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خيراتب ةزابيت ءاشضق سسلجم دقعي

ماكحأاب قطنلل ةشسلج ربمشسيد13
يتلا داشسفلا ةيشضق يف فانئتشسإلا
ة˘مو˘عز˘م˘لا ة˘ن˘بإلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف تطرو˘˘ت
واششر ىقلتت تناك يتلا ةقيلفتوبل
لاجرل اهطشسو˘ت ل˘با˘ق˘م ر˘ي˘يÓ˘م˘لا˘ب
ي˘لوؤو˘شسم ن˘م دد˘ع ىد˘ل لا˘˘م˘˘عألا
ى˘ل˘ع لو˘شصح˘ل˘ل ق˘با˘˘شسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا

ة˘يا˘م˘ح تح˘ت ع˘يرا˘ششم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع» عو˘ل˘خ˘م˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
«سشا˘ن˘ششن ة˘خ˘ي˘لوز ،«ة˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ف˘˘تو˘˘ب
ايام  ةد˘ي˘شسلا˘ب ا˘ي˘مÓ˘عإا ة˘فور˘ع˘م˘لا

«يششا˘ي˘ع˘ل˘ب نا˘م˘يإا» ا˘ه˘ي˘ت˘ن˘با ة˘ق˘فر
ن˘˘م دد˘˘عو «ي˘˘ششا˘˘ي˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب حر˘˘˘ف»و
نيبوشسحملا تاراطإلاو نيلؤوشسملا

ريزو رارغ ىلع قباشسلا ماظنلا ىلع
ق˘با˘شس لاو ه˘ت˘ف˘شصب ا˘ق˘با˘شس ل˘م˘ع˘لا
ريزو ،«يزاغلا دمحم» فلشش ةيلول

ق˘با˘شس لاو ه˘ت˘ف˘شصب ا˘ق˘با˘شس ل˘ق˘ن˘˘لا
«نÓعز ينغلا دبع» نارهو ةيلوب
دبع» اقباشس ينطولا نمألا ريدمو

ربمشسيد13  خيراتب ، «لماه ينغلا
يف نو˘طرو˘ت˘م˘لا ع˘با˘ت˘يو .يرا˘ج˘لا
ة˘ي˘شضق ي˘ف ة˘ل˘ي˘ق˘ث م˘ه˘ت˘ب ة˘ي˘شضق˘لا

ماكحأا ةفلا˘خ˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ةر˘ي˘ط˘خ
ن˘ي˘شصا˘خ˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لاو ع˘˘ير˘˘ششت˘˘لا
لاو˘مألا سسوؤور ة˘كر˘حو فر˘شصلا˘˘ب
لاومألا سضييبت ،جراخلا ىلإاو نم
،ةمظنم ةي˘مار˘جإا ة˘عا˘م˘ج را˘طإا ي˘ف
ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘لا لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘شسا ةءا˘˘˘شسإاو
ناك ،ريكذتللو .ذو˘ف˘ن˘لا لÓ˘غ˘ت˘شساو
سسل˘ج˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ل˘˘ي˘˘كو
ع˘ي˘قو˘ت سسم˘ت˘لإا د˘ق ةزا˘ب˘˘ي˘˘ت ءا˘˘شضق

6 و اذفان انجشس ةنشس51 ةبوقع
ق˘ح ي˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م ة˘˘مار˘˘غ ن˘˘ي˘˘يÓ˘˘م
ة˘ي˘شضق˘لا ي˘ف ة˘ي˘شسي˘ئر˘لا ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا

يتلا ةيزاوملا ةيروهمجلا ةبحاشص
ققششو للف نم ةيروطاربمإا تديشش

لخادلاب ةيكنبلا ةدشصرأاو تارامعو

ح˘لا˘شصم تشضب˘ق ي˘ت˘لا و جرا˘خ˘لاو

نم غلك71 و ةمخشض لاومأا نمألا

ةلودلا ةماقإاب اهلزنمب تارهوجملا

عم «سشانششن ة˘خ˘ي˘لوز» «ي˘ت˘يرو˘م»

ةدمل ذفانلا نجشسلا ةبوقع طيلشست

ب ردقت ةيلام ةمارغ و تاونشس01

حرف» اه˘ي˘ت˘ن˘با ق˘ح ي˘ف ن˘ي˘يÓ˘م6

امنيب ،«يششايعلب ناميإاو ي˘ششا˘ي˘ع˘ل˘ب

ة˘بو˘ق˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘ب ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لا تب˘˘لا˘˘ط

قح يف ةنشس21  ةدمل ذفانلا نجشسلا

«اقباشس ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا

ةيلام ةمارغ عم «لماه ينغلادبع

سسا˘م˘ت˘لاو ،را˘ن˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ا˘˘هرد˘˘ق

اذفان انجشس ةنشس51 ةبوقع طيلشست

يف جد نويلم ةميقب ةيلام ةمارغو

ينغلا د˘ب˘ع» ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب لا˘جر ق˘ح

سسمتلا امك .يزاغلا دمحمو نÓعز

ريزولا نبا قح يف ،ماعلا ءاعدإلا

ع˘ي˘ف˘شش» يزا˘غ˘لا د˘م˘ح˘م» ق˘˘با˘˘شسلا

انجشس تاونشس5  ةبوقع «يزاغلا

ةيلام ةمارغ جد فلا005 و اذفان

ن˘ب ق˘ح ي˘ف سسم˘ت˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةذ˘˘فا˘˘ن

اشسبح تاو˘ن˘شس01 دول˘ي˘م ة˘ششي˘ع

،ةذفان ةيلام ةمارغ جد نويلم و اذفان

لك ةبقاعمب ةباينلا تبلاط نيح يف

ةنيمشس» نبو  «ليجوق ميرك» نم

اذفان ا˘ن˘ج˘شس ة˘ن˘شس21 ـب «مشساق˘ل˘ب

امك ، جد نويلمب ردقت ةيلام ةمارغو

تاونشس01 ةبوقع عيقوت تشسمتلا

بلا˘طو˘ب» ق˘˘ح ي˘˘ف اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘ن˘˘ج˘˘شس

ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو «ى˘ف˘ط˘شصم

ي˘عد˘م سسم˘ت˘لاو اذ˘ه . جد نو˘ي˘˘ل˘˘م

يئاشضقلا مكحلا دييأات ماعلا قحلا

عيمج ةرداشصمب يشضاقلا يئادتبلا

ة˘ي˘شضق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لا كÓ˘˘ما

ةموعزملا ةنبلاب ة˘شصا˘خ˘لا دا˘شسف˘لا

. ةقيلفتوبل

ةزابيت ءاسضق سسلجم

ةيفخلا ةنبإلا ةيصضق يف مكحلاب قطنلا
يراجلا ربمصسيد13 خيراتب نوكيصس ةقيلفتوبل

ةثيدحلإ تايجولونكتلإ لئاسسو مإدختسساب
ةنمقرلإو تايئاسصحإ’إو

ةدحوم ةينطو ةيقاطب دادعإا
ةصشهلا تائفلا تاجايتحا ديدحتل

لظلا قطانم ىوتصسم ىلع
«وكيرك رثوك» ةأارملا اياشضقو ةرشسألاو نماشضتلا ةريزو تنلعأا

ةينعملا تاعاطقلا نيب ةدحوم ةينطو ةيقاطب دادعإا عورششم نع

لظلا قطانم يف اميشسل ةششهلا تائفلا تاجايتحا ديدحت لجأا نم

عامتجا لÓخ نÓعإلا اذه متو.اهل عجان لفكت ريفوت نم نكمتلل

ةرشسألاو ينطولا نماشضتلا يترازو فارششإا تحت يقيشسنت يعاطق

دلاخ رينم ،تايئاشصحإلاو ةنمقرلاو ،وكيرك رثوك ،ةأارملا اياشضقو

اشضر يعامتجلاو يداشصتقلا ينطولا سسلجملا سسيئر اذكو،حارب

تاشسشسؤوملاو تائ˘ي˘ه˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘كرا˘ششم˘بو ر˘ي˘ت

اذه ميظنت ةيمهأا ىلع ينطولا نماشضتلا ةريزو تدكأاو.ةينعملا

ةيقاطبلا هذه ريشضحت نم نكمتلل يعاطقلا يقيشسنتلا عامتجلا

يف اميشسل ةششهلا تائفلاب لفكتلا يف ةعاجن قيقحتل ةينطولا

يف ةشصاخ كلذل ةمزÓلا ريبادتلا عشضو لÓخ نم لظلا قطانم

تاي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا ل˘ئا˘شسو ماد˘خ˘ت˘شسا˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘بو را˘ششت˘نا ل˘ظ

اذه نأاب ةريزو˘لا تح˘شضوأاو.ة˘ن˘م˘قر˘لاو تا˘ي˘ئا˘شصحإلاو ة˘ث˘يد˘ح˘لا

يذلا ةيروهمجلا سسيئر جمانرب ديشسجت راطإا يف جردني ىعشسملا

جاردإا لÓخ نم ةششه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ن˘ي˘شسح˘ت ى˘ل˘ع سصن˘ي

يف لاشصتلا نيشسحتل ةثيدحلا تايجولونكتلا مادختشساو ةنمقرلا

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا ءادأا ل˘ي˘ع˘ف˘ت ة˘ي˘م˘هأا ةزر˘ب˘م،«ما˘ع˘لا ق˘˘فر˘˘م˘˘لا

نماشضتلا عاطق رودب وكيرك تركذو.يعامتجلاو يداشصتقلا

ة˘يدا˘شصت˘قلا تا˘طا˘ششن˘لا ي˘ف تا˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه جا˘مدإا ي˘ف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةريششم،ةيمنتلا قيقحتو يششيعملا اهاوتشسم نيشسحتل ةيعامتجلاو

يف ةششهلا تائفلا طارخنا معد ىلع سصنت يتلا ةيجيتارتشسلا ىلإا

ةنمقرلا ريزو دكأا،هت˘ه˘ج ن˘م.ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘شصت˘قلا ةا˘ي˘ح˘لا

يق˘ي˘شسن˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جلا اذ˘ه م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع تا˘ي˘ئا˘شصحإلاو

لظلا قطانمب اميشسل دÓبلا يف ةششهلا تائفلاب لفكتلا نيشسحتل

تايولوأا نم دعي ةجاتحملا تائفلاب مامتهلا زيزعت نأاو ةشصاخ

ىلع تفكع ءاقللا اذه لاغششأا نإاف ،سضرغلا اذهلو.ةموكحلا لمع

نع ثحبلاو ةزوعملا تائفلا هذهل ةدجتشسملا تاجايتحلا دشصر

هشصاشصتخاو هلاجم يف لك اهب لاعفلاو عجانلا لفكتلا لبشس

ةنمقرلا اربتعم.راطإلا اذه يف ةدحوم ةيقاطب عشضو نم نكمتلل

ذيفنتو عاطق لك ريوطتل نيتماه نيتيقفأا نيتزيكر تايئاشصحإلاو

ة˘ن˘م˘قر˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م اذ˘˘هو ة˘˘ي˘˘مو˘˘كح˘˘لا تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا

لمعلا نمشض يقيشسنت˘لا ل˘م˘ع˘لا ق˘فار˘يو م˘ها˘شسي تا˘ي˘ئا˘شصحإلاو

تائفلل مامتهلاو ةيانعلا لك ءاطعإا دشصق كرتششملا يرازولا

يف مت هنأاب حارب دافأاو.ينطولا نماشضتلا ةشسايشس راطإا يف ةششهلا

ةن˘م˘قر˘لا ف˘ل˘م ي˘ف ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسلا ع˘با˘ط˘لا تاذ تاءار˘جإلا را˘طإا

اهلامكتشسا متيشس ةنمقر ةيلمع46 نع لقي ام نآلا دحل ليجشست

عاطق سصخت تاي˘ل˘م˘ع كلذ ي˘ف ا˘م˘ب ة˘يرا˘ج˘لا ة˘ن˘شسلا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف

ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر د˘كأا،ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘˘شضت˘˘لا

تا˘ئ˘ف˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا ى˘ل˘ع،ر˘ي˘ت ا˘شضر ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلاو يدا˘˘شصت˘˘قلا

ةيحشصلا فورظلا يف ة˘شصا˘خ م˘ه˘عا˘شضوأا ن˘ي˘شسح˘تو ة˘مور˘ح˘م˘لا

ةايحلا تايرورشض ريفوتو اهتمارك نوشص لجأا نم ةنهارلا ةبعشصلا

ةمهاشسملاب سسلجملا مازتلا راطإلا اذه يف ريت ددجو.اهل ةيمويلا

ءاربخ نم ةيرششبلا تاءافكلا ةفاك ريخشست لÓخ نم لمعلا اذه يف

ة˘يدا˘شصت˘قلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا نوؤو˘˘ششلا ي˘˘ف ة˘˘شصت˘˘خ˘˘م تارا˘˘طإاو

ةيمقرلا ةجلاعم˘ل˘ل ما˘ظ˘ن ع˘شضو ي˘ف ة˘م˘ها˘شسم˘ل˘ل تا˘ي˘ئا˘شصحإلاو

ددشصب هتئيه نأا ىلإا اريششم،ةزوعملا تائفلا تاجايتحا ديدحتل

دكأاو.ينورتكلإا عقوم ىلع هعشضو ابيرق متي ةنمقر عورششم زاجنإا

يداشصتقلا عاطقلا ةيقرت ىلإا كلذك ىعشسي سسلجملا نأاب ريت

ةيمنتلا قيقحت يف نيتيشسا˘شسأا ن˘ي˘تز˘ي˘كر ا˘م˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو

نم ةحشضاو ةيداشصتقا ةيؤور عشضو ةيمهأا ىلإا اريششم،ةمادتشسملا

ةلوزعملا قطانملاو فايرألا طيششنتل ةلاعف جمارب ريطشست لÓخ

يرشضحلاو يفاقث˘لا ثورو˘م˘لا ز˘ي˘ف˘ح˘ت ي˘ف ر˘ي˘كف˘ت˘لا بنا˘ج ى˘لإا

اذكو فرحلاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا ة˘ي˘قر˘ت لÓ˘خ ن˘م نا˘كشسل˘ل

.ماهلاب هفشصو يذلا يرششبلا رشصنعلا نيوكتب مامتهلا
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ة˘م˘شصا˘ع˘لا ءا˘شضق سسل˘ج˘م ىأا˘˘ترا
يف فانئ˘ت˘شسلا ة˘م˘كا˘ح˘م ل˘ي˘جأا˘ت
ةهبج بزحل  ماعلا نيمألا ةيشضق
دمحم« اقبا˘شس ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا

لÓغتشسا ءوشسب مهتم˘لا «ي˘ع˘ي˘م˘ج
ةيدأات ءانثأا يفحشص ةناهإاو ةفيظولا

يفناج52 خ˘يرا˘ت ى˘˘لإا ه˘˘ما˘˘ه˘˘م

ةيئازجلا ةفرغلا سسيئر ررق.لبقملا

،ةمشصاعلا رئازجلا ءاشضق سسلجمب

بئانلا ة˘ي˘شضق ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ل˘ي˘جأا˘ت

نÓفألاب لوألا لجرلاو يناملربلا

عباتملا »يعي˘م˘ج د˘م˘ح˘م» ا˘ق˘با˘شس

هماهم ةيدأات ءانثأا يفحشص بشسب

ى˘لإا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘˘ت˘˘شسا ءو˘˘شسو

ريكذتللو .مداقلا يفناج52 خيرات

د˘م˘ح˘ما يد˘ي˘شس ة˘م˘˘كح˘˘م تنا˘˘ك

خ˘يرا˘ت˘ب تط˘ل˘شس د˘ق ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا

ق˘ح ي˘ف ي˘شضا˘م˘لا ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس03

،«دمحم يعيمج» ينÓفألا لجرلا

ةنشس اهنم انج˘شس ن˘ي˘ت˘ن˘شسب ا˘م˘كح

ب ةيلام ةمار˘غو ذا˘ف˘ن˘لا ة˘فو˘قو˘م

ءو˘˘شس ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ،جد ف˘˘˘لأا002

يفحشص ةناهإاو ةفيظولا لÓغتشسا

بئانلا نا˘كو .ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ءا˘ن˘ثأا
لوألا لوؤو˘˘شسم˘˘لاو ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘˘لا
«يعيمج دمحم« ا˘ق˘با˘شس نÓ˘فألا˘ب
سضحمب هتناشصح نع لزانت يذلا
ةيباقعلا ةشسشسؤوملا رداغ دق هتدارإا
ةن˘شس ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت يذ˘لا سشار˘ح˘لا˘ب

هÓعأا روكذملا مويلا يف ،ةلماك
لمكيل هيباقع˘لا ه˘تد˘م دا˘ف˘ن˘ت˘شسل
. نجشسلا راوشسأا جراخ ةدملا يقاب
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا سسي˘˘ئر د˘˘كأا
دم˘ح˘م تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘شسم˘لا
هجتت نل رئازجلا نأا سسمأا ،يفرشش
دكأاتت ىتح ينورتكلإلا باختنÓل
هنأا يفرشش دمحم لاقو .هتهازن نم
ا˘م˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘˘لا نا˘˘ك يأل ن˘˘كم˘˘ي ل
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر هرد˘˘˘شصي
ي˘با˘خ˘ت˘نلا ما˘ظ˘˘ن˘˘لا سصو˘˘شصخ˘˘ب
بيج˘ت˘شسي يذ˘لا عار˘ت˘قلا ط˘م˘نو
،ةيباختنلا هتامازت˘لاو ه˘ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ع˘شضي نأا ةرور˘˘شض ى˘˘ل˘˘ع ادد˘˘ششم
اد˘ح د˘يد˘ج˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا نو˘نا˘ق
ي˘˘ت˘˘لا «ةرا˘˘˘كششلا» و ةو˘˘˘ششر˘˘˘ل˘˘˘ل
ءانبو يطارقميدلا راشسملا تهوشش
حشضوأاو .ةيروتشسدلا تاشسشسؤوملا
ةيرئازجلا ةعاذإلا موروفل يفرشش
و˘ه ي˘با˘خ˘ت˘نلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نأا سسمأا
هجوتو ةيشسايشس ىؤور نع ريبعت
نا˘˘ك يأل ن˘˘كم˘˘ي لو ي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شس
سسي˘˘ئر هرد˘˘شصي ا˘˘م˘˘˘ب ؤو˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
و طمنلا سصوشصخب ةيروهمجلا
بيجتشسي يذلا يباختنلا ماظنلا
.ةيباختنلا هتامازت˘لاو ه˘ج˘ما˘نر˘ب˘ل
ةلقتشسملا ةطلشسلا سسيئر فاشضأاو
ىلإا ردابتي ام لوأا نأا تاباختنÓل
ثيدحلا د˘ن˘ع ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا نا˘هذأا

و ةو˘ششر˘لا و˘ه تا˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا ن˘˘ع

راشسملا تهوشش يتلا «ةراكششلا»
ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘ت˘˘˘حو ي˘˘˘طار˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘يد˘˘˘لا
بجيو ، ةيروتشسدلا تاشسشسؤوملا
ا˘يرذ˘ج Ó˘ح ة˘فآلا هذ˘ه˘˘ل د˘˘ج˘˘ن نأا

ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ةدو˘جو˘م لو˘ل˘ح˘˘لاو
بي˘لا˘˘شسأا ترو˘˘ط ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
وطشست يتلا ةوششرلل دح عشضول

دوقعلا لÓخ بعششلا ةدارإا ىلع
لولح دجوي هنأا افيشضم،ةيشضاملا
ءارشش مامأا قيرطلا عطقل ةينوناق
لاقو . ةيباختنلا مئاوقلا سسوؤور
امنيح راذنإلا سسرج قد هنإا يفرشش

،2102 يف لد˘ع˘ل˘ل ار˘يزو نا˘ك

ر˘خ˘ن˘ي يذ˘لا دا˘شسف˘لا سصو˘˘شصخ˘˘ب
ة˘لود˘لا نا˘كرأا دد˘ه˘يو ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

يموقلا نمألا ىلع ارطخ لكششيو
نيعب ذخؤوت مل هتاريذحت نأا ريغ
ةم˘ئا˘ق˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا ىد˘ل را˘ب˘ت˘علا
ىتأا يعولا » نأاب اكردتشسم ، كاذنآا

دكأاو .»رييغتلا قيرط يف نحنو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا نأا ي˘˘فر˘˘شش
ةبرحلا سسأار نوكتشس تاباختنÓل
ي˘˘˘ف دا˘˘˘شسف˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
ة˘ئ˘ي˘ه ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
تمدقو لولح حر˘ت˘ق˘ت ة˘يرو˘ت˘شسد
سسلجم رود ىلإا اريششم ، تاردابم

رودو لاملا ةبقارم يف ةبشساحملا

لاق يتلا ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ة˘م˘كح˘م˘لا

تاطلشسلا نيب امكاح نوكتشس اهنإا

لا˘قو . تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو

حبشصأا ديدجلا روتشسدلا نإا يفرشش

هرا˘ثأاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا بشسا˘كم˘˘لا ن˘˘م

د˘ع˘ب لإا نو˘كت ن˘˘ل ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا

سسي˘˘˘˘˘ئر فر˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘م هراد˘˘˘˘˘˘شصإا

اطوبر˘م سسي˘ل اذ˘هو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

دو˘ع˘ي ر˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو دد˘˘ح˘˘م ن˘˘مز˘˘ب

ةيعامتجلا فورظلا قفو سسيئرلل

.ةيشسايشسلاو
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سسي˘˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسم ف˘˘˘˘˘ششك
قطانمب فل˘كم˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ن˘˘˘م دار˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا ،ل˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
فÓغ دشصر مت هنأا ،تليشسمشسيت

هجوم جد رايلم011 هردق يلام
ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل
ةنشسلا لÓخ ينطولا ىوتشسملا
دق هنأاب دارم حشضوأاو .ةلبقملا

ةيمنتل اهجوم ايلام افÓغ دشصر
ىوتشسم˘لا ى˘ل˘ع ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م

ةيلاملا نوناق راطإا يف ينطولا

05 لمششي يذلاو1202 ةنشسل

تاططخ˘م˘لا ن˘م˘شض جد را˘ي˘ل˘م

جد رايلم02 و ةيمنتلل ةيدلبلا

و يرشضحلا نيشسحتلا عيراششمل

تاقرطلا ةئيهتل جد رايلم04

لاغششألا ةرازو جمانرب راطإا يف

كا˘ن˘ه نأا˘ب فا˘شضأاو.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا

ةه˘جو˘م ىر˘خأا ة˘يو˘م˘ن˘ت ج˘مار˘ب

دشسجتشس لظلا قطان˘م ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل

ي˘ت˘لاو ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ

،زاغلاو ءابرهكلا لاشصيإا سصخت
تادامتعا سصيشصخت نع كيهان
ةيلحم تاينازيم  نمشض ةيلام
نماشضتلاو نام˘شضلا قود˘ن˘شصو
د˘كأاو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

1202 ة˘ن˘شس نأا˘ب دار˘م م˘ي˘هار˘˘بإا
قطانمل زايت˘ما˘ب ة˘ن˘شس نو˘كت˘شس
ا˘ه˘نو˘شضغ ي˘ف ن˘كم˘˘يو ل˘˘ظ˘˘لا
ةهجوملا ةيومنتلا جماربلا ءاهنإا
ةدئافلاب دوعي امب تاهجلا هذهل

سسفن زربأاو .ني˘ن˘طاو˘م˘لا  ى˘ل˘ع
ا˘ي˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘ي ه˘˘نأا لوؤو˘˘شسم˘˘لا

ق˘طا˘ن˘م زا˘ج˘نإا ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت˘˘لا
ةزهجأا نمشض ةرغشصم تاطاششن
ةدئافل ة˘ه˘جو˘م ل˘ي˘غ˘ششت˘لا م˘عد
Ó˘شضف ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م با˘˘ب˘˘شش
ةأار˘˘م˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع
هذهب نطقت يتلا تيبلاب ةثكاملا
ق˘ل˘خ ه˘نأا˘شش ن˘م ا˘م˘م ق˘طا˘ن˘م˘لا
دو˘ع˘ت ة˘يدا˘شصت˘قا ة˘ي˘كي˘˘ما˘˘ن˘˘يد
تاعمجت˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘ب
حرشص،ىرخأا ةهج نمو.ةي˘ف˘ير˘لا

ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر را˘ششت˘˘شسم
نأا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

لو˘ل˘˘ح˘˘لا د˘˘ج˘˘ت˘˘شس ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا

ةعي˘ب˘ط˘لا ل˘كا˘ششم˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا

ةيرا˘ق˘ع˘لا ة˘ي˘عوأÓ˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةيفير تانكشس زاجنإل ةهجوملا

نأا ىلإا تفل امك.لظلا قطانمب

ىلع لظلا قطانم ةيمنت جمانرب

ى˘ل˘ع كششو˘ي ة˘يلو˘لا ىو˘ت˘شسم

زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘شس ا˘م˘˘ي˘˘ف ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا

نمشض ةي˘ق˘ب˘ت˘م ىر˘خأا ع˘يرا˘ششم

ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ ج˘ما˘نر˘˘ب˘˘لا سسف˘˘ن

.«ةلبقملا

ةمسصاعلإ ءاسضق سسلجم

لبقملا يفناج52  خيرات ىلإا يعيمج دمحم ينÓفألا ةيصضق يف رظنلا ليجأات

ةمداقلإ تاقاقحتسس’إ لÓخ

«ةراكصشلا» و ةوصشرلل ادح ديدجلا تاباختنإلا نوناق عصضي نأا لمأاي يفرصش

1202 ةنسسل ةيلاملإ نوناق راطإإ يف

ينطولا ىوتصسملا ىلع لظلا قطانم ةيمنتل جد رايلم011 هردق يلام فÓغ صصيصصخت
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نع،يرئأزجلأ ينطولأ كنبلأ فصشك

ةيمÓصسإ’أ ةفريصصلأ طاصشن قÓطإأ

،ةديدج ت’اكو عبرأأ ىوتصسم ىلع

طاصشنلأ أذه ميمعتب همأزتلأ أددجم

قلعتيو.نطولأ تاي’و عيمج ىلع

،كن˘ب˘لأ نا˘ي˘ب دا˘فأأ ا˘م بصسح ،ر˘˘مأ’أ

ة˘˘لا˘˘كو، «849» يز˘ي˘ل˘يإأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ب

سضي˘ب˘لأ ة˘لا˘كو ،«374» تصسأرن˘م˘ت

.«114» فود˘ن˘˘ت ة˘˘لا˘˘كوو .«627»
ة˘˘˘فر˘˘˘ي˘˘˘صصلأ طا˘˘˘˘صشن قÓ˘˘˘˘طإا˘˘˘˘بو
ةعبرأ’أ تاي’ولأ هذهب ةيمÓصسإ’أ
دق» يرئأزجلأ ينطولأ كنبلأ نوكي
طاصشنلأ أذه ميمعتب همأزتلاب ىفوأأ

انمأزت ينطولأ بأر˘ت˘لأ ل˘ما˘ك ر˘ب˘ع

باصستحاب و .«0202 ةنصس ةياهن عم
دد˘˘˘ع نإا˘˘˘ف ة˘˘˘ع˘˘˘برأ’أ ت’ا˘˘˘كو˘˘˘˘لأ

تاجتنمل ةقوصسملأ كنبلأ ت’اكو
بأرتلأ رب˘ع ة˘ي˘مÓ˘صسإ’أ ة˘فر˘ي˘صصلأ

،ةلاكو36 ى˘لإأ ع˘ف˘تر˘ي ي˘ن˘طو˘˘لأ

أذه ينعيو .ةي’و84 ىلع ةعزوم
فأد˘هأ’أ ف˘ع˘صض ق˘ي˘ق˘ح˘ت زا˘ج˘نإ’أ
فدهلأ ناك ثيح ,ايئدبم ةرطصسملأ

23ـب طاصشنلأ قÓطإأ وه موصسرملأ

02 ىوتصسم ىلع ةرصشتنم ةلاكو

ةعصسأو ةقاب كنبلأ حرتقيو .ةي’و
فرط نم ةدمتعملأ تاجتنملأ نم
ةئيه˘لأو كن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘عر˘صشلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ
ةعانصصلل ءاتفإÓل ةينطولأ ةيعرصشلأ

لمصشت يتلأو ،ةي˘مÓ˘صسإ’أ ة˘ي˘لا˘م˘لأ
تحت عئأدولل يمÓصسإ’أ باصسحلأ
يرا˘˘˘ج˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘صسح˘˘˘˘لأ ،بل˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لأ با˘˘˘صسح ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإ’أ
ر˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘لأ با˘˘˘صسح ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإ’أ
با˘˘صسح ،«ر˘˘صصق˘˘ل˘˘ل» ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإ’أ
،ديقملأ ريغ يمÓصسإ’أ رامثتصس’أ
ة˘ح˘بأر˘م˘لأ ،ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘˘ح˘˘بأر˘˘م˘˘لأ
ةحبأرملأ أذكو ةراجإ’أ ،تأزيهجتلل
.تأرايصسلل
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،ةين’ديصصلأ ةعانصصلأ ريزو عقو
ن˘ب ي˘ف˘ط˘ل لا˘م˘ج نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘˘ع
ى˘ل˘ع ى˘˘لوأ’أ فر˘˘حأ’ا˘˘ب،د˘˘م˘˘حا˘˘ب
ة˘يرأزو˘لأ تأرأر˘ق˘لأ ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
يلحملأ جاتنإ’أ ثعب ىلإأ ةيمأرلأ
.ةين’ديصصلأ تاجتنملأو ةيودأÓل
راطإأ يف هنأأ ةرأزولل نايب حصضوأأو
ليجصستل مظنم ديدج راطإأ عصضو
د˘ع˘بو ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت م˘ي˘صسأر˘م ة˘ثÓ˘ث رأد˘صصإأ

ىلع ةقداصصملأ تايفيكب ةقلعتم
تايفيكو ،ةيب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لأ
أذكو ةين’ديصصلأ دأوملأ ليجصست
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ة˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ ما˘˘˘ه˘˘˘م
ة˘يودأÓ˘ل ة˘كر˘ت˘صشم˘لأ ة˘ي˘عا˘ط˘˘ق˘˘لأ

،اهريصسو اه˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو ا˘ه˘ل˘ي˘كصشتو
،ةين’ديصصلأ ةعانصصلأ ريزو عقو
ن˘ب ي˘ف˘ط˘ل لا˘م˘ج نا˘م˘حر˘لأ د˘ب˘˘ع
.تأرأر˘ق  ة˘ي˘نا˘م˘ث ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘حا˘˘ب
جذومن ددحي رأرقب رمأ’أ قلعتيو
تاجتنملأ ليجصست بلط ةرامتصسأ
رصصانع ددحي رأرقو ةين’ديصصلأ

ةهجو˘م˘لأ ة˘يودأ’أ ل˘ي˘ج˘صست ف˘ل˘م
يرصشب˘لأ بط˘لأ ي˘ف لا˘م˘ع˘ت˘صسÓ˘ل
سسي˘ئر ن˘ي˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘خآأو
تاجتنملأ ليجصست ةنجل ءاصضعأأو
ىلع ريزولأ عقو امك .ةين’ديصصلأ
مييق˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ دد˘ح˘ي ر˘خآأ رأر˘ق
ف˘ل˘˘م˘˘ل ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ وأأ ي˘˘ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لأ
ةينعملأ ةيودأ’أ ةمئاق و ليجصستلأ
و ماهم˘ب ى˘ن˘ع˘ي رأر˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘صضإأ
ةنجل لم˘ع و م˘ي˘ظ˘ن˘ت و ة˘ل˘ي˘كصشت

رأرق ىلع ةوÓع نييدايعلأ ءأربخلأ
ءاصضعأأ و سسيئر ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘˘قدا˘˘˘˘صصم˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل
عقو امك .ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تا˘مز˘ل˘ت˘صسم˘لأ
قلعتي نيرخآأ نيرأرق ىلع ريزولأ
و سسي˘˘ئر ن˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘لوأأ
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لأ ءا˘˘˘صضعأأ
و ةيودأÓل ةكر˘ت˘صشم˘لأ ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ
د˘يد˘ح˘ت ءأر˘جإأ دد˘ح˘˘ي ي˘˘نا˘˘ث رأر˘˘ق
و.ةن˘ج˘ل˘لأ تأذ ن˘م ة˘يودأ’أ ر˘ع˘صس
اميصس ’ تأرأرقلأ هذه حمصستصس
و سسيئر نييعتب اه˘ن˘م ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لأ
تاجتنملأ ليج˘صست ة˘ن˘ج˘ل ءا˘صضعأأ
ة˘قدا˘صصم˘لأ ة˘ن˘ج˘لو ة˘ي˘ن’د˘ي˘صصلأ

ةنجل و ةيبطلأ تامزلتصسملأ ىلع
ة˘ن˘ج˘ل˘لأو ن˘ي˘˘يدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ءأر˘˘ب˘˘خ˘˘لأ
ةكرتصشملأ ةيعاطق˘لأ ة˘يدا˘صصت˘ق’أ

ي˘ل˘ح˘م˘لأ جا˘ت˘نإ’أ ثع˘ب˘ب ة˘يودأÓ˘ل

ة˘ج˘لا˘ع˘م ةر˘ي˘تو ي˘˘ف ع˘˘ير˘˘صست˘˘لأو

ةبقأرم و ليجصستل ةقلاعلأ تافلملأ

اهنأاصش نم يتلأ ةصسينجلأ ةيودأ’أ

سسركتو .دأريتصس’أ ةروتاف سضفخ

ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ق˘˘ل˘˘خ تأرأر˘˘ق˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه

ةبصسن ديدحت لÓخ نم ةفاصضملأ

و ر˘˘يد˘˘صصت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت و جا˘˘˘مدإ’أ

هذه حمصستصس امك .يلحملأ جاتنإ’أ

ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرأزو˘˘لأ تأرأر˘˘ق˘˘˘لأ

ةين’ديصصلأ تاجتنمل˘ل  ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

«91-ديفوك» تا˘حا˘ق˘ل ل˘ي˘ج˘صست˘ب

كلذ يف اهنأاصش لاجآ’أ برقأأ يف

تقولأ يف ةيملاعلأ ت’اكولأ نأاصش

.نهأرلأ
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تيآأ تاحرف ةعانصصلأ ريزو قرطت
ىلع افيصض هلوزن لÓخ سسمأأ يلع
ثبت يتلأ «حابصصلأ فيصض» ةصصح
ىلوأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلأ جأومأأ ربع
نم ’وأدت رثكأ’أ عوصضوملأ ىلإأ
ةليوط ةدم ذنم ني˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ل˘ب˘ق
نأأ احصضوم،تأرايصسلأ قوصس وهو
هذهل ةيولوأ’أ ي˘ط˘ع˘ت ’ ر˘ئأز˘ج˘لأ
ة˘ما˘قإأ ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت ل˘ب .ة˘لأا˘˘صسم˘˘لأ

،لا˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صص
ةد˘ع ع˘م ة˘يرا˘ج تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م˘˘لأو
يلع تيآأ لاقو .نييلود نيعنصصم
نآ’أ دح ىلإأ تلبقتصسأ هترأزو نإأ

،نيلم˘ت˘ح˘م ءÓ˘كو˘ل ا˘ف˘ل˘م081
دأر˘ي˘ت˘صسأ طا˘˘صشن لو˘˘خد نود˘˘ير˘˘ي
اهصضعب نكل ،تأرايصسلأ ةعانصصو

ر˘ت˘فد ع˘م ة˘ق˘با˘ط˘ت˘˘م ر˘˘ي˘˘غ تنا˘˘ك
ة˘˘ل˘˘صسأر˘˘م تم˘˘ت د˘˘˘قو ،طور˘˘˘صشلأ
امك .اهلامكإ’ تاف˘ل˘م˘لأ با˘ح˘صصأأ
تأرايصسلأ دأريتصسأ ةيصضق نأأ دكأأ

اهنأ’ ،تيوط تأونصس3 نم لقأأ
ايفان .عقأولأ يف قيبطتلل ةلباق ريغ
رظنلأ ةداعإ’ تاطلصسلل ةين دوجو
دأريتصسأو عينصصت طورصش رتفد يف
نأأ يلع تيآأ حصضوأأو .تأرايصسلأ

اميف ،ناملأ’أ عم تاثداحم كانه
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘عا˘ن˘صص ثع˘ب سصخ˘ي
يرجت امك،ةي˘حا˘ي˘صسلأ تأرا˘ي˘صسل˘ل
نييملاع نيعنصصم عم ت’اصصتأ
أدكؤوم .مهءامصسأأ ركذي مل ،نيرخآأ
،ةيولوأأ سسيل تأرايصسلأ قوصس نأأ
ةعانصص نكلو ةموكحلل ةبصسنلاب
ح˘م˘لو .ة˘يو˘لوأ’أ ي˘ه تأرا˘˘ي˘˘صسلأ

ف˘˘قو نأأ ى˘˘لإأ ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلأ ر˘˘˘يزو

ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لأ ن˘˘˘كم دأر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس’أ

رييÓم3 ةبأرق ىلع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ

005 بناج ىلإأ ،ةنصسلأ هذه ر’ود

هجوتصس تناك ىرخأأ ر’ود نويلم

نأأ ح˘صضوأأو .را˘ي˘غ˘لأ ع˘ط˘ق ءأر˘˘صشل

اهعجأرت دعب طفنلأ ليخأدم رييصست

نأأو ،تا˘يو˘˘لوأأ ق˘˘فو م˘˘ت˘˘ي دا˘˘ح˘˘لأ

يه ةحئاجلأ هذه لظ يف ةيودأ’أ

نأأ امك ،تأرايصسلأ سسيلو ةيولوأ’أ

انماصض ل˘ث˘م˘ي فر˘صصلأ ي˘طا˘ي˘ت˘حأ

بج˘˘يو ،ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ةدا˘˘˘ي˘˘˘صسل˘˘˘ل

ريزو دكأأ امك .ه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لأ

،مهأرب يلع تيآأ تاحرف ،ةعانصصلأ

لا˘˘م˘˘˘صسأأر ح˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘كم˘˘˘ي ’ ه˘˘˘نأأ

،اي˘لا˘ح ة˘يدا˘صصت˘ق’أ تا˘صسصسؤو˘م˘لأ

ة˘صصرو˘ب ثع˘ب بج˘ي ه˘˘نأأ أر˘˘ي˘˘صشم

ةرأزو˘لأ نأأ أد˘كؤو˘م ،’وأأ ر˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

ثع˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘عإأ ة˘˘˘˘˘˘صسأرد دد˘˘˘˘˘˘صصب

لا˘قو .ة˘يدا˘صصت˘ق’أ تا˘صسصسؤو˘م˘˘لأ

’ ه˘نأأ م˘هأر˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع تيآأ تا˘˘حر˘˘ف

’ يهو تاصسّصسؤوم ليومت نكمي

ديصسج˘ت بج˘ي كلذ˘ل Ó˘صصأأ ج˘ت˘ن˘ت

سصو˘صصخ˘ب ا˘مأأ ،ة˘ل˘كي˘ه ط˘ط˘خ˘م

ر˘˘يزو لا˘˘ق˘˘ف ،«ما˘˘ي˘˘˘نوأأ» ة˘˘˘كر˘˘˘صش

ف˘صسأÓ˘ل ة˘˘كر˘˘صشلأ نأأ ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ

ريغ ةريبك ة˘صسفا˘ن˘م ا˘ه˘يد˘ل تنا˘ك

نأأ قايصسلأ تأذ يف افيصضم ،ةهيزن

ةريب˘ك تا˘نا˘م˘صض ا˘ه˘يد˘ل ة˘كر˘صشلأ

انلفكت دقو كونب˘لأ ا˘ه˘لو˘م˘ت ي˘كل

بصصانم ةيصضق امأأ «ماينوأأ» فلمب

لاقف ،«ماينوأأ» ةكرصش يف لغصشلأ

لامعأأ مجحب ةنوهرم اهنأأ ريزولأ

ة˘صصا˘خ˘لأ ر˘ي˘ي˘صست˘لأ ط˘˘ط˘˘خ˘˘م˘˘بو

.ةكرصشلاب

ىلإإ مهبلاطم نع إوعجإرتي نل مهنأإ إودكأإ
يلمع لكصشب اهديصسجت ةياغ

نوجتحي سشاعنإلإو ريدختلإ نإوعأإ
ةحسصلإ تايريدم تإرقم مامأإ

ةحصصل˘ل سشا˘ع˘نإ’أو ر˘يد˘خ˘ت˘لأ ي˘ف نو˘ي˘ب˘ط˘لأ نأو˘عأ’أ م˘ظ˘ن
تايريدم تأرقم مامأأ ،ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ف˘قو سسمأأ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ىلع أدرو ،مهتباقن ءأدنل ةباجتصسأ ،نطولأ تاي’وب ةحصصلأ

ةيصضرأأ ديصسجتل تانامصض ىلع مهلوصصح مدع نم مهفواخم
تأراطإأو نويباقن نولثمم هأرجأأ يذلأ ءاقلل اعبت ،مهبلاطم
ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ي˘مأ’أ ح˘صضوأأو. د˘حأ’أ مو˘ي ة˘ح˘˘صصلأ ةرأزو ن˘˘ع
لÓ˘خ،ي˘لأد ن˘ب ن˘ي˘مأأ سشا˘ع˘نإ’أو ر˘يد˘خ˘ت˘لأ نأو˘عأأ ة˘با˘˘ق˘˘ن˘˘ل
نأأ،ةديلبلأ يف ةحصصلأ ةيريدم رقم مامأأ سسمأأ مهماصصتعأ
طاقنلأ لوح ثحابتلاب ةفلكم ةنجل نع نيلثمم عم مهءاقل
بلاطم فلتخم سصخلتتو.مهبلاطم ةيصضرأأ يف ةحورطملأ

حتفو،532 /11 يصساصسأ’أ نوناقلأ ةعجأرم يف نيجتحملأ
ةداهصش مي˘ي˘ق˘ت ةدا˘عإأو ،سشا˘ع˘نإ’أو ر˘يد˘خ˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘م
بلاط امك،لهؤوم يميداكأأ نيوكت نامصض عم ،نيردخملأ
ةنودمل يروفلأ رأدصصإ’أو ةينوناقلأ ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ
،ةيئاصضقلأو ةينوناقلأ تاعبات˘م˘لأ ن˘م م˘ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ل ، ما˘ه˘م˘لأ

عوصضوم يف طلخلأ ةجيتن ،اهل نوصضرعتي أوحبصصأأ يتلأو
و،يبطلأ فصصولأو سصيخصشتلأ سشاعنإ’أ نأوعأ’ سصيخرتلأ
نود ةيروفلأ ةيقرتلأو ،كلذ نم مهعنم ىرخأأ ت’اح يف
نم مغرلاب ءاقللأ نإأ ثدحتملأ فاصضأأو .يعجر رثأابو طرصش
طاقنلأ و مهت’اغصشنأ لقنب دهعتلأو ،يصصولأ فرطلأ لعافت
لجأأ نم ،يمومعلأ فيظولأ ةرأدإأ ىلإأ ةيرهوجلأو ةيروحملأ
ءاقللأ نأأ افصشاك ،مهيصضري لكصشب اهيف لصصفلأو اهيف رظنلأ

ثدحتملأ جتحأو .ركذت تانامصض يأأ نود نكل،انخاصس ناك
رصضحم نم ةخصسن ىلع لوصصحلأ نم هنكمت مدع ىلع
أذه مامأأ و مهو، مهفواخم نم دأز ام وهو ،يئانثلأ عامتج’أ
نأو˘عأأ ة˘با˘ق˘ن˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ن˘ي˘مأ’أ فا˘صضأأ،ف˘صسؤو˘م˘لأ ع˘˘قأو˘˘لأ
نلو، مهتاجاجت˘حأ نو˘ل˘صصأو˘ي˘صس م˘ه˘نأأ،سشا˘ع˘نإ’أو ر˘يد˘خ˘ت˘لأ
سضرأ ىلع اهدي˘صسج˘ت ة˘يا˘غ ى˘لإأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ن˘ع أو˘ع˘جأر˘ت˘ي
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ينطولإ حيقلتلإ ماظن عم هفييكتب بلاط
ايلاح دوجوملإ

يف نيككسشملإ دقتني يناكرب
ينيسصلإو يسسورلإ حاقللإ ةيلاعف

ةينطولأ ةنجللأ وصضع يناكرب طاقب روصسيفوربلأ دكأأ
كانه سسيل هنأأ رئأزجلأ يف انوروك سسوريف يصشفت ةعباتمل
تاحاقللأ ’و يصسورلأ حاقللأ ةيلاعف يف كيكصشتلل ببصس
هنأأ ةيفحصص تاحيرصصت يف يناكرب فاصضأأو .ةينيصصلأ
لواحي يذلأ برغلأ خف يف طقصسن ’ نأأ انيلع بجي
ةيصسايصس برحب قلعتي رمأ’أ،ايصسور تأردق نم ليلقتلأ

وصضع عباتو .نيصصلأ عم اهب موقي يتلأ كلتك ةيراجتو
ماظن عم حاقللأ فييكت انيلع بجي هنأأ ةيملعلأ ةنجللأ
ةيروهمجلأ سسيئر ناكو.Óصصأأ دوجوملأ ينطولأ حيقلتلأ

رايتخاب يلاحلأ ربمصسيد02 يف رمأأ دق نوبت ديجملأ دبع
نم ءأدتبأ حيقلتلأ ةيلمع أأدبو سسوريف دصض بصسنأ’أ حاقللأ

مصسأ نع ،ايمصسر ،رئأزجلأ نلعت ملو1202. يفناج رهصش
ريغ ،هؤوانتقأ متيصس يذلأ انوروك سسوريفل داصضملأ حاقللأ
طاقب روتكدلأ ةحئاجلأ ةعباتمو دصصر ةنجل وصضع نأأ
نيحاقللأ دامتعأ وحن هجتت رومأ’أ نأأ ىلإأ حمل يناكرب
.ينيصصلأ وأأ يصسورلأ
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ةحÓفلإ ةرإزو تبلاط كلهتصسملإ ةيامح ةمظنم
هقيوصست فيقوتو لخدتلإ وأإ ايمصسر هدامتعإ

نجإودلاب سصاخ حاقل قيوسست
رئإزجلإ يف ةيعرسش ريغ ةقيرطب

تفقو اهنأاب،كلهتصسملأ ةيامحل ةيرئأزجلأ ةمظنملأ تدكأأ
مت˘ي ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ه˘ق˘يو˘صست ا˘عو˘ن˘م˘م ا˘حا˘ق˘ل كا˘ن˘ه نأأ ى˘ل˘ع
امبصسحو.نجأودلأ يبرم لبق نم يداع لكصشب هلامعتصسأ
عقوم ىلع ةصصاخ˘لأ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ تد˘كأأ
متي حاقللأ أذ˘ه نإا˘ف,«كو˘ب˘صسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ
أذه ناك نإأ ةمظنملأ ددحت ملو،بيرهتلأ قيرط نع هلاخدإأ
اهنأاب تلاق لب ،نيكلهتصسملأ ةحصص ىلع ريطخ حاقللأ
تبلاط اهتهج نمو. ’ مأأ ديج هنأاب دكؤوتل ةلهؤوم تصسيل
هدامتعأ ةحÓفلأ ةرأزو نم ،كلهت˘صسم˘لأ ة˘يا˘م˘ح ة˘م˘ظ˘ن˘م
نجأودلأ يبرم˘ل ه˘ق˘يو˘صست ف˘ي˘قو˘تو ل˘خد˘ت˘لأ وأأ ا˘ي˘م˘صسر
تاهجلأو ةينعملأ تأرأزولأ ةهجلأ سسفن تعدو.ةصسلخ
أذه لاخدإأ ةيف˘ي˘ك ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأو ل˘خد˘ت˘لأ ى˘لإأ ة˘ي˘ن˘مأ’أ
هلمعتصسي يذلأو رئأزجلاب ه˘ق˘يو˘صست عو˘ن˘م˘م˘لأ جو˘ت˘ن˘م˘لأ

.ينوناق ريغ لكصشب نجأودلأ وبرم
S°∏«º.±

«رئإزجلإ يف تإرايصسلإ عينصصتل ناملألإ عم حيحصصلإ راصسملإ يف تاثداحملإ» ^
«رئإزجلإ ةصصروب طاصشن ثعب لبق ةيداصصتقلإ تاصسصسؤوملإ لامصسأإر حتف نكمي ل» ^

«ماينوأإ ةكرصش هيلإإ تلآإ ام ءإرو ةهيزنلإ ريغ ةصسفانملإ» ^

فودنتو ضضيبلإ ،تصسإرنمت ،يزيلإإ نم لكب تلاكو4 طاصشن قÓطإإ دعب

ةيلو84 ىوتسسم ىلع ةيمÓسسإلإ ةفريسصلإ طاسشن معي يرئإزجلإ ينطولإ كنبلإ

ةينلديصصلإ تاجتنملإو ةيودأÓل يلحملإ جاتنإلإ ثعب لجأإ نم

ةيبطلإ تامزلتسسملإ ىلع ةقداسصملإ تايفيكب ةقلعتم ةيذيفنت ميسسإرم ةثÓث رإدسصإإ

تإرايصسلإ ةعانصصو دإريتصسإ طاصشن لوخد نوديري ءÓكول افلم081 تلبقتصسإ هترإزو نإإ لاق

تإرايسسلإ دإريتسسإ فلم يوطي ةعانسصلإ ريزو
اــيئاهن تإوــنسس3 نــم لــقأإ

رئإزجلإ يف ةيمويلإ تاباصصإلإ ددعل فيفط ضضافخنإإ

ءافسش ةلاح253 و تايفو9 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإإ283 ليجسست
ددع دهصشو.ةيصضاملأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح283 نينث’أ سسمأأ،رئأزجلأ يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجللأ تصصحأأ

هب دافأأ ام بصسح،ةيصضاملأ ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةديدج ةلاح283 ليجصست مت ثيح،افيفط اصضافخنأ سسمأأ رئأزجلأ يف انوروك سسوريفب تاباصصإ’أ
ددع يلامجإأ نأأ،رأروف لامج حصضوأأو .رأروف لامج روتكدلأ ،رئأزجلأ يف انوروك سسوريف روطت ةعباتمو دصصرل ةيملعلأ ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ

كلذو،ةافو ةلاح7372 ىلإأ انوروكب تايفولأ ددع لصصو نيح يف .ةلاح13689 غلب رئأزجلأ يف هروهظ ةيأدب ذنم انوروك سسوريفب نيباصصملأ

دجأوتي يذلأ تقولأ يف،ةلاح41266 نيفاعتملأ ددع لصصيل ،انوروك سسوريف نم ءافصشلل ةلاح253 تلثامت امنيب .ةديدج تايفو9 ليجصست دعب

±.S°∏«º.ةزكرملأ ةيانعلأ ةحلصصم ىوتصسم ىلع اباصصم64 هيف
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ر˘ق˘م˘ل ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا ة˘حا˘شسلا تششا˘عو

ة˘حا˘شسب فر˘ع˘ي ا˘م وأا ل˘ج˘ي˘ج ة˘يد˘˘ل˘˘ب

ن˘م ةر˘كب˘˘م ة˘˘عا˘˘شس ذ˘˘ن˘˘مو دا˘˘ي˘˘شصلا

ن˘ح˘ششلا ن˘˘م ءاؤ˘˘جأا شسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘شص

ةمئاق رششن نع نÓعإلا دعب بقرتلاو

ةرؤكذملا ةشصحلا نم ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم˘لا

ن˘˘كشسلا ؤ˘˘ب˘˘لا˘˘ط ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا

، رؤهشش ةدعل ةيدلبلا هذهب يعامتجإلا
قانعلاو ةحرفلا ر˘ها˘ظ˘م ل˘با˘ق˘م ي˘فو
هذه نم نيديفتشسملا ىلع تميخ يتلا
ىلع نزحلا نم ءاؤجأا تميخ ةشصحلا
مل نيذلا نكشسلا يبلاط نم تارششعلا
ةمئاقلا هذه يف مهئامشسأا ىلع اورثعي
لؤحت ام ناعرشس يذلا فقؤملا ؤهو
ثي˘ح ءلؤؤ˘ه ط˘شسو تا˘جا˘ج˘ت˘حا ى˘˘لإا

˘مد˘ع ن˘ع ءلؤؤ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا ر˘˘ب˘˘ع

ني˘ب˘لا˘ط˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لا هذ˘ه˘ب م˘ه˘عا˘ن˘ت˘قا
امب كلذو اهيف رظنلا ةداعإاب تاطلشسلا
م˘ه˘يأار˘ب تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ق˘ح˘˘ي
لاقو ، ةمئاقلا هذه يف ربكألا بئاغلا
» ىلإا اؤثدحت نيذلا نيجتحملا شضعب
ةرؤكذ˘م˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا˘ب «ة˘عا˘شس ر˘خآا
ا˘ه˘ل ق˘ح˘ي ل ءا˘˘م˘˘شسأا ى˘˘ل˘˘ع تؤ˘˘ت˘˘حا
مكحب يعامتجا نكشس نم ةدافتشسإلا

اؤمرح اشصاخششأا نأاو ةحيرملا اهفورظ

م˘غر ة˘م˘ئا˘ق˘لا هذ˘ه ي˘ف د˘جاؤ˘ت˘لا ن˘˘م
م˘ه˘عاد˘يإا ى˘ل˘ع ن˘يد˘ق˘ع ة˘بار˘ق رور˘م
مهيأارب ربتعي ام ؤهو ةدافتشسإلا فلمل
ءلؤؤه مÓحأل ةعجؤم ةبرشض ةباثمب
ةليؤطلا ءاركلا رؤهشش مهتنظأا نمم
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ر˘خآاو ي˘ح ن˘ي˘ب لا˘ق˘ت˘نإلاو
.ءار˘ع˘لا ن˘م م˘هءا˘ن˘بأا ي˘م˘ح˘ي ن˘˘كشسم
ةنأامط ىلإا لجيج ةرئاد شسيئر عراشسو
˘مد˘ع ن˘ع اور˘ب˘ع ن˘م˘م ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘˘م˘˘لا

هديكأات لÓخ نم ةمئاقلا هذهب مهاشضر
ىقبت شسمأا ةرؤششنملا ةمئاقلا نأا ىلع
ليدعت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘قو ط˘ق˘ف ة˘ي˘لوأا ة˘م˘ئا˘ق
يف ةعدؤملا نؤعطلا لك نأاب افيشضم
ةلاح اهتشسارد متيشس ةينؤناقلا لاجآلا
ةمئاقلا يف درو مشسا لك نأاو ةلاحب
هتيقحأا مدع نم دكأاتلا متيو ةيلوألا
ةلاحمل هطاق˘شسإا م˘ت˘ي˘شس ةدا˘ف˘ت˘شسإلا˘ب
رداقلا دبع لجيج يلاو دقع كلذ ىلإا.

عم اشصاخ اعامتجا شسمأا لوأا لاكلك
تÓئاعلا ليحرتب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
يحب ةعدشصتملا تارامعلاب ةنطاقلا
ىلإا لقنتشس يتلاو ةيليملاب تحيربات
نودر˘شسأا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ةد˘يد˘ج تا˘ن˘˘كشس
اذه لÓخ متو ، لخادلا ماعلا ةيادب
ةيلمعل ةقيقد ةطخ عشضو عامتجإلا
هذه حاجنإا اهنأاشش نم يتلاو ليحرتلا
عقو ام راركت نود ةلؤليحلاو ةيلمعلا
يتلا ةقباشسلا ليحر˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
اشصؤ˘شصخ ة˘ل˘م˘ج˘لا˘ب ل˘كا˘ششم تفر˘ع
ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ن˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسا

ا˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ششب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإلا ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘ششم
شصئا˘ق˘ن ن˘م ه˘تد˘˘جو ا˘˘مو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
اهشضعب تدقتفا يتلا ءايحألا شضعبب
لظ يف ةايحلا تايرورشض ىندأا ىلإا
ىلع تاكبششلا شضعبب اهطبر رخأات

اذهو ءابرهكلاو زاغلا يتكبشش رارغ
.ةيجراخلا ةئيهتلا نع ثيدحلا نود

يرئإزجلإ قرسشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ8716ددعلا0202 ربمسسيد92 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

 ةيليملاب  ةررسضتملإ تإرامعلإ ينطاق ليحرتل ةطخ عسضو مت اميف

 لجيج ةيدلبب ايعامتجإا انكصسم738 ةمئاق رصشن دعب نوجتحي تارصشعلا
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تا˘جا˘ج˘ت˘حإلا ة˘ل˘ج˘ع نأا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
وأا لجيج ةنيدمب يبعششلا بشضغلاو
لشصاؤتشس ةيلؤلا ةمشصاعب ىرحألاب
كلذو ىمشسم ريغ لجأا ىلإاو اهنارود
هذ˘ه˘ب ع˘يرا˘ششم ةد˘ع ل˘ط˘ع˘ت ل˘ظ ي˘ف
يف ةيشصؤلا تاهجلا ؤؤكلتو ةريخألا
هذه ناكشسل ةمدقملا اهدؤعؤب ءافؤلا
د˘˘ع˘˘ب˘˘ف. ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا
ءايحأا ةدع اهتششاع يتلا تاجاجتحإلا
عؤ˘ب˘شسألا ة˘ياد˘بو ل˘ج˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
نياهلبو بشساقملا رارغ ىلع يراجلا

ة˘ي˘شسمأا تدد˘ج˘ت ي˘با˘ق˘ع˘ل ي˘ح اذ˘˘كو
ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حإلا لوألا شسمأا

ادر كلذو ةنيدملا نم ىرخأا ءايحأاب

ةريخألا تاناشضي˘ف˘لا تا˘ف˘ل˘خ˘م ى˘ل˘ع

ديشسجت يف تاهجلا شضعب ؤؤكلت اذكو

ا˘ه˘ت˘مد˘ق ي˘ت˘لا دؤ˘عؤ˘لاو ع˘يرا˘˘ششم˘˘لا

دلوأا يح ناكشس مدقأا ثيح ، ناكشسلل

ةمشصاع نم ةيبرغلا ةهجلاب رانلاؤب

ينطؤلا ق˘ير˘ط˘لا ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ة˘يلؤ˘لا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع كلذو34 م˘˘˘˘˘˘قر

تلجشس يتلا ةيئابرهكلا تاعاطقنإلا

بشسح تم˘قا˘ف˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ه˘ج˘لا هذ˘ه˘ب

يؤجلا بارطشضإلا لÓخ نيجتحملا

ناكشس نم نؤجتحملا بلاطو ، ريخألا

هذ˘ه˘ل د˘ح ع˘شضؤ˘ب را˘ن˘لاؤ˘ب دلوأا ي˘˘ح

ا˘ه˘˘ل د˘˘ج˘˘ت م˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلا

تاؤنشس ذنم Óح ةيشصؤلا ةشسشسؤؤملا
ةرر˘كت˘م˘لا دؤ˘عؤ˘لا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع
بشسحب فورعم اهببشس نأاو اشصؤشصخ
ةقداشص ةينل لإا جاتحت ل و نيجتحملا

اهل يئاهن دح عشضو لجأا نم مهبشسح
اهتفرع يتلا بشضغلا ةرارشش تلقتناو.
لوأا ءاشسم لجيج ةنيدم ءايحأا شضعب
امهو ةنيدملاب نيرخآا نييح ىلإا شسمأا
ي˘لا˘عأا˘ب ةداد˘ح˘لاو را˘ت˘كه ن˘ي˘ع˘˘برألا
ن˘يذ˘ه نا˘كشس مد˘قأا ثي˘˘ح ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا
ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع م˘هرود˘ب ن˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
شضعب رخأات ىلع اجا˘ج˘ت˘حا تا˘قر˘ط˘لا
يذلا ةنيدملا زاغ ليبق نم عيراششملا
راتكه نيعبرألا يح ناكشس هب بلاطي
ةئيهت اذكو ىودج نود تاؤنشس ذنم

ةيدؤؤملا ةيعرفلا تاقرطلاو كلاشسملا
ةيثراكلا ةلاحلا دعب ةدادحلا يح ىلإا
يف ةري˘خألا هذ˘ه ا˘ه˘ي˘لإا تل˘شصو ي˘ت˘لا
.ر˘ي˘خألا يؤ˘ج˘لا بار˘ط˘شضإلا با˘ق˘عأا

عدي ل امب تاجاجتحإلا هذه تدكأاو
ى˘ل˘˘ع ة˘˘مزألا ق˘˘م˘˘ع كششل˘˘ل لا˘˘ج˘˘م
يف لجيج ةنيدمب ءايحأا ةدع ىؤتشسم
رخأات نم ةريخألا هذه هفرعت ام لظ
ع˘يرا˘ششم˘لا شضع˘ب د˘ي˘شسج˘ت ي˘ف حدا˘ف
ةريثكلا دؤعؤلا نم مغرلا ىلع كلذو
نم ةريخألا هذه ناكشسل تمدق يتلا
ة˘ف˘ل˘غأا شصي˘شصخ˘تو تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ب˘ق
عيراششملا هذه ليع˘ف˘ت˘ل ة˘ل˘ئا˘ه ة˘ي˘لا˘م
قرو ىلع ربح درجم اهبلغأا لظ يتلا

.نيلوؤؤشسملا بقاعت مغر

  لجيج ةنيدم نم ءايحأإ ةدعب ةديدج بسضغ ةيسسمأإ

 تاقرطلا نوقلغي راتكه نيعبرألاو ةداّدحلا ، رانلاوب دلوأا ءايحأا ناكصس
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لاكششأا فلتخم ةبراحم راطإا يف
جيورتب ةقلع˘ت˘م˘لا ا˘م˘ي˘شسل ة˘م˘ير˘ج˘لا
،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا و تارد˘خ˘˘م˘˘لا
نمأÓل ةيئاشضقلا ة˘ي˘ط˘ب˘شضلا تن˘كم˘ت
نمأا يلجنم يلعب شسماخلا يرشضحلا

نيشصخشش فيقؤت نم ةنيطنشسق ةيلو
نم ناغلبي ، ايئاشضق قؤبشسم امهدحأا

يف امهعؤلشضل ةنشس95 و33 رمعلا

ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا ةزا˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘شضق

ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا شضر˘˘˘غ˘˘˘ل

ىلإا دؤعت ةيشضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح.ة˘ي˘عر˘شش

شصخشش ماي˘ق شصؤ˘شصخ˘ب تا˘مؤ˘ل˘ع˘م

ىؤتشسم ىلع ةيلقعلا تارثؤؤملا عيبب

،يلجنم يل˘ع71 ةيراؤجلا ةدحؤ˘لا

تا˘ير˘ح˘ت˘لا و ثا˘˘ح˘˘بألا ر˘˘ششن م˘˘ت˘˘ي˘˘ل

ديدحتب تللك يتلا ةفثكملا ةيناديملا

هطاششن ناكم و ،هيف هبتششملا ةيؤه

،ديربتلا ةزهجأا حي˘ل˘شصت˘ل ل˘ح˘م ل˘خاد

ششي˘ت˘ف˘ت˘لا˘ب و ل˘ح˘م˘لا ة˘م˘هاد˘م م˘ت˘ي˘ل

نم ةربتعم ةي˘م˘ك ط˘ب˘شض م˘ت ق˘ي˘قد˘لا

دحأا لخاد ةيفخم ةيلقعلا تارثؤؤملا

د˘ي˘ق ل˘ح˘م˘لا˘ب ة˘عؤ˘شضؤ˘م˘˘لا نار˘˘فألا

544 ـب ترد˘ق ة˘ي˘م˘˘كب ،ح˘˘ي˘˘ل˘˘شصت˘˘لا

نم ةفلت˘خ˘م عاؤ˘نأا ة˘ثÓ˘ث ن˘م ا˘شصر˘ق

ىلع رؤثعلا مت امك ،ةيلقعلا تارثؤؤملا

متيل ،جيورتلا تادئاع نم يلام غلبم

ن˘م ن˘كم يذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ل˘شصاؤ˘م

ر˘˘ي˘˘خألا اذ˘˘ه نؤ˘˘م˘˘م ى˘˘لإا لؤ˘˘شصؤ˘˘لا

ءا˘ن˘ثأا يذ˘لا و ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤؤ˘م˘لا˘˘ب

ة˘با˘ي˘ن˘لا ن˘م نذإا˘ب ه˘ن˘˘كشسم ششي˘˘ت˘˘ف˘˘ت

نم ا˘شصر˘ق443 زج˘ح م˘ت ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

تارثؤؤملا نم ةفلتخم عاؤنأا ةشسمخ

تاءارجإلا لامكت˘شسا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

مامأا نيطرؤتملا م˘يد˘ق˘ت و ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا

.يئاشضق فلم قفو ةيلحملا ةباينلا

يلجنم يلعب سسماخلإ يرسضحلإ نمأÓل ةيعون ةيلمع يف

ةنيطنصسقب عاونألا فلتخم نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجح

راظتنلإ نهم روهسش دعب كلذو لجيج ةيلو ةمسصاعب ايعامتجإ انكسسم738 ةسصح نم نيديفتسسملل ةيلوألإ ةمئاقلإ نع نينثلإ سسمأإ ةحيبسص جرفأإ
 .ةمئاقلإ هذه يف اهؤوامسسأإ درت مل يتلإ تÓئاعلإ طسسو تاجاجتحاب لبوق يذلإ نÓعإلإ وهو بقرتلإو

ةدرإو تامولعم رثإإ ىلع /ةدكيكسس

نمألإ حلاسصم ىلإإ

تاردخم جورم فيقوت

يدنه بنق مارغوليك فصصن زجحو
ةيئاشضقلا ةطرششلل ةلقنتملا ةقرفلا تنكمت

ي˘ن˘مألا ط˘ط˘˘خ˘˘م˘˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف ششور˘˘ح˘˘لا˘˘ب

ةد˘كي˘كشس ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘طر˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل

تارثؤؤملاو تاردخملا ةرهاظ ىلع ءاشضقلل

ةرجاتملا و كÓه˘ت˘شسإلا ة˘ح˘فا˘كمو ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا

رمعلا نم غلبي شصخششب ةحاطإلا نم ، امهب

نم حئافشص50 ةشسمخ زجحو ، ةنشس42

ر˘ثإا ة˘ي˘شضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دؤ˘ع˘˘ت .تارد˘˘خ˘˘م˘˘لا

ةلقنتملا ةقر˘ف˘لا ر˘شصا˘ن˘ع تدرو تا˘مؤ˘ل˘ع˘م

طا˘ششن د˘جاؤ˘ت ا˘هدا˘ف˘م ة˘ي˘ئا˘شضق˘لا ة˘طر˘ششل˘ل

˘مؤ˘ق˘ي شصا˘خ˘˘ششألا د˘˘حأل هؤ˘˘ب˘˘ششم ي˘˘مار˘˘جإا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘شسؤ˘˘ب تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ج˘˘˘يور˘˘˘ت˘˘˘ب

ثح˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ه˘ت˘ن˘ي˘ب ا˘˘م اذ˘˘هو ششور˘˘ح˘˘لا

ل˘ي˘كششت˘ب تما˘ق ة˘طر˘ششلا تاؤ˘ق .ير˘ح˘ت˘لاو

هب هبتششملا تاكرحت دشصرتل ةيتايلمع جاؤفأا

ىؤتشسم ى˘ل˘ع ه˘ف˘ي˘قؤ˘ت ن˘ع تر˘ف˘شسأا ي˘ت˘لاو

مت ثيح ،ششورحلاب لق˘ن˘ل˘ل ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ن˘م ح˘ئا˘ف˘شص20 ز˘ج˘ح ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘خ

يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا بن˘˘ق˘˘لا عؤ˘˘˘ن ن˘˘˘م تارد˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا

ةردقم ىرخأا ةيمك زجح نم تنكم ةيلمعلا،

بنقلا عؤن نم تاردخملا نم حئافشص30ـب

50 هزج˘ح م˘ت ا˘م ي˘لا˘م˘جإا غ˘ل˘ب˘ي˘ل ،يد˘ن˘ه˘لا

دعب  .امارغ084 يلاؤح هردق نزؤب حئافشص

هبتششملا دشض زجنأا قيقحتلا تاءارجإا مامتإا

ءارششو لؤشصح شصؤشصخب يئاشضق فلم هيف

عيبلا دشصق جلاعم فيك عؤن نم تاردخملا

مامأا هميدقت هبجؤمب مت ةعورششم ريغ ةقيرطب

نيأا ،ششورحلا ةمكحم ىدل ةشصتخملا ةباينلا

.شسبحلا عدوأا
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ةملاق

ةرجألا تارايصس باحصصأا

نيرفاصسملا لقن تÓفاح و

 نوجتحي ةيلولا جراخ
ةرجألا تارايشسلا باحشصأا شسمأا راهن نشش

ة˘ف˘قو ة˘ي˘ئلؤ˘لا طؤ˘ط˘خ˘لا ى˘ل˘ع ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘˘لا

و ةملاقب راجتلا داحتإا رقم مامأا ةيجاجتحا

نيبلاطم ةيجاجتحا ةفقو نيرفاشسملا ةطحم

لخدتلا ةرورشضب ةينعملا تاهجلا اهلÓخ نم

اهؤفشصو يتلا مهبلاطم يف رظنلل لجاعلا

يف نؤجتحملا اهرشصح يتلا و ةعورششملاب

ـب ةردقملا و ةلماك ةحنملا فرشصب ليجعتلا

شسيئر فرط نم ةشصشصخملا جد فلأا09

، انورؤك ةحئاج نم نيررشضتملل ةيرؤهمجلا

مهطاششن ةلوازمب مهل حامشسلاب مهتبلاطم و

يقاب رارغ ىلع اتقؤؤم رئاودلا و تايدلبلا ربع

نيب ام لقنلا طاششن حتف و ىرخألا تايلؤلا

نم مهئافعإاب مهتبلاطم بناج ىلإا ، تايلؤلا

ةشصاخلا0202 ةنشسب ةشصا˘خ˘لا ة˘ب˘ير˘شضلا

باحشصأل تايلؤلا نيب ام لقنلا باحشصأاب

مهرارشصإا عم تÓفاحلا و ةرجألا تارايشس

لقنلا حلاشصم و نمألا حلاشصم لخدت ىلع

ر˘ي˘غ ل˘ق˘ن˘لا را˘ششت˘نا ة˘برا˘˘ح˘˘م و عدر ى˘˘ل˘˘ع

و لخاد ةعرشسب رششتني حبشصا يذلا يعرششلا

ةيلايخ راعشسأل مهشضرف و تاطحملا جراخ

. نطاؤملا ىلع

∫.Yõ Gdójø
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فقصسو نأردج ققصشت ببصسب يقيقح رطخ تحت
ام ىلإأ هئانب ةرتف دوعت يذلأ كلاهتملأ معطملأ
مدقلأ راثآأ تأأدب دقو ،تانيعصستلأ تأونصس لبق
و يصسردم معطم نم نوكتملأ ىنبملأ ىلع رهظت
تق˘ق˘صشت ثي˘ح ق˘˘ل˘˘غ˘˘م ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو ن˘˘كصس و ةرأدإأ
ذيمÓتلأ لعج فيخم لكصشب فقصسلأو نأردجلأ

تحت توملاب نودده˘م م˘ه˘ير˘يد˘مو م˘ه˘تذ˘تا˘صسأو
ةصسصسؤوملأ مقاط صشاع و، ةظحل ةيأأ يف صضاقنأ’أ
برصض لأزلز رخأ لÓخ اي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘ب˘عر ة˘يو˘بر˘ت˘لأ
هرايهنإأ عيمجلأ ع˘قو˘ت ثي˘ح نا˘يزو˘ب ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب

نإاف ظحلأ نصسحل نكل نيدوجوملأ صسوؤور ىلع
ام ،ةفيعصض نابلأو ينب ةقطنم ىلإأ تلصصو ةزهلأ
هعوقو وأأ فنعأأ لأزلز عوقو ةلاح يف هنأأ دكؤوي
نكصسلأ و ةرأدإ’أو معطملأ رايهنإأ نإاف ةقطنملاب
نوكتصس اهدنع و كصش لحم نوكي نل يفيظولأ

ةذتاصسأأ ةعبصس و ذيملت002 ةبأرق دوجول ةثراكلأ

لبق ام دوقع يفظوم نم ربتعم ددع و ريدم و

ءايلوأأ بلاطي يتلأ ،ةصسردملاب نولغتصشي ليغصشتلأ

لجأأ نم ةي’ولأ يلأو نم Óجاع Óخدت اهب رومأ’أ

تح˘صضأأ ي˘ت˘لأ ةر˘ي˘ط˘خ˘لأ ة˘ل˘كصشم˘ل˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ

تملعو ،يرأدإ’أو يوبرتلأ مقاطلأ امك مهقرؤوت

عورصشم دجوي هنأأ رداصصم نم ةعاصس رخأ ةديرج

ةداعإأ و كلاهتملأ معطملأ عيصسوتو ىنبملأ ميدهتل

أرخؤوم هئانثتصسأ ىلإأ ىدأأ ام أذهو ةديدج ةرأدإأ ءانب

نأأ ثيح ةصسردملأ تصسم يتلأ ميمرتلأ ةيلمع نم

صسا˘صسأأ ى˘ل˘ع م˘مر˘ي م˘لو هؤوÓ˘ط م˘ت˘ي م˘ل ى˘ن˘ب˘م˘˘لأ

دوعوو مÓك درجم يقب عورصشملأ نكلو هميدهت

قدحملأ رطخلأ مغر مويلأ دحل ققحت مل ةيهأو

متيصس لهف، ةصسصسؤو˘م˘لا˘ب ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لأو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا˘ب

ىتح رظتنن وأأ ةلكصشملل لاعف لح عصضول لخدتلأ

؟ةثراكلأ عقت

يرئإزجلإ قرضشلإ ةديرج

ةعاسس رخآإ
Akher Saâ

8716ددعلا0202 ربمسسيد92 ءاثÓثلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

لخدتلاب بلاطم ةدكيكضس يلإو

رايهنلاب ددهم نابلو ينبب دودغز ةفراط ةيئإدتبإ معطم
  رإرف ةلاح يف اناك ناينعملإ

جيورتلإ ةمهتب نيباسش فيقوت
ةيلقعلإ تإرثؤوملل ينلعلإ

 لجيجب ةيليملاب
ةيليملأ ةرئأد نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ رصصانع نكمت
ةليوط ةرتف ذنم امهنع ثوحبم نيباصش فيقوت نم
جيورت اهنمو ةي˘مأر˘جإأ ا˘يا˘صضق ي˘ف طرو˘ت˘لأ ة˘م˘ه˘ت˘ب
لخأد ينلع لكصشب تاصسولهملأو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
نمأاب مÓعإ’أ ةيلخل نايب بصسحبو . ةنيدملأ ءايحأأ
أوحجن ةيليملأ ةنيدمب ةطرصشلأ رصصانع ناف ةي’ولأ
نيذللأ نيروكذملأ نيباصشلأ دجأوت ناكم ديدحت يف
ةدع ي˘ف طرو˘ت˘لأ ة˘م˘ه˘ت˘ب لو˘ط˘م ثح˘ب ل˘ح˘م ا˘نا˘ك
لكصشب ةصسولهم˘لأ صصأر˘قأ’أ ج˘يور˘ت ا˘ه˘ن˘مو ا˘يا˘صضق
كÓ˘ه˘ت˘صسإ’أ ن˘ع كي˘ها˘ن ءا˘˘ي˘˘حأ’أ صضع˘˘ب˘˘ب ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع
ىلع نيينعملأ ميدقت متو ، ةريخأ’أ هذهل يصصخصشلأ
صسبحلاب انيدأأ ثيح ةيئاصضقلأ تاهجلأ مامأأ روفلأ
ةرصشابملأ امهتلاحإأ عم ةيلام ةمأرغ ىلإأ ةفاصضإأ ذفانلأ

لصصتم قايصس يفو .لجيجب ةيباقعلأ ةصسصسؤوملأ ىلع
ةطرصشلأ رصصانع ن˘كم˘ت ن˘مأ’أ ح˘لا˘صصم تا˘طا˘صشن˘ب
ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ب˘كأر ة˘يرود ر˘ثإأو ر˘ي˘ها˘ط˘لأ ة˘ن˘يد˘م˘ب
نود ير˘ح˘ب د˘ي˘صص ة˘ي˘قد˘ن˘ب ةزا˘ي˘ح ة˘م˘ه˘ت˘ب صصخ˘صش
دع˘ب ة˘ي˘قد˘ن˘ب˘لأ هذ˘ه عا˘جر˘ت˘صسأ ىر˘ج د˘قو ، ة˘صصخر
هل حمصست ةصصخر ىلع اهبحاصص رفوت مدع نم دكأاتلأ
تاهجلأ ىلع هتلاحأ مت˘ت˘ل ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسأ وأأ ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ب
ينعملأ ىلع ةيلام ةمأرغ طيلصست مت ثيح ةيئاصضقلأ

.ةروكذملأ ةيقدنبلأ ةرداصصم عم
دوعصسم . م

ةدحإو ةلئاع نم دإرفأإ3  ةاجن
ةنيطنسسقب زاغلاب مهقانتخإ دعب

ءاطع نب ةيندملأ ةيامحلل ةيصسيئرلأ ةدحولأ تلخدت
دودح يف ،بور˘خ˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب ف˘ير˘صشلأ د˘م˘ح˘م ه˘ل˘لأ

61 مقر ةيرأوجلأ ةدحولاب ةقيقد94 و81 ةعاصسلأ

يلع ةديدجلأ ةن˘يد˘م˘لأ20 مقر ينكصسلأ ع˘م˘ج˘م˘لأ

،ىثنأأ صسنج نم اياحصض30 فاعصسإأ لجأأ نم ،يلجنم

ةلاح ي˘ف ،ة˘ن˘صس87 و13 نيب ن˘هرا˘م˘عأأ حوأر˘ت˘ت
ديصسكأأ يدا˘حأأ زا˘غ˘ل ن˘ه˘قا˘صشن˘ت˘صسأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن  نا˘ي˘ث˘غ
نهل تمدق ،نيأأ ءاملأ ناخصس نم ثعبنملأ نوبركلأ
ىفصشتصسم ىلإأ نمهلقن متو ناكملأ نيعب تافاعصسإ’أ
زاكعوب لامج            .يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملأ

صسماخلإ قباطلإ نم صصخسش طوقسس
ةنيطنسسقب زاجنإلإ روط يف ةرامعل

ةدحولل ةعباتلأ ةيندملأ ةيامحلأ تافاعصسإأ تلخدت
يلجنم يلعب فيرصشلأ دمحم هللأ ءاطع نب ةيصسيئرلأ

ةيبرغلأ ةعصسوتلاب  د75 و51 ةعاصسلأ دودح يف
ثداح لجأأ نم كلذ و يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملل
نم غلبي ركذ صسنج نم ““ر-ب““ ةيحصضلأ طوقصس

روط يف ةيانبل صسماخلأ قباطلأ نم ةنصس53 رمعلأ
ديكأات مت و ناكملأ نيعب يفوت ةيحصضلأ ،زاجنإ’أ

ىلإأ هلقن و ةيندملأ ةيامحلأ بيبط فرط نم هتافو
 .يلجنم يلع ىفصشتصسمب ثثجلأ ظفح ةحلصصم

زاكعوب لامج

جيريرعوب جرب

ةبعسشب ةقنتخم ةينيعبرأإ  فاعسسإإ
نامحد دلوأاب ةيلإدلإ

جر˘ب ة˘ي’و˘ل  ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘صصم تف˘ع˘˘صسأأ
نامحد د’وأ ةيدلب ةيلأد ةبعصشب ةقنتخم  جيريرعوب
اهقاصشنتصسأ ببصسب ةي’ولأ لامصش  ةرومز جرب ةرئأد
ةيلخ بصسحو. ةأافدملأ نم ةثعبنم ةقورحم تأزاغل
ىثنأأ صسنج نم ةقنتخملأ نإاف ةيريدملأ تأذل مÓعإ’أ

ةلاح يف و صسأأرلأ يف رأود اهل  ةنصس54 اهنصس
نيع يف ة˘ي˘لوأ’أ تا˘فا˘ع˘صسإ’أ ا˘ه˘ل تمد˘ق ةر˘ق˘ت˘صسم
أذه نامحد د’وأأ  ةدايع ىلإأ اهليوحت مت و ناكملأ

رذحلأ و ةطيحلأ يخوتب نطأوملأ ةيلخلأ تأذ تعدو
و تÓيصصوتلأ ةبقأرم و تويبلأ ةيوهت لÓخ نم
تماصصلأ لتاقلأ رطخ يدافتل تأزاغلأ فرصص تأونق

ىصسوم.ع
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ن˘م ةرا˘ج˘ح صسمأأ ة˘ل˘˘ي˘˘ل تط˘˘قا˘˘صست
طصسو˘ب ة˘ع˘قأو˘لأ تا˘ن˘كصسلأ نأرد˘ج
برق طبصضلا˘ب و ةد˘كي˘كصس ة˘ن˘يد˘م
عراصشلأ ىلع عقتل ةصضهنلأ ةيوناث
نوفاخي ناكصسلأ لعج ام، يصسيئرلأ

عراصشلأ ىلإأ نوجرخي و مهتايح ىلع
تا˘ن˘كصسلأ را˘ي˘ه˘نإأ أو˘ع˘قو˘ت ا˘مد˘ع˘˘ب
ةرأزغب تطقاصست راطمأ’أ نأأو اميصس

تايانبلأ ةيعصضو ديقعت نم ديزتل
ة˘يو˘ق حا˘ير بو˘ب˘هو ة˘˘كلا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘لأ

عراصشلاب تيبملأ نولصضفي مهتلعج
ىلإأ لوخدلأ نع لدب دربلأ طصسو
ىل˘ع ة˘ن˘مآأ د˘ع˘ت م˘ل ي˘ت˘لأ م˘ه˘لزا˘ن˘م
ةيلاتتملأ تأرايهنإ’أ لعف˘ب م˘ه˘تا˘ي˘ح
و ما˘ن˘ي Ó˘صسل˘˘صسم تح˘˘ب˘˘صصأأ ي˘˘ت˘˘لأ
ة˘ن˘يد˘م نا˘كصس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظ˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘صسي

84ـلأ لÓخ تدهصش يتلأ ةدكيكصس
تانكصسل تأرايهنأ ةدع طقف ةعاصس

تناك يتلأ نايلطلأ ة˘مو˘ح˘ب ة˘م˘يد˘ق
فطل ’ولو ظ˘ح˘لأ ن˘صسح˘ل ةر˘غا˘صش
ة˘˘يو˘˘ج˘˘لأ لأو˘˘حأ’أ ةءأدر و رد˘˘˘ق˘˘˘لأ
طقاصست ىدأأ ثيح ةثراكلأ تناكل
،ةراملأ نم عراصشلأ ولخ ىلإأ راطمأ’أ

ةأذاحمب عراصشلأ قيوطت مت أروف و
نم ناكصسلأ عنم˘ل ة˘صضه˘ن˘لأ ة˘يو˘نا˘ث
Óجاع Óخدت نورظتني اميف رورملأ

بق˘ع ر˘مأأ يذ˘لأ ة˘ي’و˘لأ ي˘˘لأو ن˘˘م
ةيصسمأأ نايلطلأ ةموح ةرامع رايهنإأ

رأد ىلإأ ةلئاع21 ليحرتب تبصسلأ
راظت˘نأ ي˘ف ر˘كا˘صس ةو˘خإ’أ با˘ب˘صشلأ
ميدقتو تانكصسلاب لاغصشأ’أ ءاهتنأ

ىرخأ ةلئاع53ةبأرق ليحرتب دوعو
لÓخ ه˘ثد˘ح˘ت ع˘م، صسي˘م˘خ˘لأ ل˘ي˘ب˘ق
نع دحأ’أ موي اهدقع ةيفحصص ةودن
تا˘ن˘˘كصسلأ ل˘˘ك ي˘˘ن˘˘طا˘˘ق ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت
و ءأر˘م˘ح˘لأ ة˘نا˘خ˘لأ ي˘ف ة˘ف˘ن˘صصم˘˘لأ
اهعوقو بن˘ج˘ت˘ل تا˘ن˘كصسلأ م˘يد˘ه˘ت
.ةراملأ صسوؤور قوف
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ن˘مأأ ح˘لا˘صصم تأدو˘ه˘ج˘م را˘طإأ ي˘ف

ةحصصلأ ةيا˘م˘ح˘ل ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و

تن˘˘كم˘˘ت ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘صسم˘˘لأو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ

ن˘˘مأ’ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘˘صضلأ

ةي’و نمأاب رصشع عباصسلأ يرصضحلأ

صصاخصشأأ30 فيقوت نم ةنيطنصسق

ام مهرامعأأ حوأرتت نÓفط مهنيب نم

يف مهطروتل ،ةنصس03 و71 نيب

ر˘˘ي˘˘غ˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘˘ح صضير˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق
رطخلل ةرصشابم ةيدصسجلأ ةمÓصسلأو
نم بجأولأ نيبلل دمعتملأ هكاهتناب
يتلأ ةمÓصسلأو طا˘ي˘ت˘حإ’أ تا˘ب˘جأو
لÓخ ميظن˘ت˘لأو نو˘نا˘ق˘لأ ا˘ه˘صضر˘ف˘ي
ةصسرام˘م ،ي˘ح˘صصلأ ر˘ج˘ح˘لأ تأر˘ت˘ف
ي˘˘ف د˘˘ي˘˘ق˘˘لأ نود يرا˘˘˘ج˘˘˘ت طا˘˘˘صشن
ىندأأ مأرتحأ مدع ،يراجتلأ لجصسلأ
ةيمأزلإأ مأرتحأ مدع ،ةفاظنلأ طورصش
تايثيح.ةقبصسملأ ة˘ق˘با˘ط˘م˘لأ ة˘با˘قر
تأذ ما˘˘ي˘˘ق ى˘˘لإأ دو˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لأ

ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ل تا˘يرود˘ب ة˘ح˘ل˘صصم˘لأ

ي˘˘ح˘˘ب موردو˘˘ب˘˘لأ قو˘˘صس ىو˘˘ت˘˘صسم

تنكم يتلأ ،مÓصسلأ دبع يصسقدلأ

ةثÓثلأ مهي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ ط˘ب˘صض ن˘م

لخأد يحلأ جاجد˘لأ ح˘بذ˘ب نو˘مو˘ق˘ي

طور˘صش ةا˘عأر˘م نود يرا˘ج˘ت ل˘ح˘م

مأرتحأ مدع أذكو ةيحصصلأ ةفاظنلأ

زجح متيل ،يحصصلأ رجحلأ تأرتف

ـب ةرد˘ق˘م˘لأو ة˘طو˘ب˘صضم˘لأ ة˘ع˘ل˘صسلأ

ءا˘صضي˘ب˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ ن˘م غ˘ل˘ك005

نم غلك24 ىلإأ ةفاصضإ’اب ،جاجد

نم اهفÓتإأ مت يتلأو ،مورفملأ محللأ

ة˘ير˘يد˘م˘ل صشغ˘لأ ع˘م˘ق نأو˘عأأ فر˘ط

م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و˘ل ةرا˘ج˘ت˘لأ

لامكتصسإ’ ةحلصصملأ ىلإأ مهليوحت

لامكتصسأ د˘ع˘ب ،ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ

زاجنإأ مت ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك

ق˘˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘ئأز˘˘ج تأءأر˘˘جإأ ف˘˘ل˘˘م

ةباينلأ مامأأ هبجومب أومدق نيينعملأ

 .ةيلحملأ

ةدكيكضسب تإرايهنلإ لضسلضسم رإرمتضسإ

عراسشلإ ىلإإ نوجرخي ناكسسلإ و ةسضهنلإ ةيوناث بناجب تانكسس نم ةراجح طقاسست

قيرطلإ ىلع ةعقإولإ و رتموليك7 يلإوحب نابلإ و ينب ةيدلب رقم نع ةديعبلإ دودغز ةفراط ةيئإدتبل يوبرتلإ مقاطلإ و ذيمÓتلإ ايموي ششيعي
..ششيغزم يديضس ةيدلب ىلإإ يدؤوملإ

مورفملإ محللإ و دضسافلإ جاجدلإ فÓتإإ مت امنيب

ةنيطنسسقب رطخلل صصاخسشألإ ةايح صضيرعت ةيسضق يف  صصاخسشأإ30  فاقيإإ
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دي˘صسلأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و ي˘لأو ر˘مأأ

ءاهنإاب ،ظيفحلأ دبع دمحأأ يصساصس

،ز˘يز˘عو˘ب ن˘ب د˘ي˘صشر د˘ي˘˘صسلأ ما˘˘ه˘˘م

،ةيراقعلأ ةلاكولل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ر˘يد˘م˘لأ

ينعملأ هلغصش يذلأ بصصنملأ وهو

نم نيع امدعب ،تأونصس عبرأأ ذنم

عيمصسلأ دبع ،قباصسلأ يلأولأ فرط

ةنصس نم رب˘م˘صسيد ر˘ه˘صش ،نود˘ي˘ع˘صس

رون قباصسلأ ريد˘م˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘خ،6102

يف هفلم ناك يذلأ ،غامدوب نيدلأ

.ةلأدعلأ

ديصسلأ نييعت مت قايصسلأ صسفن يفو

صسد˘˘ن˘˘ه˘˘م ،ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن ي˘˘لÓ˘˘˘ي˘˘˘ف

ة˘ح˘ل˘صصم صسي˘ئرو را˘طإأ ،يرا˘م˘ع˘˘م

بصصنم يف ،ءانبلأو ريمعتلأ ةيريدمب

ةيريدملأ هذه رييصستل ةباينلاب ريدم

ثع˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك رود ا˘˘ه˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
جيصسن قلخو ةي˘نأر˘م˘ع˘لأ ع˘يرا˘صشم˘لأ

ندملأ تابلطتمو ىصشامتي ينأرمع
تاطلصسلأ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ةد˘يد˘ج˘لأ
ة˘ي’و˘لأ ا˘ه˘صسأأر ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ
م˘صضي يذ˘لأ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ا˘˘هزا˘˘ه˘˘ج˘˘ب
ةمهم نوكتصسو ،تايريدملأ فلتخم
صسأأر ىلع ،يلÓيف نيدلأ رون ديصسلأ
،ةباينلاب اهنأأ مغر ،ةيراقعلأ ةلاكولأ
ة˘ل˘ط˘ع˘م˘لأ ع˘يرا˘˘صشم˘˘لأ ثع˘˘ب ةدا˘˘عإأ

ة˘لا˘كو˘ل˘˘ل ع˘˘فد ءا˘˘ط˘˘عإأ ة˘˘لوا˘˘ح˘˘مو
يف ’اعف اكرحم اهلعجو ةيراقعلأ
راظتنأ يف ،نكصسلأ عيراصشم عاطق
رأرقب ةصسصسؤوملأ هذهل ريدم ميصسرت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يزو ن˘˘˘˘م يرأزو
صصني امل اقفو ةيلحملأ تاعامجلأو
نيمئاقلأ بيصصنت يف نوناقلأ هيلع
ى˘ل˘ع ،بصصا˘ن˘م˘لأ هذ˘ه ل˘ث˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
نيعي يذلأ ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب ر˘يد˘م˘لأ صسكع
.ةي’ولأ يلأو نم رأرقب

ةنيطنسسقب ةباينلاب ةيراقعلإ ةلاكولإ ريدم ماهم ءاهنإإ
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يف ،ةنتاب ةي’و نمأ حلاصصم تفقوأأ

صصاخصشأأ40 نيتلصصفنم نيتيلمع
ةيدق˘ن قأروأ لوأد˘ت ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل
يهو ،تأردخملأ ةزايح أذكو ةروزم
رصصانع امهب تماق ناتللأ ناتيلمعلأ
يعرصشلأ ريغ راجت’أ ةحفاكم ةقرف

ر˘ثإأ ،ة˘ي’و˘لأ ن˘مأا˘˘ب ،تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لا˘˘ب
اه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘ت ةدرأو تا˘مو˘ل˘ع˘م
ة˘ب˘كر˘˘م د˘˘جأو˘˘ت˘˘ب ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ تأذ
ى˘ل˘ع جأرو˘فأأ كرا˘ب ي˘ح˘ب ة˘ي˘حا˘ي˘صس
حر˘ط˘ب نو˘مو˘ق˘ي صصا˘خ˘صشأ ا˘ه˘ن˘˘ت˘˘م
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لا˘˘ب ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن قأروأأ

تأءأر˘˘ج’أ ذا˘˘خ˘˘تأ م˘˘ت ن˘˘يأأ ،ةروز˘˘م
فيقوت نم تنكم يتلأو ،ةمزÓلأ

تامولعملأ اهنأاصشب درأولأ ةبكرملأ
نم ناغل˘ب˘ي نا˘صصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م ى˘ل˘ع

ىد˘لو ،ة˘ن˘صس43 و23 ر˘م˘ع˘لأ
غلبم ىلع اه˘ل˘خأد˘ب ر˘ث˘ع ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت

جد0001 ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م جد00019
˘˘ما˘˘قرأ’أ صسف˘˘ن˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ح ةروز˘˘˘م
رصصانع تنكمت امك   .ةيلصسلصستلأ
نيصصخصش في˘قو˘ت ن˘م ة˘قر˘ف˘لأ تأذ

نم ناغلبي جأروفأأ كراب يحب نيرخآأ

ددصصب اناك ةنصس64 و93 رمعلأ
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘كل ع˘˘ي˘˘ب ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص د˘˘ق˘˘ع
رثع امهصشي˘ت˘ف˘ت ىد˘لو ،تأرد˘خ˘م˘لأ

نم ا˘مأر˘غ041 ىلع ا˘م˘ه˘تزو˘ح˘ب
لبق أذه ،اهزجح مت جلاعملأ فيكلأ
˘ما˘مأأ م˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ م˘يد˘ق˘ت م˘ت˘ي نأأ
.ةيلحملأ ةباينلأ

ةلضصفنم ةيلمع يف تإردخم ىلإإ ةفاضضإلاب

ةنتابب ةروزم جد0001 ةئف نم جد0009 قوفي غلبم زجح
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م˘ه˘نأا˘ب نو˘ج˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ د˘˘كأأ ثي˘˘ح
سضع˘ب˘لأ ل˘ي˘حر˘ت حأر˘ت˘˘قأ نو˘˘صضفأر
رهصشأأ ةثÓث ةياغ ىلإأ سضعبلأ ءاقبإأو
ةمحتقملأ تÓئاعلأ جأرخإأ لجأأ نم
ي˘ف ه˘نأأ را˘ب˘ت˘عأ ى˘ل˘ع م˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصسل
يف مهجأرخإأ نكمي ’ نهأرلأ تقولأ
نوجتحملأ د˘كأأ ا˘م˘ك ءا˘ت˘صشلأ ل˘صصف
حأر˘˘ت˘˘ق’أ ا˘˘صضيأأ نو˘˘صضفأر م˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘كصس م˘˘ه˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ

نأأ ىلع تقؤوم لحك ةصسوتيلاكلاب
مهليحرت متي هنأاب دهعت مهؤواطعإأ متي
ءا˘ت˘صشلأ ل˘صصف د˘ع˘ب م˘ه˘تا˘ن˘كصس ى˘لإأ

نيكصسمتم ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ نإا˘ف أذ˘ه˘لو
رأرق م˘ه˘يد˘ل نأأ ة˘صصا˘خ م˘ه˘تا˘ن˘كصسب
د˘˘˘يد˘˘˘صست˘˘˘ب أو˘˘˘ما˘˘˘قو ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس’أ
نم ةدافتصسÓل ةمزÓلأ تاقحتصسملأ
امك يعام˘ت˘ج’أ يرا˘ج˘يإ’أ ن˘كصسلأ

كلت درطب ما˘ي˘ق˘لأ ةرور˘صضب أو˘ب˘لا˘ط
ةئيهتلأ لاغصشأأ لامكتصسأو تÓئاعلأ
اهب مدعنت تانكصسلأ كلت نأ’ أرظن

ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م˘˘لأ تا˘˘يرور˘˘صضلأ م˘˘هأأ
˘ما˘ي˘ق˘لأو ءا˘م˘لأو زا˘غ˘لأو ءا˘بر˘˘ه˘˘كلأ
مهو ةمزÓلأ تÓي˘صصو˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ب
ةياغ ىلإأ ةرتفل راظتنÓل نودعتصسم
ديدحتب أوبلاطو لاغصشأ’أ لامكتصسأ

ى˘لإأ م˘ه˘ل˘˘ي˘˘حر˘˘ت˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر د˘˘عو˘˘م
كلت درط رأرق ديصسجتو مهتانكصس
نع نينلعمو ةمح˘ت˘ق˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

ةليدب˘لأ تا˘حأر˘ت˘ق’أ ل˘كل م˘ه˘صضفر
عم اهدي˘صسج˘ت بج˘ي لو˘ل˘ح˘لأ كل˘تو
ةم˘ح˘ت˘ق˘م˘لأو ة˘بو˘كن˘م˘لأ تÓ˘ئا˘ع˘لأ

.م˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘ح ن˘˘˘م تصسي˘˘˘ل تا˘˘˘ن˘˘˘كصسل
تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ كل˘˘ت نإا˘˘˘ف ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘لو
˘مو˘ق˘ت ةر˘م ل˘˘ك ي˘˘ف ة˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لأ
را˘ح˘ت˘ن’أ ة˘لوا˘˘ح˘˘مو جا˘˘ج˘˘ت˘˘ح’ا˘˘ب
نيصضفأر تأرامعلأ قوف نم سضعبلأ

’ هنأأ ةصصاخ تانكصسلأ نم مهدرط
در˘ب˘لأ ن˘م م˘ه˘يوأا˘ي ا˘نا˘كم نو˘كل˘م˘ي
ن˘م تأءأر˘جإ’أ ذا˘خ˘تأ بج˘ي أذ˘˘ه˘˘لو
ريفوتو ةبوكنملأ تÓئاعلأ كلت لجأأ

تا˘ن˘كصسل˘ل ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘خإأو ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘كم
.اهب نكصسلأ نم اهباحصصأأ نيكمتو

مويلا نم ةيادب جوعم يح ينطاق ليحرت رارق دعب

مهتانكسسب نيبلاطمو ييجيبوأ’ا مامأا نوجتحي ةزارخ نكسس005 نم نوديفتسسملا
تازيهجتلا ببسسب تاونسسل رخأات هنيسشدت

بئارسضلل يراوجلا زكرملا حاتتفإا
 راجتلا ةاناعم يهني ينوبلاب

ينوبلأ ةيدلبب بئأرصضلل يرأوجلأ زكرملأ ،أرخؤوم ،حتتفأ

لامتكأ نم ني˘ت˘ن˘صس ة˘بأر˘ق د˘ع˘ب كلذو ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و

يذلأ رمأ’أ وهو هزيهجت ةيلمع رخأاتو هب لاغصشأ’أ

ةاناعم نآ’أ ىهنأأ هنأأ ريغ ،ةمدخلأ زيح هعصضو رخأأ

ةيريدملأ تقلطأأ.ءأوصس دح ىلع راجتلأو نيفظوملأ

نم ددع ةيصضاملأ تأونصسلأ لÓخ بئأرصضلل ةماعلأ

ىلع بئأرصضلأ حلاصصم لكايه نيصسحتل عيراصشملأ

ةيرأوجلأ زكأرملأ رأرغ ىلع ،ةبانع ةي’و ىوتصسم

لاحرب ،راجحلأ ،ةبانع تايدلبب بئأرصضلل ةديدجلأ

تأءأرجإ’أ رخأات تفرع يتلأ زكأرملأ يهو ينوبلأو

اهعصضو ةيلمع رخأأ يذلأ رمأ’أ اهزيهجتب ةقلعتملأ

زكرملل ةبصسنلاب لاحلأ وه ام رأرغ ىلع ،ةمدخلأ زيح

يقب ام يذلأ ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب بئأر˘صضل˘ل يرأو˘ج˘لأ

بئأرصضلل ماعلأ ريدملأ نأأ مغر نيتنصس ةبأرقل اقلغم

سسرام رهصش ةمدخلأ زيح لخدي نأاب أودعو قباصسلأ

تأءأر˘˘جإ’أ قÓ˘˘طإأ ر˘˘خأا˘˘ت نأأ ’إأ،8102 ةن˘صس ن˘م

يرأوجلأ زكرملأ نم لعج زيهجتلأ ةيلمعب ةقلعتملأ

ىهتنأ سسوباكلأ أذه نأأ ريغ ،حور Óب لكيه درجم

زيح هعصضوو هزيهجت ةيلمع مامتإأ دعب كلذو أرخؤوم

نييداصصتق’أ نيلماعتملأو را˘ج˘ت˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘مد˘خ˘لأ

يذلأ قباصسلأ زكرملأ يف نيرمأ’أ نوناعي أوناك نيذلأ

لابقتصس’أ ةيحان نم ةنصسح فورظ رفوي نكي مل

نييداصصتق’أ نيلماعتملأو راجتلأ تÓماعم ءاهنإأو

رمأ’أ وهو تأزيهجت مد˘قو ه˘م˘ج˘ح ر˘غ˘صصل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب

نأأ ريغ ،نيفظوملأ ىلع اصضيأأ بلصسلاب سسكعنأ يذلأ

هنأأ رابتعاب لكاصشملأ هذه ىلع ىصضق ديدجلأ زكرملأ

تأز˘ي˘ه˘ج˘ت ه˘ي˘ف ر˘فو˘ت˘تو ق˘بأو˘ط ةد˘ع ن˘م نو˘˘كت˘˘ي

ةديدج˘لأ ة˘يرأو˘ج˘لأ ز˘كأر˘م˘لأ نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘ير˘صصع

تÓماعملأ ةفاك يف ةنمقرلأ ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ك د˘م˘ت˘ع˘ت˘صس

يف بئأرصضلل ةماعلأ ةيريدملأ هتدكأأ امل اقفو كلذو

ىلع لوعت ةريخأ’أ هذه نأأ رابتعاب ،ةبصسانم نم رثكأأ

ة˘يدودر˘م˘لأ ن˘ي˘صسح˘ت ل˘جأأ ن˘م ز˘كأر˘م˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م

.ةيبيرصضلأ

h. g`

 ربمسسيد13 موي يهتني ةسصاخلا ةسسسسؤوملا دقع

ةسسارح نوع001 نم رثكأا
ةعماجلا يف ةلاطبلاب نوددهم

نيلماعلأ يجراخلأ نمأ’أ نأوعأأ سسمأأ ةحيبصص مظن

ةعماجب ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ با˘ط˘قأ’أ ط˘ي˘ح˘مو ل˘خأد˘م ي˘ف

ةفقو رامع يديصسو ينوبلأ يف ةبانعب راتخم يجاب

بطقلأ نم برقلابو ةبانع ةي’و رقم مامأأ ةيجاجتحأ

تاهجلل مهلاغصشنأ عفر لجأأ نم ينوبلأ يعماجلأ

ي˘ف م˘ه˘جا˘مدإأ ةرور˘صضب أو˘ب˘˘لا˘˘ط ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ةكرصش ءاطغ تحت نولمعي مهنأأ ةصصاخ مهبصصانم

ةعماج عم ةدقاعتملأ «3p 3f» ةصصاخلأ ةصسأرحلأ

نم ةصصقانملاب ترفظ يتلأو ةبانعب راتخم يجاب

يراجلأ ربم˘صسيد13 موي اهدقع يهت˘ن˘ي˘صسو ،ل˘ب˘ق

فواخم نم دأز ام وهو ىرخأأ ةكرصش اهلحم لحتصسو

فصشكو ،ةصسأرح نوع101 مهددع غلابلأ لامعلأ

يف ةربخ نوكلمي مهنأأ «ةعاصس رخآأ» ل مهنم سضعبلأ

نييعماجلأ ةبلطلأو نيميقملأ ة˘ب˘ل˘ط˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لأ

نم ةريطخ تأءأدت˘ع’ أو˘صضر˘ع˘ت ن˘م ى˘ت˘ح د˘جو˘يو

ءانثأأ يعماجلأ مرحلأ نم برقلاب نيلوهجم فرط

ءانبأأو تÓئاع مهيدل مهتيبلاغ نأأ أوفاصضأو ،مهلمع

ةرورصضب أوبلاطو ،رخآأ قزر ردصصم نوكلمي ’و

ربتعي لمعلأ نع مهفيقوت نأأ أوربتعأو مهل لح داجيإأ

هذه يف ةصصاخ مهقح يف ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘م˘ير˘ج ة˘با˘ث˘م˘ب

نأأ أوفاصضأو ،انوروك سسوريف يصشفت لظ يفو ةرتفلأ

ثيح ةديهز اهنولا˘ن˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ه˘صشلأ رو˘جأ’أ ى˘ت˘ح

اهعفر متو جد00061 ةميق ىلع نولصصحتي أوناك

لا˘م˘ع˘لأ نا˘كف ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘˘ل ،جد00081 ى˘لإأ أر˘خؤو˘م

.ةنصس لك ةديدج دوقع ىلع نوعقوي
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تط˘قا˘صست ي˘ت˘˘لأ را˘˘ط˘˘مأ’أ تدأز
مايأ’أ يف ةبانع ةي’و ىلع ةرأزغب
تويبلأ ينطاق ةاناعم نم ةريخأ’أ
كل˘˘ت رأر˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘صضو˘˘˘ف˘˘˘لأ
«ني˘صسح ة˘ع˘م˘ج» ي˘ح˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ
اهينكاصس عفد ام وهو ينوبلأ ةيدلبب
ةيلح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسل˘ل ءأد˘ن ه˘ي˘جو˘ت˘ل
ليجعتو ةمحرلأ نيعب مهيلإأ رظنلل
ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل م˘ه˘تا˘ب˘ل˘˘ط ة˘˘صسأرد
رخآأ» ترأز.يراجيإأ يمومع نكصس
،يراجلأ عو˘ب˘صسأ’أ ع˘ل˘ط˘م ،«ة˘عا˘صس
«نيصسح ةع˘م˘ج» يو˘صضو˘ف˘لأ ي˘ح˘لأ
ءأدنل ة˘ي˘ب˘ل˘ت كلذو ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب˘ب

انل أوهجو نيذلأ هناكصس نم أددع
فورظلأ ىلع فوقولأ لجأأ نم ءأدن
نوصشيعي يتلأ ةب˘ع˘صصلأ ة˘ي˘صشي˘ع˘م˘لأ
راطمأ’أ اهتبوعصص تدأز يتلأو اهيف
˘ما˘يأ’أ ي˘ف ةرأز˘غ˘ب تط˘قا˘صست ي˘ت˘˘لأ
دربلأ ةجوم ىلإأ ةفاصضإ’اب ةريخأ’أ
رخآأ» تفقو ثيح ،ا˘ه˘ت˘ب˘حا˘صص ي˘ت˘لأ
ام لقأأ ةيصشيعم فورظ ىلع «ةعاصس
ةيناصسنإأ ريغ اهنأاب اهنع لاقي ام لقي

لوأاف ،اهفصصو نع تاملكلأ زجعتو
ىلإأ جولولأ نع هابتن’أ ريثي ءيصش
رصصاح˘ت ي˘ت˘لأ لا˘حوأ’أ ثي˘ه ي˘ح˘لأ

خأوكأ’أ وأأ ةيوصضوفلأ تويبلأ هذه
نا˘كصسلأ ل˘ق˘ن˘تو ر˘ي˘ب˘ع˘ت˘˘لأ ح˘˘صص نإأ

وأأ مه˘لزا˘ن˘م ى˘لإأ لو˘صصو˘ل˘ل ا˘هر˘ب˘ع
را˘ط˘مأ’أ ها˘ي˘م نأأ ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م
ن˘كا˘مأ’أ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ ي˘ف ط˘ل˘ت˘خ˘˘ت
ةجيتن ةرذقلأ هاي˘م˘لا˘ب ي˘ح˘لأ ط˘صسو
نأأ رابتعاب يحصص فرصص ماظن مدع
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب نا˘˘كصسلأ هد˘˘ي˘˘صش ي˘˘ح˘˘لأ
لعج يذلأ عصضولأ ام وهو ةيوصضوف
لكصشب رثاكتت سضرأوقلأو نأدرجلأ

،يو˘صضو˘ف˘لأ ي˘˘ح˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘ف تف’
ر˘˘طا˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م دأز يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ
يحلأ أذه ناكصسب ةقدحملأ ةيحصصلأ
ديدعلأ مايق ىلع اصضيأأ انفقو يذلأ

مهتويب فقصسأأ ع˘ي˘قر˘ت˘ب ه˘نا˘كصس ن˘م
كيتصسÓبلأ لامع˘ت˘صسا˘ب ة˘يو˘صضو˘ف˘لأ

برصست لكصشم ىلع ءاصضقلل كلذو
لÓخ نمو أذه ،مهتويب ىلإأ هايملأ

هذه ينطاق نم ديدعلأ عم انثيدح
يه ةجاحلأ نأأ ىلع أوعمجأأ تويبلأ
مهتاجوز ةقفر نكصسلل مهتعفد يتلأ

كلذو تو˘ي˘ب˘لأ هذ˘ه ي˘ف م˘ه˘لا˘ف˘طأأو
ريفوت ىلع ة˘ي˘لا˘م˘لأ م˘ه˘ترد˘ق مد˘ع˘ل
ة˘يا˘غ ى˘لإأ ق˘ق˘˘صش ءأر˘˘ك ف˘˘يرا˘˘صصم
ةيموم˘ع تا˘ن˘كصس ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘صسأ
دجو˘ي» :سسرا˘ف لا˘ق ثي˘ح ،ة˘يرا˘ج˘يإأ

ةلئاع008 نم رثكأأ يحلأ أذه يف
ةعمج» ـب يوصضوف˘لأ ي˘ح˘لأ ن˘ط˘ق˘ت

ءا˘صصحإأ ر˘˘خآأ بصسح كلذو «ن˘˘ي˘˘صسح
ة˘ن˘صس ي˘ف ي˘نو˘ب˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ه˘ب تما˘˘ق

ر˘ه˘صشأأ ذ˘ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘ن،9102
ىلع ن˘كصسلأ ة˘ن˘ج˘ل كر˘ح˘ت ة˘ل˘يو˘ط
ل˘جأأ ن˘م ي˘˘نو˘˘ب˘˘لأ ةر˘˘ئأد ىو˘˘ت˘˘صسم
انتدافتصسأ ليجعتو انتيعصضو ةصسأرد
نم انجأرخإأو ةيمومع تانكصس نم
سشي˘ع˘ن ي˘ت˘لأ ة˘يرز˘م˘لأ ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ
نع يحلأ ناكصس ثدحت امك ،«اهيف
ىوتصسم ىلع تافلملأ ةصسأرد فقوت
يتلأ كلت دنع تفقوت نكصسلأ ةنجل

سصوصصخب امأأ،2102 ةنصس تعدوأأ
ةيوصضوفلأ تويبلاب سضعبلأ ةرجاتم
ا˘ه˘لÓ˘غ˘ت˘صسأ وأأ ا˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب لÓ˘˘خ ن˘˘م
،ةيموم˘ع تا˘ن˘كصس ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل

ةيدلب حلاصصم نأأ انه أوراصشأأ ثيح

نم ليرفأأ رهصش يف تماق ينوبلأ

اتيب03 م˘يد˘ه˘ت˘ب9102 ةنصس
كلذو «نيصسح ةعمج» يف ايوصضوف
ل˘كصشي ي˘ح˘لأ أذ˘ه ح˘ب˘˘صصأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب

ةيلحملأ تاط˘ل˘صسل˘ل أر˘ي˘ب˘ك ا˘عأد˘صص
قبصس هينطاق نأأو اصصوصصخ ،ينوبلاب
تافقو˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ م˘ه˘ل
لب ،ةرئأد˘لأ ر˘ق˘م ما˘مأأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ

دح ىلإأ7102 ةنصس رمأ’أ مهب لصصو

61 م˘قر ي˘ن˘طو˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ق˘˘ل˘˘غ

سسيراتم˘لأو تÓ˘ج˘ع˘لأ لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ما˘غرإ’
يذلأ تقولأ ي˘ف ،م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ة˘ي˘ب˘ل˘ت
عيزوت نأاب ةرئأدلأ حلاصصم هيف دكؤوت
باح˘صصأأ ةد˘ئا˘ف˘ل نو˘كي˘صس نا˘كصسلأ
،طقف ةيصصحملأ ةيوصضوفلأ تويبلأ
يحلأ ناكصس هجو ،عصضولأ أذه مامأأ
ءأدن «نيصسح ةعمج» ـب يوصضوفلأ
تافتل’أ لجأأ نم ةبانع يلأو ىلإأ
ةمحرلأ نيعب مهذخأأو مهتيعصضو ىلإأ

مه˘لا˘ف˘طأأ م˘ل˘حو م˘ه˘م˘ل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘تو
ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي ن˘˘كصس ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘صس’ا˘˘ب

.مهتمأرك

مهتافلم جلاعت ىتح نكسسلا ةنجل كيرحتل يلاولا نودسشاني

تاطلسسلا نم ةتافتلإا رظتنت «نيسسح ةعمج» ـب يوسضوفلا يحلا يف ةلئاع008 نم رثكأا
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ةدحو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ تن˘ل˘عأأ
يف بذبذت كانه نوكيصس هنأاب ةبانع
برصشلل حلاصصلأ ءاملأ عيزوت جمانرب
أذه سصوصصخب انايب تردصصأأ دقو
عيزوت سصوصصخب لصصاحلأ بذبذتلأ
فلتخمب برصشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلأ ها˘ي˘م˘لأ
رمأ’أ قلعتيو ةي’ولأ تايدلبو ءايحأأ

ة˘با˘ن˘ع˘ل ىر˘ب˘كلأ تا˘يد˘ل˘˘ب5 ـب
ي˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأو يد˘˘˘يأر˘˘˘صس سصخأ’ا˘˘˘بو
تعجرأأ دقو رامع يديصسو راجحلأو
عافترأ ىلإأ ببصسلأ هايملل ةيرئأزجلأ

ة˘صسكا˘م د˘صس ها˘ي˘م ر˘كع˘ت ىو˘˘ت˘˘صسم
تا˘ي˘م˘كلأ ط˘قا˘صست ءأر˘ج فرا˘ط˘لا˘ب
˘ما˘يأ’أ ي˘ف را˘ط˘˘مأ’أ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه˘˘لأ
ةجلاعملأ ةيلمع بعصص امم ةطرافلأ

رأرقتصسأ لاح عيزوتلأ دوعي نأأ ىلع
ة˘صسكا˘˘م د˘˘صس ها˘˘ي˘˘م ر˘˘كع˘˘ت ة˘˘ب˘˘صسن
انلصصتأ عوصضوملأ نع راصسفتصسÓلو
هايملل ةيرئأزجلل مÓعإ’اب ةفلكملاب
ةرت˘ف د˘يد˘ح˘ت ن˘كم˘ي ’ ه˘نأا˘ب تد˘كأأ
مهو دصسلأ هايم ركعتل أرظن بذبذتلأ
سضفخن˘ي ا˘مد˘ن˘عو ه˘ت˘ب˘قأر˘م دد˘صصب
حلاصصم عيطتصست ر˘كع˘ت˘لأ ىو˘ت˘صسم
ةجلاعمب ما˘ي˘ق˘لأ ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ةدوعلأو ةجلاعملأ ةطحم ربع هايملأ

ثيح .ةيداع ةق˘ير˘ط˘ب ع˘يزو˘ت˘لأ ى˘لإأ

دوزتلأ ةيلمع نأاب ةثدحتملأ تدكأأ

يذلأ ةيفاصشلأ دصس نم هايملاب ايلاح

اصضيأأ أركعت تدهصش ههايم اصضيأأ وه

حلاصصملأ تعاطتصسأ فيفخ هنكلو

هايملأ نكلو ةجلاعملأو هيف مكحتلأ

بذبذتلأ ثدح أذهلو ةليلق ةعزوملأ

داتعملا˘ك سسي˘لو ف˘ي˘ف˘خ ع˘يزو˘ت˘لأو

نم ديزمللو رمأ’أ أذه سصوصصخبو

عيزوتلأ جما˘نر˘ب لو˘ح تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ح˘لا˘صصم تع˘صضو د˘˘ق˘˘ف

3951 ر˘˘صضخأ’أ ط˘˘خ˘˘لأ ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

ا˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز فر˘˘صصت تح˘˘˘ت ع˘˘˘صضوو

لاصصت’أ مهنكمي نيذلأ نينطأوملأو

م˘قر˘لأ أذ˘ه˘˘ب تبا˘˘ث˘˘لأ ف˘˘تا˘˘ه˘˘لأ ن˘˘م

فلتخ˘م ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لأو ر˘صضخأ’أ

عيزوت جمانربب ةصصاخلأ تامولعملأ

ردا˘صصم˘لأ تأذ تد˘كأأ ا˘م˘ك ها˘ي˘˘م˘˘لأ

دعب يناث نايب رأدصصإاب موقتصس اهنأاب

ركعتلأ ىوتصسم سضافخنأ نم دكأاتلأ

متي يذلأ ةصسكام دصس ىوتصسم ىلع

يف ههاي˘م ن˘م ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و د˘يوز˘ت

.قح’ تقو

راطمأ’ا ءارج ةسسكام دسس هايم ركعت ببسسب

تايدلب5 ـب هايملا عيزوت يف بذبذت ثودح نع نلعت  هايملل  ةيرئازجلا

تÓئاعلا درط رارق ديسسجتب نيبلاطم ييجيبوأ’ا رقم مامأا ةيجاجتح’ا مهتكرح ةزارخب نكسس005 ةسصح نم نوديفتسسملا سسمأا لقن
ردقملاو نيديفتسسملاو تانكسسلا باحسصأا نم سضعبلا ليحرت ةيئ’ولا تاطلسسلا تررق نأا دعب ةسصاخو8102 ةنسس ذنم مهتانكسسل ةمحتقملا

.ةمحتقملا ريغ مهتانكسس ىلإا ةلئاع45 يلاوحب مهددع

عاطقلا لامع بلاطم ةيبلت يف اهلطامت ببسسب

ةيلوؤوسسملا ةرازولا لمحي ينهملا نيوكتلا لامعل يئ’ولا قيسسنتلا بتكم
بلاطمو ت’اغصشنأ سصوصصخب انايب نييرئأزجلأ لامعلل ماعلأ داحتÓل عباتلأ ينهملأ نيوكتلأ عاطق لامعل يئ’ولأ يقيصسنتلأ بتكملأ سسمأأ لوأأ ردصصأأ

ةجلاعم يف عأرصسإ’أو نيينهملأ ميلعتلأو نيوكتلأ عاطق لامعل يصساصسأ’أ نوناقلأ نع جأرفإ’أ يف ةيصصولأ ةرأزولأ لطامت يف اصساصسأأ ةلثمتملأ عاطقلأ لامع

ءأوصس ةيجوغأديبلأ ةصسدنهلأ يف سصصصختم ذاتصسأأ ةبتر ىلإأ2 ةجرد نيصصصصختملأ ةذتاصسأÓل ةيقرتلأ لاجم حتف أذكو نيدقاعتملأ نيينهملأ لامعلأ فلم
أذكو ةيقرتلأ لاجم حتف يف نييجوغأديبلأ نيينقتلأ نيدعاصسملأ بلاطم ةيبلت يف ةرأزولأ لطامت ىلإأ ةفاصضإ’اب ةبانع ةي’ول دهاعملأ وأأ نيوكتلأ زكأرمب
سصوصصخب ةيصصولأ ةرأزولأ مأزتلأ مدعو نيينهملأ لامعلأ ةصصاخ لامعلأ هاجت بصصنملأ لامعتصسأ يف نوفصسعتي نيذلأ ةينيوكتلأ تاصسصسؤوملأ ءأردم ريودت
يذلأو رداصصلأ نايبلأ بصسحب أذهو ت’اغصشن’أ هذه لح مدع تاعبت ةيصصولأ ةرأزولأ لمحي يقيصسنتلأ بتكملأ نإاف أذهلو اهيلع قفتملأ ةيئانثتصس’أ ةيقرتلأ

22 ءاثÓثلأ مويل فداصصملأ سسمأأ لوأأ نيوكتلأ عاطق لامعلل يئ’ولأ يقيصسنتلأ بتكملأ عامتجأ بقع هرأدصصإأ مت يذلأو هنم ةخصسن ةعاصس رخآأ تقلت

يئ’ولأ يقيصسنتلأ بتكملأ نإاف أذهلو اقباصس ةروكذملأو ةعوفرملأ بلاطملاب ريكذتلأ مت يرث سشاقن دعبو عاطقلأ لامع ت’اغصشنأ ةصسأردل0202 ربمصسيد

MƒQjá aÉQì.بلاطملأ كلت ةيبلت مدع تاعبت ةيصصولأ ةرأزولأ لمحي نيوكتلأ عاطق لامعل
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نو˘ت˘يز˘˘لا تيز را˘˘ع˘˘سسأا تل˘˘ج˘˘سس

ةريخألا ةرتفلا يف اسسوسسحم اعافترا

005 دحاولا رتللا رعسس ىدعت ثيح
ل˘سصو ا˘م˘ي˘ف، ةر˘سصع˘م˘لا ي˘ف را˘ن˘يد

جد058 ىلإا قاوسسألا يف رعسسلا
هذه ي˘ف ع˘جار˘ت˘لا اذ˘ه،د˘حاو˘لا ر˘ت˘ل˘ل
قلط˘ي تا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ةور˘ث˘لا

«ر˘˘سضخألا بهذ˘˘لا» م˘˘سسا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
ىدل ،ريبك حبر ردسصم ىلإا تلوحت
نولاتحي اوتاب نيذلا نيعئابلا سضعب

ع˘ي˘ب لÓ˘خ ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةسضهاب نام˘ثأا˘بو ة˘سشو˘سشغ˘م تو˘يز
فرعت ل مهنم ةريثك ةئف نأا ةسصاخ
نو˘ت˘يز˘˘لا تيز ن˘˘ي˘˘ب قر˘˘ف˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك
مهتجاح نكل، سشوسشغملا و يلسصلا
لغتسست يتلا ةيرورسضلا ةداملا هذهل
جÓع يفو روملا نم ريثكلا يف
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ت سضار˘˘˘˘˘ملا سضع˘˘˘˘˘ب
ىد˘بأا قا˘ي˘˘سسلا تاذ ي˘˘ف،ا˘˘ه˘˘ئار˘˘سشل
عا˘ط˘ق ي˘ف نو˘˘ط˘˘سشا˘˘نو نو˘˘عراز˘˘م
ر˘˘ي˘˘غ ا˘˘مؤوا˘˘سشت نو˘˘ت˘˘يز˘˘˘لاو تيز˘˘˘لا

لوسصح˘م ة˘يدودر˘م نأا˘سشب قو˘ب˘سسم
فرعي نأا رظتني يذلا ،يراجلا ماعلا
سضعبو خانملا لماع لعفب اعجارت
تر˘˘˘˘˘˘˘سضأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا سضار˘˘˘˘˘˘˘˘مألا
عا˘ف˘ترا او˘ع˘جرأا ا˘م˘ك،تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا˘ب
،ماعلا اذه نوتيزلا سصقن ىلإا رعسسلا
هدودرم سصق˘نو ه˘ئÓ˘غ ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ىت˘ح ل˘سصي ن˘ل ه˘نأا˘ب او˘ع˘قو˘ت ا˘م˘ك،
مسساوملا يف ةدجاوتملا ةيمكلا عبرل
دقف عناسصملا باحسصأا امأا، ةيسضاملا
ة˘ل˘ق ى˘لإا را˘ع˘سسألا عا˘ف˘ترا او˘ع˘˘جرأا
بابسسأا ةد˘ع˘ل ة˘ن˘سسلا هذ˘ه جو˘ت˘ن˘م˘لا

تايناكمإلا لÓ˘غ˘ت˘سسا مد˘ع ، ا˘ه˘ن˘م
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ب˘سسن ثي˘ح ةر˘فو˘ت˘م˘˘لا
ايونسس ةلغتسسم ريغ نوتيزلا راجسشأا
ةبوعسص و ،ةلماعلا ديلا ةلق ةجيتن
ة˘ي˘با˘غ˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘لا لو˘˘خد˘˘لا

ةر˘عو˘لا كلا˘سسم˘لاو تارد˘ح˘ن˘م˘˘لاو
با˘˘ي˘˘غ و ،لو˘˘˘سصح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل

رئا˘ط بار˘سسأا ة˘ه˘جاو˘م˘ل تاءار˘جإلا

لا˘˘م˘˘سش ن˘˘م ةر˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا روزرز˘˘˘لا

ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سش ى˘لإا  ا˘˘بوروأا

،نو˘ت˘يز˘لا ن˘م تا˘ي˘˘م˘˘ك كل˘˘ه˘˘ت˘˘سست

يتلا ةيخانملا تاريغتلا نع Óسضف

يف  نو˘ت˘يز˘لا ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ت تح˘ب˘سصأا

ر˘خآا بنا˘ج ن˘م،ةر˘ي˘˘خألا تاو˘˘ن˘˘سسلا

ب ةدايز نوتيزلا تيز راعسسأا فرعت

ةيسضاملا تاونسسلاب ةنراقم جد051

تيز راعسسأا عافترا نأا ءاربخ ىريو.

دق ،ةيلحملا قاوسسألا يف نوتيزلا

ى˘ل˘ع ن˘يرد˘سصم˘لا ظو˘ظ˘ح سصل˘ق˘ي

هاجت مهتامازتلاب ءا˘فو˘لا ن˘م م˘ه˘ت˘ل˘ق

اذ˘ه ح˘ت˘ف ا˘م˘ك.ن˘ئا˘بز˘˘لا تا˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ط

سشغلا ينهتمم مامأا بابلا عسضولا

مادختسساب،ةداملا هذه يف لياحتلاو

يف .مهتاجتنم جيورتل ةينونج قرط

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا بر˘˘عأا ر˘˘˘خآا قا˘˘˘ي˘˘˘سس

ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘سسا ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا

يف جّورت يتلا ةسشوسشغملا تويزلا

سضع˘˘ب او˘˘ل˘˘˘ّم˘˘˘ح ثي˘˘˘ح ، قاو˘˘˘سسألا
رسصاعملا كÓم وأا ،سسوفنلا فاعسض
،حبرلاو لاومألا ءارو نوثهلي نيذلا
سضع˘˘ب نأا اود˘˘كأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لا
ل او˘˘تا˘˘ب ر˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
ر˘سصع ل˘جأا ن˘م لا˘م˘لا نو˘سضا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
نم مهقح ذخأا نولّسضفي لب ،تيزلا
م˘˘ه˘˘نأا ثي˘˘ح ،رو˘˘˘سصع˘˘˘م˘˘˘لا تيز˘˘˘لا
بحا˘˘سص ع˘˘م تيز˘˘لا نو˘˘م˘˘سسا˘˘ق˘˘ت˘˘ي
ىلإا ىدأا ام،ةيمكلا بسسح نوتيزلا
را˘˘ع˘˘˘سسأل ي˘˘˘نو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لا عا˘˘˘ف˘˘˘ترلا
با˘ح˘سصأا سضع˘ب نأا او˘ع˘با˘تو.تيز˘لا
ةيلمع يف سشغلاب نوموقي رسصاعملا
نو˘ت˘يز˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ي ي˘˘ت˘˘لا ،ر˘˘سصع˘˘لا
لجأا نم قرطلا فلتخم لامعتسساب
نم ةريبك تا˘ي˘م˘ك ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا
ة˘ح˘سصب كلذ˘ب ن˘ي˘لا˘ب˘م ر˘ي˘غ،تيز˘لا
نعو .جوتنم˘لا ةدو˘جو كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
نوتيزلا تيزل نيينوناقلا ريغ ةعابلا
نأاب لوقلاب نينطاوملا دحأا عبات دقف
نوفيسضي مهف ،جرح لو ثّدح ءلؤوه

،ىر˘خألا بئاو˘سشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ل

لمعت˘سس˘ُت ىر˘خأا تو˘يز رار˘غ ى˘ل˘ع

ءا˘م˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،خ˘ب˘˘ط˘˘لا ي˘˘ف

ةحسصب نيلابم ريغ ةعونتم ريقاقعو

 .نطاوملا

تيز˘˘لا د˘˘ه˘˘سشت ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م

تويز فرط نم امحازت يرئازجلا

دقف كلذ مغر نكل ةيبرغمو ةيسسنوت

نأا ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ع˘˘م˘˘جأا

د˘حاو م˘قر ى˘ق˘ب˘ي ير˘ئاز˘ج˘لا تيز˘لا

ا˘م م˘غر ،ةد˘ي˘ج˘لا ه˘ت˘ي˘˘عو˘˘ن˘˘ل كلذو

ءÓغو سسوسسحم عافترا نم هدهسشي

غل˘ب يذ˘لا ،د˘حاو˘لا ر˘ت˘ل˘لا ر˘ع˘سس ي˘ف

فÓ˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ن˘˘سسلا هذ˘˘ه ه˘˘تورذ

ناك ا˘مد˘ع˘ب˘ف ،ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاو˘ن˘سسلا

007 ىلإا ارانيد056 نيب حوارتي

ار˘خؤو˘م ل˘سصو ،د˘ح ى˘سصقأا˘ك را˘ن˘يد

رارغ ىلع ،دحاولا رتلل058 ىلإا

ةيعونلاب ةفورعملا لج˘ي˘ج ة˘ق˘ط˘ن˘م

.نوتيزلا تيزل ةديجلا

جد008 ىدعت دحاولا رتللا رعشس

مؤواششت طشسو نوتيزلا تيز رعشس يف شسوشسحم عافترإا
يراجلا ماعلا ةيدودرم نأاششب

 جد072 ىلإا لشصو دحاولا مارغوليكلا رعشس

ءاشضيبلا موحللا راعشسأا عافترإا
ةنشسلا شسأار ةيششع

اعافترإا سسمأا ةبانعب ءاسضيبلا موحللا راعسسأا تدهسش

ةنسسلا سسأار ةي˘سشع ة˘ئز˘ج˘ت˘لا قاو˘سسأا ي˘ف ا˘ظو˘ح˘ل˘م

ىلإا دحاولا مارغوليكلا رعسس عفترإا ثيح ةيدÓيملا

ةاطغملا قوسسلل ةيناديم ةلوج بسسحو . جد072

هظحÓم تمت تابسصقملا نم ددعلو ةنيدملا طسسوب

ةلي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا˘ب ة˘نرا˘ق˘م جا˘جد˘لا را˘ع˘سسأا ي˘ف ةدا˘يز

ع˘جرأاو غ˘ل˘كل˘ل جد04 ى˘لإا ل˘سصت ةدا˘يز˘ب ة˘طرا˘˘ف˘˘لا

راعسسألا عافترإا ىلإا ةدايزلا هذه تابسصقملا باحسصأا

ايموي نوموقي نيذلا ةلمجلا راجتو نيعزوملا دنع

نيح يف ءاسضيبلا موحللاب ةيلحملا قوسسلا نيومتب

ة˘يدÓ˘ي˘م˘لا ة˘ن˘سسلا سسأار ى˘لإا بب˘سسلا ن˘ير˘˘خأا ع˘˘جرأا

نم ةبسسانملا هذه يف جاجدلا ىلع بلطلا ةدايزو

قايسس يفو . ةي˘با˘ن˘ع˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ل˘ب˘ق

نيعباتلا سشغلا عمقو ةباقرلا ناوعا لسصاوي لسصتم

فلتخم عم قيسسنتلاب ةبانع ةيلول ةراجتلا ةيريدمل

ةيرودلا ةب˘ق˘تر˘م˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘سصت˘خ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

موحل قيوسستل تلواحم يأا طابحإل تابسصقملل

.يرسشبلا كÓهتسسإÓل ةحلاسص ريغ ءاسضيب
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مهجّرخت ثوحب اوششقان نم مهنم

ارّخؤوم تاشصّشصختلا فلتخم يف

0008   حنمت ةبانع ةعماج
شسناشسيّللا ةبلطل جّرخت ةداهشش

رتشساملاو
ةبارق ةبانعب راتخ˘م ي˘جا˘ب ة˘ع˘ما˘ج ح˘لا˘سصم تح˘ن˘م

ر˘خ˘ت ةدا˘ه˘سش0008
ّ

ةر˘ت˘ف˘لا لÓ˘خ ا˘ه˘با˘ح˘سصأل ج

ثوحبلا ةسشقانم ةّيلمع نم ءاهتنإلا دعب ةريخألا

رتسساملاو سسناسسيّللا ةبلط نم ّلكل ةبسسنلاب اذهو

ة˘˘ن˘˘سسل ة˘˘ّي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسارد او˘˘˘ّم˘˘˘تأا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

قّلعتملا مه˘نا˘ح˘ت˘ما ي˘ف او˘قّو˘ف˘تو0202/9102

رخت ثوحب ةسشقانمب
ّ

،تاسصّسصختلا فلتخم يف مهج

ةبانع ةعماج سسيئر ىفن دقف لسصّتم قايسس يفو

«ةعاسس رخآا«ـل هثيد˘ح لÓ˘خ ع˘نا˘م د˘ّم˘ح˘م رو˘ت˘كّد˘لا

«تامول˘ب˘يد˘لا» ح˘ن˘م ة˘ّي˘ل˘م˘ع ي˘ف تار˘ّخأا˘ت لو˘سصح

ر˘خ˘ت˘م˘ل˘ل
ّ

يرادإلا همقاط ةقفر هرهسس ح˘سضوأاو ن˘ي˘ج

نم مهسصيلختو ةبلطلا عاسضوأا ليهسست يف جردنملا

اهنم ةّسصاخ مهفداسصت تناك يتلا ليقارعلا سضعب

رختملا تاداهسش حنمب ةقّلعتملا
ّ

اذه فيسضيل ،نيج

«تامولبيدلا» دادعإا ةّيلمع برق نع عبات هّنأا ريخألا

اهحنم لبق ةريسصق ةّينمز ةّدم يف اهؤواسضمإا ّمت يتلا

ةديدجلا ةوطخلا نع هتهج نم دّكأاو ،اهباحسصأل

حنم ةرورسضب ةقلعتملاو ةبانع ةعماج اهتّنبت يتلا

رختملل ةيعماجلا تاداهسشلا
ّ

،تارّخأات ريغ نم نيج

دهسش دق هقبسس يذلاو يسضاملا مسسوملا نأاو املع

تامد˘خ˘لا لا˘ج˘م ن˘ي˘سسح˘ت ثي˘ح ن˘م ة˘ي˘عو˘ن ةز˘ف˘ق

تراسص نيأا ،جرختلا تاداهسشب ةقلعتملا اهنم ةسصاخ

رخت˘م˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ح˘ن˘م˘ت ةر˘ي˘خألا هذ˘ه
ّ

ةرتف دعب نيج

رخت ثوحب مهتسشقانم نم ةزيجو
ّ

ةاعارمب كلذو مهج

دادعإا يف ةبانع ةعماج تاّيلك اهقرغتسست يتلا ةدملا

اوراسص نيذلا نيجرختملا ةبلطلل اهحنمو تاداهسشلا

خيرات دعب «مهتامولبيد» ىلع رّخأات نود نولسصحي

وأا سسناسسيللا يف ءاوسس مهثحب ةحورطأل مهتسشقانم

سسيئر ّنأا ىلإا ةراسشإلا ردجت ،هاروتكدلا وأا ريتسساملا

رخت نع فسشك ةعماجلا
ّ

بلاط0097 نم ديزأا ج

او˘سشقا˘ن ن˘ّم˘م ق˘با˘سسلا ي˘ع˘ما˘ج˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ

ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘˘سسأا ل˘˘ب˘˘ق م˘˘ه˘˘تا˘˘حور˘˘طأا

˘ما˘سسقأا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا تا˘سص˘ّسصخ˘˘ت˘˘لا

يجاب ةعماج حلاسصم لعج ام وهو ،ةعماجلا تايّلكو

ليهسست راطإا يف ةمزÓلا تاءارجإلا ذخّتت راتخم

ةّيلمعب موقتو عوسضوملا اذه يف ةبلطلا عاسضوأا

رختملل تاداهسشلا حنم
ّ

.نيج
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¯U¢. Ü

ي˘˘˘لاو˘˘˘لا سسمأا لوأا تع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا
عارذ ةيرادإلا ةعطاقم˘ل˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا

انكسسم817 يح ةيعمجب سشيرلا

لكاسشملا سضعب ىلإا قرطتلا مت نيأا
ىلع يحلا ناكسس اهنم يناعي يتلا

يف ةيمومعلا ةرانإلا لكسشم رارغ
قفارملا حتف ةرورسض، ماعلا قيرطلا
جمانرب، تقو برقأا ي˘ف ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يسشاسشوب تدكأا ثيح، هايملا عيزوت
ةرانإلا نأاو رمألاب ةيارد ىلع اهنأا
ةئيدرلا ةيعونلا نم ايلاح ةدجاوتملا
دحأا نييعت مت دقو ةيعمجلا بسسح،
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘˘لا

حاولألا عون نم ةرانإلا ةدمعأا عيمج
دو˘م˘ع بير˘ج˘ت طر˘سشب ة˘ي˘˘سسم˘˘سشلا

ى˘ق˘لو جا˘ي˘ت˘حلا ى˘ب˘ل نإا˘ف ة˘ن˘ي˘ع˘˘ك
اهلك ةقطنملا ممعتسس ناسسحتسسلا

لوا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ل˘ه˘م ة˘˘ي˘˘لاو˘˘لا تمد˘˘قو
ةرانإلا امأا، ريدقت ىسصقأاك نيرهسش

نيقرملل اهتعجرأا دقف ءايحألا لخاد

ا˘ه˘نأا لإا لد˘ع ة˘لا˘كو˘ل ن˘ي˘يرا˘ق˘˘ع˘˘لا

ريسصقت ثدح اذإا لخدتلاب تدهعت

حتف ة˘ي˘نا˘كمإا ن˘ع ا˘مأا، م˘ه˘فر˘ط ن˘م

ىوتسسم ىلع ةيندملا ةلاحلل قحلم

ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا ي˘ف ن˘˘كسسم0052

ةطب˘تر˘م ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا˘ف ن˘كم˘م ر˘ي˘غ

اذكو ةيلولا اهرفوت يتلا ةينازيملاب

ةرازولا يف اهل ةلوخملا حلاسصملا

عيزوت جمانرب سصوسصخ˘ب،ة˘ي˘سصو˘لا

ةسصاخلا ةسصحلا نأا تحسضوأا هايملا

فلأا51 سضرتفملا نم ةعطاقملل

5 ىلإا اهسصي˘ل˘ق˘ت م˘تو بع˘كم ر˘ت˘م

ةيناكمإا نإاف اذهل بعكم رتم فلآا

لك وأا موي لك قفدتت هايملا لعج

يلاحلا تقولا يف ةليحتسسم نيموي

نازخلا عورسشم ةلمكت راظتنا يف،

نأا نكمملا نم يذلا ديدجلا يئاملا

طبرب قلعتي اميفو،طغسضلا ففخي

ه˘نأا تد˘كأا ف˘تا˘ه˘لا ة˘كب˘سشب ي˘˘ح˘˘لا

طق˘ف ى˘ق˘ب˘ت˘يو ر˘مألا كراد˘ت م˘ت˘ي˘سس
لبق نم رفحلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل سصي˘خر˘ت˘لا

تايئاوهل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب و، لد˘ع ة˘لا˘كو
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب، لا˘ق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ة˘˘كب˘˘سش
سصيسصخت متف سسيليبوم لماعتملل

بي˘˘سصن˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘سضرأا ع˘˘˘ط˘˘˘ق سسم˘˘˘خ
بار˘ت ر˘ب˘ع ة˘عزو˘م ا˘ه˘ل تا˘˘ي˘˘ئاو˘˘ه
لاغسشألاو ةئيهتلا ىقب˘ي ة˘ع˘طا˘ق˘م˘لا

و، سسيلي˘بو˘م ة˘سسسسؤو˘م ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع
مدقتت مل يزاج لماعتملل ةبسسنلاب
امأا، لÓغتسسلا لجأا نم ةعطاقملل
دحاو يئاوه كانهف وديروأا لماعتملا

ةيدجلا مدع سسامتلاو فاك ريغ وهو
مت هنأا تعباتو،ةسسسسؤوملا بناج نم
ةلديسص تÓ˘ح˘م ة˘ع˘برأا سصي˘سصخ˘ت

ة˘ثÓ˘ثو لد˘ع ة˘لا˘كو تÓ˘ح˘م ر˘ب˘˘ع

ىقبتigpo تÓ˘ح˘م ي˘ف ة˘عزو˘م
نعو،ديفتسسملا قتاع ىلع ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ةبلا˘ط˘م˘لاو ل˘ق˘ن˘لا ل˘ئا˘سسو ل˘كسشم
ةيمومع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا ط˘خ لو˘خد˘ب

در ناك،ate ةبانع يرسضحلا لقنلا

ةسسسسؤوملل ةبسسنلاب، ةبدتنملا يلاولا

ATE يرسضحلا لقنلا ةي˘مو˘م˘ع˘لا

ةسسسسؤوملا ريدم عم ءاقل كانه ناك

ه˘ت˘سسسسؤو˘م ةر˘ي˘ظ˘ح نأا حر˘سص يذ˘لا

وهف دجو ام امأاو تÓفاحلل رقتفت

ر˘ي˘خألا اذ˘ه ل˘سسار ثي˘˘ح. ل˘˘ط˘˘ع˘˘م

ةيسصولا ةهجلل رمألا اذه نع يلاولل

ددج تÓفاحب ةسسسسؤوملا معد دسصق

اطخ11 اهل ةعطاقم˘لا نإا˘ف م˘ل˘ع˘ل˘ل،

اهميعدت متو ةسصاخلا تاسسسسؤوملل

ىلإا عومجملا لسصيل نيرخآا نينثاب

ن˘ع را˘سسف˘˘ت˘˘سسلا د˘˘ن˘˘عو، ط˘˘خ31

ي˘˘˘ح ة˘˘˘ط˘˘˘ح˘˘˘م ي˘˘˘ف ظا˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘كلا

ناكسسلا رطسضي امم نكسسم0052

اهل سصخرم ريغ تارايسسلا ءانتقل

ديدحت يف Óكسشم كانه نأا تحرسص

ةياهنلا ىلإا ةيادبلا نم ريسسلا طخ

ة˘ه˘ج˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب لوا˘ح˘ت˘سسو

ريسسلل نينثا نيطخ ثادحإا ةيسصولا

.طغسضلا فيفختل

 هايملا و لقنلا لكششم ىلإا ةفاشضإا

 يششاششوب ةلواط ىلع ششيرلا عارذ ـب انكشسم817 يحب ةيمومعلا ةرانإلا لكششم

 قاوشسألا وزغي ششوششغم نوتيز تيز ^



يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

87169ددعلا0202 ربمسسيد92 ءاثÓثلا
www.akhersaa-dz.com

دجضسمب  نيتداهضشلاب قطنت ةيلاطيإا
وزو يزيتب راكب يحب ناقرفلا

نا˘قر˘ف˘لا د˘ج˘صسم˘ب ا˘ه˘مÓ˘صسإا ة˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا سسمأا را˘˘ه˘˘ن تن˘˘ل˘˘عأا
دق و  وزو يزيتب ةديدجلا ةنيدملاب راكب يحب دجاوتملا
ىلإا ا˘˘ه˘˘م˘˘صسا لّو˘˘ح˘˘ت و ف˘˘ي˘˘ن˘˘ح˘˘لا ن˘˘˘يد˘˘˘لا كلذ˘˘˘ب تق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘عا
يذ˘لا ي˘مÓ˘صسإلا ن˘يد˘لا˘ب ا˘ه˘عا˘ن˘ت˘قا نأا˘ب ةد˘كؤو˘م«ر˘هو˘˘ج˘˘لا»
.ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي ا˘م ل˘ك˘ب ما˘ت˘لا ا˘ه˘عا˘ن˘ت˘قإا د˘ع˘ب ءا˘˘ج ،ه˘˘ت˘˘ب˘˘حأا

«يصسونصس عبرك» دجصسملا مامإا روصضحب نيتداهصشلاب تقطنو
نم ردحني يذ˘لا با˘ب˘صشلا د˘حأا ة˘جوز ة˘ي˘لا˘ط˘يإلار˘ب˘ت˘ع˘ت و
ىلإا اهلخدأاو ايلاطيإا يف اهب جوزت دق و وزو يزيت ةيلو
نيلصصملا نم ددع ربع دق .مÓصسإلا قنتعت ىتح رئازجلا

ةيلاطيإلا هذه قاحتلاب مهرثأات قيمع نع دجصسملا تاذب
اجاوفأا هللا نيد يف لوخدلا نإا اولاق و ،يمÓصسإلا نيدلاب
ه˘ل˘لا د˘ن˘ع ن˘يد˘لا نأا و ،ن˘ي˘م˘لا˘ع˘ل˘ل ل˘صسرأا مÓ˘صسإلا نأا د˘˘كؤو˘˘ي
ه˘ل˘لا لو˘صسر ة˘ن˘صس و م˘ير˘ك˘لا نآار˘ق˘لا ي˘ف ءا˘ج ا˘م˘˘ك ،مÓ˘˘صسإلا
. ميركلا

توملا قيرط

را˘ي˘صسلا ق˘ير˘ط˘لا زا˘ج˘نإل تفر˘صص ي˘ت˘لا ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا نأا م˘˘غر
ثداوح سضيفخت يف ةمهاصسملا اهنيب نم ناك برغ-قرصش
ىلع ايقيقح ارطخ لكصشي حبصصأا قيرطلا اذه نإاف ،رورملا
ببصسب كلذو ءاتصشلا لصصف يف اصصوصصخ ،نيقئاصسلا ةمÓصس
ىلإا ةفاصضإلاب عطاقملا نم ديدعلا يف هؤولمت يتلا رفحلا
ةهجلا لخدت نود عطاقملا نم ديدعلا يف تلفصسإلا ءارتها
.رمألا اذه ةجلاعمل ةيصصولا

ةروجهملا ققضشلا يح

دييصشت ةيرصشعلا لÓخ ةبانع ةيدلبب ىصسيع يديصس يح فرع
نأا ريغ ،ةيلبج ةقطنملا نأا مغر ةيراقعلا تايقرتلا نم ديدعلا

مل نم اهنمف ،ةغراف تحبصصأا ةريخألا هذه يف تانكصسلا تارصشع
كانه نأا امك ،اهل لاقتنلا اهكÓم سضفرو تعيب يتلا اهنمو عبت
ةريبكلا ةلزعلا ببصسب كلذو اهققصش ةرجه تراتخا ىرخأا ةئف
نم ديدعلا هصصقنت يذلا ىصسيع يديصس يح اهيف دجاوتي يتلا
.سسرادملا بايغو ةرعولا هكلاصسم ىلإا ةفاصضإلاب تامدخلا

ةفيزم ةيكيرمأا ةيركضسع
بابضش ىلع لاتحت

!نييرئازج
،سسادر˘مو˘ب˘ب ة˘ن˘صشخ˘لا سسي˘م˘خ ة˘م˘ك˘ح˘م˘ب ل˘˘صصف˘˘ت

ع˘˘ئا˘˘قو ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي ي˘˘ئا˘˘صضق ف˘˘ل˘˘˘م ي˘˘˘ف ما˘˘˘يأا لÓ˘˘˘خ
طروت ،لايتحلاو بصصنلا ةحنجب قلعتت ةريطخ
ة˘ي˘لا˘˘م ة˘˘ي˘˘صسن˘˘ج ن˘˘م ة˘˘قرا˘˘فأا ا˘˘يا˘˘عر ثÓ˘˘ث ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
يف ةيدنج ةفصص تلحتنا ةينيثÓث ةاتف مهدوقت
ةيركصسع ةمهم يف اهنأا تعداو يكيرمألا سشيجلا

نم نكمتت ىتح ،ايروصس يف لاتقلا لقاعم هاجتاب
غلابم اياحصضلا تارصشع بلصسل ماكحإاب اهكابصش بصصن
ةبع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ل˘يو˘ح˘ت را˘طإا ي˘ف ة˘م˘خ˘صض ة˘ي˘لا˘م
تعا˘ط˘ت˘صسا ،«ي˘لو˘ك ا˘نو˘ج» ة˘م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا.ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا˘˘ب
لا˘ح˘ت˘نا لÓ˘خ ن˘م با˘ب˘صشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا˘ب عا˘˘ق˘˘يإلا

سساصسأا ىلع ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ربع اهاياحصض دايطصصا نم نكمتت ىتح ،ايروصس يف طصشنتو يكيرمألا سشيجلا يف ةيدنج ةفصص
ةيلمعلا ليصصافت نعو .ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘ت ا˘ه˘نو˘ك ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت ي˘ف بغر˘تو ة˘ب˘ع˘صصلا ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م كل˘م˘ت ا˘ه˘نأا
راوزلا باب ةقطنم يف ادعوم دد˘ح˘ت ىت˘ح ا˘ه˘ت˘ي˘ح˘صض عا˘ن˘قإل ىع˘صست ة˘م˘ه˘ت˘م˘لا نأا ف˘ل˘م˘لا ا˘ه˘ن˘م˘صضت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لا ر˘ي˘صشت ،ة˘ي˘لا˘ي˘ت˘حلا

عيب هيلع ناصضرعي ،هيلع قفتملا ناكملا يف هب ءاقتللا درجمبو ريخألا ،ةيحصضلا عم لصصاوتلا لجأا نم اهيقيدصص فلكت مث ،ةمصصاعلاب
.ةبعصصلا ةلمعلا ىلإا ةيدقنلا قاروألا ليوحت يف همادختصسل ،»يرحصس» يئايميك لولحم

نومدقي ةبانع رايمأا
ةطولغم ريراقت

نأاب لاقلاو ليقلل ةقوثوم رداصصم تفصشك
بصضغلا ةمق يف ةبانعب رئاودلا ءاصسؤور
تامولعم مهميدقتب رايمألا تاطلاغم نم
لعج امم عيراصشملا زاجنإا لوح ةطولغم
ةيصصولا تاهجلا نولصساري رئاودلا ءاصسؤور

ن˘ي˘ب ن˘مو تا˘صسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘عإل
قÓ˘˘ط˘˘نا˘˘ب ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ي˘˘ه تا˘˘ط˘˘لا˘˘غ˘˘م˘˘لا
كلذ ثدحي مل عقاولا يف هنأا لإا لاغصشألا
ز˘ي˘ه˘˘ج˘˘ت ل˘˘ث˘˘م تا˘˘صشرو ةد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘قÓ˘˘طإا
.لاثم ةئفدتلاب سسرادملا

42 ـلا لÓخ صصاخضشأا01 ةافو
رورملا ثداوح ببضسب ةريخألا ةعاضس

941 ةباصصإاو سصاخصشأا01 ةافو يف رورملا ثداوح تببصست
نع رداصص نايب بصسح ،ةريخألا ةعاصس42ـلا لÓخ ،نيرخآا
زاغب قانتخلا نم اصصخصش21 ذاقنإا مت امك.ةيندملا ةيامحلا
لخاد هايملا تاناخصسو ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا ديصسكأا

يف اهتÓخدت ةيندملا ةيا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تل˘ج˘صسو.م˘ه˘لزا˘ن˘م
ر˘ئاز˘ج˘لا ،ة˘ن˘تا˘ب ،ة˘ل˘ي˘˘صسم˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘صسق تا˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘ك
رو˘ف˘لا ىل˘ع ا˘يا˘ح˘صضلا˘ب ءا˘ن˘˘ت˘˘علا م˘˘تو.ة˘˘م˘˘لا˘˘ق ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا

تاد˘حو تل˘ج˘صس د˘˘قو.ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تآا˘˘صشن˘˘م˘˘لا ىلإا م˘˘هؤوÓ˘˘جإاو
،ةريخألا ةعاصس42 لÓخ ،ً Óخدت2552 ةيندملا ةيامحلا

ءÓ˘جإلاو ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا ثداو˘ح˘لاو ،رور˘م˘لا ثداو˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘ط˘صشنأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو.ي˘ب˘ط˘لا

مارتحا ةرورصض ىلإا نينطاوملا تعدو.ةيلو71 يف ةيعوت ةيلمع09 ةيندملا ةيامحلا تادحو تذفن،divoC-91 انوروك
ةيامحلا حلاصصم تل˘خد˘تو .(ة˘يد˘ل˘ب44) ة˘يلو81 ربع ةماع ريه˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع98 تذفن امك ،يد˘صسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق
.تايلو ةدع يف ،ةعاصس42 لÓخً Óخدت131 ذيفنت مت ثيح ،ةيرورملا ثداوحلا نم ديدعلا يف ،ةيندملا

رود ىدحإل «ليون اباب» ةرايز
ةيحضض32 فلخت اكيجلب يف ةزجعلا
نإا بريوتنأا ةعطاقمب ةيكيجلبلا لوم ةنيدم ةيدلب سسيئر لاق

ةياعرل راد يف انوروك سسور˘ي˘ف ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا تا˘ي˘فو˘لا ة˘ل˘ي˘صصح
ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ع˘˘ي˘˘با˘˘صسألا ي˘˘ف32 ـلا ىلإا تع˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ترا ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صسم˘˘˘˘˘لا
ةيدلبلا سسيئر نع ةيكي˘ج˘ل˘ب˘لا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو تل˘ق˘نو.ة˘ي˘صضا˘م˘لا

سسور˘ي˘ف˘ب م˘ه˘ت˘با˘صصإا تت˘ب˘ث ن˘ير˘خآا سصا˘˘خ˘˘صشأا ة˘˘صسم˘˘خ» نإا ه˘˘لو˘˘ق
نينصسملا ةياعر راد يف «اصصخصش32 تام يلاتلابو ،اوفوت انوروك
رادلا يف افظومو Óيزن521 ةباصصإاب ديفأا ،قباصس تقو يف.كلت
يذلا ،سسلوكين سسيدقلا ديعب لافتحلا دعب ،انوروك سسوريفب
تاطلصسلا دقتعتو.ربمصسيد6 يف اكيجلب يف هب لافتحلا يرجي
نوكي نأا نكمي سسوريفلاب ةيعامجلا ىودعلا ببصس نأا ةيلحملا

ءا˘جو ،لا˘ف˘ت˘حلا لÓ˘خ سسلو˘ك˘ي˘ن سسيد˘ق˘لا رود بع˘ل ا˘عو˘ط˘˘ت˘˘م
مايأا دعبو .رادلا ناكصس ة˘ئ˘ن˘ه˘ت˘ل ا˘ياد˘ه˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا سسبÓ˘م˘لا˘ب
تت˘ب˘ث يذ˘لا ا˘نورو˘ك را˘ب˘ت˘خل عو˘ط˘ت˘م˘لا ع˘صضخ ،كلذ ن˘م ة˘ل˘ي˘˘ل˘˘ق
.سسوريفلاب هتباصصإاو هتيباجيإا

لاقلا ووليقلا
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تاطلشسلاو ةي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج تقد
لوح رطخلا شسوقان اقباشس ةيمومعلا
تا˘˘يا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ةر˘˘ها˘˘˘ظ لا˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘شسا
را˘ق˘ع ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘لاو ة˘يو˘شضو˘ف˘لا
امك قباشس تقو يف عفد امم ةلودلا
ةقباشس ةيمشسر ريراقت دادعإا انركذ
كن˘˘ب ءا˘˘ششنإا ةرور˘˘شض ى˘˘˘لإا ر˘˘˘ي˘˘˘ششت
فدهب فراطلاب راقعل˘ل ي˘تا˘مو˘ل˘ع˘م
ءاد˘˘ت˘˘ع’او به˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘˘ح
ةيلحملا ةيم˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘مد˘خ هد˘ي˘ششر˘تو
يذلا كئاششلا فلملا وهو ةي’ولاب
لا˘غ˘ششأا ىد˘حإا˘ب ه˘ي˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا م˘˘ت
يئ’ولا يب˘ع˘ششلا شسل˘ج˘م˘لا تارود
زاجنإ’ عورششم˘لا اذ˘ه ة˘ع˘با˘ت˘م نود
هعاونأا ىتششب راقعلل تامولعم كنب
ريمعتلا وأا ةحÓ˘ف˘ل˘ل ه˘جو˘م˘لا ءاو˘شس
ا˘مو˘ق˘م را˘م˘ث˘ت˘شس’ا ى˘لإا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب
ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ’ا˘˘ع˘˘ف
مغرلابو ،ةيعامت˘ج’او ة˘يدا˘شصت˘ق’ا

تاونشسلا ةليط تنشس ةلودلا نأا نم
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا

ردشصملا اذه طبشضل تاعيرششتلاو
ءاو˘شس ه˘ب تا˘ب˘عÓ˘ت˘˘لا نأا ’إا ما˘˘ه˘˘لا
لياحتلل ةننق˘م قر˘ط˘ب وأا يد˘ع˘ت˘لا˘ب

ةي’ولا هذه لعج ام نوناقلا ىلع
اهتيمشست شضعبلل ولحي امك ةيتفلا
ىلع زوحت يتلاو يشضام تقو يف
ةر˘˘غا˘˘شش ة˘˘ما˘˘ه ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘عوأا

ةي’ولا هذه رظتني ريبك لبقتشسمو
ةيجمهلا يدايأ’او راقعلا ايفام نأا ’إا
ةيمنتلا ىلع ىرخأاب وأا ةقيرطب ترثأا
تلاز’ يت˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
نم عقومت داجيإ’ اهشسفن نع ثحبت
نأاو اميشس دÓبلاب تاي’ولا مهأا نيب

هذهب ةرفوتم حاجنلا تاموقم عيمج
ة˘ي˘با˘غ ةور˘ث˘ب ر˘خز˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي’و˘˘لا

ةحاشسملا نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب75 ىدع˘ت˘ت
ةماه ة˘ي˘حÓ˘ف ي˘شضارأاو ة˘ي˘لا˘م˘جإ’ا

ةي’ولا هذه نأا شساشسأا ىلع كلذك
ى˘شسن˘ن ’و ،ي˘حÓ˘ف لوأ’ا ا˘ه˘ع˘با˘ط
ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلا ع˘˘شسو˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘شسم
هجوملا يحا˘ي˘شسلا اذ˘كو ي˘حÓ˘ف˘لاو
را˘ق˘ع˘لا ى˘لإا ة˘فا˘شضإا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
جمانرب ربتعيو ،كلذك ءانبلل هجوملا
ن˘م ح˘م˘ط˘ت يذ˘لا ي˘ف˘ير˘˘لا ن˘˘كشسلا

ءاشضقلاب ةيئ’ولا تاطلشسلا هلÓخ
با˘ي˘غ بب˘شسب ن˘كشسلا ة˘˘مزأا ى˘˘ل˘˘ع
يراقعلا ءاعولل ةق˘ي˘قد تا˘ي˘ئا˘شصحإا
امم ةلود˘لا كÓ˘مأ’ ع˘با˘ت˘لا ر˘غا˘ششلا
ةرتف يف ةيلح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا˘ب ع˘فد
ةين˘ق˘ت نا˘ج˘ل ل˘ي˘كششت ى˘لإا ة˘ي˘شضا˘م
ر˘غا˘ششلا يرا˘ق˘ع˘لا ءا˘عو˘لا ءا˘شصحإ’
نأا ’إا ةي’ولا تايدلب ىوتشسم ىلع
نود هناكم حواري لاز ’ جمانربلا

ر˘ي˘غ يد˘ع˘ت ل˘ظ ي˘ف ر˘كذ˘˘ي د˘˘يد˘˘ج
ني˘تر˘ي˘خأ’ا ن˘ي˘ت˘ن˘شسلا ي˘ف قو˘ب˘شسم
تناك نإاو .يمو˘م˘ع˘لا را˘ق˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ةليط تزجع دق ةيئ’ولا تاطلشسلا
بو˘ي˘ج˘لا ط˘ب˘شض ي˘ف ةر˘ت˘ف˘˘لا كل˘˘ت
نكشسلا جمانرب دي˘شسج˘ت˘ل ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
تاجاجتحا لحم تاب يذلا يفيرلا
فراطلا تايدلب مظعم يف ناكشسلا
ة˘شصح ع˘يزو˘ت ر˘˘خأا˘˘ت ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘شضي

دهعت يذلا يعامتجا نكشس0003

ةياهن لبق هعيزوتب ةي’ولا يلاو هيف

رخأاتلا ببشسب0202 ةيلاحلا ةنشسلا
عيراششم˘لا هذ˘ه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا
ة˘كرا˘م تح˘ب˘شصأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘كشسلا

نمو .فراطلا ةي’و مشساب ةلجشسم
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ل˘غ˘˘ت˘˘شسا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةليلقلا تاون˘شسلا ي˘ف ن˘ي˘ل˘يا˘ح˘ت˘م˘لا
اه˘ب ر˘م˘ت ي˘ت˘لا فور˘ظ˘لا ة˘ي˘شضا˘م˘لا
ىلع ةيريدشصق تويب زاجنإ’ دÓبلا

رثإا ةيباغو ةيعارز يشضارأا باشسح
تانكشس يف اهباحشصأا ناكشسإا ةداعإا

ىلع ءاشضقلا جمانرب راطإا يف ةديدج
ةر˘˘ها˘˘ظ نأا ’إا ة˘˘ششه˘˘لا تا˘˘˘ن˘˘˘كشسلا
ة˘يو˘شضو˘ف˘لا تا˘يا˘ن˘ب˘لاو ر˘يد˘شصق˘لا

ت’واحم نم مغرلابو ةوقب تداع
مامأا فوقولا ةي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا

تءا˘ب ا˘ه˘نأا ’إا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘˘ه ف˘˘حز
را˘ق˘ع ة˘حا˘ب˘ت˘شسا ل˘ظ ي˘ف ل˘ششف˘لا˘˘ب
قو˘˘ب˘˘شسم ر˘˘ي˘˘غ را˘˘ششت˘˘ناو ة˘˘لود˘˘˘لا
ىلع يدعتلاو ةيوشضوفلا تايانبلل
كلذك لاح وهو ةيراقعلا بويجلا
ن˘ي˘ف˘يز˘م˘لا ن˘ير˘م˘ث˘˘ت˘˘شسم˘˘لا شضع˘˘ب
نأا نم مغرلابو راقعلا ءارو نيثهللا
شضعبب تزج دق ةين˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا
مكاحملا ة˘قورأا ى˘لإا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا
ةهجوملا ة˘ي˘شضرأ’ا ع˘ط˘ق˘لا بح˘شسل
يف اهنم اودافتشسا يتلا رامثتشسÓل
مهعيراششم اوزجني ملو قباشس تقو
كانه نأا ىرت فارطأ’ا شضعب نأا ’إا

ذوفنلا يوذ نم نيرخآا نيرمثتشسم
تاطلشسلا نأا ’إا تاءارجإ’ا هذه قوف
““ برشضت تلاز’ فراطلاب ةيلحملا
بشسح ““ شساد˘˘˘شسأا ي˘˘˘ف ا˘˘˘شسا˘˘˘م˘˘˘˘خأا
ةي’و ىقبتل فلملا اذهل نيعبتتملا
ةرهاظلا هذه ةأاطو تحت نئت فراطلا
تاطلشسلا لششف ل˘ظ ي˘ف ةر˘ي˘ط˘خ˘لا
 .عشضولا اذه ىلع ءاشضقلل ةيلحملا

ةلمتكم ريغ ةئيهتلا عيراسشم
““ ناك ربخ ““ يف ىرخأاو

ردشصتت ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ع˘يرا˘ششم تلازا˘م
عشضولا اذه فراطلا ةي’وب دهششملا
تاون˘شس ذ˘ن˘م ل˘ب مو˘ي˘لا د˘ي˘لو شسي˘ل

هذه تعل˘ت˘با ثي˘ح ة˘ي˘شضا˘م ة˘ل˘يو˘ط
نم ءاوشس تارايلملا ف’آا عيراششملا
ةديدج تانكشس تاطيحم ةئيهت لجأا

تا˘حا˘شسم˘لا شضع˘ب ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإاو
ىلع ءاشضقلا عيراششم ىلإا ةفاشضإ’اب
ا˘ه˘ل تشصشصخ ي˘ت˘لا تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف˘˘لا
نأا ’إا ةر˘ب˘ت˘ع˘م تا˘ي˘ناز˘˘ي˘˘م ة˘˘لود˘˘لا
ةد˘˘ع تلاز’ فرا˘˘ط˘˘لا تا˘˘نا˘˘شضي˘˘ف
م˘شساو˘م˘لا ي˘ف ح˘ب˘شست ا˘ه˘ب ق˘طا˘˘ن˘˘م
راحبو قرغ˘ت تا˘قر˘ط˘لاو ة˘يو˘ت˘ششلا

تاحاشسملا ىلع ةدكارلا هايملا نم
ورد˘ي˘ه˘لا عور˘ششم˘لا ’ ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

فلأا71 ةحاشسم ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘ل ي˘حÓ˘ف
ة˘ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا ي˘˘شضارأ’ا ن˘˘م را˘˘ت˘˘كه
ىلإا لشسعلا نيع ةيدلب نم ةدتمملا

يف حجن رويطلا ةريحب ةيدلب ةياغ
عيراششم ’و تاحاشسملا هذه فيفجت
ة˘ي˘ن˘كشسلا تا˘شصي˘شصح˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘˘ه˘˘ت
ىلع اهعيزوت متيل تلمتكا ةديدجلا

ذنم نورظت˘ن˘ي ن˘يذ˘لا ا˘ه˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم

ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم ’و تاو˘˘ن˘˘شس
نم اهر˘ي˘غو ة˘ف˘شصرأ’او تا˘قر˘ط˘ل˘ل
يه تعفن تايدلبلل ةئيهتلا عيراششم
عيراششم ةدع تلاز’ ثيح ،ىرخأ’ا
هذه ةباتك ةياغ ىلإاو تايدلبلا هذهب
ا˘ه˘لا˘م˘كت˘شسا نود ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ر˘ط˘شسأ’ا

جر˘˘ف˘˘ت˘˘ت ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلاو
ةبئاغ ةينعملا ةيئ’ولا تاطلشسلاو
لكلاف بيقر ’و بيشسح نود امامت
ةيومنتلاو ةئيهلا ةنيفشس ىلع جرفتي
تا˘ط˘ل˘شسلا تنا˘ك نإاو قر˘غ˘ت ى˘˘ت˘˘م
ءانب لجأا نم ى˘ع˘شست دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا

بعششلا لام عاجرتشساو ةديدج رئازج
تاريخ تفزنتشسا يتلا ةباشصعلا نم
ةيلحملا تاباشصعلا لاب امف دÓبلا

ة˘ن˘يز˘خ فز˘˘ن˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا دا˘˘شسف˘˘لاو
؟.. بيجم نم لهف ةلودلا

ناك ربخ يف ىرخأا و ةلمتكم ريغ ةئيهتلل عيراسشم

 ةيوسضوفلا تايانبلا ةرهاظ لاحفتسسا
فراطلاب راقعلا ىلع قوبسسم ريغ ءادتعاو

اهنم شضعبلا مدهو زاجنإ’ا يف ششغلا ببسسب

نكسسم001 وبتتكم
مÓتسسا يف عارسسإلاب نوبلاطي

01 نم ديزأا دعب مهققسش
راظتنلا نم تاونسس

ةشصح يف نيبتتكملا نينطاوملا نم تارششعلا بلاطي

ىلعو ةينعملا تاهجلا ،معدم يوقرت نكشسم001
قلاعلا مهلكششم يف رظنلا ،ةنتاب ةي’و يلاو مهشسأار
،راظتن’ا نم ةلماك تاونشس رششعلا نع ديزي ام ذنم
،تانكشسلا هذهل زاجنإ’ا يف ششغ ةيحشض اوناك ثيح

تعرششو،9102 رخاوأا قيقحت حتف اهنأاششب مت يتلا
مده ةيلمع يف ،ةنتاب ةي’وب ةينقتلا حلاشصملا اهنيح
ينارمعلا بطقلاب عقاولا عورششملل ةميدقلا لاغششأ’ا

نجورفأا““ قباشسلا يراقعلا يقرملا هبحاشصل30 ةلمح
ةلاكولا يف لثمتملا يلاحلا يراقعلا يقرملاو ،““حون
قفو ،نييرشضحلا نييراقعلا رييشستلاو ميظنتلل ةيئ’ولا
عورششملا ىلع فقو يذلا قباشسلا يلاولا تاميلعت
ةيرادإ’ا حلاشصملا فلتخمل تاميلعت اهنيح ىطعأاو
ةناشسرخلا ةيعون لوح ةربخ دادعإا  ةرورشضب ةينقتلاو
مده ةيلمع ةرششابم اذكو ،ءانبلا لاغششأا يف ةلمعتشسملا
ةينقتلا ريياعملل اهت˘ق˘با˘ط˘م مد˘ع˘ل ة˘م˘يد˘ق˘لا لا˘غ˘ششأ’ا

ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا مامتإاو ةيئاشضقلا ةربخلاب لمعلاو
لبق نم ءانبلا لاغششأا لامكتشساو يشضاقتلاب ةقلعتملا
ني˘يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا
ىتح لامعلاو ت’آ’اب تاششرولا ميعدتو ،نييرشضحلا
كلذو ،لا˘جآ’ا بر˘قأا ي˘ف عور˘ششم˘لا مÓ˘ت˘شسا ى˘ن˘شست˘ي
ءا˘ه˘نإاو تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه با˘ح˘شصأا بلا˘ط˘˘م˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت
ميظنتلل ةيئ’ولا ةلاكولل ماهملا تلكوأا نيأا ،مهتاناعم
لاغششأا لامكتشس’ نييرشضحلا ني˘يرا˘ق˘ع˘لا ر˘ي˘ي˘شست˘لاو
ذ˘ن˘م ار˘خأا˘ت فر˘ع عور˘ششم˘لا نأاو ا˘شصو˘˘شصخ .ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ة˘نا˘شسر˘˘خ˘˘لا ي˘˘ف ششغ دو˘˘جو تب˘˘ث نا د˘˘ع˘˘ب،0102
رمأ’ا ،هناكم حواري يقب ريخأ’ا اذه نأا ريغ .ةلمعتشسملا
ءايتشسا نوبتتكملا نونطاوملا هلÓخ نم ىدبأا يذلا

نأاو اشصوشصخ ،Óجاع لولحلا داجيإاب نيبلاطم ،اريبك
اهنم يناعي نكشس ةمزأا عم راجيإ’ا هكهنأا دق مهبلغأا
نأا ركذلا˘ب ر˘يد˘ج ،م˘ير˘ك ششي˘ع نا˘م˘شض ل˘جأ’ ر˘ي˘ث˘كلا
ةيعشضو نأاششب ىواكششلا ديدع اوعدوأا دق نيبتتكملا
مامأا تارملا ديدعل اوجتحا امك ،ةرخأاتملا مهتانكشس
اهنم ةقباطملا ريغ مده يف اهنيح عرششيل ،ةي’ولا رقم
يف اريخ نونطاوملا هنم رششب˘ت˘شسا ءار˘جإا˘ك ر˘ي˘يا˘ع˘م˘ل˘ل
لطامتلا دعب ىرخأا لمأا ةبيخب اوباشصيل ،اهلامكتشسا
تارارق نم هذاختا متيشس ام راظتنا يف اذه ،لجشسملا

نم رثكأ’ رخأاتملا عورششملا يف ليجعتلا اهنأاشش نم

.ةلماك تاونشس01
ح ناششوشش

ةيوسست نوناق رودسص ذنم ةي’ولا هذهب راقعلا ىلع قوبسسم ريغ ءادتعاو ةيوسضوفلا تايانبلا ةرهاظ لاحفتسسا فراطلا ةي’وب قطانم ةدع فرعت
فاسضي ةيلحملا تاطلسسلل يلكلا هبسش بايغلا لظ يف انوروك ةحئاجو يبعسشلا كارحلا دعب نيتريخأ’ا نيتنسسلا لÓخ ةسصاخو80/51 ينبملا راقعلا

. ““ ناك ربخ ““ يف تحبسصأا يتلا ةئيهتلا عيراسشم ةسصاخ ةيومنتلا عيراسشملا فلتخم يف للسش هيلإا
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ة˘˘ت˘˘ششم نا˘˘كشس ن˘˘م تار˘˘˘ششع˘˘˘لا د˘˘˘ششا˘˘˘ن
يفيرلا عمجملاب فرعي امب وأا نورقلوب
دمحأا ةر˘ه˘مو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ““ ر˘م˘ع ن˘ب ر˘ئ˘ب““
تاطلشسلا ،ةملاق ةي’ولا ةمشصاع قرشش
ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا
مي˘ح˘ج ن˘م م˘ه˘لا˘ششت˘ن’ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا
براق˘ي ا˘م ذ˘ن˘م م˘ه˘لا˘ط يذ˘لا ششي˘م˘ه˘ت˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ،ن˘˘مز˘˘لا ن˘˘م نر˘˘ق  ف˘˘شصن˘˘˘لا
ىلع ةبقاعتملا ةبختنملا ةيدلبلا شسلاجملا
’ ةتششملا هذه نأا مغر دمحأا ةرهموب ةيدلب
ةثÓث يلاوحب ’إا ةيدلبلا زكرم نع دعبت

يتلا بلاطملا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ن˘ي˘ع˘فار ، م˘ل˘ك
يف ةلثمت˘م˘لاو ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح شصخ˘ت
ناكشس اهششيعي يتلا ة˘يرز˘م˘لا ة˘ي˘ع˘شضو˘لا
نم ناكشسلا ىكتششا نيأا ،مهبشسح ةيرقلا

ة˘م˘ير˘كلا ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا فور˘˘ظ ى˘˘ندأا با˘˘ي˘˘غ
يتكبششب مهطبرب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م ،  م˘ه˘ت˘ير˘ق˘ب
برششلل ةحلاشصلا هايملاو ، يعيبطلا زاغلا

مت هنأا ناكشسلا اهنأاششب لاق ةريخأ’ا هذه
لظ هنأا ’إا تاونشس ذنم يئام نازخ زاجنإا

ناكشس ششيعي تقولا يف حور Óب Óكيه
ةيفنحلا نأاو ةشصاخ ششطع ةلاح ةيرقلا

’ ةتششملا لخدمب ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
بذبذتلا ببشسب ناكشسلا تاجايتحا يبلت
شسلجملا ديكأات مغر عيزوتلا يف ريبكلا
ةحلاشصلا هايملا لكششم نأا اقباشس يدلبلا
ةيرقلا طبر دعب امامت لوزيشس برششلل
يلاهأا عفر امك ، ةبيرقلا تانازخلا دحأاب
ةرانإ’او ةئيهتلا بايغ لكششم  نورقلوب
لزانملا لخاد رتوتلا فعشضو ، ةيمومعلا

لطعت ىلإا نايحأ’ا نم ريثكلا يف ىدأا امم
دوجو مغر، نينطاوملا تاجÓثو تادربم
ذنم ةتششملاب هزاج˘نإا م˘ت ي˘ئا˘بر˘ه˘ك د˘لو˘م
ءاشضقلاو رتوتلا ةوق نم عفرلل تاونشس
ةرر˘كت˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘ن’ا ن˘ع ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
مغر لغتششي ’ لازي’ هنأا ’إا  ءابرهكلل
يدلبلا يبعششلا شسلجملل ةقباشسلا دوعولا
ةرانإ’ا لكششم ىلع ءاشضقلا يف ةلثمتملا

ةدمعأا01 بيكرت لÓخ نم ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ىلإا ةفاشضإ’اب ، ةيرقلا ةءاشضإ’ ةيئابرهك
زا˘غ˘لا ة˘كب˘ششب ة˘ت˘ششم˘˘لا تا˘˘ن˘˘كشس ط˘˘بر
ةئيه˘ت˘ب نا˘كشسلا بلا˘ط ا˘م˘ك ، ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

يدلبلا قيرطلاب اهطبرو ةيرقلا تاقرط
ى˘لإا با˘هذ˘لا ن˘م م˘هؤوا˘ن˘بأا ن˘كم˘ت˘ي ى˘ت˘ح
يف ةيدلبلا زكرمب ةيميلعتلا مهتاشسشسؤوم
ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه نأا ة˘شصا˘خ فور˘ظ˘لا ن˘شسحأا

لا˘حوأا ى˘لإا ءا˘ت˘ششلا ل˘˘شصف ي˘˘ف لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت
لÓخ هنأا نيدكؤوم ، اهيف ريشسلا ليحتشسي
جار˘خإا ل˘جأا ن˘م رار˘ج˘ب او˘نا˘ع˘ت˘شسا ما˘˘يأ’ا

ةربقملاب هنفد˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ه˘لز˘ن˘م ن˘م  تي˘م
ه˘ي˘ف ج˘ج˘ح˘ت يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ، ة˘ب˘ير˘ق˘˘لا
ةئيهت لطعت نأا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘لإا دو˘ع˘ي ة˘ير˘ق˘لا تا˘قر˘˘ط
تاحاشسم ىل˘ع م˘ه˘ئÓ˘ت˘شسا د˘ع˘ب م˘ه˘شسف˘نا

ىكت˘ششا ا˘م˘ك ، ن˘ي˘تا˘شسب ى˘لإا ا˘ه˘ل˘يو˘ح˘تو
اه˘ل شضر˘ع˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ق˘ح˘لا ن˘م نا˘كشسلا
نوششيعي نيذلا ةتششملاب نينطاقلا شضعب
’ ششقلاو كنزلا نم ةزجنم خاوكأا يف
كلاب ام تاناو˘ي˘ح˘لا ءاو˘يإ’ ى˘ت˘ح ح˘ل˘شصت
ةيدلبلا حلاشصم شضفر دعب رششبلا ينبب
ةي’ولا يلاو ني˘عاد ي˘ف˘ير ءا˘ن˘ب م˘ه˘ج˘ن˘م
ىلع ايشصخشش فو˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ةرا˘يز˘ب

يف نوششيعي مهنأا ةشصاخ مهتاناعم ةقيقح
مهريبعت دح ىلع لظ شسيلو لذلا قطانم
د˘ق او˘نا˘ك ة˘ير˘ق˘لا نا˘كشس نإا˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘ل ،
قلغو جاجتح’اب قباشس تقو يف اوماق

نيب ط˘بار˘لا02 مقر ينطو˘لا ق˘ير˘ط˘لا
ه˘جو ي˘ف شسار˘هأا قو˘شسو ة˘م˘لا˘ق ي˘ت˘˘ي’و
مهتوشص لاشصيإا لجأا نم رورملا ةكرح
.رمأ’اب نيينعملل

لخدتلاب يلاولا وبلاط

ةملاقب ةيمنتلا يف مهقحب نوبلاطيو ششيمهتلا نوكتسشي نورقلوب ةيرق ناكسس
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لامعألأ نم ديدعلأ اهل ردشص
نيتغللاب ةي˘شصشصق˘لأو ة˘ي˘ئأور˘لأ
تامجرتو ،ةيلاط˘يإلأو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

ابتاكو أرعاشش نيرششع نم ديزأل
عوبشسألأ أذه تكرا˘شش .ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ
تايلامج» يلودلأ ىقتلملأ يف
ةلئشسأأو رشصاعملأ يبرعلأ صصنلأ
د˘ه˘ع˘م هد˘ق˘˘ع يذ˘˘لأ «لّو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
ة˘ع˘ما˘˘ج ي˘˘ف تا˘˘غ˘˘ل˘˘لأو بأدآلأ
ن˘م ف˘ي˘ف˘ل رو˘˘شضح˘˘ب ،ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت
نم نيثحابلأو داقنلأ ،نييئأورلأ
ايلاطيإأ ،يبرعلأ ملاع˘لأ ،ر˘ئأز˘ج˘لأ

أذ˘ه ا˘ه˘ع˘م ا˘ن˘ل نا˘كو ،ا˘ي˘نا˘م˘لأأو
 :رأوحلأ

كتكراششم نع انيثدح^

نعو ؟ ىقتلملأ أذه يف
 ؟ كتلخأدم عوشضوم

صصن˘لأ تا˘ي˘لا˘م˘ج» ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م
ة˘ل˘ئ˘شسأأو ر˘˘شصا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
دقعُي نأأ صضرتفي ناك  «لّوحتلأ

هذ˘ه ق˘با˘شس تقو ي˘ف ا˘يرو˘˘شضح
يحشصلأ فرظلأ نأأ لإأ ،ةنشسلأ
ة˘ع˘ما˘ج ى˘ل˘ع صضر˘ف ي˘م˘لا˘˘ع˘˘لأ
ة˘شصن˘م ى˘ل˘ع ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةزا˘ب˘ي˘ت
لك ةكراششم تتأأ أذكهو ،ةيمقر
ةينقت للخ نم ىقتلملأ فويشض
ةشصنم ىلع يئر˘م˘لأ ر˘شضا˘ح˘ت˘لأ

ةود˘˘ن  ي˘˘ن˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘˘ج د˘˘˘قو  .موز
ع˘˘م لوألأ مو˘˘ي˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘يرأو˘˘ح
جا˘ت ر˘ي˘مأأ ي˘˘نأدو˘˘شسلأ ي˘˘ئأور˘˘لأ
د˘لا˘خ يرو˘شسلأ ي˘ئأور˘لأو ر˘شسلأ

صسيئر اهرأدأأ ةشسلج يف ةفيلخ
.صسأدشس ىفطشصم .د  ىقتلملأ

تلوحتلأ نع ثيدحلأ رأد دقو
ة˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘كت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘فر˘˘ع˘˘م˘˘لأ

ملاعلأ يف ةلشصاحلأ ةيشسايشسلأو
،يبر˘ع˘لأ بدألأ ى˘ل˘ع ا˘هر˘ي˘ثأا˘تو
تاعأزنلأو بورحلأ راثآأ اميشسل
بدألأ ةرو˘˘شصب ا˘˘هدأد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘شسأو
انداق اعبطو .برغلأ يف يبرعلأ
رود ن˘ع ثيد˘ح˘لأ ى˘لإأ رأو˘˘ح˘˘لأ
ثو˘ح˘ب˘˘لأ ز˘˘كأر˘˘مو ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘لأ
ةرو˘شص ة˘غا˘ي˘شص ي˘ف ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لأ

.رشصاعملأ يبرعلأ بدألل ةديدج

تأروطتلأ نع ثيدحلاب ^

ىلع اهرثأأو ةيجولونكتلأ
باتكلأ له ،بدألأ

كيأأر بشسح ضضرقنيشس
أذه عم نولماعتت فيكو

؟لاكششإلأ

صضر˘ق˘ن˘ي ن˘ل با˘ت˘كلأ ي˘يأأر˘˘ب
ةيقرولأ هتحاشسم صصلقتتشس .أدبأأ

با˘˘ت˘˘كلأ ح˘˘لا˘˘شصل ة˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘م ل
هيلع دهششن ام وهو ينورتكلإلأ

لأؤو˘˘شسلأ ن˘˘كل  ،تأو˘˘ن˘˘شس ذ˘˘ن˘˘م
ىدمب قلعتي يداقتعاب يقيقحلأ
ىلع ةيبرع˘لأ تا˘مو˘كح˘لأ ةرد˘ق
قوق˘ح ي˘م˘ح˘ت تا˘ع˘ير˘ششت ن˘شس
دح عشضوو ،ينورتكلإلأ رششنلأ
لأؤوشسلأ امبرو .بتكلأ ةنشصرقل
ةعانشص تاي˘لآا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘ب˘كألأ
يف يبرعلأ م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف با˘ت˘كلأ
أذ˘˘ه نا˘˘ك نإا˘˘ف .ن˘˘هأر˘˘لأ تقو˘˘لأ
بر˘غ˘لأ ي˘ف ه˘ي˘م˘˘ح˘˘ت عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
لإأ ،ةمراشص ة˘ي˘لا˘م˘شسأأر ن˘ي˘نأو˘ق
ذنم عفدني ةيبرعلأ لودلأ يف هنأأ
عا˘˘ششم˘˘لأ ةر˘˘كف ى˘˘لإأ تأو˘˘ن˘˘˘شس
م˘ل˘شست˘شسي˘شس ل˘ه .ة˘ي˘˘نا˘˘ج˘˘م˘˘لأو
،ة˘لدا˘ع˘م˘لأ هذ˘ه ى˘لإأ نور˘ششا˘ن˘˘لأ
ة˘عا˘ن˘شص ما˘مأأ ا˘˘ن˘˘شسف˘˘نأأ د˘˘ج˘˘ن˘˘ل
ىل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘لأ تأرأزو ا˘ه˘لو˘م˘ت
ةلماك قوشس ذاقنإل لماك وحن
دق يذلأ لحلأ وهو ،رايهنلأ نم
لشصف نامشضل ايلاثم نوكي ل
ءأرقلأ نأأ مأأ ،فقثملأ نع ةطلشسلأ
ةيامح ةرورشض ىلإأ نوهبتنيشس
للخ نم رششنلأ رود ةيللقتشسأ
لد˘˘ب بت˘˘كلأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل ةدو˘˘ع˘˘˘لأ
،تنر˘ت˘˘نألأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ت˘˘شصر˘˘ق
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ةا˘ي˘ح ةرود ل˘ي˘ع˘˘ف˘˘تو
مشسرب ىقبي رمألأ أذه ؟باتكلل
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عو ىد˘˘˘˘˘مو ءأر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ
يكلهتشسلأ مهئأدأأ تاشساكعناب

 .صساشسحلأ عاطقلأ أذه ىلع

لÓخ متثدحت مكنأأ امب^

بدألأ ةروشص نع ىقتلملأ

كيأأر ام ،برغلأ يف يبرعلأ
ةيبرعلأ ةغللأ ةناكم يف

يقاب عم ةنراقم ايلود
 ؟ىرخألأ تاغللأ

تاغللأ مهأأ نم ةيبرعلأ ةغللأ
دحأأ ىلع ىف˘خ˘ي لو ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ
ةدحتملأ ممألأ تاغل ىدحإأ اهنأأ

تأروطتلأ بكأوت اهلعجي أذهو
نيمجرتم دوهج لشضفب ةيملاعلأ
ى˘˘ل˘˘ع رأر˘˘م˘˘ت˘˘شسا˘˘ب نو˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي
رياشست تاحل˘ط˘شصم ثأد˘ح˘ت˘شسأ
ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ج˘لأ تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لأ
اي˘شصخ˘شش ا˘نأأو .م˘لا˘ع˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي
تشسرد ي˘ن˘نأل ر˘خ˘ف˘˘لا˘˘ب ر˘˘ع˘˘ششأأ
رابك نيمجرتم دي ىلع ةمجرتلأ
ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ ل˘˘خدأأ ن˘˘م لوأأ م˘˘هد˘˘حأأ
ةمجرتلأ تأروشصقم ىلإأ ةيبرعلأ
،ةد˘ح˘ت˘م˘لأ م˘مألأ ي˘ف ة˘˘يرو˘˘ف˘˘لأ

ي˘˘شصخ˘˘ششلأ م˘˘جر˘˘ت˘˘م˘˘لأ نا˘˘˘كو
ذات˘شسألأ ،ر˘شصا˘ن˘لأ د˘ب˘ع لا˘م˘ج˘ل
ذا˘ت˘شسألأ أذ˘كو .ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع ح˘لا˘˘ف
را˘˘ب˘˘ك د˘˘حأأ ي˘˘لو˘˘خ˘˘لأ د˘˘م˘˘ح˘˘م
ممألأ يف ةيبرعلأ ةغللأ يمجرتم
ن˘م هر˘ي˘غو ،ا˘ي˘˘لا˘˘ح ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
نييملعلأو نيينقتلأ نيمجر˘ت˘م˘لأ

ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘لأ ج˘˘مأر˘˘ب يرو˘˘ط˘˘مو
تيحأأ يذلأ يلع ليبن روتكدلاك
،أر˘خؤو˘م ه˘تا˘˘فو ىر˘˘كذ ل˘˘غو˘˘غ
يوغللأ ثحابلأو جمربملأ أذكو
،نأديع ناندع ر˘ي˘ب˘كلأ ي˘قأر˘ع˘لأ

م˘ل˘ع˘لأو ة˘ف˘شسل˘˘ف˘˘لأ ا˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘مو
ى˘ف˘ط˘شصم مو˘حر˘م˘لأ نأر˘ي˘ب˘كلأ
،للج يقوششو ،يم˘ه˘ف م˘ي˘هأر˘بأ

م˘ه˘يد˘يأأ ى˘ل˘ع ا˘ن˘م˘ل˘ع˘ت ن˘يذ˘˘لأو
ةنرم ةغل ةيبرعلأ ةغللأ نأأ اعيمج
تأروطتلأ ةأراجم ىلع ةرداقو

مه ءلؤوه .ملاعلأ يف ةعراشستملأ
ةيبرعلأ ةغللأ اي˘لا˘ح ي˘م˘ح˘ي ن˘م
ة˘حا˘شسلأ ي˘ف ا˘هءا˘ق˘˘ب ن˘˘م˘˘شضيو
.ا˘ه˘شضأر˘ق˘نأ مد˘عو ،ة˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ
ربكألأ رطخلأ نأأ ىرأأ لباقملاب

نآلأ يتأاي ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ ى˘ل˘ع
بدألأ ة˘˘بأو˘˘ب ن˘˘م ة˘˘قرا˘˘ف˘˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘˘ب˘˘˘كأأ نأأ ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لأ
وه ةغللأ هجأوت يتلأ تايدحتلأ

أرخؤوم  اهل برعلأ باتكلأ رشصح
ن˘˘˘م دود˘˘˘ح˘˘˘م صسو˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ف
ل يذلأ هجوتلأ وهو .تايئاكبلأ
ةغللأ صسبح ىلع هرطخ فقوتي
ةدحأو تأدرفم ن˘م˘شض ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

ىلإأ يدؤوي لب ،ملألأو عجوتلأ يه
ي˘˘ظ˘˘ششت˘˘˘لأ ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م صسير˘˘˘كت
ل˘خأد ن˘م ي˘ل˘˘خأد˘˘لأ بأر˘˘خ˘˘لأو
نأأ صضرتفي يتلأ ةيشصنلأ تاينبلأ
وهو ،اهللخ نم ة˘غ˘ل˘لأ رو˘ط˘ت˘ت
ةيبرعلأ ةغللأ لوحي نأأ هنأاشش نم
حلشصت ل ةيناشسل ةموظنم ىلإأ
ةايحلأ هجوأأ فلتخم نع ريبعتلل

ي˘ه ا˘م رد˘ق˘ب قل˘خ و˘ح˘ن ى˘ل˘ع
مو˘ح˘ي م˘ي˘ق˘ع ي˘نأد˘جو صسي˘ف˘ن˘ت

د˘˘قو .ةرر˘˘كم ع˘˘ي˘˘شضأو˘˘م لو˘˘ح
ريبك ءزج يف كلذ ببشس دوعي
قوشسلأ تابلطتم ءاشضرإل هنم
ة˘ي˘كي˘توز˘كيإأ بأدآل ة˘ي˘بوروألأ

أرشصح اهتأدرفم لهنت ةرشصاعم
دا˘˘˘ه˘˘˘ط˘˘˘˘شضإلأ صسو˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
باتكلأ كلذب دعتبيل .بورحلأو
نأأ صضرتفي نم وهو ـ ءأرعششلأو
يأأ يف ةغللأ ءأول يلماح أونوكي
نرقلأ ةغل تأدرفم نع ـ ةفاقث
ةمدختشسملأ نير˘ششع˘لأو د˘حأو˘لأ
ةركلأ نم يلامششلأ فشصنلأ يف

ا˘ي˘مو˘ي رد˘شصت ثي˘ح ة˘˘ي˘˘شضرألأ
ةيملع ةغل فظوت ةيبدأأ لامعأأ
ةغللأ اهيف ثثؤوت ىرخأأو ،ةيكذ
ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق ة˘ي˘˘مأرد تأءا˘˘شضف
أذ˘ه ،ةد˘ق˘ع˘م ة˘ي˘شضا˘ير تا˘كب˘ح
ع˘˘ي˘˘شضأو˘˘م˘˘لأ عو˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع أد˘˘˘ع
ةيبر˘غ˘لأ بأدآلأ ي˘ف ة˘قور˘ط˘م˘لأ

ن˘ف˘لأو دا˘شصت˘قلأ صسم˘ت ي˘ت˘˘لأو
،ةايحلأ لاكششأأ فلتخمو ةئيبلأو
ل نيترركم نيتركف نع أديعب
:يبرعلأ م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف ا˘م˘ه˘ل ثلا˘ث
ةأأر˘˘˘˘˘مأ«و ،«ةر˘˘˘˘˘uمد˘˘˘˘˘م بر˘˘˘˘˘ح»
ناعوشضوملأ امهو ،«ةدهطشضم
يبرعلأ بيدألأ نأأ ودبي ل نأذللأ
ع˘ي˘شسو˘ت ي˘ف ر˘كف˘ي ر˘شصا˘ع˘˘م˘˘لأ
يف امهجراخ يوغ˘ل˘لأ ه˘شسو˘ما˘ق
ىلع امهفيظوت وأأ ،تقو برقأأ
ةبوشسحم ةيشصن تاينب يف لقألأ
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘˘ه .تا˘˘˘كر˘˘˘ح˘˘˘لأ
ن˘كم˘ي ة˘يو˘˘غ˘˘ل˘˘لأ ة˘˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘لأ
نأأ لدب ،ةيناطرشس ةيلخ هرابتعأ
ةفاقثلأ ي˘ف ةا˘ي˘ح˘لأ خ˘شضب مو˘ق˘ت
تتف˘ت ا˘هأر˘ن ،ا˘ه˘ل ي˘م˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ
ع˘ط˘ق˘تو ه˘ن˘كشست يذ˘لأ د˘شسج˘لأ

ةيع˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ي˘كر˘ح˘لا˘ب ه˘ت˘قل˘ع
يفو .اهبأدآأو ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ تا˘غ˘ل˘ل
فشسؤوملأ ع˘شضو˘لأ أذ˘ه ة˘ه˘جأو˘م
راق˘فإلأ ل˘ع˘ف ن˘م هد˘ه˘ششن يذ˘لأ
ندل نم ةيبرعلأ ة˘غ˘ل˘ل ي˘ل˘خأد˘لأ

ي˘ف نو˘ه˘ج˘ت˘ي ن˘يذ˘˘لأ ا˘˘ه˘˘بّا˘˘ت˘˘ك
بأر˘خ˘لأ صسير˘كت ى˘لإأ م˘ه˘ب˘˘ل˘˘غأأ
لل˘˘خ ن˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ب ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘م لد˘˘ب ،م˘˘ه˘˘شصو˘˘شصن
ى˘ق˘ب˘ت ،ا˘يو˘غ˘ل ه˘ي˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘ث˘˘لأو
يه ةيبنجألأ تاغللأ نم ةمجرتلأ
ديدجتل ةيلاعف رثكألأ ةليشسولأ
لم˘ع˘ت ا˘ي˘لا˘ح ا˘ه˘نأأ ثي˘ح ،ة˘غ˘ل˘لأ

ةغللأ ءاق˘بإل ن˘ي˘ج˘شسكأأ زا˘ه˘ج˘ك
ة˘ب˘كأو˘م د˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
يف ءأوشس ،ةيملا˘ع˘لأ تأرو˘ط˘ت˘لأ

وأأ ةر˘كف˘لأ م˘ل˘ع˘˘لأ ،بدألأ م˘˘لا˘˘ع
رودب هيونتلأ بجو أذل .ةفشسلفلأ
مهاشسي يذ˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ م˘جر˘ت˘م˘لأ

تأدرفمب انتغل ءأرثإأ يف موي لك
ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ،ةدد˘ج˘ت˘م˘لأ ةا˘ي˘˘ح˘˘لأ

نو˘ل˘لأ ة˘يدا˘حأأ را˘مد˘لأ تأدر˘ف˘˘م
با˘ت˘˘كلأ أأد˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جو˘˘لأو
و˘ح˘ن ى˘ل˘ع ا˘ه˘شسير˘كت˘ب بر˘ع˘لأ

.قلقلل ريثم

ةنئاخ ةمجرت لك لاقي^

عم نيلماعتت فيكف
يلشصألأ ضصنلأ نم ةمجرتلأ

ردشص نم تنأأو ردشصملأ ىلإأ
ةديدع تامجرتِ كل

؟نييلاطيإأ باتكو ءأرعششل
نأأ ناكمب مهملأ نم هنأأ دقتعأأ

نع اي˘ق˘ي˘ق˘ح أرأو˘ح ل˘ع˘ف ح˘ت˘ف˘ن
قا˘ي˘شس ي˘ف م˘جر˘ت˘م˘لأ تا˘˘نا˘˘ي˘˘خ
قيشضلأ قاي˘شسلأ زوا˘ج˘ت˘ي ع˘شسوأأ
لخأدلأ نم صصوشصنلأ تانايخل
نأأ كلذ ،اثحب لتُق عوشضوم وهو
تكشسن يتلأ أأو˘شسألأ تا˘نا˘ي˘خ˘لأ

أري˘ثأا˘ت ر˘ث˘كألأ ي˘ه ا˘ب˘لا˘غ ا˘ه˘ن˘ع
ن˘م أأد˘ب˘تو ،ئرا˘ق˘ل˘ل ل˘ي˘ل˘˘شضتو
صضبن صسكعت ل صصوشصن رايتخأ
هذهو .اهنع مجرتن يتلأ ةفاقثلأ
امدنع اجأور رثكألأ يه ةنايخلأ
بدألأ ة˘م˘جر˘ت˘ب ر˘مألأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
جيورتلل ةداع متتو ،لثم يبرعلأ

ةيشسايشسو ةيجولويديإأ تأدنجأل
ثحبلأ ز˘كأر˘م ا˘هدد˘ح˘ت ة˘ن˘ي˘ع˘م
لجأأ نمو يتيحان نم .ةيبوروألأ
نع ةمجرتلأ يف ةنامألأ يخوت
ى˘ل˘ع لوأأ صصر˘˘حأأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلأ
صسكعت يتلأ صصوشصنلأ رايتخأ

للخ نم ةيبدألأ ةحاشسلأ ةقيقح
ن˘˘˘يرا˘˘˘ششت˘˘˘شسم˘˘˘ل عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسلأ

ةدمتعم ،ن˘ي˘فور˘ع˘م ن˘يرر˘ح˘مو
ل˘م˘ع˘ت تا˘قل˘ع ة˘˘كب˘˘شش ى˘˘ل˘˘ع
ل) ةيلاطيإأ رششن رود عم ةرششابم
ثح˘ب ز˘كأر˘مو (ل˘با˘ق˘م˘ب ر˘ششن˘˘ت

طشسوو بونجو لامشش يف ةداج
ةروشص ميدق˘ت نا˘م˘شضل ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ
د˘ه˘ششم˘ل˘ل ة˘ه˘˘يز˘˘ن ة˘˘ي˘˘مأرو˘˘نا˘˘ب
صصو˘شصن˘لأ ءا˘ق˘ت˘نأو ي˘لا˘˘ط˘˘يإلأ
هذه ةقي˘ق˘ح ل˘ع˘ف صسكع˘ت ي˘ت˘لأ
نأأ ل˘شصح˘ي د˘ق ن˘كل .ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
هتريشسم للخ مجرتملأ ئطخي
لأأ مهألأو نيمشسأ وأأ مشسأ يف
،هجاتن ىلع ءامشسألأ هذه ىغطت
تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يإلأ نو˘˘˘كت لأأو
 .هتلشصوب يه ةقيشضلأ

ماعل كديدج وه ام^

تأرأدشصإأ كيدل له،1202
؟ةديدج

ةديدج ةيأور رئأزجلأ يف ّيدل
تأرو˘˘˘ششن˘˘˘م ن˘˘˘˘ع رد˘˘˘˘شصت˘˘˘˘شس
ا˘˘مود د˘˘ع˘˘شسأأ ي˘˘ت˘˘لأ با˘˘˘ه˘˘˘ششلأ
ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ع˘م نوا˘ع˘ت˘لأ د˘يد˘ج˘ت˘˘ب
ةمجرت ونليم نم يل ردشصيشس
ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب »ة˘˘م˘˘ج˘˘˘ن تأر˘˘˘كشس»
أد˘ن˘لو˘ي ةر˘يد˘˘ق˘˘لأ ة˘˘م˘˘جر˘˘ت˘˘م˘˘لأ

.ةنيشش نب نيشسحو يدرأوغ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ
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تلجمو فحشص يف ةروششنم ةيدقن تامهاشسم اهل ،نييرئأزجلأ باتكلأ داحتأ نع ةرداشصلأ ملقأأ ةلجم ريرحت ةشسائر ىلع4102و3102
تأركشس» اهتيأور تلكشش ،ةيلاطيإلأو ةيبرعلأ نيتغللاب بتكتو يبرعلأ ملاعلأو رئأزجلاب ،بدألأو ةمجرتلأ تاعوشضوم يف ةمّكحم

بيد دمحم ةزئاجل ةريشصقلأ ةمئاقلل ةيأورلأ تلشصوو،8102و5102 نيب ةفلتخم ةيرئأزج تاعماج يف رتشسام لئاشسرل عوشضوم «ةمجن

ةركاششم ةنيمي ةزئاجل ةريشصقلأ ةمئاقلل تلشصوف «ةملظلأ تباث» ةيناثلأ اهتيأور امأأ،5102 ماع ةيأورلل رابج ايشسآأ ةزئاجو6102 ماع ةيبدألأ

يرئأزجلأ يئأورلأ نتملأ يف ةيشسيشسأات ةيأور ىلوألأ اهتيأور يرحب نيمألأ دمحم يبدألأ دقانلأ ربتعأ امك،9102 ماع ةيوشسنلأ ةيأورلل
،براششوب لمأأ ةيئأورلل صسنجلأ أذه يف ينف راكتبأ ةءأرب يرئأزجلأ يميداكألأو دقانلأ اهربتعأ ةقورطم ريغ تاينقت دامتعأ ثيح نم يبرعلأو
نب ديمحلأ دبع ةيأورلل يلودلأ ىقتلملأ يف اهميركت متو ،ةيبرعلأ ةيشسيلوبلأ ةيأورلأ راشسم يف أديدج ايوينب انوكم لمعلأ ربتعأ ثيح

،3102 ماع نييرئأزجلأ باتكلأ داحتأ نم يبدألأ عأدبإلل ةنغزم ةزئاج ىلع تلشصح امك ،ةيرئأزجلأ ةفاقثلأ ةرأزو نم6102 ماع ةقوده

يهو «رششع ثلث اهيلع» ةيبرعلأ ةغللاب اهلامعأأ نمو،8002 ماع بابششلأ باتكو بدألل يلودلأ ناجرهملأ يف ةريشصقلأ ةشصقلأ ةزئاجو

تأروششنم نع5102 ةنشس تردشص ةيأور «ةمجن تأركشس» ،رئأزجلأ نم باهششلأ تأروششنم نع4102 ةنشس تردشص ةيشصشصق ةعومجم

،رئأزجلابPENA لاشصتلأو راهششإلأو رششنلل ةينطولأ ةشسشسؤوملأ نع6102 ةنشس تردشص نيعفايلل ةيأور يهو «يبلق لك نم» و ،باهششلأ

.ailatI .skooB aidneuB .9102 .atsimrofnocitna’L وskooB aidneuB .8102 .erodo’L اهل ردشصف ةيلاطيإلاب امأأ



 بلاط نب مدصي سورغ
نأديملأ طشسو بع’ ىلع دامتع’أ نم هفقوم ،يناملأ’أ40 هكلاشش يدانل ديدجلأ بردملأ ،سسورغ نايتشسيرك يرشسيوشسلأ بردملأ حشضوأأ

لئشس ثيح ،سسمأأ لوأأ ،هميدقت ىدل يفحشص رمتؤوم يف سسورغ رهظو ،يكلملأ قرزأ’أ عم هتمهم لÓخ ،بلاط نب ليبن ،يرئأزجلأ
،““مهيلع دمتعأاشس نيذلأ نيبعÓلأ دحأأ نوكي نل ،’““ :باجأاف ،ةيلوؤوشسملأ هيلوت دعب ،قيرفلأ ةمئاقل بلاط نب ديعيشس ناك أذإأ امع

،قباشسلأ بردملأ عم هتداششم ببشسب ،فيدرلأ قيرفلأ عم بردتلأ ىلع هرابجإأ متو ،يدانلأ ةرأدإأ لبِق نم فقوأأ دق بلاط نب ناك
.كلاشش ةرأدإأ عم تامزأ’أ نم ليوط خيرات هيدل تاب يذلأ ،يرئأزجلأ يلودلأ قح يف هعون نم لوأ’أ فاقيإ’أ أذه دعي ’و ،مواب ليونام

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

تشسيو يدا˘ن ر˘ي˘ها˘˘م˘˘ج تر˘˘ب˘˘ع
ن˘ع يز˘ي˘ل˘ج˘ن’أ د˘ت˘يا˘نو˘˘ي ما˘˘ه

˘˘مد˘˘ع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ششلأ ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘شسأ
ي˘ف ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس ة˘كرا˘ششم
يذ˘لأ نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأأ نو˘˘ت˘˘يأر˘˘ب ءا˘˘ق˘˘ل
قرا˘ط˘م˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف لدا˘˘ع˘˘ت

ديفيد بردملأ،2 –2 ةجيتنب
مل و نيري˘ي˘غ˘ت˘ب ىف˘ت˘كأ سسيو˘م
يذلأ يرئأزجلأ يلودلأ كرششي
ا˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه Ó˘˘ح ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس نا˘˘˘ك
برد˘˘م˘˘لأ نأا˘˘ب ود˘˘ب˘˘ي و ،أر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
لداعتلأ ةجيتنب ىفتكإأ سسيوم
Ó˘˘شصأو˘˘م و ة˘˘فزا˘˘ج˘˘م˘˘˘لأ ا˘˘˘شضفأر
،ير˘ئأز˘˘ج˘˘لأ بعÓ˘˘لأ سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت
ىل˘˘˘ع قرا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لأ را˘˘˘˘شصنأأ را˘˘˘˘ثو
هايأ نيفشصأو ““سسيوم““ مهبردم
تا˘ه˘جأو˘م˘لأ لÓ˘خ ددر˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
تءا˘˘جو ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أ

عقأو˘م ر˘ب˘ع را˘شصنأ’أ تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت
ةدقتنم يعا˘م˘ت˘ج’أ ل˘شصأو˘ت˘لأ

ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ج˘˘م ي˘˘ف
ي˘ف م˘ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب بع˘ل˘ي ح˘ب˘˘شصأأ

ةر˘طا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ع˘˘جأر˘˘ت ل˘˘ظ
ةجاحب تحبشصأأ يتلأ ةيمامأ’أ

امك ،ديدج سسفن ىلإأ مهبشسح

ح˘˘˘ن˘˘˘م مد˘˘˘ع را˘˘˘شصنأ’أ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نأ
ير˘ئأز˘ج˘˘لأ ي˘˘لود˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصر˘˘ف˘˘لأ
م˘غر˘لأ ىل˘ع ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘˘ع˘˘شس
همدقي يذلأ ئيشسلأ ءأدأ’أ نم
بشصن˘˘م˘˘لأ سسف˘˘ن ي˘˘ف ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م
قرا˘ف˘لأ ع˘ن˘˘شصي نا˘˘ك يذ˘˘لأ و˘˘هو
،ةشصرفلأ هل حنمت ةرم لك يف

:Óئاق راشصنأ’أ دحأأ قلع ثيح
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘فد ر˘˘˘˘شصي أذا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل يردأ ’““

ن˘˘ب نود˘˘ب بع˘˘ل˘˘لأ ىل˘˘ع سسيو˘˘˘م
هيقبيل أذإأ هبدتنأ أذامل ،ةمحر

بهذ اميف ،““؟ء’دبلأ ةكد ىلع
هلعفي عم هيبششت دح ىلإأ رخآأ

هلعفي امب ةمحر نب عم سسيوم
ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طأو˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘م ’و˘˘˘˘˘˘يدرأو˘˘˘˘˘˘غ

ي˘˘ف زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
.يتيشس رتشسششنام فوفشص

فلتخي ماه تسسو““ :ةمحر نب
““ربسصلاب ىلحتأاو دروفتنيرب نع

يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ دكأأ
يدان حا˘ن˘ج ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘شس
مل هنأاب ،يزيلجنإ’أ ماه تشسو
ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘شضنأ رأر˘˘˘ق ىل˘˘˘ع مد˘˘˘ن˘˘˘ي
ىلإأ أريششم ،““قراطملأ““ فوفشصل
ىل˘˘ع لو˘˘شصح˘˘لأ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘˘ب ه˘˘˘نأأ

ىلع عأزتن’ ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘شصر˘ف
ةمحر نبأ لاقو ،بردملأ ةقث

““يشس مأأ رأأ““ ةانقل تاحيرشصت يف
ىل˘˘˘˘ع تق˘˘˘˘فأو““ :ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ
يننأ’ ،ماه تشسو ىلإأ لاقتن’أ
ر˘˘يو˘˘ط˘˘تو مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ف بغرأأ

كلذ˘˘˘ل ،ا˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘يرد˘˘˘ت يأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسم
يلوشصح نيحل ،ربشصلاب ىلحتأأ

ي˘ف““ :فا˘شضأأو ،““ي˘˘ت˘˘شصر˘˘ف ىل˘˘ع
امد˘ن˘ع ج˘عز˘نأأ نا˘ي˘حأ’أ سضع˘ب

بغرأأ ي˘ن˘نأ’ ،ا˘˘ي˘˘شسا˘˘شسأأ بع˘˘لأأ ’
ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قد ىل˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘شصح˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف
ن˘م د˘يز˘م˘لأ بشست˘كأ’ ة˘ي˘˘فا˘˘شضإأ
جاتحي كلذ نأأ كردأأ و ،ةقثلأ
نأأو ة˘˘شصا˘˘خ تقو˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب ىلإأ
:ع˘با˘تو ،““ا˘ن˘ه ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م رو˘˘مأ’أ
نع فلتخي ماه تشسول بعللأ““

ه˘˘ع˘˘م تل˘˘ن يذ˘˘لأ درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
بجي انه نك˘ل ،ة˘ق˘ل˘ط˘م ة˘ير˘ح
ىت˘ح ر˘ي˘ث˘ك˘لأ لد˘ب˘ت نأأ كي˘˘ل˘˘ع
،راشصنأ’أو بردملأ ةقثب زوفت
مدقأ’ ريبك دهجب لمعأأ أذهل
نم ماه تشسو““ :متأأو ،““ةفاشضإ’أ
،أرتلجنإأ ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك˘لأ ة˘يد˘نأ’أ

ز˘كأر˘م˘لأ ىل˘ع ا˘˘م˘˘ئأد سسفا˘˘ن˘˘يو
يرود˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف ىلوأ’أ ةر˘˘˘˘ششع˘˘˘˘لأ
ا˘مد˘ن˘عو ،زا˘ت˘م˘م˘لأ يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’أ

،ا˘يو˘ق نو˘ك˘ت نأأ بج˘ي ه˘ل بع˘ل˘ت
م˘˘جا˘˘ه˘˘تو ،ة˘˘˘شسأر˘˘˘ششب ع˘˘˘فأد˘˘˘تو
.““كناكم عزتنتل ،ةيدجب

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

13

8716ددعلأ0202 ربمشسيد92 ءاثÓثلأ

يرئأزجلأ قرششلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com

8716ددعلأ0202 ربمشسيد92 ءاثÓثلأ

12

راـــــبخأ
ةضايرلا

لبقملا رودلا ىلإا قافولا لهأات نلعت ““فاكلا““
فيطس قافو / فاكلا سأك

 ايشسآأ لاطبأأ يرود نم ةريخأ’أ ةخشسنلأ لÓخ

 بيوسصتلا يف ةقد نيمجاهملا لسضفأا حاجنوب

ىلع زربأ’أ موجنلأ نم نوكيل يرطقلأ دشسلأ مجاهم حاجنوب دأدغب يرئأزجلأ يلودلأ بعÓلأ مدقلأ ةركل يويشسآ’أ داحت’أ راتخأ
:نأونع تحت هعقوم ىلع رششن يراقلأ داحتÓل ريرقت يفو،0202 ايشسآأ لاطبأأ ةطبأرل ةيهتنملأ ةخشسنلأ يف تايئاشصحإ’أ ىوتشسم
لÓخ راظنأ’أ أوتفل نيذلأ نيبعÓلأو تايئاشصحإ’أ زربأأ ىلع ءوشضلأ هلÓخ طلشس ،““تايئاشصح’أ موجن0202 ايشسآأ لاطبأأ ةطبأر““
لوأ’أ زكرملأ Óتحم ىمرملأ ىلع بيوشصتلأ ةقدب تلثمت ةشصاخ ةيئاشصحإاب حاجنوب دأدغب زربو ،ماعلأ أذهل ةيراقلأ ةلوطبلأ

ةلوطبلأ لÓخ يرئأزجلأ يلودلأ لجشس دقف ةراششإÓلو ،ىمرملأ ىلع بعÓل ةديدشست81 لشصأأ نم ،ةئملاب16 ىلإأ تلشصو ةبشسنب
هتوق نم ايأأ دقفي مل هنأأ ىرخأأ ةرم رهظأأ دق8102 ايشسآأ لاطبأأ ةطبأر فأده نأاب ريرقتلأ تأذ يف ءاجو ،فأدهأأ ةعبرأأ ةيلاحلأ

ينابايلأ يبوك ليشسيف بع’ سسÓغود ىلع امدقتم ىمرملأ ىلع بيوشصتلاب ةقد رثكأ’أ نيبعÓلأ ردشصت امدعب موجهلأ طخ يف

55 نيكب ،وتشسوغوأأ وتانير مث ،ئةملاب5.55 يأدنويه ناشسلوأأ ،وأرغين روينوج مث ،ةديدشست61 نم ةئملاب65 هتبشسن تغلب يذلأ

خيرات يف بع’ لوأأ حاجنوب حبشصأأ ،ةيرطقلأ ةلوطبلأ ديعشص ىلعو ،ةئملاب9.25 يأدنويه ناشسلوأأ ،غنوشس نأ ميك مث ،ةئملاب
ديلو.ف.اشسراح51 ىمرم يف اهلجشس ةيلحملأ ةشسفانملأ يف فده001 ىلإأ لشصي دشسلأ قيرف

نوتيارب مامأ لداعتلا خف يف طوقسلا بقع

ةمحر نب ببسسب سسيوم نودقتني يزيلجن’ا ماه تسسيو راسصنأا

ةيرطق مÓعإأ لئاشسو بشسح

 نايرلا عم ةيلدابت ةقفسص يف ليحدلا ىلإا لاقتن’ا نم برتقي يميهارب
يرئأزجلأ يلودلأ مجنلأ نأاب ةيرطقلأ ““برعلأ““ ةفيحشص سسمأأ تفششك
ابشسحت ليحدلأ يدان ىلإأ مامشضنÓل هقيرط يف دجوي يميهأرب نيشساي
ىلإأ رداشصملأ تأذ تراششأأو ،ةيدنأ’أ لايدنوم يف يدانلأ أذه ةكراششمل
ة˘ق˘˘ف˘˘شصلأ تا˘˘شضوا˘˘ف˘˘م م˘˘شسح ن˘˘م ا˘˘بر˘˘ت˘˘قأ نا˘˘ير˘˘لأو ل˘˘ي˘˘حد˘˘لأ يدا˘˘ن نأأ
لزانت لباقم رخآ’أ فرطلأ ىلأ يميهأرب لاقتناب امهنيب ةيلدابتلأ
م˘ج˘ن˘لأ ل˘با˘ق˘م نا˘ير˘لأ د˘ير˘ي ثي˘ح ،ه˘ي˘ب˘ع’ ن˘م ة˘ثÓ˘ث ن˘ع ل˘ي˘حد˘لأ
أذه يتأايو ،يوأرلأ ماشسبو يلع زعملأو ،ينكاشسملأ نم لك يرئأزجلأ
لوطأأ رشضخلأ مجن ءا˘ق˘ب˘ب ي˘حو˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لأ تا˘ع˘قو˘ت˘لأ سسك˘ع ر˘ب˘خ˘لأ

ديدجلأ برد˘م˘ل˘ل ةر˘ي˘خأ’أ تا˘ح˘ير˘شصت˘لأ ع˘م ة˘شصا˘خ نا˘ير˘لأ ع˘م ةر˘ت˘ف
تا˘مد˘خ˘ل ة˘شسا˘م ة˘جا˘ح˘ب نو˘ك˘ي˘شس ه˘نأا˘ب د˘كأأ يذ˘لأ نÓ˘ب نأرو˘ل  نا˘ير˘ل˘˘ل
،مشسوملأ أذه يرطقلأ موجنلأ يرود رأوششم نم ىقبت اميف يميهأرب
عفر يذلأ رمأ’أ يرطقلأ هيدان عم عئأر ءأدأ يرئأزجلأ بعÓلأ مدقيو
.ريبك لكششب همهشسأأ نم

ديلو.ف

 يدانلأ سسيئر عنقت مل اهمدقي يتلأ تايوتشسملأ

 يلوبان يدانو مÓغ يزوف ةسصقل ةنيزح ةياهن وحن
يلاطيإ’أ يلوبان يدان سسيئر سسيتنيرول يد ويليروأأ مشسح

امل اقفو ،هقيرف عم مÓغ يزوف يرئأزجلأ مجنلأ لبقتشسم
ر˘˘شسيأ’أ ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ˘˘لأ نا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘˘ششك
عيباشسأ’أ لÓخ تاشسفانملأ ءأوجأأ عم دهعلأ ددج يرئأزجلأ
قيرفلأ تاباشسح جراخ ةليوط ةرتفل لظ نأأ دعب ،ةريخأ’أ

عنقت مل مÓغ يزوف اهمدق يتلأ تايوتشسملأ ،ةينف بابشسأ’
ر˘ي˘خأ’أ ط˘ط˘خ˘ي ثي˘ح ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ بو˘˘ن˘˘ج˘˘لأ يدا˘˘ن سسي˘˘ئر
يريملاب نوشسرميإأ يلاط˘يإ’أ ر˘شسيأ’أ ر˘ي˘ه˘ظ˘لأ ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل
،ةلبقملأ ةيوتششلأ ت’اقتن’أ ةرتف لÓخ ،يشسليششت مجن
““تروبشس وليد ات˘يزا˘غ’““ ة˘ي˘لا˘ط˘يإ’أ ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ ة˘ف˘ي˘ح˘شصلأ

بو˘ن˘ج˘لأ يدا˘˘ن˘˘ل يو˘˘ق˘˘لأ ل˘˘جر˘˘لأ نأأ ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ’أ سسمأأ تف˘˘ششك
جتنمك هتنهم مكحب““امن˘ي˘شسلأ كل˘م»ـب بق˘ل˘م˘لأو ،ي˘لا˘ط˘يإ’أ
يعابرلأ قيوشستل يعشسلاب يشضايرلأ هريدم بلاط ،يئامنيشس
ود˘نا˘نر˘ف ي˘نا˘ب˘شسإ’أو ،مÓ˘غ يزو˘ف ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘م نو˘ك˘˘م˘˘لأ

نيفيك يشسنرفلأو ،كيليم زويداكرأأ يدنلوبلأو ،يتنيروي
ليومت فدهب يتأات ةوطخلأ كلت نأأ ىلإأ تراششأأو ،تيوكلام
نم ردحنملأ يريملا˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ بخ˘ت˘ن˘م بع’ م˘شض ة˘ق˘ف˘شص

عم دقاعتلأ هناكمإاب نوكي نل ثيح ـانوروك ةحئاج ءأرج يدانلأ اهنم يناعي يتلأ ةريبكلأ ةيداملأ لكاششملأ لظ يف ،ةيليزأرب لوشصأأ
فلتخم يف يلوبان عم ةأرابم391 هديشصر يف كلمي مÓغ يزوف نأاب ريكذتلأ ردجيو ةديدج ليومت رداشصم نع ثحبلأ نود بعÓلأ
.ليجشستو ةعانشص نيب ام افده02 يف اهلÓخ مهشسأأ تاقباشسملأ
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ةنشس71 نم لقأ’ ايقيرفإأ لامشش داحتأ ةرود

لبقملا يفناج61 و51 يموي رئازجلا يف نيرظتنم يبيللاو يسسنوتلا نيدفولا

لبقملأ نأوج يف يرجت نيدعاشصلأ ديدحتل ةرغشصم ةرود

 اـــــــيمسسر قـــــــلطنت ةـــــــيناثلا ةـــــــطبارلا ةــــــــلوطب
تاـــــــعومجم ثÓـــــــثب يرـــــــفيف31و21 يف

يبيللأو يشسنوتلأ نيبختن˘م˘لأ قا˘ح˘ت˘لأ بق˘تر˘م˘لأ ن˘م
يفناج61 و51 يموي مدقلأ ةركل ةنشس71 نم لقأ’

يف ةكراششملل ابشسحت ،ةم˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لأ
ايقيرفإأ سسأاك ىلإأ ةلهؤوملأ ايقيرفإأ لامشش داحتأ ةرود
سسمأ لوأ هتدروأأ ام بشسح ،ةئفلأ هذهل1202 ممأÓل
تنا˘كو ،““فا˘ف““ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ
تد˘ق˘ع د˘ق ة˘شسفا˘ن˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
دوفولأ ءيجم خيرأوت ديدحتل نيي˘ن˘ق˘ت ن˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ
ة˘ي˘لأرد˘ف˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ه˘˘ب تدا˘˘فأأ ا˘˘م ق˘˘فو ،ة˘˘كرا˘˘ششم˘˘لأ

ي˘م˘شسر˘لأ ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘م ىل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةلوطب لكشش ىل˘ع ة˘شسفا˘ن˘م˘لأ ىر˘ج˘تو ،ي˘نور˘ت˘ك˘ل’أ

رئأزجلأ ي˘هو تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث ة˘كرا˘ششم˘ب ةر˘غ˘شصم
بحاشص لهأاتي ثيح ،ايبيلو سسنوتو ،مظنملأ دلبلأ
يف ةررق˘م˘لأ ة˘يرا˘ق˘لأ تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ىلإأ لوأ’أ ز˘كر˘م˘لأ
ق˘ير˘ف ل˘ك سضو˘˘خ˘˘يو ،ل˘˘خأد˘˘لأ ما˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف بر˘˘غ˘˘م˘˘لأ

متيشس ا˘ب˘ع’03 د˘فو ل˘ك م˘˘شضي ثي˘˘ح ،ن˘˘ي˘˘تأرا˘˘ب˘˘م
املع ،ةرودلأ تأءاقل لوأأ نع اموي51 لبق مهليهأات
م˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ت ر˘ث˘كأأ ا˘م ىلإأ أر˘شصن˘ع02 ن˘ي˘ب ن˘م ه˘نأأ

تدكأأ يتلأ ،““فافلأ““ نايب بشسح ،مهنأدلب تايداحتأ
ءأرجإأ بقع تأءاقللأ جمانرب نع فششكلأ متيشس هنأاب

،د˘ع˘ب ا˘ه˘خ˘يرا˘ت دد˘ح˘ت˘ي م˘ل ي˘ت˘لأو ة˘عر˘ق˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
رشضخلل ينفلأ مقاطلأ جمرب ،ةرودلأ هذهل ابشسحتو
،يلا˘غ˘ن˘شسلأ بخ˘ت˘ن˘م˘لأ ما˘مأ ن˘ي˘ي˘لود ن˘ي˘يدو ن˘يءا˘ق˘ل
ر˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘يز˘˘˘ه فر˘˘˘عو سسمأ لوأ ىر˘˘˘ج لو’أ

ةيأدب مويلأ رظتنم يناثلأ ءاقللأو،0 –1 ةجيتنب
.يبملو’أ ةيليوج5 بعلمب03:41 ةعاشسلأ نم
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ةيداح˘تÓ˘ل ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ بت˘ك˘م˘لأ دد˘ح
هعامتجأ يف مدقلأ ةركل ةيرئأزجلأ
رقمب ميهأرب يلأدب سسمأأ دقعنأ يذلأ
يور˘˘ك˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ قÓ˘˘ط˘˘˘نأ ““فا˘˘˘ف˘˘˘لأ““
ة˘ط˘بأر˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘ب ة˘شصا˘خ˘لأ د˘يد˘ج˘˘لأ
31 و21 مو˘ي مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ

جئاتن تزرفأأ ثيح ،نيلبقملأ يرفيف
ي˘با˘ت˘ك˘لأ ءا˘ت˘ف˘˘ت˘˘شس’أ ىل˘˘ع تيو˘˘شصت˘˘لأ
رايتخأ نع يدان63 عم يرجأ يذلأ
،تاعومج˘م ة˘ثÓ˘ث˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لأ ما˘ظ˘ن

لÓخ ةشسفانملأ ماظن فرعيشس ثيح
و ،ا˘يرذ˘ج أر˘ي˘ي˘غ˘ت د˘يد˘˘ج˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ
تم˘˘شسق تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ثÓ˘˘ث˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي˘˘شس

ةعومجم ىلإأ يفأرغجلأ طمنلأ بشسح
ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘مو قر˘˘شش ة˘˘عو˘˘ج˘˘˘مو ،ط˘˘˘شسو

ردشصتت يتلأ ةيدنأ’أ بعلتشسو ،برغ
ةرغشصم ة˘لو˘ط˘ب ثÓ˘ث˘لأ تا˘عو˘م˘ج˘م˘لأ

د˘يد˘ح˘ت˘ل م˘شسو˘م˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف
نوكتشسو ،لوأ’أ فرتحملل نيدعاشصلأ
ىلع سسفانتلل أدج ةبعشص ةيرومأاملأ

نأأ و ة˘˘شصا˘˘خ ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘لأ نا˘˘˘م˘˘˘شض ة˘˘˘قرو
طو˘ق˘شس ىل˘ع سصن˘ي د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
ىل˘ع ة˘عو˘م˘ج˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ع قر˘˘ف ة˘˘ع˘˘برأأ

ناك يأأ اقباشس لاحلأ هيلع ناك ام سسكع
ليذتت يتلأ ةثÓ˘ث˘لأ ة˘يد˘نأ’أ ط˘ق˘شست
ا˘م˘ك ،ىل˘˘ف˘˘شسلأ ما˘˘شسقأ’أ ىلإأ بي˘˘تر˘˘ت˘˘لأ

ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘˘ت’أ تف˘˘ششك
نم ةلمج نع سسمأأ اهل نايب يف مدقلأ
أذهل ةبحاشصملأ ةيميظنتلأ ريبأدتلأ
تا˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘م بع˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘˘شس ثي˘˘˘˘ح ،رأر˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ
˘ما˘يأ ا˘ير˘شصح ةأو˘ه ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ
نأ ا˘م˘ك ،سسي˘م˘خ˘لأو تب˘شسلأو ة˘ع˘م˘ج˘˘لأ

نيدعاشصلأ د˘يد˘ح˘ت˘ل ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ةرود˘لأ
بعÓ˘م ي˘فو رو˘ه˘م˘ج نود˘ب ير˘ج˘˘ت˘˘شس
نود ط˘ق˘ف با˘هذ ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصبو ةد˘˘يا˘˘ح˘˘م
ديدحت متيشس هنأ املع ،بايأ تايرابم
ة˘يا˘ه˘ن د˘ن˘ع ط˘ق˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثأ ن˘˘يد˘˘عا˘˘شص

ف˘ششك ا˘م˘ك أذ˘ه ،ةر˘غ˘شصم˘لأ ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
نم با˘هذ˘لأ ة˘ل˘حر˘م نأا˘ب ا˘شضيأ نا˘ي˘ب˘لأ
9 يموي يهتنتشس ةأوه ةيناثلأ ةلوطبلأ

ةلحرم قلطنت نأ ىلع ،ليرفأ01 و
،طقف دحأو عوبشساب كلذ دعب باي’أ

بعلتشس ةريخ’أ ةلوجلأ نأ نيح يف
رغشصملأ ةرودلأ امنيب ،نأوج51 موي

و91 مايأ يرجتشسف دوعشصلاب ةشصاخلأ
.نأوج92 و42

سش.م
:ثÓثلأ تاعومجملأ

:قرششلأ ةعومجم
ةبانع داحتأ

بورخلأ ةيعمج
تنانجات عافد
ةملعلأ ةيدولوم
ديعلأ موغلشش لÓه

لÓج د’وأأ
ةلششنخ داحتأ

ةنيطنشسق ةيدولوم
ةيواششلأ داحتأ
ةنتاب بابشش
ةنتاب ةيدولوم
ةمغÓتلأ مجن
:طشسولأ ةعومجم
ةبقلأ دئأر
سشأرحلأ داحتأ
ءاعبرأ’أ لمأأ

كيرافوب دأدو
نونكع نب مجن
ةياجب ةبيبشش
ةياجب ةيدولوم
ةديلبلأ داحتأ

ةليشسملأ قافو
ةداعشسوب لمأأ
ةيريشضخأ’أ داحتأ
روث ينب بابشش
:برغلأ ةعومجم
ترايت ةبيبشش
يششمرلأ داحتأ

ةديعشس ةيدولوم
نأرهو ةيعمج

ويزرأأ يبملوأأ
تنششوميت نيع بابشش
ةمركلأ داحتأ

ىلفدلأ نيع
ةنايلم سسيمخ

يلشس دأو لبقتشسم
ويهر دأو بابشش
ةراشسو نيع بابشش

نع رظنلا فرصي نقيم
رصان نب ـل سفانم مادقتسا

بع’ ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإأ ير˘ئأز˘ج˘لأ ي˘لود˘لأ بعÓ˘لأ نو˘ك˘ي˘˘شس
ة˘شسفا˘ن˘م ي˘ف لو˘خد˘˘لأ ن˘˘ع ىن˘˘غ ي˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ نÓ˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو

ر˘شصا˘ن ن˘ب ،ي˘لا˘ح˘لأ م˘شسو˘م˘لأ ن˘م ي˘نا˘ث˘لأ ف˘شصن˘لأ لÓ˘خ ةد˘يد˘ج
نÓيم اهيلع دمتعي يت˘لأ ة˘ي˘شسا˘شسأ’أ ر˘شصا˘ن˘ع˘لأ زر˘بأأ د˘حأأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي

تاباشصإ’أ سضعبل سضرعت هنأأ ريغ نيريخأ’أ نيمشسوملأ لÓخ
ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ ن˘ع Ó˘ي˘ل˘ق د˘ع˘ت˘ب˘˘ي˘˘ل ي˘˘لا˘˘ح˘˘لأ م˘˘شسو˘˘م˘˘لأ ة˘˘يأد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
يف أأدب دق نÓيم يدان نأاب ةيفحشص ريراقت تلاقو ،ةيشساشسأ’أ

ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ م˘˘ه˘˘م˘˘شضل ط˘˘شسو˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع’ سضع˘˘˘ب ع˘˘˘م تا˘˘˘شضوا˘˘˘ف˘˘˘م
نمو ،قيرفلأ بعلم فشصتنم معدل ةلبقملأ ةيوتششلأ ت’اقتن’أ

زكرم يف نÓيم معدل مهئامشسأأ حرط مت نيذلأ نيبعÓلأ نيب
نأأ ريغ ،يشسنرفلأ ليل بع’ ،يراموشس يراكابوب طشسولأ طخ

نأأ دكأأ ““يرينوشسورلأ““ رابخأأ ةعباتمب متهملأ ““زوين نÓيم““ عقوم
يشسنرفلأ هريظن عم تاشضوافم يف لخدي نل يلاطيإ’أ يدانلأ
كلذ يف يشسيئرلأ ببشسلأ نأاب ريرقتلأ حشضوأأو ،يراموشس مشضل
نم وروأأ نويلم03 وأأ02 عفد يف نÓيم ةبغر مدع ىلإأ عجري
لشضفيو ،طشسولأ طخ زكرم يف ديدج بع’ عم دقاعتلأ لجأأ
باحشصأأ نم بابششلأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ د˘حأأ ىلإأ ءو˘ج˘ل˘لأ ““ير˘ي˘نو˘شسور˘لأ““
لو˘ع˘يو ،ق˘ير˘ف˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘شسم م˘عد ل˘جأأ ن˘م ة˘شضف˘خ˘ن˘م˘لأ را˘ع˘شسأ’أ

لودج ردشصت ىلإأ هداق يذلأو يلاحلأ هعورششم حاجن ىلع نÓيم
نÓيم عجأرتو،0202 ماع ةياهن لبق يلاطيإ’أ يرودلأ بيترت

ة˘نا˘ك˘م ىل˘ع لو˘شصح˘لأ ر˘شصا˘ن ن˘˘ب˘˘ل ن˘˘م˘˘شضي˘˘شس يرا˘˘مو˘˘شس م˘˘شض ن˘˘ع
كنأرف نم لك عم لدابتلاب يرود لكششب ةكراششملأ وأأ ةيشساشسأأ

عم كراشش دق رشصان نب نأأ ىلإأ راششيو ،يلانوت وردناشسو يشسيك
يف اهلÓخ حجن ،يلاحلأ مشسوملأ ةيأدب ذنم ةأرابم71 يف نÓيم
.فأدهأأ4 ةعانشص
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 لاطع راوشم ددهت تاباصإلاو جهوتلا لصاوي روليد

ت’وطبلأ يف نيطششانلأ ةشصاخ ،نييرئأزجلأ نيفرتحملأ نيبعÓل ثأدحأ’أ نم ديدعلأ اهتايط يف0202 ةنشس تلمح
هيليبنوم مجاهم راظنأ’أ فطخو ،تاباشصإ’أ مهتبرشض نم مهنمو ،ةيعون ةزفق هرأوششم فرع نم مهنمف ،ةيبوروأ’أ
ةرهبملأ تايوتشسملأ لÓخ نم،0202 يف تفلم لكششب روليد زربو،0202 ماع نم يناثلأ ءزجلأ يف ،روليد يدنآأ يشسنرفلأ
للدمو يبابم ةيشسنرفلأ ةركلأ مجن نم لك بناجب،1 غيللاب لوأ’أ فشصلأ موجن نم هلعج ام وهو ،هقيرف ةقفر اهمدق يتلأ
ركذلأ ةفلاشس ةنشسلأ لÓخ يبلشسلأ ءيششلأ ىقبيو ،يابيد نيحأوطلأ بختنمل رئاطلأ حانجلأ ىلإأ ةفاشضإأ ،رامين واشسيليشسلأ

ديحولأ بعÓلأ روليد دعي ’ امك ،دجتشسملأ انوروك سسوريفب هتباشصإأ وه ،اماع92ـلأ بحاشص يرئأزجلأ بعÓل ةبشسنلاب
رمي ،رشصان نب نÓيم يشس يإأ نأديم طشسوتمف ،ةيلاحلأ ةنشسلأ لÓخ ةعئأر ةرتف أوششاع نيذلأ نييرئأزجلأ موجنلأ نم
ممأأ سسأاك يف بع’ لشضفأأ مدقيو ،ايلاح ةيلاطيإ’أ ةركلأ سشرع ىلع عبرتي يذلأ يلاطي’أ قÓمعلأ عم ةعئأر ةرتفب
0202 لÓخ عاطتشسأ امك ،اهنع ءانغتشس’أ يلويب بردملل نكمي ’ يتلأ رشصانعلأ نم هتلعج ةزاتمم اشضورع،9102 ايقيرفأأ
ناشس سسيرابو يتيشس رتشسششنام مهشسأأر ىلعو ابوروأأ ةقلامع نم ديدعلأ راظنأأ طحم هلعج ام ،هابتنÓل تفلم لكششب قلأاتي نأأ

لعلو ،ءأرحشصلأ يبراحم سضعب ىلع يبلشسلأ رثأ’أ اهل ناك0202 ةنشس نإاف ،ةلباقملأ ةفشضلأ ىلعو ،ديردم لايرو نامريج
جراخ هلعج ام ،لاطع فشسوي تاباشصإ’أ تبرشضو ،لاطع فشسوي يشسنرفلأ سسين عفأدم وه اهب رثأات يرئأزج بع’ زربأأ

يف لاحلأ هيلع ناك املثم زيمم لكششب زوربلأ نم همرحو ،تايرابملأ مظعم يف أرييف كيرتاب لاقملأ بردملأ تاباشسح
طيلشست نود،0202 ةنشس يف تÓيولأ أوناع نيذلأ يرئأزجلأ بختنملأ يبع’ نع ثدحتن نأأ نكمي ’و ،ةيشضاملأ ةنشسلأ
ةمهبم يناميلشس مÓشسإأ ةيعشضو تتابو ،يشضايرلأ هرأوششم تأرتف أأوشسأاب رم يذلأ يناميلشس مÓشسإأ رشضخلأ فأده ىلع ءوشضلأ

تحبشصأأو ،زرجدور نأدنيرب بردملأ تاباشسح جراخ هشسفن دجو نأأ دعب ،يزيلجنإ’أ يتيشس رتشسيل يلاحلأ هقيرف عم
.ةدحأولأ ديلأ عباشصأأ ىلع دعت هتاكراششم

ديلو.ف
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ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأ’أ دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ سسمأأ فز

قا˘˘˘فو˘˘˘ل ةرا˘˘˘شس ىر˘˘˘ششب ““فا˘˘˘ك““ مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

باهذ ةأرابم نأاششب ،هراشصنأو فيطشس

ةيلأرديفنوكلأ سسأاك نم23 ـلأ رودلأ

يدا˘˘ن ما˘˘مأأ مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘ف’أ

يدا˘ن˘˘لأ نا˘˘كو ،يدا˘˘ششت˘˘لأ سسنو˘˘شسي˘˘نور
سضوخل داششت ىلإأ لقنت دق ،يفياطشسلأ
لبق ،يشضاملأ ءاعبر’أ موي ةهجأوملأ
بأوبأأ قÓغإأ ببشسب ،ةأرابملأ ىغلت نأأ
ن˘˘˘˘شضت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘شس نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لأ بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ
ر˘˘يزو ن˘˘ي˘˘ب فÓ˘˘خ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘لأ
سسيئرو ،يداششت˘لأ ة˘شضا˘ير˘لأو با˘ب˘ششلأ
دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’أ نأأ م˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘تأ

ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسمأأ ل˘شسأر د˘ق ي˘ق˘ير˘فأ’أ
،““فا˘˘˘ف““ مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

رود˘˘لأ ىلإأ قا˘˘فو˘˘لأ ل˘˘هأا˘˘ت˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘˘عأأو
ءا˘شصقإأ د˘ع˘ب ،ة˘ق˘با˘شسم˘لأ ن˘م ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
ة˘ن˘˘ج˘˘ل تر˘˘ب˘˘ت˘˘عأو ،يدا˘˘ششت˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ
يدا˘ن نأا˘ب ““فا˘˘ك˘˘لأ““ ىد˘˘ل تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘لأ

ن˘˘م بح˘˘شسن˘˘م يدا˘˘ششت˘˘˘لأ سسنو˘˘˘شسي˘˘˘نور

ا˘م و˘هو،23 ـلأ رود˘˘لأ با˘˘˘هذ ةأرا˘˘˘ب˘˘˘م

سضو˘˘خ نود ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م هؤوا˘˘شصقإأ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي

ام و˘هو ،ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف با˘يإ’أ ة˘ه˘جأو˘م

اميف زيكرتلاب دوشس’أ رشسنلل حمشسيشس

تايرابم ىلع طقف مايأ نم مداق وه

د˘عو˘م ة˘يا˘غ ىلأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ

فرعتلأو،61 رودلأ تايرابم قÓطنأ

.لبقملأ سسفانملأ ىلع
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زا˘فو ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تإا ق˘˘ير˘˘ف ضضف˘˘ت˘˘نا

هفيشض مامأا ضسما لوا ءاشسم3-0 ةجيتنب
داعتشسا امنيب ،ياد نيشسح رشصن هراجو
زو˘ف˘لا ل˘شضف˘ب ةدا˘ير˘لا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو

ةبشسانمب1-0 وداراب يدان مامأا ققحملا
ة˘ط˘بار˘لا ن˘م ة˘شسدا˘شسلا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا ءار˘˘جإا
نكمتو ،مدقلا ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ى˘لوألا
يجورف يري˘ت ي˘شسنر˘ف˘لا برد˘م˘لا ءا˘ن˘بأا
ة˘جا˘جز˘لا ق˘ن˘ع ن˘م جور˘خ˘لا ن˘م ار˘˘ي˘˘خأا
مهل لوألا ربتعي يذلا ،زوفلا اذه لشضفب
ديدجلا يور˘كلا م˘شسو˘م˘لا قÓ˘ط˘نا ذ˘ن˘م

رارقتشسلا ديعي دق يذلاو1202-0202
داك نخاشس عوبشسأا دعب داحتإلا تيب ىلإا
ر˘ت˘ن˘ع ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا˘˘ب ف˘˘شصع˘˘ي نأا
لابششأا ةمهم تدقعت لباقملابو ،ىيحي
بيترتلا ملشس يف يوانكل ريذن بردملا
ة˘ف˘شصو˘لا د˘ع˘ب د˘ج˘ي م˘ل ه˘نأا ود˘ب˘˘ي يذ˘˘لا
ىلع ةيرشصنلا راط˘ق ع˘شضو˘ل ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘لا
اددجم داع ،هبناج نم ،ةحيحشصلا ةكشسلا
ةراد˘شص ءÓ˘ت˘عل ف˘ي˘˘ط˘˘شس قا˘˘فو يدا˘˘ن

يف ةطقن31 ديشصرب اتقؤوم ولو بيترتلا
ةرواشسلا ةبيبشش يلاحلا دئارلا دجاوت لظ
ةيدولوم مامأا هئاقل ليجأات دعب ةحار يف
ةراو˘˘ف˘˘لا ن˘˘ي˘˘عءا˘˘ن˘˘بأا د˘˘جوو ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘لا

ة˘ه˘جاو˘م˘لا م˘شسح˘ل ةر˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘بو˘˘ع˘˘شص

يدان قيرف مامأا1-0 ةجيتنب مهحلاشصل
نيدعاشصلا ءاقل ىه˘ت˘ناو ،د˘ي˘ن˘ع˘لا ودارا˘ب
ناشسملت دادو ،ةبخنلا ةريظحل نيديدجلا

قرتفا ثيح ،زئاف نودب ةدكيكشس ةبيبششو
لدا˘ع˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘قو ى˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ير˘˘ف˘˘لا

داحتإا لشصاوي هتهج نم،0-0 يبلشسلا
ةميزه دبكت ثيح ،رحلا هطوقشس ضسابعلب

ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘شض ه˘لوز˘ن لÓ˘خ4-1 ةليقث
ةيدملا يبملوأا ق˘ق˘حو ،ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ةرملا هذهو دعاوقلا جراخ ثلاثلا هزوف

نم تدقع،3-1 ةجيتنب ةرقم مجن مامأا
تدا˘˘عو ،ضضرألا با˘˘ح˘˘شصأا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘شضو
ةطقنب ةركشسب ةيرفشس نم لئابقلا ةبيبشش

1-1 يباجيإلا لداعتلا تشضر˘فو ة˘ن˘ي˘م˘ث
مزهني مل يذلاو ي˘ل˘ح˘م˘لا دا˘ح˘تإلا ى˘ل˘ع
نم ،ديدج˘لا يور˘كلا م˘شسو˘م˘لا ي˘ف د˘ع˘ب

د˘ئا˘ع˘لا ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م م˘شسح ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج
ةلوجلا لÓخ ضسابعلب يديشس نم لداعتب
ىلع ةثلاثلا ةيلح˘م˘لا ه˘تارا˘ب˘م ،ة˘طرا˘ف˘لا

نازيلغ عيرشسل هتفاشضتشسا ىدل يلاوتلا

،ةليلم نيع ةيعمج امأا،1-0 نيمث زوفب
Óف ،مشسوملا اذه ةيوق ةقÓطنا ةبحاشص
تزافو ةيوقلا ا˘ه˘شضور˘ع ل˘شصاو˘ت لاز˘ت

،جربلا يلهأا ا˘ه˘ف˘ي˘شض ما˘مأا1-0 ةجيتن˘ب
تنا˘ك ة˘لو˘ج˘لا هذ˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘جو
ة˘ب˘ي˘ب˘شش ا˘م˘هو ،ن˘ي˘تارا˘ب˘م ن˘م ةرو˘ت˘˘ب˘˘م
با˘ب˘ششو ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘˘م و ةروا˘˘شسلا
نيتلجؤوملا ،ةنيطنشسق بابشش و دادزولب
نييدانلا تامازتلا ببشسب قحل دعوم ىلإا
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ة˘شسفا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘ي˘م˘شصا˘ع˘˘لا
.ايقيرفإا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
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ةر˘كل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لا ة˘ط˘بار˘˘لا تدد˘˘ح

ءارجإل اًدعوم يفناج1 خيرات ،مدقلا
ةنيطنشسق بابشش نيب رخأاتملا ءاقللا

وهو ،رئازجلا ةيدولوم هفيشضتشسمو
فوفشصلا لخاد بهأاتلا ةلاح عفر ام
ةشصاخ ،هتاجرد ىشصقأا ىلإا بابششلا

بردملا ةدايق˘ب ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا نأاو
ةيمهأا يلو˘ي ،ي˘نار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع
دق يتلا ،ةارابملا هذه طاقنل ةغلاب
،ة˘ق˘ث˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا ق˘ير˘ف˘لا ح˘ن˘م˘˘ت
ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘كم˘˘تو
،يرودلا يف ةيق˘ي˘ق˘ح˘لا ة˘قÓ˘ط˘نلا

لإا جمانربلا ةفاثك نم هفوخت مغرو
هيبعل بلاط ينارمع بردملا نأا
زيكرتلاو ،دهجلا ن˘م د˘يز˘م˘لا لذ˘ب˘ب

عشضولا ن˘م جور˘خ˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ى˘ل˘ع
.رارشضألا فخأاب

ىلع ةرداق ةليكسشت كلتمن «:نأرقمأأ
ةيدؤلؤملاب ةحاطإ’أو يدحتلأ عفر

«اهبعلم يف

ل˘˘هو ،نار˘˘ق˘˘مأا لاو˘˘حأا ي˘˘ه ف˘˘ي˘˘˘ك
ةرتفلا هبايغ دعب هتاناكمإا عجرتشسا
؟ةريخألا
يتيفاع تدع˘ت˘شسا د˘ق˘ل ه˘ل˘ل د˘م˘ح˘لا
لÓخ يت˘با˘شصإا د˘ع˘ب ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كششب
م˘تأا ى˘ل˘ع ا˘˘نأاو ،ودارا˘˘ب يدا˘˘ن ءا˘˘ق˘˘ل
ةلباقملا يف ةكراششمل˘ل داد˘ع˘ت˘شسلا
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ما˘˘مأا ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ةيمهأا عشضأا يننأاو ةشصاخ ،ةمشصاعلا
انل حمشسيشس هنوك ءاقللا اذهل ةغلاب
اندع نإا ةيلعفلا ان˘ت˘قÓ˘ط˘نا د˘ي˘كأا˘ت˘ب
هيلإا حمطن ام اذهو ثÓثلا طاقنلاب

.انعيمج
ن˘م ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن كشصل˘˘خ˘˘ت د˘˘كؤو˘˘ت ل˘˘ه
ءا˘ق˘ل˘˘ل ز˘˘ه˘˘ج˘˘ت˘˘شس ل˘˘هو ،ة˘˘با˘˘شصإلا
؟ةوانششلا
جÓعلل تعشضخ نأا دعب ،هللا دمحلا
يفيثكت عمو ةي˘شضا˘م˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف
ي˘ت˘لا تا˘فو˘ششكلا تد˘كأا ،ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
ةباشصإلا نم تشصلخت يننأا اهتيرجأا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م تي˘نا˘ع ي˘ت˘لا
،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘شصب قا˘˘شسلا ل˘˘ف˘˘˘شسأا

و˘ج ى˘لإا ةدو˘ع˘ل˘ل از˘ها˘ج تح˘ب˘شصأاو

ءاقل ليجأا˘ت نأاو ة˘شصا˘خ ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
مل يلاتلابو ،اريثك يندعاشس دادزولب
ف˘˘ل˘˘˘ششلا يءا˘˘˘ق˘˘˘ل ىو˘˘˘شس ع˘˘˘ي˘˘˘شضأا

ر˘˘شضحأا نأا د˘˘˘يرأاو ،ةرا˘˘˘ط˘˘˘شسو˘˘˘شسو

ءاقلل اءدب ةئملاب001 ازهاج نوكأل
ل˘ج˘شسأا نأا د˘يرأا ا˘نأاو ،ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي

.يشضاملا ءاقللا نع يبايغ ضضوعأل
،تابيرد˘ت˘لا ي˘ف ءاو˘جألا ي˘ه ف˘ي˘ك
 ؟ةلباقملل نودعتشسم متنأا لهو
،ريخألا زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ةز˘ي˘م˘م ءاو˘جألا

لواحنشسو ،انررحت اننأاب رعششن ثيح
د˘شض از˘ي˘م˘م ءا˘ق˘ل مد˘ق˘ن˘ل ز˘ه˘ج˘ن نأا
ىدمب نوعاو نوب˘عÓ˘لا˘ف ،ةوا˘ن˘ششلا
،مهقتاع ىلع ةا˘ق˘ل˘م˘لا ة˘ي˘لوؤو˘شسم˘لا
ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك ن˘˘ع لإا لا˘˘ق˘˘ي ثيد˘˘ح Ó˘˘ف
ي˘ف ف˘ي˘شضم˘لا ق˘ير˘ف˘لا˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلا

تاريشضحتلا ،مداقلا ةعمجلا ةلباقم
لؤوافت عم ،ةيداع ةقيرطب يرجتشس
انيقلت د˘ق˘ل ،زو˘ف˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ر˘ي˘ب˘ك
نم تاميلعتلاو حئاشصنلا نم ديدعلا
،اهقيبطت نم دب لو ،ينفلا مقاطلا
ةدو˘ع˘لا ة˘ي˘نا˘كمإا˘ب ل˘ئا˘˘ف˘˘ت˘˘م ل˘˘كلا
نكمتنشس هللا نذإابو ةيباجيإا ةجيتنب
.كلذ نم
وه ام˘ف ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ب˘ع˘شص ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا
؟اهل كعقوت
ةلهشس نوكت نل ةيرومأاملا نأا ملعن
بعلنشسو ،مداقلا ةعمجلا ةلباقم يف
ةيادب مدقيو ةياغلل يوق قيرف مامأا

د˘ه˘ششت نأا ع˘قو˘تأا ،ةز˘˘ي˘˘م˘˘م م˘˘شسو˘˘م
اميشس ل ،اريب˘ك ىو˘ت˘شسم ة˘ل˘با˘ق˘م˘لا

ةرداق ةليكششت كلتمن كلذك اننأاو
ة˘˘حا˘˘طإلاو يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأاو ةشصاخ ،اهبعلم يف ةيدولوملاب
ىلع بعللا دنع فقوتت نل انفادهأا
،زوفلا قيقحتل ح˘م˘ط˘ن ل˘ب لدا˘ع˘ت˘لا

،ةيلوؤوشسملا لق˘ث˘ب نو˘عاو ي˘ئÓ˘مز
هذه يطخت ىلع اندعاشسيشس ام اذهو
.ةبعشصلا ةبقعلا

ةطقنب هاشضر نع لئابقلا ةبيبشش قيرف بردم يديزوب فشسوي ربع
ه˘جاو ا˘مد˘ن˘ع ،ةر˘ك˘شسب ن˘م سسمأا لوأا ه˘ق˘ير˘ف ا˘ه˘ب دا˘ع ي˘ت˘لا لدا˘ع˘ت˘لا
ةشسداشسلا ةلوجلا باشسحل «ايلاعلا» بعلم يف يلحملا داحت’ا هلابششأا

يرانكلا بردم لاقو،1 –1 ةجيتنب ءاقللا ىهتنا ثيح ،ةلوطبلا نم
ةجيتنلاب اهايإا افشصاو ،ةارابملا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ىل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م تا˘ح˘ير˘شصت ي˘ف
يناعي يذلا قاهرإ’ا لماع اميشس’ ،تايطعملا ىلإا رظنلاب ،ةيشضرملا

عوبشسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ر˘ج˘ي˘ن˘لا ن˘م ة˘قا˘شش ة˘ير˘ف˘شس ن˘م د˘ئا˘ع˘لا ه˘ق˘ير˘ف ه˘ن˘م
نوبشستكي نيذلا لئا˘ب˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت نا˘ب˘ششب يد˘يزو˘ب دا˘ششأاو ،طرا˘ف˘لا

دق قيرفلا ناو ةشصاخ ،سسفنلا يف ةقثلا نم ديزملا موي دعب اموي
ةارابملا يف ةجيتنلا يف ةدوعلا لÓخ نم ،ةيوق ةيشصخشش نع نابأا
لاجم حتفل اقابشس يلحملا قيرفلا ناك امدعب سسمأا لوأا ةركشسب مامأا
طرافلا عوبشسأ’ا رجينلا يف اشضيأا لشصح ءيششلا سسفنو ،فيدهتلا
يف ىوت˘شسم˘لا ع˘جار˘ت يد˘يزو˘ب ع˘جراو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا كرد˘لا دا˘ح˘تا ما˘مأا
،ةر˘ما˘غ˘م˘لا ن˘م ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا فو˘خ˘ت ىلإا ةر˘ك˘شسب ما˘ما ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا طو˘˘ششلا

نأاب قباشسلا ةيرشصنلا بردم دكأاو ،ةميزهلا يقلت مدع يف ةبغرلاو
ةريخأ’ا جئاتنلا ليلدب ،ةحيحشصلا ةكشسلا ىلإا تداع دق ةبيبششلا
نابأا ن˘يأا ،را˘يد˘لا جرا˘خ تاءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف ة˘شصا˘خ ،ا˘يرا˘ق وأا ا˘ي˘ل˘ح˘م ءاو˘شس
بلط ا˘م˘ك ،ن˘ي˘شسفا˘ن˘م˘لا ع˘م سضوا˘ف˘ت˘لا ي˘ف ةد˘ي˘ج ةرد˘ق ن˘ع ه˘لا˘ب˘ششأا

مشضي يذلا قيرفلا ىلع ربشصلا نم ديزملا قيرفلا راشصنأا نم يديزوب
ىلإا ةجاحب مهو ،ددج نابشش نيبع’ ةينامث يلاحلا مشسوملا يف
دكأا ثيح ،ر˘ث˘كأا م˘هدودر˘م و˘م˘ن˘ي ىت˘ح ،ة˘ق˘ث˘لاو تقو˘لا ن˘م د˘يز˘م˘لا
ىت˘ح م˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ب˘شصلاو م˘ه˘ف˘ل˘خ فو˘قو˘لا ع˘ي˘م˘ج˘لا ىل˘ع نأا˘ب برد˘م˘لا

تلازام ةليكششتلا نأاب يديزوب فاشضأاو ،ةربخلا نم ديزملا اوبشستكي
،تقولا قيشض يف نمكي لكششملا نأا ريغ ،ةمهم ديعاوم اهرظتنت

نم هيبع’ مرحيشس ام وهو ،تاءاقللا نيب ينمزلا براقتلا عم اميشس’
ءاوجأا ىلإا سسمأا قيرفلا داعو ،تاباشصإÓل ةشضرع مهلعجيو ،ةحارلا
ءاقل وهو ،لبق˘م˘لا سسي˘م˘خ˘لا ءا˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘شضح˘ت˘لا ل˘جا ن˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لا

ثيح ،ةليلم نيع ةيع˘م˘ج يدا˘ن ما˘مأا ة˘شسما˘خ˘لا ة˘لو˘ج˘لا ن˘ع ر˘خأا˘ت˘م
ةطقنلا دعبو ،وزو يزيتب ربمفون لوأا بعلم يف ةارابملا يرجتشس
ةتشس ةبيبششلا د˘ي˘شصر ي˘ف ح˘ب˘شصأا ،ةر˘ك˘شسب ن˘م ق˘ير˘ف˘لا ا˘ه˘ب دا˘ع ي˘ت˘لا

لابششأا نوكيشس ثيح ،ةلوطبلا بيترت يف21 زكرملا لتحتل طاقن
لعجيشس ام ،ةديدج طاقن ثÓثب زوفلل بهذ نم ةشصرف مامأا يديزوب
فشصلا ىلإا يقتري دقو ماعلا بيترتلا يف كشش نود يقتري قيرفلا

hd«ó.±.عباشسلا

ةنيطنشسق بابشش

«ديمعلأ» ةهجأؤم طاقنب زؤفلأ ىلع رسصي ينأرمع

لئابقلا ةبيبشش

ةركسسب ةطقن» :يديزؤب
تراسص ةليكسشتلأو ينيسضرت

 «ةيؤق ةيسصخسش كلتمت

(ةشسداشسلا ةلوجلا) ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا

راـــــهششإا

 / دادزولب بابشش
ايهام روغ ـل مهقحشس  مغر
ةفيظن ةيشسادشسب

هيبع’ رذحي امود
مدقلأ ةرك نأأ دكؤؤيو
 ليحتسسملاب فرتعت ’

،امود كنارف دادزولب بابشش بردم رذح
دشض نواهتلاو رورغلا ةبغم نم هيبع’
ايهام روغ ايقيرفإا لاطبأا ةطبار يف مهشسفانم
ريخأ’ا كابشش كد نم مغرلاب ،ينيكلا

رودلا باهذ ءاقل يف ةلماك ةيشسادشسب
ةرك نأا ىلإا اريششم ،ةشسفانملل يناثلا يديهمتلا
هلابششأا ىلعو ،ليحتشسملاب فرتعت ’ مدقلا
يف لاحلا هيلع ناك املثم سسفانملا مارتحا

دكأا ،هتاذ قايشسلا يفو ،باهذلا ةهجاوم
روغ اومرتحا هيبع’ نأاب يشسنرفلا ينقتلا

هبشسح رشسفي ام وهو ،دح ىشصقأ’ ايهام
ةانقلل حرشص ثيح ،اهوعقو يتلا ةيشسادشسلا
يتلا ةتشسلا فادهأ’ا» Óئاق ،قيرفلل ةيمشسرلا
دعبأ’ سسفانملا انمرتحا اننأاب رهظت ،اهانلجشس
يف نيرذح نوكن نأا انيلع» افيشضم ،»دودحلا

يف ةدراو ىقبت تآاجافملا نأ’ ،ةدوعلا ةارابم
،»اينيك يف لهاشستن نل ،مدقلا ةرك ملاع
نلو ،ءاقللا اذه ةحفشص انيوط نآ’ا» فدرأاو
ىلع زيكرتلا انيلع لب ،دحلا اذه دنع فقوتن
نم ،»مداقلا سسيمخلا ،ةدكيكشس ةبيبشش ةارابم

ريمأا »ةبيقعلا» مجنو باعلأ’ا عناشص ،هتهج
دعب ةريبكلا هتداعشس نع ربع ،دويعشس
روغ مامأا ،دادزولب بابششل ريبكلا راشصتن’ا

انققح دقل» Óئاق ،ةلماك ةيشسادشسب ايهام
ادج امُهم ارمأا ناك دقل ،ةريبك ةجيتنبو مهأ’ا

فاشضأاو ،»اركبم رومأ’ا مشسحن نأا انل ةبشسنلاب
يأا كلتمن نكن مل اننأ’ مشصخلا انمرتحا»
انوطخ اننأاب دقتعأاو ،هشصوشصخب تامولعم

،»تاعومجملا رودل لهأاتلل ةقÓمع ةوطخ
يف جهنلا سسفن ىلع لشصاونل لمعنشس» فدرأاو
يف ريشسن اننأاب دقتعأاو ،ةيراقلا ةشسفانملا
بابشش ةداعإ’ ىعشسنو ،حيحشصلا قيرطلا

 .»ايراقو ايلحم اهقحتشسي يتلا ةناكملل دادزولب
ê.fé«Ö
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مويلا اذهلثم يف ثدح

ةشصاخلا اهتيجيتارتشسا ةلشصاوم

امنيأا اهئاكرششب اهتاقÓع زيزعتب

تما˘˘˘ق ،ر˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب اود˘˘˘˘جو

ooderoOاهئاكرشش ةأافا˘كم˘ب

ةمظنملا تايدحتلا يف نيزئافلا

م˘ت ثي˘ح0202. ة˘ن˘شس لÓ˘˘خ

اعيجششت نيزئافلل ايادهلا ميدقت

نيدشسجملا مهمازتلإاو مهينافتل

لÓ˘خ ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ي˘˘ف

ةن˘شس تق˘ل˘طُأا ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا

قطانملا ىوتشسم ىلع0202

بار˘ت˘لا ل˘˘ما˘˘ك ر˘˘ب˘˘ع ثÓ˘˘ث˘˘لا

.(برغو قرشش ،طشسو) ينطولا

،91-ديفوك ءابو يششفتل ارظن

هذ˘ه˘ب ل˘ف˘ح يأا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي م˘ل

و˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ما˘˘ق ذا .ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م˘˘لا

ooderoOاياده˘لا م˘يد˘ق˘ت˘ب

˘مار˘ت˘حإلا ع˘م كلذ و ءا˘كر˘ششل˘ل

قلعتملا لوكو˘تور˘ب˘ل˘ل ل˘ما˘كلا
ردجي .ةيلاحلا ةيحشصلا ةمزألاب

ددجتooderoO نأا ر˘كذ˘˘لا
ةنشس لك تايدحتلا هذه ميظنت

بار˘ت˘لا ة˘فا˘ك ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع
هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م .ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا

ooderoO فد˘ه˘ت ،ةردا˘˘ب˘˘م˘˘لا

ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت ى˘˘˘لإا
ى˘ل˘ع م˘هز˘ي˘ف˘ح˘تو ا˘˘ه˘˘ئا˘˘كر˘˘شش
.تادوهجملا لذب يف ةلشصاوملا
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، ةشسبتب ينطولا كردلل ثاحبألا ةليشصف تنكمت
لوأا ءاشسم اهيلع لشصحتم تامولعم ىلع ءانب
عم صضاهجإلا يف لمعتشست ةيودأا زجح نم ،صسمأا

دارفألا ةيلمع تشضفأا ثيح صصاخششأا30 فيقوت

ن˘ع ةرا˘ب˘ع ن˘ق˘ح تارورا˘ق60 عاجرت˘شسإا ى˘لإا

(20) اهنم يديرولاو يلشضع˘لا ن˘ق˘ح˘ل˘ل لو˘ل˘ح˘م

-SAPS ل˘يدو˘م˘شسا˘ب˘شس عو˘˘ن ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م م˘˘ج˘˘ح

04 LYDOMنقح ريغشص مجح (40) ، غلم

للمnonicotnys  1 نونيشسوتن˘ي˘شس عو˘ن

بشسح˘بو ،ل˘ماو˘ح˘˘لا صضا˘˘ه˘˘جإا ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شست

ل˘ي˘كو را˘ط˘خإا م˘ت د˘ق˘ف ةر˘فو˘ت˘م˘لا تا˘مو˘ل˘ع˘˘م˘˘لا

تناك يذلا ة˘شسب˘ت˘ب ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ه˘تا˘فاو˘مو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘ف ق˘م˘ع˘ت˘لا ه˘تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

همامأا نيينعملا ميدقت عم اهنيح يف تادجتشسملاب

.قيقحتلا نم ءاهتنإلا روف
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بو˘ب˘ح˘˘لا ة˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ى˘˘لإا تل˘˘شصو
ةليلم نيع ةنيدمب  ةفاجلا لوقبلاو

ةيمك21/91/ 0202 تبشسلا موي
نم ةمداق صصمحلا ةدام نم ةربتعم

تانحاشش5 نتم ىلع ةبانع ةنيدم

ريغ راطنق0001 ب تردق ةريبك
دكؤوت ةعلطملا رداشصملا صضعب نأا
ةينواعت رقم ى˘لإا ن˘ي˘ت˘ن˘حا˘شش لو˘خد

نم صسيك008 ب ةلمحم بوبحلا

تانحاشش ثÓث تيقبو  غلك05 ةئف

راوشسأا جراخ راطنق006 ب  ةأابعم
صشتفم راطإلا صسفن يفو  ةينواعتلا

نأا دكؤوي ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدم
نيع ىلإا تلقنت دق ةحÓفلا حلاشصم
يتلا ةيمكلا ةنياعم تمتو ناكملا
ةدرجملا ني˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا تل˘خد
كÓهتشسÓ˘ل ة˘ح˘لا˘شص ا˘ه˘نأا ح˘شضتاو
ن˘م ا˘ه˘ت˘ي˘ق˘ن˘ت ى˘لإا ط˘ق˘ف  جا˘ت˘ح˘˘تو
ة˘ي˘ق˘ن نو˘كت˘ل ا˘ه˘ت˘ل˘بر˘غو بئاو˘ششلا

ايفا˘ن , كÓ˘ه˘ت˘شسÓ˘ل ا˘هد˘ع˘ب ه˘جو˘تو
ةدام ىلع ةماشس ةدام دوجوب هملع
ح˘لا˘شصم˘لا ر˘يد˘م ا˘م˘ن˘ي˘ب  صصم˘˘ح˘˘لا
ى˘ل˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا صضفر ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا
Óشصا اه˘ب م˘ل˘ع˘يل ه˘نو˘كل ة˘ي˘شضق˘لا

ريدم صضفرو  تاشضقانتلا هذه نيبو
يف صضوخلا ةليلم نيعب ةينواعتلا

ةياغ ىلا ايفتاه ةياغ ىلا عوشضوملا
ةهج نم ةمهمب رملا عم هيلا لقنتلا
بشسح تانحاشش ةثÓث تيقب ىرخأا

ةينواعت رقم جراخ ةأابعم انرداشصم
ن˘ي˘ع˘ب ة˘فا˘ج˘لا  لو˘ق˘ب˘لاو بو˘ب˘ح˘لا

رظتنت راطنق006 ب ةلمحم ةليلم
نأا دعب اهتلومح غارفإاب اهل حامشسلا
ن˘ي˘ع ةر˘ئاد ن˘ما ح˘˘لا˘˘شصم تل˘˘خد˘˘ت
ةرا˘ج˘ت˘لا ح˘˘لا˘˘شصم ة˘˘ق˘˘فر ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م
ةدا˘م˘لا هذ˘ه ن˘م ة˘ن˘ي˘˘ع تع˘˘ط˘˘ت˘˘قاو
ةطرششلل  يوهجلا ربخملل اهلاشسرإاو
اهتيحÓشص ىدم ةفرعمل ةنيطنشسقب
ةدو˘ع ا˘ن˘ل.ير˘˘ششب˘˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
.عوشضوملل
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61 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘ير˘ط˘لا د˘ه˘˘شش

صسمأا ة˘م˘لا˘قو ة˘با˘ن˘ع ن˘ي˘˘ب ط˘˘بار˘˘لا

ءار˘ج ر˘ي˘ب˘ك يرور˘م ل˘ل˘شش ن˘ي˘ن˘ثإلا

نيلجارلاب صصاخ يولع رمم رايهنا

ليقثلا نزولا نم ةنحاشش هيف تببشست

عافترلا مرتحت مل تادعمب ةلمحم

بشسحو . حو˘˘م˘˘شسم˘˘لا ي˘˘نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا

˘ماد˘ط˘شصإا بب˘˘شست د˘˘ق˘˘ف ا˘˘نردا˘˘شصم

نيلجارلا رم˘م˘ب ةرو˘ط˘ق˘م˘ب ة˘ن˘حا˘شش

طبارلا ينطولا قيرطلاب يديدحلا

را˘ي˘ه˘نإا ي˘ف را˘ج˘ح˘لاو ة˘با˘ن˘ع ن˘˘ي˘˘ب

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا و˘˘ل˘˘ع˘˘لا بب˘˘شسب ر˘˘شسج˘˘ل˘˘ل

يذ˘لا دا˘ت˘ع˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘كلا ة˘لو˘م˘ح˘˘لاو

فل˘خ ا˘م ة˘ن˘حا˘ششلا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت تنا˘ك

امك رشسجلا يف ةحداف ةيدام رئاشسخ

تا˘با˘˘شصإÓ˘˘ل ن˘˘ي˘˘شصخ˘˘شش صضر˘˘ع˘˘ت
ناكم نم بر˘ق˘لا˘ب او˘نا˘ك ة˘ثوا˘ف˘ت˘م
فقوت ةطحمب ديدح˘ت˘لا˘بو ثدا˘ح˘لا
رشسجلا نأا ظحلا نشسحلو تÓفاحلا

ةظح˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م ا˘ي˘لا˘خ نا˘ك
رداشصم بشسحب ثداحلا اذه عوقو
نإاف ددشصلا اذه يفو .ناكملا نيعب
قيرط طبري يذلا يديدحلا رشسجلا
ربعم وهو ينوب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب را˘ج˘ح˘لا
نيمداقلا نيلحارلل رمم˘ك مد˘خ˘ت˘شسي
ةيلوو رامع يديشسو راجحلا نم
يف ببشست هطوقشسو هرايهنإا ةملاق
ام ماتلا يرورملا للششلا نم ةلاح
ن˘مألا ح˘˘لا˘˘شصم ل˘˘خد˘˘ت بجو˘˘ت˘˘شسأا
يتلا ينوبلا ن˘مأا ةر˘ئاد˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
نم  .رورملا ةكرح رييشستب تماق
ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘شصم تما˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج
اهغولب روفو ينوبلا ةرئادل ةيندملا

ناكملا ن˘ي˘ع˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا˘ب  ثدا˘ح˘لا˘ب

لق˘نو تا˘فا˘ع˘شسإلا م˘يد˘ق˘ت˘ب تما˘قو

ىلإا ةعرشسلا حانج ىلع نيشصخشش

ةيحارجلا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسإلا ة˘ح˘ل˘شصم

دششر نبإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب

مهنيب نم ةمزÓلا تافاعشسإلا يقلتل

ةيلوألا تامولعملا بشسحو . ةأارمإا

ةثوافتم نيباشصملا دحأا ةباشصإا نإاف

حلاشصم تحتف اهبناج نم .ةروطخلا

ي˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘نو˘ب˘لا ةر˘ئاد˘ل ن˘مألا

نأا دا˘ك يذ˘˘لا ثدا˘˘ح˘˘لا تا˘˘شسبÓ˘˘م

نأا ردجي و.ةيقيقح ةثراك ىلا يدؤوي

ةلثامم تلاح فرع رشسجلا صسفن

ريغلاو ةظئ˘لز˘لا تلو˘م˘ح˘لا بب˘شسب

ءانيم نم ةمداقلا ةنحاششلا ةينوناق

علشسلا فلتخمب ةلمحم يهو ةبانع

.دروتشسملا داتعلاو

  ةريطخ ةلاح يف مهنم ةثÓث احيرج71 فلخ /سسإرهأإ قوصس

 صشوروادمو ةتاردسس قيرط ىلع ةنحاسش و ةلفاح نيب فينع مادطسصإا
، ةتوافتم تاباشصا مهل ىحرجلا ديدع عوقو يف صسارها قوشس ةيلوب صسما ةحيبشص عقو ريطخ رورم ثداح ببشست

صشوروادم ـ ةتاردشس يب طبارلا هرطشش يف18 مقر ينطولا قيرطلاب قئاقد30 اشس80 ةعاشسلا ىلع  عقو ثداحلا

طخretsaoc atoyot  عون نم نيرفاشسملا لقن ةلفاح نيب مادطشصإا يف لثمتي و ، صسادكلا ةتششم ىمشسملا ناكملاب

تاباشصإا مهل   حيرج71 ) ىحرج90 نع رفشسأا  وmocanos موكانوشس عون نم ةنحاشش عم ، صسارهأا قوشس ـ ةتاردشس
فرط نم ةيلوألا تافاعشسإلا مهل تمدق نورخلا و ، ةنيطنشسق ىفششتشسم ىلا مهنم ةثÓث لقن مت ، ةروطخلا ةتوافتم

¢G.T. ةتاردشس ىفششتشسم ىلإا فاعشسإلا تارايشسب ةعرشسلا حانج ىلع مهلقن و ناكملا نيع يف ةيندملا ةيامحلا

ةبانعب ةيندملإ ةيامحلإ يصساطغ فرط نم

يبياطسشب لحاوسسب دوقفم دايسص نع ثحبلا
ةيرحبلا روخشصلا نيب ناك،يبياطشش ةيدلبب دوقفم  دايشص نع ثحــبلاب ةبانعب ةيندملا ةيامحلا وشساطغ موقي
ةيــندمــلا ةيامــحلا حلاشصم نأا «ةعاشس رخآا» رداشصم فششك ثيح.راظنألا نع بيغي نأا لبق ءانيملل ةرواجملا
قيشسنتلاب اهوشساطغو ةيندملا ةيامحلا ناوعأا رششابيل ،يبياطششب دوقفم دايشص نع ثحبلل صسمأا لوأا ءادن تقلت  ةبانعب
رخأاتم ، تقو ةياغ ىلإا قئاقد عشضب لإا احابشص ةعشساتلا ةعاشسلا دودح يف صسمأا لوأا ثحبلا ةيلمع،ةينعملا تاهجلا عم
هيلع رثعي مل يذلاو ،ةيوهلا لوهجملا دايشصلا نع ثحبلل ديدج نم لشصاوتل صسمأا حابشص ةياغ ىلإا ةيلمعلا تلجأا مث

eÉRhR.Ü .دوقفملا نع ةدعاشسملل اوبه يبياطشش ناكشس نأا ةراششإلا ردجتو،صسمأا راهن فشصتنم ةياغ ىلإا

ةداعسسوبب ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا ديسسكأا لوأا زاغب ممسست تلاح40
يح ىمشسملا ناكملاب84:22 ةعاشسلا دودح يف  ةليشسملا ةيلو ةداعشسوب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
لقن و فاعشسإا مت ثيح ةأافدملا نم ثعبنملا نوبركلا ديشسكأا لوأا زاغب ممشست ةلاح لجأل ةداعشسوب ةيدلب ردبلا  حيطشس

يف قيشض مهل رهششأا ةتشس و ةنشس05 نيب مهرامعا حوارتت ةداعشسوب ريششبلا قيزر ىفششتشسم ىلإا صصاخششأا40
ةيامحلاب مÓعلاب فلكم حرشص ام بشسح اذهو قانتخلا ثداوح يدافتل لح لشضفأا لزنملا لخاد ةيوهتلا صسفنتلا

U°Édí T°îû°ƒñ. ةليشسملاب ةيندملا

 يقاوبلا مأاب ءاسضيبلا نيعب ةيجاجتحإا ةفقو يف صشاعنإلاو ريذختلا ناوعأا
ةمومأÓل ىفششتشسم ماما ةيجاجتحا ةفقو ةيمومعلا ةحشصلل صشاعنإلاو ريدختلا كلشس ناوعأا صسمأا حابشص نشش
ناوعأل ةلقتشسملا ةينطولا ةباقنلا ىلا نيمتنملا  نيجتحملا بشسحو ,ءاشضيبلا نيع ةنيدمب يلاموب ةلوفطلاو
رادشصإلاو ةينوناقلا ةيامحلا اهنم مهفورظ نيشسحتب بلاطت تاراعشش ةدع اوعفر نيذلا صشاعنإلاو ريدختلا
صصاخلا نوناقلا ليدعتو يعجرلا رثألاب اهقيبطتو طرشش نود ةيروفلا ةيقرتلاو ماهملا ةنودمل يروفلا

ةيلو يلاو ديشسلا ىلا مهبلاطم اوهجو تاعاشس ثÓث تقرغتشسا يتلا ةفقولا ماتخ يفو،3211 مقر ناوعألاب
.هشصاشصتخا لاجم يف لك لخدتلل لمعلل يئلولا صشتفملا اذكو  ةحشصلا ةيريدمو يقاوبلا ما

GCMªó RgÉQ

ooderoOنيزئافلا اهئاكرسش ئفاكت
0202 تاــيدحت يــف

فيقوت عم صضاهجإلا يف لمعتسست ةيودأا زجح
ةسسبت يف صصاخسشأا30
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ي˘شضق˘ي ا˘م˘كح ،ف˘ي˘ط˘شس ءا˘شضق صسل˘ج˘م رد˘˘شصأا

ةيدلبل يلاحلا ي˘ب˘ع˘ششلا صسل˘ج˘م˘لا صسي˘ئر ة˘نادإا˘ب

صسبح رهششأا6 ـب ،«ناوشضر رارقب» ديشسلا ةفشصرلا

قل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘شضق ي˘ف ه˘ت˘ع˘با˘ت˘م ا˘مد˘ع˘ب ،ذ˘فا˘ن ر˘ي˘غ

ةيمشسر تاررحم يف روزملا لامعتشسإا و ريوزتلاب

عور˘ششم ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ط˘ل˘شسلا لÓ˘غ˘ت˘˘شسإا و

امنيح7002-2102 ةدهعلا لÓ˘خ، يرا˘م˘ث˘ت˘شسا

اذهل يدعاقلا فلملا نا ثيح ،اشضيأا اشسيئر ناك

عيمج ىلع دوجوم ريغ يرامثتشسلا عورششملا

صسيئر دشض ةيئاشضقلا ىوعدلا كرح و، حلاشصملا

بحاشص» ي˘كم˘لا صشاوز ن˘ب» ة˘ي˘ح˘شضلا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ةمكحملاب ةم˘كا˘ح˘م˘لا ءا˘ن˘ثا و. صضرألا ة˘ع˘ط˘ق˘لا

طيلشست اهنيح ةباينلا تشسمتلا فيطشسب ةيئادتبلا

نم دافتشسا هنكل ذفان انجشس تاونشس4 ب ةبوقع

و مكحلا يف تنعط ةباينلا نأا ريغ و ةءاربلا مكح

ءا˘شضق صسل˘ج˘م˘ب ة˘ي˘شضق˘لا ة˘لود˘ج ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘˘ي˘˘ل

ي˘شضق˘ي صسمأا لوأا م˘كح˘لا رد˘˘شص ن˘˘يأا ف˘˘ي˘˘ط˘˘شس

. ذفان ريغ نجشس رهششأا6 ـب هتنادإاب

ةفسصرلا ةيدلب صسيئر نيدي فيطسس ءاسضق صسلجم
ذفان ريغ اسسبح رهسشأا6ـب

ةليلم نيعslcc ىلإإ ةبانع ةي’و نم تانحاصش50 نتم ىلع تمدق / يقإوبلإ مأإ

كوكسشم راطنق0001 ـب صصمحلا ةدام نم ةلومح
يرسشبلا كÓهتسسÓل اهتيحÓسص مدع يف

 ينوبلاب نيلجإرلل رورم دعصصمب ةنحاصش مإدطصصإ رثإإ / ةبانع

راجحلا قيرطب ةيرورم ةرزجم يف ببسستي داك يديدحلا رسسجلا رايهنإا

فيطسسب ةبرهملا روطعلا نم ةدحو26191 زجح
ةعاشضب ةيشضاملا مايألا لÓخ، فيطشسب كرامجلا ماشسقأا ةيششتفمل ةعباتلا ةلقنتملا ةقرفلا تزجح
ةلثمتملا علشسلا نم ةيمك ىلع رثع ةقرفلا فرط نم اهششيتفت ءانثأا ةنحاشش نتم ىلع تناك ةعونتم

تاششاششلا نم ةدح و63 و تاجÓثلل يكلم مÓه ةدح066 و ،روطع روطعلا نم ةدحو26191 يف
ةحفاكمب قلعتملا كرامجلا نوناق ىشضتقمب اهيلع بقاعملاو صصوشصنملا لاعفألا يهو ةيمقرلا
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