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 ةـــيدلب صســيئرب ةــحاطإلا
ةقفر يقاوبلا مأاب ءاسضيبلا نيع
نيسسبلتم تاكلتمملا ةنجل صسيئر
ميتنسس نييÓم01 اهردق ةوسشر يقلتب

نيع ةيدلب صسيئر ءاصضيبلا نيع ةرئاد نمأا حلاصصم تفقوأا
نيصسبلتم تاكلتمملا ةنجل صسيئر ةقفر ةباينلاب ءاصضيبلا

.ميتنصس نييÓم01 اهردق ةوصشر يقلتب
صسمأا ءاصسم تعقو يتلا انرداصصم بصسحب ةيصضقلا تايثيح

نكصس ةيوصست ةيلمعب ينعملا نينطاوملا دحأا اهطويخ جصسن
ءاصضيبلا نيع ةيدلب صسيئر عم قافتإلا دعبو يذلا يوصضوف
ة˘يو˘صست ىل˘ع تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل صسي˘ئر ة˘ق˘˘فر ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ةقفاوملا تمت درو ذخأا دعبو يلام غلبم لباقم ةيعصضولا

ديدحت متيل  ميتنصس نييÓم01 غلبم ىلع فارطألا نيب
حلاصصمب ةحيصضفلا هذه رجفم لصصتإا انهو نامزلاو ناكملا
ل˘ك تذ˘خ˘تإا ة˘يد˘ق˘ن˘لا قاروألا ر˘يو˘صصت˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ن˘مألا
قيرطلا ىوتصسم ىلع نيم˘ك ع˘صضو˘ي ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا
يف امهو نيطروتملا ىلع صضبقلا تقلأا انهو ينابتجإلا

ةر˘صشا˘ب˘مو ن˘مألا ر˘ق˘م ىلإا ا˘م˘هدا˘ي˘ت˘قا م˘ت˘ي˘ل .صسب˘ل˘ت ة˘˘لا˘˘ح
د˘ي˘صسلا ىل˘ع م˘ه˘صضر˘ع را˘ظ˘ت˘نإا ي˘ف  فار˘طألا ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا

دعت يتلا ءاصضيبلا نيع ةيدلب نأا ركذي .ةيروهمجلا ليكو
مدع فرعت ثيح ةيناكصس ةفاثك ةيلولا تايدلب ربكأا نم
ةيدلبلا صسيئر فيقوت دعب يدلبلا اهصسلجم يف رارقتصسإا
يلاولا اهيف طروتم ةيصضق يف ايئاصضق هتاعباتمل قباصسلا
.هماهم ةيهتنملا قباصسلا
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«ماخلا ديدحلا» ةنحصش يف لامعلا هفصشتكا
ةزنولا مجنم نم ةمداقلا

راديسس بكرم يف «عفدم» ىلع روثعلا
  ! قيقحت حتفي نمألاؤ راجحلا
ةنحصش يف «عفدم» ىلع راجحلا راديصس بكرم لامع رثع

ةصسبتب ةزنولا مجنم نم ةمداقلا «يرينملا» ماخلا ديدحلا
يلاعلا نرفلا يف يرجحلا محفلا عم اهلامعتصسا متي يتلاو
غارفإا دنع لامعلا أاجافتو ،ةرهزلا ديدح جاتنا لجأا نم
طصسوتم عفدم دوجوب تارطاقلا نم يرجحلا ديدحلا ةنحصش
راديصس بكرمل ةماعلا ةيريدملا مÓعإاب ماقو ،مجحلا
ينطولا كردلا حلاصصمب اهرودب تلصصتا يتلاو راجحلا

اصصيصصخ بكرملا ىلإا اولقنت ثيح يركصسعلا نمألا حلاصصمو
حتف متو هيلع روثعلا مت يذلا عفدملا اذه ةنياعم لجأا نم
عفدملا نأاف «ةعاصس رخآا» رداصصم هتدكأا ام بصسحو ،قيقحت
ليغصشت يف عورصشلا متيصسو ،ةيرامعتصسلا ةبقحلا ىلإا دوعي
نم نط فلأا24 نم رثكأاب دوزتلا مت نأا دعب يلاعلا نرفلا
نم ماخلا ديدحلاب مظتنم لكصشب دوزتلاو يرجحلا محفلا

  .تانحاصشلا ىتحو راطقلا ربع ةصسبتب ةزنولا مجنم
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رّدخم لئاصس ةروراق طبصض ىلإا ةفاصضإلاب
 ميتنصس نويلم85 ةميقب جيورت تادئاعو

تاّرثؤوم جّؤرمب حيطي فراطلا نمأا
ديزأا ىلع هتزوحب رثع ةيلقع
 صسولهم صصرق001 نم

جّورمب فراطلا نمأا حلاصصمل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق تحاطأا
يف تحجن نيأا يديهم نب ءايحأا دحأاب طصشني تارّدخم
نم صسولهم صصرق001 نم ديزأا هتزوحب تطبصضو هفيقوت
ةدكؤوم تامولعم دورو دعب ةيلمعلا تّمتو عاونألا فلتخم
نمأل ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةحلصصمل نوعباتلا نمألا دارفأا ىدل
داوملا جيورت نهتمي ينيرصشع باصش دوجو اهدافم يديهم نب
نبو ناعرذلا ةقطنم نم لكبو فراطلا ةنيدم طصسو ةماّصسلا

ةيلوألا اهتايرحت رصشابت ةينمألا ةزهجألا لعج امم يديهم
Óعف نّيبتي نأا لبق هيف هبتصشملا باصشلا دّصصرت لÓخ نم
عيبلا صضرغب ةصسولهملا صصارقألا صضرعب ريخألا اذه مايق
تهتنا ةمكحم ةطخ مصسرب ةطرصشلا رصصانع موقتل
لصصتم قايصس يفو ،هنكصسم مامأا صسمأا لوأا ءاصسم هب ةحاطإلاب
نم ردحني فوقوملا نأاب «ةعاصس رخآا» رداصصم تفصشك دقف

ءاقلإاّ مت رمعلا نم تاينيرصشعلا يف باصش وهو يديهم نب يح
ةصسولهملا بوبحلا نم ةيمك هتزوحبو اصّسبلتم هيلع صضبقلا

ةروراق ىلإا ةفاصضإلاب صسولهم صصرق001 نم ديزأا يف لثمتت
تطبصض امك ّةيحارجلا تّايلمعلا يف لمعتصسي رّدخم لئاصس
تناك ميتنصس نويلم002و نويلم85 غلبم ةطرصشلا تاوق
متيل ،مومّصسلا كلت جيورت تادئاع اّهنأا هبتصشي جّورملا ةزوحب
فلم زاجنإاو هتاحيرصصت عامصس لجأا نم نمألا رقمل هليوحت
مامأا لثم نيأا ةلادعلا ىلإا صسمأا ةحيبصص هميدقت لبق يئاصضق
ناعرذلا ةمكحم ىدل قيقحتلا يصضاقو ةيروهمجلا ليكو
هعاديإا ّةصصتخملا تاهجلا رّرقت نأا لبق هتيصضق يف رظنلل
.هّقح يف ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختإاو تّقؤوملا صسبحلا
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ةدرو د
يداصصتقإلا ديعصصلا ىلع انوروك ءابو تايعادتو ةيحصصلا ةمزألا ةيفلخ ىلع

هؤؤاــنب نوــيدكيكسسلا لــمأاي ام اذــه
ةميدقلا ةنيدملاب ةمدهملا تايانبلا ناكم
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ؤسضع ،يناكرب طاقب رؤتكدلا دكأا
صسوريف ةعباتمل ةين˘طؤ˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

تاعاطق ةعبرأا كانه ّنأا ،انورؤك
نم اهعم قيسسنتلا يراج ةيرازو
هّنأا ادكؤؤم ،انورؤك حاقل ءانتقا لجأا
داريتسسا رظتنن انلزام ةعاسسلا دحل
ّنأاب رؤسسيفورب˘لا ف˘سشكو ،حا˘ق˘ل˘لا
نؤكيسس ا˘نورؤ˘ك ن˘م ن˘ي˘فا˘ع˘ت˘م˘لا

يف ةيؤ˘لوألا تاذ تا˘ئ˘ف˘لا ن˘م˘سض
يف ،يناكرب دكأاو.حاقللا مادختسسا
ةع˘فد˘لا ّنأا ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘ح˘ير˘سصت

ا˘˘˘˘نورؤ˘˘˘˘ك حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘لوألا

ةئفلل صصسصختسس «5 كينتؤبسس»
ن˘˘سسلا را˘˘ب˘˘˘كلو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘قألا

ة˘˘ن˘˘مز˘˘م˘˘لا صضار˘˘مألا با˘˘ح˘˘سصأاو
بناج ىلإا صسوريفلاب نيباسصملاو
ن˘مألا كÓ˘سسأاو صضي˘˘بألا صشي˘˘ج˘˘لا
اريسشم ،صشيجلاو ةيندملا ةيامحلا
نؤكتسس يتلا يه ةئفلا هذه ّنأا ىلإا

ديفتسسي يذلا لوألا جؤفلا نمسض
،ى˘ف˘نا˘ج ر˘˘ه˘˘سش ي˘˘ف حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘م
طا˘˘ق˘˘ب رؤ˘˘سسي˘˘فور˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘سضوأاو
ؤه تائفلا هذه ديدحت ّنأا يناكرب

ر˘ث˘كألا ا˘ه˘نؤ˘كل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ي˘م˘لا˘˘ع

ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضر˘˘ع
ةهج نم اهي˘لإا ة˘ل˘كؤ˘م˘لا ما˘ه˘م˘لاو
ّنأا ى˘لإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا را˘سشأاو .ىر˘˘خأا

نع ةلوؤؤسسملا يه ةحسصلا ةرازو
ددسش هنكل حيقلتلا جمانرب طبسض
بجي ةيلمعلا نأا ىلع لباقملا يف
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘ب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب م˘ت˘ت نأا
،ةمهملا ةبؤعسصل رظنلاب فارطألا

،ةيلاجترلا تارارقلل عسضخت لو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشم بج˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
زواجتو حي˘ق˘ل˘ت˘لا ةر˘ي˘تو ع˘ير˘سست˘ل

ةنجللا ؤسضع لاقو .صسوريفلا رطخ
انورؤك صسوريف ةعباتمل ةينطؤلا

بل˘ج ر˘ي˘يا˘ع˘م ّنإا طا˘ق˘ب ي˘˘نا˘˘كر˘˘ب

مزلتسست «رزياف» يكيرمألا حاقللا

اهتجرد حوارتت ةسصاخ ديربت فرغ

،ر˘ف˘سصلا تح˘ت ة˘يؤ˘ئ˘م ة˘جرد07

ةقفسصلاو تاراسشتسسلا ّنأا ادكؤؤم

عبرأا عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ىر˘ج˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘لا ةرازو ي˘˘˘˘هو تارازو

ة˘ي˘جرا˘خ˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو

يسسورلا كينتؤ˘ب˘سس حا˘ق˘ل ءا˘ن˘ت˘قل

تاميلعتل اقيبطت تقو برقأا يف

ديجم˘لا د˘ب˘ع ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر

.نؤبت
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ة˘ي˘سضا˘م˘لا ع˘ي˘با˘سسألا لÓ˘خ تفر˘ع
تا˘با˘سصإÓ˘ل ة˘ي˘مؤ˘ي˘لا ة˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘لا

اسضافخنا انورؤك ءابؤب تايفؤلاو
ر˘ب˘م˘سسيد ة˘يا˘ه˘ن ذ˘ن˘م ا˘˘سسؤ˘˘سسح˘˘م
ددع يف عافترا ليجسست عم طرافلا

ةيلو03 ىلإا51 نم تايلؤلا
يف اي˘ب˘سسن ارار˘ق˘ت˘سسا د˘ه˘سشت ي˘ت˘لا
ةيادبو ربمسسيد رهسش نيب ام ةرتفلا

هر˘ب˘˘ت˘˘عا ا˘˘م ؤ˘˘هو ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش
نأا ريغ، ايباجيإا ارسشؤؤم نؤسصتخملا

اهب فر˘ع˘ي ي˘ت˘لا رؤ˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘سصا˘خ

بجؤتسست91د˘ي˘فؤ˘ك صسور˘˘ي˘˘ف
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلاو ة˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘لا
ع˘جر˘˘يو . ة˘˘يزار˘˘ت˘˘حلا تاءار˘˘جإلا
با˘ب˘˘سسأا نؤ˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طألا
تابا˘سصإلا دد˘ع ى˘ح˘ن˘م صضا˘ف˘خ˘نا

انورؤك صسوريفب ةيمؤيلا تايفؤلاو
ةيئاقؤلا تاءار˘جإلاو ر˘ي˘باد˘ت˘لا ى˘لإا

هيلع ءاقبإلا بجي ام ؤهو ، ةذختملا
يسسينؤل يلع رؤسسيفوربلا بسسحب
ةيلخادلا صضارمألا ةحلسصم صسيئر
ىلع دكأا يذلا ناسسملت ىفسشتسسمب

ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا ماز˘˘˘ت˘˘˘لا ةرور˘˘˘سض
همدقت ام مغر ةيئاقؤلا تاءارجإلاب
تار˘˘˘سشؤؤ˘˘˘م ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحإلا
ذا˘ت˘سسألا د˘كأا ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .ة˘ي˘با˘ج˘يا

م˘ل˘ع ي˘ف رؤ˘ت˘كد قا˘ه˘ل˘˘م د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةذختملا تاءارجإلا نأا تاسسوريفلا

دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا فرط نم

ج˘ئا˘ت˘ن˘لا هذ˘ه˘˘ل ل˘˘ما˘˘ع م˘˘هأا تنا˘˘ك

ن˘طاؤ˘م˘˘لا ي˘˘عو اذ˘˘كو ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا

ريبادتلل همارتحاو عسضؤلا ةرؤطخب

هنأا ر˘ي˘غ ، صسور˘ي˘ف˘لا ن˘م ة˘ي˘ئا˘قؤ˘لا

رؤطتلاو لؤحتلا ةيسصاخ ىلإا راسشأا

صسور˘ي˘ف ز˘ي˘م˘ت ي˘ت˘لا تار˘˘ف˘˘ط˘˘لاو

عيمجلا مزلي ام ؤهو،91 ديفؤك

. ةياقؤلا ريبادت ىلع ءاقبإلاب

ةحصصلا ةرازو عم قيصسنتلاب

حاجنإلامراسص ايحسص لوكوتورب دمتعت ةيبرتلا ةرازو
ةيبرتلا عاطق يمدختسسمل ةينيوكتلا تايلمعلا

:يناكرب طاقب ،ةمهملا ةبوعصصل رظنلاب فارطألا فلتخم نيب قيصسنتلاب متت نأا بجي ةيلمعلا نإا لاق

«حاقللا مادختسسإا يف ةيولوألا تاذ تائفلا نمسض نونوكيسس انوروك نم نوفاعتملا»

يصضاملا ربمصسيد رهصش ذنم تاباصصإلا دادعأا سصلقت دعب

انوروك سسوريف روحت عم ةيئاقولا تاءارجإلا فعسض نم نورذحي ءاربخ

ةيمويلا تاباصصإلا ددع يف فيفط عافترإا

ءافسش ةلاح891 و تايفو4 ،انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا742 ليجسست
ألا صسمأا،ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تنلعأا

ٍ
42 لÓخ ةديدج تايفو4 و ،رئازجلا يف  دجتسسملا انورؤك صسوريفب ةديدج ةباسصإا742 ليجسست نع ،ءاعبر

ةيلامجلا ةليسصحلا تعفترا دقف ،رارؤف لامج رؤتكدلا ,انورؤك صسوريف دسصرو ةعباتم ةنجل ىؤتسسم ىلع مÓعإلاب فلكملا بسسحو .ةيسضاملا ةعاسس

ددع عفترا نيح يف .ةلاح021101 ىلإا يسضاملا يرفيف رهسش ةياهن رئازجلا يف ةحئاجلا ةيادب ذنم دجتسسملا يجاتلا صسوريفلاب دكؤؤملا تاباسصإÓل

ددع يلامجا لسصيل ةلاح891 انورؤك صسوريف نم ءافسشلل891 لثامت امنيب.ةديدج تايفو4 ليجسست دعب ،ةافو ةلاح6872 ىلإا صسوريفلا اياحسض

±.S°∏«º.ةلاح38386 ىلا نيفاعتملا

ىلع دمتعي ةديدجلا رئازجلا ءانب نإا لاق
يرصشبلا دروملا يف رامثتصسإلا

مهتنسس يف ةبلطلا ثحي نايز نب
ةسصاخلا مهعيراسشم ثعب ىلع ىلوألا
نب يقابلا دبع ,يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو دكأا

ةديدجلا رئازجلا ءانب نأا ,ةمسصاعلا رئازجلاب ءاثÓثلا ,نايز
ملعلاب حلسسملا يرسشبلا درؤملا يف رامثتسسلا ىلع دمتعي
ةيسصخسشلا مهعيراسشم ثعب ىلإا ةبلطلا ايعاد ,ةفرعملاو
ةملك لÓخ نايز نب لاق .ةعماجلا يف ىلوألا مهتنسس ذنم
يواؤه ةقباسسم يف نيقؤ˘ف˘ت˘م˘لا م˘ير˘كت ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘ب ا˘ها˘ق˘لأا
تامؤلعم˘لا تا˘ي˘جؤ˘لؤ˘ن˘كت ي˘ف ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لا

رئازجلا ءانب» نأا ,ءارزؤلا نم ددع رؤسضحب ,تلاسصتلاو
ىلع دامتعلاب لإا ىتأاتي نل عيمجلا اهب ملحي يتلا ةديدجلا
درؤملا يف رامثتسسلاب ةسصاخلا انتايناكماو ةيتاذلا انتاردق
ةيملعلا اهتاقيبطتو ةفر˘ع˘م˘لاو م˘ل˘ع˘لا˘ب ح˘ل˘سسم˘لا ير˘سشب˘لا

لك» نأا حسضوأاو .»اهتفاقثو ةيتلواقملا راطإا يف كلذو
تاذ˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ةد˘يد˘ج˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا ي˘ف ةأا˘ي˘ه˘م فور˘ظ˘˘لا

راكفألاو عيراسشملا نع ثحبلاب اذهو يسصخسشلا حؤمطلاو
صسفنلاب ةقثلا» ىلإا ةبل˘ط˘لا ا˘ي˘عاد ,«ة˘يرا˘كت˘بلاو ة˘قÓ˘خ˘لا

نيسسحتو يملعلا ليسصحت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ع حور˘ب لا˘ب˘قإلاو
رئازجلا قيقحت يف ةمهاسسملل مهيمارم غؤلبل مهنيؤكت
.»ركفلاو لقعلا نيمث˘ت ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ةر˘كت˘ب˘م˘لا ة˘ي˘كذ˘لا

حورب يلحتلا» ىل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا نا˘يز ن˘ب ثح ,ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘بو
تائيهلا نم برقتلاو عيراسشم ثعب يف ريكفتلاو ةسسفانملا
ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤؤ˘م ىؤ˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةدؤ˘˘جؤ˘˘م˘˘لا
تاسسسسؤؤم ءاسشنإاو يسصخسشلا عورسشم˘لا ي˘ف م˘ه˘ت˘ق˘فار˘م˘ل
نهملا ةطيرخلو ةيمنتلاو عمتجملا تاجايتحل بيجتسست
م˘ير˘كت˘لا اذ˘ه نأا ر˘يزؤ˘لا د˘كأاو .»ة˘ثد˘ح˘ت˘سسم˘لاو ةد˘يد˘ج˘لا
ةقباسسملا هذه يف نيقؤفتملا ةبلطلل اعيجسشت يتأاي يزمرلا
ةيجؤلؤنكتلاو ةيملعلا ةرماغملا«ب اهايإا افسصاو ,ةيملاعلا
اهزربأا صسوردلا ن˘م ة˘ل˘م˘ج صصÓ˘خ˘ت˘سسا ن˘م تن˘كم ي˘ت˘لا
طورسشلا رفؤتب اذهو ,دعب نع ميلعتلا ناهر بسسك ةيناكمإا
يرسشبلا درؤملل رمتسسملاو ديجلا نيؤكتلاك ةيعؤسضؤملا

تابلطتمل بيجتسست يتلا ةيجؤلؤنكتلا تازيهجتلا رفؤتو
دكأا ,هتهج نم .«ةنرسصعلاو ةثادحلا ملاعل جؤلؤلاو ةنمقرلا

ميهاربإا ,ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تلاسصتلاو ديربلا ريزو
بابسشلا ةقفارم» يف ةمهاسسملل هعاطق دادعتسسا ,رازمؤب
يمقرلا لؤحتلل يلعفلا ديسسجتلا لجأا نم مهعيراسشم معدو
ةنمقرلا ريزو نم لك دكأا ,قايسسلا تاذ يفو .»رئازجلا يف
فلكملا بدتنملا ريزؤلاو ,حارب دلاخ رينم ,تايئاسصحإلاو
يدهملا نيسساي ,ةئسشانلا تاسسسسؤؤملاو ةفرعملا داسصتقاب
لجأا نم ةبلط˘لاو با˘ب˘سشلا ة˘ق˘فار˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘مز˘ع ,د˘ي˘لو
لؤحتلل يلعفلا قيبطتلا» ىلإا ةيمارلا مهعيراسشم ديسسجت
.»ينطؤلا داسصتقلا ريؤطت هنأاسش نم يذلا يمقرلا
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سسارهأا قوصس

ةكارسشلا تايقافتإا ليعفت ىلع ديكأاتلا
عيراسشملا يلماح ةبلطلا ةقفارمل

راد» لؤح يمÓعإا-يسسارد ءاقل لاغسشأا يف نؤكراسشم دكأا
ةيزكرملا ةبتكملا ءاثÓثلا مؤيلا هت˘ن˘سضت˘حا «ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
ىلع صسارهأا قؤسسب «ةيدعاسسم فيرسشلا دمحم» ةعماجل

نيلعا˘ف˘لا ل˘ك ع˘م ة˘كار˘سشلا تا˘ي˘قا˘ف˘تا ل˘ي˘ع˘ف˘ت» ةرور˘سض
زر˘بأاو .«ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘م نا˘˘م˘˘سضل
لمح يذلا ءاقللا اذه لاغسشأا ماتخ يف ةبلطو نؤلوؤؤسسم
,«زيمتم يرامثتسسا ركف ءانبل يملع بطق ةعماجلا» راعسش
هذه ليعفت ةيمهأا» ,ةيلؤلا تاطلسس هحاتتفا ىلع تفرسشأا
ءاكرسشلاو ليغسشتلا معد ةزه˘جأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
رامثتسسلا تازفحم ىلع حاتفنلا لÓخ نم نييداسصتقلا
و .«ةيئلؤلا ةيرامثتسسلا ةطيرخلا عسضو» اذكو «ةديدجلا
تفل ددع هيف كراسش يذلا ,ءاقللا اذه تايسصؤت تنمسضت
ثادحتسسا» ةرورسض ,عيراسشملا يلماح نم ةعماجلا ةبلطل
عم ةكارسشلاب ةيتلواقملا رادب ةبلطلا راكفأل زيمتم ربخم
قاثيم ةغايسص»و «ليغسشت˘لا م˘عد ةز˘ه˘جأاو ة˘ي˘م˘ل˘ع ر˘با˘خ˘م
تدكأا امك .«ةبلطلا نم عيراسشملا يلماح ةقفارمل صصاخ
ةري˘خألا تارر˘ق˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإا» ى˘ل˘ع تا˘ي˘سصؤ˘ت˘لا

ربمسسيد02 خ˘يرا˘ت˘ب ة˘ي˘م˘سسر˘لا ةد˘ير˘ج˘لا ي˘˘ف ةردا˘˘سصلا
بابسشلل ةيسصخسشلا ةمهاسسملا ةبسسنب ةقلعتملا يسضاملا

يتلا عيراسشملا يف رظنلا ةداعإا» اذكو «عيراسشملا يلماح
ىؤتسسم ىلع ءاؤسس ةيئلؤلا ةنجللا فرط نم اهديمجت مت
ةينطؤلا ةلاكؤلا وأا ةلاطبلا نع نيمأاتلل ينطؤلا قودنسصلا
نؤكراسشملا دكأا ,كلذ ىلإا ةفاسضإلابو . «ةيتلواقملا ةيمنتل

نؤك ةيحÓف˘لا ي˘سضارأÓ˘ل زا˘ي˘ت˘ملا دؤ˘ق˘ع ة˘يؤ˘سست» ى˘ل˘ع
دسصرم ءاسشنإاو (عؤيسش) ةيكلملا دقع ىلع زؤحي ل اهبلغأا
. ةكراسشمب ليغسشتلل

GC.T¢

ةينيوكتلا تايلمعلا حاجنإل ةذختملا دجتصسملا «انوروك» سسوريف نم ةياقولاب ةصصاخلا ريبادتلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو تدمتعا

.1202 ناوج ةياغ ىلإا مودت يتلاو0202 ربمصسيد03 موي تقلطنا يتلا ةيبرتلا عاطق يمدختصسمل
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ىلإا ةلسسارم ةيبرتلا ةرازو تهجوو
ة˘ي˘ن˘يؤ˘كت˘لا تا˘˘سسسسؤؤ˘˘م˘˘لا ءارد˘˘م
لؤكؤتوربلا تاءارجإا  صصؤسصخب
ةرازو عم قيسسنتلاب دعملا يحسصلا
يذ˘لاو ،هدا˘م˘˘ت˘˘عا د˘˘سصق ة˘˘ح˘˘سصلا
عيمج عا˘سضخإا ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع صصن˘ي
ةينيؤكتلا ةسسسسؤؤم˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
صسايقل ن˘ي˘نؤ˘كت˘مو ن˘ي˘ف˘ظؤ˘م ن˘م
لخدملا دنع ايمؤي ةرارحلا ةجرد
لؤكؤتوربلا صصني امك.صصسصخملا

يف دحاو درف دجاؤت ةرورسض ىلع
د˘قار˘م˘لا ل˘˘خاد ةد˘˘حاؤ˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
عم .ةيعامجلا ريغ دقارملل ةبسسنلاب

ل˘˘˘˘˘كل م6 صصي˘سصخ˘˘ت ةرور˘˘سض
عم ةيعامجلا دقارملا يف نؤكتم
ةرسسألا نيب رئاتسس وأا زجاؤح عسضو
˘مؤ˘ن˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو نؤ˘˘كت نأا ى˘˘ل˘˘ع
˘˘ماز˘˘لإا ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف ة˘˘˘سسكا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
دعاؤقل مراسصلا قيبطتلاب نيميقملا
تاءار˘جإلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مÓ˘˘سسلا
حلاسصم اهب يسصؤت يتلا ةيئاقؤلا
ريهط˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ع˘م ة˘ح˘سصلا
ة˘ف˘سصب د˘قار˘م˘لا ع˘ي˘م˘ج˘ل ي˘مؤ˘ي˘لا

يفو .ايرود اهتيؤهت عم ةرمتسسم

نم ىلعأا ةرارح ةجرد ليجسست ةلاح

هبتسشملا ىلع صضارعأا رؤهظو73

وأا ح˘˘سشر˘˘لا وأا لا˘˘ع˘˘سسلا ن˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ف

يف هيف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا لز˘ع˘ي. صسط˘ع˘لا

صضرغلا تاذل صصسصخملا ءاسضفلا

تاهجلا عم تلاسصتاب مايقلا عم
ةيريدمو ةيندم ةيامح نم ةينعملا
هيف هبتسشملا لقنل ةيئلؤلا ةحسصلا
ةسصتخ˘م˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘سسسسؤؤ˘م ى˘لإا
ةيرورسضلا تاءارجإلاب مايقلا عم.
دعب ميقعتلاو ريهطتلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

عم قيسسنت˘لا˘ب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لا ل˘ق˘ن
عم ةسصتخملا ةيحسصلا ةسسسسؤؤملا
ن˘ع ة˘يا˘سصؤ˘˘ل˘˘ل يرؤ˘˘ف˘˘لا غÓ˘˘بإلا
عرسسأا يف اهيف هبتسشملا تلاحلا

راسشتنا يدافت لجأا نم نكمم تقو
.ىودعلا

ت
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تعفترا، تاقلط˘ن˘م˘لا هذ˘ه ن˘مو

قوصسلا ي˘ف ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م را˘ع˘صسأا

تÓ˘ما˘ع˘ت˘ب ةر˘ثأا˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

اذ˘ه ي˘ف ة˘ي˘م˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘صصرو˘˘ب˘˘لا

عفترا قايصسلا اذه يفو، لاجملا

05) تن˘˘˘م˘˘˘صسإلا سسي˘˘˘ك ر˘˘˘ع˘˘˘صس

،تارلود94.8 ىلإا (ًامارغوليك

نم دحاولا راطنقلا رعصس قافو

رعصس غلبو ً.ارلود07 ديدحلا

تاذ «ر˘ف˘صصألا ل˘مر˘لا» ة˘ن˘حا˘صش

ً،ارلود055 ا˘ن˘ط81 ةلو˘م˘ح

يتلا تاهجوتلا نم مغرلا ىلع

نيمأات لاجم يف ةموكحلا اتنبت

ةيطغتو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

يف لاقتنلاو ،ي˘ل˘ح˘م˘لا بل˘ط˘لا

لÓ˘خ تد˘صسج˘ت ة˘ق˘حل ة˘ل˘حر˘م

تايلمع ربع ةيصضقنملا ةنصسلا

هذه ددهتو .تنمصسإÓل ريدصصتلا

تاصشرولا نم ديدعلا ةيعصضولا

ق˘ل˘غو طا˘صشن˘لا ن˘ع ف˘قو˘ت˘˘لا˘˘ب

نم تارصشعلا ةلاحإاو عيراصشملا

را˘˘˘ه˘˘˘صشإا و˘˘˘ح˘˘˘ن تلوا˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا
عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘ع ل˘˘صضف ،سسÓ˘˘˘فإلا
ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا زا˘˘ج˘˘نإا ف˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كت
تا˘صسارد˘لا لÓ˘خ ي˘ف ةدد˘ح˘م˘لا

يف03 قو˘ف˘ي ا˘م˘ب ةز˘ج˘ن˘˘م˘˘لا
راعصسألا عافترا يلاتلابو ،ةئاملا
امك، ينعملا عورصشملل ةيئاهنلا
نم عونلا اذه ميلصست رخأات يدؤوت
ي˘ف ة˘ي˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘صشم˘˘لا

كلذ يف امب ،ةررقملا اهديعاوم
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا ج˘مار˘˘ب˘˘لا

وه امك ةينكصسلا غيصصلا فلتخم
ةلاكو ج˘مار˘ب˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نأا˘صشلا

رذ˘˘ح ،نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ي˘˘˘فو .لد˘˘˘ع
ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر
دوليم ،نييرئاز˘ج˘لا ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘ل˘ل

اذه رارمتصسا ةبغم نم ،يفولخ
نيلواقملا طا˘صشن ى˘ل˘ع ع˘صضو˘لا
م˘ه˘˘نأا˘˘ب لا˘˘ق ّنأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع،
هذه رارمتصسا لظ يف نيددهم
ر˘ه˘صشألا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل فور˘ظ˘˘لا
،مهصسÓفإا نÓ˘عإا و˘ح˘ن ة˘لا˘حإلا˘ب
نم ةمهم ةئف ةراصسخ يلاتلابو

يف نييدا˘صصت˘قلا ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
،ي˘ن˘طو˘لا ي˘عا˘ن˘صصلا ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا

تلواقملا عاطق رثأات نم اهونم
ءا˘ن˘ب˘لا ع˘يرا˘صشم˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا تاذ
تاعاطقلا فلتخم ىلع سسكعني
اذه نو˘ك ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م ،ىر˘خألا
ّنإاف يلات˘لا˘بو يرو˘ح˘م عا˘ط˘ق˘لا
داصصتقلا ةل˘ج˘ع˘ب ع˘فد˘ي هرو˘ط˘ت
ومن ع˘جار˘ت ى˘لإا يدؤو˘ي ه˘ف˘قو˘تو
.ىرخألا تاعاطقلا فلتخم يف
تاحيرصصت ي˘ف ي˘فو˘ل˘خ ع˘جرأاو
داو˘م را˘ع˘صسأا عا˘ف˘ترا ة˘ي˘ف˘ح˘˘صص
د˘يد˘ح˘لا ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا

ةطصشنألا فقوت ىلإا تنمصسلاو
مدع يلاتلابو ،ةريخألا ةرتفلا يف
نم عونلا اذه ىلع بلطلا دوجو
ةينطولا قوصسلا ّنإا لاقو،داوملا
نيريخألا نيرهصشلا لÓخ يناعت
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘صسلا ن˘˘˘م
ةبراصضملاب ط˘ب˘تر˘ت تا˘صسرا˘م˘م
اميصسل ،ينون˘جو ر˘ي˘ب˘ك ل˘كصشب

ن˘م ن˘ير˘ي˘خألا ير˘ه˘˘صشلا لÓ˘˘خ
راعصسألا عفدو ،ةيصضاملا ةنصسلا

باهتللا ىلإا فاطملا ةياهن يف
،ةيصسا˘ي˘ق تا˘يو˘ت˘صسم ل˘ي˘ج˘صستو
اهب طونملا ةباقرلا ّنإا لاق امنيب
هذه قيوصست ىلع ةراجتلا ةرازو
ّنإا لا˘قو ،ة˘ب˘˘ئا˘˘غ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا
تايمك نوعيبي اوناك نيجتنملا

تايمك عيب ىلإا اوّلوحتو ةريبك
.ة˘ع˘ف˘تر˘م را˘ع˘صسأا˘ب ة˘ع˘صضاو˘˘ت˘˘م
سضعب هّجوت ّنإا ثدحتملا ركذو
و˘ح˘ن ءا˘ن˘ب˘لا داو˘م˘ل ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لا
ىلع ةيجراخ قاوصسأا نع ثحبلا

د˘ج˘ي ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا قو˘صسلا رار˘˘غ
بل˘ط دو˘جو مد˘ع ي˘ف ه˘تارر˘ب˘˘م
ارذحم ،ءانبلاب داوم ىلع يلحم
طا˘صشن ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ن˘˘م
ل˘ك ّنأا ى˘لإا را˘صشأاو،ن˘ي˘لوا˘ق˘م˘˘لا
غرا˘ف˘ب نور˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘ي˘لوا˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةنصسل ةموكحلا جما˘نر˘ب ر˘ب˘صصلا

تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو ،1202
مقاطلل اهحنم يتلا تاميلعتلاو
نم دد˘صصلا اذ˘ه ي˘ف ي˘مو˘كح˘لا
نم عونلا اذهل ةايحلا ةداعإا لجأا
.نيلواقملا ذاقنإاو طاصشنلا
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ة˘ي˘لارد˘ف˘ن˘كلا سسي˘˘ئر سسمأا ا˘˘عد
˘-ل˘م˘˘ع˘˘لا با˘˘برأل ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
بقع ،يلقع يماصس ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ءا˘˘ق˘˘ل
ىلإا لاقتنلا ى˘لإا نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
نم ديدجلا يداصصتقلا جذومنلا
ين˘طو˘لا دا˘صصت˘قلا سشا˘ع˘نإا ل˘جأا

عم ةعيطقلا ثادحإا ىلع اددصشم
ن˘˘م كلذو ي˘˘ع˘˘ير˘˘لا دا˘˘صصت˘˘قإلا

ةنمقرلا لامعت˘صسا م˘ي˘م˘ع˘ت لÓ˘خ
نأا يلقع حصضوأاو .تÓماعتلا يف
عم ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر م˘هءا˘ق˘ل
بابرأا تايلاردفنوك نع نيلثمم
ةقلعتملا اياصضقلا ثحب˘ل ل˘م˘ع˘لا
ناك ينطولا دا˘صصت˘قلا سشا˘ع˘نإا˘ب

مهل هجو» هنأاو ةصصاخ ،مهم دج
،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا سسي˘˘ئر ه˘˘لÓ˘˘˘خ
سضوهنلل ةم˘ه˘م د˘ج تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ديد˘ج˘لا يدا˘صصت˘قلا جذو˘م˘ن˘لا˘ب
يف ىوقلا لك ةمهاصسم ةقيرطو
ادكؤوم «داصصتقلا سشاعنإلا ةطخ
سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نإلا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ» نأا ا˘˘˘˘˘صضيأا
يه لب ارايخ تصسيل يداصصتقلا
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ب˘˘˘جإا
فاصضأاو .«اهحاجن يف ةمهاصسملا

ىد˘صسأا نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا نأا ي˘ل˘ق˘ع
با˘برأا تا˘ي˘لارد˘ف˘ن˘ك ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘ل
مهل ددحو تاهيجوت ةدع لمعلا
ةعانصص ءانب لجأا نم تايولوألا
،ة˘عو˘ن˘ت˘م ة˘حÓ˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘صسفا˘˘ن˘˘ت
نوكي ،روطتم يتامدخ عاطقو
ةيعبت نم جورخلل ايقيقح Óيدب

بناج نم .تاقورحملا تادئاع
تاحيرصصت يف يلقع دكأا ،رخأا
يرورصضلا نم حبصصأا» هنأا ةيعاذإا

داصصت˘قلا ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘لا ثاد˘حإا
ميمع˘ت لÓ˘خ ن˘م كلذو ي˘ع˘ير˘لا
،تÓماعتلا يف ةنمقرلا لامعتصسا

ع˘يو˘ن˘˘تو ،تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘تو
ةنهارم˘لا˘ب يدا˘صصت˘قلا ج˘ي˘صسن˘لا

ة˘ئ˘صشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ةوصشرلاو ةيطارقوريبلا ةبراحمو
ةدا˘عإاو ة˘˘ي˘˘بو˘˘صسح˘˘م˘˘لا كلذ˘˘كو
.»ةيكنبلا ةموظن˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

فد˘ه نأا ى˘لإا ي˘ل˘ق˘ع را˘صشأا ا˘م˘˘ك
ل˘م˘ع˘لا با˘برأا تا˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘نو˘˘ك
ىلع ظافحلا وه اصضيأا يصسيئرلا

ريوطت نامصضل ،لغصشلا بصصانم
،تاكرصشلا ةيكيمانيدو داصصتقلا

ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا رار˘ق˘ت˘صسا نا˘˘م˘˘صضو
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإل ة˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
نييرئازجلا ءاوصس نيرم˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل
سسي˘˘˘˘ئر رد˘˘˘˘˘صصأاو .بنا˘˘˘˘˘جألا وأا
تا˘ي˘صصو˘ت ةد˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ه˘عا˘م˘ت˘جا بق˘ع ة˘ما˘ه تارار˘قو
تا˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘˘م˘˘ب
حلاصصم نايب قفوو .لمعلا بابرأا

ثحا˘ب˘ت ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘صسا˘˘ئر
نع ني˘ل˘ث˘م˘م ع˘م نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا

،ل˘م˘ع˘لا با˘برأا تا˘ي˘لارد˘ف˘˘نو˘˘ك
سشا˘ع˘نإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لا
ءاقللا لÓخو .ينطولا داصصتقلا
تا˘ي˘لارد˘ف˘نو˘كلا و˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م مد˘˘ق
ة˘ي˘ع˘صضو لو˘ح ة˘ي˘˘فاو ا˘˘صضور˘˘ع
ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘صصلا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
سسي˘ئر˘لا رد˘صصأاو ،ة˘يدا˘صصت˘قلاو
تاهيجوتو تايصصوت ةدع نوبت
ة˘ل˘صصاو˘م ةرور˘صض ي˘˘هو ة˘˘ما˘˘ه
جا˘ت˘نإلا ةدا˘يز ل˘جأا ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
يمومعلا نيعاطقلا يف ينطولا

ظاف˘ح˘لا ى˘لإا ة˘فا˘صضإا .سصا˘خ˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا تلا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

نصسحتلا عم ةصصاخ ،ةيعانصصلاو
اذهو .يحصصلا عصضولل ظوحلملا

ةيكرحلا ثعب ىلع دعاصسي امم
تاطاصشنلا اميصس ل ،ةيداصصتقلا
ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي˘ح˘لا˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘تر˘˘م˘˘لا
ةيمهأا ىلع ددصش امك .نينطاوملل

ريوطتو نيصسحت يف رارمتصسلا

لمصشيل هعيونتو يحÓفلا جاتنإلا

،ا˘ي˘لا˘ح ةدرو˘ت˘صسم داو˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت

˘مو˘ح˘ل˘لاو بي˘ل˘ح˘لا قو˘ح˘صسم˘˘ك

.فÓ˘˘˘˘عألاو تيز˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘كصسلاو

داو˘م˘لا ر˘˘يد˘˘صصت ي˘˘ف عور˘˘صشلاو

فدهلا غولبل اي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘صصم˘لا

قيقحتل،1202 ةنصسل رطصسملا

رايلم3و2 نيب ام حوارتت ةدايز

رلود رايلم4 غولب اذكو .رلود

عم ،تاقورحملا جراخ تارداصص

ة˘صصا˘خ ة˘ي˘م˘هأا ءا˘ط˘˘عإا ةرور˘˘صض

.ةيقيرفإلا لودلا لوحن ريدصصتلل

كونبلا نع تايلثمم ثادحتصساو

بناج ىلا .ةيرئازجلا فراصصملاو

ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ل˘˘ك ذا˘˘خ˘˘تا

يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘يو˘˘ت˘˘صسم˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

لو˘صصح˘لا ل˘ي˘ه˘صست˘ل ي˘ل˘ح˘م˘لاو

نيطوتل يرورصضلا راقعلا ىلع

.تارامثتصسلا
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ىلإا طفنلا راعصسأا سسمأا تزفق

ير˘ف˘ي˘ف ذ˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘عأا

ئجافم˘لا نÓ˘عإلا د˘ع˘ب0202

يعوط سضف˘خ ن˘ع ة˘يدو˘ع˘صسل˘ل

،رئازجلا تعقوتو .ماخلا جاتنإل

قو˘ف ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘صسأا رار˘ق˘˘ت˘˘صسا

،ليمربلل ارلود05ـلا ىوتصسم

ن˘˘˘˘م لوألا ف˘˘˘˘˘صصن˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ

عا˘ف˘ترلا اذ˘ه ع˘جر˘ي و1202.

رار˘˘˘ق ى˘˘˘لإا ي˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ئر ل˘˘˘˘كصشب
ع˘˘جار˘˘ت ن˘˘ع Ó˘˘˘صضف سضا˘˘˘ير˘˘˘لا
ام وهو ،ةيكيرمألا تانوزخملا
ىلإا ليمربلا لوصصو برق ينعي

تق˘˘فاوو .ارلود56 ىوتصسم
جا˘ت˘نإÓ˘ل سضف˘خ ى˘ل˘ع سضا˘ير˘لا
عم عامتجا يف عقوتملا نم رثكأا

امنيب ،ماخلا يجتنم نم اهئافلح
نأا عا˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
ة˘ي˘كير˘مألا ما˘خ˘˘لا تا˘˘نوز˘˘خ˘˘م
.يصضاملا عوبصسألا تصضفخنا

يملاعلا سسا˘ي˘ق˘لا ما˘خ ع˘ف˘تراو

90.45 ى˘˘لا1% و˘ح˘˘ن تنر˘˘ب

ى˘ل˘عأا و˘˘هو ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب˘˘ل˘˘ل ارلود

يرفيف62 ذ˘˘ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم

اصس50 ةعاصسلا لولحبو0202.

لجصس سشت˘ن˘ير˘غ تي˘قو˘ت˘ب63

ليمرب˘ل˘ل ارلود78.35 تنر˘˘ب

تغلبو9.4 %. ز˘ف˘ق ا˘مد˘ع˘˘ب

بر˘˘غ ما˘˘خ˘˘ل ة˘˘ل˘˘جآلا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا

ي˘كير˘مألا ط˘ي˘صسو˘˘لا سسا˘˘صسكت

وهو ل˘ي˘مر˘ب˘ل˘ل ارلود42.05

يرفيف62 ذ˘ن˘م ى˘ل˘عألا ا˘صضيأا

دبع ةقاطلا ريزو لاقو0202.

نإا قباصس تقو يف راطع ديجملا

قوف ل˘صصت د˘ق ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘صسأا»

لقألا ىلع ارلود05 ىوتصسم

نم ىلوألا6ـلا رهصشألا لÓخ

قي˘ق˘ح˘ت را˘ط˘ع ط˘برو .«1202

+كبوأا فلاحت ذاختا طرصشب كلذ

ظافحل˘ل ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا تارار˘ق˘لا

ىلإا تفلو .ةيطفنلا قوصسلا ىلع
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ذ˘˘خ˘˘تا «+كبوأا» نأا
راعصسألا ىلع ظافحلل تارارقلا
،راعصسألا يف ارارقتصسا دجوأا ام»

،ارلود25 تنرب لجصسي ثيح
ماخلا) يرئازجلا ماخلا طفنلاو

05 زوا˘˘ج˘˘ت (يوار˘˘˘ح˘˘˘صصلا

ن˘صسح˘˘ت˘˘صسي ه˘˘نأا ىأارو .«ارلود
ةدايز مدع ،ةيلاحلا تانايبلا قفو
، ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘صش لÓ˘خ ،جا˘ت˘˘نإلا

.قاوصسألا يف كلذ رثؤوي ل ىّتح

داوّمل ةبسسنلاب نأاسشلا وه امك داوملا نم ديدعلا راعسسأا عافترا يف ةيسضاملا ةليلقلا رهسشأ’ا يف يرئازجلا رانيدلا ةميق يواهت ببسست
ىلع ةيلاحلا ةرتفلا لظ يف تاسشرولا زاجنإا قيلعتو عيراسشملا نم ديدعلا ديمجت نم مغرلا ىلع، ةريبك تازفق تدهسش يتلا ءانبلا

 .هب ةطبترملا ةطسشنأ’او يداسصتق’ا ديعسصلا ىلع انوروك ءابو تايعادتو ةيحسصلا ةمزأ’ا ةيفلخ

يداسصتق’ا ديعسصلا ىلع انوروك ءابو تايعادتو ةيحسصلا ةمزأ’ا ةيفلخ ىلع

ءاـنبلا داوـم راـعسسأا عاـفترا
عيراسشملا نم ديدعلا ءاهتنإا نهري

اقبط هدينجت تبثت ةيمسسر ةقيثو ميدقت دعب
لومعملا عيرسشتلل

 باــسستحا مــتيسس اذــكه
دعاقتلا يف ةينطولا ةمدخلا تاونسس

02-373 مقر يذيفنت˘لا مو˘صسر˘م˘لا ى˘ل˘ع ة˘مو˘كح˘لا تقدا˘صص

تايعصضولاب قلعت˘م˘لا،0202 رب˘م˘صسيد21 :ي˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا
ءادأا ةدم باصستحا هنأاصش نم يذلا  ،فظوملل ةيصساصسألا ةينوناقلا
ةداملل اقبطو .نيفظوملل ةبصسنلاب دعاقتلا يف ةينطولا ةمدخلا

,دعاقتلا يف ةينطولا ةمدخلا ءادأا ةدم بصستحي هنإاف هنم35
يف ةينطولا ةمدخلا ءادأل يعدتصسا يذلا فظوملا عصضوي ثيح
ةلاح يف فظوملا عصضويو «ةينطولا ةمدخلا» ىمصست ةيعصضو
اقبط هدينجت تبثت ةيمصسر ة˘ق˘ي˘ثو م˘يد˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا
ةقيثو ميدقتب هجامدإا ةداعإا رارق ردصصيو .هب لومعملا عيرصشتلل
ديفت˘صسيو .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘خ˘لا تا˘ماز˘ت˘لا ن˘م هرر˘ح˘ت ة˘ي˘م˘صسر
ةيقرتلا نم ةينطولا ةمدخلا ءادأا تارتف ءانثأا ينعملا فظوملا
يفو ةينهملا ةربخلا نيمثت يفو تاجردلا يفو ةبترلا يف
ةرتف ءاصضقنا دنعو يلاع بصصنم يف نييعتلا يف اذكو دعاقتلا
نم ببصس يأل اهئادأاب مازتللا نم ررحتلا وا ةينطولا ةمدخلا
داعيو ةينطولا ةمدخلل ةينوناقلا ةدملا ءاصضقنا لبق بابصسألا
ادئاز ناك ولو ةيلصصألا هتبتر يف نوناقلا ةوقب فظوملا جامدإا

ناك يذلا بصصنملا يف نييعتلا يف ةيولوألا هلو ددعلا نع
يمتني هل لداعم بصصنم يف ارغاصش يقب اذإا هدينجت لبق هلغصشي
.ةينهملا ةئفلا سسفنل

S°∏«º.±

يونعم وأا يعيبط سصخسش يتفسصب

 ديق فلأا063 نم رثكأا ءاسصحإا

0202 ةنسس لÓخ يراجتلا لجسسلا يف
0202 ةنصس لÓخ يراجتلا لجصسلل ينطولا زكرملا ىصصحأا

يتفصصب ينطولا ىوتصسملا ىلع ليجصست ةيلمع755.163
ددجلا نيديق˘م˘لا دد˘ع غ˘ل˘ب ثي˘ح، يو˘ن˘ع˘مو ي˘ع˘ي˘ب˘ط سصخ˘صش

نييعيبطلا سصاخصشأÓل ةبصسنلاب0202 ةنصسل يراجتلا لجصسلل

9102, ةيصضاملا ةنصسلا نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم548.331

.ةئاملاب4.61 ةدايزبيأا اهب اديقم189.411 ـب ردق ثيح

ليدعت ةيلمع440.301 اهددع غلبف تÓيدعتلا سصخي اميفو

ةنصس نم ةرتفلا سسفنل317.323 لباقم0202 ةنصسل ةبصسنلاب

سصوصصخبو ةئاملاب2,86 ةبصسنب ردق سضافخناب يأا9102

ةبصسنلاب بطصش ةيلمع869.27ـب تردقف بطصشلا تايلمع

يأا9102 ةنصس لÓخ396.97 بطصش لباقم0202 ةنصسل

ةفصصب نيلجصسملاب قلعت اميفو.ةئاملاب4.8ب ردق سضافخناب

ددجلا نيديق˘م˘لا دد˘ع رد˘ق˘ف،0202 ةنصسل يون˘ع˘م سصخ˘صش

سسفن يف اديقم695.51 لباقم ةديدج ديق ةيلمع858.41

نيح يف ،ةئاملاب7,4 ـب ردق سضافخنابيأا9102 نم ةرتفلا

0202 ةنصسل يراجتلا لجصسلا ىلع ليدعتلا تايلمع تعجارت

ةنراقم ةئاملاب1.81 تغلب سضافخنا ةبصسنب يأا17992 ددعب

تايلمعامأا، ليدعت ةيلمع79563 تناك ثيح9102, ةنصسب

0202 ةن˘صس تصضف˘خ˘نا د˘ق˘ف يرا˘ج˘ت˘لا ل˘ج˘صسلا ن˘م بط˘صشلا

ثيح9102, ةنصسب ةنراقم8686 ددعب ةئاملاب2.1 ـب ةبصسنب

تايلمع ددعنأا ماقرألا ريصشتو.بطصش ةيلمع8876 تناك

ةئاملاب9.31 ةبصسنب اعافترا لجصس يراجتلا لجصسلا يف ديقلا

ةئاملاب7.7 ةبصسنب اصضافخنا فرع بطصشلا تايلمع ددع امنيب
جيصسنلا رارقتصسا يف مهاصسييباجيإارثأا ةباثمب ربتعي يذلاو
يذلا يحصصلا فرظلا لظ يف ةصصاخ, ينطولا يداصصتقلا
انوروك سسوريف راصشتنا ببصسب نهارلا تقولا يف دÓبلا هصشيعت
.دجتصسملا

S°∏«º.±

نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر عم يلقع يماسس ءاقل لÓخ

ةنمقرلا ميمعتب تاقورحملا داسصتقإا عم ةعيطق ثادحإاب بلاطم

«+كبوأا» قافتا دعب ار’ود45ـل عفترا طفنلا

1202 ةنسس ار’ود05 ـلا قوف لورتبلا رعسس رارقتسسا عقوتت رئازجلا
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ةينطولا ةكرصشلا ريدم نييعتّ مت نيح يف

،تاصسصسؤوملاّ لج نع ’ّوأا ’وؤوصسم طصسولل
هتداق ةيدّقفت ةرايزب هنييعت دنع ريخأ’ا اذه موقيل
ةنجل ّلثمم ةقفر ةبانعب يصشوب رصسج ةدحو ىلإا
ىلع فصشكنيل ةباقنلا ّلثمم اذكو ةكراصشملا
تا˘ب˘عÓ˘ت تح˘صضّ̆تا نأا د˘ع̆ب رو˘ت˘صسم̆لا ا˘هر˘˘ثإا
هابتنا تفل نيح تÓياحتلا نم ةلصسلصس اهتّللخت
نم ةلئاه تاّيم˘ك دو˘جو ة̆لوؤو˘صسم̆لا تا˘ه˘ج̆لا
ناديملا يف عقاولا عم ةقفاوتم ريغ نوزخملا
ّمت يت̆لا ةد˘يد˘ج̆لا ةرادإ’ا ا˘هر˘ثإا ى̆ل˘ع ير˘ج˘ت̆ل
ذيفنتلا زّ̆ي˘ح ج˘مد̆لا رار˘ق لو˘خد د˘ع̆ب ا˘هؤوا˘صشنإا

ظفاحم ضضفر عم تاباصسحلل قيقدت ةيلمع
ةيهتنملا تاباصسحلا ىلع ةقداصصملا تاباصسحلا

نوزخملاو درجلا ةيلمع نأا رابتعاب5102 ةنصس
اميصس ،عقاولا ةقيقح نع ّربعي ’ كلذ ىلإا امو
ىلإا ةفاصضإ’اب يصشوب رصسج ةدحو ضصخي اميف

265.678.02 ـب رّدقي ضصقن قراف ليجصست
لاومأ’ا نم ةل̆ئا˘ه ة˘م˘ي˘ق̆ل ق˘فاو˘م̆لا و˘هو اّ̆ن˘ط

حرطت̆ل ،جد00.825.472.292 ـب ترّد˘˘˘ق
نييعت ةداعإا ىلإا تّدأا ىربك ماهفتصسا ةمÓع
تاباصسحلا يف قيقدتلا لجأا نم ديدج بصساحم
نوزخم درجو نزو ةداعإاب ةّفلكم ةنجل عصضوو
دوجو ىلإا ريرقتلا ضصلخيل ي̆ئا˘ه˘ن̆لا جو˘ت˘ن˘م̆لا
نوزخم يف قرافلا نأاب تبثت ةديدع تازواجت

ةميق نأاو1102 ةنصس ىلإا دوعي يئاهنلا جوتنملا

ترّدق13/21/5102 خيرات ةياغ ىلإا قرافلا
يف لّثمت اي̆لا˘ي˘خ ا˘م˘قر تغ̆ل̆ب ن˘يأا ر˘ي˘يÓ˘م̆لا̆ب

هتحصضوأا ام بصسح جد34.410.196.881
ذاختا اهدعبّ متيل «ةعاصس رخآا» ىلإا رداصصملا تاذ
نع ترفصسأا يتلا ةيرورصضلا تاءارجإ’ا ةفاك
ن˘ي̆لوؤو˘صسمو ن˘ي˘ف˘ظو˘م̆لا ن˘م دد˘ع ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت

،ةحداف رئاصسخ ةكرصشلا اوّدبك رييصستلاب نيّفلكم
رحتلا تفصشك دقف ةيناث ةهج نمو

ّ
يتلا تاي

ؤوطاوت ةصصتخملا تاطلصسلا اهترجأا نأاو قبصس
ثيح تابعÓتلا كلت يف نيلوؤوصسملا نم ددع
ه˘ب˘ت˘صشي تارا˘طإا ةّد˘ع̆ب ةر˘˘ي˘˘خأ’ا هذ˘˘ه تحا˘˘طأا
لصصتم قايصس يفو ،تازواجتلا كلتل مهباكترا

دحأا ماق ،هليجصست مت يذلا قرافلا ريربت لجأا نمو
نم ىصضمم راذعإا راهظتصساب مهيف هبتصشملا

هّجوم90/30/6102 خيراتب خرؤو˘م ه˘فر˘ط
ةداعإاب ركذلا ةفلاصسلا ةيلوؤوصسملا تاذ ةكرصشلل

نم ةدروملا ةدرخلا نم نط000.02 ذخأا
غلابملا عفد ةداعإا عم اهئافصص مدعل ارظن اهفرط
مغرلاب كلذو ةريخأ’ا هذه فرط نم ةصضوبقملا

ةيلمعل نكي مل لجصسملا قرافلا نأا توبث نم
هبتصشي رييصستلاب ّفلكم راطإا رهظتصساو ةدحاو
نم ايصضمم اثيدحت كلذك ةيصضقلا يف هطّروت

نم يصضممو11/10/5102 يف خرؤوم هلبق
ىلإا هجوم اصضيأا قيوصستلاو ةيلاملا ريدم لبق
ةيّمك ةصشقانم ةداعإا هعوصضوم «ءاميصش» ةكرصش
مدعل ارظن ةريخأ’ا هذه هب تماق يتلا ديوزتلا

ّةيصصولا تاهجلا لعج ام وهو ،ةدرخلا ءافصص
مت نيأا ،ةثداحلا قامعأا يف رثكأاف رثكأا ضصوغت

اهتمربأا يتلا دوقعلاو تاقفصصلا تافلم بلط
ع˘م ا˘ق̆با˘صس قر˘˘صشل˘̆ل عا˘˘جر˘˘ت˘˘صسإ’ا ة˘˘صسصسؤو˘˘م

ةياغ ىلإاو1102 تاونصس ضصاوخلا نيلماعتملا

عم امربم ادقع82 ةمئاقب اهتافاوم متو5102

عاجرتصسإ’ا طاصشن ضسرامت ةصصاخ ةصسصسؤوم02
«ءاميصش» ةصسصسؤومب ةصصاخ دوقع ةثÓث اهنيب نم
دعب «دهف ابميصس» ةكرصشب ضصاخ دحاو دقعو
تحرط اميف ،ةحوتفم ةصصقانم يف ةكراصشملا

ضصو˘صصخ̆ب ة˘ب˘ير˘غ̆لا ت’ؤوا˘صست̆لا ن˘م ة̆ل˘م˘ج
مل يتلا «ءاميصش» ةصسصسؤوم عم ةمربملا دوقعلا

ام راظتنا يف ةعاصسلا ّدحل رثأا يأا ىلع اهل رثعي
ر˘ح˘ت̆لا ه˘ن˘ع ر˘ف˘صست˘صس

ّ
راثآ’ا اهنم ة˘صصا˘خ تا˘ي

يف ،تاقفصصلا كلت ءاصضمإا ةيفيكب ةقلعتملا
تÓجصسب ّةيصصولا حلاصصملا هيف تبلط تقو
امك تاقفصصلاو مييقتلاو حتفلا ناجل رصضاحمو
حنم تاءارجإاب ةصصاخلا ةميلعتلا هيلع ضصنت
يتنجل نأا كلذ دعب ّنيبتيل ةيمومعلا تاقفصصلا
نيودتل ل˘ج˘صس يأا كل˘م˘ت ’ م˘ي˘ي˘ق˘ت̆لاو ح˘ت˘ف̆لا

ةراصشإ’ا ردجت ،ّةلب نيطلا داز ام وهو اهرصضاحم
نم ةخصسنب يلّوأ’ا قيقحتلا ةافاوم تّمت هنأا
حتفلا يتنجل رصضاحمو تاقفصصلا ةنجل لجصس
حتف ةنجل رصضحم ةبقارم بناج ىلإا مييقتلاو
خيراتب ةقفصصلا نع نÓعإاب ضصاخلا ةفرظأ’ا

ةصسصسؤوم̆لا ن˘يو˘م˘ت ل˘جأا ن˘م81/30/3102
ترّدق ةيديدحلا ةدرخلا نم ةربتعم تايمكب

مايق ةنياعمّ مت امك نط00.00053 ـب اهتميق

متو تا˘صسصسؤو˘م70 ضضورع حتفب ة˘ن˘ج̆ل̆لا
قّلعتي ةن˘ج̆ل̆ل ي̆نا˘ث ر˘صضح˘م ى̆ل˘ع لو˘صصح̆لا
خيراتلا نم عوبصسأا دعب اخرؤوم اهصسفن ةقفصصلاب
نم نيتصسصسؤوم ءاصصقإا مت هرثإا ىلعو قباصسلا
ن˘يو˘م˘ت̆ل ة˘مدا˘ق̆لا ة˘ق˘ف˘صصلا ي˘ف ة˘كرا˘˘صشم˘̆لا
نم ل˘كب ر˘مأ’ا ق̆ل˘ع˘ت˘يو ةدر˘خ̆لا̆ب ة˘صسصسؤو˘م̆لا

ببصسب «ءامي˘صش»و «د˘ه˘ف ا˘ب˘م˘ي˘صس» ي˘ت˘صسصسؤو˘م
امهجاهتنا يف لثمتت ةيلايتحا لاعفأاب امهمايق
قيرط نع اهب لومعملا نيناوقلل ةقراخ Óبصس
ذاختاّ مت امك ةرّوزم راجيإا دوقعل امهلامعتصسا
،ةصصاخ بابصسأ’ ةصصقانملا ىودج مدعب رارق
ةّمج تاب˘عÓ˘ت تف˘صشك ي˘ت̆لا تار˘غ˘ث̆لا ي˘هو
ليوحتب قلعتي اميف ةصصاخ ةكرصشلا اهب تماق
دق ةيصصولا حلاصصملا نأاو املع ،اهنزوو علصسلا
نزو ي˘˘ف فÓ˘˘ت˘˘خا ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘م ى˘̆ل˘˘ع تمد˘˘قأا
ة˘ب˘قار˘م ع˘م ا˘ما˘م˘ت ة˘غرا˘ف ي˘هو تا˘ن˘˘حا˘˘صشلا
«ءاميصش» ةكرصش لبق نم ةّملصسملا تايمكلا

تعطق يتلا ةصسارحلا تÓجصس عم ةنراقملاب

يف تاب˘عÓ˘ت دو˘جو تت˘ب˘ثأاو ن˘ي˘ق˘ي̆لا̆ب ّكصشلا

نزو يف ضصاقنإ’ا لÓخ نم ةّملصسملا تايمكلا

ةلومحلا نم˘صض قرا˘ف̆لا با˘صسحو تا˘ن˘حا˘صشلا

تانحاصشلا ضضعب مايق ىلإا ةفاصضإ’اب ةدروملا

مل ةريصصق ّدج تاقوأا يف ديروت تايلمع ةّدعب

بصسحف قئاقد01 ةّدم نايحأ’ا ضضعب يف ّدعتت

تÓياحت دوجو حصضوأا قّمعم قيقحت حتف متيل

ةصسصسؤوملا لامع نم ددع اهيف أاطاوت تابعÓتو

ى̆لإا ة˘فا˘صضإا ح̆لا˘صصم ءا˘صسؤورو ن˘مأا ناو˘عأا ن˘م

،عاجرتصسإÓل ةينطولا ةكرصشلل نيعبات تاراطإا

تاهجلا مامأا نومّهتملا لثم نأاو قبصس ثيح

لثم امنيب مهّتيصضق يف تلصصف يتلا ةيئاصضقلا

م˘ه˘ت˘م̆لا ضسمأا لّوأا ة̆با˘ن˘ع ءا˘صضق ضسل˘ج˘م ما˘˘مأا

ةيمومع لاومأا ديدبت ةحنجب عباتملا «ف.ع.ط»

دقف ديكأاتللو ريغلل ةرربم ريغ تازايتمإا ءاطعإاو

5 ةبوقع ةيصضاملا ةنصسلا ةمكحملا تّطلصس

لثم اميف مهتملا اذه ّدصض اذفان اصسبح تاونصس

ة̆با˘ن˘ع ءا˘صضق ضسل˘ج˘م̆ب ضسمأا لّوأا د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م

ّةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا هّدصض تّطلصسو

نأا ةراصشإ’ا ردجت امك ،اذفان انجصس نيتنصس ةبوقع

ضسيئر بصصنم قباصس تقو يف لغصش دق ريخأ’ا

ةروكذملا ةينطولا ةكرصشلا يف لÓغتصسإ’ا ةرئاد

ةيروهمجلا ةباين لب˘ق ن˘م ع̆با˘ت˘م و˘هو ا˘ف̆لا˘صس

اذ˘كو فا˘ن˘ئ˘ت˘صسإ’ا د˘ع̆بو ضصا˘صصت˘خإ’ا ةر̆ئاد̆ب

ةبانع ءاصضق ضسلجم ىلإا فلملا لّوحت ةباينلا

نوناق نم اهيلع بقاعملاو ضصوصصنملا لاعفأÓل

.هتحفاكمو داصسفلاو ةياقولا
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ناو˘عأا ا˘ه˘ب ما˘ق ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا تف˘˘صشك
كلذو ارخؤوم لجيج ةي’وب ةراجتلا ةيريدم
ة˘با˘ق˘ن˘لا ا˘ه˘ي˘لإا تعد ي˘ت˘لا ة˘ف˘قو˘لا را˘طإا ي˘˘ف
خرصشلا قمع نع كلصسلا اذه لامعل ةينطولا
ةيباقنلا عورفلا ديدجت يف رخأاتلا نع مجانلا
ماعلا داحتإÓل ةعباتلاو ضشينروكلا ةمصصاعب
يف رخأات˘لا بب˘صست د˘قو .ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج˘لا لا˘م˘ع˘ل
نيعباتلا نيفظومل˘ل ي˘با˘ق˘ن˘لا عر˘ف˘لا د˘يد˘ج˘ت

ةيباختنإ’ا ةدهعلا ةياهن دعب ةراجتلا ةيريدمل
كل˘صسلا اذ˘ه لا˘م˘ع ما˘ي˘ق ي˘ف ق˘با˘صسلا عر˘ف˘ل˘ل
ءاطغ نود ةري˘خأ’ا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ’ا م˘ه˘تا˘ف˘قو˘ب
نيذلا نيينعملا ضضاعتما راثأا يذلا رمأ’ا يباقن
ديدجت لجأا نم اهوهجاو يتلا ليقارعلاب اوددن
ديدجت ت’واحم لك برصضو يباقنلا مهعرف
امك ، ةيقوفلا تاميلعتلا ىوعدب ريخأ’ا اذه
هصشيعت ام نأاصشب روتصسملا لاكصشإ’ا اذه فصشك
ماعلا داحتإÓل ةعباتلا ةيباقنلا عورفلا فلتخم
ريغ مذرصشتو ككفت نم نييرئازجلا لامعلل

ديدجت مدع ببصسب لجيج ةي’وب نيقوبصسم
ةيباختنإ’ا اهتد˘ه˘ع ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب عور˘ف˘لا هذ˘ه
ىلع ةريطخ تاماصسقنا يف ببصست يذلا رمأ’ا

ىحصضأا ثيح لغصشلل يئ’ولا داحتإ’ا ىوتصسم
هنيمأا فيقوت دعب نيصسأارب ريصسي ريخأ’ا اذه
اذه ةدا˘عاو ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘نا˘مأ’ا ل˘ب˘ق ن˘م ما˘ع˘لا
لبق نم كلذ دعب امايأا هبصصنم ىلإا ريخأ’ا
هيف تنيع يذلا تقولا يف ، ةيباقنلا ةيزكرملا
يذلاو ةباينلاب رخآا ماع نيمأا ةيئ’ولا ةنامأ’ا

ام يداع لكصشب هماهم ضسرامي هرودب لاز’

عور˘ف˘لا ط˘صسو ةدا˘ح تا˘ما˘صسق˘نا ي˘ف بب˘صست

عصضوو ل˘ب ضشي˘نرو˘كلا ة˘م˘صصا˘ع˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا

عورفلا هذه يف نوطصشني نيذلا نيلصضانملا

يتلا ةهجلا ضصوصصخب مهرمأا نم ةريح يف

يف مهليثمتب اهنم قحأ’ا نمو اهعم نولماعتي

ه˘ي˘ف تد˘˘ياز˘˘ت يذ˘˘لا بع˘˘صصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه

هتفلخ ام لظ يف ل˘ج˘ي˘ج˘ب لا˘م˘ع˘لا ل˘كا˘صشم

نم اهل ناك امو بعاتم نم انوروك ةحئاج

.ء’ؤوهل يصشيعملا عقاولا ىلع ةيبلصس راثآا

  لجيجب نيشسأارب ريشسي يئلولا داحتإلا لازل اميف

 ةريطخ تاماشسقنإا ثدحي نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتإلل ةيباقنلا عورفلا ديدجت يف رخأاتلا

ةرّربم ريغ تازايتمإا حنمو ةّيمومعلا لاومألا ديدبتب عباتملا يشسيئرلا مهّتملا ّدشض اذفان انجشس نيتنشس ةبوقع طيلشست

عاجرتشسإلل ةينطولا ةكرششلا تزه يتلا داشسفلا ّةيشضق ىلع ءوشضلا طّلشسي ةبانع ءاشضق ضسلجم
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ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘كب ن˘مأ’ا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘˘ج˘˘ن

يف لجي˘ج ة˘ي’و قر˘صش ر˘صصن˘ع˘لاو ة˘ي˘ل˘ي˘م˘لا
تاباصصع ىلإا نومتني دارفأا ةصسمخب ةحاطإ’ا
ةكبصشلاب ةريبك ارارصضأا تقحلأا يتلا لباوكلا
تايدلب ةدعب تينرتنأ’ا ةكبصش اذكو ةيفتاهلا

ببصست امم ةريخأ’ا عيباصسأ’ا لÓخ لجيج نم
.يجراخلا ملاعلا نع اهلماكب قطانم لزع يف
فيقوت ي˘ف ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا تح˘ج˘ن د˘قو
رصصنعلا يتيدلب نم لكب ضصاخصشأا ةصسمخ
لباوكلا ةقرصس يف طروتلا ةمهتب ةيليملاو
تاعمجت ةدع ديوزت نمصضت يتلا ةيصساحنلا
لÓخ نم كلذو تنرتنأ’او فتاهلاب ةيناكصس
ةرخأاتم تاعاصس يف طبرلا طوطخ ةمجاهم
ت’آا ةطصساوب لباوكلا هذه عطقو ليللا نم
كÓ˘صسأ’ا ع˘ي˘ب ةدا˘عا ل˘ب˘˘ق ة˘˘صصا˘˘خ ةز˘˘ه˘˘جأاو
اذه يف رجا˘ت˘ت ىر˘خأا تا˘كب˘صشل ة˘عو˘ط˘ق˘م˘لا
طا˘صشن دا˘ع د˘قو .تاز˘ي˘ه˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا

نم قطانم ةدعب هجوأا ىلإا لباوكلا تاباصصع
تابلقتلا ةيادب ذ˘ن˘م اد˘يد˘ح˘تو ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و
قطانم ةدع زع يف ببصست ام ةريخأ’ا ةيوجلا

تباثلا فتا˘ه˘لا ع˘ط˘ق لÓ˘خ ن˘م ة˘ي’و˘لا ن˘م
تناكو. ةريخأ’ا هذه نع تنرتنأ’ا ةكبصش اذكو

ةبارعلو ةيليملا ةيد˘ل˘ب˘ب ي˘ل˘ع د’وأا ا˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
رخآا ةي’ولا ةمصصاع قر˘صش ر˘صصن˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب
موجه ىلإا نا˘صضر˘ع˘ت˘ت ل˘ج˘ي˘ج˘ب ن˘ي˘ت˘ق˘ط˘ن˘م
نيذه ناكصس أاجافت ثيح لباوكلا تاباصصع
ةكبصش يف مات عاطقناب مايأا لبق نيتريخأ’ا
يفو امهب ةيوي˘ح˘لا ق˘فار˘م˘لا ن˘ع تي˘نر˘ت˘نأ’ا

ام ىلع د’وأا ةقطنمب يدلبلا عرفلا اهتمدقم
نأا مكحب ريخأ’ا اذهب لمعلا فقوت يف ببصست
اذه نم اهجارختصسا متي يتلا قئاثولا بلغأا
دعب ةيتوبكنعلا ةكبصشلا ىلع دمتعت ريخأ’ا

عم ةازاومو .ةيندملا ةلاحلا قئاثو بلغأا ةنمقر
تنر˘ت˘نأ’ا ة˘كب˘صش ي˘ف ئ˘جا˘ف˘م˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نإ’ا
قطانم ةدع تدهصش نيتروكذملا نيتقطنملاب
اعاطقنا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ ةي’ولا نم ىرخأا
امدعب تنرتنأ’ا ةكبصش اذكو تباثلا فتاهلا يف
دارفأا نم مهنأا حجري نيلوهجم ضصاخصشأا مدقأا

ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘صسإ’ا ى˘ل˘ع ل˘باو˘كلا تا˘˘با˘˘صصع
تنا˘ك ي˘ت˘لا ل˘باو˘كلا ن˘م را˘˘ت˘˘مأ’ا تار˘˘صشع
قفارملا ضضعب ىلا تنرتنأ’ا لوصصو نمصضت
هذه لخدأا يذلا رمأ’ا تويبلا ىتحو ةيرادإ’ا
دقو ، يجراخلا ملاعلا نع ةلزع يف ةريخأ’ا
عا˘ط˘ق˘نا ت’ا˘ح ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك د˘˘ياز˘˘ت ظ˘˘حو˘˘ل
نم ةدع قطانم˘ب تبا˘ث˘لا ف˘تا˘ه˘لاو تنر˘ت˘نأ’ا

يتلا ةريخأ’ا ةيوجلا تابلقتلا ةيادب ذنم لجيج

اهتلغتصسا يتلاو ضشينروكلا ةمصصاع تبرصض

امل ارظن اهطاصشن فيثكتل تاباصصعلا فلتخم

كرحتلاو يفختلل ةمئÓم ءاوجأا نم اهل هرفوت

فيقوتلا وأا ةقحÓملل ةصضرعم نوكت نأا نود

نأاو قبصس ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ح˘لا˘صصم˘لا ل˘ب˘ق ن˘م

ل˘˘باو˘˘كلا تا˘˘با˘˘صصع ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا تككف

رداقلا دبع ريمأ’ا ، ةفقصشلا تايدلبب اصصوصصخ

نم ةربت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك عا˘جر˘ت˘صساو ر˘ي˘ها˘ط˘لاو

ةصصصصخم تناك يتلا كلت اهيف امب لباوكلا

.يئابرهكلا رايتلا لقنل

 ةلماشش ةلزع يف قطانم ةدع تلخدأا امدعب

 لجيجب ةيليملاو رشصنعلا يتيدلبب لباوكلا ةقرشس تاباشصع نم دارفأا ةشسمخب حيطت نمألا حلاشصم

ةشصتخملا تاطلشسلا لبق نم ةيلاشسرإا دورو دعب ترجفنا يتلا ّةيشضقلا عئاقو دوعتو .اهيف رظنلا لجأا نم ةبانعب عاجرتشسإلل ةينطولا ةكرششلا تلاط يتلا داشسفلا ةيشضق ّفلم قاروأا ةبانع ءاشضق سسلجم حتف
لاومأا عايشض ىلإا ىّدأا حشضاو لامهإا دوجو اهدافم عاجرتشسإلا ةشسّشسؤوم عافد ليكو قيرط نع ةعدوملا ىوكششلا يف ةقّمعم تاقيقحت حتف ةنّمشضتم ةبانعب ينطولا كردلل ثاحبألا ةليشصف ىلإا راجحلا ةمكحمل ةعباتلا

ةلودلا تامهاشسم سسلجم رارق قيبطت خيرات ىلإا انعجرت عئاقولا نأاو املع ،ةّقحتشسم ريغ ايازم نم ةدافتشسإلا سضرغب ةحيحشص ريغ عئاقو ريرحت عم ةيفرع تارّرحم يف اهمادختشساو ريوزتلا بيلاشسأا لامعتشساب ةيمومع
.برغلاو قرششلا يتشسّشسؤوم اتلكب طشسولل عاجرتشسإلا ةشسشسؤوم جمدب كلذو تاونشس سسمخ لبق عاجرتشسإلل ةينطولا ةشسشسؤوملا ءاششنإاو ماعلا عاطقلا ميظنت ةداعإاب يشضاقلا

 نيعربتملا نع ثحبلاب لفكتت ةيريخ تايعمج

لجيج تايفششتشسمب مدلا ةمزأا مقافت
ةقوبصسم ريغ مد ةمزأا لجيج ةي’و تايفصشتصسم دهصشت
رمحأ’ا لئاصسلا نم ةيطايتح’ا تايمكلا دافن دعب كلذو
نم اهبكاوامو تايفصشتصسملا هذهب ةنزخم تناك يتلا
هذه ىوتصسم ىلع مدلاب نيعربتملا دادعأا يف داح عجارت
تايفصشتصسمب مدلا ةمزأا تغلبو .ةيحصصلا تاءاصضفلا

هذهب مدلا نوزخم دافن عم مايأ’ا هذه اهتورذ لجيج
ىلع ني˘فر˘صشم˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا˘ب ع˘فد يذ˘لا ر˘مأ’ا ةر˘ي˘خأ’ا

يلاهأا نم ماز˘لا ى˘لإا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه˘ب ة˘حار˘ج˘لا ح˘لا˘صصم
جراخ مدلا نم ضسايكأا نع ثحبلاب ىصضرملا ضضعب
يلاهأا ةمزأ’ا هذه تربجأاو ، تايفصشتصسملا هذه راوصسأا
مدلا نم تايمك ىلا ةجاح يف مه مهبراقأاو ىصضرملا

نأا هنكمي عربتم نع اثحب عراوصشلا ىلإا جورخلا ىلع
تلصشف امدعب ه˘مد ن˘م ةر˘ط˘ق˘ب م˘ه˘صضير˘م ةا˘ي˘ح ذ˘ق˘ن˘ي
ة˘ب˘صسا˘ن˘م˘لا مد˘لا ة˘ل˘ي˘صصف دا˘ج˘يإا ي˘ف ء’ؤو˘ه ي˘˘عا˘˘صسم
ىلع اهوعصضو يتلا تانÓعإ’ا لÓخ نم مهصضيرمل
لاصصتإ’ا لÓخ نم ىتحو يعامتجإ’ا لصصاوتلا عقاوم
ع˘فدو .نار˘ي˘ج˘لا ى˘ت˘حو برا˘قأ’او فرا˘ع˘م˘لا ضضع˘ب˘ب
لجيج تايفصشتصسمب مدلا نوزخم يف حدافلا ضصقنلا

ىودع نم فوخلا بب˘صسب ن˘ي˘عر˘ب˘ت˘م˘لا دد˘ع ع˘جار˘تو
تايفصشتصسم ىوتصسم ىلع ةحارجلا حلاصصمب انوروك
تايلمعلا نم ريبك ددع ليجأات ىلا ضشينروكلا ةمصصاع
نع كيهان ، ةيرصصيقلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ت˘حو ة˘ي˘حار˘ج˘لا

انل هدكأا ام وهو ةلجعتصسملا ريغ ىلكلا لصسغ ضصصصح
فصصو يذلا ةصشاغوب لامك ريخلا لفاوق ةيعمج وصضع
ضضع˘ب ة˘ح˘صص رو˘هد˘ت ل˘ظ ي˘ف ر˘ي˘ط˘خ˘˘لا˘˘ب ع˘˘صضو˘˘لا
، هنوجاتحي يذلا مدلاب مهدم رخأات ءارج نم ىصضرملا

عمتجملا تايلاعف لك ةوعد دح ىلإا ريخأ’ا اذه بهذو
ءاطصشنو نييصضاير نم ضشينروكلا ةمصصاعب يندملا

ىلا ةوقب هجوتلا ىلإا نييداع ضصاخصشأا ىتحو نييوعمج
ذاقنإ’ مهمد نم ةرطقب عربتلا لجأا نم مدلا نقح زكارم
كÓهلا نم ىندأا وأا نيصسوق باق نودجوي ىصضرم ةايح
يف نيرخآا نييوعمج ءاطصشن ةقفر عرصش هنأاب ادكؤوم
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ي˘ت˘لا مد˘لا ضسا˘ي˘كأا ع˘م˘ج˘ل ة˘ع˘صساو ة˘ل˘م˘˘ح
هذه حاجن نأاب فرتعا هنأا ولو ىصضرملا نم تارصشعلا
ينطاوم بواجت ىدمب قيثو لكصشبو نوهرم ةلمحلا
هذ˘ه ع˘م ة˘ي˘قر˘صشلا ة˘ه˘ج˘لا نا˘كصس ضصخأ’ا˘بو ة˘ي’و˘لا
دعب هدهع قباصس ىلإا مدلاب عربتلا طاصشن ةدوعو ةلمحلا
ةحئاج ةيادب نم هلجصس يذلا قوبصسملا ريغ عجارتلا
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ةليشسملاب جلاعملا فيكلا نم غلك2 زجح
ةي’و نمأاب ي˘نا˘ث˘لا ير˘صضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت
ةرايصس قئاصس امهو نيصصخصش فيقوت نم  ةليصسملا

لجأا نم ةرواجم ةي’و نم نيمداق اناك ناذللا ةقفارمو
طصسو نيجورملا دحأ’ تاردخملا نم ةيمك جيورت
تاذ اهتقلت تامولعم نع ءانب اذهو ةليصسملا ةنيدم
مكحم نيمك بصصنو لمع ةطخ دادعإا متيل رصصانعلا

قيرطلا ىوتصسم ىلع امهيف هبتصشملا فيقوت نم نكم
اهقئاصس نطفت يتلاو ةرايصسلا قئاصس هيلع رميصس يتلا
لجأا نم ةقئا˘ف ة˘عر˘صس ل˘م˘ع˘ت˘صسا ن˘يأا ة˘ب˘قار˘م دو˘جو˘ل
تمتو دراطمب تماق يتلا نمأ’ا رصصانع نم بورهلا
رثع يتلا ةرايصسلا ضشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ثي˘ح حا˘ج˘ن˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

نم غلك2ـ ب ردقت يتلاو ةربتعم ةيمك يلع اهلخادب
زجح مت اميف يلام غلبم ىلإا ةفاصضإ’اب تاردخملا
فلم زاجنإا متيل يدلبلا رصشحملا يف اهعصضوو ةرايصس
ليكو مامأا امهميدقتو امهيف هبتصشملا دصض يئاصضق
ةزايح و لقن ةمهتب ةليصسملا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا
هب حرصص ام بصسح اذهو ةرجاتملا ضضرغل تاردخملا

ي˘ئ’و˘لا ن˘مأ’ا˘ب مÓ˘˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ة˘˘عا˘˘صس ر˘˘خآ’

    U°Édí T°îû°ƒñ.ةليصسملاب

 زيجو فرظ يف ةيلمع يناث طابحإاو ةيشضاملا ةليلقلا رهششألا يف ةرهاظلا هذه يمانت دعب

فراطلاب ضضيبألا يشضفلا قبئزلا ةدام نم غلك1 زجحو نيشصخشش فيقوت
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ثح˘ب˘لا ة˘قر˘ف ر˘صصا˘ن˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا «يرا˘˘ي˘˘ب˘˘لا» ل˘˘خد˘˘ت˘˘لاو
ة˘طر˘صشل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
فرا˘ط˘لا ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘˘ئا˘˘صضق˘˘لا

نم نيصصخصش ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ار˘خؤو˘م
ة˘˘با˘˘صصع ن˘˘م˘˘صض ة˘˘يد˘˘م˘˘لا ة˘˘ي’و
ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘مار˘˘جا
ةصسا˘صسح داو˘م بير˘ه˘تو ةر˘جا˘ت˘م˘لا

ي˘صضف˘لا ق˘ب˘ئز˘لا ةدا˘م ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ةيلمعلا هذه لÓخ مت ثيح ضضيبأ’ا
يف اه˘عو˘ن ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا

نم غلك1 زجح نم زيجو فرظ

هذه تءا˘ج. ة˘صسا˘صسح˘لا ةدا˘م˘لا هذ˘ه
تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةينمأ’ا ةحلصصملا ه˘ي˘ل˘ع تل˘صصح˘ت
ة˘با˘صصع دو˘جو˘ب د˘ي˘ف˘ت ةرو˘كذ˘م˘لا
ةر˘جا˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘ي˘مار˘˘جإا

ضضي˘˘بأ’ا ق˘˘ب˘˘ئز˘˘لا ةدا˘˘م بير˘˘ه˘˘تو
ةي’و نم نوردحني اهدارفأا يصضفلا
ةيمك لقنل ريصضحتلا ددصصب ةيدملا

ةي’و نم قبئزلا ةدام نم ةربتعم
فراطلا ةي’و ىلإا اهبلجو ةيدملا
ةريخأ’ا نم اقÓطنا اهبيرهت ضضرغل
ثا˘ح˘بأ’ا ف˘ي˘ث˘كت د˘ع˘بو ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ر˘صصا˘ن˘ع تعا˘ط˘ت˘صسا تا˘ير˘ح˘ت˘لاو
دارفأاب ةحاطإ’ا نم ةققحملا ةطرصشلا

دقعلا يف نينثا مهددعو ةباصصعلا
ى˘ل˘ع ر˘م˘ع˘لا ن˘م ثلا˘ث˘لاو ي˘نا˘ث˘˘لا

نتم ىلع فراطلا ةنيدم ىوتصسم
ةيمك ىلع اهلخادب رثع نيا ةبكرم
يصضفلا ق˘ب˘ئز˘لا ةدا˘م ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م
دحاو يلامجإ’ا اهنزو ماكحإاب ةأابخم
قيقحت حتف ةرصشابم متيل مارغوليك
نيينعملا نا نيبت نيا ةيصضقلا يف
ةيمارجإا ة˘با˘صصع ن˘م˘صض نا˘ط˘صشن˘ي
ةر˘جا˘ت˘م˘لا ي˘ف ة˘صصت˘خ˘م ة˘م˘ظ˘ن˘˘م
نع ةرابع ةصساصسح داوم بيرهتو
تاءارجإ’ا عيمج ءافتصسا دعب قبئزلا
مهقح يف زجنأا ا˘م˘ه˘ع˘م ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

داوم ةزايح ةيصضق نع يئاصضق فلم

قبئزلا ةدام يف ةلث˘م˘ت˘م ةرو˘ظ˘ح˘م

م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘˘ع بير˘˘ه˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘غ˘˘ل

ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا ام˘ه˘م˘يد˘ق˘ت

ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م˘ل ة˘صصت˘خ˘م˘لا

ردجتو .ا˘م˘ه˘ل بو˘صسن˘م˘لا لا˘ع˘فأ’ا

قبئزلا بيرهت ةرهاظ نأا ىلإا ةراصشإ’ا

ي˘ف تما˘ن˘ت د˘ق ضضي˘˘بأ’ا ي˘˘صضف˘˘لا

ةفصصب ةي˘صضا˘م˘لا ةر˘ي˘خأ’ا ر˘ه˘صش’ا

ح˘لا˘صصم˘لا تط˘ب˘حأا ثي˘ح ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك

ة˘ل˘ثا˘م˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع ةد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘م’ا

ىلإا ةصساصسحلا ةداملا هذه بيرهتل

.فراطلا ةباوب لÓخ نم ضسنوت
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قيتعلا ي◊ا تايانب بلغأا نأاب املع
ةسشه يهو ،نر˘ق˘لا ا˘هر˘م˘ع زوا˘ج˘ت˘ي
ذ˘ن˘م ∙ر˘ت ⁄ ا˘ه˘نأا ثي˘ح ة˘˘ل˘˘كآا˘˘ت˘˘مو
د˘ه˘ع˘لا ¤إا دو˘ع˘ي يذ˘لا ا˘هد˘˘ي˘˘ي˘˘سشت
ةنيدŸا طسسو ولخيل ،يرامعتسس’ا

ماكرلاب ئلتÁو ةقيت˘ع˘لا ه˘ي˘نا˘ب˘م ن˘م
ه˘نأا˘كو مد˘ه˘لا تا˘ف˘ل˘خـمو را˘ب˘غ˘لاو
نارئفلا هيف ز˘فا˘ق˘ت˘ت رو˘ج˘ه˘م نا˘كم
هناردج نكسست تناك يتلا ناذر÷او
ر˘ظ˘ت˘ن˘˘يو .ة˘˘ق˘˘ق˘˘سشتŸاو ة˘˘عد˘˘سصتŸا
ةروسص بلقي نأا ›اولا نم ناكسسلا
تاحاسسŸا أÓميف بارÿاو هذه رامدلا
،ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فÎلا ق˘˘فارŸا˘˘˘ب ة˘˘˘غرا˘˘˘ف˘˘˘لا
ز˘كارŸاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
تآا˘˘سشنŸاو ة˘˘م˘˘خ˘˘سضلا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا
ةنا˘كم ¤إا ي˘ق˘تر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘تا˘مدÿا
 .ةيلحاسسلا ةيحايسسلا ةنيدŸا
Úثحابلل ةل˘ب˘ق ة˘ن˘يدŸا بل˘ق نو˘كي˘ف
ل˘ط˘ع ‘ ه˘˘ي˘˘فÎل˘˘ل تاءا˘˘سضف ن˘˘ع
ةيسسردŸا لطع˘لاو عو˘ب˘سسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن
ةيبلسسلا تا˘ن˘ح˘سشلا ن˘ع سسي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل
ي˘ت˘لا طو˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو
ئلتم˘ي˘ف ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي◊ا ا˘ه˘سضر˘ف˘ت
ى˘ل˘˘ع ةÒب˘˘ك ة˘˘يراŒ ز˘˘كارÃ نا˘˘كŸا

و، ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق و ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس رار˘˘غ
حراسسم ،تابتكم ،ةيسضاير ت’اسص
اذهو ، سضراعŸاو امنيسسلا ت’اسصو
عابطلاو كولسسلا بذهي نأا هنأاسش نم

ىل˘ع Úنا˘ن˘ف˘لا ع˘ج˘سشي كلذ نأا ا˘م˘ك
ة˘ي˘ن˘ف˘لا لا˘م˘عأ’ا ن˘˘م د˘˘يزŸا Ëد˘˘ق˘˘ت
سضو˘ه˘ن˘لا ¤إا يدؤو˘ي ا˘م ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو
بابسشلا عيجسشتو ‘اقثلا عاطقلاب
بابسشلا نأاو اميسس’ بهاوŸا يوذو

›امجإا نم06%ـلا ةبارق نولكسشي
مهداعبإا ىلع لمعيسس اذهف ،ناكسسلا

¤إا نوكرلاو ةيعامتج’ا تافآ’ا نع
مؤوا˘سشت˘لا بب˘سسب تاردıاو مار˘جإ’ا

مهل اسسفنتم نوكيو للŸاو لومÿاو
Òبعتلاو ةتوبكŸا مهتا˘قا˘ط Òج˘ف˘ت˘ل

سشيمهتلا ت– ةنوفدŸا مهبهاوم نع
تاءا˘سضف˘لا هذ˘ه نأا ا˘م˘ك ،لا˘م˘هإ’او
مهل حسسفتو لغسشلل اسصرف مهحن“
ل˘ق˘سصو م˘ه˘تا˘ياو˘ه ة˘˘سسرا˘˘مŸ لاÛا

ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نأاو ة˘˘سصا˘˘خ  .م˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م
ندŸا م˘˘هأا ن˘˘˘م Èت˘˘˘ع˘˘˘ت ةد˘˘˘كي˘˘˘كسس
ثيح زيمتŸا اهعقوŸ ارظن ةيرئاز÷ا

لا˘ب÷او ة˘ه˘ج ن˘م ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا ن˘˘سضت–
ةفاسضإا ىرخأ’ا ةه÷ا نم تاباغلاو
يراجتلاو يداسصتق’ا اهطاسشن ¤إا
تا˘هاÓŒ˘ل يرا˘ج˘˘ت˘˘لا روÙا ي˘˘ه˘˘ف
ةيرحب ئناوم ةسسمخ مسضتو ةعبرأ’ا

د˘ي˘سصل˘˘ل سصسصخـم و˘˘ه ا˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
سصسصخـم و˘ه ا˘م ا˘ه˘ن˘مو ه˘ي˘˘فÎلاو
ل˘˘ق˘˘نو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘˘سشن˘˘˘ل˘˘˘ل
ةيعانسص ةنيدم اهنأا امك ،نيرفاسسŸا
ةيعانسص ةقطنم مسضت يهف زايتماب

ةدحو71 ى˘ل˘ع يو˘ت– ة˘م˘خ˘سض
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل ة˘˘سصسص� ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
د˘ي˘لو˘ت˘ل ن˘يز˘كر˘مو ءا˘ي˘م˘ي˘كوÎب˘˘لا
¤إا ناكسسلاب عفد اذه لك .ءابرهكلا

ي˘ك ة˘ي˘ن˘عŸا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ةد˘˘سشا˘˘ن˘˘م
ة˘ن˘يدŸا˘ب ة˘مد˘هŸا ة˘حا˘سسŸا ل˘غ˘ت˘سست
يه امكو لÓ˘غ˘ت˘سسا ن˘سسحأا ةÁد˘ق˘لا
اداكيسسور وأا ةدكيكسس ةنيدم نآ’ا

ةرا˘ن˘م  ة˘ي˘ق˘ي˘ن˘ي˘ف˘لا˘ب تي˘م˘ُسس ا˘˘م˘˘ك
ةيفاقث ةرانم اسضيأا حبسصت ةيعانسص
سسور˘˘˘ع ي˘˘˘هو ’ ⁄ ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
هيف مَد˘ق˘ُت ي˘ت˘لا ة˘لوار˘ف˘لا نا˘جر˘ه˘م
ةينفلاو ةيحرسسŸا سضورعلا فلتخـم
،ةيفاق˘ث˘لاو ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘ق˘با˘سسŸاو
ةيرولكلفلا تاسضارع˘ت˘سس’ا ة˘ما˘قإاو
ة˘˘˘ن˘˘˘يدŸا عراو˘˘˘سش ‘ ة˘˘˘˘لو˘˘˘˘ج˘˘˘˘تŸا
ديعلا اذه ‘ دهسشت يتلا ةيسسيئرلا
Úمداقلا راوزلل Òظنلا عطقنم ’ابقإا

اودهسشيل ةيرئاز÷ا ندŸا فلتخـم نم
 .يدرولا سسرعلا اذه

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6816ددعلا1202 يفناج70 سسيمخلا 5ةـعاسسلأ راــبخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةيسضاير تاعاق ،ةمخسض ةيراŒ زكأرم ،حراسسم ،امنيسس تاعاق

 هؤوانب نويدكيكسسلا لمأاي ام اذه
ةÁدقلا ةنيدŸاب ةمدهŸا تايانبلا ناكم

نمأ’ا ناوعأا لامع  جاجتحا
 ةليسسŸاب ةلبوسس دسسب ةسسار◊او

ةسسار◊او نمأ’ا ناوعأا لامع نم اسصخسش86 ›اوح مدقأا
ةيجاجتحا ةفقو ىلع ةليسسŸا ةي’و ةرقم ةيدلب ةلبوسس دسس
ة˘ي’و˘لا ›او ن˘م او˘ب˘لا˘طو ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا  ة˘ي˘م˘˘ل˘˘سس
‘ ةمئاد لمع بسصانم ‘  مهجامدإا لجأا نم  لخدتلاب
ةيقب رارغ ىلع تÓيوحتلاو  دودسسلل ةينطولا ةلاكولا
يذلا نايبلا بسسح اذهو  نطولا ىوتسسم ىلع دودسسلا
لامعلا ء’ؤوه نأا ثيح  هنم ةخسسن ةعاسس رخآا تملتسسا

عم ةلبوسس دسسب ةسسارحو نما ناوعأاك0102 ذنم اولخد

تلو– يتلا4102 ةنسس ةياغ ¤إا نمأÓل Òسسورب ةكرسش
لامع مادقتسسا ارخؤوم ” ثيح نمأÓل تنمجانم ةكرسش ¤إا

ةكرسش فرط نم بابسشلا ليغسشتل ةينطولا ةلاكولا نم
اوناك نيذلا لامعلا ء’ؤوه سضوع سسيلب ليجيف ةسسارح

ـب ردقي اغل˘ب˘م نو˘سضا˘ق˘ت˘يو0102 ةنسس ذنم نو˘ل˘م˘ع˘ي

ة˘سسار˘ح ة˘كر˘سش م˘ه˘ي˘ل˘ع تسضر˘ع ن˘˘يأا جد00.000.22

ثيح جد00.000.91 ب ردقي ايرهسش ابتار سسيلب ليجيف
ر˘يد˘مو ة˘ي’و˘لا ›او او˘ب˘لا˘ط  ا˘م˘ي˘ف غ˘ل˘بŸا اذ˘˘ه او˘˘سضفر
ل˘ح ‘ ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا˘ب دود˘سسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا
   خوسشخسش حلاسص. مهتيسضق

ةكراسشŸأ ‘ Úبغأرلأ ةبلطلأ لامعأأ لابقتسسأ
نطولأ تاهج فلتخـم نم

فيطسسب Úغابد ŸÚ دمحـم ةعماج
عادبإلل ةسسماÿا ةعبطلا نسضت–

رعسشلا ‘ ينطولا يبلطلا
ةعبطلا،2فيطسس Úغابد ŸÚ دمحـم ةعماج ،نسضت–

دعب نع يبÓطلا عادبإÓل ةينطولا ةقباسسŸا نم ةسسماÿا
‘ ةعما÷ا هذهب ةمظنŸا ةنجللا تعرسش ثيح ،رعسشلا ‘

فلتخـم نم ةكراسشŸا ‘ Úبغارلا ةبلطلا لامعأا لابقتسسإا
ةيملعلا ةطسشنأÓل ةيعرفلا ةيريدŸا بسسحو. نطولا تاهج

ةعبطلا نإاف ةردابŸا ةبحاسص،2فيطسس ةعماجب ةيفاقثلاو
نأا ىلع يسضاŸا Èمسسيد رهسش ةياهن عم تأادب دق ةسسماÿا
عسضو عم ،›ا◊ا يفناج ةياهن ‘ ةكراسشŸا باب قلغ متي

سسن˘ج د˘يد– ا˘ه˘لوأا ة˘كرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل طور˘˘سشلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
رعسشلاو ةليعفتلا رعسش ديد– ” ثيح ةيبد’ا ةكراسشŸا
ةسسسسؤوم لك نم ةبلط ةسسمÿ حامسسلا عم ،طقف يدومعلا

،طقف دحاو لمعبو ةكراسشملل ريدقت ىسصقأا ىلع ةيعماج
ام وهو ،تارسشع˘لا˘ب د˘ع˘ي˘سس ة˘كرا˘سشŸا دد˘ع نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م
رعاسشلاو بيدأ’ا ا˘ه˘سسأاÎي ي˘ت˘لا م˘ي˘كح˘ت˘لا ة˘ن÷ ه˘تÈت˘عا

ادج ايباجيإا ارمأا لجنموب كلاŸا دبع يعما÷ا ذاتسسأ’او
تا˘سسسسؤوŸا ل˘خاد ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘عو˘˘ن ة˘˘فا˘˘سضإاو
لقسص  لجأا نم تاقباسسŸا هذهل Óعف جات– يتلا ةيعما÷ا

دقو .ا˘ي˘ن˘طو تا˘ع˘ما÷ا ا˘ه˘ب ج˘ع˘ت ي˘ت˘لا بÓ˘ط˘لا بهاو˘م

فداسصŸا ، يرفيف81 خيرات ةيميظنتلا ةنجللا تسصسصخ
عيزوتو ةيئاهنلا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نÓ˘عإا ل˘جأا ن˘م د˘ي˘ه˘سشلا مو˘ي˘ل
ر نÁأا                    .¤وأ’ا بتارŸاب نيزئافلا ىلع زئاو÷ا

ةيناث  ةسسسسؤوم ¤إأ ةجاحب ةيدلبلأ

بلاطوب ““رمع فيسصوأا““ ةطسسوتم
بيهر طغسض نم Êاعت فيطسسب

ىسصقأاب بلاطوب ةيدلبب ““رمع فيسصوأا““ ةطسسوتم Êاعت
ماسسقأ’ا لخاد ديدسش ظاظتكا نم ،فيطسس ةي’و بونج
هذ˘ه ة˘قا˘ط ىد˘ع˘ت ذ˘ي˘مÓ˘ت˘˘لا دد˘˘ع نأا ثي˘˘ح، ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا
تامولعŸا بسسحو. ةقطنŸاب ةديحولا ةيوبÎلا ةسسسسؤوŸا

006 ىدعتت ’ ةطسسوتŸا ةقاط نإاف، اهيلع انلسص– يتلا
ÚسسردمتŸا ذيمÓتلل يقيق◊ا ددعلا نأا د‚ Úح ‘، اذيملت

05 براقي حبسصأا ذيمÓتلا ددع و ،ذيملت0001 زواŒ دق
لبقتسست ةميتيلا ةطسسوتŸا هذه نأا امك،مسسقلا ‘ ذيملت

ظاظتك’ا ديزي ا‡ تايئادتبا01 نم ددج ذيمÓت ايونسس
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘˘هو ،ىر˘˘خأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ن˘˘سس
يذلا تقولا ‘ اذه يتأاي ،ذيمÓتلل يسساردلا ليسصحتلا

اذيملت02 ذيمÓتلا ددع زواجتي ’ نأا ىلع نوناقلا سصني
م˘ع˘ط˘م د‚ ا˘م˘ك، ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘˘مز’ا هذ˘˘ه ‘ م˘˘سسق˘˘لا ‘

ذيملت003  ةدئافل تابجو Ëدقتل ممسص يذلا ةطسسوتŸا

Êاعت اذه بناج ¤إاو ،ديفتسسم009 ةدئافل تابجو مدقي
ةدايز، ئفادŸا مدق ببسسب ةئفدتلا لكسشم نم ةطسسوتŸا
و ماسسقأ’ا ةيكاسسما و، جردم ¤إا ةسسسسؤوŸا راقتفا  ¤إا
تارج◊ا سصقن نم يوبÎلا مقاطلا ىكتسشا امك، معطŸا

يداعلا سسيردتلا ماظن ‘ ةلقنتم ماسسقا3  كانه نأا ثيح
مهئايلوأا ىدل ةÒبك تاجاجتحا قلخ يذلا رمأ’ا وه و
امك ،لقنتم مسسق ‘ مهءانبأا سسردي نا نوسضفري نيذلا
لئاسسو سصق˘ن ن˘م ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘ل˘ل ÒسسŸا م˘قا˘ط˘لا ى˘كت˘سشإا
مراسص ماظن قفو Òسست ةسسسسؤوŸا نأا ملعلا عم ،ميقعتلا
ةعمت‹ رومأ’ا هذه  .ةيئاقولا تاءارجإ’ا عيمج عابتاب

ةطسسوتم زا‚ا ةرورسضب، نوبلاطي ذيمÓتلا ءايلوأا تلعج
ةيدلبلا هذه ذيمÓت ىلع طغسضلا ةدح نم ففخت ةيناث
.اهناكسس  ددع ‘ اديازتم اعافترا و دهسشت يتلا و ةلوزعŸا

ر نÁا
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نم ةيريدسصقلا تويبلا ونطاق ماق
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو زا˘ب˘عو˘ب ي˘ح نا˘كسس
رقم ماما ةيجاجتحا ةفقوب ةدكيكسس
ةينعŸا تاطل˘سسلا Úب˘لا˘ط˘م ة˘ي’و˘لا

ةدكيكسس ةي’و ›او اهسسار ىلعو
ةيئاهنلا نكسسلا مئاوق نع جارف’اب
نÓثمتي نيرخأا Úبلطم اوفاسضأا و

ييحب ةدوجوŸا تانكسسلا لعج ‘
ينطا˘ق˘ل ار˘سصح فاز˘فز˘لاو زا˘ب˘عو˘ب
نم مهنأا رابتعا ىلع زابعوب خاوكأا
هيف ءاقبلا ةيقحأا مهيدل و ي◊ا ءانبأا
ةفاسضإا تاطلسسلا نم اوبلاط امك،
نيديفت˘سسŸا ة˘م˘ئا˘ق˘ل ةد˘يد˘ج ءا˘م˘سسأا

يتنسس مهنارق اودقع نÃ ةقلعتŸاو

با˘˘ح˘˘سصأا و9102 و8102
و˘˘ه˘˘ف بل˘˘ط˘˘م م˘˘هأا ا˘˘مأا ،نو˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا

و ةيئاهنلا ةمئاقلا رسشن ‘ عارسس’ا
مهنو˘ك ة˘ق˘ئ’ تا˘ن˘كسسل م˘ه˘ل˘ي˘حر˘ت
ه˘ل˘كا˘سشمو ر˘يد˘سصق˘˘لا ن˘˘م او˘˘ب˘˘ع˘˘ت
.ءاتسشو افيسص هعم مهتاناعمو
رق˘م ما˘مأا تا˘ت˘ف’ او˘ع˘فر نو˘ج˘تÙا
تاطلسسلا اهلÓخ نم اوعد ةي’ولا
ن˘ع ف˘سشكلا ‘ عار˘سسإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘لÙا
م˘˘˘ه˘˘˘نأا ن˘˘˘يÒسشم ن˘˘˘كسسلا م˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ا˘عا˘سضوأا ‘ نو˘سشي˘˘ع˘˘ي
تا˘ن˘كسس ل˘خاد نو˘ن˘ط˘ق˘يو ة˘˘يرز˘˘م
تا˘يرور˘سضلا ى˘˘ندأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ت

د˘˘ه˘˘سشت ي˘˘ت˘˘لا ما˘˘يأ’ا هد˘˘ه ة˘˘سصا˘˘خ
.راطمأ’ا نم ةÈتعم تايمك طوقسس
ةي’و ›او دكأا قايسسلا سسفن ‘و
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ارار˘كتو ارار˘م ةد˘كي˘كسس
ليحÎلا ةي˘ل˘م˘ع˘ب Úي˘ن˘عŸا نا˘كسسل˘ل

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘سصا˘˘ع ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
ع˘يزو˘ت نأا ا˘ه˘ل ةد˘ياÙا تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لاو

لاغسشأاب ةنوهرم ة‹ŸÈا تانكسسلا
زا‚إاو ةفلتıا تاكبسشلاو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا

ةمزÓلا ةيمومع˘لا ق˘فارŸا ف˘ل˘ت˘خـم
ةبسسا˘ن˘م فور˘ظ ‘ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘ت˘ل
ىلع عزوتل ةزهاج تانكسسلا نوكتل
.نكسسلا يبلاط نم اهيقحتسسم
ةرايزب ةدكيكسس ةي’و ›او ماق دقو
ةن˘يا˘ع˘م فد˘ه˘ب ة˘ي˘ناد˘ي˘مو ة˘يد˘ق˘ف˘ت
لا˘˘غ˘˘سشأ’ا مد˘˘ق˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
لمعلا فيثكتب رمأا ثيح ةينكسسلا

ةلماعلا ديلا عم مزÓلا داتعلا Òفوتو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ل˘ه˘˘سسي اذ˘˘هو ة˘˘ل˘˘هؤوŸا
لا˘˘جآا ماÎحاو زا‚إ’ا ‘ م˘˘كح˘˘ت˘˘˘لا
ةرادإ’ا نم بلطو ،عيراسشŸا ميلسست
ة˘ع˘با˘تŸا ة˘قد تا˘˘سسارد˘˘لا بتا˘˘كمو
عيمج عم قيسسنتلاب اذهو ةبقارŸاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘˘كر ا˘˘م˘˘ك تا˘˘ه÷ا

، ةرانإ’ا ، هايŸا Òفوت يأا حÓسصإ’او

ءاسضفو ءابر˘ه˘كلا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لا
بلا˘ط˘ي ا˘م˘ي˘فو، ن˘طاو˘م˘ل˘˘ل م˘˘ئÓ˘˘م
ةمئاقلا رسشن ‘ عارسسإ’اب ناكسسلا
ةدير÷ تركذ رداسصم نإاف ةيئاهنلا
دق نكسسلا مئاوق لج نأا ةعاسس رخأا
ة˘قا˘ط˘ب˘لا ى˘ل˘ع ة˘˘سسارد˘˘ل˘˘ل تل˘˘ي˘˘حأا
يقابل ةبسسنلاب امأا نكسسلل ةينطولا
عم عامتجا روحـم نوكتسسف بلاطŸا

اهنأاو ةسصاخ ،اهتسشقانŸ ةي’ولا ›او
ن˘م ي◊ا ة˘˘سصح ةدا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع ح˘˘ل˘˘ت
اسضيأاو ىرخأا ءامسسأا ةفاسضإاب نكسسلا

فاز˘فز˘لاو زا˘ب˘عو˘ب تا˘ن˘كسس ل˘ع˘˘ج
ام اذهو زابعوب ناكسس ىلع اركح
نو˘ك ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو ة˘˘سسارد بل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ةفلتخـم ءايحأا ¤ا نولقني ÚلحرŸا
.ةسصتخـم ةن÷ اهررقت

¯ M«ÉI HƒOjæÉQ

ع˘˘م ةا˘˘نا˘˘عŸا ن˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘سس د˘˘˘ع˘˘˘ب

جر˘ف˘لا ءا˘ج نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘˘ق

تويبب ديراغزلا تلاعت و سسمأا راهن

ح˘˘لا˘˘سص ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب تÓ˘˘˘ئا˘˘˘ع ةد˘˘˘ع

ي˘ت˘ق˘ط˘نÃ ط˘ب˘سضلا˘ب و رو˘ع˘سشلاو˘˘ب

›او فرسشأا نيأا ، محافلا و زابعوب

ن˘ب ردا˘ق˘لا د˘˘ب˘˘ع ةد˘˘كي˘˘كسس ة˘˘ي’و

زاغ ةمدخ عسضو ىلع فرسشي ديعسس
تدافتسسا يذلا زابعوب يحب ةنيدŸا

يحو ةنيدŸا زاغ نم ةلئاع222 هنم
ل زاغلا طبر هيف ” يذلا ماحفلا

املح عورسشŸا اذه Èتعي و،اتيب661
او˘˘ل˘˘ظ ن˘˘يذ˘˘لا Úت˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا نا˘˘كسسل
نودسشاني و ه˘ب نو˘ب˘لا˘ط˘ي تاو˘ن˘سسل
مهتيام◊ هقيق– لجأا نم تاطلسسلا

ةئفدتلا نم مهسصيلخت و دÈلا نم

و بط◊ا ىلع موقت يتلا ةيديلقتلا
زاغلا ةروراق نع ثحبلا ةاناعم ءاهنإا

و،دÈلا و حايرلا و راطمأ’ا طسسو
نأا م˘حا˘ف و زا˘˘ب˘˘عو˘˘ب نا˘˘كسس Èت˘˘عا
عفÒسس مهتويبل ةنيدŸا زاغ ليسصوت
و مه˘تا˘ي˘ح˘ب ي˘ق˘تر˘ي و م˘ه˘ن˘ع Íغ˘لا
و بعتلا نم تاونسس دعب اهلهسسي
ىحسضأا ةنيدŸا زاغ نأا و ةسصاخ دÈلا

.›ا◊ا انتقو ‘ تايرورسضلا نم

ةدكيكسس

ةي’ولا رقم مامأا نورهمجتي زابعوب ناكسس

ةنيدم ناكسس ،مدقلأ ‘ ةبراسض ثأدحأأو سصسصقب حوبلأ ديرت ةÁدقلأ هناطيح نأاك خيراتلأ ةحئأرب حوفت يتلأ ةلÓطإ’أو خومسشلأ نم تأونسس دعب
ةموحب فورعŸأ ةÁدقلأ ةنيدŸاب ناتيلوبان قيتعلأ ›اطيإ’أ ي◊اب ىعأدتتو راهنت  تحبسصأأ يتلأ Êابملل مده تايلمع مويلأ نودهسشي ةدكيكسس

‘ ةيانب رايهنأ رثإأ تÓئاعلأ ليحرت ىلع اهيف دكأأ  يتلأ  ديعسس نب رداقلأ دبع ةي’ولأ ›أو اهطسشن يتلأ ةيفحسصلأ ةودنلأ رثإأ ىلع كلذو ،نايلطلأ
 .ةلئاع34 تسسم ليحرت ةيلمع ةيلÙأ تاطلسسلأ ت‹رب ثيح ،ةرواÛأ تأرامعلأ نم ءأزجأأ يعأدتو ي◊أ

راظتن’أ نم تأونسس دعب /ةدكيكسس

روعسشلاوب حلاسصب ةنيدŸا زاغ نم ديفتسست ةلئاع883

ةدكيكسس

ةأارما قانتخا
ةبازعب اهتنباو

ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م◊أ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ذ˘˘ق˘˘نأأ
ةÒغسصلأ ا˘ه˘ت˘ن˘بأو ةأأر˘مأ ة˘بأز˘ع˘ب
ديسسكأأ Êاث زاغب اتقنتخأ امدعب
ءاŸأ ناخ˘سس ن˘م ثع˘ب˘نŸأ نو˘بر˘ك˘لأ

ةيدلبب نكسسم0001 يحب كلذو
‘ قيسضب ا˘ت˘ب˘ي˘سصأأ ثي˘ح ،ة˘بأز˘ع

¤إأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ”و سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ىف˘˘˘سشت˘˘˘سسŸأ
نا˘ع˘سضخ˘ت ن˘يأأ ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ
.جÓعلل

رانيدوب ةايح
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘˘ن˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
يذلاو لمعلا ي˘سشت˘ف˘م˘ل ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا
هنم ةخسسن ىلع «ةعاسس رخآا» زوحت
مايأا ةسسمخ موديسس بارسضإلا اذه نإاف
مهب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا مد˘ع بب˘سسب
دافنتسسا دعب ،ديعسصتلا وحن مهعفدام
ةيرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ل˘ك
ن˘م جور˘خ˘ل˘ل تلوا˘ح˘م˘لا ع˘ي˘˘م˘˘جو
سشيتفت عاطق اه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزألا
يدايرلا رودلا نم مغرلاب اذه.لمعلا
يف لم˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘م ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘لا

م˘ل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
راوحلا أادب˘م خ˘ي˘سسر˘تو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ي˘ف ة˘˘لا˘˘ع˘˘ف ة˘˘ي˘˘لآا˘˘ك
ق˘ير˘ط ن˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسا
ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘ح سسير˘˘كت
نم ي˘نا˘ع˘ت تتا˘ب ا˘ه˘نأا لإا ،ه˘ت˘يا˘م˘حو
نيسشتفملا ددهي حبسصأا مرو تايعادت
،ةعورسشملا مهقوقحب ةب˘لا˘ط˘م˘لا ي˘ف
يف يباقنلا قحلا ةسسرامم يف اذكو
ل˘ك ل˘ها˘ج˘ت لوا˘ح˘ت ة˘يا˘سصو دو˘˘جو
و ةينهملا فورظلا نيسسحتل ةردابم
لهاجتو، لمعلا يسشتفمل ةيعامتجلا
يسشتفمل ةلقتسسملا ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

اذهو،اسضيأا يعامتجا كيرسشك لمعلا

تابوقعلا لÓخ نم احسضاو حبسصأا

دعب اموي ةباقنلا يبسستنم لاطت يتلا

تّنعتلا مامأاو قبسس امم اقÓطناو،موي

دجت مل جهنمملا ءاسصقإلاو حسضاولا

ىلإا ءوجللا ةيناكمإا ىوسس اُّدب ةباقنلا

،رخآا ليدب يأا بايغ يف بارسضإلا

يف ةياسصولا حامج حبكل لح رخآاكو

ي˘با˘ق˘ن˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘سسرا˘م˘م ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع

ةلواحمو نييباقنلا ىلع ق˘ي˘ي˘سضت˘لاو

عومج˘م˘ل ح˘سضاو˘لا م˘حÓ˘ت˘لا بر˘سض

مهعامتجاو نطولا ر˘ب˘ع ن˘ي˘سشت˘ف˘م˘لا

رمأا ةسسايسسكو، ةهج نم مهتباقن لوح

قوقحلاب فارتعلا ىلع اهلمحل عقاو

ة˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘سشت˘ف˘م˘ل˘ل ة˘عور˘˘سشم˘˘لا

مهأا ل˘ث˘م˘ت˘ت ه˘تاذ قا˘ي˘سسلا ي˘ف.ىر˘خأا

نيسسحت يف لمعلا يسشتفم بلاطم

ةيرارمتسسا نامسض و لمعلا فورظ

يفو ،ةنكمملا رئاسسخلا لقأاب لمعلا
ة˘با˘ق˘ن˘لا مز˘ت˘˘ع˘˘ت ع˘˘سضو˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ظ
ةحفسص تحتف امدعب اهرود ةداعتسسا

رواسشتلاو راوحلا رطُأا زيزعتل ةديدج
ةداعإا نم اقÓطنا ،اهليعفت ةداعإا ذنم
يسشتفمل يسساسسألا نوناقلا ةعجارم
ح˘ن˘م˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘˘عإا و ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

عم مءÓتي امب اذهو ،تاسضيوعتلاو
فور˘ظ˘لاو ل˘م˘ع˘لا ة˘ي˘سشت˘ف˘˘م ما˘˘ه˘˘م
قودنسص ءاسشنإا اذك و ،اهب ةطيحملا
رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘م˘كت˘لا ل˘ي˘خاد˘˘م˘˘لا
نأا رابتعاب ىرخألا سشيتفتلا تاعاطق
دراوملا نم ّدعي لمعلا سشيتفت زاهج
بلاطت امك ، ةلودلا ةنيزخل ةيّذغملا
حت˘ف ي˘ف عار˘سسإلا ةرور˘سضب ة˘با˘ق˘ن˘لا

تارود م˘ي˘ظ˘ن˘تو ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل بسصا˘ن˘م
ليهأات و تاردق نم عفرلل ةينيوكت
نم امأا .ناديملا يف لمعلا يسشتفم
ةرورسضلا نمف ي˘عا˘م˘ت˘جلا بنا˘ج˘لا

لمعلا يسشتفم ةدافتسسا فلم ةجلاعم
ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع، ن˘˘˘كسسلا ن˘˘˘م
لمعلا و ةربت˘ع˘م ة˘ي˘ف˘ي˘ظو تا˘ن˘كسس
ةيلاملا تاناعإلا نم ةدافتسسلا ىلع
ة˘نا˘عإا ة˘سصا˘خو ن˘كسسل˘ل ة˘ه˘جو˘˘م˘˘لا

SOPNF،غ˘ي˘سصلا ع˘ي˘م˘ج˘ل اذ˘˘هو
.«لدع» غيسص اهيف امب ةينكسسلا
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باحسصأا اهسشاع يتلا نايلغلا ةلاح
ه˘˘ب˘˘˘سشو ة˘˘˘ير˘˘˘سضح˘˘˘لا تÓ˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘لا
ىلع ةري˘خألا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ة˘ير˘سضح˘لا

«نيدلارون سشو˘ك» ة˘ط˘ح˘م ىو˘ت˘سسم
ن˘م كلذ بحا˘سص ا˘مو ن˘ير˘فا˘سسم˘˘ل˘˘ل
ءاقللا اهبقعأا ةيجاجتحإا ةفقو ميظنت
سسيئرو نيلقانلا يلثمم عمج يذلا
روسضحب طرافلا نينثإلا ةبانع ةرئاد
قافتإلا مت ،ةينعملا حلاسصملا عيمج
ةيناديم ةجر˘خ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح
امل ةبسسانملا لولحلا داجيإل ةكرتسشم
ح˘لا˘سصم رار˘ق د˘ع˘ب عا˘ط˘ق˘لا ه˘ي˘نا˘ع˘ي

نم ني˘ل˘قا˘ن˘لا ل˘يو˘ح˘ت ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب

ةطحم ىلإا نيدلا رون سشوك ةطحم

قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘فو .م˘ي˘هار˘بإا يد˘˘ي˘˘سس

نيلقانلا يلثمم نم رداسصم تفسشك

ريدمو ةبانع ةرئاد سسيئر نم Óك نأا

ي˘ئلو˘لا بت˘كم˘لا ءا˘˘سضعأاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا

ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا لوأا او˘ما˘ق ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل

تاطحملا عيم˘ج˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘جر˘خ˘ب

نم ةيادبلا تناكو نيرفاسسملل ةيربلا

«ةطحم مث «نيدلا رون سشوك «ةطحم

ام ةرجألا تارايسسلا «ميهاربإا يديسس

ةيربلا ةطحملا اريخأاو تايلولا نيب

يا˘˘˘م لوأا˘˘˘ب «د˘˘˘يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص بي˘˘˘˘ن˘˘˘˘م»

تلاغسشنإلا لك ىلع فوقولل  كلذو

ةبسسانملا لولحلا داجيإلو ةحورطملا

ةروسص ءاطعإل نيلقانلا تلاغسشنإل

بسسحب ةيلولاب لقنلا عاطقل ةديج

بت˘كم˘˘لا نإا˘˘ف ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل. رد˘˘سصم˘˘لا

لÓ˘خ ح˘لأا نا˘ك ن˘ي˘ل˘قا˘ن˘ل˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا

تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘˘م ر˘˘ي˘˘خألا ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا

تارايسس لقن ةرورسض ىلع ةينعملا

ةطحملا ىلإا تايلولا نيبام ةرجألا

نوكت يكل «ديدنسص بينم «ةيربلا

هب لومعم وه امك ةفيرسش ةسسفانملا

دح ىلع _نطولا تايلو لك يف

نيلقانلا يلثمم نأا ردجيو _مهريبعت

اوذفن اوناك ةبانع ةيلوب تÓفاحلاب

ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ق˘با˘سسلا م˘هد˘˘يد˘˘ه˘˘ت

طرافلا نينثإلا موي ةيملسس ةيجاجتحإا

لقن ةطحم قلغب اهلÓخ نم اوماق

كلذو نيدلارو˘ن سشو˘ك ن˘ير˘فا˘سسم˘لا

تمسص هوفسصو ام ىلع مهنم اريبعت

م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م ها˘˘ج˘˘تإا ة˘˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرادإلا

نأا لبق مهريبعت دح ىلع ةعوفرملا

ىلع لمعتو نمألا حلاسصم لخدتت

حتفب نيلقانلا عنقتو عسضولا ةئدهت

لق˘ن ع˘م ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدو˘ع˘لاو ة˘ط˘ح˘م˘لا

لقنل ةرئادلا يلوؤوسسم ءاقلل مهيلثمم

.مهبلاطم هيلإا

ةرازولا فرط نم مهبلاطمل ةباجتشس’ا راظتنا يف

 يلأوتلأ ىلع عبأرلأ مويلل ةمأركلأ بأرشضإأ نولشصأوي لمعلأ وششتفم

نيلقانلل ةريخأ’ا ةيجاجتحإ’ا ةكرحلا دعب

«ميهأربإأ يديشس»و «سشوك» يتطحم نأدقفتي لقنلأ ريدمو ةرئأدلأ سسيئر
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داو ةقطنم ديمÓت سسمأا حابسص مدقأا

ىلع بنعلا داو ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا دايز

لئاسسو مادعنا ىلع اجاجتحا قيرطلا قلغ

دربلا اذه ي˘ف ة˘سصا˘خ ي˘سسرد˘م˘لا ل˘ق˘ن˘لا

مهرخأات يف ببسستي يذلا رمألا ،سسراقلا

ةسساردلا د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘للا ن˘ع ا˘ي˘مو˘ي

مغرو، يسساردلا مهاوتسسم ىلع ريثأاثلاو

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت نأا لإا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘˘لا ىوا˘˘˘كسشلا

اذه عم نيرمألا نوناعي اولاز ل ةقطنملا

مهتسشيع م˘ه˘ي˘ل˘ع سصغ˘ن يذ˘لا ل˘كسشم˘لا

لجأا نم لح رخآاك قيرطلا قلغل مهعفدو

ة˘ي˘سصو˘لا تا˘ه˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘تو˘˘سص لا˘˘سصيإا

داجيإل مهبتاكم نم نيلوؤوسسملا جارخإاو

تاذ ي˘ف.ل˘جا˘ع˘لا بير˘ق˘لا ي˘ف م˘ه˘ل ل˘˘ح

اسسجاه يسسردملا لقنلا لكسشي قايسسلا

مهئايلوأاو ةيئانلا قطانملا ذيمÓتل اريبك

ببسسب تمسص يف نوناعي ثيح،ةسصاخ

ديدعلا رطسضي امك ،ةرقحلاو سشيمهتلا

لجأا نم را˘ت˘مألا تار˘سشع ع˘ط˘ق˘ل م˘ه˘ن˘م

دادزت امك، ة˘سسارد˘لا د˘عا˘ق˘م˘ب قا˘ح˘ت˘للا

ن˘يأا ءا˘ت˘سشلا ل˘سصف لÓ˘خ اءو˘˘سس رو˘˘مألا

ي˘ف ة˘بو˘ع˘سص د˘ج˘ي م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘˘ب
مهمظعم نأا ة˘سصا˘خ ة˘سسارد˘لا ة˘ل˘سصاو˘م
رمألاو ، ةيرزم ةيعامتجا اعاسضوأا يناعي
فيقوتب نوموقي اوتاب ذيمÓتلا ديدع نأا
ةدوعلا لجأا نم تانحاسشلاو تارايسسلا
لظ يف ةسساردلل باهذلا وأا مهلزانم ىلإا

و مهلكاسشم يف رظنلل تاطلسسلا تمسص
لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا ل˘˘˘كا˘˘˘سشم ل˘˘˘ح˘˘˘ب ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘كت˘˘˘˘لا
ةيادب عم هنإاف رخآا بناج نم.لبقتسسملا

لقنلا ةمزأا دوعت ، ديدج يسسارد ماع ّلك
تÓكسشملا نم ةدحاوك زربتل يسسردملا
يف ًاسصوسصخ،ةبانع ةن˘يد˘م ي˘ف ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ىلاعتت نيأا.ةيلخادلاو ةيف˘ير˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
ريفوتب ةبلاطملل ذيمÓتلا ءايلوأا تاوسصأا
بعسصي كلذ ريغ نم ذإا ،مهئانبأل لقنلا

لازي ل امك.م˘ه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م م˘ه˘ي˘ل˘ع
اسسجاه لكسشي يسسردملا لقنلا لكسشم
تايدلبلاب ةسصاخ ذي˘مÓ˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
و ة˘م˘ل˘ع˘لا، ة˘فر˘سشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘لا
نورطسضي ثي˘ح .بن˘ع˘لا داو ،تا˘ع˘ير˘ت˘لا
لجأا نم ةليو˘ط تا˘فا˘سسم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘لإا
يناعي ام وهو ةسساردلا دعاقمب قاحتللا

ذنم دايز داو و ةزارخ يحب ذيمÓت هنم

لخدت بلطتي تاب يذلا رمألا، تاونسس
هذه ذيمÓتل لح داجيإل ةينعملا تاهجلا
سشيمهتلا ببسسب نوناعي نيذلا قطانملا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ةر˘˘ظ˘˘ن مد˘˘˘عو
لسصف لÓخ ةسصاخ ةيرزملا مهتيعسضول
لافطألا نم تارسشعلا نأا ةسصاخ.ءاتسشلا
ايموي راتمألا تارسشع عطقل نورطسضي
اذهو ،ةيوبرتلا مهتا˘سسسسؤو˘م˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل
ل˘ق˘ن˘ل˘˘ل يرز˘˘م˘˘لا ع˘˘قاو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘لد

ةيلو لافطأا هنم يناعي يذلا يسسردملا
يعاسسم مغرو ،اهتايدلب بلغأا ربع ةبانع
تÓفاح ريفوت لجأا نم ذيمÓتلا ءايلوأا
،ءاتسشلا ةدوربو سسمسشلا رح مهئانبأا يقت
دق يتلا ىرخألا رطاخملا ىلإا ةفاسضإلاب
ةقرسسو تاءادتعا نم اه˘ي˘لإا نو˘سضر˘ع˘ت˘ي
لافطألا ءاط˘ت˘ما ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘ي˘سس ثداو˘حو
نأا لإا تانحاسش ىتح وأا ةئرتهم تÓفاح
.لسشفلاب تءاب تاءادنلا لك

ةيشصولا تاهجلل مهتوشص لاشصيإاو ةيرزملا ةيعشضولاب ديدنتلل

عراششلأ ىلإأ دايز دأو ذيملت جرخي يشسردملأ لقنلأ لكششم

ةينطولا ةباقنلا هيلإا تعد يذلا ينطولا بارشضإلل ةباجتشسا اذهو يلاوتلا ىلع عبارلا مويلل ةماركلا بارشضإا ةبانع ةي’وب لمعلا وششتفم لشصاو

..يفناج7 سسيمخلا مويلا ةياغ ىلإا رمتشسيشس يذلاو، لمعلا يششتفمل ةلقتشسملا

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ةقفاوم دعب

ةجذمنلأو راكتبإلل ةيجولونكتلأ ةشصنملأ ءاششنإأ نع نلعت راتخم يجاب ةعماج
ةقفاوم لاسصتإلاو مÓعإلا ةيلخ نايب بسسح ةبانع راتخم يجاب ةعماج تقلت راكتبإلاو يقيبطتلا ثحبلا معد ىلإا ةيمارلا ةيجيتارتسسإلا راطإا يف
ةكرتسشم ةحلسصم ءاسشنإا حارتقإا ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا
اهب معدتت ةيجولونكت ةسصنم يناث يهو «ةجذمنلاو راكتبإÓل ةيجولونكتلا ةسصنملا«ب ةموسسوم ةيجولونكت ةسصنم لكسش يف يملعلا ثحبلل

.تاسسوريفلا ملعو ةيئيزجلا ايجولويبلا يف ةسصسصختملا ىلوألا ةيجولونكتلا ةسصنملا ءاسشنإا دعب زيجو فرظ يف ةبانع راتخم يجاب ةعماج
بيرق نم اومهاسس نيذلا ةيعماجلا ةرسسألا دارفأا ةفاك تادوهجم نمث ةبانع راتخم يجاب ةعماج ريدم «عنام دمحم» روتكدلا راطإلا اذه يفو

ةرازولا ىلع ىنثأا امك،91-ديفوك ةحئاج يسشفت لظ يف يلعفلا اهديسسجت ىلع لمعلاو ةيجولونكتلا ةسصنملا هذه ةسسارد دادعإا يف ديعب وأا
ةديدجلا ةيجولونكتلا ةسصنملا هذه نأا ىلإا ةراسشإلا ردجتو . رمثملا يملعلا ثحبلا وحن اهتاوطخ ةفاك يف ةعماجلا ةقفارم ىلع ةيسصولا
ثحبلا يف نيبغارلا ةبلطلاو نيثحابلا ةذتاسسألا ةفاكل اهباوبأا حتفتسسو يجولونكتلا ثحبلاب ىنعت يتلا ةعماجلل ثحبلا رباخم ةفاك نسضتحتسس
ةماع ينطولا داسصتقإلاو ةسصاخ ةعماجلل يداسصتقإلاو يعامتجإلا طيحملا مدخي امب مهعيراسشمو مهراكفأا ةجذمنو ديسسجتو يقيبطتلا

YÉO∫ GCe«ø.نايبلا تاذ يف ءاج ام بسسحب

ذنم اهعفرل تانحاشش بايغ لظ يف

 تايواحلا مادعناو رهشش

رجح و راجحلأ ءايحأأ
ةمامقلأ يف قرغت سسيدلأ

يف حولت ةيئيب ةثراكو
قفألأ

راجحلا يتيدلبب ءايحألا نم ديدعلا دجاوتت

راسشتنا لعفب ةيثراك ةلاح يف، رامع يديسسو

تحبسصأا ثيح ،ةيلزنملا تÓسضفلاو ةمامقلا

ا˘ي˘مو˘ي ارو˘كيد خا˘سسوألاو تا˘يا˘ف˘ن˘˘لا ماو˘˘كأا

راثأا يذلا رمألا ، تايدلبلا هذه ةروسص هوسشي

يذلا يرزملا عسضولا نم نينطاوملا ءايتسسا

ر˘ي˘ب˘˘ك را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م ،م˘˘ه˘˘عراو˘˘سش ه˘˘ي˘˘لإا تلآا

ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘كار˘˘˘تو ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لاو تاروذا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل

ةيحسصلا فورظلا ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ،ءا˘ي˘حألا˘ب

ةفثكم و ةسصاخ ةيانع بلطتت يتلا ةنهارلا

راسشتنا نم ليلقتلل ةيمومعلا نكامألا ةفاظنب

مادعنا وه ةلب نيطلا داز امو. «انوروك» ءابو

وأا ةليلق اهنإاف تدجو نإاو ةمامقلا تايواح

يف ىمرت ةمامقلا تتاب نيأا ةيرزم ةلاح يف

حلاسصم ر˘خأا˘ت بب˘سسب تا˘قر˘ط˘لاو ة˘ف˘سصرألا

نم ريثك يف لظت ثيح، اهعفر يف ةيدلبلا

رهسش ةدمل تلسصو اميف نيعوبسسأل نايحألا

راسشتنا يف ببسست ام،سسيدلا رجح ةقطنمب

امك، ةراسضلا تار˘سشح˘لاو ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘لا

يف ةيحسصو ةيئيب ةثراكب ددهي عسضولا تاب

هتاذ قايسسلا يف، هيلع وهام ىلع لظ ام لاح

ةررسضتملا ءايحألا ناكسس ىواكسش مغر هنإاف

تاطلسسلا نأا لإا ةريطخلا ةرهاظلا هذه نم

،مئاقلا لكسشملا لحل انكاسس كرحت مل ةينعملا

لامج يلاولا لخدت بلطتي تاب يذلا رمألا

عفر يف مهب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق˘ح˘تو ي˘م˘ير˘ب ن˘يد˘لا

و مظنم و يرود لكسشب ءايحلا نع ةمامقلا

تلوح˘ت ثي˘ح ،ر˘ه˘سشو ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ل˘ك سسي˘ل

راجحلا يتيدلبب ةينكسسلا ءايحألاو عراوسشلا

ة˘ي˘مو˘م˘ع تا˘غر˘ف˘˘م ى˘˘لإا ،را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسو

،ةيلزنملا تايافنلا نم ريطانق اهيف سسدكتت

رثاكتو راسشتنا يف ريبك لكسشب تمهاسس يتلا

لك ناكسسلا لمح ا˘م˘ك،ناذر˘ج˘لاو سسو˘ما˘ن˘لا

مل نيذلا نييلحملا نيبخت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا ي˘ف او˘˘م˘˘ها˘˘سسي

ة˘مÓ˘˘سس و ة˘˘ح˘˘سص دّد˘˘ه˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ثرا˘˘كلا

رمألا مهنيب مئاقلا عارسصلا ببسسب.نطاوملا

بيرقلا يف يلاولا لخدت بلطتي تاب يذلا

و تاعارسصلا هذهل دح عسضو لجأا نم لجاعلا

ءلؤو˘ه ا˘ه˘ن˘م ي˘نا˘ع˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لا ل˘˘ح

044 يح دهسشي رخآا بناج نم .نونطاوملا

ةلاح سسيدلا رجح˘ب راد˘ي˘سس ي˘ن˘ي˘جو ا˘ن˘كسسم

يف ةيمومع ةغرفم ىلإا لوحت ثيح ةيرزم

رورم مد˘ع و ة˘ما˘م˘ق˘لا تا˘يوا˘ح ماد˘ع˘نا ل˘ظ

ةلب نيطلا داز امو. رهسش ذنم اهعفر تانحاسش

ثبعت يتلا راقبألاو ةردقلا هايملا راسشتنا وه

تا˘ط˘ل˘سسلا كر˘ح˘ت نأا نود كا˘ن˘هو ا˘˘ن˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب

اءوسس عسضولا دادزي نيح يف انكاسس ةيلاحملا

 .رخآا ىلإا موي نم

U°Édí. Ü



يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6816ددعلا1202  يفناج70 سسيمخلا 7نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

¯hM«ó gÉf»
نأأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ تح˘˘˘سضوأأ ثي˘˘˘ح

ي˘ف زا˘ج˘نإ’أ لا˘˘غ˘˘سشأأ مد˘˘ق˘˘ت ة˘˘ب˘˘سسن

ام وهو ةئاملاب48 تغلب ةطحملأ
اهميلسست تأءأرجإأ ةرسشابمب حمسسيسس
رطسشلأ لثمتي ثيح ،نيتلحرم ىلع
نيق˘با˘ط˘لأ ي˘ف عور˘سشم˘لأ ن˘م لوأ’أ
نيرفاسسملاب نيسصاخلأ يناثلأو لوأ’أ
يثÓثلأ ة˘يا˘ه˘ن ع˘م ه˘م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي˘سس
رطسشلأ امأأ ،ةيراجلأ ةنسسلأ نم لوأ’أ
قباطلأ نم˘سضت˘م˘لأ ر˘ي˘خأ’أو ي˘نا˘ث˘لأ
قوسست˘لأ تا˘مد˘خ˘ب سصا˘خ˘لأ ثلا˘ث˘لأ

مت˘ي˘سسف ما˘ع˘طإ’أو ة˘حأر˘لأو هز˘ن˘ت˘لأو
نم يناثلأ يسسأدسسلأ لÓخ هميلسست
،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ذإأ ،ا˘˘ه˘˘تأذ ة˘˘ن˘˘سسلأ

ة˘ف˘ل˘كم˘لأ «لا˘ط˘ي˘م˘ي˘تا˘ب» ة˘˘سسسسؤو˘˘م
لا˘م˘كت˘سسأ ى˘ل˘ع عور˘سشم˘لأ زا˘ج˘نإا˘ب
ن˘ي˘ق˘با˘˘ط˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشأ’أ
ا˘م و˘هو ن˘ير˘فا˘سسم˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘سصا˘˘خ˘˘لأ
لقنلأ ةمدخ فانئتسسأ نم نكميسس
ةبانع ءانيم ربع نيرفاسسملل يرحبلأ
عورسشم˘لأ قÓ˘ط˘نأ ذ˘ن˘م ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لأ

ةسسسسؤوم نم ليو˘م˘ت˘ب6102 ةن˘سس
افÓغ هل تسصسصخ يتلأ ةبانع ءانيم
ناكو رانيد رييÓم ةعبرأأ هردق ايلام

نم أرهسش03 دعب هميلسست سضرتفي
سضع˘ب نأأ ر˘ي˘غ ،لا˘˘غ˘˘سشأ’أ قÓ˘˘ط˘˘نأ
ةرورسضب ةطبترملأ ةينقتلأ لكاسشملأ
ةا˘ن˘ق ل˘يو˘˘ح˘˘تو ة˘˘ي˘˘سضرأ’أ ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت
ى˘لإأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ي˘ح˘˘سصلأ فر˘˘سصل˘˘ل

نود لاح ءا˘بر˘ه˘كلأ ة˘كب˘سش ل˘يو˘ح˘ت

،هد˘˘عو˘˘م ي˘˘ف عور˘˘سشم˘˘لأ م˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست

ىلع تزجنأأ ةطحملأ نأأو اسصوسصخ

رتم0008 ـب ردقت ةريبك ةحاسسم

042 لقنب حمسسيسس ام وهو عبرم

ةبكرم003و ا˘يو˘ن˘سس ر˘فا˘سسم ف˘لأأ

هتطحم تناك يذلأ ةبانع ءانيم ربع

ى˘ل˘ع ىو˘ق˘ت ’ ة˘ق˘با˘سسلأ ة˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ

رفاسسم فلأأ61 نم رثكأأ باعيتسسأ

نأاب انملع أذإأ اسصوسصخ ،ايونسس طقف

ةديدجلأ ةط˘ح˘م˘لأ با˘ع˘ي˘ت˘سسأ ة˘قا˘ط

لقنل ايونسس ةنيفسس001 ىلإأ لسصت

ة˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ نأأ ا˘˘م˘˘ك ،ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لأ

ي˘˘ف رو˘˘ب˘˘ع تا˘˘مد˘˘˘خ ن˘˘˘م˘˘˘سضت˘˘˘سس
ن˘ير˘˘فا˘˘سسم˘˘لأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ىو˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ
أذ˘˘كو ن˘˘ي˘˘˘لزا˘˘˘ن˘˘˘لأو ن˘˘˘يد˘˘˘عا˘˘˘سصلأ

ة˘قورأ’أ ل˘سضف˘ب كلذو م˘ه˘تا˘ب˘˘كر˘˘م
،روبعلأ تأءأرجإأ مامتإ’ ةسصسصخملأ

لÓ˘غ˘ت˘˘سسأ نا˘˘م˘˘سض ل˘˘جأأ ن˘˘مو أذ˘˘ه
لسضفأاب ةديدجلأ ةير˘ح˘ب˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ

ميظنتل اهحتف متيسسف ةنكمم ةقيرط
ناكسس ةدئافل ةيحايسس ةيرحب تÓحر
ع˘ي˘سسو˘˘ت˘˘ل كلذو ا˘˘هرأوزو ة˘˘ي’و˘˘لأ
نفسسلأ يف هرسصح سضوع اهطاسشن
نأأ امك ،نيرفا˘سسم˘لأ ل˘ق˘ن˘ل ةر˘ي˘ب˘كلأ
تأذ ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ير˘ح˘ب˘لأ ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ
اسضيأأ نمسضتت ير˘سصع˘لأ م˘ي˘م˘سصت˘لأ

ام˘ع˘ط˘مو قو˘سست˘لأو ة˘حأر˘ل˘ل ءا˘سضف

ةحوتفمو رحبلأ ىلع ةلطم اهعيمج

نوكيسس ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ما˘ع˘ل

نم قباطلأ أذه˘ل جو˘لو˘لأ م˘ه˘نا˘كمإا˘ب

طبريسس يذلأ ن˘ي˘ل˘جأر˘لأ ر˘م˘م لÓ˘خ

ة˘ير˘ح˘ب˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ ن˘ي˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م

ككسسلأ ةطحمل ةلبا˘ق˘م˘لأ ة˘حا˘سسلأو

ءاسضقلأ طقف ىقبي ثيح ،ةيديدحلأ

ةدو˘ع ل˘جأأ ن˘م ا˘نورو˘ك ءا˘بو ى˘˘ل˘˘ع

ةيعيبطلأ هتكرح ىلإأ يرحبلأ لقنلأ

ةيرحبلأ ةطحملأ يف ةايحلأ بدتو

ملاعملأ نم تحبسصأأ يتلأ ةديدجلأ

.ةبانع ةنيدمل ةزيمملأ

%08 ـلأ لاغسشألأ ةبسسن  تقاف اميف

 لوألا يثÓثلا ةياهن عم ةيرحبلا ةطحملا عورسشم نم لوألا رطسشلا ميلسست
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يلودلأ سسوبيسس لزن لامع دسشان
ةينعملأ تاطلسسلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب
لح داجيإأو لجاعلأ لخدتلأ ةرورسضب
ىلع مهتلاحإأ رأرق رودسص دعب مهل
ةدم ءاهتن’أ د˘ع˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘لا˘ط˘ب˘لأ

ةئيهت ةيلمع يف عورسشلأ ذنم نيماع
كلت لÓخ نأأ ثيح قدنفلأ ميمرتو
تأرودل لا˘م˘ع˘لأ لا˘سسرإأ  م˘ت ةر˘ت˘ف˘لأ
يف ةفلتخم تاي’و ةدعب ةينيوكتلأ
ريوطتلأ سضر˘غ˘ب ي˘قد˘ن˘ف˘لأ لا˘ج˘م˘لأ

مهل فرسص عم ةنهملأ يف ءاقتر’أو
نكلو ةيرهسشلأ مهبتأور نم ةبسسن
لامعلأ أاجافت ديدجلأ ماعلأ لولح عم
ةينقتلأ ةلاطبلأ ىلع مهتلاحإأ رأرقب

ةياغ ىلإأ ةيلاقتن’أ ةرتفلأ هذه لÓخ
بتأور نودبو قدنفلأ ليغسشت ةداعإأ

فواخم را˘ثآأ ا˘م أذ˘هو ا˘ه˘ن˘م ة˘ب˘سسنو

07 يلأوحب مهددع ردقملأ لامعلأ

م˘ت˘ي نأا˘ب سسو˘ب˘ي˘سس قد˘ن˘˘ف˘˘ب Ó˘˘ما˘˘ع

مهتلاحإأ دعب ايلك م˘ه˘ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سس’أ

بسسح ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

ماق ثيح ةديرجلل لامعلأ تاحيرسصت

ةينعملأ تاهج˘لأ ة˘ل˘سسأر˘م˘ب لا˘م˘ع˘لأ

يحاي˘سسلأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأ ة˘سسسسؤو˘م ا˘ه˘ن˘م

مهسضفر نع  نيربعم ةبانع ةي’ول

ةينقتلأ ةلاطبلأ ىلع مهتلاحإأ رأرقل

حلاسصمب لاسصت’اب أوماق مهنأأ امكو

ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘˘ن˘˘سصلأ

م˘˘ه˘˘ل م˘˘يد˘˘ق˘˘ت م˘˘ت ثي˘˘ح ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘˘لأ

ىلع ةلاحإ’أ سصخي اميف تاحيسضوت

نأاب أوربتعأ ثي˘ح ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘لا˘ط˘ب˘لأ

فرط نم مهل ةمدقملأ تامولعملأ

ع˘م ة˘سصقا˘ن˘ت˘م ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘˘ج˘˘لأ

قود˘ن˘سصلأ ح˘لا˘˘سصم تا˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت

مهحنمب نيبلاطمو ةلاطبلل ينطولأ

ل˘م˘ع˘لأ ي˘ف م˘ه˘ق˘˘ح تب˘˘ث˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو

ءاهتن’أ دعب مهبسصانم ىلإأ ةدوعلأو

نيدكؤومو قد˘ن˘ف˘لأ د˘يد˘ج˘ت ةد˘م ن˘م

مهتلاحإأو مهليوحتل عطاقلأ مهسضفرب

ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع

ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ قود˘˘ن˘˘سصلأ

بسسح˘ب Ó˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ة˘لا˘ط˘ب˘لأ

ة˘سسسسؤو˘م ى˘لإأ ة˘عو˘فر˘م˘لأ ىو˘كسشلأ

ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل  ي˘حا˘ي˘سسلأ ر˘ي˘ي˘سست˘لأ

ةخسسن ى˘ل˘ع ة˘عا˘سس ر˘خآأ تل˘سصح˘تو

د˘كأأ د˘ق˘ف سصو˘سصخ˘لأ أذ˘ه˘بو ا˘ه˘ن˘˘م

ى˘ل˘ع در˘لأ مد˘ع ة˘لا˘ح ي˘˘ف لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ى˘لإأ نوؤو˘ج˘ل˘ي˘سس م˘ه˘نإا˘ف م˘ه˘يوا˘˘كسش

لÓخ سسوبيسس قدنف مامأأ جاجتح’أ

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘مدا˘ق˘لأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لأ ما˘يأ’أ

ةياغ ى˘لإأ م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو˘ل ل˘ح دا˘ج˘يإا˘ب

لمعلل هتدوعو قدنفلأ ليغسشت ةداعإأ

ةيباتك قئاثوو تانامسض م˘ه˘ئا˘ط˘عإا˘ب

ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ق˘˘˘ح م˘˘˘ه˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘سضت

نومسسرم مهنأأ ةسصاخو مه˘ب˘سصا˘ن˘م˘ل

تأرودب أوماق دقو ةلودلل نوعباتو

ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع م˘ه˘لا˘سسرأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت

يف نيطرافلأ نيماعلأ لÓخ ةلودلأ

نأر˘هوو ةدا˘ع˘سسو˘ب تا˘ي’و ن˘م ل˘ك

كل˘ت لÓ˘خ د˘يد˘سست ع˘˘م نا˘˘سسم˘˘ل˘˘تو

ةيرهسشلأ  مهبتأور نم ةبسسن ةرتفلأ

لوخد عمو نيماع رورم دعب نكلو

رأرقب أوؤوجافت1202 يلاحلأ ماعلأ

ام أذهو ةينقتلأ ةلاطبلأ ىلع مهتلاحإأ

فلتخم ني˘ب˘لا˘ط˘مو لا˘م˘ع˘لأ ه˘سضفر

ا˘ه˘سسأأر ى˘ل˘عو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

لح داجيأو لخدتلأ  ةحايسسلأ حلاسصم

ى˘لإأ ةدو˘ع˘لأ م˘˘ه˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘ل ن˘˘م˘˘سضي

ديدجت نم ءاهتن’أ د˘ع˘ب م˘ه˘ب˘سصا˘ن˘م

ن˘م ة˘مد˘خ˘لأ ز˘ي˘ح ه˘لو˘خدو قد˘ن˘ف˘لأ

.ديدج

ةينقتلأ ةلاطبلأ ىلع مهتلاحإأ رأرق دعب

مهبسصانم نامسضو لخدتلا تاطلسسلا نودسشاني-ةبانع-سسوبيسس لزن لامع

ةبسساحمب بلاط ةبلطلل ينطؤلأ تؤسصلأ
نيرسصقملأ

1 ينوبلا ةماقإا تابلاط
بيسستلا ةلاح دسض نسضفتني

يتلا ةيثراكلا عاسضوألاو
اهيف نطبختي

1 ينوبلأ ةيعماجلأ ةماقإ’أ تابلاط تمظن

تامد˘خ˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ب(ريرسس)0003
ةليل ةيجاجتحأ ةفقو ،طسسو ةبانع ةيعماجلأ
ة˘ي˘سشي˘ع˘م˘لأ عا˘سضوأ’ا˘ب أد˘˘يد˘˘ن˘˘ت سسمأأ لوأأ
تا˘مد˘خ˘لأ ة˘ي˘عو˘ن يدر˘ت بب˘سسب ة˘يرز˘م˘˘لأ
يلوؤو˘سسم فر˘ط ن˘م ة˘مد˘ق˘م˘لأ ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لأ
ى˘˘ل˘˘ع أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ر˘˘ثأأ يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ،ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’أ
ديدع نبلاط ثيح، نهت˘ي˘سسف˘نو ن˘ه˘ت˘سسأرد
و ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘ه˘˘ج˘˘لأ تأر˘˘م˘˘لأ
’ تاب رمأ’أ نأأ ةسصاخ تامدخلأ نيسسحت
ةايح ’ نكل تابلاطك نهب قيلي ’و قاطي
جاجتحÓل نهعفد يذلأ رمأ’أ، يدانت نمل
عا˘˘˘سضوأ’أ بب˘˘˘سسب ن˘˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘سص لا˘˘˘˘سصيإأو
ةيحان نم ةسصاخ اه˘ن˘سشع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ثرا˘كلأ
سسرا˘ق˘لأ در˘ب˘لأ أذ˘ه ي˘ف ة˘ئ˘˘فد˘˘ت˘˘لأ مأد˘˘ع˘˘نأ

ىلإأ ةفاسضإأ، ءابرهكلل رركتملأ عاطقن’أو
مأدعنإأو ةسشرفأ’أ و ماعطإ’أ تابجو ةءأدر
، ليسسغلل ىتح لب برسشلل ةحلاسصلأ هايملأ

هذهب نددن˘ي ة˘ما˘قإ’أ تا˘ب˘لا˘ط ل˘ع˘جا˘م أذ˘ه
˘ما˘˘ت تم˘˘سص ط˘˘سسو، ة˘˘يرز˘˘م˘˘لأ عا˘˘سضوأ’أ
ينطولأ توسصلأ هته˘ج ن˘م. ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘ل˘ل
دد˘ن ة˘با˘ن˘ع بت˘كم ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ب˘ل˘ط˘˘ل˘˘ل
ةي˘ع˘ما˘ج˘لأ ة˘ما˘قإ’أ ي˘ف يرز˘م˘لأ ع˘سضو˘لا˘ب

ةسصيوع لكاسشم يف طبختت يتلأ1 ينوبلأ
ةمراع ىسضوف دهسشتو ىسصحت ’و دعت ’
ة’ابمÓلأ ةسسايسس و يرأدإ’أ بيسستلأ ةجيتن
ماعطإ’اب قلع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ة˘ج˘ه˘ت˘ن˘م˘لأ

نم برهتلأ وه ةلب نيطلأ دأز امو،نمأ’أو
تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘لأ
تأءأر˘˘جإأ يأأ ذا˘˘خ˘˘˘تأ مد˘˘˘عو،ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسم˘˘˘لأ
دوعولأ ميدقتب ءافتك’أ و ةمدخلأ نيسسحتل
أءوسس دأدزت تابلاطلأ لاح نيح يف، ةبذاكلأ
تاهجلأ لخدت بلطتي ام وهو موي دعب اموي
تأزواجتلأ هذهل دح عسضو لجأأ نم ةينعملأ
نيذلأ لك ةبسساحمو ةبلطلأ ىلع ترثأأ يتلأ

. يرزملأ عسضولأ أذه يف تابلاطلأ أولعج
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اسصخسش491 فيقوت
رجحلا ريبادت مهتفلاخمل

 يحسصلا
84 ـلأ لÓخ ةبانع ةي’و نمأأ حلاسصم تماق

، ا˘سصخ˘سش491 فيقوتب ،ةر˘ي˘خأ’أ ة˘عا˘سس

ةفلاخمل أذهو ،ةبكرم51 رسشحملاب عسضوو
ةذختم˘لأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو تأرأر˘ق˘لأ
ركذي ثيح ،انوروك سسوريف ءابو ةهباجمل
لÓخ نيفوقوملأ سصاخسشأ’أ نيب نم هنأأ

اسصخسش69 كانه ،ركذلأ ةفلا˘سسلأ ةر˘ت˘ف˘لأ
نيأأ ،يقأولأ عانقلأ ءأدترأ مدع ةفلاخم لحم
ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك ذاختإأ مت
راطإأ يفو ةأزأوم˘لا˘ب ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ق˘ح ي˘ف
ةيسسيسسحتلأو ةيوعوتلأ تاطاسشنلأ فيثكت
نم ةياقولل ني˘ن˘طأو˘م˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ
حلاسصملأ فلت˘خ˘م تما˘ق ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ةيسسيسسحت ةيلمع971 ـب ةرتفلأ تأذ لÓخ
نمأأ حلاسصم تددج هيلعو .لاجملأ أذه يف
ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ا˘ه˘تو˘عد ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ي’و
ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو تأءأر˘جإ’ا˘˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ ةرور˘˘سض
تاطلسسلأ فرط نم ةذ˘خ˘ت˘م˘لأ ة˘يزأر˘ت˘ح’أ
ة˘ح˘سصو م˘ه˘ت˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح أذ˘˘هو،

.انوروك سسوريف نم مهتياقوو مهتÓئاع
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ةيراجلأ ةنسسلأ لÓخ متتسس تأؤنسس عبرأأ يلأؤح لبق اهب لاغسشألأ تقلطنأ يتلأ ةديدجلأ ةيرحبلأ ةطحملأ ميلسست نأأ ةبانع ءانيم ةسسسسؤؤم تدكأأ
.لوألأ يثÓثلأ ةياهن عم ىلوألأ ةلحرملأ نؤكتسس ثيح ،نيتلحرم ىلع نكلو

يراجلا رهسشلا ةياهن لاحربب انكسس355 ةمئاقل نوعطلا ةجلاعم نم ءاهتنإلا
روط يف يتلأ ةينكسسلأ عيراسشملاب نيينعملأ نيينقتلأ نيريدملأ أذك و نكسسلأ ريدمل ةمراسص تاميلعت سسمأأ «نيدلأ لامج يميرب «ةبانع ةي’و يلأو ىدسسأأ
نيدلأ لامج «ناكو. ةددحملأ لاجآ’أ يف اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت و تانكسسلأ هذه مÓتسسإأ لجأأ نم لاغسشأأ نم ىقبت ام مامتإأ ةرورسضب لاحرب ةيدلبب زاجنإ’أ
يحب دقفت ثيح لاحرب ةيدلب ربع يراجيإ’أ يمومعلأ نكسسلأ عيراسشمل ةيدقفت ةرايزب ءاعبرأ’أ سسمأأ ماق هل قفأرملأ دفولأ و ةبانع ةي’و يلأو «يميرب

ةقطنمب20 سشريق ةقطنمب يمومع يراجيإأ نكسسم002/0008 زاجنإأ جمانرب نم نكسسم001 و19 و18 زاجنإأ عيراسشم سشريق دمحأأ سصاسصقوب

ةبانع يلأو ةرايز سشماه ىلعو نكسسلأ ريدم هتهج نم .نكسسم001 ، انكسسم932 ، انكسسم331+ 51 زاجنإأ جمأرب نم لك ةي’ولأ يلأو نياع ةسسوتيلاكلأ

يراجيإ’أ يمومعلأ ةغيسص يف ةينكسس ةدحو355 ةمئاقب ةقلعتملأ نوعطلأ تافلم ةسسأردو ةجلاعم نم ءاهتن’أ نأأ ةبانع ةعأذإأ بسسح دكأأ عاطقلأ عيراسشمل
ةدع اهتبقعأأ تناك لاحرب ةرئأد حلاسصم لبق نم طرافلأ رهسشلأ اهنع جرفملأ ةيلوأ’أ ةمئاقلأ نأأ ردجيو .يراجلأ رهسشلأ ةياهن عم نوكيسس لاحرب ةيدلبب
يف ةسصتخملأ تاهجلأ ىدل مهنوعط ميدقت ىلإأ نييسصقملأ ةينعملأ تاطلسسلأ تعد ددسصلأ أذه يفو نيديفتسسملأ نم مهؤواسصقإأ مت نم لبق نم تاجاجتحإأ
.يعامتجإ’أ نكسسلأ جمانرب نم ةدافتسسإÓل طورسشلأ مهيف رفوتت نم لك فاسصنإأ و اهتسسأردل ةددحملأ لاجآ’أ

ةيدلبب نكسس005 ةسصح نأأ لاحرب ةيدلب ىوتسسم ىلع يمومعلأ يراجيإ’أ ةغيسص يف نكسسلأ عاطق عيراسشم فلتخمل هتنياعم لÓخ ةبانع يلأو فسشك امك

 .لبقملأ يرفيف رهسش رخأوأأ يف اهيديفتسسمل ملسستسس يديأرسس ةيدلبب001 ةسصحو بنعلأ دأو ةيدلبب نكسس001 ةسصحو لاحرب
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يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

68169ددعلا1202 يفناج70 سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com

ةيبرغملا ةيمنتلا و ةلادعلا
ةمألا نيدو نيطسسلف تناخ

ةكرحلل نيخيرّاتلأ نيدايقلأ دحأأ عيطم ميركلأ دبع نلعأأ
ة˘˘لأد˘˘ع˘˘لأ» بز˘˘ح ن˘˘م ه˘˘تءأر˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإ’أ

سسيئر عيقوت دعب كلذو ،يبرغملأ ينأوخإ’أ  »ةيمنتلأو
قافتأ ىلع ،ينامثعلأ نيدلأ دعسس ،هيلإأ يمتنملأ ةموكحلأ
Óئاق ةنايخلاب مهايإأ امهتم .ينويهسصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ
ي˘بر˘غ˘م˘لأ ن˘طو˘ل˘ل م˘ه˘ئا˘م˘ت˘نأو م˘ه˘ن˘يد ة˘نا˘ي˘خ أو˘با˘˘ط˘˘ت˘˘سسأ»
بسضغلأ ةرئأد ،يموي لكسشبو ،ايجيردت عسستت«رحلأ ملسسملأ

،راعلأ ةقفسص دعب ،يبرغملأ ةيمنتلأو ةلأدعلأ بزح ىلع
ةيبرغملأ ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ،ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ نا˘ي˘ك˘لأ ع˘م ا˘ه˘ع˘قو ي˘ت˘لأ
ةدا˘ق˘˘لأو ن˘˘ي˘˘سس˘˘ّسسؤو˘˘م˘˘لأ ىلإأ ءا˘˘سضعأ’أ ل˘˘خأد ن˘˘مو ،طا˘˘بر˘˘لأ
مل ةبر˘ج˘ت ي˘هو ؛م˘ك˘ح˘لأ ن˘م تأو˘ن˘سس8 دعب ،نييخ˘يراّ̆ت˘لأ

ماسسقنأ دوسسي ثيح ،لخد امك يمÓسسإ’أ بزحلأ اهنم جرخي
ىّنبتت ّتلظً اتأوسصأأّ نأأ امك ،ةيسسايّسسلأ ةئيهلأ لخأد داح
ىرخأ’أ يه ترّرق ،نمّزلأ نم ةرتف لأوط ««تّمسصلأ» رايخ

بز˘˘ح˘˘لأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘خ سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب ا˘˘˘هو˘˘˘لد˘˘˘ب ي˘˘˘لد˘˘˘ت˘˘˘ل جور˘˘˘خ˘˘˘لأ
ةي˘سضق˘ب ا˘ه˘ت˘سضيا˘ق˘مو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سضق˘ل˘ل «ي˘نأو˘خإ’أ»
.ةيبرغلأ ءأرحسصلأ

روجأا لوح موداقوب لسساري يناملرب
ايبيل يف رئازجلا ةرافسس يفظوم

ن˘ب ر˘سضخ˘ل ،ي˘ن˘طو˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا˘˘ب بئا˘˘ن˘˘لأ بلا˘˘ط
˘˘مودا˘˘قو˘˘ب ير˘˘ب˘˘˘سص ،ة˘˘˘ي˘˘˘جرا˘˘˘خ˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘سشلأ ر˘˘˘يزو ،فÓ˘˘˘خ

ةرافسسلاب ا˘ف˘ظو˘م31 رو˘جأأ ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘ل ل˘خد˘ت˘لا˘˘ب
يف فÓخ نب حسضوأأو.ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لأو
ف˘˘ئا˘˘ظوو ءا˘˘م˘˘سسأا˘˘ب ه˘˘ق˘˘فرأأ مودا˘˘قو˘˘˘ب ىلإأ ه˘˘˘ه˘˘˘جو لؤوا˘˘˘سست
رئأزجلأ ةيلسصنقو ةرافسس ىلع نوعزوتي نيذلأ نيينعملأ

بسص قيلعت نم9102 ربمفون رهسش ذنم نوناعي ،ايبيل يف
راسشأأ امك.لقأ’أ ىلع رأذنإأ قباسس وأأ ببسس يأأ نودب مهبتأور
ـب ا˘ه˘ف˘سصو ة˘ي˘ع˘سضو نو˘سشي˘˘ع˘˘ي ن˘˘ي˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ نأأ ي˘˘نا˘˘م˘˘لر˘˘ب˘˘لأ
ايبيل يف بتأر نود ءاقبلأ مهنكمي ’ ثيح » ةيواسسأاملأ»
دودحلأ قلغ رأرمتسسأ ببسسب نطولأ سضرأأ ىلإأ لوخدلأ ’و
ةلأدعلأ ةهبج يف يدا˘ي˘ق˘لأ بر˘عأأو.مر˘سصن˘م˘لأ سسرا˘م ذ˘ن˘م
فاسصنإ’ ةيجراخلأ ريزو لخدت يف هلامآأ نع ةيمنتلأو
م˘ه˘ف˘ئا˘ظو ةدا˘ع˘ت˘سسأ ن˘م م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ك˘˘م˘˘تو ن˘˘ي˘˘ف˘˘ظو˘˘م˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه
.مهبتأورو

ةدكيكسس ريم مهتي لومم
موحللا ةقفسص يف بعÓتلاب

د˘ق˘ع و بعÓ˘ت˘لا˘ب ع˘يأر˘سشلأ ة˘يد˘ل˘ب  مو˘ح˘ل ر˘˘جا˘˘ت م˘˘ه˘˘تأ
ةديرج تملتسسأ ىوكسش لÓخ نم أذه .ةهوبسشم ةقفسص

سسيئرو يلأولأ نم لك ىلإأ اهمدق ،اهنم ةخسسن ةعاسس رخآأ
سضرتعي ،لقلأ ةرئأد عيأرسشلاب ةيدلبلأ سسيئرو ةرئأدلأ

ىلإأ م˘ح˘ل˘لأ ةدا˘م ل˘ي˘سصو˘تو ن˘يو˘م˘ت ةرا˘سشت˘سسأ ىل˘ع ا˘ه˘˘ي˘˘ف
أاجافت هنأأ لوقي ثيح ،ةيئأدتب’أ ةيسسردملأ معاطملأ

هذ˘ه  ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لأ ة˘فر˘ظأ’أ ح˘ت˘ف˘ب ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأ ما˘˘ي˘˘ق˘˘ب
مغرلأ ىلع ةيلمعلأ هذهب همÓعإأ متي ملو ةراسشتسس’أ

ةيدلبلأ ىوتسسم ىلع ةداملأ هذهل دروملأ  ناك هنأأ نم
ثعبت تأونسسل تلظ ةيدلبلأ نأأ  دكؤوي امك ،تأونسس ةدعل
هذه نكلو ةكراسشملأ يف نيبغأرلأ لكل تأءاعدتسس’أ
أذهلو ،ةداعلأ هيلع ترج امك ةيدلبلأ ةحول ىلع ةقلعم نكت ملو ةراسشتسسأ دوجوب ىتح ملعي ملو ءاعدتسسأ يأأ هلسصي مل ةرملأ

نسسحأأ ميدقتل ،لوقي امك دأدعتسسأ ىلع هنأأ مغر ةكراسشملأ نم هتسصقأأ دق اهرابتعاب اهحتف يف رظنلأ ةداعإاب بلاطي وهف
و ،هريبعت دح ىلع ةهوبسشم ةروسصب تمت اهرابتعأ ىلع اهتمرب ةيلمعلأ يف قيقحت ءأرجإأ سسمتلي امك غلبم نسسحأأو سضرع
.دحأأ ءاسصقإأ نودو نوناقلأ قفو اهيف ةكراسشملأ عيمجلل ىنسستيل ةراسشتسس’أ هذه ةداعإأ لجأأ نم هسسامتلأ ددجي

ةثراك يف ببسستي لواقم
فراطلاب

ر˘مأ’أو فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و˘ب رو˘ه˘سشم ي˘سضا˘ير سضر˘˘ع˘˘ت
يف هفتح ىقلي نأأ داك يذلأ يعفر رهاطلاب قلعتي
لواقملأ را˘ت˘ه˘ت˘سسأ بب˘سسب رو˘ف˘سصع ة˘يد˘ل˘ب ل˘خد˘م
هسسفن فلكي مل يذلأو قيرطلأ ديبعتب فلكملأ

تنا˘˘˘كو لا˘˘˘غ˘˘˘سشأأ دو˘˘˘جو ن˘˘˘م رذ˘˘˘ح˘˘˘ت ةرا˘˘˘˘سشإأ ع˘˘˘˘سضو
رو˘سسك ي˘ف بب˘سست ر˘ي˘ط˘خ رور˘م ثدا˘ح ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن˘˘لأ

ةرايسسلأ يف ةحداف رئا˘سسخو ي˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
أذه ىلع اط˘خا˘سس ي˘ل˘ح˘م˘لأ ما˘ع˘لأ يأأر˘لأ ل˘ع˘ج ا˘م˘م
ة˘حو˘لو ر˘ي˘يÓ˘م˘˘لا˘˘ب عور˘˘سشم˘˘لأ نأأ م˘˘غر لا˘˘م˘˘هإ’أ
.جد0001 اهرعسس زواجتي ’ رطخلأ نم ريذحتلأ

 عونمم  يركز
يف بيردتلا نم

! ةيدوعسسلا
داحتإ’أ نأأ ،يملاعلأ «لوڤ» عقوم فسشك
نم نيبردم3 عنم مدقلأ ةركل يدوعسسلأ

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ي˘˘˘ف يدو˘˘˘ع˘˘˘سس يدا˘˘˘ن يأأ بيرد˘˘˘ت
يرئأزجلأ نم لكب رمأ’أ قلعتيو.ةلبقملأ
يور» ،»و˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘كز»ير˘˘˘كز ن˘˘˘يد˘˘˘لأ رو˘˘˘˘ن
كلذو ،»ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سشا˘˘ك ورد˘˘ي˘˘ب»و »ا˘˘يرو˘˘ت˘˘ي˘˘˘ف
ثي˘ح.يدو˘˘ع˘˘سسلأ دا˘˘ح˘˘تإ’أ ح˘˘ئأو˘˘ل بب˘˘سسب
يف نيقيرف بيردت نم بردم يأأ عنمي
يأا˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘بو.د˘˘حأو م˘˘سسو˘˘م

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘تأر سضف˘˘˘˘خ˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل بع’
يرود˘لأ ي˘ف بع˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ع˘˘ن˘˘م˘˘ي »ا˘˘نورو˘˘ك»
.ايئاهن يدوعسسلأ

قيرف يف سسومارو يسسيم
ناوج نم اقÓطنا اعم دحاو

د˘يرد˘م لا˘˘ير د˘˘ئا˘˘ق نأأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تدا˘˘فأأ
يدا˘˘ن˘˘لأ سسي˘˘ئر سضر˘˘ع سضفر سسو˘˘مأر و˘˘ي˘˘˘جر˘˘˘ي˘˘˘سس
نأأ هر˘ب˘خأأو ،هد˘ق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل ز˘ير˘ي˘ب و˘ن˘ي˘ت˘˘نرو˘˘ل˘˘ف
لينويلو هعم دقاعتلأ ديري نامريج ناسس سسيراب
ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف» ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘م

ف˘ي˘سصلأ سسو˘مأرو ي˘سسي˘م د˘ق˘˘ع ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘يو.»قرا˘˘خ
دا˘ح˘ت’أ ت’ا˘ق˘ت˘نأ ة˘ح˘ئ’ ا˘م˘ه˘ل ح˘م˘سستو ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لأ
يف لوخدلأ (AFIF) «افيف» مدقلأ ةركل يلودلأ

مدع لاح يف يراجلأ ماعلأ نم ةيأدب تاسضوافم
ة˘ق˘ث م˘غرو.ا˘م˘ه˘يدا˘ن ع˘م د˘يد˘ج˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ب˘˘غر˘˘لأ

نأأ ي˘˘ف ،نأد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لأ ن˘˘يز د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير برد˘˘˘م
نأأ ’إأ ،ويبانربلأ يف رمتسسيسس (ًاماع43) سسومأر
د˘˘ئا˘˘ق نأأ تد˘˘كأأ ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإأ ن˘˘م ةدرأو˘˘لأ ر˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
يتيسس رتسسسشنام نم نيسضرع هيقلت دعب يكلملل ةيلام ت’زانت مدقي نلو هلبقتسسم يف ةيدجب ركفي ينابسسإ’أ بختنملأ

.نامريج ناسس سسيرابو

لاقلا ووليقلا
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يذ˘لا حر˘سسم˘لا ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه ز˘كر˘˘يو
سصن نع ة˘ي˘ط˘ع ن˘ب ى˘ل˘ي˘ل ه˘ت˘جر˘خأا

رثانلا و يحرسسملا بتاكلل يحرسسم
نو˘˘˘ج ،يد˘˘˘ن˘˘˘˘لر˘˘˘˘يإلا ي˘˘˘˘ئاور˘˘˘˘لا و

(1781-9091 ) غنيسس نوتغ˘ن˘ي˘ل˘ي˘م
سسبتقملاو ““نيسسيدقلا رئب ““ ناونعب
ى˘ل˘ع  طا˘بر سشور˘ي˘م˘ع فر˘˘ط ن˘˘م
(ةجوز و جوز) فوفكم نسسم جوز
نا˘˘ير˘˘ي و ل˘˘سضفأا د˘˘غ˘˘ب نا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘ي
اسصاخسشأا و ايدرو ام˘لا˘ع ا˘م˘ه˘ل˘خاد˘ب
و ءا˘خ˘سسلا و ة˘ب˘ي˘˘ط˘˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ل˘˘م
بسسحو ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘˘ف ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘لا
جوز˘لا ي˘ق˘ت˘ل˘ي ،ة˘ي˘حر˘سسم˘˘لا راو˘˘طأا
ر˘ئ˘ب˘لا ءا˘م ه˘ي˘ل˘ع حر˘ت˘ق˘ي ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘ب
،رسصبلا ةداعتسسا لجأا نم ةزجعملا
جوزلا عجرتسسي و ةزجعملا ثدحتف
افسشتكيل رظنلا نانسسملا ةجوزلا و
ةوسسق اذك و ةيسشحو و ةعاسشب اهدعب
نم ا˘م˘ه˘ن˘ظ با˘خ نأا د˘ع˘ب˘ف ،سسا˘ن˘لا
،لسضفأا ا˘ه˘نأا˘ب اد˘ق˘ت˘عا ي˘ت˘لا ةا˘ي˘ح˘لا
ه˘ت˘جوز و جوز˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘ف سضفر˘ي
نيريرسض ديد˘ج ن˘م ا˘ح˘ب˘سصأا ناذ˘ل˘لا

نÓ˘سضف˘ي و ىر˘خأا ةز˘ج˘ع˘م ثود˘˘ح
هيف ادجو يذلا امهلاح ىلع ءاقبلا

دقو ،ريثكب لسضفأا يلخادلا مهملاع
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه راودأا ىدأا
نم لك فسصن و ةعاسس تقرغتسسا

ن˘ب ي˘ل˘ي˘ل و سشوا˘سش كير˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م
ةحيتف و طابر سشوريمع و ةيطع
عقو اميف يليامح لسصيف و يواسسم
، سشواسش كيرب دمحم ايفارغونيسسلا

يو˘˘ه˘˘ج˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا ر˘˘يد˘˘م د˘˘˘كأاو
سضرعلا نأاب سشريم دمحأا ،ةنيطنسسقل
ءا˘ج ““ر˘ئ˘ب˘لا““ ة˘ي˘حر˘سسم˘ل ي˘فر˘˘سشلا

ي˘حر˘سسم˘لا طا˘سشن˘لا ءا˘˘ي˘˘حإا ةدا˘˘عإل

اهتسضرف عاطقنا ةرتف دعب ةنيطنسسقب
انورو˘ك سسور˘ي˘ف ي˘سشف˘ت تا˘ي˘عاد˘ت
نأاب ةبسسانملا˘ب ح˘سضوأاو ،د˘ج˘ت˘سسم˘لا
لمعلا اذهل يفرسشلا سضرعلا ميدقت
را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف جرد˘˘˘ن˘˘˘ي ي˘˘˘حر˘˘˘سسم˘˘˘˘لا
نونفلا و ةفا˘ق˘ث˘لا ةرازو تا˘ه˘ي˘جو˘ت
و تايع˘م˘ج˘لا ة˘ق˘فار˘م ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا
ةديفت˘سسم˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لا

ريوطتل ين˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا ن˘م˘سض
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا و ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا و ن˘˘˘ف˘˘˘لا
و نونفلا ةيقرت و ةيفارغوتامنيسسلا
يوهجلا حرسسملا نأا ركذي ،بدألا
““يناقرف رهاطلا دمحم ““ ةنيطنسسقل
ميدقت لÓخ نم هتاطاسشن فنأاتسسا دق
يفرسشلا سضرعلا ريخألا ربمسسيد يف
.““جايكم““ ناونعب يحرسسملا لمعلل

لوألا سضرعلا سسمأا لوأا ميدقت مت
ة˘˘بر˘˘ع““ ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ل

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا جا˘ت˘نإا ن˘˘م ““تا˘˘يا˘˘كحو
ى˘ل˘ع نار˘هو˘ب ““ل˘مألا““ ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا

فر˘ظ˘لا بب˘سسب كلذو ي˘سضار˘˘ت˘˘فلا
سسوريف ةحئاج نع مجانلا يحسصلا

ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘˘ك
ةفاق˘ث˘لا ةرازو ن˘م م˘عد˘ب ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

ربع ويديف يف ثبت يتلاو نونفلاو
ةفاقثلا ةيريدمل كوبسسياف يتحفسص
مÓعإلاو ةفا˘ق˘ث˘لا ناو˘يدو نو˘ن˘ف˘لاو
ة˘ي˘ن˘ف ة˘قر˘ف ءا˘سضعأا ة˘سصق نار˘هو˘˘ب
اوناك امدنعو ةبر˘ع˘لا م˘ه˘ب تل˘ط˘ع˘ت
مهلوح ف˘ت˘لا ا˘ه˘حÓ˘سصإا˘ب نو˘مو˘ق˘ي
درسسل ةسصرفلا هذه اومنتغاف ةراملا

ثارتلا نم اسصسصق مهعماسسم ىلع
هدكأا ا˘م˘ب˘سسح ،ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا

لمعلا اذه د˘ع˘يو ،ي˘بو˘ه˘ي˘م د˘م˘ح˘م
حر˘سسم˘لا عو˘ن ن˘م د˘يد˘ج˘لا ي˘ن˘ف˘˘لا
ةثÓثلا هتاحول للختت ثيح يئانغلا
،ةيعمجلا جاتنإا نم يناغألا نم ةقاب

فلؤوم ،يبوهيم دمحم فاسضأا امك
اهريوسصت مت ي˘ت˘لا ة˘ي˘حر˘سسم˘لا هذ˘ه
يو˘ه˘˘ج˘˘لا حر˘˘سسم˘˘لا ة˘˘ب˘˘سشخ قو˘˘ف

يف ““ةلو˘ل˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع““ نار˘هو˘ل
˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘سسيد
دنع تامام˘كلا ءاد˘ترا˘ب ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لا
جاتنإلا اذه نأا ىلا راسشأاو ،ليثمتلا
ة˘سسم˘خ ه˘ي˘ف كرا˘سشي يذ˘لا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق ه˘ف˘ي˘لأا˘ت م˘ت نو˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
مت اذل د˘ج˘ت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
يحسصلا فرظلا اذه بكاويل هنييحت
يحر˘سسم د˘ه˘سشم ة˘فا˘سضإا لÓ˘خ ن˘م
ديدجلا نمكيو ،ةحئاجلا نع يكحي
ه˘جو˘م ه˘نأا ي˘ن˘ف˘لا ل˘م˘ع˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ام نمسض فنسصم هنأا يأا نيقهارملل
هذهب سصاخلا نايتفلا حرسسمب فرعي
هزربأا امبسسح ،عم˘ت˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا

دم˘ح˘م يد˘ي˘سس ة˘ي˘حر˘سسم˘لا جر˘خ˘م
ةيعمجلا نأا ىلإا راسشأا يذلا لسضافب
ةرم لوأل تسضاخ ““لمألا““ ةيفاقثلا

،ة˘ي˘ن˘ف˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م عو˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
““لمألا““ ةيفاقثلا ةيعمجلا مزتعتو
ن˘م ر˘ث˘كأا ة˘ي˘حر˘سسم˘˘لا هذ˘˘ه سضر˘˘ع
ثيح يسضارتفلا ىلع تارم سسمخ
ةفاقثلا راد ةح˘ف˘سص ر˘ب˘ع ج˘مر˘ب˘ت˘سس
ة˘فا˘ق˘ث˘لا يراد تا˘ح˘ف˘سصو نار˘هو˘ل
طارسص““ حرسسمو را˘سشبو ة˘ما˘ع˘ن˘ل˘ل
.ةديعسسل ““ نيدموب
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““يناقرفلا رهاطلا دمحم ““ ةنيطنصسقل يوهجلا حرصسملاب

 ““حرسسملأ هوجو““ ةيعمجل ““رئبلأ““ ةيحرسسمل يفرسشلأ ضضرعلأ
ةرطاخلاو ةصصقلا يف Óمع03 مصضي

معدتت ةيبدألأ ةبتكملأ
 ““رون اهرغث نم““ فلؤومب

نم»ـب موسسوم ديدج فلؤومب ةيبدألا ةبتكملا تززعت

ةسصقلا ي˘ف Ó˘م˘ع03 مسضي يذ˘لاو ““رو˘ن ا˘هر˘غ˘ث
فلتخم نم تاباسش تاب˘تا˘كل ةر˘طا˘خ˘لاو ةر˘ي˘سصق˘لا

ىلع ةفر˘سشم˘لا ه˘ت˘ف˘سشك ا˘م بسسح ,ن˘طو˘لا تا˘يلو
نأاب ةبتاكلا تحسضوأا و ،ةقرملوب مائو ةبتاكلا لمعلا

راد نع رداسصلاو ةحفسص001 نم نوكتملا فلؤوملا
باتك““ يف لثم˘ت˘ي ة˘ل˘ي˘م ة˘يلو˘ب ر˘سشن˘ل˘ل ي˘ل˘ي˘هد˘لا

مائو ةثدحتملا هتركف ديسسجت ىلع تفرسشأا ““عماج
ةريسصقلا سصسصق˘لا ع˘م˘ج˘ب تم˘ت˘ها ي˘ت˘لا ة˘قر˘م˘لو˘ب
فارسشإلاب تلفكت يتلا سسونيع لافنأا اهتليمز ةيعمب

،ةرطاخلاب قلعتملاو لمعلا نم يناثلا مسسقلا ىلع
اذه يف اهب كراسشملا لامعألا عيسضاوم تعونت دقو
عقاولاو لايخلاو حرفلاو نزحلا نيب يبدألا فنسصملا

نم رودي امل اهتيؤورو ةأارملا ةفطاع فيظوت عم
ئراقلل موه˘ف˘م بو˘ل˘سسأا دا˘م˘ت˘عا لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘لو˘ح
يتلا ,ةقرملوب ةبتاكلا بسسح و ،همامتها بذجيو

نإاف ,ةعماج بتك4 زاجنإا يف ةكراسشملا اهل تقبسس
و˘ه ““رو˘ن ا˘هر˘غ˘ث ن˘م““ ف˘˘لؤو˘˘م ر˘˘سشن ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا
ةباتكلا لاج˘م ي˘ف ة˘ي˘نا˘ب˘سشلا تا˘قا˘ط˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لا

نأاب ةفيسضم ,““يوسسنلا رسصنعلا اسصوسصخ بدألاو
وأا سصسصق لÓخ نم لمعلا يف تاكراسشملا بلغأا

نهل نسستت مل““ نكل تابتاك عيراسشم نه رطاوخ
““ءارقلل نهسسفنأا ميدقتو نهتلواحم رسشنل ةسصرفلا

و ،نهيدل ةيداملا تاناكمإلا فعسض لظ يف اميسسل
قرغتسسي مل لامعألا عمج نإاف ةثدحتملا تاذ بسسح
,قرزألا ءاسضفلا لÓغتسسا عم اسصوسصخ Óيوط اتقو
لمعلا ىل˘ع ن˘ي˘ت˘فر˘سشم˘لا فرا˘ع˘ت بب˘سس نا˘ك يذ˘لا
ةديفم ,نهلامعأا لÓخ نم هيف تارسضاحلا تابتاكلاب
نم لوبقو ابيحرت اهحرط روف تقل ةركفلا نأاب

لسصاوتلا عقاوم ربع نهتاقيدسص نم ديدعلا فرط
تلواحمو ةيبدأا تلويم نهيدل يتاوللا يعامتجلا
ىتح بيحرتب ةركفلا تيظح امك ،ةباتكلا لاجم يف
نم ةب˘تا˘ك ا˘ه˘ي˘ف تكرا˘سش ثي˘ح ر˘ئاز˘ج˘لا جرا˘خ ن˘م
- دعي يذلا لمعلا اذه يف فرسش ةفيسضك قارعلا

يف ةباسش بهاومل ةذفان““ -هيلع ةفرسشملا بسسح
اهراكفأا ىنبت˘ي ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ة˘با˘ت˘كلاو بدألا لا˘ج˘م
.عقاولا سضرأا يف اهدسسجيو
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لامعأا لوح ةينطو ةودن نونفلا و ةفاقثلا ةرازو مظنت
ة˘ياور˘لا““ ناو˘ن˘ع˘ب ة˘قود˘ه ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع ي˘˘ئاور˘˘لا

11 ىلإا9 نم ““سسيركتلا ىلا سسيسسأاتلا نم ... ةيرئازجلا
رئازجلاب ةماحلاب ةين˘طو˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا˘ب يرا˘ج˘لا ي˘ف˘نا˘ج
نأا نونفلا و ةفاقثلا ةرازول نايب حسضوأاو ،ةمسصاعلا
نيسسرادو نيرسضاحم و نيلخدتم ةدع فيسضتسست ةودنلا

ىلا نايبلا راسشأاو ،ينطولا بارتلا ربع ،لحارلا لامعأل

درسسلا يف ةرفط ““لكسش ةقوده نب ديمحلا دبع نا

ةغللاب ةباتكلا يف ةيسسيسسأات هلامعأا ربتعت و ““يرئازجلا

دقو ،لازي امو ئراقلا هب ىفتحا ةلماك دوقعل ةيبرعلا

5291 يف˘نا˘ج9 ي˘ف ة˘قود˘ه ن˘ب د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘ع د˘لو

ربوتكأا يف يفوت و (جريرعوب جرب ةيلو) ةروسصنملاب

لبق ةنيطنسسقب ةيناتكلا دهعمب سسردو رئازجلاب6991

تافلؤوم ةدع هلو سسنو˘ت˘ب ة˘نو˘ت˘يز˘لا ع˘ما˘ج˘ب قا˘ح˘ت˘للا

ح˘ير““ ه˘ت˘ياور د˘ع˘ت و ة˘ي˘حر˘سسم و ة˘ير˘ع˘˘سش و ة˘˘ي˘˘ئاور

ىلإا تسسبتقا يتلا و ةيئاورلا هلامعأا رهسشأا نم ““بونجلا

مليفلا لان و سضاير ميلسس لحارلا جارخا نم يمارد لمع

.اريبك ايرهامج احاجن

 ث.ق

 ايسضأرتفأ ““تاياكحو ةبرع““ ةيحرسسمل لوألأ ضضرعلأ ميدقت

 يفناج11 ىلإا9 نم ةينطولا ةبتكملاب

ةقوده نب ديمحلأ دبع لامعأأ لوح ةينطو ةودن

““حرصسملا هوجو ““ ةيعمجل ““رئبلا ““ ةيحرصسمل يفرصشلا ضضرعلا ةنيطنصسقل ““يناقرفلا رهاطلا دمحم ““ ةنيطنصسقل يوهجلا حرصسملا  ضسمأا لوأا نصضتحا
..(91-ديفوك) دجتصسملا انوروك ءابو ببصسب نييفحصصلا و نينانفلا ضضعب ءانثتصساب روهمجلا بايغ لظ يف ةديلبلا ةي’ول

ينطولا نولاصلل ةيناثلا ةعبطلا ميظنت
ةيمقسإلا نونفلل يضارتفقا

زكرمل ةردابمب ةيمÓصسإ’ا نونفلل يصضار˘ت˘ف’ا ي˘ن˘طو˘لا نو˘لا˘صصل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ما˘ق˘ت
ةيعمجلا عم قيصسنتلاب ةمظنملا ةعبطلا هذه فرعتو ،ناصسملت ةي’ول ضضراعملاو نونفلا
41 نم انانف62 ةكراصشم يراجلا يفناج9 ةياغ ىلإا ةيدملا ةي’ول ““ ميقرلا““ ةيفاقثلا

نولاصصلا اذه نمصضتيو ،يبرعلا طخلا فيظوت اهيف مت ةيليكصشت ةينف تاحولب ةي’و
فرط نم ةحول051 نيب نم اهئاقتنا مت ةيليكصشت ةينف ةحول74 ضضرع يصضارتف’ا
ةباتك يف ةصصصصختملا ةيدملا ةي’ول ““ميقرلا““ ةيفاقثلا ةيعمجلا ءاصضعأا نم ةنوكم ةنجل
ي˘ف ة˘ي˘لودو ة˘ي˘ن˘طو ز˘ئاو˘˘ج ىل˘˘ع تزا˘˘ح ثي˘˘ح ,ة˘˘ن˘˘صس61 ذنم يبر˘ع˘لا ط˘خ˘لا ن˘ي˘ق˘ل˘تو
 ث.ق .يبرعلا طخلا تاناجرهم
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سسمأإ ةيضسنو˘ت ة˘ي˘ف˘ح˘ضص ردا˘ضصم تد˘كأإ
يضسنو˘ت˘لإ ي˘ق˘ير˘فإ’إ يدا˘ن˘لإ ةرإدإإ نأا˘ب
ع˘˘˘م ي˘˘˘م˘˘˘ضسر قا˘˘˘ف˘˘˘تإ ىلإإ تل˘˘˘ضصو˘˘˘ت د˘˘˘ق
ر˘ئإز˘ج˘˘لإ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م نإد˘˘ي˘˘م ط˘˘ضسو˘˘ت˘˘م
ينإزولإ فيرضش نيمأ’إ دمحم قباضسلإ
دقعب ديدجلإ باب يدان فوفضص ززعيل
تإذ تفا˘˘ضضأإو ،م˘˘ضسإو˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث ه˘˘تد˘˘˘م
ىلع ةطلضسملإ ةبو˘ق˘ع˘لإ نأا˘ب ردا˘ضصم˘لإ

ينإزولإ فيرضش ماضشه نإديملإ طضسوتم
ي˘˘ف˘˘نا˘˘ج ر˘˘ه˘˘ضش ف˘˘ضصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ضس
ي˘ف بقو˘ع د˘ق نا˘˘ك نأإ د˘˘ع˘˘ب ،يرا˘˘ج˘˘لإ

ن˘م ة˘ل˘ما˘ك تإو˘ن˘ضس ع˘برأا˘˘ب ق˘˘با˘˘ضس تقو
ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لإ طا˘˘˘ب˘˘˘ضضن’إ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل ل˘˘˘ب˘˘˘ق
˘مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ ة˘يدا˘ح˘تÓ˘˘ل
ةروظح˘م دإو˘م˘ل ه˘لوا˘ن˘ت تو˘ب˘ث بب˘ضسب

ة˘يدو˘لو˘˘م نإو˘˘لأإ ل˘˘م˘˘ح˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ىلإإ ة˘بو˘ق˘ع˘لإ هذ˘ه سصل˘ق˘ت˘ل ،ر˘ئإز˘ج˘˘لإ
ىلإإ بعÓ˘˘˘لإ ءو˘˘˘ج˘˘˘ل د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ضس
نإزولب ةيلودلإ ةي˘ضضا˘ير˘لإ ة˘م˘ك˘ح˘م˘لإ

يتلإ8102 ةن˘ضس ة˘يا˘ه˘ن ة˘ير˘ضسيو˘ضسلإ
ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب ي˘˘ضضق˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ح ترد˘˘˘ضصأإ
ع˘˘برأإ سضو˘˘ع ،ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ضس ىلإإ ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لإ
ةدو˘ع˘لا˘ب ه˘ل ح˘م˘ضسي˘ضس ا˘م و˘هو ،تإو˘ن˘˘ضس

ةنضسلإ ةيإدب عم يضضايرلإ طاضشنلإ ىلإإ
،يقيرفإ’إ يدان˘لإ ة˘بإو˘ب ن˘م ة˘ي˘لا˘ح˘لإ

لا˘˘حر˘˘لإ ي˘˘نإزو˘˘لإ ف˘˘ير˘˘ضش ط˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ضسو

دعب ةمداقلإ ةليلقلإ مايأ’إ يف سسنوتب
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘ب سصٕخر˘˘˘ت ىل˘˘˘ع ه˘˘˘˘لو˘˘˘˘ضصح

دود˘ح˘لإ نأإ ا˘م˘ب ،سسنو˘ت و˘ح˘ن ر˘ئإز˘ج˘لإ

ببضسب ةقلغم تلإز ام ةٕوجلإو ةٕربلإ
فر˘˘ط˘˘لإ بنا˘˘ج ن˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج

.يرئإزجلإ

 ابوروأ يف ةقراففاو برعلا نيفرتحملا نسحأ ةمئاق نمض يدنام
لÓخ ةيبوروأ’إ تايرودلإ يف نيفرتحملإ نييرئإزجلإ نيبعÓلإ لضضفأإ نيب نم يدنام ىضسيع يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ تاب

بختنملإ عافد بلق حبضصأإ و ،ينابضس’إ سسيتب لاير هيدان عم ةيضساضسأ’إ و ةمظتنملإ هتكراضشم ببضسب كلذو ةريخأ’إ تإونضسلإ
351 عقإوب هيدان عم ةكراضشم سسيتب لاير خيرات يف يقيرفإإ و يبرع بع’ لوأإ و يبنجأإ بع’ سسداضس يرئإزجلإ ينطولإ
لك يف يضساضسأإ لكضشب هبردم هيلع دمتعي ثيح ،ينابضس’إ هيدان ليكضشت يف ةيضساضسأإ ةعطق يدنام يضسيع دعي و ،ةإرابم
هيدان عم ةمضساح تإريرمت ةتضس و افده02 يدنام كلتمي و ،ينابضس’إ كلملإ سسأاك وأإ اغيللإ ةضسفانم ءإوضس تايرابملإ

.يدانلإ عم اهاضضق مضسإوم ةعبرأإ يف اهضضاخ ةإرابم351 يف يضسلدن’إ
ديلو.ف
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ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘˘كا˘˘ضشت ىف˘˘ط˘˘ضصم بع˘˘ل˘˘م ق˘˘با˘˘ضسي
ل˘ب˘ق˘م˘لإ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا˘˘ب قا˘˘ح˘˘ل˘˘لإ ل˘˘جإ ن˘˘م ن˘˘مز˘˘لإ
رهضش ةياهن رظتنملإو انواضستوب مامأإ رضضخلل
نم ةضسداضسلإ ةلوجلإ راطإإ يف لبقملإ سسرام

2202 ايقيرفإإ سساك ىلإإ ةلهؤوملإ تايفضصتلإ
لاغضشأإ نم ءاهتن’إ دعبو ثيح ،نوريماكلاب
بعلملإ عضضخي ،نإديملإ ةيضضرأإ ةئيهت ةداعإإ

سصخت ،ىرخأإ لاغضشأ’ قاضسو مدق ىلع ايلاح
عاطقلإ ولوئضسم رضصيو ،هنم يدعاقلإ بناجلإ
ةرور˘ضض ىل˘ع ةد˘ل˘ي˘ب˘لإ ة˘ي’و ي˘˘ف ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لإ
،ن˘ك˘م˘م تقو عر˘ضسأا˘ب لا˘غ˘˘ضشأ’إ ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘ن’إ

لجإ نم ،لبقملإ ير˘ف˘ي˘ف ر˘ه˘ضش ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘قو
ةيداحت’إ فرضصت تحت إددجم بعلملإ عضضو
هرايتخإ ل˘مأإ ىل˘ع ،مد˘ق˘لإ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئإز˘ج˘لإ

بخ˘ت˘ن˘م˘لإ تا˘يرا˘ب˘˘م نا˘˘ضضت˘˘ح’ ىر˘˘خأإ ةر˘˘م

حإرفأإ عنضص يذلإ ريخ’إ إذه ،لوأ’إ ينطولإ

ةيضضاملإ رضشعلإ تإونضسلإ رإدم ىلع رئإزجلإ

ة˘يرا˘ضس لا˘غ˘ضشأ’إ تلإزا˘مو ،بع˘ل˘م˘˘لإ إذ˘˘ه ي˘˘ف

يضضايرلإ بكرملإ نم قفإرم ةدع يف ايلاح

ةداعإإ ىلع نومئاقلإ فكعي ثيح ،يديلبلإ

ةئيهتلإ مامتإإ ىلع نهإرلإ تقولإ يف هتئيهت

ا˘ضضيأإو ،سسبÓ˘م˘لإ ر˘ي˘ي˘غ˘˘ت فر˘˘غ˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لإ

سصا˘˘خ بت˘˘ك˘˘م ءا˘˘ن˘˘˘ب لا˘˘˘غ˘˘˘ضشأإ ن˘˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ن’إ

لاغضشأإ مامتإإ بناج ىلإإ ،تإءاقللإ يظفاحمب

ة˘عا˘قو ،بع˘ل˘م˘لا˘˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لإ ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لإ ءا˘˘ن˘˘ب

ا˘˘˘ضضيأإو ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لإ ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضصلإ تإود˘˘˘ن˘˘˘˘لإ

لا˘جر˘ب ة˘ضصا˘خ˘˘لإ ة˘˘ط˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لإ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لإ

نم ءاهتن’إ متي نأإ رظتنملإ نمو ،مÓعإ’إ

ر˘˘ه˘˘ضشلإ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق ق˘˘فإر˘˘م˘˘لإ هذ˘˘ه ما˘˘م˘˘˘تإإ

ىرخأإ ةرم بعلملإ عضضو متي ىتح ،لبقملإ

اضضحي نأإ رظتني ثيح ،رضضخلإ فرضصت تحت

لا˘م˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ برد˘˘م˘˘لإ ةرا˘˘يز˘˘ب بع˘˘ل˘˘م˘˘لإ

وهو ،هيلع لاغضشأ’إ نم ءاهتن’إ دعب يضضاملب

ةقفإوملإ رإر˘ق هد˘ي˘ب نو˘ك˘ي˘ضس يذ˘لإ د˘ي˘حو˘لإ

،ديدج نم ةد˘ي˘ل˘ب˘لإ بع˘ل˘م ىلإإ لو˘ح˘ت˘لإ ىل˘ع

ةدو˘˘ج ن˘˘م ءي˘˘ضش ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق د˘˘كأا˘˘ت˘˘ي˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح

ىوتضسم ىلع لاغضش’إ مامتإإو نإديملإ ةيضضرأإ

بعضصلإ نم نوكيضس هنأإو ةضصاخ ،قفإرملإ لك

’إإ ،ةديلبلإ بعلم ىلإإ إددجم ةدوعلاب هعانقإإ

،لاح نضسحأإ يف لعفلاب بعلملإ ناك لاح يف

لا˘ب˘ق˘ت˘ضسإ ي˘ف رإر˘م˘ت˘ضس’إ رر˘ق˘ي˘ضس ه˘˘نإا˘˘ف ’إإو

.يبملو’إ ةيليوج5 بعلم يف نيضسفانملإ

ربمضسيد رهضش يف ىرخأا ةرم قلغيضس بعلملا
 ةديدج لاغضشأل عوضضخلل لبقملا

هقلغ داعيضس بعلملإ نإاف ،هتإذ قايضسلإ يفو

،مداقلإ ربمضسيد رهضش نم إرابتعإ ىرخأإ ةرم

ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك لا˘˘غ˘˘ضش’ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ع˘˘˘ضضخ˘˘˘ي˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح

ىل˘˘ع ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ل˘˘˘ك˘˘˘ضشب ز˘˘˘كر˘˘˘ت˘˘˘تو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ضشو

بناج ىلإ اهتيطغت دا˘ع˘ي˘ضس ي˘ت˘لإ تا˘جرد˘م˘لإ

رييغتو ،ةديدج سسبÓم ليدبت فرغ ءانب

ريغ ،Óيوط اتقو قرغتضسي دق ام وهو ،اهناكم

ةرا˘ضش’إ تم˘ت ا˘م˘ك ه˘ح˘ت˘ف دا˘ع˘ي˘ضس بع˘ل˘م˘˘لإ نأإ

فرضصت تحت نوكيل ،لبقملإ رهضشلإ يف هيلإ

بعلم نوكيضس ثيح ،لو’إ ينطولإ بختنملإ

بختنملإ تايرابم نا˘ضضت˘ح’ ا˘حا˘ت˘م ر˘كا˘ضشت

ىلإ ةلهؤوم˘لإ تا˘ي˘ف˘ضصت˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ

يتلإ تايفضصتلإ يهو،2202 رطق لايدنوم

نإو˘ج ر˘ه˘ضش ي˘˘ف ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت نإ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لإ ن˘˘م

.مداقلإ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

ينازولا فيرضش ةقفضص مضسح نم برتقي يقيرفإلا
مضساوم ةثÓثل دتمي دقعب

 يراجلإ رهضشلإ فضصتنم يهتنت بعÓلإ ةبوقع

 انوروك سوريفب باصي ةيقوب
زتيم تاءاقل نع ةرتفل بيغيو

سسوريفب ،قيرفلإ موجن زربأإ دحأإ ةباضصإإ توبث دعب ،راضس ريغ أابن ىلوأ’إ ةجردلإ يرودب سسفانملإ يضسنرفلإ زتيم يدان ىقلت
ةي’وب ديرف يرئإزجلإ مجنلإ ةباضصإإ تتبثأإ تإرابتخ’إ نأاب ،ةيضسنرفلإ ““بيكيل““ ةفيحضص تفضشكو،91 ديفوك دجتضسملإ انوروك
ةلوجلإ راطإ يف ،ودروب مامأإ ةإرابملإ يف قيرفلإ فوفضص نع سسمأإ إوباغ نيذلإ نيبعÓلإ زربأإ ةمئاق ىلإإ مضضنيل ،انوروك سسوريفب
نيحل ،يبطلإ لوكوتوربلإو لزعلل ،ةي’وب عاضضخإإ ررق يبطلإ مقاطلإ نأإ ىلإإ ةفيحضصلإ تراضشأإو ،لو’إ يضسنرفلإ يرودلإ نم81
مامأإ ،نيبع’ ةضسمخ دوهج سسمأإ دقتفإ دق ،يتينوتنإ كيرديرف ،زتيم يدان بردم نأإ تفاضضأإو ،سسوريفلاب هتباضصإإ نم يفاعتلإ

.ودوأإ ويثامو ،توجاب تنيضسنيفو ، مإرودن نيفيكو ،تيغن ابوأإو ،يناين اميهإربإإ :نم لكب رمأ’إ قلعتيو ،ةي’وب فÓخب ودروب

 ““ماري ام ىلع ةيحضصلا يتلاحو يعم نماضضت نم لكل اركضش““ :ةيلوب

دعب ،ةيحضصلإ هتيعضضو سصوضصخب ر˘ضضخ˘لإ رو˘ه˘م˘جو يدا˘ن˘لإ را˘ضصنإ ن˘م ه˘ي˘ب˘ح˘م ة˘ي’و˘ب د˘ير˘ف ير˘ئإز˘ج˘لإ ي˘لود˘لإ بعÓ˘لإ نأا˘م˘طو
عقوم يف يمضسرلإ هباضسح ىلع ةلاضسر يحضص رجح رتفل ايلاحذع عضضاخلإ باعلأ’إ عناضص بتكو ،دجتضسملإ انوروك سسوريفب هتباضصإ
ايلاح ريخب انأإ““ :فاضضأإو ،““يلجإ نم قلق نم لكو ،يعم ةينماضضت لئاضسر ثعب نم عيمج ركضشأإ““ :““مإرغتضسنإإ““ يعامتج’إ لضصإوتلإ

عطقيضس ثيح ،بضسانم ريغ تقو يف ةي’وب برضضيل يجاتلإ سسوريفلإ ءاجو ،““تافعاضضم كانه تضسيلو ،نآ’إ دحل ةديج يتحضصو
ريتخإ دق ةي’وب ناكو ،نهإرلإ تقولإ يف ىوتضسم نضسحأإ يف دجإوتي هنأإو ةضصاخ ،ةرتفل بايغلإ ىلع هربجيو هقلأات ةلضسلضس هيلع
تاضصوحفل مداقلإ عوبضسأ’إ ،اماع72ـلإ بحاضص عضضخي نأإ رظتنملإ نمو ،يضضاملإ ربمضسيد رهضش لÓخ هقيرف يف بع’ لضضفأاك

يبع’ نم إريبك إددع إرخؤوم برضض يذلإ سسوريفلإ وهو ،نكمم تقو عرضسأاب91 ديفوك سسوريف نم سصلختي نأإ لمأإ ىلع ،ةديدج
.ينطولإ بختنملإ
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ناديملا ةيضرأ ميمرت ةيلمع نم ءاهتنقا دعب

لبقملا ضسرام رهضش ““رضضخلا““ ةفاضضتضسل لضصاوتت ““ركاضشت““ بعلم يف لاغضشألا

 همإدقتضسإ يف بغرت دعت مل ةيدنأ’إ

 يلوبان عم مÓغ لبقتضسم فنتكي ضضومغلا
ف˘ن˘ت˘ك˘ت سضو˘م˘غ˘لإ ن˘م ة˘لا˘˘ح

ير˘ئإز˘ج˘لإ بعÓ˘لإ ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم
ي˘لو˘با˘ن ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ،مÓ˘˘غ يزو˘˘ف
هدا˘ع˘ت˘بإ ل˘˘ظ ي˘˘ف ،ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’إ

عم يضساضسأإ لكضشب روهظلإ نع
11 يف كراضش مÓغ ،قيرفلإ

يلا˘ط˘يإ’إ ق˘ير˘ف˘لإ ع˘م ةإرا˘ب˘م
،يلا˘ح˘لإ م˘ضسو˘م˘لإ ة˘يإد˘ب ذ˘ن˘م

نم اهمظعم يف ءاج هنأإ ريغ
ثي˘ح ،ء’د˘ب˘لإ د˘عا˘˘ق˘˘م ىل˘˘ع

613 ي˘˘ف رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘لا˘˘˘ب ىف˘˘˘ت˘˘˘كإ
ن˘˘ع مÓ˘˘غ دا˘˘ع˘˘ت˘˘بإ ،ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘غرو ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘ضشم˘˘˘˘لإ
روهظلل ةضصرف ىلع لوضصحلإ
لو˘ح كو˘˘ك˘˘ضشلإ را˘˘ثأإ ا˘˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأإ

ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لإ ع˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
لظ يف اميضس’ ،يبونيترابلإ

سصل˘خ˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘ترإدإإ ة˘˘ب˘˘غر
طابترإ نم مغرلإ ىلعو ،هنم
تقو ي˘ف ير˘ئإز˘ج˘لإ ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لإ
لان˘ضسرأإ ىلإإ لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ق˘با˘ضس
هنإاف ،نييزيلجنإ’إ يضسليضشتو
ي˘ف بغر˘ي ن˘م د˘ج˘ي د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل

،ةيلاحلإ ةرتفلإ لÓخ همضض
ةيلاطي’إ ““ونيتامل““ ةفيحضص

سضفرتو ،هليحر ىلع يلوبان ةقفإومب ةيدنأ’إ ةفرعم مغر ،نهإرلإ تقولإ ىتح يمضسر سضرع يأإ ىلع لضصحي مل مÓغ نأاب تدكأإ
ةيلاتتملإ تاباضصإ’إ ببضسب ،ةليوط ةرتف ذنم هإوتضسم نع إديعب لإزي ’ هنأإو اميضس’ ،يرئإزجلإ بعÓلإ عم دقاعتلاب ةرماغملإ ةيدنأ’إ
ىلع لضصحي ثيح ،ةياغلل اعفترم ربتعي مÓغ بتإر نأاب ةيلاطيإ’إ ةيدنأ’إ ىرت امك ،ةيضضاملإ تإونضسلإ رإدم ىلع اهل سضرعت يتلإ

،تايطعملإ هذه لظ يف يرئإزجلإ بختنملإ ىلإإ ةدوعلإ يف اضضيأإ إدقعم تاب مÓغ فقوم ودبيو ،وروأإ نييÓم3 هتميق يونضس بتإر
.نكمم تقو برقأإ لÓخ كلذ قيقحت يف هتبغر ىلع اهيف دكأإ يتلإ هتاحيرضصت مغر
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 يبرعلا هيدانل ةفاضضإلا حنم يف يزع رودب رطق يف فارتعا

نوكي نل ينيعبس نب
ةمق يف ايساسأ

 ادغ نريابلا مامأ اغيلسدبلا

ىرخأإ ةرم ينيعبضس نب يمإر يرئإزجلإ يلودلإ بعÓلإ بيغي
راطإإ يف خابدÓغضشنوم يناملأ’إ هقيرفل ةيضساضسأ’إ ةمئاقلإ نع

ةإرابم يف ةيإدب˘لإ ذ˘ن˘م ل˘خد˘ي ن˘ل ثي˘ح ،ا˘غ˘ي˘ل˘ضسد˘ن˘ب˘لإ تإءا˘ق˘ل
يوقلإ فيضضلإ مامأإ51 ةلوجلإ راطإإ يف إدغ ةرظتنملإ ةمقلإ

ا˘˘ي˘˘ضسيرو˘˘ب ا˘˘ي˘˘ضسيرو˘˘ب يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م ثد˘˘˘ح˘˘˘تو ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب
ةعقوملل ه˘ق˘ير˘ف ة˘يز˘ها˘ج مد˘ع ن˘ع ي˘نا˘م˘لأ’إ خا˘بدÓ˘غ˘ن˘ضشنو˘م
جرعو ،ةعمجلإ دغ ةرهضس خنويم نرياب مامأإ ةبقترملإ ةبعضصلإ
ىن˘ي˘ع˘ب˘ضس ن˘ب ي˘مإر ير˘ئإز˘ج˘لإ ىلود˘لإ ة˘لا˘ح ن˘˘ع ثيد˘˘ح˘˘لإإ ىلإإ
ديفوك دجتضسملإ انوروك سسوريفب هتباضصإإ نم إرخؤوم داع يذلإ
كرا˘ضشي نإ ل˘ب˘ق ،ه˘ق˘ير˘ف ن˘ع ر˘ه˘ضش ة˘˘بإر˘˘ق˘˘ل هد˘˘ع˘˘بأإ يذ˘˘لإ،91
حملو ،دليفيليب اينيمرإ مامإ ريخ’إ ءاقللإ يف ةدودعم قئاقدل
ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضس ن˘ب ي˘مإر ر˘ضضخ˘لإ ع˘فإد˘م ة˘يز˘ها˘ج مد˘ع ىلإإ برد˘م˘˘لإ
بردملإ لاقو ،دغ ءاضسم ةرظتنملإ ةمقلإ يف ايضساضسأإ ةكراضشملل
ن˘ب نا˘ك نإإ يردأإ ’»: سسمأإ ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘˘ح˘˘ير˘˘ضصت ي˘˘ف ي˘˘نا˘˘م˘˘ل’إ
لضصي مل هنأإ ديكأ’إ نكل ،نريابلإ ءاقلل إزهاج نوكيضس ينيعبضس
نإإ يردن ’““ :فاضضأإو ،““هنم هرظتنن يذلإ يندبلإ ىوتضسملل دعب
هذه حرطتو ،““لكضشم يأإ نود ةقيقد09 ءاهنإإ ىلع إرداق ناك
ريضسي يذلإ بعÓلإ ةيزهاج لايح قلقلإ نم ةلاح تاحيرضصتلإ

حضضإو لكضشب يناعي يذلإ وهو ،ةمقلإ هذه عييضضتل ودبي ام ىلع
.ةضسفانملإ نع ليوطلإ هبايغ ببضسب ةيندبلإ ةيحانلإ نم
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لمح نم هبرقت يريوغ ىلا يضاملب نم دوعو3
 ”رضخلا“ صيمق

،يريوغ نيمأإ نأإ ودبي
يضسنرفلإ سسين مجاهم
م˘˘˘˘˘ضسا˘˘˘˘˘ب فور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ
،““د˘يد˘˘ج˘˘لإ ة˘˘م˘˘يز˘˘ن˘˘ب““

تقو يأإ نم برقأإ تاب
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘م ىضضم
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ

،ةلبقملإ ةرتفلإ لÓخ
ن˘م ير˘˘يو˘˘غ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘يو
ي˘˘˘ف ر˘˘˘ضصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لإ زر˘˘˘˘بأإ
ي˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لإ يرود˘˘˘˘˘لإ

،ةيلاحلإ ةرتفلإ لÓخ
سسي˘ن ع˘م كرا˘˘ضش ثي˘˘ح
ةإرابم02 ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف
تاقبا˘ضسم˘لإ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
م˘ضسو˘˘م˘˘لإ ة˘˘يإد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م
اه˘لÓ˘خ ح˘ج˘ن ،ي˘لا˘ح˘لإ

فإدهأإ9 ليجضست يف
يريوغ،3 ةعانضصو
سصي˘م˘ق ءإد˘˘ترإ ل˘˘ضضف
بابضشلل اضسنرف بختنم

عم ،هتامدخ ىلإإ ةجاحلإ لظ يف اميضس ’ ،همضض يف لمأ’إ دقفي مل يرئإزجلإ بختنملإ نأإ ريغ ،ةيضضاملإ ةرتفلإ لÓخ
لÓخ ةيفتاه ةثداحم ىرجأإ ،يضضاملب لامج ناكو ،رمعلإ يف يناميلضس مÓضسإإ مدقتو حاجنوب دإدغب تايوتضسم عجإرت
كلت ريضشتو  ،اهرامث تتآإ دق اهنأإ ودبيو ،““ءإرحضصلإ يبراحم““ ليثمتب هعانقإإ لجأإ نم ،يريوغ نيمأإ عم ،ةيضضاملإ ةرتفلإ
لضصح يتلإ تانامضضلإ لظ يف اميضس ’ ،ةلبقملإ ةرتفلإ لÓخ ““رضضخلإ““ ليثمت نÓعإإ نم يريوغ بإرتقإ ىلإإ تاكرحتلإ

ةرطيضسلل يعضسي يذلإ عورضشملإ ةوق اهزربأإ ،اماع02 بحاضصل دوعو3 يرئإزجلإ بردملإ مدقو ،يضضاملب لامج نم اهيلع
ىلإإ لهأاتلإ ىلع طقف سسيل ،لمعلاب يريوغ يضضاملب دعو امك ،ةلبقملإ ةليلقلإ تإونضسلإ لÓخ ةيقيرفأ’إ ةركلإ ىلع

،يفإرتح’إ هرإوضشم لÓخ بعÓلإ دعاضسيضس ام وهو ،ةلوطبلإ يف قلأاتلإ اضضيأإ نكلو ،ملاعلإ سسأاك نم ةلبقملإ ةخضسنلإ
مÓضسٕإ بإرتقإو ،حاجنوب دإدغب ىوتضسُم عجإرت عم ةضصاخ ،ةلبقملإ ةرتفلإ لÓخ ايضساضسأإ ةكراضشملاب قلعتي ثلاثلإ دعولإ
نيمأإ نأإ ىلإإ ةراضشإ’إ ردجتو ،يلاعلإ ىوتضسملإ يف طضشني يذلإ ديحولإ سسفانُملإ روليد يدنٕإ ىقبيل ،لإزتع’إ نم يناميلضس

فإدهأإ9 هليجضستب،9102 يام رهضش يف ايتإوركب تميقأإ يتلإ ،ةنضس81 تحت ابوروأإ ممأإ يف ءإوضضأ’إ ًاضضيأإ فطخ يريوغ
ىتح دتمي هعم يفإرتحإ دقع عيقوتل نويل ةرإدإاب عفد يذلإ رمأ’إ ،اهيف كراضش تايرابم5 لÓخ ،رخآإ ًافده هتعانضصو
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ي˘ف ير˘ط˘˘ق˘˘لإ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لإ ح˘˘ج˘˘ن
بقع ،ةجا˘جز˘لإ ق˘ن˘ع رو˘ب˘ع
تايرابم ةثÓث رخآإ يف هزوف
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضصي˘˘˘˘ل ،يرود˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ل
51 د˘ي˘ضصر˘ب ن˘ما˘ث˘لإ ز˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
عبرملإ نع ه˘ل˘ضصف˘يو ،ة˘ط˘ق˘ن
رمو ،طق˘ف طا˘ق˘ن7 يبهذ˘لإ
ي˘ف ة˘ب˘ع˘ضص تا˘قوأا˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لإ
لÓ˘ت˘حا˘ب ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لإ ةر˘ت˘ف˘لإ
ي˘ف ر˘ضشا˘ع˘لإ ز˘كر˘م˘لإ ق˘ير˘˘ف˘˘لإ

ةرا˘˘˘˘تو ،بي˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لإ لود˘˘˘˘˘ج
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لإ ىر˘˘˘˘˘خأإ
،ي˘بر˘ع˘لإ قا˘ف˘˘ت˘˘ضسإو ،ر˘˘ي˘˘خأ’إ

سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ما˘يأإ ل˘ب˘˘ق بع˘˘لو
رضسخ هنكل ،دضسلإ مامأإ ريمأ’إ

،(2-1) ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ة˘˘بو˘˘ع˘˘ضصب
يف دجإوتلإ نع باغ نأإ دعب
،تإون˘ضسل ىر˘ب˘ك˘لإ تا˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لإ

با˘ب˘ضسأ’إ ة˘مد˘ق˘م ي˘˘ف ي˘˘تأا˘˘يو
ة˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو ن˘˘˘م تن˘˘˘ضسح ي˘˘˘ت˘˘˘لإ
ق˘ير˘ط˘ل˘ل ه˘تدا˘˘عإإو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لإ

ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ،ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلإ
بو˘˘يأإ ير˘˘ئإز˘˘˘ج˘˘˘لإ ع˘˘˘فإد˘˘˘م˘˘˘لإ

ة˘˘فا˘˘˘ضضإإ ىط˘˘˘عأإ يذ˘˘˘لإ ،يز˘˘˘ع
ط˘خ˘ل ة˘بÓ˘ضصو ةو˘قو ة˘ي˘عو˘ن
ع˘˘˘فإد˘˘˘م˘˘˘لإ كرا˘˘˘ضشو ،عا˘˘˘فد˘˘˘لإ
،اماع13ـلإ بحاضص يرئإزجلإ

˘ما˘مأإ ر˘ي˘مأ’إ سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ةينف تا˘يو˘ت˘ضسم مد˘قو ،د˘ضسلإ

ي˘˘ف بع˘˘ل كلذ˘˘كو ،ةز˘˘ي˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م
ققح ،تا˘يرا˘ب˘م4 يرود˘˘˘لإ
3 ي˘˘˘˘˘˘ف زو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لإ

ىلع يبرع˘لإ زا˘فو ،تا˘ه˘جإو˘م
روخلإو ةيليضسلإو تايطيرخلإ

،ليحدلإ ما˘مأإ ر˘ضسخو ،ا˘ي˘لإو˘ت
قÓطنإ ذنم ثدحي مل ام وهو
،م˘˘ضسو˘˘م˘˘لإ إذ˘˘ه تا˘˘ضسفا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لإ

ىو˘ضس ي˘بر˘ع˘ل˘ل ن˘ك˘ي م˘˘ل ثي˘˘ح
،لÓ˘˘ضص مأإ ىل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘حو زو˘˘˘ف
د˘ن˘ع ي˘ن˘ف˘لإ ر˘ك˘ف˘˘لإ ع˘˘جإر˘˘تو

ىلع دامتع’اب يبرعلإ زاهج
ي˘ف ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘لإ ن˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثإ

ناك ثيح ،عافدلإ بلق زكرم
ي˘نا˘ب˘ضسإ’إ ىل˘ع ط˘ق˘ف د˘م˘ت˘ع˘ي
بع’ ا˘˘˘˘˘˘ضسي˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘م كرا˘˘˘˘˘˘˘م
إذ˘˘ه ي˘˘ف ق˘˘با˘˘ضسلإ ة˘˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘˘ب
ن˘˘˘˘˘م يأإ ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘مو ،ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لإ
رثأاتو ،نينطإوملإ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لإ

ي˘˘˘ف إر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لإ عا˘˘˘˘فد
جا˘ي˘ت˘حإ تب˘ثأإو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لإ
بحاضص يوق عفإدمل قيرفلإ

،ا˘˘ضسي˘˘ي˘˘نو˘˘م ع˘˘م بع˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ب˘˘خ
عم دقاعتلإ رإرق ناك كلذلو

،ه˘حا˘ج˘ن تب˘ثأإ يذ˘لإو ،يز˘˘ع
رثكأإ قيرفلإ عافد تاب ثيح
ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لإ نا˘˘˘˘˘كو ،ةو˘˘˘˘˘ق
ىلع دمتعي يضضا˘م˘لإ م˘ضسو˘م˘لإ
ن˘˘ي˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لإ ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ

يجنك يضضترم امهو ،عافدلاب
لقتنإ يجنك نكلو ،اضسيينومو
عم دقاعتو ،ينيضصلإ يرودلل
.طضسولإ بع’ يدمحم دإرهم
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يدنأإ يرئإزجلإ يلودلإ حتف
ة˘ي˘نا˘ك˘˘مإإ ما˘˘مأإ با˘˘ب˘˘لإ ،رو˘˘ل˘˘يد
هيي˘ل˘ب˘نو˘م ه˘يدا˘ن ن˘ع ه˘ل˘ي˘حر
ة˘˘جرد˘˘لإ يرود ي˘˘ف ط˘˘ضشا˘˘ن˘˘لإ
نأإ إر˘ي˘ضشم ،ة˘ي˘ضسنر˘ف˘لإ ىلوأ’إ

ةدرإو ىقب˘ت ت’ا˘م˘ت˘ح’إ ل˘ك
تÓ˘˘˘يو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإ ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘˘خ

يف إدكؤوم ،ةيراجلإ ةيوتضشلإ
ىع˘˘˘˘˘ضسي ه˘˘˘˘˘نأإ ،تقو˘˘˘˘˘˘لإ سسف˘˘˘˘˘˘ن
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ق˘لأا˘ت˘لإ ة˘ل˘ضصإو˘م˘˘ل
سضو˘˘˘خ ل˘˘˘جأإ ن˘˘˘م ه˘˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘قو
م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘لإ ة˘˘˘يرا˘˘˘ق ة˘˘˘ضسفا˘˘˘ن˘˘˘م
م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م ف˘˘˘ضشكو ،ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لإ
ي˘˘˘ف رو˘˘˘ل˘˘˘يد يد˘˘˘نأإ ““ر˘˘˘ضضخ˘˘˘˘لإ““

ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘ضص تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
نأا˘˘ضشب ةدرإو˘˘لإ ت’ا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح’إ

ةر˘˘˘ت˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم
ي˘ت˘لإ ة˘يو˘˘ت˘˘ضشلإ تÓ˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لإ

،ي˘ضضا˘م˘لإ ة˘ع˘م˘˘ج˘˘لإ تق˘˘ل˘˘ط˘˘نإ
ءا˘ق˘ب˘˘لإ ي˘˘ف ه˘˘حو˘˘م˘˘ط إزر˘˘ب˘˘م

ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ما˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لإ سسف˘˘˘ن ىل˘˘˘ع
ييلوبنوم عم قلأاتلإ ةلضصإومو
ه˘تدا˘ي˘قو فإد˘هأ’إ ل˘ي˘ج˘ضستو
،تإرا˘ضصت˘ن’إ ن˘م د˘يز˘˘م و˘˘ح˘˘ن
:هثيدح سضرعم في فاضضأإو
’و ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘ب تضسل““

دق˘ت˘عأإ ن˘ك˘ل ،يدا˘ن˘لإ سسي˘ئر˘ب
ظا˘ف˘ح˘ل˘˘ل ىع˘˘ضست˘˘ضس ةرإدإ’إ نأإ

امئإد وتاكريملإ ،عيمجلإ ىلع
لعجي ام إذهو دقعم نوكي ام
ع˘با˘تو ،““ة˘ل˘ي˘م˘ج مد˘˘ق˘˘لإ ةر˘˘ك
نات˘يا˘غ ه˘ل˘ي˘مز ةردا˘غ˘م نأا˘ضشب

““و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لإ““ لÓ˘˘خ درو˘˘ب’
نوكتضس اهنأإ ىلإإ اهونم ،يلاحلإ

ي˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘نو˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ةرا˘˘˘˘ضسخ
،ةليكضشتلإ يف هنزول رظنلاب

نوكتضس دروب’ ةرداغم““ :لاقو
،انل ةب˘ضسن˘لا˘ب ةر˘ي˘ب˘ك ةرا˘ضسخ

لحري˘ضس ه˘نأإ د˘ق˘ت˘عأإ ’ كلذ˘ل
،يو˘˘˘ت˘˘˘ضشلإ و˘˘˘تا˘˘˘كر˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لإ ي˘˘˘ف
هذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘فو ي˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ي˘ن˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ي تإذ˘˘لا˘˘ب ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لإ
ي˘˘˘ف ىق˘˘˘˘بأا˘˘˘˘ضس ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘نأإ لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإ
درإو ءي˘ضش ل˘ك ن˘ك˘ل ،ق˘ير˘˘ف˘˘لإ

نأإ ل˘˘˘ب˘˘˘ق ،““مد˘˘˘ق˘˘˘˘لإ ةر˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف
ن˘˘ع إر˘˘ب˘˘ع˘˘م ه˘˘مÓ˘˘ك م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ي

هييلبنوم ةداي˘ق ي˘ف ه˘حو˘م˘ط
ة˘˘ي˘˘بوروأإ ة˘˘ضسفا˘˘ن˘˘˘م سضو˘˘˘خ˘˘˘ل
إديج ملعأإ““ :لبقملإ مضسوملإ

لو˘˘قأإ ا˘˘نأإو ثد˘˘ح˘˘تأإ إذا˘˘˘م ن˘˘˘ع
تقو˘لإ ي˘فو ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لإ ا˘˘م˘˘ئإد
ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م بع˘˘ل د˘˘يرأإ ي˘˘لا˘˘ح˘˘لإ
 .““ييلبنوم عم ةيبوروأإ
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ييلبنوم نع هليحرلا باب حتفي روليد

 ةبعز ىفطصم سراحلا دقع خسف ديري يدوعسلا كمض
يرئإزجلإ يلودلإ سسراحلاب اهطبري يذلإ دقعلإ خضسف ىلإإ يدوعضسلإ كمضض يدان ةرإدإإ هجتت
ةرإدإإ تاكرحت  ،يضضاملإ ماعلإ ةياهن ةدحإو ةنضس ةدمل هديدجت مت يذلإ ةبغز ىفطضصم
ةضسإرح يف يبنجأإ رضصنعب ةناعتضس’إ مدعب ةينف ةعانق ىلإإ تلsضصوت نأإ دعب تءاج كمضض

لÓخ هعم دقاعت˘لإ م˘ت˘ي˘ضس ،ر˘ضسيأ’إ ط˘ضسو˘لإ ي˘ف ي˘ب˘ن˘جأإ بعÓ˘ب هز˘كر˘م سضيو˘ع˘تو ،ىمر˘م˘لإ
يرئإز˘ج˘لإ نأإ ح˘ضضوأإو ،يرا˘ج˘لإ ي˘ف˘نا˘ج11 يف قلط˘ن˘ت ي˘ت˘لإ ،ة˘يو˘ت˘ضشلإ ت’ا˘ق˘ت˘ن’إ ةر˘ت˘ف
ةرإدإإ ديرت امنيب ، مداقلإ نإوج ىتح اًلماك هدقع ىلع لوضصحلاب بلاط ةبغز ىفطضصم
قافول قبضسأ’إ سسراحلإ هضضفر ام وهو ،يراجلإ يفناج ىتح هتاقحتضسم لماك هميلضست كمضض
بردملاب اهتقÓع تهنأإ دق يدوعضسلإ كمضض ةرإدإإ تناكو ،هفقوم ىلع sرضصأإ يذلإ فيطضس
يركز رداغو ،بردملإ نم بلطب كلذو نيفرطلإ نيب يضضإرتلاب يركز نيدلإ رون يرئإزجلإ

 .رتيوت ىلع قيرفلل يمضسرلإ عقوملإ ربع ءاج امبضسح ةيضصخضش بابضسأ’ هقيرف
 بيجن.ج
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رودلل لئابقلأ ةب˘ي˘ب˘ضش ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت

ةيلأرد˘ف˘نو˘كلأ سسأا˘كل رر˘كم61
هزوف بقع ،مدقلأ ةركل ةيقيرفإ’أ

ىلع وزو يزيتب سسمأ لوأ ءاضسم

2- ةجيتنب رجينلأ نم كردلأ داحتأ

يناثلأ يديهمتلأ رودلأ بايإأ يف0
ةأرابملأ فأدهأأ تلجضسو ،ةضسفانملل

و (5 د) حياضس نب اضضر ةطضسأوب

،ةبيب˘ضشل˘ل (46 د) ي˘ضسا˘قوأأ ا˘بو˘˘ج
ءاقلب اضضيأأ زاف دق يرانكلأ ناكو

لخدو،2-1 ةجيتنب يماينب باهذلأ
نود نم ةأرابملأ يرئأزجلأ يدانلأ

باب حات˘ت˘فأ ي˘ف ح˘ج˘نو ،تا˘مد˘ق˘م
اضضر قلأاتملأ همجن ربع ،ليجضستلأ

،طقف قئاقد7 رورم دعب ،حياضس نب
نم قم˘ع˘لأ ي˘ف ةر˘ك ى˘ق˘ل˘ت ا˘مد˘ع˘ب
ددضسي نأأ لبق ،فيرضش رودق هليمز
سسرا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لأ سسأأر قو˘˘˘˘˘˘ف ةر˘˘˘˘˘˘كلأ
لضصأو يلئابقلأ يدان˘لأ ،ير˘ج˘ي˘ن˘لأ
حجنو ،رومأ’أ مامز ىلع هترطيضس
لمع دعب يناثلأ فدهلأ ةفاضضإأ يف
ثي˘ح ،ح˘يا˘ضس ن˘ب ن˘م ز˘ي˘م˘م يدر˘ف

حانجلأ ىلع46 ةقيقدلأ يف لغوت
نأأ ل˘ب˘ق ،ن˘ي˘ع˘فأد˘˘م˘˘لأ د˘˘حأأ غوأرو
مل يذلأ ،يضساقوأأ هليمزل ةرك ررمي
نمو ،كابضشلأ اهناكضسإأ يف نأوتي
ىلع ةبيبضشلأ فرعت˘ت نأ ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لأ
ةضسفا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ل˘ب˘ق˘م˘لأ سسفا˘ن˘م˘لأ
ةعرقلأ بحضس ةيلمع لÓخ ةيراقلأ
ة˘م˘ضصا˘ع˘لأ ي˘˘ف أد˘˘غ ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ
ةلحرم نأأ املع ،ةرهاقلأ ةيرضصملأ

يرجت لب˘ق˘م˘لأ رود˘لأ ن˘م با˘هذ˘لأ

هنم بايإ’أ ةلحرمو يرفيف41 موي

.رهضشلأ سسفن نم12 موي يرجت

نكلو «ةبيبششلا» بيردت ىلع قفاوي نافل

ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ح˘ب˘ضصأأ ،ر˘خآأ قا˘ي˘ضس ي˘˘فو
دعب ىلع ،ناف’ سسينيد يضسنرفلأ

فأر˘ضشإ’أ ن˘م ط˘ق˘ف ةد˘حأو ةو˘ط˘خ
،لئابقلأ ةبيبضش يدان بيردت ىلع
يذلأ يديزوب فضسوي لاقملل افلخ
بردمك هل ءاقل رخآأ سسمأأ لوأأ بعل
عم هرأوضشم كلذب ام˘تا˘خ ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل
ةرأدإأ تناكو ،ليمج زوفب يرانكلأ
ة˘لا˘قإأ ترر˘ق د˘ق ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘˘ضش

عم مئأدلأ هفÓخ ببضسب ،يديزوب
ريدملأ مهضسأأر ى˘ل˘عو ،ن˘ير˘ي˘ضسم˘لأ
ملعو ،مÓضسلأ دبع لامك يضضايرلأ

ةبيبضش ةرأدإأ نأاب ةبرقم رداضصم نم
نم ة˘مد˘ق˘ت˘م ل˘حأر˘م ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ
نأأ تفضشكو ،ناف’ عم تاضضوافملأ
بردم نوكيضس يضسنرف˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ

،2202 ف˘ي˘ضص ة˘يا˘غ ى˘لإأ ق˘ير˘ف˘˘لأ
نا˘ف’ نأا˘˘ب تد˘˘كأأ ردا˘˘ضصم˘˘لأ تأذ
،لئابقلأ ةبيبضش بيردت ىلع قفأو
ةيلاملأ رومأ’أ مضسح طقف ىقبتيو
نأأ رظت˘ن˘م˘لأ ن˘مو ،ن˘ي˘فر˘ط˘لأ ن˘ي˘ب
لÓ˘خ ر˘ئأز˘ج˘˘لأ ى˘˘لأ نا˘˘ف’ ل˘˘ضصي
سسولجلل ،ةلبقملأ ةليلقلأ تاعاضسلأ

ة˘ق˘فر تا˘ضضوا˘ف˘م˘˘لأ ة˘˘لوا˘˘ط ى˘˘لإأ
ع˘ي˘قو˘ت ل˘ب˘ق ،ة˘ب˘ي˘ب˘ضشلأ ي˘لو˘ئ˘˘ضسم
.دقعلأ

ةجمربم تناك يتلا ةيفحشصلا ةودنلا
! رشصانم ببشسب تيغلأا ءاعبرألا سسمأا

لئابقلأ ةبيبضش نلعأأ ،رخآأ قايضس يف
،يفحضصلأ هرمتؤوم ءاغلإأ يرئأزجلأ
،ءاعبرأ’أ سسمأأ موي أررقم ناك يذلأ
ي˘م˘ضسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ سضر˘ع˘ت بب˘ضسب
تأداقتن’ ،دوبي˘ع دو˘ل˘ي˘م ،يدا˘ن˘ل˘ل
لا˘قو ،ن˘ير˘ضصا˘ن˘م˘لأ د˘حأأ ل˘ب˘ق ن˘م
ر˘ب˘ع نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ

:»كوبضسيف» ىلع ةيمضسرلأ هتحفضص
ةبيبضش مضساب يمضسرلأ قطانلأ ىغلأأ»
رمتؤوم˘لأ ،دو˘ب˘ي˘ع دو˘ل˘ي˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ
،مويلأ أررقم ناك يذلأ يفحضصلأ
يف رثأات˘لأو ة˘نا˘هإ’ا˘ب هرو˘ع˘ضش د˘ع˘ب
موجهل هضضرعت رثإأ ،هتأذل هريدقت
لاق ثيح ،نيرضصانملأ دحأأ نم سساق
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ن˘˘˘م أًءز˘˘˘ج تضسل تنأأ ه˘˘˘ل
نأأ نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ فا˘˘˘ضضأأو ،»يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ

تهجو˘ت ،أدر˘ف02 نم ة˘عو˘م˘ج˘م
تب˘ل˘طو يدا˘ن˘لأ ر˘˘ق˘˘م ى˘˘لإأ مو˘˘ي˘˘لأ
ى˘ل˘ع دو˘˘ب˘˘ي˘˘ع ق˘˘فأو ،تأر˘˘ي˘˘ضسف˘˘ت
ءاهنإأ ررقي نأأ لبق ،اهيلع ةباجإ’أ

،طقف قئاقد01 رورم دعب رمتؤوملأ
ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ضش ةرأدإأ ف˘˘ق˘˘ت ن˘˘ل» :م˘˘ت˘˘خو
،يد˘˘˘يأ’أ ة˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘كم ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

مأدختضسأ يف اه˘ق˘ح˘ب ظ˘ف˘ت˘ح˘ت˘ضسو
هذهل دح عضضول ،ةينوناقلأ لئاضسولأ
دأر˘فأأ ن˘ع ةردا˘˘ضصلأ ،تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

.»ةفورعم فأدهأأ يوذ نينيعم

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاشس رخآا
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يدا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘كضشت نو˘˘˘كت˘˘˘ضس
أد˘غ ،ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘ضسق˘لأ ي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لأ
سضوخ عم دعوم ىلع ،ةعمجلأ

ى˘ل˘ع ،ة˘ير˘ي˘ضصمو ة˘ما˘ه ةأرا˘ب˘˘م
،بورخلاب دباع ينأدمح بعلم
ةيعمج را˘ج˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘ضست ا˘مد˘ن˘ع
لب˘ق˘ي ’ ءا˘ق˘ل ي˘ف ،ة˘ل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع
ىلإأ رظنلاب ،نانثإأ ىلع ةمضسقلأ

ءانبأأ لوعيو ،نيقيرفلأ ةيعضضو
ة˘˘ضضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’أ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘نأر˘˘م˘˘˘ع
يف يناثلأ مهرا˘ضصت˘نأ ق˘ي˘ق˘ح˘تو
لكاضشملأ ىلإأ رظ˘ن˘لا˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لأ
ةنوآ’أ يف قيرفلأ تهجأو يتلأ
مل ،لضصتم قايضس يفو ،ةريخأ’أ
ىلع ينأر˘م˘ع برد˘م˘لأ ر˘ق˘ت˘ضسي

ل˘غ˘ضشي˘ضس يذ˘لأ بعÓ˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ه
ءا˘˘ق˘˘ل ي˘˘ف ة˘˘بر˘˘ح سسأأر بضصن˘˘م
أريثك م’ وهف ،ةليلم نيع ةيعمج
ي˘ف تها˘ب˘لأ هءأدأأ ن˘ع ر˘ها˘ط ن˘˘ب
لأزي ’ هنكلو ،ةيدولوملأ ءاقل
يف دحأو مقر م˘جا˘ه˘م˘لأ هر˘ب˘ت˘ع˘ي
كلتمي ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘فو ،ه˘ب˘ضصن˘م
ةوقب دئاعلأ نأرقمأأ ةقرو ينأرمع
ق˘˘لأا˘˘ت ثي˘˘ح ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف
نابأأو ف˘يدر˘لأ ءا˘ق˘ل ي˘ف بعÓ˘لأ

ي˘ف بع˘ل˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘يز˘ها˘ج ن˘˘ع
،ديدج نم ةيضساضسأ’أ ةليكضشتلأ
لضصفلأ ينأرم˘ع ر˘خؤو˘ي˘ضس كلذ˘ل
يف يضساضسأ’أ بعÓلأ ةيوه يف
ة˘يا˘غ ى˘لإأ ة˘˘بر˘˘ح سسأأر بضصن˘˘م
ةرا˘ضسخ م˘غر ،ءا˘ق˘ل˘لأ ة˘ح˘ي˘˘ب˘˘ضص
ةمضصاعلأ ةيدولوم دضض بابضشلأ

نأأ ’إأ ،ي˘˘ضضا˘˘م˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
لجضس هنأأ دكأأ ينأرمع بردملأ
لعلو ،ءأدأ’أ ي˘ف أر˘ي˘ب˘ك ا˘ن˘ضسح˘ت
اهل حاترأ يتلأ رومأ’أ زربأأ نم
ة˘ضضرا˘ع˘لأ ن˘ع لوأ’أ لوؤو˘ضسم˘لأ
بوا˘ج˘˘ت ةرو˘˘ضضخ˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ
ةديدج˘لأ ة˘ط˘خ˘لأ ع˘م ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ
ةهجأوملأ لÓ˘خ ا˘ه˘ج˘ه˘ت˘نأ ي˘ت˘لأ
ىلع دمتعأ ثيح ،ركذلأ ةفلاضس

نم2/4/4 سضوع2/5/3 ةطخلأ
يف نيبع’ ثÓثب بعللأ لÓخ
كضش نود نمو ،عافدلأ روحملأ
دمتعيضس يناضسمل˘ت˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ نأأ

2/5/3 يكي˘ت˘كت˘لأ ج˘ه˘ن˘لأ ى˘ل˘ع
دق ةيأدب˘لأو د˘ي˘عأو˘م˘لأ مدا˘ق ي˘ف
،ةليلم نيع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأأ نو˘كت

ع˘م ج˘ه˘ن˘لأ سسف˘ن رر˘كي˘ضس ثي˘ح
ى˘ل˘ع ة˘ط˘ي˘ضسب تÓ˘يد˘ع˘ت ءأر˘جإأ
ة˘ضصا˘خ ،ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’أ ة˘ل˘ي˘كضشت˘˘لأ

،يما˘مأ’أ ط˘خ˘لأ ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع
عفأد˘م ع˘ي˘ضضي˘ضس ر˘خآأ بنا˘ج ن˘م
ءا˘ق˘ل˘˘لأ ي˘˘جأرد ،ا˘˘ق˘˘با˘˘ضس ةر˘˘ق˘˘م
،ةروضضخ˘لأ ع˘م ا˘ي˘لأو˘ت سسدا˘ضسلأ

أذ˘ه ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ي˘˘ف˘˘ت˘˘كي ثي˘˘ح
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا˘ب عو˘˘ب˘˘ضسأ’أ
هتقايل نيضسحت لجأأ نم ،بعلملأ
ةمقل زهجي نل يلاتلابو ،ةيندبلأ

يرمعم نأاضش يف هنأاضش ،ماضص’
ةلوطبلأ ت’وج لوأأ بعل يذلأ

ىلإأ اهدعب سضرعتو ناضسملت دضض
هتاناعم لضصأوتتضسو  ،ةباضصإ’أ
ريغ نوك ،عوبضسأ’أ أذهل اضضيأأ

د˘ضض ة˘كرا˘ضشم˘ل˘ل ا˘ي˘˘ند˘˘ب ز˘˘ها˘˘ج
.«ماضص’»

تاعومجملا ةلحرمب ةسصاخ˘لا ة˘عر˘ق˘لا بح˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع ما˘ق˘ت نأا ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ن˘م

»رركم» يناثلا يديهمتلا رودلا و (0202-1202) ةيقيرفإلا لاطبألا ةطبارل

رقمب1202 يفناج8 ةعمجلا دغ موي ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سساك نم

هب تدافأا ام بسسح رئازجلا تيقوتب00:31 ةعاسسلا ىلع ةرهاقلاب فاكلا
يناثلا يديهمتلا رودلا يف نوزئافلا كراسشيسسو ،ةيقيرفإلا ةيوركلا ةئيهلا

ديدحت لجأا نم ةعرقلا بحسس ةيلمع يف ةيلاردفنوكلو لاطبألا ةطبار نم
وأا دسسلا رودب ةسصاخلا ةعرقلا بحسس ةيلمع سصخت و ،تاعومجملا ةبيكرت
نيزئافلا ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا سساك نم »رركم» يناثلا يديهمتلا رودلا

يف  ةمزهنملا قرفلا و ةي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا سسا˘ك ن˘م ي˘نا˘ث˘لا يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا رود˘لا ن˘م
يقيرف نأا مولعمو ،ةيقيرفألا لاطبألا ةطبارل يناثلا يديهمتلا نم رودلا

يأا ،لبقملا رودلل امهلهأات ةريسشأات اعطتقا دق لئابقلا ةبيبسشو فيطسس قافو
يداسشتلا سسناسسينور يسس.فا يدان باسسح ىلع »رركم» يناثلا يديهمتلا رودلا
كردلا داحتا يدان باسسح ىلعو قا˘فو˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘سسفا˘ن˘م˘لا ن˘م بح˘سسن˘م˘لا
ةيلاردفنوكلا ترسشن ،ىرخا ةهج نم ،لئابقلا ةبيبسشل ةبسسنلاب يريجينلا
نوكيسس يذلا نيتسسفانملا جمانرب ةيقب ةبسسا˘ن˘م˘لا˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

  :يلاتلا وحنلا ىلع
(لاطبألا ةطبار) تاعومجملا ةلحرم

 يرفيف31و21 :ىلوألا ةلوجلا

 يرفيف32 :ةيناثلا ةلوجلا

سسرام6 و5 :ةثلاثلا ةلوجلا

سسرام61 :ةعبارلا ةلوجلا

ليرفا3 و2 :ةسسماخلا ةلوجلا

ليرفا01 و9 :ةسسداسسلا ةلوجلا
(ةيلاردفنوكلا سساك) رركم يناثلا يديهمتلا رودلا

يرفيف41 :باهذلا ةلحرم

يرفيف12 :بايلا ةلحرم
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(اسس03:41 نم ةيادب ادغ) ةليلم نيع ةيعمج – ةنيطنسسق بابسش

«ماشصل» راجلا مامأا ةبعشص ةمهم يف «يشسايشسلا»

ةيراقلا تاسسفانملا نم ةلبقملا راودألا

فرعتت ةيرئازجلا ةيدنألا
 ادغ اهيشسفانم ىلع

¯  ±.hd«ó

توأأ02 بع˘ل˘م ن˘ضضت˘ح˘ي
ةعمجلأ دغ ر˘ي˘ه˘ظ ة˘م˘ضصا˘ع˘لا˘ب
رمع نم ةع˘با˘ضسلأ ة˘لو˘ج˘لأ ءا˘ق˘ل
ةركل ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلأ
يأد ن˘ي˘ضسح ر˘ضصن ن˘˘ي˘˘ب مد˘˘ق˘˘لأ

ثيح ،فلضشلأ ةي˘ع˘م˘ج ه˘ف˘ي˘ضضو
لÓخ نم ةيرضصنلأ ءانبأأ ىعضسي
،مهحأرج ةأوأد˘م˘ل ةأرا˘ب˘م˘لأ هذ˘ه
راضصتنأ لوأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت ل˘مأأ ى˘ل˘ع
عاق نم جورخلأو مضسوملأ يف
ة˘قÓ˘ط˘ن’أ ثأد˘حإأو ،بي˘تر˘˘ت˘˘لأ

اهنع ثحبي ي˘ت˘لأ ة˘ضضا˘ف˘ت˘ن’أو
ن˘ل ة˘م˘ه˘م˘لأ نأ ر˘ي˘˘غ ،را˘˘ضصنأ’أ

مامأأ قÓطإ’أ ىلع ةلهضس نوكت
أذه ةوقب هباينأأ نع رضشك سسفانم
يف د˘جو˘ي يذ˘لأ و˘هو ،م˘ضسو˘م˘لأ

ى˘ع˘ضسي ،طا˘ق˘ن01 هد˘˘ي˘˘ضصر
مامأأ ،دغلأ ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ا˘ه˘تدا˘يز˘ل
كلمي ’ بذبذتمو لهرتم قيرف

ثيح ،سسفنلأ يف ةقثلأ هوبع’
مدق دق فلضش ةيعمج قيرف ناك
ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ةأرا˘˘ب˘˘م
سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا˘ح˘تأ ما˘مأ ة˘طرا˘˘ف˘˘لأ
ةضضيرع ةجيتنب هيلع زاف يذلأ

تلأزام يذلأ تقولأ يف،1 –4
ن˘م م˘ئ˘ت˘ل˘ت م˘ل ة˘ير˘ضصن˘لأ حأر˘˘ج
اهتقحلأ يتلأ ةيضساق˘لأ ة˘م˘يز˘ه˘لأ
،ءا˘ق˘ل ر˘خآأ ي˘ف ةرا˘ط˘ضسو˘ضس ا˘ه˘ب

ةليكضشت نأأ ىلأ ةراضش’أ ردجتو
نود نم ايلا˘ح د˘جو˘ت ة˘ير˘ضصن˘لأ

فر˘˘˘ضشي˘˘˘ضس ثي˘˘˘ح ،لوأأ برد˘˘˘م
دعاضسم د˘غ˘لأ ءا˘ق˘ل ل˘ب˘ق ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ىلوت يذلأ ،ة˘ع˘م˘جو˘ب برد˘م˘لأ

ليحر دع˘ب ا˘ت˘قؤو˘م رو˘م’أ ما˘مز
ثي˘ح ،يوا˘ن˘كل ر˘يذ˘ن برد˘˘م˘˘لأ

نودب ةحÓملأ ةليكضشت تلأزام
م˘˘غر ،ن’أ ة˘˘يا˘˘غ ى˘˘˘لأ برد˘˘˘م
ءامضسأأ ةدع نع أرخؤوم ثيدحلأ
ةرأر˘˘غو˘˘بو يد˘˘يزو˘˘˘ب ا˘˘˘هزر˘˘˘بأ

ايلاح زيكرتلأ نوكيل ،يريزدو
طاقنب زوفلأ ةيفيك ىلع طقف
يتلأ ةبثولأ ثأدحإأو ،دغلأ ةأرابم
.عيمجلأ اهرظتني

(اسس03:41  نم ةيادب ادغ) فلسش ةيعمج – ياد نيسسح رسصن

 ديكأاتلا لجأا نم «ةوافلششلا»و حارجلا ةاوادمل «ةحÓملا»

لئابقلا ةبيبسش /«فاكلا» سسأاك

(ةعباسسلا ةلوجلا) ىلوألا ةفرتحملا ةطبارلا
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لابسشأأ ة˘ع˘م˘ج˘لأ د˘غ ة˘ي˘سشع ى˘ع˘سسي
سسنو˘ي ةد˘كي˘كسس ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش برد˘˘م
يناثلأ زوفلأ قي˘ق˘ح˘ت ى˘لإأ نا˘سسي˘ت˘فأ
هقيرف فيسضتسسي نيح ،ةلوطبلأ يف
بعلم ةيسضرأأ ىلع ةرواسسلأ ةبيبسش

مسسرب ةدكيكسسب5591 توأأ02
ىكتسشي هنأ مغر ،ةعباسسلأ ةلوجلأ

˘مز’ يذ˘لأ ي˘مو˘ج˘ه˘لأ م˘ق˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م
مل ثيح ،مسسوملأ ةقÓطنأ دنم هقيرف
ليجسست يف ي˘قوزر˘م ءÓ˘مز ح˘ل˘ف˘ي

6 ي˘ف ط˘˘ق˘˘ف فأد˘˘هأأ ة˘˘ثÓ˘˘ث ىو˘˘سس
يتلأ ةديدعلأ سصرفلأ مغر ،ت’وج
م˘ه˘ب˘لا˘طو ،ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م˘˘ل˘˘ل تح˘˘ي˘˘تأأ
مهدأدع كيرحت لجأأ نم ةسضافتن’اب
هيبع’ ناسسيتفأ رذح امك ،فأدهأاب
ةسصاخ زوفلاب مهبلاطو سسفانملأ نم
ة˘م˘عد˘م نو˘كت˘سس ة˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لأ نأو
’ يطعتسس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سضرأ’أ ل˘ما˘ع˘ب
سسرا˘ح˘لأ ءÓ˘مز˘ل ة˘فا˘سضإ’أ ة˘لا˘ح˘˘م
يدافت ىلإأ نوعسسي نيذلأ براسشوب
د˘عأو˘ق˘لأ ل˘خأد ة˘ط˘ق˘ن يأأ ع˘ي˘ي˘˘سضت
ي˘ف ءا˘ق˘ب˘لأ د˘سصق كلذو ،Ó˘ب˘ق˘ت˘سسم
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘مرو˘˘˘ف˘˘˘لأ سسف˘˘˘ن
ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘ع د˘ع˘ت˘ب˘ت سسا˘م˘سسي˘˘ج˘˘لأ
،ةمدقملأ ةبكوك نم برتقتو رطخلأ

معدلأ ءاطعإ’ راسصنأ’أ ةقث بسسكو
ناسسيتفأ لابسشأأ بناج ىلإأ فوقولأو
ي˘˘هو ،كلذ˘˘ل ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب م˘˘ه ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ
أدغ ةهجأوم لعجت يتلأ تايطعملأ
ةلوجلأ هذه مم˘ق ن˘م ة˘م˘ق ة˘ع˘م˘ج˘لأ
ة˘ل˘ي˘كسشت ا˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ،ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلأ

تا˘با˘ي˘غ ن˘م ي˘كت˘سشت˘˘سس رو˘˘سسن˘˘لأ
بردملأ تاح˘ير˘سصت بسسح ة˘ي˘عو˘ن
عفأد˘م˘لأ ةرو˘سص ي˘ف ل˘ي˘غ˘يأ نا˘يز˘م
يذلأ يوÓع ميركلأ دبع بلسصلأ
مجاهم˘لأ ة˘ق˘فر ه˘تا˘ب˘يرد˘ت ف˘نأا˘ت˘سسأ
جمانربلأ راطإأ يف ليلجلأ دبع دعاسس
لوأ’أ هعبتي يذلأ يليهأاتلأ يجÓعلأ

ىلع ةيحأرجلأ ةيلمعلأ هءأرجإأ دنم
فأر˘˘سشإأ تح˘˘ت ة˘˘ب˘˘كر˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ماسسح يسسنوت˘لأ ي˘ند˘ب˘لأ ر˘سضح˘م˘لأ

ل˘ئأد˘˘ب˘˘لأ ر˘˘سضح ه˘˘ن˘˘كل ،ي˘˘طا˘˘قرز
يف ةرثؤوملأ تابايغلأ هذه سضيوعتل

م˘سسا˘قأ نا˘ير ن˘ي˘˘ع˘˘فأد˘˘م˘˘لأ ةرو˘˘سص
ط˘سسو ي˘ب˘ع’و ة˘لأو˘˘طو˘˘ب ن˘˘ي˘˘مأو
د˘ب˘عو ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس قورا˘ف نأد˘ي˘م˘˘لأ
ءÓ˘مز ن˘م بلا˘طو ي˘ف˘ي˘ل˘خ قأزر˘لأ
ع˘فر˘ب ف˘˘ير˘˘سش ي˘˘ح˘˘ي مر˘˘سضخ˘˘م˘˘لأ
ةيباجي’أ جئات˘ن˘لأ د˘ي˘كأا˘تو يد˘ح˘ت˘لأ
ة˘سسم˘خ˘لأ ت’و˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ق˘ق˘ح˘م˘لأ
ةرأدإأ تع˘˘˘سضوو أذ˘˘˘ه ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ
ي˘ف ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ي˘˘طأورز سسي˘˘ئر˘˘لأ

تأرئاط4 تسصسصخ ثيح ةيحيرأأ
حابسص قيرف˘لأ ف˘يدرو ر˘با˘كأأ ل˘ق˘ن˘ل

راطم هاجتاب راسشب راطم نم مويلأ
،فيدرلل ةبسسنلاب ةبانع مت ةمسصاعلأ

بو˘سص را˘سشب را˘ط˘م ر˘ب˘ع ر˘با˘كأ’أو
دعبل أر˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع م˘ت نأر˘هو را˘ط˘م
ءأرحسصلأ ةبأوب طبرت يتلأ ةفاسسملأ

قو˘ف˘ت ي˘ت˘لأو أدا˘كي˘سسور ة˘ن˘˘يد˘˘مو

ةليكسشت ديعسص ىلعو ،ملك0531
ا˘ه˘ن˘ع بي˘غ˘˘ي˘˘سس أدا˘˘كي˘˘سسور ءا˘˘ن˘˘بأأ
لوأ’أ ة˘جو˘خو م˘سسا˘ق ن˘˘ي˘˘سسرا˘˘ح˘˘لأ
ببسسب يناثلأو هليهأات مدع ببسسب
ديعسسو˘ب ط˘سسو˘لأ بع’و ة˘با˘سصإ’أ
نو˘˘كي˘˘سسو ،لوأ’أ بب˘˘سسلأ سسف˘˘˘ن˘˘˘ل

سسراحلل Óيدب روعل فيدرلأ سسراح
.رباكأ’أ عم ةرم لوأ’ براسشوب ىوقلا باعلأ’ ةيرئازجلا ةيداحت’ا

 يراجلا يفناج03 يف تاسسفانملا فانئتسسإا

تايقتلملأ ءأرجإأ عم تاسسفانملأ فانئتسس’ ،يراجلأ يفناج03 خيرات ،ىوقلأ باعلأ’ ةيرئأزجلأ ةيداحت’أ تددح
نايب يف ةيلأردفلأ ةئيهلأ تبتكو ،ةيلأردفلأ ةئيهلأ هنع تنلعأأ امبسسح ،رئأزجلأو ةنتاب ،فلسشلاب ،ةيوهجلأ ت’وطبلأو
مأرتحأ عم تاسسفانملل يجيردتلأ فانئتسس’أ راطإأ يف““ :““كوبسسيافلأ““ ىلع ةيمسسرلأ ةحفسصلأ ىلع رسشن اهل
ودعلل ةيوهج ت’وطبو تايقتلم ةعبسس ميظنت ةيداحت’أ تررق ،ةينعملأ ةماعلأ تاطلسسلأ تاهيجوت قيبطتو
لج تناكو ،““ديمحلأ دبع دمحأأ ديسسو يأورمل يلع ةينطولأ ةلوطبلأ ىلإأ ةفاسضإ’اب مسسوملأ أذه لÓخ يفيرلأ

دعوم عم نويسضايرلأ نوكيسسو ـدجتسسملأ انروك سسوريف يسشفت دعب0202 سسرام رهسش ذنم تفقوت دق تاسسفانملأ

،وزو يزيتب مداقلأ يرفيف رهسش نم6لأ يف ةجمربملأ ةيوهجلأ ةلوطبلأو تايقتلملأ ءأرجأ لÓخ فانئتسس’أ

02 يف تجمرب دقف ““ديمحلأ دبع دمحأأ ديسسو يأورمل يلع““ ةينطولأ ةلوطبلأ امأأ .ةلقروو ناسسملت ،ةنيطنسسق

لاجر) رباكأأو اماع02 ،اماع81 نم لقأأ تائفب ةسصاخ تاقابسسلأ لك نأأ ةيلأردفلأ ةئيهلأ تدكأأو ،وزو يزيتب يرفيف
ر.ع.(تأديسسو
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(اسس03:41 ىلع ادغ) ةرواسسلا ةبيبسش - ةدكيكسس ةبيبسش /ىلوأ’ا ةفرتحملا ةطبارلا

راسسكن’ا يدافتل راسصتن’ا راعسشب ““اداكيسسور““ ءانبأا
نم عونمم يركز نيدلا رون

 ةيدوعسسلا يف بيردتلا

برد˘م˘˘لأ مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘كل يدو˘˘ع˘˘سسلأ دا˘˘ح˘˘تإ’أ ع˘˘ن˘˘م
يرودلأ يف لمعلأ نم ،يركز نيدلأ رون يرئأزجلأ
نيبردملأ ىلإأ ةفاسضإأ ،يلاحلأ مسسوملأ لÓخ يلحملأ
اقفو يتأاي ،رأرقلأ أذ˘ه ،ا˘ي˘ن˘ي˘سشا˘ك ورد˘ي˘بو ا˘يرو˘ت˘ي˘ف
يتلأ نيبردملأ لمع ميظنت ةيلآاب ةسصاخلأ ةحئÓل
مسسوم يف نييدوعسس نييدان ىلع فأرسشإ’أ نم عنمت
لÓخ مدقلأ ةركل يدوعسسلأ داحت’أ لمعيو ،““دحأو
يرود ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ةر˘ت˘˘ف˘˘لأ

82ـلأ ي˘ف ةد˘يد˘ج ن˘ي˘نأو˘ق ر˘قأأ ثي˘ح ،ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘˘م˘˘لأ
،ةركلل ةيدوعسسلأ ةئيهلأ تعنمو ،يسضاملأ ربمسسيد
ةمزأأ يف مهبتأور سضيفخت أوسضفر نيذلأ نيبعÓلأ

،ةكلمملأ يف يئاهن لكسشب ةكراسشملأ نم انوروك
يف نييدان ىلع دحأو بردم فأرسشإأ عنمل ةفاسضإأ
ىهنأأ يدوعسسلأ كمسض يدان نأأ ركذي ،هسسفن مسسوملأ

يسضأرتلاب يركز نيدلأ رون عم هدقع ،نينثإ’أ ءاسسم
نم بلطب ،يسضاملأ مسسوملأ ذنم هيلع فرسشي يذلأو
 . ةيلئاع تاطوغسض ببسسب بردملأ

 بيجن.ج

9102 يام ذنم اميتنسس قلتي مل تروب ن’آا /ديلا ةرك

““يثراك““ لايدنومب رذنت ةقناخ ةيلام ةمزأا
 ينطولا بختنملل

ن’آأ ،ديلأ ةركل ينطولأ بختنملل يسسنرفلأ بردملأ نإأ ،““ةعاسس رخآأ““ رداسصم تدكأأ
يام رهسش ““رسضخلأ““ ـل ةينفلأ ةسضراعلأ سسأأر ىلع هنييعت ذنم ميتنسس يأأ قلتي مل ،تروب

نيع دق تروب ن’آأ يسسنرفلأ ناكو ،ةلماك أرهسش91 رجأاب انئأد هلعجي ام،9102 ماع نم
ةنسسلأ سسفن نم يام رهسش ايمسسر ديلأ ةركل ينطولأ بختنملل ةينفلأ ةسضراعلأ سسأأر ىلع

يمرب أرأرم دده يسسنرفلأ ينقتلأ،1202 ةيليوج رهسش ةياهن يهتني ،نيماع ةدمل
ةرم لك يف ناك يلحملأ داحت’أ سسيئر نأأ ريغ ،ةعجر نود ليحرلأ مث نمو ،ةفسشنملأ
خسضب هودعو نيذلأ نيلومملاب قلعتي رمأ’أ نأأ هل أدكؤوم لكسشملأ لح برقب هنئمطي
بردملأ ىقلتي مل ةعاسسلأ دحل نكل ،يسسنرفلأ تاقحتسسم ةيوسست لجأأ نم ةيفاكلأ لأومأ’أ
ءاغلإأ ررقي هتلعج ةقناخ ةيلام ةمزأأ ديلأ ةركل يرئأزجلأ داحت’أ هجأويو ،ميتنسس يأأ ينطولأ

،يراجلأ رهسشلأ نم01 ةياغ ىلأو مويلأ نم ةيأدب نيرحبلأ يف أررقم ناك يذلأ سصبرتلأ
أذه نأأو اسصوسصخ ،ينفلأ مقاطلل أذكو ،سسوكرب ءÓمزل ةبسسنلاب ةعجوم ةبرسض دعي ام وهو
لّوحتلأ لبق ،يلحملأ بختنملأ مامأأ ناتيدو ناتأرابم هللختت نأأ سضرتفملأ نم ناك دعوملأ

لابسشأأ نأأ املع،72 ـلأ هتخسسن يف لايدنوملأ يف ةكراسشملل يفناج21 موي رسصم ىلإأ
بختنملأ نوهجأويسس ثيح ،ةسسداسسلأ ةعومجملأ نمسض نودجأوتي تروب ن’آأ بردملأ

نأأ ىلع ،رهسشلأ سسفن نم61 يف أدنلسسيأأ بختنم ةاقÓم لبق ،يفناج41 موي يبرغملأ

هون امك .يفناج نم81 يف لاغتربلأ بختنم ةأرابمب لوأ’أ رودلأ ةينطولأ ةليكسشتلأ متتخت

،ةيعسضولأ سسفن يف نودجأوتي اماع71و اماع91و اماع12 نم لقأأ تابختنم يبردم نأ
يذلأ سسنوت بختنم دعب ،يبيردتلأ هرأوسشم يف ينطو بختنم ثلاث ىلع تروب فسشرأأو
كرت دق ناك تروب نأأ املع ،تأديسسلل يسسنرفلأ بختنملأ أذكو نييراق نيبقلب هعم جوت
عم ةلطبلأ ةيدنأÓل ايسسآأ ةلوطبب هجيوتت لÓخ نم ،اسضيأأ ةيويسسآ’أ ةحاسسلأ ىلع هتمسصب
يتلأ ديلأ ةركل ملاعلأ ةلوطبل رسضحي ينطولأ بختنملأ نأأ مولعمو ،يرطقلأ ليحدلأ يدان

ةرودلأ نع Óسضف،1202 لبقملأ ماعلأ نم يفناج13 ىلإأ41 نم رسصم اهنسضتحتسس

41 ىلإأ21 نم ايناملأاب نيلرب ةنيدم يف ينطولأ بختنملأ رظتنت يتلأ ويكوط دايبملوأ’
ةيليهأاتلأ ةطحملأ يف يسسنرفلأ ينقتلأ لابسشأأ كراسشيسس ثيح ،ةنسسلأ سسفن نم سسرام
نأأ ،هركذ ريدج    ،اينيفولسسو ديوسسلأو ايناملأأ تابختنم بناج ىلإأ دايبملوأÓل ةريخأ’أ

دق ناك5102 ماعلأ رطق يف ةيملاعلأ ةلوطبلأ يف هل ةكراسشم رخآأ يفو ينطولأ بختنملأ

7 تايرابملأ لك يف هتراسسخ بقع كلذو ،ةسسفانملأ ةياهن يف ريخأ’أو42 فسصلأ لتحأ
،كيسشتلأ ،ديوسسلأ ،أدنلسسيأأ ،رسصم تابختنم نم لك مامأأ هتعومجم يف ءأوسس ،اهبعل يتلأ
 .يليسشلأو ةيدوعسسلأ مامأأ سسيئرلأ سسأاك يف ىتح وأأ ،اسسنرف

 بيجن.ج

ودناوكيات

 يفناج11 موي ةبانع ةطبارل ةيباختن’ا ةماعلا ةيعمجلا
رقمب1202 يفناج11 موي ةيباختنأ ةماع ةيعمج دقعتسس اهنأأ ةبانع ةي’ول ودنأوكياتلل ةيئ’ولأ ةطبأرلأ تنلعأأ

نيأأ أءاسسم03:61 نم ةيأدب ةبانع ةنيدم طسسو بلق يف دجأوتملأslc”““ حلاسص سسيأر يملعلأ يهيفرتلأ زكرملأ
ر.سس .ةديدج ةدهعل ودنأوكياتلل ةيئ’ولأ ةطبأرلأ سسيئر باختنأ متيسس
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يقاوبلا مأاب تاقرطلا ةنايسص رادب ينيتسس ةثج ىلع روثعلا
لجر ةثج لقنب ءا˘صسم ة˘ع˘بار˘لا دود˘ح ي˘ف ضسمأا مو˘ي ضشو˘ب˘ب ن˘ي˘ع ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ح˘لا˘صصم تما˘ق
ةيدلب تاقرطلل ةنايصصلا راد ىمصسملا ناكملاب هيلع رثع بوانملا بيبطلا حيرصصت بصسح يفوتم

تحتف اميف.انيصس نبا ىفصشتصسم ىلإا  هلقن متيل ةنصس46 (ت ،ع) موحرملاب رم’ا قلعتيو .ضشوبب نيع
راهز دمحأا.ةافولا تاصسبÓم ةفرعمل اقيقحت ينطولا كردلا حلاصصم

قيرطلاب سسـمأا حابسص ةيحايسس ةرايسس بلقنإا ىدأا

دايز داو يحب راملا هعطقم يف44مقر ينطولا

دقعلا ي˘ف سصا˘خ˘سشأا3 سضرعت ىلإا ،ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و˘ب
ةروطخلا ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘سصإ’ ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
ىلع مهلقنو ناكملا نيع يف مهفاعسسإا تعدتسسا

.دسشر نبا ىفسشتسسم ت’اجعتسس’ ةعرسسلا حانج
ة˘ير˘يد˘م˘ب لا˘سصت’او مل˘عإ’ا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا ف˘˘سشك
هناوعأا نأا ””ةعاسس رخآا»ـل ةبانعب ةيندملا ةيامحلا
ءادن احابسص ةرسشاعلا ةعاسسلا دودح يف سسمأا اوقلت
””ايسساد”” عون نم ةيحايسس ةرايسس فارحنإا   هدافم
مت روفلا ىلع  دايز داو ةقطنمب اهبلقناب   عوبتم
ةنياعملاو لوسصولا دعبو ناكملا نيع ىلا لقنتلا

حوارتت ناب˘سش3 سضرعت فل˘خ ثدا˘ح˘لا نا ن˘ي˘ب˘ت

تابا˘سصإ’ ،ة˘ن˘سس52و ة˘ن˘˘سس02 ن˘ي˘با˘م م˘هرا˘م˘˘عأا
يف مهفاعسسإا تعدتسسا ،ةروطخلا ةتوافتمو ةفلتخم
ةيبطلا ت’اجعت˘سس’ا ى˘لإا م˘ه˘ل˘ق˘نو نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع

يفو ،مزللا جلعلا يقلتل دسشر نبا ىفسشتسسمب
فاعسسإ’ ةيندملا ةيامحلا لاجر لخدت مويلا سسفن

مامأا ةرايسس اهتمدسص رمعلا نم ةنسس52   ةباسش
اهل   فلخ امم روسشاع يديسس يعماجلا عرفلا
مسسجلا نم ةقرف˘ت˘م ءا˘ح˘نأا ي˘ف ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘با˘سصإا
خيسش سضرعت امك ،ىف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ا˘ه˘ل˘ق˘ن تعد˘ت˘سسا

ثداح يف ة˘ف˘ي˘ف˘خ تا˘با˘سصإ’ ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘سس57
هفاعسسإا   تعدتسسا لاحربب ةقسش نيع ةقطنمب رورم
ةينمأ’ا حلاسصملا اهتهج نم ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ه˘ل˘ق˘نو
ي˘ف تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت   تح˘ت˘ف   ا˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا

يتلاو اهل ةيدؤوملا بابسسأ’او ثداوحلا   تاسسبلم
،رطسسأ’ا   هذه   ةباتك دح ىلإا ةسضماغ لازــت’
يف رورملا   ثداوح   نأا ىلإا   ةراسشإ’ا ردجتو
مارتحا مدع لظ يف ةي’ولا   تاقرطب رمتسسم ديازت
تازواجتلاو   ةطرفملا ةعرسسلاو رورملا نوناق
ب/ زوزام.ةريطخلا

ة˘ي˘م˘ن˘ت و م˘عد˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘ت
˘ما˘يأ’ا م˘ي˘ظ˘ن˘ت (ا˘ق˘با˘سس جا˘سسنوأا) ة˘˘ي˘˘ت’وا˘˘ق˘˘م˘˘لا
كلذو ةبانع ةي’وب لظلا قطانمل ةيسسيسسحتلا
ءا˘سشنإا ي˘˘ف بغار˘˘لا لا˘˘ط˘˘ب˘˘لا با˘˘ب˘˘سشلا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل
ل˘˘ك م˘˘يد˘˘ق˘˘ت لل˘˘خ ن˘˘م ةر˘˘غ˘˘سصم تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م
نلعملا ةديدجلا طورسشلاب ةقلعتملا تاحورسشلا

ةماعلا ةيريدملاو ةيسصولا ةرازولا فرط نم اهنع
ةيئابجلاو ةيلاملا تليهسستلا سضرعلو ةدعاسسملل
ةعجان ةرغسصم تاسسسسؤوم قلخ ىلع ةعجسشملا

اذه يفو . ةلهؤوملاو ةيداعلا ةلماعلا ديلل ةرفومو

50 موي ةبانعل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘لا˘كو˘لا تما˘ق دد˘سصلا

ةيناديم˘لا تا˘جر˘خ˘لا د˘يد˘ج˘ت˘ب1202 ي˘ف˘نا˘˘ج
قطانم بابسش و ي˘ن˘طاو˘م ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
رييسستل ةين˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ل˘ظ˘لا
ي˘ن˘طو˘لا قود˘ن˘سصلا اذ˘˘كو ر˘˘غ˘˘سصم˘˘لا سضر˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ل˘خ رو˘سشن˘م بسسحو .ة˘لا˘ط˘ب˘لا ن˘ع ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘˘ل
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل لاسصتإ’او ملعإ’ا
ةرتفلا يف  ةجرخلا هذه تسسم ةبانعب ةيت’واقملا
م˘ت ن˘يأا بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘بو ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا
حرسشل ةق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس ع˘م ر˘سشا˘ب˘م˘لا لا˘سصتإ’ا
ةسسسسؤوم ءاسشنإ’ ةلاكولل ةديدجلا ةيجيتارتسسإ’ا

سضع˘ب ت’ا˘غ˘˘سشنإا ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘ل˘˘لو ةر˘˘غ˘˘سصم
مويلا دع˘ب ة˘ي˘ئا˘سسم˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘فو .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ىوتسسم ىلع لظلا قطانم ةدئافل يسسيسسحتلا
تناك ةي˘حا˘ب˘سصلا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف  بن˘ع˘لا داو ة˘يد˘ل˘ب
بابسش ةدئافل موي˘لا سسف˘ن ي˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا

ىدحإا ربتعت يتلا ةقطنملا «رامع بياع » ةقطنم
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسإ’ا حر˘سشل ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
قيرط نع رامثتسسإ’ا سصرف و ةلاكولل ةديدجلا

مت و ةلاكولا قيرط نع ةرغسصم تاسسسسؤوم ءاسشنإا
.ا˘ه˘ي˘ل˘ع در˘لاو م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘غ˘˘سشنإا م˘˘هأ’ عا˘˘م˘˘ت˘˘سسإ’ا

ةيت’واقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا تناكو
تاميلعتلاو تاءارجإ’ا ذي˘ف˘ن˘ت˘ب تر˘سشا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب
ةد˘عا˘سسم˘ل ة˘ي˘سصو˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا
ةرثعتملا ةرغسصملا تاسسسسؤوملا باحسصأا بابسشلا

و ةيموي ةفسصب مهلاب˘ق˘ت˘سسإا˘ب م˘ه˘ت’ا˘غ˘سشنإا ع˘فرو
لو˘ل˘ح˘لا ل˘ك ن˘ع ثح˘ب˘لا ل˘جأا ن˘م م˘ه˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
ليقارعلا لك ةلح˘ل˘ح˘ل م˘ه˘ل ة˘مزل˘لا ة˘ق˘فار˘م˘لاو
رداقلا دبع «ةلاكولا ريدم نم تاهيجوتب كلذو
ةماعلا ةيريدملا تاميلعت عم ايسشامت » يوادعسس
نأا امك .نأاسشلا اذه يف ةيسصولا ةرازولاو ةلاكولل
بابسشلا لبقتسست اهقحلم عيمج ربع ةبانع ةلاكو
يجيرخ وأا نييعماج˘لا ءاو˘سس ع˘يرا˘سشم˘لا ي˘ل˘ما˘ح
مهعيراسشم راكفأا حرطل ينهملا نيوكتلا زكارم
نم ةدافتسسإ’ا و رامثتسسإ’ا ملاع ىلإا لوخدلا و
وأا ة˘ي˘لا˘م تازا˘ي˘ت˘مإا ءاو˘سس ة˘لا˘كو˘˘لا تازا˘˘ي˘˘ت˘˘مإا

ريزولا ىد˘ل بد˘ت˘ن˘م˘لا ر˘يزو˘لا نا˘ك و.ة˘ي˘ب˘ير˘سض
تافايسض» ةرغسصملا تاسسسسؤوملاب فلكملا لوأ’ا
عيمج ليومت نع ديمجتلا عفر نلعأا دق «ميسسن
لاطبلا بابسشلا ايعاد لقنلا ءانثتسسإاب تاطاسشنلا
لمعت ةعجان تاسسسسؤوم قلخ يف ةمهاسسملا ىلإا

للخ نم ددسشو .ل˘غ˘سشلا بسصا˘ن˘م ر˘ي˘فو˘ت ى˘ل˘ع
ةينطولا ةلاكولا ريدم ىلإا ىدسسأا يتلا تاميلعتلا
نييئ’ولا ءاردملل اهللخ نمو ةيت’واقملا معدل

فرعت يتلا ةرغسصملا تاسسسسؤوملا ةدعاسسم ىلع
ةداعإا لجأا نم ةيلقنلا كلت ىتح وأا رثعتلا نم اعون
 .ديدج نم اهثعب

نيمأا لداع

ةبانعب ةيت’واقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا

 ةديدجلا طورسشلا لوح ةيسسيسسحت مايأا
بابسشلا فرط نم ةرغسصملا تاسسسسؤوملا ءاسشنإل

روصشاع يديصسب رورم ثداح يف تاباصصإ’ ةاتف تصضرعت اميف / ةبانع

ىـــــحرج3 فلخي دايز داو يحب ةراـــيسس بÓـــــقنا

ةملاقب تاردخملا جيورتو ةزايح لجأا نم صصخسش فيقوت
،ةملاقب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةعومجملا ميلقإا ىوتسسم ىلع هعاونأا ىتسشب مارجإ’ا ةحفاكم راطإا يف
ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا نكمت ،بابسشلا طاسسوأا يف ةسسولهملا سصارقأ’او تاردخملا عيب ةرهاظ ةسصاخ

خيرات ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح .ةنسس32 رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت نم محسشلا داوب ينطولا كردلل

اهدافم ،محسشلا داوب ينطولا كردلل ةيميلقإ’ا ةقرفلا دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم ىلع ءانب،1202-10-20
اسشيتفت هسشيتفتو هيف هبتسشملا ىلع سضبقلا مت كلذ رثإا ىلع ،تاردخملاب رجاتيو زوحي سصخسش دوجو

هفيقوت مت اهرثإا ىلع غ50 يلاوحب ردقت (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةعطق ىلع هتزوحب رثع نيأا اينمأا
كلهتسساو ةزايح ةحنج عفر مت تاءارجإلل ةلسصاومو .قيقحتلا لامكتسس’ ةقرفلا رقم ىلإا هدايتقاو
نم ةحيفسص زجح نع ترفسسأا ةيلمعلا .هيلإا ةبوسسنملا لاعفأ’اب  فرتعا يذلا هيف هبتسشملا دسض تاردخملا

ىلع مكحلا مت ةسصتخملا ةيئاسضقلا تاهجلا مامأا هيف هبتسشملا ميدقت دع.مت ثيح5 نزوب جلاعملا فيكلا

نيدلازع.ل      .جد000.001 ب ردقت ةيلام ةمارغو سسبح نيماعب هيف هبسشملا

ةملاقب ةيران ةجاردب ةنحاسش مادطسصا يف صصخسش ةباسصإا
نويع ةيرق ليازهلا ةتسشمب ،سسمأا لوأا ،ةملاق ةي’و يتانزلا يداوب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ىدأا امم ةيران ةجاردب ةنحاسش مادطسصإا يف لثمت ،ريطخ رورم ثداح عوقو رثإا طابسص جرب ةيدلب ناهدلا

و هفاعسسإا م˘ت˘ي˘ل ل˘جر˘لاو د˘ي˘لا ي˘ف ر˘سسكب ر˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘ن˘سس53 غلابلا ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ق˘ئا˘سس ة˘با˘سصإا ى˘لإا
نيدلازع.ل.مزللا جلعلا ىقلت نيأا ،يتانزلا يداو ىفسشتسسم ىلإا فاعسسإ’ا ةرايسس ةطسساوب هلقن

ةملاقب نوبركلا ديسسكوأا يداحأا زاغ برسست ءارج ةلئاع ذاقنإا
دعب فوقسشوب ةيدلب يسشايروب ةيرقب ،سسمأا لوأا فوقسشوبب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا تلخدت
ليغسشت ةلاح يف تكرت ةرايسس مداع نم نوبركلا ديسسكوأا يداحأا زاغ برسست ببسسب ،ةثاغتسسا ءادن لوسصو

ةنسس65 و61 نم مهرامعأا حوارتت ةدحاو ةلئاع نم سصاخسشأا40 ةباسصإا فلخ ام وه و ،لزنم بآارم لخاد
نيدلازع.ل .فوقسشوب ىفسشتسسم ىلإا مهلقنو مهفاعسسإا مت سسفنتلا يف ةبوعسص مهل

ةملاقب تاردخملا يجورمل انجسس تاونسس70
ةنسس52 و84 رمعلا نم ناغلبي نيسصخسش فيقوت نم ةملاقب ينطولا كردلل ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا نكمت

هذه ، جلاعملا فيكلا نم مارغ321 زجحو تاردخملا جيورتب امهيف هبتسشم ،ةملاق ةي’و نم نوردحني
ةزايح اهدافم ةملاقب ينطولا كردلل ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا اهيلع لسصحت تامولعم رثا ىلع تءاج ةيسضقلا
نيأا ،(ر ب)و (ع ح) نم لكب رم’ا قلعتيو اهجيورت سضرغب (جلاعم فيك) تاردخملا نم ةيمكل نيسصخسش

مايق دعبو، مارغ89 نزوب جلاعملا فيكلا نم ةحيفسص ىلع امهتزوحب رثع امهسشيتفت دعب و امهفيقوت مت

52 نزوب تاردخملا نم ةيمك ىلع رثع ،(ع ح) ىمسسملا هيف هبتسشملا لزنم سشيتفتب ثاحبأ’ا ةقرف دارفأا
ديسسلا مامأا امهميدقت لبق امهيلا بوسسنملا لعفلا نع ايئاسضق افلم امهدسض نوك امهيف هبتسشملا .مارغ
يف ردسص نيأا ،ةسسلجلا يسضاق مامأا يروفلا لوثملل امهلوح يذلا ،ةملاق ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو

.امهنم لكل ةمارغ يرئازج رانيد نويلمو انجسس تاونسس (70) عبسسب امهتنادإاب يسضقي امكح امهقح
نيدلازع.ل

يقاوبلا مأا

يران حÓسس زجحو هنع ثوحبم امهدحأا نيسصخسش فيقوت
ةنصس75و23 ن˘ي˘ب ا˘م˘ه˘ن˘صس حوار˘ت˘ي ن˘ي˘صصخ˘صشل اد˘ح ي˘ح˘ي˘˘ب˘˘صصلا ر˘˘صصق ةر˘˘ئاد ن˘˘مأا ح˘˘لا˘˘صصم ضسمأا مو˘˘ي تع˘˘صضو
( ملم21 رايع) ديصص ةيقدنب ىلع هتزوحب ترثع رخأ’او   ةيئاصضقلا تاهجلا لبق نم هنع ثوحبم امهدحأا

ىلع تءاج يقاوبلا مأا ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصت’ا ةيلخ نايب بصسحب ىلوأ’ا ةيصضقلا, قئاثو نودب
ةيدلبلا بابصش طاصسوأا يف تاردخملا جيورتب بابصشلا دحأا مايق اهدافم ةطرصشلا رصصانع اهتقتصسا تامولعم رثإا

ةفاك ذاختا دعبو روفلا ىلع متيل ،تاردخملا جيورت ةيصضق يف ةيئاصضقلا تاهجلا لبق نم ثحب لحم وهو
يحيبصصلا رصصقب نروقأا ةتتصشم ىلإا نمأ’ا حلاصصم تلقنت ينعملا ناكم ديدحتو ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ىلع تءاج يتلا ةيناثلا ةيصضقلا امنيب ,ةلادعلا ىلإا هميلصست   مث نمو نمأ’ا رقم ىلإا هدايتقاو هفيقوت مت نيأا
ةفاك ذاختا دعبو روفلا ىلع متيل ةصصخر نود يران حÓصس ىلع ضصاخصشأ’ا دحأا ةزايحب ديفت تامولعم رثإا
متيل ،ةصصخر نود ملم21 رايع ديصص ةيقدنب ىلع هلخادب روثعلاو ينعملا لزنم ضشيتفت ةينوناقلا تاءارجإ’ا

زجنأا نيأا نمأ’ا رقم ىلإا هدايتقا متيل .ةيقدنبلا زجحو ةنصس75 رمعلا نم غلبي ضصخصشب رمأ’ا قلعتيو هفيقوت
.انوناق ةلهؤوملا ةطلصسلا نم ضصيخرت نود عنصصلا يديلقت يران حÓصس ةزايح““ ةيصضق نع ايئازج افلم هدصض

راـهز دمحأا

نيرهصشل ضضرملا عم عارصص دعب

هللا ةمذ يف ويابوب يدهم يعاذإلا
ةعاذإاب مدقملا ويا˘بو˘ب يد˘ه˘م ل˘ي˘مز˘لا ةا˘فو ر˘ب˘خ˘ب ا˘مو˘م˘ع ن˘طو˘لا و ة˘صصا˘خ ةد˘ك˘ي˘ك˘صسب ة˘ي˘مÓ˘ع’ا ةر˘صسأ’ا تع˘ج˘ف
ةيادب يف توملا هفطتخا اهل ططخ يتلا همÓحأا ققحي مل و دعب هبابصش ضشعي مل يذلا يدهم، ةيوهجلا ةدكيكصس
لقن امدعب ةمصصاعلاب ىفصشتصسم يف .نيلماك نيرهصشل هؤوارج ىناع يذلا ثيبخلا ضضرملا هيلع قوفت امدعب هبابصش
لخدتلا لجأا نم هدصشان و لاصصت’ا و مÓع’ا ريزو لصسار دق ويابوب يدهم يمÓعإ’ا دلاو ناك و، ةدكيكصس نم اهيلا
ةرصس’ا دقفتل ةباجتصسا تاءادنلا كلت دجت نأا لبق هحور دخأاي نأا دارأا ردقلا نكل جÓعلا دصصق جراخلل هنبا لقنل
مهلكاصشم و مهرابخأا لقن و نيعمتصسملا عتمأا املاطل ازيمم اتوصص اتريصس ةعاذإا دقفت و اخأا و Óيمز و انبا ةيمÓع’ا
اعادو .هءÓمز و هيبحم و هيعمتصسم ناهذأا يف ىقبتصس هتوصص حورو يدهم ةروصص نكل دبأ’ا ىلإا توصصلا اذه تكصسيل
رانيدوب ةايح.يدهم

رايهن’اب ةددهم ىرخأا تارامع

ةدكيكسسب نايلطلا ةموح يف ةرامع رايهنا
و،نيريبك بعر و فوخ ةفلخم،ةدكيكسس ةنيدم طسسو نايلطلا ةموح يحب ةرامع سسمأا راهن تراهنا
تاطلسسلا تمسصب نونطاوملا ددنو ،ةرغاسش تناك اهنوك ةيرسشب رئاسسخ فلخت مل ظحلا نسسحل
،اعابت راهنت يتلا ةرغاسشلا تارامعلا فلم عم تاطلسسلا لماعت ةقيرط نم مهئايتسسا نع اوبرعأاو
تارامعلا نا و اميسس مهئانبا حاورا و مهحاورا ةيامح و ةقئ’ تانكسسل مهليحرت و مهفاسصناب نيبلاطم
يف ةليسصحلا تناكل ردقلا فطل ’ول و ايموي مهسسوؤور قوف طقاسستت تحسضأا ةكلاهتملا ةميدقلا
تمسص طسسو توملا تارامع رايهنا لسسلسسم لسصاوتي ادج ةريطخلا ةثداحلا هذهب و، ةيثراك حاور’ا
ءاهنا .مويلا دحل متي مل هنأا ليلدب ةيرذج لولح عسضو نود عيقرتلا ةسسايسس دمتعت يتلا نيلوؤوسسملا
نايلطلا ةموحب ةلسسع نيسسح عراسش نم ءزج قلغب ةدكيكسس ةيدلب حلاسصم تماق مايا ذنمف،ةلكسشملا

لك طقاسستت اهؤوازجأا تحبسصأا ، ةسشه ةرامعل ةيلاتتملا تارايهن’ا ببسسب يئاقو ءارجإاك ةنيدملا طسسو
تارامعلا ناكسس بلاطي و ،ةراملا ىتح و اهناكسس ةايح طقف سسيل ةددهم .ةراملا سسؤور ىلع ةظحل
ةرورسضب ةدكيكسسب ةيئ’ولاو ةيلحملا تاطلسسلا يرامعتسس’ا دهعلا نع ةثوروملا ةكلاهتملا ةميدقلا
نم تارامعلا ناكسس ذاقن’ ةسسوملم تاءارجإا ذاختاو ناكسسلل اهتمدق نأاو قبسس يتلا دوعولا ديسسجت
« ةيلحملا تاطلسسلا اولمح نا˘كسسلا ة˘ي˘ع˘سضو ءازإا تا˘ط˘ل˘سسلا تم˘سص او˘بر˘غ˘ت˘سساو ق˘ق˘ح˘م˘لا تو˘م˘لا
فرعي ام وأا ةدكيكسس ةنيد˘م ط˘سسو ةد˘جاو˘ت˘م˘لا را˘ي˘ه˘ن’ا˘ب ةدد˘ه˘م˘لا تا˘ن˘كسسلا « تو˘م˘لا تا˘ن˘كسسب
عافتراو ةيوجلا لاوحأ’ا ءوسس ببسسب رخآا ىلإا نيح نم ثدحت دق يتلا ثراوكلا ةيلوؤوسسم ةيئ’ولاو
قلغب اوماق نأاو ةميدقلا تارامعلا ناكسسل قبسس سصوسصخلا اذه يف و ،اهتايوتسسم ىسصقأا ىلإا ةبوطرلا
جرخ ثيح ،يحلاب ةكلاهتم ةيانب نم ءزج طوقسس ىلع اجاجتحا ةاطغملا قوسسلا ىلإا يدؤوملا قيرطلا
مامأا ةسصاخ مهتايح ددهي تاب يذلا رطخلا مجحل نيلوؤوسسملا راظنأا تفلل عراسشلا ىلإا ناكسسلا

مهليحرت ةرورسضب نيكسسمتم ةرم لك يف اهئازجأا رايهنا لسصاوت ءارج نامأ’اب سساسسحإ’ا نم مهنامرح
ةرئاد ي˘ف سشه˘لا ن˘كسسلا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘سصسصخ˘م˘لا و ةز˘ها˘ج˘لا ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تا˘ن˘كسسلا ى˘لإا ارو˘ف
ةقئ’ تانكسس ىلا مهليحرت ربسصلا غرافب نورظتني مهنا ةعاسس رخا ةديرجل ناكسسلا حرسصو،ةدكيكسس

04 ليحرت مت هنأا ىلا راسشي،نيبقاعتملا ة’ولا لك اهمدق يتلا تافيوسستلاو دوعولا نم تاونسس دعب
’ نكل ةرغاسشلا تانكسسلاسضعب ميدهت و يحلا تاذب ةرغاسش ةرامع رايهنا دعب ةيسضاملا ماي’ا .ةلئاع
ةيامحل اهميدهت و اهناكسس ليحرت بلطتت يتلا ةنوكسسملا و ةرغاسشلا تارامعلا نم ربتعم ددع لازي

رانيدوب ةايح.ةراملا ةايح



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

