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 ةــعاــــنضصلإ رــــيزو
نأاـضشب صضوـمغلإ دــيزي
 لجيجب تويزلإ عــنضصم

ذاتسسأا�فلأا34�دينجت�مت�اميف

:يربمعلب�دوعسسم سصاوخلا�ةلدايسصلل�ةينطولا�ةباقنلا�سسيئر

دإرـيتضسإلإ يـف رـباخمو تاـيبول طروـت»
«قوضسلإ يف ةردن قلخو يعرضشلإ ريغ

ت’اح01�نم�لقأا�تلجسس�ةي’و53�اميف

 تاـــــــــيفو8
ةديدج ةباضصإإ933 و

«انوروك صسوريف» ـب
يلإوتلإ ىلع يناثلإ مويلل ةباضصإإ «0» ةبانع ^
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مهإدت فيطضسب «يرايبلإ »
عـــيب و عــينضصتل ةــضشرو
 ةملعلاب ديضصلإ صشيطإرخ
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تاقفسصلا�ةنجل�ءاسضعأا�ةملاق�ءاسضق�سسلجم�ئرب�اميف

ةــــحضصلإ رــيدم ةــنإدإإ
تإونضس3 ـب  قباضسلإ
نـيتتنضسو إذــفان اــضسبح
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نم�ديزأا�كلهتسست�ايلاح�رئازجلا
ايونسس�دوقولا�نم�نط�نويلم5,41

لـمحتت ةــلودلإ
ةــئاملإ يـف05

ةــفـلكت نـــم
تإرايضسلإ ليوحت

زاــغ رــيضس ىلإإ
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ذاتصسأا فلأا34 دينجت مت اميف

 ذيملت فلأا002 لابقإاو ةيوناث0042 حتف
 ايرولاكبلا ناحتمإل ابسسحت ةعجارملا سصسصح ىلع

ةصساردلا دعاقمب ذيمÓتلا قاحتلإ’ ادادعتصسا

ةيلو22 ىلع يسسردملا لقنلل ةلفاح056 عيزوت

 تاقورخ ليجصست ةلاح يف ةصسصسؤوملا قلغ ىلإا يدؤوت ةيئاجف سشيتفت تايلمع

اهحتف لبق «انوروك» سصحف رابتخل ةناسضحلا رودب نيمدختسسملا عيمج عاسضخإا

تاناحتما ءارجإ’ا زكارم نع مهرخأات يدافتل اذهو ةذتاصسأ’ا لكب نصسحلا لفكتلا لجأا نم ةيبرتلا يريدم ىلإا ةلصسارم ةيبرتلا ةرازو تهجو
ىلع تهبن وريطأاتلاو ةصسارحلا ةيلمعب نيفلكملا نييطايتح’ا سسارحلاو سسارحلا ةذتاصسأÓل لقنلا ريفوتب طصسوتملا ميلعتلاو ايرولاكبلا

ىلع رتمب ةصسارحلا ةرجح لخاد دعابتلا ىلع لمعلاو ةيقاولا ةعنقأ’ا ءادتراب قلعت ام ةصصاخ ةياقولا تاءارجإاب مازتل’ا نيينعملا ةذتاصسأ’ا
 .ةصسارحلا يف مهئÓمز وأا نيحصشرتملا عم مÓكلا وأا فتاهلا لمح يدافت ىلإا ةفاصضإا لقأ’ا
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تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو د˘كأا

ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

لك ةئيهت سسمأا «دوجلب لامك»

ي˘شسرد˘م˘لا لو˘˘خد˘˘ل˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا

لقنلا اشصو˘شصخ،1202-0202
.لظلا قطانمب اميشس’ يشسردملا

056 عيزوت نع » دوجلب «نلعأاو

22 ىلع يشسردملا لقنلل ةلفاح

ةيلمعلا هذه جردنت ثيح ،ةي’و
ج˘ما˘نر˘ب را˘طإا ي˘ف ة˘ل˘شصاو˘ت˘˘م˘˘لا

تايدلب لك ىلع0053 عيزوت
نأا˘ب ر˘يزو˘لا حر˘شص ا˘م˘ك .ن˘طو˘لا

د˘شسل ه˘جو˘ت˘˘شس تÓ˘˘فا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه

ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا لا˘˘ج˘˘م ي˘˘ف سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا
لظلا قطانمب اميشس’ يشسردملا

ل˘ك نأا˘ب ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب اد˘˘كؤو˘˘م
لوخدلا حاجنإ’ ةأا˘ي˘ه˘م فور˘ظ˘لا

0202-1202. يشسردملا
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رود حتف ةداعإا طورشش ةموكحلا تددح
ةذختملا ةيزارتح’ا ريبد˘ت˘لاو ة˘نا˘شضح˘لا
انوروك سسور˘ي˘ف ي˘ششف˘ت ن˘م ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل
اهل يزارتح’ا قلغلا عفر رارق دعب كلذو
رود˘ب ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لا ع˘ي˘م˘ج عا˘شضخإا˘ب
لبق انوروك سصحف رابتخ’ ةناشضحلا
ةي’و تددح قايشسلا اذه يفو . اهحتف
رود حتفب ةقلعتملا ريبادتلا سسمأا رئازجلا
لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لاو ة˘˘˘نا˘˘˘شضح˘˘˘˘لا

ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج عا˘˘˘شضخإا تطر˘˘˘ت˘˘˘˘ششا ثي˘˘˘˘ح
ديفوك سصحف رابتخ’ اهب نيمدختشسملا

ءايلوأ’ا عنمو ةشسشسؤوملا حتف لبق91
يف ةي’ولا تدكأاو .ينابملا لوخد نم

يف05 مادختشسا ةرورشض ىلع اهل نايب

هذ˘˘ه لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا تارد˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا
ةيمهأا ع˘م ى˘لوأا ة˘ل˘حر˘م˘ك تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ةمامكلا ءادتراو يدشسجلا دعابتلا مارتحا

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسم ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘فو˘˘تو
لوا تررق ةموكحلا تناكو  .ميقعتلاو
ةياعرلاو ةناشضحلا رود حتف ةداعإا سسما
مراشصلا ذيفنتلا ىلع ديكأاتلا عم لافطأÓل
نم˘شضت˘ي ف˘ي˘كم ي˘ح˘شص لو˘كو˘تور˘ب˘ل

لابقتشسا تاردق نم ةئاملاب05 مادختشسا
مارتحا ،ىلوأا ةلحرم يف تاشسشسؤوملا هذه
ع˘ي˘م˘˘ج عا˘˘شضخإا ،يد˘˘شسج˘˘لا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ــ ديفوك) سصحف رابتخ’ نيمدختشسملا

ءاد˘تر’او ة˘شسشسؤو˘م ـلا ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق (91
ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل يرا˘˘ب˘˘جإ’ا
لوكوتوربلا مزل˘ي ا˘م˘ك ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسمـلا
ة˘نا˘ع˘ت˘˘شس’اـب تا˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا

ريبادتب ر˘ي˘كذ˘ت˘لا ن˘م˘شضت˘ت تا˘ق˘شصل˘م˘ب
طاقن ف˘ل˘ت˘خ˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘يا˘قو˘لا
،ينابمـلا لوخد نم ءايلوأ’ا عنم ،لوخدلا
خباطملاو نكا˘مأÓ˘ل ي˘مو˘ي˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا

ي˘شسار˘كلاو ت’وا˘ط˘لاو سضي˘حار˘˘م˘˘لاو
تاحشسمم عشضو ،تادعمـلا نم اهريغو
عشضو ،لخادمـلا دنع ة˘يذ˘حأ’ا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل
ةيوهتلا فرشصتلا تحت رهطملا لولحملا
ةزهجأا لامعتشسا عنمو نكامأÓل ةيعيبطلا
يريشسم نأا امك. حوارملاو ءاوهلا فييكت
ةيلوؤوشسملا نولمحت˘ي تا˘شسشسؤو˘م˘لا هذ˘ه
ةياقولا ريبادتل لاثتم’ا مدع ةلاح يف
تايلمع ءارجإا متيشسو ةذختملا ةفاظنلاو
يف متيشس هنأا نم ةرذحم ةيئاجف سشيتفت

يحشصلا لوكوتوربلل لاثتم’ا مدع ةلاح
.ةشسشسؤوملل يروفلا قلغلا
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فلأا002 ةدافتشسا نع تنلعأا امك
ايرولاكبلا ةداهشش ناحتم’ حششرتم

ةداهشش ناحتم’ حششرتم فلأا65 و
ىوتشسملا ىلع طشسوتملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ة˘ع˘جار˘م˘لا سصشصح ن˘˘م ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةرازو اهيف تعرشش يتلا ةركاذملاو

توأا52 ذنم ةي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يزو ح˘شضوأاو. ي˘شضا˘م˘˘لا
لÓ˘خ طو˘ع˘جاو د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا

لافطأ’ا ةشسردم ىلإا ةيدقفت ةرايز
سسمأا ةبيورلاب ا˘ي˘ع˘م˘شس ن˘ي˘قو˘ع˘م˘لا
ة˘ي˘لوأ’ا تا˘ي˘ئا˘شصحإ’ا نأا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ةر˘كاذ˘م˘لاو ة˘˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لا سصشصح˘˘ل

0042 حتف و ةئيهت مت هنأا تتبثأا

ىلع ذيملت فلأا002 لابقاو ةيوناث
ةدا˘ه˘شش ل˘ي˘ن˘ل ة˘ع˘˘جار˘˘م˘˘لا سصشصح

ذاتشسأا فلأا34 دينجت و ايرولاكبلا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش سصو˘شصخ˘ب ا˘˘مأا.»

0065 ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت م˘˘ت ط˘˘شسو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

65 نم د˘يزأا تل˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘ط˘شسو˘ت˘م

ميلع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش ل˘ي˘ن˘ل ح˘ششر˘م ف˘لأا

34 نم د˘يزأا د˘ي˘ن˘ج˘ت و ط˘شسو˘ت˘م˘لا

ذيمÓتلا ريزولا نأامط و. ذاتشسأا فلأا
ةين˘ع˘م˘لا سسورد˘لا نأا˘ب م˘ه˘ئا˘ي˘لوأا و
ي˘ت˘لا كل˘ت نو˘كت˘شس تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا˘ب
لÓخ «ا˘يرو˘شضح» ا˘ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م تم˘ت
ةنشسلا نم يناثلا و لوأ’ا نيلشصفلا»

ا˘ي˘عاد «9102 -0202 ةي˘شسارد˘لا
مارتح’ نييوبرتلا نيلعا˘ف˘لا ع˘ي˘م˘ج
سصوشصنملا ةيئاقولا تاءارجإ’ا لك
يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تاجايتح’ا يوذ ةئف سصوشصخبو

ةموكحلا نأا ر˘يزو˘لا ر˘كذ ة˘شصا˘خ˘لا
يوذ ة˘ئ˘ف˘ل ر˘ي˘˘ب˘˘ك ما˘˘م˘˘ت˘˘ها ي˘˘لو˘˘ت
لك نأا ادكؤوم ةشصاخلا تاجايتح’ا
ةرفوتم ةيداملا و ةيرششبلا فورظلا

ايعاد «نيلبقملا ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘م’ا لÓ˘خ
ة˘يو˘بر˘ت˘لا ةر˘˘شس’ا ءا˘˘شضعأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
حاجنإ’ لماكلا دينجتلل «ءايلو’او
نأا طو˘ع˘جاو زر˘بأاو.» د˘عو˘م˘لا اذ˘˘ه
ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب مو˘ق˘˘ت ةرازو˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم
مت ثي˘ح ا˘ي˘مو˘ي ة˘ع˘جار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

نم ةع˘با˘ت˘م ة˘قروو ط˘ط˘خ˘م داد˘عإا
اذهل تب˘شصن ة˘يز˘كر˘م ة˘ي˘ل˘خ فر˘ط
و نيششتفم ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘ششي سضر˘غ˘لا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
ةعجارملل اورشضح نيذلا ذيمÓتلاو
لئاشسوو ءا˘ب˘طأ’او ةذ˘تا˘شسأ’ا دد˘عو
تح˘˘ت ة˘˘عو˘˘شضو˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا
لوؤوشسملا تاذ دكأا امك «مهفرشصت
تا˘شسشسؤو˘م˘لا باو˘بأا ح˘ت˘ف ةدا˘˘عإا نأا
ةشساردلا نع عاطقنا دعب ةيوبرتلا

سسوريف يششفت ببشسب رهششأا5 ةدمل

ح˘˘م˘˘شسي (91 دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك
ةيحشصلا تاءارجإ’ا ىلع عÓط’اب
ي˘ح˘شص لو˘كو˘تور˘ب ة˘ن˘م˘شضت˘م˘لا و
و ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو ه˘˘تد˘˘عأا

ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘شص
ر˘˘مأ’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو˘˘ل

عشضولاو ةرارحلا سسايقب اشصوشصخ
نام˘شضو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘ل˘ل ي˘ماز˘لإ’ا
رمأ’ا قلعت ءاوشس يعامتج’ا دعابتلا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا وأا تارا˘ط’ا ةذ˘تا˘شسأ’ا˘˘ب
ع˘شضو˘ب ماز˘ت˘˘ل’ا اذ˘˘ك و لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ي˘ف ة˘كر˘ح˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت و تار˘˘م˘˘م˘˘لا
.قفارملا
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ةرازوب ميلعتلل ماعلا ريدملا فششك
عفر نع ،»ملاشس نب ديعشس» ةيبرتلا
ن˘م تا˘ه˘مأ’او ل˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘ف˘˘عإا
تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ي˘˘˘ف ة˘˘˘شسار˘˘˘ح˘˘˘لا
ريفوت متيشس هنأا ادكؤوم ،يمشسرلا
نيي˘ن˘ع˘م˘لا ةذ˘تا˘شسأ’ا ل˘كل ل˘ق˘ن˘لا
زكارم ىلإا رو˘شضح˘ل˘ل ة˘شسار˘ح˘لا˘ب
ة’و˘لا ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب نا˘ح˘ت˘˘م’ا

ءارجإا زكارم نع مهرخأات يدافتل

ثدحتملا تاذ نلعأا تاناحتم’ا

،راهنلا ةانق ىلع افيشض هلوزن ىدل

ةذ˘˘تا˘˘شسأ’ا دد˘˘˘ع سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ن˘˘˘ع

يف ناشسراح ىلإا3  نم نيشسراح

نيشسردمتملا ني˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا ة˘عا˘ق

نيحششرتملا ةعاق يف سسارح3و

.هب˘شسح سسار˘ح5 لد˘ب رار˘حأ’ا

نيذلا ذيمÓتلا ددعب قلعت اميفو

،ناحتم’ا تا˘عا˘ق˘ب نود˘جاو˘ت˘ي˘شس
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا دد˘ع نأا ،م˘لا˘شس ن˘˘ب˘˘لا˘˘ق
دودح يف نوكي˘شس ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘لا

ناحتم’ا ةعا˘ق ي˘ف ح˘ششر˘ت˘م02
، مهتمÓشس ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ي ل˘كششب
د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ششم
،فشصنو رتم ةفاشسمب يعامتج’ا
لخاد ةذتاشسأ’او ذيمÓتلا لك نيب

سصوشصخب امأا. تاناحتم’ا ةرجح
نيلبقملا سسوردلا ديدحتو ةبتعلا

،مايبلاو ايرو˘لا˘كب˘لا ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع

ةرازوب ميلعتلل ماعلا ريدملا لاق

ةبتعلا، نأا ،ملاشس نب ديعشس ةيبرتلا

ني˘ل˘شصف˘لا سسورد ن˘ع جر˘خ˘ت ن˘ل

ق˘ل˘ع˘ت˘ت˘شس ثي˘ح ،ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو لوأ’ا

ل˘شصف˘˘لا سسورد˘˘ب تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ا

نيل˘ب˘ق˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل ي˘نا˘ث˘لاو لو’ا

ةداهششو ,ايرولاكبلا ةدا˘ه˘شش ى˘ل˘ع

.يشساشس’ا ميلعتلا

ت’اح01 نم لقأا تلجصس ةي’و53 اميف

«انوروك سسوريف» ـب ةديدج ةباسصإا933 و تايفو8
يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ةباسصإا «0» ةبانع ^

ةليصصحلا نع سسمأا تايفصشتصسملا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تنلعأا

يف91-ديفوك ءابول دصصرتلا تار˘صشؤو˘م سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ل˘ما˘ك˘لا

اهنع حرصصملا ت’احلا بصسح ةريخأ’ا ةعاصس42 ةليصصح يهو رئازجلا
اذهل يجولوريفلا سصيخصشتلا يف ةدمتعملا ةيوهجلا رباخملا جئاتنو

ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصإا933 ل˘ي˘ج˘صست م˘ت ثي˘˘ح سضر˘˘م˘˘لا

ةيادب ذنم يلامجإ’ا تاباصصإ’ا ددع عفر ام ، تايفو80 و (91-ديفوك)

اصضيرم942 هيف لثامت يذلا تقولا يف ةلاح33844 ىلإا  ةحئاجلا
دصصر ة˘ن˘ج˘ل ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ا˘ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ة˘ل˘ي˘صصح ر˘خأا بصسح ،ءا˘ف˘صشل˘ل
ي˘مÓ˘عإ’ا ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خو .ةرازو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘ع˘با˘ت˘مو
-ديفوك) سسوريفل ةيئابولا ةيعصضولا روطت سضرعل سصصصخملا يمويلا

933 اهنيب نم33844 غلب ةدكؤوملا ت’احلا يلامجإا نأاب راروف دافأا (91

42لا لÓخ ةمصسن فلأا001 لكل ةلاح8.0 لثمي ام وهو ،ةديدج ةلاح

ددع غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘لا˘ح8151 تايفولا دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ك.ة˘ي˘صضا˘م˘لا ة˘عا˘صس

لبق نم ةمدقملا تايطعملا بصسح ،سصخصش39413 ءافصشلل نيلثامتملا

01 نم لقا تلجصس ةي’و53 نأا راروف فاصضأاو .ةنجلل يمصسرلا قطانلا

01 نم ديزأا ةي’و31و ، ةلاح يأا اهب لجصست مل ةي’و81 اهنم ت’اح

83 نأا قا˘ي˘صسلا سسف˘ن ي˘ف ف˘صشكو .ة˘ي˘صضا˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘صس42 لÓ˘خ ت’ا˘ح

ةبصسانملاب راروف اعدو .ةزكرم˘لا ة˘يا˘ن˘ع˘لا ي˘ف ا˘ي˘لا˘ح نود˘جو˘ي ا˘صضير˘م
دعاوق مارتحاو ةظقيلاو ةياقولا تاءارجإاب مازتل’ا ىلإا نينطاوملا
ر˘ج˘ح˘لا د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا بنا˘ج ىلإا ة˘يد˘صسج˘لا ة˘فا˘صسم˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ح˘ت˘ف ةدا˘عإا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘صس ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ماز˘˘لإ’ا ءاد˘˘تر’او ي˘˘ح˘˘صصلا
ةي’و اهت˘ه˘ج ن˘م .ه˘ي˘فر˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘صست˘لا تاءا˘صضفو ئ˘طاو˘صشلا د˘جا˘صسم˘لا

ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإا يأا ا˘ه˘ب ل˘ج˘صست م˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ىل˘ع ي˘نا˘ث˘لا مو˘ي˘ل˘لو ة˘با˘ن˘˘ع
ددعلا ىقبيل ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو ةليصصح بصسح انوروك سسوريفب

ذنم ةباصصإا6711 دودح يف يلحملا ىوتصسم ىلع نيباصصملل يلامجإ’ا
وزو يزيت تاي’وب انوروك ت’اح يف ايلعلا ةدايزلا اميف ءابولا روهظ

،(81+) نارهو،(42+) ةنتاب،(62+) ةديلبلا،(35+) رئازجلا،(75+)
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ةلدايصصلل ةينطولا ةباقنلا سسيئر
:يربمعلب دوعصسم سصاوخلا

داريتسسإلا يف رباخمو تايبول طروت»
«قوسسلا يف ةردن قلخو يعرسشلا ريغ

يربمعلب دوعصسم» سصاوخلا ةلدا˘ي˘صصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر بر˘عأا
يعرصش ريغ داريتصس’ا يف رباخمو ءاود تايبول طروت نع هتصشهد نع»
ببصس «يربمعلب» عجرأاو.ءاودلا قوصس يف ةردنلاو ىصضوفلا ةلاح قلخو
نيفلكملا نيدروتصسملا ةعباتم بايغ ىلإا قوصسلا يف ةيودأ’ا سضعب ةردن
اهنيعب تاصسصسؤوم هصسرامت يذلا راكتح’ا نع Óصضف ةيودأ’ا كلت ديروتب
ة˘عا˘ن˘صصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘˘كو˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت سصو˘˘صصخ˘˘بو .ة˘˘يودأ’ا سضع˘˘ب˘˘ل
ىلع يصضاملا يف رفوتت مل ةلاكولا نأا ىلإا يربمعلب راصشأا ةين’ديصصلا
سسيل ةلاكولا رود نأا ىلإا اتف’ اهماهم ءادأ’ ةيرصشبلاو ةيداملا لئاصسولا
طبصضو ةيحصصلا ةباقرلا ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م نأاو ا˘يدا˘صصت˘قا
ةحصصلا نوناقل ةيقيبطتلا نيناوقلا رودصص رخأات نعو .رباخملا طاصشن
ددصصلا اذه يف يرجي اريبك Óمع كانه نأا دكأا نيناوقلا سضعب ءانثتصساب
ةعانصصلاو ةحصصلا يترازو نيب تايحÓصصلا يف لخادت دوجو مدع Óمأا
ةلدايصصلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا سسي˘ئر قا˘ي˘صسلا سسف˘ن ي˘فو .ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا
ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لاو تا˘ي˘صصو˘ت˘لا ىل˘ع جر˘ع » ير˘ب˘م˘ع˘ل˘ب دو˘ع˘صسم» سصاو˘˘خ˘˘لا
عفرب ريخأ’ا ءارزولا سسلجم عامتجا لÓخ ةيروهمجلا سسيئر اهذختا
هيجوتو ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلا ة˘عا˘ن˘صصل˘ل لاد˘ي˘صص ع˘م˘ج˘م˘ل ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ةرد˘ق˘لا
زفاح ةباث˘م˘ب ر˘مأ’ا اذ˘ه نإا لا˘قو ة˘ي˘ئاود˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا و˘ح˘ن را˘م˘ث˘ت˘صس’ا
ةودق تلظ لاديصص نأا يربمعلب حصضوأاو.ةدعاو ةيئاود ةعانصصل علطتلل
ليقارع نم هل تصضرعت ام مغر ةين’ديصصلا ةعانصصلا لاجم يف ةدئارو
ةدارإ’ا نأا يربمعلب فاصضأاو .اهم˘ي˘ط˘ح˘ت˘ل دار˘ي˘ت˘صس’ا تا˘ي˘بو˘ل فر˘ط ن˘م
حمطن انلعجت » ةيقيقح ةي˘ئاود ة˘عا˘ن˘صص ق˘ل˘خ ي˘ف ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا

نم ةجمربملا عيراصشملا لظ يف ةدعاو ةين’ديصص ةعانصصل علطتنو
اريثك دحيصس يذلا نيلوصسنأ’ا ربخم عورصشم لثم لاديصص عمجم فرط
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر نأا ردجيو .داريتصس’ا ةروتاف نم

ةداعتصس’ لادي˘صص ة˘كر˘صش ة˘ق˘فار˘م˘ب ر˘مأا ر˘ي˘خأ’ا ءارزو˘لا سسل˘ج˘م لÓ˘خ
تا˘ي˘بو˘ل˘لاو ر˘با˘خ˘م˘ل˘ل يد˘صصت˘لا˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘˘ئر بل˘˘طو .ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ير
عفرل ةيولوأ’ا ءاطعإاو ةيرصس ةقيرطب ةيودأ’ا داريتصسا يف ةطروتملا
ـب ةيودأ’ا داريتصسا ةروتاف سصيلقتل ةيودأ’ا ةعانصصل ينطولا جاتنإ’ا

.ةيراجلا ةنصسلا ةياهن ر’ود نويلم004
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مايبلاو ايرولاكبلا يف ةصسارحلاب نيينعملا ةذتاصسأÓل لقنلا ريفوت نع تفصشك اميف

ةيمسسرلا تاناحتملا يف ةسسارحلا نم تاهمألاو لماوحلا ءافعإا عفر دكؤوت ةيبرتلا ةرازو

:يفرصش دمحم تاباختنÓل ةلقتصسملا ةينطولا ةطلصسلا سسيئر

«ينطولا قافولا ميعدتل ةسصرف روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسسإلا»
روتشسدلا لوح ءاتفتشس’ا نأا » يفرشش دمحم» تاباختنÓل ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا سسيئر فششك
فارط’ا لك نأاو ينطولا قافولا ميعدتل ةشصرف دعي لبقملا ربمفون نم حتافلا يف هميظنت عمزملا
مت هنأاب ءاثÓثلا سسمأا يفرشش لاقو.هيف ةمهاشسملل نوعدم ةيشسايشس بازحأاو يندم عمتجم نم نيلعافلا
تاذ يف ايعاد .ةيشسايشسلا بازحأ’ا عم ةيرواششت ت’اشصتا طبر ىلإا فدهي سصاخ جمانرب ريطشست
نأاب حشضوأاو .يباختن’ا دعوملا اذهل ةغلابلا ةيمهأ’اب مهتيعوتو عمتجملا دارفأا ريطأاتب مايقلا ىلإا قايشسلا
نم يئاعدتشسا موشسرملا رادشصإا درجمب ينوناق لكششب نوكيشس نينطاوملا سسيشسحتل يلعفلا قÓطن’ا

يفرشش دمحم «تاباختنÓل ةينطولا ةطلشسلا سسيئر ددششو. «نوبت ديجملا دبع» ةيروهمجلا سسيئر فرط
ةيامح فدهب ةحشصلا ةرازو ىدل ةيملعلا ةنجلل هميدقت مت يذلا يحشصلا لوكوتوربلا ةيمهأا ىلع »
ةلقتشسملا ةينطولا ة˘ط˘ل˘شسلا سسي˘ئر نأا رد˘ج˘يو .ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ير˘طؤو˘م˘لا و ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ليدعت ءاتفتشسا لجأا نم ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتشسا دعوم نع فششك ناك «يفرشش دمحم «تاباختنÓل
نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر يعدتشسي نأا سضرتفملا نم هنأا ةطلشسلا سسيئر حشضوأاو.روتشسدلا

ةلقتشسملا ةينطولا ةطلشسلا سسيئر دعبت˘شساو .ل˘ب˘ق˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘شس61 هاشصقأا لجأا يف ةبخا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا
ترهظأا املثم ريوزتلل ةشضرع نوكيشس هنأ’ تنرتنإ’ا ربع عارتق’ا ىلا ءوجللا يفرشش دمحم تاباختنÓل
يتلا ةينمزلا ةدملا نأا «يفرشش دمحم» ةطلشسلا سسيئر ربتعاو .هريبعت دح ىلع ىرخأا لود يف براجتلا

مامأا اقئاع لكششت ’ مداقلا ربمفون1 يف ررقملا روتشسدلا ليدعت لوح ءاتفتشس’ا ءارجإا خيرات قبشست
YÉO∫ GCe«ø.يدحتلا عفر ىلع ةرداق ت’اجملا عيمج يف ةريثك تاءافك مشضت يتلا ةطلشسلا
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ةئاملا يف05 لمحتت ةلودلا
زاغ ريشس ىلإا تارايشسلا ليوحت ةفلكت نم
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ىلع يفحشص ءاقل لÓخ حرشصو
دو˘˘قو˘˘لا لو˘˘ح عا˘˘م˘˘ت˘˘جا سشما˘˘ه
لاقتنلا ريزو عم هدقع فيظنلا
ةددج˘ت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو يو˘قا˘ط˘لا
ن˘م د˘بل رو˘ت˘ي˘شش ن˘يد˘لا سسم˘˘شش
مادختشسل اروف عفرلاو نيشسحت

ديدجت ربع عيمملا لورتبلا زاغ
دوقولا اذه نم ةدافتشسلا طورشش
اهنأاشش نم يتلا تازيفحتلا اذكو
نم دوقولا اذه لامعتشسا زيفحت

ريزولا ركذو .«ديدج ميظنت لÓخ
لور˘ت˘ب˘لا زا˘غ لا˘خدا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأا

اريششم،3891 ةنشس تأادب عيمملا
ل˘ي˘قار˘ع دو˘جو ى˘لإا ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
نود نلوحي يرادإا لقثو ةينوناق
في˘ظ˘ن˘لا دو˘قو˘لا اذ˘ه لا˘م˘ع˘ت˘شسا
ة˘ل˘كششم را˘طإلا اذ˘ه ي˘ف را˘ششأاو.
يتلا تارايشسلل ةبشسنلاب فقوتلا
يتلا عيمملا لورتبلا زاغب لغتششت
رئاظحلا ىلإا لوخدلا اهيلع عنمي
ةميلعتل اعبت ةيبقألا يف فقوتلل
تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ة˘شضور˘ف˘م ة˘ي˘˘ن˘˘مأا
هنإاف ريزولا بشسحو .تاينيعشستلا

ءارجلا اذه يغلي ميظنت نم دب ل

نأا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م
ةحورطم دعت مل نمألا ةلكششم
رو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘شضف˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ى˘لإا را˘ششأا ا˘م˘ك. ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لا

ىلع عيج˘ششت˘ل˘ل م˘عد˘لا قود˘ن˘شص
يذلا يعي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا ماد˘خ˘ت˘شسا
نأا اد˘كؤو˘م ،ه˘قÓ˘˘طإا ةدا˘˘عإا بج˘˘ي

نم ةئاملا يف05 لمحتت ةلودلا
زاغ ىلإا تارايشسلا ليوحت ةفلكت
عامتجلا مشضو .«عيمملا لورتبلا

و كارطانوشس نم لك يلوؤوشسم
ل˘جأا ن˘˘م لا˘˘ط˘˘ف˘˘نو زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘شس
م˘ت˘ي˘شس ي˘ت˘لا لا˘م˘عألا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م
دو˘قو˘لا ة˘ي˘قر˘ت ة˘ي˘غ˘ب ا˘هذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
لورتبلا زاغ رارغ ىلع فيظنلا
دوقولا يعيبطلا زا˘غ˘لاو ع˘ي˘م˘م˘لا
دوقولا داشصتقل قرطتلا مت امك.

طشسوتملاو ريشصقلا ىدملا ىلع
دار˘ي˘ت˘شسا ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب

1202 ن˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ن˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا
ن˘م ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
سسفن نم ءادتبا توزاملا تادراو
ة˘م˘ه˘م˘لا لو˘ق˘لا˘ب فدرأاو .ة˘ن˘شسلا
ة˘يرور˘شض ا˘ه˘ن˘كل ة˘ل˘ه˘شس تشسي˘ل
متت نأا ةطيرشش ةنكمم يلاتلابو

راد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘˘كششب

ىلإا0202 نم ةدتمملا ةيرششعلا

ن˘م فد˘ه˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم0302.
لامعتشسا عيرشست يف نمكي كلذ
م˘ث ارو˘ف ع˘ي˘م˘م˘لا لور˘ت˘ب˘˘لا زا˘˘غ
طشسوتملا ىدملا ىلع هشضيوعت
طو˘غ˘شضم˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘˘لا˘˘ب
ىلع داشصتقا لجأا نم ءابرهكلاو
مجح يف كلذك طشسوتملا ىدملا
ع˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا زا˘˘˘غ˘˘˘لا

Ó˘ب˘ق˘ت˘شسم ىر˘خأا تا˘ماد˘خ˘ت˘شسل
يوقاطلا نمألا لاجم يف ءاوشس
ىلإا ةيواميكورت˘ب˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا وأا

نأا ريزولا ربتعاو0302. دعب ام
يأا نيعاطق نيب ةكرتششم ةمهملا
يو˘قا˘˘ط˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

نأا ةطيرشش ةددجت˘م˘لا تا˘قا˘ط˘لاو
يف هينعي امب فرط لك لفكتي
نأا راطع ركذو .يلك نواعت راطإا
نم ديزأا كلهتشست ايلاح رئازجلا

دو˘قو˘لا ن˘م ن˘ط نو˘ي˘ل˘˘م5,41

5,01 نع لقي لام اهنم ايونشس

نط نويلم4 و توزاملا نم نط

نويلم1,0 اهنيب نم نيزنبلا نم

نط نوي˘ل˘م4,1 و ن˘يز˘ن˘ب ن˘ط

رلود نويلم798 لباقم توزام

لوؤوشسملا سسفن راششأا امك .ايونشس

تمز˘ت˘لا د˘ق كار˘طا˘نو˘˘شس نأا ى˘˘لإا

عم نيزنبلا نم دحاو عون جاتنإاب

ف˘قو ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

دكأاو1202. نم ءادتبا هداريتشسا

دجوت رارقلا اذه فلخ نأا راطع

يف اهب ناهتشسي ل ىرخأا ريبادت

ى˘ل˘ع ر˘ع˘شسلاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا لا˘˘ج˘˘م

سسف˘˘ن ي˘˘فو .لا˘˘ط˘˘ف˘˘ن ىو˘˘ت˘˘شسم

نإا ريزولا لاق نيزنبلا عوشضوم

نع امئاق ىقبي كÓهتشسلا ليلقت

لورتبلا زاغ ىلإا لوحتلا قيرط

ةا˘عار˘م بج˘˘ي ه˘˘نأا لإا .ع˘˘ي˘˘م˘˘م˘˘لا

ة˘ي˘لا˘ح˘لا ل˘يو˘ح˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كما

تائف˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘عد˘لا تا˘ي˘لآاو

امأا .ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم˘لاو تارا˘ي˘شسلا

ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘ب

لوؤو˘شسم˘لا ح˘شضوأاو طو˘غ˘شضم˘لا

نم عونلا هنأا عاطقلا نع لولا

سضو˘ع˘ي نأا بج˘ي يذ˘˘لا دو˘˘قو˘˘لا

ءادتبا توزاملاو نيزنبلا ايجيردت

عيمملا لورتبلا زاغ مث1202 نم

.ءابرهكلا عم5202 قفأا يف
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ة˘ب˘شضت˘ق˘م˘لا تا˘با˘جإلا ف˘ششت م˘ل
يلع تيآا تاحرف ةعانشصلا ريزول

لÓ˘خ ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘شصلا سضع˘ب ى˘ل˘ع
ة˘م˘شصا˘ع ى˘لإا سسمأا لوأا ه˘˘ترا˘˘يز
قÓ˘طإا ة˘ب˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘ب سشي˘˘نرو˘˘كلا
نانبل ةلود ىلإا ةينماشضتلا ةلفاقلا

عنشصم فلمل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘م˘لا ل˘ي˘ل˘غ
ةاذاحمب دجاوتملا ةيتابنلا تويزلا

ةقطنمب اديد˘ح˘تو ن˘ج˘ن˘ج ءا˘ن˘ي˘م
نأاب لوق˘لا˘ب ى˘ف˘ت˘كا ثي˘ح لوزا˘ب
فلم يف اقحل رظنتشس تاطلشسلا

ه˘ب تف˘قو˘ت يذ˘لا ع˘ن˘˘شصم˘˘لا اذ˘˘ه
ناكو . رهششأا ةدع ذنم لاغششألا
تا˘با˘جا نور˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىلع لوألا لوؤوشسملا نم ةيفاشش

ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب ة˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصلا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
عنشصملا اذه لبقتشسم سصوشصخب
ه˘ب لا˘غ˘ششألا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا د˘˘عو˘˘مو
اذهب زاجنإلا ةبشسن تغلب امدعب

ريغ ةئاملاب08 نم رثكأا ريخألا
لوقلاب ىفتكا يلع تيآا ريزولا نأا
يتلا ةلئشسألا دحأا ىلع هدر يف
اذ˘˘ه سصو˘˘شصخ˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘لا ته˘˘˘جو
رظنتشس تاطل˘شسلا نأا˘ب ع˘ن˘شصم˘لا
ىلع لمع˘ت˘شسو ا˘ب˘ير˘ق ه˘ف˘ل˘م ي˘ف
˘مد˘ق˘ي نأا نود د˘يد˘ج ن˘˘م ه˘˘ث˘˘ع˘˘ب
سصو˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘شضو˘˘˘˘ت
يتلا ةيلاملاو ةيرادإلا تاءارجإلا
ةوطخ˘لا هذ˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ذ˘خ˘ت˘ت˘شس
وأا عنشصملا كÓم نأاو اشصوشصخ
فا˘˘ن˘˘ي˘˘نو˘˘˘ك ةو˘˘˘خإلا ىر˘˘˘حألا˘˘˘ب
نأا امك ، نجشسلا يف نودجاوتم

ى˘ل˘ع حور˘ط˘م ع˘ن˘˘شصم˘˘لا ف˘˘ل˘˘م
نأاو ق˘ب˘شسو ةر˘ت˘ف ذ˘ن˘م ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

ةد˘˘ع˘˘ل ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘لا ه˘˘˘ي˘˘˘ف ته˘˘˘جو
ن˘ي˘ي˘لاو م˘ه˘ي˘ف ن˘م˘ب ن˘ي˘˘لوؤو˘˘شسم
اذ˘كو ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ل ن˘ي˘˘ق˘˘با˘˘شس
ىوعدب نيقباشسلا ءارزولا سضعب
م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ف ءلؤو˘˘˘˘ه طرو˘˘˘˘ت
ةهجلل ةيراداو ةيلام تÓيهشست
قح هجو نود عنشصملل ةكلاملا

تل˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘تإلا ي˘˘هو
ةمشصاعلاب دمحمأا يديشس ةمكحم
رششع عشساتلا خيراتب اهيف لشصفلا
تن˘˘ماز˘˘تو اذ˘˘ه. ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا توأا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ر˘˘يزو تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘شصت
تو˘˘يز˘˘لا ع˘˘ن˘˘˘شصم سصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب
ع˘م ل˘ج˘ي˘ج˘ب لوزا˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب
نيلوؤوشسم نع تردشص تاريذحت

سصوشصخب لجيجب نجنج ءانيمب

ع˘˘ن˘˘شصم˘˘لا تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘˘ت سضع˘˘˘ب

جراخلا نم تينتقأا يتلا روكذملا

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘شسد˘˘كم تلازل ي˘˘ت˘˘˘لاو

وحن تفلك امدعب ءانيملا ىوتشسم

فششك ثيح رلود نويلم002

ةيلاعلا تازيهجتلا هذه نأاب ءلؤوه

ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسح˘˘˘لا

ىلع كششوت ةبوطرلا تايوتشسمب

يرورشضلا نم تاب هنأاو فلتلا

ءانيملا نم اهجارخإا يف عارشسإلا

تنا˘ك اذإا ع˘ن˘شصم˘لا˘ب ا˘ه˘ب˘ي˘كر˘˘تو

عنشصملا ىلع ةي˘شصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

هذ˘ه ر˘ي˘شصم نو˘˘كي ل نأا يو˘˘ن˘˘ت

عيمجت تاءاشضفب يمرلا ةريخألا

. «ةدرخلا »
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ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو «دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك» دد˘شش

ىلع ءاثÓثلا سسمأا ةيلحملا تاعامجلاو

يذلا لاز˘لز˘لا را˘ثآا و˘ح˘م˘ل ة˘لود˘لا مز˘ع

ةليم ةيلو ةريخألا عيباشسألا يف برشض

ارارشضا ةررشضتم ةلئاع6311 افلخم

ةليم ةيلو ىلإا لقنت يذلا ريزولا .ةيدام

يرشصان لامك ناكشسلا ريزوب اقوفرم

دقع ةرايز˘لا ن˘م ى˘لوألا ة˘ط˘ح˘م˘لا ي˘ف

ءا˘˘ي˘˘حألا نا˘˘كشس ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ع˘˘˘م ءا˘˘˘ق˘˘˘ل

ن˘م فد˘˘ه˘˘لا نأا د˘˘كأا ن˘˘يأا ةرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا

لÓخ هزاج˘نا م˘ت ا˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت و˘ه ةرا˘يز˘لا

ع˘˘شضو ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل مو˘˘˘ي02ـلا

هنأا فاشضأاو .ةمات ةحار يف نينطاوملا

لك يلثمم عم ةقلغم ةشسلج ءارجا مت

ثيح ميدقلا ةليم يحو ةبرخلا يح نم

ن˘م جور˘خ˘لا ة˘يا˘غ˘ل م˘ه˘م˘ي˘عد˘ت م˘ت˘ي˘شس

ةيلو نا ىلا راششا امك .لازلزلا راثآا

ءا˘˘ششنإل ع˘˘قاو˘˘م4 تدد˘ح ة˘ل˘˘ي˘˘م

ريخألا لازلزلا يررشضتمل تاشصيشصحت

فششك هتهج نم .ةيلولا برشض يذلا

6311 رر˘شضت ن˘ع ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو ي˘˘لاو

ةيلولا برشض يذلا لازلزلا نم ةيانب

ةلئاع6311 عومجمب ع˘ي˘با˘شسأا ل˘ب˘ق

727 رر˘شضت ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ةرر˘شضت˘م

ا˘م˘ب ر˘جأا˘ت˘شسم81و ة˘ي˘عر˘˘ف ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع

نم ةررشضتم ة˘ل˘ئا˘ع1881 هعومج˘م
ةود˘ن لÓ˘خ ي˘لاو˘لا فا˘˘شضأاو .لاز˘˘لز˘˘لا

نيرزولا ةرا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ح˘شص
نيررشضتملا تانايب ءاشصحإا سصوشصخب

بلط1671 عفر مت دق هنأا لازلزلا نم

ميمرتلل ةناعإا بلط9411 و ءارك ةناعإا

لوحو.ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘كشس بل˘ط321و
يلاولا فششك لازلزلل ةيداملا رئاشسخلا

ةميدقلا ةليم˘ب ة˘يا˘ن˘ب62 رر˘شضت ن˘ع
ىلع ةفاشضإلاب ءارمحلا ةناخلاب ةفنشصم
قلز˘نا ءار˘ج ي˘نا˘ب˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب رر˘˘شضت
ةيلخ ليكششت مت دق هنأا ادكؤوم.ةبرتلا
دا˘ف˘يإاو لاز˘˘لز˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ة˘˘مزأا

ةل˘ي˘م ى˘لإا ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم

ن˘ي˘شسد˘ن˘ه˘م˘لا لا˘شسرا اذ˘كو ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لا
مت امك.ةررشضت˘م˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا ة˘ب˘قار˘م˘ل
ذا˘خ˘تاو ارو˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو مÓ˘˘عإا

ة˘يزار˘ت˘حلا تاءار˘جإلا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
زاغلاو ءابرهكلاو ءاملاب دوزتلا فاقيإا
لفكتلا لوحو .ةرر˘شضت˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل
دق هنأا يلاولا لاق ةررشضتملا تÓئاعلاب

تÓئاعلا ءاويإل عقاوم3 سصيشصخت مت

ةميخ472 هعومجم ا˘م سصي˘شصخ˘تو
ةيلو˘لا نأا ى˘لإا ار˘ي˘ششم .ع˘قاو˘م˘لا هذ˘ه˘ب

ديدحت متو ةميخ091 نوزخم كلمت
يف ريفوت متو اهلÓغتشسل ىرخا عقاوم
ةيحشصلا تامزلتشسملا لك عقاوملا هذه
لفكتلل ةيئاذغلا تابجو˘لاو ة˘ي˘شسف˘ن˘لاو

م˘ت ا˘م˘ك.كا˘ن˘ه ةدو˘جو˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘˘لا˘˘ب

ءارجا ىلع نيلبق˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘شصحإا

لقنلا ريفوت دشصق ةيمشسرلا تاناحتما

ةررشضتم˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لا سصو˘شصخ˘ب م˘ه˘ل

1374 ءاشصحإا مت دق هنأا يلاولا دروأا

طخلا يف ةفنشصم ةيانب755 اهنم ةيانب

ةيانب352 ررشضت ىلإا ةفاشضإلاب رمحألا

تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ن˘م282و ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ج

ةيلولا نإا يلاو˘لا ف˘ششكو .ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ن˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضا ة˘˘شصح ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

001 تغلب يراجيإلا يمومعلا نكشسلا

ءانب ةنا˘عإا004 ى˘لإا ة˘فا˘شضإلا˘ب ةد˘حو

.يفيرلا نكشسلا

:يبيرعلب قراط ةلاكولل ماعلإ ريدملإ بسسح

تاكرششلا دشض ةينوناق تاءارجإا»
«لدع تانكشس زاجنإا يف ةشسعاقتملا

ىلع ي˘ب˘ير˘ع˘ل˘ب قرا˘ط (لد˘ع) ة˘لا˘كو˘ل ما˘ع˘لا ر˘يد˘م˘لا دد˘شش
عم ةيدقاعتلا مهتامازتلا زاجنإلا تاشسشسؤوم مارتحا ةرورشض
تاكرششلا دشض ةينوناق ةيباقع تاءارجإاب اددهم لدع ةلاكو
دقع ناك «يبيرعلب» لدع ةلاكول ماعلا ريدملا .ةشسعاقتملا

لاغششألا مدقت ةيعشضو لوح اعامتجا نينثإلا سسمأا ءاشسم
ةلاكولل ةعباتلا تايلولا˘ب ار˘خؤو˘م ة˘ق˘ل˘ط˘ن˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا˘ب
ىلع فوقولل عامتجلا اذه ءاجو.قرشش رئازجلا ةيوهجلا
ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب ةز˘ها˘˘ج˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشسل˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خألا تا˘˘ششو˘˘تور˘˘لا
ماعلا ريدملا عامتجلا رشضح ،ةلاكولل نايب بشسحو.تايلولا
فلكملا ريدملاو ،عيراششملا ة˘ع˘با˘ت˘م˘ب ف˘ل˘كم˘لا د˘عا˘شسم˘لا
ةفاشضإلاب قرشش رئازجلل يوهجلا ريدملاو تايلمعلا ريشسب
، ةياجبو ، ةريوبلاو ،رئازجلا نم لكب عيراششملا ءاردم ىلإا

مدقت ةليشصح ،عامتجلا يف سضرعو.سسادرموبو وزو يزيتو
دعب تققحت يتلا جئاتنلاو ،ةروكذملا تايلولاب لاغششألا
ددششو.اقباشس ماعلا ريدملا اهب ماق يتلا ةيناديملا تارايزلا
زا˘ج˘نإلا تا˘شسشسؤو˘م مار˘ت˘حا ةرور˘شض ى˘ل˘ع ما˘ع˘لا ر˘يد˘˘م˘˘لا
ةلاكولا نأا ىلع ادكؤوم.لدع ةلاكو عم ةيدقاعتلا مهتامازتلا
وأا ،ةشسعاقتملا تاكرششلا دشض ةينوناقلا تاءارجإلا ذختتشس
تانكشسلا نم ءاهتنإلا فده˘ب ،ه˘ب ة˘لوا˘ن˘م˘لا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا
هذ˘ه م˘جر˘ت˘تو .م˘ي˘ل˘شست˘ل˘ل ةدد˘ح˘م˘˘لا لا˘˘جألا ي˘˘ف ةز˘˘ها˘˘ج˘˘لا
ةعباتملا ىلع ،لدع ةلاكول ماعلا ريدملا سصرح تاعامتجلا
ل˘ما˘ك ي˘ف ا˘ه˘ت˘ي˘عو˘ن ة˘ب˘قار˘مو لا˘غ˘ششألا ر˘˘ي˘˘شسل ة˘˘يرود˘˘لا
YÉO∫ GCe«ø.ةينكشسلا عيراششملا

ةلإزإإو نيرمثتسسملإ راسسم ليهسست ىلإإ اعد اميف
اهنوهجإوي يتلإ ليقإرعلإ عيمج

 فششكي ةحÓفلا ريزو
ضصيلقتل ةيجيتارتشسا نع

ةئاملا يف03 ةبشسنب تادراولا
،«ينادمح ديمحلا دبع «ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ريزو ددشش
م˘ي˘ظ˘ن˘ت و ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ق˘ير˘ط ل˘ي˘ه˘˘شست ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع
،عاطقلاب سضوهنلل ةيطارقوريبلا ةلازإا قيرط نع رامثتشسلا

سصي˘ل˘ق˘ت و جا˘ت˘نإلا ةدا˘يز ى˘لإا فد˘ه˘ت ر˘ئاز˘ج˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
لوؤوشسملا تاذ لاق قايشسلا اذه يفو .ريبك لكششب تادراولا
ليهشست نم دبل هنأا ،ةينطولا ةعاذإلاب افيشض هلوزن ىدل
ليقارعلاو تابقعلا لك ةلازإا قيرط نع نيرمثتشسملا راشسم
بتكم ءاششنإا لÓخ نم مهقيرط يف اهنوهجاوي دق يتلا
ةباثمب نوكيشس يذلاو ةيعارزلا تا˘عا˘ن˘شصلا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘شسإا
اعاطق ، يحÓفلا عاطقلا لعجي ام وهو طقف لاشصتا ةطقن
ةروتاف سصيلقتب قلعت اميفو. ةورثلا قلخ هناكمإاب اجتنم
يف نيثÓث ةبشسنب ة˘لود˘لا ة˘ن˘يز˘خ تكه˘نا ي˘ت˘لا دار˘ي˘ت˘شسلا
سصيلقتل ةعوشضوملا ةيجيتارتشسلا نا ريزولا فدرأا ،ةئاملا
تاعاطقلا يف رام˘ث˘ت˘شسلا قÓ˘طإا ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت˘ت دار˘ي˘ت˘شسلا
قوحشسم اذكو تويزلاو حمقلا رارغ ىلع ،ةيجيتارتشسلا
رايلم نم رثكأا رفوتشس حمقلا جاتنإا ةدايز نأا ادكؤوم ،«بيلحلا
يلاوح اشضيا رفوتشس تفللا روذب تيز نا راششا امك ، رلود

دبل هنأا ،ينادمع لاق قايشسلا اذه يفو.رلود نويلم005
ىلإا ةفاشضإلاب نيبرملاو نيعرازملا نيرمثتشسملا جمد نم
جمانربلا قيقحت˘ل ي˘عارز˘لا عا˘ط˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج
.روكذملا
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 ةدرخ ىلإإ لّوحتت نأإ كسشوت ر’ود نويلم002 نم رثكأاب تإزيهجت

 لجيجب تويزلا عنشصم نأاششب ضضومغلا ديزي ةعانشصلا ريزو

ميمرتلل9411 و ءإرك ةناعإإ بلط1671 ليجسست مت اميف

ةليم لازلز نم نيررشضتملا تائمل تاشصيشصحت ءاششنإل عقاوم4 ديدحت
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نأحتملا دعوم نع مأيأا لبق رتوتو قلق تلأـح

ةركإذلإ تاطضشنم ىلع ريبك لابقإإ طضسو يضسفنلإ ريضضحتلإ ةلحرم نولخدي ايرولاكبلإ ذيمÓت
أنوروك ةحئأج عم تنمازت يتلا ةعجارملا فورظ ببسسب تارتوتلاو تأطوغسضلا أهدوسست ، ةيسسفن ةلأح يف ذيمÓتلا بلغأا دجاوتي يريسصملا أيرولأكبلا نأحتما دعوم نع ةليلق مأيأا يقبت عم

.ةعمأجلا يف نأكم نأمسضو بعسصلا يريسصملا رأبتخلا اذه زأيتجإل سسوردلا ةعجارمل نمزلا عم قأبسس يف نولخدي ذيمÓتلا لعج أم، ةرارحلا تأجرد يف عأفتراو
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ر˘˘˘خآا» ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج تب˘˘˘˘كاو
تار˘ي˘شضح˘ت ءاو˘جأا «ة˘عا˘˘شس
تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘م’ ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ىلع ي˘ه ي˘ت˘لا ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
لذ˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘ح، باو˘˘˘˘˘بأ’ا
يف ام لك مهرشسأا و ذيمÓتلا

وجلا ريفوت لجأا نم مهعشسو
علطتلاو تاناحتمÓل لثمأ’ا
نوفثكي امك، ةدي˘ج ج˘ئا˘ت˘ن˘ل
نم افوخ ةيدرفلا ةعجارملا

91 ديفوك سسوريف راششتنا
نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حأ’ا سضع˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘فو
ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ة˘بو˘ع˘شصل ار˘ظ˘ن ة˘ي˘ئا˘شسم˘لا
ببشسب راهنلا يف ةعجارملا
ام، ةرارحلا تاجرد عافترا
مهزيكرت نودقفي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
سسأارلا يف م’آاب نورعششيو
ليللا يف ةعجارملاب ةنراقم
ؤو˘˘ج˘˘ل˘˘ي كلذ˘˘ب ما˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لو.
ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ى˘˘لإا نور˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
ىلع مهدعاشست يتلا قرطلا

سسورد˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘جار˘˘˘˘˘˘˘م
و لقأا طغشضب اهباعيتشساو
د˘˘كأا ثي˘˘ح.ر˘˘ب˘˘كأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
نيدلا ريخ يدششار حششرتملا

تايشضاير ةبعشش ةنشس91
رمأ’ا نأا ، يشضاير ينقت و
ناحتما زاي˘ت˘ج’ ا˘ن˘ي˘ه سسي˘ل
ه˘ناو، كا˘ب˘لا ل˘ث˘م ير˘ي˘شصم
ثيح، بيهر طغشضب رعششي
ةيعامجلا ةعجارملا لشضفي
فوخ˘لا و ل˘ل˘م˘لا ة˘موا˘ق˘م˘ل

ةبعشش ةنشس81 يلاشس امأا.
نأا تدكأا˘ف ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط مو˘ل˘ع
يف تاناحتمÓل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا

سسي˘˘ل فور˘˘ظ اذ˘˘كه ل˘˘ث˘˘˘م
رعششت ثي˘ح ل˘ه˘شسلا ر˘مأ’ا˘ب
ارابت˘خا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب فو˘خ˘لا˘ب

عيمجل ةبشسنلاب يداع ريغ
سسفن يف ةر˘ي˘ششم ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا
لو˘˘شصح˘˘لا نأا ى˘˘˘لإا تقو˘˘˘لا

بل˘ط˘ت˘ي ا˘يرو˘لا˘كب˘لا ى˘˘ل˘˘ع
و د˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م˘˘˘لا
ىر˘ي ن˘˘ي˘˘ح ي˘˘ف.ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا

ةبع˘شش ة˘ن˘شس02 ف˘شسو˘˘ي
بجي هنأا داشصتقا و رييشست
ىد˘ل ة˘يو˘ق˘˘لا ةدارإ’ا ر˘˘فو˘˘ت
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ف ذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لا
سسفن ي˘ف اد˘كؤو˘م، فور˘ظ˘لا
هيفرتلا ةرورشض ىلع تقولا

لك ءاشضق مدع و سسفنلا نع
. ةعجارملا يف تقولا

و ءايلوفا معد
ىلإ ءوجللا
يسفن رضحم
نم رثكأ رمأ

يرورض
نو˘كي˘شس ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م

لثم يف اريبك نيدلاولا رود
معد لجأا نم تاقوأ’ا هذه
ط˘غ˘شضلا دا˘ع˘بإاو م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا

لÓ˘˘خ ن˘˘˘م اذ˘˘˘هو م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع
ةديجلا ةلماعملاو لاشصتإ’ا
ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح، ا˘م˘ه˘ن˘ي˘˘ب
ي˘ت˘لا ة˘ي˘شسا˘شسأ’ا ئدا˘ب˘˘م˘˘لا

اذهلو مه˘حا˘ج˘ن ي˘ف م˘ها˘شست

ءا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بج˘˘˘˘˘ي

حور ثع˘˘بو م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘˘ششت

مدعو مهد’وأا ىدل لؤوافتلا

’ نأا و م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلا

لوشصحلا مه˘ي˘ل˘ع او˘شضر˘ف˘ي

بجي امك ،لاع لدعم ىلع

ىلإا فو˘قو˘لاو م˘ه˘تد˘عا˘شسم

مهيلع ةوشسقلا مدعو مهبناج

ةشصاخ، مهتبقارم ديدششت وأا

يشسفنلا لماعتلا ةقيرط نأا

ءايلوأ’ا مهفت ىدمو  دّيجلا

حاجن يف اريبك ارود بعلي

ىلإا ءوجللا نأا امك. بلاطلا

ارود بعليشس يشسفن رشضحم

ن˘ي˘شسح˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م ار˘˘ي˘˘ب˘˘ك

مايأا لبق ة˘ي˘شسف˘ن˘لا م˘ه˘ت˘لا˘ح

قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا ن˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق

.تارابتخإ’ا

تايلديصلا

نيحشرتملا ةلبق

ماسجفا طيشنتل

زيكرتلا ةدايز و

ذيمÓتلا نم ريثكلا ؤوجلي
ة˘م˘شسا˘ح˘لا ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ي˘˘ف
و ةوهقلاك تاهبنملا برششل
ى˘ل˘ع او˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘ي˘˘ل يا˘˘ششلا
مهتعجار˘م لÓ˘خ م˘هز˘ي˘كر˘ت
ر˘خآ’ا سضع˘ب˘لاو، سسورد˘ل˘˘ل
ثي˘ح كلذ ن˘م د˘ع˘بأا بهذ˘˘ي
و تا˘ن˘ي˘ما˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م تا˘˘˘ط˘˘˘ششن˘˘˘م˘˘˘لا
طاششن˘لا و ةو˘ق˘لا م˘ه˘ئا˘ط˘عإا
ر˘ثأا يذ˘لا بع˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘ل

دقو. ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب م˘ه˘ي˘ل˘ع
م˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ةر˘˘ها˘˘ظ تأار˘˘ط
تاو˘˘ن˘˘شسلا ي˘˘ف ا˘˘هد˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ن
لا˘ب˘قإا ي˘هو ’أا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ىلع ن˘ي˘ن˘ح˘ت˘م˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا
ةيوقملا بوبحلا نم عاونأا
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لا وأا ةر˘˘˘كاذ˘˘˘ل˘˘˘ل
ثيحب ،ةركاذلا تا˘ط˘ششن˘م˘ب
ددرتلا ع˘ي˘م˘ج˘لا ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل
تاي˘لد˘ي˘شصلا ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘كلا
كلت عاونأا نم عونب رفظلل
ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘شسلا تتا˘˘˘بو ة˘˘˘يودأ’ا
دا˘ع˘بإ’ ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل د˘˘ي˘˘حو˘˘لا
فيفختو طغشضلاو فوخلا

نم ر˘ي˘ث˘ك د˘شصق˘ي و.ر˘تو˘ت˘لا
سضعب مايأ’ا هذه يف ةبلطلا
نوبلط˘ي م˘هو تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا
نم مهتركاذ ذا˘ق˘نإ’ ةد˘ج˘ن˘لا
ن˘˘˘˘يز˘˘˘˘خ˘˘˘˘تو نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شسن˘˘˘˘˘لا
،اهنوركاذي يتلا تامولعملا
فرعت يتلا ةرتفلا هذه يف
ع˘مو، ة˘ف˘ث˘كم تار˘ي˘شضح˘˘ت
بار˘ت˘قاو ي˘لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘لا
و ،ةيري˘شصم˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘م’ا
بÓطلا ىلع طغشضلا ديازت
عفدي، تاناحتم’ا ةرتف ءانثأا
لوانتل ءوجللا ىلإا مهشضعب
ي˘ت˘لا، تا˘ط˘ششن˘م˘˘لا سضع˘˘ب
ىر˘خأ’ا ي˘ه ا˘ه˘˘ن˘˘م رذ˘˘ح˘˘ي
تاطوغشضلاف نو˘شصت˘خ˘م˘لا
ل˘ب˘˘ق ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا ة˘˘ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا
ع˘˘˘فد˘˘˘˘ت ،تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م’ا
لوا˘ن˘ت ى˘لإا ن˘ي˘ن˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لا

نم سصلختلل ةشصاخ بوبح
ءا˘شضق˘لا ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘تو˘˘ت˘˘لا

. رتوتلا ىلع

ةيبرتلا ةيريدم
طبضت ةبانعب

ةفاك
تاريضحتلا

ةداهشب ةصاخلا
 «كابلا»

تط˘˘ب˘˘شض ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةبانع ةي’ول ةيبرتلا ةيريدم
ةشصاخلا تاريشضحتلا ةفاك
ة˘ي˘شسرد˘م˘لا تا˘نا˘ح˘ت˘˘م’ا˘˘ب
ي˘˘˘شسرد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لاو

كلذو،1202/0202
طيششن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘خ بي˘شصن˘ت˘ب

62 خيرات ذ˘ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م˘لاو
بناج ىلإا ،يشضاملا ةيليوج
ةياقولا لئاشسو ةفاك ءانتقإا

سسايق ةز˘ه˘جأا،تا˘ما˘م˘ك ن˘م
امك ،نيديلا مقعمو ،ةرارحلا
ح˘لا˘شصم ة˘فا˘ك م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت م˘˘ت
ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م
ي˘˘ح˘˘شصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل
سسوريف راششتنإا نم ةياقولل

ىلإا اذه،دج˘ت˘شسم˘لا ا˘نورو˘ك
ل˘˘˘˘ك م˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج
نم ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

توأا02 ى˘لإا61 ةرتف˘لا

ى˘˘لوأا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ك يرا˘˘ج˘˘لا
لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
اهللخت˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ي˘ح˘شصلا

ءارجإا زكارم ميق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ميلع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش تا˘نا˘ح˘ت˘مإا

20و10 يموي طشسوتملا

تارابتخإاو ،لبقملا ربمتبشس
يمو˘ي ا˘يرو˘لا˘كا˘ب˘لا ةدا˘ه˘شش

،مداقلا ربمتب˘شس11و01

هنإاف ة˘ي˘بر˘ت˘لا ر˘يد˘م بشسحو
طو˘ط˘˘خ بي˘˘شصن˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘شس
ى˘ل˘˘ع سسكا˘˘ف˘˘لاو ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا

ط˘ي˘ششن˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘خ ىو˘ت˘˘شسم
ز˘˘˘كار˘˘˘مو ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو
ةيئ’ولا ةيلخلاو حيحشصتلا
ز˘كار˘م اذ˘كو ن˘ي˘ظ˘حÓ˘م˘ل˘ل

داو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا طا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن بشص
لوؤوشسملا بشسحو.ةقبشسم˘لا
ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوأ’ا
د˘˘˘م˘˘˘حأا ،ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ط˘ب˘شض م˘ت د˘ق˘ف،ي˘ششا˘ي˘˘ع˘˘لا
زكارمب ة˘شصا˘خ˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
ع˘يزو˘ت بنا˘ج ى˘لإا ،ءار˘˘جإ’ا
ربع يح˘شصلا لو˘كو˘تور˘ب˘لا

بارتب تا˘شسشسؤو˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج
سصاخلا روششنملاو ،ةي’ولا
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘ق˘فار˘م˘˘لا˘˘ب
˘ما˘شسقأ’ ه˘جو˘˘م˘˘لا م˘˘عد˘˘لاو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م’ا
مت هنأاب ادكؤوم ،تاشسشسؤوملا

ع˘م ل˘˘م˘˘ع تا˘˘شسل˘˘ج د˘˘ق˘˘ع
ار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت ن˘˘ي˘˘˘ششت˘˘˘ف˘˘˘م˘˘˘لا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،تاناحتمÓل

عم تاعامتجإ’ا ديدع دقع
نم نييعا˘م˘ت˘جإ’ا ءا˘كر˘ششلا
تايعمج ةيلارديفو تاباقن
اري˘شضح˘ت ،ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا
ىلإا ةفاشضإ’اب ،تاناحتمإÓل
تاءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسإا  ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت
ىلع حيحشصت˘لاو ة˘شسار˘ح˘لا
ءاردم قير˘ط ن˘ع ةذ˘تا˘شسأ’ا
ي˘˘˘˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘˘˘˘شسشسؤو˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لا
 .ةيلشصأ’ا تاشسشسؤوملا

 رسسألا ليخادم ىلع أنوروك ةحئأجل يبلسسلا ريثأأتلا دعب

تابتكملاب ةيضسردملإ مزإوللإ ءانتقإ ىلع فيعضض لابقإإ
ةيشضاملا تاونشسلا لÓخ اهنأا مغر ةداعلا ريغ ىلع ادوكر ةيشسردملا مزاوللا قاوشسأاو تابتكملا دهششت،سسرادملا ىلإا ةدوعلا بارتقاو يعامتج’ا لوخدلل يلزانتلا دعلا ءدب عم
ريبك للشش يف تببشست يتلا ،انوروك ةحئاج دعب ريغت موهفملا اذه نم ائيشش نكل ،ذيمÓتلل ةديدجلا ةيشسردملا مزاوللا ءارشش ىلع اعشساو ’ابقإا ةرتفلا هذه يف فرعت تناك
ريغت لظ يف ةشصاخ اهل ةجاح يف اوشسيل مه ةيشسردم تاودأاو مزاول ءارشش نم رخآ’ا سضعبلا فوخت نع كيهان،ةماع ةيرئازجلا و ةيبانعلا رشسأÓل يداشصتق’ا ىوتشسملا ىلع
ىلإا ،بئاقحلاو ةيذحأ’او سسبÓملا لثم ةيشسردملا تاجايتح’ا ءارشش فيراشصم مهعم انثدحت نمم تÓئاعلا ديدع ترفو دقو، يشسردملا لوخدلا رخأات و يشساردلا جمانربلا

سسوريفلا يششفت نأا نينطاوملا دحأا فيشضيو ،دجتشسملا انوروك سسوريف ببشسب ،يشضاملا سسرام ،ذنم ةيرارطشضا ةزاجإ’ مهعوشضخ ةجيتن فيراشصملا بايغ ببشسب، قح’ تقو
ليجأاتب ءابآ’ا مظعم ماق يتلا ةيشسردملا مزاوللا اهنمو ،نيكلهتشسملا تايولوأا ليكششت داعأا ءيششلا اذهو ،لمعلا قوشس نم نينطاوملا نم ديدعلا جورخ يف مهاشس ،يجاتلا
.اهئارشش
رجاتملا زربأا نم ددع تمدق اميف ،ةيشسردملا تاجايتح’ا ءارشش ىلع لابقإ’ا عجارت دعب ماعلا اذه ةيلام بعاشصم ةئزجتلا راجت و تابتكملا باحشصأا هجاو ،رخآ’ا بناجلا يف
يلبشسلا ريثأاتلا ىلع لدي امم ،لكششلا اذهب ،ةيشسردملا تاودأ’ا ءانتقا نع اهيف فوزعلا متي يتلا ،ىلوأ’ا ةرملا اهنأاب اودكأا امك.ةحئاجلا ةيادب ذنم سسÓفإا تابلط لاجملا اذه يف
اهتدهشش يتلا ةريبكلا دوكرلا ةرتف سضيوعت هلÓخ نم متي ةشساردلا ةيادب مشسوم نأا ،ةبتكم بحاشص حشضوأا امك.لكك ةيرئازجلاو ةيبانعلا ةرشسأ’ا لوخدم ىلع انوروكل
رظن ماعلا اذه تابتكملا

ً
ىربك تابتكم كلانهو .بئاقحلاب ءاهتناو سصاشصرلا ملق نم ًاءدب ةشسردملا تاجايتح’ا ةفاك نيمأات ىلع تابتكملا ةفاك تشصرح دقو .ةزاجإ’ا لوطل ا

. ةمداقلا مايأ’ا لÓخ سشعتنت نأا اهباحشصأا لمأاي يتلا تابتكملا دوكر ةدم لاطأا امك تاباشسحلا عيمج طلخا91 ديفوك سسوريف نأا ريغ .اهنئابزل سضورع ميدقتب تماق
ىودع لاقتنا نم افوخ سسيل ،يشسردملا لوخدلل ةداتعملاو ةفولأاملا تادادعتشس’ا ةبكاوم نم مهعنمي يرزملا يداشصتق’ا عشضولا نأا ، ءابآ’ا نم ددع دكأا ،قايشسلا تاذ يف
مهتقاط نوفزنتشسي مهتلعج،ةدع مشساوم هتقبشس يشسردملا  لوخدلا نأاو ًاشصوشصخ.يشساردلا مشسوملا قÓطنا تابلطتمل ىقرت ’ يتلا ةيئارششلا مهتردق ببشسب امنإاو ،انوروك
رظن .رشسأ’ا سضعب ىدل ةيقيقح ةاشسأام سسرادملا ىلإا ةدوعلا مشسوم لثمي و.كرابملا ناشضمر رهشش اهلبق و رطفلا ديعو ىحشضأ’ا ديعك ،ةيداملا

ً
يناعت يتلا ةيلاملا تابوعشصلل ا

بابرأاف لوأ’ا ماقملا يف ةرشسأ’ا بر لهاك قهرُي اvيفاشضإا اءبع لكششتف مهئانبأ’ ةيشسردملا تامزلتشسملاو تابلطتملا ريفوت عيطتشست ’ اهئارج نم يتلاو رشسأ’ا هذه اهنم
ديع هيليل ةحداف رئاشسخ نم هقفار ام عم عادولاب ناشضمر رهشش مهل حولي أادب نأا امف ،ةريبك تاطوغشض نم مايأ’ا هذه نوناعي فيعشضلا وأا دودحملا لخدلا ووذ ةشصاخ ،رشسأ’ا
لوخدلا ةرششابم امهدعب يتأايو ،امهتفلكب ديعلاو ناشضمرف ،ماعلا اذه اهعون نم ةديرف ةثراك سضعبلا اهربتعا ثيح.مهل اهناشضحأا تابتكملا تحتف ىتح ىحشضأ’ا ديع مث رطفلا
.دودحملا لخدلا يوذل ةشصاخ ،ةشصيوع ةلكششم يف ببشستتشس اهلك ،يشسردملا
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زجح نع ةي˘ل˘م˘ع˘لا تر˘ف˘سسأا و

61 رايع ديسص ةسشوطرخ0051
يلآا صسدسسم ،بير˘ه˘ت ل˘ح˘م م˘ل˘م

دوزم «LATSREH» عون نم

ةسصاسصر31 يوح˘ي نز˘خ˘مـب

وسشح ةعطق69 ،ملم53.6 رايع
،صشيطارخلاب ةسصاخ ةيكيتسسلب

051 ،«مسشاسسلا » نم غلك20
عو˘˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م فذ˘˘˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ك

1 ،ةلوسسبك072 ،«نيتورفوسش»

ةعطق091 ،دورا˘ب˘لا ن˘م غ˘˘ل˘˘ك

افرظ421 ،وسشحلاب ةسصاخ نيلف
تا˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘م بنا˘˘ج ى˘˘لإا ،ا˘˘غرا˘˘ف
يف لم˘ع˘ت˘سست ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تاودأاو
د˘˘ي˘˘سصلا صشي˘˘˘طار˘˘˘خ ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت
ر˘˘ثإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا هذ˘˘˘ه تءا˘˘˘جو،
دارفأا ملع ىلإا تدرو تامولعم
ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف
د˘ي˘ف˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
عيب تايلمع يف صصخسش عولسضب
ميل˘قإا˘ب د˘ي˘سصلا ة˘ح˘ل˘سسأا ةر˘ي˘خذ˘ل
ىلع ط˘ب˘سضلا˘بو ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و
د˘ع˘بو ،ة˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘سسم
تامولعم˘لا كل˘ت نأا˘سشب ير˘ح˘ت˘لا

ةقمعم ثاحبأا قلطإا للخ نم
هبتسشملا ةيوه ديدحت نم تنكم

دادعإا دعب و ،هطاسشن ناكمو هب
اسسبلتم هفاقيإا مت ةمكحم ةطخ

ديسص ةسشوطر˘خ0051 ةزايحب

،بير˘ه˘ت ل˘ح˘م م˘ل˘م61 را˘ي˘˘ع
د˘ع˘بو تا˘ير˘ح˘ت˘ل˘ل ’ا˘˘م˘˘كت˘˘سساو
نم صشيتفتلاب نذإا ىلع لوسصحلا
ةيروه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘سسلا ل˘ب˘ق
صشيتفت مت ،ةملعلا ةمكحم ىدل
تنا˘ك ثي˘ح ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ن˘˘كسسم
زجح اهللخ متو ،ةيباجيإا ةيلمعلا

-REH» عو˘ن ن˘م ي˘˘لآا صسد˘˘سسم

LATS»يوحي نز˘خ˘م˘ب دوز˘م

،ملم53.6 رايع ةسصاسصر31

ةيكي˘ت˘سسل˘ب و˘سشح ة˘ع˘ط˘ق69

نم غلك20 ،صشيطارخلاب ةسصاخ

نم فذق ةيروك051 ،«مسشاسسلا»

072 ،«ن˘˘ي˘˘تور˘˘فو˘˘سش» عو˘˘ن

،دورابلا ةدام نم غلك1 ،ةلوسسبك

ة˘سصا˘خ ن˘ي˘˘ل˘˘ف ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق091

ىلإا ،اغراف افرظ421 ،وسشحلاب

ةفلتخم تاودأاو تانيكام بناج

صشيطارخ عينسصت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘سست

ةفا˘ك لا˘م˘كت˘سسا د˘ع˘ب و .د˘ي˘سصلا

داد˘عإا م˘ت ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا

مت يذلا ينعملا دسض يئازج فلم

ل˘˘ي˘˘كو د˘˘ي˘˘سسلا ما˘˘مأا ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ةملعلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا

.صسبحلا هعاديإاب رمأا يذلا

داتع ةقرسسب ماق شصخسش فيقوت
ةليسسملاب ةيمومع ةسسسسؤوم نم

نم ةليسسملا ةي’و نمأاب ةداعسسوب ةرئاد نمأ’ ةعباتلا ةطرسشلا رسصانع نكمت

لخاد نم ةقرسسلا لعف يف هطروتل ةنسس72 رمعلا نم غلبي صصخسش فيقوت
لثمملا اهب مدقت ىوكسش رثإا ىلع تأادب ةيسضقلا عئاقو ةيرادإا ةقحلم
ةيرادإ’ا ةقحلملا صضرعت صصوسصخب ةيلحملا تارادإ’ا ىدحإ’ ينوناقلا
ثحبلا ةيلمعب تماق ةطرسشلا رسصانع قلسستلاو رسسكلاب ةقرسسلا لعفل
عيمج عاجرتسساو هفيقوتو لعافلا ةيوه ديدحت مت نيأا ،لعافلا نع يرحتلاو
فلم زاجنإاو ،يلآا ملعإاو ةيلزنمو رهك ةزهجأا يف ةلثمتملا تاقورسسملا
رفاوتب ةيرادإا ةقحلم لخاد نم ةفوسصوملا ةقرسسلا ةمهتب هدسض يئاسضق

ىدل ةيروهمجلا ليكو مامأا هميدقتو ،قلسستلاو رسسكلاو ليللا فورظ
تاءارجإا ىلع فارطأ’او ةيسضقلا فلم هرودب لاحأا يذلا ةداعسسوب ةمكحم
ةيبرتلا ةداعإا ةسسسسؤومب عاديإا رمأا هقح يف ردسص ثيح ،يروفلا لوثملا

ملعأ’اب فلكملا ةعاسس رخأ’ ـل هب حرسص ام بسسح اذهو ةداعسسوبب ليهأاتلاو
U°Édí T°îû°ƒñ   .ةليسسملاب يئ’ولا نمأ’اب

 اهعيب شضرغل ةلسشنخ نم اهبلج مث

ةنتابب ةيدقن ةيرثأا ةعطق0005 نم ديزأا زجح
،ةنتاب ةي’و نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف اهيلع تلسصحت تامولعم تنكم
ةينمز بقح ىلإا دوعت يتلا ةيرثأ’ا ةيدقنلا عطقلا نم ةربتعم ةيمك زجح نم

ةنسس14 و73 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش دوجوب تدافأا ثيح ،ةرباغ
عطق عيب ددسصب ةيحايسس ةبكرم نتم ىلع اناك ،ةلسشنخ ةي’و نم ناردحني
يتلاو ،ةمزللا تاءارجإ’ا ذاختا مت دقف هيلعو ،ةنتاب ةنيدمب ةيدقن ةيرثأا

ةعطق0205 امهتزوحبو صسيارفلوب ةيدلبب نيينعملا فيقوت نم تنكم
غلبم ىلإا ةفاسضإ’اب ،اهيلا عجرت يتلا ةينمزلا ةبقحلا دعب ددحت مل ةيرثأا ةيدقن

تاهجلا مامأا امهب هبتسشملا ميدقت راظتنا يف اذه ،جد00572 ـب  ردقي يلام

T°ƒT°É¿.ì  .امهيلإا ةهجوملا ةمهتلل مئلملا مكحلاب قطنلاو ةيئاسضقلا

جلاعملا فيكلا نم غلك20 نم ديزأا زجح
ءاسضيب ةحلسسأاو

زجحب تماق ،ةنتاب ةي’و نمأ’ ةعباتلا ،مارجإ’ا عمق ةقرف اهتهج نم اذه
نم غلبي صصخسش فيقوت اهرثإا ىلع مت ،جلاعملا فيكلا نم ةربتعم ةيمك

صشيتفت دعبو ثيح ،ةنتاب ةنيدمب ثلاثلا لاقعوب يحب ةنسس73 رمعلا

ىلإا ةفاسضإ’اب جلاعملا فيكلا نم غلك53.20 زجح مت يلئاعلا هنكسسم

نم نيكاكسس70 ،نيروطاسس يف تلثمت ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا نم ةعومجم

نم ربتعي ميتنسس نويلم48 ـب ردقي يلام غلبمو فيسس ،ريبكلا مجحلا
مامأا ينعملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا ءافيتسسا دعب ،جيورتلا تادئاع
يذلا مكحلاب قطنلا راظتنا يف ،صصاسصتخ’ا ميلقإاب ةيئاسضقلا تاهجلا
تاردخم ةزايحب ةقلعتملا هب هبتسشملا ىلإا ةهجوملا ةمهتلاو ىسشامتي
T°ƒT°É¿.ì.جيورتلاو ءاسضيب ةحلسسأاو

نوميم ىسسيع ثآا ىرق ناكسس /وزو يزيت
مهتيدلب رقم نوعمسشي

نونقاو ةرئادب نوميم ىسسيع ثا ىرق ناكسس نم تارسشعلا صسمأا راهن مظن
مهمادقإا للخ نم قاطنلا ةعسساو ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت ةي’و يف
ةيثراكلا ةيعسضولا ةيفلخ ىلع ةكرحلا هذه يتأات و .مهتيدلب رقم قلغ ىلع
ثيح ةديدع تاونسس ذنم افلاسس ةروكذملا ةيرقلا ناكسس اهنم يناعي يتلا
ةيدلبلا رقم قلغ للخ نم ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه ميظنتب ناكسسلا ماق
ةرورسض يف ةلثمتملا مهبلاطمل ةلجاعلا و ةيروفلا ةباجتسس’اب ةبلاطملل
يسشملل ىتح حلسصي ’ حبسصأا يذلا و مهتيرق ىلإا يدؤوملا قيرطلا ديبعت

نيكسسمتم نوقبيسس مهنإاف ناكسسلا تاحيرسصت بسسح و . مادقأ’ا ىلع
ةباجتسس’ا ةياغ ىلإا ةيجاجتح’ا م˘ه˘ت˘كر˘ح ن˘سش نو̆ل˘سصاو˘ي و م˘ه˘ف˘قو˘م̆ب
تاطلسسلا لخدت ةرورسضب نوبلاطي مهنإاف هيلعو ةعورسشملا مهبلاطمل
.ةيثراك ةلاح دهسشي يذلا قيرطلا ةلكسشم لح لجأا نم ةيلحملا
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طبارلا قيرطلا نوعمسشي شصاوخلا نولقانلا
وزو يزيت و ىولب يتنيدم نيب

طخ ىوتسسم ىلع نيلماعلا صصاوخلا نيلقانلا نم تارسشعلا صسمأا مدقأا
يدؤوملا قيرطلا عطق للخ نم ةمراع ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت و ىولب
ىلع اومدقأا نيجتحملا نإاف ةقوثوم ةيلحم رداسصم بسسح و . مهتيرق ىلإا
مهفورظ ةيوسست ةرورسضب ةبلاطملا لجأا نم ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه ميظنت
بلاط امك . مهدسض ةسسرامملا تاطوغسضلل دح عسضوب ةقلعتملا ةينهملا

نوبز نم41 رثكأا لقنب مهل حامسسلاب ةكرحلا هذه للخ نم نوجتحملا
مهل تببسست مهيلع ةسضورفملا ةريخ’ا ةيعسضولا هذه نإاف مهبسسح و هنأ’
عيرسسلا لخدتلا ةرورسضب نو˘ب̆لا˘ط˘ي ن˘ي̆ل˘فا˘ن̆لا نإا˘ف ه˘ي̆ل˘عو ل˘كا˘سشم ةد˘ع
يف ةمزللا تارارقلا ذاختا و لحلا داجيإا لجأا نم ةي’ولاب لقنلا يلوؤوسسمل

N∏«π S°©ÉO        . بسسانملا تقولا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

8706ددعلا0202 ربمتبسس20 ءاعبرألا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

فرتحي ،ةنسس43 رمعلا نم غلبي شصخسش طاسشنل دح عسضو نم لخدتلاو ثحبلا ةقرفب ةلثمم فيطسس ةي’و نمأا حلاسصم تنكمت
.ةينوناقلا ريغ داوملا هذه عينسصتل ةسشرو ىلعزوحيو فيطسس ةي’وب ةلمعلا ةنيدم ميلقإاب طسشني ،ديسصلا ششيطارخ عيبو عينسصت

ديسص ةسشوطرخ0051 و «LATSREH» عون نم يلآا شسدسسم زجح اميف

 ةملعلاب ديسصلا ششيطارخ عيب و عينسصتل ةسشرو مهادت فيطسسب «يرايبلا »
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ةي’وب رحبلا ئطاوسش لسصاوت

ا˘مد˘ع˘ب ي˘سسآا˘م˘لا ع˘ن˘سص ل˘ج˘˘ي˘˘ج

قرزأ’ا ر˘حا˘سسلا جاو˘مأا تم˘ه˘ت˘لا

نم ةرخأاتم ةعاسس يف رخآا اباسش

ىوتسسم ىلع لوأ’ا صسمأا ءاسسم

داو يريخ ةيدلبب لحاسسلا ئطاسش

رحبلا يسسآام نأا رهاظلاو. لوجع

فقوتي ملام فقوتت نل لجيجب

اذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘ي˘فا˘ط˘سصم˘˘لا ق˘˘فد˘˘ت

قرغ ةلاح ليجسست ليلدب ريخأ’ا
لحاسسلا ئطاسشب صسمأا لوأا ةديدج
مت ثيح لوجع داو يريخ ةيدلبب
ه˘ع˘ي˘بر ي˘ف با˘سش ة˘ث˘ج لا˘˘سشت˘˘نا
ردحني يذلاو نيرسشعلاو نماثلا

رسصانع لبق نم ةليم ةي’و نم
ىفتخا امدع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا
بسسحو ،را˘˘ظ˘˘نأ’ا ن˘˘ع ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل
نإا˘ف ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا
ددع ةقفرب حبسسي ناك ةيحسضلا

ريغ ئطاسشلا اذهب هئاقدسصأا نم

ه˘˘ب˘˘ح˘˘سست نأا ل˘˘ب˘˘ق صسور˘˘ح˘˘م˘˘˘لا
ام رحبلا عاق ىلإا ةيتاعلا جاومأ’ا

ةيمك علتبيو هنزاوت دقفي هلعج
ىق˘ل˘ي نأا ل˘ب˘ق ها˘ي˘م˘لا ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه
ن˘كم˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق نأا ى˘ت˘ح ه˘ف˘ت˘˘ح
ى˘لإا ه˘˘جار˘˘خإا ن˘˘م نو˘˘ف˘˘ع˘˘سسم˘˘لا
هذه قرغلا ةلا˘ح د˘ع˘تو. ة˘سسبا˘ي˘لا
فر˘ظ ي˘ف ا˘ه˘عو˘ن ن˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
امدعب لجيج˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘ع˘يو˘سس
هذه لبق رخآا باسش ةثج تلسشتنا
ىوتسسم ىلع تا˘عا˘سسب ة˘ثدا˘ح˘لا

ةمايز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘سصن˘ع˘لا ئ˘طا˘سش
دد˘ع كلذ˘ب ع˘ف˘تر˘ي˘ل ة˘يرو˘سصن˘˘م
مهعرسصم اوقل نيذلا صصاخسشأ’ا
ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ل˘ج˘ي˘ج˘˘ب ئ˘˘طاو˘˘سشب

اسصخسش02 ىلإا يراجلا فيسصلا
مسسوم تايفو مقر لداعي ام وهو
يذ˘˘لا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا فا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سص’ا

نأا مغر ةافو12 هللخ تلجسس
ناك ماعلا اذهل فايطسص’ا مسسوم
يف ’إا ق˘ل˘ط˘ن˘ي م˘لو اد˘ج ار˘ي˘سصق
.يسضاملا توأا رسشع صسماخلا

 ششينروكلا ةمسصاعب يسسآاملا عنسص لسصاوي رحبلا

 لجيجب لوجع داو يريخ ئطاسشب ةديدج ةثج لاسشتنإا
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را˘˘ج˘˘ت صسمأا حا˘˘˘ب˘˘˘سص ج˘˘˘ت˘˘˘حا

ر˘ق˘م ل˘خاد ه˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘سضخ˘˘لا

ة˘ي’و بو˘ن˘ج لازأا ن˘ي˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب

حتف ةداعإاب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ،ف˘ي˘ط˘سس

ذنم قلغأا يذلا يراوجلا قوسسلا

يلاو نم رارقب نيرهسش نم ديزأا

دم˘ح˘م» ق˘با˘سسلا ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و

نوبسضاغلا راجتلا دكأاو .«بتاكلب

ة˘˘˘ي’و ند˘˘˘م قاو˘˘˘سسأا ل˘˘˘ك نأا˘˘˘˘ب

ءانثتسسإاب اهحتف ديعأا دق ،فيطسس

نم دجي مل يذلا لازأا نيع قوسس

ةقلغم هباوبأا تيقبو ،هنع عفادي

لمحو ،امو˘ي06 نم د˘يزأا ذ˘ن˘م

نيع ةيدلب ح˘لا˘سصم نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا

ةليط اقلغم هئاقب ةيلوؤوسسم لازأا

مهتلذخ اهنأاب نيدكؤوم ،ةدملا هذه

نم مغرلاب، مهبناجب فقت مل و

ءار˘كلا ف˘ي˘لا˘كت نو˘ع˘فد˘ي م˘˘ه˘˘نأا
فاسضأا و ،عاطقنا نودو ماظتناب
او˘ق˘ت˘ل˘ي م˘ل م˘ه˘نأا˘ب نو˘ج˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لا
تقو ي˘˘ف ’إا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘ب
يذ˘لا، ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ةيعسضولا ةيوسستب اهنيح مهدعو
اهطسسو نولمعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ثرا˘كلا
لاز˘ت ’ را˘ج˘ت˘لا ةا˘نا˘ع˘م نأا ر˘ي˘غ،
اذ˘ه ه˘ل˘خاد˘ب ا˘ن˘مو˘ي˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
ى˘ل˘ع د˘ي˘حو˘لا يراو˘ج˘لا قو˘سسلا

دقو .لازأا ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘سسم

صسل˘ج˘م˘لا باو˘ن د˘حأا ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا

دكأاو نيجتحملا ،يدلبلا يبعسشلا

يلاو هردسصأا قلغلا رارق نأاب مهل

ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘سصم نأا˘بو ،ة˘ي’و˘لا

ة˘ل˘˘سسار˘˘م˘˘ب صسمأا حا˘˘ب˘˘سص تما˘˘ق

ةبلاط˘م˘لاو ،ة˘ي˘ئ’و˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

يراوجلا قوسسلا اذه حتف ةداعإاب

.تاقوأ’ا برقأا يف

يراوجلا قوسسلا حتف ةداعإاب ةبلاطملل

فيطسسب لازأا نيع ةيدلب رقم لخاد هكاوفلاو رسضخلا راجت جاجتحإا
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رطسسملا طط˘خ˘م˘ل˘ل اد˘ي˘سسج˘ت

ة˘˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م

ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق

ا˘م˘ي˘سس’ ا˘ه˘لا˘˘كسشأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب

ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

تا˘˘كل˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘لاو صصا˘˘˘خ˘˘˘سشأ’ا

ةي˘ط˘ب˘سضلا تن˘كم˘ت ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ير˘سضح˘˘لا ن˘˘مأل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ةماح ةرئاد نمأاب ةريكب يجراخلا

قو˘ب˘سسم ف˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م نا˘˘يزو˘˘ب

ةنسس92 رمعلا نم غلبي ايئاسضق

تلاط بيرخت ةيلمع يف طروتم

يديرب˘لا ز˘كر˘م˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘م ا˘عزو˘م

دوعت ةيسضقلا تا˘ي˘ث˘ي˘ح .ةر˘ي˘كب˘ب

ءانب مرسصنملا تبسسلا ةيسسمأا ىلإا

نين˘طاو˘م˘لا د˘حأا ن˘م غل˘ب ى˘ل˘ع

صضر˘˘ع˘˘ت هدا˘˘ف˘˘م ةر˘˘ي˘˘كب ي˘˘˘ح˘˘˘ب

ل˘ع˘ف˘ل دو˘ق˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘لآ’ا عزو˘˘م˘˘لا
ن˘ي˘لو˘ه˘ج˘م ل˘ب˘ق ن˘م بير˘خ˘˘ت˘˘لا
صضرعت تنيب ةيناديملا ةنياعملا

ةط˘سساو˘ب بير˘خ˘ت˘ل˘ل ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
تداق ا˘م˘ك ،م˘ج˘ح˘لا ر˘ي˘ب˘ك ر˘ج˘ح
ثاحبأ’ا و ة˘ث˘ي˘ث˘ح˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا
هبتسشم ةيوه ديدحت نم ةفثكملا
ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت م˘˘ت يذ˘˘لا و ه˘˘ي˘˘ف
˘مو˘ي˘لا ي˘ف ةر˘ي˘كب ي˘ح ىو˘ت˘سسم
يذلا حوتفملا قيقحتلا ،يلاوملا

ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘سضلا ه˘تر˘سشا˘˘ب

م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإا ير˘˘˘˘سضح˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأل˘˘˘˘ل

ركذلا ف˘لا˘سسلا ع˘م صصا˘سصت˘خ’ا

قو˘˘ب˘˘سسم ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب

زاجنإا نم ءاهتن’ا دعب ،ايئاسضق

مت هقح يف ةيئازج ةيئارجإا فلم

نع ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت

كلمل يدمع˘لا بير˘خ˘ت˘لا ة˘ي˘سضق

.ةلودلا

ةنيطنسسق

ةريكب ديربب يلاملا عزوملا بيرختب ماق ايئاسضق قوبسسم فيقوت
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م˘كح˘لا د˘ي˘˘يأا˘˘ت˘˘ب ءا˘˘سضق˘˘لا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ع. مو ف .م نيمهتمل ايئدبم فنأاتسسملا
ةحنج نم امهتءاربب ءاسضقلاب هليدعتو
ف˘ي˘ي˘كت ةدا˘عإاو ة˘ف˘ي˘ظو˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
لامهإلا ةحنج ىلإا امهل ةبسسنلاب عئاقولا
لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ى˘˘لإا يدؤو˘˘م˘˘لا ح˘˘سضاو˘˘لا

ماع ىلإا ةبوق˘ع˘لا سضف˘خ ع˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع
ةمارغلا سضفخو ذافنلا فوقوم سسبح
ةبسسنلاب مكحلا ءاغلإاو جد فلأا ةئام ىلإا
.ج و ن.سس و،سص ع، و خ.ع نم لكل

ءاسضقلاو، سس.نو ،آا .خو و،ن. ب و،ع
مهل ةبوسسنم مهت نم مهتءاربب ديدج نم
ةءار˘ب˘لا˘ب ف˘نأا˘ت˘سسم˘لا م˘كح˘لا د˘ي˘˘يأا˘˘ت و
و، ع .ب م ب و،ع.ق،و ع.غ ل ةبسسنلاب
بو سس .ب و خ.ي و سش .بو و،ن مو
بو ،ع. ك و،م.مو ،ع .بو، ل.او سس.

جد ف˘˘لأا002 و تاقف˘سصلا ة˘ن˘ج˘ل،م
ي˘قا˘ب˘ل ةءار˘ب˘لا ءا˘غ˘لا و ، ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ

ةيسضقلا هذه عئاقو،41 ـلا نيمهتملا

نيا7102 ةنسس فسصت˘ن˘م ى˘لإا دو˘ع˘ت
ة˘م˘لا˘ق ة˘يلو˘ل ن˘مألا ح˘˘لا˘˘سصم تق˘˘ل˘˘ت
لÓ˘غ˘ت˘سسا ه˘ب˘سش ا˘هدا˘˘ف˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
يف ةرربم ريغ تازايتما حنم و ةفيظولا

ةفلاخم و ةيمومع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا لا˘ج˘م
ةحسصلا ريدم لبق نم طورسشلا رتفد

مقر ةقفسصلا سصوسصخب ةملاق ةيلول

خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب ة˘˘خرؤو˘˘م˘˘لا7102/10

مقر ةسصحلاب ةقلعتملا7102/50/80

تايلمعل حانج تازيهجتب ةسصاخلا30
نبا ةياف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل
يتانزلا يداوب رداقلا دعب ريمألا و رهز
د˘˘˘ع˘˘˘ب و فو˘˘˘ق˘˘˘سشو˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم و
حلاسصملا اهتر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
كا˘ن˘ه د˘جو˘ت ه˘نأا Ó˘ع˘ف تت˘ب˘ثأا ة˘ي˘ن˘˘مألا

و ةقفسصلا هذهب تازواجتلا نم ديدعلا

م˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘ن˘˘ج˘˘ل قر˘˘خ تنا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب

كلذ و طور˘˘سشلا ر˘˘˘ت˘˘˘فد˘˘˘ل سضور˘˘˘ع˘˘˘لا

ةكرسش ريسسم مه˘ت˘م˘لا سضر˘ع ا˘ه˘لو˘ب˘ق˘ب

و هتقباطم مدع مغر «درابوسس لراسس»

مقر هتدام يف اميسس ل طورسشلا رتفد

نو˘كت نا بج˘˘ي نأا بسصن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا80

تازيهجتلاب قلعتملا ةينقتلا تاداهسشلا

ةغل˘لا˘ب ةرر˘ح˘م نو˘كت ة˘سصقا˘ن˘م ل˘ح˘م

اهمدق ينعملا نكل ةيسسنرفلا وأا ةيبرعلا
اهت˘سضرا˘ع˘م م˘غر ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
حنم و اهدامتعا مت و طورسشلا رتفدلل
هلك اذه و مهتملل ةقفسصلا اهلÓخ نم
ةرسشابم و ةنجللا ءاسضعأا نم عامجإاب
يف دروملا ءدب ، ةقفسصلاب هزوف دعب
رتفد يف ةسضرتفملا تازيهجتلا ديروت
، ةينعملا تايفسشتسسملا ىلإا طورسشلا

ثيح ، ديسصقلا تيب نمكي انه هنأا تيح
داتعلا اوملتسسا نيذلا نوريدملا اودكأا
مهميل˘سست م˘ت ثي˘ح ، هو˘ن˘يا˘ع˘ي م˘ل م˘ه˘نأا

اذام ىلع نو˘م˘ل˘ع˘ي ل ق˘يدا˘ن˘سص در˘ج˘م
درو˘م˘لا م˘ي˘ل˘سست˘ب او˘˘ما˘˘ق و ، يو˘˘ت˘˘ح˘˘ت
رو˘سضح د˘ع˘ب ن˘كل ، مÓ˘ت˘˘سسا ر˘˘سضح˘˘م
نم تنا˘ك ي˘ت˘لا و ة˘سصت˘خ˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
و داتعلا ملتسست نم يه اهنأا سضورفملا

هعسضو و طورسشلا رتفد عم اهتقباطم
قباطتي ل داتعلا نأا اودج و ةمدخلا زيح
و سصقان هبلغأا نأا امك طورسشلا رتفد و
ل˘˘خدا ا˘˘م و˘˘˘ه و ه˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا او˘˘˘سضفر
د˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘طرو ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لا
ى˘لإا مÓ˘ت˘سسلا ر˘سضح˘م˘ل م˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سست
هلغت˘سسا يذ˘لا ر˘سضح˘م˘لا و˘ه و درو˘م˘لا

نم دروملا ةسصلاخم يف ةحسصلا ريدم
مه˘ت˘لا ل˘ك ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ر˘كنأا ه˘ت˘ه˘ج
كلت سصوسصخب ادكؤوم ، هيلإا ةبوسسنملا

6,7 ـب اهتم˘ي˘ق ترد˘ق ي˘ت˘لا ة˘ق˘ف˘سصلا
ةسصقانملا وسسر دعب هنأا ميتنسس رايلم
ى˘ل˘ع دا˘ت˘ع˘لا ع˘يزو˘ت م˘ت درو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
همÓتسسا مت نيأا ، ةينعملا تايفسشتسسملا

تلو˘سصو ى˘ل˘ع ه˘لو˘˘سصح د˘˘ع˘˘ب ه˘˘نا و
مت ةينعملا تاسسسسؤوملا نم مÓتسسلا
خيراتب تقؤوم مÓت˘سسا ر˘سضح˘م ر˘ير˘ح˘ت

ةمدخ˘ب ر˘ي˘سشأا˘ت˘لا م˘ت و7102/01/20
سسفنب ةزجنملا ةرو˘تا˘ف˘لا ى˘ل˘ع ةز˘ج˘ن˘م
ىلع هئاسضمإا دنع هنأا ادكؤوم خيراتلا

را˘سضحإا م˘ت ي˘ل˘كلا مÓ˘ت˘سسلا ر˘سضح˘˘م
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م مÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا تلو˘˘˘˘˘سصو
ى˘ل˘ع ع˘ل˘ط˘ي م˘˘ل ه˘˘ن˘˘كل تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
امنإا و درجلا اهب نكي مل و اهخيرات
، ةحسصلا ةيردم ىوتسسم ىلع مت درجلا

يردم عم عامتجا دقع Óعف هنأا افيسضم
ةي˘ن˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
و لومملا و يرادإلا مقاطلا و داتعلاب
و سصئاقن دوجوب ريخألا اذه رقا يذلا
، ددحم لجا لÓخ اهب لفكتلاب دهعت

ءاردملا عم ر˘خأا عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع م˘ت ا˘م˘ك
قباطم ريغ داتعلا نأا نيبت نيأا نيينعملا
اه˘ت˘قو د˘ه˘ع˘ت يذ˘لا و طور˘سشلا ر˘ت˘فد˘ل
قباطملا ريغ داتعلا لدبتسسي ناب دروملا

كلذب مقي مل هنا لإا اموي54 لجأا يف

لك كلذك وه دروملا ىفن هتهج نم
ةئيهل احر˘سصم ه˘ي˘لا ة˘بو˘سسن˘م˘لا م˘ه˘ت˘لا
يف كراسش Óعف هنا احرسصم ةمكحملا
فلم مدق ثيح ، ةعباتم لحم ةقفسصلا
ملعي نكي مل هنا و روسصلاب معدم ينقت
م˘ت ه˘نأل ي˘ن˘ق˘ت˘لا ف˘ل˘م˘لا ه˘يو˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ب
نم وه سسيل و ناوعألا لبق نم هليكسشت
ة˘يرد˘م ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘عاد˘˘يإا˘˘ب ما˘˘ق
سصئاسصخلاب ملعي نكي مل هنأا و ةحسصلا
ينقتلا فلم˘لا˘ب ة˘عو˘سضو˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
هذ˘ه ي˘ف ه˘ت˘سسسسؤو˘م ه˘ب تكرا˘سش يذ˘˘لا
حلاسصم دنع هيلع علطا دقو ، ةقفسصلا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا د˘˘يوز˘˘ت م˘˘ت ه˘˘نا و ن˘˘مألا
ة˘ح˘سصلا ة˘يرد˘م سصا˘سصت˘خل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا
وسسر دعب داتعلا و تازيهجتلاب ةملاقب
لودج ىلع هلوسصح و ، هيلع ةقفسصلا
لك و تاسسسسؤوملا ىوتسسم ىلع عيزوت
دا˘ت˘ع˘لا ة˘م˘ئا˘ق داد˘عإا˘ب تما˘ق ة˘سسسسؤو˘˘م
ن˘يذ˘لا م˘ه ناو˘عألا نأا و ا˘ه˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لا
لوسصأا نأا و عيزوت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب او˘ل˘ف˘كت
هنأا افيسضم ، هتزوحب تسسيل مÓتسسلا
ةسصلاخملا تاءارجإا رسشاب نم وه سسيل

ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
اهرسشاب امنإاو ةقفسصلا هذه سصوسصخب
ه˘˘تزو˘˘ح˘˘ب يذ˘˘لا يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا

ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘ت˘˘سسلا تلو˘˘˘سصو
ةخرؤوم تناك يتلا و ةحسصلا ةيردمل
ر˘كذ˘ت˘ي ل ه˘ن˘كل و مÓ˘ت˘سسلا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
ىوتسسم ىلع ةدوجوم اهنكل و خيراتلا

ريدم عم هعامتجا دعب Óعف هنأا و هبتكم
نأاب دعو نييئاسصخألا ءابطألا و ةحسصلا
لÓخ تازيهجتلا يقاب راسضحإاب موقي

ناك هنأا و اهملسسي مل هنأا لإا اموي54
يف هتسصلاخم تمت هنا ريغ كلذ ددسصب

ى˘ل˘ع ه˘لو˘سصح د˘ع˘ب ةرو˘تا˘˘ف˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك
ةحسصلا ةيردم لبق نم ةزجنملا ةمدخلا
كلذك مه سضورعلا مييقت ةنجل ءاسضعأا
نأا نيحرسصم هيلإا ةبوسسنملا ةمهتلا اوفن
رتفدل قباطم ناك مهتملل ينقتلا فلملا
ل˘˘˘ي˘˘˘لد مد˘˘˘ق Ó˘˘˘ع˘˘˘ف ه˘˘˘نا و طور˘˘˘˘سشلا
تازيهجتلا سضعبب سصخلا لامعتسسلا
ىلع ه˘لو˘ب˘ق م˘ت و ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نلا ة˘غ˘ل˘لا˘ب
رفوتت ل ةزهجألا كلت نا مهنسض سساسسأا

وأا ةيبرعلا ةغللاب هلامعتسسا ليلد ىلع
مهنأا تاقيقحتلا تبثا ثيح ةيسسنرفلا
ليلدلا نأا مغر˘لا˘ب درو˘م˘لا ف˘ل˘م او˘ل˘ب˘ق
ن˘˘م˘˘سضت يذ˘˘˘لا دا˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘غ˘ل˘لا˘ب نا˘ك ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا تا˘˘ف˘˘سصاو˘˘م˘˘لا
ر˘ت˘فد˘ل ف˘لا˘˘خ˘˘م اذ˘˘ه و ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نلا

ىلع دكأات يتلا80 هتدام يف طورسشلا
وأا ةيبرعلا ةغللاب نوكي داتعلا ليلد نأا
اوماق و نوناقلا اوفلاخ ثيح ةيسسنرفلا
زوفلل هحسشر ام وه و طيقنت هحنمب
نم هيف ناك يذلا تقولا يف ةقفسصلاب
ركنأا مهتهج نم ىسصقي هنأا سضورفملا
تازيهجتلا مÓتسسا˘ب ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا ي˘قا˘ب
كل˘ت د˘يرو˘ت˘ب م˘ل˘ع˘ي او˘نو˘˘كي م˘˘ل م˘˘ه˘˘نأا
اهب اوؤوجافت مهنأا و لبق نم تازيهجتلا
اهمÓتسساب اوماق ثيح ، اهلوسصو موي
مل و اهتنياعمب اوموقي مل و بلع لخاد
ر˘ير˘ح˘ت م˘ت ثي˘ح ، ا˘هدر˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘ت
ةيم˘ك سسا˘سسأا ى˘ل˘ع مÓ˘ت˘سسلا ر˘سضح˘م
مل م˘ه˘نأا و ه˘ت˘ن˘يا˘ع˘م نود ط˘ق˘ف دا˘ت˘ع˘لا
قباطم ريغ داتعلا نأاب ملع ىلع اونوكي

و طورسشلا رتفد ىلع اوزوحي مل مهنوك
نوكي مل مÓتسسلا رسضحم ميلسست نأا
سضرغب ناك امنإا و ةسصلاخملا سضرغب
راظتنا يف تازيهجتلا لوسصو تابثإا

.ةمدخلا زيح اهعسضو
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ة˘ي˘بر˘ت˘لا ة˘ير˘يد˘˘م تر˘˘فو

فلأا72 ةنيط˘ن˘سسق ة˘يلو˘ب
ري˘خ˘سست ن˘ع Ó˘سضف ة˘ما˘م˘ك
ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضر˘˘˘˘م˘˘˘˘مو ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘طأا

،ةسسسسؤوم لكب ن˘ي˘ي˘نا˘سسف˘نو
فور˘ظ˘ل˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا اذ˘˘هو
اهيف زاتجيسس يتلا ةسصاخلا
ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘ما ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا
و مسسوملا اذه˘ل ا˘يرو˘لا˘كب˘لا
ءابو راسستنا عم نمازت يذلا

ركذ91.˘-د˘ي˘˘فو˘˘ك ا˘˘نورو˘˘ك
دد˘ع˘لا اذ˘ه نأا ز˘كر˘م سسي˘˘ئر
فورظ˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب فا˘ك ر˘ي˘غ
نأا لب˘ق ،ة˘سصا˘خ˘لا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا

ن˘كم˘ي ل ه˘نأا ي˘لاو˘لا د˘كؤو˘ي
نم كلذو ،ربكأا ددع ريفوت
ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأا
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ل˘كب ة˘مد˘خ˘لا
عامتجلا يف كلذو ةيحسصلا
ر˘ق˘م˘ب ي˘لاو˘˘لا هد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا
ي˘˘سسقد˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
فلتخم نيب يقيسسنت عامتجا
ميظنت يف ةلعافلا تاعاطقلا
ا˘˘يرو˘˘لا˘˘كب˘˘لا تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ما

،طسسوتملا ميلعت˘لا ةدا˘ه˘سشو
نو˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م هر˘˘سضح ثي˘˘ح
نع Óسضف تايدلب ءاسسؤورو
ة˘ح˘سصلا تا˘عا˘ط˘ق ي˘ل˘ث˘م˘م
لقن˘لاو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لاو
د˘كأا و ،ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لاو

حرط ةرور˘سض ى˘ل˘ع ي˘لاو˘لا

دا˘˘ج˘˘يإل تلا˘˘غ˘˘سشنلا ل˘˘˘ك

ءار˘جإا نا˘م˘سضل ا˘˘ه˘˘ل لو˘˘ل˘˘ح

د˘ج فور˘ظ ي˘ف تا˘نا˘ح˘˘ت˘˘ما

ءاسسؤور ىلع اددسشم ،ةحيرم

ل˘ق˘ن˘لا ر˘˘يد˘˘مو تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘ب

،ةيئانلا قطانملا يف اميسسل

لق˘ن˘ب ل˘ف˘كت˘لا˘ب بلا˘ط ا˘م˘ك

تارا˘طإلاو ن˘ي˘مد˘خ˘ت˘سسم˘لا

ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘˘سشت ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا

تاجايتحا قفو ،تاناحتملا

ةيريدم ترفو و ،زكرم لك

فلتخم عم قيسسنتلاب ةيبرتلا

فلأا72 نم ديزأا ،تاعاطقلا

اهحن˘م م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح ة˘ما˘م˘ك

،اه˘كل˘ت˘م˘ي ل ح˘سشر˘ت˘م ل˘كل

زاهج002 ي˘ن˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘ك

يف3 لدعمب ةرارح فسشاك

ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ز˘كر˘˘م ل˘˘ك

ر˘ه˘˘ط˘˘م ةرورا˘˘ق8508

005 سصيسصخت عم يلوحك

،ايمو˘ي ةر˘ج˘ح ل˘ك ي˘ف ل˘ل˘م

هو˘جو تا˘˘ي˘˘قاو ن˘˘ع Ó˘˘سضف

ة˘سسب˘لألا ن˘م تا˘ئ˘م˘لا اذ˘كو

ر˘يد˘م را˘سشأا ا˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا

نامسض متيسس هنأا ىلإا ةيبرتلا

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت ما˘˘ع˘˘طإاو ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

ينب ةيدلبب ةيئانلا قطانملا

.ناديمح

زكرم لك يف3 لدعمب ةرارح فضشاك زاهج002 ءانتقا مت امنيب

ةنيطنسسقب  ايرولاكبلا ناحتم’ ادادعتسسا ةمامك فلأا72 نم رثكأا ريفوت
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ئ˘جا˘ف˘م ر˘ي˘غ رار˘ق ي˘˘ف
ةيلو ىلوألا ةرازولا تداعأا

تايلولا ةمئا˘ق ى˘لا ل˘ج˘ي˘ج
يئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

سسمأا مو˘ي ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب كلذو
ح˘تا˘ف˘ل˘ل ق˘فاو˘م˘لا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
لماك رهسش ةدملو ر˘ب˘م˘ت˘ب˘سس
ى˘ل˘ع ا˘ماز˘ل نو˘كي˘˘سس ثي˘˘ح
سشينروكلا ة˘م˘سصا˘ع نا˘كسس
عراسشلا ىلا جورخلا يدافت
نيب تÓقن˘ت˘لا يدا˘ف˘ت اذ˘كو
Óيل رسشع ةيداحلا نيتعاسسلا

م˘˘لو. ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘سسدا˘˘سسلاو
ىلا لجيج ةداعا رارق ئجافي

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلو˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق

نيريثكلا ي˘ئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا˘ب

عا˘˘˘ف˘˘˘ترإلا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف كلذو

ةدكؤوملا تاباسصإÓل تفÓلا

ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘˘ب

تل˘˘ج˘˘سس ثي˘˘ح ا˘˘هاو˘˘˘ت˘˘˘سسم

ةعاسس42لا لÓ˘خ ة˘يلو˘لا

ةديدج ةباسصا51 ةيسضاملا

لقيلام تلجسس امدعب كلذو

دحألا مو˘ي ة˘با˘سصإا54 نع

هلجسست مل يسسايق مقر وهو

يذلا رمألا لبق نم ةيلولا

تا˘با˘سصإلا ي˘لا˘˘م˘˘جا ل˘˘ع˘˘ج

انورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ةد˘كؤو˘م˘لا

ةري˘خألا هذ˘ه ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع

ىلا ةباسصا007 ـلا زواجتي
ىتحو. ءاثÓثلا سسمأا دودح
جاردا ةدا˘˘عا رار˘˘ق نا˘˘˘ك ناو
ةمئا˘ق ن˘م˘سض ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو
رجحلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلو˘لا
رثؤو˘ي ن˘ل ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘سصلا

نو˘ك ا˘ه˘نا˘كسس ى˘ل˘ع ار˘ي˘ث˘ك
ةعا˘سس ي˘ف أاد˘ب˘ي˘سس ه˘قÓ˘ط˘نا

نأا ا˘م˘ك ل˘ي˘ل˘لا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘˘م
ةيلولاب فايط˘سصلا م˘سسو˘م
و˘هو ة˘يا˘ه˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع كسشوأا
ءاقب ةداعلا يف فرعي يذلا

ي˘˘˘ف سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م
تا˘˘˘عا˘˘˘˘سس ى˘˘˘˘لا عراو˘˘˘˘سشلا

ن˘م اد˘ج ةر˘خأا˘ت˘م ة˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا نأا لا ل˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا

لك مغر ناوتت مل ةيحسصلا

نا˘˘كسس ر˘˘يذ˘˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه

يف نواهتلا ةبغم نم ةيلولا

ةياقولا تاءارجإا عم لماعتلا

ىلإا لجيج ةداعإا رارق ةربتعم

ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘يلو˘لا ة˘م˘˘ئا˘˘ق

راذنإا ةباثمب يئزجلا رجحلاب

دجلا لمحم ىلع هذخأا بجو

نا˘˘كسسلا ه˘˘˘جاو˘˘˘ي ل ى˘˘˘ت˘˘˘ح

ة˘˘˘مار˘˘˘سص ر˘˘˘˘ث˘˘˘˘كأا تارار˘˘˘˘ق

ليم˘ح˘ت م˘ث ن˘مو Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم

ا˘ه˘نا˘كسسو ة˘يلو˘لا دا˘سصت˘قا

نم رهسشأا دعب نوقيطي لام

يرابجإلا قلغلاو ق˘ي˘ي˘سضت˘لا

.ةيراجتلا لاحملا مظعمل

 اعقوتم ناك امكو007 ـلا زجاح اهب تاباضصإ’ا ددع زواجت امدعب

رجحلاب ةينعملا تاي’ولا ةمئاق ىلإا لجيج ةي’و ةداعإا رارق
 انوروك سسوريفب نيّفختسسملل راذنإا

،ةفيظولا لÓغتضسا ةءاضسإا يتمهتب هتعباتم دعب ايلاح نجضسلاب عباقلا ةملاق ةي’ول قباضسلا ةحضصلا ريدم نم لك قح يف ةبوقع طيلضست سسمأا راهن ةملاق ءاضضق سسلجم ىدل تايانجلا ةمكحم تضضق
ةبوقعلا سضفخب هليدعت عم ايئدبم فنأاتضسملا مكحلا دييأاتب ك.مو م.ب نيمهمتلل يهاجو يروضضح رارق ،ةيمومعلا تاقفضصلا لاجم يف ريغلل ةرربم ريغ تازايتما حنمو ،ةيمومع لاومأا ديدبتو
ةيبطلا تازيهجتلا عيب يف ةضصتخملا ةبانعب «درابوضس لراضس» ةكرضش ريضسم» ك م ،دروملل ةبضسنلاب ذفان سسبح نيتنضس ىلإا اهضضفخو ةحضصلل قباضسلا ريدملل ذفان سسبح تاونضس3 ىلإا اهب موكحملا

 .داوملا ةيعون يف هحلاضصل ليدعتلا لجأا  نم ةئيهلا ناوعأا ريثأات و ةطلضس نم ةدافتضس’ا و ةيمومع ةضسضسؤوم عم ةقفضص ماربإا ةمهتب هتعباتم دعب نجضسلاب كلذك وه عباقلا ةبانعب



راجحلاب ةفلتخم اياصضق يف هيف اهبتصشم31 ىلع ضضبقلا مت اميف

  يدمعلا لتقلا ةلواحم  نع صضبقلاب رمأا لحم ينيثÓث فيقوت
ةيصضق نع ضضبقلاب رمأا لحم ،ةنصس03 رمعلا نم غلبي ضصخصش فيقوت نم ضسمأا لوأا  ةبانعب عباصسلا يرصضحلا نمألاب ةلماعلا ةطرصشلا رصصانع  تحجن

.ريغلا قباوصس ةفيحصص يف مكح ديق ىلإا يدؤوت نأا زئاجلا نم فورظ يف ريغلا ةيوهب ءلدإلا ةيصضق يف هيف هبتصشم و ،يدمعلا لتقلا ةلواحم
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نمأÓل ةطرششلا تاوق تنكمت امك
فيقو˘ت ن˘م ر˘ششع ثلا˘ث˘لا ير˘شضح˘لا

،ةنشس32 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي سصخ˘شش
حÓشس ةزايح ةيشضق يف هيف هبتششم
ي˘عر˘شش رر˘ب˘م نود رو˘ظ˘ح˘م سضي˘بأا

ةفاك ذاختا مت ثيح،ديدهتلاب عوبتم
قح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ششم˘˘˘لا

ةيطرششلا تايلمعلل ةلشصاومو ىرخأا

نــــمأا ح˘لا˘شصـــم ا˘هـــب مو˘ق˘ت ي˘ت˘˘لا

د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘˘باــــــــــن˘˘˘˘˘˘ع ةـــــي’و

يف راجحلا ةرئاد نمأا حلاشصم تماق

ةيطرشش ةيلمعب نيمرشصنملا نيمويلا

ءايحأا فلتخم تشسم ،قاطنلا ةعشساو

،نكشسم205 يح ،راجحلا ة˘ن˘يد˘م

003 ي˘˘ح ،ا˘˘˘ن˘˘˘كشسم051 ي˘˘˘˘ح
يوطع يح ،توأا02 يح ،نكشسم

ف˘ي˘قو˘ت ى˘˘لإا تشضفأا ثي˘˘ح ،ح˘˘لا˘˘شص

نم ،ةنشس82 رمعلا نم غلبي سصخشش

سضي˘˘˘˘˘˘بأا حÓ˘˘˘˘˘˘شس ةزا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘˘جأا

نم سصاخششأا01 فيقوتو،روظحم

ىلإا ةفاشضإا ،ةمامكلا ءادترا مدع لجأا

مهتفلاخم˘ل سصا˘خ˘ششأا30 فيقوت

سسف˘ن ي˘فو  ،ي˘ح˘شصلا ر˘ج˘ح˘لا رار˘˘ق

نم ةحلشصملا تاذ تنكمت قايشسلا

رمعلا نم ناغلبي نيشصخشش فيقوت

ةزايح لجأا نم ، ةنشس33 و23

نيأا ،ةيلقعلا تارثؤوملاو تاردخملا

ةينوناق˘لا تاءار˘جإ’ا ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا م˘ت

ةراششإ’ا ردجتو  .مهقح يف ةمزÓلا

ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘شصم نأا ى˘˘لإا

ةعا˘ن˘ق˘لاو ة˘م˘يز˘ع˘لا سسف˘ن˘ب ل˘شصاو˘ت

ام  لك ةبراحمل ةيطرششلا اهتايلمع

و نطاوملا نمأاب سساشسملا هنأاشش نم

.هتاكلتمم ةمÓشس

ةيصصولا ةرازولا لخدتب ةيلمعلا تطبر ةرادإلا

جامدإلا عيرشستب نوبلاطيو نوجتحي ةعماجلاب ليغششتلا لبق ام دوقع نم نوديفتشسم
¯hd«ó gô…

با˘ب˘ششلا ن˘م دد˘ع سسمأا لوأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت
دوقع نم نيديفتشسملا تاداهششلا يلماح
يجاب ةعماج ةيريدم مامأا ليغششتلا لبق ام
نأا د˘ع˘ب كلذو ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و˘˘ب را˘˘ت˘˘خ˘˘م
بل˘غأا ي˘ف جا˘˘مدإ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تكر˘˘ح˘˘ت
يلاعلا ميلعتلا عاطق ىدع ام تاعاطقلا

حشضوأا ثيح ،يلح˘م˘لا ىو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘ع
«ةعاشس رخآا»ـ ل جاجتح’ا يف نوكراششملا
مهئارظن ةدهاششمو راظتن’ا اومئشس مهنأاب
مهتيعشضو ىوشست تاعاطقلا يقاب يف
امل اقبط جامدإ’ا نم ةدافتشس’ا لÓخ نم
ةنشس نم ربمشسيد رهشش ةموكحلا هتررق

ن˘˘م اءز˘˘ج نأا ى˘˘لإا ن˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ف’،9102
يتلا ةعماجلا ةرادإا هلمحتت ةيلوؤوشسملا

لح داجيإ’ انكاشس كرحت مل اهنأاب اولاق
جامدإ’ا فلمب طيحت يتلا دومجلا ةلاحل
ي˘˘ف تج˘˘ج˘˘ح˘˘ت ةرادإ’ا نأا او˘˘ح˘˘˘شضوأا و
ةيحÓشص نم فلملا كيرحت نأاب قباشسلا

يملعلا ثحبلاو يلا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو
ةيلاملا بشصانملا ريفوت لÓخ نم كلذو
نوجتحملا راششأا امك ،مهجامدإ’ ةمزÓلا

راطإا يف Óماع09 زهاني مهددع نأا ىلإا
مهليوعت لاح يفو ليغششتلا لبق ام دوقع
اهحتفت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا ى˘ل˘ع
جا˘مدإ’ا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نإا˘˘ف ا˘˘يو˘˘ن˘˘شس ةرازو˘˘لا
نأا رابتعاب ةليو˘ط تاو˘ن˘شس قر˘غ˘ت˘شست˘شس
ةيلام بشصانم ايونشس اهيف حتفت ةعماجلا
يذ قايشس يف ،عباشصأ’ا سسوؤور ىلع دعت

نيجتحملل ةعماجلا ةيريدم تدكأا ،ةلشص
ميلعتلا ةرازو نم ايمشسر ادر رظتنت اهنأاب

سصو˘شصخ˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو ي˘لا˘ع˘˘لا

مقر يذيفنتلا موشسرملاب Óمع مهجامدإا

ربمشسيد80 يف خرؤو˘م˘لا633-91

جا˘مدإا ن˘م˘شضت˘˘ي يذ˘˘لا9102 ة˘ن˘˘شس

جا˘مدإ’ا يزا˘ه˘ج ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

ىلع ةدعاشسملا زاهج نم نيديفتشسملل

جا˘˘مدإ’ا زا˘˘ه˘˘جو ي˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا جا˘˘˘مدإ’ا

،تاداهششلا يلماح بابششلل يعامتج’ا

نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا بلا˘ط ع˘˘شضو˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأا

لخدتلاب ةيلحملاو ةيزكرملا تاطلشسلا

نأاو اشصوشصخ ،جامدإ’ا ةيلمع عيرشستل

ةيرازولا ةنجل˘لاو يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘شسر˘م˘لا

ةيلام˘لا ةرازو ن˘م ل˘ك ن˘ي˘ب ة˘كر˘ت˘ششم˘لا

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاو لمعلا ةرازوو

نأا اطرشش سسيل هنأا ىلع ادكأا ةيمومعلا

هنأاو ةرادإ’ا سسفن يف فيظوتلا نوكي
ا˘ه˘يد˘ل ىر˘خأا ةرادإ’ ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي
هيلع لمعت ام وهو ةرغاشش ةيلام بشصانم
فلم ةعباتمب ةفلكملا ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يتلا ةلمتحملا نوعطلا ةشساردو جامدإ’ا
يلوؤوشسم عم ة˘يرود تا˘عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع˘ت
ةيلمع عيرشست فدهب تاعاطقلا فلتخم
نم امإا ،تاداهششلا يلماح بابششلا جامدإا

ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا لÓ˘˘خ
نم ددع ليوحت وأا ةرادإا لك يف ةرفوتملا
ا˘م و˘˘هو ىر˘˘خأا تارادإا و˘˘ح˘˘ن با˘˘ب˘˘ششلا
ددع يف هليشصافت «ةعاشس رخآا» ترششن
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب م˘˘هأ’ا ل˘˘ي˘˘شصف˘˘ت˘˘لا ا˘˘مأا ،سسمأا
ليغششتلا لبق ام دوقع نم نيديفتشسملل
ةيلعفلا مهتدافتشسا وه ةبانع ةعماج يف
.لاجآ’ا برقأا يف جامدإ’ا نم

مارغوليك فصصنب اهنزو رّدقي يدنه بنق ةحيفصص ىلع امهتزوحب رثع

 جلاعملا فيكلا جيورت ةمهتب تقؤوملا نجشسلا  ايئاشضق نيقوبشسم عاديإا
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يشضاق نينثإ’ا سسمأا لوأا ءاشسم عدوأا
يجّورم ةبانع ةمكحم ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع سضب˘ق˘لا ءا˘ق˘لإا ّم˘ت تارّد˘˘خ˘˘م
ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك ف˘شصن ا˘م˘ه˘˘تزو˘˘ح˘˘بو

تاهجلا تردشصأا ثيحجلاعملا فيكلا

نيذه عاد˘يإا˘ب ي˘شضق˘ي ار˘مأا ة˘ّشصت˘خ˘م˘لا
امهنأاو املع تّقؤوملا نجشسلا نيريخأ’ا

ةلثامم ايا˘شضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘شضق نا˘قو˘ب˘شسم
سضر˘غ˘ب تارّد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح˘ب ق˘ّل˘ع˘˘ت˘˘ت
ّمت دقف ةلشص يذ قايشس يفو ،جيورتلا
حلاشصمل ّةيعون ّةيلمع يف امهب ةحاطإ’ا
ةينمأا ةّطخ عشضو بقع ةبانع ةي’و نمأا

امهيف هبتششملا فيقوتب تّللك ةمكحم
فيكلا نم ةربتعم ّةيمك امهتزوحبو
تامو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ج˘لا˘ع˘م˘لا

جيورتب ناموقي نيشصخشش دوجو اهدافم

،با˘˘ب˘˘ششلا طا˘˘شسوأا ي˘˘ف تارد˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ر˘ح˘ت˘ت˘ل
ّ

تارد˘خ˘م˘لا ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ك

ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيئ’ولا ةحلشصملاب

يف تحج˘نو ا˘م˘هد˘ّشصر˘ت˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا

رمعلا نم ناغلابلا نيقوبشسملا فيقوت

حلاشصملا تّنكمت اميف ،ةنشس74و12

تارّدخملا نم ّةيمك طبشض نم ةينمأ’ا

ةفاشضإ’اب مارغ49.944 ـب اهنزو رّدق

جيورتلا تاد˘ئا˘ع ن˘م ي˘لا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا

اهركذ فلاشسلا حلاشصملا اهدعب موقتل

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘˘جإ’ا ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب

لبق امهيف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ق˘ح ي˘ف ة˘مزÓ˘لا

ىدل ةيئاشضقلا تاهجلا مامأا امهميدقت

لوأا ءاشسم تردشصأا يتلا ةبانع ةمكحم

نجشسلا امهعاديإاب يشضقي ارارق سسمأا

.تّقؤوملا

ضسيدلا رجحب رخآا ثداح يف تاباصصإل رخآا باصش ضضرعت اميف

ءانيملا لبق ام ةقطنم يف ىحرج3 فلخي رورم ثداح
¯eÉRhR/Ü

سصاخششأا3 سسمأا لوأا ءاشسم سضرعت

تاباشصإ’ رمعلا نم يناثلا دقعلا يف

قطانم يف ةروطخلا ةتوافتمو ةددعتم

مهطوقشس ببشسب مشسجلا نم ةفلتخم

ءانيملا لبق ام ةقطنمب ةيران ةجارد نم

ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا مهل تمدق ثيح،

ى˘˘لإا او˘˘ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ع ي˘˘˘ف

جÓعلا يقلتل ةي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘شس’ا

هتلقن ام بشسح رمأ’ا قلعتيو .مزÓلا

رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم

مهرامعأا رشصحنت نابشش ةثÓثب «ةعاشس

تمدق ثيح،ةنشس03و ةنشس52 نيب ام

ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا تا˘˘فا˘˘ع˘˘شسإ’ا م˘˘ه˘˘ل

نبا ى˘ف˘ششت˘شسم ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا
اهتهج نم ،مزÓلا جÓعلا يقلتل دششر
ايميلقإا ةشصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘شصم˘لا
ةفرعمل ثدا˘ح˘لا ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت تح˘ت˘ف
يتلاو هل ةيدؤوملا بابشسأ’او هتاشسبÓم
فلخ مويلا سسفن يفو ،ةلوهجم لازـت’
رجحب ةيران ة˘جارد˘ب ةرا˘ي˘شس ماد˘ط˘شصا

نم ةنشس52ـلا يف باشش ةباشصإا سسيدلا

ىلع فعشسأا ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب ر˘م˘ع˘لا
ى˘لإا ل˘ق˘ن م˘ث نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘˘هر˘˘ثإا
ثداوح ىقبتو ،جÓ˘ع˘ل˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا
مدع لظ يف رمتشسم ديازت يف رورملا
ةطرفملا ةعرشسلاو رورملا نوناق مارتحا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘˘لاو
ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأ’ا
.تاقرطلا باهرإا تايئاشصحإا

ةصضايرلاو بابصشلا ريدم مهلبقتصسا

انوروك ةهباجم يف مهتطششنأا نامدقي «بابشش اي»و ماركإلا اتيعمج
ةيعمج ءاشضعأا بابششلا ةحلشصمب راطإا و راششتشسم ةقفر ةبانع ةي’ول ةشضايرلا و بابششلا ريدم رداقلا دبع يزابع لبقتشسا

يف انوروك ةحئاج ةهباجم راطإا يف نيتيعمجلا ةطششنأا نع لشصفم ريرقت ميدقت مت نيأاsenuejÔ بابشش اي ةيعمجو ماركإ’ا
ةشضايرلا و بابششلا ةيريدم فارششإا تحت اذهو نيتيعمجلل ةيلبقتشسملا عيراششملا و لمعلا جمانرب ةششقانمو سضرع مت نيأا ةبانع
ريوطت يف مهاشست يتلا ةي’ولا ىوتشسملا ىلع جماربو تاردابم ىلع لمعلا ةرورشض نع ثيدحلا لوانت ثيح ةبانع ةي’ول

ةيمنتلا تافدهتشسم قيقحتو روطتو مدقت ةريشسم يف ةيلعاف رثكأا رودب مايقلل مهتاراهم لقشصو بابششلا تاردقو تاربخ
راشسم يف لماكلا كيرششلا ةناكمب ىظحت نأا بجي بابششلا ةئف نأا ةشسلجلا هذه يف ةشضايرلاو بابششلا ريدم دكأاو ،ةيلحملا
ةبانع يف اديدج اشسفن يطعتشس يتلا تاططخملا هذه ذيفنت يف ةينابششلا ةيوعمجلا ةكرحلاو مهكارششإا ىلع و ،ينطولا ميوقتلا
.مهنطول ةمدخ مهبهاومو مهتاقاط ريرحت نم مهنيكمتل بابششلا عم يلعافتو مئاد راوح ةماقإا لظ يف

S¢.Q 

اصصوصص053 ذاقنإا مت اميف

صصوشص002 مهتلت نارينلا
ةفرششلا يف لبطشسإاب

يحب لبطشسإاب بشش قيرح سسمأا لوأا لاوز مهتلإا

ام˘م ،سصو˘شص002 ةفرششلا ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘مÓ˘شس
ةبانعب ةيندملا ةيامحلا حلاشصم  راطخإا ىعدتشسا
و˘ح˘ن ذا˘ق˘نإاو ،نار˘ي˘ن˘لا دا˘م˘خإ’ او˘˘عرا˘˘شس ن˘˘يذ˘˘لا

ةيدام رئاشسخ ريخأ’ا اذه فلخ ثيح،سصوشص053
،ظحلا نشسحل ةيرششب رئاشسخ يأا ليجشست نود
ىلإا ةلوهجم قيرحلا ع’دنا بابشسأا ىقبتو اذه
ةلشص يذ قايشس يفو ،رطشسأ’ا هذه ةباتك ةياغ
لزنمب بشش رخآا اقيرح حلاشصملا تاذ تدمخأا

تتأا امك، ينوبلا ةيدلبب ةرورعزوب يحب روجهم

با˘ششعأ’ا ن˘م ر˘ت˘م004 ىلع به˘ل˘لا ة˘ن˘شسلأا
روششاع يديشس سشيتف˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن بنا˘ج˘ب ة˘فا˘ج˘لا

eÉRhR /Ü.ةبانع ةيدلبب

نع يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
مويلا ةشسابشسبلا يح ناكشس

اعبت هنأا اهل نايب يف ةدرابلا نيع ةيدلب تنلعا
ءابرهكلا عيزوتل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘ششلا ة˘ل˘شسار˘م˘ل
يح ناكشس ىلع ءابر˘ه˘كلا ع˘ط˘ق ة˘ج˘مر˘ب م˘ت˘ي˘شس
ة˘ع˘شسا˘ت˘لا ة˘عا˘شسلا ن˘م ة˘ياد˘ب مو˘ي˘لا ة˘شسا˘ب˘شسب˘لا

يح طبر لجأا نم ءاشسم ةعبارلا ةياغ ىلإا احابشص

ةشسشسؤوملا تمدقت امك.ءابرهكلاب نكشسم005
نع جراخلا عاطقن’ا اذه ىلع اهنئابزل اهراذتعإاب
را˘ي˘ت˘لا ةدا˘عإا م˘ت˘ي˘شس ه˘نأا˘ب م˘ه˘ت˘نأا˘م˘ط و ا˘ه˘قا˘ط˘˘ن
لا˘˘غ˘˘ششأ’ا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’ا رو˘˘˘ف ي˘˘˘ئا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلا

اذه ءازيإا مهطاي˘ت˘حا د˘خا م˘ه˘ي˘ل˘ع كلذ˘ل،ةر˘ششا˘ب˘م

U°Édí. Ü .عاطقن’ا

 ماكرلا يمر ىلإا نودمعي نونطاوملا
ةباغلا بلق يف

ةعيبطلا ىلع خراشص ءادتعإا
يزيزوب لابج يف

ةيدلب لابج يلاعأا يف يزيزوب ةقطنم تحبشصأا
دمعي ثيح ماكرلاو خاشسوأ’ا يف قرغت يديارشس
تافلخم نم سصلختل˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
وهو ءارذعلا ةعيبطلا يف اهيمر قيرط نع ءانبلا

دح عشضو لجأا نم تاطلشسلا كرحت يعدتشسي ام
ىلع خراشصلا ءادتع’او تازواجتلا هذهل يئاهن
يتلا سسيشسحتلاو ةيعوتلا تÓمح مغرف ةعيبطلا
ةروشص يف ةئيبلا ةقيدشص تايعمجلا اهب موقت

يتلا تاباغلا ةظفاحم وأا «كياب نيرغ» ةيعمج
ةورثلا ىلع ظافحلا ةرورشضب ةرم لك يف بلاطت
نينطاوملا نم ديدعلا نأا ’إا ةبانع يف ةيباغلا
لك يف نودتعيو ءارمحلا طوطخلا نوزواجتي
ةليلق تاونشس لبق تناك يتلا قطانملا ىلع ةرم
حبشصأاو ،ةفيظ˘نو ة˘ي˘ق˘نو ءارذ˘ع ا˘ه˘نأا˘ب ة˘فور˘ع˘م
ءاهتن’ا دنع تÓئاعلا هنم سصلختت يذلا ماكرلا

لكششي مهتويب يف ةنايشصلاو ءانبلا ةيلمع نم
مل يتلا ةينعملا تاهجلل ةبشسنلاب ايقيقح اعادشص
نأا ةشصاخ ةرهاظلا هذه عم لماعتلل لح يأا دجت
ةيرشس ةقيرطب هنم سصلختلاب نوموقي ةيبلاغلا

S¢.Q.راظنأ’ا نع اديعبو

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8706ددعلا0202 ربمتبسس20  ءاعبرألا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

ةيصضارتفا ةيلود ةلوطب يف يتاراكلا يف ةزئاج ىلع لصصحت

يلده مششاه لطبلا مركت ةيدلبلا
يلده مششاه لطبلا يشضايرلا ميركتب نينث’ا سسمأا لوأا يدلبلا يبعششلا سسلجملا سسيئر ماق
لÓخ اتاك يتاراكلا ةشضاير يف ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع زئاحلا ةشصاخلا تاجايتح’ا يوذ نم
دلاو روشضحب ميركتلا متو ،يشضاملا ناوج رهشش تمظن يتلا ةيشضارتف’ا ةيلودلا ةلوطبلا
ةفخ لشضفب ةريبك ةيبعشش كلمي يذلا مششاه نييبانعلا بوبحم ةردابملا هذه تحرفأاو «مششاه»
سسراميو ةشساردلا يف حاجنلل ىعشسي ثيح حومط لفط هنأا ةرم نم رثكأا يف دكأا يذلاو هحور
ناكو نيبعÓلاو ةبانع داحتا راشصنأا ىدل اشضيأا بوبحم هنأا امك ،يتاراكلاو ةحابشسلا ةشضاير

ريبك لعافت ىقلي امك،6591 يام91 بعلم يف بعلت يتلا قيرفلا تاءاقل ةيبلاغ رشضحي
ةدعاشسم ةرورشضل تقرطت نأاو «ةعاشس رخآا» ـل قبشسو ،كوبشسيافلا ربع نييبانعلا نم امئاد
يذلا ملحلا قيقحتو يششملا نم نكمتي يكل ةيعانطشصا فارطأا بيكرت لجأا نم يلده مششاه

 S°∏«ªÉ¿.Q.ةليوط تاونشسل هدواري



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

87069ددعلا0202 ربمتبسس20  ءاعبرألا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

بزحلل ةيمد تسسل :تسسيو يناك
!بمارت نم ءارث رثكأا انأاو يروهمجلا

م˘عاز˘م˘لا تسسيو ي˘نا˘ك ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا بار˘˘لا ىن˘˘غ˘˘م ىف˘˘ن
دلانود يكيرمألا صسيئرلا لبق نم ةوسشر هيقلت نأاسشب
هل ءاقل للخ يناك لاقو.يروهمجلا بزحلاو بمارت
رثكأا لعفلاب هنإا  ،نوناك كين بارلا ينغمو عيذملا عم
هيعسس يف داج هنأا ىلع ارسصم ،بمارت دلانود نم ءارث
ام هيدل صسيل هنأا ىلإا راسشأاو.ةسسائرلا بسصنمب زوفلل
،يرث هنأل لام هل عفدي نأا دحأل نكمي لو ،هبسسكي
ىتح نيبخانلا ءاهلإل لاومأا يأا صضاقتي مل هنأا ادكؤوم
لاقو.صضيبألا تيبلا يف ةيناث ةيلوب بمارت زوفي
تاعئاسش يفنل هدهج ىراسصق لذبي هنإا تسسيو يناك
.يروهمجلا بزحلا ىدل ةيمد درجم هنأا

تاموسسرلا رسشن دواعت «ودبا يلراسش»
 ملسسو هيلع هللا ىلسص لوسسرلل ةئيسسملا

ا˘هدد˘ع ي˘ف ةر˘خا˘سسلا اود˘با ي˘˘لرا˘˘سش ةد˘˘ير˘˘ج تمد˘˘قا
تا˘مو˘˘سسر˘˘لا ر˘˘سشن ةدا˘˘عإا ىل˘˘ع صسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص ردا˘˘سصلا
» ىلوألا اهتحفسص ردسص يف ةنونعم ،لوسسرلل ةئيسسملا

ناب ةلسص يذ قايسس يف ةربتعم، » اذه لجأا نم اده لك
اهنم اميسس ، طباوسض ل و دودح اهل صسيل ريبعتلا ةيرح

قلع ىرخأا ةهج نم ،ةيدئاقعلا و ةيجولويديلا كلت
رخا مهتقتلا نمم ةملسسملا ةيلاجلا دارفأا نم صضعبلا
ن˘˘˘ع ، ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا نو˘˘˘ي˘˘˘ل ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م عراو˘˘˘سشب ة˘˘˘عا˘˘˘سس
ةد˘ير˘ج˘لا ن˘ع ةردا˘سصلا تازاز˘ف˘ت˘سسل˘˘ل م˘˘ه˘˘نا˘˘ج˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
ةينيدلا و ةيدئاقعلا تايرحلا نا نيربتعم ةرخاسسلا
ة˘˘ف˘˘سصب ه˘˘ي˘˘ف صضو˘˘خ˘˘لا مد˘˘عو ه˘˘مار˘˘ت˘˘حا بج˘˘ي ءي˘˘˘سش

ود˘˘با ىلرا˘˘سش ةد˘˘ير˘˘ج ماد˘˘قا نا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي ، ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘سشع
لو˘سسر˘ل˘ل ة˘ئ˘ي˘سسم˘لا رو˘سصلا ر˘سشن ةدا˘عا ىل˘ع ةر˘خا˘˘سسلا

ة˘˘م˘˘كا˘˘ح˘˘م تا˘˘سسل˘˘ج قل˘˘ط˘˘نا ة˘˘ي˘˘سشع ي˘˘تا˘˘ت ،د˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘م
نم يفناج ر˘ه˘سش ة˘ي˘با˘هرلا تا˘م˘ج˘ه˘لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م˘لا
يدو˘ه˘ي˘لا ر˘ج˘ت˘م˘لا و ةر˘ي˘خألا هذ˘ه ر˘ق˘م˘˘ب5102 ة˘ن˘سس
رقمب مهنم21 ، ةيحسض71 لتقم تفلخ يتلا وراسشاك
. ةديرجلا

مازق نيعب ابدتنم ايلاو ينوبلا ةرئاد سسيئر نييعت
ةرئاد صسيئر نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا صسيئر نيع

ةيلوب مازق نيعل ابدتنم ا˘ي˘لاو م˘ي˘هار˘بإا در˘ي˘م˘غ ي˘نو˘ب˘لا
ةيئزجلا ةكرحلا للخ » دريمغ «نييعت ءاجو. تسسارنمت
كل˘سس ي˘ف صسمأا لوأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ع ن˘ل˘˘عأا ي˘˘ت˘˘لا
نأا ردجيو بدتنم ايلاو41و ايلاو71 تسسم يتلاو ةلولا
دنم ينوبلا ةرئاد صسأار ىلع بسصن دق ناك دريمغ ميهاربإا
ةباينلاب ةرئاد صسيئر ارخؤوم لغسشو تاونسس4 نم رثكأا
صسيئرك هبسصنمب ظافتحلا عم ةازاوملاب راجحلا ةرئادل
للخ نم عيراسشملل ةعباتم هنع فرعيو . ينوبلا ةرئاد
ةريبكو ةريغسص لك ىلع هعلطسضاو ةيناديملا ةرايزلا

ل˘˘ج قل˘˘طإا ىل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سس يذ˘˘لا ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م صصو˘˘سصخ˘˘˘ب
بد˘ت˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘لا ر˘ظ˘ت˘ن˘تو. ا˘ه˘ل ة˘˘ج˘˘مر˘˘ب˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
هيقباسس اهكرت ةليقث ة˘ثرو ماز˘ق ن˘ي˘ع˘ب در˘ي˘م˘غ م˘ي˘هار˘بإا

، ة˘ح˘سصلا˘ك تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا قل˘ط˘نا ر˘خأا˘تو خ˘لا.....ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا
.ةبدتنملا ةيلولا هذهب لظلا قطانمل ةسصتخملا

ةيمسسرلا تاباسسحلا يه هذه
عقاوم ىلع لوألا ريزولل

لسصاوتلا
اهل نايب يف ىلوألا ةرازولا تفسشك
دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نأا

عقاوم ىلع طقف تاباسسح3 كلمي
:يه و يعامتجإلا لسصاوتلا
كوبسسياف
:/darejdza/moc.koobecaf.www//:sptth

 : رتيوت
12=s?darejd_mp_zd/moc.rettiwt//:sptth

 : مارغتسسنا
rejd.zizaledba/moc.margatsni.www//:sptth-

rf=lh?/da

جربلاب نينطاوملا ىلع ءادتعÓل رلياف دور عون نم ابلك لمعتسسي
جر˘ب قر˘سش ي˘ل˘ع د˘سصا˘ق ر˘ئ˘ب ةر˘ئاد ن˘مأا ح˘˘لا˘˘سصم تن˘˘ك˘˘م˘˘ت
ءاد˘ت˘علا ة˘م˘ه˘ت˘ب ي˘ن˘ي˘ثل˘˘ث ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘م ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب
(ر˘ل˘˘يا˘˘ف دور عو˘˘ن ن˘˘م بل˘˘ك) برد˘˘م ناو˘˘ي˘˘ح لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

نهرامعا ةوسسن ثلث مهنيب نم صصاخسشاأا ةسسمخ هاياحسض
تاقل˘ع˘لاو لا˘سصتلا ة˘ي˘ل˘خ بسسحو ة˘ن˘سس03و52 ن˘ي˘ب
ماق ةنسس83 (صس – ر) هب هبتسشملا نا  ةيلولا نمأل ةماعلا

و ةنسس03 (ن – صس) ، ةنسس93(م – صس) اياحسضلا ديدهتب
ىلع هب ءادتعلاو هبلك لامعتسساب ةنسس52 (خ – صس)
ىوتسسم ىلع اهسضعب ماق ثيح ةنسس03 (صش – ز) ةيحسضلا

ةدمل لمعلا نع زجع ةداهسش اهل تحنم نيأا ىنميلا اهدي
ىلع ةنسس63 (ح ع – صس) اهنبإا صضع امك ، مايأا50 ةسسمخ

لمعلا نع زجع ةداهسش هل تحنم نيأا ىرسسيلا هدي ىوتسسم
هدسض ايئاسضق افلم ريرحت مت ثيح مايأا50 ةسسمخ ةدمل
.ةيلحملا ةباينلا ىلإا هلاسسراو

مركت  ةبانعب راتخم يجاب ةعماج
نيدلا زع نيرق ذاتسسألا

ةبانعب راتخم يجاب ةعماج ريدم عنام دمحم ذاتسسألا ماق

يف لاعفلا هماهسسإا ريظن نيرق نيدلا زع ذاتسسألا ميركتب

يديسس يعماجلا بطق˘لا˘ب ة˘يز˘كر˘م˘لا ة˘ب˘ت˘ك˘م˘لا د˘ي˘سصر ءار˘ثإا

ةمدخ ةميقلا ةيملعلا تافلؤوملا نم ةيرث ةعومجمب رامع

ذاتسسألل نافرعو ًركسشك ميركتلا اذه يتأايو ،ةفرعملاو ملعلل

ةفاك فرسصت تحت نوكتل تافلؤوملا هذهب هعربت ىلع نيرق

ربتعيو ،ةبانع راتخم يجاب ةعماجب ةيعماجلا ةرسسألا دارفأا

ة˘حا˘سسلا ي˘ف ة˘فور˘ع˘م˘لا هو˘جو˘لا ن˘ي˘ب ن˘م ن˘يد˘˘لا ز˘˘ع ن˘˘ير˘˘ق

لمح هنأا ةسصاخ ينطولا ىوتسسملا ىلعو ةبانعب ةيسضايرلا

ةبرج˘ت كل˘م˘يو ةد˘يد˘ع م˘سساو˘م˘ل ة˘با˘ن˘ع دا˘ح˘تا ق˘ير˘ف ناو˘لأا

.نيوكتلا لاجم يفو ةينابسشلا تائفلا فلتخم عم ةريبك
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ةدا˘ع˘ت˘سسأ ير˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ة˘˘فأر˘˘غ˘˘لأ يدا˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأأ
ن’دع يرئأزجلأ يلودلأ هبع’ تامدخ
ةباسصإأ ببسسب ليوط بايغ دعب ،ةروديق

61ـلأ ةلوجلأ ذنم ةيليسسلأ مامأأ اهل صضرعت

بعÓلأ بايغ رثأأو ،يسضقنملأ يرودلأ نم
نأأو ة˘˘سصا˘˘خ ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ءأدأأ ىل˘˘˘ع أر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك
يف أزيمت نيبعÓلأ رثكأأ نم ناك ،ةرويدق

˘˘˘مد˘˘˘قو ،ة˘˘˘فأر˘˘˘غ˘˘˘˘لأ نأد˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ط˘˘˘˘سسو ط˘˘˘˘خ
ةباسصإÓ˘ل ه˘سضر˘ع˘ت ل˘ب˘ق ةد˘ي˘ج تا˘يو˘ت˘سسم
ناكو ،ةبكرلل يبيلسصلأ طابرلأ يف عطقب
ةمسصاعلأ نم ةحودلأ ىلإأ داع دق ةروديق
ةيل˘م˘ع ىر˘جأأ ثي˘ح ،ند˘ن˘ل ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ

جÓ˘˘ع˘˘لأ ةر˘˘ت˘˘ف ىسضقو ،كا˘˘ن˘˘ه ة˘˘ي˘˘حأر˘˘ج
بق˘ع ل˘خد م˘ث ،ة˘با˘سصإ’أ ن˘˘م ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘لأو

دأدعإ’أ ة˘ل˘حر˘م ي˘ف ة˘حود˘لأ ىلإأ ه˘تدو˘ع
تابيردت لÓخ ن˘م بع˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت
ي˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘يدر˘˘˘˘˘ف
مجن ةدوع لثمتو ،ةيعامجلأ تابيردتلأ

قيرفل ةري˘ب˘ك ةو˘ق ة˘فأر˘غ˘لأ نأد˘ي˘م ط˘سسو
صشتفو˘نا˘كو˘ي ا˘سسي˘فÓ˘سس ي˘بر˘سصلأ برد˘م˘لأ
ه˘ت˘ه˘جأو˘م صضو˘خ˘ل ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي يذ˘˘لأ

0202 - ديدجلأ مسسوملأ يرود يف ىلوأ’أ
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لا˘م˘ج ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ م˘˘سسح
لبقملأ ركسسعم˘لأ صصو˘سصخ˘ب هرو˘مأأ ي˘سضا˘م˘ل˘ب
رهسش دعب زرحم صضاير ءاقفر رظتني يذلأ

تأدأد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ ءد˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘˘م ،نآ’أ ن˘˘˘˘˘م
تف˘سشكو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘م˘سسر˘لأ تا˘طا˘˘ب˘˘ترÓ˘˘ل
مقاطلأ يف لوأ’أ لجرلأ نأاب ةميلع رداسصم
ا˘ب˘ير˘ق˘ت م˘سسح د˘ق ر˘سضخ˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘ل ي˘ن˘ف˘˘لأ

«فافلأ» عم ركسسعملاب ةسصاخلأ رومأ’أ عيمج
ناكم˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ي˘ف ة˘سصا˘خ ،ق˘ي˘قد ل˘ك˘سشب و
ا˘ه˘ب˘ع˘ل˘ي˘سس ي˘ت˘لأ ةأرا˘ب˘م˘لأو ،ر˘ك˘سسع˘م˘لأ ة˘ما˘˘قإأ
ةدوع راظتنأ يف ،ايدو يرئأزجلأ بختنملأ
ةيقيرفأ’أ ةراقلأ يف ة˘ي˘م˘سسر˘لأ تا˘ه˘جأو˘م˘لأ

ردا˘سصم˘لأ ترا˘سشأأو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘خ
هركسسعم ميقي نل ايقيرفأأ لطب نأأ ىلإأ اهتأذ
ةراقلأ بوسص هجوتيسس لب ،رئأزجلأ صضرأأ يف

،اسسمنلأ ىلإأ ديدحتلأ هجو ىلعو ةيبوروأ’أ
ي˘برا˘ح˘م ع˘م˘ج˘ت ن˘سضت˘ح˘ت نأأ صضر˘ت˘ف˘ي ي˘ت˘˘لأ
نوكيسس ثيح ،لبقملأ ربوتكأأ يف ءأرحسصلأ

ل˘م˘ح˘ي ه˘ن˘ك˘ل ،د˘مأ’أ ر˘ي˘سصق ر˘ك˘˘سسع˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
،ي˘سضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘˘هأأ
هرو˘مأأ م˘ي˘ظ˘ن˘تو ه˘ت˘˘ي˘˘ب بي˘˘تر˘˘ت د˘˘ير˘˘ي يذ˘˘لأ

ا˘ه˘سسأأر ىل˘عو ،ة˘مدا˘ق˘لأ تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت
ملاعلأ صسأا˘ك تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ة˘ل˘هؤو˘م˘لأ تا˘ي˘ف˘سصت˘لأ

ي˘سضا˘م˘ل˘ب را˘ي˘ت˘خأ تأا˘˘ي م˘˘لو،2202 ر˘ط˘ق˘ب
عمجتلأ ةماقإ’ ديدحتلأ هجو ىلع اسسمنلل

يذ˘لأ ءود˘ه˘لا˘ب ه˘م˘ل˘ع˘ل ل˘ب ،مد˘ع˘لأ ن˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
ةيرئأزج ةيلاج مسضت ’ اهنإأ ثيح ،اهزيمي
ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’أ لود˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب صسك˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأو ا˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘ل˘˘كا˘˘سش ىل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لأ

ينعيسس اهيف ريسضحتلأ ناك يتلأو ،ايلاطيإأو
لكسشب رثؤوي دق امم ،ةريفغ ريهامج دوجو
يذلأ رمأ’أ وهو ،نيبعÓلأ زيكرت ىلع يبلسس

.هنبجت يسضاملب ديري

مامأا ةدحاو ةيدو ةارابمب يفتكيسس يسضاملب

 يقيرفإا بختنم
تا˘حو˘م˘ط صسك˘ع ىل˘عو ،ه˘تأذ قا˘ي˘˘سسلأ ي˘˘فو

د˘ئا˘ق˘لأ ءا˘ق˘فر نإا˘ف ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘˘لأ

ن˘م أر˘ي˘ب˘ك ا˘سسفا˘ن˘م أو˘قÓ˘ي ن˘ل زر˘ح˘م صضا˘˘ير

مهركسسعم لÓخ ةيبونجلأ اكيرمأأ وأأ ابوروأأ

نم مسصخ ةهجأومب نوف˘ت˘ك˘ي˘سس ل˘ب ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ

ردا˘˘سصم ه˘˘تد˘˘˘كأأ ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ءأر˘˘˘م˘˘˘سسلأ ةرا˘˘˘ق˘˘˘لأ

ةركل يرئأزجلأ داحت’أ نم ةبيرقو ةقوثوم

يسضاملب نأأ ىلإأ رداسصملأ تراسشأأ ثيح ،مدقلأ

نكل ،ابوروأأ ةقلامع دحأأ ةاقÓم ديري ناك

ممأ’أ يرودب زوجعلأ ةراقلأ تابختنم مأزتلأ

ةياهن يف تاباسسحلأ لك كبرأأ دق ةيبوروأ’أ

زيكرتلأ ىلع ينفلأ زاهجلأ ربجأأو ،فاطملأ

ةليكسشتلأ نيكمتل ،ايقيرفأأ نم موسصخ ىلع

ةراقلأ ءانبأأ مامأأ ةسسفانملأ معط ةداعتسسأ نم
ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ صصبر˘˘˘ت˘˘˘لأ د˘˘˘ه˘˘˘سشي˘˘˘سسو ،ءأر˘˘˘م˘˘˘سسلأ
أدج ةفيفط تÓ˘يد˘ع˘ت ءأر˘ح˘سصلأ ي˘برا˘ح˘م˘ل

هوجو˘لأ ىد˘ع˘ت˘ت ن˘ل ’ ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ي˘ف
،ريدقت ىسصقأأ ىلع رسصانع ةعبرأ ةديدجلأ

ري˘ي˘غ˘ت د˘ير˘ي ’ ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب
تققحو اهيلع عامجإ’أ ق˘ق˘ح˘ت د˘ق ة˘ل˘ي˘ك˘سشت
ةيقيرفأ’أ ممأأ صسأاكب زوفلاب ايخيرات أزاجنإأ

،قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسأو ةرأد˘˘ج ن˘˘ع9102 رسصمب
طسسو زكرم˘ل تأر˘ي˘ي˘غ˘ت˘لأ د˘ت˘م˘ت نأأ بق˘تر˘يو
ن’د˘ع ة˘ي˘ع˘سضو˘ل أر˘ظ˘ن ،ي˘عا˘فد˘لأ نأد˘ي˘م˘لأ

دق امك ،نسسلأ يف همدقتو ةيحسصلأ ةرويدق
يفلخلأ طخلأ يف ديدج هجو مودق دهسشت
لسصأوت ةلاح ي˘ف ي˘مو˘ج˘ه˘لأ نأد˘ي˘م˘لأ ط˘سسوو
عم يليÓب ف˘سسو˘يو ير˘م˘ع˘ل˘ب لا˘م˘ج ل˘كا˘سشم
ىلع نييدوعسسلأ يلهأ’أو بابسشلأ امهيقيرف
.بيترتلأ

 يبرغملا يديدجلا ينسحلا عافدلا قيرف بيردتل بولطم ةخيش نب
،ةيدجولأ ةيدولوملل يلاحلأ بردملأ ،ةخيسش نب قحلأ دبع يرئأزجلأ بردملأ عم يئاهن قافت’ لسصوت دق يبرغملأ يديدجلأ ينسسحلأ عافدلأ يدانل ريسسملأ بتكملأ نأاب «روبسس063 عقوم» فسشك

قيرفلل ابردم ةخيسش نب نييعت أوررق دق ريخأ’أ أذه يلوئسسم نأاب ،يديدجلأ عافدلأ يف زراب لوئسسم نع Óقن ،هتأذ ردسصملأ حسضوأأو ،لبقملأ مسسوملأ يف قيرفلل ابردم ،هنييعتب يسضقي
صشرعلأ صسأاك يئاهنل هتقفر لسصوو ،قيرفلل ةينقتلأ ةسضراعلأ ىلع ينأرمع رداقلأ دبع يرئأزجلأ بردملأ اهلÓخ فرسشأأ يتلأ ىلوأ’أ ةبرجتلأ حاجن رأركت يف مهنم ةبغر ،لبقملأ مسسوملأ لÓخ

عسضوو ،نيبعÓلأ دوقع ةسسأرد لÓخ نم ،لبقملل مسسوملل دأدعتسس’أ نآ’أ نم يديدجلأ عافدلأ أأدبو ،ةيفأرتح’أ ةلوطبلأ بيترت يف ةسسماخلأ ةبترلأ لÓتح’ هداقو ،ءاجرلأ مامأأ اهرسسخ يتلأ
.لبقملأ ربوتكأأ رهسش ةياهن ىتح رمتسستو يراجلأ ربمتبسس رهسش فسصتنم ايمسسر قلطنت يتلأ ،ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةلحرم لÓخ هفوفسصل اهمسض يف بغري يتلأ ءامسسأ’أ صضعبب ةحئ’
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فاكلا سسأاكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نم ةلبقملا ةخسسنلا ءاغلإا يف ركفت «فاكلا»
مسسوملأ يف مرح˘ت˘سس ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لأ نأا˘ب ود˘ب˘ي
لا˘ط˘بأأ ة˘ط˘بأر تأءا˘ق˘ل ةد˘ها˘˘سشم ة˘˘ع˘˘ت˘˘م ن˘˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ي˘سشف˘ت رأر˘م˘ت˘سسأ بب˘سسب فا˘ك˘لأ صسأا˘ك كلذ˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإأ

نأد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف د˘ج˘ت˘سسم˘لأ صسور˘ي˘˘ف ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
صسمأأ فسشكو ،هيلع ةرطيسسلأ ةبوعسصو ءأرمسسلأ ةراقلأ

ةيقيرفإ’أ ةيلأدرفنوكلأ نأاب «ةيمقرلأ صسنوت» عقوم
ة˘خ˘سسن˘لأ ءا˘غ˘لإأ ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ة˘يد˘ج˘ب صسرد˘ت مد˘ق˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل
«فا˘ك˘لأ» صسأا˘كو ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ لا˘ط˘بأأ ة˘ط˘بأر ن˘م ة˘ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ

نيب لقن˘ت˘لأ ة˘بو˘ع˘سصو ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف را˘سشت˘نأ بب˘سسب
تأءأر˘جإ’أ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ط˘سسو تا˘يرا˘ب˘م˘لأ صضو˘خ˘˘ل لود˘˘لأ
ةراقلأ لود ىلع بعسصي ثيح ،ةيئاقولأ ةيزأرتح’أ
ن˘م ي˘ح˘سصلأ ة˘يا˘قو˘لأ لو˘كو˘تور˘ب ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ
،ةريبك لأومأأ نم رمأ’أ كلذ هبلطتي صضامل صسوريفلأ

بب˘سسب ي˘تأا˘˘ي رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه نأا˘˘ب ه˘˘تأذ رد˘˘سصم˘˘لأ فا˘˘سضأأو
ةلسسأرم مغر انورو˘ك صسور˘ي˘ف ىل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلأ ة˘بو˘ع˘سص
لجأأ نم ةراقلأ يف ةيوركلأ تأداحت’أ عيمجل «فاكلأ»
ةلبقملأ ةخسسنلأ يف ةكراسشملأ ةيدنأ’أ ةمئاق لاسسرإأ

تراتخأو ،لبقم˘لأ ر˘بو˘ت˘كأأ ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م ىسصقأأ د˘ح˘ب
دأدزولب بابسش ييدان مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ

،ةلوطبلأ هذه يف رئأزجلأ ليثمتل رئأزجلأ ةيدولومو
قافو ييدان بيسصن نم فاكلأ صسأاك ةسسفانم نوكتسس نيب
.لئابقلأ ةبيبسشو فيطسس
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةرويدق تامدخ ديعتسسي يرطقلا ةفارغلا

وج ىلإأ لاطع فسسوي ودأراب يدانل قباسسلأ بعÓلأ صسمأأ داع
ةيحابسصلأ تابيردتلأ يف دهوسش ثيح ،صسين هقيرفل تابيردتلأ
يدا˘ن د˘سض ة˘يو˘ق ةأرا˘ب˘م بع˘ل˘ل ر˘سضح˘ي يذ˘لأ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
فرسصت تحت نوكيسس لاطع فسسوي ،لبقملأ عوبسسأ’أ ييلوبنوم
ىلإأ دو˘ع˘ي˘سسو ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘˘لأ ةأرا˘˘ب˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف أر˘˘ي˘˘ي˘˘ف كير˘˘تا˘˘ب ه˘˘برد˘˘م
يلودلأ بعÓلأ قلأات نم مغرلا˘ب ق˘ير˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأ’أ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ
،يعافدلأ ىوتسسملأ ىلع ةمسصاخ هبايغ يف ابموتول يرسسيوسسلأ

ه˘ق˘ير˘ف تا˘يرا˘ب˘م ىلوأأ ن˘ع با˘غ ير˘ئأز˘ج˘لأ ع˘فأد˘˘م˘˘لأ نأأ ر˘˘كذ˘˘ي
ي˘˘لود˘˘لأ د˘˘ع˘˘يو ،ذ˘˘خ˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ل˘˘سضع ىو˘˘ت˘˘سسم ىل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ بب˘˘˘سسب
ثيح ،يفيسصلأ وتاكري˘م˘لأ ي˘ف ن˘ي˘بو˘ل˘ط˘م˘لأ زر˘بأأ ن˘م ير˘ئأز˘ج˘لأ

ا˘ه˘فو˘ف˘سص ىلأ ه˘م˘سض ىل˘ع ة˘ي˘بوروأ’أ ة˘˘يد˘˘نأ’أ د˘˘يد˘˘ع ق˘˘با˘˘سست˘˘ت
أذه ةيوق اسضورع مدق يذلأ ،ينغوب ةنيدم نبأ .مداقلأ مسسوملأ
يف صسي˘ن يدا˘ن ع˘م ه˘ل˘ب˘ق يذ˘لأ م˘سسو˘م˘لأو ه˘ت˘با˘سصإأ ل˘ب˘ق م˘سسو˘م˘لأ

ةبسسنلاب فده ىلإأ لوحتو هيلإأ ءأوسضأ’أ بذج ام أذه ،″1 غيللأ»
ديردم وكيتلتأأو ماهنتوتو نÓيمو رتنإ’أ رأرغ ىلع ةريبك قرفل
بلط ثيح ديردم لاير قÓمعلأ أدكو نامريج ناسس صسيرابو
يدا˘ن˘لأ صسي˘ئر ن˘م ق˘ير˘ف˘لأ برد˘م نأد˘يز ن˘يد˘˘لأ ن˘˘يز ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ بأدتنأ ،زيريب ونيتنرولف ينابسسإ’أ

قوسس ي˘ف لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي ع˘فأد˘م˘لأ ة˘م˘ي˘ق غ˘ل˘ب˘تو ،لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي

– يرئأزجلأ يلودلأ نأأ املِع ،وروأأ نويلم02 مقر،ت’اقتنإ’أ

،دقعِب يسسنرفلأ صسين يدان عم طبتري – ةنسس42 رمعلأ نم غلابلأ

3202. فيسص هتّدم يسضقنت
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«افيفلا» ةقورأا ىلإا اهلوسصو لبق هنبإا ةمزأا ءاوتحإا ىلإا عراسسي يليلب دلاو
بعÓ˘˘لأ د˘˘لأو نأا˘˘ب صسمأأ ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سس ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ ردا˘˘˘سصم تف˘˘˘سشك
يلهأ’أ ةرأدإأ عم لسصأوت دق يليÓب فسسوي يرئأزجلأ يلودلأ
ةيبر˘ع˘لأ ة˘ك˘ل˘م˘م˘ل˘ل بعÓ˘لأ ةدو˘ع د˘عو˘م د˘يد˘ح˘ت˘ل يدو˘ع˘سسلأ
رداب دقو ،قيرفلأ تابيردت يف طأرخنÓل ابسسحت ةيدوعسسلأ

ىل˘ع ىو˘ك˘سش ع˘فر ل˘ب˘˘ق ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم˘˘لأ ءأو˘˘ت˘˘حأ ىلأ بعÓ˘˘لأ د˘˘لأو
ةرأدأ تدكأ ثيح ،«افيفلأ» ىلأ يدانلأ ةرأدإأ لبق نم يليÓب
رو˘ف بعÓ˘لأ بتأر ن˘م م˘سصخ˘لأ م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا˘ب يدو˘ع˘سسلأ يدا˘ن˘˘لأ

ةرأدإأ رظتنت امك ،ةكلمملل ةدوعلأ نع هفلختل كلذو هلوسصو
تابيردتلأ يف لوخدلل يسسبع لÓط ديدجلأ اهبع’ يلهأ’أ
ة˘ه˘ج ن˘م ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘سسو˘م˘لأو ،ا˘ي˘سسآأ لا˘ط˘بأأ يرود˘ل أدأد˘ع˘ت˘سسأ
بردم ،صشتي˘ف˘يو˘ل˘ي˘م نأدÓ˘ف ي˘بر˘سصلأ برد˘م˘لأ ح˘ت˘ف ،ىر˘خأأ
ي˘لود˘لأ ىل˘ع ر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ ل˘ك˘سشب را˘ن˘لأ يدو˘ع˘سسلأ ةد˘ج ي˘ل˘هأأ
مدع بابسسأأ لهجي هنأأ ىلإأ أريسشم ،يليÓب فسسوي يرئأزجلأ

لا˘˘قو ،كلذ˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘م ر˘˘ي˘˘غو يدا˘˘ن˘˘لأ ىلإأ نآ’أ ىت˘˘˘ح ه˘˘˘تدو˘˘˘ع
يدوعسسلأ بابسشلأو هقيرف ءاقل ةياهن بقع يبرسصلأ بردملأ

اندقف ىلوأ’أ ةعاسس عبرلأ يف» :(1 –1) يسضاملأ دح’أ ءاسسم
امامت صضأرو ،ةدوعلأ نم انكمت نكلو ،ةأرابملأ ىلع ةرطيسسلأ

قيرفلأو ،بعلملأ لخأد ءيسش لك أومدق مهنأ’ نيبعÓلأ نع
وأأ بنا˘جأأ ن˘ي˘ب˘ع’ ءأو˘˘سس ،ةر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ه˘˘سصق˘˘ن˘˘ي ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح

نع ثدحتأأ ’» :فا˘سضأأو ،«ة˘ب˘ي˘غ˘ت˘م ةر˘ي˘ث˘ك ءا˘م˘سسأأو ،تا˘با˘سصإأ
نيبع’ مه ،يتلكسشم تسسيل هذه أوكراسشي مل نيذلأ نيبعÓلأ

˘مد˘ع بب˘سس م˘ل˘عأأ ’و ،يدا˘ن˘لأ ع˘م دو˘ق˘ع م˘ه˘يد˘لو ن˘ي˘فر˘ت˘˘ح˘˘م
يرئأزجلأ يلودلأ ىلإأ ةراسشإأ يف ،«كلذب متهم ريغو مهتدوع

hd«ó.±.يليÓب فسسوي
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يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو ةموكحلأ تفلك
ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ تأدا˘ح˘ت’أ ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘ط˘سشنأÓ˘ل ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سس’أ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ ة˘˘سسأرد˘˘ب
ت’وكوتورب بسسح روهمج نود ةيسضايرلأ تأرهاظتلأو
حلاسصمل ناي˘ب بسسح ،صصا˘سصت˘خأ ل˘ك ع˘م ة˘ف˘ي˘ك˘م ة˘ي˘ح˘سص

:نا˘ي˘ب˘˘لأ ي˘˘ف ءا˘˘جو ،صسمأأ لوأأ ءا˘˘سسم ر˘˘سشن ىلوأ’أ ةرأزو˘˘لأ
رواسشتلاب مايقلاب ةسضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ر˘يزو د˘ي˘سسلأ ف˘ل˘ك»
ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ة˘سسأرد˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ تأدا˘˘ح˘˘ت’أ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ع˘˘م
ةيسضايرلأ تأرهاظتلأو ةطسشنأÓل يجيردتلأ فانئتسس’أ

لك عم ةفي˘ك˘م ة˘ي˘ح˘سص ت’و˘كو˘تور˘ب بسسح رو˘ه˘م˘ج نود
ةيسضايرلأ تاسسفانملأ لمجم نإاف ،ريكذتللو ،«صصاسصتخأ

طرافلأ صسرام61 ذنم تقلع دق تاسصسصختلأ عيمج يف
ةرأزو تنا˘كو ،ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘سشت˘˘نأ بب˘˘سسب

نع مرسصنملأ ةيليوج9 يف تنلعأأ دق ةسضايرلأو بابسشلأ
نيلهؤوملأ نييرئأزجلأ نييسضايرلل ىلوأأ ةلحرمك حامسسلأ

هبسشو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘م˘لوأ’أ با˘ع˘لأÓ˘ل ل˘هأا˘ت˘ل˘ل ن˘ي˘ل˘با˘ق˘لأو

ببسسب1202 ىلإأ ة˘ل˘جؤو˘م˘لأ ،و˘ي˘كو˘ط˘ب0202 ةيب˘م˘لوأأ
تابيردتلأ فانئتسساب ،دجتسسملأ انوروك صسوريف ةحئاج

تررق ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإÓ˘ل مرا˘سصلأ مأر˘ت˘ح’أ ع˘م
ق˘ي˘ل˘ع˘ت تأءأر˘جإأ ع˘فر أر˘خؤو˘م ة˘سضا˘ير˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ ةرأزو
حمسسي امم يسضايرلأ طيسشنتلأ و ميظنتلأ لكايه تاطاسشن
ميظ˘ن˘ت˘ب ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ تا˘يدا˘ح˘ت’أو تا˘ط˘بأر˘لأ و يدأو˘ن˘ل˘ل

نأا˘˘ب ةرأزو˘˘لأ تر˘˘˘كذو،9102 ة˘ن˘سسل ة˘ما˘ع˘لأ ا˘ه˘تا˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ا˘ه˘تر˘˘كذ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ
يسضايرلأ بط˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كر˘م˘لأ و ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م˘ل
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ ءأر˘جإأ لÓ˘خ ا˘هر˘ي˘فأذ˘ح˘ب مر˘ت˘˘ح˘˘ت نأأ بج˘˘ي
ةرأزول ةعباتلأ ةسضايرلل ةماعلأ ةيريدملأ تناك و ،ةماعلأ
ي˘ف ع˘ي˘با˘سسأأ ة˘ثÓ˘ث ذ˘ن˘م تعر˘سش د˘ق ة˘سضا˘ير˘لأ و با˘˘ب˘˘سشلأ

ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ تا˘يدا˘ح˘ت’أ ع˘م تا˘ثدا˘ح˘م˘لأ ن˘م ة˘ل˘م˘ج
.تابيردتلأ فانئتسسأ ةيغب مدقلأ ةرك ةيداحتأ

«رسضخلأ» مجن تامدخ يف طيرفتلأ «يتيسسلأ» صضفر مغر ينطولأ بختنملأ ىلإأ مامسضنÓل ةرظتنم ةديدج هوجو

 ةنولسشرب يف يسسيم ةفلخل زرحم حسشرت «اكرام»
ةفÓخل نيحسشرملأ ةمئاق نع ،ةينابسسإ’أ »اكرام» ةفيحسص تفسشك
تم˘سضو ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف ي˘ف ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ بعÓ˘لأ

ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ ،ي˘سسي˘م ة˘فÓ˘خ˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘سشر˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ل˘سضفأا˘˘ك ثلا˘˘ث˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف ل˘˘ح يذ˘˘لأ زر˘˘ح˘˘م صضا˘˘ير ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
تلسضفو ،ينيتنجرأ’أ توغربلأ صضيوعت م˘ه˘ن˘ك˘م˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

يف اتياكسسأرأأ يد ينايوغوروأ’أ بعÓلأ عم دقاعتلأ اسسرابلأ ريهامج
يف زرحم صضايرو ،افليسسأد را˘م˘ي˘ن ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ ه˘ع˘ب˘ت˘ي ،لوأ’أ ز˘كر˘م˘لأ
1491 غلب دأدعتب يسضاملأ همسسوم زرحم صضاير لمكأأو ،ثلاثلأ زكرملأ

كراسشي مل ثيح ،يسضاملأ مسسوملأ نم نسسحأأ مقر وهو ،بعل ةقيقد
،افده11 ليجسست نم مسسوملأ أذه نكمت امك ،ةقيقد9331 يف ىوسس
فيدهتلأ دأدعت هيف فقو يذلأ يسضاملأ مسسوملأ نع ديزي مقر وهو

نأأ ينعي ام ةمسساح تأريرمت9 يف اسضيأأ مهاسسو ،طقف فأدهأأ7 دنع
ةقيقد001 نم لقأأ يف هيدانل دحأو فده يف مهاسسي زرحم صضاير
نع ديعب ريغو ،حانج بعÓل ةبسسنلاب ديج مقر وهو ةلباقم وحن وأأ

افليسس ودرانريب يلاغتربلأ بعÓلأ ماقرأأ نم نسسحأأو غنيلريتسس مقر
ىوسس لجسسي ملو ةقيقد9202 غلب زرحم نم لوطأأ اتيقوت بعل يذلأ

يلاغتربلأ يلودلأ نم نسسحأأ ةمسساحلأ هتأريرمت ىتحو فأدهأأ6
حانجلأ ىلع بعل نم نسسحأأ نأأ ينعي ام ،تأريرمت عبسس يف مهاسس يذلأ
يلودلأ ريغسصلأ ىتحو ،زرحم صضاير وه يوامسسلأ قيرفلأ يف نميأ’أ
ةسسمخ اهيف ل˘ج˘سس ،ة˘ق˘ي˘قد298 ىوسس بعل˘ي م˘ل نأدو˘ف يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ
زرحم صضاير نأاب مزجن داكنو ،نيتمسساح نيتريرمت مّدقو فأدهأأ
ةمداقلأ ةأرابملأ يف ’ويدرأوغ ةليكسشت يف يسساسسأ’أ رايخلأ نوكيسس
يف ناكو ديردم لاير مامأأ ابروأأ لاطبأأ ةطبأر يئاهن نمث بايإأ يف
طبتريو ،ةق˘ي˘قد09 بع˘لو ا˘ي˘سسا˘سسأأ ا˘سضيأأ كرا˘سش د˘ق با˘هذ˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ل

فيسص هتّدم يسضقنت ٍ،دقِعب يتيسس رتسسسشنام يدان عم ةنسس92 بحاسص
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 ييلوبنوم ةهجاوم يف ارسضاح نوكيسسو تابيردتلل دوعي لاطع

يريهامج روسضح نود

 ةيسضايرلا ةطسشنألل يجيردت فانئتسس’ رسضحت ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو

 اــسسمنلا يــف مداــقلا «رسضخلا» رــكسسعم

«رسضخلا» فوفسص ىلإا ةدوعلا فدهتسسي تاحرف
¯ Ω.T¢.´ 

مجن تاحرف نيدلأ نيز برعأأ
هتبغر نع ،يسسنرفلأ مين يدان
فو˘ف˘سص ىلإأ أدد˘ج˘˘م ةدو˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف
لا˘ق ثي˘ح ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ
ةمسصاعلأ داحت’ قباسسلأ بعÓلأ

عا˘˘˘˘سضوأ’أ» :صصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب
صسوريف يسشفت ببسسب ةفيحسصلأ

ة˘ب˘ع˘سص رو˘مأ’أ ل˘ع˘ج˘ي ،ا˘نرورو˘ك

72 بحا˘سص ل˘˘سصأو˘˘ي˘˘ل ،«ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل

ىقبي ينطولأ بخت˘ن˘م˘لأ» :ة˘ن˘سس
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘بو ،ي˘فأد˘˘هأأ ن˘˘م ا˘˘م˘˘ئأد
ع˘˘˘م د˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘طأأ لا˘˘˘ح˘˘˘لأ
ىع˘˘˘˘سسأأ» :ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضي˘˘˘˘ل ،«ر˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘لأ
ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يز˘ها˘ج ي˘ف د˘جأو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ع˘˘˘م ءأو˘˘˘سس ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’أ م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘تو
ينطولأ بختنملأ عم وأأ ،يقيرف
زأرط˘لأ ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ م˘سضي يذ˘لأ
ن˘م صسي˘ل» :م˘ت˘ت˘خ˘ي˘˘ل ،«ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ
ع˘˘م ة˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ب ر˘˘˘ف˘˘˘ظ˘˘˘لأ ل˘˘˘ه˘˘˘سسلأ
ا˘م أذإأ ن˘ك˘ل ،ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ىع˘˘سسأا˘˘سس ،ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لأ ي˘˘ل تح˘˘ي˘˘تأأ

.«اهمانتغ’ أدهاج



ةيناثلا ةطبارلا ةيدنأا
 بايإاو باهذ يتلحرمب يكيسسÓك ةلوطب ماظن راتخت

ة˘يد˘نأأ ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ ترا˘ت˘خأ
ةر˘كل ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ط˘˘بأر˘˘لأ
ةيكيسسÓك ةلوطب مدقلأ

ابايإأو اباهذ ةلوج43 نم
يتلأ تأريي˘غ˘ت˘لأ ن˘م˘سض
ةسسفانم˘لأ ما˘ظ˘ن ا˘ه˘فر˘ع
عا˘م˘ت˘جأ بق˘ع ي˘مر˘ه˘لأ
زكرملاب سسمأأ لوأأ دقعنأ
يديسسب ينطولأ ينقتلأ

ةيدا˘ح˘تلأ ن˘ي˘ب ى˘سسو˘م
و مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ
روسضحب ةينعملأ ةيدنألأ

63 لسصأأ نم يدان23
ةطبأرلأ هتن˘ل˘عأأ ا˘م ق˘فو
˘مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ

ةلوط˘ب بع˘ل˘ت˘سسو ،ةأو˘ه

0202-1202 م˘˘˘سسو˘˘˘م
ةلكسشملأ ةيناثلأ ةطبأرلل
نامسضت نيتعومجم نم

ةطبأرلأ ةلوطب رأرغ ىلع هنإاف ،ةراسشإÓلو ،ابايإأو اباهذ ةلوج43 رأدم ىلع ايدان81
ىلع غيسص ثÓث ةيداحتÓل ةينطولأ ةينفلأ ةيريدملأ تحرتقأ ،ىلوألأ ةفرتحملأ
وأأ ،ابايإأو اباهذ ةيكيسسÓك ةسسفانم يهو بسسنألأ ةغيسصلأ رايتخأ لجأأ نم ةيدنألأ
بقللأ ةرودب ةقوفرم باهذ ةلحرمب ةلوطب وأأ ،طقف باهذلأ ةلحرم نمسضتت ةلوطب
نيدلأ ريخ «فافلأ» سسيئر هسسأأرت يذلأ عامتجلأ فرعو ،طوقسسلأ يدافت ةرودو
ةسسأرد كلام يلع ةأوه مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ سسيئر روسضحب يسشطز
تناك يتلأ ةيدنألأ ىلع نيعتي ثيح ،(يواه وأأ فرتحم) ةيدنأÓل يسساسسألأ نوناقلأ
اهليعفت ةداعإأ ةرورسض ةقلعم اهنكل ةفرتحم ةيسضاير ةكرسش يسضاملأ يف كلتمت
ماظن ىلإأ ةدوعلل ةيئاسضق تأءأرجإاب مايقلأ وأأ فأرتحلأ ماظن قيبطت لسصأوتل
ةطبأرلأ يف ةفرتحملأ ةيدنألأ سصوسصخبو ،ردسصملأ سسفن بسسح ةيواهلأ ةيعمجلأ
ةيلاملأ اهتيعسضو ريهطت اهيلع بجي ةفرتحملأ مدقلأ ةرك ةطبأر نم ةيتآلأو ةيناثلأ

ىلإأ لسصوتلل يعسسلأو ،لبقملأ سسرام51 خيرات لبق اهيبعل روجأأ ةيوسست ربع
،ريكذتللو ،ةطبأرلل ةعباتلأ تاعأزنلأ ةيوسست ةفرغ عم قيسسنتلاب مهعم يدو قافتأ
ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو فرط نم ةيسضايرلأ تاسسفانملأ عيمج قيلعت مت دق هنإاف

غلبأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،سسوريف انوروك ةحئاج ببسسب طرافلأ سسرام61 خيرات ذنم
ةسسفانملل ديدجلأ ينوناقلأ ءأرجإلاب ةيدنألأ لك يسشطز نيدلأ ريخ ةيداحتلأ سسيئر

.تأرتف3 ىلع اهب مايقلأ طرسشب ءاقللأ يف تأرييغت5 ءأرجإاب مهل حمسسي يذلأ
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ةلوج83 ـب ةلوطبلا رييسست نمسضنسس»
 «فورظلا نسسحأا يف

يف ةريبك ةقث نع رأودم ميركلأ دبع مدقلأ ةركل ةفرتحملأ ةطبأرلأ سسيئر نابأأ

،ديدجلأ مسسوملأ لÓخ ةلوج83 ـب ريسست ةفرتحم ةلوطب رييسست ىلع هتئيه ةردق
قباسسلأ فلسش ةيعمج قيرف سسيئر لاقو ،فورظلأ نسسحأأ يف اهريسس نامسضب أدهعتم
ةلوطب ،يل ةبسسنلاب» :يرئأزجلأ نويزفلتلل ةيمومعلأ ةسسسسؤوملل تاحيرسصت يف

اقباسس انكمت دقل ،قيرف02ـب بعلتسس اهنأأ مغر ،ةيداع دج نوكتسس لبقملأ مسسوملأ
تايرابملأ ةجمرب مدعو ،كأرحلأ وج عم ،سساسسح فرظ يف ةلوطبلأ رييسست نم
سضرفنسس» :فاسضأأو ،«تاباخت˘نلأ ةر˘ت˘ف˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ع˘م˘ج˘لأو ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ ي˘مو˘ي
مأرتحأ ةيدنألأ عيم˘ج ى˘ل˘عو ،ل˘ب˘ق˘م˘لأ م˘سسو˘م˘لأ تا˘يرا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب ي˘ف ة˘مأر˘سصلأ

سسيئر دكأأ ،هتأذ قايسسلأ يفو ،«فورظلأ نسسحأأ يف رمتسس ةلوج83 ـلأو ،نينأوقلأ
يذلأ ريخألأ بيترتلأ نأا˘ب ،رأود˘م م˘ير˘كلأ د˘ب˘ع ،مد˘ق˘لأ ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ
بيترتلأ وه نوكيسسو ،اهب لومعملأ طورسشلأ لك ىفوتسسأ ،ةطبأرلأ هتردسصأأ
سسم دق ةطبأرلأ عقوم ربع رسشن يذلأ ريخألأ بيترتلأ» :حرسصو ،دمتعملأ يئاهنلأ

بيترتلأ أذه» :فاسضأأو ،«ةلوطبلأ بيترت ةرخؤومو ،طسسو ةيدنأأ اهيف امب ةيدنألأ لك
بيترتلأ وه نوكيسسو ،لماعملأ ماظن يف اهب لومعملأ طورسشلأ لك ىفوتسسأ
ةيدنألأ ددحي املثم ،لطبلأ قيرفلأ ددحي نم وه لماعملأ» :متخو ،«دمتعملأ يئاهنلأ
حورلاب ىلحتي نأأ عيمجلأ ىلعو ،يناثلأ مسسقلل طقسست يتلأو ءاقبلأ تنمسض يتلأ
.«رمألأ لبقتي نأأو ةيسضايرلأ
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سصّ̆بر˘˘ت˘˘لأ ،سسمأأ ق˘˘ل˘˘ط˘˘نأ
لئابقلأ ةبيبسشل يري˘سضح˘ت˘لأ
يوركلأ مسسوم˘ل˘ل أدأد˘ع˘ت˘سسأ

،0202-1202 د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ
ع˘˘ّم˘˘ج˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘قإأ ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ب
و˘ب˘قأأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب »ما˘˘مو˘˘سص»
و˘˘ب˘˘˘عل دا˘˘˘عو  ،ة˘˘˘يا˘˘˘ج˘˘˘ب˘˘˘ب
ءأو˘˘˘˘جأأ ى˘˘˘˘لإأ «يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘كلأ»
˘مأد با˘ي˘غ د˘ع˘ب تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ
ر˘˘ه˘˘سشأأ ة˘˘سسم˘˘خ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأأ

را˘˘˘سشت˘˘˘نأ بب˘˘˘˘سسب ف˘˘˘˘سصنو

ي˘˘˘ف «ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ّم˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب كلذو ،ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
رابتخل مهزايتجأو مهسصحف
ة˘ح˘ي˘ب˘سص دا˘˘قو ،«ا˘˘نورو˘˘ك»
د˘˘عا˘˘سسم˘˘لأ بّرد˘˘م˘˘لأ ،سسمأأ

ىلوألأ ةّسصحلأ فورعك دأرم
ّلج روسضحب زكرملاب قيرفلل
م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ن˘˘م˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ
كلذو ،ددجلأ ني˘مد˘ق˘ت˘سسم˘لأ
فور˘ظو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع ءأو˘جأأ ي˘˘ف
فورعك بانو ،ةزاتمم لمع
ةّ̆سصح˘لأ ى˘ل˘ع فر˘سشأأ يذ˘˘لأ

رمع سسأر˘ح˘لأ بّرد˘م ة˘ق˘فر

يسسيئرلأ بّردملأ نع دانّمح
،ي˘نا˘ف˘لز˘لأ ن˘ما˘ي ي˘سسنو˘ت˘˘لأ

ريخألأ أذه ىلع رّذعت ثيح
هد˘˘جأو˘˘ت بب˘˘سسب رو˘˘سضح˘˘˘لأ
دودحلأ قلغّ لظ يف هدلبب
ا˘سضيأأ با˘غو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ن˘ي˘ب
بنا˘˘˘˘˘جألأ ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘لأ

يجأردلأ ةماسسأأ ي˘سسنو˘ت˘لا˘ك
لا˘بو˘ط˘لأ د˘م˘ح˘م ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لأو
مقاطلأ زّكرو ،ببسسلأ سسفنل
ةيبيردت ةسصح لّوأأ يف يّنفلأ

م˘جا˘ه˘م˘˘لأ ءÓ˘˘مز ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ
لمعلأ ىلع نورمح يقزرأأ

ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشأأ يذ˘لأ ي˘ند˘ب˘˘لأ
سسكافيسس يندب˘لأ ر˘ّسضح˘م˘لأ
ةرأدإأ تناك ،ةراسشإÓل ،يأدوأأ
تررق دق ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش
عاسضخإأ ،مرسصنملأ عوبسسألأ
،ةيبط تا˘سصو˘ح˘ف˘ل ق˘ير˘ف˘لأ
سصبرت يف لوخدل˘ل أًد˘ي˘ه˘م˘ت
ةيلوب وبقأأ ةنيدمب يدأدعإأ
لّوأأ ةبيبسشلأ ربتعتو ،ةياجب
ى˘لوألأ ة˘ط˘بأر˘لأ ن˘م ق˘˘ير˘˘ف
تا˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لأ ى˘˘˘لإأ دو˘˘˘ع˘˘˘ي
ن˘˘˘مز ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ةرأدإأ ف˘˘˘سشكو ،«ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك»
ربع نايب يف ،لئابقلأ ةبيبسش

ـب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
ة˘ل˘ي˘كسشت ّنأأ «كو˘ب˘سسيا˘˘ف˘˘لأ»
ةماقإأ زكرمب ميقتسس ةبيبسشلأ

21 ةدم˘ل ،ما˘مو˘سص ع˘م˘ج˘م
مقاطلأ» ّنأأ تفاسضأأو ،»اًموي
نم يدانل˘ل د˘ي˘ف˘ت˘سسي ي˘ن˘ف˘لأ

ةلحرملأ سضوخل ،ةرتفلأ هذه
ر˘˘˘ي˘˘˘سضح˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م ى˘˘˘لوألأ
ي˘ت˘˘لأو ،مدا˘˘ق˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ىلع يسساسسأأ لكسشب زكرتسس
.«يندبلأ بناجلأ

 ةيعامجلا تابيردتلا ىلإا دوعي ىلوألا ةطبارلا نم قيرف لوأا «يرانكلا»
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يرأوفيإلأ مجاهملأ برتقأ
وعدملأ واي سسنوفلأأ يمأوك
ءا˘سضملأ ن˘م (و˘ي˘ن˘ي˘˘سسنو˘˘ف)
ة˘م˘سصا˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تأ ح˘˘لا˘˘سصل

يف˘ي˘سصلأ و˘تا˘كر˘ي˘م˘لأ لÓ˘خ
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘ّسسح˘ت يرا˘˘ج˘˘لأ
ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،د˘يد˘ج˘˘لأ يور˘˘كلأ
رغسصألأ قيقسشلأ وين˘ي˘سسنو˘ف
يرأو˘ف˘يإلأ ي˘لوّد˘˘لأ بعÓ˘˘ل
يدانب طسشاّنلأ »وي˘ن˘ي˘فر˘ي˘ج»
لمح يذلأو يلاطيإلأ امراب
ة˘˘˘يد˘˘˘نألأ ر˘˘˘ب˘˘˘كأأ ة˘˘˘سصم˘˘˘˘قأأ
يلاطيإلأ ا˘مور˘ك ة˘ي˘بوروألأ

،يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نلأ لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآأو
يف ّهنأأ و˘ي˘ن˘ي˘سسنو˘ف ف˘سشكو
ريدملأ عم ةمّدقتم تلاسصتأ

ر˘ت˘ن˘ع دا˘ح˘تÓ˘˘ل ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
ةريغسص ليسصافتّ نأأو ،يحي
نأو˘لأأ سص˘ّم˘ق˘ت ن˘ع ه˘ل˘سصف˘ت
رسص ثيح ،قيرفلأ

ّ
ةحفسصل ح

»كو˘ب˘سسيا˘ف˘لأ» ي˘ف دا˘˘ح˘˘تلأ
تلاسصتأ يف انأأ ،معن» :Óئاق
ةمسصاعلأ داحتأ عم ةمدقتم
نأو˘˘لأأ ل˘˘م˘˘حأ نأأ ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘تأأو

،»مدا˘ق˘لأ م˘سسو˘˘م˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تلأ

هقاحتلأ هّنأأ بعÓلأ فاسضأأو

لÓ˘خ م˘ّسسر˘ي د˘ق ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا˘˘ب

كانه» ةلبقملأ ةليلقلأ مايألأ

لÓخ رومألأ ميسسرت ةيناكمإأ

،ةراسشإÓل ،»لبقملأ عوبسسألأ

و˘ي˘ن˘ي˘سسو˘ف بعÓ˘لأ ل˘˘غ˘˘سشي

بسصن˘م ما˘˘ع32 بحا˘˘˘سص

بعللأ هن˘كم˘يو ر˘سسيأأ حا˘ن˘ج

،اسضيأأ ىنم˘ي˘لأ ة˘ه˘ج˘لأ ى˘ل˘ع

ق˘ير˘ف ي˘ف ا˘ي˘˘لا˘˘ح ط˘˘سشن˘˘يو

،يرأو˘ف˘يإلأ ل˘ي˘ف سسما˘ي˘ل˘يو

01 م˘˘سسو˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه بع˘˘˘لو

با˘سصي نأأ ل˘˘ب˘˘ق تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

ة˘يا˘ه˘˘ن ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘لإأ بي˘˘غ˘˘يو

كراسش دقف ايلود امأأ ،مسسوملأ

بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ع˘˘˘م بعÓ˘˘˘لأ

نيرسشع نم لقأل يرأوفيلأ

نإاف نيعباتملأ بسسحو ،اماع

ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘˘ب زا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي بعÓ˘˘˘لأ

ثي˘ح ةد˘ي˘ج ة˘ي˘جو˘لو˘˘فرو˘˘م

نمكت امك،28.1 هلوط غلبي

د˘ي˘ج˘لأ ءا˘ق˘˘ترلأ ي˘˘ف ه˘˘تو˘˘ق

.ةيندبلأ ةوقلأو

 ةمشصاعلا داحتإا

 «ةراطسسوسس» نم برتقي يماوك يراوفيإلا مجاهملا

¯´.Q
با˘ت˘عأأ ى˘ل˘ع يو˘ير˘˘ف ي˘˘ما˘˘سس تا˘˘ب

،رئأزجلأ ةيدولوم قيرف عم هدقع ديدجت
ردا˘سصم ه˘˘ن˘˘ع ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح كلذو
نإا˘ف ،ردا˘سصم˘لأ تأذ˘ل ا˘ق˘فوو ،ة˘ع˘ل˘ط˘م
رظتنم سسابعلب داحتأ ـل قباسسلأ مجاهملأ
ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف عو˘˘ب˘˘سسألأ أذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
هدقع ديدجت مسسح لجأأ نم ةمسصاعلأ

نأو˘ج ة˘يا˘غ ى˘لإأ كلذو «د˘ي˘م˘˘ع˘˘لأ» ع˘˘م

سساملأأ عم هقافتأ بقع كلذو،2202
ترا˘سشأأو ،ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م سسي˘˘ئر
ة˘يدو˘لو˘م ي˘لوؤو˘سسم نأأ ى˘لإأ ردا˘سصم˘˘لأ
ربتع˘ي يو˘ير˘ف نأا˘ب نود˘ق˘ت˘ع˘ي ر˘ئأز˘ج˘لأ

يف نيمجا˘ه˘م˘لأ ل˘سضفأأ ن˘ي˘ب ن˘م د˘حأو
عفرل مهعفد ام وهو ،ةينطولأ ةلوطبلأ

هدقع ديدجت ةلأاسسم مسسح لجأأ نم هبتأر
ةرأدإأ لسصأوت ،رخآأ قابسس يف ،قيرفلأ عم
تلاقتنلأ قوسس يف هتاكرحت «ديمعلأ»
ن˘˘يو˘˘كت ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘˘سصلأ

نأولأأ ىلع عافدلأ ىلع ةرداق ةعومجم
.ديدجلأ يوركلأ مسسوملأ يف يدانلأ

رئازجلا ةيدولوم

2202 ناوج ةياغ ىلإا «ديمعلا» عم هدقع ديدجتل هجتي يويرف

 »انوروك» نمز يف / لئابقلا ةبيبشش
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 ةيعرضشلا مدعب يضشطز ةئيهل هماهتاو ةيرانلا هتاحيرضصت دعب /ةرواضسلا ةبيبضش

 ةيشساق تابوقعل ضضرعم نوكيشس يطأورز

 دادزوب بابضش

 نيبع’ ةشسمخ تمشض نيحرشسم ةمئاق نع فششكت «ةبيقعل» ةرأدإأ

نارهو ةيدولوم

«ةوأرمحلأ» ـل أديدج ابردم ينوزاك رانرب

ةسضراعلأ ىلع  فأرسشإÓل ينوزاك رانرب يسسنرفلأ ينقتلأ نييعت مت
أذه ىدل ملع امبسسح ريسشب يرسشمل افلخ نأرهو ةيدولوم قيرفل ةينفلأ
نييعت ررقت دقو  ،ىلوأ’أ ةفرتحملأ ةطبأرلأ يف طسشانلأ قيرفلأ

ةرأدإأ سسلجم ءاسضعأأ عامتجأ بقع قيرفلل ديدج بردمك ينوزاك
تمسسح دقو ،نينث’أ سسمأأ لوأأ ةرهسس دقع يذلأو ينأرهولأ  يدانلأ
اهقافتأ دعب قيرفلل ديدجلأ بردملأ ةيوه يف نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ

ىلإأ دقعلأ تلسسرأأ ثيح دقعلأ ليسصافت ةفاك ىلع ينوزاك رانرب  عم
أذه لولح راظتنأ يف ينورتكلإ’أ ديربلأ قيرط  نع يسسنرفلأ ينقتلأ
فانئتسسأو يوج˘لأ لا˘ج˘م˘لأ  ح˘ت˘ف ةدا˘عإأ د˘ع˘ب ن˘طو˘لأ سضرأا˘ب ر˘ي˘خأ’أ
تامأدقتسس’أ سصخي اميفو ،ةيمسسر ةفسصب هميدقتل ةيوجلأ تÓحرلأ
لÓخ نيبع’  ةثÓث عم ةيدولوملل ةديدجلأ ةرأدإ’أ تدقاعت دقف
بابسش سسراحب رمأ’أ قلعتيو ةيلاحلأ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةلحرم
نيذللأ يباطخ لداع كيرافوب دأدو مجاهم و ماميل ماسسح ةنيطنسسق
نم امداق فبرسش مايسص مجاهملأ و نيمسسوم  ةدمل أدقع ايسضمأأ

Q.´.ةليلم نيع ةيعمج

فيرششتو يدحتلأ عفرل زهاج يفولخم
 ويكوط يف رئأزجلأ

يبملوأ’أ لطبلأ ىدبأأ
،ي˘فو̆ل˘˘خ˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت

يدحتلأ عفرل هتيزهاج
ويكوط دا˘ي˘ب˘م̆لوأأ ي˘ف

توأأ80 ـ ةيليوج32)

لاقو،(1202

(اًماع23) يفول˘خ˘م
ةعأذإÓل هل حيرسصت يف
تن˘˘ك» :ة˘˘ير˘̆ئأز˘˘ج˘˘̆لأ

دا˘˘ي˘˘ب˘˘م˘̆لوأ’ أز˘˘˘ها˘˘˘ج
ةحئاج نكل ،و˘ي˘كو˘ط
يف اهبب˘سستو ا̆نورو˘ك
رثأأ ،ويكوط سسرع ليجأات

ّ
اًمئاق سضومغلأ ءاقب عم اًسصوسصخ ،يجمانرب ىلع ًابلسس 

رئأزجلأ ىلإأ داع امدعبو ،»مداقلأ ماعلأ دايبملوأ’أ ةماقإأ ةقيقح نأاسشب عيباسسأأ ةدعل
رخؤوم

ً
فانئتسس’ بهأاتأأ» :زربأأو ًاحايترأ سسأرهأأ قوسس نبأ ىدبأأ ،ايقيرفإأ بونج نم أ

ينحأرأأ رئأزجلأ ىلإأ يعوجرو ،ةمسصاعلاب يواسشوب ةيحاسض يف ًابيرق تأريسضحتلأ

دايبملوأأ ةيبهذ بحاسص نأامطو  .»غروبسسناهوج يف فسصنو رهسشأأ4 دعب ًايسسفن

ةلحرملأ بسسحب ماعلأ رأدم ىلع لسصأوتم ريسضحت يف انأأ» :هيبحم2102 ندنل
ةسضاير هيسضتقت ام بسسحب لحأوسسلأ ىلع وأأ تاعفترملأ يف بردتأأ أذل ،خانملأو
زئاحلأ دكأأ ،تأونسسل هدراطت ّتلظ يتلأ ةباسصإ’أ ةنعل نأاسشبو ،»يلاعلأ ىوتسسملأ

فنأاتسسأاسسو ،ةميدق ىركذ تراسص ةباسصإ’أ»6102: وير دايبملوأأ يتيسضف ىلع
فيسص ةياغ ىلإأ رمتسسم لكسشبو ،ةلبقملأ ةليلقلأ مايأ’أ نوسضغ يف تابيردتلأ
بيردت زكأرم رئأز˘ج̆لأ كÓ˘ت˘مأ بو˘جو ى̆ل˘ع ي˘فو̆ل˘خ˘م دّد˘سشو .»مدا˘ق̆لأ ما˘ع̆لأ
رقتفت اّهنكل ،مأرتح’اب ىظحت ىوقلأ باعلأأ» نوكل هفسسأأ ًايدبم ،ةيملاع سسيياقمب
.»رئأزجلأ يف ىوقلأ باعلأأ ةسضايرب سصاخ زكرم دوجو مدع دقتنأو ،»ريدقتلل
ىلع ًامزاع ،ريماسضملأ هلأزتعأ دعب ام ةلحرم نع ثيدحلأ ىلإأ يفولخم ىهتنأو
ءأدعلأ داعأأو ،تاسضايرلأّ مأأ يف رئأزجلأ نوفرسشي لاطبأأ جاتنإأ يف ةوقب ماهسسإ’أ
ةلوطبلأ ةبأوب نم ةهجأولأ ىلإأ ةيرئأزجلأ ىوقلأ باعلأأ ةسضاير يفولخم قيفوت
هزأرحإأ دعب أذهو ،ةيسضاملأ ةنسسلأ ةيرطقلأ ةحودلأ يف ترج يتلأ ةيملاعلأ

83و ةيناث13و قئاقد3 تيقوتب كلذو ،رتم0051 قابسس يف ةيسضفلأ ةيلأديملأ
،يملاعلأ لفحملأ يف ةيرئأزجلأ ىوقلأ باعلأأ ةناكم سسكعي جيوتت ،ةئملأ نم أءزج

ذنم ةقباسسلأ تاكراسشملأ رأدم ىلع تايلأديم8 ىلإأ رئأزجلأ ديسصر كلذب اعفأر

ةقرملوبو يلسسرم مجحب نوؤوأدع قباسس تقو يف هعنسص ام ىلع ءانب،1991 ماع

باعلأ’أ يف تايلأديم3 لان يذلأ وهو ،أزيمم يفولخم رأوسشم ىقبيل ،ةيقبلأو

يف ناتيسضفو ،ندنلب2102 ماع رتم0051 قابسس يف ةيبهذ اهنم ،ةيبملوأ’أ

ءأدعلأ هلعجي ام،6102 وير دايبملوأأ لÓخ رتم008و رتم0051 يقابسس
ةيقيرفإ’أ هتاجيوتت نع Óسضف ،دايبملوأ’أ خيرات يف اجيوتت رثكأ’أ يرئأزجلأ

وتروبب2102 ماع ةيقيرفإ’أ ةلوطبلأ يف ةيسضفو ةيبهذ زئاحلأ وهو ،ةددعتملأ

 .وتوبام ـب1102 ماع ةيقيرفإ’أ باعلأ’أ يف ةيبهذ اهنم تايلأديم3و ،وفون
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ةبيبسش سسيئر اهب ىلدأأ يتلأ تاحيرسصتلأ لأزت ’
طسسولأ يف اعسسأو ’دج ريثت ،يطأورز دمحم ةرواسسلأ
مئاقلأ عأرسصلأ تاقلح نم ةديدج ةقلح يف ،يسضايرلأ

ةيوركلأ تائيهلأو قرفلأ يلوؤوسسم نيب رهاظلأ رتوتلأو
ةبعلل ةيرئأزج̆لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ ي˘ف ة̆ل˘ث˘م˘ت˘م ،ر̆ئأز˘ج̆لأ ي˘ف
،ةرواسسلأ ةبيبسش يدان سسيئر حتفو،ةفرتحملأ ةطبأرلأو
ًامهتم ،يسشطز نيدلأ ريخ اهسسيئرو »فافلأ» ىلع رانلأ
قرف ةمدخو يئأوسشعلأ رييسستلاب »فاف» يف هبتكمو هايإأ
،هلوق دح ىلع ،هيدانب قحل يذلأ ررسضللً أرظن ،ةمسصاعلأ

ةبيبسش هيدا̆ن ع˘قو˘م̆ل تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف ،ي˘طأورز لا˘قو
بيترت عسضي حبسصأأ ةركلأ داحتأ بتكمّ نإأ» :ةرواسسلأ
هدامتعأّ مت يذلأ لماعملأ نوناقف ،هل ولحي املثم قرفلأ
قرفلأ ىلع طق˘ف ق˘ب˘ط˘ي ،ي̆ئا˘ه˘ن̆لأ بي˘تر˘ت̆لأ د˘يد˘ح˘ت̆ل
نم ئربتم هنأأ يل دكأأو رأودم ميركلأ دبع ةطبأرلأ سسيئر عم تثدحت دقل ؟طقف ةمسصاعلأ ةيدنأأ حلاسصل ةركلأ داحتأ لمعي له» :عباتو  ،»طاقنلأ ددع يف ةيواسستملأ

،»يعرسشلأ ريغ بتكملأ أذه نمو قرغلأ نم ةيرئأزجلأ ةركلأ ذاقنإأو انقوقح ةداعتسسأ لجأأ نم افيفلأ ىلإأ أاجلنسسوً أديعب بهذنسس انرودب ،ةيئأوسشعلأ تأرأرقلأ هذهّ لك
اسضرعم نوكيسس ثيح ،رئأزجلأ يف ةركلأ يلوؤوسسم ىلع مأركلأ رورم ،يطأورز دمحم ةرواسسلأ ةبيبسش تيب يف لوأ’أ لوؤوسسملأ تاحيرسصت رمت ’أأ دكؤوملأ نمو
»فافلأ» ىلإأ اهقاسس يتلأ تاماهت’أو ةريطخلاب تفسصُو يتلأ تاحيرسصتلاب قلعتي اميف ،هلأوقأ’ عامتسس’أو هئاعدتسس’ طابسضن’أ ةنجل هجتت ذإأ ،ةيسساق تابوقعل
ةبيبسش يف لوؤوسسملأ ءاعدتسس’ طابسضن’أ ةنجل نم أرأرق ردسصي نأأ بقترملأ نم ذإأ ،ةفرتحملأ ةطبأرلأ سسيئر رأودم ميركلأ دبع أذكو يسشطز نيدلأ ريخ اهسسيئرو
يذلأ سساملأأ رسصانلأ دبع رئأزجلأ ةيدولوم يف هريظن ىطخ ىلع ريسسيل ،نيلوؤوسسم اسصاخسشأأو ةيوركلأ تائيهلأ ىلع هموجهو ظفحتلأ بجأول هقرخ ببسسب ةرواسسلأ
ةسسلجلأ نع باغ امدعب لبقملأ عوبسسأ’أ ةنجللأ تأذ مامأأ لÓم فيرسش لئابقلأ ةبيبسش سسيئر لثميسس اميف ،ةذفان ريغ اهنم ةثÓث رهسشأأ ةتسس ةدمل فاقيإ’اب هتبقاعم مت
رأرق دعب ريغت يذلأ ،ةلوطبلل يئاهنلأ بيترتلأ نع نÓعإ’أ دعب كلذو ،يلأردفلأ هبتكمو مدقلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ ىلإأ ةهجوملأ تأداقتن’أ مجح دأدزأو  ،ىلوأ’أ

طاقنلأ ةداعإاب »سساتلأ» رأرق دعبو ،رئأزجلأ داحتأ هراج دسض »يبرأدلأ» ةيسضق ببسسب رئأزجلأ ةيدولوم يدان نم طاقن ةثÓث بحسسب ،»سساتلأ» ةيلودلأ ميكحتلأ ةمكحم
وهو ،عباسسلأ زكرملأ ىلإأ ةرواسسلأ ةبيبسش عجأرت نيح يف ،يرودلل يئاهنلأ بيترتلأ لودج يف سسداسسلأ زكرملأ ىلإأ ريخأ’أ ىقترأ ،رئأزجلأ داحتأ حلاسصل ةموسصخملأ

.ماعلأ أذه ةسسفانملأ ميظنت ةلاح يف برعلأ سسأاك ةلوطب يف ةكراسشملأ نم همرحي دق ام
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ةفرتحملأ ةطبأرلأ لطب دأدزولب بابسش قيرف ةرأدإأ تفسشك
رسصانع ةسسمخ مسضت نيحرسسملأ نيبعÓل ةيلوأأ ةمئاق نع ىلوأ’أ

ديدجلأ مسسوملأ تأريسضحت قÓطن’ أدأدعتسسأ لوأ’أ قيرفلأ نم
ىلع يمسصاع̆لأ يدا˘ن̆ل̆ل ة˘ي˘م˘سسر̆لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ ه˘تر˘سشن ا˘م˘ب˘سسح
باسشلأ بعÓلاب ةيأدبلأ تناكو ،سسمأأ لوأأ ءاسسم «كوبسسيافلأ»

يسضأرتلا̆ب هد˘ق˘ع خ˘سسف م˘ت يذ̆لأ (ة˘ن˘سس12) وم˘ح د̆لو ل˘فو̆ن
ةع̆برأأ ة˘يدأدزو̆ل˘ب̆لأ ةرأدإ’أ تعد˘ت˘سسأ ا˘م˘ك ،ي˘سضا˘م̆لأ عو˘ب˘سسأ’أ

سضوافتلأ لجأأ نم قيرفلأ عم دوقعب نيطبترم نيرخآأ نيبع’

53 يمسساق دمحأأ نم لكب رمأ’أ قلعتيو ،مهتيعسضو ةيوسستل

و ،ةنسس03 ،يتيز ريثوخ دمحمو ،ةنسس43 ةرأرز قيفوتو ،ةنسس

ةيلمع لهتسسأ دق دأدزولب بابسش ناكو ،ةنسس82 فيسض نب مÓسسإأ
رهسشلأ علطم ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةرتف ةبسسانمب تامأدقتسس’أ

دقاعتلأ مث ،نيمسسوم ذنم هل هترداغم دعب «ةبيقعلأ» ءانبأأ قيرفل أددجم داع يذلأ (ةنسس62) يوأرد ايركز فيطسس قافول يعافدلأ نأديملأ طسسوتم بأدتناب يلاحلأ

فوفسص ميعدت ىلع دأدزولب بابسش يدانل ةينفلأ ةيريدملأ تلمع امك ،مسسأوم ةثÓث ةدمل (ةنسس82) رثيخلب راتخم يقيرفإ’أ يدانلل يرئأزجلأ يلودلأ عفأدملأ عم

ايسضمأأ نيذللأ و ةنسس02 قزيرم نيدلأ ماسسح طسسولأ بع’ و يطوسش نأوسضر يروحملأ عفأدملأ رأرغ ىلع فيدرلأ فنسص نمسض مهجمدل نابسش نيبعÓب قيرفلأ

نم ددع دوقع ديدمتب دأدزولب بابسش ةرأدإأ تماق ،دجتسسملأ انوروك سسوريف يسشفت ببسسب طرافلأ سسرام61 موي ةسسفانملأ قيلعت دعبو ،مسسأوم4 ةدمل نيدقع

جوت و ،(ةنسس92) تاكيرت لÓب يعافدلأ طسسولأ بع’ و (ةنسس03) ةوخلوب نيدباعلأ نيز و (ةنسس62) دأدك بيعسش نيعفأدملأ رأرغ ىلع نييسساسسأ’أ اهيبع’

انوروك ةحئاج ببسسب ةسسفانملأ فيقوتب مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ ةيداحتÓل يلأرديفلأ بتكملأ رأرق دعب9102-0202 مسسومل ةينطولأ ةلوطبلأ بقلب دأدزولب بابسش
.ةماعلأ ةيعمجلأ ءاسضعأ’ ةيباتكلأ ةراسشتسس’أ جئاتن دامتعأ و

ةيرئازجلا ةيضضايرلا ةيبملوألا ةنجللا

ةشسائرلأ بشصنمل نيحششرتملأ لوأأ يوانرب
ةزرابملل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ سسيئرو قباسسلأ ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو سسمأأ لوأأ ءاسسم نلعأأ
ةيرئأزجلأ ةيسضايرلأ ةيبملوأ’أ ةنجللأ سسيئر بسصنمل هحسشرت يوانرب ميلسس فوؤور يلاحلأ

يف ةيبملوأ’أ ةئيهلأ رقمب لبقملأ ربمتبسس21 موي ةيباختن’أ ةماعلأ اهتيعمج دقعنتسس يتلأ
ىلع ةيمسسرلأ هتحفسص ربع هحسشرت ةلاسسر يوانرب لهتسسأو ،ةمسصاعلاب نونكع نب Óيف
انتنجل ةسسائرل يحسشرت نلعأأ نأأ ينفرسشي ةيلوؤوسسملاب روعسشو ريبك عسضأوتب» :كوبسسيافلأ
ةيرئأزجلأ ةيبملوأ’أ انتئيه ترم عيمجلأ ملعيو نوملعت امك» :فاسضأأو ،«ةينطولأ ةيبملوأ’أ
لكسشب ترثأأ ةديدع تأزواجت اهتزيم و ةريخأ’أ رهسشأ’أ لÓخ تابأرطسض’أ نم ةرتفب

نيب ةحلاسصملأو ءافسصلأ داجيإ’ تقولأ ناح هيلعو ،ايجراخو ايلخأد اهتعمسس ىلع ريبك
ىلع يوانرب حسشرتملأ لمع ةطخ زكترتو ،«ةيرئأزجلأ ةيبملوأ’أو ةيسضايرلأ ةرسسأ’أ

ةمدخ ةثيدحو ةطسشن ةيبملوأأ ةنجل ءانبل ايجيردت اهذيفنت متيسس اسسوملم أءأرجإأ33 ديسسجت
ةيبملوأ’أ ةنجللأ يف اهب لومعملأ ةيميظنتلأو ةينوناقلأ ماكحأÓل اقيبطتو ،نييسضايرلل

ةيعمجلأ داقعنأ دعوم لبق مايأأ8 تاحيسشرتلأ تافلم عأديإأ متيسس ،ةيرئأزجلأ ةيسضايرلأو

ةيبملوأ’أ باعلأ’أ دعب ام ىلإأ ةدتمملأ ةيبملوأ’أ ةدهعلأ ةيقب رييسست ىلع لبقملأ ربمتبسس21 موي بختنملأ ةيبملوأ’أ ةنجللأ سسيئر لمعيسسو ،ةيباختن’أ ةماعلأ

ةيسضايرلأو ةيبملوأ’أ ةنجلل يذيفنتلأ بتكملأ نأأ ريكذتللو ،ةديدج ةيبملوأأ ةي’ول ديدج سسيئر باختن’ ةماعلأ تاباختن’أ ميظنت اهدعب متيل1202 ويكوطب

ماظنلل اقيبطت ةباينلاب سسيئرك ةجيرم دمحم لوأ’أ هبئان نييعتب ماقو هبسصنم نم فأرب ىفطسصم سسيئرلأ ةلاقتسسأ ىلع طرافلأ يام21 يف قفأو دق ةيرئأزجلأ

hd«ó.±.نيتلبقملأ ةيباختن’أو ةيداعلأ نيتماعلأ نيتيعمجلل ريسضحتلأو لامع’أ فيرسصتل ةئيهلل يسساسسأ’أ
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أرأر˘ق صسمأأ فرا˘ط˘لأ ي˘لأو رد˘˘صصأأ

ةهزنلأ برأوق جورخ هبجومب عنمي

ع˘با˘ت˘لأ ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأ ط˘˘ير˘˘صشلأ ن˘˘م

رحبلأ صضرع ىلأ فراطلأ ةي’ول

ءاجو ديدجتلل ةلباق اموي51 ةدمل

ةذختملأ تأرأرقلأ ىلع ءانب رأرقلأ

ةي’ولاب ةينمأ’أ ةنجللأ فرط نم

ىصضتقمبو0202 توأأ72

ماظن نمصضتملأ لدعملأ موصسرملأ

انوروك صسوريف يصشفت نم ةياقولأ

نمصضتملأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ مو˘صسر˘م˘لأو

يلزنملأ ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ د˘يد˘م˘ت

صسوريف نم ةياقولأ ريبأدت ميعدتو

نإاف رأر˘ق˘لأ بصسح˘بو91. ديفوك

ة˘ي’و˘ل˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ ن˘˘م ل˘˘ك

صسأر˘حو كرد˘لأو ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصمو

ر˘ئأود˘لأ ءا˘صسؤورو ل˘حأو˘صسلأ ر˘˘ف˘˘خ

يرحبلأ ديصصلأ ريدمو تايدلبلأو

نورهصسي مهلك ةيديصصلأ درأوملأو

خيرات نم رأرقلأ أذه ذيفنت ىلع

ىلإأ ردصصملأ صسفن تفلو .هرودصص

صضرعت رأرقلأ أذهل ةفلاخم ةيأأ نأأ

ةرر˘ق˘م˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘صص

رو˘ط˘˘ت ي˘˘لأو˘˘لأ ع˘˘با˘˘ت˘˘يو.ا˘˘نو˘˘نا˘˘ق

صسور˘ي˘ف˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ

ةي’و˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع «ا˘نورو˘ك»

ح˘ن˘م يذ˘لأ ر˘صضخأ’أ ءو˘صضلأ د˘˘ع˘˘ب
رأرقإ’ ةموكحلأ فرط نم ة’ولل
ءابولأ رؤوب ةرصصاحمل ةيلحم ريبأدت
راطإأ يف ىودع˘لأ ة˘ل˘صسل˘صس ع˘ط˘قو
راصشت˘نأ ن˘م ة˘يا˘قو˘لأ ما˘ظ˘ن ز˘يز˘ع˘ت

.ا˘ه˘ت˘ح˘˘فا˘˘كمو ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
تلوخ ةموكحلأ نأأ ركذلأ ردجيو
يتلأ ريبأدتلأ عيمج ذاختاب ة’ولأ
لكل ةيحصصلأ ةيعصضولأ اهيصضتقت
تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي’و
ليدعت وأأ رأرقإأ اميصس’ ةصصتخملأ
يلزنملأ رجحلأ تاقوأأ فييكت وأأ
فدهتصسي لكصشب يلكلأ وأأ يئزجلأ
وأأ تأدلب وأأ تايدلب ةدع وأأ ةيدلب
  .ىودعلل أرؤوب دهصشت ءايحأأ

ديدجتلل ةلباق اموي51 ةدمل

رحبلا سضرع ىلإا ةهزنلا براوق جورخ عنمي فراطلا يلاو

 ةزئاج ليشصافت و ةيلاملا ةميقلا هذه
ةيغيزامألا ةغللا و بدأÓل ةيروهمجلا سسيئر

ةديرجلأ نم ريخأ’أ ددعلأ يف ردصص
ي˘˘صسا˘˘˘ئر مو˘˘˘صسر˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لأ
صسي˘ئر ةز˘˘ئا˘˘ج ثأد˘˘حإأ ن˘˘مـصضـتـي
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأو بدأÓ˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لأ
«ةزـئاجلأ» فدـهت و . ةيغيزامأ’أ

ىلإأ موصسرملأ نم2 ةداملأ بصسح
ي˘ف جا˘ت˘نإ’أو ثح˘˘ب˘˘لأ عـيـج˘˘صشت »
ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأ’أ ة˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأو بدأ’أ

لامعأ’أ تناك ءأوصس ،ا˘م˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو
˘مأأ ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘لؤو˘˘م
ةأا˘فاـكم ى˘لإأ و ،ا˘ه˘ي˘˘لإأ ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘م
ي˘ت˘لأ لا˘مـعأ’أو ثا˘ح˘بأ’أ ن˘صسـحأأ
وأأ ا˘يدر˘ف نو˘كرا˘˘صشم˘˘لأ ا˘˘هز˘˘ج˘˘ن˘˘ي

حنم يف ةزئاـجلأ لثمتت و،ايعامج
ةدا˘ه˘صش ة˘ئ˘˘ف ل˘˘ك ي˘˘ف ن˘˘يز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
دد˘ح˘ي ة˘ي˘لا˘م ةأا˘فا˘كمو ة˘ير˘˘يد˘˘ق˘˘ت
رانيد نويلم : ي˘تأا˘ي ا˘م˘ك ا˘ه˘غ˘ل˘ب˘م
رانيد فلأأ ةئامصسمخ ،لوأ’أ زئافلل
نوصسمخ و ناتئام و ،يناثلأ زئافلل
 . ثلاثلأ زئافلل رانيد فلأأ

: ةيتآلا تائفلل ةزئاجلا حنمت و

ةزجنم تاصسأرد : تايناصسللأ1

تاغلب ،موزللأ دنعو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’ا˘ب
ة˘ي˘نا˘صسل˘لأ ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ لو˘˘ح ىر˘˘خأأ
تا˘˘ح˘˘ل˘˘ط˘˘صصم˘˘لأو ة˘˘ي˘˘غ˘˘يزا˘˘˘مأ’أ

قلعتي ام لكو ةيوحنلأ دعأوقلأو
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘نو˘˘ف˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ل˘ك تا˘ي˘صصو˘صصخ وأأ ة˘كر˘ت˘صشم˘لأ
أذ˘كو ،ةد˘ح ى˘ل˘˘ع ي˘˘نا˘˘صسل عو˘˘ن˘˘ت
ةيل’د˘لأو ة˘ي˘تأدر˘ف˘م˘لأ تا˘صسأرد˘لأ

نيب كرتصشم وه امل تايمجعملأو

وأأ ةيغيزامأ’أ ةيناصسللأ تاعونتلأ
. نيعم يوغل عونتب صصاخ

ةيغيزامأ’اب هيلع ربعملأ بدأ’أ2
ةيعأدبإأ لامعأأ : اهيلإأ مجرتملأ وأأ

أذكو ة˘ي˘غ˘يزا˘مأ’أ ة˘غ˘ل˘لا˘ب ة˘ف˘لؤو˘م
ن˘م ا˘ه˘ي˘لإأ ة˘م˘˘جر˘˘ت˘˘م˘˘لأ لا˘˘م˘˘عأ’أ

رمأ’أ قلعت ءأوصس ،تاغللأ فلتخم
،ي˘م˘لا˘ع˘لأ وأأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بدأ’ا˘˘ب
ةيأورلأ : ة˘ي˘تآ’أ طا˘م˘نأ’أ ل˘م˘صشتو
ةريصصق˘لأ صصصصق˘لأ تا˘عو˘م˘ج˘مو
نيوأود˘لأو ة˘ي˘حر˘صسم˘لأ لا˘م˘عأ’أو
 .ةيرعصشلأ

يفاق˘ث˘لأ ثأر˘ت˘لأ ي˘ف ثا˘ح˘بأ’أ3
لا˘م˘عأأ : يدا˘م˘لأ ر˘ي˘غ ي˘غ˘يزا˘مأ’أ

ثأرـتـلأ عـمـج لواـنـتـت ةيـنأدـيــم
يغيزامأ’أ يداملأ رـيـغ يفاـقـثـلأ
 . هتاعونت عيمجب

ةيجولونكتلأ ةيملعلأ ثاحبأ’أ4
ع˘يرا˘صشمو تأزا˘ج˘نإأ : ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لأو
ن˘˘ي˘˘ما˘˘صضم˘˘لأ جأردإأ ى˘˘لإأ ة˘˘˘ي˘˘˘مأر
ة˘ي˘بدأ’أو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لأ تا˘ي˘ط˘ع˘م˘˘لأو
تأءا˘˘˘صضف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘يزا˘˘˘مأ’أ
.ةنمقرلأو ةثيدحلأ ةيجولونكتلأ

:ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب فلكملا لّوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا

جاشسنوأا عيراششم نم نيديفتشسملا نويد حشسم»
«ةدراو ريغ معدلا قيدانشصو
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لّوأ’أ ريزولأ ىدل بدتنملأ ريزولأ دكأأ
ةر˘غ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لأ
نو˘˘يد ح˘˘صسم نأأ «تا˘˘فا˘˘ي˘˘صض م˘˘ي˘˘صسن»
ة˘لا˘كو˘لأ ع˘يرا˘صشم ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لأ
جاصسنوأأ بابصشلأ ليغصشت معدل ةينطولأ

كلذ ءاجو ةدرأو ريغ معدلأ قيدانصصو
تا˘ي˘ع˘˘م˘˘ج تأرا˘˘صسف˘˘ت˘˘صسأ ى˘˘ل˘˘ع أدر
تاصسصسؤوملأ عاطق يف نيرمثتصسملأو
ىلع ريزو˘لأ درو .يدأو˘لا˘ب ةر˘غ˘صصم˘لأ
متيصس ه˘نأأ ى˘لإأ ء’ؤو˘ه بلا˘ط˘مو ة˘ل˘ئ˘صسأأ
يف نيدي˘ف˘ت˘صسم˘لأ نو˘يد ة˘لود˘ج ةدا˘عإأ
ة˘ي˘ع˘صضو ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب طا˘˘صسقأأ ل˘˘كصش
ف˘ل˘م ل˘ك ة˘صسأرد˘ب كلذو ة˘صسصسؤو˘م˘˘لأ
صصخي نويدلأ حصسم نأاب أدكؤوم هدحول
أوبيصصأأ ن˘يذ˘لأ وأأ ن˘ي˘فو˘ت˘م˘لأ ل˘م˘صشيو
نم مهعنمت ةيكرح وأأ ةينهذ تاقاعإاب
ةيصضرأأ قÓطإأ ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي˘ل .د˘يد˘صست˘لأ

نيصسحتو طبر يصساصسأ’أ اهرود ةيمقر
ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘لأ با˘صشلأ ن˘ي˘˘ب ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ

ةطاصسولأ نع أديعب ةيصصولأ ةرأزولأو

بدتنملأ ريزولأ نلعأأو .ةيطأرقوريبلأو
رظنلأ ةداعأ نع ةرغصصملأ تاصسصسؤوملل
نيكمتل ةيمومعلأ تاقفصصلأ نوناق يف
طاصشن˘لأ ن˘م ةر˘غ˘صصم˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

قو˘˘صس ي˘˘ف جا˘˘مد˘˘ن’أ ى˘˘لإأ ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘فدو
ر˘˘يزو˘˘لأ ا˘˘عد ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م.ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ
ءا˘صشنإأ ى˘لإأ صصأو˘خ˘لأ ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘صسم˘˘لأ

ل˘ف˘˘كت˘˘ل˘˘ل تا˘˘صسصسؤو˘˘مو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ةجرحدو تاطاصشنلأ قطانم ت’اغصشناب
ع˘م ر˘صشا˘ب˘م˘لأ ل˘صصأو˘ت˘لا˘ب م˘ه˘ل˘كا˘صشم
ل˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘لأزإ’ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصلأ تأذ تأرأزو
داصصتق’أ ثعبو را˘م˘ث˘ت˘صس’أ تا˘ب˘ط˘م
بصصا˘ن˘مو ةور˘ث˘لأ ق˘ل˘خ ي˘ف ي˘ن˘طو˘لأ
جاتنأو ةلا˘ط˘ب˘لأ ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘ل˘ل ل˘غ˘صش
نطأوملأ تايجاح يبلي يرئأزج جوتنم
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ قأو˘˘صسأ’أ ي˘˘˘ف صسفا˘˘˘ن˘˘˘يو
ريزولأ نأأ ردجيو .ةيملاعلأو ةيقيرف’أو
نم هنأأ طرافلأ عوبصسأ’أ حرصص دق ناك

ماظنب اهؤواصشنإأ مت ةكرصش فلأأ083 نيب

اهنم ةئام˘لا˘ب07 ن˘م ر˘ث˘كأأ جا˘صسنوأ
هذه نيب نمو ةيلام ةمزأأ نم يناعت
تابو˘ع˘صص ه˘جأو˘ت ي˘ت˘لأ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

لا˘م˘لأ صسأأر كل˘م˘ت ’ تا˘كر˘صش كا˘ن˘˘ه

يف أأدبيصس هنأأ أدكؤوم.اهتطصشنأأ ةداعإ’

5 ىد˘م ى˘ل˘ع نو˘يد˘لأ ة˘لود˘˘ج ةدا˘˘عإأ

ءاغلإأو ما˘ع ةد˘م˘ل ل˘ي˘جأا˘ت ع˘م تأو˘ن˘صس

هنأأ ريزولأ لاقو .ةرخأا˘ت˘م˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘لأ

ن˘ي˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

وأأ نيفو˘ت˘م˘لأ »جا˘صسنوأأ» تا˘عور˘صشم˘ل

ةلودلأ نأأ ةيعيبطلأ ثرأوكلأ اياحصض

ي˘ئز˘ج˘لأ ءا˘غ˘لإ’أ ي˘ف عور˘صشلأ مز˘ت˘ع˘ت

فا˘صضأأ .ة˘لا˘ح˘ب ة˘لا˘ح ى˘ل˘ع م˘ه˘نو˘يد˘˘ل

تاصسصسؤوملأ هذه نيب نم هنأأ تافايصض

’ تاكرصش كانه تابوعصص هجأوت يتلأ

.ا˘ه˘ت˘ط˘صشنأأ ةدا˘عإ’ لا˘م˘لأ صسأأر كل˘م˘˘ت

ة˘لود˘ج ةدا˘عإأ ي˘ف أأد˘ب˘ي˘صس ه˘نأأ أد˘˘كؤو˘˘م

ليجأات عم تأونصس5 ىدم ىلع نويدلأ

تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ءا˘˘˘غ˘˘˘لإأو ما˘˘˘ع ةد˘˘˘م˘˘˘ل

ةب˘صسن˘لا˘ب ه˘نأأ ر˘يزو˘لأ لا˘قو .ةر˘خأا˘ت˘م˘لأ

ع˘˘يرا˘˘صشم ن˘˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لأ صصا˘˘خ˘˘صشأÓ˘˘˘ل

ا˘˘يا˘˘ح˘˘صض وأأ ن˘˘ي˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لأ «جا˘˘صسنوأأ»

مزتعت ةلودلأ نأأ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ثرأو˘كلأ

.مهنويدل يئزجلأ ءاغلإ’أ يف عورصشلأ

 عيبطتلا ددشصب ىرخأا ةيبرع ةلود »:رنشوك
«رهششأا لÓخ ليئارشسإا عم

لودلأ ىدحإأ رصشابت نأأ يف هلمأأ نع بمأرت دلانود يكيرمأ’أ صسيئرلأ يراصشتصسم ريبك رنصشوك ديراج ربع
يف كلذ ءاج.عيمجلأ مامأأ عيبطتلأ باب حتفي امب ،«رهصشأأ نوصضغ يف» ليئأرصسإأ عم اهتاقÓع عيبطت ةيبرعلأ

امع لأؤوصس ىلع أدرو.ءاثÓثلأ مويلأ يبظ وبأأ يف هتماقإأ لÓخ ةيتأرامإ’أ ءابنأ’أ ةلاكول رنصشوك هب ىلدأأ ثيدح
عبطت تأرامإ’أو ندرأ’أو رصصم دعب ةعبأرلأ ةيبرعلأ ةلودلأ ةيؤورل رهصشأأ وأأ تأونصس قرغتصسيصس رمأ’أ ناك أذإأ

لÓخ كلذ ثدحي نأأ لمأان انوعد» :كلذل ةحصشرملأ ةلودلأ نع فصشكلأ نود رنصشوك لاق ،ليئأرصسإأ عم
هبصشت .ليئأرصسإأ اهتققح يتلأ تأروطتلأو داصصتق’أو ايجولونكتلأ ىلإأ لوصصولأ نوريثكلأ ديري» :عباتو.»رهصشأأ
نم ريثك ،ةينيدلأ رظنلأ ةهجو نم» هنأأ اصضيأأ افيصضم ،«طصسوأ’أ قرصشلأ يف رخآأ نوكيليصس يدأو ليئأرصسإأ
أذإأ امع لأؤوصس ىلع أدرو.»تأرامإ’أ ربع (هيلإأ لوصصولأو) ىصصقأ’أ دجصسملأ يف ةÓصصلل نوصسمحتم نيملصسملأ

لاق ،موي تأذ ليئأرصسإأ عم تاقÓعلأ عبطت22ـلأ ةيبرعلأ لودلأ عيمج ىرت نأأ نكمملأ نم هنأأ دقتعي ناك
ءيصشلأ وه أذه نأأ دقتعأأو كلذ أولعفي نأأ مهل ةبصسنلاب يقطنملأ نم» هنأأ أربتعم ،«ةئملأ يف ةئم» ةعرصسب رنصشوك
ةوقلأ نم يفكي امب ةداقلأ عتمتي نأأ برلأ وعدأأو لمآأ» :فاصضأأو.»تقولأ رورمب هلعف يغبني يذلأ حيحصصلأ

تأرامإ’أ ىلإأ رنصشوك لصصوو.»ةحايصصلأ تايلقأ’أ كلذ نع مهينثت ’أأو ةحيحصصلأ تأرأرقلأ ذاخت’ ةعاجصشلأو
نييكيرمأ’أ نيلوؤوصسملأ نم هريغ عم نينث’أ يبظ وبأأ ىلإأ بيبأأ لت نم ةرصشابم ةيوج ةلحر لوأأ نتم ىلع
ةيدوعصسلأو نيرحبلأ ةرايز يوني هنأأ رنصشوك ركذو.ةيتأرامإ’أ ةدايقلأ عم تاثحابم ءأرجإ’ نييليئأرصسإ’أو
 .ةقطنملأ يف هتلوج نمصض تأرامإ’أو

ةرمعلاو جحلا ناويدل ماعلا ريدملا ةزوزع فشسوي ماهم ءاهنإا
موصسرم ردصصو.ةزوزع فصسوي ةرمعلأو جحلل ينطولأ نأويدلل ماعلأ ريدملأ ماهم ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ صسيئر ىهنأأ

نأويدلل ماعلأ ريدملأ ماهم هبجومب ىهنأأ ،نوبت ديجملأ دبع صسيئرلأ هعقو ةيمصسرلأ ةديرجلأ نم ريخأ’أ ددعلأ يف يصسائر

4102ةنصس هماهم تيهنأ يذلأ ةرابرب خيصشلل افلخ بصصنملأ أذه يف ةزوزع نيعو ، ةزوزع فصسوي ةرمعلأو جحلل ينطولأ

امدنع امهنيب ىرخأأ تافÓخل أذكو،4102ةنصسل جحلأ مصسوم رييصست  لوح ىصسيع ريزولأ عم امهنيب ةداح تافÓخ ببصسب
نوؤوصشلل ايئ’و ريدم  لغصشي ناك  ةزوزع ناكو.هللأ مÓغ هللأ دبعوب قباصسلأ ريزولأ دهع يف ةرأزولل اماع انيمأأ ىصسيع ناك
  .،نأرهوب ةينيدلأ

 رجانخ ةتسس ىلع هتزوحب رثع

لجيجب ةفقششلاب تاردخم جورم فيقوت
عيبو جيورت ةمهتب عبأرلأ دقعلأ يف اصصخصش لجيج ةي’وب ةفقصشلأ ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع فقوأأ
عأونأ’أ فلتخم نم ءاصضيب ةحلصسأأ ىلإأ ةفاصضإأ «فيكلأ » نم ةيمك ىلع ريخأ’أ أذه ةزوحب رثع ثيح تأردخملأ
ىلع أولصصحت ةفقصشلأ ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع نأاب ةي’ولأ نمأاب مÓعإ’أ ةيلخل نايب يف ءاجو.

ىوتصسم ىلع تأردخملأ عيبو جيورتب موقي رمعلأ نم نيعبرأ’أو ةصسماخلأ يف صصخصش دوجوب ديفت تامولعم
مكحم نيمك يف هب أوعقوي نأأ لبق ينعملأ رثأأ ءافتقأ ىلأ ةطرصشلأ رصصانعب عفدام وهو ةروكذملأ ةيدلبلأ ميلقأ

تنكمو ، مأرغ72 ةبأرقب اهنزو ردق عطق لكصش يف تأردخملأ نم ةيمك جيورتب موقي وهو طبصض ثيح ،
ةحلصسأأ ىلإأ ةفاصضإأ جيورتلأ تأدئاع لثمت ةربتعم ةيلام غلابم طبصض نم روكذملأ صصخصشلأ صشيتفت ةيلمع
اقبط ةيئاصضقلأ تاهجلأ ىلع ينعملأ صضرع مت دقو أذه . نيكاكصس ةتصس اهنيب نمو عأونأ’أ فلتخم نم ءاصضيب

Ω.eù°©ƒO. عأديإ’اب أرمأأ هقح يف ردصص ثيح يروفلأ لوثملأ تأءأرجإ’


