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سصاخصشأإ ةعبرأإ ذاقنإإ
ممصستل إوصضرعت

نوبراكلإ ديصسكأإ لوأإ زاغب
ةنتابب سسيرأإ يف

ةدحو ةيندملا ةيامحلل لخدتلا قرف تذقنا
ة˘˘ع˘˘برأا سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘صص ة˘˘ن˘˘تا˘˘˘ب ة˘˘˘يلو˘˘˘ب سسيرآا
م˘هرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت ةد˘حاو ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م سصا˘˘خ˘˘صشأا

لوأا زاغب م˘ه˘قا˘ن˘ت˘خإا ر˘ثإا ،ة˘ن˘صس75و91 ن˘ي˘ب
مهنكصسم ةأافدم نم ثع˘ب˘ن˘م˘لا نو˘برا˘ك˘لا د˘ي˘صسكأا
““ثي˘صشر˘عا˘ت ةر˘صشد ““ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ن˘ئا˘ك˘لا ي˘ل˘ئا˘ع˘˘لا
فا˘˘ع˘˘صسا م˘˘ت ن˘˘يأا .سسيرآا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل ـل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا
،ةنيدملا ىفصشت˘صسم ىلإا م˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو ن˘ي˘با˘صصم˘لا

دعيو ،بصسانملا تقولا يف مهرمأل نطفتلا دعب
42 فر˘ظ ي˘ف ه˘عو˘ن ن˘م ي˘نا˘ث˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
يتلا ،ةيندملا ةيامحلا حلاصصمل ةريخألا ةعاصس
ي˘خو˘ت ةرور˘صضب ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘هءاد˘˘ن دد˘˘ج˘˘ت
ع˘˘جار˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘م ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ رذ˘˘˘ح˘˘˘لاو ة˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
هذ˘ه لÓ˘˘خ ةرار˘˘ح˘˘لا تا˘˘جرد ي˘˘ف سسو˘˘صسح˘˘م˘˘لا
ح ناصشوصش ^                  .مايألا

يف تاجÓث3 نارينلا تمهتلإا اميف / ةبانع
ينوبلاب يام1 يحب كصشك

2ةجردلإ نم قورحب باصش ةباصصإإ
تايولحلإ عيبل لحم قيرح يف

3ةرصضخوبب تابطرملإو
دقعلا يف باصش سسمأا لوأا راهن فصصتنم بيصصأا
ةيناثلا ة˘جرد˘لا ن˘م قور˘ح˘ب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لا

قيرح بوبصش بقع كلذو ،نيديلاو هجولا يف
يحب تابطرملاو تايولحلا عيبل يراجت لحمب
لخدتلا ىعدت˘صسا ا˘م˘م ،ي˘نو˘ب˘لا˘ب3 ةرصضخوب
دا˘م˘خإل ة˘ي˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا لا˘˘جر˘˘ل يرو˘˘ف˘˘لا
لا˘صصتلاو مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لا ف˘صشك .ق˘ير˘ح˘˘لا

ر˘خآا »ـل ة˘با˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ب
دا˘م˘˘خإل سسمأا لوأا او˘˘ل˘˘خد˘˘ت ه˘˘ناو˘˘عأا نأا ““ة˘˘عا˘˘صس

ةيدلبب3 ةرصضخوب يحب يراجت لحمب قيرح
دوجو نيبت ةنياعملاو لوصصولا دعبو ، ينوبلا
ن˘˘م قور˘˘ح ه˘˘ل ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘صس23 ي˘˘ف با˘˘صش
تمدق نيأا ،نيديلاو هجولا يف ةيناثلا ةجردلا
ىلإا ل˘ق˘ن م˘ث ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإلا ه˘˘ل
عرا˘صس ا˘م˘ك ،مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘ل ىف˘˘صشت˘˘صسم˘˘لا
ي˘ت˘لاو نار˘ي˘ن˘لا دا˘م˘خإل ن˘ي˘ل˘خد˘ت˘˘م˘˘لا ناو˘˘عألا

ح˘لا˘صصم˘لا ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘ئا˘˘صسخ تف˘˘ل˘˘خ
يف اقيقحت تحتف ايمي˘ل˘قإا ة˘صصت˘خ˘م˘لا ة˘ي˘ن˘مألا

تل˘خد˘ت قا˘ي˘صسلا تاذ ي˘˘فو ،ثدا˘˘ح˘˘لا تا˘˘صسبÓ˘˘م
بصش ق˘ير˘ح دا˘م˘خإل ح˘˘لا˘˘صصم˘˘لا تاذ سسمأا ر˘˘ج˘˘ف
تتأا ثيح، ينوبلا ةيدلبب يام1 يح يف كصشكب
ةفلخ˘م ةر˘ي˘غ˘صص تا˘جÓ˘ث3 ىل˘ع به˘ل˘لا ة˘ن˘˘صسلأا

با˘˘ب˘˘صسأا ىق˘˘ب˘˘˘تو اذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘يدا˘˘˘م ر˘˘˘ئا˘˘˘صسخ كلذ˘˘˘ب
. رطصسألا هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم قيرحلا

ب/ زوزاـم ^
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ةعاصس رخآإ
 تاناصضيفلإ يف قيقحتلاب بلاطمو قرغي ةنيدملإ طصسو ^
نينطإوملإ ةدجن سضفرت ىربكلإ رطاخملإو ئرإوطلإ ةموإدم ^
ةصسإردلإ دعاقمب قاحتلإلإ نم ذيمÓتلإ مرحت تاناصضيفلإ ^
اهتيلوؤوصسم ةيدلبلإ حلاصصم لمحتت ءإدوصس ةطقن52 ^
راجحلاب قيرطلإ عطقب نوجتحي ةيوصضوفلإ تويبلإ ونطاق ^

ةعاسلا تافلم جقوكيربلا ببسب دوسأ ءاتش نم  مايأ لبق ترذح ةعاس رخآ

 قرـــــغت ةــــــبانع
ءاــيحأإ ةدــع رــصصاحت لوــيصسلإو

3-2 صص علاط

ةقحتصسم ريغ تازايتما حنم ةيصضق يف
حصسيف نب دمحم لامعألا لجرل

ةــــمكاحم لــــيجأات
 ةــــثÓثو ىيــــحيوأإ

 نــــــــيقباصس ةلو
 ةدـــــكيكصس ةــــيلول
لبقملإ ربمصسيد7 ىلإإ

 باــــصصي يدــــنام
ةيصضرفو انوروك ـب
 ىودــــعلإ راــــصشتنإ

رــــكصسعم لخإد
دــــكأاتت ““رصضخلإ““

5 صص علاط

21 صص علاط

ءاــــــــــعبرألإ إدــــــــــغ ينطو جاــــــــــجتحإإ ىلإإ وعدت «فاــــــــــــبنألإ» ^
نيــــــــــيرإدإلإو ةذــــــــــتاصسألإ ىلإإ يصسردــــــــــملإ طــــــــــصسولاب انوروك يصشفت عــــــــــجري دــــــــــيزوب نب ^

انوروكلإ نمز يف ءامد يصصاصصم ةيلقعب راجت

ايفاعتم726و ةافو91و انوروك سسوريفب ةديدج ةباصصإإ ةلاح5001 ^

ةخودو يميهارب ،ينيعبس نب دعب

4 صص علاط
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راد˘م ى˘ل˘ع ،ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘˘م تفر˘˘ع
ط˘قا˘ضست ،ن˘ي˘ي˘ضضق˘ن˘م˘لا ن˘ي˘مؤ˘˘ي˘˘لا

يف ببضست ام ؤهو راطمأÓل فيثك
،ءايحألا بلغأا يف تاناضضيف عؤقو
نؤ˘م˘لاز˘ي˘ل، نؤ˘لؤ˘كل رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع

سسرام8، ميرلا، سسيداب نبا عراضش،
راثا يذلا رمألا، سسؤبيضس، باطحلا،
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م˘˘لا ط˘˘خ˘˘ضسو ءا˘˘ي˘˘ت˘˘ضسا

ن˘م اورذ˘ح ن˘يذ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لاو
ام ؤهو ،انل مهثيدح يف تاناضضيفلا
«ةعاضس رخآا » ةديرج هيلا تقرطت
ةبانع ةنيدم نأا نع قباضس ددع يف
رخأاتلا ةجي˘ت˘ن دؤ˘ضسا ءا˘ت˘ضشب ةدد˘ه˘م
ة˘ضسا˘ي˘ضس و ع˘يرا˘ضشم˘لا زا˘˘ج˘˘نا ي˘˘ف
تاؤنق ةيزهاج مدع و جلؤكيربلا

ن˘م˘ل ةا˘ي˘ح ل ن˘كل ،ها˘ي˘م˘لا فر˘˘ضص
،سسمأا ةبانع ةنيدم تدهضش .يدانت
ة˘كر˘ح ي˘ف قؤ˘ب˘˘ضسم ر˘˘ي˘˘غ داد˘˘ضسنا
هايملا ترمغ نأا دعب كلذو ،رورملا
قا˘ف˘نألاو ة˘ضسي˘ئر˘لا قر˘˘ط˘˘لا بل˘˘غأا

باطحلا و سسرام8 قفن رارغ ىلع
فرضص نم تاعؤلابلا نكمتت مل ذإا

نا˘ك يذ˘لا ل˘كضشلا˘ب را˘ط˘مألا ها˘ي˘م
،اهرهج مدع ببضسب كلذو ،ارظتنم
تدهضش يتلا ةيدوألا ىلإا ةفاضضإلاب
ةضصاخ. اهاؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع تا˘نا˘ضضي˘ف
اذ˘ه را˘ثأا د˘قو ،ي˘بر˘˘غ˘˘لا ل˘˘ه˘˘ضسلا˘˘ب
نيذلا نين˘طاؤ˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘ضسا ع˘ضضؤ˘لا

ةيدلبل ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا اؤ˘ل˘م˘ح
تدهعت اهنؤك ةيلوؤؤ˘ضسم˘لا، ة˘با˘ن˘ع
هذهل ابضسحت ريبادتلا عيمج ذاختاب
هذه عيمج نأا لإا ةينافؤطلا راطمألا
يف دامرلا رذ درجم تناك، دؤعؤلا
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع تقر˘غ نأا د˘ع˘ب نؤ˘ي˘ع˘لا
طؤ˘˘ق˘˘ضس ر˘˘˘ثإا لا˘˘˘حوألاو ها˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا
ؤهو ،راطمألا نم ىلوألا تارطقلا
تايدلبلا لج هتدهضش يذلا عضضؤلا
د˘يد˘ع تر˘˘ضصؤ˘˘ح ثي˘˘ح ، ىر˘˘خألا
ديدعلا نكمتي مل ةجرد ىلإا ،ءايحألا

دعاقم ىلإا هجؤتلا نم ذيمÓتلا نم
راطمألا هايم تببضست امك ،ةضساردلا
تؤيبلا نم ءازجأا فرج يف ةريزغلا

ءايحا ةدع يف ةدؤجؤملا ةيؤضضؤفلا
راطملا تببضست امك ةبانع  ةيدلبب
لزانملا نم ءازجأا رايهنا يف ةريزغلا
ىلع ءايحأا ةدع قرغو ةيؤضضؤفلا

، دؤهيل ةنابجو برح يديضس رارغ
فور˘ظ˘لا سسف˘˘ن. رؤ˘˘ضشا˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضس
و لورضصلاو د˘يد˘حؤ˘ب ي˘ح ا˘ه˘ضشا˘ع
هايمل ريب˘ك حا˘ي˘ت˘جا د˘ع˘ب ةر˘ضضخؤ˘ب
نم ديد˘ع˘ل˘ل ة˘ط˘قا˘ضست˘م˘لا را˘ط˘مألا
ع˘فد ا˘م˘م ، ة˘يؤ˘ضضؤ˘ف˘لا ن˘كا˘ضسم˘˘لا
ىلع افؤخ رارفلا ىلإا يحلا ناكضس
نيذلا ؤناؤج ناكضس ةضصاخ ،مهتايح
ا˘مأا، م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘لإا ها˘ي˘م˘لا تبر˘ضست

ناضضيف ببضست دقف ةيليؤج5 يحب
عراؤ˘˘ضش .ي˘˘ح˘˘لا قر˘˘˘غ ي˘˘˘ف داؤ˘˘˘لا
ي˘ه تد˘ه˘ضش ة˘م˘يد˘˘ق˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
بب˘ضسب تا˘نا˘˘ضضي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح ىر˘˘خألا
ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م تا˘˘˘عؤ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘لا داد˘˘˘ضسنا
ببضسب بعر ةلاح ي˘ف ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا

رايهنÓل ةلباقلا اهتانكضس ةضشاضشه
قا˘ي˘ضسلا تاذ ي˘ف، ة˘ظ˘˘ح˘˘ل يأا ي˘˘ف
و رؤتضسملا ةريزغلا راطمألا تفضشك

ىؤتضسم ىلع مئاقلا «جلؤكيربلا»

كر˘ب˘لا ل˘˘كضشت لÓ˘˘خ ن˘˘م قر˘˘ط˘˘لا

تعنضص يتلا تاعقنتضسملاو ةيئاملا

ىد˘ل ةا˘نا˘ع˘م˘لا ن˘م ةد˘يد˘ج ةرؤ˘˘ضص

ر˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘ضضف ،نا˘˘˘˘كضسلا

مغرلاب كلاضسملا هذه ربع ةرضشتنملا

،زاجنإلا ة˘ث˘يد˘ح ع˘يرا˘ضشم˘لا نأا ن˘م

ددع و ءايحلا مظعم تلؤحت دقو

حباضسم ىلإا ةيؤبرتلا سسرادملا نم

اهتلعجو راط˘مألا ا˘ه˘تر˘م˘غ نأا د˘ع˘ب

ةيتحتلا ةينبلا مادعنا ءارج ةبؤكنم

يتلا لؤ˘ي˘ضسلا ة˘ه˘جاؤ˘م˘ل ة˘ل˘هؤؤ˘م˘لا

يفو ةربتع˘م ة˘يدا˘م ر˘ئا˘ضسخ تف˘ل˘خ

رخآا رداضصم تفضشك لضصتم قايضس

ل˘م˘ح˘ت˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘˘ل˘˘ب نأا ة˘˘عا˘˘ضس

بب˘ضسب تا˘˘نا˘˘ضضي˘˘ف˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤؤ˘˘ضسم

ىلإا لضصت ي˘ت˘لاو ءادؤ˘ضسلا طا˘ق˘ن˘لا

زاجنلا يف ةلثم˘ت˘م˘لاو ة˘ط˘ق˘ن52

رار˘غ ى˘ل˘ع ع˘يرا˘ضشم˘ل˘ل ر˘˘خأا˘˘ت˘˘م˘˘لا

.زاجنإلا ءؤضس اذكو ةئيهتلا تايلمع
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نيدلا لامج ة˘با˘ن˘ع ي˘لاو با˘ج˘ت˘ضسا
،يضضام˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس ر˘ه˘ضش ،ي˘م˘ير˘ب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ىؤتضسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘مواد˘م ل˘ي˘كضشت˘ب
وأا ئراؤطلا ةلاحب ةضصاخ يلحملا
نأا ريغ ،ىربكلا رطاخملاو تامزألا

دنع اهرود بعلت مل ةموادملا هذه
لÓ˘خ ا˘ه˘ب ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا دا˘ج˘˘ن˘˘ت˘˘ضسا
ددع دكأا .ةيلاحلا ةيؤجلا تابلقتلا

،ي˘نؤ˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘˘م نا˘˘كضس ن˘˘م
اودجنتضسا مهنأا «ةعاضس رخآا» ـل ،سسمأا
ر˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لاو ئراؤ˘˘ط˘˘لا ة˘˘مواد˘˘م˘˘ب
كلذو ةيلؤلا ىؤتضسم ىلع ىربكلا

نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘ضصتلا لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
ريغ ،مهتدجن ىرخأا تاهج تضضفر
ةر˘ي˘خألا هذ˘ه سضفر˘ب اؤ˘مد˘ضص م˘ه˘نأا
مهه˘ي˘جؤ˘ت˘ب ءا˘ف˘ت˘كلاو ا˘هرود بع˘ل
مغر ،ةيندملا ةيامحلا حلاضصم ؤحن
ءانب ءاج ةموادملا هذه ثادحتضسا نأا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازؤ˘ل ة˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘˘لاو
نم نما˘ث˘لا ي˘ف ة˘خرؤؤ˘م ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا
مت ي˘ت˘لا ي˘ضضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس ر˘ه˘ضش
نأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م د˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ةقلحلا ربت˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا
ئراؤطلا تلاح رييضست يف ىلوألا

يف نؤكت اه˘نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،تا˘مزألاو
ن˘˘ي˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘ضسن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل لوألا ف˘˘˘ضصلا
م˘˘يد˘˘ق˘˘˘تو ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا تا˘˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘ضسإلا
تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لاو تا˘˘ح˘˘ي˘˘˘ضضؤ˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا ر˘˘ي˘˘˘غ» ،نا˘˘˘كضسل˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘ضضلا
ة˘˘ل˘˘ج˘˘ضسم˘˘لا ثراؤ˘˘˘كلاو ثاد˘˘˘حألا

،نطؤلا قطانم فلتخم ربع ارخؤؤم
ةبقارملا ما˘ظ˘ن ف˘ع˘ضض ن˘ع تف˘ضشك
ىؤ˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا راذ˘˘نإلاو
همادعنإا ىتح وأا ،ةيلحملا تاعامجلا
ةميلعت لؤقت «تلاحلا سضعب يف

02 مقر لمحت يتلا ةيلخادلا ةرازو
ى˘ل˘ع «ة˘عا˘ضس ر˘خآا» زؤ˘˘ح˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
ريزو ركذ ثيح ،اضضيأا اهنم ةخضسن
تفل هنأا اهيف دؤجلب لامك ةيلخادلا
لا˘ضصيإا وأا غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت مد˘˘ع ه˘˘ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا
ة˘ي˘ضصؤ˘لا ة˘ط˘ل˘ضسل˘ل تا˘˘مؤ˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

دÓ˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلاو
رؤ˘˘˘ف ثاد˘˘˘حألا هذ˘˘˘ه سصؤ˘˘˘ضصخ˘˘˘˘ب
ذاختا يف ةبقع لكضشي امم ،اهعؤقو
عيرضسلا لخدتلاو ةلجاعلا تارارقلا

ثدح لك نأا ىلع ادكؤؤم ،لاعفلاو
ريخأاتب يفتكي ل ،اطيضسب ناك ؤلو
يضضقي لب ،بضسحف ةيمنتلا ةيلمع
،ةيضسا˘ضسألا بضسا˘كم˘لا ى˘ل˘ع كلذ˘ك
بقاؤع ببضسيو ةيلكيهلاو ةيفيظؤلا

ةيرضشب˘لا حاورألا ثي˘ح ن˘م ة˘م˘ي˘خو
ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا رار˘˘ضضألاو ر˘˘ئا˘˘ضسخ˘˘˘لاو
ا˘˘ق˘˘فوو ،ة˘˘يدا˘˘م˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘قلاو
ذاختا ىلإا عفد رمألا اذه نإاف ريزؤلل
اذ˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا ن˘˘م˘˘ضضت تاءار˘˘جإا
ةموادم ءاضشنإا اهضسأار ىلعو عضضؤلا

،ة˘يلؤ˘لا ىؤ˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م
ر˘˘ئاود˘˘لا ،ة˘˘بد˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘يلؤ˘˘˘لا

تا˘ط˘ل˘ضسل˘ل حا˘م˘ضسل˘ل تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لاو
عيرضسلاو يرؤفلا لخدتلاب ةيمؤمعلا

ثيح ،كلذ عضضؤلا بلطت اذإا ةقدبو
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا رود˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ي
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘تو ع˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ة˘˘مواد˘˘˘م˘˘˘لا
اينآا اهغيلب˘تو ة˘مزÓ˘لا تا˘مؤ˘ل˘ع˘م˘لا
عمج ،ةضصتخملا تا˘ط˘ل˘ضسلا ةد˘ئا˘ف˘ل

ةيامحب ةقلعتملا تانايب˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘تو
ايمؤي ةئيبلاو تاكلتمملاو ناكضسلا

ة˘لا˘ح يأا˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو غÓ˘˘بإاو
،ةئراطلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ي˘عد˘ت˘ضست
ة˘لا˘ح ي˘˘ف راذ˘˘نإلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا قÓ˘˘طإا

رطاخم وأا ةمزأا وأا ئراط يأا ثودح
ءا˘˘˘ضصحإا كلذ ن˘˘˘م˘˘˘ضضت˘˘˘ي ىر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
ةأا˘ضشن˘˘م˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لاو سصا˘˘خ˘˘ضشألا

يف ةدؤجؤملا ةيضساضسألا تامدخلاو
ليلحت ،رطخلل ةضضرعملا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

نع ةلجضسملا تامؤلع˘م˘لا ن˘ي˘م˘ث˘تو
لمعلاو رطاخ˘م˘لاو ثاد˘حألا رؤ˘ط˘ت

ثادحألا نم تاربخلا باضستكا ىلع
يتلا رؤمألا يهو ةقباضسلا ةلثامملا
سضفرت ةبانع ةيلو ةموادم نأا ودبي
اهيلع ةياضصؤلا ديكأات مغر اهذيفنت
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا مد˘ع ةرور˘ضض ى˘ل˘˘عو
ةرازو تدكأا امك ،ئراط يأا ةيمهأا
نامضض متي هنأا اهتاميلعت يف ةيلخادلا

لمعلا مايأا عيمج لÓخ ةموادملا هذه
تاعاضسلا دعب ةضصاخ عؤبضسألا نم
ةياهن ةلطع لÓخ كلذكو ةينؤناقلا
ةينطؤلاو ةينيدلا دايعألاو عؤبضسألا

نأا ىلع ،عاطقنا نود ةعاضس42 ةدمل
ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘مواد˘˘م˘˘لا نؤ˘˘كت˘˘ت
ة˘ي˘ل˘ح˘˘م˘˘لا تارا˘˘طإلا ن˘˘م ة˘˘يلؤ˘˘لا
كلذكو ةيئلؤلا حلاضصمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ري˘غ˘لا تارادإÓ˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تارا˘طإلا

كانه نؤكي نأا ىلع ةلودلل ةزكرمم
ر˘ئاود˘لا ىؤ˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل داد˘ت˘˘ما

تاراطإا نم انه نؤكتتو تايدلبلاو
هذ˘ه نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
ناحتما لوأا ي˘ف تط˘ق˘ضس ة˘مواد˘م˘لا
ةدجنب طقف قلعتي رمألا نأا مغر ،اهل
را˘ط˘مألا ها˘ي˘ك تر˘م˘غ ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاؤ˘˘م

قلعت ؤل كلاب امف ،مهققضشو مهئايحأا
ريزو دكأاو اذه ،ربكأا ةثراكب رمألا
هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ضضيأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ةيمهأا ءÓيإا ةرورضض ىلع ةميلعتلا

ةكرتضشملا ةبقارملا ةمظنأل ةضصاخ
د˘ضشح لÓ˘خ ن˘م ،تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب

ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘ي˘م˘˘ج
ةيرؤفلا ةجلاعملا لجأا نم ،نيينعملا
يأا ثودح دنع ةرداضصلا تاهيبنتلل

نا˘˘كضسلا نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ثد˘˘ح وأا ل˘˘˘ل˘˘˘خ
،ةجلاعملا نم عؤ˘ن˘لا اذ˘ه˘ل اود˘ق˘ت˘فا

هتميلعت لÓخ نم ريزؤلا دكأا امك
يأا لظ يفو لاؤحألا عيمج يف» هنأا

تاطلضسلا ىلع بجي ،ئراؤط ةلاح
قيضسنتو ذاختا ةضصتخم˘لا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ا˘˘مإا ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
ردضصم ىلع ءاضضق˘لا وأا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل
،ئراؤطلا ةلا˘ح ة˘برا˘ح˘م وأا ر˘ط˘خ˘لا

نا˘كمإلا رد˘ق ا˘ه˘ب˘قاؤ˘ع ن˘م د˘ح˘˘لاو
ةمÓضسلاو نمألا نامضضو ظافحلاو
ة˘ب˘قار˘م˘لا ة˘ي˘ل˘خ نأاو «ة˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا
م˘يد˘ق˘تو داد˘عإا ى˘لؤ˘ت˘ت ةرؤ˘˘كذ˘˘م˘˘لا
،ة˘ن˘ي˘ح˘˘مو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘نآا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
عضضؤلا نع تامؤل˘ع˘م˘لا ر˘ه˘ظ˘ت˘ضست
ريبادت˘لاو تاد˘يد˘ه˘ت˘لاو ر˘طا˘خ˘م˘لاو
تقؤ˘˘لا ي˘˘ف ل˘˘ضسر˘˘تو ةذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو ى˘˘لإا بضسا˘˘ن˘˘م˘˘˘لا

،ةينارمع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو تا˘عا˘م˘ج˘لاو
حرطي ةبانع ةيلو يف ثدح ام نكل
ببضس لؤح تلؤواضستلا نم ديدعلا

ةموادم˘لا هذ˘ه ة˘ي˘لا˘ع˘ف رؤ˘ه˘ظ مد˘ع
نؤ˘˘˘كي يذ˘˘˘لا ل˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘˘كمو
ؤ˘˘ه ا˘˘م˘˘ئاد ه˘˘ل ى˘˘لوألا ة˘˘˘ضسح˘˘˘ضضلا
.نطاؤملا

 نطاوملا لعج امم تاقرطلل عطقو ءايحألا نم ددع ةرسصاحم يف تببسست هينافوط راطمأا طقاسست ةبانع ةيلو تايدلب و ءايحأا فلتخم تدهسش

 مايأا لبق ترذح ةعاسس رخآا

قرـــــغت ةــــباـــنع ةـــــيلو
اهتيلوؤوسسم ةيدلبلا حلاسصم لمحتت ءادوسس ةطقن52

  تاناضضيفلا يف قيقحتلاب بلاطمو قرغي ةنيدملا طضسو

  راذنإلاو ةبقارملا ماظن ةيوقتل عيباسسأا لبق تثدحتسسا

نينطاوملا ةدجن سضفرت ىربكلا رطاخملاو ئراوطلا ةموادم

راطمألا هايم ببسسب تلسش تاقرط و حباسسم ىلإا تلوحت سسرادم

لحب يلاولا نوبلاطي سسيدلا رجح ناكضس
تاناضضيفلا رطخ نم مهتيامحل يلاجعتضسا

ببضسب ةبيضصع ةليل رامع يديضس ةيدلب سسيدلا رجح ةيرق ناكضس سسما سشاع
دنع، هنم نؤفؤختي اؤناك ام ؤهو مهلزانم تحاتجا يتلا راطمألاو تاناضضيفلا

راطملا تببضست ثيح نييضضاملا نيمؤيلا لÓخ «ةعاضس رخآا» ةديرجل مهثيدح
رارغ ىلع ءايحألا ديدع يف تاناضضيفب ةيضضاملا تاعاضسلا لÓخ ةطقاضستملا

،يرفيف81،مجر يجارد، يمي˘هار˘بلا ر˘ي˘ضشب˘لا، ن˘كضسم044،ءاقرزلا ةكرب˘لا
يلع عضضؤلا رمتضسا ام لاح يفو، ىرخألا ءايحألا نم اهريغو، رامع قوزرم
يف ريبكلا رخأاتلا ببضسب أاؤضسألا ةنضسلا هذهل ءاتضشلا لضصف نؤكي دق هيلع ؤهام
فرضص تاؤنق بلغا ةيزهاج مدع نع كيهان جلؤكيربلا ةضسايضس و لاغضشألا
ةيرزملا ةيعضضؤلا نم مهطخضس نع ريبعتلل نينطاؤملا ديدع عفد ام ؤهو، هايملا
زاجنلا يف سشغلاو لاغضشلا يف ريبكلا رخأاتلا ببضسب ةقطنملا اهيلع تتاب يتلا

يف قرغتو لاغ˘ضشÓ˘ل تا˘ضشرو ى˘لإا لؤ˘ح˘ت˘ت ة˘ير˘ق˘لا ءا˘ي˘حاو ل˘خاد˘م ل˘ع˘ج ا˘م
نينطاؤملا ديدع بلاط دقو.رطملا نم تارطق طؤقضس درجمب تاناضضيفلا

لح داجيا و كرحتلا ةرورضض ةيئلؤلاو ةيلحملا تاطلضسلا نم تايعمجلاو
تابارضضلا لظ يف مهب قدحت يتلا تاناضضيفلا رطخ نم مهتيامحل يلاجعتضسا
اؤبلاط امك، نطؤلا تايلو يقاب رارغ ىلع اذه ةيلؤلا اهدهضشت يتلا ةيؤجلا
تاناضضيفلا نم ةقطنملا ةيامح لجأا نم يلاجعتضسا ططخم عضضو ةرورضضب
ةيدلبب ةرضشتنملا خاؤكألاو ةيريدضصقلا تؤيبلا ؤنطاق مهتهج نم ،ثراؤكلاو
تاريذحت عم اضصؤضصخ ،تاناضضيفلا رطخ نم مهتيامحب اؤبلاط  رامع يديضس
تددج يتلاو،مايألا هذه يف راطمأÓل فيثك طقاضست نم ةيؤجلا داضصرلا

رئاضسخ يف تببضست نيأا ةقباضسلا تاؤنضسلا تاناضضيف حبضش ةدؤع نم مهفواخم
عاضضولا نم مهئايتضسا نع ءايحا ةدع ناكضس ىدبا رخآا بناج نم.مهل ةريبك
تاؤنق ةيزهاج مدع ةجيتن راطملا طقاضست دنع اهيف نؤطبختي يتلا ةيثراكلا

ددجتو ةريثكلا هراطمأاب فورعملا لضصفلا اذه لابقتضسإل راطمألا هايم فرضص
تدضس يتلاو اهنم ىلوألا تاخزلا طقاضست عم يضضاملا مضسؤملا ؤيرانيضس
قرغتل ةديدجلا ةينفلا تآاضشنملا ربع ىتح ريّضسلا ةكرح تلقرعو تاقرطلا
تا˘نا˘ضضي˘ف˘لاو تا˘بر˘ضس˘ّت˘لا ؤ˘يرا˘ن˘ي˘ضس كلذ˘ب دد˘ج˘ت˘يو ا˘هرا˘ط˘مأا ي˘ف ة˘ن˘يد˘م˘لا

ةطرافلا تاؤنّضسلا لاؤط اهثودح مهاضسي ملو اهيلع اندؤعت يتلا تاعاطقنإلاو
ديدع ديضسجتو زاجنا مغر لكضشملا اذه ىلع ءاضضقلل نيلوؤؤضسملا ةميزع زه يف
يتلا ريهطتلاو فيظنتلا تايلمع ىلا ةفاضضإا راطإلا اذه يف ةجردنملا عيراضشملا

تاطلضسلاو اذه لك ثدحيو،هلبق سسيلو لكضشملا ثودح دعب ىرجت ام ابلاغ
ءرملا دجي لو يمضسؤملا لكضشملا اذه هجاؤت نأا نع ةرجاع وأا ةمئان ةيلحملا
نييلحملا نيلوؤؤضسملا لبق نم بجاؤلا ءادأا يف ريضصقتلا لإا اريضسفت مؤنلا اذهل
نم لجضسي اميف ،ماهتلا عباضصأا مهيلإا هجؤت نيذلا نؤبختنملا مهضسأار ىلعو
يدافتل بضسانملا تقؤلا يف ةدعلا اودعي مل مهنأل فورظلا هذه لثم يف ثراؤك

U°Édí. Ü. رهاؤظلا هذه

 بتاكملا لخاد راطمألا هايم برسست ببسسب

 رامع يديضس ةيدلب لامع
 نوجتحي نونطاوملاو لمعلا نع نوفقوتي

اؤماقو لمعلا نع رامع يديضس ةيدلب ؤفظؤمو لامع سسمأا ةحيبضص فقؤت
هايم برضست ببضسب كلذو ةيندملا ةلاحلا كيبابضش سصخألابو مهبتاكم قلغب
عاضضوألا ببضسبو بتاكملا لك ترمغ دق راطمألا هايم ثيح اهيلإا راطمألا
نأا امك ةيدلبلاب نيلوؤؤضسملل ماتلا بايغلا لظ يف اهب نؤلمعي يتلا ةيرزملا

ةرم لك يفو ةيانبلا ةينب ءارتها ببضسب ةيثراك ةلاح يف دجؤي ةيدلبلا رقم
بناج ىلإا بتاكملا قرغت هايملاو نيرمألا نؤناعي نؤفظؤملا راطمألا طقاضستت
تاهجلا تمضصو يثراكلاو يرزملا عضضؤلا اذه مامأاو مهضسوؤور قؤف ةرطقلا
ةحلضصم سصخألابو مهبتاكم قلغو لمعلا نع فقؤتلاب نؤفظؤملا ماق ةينعملا
ىلع نيدفاؤلا ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا ءا˘ي˘ت˘ضساو ط˘خ˘ضس را˘ثأا ا˘م اذ˘هو ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘لا˘ح˘لا
ةضسام ةجاح يف مه نيذلا ةيندملا ةلاحلا قئاثو جارختضسا لجأا نم كيبابضشلا
دÓيملا تاداهضشو ةماقإلا تاداهضش رارغ ى˘ل˘ع د˘ي˘عاؤ˘م˘ب ن˘ي˘ط˘ب˘تر˘مو ا˘ه˘ي˘لإا

نأا ةضصاخو ةيكاردإلا تافلملا يف ةبؤلطملا ةيندملا ةلاحلا قئاثو نم اهريغو
ىلع يذلا يعماجلا لؤخدلا ليجضستو فيظؤتلا ةقباضسم عم نمازت تقؤلا
نيبلاطم ةيدلبلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو اؤنضش نينطاؤملا نأا ثيح باؤبألا
ةلحر يف مهو لاقي امك اهضشورع ىلع ةيلاخ ةيدلبلا نكلو لوؤؤضسم يأا ةلباقمب
مهتهج نمو هعم ل بئان وأا لوؤؤضسم دجاؤت نود رخآل بتكم نم ثحبلا
دج فورظ يف نؤلمعي مهف لمعلا فورظ نيضسحتب نؤبلاطي نؤفظؤملا

دنع راطمألا هايم تابرضست ةضضرع يهف مهبتاكم ةئيهت مادعنا ةجيتن ةيرزم
تارطق اهب لمعلا بعضصي ةيئام كرب ىلإا بتاكملا لؤحتتو راطمألا طقاضست
ةيدل˘ب˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا تا˘نا˘ضضي˘ف˘لا ة˘ل˘ب ن˘ي˘ط˘لا دازا˘مو م˘ه˘ضسوؤور قؤ˘ف ر˘ط˘م˘لا
قرغو تاناضضيفلا ببضسب لقنتلا ةبؤعضص نودجي ةيدلبلا ىلع نودفاؤلاف
تاعؤلابلا دادضسنا ءارج اد˘ي˘ع˘ب سسي˘لو ة˘يد˘ل˘ب˘لا ما˘مأا ثد˘ح˘ي اذ˘هو تا˘قر˘ط˘لا

ةلاحلا قئاثو جارختضسا لجأا نم ةيدلبلا رقم ىلإا لؤضصؤلا دنع دادزت ةاناعملاو
كيبابضشلا اودجيل قيرطلا يف ريضسلا ءانعو ةيؤجلا فورظلا هذه يف ةيندملا

ؤه مؤيلا سضورفملا نم هنأا ةضصاخ مهيلإا عمتضسي دحأا لو مههؤجو يف ةقلغم
ل˘ف˘كت˘ل˘ل تا˘ط˘ل˘ضسلاو ن˘ي˘لوؤؤ˘ضسم˘لا فر˘ط ن˘م ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا مؤ˘˘ي

MƒQjá aÉQì . نينطاؤملا لكاضشمو تلاغضشناب

تايدلبلا نم ديدعلا يف

ةضساردلا دعاقمب قاحتلإلا نم ذيمÓتلا مرحت تاناضضيفلا
نكمتي مل ثيح ،ةضساردلا دعاقمب قاحتللا نم ةيؤبرتلا تاضسضسؤؤملا نم ديدعلا ذيمÓت نينثلا ىلإا دحألا ةليل ةبانع تايدلب نم ديدعلا يف تعقو يتلا تاناضضيفلا تمرح
نه نمرحف تانب سسيداب نبا ذيمÓت امأا ،نيضسح ةلضسع ةضسردم هايملا ترمغو ،ينؤبلا ةيدلب ءايحأا يف اهيف نؤنطقي يتلا تارامعلا نم جورخلا نم ذيمÓتلا نم ديدعلا

ىلفضسلا ماضسقألا هايملا ترمغو تاناضضيف اضضيأا تعقو امك ،«نؤلؤكل» يبعضشلا يحلا ىلإا ةيدؤؤملا قرطلا لماك يف تاناضضيفلا ببضسب ةضسضسؤؤملا ىلإا هجؤتلا نم كلذك
.ببضسلا سسفنل سسمأا ةضساردلا نم ةبانع تايدلب فلتخم يف ىرخألا ةيؤبرتلا تاضسضسؤؤملا نم ديدعلا ذيمÓت نكمتي ملو ،ةزارخب ميهاربا يلفلف ديهضشلا ةيئادتبل
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تاعاسسلا للخ ةبانع ةيلو تدهسش
نم ةريبك ة˘ي˘م˘ك ط˘قا˘سست ة˘ي˘سضا˘م˘لا
ءايحأا اه˘ها˘ي˘م تر˘م˘غ ي˘ت˘لا را˘ط˘مألا
نم ديدعلا ىلإا تللسست لب اهلماكب
ق˘باو˘ط˘لا ي˘˘ف ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا ق˘˘ق˘˘سشلا
تفقو .ينوبلا ةيدلب زكرمب ةيلفسسلا
ى˘ل˘ع ،سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص ،«ة˘عا˘سس ر˘˘خآا»
ةراز˘غ˘ب را˘ط˘مألا ط˘قا˘سست تا˘ف˘ل˘خ˘˘م
ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا ى˘˘لإا د˘˘حألا ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل لاو˘˘˘ط
تنا˘ك ثي˘ح ،سسمأا ى˘ت˘ح ا˘ه˘ل˘سصاو˘˘تو

«30 ةر˘سضخو˘ب» ي˘ح ن˘م ا˘ن˘ت˘قل˘ط˘نا
يتلا ةبرتألاو لاحوألا ترمغ يذلا

ه˘ن˘م ر˘ي˘ب˘ك اءز˘ج لو˘ي˘سسلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘فر˘˘ج
د˘˘˘ج˘˘˘سسم ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م اد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
ى˘عد˘ت˘˘سسا ا˘˘م و˘˘هو «نور˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا»
للخ نم مهسسفنأاب لخدتلا ناكسسلا
ةوقب قفدتت يتلا هايملل كلاسسم قسش
ح˘سضوأا ثي˘ح ،ة˘˘ب˘˘سضه˘˘لا ى˘˘ل˘˘عأا ن˘˘م
رر˘كت˘ي ل˘كسشم˘˘لا اذ˘˘ه نأا˘˘ب نا˘˘كسسلا
حلا˘سصم˘لا ن˘م او˘ب˘ل˘ط م˘ه˘نأاو ا˘يو˘ن˘سس
ةي˘سضر˘ع تا˘عو˘لا˘ب ح˘ت˘ف ة˘سصت˘خ˘م˘لا
ي˘ت˘لا لو˘ي˘سسلا ةد˘ح ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘˘ل˘˘ل
بو˘سسن˘م عا˘ف˘ترا ي˘ف ا˘سضيأا تب˘ب˘سست

جودزملا قيرطلا ىوتسسم ىلع هايملا
رورملا ةكرح تحبسصأا يذلا ديدجلا
ىوتسسم ىلع امأا ،ةليحتسسم هبسش هيف
دقف ةيدلبلا زكرمل يسسيئرلا جرخملا

،هايملا˘ب ا˘ما˘م˘ت هداد˘ن˘سسا ى˘ل˘ع ا˘ن˘ف˘قو
ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م راو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
ءلكو ىدحإا ةهج نمو «سشأا.يت.يج»
باحسصأا ىلع متحت ثيح ،تارايسسلا
ط˘سسو م˘ه˘جاردأا ةدو˘ع˘لا تا˘ب˘كر˘˘م˘˘لا
وحن هجوتلاو ةريبك ةيرورم ىسضوف

«30 ةرسضخوب» يح ربع ةبانع ةنيدم

،44 مقر ينطولا قيرطلا هاجتاب هنمو
يح وحن تناكف ةيلاتلا انتهجو امأا
همسسا حبسصأا يذلا «دايز نبا قراط»
مسسوم لك يف تاناسضي˘ف˘لا˘ب ا˘نر˘ت˘ق˘م
.ءاتسش

تادادع نم تبرتقا هايملا ..دايز نبا قراط يح
اهتايلوؤوسسم نم لسصنتت تاطلسسلاو ءابرهكلا

ىلع «دا˘يز ن˘با قرا˘ط» ي˘ح˘ب ا˘ن˘ف˘قو
ترمغ نيذلا ناكسسلل ةريبك ةاناعم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘خاد˘˘م را˘˘ط˘˘مألا ها˘˘ي˘˘م
ني˘ف˘ظو˘م˘لا ع˘ن˘م ا˘م و˘هو تارا˘م˘ع˘لا

تاسسسسؤوملاب قاحت˘للا ن˘م لا˘م˘ع˘لاو
رمألاو اهيف نولمعي يتلا تارادإلاو

م˘ل ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مل˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ه˘˘تاذ
ناكسسلا دكأا ثيح ،سسرادملاب اوقحتلي
حابسصلا تاعاسس ذنم اودجنتسسا مهنأاب
،ةيندم˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘سصم˘ب ى˘لوألا

ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لاو ة˘يلو˘لا ح˘لا˘سصم
مغر ،مهتدجن متي مل هنأا لإا ،ريهطتلل
راط˘مألا ها˘ي˘م نأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا
ي˘ف ءا˘بر˘ه˘كلا تاداد˘˘ع ن˘˘م بر˘˘ت˘˘قا

سضفر ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأاو «61 ب» ةرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ددع ررق ،كرحتلا ة˘ي˘سضو˘لا تا˘ه˘ج˘لا

رهجل مهسسفنأاب كرحتلا ناكسسلا نم
ه˘ي˘جو˘ت˘ل يرا˘ج˘م ق˘سشو تا˘عو˘لا˘ب˘لا
ايدافت كلذو تارا˘م˘ع˘لا ف˘ل˘خ ها˘ي˘م˘لا
لخادم ريرحتو ءوسسأا وه ام ثودحل
هايملا ةسضبق يف تناك يتلا تارامعلا

نود ايونسس رركتي يذلا دهسشملا وهو
ان˘كا˘سش ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا كر˘ح˘ت نأا
.هلحل

ريديإا تاسسيع يح يف ققسشلا رمغت هايملا
اهل يغسصي نم دجت مل ةثاغتسسلا تاءادنو

بوسص اهدع˘ب «ة˘عا˘سس ر˘خآا» ته˘جو˘ت
ي˘نا˘ع˘ي يذ˘لا «ر˘يد˘يإا تا˘سسي˘˘ع» ي˘˘ح
لكسشم نم ايونسس اسضيأا مه هناكسس

ىلإا ،راطملا هايم فرسص ماظن فعسض
ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي ي˘˘ح˘˘لا اذ˘˘ه نأا ة˘˘جرد

ىلإا ةراسشإا يف) «كيناتيت» يح سضعبلا
يت˘لا ة˘يز˘ي˘ل˘ج˘نإلا كي˘نا˘ت˘ي˘ت ة˘ن˘ي˘ف˘سس
ناك ثيح ،(طيحملا سضرع يف تقرغ
ىلإا عامتسسلل ناكسسلا ىلإا انلوسصو
ىلإا رظن˘لا˘ب ل˘ي˘ح˘ت˘سسم م˘ه˘تلا˘غ˘سشنا
نكمت نأا ريغ ،هايملا بوسسنم عافترا

نمو ايفتاه مهسضعب عم لسصاوتلا مم
ى˘ل˘ع ل˘سسار˘ت˘˘لا تا˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت لل˘˘خ
نأاب انل اودكأا ثيح ،ةيكذلا فتاوهلا

03 زهاني ققسش لخاد هايملا بوسسنم
تحبسصأا ةريخألا هذه نأاو ر˘ت˘م˘ي˘ت˘ن˘سس
رمألا وهو ءابرهكلا ذخآام نم ةبيرق
روسصلا للخ نم هيلع انفقو يذلا

امك ،انل اهولسسرأا يتلا تاهويديفلاو
ح˘لا˘سصم˘ب او˘ل˘سصتا م˘ه˘نأا˘ب او˘˘ح˘˘سضوأا
ئراوطلا ةموادم ،ةي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا

اهريغو ةيدلبلا ،ةيلولا ىوتسسم ىلع
˘- ل˘خد˘ت˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصم˘˘لا ن˘˘م
طقاسست نأا مغر ،مهتدجنل -مهبسسح
دقعي دق ام وهو فقوتي مل راطمألا
ىدل ان˘سسم˘ل د˘قو اذ˘ه ،ر˘ث˘كأا ع˘سضو˘لا
ةريبك ةلاح يحلا ناكسس نم ديدعلا

ةيلحملا تاطلسسلا هاجت بسضغلا نم
ةفاك ن˘م تل˘سصن˘ت ا˘ه˘نأا˘ب او˘لا˘ق ي˘ت˘لا

.اهتايلوؤوسسم
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ةنيدم ناكسس سسمأا حابسص ظقيتسسا

تقرغا يتلا هايملا  عقو ىلع راجحلا

اهعم تفرج نا دعب تاقرطلاو ءايحألا

يلع ةمكارتملا تاروذاقلاو خاسسوألا

تا˘عو˘لا˘ب˘لا داد˘سسنإا ءار˘ج ة˘˘ف˘˘سصرألا

ةئيهت ةداعإا لاغسشأا تافلخمو ةبرتألاب

بناج ىلإا اهرفح مت يتلا تاقرطلا

فرسص تاو˘ن˘ق د˘يد˘ح˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا

ىلع نيرهسش دنم تقلطنا يتلا هايملا

ىلإا ىدأا امم زكرم راجحلا ىوتسسم

بايغ لظ يقو يسسيئرلا قيرطلا قلغ

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا لا˘غ˘سشأا ءار˘ج تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ءايحلا ىلإا برسستتل هايملا تمكارت
يدلا رملا تاقرطلا قلغتو ةرواجملا

ءايحألا نيب نمو ةمراع يسضوف قلخ
ح˘لا˘سص يو˘ط˘ع ي˘ح ارر˘سضت ر˘ث˘˘كألا
ع˘ي˘م˘˘ج سسمأا حا˘˘ب˘˘سص تق˘˘ل˘˘غأا يذ˘˘لا
ها˘ي˘م بب˘سسب ه˘ي˘لإا ة˘يدؤو˘م˘لا ذ˘فا˘ن˘˘م˘˘لا

نكسسم04 يح تقرغأا يتلا راطمألا
لوسصولا نينطاوملا يلع ردعت امم
يوطع يحل ةعباتلا ىرخألا ءايحلا

ها˘ي˘م˘لا تر˘م˘غ يذ˘لا را˘م˘ع سسرا˘˘مو
لازام يتلا ةسشهلا تايان˘ب˘لا˘ب م˘ظ˘ع˘م
لظ يف ليحرتلا نورظتني اهونطاق
تا˘˘ن˘˘كسسلا زا˘˘ج˘˘نإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ءا˘˘˘ق˘˘˘ب
د˘ح ى˘لإا ة˘ف˘قو˘ت˘م م˘ه˘ل ة˘سصسصخ˘م˘˘لا

لخدملا قلغأا امك رطسسلا هذه ةباتك
ببسسب راج˘ح˘لا ة˘م˘كح˘م˘ل يذا˘ح˘م˘لا
ايرورم اماحدزا قلخ امم ةئيهت لاغسشا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا ى˘لإا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا˘˘ب ع˘˘فدو
روحم ربع لوخدلل  عيرسسلا قيرطلا
راتخم ةطيبسش وحن يدؤوملا نارودلا
ةعرزم ق˘ير˘ط ر˘ب˘ع ا˘هد˘ع˘ب او˘ل˘خد˘ي˘ل
يدلا قيرطلاب رهاطلا دمحم بوجحم
رفح مت امي˘ف ة˘ي˘ثرا˘ك ةرا˘ح˘ب د˘جاو˘ت˘ي
بو˘ب˘ح˘لا ناو˘يد˘ل يذا˘ح˘˘م˘˘لا ءز˘˘ج˘˘لا

سسف˘˘˘˘ن ةءي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت نود كر˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لاو
قيرطلا اهيلع دجاوتي يتلا ةيعسضولا
ةكسسلاو ةسضهنلا ةسسردملل يذاحملا
حلاسص ريغ حب˘سصأا يذ˘لاو ة˘يد˘يد˘ح˘لا

را˘ج˘ح˘لا ق˘ير˘ط اذ˘كو لا˘م˘ع˘ت˘˘سسإل˘˘ل

تقرغأا دقو اذه راطملا وحن يدؤوملا

ديدجلا يحلا نم لك راطمألا هايم

م˘ير˘م ة˘سسيد˘ق˘لا ءا˘ي˘حأاو ة˘يرو˘˘مز˘˘لاو

تلوحت يتلا ةسسيرحلاو كيب مادمو

لاحوألاب ءيلم كلاسسم ىلإا اهتاقرط

ةريبك رمدت ةلاح عسضولا فلخ دقو

بايغ لظ يف نينطاوملا طاسسوأا يف

نع تباغ يتلا ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

يتلا عيراسشم˘لا زا˘ج˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ب˘ت˘ت

لولح عم انمازت ةفيعسض ةريتوب ريسست

.ءاتسشلا لسصف

¯ hd«ó gô…
،ةيسضام˘لا تا˘عا˘سسلا لل˘خ ،تدد˘ج˘ت
نب» ةديدجلا ةن˘يد˘م˘لا نا˘كسس ةا˘نا˘ع˘م
نأا د˘ع˘ب كلذو «ةدو˘ع ن˘ب ى˘ف˘˘ط˘˘سصم
ن˘م د˘يد˘ع˘لا را˘ط˘مألا ها˘˘ي˘˘م تر˘˘م˘˘غ
يف رخآلا اهسضعب قرغ يتلا ءايحألا
ىلع ىرخأا ةرم دكؤوي ام وهو لاحوألا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا لا˘˘ج˘˘˘ترلا
هذ˘ه ي˘ف تز˘ج˘˘نأا ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا
نأا نود رييلملا تمهتلا يتلا ةنيدملا
طقاسست مامأا ىتح دومسصلا يف حجنت
.راطمألا

نب» ةديدجلا ةن˘يد˘م˘لا نا˘كسس ى˘نا˘ع
ة˘عا˘ط˘ق˘م˘لا˘ب «ةدو˘ع ن˘ب ى˘ف˘ط˘˘سصم

للخ نيرمألا سشيرلا عارذ ةيرادإلا

لاز˘˘ت ا˘˘مو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘عا˘˘˘سسلا

ةجيت˘ن كلذو ة˘ل˘سصاو˘ت˘م م˘ه˘تا˘نا˘ع˘م

نودو ةراز˘˘غ˘˘ب را˘˘ط˘˘˘مألا ط˘˘˘قا˘˘˘سست

ةر˘ي˘خألا هذ˘ه تر˘ه˘ظأا ثي˘ح ،ف˘قو˘ت

هايم فرسص ةكبسش فعسض ىرخأا ةرم

ل يتلا ةديدجلا ةنيدملا يف راطمألا

ثيح ،اهمسسا ىوسس ةدجلا نم لمحت

ةروطتم ةمظنأا ىلإا ءوجللا متي مل

نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب را˘ط˘مألا ها˘ي˘˘م فر˘˘سصل

لوقت ةيزكرملاو ةيلحملا تاطلسسلا

اهنأاو ةيكذ نوكتسس ةنيدملا هذه نأاب

ةربتعم ةي˘لا˘م ة˘ف˘ل˘غأا ا˘ه˘ل تسصسصخ

يف عقاولا نأا ر˘ي˘غ ،كلذ˘ك ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ل

ةفاسضإلابف ،كلذ ريغ لوقي ناديملا

طسسبأا بايغب ةق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ل˘كا˘سشم˘لا

تفرسص يتلا رييلملا نإاف ،تامدخلا

تبهذ اهنأاب نيبت فرسصلا ماظن ىلع

نم ريثكلاب مت اهزاجنإا نأا امك ،ءابه

يعامتجلا م˘ل˘سسلا ءار˘سشل لا˘ج˘ترلا

تا˘˘˘ن˘˘˘كسسلا ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت لل˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م

،اهنم دافتسسا نم ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةرظن بايغ رهظي رمألا اذه نأا امك

هذه لعج اهللخ نم متي ةيفارسشتسسا

ى˘˘ل˘˘ع ةردا˘˘ق ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا

ريفوت عم تلئاعلا فلآا باعيتسسا

ريغ ،سشيعلل ةمئلملا فورظلا مهل

اهليحرت˘ب تحر˘ف ي˘ت˘لا تل˘ئا˘ع˘لا نأا

كلذ نأا را˘ب˘ت˘عا˘˘ب سشير˘˘لا عارذ ى˘˘لإا

يتلا هايم˘لا ع˘م ا˘ه˘تا˘نا˘ع˘م ي˘ه˘ن˘ي˘سس

ة˘سشه˘لا م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كسس ر˘˘م˘˘غ˘˘ت تنا˘˘ك

ر˘سصا˘ح˘تو ة˘يو˘سضو˘ف˘˘لا م˘˘ه˘˘تو˘˘ي˘˘بو

،اهيف نون˘ط˘ق˘ي او˘نا˘ك ي˘ت˘لا ءا˘ي˘حألا

سسف˘ن نو˘ه˘˘جاو˘˘ي م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا اود˘˘جو

نأا قر˘˘ف ع˘˘م ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ل˘˘˘كا˘˘˘سشم˘˘˘لا

ام ىلع رفوتت ل ةيرادإلا ةعطاقملا

ىلع مهتدعاسسمل تايناكمإا نم مزلي

ودبي يذلا عسضولا اذه نم جورخلا

اذإا ىلإا لبقتسسملا يف ريغتي نل هنأا

لماع˘ت˘لا ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا ترر˘ق

يف ة˘م˘ئا˘ق˘لا ل˘كا˘سشم˘لا ع˘م ة˘يد˘ج˘ب

.ةديدجلا ةنيدملا

 ج’وكيربلا ببشسب دوشسأا ءاتشش نم

ءاـيحأا ةدـع رـسصاحت لوـيسسلاو
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ةيلحملا تاطلشسلا ذختت ملام دوشسأا ءاتشش نم ترذح نأا طرافلا دحأ’ا ددع يف ةعاشس رخأ’ قبشس دق و تاونشس ذنم رركتملا عشضولا اذه ىلع اطخاشس

ةثاغتشسإ’ا تاءادنل تاطلشسلا ةباجتشسإا مدع نم مهشضاعتمإا نع اوربع ناكشسلا

تارامعلل ةيلفسسلا قباوطلا رمغت هايملاو قرغت ينوبلا ءايحأا نم ديدعلا

  تاعولابلا تقلغأا  تاقرطلا  ةئيهت لاغششأا

   هاـــيملا يــف قرــغت راــجحلا

ةيشصولا تاهجلا ءابغ يف قرغت ةيكذلا ةنيدملا

راطمألا تطقاسست املك قرغتو رييÓملا تمهتلإا ..ششيرلا عارذ

 تاونشس4 نم رثكأ’ ةرثعتم عيراششم لازت ’ اميف

اتويب رمغت ةينافوطلا راطمألا
لورسصلا يحب تاقرطو ةيوسضوف

اراطمأا سسمأا لوأا ةليل ذنم ينوبلا ةيدلبل ايرادإا عباتلا لورسصلا يح دهسش
ةيلو تايدلبو ءايحأا رارغ ىلع ةيدعر قعاوسصب ةبوحسصم ةينافوط
يحلا ناكسس طاسسوأا يف ةيقيقح ئراوط ةلاح يف ببسست امم ةبانع
ةيورتلا ةقطنم رارغ ىلع لزانملا نم ديدعلل راطمألا هايم قفدت ببسسب
لوحت نع لسضف (يوانسسح )  ةقطنمب ةيوسضوفلا تويبلاب كلذكو
عقاوم داور .ةريثكلا رفحلا ءارج يئام عقنتسسم ىلإا يسسيئرلا قيرطلا
اروسصو تاهويديف اولوادت ركابلا حابسصلا ذنم يعامتجلا لسصاوتلا
هوفسصو ام ببسسب يحلا ونطاوم اهنم يناعي يتلا ةاناعملا مجح رهظت
يذلا يسسيئرلا جهنلا عورسشمب كلذب نيلدتسسم جلوكيربلا ةسسايسسب
مغر لاغسشألا هب هتنت مل يذلا ارخؤوم ةبانع ةيلول ماعلا نيمألا هراز

يتلا قيرطلا ديبعت ةيلمع لجأا ام هقلطنا ىلع تاونسس4 رورم
هب رورملا تلعج ةيئام تاعقنتسسم ىلإا ةريخألا راطمألا ببسسب تلوحت
ببسسب ةياغلل ابعسص ارمأا نيلجارلاو تابكرملا باحسصأا لبق نم ءاوسس
امك نيموك لو روفينملا ةقطنم رارغ ىلع ةدكارلا راطمألا هايم

انكسسم07 يح ةئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم ة˘يد˘عر˘لا را˘ط˘مألا لو˘ي˘سس تقر˘غأا
ينوبلا ةيدلب ىلإا نولقنتي نييحلا يلثمم لعج يذلا رمألا يوانسسح
راطمألا هايم سصوسصخب مهلاغسشنا مهيلإا لقنل ةيدلبلا يلوؤوسسم ةلباقمل

057 نأاب ددسصلا اذه يف نيدكؤومو .يحلل ةيولعلا ةهجلا نم يتأات يتلا
زاجنإا ةرورسض ىلع نيددسشم يحلا ةئيهتل يفكت ل ميتنسس نويلم
يلاتلابو تاناسضيفلا نم يحلا ةيامحل راطمألا هايم فيرسصتل يراجم
.راطمألا هايم ببسسب فارجنلا نم ةئيهتلا عورسشم ىلع ةظفاحملا

ابلط عفر هنأا لورسصلا يحل ةيمنتلا ةيعمج سسيئر دكأا ددسصلا اذه يفو
ةدايزو عورسشملل ةينقتلا ةقاطبلا يف رظنلا ةداعإل ةيدلبلا حلاسصمل
ةسساردلا ريسصم نع قايسسلا تاذ يف لئاسستم .هل دوسصرملا غلبملا
لاجآا نعو تاناسضيفلا نم لورسصلا يح ةيامحل ةيدلبلا لبق نم ةدعملا
هتهج نمو .يحلل يسسيئرلا قيرطلا ةيسسكتو ةئيهت عورسشم ءاهتنا
ةيخانملا تابلقتلا ببسسب ةبعسص ةايح نوسشيعي روفينملا يح ناكسس
يحلا تلوح يتلا نيريخألا نيمويلا يف ةطقاسستملا ةريزغلا راطمألاو
تلعجو تويبلل لاحوألا ةرسصاحم نع ةدايز ةيئام تاعقنتسسم ىلإا

ةئيهتلا مادعنا ءارج ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘سص ا˘ه˘ن˘م جور˘خ˘لاو لو˘خد˘لا ة˘م˘ه˘م
يناكسسلا عمجتلا اذه نإا «ةعاسس رخأا »ل يحلا يلثمم لوقي .ةيرسضحلا

تاونسس ىلإا هتأاسشن خيرات دوعي ةمسسن فلأا3 نم ديزأا هب نطقي يذلا

نينسسلا بقاعت مغرو نآلا نم ةنسس03 لبق ام ىلإا يأا تانينامثلا
ةئيهت ل ةياغلل يرزم لازي ل عسضولا نأا لإا ةيدلبلا ةيبعسشلا سسلاجملاو
يف ماعلا سصيخسشتلاب ةيمنت لو ةيمومع ةرانا لو تاقرطلل ديبعت لو
لاحوألا و يحلل ةيلفسسلا ةهجلاب لزانملا رمغت لازت ل راطمألا هايم
ىلإا نسسلا رابكو راغسصلا لافطألاو ذيملتلاو ناكسسلا ةايح تلوح
تابرسستلاو ةنسس لك يف ءاتسشلا لسصف لولح عم يقيقح سسوباك
نع نينطاوملا ءلؤوه ثدحتو .جرح لو ثدح برسشلا هايمل ةيئاملا
ىرخألا يه يتلا «ةروتعوب ميرم» ةطسسوتم طيحمل يثراكلا عسضولا
كربو تاعقنتسسم نع ةرابع اهطيحم تاب ثيح ةيرزم ةيعسضو يف
يلاو ةرايزب سسما اوبلاط ةيوسضوفلا تويبلا ينطاق مهتهج نم  ةيئام
اهيف نوسشيعي يتلا ةانا˘ع˘م˘لا م˘ج˘ح ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل م˘ه˘ل ة˘با˘ن˘ع ة˘يلو
هذه مجح نم مهسصلخت م˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘كسس ة˘سصح سصي˘سصخ˘ت˘ب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م
ببسسب نيرملا نوناعي اوتاب نيذلا يوانسسح ةقطنمب رارغ ىلع ةاناعملا

YÉO∫ GCe«ø.ةيوسضوفلا مهتويب ىلا راطمألا هايم قفدت

 راطمأ’ا هايم قفدت ببشسب

نوجتحي ةيوسضوفلا تويبلا ونطاق
راجحلاب قيرطلا عطقب

ىلع قيرطلا قلغ ىلع نينثإلا سسمأا نينطاوملا نم ديدعلا مدقأا
نم ،راجحلا ةيدلبب ،ةناطلسسب فورعملا يجارد تاسشوه يح ىوتسسم
ونطاق. راطمألا هايمب مهلزانم قرغ ببسسب يواسضوفلا ناكسس فرط
ةناطلسسب يسسيئرلا قيرطلا عطقب احابسص اوماق ةيوسضوفلا تويبلا
ةيطاطملا تلجعلا يف نار˘ي˘ن˘لا مار˘سضإا˘بو  سسيرا˘ت˘م˘لاو ةرا˘ج˘ح˘لا˘ب
للسش يف ببسست ام ةسشهلا مهلزانمل راطمألا هايمب قفدت ببسسب
ءلؤوه ةئدهتب نمألا حلاسصم تماق اميف زكرم راجحلا طسسوب يرورم
بلاطو .ةينعملا تاطلسسلل مهلاغسشنإا عفرل ن˘ي˘ب˘سضا˘غ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
مجح ىلع فوقولل مهيحل نيلوؤوسسملا ةرايز ةرورسضب نيجتحملا
تداز يتلاو تاونسس ةدع رادم ىلع اهيف نوطبختي يتلا ةاناعملا
مهيح تسسم يتلا ةريخألا تا˘نا˘سضي˘ف˘لاو ة˘يو˘ج˘لا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا˘ب اءو˘سس
ىلع ةيدلبلا ءانبأا نم نينطاوملا تارسشع هب نطقي يذلا يواسضوفلا

ةيوسضوف تويب ةدع تريغ دق ةيرطملا لويسسلا تناكو .مهريبعت دح
ريزغلا باهتلا ببسسب يحلل يسسيئرلا قيرطلا تقرغأاو ةناطلسس يحب

فلتخم هتفرع ام رارغ ىلع ةيسضاملا ةعاسس69 رادم ىلع هايملل

YÉO∫ GCe«ø.ةبانع ةيلو قطانم

 رامع يديسس يف يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
ببسستي ام وهو راطمألل ريزغلا لطاهتلاو تعقو يتلا ةيوجلا تابارطسضلا دعب رامع يديسس ةيدلبب ءايحألا نم ديدعلا يف يئابرهكلا رايتلا عطقنا
.ةيراجتلا تلحملا باحسصأاو ناكسسلاو نينطاوملا ءايتسسا تاعاطقنلا هذه تراثأاو ،ءابرهكلا تلوحم يف باطعاو ةيئابرهك تارارسش ثودح يف
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حÓ˘˘سصإاو نا˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا

عسضولا نأا ،ديزوب نب نامحرلا دبع ،تايفسشتسسملا
ةيبطلا مقطأ’ا نأا اح˘سضو˘م اد˘ج ق˘ل˘ق˘م ي˘ئا˘بو˘لا
سسوريف يسشفت دسض اهبرح يف اريثك تدهُجأا

افيسض هلوزن لÓخ ةحسصلا ريزو راسشأاو .انوروك
ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ى˘لإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عاذإ’ا مورو˘ف ى˘ل˘ع
ي˘هو ف˘سشاو˘كلا ن˘م عاو˘˘نأا ة˘˘ثÓ˘˘ث مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست
،«كينيجيتنأا» و «ي˘جو˘لور˘ي˘سسلا» ،«رآا.ي˘سس.ي˘ب»
رئازجلا اهل˘م˘ع˘ت˘سست ي˘ت˘لا ف˘سشاو˘كلا نأا اد˘كؤو˘م
ةدروتسسم تناك انوروكب نيباسصملا سصيخسشتل
ل˘ي˘ل˘ح˘ت نأاو ،ة˘˘ظ˘˘ها˘˘ب را˘˘ع˘˘سسأا˘˘ب جرا˘˘خ˘˘لا ن˘˘م
رابتعاب ةريبك ةينازيم هل تدسصر «رآا.يسس.يب»

نم ةئاملاب09 نع فسشكي هنوك ظهابلا هرعسس
نإا د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘با˘˘سصإ’ا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن

نأا ىنمتأا نكلو ةرفوتم ةيناديملا تايفسشتسسملا

عسضولا بلطتي املو ةجردلا هذه ىلإا لسصن ’

قدنف دجوي ثيح لكسشم يأا دجوي ’ اهلÓغتسسا

متيو اريرسس052 نم ىفسشتسسمك زهج ريبك

نب نامحرلا دبع ثدحتو .نيجسسكأ’اب هديوزت

يف انوروك ءابوب ةباسصإ’ا ت’اح نع ،ديزوب

تاعامتجا كانه تناك» لاقو .يسسردملا طسسولا

لوخدلا لوح ءارزولا سسلجمو ةموكحلا سسلجم

ةياقول عبتملا يحسصلا لوكوتوربلاو يسسردملا

ةحسصلا ريزو دكأاو .«ءابولاب ةباسصإ’ا نم لافطأ’ا

Óبقتسسم ،عافترÓل ةحسشرم انوروك تاباسصإا نأا

لزانملا يف د’وأ’ا كرتنسس له لءاسستي عيمجلاو

لمع يملعلا سسلجملا نأا حسضوأاو .ةسسردملا وأا

تايسصو˘ت˘لا م˘ه˘ل مد˘قو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘ي˘م˘ج ع˘م

ةرازو اهنيب نم ءابولا ةحفاكمل ةمزÓلا ةيحسصلا

ةيروهمجلا سسيئر ةقفر انررق» فاسضأاو .ةيبرتلا
ةديدسش تايسصوتب يسسردملا لوخدلا فانئتسسا

لوأ’ا ريزولا ةقفر انرز» عباتو .«ةمراسصو ةيوقو
انفقوو ،ةفلجلا ةي’و اهنيب نم، تاي’ولا ديدع
اذ˘كو سسراد˘م˘لا˘ب لو˘كو˘تور˘ب˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘˘ع
سسرادملا نأا عاطقلا ريزو دكأاو .«لظلا قطانمب
ةيملعلا ةنجللا اهتمد˘ق ي˘ت˘لا تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ع˘ب˘ت˘ت
ةسسردم كانه تناك اذإا» :ريزولا عباتو .اهريفاذحب
ة˘ي˘ح˘سصلا تا˘ي˘سصو˘ت˘˘لا ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ’ ة˘˘سسسسؤو˘˘م وأا
يندرت موي لك» :لاقو .«انيف نمكي ’ لكسشملاف
يوتحت ،ةيبرتلا ريزو فرط نم ةيسضمم ريراقت

ن˘ي˘م˘ل˘ع˘م˘لاو ن˘ي˘يراد’ا تا˘˘با˘˘سصإا دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
دد˘ع نأا ر˘يزو˘لا د˘كأاو .«ة˘˘ي’و ل˘˘كب لا˘˘ف˘˘طأ’او
ةلجسسملا ت’احلا ددعو ،ادج ةليئسض تاباسص’ا

دافأاو .ذيمÓتلاب ةنراقم ةعفترم ةذتاسسأ’ا طسسو
نويرادإ’او ةذتاسسأ’ا ،ءابولا لقنت ’ ةسسردملا»

اوبيسصأا نمو رجات˘م˘لاو قاو˘سسأ’ا ى˘لا نو˘ل˘ق˘ت˘ن˘ي
ريزولا عبا˘تو .«عرا˘سشلا ن˘م هو˘ط˘ق˘ت˘لا ا˘نورو˘كب
لافطأ’ا طسسو تايفولا سضعب انلجسس ةقيقح»
سسوريفلل نيلماح اوناك ،ةنمزم سضارمأاب نكل،
لباقملا يف .«مهتوم يف ببسسلا نكي ملو طقف
حÓ˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘كسسلاو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘ق
لبق حاقل يأا ينتقت نل رئازجلاّ نإا، تايفسشتسسملا
لاقو .ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم نم هيلع ةقفاوملا
حاقللا سصوسصخب بعسص رارقلاّ نإا ديزوب نب
ةدع كانه نأا دكأا هنكل ،رئازجلا هدمتعتسس يذلا

رئازجلا نأا فاسضأاو .اهيلع دامتع’ا متيسس ريياعم
ةمظنم نم هيلع اقداسصم نوكي حاقل ينتقتسس
ةبسسنو رعسسلا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ةيملاعلا ةحسصلا
،قايسسلا تاذ يفو .مسسجلا يف ةعانملاو حاجنلا
ةعان˘م˘لا ح˘ن˘م˘ي حا˘ق˘ل˘لا نأا ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ د˘كأا
د˘سض تادا˘سضم ن˘يو˘كت˘ب ه˘ل ع˘م˘سسيو م˘سسج˘˘ل˘˘ل

دو˘جو ن˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ك .سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

تحجن يتلا ةيملاعلا رباخملا لك عم ت’اسصتا

ةمدقتم دج براجت يف يهو ،حاقللا ريوطت يف

هنإا ،ديزوب نب لاق كلذ عم ةازاوملاب .هقÓطإا لبق

متو نيسصلاو ايسسورو ايناملأا ريفسس عمً ءاقل ىرجأا

لÓخو .رباخملا هذه لك عم ت’اسصتا طبر

نأا ريزولا دكأا ،حاقللا بلج يلتسس يتلا ةرتفلا

حيقلتلا ةيلمع ىلع فرسشتسس نم يه هحلاسصم

ىلع ادكؤوم ،ةيئافسشتسسإ’ا لكايهلا ىوتسسم ىلع

رارق نأاو ةسصاخ، ةمزÓلا تاءارج’ا لك ذاختا

لجسستو .ابعسص ارارق ربتعي حاقل دامتعاو داريتسسا

ءابوب ةباسصا6419 و ةافو ةلاح021 ةرازولا

مقط’ا فوفسص يف ةحئاجلا ةيادب ذنم انوروك

.نطولا ربع ةيراد’او ةيبطلا
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بو˘˘ل˘˘ق˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا سضع˘˘˘ب ل˘˘˘ع˘˘˘ج

ةاوهو ني˘يزا˘ه˘ت˘ن’او ر˘ي˘ث˘كلا ة˘ف˘ي˘ع˘سضلا
ي˘ح˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا ن˘˘م ع˘˘ير˘˘سسلا ح˘˘بر˘˘لا
تقولا يف رئازجلا هب رمت يذلا بعسصلا
ةسصرف ملاعلا لود ةيقب رارغ ىلع نهارلا
ةحسص باسسح ىلع ةلئاط لاومأا قيقحتل
لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ءا˘ط˘سسب˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا
ءابو نم ةياقو˘لا ل˘ئا˘سسو ي˘ف را˘م˘ث˘ت˘سس’ا

ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ى˘˘ت˘˘حو ا˘˘نورو˘˘ك
لاسصخ لبنأا اوكرتيل .جÓعلاو سصحفلاب
مهروهظ ءارو قÓخأ’ا مراكمو ةيناسسنإ’ا
كلذو ،لا˘˘م˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ت ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس ي˘˘˘ف
ةانا˘ع˘م ن˘م داز ا˘م ،را˘ع˘سسأ’ا ة˘ف˘عا˘سضم˘ب
مهيوذو «انوروك» سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا

اذ˘ه˘ل جÓ˘˘ع ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر لÓ˘˘خ
روسص ىلع ةلثمأ’ا لعلو .لتاقلا سسوريفلا
ةري˘ث˘ك را˘ع˘لا را˘ج˘ت˘ل ع˘سشب˘لا لÓ˘غ˘ت˘سس’ا

فاعسسإ’ا لئا˘سسو˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ى˘ت˘حو Ó˘ث˘م ن˘ي˘˘ج˘˘سسكوأ’ا˘˘ك
را˘˘ع˘˘سسأا ن˘˘م تع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لا ر˘˘با˘˘خ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ع ف˘سشكلا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘سصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا
نو˘كي˘ل ة˘ع˘با˘سسلا ءا˘م˘سسلا ى˘لإا د˘ي˘فو˘˘كلا
ل˘˘خد˘˘لا بحا˘˘سص ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا ن˘˘طاو˘˘م˘˘˘لا
يفو .اريخأاو ’وأا ةيحسضلا وه فيعسضلا

سضعب نم «ةعاسس رخأا» تبرتقا ددسصلا اذه
عم ةبرجت مه˘ل تنا˘ك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ةديسسلا رارغ ىلع نييزاهتن’ا ء’ؤوه لثم

اهب انيقتلا يتلا سسادرموب نم «سس .يليل»
يتلاو ةي˘ن˘ث˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
نع ثحبلا ةلحر يف اهتناعم نع تثدحت
اهتباسصإا رثإا اهتدلاول نيجسسكوأا ةروراق
ا˘نÓ˘عا تد˘جو ثي˘ح، ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م تا˘ح˘ف˘˘سص د˘˘حأا ى˘˘ل˘˘ع
موقي سصخ˘سشل «كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
رخأا ىلع لدتسست نأا لبق ا˘ه˘ع˘ي˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
غ˘ل˘ب˘م˘ب ن˘ي˘ج˘سسكوأا ةرورا˘ق ءار˘كب مو˘ق˘ي

عفدت نأا طرسش ،دحاولا مويلل جد0002
ةا˘عار˘م ى˘ندأا نود ل˘ما˘ك عو˘ب˘سسأا ل˘با˘ق˘م
م˘غر ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ب˘ع˘سصلا فور˘ظ˘ل˘ل
اهتايموي ليسصافت هل تور اهنأا اهديكأات
اهتدلاو عم بعاسصملاو مومهلاب ةلقثملا

ربتعتو.نيعللا سسوريف˘لا˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصإا ذ˘ن˘م
نم نكمت نمل ةنيع «سس.ىليل» ةديسسلا
ي˘ف ن˘ي˘ج˘سسكوأا ةرورا˘ق ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا

دعب مهب انيقتلا نمم نورخآا دجوي نيح
نيعللا سسوريفلا تاف˘ل˘خ˘م ن˘م م˘ه˘ئا˘ف˘سش
،سسفنتلا ةبوعسص عم مهتاناعم انل اولقن
ةفرغ يف ناكم زجح نم مهنكمت مدعو
م˘ه˘ل˘سصو˘ل ى˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘لا ي˘˘ف سشا˘˘ع˘˘نإ’ا
داز ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سسكوأ’ا ةرورا˘˘˘ق˘˘˘ب
مهتÓئاع دارفأا دجي ملو .امزأات مهعسضو
م˘ه˘نأا ’إا ,م˘ه˘ل ا˘ه˘ئا˘ن˘ت˘˘قا ىو˘˘سس ل˘˘ح ن˘˘م

02 تغلب يتلا ةيلايخلا اهراعسسأاب اومدسص
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا لا˘ح و˘هو ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
د˘م˘ح˘م با˘سشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ءارسش نع ثحب يذلا ةمسصاعلا نم نيمأ’ا

نم يناعت يتلا هتدلاول نيجسسكوأا ةروراق
يجاتلا سسوري˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م لا˘ن˘ي ل˘ب˘ق و˘بر˘لا
اهئارسش نم نكمتي مل هنأا ’إا دجتسسملا
هيلع سضرع ثيح ,يلايخلا اهرعسسل ارظن

نويلم71 لباقم هل اهع˘ي˘ب را˘ج˘ت˘لا د˘حأا
لÓ˘خ ن˘ي˘مأ’ا د˘م˘ح˘م ف˘سشكو ،م˘ي˘ت˘˘ن˘˘سس
اوكرتسشا ابابسش فرعي هنأاا هعم انتسشدرد
ةروراق ءانتق’ لاملا نم غلبم عمج يف
ى˘سضر˘م˘ل ا˘ه˘ئار˘ك ل˘˘جأا ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ج˘˘سسكأا
اغلبم مهيلع رديسس رمأ’ا نأا امب ،ديفوكلا

هذ˘ه˘ب نو˘مو˘ق˘ي ةر˘م ل˘ك ي˘˘ف ه˘˘ب سسأا˘˘ب’
لقأا يتلا لاعفأ’ا هذه لباقم يفو .ةيلمعلا

بناج دجوي ةيناسسنإا ’ اهنأا اهنع لاقي ام
ر˘خأا لا˘م˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ي سصا˘خ˘سشأا ي˘ف قر˘سشم
برلا ىسضر اولاني نأا طقف مهلمأاو مهمه
م’أا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ي˘ف ة˘م˘ها˘سسم˘لا لÓ˘خ ن˘م
اذ˘ه م˘ه˘ن˘م لا˘ن ن˘م˘م ى˘سضر˘م˘˘لا تا˘˘هأاو
نم بابسش قلطأا ثيح ,لتاقلا سسوريفلا
ةردابم ةمسصاعلا ي˘ف سسو˘ت˘ي˘لا˘كلا ة˘يد˘ل˘ب

بسصنو ن˘ي˘ج˘سسكوأ’ا تارورا˘ق ءا˘ن˘ت˘ق’
نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا د˘ي˘فو˘كلا ى˘سضر˘م˘ل م˘ي˘خ
د˘حأا بسسح ةردا˘ب˘م˘لا.سسف˘ن˘ت˘لا ة˘بو˘˘ع˘˘سص
همسسا ركذي نأا سضفر يذلا اهنع نيمئاقلا
بسستحي هنأ’ هيلا ةراسش’ا متت نأا ىتح وأا

تءاج، يلاعتو هناحبسس هللا هجول هلمع
تاباسصإ’ا ددعل بيهرلا عافتر’ا لظ يف
سسوتيلاكلا ةيدل˘ب ي˘ف ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
ي˘ف ءا˘بو˘لا رؤو˘ب ن˘م ةرؤو˘ب تح˘سضأا ي˘ت˘˘لا،
لاق ،ةركفلا حاجن سصوسصخبو.ةمسصاعلا

نيذلا نيريخلا نم لاملا عمج ددسصب مهنأا
ىلإا ةفاسضإا اهب اوبحرو ةركفلا اونسسحتسسا
ءاينغأاو لامعأ’او لاملا لاجر نم ريثكلا
ايدبم ،لاحلا يروسسيم ى˘ت˘حو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا
فدهل تءاج اهرابتعاب، اهحاجنب هلؤوافت
ةمظنملا سسيئر فسسأات هتهج نم .ليبن
كله˘ت˘سسم˘لا دا˘سشرإا و ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةيفحسص تاحيرسصت يف يدبز ىفطسصم
اولغتسسا نيذلا نييزاهتن’ا سضعب عسشجل

نود عيرسسلا حبرلا قيقحتل انوروك ةحئاج
ةردقلاو بعسصلا يحسصلا فرظلا ةاعارم
ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ةرو˘˘هد˘˘ت˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئار˘˘سشلا
رسصتقي ’ رمأ’ا نأا ىلإا اريسشم، نييرئازجلا

رباخمو تادايع ىلإا هادعت لب دارف’ا ىلع
سصحفلا ةريعسست ةفعاسضم تررق، ةسصاخ
قرافلا لسصو ثيح، ةعسشأ’اب فسشكلاو

.رخآا ربخمو رب˘خ˘م ن˘ي˘ب ة˘ئا˘م˘لا˘ب05ىلإا
را˘˘ع˘˘˘سسأا ف˘˘˘عا˘˘˘سضت نأا يد˘˘˘بز ح˘˘˘سضوأاو
سسفن˘ت˘لا ةز˘ه˘جأاو  ن˘ي˘ج˘سسكأ’ا تارورا˘ق
ل˘ئا˘سسو˘لا ن˘م ا˘هر˘˘ي˘˘غو ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سص’ا
سسور˘ي˘˘ف د˘˘سض ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا

نم كانه نأاب يحوت تارسشؤوم ،انوروك
مهيقلت ادكؤوم ،تامزأ’ا هذه يف رمثتسسي
نينطاوم فرط نم ىواكسشلا نم ديدعلا
سضعب فر˘ط ن˘م لÓ˘غ˘ت˘سسÓ˘ل او˘سضر˘ع˘ت
ءارقفلا ءامد يسصاسصم سضعب وأا راجتلا

لخدتلا ىلإا تاطلسسلا ايعاد, نيجاتحملاو
تافرسصتلا هذه لثمل دح عسضو لجأا نم
.ةنيسشملاب اهفسصو يتلا
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ةيبرتلا لامعل ينطولا داحت’ا ررق

موي يف لو˘خد˘لا «فا˘ب˘نأ’ا» ن˘يو˘كت˘لاو
عم مداقلا ءاعبر’ا موي ينطو يجاجتحا
بلاطتو.يحسصلا لوكوتوربلاب د˘ي˘ق˘ت˘لا
ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘ب˘سسح «فا˘˘ب˘˘نأ’ا»
ةيامحل يحسصلا لوكوتورب˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب
ا˘م˘ك.ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
تيقوتلل ةل˘ما˘سشلا ة˘ع˘جار˘م˘لا˘ب بلا˘ط˘ت
ءاقبإ’او ة˘ثÓ˘ث˘لا راو˘طأÓ˘ل ي˘عو˘ب˘سسأ’ا

اذه يتأاي. ةلطع مويك تبسسلا موي ىلع
ةعومجمل لتكت تدق˘ع ا˘مد˘ع˘ب رار˘ق˘لا

سسي˘م˘خ˘لا مو˘ي ة˘ي˘بر˘ت˘˘لا تا˘˘با˘˘ق˘˘ن ن˘˘م
تايعاد˘ت˘ب ا˘سصا˘خ ا˘عا˘م˘ت˘جا، ي˘سضا˘م˘لا

عا˘˘ط˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع «91-دي˘فو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
نم ةل˘م˘ج م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا سصل˘خ ،ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘لإا بلا˘ط˘م˘˘لا
بسسحو. ةثراكلاب اهوفسصو ام يدافتل
سسل˘ج˘م ن˘م ل˘ك ه˘ع˘˘قو يذ˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةينطولا ةباقنلا ، ةيرئازجلا تايوناثلا
لامعل ينطولا داحتإ’ا ،ةيبرتلا لامعل

ينطولا سسلجملا ، ن˘يو˘كت˘لاو ة˘ي˘بر˘ت˘لا
سسيرد˘ت˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسم˘˘ل ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لا
ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا، راو˘˘طأ’ا ي˘˘ثÓ˘˘ث عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
,نيوكتلاو ةيبر˘ت˘لا لا˘م˘ع˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
ةذتاسسأ’ ةل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا
سسلجملاو ين˘ق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
تايوناثلا يريدمل لق˘ت˘سسم˘لا ي˘ن˘طو˘لا
’وكوتورب تسضرف ةيبرتلا ةرازو نإاف

ةمزÓلا تايناكمإ’ا ريفوت نود ايحسص
لكسشلاب ناديملا يف ’اعف هلعجت يتلا
يف ،دوسشنملا فدهلا هيف يدؤوي يذلا

سسايق ةزهجأاو ميقعتلا تاودأا بايغ لظ
.ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘م˘لا ي˘˘ف ةرار˘˘ح˘˘لا

هسسفن دجو ةيبرتلا عاطق «نايبلا عباتو
هذ˘ه ةرو˘ط˘˘خو ل˘˘ق˘˘ث هد˘˘حو ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
لظ يف ةحئاجلا نم ةبعسصلا ةلحرملا
ح˘سضاو ط˘ب˘˘خ˘˘تو ة˘˘ب˘˘ئا˘˘غ تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ةرازو ةسصاخو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسل˘ل
ةيع˘قاو ’و˘ل˘ح كل˘م˘ت ’ ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

تا˘ي˘ع˘سضو˘لا ا˘ه˘حر˘˘ط˘˘ت تا˘˘ي˘˘لا˘˘كسشإ’
ةسصاخ يحسصلا ع˘سضو˘لا ن˘ع ةر˘ج˘ن˘م˘لا
ط˘سسو تا˘˘با˘˘سصإ’ا ثود˘˘ح ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘ف

ة˘ل˘ط˘ع ة˘لا˘ح ي˘ف م˘ه ل˘ه˘˘ف، ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا

ةيسضرم ةلطع ةلا˘ح ي˘ف مأا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

.مهنم نيبئاغلا فÓختسسا متيسس فيكو؟

ة˘مو˘كح˘لا ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘˘ت˘˘كت˘˘لا بلا˘˘طو

ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘لا˘˘م فÓ˘˘غ سصي˘˘سصخ˘˘ت˘˘˘ب

فرسصُي «91 ديفوك» ةحئاج ةحفاكم

تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ر˘ي˘فو˘ت سضر˘غ˘ب ه˘ن˘م ءز˘ج

هوفظوم عيطتسسي ىتح ةيبرتلا عاطقل

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا فور˘ظ˘لا ق˘فو ل˘م˘ع˘لا

ةايحو مهتايح يمحتو نوناقلا اهلفكي

هنايب يف لتكتلا بلاط امك. مهتذمÓت

ذيمÓتلل ايموي ةيقاولا ةعنقأ’ا ريفوتب

عم لا˘م˘ع˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو ةذ˘تا˘سسأ’او

ة˘يرور˘سضلا م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا تاودأا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت

ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ة˘يو˘بر˘ت˘لا تا˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل

فر˘˘سصت تح˘˘ت ي˘˘˘ب˘˘˘ط ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘سضو

ىلع ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا نم ةعومجم

ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا دد˘˘سشو. ل˘˘قأ’ا

جماربل ةيون˘سسلا تا˘ط˘ط˘خ˘م˘لا ل˘يد˘ع˘ت

يعاسسلا مجحلا مئÓت اهلعج˘ل م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ن˘ي˘م˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘سصأ’او ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

نع ذيمÓتلا لهاك لقثت ’و ةذتاسسأ’او

تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط

و˘˘سشح˘˘لا يدا˘˘ف˘˘تو ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأ’ا

يفو. هنم ةدئاف ’ يذلا يجوغاديبلا

ىلا تاباقنلا لتكت اعد ،قايسسلا سسفن

ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تب˘سسلا مو˘ي سسيرد˘ت˘لا ءا˘غ˘لإا

نيماودلا ماظنب لمعت يتلا سسرادملل

ق˘طا˘ن˘م بل˘غأا ي˘ف ل˘ق˘ن˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع˘˘ل

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تاءار˘˘جإا ل˘˘ظ ي˘˘˘ف ن˘˘˘طو˘˘˘لا

ةيبرتلا تا˘با˘ق˘ن ل˘ت˘كت ا˘عدو .ةد˘يد˘ج˘لا

ىلع لمعلا ىلإا ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا

لجاعلا بيرقلا يف عاسضوأ’ا نيسسحت

ةيداملا تاينا˘كمإ’ا ر˘ي˘فو˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع

،ةيوبرتلا ةيلمعلا رارمتسس’ ةيسساسسأ’ا

نوكنسس كلذ ققحتي ىتح هنأا افيسضم

ةينوناقلا انتايلوؤوسسم لمحت˘ب ن˘ي˘مز˘لُ̆م

ةيداملا حلاسصملا ةيامح يف ةيقÓخأ’او

هتذمÓتو عاطقلا يبسستنمل ةيونعملاو

يف لمعلا يف قحلا اهسسأار ىلع يتلاو

قيرط نع اذهو ةمئÓم ةيحسص فورظ

.«انوناق ةحاتُملا قرطلا لك

ةلطع مويك تبصسلإ ىلع ءاقبإلإو يحصصلإ لوكوتوربلإ ليعفتب ةبلاطملل

ءاعبرألإ إدغ ينطو جاجتحإإ ىلإإ وعدت «فابنألإ»

.Óيبصس اهيلإإ عاطتصسإ نمل ضسوريفلإ نع فصشكلاب ةصصاخلإ تاصصوحفلإ̂ 
.يلإوزلإ اي توم راعصشب ةيحصصلإ ةمزألإ يف رمثتصست رباخم ^

 .تاصسرامملإ هذه نم دحلل لجاعلإ لخدتلاب تاطلصسلإ بلاطت كلهتصسملإ ةيامح ةمظنم ^

.ةيبطلإ مقطألإ فوفصص يف ةحئاجلإ ةيإدب ذنم انوروكب ةباصصإإ6419 و ةافو ةلاح021^

تاباصصإلإ ددع يف ضضافخنإإ
يجاتلإ ضسوريفلاب ةيمويلإ

دجتصسملإ

ةباصصإإ ةلاح5001
انوروك سسوريفب ةديدج

ايفاعتم726و ةافو91 و

روطت ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تل˘ج˘سس

5001  نينث’ا سسما،رئازجلا يف انوروك سسوريف

ددع دهسشو.ةيسضاملا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح
ثيح،اعجارت رئازجلا يف انوروك سسوريفب تاباسصإ’ا

ةعاسس42 ـلا لÓخ ةديدج ةلاح5001 ليجسست مت
ةنجلل يمسسرلا قطانلا هب دافأا ام بسسح،ةيسضاملا
يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو دسصرل ةيملعلا
لا˘م˘ج ح˘سضوأاو.رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
انوروك سسوريفب نيباسصملا ددع يلامجإا نأا،راروف

76857 غلب،رئازجلا ي˘ف ءا˘بو˘لا رو˘ه˘ظ ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م

91 ليجسست مت امك.ةديدج ةلاح5001 اهنم،ةلاح

عفتريل،ةري˘خأ’ا ة˘عا˘سس42 لÓ˘˘خ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ةا˘˘˘فو

اسضيرم726 لثامت ا˘م˘ن˘ي˘ب4922. ى˘لإا ي˘لا˘م˘جإ’ا

دجاوتيو اذه12494. ىلإا يلامجإ’ا عفتريل،ءافسشلل

دكأا هتهج نم.ةزكرملا ةيانعلا ةحلسصمب سضيرم64
سسوريف يسشفت ةع˘با˘ت˘م ة˘ن˘ج˘ل سسي˘ئر،رارو˘ف لا˘م˘ج
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق دد˘ع د˘˘جو˘˘ي ه˘˘نإا ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
اددجم انوروك سسوريفب نوباسصي نيذلا سصاخسشأ’ا
ةيفحسص ةودن يف،رارو˘ف دروأاو.ه˘ن˘م ي˘فا˘ع˘ت˘لا د˘ع˘ب

’» نينثإ’ا سسمأا انوروك سسوريف تادجتسسم لوح
دجوت ملاعلا ربعو،ةلثامم ت’اح ايلاح انيدل دجوت

او˘ب˘ي˘سصأا ى˘سضر˘م˘ل يدا˘يأ’ا ى˘˘ل˘˘ع بسسح˘˘ت ت’ا˘˘ح
نأا ىلإا،راروف روتكدلا راسشأاو.«ةرم نم رثكأا ءابولاب
ة˘با˘سصإا ة˘ي˘نا˘كمإا لو˘ح،ة˘ل˘سصاو˘ت˘م تا˘˘سسارد كا˘˘ن˘˘ه
،هتهج نم.ىرخأا ةرم،يجاتلا سسوريفلا نم نيفاعتملا
اذه نإا،ديزوب نب نامحرلا دبع،ةحسصلا ريزو دكأا
رسشتنا فيك فورعم ريغو،سسوردم ريغ سسوريفلا

دروأاو.دودحلا قلغ مغر نادلبلا لك يف ةيناث ةرم
دجوي ’و،اهلهجن ةقيرطب مظن˘م سسور˘ي˘ف˘لا«ر˘يزو˘لا
عنمي يذلا ديحولا ءيسشلا،سضرملا براحي ءاود يأا
ىلا ةفاظنلاو دعابتلاو تامامكلا ءادترا وه هلاقتنا

±.S°∏«º.«نآ’ا دح
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حا˘م˘صسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع̆لا تا˘ط̆ل˘صسلا ترر˘˘ق
تع˘صضخ ي˘ت̆لا جا˘ت̆نإ’ا طو˘ط˘خ دار˘ي˘ت˘˘صسا˘̆ب
عناصصم̆لاـب ه˘ي̆ل˘ع فرا˘ع˘ت˘ي ا˘م وأا د˘يد˘ج˘ت̆ل̆ل
رصشن موصسرم هدروا امبصسح كلذو .ةلمعتصسملا

نيلماعتملل صصخري ،ةيمصسرلا ةديرجلا ىلع
عناصصم داريتصسا ني̆لوا˘ق˘م̆لاو ن˘ي˘يدا˘صصت˘ق’ا

ادعام، تاونصس01 نم لقأا ةدمل ةلمعتصسم
لاجآا تدّدح ةيئاذغلا ةعانصصلاب ةينعملا كلت

ةعانصصلاو تاونصس5 ـب لبق نم اهلامعتصسا

ةدد˘ح˘م ة˘ي̆ن’د˘ي˘صصلا ه˘ب˘صشو ة˘ي̆ن’د˘ي˘˘صصلا
ةدوج نامصضل ةمراصص طورصش قفو، نيتنصسب
طوطخب دصصقيو.ةي˘جا˘ت̆نإ’ا طو˘ط˘خ̆لا هذ˘ه
ةلمعتصسملا كلت ا˘هد˘يد˘ج˘ت م˘ت ي˘ت̆لا جا˘ت̆نإ’ا

ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل تعصضخ يتلاو
ل˘ك نأا ثي˘ح ،لا˘م˘ع˘ت˘صسÓ̆ل ة̆ل̆با˘ق نو˘كت نأا

وأا ةمدخ وأا ةعلصس جاتنإاب هدحول حمصسي رصصنع
عصضخو جاتنإ’ا طخ يف اجمدم نوكي دق
Óباق نوكي نأا ىلع ةدمتعم ديدجت ةيلمعل
طو˘ط˘خ ة˘كر˘م˘ج ع˘صضخ˘تو.لا˘م˘ع˘ت˘˘صسÓ˘̆ل
ى̆لإا ا˘هد˘يد˘ج˘ت م˘ت ي˘ت̆لا جا˘ت˘̆نإ’ا تاد˘˘ع˘˘مو

فل˘كم̆لا ر˘يزو̆لا ه˘م̆ل˘صسي ق˘ب˘صسم صصي˘خر˘ت
ةدم يف اهلÓغتصسا متي نأا ىلع ،ةعانصصلاب

21 ةكرمجلا ةصصخر ةيحÓصص ةدم لداعت

نم بلطب رهصشأا6ـل اهديدمت نكميو، ارهصش
امك .ةمزÓلا تاريربتلا ميدقت عم لماعتملا
ةلصسلصسلا لوخد تابثإ’ رصضحم دادعإا بجي

يف ةصصخرلا نم ةدافتصس’ا دعب ةمدخلا زيح

هذه ىل˘ع ل˘صصح˘يو .ر˘ه˘صشأا6 هاصصقأا ل˘جأا
نوديقملا نويداصصتق’ا نولماعتملا ةصصخرلا
عيصسوتو ءاصشنإا راطإا يف يراجتلا لجصسلا يف
نيذلل تامدخلاو ع̆ل˘صسل̆ل ة˘ي˘جا˘ت̆نإ’ا ةرد˘ق̆لا

طاصشنلاب ارصشابم ا˘طا˘ب˘ترا م˘ه˘طا˘صشن ط˘ب˘تر˘ي
اذه.جات̆نإ’ا تاد˘ع˘م وأا طو˘ط˘خ ه̆ل ه˘جو˘م̆لا
موصسرملا اهب ءاج ىرخأا طورصش ىلإا ةفاصضإا
ططخمل يليصصفتلا فصصو̆لا م˘يد˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘م،
نم ققحتلل ةيصشيتفت تارايزب مايقلا ،جاتنإ’ا

حنم لب˘ق ر˘ير˘ق˘ت داد˘عإا ،تآا˘صشن˘م̆لا ة˘ق̆با˘ط˘م
جاتنإ’ا طوطخ دعت امك. ةكرمجلا ةصصخر

نم ءادتبا تاونصس5 ةدمل لزانتلل ةلباق ريغ
قر˘خ يأاو ،ة˘مد˘خ̆لا ز˘ي˘ح ا˘ه˘ع˘˘صضو خ˘˘يرا˘˘ت
اهبحاصص عصضخي ةكرمجلا ةصصخر طورصشل
.ةمراصص تابوقعل

ةيوارحشصلا ةشسائرلا

يبرغملا لÓتحإلا حشضفت

هرئاسسخ يفخي نزخملا
اهيف هسسفن محقأا برح يف ميتعتلا ضسراميو

ميهاربإا بوجحملا، ةيوارحشصلا ةشسائرلاب يركشسعلا فلملاب فلكملا لاق

،يراجلا ربمفون31 يف تاركركلا ىلع رفاشسلا يبرغملا ءادتعلا ذنم هنأا،
رادجلا لوط ىل˘ع ة˘ي˘بر˘غ˘م̆لا ع˘قاو˘م̆لا ل˘ك فد˘ه˘ت̆شستو ة̆ل̆شصاو˘ت˘م بر˘ح̆لاو
لكششبو ا˘ي˘مو˘ي ةر˘م˘ت̆شسم ن˘ي˘يوار˘ح̆شصلا ن˘ي̆ل˘تا˘ق˘م̆لا تا˘م˘ج˘ه نأا ىلإا ار˘ي̆ششم،
لواحي يبرغملا ماظنلا نإا يعاذا حيرشصت يف بوجحملا لاقو .لشصاوتم
بوعششو يوار˘ح̆شصلا بع̆ششلاو ه̆شسف˘ن م˘ح˘قأا ي˘ت̆لا بر˘ح̆لا هذ˘ه ىل˘ع م˘ت˘ك˘ت̆لا
تار˘ي˘ي˘غ˘ت̆لا ن˘مو ي̆ل˘ح˘م̆لا ي˘بر˘غ˘م̆لا يأار̆لا ن˘م فو˘خ˘ت˘يو ،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ق˘ط˘ن˘م˘̆لا
لاتقلا ةهب˘ج ىل˘ع ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا̆شسخ هد˘ب˘ك˘ت ىلإا ار˘ي̆ششم ، ا̆شسا̆شسأا ة˘يدا̆شصت˘قلا
مازحلا لوط ىلع هتاوق̆ل ة˘ع˘با˘ت̆لا ة˘ت˘با˘ث̆لا ع˘قاو˘م̆لا ىو˘ت̆شسم ىل˘ع ا˘م˘ي̆شسل،
تا̆ششا̆ششر̆لاو ا˘ي˘مو˘ي ف˘ئاذ˘ق̆لا ا˘ه˘ي˘̆ل˘˘ع ط˘˘قا˘̆شست˘˘ت ي˘˘ت˘̆لا ا˘˘هدا˘˘ت˘˘عو ا˘˘ه˘˘تد˘˘ع˘˘ب
يبرغملا ماظنلا نأا ةيوارحشصلا ةشسائرلاب لوؤوشسملا فاشضأاو . ةيوارحشصلا

نكمي امو مهتÓئاعب لاشصتلاو ةلاقنلا فتاوهلا لامعتشسا هدونج ىلع مرح
ة˘ي˘م̆شسر̆لا ة˘يا˘عد̆ل̆ل بيذ˘ك˘تو قرزألا ءا̆شضف̆لا ىل˘ع ر˘ئا̆شسخ ن˘م ف̆ششك˘˘ت نأا

01 مقر يركشسعلا اهغÓب يف ةيوارحشصلا عافدلا ةرازو تنلعأاو .ةيبرغملا

اهتامجه لشصاوت يوارحشصلا يبعششلا ريرحتلا سشيج زرافم نأا سسمأا ،رداشصلا
،يلاوتلا ىلع رششاعلا مويلل يبرغملا سشيجلا تاقدنختو عقاوم ىلع ةفثكملا

فلخ نيقدنختملا يبرغملا سشيجلا دونج زكرمت عقاوم تفدهتشسا ثيح
بتكملاب نمألاو عافدلا ةنجل سسيئر دكأا هرودب .لشصافلا يركشسعلا رادجلا
دبع ،قيثوتلا و نمألا ريزو ،ويراشسيلوبلا ةهبجل ةينطولا ةنامأÓل مئادلا
فلخو ةريبك تاراشصتنا ققح يوارحشصلا سشيجلا نأا ،لÓبلا بيبحل هللا
ىلع ادر «يبرغ˘م̆لا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق فو˘ف̆شص ي˘ف ة˘يدا˘مو ة˘ير̆ششب ر˘ئا̆شسخ»
تاركركلا ةرغث يف نييوارحشصلا نييندملا ىلع مششاغلا يركشسعلا ناودعلا

يوارحشصلا سشيجلا نأاب ، لÓبلا بيبحل هللا دبع حشضوأاو .ةينوناقلا ريغ
رئا̆شسخ ف̆ل˘خو ي˘بر˘غ˘م̆لا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق د̆شض ةر˘ي˘ب˘ك تارا̆شصت˘نا ق˘ق˘ح»
ىل˘ع م̆ششا˘غ̆لا ير˘ك̆شسع̆لا ناود˘ع̆لا ىل˘ع ادر عو˘˘ب˘̆شسأا لÓ˘˘خ ة˘˘ير˘̆ششب و ة˘˘يدا˘˘م
لÓتحلا ماظن» نأا ىلا اريششم ،«تار˘كر˘ك̆لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف لز˘ع̆لا ن˘ي˘ي˘ند˘م̆لا
فاشضأاو .»رئاشسخلا ىلع ميتعتلا سسراميو ةمدشصلا تحت سشيعي يبرغملا

ريغ ةقامح» بكترا برغملا نأا ويراشسيلوبلا ةهبجل ةينطولا ةنامألا وشضع
لÓتحا هتاوق ةلواحمو ، رانلا قÓطإا فقو قافتا قرخب بقاوعلا ةبوشسحم

كرُحت نل ويراشسيلوبلا ةهبج نأاُ هنمً انظ ،ةررحملا انيشضارأا نم ديدج ءزج
ماعلا نيمألا وأا يلودلا نمألا سسلجم ىلإا داجنتشسا ةلاشسرب يفتكتشسو ً،انكاشس
و ءارمحلا ةيقاشسلا ريرحتل ةيبعششلا ةهبجلا در» نأا عباتو .»ةدحتملا ممأÓل
اعاجشش و امزاحو اعيرشس ناك يبرغملا يركشسعلا ءادتعلا ىلع بهذلا يداو
،«راعلا و لذلا رادج مازح لوط ىلع ناك لب طقف تاركركلا ةرغث يف سسيل

ةيعشسوتلا عامطألا هجو يف فوقولل حلشسملا حافكلا ىلإا ةدوعلا» نأا ىلإا اتفل
نم حلشسملا حافكلا ىلإا ةدوعلل يوارحشصلا بعششلا ةدارإل بيجتشست برغملل
ة˘حا̆شس» نأا يوار˘ح̆شصلا لوؤو̆شسم˘̆لا فا˘̆شضأاو .«لÓ˘˘ق˘˘ت˘̆شسلاو ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘̆لا ل˘˘جأا
يلمرلا مازحلا لوط ىلع وأا تاركركلا ةقطنم ىلع رشصتقت نل ةكرعملا

تفاهتلا» ازربم ،«ةلتحملا ةيوارحشصلا يشضارألا لماك ىلع نوكتشس لب طقف
اهتقاط تقاف ىتح ةيركشسعلا سسرادملا ىلع يوارحشصلا بابششلل ريبكلا
لكششب بواجت يوارحشصلا بعششلا» نأا قايشسلا تاذ يف حشضوأاو .»ةيباعيتشسلا

نأا افيشضم ،«لÓقتشسلا قي˘ق˘ح˘ت̆ل ح̆ل̆شسم̆لا ل˘م˘ع̆لا فا˘ن˘ئ˘ت̆شسا رار˘ق ع˘م ر˘ي˘ب˘ك
سشيج فوفشصب قاحتلÓل قرط نع ثحبت تاتششلا و رجهملا يف ةيلاجلا»
تايلشصنقو تارا˘ف̆شس ما˘مأا ر˘ها˘ظ˘ت˘ت ًا˘ي˘مو˘ي و ،يوار˘ح̆شصلا ي˘ب˘ع̆ششلا ر˘ير˘ح˘ت̆لا

±.S°∏«º.«ةيبوروألا تاحاشسلا لك يف يبرغملا لÓتحإلا

ةيشصولا ةرازولا تمشص هومشسأا امب اديدنت

مهبلاطم هاجتإا

نويوبرتلا نودعاسسملاو نوفرسشملا
ةيجاجتحإ’ا مهتكرح فانئتسساب نوددهي

فانئتشساب نييوبرتلا نيدعاشسملاو ن˘ي˘فر̆ششم̆ل̆ل ة˘ي˘ن˘طو̆لا ة˘با˘ق˘ن̆لا تدد˘ه
تا˘ف˘قو̆لاو بار̆شضإلا˘ب د˘ي˘ع̆شصت̆لا را˘ي˘خ ي˘ن˘ب˘˘تو ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا ة˘˘كر˘˘ح˘̆لا
ةباجت̆شسلا ل˘جأا ن˘م ا˘حو˘ت˘ف˘م راو˘ح̆لا با˘ب ىل˘ع ءا˘ق˘بإلا ع˘م ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا
نايب ربتعاو.ةيلاملا ةنشسلا ءاشضقنا لبق ةيلاجعتشسلا و ةيشساشسألا بلاطملل
ظحÓملا فقوم اهفوقوو تّمشصلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو مازتلاّ نأا ةباقنلل
كلّشسلل ةعورششملا بلاطملاو تلاغششنلا نم لئاهلا مكلا ءازإا جرفتملا وأا

تافقولاو ماشصتعلاو بارشضإلاّ لإا ارايخ مهل كرتي مل اّهلحل داج يعشس نود
ة˘ي˘ماز̆لإا˘ب نو˘يو˘بر˘ت̆لا نود˘عا̆شسم̆لاو نو˘فر̆ششم̆لا كشسم˘تو.ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘˘حلا
مهنيكمتو ةيبرتلا يدعاشسم كلشس لاوّزلل نيليآلا فلمل ةيئاّهنلا ةيوشّستلا

فيظوت̆لا د˘ي˘م˘ج˘تو ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت̆شسا ر˘ي˘باد˘ت ر˘ب˘ع و̆لو ةّ̆يد˘عا˘ق̆لا ة˘ب˘تر̆لا ن˘م
سصخر رادشصتشسا كلذكو ،فلملا اذهل ةيئاهنلا ةيوشستلا نيح ىلإا يجراخلا
بتّرلا ىلإا ةيقّرتلل  نييوبرتلا نيفرششملاو نيدعاشسٌملا ةدئافل ةيئانثتشسا
ن˘ي˘فر̆ششم̆لاو ن˘يد˘عا̆شسم̆لا ل˘م˘ع م˘ي̆شسر˘ت˘ب ة˘با˘ق˘ن̆لا تب˘̆لا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك.ىل˘˘عألا
لح داجيإاو لمعلل ةيعوبشسألا ةينوناقلا ةدملا ديدحتو جاوفألاب نييوبرتلا

ةيئانثتشسلا ةيوبرتلا تاموادملا ةرثك ةرهاظ نم دحلل فشصنمو لداع

±.S°∏«º   .لشصاوتملا ماودلا ىلإا ءانثتشسلا نم تلّوحت يتلا

  ةينوناقلا ريغب عاطقلا ريدم اهربتعا اميف/يقاوبلا مأا

باهرإ’ا اياحسض ىماتي لابقتسسا زكرم لامع
 ةيجاجتحإا ةفقو يف

اياحشض ىمات˘ي لا˘ب˘ق˘ت̆شسا ز˘كر˘م تÓ˘ما˘عو لا˘م˘ع ن˘م دد˘ع سسمأا حا˘ب̆شص مد˘قأا
ز˘كر˘م̆لا راو̆شسأا جرا˘خ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ن̆شش ىل˘ع، ي˘قاو˘ب˘̆لا مأا˘˘ب با˘˘هرإلا

˘مÓ˘عإلا ي˘ف ه˘ق˘ح ن˘طاو˘م˘̆لا ءا˘˘ط˘˘عإا ل˘˘جا ن˘˘مو ة˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘م ر˘˘ي˘˘غ با˘˘ب˘̆شسأل
هذه ببشس نع نيرشسفتشسم ةبوتكملا مÓعإلا لئاشسو يلثمم سضعب  برقت
، ح˘ير̆شصت يأا˘ب ءلدإلا او̆شضفر ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م̆لا نا لإا ، ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘˘ف˘˘قو˘̆لا

نم ةدافتشسÓل عوشضوم ةباتك لجا نم لإا وه ام ةفاحشصلا روشضح نأا اوربتعاو
نيجتحملا دحأل  ينايبشصلا فرشصتلا اذه ءارجو، ةديرجلا نم يدام لباقم
ةفقولا نأا ىلع دكأا يذلا يعامتجلا طاششنلا ريدم ديشسلاب لاشصتلا مت
يذلا رارقلا اذهب ةياشصولا اورعششي مل نيجتحملا نوكل ةيعرشش ريغ Óشصأا

مهبلاطمل  عمتشساو  مهيلا لقنت ريدملا لوقي اذه مغر  يوشضوفلاب هربتعب
قلخل ةو˘عد در˘ج˘م ا˘ها˘يإا ار˘ب˘ت˘ع˘م ة˘ف˘قو̆لا هذ˘ه ي˘عد˘ت̆شسل  ا˘ه˘نا˘ب لا˘ق ي˘ت̆لا
مهبلاطم نأا ادكؤوم ايجراخ هتعمشس هيوششتو زكرملا لخاد ىشضوفلاو  ةلبلبلا

ةيلخاد رومأاو لمع ةداهشش يشضمي نم انل سسيل مهلوقك  ،ركذت نأا قحتشست ل
هب امنإاو باهرإلا اياحشض ىماتي هب سسيل زكرملا اذه نا اركذم ةتحب ةيرادإا
اهدعب حبشصيل يعامتجلا نكشسلا نم ةدافتشسلا رظتنت ةزوعم تÓئاع عبرأا

ايلاح نولوتي ا˘ف˘ظو˘مو Ó˘ما˘ع66 ءانثت̆شسا˘ب سصخ̆شش يإا ن˘م ا˘يوا˘خ ز˘كر˘م̆لا
لكي̆لو˘ت˘ي ف˘ي˘ك ا˘حور˘ط˘م لاؤو̆شسلا ىق˘ب˘يو تÓ˘ئا˘ع̆لا  هذ˘ه ة˘يا˘عرو ة˘مد˘خ
اهقيرط يف تÓئاع عبرأا ةمدخ ةيجوغاديبلا تاراطلاو لامعلا ءلؤوه

يف ةيئلولا تاطلشسلاو ةيشصولا ةرازولا رظتنت  اذامو زكرملا ةرداغم ىلإا
ناو ةشصاخ ةيدودرم رثكا يتامد˘خ ق˘فر˘م ىلا ز˘كر˘م̆لا ل˘يو˘ح˘ت̆ل ر˘ي˘ك˘ف˘ت̆لا

.ةشصاخلا تاجايتحلا يوذ ةقفارم زكرم ىلا هليوحتب قباشس حارتقا كانه
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ثيح, ةقاطلا كÓهتشسا ريتاوف مكارتل ايدافت ةرخأاتملا مهتاقحتشسم ديدشست ىلإا اهنئابز زاغلاو ءابرهكلا عيزوتل ةيرئازجلا ةكرششلا تعد
.ديدشستلل ةفلتخملا غيشصلاو ةيليهشستلا ريبادتلا نم ةلمج ةكرششلا تددح

ةكرمجلا ةشصخر ةيحÓشص ةرتف لداعت ةدم يف

ديدجتلل تعسضخ يتلا جاتنإ’ا طوطخ داريتسساب نييداسصتق’ا نيلماعتملل ضصيخرتلا

¯S°ÉQI.T¢
باطقأا مهأا ةمكا˘ح˘م ل˘صسل˘صسم ل˘صصاو˘ت˘ي

داصسف اياصضق يف نيطروتملا قباصسلا ماظنلا
زيزعلادبع عولخملا صسيئرلا دهع يف ةدع
ريغ تازايتما حنم ةيصضق ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ق˘ي̆ل˘ف˘تو̆ب
«دمحم حصسيف نب «لامعأ’ا لجرل ةقحتصسم
و » ةقدنفلا اهنم ت’اجم ةدع يف طصشانلا
دمحأا» اقباصس لوأ’ا ريزولا اهيف عباتي يتلا
نم دد˘عو ن˘ي˘ق̆با˘صس ة’و ثÓ˘ثو »ى˘ي˘ح˘يوأا

7 خيرات ىلإا ةل˘ي˘ق˘ث م˘ه˘ت̆ب ة˘ق˘ي̆ل˘ف˘تو̆ب لا˘جر
يدي˘صس ة˘م˘كح˘م ترر˘ق.ل˘ب˘ق˘م̆لا ر˘ب˘م˘صسيد
دا˘صسف̆لا ة˘ي˘صضق ل˘ي˘جأا˘ت ة˘م˘صصا˘ع̆لا د˘م˘ح˘˘مأا

لاومأا د˘يد˘ب˘تو تازا˘ي˘ت˘ما ح˘ن˘م̆ب ة˘ق̆ل˘ع˘ت˘م̆لا
زومر نم ددع اهيف طروت يتلا ةيمومع
اقباصس لو’ا ريزولا رارغ ىلع قباصسلا ماظنلا
نÓعز «اقباصس لقنلا اريزوو «ىيحيوأا دمحأا»
ماعلا نيم’ا اذكو «لوغ رامع«و «ينغلادبع
ىلإا «دمحم براحم» لقنلا ةرازول قباصسلا

ةئيه نم بلطبو.لبقملا ربمصسيد7 خيرات
نيماحملا نم ددع صضرم تدكأا يتلا عافدلا
، يجاتلا صسوريفلاب ةيصضقلا يف نيصسصسؤوملا
ي˘ف صصصصخ˘ت˘م̆لا ي̆ئاز˘ج˘̆لا بط˘˘ق˘̆لا ل˘˘جأا

ىدل ةيلاملاو ةيداصصتق’ا ةميرجلا ةحفاكم
ةيصضق ةمصصا˘ع̆لا د˘م˘ح˘مأا يد˘ي˘صس ة˘م˘كح˘م
دمحأا بناج ىلإا ا˘ه˘ي˘ف ف˘ق˘ي˘صس ي˘ت̆لا دا˘صسف̆لا

نيروكذملا نيقباصسلا نيلوؤوصسملاو ىيحيوأا
ةي’ول ة’و ةثÓث ةمكحملا ةئيه مامأا هÓعأا
و اذ˘كو «يزو˘ف ن˘ي˘صسح «ا˘ق̆با˘صس ةد˘كي˘˘كصس
ددعو «يرجح فوفرد» و«دمحم يلابرد»
لاومأا ديدبت يف نيطروتملا نيمهتملا نم
لجرل ةقحتصسم ريغ تازايتما حنم و ةيمومع
اءزج لغتصسا يذلا «حصسيف نب دمحم» لامعأ’ا

ةدع نم دافتصساو ةدكيكصس ةي’و ءانيم نم
نإاف ر˘كذ̆لا̆ب ر˘يد˘جو.ةرر˘ب˘م ر˘ي˘غ تازا˘ي˘ت˘ما

91 مهددع غلابلاو ةيصضق̆لا ي˘ف ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م̆لا

لÓغتصسا ةءا˘صسإا ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘ت ةد˘ع̆ب ن˘ي˘ع̆با˘ت˘م
ر˘ي˘غ ع˘فا˘ن˘م ح˘ن˘م صضر˘غ̆ب اد˘م˘ع ة˘ف˘ي˘ظو̆لا

و نيناوقلا قرخي وحن ىلع ريغلل ةقحتصسم

ةقحتصسم ريغ تازايتما حنم و تاميظنتلا

ف̆لا˘خ˘م د˘ق˘ع وأا ة˘ق˘ف˘صص مار̆بإا د˘ن˘ع ر˘ي˘غ̆ل̆ل

ديدبتلا اذكو ةيميظنتلاو ةيعيرصشتلا ماكحأÓل

نم يعرصش وحن ىلع لامعتصس’او يدمعلا

حلاصصل وأا هحلاصصل يمومع فظوم فرط

لاو˘مأا وأا تا˘كل˘ت˘م˘م ،ر˘خآا نا˘ي˘ك وأا صصخ˘˘صش

،اهببصسب وأا ةفيظو مكحب هيلإا اهب دهع ةيمومع

يفخلا ليومتلا يف ةكراصشملا ىلإا ةفاصضإ’اب

ةيروه˘م˘ج̆لا صسي̆ئر̆ل ة˘ي̆با˘خ˘ت̆ن’ا ة̆ل˘م˘ح̆ل̆ل

ةبهلا دعب9102 ليرفأا2 خيراتب ليقتصسملا

ماظنلا طاقصسإ’ رئازجلا اهتدهصش يتلا ةيبعصشلا

.يقيلفتوبلا

حشسيف نب دمحم لامعألا لجرل ةقحتشسم ريغ تازايتما حنم ةيشضق يف

لبقملا ربمسسيد7 ىلإا ةدكيكسس ةي’ول نيقباسس ة’و ةثÓثو ىيحيوأا ةمكاحم ليجأات
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ران˘يد را˘ي̆ل˘م545 رئاز˘ج̆لا تد˘ب˘كت

تا̆نا˘صضي˘ف̆لا و لز’ز̆لا ة˘ج˘ي˘ت̆ن ر̆ئا˘˘صسخ˘˘ك

,ةريخأ’ا ةنصس61 ـلا لÓخ تاباغلا قئارحو

قئارح ءارج ايون˘صس را˘ن˘يد را˘ي̆ل˘م5.1 اهنم

بودن˘م̆لا ,ه˘ن˘ع ف˘صشك ا˘م بصسح, تا̆با˘غ̆لا

لاقو.ديمح ةرفع ىربكلا رطاخملل ينطولا

نيب ام ةرتفلا يف تفرصص رئازجلا نأاب ةرفع

قل˘ع˘ت˘م̆لا نو̆نا˘ق̆لا رود˘صص خ˘يرا˘ت4002

ر˘ي˘ي˘صست و ىر˘ب˘كلا را˘ط˘خأ’ا ن˘م ة˘يا˘قو˘̆لا˘̆ب

و ةماد˘ت˘صسم̆لا ة˘ي˘م˘ن˘ت̆لا را˘طإا ي˘ف ثراو˘كلا

رانيد رايلم545 نع لقي ’ ام9102 ,
قئارح و لز’زلا عوقو دعب تÓخدتلا ةجيتن
ىلع ثدحتملا ددصشو .تاناصضيفلا و تاباغلا

رييصستل ةديدجلا ميهافملا عم ملقأاتلا ةرورصض
راطإا هيلع صصني امل اقفو ,ىربكلا ثراوكلا
يذلاو ثراوكلا رطاخم نم دحلل «يادناصس»
ةرادإا ن˘م لا˘˘ق˘˘ت˘̆ن’ا ةرور˘˘صض ى˘̆ل˘˘ع دد˘˘صشي
و اهنع ةمجانلا رطاخملا ةرادإا ىلإا ثراوكلا
اذه يف فصشكو.ينمزلا دعبلا يف ةدتمملا
ةداعإا نمصضتي موصسرم رودصص نع ددصصلا
ةينطولا ةيبودنملا ميظنت و لمع يف رظنلا
اذ˘ي˘ف˘ن˘ت كلذو .ا˘ب˘ير˘ق ىر˘ب˘كلا ر˘طا˘خ˘˘م˘̆ل˘̆ل
ريخأ’ا ءاقللا لÓخ لوأ’ا ريزولا تاميلعتل

«يادناصس» راطإ’ اقيبطت و ة’ولاب ةموكحلل

ةصسايصس دامتعا يف تعرصش رئازجلا تناكو.

نم4002 ذنم ىربكلا رطاخملا نم ةياقولا

ايعيبط ارطخ51 ددح نوناق عصضو لÓخ

ةياقولا تايفيك ح˘صضوأا ا˘م˘ك ,ا˘ي˘جو̆لو˘ن˘كتو

ىدل لخدتلا قرط و اهعم لماعتلا و اهنم

نم ةنصس61 رورم مغر و هنأا ريغ اهعوقو

زواجتي ملو ,ذيفنتلا زيح4002 نوناق لوخد

اقيبطت ,ةرداصصلا ةيذي˘ف˘ن˘ت̆لا م˘ي˘صسار˘م̆لا دد˘ع

03 عو˘م˘ج˘م ن˘م ة˘ع̆برأا ,رو˘كذ˘م̆لا صصن̆ل̆ل

تايفيك ددحت نأا صضورفملا نم ناك اموصسرم

اذه اهنمصضتي يتلا رطاخملا ةفاك نم ةياقولا

نم ةل˘م˘ج ى̆لإا ر˘خأا˘ت̆لا اذ˘ه دو˘ع˘يو .نو̆نا˘ق̆لا
روكذملا نوناقلا قرطت مدع اهنم بابصسأ’ا
مدع و ذي˘ف˘ن˘ت̆لا لا˘جآا̆ب ق̆ل˘ع˘ت˘م̆لا ق˘صشلا ى̆لإا
ةلوخملا تاهجلاو تا˘ي̆لوؤو˘صسم̆ل̆ل هد˘يد˘ح˘ت
رطاخملا نأا مكحب ةيذيفنتلا ميصسارملا رادصصإاب
تاعاطق امنإا و هنيعب اعاطق ينعت ’ ىربكلا

ةيذيفنتلا ميصسارملا رادصصإا مدع ىدأا دقو.ةدع
ةي˘ن˘طو̆لا ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘صس’ا جاردإا ة̆ل˘قر˘ع ى̆لإا
ن˘م˘صض ىر˘ب˘كلا ثراو˘˘كلا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘̆ل˘̆ل
يلحملا ىوتصسملا ىلع ةيمنتلا تاططخم
,لصضفأ’ا ةروصصلاب متي مل يذلا رمأ’ا وهو
لوخد دعب هكرادت متيصس صصقنلا اذه نأا ريغ
.ذيفنتلا زيح ةديدجلا ةيجيتارتصس’ا

ةيعيبطلا ثراوكلا ءارج ةريخألا ةنشس61ـلا لÓخ

تاباغلا قئارح ببسسب ايونسس رانيد رايلم5.1 اهردق رئاسسخ دبكتت رئازجلا
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ةمكحم نينثإ’ا صسمأا ةحيبصص تجلاع

ءاصضق صسلجم ىدل ةيئادتبإ’ا تايانجلا

عم يدمعلا لتقلا ةلواحم ةيانج ةبانع

حار ي˘ت˘لا د˘صصر˘ت˘لاو رار˘صص’ا ق˘˘ب˘˘صس

ر˘م˘ع˘لا ل˘ب˘ت˘ق˘م ي˘ف با˘صش ا˘ه˘ت˘ّي˘ح˘˘صض

ر˘ع˘ت
ّ

ىوتصسم ىلع رج˘ن˘خ ة˘ن˘ع˘ط˘ل صض

هصسافنأا ظف˘ل˘ي نأا ر˘ي˘خأ’ا دا˘كو ه˘ت˘ب˘قر

ى˘لإا ة˘عر˘صسلا حا˘ن˘ج ى˘ل˘ع ه˘ل˘ق˘˘ن ’و˘˘ل

نيأا ةّيب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘صسإ’ا ة˘ح˘ل˘صصم

اذ˘ه ،ة˘مزÓ˘لا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا ه˘˘ل تمّد˘˘ق

03 موي ىلإا ةّيصضقلا تايثيح دوعتو

ىّمصسملا مدقت ثيح ،مرصصنملا يفناج

كرد˘لا ة˘قر˘˘ف ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا «ب.ه.ب»
لجأا نم رامع يديصس ةيدلبب ينطولا

رعت اهدافم ىوكصش عفر
ّ

ءادتع’ هصض
رامع يديصس ةّيدلب ءايحأا دحأاب يصشحو
حورجب بيصصأاو صضيبأا حÓصس ةطصساوب
،هتبقر ىوتصسم ىلع ةروطخلا ةتوافتم
لواح «د.صش.ح» ّنأا يكاصشلا فيصضيل
يهنت نأا تداك ةنعط هل هّجوو هلتق
ةداهصش ةّيحصضلا مّدق نيح يف ،هتايح

61 ةدمل لمعلا نع هزجع تبثت ةيبط

بيبطلا لبق نم اهايإا هحنم ّمت اموي
هنم وكصشم˘لا عا˘م˘صس د˘ع˘بو ،ي˘عر˘صشلا
ى˘ل˘ع ىد˘ت˘عإا ه˘نأا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه فر˘ت˘˘عإا
ن˘يّ̆كصس ة˘ط˘صساو˘ب بر˘صضلا˘ب ي˘كا˘صشلا

ذ’و ة˘ب˘قر˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ه˘˘با˘˘صصأاو
ءانثأا ىفن نيح يف هنكصسم ىلإا رارفلاب
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ما˘˘مأا صسمأا ه˘˘لو˘˘ث˘˘م
ه˘ل˘ت˘ق ة˘لوا˘ح˘م ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإ’ا تا˘يا˘ن˘ج˘لا
رجاصشت هنأا فصشكو «د.صش.ح» ةّيحصضلل
امهنيب لصصح فÓخ ببصسب ينعملا عم
نود نيّكصس ةطصساوب ةبرصض هل هّجوو
دهاصشلا ىلدأا  نيح يف ،هلتق يوني نأا
نم ح˘صضوأا ي˘ت˘لا ه˘تا˘ح˘ير˘صصت˘ب «م.ع»
ةقفرب ناك عئاقولا خيراتب هنأا اهلÓخ
صضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لا «ب.ه.ب» ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضلا
فر˘ط ن˘م ر˘ج˘ن˘خ ة˘ط˘صساو˘ب بر˘صضل˘˘ل
ةبقرلا ىوتصسم ىلع «د.صش.ح» مهتملا

لقن ةغيلب ةباصصإا يف هل بّبصست اّمم

يعماجلا ىفصشتصسملا ىلإا اهرثإا ىلع
نأاو ا˘م˘ل˘ع ،جÓ˘ع˘لا ي˘ّق˘ل˘ت˘ل د˘صشر ن˘˘با
ةّيصضق ّفلم يف ةزجنملا ةربخلا  جئاتن
صضرعت يتلا ةباصصإ’ا تفصصو لاحلا
اهبرقل كلذو ةريطخلا˘ب ة˘ي˘ح˘صضلا ا˘ه˘ل
ردجت ،نم˘يأ’ا ي˘تا˘ب˘صسلا نا˘ير˘صشلا ن˘م
تايان˘ج˘لا ة˘م˘كح˘م ة˘ئ˘ي˘ه نأا ةرا˘صشإ’ا
ة˘فا˘ك ى˘لإا تع˘م˘ت˘صسا د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘بإ’ا
ةماعلا ةباينلا صسمتلت نأا لبق فارطأ’ا

ّقح يف اذفان انجصس ةنصس51 ةبوقع
ةمكحملا هّدصض تطّلصس يذلا مّهتملا

دعب اذفان انجصس تاونصس01 ةبوقع
لتقلا ةلواحم ةيانج باكتراب هتعباتم

.دّصصرتلاو رارصصإ’ا قبصس عم يدمعلا

مّهتملا عم راجشش يف لخد نأا دعب ةايحلا قرافي نأا داك

رامع يديسسب هتبقر ىوتسسم ىلع رجنخ ةنعطل ضضّرعتي باسش

¯S°∏«º.±
ى˘ل˘ع لا˘صصت’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘˘لا تلا˘˘قو

يقوزرم ،زاغلنوصس ةصسصسؤوم ىوتصسم
اهنئابز ىدل ةكرصشلا نويد نأاب ،ةمطاف

ىوتصسم وهو رانيد رايلم171ـلا تقاف
لوأ’ا يصسادصسلا ةياهن لجصس يصسايق
دق زاغلنوصس تناكو.يراجلا ماعلا نم
ةحئاج لÓخ ا˘ي˘ن˘ما˘صضت ارار˘ق تذ˘خ˘تا

نيومتلا عطق مد˘ع˘ب ي˘صضق˘ي ،ا˘نورو˘ك

ىلع ،اهنئابز ىل˘ع ءا˘بر˘ه˘كلاو زا˘غ˘لا˘ب

رئاصسخ فلخ ءارجإ’ا اذه نأا نم مغرلا

قوب˘صسم ر˘ي˘غ عا˘ف˘تراو ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م

قاف اهنئابز ىدل ةكرصشلا تاقحتصسمل

ىدل ةئاملاب36 اهنم جد رايلم171 ـلا

.نويداعلا نئابزلا مهيف نمب صصاوخلا

ة˘كر˘صشلا ن˘˘ئا˘˘بز ة˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تعدو

ريتاوف مكارتت نأا لبق مهنويد ديدصستل

ري˘باد˘ت ق˘فو كلذو ة˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘صسا

مهايإا ةبلاطم ةفلتخم غيصصو ةيليهصست
ربع ةعزوملا اه˘ت’ا˘كو ى˘لإا ه˘جو˘ت˘لا˘ب

نم ةدافتصسÓل ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك
ن˘ي˘فر˘ط˘لا ي˘صضار˘ت˘˘ب ع˘˘فد˘˘لا ة˘˘ما˘˘نزر
ر˘ي˘غ ر˘ي˘تاو˘˘ف˘˘لا دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع ادا˘˘م˘˘ت˘˘عا
ةءافكلا تاقحتصسملا رادقم، ةددصسملا
ترا˘صشأا ا˘م˘ك.ن˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ت˘˘ن’ا

اهنأاصش نم نويدلا هذه نأا ىلإا يقوزرم
يقاب لامكتصسا مامأا اقئاع لكصشت نأا

ةلقرع نع كيهان، ةصسصسؤوملا عيراصشم

.نئابزلل ةمدقم˘لا تا˘مد˘خ˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م

اه˘نأا «زا˘غ˘ل˘نو˘صس» ة˘كر˘صشل نا˘ي˘ب د˘كأاو

ةمزأ’ا ةرتف ةليط اهنئابز عم تنماصضت

بعاتملا نم مغرلاب لازت ’و ةيحصصلا

ءارج ةصسصسؤوملا اهتدبكت يتلا ةيلاملا

نئابزلا فرط ن˘م ر˘ي˘تاو˘ف˘لا ع˘فد ر˘خأا˘ت

ةبصسنب تاصسصسؤوملا اذ˘كو ن˘ي˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

نا˘ي˘ب بصسح ة˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب003 تقا˘˘˘˘ف

.ةكرصشلل

رانيد رايلم171ـلا تقاف ةكرششلا نويد

يسضارتلا قيرط نع عفدلاب ةمانزر عسضتو مهنويد ديدسستل اهنئابز وعدت زاغلنوسس



¯T°ƒT°É¿ ì
توأأ ىلإأ دو˘ع˘ت ة˘ي˘صضق˘لأ رأو˘طأأ

(ب.ب) مهت˘م˘لأ ما˘ق ن˘ي˘ح،7102
ةدع هيجوتب ركصس ةلاح يف وهو
ن˘˘م (م.ب) ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضل˘˘ل تا˘˘بر˘˘˘صض

بيصضق ةطصسأو˘ب،2691 ديلأو˘م
يف اببصستمو هصسأأر امصشهم يديدح
يف حبصسي هايإأ اكرات ،ههجو هيوصشت
نب ةطصسوتم فلخ ءامدلأ نم ةكرب

ة˘ن˘يد˘م˘ب ط˘ي˘صشما˘ت ي˘ح˘˘ب ة˘˘صشكع

.ةنتاب

مامأأ مهتملأ تاحيرصصت بصسحو
لحأرم ربعو ةيئاصضقلأ ة˘ي˘ط˘ب˘صضلأ
بوصسنملأ مرجلأ ركني مل ،قيقحتلأ
دعب هتلعفب ماق هنأأ احرصصم ،هيلإأ

نا˘ك ي˘ت˘˘لأ تأزأز˘˘ف˘˘ت˘˘صس’أ د˘˘يد˘˘ع
نم رخآ’أ ىلإأ ني˘ح˘لأ ن˘م ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ي

هل لوقي ناك يذلأ ،ةيحصضلأ فرط
ةر˘م ل˘ك ي˘ف «ا˘ي˘ند˘لأ ن˘م كي˘˘ح˘˘ن»
مه˘ت˘م˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م ،ا˘ه˘ي˘ف نÓ˘با˘ق˘ت˘ي
اجردتصسم ،ايديدح ابيصضق رصضحي
،ةطصسوتملأ رأوصسأأ فلخ ةيحصضلأ

لبق أذه ،توملأ دح هبرصض يف أذخآأ
Ó˘ث˘ت˘˘مأ ن˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشب ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي نأأ

آاجافت ثيح ،ةيصضقلأ يف نيدهاصشك
وهو هلمح˘ي نا˘ك يذ˘لأ بي˘صضق˘لا˘ب
هنأأ يناجلأ امهربخأاف ،ءامدلاب خطلم
اه˘نأأ ا˘م˘ه˘ن˘م ا˘ن˘ظ ،بل˘ك ل˘ت˘ق˘ب ما˘ق
دوجوب دعب اميف امدصصنيل ،ةقيقحلأ

سضرأ’أ ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ق˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ
ةديدع تاباصصإأ رثإأ مصشهم ههجوو
ح˘لا˘صصم را˘ط˘خإأ م˘ت ثي˘ح ،ا˘ها˘ق˘ل˘˘ت
ناكملأ نيع ىلإأ تمدق يتلأ ،نمأ’أ

يتلأ ،ةمزÓلأ تا˘ير˘ح˘ت˘لا˘ب تما˘قو
ل˘تا˘ق˘لأ ى˘لإأ ل˘صصو˘ت˘لأ ن˘م تن˘˘كم
بصسن ام ركني مل يذلأو ،هفيقوتو

يف ناك هنأأ أدكؤوم ،مهت نم هيلإأ

امك ،هب ماق ام يعي ’و ركصس ةلاح

ي˘ت˘لأ تا˘بر˘صضلأ دد˘ع ل˘ه˘˘ج˘˘ي ه˘˘نأأ

تصسمتلأ دقو أذه ،ةيحصضلل اههجو

،هدصض مأدعإ’أ مكح ةماعلأ ةباينلأ

.ةمكحملأ ةئيه هتديأأ ام وهو

ليوحت و نيررشضتملا ىلع تانكشس عيزوت اهنم

   ىرخأا ةيوبرت تاشسشسؤوم ىلإا ذيمÓتلا

ةدئافل تآرآرق رآدسصإآ
ةدكيكسسب لآزلزلآ نم نيررسضتملآ
يذلأ لأز˘لز˘لأ بق˘ع ةد˘كي˘كصسب ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ترر˘ق

06 سصي˘صصخ˘ت سشور˘ح˘لأ و نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع ي˘ت˘يد˘ل˘˘ب بر˘˘صض

ةيوناث ليجصست عم،اهنكاصسم تررصضت يتلأ تÓئاعلل انكصسم

تايوناث ىلإأ لقنتلأ ءانع مهبي˘ن˘ج˘ت˘ل نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل

ميمرت ىلإأ ةفاصضإأ، اهيف سسردمتلل سشورحلأو سشيغزم يديصس

اهتنياعم دعب لأزلزلأ نم تررصضت يتلأ ةيوبرتلأ لكايهلأ لك

يذلأ ئراطلأ عامتج’أ نع قثبنأ امك،ةصصتخم ةنجل لبق نم

سسيئر عم ديعصس نب رداقلأ دبع ةدكيكصس ةي’و يلأو  هدقع

سسيئر ،ةي’ول˘ل ما˘ع˘لأ ن˘ي˘مأ’أ ،ي˘ئ’و˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ

سسل˘ج˘م˘لأ سسي˘ئر ،سشي˘غز˘م يد˘ي˘صس ةر˘˘ئأد سسي˘˘ئر ،نأو˘˘يد˘˘لأ

ينطأوم نع نيلثممو ،نايزوب نيع ةيدلبل يدلبلأ يبعصشلأ

نيررصضتملأ ت’اغصشن’ عامتصسÓل كلذو ،نايزوب نيع ةيدلب

تح˘ت ة˘مزأأ ة˘ي˘ل˘خ  ع˘صضو م˘˘ت ثي˘˘ح، ة˘˘ي˘˘صضرأ’أ ةز˘˘ه˘˘لأ ن˘˘م

ةررصضتملأ تÓئاعلأ ىلع ةيئأذغ دأوم عيزوت متيصسو،هفأرصشإأ

و،نيررصضتملأ لكب يعامتجإ’أو يصسفنلأو يبطلأ لفكتلأو

ةي’و  يف ةيصضرأأ ةزه عوق و بقع تأرأرقلأ هذه تءاج

تاي’ولأ ناكصس اهب رعصش و سشورحلاب طبصضلاب ةدكيكصس

دنع دحأ’أ موي ةحيبصص لجيج و ةنيطنصسق اهل ةرواجملأ

سسحأأ امنيح،قئاقد01 ’إأ طبصضلاب احابصص ةصسماخلأ ةعاصسلأ

ملصس ىلع2.5 اهتدصش تغلب ةيوق ةيصضرأأ ةزهب ناكصسلأ

تع˘م˘صس ةز˘ه˘لأ لÓ˘خ و.سشور˘ح˘لا˘ب ا˘هز˘كر˘م دد˘ح و ر˘ت˘صشير

ةر˘صشق عد˘˘صصت تأو˘˘صصأأ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب تر˘˘صسف ة˘˘ب˘˘عر˘˘م تأو˘˘صصأأ

ثيح تأرايهنأ تثدح دقف تاباصصإأ لجصست مل اميف و،سضرأ’أ

تاققصشت ىلإأ ةميدقلأ ةصصاخ تانكصسلأ نم ريثكلأ تصضرعت

سشورحلأ ىفصشتصسمب ةلوفطلأ ةحلصصم نأأ امك تاعدصصت و

ةطصسوتمك ةيوبرت تاصسصسؤوم ةدع و ةلاحلأ سسفنل تصضرعت

تعفد يتلأ تانكصسلأ تأرصشع و سشورحلاب دمحم عوبصص

بقع ةقطنملاب هلولح دنع يلأولأ ةرصصاحم ىلإأ ناكصسلأ

تانكصسلأ لج تحبصصأأ امدعب مهب ترصضأأ يتلأ ةزهلأ عوقو

ةدع ده˘صش د˘حأ’أ مو˘ي نأأ ى˘لإأ را˘صشي،ر˘ط˘خ رد˘صصم ة˘م˘يد˘ق˘لأ

قطانملأ و ةي’ولأ ناكصس لك اهب رعصش ةيدأدترأ تأزأزتهأ

ي˘˘لأو˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ تنا˘˘ك ة˘˘يدأد˘˘ترأ ةز˘˘ه ر˘˘خآأو ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لأ

.راهنلأ فصصتنم
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جمانربلا ةفاثك ببشسب/ةدكيكشس

ريبج نبآ و ةيباط نيع اتطسسوتم
ةيجاجتحآ ةكرح يف

و ةيباط نيع يتطصسوتم يف يوبرتلأ مقاطلأ سسمأأ راهن لخد

ربتعأ و، جمانربلأ ةفاثك ببصسب ةيجاجتحأ ةكرح يف ريبج نبأ

يف نولمعي مهلعجي و فحجم سصصصحلأ عيزوت نأأ ةذتاصسأ’أ

امب سصصصحلأ فييكت و جمانربلأ فيفخت ىلإأ نيعأد،طغصض

ى˘ل˘ع ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ و ل˘م˘ع˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘تا˘˘صسأ’أ ةرد˘˘ق ن˘˘م˘˘صضي

يقاب ىلإأ ةيجاجتح’أ ةكرحلأ لقتنت نأأ عقوتي و،باعيتصس’أ

ءأوصس جمأربلأ ىلع ىصضر مدع و بصضغ دوجول تاطصسوتملأ

تاصسصسؤوملأ لبق نم ةلدعملأ وأأ ةرأزولأ فرط نم ةحرتقملأ

و ىصشامتتل ةفثكم جمأرب عصضول ترطصضأ يتلأ ةيوبرتلأ

ى˘ل˘ع ة˘ي˘صصو˘لأ ةرأزو˘لأ ن˘م سضور˘ف˘م˘لأ ي˘عا˘˘صسلأ م˘˘ج˘˘ح˘˘لأ

ةحئاج ببصسب يلاحلأ يئانثتصس’أ عصضولأ ببصست و،ةذتاصسأ’أ

ام ةذتاصسأ’أ قح يف ةفحجم ةيصسأرد جمأرب عصضو يف انوروك

باحصصأأ ةصصاخ ةيصضرملأ لطعلأ ىلأ ءوجللأ ىلإأ ديدعلأ عفد

و مهتايحب نورماغي مهصسفنأأ أودجو نيذلأ ةنمزملأ سضأرمأ’أ

لوكوتوربلأ بايغ و ةصسأردلأ رأرمتصسأ لظ يف مهتÓئاع

و .مهتÓئاعل اهلقن و ىودعلأ نم مهيمحي يذلأ يحصصلأ

ع˘صضو˘لأ نأأ «ة˘عا˘صس ر˘خآأ» ةد˘ير˘ج˘ل ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘˘صصم تر˘˘كذ

ةفاثك ءأرج نيملعملأ و ةذتاصسأ’أ هتاعبت لمحت يئانثتصس’أ

ةبصسنلاب تبصسلأ موي سسيردت ةلكصشمو سسوردلأو جمانربلأ

اهفقوت و لقنلأ لئاصسو بايغ لظ يف يئأدتب’أ يملعمل

ةهباجم تأءأرجإأ ريبأدت راطإأ يف لوأ’أ ريزولأ نم رأرقب

.91ديفوك ةحئاج
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ةيانج نع كلذو،6691 ديلاوم نم (م.م) وعدملا قح يف مادعإ’ا مكح ةنتاب ءاشضق سسلجمب ةيفانئتشس’ا تايانجلا ةمكحم سسمأا ،تقطن
.دشصرتلاو رارشصإ’ا قبشس عم دمعلا لتقلا

ابلك لتق هنأا ىعدا

ةنتابب يديدح بيسضقب ينيسسمخ لتاقل مآدعإ’آ

ةنتاب

حلاسصم ىلع رانلآ قÓطإاب ماق صصخسشل آذفان انجسس تآونسس01
يران حÓسسب ديدهتلاب نطآوم ةبكرم ةقرسسو نمأ’آ

¯ T°ƒT°É¿ ì
تايان˘ج˘لأ ة˘م˘كح˘م سسمأأ ،تنأدأأ

،ةن˘تا˘ب ءا˘صضق سسل˘ج˘م˘ب ة˘ي˘ئأد˘ت˘بإ’أ
رمعلأ نم غلابلأ «سسايلإأ أ» مهتملأ

انجصس تأونصس01 ـب ،ةنصس33
ن˘يو˘كت ة˘يا˘ن˘ج ة˘م˘ه˘ت ن˘˘ع ،أذ˘˘فا˘˘ن

ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘مو رأر˘صشأأ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘ج
دصصرتلأو رأرصصإ’أ قبصس عم دمعلأ

،ةرهاظ ةحلصسأأ لمح عم ةقرصسلأو
نم «م ح» مهتملأ دافتصسأ اميف أذه
ةيصضق يف ،ةءأربلأ نم هرمع سسفن

ةيليوج9 ىلإأ اهعوقو خيرات دوعي

فيقوتب مهتملأ ماق امدنع،8102
رويصسكا˘ط ل˘م˘ع˘ي يذ˘لأ ة˘ي˘ح˘صضلأ
رأرذأأ ن˘ير˘فا˘صسم˘لأ ل˘ق˘ن ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘ب
ها˘يإأ ا˘ب˘لا˘ط ة˘ن˘تا˘ب ة˘ن˘يد˘م˘ب ةرا˘˘ه˘˘لأ
ةلمح ينأرمعلأ بطقلأ ىلإأ هلاصصيإأ

لوصصو ىدل ةيحصضلأ أاجافتيل،3

ههجو يف رهصشي مه˘ت˘م˘لا˘ب نا˘كم˘لأ

سضرغل «يزوفنأر˘ق» ا˘يرا˘ن ا˘حÓ˘صس

،وتناكيب ايك عون نم هتبكرم ةقرصس

ميلصست ىوصس قئاصسلأ ىلع ناك امف

وحن قراصسلأ اهب هجوتيل ،هلل هرمأأ

يذلأ تقولأ يف أذه ،ةكيرب ةنيدم

عÓ˘˘قإأ رو˘˘ف ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلأ ه˘˘ي˘˘˘ف ما˘˘˘ق

ن˘مأÓ˘ل ر˘صضخأ’أ م˘قر˘˘لا˘˘ب قرا˘˘صسلأ

سصوصصخب،8401 ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ

ة˘ل˘ئا˘ط تح˘ت ة˘˘قر˘˘صسل˘˘ل ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت

تذختأ نيأأ ،يران حÓصسب ديدهتلأ

تأءأر˘˘جإ’أ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘˘صصم˘˘˘لأ

ى˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لأ سضر˘˘غ˘˘ل ،ة˘˘مزÓ˘˘لأ

حلاصصم˘ل ي˘ن˘مأأ ز˘جا˘ح˘بو ،ل˘عا˘ف˘لأ

،ةتوتلأ نيع ةنيدم لخدمب نمأ’أ

ام ،زجاحلأ أذه قرخ لعافلأ لواح

لبق ،ةبكرملأ ةلجع لطعت ىلإأ ىدأأ
ايران أرايع قلطيو اهنم لزني نأأ

ىلأ رأرفلاب ذوللأو رصصانعلأ ةفاخإ’
م˘ت˘ي نأ ل˘ب˘ق أذ˘ه ،ة˘˘يذا˘˘ح˘˘م ة˘˘با˘˘غ
نيبت نيأأ ،هيلع سضبقلأو هب قاحللأ
ة˘قر˘صس ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘ف طرو˘˘ت˘˘م ه˘˘نأ
حÓصسلأ ىلع روثعلأ متو ،ةبكرملأ
ناكم يف هتزوحب ناك يذلأ يرانلأ
نمو ،هفيقوت عقوم نع ديعبب سسيل

نم ةرصشا˘ب˘م˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ لÓ˘خ
سصو˘صصخ˘ب ن˘مأ’أ ح˘لا˘˘صصم فر˘˘ط
تا˘كب˘صشو تا˘با˘صصع˘˘ل د˘˘ح ع˘˘صضو
ةرتفلأ سسفن يفو ،تأرايصسلأ ةقرصس
نم ةرايصس ةقرصس ةلواحم طابحإأ مت
يف ناث مهتم رهظيل ،لوبماصس عون
مدعل ةءأربلأ نم دافتصسأ ،ةيصضقلأ

هل هجو اميف ةيفاكلأ ةلدأ’أ دوجو
ه˘ي˘ف دا˘ف˘ت˘˘صسأ تقو ي˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ت ن˘˘م

ةدع يف ةءأربلأ نم لوأ’أ مهتملأ
تأذ يف هل تفيك تايانجو حنج
نيوكت  ةيانجب مهتأ ثيح ،ةيصضقلأ

با˘كترأ سضر˘غ˘ب رأر˘صشأأ ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
ل˘ت˘ق˘لأ ة˘لوا˘ح˘م ة˘˘يا˘˘ن˘˘جو ة˘˘يا˘˘ن˘˘ج
رأر˘˘صصإ’أ ق˘˘˘ب˘˘˘صس ع˘˘˘م يد˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ

ةقرصسلأ ةلواحم ةيانجو دصصرتلأو
ةح˘ن˘جو ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘ل˘صسأأ ل˘م˘ح ع˘م
عنصصلأ يديلقت يران حÓصس لمح
ة˘ح˘ن˘جو ،سسما˘˘خ˘˘لأ ف˘˘ن˘˘صصلأ ن˘˘م
ةوقلأ لاجر ىلع فنعلاب ءأدتع’أ
لاثتم’أ سضفر ةحنجو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

نأوعأأ نع رداصصلأ فقوتلأ رأذنإ’
هتحاصس ةئربت متيل ،ةيمومعلأ ةوقلأ

ة˘م˘ه˘ت قا˘صصلإأو م˘ه˘ت˘لأ سضع˘ب ن˘˘م
يران حÓصس لمحو ةقرصسلأ ةلواحم

انجصس تونصس01 ـب هتنأدأأ يتلأ
.أذفان

 ةعيردلاب ةشضماغلا لتقلا ةميرج /سسارهأا قوشس

هتجوز و دهاجملآ دسسج ىلع ءآدتعآ راثآآ و ةقرسسل رثأآ’
¯G.T¢

ل˘ك و سشيردو˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع لأز˘˘ت ’
دجأو˘ت˘م˘لأ ي˘ن˘كصسلأ ي˘ح˘لأ ي˘ن˘طا˘ق
قوصس ةي’وب ةعيردلأ ةيدلب طصسوب
ةميرج رثإأ  ةمدصصلأ تحت ،سسأرهأأ
غلبي دهاجم اهتيحصض حأر يتلأ لتقلأ

ةغلابلأ هتجوزو ةنصس29 رمعلأ نم

نيتدماه نيتثج ،ةنصس68 رمعلأ نم

ل˘˘خأد ا˘˘م˘˘ه˘˘ئا˘˘مد ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘قرا˘˘˘غ
امهي˘ل˘ع ءأد˘ت˘ع’أ د˘ع˘ب ،ا˘م˘ه˘ن˘كصسم
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ءا˘˘˘صضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسأا˘˘˘˘ب
مت يتلأ ةعصشبلأ ةميرجلأ.نيلوهجم
برا˘قأأ د˘حأأ فر˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘فا˘˘صشت˘˘كأ
عم امهترايز داتعأ يذلأ ،نيتيحصضلأ
نا˘ن˘ئ˘م˘طإÓ˘ل ،عو˘ب˘˘صسأأ ل˘˘ك ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن

،امهدرفمب ناميقي امهنوك ،ام˘ه˘ي˘ل˘ع

لاصصتإ’أ ،تبصسلأ ةحيبصص لواح دقو
مل هنأأّ ’إأ ،فتاهلأ قيرط نع امهب
لقنتلل هعفد ام ،امهنم در يأأ قلتي
نيتثج امهب أاجافت نيأأ ،امهنكصسم ىلإأ

ف˘ن˘ع را˘ثآأ ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ن˘˘ي˘˘تد˘˘ما˘˘ه
ه˘˘ع˘˘فد ا˘˘م ،ءا˘˘صضي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسأ’ا˘˘ب
ةقرف دأرفأاب لاصصت’أ يف عأرصسإÓل
نيذلأ ،ةعيردلأ ةيدلبب ينطولأ كردلأ
،نيتيحصضلأ نكصسم رقم ىلإأ أولقنت
كردلل ةيملعلأ ةقر˘ف˘لا˘ب ن˘ي˘مو˘عد˘م
ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لأ ءأر˘جإأ سضر˘غ˘ب ،ي˘ن˘طو˘˘لأ
حر˘صسم ن˘م تا˘ن˘ي˘ع ع˘فرو ة˘مزÓ˘لأ
فصشكل نيققحملأ ديفت دق ،ةميرجلأ

د˘ي˘ف˘ح يور˘ي و.ن˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه
خبطملاب تدجو هتدج نأأ نيتيحصضلأ

ةلآاب اهرهظ ىلع ءأدتعأ راثآأ اهيلع و
رهطت مل اميف ،اهجوزل كلذك و ةداح

مت دقو . ، لزنملاب ةقرصسلل راثآأ يأأ

عو˘قو˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ ل˘ي˘كو غÓ˘˘بإأ

نكصسم ى˘لإأ ل˘ق˘ن˘ت ثي˘ح ،ة˘م˘ير˘ج˘لأ

ةيليوج50 عرا˘صشب ،ن˘ي˘ت˘ي˘ح˘صضلأ

عيمصشتو ،قّمعم قيقحت حتفب رمأأو

تأءأر˘جإأ ما˘م˘تإأ ن˘ي˘ح ى˘لإأ ،لز˘ن˘˘م˘˘لأ

امك ،ةيصضقلأ يف قيقحتلأو يرحتلأ

فرط نم نيتيحصضلأ يتثج لقنب رمأأ

ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لأ ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع

ىفصشتصسمب ثثج˘لأ ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘صصم

ىلع امهصضرع سضرغب ،سشوروأدم

تقو د˘يد˘ح˘تو ،ي˘عر˘صشلأ بي˘ب˘˘ط˘˘لأ

يف ببصست يذلأ ءأدتعإÓل امهصضرعت

.امهتافو

ةدكيكسسبةمامكلآ ءآدترآ ءآرجإآ آوفلاخ انطآوم7553
تأءأرجإ’أ راطإأ يف اهصصاصصتخأ ميلقإأ ةفاك ربع سسمأأ هياغ ىلإأ يلاحلأ رهصشلأ ةيأدب نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةدكيكصس ةي’و نمأأ حلاصصم تماق

دعابتلأ مأرتحإأ مدعب ةقلعتم ةفلاخم374 و ،ةمامكلأ ءأدترإأ مدعب ةقلعتم ةفلاخم7553 اهنم،ةفلاخم6634 ليجصستب انوروك ءابو نم ةيئاقولأ

سسفن نمصض ةينمأ’أ تاهجلأ تماق و،ةيراجتلأ تأءاصضفلأ يف يحصصلأ لوكوتوربلأ مأرتحإأ مدعب ةقلعتم ةفلاخم042 ليجصست عم ، يدصسجلأ

ةبراصضملاك ةيراجتلأ تاصسرامملاب  ةطبترم تافلاخم5 و لقنلأ لئاصسو يف يحصصلأ لوكوتوربلأ مأرتحإأ مدعب ةقلعتم ةفلاخم09 ليجصستب راطإ’أ
ءابولأ أذه راصشتنأ نم ةياقولل ةيحصصلأ ت’وكوتوربلأ و ةيئاقولأ ريبأدتلأ فلتخمب سسيصسحتلأ و ةيعوتلأ بناج نع امأأ .سشغلأ و راكتح’أ و

حئأرصش فلتخم تلمصش ةيصسيصسحت ةيلمع7271 هددع ام عوبصسأ’أ أذه لÓخ ريطأات و  ةينأديملأ تاجرخلأ فيثكت مت ، ةرتفلأ هتاه لÓخ اصصوصصخ

.راجتلأ أذك و ماعلأ قيرطلأ يلمعتصسم ، نينطأوملأ بطقتصست يتلأ ةيتامدخلأ و ةيرأدإ’أ قفأرملأ فلتخمب نيفظوم ، نينطأوم نم عمتجملأ

M«ÉI HƒOjæÉQ 

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ8416ددعلا0202 ربمفون42 ءاثÓثلا6
www.akhersaa-dz.com
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ة˘ح˘شصلا ح˘˘لا˘˘شصم تشصحأا د˘˘قو

ةباشصإا07 نع لقيل ام ةيلولاب
ةدا˘˘يز˘˘ب كلذو د˘˘حألا مو˘˘ي ةد˘˘يد˘˘ج
اشسايق تاباشصإا عشست ىلإا تلشصو
تناك يتلا تب˘شسلا مو˘ي ة˘ل˘ي˘شصح˘ب

16 ى˘لا تل˘شصوو ة˘ي˘لا˘ع ا˘˘هرود˘˘ب
دد˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ة˘˘با˘˘شصإا

ةباشصإا4042 ىلا لشصي تاباشصإلا

ةرازو˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘شصحإا بشسح

.ةيشصولا

ي˘ه م˘هألا ة˘ظ˘حÓ˘م˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
مايألاب اشسايق نيفوتملا دادعأا عجارت
ةيادبو ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘شش ن˘م ةر˘ي˘خألا
حلاشصم تشصحأا ثيح ربمفون رهشش
تايفولا تارششع ةيلولاب ةحشصلا
ةرتفلا كلت لÓخ رشصعلا صسوريفب
ي˘ف تا˘ي˘فو˘˘لا دد˘˘ع نأا ة˘˘جرد ى˘˘لا
صضعب يف تزواجت دحاولا مويلا

نأا ر˘ي˘غ تا˘ي˘˘فو ر˘˘ششع˘˘لا نا˘˘ي˘˘حألا
ديعب دح ىلا رقتشستل تداع رومألا

ربتعأا ام وهو ةريخألا مايألا لÓخ
يف ةري˘غ˘شص ءو˘شض ة˘ط˘ق˘ن ة˘با˘ث˘م˘ب
ةبشسنلاب لقألا ىلع قفنلا فشصتنم
ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا م˘˘قاو˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ن˘م تدا˘ف˘ت˘شسا ي˘ت˘˘لا صشي˘˘نرو˘˘كلا
اهترفو تادعمو ةديدج تازيهجت

ن˘م ءا˘˘ب˘˘طأاو ة˘˘ير˘˘ي˘˘خ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
كيهان ةيلولا جراخ تايفششتشسم

ةلماعلا ةيبطلا مقاوطلا ميعدت نع

ددج نيشضرممب91 ديفوك ماشسقأاب

ىلا ةيمارلا ةيجيتارتشسإلا راطا يف

يبطلا مشسجلا يف ةديدج ءامد خشض

يذلا قاهرإلاو بعتلا دعب ةيلولاب

رادم ىلع ريخألا اذه دارفأا نم لان

ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘˘ششأا ة˘˘˘ع˘˘˘شست

. يجاتلا صسوريفلا عم ةرمتشسملا
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افظوم33 نع لقيلام بيشصأا
ىلع دجتشسم˘لا ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب
ىيحي نب قيدشصلا ةعماج ىوتشسم
هنع فششكم بشسح لجيج ةيلوب
لوأا صشريمع ةزمح ةعماجلا ريدم
لا˘قو. ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص ةود˘˘ن ي˘˘ف صسمأا
نع هثيدح صضرعم يف ثدحتملا
لجيج ةعماج لخاد يئابولا عشضولا

بلاط فلأا52لا ءاهز مشضت يتلا

ةرئاد عاشستا نع رابخأا نم جوريامو

طشسو يجا˘ت˘لا صسور˘ي˘ف˘لا˘ب ىود˘لا

نيفظوملا ىتحو ةذتاشسألاو ةبلطلا

صصخشش33 ن˘ع ل˘ق˘يلا˘˘م نأا˘˘ب

ىيحي نب قيدشصلا ةعماجل نيعبات

ذ˘ن˘م ا˘نورو˘ك صسور˘ي˘ف˘ب او˘˘ب˘˘ي˘˘شصأا

، ةريخألا هذه˘ب طا˘ششن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘شسا

بشسح نيباشصملا نيب نم دجويو

افظوم22 نع لق˘يلا˘م ر˘يد˘م˘لا

ةثÓثو ةذتاشسأا ةينامث ىلإا ةفاشضإا

بلغأا نأاب ثدحتملا فاشضأاو ، ةبلط
ءافششلل اولثام˘ت ن˘ي˘با˘شصم˘لا ءلؤو˘ه
ايفان مهطاششن ةلوازم ىلا اوداعو
ةرئاد عاشستا نأاششب هجيورت مت ام
ةعماجلا يبشستنم طشسو تاباشصإلا
تا˘مد˘خ˘لا ر˘يد˘م د˘كأا ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م.
ة˘لا˘حا ن˘ع ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا

صسلجم ىلع ابلاط61 نع لقيلام
مهفافختشسا ببشسب كلذو بيدأاتلا
كلذ ن˘مو ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘تر˘ب˘لا˘˘ب

لخاد دعابتلا طرششب مازتلإلا مدع

ءاد˘ترا مد˘˘عو ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا مر˘˘ح˘˘لا

نأاب ثد˘ح˘ت˘م˘لا د˘كأاو ، تا˘ما˘م˘كلا

ىل˘ع م˘ه˘شضر˘ع م˘ت ة˘ب˘ل˘ط˘لا ءلؤو˘ه

ثيح ىلوأا ةوطخك بيدأاتلا صسلج

ددششت نأا ىلع تاراذنا مهل تهجو

اومدقأا لاح يف مهقح يف ةبوقعلا

ةرم ةل˘ثا˘م˘م ءا˘ط˘خأا با˘كترا ى˘ل˘ع

هنأاشش نم كلذ نأاو اشصوشصخ ىرخأا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مÓ˘˘شسلا صضر˘˘ع˘˘˘ي نأا

. رطخلل مهئÓمزل

 دحأ’ا موي ةديدج ةباشصإا07 ليجشست مت

 لجيجب عافتر’ا دواعت انوروك تاباشصإا

 يحشصلا لوكوتوربلل مهقرخ ببشسب بيدأاتلا سسلجم ىلع ابلاط61 ليحأا اميف

 انوروك صسوريفب لجيج ةعماجب ابلاطو افظوم33 ةباشصإا
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نم تارششعلا صسمأا حابشص نشش

برغ يتانزلا يداو ةيدلب ناكشس

ة˘ف˘قو، ة˘م˘لا˘ق ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع

اجاجتحا ةرئادلا رقم ماما ةيجاجتحا

ةمئاق نع نÓعلا رخأات ىلع مهنم

نوجتحملا ،ةيعامتجلا تانكشسلا

نع نÓعإلا ةيشصولا تاهجلاوبلاط

تانكشسلا نم نيديفت˘شسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق
اهراظ˘ت˘نا لا˘ط ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
نع اوربع نيذلا نيجتحملا بشسحب

عشضولا اذه ءازإا ديدششلا مهبشضغ
يف ةينعملا تاطلشسلا دوعو مغر
، اهنع نÓعإلاب تابشسانملا ديدع
ةر˘˘م ل˘˘˘ك ي˘˘˘ف ه˘˘˘نا ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘شضم
ة˘ي˘شضق˘لا ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف نور˘شسف˘˘ت˘˘شسي
و مهبشسح ةعنقم ريغ ادودر نوقلتي

ةر˘ئاد ي˘ف نو˘ق˘ب˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘ه
هذه˘ل Ó˘ي˘ب˘شس اود˘ج˘ي م˘ل و ة˘ق˘ل˘غ˘م
تانكشس نم مهنيكمتب ،ةلشضعملا

لوقيمهتمار˘ك م˘ه˘ل ظ˘ف˘ح˘ت ة˘ق˘ئل
يناعي يذلا تقولاو يف نوجتحملا

ي˘ف ة˘ق˘نا˘خ ة˘مزأا ن˘م م˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
ر˘خآلا صضع˘ب˘لا ن˘ي˘˘ح ي˘˘ف ن˘˘كشسلا
را˘˘ج˘˘يإا قو˘˘ق˘˘ح ع˘˘فد ن˘˘م او˘˘ب˘˘ع˘˘˘ت
نامثأاب اهنورجأاتشسي يتلا تانكشسلا

ة˘لا˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م

ي˘ف و، م˘ه˘طا˘شسوأا ي˘ف ة˘ي˘ششف˘ت˘م˘لا

يلاو نم نوجتحملا بلاط ريخألا

يف رظنلا و لجاعلا لخدتلا ةيلولا

برقأا يف لح داجيا و فلملا اذه

ةريبك لامأا نيقلعم، نكمم تقو

و م˘ه˘فا˘شصنإل ة˘يلو˘لا ي˘لاو ى˘ل˘˘ع

 .مهتيشضق يف رظنلا

يعامتج’ا نكشسلا ةمئاق نع جارفإ’اب اوبلاط/ ةملاق

ةرئادلا رقم مامأا ةيجاجتحا ةفقو نونششي يتانزلا يداو ناكشس نم تارششعلا

تاب يذلا يلحملا عراششلا اددجم بعرأا ام وهو يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل كلذو لجيج ةي’و ميلقإاب اديدج اعافترا انروك تاباشصإا تلجشس
. قفأ’ا ةرباغ ودبت يتلا جرفلا ةعاشس راظتنا يف تاعاشسلاو مايأ’ا دعي

ةنيطنشسق

نكشسم لخاد ةيلوحكلا تابورششملاب ةرجاتملا ، ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتو ةزايحب موقي صصخشش فاقيإا
صصخشش فيقوت نم ةنيطنشسق ةيلو نمأاب رششع صسداشسلا يرشضحلا نمألاب ةيئاشضقلا ةيطبشضلا تنكمت ، اهعاونأا ىتششب ةيرشضحلا ةميرجلا ةبراحم راطإا يف

ىلإا دوعت ةيشضقلا تايثيح. ةيلوحكلا تابورششملاب ةرجاتملا ، جيورتلا صضرغل ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح ةيشضق يف طروتم ةنشس93 رمعلا نم غلبي
يلئاعلا هنكشسم لخاد ةيلوحكلا تابورششملا عيبو تاردخملاو ةيلقعلا تارثؤوملا جيورتب موقي صصخشش دوجو اهدافم ةحلشصملا تاذ ىلإا تدرو تامولعم
ةيلوحكلا تابورششملا عيبب صسبلت ةلاح يف هفيقوت متيل ،هطاششن ناكمو ريخألا اذه ةيوه ديدحت نم تنكم ةيئاشضقلا ةيطبشضلا اهترششاب يتلا تايرحتلا ،

لثمتت ةيلوحكلا تابورششملا نم ةيمك طبشض نم ، ةشصتخملا تاهجلا نم نذإا ىلع ءانب ريخألا اذه نكشسم صشيتفت نكم امك ،هتماقإا رقم ىوتشسم ىلع

تاءارجا لامكتشسإل ةحلشصملا ىلإا هليوحت متيل ،ةشسولهملا صصارقألا نم طششم ىلإا ةفاشضإلاب ، يرئازج رانيد006853 ب ردقي يلام غلبمو ةعج38 يف
ةيئازج تاءارجإا يفلم زاجنإا مت ، ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك لامكتشسا دعب ،صسبحلل يئاهن رارق ةروشص قفو ثحب لحم ريخألا اذه نأا نيب قمعملا ،قيقحتلا

LªÉ∫ HƒYµÉR.ةيلحملا ةباينلا مامأا امهبجومب مدق ينعملا قح يف نيلشصفنم

ةنيطنشسق

زاغلا برشست ءارج نيشصخشش قانتخا
،بورخلاب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تافاعشسإا تلخدت

ةنيدملاب د53 و اشس90 دودح يف0202 ربمفون32 موي

،بورخلا ةيدلببAC ةرامعG ةقطنم اشسينيشسام ةديدجلا

41 و ةنشس94 نيب مهرامعأا تحوارت اياحشض ةثÓث لجأل
د˘ي˘شسكأا يدا˘حأا زا˘غ او˘ق˘ششن˘ت˘شسا ،ن˘ي˘شسن˘ج˘لا Ó˘ك ن˘م ة˘ن˘˘شس
يعولل ةدقاف مهنم ةيحشض ،ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا

ىفششتشسم ىلإا اولقن ،صسفنتلا يف ةبوعشص امهيدل يقابلاو
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 فراطلا

نم ريطانق ةعبرأا نم رثكأا زجح
ناعرذلاب ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا

زجح نم ارخؤوم فراطلاب ناعرذلا ةرئاد نمأا حلاشصم تنكمت
و ةدشسافلا ءاشضيبلا موحللا نم ريطانق ةعبرأا نم رثكأا ديزأا
ة˘ي˘م˘كلا ترد˘ق ن˘يا ير˘ششب˘لا كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘شص ر˘ي˘غ˘لا

ةبراحم راطا يف كلذو جاجدلا نم غلك5.914 ـب طبشضلاب
ىلع ةظفاحملا اذكو صشغلا عمق و ةيعرشش ريغلا ةراجتلا

هششيعت يذلا نهارلا يحشصلا فرظلا لظ يف نطاوملا ةحشص
ةيناديملا تاجرخلا ىلا ةيلمعلا هذه تايثيح دوعت .دÓبلا
قرف يف ةلثم˘م ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا
ةشصتخملا حلاشصملا عم قيشسنتلاب ميظنتلا و ةماعلا ةطرششلا
مت نيا ةيراجتلا تاشسرامملا فلتخم و تÓحملا ةبقارمل

لÓخ نم ءاشضيبلا موحللا نم ةربتعملا ةيمكلا هذه طبشض
نمأاب ميظنتلا و ةماعلا ةطرششلا ةقرفل ةيئاجف ةبقارم ةطقن
ةقرفلاب صصاخلا ةبقارملا زجاح ىوتشسم ىلع صسابشسبلا ةرئاد
ةنحاشش فيقوت مت نيا ناعرذلاب ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا

ةطرششلا رشصانع دقفت د˘ن˘ع و ة˘ي˘كي˘ت˘شسÓ˘ب صسا˘ي˘كأا˘ب ةأا˘ب˘ع˘م
ةداهششلا ىلع اهبحاشص ةزايح مدع نيبت ةلومحملا ةعاشضبلل
موحللا هذه ةمÓشسل ةرربملا ةبولطملا ةيرطيبلا ةيحشصلا
يتلا ةشصتخملا تاهجلا عم قيشسنتلاب و ةبكرملا ليوحت متيل
ثيح يروف لكششب اهفÓتا ةرورشض عم اهتمÓشس مدع تدكأا
. فلاخملا دشض ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجلا ةفاك تذختا
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ةشسبت

رئب ةيدلبب نيفظوم3 ـل ةيئاشضقلا ةباقرلا
ةيمومع لاومأا صسÓتخإا مهتب رتاعلا

ةباين عم قيشسنتلاب ةي˘لا˘م˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘قر˘ف˘لا تن˘كم˘ت
صسÓتخا ةيشضق ةجلاعم نم ارخؤوم ،ةشسبتب رتاعلا رئب ةمكحم
لاملا ديدبت عم ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو ةيمومع لاومأا
ىوتشسم ىلع نيفظو˘م صصا˘خ˘ششا ة˘ثÓ˘ث ا˘ه˘ي˘ف طرو˘ت ما˘ع˘لا
نيطروتملا دشض يئازج فلم زاجنإا هلÓخ مت رتاعلا رئب ةيدلب

عبات فظوم11 عامشس قيقحتلا لمشش ثيح ةيشضقلا يف
قئاثو يف تابعÓت دوجو نم دكأاتلا لجأا نم ةيدلبلا تاذل

د˘˘˘حل جد00081 غل˘ب˘م ل˘يو˘ح˘ت ا˘ه˘ت˘ط˘شساو˘ب م˘ت ة˘يرادإا

ةلاح ي˘ف ه˘ب˘حا˘شص دو˘جو م˘غر ر˘ه˘ششا60 ةدمل تا˘با˘شسح˘لا
فظوملا اهلÓخ نم ديفتشسي ل ةيرادإا ةيعشضو يا عاديتشسا

ميدقت كلذ ىلع ءانب متيل بتارلا اهنم قوقحلا صضعب نم
يتلا رتاعلا رئب ةمكحم ىدل ةلادعلا مامأا ةثÓثلا نيطروتملا
ة˘با˘قر˘لا ن˘هر ع˘شضو˘لا˘ب ي˘شضق˘ي ار˘ما م˘ه˘ق˘ح ي˘˘ف ترد˘˘شصأا
و˘ه صسل˘ت˘خ˘م˘˘لا غ˘˘ل˘˘ب˘˘م˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘لا رد˘˘ج˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘لا
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005 ةبارق زجحي ةعيرششلا ةرئاد نمأا
ةيلوحكلا تابورششملا نم ةدحو

تامولعم ىلع ءانب ،صسمأا ،ةشسبتب ةعيرششلا ةرئاد نمأا حلاشصم تجلاع

تابورششملا عيبب مو˘ق˘ي ة˘ن˘شس82 رمعلا نم غ˘ل˘ب˘ي صصخ˘شش نأا˘ب د˘ي˘ف˘ت
صشيتفت مت تامولعملا هذهل لÓغتشساو، هنكشسمب ةشصخر نود ةيلوحكلا

فلتخم نم ةيلوحك تابورششم ةيمك طبشض متيل ركذلا فلاشسلا نكشسم

ينعملا دايتقاو اهزجح مت هيلعو ةدحو005 ةبارقب تردق عاونألا
ةفاك مامتإا دعبو ةيشضقلا يف قيقحت حتفو ةرئادلا نما رقم ىلا رمألاب
يف تردشصأا يتلاو ةلادعلا مامأا طروتملا ميدقت مت ةينوناقلا تاءارجإلا

.عاديلاب يشضقي ارما هقح
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يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

8416ددعلا0202 ربمفون42 ءاثÓثلا 7ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 لجيجب صسماخلا قباطلا نم هطوقشس دعب صصخشش ةافو
قهاشش ولع نم هطوقشس دعب نينثإلا صسمأا لاوز هعرشصم صصخشش يقل
رداشصم بشسحو. لجيج ةنيدم نم ةيبرغلا ةهجلاب لمرلاوب يحب كلذو
مايقلا ددشصب ناك ءانبلا عاطق يف يموي لماع وهو ةيحشضلا ناف ةيلحم
زاجنإلا روط يف ةيانبل صسماخلا قباطلا ىوتشسم ىلع لاغششألا صضعبب

يف ببشست ام ةلوهجم لازتل بابشسألو ئجافم لكششب طقشس هنأا ريغ
ىلا هتثج تلقن ثيح ةيندملا ةيامحلا نم ةدحو لخدتتل روفلا ىلع هتافو
حلاشصم تحتف دقو اذه. ةيلولا ةمشصاعب ىيحي نب قيدشصلا ىفششتشسم
صضعب لازتل يذ˘لا م˘ي˘لألا ثدا˘ح˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ة˘شصت˘خ˘م˘لا ن˘مألا

Ω / eù°©ƒO. ةلوهجم هتاشسبÓم



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

84169ددعلا0202 ربمفون42 ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

نايشسنلا يط يف يعامتجإلا نكشسلا

يبلا˘ط تا˘ف˘ل˘م ة˘شسارد˘ب ة˘ف˘ل˘ك˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق
ة˘يلو˘ب بور˘خ˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘ك˘˘شسلا

ىلإا تلشصو نأا دعب اهلمع ءاهنإا ىلع ،ةنيطنشسق
عيراششم˘لا ي˘هو،2102 ةنشس ةعدوم˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
.نينطاوملا ءايتشسا تراثاو اهراظتنا لاط يتلا

سسورتعلا اياحشضل ةؤعد

ءا˘˘شضق صسل˘˘ج˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن تعد
نع غÓبإلا ىلإا ماعلا يأارلاو روهمجلا ،ةنيطنشسق
˘ما˘ع˘لا بئا˘ن˘لا ة˘ف˘شص ل˘ح˘ت˘نإا صصخ˘شش ع˘م ل˘ما˘ع˘ت يأا
ءا˘ب˘نألا نأا ثي˘ح ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ءا˘شضق صسل˘ج˘˘م ىد˘˘ل
.ةقطنملاب اداشسف ثاع هنأاب يحوت

 ينؤبلاب ثيغتشسي نرقلا عورششم

ي˘ح˘ل ي˘شسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت عور˘˘ششم فر˘˘ع˘˘ي
ةيلمع يف اريبك ارخأات ينوبلا ةيدلبب لورشصلا
رمألا تاونشس4 نع ناكشسلا ثدحتي ثيح زاجنإلا
ارظن نرقلا عورششمب يحلا لهأا هببششي تاب يذلا
ىلإا هب لاغششلا ءاه˘ت˘نا مد˘عو ة˘ل˘يو˘ط˘لا تاو˘ن˘شسل˘ل

.ةلب نيطلا داز ام راطمألا طوقشس ةياغ

نئابزلا ىدل زاغلنؤشس نؤيد
رانيد رايلم171 تقاف

زاغلاو ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘كر˘ششلا تعد
ي˘ت˘لا ةر˘خأا˘ت˘م˘لا م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘شسم د˘يد˘شست ىلإا ا˘ه˘ن˘ئا˘بز
ايدافت ،لوألا يشسادشسلا لÓخ رانيد رايلم171 تغلب
«زاغلنوشس» تركذو.ةقاطلا كÓهتشسإا ريتاوف مكارتل

ةحئاج لÓخ ة˘ي˘ن˘ما˘شضت˘لا ا˘ه˘تردا˘ب˘م˘ب ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف
ءابرهكلاو زاغلا˘ب ن˘يو˘م˘ت˘لا ع˘ط˘ق مد˘ع˘ب91-ديفوك
ةريبك ةيلام رئاشسخ يف اهل ببشست ام ،اهنئابز ىلع
ىدل ةئا˘م˘لا˘ب36 ا˘ه˘ن˘م را˘ن˘يد را˘ي˘˘ل˘˘م171 تقاف
ةر˘ت˘ف ة˘ل˘ي˘ط ا˘˘ه˘˘ن˘˘ما˘˘شضت ة˘˘كر˘˘ششلا تد˘˘كأاو.صصاو˘˘خ˘˘لا
اهتدبكت يتلا ةيلاملا بعاتملا مغر ةيحشصلا ةمزألا
نييلزنملا نئابزلا فرط نم ريتاوفلا عفد رخأات رثإا
اذه يف ةيعاد ،ةئاملاب003 تقاف يتلاو تاشسشسؤوملا
ىلإا تراششأا امك.يشضارتب عفدلا ةمانزر نم ةدافتشسÓل ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةعزوملا اهتلاكو ىلإا هجوتلل اهنئابز ددشصلا
.نئابزلل ةمدقملا تامدخلا فلتخم ةلقرع نع كيهان ،اهعيراششم يقاب لامكتشسا نود Óئاح تعقو نويدلا نأا

ـلا ةمئاق نمشض نييرئازج7
رثكألا ثحابو فلؤؤم001
يبرعلا ملاعلا يف ًاريثأات

ثحابو فلؤوم001 ـلا ةمئاق ىلع نييرئازج7 لح
هردشصأا ريرقت قفو ،يبرعلا ملاعلا يف ًاريثأات رثكألا
تÓجملل ةيعجرملا تاداهششتشسلاو ر˘ي˘ثأا˘ت˘لا ل˘ما˘ع˘م»
لاقو0202. ماعل «ficrA - فيشسرا ةيبرعلا ةيملعلا

ىو˘ت˘ح˘م˘لاو جا˘ت˘نإÓ˘ل ر˘ششؤو˘م و˘˘هو ،«ف˘˘ي˘˘شسرا» ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
نيفلؤوم7» نإا ،ةيملعلا تÓجملا يف يبرعلا يملعلا

ىل˘ع ةدد˘ع˘ت˘م بتار˘م او˘ل˘ت˘حا ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘ث˘حا˘˘بو
ًار˘ي˘ثأا˘ت ر˘ث˘كألا ي˘بر˘ع ثحا˘بو ف˘لؤو˘م ة˘ئا˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق
هشسفن تقولا يفو.»ةيمل˘ع˘لا م˘ه˘تا˘ف˘لؤو˘م˘ب ًادا˘ه˘ششت˘شساو
نأا يف رئازجلا نمً افلؤوموً اثحاب0643 نم رثكأا حجن
،0202 ي˘لا˘ح˘لا ما˘ع˘لا ر˘ير˘ق˘ت ي˘ف م˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأا كرا˘˘ششت
هذه ةشساردل ةجاحلا ىلع رششؤوم كلذ ًاربتعم ،«نييرئازج7 ـلا نيب نم تناك ةدحاو ةثحاب » نأا ىلإا ريرقتلا راششأا امك
ـلا ةمئاق يتأاتو.»يرئازجلا يملعلا عمتجملا يف ظوحلم طاششنو ةيلاعفب كراششت ةيرئازجلا ةأارملا نأاو ةشصاخ ،ةجيتنلا
ىرج ثحابو فلؤوم00471 نيب نم0202 ماعلا ريرقت يف يبرعلا ملاعلا يف ًاداهششتشساو ًاريثأات رثكألا ثحابو فلؤوم001
.ficrA«فيشسرأا» لماعم ريراقت عومجم كلذو ،ةروششنملا ةيملعلا مهثاحبأاو مهلامعأاب داهششتشسلا

:يمشسرلا «نÓيم» باشسح
ةرحاشس ىرشسيلا كمدق»

«ورتشسيام اي
ليعامشسا» يرئازجلا مجنلا ءادأاب «نÓيم» يدان داششأا

«يلوبا˘ن» ما˘مأا ةر˘ي˘ب˘ك ةارا˘ب˘م مد˘ق يذ˘لا ،«ر˘شصا˘ن ن˘ب
ةديرغت يمشسرلا «نÓيم» باشسح رششنو.دحألا ةرهشس

كمد˘˘ق ر˘˘ح˘˘شس رد˘˘ق˘˘ب ةر˘˘حا˘˘شس ة˘˘ي˘˘شسمأا» :ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ءا˘˘˘ج
درغ دق «رشصان نب» نيح يف.«ورتشسيام اي ىرشسيلا

..ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل ار˘ك˘شش ي˘لو˘با˘ن ي˘ف ع˘ئار را˘شصت˘نإا» :Ó˘˘ئا˘˘ق
ركذي.«غيل ابوروألا يف صسيمخلا موي مداقلا دعوملا
دعب هقيرفل ثلاثلا فدهلا ءارو ناك «رشصان نب» نأا
.«يجواه» هليمزل ةمشساح ةرك ررم نأا

ةقباشسمل حششرتلا باب حتف
ةبانع ـب رتشساملا

ي˘ف ي˘لا˘ع˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تف˘˘ششك
با˘ب نأا تادا˘ه˘ششلاو ل˘شصاو˘ت˘م˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘لاو جرد˘˘ت˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘شسلا ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ر˘˘ت˘˘شسا˘˘م˘˘ل˘˘ل ح˘˘ششر˘˘ت˘˘لا
يراجلا ربمفون03 ةياغ ىلإا حوتفم0202/1202
ة˘˘ن˘˘شس ة˘˘جر˘˘خ˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب ءاو˘˘˘شس
ةبشسنب ليجشستلا باب حتف متيشس نيأا9102/0202
%02 صصيشصخت ىلإا ةفاشضإلاب ،ةعفدلا نم001%
نأا ىلإا ةرا˘˘˘ششلا رد˘˘˘ج˘˘˘تو ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘˘شسلا تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ماشسقأا ىوتشسم ىلع دعب نع ةحوتفم تÓيجشستلا

ليجشستلا ىلع نيلبقملا ىلع امو ،تايلكلا عيمج
فلتخم تاحفشص ربع تابغرلا ةقاطب ليزنت لإا
.ةعماجلل ينورتكللا عقوملاب ماشسقألاو تايلكلا
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ي˘ح˘ب م˘يد˘ق لز˘ن˘م سضر˘ع˘ت ا˘م˘ك
،ةنيدملا طسسو يف سسيلجلا يديسس
سضع˘˘ب سسم ي˘˘ئز˘˘ج را˘˘ي˘˘ه˘˘˘نا ى˘˘˘لإا
ظحلا نسسحلو ،فقسسأ’او ناردجلا
ي˘ف ،ارو˘ج˘˘ه˘˘م نا˘˘ك ن˘˘كسسم˘˘لا نأا
مل نيذلا ناكسسلا فوختي لباقملا
طوقسس نم ،ةقط˘ن˘م˘لا ن˘م او˘ل˘حر˘ي
ام رارغ ى˘ل˘ع ف˘ق˘سسأ’او نارد˘ج˘لا
ل˘˘˘طا˘˘˘ه˘˘˘ت ل˘˘˘˘ك د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ني˘ب ط˘بار˘لا رو˘ح˘م˘لا˘بو را˘ط˘مأÓ˘ل
،يواسسي˘سس ي˘حو بور˘خ˘لا ة˘ن˘يد˘م
،ايبسسن ةئ˘ي˘ط˘ب رور˘م ة˘كر˘ح تنا˘ك
رو˘ح˘م ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خو
بورخ˘لا ة˘ن˘يد˘م ل˘خد˘م˘ب نارود˘لا
ةاذاحمب اديدحتو راّيسسلا قيرطلاب

قيرطلا نأا اندهاسشو ،توأا02 يح
ةيئاملا كر˘ب˘لا ط˘سسو ا˘ما˘م˘ت قرا˘غ
و يواسسيسس ييح ىلإا انهجوت لÓخ

سسف˘ن ي˘فو ،ع˘˘بار˘˘لا ر˘˘ت˘˘مو˘˘ل˘˘ي˘˘كلا
،ةنيطنسسق ةي’و تسصسصخ قايسسلا
نم ةريبك ةيرسشب و ةيدام تايناكمإا
نا˘يدو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ل˘˘جأا

ة˘يا˘م˘ح ي˘لا˘ت˘لا˘˘بو ،تا˘˘عو˘˘لا˘˘ب˘˘لاو
دعب تاناسضيفلا رطخ نم ةقطنملا
اهده˘سشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ج˘ف˘لا را˘ط˘مأ’ا
،ءاتسشلا لسصف لولح عم ةقطنملا

ة˘ب˘سسن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تفر˘ع ثي˘˘ح
ةيلمع تّمت امدعب ة˘مد˘ق˘ت˘م زا˘ج˘نإا
تايافنلا فلت˘خ˘م ة˘لازإاو ،ة˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا

ناويدلل ارهاب احاجن ربتعي ام وهو
ر˘خآا تم˘ل˘عو ،ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
نأاب ةقوثوملا اهرداسصم نم ةعاسس
وهو ، ريه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
هذه نمسض جردني يذلا ططخملا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد˘˘لا
قرسشلا ةمسصا˘ع˘ب ا˘هد˘ي˘سسج˘ت د˘ير˘ي
ناويد˘لا نا˘ف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل ،ير˘ئاز˘ج˘لا
ةنيطنسسق ةي’وب ريهطتلا ينطولا

و ل˘ي˘قار˘ع˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا فر˘˘ع˘˘ي
را˘سشت˘نا رار˘غ ى˘ل˘˘ع تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا

تاعو˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘ط˘غأا ة˘قر˘سس ةر˘ها˘ظ
را˘˘ط˘˘مأ’ا ها˘˘ي˘˘م فر˘˘سص تاو˘˘ن˘˘˘قو
يحسصلا فرسصلا تاو˘ن˘ق ة˘ي˘ط˘غأاو
ةليسصحلا فسشكت ثيح ،ةيديدحلا

ام وهو ،ا˘ه˘ن˘م تا˘ئ˘م˘لا ة˘قر˘سس ن˘ع
’او˘مأا ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا دّ̆ب˘˘كي

تقو يف رييÓملا ىلإا لسصت ةريبك
ةروطخ ة˘قر˘سسلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ل˘كسشت

ن˘م تا˘قر˘ط˘لا ي˘ل˘م˘ع˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ام اريثك نيذلا ،تابكرملا باحسصأا
ءار˘ج تاو˘ن˘ق˘لا ر˘ف˘ح ي˘ف نو˘˘ع˘˘ق˘˘ي
ةيديدحلا اه˘ت˘ي˘ط˘غأا ن˘م ا˘هد˘ير˘ج˘ت
ام ،نوق˘ئا˘سسلا ا˘ه˘ل ه˘ب˘ت˘ن˘ي نأا نود˘ب
ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘خآا أا˘˘˘ب˘˘˘ع ل˘˘˘ّكسشي
ّنأا ا˘م˘ل˘ع ،ن˘طاو˘م˘لاو ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ىلإا يدؤوت يتلا ةيسسيئرلا بابسسأ’ا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا با˘ي˘غ ي˘ه تا˘نا˘سضا˘ي˘ف˘لا
نم ريثكلا ىدل ةينارمعلاو ةيندملا

راسشتنا ىلإا ةفاسضإ’اب ،ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ي˘ن˘كسسلا تا˘ع˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

ةيذاحم تانكسس زاجنإاو ،ةيوسضوف

يذ قايسس يفو ،نايدولا يراجمل

ناويدلا نم ردسصم فسشك ،ةلسص

ةفاك دينجت نع ،ريهطتلل ينطولا

ة˘ير˘سشب˘لاو ة˘يدا˘م˘˘لا تا˘˘ي˘˘نا˘˘كمإ’ا

عسضو لÓخ نم ،ئراط ّيأ’ ابسسحت

،بهأا˘ت ة˘لا˘˘ح ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل قر˘˘ف

ةي˘ل˘م˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م مو˘ق˘ت ي˘لا˘ت˘لا˘بو

د˘ع˘ب ءادو˘سسلا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

ى˘لإا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ر˘˘ط˘˘م˘˘لا طو˘˘ق˘˘سس

ف˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘قر˘˘˘ف ر˘˘˘ي˘˘˘خ˘˘˘سست

ىوتسسم ىلع ةيكينا˘كي˘مورد˘ي˘ه˘لا

ةي’ولا ميلقإ’ ةعباتلا زكارملا ةفاك

لدي هناف ءيسش ىلع لد نا اذهو

ةربخلا و ةديسشر˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ى˘ل˘ع

ناويدلا ى˘ل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا

.ريهطتلل ينطولا
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ةيئادتب’ا ةسسردملا ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي̆لوأاو و˘م̆ل˘ع˘م ي˘كت˘سشي

ةعباتلا ةكيرب ةنيدمب رسصنلا يحب «دوليم نب ةيطع زوزع»
،ايموي اهيف نوطبختي يتلا لكاسشملا نم ةلمج ،ةنتاب ةي’ول
ىقلت اهلع ،تارم ةدعل ةسسردملا قلغو جاجتحÓل مهتعفد
ءابو يسشفت ءارج نهارلا فرظلا لظ يف ةيغاسصلا ناذآ’ا

بايغ سصئاقنلاو لكاسشملا هذه ةمدقم يف ءاجو ،انوروك
يف يوبرتلا م˘قا˘ط̆لا ل˘م˘ع˘ي ن˘يأا ،ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘تور˘ب̆لا

يف اذه ،ءابولاب ةباسصإ’اب مهددهتت ةبعسص ةيحسص فورظ
ةنيدمب ربكأ’ا هذه ةيئادتب’ا ةسسردملا هيف دعت يذلا تقولا
ذيملت فلأ’ا قوفي نيذلا ذيمÓتلا ددع ثيح نم ،ةكيرب

،ةيحسصلا لم˘ع̆لا فور˘ظ او˘سضفر ،ا˘م̆ل˘ع˘م23 مهرطؤوي
ةيريدمو ةيدلبلا رارغ ىلع ةينعملا حلاسصملا نإاف مهبسسحو
ةياقولل ةمزÓلا ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا مهل رفوت مل ةيبرتلا

تا˘م˘ق˘ع˘م̆لا̆ب ق̆ل˘ع˘ت ا˘م ا˘م˘ي˘سس ،ا˘̆نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م
مامأا ،ءابولا راسشتنا نم نيفوختم مهلعج ام ،تارهطملاو
بلاط امك اذه ،ىرخأا ةيميلعت تاسسسسؤومب تاباسصإا ليجسست
تاجاجتحا نم ،مهتيامحل نمأ’اب ةسسسسؤوملا ويرادإاو وملعم
مهئانبأا ةقفارم لÓخ نم مهنم سضعبلا تافرسصتو ،ءايلوأ’ا

نيمرتحم ريغ ،ةسسردملا مرح مامأا تاعمجت ليكسشتو
عسضولا ةروطخب نيهبآا ريغ ،يعامتج’ا دعابتلا طورسشل

لخاد ىلإاو مهئانبا ىلإا91 ديفوك ىودع لقن ةيلامتحاو

نولمعي مهنا اولاق ،نييرادإاو نيملعم يوحت يتلا ةسسردملا

نم ددع ةلواحم بناج ىلإا اذه ،ةبعسص دج فورظ يف

كلذ عنمي يلخادلا نوناقلا نأا مغر ةسسردملا ماحتقا ءايلوأ’ا

ددنو اذه .ةرجحلا ةياغ ىلإا مهئانبأا ةقفارم يف مهنم ةبغر

ةحنم فرسص يف حلاسصملا رخأاتب ةسسردملا لامعو ءايلوأا

ف’آا5ـب ةردقملا نيزوعملا ذيمÓتلاب ةسصاخلا سسردمتلا

نيلمحم اهب نوبلاطي ذيمÓتلا ءايلوأا لعج ام ،يرئازج رانيد

نولوؤوسسملا مهنا مهنم انظ ةسسردملا يريسسمل ةيلوؤوسسملا

داكت يتلا ىسضوفلا نم ةلاح قلخ يذلا رمأ’ا ،اهعيزوت نع

ببسسب سسردمتلل نسسحلا ريسسلا قاعأاو ،ةيموي ةفسصب نوكت

سضعب نم ةرر˘كت˘م̆لا ة˘ي˘ظ˘ف̆ل̆لاو ة˘يد˘سسج̆لا تاءاد˘ت˘ع’ا

ريفوتو ةيامحلاب نوبلاطي نيملعملا لعج ام وهو ،ءايلوأ’ا

سسيئر ذيمÓتلا ءايلوأا هيف مهتا يذلا تقولا يف اذه ،نمأ’ا

ببسسب ةسسردملل نسسحلا ريسسلا ةلقرعب هبئانو ةكيرب ةيدلب

ريفوت مد˘ع لÓ˘خ ن˘م ،يو̆بر˘ت̆لا ق˘فر˘م̆لا اذ˘ه̆ل م˘ه̆لا˘م˘هإا

مدع ىلإا ةفاسضإا ،يجاتلا سسوريفلا نم ةياقولا تامزلتسسم
نم رداسصم اهنأاسشب تدكأا يتلا ،ةيسسردملا ةحنملا فرسص
تافلمل ءايلوأا ةد˘ع م˘يد˘ق˘ت̆ل ع˘جر˘ي بب˘سسلا نأا̆ب ة˘سسرد˘م̆لا
،يعامتج’ا نامسضلاب حيرسصتلا ةقيثو رارغ ىلع ةسصقان
فرط نم انوناق ةددحملا لاجآ’ا نع ةرخأاتم ىرخأا تافلمو
اعامتجا تدقع يتلا ،ةنتاب ةي’وو ةيبرتلا ةيريدم حلاسصم
اهلÓخ نم تلكوأا ،تافلملا هذه ةيعسضو يف لسصفلل
اهتعباتمو ةيلمعلا ىلع فارسشإÓل ةيدلبلا سسيئرل ماهملا
تردسص ةميلعت يف ةحنملا فرسصو تافلملا هذهب لفكتلل

،هب ةيدلبلا سسيئر مقي مل اموهو51/01/0202 خيراتب
مهرمذ˘ت ن˘ع ن˘ير˘ب˘ع˘م ه̆ل˘ب˘ق˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت̆لا ءا˘ي̆لوأا سضفر˘يو
لكاسشم̆لا ف̆ل˘ت˘خ˘م ع˘فر̆ل ،ة˘سسرد˘م̆لا ما˘مأا تا˘جا˘ج˘ت˘حا̆ب
يلعفلا قيبطتلاو ديسسج˘ت̆لا ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ي˘ت̆لا ،ت’ا˘غ˘سشن’او
ىلإا ءوجللا نود ةسسردملاب مي̆ل˘ع˘ت̆لا ة˘يرار˘م˘ت˘سسا نا˘م˘سضل

ءايلوأا اذكو ةسسردملل يوبرتلا مقاطلا فرط نم اهقلغ
كرحت مل لاح يف ةجهللا ديعسصتب اودده نيذلا ،ذيمÓتلا
ديدع هيف تدهسش تقو يف .انكاسس ةلوؤوسسملا تاهجلا
مدعب قلعتي اهبلغأا ةلثامم تاجاجتحا ةيوبرتلا تاسسسسؤوملا
لظ يف يحسصلا لوكوتوربلا مارتحاو تامقعملا رفوت

طسسولا يف تاباسص’ا ديدع ليجسستو انوروك ةحئاج
.يوبرتلا

ةريطخ ثدإوح و ثرإوك عوقو نود ةيقابتسسلإ تإءإرجلإ تلاح اميف

تارايهنإلا سضعب ليجشستو ةنيطنشسقب راطمأا لطاهت

انوروكلإ ةحئاج لظ يف لمعلإ فورظ نم نوكتسشي /ةنتاب

نوجتحي ةكيربب ةيطع زوزع ةشسردم وملعمو ذيمÓت ءايلوأا

طسسوب اميدق انكسس إذكو ىفطسصم يطإوع عراسشب لزنم ةفرسش رايهنإ ىلإ ىدأإ ةريزغ راطمأإ لطاهت ،سسمأإ لوأإ ذنم ةنيطنسسق ةيلو دهسشت
.ةيقابتسسلإ تإءإرجلإ نم مغرلاب ،ةيلولاب رواحملإ ربكأاب رورملإ ةكرحل يبسسن ليطعت يف تببسست اميف ،ةنيطنسسق ةنيدم

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاشس رخآا
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سسيئرلإ ببسسلإ اهربتعإإ
تاباسصإلإ ماقرأإ عافترإ يف

فافزلا تÓفح ةماقإا عنم ررقي ةنتاب يلاو
انوروك سسوريف راششتنإا نم دحلل

يئزجلا رجحلا ةرتف لÓخو عنم ،دوهزم قيفوت ةنتاب ةي’و يلاو ررق
تانكسسلا عيمج ىوتسسم ىلع ناتخلاو جاوزلا تÓفح ةماقإا يلزنملا

فيلكت ىلإا ةفاسضإ’اب اذه ،ةي’ولا تايدلب لماك ربع ةسصاخلا لزانملاو
ميدقتب ةيروف ةفسصبو ،يميلقإ’ا اهسصاسصتخإ’ اقفو ةينمأ’ا حلاسصملا

ةعباتملل ناتخلا وأا جاوزلا لفح هيف ماقي يذلا لزنملا وأا نكسسلا بحاسص
تاءارجإÓل اقفو ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هميدقتو ةيئاسضقلا
عافترا ليجسست دعب ،هذه تارارقلا تءاج ثيح ،انوناق ةررقملا ةيئازجلا

تزواجت يتلا ينطولا ىوتسسملا ىلع انوروك تاباسصإا يف بعرم

لجسست يتلا ،ةنتاب ةي’و ىوتسسم ىلع اذكو ،ايموي ةلاح0001 ـلا ةبتع

تاعمجتو سسارعأ’ا ،ةنتاب يلاو ربتعا ،ةباسصإا05 ـلا قوفي ام ايموي
رمأ’ا ،تاباسصإ’ا مقافتو سسوريفلا راسشتنا يف ربكأ’ا مهاسسملا تÓئاعلا
سسوريفلا راسشتنا نم دحلل تارارقلا هذه لثم ذاختا ىلإا هرطسضا يذلا
ريبادتلا مارتحا مدع لظ يف ،عسضولا يف مكحتلاو ،ريطخلا يجاتلا
يف يتأاي يتلا ،يعامتج’ا دعابتلا دعاوقب لÓخإ’او ةياقولاو ةيحسصلا

نأا ةنتاب يلاو ربتعاو ،تÓئاعلا نيب ةماقملا تÓفحلا كلت اهتمدقم
ةماقإا عنمل لخدتلا اهناكمإاب يتلا رسسأ’ا قتاع ىلع فقت ةيلوؤوسسملا
يذلا ليتقتلا نع اديعب ،حاورأÓل ةيامح قح’ تقول اهليجأاتو سسارعأ’ا
تاءارجإ’ا فلتخم ه˘ي̆لإا فا˘سضي .تا˘ع˘م˘ج˘ت̆لا هذ˘ه ل˘ث˘م ه˘ي˘ف بب˘سست˘ت
.مهريغو نيلقانو راجت نم اهيفلاخم عدرو ةيئاقولا ريبادتلاو ةمراسصلا
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سسإرهأإ قوسس

ةيعÓقلا ىمحلا دشض حيقلتلا ةلمح
 راقبألا نم سسأار فلأا511 فدهتشست

ةيعÓقلا ىمحلا ءاد دسض حيقلتلا ةلمح سسارهأا قوسس ةي’وب تقلطنا

ترخسس دق و ،راقبأ’ا نم سسأار فلأا511 فدهتسست يتلا و راقبأÓل

سصاخلا عاطقلا نم ايرطيب ابيبط04 نم ديزأا ةي’ولل ةرطيبلا ةيسشتفم
ي˘مو˘م˘ع̆لا عا˘ط˘ق̆لا ن˘م ةر˘طا˘ي˘ب̆لا ءا˘ب˘طأ’ا ن˘م دد˘ع ى̆لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘̆ب

ةنسسلا سسفنل ةيناثلا هذه حيقلتلا ةيلمع ربتعت و.حاقل ةعرج فلأا25 اذكو

يتلا ةي’ولاب راقبأ’ا فدهتسست و0202 عيبر لÓخ ترج يتلا كلت دعب
ىلإا لسصاوتتسس يتلا ةل˘م˘ح̆لا هذ˘ه فد˘ه˘تو. ن˘ير˘ه˘سشلا ا˘هر˘م˘ع قو˘ف˘ي

ةي’ولا هذهب ةيناويحلا ةورثلا ةيامح ىلإا اسساسسأا لبقملا ربمسسيد13 ةياغ
يف تببسست ام اريثك يذلا ةيعÓقلا ىمحلا ءاد دسض اميسس ’ ةيدودحلا
ةي’ولا هذهب بيلحلا جاتنإا يف يندت اذكو راقبأ’ا سسوؤور نم ددع قوفن
ريثأاتلا يلاتلابو ةيسساسسأ’ا ةيئاذغلا ةداملا هذه جاتنإ’ اسضوح لكسشت يتلا

ةرتفلا سسفن لÓخ تقلطنا كلذ عم يزاوتلابو .ينطولا داسصتق’ا ىلع

سسأار فلأا55 سسمتسس يتلاو ةيعÓقلا ىمحلا دسض مانغأ’ا حيقلت ةلمح

ةي’ولا نأاب اركذم رهسشأا8و4 نيب اهرامعأا حوارتت يتلا مانغأ’ا نم

جردنت و. زعاملاو مانغأ’ا نم سسأار فلأا003 نم ديزأا ايلاح يسصحت
ةحÓفلا ةرازول ةينطولا ةيجيتارتسس’ا نمسض هتاه حيقلتلا تايلمع
ىلع ةريغسصلا تارتجملا نو˘عا˘ط ءاد ة˘ح˘فا˘كم̆ل ة˘ي˘ف˘ير̆لا ة˘ي˘م˘ن˘ت̆لاو

برقتلا ىلإا زعاملاو مانغأ’او راقبأ’ا يبرم ايعاد ةيلاتتم تاونسس3 ىدم
اهتيامحل ايناجم مهتيسشام حيقلتب مايقلل ةي’ولاب ةيحÓفلا عورفلا نم
ةرطايبلا فيلكت مت كلذ ىلإا ةفاسضإ’ابو .ةيسصعتسسملا سضارمأ’ا نم
قطانملا ىوتسسم ىلع ةدوجوملا طط˘ق̆لاو بÓ˘كلا ح˘ي˘ق̆ل˘ت ة˘ي̆ل˘م˘ع̆ب
بلكلا ءاد دسض كلذو مانغأاو راقبأا نم تاناويحلا يبرمل ةعباتلا ةيفيرلا

¢GC.T  .مهتيسشامو نيبرملا ةيامحل
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سسي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ب لا˘˘˘ير يدا˘˘˘ن سسمأا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا

يلودلا همجن ةباسصإا نع ينابسس’ا

سسوريفب يدنام ىسسيع يرئازجلا

ينطولا بخت˘ن˘م˘لا ع˘فاد˘م ،ا˘نورو˘ك

ىلإا ه˘تدو˘ع رو˘ف ىر˘جأا ير˘ئاز˘ج˘لا

فسشكلا سصحف رئازجلا نم اينابسسا

يذلاو ،““رأا يسس يب““ سسوريفلا نع

ثي˘ح ،ة˘ي˘با˘ج˘يا ه˘ت˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن تءا˘˘ج

سسم˘˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘˘ن بع’ ع˘˘˘˘˘سضخ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
يحسصلا رج˘ح˘ل˘ل ق˘با˘سسلا ي˘سسنر˘ف˘لا
،ا˘ما˘م˘ت ءا˘ف˘سشل˘ل ه˘ل˘ثا˘م˘ت ة˘˘يا˘˘غ ىلإا

نم بع’ عبار يدنام نوكي اذهب
ه˘ت˘با˘˘سصإا د˘˘كأا˘˘ت˘˘ت ر˘˘سضخ˘˘لا فو˘˘ف˘˘سص
لك دعب دجتسسملا انوروك سسوريفب
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘˘بو ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا ن˘˘˘م
نأا ةيسضرف دكؤوي ام وهو ،ةخودو
ر˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘م بر˘˘˘سض د˘˘˘ق سسور˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
يءاقلب سصاخ˘لاو ر˘ي˘خأ’ا ر˘ئاز˘ج˘لا

9 مو˘ي ق˘˘ل˘˘ط˘˘نا يذ˘˘لاو يو˘˘با˘˘ب˘˘م˘˘يز

ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي ىه˘˘ت˘˘ناو ر˘˘ب˘˘˘م˘˘˘فو˘˘˘ن

ريغ ،يلاحلا رهسشلا نم71 يسضاملا
دكأاتلا يف نمكي لازام لاكسشإ’ا نأا

،تا˘با˘سصإ’ا هذ˘ه ثود˘ح نا˘ك˘˘م ن˘˘م
˘مو˘ح˘ت ا˘ه˘ل˘ك كو˘˘ك˘˘سشلا ناو ة˘˘سصا˘˘خ
هذ˘˘˘˘˘ه ثود˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضر˘˘˘˘˘ف لو˘˘˘˘˘˘ح

يوباب˘م˘يز ة˘م˘سصا˘ع ي˘ف تا˘با˘سصإ’ا
د˘ق ر˘سضخ˘لا ناو ا˘م˘ي˘سس’ ،““يرار˘˘ه““

لبق ةلماك مايا ة˘ع˘برا ا˘ه˘ي˘ف او˘ث˘ك˘م
اورداغي مث رئازجلا ىلإا اودوعي نا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ىلإا را˘ط˘م˘لا ن˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م

.تاهجولا

ءارجإا وحن هجتت ““فافلا»

ناك نم لك ىلع تاسصوحفلا

 ىسسوم يديسس يف ادجاوتم

ةيداحت’ا ريسست ،ىرخأا ةهج نم

ءارجإا وحن مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ن˘˘ي˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ك ىل˘˘˘ع تا˘˘˘سصو˘˘˘ح˘˘˘ف

او˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘˘˘يذ˘˘˘˘˘˘˘لا سصا˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘سشأ’او

ىسسوم يديسس زكرم يف نيدجاوتم

دو˘˘جو لا˘˘ح ي˘˘ف د˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘جا ن˘˘م

نأاو ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ ،ىر˘˘˘˘˘خأا ،تا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سصإا

ز˘كر˘م ي˘ف ىود˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت ة˘ي˘سضر˘˘ف

،ا˘سضيأا ة˘م˘ئا˘ق ىق˘ب˘ت ىسسو˘م يد˘ي˘سس

مت دق ةدكؤوم ت’اح نأاو اميسس’

ر˘ك˘سسع˘م لÓ˘خ ا˘ق˘ب˘سسم ا˘ها˘˘ف˘˘سشت˘˘كا

02 ن˘م ل˘قأ’ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ةجمربب ““فافلا““ موقتسس امك ،ةنسس

ر˘ي˘ه˘˘ط˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا

.سسوريفلا ىلع ءاقلل ميقعتلاو

 يلوبان  ىلع نÓيم زوف يف ةوقب مهاسس

 جهوتلا لسصاوي رسصان نب
““ويسشتلاكلا““ يف

“1 غيللا“ ـل11 ةلوجلا يف يلاثملا ليكشتلا نمض روليد راتخت ”بيكيل“
ةلوجلا يف ةيلاثملا ةليكسشتلا نمسض ،ييلوبنوم يدان مجاهم روليد يدنأا ،ةيسسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحسص تراتخا

هريظنب هقيرف تعمج يتلا ةارابملا يف يرئازجلا يلودلا قلأات بقع كلذ ءاجو ،يسسنرفلا يرودلا نم11

يذلا عبارلا فدهلا يف ةمسساح ةريرمت مدق امك ةيئانث ىلع ةنسس92 بحاسص مسصب ثيح ،غروبزارتسس
ثÓث و فادهأا ةتسس ىلإا ““1 غيللا““ يف هديسصر روليد عفرو ،ةارابملا هذه يف ثÓثلا طاقنلا ييلوبنوم ـل نمسض

.ةمسساح تاريرمت
سش.م
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ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ترر˘˘ق
ىل˘ع ةد˘يد˘ج تاءار˘جإا لا˘خدإا مد˘ق˘لا
د˘يد˘ج˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ح˘ئاو˘ل˘˘لا

تا˘يرا˘ب˘م ة˘ج˘مر˘ب ر˘ي˘سس نا˘م˘سض فد˘ه˘ب
ىلو’ا ةفرت˘ح˘م˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ق˘با˘سسم
،ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا ا˘ه˘قÓ˘ط˘نا رر˘ق˘م˘لا

سسور˘ي˘ف تا˘ي˘˘عاد˘˘ت ع˘˘م ا˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘ت كلذو
د˘˘م˘˘ح˘˘م ف˘˘سشكو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ا˘˘نورو˘˘ك
حيرسصت يف ةطبارلا بيبط ،يراسشيب
تاءار˘جإ’ا نأا˘ب ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘عاذإÓ˘˘ل
˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت سصخ˘˘ت ’ ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ه˘˘تر˘˘قأا يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘˘لا
ىلإا فدهت امنإاو ،ةسصتخملا تاطلسسلا

يف ةلوطبلا تايرابمل رمتسسم ميظنت
حسضوأاو ،ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف را˘سشت˘نا ل˘ظ

ي˘ف بع˘ل˘ت˘سس تا˘يرا˘ب˘م˘لا نأا˘ب ،يرا˘سشي˘ب

سضغب قيرف لك نم ابع’51 روسضح
ا˘˘نورو˘˘˘ك تا˘˘˘با˘˘˘سصإا م˘˘˘قر ن˘˘˘ع ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا
ل˘ك نا˘ك˘مإا˘ب ه˘˘نأا˘˘ب ازر˘˘ب˘˘م ،ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا

نم ريبك ددع هفوفسص يف لجسس قيرف
،سسور˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإ’ا ت’ا˘˘˘ح˘˘˘لا
يذ˘لا ف˘يدر˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا

ىلإا ةلاحلا هذه يف هتارابم لجؤوتسس
دا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’ا غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو ،ق˘˘˘˘˘ح’ تقو
تاءار˘˘˘جإ’ا˘˘˘ب ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا ير˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

موي دقعي˘سس عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ ةد˘يد˘ج˘لا
لو˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا نا˘˘˘كو ،ءا˘˘˘ع˘˘˘بر’ا د˘˘˘غ

ةرازو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘سص يذ˘˘لا ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا

لك ليجأاتب يسضقي ةسضايرلاو بابسشلا
3 ا˘ه˘ي˘فر˘ط د˘حأا ىد˘ل ل˘ج˘سسي ةارا˘˘ب˘˘م
.انوروكب تاباسصإا

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ةيميظنت تاءارجإا لخدت ““فافلا““
 ةلوطبلا رارمتسسا طبسضل ةديدج

انوروك ةحئاج لظ يف

سوتنفوج ةركفم ىلإ دوعي زرحم
بع’ زر˘ح˘م سضا˘ير ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا نأا ود˘˘ب˘˘ي
ارو˘˘ح˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس ر˘˘ت˘˘سسسشنا˘˘م
ة˘˘يو˘˘ت˘˘سشلا ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هÓ˘˘˘ل
لاق ،يلاطيإ’ا ““وتاكريم ويسشتلاك““ عقوم ،ةلبقملا
يدا˘˘ن تا˘˘ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ها ةر˘˘˘ئاد˘˘˘ل ةو˘˘˘ق˘˘˘ب دا˘˘˘ع زر˘˘˘ح˘˘˘م نإا

ماعل ءاتسشلا وتاكريم دعوم بارتقا عم ،سسوتنفوج
ن˘م تأاد˘ب ةر˘˘ك˘˘ف˘˘لا نأا ىلإا رد˘˘سصم˘˘لا را˘˘سشأاو،1202
ينيتنجرأ’ا مسضل يعاسسلا ،هسسفن يتيسس رتسسسشنام
بلط ىلع ءانب ،زوجعلا ةديسسلا بع’ ’ابيد ولواب
ددسش عقوملا ،’ويدراوغ بيب ينابسسإ’ا بردملا نم

نم ايرغم ودبي يتيسسلا نم مدقملا سضرعلا نأا ىلع
تامدخ نع لزانتلا نمسضتي ثيح ،ىلوأ’ا ةلهولا

،ايلاطيإا لطبل وروي نويلم04 عفد بناجب زرحم
ن˘م زر˘ح˘م ي˘نا˘ع˘يو ،’ا˘ب˘يد دو˘ه˘ج˘ب ر˘ف˘ظ˘˘لا ر˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
م˘سسو˘م˘لا لÓ˘˘خ ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب هاو˘˘ت˘˘سسم ع˘˘جار˘˘ت
لثمي امبرو ،يوامسسلا ق˘ير˘ف˘لا ة˘ب˘ي˘ت˘ك ع˘م ي˘لا˘ح˘لا
قيربلا ةداعتسسا وحن ة˘ع˘فد سسو˘ت˘ن˘فو˘ج˘ل لا˘ق˘ت˘ن’ا

ن˘م˘˘سض د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي ’ زر˘˘ح˘˘م نأا ود˘˘ب˘˘يو ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م
ق˘ير˘ف ءا˘ن˘ب ةدا˘عإا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا ’و˘˘يدراو˘˘غ ط˘˘ط˘˘خ
يرئازجلا يلودلا عم ’ويدراوغ لماعتيو .““ديدج

ذإا ،دحاو نآا يف بارغتسس’او لمأاتلل وعدت ةقيرطب
““رسضخلا““ دئاق حدم نع فقوتي ’ بناج نم هنأا

نمو ،نييفاحسصلاو تاسسدعلا مامأا لوسسعملا مÓكلاب
ةيسساسسأ’ا ةليكسشتلا يف هيلع دمتعي ’ ،رخآا بناج

كلذو ،نيبعÓلا ريودتل وأا ئراوطلا ت’اح يف ’إا
لب ،مسسوملا ةيادب نم وأا ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف سسيل
يلام غلبم لباقم،8102 يف رتسسيل نم همسض ذنم
نأا ركذي ،ينيلرتسسإا هينج نويلم06 زجاح زواجت
يتيسسلا عم دقعب طبتري ““ءارحسصلا يبراحم““ دئاق
ايونسس ابتار ىسضاقتيو،3202 فيسص ىتح رمتسسي

.وروي نييÓم01ـب ردقي

 بيجن.ج

ةخودو يميهارب ،ينيعبس نب دعب

راسشتنا ةيسضرفو انوروك ـب باسصي يدنام
دكأاتت ““رسضخلا““ ركسسعم لخاد ىودعلا

حاجنوب ـل فده ثلاث
 ةيرطقلا ةلوطبلا يف

ءاسسم حاجنوب دادغب يرئازجلا يلودلا بعÓلا لّجسس
ي˘˘ف د˘˘سسلا ه˘˘يدا˘˘ن ناو˘˘لأا˘˘ب ه˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لا فد˘˘˘ه˘˘˘لا ،د˘˘˘حأ’ا
دسسلا قيرف زافو ،ديدجلا مسسوملل ةيرطقلا ةلوطبلا

،ي˘بر˘ع˘لا يدا˘ن ف˘ي˘سضم˘˘لا ىل˘˘ع (1-4) ةريبك ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ِب
ةخسسن رطق ةلوطب رمع نم ةسسداّسسلا ةلوجلا باسسحِل
لّوأا حا˘ج˘نو˘ب داد˘غ˘ب م˘جا˘ه˘˘م˘˘لا ىسضمأاو،1202-0202
ناكو،21 ـلا ةقيقدلا دنع ،ةارابملا هذه يف فده
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ي˘ف ن˘ي˘َق˘˘با˘˘سس ن˘˘ت˘˘ي˘˘َفد˘˘ه ع˘˘ّقو د˘˘ق حا˘˘ج˘˘نو˘˘ب
تايطيرخلا يَق˘ير˘ف ما˘مأا ،ي˘لا˘ح˘لا م˘سسو˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ط˘ق˘لا

را˘سصت˘نإ’ا اذ˘ه د˘ع˘ب د˘سسلا ق˘ير˘ف دا˘ع˘ت˘سساو  ،ة˘ي˘ل˘ي˘˘سسلاو
نع امّدقتُم ،ة˘ط˘ق˘ن61 عم˘ج˘ي ثي˘ح ،ةدا˘يّر˘لا ي˘سسر˘ك
قيرف لغسشيو  ،ةدحاو ةطقِنب يلهأ’ا يدان دراطُملا
 .طاقن5 ديسصرِب01 ـلا ةبتّرلا يبرعلا

     بيجن.ج

 لاير فقأ ةرشعب يليقب ئفاكي قباسلا يرطقلا رطق يدان مجن
يدان مجن يدنهملا ملاسس دمحم نلعأا

رخاوأا يف ةركلا ريدمو ،قباسسلا رطق
نم ةيلام ةأافاكم ميدقت ،تانيعبسسلا

ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل سصا˘˘خ˘˘لا ه˘˘ب˘˘ي˘˘ج
لاير ف’آا01 اهتميق يليÓبلا فسسوي
ةيقبل ةينيع اياده ميدقتو ،يرطق
ل˘ج˘سس د˘ق ي˘ل˘˘يÓ˘˘ب نا˘˘كو ،ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

تبسسلا ءاسسم ،ةركولا ىمرم يف افده
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف دو˘˘ق˘˘ي˘˘ل ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
لوأا يف ،مسسوملا اذه يناثلا هراسصتنا

اذه دعاسسو ،يدانلا سصيمقب هل روهظ
را˘سصت˘ن’ا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ىل˘ع ر˘ط˘ق فد˘ه˘لا
ن˘م ة˘ل˘ما˘˘ك ت’و˘˘ج6 د˘ع˘ب ن˘ك˘م˘ت˘ي˘ل
لسصحيو ،بيترتلا لودج عاق ةرداغم

ثيح ،مسسوملا اذه يناثلا هزوف ىلع

ىلإا مدقتيل ،طاقن6 ىلإا هديسصر عفر
د˘˘كأاو ،بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘ف8ـلا ز˘كر˘˘م˘˘لا
ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ي˘˘ف يد˘˘ن˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا
دعو د˘ق نا˘ك ه˘نأا˘ب ة˘ي˘نا˘م˘لأ’ا ءا˘ب˘نأ’ا
ر˘ي˘خأ’ا بيرد˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

مهل مدقيسس ه˘نأا˘ب ةر˘كو˘لا ةارا˘ب˘م ل˘ب˘ق
ىل˘ع زو˘ف˘لا ة˘لا˘ح ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ياد˘˘ه

تارا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘ن’ا رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ةر˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘لا
نيزاهجلا ءاسضعأاو ،قيرفلا يبع’ عيمج ميركتب موقيسس هنأاب ،يدنهملا ملاسس دمحم لاقو ،ةلبقملا ةلحرملا يف ةيباجي’ا جئاتنلاو
زوفلا اذه نوكي نأا قباسسلا رطق مجن ىنمتو ،راسصتن’ا قيقحتو ،ةركولا ةارابم يف هومدق يذلا زيمملا ىوتسسملا دعب يرادإ’او ينفلا

ديلو.ف.يرطقلا يرودلا بيترت لودج يف ةوقب مامأÓل مدقتلاو ،حيحسصلا راسسملل قيرفلا ةدوعل ةيادب

مهسس هل ناكو ،دحأ’ا ءاسسم ةريبك ةارابم رسصان نب ليعامسسإا يرئازجلا يلودلا بعÓلا سضاخ
،يلوبان يدان فيسضملا ىلع يسسآا نÓيم هقيرف هلّجسس يذلا (1-3) ةجيتنِب ريبكلا زوفلا يف
عم  ،يراجلا مسسوملل ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا رمع نم ،ةنماّثلا ةلوجلا مسسرِب ةارابملا هذه تبعُلو
رسصان نب ليعامسسإا ناديملا طسسوتم عنسصو ،ءاقللا راوطأا لماك يف رسصان نب ليعامسسإا ةكراسشم
لدب تقولا يف ،ليلِقب بعلملا فسصتنم نم ةمسساح ةريرمتِب ،نÓيملا هقيرفِل ريخأ’ا فدهلا
يلودلا اهبع’ يلّثمُم عم ًءاقل يلاطيإ’ا يسسآا نÓيم يدان ةرادإا تجمربو اذه،(09+5) عئاّسضلا
بتار عفر ي˘سسآا نÓ˘ي˘م يدا˘ن ةرادإا د˘ير˘ُتو ،ن˘ي˘َفر˘ط˘لا ن˘ي˘ب مر˘ب˘ُم˘لا د˘ق˘ع˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ِل ير˘ئاز˘ج˘لا
يف ةبغارلا ةيدنأ’ا ىلع قيرطلا عطقل ،يئازجلا طرسشلا ةميق اذكو ،رسصان نب ليعامسسإا

.ةمداقلا ةلحرملا يف ةنسس22 بحاسص فطخ

لسصاوتت ء’دبلا ةكد عم مÓغ ةاناعم

ةّكد نم ،ةارابملا مÓغ يزوف قباسسلا يرئازجلا يلودلا عفادملا عبات ،لباقملا فرطلا يفو
ناديملا طسسوتم مكحلا درط نأا دعب ،نيبع’ ةرسشعِب ءاقللا لمكأا يذلا ،يلوبان هقيرف ء’دب
راّوزلا ناك اهنيحو  ،نيَوارفسص نيَتقاطب ةعمجِل،56 ـلا ةقيقدلا يف وكوياكاب يومييت يسسنرفلا

ةكراسشملاِب مÓغ يزوف عفادملا ىفتكا ،ديدجلا مسسوملا يفو،(1-2) ـب ةجيتنلا يف نيمّدقتُم
لاطبأا ةطبار يف ةديحو ةارابمو ،ةيلاطيإ’ا ةلوطبلا يف يلوبان هقيرف عم تÓباقم3 يف
اهسضاخ تاهجاوم7 لسصأا نم  ،Óيدب ناديملا ةيسضرأا لخد ةعبرأ’ا تاءاقللا لك يفو  ،ابوروأا

  .لاطبأ’ا ةطبار يف تÓباقم3و ،““ويسشتلاكلا““ ةسسفانم يف يلوبان هقيرف
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،م˘ي˘ق˘لاو تا˘ي˘˘قÓ˘˘خأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ترر˘˘ق
،““افيف““ مدقلا ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لا دا˘ح˘ت’ا˘ب
سسيئر دمحأا دمحأا يسشاجلملا فاقيإا
5 ةد˘م˘ل ،““فا˘ك““ ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا دا˘˘ح˘˘ت’ا

،يسضاير طاسشن يأا ةسسرامم نع تاونسس
،ا˘ه˘ل ي˘م˘سسر نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تد˘˘كأاو
طقسس دمحأا دمحأا نأا ،نينث’ا سسمأا

ن˘ي˘ب ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ي˘لا˘م تا˘ف˘لا˘خ˘م ي˘ف
يف قيق˘ح˘ت˘لا م˘تو9102 ىلإا7102

ا˘ه˘م˘يد˘ق˘ت م˘ت ىوا˘ك˘سشو تا˘ما˘ه˘˘تا ةد˘˘ع
سسي˘ئر فا˘ق˘يإا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘قو ،هد˘سض

هتبقاع˘م ع˘م ،تاو˘ن˘سس5 ةد˘م˘ل فا˘ك˘لا
كنر˘˘˘ف ف˘˘˘˘لأا002 داد˘˘˘سسب ا˘˘˘˘ًي˘˘˘˘لا˘˘˘˘م
فاكلا سسيئرل قحي هنأا امك ،يرسسيوسس
،رار˘ق˘لا ن˘م ا˘ًمو˘˘ي06 لÓ˘خ م˘ل˘ظ˘ت˘˘لا

نع اًديعب رارقلا اذهب دمحأا حبسصأاو
اً̆ي˘لا˘ح ا˘˘ه˘˘ل˘˘غ˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لا ،““فا˘˘ك˘˘لا““ ةرادإا

تنا˘ت˘سسنو˘ك ي˘لو˘غ˘نو˘ك˘لا تقؤو˘م ل˘ك˘سشب

فا˘ك˘لا سسي˘ئر سضر˘م فور˘ظ˘ل يرا˘˘موأا
فاكلا سسيئر جرخو ،انوروك سسوريفب
ة˘˘سسا˘˘ئر تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘˘نا قا˘˘˘ب˘˘˘سس ن˘˘˘م ا˘˘ً̆سضيأا
نيب رسصحنا يذلا ،يقيرفإ’ا داحت’ا
ا˘˘˘مو˘˘˘نأا كا˘˘˘ج يراو˘˘˘ف˘˘˘يإ’ا ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘بر˘˘˘˘لا

يبيسستو˘م سسا˘كو˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘ج˘لاو
رو˘˘ها˘˘غ˘˘ن˘˘سس ن˘˘ي˘˘ت˘˘˘سسغوأا ي˘˘˘لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سسلاو
.ىيحي دلو دمحأا يناتيروملاو

ر.ع

 دمحأا دمحأا فاقيإا ررقي ““افيفلا““
تاونسس5 ““فاكلا““ سسيئر

يمومعلا نويزفلتلا
تاءاقل ةعبرأا لقنيسس

 رسشابملا ىلع

،ة˘فر˘ت˘ح˘ُم˘لا ةر˘ك˘لا ة˘˘ط˘˘بار تف˘˘سشك
ىلوأ’ا ةلوجلا تÓباقم لودج نع
ي˘ن˘طو˘لا م˘سسق˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
يذلاو،0202-1202 ةخسسن ،لّوأ’ا
ببسسِب ،نيَتلباقُم نم اروتبم نوكيسس
ة˘يدو˘لو˘مو دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سش ة˘كرا˘سش˘ُم
لاطبأا ةطبار ةسسفانم يف رئازجلا
باهذ تاءاقل ىرجُت ثيح ،ايقيرفإا
نم92 و72 نيب ام يديهمتلا رودلا
نويزفلتلا لقنيسسو ،يلاحلا ربمفون
تاءاقل ةع˘برأا ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةحئÓلا هّني˘بُ̆ت ا˘م˘ك ،ر˘سشا˘ب˘م˘لا ىل˘ع
 .هاندأا
 :ربمفون نم72 ةعمجلا
03:41) ناسسملت.و – ةنيطنسسق.سش
 (اسس

03:41) نار˘˘هو.م – ياد ن˘˘ي˘˘˘سسح.ن
 (اسس
00:51) ودارا˘˘ب˘˘لا.ن – ناز˘˘ي˘˘ل˘˘˘غ.سس
 ةزفلتُم ةلباقم (اسس
(اسس00:61) جربلا.أا – لئابقلا.سش
 ةزفلتُم ةلباقم
 :يلاحلا ربمفون نم82 ـلا تبسسلا
 (اسس03:41) ةرواسسلا.سش – ةيدملا.أا

 (اسس03:41) فلسشلا.ج – ةرقم.ن
00:51) ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘سس.سش – ةر˘˘˘ك˘˘˘سسب.ا
 ةزفلتُم ةلباقم (اسس
(اسس00:61) فيطسس.و – ةمسصاعلا.ا

 ةزفلتُم ةلباقم
رئازجلا ةيدولوم – سسابعلب يديسس.ا

 (قح’ خيرات ىلإا تلّجأات)
تلّجأات) دادزولب.سش – ةليلم نيع.أا
 (قح’ خيرات ىلإا

 بيجن.ج

يديدجلا عافدلا مجن
ليكي يبرغملا

 ةخيش نب ـل حيدملا
عا˘˘فد˘˘لا يدا˘˘ن م˘˘˘ج˘˘˘ن فارد˘˘˘ح حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع لا˘˘˘ق
يوركلا مسسوملل دادعتسس’ا نأاب يبرغملا يديدجلا
رو˘ع˘سشلا ا˘هدو˘سسي ،ةد˘ي˘ج ءاو˘جأا ي˘˘ف ر˘˘م˘˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ويدارل حيرسصت يف فاسضأاو ،سسامحلاو ةيلوؤوسسملاب
د˘ب˘ع برد˘م˘لا ةر˘ب˘خ ن˘م ار˘ي˘ث˘ك د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسن““ :سسرا˘˘م
كلمي يذلاو ،فيرعتلا نع ينغلا ةخيسش نب قحلا

عافدلا نأا دكأاو ،““يبرغملا يرودلا يف ةريبك ةربخ
نب عم مسسوملا اذه ةروسص لسضفأاب رهظيسس يديدجلا
ميدقت ىلع م˘سسو˘م˘لا اذ˘ه ن˘هار˘ن““ :ح˘سضوأاو ،ة˘خ˘ي˘سش
ل˘كو ،ر˘ي˘خأ’ا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ز˘˘ي˘˘م˘˘م ىو˘˘ت˘˘سسم
ىل˘ع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب نور˘˘ع˘˘سشي ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

،ةد˘ي˘ج ة˘عو˘م˘ج˘م ا˘ن˘يد˘ل““ :Ó˘ئا˘ق ع˘با˘تو ،““م˘ه˘ق˘تا˘ع
فر˘ع˘ي ل˘ك˘لاو ،ا˘ع˘ير˘سس او˘م˘ج˘سسنا دد˘ج˘لا نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

مسسوملا““ :متخو ،““يديدج˘لا عا˘فد˘لا سصي˘م˘ق ة˘م˘ي˘ق
د˘ه˘ج يأا ر˘خد˘ن ن˘ل ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،ر˘ي˘ث˘ك˘لا˘ب د˘ع˘ي ل˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لا
.““بولطملا ىوتسسملاب رهظنل
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بابششل دعا˘شسم˘لأ برد˘م˘لأ بر˘عأأ
هتداعشس نع ،يتخب ميرك دأدزولب
ةيششع ققح˘م˘لأ زا˘ج˘نإÓ˘ل ةر˘ي˘ب˘كلأ
»ةبيقعلأ» جيوتتب مرشصنملأ تبشسلأ
داحتأ باشسح ىلع ربوشسلأ سسأاكب
تاحيرشصت يف أدكؤوم ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

،ةيرئأزجلأ ءابنأ’أ ةلاكو اهب سصخ
ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ح˘˘م˘˘شسي بق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ
دعب ,ةيكيمانيدلأ سسفن ىلع ءاقبلاب
بقلب مهج˘يو˘ت˘ت ن˘ع ر˘ه˘ششأأ ة˘ع˘برأأ
Óئاق ،ىلوأ’أ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ
بقلب جيوتتلأ ةينب ةأرابملأ انلخد»
فقوتب انرثأات ا˘ن˘نأأ ح˘ي˘ح˘شص ،د˘يد˘ج
سضع˘ب ة˘با˘شصإأ ر˘ثإأ تأر˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لأ

ليلدلأو ،انوروك ةحئاجب رشصانعلأ
ي˘ند˘ب˘لأ ع˘˘جأر˘˘ت˘˘لأ و˘˘ه كلذ ى˘˘ل˘˘ع
نكل ,يناثلأ طوششلأ يف نيبعÓل
ل˘جأ ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك تنا˘ك م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
انل حمشسي يذلأ جاتلأ أذه كاكتفأ
،»ةيكيمانيدلأ سسف˘ن ى˘ل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا˘ب
ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ ا˘ن˘ي˘ل˘ع نآ’أ» فا˘˘شضأأو
ةطبأر يف انتأرابم ريشضحتو لمعلأ
ةبيرق تتاب يتلأ ةيقيرفإ’أ لاطبأ’أ
ةليكششت انيدلو ،يبيللأ رشصنلأ مامأأ

ىلع بعللأ ى˘ل˘ع ةردا˘ق ة˘ل˘ما˘كت˘م
هيأأر سصخي اميفو ،»تاهبجلأ لك
ن˘يو˘ل˘شسرا˘م ،د˘يد˘ج˘لأ د˘فأو˘لأ ن˘˘ع
هاشضر نع يتخب برعأأ  ،وبكوك
نأولأأ تحت هل ةكراششم لوأأ نع
ددشصلأ أذه يف لاقو ،»يبرايشسلأ»

حيحشص  ،قيرفلا˘ب أر˘خؤو˘م ق˘ح˘ت˘لأ»
،اي˘ند˘ب هأو˘ت˘شسم ة˘م˘ق ي˘ف سسي˘ل ه˘نأ
ينعي أذهف هققح امل رظنلابو نكل
انل مدقي  نأأ هناكمإاب عئأر بع’ هنأ
لو˘حو ،»مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘فا˘˘شضإ’أ

يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لأ رود˘˘لأ با˘˘هذ ةأرا˘˘ب˘˘م
ةررقملأ  ،ةيقيرفإ’أ لاطبأ’أ ةطبأرل

5 بع˘ل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ د˘˘حأ’أ مو˘˘ي

ةرورشض ىلع يتخب ددشش ،ةيليوج
ةلشصأومل ةنئمطم ةجي˘ت˘ن ق˘ي˘ق˘ح˘ت
يأأ انيدل تشسيل» Óئاق ،ةشسفانملأ

ن˘كل  ،سسفا˘ن˘م˘لأ لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م
،نيديج نيبع’ كلتمي هنأ فرعن

ةجيتنبو باهذلأ ءاقلب زوفلأ انيلع
ةأرابم سضوخ لجأ نم  ،ةنئمطم
 .»ةحأر رثكأاب ةرهاقلاب ةدوعلأ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ 14GdãÓKÉA 42fƒaªÑô0202Gd©óO8416ةضضاـيرلأ راـبخأأ

www.akhersaa-dz.com

انل حمسسي ربوسسلاب جيوتتلا» :يتخب
 «ةيكيمانيدلا سسفن ىلع ءاقبلاب
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ف˘ي˘ط˘شس قا˘˘فو ة˘˘ل˘˘ي˘˘كششت ل˘˘شصأو˘˘ت
ىلوأ’أ ةلوجلأ ةأرابم˘ل ا˘ه˘تأر˘ي˘شضح˘ت
ق˘ير˘ف ما˘مأأ ةرر˘ق˘م˘لأو ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ن˘˘م
عوبشسأ’أ ةياهن ع˘م ة˘م˘شصا˘ع˘لأ دا˘ح˘تإأ
نع لوأ’أ لوؤوشسملأ عباتو ،يراجلأ
يئاهن ةأرابم قافولل ةينفلأ ةشضراعلأ
بابششو داحتإ’أ نيب ةزاتمملأ سسأاكلأ
ىلع فوقولأ لجأأ نم أذهو ،دأدزولب
نوكي ثيح ،داحتإ’أ ةليكششت ىوتشسم
طاقن لك نود دق يشسنوتلأ ينقتلأ
عم ،يمشصاع˘لأ يدا˘ن˘لأ ف˘ع˘شضو ةو˘ق
نم نيبعÓلأ عم ويديف ةشصح ةجمرب
مقاطلأ تاظحÓم نع فششكلأ لجأأ
ي˘ف سسفا˘ن˘م˘لأ ىو˘ت˘شسم ن˘ع ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

قايشس يفو ،ى˘لوأ’أ ة˘لو˘ج˘لأ ة˘ل˘با˘ق˘م

رأرق نع قافولأ ةرأدإأ تعجأرت ،رخآأ

فنشص برد˘م تا˘مد˘خ ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لأ

نأأ ررقت ثيح ،نايفشس رأود فيدرلأ

ةيداع ةروشصب هلمع ينعملأ لشصأوي

ءاجو ،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ قيرفلأ عم

قافولأ ةرأدإأ فرط نم ديدجلأ رأرقلأ

ىلع ريثأاتلأ مدع يف اهتبغر لظ يف

ىلع فرششأأ رأود نأأ ةشصاخ ةليكششتلأ

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف قÓ˘˘˘ط˘˘˘نأ ذ˘˘˘ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

ءأرجإأ رر˘ق˘ت تقو ي˘ف ،تأر˘ي˘شضح˘ت˘لأ

62 موي ةيحأرج ةيلمعل زايب بعÓلأ

نم هتاناعم لظ يف يراجلأ ربمفون

ة˘˘ط˘˘برأ’أ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘با˘˘˘شصإأ

.ةشسكاعملأ

هاشضر ،ةنيطنشسق بابشش قيرف بردم ،ينأرمع رداقلأ دبع ىدبأأ
ةليلم نيعب هعمج يذلأ يدولأ ءاقللأ يف هقيرف ىوتشسم نع ماتلأ

قÓ˘ط˘نأ ى˘ل˘ع عو˘ب˘شسأأ ن˘˘م ل˘˘قأ ل˘˘ب˘˘ق ،سسمأ لوأ ءا˘˘شسم،(0-4)
ي˘ف ي˘نأر˘م˘ع لا˘قو ،ى˘لو’أ ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘م
نأأ د˘ق˘ت˘عأأ ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ عا˘شضوأ’أ ل˘ظ ي˘ف» :ة˘ي˘ف˘ح˘شص تا˘ح˘ير˘شصت
ةيقب جامدنأ دعب ةشصاخ ،حيحشصلأ قيرطلأ يف ريشست انتأريشضحت
مامأأ انظح’ دقل» :فاشضأأو ،»ةيعامجلأ تابيردتلأ يف نيبعÓلأ

نع عوبشسأأ لبق ةليكششتلل ماعلأ ءأدأ’أ ىوتشسم نشسحت ماشص’
ةقÓطنأ قيقحتب لؤوافتلأ ىلإأ انعفدي رمأ’أ أذهو ،ةلوطبلأ قÓطنأ
زيهجت وه رشضاحلأ تقولأ يف انفده» :متخو ،»سصئاقنلأ مغر ةيوق
،نيبعÓلأ نيب مغانتلأ ىوتشسم عفرو ،ناشسملت ةأرابمل قيرفلأ

ةدع سضرعت لظ يف ،رمأ’أ أذه نم يناعن انلز’ اننأأو ةشصاخ
ةينطولأ ةطبأرلأ تفششك ،هتأذ قايشسلأ يفو ،»ةباشصإÓل نيبع’
ثيح ،ىلو’أ ةلوجلأ يف ناشسملت ةأرابم دعوم نع ةفرتحملأ

ةعاشسلأ نم ة˘يأد˘ب ر˘ب˘م˘فو˘ن72 لبقملأ ةعم˘ج˘لأ مو˘ي ير˘ج˘ت˘شس

راظتنأ يف ،’وهجم ةأرابملأ بعلم ىلع تقبأ اهنأأ ريغ،03:41
ثيح ،بورخلأ بعلم وأأ كلاملأ دبغع نب بعلم نيب لشصفلأ

حامشسلأ ةيلحملأ تاطلشسلأ رأرق رظتنت يشسايشسلأ ةرأدأ تلأزام
.بورخلأ ةنيدم يف لابقتشس’اب قيرفلل
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ةرأدإأ سسل˘˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ
مه˘شسأأ تأذ ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ ة˘كر˘ششلأ

،لولج روششاع ،ةمشصاعلأ داحت’
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘قإأ ن˘˘˘˘˘ع سسمأأ لوأأ ءا˘˘˘˘˘شسم
أو˘شسنأر˘˘ف ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ
،حداف أاطخ ببشسب ين˘ي˘لو˘كي˘ششت
م˘ي˘ل˘شست ل˘ف˘ح ه˘ت˘ع˘طا˘˘ق˘˘م د˘˘ع˘˘ب
سسأا˘ك بق˘عأأ يذ˘لأ تا˘ي˘لأد˘ي˘م˘لأ
،مدقلأ ةر˘كل ةزا˘ت˘م˘م˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ
˘ما˘مأأ ي˘شضا˘م˘لأ تب˘˘شسلأ ةر˘˘ه˘˘شس

بعلملا˘ب (1-2) دأدزول˘ب با˘ب˘شش

«2691 ةيل˘يو˘ج5» يب˘م˘لوأ’أ
ح˘شضوأأ و ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ)
ي˘ف دا˘ح˘تÓ˘˘ل لوأ’أ لو˘˘ئ˘˘شسم˘˘لأ
ةيعأذإ’أ ىلوأ’أ ةان˘ق˘ل˘ل ح˘ير˘شصت
هيلعو أاطخأأ ينيلوكيششت» :Óئاق
رأر˘ق ا˘نذ˘خ˘تأ د˘ق˘ل ،ن˘م˘˘ث˘˘لأ ع˘˘فد
نم ءات˘شسم ه˘نأأ ح˘ي˘ح˘شص ،ه˘ت˘لا˘قإأ
أرربم سسيل كلذ نكل ،ةميزهلأ
،»يلوكوتوربلأ لفحلأ ةعطاقمل
ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ط د˘˘ق˘˘ل» :فا˘˘˘شضأأو
ةيفرششلأ ةشصنم˘لأ ى˘لإأ دو˘ع˘شصلأ
ثبششت هن˘كل ،ه˘ت˘ي˘لأد˘ي˘م م˘ل˘شست˘ل
نوءاتشسم نحن» :عباتو ،»هفقومب

هل هنأاب أدكؤوم ،»هفرشصت نم أدج
يف عقوم˘لأ د˘ق˘ع˘لأ بشسح ق˘ح˘لأ
هبئان نأأو طقف نيرهشش ةرجأأ ذخأ
ل˘م˘كي˘˘شس ن˘˘م و˘˘ه ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع ن˘˘ب
تقولأ يف يدانلأ بيردت رأوششم
ثدح ام نأأ رابتعأ ىلع يلاحلأ

ىلع ةعقوتم ريغ ةمدشص ةباثمب
لا˘˘قو،ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ ف˘˘شصو د˘˘ح
بردملاب ان˘ع˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ل» :ا˘شضيأأ
ةرأدإأ نأأ ه˘ل ا˘ند˘˘كأأو ،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ
رومأ’أ يف أدبأأ حماشستت ’ يدانلأ
ا˘مد˘ن˘ع ة˘شصا˘خ ،ة˘˘ي˘˘طا˘˘ب˘˘شضن’أ
˘مأر˘˘ت˘˘حأ مد˘˘ع˘˘ب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
،دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ

داحتأ ناكو ،»ةيمشسرلأ تائيهلأو
ةيأدب قيقحت يف لمأاي ةمشصاعلأ

هجأو هنكل بقلب ةقفوم مشسوم
ر˘ث˘كأأ دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘شش ة˘ل˘ي˘كششت
سسأا˘كلا˘ب تجو˘ت ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘قأو
،اهخيرات ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ةزا˘ت˘م˘م˘لأ
يذ˘لأ ي˘ن˘ي˘˘لو˘˘كي˘˘ششت برد˘˘م˘˘لأ
ت’اقتن’أ ةلحرم لÓخ مدقتشسأ

حبشصيل Óيوط رمعي مل ةيفيشصلأ
لبق هتلاقإأ متت ينقت لوأأ كلذب
عوبشسأ’أ ةياهن ةلوطبلأ قÓطنأ
:لولج روششاع فاشضأأو ،يلاحلأ
ى˘ل˘ع ة˘ب˘ير˘غ تا˘فر˘شصت˘لأ هذ˘ه»
نيدعتشسم انشسل ،ةمشصاعلأ داحتأ
تأءأرجإ’أ ذاخ˘تأ نود ا˘ه˘ثود˘ح˘ل
ىي˘ح˘ي ر˘ت˘ن˘ع ى˘ت˘ح ،ة˘يرور˘شضلأ
يذلأ ينيلوكيششت فرشصتل أاجافت
،تبشسلأ ذنم رثأأ يأأ هل رهظي مل
د˘عا˘شسم˘لأ برد˘م˘لأ ف˘ل˘˘كن˘˘شسو
ةياغ ىلإأ تابيردتلأ ةدايق ةمهمب
ي˘ف و ،»د˘يد˘ج برد˘م ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
با˘جأأ ءا˘ق˘ل˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي لأؤو˘˘شس
نم ءا˘ت˘شسم ه˘نأا˘ب لو˘ل˘ج رو˘ششا˘ع
ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘ح˘ل˘م ة˘م˘يز˘˘ه˘˘لأ

ابشسحت ةعومجملأ ىلع ظافحلأ

:لا˘˘ق ثي˘˘ح ،رأو˘˘ششم˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ل

هذ˘ه ن˘م ءا˘ت˘شسم ي˘نأأ ح˘ي˘˘ح˘˘شص»

مشسوملأ ةيأدب دون انك ،ةميزهلأ

ثدحي مل فشسأ’أ عم نكل ،بقلب

طو˘˘ششلأ ي˘˘˘ف» :ل˘˘˘شصأوو ،»كلذ

عيمج نم راطإ’أ جراخ انك لوأ’أ

نيبعÓلأ نأاب انرعشش و ،بنأوجلأ

ةيمهأأ بب˘شسب ن˘ي˘فو˘خ˘ت˘م أو˘نا˘ك

ي˘نا˘ث˘لأ طو˘ششلأ ي˘˘ف و ،نا˘˘هر˘˘لأ

نكي مل نكل ةردابملأ اندعتشسأ

،ةجيتنلأ يف ةدوعلل ايفاك كلذ

دأدزولب بابشش ةبشسانملاب ئنهأأ

.»ديدجلأ هبقل ىلع

 فيطسس قافو

  هلابسشأا ةقفر «ةراطسسوسس» نياع يكوكلا

ةنيطنسسق بابسش

هيبع’ ةيزهاج دكؤوي ينارمع
 ةلوطبلا قÓطنإ’

ةمسصاعلأ داحتأ

 درطلا هباقع ينيلوكيسس هلعف ام» :لولج روسشاع
 «دÓبلا يف ةيمسسر ةهج ةيأا ةناهإا لبقن ’ و

  جيريرعوب جرب يلهأأ  ايلاح يراقلأ رأوسشملل غرفتيسس «يبرايسسلأ» نإأ لاق /دأدزولب بابسش

يوسست «اباكلا»
يبرغ عم اهتيسضق
 ددجلا ليهأات وحنو

نم جربلأ يلهأأ ةرأدإأ تنكمت
تاعزانملأ ةنجل نويد ةيوسست
قباسسلأ بعÓلأ صصخت يتلأو
ةميقب يبرغ دوعسسم قيرفلل
005 وحن ىلإأ لسصت ةيلام
يذلأ رمألأ وهو ،ميتنسس نويلم
نم قيرفلأ نكمي نأأ هنأاسش نم
لÓخ ددجلأ نيبعÓلأ ليهأات
ةروسصب يلاحلأ وتاكريملأ

عيمج نوكيسس ثيح ،ةيداع
ةلوجلأ ةأرابمب اينعم دأدعتلأ
مسسوملأ ةلوطب نم ىلوألأ
ةبيبسش قيرف مامأأ ديدجلأ
راثأأ يذلأ رمألأ وهو ،لئابقلأ
قيرفلل ينفلأ مقاطلأ حايترأ

،يريزد لÓب بردملأ ةدايقب
نإاف ،لسصفنم قايسس يفو
ايسضأر نكي مل ينفلأ مقاطلأ

فرط نم مدقملأ دودرملأ نع
لÓخ نيبعÓلأ صضعب
مامأأ ةقباسسلأ ةيدولأ ةأرابملأ
نأأ ةسصاخ ،ةنيطنسسق بابسش
جراخ أوناك نيبعÓلأ صضعب
يلهأأ ةرأدإأ تدكأأو ،راطإلأ
صسراحلأ لكسشم لح جربلأ
رخأات يذلأ كيرديسس برتغملأ

تابيردت ىلإأ ةدوعلأ يف
ةرتفلأ ةليط قيرفلأ
ابقترم ناك ثيح ،ةطرافلأ

دعب ،صسمأأ لوأأ رئأزجلاب
صصيخرت ىلع هلوسصح

بأرتلأ لوخدل يئانثتسسأ
فورظلأ لظ يف ينطولأ
قلغب ةقلعتملأ ةيلاحلأ
ببسسب يوجلأ لاجملأ
نأأ املع ،ةيئابولأ ةيعسضولأ
يف هعورسش لبقو كيريديسس
عسضخيسس قيرفلأ تابيردت
يئاقو ءأرجإاك يحسصلأ رجحلل

،يحسصلأ لوكوتوربلأ نمسض
جمانربل عسضخي نأأ ىلع
لجأأ نم صصاخ يبيردت
تابيردتلأ يف هرخأات كرأدت
 .نيبعÓلأ يقابب ةنراقم
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نأرهو ةيدولوم ةليكصشت تداع
ى˘لإأ ،سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘صص ن˘˘م ة˘˘يأد˘˘ب
تأريصضحتلأو تاب˘يرد˘ت˘لأ ءأو˘جأأ
موي نم دأدعتلأ دافتصسأ نأأ دعب
درانرب بردملأ مهايإأ هحنم ةحأر
هأرجأأ يدو ءاقل رخآأ دعب ،ينوزاك
،فيدرلأ قيرفلأ مامأأ عرقل قافر
ةلماك ةي˘عا˘بر˘ب م˘هزو˘ف˘ب ى˘ه˘ت˘نأ
يدومصصم اهليجصست ىلع لوأدت
ن˘˘˘م ل˘˘˘كو لوأ’أ طو˘˘˘صشلأ ي˘˘˘˘ف
ي˘ف سشا˘ق˘نو با˘˘ط˘˘خ ،سشي˘˘طو˘˘ب
ينقتلأ هيف ىرجأأ ءاقل يف ،يناثلأ

سصخن تأرييغ˘ت ع˘برأأ ي˘صسنر˘ف˘لأ
با˘ط˘خ ،لÓ˘م ،ي˘توا˘صش ر˘كذ˘لا˘ب
ملاعم تحصضتأ نيح يف ،مايصصو
يهو ايمصسر ةيصساصسأ’أ ةليكصشتلأ
ة˘ب˘ي˘ب˘صش ته˘جأو ي˘ت˘˘لأ ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
ط˘˘ب˘˘صضي˘˘ل ،أر˘˘خؤو˘˘م ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس
هت˘عا˘صس برا˘ق˘ع كلذ˘ب ي˘نوزا˘ك
يأد نيصسح رصصن ةهجأوم ىلع
ن˘م ى˘لوأ’أ ة˘لو˘ج˘لأ حا˘ت˘ت˘فأ ي˘ف
تبصسلأ ةفرتحم˘لأ ة˘ط˘بأر˘لأ ر˘م˘ع
لوأ’أ لجرلأ فصشك ثيح ،مداقلأ
دجوي ’ هنأأ ةينفلأ ةصضراعلأ يف
ه˘˘ت˘˘نا˘˘كم ن˘˘م˘˘صض د˘˘˘ق بع’ يأأ
ميتيل سسراحلأ ىوصس ،ةيصساصسأ’أ

أدكؤوم ،قيرفلل دئاقك نيع يذلأ
ة˘يا˘غ ى˘لإأ ن˘كم˘م ءي˘˘صش ل˘˘ك نأأ
د˘˘كأأ ،ر˘˘˘خأأ بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م ،تب˘˘˘صسلأ

سصو˘صصخ˘ب »ةوأر˘م˘ح˘لأ» برد˘م
سضوخب ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ رأرق

ا˘ه˘نأأ م˘صسو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ءا˘˘ق˘˘ل83
اصصوصصخ ،قرفلل ايدحت نوكتصس
ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نأ ع˘˘م
ر˘صشا˘ب˘م ل˘كصشب ر˘ثؤو˘ي˘˘صس يذ˘˘لأو
Ó˘ئا˘˘ق ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ي˘˘صس ى˘˘ل˘˘ع

نوكتصس ةلوج83 ـب ةلوطبلأ»
تقولأ سسفن يف ةليوطو ةبعصص
ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ ع˘˘˘صضو˘˘˘لأ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف
ثيدحلل ينوزاك داعو ،»نهأرلأ

»ةوأر˘م˘ح˘˘لأ» تأدأد˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘ع
ه˘نأ أر˘ي˘صشم ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ قÓ˘ط˘ن’
ل˘جأأ ن˘م ه˘م˘قا˘ط ة˘ق˘فر ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ةليكصشتلأ نأو ،رومأ’أ حيحصصت
ةلوطبلأ يف هيلع دمتعيصس يتلأ
انلز’» Óئاق نآ’أ دحل ددحت مل
يف انئاطخأأ حيحصصت ىلع لمعن
ةليكصشتلأ ددحن ملو ،تابيردتلأ
تأذ يف أدكؤوم ،»دعب ةيصساصسأ’أ
اعفأرو ةيرومأاملأ ةبوعصص تقولأ
ةلوطبلأ ةيأدب» افيصضم ،يدحتلأ
،ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘م˘ه˘˘م نو˘˘كت˘˘صس
ة˘˘فا˘˘صضإ’أ م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل ى˘˘˘ع˘˘˘صسنو
 .»قيرفلل

 «ةيرسصنلإ» ةهجإومل مهتإريسضحت نوفنأاتسسي «ةوإرمحلإ»
نارهو ةيدولوم

1202 ديلا ةركل ملاعلا ةلوطب

ةيرئإزجلإ ةيداحتإلإ
 تإريسضحتلإ جمانرب ةيقب طبسضت

تأريصضحت جما˘نر˘ب ة˘ي˘ق˘ب د˘ي˘لأ ةر˘كل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ تط˘ب˘صض
رصصمب ةررقملأ لاجرلل ملاعلأ ةلوط˘ب˘ل ا˘ب˘صسح˘ت ،ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ

ناصصبرت هللختي،1202 يفناج13 ىلأ31 نم ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ
حصضوأأو ،ةيلأردفلأ ةئيهلأ ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م بصسح ،ن˘ير˘ح˘ب˘لأو ا˘ي˘نو˘لو˘ب˘ب
دوعيصس» :Óئا˘ق سصو˘صصخ˘لأ أذ˘ه ي˘ف نا˘ب˘ع˘ل بي˘ب˘ح ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسي˘ئر

رئأزجلاب ربمصسيد2 موي نم ءأدتبأ تأريصضحتلل يرئأزجلأ يعابصسلأ

9 نم سصبرتل اينولوب ىلإأ لقنتلأ لبق ،هنم عصساتلأ ةياغ ىلإأ ةمصصاعلأ

دصض ناتأرابم اهنم ،ةيدو تايرابم تصس هلÓخ يرجي ربمصسيد32 ىلإأ
مامأأ ةمانملاب انتأريصضحت لصصأونصس اهدعب .لوأ’أ ينولوبلأ بختنملأ

ربمصسيد72 يموي هدصض نيتيدو نيتهجأوم سضوخب نيرحبلأ بختنم

،«لبقملأ يفناج11 موي ةرهاقلأ ىلإأ انلقنت نوكي نأأ ىلع ،يفناج6 و

ةصسداصسلأ ةعومجملأ نمصض،1202-لايدنوم يف  ‘‘رصضخلأ‘‘ بعليو
 .أدنلصسيإأو لاغتربلأ و برغملأ تابختنم اصضيأأ مصضت يتلأ

´.Q

سسابع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ ةرأدإأ تل˘صصو˘ت
فيقوتل اهيبع’ عم قافتأ ىلإأ
ذ˘ن˘م هو˘˘ل˘˘خد يذ˘˘لأ بأر˘˘صضإ’أ
ةبلا˘ط˘م˘ل˘ل ي˘صضا˘م˘لأ ءا˘ع˘برأ’أ
امبصسح ،ةيلاملأ مهتا˘ق˘ح˘ت˘صسم˘ب
يصسا˘ب˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ه˘تد˘كأأ

ـب ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع
نا˘ي˘ب ح˘صضوأأو ،»كو˘ب˘صسيا˘ف˘˘لأ»
قافت’أ أذه نأاب ،»ةركملأ» ةرأدإأ
هدقع يذلأ عامتج’أ لÓخ مت

ماعلأ ريدملأ ،سسمأأ لوأأ ةيصشع
ع˘م ي˘ل˘صسر˘م سسا˘ب˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل

ع˘ي˘م˘ج˘لأ رر˘ق ثي˘˘ح ,ه˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
قو˘ف ق˘ير˘ف˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم ع˘صضو
ي˘ل˘صسر˘م مد˘قو . ،را˘ب˘ت˘عأ ل˘˘ك
نع Óصصفم احرصش ةبصسانملاب
يتلأ ةبعصصلأ ةيلاملأ ةيعصضولأ
أد˘˘عأو ,دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي
ةيعصضو˘لأ ة˘يو˘صست˘ب ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
ةنيزخ تصشعتنأ ام لاح ةيلاملأ
د˘ق ي˘ل˘صسر˘˘م نا˘˘كو ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

نأا˘˘ب ق˘˘با˘˘صس تقو ي˘˘˘ف حر˘˘˘صص
ة˘نا˘عإÓ˘ل ر˘م˘ت˘صسم˘لأ د˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ
ا˘ه˘˘ت˘˘صصصصخ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ
يد˘ي˘صسل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ
ي˘ئ’و˘لأ سسل˘ج˘م˘لأو سسا˘ب˘ع˘ل˘ب

،نويلم05 ـب ةردقملأو يدانلل
د˘ق˘ع˘لأ د˘ع˘ب لو˘خد مد˘ع أذ˘˘كو
زي˘ح »لا˘ط˘ف˘ن» ع˘م ي˘ل˘يو˘م˘ت˘لأ
ةرأدإ’أ تاباصسح طلخأأ ،ذيفنتلأ

هاجت جرح عصضو يف اهلعجو
لينب مهتدعو نأأ دعب نيبعÓلأ

،ةقباصس لاجآأ يف مه˘تا˘ق˘ح˘ت˘صسم
داحت’أ لوخد نأاب ركذلاب ريدج
ناك يذلأ  ،ةيمصسرلأ ةصسفانملأ

عو˘ب˘صسأ’أ ة˘يا˘˘ه˘˘ن ي˘˘ف أرر˘˘ق˘˘م
ةلوجلأ ءأرجإأ ةبصسانمب يراجلأ
لجأات دق  ،ةلوطبلأ نم ىلوأ’أ
ه˘˘صسفا˘˘ن˘˘م تا˘˘مأز˘˘ت˘˘لأ بب˘˘˘صسب
ة˘ط˘بأر ي˘ف ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدو˘لو˘م
 .ايقيرفإأ لاطبأأ

ê.fé«Ö
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نأزيلغ عير˘صس ق˘ير˘ف تا˘بو˘ع˘صص ةد˘ع ه˘جأو˘ت
ةركل ىلوأ’أ ةطبأر˘لأ ى˘لإأ ه˘تدو˘ع ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘ب
ةجردلأ يف اهاصضق تأونصس عبرأأ دعب مدقلأ
قÓطنأ نع ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأأ ل˘ب˘ق كلذو ،ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
ليهأات مدع اهتمدقم يفو ةيمصسرلأ ةصسفانملأ
رهاطلأ» بعلم دامتعأ مدعو ددجلأ نيبعÓلأ

ةر˘صشا˘ب˘م ر˘ط˘خ ع˘ير˘صسلأ دد˘ه˘ت˘يو ،»يرا˘˘قوز
نم رثكأأ مهددعو ددجلأ هيبع’ نودب ةلوطبلأ

ةعمجلأ موي ودأراب يدان هجأوي امدنع ةرصشع

ثيح،00:51 ةعا˘صسلأ ن˘م ة˘يأد˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لأ
مه˘ل˘ي˘هأا˘ت ي˘ف نآ’أ د˘ح˘ل يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ تل˘صشف
هاجت اهقتاع ىلع عقت يتلأ نويدلأ ةيفلخ ىلع
تاعزانملأ ةنجل ىلإأ أوئجل نيقباصس نيبع’
نمو ،ةيلاملأ مهتا˘ق˘ح˘ت˘صسم ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل

ة˘م˘ه˘م ن˘م د˘ق˘ع˘ت نأأ ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لأ هذ˘˘ه نأا˘˘صش

دق يذلأ ينأزولأ فيرصش رهاطلأ يصس بردملأ

ابع’21 ىلع دامتعÓل أرطصضم هصسفن دجي

مهتأزاجإأ نوكلم˘ي ر˘با˘كأ’أ ف˘ن˘صص ن˘م ط˘ق˘ف

أذ˘ه ن˘ع Ó˘صضفو ،طرا˘˘ف˘˘لأ م˘˘صسو˘˘م˘˘لأ ذ˘˘ن˘˘م

،عيرصسلل ينفلأ مقاطلأ قرؤوي يذلأ لاكصشإ’أ
لا˘ب˘ق˘ت˘صسأ ن˘م ا˘صضيأأ مر˘ح˘ي د˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’أ نإا˘˘ف

بب˘˘صسب ه˘˘نأد˘˘ي˘˘م ة˘˘ي˘˘صضرأأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘فو˘˘ي˘˘˘صض
ل˘ي˘هأا˘ت ة˘ن˘ج˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘صضو ي˘ت˘لأ تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لأ
،ةفرتحملأ مدقلأ ةرك ةطبأرل ةعباتلأ بعÓملأ

دهصشي »يراقوز رهاطلأ» بعلم نأأ و املع
ىوتصسم ىل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ةدا˘عإأ لا˘غ˘صشأأ سضع˘ب

سضفرت نأأ لبق ىتحو ،سسبÓملأ رييغت فرغ
بردملأ ناك ،بعلملأ ليهأات ةينعملأ ةنجللأ
ن˘ع ها˘صضر مد˘ع ىد˘بأأ د˘ق ي˘نأزو˘لأ ف˘˘ير˘˘صش
:حر˘صص ثي˘ح ،نأد˘ي˘˘م˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صضرأأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو
ىلع أديكأأ أرطخ لكصشت تحصضأ ةيصضر’أ»
اهقحلت دق يتلأ تاباصصإ’أ ببصسب نيبعÓلأ
يلود˘لأ ا˘عدو ،»ا˘ه˘ت˘ي˘ع˘صضو يدر˘ت د˘ع˘ب م˘ه˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا˘˘ب ق˘˘با˘˘صسلأ
،بعلملأ طا˘صسب د˘يد˘ج˘ت ةدا˘عإأ ي˘ف عأر˘صسإÓ˘ل
نكمتت نأأ يف هلمأأ نع تقولأ سسفن يف أربعم
نيبعÓلأ ليهأات نم ىرخأ’أ يه يدانلأ ةرأدإأ
امدعب ةلوطبلأ نم ىلوأ’أ ةلوجلأ لبق ددجلأ
ل˘ما˘ك ع˘م ز˘ج˘ن˘م˘لأ ل˘م˘ع˘ل˘ل ه˘حا˘ي˘˘ترأ ىد˘˘بأأ
مصسوملل تأريصضحتلأ ةرتف لÓخ ةليكصشتلأ
.ديدجلأ

  سسابعلب داحتا

  بإرسضإلإ فقوب نيبعÓلإ عنقت ةرإدإلإ

نازيلغ عيرسس

ينإزولإ فيرسش بردملإ ناقلقي ددجلإ نيبعÓلإ و بعلملإ ليهأات مدع

«تاديسس» ينطولا بختنملا /ةمكÓم

انوروك سسوريفب تامكÓم ثÓث مهنم ءاسضعأإ ةتسس ةباسصإإ دعب يريسضحتلإ ركسسعملإ ءاغلإإ
و ،ليبنلأ نفلل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ نم ملع ام بصسح انوروك سسوريفب تامكÓم ثÓث مهنم ةمكÓملل يوصسنلأ ينطولأ بختنملأ نم ءاصضعأأ ةتصس بيصصأأ
امنيب انوروك سسوريفب أوبيصصأأ تامكÓم ثÓث مهنم ،ينطولأ بختنملأ نم ءاصضعأأ ةتصس نأأ ةمكÓملل ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ ملعت» :ةيلأردفلأ ةئيهلأ تأذ تحصضوأأ
ىلإأ ةفاصضإأ ،بياصش قأرصشإأ و ويكوطب ةيبملو’أ باعلأ’أ ىلإأ نيتلهأاتملأ فيلخ ناميأ و مÓعوب ءاصسيمر تامكÓملاب رمأ’أ قلعتيو ،»ةيبلصس مهجئاتن تءاج ةيقبلأ

قحتلت نأأ لجأ نم تأءأرجإ’أ لك تذختأ دق اهنأأ ىلإأ ةيداحت’أ تراصشأأ و ،يفيظولأ ليهأاتلأ ةداعإأ يف سصتخم و (بردم) ميهأربأ فولخمو (بردم) ةميرح دلاخ

52 نم ءأدتبأ يدأدعإأ سصبرت يف تأديصسلل ينطولأ بختنملأ عرصشي نأأ ررقملأ نم ناكو ،يحصصلأ رجحلأ مأزتل’ مهلزانمب مقاطلأ ءاصضعأ و ثÓثلأ تامكÓملأ

hd«ó.±91. ديفوك سسوريفب ء’ؤوه ةباصصإأ ببصسب كلذ هل نصستي نل هنكل ةمصصاعلاب ةقأرصشلاب »سساتلافصس» يصضايرلأ بكرملاب يراجلأ ربمفون
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةيلمعلا يف صصاخششأا3 فيقوت مت اميف

نيتيحايشس نيتبكرمو فيكلا نم غلك7 نم رثكأا زجح
ةبانعب ميتنشس نويلم001و

ةحل˘سصم˘لا˘ب تإرد˘خ˘م˘لإ ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف تن˘كم˘ت
نم ،ةبانع ةيلو نمأاب ةيئاسضقلإ ةطرسشلل ةيئلولإ

اياسضق يف ،ايئاسضق نيقوبسسم ،سصاخسشأإ3 فيقوت

نم مإرغ05و غلك70زجحو،تإردخملإ جيورت
غلبمو ،نيتيحايسس نيتبكرمو ،جلاعملإ فيكلإ ةدام

ةيلمع˘لإ تتأإ ثي˘ح .م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م001 ـب ي˘لا˘م
اهدافم تامولعم ىلع ءانب ،ةبانع نمأل نايب بسسح
جيورتب نوموقي سصاخسشألإ نم ةعومجم دوجو
لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ،با˘˘ب˘˘سشلإ طا˘˘سسوأإ ي˘˘ف تإرد˘˘خ˘˘م˘˘لإ

ة˘قر˘ف تما˘ق كلذ ر˘ثإإ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘حا˘˘ي˘˘سس تا˘˘ب˘˘كر˘˘م
ةطرسشلل ةيئلولإ ةحلسصملاب تإردخملإ ةحفاكم
تنكم ةسسوردمو ةمكحم ةطخ عسضوب ،ةيئاسضقلإ

يف ،ايئاسضق نيقوبسسم ،سصاخسشأإ30 فيقوت نم
نيب ام مهرامعأإ حوإرتت ،تإردخملإ جيورت اياسضق

لقنو ةزايح ةيسضق يف مهيف هبتسشم ،ةنسس16و64
ة˘ي˘مإر˘جإإ ة˘عا˘م˘ج را˘طإإ ي˘ف تإرد˘خ˘م˘لإ ج˘˘يور˘˘تو
ـب اهنزو ردقي تإردخملإ نم ةيمك زجحو ،ةمظنم

،جلاعملإ فيكلإ ةدام نم امإرغ05 و غلك70
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سس ن˘˘ي˘˘ت˘˘ب˘˘كر˘˘م ز˘˘ج˘˘ح ى˘˘لإإ ة˘˘فا˘˘˘سضإإ

،ةلاق˘ن ف˘تإو˘هو ،ج˘يور˘ت˘لإ ي˘ف نÓ˘م˘ع˘ت˘سست ا˘ت˘نا˘ك
اهتميق تزواجت جيورتلإ تإدئاع نم ةيلام غلابمو

ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تإ م˘ت ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘م001 ـلإ
،مهيف هبتسشملإ قح يف ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ

ةبانع ةيلو نمأإ حلاسصم نأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجتو
ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘عا˘ن˘ق˘لإ و ة˘م˘يز˘ع˘لإ سسف˘ن˘ب ل˘˘سصإو˘˘ت
نمأاب سساسسملإ هنأاسش نم ام لك عدرل ةيطرسشلإ
 .هتاكلتمم ةمÓسس و نطإوملإ

ب/ زوزام

عم قيسسنتلابIRB لخدتلإو ثحبلإ ةقرف تنكمت
تإردخملاب يعرسش ريغلإ راجتلإ ةحفاكم ةقرف
نمأاب ةيئاسضقلإ ة˘طر˘سشل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لإ ة˘ح˘ل˘سصم˘لا˘ب
يف نيسصخسشل دح عسضو نم يقإوبلإ مأإ ةيلو

ةعطق001 امهتزوحبو رمعلإ نم يناثلإ دقعلإ
ةيلخ ناي˘ب بسسح˘ب ة˘ي˘سضق˘لإ ع˘ئا˘قو دو˘ع˘ت ,ة˘ير˘ثأإ
يقإوبلإ مإ ةيلو نمأاب ةماعلإ تاقÓعلإو لاسصتلإ
تلسصو ةيتايلمع ة˘مو˘ل˘ع˘م˘ل د˘ي˘ج لÓ˘غ˘ت˘سسإ ر˘ثإإ

عيب ةقفسص دقع اهدافم ،نملإ حلاسصم عماسسم
ثحبلإ ةقرف رسصانع ماق نيأإ ، ةردان ةيرثإ عطقل

ةمكحم ةينمإ لمع ةطخ عسضوبIRB لخدتلإو
رثع ثيح ، سصخ˘سش ف˘ي˘قو˘ت˘ب تر˘م˘ثأإ ق˘ي˘سسن˘ت˘لإ

هليوحت متيل ةيرثأإ ةيدقن عطق01 ىلع هتزوحب
ةيسضقلإ يف قيقحتلل ةلسصإوم . ةقرفلإ رقم ىلإ

ديدمت دعب هفيقوتو هكيرسش ةيوه ىلإ لسصوتلإ مت
تر˘ف˘سسأإ ا˘م˘ك ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو ى˘لإإ سصا˘˘سصت˘˘خلإ

ةعطق32 طبسض ىلع هنكسسم سشيتفت ةيلمع

ددعلإ لسصيل ةيرثأإ ةيدقن ةعطق76 و ةيرثإ ةيرفح

32) ةيرثأإ ةعطق001 ىلإ زوجحملإ يلامجإلإ

تإزوجحملإ . (ةيدقن ةعطق77 و ةيرفح ةعطق
قيسسنتلاب ةيخيراتلإو ةينفلإ اهتميق نم دكأاتلإ مت
يئإزج فلم زاجنإإ متيل ةسصتخملإ حلاسصملإ عم
ءا˘ف˘خإإ و ع˘ي˘ب ““ ة˘ي˘سضق ن˘ع ن˘ي˘طرو˘ت˘˘م˘˘لإ د˘˘سض
نم ةيتأاتم ءايسشأإ ءافخإإ ، ةفنسصم ةيفاقث تاكلتمم
تاطلسسلإ نم ةسصخر نود بيقنت وأإ رفح ةيلمع
مامأإ سسمأإ موي امهميدقت مت ““ انوناق ةلهؤوملإ
..امهرمإ يف تلسصف يتلإ ةسصتخملإ ةباينلإ

راهز.دمحإ

عطقل عيب ةقفشص دقع ددشصب اناك نيشصخشش طبشض
ةيخيراتو ةينف ةميق تاذ ةيرثأا

ةحشصب فاعشسإا ةرايشس نتم ىلع اهدولوم عشضت ةأارمإاةلششنخ ةيلو نم ردحني امهدحا/يقاوبلا مأا
ةشسبت يف فيوكلاب ةديج

دحألا ةليل نم ةرخأاتم ةعاشس يف فيوكلاب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا ةقرف تحجن

صسأارب يلئاعلا اهلزنم نم ةنشس82 يلاوح رمعلا نم غلبت ةأارمإا ليوحت ةمهم للخ نينثلا ىلإا
نم دولوملا““ فاعشسلا ةرايشس نتم ىلع اهدولوم عشضت لماحلا ةأارملا قيرطلا يفو ،نويعلا

ىفششتشسم ىلإا امهليوحت مت اهدنعو ةديج ةحشص يف دولوملاو ملا اتناك ثيح “ىثنأا صسنج
.ةشسبت ةيلولا ةمشصاعب زيزعلا دبع يدلاخ لفطلاو مألا

نايفشس ةزمحلا

لإزآإ نيع ةمكحم ىدل قيقحتلإ يسضاق عمتسسإ

ابختنم إوسضع51 ىلإإ سسمأإ موي ،فيطسس ةيلوب
ةيلو لامسش راسشبن يزيت ةيدلبل يبعسشلإ سسلجملاب
قلعتت ةيسضق يف، ةيدلبلل نيمألإ ةقفر، فيطسس
ىلع يسسردملإ لقنلإ يف ةهوبسشم تاقفسص مإربإاب

هذه يف، اسصاخ Óقان52 ىلإإ عامتسسلإ متي نأإ
ةيدلبل ةيئاسضقلإ ةطرسشلإ اه˘ت˘كر˘ح ي˘ت˘لإ ة˘ي˘سضق˘لإ

عامتسسلإ مت و، يسضاملإ ةيليوج رهسش ةسشومع

و بخ˘ت˘ن˘م إو˘سضع81 و ةيدلبلإ سسي˘ئر˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘ح
،فلملإ إذه يف نيلقا˘ن˘لإ و ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ما˘ع˘لإ ن˘ي˘ملإ
ءإرجإإ يف، ةينوناق تاقورخ ىلع فوقولإ مت امدعب

مدعك، نوناقلإ قرطلإ ع˘ب˘ت˘ت ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي م˘ل ة˘ق˘ف˘سص
نيودت مدع و، ةينطولإ دئإرجلإ يف اهنع نÓعإلإ

تإءإرجإلإ نم اهريغ و مييقتلإ و حتفلإ رسضاحم
. ةينوناقلإ

ر نميإ

ةدشسافلا ءاشضيبلاو ءارمحلا موحللا نم غلك74 ىلإا ةفاشضإا

 رـكشسلاو دـيــمشسلا نم ريطانق6 ةبارـق زــجح
  ةبانعب كلهتشسإلل حلاشص ريغ

دإوملإ ةيمك زجح نم ةبانعب ةراجتلإ ةيريدمب سشغلإ عمقو ةدوجلإ كلهتسسملإ ةيامح نإوعأإ نكمت

غلك74 زجح ىلإإ ةفاسضإإ ركسسو ديمسس اهنم ،ريطانق6 ةبإرقب ردقت كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ةيئإذغلإ
رخآإ»ـل ةيوعمجلإ تاقÓعلإو ةدوجلإ ةيقرت بــتكم ةسسيئر تفسشك .ءاسضيبلإو ءإرمحلإ موحللإ نم

دـيمسسلإ نم غلك053 زجح نم مهماهم ةيدأات ءانثأإ ،مرسصنملإ عوبسسألإ رحب إونكمت اهنإوعأإ ““ةعاسس

غلك522زجح ىلإإ ةفاسضإإ ،نإرئفلإ تÓسضفو سسوسسلإ تإرسشح هب دوجو ببسسب كÓهتسسÓل حلاسص ريغ

مت ثيح ،ةدـسساــف ءإرمح موحل غلك7و ءاسضيب موحل غلك04و كÓهتسسÓل حلاسص ريغ رركم ركسس
ةدوجلإ نإوعأإ ىلإإ ةراسشإلإ ردجتو، ةمزÓلإ ةينوناقلإ تإءإرجإلإ ذاختإ دعب ،اهفÓتإإو ايئاهن اهبحسس
نم نيكلهتسسملإ ةيامح لجإ نم ةيعون تايلمع ةدعب ةيسضاملإ ةليلقلإ مايألإ يف إوماق سشغلإ عمقو
 .كÓهتسسÓل ةحلاسص ريغ ةيئإذغ دإوم ءانتقإ

 ةسشيعوبزوزام

فيطشسب يشسردملا لقنلاب قلعتت ةيشضق يف

 ريمل عمتشسي لازا نيع ةمكحمب قيقحتلا يشضاق
 اوشضع51 و راششبن يزيت

لجاع لكشب ناضمر دمحم نانفلا ةمكاحم
يرصملا بعّشلل ةءاسإلا ةمهتب

ىلوأاك ،لبقم˘لا ر˘ب˘م˘شسيد91 ةشسلج ، صسمأا ،ةل˘ج˘ع˘ت˘شسم˘لا رو˘مأل˘ل ةر˘ها˘ق˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م تدد˘ح
،دومحم قراط ماقأاو .يرشصملا بعششلل ةءاشسإلا ةمهتب ،ناشضمر دمحم نانفلا ةمكاحم تاشسلج

لشصاوتلا عقاوم ربع روشص لوادت ةيفلخ ىلع ،““ةلجعتشسملا رومألا““ مامأا ىوعدلا يماحملا
دومحم مدقتو.يبد يف ،مرآا ريموع ىعدي يليئارشسإا نانف عم يرشصملا نانفلل يعامتجلا

،ناشضمر دمحم نانفلا ةلاحإاب اهايإا ابلاطم ،ةيليثمتلا نهملا ةباقنل رشضحم دي ىلع راذنإاب
،عيرشس در يف هباشسح ىلع ،ناشضمر قلعو .ةباقنلا لوادج نم هبطششو ،يروفلا قيقحتلل

يف ،““هتيشسنجو هتيوه نع دحاو لك لأاشسأا يك لاجم كانه صسيل““ ،ةروشصلا راششتنا بقع
.ةروشصلا اهتثدحأا يتلا ةفشصاعلا يدافتل هنم ةلواحم

 انوروك ةياهن دعوم ددحي ستيغ ليب
”مداق رطخ“ نع ثدحتيو

ي˘ف ىر˘خأا ة˘ح˘ئا˘ج ه˘جاو˘ت˘شس ة˘ير˘ششب˘لا نإا ““تفو˘شسور˘ك˘يا˘م““ ة˘كر˘شش صسشسؤو˘م صست˘ي˘غ ل˘ي˘ب لا˘ق
ةنراقم لشضفأا لكششب اهتهجاوم ىل˘ع م˘لا˘ع˘لا ةرد˘ق˘ب ل˘ئا˘ف˘ت˘م اد˘ب ه˘ن˘ك˘ل ،بير˘ق˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا

ةيدعملا صضارمألا ريبخو زنوج ةد˘ي˘ششر ة˘ل˘ث˘م˘م˘لا ع˘م ي˘عاذإا ثيد˘ح ي˘فو.ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب
رششبلا نأا افيشضم ،تاونشس3 دعب ثدحت دق ةمداقلا ةحئاجلا نأا صستيغ حشضوأا ،يششتواف ينوتنأا
ادعتشسم نوكيشس ملاعلا نأا يف هتقث نع برعأاو.““ةنشس02 ترخأات اذإا““ نيظوظحم نونوكيشس
يه يذلا ردقلاب ““ادج ةيبغ نوكت نل““ ةيرششبلا نأا افيشضم ،ةمداقلا ةحئاجلل لشضفأا لكششب

لولحب انوروك ةحئاج يهتنت نأا عقوتي هنإا يشضاملا ربمتبشس يف لاق صستيغ ناكو.مويلا هيلع
ن˘ي˘يل˘م صصشصخو ،ة˘يودألا عا˘ط˘ق ي˘ف ي˘شسي˘ئر ر˘م˘ث˘ت˘شسم ه˘˘نأا˘˘ب صست˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘ب فر˘˘ع˘˘يو2202.
07 نيب ام نإا اقباشس لاقو.هدحو ““91-ديفوك““ دشض ةفلتخم تاحاقل7 ريوطتل تارلودلا

صشيع يف صصخشش يأا لمأاي نأا لبق ،صسوريفلا دشض مهميعطت يغبني ملاعلا ناكشس نم08%و
.ىرخأا ةرم ةيعيبط ةايح

ةبانع داحتا

““لادمشسأا““ ةكرشش عم ليومت دقع ىلع عقوت ةرادإلا

،““لإدمسسأإ““ ةكرسش عم ليومت ةيقافتإ ،طسسابلإ دبع ميعز ةسسائرب ةبانع داحتإ ةرإدإإ سسلجم عقو
قيرفلإ ديفتسسيسس ةيقافتلإ هذه بجومبو ،مسسوملإ إذه ““ةنوب““ ـل لومم لوأإ ةريخألإ هذه حبسصتل

2 ـب ىلوأإ ةلحرم يف يدانلإ ةنيزخ سشعتنتسس ثيح ،ميتنسس رييÓم3 ـب ردقت ةيلام ةناعإإ نم يبانعلإ
هذه نإاف كسش نود نمو ،ةيناثلإ ةلحرملإ يف ميتنسس رايلم ىلع قيرفلإ لسصحيسس امنيب ،ميتنسس رايلم
ابسسحت ليومتلإ دوقع نم ديزملإ عيقوت ىلإإ ةجاحب وه يذلإ ةبانع داحتإ ىلع ةدئافلاب دوعتسس ةيقافتلإ
فدهلإ غولبل اهبناج ىلإإ حاجنلإ بابسسأإ ةفاك عسضول حمطت ةيبانعلإ ةرإدإلإ نأإو ةسصاخ ،مداقلإ مسسوملل
.دوعسصلإ قيقحت يف لثمتملإ دوسشنملإ

 مويلا قلطني فلششلا يف يناثلا صصبرتلا

يف عورسشلإ لجأإ نم كلذو ،فلسشلإ ىلإإ ءاثÓثلإ مويلإ لاحرلإ ةبانع داحتإ قيرف دسشي ،ىرخأإ ةهج نم

41 يناثلإ سصبرتلإ مودي نأإ عقوتملإ نمو ،ديدجلإ يوركلإ مسسوملل ابسسحت يناثلإ يريسضحتلإ سصبرتلإ
نم امك ،نيبعÓل ةيندبلإ ةيزهاجلإ عفرل ،ةيوسش نب بردملإ ةدايقب ينفلإ مقاطلإ دمعيسس ثيح ،اموي
ىلع هيدعاسسمو ةيوسش نب نهإريو ،ةيدولإ تايرابملإ سضعب ةيبانعلإ ةليكسشتلإ سضوخت نأإ بقترملإ
قيرفلل نكمم دإدعتسسإ لسضفأإ نامسض لجأإ نم كلذو ،لوألإ سصبرتلإ رإرغ ىلع يناثلإ سصبرتلإ حاجنإإ
سش.م.ديدجلإ يوركلإ مسسوملإ يف تايدحتلإ نم ريثكلإ هرظتنت يذلإ يبانعلإ


