضارألاو  ةيؤشضؤفلا تايانبلاو نؤعطلا  باحشصأا مهنم

ةبانعب ءايحأا ةدعب ةمراع تاجاجتحإا
نكشسلا مئاؤق نع جارفإلاب ةبلاطملل

  ششارحلا نجشسب هلاؤقأا ىلإا عمتشُسا قباشسلا لقنلا ريزو

عافترإلا لشصاؤترئازجلا يف انورؤكلا ةليشصح
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ادغ يلاردفلا بتكملا عامتجا يف

«فافلا» نم ردشصم
ءاغلإا رارق نأاب دكؤؤي
برقألا ؤه مشسؤملا
هـــيلع ةــقداشصملل

ةيرئازجلاب مÓعإلاب ةفلكملا
اهليكششت مدع دكؤؤت ةبانعب هايملل

:فششكتو نطاؤملا ىلع ةرؤطخ

يتلا حئاورلا»
هاــــيم اــهلمحت
ةــــجيتن برششلا
بـلاحطلا رثاكت
«ةــشسكام دــشسب
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 : نوبت ..ةئدهتلإ ةسسايسس ةلسصإوم دكؤوي ةيروهمجلإ سسيئر

انعرصشو مكحلا يف دولخلا يونأا ل»
«يصسنرفلا فرطلا عم ةركاذلا فلم ثحب يف

«ةلداعؤ ةيوق ةلؤد ءانبل نايرؤرسض يندملإ عمتجملإؤ ةسضراعملإ» ^
«رإذتعإ’إ ميدقتؤ اهمئإرجب اسسنرف فإرتعاب نوبلاطي نويرئإزجلإ» ^

«ةقطنملإ ناكسس ددهت هراثأإ لإزت ’ يذلإ ةيؤونلإ ناقر براجت ىلع يداملإ سضيوعتلإ» ^
«اندؤدح نم برقلاب ةيركسسع دعإوق ءانب نع فقوتلإ برغملإ ىلع» ^

¯ S°∏«º.±
ديجملأ دبع ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر د˘كأأ
ةديرج عم هأرجأأ لوطم رأوح يف نوبت
يوني ’ ه˘نإأ ة˘ي˘صسنر˘ف˘لأ «نو˘ي˘ن˘ي˘بو˘ل»
مصساب ح˘صشر˘ت ل˘ب م˘كح˘لأ ي˘ف دو˘ل˘خ˘لأ
ةلود ءانبل بابصشلأو يندملأ عمتجملأ
هنأأ نوبت سسيئرلأ فاصضأأو.تاصسصسؤوملأ

نأأ ىنمتأأ ةيراجلأ ةدهعلأ ةياهن ىتح
نو˘˘كتو تيو˘˘صس رو˘˘مأ’أ ل˘˘ك نو˘˘˘كت
ةيدا˘صصت˘ق’أو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ فور˘ظ˘لأ
فور˘˘ظ نو˘˘كت نأأ بج˘˘يو تن˘˘˘صسح˘˘˘ت
ةدهعل حصشرتلأ يف ركفأأ ىتح ىرخأأ
سسيئرلأ ددج ،رياغم قايصس يفو.ةيناث

ةئدهتلأ ةصسايصس ةلصصأوم ىلع همزع
ةيراجلأ ةنصسلأ علطم ذنم اهرصشاب يتلأ
،لصصأوتتصس ة˘ئد˘ه˘ت˘لأ تأرأر˘ق» Ó˘ئا˘ق
.«عمق ةل˘حر˘م ي˘ف ل˘خد˘ت م˘ل ر˘ئأز˘ج˘لأ

ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأو ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م˘˘لأ» فا˘˘صضأأو
ةلداعو ةيوق ةلودو نايرورصض يندملأ

ةيطأرقميد ءانبل ديحولأ نماصضلأ يه
امك.«ىصضوف ’إأ وه امف سسكعلأ امأأ
يتلأ ةداملأ نأأ ةيروهمجلأ سسيئر دكأأ

ل˘يد˘ع˘ت نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘صشم ي˘˘ف تءا˘˘ج
ة˘كرا˘صشم سصخ˘ت ي˘ت˘˘لأ و رو˘˘ت˘˘صسد˘˘لأ
جرا˘˘خ˘˘لأ ي˘˘ف ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ سشي˘˘˘ج˘˘˘لأ

دكأأو .اهقي˘ب˘ط˘ت˘ل طور˘صش ا˘ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘صس
نل يرئأزجلأ سشيجلأ نأأ ىلع سسيئرلأ
’إأ جراخلأ يف تايلمع يف كراصشي

فرصشت مظنم راطإأ يفو ملصسلأ لÓحإ’
يقيرف’أ داحت’أو ةدحتملأ ممأ’أ هيلع
ءأرجإ’أ أذه نأأ امك ،ةيبرعلأ ةطبأرلأ وأأ
يلثممو ناملربلأ ةقفأومب ’إأ متي نل
نيب تاقÓعلأ سصخي اميف امأأ.بعصشلأ
نوبت سسيئرلأ دكأاف ،اصسنرفو رئأزجلأ
نكل ، ة˘لدا˘ب˘ت˘م ح˘لا˘صصم ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘نأأ
،ير˘هو˘ج ةر˘˘كأذ˘˘لأ ف˘˘ل˘˘م نأأ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
سسي˘ئر˘لأ ع˘م تث˘حا˘ب˘ت د˘ق˘˘ل ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم
كردي وهو فلملأ أذه نع  نوركام
انخ˘يرا˘ت تز˘ي˘م ي˘ت˘لأ ثأد˘حأ’أ أد˘ي˘ج
سسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘صشكو .«كر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صشم˘˘˘˘˘˘لأ
يصسنرفلأ بناجلأ نم هنأأ ةيروهمجلأ
،أروتصس نيمي نب خرؤوملأ نييعت مت
ف˘˘ل˘˘م˘˘ب م˘˘ل˘˘˘مو قدا˘˘˘صص ل˘˘˘جر و˘˘˘هو
نم اهخيراتبو نيدلبلأ نيب تاقÓعلأ
مويلأ ةياغ ىلإأ ةيرامعتصس’أ ةبقحلأ

لبقملأ ة˘عا˘صس27 لÓخ موق˘ن˘صسو
يف لصصأوو .يرئأزجلأ هريظن نييعتب
ني˘ت˘ي˘صصخ˘صشلأ ن˘ي˘تا˘ه» قا˘ي˘صسلأ تأذ
ة˘يا˘صصو تح˘ت ةر˘صشا˘ب˘م نÓ˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس
يف Óمعي نأأ ىنمتأأ ،نيدلبلأ اصسيئر
ةركأذلأ فلم لحل ئداهو قداصص وج

.«نيدلبلأ نيب تاقÓعلأ ممصسي يذلأ
ام مهأأ نأأ ىلإأ نوبت سسيئرلأ راصشأأو
امب فأرتعأ وه نويرئأزجلأ هيلإأ وبصصي
سسيئرلأ راصشأأ امك.«رامعتصس’أ فرتقأ
ام ةنراقم نكمي ’»  هنأأ ىلإأ نوبت
را˘م˘ع˘ت˘صس’أ نا˘بإأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ع˘˘قو
هتلعف ام رأرغ ىلع ،اهريغب يصسنرفلأ
تمدق ي˘ت˘لأو ن˘ي˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ع˘م ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ
ةر˘ت˘ف ن˘ع ا˘يدا˘م ا˘صضيو˘ع˘تو أرأذ˘˘ت˘˘عأ
نأأ د˘كأأ سسي˘ئر˘لأ نأأ ’إأ .ا˘هرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ
فأرتعاب رثكأأ نو˘م˘ت˘ه˘م ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
رثكأأ رأذتع’أ ميدقتو اهمئأرجب اصسنرف
فا˘˘صضأأو .يدا˘˘م˘˘لأ سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م
سضيو˘ع˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘ن» نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لأ
نا˘قر برا˘ج˘ت ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف يدا˘˘م˘˘لأ
ةعجوملأ هراثآأ لأزت ’ يذلأو ،ةيوونلأ

ىلإأ ةقطنملأ ناكصس ددهت ةميخولأو
نأأ نوبت سسيئرلأ دكأأو .«مويلأ ةياغ
ديدجلأ ليجلأ نم نوركام سسيئرلأ»
ع˘˘م لا˘˘صصتأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘كي م˘˘˘ل يذ˘˘˘لأ

ة˘˘صضها˘˘ن˘˘م˘˘لأ ط˘˘غ˘˘صضلأ تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج
طيحم نأأ افيصضم «رئأزجلأ لÓقتصس’
طغصض تاعامج هب نوركام سسيئرلأ

ء’ؤوه .ه˘ل˘م˘ع ة˘ل˘قر˘ع لوا˘ح˘ت ةر˘ي˘ب˘ك
مه˘تأدا˘ع˘م˘ب ن˘ي˘فور˘ع˘م˘لأ سصا˘خ˘صشأ’أ
رئأزجلأ نأأ نودقتعي أولأز ام ،رئأزجلل

سسيئرلأ لاقو.»لقتصست ملو تعيب دق
عم لكصشم يأأ اهيدل سسيل رئأزجلأ نإأ
سضع˘˘ب ر˘˘خآ’ ن˘˘ي˘˘ح ن˘˘˘م بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ
ةيمÓعإ’أو ةيصسا˘ي˘صسلأ تا˘ح˘ير˘صصت˘لأ
:ا˘˘ف˘˘ي˘˘صضم ،ح˘˘˘ط˘˘˘صسلأ ى˘˘˘لإأ و˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘ت
نا˘ب˘ع˘صش ة˘برا˘غ˘م˘˘لأو نو˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ»
ىلإأ ابنج سشيعلأ مهل بتكو ناقيقصش
امئأد تناك رئأزجلأ»  فاصضأأو «.بنج
و ملاعلأ يف ةيريرحتلأ تاكرحلأ معدت
رئأزجلأ نأأ أدكؤو˘م ،را˘م˘ع˘ت˘صس’أ ذ˘ب˘ن˘ت
لثمملأو برغملأ نيب رأوحلل وعدت
بع˘˘˘صشل˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لأو ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘صشلأ
امك .«ويراصسيلوبلأ ةهبج يوأرحصصلأ
ف˘˘قو˘˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ب˘˘ت دد˘˘صش
د˘˘عأو˘˘ق ءا˘˘ن˘˘ب ةر˘˘كف ن˘˘ع بر˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ

دود˘˘ح˘˘لأ ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ير˘˘˘كصسع
ريغ ديعصصتلاب كلذ افصصأو ،ةيرئأزجلأ
ةيلام˘لأ ة˘مزأ’أ سصو˘صصخ˘بو .رر˘ب˘م˘لأ
ةهبج تحتف يلام ةلود نإأ سسيئرلأ لاق
كلذل ةيرئأزج˘لأ ةرو˘ث˘ل˘ل ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘صسم ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ى˘˘ل˘˘˘ع بجو
نأأ أد˘كؤو˘م ،ا˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ى˘˘لإأ فو˘˘قو˘˘لأو

2691 ةنصس اهلÓقتصسأ ذنمو رئأزجلأ
لح يف ةمهاصسملأ نع اموي فقوتت مل
بنا˘˘ج ى˘˘لإأ فو˘˘˘قو˘˘˘لأو تا˘˘˘عأز˘˘˘ن˘˘˘لأ
.ةلداعلأ اياصضقلأ ةرصصانمو بوعصشلأ

  سشإرحلإ نجسسب هلوقإ ىلإ عمتسُسإ قباسسلإ لقنلإ ريزؤ

ةحيصضف يف قيقحتلا مامأا امهتم03
ةدكيكصسب ةيئانيملا ةصسصسؤوملاب داصسف

ةمكح˘م˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘صضا˘ق ما˘مأأ ن˘ي˘ن˘ث’أ سسمأأ را˘ه˘ن ل˘ث˘ت˘مأ

ةيئانيملأ ةصسصسؤوملاب داصسف ةيصضق يف امهتم03 ةدكيكصس
رخآأ» ةديرجل رداصصم بصسح نيمهتملأ نيب نم و ،ةدكيكصسب
ةد˘كي˘كصس ءا˘ن˘ي˘م ة˘صسصسؤو˘م˘ل  ي˘لا˘ح˘لأ ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ «ة˘˘عا˘˘صس
لا˘م لا˘جرو ة˘صسصسؤو˘م˘˘لأ تأذ˘˘ل ح˘˘لا˘˘صصم ءا˘˘صسؤورو تأرا˘˘طإأو
لاغصشأÓ˘ل ق˘ب˘صسأ’أ ر˘يزو˘لأ  م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘ي˘ي˘صسا˘ي˘صسو لا˘م˘عأو
يذلأ سشأرحلأ نجصسب عباقلأ يعلط ةعمجوب  لقنلأ و ةيمومعلأ
ينطولأ كردلل ةيداصصتقإ’أ ةقرفلأ فرط نم كانه هعامصس مت
مهتب نومهتملأ عبوت و،يصضاملأ عوبصسأ’أ ةدكيكصسلل ةعباتلأ
ةفيظولأ لÓغتصسأ ءوصسو ةهوبصشملأ تاقفصصلأ مأربإاب قلعتت
ةيصسايصسلأ بأزحأÓل يفخلأ ليومتلأو ةيمومع لأومأ ديدبتو
ةيروهمجلأ ليكو نأأ رداصصم نم ةعاصس رخأ ةديرج تملعو
ةصسصسؤوملل ماعلأ ريدملأ ىعدتصسأ دق ،ةدكيكصس ةمكحم ىدل

مهلأوقأأ ىلأ عامتصسÓل،امهتم03 ةقفر ةدكيكصسل ةيئانيملأ
تأذ بصسح- نيمهتملأ نيب نم دجويو داصسف اياصضق سصوصصخب
ةعمجوب قباصسلأ ةيمومعلأ لاغصشأ’أو لقنلأ ريزو -رداصصملأ

سسيئر قبصسأ’أ نÓفأÓل ماعلأ نيمأ’أ نبأ ىلإأ ةفاصضإأ يعلط
ةصسصسؤوملاب نيلوؤوصسمو  لامعأأ لاجرو ينأديعصس رامع ناملربلأ
تامولعم يأ برصست مل هنأأ ىلأ راصشي،، ةدكيكصسل ةيئانيملأ

،ةاعدتصسملأ فأرطأ’أ طروت ىدم و اهيف ققحملأ اياصضقلأ لوح
زاجنأ لاغصشأاب اطبترم فلملأ نوكي نأأ دعبتصست مل تاهج نكل
أرورم ءانيملأ و برغ قرصش رايصسلأ قيرطلأ نيب طبأرلأ قيرطلأ
ةيعأرز يصضأرأ ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صس’أ م˘ت ن˘يأ،رو˘ع˘صشلأو˘ب ح˘لا˘صصب

مغر نوميللأ و لاقتربلأ راجصشأ عÓتقأ و ةقطنملاب ةبصصخ
طبر فدهلأ ناك و ،ةماعلأ ةحلصصملأ ةجحب نيحÓفلأ سضأرتعأ
لقنت ةكرح ليهصست لجأ نم رايصسلأ قيرطلاب فاجلأ ءانيملأ
عورصشملأ نأأ تاهج تدروأأ ثيح عئاصضبلأ لقن و تانحاصشلأ
قفو ةلأدعلأ كرحتتل،اهيف غلابم و ةمخصض ةيلام ةفلغأ كلهتصسأ
ليصصافت تعجأر و فأرطأأ ةدع ىلأ تعمتصسأ ةينمأأ تاقيقحت
ةحئأر راصشتنأ و ماعلأ لاملاب بعÓتلأ حمÓم حصضتتل فلملأ
لخدتلأ ىلأ ةلأدعلاب عفد ام  تاقفصصلأ نوناق كاهتنأ و،داصسفلأ

لامعأأ لاجر مهلج و عوصضوملاب ةطبترملأ فأرطأ’أ ءاعدتصسأ و
يتلأ ،ةدكيكصس ةي’ول ةيئانيملأ ةصسصسؤوملاب ةيماصس تأراطأ و
تاقيقحتلأ نم ةلصسلصسل اهعوصضخ نع ثدحتت ريراقت تبرصس
و ،اهناكرأأ لخأد بعÓتلأ و داصسفلأ نع تامولعم راصشتنأ دعب
ىوتصسملأ ىلع ةليق˘ث ءا˘م˘صسأ ة˘ي˘صضق˘لأ ر˘ج˘ت نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م
يذلأ ةدكيكصس ءانيمب روتصسملأ فصشكت و يلحملأ و يزكرملأ
اياصضقب مغلم هنأأ م˘غر قأر˘ت˘خ’أ ة˘ب˘ع˘صصلأ ق˘طا˘ن˘م˘لأ ن˘م د˘ع˘ي
يتلأ ةينمأ’أ تاهجلأ ىلأ لصصت يتلأ ريراقتلأ بصسح ةهوبصشم
يذلأ ءانيملأ نصصح ماحتقأ و ةخخفملأ لبانقلأ كيكفت مزتعت
يذلأ سضومغلل ةلود لخأد ةلود ةدكيكصس ةي’و ناكصس هربتعي
يتلأ لغصشلل بصصانم حتف و ليغصشتلأ ثيح نم ةصصاخ هفنتكي
ةدكيكصس يف ةلأدعلأ كرحت يتأاي  و .دوقع ذنم اهنع نلعي مل
ظفاح لدعلأ ريزو اهب رمأأ يتلأ تاقيقحتلأ ةلصسلصس راطأ يف
قلطنتل،نيطروتملأ فصشك و داصسفلأ ةبراحم لجأأ نم ماتخ’أ
رأرغ ىلع ةليقث تافلم تحتف امدعب ةوقب ةدكيكصس يف ةلأدعلأ
نب ةباغ ةصصاخ تايمحملأ كاهتنأ و يزمرلأ رانيدلاب راقعلأ عيب
نم اهباحصصأ ةدافتصسأ دعب ةينكصس عيراصشم ىلأ اهليوحت و ةناق
نيييل˘ح˘م ن˘ي˘لوؤو˘صسم ةد˘ع طرو˘ت و ر˘كذ˘ت ’ غ˘لا˘ب˘م˘ب را˘ق˘ع˘لأ
رود يتأايل،انه رخ’أ و ةمصصاعلاب ةمكاحملل عصضخي مهصضعب
باب حتف نأ ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ ع˘قو˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ي˘م˘لأ ة˘صسصسؤو˘م˘لأ
ةي’ولاب داصسفلأ رؤوب نم اهنوكل Óيوط رمتيصس اهب تاقيقحتلأ
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معدل نوكيسس لبقتسسم هجوتلإ نأإ لاق
نييقيقحلإ نيرمثتسسملإ

اهربتعيو داريتصسإلا ةصسايصس دقتني دارج
ينطولا داصصتقإلا كاهنإا يف اببصس

سشماه ىلع نينث’أ سسمأأ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ فصشك
نأأ سسابعلب يد˘ي˘صس ة˘ي’و ى˘لإأ ه˘تدا˘ق ي˘ت˘لأ ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لأ ةرا˘يز˘لأ
ةرورصض ىلإأ ايعأد ،ينطولأ داصصتقإ’أ كهنأأ يذلأ وه دأريتصس’أ
يف نييقيقحلأ نيرمثت˘صسم˘لأ م˘ي˘عد˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأو ه˘صصي˘ل˘ق˘ت
ىلإأ ةجاحب رئأزجلأ نإأ قايصسلأ سسفن يف دأرج لاقو.رئأزجلأ

ىلع أددصشم ،ةوقب مهمعدنصس نحنو نييقيقحلأ اهيرمثتصسم
ينطولأ بأرتلأ لماك ربع ةيليوحتلأ ةعانصصلأ معد ةرورصض
ىلع نيرداق نوكن ىتح ةيجيتأرتصسإأ ةيمهأاب ايلاح ىظحت يتلأ
دبع ةيروهمجلأ سسيئر تاميلعت نأأ ثدحتملأ ركذو.ريدصصتلأ
تاعانصصلأ لوح روح˘م˘ت˘ي ة˘مو˘كح˘لأ ه˘جو˘تو ،نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ
يف بابصشلأ مامأأ نوكيصس لبقتصسملأ نأأ ىلإأ أريصشم ،ةيليوحتلأ

نأأ ىلإأ نييرئأزجلأ دأرج اعد هتأذ قايصسلأ يفو.لاجملأ أذه
تأريخ اهيدل رئأزجلأ نأأ أدكؤوم،ةريبكلأ مهدلب تأردقب أونمؤوي
انيلع بجوي ام تاقورحملأ جراخ عيونتلأ انيلعو ةعأرزلأ يف
دقفتو.«تاقورحملل ليد˘ب ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأو كلذ˘ب نا˘م˘يإ’أ
يتلأ دقفتلأو لمع ةرايز لÓخ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ
ةصصاخلأ عيراصشملأ نم أددع سسابعلب يديصس ةي’و ىلإأ هتداق
تاعاطقل ةعباتلأ عيراصشملأ نم ةعومجمو ،ةيمنتلأ جمانربب

±.S°∏«º.ةحÓفلأو ةعانصصلأو نكصسلأ
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ديجملأ د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر ر˘مأأ
ر˘ت˘فد دأد˘عإا˘ب ة˘عا˘ن˘صصلأ ر˘يزو ،نو˘˘ب˘˘ت
ةديد˘ج˘لأ تأرا˘ي˘صسلأ دأر˘ي˘ت˘صسأ طور˘صش

سسيئرلأ ددصشو .يلاحلأ ةيليوج22 لبق
طورصشلأ رتفد يوتحي نأأ ةرورصض ىلع
،ةديدجلأ تأرايصسلأ دأريتصساب سصاخلأ

عيبلأ دعب ةمدخلل ةكبصش ةماقإأ ىلع
ىلوت˘يو ،ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ة˘فا˘ك ر˘ب˘ع
سسفن يف .عاطقلأ نم نوينهم اهرييصست
رتافد دأد˘عإا˘ب سسي˘ئر˘لأ بلا˘ط ،قا˘ي˘صسلأ
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص عا˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘م ل˘˘˘ك طور˘˘˘صش
،ةيلزنمورهكلأ تاعانصصلأ ،تأرايصسلأ
عناصصملأ دأريتصسأو رايغلأ عطق جاتنإأ

ةيليوج22 ل˘ب˘ق ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسم˘لأ
عامتجأ لÓخ سسيئرلأ ىدصسأأو .كلذك
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت سسمأأ لوأأ ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘˘م
تا˘˘طا˘˘صشن ثع˘˘ب ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘صضأو
ر˘˘˘ي˘˘˘غ تا˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’أ فا˘˘˘صشكت˘˘˘صسأ
لوقح ةدع دوجوب أركذ˘م ،ة˘ل˘غ˘ت˘صسم˘لأ
بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع ءأو˘صس لا˘ج˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف
ثي˘ح ،ر˘ح˘ب˘لأ سضر˘ع ي˘ف وأأ ي˘ن˘طو˘˘لأ
لاغصشأأ هت˘ت˘ب˘ثأأ ا˘م˘ك ةد˘كؤو˘م ن˘ما˘كم˘لأ
سسي˘ئر دد˘صش و .ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لأ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
تاطايتح’أ عاجرتصسأ ىلع ةيروهمجلأ
ة˘ي˘غ˘ب ة˘قا˘ط˘لأ عا˘ط˘ق ي˘ف ةدو˘˘جو˘˘م˘˘لأ
عفر ىلإأ ريصصقلأ ىدملأ ىلع لصصوتلأ

راطإ’أ أذه يف هجوو،04% ىلإأ اهتبصسن
تاجوتنم˘لأو دو˘قو˘لأ دأر˘ي˘ت˘صسأ ف˘قو˘ب
ةنصس نم لوأ’أ يثÓثلأ لبق ةرركملأ

ةدع ذاختأ مت ىرخأأ ةهج نم1202.

ة˘قا˘ط˘لأ عا˘ط˘ق سصخ˘ت ىر˘خأأ تأرأر˘˘ق
ي˘صسا˘ح ة˘ن˘يد˘م زا˘ج˘نإأ ل˘يو˘ح˘ت ا˘ه˘˘ن˘˘م
ع˘˘صضو ،ن˘˘كصسلأ ةرأزو ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘˘صسم
تح˘ت لور˘ت˘ب˘ل˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ثحبلأو يلاعلأ ميلعتلأ ةرأزو ةياصصو
ة˘˘كر˘˘صش سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو .ي˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ
مي˘ي˘ق˘ت ى˘لإأ سسي˘ئر˘لأ ا˘عد ،كأر˘طا˘نو˘صس
ا˘ه˘ب˘تا˘كم دد˘ع سضف˘خو ،ا˘ه˘تا˘كل˘ت˘م˘˘م
بصصانم سضفخ ىلإأ ةفاصضإأ ،جراخلاب
ءأدأا˘ب ط˘ب˘تر˘˘ت ’ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لأ

ن˘م لا˘ق˘ت˘˘ن’أو ،ة˘˘كر˘˘صشلأ ة˘˘يدودر˘˘مو
ةيليلحت ةبصساحم ىلإأ هدهع ىلو رييصست
ةيروهمجلأ سسيئر دد˘ج ا˘م˘ك .ة˘م˘ي˘ل˘صس
ل˘ث˘مأ’أ لÓ˘غ˘ت˘صس’أ نأا˘صشب ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةيمجنملأ تا˘قا˘ط˘لأ ة˘فا˘كل فا˘ف˘صشلأو
تأور˘ث˘˘لأو د˘˘ل˘˘ب˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب ر˘˘خز˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
ى˘ل˘ع أدد˘صشم ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
لÓغتصسأ يف لاجآ’أ برقأأ يف لوخدلأ

ةي’وب تÓي˘ب˘ج را˘غ˘ب د˘يد˘ح˘لأ م˘ج˘ن˘م
دأوب سصاصصرلأو كنزلأ مجنمو ،فودنت
عورصشم ثعبو (ةياجب ةي’و) روزيمأأ

تانيوعلاب ةيتافصسوفلأ دأوملأ ةعانصص
دأد˘عإ’أ بل˘ط ،ا˘˘ن˘˘هو .(ة˘˘صسب˘˘ت ة˘˘ي’و)
ةفاك مصضت ةيجولويج ةطراخل يروفلأ
لاجم يف لÓغتصسÓل ةلباقلأ لوقحلأ
ن˘˘ي˘˘ت˘˘صسغ˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ةردا˘˘ن˘˘لأ ندا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو تيرا˘ب˘لأو تا˘ف˘صسو˘ف˘لأو
حأرتقأ ىلع هتقفأوم ىطعأأو ،نداعملأ
سصوصصنلأ ةغايصص ىلإأ يعأدلأ ريزولأ
بهذلأ م˘جا˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صس’ ة˘صصخر˘م˘لأ
،بابصشلأ فرط نم تصسأرنمتو تناجب
ة˘ل˘با˘ق˘لأ ر˘ي˘˘غ تا˘˘ه˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

قÓ˘˘طإأو ،ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسÓ˘˘˘ل
م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘كأر˘˘˘صش
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ سصو˘˘صصخ˘˘˘بو .ىر˘˘˘ب˘˘˘كلأ
ةيروهمجلأ سسي˘ئر ه˘جو ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ
تأدحو ةفاك ع˘صضو د˘صصق تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ةين’ديصصلأ هبصشو ةين’ديصصلأ جاتن’أ
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلأ ةرأزو ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘صصو تح˘˘˘˘ت
عيرصستو ،راظتنأ يأأ نود ةين’ديصصلأ
قوفي يت˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ تأد˘حو˘لأ لو˘خد

لج˘صسو ،جا˘ت˘ن’أ ي˘ف،04 ـلأ ا˘˘هدد˘˘ع
ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ ر˘˘˘يزو نÓ˘˘˘عإأ حا˘˘˘ي˘˘˘ترا˘˘˘ب
يف نكمت˘لأ سصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ

رايلم ةبأرق داصصتقأ نم1202 قافآأ
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘لأ دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صسأ ن˘˘˘م ر’ود
نم تاميلعت هل ىدصسأأو ،ةين’ديصصلأ
ي˘ف لا˘˘جآ’أ بر˘˘قأأ ي˘˘ف عور˘˘صشلأ ل˘˘جأأ
ءا˘ط˘عإأ ع˘م رر˘ق˘م˘لأ ج˘ما˘نر˘ب˘لأ ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
لوخدلأ يف ةزهاجلأ تأدحولل ةيولوأ’أ
لا˘ج˘م˘لأ ح˘صسف ي˘لا˘ت˘لا˘بو جا˘ت˘نإ’أ ي˘˘ف
ةهجوم ةي˘ن’د˘ي˘صص ة˘عا˘ن˘صص ر˘يو˘ط˘ت˘ل
ىوتصسمب ةينطولأ تاجايتح’أ ةيبلتل

يف ةردا˘قو ،ل˘قأ’أ ى˘ل˘ع ة˘ئا˘م˘لا˘ب07
لا˘˘ج˘˘م سشا˘˘ع˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع تقو˘˘˘لأ سسف˘˘˘ن
ا˘مأ .بير˘ق˘لأ ىد˘م˘لأ ى˘ل˘ع تأردا˘صصلأ
ه˘جو˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لأ عا˘ط˘ق˘ب ل˘صصت˘ي ا˘م˘ي˘ف
حÓصصإأ ةيلمع عيرصست فدهب تاميلعت
اميف ام˘ي˘صس’و ا˘ه˘ل˘م˘ج˘م ي˘ف عا˘ط˘ق˘لأ
يذلأ يفرصصملأ ماظنلأ حÓصصإاب قلعتي
تقو يأأ نم رثكأأ Óجعتصسم ىحصضأأ

ة˘ن˘م˘قر˘ل ة˘صصا˘خ ة˘ي˘م˘هأأ ح˘ن˘م ،ى˘˘صضم
يصضأرأ’أ حصسمو بئأرصضلأ تاعاطق

ةيلمع ةلصصأوم ،اهتنرصصعو كرامجلأو

ليعفتل ة˘ي˘مÓ˘صسإ’أ ة˘فر˘ي˘صصلأ ثأد˘حإأ

رداصصم ءا˘صشنإأو ر˘ي˘فو˘ت˘لأ لأو˘مأأ ع˘م˘ج

ىو˘˘ت˘˘صسم ن˘˘م د˘˘ح˘˘لأ ،ةد˘˘يد˘˘ج سضر˘˘ق

لا˘˘˘ج˘˘˘م ي˘˘˘ف ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘صس’و تأدرأو˘˘˘˘لأ

يرح˘ب˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ن˘م أذ˘كو ،تا˘مد˘خ˘لأ

ةرو˘تا˘ف ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ د˘صصق ع˘ل˘صسل˘ل

ةدوجوملأ لأومأ’أ ةداعتصسأ ،تأدرأولأ

ةداعإأو ةيزأوملأ قوصسلأ ىوتصسم ىلع

،ة˘ي˘م˘صسر˘لأ تÓ˘ما˘ع˘م˘لأ ي˘ف ا˘ه˘جا˘مدإأ

نم ةينطولأ بهذلأ تاطايتحأ ةداعتصسأ

نينصسلأ تأرصشع ذنم ةدمجملأ لأومأ’أ

ةزوجحملأو كرا˘م˘ج˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

تأرا˘ط˘م˘لأو ئ˘نأو˘م˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع

،ةينطولأ تاطايتح’أ نمصض اهجأردإأو

تأءأرجإ’أ هذه لك نأأ ركذلاب ريدجلأو

ةياهن لبق رئأزجلأ نكمت نأأ اهنأاصش نم

02 يلأوح داصصتقأ نم ةيراجلأ ةنصسلأ

هحايترأ نع سسيئرلأ ربعو .ر’ود رايلم

خصضلأ ةيناكمإأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘يزو نÓ˘عإ’

جد را˘ي˘ل˘م ف˘لأأ لدا˘ع˘ي ا˘م˘˘ل ،يرو˘˘ف˘˘لأ

،داصصتق’أ طيصشنتو رامثتصس’أ ريوطتل

تأرا˘ي˘ل˘م ةر˘صشع غ˘ل˘ب˘م ا˘ه˘ي˘لإأ فا˘صضي

غ˘لا˘ب˘م˘لأ ى˘لإأ فا˘صضت ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م ر’ود

ةصصاخلأ تاقفنلأ نم اهريفوت نكمملأ

يتأايو .ىرخأ’أ تاصسأردلأو تامدخلاب

دصصق ةذختملأ ريبأدتلأ ززعيل أذه لك

عاجرتصسأو ريتأوفلأ ميخصضتل دح عصضو

قو˘˘˘صسلأ ي˘˘˘ف ةدو˘˘˘جو˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ لأو˘˘˘˘مأ’أ

.ةيزأوملأ

1202 يف دوقولإ دإريتسسإإ فقوب رمأاي نوبت

ةيليوج22 لبق تارايصسلا داريتصسإا طورصش رتفد

 تاي’ؤ ةدع نمأإ ءاسسؤؤر تسسم يتلإ ةيئزجلإ ةكرحلإ راطإإ يف

 مويلا ةبانعب ديدجلا يئلولا نمألا سسيئر بيصصنت
نمأ’إ ءاسسؤؤر تسسم يتلإ ةيئزجلإ ةكرحلإ راطإإ يف كلذؤ ةبانعب يئ’ولإ نمأ’إ سسأإر ىلع ماهملإ سسفن ةسسراممل ؤزؤ يزيت ةي’ؤ نم لوح يذلإ ديدجلإ يئ’ولإ نمأ’إ ريدم مويلإ بسصني
ديمع نييعت مت ثيح يف ىرخأإ ماهمب فلك يذلإ كراك باهولإ دبع ةطرسشلإ بقإرمل ةفلجلإ ةي’ؤ نمأ’ سسيئر نيمط نيدلإ زع لؤأ’إ ديمعلإ نييعت اهرثإإ ىلع مت تاي’ولإ سضعبب
ةلسشنخ ةي’ؤ نمأإ سسيئر نييعتؤ سسإدرموب ةي’ؤ نمأ’ اسسيئر ةويوت سسيدابؤ رئإزجلإ ةي’ؤ نمأ’ اسسيئر روقاسش نييعت بناج ىلإإ ةديلبلإ ةي’ؤ نمأ’ اسسيئرل ريرسس دمحم ةطرسشلل لؤأإ
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:«ةعاصس رخآا» ـل فصشكي راجحلا راديصس ةباقنل ماعلا نيمألا

ةدمب ددحم دقعب طبترم لماع0081 ميسسرت»
«ةيلبقتسسملأ انفأدهأأ نم

ةددحملا دوقعلاب نيلماعلا لامعلا نع هثيدح يف «ةعاصس رخآا» ـل ياب زيزع راجحلا راديصس بكرم ةباقنل ماعلا نيمألا فصشك
 .«ديدحلا قلمع» يف ةدمب
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قرف يأأ دجوي ل بكرملأ يف» :Óئاق
دو˘ق˘ع˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘ب˘تر˘م˘لأ لا˘م˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘ب
ن˘ي˘م˘ئأد˘لأ لا˘م˘ع˘لأو ةد˘م˘ب ةدد˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ةدمب ةددحملأ ريغ دوقعلاب نيطبترملأ

تابجأولأو قوقحلأ ةيحان نم كلذو
دكؤوأأو ،بتأورلأو حنم˘لأو تا˘ي˘قر˘ت˘لأو
يف ام لك لمعتصس راجحلأ ةباقن نأأ

لماع0081 ميصسرت لجأأ نم اهعصسو
ايصشامت كلذو ةدمب ددحم دقعب طبترم
بكر˘م˘لأ ي˘ف عا˘˘صضوألأ ن˘˘صسح˘˘ت ع˘˘م
رور˘م د˘ع˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ جا˘˘ت˘˘نإلأ ةدو˘˘عو

جات˘نإلأ ف˘قو˘ت ن˘ع ر˘ه˘صشأأ4 ي˘لأو˘ح
فلملأ أذ˘ه˘ف ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب
ة˘مدا˘ق˘لأ ا˘ن˘ع˘يرا˘صشم ن˘م˘صض نو˘كي˘صس
نيطبترملأ لامعلأ ةنأامط يف بغرنو
قلعتي اميف ا˘مأأ ،ةد˘م˘ب ةدد˘ح˘م دو˘ق˘ع˘ب
ر˘يزو˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألأ ةرا˘˘يز˘˘لأ ي˘˘ف ه˘˘يأأر˘˘ب
ـل مهأرب يلع تيآأ تاحرف ةعانصصلأ
ي˘ت˘لأ تا˘ح˘ير˘صصت˘لأ «:لا˘ق˘ف بكر˘م˘لأ
ةر˘˘ي˘˘خألأ ه˘˘ترا˘˘يز ي˘˘ف ر˘˘يزو˘˘لأ ى˘˘لدأأ

ة˘لود˘لأ نأأ د˘كأأ ه˘نأأ ة˘صصا˘خ ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘˘م
يف ام لك لمعتصسو بكرملأ معدتصس
ةناكملأ ىلإأ هتداعإأ لجأأ نم اهعصسو
حصضتي ملو ،اهقحتصسي يتلأ ةيقيقحلأ

ةمحفملأ ةنايصص ةداعإأ متيصس أذإأ دعب
ا˘يا˘صضق˘لأ حر˘ط˘ي˘صس ه˘نأأ لا˘ق ر˘يزو˘˘لأو
يف راجحلأ رأديصس بكرمب ةقلعتملأ
ةداعإأ ىنمتن نحنو ،يرأزولأ سسلجملأ
تيآأ تاحرف ر˘يزو˘لأ د˘كأأو ،ة˘م˘ح˘ف˘م˘لأ

ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ت ن˘˘ل ةرأزو˘˘لأ نأأ ي˘˘ل˘˘ع
ةعانصص يف أدئأر ربتعي يذلأ بكرملأ
نأأ ف˘˘صشك ا˘˘م˘˘ك بل˘˘صصلأو د˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘لأ
مهم ناكم ةباث˘م˘ب ر˘ب˘ت˘ع˘ت ة˘صسصسؤو˘م˘لأ
ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ن˘˘يو˘˘كت ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ليلد وهو نيصصبرت˘م˘لأو ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

مت˘خو ،«د˘يد˘ح˘لأ قÓ˘م˘ع ة˘م˘ي˘ق ى˘ل˘ع
راجحلأ رأد˘ي˘صس ة˘با˘ق˘ن«:Ó˘ئا˘ق ه˘ث˘يد˘ح

لجأأ نم ةيصضاملأ رهصشألأ ةليط تلمع

ةيؤور كلمنو لامعلأ قوقح نع عافدلأ

يتلأ فأدهألأ نم ديدعلأو ةيلبقتصسم

بكرملل ةماعلأ ةحلصصملأ عم ىصشامتت

ةلحر˘م˘لأ هذ˘ه زوا˘ج˘ت˘ي نأأ بج˘ي يذ˘لأ

جا˘ت˘نإلأ ا˘ه˘ي˘ف ف˘قو˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ب˘ع˘˘صصلأ

نأأ د˘˘كؤوأأو ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج بب˘˘˘صسب

ة˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ لا˘˘م سسأأر م˘˘ه لا˘˘م˘˘ع˘˘˘لأ

فأدهألأ قيقحت يف حجننصس مهلصضفبو

انتدا˘ع˘ت˘صسأ ا˘ه˘ن˘م˘صض ن˘مو ةر˘ط˘صسم˘لأ

ة˘عا˘ن˘صصلأ ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح˘لأ ا˘ن˘ت˘نا˘كم˘ل

.«ةليقثلأ

سسوريفلاب ةباصصإا494 ،ةديدج تايفو7

ءافصشلل لثامت اصضيرم672 و دجتصسملا

رئأزجلأ يف انوروكلأ ةليسصح
عافترلأ لسصأوت

ةديدج ةباصصإأ494 ليجصست نع سسمأأ ةحصصلأ ةرأزو تفصشك

ةعاصس42ـلأ لÓخ ،تايفو7و ،دجتصسملأ انوروك سسوريفب
ةعباتمو د˘صصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ بصسحو.ةر˘ي˘خألأ
يلامجإأ عفترأ دقف ،رأروف لامج روتكدلأ انوروك سسوريف

اميف،98691 ىلإأ رئأزجلأ يف انوروك سسوريفب تاباصصإلأ

تلثامت يتلأ تلاحلأ ددع تغلبو8101. تايفولأ ددع غلب

،ةرتفلأ سسفن لÓخ لÓخ672 انوروك سسوريف نم ءافصشلل
رئأزجلأ يف ةحئاجلأ ةيأدب ذنم ءافصشلأ تلاح يلامجإأ عفتريل

حلاصصم ىوتصسم ىلع اصضيرم16 دجأوتي اميف،91041 ىلإأ
فيطصسب سسابع تاحرف ةعماج تنكمتو أذه.ةزكرملأ ةيانعلأ

يف سسفن˘ت˘لأ ى˘ل˘ع د˘عا˘صسم زا˘ه˘ج ة˘عا˘ن˘صص و م˘ي˘م˘صصت ن˘م
هيلع قيدصصتلأو هدامتعأ راظتنأ يف ةيلاجعتصسلأ تلاحلأ

ةعماج˘لأ سسي˘ئر ح˘صضوأأو.ة˘صصت˘خ˘م˘لأ ح˘لا˘صصم˘لأ فر˘ط ن˘م
ةيفحصص ةودن لÓخ سشيعي نب ميركلأ دبع روصسيفوربلأ

يف ةع˘ما˘ج˘لأ هذ˘ه تا˘م˘ها˘صسم ة˘ل˘ي˘صصح سضر˘ع˘ل تصصصصخ
ذنم انوروك ةحئاج ةهجأومب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ دو˘ه˘ج˘لأ

ةعماج ةمهاصسم راطإأ يف جردنت ةردابملأ هذه نأاب ،اهروهظ
فيكتلأ اهنم ةلواحم انوروك سسوريف ةهجأوم يف فيطصس
ةمهاصسم و رييصست لÓخ نم نهأرلأ يحصصلأ عصضولأ عم
هذه ةحفاكم ليبصس يف اهيلع رفوتت يتلأ لئاصسولل لصضفأأ
نع هتعانصصو هميمصصت مت يذلأ زاهجلأ أذه هجويو.ةحئاجلأ

ةيجراخ ةربخ و ةعماجلأ تأذ نيب ةكأرصشو نواعت قيرط
لكاصشم نوهجأوي نمم انوروك سسوريفب نيباصصملأ ةدئافل
ةدامب نيتئرلأ دأدمإاب زاهجلأ أذه موقي ثيح سسفنتلأ يف
ل˘خد˘ت˘ل ة˘جا˘ح˘لأ نود كلذو ه˘ط˘ب˘˘صض د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ي˘˘ج˘˘صسكوألأ
ةيافك مدع لاح يف لمعتصسي امك.سشاعنإلأ نوع وأأ سضرمملأ
يف ايلاح ةلمع˘ت˘صسم˘لأ ة˘ي˘كذ˘لأ سشا˘ع˘نلأ و سسف˘ن˘ت˘لأ ةز˘ه˘جأأ
هجأوي دق يذلأ باصصملأ سشاعنإل ةليصسوك تايفصشتصسملأ
ةباصصإلأ ءأر˘ج سسف˘ن˘ت˘لأ ي˘ف ة˘بو˘ع˘صصو ة˘ي˘ح˘صص تأد˘ي˘ق˘ع˘ت

قيرف ليكصشت مت دقف لوؤوصسملأ تأذل أدانتصسأو91.-ديفوكب
اهجراخو ةعماجلأ لخأد نم نيصصتخمو ءابطأأو نيثحاب مصضي
ينورتكلإلأ و يكيناكيملأ نيبناجلأ نم زاهجلأ أذه ريوطتل
ل˘ف˘كت˘ي ر˘خآأ ي˘م˘ل˘ع ق˘ير˘ف ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ ،ة˘ج˘مر˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ك و
.«ةيملعلأ ةراصشتصسلاب
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سضرف عم قاوصسألا ميظنت ىلا تاطلصسلا تعد
 :نيملصسملا ءاملعلا ةيعمجاهيلع ةمراصص ةباقر

«ةيحسضألأ ماقم موقت ل ةقدسصلأ»
اهل نايب يف ،نييرئأزجلأ نيملصسملأ ءاملعلأ ةيعمج تبلاط
،دÓبلأ هب رمت يتلأ يحصصلأ فرظلأ ةاعأرمب نييرئأزجلأ

ح˘بذ˘لأ» ن˘ي˘ير˘ي˘خ˘لأ ن˘ي˘ب عا˘ط˘ت˘صسم˘لأ ع˘م˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأو
نأأ ةيعمجلأ تدكأأو.حبذلأ ةريعصش ءايحإأ لجأأ نم «ةقدصصلأو
نأل ،لاحلأ هذه لثم يف ةيحصضألأ ماقم موقت ل ةقدصصلأ
ةداب˘ع˘لأو درأو˘لأ ر˘ي˘غ ن˘م ل˘صضفأأ درأو˘لأ نإأ لو˘ق˘ت ةد˘عا˘ق˘لأ
سضعب يف هنأأ مغر ،ةقلطملأ ةدابعلأ ىلع ةمدقم ةتقؤوملأ
زأوجب ةيفرظ ىوتف ءاملعلأ ردصصي دق ةيئانثتصسلأ تلاحلأ
يتلأ ةيعمجلأ تبلاطو.حبذلأ نع اصضوع نمثلاب قدصصتلأ
ةرورصضب ةيصصو˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ مو˘صسق قأزر˘لأ د˘ب˘ع ا˘ه˘صسأأر˘ت˘ي
ةحصضوم ،ةمراصصلأ ةباقرلأ عم ةيدج ةفصصب قأوصسألأ ميظنت
نود ةلودلأ قتاع ىلع نوكي رمألأ أذه» قايصسلأ أذه يف
ديع موي حبذلأ ةيلمع نأأ نايبلأ ركذو.«رخآلاب ررصضلأ قاحلإأ
تأذ ةينكصسلأ ءايحألأ يف ةمظنم نوكت نأأ بجي یحصضألأ
قاحلإأ بجنتلو ئراط يأأ يدافتل ،ةيلاعلأ ةيناكصسلأ ةفاثكلأ
اصشاقن ةنصسلأ هذهل حبذلأ ةريعصش تحتفو.نيرخألاب ررصضلأ

لوح ،ة˘ي˘ن˘يد˘لأ تا˘با˘ق˘ن˘لأو ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ن˘ي˘ب أدا˘ح
سسور˘ي˘ف ي˘صشف˘ت بب˘صسب ا˘ه˘طا˘ق˘صسإأ وأأ ا˘ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ةرور˘˘صض
يجاتلأ سسوريفلاب ة˘با˘صصم˘لأ تلا˘ح˘لأ عا˘ف˘ترأو «ا˘نورو˘ك»
.ةريخألأ ةرتفلأ يف دجتصسملأ
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عيقوتب رئأزج˘لأ د˘ير˘ب ة˘صسصسؤو˘م تما˘ق
،دعاقتلل ينطولأ قودنصصلأ عم ةيقافتأ
ح˘م˘صست ةد˘يد˘ج ة˘ما˘نزر ع˘صضو ة˘ي˘˘غ˘˘ب
تا˘صشا˘ع˘م˘لأ بصص خ˘يرأو˘˘ت م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
فد˘ه˘تو.ما˘يأأ ةد˘ع ى˘ل˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو

ىلإأ نينثلأ سسمأأ تعقو يتلأ ةيقافتلأ
د˘˘فأو˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ل˘˘ث˘˘مأأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
،ةيديربلأ بتاكملأ ىلع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ
ىصصقأأ ريفوت أذكو ،مهتاصشاعم بحصسل

لظ ي˘ف ا˘م˘ي˘صسل ة˘ئ˘ف˘لأ هذ˘ه˘ل ة˘يا˘م˘ح
˘-د˘ي˘فو˘ك» ي˘م˘لا˘ع˘˘لأ ءا˘˘بو˘˘لأ ي˘˘صشف˘˘ت

زيح ةديدجلأ ةمانزرلأ لخدتصسو.«91

ثيح ،يراجلأ رهصشلأ نم ةيأدب ذيفنتلأ

02 مو˘ي ى˘لوألأ ة˘ئ˘ف˘لأ ى˘صضا˘ق˘ت˘ت˘صس

لك نم02و91و81 مايأأ اهتاصشاعم

ىصضاقتت22 موي ةيناثلأ ةئفلأو رهصش

نم91،02،12،22 مايأأ اهتاصشاعم

ةعبأرلأو ةثلاثلأ ناتئفلأ امأأ.رهصش لك

اهتاصشاعم ىصضاقتت62و42 يمويف

لك نم02،12،22،32،42 مايأأ
فر˘صشأأ د˘ير˘ب˘لأ ر˘˘يزو فر˘˘صشأأو.ر˘˘ه˘˘صش
،فصسوي قصشاع يقوصش ةيعمب ،ميهأربإأ

ةيقافتأ عيقوت ةيلمع ىلع ،لمعلأ ريزو
و ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ د˘˘ير˘˘˘ب ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ب
.دعاقتلل ينطولأ قودنصصلأ
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ق˘˘˘با˘˘˘صسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو ف˘˘˘صشك
يقيرفإلأ داحتÓل سصاخلأ ثوعبملأو
ي˘ف سسمأأ ة˘ف˘لا˘خ ن˘ب ن˘م˘˘حر˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
ن˘م ة˘˘مز˘˘ح نأأ ة˘˘ي˘˘عأذإأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأو ة˘˘ي˘˘كن˘˘ب˘˘لأ تا˘˘حÓ˘˘صصإلأ

ة˘يرور˘صض ن˘م ر˘˘ث˘˘كأأ ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلأو
قلخو يداصصت˘قلأ عÓ˘قلأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
اهيلإأ حمط˘ت ي˘ت˘لأ ة˘فا˘صضم˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ
حÓصصأ نأأ ةفلاخ نب حصضوأأو.رئأزجلأ

ديدجت ر˘ب˘ع ر˘م˘ي ي˘ن˘طو˘لأ دا˘صصت˘قلأ
ةموكح ءاصسرإأو ةيداصصتقلأ تأودألأ
بيلأود ةنرصصع بناج ىلإأ ةيداصصتقإأ
قئأوعلأ نم دحلأو هتلكيهو داصصتقلأ
سسوؤور حتف نأأ فاصضأأو.ةيطأرقوريبلأ
ل˘كصشي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘كر˘صشلأ لأو˘مأأ

ل˘صصف ع˘م ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لأ قو˘˘صسلأ كر˘˘ح˘˘م
عيرصستلأو يداصصتقلأ نع يعامتجلأ
اتفل تاكرصشلأ هذه مجح عيصسوت يف
˘مد˘ع ةرور˘صض ى˘لإأ ه˘تأذ قا˘ي˘صسلأ ي˘˘ف
رخأأو يداصصت˘قأ ق˘ط˘ن˘م ن˘ي˘ب ط˘ل˘خ˘لأ

ىربكلأ تاصسصسؤوملأ لخأد يعامتجأ
ةيداصصتقلأ ةيلعافلأ نم سصقني يذلأ
نأأ ة˘˘ف˘˘لا˘˘خ ن˘˘ب ىر˘˘˘يو.تا˘˘˘كر˘˘˘صشل˘˘˘ل
ة˘ي˘ب˘ي˘كر˘ت˘لأو ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘صصلأ
ةيج˘ي˘تأر˘ت˘صسلأ ي˘ف ة˘يو˘لوألأ ل˘كصشت
تيبثت ةاعأرم عم Óبقتصسم ةيعانصصلأ
حاتفنÓل طر˘صشك را˘م˘ث˘ت˘صسلأ د˘عأو˘ق
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ بذ˘˘جو يدا˘˘صصت˘˘قلأ
ىلعو.ةفاصضملأ ةيقلأ قلخل بناجألأ

ىلع ةفلاخ نب ددصش لصصتم ديعصص
نم معدلأ ةموظنم حÓصصإأ ةرورصض

ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘صسم˘ل بهذ˘ي˘ل ه˘ب˘يو˘صصت ل˘جأأ

ىلإأ اتفل راعصسألأو قوصسلأ ريرحتو

و ةفافصش ريغ ةيراجتلأ تÓماعملأ نأأ

أريصشم ةرتوفلل ريبك بايغ نم يناعت

ة˘˘ب˘˘قأر˘˘مو قأو˘˘صسألأ ط˘˘ب˘˘صض نأأ ى˘˘لإأ

م˘ت˘ي نأأ بج˘˘ي سشمأو˘˘ه˘˘لأو را˘˘ع˘˘صسألأ

نأأ أر˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘كي˘تا˘مو˘توأأ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

نو˘كت نأأ ن˘كم˘ي ل ة˘يرأدإلأ ة˘با˘قر˘˘لأ

.ةيلاكصشإلأ هذهل Óح

دعاقتلل ينطولا قودنصصلا عم رئازجلا ديرب ةصسصسؤوم اهتعقو يتلا ةيقافتلا دعب

نيدعاقتملأ تاسشاعم بسص خيرأوت ميدقتب حمسست ةديدج ةمانزر

ةيعانصصلا ةيجيتارتصسلا يف ةيولوألا لكصشت ةيبيكرتلاو ةيليوحتلا ةعانصصلا نأا دكأا

يداسصتقلأ عÓقإلأ قيقحتل ةيرورسض ةيداسصتقلأو ةيكنبلأ تاحÓسصلأ ربتعي ةفلاخ نب
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يف ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ةرأزو تدد˘صش
يصسردم˘لأ لو˘خد˘لا˘ب سصا˘خ رو˘صشن˘م

ريفوت ةرور˘صض ى˘ل˘ع1202-0202
نامصضل ةمئÓملأو ةد˘ي˘ج˘لأ فور˘ظ˘لأ
قÓ˘˘ط˘˘نأ و ح˘˘جا˘˘ن ي˘˘صسرد˘˘م لو˘˘خد

مداقلأ ربوتكأأ4 موي سسوردلل «يلعف»
م˘ئأد˘لأو مرا˘صصلأ مأر˘˘ت˘˘حلأ ل˘˘ظ ي˘˘ف
زكرو .ةيحصصلأو ةيئاقولأ تأءأرجإÓل
راطإاب ركذي يذلأ يرأزولأ روصشنملأ
لوخدلأ أذه ريصضحتب سصاخلأ لمعلأ
ة˘يدا˘م˘لأو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ هدا˘˘ع˘˘بأأ ي˘˘ف
ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘جو˘˘غأد˘˘ي˘˘ب˘˘لأو ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لأو
سضرغ˘ب دو˘ه˘ج˘لأ ة˘ف˘عا˘صضم ةرور˘صض
تأءأرجإلأ قي˘ب˘ط˘ت مأر˘ت˘حأ ة˘ل˘صصأو˘م
ةطبترملأ لام˘عألأ زا˘ج˘نإأو ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ
ةداعإأو ةيمومعلأ ة˘مد˘خ˘لأ ة˘مو˘م˘يد˘ب
ىلع ةظفاحملأ عم تاصسصسؤوملأ حتف

ذ˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘صص
ي˘صشف˘ت ل˘ظ ي˘ف ن˘˘ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسم˘˘لأو
.د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسم˘˘˘لأ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف
فر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لأ نأأ ةرأزو˘˘˘˘˘لأ تح˘˘˘˘˘صضوأأو
هب ر˘م˘ت يذ˘لأ ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسلأ ي˘ح˘صصلأ
ملا˘ع˘لأ لود ي˘قا˘ب رأر˘غ ى˘ل˘ع دÓ˘ب˘لأ
عا˘ط˘ق ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘لأ ى˘ل˘ع م˘ت˘ح˘˘ي
،هأوتصسم ي˘ف ل˘ك ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بر˘ت˘لأ

لامعألأ قيصسنتو دوه˘ج˘لأ ة˘ف˘عا˘صضم

ةل˘صصأو˘م˘ل ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘م˘لأ ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘ب
ةيئاقولأ تا˘ب˘ي˘تر˘ت˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت مأر˘ت˘حأ

زا˘ج˘نأو ا˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأو ،ة˘يزأر˘ت˘˘حلأو
ةموميد نامصضب ةط˘ب˘تر˘م˘لأ لا˘م˘عألأ
ةيبرت˘لأ ق˘فر˘م˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مد˘خ˘لأ
حتف ةداعإأ ىلع لمعلأ أذكو ةينطولأ
ةظفاحملأ عم ةيصسردملأ تاصسصسؤوملأ

نيمدختصسملأو ذيمÓتلأ ةحصص ىلع
يحصص لوكوتور˘ب ق˘فو م˘ه˘ت˘مÓ˘صسو
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب سضر˘غ˘لأ أذ˘ه˘˘ل د˘˘ع˘˘ي
ددصصلأ أذهبو .»ةصصتخملأ تاعاطقلأ
ه˘ن˘م˘صضت ا˘م بصسح ل˘م˘ع˘لأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي
ةديجلأ فورظلأ ريفوت ىلع روصشنملأ

يصسردم لو˘خد نا˘م˘صضل ة˘م˘ئÓ˘م˘لأو
زاكترلاب ةدعصصلأ عيمج ىلع حجان

ةيمي˘ظ˘ن˘ت˘لأ دا˘ع˘بلأ ن˘م ة˘مز˘ح ى˘ل˘ع
ةيحصصلأو ةيجوغأد˘ي˘ب˘لأو ة˘ير˘صشب˘لأو
سصيل˘ق˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘ن˘م ة˘صصا˘خ
ا˘م ى˘صصقأا˘ب يو˘بر˘ت˘لأ جو˘ف˘لأ دأد˘˘ع˘˘ت
نم لوألأ روطلأ ىوتصسم ىلع نكمي
ةبصسنلا˘ب ة˘صصا˘خ ي˘ئأد˘ت˘بلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
عيصسوتو ةينا˘ث˘لأو ى˘لوألأ ن˘ي˘ت˘ن˘صسل˘ل
ى˘˘لوألأ ة˘˘ن˘˘صسلأ ى˘˘لإأ ن˘˘كمأأ أذإأ ،كلذ
امك.يوناث ىلوألأ ةنصسلأو طصسوتم
˘ما˘ظ˘˘ن سصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ى˘˘لإأ ةرأزو˘˘لأ تعد
ردق ،يئأدتبلأ ميلعتلأ يف نيمأودلأ
نيتنصسلل ةبصسنلاب اميصس ل ،ناكملأ
عيصسوت عم يئأدت˘بأ ة˘ي˘نا˘ث˘لأو ى˘لوألأ

تا˘يو˘ت˘صسم˘لأ ةدد˘ع˘˘ت˘˘م جأو˘˘فأأ ح˘˘ت˘˘ف
دأدعت اهب يتلأ ةي˘ئأد˘ت˘بلأ سسرأد˘م˘ل˘ل

05 يوا˘˘˘˘˘صسي وأأ ل˘˘˘˘˘قأأ ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جإأ
ديكأاتلأ مت ىحنملأ أذه نمصضو.أذيملت

يصستكي يجوغأديبلأ بناجلأ نأأ ىلع
لوخدلل ريصضحت˘لأ ي˘ف ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأأ
لوانتلاب هطابترل مدا˘ق˘لأ ي˘صسرد˘م˘لأ
ة˘ي˘صسأرد˘˘لأ ج˘˘ها˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ

ققحت يتلأ ةيجوغأديبلأ ةيجهنملابو
مامتهلأو ةرطصسملأ ةيوبرتلأ فأدهألأ
نيصسحت يف م˘ها˘صست ي˘ت˘لأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لا˘ب
يف ةيجوغأديبلأ تاصسرامملأو لمعلأ
يت˘لأ ة˘ي˘م˘هألأ ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘لا˘بو.م˘صسق˘لأ
ةحصصلأ لاجمل ةيبرتلأ ةرأزو اهيلوت
ىلع روصشنملأ تأذ ثح ،ةيصسردملأ

ةيئاقولأو ةيزأرتحلأ ريبأدتلأ قيبطت

نم «انوروك» سسوريف راصشتنأ عنمل

ةيحصص ةي˘صسرد˘م ة˘ئ˘ي˘ب ر˘ي˘فو˘ت لÓ˘خ

ةعباتمو ةصسأرد˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسل ة˘ن˘مآأو

ىلع ةصصاخ رهصسلأو ايحصص ذيمÓتلأ

ةعباتملأو فصشكلأ تأد˘حو ة˘ي˘ف˘ي˘ظو

تايريدم عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘تو

ىلع نيع˘ت˘ي ا˘م˘ك.نا˘كصسلأو ة˘ح˘صصلأ

رهصسلأ ةيبرت˘لأ عا˘ط˘ق ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ

سصاخلأ لو˘كو˘تور˘ب˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع

طصسولأ يف يحصصلأ نمألأو ةفاظنلاب

فلتخم نم ةياقولأ زيزعتو يصسردملأ

.هايملأ قيرط نع ةلقنتملأ سضأرمألأ

مداقلا ربوتكأا4 موي سسوردلل يلعفلا قلطنإلل ةديدج ريبادت

نيمأودلأ ماظن صصيلقتو طسسوتملأو يئأدتبإلأ نيروطلأ يف يوبرتلأ جوفلأ دأدعت صصيلقت

نيمهتملا قح يف ةليقث اماكحأا ماعلا قحلا لثمم سسمتلا امدعب

توكحط نيدلأ يحم لامعألأ لجر ةيسضق يف أدغ لسصفت دمحمأأ يديسس ةمكحم
نيدلأ يحم لامعألأ لجر داصسف فلم يف نيعباتملأ نيمهتملاب ةقلعتملأ ماكحألأ ءاعبرألأ أدغ دمحمأأ يديصس ةمكحم ردصصت نأأ رظتني

ةبوقع ةيصضقلأ هذه يف سسمتلأ دق ماعلأ ةباينلأ لثمم ناكو .رانيد رايلم003 نم رثكأاب رئاصسخ ةيمومعلأ ةنيزخلأ دبك يذلأ توكحط

ي˘ح˘م لا˘م˘عألأ ل˘جر ق˘ح ي˘ف ا˘ن˘ج˘صس ة˘ن˘˘صس61و برأو˘صشو˘ب مÓ˘صسلأ د˘ب˘ع ق˘با˘صسلأ ة˘عا˘ن˘صصلأ ر˘يزو ق˘ح ي˘ف ا˘ن˘˘ج˘˘صس ة˘˘ن˘˘صس02

نيلوألأ نيريزولأ قح يف انجصس ةنصس51 ةبوقع بناج ىلإأ هكÓمأأ عيمج ةرداصصمو رانيد نييÓم8ـب ةمأرغ عم توكحط نيدلأ

دأرفأأ يقاب قح يف تأونصس8و21 نيب نجصسلاب ماكحأأ عيقوتب ةباينلأ تبلاطو.لÓصس كلاملأ دبعو ىيحيوأأ دمحأ نيقباصسلأ

فصسوي قباصسلأ ةعانصصلأ ريزو قح يف رانيد نويلم2ـب ةمأرغو تأونصس01 ةبوقع ةماعلأ ةباينلأ لثمم سسمتلأ امك .توكحط ةلئاع

ةبوقع بناج ىلإأ ةمأرغ يرئأزج رانيد نويلم2 و لوغ رامعو نÓعز ينغلأ دبع اقباصس ةيمومعلأ لاغصشألأو لقنلأ أريزوو يفصسوي

±.S°∏«º.نيصسحلب قباصسلأ ةدكيكصس يلأو قح يف نويلم2و انجصس ةنصس21ـب
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ابنجت اعشساو ابيحرت يقل يذلا رارقلا وهو
ىلإا فاشضت ثدحت دق ةريطخ تاق’زن’
ءابولا يششفت ءارج ة˘ن˘تا˘ب˘ب ي˘لا˘ح˘لا ع˘شضو˘لا
ةنتاب يلاو ناكو اذه. هابتنÓل تف’ لكششب
ءا˘شسؤور نأا ق˘با˘شس ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ف˘˘ششك د˘˘ق
عا˘ط˘قو ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا ح˘لا˘˘شصم
اكÓ˘ما ح˘لا˘شصم˘لا كل˘ت نور˘ب˘ت˘ع˘ي ة˘ح˘شصلا
هذه ليوحت مهتشضراعم لÓخ نم ةيشصخشش

وهو،91 ديفوك ةحل˘شصم ى˘لا ح˘لا˘شصم˘لا
بطلا ةحلشصم حتف رخأات يف سسيئرلا ببشسلا
نأا مغر ،ديفوك ىشضرم لابقتشس’ ينطابلا
اشضعب نأا لب ،يشضاملا عوبشسأ’ا ذختإا رارقلا

باحشسن’اب ددهي نم حلاشصملا ءاشسؤور نم
نم ةيشصولا تا˘ه˘ج˘لا ا˘كشسا˘م جا˘ج˘ت˘ح’او
سصق˘ن ع˘شضو Ó˘غ˘ت˘شسم «ع˘جو˘ت ي˘˘ل د˘˘ي˘˘لا»
يف هنأا نيشسا˘ن˘ت˘م ،سصشصخ˘ت˘لا ي˘ف ءا˘ب˘طأ’ا

بورحلا وأا ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ثراو˘كلا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ناكمإاب هنأا انورو˘ك ي˘م˘لا˘ع˘لا ءا˘بو˘لا ى˘ت˘حو
يذ˘لا د˘ح˘لا ى˘لإا ة˘لود˘لا˘ب ع˘فد˘ي نأا ع˘شضو˘لا
نأا لزان˘م ى˘ت˘حو ة˘شصا˘خ ا˘فر˘غ ه˘ي˘ف لو˘ح˘ت
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم ى˘لا كلذ ةرور˘شضلا تشضت˘قا

نا مكحب ،ىشضرملاب ةيبطلا ةيانعلل نكامأاو
اهنع لوؤوشسم لك ،ة˘ي˘مو˘م˘ع هذ˘ه ة˘ي˘شضق˘لا

هجو نود اهلح يف مهاشسيو اهتاعبت لمحتيو

ىرخا ةهج نم.سضفرلا وا جاجتح’ا يف قح

عافترا ببشس ةينعملا تاهجلا تعجرأا دقف

لÓخ ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ب91 ديفو˘ك ت’ا˘ح

يلزنملا ءافششتشس’ا ىلا ،ةريخ’ا عيباشس’ا

ةرشسأا حتف رخأات ماما ،تاباشص’ا فعاشض يذلا

ى˘لا ى˘شضر˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي ن˘˘يأا ،ىر˘˘خا

ةي’ولا ةمشصاع يفف ،يلزنملا ءافششتشس’ا

04 نع لقي ’ ام هيجوت ايموي متي اهدحول

عافترا يف مهاشسي يذلا لكملا وهو ،ةلاح

نيباشصملا مازتلا مدع ماما ،تاباشص’ا ددع

كا˘كت˘ح’ا بن˘ج˘تو ي˘لز˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا˘˘ب

فاشضي ببشس وهو ،نيميلشسلا سصاخشش’اب

نع عانتم’ا رارغ ىلع بابشس’ا ديدع ىلا

،ةهج نم ةيقاولا ةعنق’او ةمامكلا ءادترا

نيب يعامتج’ا دعابتلا مارتحا مدع اذكو

،سسار˘˘ع’او حار˘˘ف’ا ة˘˘ما˘˘قاو سصا˘˘خ˘˘˘شش’ا

،تاباشص’ا تفعاشض يتلا ءازعلا تاعمجتو

نيررشضتملا اميشس ةنتاب ناكشس بلطم تابو

دد˘ع سصي˘ل˘ق˘ت˘ل ر˘˘ج˘˘ح سضر˘˘ف ءا˘˘بو˘˘لا ن˘˘م

دو˘جو˘ب نو˘بذ˘كم˘لا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م˘تا˘با˘شص’ا

وا لكششب اومهاشس دقف دجتشسملا سسوريفلا

ءاوشس سسوريفلا راششتنا ةرئاد عيشسوت يف رخآاب

ذختا دقف ،ةين نشسح نع وا مهنم دشصق نع

ل˘شصاو˘ت˘لا تا˘شصن˘˘م ء’ؤو˘˘ه ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لا
دوجو مدع ةركف جيورتل ةليشسو يعامتج’ا
يعاودب عوشضوملا طبرو هلشصأا نم ءابولا
نمأاÓلا رششن فده˘ب ،ة˘يدا˘شصت˘قاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شس
ام ،نينطاوملا طاشسوأا يف ةنيكشسلا ةعزعزو
تاءاعد’ا هذه ءارو قاشسني سضعبلا لعج
مهنم سضعبلا قيفتشسيل ،ءابولا رطخب هبآا ريغ
مهتÓئاع نم دارفأا ةباشصاو عشضولا مزأات دعب
هيل˘ع از˘يز˘ع د˘ق˘ف ن˘م كا˘ن˘ه نأا ل˘ب ،ءا˘بو˘لا˘ب
تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ع˘شضو˘لا ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ف˘˘قوو
اونمؤويو لبق يذ نم ايعو رثكا اوحبشصيل
ةعرشس ىد˘مو ي˘م˘لا˘ع˘لا سسور˘ي˘ف˘لا دو˘جو˘ب
ةيحشصلا ةموظنملا ماما هتروطخو هراششتنا
اذا عشضولا يف مكحتلا ىلع ىوقت ’ دق يتلا

يذلا تقولا يف اذه ،تاباشص’ا ددع دازام
ى˘شصقأا ط˘ي˘ل˘شست˘ب نو˘م˘˘ت˘˘ه˘˘م ه˘˘ي˘˘ف بلا˘˘ط
دوجوب نيبذكملا ء’ؤوه ةبشساحمو تابوقعلا
عا˘ف˘تراو هر˘ششن ي˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لاو ءا˘˘بو˘˘لا

يتلا ،ةنتاب ةي’وب ام˘ي˘شس ه˘ي˘ما˘ن˘ت تار˘ششؤو˘م
ديدعو رثكأا ةف˘ي˘خ˘م ا˘ما˘قرا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ج˘شست
بيذكتلا بابشسأا ةعومجم لظ يف ،تايفولا

،ةيعوتلاو سسيشسحت˘لا تÓ˘م˘ح.ا˘ه˘ن˘م د˘حاو
رارغ ىلع تاهجلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ن˘م تف˘ث˘ك
تايعمجو ،ةيندملا ةيامحلا ،نمأ’ا حلاشصم
نيفلاخملا عم نوناقلا حور قيبطتو ،ةطششان

ىدان دقف اذل ،اهلكا تأات مل ،ةياقولا ريبادتل
مهق˘ل˘قأا ن˘يذ˘لا ي˘ح˘شصلا نأا˘ششلا˘ب نو˘م˘ت˘ه˘م
نم عون عم نوناقلا ناطلشس قيبطت عشضولا
نوناقلا حور مهعم عفني مل نيذلا رششبلا

ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ م˘ه˘تا˘ي˘ح نو˘شسرا˘م˘ي او˘˘حارو
لÓخ نم كلذو ،ىشضوف .عشضولا ةروطخب
يف نيببشستملا سضعب ىلع مراشصلا قيبطتلا

نم عون قلخ لواحت تايفلخل ثراوكلا هذه
سضع˘ب ة˘ي˘ح˘شض تع˘قو ىر˘خاو ى˘شضو˘˘ف˘˘لا

ةدا˘ج ى˘لا م˘ه˘شضع˘ب دا˘ع ن˘يذ˘لا ن˘ي˘بذ˘كم˘لا
عشضولا ةقيقح مهل نيبت نا دعب ،باوشصلا

ةيشضرأا ىلع نونئي نيباشصم ىلع اوفقوو
نيمأات ىتح اوعي˘ط˘ت˘شسي م˘ل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا
،مهتايح ذقنت دق نيجشسكوا ةروراقو ريرشس
ةليشسو هوذختا يذلا قرز’ا ءاشضفلا تابو
يزاعتلا ل˘ئا˘شسر˘ب ج˘ع˘ي م˘ه˘تا˘ب˘يذ˘كت ر˘ششن˘ل
يملاعلا سسوريفلا ببشسب ةافولا تانÓعاو
.دينعلاو بعرملا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآإ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ6306ددعلا0202 ةيليوج41 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

ةحسصلا يف فارطأا نم ةمئاقلا ةسضراعملا زواجتو ديفوك ىسضرم ءاوتحإل

انوروكب نيباشصملل ةنتابب يعماجلإ ىفششتشسملل عبإرلإ قباطلإ سصيشصخت
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يلع ىفسشتسسم لامع سسمأا جتحإا
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ناور˘م ة˘ن˘يد˘م˘ب ر˘˘م˘˘ن˘˘لا
ه˘ب˘سشو ءا˘ب˘طا ن˘م ،ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو˘˘ل

هسشيعت يذلا عسضولا ىلع ،نييبط
تا˘با˘سصا م˘قا˘ف˘˘ت ءار˘˘ج ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا

مكحتلا ة˘بو˘ع˘سص ما˘ما،91 دي˘فو˘ك
مقطلا قلق نم داز امو ،عسضولا يف
ة˘لا˘ح ي˘ه ،ىف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا
،ريخلا اذه اهدهسشي يتلا طلخلا
نييداعلا ىسضرملا نيب عمجي يذلا

تلا˘˘ح˘˘لا اذ˘˘كو د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك ىسضر˘˘˘مو
ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشم˘˘لا

رد˘˘سصم تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
سصا˘˘˘خ˘˘˘سشلا ة˘˘˘ح˘˘˘سص ىل˘˘˘ع ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ

ةقل˘ع˘ت˘م ىر˘خا سضار˘ما˘ب ىسضر˘م˘لا
حور˘˘˘ج ،ةد˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا ،نو˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘˘ب
انوروك ىودع لاقتنا نم اهريغو
نو˘˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا بلا˘˘ط د˘˘قو ،م˘˘ه˘˘ي˘˘لا
ةرملل ة˘ف˘قو˘لا هذ˘ه او˘م˘ظ˘ن ن˘يذ˘لا
ذنم تناك يتلا ىلولا دعب ةيناثلا
سصي˘˘سصخ˘˘ت ،ن˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘سسأا ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كا

ةيئافسشتسسلا ةيموم˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا
تلا˘˘ح لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسل ر˘˘م˘˘ن˘˘لا ي˘˘ل˘˘˘ع
يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف ،ر˘˘ي˘˘غ ل ا˘˘نورو˘˘ك
ةيسضرملا تلاحلا لج هيف لوحت
تادا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ىلا ىر˘˘˘˘خلا
لا˘ق˘ت˘نل ا˘يدا˘ف˘ت كلذو ة˘˘يراو˘˘ج˘˘لا
،نوجتحملا فاسضا ثيح ،ىودعلا
د˘سصق˘ي نأا لو˘ق˘ع˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘غ ن˘˘م ه˘˘نا
يقلتل ىفسشتسسملا يداعلا سضيرملا
ا˘˘˘با˘˘˘سصم ه˘˘˘ن˘˘˘م جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

لو˘˘˘ح˘˘˘ي د˘˘˘ق يذ˘˘˘لا ،سسور˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يواد˘˘ت˘˘ل˘˘ل نا˘˘ك˘˘م ن˘˘م ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘˘لا

ن˘م ل˘ك ءو˘بو˘م نا˘˘ك˘˘م ىلإا جÓ˘˘ع˘˘لاو
،سضرملاو ةباسصإلاب ددهم هدسصقي
ه˘˘ي˘˘ف ىر˘˘˘ي يذ˘˘˘لا حار˘˘˘ت˘˘˘قلا و˘˘˘هو

ر˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘ع ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم لا˘˘˘م˘˘˘ع
لف˘ك˘ت˘لا ل˘ي˘ب˘سس ي˘ف ر˘ث˘كأا ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
دحلاو ىسضرم˘لا˘ب ع˘ج˘نلاو ل˘ث˘ملا

ناو اسصوسصخ ،سسوريفلا راسشتنا نم
ن˘ي˘ب ن˘˘م ىح˘˘سضا د˘˘ق ر˘˘ي˘˘خلا اذ˘˘ه

ة˘ب˘سسن تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا

اذه ،ةئاملاب001 اهب ةرسسألا لغسش
م˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تلا˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن

يهو ،يلزنملا ءافسشتسسÓل اهفرسص

ز˘˘ج˘˘ع ىلا فا˘˘˘سضت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘لا

دد˘ع˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا

ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘سصلا ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لا

اه˘ت˘با˘سصإا ي˘ف كو˘ك˘سشم˘لا تلا˘ح˘لاو

ةرادإا لعج ا˘م ،ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘ي˘لإا ةدراو˘لا

عو˘˘ط˘˘ت˘˘لا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘لا

ميدقتو سضيبلا اهسشيج ةدناسسمل

نيدعا˘ق˘ت˘م˘لا فر˘ط ن˘م نو˘ع˘لا د˘ي

.لا˘ج˘م˘لا ي˘˘ف تادا˘˘ه˘˘سشلا ي˘˘ل˘˘ما˘˘حو

«مو˘˘˘يرو˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا» لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘كو

سسمأا اومظ˘ن د˘ق ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب

ام ءارج ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو لوألا

بب˘سسب بي˘هر ط˘غ˘سض ن˘م ه˘نو˘نا˘ع˘˘ي

تا˘با˘سصلا دد˘ع˘ل ع˘ي˘ظ˘ف˘لا د˘ياز˘ت˘˘لا

لخدتلاب ةينعملا تاهجلا اوبلاطو

نمسضت يتلا لولحلا داجياو لجاعلا

فور˘˘ظ ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘˘سسا

سسوري˘ف˘لا را˘سشت˘نا ع˘ن˘م˘تو ة˘م˘ئÓ˘م

.رثكأا

ىودعلا يدافتل ةيراوجلا تادايعلا ىلع مهعيزوت متي نييداعلا ىسضرملا ةيقب/ةنتاب

ديفوك ةحلشصمل ايلك ةشسشسؤوملإ ليوحتب ةبلاطملل نوجتحي رمنلإ يلع ىفششتشسم لامع
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا تسصحأا

ـلا تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب

نيتديدج نيتباسصا ة˘ي˘سضا˘م˘لا42

ثÓث ىلا ةفاسضا انوروك سسوريفب

ل˘سسل˘سسم كلذ˘ب ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي˘˘ل تا˘˘ي˘˘فو

ىل˘˘ع ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا

ىلع ولو سشينروكلا ةمسصاع ىوتسسم

ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا˘˘ب ا˘˘سسا˘˘ي˘˘ق ل˘˘قأا و˘˘ح˘˘ن

تاباسصإلا رسشؤوم ل˘سصاوو .ة˘ي˘سضا˘م˘لا

ميلقإا ىوتسسم ىلع انوروك سسوريفب

تسصحأا ثيح هدوعسص لجيج ةيلو

تا˘عا˘سسلا لÓ˘خ ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘˘ئاود˘˘لا

ن˘ي˘تد˘يد˘˘ج ن˘˘ي˘˘ت˘˘با˘˘سصإا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا

ىفسشتسسم ىوت˘سسم ىل˘ع سسور˘ي˘ف˘لا˘ب

ىلإا ةفاسضا ةيليملاب يروتنم ريسشب

ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لا تاذ˘˘ب تا˘˘˘ي˘˘˘فو ثÓ˘˘˘ث

ل˘˘م˘˘ح ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا تد˘˘˘كأا ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب
او˘مزل ا˘مد˘ع˘ب ءا˘بو˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا

عفتريل ،مايأا ةدعل سشاعنإلا ةحلسصم
سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع كلذ˘˘˘ب
سسمأا دود˘˘ح ىلا ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ىلا ةيمسسرلا تايئاسصحإلا بسسحو

ةافو ةلاح61 ىلإا ةفاسضإا ةلاح242
يف لسصاوت˘م˘لا د˘ياز˘ت˘لا ع˘فدو اذ˘ه.

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع
نم ةيقرسشلا ةهجلاب اميسس لجيجب
ىفسشتسسم ىلع ني˘م˘ئا˘ق˘لا˘ب ة˘يلو˘لا
ق˘با˘ط˘لا ءÓ˘خا ةدا˘عإا ىلإا ة˘ي˘ل˘ي˘م˘˘لا
ن˘م ن˘ي˘يدا˘ع˘لا ىسضر˘م˘لا ن˘˘م ع˘˘بار˘˘لا
ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا اذ˘˘˘˘˘ه سصي˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘جأا
كلذو انوروك سسوريف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘ل˘ل

دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا˘˘ب تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘ع تا˘˘با˘˘˘سصإلا
د˘ع˘ب ة˘يلو˘لا ن˘م ة˘ي˘قر˘سشلا ة˘ه˘ج˘˘لا

002 ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘با˘سصإا ي˘ف ها˘ب˘˘ت˘˘سشإلا
د˘جو˘˘ت ثي˘˘ح سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب سصخ˘˘سش

د˘ه˘ع˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع ءلؤو˘ه تا˘ن˘ي˘ع
را˘ظ˘ت˘نا ؤو˘ي˘ف ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب رو˘ت˘˘سسا˘˘ب

تا˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن رو˘˘ه˘˘ظ
ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسم نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ، ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لجيجب ىفسشتسسم يناث وه ةيليملا

ىسضر˘م˘ب سصا˘خ م˘سسق ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ي˘˘ع˘˘ي
ق˘با˘سس تقو ي˘ف ه˘ق˘ل˘غ د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك
د˘ي˘ع˘˘سسلا بود˘˘ج˘˘م ىف˘˘سشت˘˘سسم د˘˘ع˘˘ب
هيلع نومئاقلا داعأا يذلا ريهاطلاب
سضار˘مألا ة˘ح˘ل˘سصم ح˘ت˘ف ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق
ن˘ي˘با˘سصم˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسإل ة˘˘يرد˘˘سصلا

اذه قل˘غ ىر˘ج ا˘مد˘ع˘ب سسور˘ي˘ف˘لا˘ب
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ىل˘ع ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘˘ق م˘˘سسق˘˘لا
دد˘˘˘ع ي˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةرئاد ميلقا ىوتسسم ىلع تاباسصإلا
.ريهاطلا

 سسوريفلاب نيباسصملا لابقتسسإل ةيليملا ىفسشتسسمب عبارلا قباطلا ءÓخإا مت اميف

 لجيجب انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباشصإإو تايفو ثÓث ليجشست

سصيسصختب قلعتت ،لجاعلا يف اهقيبطت رظتني ريبادت ةلمج ىلا ،ةحسصلا عاطق يلوؤوسسم نم ددعو دوهزم قيفوت ةنتاب يلاو نيب ةيلولا رقمب لوألا سسمأا ةيسشع دقعنا يذلا عامتجإلا سصلخ
ةسضفارلا تاوسصألا ديدع نأاسشلا اذهب تراث ثيح ،ءابولا ىسضرم لبقتسست نأا ررقم ناك يتلا تلاجعتسسلا ةحلسصم لدب،91 ديفوك ىسضرم ءاوتحل يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب عبارلا قباطلا

.عسضولا مزؤويو ىودعلا لقني نأا انوروك ىسضرمو نييداعلا ىسضرملا نيب طلخلا نأاسش نمو ،ةيسضرملا تلاحلا فلتخم لبقتسسي تلاجعتسسلا مسسق نأا رابتعاب ءارجإÓل

ةنتاب

يربلإ لقنلإ تاينقتل ةينطولإ ةشسردملإ سصيشصخت
انوروك نع فششكلل إزكرم

زرفلا زكرم حتف ،ةنتاب ةي’ول ةحشصلا تاراطإا نيب سسمأا دقعنملا عامتج’ا نع سضخمت

ةينطولا ةشسردملا رقم هل سصشصخ يذلاو،91 ديفوكل ةيبطلا تاشصوحفلاب سصاخلا
طغشضلا كف فدهب كلذو ،ةنتاب ءاشضق سسلجم ةاذاحمب اهرقم نئاكلا يربلا لقنلا تاينقتل
دعب اذكو ،ةيدعملاو ةيردشصلا سضارمأÓل ةيئافششتشس’ا ةيمومعلا ةشسشسؤوملا هششيعت يذلا
،تاباشص’ا ددع يف قلقملا عافتر’ا مامأا هدهششت يذلا عشضولا ىلع يبطلا اهمقاط جاجتحا

ىلع رايخ’ا عقو دقو ،ءابولل ةدكؤوم هبشش سضارعا اهيلع ترهظ يتلا ت’احلا دفاوت اذكو
اهناشش نم يتلا ةمزÓلا تاناكم’ا فلتخم ىلع اهرفوتل هذه لقنلل ةينطولا ةشسردملا
سصيخششتل زكرملا ىلع نيدفاولاو ىشضرملاب مزÓلا لفكتلاو ةيبطلا مقط’ا لمع ليهشست
كوكششملا ت’احلا هيجوتو ت’احلا لابقتشس’ ةشسردملا حتف مت دقو ،اهمدع نم ةباشص’ا

T°ƒT°É¿.ì  .ةمزÓلا تابيترتلا ةفاك اهب تلمكتشسا نا دعب ةريخ’ا هذه ىلا اهيف

 جÓعلا تحت ةلاح801 و مويلا سسفن يف ءافسش ةلاح42 تلجسس

سسوريفب ةديدج ةباشصإإ91 لجشست ةلششنخ ةي’و

 ةدكؤوم ةباشصإإ633 ىلإإ لشصت ةليشصحلإ و انوروك
تلجشس ثيح ، انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ددع يف ةعفترم ماقرأا لجشست عوبشسأا ذنمو ةلششنخ ةي’و لازت ’

دحاو موي يف ةباشصإا91 ليجشستب يمويلا تاباشصإ’ا ددع يف عفترم رخآا مقر دحأ’ا لوأ’ا سسمأا موي ةي’ولا

تلجشس ثيح رئازجلا يف ةحئاجلا ماقرأا رششن يف سصشصختملا اهعقوم ربع اهنلعت يتلا ةرازولا ماقرأا بشسح

ددع عفتريل ، دحاو موي يف انوروك سسوريفب ةديدج ةباشصإا91 تبشسلا لوأ’ا سسمأا موي ةلششنخ ةي’و

امم ثÓثلا تايفششتشسملا يف ظاظتكا لجشسو ، ةدكؤوم ةباشصإا633 ىلإا ةي’ولا ربع ةدكؤوملا ت’احلا

و ، مهلزانمب رجحلا مازتلا ىلإا مهتوعد و سضعبلل هب جلاعملا ءاودلا حنم ىلإا ةيبطلا مقاوطلاب ىعدتشسا

ةيريدم نيباشصملا جÓعل ةلب نب ىفششتشسم نم رخآا حانج سصيشصخت ىلإا تاطلشسلاب ريكفتلا ىعدتشسا

تحت ةلاح801 دوجو نع تنلعأا دحأ’ا موي ءاشسم رداشصلا يمويلا اهنايب لÓخ نمو ةلششنخب ةحشصلا

ةيريدم نايب ركذ ثيح. تايفششتشسم3 يف ( ريناكشسلا ) ةعششأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب اهشصيخششت مت جÓعلا

موي ءاشسم ةيريدملل ةيمشسرلا ةحفشصلاب رششن يذلا و ةلششنخ ةي’و يف ةيئابولا ةيعشضولاب قلعتملا ةحشصلا

ةيريدملا تشصحأا امك ، ءافششلا ىلإا سسوريفلاب ةباشصم ةلاح42 لثامت مويلا كلذ يف تلجشس ةي’ولا نأا دحأ’ا

ةلاح55 اهنم ةي’ولا تايفششتشسمب جÓعلا تحت ةعششأ’ا وأا يربخملا ليلحتلاب ةشصخششم ةلاح801 دوجو

ةلاح يأا درت ملو ، سسياق ىفششتشسمب ةلاح81 و راشششش ىفششتشسمب ةلاح53 و ةلششنخب ةباحشسوب ىفششتشسمب

ةحفاكمل ةيئ’ولا ةنجللا تدقع ، ةي’ولا ربع تاباشصإ’ا ددع عافترا لظ يفو مويلا كلذ يف ةيبلشس

راششتنا ةرهاظل يدشصتلل ةديدج تاءارجإا ذاختا لجأا نم دحأ’ا موي ءاشسم اعامتجا ةلششنخ ةي’وب سسوريفلا

.ةلبقملا تاعاشسلا يف اهنع نلعيشس تارارق ةدع تذختا ثيح ، ةي’ولا يف سسوريفلا
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 يحسصلا رجحلل ةلمجلاب تاقورخ قطانملا نم ديدعلا دهسشت امنيب

ةنيطنشسقب نجشسلإ دح ىلإإ لشصت دق نيفلاخملإ قح يف ةمراشص تابوقع
نم ديدعلا اهليجتشس دعب ديدح نم ديب برشضلا ةنيطنشسق ةي’وب ةينمأ’او ةيلحملا تاطلشسلا تررق

ةيباقع ريبادت نشس ةيرئازجلا ةموكحلا تارارقل اقيبطت اذهو ،سضورفملا يحشصلا رجحلا يف تاقورخلا

ىلإا لشصت ،دلبلا يف تاي’ولا ةفاك يف سضورفملا يحشصلا رجحلا نوقرخي نيذلا سصاخششأ’ا قح يف ةيروف

ةفاشضإ’اب ةنيطنشسق ةي’و يلاو ردشصأاو. ةيلام تامارغ طيلشستو تابكرملاو تارايشسلا زجحو نجشسلا دح

يشضقت،21 تايدلبلاب رجحلا سضرف ىلع نيمئاقلا ىلإا ةهجوم ،تاميلعت يئ’ولا نمأ’ا سسيئر ىلا

ًاددهم ،انوروك سسوريف نم ةياقولا راطإا يف ةذختملا ريبادتلاب ةقلعتملا دعاوقلل مراشصلا قيبطتلا ةرورشضب

92 ىلع يحشصلا رجحلا ةيرئازجلا تاطلشسلا تشضرفو سسبحلا وأا فلاخم لك دشض ةيلام تامارغ سضرفب

تارايشسلا زجح لÓخ نم ،ةددششم ةيرادإا تابوقع قيبطت قايشسلا سسفن يف ةموكحلا تررقو ،ةي’و

هذه يتأاتو ،يلزنملا يحشصلا رجحلا دعاوق اوفلاخ نيذلا سصاخششأ’ا لبق نم ةلمعتشسملا ةيرانلا تاجاردلاو

رطاخملا نم ليلقتلاو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘لوا˘ح˘م قا˘ي˘شس ي˘ف ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا

،ةنيطنشسق ةي’وب ءايحأا دهششت ريكذتلل ،سسوريفلاب تاباشصإ’ا ددع ديازت عم ةشصاخ ،هنأاششب ةدعاشصتملا

رجفلا نم ىلوأ’ا تاعاشسلا ةياغ ىلإا لشصاوتت تارهشس يف يحشصلا رجحلا نوقرخي بابششل ةيليل تاعمجت

ءايحأا فرعتو ،انوروك ءابول ةديدج رؤوب روهظ ت’امتحا نم نينطاوم طاشسوأا يف ةريبك فواخم راثأا ام

ةعاشسلا دودح يف أادبت دهاششم يف ،ةملظم اياوز ىلع نيفرحنم دفاوت ةليل لك ،ةنيدملا طشسوب ةفورعم

نم تلعج ةفرحنم تايكولشسب بابششلا ء’ؤوه موقي ثيح ،ىلوأ’ا رجفلا تاعاشس ىلإا دتمتو Óيل ةرششاعلا

رجحلا نولغتشسي بابششل ىرخأا تاقورخ نع بورخلا ةنيدم طشسو ناكشس ثدحتو ،ةديدع ءايحأا ناكشس

يف مهنأاكو ةعرشسب نودوقي تابكرملا سضعب يقئاشس نأا اودكأا ثيح ،تارايشسلاب قباشستلا لجأا نم يئزجلا

.انوروك ءابو راششتنا زع يف نيبجلا اهل ىدني يتلا تاقورخلا نم اهريغو تارايشسلل قابشس
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ى˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لوأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
رسصانع اهيل˘ع تل˘سصح˘ت تا˘مو˘ل˘ع˘م
د˘˘حأا ما˘˘ي˘˘˘ق سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ة˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب نيهوبسشملا

،ءا˘ي˘حأ’ا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
مت ثا˘ح˘بأ’ا و تا˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘ث˘كت˘ب
مت يذلا و ريخأ’ا اذه ةيوه ديدحت
ةيدايزلا يح ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت
سشيتفتب ،ةقرفلا رقم ىلإا هليوحت متيل
نم نذإا ىلع ءانب ريخأ’ا اذه ةماقإا رقم
ةيمك طبسض مت ةسصتخملا ةطلسسلا

ة˘يودأ’او ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا ن˘˘م

تارثؤوملا نم بلع8) ةين’ديسصلا
يلقع رثؤوم لولحم ةروراقو ةيلقعلا

ءاود ن˘˘م ت’و˘˘سسب˘˘˘ك01 اذكو

432 ـب رد˘ق˘ي ي˘لا˘م˘جإا˘ب د˘ير˘ي˘ب˘لو˘سس

ى˘لإا دو˘ع˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ي˘سضق˘لا ،(سصر˘ق

دسصرت ةيلمع دعب هيف هبتسشم فيقوت

تاردخملا ةح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ل˘ب˘ق ن˘م

طسسوب افونازاك لخدم ىوتسسم ىلع

سشيتفت˘ل˘ل ه˘عا˘سضخإا لÓ˘خ ،ة˘ن˘يد˘م˘لا

ةلوسسبك22 هتزوحب طبسض ينوناقلا

ءاودل ةلوبسسك41و نيلباغيرب ءاودل

تاردخم ةعطق ىلإا ةفاسضإ’اب اكريل

جد0091ـب ردقي يلام غلبم اذكو

نيتيلمعلا ،ةيدقنلا تائفلا فلتخم نم

ةقرف رسصانع امهتداق يتلا نيتقرفتملا

زجح نم تنكم تاردخملا ةحفاكم

تارثؤوملا نم اسصرق072 هلمجم ام

ةروراقو ،ةين’ديسصلا داوملاو ةيلقعلا

نم ءاهتن’ا دعب ،يلقع رثؤوم لولحم

ة˘˘ي˘˘ئاز˘˘ج تاءار˘˘جإا ي˘˘ف˘˘ل˘˘م زا˘˘˘ج˘˘˘نإا

م˘ت ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ق˘ح ي˘ف ن˘ي˘ل˘سصف˘ن˘م

.ةيلحملا ةباينلا مامأا مهميدقت

ءيشسي ويديف رششنب ماق امنيب /ةنيطنشسق

يعماجلا يئافششتشسإلا زكرملل

ةتسس اهنيب نم انجسس ةنسسب مكحلا

 لعافلا قح يف ةذفان ريغ رهسشأا
امكح سسمأ’ا لوأا ةنيطنسسقب ةيدايزلا ةمكحم تردسصأا

رسشان دسض ةذفان ريغ رهسشأا ةتسس اهنيب نم انجسس ةنسسب

نب روتكدلا يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملل ءيسسي ويديف

ةنسس23 رمعلا نم غلابلا (د.سس) ينعملا عبوت دقو ،سسيداب

نمأ’اب سسمت نأا اهنأاسش نم ةسضرغم تامولعم رسشن ةمهتـب

ةكبسش لامعتسسا قيرط نع ةينطولا ةحلسصملابو يمومعلا

يسضاملا ناوج ةياهن ىلإا ةيسضقلا دوعت ريكذتلل ،ةيعامتجا

تيباوت رهظي كوبسسيافلا ىلع ويديف ينعملا رسشن امدنع

يئافسشت˘سس’ا ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘عر˘سشلا بط˘لا ة˘ح˘ل˘سصم ة˘حا˘سسب

تيباوتلا هذه نأا يعدي قيلعتب ةقفرم سسيداب نب يعماجلا

ةرادإا تناكو ،سسمسشلا ةعسشأ’ ةسضرعم نيماثج اهب دجوت

ايفن هيف تمدق انايب ترسشن يعماجلا يئافسشتسس’ا زكرملا

ة˘غرا˘ف تي˘باو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا ةد˘˘كؤو˘˘م كلذ ا˘˘ع˘˘طا˘˘ق

تعدوأاو «ةجاحلا دنع اه˘لا˘م˘ع˘ت˘سس’ ة˘حا˘سسلا˘ب ة˘عو˘سضو˘م

.ويديفلا رسشان دسض ىوكسش
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ةدكيكشس

لطعلا قودنسص ريدم عاديإا

سسبحلا نيفظوم3 و ةلاطبلاو
،ةدكيكسسب حنجلا ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو ر˘مأا

رجأ’ا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنسصلا ريدم عاديإاب

ةثÓثو ةدكيكسس ةي’ول لاوحأ’ا ءوسس نع ةمجانلا ةلاطبلاو

ةياغ ىلإا تقؤوملا سسبحلا نهر ،قودنسصلل نيعبات نيفظوم

قلعتت مهتب مهتعباتم ةيفلخ ىلع رارقلا ءاجو ،ةمكاحملا

ر˘ي˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ير˘سض تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘مو ر˘يوز˘ت˘لاو سسÓ˘ت˘خإ’ا˘˘ب

تاطلسسلا ترثع نأا دعب ،ةفيظولا لÓغتسساو بعÓتلاو

ةيروهمجلا ليكو هرسشاب يذلا قيقحتلا ءانثأاو ةيئاسضقلا

ـب تردق ةيلام ةرغث ىلع ،ةيئادتب’ا ةدكيكسس ةمكحمب

تركذ تيح.قودنسصلا ةن˘يز˘خ ن˘م م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م008

هذه يتأات و اهيلع اولوتسسا ةعبرأ’ا نومهتملا نأا تاقيقحتلا

ةلادعلا اهترسشاب يتلا تاقيقحتلا ةلسسلسس راطإا يف ةيسضقلا

ةبراحم لجأا نم تاراد’او تائيهلا فلتخمب ةدكيكسسب

M«ÉI HƒOjæÉQ      .داسسفلا

جيريرعوب جرب

ةبلع074 زجحو نيسصخسش فيقوت

ةيلوحكلا تابورسشملا نم
جر˘ب ن˘مأ’ ع˘با˘˘سسلا ير˘˘سضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘كم˘˘ت

رثإا ىلع هفيقوت مت يذلا ينيرسشع فيقوت نم جيريرعوب

يذلاو ةبكرم بناجب ةنيدملا ءايحأاب نمأ’ حلاسصمل تايرود

ةي’ولا نمأ’ ةماعلا تاقÓعلاو لاسصت’ا ةيلخ بسسح نيبت

ردق˘ت ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘سشم˘لا ن˘م ة˘ي˘م˘كب ة˘ل˘م˘ح˘م ا˘ه˘نأا

تاذ بسسحو ماجحأ’او عاونأ’ا فلتخم نم ةبلع074 ـب

(ا - ل) هب هبتسشملا نأا تنيب ةيطرسشلا تاقيقحتلا نأا ةيلاخلا

ةدايقب ةن˘سس64(سش - ب) ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ف˘ل˘ك ة˘˘ن˘˘سس42

زوحي ’ هنوك جد0004 هردق يلام غلبم لباقم ةبكرملا

ةيلوحكلا تابورسشملا لقن سضرغل ةقايسس ةسصخر ىلع

امهدسض ايئاسضق ا˘ف˘ل˘م ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح .ا˘ه˘ي˘ف ةر˘جا˘ت˘م˘لاو

ةقيرطب اهيف ةرجاتملاو ةيلوحك تابورسشم ةزايح ةمهتب

عم يبيرسضلا برهتلا ، سصيخرت نودب اهلقنو ةيعرسش ريغ

ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هبجومب امدق ، دوعلا ةلاح رفاوت

ةسسسسؤوملاب عاد˘يإا ر˘مأا ا˘م˘ه˘ق˘ح ي˘ف رد˘سص ن˘يأا ة˘سصت˘خ˘م˘لا

.ةيباقعلا
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يرئازجلا قرششلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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تاردخملا ةحفاكم ةقرف تنكمت ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملاب ةقلعتملا ةشصاخ اهلاكششأا فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنشسق ةيلو نمأا حلاشصم لبق نم ةلوذبملا دوهجلل ةلشصاوم
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ةنيطنشسق ةيلو نمأل ةديدج ةيلمع يف

ةربتعم تايمك زجحو تاسسولهملا جيورت تاعومجم كيكفت
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ةطرسشلل ةلقنتملا ةقر˘ف˘لا تن˘كم˘ت

بونج مل˘ك05 راسشسشب ةي˘ئا˘سضق˘لا

سسمأا ، ةلسشنخ ةي’ولا ةمسصاع رقم

نم ا˘ه˘ل ة˘ي˘عو˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘فو ،لوأ’ا

بيرهتب نيمهتم ني˘سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت

ةزايح و ةيرثأا ةميق تاذ ةيدقن عطق

،نداعملا نع فسشاك سساسسح زاهج

82 زج˘ح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا لÓ˘خ م˘ت ثي˘ح

ةب˘ق˘ح˘ل˘ل دو˘ع˘ت ة˘ير˘ثأا ة˘يد˘ق˘ن ة˘ع˘ط˘ق

ن˘˘ع ف˘˘سشكلا زا˘˘ه˘˘جو ة˘˘ي˘˘نا˘˘مور˘˘لا
ني˘ت˘جاردو ة˘ن˘حا˘سش ز˘ج˘حو ندا˘ع˘م˘لا
تايلمع يف لمعتسست تناك نيتيران
ة˘ي’و بو˘ن˘ج ءار˘ح˘˘سصب بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا

رثإا اهليسصافت دوعت ةيسضقلا. ةلسشنخ
نأا اهدافم ةقرفلا ىلإا تامولعم دورو
راسشسش ةنيدم وح˘ن ة˘ه˘ج˘ت˘م ة˘ن˘حا˘سش
دارفأا ماق نيأا ،نيسصخسش اهنتم ىلع
زجاح بسصنب راسشسشب ةلقنتملا ةقرفلا
دعبو ،ةنحاسشلا فيقوت متيل قيرطلاب
ةزوحب رثع ةنحاسشلل قيقدلا سشيتفتلا

تاذ ةيدقن عطق نيمهتملا نيقيقسشلا
ن˘ع ف˘سشكلا زا˘ه˘جو ة˘˘ير˘˘ثأا ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
مت نيأا ،ربتعم يلام غلبمو نداعملا
ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م ى˘لإا نا˘ق˘ي˘ق˘سشلا دا˘ي˘ت˘˘قا
امهنأا نيب˘ت ثي˘ح ، ا˘ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل
نيسصتخمو ،راباب ةيدلب نم ناردحني
لامع˘ت˘سسا˘ب را˘ثآ’ا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف
،ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘˘ب ر˘˘ث˘˘ع يذ˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج˘˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ا˘م˘ه˘طا˘سشن ر˘˘سصح˘˘ن˘˘يو
د˘ع˘بو ، ة˘ل˘سشن˘خ ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بو˘ن˘˘ج˘˘لا
نيتيران نيتجارد زجح مت تاقيقحتلا

يف نيمهتملا لبق نم لمعتسست تناك

ةبعسصلا كلاسسملاب ةسصاخ امهطاسشن

دعبو تابكرملا اهيلإا لسصت ’ يتلا

ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتسسا

ةيروهمجلا ليكو مامأا امهيف هبتسشملا

لوأ’ا سسمأا موي راسشسش ةمكحم ىدل

ىلع فلملا لاحأا هرودب يذلاو دحأ’ا

رمأا ردسصأا ريخأ’ا اذه ،قيقحتلا يسضاق

تاءار˘جإا تح˘ت نا˘م˘ه˘ت˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ب

.ةيئاسضقلا ةباقرلا

 نيتيران نيتجاردو ةبكرم ىلإا ةفاشضإا / ةلششنخ

ةيرثأا ةيدقن ةعطق82 زجحت راسشسشب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةلقنتملا ةقرفلا
 نداعملا نع فسشكلل نازاهجو
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ديدج ريدم نييعت نع سسمأا نلعأا

ى˘ل˘˘ع نا˘˘كسسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل

رمأ’ا قلعتيو لجيج ةي’و ىوتسسم

ناك يذلا نيدلا رسصن ةبيسش روتكدلاب

ة˘ن˘تا˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ا˘ب˘ي˘ب˘ط ل˘غ˘ت˘سشي

عيباسسأ’ ادح عسضو ام وهو يعماجلا

م˘هأا د˘˘حأ’ تقؤو˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘لا ن˘˘م
نلعأا دقو .لجيج ةي’وب تاعاطقلا
ةيريدمل ديدج ريدم نييعت نع سسمأا
يف Óثمتم لجيجب ناكسسلاو ةحسصلا
يذ˘لا ن˘يد˘لا ر˘سصن ة˘ب˘ي˘سش رو˘ت˘كد˘˘لا
مكحب اديج ةحسصلا عاطق ايابخ فرعي
ا˘ب˘ي˘ب˘ط نا˘كو عا˘ط˘ق˘لا ءا˘ن˘بأا ن˘م ه˘˘نأا
تقو ىلا يعماجلا ةنتاب ىفسشتسسمب

يف هنييعت لبق ىرحأ’اب وأا ديعبب سسيل
ةرازولا كلذب عسضتل ديدجلا هبسصنم
ن˘م ة˘ل˘يو˘ط ع˘ي˘با˘سسأ’ اد˘ح ة˘ي˘سصو˘لا
ه˘عا˘ق˘يا ى˘ل˘ع تسشا˘ع يذ˘˘لا غار˘˘ف˘˘لا

تدنسسأا يتلا لجيجب ةحسصلا ةيريدم
تاحرف ديسسلل تقؤوم لكسشب اهتدايق
ر˘يد˘م˘لا ما˘ه˘م ءا˘ه˘نا د˘ع˘ب ط˘بار˘م˘ل˘˘ب
نم هتي˘ح˘ن˘ت تب˘حا˘سص يذ˘لا ق˘با˘سسلا

ل˘ج˘ي˘ج˘ب ة˘ير˘يد˘م˘لا هذ˘ه سسأار ى˘ل˘ع

ةي˘ع˘سضو˘ل تادا˘ق˘ت˘نإ’ا ن˘م ة˘ف˘سصا˘ع

سشيعي يذلا لجيجب ةحسصلا عاطق

مغر تاونسس ذنم نخاسس حيفسص ىلع

ي˘ت˘لا ت’ا˘قإ’او تا˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ح

 .هيف ةنزاو بسصانم تسسم

 لجيجب ةحسصلا عاطقل ديدج ريدم نييعت
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ةيندملا ةيامح˘لا ح˘لا˘سصم تل˘ج˘سس

،ةريخأ’ا مايأا3 لÓخ فيطسس ةي’ول
عوبسسأ’ا ةياهن ةلطع عم تنمازت يتلا

ت’اجم فلت˘خ˘م ي˘ف Ó˘خد˘ت363

802 لقن تلمسش ،ي˘ل˘م˘ع˘لا طا˘سشن˘لا

هابسشا ةلا˘ح86 اهنم ة˘ي˘سضر˘م ة˘لا˘ح

.91-ديفوك سسوريف ىودعب ةباسصإا

21و يفوتم1 ءÓجإاو فاعسسإا اذكو

فاعسسإاو ،رورم ثداح21 يف اباسصم

ثداو˘ح ي˘˘ف ا˘˘با˘˘سصم61 ءÓجإاو
نم طوقسسلل نيثداح اهن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
يحب لوأ’ا ةينكسس تارامع تافرسش
نيع ةنيدمب يناثلاو فيطسس جاربأ’ا
قئارحلا دامخإا لاجم يف امأا ،ةريبكلا

طيحم يف اقيرح84 ليجسست مت دقف
نود اهفسصن دمخأا تاباغلاو عرازملا
هذ˘ه م˘هأا .ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘˘سسخ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
’اوز ةحرا˘ب˘لا ل˘ج˘سس د˘ق˘ف ق˘ئار˘ح˘لا

ةريبكلا نيع برغ نموم د’وأا راودب
ىر˘خأا ل˘ئا˘سسو د˘ي˘ن˘ج˘ت بل˘ط˘ت يذ˘لا
لقنتملا لترلا تايناكما ماحقإاب معدلل
فارسشإا تحت تاباغلا قئارح ةحفاكمل
تنكمت ثيح ةيندملا ةيامحلا ريدم
حلاسصم ةدعاسسمب ة˘ل˘خد˘ت˘م˘لا قر˘ف˘لا
هايملل ةيرئازج˘لاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ،تا˘با˘غ˘لا

ةرطيسسلا نم ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا تار˘سشعو
ىلإا راسشتن’ا نم هعنمو قيرحلا ىلع
ا˘م˘ك ة˘ي˘حÓ˘ف تا˘كل˘ت˘م˘˘مو لزا˘˘ن˘˘م
فاعسسإاب ةيندملا ةيامحلل قرف تلفكت

قيسضب اوبيسصأا ةدحاو ةلئاع نم دارفأا4
د˘قو ،نا˘خد˘لا ة˘فا˘ث˘ك ءار˘ج سسف˘ن˘˘ت˘˘لا
حايرلاو ةعفتر˘م˘لا ةرار˘ح˘لا تم˘ها˘سس
ىتأا يذلا قيرحلا ةعقر راسشتنا يف
ةرمث˘م˘لا را˘ج˘سشأ’ا ن˘م نا˘ت˘سسب ى˘ل˘ع
فا˘˘ن˘˘سصأ’ا تاذ (را˘˘ج˘˘سشأ’ا تا˘˘ئ˘˘م)
ةيكيتسسÓب تويب ة˘ثÓ˘ث ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

سضع˘ب ،ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘ل ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘م

تاراتكه6 ،لحنلا ةيبرتل قيدانسصلا

ىلإا ةفاسضإ’اب .سشارحأ’او لاغدأ’ا نم
نيللاو بلسصلا حمقلا نم لقح قيرح
ي˘ف بب˘سست ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ناو˘ع˘كب

،راتكه21 ي˘˘لاو˘˘ح ة˘˘حا˘˘سسم فÓ˘˘تا
نم لكب عرازملا يف ىرخأا قئارحو
اذكو تانرآا نيع ةيدلب ةريحبلا ةيرق
ببسست ةملعلاو ايسسيروأ’اب ةسشبابخل

اياقب نم اراتكه31 يلاوح فÓتا يف
ق˘ير˘حو ر˘ي˘ع˘˘سشلاو ح˘˘م˘˘ق˘˘لا لو˘˘ق˘˘ح
يف ةنزخم ةميدق تاودأاو سشئاسشح
بع˘ل˘م ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘˘ه˘˘لا

ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا .ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب را˘قوز دو˘ع˘˘سسم
دقف لاغدأ’او تاباغلا قئارح سصخي

رزغيإا نم لكب قئارح9 ليجسست مت
لاو˘ن تيآا ة˘يد˘ل˘ب نا˘فو˘سسيإاو ن˘يا˘ن˘ث˘˘ل
ةلاتو يزيت تيآاب ن˘حا˘ت˘ف˘م˘يأاو ،ةداز˘م
ةيدلب تاريوقو سساد˘ن˘عو˘ب˘ب ي˘ل˘ي˘لوا

،ةدروسشات سشامح د’وأا ،روقرق مامح
يف تببسست ،ةريبكلا نيع ةيدازلا راود

تاباغلا نم اراتكه53 يلاوح فÓتا

ةو˘˘˘خإ’ا ر˘˘˘كذ˘˘˘ن اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل .لا˘˘˘˘غدأ’او

ة˘ف˘عا˘سضم ةرور˘˘سضب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

،ي˘ئا˘قو˘لا بنا˘ج˘لا ي˘ف تا˘طا˘ي˘ت˘ح’ا

يف ةمهاسسملاو قئارحلا نع غيلبتلا

اظافح اهرا˘سشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ا˘هدا˘م˘خإا

ةيحÓفلا تاكلتمملاو حاورأ’ا ىلع

ةيامحلا حلاسصم تماق امك .ةئيبلاو

راطإا ي˘ف ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘ند˘م˘لا

دحلل ةيلمعلاو ةيئاقولا ريبادتلا ذيفنت

،91-دي˘فو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ن˘م

ةيراوج ةي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ91 لÓ˘˘خ

تاربكمب ةيو˘عو˘ت ل˘ئا˘سسر ه˘ي˘جو˘ت˘ل

تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب تو˘˘سصلا

عراو˘سشلا ر˘ب˘ع ة˘ع˘سساو˘لا م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا

اذكو تايد˘ل˘ب˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ءا˘ي˘حأ’او

قطانم يف ةعسساو م˘ي˘ق˘ع˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع

تارتفلا لÓخ ةي’و˘لا ن˘م ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م

.يلمعلا طاسشنلا اهيف لقي يتلا

تاباغلاو عرازملا طيحم سسم اقيرح84

فيطسسب ةعاسس27 لÓخ ةيندملا ةيامحلا حلاسصمل Óخدت363 ليجسست
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 يصضارأ’او  ةيوصضوفلا تايانبلاو نوعطلا  باحصصأا مهنم

نكضسلا مئاوق نع جارفإلاب ةبلاطملل ءايحأا ةدعب ةمراع تاجاجتحا
هاجت مهتيعصضو ةيوصستو ةينكصسلا مهصصصصحب ةبلاطملل ءايحأا ةدع ناكصس فرط نم ةي’ولا رقم مامأا ةمراع تاجاجتحا ةبانع  ةي’و سسمأا تدهصش

...تايدلب ةدعب ءايحأ’ا فلتخم نم نينطاوملا نم تائملا حابصصلا نم ىلوأ’ا تاعاصسلا ذنم رهمجت دقو نكصسلا

ةيجاجتحا ةفقوب  مهمايق  لÓخ

ةي’ولا مامأا

يف نودقاعتملا لامعلا
لبقام   دوقع راطإا

مهدوقع ةيهتنملا ليغضشتلا
  جامدإلاب نوبلاطي

نودقاعت˘م˘لأ لا˘م˘ع˘لأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص م˘ظ˘ن

ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ل˘ب˘ق ا˘م دو˘ق˘˘ع ـل نو˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأو

طاصشنلأوdipوsiad م˘هدو˘˘ق˘˘ع

ةفقو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ة˘كب˘صشلأو ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ

ة˘ي’و˘لأ ر˘ق˘م  ما˘مأأ أدد˘˘ج˘˘م  ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ

ي˘˘لأو˘˘لأ ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ةرور˘˘صضب ن˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘˘م

ةداعإأ يف ةلثمتم˘لأو م˘ه˘قو˘ق˘ح عا˘جر˘ت˘صس’

dipوsiad ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ  دو˘ق˘˘ع˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف

أذ˘كو ل˘ي˘غ˘صشت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لإأ ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو

بصسح طور˘صشم˘لأ ر˘ي˘غ ر˘صشا˘ب˘م˘لأ جا˘˘مدإ’أ

جامدإ’أ ءانثأأ ةربخلأ طرصش ءاغلإأو ةيمدقأ’أ

ةدد˘ح˘م˘لأ ن˘صسلأ  طر˘˘صش ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإأو

اي˘ف˘صسع˘ت ن˘ي˘فو˘قو˘م˘لأ جا˘مدإأو ة˘ن˘صس53ب

ةكبصشلأ لامع جامدإأو بابصسأ’أ فلتخمل

فاصصنإأو دويق وأأ طرصش نود ةيعامتج’أ

م˘ت د˘قو أذ˘ه ة˘صصا˘خ˘لأ تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’أ يوذ

نايب نع ةخصسن ةيئ’ولأ  تاطلصسلل ميدقت

ىلإأ ة˘خ˘صسنو  قو˘ق˘ح˘لأ عا˘جر˘ت˘صسأ ة˘ف˘قو˘لأ

ن˘ما˘صضت˘لأو  ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ طا˘صشن˘لأ ر˘˘يد˘˘م

نايبلأ يف ءاج ام  بصسحبو ةبانع ةي’ول

وهو هنم ةخصسن ىلع ةعاصس رخآأ زوحت يتلأ

ةرورصضب و ةيروف لولح داجيإاب ةبلاطملأ

لا˘م˘ع˘لأ ن˘م ة˘ح˘ير˘صشلأ هد˘ه بلا˘˘ط˘˘م ذ˘˘خأأ

ىلع ءانب كلذو رابتع’أ نيعب نيدقاعتملأ

61 خ˘يرا˘ت˘˘ب ةردا˘˘صصلأ0651 ةميلعتلأ

ن˘ما˘صضت˘˘لأ ةرأزو ن˘˘ع9102 ر˘ب˘م˘صسيد

ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ن˘˘بو ةر˘˘صسأ’أ ا˘˘يا˘˘صضقو

دق مهنأأ امك52 مقر ةكرتصشملأ ةيرأزولأ

ةقباصسلأ ةموكحلأ فرط نم أدوعو أوقلت

قلغ بناج ىلإأو ديصسجتلاب مزتلت مل اهنكلو

ني˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ لا˘م˘ع˘لأ ل˘ع˘جا˘م  رأو˘ح˘لأ با˘ب

عاجرتصساب ةبلاطملل جاجتح’أ ىلإأ نوؤوجلي

جا˘مدإ’أ و دو˘ق˘ع˘لأ ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب م˘ه˘قو˘˘ق˘˘ح

نع  نيلثمم لابقتصسأ مت كلذ رثإأ ىلعو

ةي’ولل ماعلأ نيمأ’أ فرط نم نيجتحملأ

نإاف ةراصشإÓل   .مهت’اغصشنأ عفرب أوماقو

جاجتح’أ نم ديدعلاب تماق دق ةئفلأ هده

ة˘يو˘صست˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ي’و˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م ما˘˘مأأ

.مهتيعصضو

MƒQjá aÉQì

¯MƒQjá aÉQì

دأوو رامع يدي˘صسو ة̆با˘ن˘عو ي̆نو˘ب̆لا˘ك

يحو2– برح يديصسو لاحربو بنعلأ

و نييصصقملأ  أذكو لورصصلأ  لينلأ يدأو

انكصسم089 ةصصح نم نوعطلأ باحصصأأ

مهئاطعإاب نيبلاطم رامع يديصسب ايعامتجأ
باحصصأأ و ةمئاقلأ نع جأرفإÓل أددحم اتقو
ىلإأ ةفاصضإ’اب لاحربب يعامتج’أ نكصسلأ
ن˘يذ̆لأ سشير̆لأ عأرذ̆ب ي˘صضأرأ’أ با˘ح˘˘صصأأ

.ةيلاملأ تاصضيوعتلاب نوبلاطي

يديس يوضوفلا يحلا ناكس

نع جارفإلاب نوبلاطي2 برح

ليحرتلاو  مهتصح
يديصس يوصضوفلأ يحلأ ناكصس بلاط

ةفقو لÓخ ديدحوبو نأورم وبأأ –2 برح

نع جأرفإ’اب  ةي’ولأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ
يحلأ أذهل ةصصصصخملأ ةينكصسلأ مهتصصح
دوعولأ نم راظتن’أ أومئصس دق مهنأأ ثيح
فرط نم مهؤواصصحإأ مت هنأأ ةصصاخ  ةبذاكلأ

7 يلأوح ذنم ةبانعب ةيل˘ح˘م̆لأ تا˘ط̆ل˘صسلأ

مهناكصسإأ متيصس هنأاب كأذنآأ مهدعو متو رهصشأأ
مت انوروك ببصسب نكلو ناصضمر رهصش يف
نوصشيعي نوينعملأ نكلو  ءيصش لك ليجأات
أومئصس دق مهنأاب نيدكؤومو ةبعصص اعاصضوأأ
ى̆ندأأ ا˘ه̆ب مد˘ق˘ت˘ت تا˘ن˘كصس ل˘خأد سشي˘˘ع˘̆لأ
تأراعصش نيلماح ةميركلأ ةايحلأ طورصش

’2 برح يديصس يح اهيلع بوتكم

ىلإأ ةينكصسلأ مهتصصحب نوبلا˘ط˘يو م̆ل˘ظ̆ل̆ل
مكنم ءاجرلأ يلأولأ يديصس راعصش بناج

ىلعو2 برح يديصس ةمئاق نع فصشكلأ

فرط نم  نيلثمم لابقتصسإأ مت كلذ رثإأ
ى̆لإأ ع˘م˘ت˘صسأ يذ̆لأ ي˘̆لأو˘̆لأ نأو˘˘يد سسي˘̆ئر
دق ي̆لأو̆لأ نأا̆ب م˘ه̆ل أد˘كؤو˘مو م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنأ

ةينكصس ةدحو0006  يلأوح سصصصخ

نأ’ ةرئأدلأ سسيئر  ديب رمأ’أ و ةبانع ءايحأ’
لا˘صصت’أ م˘تو م˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘صص ن˘˘م ن˘˘كصسلأ
د˘عو˘م م˘ه˘̆ل د˘˘يد˘˘ح˘˘تو ةر˘̆ئأد˘̆لأ سسي˘̆ئر˘̆ب

لأزي’ اميف أذه ءاعبرأ’أ  أدغ مهلابقتصس’
جأرفإ’أ وه مهبلطم ىلع نيرصصم نوينعملأ

.ليحرتلأو ةمئاقلأ نع

نويصقملاو نوعطلا باحصأ
رامع يديس ةرطنقلاب  ةصح نم

ةمئاقلاب  نوبلاطي
نم نويصصقملأو نوعطلأ باحصصأأ مظن

مامأأ اجاجتحأ  رامع يديصس ةرطنقلاب  ةصصح
مهب ةصصاخلأ ةمئاقلاب  ةبلاطملل  ةي’ولأ

أوماقو ةمئاقلأ نم مهؤواصصقإأ مت هنأأ ةصصاخ
نآ’أ و نوعطلأ عأديإاب ينوناقلأ تقولأ يف
مهتانكصس ىلإأ أرخؤوم نيديفتصسملأ ليحرت مت
نكلو لÓق˘ت˘صس’أ د˘ي˘ع ىر˘كذ ة˘ب˘صسا˘ن˘م̆ب
مغرلاب اهنع جأرفإ’أ متي مل نوعطلأ جئاتن
نوبلا˘ط˘ي م˘ه˘ف تأو˘ن˘صس ثÓ˘ث رور˘م ن˘م
نوناعي مه̆نأأ ة˘صصا˘خ ن˘كصسلأ ي˘ف م˘ه˘ق˘ح̆ب
يف نطقي نم مهنمف نكصسلأ ةمزأأ ببصسب
تا˘يا˘ن˘ب̆ب نور˘خآأ و ة̆ل̆ئا˘ع˘̆لأ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘صضلأ

.ةيوصضوف

نوبلاطي لاحرب ءايحأ ناكس
ةينكسلا مئاوقلاب

ةعباتلأ ءايحأ’أ فلتخم ناكصس دصشانو
ي̆لأو̆لأ ل˘˘خد˘˘ت ةرور˘˘صض لا˘˘حر˘̆ب ةر˘̆ئأد˘̆ل
ةصصصصخملأ ةينكصسلأ مئأوقلأ نع جأرفإ’أو
ىلإأ ة˘ي˘فا˘صضإأ ة˘صصح سصي˘صصخ˘ت ع˘مو م˘ه̆ل
ةردقملأو  مهل اهصصيصصخت مت يتلأ ةصصحلأ

ن˘كصسلأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘كصس ةد˘˘حو355ب

ءايحأأ ةدعل نكصسلأ يبلاط ةدئافل يعامتج’أ
تا˘ع˘ير˘ت̆لأو ة˘صسو˘ت˘ي̆لا˘كلأو لا˘حر̆ب ا˘ه˘ن˘م

8102 ماع ذنم سصاصصقوب دمحأأ و سشيرفو

نم ديدعلاب أوماق دق نيينعملأ نإاف ةراصشإÓلو
قير˘ط̆لأ ق̆ل˘غ و ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ تا˘كر˘ح̆لأ

ةبانعو لاحرب نيب طبأرلأ44مقر ينطولأ

نكصسلاب ةبلاطملل

تاكلتمملاو يضارفا باحصأ
نوبلاطي شيرلا عارذب
ةيلاملا تاضيوعتلاب

ن˘م تأرا˘ق˘ع˘̆لأ با˘˘ح˘˘صصأأ سسمأأ ج˘˘ت˘˘حأ
سشيرلأ عأرذ ةقطنمب  تاكلتممو يصضأرأأ
رقم مامأأ لاحربب بنعلأ دأو ةيدلبل ةعباتلأ
يلأولأ ةلباقم ةرورصضب ةبلا˘ط˘م̆ل̆ل ة˘ي’و̆لأ

لجأأ نم ةيصضقلأ يف لخد˘ت̆لا̆ب ه˘ت˘ب̆لا˘ط˘مو
امدعب ةيلاملأ مهتاصضيوعت ىلع لوصصحلأ

تأونصس7 ذنم تاطلصسلأ فرط نم اهذخأأ

متي مل نأ’أ دح ىلإأو  اهب تانكصس زاجن’
رخآأ ـل نوينع˘م̆لأ حر˘صص ثي˘ح م˘ه˘صضيو˘ع˘ت

نإاف ةيغاصصلأ نأذ’أ أودجي مل مهناب ةعاصس
انوروكلأ ةجحب لبقتصست’ ةبدتنملأ ةيلأولأ

ناب نولو˘ق˘ي ة˘ي̆ل˘ح˘م̆لأ تا˘ط̆ل˘صسلأ ي˘قا̆بو
أود˘جو نو˘ي˘ن˘ع˘م̆لأو م˘هد˘ي̆ب سسي̆ل رو˘˘مأ’أ
م˘هو نأد˘ن˘صسلأو ة˘قر˘ط˘م̆لأ ن˘ي̆ب م˘ه˘˘صسف˘̆نأأ
ةيصضقلأ ي˘ف ل˘صصف̆لأ ةرور˘صضب نو˘ب̆لا˘ط˘ي
لباقم ةيلاملأ تاصضيوعتلأ نم مهينكمتو
ةدوجوم تناك يتلأ مهتاكلتمم  مهيصضأرأ

ةديدجلأ ةنيدملأ عورصشم ةيصضرأ نمصض
يداوو  لورصلا يح ناكس

دوعولل قب نوددني ينوبلاب لينلا
ةبذاكلا

مهتكرح لÓخ لورصصلأ يح ناكصس ددن
ةبلاطملل ة˘ي’و̆لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ  ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ
نيعفأر ة˘ي˘ن˘كصسلأ م˘ه˘ت˘صصح ن˘ع جأر˘فإ’ا̆ب
ةرقحلل ’و ةبذاكلأ دوعولل ’ تأراعصش
ذن˘م ن˘ي˘ي˘صصح˘م̆لأ لور˘صصلأ ي˘ح نا˘كصسو

ةمئاقلل يروفلأ جأرفإ’اب نوبلاطي8991
مل مهيح نأاب نوجتحملأ دكأأ ثيح ةينكصسلأ
نكصسلأ راطإأ يف ةينكصس ةصصح نم دفتصسي
يحلأ أذه نأأ امك تأونصس ذنم يعامتج’أ
تاطل˘صسلأ فر˘ط ن˘م ةر˘ق˘ح̆لأ ن˘م ي̆نا˘ع˘ي
نم ءأوصس ايلك سشمهمو ينوبلاب ةيلحملأ
ىلع تانكصسلأ عيزوت ىتحو ةيمنتلأ ةيحان
جأرفإ’أ متيصس هنأاب مهدعو مت هنأأ نم مغرلأ

تافلم نأأ ةصصاخ ةيعامتج’أ مهتانكصس نع

هنأأ امك8991 ةنصس ذنم نكصسلأ يبلاط

نم يح̆لأ د˘ف˘ت˘صسي م̆ل3891 ةنصس ذن˘م
 .يعامتج’أ نكصسلأ

 ةي’ولا رقم مامأا مهجاجتحا اوددج

«سساطرك» تازواجتل دح عضضول لخدتلا يلاولا نودضشاني ءاقرزلا ةكربلاapl وبتتكم
¯U°Édí. Ü

ايوقرت انكصسم056 ةصصح وبتتكم ماق

ي̆نو˘ب̆لأ ة˘يد̆ل̆ب ءا˘قرز̆لأ ة˘كر˘ب̆لا̆ب ا˘م˘عد˘م

نيبلاطم ةي’ولأ رقم مامأأ سسمأأ جاجتح’اب

نيلوؤوصسملأ لطامتب نيددنم و مهتانكصسب

تأونصس ذنم ةقلاعلأ مهتيصضق ةجلاعم يف

دقو، انكاصس ةيصصولأ تاهجلأ كرحت نأأ نود

لطامت ن˘م م˘هءا˘ي˘ت˘صسأ نو˘ج˘ت˘ح˘م̆لأ ىد̆بأأ

ةجلاعم يف ةيئ’ولأو ةيلحملأ تاطلصسلأ

يقرملأ عم تأونصس ذنم ةقلاعلأ مهتيصضق

نيلوؤوصسملأ أوبلاط امك، يكرتلأ يراقعلأ

مهتيعصضول لح داجيإأو مهتايلوؤوصسم لمحتب

رخآأ ىلإأ عوبصسأأ نم مقافتت يتلأ ةيرزملأ

«سساطرك» ةكرصشو يكرتلأ برصض ببصسب
بصسحو، طئاحلأ سضر˘ع ن˘ي̆نأو˘ق̆لأ ع˘ي˘م˘ج
قباصسلأ يلأولأ رأرق ذن˘م ه̆نإا˘ف ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م̆لأ
سساطرك ةيكرتلأ ةكرصشلل عورصشملأ ةداعإاب
ةد˘م̆لأ دد˘ح˘ي لود˘ج ى̆ل˘ع قا˘ف˘ت’أ م˘غرو
هنأأ ’إأ.لاغصشأ’أ ةروريصس ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘ي˘ن˘مز̆لأ

قلطنت مل لاغصشأ’أ نإاف ةدملأ هذه لك دعبو
ةصصاخ مهطخصسو مهئايتصسأ نم دأز ام وهو
قÓطن’ تأرصشؤوملأ ىندأأ بايغ لظ يف
و ة˘ي̆لوأ’أ دأو˘م̆لأ با˘ي˘غ بب˘صسب لا˘غ˘˘صشأ’أ
قافت’أ كلذب يكرتلأ فلخيل،لامعلأ سصقن
سضور˘ف˘م̆لأ ن˘م نا˘ك نأأ د˘˘ع˘̆ب ىر˘˘خأأ ةر˘˘م
لÓخ اهيلع قفتملأ لاغصشأ’أ نم ءاهتن’أ
رومأ’أ نإاف ةعاصسلأ دحل نكل يصضاملأ ماعلأ

دوعولأ عيم˘جو ه˘ي̆ل˘ع ي˘ه ا˘م ى̆ل˘ع تل˘ظ
تاطلصسلأ أولمح امك، قرو ىلع أربح تيقب
ديعصصتب أوددهو ةيلوؤوصسملأ لماك ةيلحملأ
مهتداعإأو رأوحلأ باب قلغ ببصسب ةجهللأ
نأأ نوجتحملأ دكأأ ريخأ’أ يف.رفصصلأ ةطقنل

يف تدصس ا˘هو˘قر˘ط ي˘ت̆لأ بأو̆بأ’أ ع˘ي˘م˘ج
لظ يف أءوصس دأدزت مهتيعصضو و مههوجو
نآ’أ مهل قبتي ملو اهدوصسي يتلأ سضومغلأ
أذه ءايحإأ لجأأ نم لوأ’أ ريزولأ لخدت ىوصس
يلأو أوبلاط امك .مهل لح داجيإأو عورصشملأ

لح داجيإاب يميرب نيدلأ لامج ةبانع ةي’و
عورصشملأ ي˘ف سسا˘طر˘ك ة˘كر˘صش ل˘طا˘م˘ت̆ل
دوعولأ نم مغرلاب ن˘ي˘ن˘صس ذ˘ن˘م ف˘قو˘ت˘م̆لأ
مغر،ةيلحملأ تاطلصسلأ فرط نم ةبذاكلأ

عورصشملأ تاقح˘ت˘صسم ل˘ما˘ك أودد˘صس م˘ه̆نأأ
ةنصس مهتانكصس مهم˘ي̆ل˘صست̆ب أدو˘عو أو˘ق̆ل˘تو

دحل رونلأ ري مل عورصشملأ نأأ ’إأ6102
نم سضومغلأ نم ةلاح فرعي ثيح، نآ’أ

م̆ل لا˘غ˘صشأ’أ ة˘ب˘صسنو ن˘ي̆لوؤو˘صسم˘̆لأ فر˘˘ط

ة˘ن˘صس تق̆ل˘ط̆نأ ا˘ه̆نأأ م˘غر%03زواجتت

أرظن اعيرصس Óح بلطتي ام وهو،4102
ببصسب اهنوصشيعي يتلأ ةيرزملأ ةيعصضولل
ديدصست و راجيإÓل اهنوعفدي يتلأ غلابملأ
نود عورصشمل̆ل ة̆لو˘م˘م̆لأ كو˘ن˘ب̆لأ طا˘صسقأأ
نيطلأ دأز يذلأ رمأ’أ نكصسلأ نم ةدافتصس’أ
نيذلأ ة’ولل لهاجت طصسو كلذ لكو ةلب
ةكرصشلأ تأزواجتل ةن˘يد˘م̆لأ ى̆ل˘ع بقا˘ع˘ت
 .ةيكرتلأ

 ةيدلبلا فصسعتب نيددنمو ماع ةدمل مهروجأا مهيصضاقت مدع ءارج

 ديعضصتلاب نوددهيو مهجاجتحا نوددجي  ةفاقثلا و ةضضايرلل يدلبلا ناويدلاب  نودقاعتملا لامعلا
ةيجاجتح’أ مهتكرحل ةحايصسلأ و ةفاقثلأو  ةصضايرلل يدلبلأ نأويدلل نوعباتلأ يئزجلأ تيقوتلاب نولماعلأ نودقاعتملأ لامعلأ سسمأأ ةحيبصص ددج

هتفصصب يميرب نب لامج  يلأولأ لخدت ةرورصضب  نيبلاطمو مهتيعصضو ةيوصست  ةيبلت ةياغ ىلإأ حوتفم ماصصتعأ نع نينلعم ةي’ولأ رقم مامأأ
روجأ’أ و ةيلاملأ مهتاقحتصسم ىلع لوصصحلأ مدع يف ةلثمتملأو ماع ذنم ةقلاعلأ مهتيعصضو ةيوصستو ةي’ولأ  ىوتصسم ىلع لوأ’أ لوؤوصسملأ
نيب نمو ةيلاملأ مهقوقحب ةبلاطمللو اهنوصشيعي يتلأ ةيرزملأ فورظلاب نيددنم ةي’ولأ مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب مهمايق لÓخ نم ةقلاعلأ
رطصسأ’أ هذه ةباتك   دح ىلإأو رجأأ نودب ماع طيصسبلأ لماعلأو رجح يف ملاعلأ أذك و عورصشملأ انقح نيأأ ةيناثلأ ةيروهمجلأ يه نيأأ تأراعصشلأ
نولمعي مهف ةيحصضلأ مهو ةيلوؤوصسملأ  رخآ’أ  لمحي دحأو لكف لوؤوصسملأ نيبام ةركلاك أوحبصصأأ مهنأاب ةعاصس رخآ’ نيدكؤومو مهلابقتصسأ متي مل
مهلعج ام رأذنإأ قباصس نودب مهتلاط يتلأ ةيئأوصشعلأ تافيقوتلأ ىلإأ ةفاصضإ’اب و ماعل مهبتأور فرصص متي ملو يئزجلأ دقاعتلاب تأونصس ذنم
نم نيجتحملأ نع نيلثمم لابقتصسأ مت  ىلوأ’أ مهتفقو لÓخ مهنأأ ةصصاخو هلاح ىلع عصضولأ رأرمتصسأ ةلاح يف ديعصصتلاب أوددهو نوجتحي

ةخصسنو يلأولأ ىلإأ نوينعملأ اههجو يتلأ ىوكصشلأ لÓخ نم بلاطملأ ةحئ’ عفرو مهت’اغصشنأ ىلإأ عامتصس’أ متو ةيئ’ولأ تاطلصسلأ فرط
يدلبلأ نأويدلأ يفظوم نأأ اهدافمو ىوكصشلأ نم ةخصسن ىلع ةعاصس رخآأ تلصصحتو ةيدلبلأ سسيئرو  لوأ’أ ريزولأو ةيلخأدلأ يريزو  ىلإأ

أذه ىلإأ9102نأوج رهصش ذنم ثيح انفاصصنأو لخدتلأ مكنم بلاطن ةيغاصصلأ نأذآ’أ داجيإأ مدعو لبصسلأ مهب تقاصض امدعب ةفاقثلأو ةصضايرلل
مهبتأور مهيقلت مدع نإاف ىوكصشلأ بصسحبو مههوجو يف  ةلفقم بأوبأ’أ نكلو قرطلأ لكب أولواح و  ةيرهصشلأ مهبتأور أوقلتي  مل مويلأ
هنأأ امك اهلاح ىلع رومأ’أ تيقب نكلو ءاطصسبلأ لامعلأ نم مه ةيحصضلأو ةصضايرلل يدلبلأ نأويدلأ ريدمو ةفاقثلأ بئان نيب ام ةموصصخ ببصسب
مهتاقحتصسمو مهبتأور ىلع لوصصحلأ مدع دعب نكلو اهتقو يف ةيصضقلل  تقرطت دق ةعاصس رخآأ تناكو ةيفصسعت ةقيرطب مهنم سضعبلأ درط مت
مهمأزلإأ  عم و لولح داجيإ’ نيلوؤوصسملأ عم عامتجأ دقع ةطرافلأ ةليلقلأ مايأ’أ لÓخ متو ةقلاعلأ مهلكاصشمل لولح داجيإ’ ةيدلبلأ سسيئر ىلإأ مهلاصسرإأ مت مهت’اغصشنأ ىلإأ عامتصس’أ دعب نكلو مهتيعصضو ةيوصستب ةبلاطملل جاجتحÓل أوداع ماع ذنم ةيلاملأ
مهتيعصضو ةيوصست ةياغ ىلإأ ةيجاجتح’أ مهتكرح  ةلصصأوم ىلع نورصصم مهنأاب نوينعملأ دكأأ اميف أذهو  دوقعلأ ءاهنأ سسيلو مهميصسرت رأرق ءاصضمإأ ناك سضورفملأ نمو مهقح يف ايفصسعت أرأرق هوربتعأو أوصضفر مهنكلو دوقعلأ ءاهنإأ رصضاحم ءاصضمإاب

MƒQjá aÉQì.ةيرأدإ’أ ةمكحملأ ىدل يلاجعتصس’أ يف ةيصضق عفر لÓخ نم رمأ’أ ىصضتقأ أذإأ ةلأدعلأ ىلإأ ءوجللأ أوررقو   مهبلاطم ةيبلت و
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:فششكتو نطاوملا ىلع ةروطخاهليكششت مدع دكؤوت هايملل ةيرئازجلاب مÓعإلاب ةفلكملا

«ةضسكام دضسب بلاحطلا رثاكت ةجيتن برضشلا هايم اهلمحت يتلا حئاورلا»
دج يه عيباشسأا ذنم نينطاوملا لشصت يتلا هايملا اهلمحت يتلا ةحئارلا نأا ةبانعب هايملل ةيرئازجلا ةشسشسؤوم ىدل مÓعإلاب ةفلكملا تفششك

ىلع هايملا ىوتشسم ضضافخنإاو ةرارحلا تاجرد عافترا عم انمازت فراطلا ةيلوب ةشسكام دشس ىوتشسم ىلع بلاحطلا رثاكت نع ةمجان ةيعيبط
.دشسلا ىوتشسم

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

6306ددعلا0202 ةيليوج41 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ءايحأا فلتخم بوجتو ةمئألا اهطششني
ةيلولا عراوششو

ةينيدـلا نوؤوـضشلا ةيريدم
ةلفاق مظنت فاـقوأ’او

سسوريف رطاخم نم ةيضسيضسحت
 انوروك

ةينيدلأ نوؤوضشلأ ةيريدم ضسمأأ لوأأ تمظن
ةيضسيضسحتلأ ةلفاقلأ ةبانع ةيلول فاقوألأو
تحت دجتضسملأ انوروك ءابو رطاخم دضض
انلك .. انوروك ءابول يدضصتلل اعم» راعضش
ءايحأأ فلتخ˘م بو˘ج˘ت˘ضس ي˘ت˘لأو ،«نو˘ي˘ن˘ع˘م
ىلإأ م˘ه˘تو˘عدو م˘هـتــي˘عو˘ت فد˘ه˘ب ،ة˘يلو˘لأ

دحلل ةينوناقلأ تأءأرــجإلأ مأرتحإاب ةرورضض
فر˘ع˘ت يذ˘لأ ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ أذ˘˘ه را˘˘ضشت˘˘نأ ن˘˘م
تقلطنأ ثيح .ايدعاضصت ىنحنم هتايئاضصحإأ
زيز˘ع˘لأ د˘ج˘ضسم ما˘مأأ ن˘م ضسمأأ لوأأ ة˘ل˘فا˘ق˘لأ
نوؤوضشلأ ر˘يد˘مو ة˘با˘ن˘ع ي˘لأو فأر˘ضشإأ تح˘ت
ةعومجم اهطضشنيضس نيأ ،فاقوألأو ةينيدلأ

فلتخم اهموي يف بوجتضس ثيح ،ةمئألأ نم
، دأرم ضشوديد يح رأرغ ىلع ةنيدملأ ءايحأأ
،روضشاع يديضس ، لاطبألأ يح ، فاضصفضصلأ

ةحاضس، نيضسح دأرزوب ، ضسرام8 ، ميرلأ
يزير ئطاضش، يئلولأ نمألأ عراضش ،ةروثلأ

يتلأ ،ءاي˘حألأو عرأو˘ضشلأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو،ر˘م˘ع
تا˘يد˘ل˘ب ضضع˘ب ي˘ف مدا˘ق ي˘ف ل˘ضصأو˘˘ت˘˘ت˘˘ضس
مه˘ي˘عو˘تو ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ضسي˘ضسح˘ت˘ل ة˘يلو˘لأ
ديفوك دج˘ت˘ضسم˘لأ ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف ر˘ط˘خ˘ب

،عمتجملأو درفلأ ىل˘ع ة˘م˘ي˘خو˘لأ هرا˘ثآأو،91
تأءأرــجإلأ مأر˘ت˘حأ ى˘لإأ م˘ه˘تو˘عد˘ل ة˘فا˘˘ضضإأ
د˘عا˘ب˘ت˘لأ رأر˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مزÓــلأ ة˘˘ي˘˘ئاـقوـلأ
ءأدترإأ ،تامقع˘م˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘ضسأ، ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل كلذو ،ا˘هر˘ي˘غو تا˘ما˘م˘كلأ
أذهب ةبا˘ضصإلأ ن˘م ة˘يلو˘لأ ة˘ن˘كا˘ضس ة˘مÓ˘ضس
تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ي˘ف ر˘ضشت˘نأ يذ˘لأ ءا˘بو˘لأ
ةردابملأ هذه نأأ ىلإأ ةراضشإلأ ردجتو ،نطولأ

.نينطأوملأ فرط نم ناضسحتضسأ تقل

eÉRhR HƒY«û°á

ةمدخلا نم تاونشس دعب

ىفضشتضسم ريدم ماهم ءاهنإا
ينوبلا

ى˘ف˘ضشت˘ضسم ر˘˘يد˘˘م ما˘˘ه˘˘م ضسمأأ لوأأ تي˘˘ه˘˘نأأ
نيعو لفطلأو مألأ يف ضصضصختملأ ينوبلأ

.يزأرلأ ىفضشتضسم ريدم هل افلخ
هماهم تيهنأأ يذلأ ىفضشتضسملأ ريدم دعيو
ةيلوب ةحضصلأ عاطقب ةباضشلأ تأراطإلأ نم
يرأدإأ فرضصتم بضصنمب لمعي ناك ةبانع
ىفضشتضسم ريدم بضصنم ىلإأ  لوحي نأأ لبق
تاحاجن اهلÓخ ققح  لفطلأو مأÓل ينوبلأ

قلخ اميف حلاضصملأ فلتخم ىوتضسم ىلع
بنا˘ج ى˘لإأ ى˘ف˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ ل˘˘خأد أرأر˘˘ق˘˘ت˘˘ضسأ
تايلمعلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ما˘قرألأ
مضسقب وأأ لافطألأ بط يف ءأوضس ةيحأرجلأ
تاعأرضص ةيحضض ريدملأ ناك دقو ةمومألأ
ةليط نييبط هبضشو ءابطأأو ةذتاضسأأ نيب ةيلخأد
هبضصنم نم هتيحنتب تهتنأ ةريخألأ تأونضسلأ

.فأرطألأ ضضعب هاجت هفقأوم ءأرج
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ح˘ئأور ل˘م˘ح˘ت ها˘ي˘م˘لأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
لÓخ بأرتلأ ة˘ح˘ئأر ه˘ب˘ضشت ة˘ب˘ير˘غ
تأذ ف˘˘ي˘˘ضضتو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ
وأأ بلا˘ح˘ط˘لأ ر˘˘ثا˘˘كت نأأ رد˘˘ضصم˘˘لأ
يتلأ هايملأ اه˘ل˘م˘ح˘ت ي˘ت˘لأ ح˘ئأور˘لأ
لكضشت ل بر˘ضشلأ تأو˘ن˘ق˘ب ير˘ج˘ت
يف نينطأوملأ ةحضص ىلع رطخ يأأ

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ح˘لا˘ضصم تد˘م˘ع ن˘ي˘˘ح
تأءأر˘جإأ ةد˘ع ذا˘خ˘تأ ى˘˘لإأ ها˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ل
ي˘ت˘لأ ح˘ئأور˘لأ ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو
ميقعت ق˘ير˘ط ن˘ع ها˘ي˘م˘لأ ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت
تأءأر˘˘جإلأ ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو ها˘˘ي˘˘م˘˘˘لأ
ةد˘ع ا˘هذا˘خ˘تأ بنا˘ج ى˘لإأ ة˘ي˘مو˘ي˘˘لأ
بلاح˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘ل˘ل تأءأر˘جإأ
ة˘ضسكا˘˘م د˘˘ضس ل˘˘خأد و˘˘م˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
دودضسلأ رييضست ةيريدمب ةناعتضسلاب

د˘ضس ن˘م ها˘˘ي˘˘م˘˘لأ ح˘˘ضض م˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح
لجضستل ةضسكام دضس وحن ضسوقوب
ءا˘ضضق˘لأو ها˘ي˘م˘لأ ىو˘ت˘ضسم عا˘ف˘˘ترأ

ي˘لا˘ت˘لا˘بو بلا˘ح˘ط˘لأ ر˘ثا˘كت ى˘˘ل˘˘ع
يكتضشي يتلأ حئأورلأ ىلع ءاضضقلأ

عيبا˘ضسألأ لÓ˘خ نو˘ن˘طأو˘م˘لأ ا˘ه˘ن˘م
.ةريخألأ

بل˘غأأ نا˘كضس ى˘كت˘ضشأ د˘˘قو أذ˘˘ه

ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو تا˘يد˘ل˘بو ءا˘ي˘˘حأأ

ها˘ي˘م ع˘م م˘ه˘ل˘ضصت ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ ح˘˘ئأور

تايفنحلأ حتف لÓخ ةضصاخ برضشلأ

هايمب دوزتلأ ةيلمع لÓخ ةرم لوأل

هايملأ نول رييغت بناج ىلإأ برضشلأ

نايحألأ ضضعب يف ينبلأ نوللأ ىلإأ

ةرأرحلأ تاجرد عافترأ عم انمأزت

ةلقنتم˘لأ ضضأر˘مألأ م˘ضسو˘م لو˘ل˘حو

قلخ امم ىلوألأ ةجردلاب هايملأ ربع

،نينطأوملأ طاضسوأأ يف رعذ ةلاح

هايمب ةدجأو˘ت˘م˘لأ ح˘ئأور˘لأ نأأ ا˘م˘ل˘ع

ةدجأوتملأ حئأور˘لأ ا˘ه˘ضسف˘ن بر˘ضشلأ

ىوا˘كضش بضسح بي˘ل˘ح˘لأ ضسا˘ي˘كأا˘˘ب

م˘ع˘ط˘لأ نو˘ك ن˘ي˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ ضضع˘˘ب

هيلع تدر ام وهو ةيوق ةحئأرلأو

ة˘ضسضسؤو˘م ىد˘ل مÓ˘عإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ

ضصاخ حيرضصت يف هايملل ةيرئأزجلأ

نأأ ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘عا˘˘ضس ر˘˘خآأ ةد˘˘ير˘˘ج˘˘ل

عيباضسألأ لÓخ يف˘ت˘خ˘ت˘ضس ح˘ئأور˘لأ

هايم بوضسنم عافترأ درجمب ةمداقلأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘ضضق˘˘˘لأو ة˘˘˘ضسكا˘˘˘م د˘˘˘ضس

.بلاحطلأ

ةيئانثتشسإلا ةحنملا ةفعاشضمبو مهشضيوعتب اوبلاط

ميهاربإا يديضس ةطحمب تاي’ولا نيب ام ةرجأ’ا تارايضس باحضصأا جاجتحا
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تأرا˘ي˘ضس ي˘ق˘ئا˘ضس و˘ل˘ث˘˘م˘˘م ا˘˘عد
ضسمأأ ةبانعب تايلولأ نيب ام ةرجألأ

ها˘˘ج˘˘تأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ر˘˘˘يزو
ةيعامتجإلأو ةين˘ه˘م˘لأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘ضضو
طاضشنلأ نع فقوتلأ ءأرج ةيرزملأ

وقئا˘ضس. ر˘ه˘ضشأ5لأ برا˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ل
تايلو˘لأ ن˘ي˘ب ا˘م ةر˘جألأ تأرا˘ي˘ضس
ن˘ي˘ن˘ثإلأ ضسمأأ ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘ضص أو˘˘ج˘˘ت˘˘حأ
ةبلاطملل مي˘هأر˘بإأ يد˘ي˘ضس ة˘ط˘ح˘م˘ب
ببضسب ةقلاعلأ مهتيع˘ضضو ة˘يو˘ضست˘ب
بضسحو.ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت

ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م ةر˘˘جألأ ةرا˘˘˘ي˘˘˘ضس ق˘˘˘ئا˘˘˘ضس

بت˘˘˘كم˘˘˘˘لأ رو˘˘˘˘ضضعو تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ

راجتلأ دا˘ح˘تل ي˘ئلو˘لأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

ة˘با˘ن˘ع˘ل ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘˘لأو

» ةعاضس رخآأ «ل قأزرلأ دبع ةبيهوأأ

ةيلاجعتضسلأ بلاطملأ مهأأ نم نإاف

ةيوضست نوقئاضسلأ اهب بلاطي يتلأ

ةقلعتملأ ةيئانثتضسإلأ ةحنملأ ةيضضق

نأأ ردضصملأ دكؤوي ثيح91 ديفوكب

أولضصحتي مل نيقئاضسلأ نم ريثكلأ

ةوعد نع ةدايز هعاضسلأ دحل اهيلع

قيرط نع اهدعوب ءافولل ةموكحلأ

أوفقوت يتلأ رهضشألأ نع مهضضيوعت

ن˘˘ع ةدا˘˘يز طا˘˘ضشن˘˘لأ ن˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف

ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضسإلأ ة˘ح˘ن˘م˘لأ ة˘ف˘˘عا˘˘ضضم

لك ىلع جد فلآأ01ب ةردقملأ

داجيإأو جد فلأأ03 ىلإأ لضصتل رهضش

باحضصأل ة˘ل˘جا˘عو ة˘ع˘ير˘ضس لو˘ل˘ح

تخ˘˘ضسف ن˘˘يذ˘˘لأ ةر˘˘جألأ تأرا˘˘ي˘˘˘ضس

ديدضست نع زجعلأ ببضسب مهدوقع

ةبيهوأأ ربتعأ .ضصخرلأ ءأرك قوقح

نع ثيدحلأ ىلإأ ديعي لكضشملأ أذه

با˘ح˘ضصأل ة˘ير˘هو˘˘ج˘˘لأ بلا˘˘ط˘˘م˘˘لأ

اضساضسأأ ةلثمتملأ ءأرفضصلأ تأرايضسلأ

ينهملأ رأرقتضسلا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ي˘ف
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ل˘م˘ع ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘لو
رثكأأ ذنم عمتجت مل يتلأ ةينطولأ

ةيئلولأ ناجللأ نيح يف نيماع نم
دبع ةبيهوأأ اعد امك. ايرود عمتجت
راطإأ ةداعإاب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ى˘لإأ قأزر˘لأ

لبضس داجيأ لجأأ نم ةنهملل مظنم
ثودح ءانثأأ ةئفلاب لفكتلل ةعجان

لمعلأ لÓخ ن˘م ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ثرأو˘ك
ي˘˘ن˘˘طو قود˘˘˘ن˘˘˘ضص ءا˘˘˘ضشنإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةرجألأ تأرايضس يق˘ئا˘ضس ضضيو˘ع˘ت˘ل
ثرأو˘كلأو تا˘مزألأ ثود˘ح ءا˘ن˘˘ثأأ
.ةيعيبطلأ

ةمكحملا ىدل ةّشصتخملا تاهجلا ىلإا امهميدقت ّمت

  ةّين’ديضص داوم نيزختو عيب ةّيضضق يف ناطّروتي ناّباضش
¯hd«ó S°Ñà»

ناباضش  دحألأ  موي حابضص لثم
يق˘لأأ نأأ د˘ع˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘م˘كح˘م ما˘مأأ
عوب˘ضسألأ ة˘يا˘ه˘ن ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع ضضب˘ق˘لأ
نمألأ حلاضصم فرط نم يضضاملأ
ترد˘ضصأأ ثي˘ح ع˘با˘ضسلأ ير˘ضضح˘˘لأ
حوأرتت اماكحأأ ةيئا˘ضضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ

ريغ اضسبح ةنضسو رهضشأأ ةّتضس نيب ام

42 نيغلابلأ نيين˘ع˘م˘لأ ّد˘ضض أذ˘فا˘ن

امهفيقو˘ت ّم˘ت ن˘يذ˘ل˘لأو ة˘ن˘ضس62و
ن˘ي˘ح مر˘ضصن˘م˘لأ عو˘ب˘ضسألأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘طر˘ضشلأ تأو˘˘ق تن˘ّ̆كم˘˘ت
ءاقلإأ نم «ولكناضسلأ» نمأأ حلاضصمل
تط˘˘ب˘˘ضضو ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ضضب˘˘˘ق˘˘˘لأ
،بوبحلأ نم ةيّمك ىلع امهتزوحب
تدرو نأأ د˘ع˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ تءا˘˘جو
تأو˘˘ق ىد˘˘ل ةد˘˘ّكؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
ن˘مألأ ح˘لا˘ضصم˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘طر˘ضشلأ
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘˘م ع˘˘با˘˘ضسلأ ير˘˘ضضح˘˘لأ
دأوم جيور˘تو ن˘يز˘خ˘ت˘ب ن˘ي˘ضصخ˘ضش

لخأد ّةحضصلا˘ب ة˘ّضصا˘خ ةّ̆ي˘نلد˘ي˘ضص

ةروكذملأ تاهجلأ ضصاضصتخأ ميلقإأ
ةنئاكلأ عرأوضشلأ نم اهريغو افلاضس
دّضصرت ىعدتضسأ امم ،ةنيدملأ طضسو
ر˘ح˘ت˘ل ة˘ّ̆ي˘˘ضصو˘˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لأ

ّ
تا˘ك

ضضبقلأ ءاقلإأ لبق ام˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ضشم˘لأ
ةطرضشلأ تأّوق تطبضض نيأأ ،امهيلع
ردجت ،امهتزوحب بوبحلأ نم ةّيمك
ةينمألأ حلاضصملأ نأأ ىلإأ  ةراضشإلأ
يف ةمزÓلأ تأءأرجإلأ تذخّتأ دق
تر˘ث˘ع ن˘يذ˘ل˘لأ ن˘ي˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لأّ ق˘˘ح

بوبحلأ نم ةّيمك ىلع امهتزوحب

ه˘˘ت˘˘ف˘˘ضشك ا˘˘م بضسح ة˘˘ضسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ

.«ةعاضس رخآأ» رداضصم

امه˘لأو˘قأأ ى˘لإأ عا˘م˘ت˘ضسإلأ ّم˘ت ن˘يأأ

ةبانع ةمكحم ىلإأ امهليوحت لبق

ليكوو قيقحتلأ يضضاق مامأأ Óثميل

تاهجلأ تلضصف امي˘ف ة˘ّيرو˘ه˘م˘ج˘لأ

ةلثّمتملأ امهتّي˘ضضق ي˘ف ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لأ

لوألأ ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘ضشم˘˘لأ ما˘˘ي˘˘ق ي˘˘˘ف

ة˘ح˘ن˘ج با˘كترا˘ب «ل.ه» ى˘ّم˘˘ضسم˘˘لأ

ة˘ّضصا˘خ ة˘ي˘نلد˘ي˘ضص دأو˘م ن˘يز˘˘خ˘˘ت

عيب ةمهت هيجوت بناج ىلإأ ةحّضصلاب

ّةحضصلا˘ب ة˘ّضصا˘خ ة˘ي˘نلد˘ي˘ضص دأو˘م

نأأ ل˘ب˘ق «أ.ع» ى˘ّم˘ضسم˘˘لأ ه˘˘كير˘˘ضشل

ةبانع ةمكح˘م ا˘م˘ه˘ّق˘ح ي˘ف رد˘ضصت

رهضشأأ6 ن˘ي˘ب ا˘م حوأر˘ت˘ت ا˘˘ما˘˘كحأأ

د˘˘ع˘˘ب ذ˘˘فا˘˘ن ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘ضسب˘˘˘ح ة˘˘˘ن˘˘˘ضسو

.امهيلإأ ةبوضسنملأ مهتلاب امهتعباتم

ةيحشص ةكعوب اهتباشصإا دعب يزارلا ىفششم نم اهليوحت مت

ءانيضس نبا ىفضشتضسمب يناثلا قباطلا نم اهضسفنب يمرت ةضضيرم
ىلع تظفل ةريطخ حورجب اهتباضصإل ىدأأ امم نييأرضشلأو بلقلأ ضضأرمأأ ةحلضصمب جÓعلأ ىقلتت تناك نيأأ يناثلأ قباطلأ نم اهضسفنب ءانيضس نبأ ىفضشتضسمب ةضضيرم تقلأأ
ةحلضصم ىلإأ يزأرلأ ىفضشتضسم نم اهليوحت مت ةيضسفن تابأرطضضأ نم يناعت رمعلأ نم عبأرلأ دقعلأ يف ةديضسب رمألأ قلعتيو.ناكملأ نيعب ةريخألأ اهضسافنأأ اهرثإأ
نييأرضشلأو بلقلأ ضضأرمأأ بط ةحلضصمب جÓعلل اهليوحت اهرثإأ ىلع مت بلقلأ ضضرم نم يناعت اهنوك ةيحضص ةكعوب اهتباضصإأ رثإأ ءانيضس نبإأ ىفضشتضسمب تلاجعتضسلأ

ىلإأ ةينعملأ حلاضصملاب عفد ام أءوده نأأ لإأ ةداح ةيلقع تابأرطضضإاب انايحأأ باضصت اهنوك ريرضسلأ ىلإأ اهطبر بناج ىلإأ جÓعلأ اهب ىقلتت يتلأ ةفرغلاب قفأرم اهعم عضضوو
تماقو احابضص ةدحأولأ ةعاضسلأ دودح يف نينثلأ ضسمأأ موي حابضص نم ةركبم ةعاضس يف قفأرملأ تلفاغ اهنأأ لإأ اهتضسأرح ىلع لمعي قفأرملأ نأأ ضساضسأأ ىلع طابرلأ كف
ناكملأ نيعل ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ ليكو لقنت   لجضس نيح يف ناكملأ نيعب اهتافو ىلإأ ىدأأ امم نييأرضشلأو بلقلأ بط ةحلضصمل يناثلأ قباطلأ نم اهضسفن يمرب
.ءانيضس نبأ ىفضشتضسمب ىضضرملأ طاضسوأأ يف فوخو رعذ ةلاح ثدحأأ يذلأ ثداحلأ يف قيقحت حتفب رمأأ اميف ةيحضضلأ ةنياعمب ماق نيأأ
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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ديدجلا نمأ’ا سسيئر بيضصنت
فيطضس ةي’ول

ريدم ديسسلا ينطولا نمألا زاهج ةدايق لثمم فرسشأا
«كلا˘م د˘م˘ح˘م «ة˘طر˘سشلا بقار˘م سسراد˘م˘لاو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا

قر˘سشلا ة˘طر˘سشل يو˘ه˘ج˘لا سشت˘ف˘م˘لا د˘ي˘سسلا˘ب ا˘قو˘˘فر˘˘م
بيسصنت ميسسارم ىل˘ع ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلاو،

ةيلو نمأل اسسيئر،نيدلا رون حابطوب ةطرسشلل لوأا ديمع
حلاسص دمحم ةينداغز ةطرسشلل لوأا ديمعل افلخ فيطسس
.وزو يزيت ةيلو نمأا ىلإا ةفسصلا تاذب لوح يذلا

 مِكلامعأا ءوضسب مَكتاومأا اوذؤوت ’

سصامقلا ةربقم يف فلتلل روبقلا نم تارسشعلا تسضرعت
لÓخ سسمأا لوأا بسش مخسض قيرح دعب ةنيطنسسق ةنيدمب
ةرتفلا لÓخ ربكأا ةروسصب روهظلل دوعيل دمخأاو راهنلا
رباقملا رييسست ةسسسسؤوم ةيريدم تررق ثيح ،ةيئاسسملا
ميقتسس امك ،لوهجم دسض ىوكسش عاديإا ةيدلبلل ةعباتلا
.اهحÓسصإا ةداعإا لجأا نم رارسضألا

Óيدنام نوضسلين ةنبا ةافو
ي˘ن˘طو˘لا ر˘م˘تؤو˘م˘لا بز˘ح م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م ن˘˘ل˘˘عأا
،ةافو نع اي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج ي˘ف م˘كا˘ح˘لا ي˘ق˘ير˘فإلا

نوسسلين لحار˘لا سسي˘ئر˘لا ة˘ن˘با ،Ó˘يد˘نا˘م يزد˘ن˘يز
زييمتلا ىلع ءاسضقلا ليبسس يف لسضانملا ،Óيدنام
ةعباتلا نويزفلتلاو ةعاذإلا ةئيه تلاقو. يرسصنعلا
،اماع95 رمعلا نم ةغلابلا يزدنيز نإا ،ةلودلل
ىدل ايقيرفإا بونج ريفسس بسصنم لغسشت تناكو
،غربسسناهوجب ىف˘سشت˘سسم ي˘ف تي˘فو˘ت ،كرا˘م˘ند˘لا
لطب ةنبا يزدنيزو .ةافولا ببسس ركذت نأا نود
ىلوألا هتجوزو ،Óيدنام نوسسلين ،لحارلا ريرحتلا
ةقرف˘ت˘ل˘ل ة˘سضها˘ن˘م˘لا ،Ó˘يد˘نا˘م ي˘ن˘يو ،ة˘ط˘سشا˘ن˘لا
حرسسم˘لا ى˘ل˘ع يزد˘ن˘يز تزر˘ب د˘قو .ة˘ير˘سصن˘ع˘لا
نوسسلين سضفر أÓملا ىلع تأارق امدنع يلودلا

،قباسسلا اي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج سسي˘ئر سضر˘ع˘ل Ó˘يد˘نا˘م
.5891 ماعلا يف هحارسس قÓطإا ،اتوب .ويلبد.يب

تانعط ىلإا سضرعتي سسراح
ةليضسملاب ىفضشتضسمب رجنخ

ةيدلبب ةيراوجلا ةحسصلل ةيمومعلا ةسسسسؤوملاب سسراح سسمأا ءاسسم سضرعت
بسسح اذهو ( رجنخ ) سضيبلا حÓسسلاب ءادتعا ىلإا ةليسسملا ةيلوب حلملا نيع
ماحتقا نم نيفرحنملا دحأا عنم لواح سسراح نإاف ناكملا نيعب انرداسصم
ىلع تانعط هل اهجوم رجنخ ريخلا اذه رهسشيل ةوقلاب بيبطلا بتكم
ةزكرملا ةيانعلا ىلإا هلخداو ةقيمع احورج هل فلخ ثيح همسسج ىوتسسم
فرط نم يناجلا فيقوت مت اميف ةجرح ةلاح يف حلملا نيع ىفسشتسسمب
ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقتو يمسسر رسضحم يف هعامسسو نمألا حلاسصم
.  حلملا نيع ةمكحم ىدل

ذنم ةباينلاب ريضست ةرئاد
 رهضشأا6 نم ديزأا

ةيلو بونجب ةعقاولا لازأا نيع ةرئاد لازت ل
،رهسشأا6 نم ديزأا ذنم ةباينلاب ريسست، فيطسس
ظوفحم» ديسسلا ق˘با˘سسلا ا˘ه˘سسي˘ئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت د˘ع˘ب
تيقب ثيح ،تليسسمسسيت ةيلول يلاو» ةفيركز
نيع، لازأا نيع تايدلب مسضت يتلا ةرئادلا هذه
ةباينلاب ريسست ةدادح رئب و ، جرب ءاسضيب، رجحلا
و، ةرواجملا ياب حلاسص ةرئاد سسيئر لبق نم،
بب˘سسب ة˘ل˘ط˘ع ى˘ل˘ع ر˘ي˘خألا اذ˘ه ل˘ي˘حأا نأا د˘ع˘˘ب
سسيئر فيلكت سسمأا مت، ةيحسص ةكعوب هتباسصإا
ةرئادلا هذه نوؤوسش رييسستب ةنخسسلا مامح ةرئاد
، ديدج ةرئاد سسيئر مودق رظنتت و ةلطعم نينطاوملا حلاسصم سضعب تيقب و، قوبسسم ريغ ايومنت ادوكر دهسشت يتلا

.ديدج ةرئاد سسيئر نييعت ربسصلا غرافب نورظتني اهوبلاط لازي ل يتلا ةيعامتجلا تانكسسلا عيزوت ةيسضق رارغ ىلع

لاقلا ليقلا

مهأا لوح ةيضضارتفا ةرضضاحم
ةيئاضسفيضسفلا تافاضشتك’ا

رئازجلاب ةثيدحلا
ةيليوج81 تبسسلا موي نوبيه يرثألا عقوملا مظني
ةيسضارتفا ةرسضاحم لاوزلا دعب00:41 نم ةيادب
«مووزلا» ةينقت ربع يفيرع سسايلإا روتكدلا اهمدقي

ة˘ث˘يد˘ح˘لا ة˘ي˘ئا˘سسف˘ي˘سسف˘لا تا˘فا˘سشت˘كلا م˘هأا لو˘˘ح
ربع ةرسشابم لقن يف اهتعباتم نكمي يتلاو رئازجلاب

ةيمسسرلا ةحفسصلاو نوبيه راثآاو فحتم ةحفسص
تاكلتمملا لÓغتسساو ري˘ي˘سست˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘ل˘ل
فحتمل يركفلا يدانلا داعو ،ةي˘م˘ح˘م˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا

ةيسضارتفلا تارسضاحملا ميظنت ىلإا اددجم نوبيه
.ةديدجلا تامولعملاب ةيرثلاو ةماهلا



 ةدعروب ىلع دري بيد ميكحلا دبع
يراششعلأ قباشستم ،اهقلطأأ يتلأ تاحيرشصتلأ نم هءايتشسأ ،ىوقلأ باعلأ’ يرئأزجلأ داحت’أ سسيئر بيذ ميكحلأ دبع ىدبأأ
،ىوقلأ باعلأ’ يرئأزجلأ داحت’أ يلوئشسم مهتأ دق ةدعروب ناكو ،ةيلوئشسم ةلق هلاق ام نأأ ىلإأ أًريششم ،ةدعروب يبرعلأ

:بيذ لاقو ،ةبعشص ةرتف سشيعي هلعج يذلأ رمأ’أ ،ةليوط ةرتف ذنم ههاجت مهدوعوب ءافولأ مدعو ريشصقتلاب
يف ام انلعف دقل» :فاشضأأو ،»لوؤوشسم ريغ مÓكلأ أذه ،ءيشش يأأ هل رفون مل اننإأ لاقو ،ةرابعلأ حيرشصب انمهتأ ةدعروب»

نيتيلمع هل انيرجأأ امك» :بيذ هونو ،»نطولأ جراخو لخأد تاشصبرت نم هبلطي امو ،هجاتحي ام لك ريفوتل انعشسو
.»ههاجت انتامأزتلاب فون مل اننإأ لوقي كلذ دعب فيكف ،ةهاقنلأ ةرتف لÓخ انتايناكمإأ لكب هانعباتو ،رطق يف نيتيحأرج

Ω.T¢

يرئأزجلأ داحت’أ نم ردشصم سسمأأ فششك
و˘ح˘ن ه˘ج˘ت˘ت «فا˘ف˘لأ» نأا˘ب ،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل
فان˘ئ˘ت˘شسأ نأا˘ششب ة˘م˘شسا˘ح تأرأر˘ق ذا˘خ˘تأ
عامتجأ يف ،ةيلحملأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ طا˘ششن˘لأ
د˘غ مو˘ي رر˘ق˘م˘لأ ،ي˘لأرد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ بت˘˘ك˘˘م˘˘لأ
دق ،يرئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تإ’أ نا˘كو ،ءا˘ع˘برأ’أ

بت˘ك˘م˘لأ ءا˘شضعأ’ عا˘م˘ت˘جأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت رر˘ق
ريشصم ةششقانمل ءاعبرأ’أ أذه يلأرديفلأ
سسرا˘م ر˘ه˘شش ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘مزأأ بب˘شسب ،ي˘˘شضا˘˘م˘˘لأ
بت˘ك˘م˘لأ نأا˘ب رد˘شصم˘لأ د˘كأأو ،د˘ج˘ت˘شسم˘˘لأ
ىلع ةريبك ةبشسنب قداشصيشس يلأرديفلأ
ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘شسأ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘˘لإأ
سضفر بب˘˘˘˘شسب ،طا˘˘˘˘ششن˘˘˘˘لأ فا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسأ
رشضخأ’أ ءوشضلأ حنم ةيحشصلأ تاطلشسلأ
ءأر˘˘ج ،ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘˘لأ تآا˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لأ ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
ىر˘تو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو˘ل ر˘ي˘ب˘ك˘لأ را˘˘ششت˘˘ن’أ

ة˘ن˘ج˘ل˘لأ أذ˘كو ة˘شضا˘ير˘لأو با˘ب˘ششلأ ةرأزو
ديفوك ءابو ةعباتم˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ

أرطخ لكششي حبشصأأ دق ءابولأ نأاب91
ىدأأ ام ،نييشضايرلأ ةمÓشس ىلع ايقيقح

حر˘ت˘ق˘م˘لأ ي˘ح˘شصلأ لو˘كو˘تور˘ب˘لأ سضفر˘ل
فلأأ نم رثكأ هنم يفوت ،اشصخشش59191 وحن رئأزجلأ يف سسوريفلاب نيباشصملأ ددع غلب دقف ،ةيمشسرلأ تايئاشصحإÓل اقبطو ،يرئأزجلأ داحتإ’اب ةبيبطلأ ةنجللأ نم
.سصخشش

«فاك» بيردت تاداهش ىلع لوصحلل نيبردملل ةينيوكتلا تارودلا فانئتسا»
بيردت تأداهشش لينل ةينيوكت تاشصبرت ،ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ عم قيشسنتلاب ،مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحتÓل ةينطولأ ةينفلأ ةيريدملأ مظنت ،رخآأ قايشس يف
هذه» :يمشسرلأ هعقوم ربع نايب يف يرئأزجلأ داحت’أ لاقو ،يمشسرلأ اهعقوم ىلع فافلأ هتدروأأ ام بشسح،0202-1202 يشضايرلأ مشسوملل ابشسحت «ب فاك» و «أأ فاك»
ةئيهلأ تايشصوتب Óمع كلذو ،«ب فاك» ةزاجإأ ىلع لوشصحلل ىشصقأأ دحك ابردم03و ،«أأ فاك» سصيخرت ىلع لوشصحلل ىشصقأأ دحك ابردم52 ةكراششم دهششتشس تأرودلأ
،نيوكتلأ نم ةدافتشسÓل حششرتلأ طورشش نيب نمو ،قح’ تقو يف هنع فششكلأ متيشس اهتماقإأ عقأومو ،ةينيوكتلأ تأرودلأ ءأرجإأ دعوم نأاب نايبلأ دكأأ امك ،«ةيراقلأ

سضفر طقف سسيل متيشس ،فلم يأأ تايطعم ريوزت وأأ بذاكلأ حيرشصتلأ لاح يف هنأأ نم «فافلأ» ترذحو ،ةريخأ’أ تأونشس سسمخلأ لÓخ مشسأوم ةثÓثل لمعلأ ةرورشض
نيبردملأ ىلع طرتششت ،يرئأزجلأ داحتإ’اب ةينفلأ ةيريدملأ نأأ ىلإأ ةراششإ’أ ردجتو ،اهب لومعملأ نينأوقلأ بشسح تابوقعو ةيئاشضق تاعباتم رأرقإأ لب ،حششرتلأ

hd«ó.±.لوأ’أ فرتحملأ ةيدنأأ بيردت ةزاجإأ ىلع لوشصحلل ،اهل ةلداعم ةداهشش وأأ «أأ فاك» ةداهشش ىلع لوشصحلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج
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راـــــبخأ
ةضايرلا

أدغ يلأردفلأ بتكملأ عامتجأ يف

 هيلع ةقداسصملل برقألا وه مسسوملا ءاغلإا رارق نأاب دكؤوي «فافلا» نم ردسصم

¯Ω.T¢ 
يشضايرلأ ميكحتلأ ةمكحم تغلأأ

ةبوقع ،نينث’أ سسمأأ موي «سسات»
يزيلجنإ’أ يتيشس رتشسششنام نامرح

ي˘لود˘لأ ه˘فو˘ف˘شص ي˘ف ط˘ششن˘ي يذ˘˘لأ
ن˘˘˘م ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘˘ير ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
تف˘˘ت˘˘كأو ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ

بقاع نأأو قبشسو ،اي˘لا˘م ه˘م˘ير˘غ˘ت˘ب
˘˘مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘بوروأ’أ دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ

ن˘˘ي˘˘م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف أر˘˘ت˘˘ل˘˘ج˘˘نإأ ل˘˘˘ط˘˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ ن˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘لأ

نيمشسوملأ يف ة˘يرا˘ق˘لأ ه˘تا˘ق˘با˘شسم
غلبم هميرغت ىلإأ ةفاشضإأ ،نيلبقملأ

ميخشضتب هماهت’ وروأأ نويلم03
تافلاخم يفخيل ةياعرلأ تأدأريإأ

دعأوقل6102و2102 نيب تلشصح
«افيوي» اهشضرفي يتلأ يلاملأ بعللأ

ن˘˘ي˘˘ب نزأو˘˘ت˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
سضرا˘˘˘˘˘عو ،قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘نإ’أو تأدأر˘˘˘˘˘يإ’أ
أذ˘˘˘ه ه˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ل ر˘˘˘شسخ يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘شس
حلاشصل «غيلر˘ي˘مر˘ب˘لأ» ي˘ف م˘شسو˘م˘لأ
هذ˘˘˘ه مزا˘˘˘ج ل˘˘˘ك˘˘˘ششب ،لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘ل
عامتشسأ ةشسلج تد˘ق˘عو تا˘ما˘ه˘ت’أ

˘ما˘يأأ ة˘ثÓ˘ث ةد˘م˘ل ة˘˘ي˘˘شضق˘˘لأ لو˘˘ح
ر˘˘ه˘˘ششلأ و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت ر˘˘˘ب˘˘˘ع

ةمكحمل ناي˘ب ي˘ف ءا˘جو ،ي˘شضا˘م˘لأ
:نينث’أ سسمأأ يشضاير˘لأ م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لأ

يشضايرلأ ميكحتلأ ة˘م˘ك˘ح˘م ن˘ل˘ع˘ت»
غلبمب يتيشس رتشسششنام ميرغت نع

ءا˘غ˘لإأ ةد˘كؤو˘م ،«وروأأ ن˘ي˘˘يÓ˘˘م01
نم يتيشس رتشسششنام نامرح ةبوقع

،ن˘ي˘ما˘ع˘˘ل ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ تا˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ
بشسح˘˘˘˘ب ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ تق˘˘˘˘˘فأوو

ىل˘˘ع ر˘˘ششن يذ˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ ة˘˘شصÓ˘˘˘خ
ىل˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘نور˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لإ’أ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م
يدانلأ هب مدق˘ت يذ˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’أ
،فاقيإ’أ ةبوقع تغلأأو يزيلجنإ’أ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘˘لأ ة˘˘مأر˘˘غ˘˘لأ تشضف˘˘خو

وروأأ نويلم03 نم ،افيوي اهشضرف
بحرو ،ن˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘يÓ˘˘˘˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘˘˘˘ششع ىلإأ

ردا˘شصلأ رأر˘ق˘لا˘ب ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘˘م
كه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي م˘˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘˘نأأ ىل˘˘˘˘˘ع أدد˘˘˘˘˘ششم
رود˘ق˘م˘ب نو˘ك˘ي˘شسو أذ˘ه ،ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ

هقيرف عم ةكراششملأ رشضخلأ دئاق
ة˘˘˘ط˘˘˘بأر ي˘˘˘ف ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘شسو˘˘˘م˘˘˘لأ
.ةيبوروأ’أ لاطبأ’أ

ززعيس رارقلا
«رضخلا» مجن ةبغر

عم ءاقبلا يف
هقيرف

نأأ عقوتملأ نم ،ىرخأأ ةهج نم
ءاغلإاب يشضاقلأ «سساتلأ» رأرق ززعي

ة˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ
سضا˘ير ة˘˘ب˘˘غر ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م
ع˘˘م رأو˘˘ششم˘˘لأ ة˘˘ل˘˘شصأو˘˘م ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م
م˘˘˘شسأو˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف «ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس نا˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ»
ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ تنا˘˘˘˘كو ،ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ
ايناطيرب يف ةيمÓ˘عإ’أ ر˘يرا˘ق˘ت˘لأ

ي˘لود˘لأ نأا˘ب تد˘كأأ د˘ق ،ا˘ه˘˘جرا˘˘خو
زر˘بأأ ن˘م د˘حأو ر˘ب˘ت˘ع˘ي ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ةردا˘غ˘م˘ل ن˘ي˘ح˘ششر˘م˘لأ

ميكحتلأ ةمكحم تتبثت أذإأ ام لاح
نا˘مر˘ح ي˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لأ
ةكراششملأ نم يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ ق˘ير˘ف˘لأ

ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘بوروأ’أ تا˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
مجنلأ ناكو ،نيمداق˘لأ ن˘ي˘م˘شسو˘م˘لأ
برعأأ دق ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسي˘ل ـل ق˘با˘شسلأ

ن˘ع تا˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف
ل˘˘˘ط˘˘˘ب ع˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘˘غر
.يشضاملأ مشسوملأ يف «غيلرميربلأ»

لبقملا مسسوملا ايليسسرم كيبملوأا بغ بعلي دق مÓغ

ايليشسرم كيبملوأأ عم لدابت ةقفشص نمشض ،مÓغ يزوف ،يرئأزجلأ رشسيأ’أ عفأدملأ جأردإ’ ،يلاطيإ’أ يلوبان يدان يريشسم دعتشسي
ريهظلأ مشض يف ةيوق ةبغر هيدل يلوبان نأأ ،يلحم يفحشص ردشصم حشضوأأو ،يفامأأ نأدروج هبع’ تامدخ ىلع لوشصحلل ،يشسنرفلأ
يف دجوي ريخأ’أ نأأ ةشصاخ ،لبقملأ مشسوملل ابشسحت ،هفوفشص ميعدت لجأأ نم ،يفامأأ نأدروج ،يشسنرفلأ بونجلأ يدانل رشسيأ’أ
ةيداملأ تاناكمإ’أ عم ةبشسانمو ةشضفخنم نوكتشس ةيقوشسلأ هتميقو ،مداقلأ ماعلأ يهتني يذلأ ،ايليشسرم كيبملوأأ عم هدقع ةياهن
ةهج نم ،هدقع ديدجت يف ايليشسرم كيبملوأأ نم ةين يأأ بايغ وه بعÓلأ أذهب يلوبان يريشسم مامتهأ نم دأز امو ،يلاطيإ’أ قيرفلل

هيف تثدحت تقو يف ،ةمداقلأ ةرتفلأ لÓخ يلاطيإ’أ بونجلأ يدان عم ةرماغملأ ةلشصأوم يف هتبغر مÓغ يزوف فخي مل ،ةيناث
ريخأ’أ هروهظ يف ةيوق اشضورع يرئأزجلأ يلودلأ مدقو .ةكراششملأ ةلق ببشسب ليحرلأ يف بعÓلأ ريكفت نع ريراقتلأ نم ريثكلأ

وه ناك نيح يف ،يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم ىلع اهتاقيلعت يف مÓغ ىلع تنثأأ يتلأ قيرفلأ ريهامج دعشسأأ ام وهو ،يلوبان عم
نأأ ركذلاب ريدج ،ةيبوروأ’أ ةحاشسلأ ىلع هب فيرعتلأ يف مهشسأأ يذلأ يدانلأ عم ءاقبلأ ةبغر هيدل ززع ام ،ةيوقلأ هتدوعب أديعشس
مل ،ةقيقد033 دودح يف بعل تقو عقأوب ،يلاحلأ مشسوملأ لÓخ تايرابم7 يف ةكراششملاب ىفتكأ يرئأزجلأ رشسيأ’أ ريهظلأ

نم رثكأأ ذنم »رشضخلأ» سصيمق قبشسأ’أ يشسنرفلأ نايتيإأ تناشس بع’ لمحي ملو ،فده يأأ ةعانشص وأأ ليجشست يف اهلÓخ حجني
8102. ايشسور ملاعلأ سسأاك تايفشصت يف ايبمأز ةهجأوم ذنم ديدحتلابو ،نيتنشس

ê.fé«Ö

هيدان عم ءاقبلأ يف «رشضخلأ» مجن ةبغر ززعيشس رأرقلأ

لبقملا مسسوملا يف ةيراقلا ةسسفانلاب اينعم نوكيسس زرحمو «يتيسسلا» ةبوقع يغلت «سساتلا»

امهتقÓع داشسفإأ ىلع لمعلاب فأرطأأ مهتأ /ةنيطنشسق بابشش

 قيلع ءيجمل هتسضراعم يفني ينارمع
بابشش قيرف˘ل م˘يد˘ق˘لأ د˘يد˘ج˘لأ برد˘م˘لأ سضفر
يتلأ تاماهت’أ ينأرمع رداقلأ دبع ةنيطنشسق
سضع˘ب ةرا˘ثإأ ي˘ف بب˘شست˘ب أر˘˘خؤو˘˘م ه˘˘ي˘˘لأ ته˘˘جو
نم هقطن˘م ه˘شضر˘فو ،ق˘ير˘ف˘لأ ل˘خأد ل˘كا˘ششم˘لأ

درط هطأر˘ت˘ششأو ءا˘م˘شسأ’أ سضع˘ب ن˘ي˘ي˘ع˘ت لÓ˘خ
ةد˘˘˘ششب سضفر ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ىر˘˘˘خأ’أ ءا˘˘˘م˘˘˘شسأ’أ سضع˘˘˘ب
سسي˘ئر ق˘ي˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘شس ءي˘˘ج˘˘م سضفر˘˘ب ه˘˘ما˘˘ه˘˘تأ
لحم لحي يكل ةمشصاعلأ داحت’ يواهلأ يدانلأ

ن˘م لا˘ق˘ت˘شسأ يذ˘لأ ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ جأر˘˘جر
قيرف بردم لاقو ،يشسايشسلأ ةرأدأ يف هبشصنم
:ةيفحشص تاحيرشصت يف قباشسلأ دأدزولب بابشش
بشصنأ يكل ،رابآ’أ ةكرششل ماعلأ ريدملأ تشسل»
ا˘˘نأأ» :فا˘˘شضأأو ،«ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘ششأأ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘عأو
وأأ تانييعتلاب يمايق نع ثدحتي نم برغتشسأأ

،«Óشصأأ هب مقأأ مل ام وهو ،ءامشسأ’أ سضعب سضفر
امدنع قيلع عم فشصنو اماع تلمع» :لشصأوو
ايشضاير أريدم وه ناكو ،دأدزولب بابشش يف تنك
يحأرتقأ اعطاق ايفن يفنأأ انأأ» :عباتو ،«قيرفلل
،ةنيطنشسق بابشش يف قيلع عم لمعلأ يشضفر وأأ

ولحلأ انششع دقل ،كلذك ىقبيشسو يقيدشص وه
متخو ،«اننيب يتلأ ةقÓعلأ دشسفي نأ ديري نم كانه نكل ،رئأزجلأ سسأاكب انرفظو أدشس بهذي مل انبعتو دأدزولب بابشش يف ايوشس رملأو
يلمعو ،ةنيطنشسق بابشش قيرف يف بردم درجم انآأ» :لاق ثيح ،ةنيطنشسق بابشش قيرف يف بردم درجم هنأاب يناشسملتلأ ينقتلأ

نم فانئتشس’أ دعوم نع فششكلأ طقف رظتنتو ةحشضأو لمع ةطخ عشضو ةيفيك ىلع ايلاح زكرم انآأو ،نأديملأ ةيشضرأأ قوف رشصتقم
.»نكمم تقو برقأأ يف ءابولأ أذه لأوز طقف ىنمتنو ،همدع

 نيحرسملا ةمئاق ديدحتل جوجم نيبو هنيب بقترم عامتجا
دبع ديدجلأ بردملأ عم ةمهم تافلم ةدع ةششقانمل ،جوجم رشصان ةشسائرب ،ةنيطنشسق بابشش ةرأدإأ سسلجم دعتشسي ،ىرخأأ ةهج نم
ةمئاق عشضوب ،مشسوملأ ةياهن لبق قيرفلأ لكشش ديدحت ىلإأ ،ىعشست بابششلأ ةرأدإأ نأاب ملعو ،مشسوملأ ءاهتنأ لبق ،ينأرمع رداقلأ
بقترملأ نمو ،ةلبقملأ ةيفيشصلأ تÓيوحتلأ ةرتف لÓخ معدلاب ةينعملأ زكأرملأ ديدحت ىلإأ ةفاشضإأ ،حيرشستلاب نيينعملأ نيبعÓلأ
مÓشسإأو ،باكروب ريمأأ لثم ،مهليحر ررقت نيذلأ نيبعÓلأ ءامشسأأ ةششقانمل ةلبقملأ ةليلقلأ تاعاشسلأ يف ،جوجمب ،ينأرمع عمتجي نأأ

نيبعÓلأ لج ىلع ءانغتشس’أ ىلع ينأرمع رشصيو ،مشسوملأ ءاهتنأ روف ،بردملأ تاباشسح نم جرختشس يتلأ ةعومجملأ وأأ ،ةديره
.يشسايشسلأ ةليكششت يف ديدج نم ةشسفانملأ ثعب ىلع ةرداق ةديدج رشصانع بلجو ،مشسوملأ أذه ةفاشضإ’أ ميدقت يف أولششف نيذلأ

±.hd«ó

ةكبشش لك يف نيفده يباجيإ’أ لداعتلاب تهتنأ ةهجأوم يف

 مÓسستسسلا سضفري «يجسسايبلا»و نÓيم عم قلأاتلا لسصاوي رسصان نب
قلأات ثيح ،نÓيم هيدان عم ةعئأر تايوتشسم ميدقت رشصان نب ليعامشسإأ لشصأو
تبشسلأ سسمأأ لوأأ تعمج يتلأ ةهجأوملأ يف هابتنÓل تف’ لكششب ةنشس22 بحاشص
نيقيرفلأ تعمج يتلأ ةهجأوملأ تهتنأ ثيح ،يلوبان هفيشضمب «يرينوشسورلأ»
يف نيفده يباجيإ’أ لداعتلأ ةجيتنب يلاطيإ’أ يرودلأ نم23 ةلوجلأ باشسحل

و˘ي˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع02 ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ي˘ف ل˘ي˘ج˘شست˘لأ با˘ب نÓ˘ي˘م ح˘ت˘ت˘فأو ،ة˘ك˘ب˘شش ل˘˘ك
ي˘ف بو˘ن˘ج˘لأ يدا˘ن ح˘لا˘شصل وز˘ن˘يرو˘ل يد ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ لد˘ع ن˘ي˘ح ي˘ف ،ز˘يد˘نا˘نر˘ي˘˘ه

ةيقبشسأ’أ هقيرف حنم نم زنيتريم سسيأرد نكمت06 ةقيقدلأ يفو،43 ةقيقدلأ
قيرط نع ةفكلأ ليدعت نم أونكمت رشصان نب ءÓمز نأأ ’إأ،06 ةقيقدلأ يف
.ءأزج ةبرشض ةطشسأوب37 ةقيقدلأ يف يشسيك كنأرف

«رضخلا» مجن مضل هتاكرحت لصاوي ودرانويل
،دحأ’أ سسمأأ موي ةيلاطيإ’أ ةيمÓعإ’أ ريراقتلأ نم ديدعلأ تدكأأ ،رخآأ قايشس يف
سصوشصخب مÓشستشس’أ سضفري نامرج ناشس سسيراب ـل يشضايرلأ ريدملأ ودرانويل نأأ

هتاكرحت لشصأوي يليزأربلأ نإاف رداشصملأ تأذل اقفوو ،رشصان نب ليعامشسإأ ةقفشص
مهتقفأوم كاكتفأ ةلواحم لجأأ نم كلذو نÓيم يدان يلوؤوشسم عم هت’اشصتأو

ردا˘شصم˘لأ تح˘شضوأأو ،ي˘ف˘ي˘شصلأ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ لÓ˘خ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب ىل˘˘ع
22 بحاشص تامدخب «يرينوشسورلأ» يلوؤوشسم ثبششت نم مغرلابو هنأأ ةيمÓعإ’أ

يف رشصان نب تامدخ يف طرفي دق يلاطيإ’أ يدانلأ نأأ ىلإأ تراششأأ اهنأأ ’إأ ،ةنشس
.«يشسيرابلأ» يدانلأ يلوشسم بناج نم مخشض يدام سضرع هلشصو لاح

Ω.T¢.´

 طاقن ةثÓث ةراسسخب نوددهم رسضخلا
2202 «ناك» تايفسصت يف مهديسصر نم

ين˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ح˘ب˘شصأأ
نأدقف˘ب أدد˘ه˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ

يف هديشصر نم طاقن ثÓث
ة˘˘˘ل˘˘˘هؤو˘˘˘م˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لأ
ايقيرفأأ ممأأ سسأاك ةلوطبل
امدعب ،نوريماكلاب2202
،نآ’أ د˘ح˘ل ن˘ي˘ت˘˘لو˘˘ج بع˘˘ل
6 دشصح بختنم عاطتشسأو

ىل˘˘ع ن˘˘يرا˘˘شصت˘˘نا˘˘ب طا˘˘˘ق˘˘˘ن
ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘مأز ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘م
رداشصم˘ل ا˘ق˘فو ،ا˘نأو˘شستو˘بو
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مأز ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإأ
قلعت˘ت ة˘ل˘ك˘ششم سسي˘ل ر˘مأ’أ

لب ،يرئأزجلأ بخت˘ن˘م˘لا˘ب
ةر˘ك˘˘ل ي˘˘لود˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ نإأ
ديمجتب دده «افيف» مدقلأ
ي˘˘ب˘˘مأز˘˘لأ دا˘˘ح˘˘˘ت’أ طا˘˘˘ششن
يف ل˘كا˘ششم بب˘شسب ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل
ام ،ةركلأ دا˘ح˘تأ تا˘با˘خ˘ت˘نأ

ايبمأز بخت˘ن˘م ع˘ن˘م ي˘ن˘ع˘ي
تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘شصت˘˘˘لأ لا˘˘˘م˘˘˘˘كإأ ن˘˘˘˘م
نيتيوفشصتلأ نيت˘لو˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ءا˘غ˘لأ ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،نآ’أ د˘ح˘ل ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن˘لأ بط˘ششو
عفر دعب ،ةيشضقلأ هذه تءاجو ،رشضخلأ ديشصر نم طاقن ةثÓث ءاغلأ امهعمو ،ايقيرفأ سسأاكب نيتشصاخلأ

يف يشضايرلأ ميكحتلأ ةمكحم ىدل ىوكشش ،يبمأزلأ مدقلأ ةرك تاباختن’ نيحششرملأ دحأأ يلاتوم ونايمأد
يبمأزلأ داحت’أ لهمت «افيف» لعج ام وهو ،يباختن’أ قابشسلأ أذه سضوخ نم هعنم ببشسب ،»سساك» أرشسيوشس
ةيوركلأ ةئيهلل يلاحلأ سسيئرلأ دكأأو ،دÓبلأ يف يشضايرلأ طاششنلأ ديمجتب يشضقي رأرق رأدشصإأ لبق ةرتفل

مل أذإأ» :لاق ثيح ،«افيف» باطخ دعب يلحملأ داحت’أ ددهي أريبك أرطخ نأأ ىلع ،اغناماك وردنأأ ،ايبمأز يف
انيلع أذهلو ،افيف فرط نم رظحل سضرعتن فوشسف ةلبقملأ مايأأ ةرششع لÓخ ايدو ةلأاشسملأ هذه لحن
دق ايقيرفأ لطب يرئأزجلأ بختنملأ ناكو ،«انحلاشص يف دعي مل تقولأ نأ’ ،قافتÓل ةلواطلأ ىلع سسولجلأ
بعلم ىلع0 –5 ةجيتنب يشضاملأ ربوتكأأ رهشش «ناك» تايفشصت نم ةلوج لوأأ يف ايبمأز بختنم قحشس
نم ناك امك ،انأوشستوب هفيشضم بعلم ىلع1 - 0 ةجيتنب كلذ دعب أرهشش زوفلأ لبق ،ركاششت ىفطشصم
،ةعبأرلأو ةثلاثلأ نيتلوجلأ يف يشضاملأ سسرام رهشش ابايإأو اباهذ يوبابميز بختنم هجأوي نأأ سضرتفملأ

hd«ó.±.انوروك سسوريف ةمزأأ ببشسب كلذ ليجأات لبق

«بيسشنويبموسشلا» يفاده بيترت يف سسداسسلا زكرملا ىلإا يقتري ةمحر نب
فوفشص يف طششانلأ ةمحر نب ديعشس يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ ىقترأ
يف ةيزيلجن’أ ةينا˘ث˘لأ ة˘جرد˘لأ يرود˘ل ي˘م˘ت˘ن˘م˘لأ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن
لشضفب ،مدقلأ ةركل يزيلجن’أ يناثلأ مشسقلأ ةلوطب يفأده بيترت
يشضاملأ تبشسلأ ءاشسم يتنواك يبريد باشسح ىلع اهعقو يتلأ ةيئانثلأ

بقع ،افده71 عومجمب ةشسداشسلأ ةبترملأ لتحيل،34 ةلوجلأ نمشض
مدقي دروفتنيرب فأده تابو ،سسمأأ لوأأ مويلأ ةلوجلأ هذه ماتتخأ

تا˘يرا˘ب˘˘م ع˘˘برأ’أ لÓ˘˘خ فأد˘˘هأأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘شسل ه˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب ة˘˘يو˘˘ق ا˘˘شضور˘˘ع
ىلع سسفانتي ا˘م˘ك ،تأءا˘ق˘ل˘لأ ىد˘حإأ ي˘ف ة˘ي˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ةر˘ي˘خأ’أ
نع ت’وج ثÓث لبق ةزاتمملأ ةلوطبلأ ىلإأ دوعشصلأ ةقرو عاطتقأ

،ةطقن87 ديشصرب ثلاثلأ زكرملأ دروفتنيرب لتحيو ،مشسوملأ ةياهن
سشت˘يو˘مور˘ب تشسيو ه˘ق˘حÓ˘مو (ن18) د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل رد˘شصت˘م˘لأ ءأرو
نأدعشصي يناثلأو لوأ’أ نيزكرملأ يبحاشص نأأ مولعمو ،(ن08) نويبلأأ

Óك لتحت يتلأ ةيدنأ’أ بعلت نيح يف ،ةزاتمملأ ةلوطبلأ ىلإأ ةرششابم
نم»فوأأ يÓبلأ» ةرود سسداشسلأو سسماخلأو عبأرلأو ثلاثلأ زكرملأ نم
اهمدقي يتلأ ةزيمملأ سضورعلأ لشضفبو ،زاتمملأ مشسقلل دوعشصلأ لجأأ

يذلأ ،(ةن˘شس52) ةمحر نب تاب ،ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘ن’أ »بي˘ششن˘ي˘ب˘ما˘ششلأ» ي˘ف
ةيزيلجن’أ ةيدنأ’أ ربكأأ باعل ليشسي2202 يف هيدان عم هدقع يهتني
ي˘ف˘ي˘شصلأ »و˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ» ةر˘ت˘ف لÓ˘خ ه˘ف˘ط˘خ ل˘جأأ ن˘م عرا˘شصت˘ت ي˘ت˘لأو
.دتيانوي رتشسيششنامو يشسليششت ،لانشسرأأ رأرغ ىلع ،يراجلأ
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لئابقلأ ةبيبشش

 اهتاثداحم لسصاوت ةرادإلا
ملاكلب عم

ديعشسلأو لئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘شش سسي˘ئر لÓ˘م ف˘ير˘شش ن˘ي˘ب تا˘عا˘م˘ت˘ج’أ تلأز ’
أذه ةدوعب يشضقي يئاهن قافت’ لشصوتلأ لجأأ نم كلذو ،ةلشصأوتم مÓكلاب
تأونشسلأ يف هنأولأاب قلأات يذلأ يدانلأ فوفشص ىلإأ ةيمشسر ةفشصب ريخأ’أ
بغر˘ي «يرا˘ن˘ك˘لأ» سسي˘ئر نأأ ة˘ي˘مÓ˘عإأ ردا˘شصم تف˘ششكو ،ة˘طرا˘ف˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لأ

غر˘ف˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م ن˘ك˘م˘م تقو عر˘شسأأ ي˘ف م’ا˘ك˘لا˘ب ة˘ق˘ف˘شص م˘شسح ي˘ف ةد˘˘ششب
تأذل اقفوو ،قيرفلأ لخأد لح ىلإأ ةجاحب لأزت ’ يتلأ اياشضقلأ ةيقبل
ةريبك ةفاشضإأ ميدقت لجأأ نم م’اكلب ىلع أريثك نهأري لÓم نإاف رداشصملأ
تيب يف لوأ’أ لجرلأ رظتني امك ،مداقلأ مشسوملأ يف قيرفلل يفلخلأ طخلل
ةيقب ةدعاشسم لجأأ نم يغبني امك هرود قباشسلأ يلودلأ بعلي نأأ ةبيبششلأ
مهدهج ىراشصق ء’ؤوه مدقي نأأ لجأأ نم مهنم نابششلأ ةشصاخو نيبعÓلأ

Q.´.يدانلأ ةرأدإأ اهتمشسر يتلأ فأدهأ’أ قيقحت دشصق

ايمسسر رذتعت نوريماكلا
ةفاسضتسسا مدع نع

لاطبألا يرود

هرأذتعأ ،مدقلأ ةرك˘ل ي˘نور˘ي˘ما˘ك˘لأ دا˘ح˘ت’أ ن˘ل˘عأأ
يرود ة˘لو˘ط˘ب ة˘فا˘شضت˘شسأ مد˘ع ن˘ع ي˘م˘شسر ل˘ك˘ششب
سسي˘ئر و˘ب˘مو˘ب˘م ود˘يا˘شس د˘ق˘عو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ لا˘˘ط˘˘بأأ
سسمأأ ،اً̆ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص أًر˘˘م˘˘تؤو˘˘م ،ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ
سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب هدÓ˘˘˘ب ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م نÓ˘˘˘˘عإ’ ،ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثإ’أ
يرود ي˘ئا˘ه˘نو ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘شصن تأءا˘˘ق˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضت˘˘شسأ
:ي˘ف˘ح˘شصلأ ر˘م˘تؤو˘م˘لأ ي˘ف و˘ب˘مو˘ب˘م لا˘قو ،لا˘ط˘بأ’أ
أذ˘ه لا˘ط˘بأ’أ يرود ة˘فا˘شضت˘شسأ مد˘ع ن˘ع رذ˘ت˘ع˘˘ن»
،د˘ج˘ت˘˘شسم˘˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘ن’ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ

:فا˘شضأأو ،»دÓ˘ب˘لأ ل˘خأد ة˘ي˘˘ح˘˘شص را˘˘ط˘˘خأأ دو˘˘جوو
ا˘نرأذ˘ت˘عأ ي˘ق˘ير˘فأ’أ دا˘ح˘ت’أ ل˘ب˘ق˘ت˘ي نأأ ىن˘م˘ت˘ن»
،ةيراقلأ ةلوطبلأ تاشسفانم ةفاشضتشسأ نع يمشسرلأ

.»ءأرمشسلأ ةراقلل قيفوتلأ ىنمتنو

´.Q
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص

ةنتابب رازجلا يف ةيدعرلا راطمألا ببسسب رويطلا تارسشع كÓه
كÓه يف تببصست يتلأ ،ةيدعرلأ راطمأ’أ نم تايمك طقاصست صسمأ ةليل ،ةنتاب ةي’ول ةعباتلأ رأزجلأ ةيدلب تدهصش
ىدأأ ،ةيوق ةفصصاعب ةبوحصصملأ ةيدعرلأ راطمأ’أ اهيلع ترثأأ ثيح ،اصضرأأ ةيمأرتم اهيلع رثع يتلأ ،رويطلأ تأرصشع
.ةي’ولاب اهعون نم ةقباصس هذه ةثداحلأ تدبو ،راجصشأ’أ نوصصغ ىلع ةديصشملأ اهصشاصشعأ نم رويطلأ طقاصست ىلإأ

هايملأ فرصص تاعولاب دأدصسنأ يف رأزجلأ ةيدلب ىلع ةلطاهتملأ ةيدعرلأ راطم’أ تببصست دقف ىرخأأ ةهج نم
نكصسلأ هلÓخ نم ىدبأأ يذلأ رمأ’أ وهو ،تويبلل نم ددع ىلإأ برصست يذلأ يحصصلأ فرصصلأ هايمب اهطÓتخأو
مغر اهتئيهتو تاقرطلأ تيفزت متو اهتنايصص متي مل تأونقلأ هذه نأأو اصصوصصخ ،أريبك ءايتصسأ نوررصضتملأ
لخدتلأ ىلإأ ريهطتلل ينطولأ نأويدلأ لامع صسمأأ رطصضأ ام وهو ،عصضولأ ةيثراك نم نينطأوملأ نم ددع تأريذحت

T°ƒT°É¿.ì.تاعولابلأ ةيقنتو عصضولأ ذاقنأ نم نكمتلل تاقرطلأ ربع تفزلأ ةدام نم تايمك رصسكو

«91 ديفوك» ةحئاج ةهجإومل ةركتبم ةركف لسضفأإ ىلع إوسسفانت

 ةقباسسملا زئاوجب نيزئافلا ةيوه نع فسشكت ةبانع ةعماج
¯ S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

ءاصضعأأ ةقفر عنام دمحم ذاتصسأ’أ ةعماجلأ ريدم فرصشأأ
راجحلأ رأديصس بكرم تأراطإأ روصضحبو ةعماجلأ صسلجم
ةبلطلأ ميركت ىلع ة˘ق˘با˘صسم˘ل˘ل ءأر˘ب˘خ˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأأو
راطإأ ي˘ف ةر˘كت˘ب˘م ةر˘كف ل˘صضفأأ ة˘ق˘با˘صسم ي˘ف ن˘يز˘ئا˘ف˘لأ

ز˘ئأو˘ج م˘يد˘ق˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح »91 ديفو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جأو˘م
ةبترملاب زاف ثيح لئأوأ’أ ةثÓثلأ نيزئافلل ةمّيق ةيزيفحت
:نأو˘ن˘ع ل˘م˘ح˘ت ةر˘كف˘ب صشا˘غز˘م دا˘م˘ع بلا˘ط˘˘لأ ى˘˘لوأ’أ
ةبلاطلأ ةيناثلأ ةبترملاب تزافو ،«ةيكذلأ بلاطلأ ةقاطب»
صسكتامويجلأ ةمهاصسم» :نأونع لمحت ةركفب يليان لانم
ةحئاج ةرأدإأ ،يندملأ نمأ’أ ةباجتصسأ ميظنتو طيطخت يف

ةثلاثلأ ةبترملاب زاف نيح يف «رئأزجلأ يف91 ديفوك
،زيزقأأ نيرصسن ،مانغ نام˘حر˘لأ د˘ب˘ع» :ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ة˘عو˘م˘ج˘م
ىدن ،ةفرطوب ناهرون ،راعرع ةورم ،تاحرف ءاصسيمور
،»يعأو نك ةلمح» :نأونع مهتركف لمحتو ،«صسأرعوب
مل نيذلأ نيكراصشملأ ةبلطلأ عيمج ةعماجلأ ريدم ركصشو
مهل اينمتم ،زئأوجلأ ىدحإاب زوفلأ يف ظحلأ مهفعصسي
أولانو راطإ’أ أذه يف ةمداقلأ تابصسانملأ يف قيفوتلأ

،ةعماجلأ صسلجم ءاصضعأأ مهل اهملصس ةكراصشم تأداهصش

ءأر˘ب˘خ˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأأو صسي˘ئر د˘ه˘ج ن˘ي˘م˘ث˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ىلع ريدقتو ركصش تأداهصش م˘ه˘م˘ي˘ل˘صست م˘تو ة˘ق˘با˘صسم˘ل˘ل

مت امك ،ةردابملأ هذه حاجنإأ يف ةلوذبملأ تأدوهجملأ

بكرمل ماعلأ ريدملأ ىلإأ نافرعو ركصش ةداهصش ميلصست

يف بكرملل ةميقلأ ةمهاصسملل ا˘ن˘ي˘م˘ث˘ت ،را˘ج˘ح˘لأ رأد˘ي˘صس

أذه لÓخ هلثمم هنع ام˘ه˘م˘ل˘صست ،ة˘ق˘با˘صسم˘لأ هذ˘ه حا˘ج˘نإأ

ريدم منتغأ امك ،بكرملل دعاصسملأ ماعلأ ريدملأ لفحلأ

ةديدجلأ ةقباصسملأ نع نÓعإÓل ةصصرفلأ هذه ةعماجلأ

ةبانعب راتخم يجاب ةعماج ةذتاصسأ’ ةرملأ هذه ةهجوملأو

دعب نع ميلعتلأ عرف ةقباصسملأ هذه ميظنت ىلع فرصشي ذإأ

دعب نع ميلع˘ت˘لأو لا˘صصتإ’أ ة˘م˘ظ˘نأأو تا˘كب˘صشلأ ز˘كر˘م˘ب

ةانق ىلع صسرد نصسحأأ رايتخ’ صصصصختصسو ،ةعماجل

نيزئافلل ةيزيفحت زئأوج مدقتصسو ،ة˘ع˘ما˘ج˘ل˘ل بو˘ي˘تو˘ي˘لأ

ميدقت ىلع نورهصسي نيذلأ ةذتاصسأ’أ نم لئأوأ’أ ةثÓثلأ

طمنلأ أذه يف مهزيمتل انيمثت ةعماجلأ ةانق ىلع مهصسورد

يصشفت لظ يف ةبلطلأ ةدئافل مدقملأ ميلعتلأ نم زيمتملأ

.انوروك ةحئاج

¯ Y«ù°≈ dü°∏è

ةي’وب ةي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج تق˘ل˘طأأ
حر˘صص ر˘ب˘كأأ» عور˘˘صشم ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس

انوروك صسوريف نع فصشكلل يبط
ةدوبع˘م˘لأ ي˘ح صضرا˘ع˘م˘لأ ر˘ق˘م˘ب»
ع˘صست˘ي ، ف˘ي˘ط˘صس ة˘ن˘يد˘م ط˘صسو˘˘ب

ةفاصسم عم يصسرك0051 ةبأرقل

و .ر˘˘خآ’أو ي˘˘صسر˘˘ك ن˘˘ي˘˘ب م5.1
را˘˘طإأ ي˘˘ف ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه تءا˘˘ج
نم دحلأ و انوروك ةحئاج ةحفاكم
فدهيو ،صضرملل بيهرلأ راصشتن’أ
يذلأ طغصضلأ نم ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأ ى˘لأ
و ة˘ي’و˘لأ تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم هد˘˘ه˘˘صشت

ةد˘عا˘صسم و ، ءا˘بو˘لأ نا˘˘كم ر˘˘صصح
دج فورظ يف لمعلأ ىلع ءابطأ’أ

ا˘ند˘ل˘ب ي˘ف ءا˘بو˘لأ فا˘ق˘يإأ و، ةد˘ي˘˘ج
تعمتجأ د˘قو ،ف˘ي˘ط˘صس ن˘م ة˘يأد˘ب

عمتجملأ لثمت يت˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج42
ى˘ل˘ع ، ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و˘ب ي˘ند˘˘م˘˘لأ

ةينطو˘لأ ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘ه˘صسأأر
و ،فيطصس ةي’ول ةيبطلأ مولعلل
لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ ة˘عا˘ق ز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت أورر˘˘ق
ي˘˘ف كو˘˘كصشم˘˘لأ ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طأو˘˘˘م˘˘˘لأ
ءأرجإأ ل˘جأأ ن˘م ءا˘بو˘لا˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإأ
انورو˘ك ن˘ع ف˘صشكلأ تا˘صصو˘ح˘ف

و ،ةحير˘م ة˘ي˘ح˘صص فور˘ظ ط˘صسو
تعد˘˘˘ت˘˘˘صسأ أذإأ تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لأ ذ˘˘˘˘خأأ
نم لاصسرإأ أذك و كلذل ةرورصضلأ
أذإأ ىفصشتصسملل لوخدلل نوجاتحي

نم لاصسرإأ و، ةريطخ مهتلاح تناك
هئاطعإأ عم قدنف ىلإأ لزعل جاتحي
يتلأ تامولعملأ بصسح و، هئأود
تا˘ط˘ل˘صسلأ نإا˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘صصح˘ت
ىلع ا˘ه˘ت˘قأو˘م تط˘عأأ د˘ق ة˘ي’و˘لأ

ىو˘صس ى˘ق˘ب˘ي م˘ل و، ةردا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه
ةيأدبل نيعوطتملأو ءابطأ’أ دينجت
،عقأولأ صضرأأ ىلع عورصشملأ ذيفنت

لمع ةيجيتأرتصسأ عابتأ متيصس ثيح
م˘˘ت د˘˘قو ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م و ة˘˘˘صسورد˘˘˘م
ثيح، ماكحأاب ءيصش لكل ريصضحتلأ
ل˘ئا˘صسو ر˘ي˘فو˘ت˘ب ة˘˘يأد˘˘ب˘˘لأ نو˘˘كت
تمت ةطقن مهأأ ربتعت هذهو ةيامحلأ

مث ،اه˘ي˘ل˘ع ز˘ي˘كر˘ت˘لأو ا˘ه˘ت˘صشقا˘ن˘م
نيذلأ ةبصسنلاب لقنلأو لكأ’أ ريفوت
ة˘ب˘صسن˘لا˘بو، ف˘ي˘ط˘صسب نو˘˘ن˘˘ط˘˘ق˘˘ي
ةماق’أ ريفوت متي جراخ نينطاقلل
م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك، تي˘ب˘م˘ل˘ل قدا˘ن˘˘ف˘˘لأو
تأرا˘ي˘صس ر˘ي˘˘فو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
لا˘˘م˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت و، فا˘˘˘ع˘˘˘صسإ’أ

و م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ل ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لأ تا˘˘صسصسؤو˘˘م

و نمأ’أ دينجت و ،ناكملأ فيظنت

ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسل˘ل ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘˘لأ

لمعلل ةبصسنلاب و، نصسحلأ ريصسلأ

نوكيصسف لا˘ب˘ق˘ت˘صس’أ ة˘عا˘ق ل˘خأد

نيب ة˘م˘ظ˘ن˘م د˘ج ة˘ق˘ير˘ط˘ب كلذ˘ك

متهي نم م˘ه˘ن˘م˘ف ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘ق˘طأ’أ

لوخد دنع ةرأرحلأ ةجرد صسايقب

نيرخأأو لابقتصس’أ ةعاقل ىصضرملأ

ذخأاب نورخآأو صصحف˘لا˘ب نو˘م˘ت˘ه˘ي

ةبصسن˘لا˘ب و، كلذ ر˘ي˘غ و تا˘ن˘ي˘ع˘لأ

أذه جاتحيف عوطتلاب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا˘ب

ةنصسلأ بطلأ ةبلط ىلأ عورصشملأ

نييلخأدلأ ءابطأ’أ ىلإأ و،6 و4،5

ءابطأ’أ ةئف بناج ىلإأ، بط7 ةنصس

نيصصتخملأ، نيميق˘م˘لأ ، ن˘ي˘ما˘ع˘لأ

بناج ى˘لإأ، ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ ءا˘ب˘طأ’أ

هبصشلأو ايجولويب صصصصخت ءابطأ

أوقئاصس و نو˘صضر˘م˘م˘لأ و، ي˘ب˘ط˘لأ

.نمأ’أ نأوعأأ و فاعصسإ’أ تأرايصس

ىلع ةمئاقلأ تايعمجلأ تعد دقو

ي˘ب˘ط˘لأ عور˘صشم˘لأ أذ˘˘ه د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت

يف ة˘م˘ها˘صسم˘ل˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لأ ر˘ي˘ب˘كلأ

 ريبكلأ يبطلأ حرصصلأ أذه ديصسجت
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ةثج، صسمأأ حابصص نينطأوملأ نم ةعومجم فصشتكأ
برقلاب ةيمرم نفعتلأ نم ةمدقتم ةلاح يف ةباصش

ةيدلب نيب طبأرلأ731  مقر يئأولأ قيرطلأ نم
لامصشلأ ىصصقأاب تورزات ةقطنمب نقأريإأ و روباب
يتلأ تامولعملأ بصسح و ،فيطصس ةي’ول يقرصشلأ
تاينصشعلأ يف ةاتفل دوعت ةثجلأ ناف اهيلع انلصصحت

حلاصصم غÓبأ مت اهيلع روثعلأ روف و  ، اهرمع نم

ةقفر تلقنت ي˘ت˘لأ رو˘با˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ

مت ن˘يأأ، ة˘ث˘ج˘لأ د˘جأو˘ت نا˘كم˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ ة˘طر˘صشلأ

حلاصصم لبق نم  كلذ  دعب اهلقن متيل اهنتياعم

ثث˘ج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘˘ح˘˘لأ

حلاصصم تحت˘ف د˘ق و، ةر˘ي˘ب˘كلأ ن˘ي˘ع ى˘ف˘صشت˘صسم˘ب

   . ةميلأ’أ ةثداحلأ هذه يف قيقحت ينطولأ كردلأ
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تÓصصأوملأو د˘ير˘ب˘لأ ةرأزو تن˘ل˘عأأ
ديدم˘ت ن˘ع ة˘ي˘كل˘صسÓ˘لأو ة˘ي˘كل˘صسلأ
ةينفلأ ةقباصسملأ يف ةكراصشملأ لاجأ
متيصس يديرب عباط لصضفأأ ميمصصتل
رئأزجلأ عاجرتصس’ أد˘ي˘ل˘خ˘ت هرأد˘صصإأ
قا˘ي˘صسلأ أذ˘ه ي˘فو .ءا˘م˘عز˘لأ تا˘فر˘ل
تملصست اهل نايب يف ةرأزولأ تلاق
فدهبو هنأأ ،هنم ةخصسن ةعاصس رخأ
ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘ل˘ل ىر˘خأأ ة˘صصر˘ف ءا˘˘ط˘˘عإأ
مت هنإاف ،ة˘ق˘با˘صسم˘لأ ي˘ف ة˘كرا˘صشم˘ل˘ل
يف تاكراصشملأ لابقتصسأ لاجآأ ديدمت
ةياغ ىلإأ هÓعأأ ةروكذملأ ةقباصسملأ

ةرأزولأ تركذو0202. ةيليوج81
ثيح ،ةقباصسملأ ليصصافتب اهنايب يف
ن˘ي˘ت˘˘ئ˘˘ف˘˘ل ه˘˘جو˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب تح˘˘صضوأأ

،ةنصس61 نود لافطأ’أ امه نيتيرمع

ةريصشم ،نيغلابلأ صصاخصشأ’أ أذك و

،هرايتخأ متي˘صس يذ˘لأ م˘ي˘م˘صصت˘لأ نأا˘ب

ةنجل فرط نم ،ةئف لكل ةبصسنلاب

عم قي˘صسن˘ت˘لا˘ب ل˘كصشت˘صس ،ة˘صصت˘خ˘م

ةعانصصلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لأ ة˘لود˘لأ ة˘با˘ت˘ك

،يفاقثلأ جاتنإ’أ و ةيفأرغوتامنيصسلأ

اميف ،ةيلام ةأافاكم ىلع لصصحتيصس

نا˘ت˘ل˘لأ نا˘ت˘˘م˘˘ها˘˘صسم˘˘لأ ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ت˘˘صس

ةثلاثلأ و ةيناثلأ نيتبترملأ نÓتحتصس

ةنصس61 نود لافطأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب

ىلع مه˘ل ا˘ع˘ي˘ج˘صشت ،صصا˘خ م˘ير˘كت˘ب

قلعت اميفو.ةيعأدبإ’أ مهتاكلم ةيمنت

نكمي هنأاب تلاق ،ةقباصسملأ طورصشب

عوصضوملأ نع رثكأأ وأأ ميمصصت ميدقت

،يرصصح و يلصصأأ نوكي نأأ طرصش

ايودي ميمصصتلأ نوكي نأأ نكمي امك

(ايئوصض حوصسمم) ىّوقم قرو ىلع

،4A صسايقمب (FDP) اينورتكلإأ وأأ

ا˘صضيأأ يو˘ت˘ح˘ي و يدو˘م˘ع وأأ ي˘˘ق˘˘فأأ

ة˘غ˘ل˘لا˘ب عو˘صضو˘˘م˘˘لأ نأو˘˘ن˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

د˘ب’ ه˘نأ تح˘صضوأ ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

حرصشب نكمأأ نإأ ميماصصتلأ قفرت نأأ

نع لصسر˘ت ،عو˘صضو˘م˘لأ لو˘ح ز˘ي˘جو

-ummoc ينورتكل’أ ديربلأ قيرط

zd.vog.nttpm@noitacinلبق

ثيحب،0202 ةيليوج81 خيرات

تانايبلاب ةقوفرم م˘ي˘ما˘صصت˘لأ نو˘كت

،فتاهلأ مقر ،نأونعلأ ،بقللأ ،مصسإ’أ»

’ ي˘ت˘لأ تا˘كرا˘صشم˘˘لأ نأا˘˘ب ةر˘˘ي˘˘صشم

’ ةرو˘كذ˘م˘˘لأ طور˘˘صشلأ ي˘˘فو˘˘ت˘˘صست

.رابتعإ’أ نيعب ذخؤوت

فيطسسب جرب ءاسضيب

 جرب ءاسضيب ةيدلبب لماع سضرعت
 يئابرهك دومع نم هطوقسس  رثإا تاباسصإل

دومع نم هطوقصس رثإأ روصسكب ،فيطصس ةي’و بونجب جرب ءاصضيب ةيدلبب ةنصس25 غلبي لماع بيصصأأ
عرأوصش دحأاب ةيمومعلأ ةران’أ حابصصم رييغت ددصصب ناك امنيح ةيئابرهك ةقعصصب هتباصصإأ دعب يئابرهك
تلقن و لأزأ نيع ةنيدمل ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم تلخدت ثداحلأ عوقو روفو ، جرب ءاصضيب ةيدلب
GCjªø.Q       .  تافاعصس’أ هل تمدق نيأ لأزأ نيع ىوتصسم ىلأ ةيحصضلأ

فيطسسب ءابولإ ناكم رسصح و ةي’ولإ تايفسشتسسم ىلع طغسضلإ نم فيفختلل

فسشكلل يبط حرسص ربكأا» عورسشم قلطت تايعمج
 ةدوبعملا سضراعملا ةعاقب «انوروك سسوريف نع

فيطسسب روباب ةيدلب

    ةلوزعم ةقطنمب نفعتلا نم ةمدقتم ةلاح يف ةباسش ةثج ىلع روثعلا

يراجلإ ةيليوج81 ةياغ ىلإإ

تاكراسشملا لابقتسسا لاجآا ديدمت نع نلعت ديربلا ةرازو
يديرب عباط ميمسصت لسضفأا ةقباسسم يف



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

