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دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا ع˘˘قو

ليدعت نمسضتي يذيفنت موسسرم ىلع
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا تي˘قاو˘م

،0202 توأا13 ىلإا90 نم ةدتمملا
وهو ؛ين˘طو˘لا بار˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
ى˘˘ع˘˘سسم˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ذ˘˘˘خ˘˘˘تا ءار˘˘˘جإا
ه˘تد˘م˘ت˘عا يذ˘لا نر˘م˘لاو ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ةمزألا رييسست يف ةيمومعلا تاطلسسلا
ببسسب دÓبلا اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
يتأايو.دجتسسملا «انوروك» ءابو يسشفت
سسيئر تاميلعتل اًق˘ي˘ب˘ط˘ت ءار˘جإلا اذ˘ه
دئاقلا ،نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
ر˘يزو ،ة˘ح˘ل˘سسمـلا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا

لÓخ ا˘هاد˘سسأا ي˘ت˘لا ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘لا

ن˘مأÓ˘ل ى˘ل˘˘عألا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

دعبو،0202 توأا3 موي دق˘ع˘ن˘م˘لا

ةعباتمل ةيملعلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م روا˘سشت˘لا

ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج رو˘˘˘ط˘˘˘ت

ثيح,ةيحسصلا ةط˘ل˘سسلاو،91.ديفوك

يئزجلا رجحلا تيقاوم فييكت ررقت

ىلإا00:32ـلا ةعا˘سسلا ن˘م ي˘لز˘ن˘م˘لا

مويلا نم احابسص00:6ـلا ةعاسسلا ةياغ

92ـلا تا˘يلو˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ،ي˘˘لاو˘˘مـلا

تا˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘كب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو

،تليسسمسسيت ،سسارهأا قوسس ،سسادرموب

،ةنتاب ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا ،ر˘كسسع˘م ،ة˘ف˘ل˘ج˘لا

،ةل˘سشن˘خ ،ةر˘كسسب ،ناز˘ي˘ل˘ي˘غ ،ةر˘يو˘ب˘لا

،سسابع˘ل˘ب يد˘ي˘سس ،ف˘ل˘سشلا ،ة˘ل˘ي˘سسمـلا

،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ،ةد˘ي˘ل˘˘ب˘˘لا ،ة˘˘يد˘˘مـلا
،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ،را˘˘سشب ،ة˘˘ل˘˘قرو ،ةزا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت
،ةبا˘ن˘ع ،ف˘ي˘ط˘سس ،نار˘هو ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق
هنأا ريغ.يداولاو طاوغألا ،راردأا ،ةياجب
تاطلسسلا ةقفاوم دعب ،ةلولل نكمي
يتلا ري˘باد˘ت˘لا ل˘ك ذا˘خ˘تا ،ة˘سصت˘خ˘مـلا
،ةيلو لكل يحسصلا ع˘سضو˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘م˘ي
في˘ي˘كت وأا ل˘يد˘ع˘ت وأا رار˘قإا ا˘م˘ي˘سسلو
يئزجلا يلزنمـلا رجحلا ءارجإا تيقاوم
ةد˘˘ع فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ل˘˘كسشب ،ي˘˘ل˘˘˘كلا وأا
ارؤوب دهسشت ءايحأا وأا تادلب وأا تايدلب
˘ما˘ظ˘ن ع˘فر نإا˘ف ،ي˘لا˘ت˘لا˘بو .ىود˘ع˘ل˘˘ل
ىلع نافقوتي هيلع ءاقبإلا وأا رجحلا

دق يذلا يئابولا عسضولا روطت ىدم
ةيمومعلا تاطلسسلل هرارقتسسا حمسسي
امك.هفيفخ˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘سضإا ر˘ي˘باد˘ت رار˘قإا˘ب

عنمب قلعتملا ءارجإلا عفر كلذك ررقت

نم ،ةسصاخلا تارايسسلا رورم ةكرح

ءارجإاب ةينعملا92ـلا تايلولا ىلإاو

ديد˘م˘ت م˘ت ن˘ي˘ح ي˘ف.ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا

رورم ة˘كر˘ح ع˘ن˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ءار˘جإلا

ي˘عا˘م˘ج˘لا ير˘سضح˘لا ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘˘سسو

ةياهن ةلطع لÓخ سصاخلاو يمومعلا

تا˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ،عو˘˘ب˘˘سسألا

ر˘ج˘ح˘لا ءار˘جإا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا92ـلا

اهتاءادن ةموكحلا تددجو اذه.يئزجلا

ةظ˘ق˘ي ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لإا

ة˘˘˘مار˘˘˘سصب لا˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ملا ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘˘مو

دعابتلاو ،ةقاظنلا ريبادتل ،ةيلوؤوسسمو

لحلا لظت يتلا ،ةيامحلاو يدسسجلا

.ءابولا اذه نم دحلل بسسنألا
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دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا رر˘˘ق
ح˘ت˘ف˘لا ن˘م˘˘سضت˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
كلذو ،دجاسسملل بقارملاو يجيردتلا
˘˘˘˘مرا˘˘˘˘سصلا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘˘ف
ةطبترملا ة˘ي˘ح˘سصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لا˘ب
ءابو را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘لاو ة˘يا˘قو˘لا˘ب

ةلحرملا  قبطتسسو.دجتسسملا انوروك

ىلع توأا51 موي نم ءادتبا ىلوألا
رجح˘ل ة˘ع˘سضا˘خ˘لا تا˘يلو˘لا ىو˘ت˘سسم

ثيح  ،ةيلو92 اهددعو ،يئزج يلزنم
ةرد˘ق ا˘ه˘يد˘ل ي˘ت˘لا د˘جا˘˘سسم˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت

يلسصم0001 قو˘ف˘˘ت با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسا
رهظ˘لا تاو˘ل˘سصل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘ير˘سصحو
ىل˘عو ،ءا˘سشع˘لاو بر˘غ˘م˘لاو ر˘سصع˘لاو
˘مو˘ي ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ،عو˘ب˘سسألا ما˘˘يأا ىد˘˘م

تاولسص ءادأا هيف متيسس يذلا ةعمجلا

ىلإا ،طقف ءاسشعلاو برغملاو رسصعلا

حت˘ف˘ل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م˘لا فور˘ظ˘لا ر˘فو˘ت˘ت نأا

لÓ˘˘خ كلذو ،ه˘˘ل˘˘لا تو˘˘ي˘˘ب˘˘ل ي˘˘ل˘˘˘كلا

تايلولا يقاب يف امأا.ةيناثلا ةلحرملا

اه˘ن˘ع ع˘فر ي˘ت˘لا ،ة˘يلو91 اهددعو

دجاسسملا حتف داعيسسف ،يئزجلا رجحلا

0001  اهباعيتسسا ةرد˘ق قو˘ف˘ت ي˘ت˘لا

توأا51 تبسسلا نم ءادتبا ،يلسصم

ةيمويلا تاولسصل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب،0202

˘ما˘يأا ل˘ك ىد˘م ى˘ل˘ع كلذو ،سسم˘˘خ˘˘لا

يذلا ةعمجلا موي ءانثتسساب ،عوبسسألا

ر˘˘سصع˘˘لا تاو˘˘ل˘˘سص ءادأا ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس

نايب راسشأاو.طق˘ف ءا˘سشع˘لاو بر˘غ˘م˘لاو

حتفلا نأاب ىلوألا ةرازولا نع رداسص

رارق بجومب متي دجاسسملل جمربمـلا

ل˘˘خاد˘˘م د˘˘ن˘˘ع ق˘˘سصل˘˘ي ،ي˘˘لاو˘˘لا ن˘˘˘م
فار˘˘سشإاو ة˘˘با˘˘قر تح˘˘تو د˘˘˘جا˘˘˘سسم˘˘˘لا
ةينيدلا نوؤوسشلل ةي˘ئلو˘لا تا˘ير˘يد˘م˘لا

عاطقلا يفظوم لÓخ نم ،فاقوألاو
،ة˘يد˘ج˘سسمـلا نا˘ج˘ل˘لا و ،د˘˘جا˘˘سسمـلا˘˘ب
حلاسصم عم ق˘ي˘ثو˘لا ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو
ةيبعسشلا سسلاجملاو ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
ءا˘ي˘حألا نا˘ج˘ل ة˘م˘ها˘سسم˘ب و ،ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

لمسشيو.ةيلحملا ةيوعمج˘لا ة˘كر˘ح˘لاو
اهنيب نم طورسش ةدع يئاقولا ماظنلا
ءا˘˘سسن˘˘لا لو˘˘خد ع˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘بإلا

،ةنسس51 نم لقأا نيغلابلا لافطألاو
،ةنمزمـلا سضارمألا يوذ سصاخسشألاو
ةÓ˘˘˘سصلا تا˘˘˘عا˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘بإلا

ة˘ي˘نآار˘ق˘لا سسراد˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ل˘˘سصم˘˘لاو
ءوسضولا نكامأا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا ،ة˘ق˘ل˘غ˘م
،ايرابجإا ةيقاولا ةمامكلا ءادترا ،ةقلغم

هتداجسس لامعتسسا ىلع يلسصملا لمح
مارتحا سضرف ىلإا ةفاسضإلاب ةيسصخسشلا
ن˘ي˘ل˘سصم˘لا ن˘ي˘ب يد˘سسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
امك.لقألا ىلع فسصنو رتم ةفاسسمب
اًعسضاخ دجسسمـلا ىلإا لوخدلا لظيسس
ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ق˘ب˘سسم ةرار˘ح˘لا سسا˘ي˘˘ق˘˘ل
ةلولا فلكيو.ةيرارحلا سسايقلا ةزهجأا
مراسصلا لاثتملا سضرف ىلع رهسسلاب
متيسس يتلا ةيامحلاو ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘ل
بجومب ،ةجاحلا تعد املك ،اهحيسضوت
سشيتفت تايلمعب مايقلاو ،يئلو رارق
ىد˘م ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ج˘˘ف
نأا ركذلاب ريدج.ددحمـلا ماظنلاب ديقتلا

ةلاح يف وأا ،ريبادتلا هذهل لاثتملا مدع
متي˘سس ،ىود˘ع يأا دو˘جو ن˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا
دجسسملل يروفلا قلغلا نع نÓعإلا
.ىودعلا هيف تلجسس يتلا

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآإ
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معاطملاو يهاقملا طاصشن فانئتصسا بحاصصي مراصص يحصص لؤكؤتورب

مداقلإ تبسسلإ نم ةيإدب نينطإوملإ مامأإ تاهزنتملإو ئطإوسشلإ حتف
نينطاؤملل حامصسلا يلاتلابو ةيلصستلا نكامأا و ئطاؤصشلا نع رجحلا عفر توأا51 لبقملا تبصسلا نم ارابتعا دÓبلل ايلعلا تاطلصسلا تررق

يذلا يئاقؤلا ةقفارملا ماظنل لاثتم’ا عم هيفرتلاو ةيلصستلا تاءاصضفو مامجتصس’ا نكامأاو ،ةبقارملاو ةصصخرملا ئطاؤصشلا ىلإا لؤخدلاب
 .ةيلحملا تاطلصسلا هعصضتصس
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لوألا ر˘يزو˘لا ح˘˘لا˘˘سصم نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
سسيئر تاميلعتل اقيبطت ءاج رارقلاف
يتلا نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ىلعألا سسلجملا عامتجا لÓخ اهادسسأا

يراجلا توأا3 موي دقعنملا نمأÓل
ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م روا˘سشت˘لا د˘ع˘بو
لوألا ريزولا ددح ،ةيحسصلا ةطلسسلاو
حتفلا نمسضتم˘لا رار˘ق˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ما˘ظ˘ن
ئ˘طاو˘˘سشل˘˘ل بقار˘˘م˘˘لاو ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

مامجتسسلا نكامأاو ةيلسستلا تاءاسضفو
ي˘˘ها˘˘ق˘˘م˘˘لاو قدا˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ه˘˘ي˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘لاو
د˘˘ي˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م ،كلذو ،م˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لاو
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا تلو˘كو˘تور˘ب˘لا˘˘ب
.ءابولا راسشتنا نم ةيامحلاو

عم تامامكلل يرابجإ’إ ءإدتر’إ
ةجرد سسايقو دعابتلإ مإرتحإ ةرورسض

نيفاطسصملإ ةرإرح

ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ي و

ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ءاد˘˘ترا» ا˘˘سصو˘˘سصخ

يد˘سسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا مار˘ت˘˘حا ،ا˘˘يرا˘˘ب˘˘جإا

عسضو ،لقألا ىلع فسصنو رتم ةفاسسمب

ريبادتب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ن˘م˘سضت˘ت تا˘ق˘سصل˘م

فلتخم ىوتسسم ىلع ةيحسصلا ةياقولا

ميظن˘ت و ن˘كا˘مألا ى˘لإا لو˘خد˘لا طا˘ق˘ن

امك «تارايسسلا نكرل ةبسسانم نكامأا

ةرار˘˘ح ة˘˘جرد سسا˘˘ي˘˘ق» ا˘˘سضيأا ل˘˘م˘˘سشي

،ةرورسضلا دنعو ،اقبسسم ،نيفاطسصملا

ىلع ،ةيندمـلا ةيامحلا رسصانع لبق نم

قيرط نع ئطاوسشلا لخادم ىوتسسم

ريفوت» عم ’’ةيرارحلا سسايقلا ةزهجأا

ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م ق˘يدا˘˘ن˘˘سص

ل˘يدا˘˘ن˘˘م˘˘لا وأا تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ن˘˘قألا

.«فرسصتلا تحت اهعسضوو ةلمعتسسملا

معاطملإ حتف بحاسصي مراسص يحسص لوكوتورب
نيفلاخملل يروفلإ قلغلإو يهاقملإو

قدانف˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
هنإاف ،اهتاطاسشنل معاطملاو يهاقملاو
لوكوتورب ذيفنت ىلع ا˘ف˘قو˘ت˘م ل˘ظ˘ي»

ىلع نمسضتي ةيامحلاو ةياقولل يحسص
ةقل˘ع˘ت˘م˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا سصو˘سصخ˘لا ه˘جو
ةيولوألا باب نم تافرسشلا مادختسساب
نينثا نيب نم ةدحاو ةلواط لÓغتسساو
ءاد˘ترا ع˘م ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تاءا˘سضف˘لا ي˘˘ف
دعابتلا ميظنتو ،ايرابجإا يقاولا عانقلا
و ه˘جرا˘خو ل˘ح˘م˘˘لا ل˘˘خاد يد˘˘سسج˘˘لا
تلواطلاو نكامأÓل مظتنملا ريهطتلا

و.تازيه˘ج˘ت˘لا تاءا˘سضفو ي˘سسار˘كلاو
لمسشت ،هركذ فلسس ام ىلإا ةفاسضإلاب
ع˘˘سضو ا˘˘سضيأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا ر˘˘ي˘˘˘باد˘˘˘ت˘˘˘لا

د˘ن˘ع ة˘يذ˘حأÓ˘ل ةر˘ه˘˘ط˘˘م تا˘˘ح˘˘سسم˘˘م
ةسشمقأÓل مظتنملا فيظنتلاو لخادملا

ع˘سضوو ل˘م˘ع˘لا تلد˘بو ف˘سشا˘ن˘م˘˘لاو

اذكو نئابزلا لوانتم يف رهطم لولحم

ءاو˘ه˘˘لا تا˘˘ف˘˘ي˘˘كم لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ع˘˘ن˘˘م

مدع نأا ىلإا ةراسشإلا يغبنيو.حوارملاو

ىلإا يدؤويسس ،ري˘باد˘ت˘لا هذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘ملا

طا˘سشن˘لا وأا ءا˘سضف˘ل˘ل يرو˘ف˘لا ق˘ل˘غ˘˘لا

.ينعملا

ميظنتو تÓفحلإ تاعاق حتف قيلعت

معاطملإو قدانفلإ يف جإوزلإ تÓفح

رخأإ راعسشإ ىلإ

ىلإا نايبلا راسشأا ،لسصتم ديعسص ىلعو

جاوز˘˘لا م˘˘سسار˘˘م سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف و ه˘˘نأا

تÓفحلا تاعاق ىوتسسم ىلع اهريغو

ةعونمم لظتسس»ـف معاطملاو قدانفلاو

فور˘ظ˘لا ر˘فو˘ت˘˘ت نأا ى˘˘لإا ا˘˘تا˘˘ب ا˘˘ع˘˘ن˘˘م

.«كلذل ةيباجيإلا

ةقلعتملا ةطخلا ةصسارد ىلا ةفاصضإ’اب
يعامتج’او يداصصتق’ا سشاعنإ’اب

 مداقلإ يعماجلإ لوخدلإ
مويلإ ءإرزولإ سسلجم ةلواط ىلع

عامتج’ا دحأ’ا مؤيلا نؤبت ديجملا دبع ةيرؤهمجلا سسيئر سسأارتي
هب دافأا ام بصسح ،يئرملا لصصاؤتلا ةينقتب ءارزؤلا سسلجمل يرودلا
اذ˘ه لا˘˘م˘˘عأا لود˘˘ج ن˘˘م˘˘صضت˘˘يو.ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب سسمأا
لؤ˘خد˘لا˘ب ة˘ل˘صصلا تاذ تا˘ف˘ل˘م˘لا ن˘م دد˘ع ة˘˘صساردو ثح˘˘ب عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
و يدا˘صصت˘ق’ا سشا˘ع˘نإ’ا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘ط˘خ˘لاو ،ي˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ناكو.يعامتج’ا

32 مؤي نؤكيصس يعماجلا لؤخدلا نأا قباصس تقو يف دكأا دق نايز نب
ة˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘˘ب نؤ˘˘ك˘˘صس ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا نأاو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا توأا

ة˘ي˘ع˘صضؤ˘لا بصسحو ي˘ح˘صصلا يرازؤ˘لا لؤ˘كؤ˘تور˘ب˘لا بصسح ة˘˘صسورد˘˘مو
راصشأاو .نطؤلا تاي’و نم ةي’و لك ىؤتصسم ىلع ةلجصسملا ةيئابؤلا

بصسحو ا˘ي˘ج˘يرد˘ت نؤ˘ك˘ي˘صس رؤ˘˘صضح˘˘لا نأا ىلإا نا˘˘يز ن˘˘ب ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
كلذو ،ةياصصؤلا تح˘ت ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘صسصسؤؤ˘م˘لاو ة˘ب˘ل˘ط˘لا ة˘يداد˘ع˘ت˘صسا
ةاعارم اذكو ةحصصلا ةرازؤل يملعلا سسلجملا ريبادتب ديقتلا طرصش

هذ˘˘˘ه نأا زر˘˘˘بأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك.«91˘-د˘ي˘فؤ˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف د˘˘صض ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا طور˘˘صش
،تاماق’ا وا تاعماجلاب ءاؤصس قبطتصس ةيئاقؤلا ةيحصصلا تاءارجإ’ا

ه˘ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘ي˘صس ة˘ي˘جؤ˘غاد˘ي˘ب˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا نأا ا˘˘ح˘˘صضؤ˘˘م
ةيبط˘لا مؤ˘ل˘ع˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل ز˘ي˘م˘م لؤ˘كؤ˘تور˘ب اذ˘كو سصا˘خ لؤ˘كؤ˘تور˘ب»

±.S°∏«º.نيؤكتلا اذه ةيصصؤصصخل ادانتصسا

ةصشقانملاو رواصشتلاو راؤحلل ةصصنم قلخ اهفده

ينطولإ سسلجملإ نيب نواعت ةيقافتإ
تنمجانملل ةينطولإ ةسسردملإ و يداسصتق’إ

ةينطؤلا ةصسردملا و يعامتج’ا و يداصصتق’ا ينطؤلا سسلجملا عقو
و راؤح˘ل˘ل ة˘صصن˘م ق˘ل˘خ ا˘ه˘فد˘ه نوا˘ع˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا تن˘م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ل˘˘م˘˘ع تا˘˘صشرو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘م˘˘لا و روا˘˘صشت˘˘˘لا

و ة˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘ق’ا ع˘˘˘ي˘˘˘صضاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا لؤ˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘عؤ˘˘˘صضؤ˘˘˘م
سسيئر ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘قا˘ف˘ت’ا هذ˘ه ىل˘ع ع˘ي˘قؤ˘ت˘لا م˘تو .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
ةر˘يد˘مو ,ر˘ي˘ت ا˘صضر, ي˘عا˘م˘ت˘ج’او يدا˘صصت˘ق’ا ي˘ن˘طؤ˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا
و. دياصسم ةن˘ي˘مأا ءا˘ن˘صسح, تن˘م˘جا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا ة˘صسرد˘م˘لا

مظنت ةصشقانملاو رواصشتلا و راؤحلل ةصصنم قلخ ىلإا ةيقافت’ا فدهت
تنمجانملا ةصسرد˘م ىلوأ’ا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف ا˘ه˘ن˘صضت˘ح˘ت ,يرود ل˘ك˘صشب
,نطؤلل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ىر˘خأ’ا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا با˘ط˘قأ’ا كلذ د˘ع˘ب ل˘م˘صشت˘ل

يكؤلصسلا ريكفتلا ةعؤمجم راطإا يف ةيتاعؤصضؤم لمع تاصشرو لؤح
نم ءاصضعأا و ةبل˘ط و نؤ˘ي˘م˘يدا˘كأا و ن˘ي˘ي˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘صسأا ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صشي
رئاود ىلإا نؤمتني بناجأا نؤيئاصصخأا و نؤيمÓعإا و يندملا عمتجملا

تاءاقللا هذه لÓخ راثتصس يتلا عيصضاؤملا مهأا نمو.ةيؤبخن ريكفت
امل يرئازجلا درفلا و عمتجملل يكؤلصسلا ريكفتلاب قلعتت يتلا كلت
ة˘يدا˘صصت˘ق’ا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا ىل˘˘ع ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘غ وأا ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م ر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ن˘˘م ه˘˘ل
داصسفلا ةبراحم ,ةلؤفطلا ةياعرك ,نطؤلل ةيئيبلاو ةيعامتج’او
,ريذبتلا ,ةئي˘ب˘لا ىل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا ,تا˘قر˘ط˘لا ن˘مأا ,ه˘عاؤ˘نأا ىت˘صشب
تاءا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه م˘ظ˘ن˘ت˘صسو .ي˘ب˘ير˘صضلا بر˘ه˘ت˘لا و ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘لا
ار˘يد˘ق˘ت ,اؤ˘ل˘حر ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘ث˘حا˘ب و ن˘ير˘ك˘˘ف˘˘م م˘˘صسا˘˘ب ة˘˘يرود˘˘لا

ليبصس يف مهصصاصصتخا نيدايم يف ةليلجلا مهتاءاطع و مهتاماهصسإ’
ر˘˘˘ه˘˘˘صش ف˘˘˘صصت˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با اذ˘˘˘ه و ه˘˘˘ي˘˘˘˘قر و ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت

±.S°∏«º.لبقملا  ربؤتكأا

ىلإا لاجملا يف رامثتصس’ا نم مهنيكمت دصصق
قيؤصستلاو جاتنإ’ا بناج

تاينواعت يف نيدايسصلإ ميظنت
يداسصتقإو يراجت عباط تإذ ةينهم

د˘م˘حأا د˘ي˘صس ،ة˘يد˘ي˘صصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا و ير˘ح˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘صصلا ر˘˘يزو ف˘˘صشك
مؤصسرم رادصصإاو ريصضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘لا˘ح را˘ج ل˘م˘ع˘لا نأا˘ب ي˘خور˘ف

يف ةينهم تاينواعت لكصش يف نييفرحلا نيدايصصلا ميظنتل سصاخ
،ايراجتو ايداصصتقا اعباط لمحت ،يرحبلا ديصصلا ت’اجم فلتخم
جاتنإ’ا بناج ىلإا لاجملا يف رامثتصس’ا نم اهيلإا نيبصستنملا نكمي
بق˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘صص تا˘ح˘ير˘صصت ي˘ف ،ي˘خور˘ف ر˘يزؤ˘لا لا˘قو.ق˘يؤ˘صست˘˘لاو
قرصش ،سسلد ةنيدمب ةيديصص تآاصشنمو عيراصشم ةنياعمو دقفت ةرايز
ق˘ل˘ع˘ت˘ي داد˘عإ’ا د˘ي˘ق ا˘صصا˘˘خ ا˘˘مؤ˘˘صسر˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نإا ،سسادر˘˘مؤ˘˘ب ة˘˘ي’و
عمتجملا كارصشإاب تاينواعت لكصش يف نييفرحلا نيدايصصلا ميظنتب
ه˘ق˘صش ي˘ف يد˘ي˘صصلا دا˘صصت˘ق’ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ج˘ما˘نر˘ب˘ل اد˘ي˘صسج˘˘ت ،ي˘˘ند˘˘م˘˘لا
اذه نأا ىلإا ر˘يزؤ˘لا را˘صشأا ا˘مد˘ع˘بو.ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘صصلا لا˘ج˘م˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
ع˘صسؤ˘ي نأا ن˘ك˘م˘يو ة˘مؤ˘ك˘ح˘لا ل˘م˘ع ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘صض جرد˘ن˘ي مؤ˘صسر˘م˘˘لا
ءاصشنإا دصصقيو ءارجإ’ا اذه نأا ربتعا ،تايئاملا ةيبرت لاجم لمصشيل
فلتخم يف لاجملا يف نيلماعتم لمصشت ةيعامج ةيلآا تاينواعتلا
اذ˘ه ن˘م˘صض ل˘م˘ع˘لا ىل˘ع ة˘يدا˘م˘لاو ة˘ير˘صشب˘لا ةرد˘ق˘لا م˘ه˘لو ما˘ج˘حأ’ا
،ايلاح ةدؤجؤملا ةيديصصلا ةينهملا تايعمجلا فÓخ ىلعو.راطإ’ا

ايداصصتقا اع˘با˘ط،ي˘خور˘ف ر˘يزؤ˘لا ح˘صضؤ˘ي ،تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا هذ˘ه ل˘م˘ح˘ت
جاتنإ’ا بناج ىلإا لاجملا يف رامثتصس’ا نم اهيبصستنم نكمي ايراجتو
جاردإا ي˘˘ف ،ر˘˘يزؤ˘˘لا بصسح ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ر˘˘ي˘˘ك˘˘ف˘˘ت˘˘لا ير˘˘ج˘˘˘يو.ق˘˘˘يؤ˘˘˘صست˘˘˘لاو
ا˘ي˘ل˘م˘ع نؤ˘ك˘ي ىت˘ح د˘يد˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا اذ˘ه˘ل ة˘˘ي˘˘نؤ˘˘نا˘˘ق »تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘صست
فرط نم هاياز˘م ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صس’او ه˘ي˘ف طار˘خ˘ن’ا ل˘ه˘صسيو ا˘ي˘ناد˘ي˘مو
اذه يف ر˘يزؤ˘لا دد˘صشو.سصؤ˘صصخ˘لا ه˘جو ىل˘ع ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ن˘ي˘ي˘ن˘ه˘م˘لا
حيتت لاجملا يف ةينؤناق غيصص ريفؤت ةرورصضو ةيمهأا ىلع راطإ’ا
نمب نييفرحلاو نيين˘ه˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ،د˘يد˘ج˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ن˘م˘صض جا˘مدإا

قطانم يف نؤلمعي نيذلاو مجحلا يف ةريغصصلا نهملا باحصصأا مهيف
ةرا˘يز نأا ىلإا ةرا˘صشإ’ا ع˘م .د˘حأا ءا˘صصقإا نود م˘هر˘ي˘˘غو ،ةأا˘˘ي˘˘ه˘˘م ر˘˘ي˘˘غ

لا˘˘غ˘˘صشأ’ا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م بنا˘˘ج ىلإا ،تن˘˘م˘˘صضت سسلد ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ىلإا ر˘˘يزؤ˘˘˘لا
أا˘ج˘ل˘م˘لا ىؤ˘ت˘صسم ىل˘ع تم˘ت ي˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ما˘˘صضت را˘˘طإا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عؤ˘˘ط˘˘ت˘˘لا
لمعلا فورظ نيصسحتل «سسؤقلا» يديلقتلا يفرحلا ديصصلل يعيبطلا

نيؤكت ةصسردم ةنياعم ،ةيرحبلا تارايتلا نم هتيامحو هاؤتصسم ىلع
د˘ع˘بو .ة˘ن˘يد˘م˘لا سسف˘ن˘ل م˘يد˘ق˘لا ءا˘ن˘ي˘م˘لا ىؤ˘ت˘صسم ىل˘ع ن˘˘يدا˘˘ي˘˘صصلا
فرصشأا ،ينيؤك˘ت˘لا ءا˘صضف˘لا اذ˘ه طا˘صشن لؤ˘ح سضر˘ع˘ل ر˘يزؤ˘لا عا˘م˘ت˘صسا

ت’اغصشن’ا حرط هلÓخ نم مت ،نييفرحلاو نيينهملا عم ءاقل ىلع
ةيعمج دامتعا رارق ميلصستب اهد˘ع˘ب مؤ˘ق˘ي˘ل ،ن˘يدا˘ي˘صصل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا
«سسؤقلا» أاجلم ىؤتصسم ىلع طصشنت يتلا «سسؤقلا» هيفرتلاو ديصصلا»
.ةنيدملا سسفنب يديلقتلا

S°∏«º.±

تاي’ؤلا نيب ةصصاخلا تارايصسلا لقنت ىلع رظحلا عفر مت اميف

مويلإ نم ةيإدب ةي’و92 ىوتسسم ىلع يحسصلإ رجحلإ تاعاسس سصيلقت
احابصص00:6 ـلا ةعاصسلا ةياغ ىلإا00:32 ـلا ةعاصسلا نم أادبي يحصصلا رجحلا ^

نيتلحرم ىلع متتصس ةيلمعلاو  رخآا راعصشإا ىلإا ةلجؤؤم ةعمجلا

يراجلإ توأإ51ـلإ نم ةيإدب دجاسسملل يجيردت حاتتفإ

ةباصصإ’ا ت’احل فيفط عافترا

ءافسش ةلاح614و ةافو11 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ835 ليجسست
39643  ىلا ينطؤلا ىؤتصسملا ىلع تاباصصإ’ا ددع كلذب عفتريل،«91 ديفؤك» دجتصسملا انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم  ةديدج ةباصصإا ةلاح835 ليجصست نع تبصسلا سسمأا ةحصصلا ةرازو تنلعأا

يلامجا عفتريل ةريخأ’ا ةعاصس42ـلا لÓخ ةديدج ءافصش ةلاح614 ليجصست مت نيح يف.ةافو3921  ىلإا تايفؤلا ددع عفتريل ،ةديدج ةافو ةلاح11 ليجصست مت نيح يف ،ةدكؤؤم ةلاح
ةرادإا ترطصس اهتهج نم.نطؤلا تايفصشتصسم فلتخم ربع ةزكرملا ةيانعلا حلاصصم ىؤتصسم ىلع اباصصم26 دجاؤتي اميف.رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم ةلاح38042 ىلا ءافصشلا ت’اح
تامامكلا ءادترا بؤجو ةبقارمو ميقعتلا تايلمع فيثكت يف لثمتي ،اهحتف ةداعإ’ ابصسحت مهدفاؤت رظتنملا راوزلا ةمدخ يف ايحصص ’ؤكؤتورب ةمصصاعلاب ةماحلا براجتلا ةقيدح

عؤبصسأ’ا ةليط ةقيدحلا تدافتصسا رئازجلا ةي’و يلاو تاميلعت ءؤصض ىلع هنأا ةيحلؤب ميركلا دبع براجتلا ةقيدحل ماعلا ريدملا  بصسحو.يعامتج’ا دعابتلا ةفاصسم مارتحاو ةيقاؤلا
ةمدخ يف ايحصص ’ؤكؤتورب تعصضو ةقيدحلا ةرادا نأا لاقو.انورؤك سسوريف ةحفاكمب ةصصاخلا ةيئاقؤلا ريبادتلا راطإا يف اهقفارم فلتخم تصسم ةلصصاؤتم ميقعت تايلمع نم مرصصنملا
ررقت ،ياد نيصسحل ةيرادإ’ا ةعطاقملا عم قيصسنتلاب تجمرب يتلا ميقعتلا تÓمح نم ةلصسلصس دعب هنأا ،ماعلا ريدملا حصضوأاو.اهحتف ةداعإا نع يمصسرلا نÓعإ’ا رؤف ازهاج نؤكيصس راوزلا
ةقيدحلا باؤبأا حتفت امل ايمؤي ميقعتلاو فيظنتلا جمانرب رمتصسي نأا ىلع ،ريهطتلا و ميقعتلا نم ديزمل ةقيدحلا فارطأا بؤجتصس رتل ف’أا01 ةعصسب ةريبك تانحاصش4 سصيصصخت اصضيأا

عراصش ىلع ةقيدحلل نييصسيئرلا نيلخدملا دنع راوزلا عصضختصس ةقيدحلا ةرادإا نأا ،هتاذ قايصسلا يف فاصضأاو.مهترداغم دعب ءاصسمو راوزلل باؤب’ا حتف لبق احابصص كلذ نؤكي و اددجم
ءادترا سصؤصصخب ءاؤصس ةيئيبلاو ةيحصصلا تاميلعتلا مارتحا ىدم ةبقارمل ةقيدحلا دادتما ىلع لامعلا رصشتنيصسو ةرارحلا ةجرد سسايق زاهج ىلإا دادزؤلب دمحم عراصش وأا يلعؤب نب ةبيصسح

±.S°∏«º.ءابؤلا اذه لÓخ عبتملا يعامتج’ا دعابتلا طورصشب ريكذتلل وأا ةحاتملا قفارملا و يتابنلا ءاطغلا مارتحا وأا يقاؤلا عانقلا
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تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م˘˘˘˘لا ءارد˘˘˘˘م ه˘˘˘˘جو
طصسوتملا نيروطلل ةيمي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةد˘يد˘صش تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا يو˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
ا˘هو˘ف˘صصو ي˘ت˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل
نع ةرداصصلا ةصسوردملا ريغلاب
نم اقلطنإا ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
ةرازو ن˘ع ةردا˘صص تا˘˘ي˘˘صصو˘˘ت
ءانتقاب مهمزلت ةينطولا ةيبرتلا
ةياقولاب ةصصاخلا تامزل˘ت˘صسم˘لا

دجتصسملا «انوروك» ضسوريف نم

تامزلتصسملا يهو .«91ديفوك»
لل˘˘خ ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا بجاو˘˘˘لا
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
رظتنملا ايرولاكبلا و طصسوتملا
، مداقلا ربمتبصس رهصش اهؤوارجا
ةفيعصضلا ةينازيملا ىلإا رظنلاب
ة˘صصا˘خ˘˘لاو م˘˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا
تايريدم تناكو.طقف رييصستلاب
يريدمل رماوأا تهجو دق ةيبرتلا
ةينعملا ةيو˘بر˘ت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘صش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ايرولاكبلا ةداهصشو ط˘صسو˘ت˘م˘لا

93 م˘قر يرازو˘لا ر˘مأل˘ل ا˘ق˘ب˘ط
ةدا˘ه˘صش تا˘نا˘ح˘ت˘˘ما˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘لا
ايرولاكبلاو طصسوتملا ميل˘ع˘ت˘لا

ضصاخلاو0202 ةرود
تاءار˘˘جإلاو لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب
ءارجإا زكارمب ةيحصصلاو ةيئاقولا
م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش ي˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
لجأا نم ايرولاكبلاو طصسوتملا
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ر˘ي˘فو˘تو ءا˘ن˘ت˘قا
ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا
يحصصلاو يئاقولا لوكوتوربلا

ءار˘جإا ز˘˘كار˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘ه ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو. تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ضشر ةخصضم يف تامزلتصسملا
ميقعتلا يف لامعت˘صسل˘ل ة˘يود˘ي

ةعنقأاو يرارحلا فصشكلا زهاجو
فيظنتلا داوم فل˘ت˘خ˘مو ة˘ي˘قاو
لئاصس لوصسغو ليفاج ءام نم
ميقعتلا ل˘جو .ا˘هر˘ي˘غو ن˘يد˘ي˘لا

ةلزاع زجاوحو يلوحك رهطمو
ح˘لا˘صصم ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘˘ب كلذو
ة˘ل˘صس ى˘لا ة˘فا˘صضإلا˘ب .ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا

ضسا˘ي˘˘كأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘فر˘˘م تل˘˘م˘˘ه˘˘م
تا˘˘عا˘˘ق ل˘˘خاد ة˘˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘صسل˘˘˘ب
تايا˘ف˘ن˘لا تا˘يوا˘حو نا˘ح˘ت˘ملا

ضسايكأاب ةدوزم مجحلا ةطصسوتم
لا˘م˘ع˘ت˘صسلا تاذ ة˘ي˘كي˘ت˘صسل˘ب
ز˘كار˘˘م ل˘˘خاد˘˘م د˘˘ن˘˘ع د˘˘حاو˘˘لا
ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كأاو تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ملا
ل˘ئا˘صسو ظ˘ف˘ح˘ل ة˘ي˘كي˘˘ت˘˘صسل˘˘ب
.نيحصشر˘ت˘م˘لا ق˘ئا˘ثوو ةز˘ه˘جأاو
قل˘خ ي˘ف  ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تب˘ب˘صستو
ءارد˘˘م ط˘˘صسو ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك ر˘˘˘تو˘˘˘ت
رظنلاب تايوناثلاو تاطصسوتملا
ر˘ي˘غ ة˘يا˘صصو˘لا تارار˘ق نأا ى˘لإا

وه امل ةقباطم ريغو ةصسوردم
ىلع عقاولا ضضرأا ىلع دوجوم
يه رييصستلا تاينازيم نأا رابتعا
لعج ام ، ةفيعصض لصصألا يف
نيطرخن˘م˘لا تا˘يو˘نا˘ث˘لا ءارد˘م
ي˘ن˘طو˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
تا˘يو˘نا˘ث˘لا ءارد˘م˘ل ل˘ق˘ت˘صسم˘˘لا
لك ريفوت ةيفيك نع نولءاصستي
ءارد˘م ر˘ب˘ت˘عاو. ل˘ئا˘صسو˘˘لا هذ˘˘ه
تامي˘ل˘ع˘ت˘لا هذ˘ه نا تا˘يو˘نا˘ث˘لا

ةينازيملا ببصسب ذيفنتلا ةبعصص
ىتح يفكت ل ي˘ت˘لا ة˘ف˘ي˘ع˘صضلا

يف ةطيصسب تامزلتصسم ءانتقل
ءارد˘م ا˘عدو.ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا لاو˘˘حألا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو تا˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا
ةصصاخ ةينازيم قل˘خ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لا ءار˘˘صش نا˘˘م˘˘صضل
ضسوريف نم ةياقولل ةيرورصضلا

ل˘ي˘ج˘صست˘˘ل ا˘˘يدا˘˘ف˘˘ت «ا˘˘نورو˘˘ك»
يف ببصستت د˘ق ةر˘ي˘ب˘ك ضصئا˘ق˘ن
ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ة˘صصيو˘ع ل˘˘كا˘˘صشم
لو˘كو˘تور˘ب˘لا حا˘ج˘ن ن˘م د˘ح˘˘لا
ةرازو ه˘ت˘جردا يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘صصلا
ةر˘ت˘ف لل˘خ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا
ر˘ه˘صش ةرر˘ق˘م˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
يذلا تقولا يف.لبقملا ربمتبصس
ح˘لا˘صصم˘لا و˘ف˘ظو˘م ه˘ي˘ف ن˘ل˘˘عأا
ةيصصولا تاهجلا نأا ةيداصصتقلا

ةرازوو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ت˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘م
ة˘˘نا˘˘عإلا تصصصصخ ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ل˘صصح˘ت˘م˘لا ة˘ي˘فا˘صضإلا
ل˘ما˘ك ي˘ثل˘˘ث ءا˘˘غ˘˘لإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب  ة˘يذ˘غ˘ت˘ل˘˘ل
ة˘ي˘لا˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا

م˘˘˘قر م˘˘˘عد˘˘˘لاو ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو

10 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘˘لا0202/70

نا˘ك ي˘ت˘˘لاو0202 ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ريي˘صست تا˘ي˘ناز˘ي˘م ا˘ه˘عو˘صضو˘م
ةميلعتو ،ةيميلعتلا تاصسصسؤوملا

ةيداملاو ةيلاملا دراوملا ةيريدم
ة˘ي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا˘˘ب
م˘˘˘قر م˘˘˘عد˘˘˘لاو ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لاو

51 ي˘ف ة˘خرؤو˘م˘˘لا0202/22

ضسف˘˘ن تح˘˘ت0202 ة˘ي˘ل˘يو˘ج

ام ىلع ءانب هنأا لإا عوصضوملا
ةرو˘كذ˘م˘لا ع˘جار˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ءا˘˘ج
ة˘نا˘عإلا لل˘غ˘ت˘صسا بجو هل˘˘عأا
تا˘˘يو˘˘لوألا ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صضإلا
ريصضحتلا ناونع تحت ةبصصنملا
لا˘ب˘ق˘ت˘صسل م˘كح˘م˘لاو د˘˘ي˘˘ج˘˘لا
ضسيل  ةقئل فورظ يف ذيملتلا
ةز˘ه˘˘جا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قا˘˘ب ة˘˘قل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل
ةيامحلاب ةصصا˘خ تا˘مز˘ل˘ت˘صسمو
لل˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘بو ن˘˘˘˘˘م
ا˘م˘ي˘ف .ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا
ةينازيم˘لا نا نود˘صصت˘ق˘م˘لا د˘كأا
اهتايولوأا اهل تيطعا ةيفاصضلا

نويدلاو ةقحلملا فيلاكتلا نم
زا˘غ˘لاو ءا˘بر˘ه˘˘كلا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

ة˘ي˘ع˘صضو ة˘يو˘صست  ر˘ب˘ع ءا˘م˘لاو
ةيلاملا ةنصسلاب ةقلعتملا ريتاوفلا

ل˘ئا˘صسو˘لا ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو9102
ة˘ي˘صسرد˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةصسارد˘لا نأا م˘كح˘ب ة˘يرور˘صضلا
نم لوألا فصصنلا يف تفقوت
لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لاو ضسرا˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش
ة˘ياد˘ب ع˘م نو˘كي˘صس ي˘صسرد˘م˘لا
لاح يف لب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘صش
ةعيبطب يحصصلا عصضولا نصسحت
.لاحلا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

G’CMó  90GChä 0202Gd©óO 7506 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيبرتلا يفظوم فلتخمب ةقلعتملا انوروك صسوريفب ةسصاخلا ةلجسسملا تلاحلا ىلإا ةفاسضإلاب

لقأا لافطأل تايبرملاو لماوحلا ءافعإا
«كابلا» و «مايبلا» يف ةشسارحلا نم ةنشس41 نم

يتلا تلاحلل ةيئانثتسسلا ةيعسضولا صصوسصخب ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا نم ةلسسارمل اهيقلت نع ةيبرتلا تايريدم تفسشك
ىلع ةينطولا تاناحتملا يف ةسسارحلاب تاينعملاو ةنسس41 نع مهرامعأا لقت لافطأاب نلفكتي يتاوللاو لماوحلا ءاسسنلا صصخت

 .«ايرولاكبلاو «مايبلا» رارغ
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ةرازو˘ب ما˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مألا بلا˘˘طو
ةيبرتلا يريدم ةينطولا ةيبرتلا

ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع
ير˘˘˘يد˘˘˘م ىد˘˘˘ل ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ي˘˘ف ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا
ي˘˘صشت˘˘ف˘˘مو ة˘˘ثل˘˘ث˘˘لا راو˘˘˘طألا
ءا˘صصحإل ي˘ئاد˘ت˘بلا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نلفكتي يتاوللا لماوحلا ءاصسنلا

ءاجو.ةنصس41 نم لقأا لافطأاب
ن˘˘ع ةردا˘˘صص تل˘˘˘صسار˘˘˘م ي˘˘˘ف
اف˘ط˘ع ه˘نإا» ة˘ي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
˘ما˘ع˘لا ن˘ي˘˘مألا لا˘˘صسرإلا ى˘˘ل˘˘ع
ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل
ةيئانثتصسلا ةيعصضولا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب
ءا˘صسن˘لا ضصخ˘ت ي˘ت˘لا تلا˘ح˘ل˘ل
ن˘ل˘ف˘كت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا

41 نع مهرا˘م˘عأا ل˘ق˘ت لا˘ف˘طأا˘ب
يف ةصسارحلاب تاين˘ع˘م˘لا ،ة˘ن˘صس
ةينطولا ةيصسردملا تاناحتملا
تلا˘˘ح˘˘لا اذ˘˘كو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا
ضسور˘ي˘ف˘ب ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ل˘ج˘صسم˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ا˘نورو˘ك
˘مز˘ل˘ي ه˘نإا˘ف ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘ف˘˘ظو˘˘م
ةيميلعت˘لا تا˘صسصسؤو˘م˘لا ور˘يد˘م
تددصشو .«تاين˘ع˘م˘لا ءا˘صصحإا˘ب

ىلع ةيبرتلا تا˘ير˘يد˘م ة˘ي˘ب˘لا˘غ
ىلع ،ن˘طو˘لا تا˘يلو ىو˘ت˘صسم
نيعو ة˘ل˘ي˘صسم˘لاو ة˘ل˘ڤرو رار˘غ
ةر˘˘˘˘˘كصسبو تن˘˘˘˘˘صشو˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت
˘˘ماز˘˘لإا ى˘˘ل˘˘ع ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘تو
ةيميلعتلا تاصسصسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م
م˘ئاو˘ق˘لا لا˘صسرإا ي˘ف عار˘صسإلا˘˘ب
ة˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا ءا˘˘صصحإاو
ةعرصسلا حان˘ج ى˘ل˘ع ة˘صسار˘ح˘ل˘ل
ا˘ه˘تا˘فاو˘م ع˘م ،لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلاو
تايعصضولل ةيم˘صسلا م˘ئاو˘ق˘لا˘ب
ل˘ماو˘ح˘لا ءا˘˘صسن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا

لقت لافطأاب نلف˘كت˘ي ي˘تاو˘ل˘لاو

،ةنصس41 ن˘˘˘ع م˘˘˘هرا˘˘˘م˘˘˘˘عأا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ملا˘˘ب تا˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘˘لا
ةرود ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسرد˘˘م˘˘˘لا

كلصسألا عيم˘ج˘ب اذ˘هو،0202
،لامعو نييوبر˘تو ن˘ي˘يرادإا ن˘م

ل˘كصشب ا˘˘ه˘˘لا˘˘صسرإا د˘˘صصق اذ˘˘هو
ةيبرت˘لا ةرازو ح˘لا˘صصم˘ل ل˘جا˘ع
رداصصم تفصشكو اذه.ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةصسارحلا نم ءافعإلا نأا ةيوبرت
نوكي ةيمصسرلا تاناحتملا نم
تبثت ،ةينعملا بلط ىلع ءانب
نأا ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي ،كلذ بب˘˘˘صس ه˘˘˘ي˘˘˘ف
رربم ميدقتب تامزلم تلماعلا

وأا لم˘ح˘لا تب˘ث˘ت ق˘ئا˘ثو˘ب دوز˘م
مهرامعأا لق˘ت لا˘ف˘طأا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

كلذب ينثتصستو.ة˘ن˘صس41 ن˘˘ع
ةرداصصلا ةديدج˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيمألا نع
ضضارمأا مهل ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

يذيفنتلا موصسرملا قفو ةنمزم
ىلإا نيفظوم ليوحتب قلعتملا

ن˘م ا˘فو˘خ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘صسا ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع
رصشتنملا «انوروك» ءابو رطاخم
،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب
ضضارمألا يوذ ءافعإاب ضصاخلاو
نو˘˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن نا˘˘كو.ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا

دق يوبرتلا نأاصشلا˘ب نو˘م˘ت˘ه˘مو

بقاوع نم رطخلا ضسوقان اوقد
ن˘ير˘طؤو˘م˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ضصق˘ن
يناحتما يف ضسارحلا ةذتاصسألاو
ط˘صسو˘ت˘م˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘صش
تارار˘˘ق ع˘˘˘م ،ا˘˘˘يرو˘˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لاو
تا˘ير˘يد˘م˘ل ة˘ل˘صسر˘م˘لا ةرازو˘˘لا
ضسي˘ئر رار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا
تل˘ما˘ع˘لا لو˘ح ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا
ة˘˘˘صسار˘˘˘ح ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
ةصصاخلا ةيمصسرلا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا
لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو ةذ˘˘˘تا˘˘˘صسألا ة˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘ب
ضضار˘مألا يوذ ن˘˘م ن˘˘ي˘˘يرادإلا
تافظوملا ىلإا ةفاصضإا،ةنمزملا
نود لافطألا تاهمأاو لماوحلا

تل˘صسار˘م˘لا ق˘فو ،ة˘ن˘˘صس41
ىلإا اه˘ه˘ي˘جو˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ى˘لوألا

ةيميلعتلا تاصسصسؤو˘م˘لا ير˘يد˘م
لك ةصسارحلا نم ينثتصست يتلا

˘˘مو˘˘صسر˘˘م˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘˘م˘˘˘صضت ن˘˘˘م
يف عورصشلا لجأا نم يذيفنتلا
نيينعملا نيفظوملا مئاوق دادعإا
.ةصسارحلاب

صسناسسيللا نم ميلعتلا راوطأاو نيدايملا عيمج يف
هاروتكدلاو رتسساملا

لبقتشست ةيرئازجلا تاعماجلا

اينيطشسلف ابلاط7941 نم ديزأا
نأا نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو فصشك
ربعو نطولا تايلو فلتخم ربع لبقتصست ةيرئازجلا تاعماجلا

عم اذهو، اينيط˘صسل˘ف ا˘ب˘لا˘ط7941نم ديزأا اهتاصصصصخ˘ت ف˘ل˘ت˘خ˘م
للخ اذه ءاجو.نيطصسلف ةلود عم رثكأا نواعتلا ريوطتل يعصسلا
نب يقابلا دبع ,يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ضضارعتصسا

تاقلعلا عقاو ,لوبقم نيمأا ,رئازجلاب نيطصسلف ةلود ريفصس عم نايز
لاجم يف يئانثلا نواعتلا زيزعت ل˘ب˘صسو ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘ي˘ب ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
يلاعلا ميلعتلا ةرازو  تحصضوأاو .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

نايز نب يقابلا دبع ريزولا هرصشن يفحصص نايب يف يملعلا ثحبلاو
«كوبصسياف» يعامتجلا لصصاوتلا عقوم ىلع ةصصاخلا هتحفصص ىلع
عيجصشت اذكو نواعتلا اذه زيزعت لبصس ثحب مت ءاقللا للخ هنأا ىلإا
ركذو.نيدلبلا تاعماج نيب ةمأاوت تايقافتا ماربإاو تاربخلا لدابت
نب يقابلا دبع يلاعلا ميلعتلا عاطقل لوألا لوؤوصسملا راطإلا اذه يف
نم ريبك ددع نيوكت يف تمهاصس ةيرئازجلا تاعماجلا نأا نايز
نم ميلعتلا راوطأاو نيداي˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا

ابلاط7941 ايلاح دجاوتي ثيح,هاروت˘كد˘لا ,ر˘ت˘صسا˘م˘لا ,ضسنا˘صسي˘ل˘لا
ميلعتلا ةرازو تناكو .ةيرئازجلا تاعماجلا ىلع نيعزوم اينيطصسلف
نع قباصس تقو يف تنلعأا دق ةينيطصسلفلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ةجرد ىلع لوصصحلل رئازجلا يف ةيصساردلا حنملا نم ددع رفوت
يصساردلا مصسوملل ةفلتخم تاصصصصخت يف هاروتكدلاو ريتصسجاملا

،امصسإا34 تلمح نيحصشرملا مئاوق نع تفصشكو،1202/0202
ةلودلا ةقفاوم ىلع دمتعي امنإاو يئاهنلا لوبقلا ينعي ل حيصشرتلل
ريتصسجاملا ةبلطلل ةيميلعتلا ةليصصحلا قفو حيصشرتلا متو ةعماجلاو
دادعإاو تاصصصصخت˘لا ع˘يو˘ن˘تو ي˘فار˘غ˘ج˘لا ع˘يزو˘ت˘لاو هارو˘ت˘كد˘لاو
يفو.ةحناملا ةلودلا لبق نم ةددحملا ضصصصخت لكل ضصصصحلا
تاعامتجلا ةلصسلصس راطإا يف  نايز نب ريزولا عامتجا يتأاي لباقملا
هذه للخ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو اهب موقي تاب يتلا
ىلع ةيملاعلاو ةيبوروألاو ةيبرعلا لود ءارفصس نم ددع عم مايألا

ريف˘صسو ة˘ي˘كير˘مألا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ءار˘ف˘صس ع˘م تاءا˘ق˘ل رار˘غ
نيب هقافآا عيصسوتو نواعتلا زيزعت لبصس ثحب  راطإا يف اذه ، ايناطيرب
ريوطت ةيفيكو ، يملعلا ثحبلاو نيوكتلا يلاجم يف  نادلبلا هذه
دقنلاو ميظنتلا يلاجم يف تاربخلا لدابتو،هتدوج نامصضو ميلعتلا

ةيثحبو ةيملع نيدايمو ،زايتملا باطقأا  لاجم يف ةصصاخ،ةيلاملاو
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ناك امك.ىرخأا تاصصصصختو
ريزولاب داجنتصسلا ربع يلحملا نواعتلا زيزعت لجأا نم تاءاقل ةدع
لجأا نم ةفرعملاو داصصتقلاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا
داجيإا ةيلمع ليهصستو ةعماجلا نم ةيداصصتقلا تاصسصسؤوملا بيرقت
.تاعماجلا يجيرخل لغصش بصصانم
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ينقتلا ىوتسسملا ىلع عاسضوألا مييقتل اسسدنهم06 ريخسست

تاناعإا ميدقتب دهعتي نكشسلا ريزو
ةليم لازلز نم نيررشضتملل

ضضيوعت تررق ةلودلا نا «يرصصان لامك» نكصسلا ريزو فصشك
ةيلو برصض يذلا لازلزلا ءارج مهنكاصسم رايهنإا نم نيررصضتملا

يرازو دفو ةقفر ضسمأا هترايز للخ  لئاق ،ةعمجلا ضسمأا لوأا ةليم
ةزهلا نع ةم˘جا˘ن˘لا ر˘ئا˘صسخ˘لا م˘ج˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ل˘ي˘م ى˘لإا نا˘ث
ةصصرف ةرايزلا هذه نوكتصسو ،ةليم يف عاصضوألا انعبات«: ةيصضرألا
قرف ضصيصصخت نع يرصصان فصشكو.«رئاصسخلا مجح ىلع فوقولل
مت ثيح ،تانكصسلا اهيف امب ،ةررصضتملا تآاصشنملا ةنياعمل ةينقت

ىلع عاصضوألا ميي˘ق˘ت˘ل ناد˘ي˘م˘لا ى˘لإا او˘لز˘ن ضسد˘ن˘ه˘م06 ريخصست
ام لكو تاناعإلا ميدقت متيصس هنأا ريزولا راصشأاو.ينقتلا ىوتصسملا
يتلا ةيصضرألا ةزهلاب اورثأات نيذلا نينطاوملا نع نبغلا عفرل مزلي

ةرورصض ىلع يرصصان ددصش امك .طرافلا ةعمجلا موي ةيلولا برصض
مت نيذلاو مهلزانم ترثأات نيذلا نينطاوملل ةعيرصس لولح داجيإا
.ةريطخلا يا ءارمحلا ةناخلا نمصض مهفينصصت
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يحسصلا لوكوتوربلا تامزلتسسم ءارسش ةيطغتل ةيفاسضإا ةينازيم صصيسصختب اوبلاط

ةيبرتلا ةرازو تارارق نودقتني «كابلاو «مايبلا» ناحتما زكارم ءاردم

لحاوسسلاب ةجرد83 ىلإا لسصتسس ةرارحلا تاجرد

 مويلا نم ءادتبا نطولا قرششب رح ةجوم
ءاوهلا ةلتك لصصتل يطصسولاو ةيبرغلا قطانملاب ةيادب نطولا لامصشب رحلا ةجوم ةدوع ةيناكمإا ةيوجلا داصصرألل ينطولا ناويدلا عقوتي

ةجرد83 و و23 نيب ام حوارتتصس ةرارحلا تاجرد نإاف ربخلا تدروأا يتلا رداصصملا تاذ بصسحو مويلا نم ةيادب ةيقرصشلا قطانملا نخاصسلا

مهاصسي دق ام وهو ةبوطرلاب ةعبصشم ابوروأا نم ةمداق نخاصسلا ءاوهلا نم ةلتك بوبه ةجيتن كلدو ةيلخادلا ندملاب ةجرد04 يدعتت نل اميف
عوبصسألا ةيداع ريغ رح ةجوم تدهصش دق نطولا تايلو مظعم تناكو مداقلا عوبصسألا بونجلاب ةصصاخ ةربتعم نوكت دق راطمأا طقاصست يف

ديدعلا ليجصست ىلإا ىدأا يدلا رمألا ىحصضألا ديع عم انمازت ةيلحاصسلا ندملاب ةجرد04 ـلا .ةرارحلا تاجرد اهرثإا يلع تدعت ثيح طرافلا
ةديدصشلا رحلا ةجومل ابنجت مهلزانم نينطاوملا ةيبلغأا مزتلاو ةيلاخ عراوصش تلجصس اميف ضسمصشلا ةعصشأل ضضرعتلا ةجيتن ءامغإلا تلاح نم

ةرارحلا تاجرد نإاف ةيوجلا داصصرألا حلاصصم بصسحو  لحاوصسلاب ةجرد54 فقصس تغلب نيأا لبق نم ةلجصسملا تلدعملا لك تقاف يتلاو
±.Ü.طرافلا عوبصسألا ةلجصسملا ةجوملا نم ةدح لقأا نوكتصس  مويلا ةرظتنملا ةجوملاو ةورذلا تغلب
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فيطشسب ةبيبطلإ حلاشصملإ تلجشس

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ ة˘لا˘ح˘لإ ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘شسح˘˘ت
اعجإرت و ،ةي’ولإ تايفششتشسم ىوتشسم
ةريخ’إ مايأ’إ لÓخ تاباشصإ’إ ددع يف
،ةيشضاملإ رهششأ’إ و عيباشسأ’اب ةنراقم،

ن˘ي˘با˘شصم˘لإ ن˘م ر˘ي˘ب˘ك دد˘ع ل˘ثا˘م˘ت و
تن˘ل˘عأإ و ءا˘ف˘ششل˘ل ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘˘ب
و دشصر˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لإ ة˘يرإزو˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ

لوأإ ءا˘شسم ،ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘˘م

مت مويب اهلبق و ةديدج ةلاح51 شسمأإ

تناك امد˘ع˘ب إذ˘ه ،ة˘لا˘ح81 ليجشست

ةيشسايق اماقرأإ لجشست فيطشس ةي’و

ىلإإ تلشصو ثيح تاباشصإ’إ ددع يف

دق و، مويلإ يف ةديدج ةباشصإإ29 دودح

تا˘˘با˘˘شصإ’إ دد˘˘˘ع ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإإ ل˘˘˘شصو

ىلإإ ءابولإ راششتنإ ةيإدب ذنم ةلجشسملإ

ةلاح2462 شسمأإ لوأإ ءا˘˘شسم ة˘˘يا˘˘˘غ

لتحت فيطشس ةي’و لإزت ’ و ةدكؤوم

ةمشصاعلإ رئإزجلإ دعب ةيناثلإ ةبترملإ

تا˘با˘شصإ’إ دد˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإإ ثي˘˘ح ن˘˘م

و ،ينطولإ ىوتشسملإ ىلع ةلجشسملإ

ح˘لا˘شصم˘لإ ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ج˘˘شست ل˘˘با˘˘ق˘˘م
دد˘ع ل˘ثا˘م˘ت ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘˘شس’إ
انروك شسوريفب نيباشصملإ نم ريبكلإ
دق و، ىفششتشسملل مهترداغم و ءافششلل

تا˘شضير˘م˘لإ ىد˘حأإ شسمأإ لوأإ تردا˘˘غ
يعماجلإ رونلإ دبع ةنداعشس ىفششتشسم
انوروك شسوريف نم ءافششلل اهلثامت دعب

05 ششاعنإ’إ ةحلشصمب اهئاقب امدعب و
لوأإ لفتحإ امك ،جÓعلل عشضخت ايموي
يبط˘لإ ه˘ب˘ششلإو ي˘ب˘ط˘لإ م˘قا˘ط˘لإ شسمأإ
ةنداعشس ىفششتشسمب ششاعن’إ ةحلشصمب

روتكدلإ ةدايقب ،ف˘ي˘ط˘شسب رو˘ن˘لإ د˘ب˘ع

ىشضرملإ دحأإ لثا˘م˘ت˘ب، حا˘ب˘شصم ل˘ي˘ب˘ن

اموي92 ه˘˘ثو˘˘كم د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘ف˘˘˘ششل˘˘˘ل

اموي12 ى˘شضق ثي˘ح ،ة˘ح˘ل˘شصم˘لا˘˘ب

تإذ˘ب ي˘عا˘ن˘ط˘شص’إ شسف˘ن˘˘ت˘˘لإ تح˘˘ت

ح˘لا˘شصم˘لإ تل˘ج˘شس ا˘م˘ك، ة˘ح˘ل˘شصم˘˘لإ

بونجب ناملو نيع ىفششتشسمب ةيبطلإ

ت’احلإ ددع يف إريبك اعجإرت ةي’ولإ

لزعلإ ةحلشصمب جÓعلل شضخت يتلإ

امدعب ة˘لا˘ح94 ى˘لإإ شضف˘خ˘نإ ثي˘ح

761 ةح˘ل˘شصم˘لإ تإذ ي˘شصح˘ت تنا˘ك

.يشضاملإ رهششلإ لÓخ ةلاح

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج
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 تاجاجتحإإ ةدعب مهمايقو مهدوقع ءاهتنإإ نم رهسش ةبإرق دعب / ةبانع

نيدقاعتملأ نيماعلأ ءابطأ’أ ةيعشضو ةيوشست
يعماجلأ يئافششتشسإ’أ زكرملاب
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لجيج ةي’ول ةحشصلإ ريدم عجرأإ
ريبكلإ دعاشصتلإ ةبيشش نيدلإ رشصن
شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’إ دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
ةمشصاع ميلقإإ ىوتشسم ىلع انوروك
ىلإإ ةريخأ’إ مايأ’إ لÓخ ششينروكلإ

ددع لوخد امهو نييشسيئر نيلماع
ة˘ي’و˘لإ ى˘˘لإإ حا˘˘ي˘˘شسلإ ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
˘مإز˘ت˘لإ’إ ي˘ف ن˘ير˘ي˘˘ث˘˘كلإ نوا˘˘ه˘˘تو
لتاقلإ شسوريفلإ نم ةياقولإ دعإوقب
ةي’ول ديدجلإ ةحشصلإ ريدم طبرو.

نيب ةيفحشص تاحيرشصت يف لجيج
دد˘˘˘ع ي˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلإ د˘˘˘عا˘˘˘شصت˘˘˘لإ
ىلع انوروك شسور˘ي˘ف˘ب تا˘با˘شصإ’إ

زواجت ثيح ةي’ولإ بإرت ىوتشسم

03 ـلإ يمو˘ي˘لإ تا˘با˘شصإ’إ لد˘ع˘م
ي˘ت˘لإ تإر˘ي˘غ˘ت˘م˘˘لإ شضع˘˘بو ة˘˘لا˘˘ح
نمو ششينروكلإ ةمشصاع اهدهششت
مامأإ ةريخأ’إ هذه بإوبأإ حتف كلذ
نم نيمداقلإ حايشسلإو نيفاطشصملإ

يتلإ كلت اميشس تاي’ولإ فلتخم
ىود˘ع˘˘ل إر˘˘ي˘˘ب˘˘ك إرا˘˘ششت˘˘نإ فر˘˘ع˘˘ت

هبشسح ببشست يذلإ رمأ’إ انوروك
قطانمب شسوريفلل عشسإو راششتنإ يف
يف تحشضأإ يتلإ لجيج نم ةدع
ن˘م ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ تا˘ي’و˘لإ ة˘مد˘ق˘˘م
، ي˘مو˘ي˘لإ تا˘با˘شصإ’إ لد˘ع˘م ثي˘ح
ةدوعلإ بابشسأإ ثدحتملإ عجرأإ امك
لجيجب ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘ل ة˘يو˘ق˘لإ

مشسق مإزتلإ مدع وهو رخآإ لماع ىلإ
د˘عإو˘ق˘ب ة˘˘ي’و˘˘لإ نا˘˘كشس ن˘˘م ما˘˘ه
با˘ب˘ششلإ ة˘ئ˘ف إد˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لإ
ىوشس لاطي’ شسوريفلإ نأإ ىوعدب

م˘˘ها˘˘شس يذ˘˘لإ ر˘˘مأ’إ ن˘˘شسلإ را˘˘ب˘˘˘ك
ةحشصلإ ريدم بشسح رفإو لكششب
ىلع تا˘با˘شصإ’إ دد˘ع د˘عا˘شصت ي˘ف
ة˘ي’و˘لإ تا˘يد˘ل˘˘ب بل˘˘غأإ ىو˘˘ت˘˘شسم
ةحشصلإ ريدم تاحيرشصت تءاجو.
با˘˘ب˘˘شسأإ نأا˘˘ششب ل˘˘ج˘˘ي˘˘˘ج ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
تاباشصإ’إ ددع يف ريبكلإ عافترإ’إ
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك شسور˘ي˘ف˘˘ب
نÓعإ’إ عم ةنمإزتم ةي’ولإ ميلقإ

ةباشصإإ51 نع لقي’ام ليجشست نع
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع شسور˘ي˘ف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج

عفر ام ثÓثلإ ةي’ولإ تايفششتشسم

بشسح تا˘˘با˘˘شصإ’إ دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإإ

124 ىلإإ ةي’ولاب ةيحشصلإ رئإودلإ

هيف تراششأإ يذلإ تقولإ يف ةباشصإإ

573 ى˘لإإ ة˘ح˘شصلإ ةرإزو ة˘˘ير˘˘ششن

ماقرأ’إ يف قرافلإ نأإو املع ةباشصإإ

ىتحو تاباشصإ’إ ددعب قلعتي اميف

نطإوملإ هيلع داتعإ تايفولإ ددع

ماقرأ’إ براشضت لظ يف يلجيجلإ

ةيمشسرلإ تاهجلإ لبق نم ةمدقملإ

عباتت يتلإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ كÓ˘شسأ’إ إذ˘كو

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب شضر˘˘˘م˘˘˘لإ تإرو˘˘˘ط˘˘˘ت

.ششينروكلإ

 ةيسضاملإ ةعاسس42 ـلإ لÓخ ةديدج ةلاح51 ليجسست عم ةإزإوم

انوروك سسوريفب تاباشصإ’أ ىوتشسم عافترإأ طبري لجيجل ةحشصلأ ريدم
حايشسلأ نم ةريبك دأدعأأ لوخدب

 انوروك سسوريفب نيباسصملإ نم ريبك ددع ءافسش و ةيئابولإ ةلاحلإ نسسحت

جÓعلأ نم اموي05 دعب ىفششتشسملأ ةشضيرم ةرداغم
 فيطشسب يعانطشصإ’أ سسفنتلأ تحت اموي12 ىشضق رخآأو
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لجيج ةي’وب تانكشسلإ ورجؤوم ششيعي
ر˘ي˘جأا˘ت إودا˘ت˘˘عإ ن˘˘يذ˘˘لإ كئ˘˘لوأإ إد˘˘يد˘˘ح˘˘تو
لÓخ حاي˘شسلإو ن˘ي˘فا˘ط˘شصم˘ل˘ل م˘ه˘ن˘كا˘شسم
ديدششلإ فوخلإ نم ةلاح فايطشصإ’إ مشسوم
ةدكؤوم تاباشصإ ثÓث فاششتكإ دعب كلذو
إو˘مد˘ق نا˘شسر˘ع ن˘ي˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
اقÓطنإ لجيج ةي’وب لشسعلإ رهشش ةيشضمتل
ف˘˘ششك ل˘˘˘كششو. ةروا˘˘˘ج˘˘˘م تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م

ليجشست نع لج˘ي˘ج˘ب ة˘ي˘ح˘شصلإ ح˘لا˘شصم˘لإ
ن˘ي˘ب ا˘نورو˘ك شسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ ثÓ˘˘ث

ل˘شسع˘لإ ر˘ه˘شش ة˘ي˘شضم˘ت˘ل إو˘˘مد˘˘ق نا˘˘شسر˘˘ع
قق˘شش را˘ج˘ئ˘ت˘شسا˘ب إو˘ما˘ق ن˘يذ˘لإو ل˘ج˘ي˘ج˘ب
دبع يديشس ةيدلب إذكو ةي’ولإ ةمشصاعب
ةأإر˘مإو ن˘ي˘ل˘جر˘ب ر˘مأ’إ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ز˘˘يز˘˘ع˘˘لإ
فيطشسو ةنتاب ، ةليم تاي’و نم نوردحني

نيريبك جاعزنإو فوخ ردشصم يلإوتلإ ىلع
إوناك نيذلإو لجيج ةي’وب ققششلإ يرجؤومل
نيفاطشصملل ةريخأ’إ هذه ءإركل نودعتشسي

ىتحو فايطشصإ’إ مشسوم نم ىقبتام لÓخ
نأاششلإ إذه يف تابلط إومدق نيذلإ ناشسرعلإ

دعب لجيجب لشسعلإ رهشش ةيشضمت لجأإ نم
ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لإ ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلإ رإر˘˘ق
ءإرك إودا˘ت˘عإ ن˘م بل˘غأإ تا˘بو .ئ˘طإو˘ششل˘ل
م˘شسو˘م لÓ˘خ ن˘ي˘˘فا˘˘ط˘˘شصم˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘شش
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘˘ب فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصإ’إ

مهشسفنأإ إودجو امد˘ع˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع نود˘شسح˘ي’
ببشستي نأإ لامتحإ نم فوخلإ ةقرطم نيب

يف ءابرغ شصاخششأ’ ققششلإ هذهل مهءإرك

اهلخد لاح يف مهلزانمب ىودعلإ راششتنإ
نإد˘ن˘شسو شسور˘ي˘ف˘ل˘ل نو˘˘ل˘˘ما˘˘ح شصا˘˘خ˘˘ششأإ
شضرفت يتلإ ةريبكلإ ةي˘لا˘م˘لإ م˘ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حإ

لجأإ ن˘م ما˘يأ’ و˘لو م˘ه˘ق˘ق˘شش ءإر˘ك م˘ه˘ي˘ل˘ع
مهدعاشست دق يتلإ لإومأ’إ شضعب ليشصحت

يتلإ ة˘ي˘لا˘م˘لإ ءا˘ب˘عأ’إ ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لإ ى˘ل˘ع
ةبشسانمب ةلبقملإ عيباشسأ’إ لÓخ مهرظتنت
تقولإ يف إذه ثدحي ، يشسردملإ لوخدلإ
ةي’ولاب ةيحشصلإرئإودلإ هيف تددشش يذلإ

ى˘ل˘ع ة˘مرا˘شص دو˘ي˘ق شضر˘ف ةرور˘شض ى˘ل˘ع

نم ىقبتام لÓخ تانكشسلإ ريجأات ةيلمع
ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘شصو˘شصخ ف˘ي˘شصلإ م˘شسو˘م
تدكأإ امدعب ةي’ولاب ةيل˘حا˘شسلإ تا˘يد˘ل˘ب˘لإ
ةريثك تاباشصإ دوجو ةيئابولإ تاقيقحتلإ
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نإ ة˘ي’و˘لإ ى˘لإ ن˘يد˘فإو˘˘لإ ن˘˘ي˘˘ب
ء’ؤوه ببشستي نأإ لامتحإو ىرخأإ تاي’و
ناكشسل عشسإو قاطن ىلع ىودعلإ لقن يف
ةرجؤوملإ ققششلإ باحشصأ’ إديدحتو لجيج
ة˘يرود˘لإ ة˘با˘قر˘لإ با˘ي˘غ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘نإر˘˘ي˘˘جو
.ةرمتشسملإ شصحفلإ تايلمعو

 ةيلولإ جراخ نم إومدق ناسسرع نيب انوروك سسوريفب تاباسصإإ ثÓث ليجسست دعب

 لجيجب تانكشسلأ يرجؤوم نيب فوخو بعر
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نيماعلإ ءابطأ’إ نأإ ردشصملإ حشضوأإ

تلاط نأإ مهب داجنتشس’إ مت نيدقاعتملإ
ةنشس نيميق˘م˘لإ ءا˘ب˘طأ’إ بإر˘شضإإ ةد˘م

ببشست يذلإ بإرشضإ’إ وهو8102
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ج˘˘ع ثود˘˘ح ي˘˘ف
تر˘ط˘شضإ ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ح˘لا˘شصم˘˘لإ

ةرإزو˘لإ ة˘ق˘فإو˘م د˘ع˘ب ة˘ح˘شصلإ ةرإزو
نم عشضولإ إذه عم لماعتلل ىلوأ’إ

يروفلإ فيظو˘ت˘ل˘ل شصي˘خر˘ت˘لإ لÓ˘خ
راطإإ يف ةيدقاعت ةفشصب نيماع ءابطأ’
ةشصح تناك ثيح ،نيتنشس اهتدم دوقع
ةبانعب يعماجلإ يئافششتشس’إ زكرملإ

006 لشصأإ نم إدقاعتم اماع ابيبط03
ينطولإ ىوت˘شسم˘لإ ى˘ل˘ع ما˘ع بي˘ب˘ط
ىلع ةينإزيملل ةماعلإ ةيريدملإ تقفإو
ىلع عشضولإ يقب ثيح ،مهعم دقاعتلإ

نيمأ’إ ةميلعت رودشص نيح ىلإإ هلاح
نا˘˘كشسلإو ة˘˘ح˘˘˘شصلإ ةرإزو˘˘˘ل ما˘˘˘ع˘˘˘لإ

11 خيرات˘ب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لإ حÓ˘شصإإو

ى˘لإإ ا˘ه˘ب ثع˘ب ي˘˘ت˘˘لإ9102 نإو˘˘ج
ةيئافششتشس’إ زكإرملل نوماعلإ ءإردملإ
تاشسشسؤوملإ نم ددع ءإردم ،ةيعماجلإ
نم لكب ةشصشصختملإ ةي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’إ
نإرهوو ةنيطنشسق ،ناشسملت ،ةمشصاعلإ

ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م ءإرد˘˘˘˘مو
نم نإرهوو ةمشصا˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسإإ

بيبط006 ـل رششابملإ فيظوتلإ لجأإ
ةيمومعلإ ةحشصلل ماع بيبط ةبتر يف
لوأ’إ ريزولإ لاشسرإإ ىلع ءانب كلذو

ليرفأإ80 ي˘ف خرؤو˘م˘˘لإ242 مقر

نيماعلإ ءاب˘طأ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لإ9102
ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت يذ˘لإ ن˘˘يد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لإ
يئانثتشسإ شصيخرت حنم ىلع ةقفإوملإ
،ءابطأ’إ ء’ؤوهل ر˘ششا˘ب˘م˘لإ ف˘ي˘ظو˘ت˘ل˘ل
يف ةمئإد ةف˘شصب إو˘ن˘ي˘ع˘ي نأإ ة˘ط˘ير˘شش
إذ˘˘˘ه˘˘˘ب ،ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’إ طا˘˘˘˘ششن
ذفني مل رمأ’إ إذه نأإ ريغ ،شصوشصخلإ

ةرإدإإ ما˘ي˘ق م˘غر ع˘˘قإو˘˘لإ شضرأإ ى˘˘ل˘˘ع

ةبانعب يعماجلإ يئافششتشس’إ زكرملإ
نم كلذب ةشصاخلإ ةمزÓلإ تإءإرجإÓل

فيظوتلإ ررقم عورششم دإدعإإ لÓخ
بقإرملل ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت يذ˘لإ ر˘ششا˘ب˘م˘لإ
موقي ىتح ةيمومعلإ ةفيظولل يلاملإ
إذه نأإ ريغ ،ةيدعبلإ ةباقرلإ يف هرودب
نم توأإ رهشش يف مهيلع در ريخأ’إ

تقؤوم شضفر ةر˘كذ˘م˘ب9102 ةنشس
يف ،ةرغاشش ةيلام بشصانم رفوت مدعل
ةحشصلإ ةرإزو كرحت مل يذلإ تقولإ
ءابطأÓل ةينهم˘لإ ة˘ي˘ع˘شضو˘لإ ة˘يو˘شست˘ل
نمشضتت نأإ لبق ،نيدقاعتملإ نيماعلإ

0202 ةنشسل ةيلاملإ بشصانملإ ةنودم
ز˘˘كر˘˘م˘˘لإ ةرإدإإ ى˘˘˘لإإ تل˘˘˘شسرأإ ي˘˘˘ت˘˘˘لإ

03 عيباشسأإ لبق يعماجلإ يئافششتشس’إ
د˘قا˘ع˘ت˘م ما˘ع بي˘ب˘ط˘ل ي˘لا˘م بشصن˘م
ةرإزو ح˘ت˘ف˘ت˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ح˘˘شصل˘˘ل
ءا˘ه˘نإإ ل˘جأإ ن˘م با˘ب˘لإ كلذ˘ب ة˘ح˘شصلإ
نم مهشصيلختو ءابطأ’إ ء’ؤوه ةيشضق
اشصوشصخ ،ةلاطبلإ ىلع ةلاحإ’إ حبشش

تدكأإ يئافششتشس’إ زكرملإ ةرإدإإ نأإو
هذ˘˘ه نأا˘˘ب «ة˘˘˘عا˘˘˘شس ر˘˘˘خآإ» ـل إر˘˘˘خؤو˘˘˘م
ن˘م نو˘كت˘شس ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لإ
ة˘ه˘ج يأإ ى˘لإإ لو˘ح˘ت ن˘لو م˘ه˘ب˘˘ي˘˘شصن
ة˘نود˘م˘لإ ي˘ف درو ا˘م˘ل ا˘ق˘فوو ،ىر˘˘خأإ
تإءإر˘˘جإ’إ ز˘˘كر˘˘م˘˘لإ ةرإدإإ تر˘˘˘ششا˘˘˘ب
ء’ؤو˘ه ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ل˘˘جأإ ن˘˘م ة˘˘مزÓ˘˘لإ
رد˘ج˘ت ا˘مو إذ˘ه ،ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لإ ءا˘˘ب˘˘طأ’إ
نيماعلإ ءابطأ’إ دوقع نأإ هيلإإ ةراششإ’إ
مرشصنملإ نإوج رهشش ءاهتنإ عم تهتنإ

نم ديدعلاب إوماق خيراتلإ إذه لبقو
ةي’و رقم مامأإ ةيجاجتح’إ تافقولإ

يئافششتشس’إ زكرملإ ةرإدإإ مامأإو ةبانع
تابإرشضإإ إونشش امك ةبانعب يعماجلإ

ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإإ ل˘˘جأإ ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لإ ن˘˘˘ع
ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘لا˘حإإ مد˘عو م˘ه˘ت˘ي˘ع˘˘شضو˘˘ل
إوماق يتلإ تايحشضتلإ مغر ةلاطبلإ
ن˘يأإ ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ة˘˘مزأإ لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ب
ت’ا˘ح˘لإ ن˘م د˘يد˘ع˘لإ ع˘م إو˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
.ءابولإ إذهب ةباشصملإ

دق ةبانع ةيلول يعماجلإ يئافسشتسسلإ زكرملإ عم نيدقاعتملإ نيماعلإ ءابطألإ ةيسضق نأإ «ةعاسس رخآإ» ـل لوؤوسسم ردسصم فسشك
.ءاهتنإلإ ىلع مهدوقع تفراسش نأإ ذنم هب إودان يذلإ يسساسسألإ بلطملإ وهو ةيلام بسصانم مهل ريفوت لÓخ نم كلذو اهتيوسست

ةزهاجلإ مهتانكسسل مهميلسست يف لطامتلإ ىلع اجاجتحإإ

ةنيطنسسقب ةدم ذنم

حطشسأأ نولتحي ةبترلاب «2لدع» عورششم وبتتكم

يعامجلأ راحتن’اب نوددهي و تأرامعلأ
دإرم ششوديد ةيدلبب ةبترلإ ةقطنمب «2 لدع» عورششم يبتتكم نم تإرششعلإ محتقإإ

نيبلاطم ،يعامجلإ راحتن’اب نيددهم تإرامعلإ حطشسأإ إولتحإو مهتانكشس تإرامع

جتحإ دقف ريكذتلل.ةليوط ةدم ذنم ةزهاجلإ مهتانكشسل مهميلشستب ةشصتخملإ تاطلشسلإ

لوأإ عيزوت نولمأاي إوناك ثيح ةحشضإولإ ريغ مهتيعشضو ىلع نيبتتكملإ شسفن اقباشس

رخإوأإ يف ،ف’آإ6 لشصأإ نم نكشسم0051 ـب ةردقملإو ينكشسلإ مهعورششم نم ةشصح

5 ـل نيفداشصملإ لÓقتشس’إو بابششلإ يديعب لافتح’إو انمإزت طرافلإ نإوج رهشش

رقم مامأإ اقباشس «2 لدع» جمانرب يبتتكم نم ددع جتحإ قايشسلإ شسفن يفو ،ةيليوج

لاشصيإإ لجأإ نم ،ةي’ولإ ىلع لوأ’إ لوؤوشسملإ ةلباقمب إوبلاط و ،ةنيطنشسقب يلإولإ نإويد

،تانكشسلإ راعشسأإ يف تإدايزلإ «شضفر» اهشسأإر ىلع نإإ نولوقي ت’اغششن’إ نم ةلمج

نوبتتكملإ مّدق و ،ققششلإ عيزوت خيراتب مهمÓعإإ كلذك و ،لاغششأ’إ ةريتو عيرشست و

ةلاشسر لÓخ نم ،بلاطملإ نم إددع ،اقباشس نإويدلإ شسيئر فرط نم مهلابقتشسإ مت نيذلإ

ةلاكو عم هيلع قفتملإ دقعلاب مإزتل’إ ةرورشض ،اهتمدقم يف و ،يلإولإ ىلإإ ةهجوم

،بيترتلإ بشسح نيبتتكملإ فÓختشسإ ىلإإ إوعد امك ، ةقششلإ ةميق شصخي اميف «لدع»

تاب خيرإوتلإ ليجأات نأإ نيبتتكملإ يلثمم شضعب ربتعإو ،نييشصقملإ نيبتتكملإ كئلوأاب

،ةرجؤوم نكاشسم يف نونطقي نيذلإ ،نيديفتشسملل ةبشسنلاب ةشصاخ ،مهقهرأإو افولأام إرمأإ

مهرمذت نع نيبتتكملإ نم ددع ّربعو ،مهلهإوك تلقثأإ ،ءإركلإ ريظن ’إومأإ نوعفديو

ةنشسلإ نم شسرام رهشش يف عيزوتلإ اهرخآإ ناكو ،مهدوعو نيلوؤوشسملإ فÓخإإ نم

نمشض عزوي عقوم لوأإ نوكي نأإ شضورفملإ نم ناك ةبترلإ عقوم نأإ ةشصاخ ،ةيراجلإ

مت ثيح ،هباحشصأإ تاينمأإ قفو رشست مل رومأ’إ نأإ ريغ ،ةنيطنشسقب «2 لدع» عيراششم

LªÉ∫ HƒYµÉR .ةديدجلإ ةنيدملل ةيبرغلإ ةعشسوتلاب0512 عقوم عيزوت

اهيلع ةقفإوملإ راظتنإإ يف ةيسصولإ تاطلسسلإ ىلإإ اهلاسسرإإ مت

ةينعملأ دجاشسملل ةحرتقملأ ةمئاقلأ طبشض

ةبانعب نيلشصملأ مامأأ اهحتفب
ةمئاقلإ طبشض مت هنأإ «يمع لامج» ةبانع ةي’ول فاقو’إو ةيندلإ نوؤوششلإ ريدم فششك

مامأإ ايجيردت اهحتفب ةينعملإو رثكأإو يلشصم0001 ـل عشستت يتلإ دجاشسملل ةحرتقملإ

ةينعملإ دجاشسملإ نييعت لجأإ نم ةيشصولإ تاهجلإ ىلإ اهلاشسرإإ مت يتلإو نيلشصملإ

ةي’ول ةيلحملإ تاطلشسلإ عرششت نأإ رظتنملإ نم هنأإ ددشصلإ إذه يفو .ايمشسر حتفلاب

رمأ’إ ةÓشصلل اهحتف لبق يجيردتلإ حتفلاب ةينعملإ دجاشسملإ ميقعتل ةلمح يف ةبانع

بإوبأإ ىلع قيلعتو عشضو عم (ةفيظن /ةبانع) ةشسشسؤومو تايدلبلإ اهب لفكتتشس يذلإ

انوروك شسوريف نم ةياقولإ طورشش نيلشصملل نيبت يتلإ ةيئاقولإ تاتف’إ دجاشسملإ

نم اهريغو يدشسجلإ دعابتلإو لزنملإ يف ءوشضولإو ةداجشسلإ بلجو ةمامكلإ ءإدتراك

نع فششكلإ عوبشسأ’إ إذه متي نأإ ررقملإ نم هنإاف انرداشصم بشسحو .ةيزإرتح’إ ريبإدتلإ

ةينيدلإ نوؤوششلإ ةرإزو لبق نم تإولشصلإ لÓخ حتفلاب ةينعملإ دجاشسملإ ءامشسأإ

إرخؤوم لوإدت دق ناكو.91 ديفوك شسوريف نم ةياقولإ طورششب ريكذتلإ عم فاقوأ’إو

فلأ’إ نيلشصملإ ددع زواجتي ’أإ دجاشسملإ حتفل ةشضرتفم طورشش مÓع’إ لئاشسو ىلع

دعابتلإ طورشش مإرتحإإو ةيشصخششلإ ةداجشسلإ بلج ةيرابجإإو ةمامكلإ ءإدترإ ةيرابجإإ و

01 دجاشسملإ قلغو حتفو تيبلإ يف ءوشضولإ نشسحتشسملإ نمو يحشصلإ يعامتجإ’إ

تاميلعت هجو » نوبت ديجملإ دبع» شسيئرلإ نأإ لوقلإ ردجيو .ةÓشصلإ دعبو لبق قئاقد

حتف رشصتقيشس ثيح يجيردت لكششب ةدابعلإ رود حتف ةداعإإ ةجمربل لوأ’إ ريزولل

فلأ’إ اهتعشس زواجتت يتلإ نطولإ دجاشسم ىربك ىلع ىلوأإ ةلحرم يف دجاشسملإ

ةيعشضولإ مقافت ةلاح يف رظنلإ ةداعإ’ ةلباق ةديدجلإ تإءإرجإ’إو يلشصم (0001)

.ةيحشصلإ
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انوروك ببشسب ةليشسملاب جأرد د’وأأ ةرئأد سسيئر ةافو
«تاحرف يمإرع» ةليشسملإ ةي’وب جإرد د’وأإ ةرئإد شسيئر هبر رإوج ىلإإ لقتنإإ

شسوريف ءابولاب طقف مايأإ لبق بيشصأإ موحرملإ انوروك شسوريفب هتباشصإإ رثإإ إذهو

ىلإإ هليوحت متيل ةرقم ىفششتشسم ىلإإ ةعرشسلإ حانج يلع هلقن مت ثيح انوروك

 U°Édí T°îû°ƒñ  .ةريخأ’إ هشسافنأإ ظفل نيإ ةمشصاعلاب شسوشسم ينب ىفششتشسم
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ةرركتملا تاعاطق˘ن’ا ةر˘ها˘ظ
تح˘˘ب˘˘سصأا ةر˘˘م˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
،ةر˘˘م ل˘˘ك رر˘˘كت˘˘ي و˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس
نيأا ،فيسصلا لسصف يف اسصوسصخ
ةدا˘م˘لا هذ˘ه˘ل كÓ˘ه˘ت˘سس’ا ر˘ث˘˘كي
’ تا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ما˘ه˘لا ة˘يو˘قا˘ط˘˘لا
ليغسشت يف ،اهنودب ششيعلا نكمي
كلذ ن˘˘مو ،ةز˘˘ه˘˘جأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ا˘ب˘ن˘ج˘ت تا˘جÓ˘ث˘˘لاو تادر˘˘ب˘˘م˘˘لا
ف˘ل˘تو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘˘م˘˘م˘˘سست˘˘ل˘˘ل
لئاسسولا نحسش اذكو ،ت’وكأاملا
،اهريغو فتاوه نم ةيجولونكتلا
نطاوملا ةايح نم اءزج تتاب يتلا

ريغ ،اهنع ءانغتسس’ا نكمي ’و
اذهل ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا نأا
ركع رهسشأ’ا ديدع ذنمو مسسوملا

اسصو˘سصخ ،نا˘كسسلا ةا˘ي˘ح و˘ف˘سص
نيذلا ،عسضولا نم نيررسضتملا
ي˘ف ةر˘ي˘ث˘كلا تا˘عا˘ط˘ق˘˘ن’ا تدأا
،ةيلزنمورهكلا مهتز˘ه˘جأا ل˘ط˘ع˘ت
ينطاوم نم ددع جتحا دقو اذه
ر˘ق˘م ما˘مأا شسمأا ةر˘م˘سشلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةيسصولا تاهجلا نيبلاطم ةرئادلا

ي˘ف ه˘ل˘حو ع˘سضو˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب
ن˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘جآ’ا بر˘˘˘˘قأا
اهحيلسصت بجاو˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا
يتلا لاطعأ’ا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ا˘يدا˘ف˘ت
،ةيئابرهكلا ةزهجأ’ا فتخم لاطت
لوطأا ناكسسلا هيف ششاع تقو يف
نع باغ يذلا رايتلل عاطقنا ةدم
ىدأا ام ،ةلماك ةليل مهحيباسصم
تايفنحلا نم هايملا عاطقنا ىلإا

نيلكسشم لكسشملا لدب حبسصأاو
ي˘ه˘ن˘ي ا˘ي˘ئا˘˘ه˘˘ن Ó˘˘ح نار˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي
،تاعاطقن’ا هذه ع˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ق˘˘با˘˘سس تقو ي˘˘ف تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا
طقاسستو حايرلا بوبه بحاسصت
تنا˘ك ا˘م˘لا˘˘ط˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ط˘˘مأ’ا
ثود˘˘˘ح ي˘˘˘ف شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بب˘˘˘سسلا
عسضولا تابو ،رايتلا تاعاطقنا

مامأا لمتحم ريغ ناكسسلا بسسح

ىلإا يدؤوت دق بابسسأا دوجو مدع

ةرركتملا تاعاطقن’ا هذه لثم

يف اذه ،ةيموي ةفسصب نوكت داكت

زاغلنوسس حلاسصم ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا

لا˘كسشإ’ا اذ˘ه ل˘ح ا˘ه˘ل لو˘خ˘م˘لا

تا˘عا˘ط˘ف˘ن’ا و˘يرا˘ن˘ي˘سس ءا˘ه˘˘نإاو

.ةرمسشلا ةرئادب رركتملا

ةنيطنسسقب يواسسأام يرورم ثداح يف

ةعبرأا و ةريغسصلا هتنبا و دلاولا ةافو
تارايسس ثÓث نيب مادطسصإا يف ىحرج

دمحم هللا ءاطع نب ةيندملا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا  تلخدت

شسمأ’ا موي  ةرامسسأا نيع عاطقلا ةدحو ةقفر بورخلاب فيرسشلا

ينطولا قيرطلاب احابسص فسصنلا و ةنماثلا ةعاسسلا دودح يف

ثداح لجأا نم كلذ و ، ةرامسسأا نيع ةيدلب جرخم50 مقر

ةيحسضلا ،اياحسض60 فلخ ثداحلا ،تارايسس30 نيب مادطسصا

يفوتم ةنسس34 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج نم «ح-م «ىلوأ’ا

،وي˘كو˘ي˘ك ير˘ي˘سش عو˘ن ن˘م ةرا˘ي˘سس ق˘ئا˘سس و˘هو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع˘ب

60 رمعلا نم غلبت ىثنأا شسنج نم «ح-ع» ةيناثلا ةيحسضلا

ظفح ةحلسصم ىلإا امهلقن مت ،ناكملا نيعب ةيفوتم تاونسس

،بورخلاب يلجنم يلع ةديدج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ثث˘ج˘لا

ةيحسضلا ،تاونسس01 رمعلا نم غلبت «ح-شص» ةثلاثلا ةيحسضلا

-ي» ةسسماخلا ةيحسضلا ،ةنسس21 رمعلا نم غلبت «ح-م» ةعبارلا

مهل ركذ شسنج نم اياحسضلا ،تاونسس50 رمعلا نم غلبت «ح

ىلإا اولقنو ناكملا نيعب تافاعسسإ’ا مهل تمدق ةددعتم تاباسصإا

-م» ةسسداسسلا ةيحسضلا، يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا ىفسشتسسم

ةمدسص ةلاح يف ةنسس27 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج نم «ح

ةسشيرح ةدايع ىلإا لقن و ناكملا نيعب تافاعسسإ’ا هل تمدق

،وتناروسس ايك عون نم ةرايسس قئاسس وهو ةرامسسا نيعب رامع

نم  «ع-شش» ةدايقب شسكيليه اطويوط عون نم ةثلاثلا ةرايسسلا

.باسصم ريغ ةنسس05 رمعلا نم غلبي ركذ شسنج
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ةريخألا هسسافنأا ظفلي ينيثÓث
ةيرقب ديسص ةيقدنب نم ران قÓطإا رثإا

وزو يزيتب جواقأا
شسمأا راهن نونقاو ةرئادب نوميم ىسسيع ثاب جواقأا ةيرق تزتها

ةعسشب لتق ةميرج عقو ىلع احابسص ةعبارلا ةعاسسلا دودح يف

هسسافنأا ظفل يذلا و ةنسس13 رمعلا نم غلبي باسش اهتيحسض حار

ةيرق نم ردحني لوهجم شصخسش لبق نم ران قÓطإا رثإا ةريخأ’ا

تدأا ةيلمعلا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسحو .رابقول رازيمث

82 رمعلا نم غلبي ةريطخ حورجب رخآا شصخسش ةباسصإا ىلإا

لازت ’ اميف وزو يزيت ىفسشتسسمب ششاعنإ’ا ةفرغب ايلاح دجاوتم

تفا˘سضأا ا˘م˘ك .ي˘نا˘ج˘لا ف˘ي˘قو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘سصاو˘ت˘م ثا˘ح˘˘بأ’ا

بابسسأا ىلإا لوسصولل تاقيقحتلا و تايرحتلا نأاب انرداسصم

اهرثإا ىلع تزتها يتلا ءاعنسشلا ةميرجلا هذهل يناجلأا باكترا

ةميرجلا نإاف ةراسشإ’ا هيلإا ردجت امكو .افلاسس ةروكذملا ةيرقلا

نم برقلاب يناجلاو ةيحسضلا نيب راجسش عوقو  ةجيتن تعقو

.وزو يزيتب   نونقاوب راوسصب ةيرقب دجاوتم رومخلا عيب لحم
N∏«π S°©ÉO

ةنيطنسسق

ةنيدملاب لتق ةميرجب يهتني راجسش
يلجنم يلع ةديدجلا

دودح يف شسمأ’ا لوأا ةليل يلجنم يلع ةديدجلا ةنيدملا تزتها

باسش اهتيحسض حار لتق ةميرج عقو ىلع Óيل ةنماثلا ةعاسسلا

اهرداسصم نم ةعاسس رخآا تملع دقو هقطنملاب ىرج راجسش دعب

ىلإا هلقن متو رجنخ تانعط ىلإا شضرعت ةيحسضلا نأاب ةسصاخلا

،ليللا فسصتنم دودح يف ةريخأ’ا هسسافنأا ظفل نيأا ىفسشتسسملا

دعب ةرسشابم ةطرسشلا تاوق تماق ةميلأ’ا ةعجافلا هذه رثإا ىلعو

ل˘عا˘ف˘لا ة˘يو˘ه ى˘لإا تل˘سصو د˘قو ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت˘ب ءاد˘ت˘˘ع’ا

حÓسس عاجرتسساو امهفاقيإا نم اهدعب نكمتتل هكيرسشو يسسيئرلا

.ةميرجلا
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ةليسسملأ

اقنسش اهتايحل ادح عسضت ةذاتسسأا
 ءارسضخلا نيع ةيدلبب

اهلزنمب ا˘ق˘ن˘سش ا˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل اد˘ح ةذا˘ت˘سسأا شسمأا لوأا ءا˘سسم تع˘سضو

ةثجلا لقن مت ثيح ةليسسملا ةي’و ءارسضخلا نيع ةيدلبب يلئاعلا

اميف يعرسشلا بيب˘ط˘لا ى˘ل˘ع ا˘ه˘سضر˘عو ةر˘ق˘م ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا

بابسسأ’ا ىقبت ةيسضقلا يف اقمعم اقيقحت نمأ’ا حلاسصم تحتف

.رطسسأ’ا هذه ةباتك دح ىلإا ةلوهجم
U°Édí T°îû°ƒñ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

7506ددعلا0202 توأا90 دحألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

مامأأ ،يئابرهكلأ رايتلأ يف عاطقنأ رثإأ ،ةلماك تاعاسس01 نم ديزأ’ اسسمأد امÓظ اهتايدلبب ةرمسشلأ ةرئأد ناكسس شسمأأ لوأأ ةليل ششاع
.اهريغو ةيلزنمورهكلأ ةزهجأ’أ فلتخم ليغسشت يف ةيئابرهكلأ ةقاطلل ةديأزتملأ ةجاحلأو ةعفترملأ ةرأرحلأ تاجرد

ةرمسشلاب ءابرهك نود تاعاسس01 نم ديزأأ

ةرئادلا رقم مامأا جاجتحلاب اوماق نونطاوملا
يئابرهكلا رايتلل ةرركتملا تاعاطقنإلا ببسسب
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ةيرسضحلا ةميرجلا ةبراحم راطإا يف

ةيدسسجلا ةمÓسسلا ىلع ظافحلا و

ةي’و نمأا حلاسصم تماق ،نينطاوملل

ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘ب˘سسلا لÓ˘خ ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق

نم ةلمجب،0202 ةنسس نم ىلوأ’ا

دد˘ع˘ب قا˘ي˘سسلا تاذ ي˘˘ف تاءار˘˘جإ’ا

ة˘ي˘طر˘سشلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘˘م

تسسم ةيل˘م˘ع3639 ـل تل˘˘˘˘˘سصو

لماك ربع ةعزوم ةطقن57581

ةيلمع93 اه˘ن˘م ،ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا
م˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ع˘م ة˘كر˘˘ت˘˘سشم

نم ،اسصخسش74716 ةبقارم اهلÓخ

ن˘˘م تن˘˘كم و ةأار˘˘˘ما544 مهن˘ي˘ب

مهنيب نم اسصخسش8141 فيقوت

يف قيقحت لحم اوناك اسصخسش763
نم ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا لمح اياسضق

ةرتفلا شسفن لÓخ .ءاسسن30 مهنيب
،ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ة˘ي’و˘لا ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم

شسا˘سسم ة˘ي˘˘سضق1241 تل˘˘ج˘˘سس
،يدمع حرج و برسض شصاخسشأ’اب
زجنأا ،اهريغو ديدهت ،متسش و بسس

زاجنإا ةب˘سسن˘ب ة˘ي˘سضق8621 اهنم

0571 ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف طرو˘˘ت32.98%

امك ،ةأارما061 مهنيب نم اسصخسش

ةحلسسأا لمح ةيسضق392 ليجسست مت

ةئاملاب001 ةبسسنب اهلح مت ءاسضيب

،اهيف اطرو˘ت˘م123 فيقو˘ت ع˘م

نمأ’ا حلاسصم ىقبت ماقرأ’ا ةغلبو

ظافحلا يف ةرابج تادوهجمب موقت

امك،هتاكلتمم و نطاوملا نمأا  ىلع

شسحلاب عتمتلاب بلاطم نطاوملا نأا

ةيأا نع غيلبتلا لÓخ نم ةظقيلاو

 .ةنيكسسلا و نمأ’اب شساسسم وأا ةميرج

ةيطرسش ةيلمع3639 ءأرجإأو هوبسشم فلأأ26 ةبأرق ةبقأرم تمت امنيب

ةنيطنسسقب  ءاسضيبلا ةحلسسألا لمح اياسضق يف اسصخسش123 فيقوت
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ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا تاو˘˘ق تر˘˘جأا

ةعسساو تÓمح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب

ي˘ل˘ع ةد˘يد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب قا˘ط˘ن˘لا

نينطاوم فيقوتب او˘ما˘قو ،ي˘ل˘ج˘ن˘م

ةعاسسلا دعب شضورفملا رجحلا اوقرخ

بابسش م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م و ،Ó˘ي˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا

،رجحلا ةرتف يف ءاوسش ةبدأام اوماقأا

تماقو .تاعمجتلا شضعب نع كيهان

ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا
راطإا يف ،شسمأا لوأا ةيليل تامهادمب
ةبراحمو مارجإ’ا رؤوب ىلع ءاسضقلا

اهنم ايعسس ،شضيبأ’ا حÓسسلا لمح
˘ما˘ظ˘ن˘لاو ن˘مأ’ا ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ة˘ن˘ي˘كسسلا نا˘م˘سضو ،ن˘ي˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ي’و ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘ل
ن˘˘˘كا˘˘˘مأ’ا شضع˘˘˘ب تفد˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
زجاو˘ح تع˘سضو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘هو˘ب˘سشم˘لا

باحسصأا ديرجت ا˘ه˘لÓ˘خ م˘ت ة˘ت˘قؤو˘م

رجحلا مهقرخل قئاثولا نم تابكرم
نم ةيادب ة˘ي’و˘لا ى˘ل˘ع شضور˘ف˘م˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لإا Ó˘ي˘ل ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا
تن˘كم˘تو ،ر˘ج˘ف˘لا د˘ع˘ب ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا

شصخسش فيقوت نم كردلا حلاسصم
ىلإا هدايتقا متو ،شضيبأا احÓسس لمحي
ماي˘ق˘ل˘ل ةرا˘م˘سس ن˘ي˘ع˘ب ة˘قر˘ف˘لا ر˘ق˘م
مت امك ،هدسض ةينوناقلا تاءارجإ’اب
نيهو˘ب˘سشم شصا˘خ˘سشأا ةد˘ع ششي˘ت˘ف˘ت

تر˘م˘ثأا ا˘م˘ك ،تا˘˘م˘˘هاد˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

نم ةعومجم ىلع روثعلاب تايلمعلا

ا˘ه˘ب ة˘لوا˘ط لو˘˘ح او˘˘نا˘˘ك با˘˘ب˘˘سشلا

ن˘م ة˘ي˘م˘ك اور˘سضحأا ا˘م˘ي˘˘ف ،ةاو˘˘سشم

فرط نم مهقيرفت مت ثيح ،موحللا

ىلإا هجوتلاب مهتبلاطمو كردلا ناوعأا

ةرورسض ىلع اوددسش امك مهلزانم

م˘ه˘نأا و ة˘سصا˘خ تا˘ما˘˘م˘˘كلا ءاد˘˘ترا

ة˘برا˘ق˘ت˘م تا˘فا˘سسم ى˘ل˘ع اود˘جاو˘˘ت

 .ةبدأاملل مهريسضحت لÓخ

يحسصلأ رجحلأ نيقراخ Óيل ءأوسش ت’واط أوماقأأ نم مهنم

نيهبتسشملا ضضعب فقويو ةعسساو ةيليل تامهادم نسشي  ةنيطنسسق كرد
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ي˘ت˘لا نار˘ي˘˘ن˘˘لا ة˘˘جو˘˘م تب˘˘ب˘˘سست

ما˘يأ’ا لÓ˘خ ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و تبر˘سض
ةياد˘بو ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا
فلأا نم رثكأا ريمدت يف توأا رهسش
ميلقا ربع يباغلا ءاطغلا نم راتكه
أاوسسأا يف كلذو ششينروكلا ةمسصاع
ق˘ئار˘ح شصخ˘ت ة˘ي˘عو˘ب˘سسأا ة˘ل˘ي˘سصح
تاونسس ةدع ذنم لجيجب تاباغلا
يتلا ةلوهملا قئارحلا تببسست دقو.

ل˘ج˘ي˘ج ن˘م ق˘طا˘ن˘˘م ةد˘˘ع تبر˘˘سض

نم ةيدلب51 نم رثكأا تسسم يتلاو

فسصن نم رثكأا ىرحأ’اب وأا ةي’ولا

ةيدلب82ب ةردقملا ةي’ولا تايدلب

0001 لا ءاهز ريمدتو فÓتا يف

كيهان ةيباغلا تاحاسسملا نم راتكه

راجسشأ’ا نم اراتكه03 وحن نع

ةيقب نع ثيدحلا نود اذهو ةرمثملا

ةيحÓفلا اميسس ىرخأ’ا تاحاسسملا

اهنم ددع رمد يتلا نجادملا ىتحو

تايدلبب اسصوسصخ قئارحلا هذه يف

دبع ريمأ’او رهطلا جرب ، ةفقسشلا

رثكأا قوفن يف ببسست ام وهو رداقلا

بسسح تو˘˘كت˘˘˘ك0004 نم

تنا˘كو .ة˘ي˘م˘سسر ر˘ي˘غ تا˘ي˘ئا˘سصحإا

ةعمجلا ، لوجع داو يريخ تايدلب

د’وأا ، ر˘ه˘ط˘لا جر˘ب ، ي˘ب˘ي˘ب˘ح ي˘˘ن˘˘ب

ةمايز ، حبار د’وأا ، فداهلب ، ركسسع

رثكأا ةلميجو ةنسسكات ، ةيروسصنم

قئارحلا هذه ن˘م ارر˘سضت تا˘يد˘ل˘ب˘لا

يف مايأا ةدعل اهسضعب رمتسسا يتلا

ي˘ف ءا˘ف˘˘طإ’ا ح˘˘لا˘˘سصم ز˘˘ج˘˘ع ل˘˘ظ

فعسضو قئارحلا هذه ىلع ةرطيسسلا

قطانملا شضعب ىلا هجو يذلا داتعلا

تلعتسشا يتلا قئارحلا دامخإا لجأا نم

هذ˘ه تر˘ب˘ت˘عأا ا˘م˘ك ، ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘˘ب

يف أاو˘سسأ’ا ة˘ي˘عو˘ب˘سسأ’ا ة˘ل˘ي˘سصح˘لا

ة˘م˘سصا˘ع˘ب تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘˘ح را˘˘سسم

امم تاو˘ن˘سس ةد˘ع ذ˘ن˘م ششي˘نرو˘كلا

لمحت نأا ةيناكمإا نم فواخملا زعي

يف قئارحلا هذه نم ديزملا مايأ’ا

ةفاجلاو ةراحلا ءاوجأ’ا رارمتسسا لظ

د˘ق ا˘م و˘هو ششي˘نرو˘كلا ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘ب

ن˘م د˘يز˘˘م˘˘لا ر˘˘ي˘˘مد˘˘ت ي˘˘ف م˘˘ها˘˘سسي

لجيجب ةي’وب ةي˘با˘غ˘لا تا˘حا˘سسم˘لا

07 نم رثكأا تاباغلا يطغت يتلاو

قوفت يت˘لا ا˘ه˘ت˘حا˘سسم ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

.عبرم رتموليك يفلأ’ا

 ةيدلب51 نم رثكأأ تسسم

 لجيجب تاباغلا نم راتكه فلأا نم رثكأا مهتلت نارينلا



يرئإزجلإ قرششلإ ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

نييبانعلا ءاضضف7506ددعلا0202 توأا90 دحألا6
 ةريطخ ةيئايميك دإوم مطامطلإ ليوحت عناشصم  سضعب يمر ءإرج

صسوبيضس داوب كامضسألا نم نانطأا قوفن
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.ةينمأ’إ تاهجلإ ىتحو ةينعملإ تاطلشسلإ فرط نم عدرلإو ةباقرلإ بايغ لظ يف رهنلإ ىرجمب ةماشس دإومو تÓشضف يمر
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ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ردا˘˘˘˘شصم˘˘˘˘˘لا بشسحو
ي˘˘˘˘مر نإا˘˘˘˘ف ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘لا تدروأا
عم ةنشس لك نمازتت تÓشضفلا

مغرو مطامطلا ل˘يو˘ح˘ت م˘شسو˘م
نينطاوملل ةرر˘كت˘م˘لا تاءاد˘ن˘لا

لإا ةئيبلا ةيامح تايعمج اذكو
نوؤوجلي ع˘نا˘شصم˘لا با˘ح˘شصأا نأا
ضصلختلل ةنشس لك ءارجإلا ضسفنل
ةروطخ مغر ةماشسلا داوملا نم
ىتحو كامشسأÓل ةبشسنلاب عشضولا
ىلع ةرششتنملا ةرمثملا راجششألا

نأاو قبشس ثيح يداولا فافشض
د˘شض ىوا˘كششب نو˘حÓ˘˘ف مد˘˘ق˘˘ت
ةايح ل نكل عناشصملا باحشصأا
نأاو ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل
عباتلا ءزجلاب لجشست تازواجتلا
ها˘ي˘م نأا ا˘م˘ل˘ع فرا˘ط˘لا ة˘يلو˘˘ل
يشسيئرلا رد˘شصم˘لا د˘ع˘ت يداو˘لا
ة˘ي˘عارز˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا ي˘ق˘˘شسل

جشضنت يتلا ةيم˘شسو˘م˘لا ة˘شصا˘خ
كلت نأا لإا فيشصلا لشصف لÓخ
نود تلا˘ح ة˘ما˘شسلا تÓ˘˘شضف˘˘لا
قبشس دقو يداولا هايم لامعتشسا
ن˘م تارا˘˘ت˘˘كه˘˘لا فÓ˘˘تإا م˘˘ت نأا
ةشصا˘خ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘لا
لامعتشسا ءارج ر˘م˘حألا خ˘ي˘ط˘ب˘لا
يقشسلا ةيلمع يف ةثولملا هايملا
هايم لا˘م˘ع˘ت˘شسا ةرو˘ط˘خ˘ل ار˘ظ˘ن
داوم ىلع يوتحت يتلا يداولا

. ةلتاق ةماشس ةيئايميك

ن˘ي˘مو˘ي˘لا لÓ˘خ ل˘˘ج˘˘شس د˘˘قو

نم ريطا˘ن˘ق˘لا قو˘ف˘ن ن˘ي˘طرا˘ف˘لا

يداولا˘ب ضشي˘ع˘ت ي˘ت˘لا كا˘م˘شسألا

كل˘˘˘˘ت نأا كلذ ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خألاو

اهفذق˘ت ا˘ه˘قو˘ف˘ن د˘ن˘ع كا˘م˘شسألا

امم يداو˘لا فا˘ف˘شض ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا

كلت نوع˘م˘ج˘ي لا˘ف˘طألا ل˘ع˘ج˘ي

اهكÓهتشسا ةيناكمإا عم كامشسألا

عشضولا ةروطخل مهلهج لظ يف
بابششلا ضضعب ءوجل بناج ىلإا
ةرواجملا قطان˘م˘لا ن˘م لا˘ط˘ب˘لا
ا˘ه˘ع˘ي˘بو كا˘م˘شسألا كل˘ت ع˘م˘ج˘˘ل
ةباقرلا بايغ لظ يف ءايحألاب
امم ة˘جزا˘ط كا˘م˘شسأا˘ك ءا˘ي˘حألا˘ب
تاممشستب نيكلهتشسملا بيشصي

دقو لبق نم ثدح املثم ةريطخ
قطانملاو ةقطنملا ناكشس دششان
ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ةروا˘ج˘م˘لا

ارظن لجاعلا ل˘خد˘ت˘لا فرا˘ط˘لا˘ب
هايم نأا امل˘ع ع˘شضو˘لا ةرو˘ط˘خ˘ل
هاي˘م ى˘لإا تلو˘ح˘ت ضسو˘ب˘ي˘شس داو
لامعت˘شسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق ر˘ي˘غ ة˘ثو˘ل˘م
لي˘شصا˘ح˘م˘لا ي˘ق˘شس ي˘ف ة˘شصا˘خ
ا˘م˘م ةر˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
ها˘ي˘م˘لا كل˘ت عا˘ي˘شض ي˘ف م˘ها˘شسي
مغر ةحÓفلاب ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسا نود
ي˘˘ق˘˘شسلا ها˘˘ي˘˘م ردا˘˘شصم ضصق˘˘˘ن

. فراطلاو ةبانع يتيلوب

 راطمأ’إ هايم تاعمجم و ةيدوأ’إ رهج يف عإرشسإ’إ ىلع ددششي  يميرب

 ابيرق امهحتفل ادادعتضسا ناوهز صسافر و ةبورخلا ئطاوضش نم ماكرلا عفر
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لامج يمير˘ب» ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو دد˘شش

عارشسإلا ةيمهأا ىلع ضسمأا  «نيدلا

هاي˘م تا˘ع˘م˘ج˘مو ة˘يدوألا ر˘ه˘ج ي˘ف

رطشسملا جمانربلا راطإا يف راطمألا

هذهب تاناشضيفلا راطخأا نم ةياقولل

.ةيلولا

را˘˘طإا ي˘˘فو «ي˘˘م˘˘ير˘˘ب» ي˘˘˘لاو˘˘˘لا

ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ةر˘م˘ت˘شسم˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م˘˘لا

ةيدلب ءايحأا ربع ةيومنتلا عيراششملا

ةلمج دقفتب تبشسلا ضسمأا ماق ،ةبانع

رارغ ىلع ةيدوألا رهج عيراششم نم

تاعم˘ج˘م و ة˘يدوألا ر˘ه˘ج عور˘ششم
ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب ر˘ب˘ع را˘ط˘مألا ها˘ي˘˘م
فا˘˘شصف˘˘˘شصلا ي˘˘˘ح داو˘˘˘ك ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع
نع كيهان ةششرف داو رهج عورششمو
ىلع ة˘ير˘شضح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا عور˘ششم رار˘غ
ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا عور˘˘ششمو م˘˘ير˘˘لا ي˘˘ح˘˘ل

انكشسم8201 ي˘˘ح˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
يحشصلا فرشصلا ةكبشش عورششمو
ءىطاوشش نم ما˘كر˘لا ع˘فر ة˘ي˘ل˘م˘عو
ادادعتشسإا ناوهز ضسافر و ةبورخلا
ةرايزلا هذه لÓخو .ابيرق امهحتفل
فلتخم˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ي˘لاو˘لا ىد˘شسأا

ريياعملا مارتحإا ةرورشضب نيلواقملا
اهقباطت ىدمو اهيلع قفتملا ةينقتلا

ىتح ةبولطملا تا˘ف˘شصاو˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ىو˘˘ت˘˘˘شسم ي˘˘˘ف نو˘˘˘كت
فور˘˘ظ ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

ددشصلا اذ˘ه ي˘ف ادد˘ششم م˘ه˘ت˘ششي˘ع˘م
لا˘غ˘ششألا ةر˘ي˘تو ي˘ف عار˘شسإلا ى˘ل˘ع
ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘شست˘˘ل
دراوملا ريزو نأا ردجيو .ةددحملا
لمع ةرايز لÓخو قباشسلا ةيئاملا

ناك9102 ةفئاشص يف ةبانع ةيلول

002 ةميقب ايلام افÓغ نأاب حرشص دق
زا˘ج˘نإل ه˘شصي˘شصخ˘ت م˘ت جد نو˘ي˘ل˘˘م

يف كلذو ةبانعب ةيدوألا رهج لاغششأا
نم ةياقولل رطشسملا جمانربلا راطإا
. تاناشضيفلا راطخأا

داد˘عإا م˘ت ه˘نأا˘˘ب ( ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح) د˘˘كأاو
ة˘˘يدوألا ر˘˘ه˘˘ج˘˘ل ضصا˘˘˘خ ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
ة˘ئ˘ي˘ه˘تو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
ىطعأا ثيح را˘ط˘مألا ها˘ي˘م يرا˘ج˘م
تار˘ب˘خ˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شسÓ˘ل تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تارا˘طإلا م˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘˘خ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
دعاقتلا ىلع تليحأا يتلا ةريشسملا
ءادأا ة˘ي˘قر˘تو ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ر˘˘ي˘˘طأا˘˘ت˘˘ل
عا˘ط˘ق˘لا اذ˘ه˘˘ب ة˘˘ير˘˘ششب˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
. ضساشسحلا

بنعلإ دإو ةيدلب حلاشصم فرط نم اهدامتعإ’ إديهمت

صشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملاب ةماعلا اهتايعمج دقعت ةيعمج41
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ةيعامتجا ةيعمج41 تدقع
اهتايعمج ضسيمخلا موي ةيريخو
ىلع لوشصحلل اد˘ي˘ه˘م˘ت ة˘ما˘ع˘لا
.دامتعإلا

ةيلولا ناويد حلاشصم تلاقو
اد˘˘ي˘˘ق˘˘ت ه˘˘نأا ضسمأا ة˘˘بد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةئيهتلاو ةيلح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ة˘ب˘ه˘ل˘ل ا˘ن˘ي˘م˘ث˘ت» و ة˘ي˘نار˘م˘˘ع˘˘لا
يرئازجلا بع˘ششل˘ل ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا
ة˘مزأا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع نا˘˘بأا ي˘˘ت˘˘لا

تا˘ي˘شصو˘ت ة˘ع˘با˘ت˘˘مو ،ا˘˘نورو˘˘ك
عمت˘ج˘م˘لا ر˘ي˘طأا˘ت لو˘ح ةرازو˘لا
ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘ند˘˘م˘˘لا

ربع يوعمجلا لمعلاو يناجللا

حلاشصم تمدقأا ،ةعطاقملا ميلقإا

ضسيمخلا موي ةيرادإلا ةعطاقملا

باب˘ششلا راد˘ب0202 توأا6

حلاشصم روشضحبو ضشيرلا عارذ

ة˘ير˘يد˘م˘لا و بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘˘ل˘˘ب

و ةشضايرلاو بابششلل ة˘بد˘ت˘ن˘م˘لا

فارششإا تحت يئاشضقلا رشضحملا

ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘˘لا،

يششاششوب ضشيرلا عارذ ةيرادإلا

دا˘ق˘ع˘نا م˘ي˘شسار˘م ى˘ل˘ع ة˘ل˘ي˘˘شسو

ةيعمج41 ل ةماعلا تايعمجلا

ةيعمج2  و يح ةنجل11 اهنم

ةيدجشسم ةينيد ةنجل1 و ةيريخ

ة˘ي˘ع˘م˘ج  ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تشسم ثي˘ح

005 ي˘˘ح ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

راهدزلا ةيعمج ،ةزارخ نكشسم

ةيعمج ، طشسو رامع بياع يح

يعامت˘جا ن˘كشسم0001 يح

ىفطشصم نب ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

ر˘ظ˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ، ةدو˘˘ع ن˘˘ب

لدع انكشسم738 يح ليمجلا

ىفطشصم نب ةديد˘ج˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا

ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج، ةدو˘ع ن˘ب

ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ،را˘˘م˘˘ع بيا˘˘ع ي˘˘ح˘˘ل

عارذ ةيريخ˘لا ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ل˘ما˘نألا

007 يحل لمألا ةيعمج ،ضشيرلا

ح˘ت˘ف˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج، ةزار˘خ ن˘كشسم

ةديدجلا ةنيدملا نكشسم0001

ةيعمج، ةدوع نب ىفطشصم نب

، دا˘˘يز داو ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ترلا
لظلا ةق˘ط˘ن˘م˘ل راو˘نألا ة˘ي˘ع˘م˘ج
يحل راونألا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،ةر˘كا˘كب˘ل

نيشسدنهملا ةيعمج،2 ةزارخ
نب ةديدجلا ةنيدملا لدع ءايحأل
ة˘ي˘ع˘م˘ج، ةدو˘ع ن˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘شصم
، زكرم بنعلا يداو ءايحأا داحتا
دجشسمل ةيدج˘شسم ة˘ي˘ن˘يد ة˘ن˘ج˘ل

ة˘ن˘يد˘م˘لا لد˘ع ن˘كشسم0052
ةدوع نب ىفطشصم نب ةديدجلا

ةعطاقملا حلاشصم تلقنت امك
ةقطنم ىلإا ضشيرلا عارذ ةيرادإلا
بن˘ع˘لا يداو˘ب ةر˘كا˘كب˘ل ل˘˘ظ˘˘لا

دقعل يئاشضقلا ر˘شضح˘م˘لا ة˘ق˘فر
يحلا ةنج˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا
.ناكملا نيعب ةركاكبل

قبشسم راعششإإ نود

ةيئاوضشع تادايز نوضضرفي راجت
 ةيندعملا هايملا راعضسأا يف

تادا˘يز ما˘ّيألا هذ˘ه لÓ˘خ را˘ّج˘ت˘لا ن˘˘م دد˘˘ع ضضر˘˘ف
فلتخم نم ةيندعملا هايملا راعشسأا تّشسم ةيئاوششع
يتلا تادايزلا يهو ،قبشسم راعششإا ّيأا نود ماجحألا
يف نطاوملا اهبعوتشسي ملو كلهتشسملا اهمهفي مل
ىلع بلطلا اهيف رثكي يتلا ةشساّشسحلا ةرتفلا هتاه
ةرار˘ح˘لا تا˘جرد عا˘ف˘ترا بب˘شسب ة˘ي˘ند˘ع˘م˘لا ها˘ي˘م˘لا

ةّداملا هذ˘ه ءا˘ن˘ت˘قا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا لا˘ب˘قإا ةر˘ث˘كو
لشصف يف اهكÓهتشسا فعاشضتي يتلا ةيكÓهتشسإلا
نوّيرئازجلا ناك دقف لشصّتم قايشس يفو ،فيشصلا
رثإا ةيندعملا هايملا راعشسأا يف تاشضيفخت نورظتني
نأاششلا اذه يف «قيزر لامك» ةراجتلا ريزو دوعو
دوجوب نيكلهتشسملا ريخألا اذه نأامط نيأا ،ارخؤوم
نأا لبق ةيندعملا هايملا ىلع ابيرق أارطيشس اشضافخنا
راع˘شسألا ت˘ّشسم ة˘ي˘ئاو˘ششع تادا˘يز˘ب ءلؤو˘ه أا˘جا˘ف˘ت˘ي
تزفق دقف لشصّتم قايشس يفو ،ةموهفم ريغ ةفشصب
ةعشس نم ةيندعملا هايملا ةروراق راعشسأا ماّيألا هذه

تÓحملا نم ديدعلا لخاد جد53 ىلإا ،رتل5.1

يف ارانيد03 دودح يف تناك نأا دعب ،كاششكألاو
ةعشس نم ةروراقلا رعشس غلب اميف ،ةيشضاملا رهششألا

5 ـب ردقت ةدايزب يأا ،ايرئازج ارانيد52 رتل5.0

تقو يف ،جد02 قباشسلا يف اهنمث غلب نأا دعب ريناند
نود ةميدقلا راعشسألا ىلع نورخآا راّجت هيف ظفاح
نأا ىلإا ةراششإلا ردجت ،اهيلع ةديدج تادايز ضضرف
ىلع ترشصتقاو تامÓعلا عيمج لطت مل تادايّزلا
رخآا» وثّدحم هحشضوأا ام وهو ،رخآلا نود ضضعبلا
راجتلا ضضعب لبق نم ةدوشصقم ةدايز هّنأا «ةعاشس
لÓغتشساب ماّيألا هذه نوموقي نيذلا نيبراشضملاو
فيشصلا ل˘شصف ي˘ف ةدا˘م˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘ط˘لا ةر˘ث˘ك
.نيكلهتشسملا بويج فازنتشسل

hd«ó S°Ñà»

ةي’ولاب ةحايشسلإ عاطقل إديدج ’اجم حتفيشس

لخدتلا يلاولا دضشاني رمثتضسم
براقب صصاخلا هعورضشم ثعبل

ةهزنلا
يميرب نيدلا لامج ةبانع يلاو ضصاخ رمثتشسم دششان
براقب ضصاخلا هعورششم قÓطإل لخدتلا لجأا نم
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فا˘شضإا ل˘كششي نأا ه˘نأا˘شش ن˘م يذ˘لا ة˘هز˘ن˘˘لا
بحاشص حشضوأا ثيح ،ةيلولا يف ةحايشسلا عاطقل
اقفو براقلا زيهجتب رهششأا ذنم ماق يذلا عورششملا
نأاب عيراششملا هذه لثمب ضصاخلا طورششلا رتفدل
ةيلولاب يذي˘ف˘ن˘ت˘لا زا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘ع لوألا لوؤو˘شسم˘لا

هل دكأاو ةيراجلا ةنشسلا نم يرفيف91 موي لبقتشسا
نأا ريغ ،ةيرامثتشسلا عيراششملا هذه لثم معدي هنأا

اهشضرف يتلا فورظلاب اهدعب مدطشصا رمثتشسملا اذه
هتا˘ط˘ط˘خ˘م ع˘ي˘م˘ج تب˘ل˘ق ي˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ريغ هشسفن دجو ثيح ،عورششملا اذه ثعبب ةشصاخلا
نأا دعب اشسنرف نم نطولا ضضرأا ىلإا ةدوعلا ىلع رداق
نيب ة˘ير˘ح˘ب˘لاو ة˘يو˘ج˘لا تÓ˘حر˘لا ع˘ي˘م˘ج ءا˘غ˘لإا م˘ت
نم ةياقولاب ةشصاخلا ريبادتلا راطإا يف كلذو نيدلبلا
بحاشصل اق˘فوو اذ˘ه ،ه˘ت˘ح˘فا˘كمو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف
ةبانع ةيلو ىلإا ارخؤوم هتدوع دعبو هنأاب ،عورششملا

اهب ترداب يتلا ةشصاخلا تÓحرلا ىدحإا نتم ىلع
ةدع نم نطولا ضضرأا ىلإا اهاياعر ةداعإل ةلودلا
نأا هل دكأا يذلا يلاولا ناويد ضسيئر هلبقتشسا ،نادلب
ي˘ف ا˘˘م ل˘˘كب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ةدارإا ه˘˘يد˘˘ل
ضضرأا ى˘ل˘ع عور˘ششم˘لا اذ˘ه د˘ي˘شسج˘ت˘ل ه˘ت˘عا˘ط˘ت˘˘شسا
ةهزنلل عورششم لوأا نوكيشس هنأاو اشصوشصخ ،عقاولا
اذه ةيمهأا نم ديز˘ي˘شس ا˘مو ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو˘ب ة˘ير˘ح˘ب˘لا
تبرتقا يذلا ةديدجلا ةيرحبلا ةطحملا وه عورششملا
ةباوب نوكت˘شس ي˘ت˘لاو ءا˘ه˘ت˘نلا ن˘م ا˘ه˘ي˘ف لا˘غ˘ششألا

ة˘شصا˘خ˘لا ىر˘خألا ع˘يرا˘ششم˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا قÓ˘طإل
لوؤوشسملا كرحت وه نآلا ىقبي نكل ،ةيرحبلا ةهزنلاب
لجأا نم ةبانع ةيلوب يذيفنتلا زاهجلا نع لوألا
هذه ناكشس نيكم˘تو ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا اذ˘ه م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت
ة˘ير˘ح˘ب ة˘هز˘ن˘ب عا˘ت˘م˘ت˘شسلا ن˘م ا˘˘هراوزو ةر˘˘ي˘˘خألا
يلحملا يلحاشسلا طيرششلا اهلÓخ نم نوفششتكي
.ىرخأا ةيواز نم

hd«ó gô…
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تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا تر˘˘كن˘˘ت˘˘شسإا
ةبانع ةيلوب ةدمتعملا ةيبÓطلا
مه˘ئا˘شصقإا و راو˘ح˘لا با˘ب ق˘ل˘غ،
كيهان ،تاعامت˘جإلا ع˘ي˘م˘ج ن˘م
ن˘م ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لا بي˘لا˘شسألا ن˘ع

بشسح،ة˘ع˘ما˘ج˘لا ةرادإا فر˘˘ط

ةعا˘شس ر˘خآا زو˘ح˘ت يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا
هذ˘ه ي˘تأا˘تو، ه˘ن˘م ة˘خ˘شسن ى˘ل˘˘ع
ةعماجلا فر˘ط ن˘م تا˘فر˘شصت˘لا

ريغ فرظ يف تاميظنتلا بشسح
ة˘ن˘شسلا ح˘ب˘شش ، بب˘شسب بشسا˘ن˘˘م
ر˘ي˘شصم دد˘ه˘˘ي يذ˘˘لا ءا˘˘شضي˘˘ب˘˘لا
نيطلا داز يذلا رمألاو ةبلطلا
يبÓط ميظنت ءاعدتشسإا وه ةلب
، ر˘˘يزو˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م د˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م

ةر˘˘شسألا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘شضيو
، يشضاملا سسرام ذنم ةيعماجلا
بابل حتف وأا قيشسنت يأاب مقت مل
ةعماج ةبلط يلثمم عم راوحلا
حرط لجأا نم ةبانع راتخم يجاب
لولح داجيإا و ةبلطلا تلاغششنإا

يتلا ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا حا˘ج˘نإل
، ءاشضيب ةنشسب ةددهم تحبشصأا

ةيليوج91 خ˘يرا˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإا
مت نيأا ، ةنشسلا هذه نم يشضاملا
بتا˘˘كم˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور˘˘˘ب لا˘˘˘شصتإلا
ةيبÓطلا تاميظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا

، ةبانع ةعماج ةرادإا فرط نم
هدقع جمربم عامتجإا سصوشصخب

اذه ، يشضاملا ةيليوج02 موي
حرط لجأا نم نكي مل عامتجإلا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘˘كا˘˘ششم ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م وأا

سسفن بشسح ةيع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلاو
ببشسب اعام˘ت˘جإا نا˘ك ل˘ب نا˘ي˘ب˘لا
و يلاعلا ميلعتلا ريزو ةميلعت
نيوكت لجأا نم يملعلا ثحبلا
ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا لو˘˘خد˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
اهنايب يف تاميظنتلا فيشضتو،
ف˘˘ل˘˘كت م˘˘ل ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ةرادإا نأا
داجيإا و ر˘ي˘كف˘ت˘لا ءا˘ن˘ع ا˘ه˘شسف˘ن
ءاشسؤور سضعب ل˘كششم˘ل ل˘يد˘ب˘لا
ن˘ع عا˘م˘ت˘جإا د˘˘ق˘˘ع˘˘ب بتا˘˘كم˘˘لا

برغألا و «موز» ةينقت قيرط
ةشسايشس جاهتنإا وه اذه لك نم
، ة˘ي˘شصو˘لا ةرازو˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘˘ب

تدحت ةعماجلا ةرادإا نأا ثيح
تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا دا˘˘ع˘˘بإا˘˘ب ةرازو˘˘لا
و راوحلا باب قلغ و ةيبÓطلا
ىلع ةرازولا تدكأا املاطل يذلا

حر˘˘˘˘ط و ه˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف ةرور˘˘˘˘˘شض
لولح داجيإا و ةبلطلا تلاغششنإا

قرط نع ثحبلا و اهل ةيرذج
عم ةيعما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا˘ب جور˘خ˘لا
ةرشسألا لك ةمÓشس ىلع ظافحلا
تعد ر˘ي˘خألا ي˘ف، ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةدمتعملا ةيبÓطلا تامي˘ظ˘ن˘ت˘لا

دقع ةداعإا ىلإا ، نايبلا لÓخ نم
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘يرود تا˘عا˘م˘˘ت˘˘جإا
ل˘˘ك رو˘˘شضح˘˘ب «موز» ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت
ة˘˘ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا بتا˘˘˘كم˘˘˘لا ءا˘˘˘شسؤور
نم اهب فرتع˘م˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل

و˘ه ا˘م˘ك ، ط˘ق˘ف ةرازو˘لا فر˘˘ط
تاعماجلا لكل ةبشسنلاب لاحلا
يعرشش باختنإا ةداعإا و، ةينطولا
تا˘م˘ظ˘ن˘م˘˘لا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م˘˘ل
.ةيبÓطلا
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فلتخمو نييرأدإ’أ نيلوؤوسسملابً اعابت هتعمج ةيرواسشتلأو ةيقيسسنتلأ تاعامتج’أو تأءاقللأ نم ةلسسلسس ىلع ،ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم ،عنام دمحم ذاتسسأ’أ فرسشأأ
تاعامتج’أ هذه لÓخ مت ثيح0202/1202 يعماجلأ لوخدلأو9102/0202 ةيعماجلأ ةنسسلأ ماتتخ’ ريسضحتلأ راطإأ يف ةعماجلأ ىوتسسم ىلع نييعامتج’أ ءاكرسشلأو نيلعافلأ

.يراجلأ توأأ32 خيرات نمً ءأدتبأ ةيجوغأديبلأ ةطسشنأ’أ فانئتسساب ةقلعتملأ بنأوجلأ ةفاك لوح رأوحلأو رواسشتلأ

  راتخم يجاب ةعماج ريدم فأرسشإأ تحت

ديدجلا يعماجلا لوخدلاو ةيعماجلا ةنشسلا ماتتخا ةشساردل تاعامتجلا نم ةلشسلشس

تاعامتجإ’أ فلتخم نم اهئاسصقإأو رأوحلأ باب قلغ ببسسب

ةعماجلا ةرادإا فرط نم ةجهتنملا بيلاشسألا ركنتشست ةيبÓطلا تاميظنتلا

ةـــحوتفم ةـــلاسسر
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ن˘˘م ة˘˘ل˘˘شسل˘˘شسلا هذ˘˘ه تح˘˘م˘˘شسو

ءار˘˘˘ثإاو سضر˘˘˘ع˘˘˘ب تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلا

يحشصلاو يجوغاديبلا لوكوتوربلا

ةيلخلا هت˘حر˘ت˘قا يذ˘لا ي˘تا˘مد˘خ˘لاو

ةبانع ةيعماجلا ةن˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ةيليوج12 خيراتب اهبيشصنت مت يتلا

تاءاقللا عي˘م˘ج تفر˘عو ،ي˘شضا˘م˘لا

عيمجلً افثكم ًاطاششن تاعامتجلاو
مدق ىلع نولمعي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لا

نامشضلاو ريشضحتلا لجأا نم قاشسو
يف ةيجوغاديبلا ةطششنألا فانئتشسل
ةحشص نمشضي امب ،فورظلا نشسحأا

ةر˘˘˘شسألا دار˘˘˘فأا ة˘˘˘فا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘شسو
نم ةلشسلشس دقعتشس امك ،ةيعماجلا
لبقملا عوبشسألا ةيادب تاعامتجلا

لجأا نم تايلكلا فلتخم مقاوط عم

ةيراجلا تاريشضحتلا ىلع فوقولا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘كلا ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع
هذ˘ه ل˘ك ع˘ب˘ت˘ت نأا ى˘˘ل˘˘ع ما˘˘شسقألاو
لÓ˘خ ،تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ةلشصوح سضرعب ،لب˘ق˘م˘لا عو˘ب˘شسألا

اذك و ةدراولا تاحارتقإلا ةفاك نع
ءاشضعأا ىلع اهيلإا لشصوتملا جئاتنلا
ماتتخا ريشس ةعباتمل ةيلحملا ةيلخلا

9102/0202 ةي˘ع˘ما˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا

ي˘ع˘ما˘ج˘لا لو˘خد˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لاو

ي˘ف ثب˘ت˘شس ي˘ت˘لاو،0202/1202
لو˘كو˘تور˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘غ˘˘ي˘˘شصلا
،يتامدخلاو يحشصلاو يجوغاديبلا

ن˘˘ع ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا نÓ˘˘عإلاّ م˘˘ث ن˘˘˘مو
ة˘فا˘كو ،ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا
لوكوتوربلاب ةنم˘شضت˘م˘لا بناو˘ج˘لا

ًءادتباً ايناديم هقيبطت يف عورششلاو
.يراجلا توأا61 خيرات نم

21/20/0202 :يف ةليلم نيع
يقأوبلأ مأأ ةي’و يلأو /ديسسلأ ىلإأ

فسسوي نب كرابوب تاكرح /ديسسلأ
ةليلم نيع52 يدلبلأ يحلاب نكاسسلأ

لجاعلأ لخدتلأ بلطو ىوكسش :عوسضوملأ

مرتحملأ يديسس
ةلودلل ةعباتلأ يسضأرأ’أ ىلع زايتم’أ حنم نمسضتي يذلأ يرأدإ’أ دقعلاب ةطبترملأ يتلكسشم لح يف لجاعلأ لخدتلأ يف ةلثمتملأو ىوكسشلأ هتاهب ةمرتحملأ مكتدايسسل مدقتأأ نأأ فرسشلأ لماك يل
.10/90/8002 يف خرؤوملأ80/40 رمأ’أو90/21/2102 يف خرؤوملأ294 مقر يلأولأ ديسس رأرق ىلع ءانب ةيرامثتسس’أ عيراسشملأ زاجنإ’ ةهجوملأو
مرتحملأ يديسس
ةلمرفلأ  حئأول ةعانسصل ةدحو زاجنإأ عورسشم زاجنإأ يف لثمتي يرامثتسسأ عورسشم زاجنإ’ ةليلم نيع ةرئأد مسساق د’وأأ ةيدلبب ةنئاك ةيسضرأأ ةعطق يحنم مت ديفتسسم كرابوب تاكرح ديسسلأ انأأ

دقعلأ دونب عيمجب كلذب امزتلم ةديج ةريتوبو ءانبلأ لاغسشأأ يف تعرسش5102 ربمتبسس20 خيراتب ءانبلأ ةسصخر ىلع يلسصحت دعبو ركذلأ ةفلاسسلأ ةيسضرأ’أ ةعطقلأ يحنم دعبو ايلعفو اهمزأولو
اهدقفي نأأ هنأاسش نم يذلأو ةناطبلأو ءاسشغلأو نيعلأ ةينرق ىوتسسم ىلع ناطرسسب يد’وأأ مأأ يتجوز باسصت نأأ رأدقأ’أ تءاسش هنأأ ’إأ ،اهدونب عيمج ىلع ةلاكولأ عم قافت’أ مت يتلأ طورسشلأ رتفدو
.ليلاحتلأو تاسصوحفلأ أذكو تأريسشأاتلاب لاغسشن’أ مئأد تحبسصأأ يننأأ ذإأ هجراخو نطولأ لخأد تايلمعلأو صصوحفلأ ءأرجإ’ تايفسشتسسملأ نيب اهب لقنتلأو اهجÓعب لاغسشن’أ ىلإأ رطسضأ’ اهرسصب
ةيئ’ولأ ةلاكولأ هيجوت دنعو هنأأ كلذ ىلع ليلدلأو عورسشملاب ةسصاخلأ ءانبلأ لاغسشأأ نع فقوتأأ مل يننأأ ’إأ ،اهب رمأأ نأأ رأدقأ’أ تءاسش يتلأ ةنحملأو فورظلأ هذه نم مغرلابو يديسس مكملعأأ
امك ،عورسشملأ يف مدقتلأ نود تقاعأأ يتلأ ت’اغسشنإ’أ عيمج تحرطو هيلع درلأ مت هنأأ ’إأ ةينوناق ريغ ةقيرطب ءاج هنأأ نم مغرلابو رأذعإ’ يقأوبلأ مأأ ةي’ول نييراقعلأ ميظنتلأو رييسستلل
تايناكمإاب لمعلأ بلطتت هتعيبطو عورسشملأ نأأ ةسصاخو عورسشملأ فيلاكتو جراخلأ يف ةسضهابلأ يتجوز جÓع فيراسصم نيب ةيداملأ فورظلأ نم مغرلاب لاغسشأ’أ مامتإأ يف عيرسستلاب تأأدب يننأأ

.ةيلاملأ تايناكمإ’أ أذكو ءانبلأ ةيعون ثيح نم ةيلاع
زايتمأ قح يحنم نمسضتي يذلأ يرأدإ’أ دقعلأ خسسفب اهيف نيبلاطم ةيرأدإ’أ ةمكحملأ مامأأ ىوعد ةسضيرعب ينغلبيل يئاسضق رسضحم ينم مدقتي51/30/0202 خيراتبو مرتحملأ يديسس أاجافتأ’
مغرلابو يذلأو اهريدم فرط نمو يلابقتسسأ متو يقأوبلأ مأأ ةي’ول نييراقعلأ ميظنتلأو رييسستلل ةيئ’ولأ ةلاكولأ ىلإأ ةرسشابم هجتأ’ ،ةيرامثتسسأ عيراسشم زاجنإ’ ليوحتلل لباق ريغلأ يسضأرتلاب
عيطتسسي ’و ىهتنأ رمأ’أ هنأاب ةهافسش  هسضفر ىدبأأو صضرعأأ هنأأ ’إأ ددحملأ تقولأ يف عورسشملأ مامتإأ نود تلاح يتلأ ةرهاقلأ ةوقلأو فورظلأ ةفاكب هتطاحإأو هيلع يلاغسشنأ حرط  ةلواحم نم
تبثت يتلأ قئاثولأو تاتابثإ’أ عيمج ميلسستب تمقو يلاغسشن’ عامتسس’أ متو يلأولأ نأويدلأ صسيئر ديسسلأ لبق نم يديسس يلابقتسسأ مت Óعفو مكنأويد ىلإأ يتدايسس تهجوت أذه مامأأو ءيسش يأأ لعف
متيل فلملأ ةسسأردب يدعوو ةنامأ’أ ىوتسسم ىلع فلملأ مÓتسسأ متيل ءانبلأ لاغسشأأ ءاهنإأ ىلع تفراسش يننأأ تبثت يتلأ ةيداملأ تانياعملأ أذكو يتجوز صضرم ببسسب نطولأ صضرأأ نع رمتسسملأ يبايغ

اهدونب عيمج ىلع قافت’أ مت يذلأو طورسشلأ رتفد نم12 ةداملأ ماكحأ’ Óيعفت ةيفاسضإأ ةلهم يحنم متي فوسس هنأأو خسسفلأ نم يئانثتسسأ مت يفلم ةسسأرد دعبو  نأاب يرابخإأو ىرخأأ ةرم يلابقتسسأ
ىلع اهيف رذعت يتلأ ةدملأ يواسست ةدمل كلذو ،هب ذيفنتلأ نود رهاق ببسس لاحأأ ذإأ اهذيفنتو ،طورسشلأ رتفد يف اهيلع صصوسصنملأ لاغسشأ’أ ذيفنت لاجآأ ديدجت زيجت يتلأو ةلاكولأ أذكو يفرط نم
.همأزتلاب ءافولأ ديفتسسملأ

أذه مامأأو،01/50/0202 خيراتب هيلع قداسصم مأزتلإأو دهعت مكنأويد صسيئر يدي مامأأ تمدق يننأأ ذإأ هب تمق ام أذهو ةنسس ةلهم يف ءانبلأ لاغسشأأ مامتإاب مأزتلإأو دهعت ررحأأ نأاب يهيجوت مت مث
يمأزتلأو عورسشملأ مامتإأ يف ينم ةبغرو يننأأ ’إأ تاعاطقلأ لك تلطع يتلأ ةحئاجلأ هذهب رمت دÓبلأ نأأو ةرتفلأ هذه يفو هنأأ نم مغرلابو ءانبلأ لاغسشأأ يف تلسصأو تايطعملأ هذه ىلع ءانبو
.عورسشملأ مامتإ’ هلك أذهو خلإأ...تامامك نم ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ لك ترفوو رمأ’أ ةبوعسص مغر ةلماعلأ ديلأ ترفوو رطاخملأ لك تدبكت دقف دقعلاب

أذه مامتإ’ اهتدبكت يتلأ رئاسسخلل أرظن يقح يف افاحجأ ربتعي ام أذهو زايتم’أ دقع خسسفب ىسضق22/70/0202 خيراتب ةيرأدإ’أ ةمكحملأ نع مكح رودسصب اهدعب مرتحملأ يديسس أاجافتأ’
حئأول ةعانسصب قلعتملأو عورسشملأ ةيمهأأ عم ىسشامتي ’ خسسفلأ أذه نأأو عورسشملأ ةياهن ىلع تفراسش ينلعجي يذلأ رمأ’أ وهو%06 قوفت ةبسسنب لاغسشأ’أ يف تمدقت يننأأو ةسصاخ عورسشملأ
راطإأ يف ةسصاخ عيراسشملأ هذه نم يسساسسأ’أ فدهلأ وهو دأريتسس’أ نع ىنغ يف ةلودلأ لعجي ام أذهو رايغلأ عطق نم عونلأ أذه ىلإأ قوسسلأ تاجايتح’ رظنلاب ايعون اعورسشم ربتعي يذلأو لمأرفلأ

.رئأزجلأ اتويوت ةكرسشل أدمتعم Óيكو ينوك ةسصاخ ةيبابسشلأ تاقاطلأ يف رامثتسس’أو بابسشلأ ميعدت يف ةيروهمجلأ صسيئر جمانرب
نينأوق بجومب مكل ةلكوملأ ماهملأ راطإأ يف يعسسلأ ميركلأ مكسصخسش نم ايجأر خسسفلأ رأرق ءاغلإأ لجأأ نم ايرورسض تاب لجاعلأ يديسس مكلخدت نأأ كسشلل ’اجم عدي ’ هنإاف قبسس امل أرظنو
.بسسانملأ ءأرجإ’أ ذاختأو لخدتلأ ةيبعسشلأ ةيطأرقميدلأ ةيرئأزجلأ ةيروهمجلأ

.ةلسضعملأ هذه لح اهنأاسش نم يتلأ ةبسسانملأ تأءأرجإ’أ ذاختاب لخدتلأو ىوكسشلأ هتاه يف رظنلل مكيلع ةقلعملأ لامآ’أ ىوتسسم يف نوكي نأأ ىنمتن يذلأ يديسس مكرأرقو مكلخدت راظتنأ يفو

.ريدقتلأو مأرتح’أ قئاف يديسس ينع أولبقت
ينعملأ

02/80/90-buP

 نيلسصملأ مامأأ اهحتفل ابسسحت

فيظنت ةلمح

دجاشسملا اهدهششت ةئيهتو
ةدعب عوطتملا بابششلا نم ديدعلا رششاب

ةعئار تاردابم˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م ن˘م ءا˘ي˘حا

ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘لا˘ح او˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ثي˘˘ح

ا˘ب˘شسح˘ت د˘جا˘شسم˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل

اذه انع عفري هللا لعل نيلشصملا لابقتشسإل

في˘ظ˘ن˘ت م˘ت ثي˘ح رار˘غ ى˘ل˘ع اذ˘ه، ءا˘بو˘لا

اذ˘هو ي˘بارز˘لا ل˘شسغو د˘جا˘شسم˘لا ط˘ي˘ح˘م

انراعشش ةفاظنلا نكل راغشص» راعشش تحت

سسيدلا رجح نم عوطتم بابشش مهرودب،»

ميقعتو فيظنتب اوماق رامع يديشس ةيدلب

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ن˘يد˘با˘ع˘لا د˘˘ج˘˘شسم

ءÓط و يبارزلا لشسغ نع كياهن انوروك

دقو، ةديدج ة˘ل˘ح ى˘شست˘كا يذ˘لا د˘ج˘شسم˘لا

نينطاوملا ناشسحتشسا ةردابملا هذه تقل

دجاشسم عيمج معت نا سسفنلا نونمي نيذلا

نوؤوششلا ةرازو نÓعا دعب ةشصاخ،ةنيدملا

ةيئاقولا ريبادتلا نم ةلشسلشس نع ةينيدلا

ءابو راششتنا يدافتل دجاشسملا ىوتشسم ىلع

دجاشسملا يف ةمئألا ةوعدب ةيادب انوروك

نوكي نأاو ةعمجلا ةبطخ ةدم سصيلقت ىلإا

ديكأاتلاو ةيئاقولا ريبادتلا لوح عوشضوملا

ةبراحمل ءوشضولاو ةراه˘ط˘لا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع

91. ديفوك راششتنا عنمو
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ميقعتلأو سسيصسحتلاب نوموقي ةمئأ’أ

تايلمعب ةمئ’أ كراشش نونطأوملأ اهنشسحتشسأ ةردابم يف
را˘طإأ ي˘ف بور˘خ˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب عرأو˘ششل˘ل م˘ي˘ق˘ع˘ت و شسي˘شسح˘˘ت
ىلع و،91 ديفوك انوروك شسوريف راششتنأ يششفت ةحفاكم
ديقتلأ مهرودب تانطأوملأو نينطأوملأ ةمئأ’أ اعد أذه رثإأ
و مهيوذ ةمÓشس و مهتمÓشس ىلع ظافحلل ةيئاقولأ ريبأدتب
 .نيرخآ’أ

!...رطخ يف لحنلأ

عم دأدزت يتلأ قئأرحلأ نم لحنلأ يبرم نم ريثكلأ ىكتششأ
ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم تذقنأ ثيح ةرأرحلأ تاجرد عافترأ
ببشسلأ نأاب أودكأأ نيبرملأ نإاف هيلعو ،قيدانشصلأ نم ف’آ’أ
 .يرششبلأ لماعلأ وه تاباغلأ قئأرح ع’دن’ يشسيئرلأ

 بمأرت ىلع تحرتقأ ةيدوعصسلأ
رطق وزغ

ةيدوعشسلأ نأأ ةيكيرمأ’أ »يشسيلوب نيروف» ةفيحشص تفششك
وزغب موقت نأأ بمأرت دلانود يكيرمأ’أ شسيئرلأ ىلع تحرتقأ
ة˘ن˘شس نأو˘ج ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع را˘˘شصح شضر˘˘ف د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘ط˘˘ق ة˘˘لود
يتلأ تامزأ’أ هيف تلوانت ريرقت يف ةفيحشصلأ تلاقو7102.
لهاعلأ نإأ ،ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ˘لأ ة˘مزأ’أو ،قر˘ششلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ا˘ه˘ششي˘ع˘ت
يفتاه لاشصتأ يف حرتقأ زيزعلأ دبع نب ناملشس يدوعشسلأ

7102 نأوج نم شسداشسلأ يف بمأرت دلانود شسيئرلأ ىلع
ةفيشضم ،اهدشض راشصح شضرف نم موي دعب كلذو رطق وزغ
نأأ ةفيحشصلأ تحشضوأأو .ةدششب حرتقملأ أذه شضفر بمأرت نأأ

فدهب ةطاشسوب مايقلأ تيوكلأ نم كلذ دعب تبلط نطنششأو
.يجيلخلأ نواعتلأ شسلجم دودح لخأد عأرشصلأ لح

«دري» ريزولأ

وريطانوب ىلع
ة˘ي˘ئا˘م˘لأ دأرو˘م˘˘لأ ر˘˘يزو در

ى˘ل˘˘ع شسمأأ ي˘˘قأر˘˘ب ي˘˘قزرأأ

وريطانوب طول كلفلأ ملاع

ةل˘ي˘م ة˘ي’و ن˘م «ا˘ي˘ن˘م˘شض»

دشس نأاب ريزولأ حرشص ثيح

ة˘لا˘ح ي˘ف و˘ه نورا˘˘ه ي˘˘ن˘˘ب

عوقو يف اببشس شسيلو ةديج

وريطانوب ناكو ةليم لأزلز

ءأرو ببشسلأ نأاب حرشص دق

ى˘˘لإأ ع˘˘جأر شضرأ’أ زأز˘˘ت˘˘هأ

.نوراه ينب دشس

ةريطخ دأومل دوجو ’
ةيرئأزجلأ ئنأوملأ يف

يذلأ40/57 نوناق نإأ ،ينه رهزل ،لقنلأ ريزو لاق
لكششب قبطم ةريطخلأ دأوملأ نيزخت اتاب اعنم عنمي
يف ينه دكأأو. ةيرئأزجلأ ئنأوملأ عيمج يف مات
ةيدقفت ةرايز ششماه ىلع مÓعإ’أ لئاشسول حيرشصت
يأأ نم ةأاششنملأ ولخ رئأزجلأ ءانيم ىلإأ شسمأأ هتداق
ىلع ثرأوك يف ببشستت نأأ نكمي ةريطخ دأوم
لبق نانبل ةلودب توريب أافرم يف ثدح ام رأرغ
تاحيرشصتلأ نم لقنلأ ريزو رذح ،لباقملاب .مايأأ
ىوتشسم عفر يف مهاشست يتلأ نيدروتشسملل ةبذاكلأ
ةكرت˘ششم ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لأ نأأ ى˘ل˘ع أدد˘ششم ،ر˘طا˘خ˘م˘لأ

نأأ اهنكمي دأوم يأأ نم ةيلاخ قطانملأ هذه ءاقبإ’
.نيمدختشسملأو نينطأوملأ ىلع أراطخأأ ببشست

ةديدجلأ اهتدولوم ىلع «توريب» مصسأ قلطت ةلئاع
،ةعمجلأ موي ،نينج ةنيدم نم ةينيطشسلف ةلئاع تقلطأأ

ةرا˘ششإأ ي˘ف «تور˘ي˘ب» م˘شسأ ةد˘يد˘ج˘لأ ا˘ه˘ت˘ل˘˘ف˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع
ةمشصاعلأ تد˘ه˘ششو.ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ بع˘ششلأ ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘شضت
عقوأأ ،Óئاه أراجفنأ يشضاملأ ءاثÓثلأ توريب ةينانبللأ

تايل˘م˘ع لأز˘ت ’و.ى˘حر˘ج˘لأ ف’آأو ،ى˘ل˘ت˘ق˘لأ تأر˘ششع
تن˘ل˘عأأ ثي˘ح ،أا˘فر˘م˘لأ ط˘ي˘ح˘م ي˘ف ةر˘م˘˘ت˘˘شسم ذا˘˘ق˘˘نإ’أ
ةفرعمل عشسوم قيقحت ح˘ت˘ف ن˘ع ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘مو˘كح˘لأ

تعرا˘شسو.ه˘ب تب˘ب˘شست ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأو ه˘˘تا˘˘شسبÓ˘˘م
ةيبرعلأ لودلأ نم ددع تاموكحو ةيبرعلأ بوعششلأ

ةيئأذغلأو ةيبطلأ تأد˘عا˘شسم˘لأ م˘يد˘ق˘ت ى˘لإأ ،ة˘ي˘بر˘غ˘لأو
اميف ،ةعجافلأ راثآأ زواجت ىلع نانبل ةدعاشسمل ةمزÓلأ
.ةيبط امقطأأو ةينأديم تايفششتشسم ىرخأأ تلشسرأأ

ةيندم ةيامح نأوعأأ901
ةليم ةي’و ىلإأ نولصصي

،ةليم ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ ةيريدم تنلعأأ

برشض يذلأ لأزلزلأ رثإأ ةمزأأ ةيلخ ليكششت نع

ةيدام رئاشسخ فلخ يذلأو ،ةعمجلأ موي ،ةي’ولأ

ى˘ل˘ع تا˘ق˘ق˘ششتو ي˘نا˘ب˘م را˘ي˘ه˘نأ ي˘ف تل˘ث˘م˘˘ت

ةيريدملأ تأذ تفششكو .اهنم ديدعلأ ىوتشسم

نم معد قرف ةدع لوشصو نع ،اهل نايب يف

،ةدكيكشس ،فيطشس ،لجيج ،ةنيطنشسق تاي’و

ةيامح نأوعأأ901 عومجمب ةيدملأو يقأوبلأ مأأ

.بترلأ فلتخمب ةيندم



زوبدوب مضض يف ركفي ودروب
تأذل اقفوو ،نايتيإأ تناشس بعل زوبدوب سضاير عم دقاعتلاب ودروب يدان مامتهأ ،يشسرنفلأ ““روبشس01““ عقوم دكأأ

ة˘ل˘حر˘م لÓ˘خ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ ع˘م ع˘ي˘قو˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م بشسا˘ن˘م سضر˘ع م˘يد˘ق˘ت˘ل نو˘ط˘ط˘خ˘ي ي˘لوؤو˘شسم نإا˘ف رد˘شصم˘˘لأ
لجأأ نم يمشسر لكششب كرحتي مل لأز ل  ودروب نأأ ىلإأ يشسنرفلأ عقوملأ راششأأو ،ةيلاحلأ ةيفيشصلأ تلاقتنلأ

ودبت ودروب فوفشصب قاحتللأ يف زوبدوب ظوظح نأاب لباقملأ يف حشضوأأ هنكل ،ةنشس03 بحاشص ةقفشص مشسح
مل لاح يف ةشصاخ ودروب فوفشص ىلإأ لاقتنلأ ىلع قباشسلأ وششوشس بعل قفأوي نأأ عقوتملأ نمو ،ةياغلل ةعفترم

.يفيشصلأ ““وتاكريملأ““ لÓخ ةريثك سضورع هلشصت
ع.سش.م

¯ ±.hd«ó

ديدجلأ يشضاير˘لأ ر˘يد˘م˘لأ ق˘ح˘ت˘ل˘ي نأأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ ن˘م
دحألأ مويلأ ،ىيح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف˘ل
ن˘ي˘ن˘طأو˘م ل˘ق˘ن˘ت˘شس ءÓ˘جإأ ةر˘ئا˘ط ر˘ب˘ع ،ر˘ئأز˘˘ج˘˘لا˘˘ب

هنع تنلعأأ ام بشسح ،جراخلاب نيقلاع نييرئأزج
يف ةيمشسرلأ اه˘ت˘ح˘ف˘شص ىل˘ع ي˘م˘شصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ

م˘ي˘ق˘يو ،““كو˘ب˘شسي˘ف““ ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘˘شصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م

بختنملل قب˘شسألأ د˘ئا˘ق˘لأ (ة˘ن˘شس83) ىيح˘ي ر˘ت˘ن˘ع

اشسنرفب ،ة˘ي˘لود ة˘كرا˘ششم35 بحا˘شص و ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
أديدج ايشضاير أريدم نيع دقو ،عرعرت و دلو ثيح
ةحئاج نكل ،يشضاملأ يام رهشش يف ةمشصاعلأ داحتل

نود تلاح (91-ديفوك) دجتشسملأ سسوريف انوروك
دق يمشصاعلأ يدا˘ن˘لأ نا˘كو ،ن˘طو˘لأ سضرأا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لأ

تاعاششإلأ ،هل نايب يف ،يشضاملأ نينثلأ موي دنف
ق˘˘با˘˘شسلأ ط˘˘شسوألأ ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ ةدو˘˘ع لو˘˘ح ة˘˘˘ج˘˘˘ئأر˘˘˘لأ
كلاملل ة˘شصا˘خ ةر˘ئا˘ط وأأ ةر˘خا˘ب ن˘ت˘م ىل˘ع ر˘شضخ˘ل˘ل
أذ˘ه ،““رو˘بر˘ي˘شس““ ة˘كر˘شش ة˘م˘شصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ
د˘كأأ و ،را˘ب˘خألأ هذ˘ه ا˘ع˘طا˘ق ا˘ب˘يذ˘ك˘ت بذ˘ك ر˘˘ي˘˘خألأ

ن˘م ا˘ه˘ل سسا˘شسأأ ل را˘ب˘خألأ هذ˘ه نأا˘ب يدا˘˘ن˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح
أوشسنأرف ،ةراطشسوشسل ديدجلأ بردملأ ناكو ،ةحشصلأ
يشضايرلأ ريدملأ دجأوت نأاب حرشص دق ،ينيلوكيشس

ةلي˘ك˘ششت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ه˘ل أز˘فا˘ح نا˘ك ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع
مت ويديف يف يكيشسروكلأ ينقتلأ حشضوأأو ،ةيمشصاعلأ

““كوبشسياف““ يعامتجلأ لشصأوتلأ ةحفشص ىلع هثب
قاحتللاب أدج ديعشس انأأ““ : Óئاق ،ةمشصاعلأ داحتل
و ير˘ث ل˘ج˘شس ىل˘ع زو˘ح˘˘ي يذ˘˘لأ ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تا˘˘ب

يدا˘ن˘لا˘ب ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع دو˘جو˘ف ،ن˘يزا˘ت˘م˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عل
ةد˘عا˘شسم ي˘ف نو˘ك˘ي˘شسو ،““ه˘ب˘يرد˘ت ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ي˘˘نز˘˘ف˘˘ح

نايزوب يبيأرع نب ،ةينفلأ ةشضراعلأ يف ينيلوكيشس
بيرد˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘م تد˘˘ن˘˘شسأأ ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،د˘˘˘عا˘˘˘شسم برد˘˘˘م˘˘˘ك
.ومح نب دمحم قباشسلأ يلودلأ سسراحلل ،سسأرحلأ

 ةفيلخ نب دقع ءارضشل ةرمتضسم وداراب ةرادإا عم تاضضوافملا

ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإأ ةرأدإأ تر˘˘ششا˘˘ب ،ر˘˘خآأ قا˘˘ي˘˘˘شس ي˘˘˘فو
نم ودأراب كيتيلتأأ يدان نم اهتريظن عم تاشضوافملأ
يذ˘لأ ة˘ف˘ي˘ل˘خ ن˘ب ر˘˘ها˘˘ط بعÓ˘˘لأ د˘˘ق˘˘ع ءأر˘˘شش ل˘˘جأأ
يدانلأ هرششن امبشسح ،مشسوملأ ةياهن هتراعإأ تهتنأ
لشصأوتلأ عقوم ىلع ةيمشسرلأ هتحفشص ىلع يمشصاعلأ
دا˘ح˘تأ ةرأدإأ تن˘ل˘عأأ ا˘م˘ك ،““كو˘ب˘شسي˘˘ف““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ

امي˘ف ودأرا˘ب ق˘ير˘ف˘ل ا˘ه˘نو˘يد تدد˘شس ا˘ه˘نأا˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘لأ
فوؤورلأ دبعو ةفيلخ نب رهاط ةراعإأ ةرتف قلعتي
فو˘˘ف˘˘شصب ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ د˘˘ق نا˘˘ك ر˘˘ي˘˘خألأ أذ˘˘ه ،ثي˘˘غ ن˘˘ب

ىلع ايشضمم9102 مشسوم يشسنوتلأ يشضايرلأ يجرتلأ
ةف˘ي˘ل˘خ ن˘ب بعÓ˘لأ نا˘كو ،تأو˘ن˘شس ع˘برأأ ةد˘م˘ل د˘ق˘ع
ة˘ب˘ي˘ب˘شش نأو˘لأأ سصم˘ق˘ت د˘˘ق ،ودأرا˘˘ب ة˘˘شسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ

نأأ ع˘قو˘ت˘م˘لأ ن˘م نا˘كو8102-9102 مشسوم ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ
ىو˘ت˘شسم˘ل˘ل أر˘ظ˘ن وزو يز˘ي˘ت يدا˘ن ل˘ث˘˘م˘˘م ع˘˘م دد˘˘ج˘˘ي
نكلو يرانكلأ ةرأدإأ حايترأو هب رهظ يذلأ زيمملأ

داحتأ يدانل ةريخألأ ةملكلأ ناك فاطملأ ةياهن يف
.ةمشصاعلأ

 ““ديدجلا مضسوملل نيزهاج نوكنل ريبك لمع انرظتني““ :ومح نب

يرئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ سسرا˘ح˘لأ ىد˘بأأ ،ىر˘خأأ ة˘ه˘ج ن˘م
دا˘˘ح˘˘تأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح سسأر˘˘ح˘˘لأ برد˘˘مو ،ق˘˘با˘˘˘شسلأ
مقاطلاب هقاحتلل هرخف ،ومح نب دمحم ةمشصاعلأ
ةرورشض ىلع أدكؤوم ،ةمشصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لأ

لاقو ،قيرفلأ عورششم حاجنإل دوهجلأ عيمج رفاشضت
يمشسرلأ عقوم˘ل˘ل ق˘با˘شسلأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م سسرا˘ح

ديعشس انأأ““ :““كوبشسيف““““ ىلع ةمشصاعلأ داحتأ قيرفل
داحتأ قيرف عم ةرماغملأ هذه سضوخب ،روخفو ،أدج

حو˘م˘ط عور˘ششم ه˘يد˘لو ر˘ي˘ب˘ك ق˘ير˘ف ه˘نأ ،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لأ
ي˘ف ،د˘يد˘ج عور˘ششم ر˘˘ششا˘˘ب˘˘ن˘˘شس““ :فا˘˘شضأأو ،““ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
ىتح قاششو ري˘ب˘ك ل˘م˘ع ا˘نر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ةد˘يد˘ج ءأو˘جأأ
ةجاحب نوكنشسو ،ديدج˘لأ م˘شسو˘م˘ل˘ل ن˘يز˘ها˘ج نو˘ك˘ن
غولبل ،داح˘تلأ ي˘ب˘ح˘مو ،را˘شصنأأ ن˘م ،ع˘ي˘م˘ج˘لأ م˘عد˘ل
د˘ق ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تأ ةرأدإأ نأأ ىلأ را˘˘ششيو ،““ا˘˘ن˘˘فأد˘˘هأأ
،و˘م˘ح ن˘ب د˘م˘ح˘م ع˘م ا˘هد˘قا˘ع˘ت ن˘ع أر˘˘خؤو˘˘م تن˘˘ل˘˘عأأ
ىمر˘م سسأر˘ح برد˘م˘ك ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘ب ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ي˘˘ل
.قيرفلأ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 ةمشصاعلأ داحتأ

““ةراطضسوضس““ عم ايمضسر هلمع رضشابيل رئازجلاب مويلا لحي ىيحي رتنع

ط˘شسو˘˘ت˘˘م ةر˘˘ي˘˘ع˘˘شش ن˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م بر˘˘عأأ
يف هتبغر نع لئابقلأ ةبيبشش نأديم
،هقيرف عم ةمداق مشسأوم ةدعل ءاقبلأ

ةركفم يف هدجأوت نم مغرلاب كلذو
،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يد˘˘نألأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ

نم دحأو ربتعي يذلأ ةريعشش نب دكأأو
وه هفده نأأ ،يلئابقلأ يدانلأ زئاكر
ي˘ف ““يرا˘˘ن˘˘ك˘˘لأ““ ع˘˘م ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘شصأو˘˘م
أذهب حرشص ثي˘ح ،ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ
عم دقعب طبترم تلأز ل““ :سصوشصخلأ
ي˘ف ر˘ك˘˘فأأ ل ا˘˘نأأو ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش
حمطأأ سسكعلأ ىلع لب يقيرف ةرداغم
:لشصأويل ،““نكمم ةرتف لوطأل ءاقبلل
ي˘ف سضور˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ن˘ت˘˘ل˘˘شصو““
يل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘شضا˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
ة˘ل˘شصأو˘م و˘ه ي˘فد˘هو ة˘ح˘شضأو رو˘˘مألأ
،““ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘شش ع˘˘˘م ةر˘˘˘ي˘˘˘شسم˘˘˘لأ
ع˘م ءي˘شش يأأ ي˘ن˘شصق˘ن˘ي ل““ :م˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
سضورعلاب متهم تشسل ،لئابقلأ ةبيبشش
ي˘˘ف بغأأ رأل ي˘˘ن˘˘نأل ي˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘شصو ي˘˘ت˘˘لأ

.““ءأوجألأ رييغت
ر.ع

يدوعضسلا قافتلا
ضسراح ىلع لوعي
ةلضصاومل رضضخلا
هتاراضصتنا ةلضسلضس

بردم دعاشسم ،يكلاملأ دمحأأ دكأأ
قيرفلأ نأأ ،يدوعشسلأ قافتلأ قيرف
مويلأ ءاحيفلأ ةأرابم سضوخيشس
تأراشصتنلأ ةلشسلشس ةلشصأوم ةبغرب
يرود لودج يف مدقتلأو
أرمتؤوم يكلاملأ دقعو ،نيفرتحملأ

قيبطت ربع سسمأأ لوأأ ءاشسم ايفحشص
قافتلأ ةأرابم نع ثيدحلل ،““مووز““

42 ةلوجلأ تاشسفانم نمشض ،ءاحيفلأو
دمحم ريمألأ سسأاك يرود ةقباشسم نم
،هبناج نم ،نيفرتحملل ناملشس نب
دمحم ،قافتلأ سسراح دكأأ
أديج دعتشسأ قيرفلأ نأاب ،يطياحلأ
ىرجأأو ،ةربخلأو ةوقلأ ،سسأرحك مهحنمي ،يحلوبم باهو سسيأر يرئأزجلأ لثم قÓمع سسراح دجأوت نأاب انيبم ،ءاحيفلأ ةهجأومل
يبردم عم نيبعÓل ةيلشضعلأ ةوقلأ رابتخأ ىلع سصرح ثيح ،يوطعلأ دلاخ ينطولأ بردملأ ةدايقب ةيئاشسملأ هتابيردت قافتلأ
عم ةيئاقولأو ةيقايللأ تابيردتلأ مث ،بعلملأ لوح نأرودلأ بيردت نوبعÓلأ ىرجأأ مث ،ةرامع ءايشضو ،بجر نيدلأ رون ةقايللأ

كلذ دعب ،ةيكيتكتلأ لمجلأ نم ددع قيبطتل تاعومجم ةعبرأأ ىلإأ نيبعÓلأ ميشسقتب يوطعلأ ماق ،كلذ دعبو ،ةقايللأ يبردم
ةتباثلأ تأركلأ بيردت نيبعÓلأ نم ددع ذيفنتب تابيردتلأ متتخأو ،بعلملأ فشصتنم يف ةيكيتكت ةروانم قيرفلأ وبعل سضاخ
تلوج7 لبق ،ةطقن23 ديشصرب ،نيفرتحملأ يرود بيترت يف عشساتلأ زكرملأ قافتلأ لتحيو ،ىمرملأ سسأرح ىلع ةكرحتملأو

.ةقباشسملأ ةياهن ىلع
ديلو.ف

ديردم لاير ةهجاوم يف كراشي مل

ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن عبر ىلإا ““يتيضس نام““ عم لهأاتي زرحم

يدان نأأ ،ةيكرت ةيمÓعإأ ريراقت تدكأأ
طخلأ زيزعتل حمطي يششتابرنيف
دقاعتلأ لÓخ نم كلذو قيرفلل يفلخلأ

سسيتيب يدان مجن يدنام ىشسيع عم
نإاف رداشصملأ تأذل اقفوو ،ينابشسإلأ

ىراشصق نولذبيشس ““رانيفلأ““ يلوؤوشسم
بشساني سضرع ميدقت لجأأ نم مهدهج

امك ،““يشسلدنألأ““ يدانلأ تاعلطت
يف يونشس بتأر ميدقت نولمعيشس
يف ،يرئأزجلأ يلودلل ىوتشسملأ
رداشصملأ نم ديدعلأ تركذ لباقملأ
يدنام ةيؤور بعشصلأ نم هنأأ ةيمÓعإلأ

تقولأ يف يكرتلأ يرودلأ وحن هجوتي
ةنشس92 بحاشص بغري ثيح ،نهأرلأ

ىدحإأ يف ريبك قيرف عم بعللأ يف
،ابوروأأ يف ىربكلأ ةشسمخلأ تايرودلأ

ةوقب ددرت يدنام ىشسيع مشسأ نأأ ركذي
يف ةيشضاملأ ةليلقلأ مايألأ لÓخ

أذه دكأأ ثيح ،يناطيربلأ مÓعإلأ
بختنملأ عافد ةرخشص نأأ ريحخألأ
يدان فأدهأأ نيب نم دعي ينطولأ
نرغوي يناملألأ هبردمو لوبرفيل

.هعافد زيزعت لجأأ نم بولك
ع.سش.م

كرحتي دتيانوي زديل
ةمحر نب ةقفضص مضسحل
يدان مجن ةمحر نب ديعشس لشصأوي
طاشسوألأ يف ثدحلأ ةعانشص ،دروفتنيرب
يلودلأ دجأوتي ثيح ،ةيناطيربلأ ةيمÓعإلأ
ةيدنأأ نم ديدعلأ ةركفم يف يرئأزجلأ
تفششك سصوشصخلأ أذه يفو ،““غيلرميربلأ““

زديل يدان يلوؤوشسم ةيناطيرب ةيمÓعإأ رداشصم
ىلإأ دوعشصلأ ةريششأات عطتقأ يذلأ دتيانوي
ةلواحم لجأأ نم هتاكرحت أأدب ،ءأوشضألأ يرود

ريراقتلأ تأذل اقفوو ،ةنشس42 بحاشص فطخ
نويلم02 ةميق نم أأدبيشس زديل سضرع نإاف
يدان لواحي نأأ عقوتملأ نمو ،ينيلرتشسإأ

نب نيب لجأأ نم ةشصرفلأ لÓغتشسأ دروفتنيرب
بعÓلأ نأأو ةشصاخ ،ربكأأ رعشسب ةمحر
ةيدنألأ نم ديدعلأ ةركفم يف دجأوتي
ةيلام غلابم عفد ىلع ةرداقلأ ةيزيلجنإلأ

،يرئأزجلأ دعاشصلأ مجنلأ عم عيقوتلل ةريبك
فأدهأأ نيب نم ربتعي ةمحر نب نأأ ركذي
ىلإأ ةفاشضإلاب ،Óيف نوتشسأأ ،ماه تشسيو ةيدنأأ

.ماهنتوت
ع.سش.م

تأونشس ةدعل قيرفلأ عم ءاقبلأ يف هتبغر دكأأ /لئابقلأ ةبيبشش

““يرانكلا““ ةرداغم يف ركفي ل ةريعضش نب

تي˘ب ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘شصم تدا˘˘فأأ
سسلجم ءاشضعأأ نأأ ،فيطشس قافو
ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ششلأ ةرأدإأ

يلثمم روشضحب ،يواهلأ يدانلأو
ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ سضع˘˘˘˘بو را˘˘˘˘شصنألأ
ن˘ي˘مو˘ي˘˘لأ ي˘˘ف أو˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ىمأد˘˘ق˘˘لأ
،ل˘م˘ششلأ م˘ل فد˘ه˘˘ب ن˘˘ير˘˘ي˘˘خألأ

يدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘˘ح فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘للأو
،مهبشسح ةعور˘ششم˘لأ ه˘ب˘لا˘ط˘مو
بي˘تر˘˘ت ةدا˘˘عإأ ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘م˘˘لأ
،ةيناثلأ ةبترملأ نمشض قيرفلأ

،ر˘˘ي˘˘خألأ بي˘˘تر˘˘ت˘˘˘لأ ءا˘˘˘غ˘˘˘لإأ ع˘˘˘م
ةيداح˘تلأ فر˘ط ن˘م د˘م˘ت˘ع˘م˘لأ
،مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
،ل˘ما˘ع˘م˘لأ ما˘ظ˘ن ىل˘ع ز˘ك˘تر˘م˘˘لأ

يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ تو˘˘˘شص لا˘˘˘شصيإأ فد˘˘˘ه˘˘˘ب
نا˘˘م˘˘شضو ،ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسل˘˘˘ل
لا˘ط˘بألأ ة˘ط˘بأر ي˘ف ه˘ت˘كرا˘˘ششم
ردا˘شصم˘لأ تف˘ششكو ،ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإلأ

قرغتشسي مل عامتجلأ نأأ ،اهتأذ
ثود˘˘˘ح د˘˘˘ع˘˘˘ب ،Ó˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘قو
،ر˘ظ˘˘ن˘˘لأ تا˘˘ه˘˘جو ي˘˘ف فÓ˘˘ت˘˘خأ

ي˘ت˘˘لأ فأر˘˘طألأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘ي˘˘ب
قا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘تلأ نأأ لإأ ،ه˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘˘شضح

د˘ي˘حو˘ت ي˘ف ل˘ث˘م˘˘ت ،ي˘˘ئد˘˘ب˘˘م˘˘لأ
ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ب˘˘˘شسح˘˘˘ت فو˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصلأ

قح ةداعتشسأ لجأأ نم ،ةلبقملأ

ريشضحتلأ عم ،م˘ه˘ب˘شسح ق˘ير˘ف˘لأ

عدوملأ نعطلأ دعب ام ةلحرمل

دأد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسلأو ،فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ ىد˘˘˘˘˘ل

ة˘م˘ك˘ح˘م ىل˘ع ة˘ي˘شضق˘لأ ة˘لا˘حإل

،ةيرئأزجلأ ةيشضايرلأ ميكحتلأ

ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ع˘جأر˘ت˘ت م˘ل ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف

لثمتملأ ،اهرأر˘ق ن˘ع ة˘يور˘ك˘لأ

ر˘˘ي˘˘˘غ ن˘˘˘ي˘˘˘نأو˘˘˘ق ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ف

ع˘ير˘ششت˘لأ ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘˘شصن˘˘م

،رخآأ ديعشص ىلعو  ،يرئأزجلأ

ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘˘شس قا˘˘˘˘فو ةرأدإأ تدد˘˘˘˘ج

بحشس يف ةل˘ث˘م˘ت˘م˘لأ ،ا˘ه˘ي˘عا˘شسم

نم ةشصشصخملأ ،ةيلاملأ ةناعإلأ

،في˘ط˘شس ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘شصم فر˘ط

سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ثع˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م

ة˘ل˘ي˘شصح˘لأو ي˘لا˘م˘لأ ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب

ع˘م ق˘ي˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘شسا˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ل˘جأأ ن˘م ،تا˘˘با˘˘شسح˘˘لأ ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م

غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لأ بشصو ف˘˘ل˘˘م˘˘لأ ع˘˘ير˘˘شست

ردا˘شصم˘لأ تأذ ترا˘ششأأو ،ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

أزهاج تاب ،يلاملأ ريرقتلأ نأاب

راظتنأ يف ،سصئاقن نمشضتي لو

   .ةيلاملأ ةباقرلأ حلاشصم در

  بيجن.ج

 فيطشس قافو

 ““فافلا““ نم اهنعط ضضفر لاح يف ةيضضايرلا ةمكحملا ىلإا ءوجللا ررقت ةرادإلا
رئأزجلأ ةيدولوم

““ديمعلا““ عم يفارتحا دقع لوأا عيقوت نم برتقي ينامحر
باتعأأ ىلع ينامحر نميأأ تاب
هل يفأرتحأ دقع لوأأ عيقوت
رداشصم تفششكو ،““ديمعلأ““ عم
نأأ يمشصاعلأ يدانلأ نم ةبرقم
لظ يفو ةنشس91 بحاشص
ةيمشسر سضورعل هيقلت مدع
ةرماغملأ ةلشصأوم ررق ،ةريثك
ناكو ،رئأزجلأ ةيدولوم عم
لحم يرئأزجلأ يلودلأ
ةيدنألأ نم ديدعلأ مامتهأ

طششانلأ وششوشس يدان رأرغ ىلع
ةيناثلأ ةجردلأ يف
ءاجرلأ يدان أذكو ،ةيشسنرفلأ
نأأ لإأ ،يبرغملأ يواشضيبلأ
عم ءاقبلل هجتي بعÓلأ

نهأري يذلأ رئأزجلأ ةيدولوم
، ةيوق ةعومجم ليكششت ىلع
عيمج ىلع ةشسفانملأ دشصق
سسفانيشس يتلأ تلوطبلأ

مشسوملأ يف قيرفلأ اهيلع
.لبقملأ

ر.ع

يدنام عم دقاعتلا يف بغري يضشتابرنيف
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سسمأأ لوأأ ةرهشس يتيشس رتشسششنام قيرف نكمت

ينابشسإلأ قÓمعلأ مامأأ لهشس زوف عأزتنأ نم

با˘يإأ را˘طإأ ي˘˘ف،2-1 ةجيتن˘ب د˘يرد˘م لا˘ير

لاطبأأ يرود ةشسفانم نم يئاهنلأ نمث رودلأ

ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ با˘˘غو ،ا˘˘˘بوروأأ

ل˘˘شضف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘˘ير

هشضيوعت لويدرأوغ بيب ينابشسإلأ بردملأ

ي˘ك˘ل˘م˘لأ ع˘˘فأد˘˘م بب˘˘شستو ،ن˘˘يدو˘˘ف بعÓ˘˘لا˘˘ب

يتيشسلأ ق˘ير˘ف˘ل ن˘ي˘فد˘ه ل˘ي˘ج˘شست ي˘ف نأرا˘ف

لهأاتلأ تحنم يتلأ ةيثراكلأ هئاطخأأ ببشسب

سضا˘˘ير ءا˘˘ق˘˘فر ه˘˘جأو˘˘يو ،سضرألأ با˘˘˘ح˘˘˘شصأل

كيبملوأأ قيرف يئاهنلأ عبر رودلأ يف زرحم

ق˘ير˘ف هرود˘ب ىشصقأأ يذ˘لأ ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ نو˘˘ي˘˘ل

ي˘˘لود˘˘لأ د˘˘جأو˘˘تو ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلأ سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘˘ج
ف˘ي˘ن˘شصت ن˘م˘˘شض ،زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةشسفانم نمشض نييق˘ب˘ت˘م˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ل˘شضفأأ
ع˘قو˘م ف˘ششكو ،م˘شسو˘م˘لأ أذ˘ه˘ل غ˘ي˘لز˘ن˘ب˘ما˘˘ششلأ
ي˘˘˘ف سصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ،ي˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ““درو˘˘˘˘ك˘˘˘˘شسو˘˘˘˘ه““
نيبعÓل ،ةيلاثملأ هتل˘ي˘ك˘ششت ،تا˘ي˘ئا˘شصحإلأ
نيذللأ نيب نم ،نآلأ دحل امييقت نشسحألأ

سسفانت لأزت ل يتلأ ةيدنألأ يف نوطششني
،م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل غ˘˘ي˘˘ل ز˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ششلأ بق˘˘˘ل ىل˘˘˘ع
،ةمئاقلأ هذه نمشض ،زرحم سضاير دجأوتو
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألأ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع بنا˘˘˘˘˘ج ىلإأ
،سسور˘˘كو ،ي˘˘˘شسي˘˘˘م رأر˘˘˘غ ىل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألأ

نكمتو ،مهريغو يكشسودنافيلو ،ودأردأوكو
ن˘م˘˘شض ة˘˘نا˘˘ك˘˘م˘˘ب ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘شضخ˘˘لأ د˘˘ئا˘˘ق
ىل˘ع ه˘لو˘شصح د˘ع˘ب ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لأ

.(78.7) طيقنت

ةزئاجل نيحضشرملا ةمئاق جراخ ““رضضخلا““ مجن
يزيلجنإلا يرودلاب لضضفألا

ي˘م˘شسر˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م˘˘لأ ف˘˘ششك ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘ع زا˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لأ يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلأ يرود˘˘لأ
م˘شسو˘م˘ل˘ل ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لأ ز˘˘ئأو˘˘ج˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لأ
يرئأزجلأ مجنلأ اهنع باغ يتلأو ،مرشصنملأ

ير˘˘شصم˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ كلذ˘˘˘كو ،زر˘˘˘ح˘˘˘م سضا˘˘˘ير
““غيلري˘م˘ير˘ب˘لأ““ ع˘قو˘م ح˘ت˘فو ،حÓ˘شص د˘م˘ح˘م
يهو ،ةعبرألأ مشسوملأ زئأوجل تيوشصتلأ باب

بعل لشضفأأو ،مشسوملاب بعل لشضفأأ ةزئاج
،م˘شسو˘م˘لا˘ب برد˘م ل˘˘شضفأأو ،م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘ب با˘˘شش
دئاق دشصح امن˘ي˘ب ،م˘شسو˘م˘لا˘ب فد˘ه ل˘م˘جأأو
لشضفأأ ةزئاج نوشسردنيه نأدروج لوبرفيل

ةز˘ئا˘ج يز˘ي˘ل˘ج˘نإلأ يرود˘لأ ح˘ن˘˘م˘˘يو ،بعل
ىل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘˘لو ،بعل ل˘˘شضفأل ىر˘˘خأأ

تيو˘˘شصت˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ تيو˘˘شصت

نم ة˘ئ˘م˘لا˘ب01 ي˘ط˘ع˘ت˘شس ي˘ت˘لأ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لأ
ل˘˘شضفأأ ةز˘˘ئا˘˘ج ح˘˘ن˘˘م˘˘ت ا˘˘م ةدا˘˘عو ،تأو˘˘˘شصألأ

،غ˘ي˘لر˘ي˘م˘ير˘ب˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لا˘˘ب بعل
،مشسوملأ لÓخ اقلأاتو ةراهم رثكألأ بعÓل

ةداع حنمت يتلأ ،باتكلأ ةزئاج سسكع ىلع
ل˘ط˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ف أر˘˘ي˘˘ثأا˘˘ت ر˘˘ث˘˘كألأ بعÓ˘˘ل
ن˘ي˘˘ح˘˘ششر˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع يرود˘˘لأ ن˘˘ل˘˘عأأو ،يرود˘˘لأ
:م˘هو ،م˘شسو˘م˘لأ أذ˘ه بعل ل˘شضفأل ة˘ع˘˘ب˘˘شسلأ
ر˘ت˘شسششنا˘م) ن˘يور˘ب يد ن˘˘ف˘˘ي˘˘ك ي˘˘ك˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
نوشسردنيه نأدروج نايزيلج˘نإلأو ،(ي˘ت˘ي˘شس
،(لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل) د˘˘لو˘˘نرأأ رد˘˘نا˘˘شسك˘˘لأأ تن˘˘ير˘˘تو
،(لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘˘ل) ي˘˘˘نا˘˘˘م و˘˘˘يدا˘˘˘شس ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘شسلأو
،(نو˘ت˘ب˘ما˘ه˘ثوا˘شس) ز˘غ˘نإأ ي˘˘نأد يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإلأو
،(ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘نر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب) بو˘˘˘˘ب كي˘˘˘˘ن يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإلأو
(يتيشس رتشسيل) يدراف يمياج يزيلجنإلأو
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قيرفل يواهلا يدانلا ضسيئر ربع
م˘ير˘كلا د˘ب˘ع ،دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘شش
ةكارششلاب هتدا˘ع˘شس ن˘ع ،فو˘ت˘شش
،«رادام» ةكرششب مه˘ت˘ع˘م˘ج ي˘ت˘لا
موقت يذلا ريبكلا لمعلل رظنلاب
يدا˘ن˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ه˘˘ب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ل˘خدا ي˘ت˘لا ة˘˘حر˘˘ف˘˘لاو
د˘ب˘ع لا˘قو ،ه˘˘ي˘˘ب˘˘ح˘˘مو هرا˘˘شصنا
ة˘˘ح˘˘ف˘˘شصل˘˘ل ،فو˘˘ت˘˘شش م˘˘˘ير˘˘˘كلا

دادزولب بابشش قيرف˘ل ة˘ي˘م˘شسر˘لا
يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع
ادج نوديعشس نحن» :«كوبشسيف»
يدا˘ن˘لا ع˘م˘ج˘ت ي˘ت˘لا ة˘كار˘ششلا˘ب
ةكرششو ،دادزولب بابششل يواهلا

يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر فا˘˘شضأاو ،«رادا˘˘م
كانه» :ة˘ب˘ي˘ق˘ع˘ل ق˘ير˘ف˘ل يوا˘ه˘لا

عيمج يف ،هزاجنا متي ،ريبك لمع
عيمج ىوتشسم ىلعو ،نيدايملا
عجششم ر˘ما اذ˘هو ق˘ير˘ف˘لا عور˘ف
هذه» :فو˘ت˘شش ع˘با˘تو ،«فر˘ششمو

ءاوشس رابج لمعب تماق ةكرششلا

وأا ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘شست˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف

وهو ،تازاجنإلا وأا ،تاناكمإلا

يديا يف انقيرف نأا ىلع لدي ام

نم ،«انل ةبشسنلاب رخف اذهو ،ةنمآا

كيبم˘لوأا يدا˘ن أا˘ن˘ه ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج

بابشش قيرف ،يشسنرفلا ايليشسرام

بق˘ل˘ب ه˘ج˘يو˘ت˘ت د˘ع˘˘ب ، دادزو˘˘ل˘˘ب

،9102-0202 مشسومل ةلوطبلا

،يشسنرفلا يدانلا ةرادإا ترششنو

عقوم ىلع يمشسرلا اهباشسح ربع
ىلإا اشسنرف ميعز نم» :«كوبشساف»
انتلئاع ءا˘كر˘شش ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
فاشضأاو ،«ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘كلا

:يشسنرفلا بونجلا ةيدنا قÓمع
بقل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا˘ب م˘كل ا˘ن˘ي˘نا˘ه˘ت»
تق˘˘فرأاو ،«ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا يرود˘˘لا
،رو˘˘ششن˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه ،يدا˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا
يدا˘˘ن را˘˘شصنأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت ةرو˘˘˘شصب
نم مهئارظنب ،ايليشسرام كيبملوأا
.دادزولب بابشش راشصنأا

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاشس رخآا
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 يبرايسسلأ ايليسسرم كيبملوأ أانه اميف /دأدزولب بابسش

ةفرتحملا ةطبارلا يف ءاقبلا هقيقحت مغر ةركشسب داحتإا قيرف ىقبي
نأا اهنأاشش نم يتلا ةيلاملا ةمزألا نم يناعي ىقبي هنأا لإا ،ىلوألا
ىشسيع نب ضسراف ةدايقب ةرادإلا لعجي دق ام وهو ،اريثك هيلع رثؤوت
،ام اعون ةبعشص ىقبت يتلا ةيادبلا لظ يف ،ةلاقتشسإلاب حولت
ةيلاملا ة˘مزألا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ل˘ح˘لا دا˘ج˘يإا بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا ءي˘ششلا
ةيركشسبلا ةبيتكلا وبعل لازي ل ،اذه ىلإا ةفاشضإلابو ةيلاحلا
ةثÓث نم رثكأاب ةردقملاو ،ةقلاعلا ةيلاملا مهتاقحتشسمب نونيدي
تفقوت يتلا ةريخألا ةشسمخلا رهششألا نايشسن نود ةلماك رهششأا
مامأا داحتإلا ةرادإا لعجي ام وهو ،»انوروك» ببشسب ةلوطبلا اهيف
تاقحتشسم ديدشستل ةيلاملا دراوملا داجيإا وه ديحوو دحاو رايخ
ةرادإلا فيخي ىقبي ام رثكأا ،لشصتم قايشس يفو ،ةقلاعلا نيبعÓلا

مهتاقحتشسمب ةبلاطملل تاعزانملا ةنجل ىلإا نيبعÓلا ءوجل وه
يتلاو ةقباشسلا نويدلا ىلإا فاشضت يتلاو ،اهب نونيدي يتلا ةيلاملا
نمشض قيرفلا تعشضو يت˘لاو ي˘شضا˘م˘لا م˘شسو˘م˘لا تا˘ع˘ب˘ت ل˘ث˘م˘ت
ديكألا ىقبيو ،تامادقتشسلا ةيلمعب مايقلا نم ةعونمملا قرفلا

ةمهم نإاف ،ةقلاعلا ني˘ب˘عÓ˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم ة˘يو˘شست م˘ت و˘لو ى˘ت˘ح
ريفوتب ةبلاطم اهشسفن دجتشس اهنأا ليلدب ةلشصاوتم ىقبت ةرادإلا
مشسوملل ابشسحت مادقتشسلا ةيلمعب مايقلل ةيفاكلا ةيلاملا ةلويشسلا
 .ديدجلا يوركلا
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  ةركسسب داحتإأ

ىشسيع نب سسراف ةدايقب ةرادإلا
«رادام عم ةنمآا يديأا يف قيرفلا» :فوتشش ةلاقتشسإلاب حولت
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جر˘˘˘ب ي˘˘˘ل˘˘˘هأا ضسي˘˘˘ئر بر˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
نم يدامح ن˘ب ضسي˘نأا ج˘ير˘ير˘عو˘ب
ثي˘ح ،ة˘ي˘ج˘يار˘ب˘لا ةرادإلا ةردا˘غ˘م
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع در˘˘لا ل˘˘جر˘˘لا ضضفر
ي˘ف ه˘ت˘ل˘شصو ي˘˘ت˘˘لا ،تلا˘˘شصتلا
نيبعÓلا لبق نم ،ةريخألا ةرتفلا

ل˘˘جأا ن˘˘م ،ن˘˘ي˘˘برد˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ي˘ق˘ل˘ت د˘عو˘م لو˘ح را˘شسف˘˘ت˘˘شسلا
،ة˘ق˘لا˘ع˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘لا

ف˘˘قوأا د˘˘ق˘˘ف كلذ ن˘˘˘م ر˘˘˘ث˘˘˘كألاو
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘˘شصتلا
ريثكلا لعج ام وهو ،نيفدهتشسملا

ل˘ي˘حر نو˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي را˘˘شصنألا ن˘˘م
اذ˘ه ن˘م ة˘ياد˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘جر˘˘لا
لاغ˘ششأا د˘ق˘ع ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ،ن˘ي˘ن˘ثإلا
ءاشضعأل ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

لا˘˘˘م˘˘˘شسأار ي˘˘˘ف ةرادإلا ضسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
،ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘˘لا ة˘˘كر˘˘ششلا

نب ةبغرل يشسيئرلا عفادلا دوعيو
با˘ي˘غ و˘ه ،ل˘ي˘حر˘لا ي˘ف يدا˘˘م˘˘ح
ي˘ف ة˘ي˘فا˘كلا ة˘ي˘لا˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ي˘˘شسلا
نع ةرادإلا زجع ليلدب ،ةنيزخلا
ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘شسم˘˘لا ة˘˘يو˘˘شست
زواجتت يتلاو ،نيبعÓلاب ةشصاخلا

رثكألاو ،ميتنشس رايلم21 فقشس
اماقرأا تغلب نويدلا نإاف كلذ نم
ى˘ل˘ع اردا˘ق د˘ع˘ي م˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘ق
   .نهارلا تقولا يف اهديدشست

 جيريرعوب جرب يلهأأ

ةفششنملا يمر نم برتقي يدامح نب

  ةليلم نيع ةيعمج

 ديشص نب دادشش سسيئرلا
ءاشضيبلا ةيارلا عفري

 ةيلاملا ةيحانلا نم

ةرادإلا ،ةرار˘غو˘ب ن˘ي˘ما˘ي˘ل ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج برد˘م بلا˘ط
تابيردتلا فانئتشسل ابشسحت ةمزÓلا تابيترتلا يف عورششلاب
تابلطتملا ضضعب عشضوو ،يحشصلا رجحلا عفر دعب ةيعامجلا

اهريفوت متي نأا لمأا ىلع ،ديشص نب دادشش ضسيئرلا ةلواط ىلع
ىلإا ةدوعلل قيرفلا ةيزهاج نع امأا ،ةحيرم تاريشضحت نامشضل
نيب˘عÓ˘لا ع˘ي˘م˘ج نأا ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘شصم تد˘كأا د˘ق˘ف تا˘ب˘يرد˘ت˘لا
ةلاح يف لإا ةدوعلا دعومب نيمتهم ريغو ةلطع يف نودجوي
تركذو ،ىرخألا قرفلا ةيقب يبعل رارغ ىلع مهطورشش ةيبلت
،مشسوملا لامكإل هتدوع طبر مهنم ضضعبلا نأا ،رداشصملا تاذ
،ةطرو يف ةرادإلا عشضو ام وهو ةيلاملا مهتاقحتشسم فرشصب
ةيحانلا نم ءاشضيبلا ةيارلا عفري ديشص نب دادشش ضسيئرلا لعجو
قوبشسم ريغ زجع نع فششكو رطخلا ضسوقان قد نأا دعب ،ةيلاملا
بعشصت دق يتلاو ،ةمزÓلا تادعاشسملا بايغ يف هقيرف ةنيزخل
 .ةيلام ةيحيرأاب مشسوملا لامكإا يف
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  ةملعلا ةيدولوم

 لبقملا مسسوملا يف يسسيئرلا قيرفلا فده يناثلا مسسقلا يف ءاقبلا

»MATJ» يدان ةانق بويتوي يف هل تيوضصتلاو نييرئازجلا معد رظتني

ةيسضارتفإ’ا ةقباسسملاب زوفلا نم برتقي ةندخوب نيدلا يقت
ةيبرعلا مدقلا ةرك بهاومل
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ىلإأ ةملعلأ ةيدولوم قيرف هجتي
يف ءاقبلأ ة˘قرو بع˘ل˘ب ءا˘ف˘ت˘كإ’أ
أذهو ،د˘يد˘ج˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ة˘لو˘ط˘ب
بعل ىلع سسفانتلأ ةلسصأوم نود
ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘سصلأ ة˘˘قرو
رظنلاب أذهو ،ى˘لوأ’أ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ
اهب رمي يتلأ ةبعسصلأ ةيعسضولل
يتلأو ،نهأرلأ تقولأ يف قيرفلأ
فده ءاقبلأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ل˘ع˘ج˘ت
دو˘ق˘ت˘سس ي˘ت˘لأ ةرأدإÓ˘ل ا˘ي˘˘سسي˘˘ئر
م˘سسو˘م˘لأ ة˘لو˘ط˘˘ب ي˘˘ف ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
بعلب ءافتكإ’أ ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ل˘خأد˘لأ

ديعب دح ىلإأ ايقطنم ءاقبلأ ةقرو
يتلأ ةبعسصلأ فور˘ظ˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
نع ةم˘جا˘ن˘لأو ،يدا˘ن˘لأ ا˘ه˘ب ر˘م˘ي
قÓ˘˘ط˘˘نأ ي˘˘ف حدا˘˘ف˘˘لأ ر˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘لأ
مسسوملاب ةسصاخلأ تأر˘ي˘سضح˘ت˘لأ
لسصفلأ مدع لÓخ نم ،ديدجلأ
دحل تاحيرسستلأو تابأدتنإ’أ يف
رخأأ لكسشم نع Óسضف أذهو نآ’أ
ةمزأ’اب قلع˘ت˘مو ق˘ير˘ف˘لأ ه˘جأو˘ي
يدانلأ اهنم يناعي يتلأ ةيلاملأ

نير˘ي˘سسم˘لأ ى˘ل˘ع تم˘ت˘ح ي˘ت˘لأو
ة˘ل˘ت˘كلأ سصي˘ل˘ق˘ت ي˘ف ر˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لأ
ن˘م ل˘قأأ ى˘لإأ رو˘جأÓ˘ل ة˘ير˘ه˘سشلأ

سضفخ نع Óسضف ،ميتنسس رايلم

51 ةبأرق ىلإأ ةيونسسلأ ةينأزيملأ
تبرا˘ق نأأ د˘ع˘ب م˘ي˘ت˘ن˘˘سس را˘˘ي˘˘ل˘˘م
مسسأوملأ لÓخ غلبملأ أذه فعسض
ن˘˘م دد˘˘˘ع بر˘˘˘عأأو ،ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ة˘يدو˘لو˘م˘ل ى˘مأد˘ق˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘˘لأ
لمحل م˘هدأد˘ع˘ت˘سسأ ن˘ع ة˘م˘ل˘ع˘لأ
ي˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ةدا˘˘ي˘˘قو ل˘˘ع˘˘سشم˘˘لأ
لاح يف ديدجلأ مسسوملأ ةلوطب
د˘ع˘ب أذ˘هو ،ة˘سصر˘ف˘˘لأ م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
سشيم˘ه˘ت˘لأ ن˘م ة˘ل˘يو˘ط تأو˘ن˘سس
فر˘ط ن˘˘م ه˘˘ل أو˘˘سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ

ىلع تبقاعت يتلأ ةرأدإ’أ فلتخم
نوبعÓ˘لأ د˘كأأو ،يدا˘ن˘لأ ر˘ي˘ي˘سست
جأر˘خإأ ى˘ل˘ع م˘ه˘ترد˘ق ى˘مأد˘˘ق˘˘لأ

ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ع˘˘سضو˘˘لأ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
ة˘˘يد˘˘ج ما˘˘مأأو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘جأو˘˘ت˘˘˘ي
ا˘ه˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأأ ي˘˘ت˘˘لأ تأد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأ
بي˘سصن˘ت˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
يف قيرفلأ رييسستل ،»رأوتكيريد»
نيريسسملأ نإا˘ف ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ
لمعلأ يف ابيرق عورسشلأ أوررق
رورملأ متي نأأ رظتنملأ نم ثيح
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لأ رو˘˘˘مأ’أ ى˘˘˘˘لإأ
ن˘هأر˘ت ثي˘ح ،مدا˘ق˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ
سضعب مأربإأ ىلع »ةيبابلأ» ةرأدإأ
بسضغ دامخإأ لجأأ نم تاقفسصلأ
يف مسسحلأ نع Óسضف راسصنأ’أ
 .ينفلأ مقاطلأ ةيسضق
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يقت ير˘ئأز˘ج˘لأ بعÓ˘لأ كرا˘سش
ة˘ق˘با˘سسم˘لأ ي˘ف ة˘ند˘خو˘ب ن˘يد˘لأ
مدقلأ ةرك بهأومل ةيسضأرتفإ’أ
يدا˘ن ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘بر˘ع˘˘لأ
يلجنم ي˘ل˘ع ة˘با˘سشلأ بهأو˘م˘لأ
با˘˘˘ئذ˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن ـب بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ

«MATJ«تق˘ل˘ط˘نأ ي˘ت˘˘لأو

ةيليوج02 مو˘ي ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف

51 مو˘ي م˘ت˘ت˘خ˘ت˘سسو ي˘سضا˘م˘˘لأ
يح نبأ سسفانتيو ،يراجلأ توأأ
نم ةبانع ةنيدمو ملاسس يديسس
ةق˘با˘سسم˘لأ هذ˘ه˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لأ ل˘جأأ
ثيح اهتيأدب ذنم اهردسصت يتلأ

بع’ مامأأ يئاهنلأ ىلإأ لسصو
ي˘ه ة˘ق˘با˘سسم˘˘لأو ،قأر˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م
م˘˘ت تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف ن˘˘ع ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع
نيكراسشملأ فرط نم اهلاسسرإأ

ىلع ةيبرعلأ لودلأ فلتخم نم
قأرعلأ ،برغملأ ،رئأزجلأ رأرغ
رب˘ع ا˘هر˘سشن م˘ت ي˘ت˘لأو سسنو˘تو
يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لأ ةا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأ

«MATJ«تيو˘سصت˘لأ م˘ت˘˘يو
ىلع رقنلأ قيرط نع نيبعÓل
و˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ف با˘˘˘˘ج˘˘˘˘عإ’أ رز
ىلع ةطقن لاني ثيح بوتويلأ
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نو ةد˘˘˘ها˘˘˘سشم˘˘˘لأ

نيبعÓلأ لك لسسرأأو ،باجعإ’أ
ةركلأ نوبعأدي مهو تاهويديف
،روهمجلأ اهع˘م ل˘عا˘ف˘ت ي˘ت˘لأو
ةباسشلأ بهأوملأ  يدان مظن دقو
هرقم دجأوتي يذلأ يلجنم يلع
هذ˘ه ة˘ن˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف
لجأأ نم ةيسضأرتف’أ ةقباسسملأ

رجحلأ ةرتف يف نيتورلأ رسسك
ءابو راسشتنأ عم ةسصاخ يحسصلأ

زأر˘˘˘˘بإأ ل˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘مو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘ل ة˘˘با˘˘سشلأ بهأو˘˘م˘˘لأ
ةقباسسملأ هذه تق’ دقو ،برعلأ

بسسن نأأ ة˘سصا˘خ ر˘ي˘ب˘˘ك ىد˘˘سص
بو˘تو˘ي˘لأ ةا˘ن˘ق ي˘ف ةد˘ها˘سشم˘˘لأ

نيدلأ ي˘ق˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘يو ،ة˘ع˘ف˘تر˘م

م˘˘˘˘عدو تيو˘˘˘˘سصت ة˘˘˘˘ند˘˘˘˘خو˘˘˘˘˘ب

ةيقبتملأ مايأ’أ يف نييرئأزجلأ

جوتي يكل ةقباسسملأ رمع نم

تأونسس01 هرمع لفطلأو اهب

.مدقلأ ةرك قسشعيو

 ةيداحت’ا برضضت ةقناخ ةيلام ةمزأا / ديلا ةرك

ةينطولا تابختنملا يبردمو تروب ن’آا
9102 يام ذنم بتاور نود

ينطولأ بختنملل يسسنرفلأ بردملأ نإأ ،«ةعاسس رخآأ» رداسصم تدكأأ
سسأأر ىلع هنييعت ذنم ميتنسس يأأ قلتي مل ،تروب ن’آأ ،ديلأ ةركل

ام،9102 طرافلأ ماعلأ نم يام رهسش «رسضخلأ» ـل ةينفلأ ةسضراعلأ

نيع دق تروب ن’آأ يسسنرفلأ ناكو ،ةلماك أرهسش51 رجأاب انئأد هلعجي
رهسش ايمسسر ديلأ ةركل ينطولأ بختنملل ةينفلأ ةسضراعلأ سسأأر ىلع

هجأويو،1202 ةيليوج رهسش ةياهن يهتني ،نيماع ةدمل طرافلأ يام
عفد ىلع رداق ريغ هتلعج ةقناخ ةيلام ةمزأأ ديلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ

ينفلأ مقاطلأ أذ˘كو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘برد˘م بتأور

91و اماع12 نم لقأأ تابختنم يبردم نأ هون امك ،تأديسسلأ بختنمل

ىلع تروب فرسشأأو ،ةيعسضولأ سسفن يف نودجأوتي اماع71و اماع
يذلأ سسنوت بختنم دعب ،يبيردتلأ هرأوسشم يف ينطو بختنم ثلاث
نأأ املع ،تأديسسلل يسسنرفلأ بختنملأ أذكو نييراق نيبقلب هعم جوت
لÓخ نم ،اسضيأأ ةيويسسآ’أ ةحاسسلأ ىلع هتمسصب كرت دق ناك تروب
راسشي ،يرطقلأ ليحدلأ يدان عم ةلطبلأ ةيدنأÓل ايسسآأ ةلوطبب هجيوتت
يف ناث سصبرت عم دعوم ىلع نونوكيسس ،سسوكرب دوعسسم ءÓمز نأأ

دعوملأ نوكيسس ثيح ،مدا˘ق˘لأ ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس32 ى˘لإأ7 نيب ام ةر˘ت˘ف˘لأ
توأأ رهسش يف بختنم˘لأ هر˘سشب˘ي˘سس يذ˘لأ ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘م˘ت˘ت ير˘ي˘سضح˘ت˘لأ
ةركلل يرئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘ت’أ نأأ ا˘م˘ل˘ع ،سصبر˘ت˘لأ م˘ي˘سسر˘ت م˘ت نإأ ،ي˘لا˘ح˘لأ
فسصتنم يف ررقملأ ةبانعب «يديأرسس» سصبرت ليجأات ديري ’ ةريغسصلأ
يئانثلأ نع بوني تقؤوم بردم نييعت رمأ’أ هفلك ولو ،يلاحلأ رهسشلأ
سصبرتلأ لÓخ ،بختنملأ ريطأات ىلع كلذب فرسشيو ،نابعلو تروب
ديلأ ةركل ملاعلأ ةلوطبل رسضحي ينطولأ بختنملأ نأأ مولعمو   ،مداقلأ

لبقملأ ماعلأ نم يفناج13 ىلإأ41 نم رسصم اهنسضتحتسس يتلأ

بختنملأ رظتنت يتلأ ويكوط دايبملوأ’ ةرودلأ نع Óسضف،1202

سسفن نم سسرام41 ىلإأ21 نم ايناملأاب نيلرب ةنيدم يف ينطولأ
ةيليهأاتلأ ةطحملأ يف يسسنرفلأ ينقتلأ لابسشأأ كراسشيسس ثيح ،ةنسسلأ
 .اينيفولسسو ديوسسلأو ايناملأأ تابختنم بناج ىلإأ دايبملوأÓل ةريخأ’أ

ê.fé«Ö

تاجارد

 لسصاوتلا ةطسساوب نيوكت
تاجاردلا تاقابسس يبقارم حلاسصل دعب نع

حلاسصل ،دعب نع لسصأوتلأ ةطسسأوب نيوكت تبسسلأ سسمأأ ءاسسم مظن
نينأوقلأ ةنجل ميظنت نم ،ة˘ي˘ئأو˘ه˘لأ تا˘جأرد˘لأ تا˘قا˘ب˘سس ي˘ب˘قأر˘م
ىدل ،ملع بسسح ،تاجأردلل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل ةعباتلأ ميكحتلأو
ناك «:يلي ام تاجأردلأ ةيداحتأ نايب حسضوأأو ،ةيداحت’أ ةئيهلأ

وه دعب نع لسصأوتلأ ةينقت ةطسسأوب مظنملأ نيوكتلأ أذه روحم
زيزعلأ دبع ريبخلأ هطسشن يذلأ و نييسضايرلأ نيريدملأ عامتجأ

سصرحت ،ةحئاجلل ةنهأرلأ ةيحسصلأ ةيعسضولأ لÓخو ،«يرمأوع
ةدوع راظتنأ يف ،اهتاطاسشن سضعب ةلسصأوم ىلع ةيداحت’أ ةئيهلأ
نم ةيناثلأ يه ،ةينيوكتلأ ةسصحلأ هذه ،يعيبطلأ اهأرجم ىلإأ رومأ’أ
يب˘قأر˘م ح˘لا˘سصل ي˘سضا˘م˘لأ ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ د˘ع˘ب ا˘ه˘عو˘ن
،تأزاجإ’أ» عوسضوم تحت ةفرطوب رامع اهطسشن يتلأو تاقابسسلأ

تامولعملأ هذه نوكتسسو ،«تايردسصلأ و لوسصولأو ،قÓطن’أو
زيح اهنوعسضيسس نيذلأ نيبقأرملل أدج ةديفم سصاسصتخ’أ أذه يف
hd«ó.±.تاسسفانملأ فانئتسسأ دنع قيبطتلأ
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سضيبأأ حÓسس برسضلأ تلمعتسسأ

 لÓعو رثوك وديجلإ ةعراصصم
يوإزنب ايند رئإزجلإ لامج ةكلم ىلع يدتعت

ر˘ثو˘ك ة˘فور˘ع˘م˘لأ ود˘ي˘ج˘لأ ة˘عرا˘˘صصم تد˘˘ت˘˘عأ

يف8102 ةنصس رئأزجلأ لامج ةكلم ىلع لÓعو

برصضلاب ““eiregla dlog ssim““ ةقباصسم

فلخ ام وهو سضيبأأ حÓصس لامعتصسابو حربملأ

ىوتصسم ىلع تامدكو ةيحصضلل ةغيلب تاباصصأ

،اهمدقو اهدي نم قطانملأ سضعبو هجولأو نيعلأ

ةيصضقلأ هذه ةلثمملأو ءايزألأ ةصضراع ترجفو

ي˘ف ““يرو˘ت˘صس““ ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘˘ي˘˘صسمأأ

تهجو ثيح مأرغ˘ت˘صسنأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘صسح

لÓعو رثوك ةعرا˘صصم˘لأ ى˘لإأ ةر˘صشا˘ب˘م ة˘لا˘صسر

سضورفملأ نم هنأأ تلاقو ايقيرفإأو رئأزجلأ ةلطب

لجأأ ن˘م ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لأ تا˘صضا˘ير˘لأ ل˘م˘ع˘ت˘صست ل نأأ

لÓعو رثوك نأأ تفاصضأأو ،ريغلأ ىلع ءأدتعلأ

اهتدعوتو سضيبأأ حÓصس لامعتصساب اهيلع تدتعأ

نع ةيحصضلأ فصشكت ملو ،اي˘ئا˘صضق ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م˘ب

ةيصضقلأ هذه ترصشتنأ دقو ةثداحلأ هذه بابصسأأ

يعامتجلأ لصصأوتلأ عقأوم يف ةقئاف ةعرصسب

˘مأر˘غ˘ت˘صسنلأ ى˘ل˘ع ر˘ي˘ها˘صشم˘لأ تا˘ح˘ف˘صص ي˘فو

نيتفورعم نيتيصصخصشب قلعتي رمألأ نأأ ةصصاخ

،يوأزنب ايندو لÓعو رثوك امهو رئأزجلأ يف

تدمع ثيح لعف در يأاب لÓعو رثوك مقت ملو

تاقيلعت يدافتل مأرغتصسنلأ ىلع اهباصسح قلغل

ةمداق˘لأ ما˘يألأ ف˘صشكت نأأ ع˘قو˘ت˘يو ،ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ

.ةريثملأ ةحيصضفلأ هذه نع ليصصافتلأ نم ديزملأ

 سسافر ناميلصس

ة˘قر˘ف ن˘م ل˘كل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘طر˘صشلأ تأو˘ق ن˘كم˘ت
ةطرصشلل ةيئلولأ ةح˘ل˘صصم˘لا˘ب ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ
قوصس نمأاب سسداصسلأ يرصضحلأ نمألأو ةيئاصضقلأ
لمعت ةيمأرجإأ ةعامج طاصشن فيقوت نم ، سسأرهأأ

لÓخإلأو نينطأوملأ طاصسوأأ بعرلأ عرز ىلع
ماعلأ قير˘ط˘لأ ي˘ف ةر˘جا˘صشم˘لأو ، ما˘ع˘لأ ما˘ظ˘ن˘لا˘ب
نم سسرتفم بلكو ، ءاصضيب ةحلصسأأ لامعتصسإاب

نوكتت ةي˘مأر˘جإلأ ة˘عا˘م˘ج˘لأ،llubtip عون

نم ثلاثلأو يناثلأ مهدقع يف سصاخصشأأ01 نم
ءأدن دعب تناك مهفيقوت ةيلمع نأأ ثيح ، رمعلأ

نيب ريبك راجصش بوصشن هدافم لاصسرإلأ ةعاق نم
ءايحأأ دحأأ ىوتصسم ىلع بابصشلأ نم ريبك ددع
مت يروفلأ لخدتلاب ثيح ، سسأرهأأ قوصس ةنيدم

مهتزوحب ركذ˘لأ ن˘ي˘ف˘لا˘صسلأ سصا˘خ˘صشألأ ف˘ي˘قو˘ت
تافوذقم ، فويصس ، نيكاكصس ) ءاصضيب ةحلصسأأ
نم ةيمك ىلإأ ةفاصضإلاب ( سسرتفم بلكو ، ةيران
تأءأرجإلأ عيمج لامكتصسإاب . ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
هبتصشملأ قح يف يئاصضق فلم زاجنإأ مت ةينوناقلأ
ةرجاصشملأ و رأرصشأأ ةيعمج نيوكت مرج نع مهيف
، ءا˘صضي˘ب ة˘ح˘ل˘صسأأ ة˘ط˘صسأو˘ب ما˘ع˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لأ ي˘˘ف
قرخ عم ني˘ما˘ع˘لأ ة˘ن˘ي˘كصسلأو ما˘ظ˘ن˘لا˘ب لÓ˘خإلأ
، ي˘ئز˘ج˘لأ ي˘ح˘صصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ر˘˘ي˘˘بأد˘˘ت تأءأر˘˘جإأ
قوصس ةم˘كح˘م ة˘با˘ي˘ن ما˘مأأ ه˘ب˘جو˘م˘ب نو˘لا˘ح˘ي˘صس
اهب لومعملأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختإل سسأرهأأ
 . ددصصلأ أذه يف

سش.أ

تابورصشملإ نم ةدحو441 نم ديزأإ زجحو طبصض
ةملاقب ةيلوحكلإ

مايقلأ اهدافم يتلأ ، ةدكؤوم تامولعم رثإأ ىلعو ،يرصضحلأ طصسولأ يف ةميرجلأ ةحفاكم راطإأ يف
قوصسب ةتأردصس ةنيدم هاجتاب ةملاق ةنيدم نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ نم ةربتعم ةيمكل لقن ةيلمعب
ةيلمع ،لخدتلأو ثحبلأ ةقرف ةطرصشلأ تأوق رصشابتل  .ةيعرصش ريغ ةقيرطب اهعيب ةداعأ سضرغل ،سسأرهأأ
عون نم ،ةيلوحكلأ تابورصشملأ لقن ةيلمعب تلفكت يتلأ ةرايصسلأ فيرعتب تللك يتلأ يرحتلأو ثحبلأ
دبع ريمألأ يحب طبصضلاب ةملاق ةنيدمل يبرغلأ جرخملاب ينمأأ ليكصشت عصضو عم ،““لوبماصس ونور““
هبتصشملأ اهنتم ىلع ناك يتلأو ،ةهبصشلأ لحم ةرايصسلأ فيقوت متيل ،““ةملاقب يباحر ةوخلأ ““ رداقلأ

،هنأاصشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ دعبو ،سسأرهأأ قوصسب ميقم ،““ةنصس44 ““رمعلأ نم غلابلأ هيف

نم ةعج ةبلع27، روفوب عون نم ةعج ةبلع441و،سسكاب عون نم ةعج ةبلع84، زجحو طبصض مت

،جربلأ عون نم رمحأأ ذيبن ةبلع21،رمحأأ ذيبن نم ةبلع42 وقنوط عون نم ةعج بلع861،كيزتم عون
مت ام زجح دعب ،ةحلصصملأ ىلإأ هيف هبتصشملأ ليوحت متيل، عيبلأ تأدئاع نم ةيلام غلابم ىلإأ ةفاصضإلاب

تابورصشملأ عيبو عيزوتو لقن لعف نع ايئاصضق افلم هدصض نوك ،ةيصضقلأ يف قيقحت حتف ،هطبصض
،عأديأ نود ةذفان رهصشأ ةتصسب مكح هقح يف ردصص نيأ، ةملاق ةمكحم مامأ مدق ،ةصصخر نود ةيلوحكلأ

.ةذفان ةيلام ةمأرغو
نيدلأزع.ل

سسأرهأأ قوسس

 صصاخصشأإ01 فيقوت نع رفصسي نابصش نيب فينع راجصش

بقأر˘م˘لأ يوÓ˘لأ د˘ب˘ع ى˘˘صسو˘˘م رو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ د˘˘كأأ
تاحيرصصت يف سسمأأ  نينطأوملأ كونبلل يعرصشلأ
عويبملأ ءيصشلأ نوكي نأأ يه ةحبأرملأ نأأ ةيعأذإأ

ةفاصضإلاب ةمولعم ةدئافلأ نوكت نأأو نمثلأ مولعم
ن˘ع ا˘مأأ.ط˘ي˘صسق˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘˘ب˘˘لأ نو˘˘كي نأأ كلذ ى˘˘لإأ
ةيهتنملأ راجيإلأ يف لثم˘ت˘م˘لأ ي˘نا˘ث˘لأ جو˘ت˘ن˘م˘لأ
نوعيطتصسي ل نيذلل ريخ ةراصشب لثمتف كيلمتلاب
مث نكصسلأ كو˘ن˘ب˘لأ م˘ه˘ل ير˘ت˘صشت˘صس ن˘كصس ءأر˘صش
درجمبو ، عيبلاب دعو ىمصسي يلوأأ دقع مهحنمت
، يناث دقع هل ماقي طاصسقألأ لك رجؤوملأ عفد
ةعلصسلأ لجؤوم نمثلأ مدقم عيب وه ملصسلأ كانه
جوتنم نع اصضيأأ تاعانصصلأ باحصصأاب قيلي وهو

وأأ لوا˘ق˘م ع˘م كن˘ب˘لأ كر˘ت˘صشي نا˘˘ك ة˘˘كرا˘˘صشم˘˘لأ
دبع روتكدلأ بصسحو.ةنيعم ةراجت يف عنصصم
ة˘ي˘مÓ˘صسإلأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘فر˘ي˘صصلأ فد˘˘ه˘˘ت يوÓ˘˘لأ
ءأدوصسلأ قوصسلأ ىلع كلذ نم لباقملاب ءاصضقلل
.ةينو˘نا˘ق˘لأ قر˘ط˘لا˘ب ة˘م˘خ˘صضلأ لأو˘مألأ ر˘يود˘تو
تامدخلأ هذه لوخدف دمحلأ هللو هنأاب افيصضم
ىظحت يتلأ ةيمومعلأ كونبلأ عاطق يف ةيلاملأ
باحصصأل حتفت نييرئأزجلأ مومع ىدل ربكأأ ةقثب
مهلأومأأ أورمثتصسي و مهلأومأأ أورخدي نأاب لأومألأ
كرحتيصس امتح لأومألأ هذهبو ةيعرصشلأ ةقيرطلاب
.Óبقتصسم ينطولأ داصصتقلأ

ف.ميلصس

ةيعرسشلأ ةقيرطلاب اهورمثتسسيو مهلأومأأ أورخدي نأاب لأومألأ باحسصأل حمسستسس

 ءاصضقلإ يف دعاصست دق ةيمÓصسإلإ ةفريصصلإ
لإومألإ ريودتو ءإدوصسلإ قوصسلإ ىلع

فيطصسب لÓق ةيدلبب رئب يف طقصس حÓف ةثج لاصشتنإ
ينبم، هلخأدب طقصس يئام نأزخ لخأد ةريخلأ هصسافنأ تأونصس4 رمعلأ نم غلبي لفط سسمأأ لوأأ ءاصسم ظفل

بونج ةعقأولأ لÓق ةيدلب لولم ةيرقب عقي، هفصصن ىلإأ ءاملاب ءولمم بعكم راتمأأ9 ةعصسب سضرألأ تحت
نأأ ملعلأ عم ،ناملو نيع ىفصشتصسم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقنب ةلخدتملأ قرفلأ تلفكت دقو، فيطصس ةيلو
ةيندملأ ةيامحلأ قرف تلخدت و، ةنيدملأ ةيامحلأ حلاصصم لوصصو لبق هلهأأ فرط نم تلصشتنأ لفطلأ ةثج

عقي،راتمأأ01 يلأوح هب ءاملأ ىوتصسم و راتمأأ5 سضرعو رتم02 قمعب رئب يف حÓف طوقصس ثداح لجأل
،رئبلأ فوج نم هتثج لاصشتنأو ةيحصضلأ نع ثحبلأ ةلخدتملأ قرفلأ تلوت دقو، لÓق ةيدلبب رذعملأ رأودب
كردلل ةصصتخملأ حلاصصملأ لامكتصسأ دعب فايصضوب دمحم ىفصشتصسمل ةينعملأ ةحلصصم ىلإأ اهليوحت متيل
ر نميأأ.ثداحلأ يف ةينأديملأ اهتاقيقحت ينطولأ

فيطسسب زيزع ينب

فيصصرلل هفيظنت ءانثأإ ةفاظن لماع لتقت ””نيبراه»
 يصسيئرلإ عراصشلاب

ىدوأأ ميلأأ رورم ثداح، فيطصس ةيلو لامصش ةعقأولأ زيزع ينب ةيدلبل يصسيئرلأ عراصشلاب سسمأأ موي عقو

ناك ةيحصضلأ نإاف اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و ،ةنصس93 رمعلأ نم غلبي ةفاظن لماع ةايحب
ريغ يف ريصست تناك““ نيبراه““ عون نم ةيراجت ةرايصسب أاجافتيل يصسيئرلأ عراصشلأ فيصصر فيظنت ددصصب
ىلإأ ةعرصسلأ حانج ىلع ةيحصضلأ تلقن و ةيامحلأ حلاصصم تلخدت ثداحلأ عوق روف و، هصسهدت اهراصسم
هذه تايثيح يف اقيقحت نمألأ حلاصصم تحتف دقو، كانه ةريخألأ هصسافنأ ظفل نيأأ زيزع ينب ىفصشتصسم
موقي ناك ةيحصضلأ نأأ و ةصصاخ زيزع ينب ةيدلب ناكصس طصسو نزحلأ نم ءأوجأأ تفلخ يتلأ ةميلألأ ةثداحلأ
ر نميأأ.““نيبراهلأ““ ةرايصس قئاصس روهت ةيحصض ناك و، تايافنلأ نم عراصشلأ فيظنتب

وزو يزيتب نوفزأاب تايانبلإ ىدحإإ نم هطوقصس رثإإ لفط عرصصم
تايانبلأ ىدحإأ نم عبأرلأ قباطلأ نم هطوقصس رثإأ أذهو هعرصصم لفط سسمأأ لوأأ راهن ةحيبصص لÓخ يقل

ةقوثوم ةيلحم رداصصم بصسحو ةرحرج ةمصصاع رقم نع ملك55دعب ىلع ةعقأولأ نوفزأأ ةقطنمب ةدجأوتم
نوفزأأ ةنيدم ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم ىلإأ ةيحصضلأ ةثج لقنب تماق ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم نإاف
. ثداحلأ بابصسأأ ةفرعمل اقيقحت تحتف ةطرصشلأ حلاصصم نإاف ىرخأأ ةهج نمو

داعصس ليلخ

يقأوبلأ مأأ

اقونصشم باصش ةثج فاصشتكإ
ةعاصسلأ دودح يف سسمأأ موي أوفصشتكأ نينطأوم نأأ عÓطإلأ ةنصسح رداصصم نم ةعاصس رخأأ ةديرج تملع
ةيامحلأ حلاصصمب لاصصتلأ متيل, يقأوبلأ مأأ ـب ميصسنلأ يح ةباغب قونصشم سصخصش ةثج احابصص ةصسداصسلأ
ةحلصصم ىلإأ ةثجلأ لقن مت ةنياعملأ دعب و ةيملعلأ ةطرصشلأ ةقفر ثداحلأ ناكم ىلإأ تلقنت يتلأ ةيندملأ

عفأودلأو تاصسبÓملأ ةفرعمل اقيقحت نمألأ حلاصصم ترصشاب اميف. يلحملأ ىفصشتصسملاب ثثجلأ ظفح
.ةصضماغ ةعاصسلأ دح ىلإأ ىقبت يتلأو هتايحل دح عصضو ىلع( ع .سص) ىمصسملأ موحرملأ مأدقأ ىلإأ ةيدؤوملأ

راهز دمحأ


