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ع˘م˘ج˘م كلا˘م م˘˘ير˘˘غ˘˘ت م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

امنيب رانيد رايلم3.1 ـب لاتيفسس

7.2 ـب «نوكفيإا» ةكرسش تنيدأا
ناكسسإ’ا كنب مرغ ام˘ن˘ي˘ب را˘ي˘ل˘م

جارفإ’ا متو .رانيد رييÓم2.3
هنوك قح’ تقو يف باربر نع
ةسسسسؤوملاب هت˘بو˘ق˘ع ةد˘م ى˘سضق
ترمتسساو .صشارحلا يف ةيباقعلا

يرئازجلا ريدرا˘ي˘ل˘م˘لا ة˘م˘كا˘ح˘م

تهت˘نا ،ة˘عا˘سس21 ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأا
ح˘ير˘سصت˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘م ه˘ت˘ئر˘ب˘˘ت˘˘ب
ةقÓع ىلع ئطا˘خ˘لا ي˘كر˘م˘ج˘لا
ةيعا˘ن˘سص تاز˘ي˘ه˘ج˘تو تاد˘ع˘م˘ب
تمت امنيب.جراخلا نم اهدروتسسا
ةفلاخمب قلعتملا قسشلا يف هتنادإا
د˘ق˘ن˘لا ل˘يو˘ح˘ت فر˘˘سصلا نو˘˘نا˘˘ق
ريوزتلاو ،جرا˘خ˘لا ى˘لإا ي˘ب˘ن˘جأ’ا

ليكو ناكو .روزملا لامعتسساو
يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
ةبوقع طيلسست صسمتلا دق دمحمأا

ل˘˘جر د˘˘سض اذ˘˘فا˘˘ن ا˘˘˘سسب˘˘˘ح ما˘˘˘ع
عبا˘ت˘م˘لا بار˘بر د˘ع˘سسي لا˘م˘عأ’ا
قلعتملا بذاكلا حيرسصتلا مهتب
ىلإاو نم لاومأ’ا صسوؤور ةكرحب
ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف م˘˘ي˘˘خ˘˘سضتو ،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا
داتع داريتسساو تازيهجت داريتسسا

ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سس’ا م˘غر ل˘م˘ع˘ت˘˘سسم
ةيئابجلا ةيكر˘م˘ج˘لا تازا˘ي˘ت˘م’ا

.ةيفرسصملاو

يف ششارحلاب ةيباقعلا ةسسسسؤوملا رداغ
شسمأا حابسص نم ةثلاثلا ةعاسسلا دودح

صشارحلا نجسس نم باربر جرخو
.احابسص احابسص ةثلاثلا دودح يف
هبراقأاو نينطاوملا نم ددع ناكو
نم هجورخ ة˘ظ˘ح˘ل هرا˘ظ˘ت˘نا ي˘ف
هردا˘˘غ يذ˘˘لا ،صشار˘˘ح˘˘لا ن˘˘ج˘˘سس
حيرسصت يأاب ء’دإ’ا نود ةرسشابم

يف اهاسضق رهسشأا8 نم رثكأا دعب
لجر اهيف هكراسش يتلا هتنازنز
يذلا ةفيلخ نموملا دبع لامعأ’ا

ةنسس81 ة˘بو˘ق˘ع ي˘سضق˘˘ي

موي نجسسلا باربر لخدو.انجسس

ي˘سضا˘ق ن˘م ر˘˘مأا˘˘ب ل˘˘ير˘˘فأا22
دمحمأا يديسس ةمكحمب قيقحتلا

ة˘عا˘سس ي˘ف ا˘ه˘مو˘ي ه˘ت˘ل˘˘ق˘˘ن د˘˘قو
يف ينطولا كردلل ةبرع ةرخأاتم
نجسس ىلإا ي˘ب˘ع˘سشلا كار˘ح˘لا ز˘ع
ةعاسسلا يلاوح جرخيل ،صشارحلا
نم موي لوأا نم احابسص ةثلاثلا
نجسسلا ةباوب ن˘م د˘يد˘ج˘لا ما˘ع˘لا

«ياد˘˘نو˘˘ي˘˘ه» ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس بكر˘˘˘يو
د˘حأا ا˘هدو˘ق˘ي نا˘ك نو˘ل˘لا ءا˘سضي˘ب
ت’ا˘ف˘ت˘حا م˘سضخ ي˘فو .ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا
ديدجلا ماعلا لوخدب نييرئازجلا

ةمكاحملا نم ليوطلا مويلا ناك
ق˘با˘ط˘لا ي˘ف بقر˘تو ى˘ه˘ت˘˘نا د˘˘ق
دمح˘مأا يد˘ي˘سس ة˘م˘كح˘م˘ل لوأ’ا
ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل
ةدحاولا ةعاسسلا دنع  ،ةلوادملا

ي˘ف ة˘ي˘سضا˘ق˘لا تعر˘سش ا˘حا˘˘ب˘˘سص
كلا˘˘˘˘م تنادأاو ما˘˘˘˘كحأ’ا ةوÓ˘˘˘˘ت

اهنم ارهسش81 ـب لاتيفسس عمجم
ةنسسو ةذ˘فا˘ن ا˘سسب˘ح ر˘ه˘سشأا ة˘ت˘سس

ةفلاخم ةحنج يف ذافنلا ةفوقوم
صسوؤور ةكرحب قلعتملا عيرسشتلا
،جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ى˘˘˘لإاو ن˘˘˘˘م لاو˘˘˘˘مأ’ا
،دار˘ي˘ت˘˘سس’ا ر˘˘ي˘˘تاو˘˘ف م˘˘ي˘˘خ˘˘سضت
امك .روزملا لامعتسساو ريوزتلا
ع˘فد˘ب ة˘˘م˘˘كح˘˘م˘˘لا صسف˘˘ن تسضق

1 نم رثكأاب ردقت ةيلام ةمارغ

فلأا531 و نويلم383 و رايلم
بار˘بر كل˘م˘يو.ير˘ئاز˘˘ج را˘˘ن˘˘يد
تاعانسصلل «لات˘ي˘ف˘ي˘سس» ع˘م˘ج˘م
تÓ˘ح˘م ة˘ل˘سسل˘˘سسو ،ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
ىرخأا تاكرسشو ،«ونوأا» ةئزجتلا
ل˘ق˘ن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ي˘˘ف ط˘˘سشن˘˘ت
.ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘كلا تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو

8.3 اهردق ةورث باربر كلتميو
ة˘˘ل˘˘ج˘˘م ق˘˘فو ،ر’ود تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م
بسسح˘ب ،ة˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا «صسبرو˘˘ف»
رهسشل ملاع˘لا ءا˘ير˘ثأ’ ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘سصت

ىنغأا ربتعي امك،9102 يفناج
قفو ةيبراغملا ةقطنملا يف لجر
ةراقلا يف صسداسسلاو ،«صسبروف»
.ةيقيرفإ’ا
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا ترر˘˘ق
،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأ’
يذلا يرودلا اهبارسضإا فانئتسسا
ل˘˘سصف˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘ف تعر˘˘˘سش

51و8 يموي لوأ’ا يسساردلا

عم ،ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا0202 ي˘ف˘نا˘˘ج
،تايريدم˘لا ما˘مأا ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ل˘˘كسشب بار˘˘سضإÓ˘˘˘ل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو
تعد امك .نينثا موي لك يرود
دقع ىلإا ،ةذتاسسأ’ا ،ةي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا

تلآا ام مييق˘ت˘ل ة˘ما˘ع تا˘ي˘ع˘م˘ج
امك ،ةيجاجت˘ح’ا ة˘كر˘ح˘لا ه˘ي˘لإا
حا˘ج˘نإ’ د˘ن˘ج˘ت˘˘لا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ت˘˘عد
ة˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت تنا˘˘كو.بار˘˘سضإ’ا
تد˘ق˘ع د˘ق ،ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ةذ˘تا˘˘سسأا

،9102 ر˘ب˘م˘سسيد92 خ˘يرا˘ت˘ب
،ةلي˘سسم˘لا˘ب ي˘ن˘طو˘لا ا˘هر˘م˘تؤو˘م
مدع ريبك قلقب صسرادت يذلاو
يدجلا لماعتلا مدعو بواجتلا
بلا˘ط˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ل
م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا ةذ˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘سسأا
درو ام ىلإا ةفاسضإ’اب.يئادتب’ا
ةرازو ن˘ع ردا˘سصلا نا˘ي˘ب˘˘لا ي˘˘ف
ر˘مذ˘ت ن˘م داز يذ˘لاو ،ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

اذ˘ه ءار˘ج ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا نا˘˘ق˘˘ت˘˘حاو
مهداز ام وهو دمعتملا لهاجتلا
لاسضنلا ةلسصاوم ىلع ارارسصإا

.ةعورسشملا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م عاز˘ت˘ن’
،ةدسشبو ،ةيقيسسنتلا تركنتسساو
ي˘ت˘˘لا قازرأ’ا ع˘˘ط˘˘ق ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس

م˘ه˘˘تÓ˘˘ئا˘˘عو ةذ˘˘تا˘˘سسأ’ا تلا˘˘ط
صضع˘ب ءار˘ج ،بار˘˘سضإ’ا بب˘˘سسب
ق˘ح ي˘ف ة˘ي˘˘ف˘˘سسع˘˘ت˘˘لا لا˘˘ع˘˘فأ’ا
م˘˘سصخ˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو ةذ˘˘˘تا˘˘˘سسأ’ا
ة˘ح˘ن˘مو ر˘جأ’ا ن˘م ف˘عا˘سضم˘˘لا
تفا˘˘˘˘سضأاو .يو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ءادأ’ا
نإا ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ة˘ي˘ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا
ة˘يا˘غ ى˘لإا ر˘م˘ت˘سسي˘سس ا˘ه˘بار˘سضإا
يفلثمتت يتلا بلاطملا قيقحت
امب ج˘مار˘ب˘لاو ج˘ها˘ن˘م˘لا ر˘ي˘ي˘غ˘ت

ففخ˘يو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدو˘ج ق˘ق˘ح˘ي

ةبلاطملا.ذيملتلا ىلع ةظفحملا

˘مو˘سسر˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ع˘˘جر˘˘لا ر˘˘ثأ’ا˘˘ب

يف هرودسص خيرات نم41/662

ريياعم ديحوت.ةيمسسرلا ةديرجلا

ن˘˘ي˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ب كلذو ف˘˘ي˘˘ن˘˘سصت˘˘˘لا

أادبمل انامسض ةيملعلا تاداهسشلا

بتاور ع˘˘فر.صصر˘˘ف˘˘˘لا ؤو˘˘˘فا˘˘˘كت

ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ة˘سسرد˘م˘˘لا ةذ˘˘تا˘˘سسأا

ةردقلا كاردتسس’ جد00003ـب

صضيفخت .ةروهدت˘م˘لا ة˘ي˘ئار˘سشلا

ميلعتلا ذاتسسأ’ يعاسسلا مجحلا

ةذتا˘سسأا صصي˘سصخ˘تو ي˘ئاد˘ت˘ب’ا

رثكأا دانسسإا مدعو ظاقيإ’ا داومل

.ةيسسنرفلا ةذتاسسأ’ جاوفأا3 نم

ماهملا عيمج نم ذاتسسأ’ا ءافعإا

ةرجح جراخ ةيجو˘غاد˘ي˘ب˘لا ر˘ي˘غ

حنم دسصر اطايتحاو ،صسيردتلا

˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ءادأ’ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ

قحلا .جد00002ـب ةردقملاو

فنسصلا يف ةيلآ’ا ةيقرتلا يف

5 لك يسسيئر ذاتسسأا ةبتر ىلإا

نو˘كم ذا˘ت˘سسأا ة˘ب˘ترو ،تاو˘ن˘˘سس

قحلا عاجرتسسا .تاونسس01 لك

جاردإا ربع يبسسنلا دعاقتلا يف

نهملا ةمئاق نمسض ميلعتلا ةنهم

ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا قا˘˘˘ح˘˘˘لإا .ة˘˘˘قا˘˘˘سشلا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ت˘˘لا ةرازو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئاد˘˘ت˘˘ب’ا

رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا

.تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لاو تا˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م˘˘لا

ن˘˘م˘˘سضت ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص صصي˘˘سصخ˘˘˘ت

رار˘غ ى˘ل˘ع ةذ˘تا˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘كسسلا

.يرئازجلا عمتجملا حئارسش يقاب
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بي˘سصن˘˘ت˘˘لا ر˘˘ثإا ، مز˘˘ع ة˘˘كر˘˘ح تع˘˘سضو
ةيسضرأا ، ةيروه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر˘ل ي˘م˘سسر˘لا
فدهت ،يروتسسدلاو يسسايسسلا حÓسصإÓل
ة˘˘ح˘˘سضاو ق˘˘ير˘˘˘ط ة˘˘˘طرا˘˘˘خ م˘˘˘سسر ى˘˘˘لإا

يطارقميدلا لاق˘ت˘نإ’ا را˘سسم لا˘م˘كت˘سس’
ة˘ي˘سضرأا تمد˘ق د˘قو .ة˘ي˘عر˘سشلا ل˘ظ ي˘ف
ت’Ó˘ت˘˘خ’ Ó˘˘سصف˘˘م ا˘˘ًسصي˘˘خ˘˘سشت مز˘˘ع
يناعي يذلا يرئازجلا يسسايسسلا ماظنلا
اهرهاظم ىلجتت ،ةقيمع ةيتاسسسسؤوم ةمزأا
اهتقاسس يتلا تارسشؤوملا نم ةعومجم يف
صسيئرلا ةنميهب ةيادب ،ةروكذملا ةكرحلا

،ةيئاسضقلاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع
ةفاسضإا ،ةريخأ’ا هذه ةيلÓقتسسا مادعناو
ل˘كب ة˘لءا˘سسم˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا با˘ي˘غ ى˘لإا
م˘كح˘ت ة˘ي˘لا˘كسشإا ى˘لإا ’و˘سصو ،ا˘ه˘عاو˘˘نأا
(يزاوملا نايكلا) ةيروتسسدلا ريغ ىوقلا
ءانب ّنأا مزع ىرتو .رارقلا ةعانسص يف
ديدجت» يسضت˘ق˘ي نو˘نا˘ق˘لاو لد˘ع˘لا ة˘لود
لا˘ج˘م˘لا ح˘ت˘˘ف˘˘ب ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا د˘˘ه˘˘سشم˘˘لا
ءاطعإ’ ةديدج ةيسسايسس بازحأا صسيسسأاتل
ي˘ف ر˘ي˘ثأا˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لا د˘يد˘ج˘لا ل˘ي˘˘ج˘˘لا

نم25 ةداملا قيبطتو ،ةلبقملا ةلحرملا
تانايكلا ىلع اميسس’ ً،اي˘ل˘ع˘ف رو˘ت˘سسد˘لا
طورسشلل اهتفلاخم تبث يتلا ةيسسايسسلا
نومسضم بسسح ىلوأا ةوطخك ،«ةينوناقلا
ا˘˘مأا .مز˘˘ع ةردا˘˘ب˘˘م ن˘˘م لوأ’ا رو˘˘ح˘˘م˘˘لا

روسصتلا هي˘ف ءا˘ج د˘ق˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا رو˘ح˘م˘لا
،مزع اهارت امك ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا

ن˘م ةو˘عد˘ب ل˘كسشت˘ت نأا ي˘غ˘ب˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو
ف˘ل˘ت˘خ˘م م˘سضتو ة˘يرو˘ه˘م˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر
لا˘غ˘سشأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا تارا˘ي˘ت˘لاو فا˘ي˘˘طأ’ا
ةسصسصختم تاسشرو حتف نمسضتت ةودنلا

حارتقاو روتسسدلا ة˘ع˘جار˘م ة˘لأا˘سسم لو˘ح
نيناوقلاب ةقلعتملا تاحÓسصإ’ا نم ةلمج
ىلع ةيسسايسسلا ةايحلل ةمظانلا ةيوسضعلا

،تا˘با˘خ˘ت˘ن’او باز˘حأ’ا ا˘نو˘نا˘ق ا˘˘ه˘˘سسأار
ةقلخأ’ عماج فرسش قاثيم حارتق’ ةفاسضإا
صصتخت و.ةيسسايسسلا ةايحلا

ّ
يتلا ةودنلا 

ةقبطلا فايطأا ىتسش نم نوكتت نأا بجي
،يندملا عمتج˘م˘لا ي˘ل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

نو˘نا˘ق˘لا ي˘ف ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘˘لاو ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لاو
رادسصإاب ،ةيباختن’ا مظ˘ن˘لاو يرو˘ت˘سسد˘لا

تادو˘سسمو ،رو˘ت˘سسد˘لا ة˘ع˘جار˘م ةدو˘˘سسم
ي˘ف ه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا ن˘ي˘ناو˘˘ق˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشم
قدا˘سصي ق˘حÓ˘مو ،قا˘ث˘ي˘مو ،تا˘ي˘˘سصو˘˘ت

نمو .ةيبلغأ’اب عماجلا ر˘م˘تؤو˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
لف˘كت˘ت ،ا˘ه˘لا˘م˘عأ’ ن˘سسح˘لا ر˘ي˘سسلا ل˘جأا
عيمج يلثممل عماج رمتؤوم ميظنتب ةودنلا
صسي˘ئر ه˘سسأار˘ت˘ي ة˘كرا˘˘سشم˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ةنجل هنع قثبنت ،هلثمي نم وأا ةيروهمجلا
فر˘سشلا قا˘ث˘ي˘مو تا˘ي˘سصو˘ت˘لا ة˘غا˘ي˘سصل
ةسصسصختم تاسشرو ءاسشنإاو ،يسسايسسلا
نوناقلا يف نيسصتخملاو ءاربخلا مسضت

ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا م˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
نم ثلاثلا  روحملا لسصف امك ً.ارسصح
يسسايسسلا حÓسصإÓل مزع ةكرح روسصت
نيماسضمو تاقلطنم يف  ،يروتسسدلاو
ثاد˘˘حإ’ ،ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘˘لا تا˘˘˘حÓ˘˘˘سصإ’ا
ريغ ىوقلاو دئابلا ماظنلا عم ةعيطقلا
نيناوق ىمسسأاب تثبع ي˘ت˘لا ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
ر˘ط˘˘سضي ا˘˘م ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

ّ
˘مد˘ع ى˘لإا ا˘ن

ةدوعلاو ،ةقي˘ل˘ف˘تو˘ب ر˘ي˘تا˘سسد˘ب فار˘ت˘ع’ا

رم روتسسد رخآا هرابتعاب6991 روتسسدل
كلذ˘ب و˘هو ،ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘ف˘˘ت˘˘سس’ا ر˘˘ب˘˘ع
ع˘˘جر˘˘م˘˘لاو قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن ل˘˘˘كسشي
نع ربعت ةيقيق˘ح ة˘يرو˘ت˘سسد تÓ˘يد˘ع˘ت˘ل
ل˘˘ك ن˘˘ع با˘˘غ ا˘˘م و˘˘˘هو ،بع˘˘˘سشلا ةدارإا
.ةقيلفتوب ده˘ع ي˘ف ة˘ي˘لا˘ت˘لا تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘سضم صضع˘˘˘˘ب «مز˘˘˘˘˘ع» تدروأاو
ةيولوأاك ةحرتقملا ةيروتسسدلا تÓيدعتلا

رارغ ىلع ،ةينطولا ةودنلا تايولوأا نم
لسصفلا أادبمل يلعفلاو يقيقحلا قيبطتلا
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘سسا صسير˘كتو ،تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘˘ب
اذه يف مزع ةيسضرأا تحرتقاو .ءاسضقلا
صسل˘ج˘م˘لا تا˘ي˘حÓ˘سص ع˘ي˘سسو˘˘ت دد˘˘سصلا
،هتيلÓقت˘سسا صسير˘كتو ءا˘سضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا
نييعتلا تا˘ي˘حÓ˘سص د˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘لإا ة˘فا˘سضإا
ه˘ت˘قÓ˘ع د˘يد˘ح˘تو ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا صسي˘ئر˘ل
ةد˘˘يد˘˘ج طور˘˘سش ع˘˘سضوو ،ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا˘˘ب
نسسلا ديدحت اه˘ن˘م ،بسصن˘م˘ل˘ل ح˘سشر˘ت˘ل˘ل

أاد˘ب˘م خ˘ي˘سسر˘ت ع˘م ،ح˘سشر˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘سصقأ’ا
ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘لا لد˘ب با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو ة˘˘ي˘˘با˘˘قر˘˘لا صسلا˘˘ج˘˘م˘˘˘لا
صسلج˘م˘لا ل˘ث˘م ة˘ل˘ق˘ت˘سسم˘لا ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا
ة˘ئ˘ي˘ه˘لاو ،نا˘˘سسن’ا قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
،هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا
يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’ا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا صسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

ثحبلل ينطولا صسلج˘م˘لا ،ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
تحرتقا امك ،تايجولو˘ن˘كت˘لاو ي˘م˘ل˘ع˘لا

ناملربلا لح ىلع صصيسصنتلا مزع ةكرح
ةيسضرأا نم عبارلا روحملا ددحو .هيتفرغب

حÓ˘سصإÓ˘ل ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لا تاو˘˘ط˘˘خ˘˘لا مز˘˘ع
صسم˘˘خ ي˘˘ف ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلاو يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

عورسشم ميدقتب أادبت ة˘ج˘ه˘ن˘م˘م تاو˘ط˘خ
يبعسشلا ءاتفتسسÓل يروتسسدلا ليدعتلا
ه˘ي˘ل˘ي ،ي˘لا˘ح˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا ة˘قدا˘سصم د˘ع˘ب
ةمظنملا ةي˘نو˘نا˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا ل˘يد˘ع˘ت
صسيركتب حمسسي امب ةيباختن’ا ةيلمعلل
ميدقت عم ةازاو˘م˘لا˘ب دا˘ي˘ح˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا

ناملربلل يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا عور˘سشم
تاباختنا مي˘ظ˘ن˘ت م˘ث ،ه˘ل˘ح ل˘ب˘ق ي˘لا˘ح˘لا
م˘ت˘ت˘خ˘ت ،ة˘ق˘ب˘سسم ة˘ي˘ل˘ح˘مو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت
،د˘يد˘ج˘لا نا˘م˘لر˘ب˘لا ي˘ت˘فر˘غ بي˘˘سصن˘˘ت˘˘ب
تاحÓسصإ’ا نم ىرخأا ة˘ل˘حر˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل
صسم˘ت ة˘ي˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لا

ّ
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م 

˘ما˘كحأÓ˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يو˘˘سضع˘˘لا
.ةديدجلا ةيروتسسدلا

جد رايلم3.1ـب تردق ةيلام ةمارغ عم ةذفان رهسشأا6 اهنم ارهسش81ـب نيدأا

هتبوقع دافنتسسا دعب ششارحلا نجسس رداغي باربر

نينثا موي لك ةيرودلا تابارسضإلا فانئتسسا ىلإا ةفاسضإلاب

يفناج51 و8 يموي شسرادملا لسشب نوددهي يئادتبلا روطلا ةذتاسسأا

6991 روتسسد ىلإا ةدوعلاب

يروتسسدلاو يسسايسسلا حÓسصإلا ةرسشابمل ةيسضرأا حرتقت مزع ةكرح

6 اهنم اسسبح ارهسش ةرسشع ةينامثب باربر دعسسأا لامعألا لجر ءاعبرألا سسمأا موي نم ةركبم ةعاسس يف دمحمأا يديسس ةمكحم تنادأا
 .لاومألا سسوؤور ةكرحب قلعتملا عيرسشتلا ةفلاخمو ةيمسسر تاررحم يف ريوزتلا ةمهتب ةذفان رهسشأا
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ديدح نب نيسسح دعاقتملا لارنجلا لقن
ىفسشتسسملا ىلإا ششارحلا نجسس نم

ى˘ف˘سشت˘سسم ى˘لإا ،د˘يد˘ح ن˘ب ن˘ي˘سسح ،د˘عا˘ق˘ت˘م˘لا لار˘ن˘ج˘لا ل˘ق˘ن
نجسس ةرادإا تناكو صصاخ حانج يف عسضو ثيح اسشاب ىفطسصم
تماق دق ،رهسشأا ةدع ذنم دعاقتملا لارنجلا دجاوتي نيأا ،صشارحلا
’و .ىفسشتسسملا ىلإا ةجرح ةلاح يف ،دعاقتملا ءاوللا لقنب
ريغ ،دعاقتملا لارنجلل ةيحسصلا ةيعسضولا ،دعب ،اديدحت فرعُي
نإاف ،رداسصملا صسفن بسسحبو.ةجرح هتلاح نأا تدكأا رداسصم نأا
مسسق لخاد ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘ب ن˘هار˘لا تقو˘لا ي˘ف د˘قر˘ي د˘يد˘ح ن˘ب
ناكو .يعرسشلا بطلا ةحلسصمب نوجسسلا ةرادإا ةطلسسل عسضخي
يام رهسش فسصتنم يف ،تقؤوملا صسبحلا هعاديإا مت دق ديدح نب
تايونعم فاعسضإا ةلواحم ةمهت هل تهجُو امدعب ،يسضاملا
h.¥ .صشيجلا

لافطأا و ءاسسنب نيقفرم اوناك /ةدكيكسس

لقلاب  رخآا ىلع شضبقلاو حورجب يباهرإا ةباسصإا
بقع،لقلاب صشيجلا دارفأا اهب ماق ةعسساو طيسشمت ةيلمع ترفسسأا

رسصانعلا صضعبل ةهوبسشم تاكرحت دوجو نع تامولعم دورو
يباهرإا ةباسصإا نع، لقلا ةيدلبب ليخدلا داو ةقطنمب ةيباهرإ’ا
غامدوب» وعدملاب رمأ’ا قلعتي و هيلع صضبقلا لبق حورجب
ةيباهرإ’ا تاعامجلاب قحتلا يذلا «صسيردإا» ىنكملا «صسايلإا

«صسنوي صشاولع» وهو يناث يباهرإا فيقوت مت امك،4991 ةنسس
ةنسس ةيباهرإ’ا تاعامج˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا يذ˘لا «بار˘تو˘بأا» ى˘ن˘كم˘لا

ءاسسن6 ةقفر اناك (2) نييباهرإ’ا ناف تامولعم بسسحو،7102

نانئمط’ا لجأا نم ىفسشتسسملا ىلإا مهلقن مت دقو،لافطأا7و
ةيقدنب عاجرتسسا ةي˘ل˘م˘ع˘لا تاذ لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك،م˘ه˘ت˘ح˘سص ى˘ل˘ع
عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘بو فو˘˘نو˘˘م˘˘ي˘˘سس عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لآا ف˘˘˘سصن

ةلسصاوتم ةيطيسشمتلا ةيلمعلا نأا رداسصملا تاذ تدكأاو،نيبراك
مهيلع صضوبقملا نأاو ةسصاخ باهرإ’ا اياقب ةقحÓم لجأا نم
يف مهاسست نأا اهنأاسش نم ةيمهأ’ا ةياغ يف تامولعم اومدق
.نييباهرإ’ا نم ةقطنملا ريهطت

M«ÉI HƒOjæÉQ

 ةليسسملاب شسبحلا نهر ديسضاعملا ةيدلب شسيئر عاديإا
مت هنأا ةقوثوم رداسصم نم ةعاسس رخآا ةديرج صسمأا ءاسسم تملع
ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا صسل˘ج˘˘م˘˘لا صسي˘˘ئر  ن˘˘م ل˘˘ك عاد˘˘يإا
ةلاكولا عرف صسيئر اذك و »م،صش» هبئان ةقفر »م،ب» ديسضاعملا
تقؤو˘م˘لا صسب˘ح˘لا ن˘هر»صس،ب» جارد د’وأا ةر˘ئاد˘ل ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا

4 مهنمسض نم ةيئاسضقلا ةباقرلا تحت نيرخآا نيمهتم5 عسضوو
ىدل قيقحتلا يسضاق فرط نم ةيد˘ل˘ب˘لا˘ب ف˘ظو˘مو ن˘ي˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
     .داسسفلا ةمهتب  ةليسسملا ةي’و ةعلسضلا مامح ةمكحم
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تاراطإا اذكو ةدكيكصس ةيلو ىلإا لوح يذلا ةلودلا كÓمأل قباصسلا ريدملا ةبانع ةيلو نمأل ةيداصصتقلا ةفرغلا تعدتصسا
ةميقل يقري ل ادج يزمر غلبمب رفاحملاب ءاهبلا ةماقإل تصصصصخ يتلا ةحاصسملا نع لزانتلا فلمب ةقÓع مهل حلاصصم ءاصسؤورو

فلآا53 دودح نع اهنم عبرملا رتملا لقي ل يتلاو ةبانع  ةنيدم طصسول يصضارألا ططخم  نمصض لخدت يتلا ةيقيقحلا ضضرألا

.يرئازج رانيد فلأا04 ةياغ ىلإا رانيد

¯ HƒS°©ÉOI aà«ëá

تدروأا يتلا رداشصملا بشسحو
ةلودلا كÓمأا حلاشصم نإاف ربخلا
صضرألا نع لزانتلا دقع تمتأا
غلبمب ةبيلط نيدلا ءاهب ةدئافل

رتم˘ل˘ل جد0002 زواجت˘ي م˘ل
تاذ بشسح رر˘ب د˘˘قو .ع˘˘بر˘˘م˘˘لا
وأا نيلوؤوشسملا عيمج رداشصملا
عيبلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا

حلاشصملا عيم˘ج ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع
ةبانع˘ب ة˘لود˘لا كÓ˘مأل ة˘ع˘با˘ت˘لا
مهيقلت ىلع ءانب ةيلمعلا مامتإا
ةماعلا ةيريدم˘لا ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
نم مه˘ت˘ح˘ت ة˘ي˘ن˘طو˘لا كÓ˘مأÓ˘ل

ليه˘شست ةرور˘شض ى˘ل˘ع ا˘ه˘لÓ˘خ
ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘ي˘˘م˘˘ج
دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م˘˘˘˘˘شض ي˘˘˘˘˘شضارألا
نمثلا صضيفخت اذكو رامثتشسلا

متي وأا عابت يتلا ىوتشسملا نع
رتملا نمث باشستحا هلÓخ نم
لخدتو ةقطنملا بشسح عبرملا
نع اهتحاشسم ديزت يتلا صضرألا
ن˘˘م˘˘˘شض تارا˘˘˘ت˘˘˘كه ة˘˘˘ع˘˘˘برألا

طشسول يشضارألا لغشش ططخم
ةعطق نمث لقي لو ةبانع ةنيدم
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب بشسح صضرألا
كÓمأا حلاشصم فرط نم عبتملا

را˘ن˘يد ف˘لأا04 ن˘ع ة˘لود˘لا
ىلإا هشضفخ مت نيح يف يرئازج

لعج ام وهو طقف جد0002
لخدتل ارخؤوم ر˘ج˘ف˘ت˘ت ة˘ي˘شضق˘لا

امدعب ةينمألا تاقيقحتلا قاور
ةبي˘ل˘ط ن˘يد˘لا ءا˘ه˘ب ف˘ي˘قو˘ت م˘ت
ي˘ف ة˘ق˘ي˘م˘ع تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘˘فو
تاشسشسؤوملاو هتاكلت˘م˘م ع˘ي˘م˘ج
ةبانع ةيلوب اهريدي ناك يتلا

لزانتلا ةيشضق وفطتل اهجراخو
ءاهبلا ةماقإا زاجنإا ةحاشسم نع
ةدع لزانتلا د˘ق˘ع با˘شش ا˘مد˘ع˘ب
صضف˘˘خ بب˘˘˘شس ن˘˘˘ع تلؤوا˘˘˘شست
بشسح هيف غلابم لكششب غلبملا

.ةينمألا تاهجلا تاذ
انمازت ةيشضقلا فلم رجفت يتأايو
دق تناك يتلا تاقيقحتلا  عم
ثحبلا ةقرف ح˘لا˘شصم ا˘ه˘تر˘ششا˘ب
قيقحتلا ةبانع ةيلول يرحتلاو
دوقع نم تادافتشسلا عيمج يف
اهرثإا ىلع مت ثيح رامثتشسلا
اولشصحت نيرمث˘ت˘شسم ءا˘عد˘ت˘شسا
زا˘ج˘نإا ى˘ل˘ع ى˘لوألا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب

مدعنت قطانمب جاربأا وأا تارامع
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تا˘ف˘شصاو˘˘م˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب

ة˘شصا˘خ ة˘ي˘لا˘ع ي˘نا˘ب˘م  زا˘ج˘˘نإل

مقر ينطولا قيرطلا نم برقلاب

ةيلو وأا لاحرب وحن يدؤوملا44

.ةدكيكشس

لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا

اهباحشصأا دجاوتي يتلا عيراششملا

تاقيقحتلا نمشض صسبحلا نهر

.داشسفلاب ةشصاخلا

ة˘لود˘لا كÓ˘مأا ر˘يد˘˘م نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع

˘˘ما˘˘مأا ل˘˘ث˘˘م د˘˘ق نا˘˘ك ق˘˘˘با˘˘˘شسلا

راطإا يف ةبانعب نمألا حلاشصم

نع لزانتلا ةيشضق لوح قيقحتلا

ي˘˘شضارأÓ˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت ة˘˘˘حا˘˘˘شسم

ةدرابلا ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

نئاجعلل عمجم بحاشص حلاشصل

ىلع لشصحت يذلا رمع نب رمع

صضرألا ةعيبط عم ىفانتي دقع

ثÓ˘˘ث ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘˘لا

ةلودلا كÓمأا ،ةحÓفلا تايريدم

ل˘م˘ح˘تو يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘لاو

نيقباشس ةلو ةثÓ˘ث˘ل تا˘ع˘ي˘قو˘ت

ايلاح دجاوت˘م˘لا يزا˘غ˘لا˘ب ة˘ياد˘ب

د˘يد˘ن˘شص ي˘لاو˘لا م˘ث ن˘˘ج˘˘شسلا˘˘ب

يذلا ينا˘مÓ˘شس ي˘لاو˘لا ار˘ي˘خأاو

بشصن˘م˘لا ن˘م ه˘ما˘˘ه˘˘م تي˘˘ه˘˘نأا

ةدع ذنم صسادرموب ةيلوب لوألا

ا˘يا˘شضق ي˘ف ه˘˘عو˘˘ل˘˘شضل ر˘˘ه˘˘ششأا

ن˘يذ˘فا˘˘ن صصا˘˘خ˘˘ششأا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت

مهت˘ب صسب˘ح˘لا ن˘هر ن˘يد˘جاو˘ت˘م

.داشسفلا

¯ S°∏«º.±

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘ح˘˘تلا صسي˘˘˘ئر قد
صضاير ،بابششلا نير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل

ببشسب ر˘ط˘خ˘لا صسو˘قا˘ن ،ة˘كن˘ط
اهششيعت يتلا ةبعشصلا ةيعشضولا
لاغششألا لاجم يف تاشسشسؤوملا
نأا ىلإا اريششم ،ءانبلاو ةيمومعلا

ءاول تحت ةيوشضنم ةكرشش004
ة˘ي˘لا˘م ا˘فور˘ظ صشي˘ع˘˘ت دا˘˘ح˘˘تلا

تاقفشصلا ديمجت ببشسب ةبعشص
ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ةر˘ت˘ف ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط
.عيراششملا نم اهتدافتشسا مدعو

تا˘ح˘ير˘شصت ي˘˘ف ة˘˘كن˘˘ط لا˘˘قو

تا˘˘كر˘˘ششلا هذ˘˘ه نإا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘شص

ن˘م ا˘ق˘با˘شس تدا˘ف˘ت˘شسا ا˘مد˘ع˘بو

ةينوناقلا تازايتملا نم ةلمج

02 ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘كم˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع

بغرت ،تاق˘ف˘شصلا ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب

03 ىلإا ةبشسنلا عفر يف مويلا

دومج˘لا ة˘لا˘ح ل˘ظ ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب

ينطولا داشصتقلا ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لا

.ي˘ب˘ع˘ششلا كار˘ح˘لا ةر˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ

ين˘طو˘لا دا˘ح˘تلا صسي˘ئر دد˘ششو

ى˘ل˘ع ،با˘ب˘ششلا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘شسم˘ل˘ل

ن˘˘م ءلؤو˘˘ه ن˘˘ي˘˘كم˘˘˘ت ةرور˘˘˘شض
تقو عرشسأا يف ةديدج عيراششم
ةر˘ي˘˘خألا هذ˘˘ه ر˘˘ه˘˘ششت ل ى˘˘ت˘˘ح
باخت˘نا د˘ع˘ب ة˘شصا˘خ ،ا˘ه˘شسÓ˘فإا

يف ادكؤوم ،دÓبلل ديدج صسيئر
ر˘ب˘ع ا˘هدد˘ع نأا ه˘شسف˘ن قا˘ي˘˘شسلا
رد˘ق˘ي مو˘ي˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا بار˘˘ت˘˘لا
رار˘ق ة˘كن˘ط ن˘م˘ث ا˘م˘ك.فلآلا˘ب
صضور˘˘ق˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ح˘˘˘لا ع˘˘˘فر
ةليط ةدمجم تيقب يتلا ةيكنبلا

ةدو˘˘ع لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘ه˘˘ششأا ةد˘˘ع
،صضورقلا ةشسارد ناجل عامتجا

نأا مغر ،كون˘ب˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع

معد صضورق صسمي مل ديمجتلا
ىربكلا صضورقلا امنإاو بابششلا
ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ بشسحو .ط˘ق˘ف
و˘˘ه ي˘˘شسا˘˘شسألا ل˘˘كششم˘˘لا نإا˘˘ف
ن˘ي˘لوؤو˘شسم˘لاو تارا˘طإلا فو˘خ
بايغو عيقوتلا نم كونبلا يف
ةدو˘ع بج˘ي» ا˘حر˘˘شصم ،ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا
كنب˘لاو ر˘م˘ث˘ت˘شسم˘لا ن˘ي˘ب ة˘ق˘ث˘لا

ع˘م ،نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت نا˘م˘شضو
ليقارعلا عفرو ةنورمب لماعتلا
داشصتقلا د˘ه˘ششي ى˘ت˘ح ة˘يرادإلا
و˘˘م˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

.«روطتلاو

يزمر غلبمب ةبيلط نيدلا ءاهبل ةيراقعلا ةيقرتلا ءانبل ضضرأا عيب فلم حتف ةيفلخ ىلع

يعدتصست ةبانع نمأل ةيداصصتقلا ةقرفلا
قيقحتلل ةلودلا كÓمأاب تاراطإاو قباصسلا ريدملا

ةيكنبلا ضضورقلا نع رظحلا عفر مغر

سسÓفإلاب ةددهم ةيمومعلا لاغصشألا لاجم يف ةطصشانلا تاكرصشلا تائم
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قر˘˘شش تازا˘˘ج˘˘نإلا ر˘˘يد˘˘م د˘˘˘كأا

دود˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا˘˘ب

يدرولا«،ىربكلا تÓيو˘ح˘ت˘لاو

هلوزن لÓخ «فيرششلا يلع نب

ف˘ي˘شض» ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع ا˘ف˘˘ي˘˘شض

ر˘ي˘ثأا ر˘ب˘ع ثب˘ي يذ˘لا «حا˘ب˘شصلا

ةبشسن نأا ىلوألا ةيعاذإلا ةانقلا

ىوتشسملا ىلع دودشسلا ءÓتما

.ةئاملاب46 ـب تردق ينطولا

نأا˘ب ،ف˘ير˘ششلا ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب لا˘˘قو

نم فلتخت دودشسلا ءÓتما ةبشسن

ةب˘شسن˘لا˘ب˘ف ،ىر˘خأا ى˘لإا ة˘ق˘ط˘ن˘م

08 تغلب دلبلل ةيقرششلا ةيحانلل
تغلبف دÓبلا طشسو امأا ،ةئاملاب

ةهجلا امنيب ،ةئاملاب06 يلاوح
ءÓتما ة˘ب˘شسن ترد˘ق˘ف ة˘ي˘بر˘غ˘لا

كلذو ةئام˘لا˘ب05 ـب دود˘˘˘˘شسلا
نأا˘م˘طو .را˘ط˘˘مألا ح˘˘شش بب˘˘شسب

ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا حا˘˘ب˘˘شصلا ف˘˘ي˘˘شض
لÓخ نم بورششلا ءاملا ةرفوب

يذ˘لا دود˘شسلا لÓ˘غ˘ت˘شسا م˘ج˘˘ح

يف ادشس08 لامجإا اهددع غلبي

08 يلاوح يأا لÓغتشسلا راطإا
نإاف يلاتلابو ،بعكم رتم رايلم

ةد˘˘م˘˘ل ي˘˘ف˘˘كي نوز˘˘خ˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه
صصو˘شصخ˘بو.ف˘شصنو ن˘ي˘ت˘˘ن˘˘شس
رو˘˘ط ي˘˘ف ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا دود˘˘˘شسلا
ة˘لا˘كو˘لا ل˘ث˘˘م˘˘م لا˘˘ق زا˘˘ج˘˘نإلا

6 ا˘هدد˘ع نأا دود˘شسل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ة˘˘فور˘˘خو˘˘ب د˘˘˘شس ي˘˘˘هو دود˘˘˘شس
لاغششألا يهتنت فراطلا ةيلوب

ةرد˘ج د˘˘شس،0202 ة˘ن˘شس ه˘ب
هب يهتنتشس يذلا صسارهأا قوشسب

دشس،1202 ة˘ياد˘ب لا˘غ˘ششألا
هب لاغششألا يهتنت ةنتابب ةنيزوب

وزو يزيت ةيلوبو،0202 ةنشس
ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘ت ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا قو˘˘شس د˘˘شس

ةفاشضإلاب1202 ةيادب هلاغششأا
يذ˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘خ يد˘ي˘شس د˘˘شس ى˘˘لإا

،9102 يف لاغششألا هب تقلطنا
تقلطنا يذلا ديدحوب دشس اذكو

ةيلوب9102 ي˘ف ه˘لا˘غ˘ششأا
نم ةهجوملا هايملا نعو.ةبانع
ي˘˘˘˘شضارألا ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘شسل دود˘˘˘˘شسلا
لا˘ق ،ة˘ن˘شسلا هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

007 ـب ردق˘ت ا˘ه˘نأا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا
نم رثكأاو ،بع˘كم ر˘ت˘م نو˘ي˘ل˘م
هايمل ةهجوم بعكم رتم رايلم
تايلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع بر˘ششلا
.نطولا

ةئاملاب46 تغلب ينطولا ىوتصسملا ىلع دودصسلا ءÓتما ةبصسن

طقف فصصنو نيتنصسل يفكي رئازجلا يف هايملا نوزخم

ةدقعملا ةيرادإلا تاءارجإلا نم ليلقتلل

تاءارجإا نع جرفت يلاعلا ميلعتلا ةرازو

نيثحابلا ةذتاصسألا ةيقرتل ةصصاخ
ةكرتششم ةميلعت نع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تفششك

يف ةخرؤوم ةيلاملا ةرازوو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةريدملا عم

ةذتاشسألا ةيقرت˘ب ل˘ف˘كت˘لا تا˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح طرا˘ف˘لا ر˘ب˘م˘شسيد32

نيمئادلا نيثحابلا ةذتاشسألاو نييعماجلا نييئافششتشسلا نيثحابلا

ليوحتلل صصيخرتلا مت ثي˘ح ،ي˘لا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ل ن˘ي˘ع˘با˘ت˘لا

ماكحأا قيبطت راطإا يفو .مهتيقرتل ةذتاشسألا بشصانمل يئاقلتلا

ةقلعتملا6002 توأا2 يف ةخرؤوملا20-6002 مقر ةميلعتلا

تارادإلاو تا˘شسشسؤو˘م˘لا عا˘ط˘ق ي˘ف ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا ة˘ن˘ل˘ق˘ع˘ب

نيفظوملا ةيقرت لاج˘م ي˘ف ة˘ي˘ل˘شضفألا ح˘ن˘م˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ةديدج ةيلام بشصانم ثادحإا نع اشضوع ةيلاملا بشصانملا ليوحتل

اهشضرفي يتلا يجوغاديبلا ريطأاتلا تابلطتمل ةباجتشسلا دشصقو

، يلاعلا ميلعتلا ى˘ل˘ع ر˘م˘ت˘شسم˘لاو د˘ياز˘ت˘م˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا بل˘ط˘لا

ةرازو نم ةقفاومبو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا تشصخر

لÓخ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو عم قيشسنتلاب ةيلاملا

بشصانملل يئاقلتلا ليوح˘ت˘لا˘ب0202،1202،2202 تاونشس

نييعماجلا نييئافششتشسلا نيثحابلا ةذتاشسألا فرط نم ةلوغششملا

يلاوتلا ىلع نيعشضاخلا وأا ةيقرتلاب نيينعملا نيثحابلا ةذتاشسألاو

يام3 يف خرؤوملا80-921 مقر يذيفنتلا موشسرملا ماكحأل

ثحابلا ذاتشسألاب صصاخلا ي˘شسا˘شسألا نو˘نا˘ق˘لا ن˘م˘شضت˘م˘لا8002

خرؤوملا80-031 مقر يذيفنتلا موشسرملاو يعماجلا يئافششتشسلا

ذاتشسألاب صصاخلا يشساشسألا نوناقلا نمشضتملا8002 يام3 يف

ةايحلل لاعف رييشست نامشضو ثحبلا تاردق معد دشصقو .ثحابلا

ةميلعتلا هذه ماكحأاب لمعلا عشسوي نيمئاد˘لا ن˘ي˘ث˘حا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ه˘م˘لا

يذيفنتلا موشسرملا ماكحأل نيعشضاخلا نيمئادلا نيثحابلا لمششتل

نوناقلا نمشضتملاو8002 يام3 يف رداشصلا80-131 مقر

يئاقلتلا ليوحتلا اذ˘ه م˘ت˘يو .م˘ئاد˘لا ثحا˘ب˘لا˘ب صصا˘خ˘لا ي˘شسا˘شسألا

يلاملا بقارملا نم رششؤويو ينعملا فرشصلاب رمألا نم ررقمب

اقباشس ةلوغششملا مهبشصانمل لاكششإلا صسفنب ثدحلا ىلإا يدؤويو

نأا رداشصم تلقنو .ةيقرتلا نم اودافتشسا نيذلا نيينعملا فرط نم

ةذتاشسألا ني˘ب ة˘ي˘لا˘م˘لا بشصا˘ن˘م˘لا ل˘يو˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م فد˘ه˘لا

لÓخ ةديدج بشصانم حتف صضوع ةيقرتلل ةشصشصخملا نيثحابلاو

د˘يد˘ج بشصن˘م ح˘ت˘ف˘ي نأا صضو˘ع ى˘ن˘ع˘م˘˘ب0202-2202 ةرتفلا

تمت رخآا ذاتشسأاب هشضيوعت متي ىلعأا ةبترل هتيقرت مت يذلا ذاتشسأÓل

تقولا حبر وه ديحولا فدهلا نأا املع ،هنم ىلعأا ةبترل هتيقرت

.ةيرادإلا تاءارجإلا نم ليلقتلاو
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تاهجلا نع ردصصت تارارقلا هذه لثم نإا تلاق

ةيمصسرلاو ةيموكحلا

ةبلطلا ةحنم عفر ربخ بذكت «سسانكلا»

تاعئاصشلاب اهفصصتو
ىلع هلوادت متي ام يلاعلا ميلعتلا ةذتاشسأل ينطولا صسلجملا بذك

قشسنملا حيرشصت ربخ لوح ،يعامتجلا لشصاوتلا تاشصنم ىوتشسم

هباشسح ىلع طÓيم ظيفحلا دبع روتكدلا «صسانكلا«ـل ينطولا

تادايز دوجوب ، «كوبشسيا˘ف» ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع

يفناج رهشش نم ةيادب ةبلطلل ةيعماجلا ةحنملا يف ةبقترم ةريبك

ميلعتلا ةذتاشسأل ينطولا صسلجملل ينطولا قشسنملا لاقو.يراجلا

ربع هرششن هل نايب يف طÓيم ظيفحلا دبع «صسانكلا» يلاعلا

«كوبشسياف» يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع ةشصاخلا هتحفشص

ةدعل ،ابذك انيلإا بوشسنملا ربخلا اذه Óيشصفتو ةلمج بذكن نحن»

ىلع عÓطلا عيمجل˘ل ن˘كم˘ي ه˘نأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘تو تارا˘ب˘ت˘عاو با˘ب˘شسأا

حيرشصت يأا دجوي ل نيأا ،يعامتجلا لشصاوتلا عقوم ىلع انباشسح

تاهجلا نع ردشصت تارارقلا هذه لثم هنأا امك ،ليبقلا اذه نم انل

ةذتاشسأل ةباقن لثمن نحن » طÓيم فاشضأاو .«ةيمشسرلا ةيموكحلا

،ةيروهمجلا صسيئر نأا امك ،يبÓط ميظنت انشسلو ،يلاعلا ميلعتلا

نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ى˘لوأا

اذ˘ه ن˘م تا˘ف˘ل˘م ي˘ف ل˘شصف˘ل˘ل ل˘هؤو˘م˘˘لا و˘˘هو ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ةذ˘˘تا˘˘شسأا

ةيعماجلا ةحنملا عفرل جيورتلا مت هنأا ىلإا ةراششإلا ردجت .«ليبقلا

تاباشسح يف  غلبملا اذه لخدي نأا ىلع نيرهشش لك جد0006 ىلإا

نم ءادتبا ذيفنتلا زيح رارقلا لوخد عم يفناج52 موي ةبلطلا

.يراجلا يفناج5  موي
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ةعاصس رخآإ
Akher Saâ

4Gdîª«ù¢ 20LÉfØ» 0202Gd©óO2785ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

ةنصسلأ سسأأر ةبصسانمب ةينمأأ ةلمح لÓخ

 ةدكيكصسب صصاخصشأإ9 فيقوت
نمأا حلاصصم تماق ، ةديدجلا ةيدÓيملا ةنصسلا ت’افتحا عم اننمازت

ةنيدم ىوتصسم ىلع  ةيطرصش ةينمأا ةيلمع ميظنتب ، ةدكيكصس ةي’و

ح˘˘بار،ي˘˘تاذ˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا،فاز˘˘فز˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأا تصسم ثي˘˘˘ح،ةد˘˘˘كي˘˘˘كصس

نمأ’ا عاطق ، نماثلا يرصضحلا نمأ’ا عاطق ، ةنمارزلا،طاطيب

ةيداملا لئاصسولا ةفاك اهل ترخصس  ةيلمعلا ، عصساتلا يرصضحلا

قر˘ف˘لا و ح˘لا˘صصم˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ما˘˘ح˘˘قإا م˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لاو

ةينمأا زجاوح ةماقإا يف دصسجت ينمأ’ا ططخملا   .ةصصصصختملا

ةعصساو ةمهادم ةيلمع ميظنت ىلإا ةفاصضإا ، سشيتفتو ةبقارم طاقنو

سصا˘خ˘صشأ’ا ا˘هدا˘تر˘ي ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا و ن˘كا˘مأ’ا تل˘˘م˘˘صش قا˘˘ط˘˘ن˘˘لا

و ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا و مو˘م˘صسلا ج˘يور˘ت ي˘ف نو˘هو˘ب˘˘صشم˘˘لا

رورم ثداوح فرعت يتلا ءادوصسلا طاقنلا ىلإا ةفاصضإ’اب تاقرصسلا

سصاخصشأا9 فيقوت نع ةيلمعلا ترفصسأا و. ةفيثك ةيرورم ةكرح و

مت امك، عيبلا سضرغل  ةيلقعلا تارثؤوملا ةزايح اياصضق يف اوطروت

ريغلا كلمل يدمعلا ميطحتلا ةيصضق يف طروتم سصخصش فيقوت

ةيئاصضق رماوأا ذيفنت  لحم سصاخصشأا فيقوت و، ةقرصسلا ةلواحمو

سضيبأا حÓصس لمح ةيصضق يف طروت رخآا سصخصش فيقوت عم،

نم ةيلمعلا تنكم و. يعرصش رربم نود ريبكلا مجحلا نم  روظحم

نم رثكأا ةبقارمو طيقنت و،نيلاباغيرب ءاود نم ةلوصسبك041زجح

زجح و. ةيرورم ةفلاخم94 ، حنج60 ريرحت عم ةبكرم0551

. ماعلا قيرطلا يف يعرصش ريغ عيب طاقن ةدع يف علصس
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لمع ثداح يف لتق /ةدكيكصس

ةمصصاعلاب صسهد ةثداح ةيحصض يطرصش نامثج عييصشت
ديهصش نامثج بيهم وج يف رهظلا ةÓصص دعب ءاثÓثلا موي عيصش

ةربقمب ريخأ’ا هاوثم ىلإا ،  سشرطل نيصسح ةطرصشلا نوع بجاولا

ريدم مهصسأار ىلع ديقفلا ءÓمز و ةطرصشلا تاوق روصضحب ةلفلف

ينطولا نمأÓل ماعلا ريدملا ديصسلا نع Óثمم ةيئاصضقلا ةطرصشلا

ةي’و نمأا سسيئر  و قرصشلاب ةطرصشلل يوهجلا سشتفملا  اذكو

دارفأا لك و هلهأاو ديقفلا ءاقدصصأ’ ءازعلا اومدق نيذلا ، ةدكيكصس

رئازجلا ةي’و نمأاب لمعي ةنصس62 رمعلا نم غلبي  موحرملا . هتلئاع

ينهملا هبجاو ءادآا ءانثأا ثداح رثإا9102 ربمصسيد03 ةليل يفوت

 ، ةمصصاعلاب ةطرصشلل زجاح يف ةرايصس هتصسهد ثيح
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جيريرعوب جرب

نيترايصس نيب  مإدطصصإ يف نيباصصم ةعبصس
05و نيماعلا نيب مهرامعأا سصاخصشأا ةعبصس سسمأا لوأا ءاصسم بيصصأا

رثإا ريط˘خ رور˘م ثدا˘ح ي˘ف ةرو˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘م تا˘با˘صصإا˘ب ة˘ن˘صس

ىمصسملا ناكملاب67 مقر ينطولا قيرطلاب نيترايصس نيب مادطصصا

جر˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘م˘˘˘˘صش ور˘˘˘˘مز جر˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب  سصف˘˘˘˘حو˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘طاو˘˘˘˘صس

ني˘ع˘ب ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘صسإ’ا م˘ه˘ل تمد˘ق نو˘با˘صصم˘لا   ج˘ير˘ير˘عو˘ب

ةدايع ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم لبق نم مهؤوÓجإا متو  ناكملا

حلاصصم تلجصسو اذه ةلوهجم بابصسأ’ا ىقبت اميف ةرومز جرب

رهصشلا نم92و62 نيب ةدتمملا ةرتفلا لÓخ ةيندملا ةيامحلا

42 تفلخ ةقرفتم ةيرورم ثداوح (71)   ةي’ولا مليقإا ربع يراجلا

نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا مهل  تمدق اياحصضلا لك ،   اباصصم

. ةبيرقلا ةيئافصشتصسإ’ا حلاصصملا فلتخم ىلإا  مهؤوÓجإا متو ناكملا
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جيريرعوب جرب

  ةوانصسحب يحÓف رإرج همدصص عيصضر ةافو
ثداح يف ناكملا نيعب هفتح رمعلا نم لوأ’ا ماعلا يف عيصضر يقل

د’وأاب ةفايصسلا ةيرقب يحÓف رارج  همدصص  نأا دعب تيمم رورم

ةيحصضلا جيريرعوب جرب قرصش ةرئاد  ةوانصسح ةيدلبل ةعباتلا يدهم

ظفح ةحلصصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم فرط نم هؤوÓجإا مت

جر˘ب  ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع˘ب يد˘يزو˘ب ر˘صضخ˘ل ى˘ف˘˘صشت˘˘صسم˘˘ب ثث˘˘ج˘˘لا

تناك ةلفاح فارحنا رثإا نيرخآا اصصخصش91 بيصصأاو اذه  جيريرعوب

ىمصسملا ناكملاب24 مقر يئ’ولا قيرطلا ىوتصسم ىلع مهلقت

ةمصصاعل يقرصشلا بونج˘لا˘ب ة˘ع˘قاو˘لا تي˘ع˘ل˘ق˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘خÓ˘صشلا

نإاف ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ بصسحو .ة˘ي’و˘لا

رغاصصأا مدقلا ةركل ريدغلا جرب لامآا قيرف ىلإا نومتني نيباصصملا

م˘ه˘تا˘با˘صصإا برد˘م˘لا و ا˘ب˘˘ع’81 م˘ه˘ن˘م ة˘ن˘˘صس41 ن˘م ل˘˘قأا

نا˘كم˘لا ن˘ي˘ع ي˘ف ة˘ي˘لوأ’ا تا˘فا˘ع˘˘صسإ’ا م˘˘ه˘˘ل  تمد˘˘ق   ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ

ةصسÓيغ ةدايع ىلإا  حلاصصملا تاذ لبق نم مهؤوÓجإا  متو
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ع˘م˘قو ة˘با˘قر˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ن˘كم˘ت

ةراجتلا ةيريدمل نيعباتلا سشغلا

ةربتعم ةيمك زجح نم لجيجب

ةدصسا˘ف˘لا ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م

ةي’ولا ةمصصاع نم لكب كلذو

ةيروصصنم ةمايز ةنيدمو لجيج

بصسحو . ةي’ولا ةمصصاع برغ

لجيجب ةراجت˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل نا˘ي˘ب

اونكمت ةريخأ’ا هذه رصصانع نإاف

نم ددعل ةب˘قار˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ

ن˘م ل˘كب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘˘لا

ة˘˘ما˘˘يزو ل˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب

ة˘ي˘م˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘صصن˘˘م

ءا˘صضي˘ب˘لا مو˘ح˘ل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م

ةصضورعم تناك ي˘ت˘لا ةد˘صسا˘ف˘لا

نأا نود تÓحملا نم ددعب عيبلل

ةبولطملا عيبلا طورصش يفوتصست

ي˘ت˘لا مو˘ح˘ل˘لا ة˘ي˘م˘ك ترد˘قو ،

ةيلمعلا هذه يف اهترداصصم تمت

ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م نا˘˘ي˘˘ب بصسح

ةعبرأا ن˘ع ل˘ق˘ي’ ا˘م˘ب ل˘ج˘ي˘ج˘ب

اهنم راطنقلا فصصنو  ريطانق

جاجدلا ءاصشحأا نم غلك04 وحن

. ةد˘˘صسا˘˘ف˘˘لا ي˘˘˘مور˘˘˘لا كيد˘˘˘لاو

تÓ˘ح˘م˘لا با˘ح˘صصأ’ ته˘˘جوو

ةيمكلا هذه طبصض اهب مت يتلا

ءاصضيبلا موحل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا

ر˘˘ي˘˘غ مو˘˘ح˘˘˘ل سضر˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت

ةي˘ح˘صصلا طور˘صشل˘ل ة˘ي˘فو˘ت˘صسم
خيرات˘ل ا˘ه˘ل˘م˘ح مد˘ع لÓ˘خ ن˘م
ة˘ي˘حÓ˘صصلا ة˘يا˘ه˘ن اذ˘كو ح˘بذ˘لا
م˘ت˘خ˘ل ا˘هدا˘˘ق˘˘ت˘˘فا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإا
نأاو ا˘م˘ل˘ع ير˘ط˘ي˘ب˘لا بي˘ب˘˘ط˘˘لا
تطبصض يتلا لاحملا باحصصأا
ر˘ير˘ح˘ت تم˘ت مو˘ح˘ل˘لا هذ˘ه ا˘ه˘˘ب
اد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت م˘˘هد˘˘صض ر˘˘صضا˘˘˘ح˘˘˘م
م˘تو . ة˘لاد˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘صضر˘ع˘ل
ةزو˘ج˘ح˘م˘لا مو˘ح˘ل˘˘لا ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت

امئاد ةراجتلا ةيريدم نايب بصسح
ةقطنمب تاناويحلا ةقيدح ىلإا
هذه نأاو ا˘م˘ل˘ع ة˘ناو˘ع˘لا˘ب ورد˘نأا
موحل˘لا ن˘م ةر˘ب˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘م˘كلا
اهعون نم ةيناثلا دعت ةدصسافلا
يتلا نزولا ثيح نم ىرحأ’اب وأا

لجيج ةي’و ميلقإاب اهزجح متي

طقف نيريخأ’ا نيرهصشلا لÓخ

ةلثامم ةيم˘ك ط˘ب˘صض م˘ت ا˘مد˘ع˘ب

تايلمع يف ةليلق عيباصسأا لبق

يت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م دد˘ع˘ل م˘هد

ةدصساف موحلل اهعيب يف هبتصشي

طور˘˘صشل ة˘˘ي˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘صسم ر˘˘˘ي˘˘˘غو

حبذم اهنمو ةيحصصلا ةمÓصسلا

ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ي˘عر˘صش ر˘ي˘غ

ةربتعم ةيمك ىلع هب رثع يذلاو

دحأا ماق امدعب موحللا هذه نم

اديهمت هب اهنيزختب سصاخصشأ’ا

تÓ˘ح˘م˘لا  ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت˘˘ل

˘مو˘ح˘ل ع˘ي˘ب ي˘ف ة˘صصصصخ˘ت˘م˘˘لا

. نجاودلا
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ىلإا دوع˘ت ة˘ي˘صضق˘لا هذ˘ه ع˘ئا˘قو

امدنع،60/11/8102 خ˘يرا˘˘ت
ناذ˘ل˘لا ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘˘لا نا˘˘ك
ديبع نيع ةنيدم نم ناردحني
دحأاب نيرهاصس ،ةنيطنصسق ةي’وب
ةدو˘جو˘م˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ي˘هÓ˘˘م˘˘لا
ل˘ب˘ق ،ي˘ل˘ع د’وأا ما˘م˘ح ة˘ير˘ق˘ب
سسار˘ح فر˘ط ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘جار˘˘خإا
ا˘˘م˘˘هر˘˘كصس بب˘˘صسب ى˘˘ه˘˘ل˘˘˘م˘˘˘لا
نم ةريبك ةيمك امهلوانت  دعب
كانهو ،ةيلوحكلا تا˘بور˘صشم˘لا
نا˘ك يذ˘لا ة˘ي˘ح˘صضلا˘ب ا˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
هنم ابلط نيأا » رادورف» لغتصشي
يتانزلا يداو ةنيدم ىلإا امهلقن
امهنم بلط امهلوصصو دنعو ،
كلذ ا˘صضفر ا˘م˘ه˘˘نأا ’إا لوز˘˘ن˘˘لا

ةنيدم ىلإا امهلاصصيإا هنم ابلطو
ادكؤوم سضفر هنكل ديبع نيع
ز˘جا˘ح˘لا ما˘مأا ا˘م˘ه˘˘لاز˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع
ةيدلب جرخمب دجاوتملا  ينمأ’ا

ه˘صضفر ا˘م و˘هو ، ي˘˘تا˘˘نز˘˘لا داو
ىلع هبرصضب اماق ناذللا ةانجلا

قنخلاو  هجولاو سسأارلا ىوتصسم
د˘˘ع˘˘بو ، ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لا قرا˘˘ف ى˘˘ت˘˘˘ح
اعصضو امهتم˘ير˘ج˘ل ا˘م˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ي˘ف˘ل˘خ˘لا د˘ع˘ق˘م˘لا˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ىلإا اهب ريصسلا لصصاوو ةرايصسلل
نيع ةيدل˘ب ل˘خد˘م˘ب تف˘قو˘ت نأا

لخاد هعصضو مت نيأا ،  ةداقر
ردحنملا وحن اهع˘فدو ه˘ت˘ب˘كر˘م
ىل˘ع ة˘ي˘حÓ˘ف سضرأا˘ب ر˘ق˘ت˘صست˘ل
د˘صصق ق˘ير˘ط˘لا ن˘م را˘ت˘مأا د˘ع˘ب
ينطولا كردلا حلاصصم ليلصضت
نيكرات ايرورم اثداح هرابتعاب
عم ، هئامد يف اقراغ ةيحصضلا
ه˘صضار˘˘غأا ة˘˘قر˘˘صسب ا˘˘م˘˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘ق
ن˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

اهجوت نيأا ، يلام غلبمو  متاخو
ىلع ايصشم ةبايذلا داو راود ىلإا
ىمصسملاب ايقتلا كانهو ، مادقأ’ا

قرح هنم ابلط ناذللا » ب.ع»
ءامدلاب ةخ˘ط˘ل˘م˘لا  ا˘م˘ه˘صسبÓ˘م
ة˘م˘ير˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘با˘˘كترا د˘˘ع˘˘ب
نأا لبق ، ةميرجلا ىلع متكتلاو
ينطولا كردلا حلاصصم نكمتت
ة˘صسل˘ج ءا˘ن˘ثأاو ، م˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت ن˘˘م
داعبإا مهتم لك لواح ةمكاحملا
ركنأا نيأا ،  هصسفن نع ةمهتلا
هجوملا مهتلا » ط لا» مهتملا
ناك ةثداحلا ةليل هنأا حرصصو هل
هلوان˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن ر˘كصس ة˘لا˘ح ي˘ف
تابورصشملا ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك

ةصسولهملا سصارقأ’او ةيلوحكلا

لتقب ماق نم وه هكيرصش نأاو

يذلا تقولا يف ، اقنخ ةيحصضلا

ي˘نا˘ث˘لا م˘ه˘ت˘م˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف فر˘˘ت˘˘عا

،  ةيحصضلا ىلع ايدتعا  امهنأا

، هقنخب ماق ام وه هكيرصش نأاو

ن˘˘ي˘˘ما˘˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ع˘˘فار˘˘م د˘˘ع˘˘بو

ة˘لواد˘م˘لاو  ة˘با˘ي˘ن˘لا سسا˘م˘ت˘لاو

ة˘م˘كح˘م ترد˘صصأا ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق˘˘لا

قح يف مادعإ’ا مكح تايانجلا

. نيمهتملا
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ةيندملا ةيام˘ح˘لا ر˘صصا˘ن˘ع ح˘ج˘ن

ن˘م دا˘ي˘صص ذا˘ق˘˘نإا ي˘˘ف سسمأا لوأا

نم هطوقصس د˘ع˘ب ق˘ق˘ح˘م تو˘م

ةه˘ج˘لا˘ب ير˘خ˘صص ئ˘طا˘صش قو˘ف

ة˘ي’و˘لا ة˘م˘صصا˘ع ن˘م ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا

ريبكلا رانملا ئطاصشب اديدحتو

اهل ترخصس يتلا ةيلمعلا يهو

. ة˘ما˘˘ه ة˘˘ي˘˘ت˘˘صسي˘˘جو˘˘ل ل˘˘ئا˘˘صسو

نإا˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم بصسحو

43 وحن رمعلا نم غلبي ادايصص

ةقفر ديصص ةلحر يف ناك ةنصس

ئ˘طا˘صشلا˘ب  ه˘ئا˘قد˘صصأا ن˘م دد˘˘ع

ر˘˘ي˘˘ب˘˘كلا را˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ير˘˘خ˘˘˘صصلا

ر˘ي˘صسي˘ك ةر˘ج˘ح˘م˘ل ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لاو

،  لجيج ةي’ولا ةمصصاعل ةعباتلا

يمر ة˘ي˘ح˘صضلا ة˘لوا˘ح˘م ءا˘ن˘ثأاو

قو˘ف ن˘م هÓ˘جر تلز ه˘˘كا˘˘ب˘˘صش

هذ˘ه ن˘ي˘ب ط˘˘ق˘˘صسي˘˘ل رو˘˘خ˘˘صصلا

برا˘ق و˘ل˘ع ى˘ل˘ع ن˘˘م ةر˘˘ي˘˘خأ’ا

وقفارم عراصسو ، راتمأا ةرصشعلا

ح˘لا˘صصم غÓ˘بإا ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا
ثدا˘ح˘لا˘ب ة˘ي˘ند˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا
ةري˘خأ’ا هذ˘ه ر˘صصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت˘ي˘ل
ل˘جأا ن˘م م˘هدا˘ت˘ع˘ب ن˘˘ي˘˘قو˘˘فر˘˘م
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م دا˘˘˘ي˘˘˘صصلا لا˘˘˘صشت˘˘˘نا
يت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ي˘هو رو˘خ˘صصلا
نأا لبق اربتع˘م ا˘ت˘قو تقر˘غ˘ت˘صسا
يف ةيندملا ةيامحلا ناوعأا حجني
هلقن مت ثيح ايح داّيصصلا جارخإا

ى˘˘˘لإا ة˘˘˘عر˘˘˘صسلا حا˘˘˘ن˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نب قيدصصلا د˘م˘ح˘م ى˘ف˘صشت˘صسم
لجأا نم ةي’ولا ةمصصاعب ىيحي

بصسحو . جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت

نإا˘ف ةر˘فو˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا

يحصص عصضو يف دجو ةيحصضلا

بي˘صصأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب رو˘˘هد˘˘ت˘˘م د˘˘ج

ي˘ف رو˘صسكو ةر˘ب˘ت˘ع˘م حور˘˘ج˘˘ب

نأا ريغ هدصسج نم ةفلتخم ءاحنأا

دعبام ىلإا ةرقتصسم تلظ هتلاح

ىلإا هلاخدإا نم ةعاصس42 رورم

ةعباتمل عصضخي نيأا ىفصشتصسملا

ةيانعلا ةحلصصم˘ب ة˘ق˘ي˘قد ة˘ي˘ب˘ط

. ةزكرملا

   ةنأوعلاب تانأويحلأ ةقيدح ىلإأ اهليوحت مت

 لجيجب ةدصسافلإ موحللإ نم فصصنو ريطانق ةعبرأإ زجح

يهÓملأ دحأأ نم  ركصس ةلاح يف امهو يتانز دأو ىلإأ امهلقن هنم ابلط

ةملاقب «ناتصسيدنولكلإ» يلتاق قح يف مإدعإلإ

 ةماه ةيتصسيجول لئاصسو اهل ترخصس ةيلمعلأ

لجيجب  يرخصص ئطاصش يف هطوقصس دعب قحم توم نم دايصص ذاقنإإ

نيعباتملأ امهيف هبتصشملأ قح يف مأدعإ’اب يصضقي امكح ،ةملاق ءاصضق سسلجم ىدل ةيئأدتب’أ تايانجلأ ةمكحم تردصصأأ
،ةميرجلأ راثآأ سسمطو ،ددعتلأو ليللأ فرظ يف ةنرتقملأو ةقرصسلأو ،دصصرتلأو رأرصصإ’أ قبصس عم يدمعلأ لتقلأ يتيانجب
مدع ةحنجب عبوت نأأ دعب ذيفنتلأ فوقوم اصسبح ماعب ثلاثلأ مهتملأ ةنأدإأ مت امك ، » ط لأ » و » ر ن » نم لكب رمأ’أ قلعتيو

 .ةنصس13 رمعلأ نم غلابلأ » نامحرلأ ع م سش» ىمصسملأ  اهتيحصض حأر يتلأ ةميرج نع غÓبإ’أ
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ع˘ي˘ب ةر˘ها˘ظ ة˘ح˘فا˘كم را˘طإا ي˘ف
نود ة˘ي˘لو˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘صصخر
كردل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا
نودب اهلق˘نو ،ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا
نكمت .تاقرطلا ر˘ب˘ع صصي˘خر˘ت
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا دار˘˘فأا
ةياه˘ن ة˘م˘لا˘ق˘ب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل

ةدحو0451 زجح نم عوبصسألا
لÓخ ةيلوحكلا تابورصشملا نم

طروت ،ةلصصفنم تا˘ي˘ل˘م˘ع30

حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘صشأا60 ا˘ه˘ي˘˘ف

13و22 ن˘ي˘˘ب ا˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا
ءانب تمت ىلوألا ةيل˘م˘ع˘لا،ة˘ن˘صس
دارفأا ىلإا ةدراو تامولعم ىلع
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا
˘ما˘ي˘ق ا˘هدا˘ف˘م صسي˘لو˘بو˘ي˘ل˘ي˘˘ه˘˘ب
ةربتعم ةيمك لقنب هيف هبتصشملا

ىلع ،ةيلوحكلا تابورصشملا نم

تامولعملل لÓغتصساو كلذ رثإا
ةطخ عصضو مت اهيلع لصصحتملا

ه˘ب˘ت˘صشم˘لا˘ب عا˘ق˘يإÓ˘ل ة˘م˘˘كح˘˘م
ىلع ةنحاصش فيقوت مت نيأا ،هيف
ىوتصسم ىلع ناصصخ˘صش ا˘ه˘ن˘ت˘م

طبارلا12 مقر ينطولا قيرطلا
،ة˘م˘لا˘قو ة˘با˘ن˘ع ي˘˘ت˘˘يلو ن˘˘ي˘˘ب
ى˘م˘صسم˘لا نا˘كم˘لا˘ب ط˘ب˘˘صضلا˘˘ب

د˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ب ،عدار˘˘˘˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ح
رث˘ع ا˘ق˘ي˘قد ا˘صشي˘ت˘ف˘ت ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت

نم ةروراق867 ىلع اهلخادب
ةفلتخم ةيلوحكلا تا˘بور˘صشم˘لا
ةيلم˘ع˘لا ا˘مأا ،ما˘ج˘حألاو عاو˘نألا
دارفأا ما˘ي˘ق ءا˘ن˘ثأا تم˘ت˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لا
كردلل لخدت˘لاو ن˘مألا ة˘ل˘ي˘صصف
د˘˘م˘˘حأا ةر˘˘ه˘˘مو˘˘ب˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
قيرطلا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘يرود˘ب

نيب ط˘بار˘لا12 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا
طبصضلاب ،ةملاقو ةبانع يتيلو
ةيدلب ةلازغلا ىمصسملا ناكملاب
مه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل ن˘يأا  ة˘يا˘م˘صشن˘لا

دعب ناصصخصش اهنتم ىلع ةرايصس
ىلع رثع اه˘صشي˘ت˘ف˘تو ا˘ه˘ف˘ي˘قو˘ت

تا˘بور˘صشم˘لا ن˘م ةد˘˘حو601
˘ما˘كحإا˘˘ب ةأا˘˘ب˘˘خ˘˘م ة˘˘ي˘˘لو˘˘ح˘˘كلا
امأا.ةرايصسلل يفلخلا قودنصصلاب
ن˘م ن˘كم˘ت˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا

ةيميلقإلا ة˘قر˘ف˘لا دار˘فأا ا˘ه˘لÓ˘خ
نم فوقصشوبب ي˘ن˘طو˘لا كرد˘ل˘ل
ىوت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت

طبارلا61 مقر  ينطولا قيرطلا

ةيدلب و ةغارف يداو ةيدلب نيب

يح ىمصسملا ناكملاب فوقصشوب

رث˘ع ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘ب ،ة˘ط˘ح˘م˘لا

ن˘م ةد˘حو666 ىلع ا˘ه˘ل˘خاد˘ب

.ة˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ح˘˘˘كلا تا˘˘˘بور˘˘˘صشم˘˘˘لا

زجح مت تاءار˘جإÓ˘ل ة˘ل˘صصاو˘مو

ةيلو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ة˘ي˘م˘ك

كÓمأا ةيصشتفم ى˘لإا ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو

.ةملاقب ةلودلا

نمألإ حلاشصمل ةيعون ةيلمع يف /يقإوبلإ مأإ

تابورضشملا نم ةدحو37324 زجح
ةضشرك نيعب ةيلوحكلا

دح عصضو نم ةصشرك نيع ةرئاد نمأا حلاصصم لوألا صسمأا تنكمت

ةدحو00324 نم ديزأا امهتزوحبو عبارلا امهدقع يف  نيصصخصشل
يتأاتو. ماجحألاو عاونألا فلتخم نم ةيلوحكلا تابورصشملا نم
مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا ةيلخ بصسحب ةيلمعلا هذه
ةصساملا اهنمو ،اهعاونأا ىتصشب ةميرجلا ةبراحم راطإا يف يقاوبلا
ةصشرك نيع ةرئاد نماب اهحلاصصم تنكمت نيأا ،ينطولا داصصتقلاب
.ةيلوحكلا تابورصشملا نم ةربتعم ةيمك زجح نم ةيعون ةيلمع رثإا
مايق اهدافم ةطرصشلا رصصانع اهت˘ق˘ت˘صسا تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا د˘ع˘ب
نيذختم ،ةصصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘ح˘كلا تا˘بور˘صشم˘لا ع˘ي˘ب˘ب صصا˘خ˘صشأا

تاءارجإلا لك ذاختا دعبو ةيلوحكلا تابورصشملا نيزختل نكاصسم
زجح اهلÓخ م˘ت˘ي˘ل ،لزا˘ن˘م ة˘ثÓ˘ث صشي˘ت˘ف˘ت م˘ت ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

ةيلحم ماج˘حألاو عاو˘نألا ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘ك ةد˘حو37324
ةرئادلا نمآا رقم ىلإا ةيصضقلا يف نيطروتملا دايتقا دعبو .عنصصلا
تابورصشم لقنو ةزايحو عيب » ةيصضق نع امهدصض يئازج فلم زجنأا

ةصصخر نود يراجت طاصشن ةصسرامم دامتعاو صصيخرت نود ةيلوحك
يتلا صسمأا موي ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا امدق ، «يبيرصضلا برهتلا ،
امهرمأا يف تلصصف
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يقإوبلإ مأإ

 ةقرضس يف نيطروتم نيباضشل دح عضضو
فطخلاب ةقرضسلا و نكضسم لخاد نم

نم يقاوبلا مأاب لوألا يرصضحلا نمألاب ةطرصشلا رصصانع نكمت
نكصسم لخاد نم ةقرصسلا يتيصضق يف نيطروتم نيصصخصش فيقوت
ةيلخ بصسحب ىلوألا ةيصضقلا عئاقو دوعت اميف .فطخلاب ةقرصسلا و
نيمويلا ىلإا يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاصصتلا
مأاب لوألا يرصضحلا نمألا رقم ىلإا صصخصش مدقت نيأا  نييصضاملا
ةنيدمب هنكصسم لخاد نم ةقرصس ةيصضق نع غيلبتلا لجأا نم يقاوبلا
طروتملا فيقوت مت ناكملا نيع ىلإا يروفلا لقنتلاب ، يقاوبلا مأا

و ةنصس82 رمعلا نم غلبي باصش وهو نكصسملا لخاد ةيصضقلا يف
زاجنإا متيل ، ةيصضقلا يف قيقحت حتفو ةطرصشلا رقم ىلإا هليوحت
لخاد نم ةقر˘صسلا» ة˘ي˘صضق ن˘ع ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا د˘صض ي˘ئاز˘ج ف˘ل˘م
ةيناثلا ةيصضقلا يف امنيب. «قلصستلا و ليللا يفرظب ةنرتقملا نكصسم
فيقوت نم تايرحتلاو ثاحبألا فيثكت دعب حلاصصملا تاذ تنكمت

فطخلاب ةقرصسلا ةيصضق يف هطروتل ةنصس22 رمعلا نم غلبي باصش
هفتاه تلاطو يعماج بلاط اهتيحصض حار ربمفون رهصش يف تعقو
ةلادعلا مامأا امهبجومب امدق نيطروتملل نيفلم زاجنإا متي لاقنلا
 .امهرمأا يف تلصصف يتلا
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ةملاق

ةضصتخم دارفأا5 نم  ةباضصعل دح عضضو
يضشاوملا ةقرضس يف

ةبيتكل ةعباتلا ريخلبب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةقرفلا دارفأا نكمت
ةقرصس يف ةصصتخم ةباصصعل دح عصضو نم، ةملاقب  عبصصوب ةعلق
اهل ةرواجملا تايلولاو ةملاق ةيلو ميلقإا ربع طصشنت، يصشاوملا

ةيصضقلا يف نيطروتم5 ةيعونلا ةيلمعلا هذه يف فيقوت مت ثيح،

ةلاح يف نورخآا ةثÓث يقب اميف ةنصس25و32 نيب مهرامعأا حوارتت
قيصسنتلا و لاصصتÓل اهنولمعتصسي ةلاقن فتاوه زجح مت نيأا، رارف
يف لمعتصست تناك «كاج» عون نم ةنحاصش ىلإا ةفاصضإا، مهنيب اميف
ةيلولا جراخ اهقيوصست صضرغل ةقورصسملا راقبألاو ةيصشاملا لقن
ةكبصشلا هذه رصصانع مظعم نأا قيقحتلا لÓخ نم نيبت دقو اذه،
نع ترفصسأا ةيل˘م˘ع˘لا ، ة˘ه˘با˘صشم ا˘يا˘صضق ي˘ف ا˘ي˘ئا˘صضق نو˘قو˘ب˘صسم

. ةيلحم ةلÓصس نم رقبلا نم اصسأار11 عاجرتصسا
∫.Yõ Gdójø
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˘مد˘ق˘ت ر˘ثإا دو˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لا
نم صسماخلا دقعلا يف صصخصش
ىلإا راصشصش ةيدلبب نطقي رمعلا

لجأا نم ـ ةرئادلا نمأا حلاصصم
صصو˘صصخ˘ب ىو˘كصش م˘˘ي˘˘صسر˘˘ت
ةميقب ةيبهذ تاغوصصم  ةقرصس

و ميتنصس نويلم053 براقت
صشافارك لصسÓصس : تلاط يتلا

ةيبهذ رواصسأا60 ، ةكيبصس ،
نذأا طار˘˘قأا  ، ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ م˘˘تاو˘˘˘خ
ر˘ي˘غ˘صص ي˘ل˘صسار˘ب ،ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
نم ديدعلا اهب ةمزحأا ،مجحلا
ديدعلا هب يبهذ لفق تازيولا

ةيبهذ ل˘صسÓ˘صس ،تاز˘يو˘لا ن˘م

ةيبهذ صسايقم20 ، تاقلح اهب
نم ديدعلا اهب ةيبهذ ةمزحأا ،
مازح ،ةدرو ةلصسلصس ، تازيولا

ع˘ط˘ق و صضي˘بأا ند˘ع˘م كب˘˘صشم
روفلا ىلع لقنتلا متيل ،ىرخأا
ءارجإا مت نيأا ناكملا نيع ىلإا
ةينقتلا و ةيناد˘ي˘م˘لا ة˘ن˘يا˘ع˘م˘لا

حتف عم ةقرصسلا لحم نكصسملل
. ةيصضقلا يف قيقحت
ةيصضقلا يف ةقمعملا تايرحتلا
ن˘مأا ر˘صصا˘ن˘ع ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
ةيوه ديدحت نع ترمثأا ةرئادلا
تاذ نم ردحني لاطب صصخصش
ةقر˘صسب ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشي، ة˘يد˘ل˘ب˘لا
كلذ و ، ةيبهذلا تاغوصصملا
يتلا نئارقلا و ةلدألا عمج دعب
ريخألا اذه،  هيف هبتصشملا نيدت
قمعملا قيقحتلا و هفيقوت دعب
ي˘ت˘لا لاو˘مألا ردا˘صصم˘ب ه˘˘ع˘˘م
ةديدعلا هتÓقنت اذك و اهقفني
مغرلاب هجراخ و نطولا لخاد
، ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ه˘ت˘ي˘ع˘صضو ن˘˘م
ةنبا لÓغتصساب ماق هنأا فرتعا
ل ةذ˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا

ابلاط  ،ةنصس61 اهنصس زواجتي
تاغوصصم هل بلجت نأا اهنم
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘لاو تي˘˘˘ب ن˘˘˘م
.اهتادئاع يف فرصصتلا
ن˘كصسم صشي˘ت˘ف˘ت نذإا بجو˘م˘˘ب

ليكو نع رداصص هيف هبتصشملا
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
ةجارد ىلع روثعلا مت ،راصشـصش

51 ىلإا ل˘صصت ة˘م˘ي˘ق˘ب ة˘يرا˘ن
ا˘هار˘ت˘˘صشا ، م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
هعيب تادئاع نم هيف هبتصشملا
ىلإا ة˘فا˘صضإلا˘ب ،تا˘غو˘صصم˘ل˘ل
نم يلا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا

82 ـب ردقي ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا
يلام غلبم دئاز ميتنصس نويلم
رد˘ق˘ي ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ة˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م

تاد˘ئا˘ع ل˘ث˘م˘˘ت وروأا005ـب
ع˘˘م ،تا˘˘غو˘˘صصم˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب
ى˘ل˘ع ةد˘حاو ةدÓ˘ق عا˘جر˘ت˘˘صسا
.بلق لكصش

حر˘صص ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا را˘˘طإا ي˘˘ف
نا˘ع˘ت˘صسا ه˘نأا ه˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم˘˘لا
صضع˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘صشب
ريخألا اذه نأا و ،تاغوصصملا
تاد˘˘ئا˘˘ع صضع˘˘ب ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ب ما˘˘˘ق
عيب تÓحم باحصصأل ةقرصسلا
امهدحأا لحم عقي تارهوجملا

ةيدلبب عقي رخآا و ،راباب ةيدلبب
ردقي يلام غلبم لباقم راصشصش

يف ميتنصس نويلم001 ةبارقب
غلب˘م و ى˘لوألا ع˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

71ي˘لاو˘ح˘ب رد˘ق˘ي ر˘خآا ي˘˘لا˘˘م
عيبلا ةيلمع نم ميتنصس نويلم
. ةيناثلا

تاءار˘˘جإا لا˘˘م˘˘كت˘˘˘صسا د˘˘˘ع˘˘˘بو
يئاصضق فلم زاجنإا مت قيقحتلا

ة˘˘ي˘˘˘صضق ي˘˘˘ف فار˘˘˘طألا د˘˘˘صض
تاقورصسم˘لا ءا˘ف˘خإا و ة˘قر˘صسلا

ل˘ي˘˘كو ما˘˘مأا م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م
ة˘م˘كح˘م ىد˘ل ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
فلم لاحأا هرودب يذلا راصشصش
، قيقحتلا يصضاق ىلع ةيصضقلا

ارار˘˘˘ق رد˘˘˘صصأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خألا اذ˘˘˘˘ه
ة˘يا˘قو˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘ب ع˘صضو˘لا˘˘ب

هيف هبتصشملا قح يف ةلصشنخ
تح˘˘ت ع˘˘صضو˘˘لا و ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘˘لا

30 د˘صض ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا
ءا˘ف˘خإا ة˘ي˘˘صضق ي˘˘ف صصا˘˘خ˘˘صشأا
.ةقورصسم ءايصشأا
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ن˘كصسلا ن˘م ن˘ي˘ي˘صصق˘م˘لا تار˘˘صشع ر˘˘ب˘˘ع
نيديفتصسملا ةمئاق نع نلعملا ،يعامتجلا

،ةنتاب ةيلول ةعباتلا صسواقن ةيدلبب هنم

نع ،ةينكصس ةدحو291 اهب ةصصح نمصض
يف صسروم يذلا ءاصصقإلا نم مهئايتصسا

اهتمصض يتلا ءامصسألا بناج ىلإا اذه ،مهقح
Ó˘هأا او˘صسي˘ل م˘ه˘ب˘˘صسح ن˘˘يذ˘˘لا ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
نيبلاطم ،تان˘كصسلا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘ل
يف رظنلل لجاعلا لخدتلاب ةيلولا يلاو
اهيف رظنلا ةداعإاب ةبلاطملاو هذه ةمئاقلا

نيذلا نيجتحملا بصسحو ،Óيصصفتو ةلمج
حاصصفإلا بقع لوألا صسمأا ءاصسم اوماق
لخادم ق˘ل˘غ˘ب ،ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘صسم˘لا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع
كلذب نيلقر˘ع˘م صسوا˘ق˘ن ة˘يد˘ل˘ب جرا˘خ˘مو
ة˘ط˘صساو˘ب ا˘هروا˘ح˘م ر˘ب˘ع رور˘م˘لا ة˘كر˘ح
،ةيطا˘ط˘م˘لا تÓ˘ج˘ع˘لا قار˘حإاو ةرا˘ج˘ح˘لا

يوحت ةمئاقلا نإاف ،ةيدلبلا رقم قلغ اذكو
تا˘ه˘ج ن˘م ن˘ي˘بر˘˘ق˘˘م صصا˘˘خ˘˘صشأا ءا˘˘م˘˘صسأا

مهنم دا˘ف˘ت˘صسا صضع˘ب˘لا نأا ا˘م˘ك ،ة˘لوؤو˘صسم
لباقم  ،ةدحاولا ةلئاعلا يف نيدرف نم رثكأا
هذ˘˘ه Ó˘˘ع˘˘ف ق˘˘ح˘˘ت˘˘صست تÓ˘˘ئا˘˘˘ع ءا˘˘˘صصقإا
تاون˘صسلا د˘يد˘ع˘ل ا˘هور˘ظ˘ت˘ناو تا˘ن˘كصسلا

اودج˘ي˘ل ،ةر˘ي˘ب˘ك لا˘مآا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ق˘ل˘ع˘مو

كلذ لباقم يفو اهنم نييصصقم مهصسفنأا

تاراقعل نيكلام صصاخصشأل ءامصسأا دورو

ةيداملا مهفورظب ةقط˘ن˘م˘لا˘ب ن˘ي˘فور˘ع˘مو

نو˘˘ي˘˘صصق˘˘م˘˘لا رر˘˘ق د˘˘قو اذ˘˘ه ،ة˘˘ن˘˘صسح˘˘لا

ةياغ ىلإا مهجاجتحا ةلصصاوم نوجتحملا

اهئاغلإاب اوبلاط ي˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

ة˘صساردو ةد˘يد˘ج ة˘م˘ئا˘ق ل˘˘ي˘˘كصشت ةدا˘˘عإاو

ءاصضعأا اهنم نيديفتصسملا ءاقتنل مهتافلم

ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م او˘صسي˘ل ة˘ن˘ج˘˘ل

.هقح قح يذ لكل ءاطعإاو مهفاصصنل

  ةيشضقلإ يف نيطروتم صصاخششأإ4 فقوت ةطرششلإ / ةلششنخ

اهتلئاع تارهوجم ةقرضس لجأا نم  ةذيملت لغتضسي لاطب
راضشضش يف انويلم053 ـب ردقت

دق ةلششنخ ةيلولإ ةمشصاع رقم بونج ملك05 راشششش ةيرإدإلإ ةعطاقملاب ةطرششلإ حلاشصم نأإ ةينمأإ رداشصم نم ةعاشس رخآإ تملع
ىلإإ اهتميق لشصت ةيبهذلإ تاغوشصملإ نم ةقورشسم ءايششأإ ءافخإإو ةقرشسلإ ةـــيشضق يف صصاخششأإ ةعبرأإ فيقوت نم تنكمت

. ميتنشس نويلم053يلإوح

 ةينكشس ةدحو291 ةشصح نم نيديفتشسملإ ةمئاق راهششإإ بقع/ةنتاب

صسواقن  ةيدلب ذفانمل قلغو ةمراع تاجاجتحا

ةملاقب ةقرفتم تايلمع ثÓث يف

ةيلوحكلا تابورضشملا نم ةروراق0051 نم ديزأا زجح

يقاوبلا مأاب  ةيلقعلا تارثؤوملا نم صصرق0006 هتزوحبو باضشل  ادح عضضت لخدتلا و ثحبلا ةقرف
نم ةيعون ةيلمع يف يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب لخدتلا و ثحبلا ةقرف تنكمت ، مارجإلا لاكصشأا لك ةبراحمل ةيمارلا تاطاصشنلل ةلصصاوم
لاصصتلا ةيلخ بصسحب ةيصضقلا تايثيح . عاونألا فلتخم نم ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةربتعم ةيمك زجح و هيف هبتصشم صصخصش فيقوت
عيب ىلع صصاخصشألا دحأا مزع اهدافم تامولعم ىلع دامتعلا دعب  نيريخألا نيمويلا ىلإا دوعت يقاوبلا مأا ةيلو نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
نيب طبارلا قيرطلا ىوتصسم ىلع ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعب و ةيصضقلا يف طروتملل دصصرتلا متيل ةيلقعلا تارثؤوملا نم ةيمك

0293) يف ةلثمتم صصارقأا0106 ىلع يوتحي يكيتصسÓب صسيك ىلع هتزوحب رثع نيأا هفيقوت مت ءاصضيبلا نيع و يقاوبلا مأا يتنيدم نيب

ةبكرم زجح عم (غلم051 دامورون عون نم اصصرق027 و ،غلم051 نيلاباغيرب عون نم اصصرق0731 غلم051 لوديل عون نم اصصرق

عيب طاصشن ةصسرامم ةحنج ةيصضق نع يئازج فلم هدصض زجنأا نيأا ةنصس03 رمعلا نم غلبي يذلا طروتملا دايتقا متيل ةيلمعلا يف تلمعتصسا
مامأا مدق اهبجومب ، لقن ةليصسو لامعتصساب ةينلديصص داومل بيرهتلا ةحنج ، ةدصساف ةينلديصص داوم عيب ، ةصصخر نود ةينلديصص داوم
GCMªó RgÉQ.هرمأا يف تلصصف يتلا ةلادعلا
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ن˘˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘شصم تق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
ة˘عا˘شس ي˘ف ر˘ششا˘ع˘لأ ير˘˘شضح˘˘لأ

عو˘ب˘شسأ’أ ع˘ل˘ط˘م Ó˘ي˘ل ةر˘خأا˘ت˘م
د˘˘˘˘حأأ ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘غÓ˘˘˘˘ب يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ
ة˘ثÓ˘ث ما˘ي˘ق هدا˘ف˘م ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ
لزنم ى˘ل˘ع و˘ط˘شسلا˘ب سصا˘خ˘ششأأ
ءا˘ن˘بو «ير˘ج˘˘نورو˘˘ل» ي˘˘ح ي˘˘ف
ةطرششلأ دأرفأأ كرحت كلذ ىلع
مهنكم ام وهو ناكملأ نيع ىلإأ

امهكيرششو نيباششلأ فيقوت نم

ل˘م˘ح˘ب ن˘ي˘˘شسب˘˘ل˘˘ت˘˘م ر˘˘شصا˘˘ق˘˘لأ
ينأوأأ يف ةلثمتملأ تاقورشسملأ

ر˘شصا˘ن˘ع ذ˘خ˘تأ ثي˘ح ،ة˘ي˘˘لز˘˘ن˘˘م
ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ تأءأر˘جإ’أ ة˘طر˘ششلأ
ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ششلأ ق˘˘˘ح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لأ
ل˘ب˘ق ،ر˘شصا˘ق˘لأو ن˘ي˘ي˘ن˘ير˘ششع˘˘لأ

ة˘شصا˘خ˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
وطشسلأ ةثداحب ةيحشضلأ غيلبتب

ىلع اينيع فوقولأو هلزنم ىلع
انهو ةانجلأ هبكترأ يذلأ مرجلأ

فششتكأ ثي˘ح ،ةأا˘جا˘ف˘م˘لأ تنا˘ك
براقأأ دحأأ روشضحب نمأ’أ دأرفأأ

ةمدقتم ةلاح يف ةثج ةيحشضلأ
أو˘˘ما˘˘ق ا˘˘ن˘˘˘هو ن˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘م
ةيامحلأ حلا˘شصم˘ب دا˘ج˘ن˘ت˘شس’ا˘ب
ةثجلأ لقنل تلخدت يتلأ ةيندملأ

دوعت ةريخأ’أ هذه نأأ تفششتكأو

اماع58 رمعلأ نم غلبي خيششل
لزنملأ أذه يف هدحول نطقيو
ميلعتلأ كلشس نم دعاقت نأأ دعب
اهتركذ يتلأ تامو˘ل˘ع˘م˘لأ ي˘هو
نيع ىلإأ اه˘مود˘ق د˘ن˘ع ه˘ت˘ب˘ير˘ق
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لأ
يذلأ تقولأ يف ،تأدجتشسملاب

دنع رشصاقلأو ناباششلأ هيف ىفن

أو˘نو˘كي نأأ ر˘مأ’ا˘ب م˘ه˘ت˘ه˘جأو˘˘م

أولخد مهنأأ نيدكؤوم ،هلتقم ءأرو

هودجو ام لك أوقرشسو لزنملأ

رابتعاب ةيلزنم ينأوأأ نم مهمامأأ

،خبطملأ ربع لزنملأ أولخد مهنأأ

رحب نمأ’أ حلاشصم تماقو أذه

ةانجلأ ميدقتب يراجلأ عوبشسأ’أ

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق˘˘˘لأ تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لأ ما˘˘˘مأأ

مهعأديإاب ترمأأ يتلأ ةشصتخملأ

.سسبحلأ

¯ hd«ó.S¢

ةيئ’ولأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ تما˘ق

نمأ’ ةعباتلأ يمومعلأ نمأÓل

ةيلمع331 ـب ةبا˘ن˘ع ة˘ي’و

Óخدت451 عم ماظن ظفح

ة˘ي˘ن˘مأأ ة˘ي˘ط˘غ˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘عو

ةيشضاير ةرهاظت41 تلمشش

ةدتمملأ ةرتفلأ لÓخ ةيفاقثو

ن˘ير˘ششع˘لأو ي˘نا˘ث˘لأ ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م

ةياغ ىلإأ مرشصنملأ ربمشسيد

سسفن نم نير˘ششع˘لأو ن˘ما˘ث˘لأ

لشصت˘م قا˘ي˘شس ي˘فو ،ر˘ه˘ششلأ

حلا˘شصم˘لأ تأذ تل˘ج˘شس د˘ق˘ف

ةيفأزج ةمأرغ002 نم ديزأأ

ةفلاخمب قلعتت ةفلاخم64 و
حأو˘لأ’ ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ن˘ي˘˘نأو˘˘ق˘˘لأ
˘ما˘ي˘ق ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ ،م˘ي˘˘قر˘˘ت˘˘لأ
ن˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘لأ

1461 ة˘ب˘قأر˘م˘ب ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

عم اشصخشش3681 و ةبكرم

ةشصاخ ةح˘ن˘ج71 ليجشست
ة˘شسم˘˘خو  رور˘˘م˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘ب

رئاشسخ تفلخ رورم ثدأوح
ثدأو˘˘ح ة˘˘ع˘˘شست ع˘˘م ة˘˘يدا˘˘˘م
حرج نع ترف˘شسأأ ة˘ي˘نا˘م˘شسج

مايأأ60 لÓ˘خ ا˘شصخ˘شش21

22 نيب ام ةدتمملأ ةرتفلأ نم

أذه ،يشضاملأ ربمشسيد82و
تما˘ق د˘ق˘ف ة˘ي˘نا˘ث ة˘ه˘ج ن˘مو
ةحلشصملل ةيتايلم˘ع˘لأ قر˘ف˘لأ
ةيئاشضقلأ ةطر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لأ

ةحلشصم دأرفأأ عم قيشسنتلابو
ح˘لا˘شصمو ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ن˘˘مأ’أ

ماظنلأ ظفح˘ل712 ةدحو˘لأ
ة˘يا˘˘غ ى˘˘لإأو سسمأأ لوأأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
ةحيبشص نم ىلوأ’أ تاعاشسلأ
ـل ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ سسمأأ

ةلاح سصحفب10/10/0202

882 ةبقأرمو اشصخشش743
دد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ي˘˘˘شصي˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م
ي˘ت˘لأ تأرا˘ي˘شسل˘ل ي˘لا˘م˘˘جإ’أ

،ةبكرم9291 اهتبقأرم تمت

سصاخششأأ0122 ىلع ةدايز
ن˘م ر˘ي˘خأ’أ عو˘ب˘˘شسأ’أ لÓ˘˘خ
ا˘˘م˘˘ك ،ي˘˘شضق˘˘ن˘˘م˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ششلأ
ي˘ف ر˘شصا˘ن˘ع˘˘لأ تأذ تح˘˘ج˘˘ن

لجأأ نم سصاخششأأ30 فيقوت
ءا˘˘شضي˘˘˘ب ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شسأأ ةزا˘˘˘ي˘˘˘ح
رثع باشش فيقوتو ةروظحم
زا˘غ ةرورا˘ق ى˘ل˘ع ه˘تزو˘˘ح˘˘ب
ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘شسم
سصاخششأأ ةعبرأاب ةحاطإ’أ ىلإأ

تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘شسلأ ثح˘˘˘ب ل˘˘˘ح˘˘˘˘م
يف مهطّروت د˘ع˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
.ةفلتخم مئأرج باكترأ

¯ hd«ó.S¢

ةبا˘ن˘ع ن˘مأأ ح˘لا˘شصم تن˘ّكم˘ت
فيقوت نم سسمأأ لوأأ ةحيبشص
أر˘˘˘ظ˘˘˘ن سصا˘˘˘خ˘˘˘ششأأ ة˘˘˘ع˘˘˘˘شست
ةفلتخم اياشضق يف مهطّروتل
ثح˘ب ّل˘ح˘˘م نأا˘˘با˘˘شش م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيئاشضقلأو ة˘ي˘ن˘مأ’أ ةز˘ه˘جأ’أ

قر˘ف˘لأ ح˘لا˘شصم تما˘˘ق ثي˘˘ح
ةحلشصمل ةعباتلأ ةيتا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ
تايلمعب ةيئاشضق˘لأ ة˘طر˘ششلأ

ىلإأ ةفاشضإأ ةمهأدمو ةبقأرم
لما˘ك ت˘ّشسم ة˘ي˘ن˘مأأ تا˘يرود
تأو˘˘ق سصا˘˘شصت˘˘˘خأ م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإأ
عم قيشسنتلاب كلذو ةطرششلأ

ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘شصم

ظفحل712 ةدحولأ حلاشصمو
ي˘ف تق˘ل˘˘ط˘˘نأ ن˘˘يأأ ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ

ة˘ل˘ي˘ل ن˘م ةر˘خأا˘ت˘˘م تا˘˘عا˘˘شس
تا˘˘عا˘˘شسل تمأدو ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ثإ’أ

ي˘شضف˘ت نأأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
سصا˘خ˘ششأأ ة˘ع˘شست ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘م˘ج ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طّرو˘˘ت˘˘م
رأرغ ىلع ةفلتخملأ اياشضقلأ

ةحلشسأأ عم تأرّدخملأ ةزايح
بناج ىلإأو ةروظحم ءاشضيب
قيرط˘لأ ي˘ف ي˘ن˘ل˘ع˘لأ ر˘كشسلأ
تابورششملأ عيبو ي˘مو˘م˘ع˘لأ
،ةشصخر ري˘غ ن˘م ة˘ي˘لو˘ح˘كلأ

ةينمأ’أ حلاشصملأ تحجن امك
ّلحم ني˘شصخ˘شش لا˘ق˘ت˘عأ ي˘ف
نأأ دعب ةطرششلأ تأوق ثحب

ر˘˘مأوأأ م˘˘ه˘˘ّق˘˘ح ي˘˘ف ترد˘˘شص
تاهجلأ فر˘ط ن˘م سضب˘ق˘لا˘ب
لشصتم قايشس يفو ،ةيئاشضقلأ
كلذك ةيلمع˘لأ تر˘ف˘شسأأ د˘ق˘ف

اشصخشش23 ةلاح سصحف ىلع

ىلإأ ،ةبكر˘م05 ةب˘قأر˘م ع˘م

ةفلاخم41 ل˘ي˘ج˘شست بنا˘ج
ىلإأ ةراششإ’أ ردجت ،ةيرورم
تفّثك دق ةينمأ’أ ةزهجأ’أ نأأ

لÓخ ةمهأدملأ تايلمع نم
يف جردني امم ةريخأ’أ ةنوآ’أ
تا˘˘با˘˘شصع˘˘لأ ةدرا˘˘ط˘˘م را˘˘طإأ

اهد˘يد˘ششت ع˘م ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لأو
ق˘ير˘ط ن˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ع قا˘ن˘خ˘˘لأ
ا˘ه˘ّكدو  ا˘ه˘تا˘˘يرود ف˘˘ي˘˘ث˘˘كت
فدهب ة˘هو˘ب˘ششم˘لأ ن˘كا˘مأÓ˘ل
تاشسرامملأ ةفاكل ّدح عشضو
ن˘م د˘ي˘ب ا˘ه˘بر˘شضو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘شسلأ

،ةميرجلأ راكوأأ فلتخم ديدح
نع تايلمعلأ ترفشسأأ ثيح
سصاخششأ’أ نم ديدعلأ لاقتعأ
ا˘˘يا˘˘شضق ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘طرو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

رمأ’أ وهو ةفل˘ت˘خ˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ
أر˘˘ي˘˘ث˘˘ك ه˘˘ن˘˘شسح˘˘ت˘˘شسأ يذ˘˘˘لأ

تنّكمت ثيح  ،ةبانع ونطأوم

84 لÓخ ةينمأ’أ ح˘لا˘شصم˘لأ
ّدح عشضو نم ةريخأ’أ ةعاشس
اهنم تا˘با˘شصع ةّد˘ع طا˘ششن˘ل

5 نم نوكتت رأرششأأ ةعامج
وطشسلأ نو˘ن˘ه˘ت˘م˘ي سصا˘خ˘ششأأ

سضرغب Óيل تÓ˘ح˘م˘لأ ى˘ل˘ع
فرط نم كلذو Óيل ةقرشسلأ

ير˘˘شضح˘˘لأ ن˘˘مأ’أ ح˘˘لا˘˘˘شصم
كي˘كف˘ت بنا˘ج ى˘لإأ ،ع˘˘با˘˘شسلأ

ةزو˘ح˘ب ر˘ث˘ع رأر˘ششأأ ة˘عا˘م˘˘ج
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هدأر˘˘˘فأأ
نم اهريغو ةيلقعلأ تأرثؤوملأ
ىلإأ تشضفأأ ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ

ةّد˘˘˘ع طا˘˘˘ششن˘˘˘ل ّد˘˘˘ح ع˘˘˘˘شضو
.تاباشصع

أرضصاقو نيباضش فقوي رضشاعلأ يرضضحلأ نمألأ

نفعتلأ نم ةمدقتم ةلاح يف ةثج فسشكت لزنم ىلع وطسس ةيلمع

ةمرضصنملأ ةنضسلأ نم ريخألأ عوبضسألأ يف

صصخسش0022 نم ديزأأو ةبكرم9291 ةبقأرمب موقت ةطرسشلأ حلاسصم

ىلع وطضسلأ ةيضضق يف مهيف هبتضشي رضصاقو نيباضش فيقوت يف يراجلأ عوبضسألأ علطم ةبانعب رضشاعلأ يرضضحلأ نمألأ دأرفأأ حجن
.خيضش ةثج ىلع ةيحضضلأ غيلبتل اهيعضس دنع هيف ةطرضشلأ ترثع يذلأ لزنم

عأونألأ فلتخم نم شصرق006 نم ديزأأ ىلع هتزوحب رثع

بوبحلأ جيورت نهتمي خيسش فيقوت
ينوبلاب ةسسولهملأ

ىلع سضبقلأ ءاقلإأ يف ةيعون ةيلمع يف ةبانع نمأأ حلاشصم تحجن

عأونأ’أ فلتخم نم سسولهم سصرق006 نم ديزأأ هتزوحبو خيشش

دأرفأأ ىدل ةدكؤوم تامولعم دورو دعب ةيلمعلأ تءاج دقو أذه

نم غلبي خيشش دوجو اهدافم ينوبلاب ةطرششلأ تأوقل نيعباتلأ نمأ’أ

ءايحأأ عرأوشش دحأاب ةماشسلأ دأوملأ جيورت نهتمي ةنشس06 رمعلأ

نم ةيلوأ’أ اهتايرحت رششابت ةينمأ’أ ةزهجأ’أ لعج امم ينوبلأ ةيدلب

أذه مايق Óعف نيبتي نأأ لبق ريشصق تقول هيف هبتششملأ دشصرت لÓخ

رشصانع موقتل عيبلأ سضر˘غ˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأ سضر˘ع˘ب ر˘ي˘خأ’أ

عيمج يطختب تأأدب ةيئا˘ن˘ث˘ت˘شسأو ة˘م˘كح˘م ة˘ط˘خ م˘شسر˘ب ة˘طر˘ششلأ

لشصتم قايشس يفو ،سسمأأ لوأأ ءاشسم هب ةحاطإ’اب تهتنأو هتاكرحت

ةيدلب نم ردحني فوقوملأ نأاب «ةعاشس رخآأ» رداشصم تفششك دقف

بوبحلأ نم ةيمك هتزوحبو اشسبلتم هيلع سضبقلأ يقلأأ دقو ينوبلأ

ةّدعملأ ةيلقعلأ تأرثؤوملأ نم اشصرق616 يف لثمتت ةشسولهملأ

تذختأ دق ةينمأ’أ تاهجلأ نأأ ىلإأ ةراششإ’أ ردجت ،جيورتلأ سضرغب

فلم زاجنإأ ّمت يذلأ هيف هبتششملأ دشض ةيرورشضلأ تأءأرجإ’أ ةفاك

نم نيأأ ،ةي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ ما˘مأأ ه˘م˘يد˘ق˘ت ل˘جأأ ن˘م ه˘ل ي˘ئا˘شضق

ليكوو قيقحتلأ يشضاق مامأأ سسيمخلأ مويلأ لثمي نأأ بقترملأ

ةّهجوملأ ةمهتلاب هتعباتم لجأأ نم ةبانع ةمكحم ىدل ةيروهمجلأ

¢hd«ó.S .هيلإأ

ةيبضشخ فوفر3و مجحلأ ةريبك ةجÓث قأرتحأ ىلإأ ةفاضضإأ

زرفلأ زكرمب دورطلأ نم مزح مهتلي قيرح
ءانيملأ لبق ام ةقطنم يف تÓسصأوملأو ديربلل
عباتلأ لئاشسرلأو درطلأ نرف  زكرمب قيرح سسمأأ لوأأ ءاشسم بشش

قأرتحأ يف ةلثمتم ةيدام رئاشسخ ريخأ’أ أذه فلخ نيأأ ةبانع ديربلل

فوفر3 ىلإأ ةفاشضإأ ريبكلأ مجحلأ نم ةجÓثو دورطلأ نم مزح

ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم هتلقن ام بشسح ةثداحلأ ليشصافت .ةيبششخ

ةعاشسلأ دودح يف سسمأأ لوأأ أوقلت اهنأوعأأ ،أأ «ةعاشس رخآأ» ـل ةبانعب

تÓشصأوملأو ديربلأ زكرمب قيرح بوبشش هدافم ءأدن أءاشسم ةنماثلأ

دعبو ناكملأ نيع ىلإأ لقنتلأ مث روفلأ ىلع أءنيملأ لبق ام ةقطنمب

سصاخلأ زرفلأ زكرمب بشش قيرحلأ نأأ نيبت ةنياعملأو لوشصولأ

ةرشصاحمل ةيندملأ ةيامحلأ لاجر عراشس نيأأ لئاشسرلأو دورطلاب

نأأ رداشصملأ تأذ تلاقو أذه راششتن’أ نم اهعنمو اهدامخإأو نأرينلأ

ةفاشضإأ ةيبششخ فوفر3و دورطلأ نم مزح ىلع تتأأ بهللأ ةنشسلأأ

أذه ةيئابرهك تÓيشصوتو ريبكلأ مجحلأ نم ةجÓث قأرتحإأ ىلإأ

زاهجو بتاكم4و ةحلشصملأ تأذل ةعبات تأرايشس6 ذاقنإأ مث اميف

نمأ’أ حلاشصم اهتهج نم ،فيرششأأ درط ةفاشضإأ درط98و ريناكشس

يف قيقحت تحتف نيأأ ناكملأ نيعب ةرشضاح تناك ايميلقإأ ةشصتخملأ

لأزت ’ يتلأو اهل ةيدؤوملأ بابشسأ’أو اهتاشسبÓم ةفرعمل ةثداحلأ

3 ـب تلخدت ةيندملأ ةيامحلأ حلاشصم نأأ ةراششإ’أ ردجتو ،ةلوهجم

م˘ل˘شسلأ ة˘ن˘حا˘شش ى˘لإأ ة˘فا˘شضإأ فا˘ع˘شسإأ ي˘ترا˘ي˘شسو ءا˘ف˘طإأ تا˘ن˘حا˘شش

4 مهنيب نم ةنيدم ةيامح نوع62و طبر ةرايشسو يكيناكيملأ

أذه رحب ةيندملأ ةيامحلأ رشصانع دمخأأ قايشسلأ تأذ يفو .طابشض

كلذو نبت ةمزح004 يلأوح هب لبطشسأ لخأد بشش قيرح عوبشسأ’أ

eÉRhR HƒY«û°á.ةفرششلأ ةيدلبب

اياحضض طوقضس نع ثداحلأ رفضسي مل ظحلأ نضسحل

ةريبك ةرفح يف نيترايسس طوقسس
ينوبلاب يرأديب يحب

طبأرلأ يشسيئرلأ عراششلأ يف ريطخ رورم ثداح سسمأأ لوأأ رجف عقو

رشضخلل ةلمجلأ قوشس ىلإأ يدؤوملأ يرأديب يحب ةرشضخوب نيب

ىدحإأ تماق ةرفح لخأد ناترايشس تطقشس ثيح ةبانعب هكأوفلأو

جهنلل رابتع’أ ةداعإأ لاغششأ قÓطنأ عم انمأزت اهرفحب ت’واقملأ

ظحلأ نشسحلو .ةهجلأ نم رداشصم بشسح» يرأديب يح«ل يشسيئرلأ

سضر˘ع˘ت أد˘ع ا˘م ا˘يا˘ح˘شض طو˘ق˘شس ي˘ف بب˘شست˘˘ي م˘˘ل ثدا˘˘ح˘˘لأ نإا˘˘ف

ةأاجف ناترايشسلأ تفرحنأ امدعب ةربتعم ةيدام رأرشضأأ ىلإأ نيتبكرملأ

هبنت ةيريذحت ةحول ةيأأو ةرانإ’أ بايغ ببشسب ةرفحلأ يف اتطقشسو

ىلع ةينعملأ حلاشصملأ نإاف رداشصملأ تأذل أدانتشسأو .لاغششأأ دوجول

ةنياعمل ثداحلأ عقوم ىلإأ ءاثÓثلأ حابشص تلقنت ةيدلبلأ ىوتشسم

ةلواقملأ قح يف ةمزÓلأ ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ لك ذخأ’ عورششملأ

يأأ دوجو مدع نم امهءايتشسأ نيتبكرملأ باحشصأأ ىدبأأو .ةينعملأ

لبق ردشصملأ بشسحب امهريبعت دح ىلع هيبنت لئاشسو وأأ تأريذحت

نم نيترايشسلاب ةغلاب رأرشضأأ ىلإأ ىدأأ امم لاغششأ’أ ةقطنم لوخد

YÉO∫ GCe«ø.ثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ لب حلاشصم تحتف اهتهج

  «نويفيرلأ» ةليل ينطولأ كردلل ششيتفت تÓمحو ةينمأأ تامهأدم يف

 ءاسضيب ةحلسسأأو ةرايسس زجحو ةيمأرجإأ ةكبسش فيقوت
¯ eÉRhRHƒY«û°á

تأدحو فلتخم سسمأأ لوأأ ةليل تماق

تا˘م˘هأد˘م˘ب ة˘با˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ

ةهوبششملأ قطانملا˘ب سشي˘ت˘ف˘ت تÓ˘م˘حو

بأر˘ت˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ءأدو˘˘شسلأ طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأو

ل˘ق˘˘ن تا˘˘ط˘˘ح˘˘م ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإأ ة˘˘ي’و˘˘لأ

ةيلمعب ةيأد˘ب˘لأ تنا˘ك ن˘يأأ .ن˘ير˘فا˘شسم˘لأ

لقنلأ ةطحمب نيهئاتلأرشصقلأ نع ثحبلأ

فرط نم ،ديدنشص بينم دمحم يربلأ
ى˘لإأ ة˘˘فا˘˘شضإأ ،ثأد˘˘حأ’أ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ة˘˘قر˘˘ف
ةطشسأوب تÓفاحلاب  سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع
فر˘˘ط ن˘˘م كلذو ي˘˘شسي˘˘لو˘˘ب˘˘˘لأ بل˘˘˘كلأ
ن˘ع  كي˘ها˘ن ،ل˘خد˘ت˘لأو ن˘مأ’أ ل˘˘ئا˘˘شصف
ةبقأرمل ةطحملأ مامأأ ينمأأ زجاح بشصن
لقن ةطحم ى˘لإأ لا˘ق˘ت˘ن’أ م˘ث،تأرا˘ي˘شسلأ
تناك نيأأ ةيديدحلأ ةكشسلاب نيرفاشسملأ
هجوتملأ راطقلاب  ةبقأرملأ تأءأرجإأ سسفن

هجوتلأ اهدعبو ،ةم˘شصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ى˘لإأ

اهئطأوششو ةي’ولأ سشينروك ىلأ ةرششابم

ةقط˘ن˘م˘ب ة˘ي˘ن˘مأأ تا˘م˘هأد˘م تنا˘ك ثي˘ح

«يفيف»ىمشسملأ ناكملأو ءأرمحلأ سسأأر

يديشس ةق˘ط˘ن˘م تا˘قر˘ط ى˘لأ لا˘ق˘ت˘ن’أو

ةب˘قأر˘م˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘شصأو˘مو ى˘شسي˘ع

دشسلأ ةكراششم دعب أذه يتأاي ،سشيتفتلأو

.ةبورخلأ  ةقطنمب يجذومنلأ  ينمأ’أ

ةيلقع  تأرثؤوم  و ةروظحم ءاضضيب ةحلضسأأ مهتزوحب طبضض

  ةفلتخم اياسضق يف نوطّروتم صصاخسشأأ ةعسست فيقوت
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رايلم2 قوفت رئاسسخ ةبانع ةيدلب تدبكت

ح˘بذ˘م˘لا ءار˘ك تاءار˘جإا ما˘م˘تإا ءار˘ج م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس

003 و رايلم غلبم رفويسس ناك يذلا يدلبلا

يتطحم ءارك ةقفسص مامتإا مدع اذكو نويلم

غلبمب نيدلا رون سشوكو ةعمجوب يناديوسس

ىلع025 و035 را˘ي˘ل˘م˘لا قو˘ف˘ي

ربخلا تدروأا يتلا رداسصملا بسسحو.يلاوتلا

ءاركلاب ةسصاخلا تاءارجإ’ا ءاهنإا خيرات نإاف
خيراتب لجأا رخآاك ددح ةقباسسلا دوقعلا ءاهتنإاو

تقو ي˘ف تن˘ل˘عأا ثي˘ح9102 ربمسسيد13
ةد˘ياز˘م˘لا ن˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب ح˘لا˘سصم ق˘˘با˘˘سس
مل نكل نيتطحملاو حبذملا ءاركب ةسصاخلا
تقولا يهتني نأا لبق ةديازم يأا ميدقت لجسسي
ن˘ي˘ناو˘ق˘لا بسسح ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل دد˘ح˘م˘لا
ثيح ةيسسيئرلا ةسضا˘ب˘ق˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا
ةديازملا قÓطإاو ءاركلا ةيلمع ىلع فرسشت
و˘يرا˘ن˘ي˘سس رار˘كت ن˘م تا˘فو˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ظ ي˘˘ف

ف˘قو˘م ءار˘ك م˘ت ا˘مد˘ن˘ع ة˘طرا˘ف˘لا تاو˘˘ن˘˘سسلا
ثيح ةسضابقلا هيلع تفرسشأا يذلا يلوبمطسس
دوجو مدع وأا ةيلام ةرغث اهدعب فاسشتكإا مت

فرع ام وهو ءاركلا غلابم نم رييÓم4 غلبم
ةيدلبل قباسسلا سضباقلا يوانح ةيسضقب اهتقو
حئاسضف ةدع اهرثإا ىلع ترجفنا يتلاو ةبانع
لاومأا ن˘م غ˘لا˘ب˘م ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘سسإ’ا˘ب ة˘سصا˘خ
ةدعل ددسست نأا سضورفملا نم ناك يتلا لامعلا

تاد˘˘ع˘˘˘م طا˘˘˘سسقأا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘ه˘˘˘ج
.نيمأاتلا تاكارتسشإا اذكو ةيلزنمورهك

 ةيلخإدلإ ةرإزو ىلإإ دوسسأإ ريرقت لاسسرإإ تررق اميف

ريبكلأ راششتن’أو يثراكلأ عشضولاب ددنتvu 5/4 ةيعمج
 رامع يديشسب ةمامقلل

 ميتنسس رايلم2 نع لقي ل اغلبم ةنيزخلإ ىلع ردت تناك ةيلمعلإ

ةعمجوب ينأديوشسو صشوك يتطحمو حبذملأ ءأرك ةديأزم رشسخت ةبانع ةيدلب

يثراكلإ عسضولاب هيف ددنت ةينإرمعلإ ةئيهتلإ و ةيلحملإ تاعامجلإ و ةيلخإدلإ ةرإزو ىلإإ دوسسأإ ريرقت لاسسرإإ رامع يديسسبvu 5/4 يح ةيعمج تررق
 .بÓكلإو راقبألإ ةسصاخ ةلاسضلإ تانإويحلإ و ةمامقلل بيهرلإ راسشتنلإ ةجيتن ةبانع ةيلو تايدلب مهأإ ىدحإإ هيلإ تلآإ يذلإ

هنع نÓعإلإ نم ةنسسلإ ةبإرق دعب

بهذلأ دأو ةحاشس ةئيهت عورششم قÓطنأ
¯ hd«ó gô…

ة˘سصا˘خ˘لا لا˘غ˘˘سشأ’ا تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا
ةيمومعلا ةحا˘سسلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا˘ب
«دوهيل ة˘نا˘ب˘ج» بهذ˘لا داو ي˘ح˘ب
لبق ق˘ل˘طأا يذ˘لا عور˘سشم˘لا و˘هو
ي˘لاو˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ن˘سسلا ي˘˘لاو˘˘ح
ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشتو دو˘هز˘˘م ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ،ر˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةبانع ةي’ول ءانب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

طسسولا نيسسحت راطإا يف لخديو
ثيح ،ةي’ولا ةمسصاعب يرسضحلا

عورسشملا قلطني نأا سضرتفي ناك
ةنسسلا نم يناثلا يثÓثلا لÓخ
ىلإا رونلا ري مل هنأا ’إا ،ةيسضاملا

تنا˘كو اذ˘ه ،ة˘ن˘سسلا ة˘يا˘ه˘ن ة˘يا˘غ
ة˘سسد˘ن˘ه˘لا ،ر˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةياهن تدقع ءانب˘لاو ة˘يرا˘م˘ع˘م˘لا

ةيرواسشت لمع ةسسلج8102 ةنسس
ن˘م ل˘ك رو˘سضح˘ب ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘تو
لثمم ،ريم˘ع˘ت˘لا ه˘ح˘ل˘سصم سسي˘ئر
،نييرامعملا نيسسد˘ن˘ه˘م˘لا ة˘با˘ق˘ن
نع لثممو ةبانع ةيدلب نع لثمم
ةي’ول ةي˘لا˘م˘لا دراو˘م˘لا ح˘لا˘سصم

بت˘˘˘كم مد˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ه˘˘ت˘˘سساردو هرو˘˘سصت تا˘˘سسارد˘˘˘لا
ةحاسسلا سصوسصخب ةيسصيخسشتلا
نكمي اهنأاب نوعمتجملا ىأار يتلا
ن˘˘م ةر˘˘غ˘˘سصم ة˘˘خ˘˘سسن نو˘˘كت نأا
مت تلاح يف كلذو ةروثلا ةحاسس
،مزÓ˘˘لا ل˘˘كسشلا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت

ةليوط ةداجلا هذه نأاو اسصوسصخ
يديسس» روحم نم دتمت ذإا ةياغلل

،«سسرام8» روحم ىلإا «ميهاربإا
ردسصم هنع فسشك امل اقفوو اذه
نيب نم نإاف «ةعاسس رخآا» ـل ميلع

قÓطنا نود تلاح يتلا لكاسشملا
ةددحملا ديعاوملا يف عورسشملا

ةينقتلا ليقارعلا سضعب دوجو وه
قيقد ل˘كسشب د˘يد˘ح˘ت رار˘غ ى˘ل˘ع
ءابرهكلا ،فتاهلا تاكبسش ناكم
ا˘˘˘ق˘˘˘فوو اذ˘˘˘ه ،ءا˘˘˘م˘˘˘لاو زا˘˘˘غ˘˘˘لاو
نأا عقوتملا نم هنإاف هتاذ ردسصملل
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ع˘˘م عور˘˘سشم˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘سسي

0202 ة˘˘ن˘˘سسل لوأ’ا ي˘˘سساد˘˘˘سسلا
داو ييح ناكسسل اسسفنتم نوكيل
«سسازوأا يتيسس ’» يحو بهذلا

.اهيرئازو ةبانعو ناكسس لكو

 ةيمومعلإ ةرانإلإو ةفسصرألإ سسمتسس لاغسشألإ

 راظتن’أ نم رهششأأ دعب ميرلأ يح ةئيهت لاغششأأ قÓطنأ
¯ U¢. Ü

ةبانع ةيدلب حلاسصم ترسشاب
ةسصاخ ميرلا يح ةئيهت ةيلمع
ةفسصرأ’ا ةئيهتب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
ىلإا ةفاسضإا ةيمومعلا ةرانإ’او
دع˘ب اذ˘هو ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا تا˘كب˘سش
سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘ق˘˘ل
،ةبانع ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا

ة˘ير˘يد˘م، زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م
ة˘سسسسؤو˘م ،ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا
ت’اسصتإا ،ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘˘لاو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةراسشإا ءاطعإا مت نيأا،ري˘ه˘ط˘ت˘ل˘ل

ةئيهتل عيراسشم ةثÓث قÓطنا
ءانهلا ةيعمج اهتهج نم،يحلا
تدد˘ن د˘ق تنا˘ك م˘ير˘˘لا ي˘˘ح˘˘ل
هدهسشت يذلا ر˘ي˘ب˘كلا ر˘خأا˘ت˘لا˘ب
لطامت ببسسب ةئيهتلا لاغسشا
يلاو ديكأات مغر اذه،نيلواقملا

ىلع دوهزم قيفوت ةبانع ةي’و
تا˘ي˘نا˘كمإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج م˘˘يد˘˘ق˘˘ت
لÓخ يح˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ة˘مزÓ˘لا
نع نيلثممب لبق نم هعامتجا
ءانهلا ةيعمج يف ةلثمم يحلا
حسضوأا ثيح ،انل هودكأا املثم،
لح هدحول عيطتسسي ’ هنأاب مهل

ى˘ل˘ع ه˘نأاو ل˘كا˘سشم˘لا ع˘ي˘˘م˘˘ج

ن˘ي˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا

سضوهنلا لجأا نم هعم فوقولا

اهل رابتع’ا ةدا˘عإاو ة˘ن˘يد˘م˘لا˘ب

قÓ˘ط˘نا ةرا˘سشإا تي˘ط˘عأا د˘˘قو،

ةيدلبب ميرلا يح ةئيهت ةيلمع

لطامت نأا ريغ ةدم ذنم ،ةبانع

ي˘ف بب˘سس ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا

ةراسشإا ىط˘ع˘ت نأا ل˘ب˘ق ا˘هر˘خأا˘ت

˘˘مو˘˘ي د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م قÓ˘˘˘ط˘˘˘ن’ا

نأا دعب اذهو، يسضاملا نينث’ا

ا˘ي˘لا˘م ا˘غ˘ل˘ب˘م ي˘لاو˘لا سصسصخ

لجأا نم،ارايل˘م02 ب رد˘ق˘˘ي

يذلا يحلا اذهل رابتع’ا ةداعإا

ةسصاخ اريث˘ك هو˘ن˘طاو˘م ى˘نا˘ع

ةريخأ’ا راطمأ’ا طقاسست لÓخ

تاناسضيف ي˘ف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لاو

يف لزانملا نم ديدعلا قرغو

ني˘ن˘طاو˘م˘لا ل˘ع˘ج ا˘م ، ها˘ي˘م˘لا

لخدتلاب هبلاطت ءانهلا ةيعمجو

ةيعسضولل لح داجيإا لجأا نم

ذنم اهنم نوناعي يتلا ةيرزملا

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘سصا˘˘خ ةد˘˘م

لاغسشأ’ا تقلطنا نيأا، ةئيهتلاب

سسمت نأا ىلع ةفسصرأ’ا ةئيهتب

.تاقرطلا اهدعب

نم ةدحو0051 زجحو صصاخششأأ6 فيقوت

ةدرابلأ نيعب ءاشضيب ةحلشسأأو ةيلوحكلأ تابورششملأ
ةكبسش ةديدجلا ةنسسلا لولح ةليل ينطولا كردلا رسصانع تفقوأا

،ةدرابلا نيعب مهنع ثوحبم مهنم2 سصاخسشأا6 نم ةنوكتم ةيمارجإا

ةعومجم ىلإا ةفاسضإا ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0051 زجحو

تتأا ثيح .رامقلا  قاروأا بلعو ةيلام غلابمو ءاسضيبلا ةحلسسأ’ا نم

ىلإا لوسصو دعب ،ةعلطملا ةعاسس رخآارداسصم هتلقنام بسسح ةيلمعلا

ةكبسشب دوجوب ديفت تامولعم ةدرابلا نيعب ينطولا كردلا  حلاسصم

ىلع ةقطنملا تاذب ةسصخر نود ةيلوحكلا تابورسشملا قوسست

سصاخسشأا6 فيقوت مت نيأا ناكملا ةهمادمب مايقلاو لقنتلا متروفلا

،ةيئاسضقلا تاهجلا فرط  نم مهنع ثوحبم مهنم2 مهنيب نم

ىلإا ةفاسضإا ةيلوحكلا تابورسشملا نم ةدحو0051 يلاوح زجحو

عيب تادئاع نم ةيلا˘م غ˘لا˘ب˘مو ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ح˘ل˘سس’ا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م

ةرسشابمو ةقرفلا رقم ىلإا مهدايتقا متيل،رامقلا قاروأا بلعورومخلا

ميلقإا ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو مامأا اومدقي  مث ،مهعم قيقحتلا

.سصاسصتخ’ا
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اهينطاق نم اهئÓخإإ دعب

رايهن’اب ةددهم ةيانب مدهت ةيدلبلأ

ةنيدملأ طشسو
ةددهم ةيانب ميدهتب ةبانع ةيدلب حلاسصم نينث’ا موي تماق

امدعب ينطولا ريرحتلا سشيج عراسش ىوتسسم ىلع رايهن’اب

ةيلمعلا ىلع فرسشأا ثيح اهيلغاسش نم تانكسسلا ءÓخإا مت

نمأ’ا ناوعأا روسضحب ةبانع ةيدلب سسيئر «يطبارم رهاطلا»

ارطخ لكسشت يه ةيثراك ةلاح يف دجوت ةيانبلا كلت نأا ثيح

لعج ام ةظحل ةيأا يف رايهن’اب ةددهمو اهينطاق ىلع ايقيقح

مدهب ةريخسست رادسصإا لÓخ نم كرحتت ةينعملا تاطلسسلا

مت دق لعفلابو اهينطاق فرط نم ةيانبلا ءÓخإاب رماوأاو ةيانبلا

متو ةيانبلاب ةدجاوتملا تانكسسلاب نينطاقلا  جارخإاب مايقلا

حلاسصم فرط نم ةذختملا تاءارجإ’ا ىلع ءانب ةيانبلا ميدهت

.ةثراك ثودح يدافتل ةيدلبلا

MƒQjá aÉQì

 راجتلإ داحتإو نيبسساحملل ةينطولإ ةمظنملإ ميظنت نم

ةنشسل ةيلاملأ نوناق لوح يشسأرد موي

تبشسلأ أذه0202
نييفرحلاو راجتلل ماعلا داحت’ا يفناج4 تبسسلا موي مظني

ةينطولا ةمظنملا عم قيسسنتلاب ةبانع ةي’و بتكم نييرئازجلا

ةيلاملا نوناق ةسشقانمل ايسسارد اموي نيد˘م˘ت˘ع˘م˘لا سسلا˘ج˘م˘ل˘ل

اذهو ةبانع ةي’وب يديار˘سسب هز˘ت˘ن˘م˘لا قد˘ن˘ف˘ب0202 ةن˘سسل

تاحورسش ميدق˘ت˘ل سصا˘سصت˘خ’ا ل˘هأا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘كرا˘سشم˘ب

مويلا حاتتفا متيسس ثيح    ةيلاملا نوناق لوح تاحيسضوتو

ةينطولا ةمظنملا سسيئر «يقسسع دارم» فرط نم ةلخادمب

اهب لومعملا سسايقمو تايسساسسأا لوح نيدمتعملا نيبسساحملل

ءاربخلل ةينطولا ةيعمجلا سسيئر فرط نم ةلخادم  اذكو

ةسصرف نوكيسس مويلا اذه نأا امك «ركبوب يمÓسس» نييلاملا

نم ةباجإ’او نوناقلا لوح ت’ؤواسستلاو ت’اغسشن’ا حرطل

اذه تايلاعف يف نيرسضاحلا لبق نم سصاسصتخ’ا لهأا فرط

را˘ج˘ت˘لا˘ك ح˘ئار˘سشلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا م˘ه˘ي يذ˘لا ي˘سسارد˘لا مو˘ي˘لا

.نيسصسصختملا روسضح بناج ىلإا نييداسصتق’ا نيلماعتملاو

MƒQjá aÉQì

ةرايشس زجحو هنع ثوحبم ىلع صضبقلأ

نم ةدحو005 يلأوح لمحت

ةبورخلاب ةيلوحكلأ تابورششملأ
ينمأ’ا زجاحلاب  ةليللا سسفن يف ينطولا كردلا لاجر فقوأا

اهعاسضخإا دعبو ،ةي˘ع˘ف˘ن ةرا˘ي˘سس ة˘با˘ن˘ع سشي˘نرو˘كب ة˘بور˘خ˘لا

نم ةدحو005 يلاوح لمحت اهنأا نيبت سشيتفتلاو ةبقارملل

تاءارجإ’ا ذاختا متيل ،ةسصخر نود ةيلوحكلا تابورسشملا

،لمحت امب ةرايسسلا زجح عم اهبحاسص دسض ةمزÓلا ةينوناقلا

نم اهقئاسس رف نيأا ةرايسس فيقوت مت ينمأ’ا زجاحلا تاذ يفو

هنأا نيبت نيأا هيلع سضبقلاو هب  قاحللا  متيل  ناكملا  نيع

    .ةلادعلا فرط نم هنع ثوحبم
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هنإاف ريرقتلا يف ءاج امبسسحو

و قر˘ط˘لا ع˘ي˘م˘ج دا˘ف˘ن˘ت˘سسا د˘˘ع˘˘ب
ءارو اي˘ع˘سس ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ل˘ئا˘سسو˘لا
حبسصأا بعسص يئي˘ب ع˘قاو ر˘ي˘ي˘غ˘ت
نا˘كسسلا ة˘ح˘سص و ة˘مÓ˘سس دد˘ه˘˘ي
م˘˘غر .را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
تÓسسارملا و ةريثكلا ىواكسشلا
ةرسشابملا تÓباقم˘لا و ة˘ي˘با˘ت˘كلا

نود ن˘˘كل و ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘˘لا ع˘˘˘م
ى˘لإا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا رر˘˘ق˘˘ت اذ˘˘ل،ىود˘˘ج
ةرازو ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا
داجيإاو لخدتلا لجأا نم ةيلخادلا

يذ˘لا رو˘هد˘ت˘م˘˘لا ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل ل˘˘ح
ذنم رامع يديسس ةيدلب هنم يناعت
راسشتن’ا ةجيتن ديعبلاب سسيل نمز
ي˘˘عر˘˘لا و ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘كلا

ةقطنملا يف را˘ق˘بأÓ˘ل ي˘ئاو˘سشع˘لا
لبازملا نم ذختت ثيح ةيرسضحلا

ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ا˘م˘ك ا˘ه˘ي˘عر˘ل ا˘نا˘كم
يف ةلاسضلا بÓكلل بيهر رثاكت
˘مو˘ق˘ت و ة˘ي˘نا˘كسسلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘لا
ل˘كسشي ا˘م˘م نا˘كسسلا ة˘م˘جا˘ه˘م˘ب

ةئف ةسصا˘خ م˘ه˘تا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ار˘ط˘خ
ف˘ي˘˘سضيو .خو˘˘ي˘˘سشلا و لا˘˘ف˘˘طأ’ا
ةمامقلا راسشتنا لكسشم نأا ريرقتلا

هيلع ءاسضقلا نع ةيدلبلا تزجع
ن˘ع لوأ’ا لوؤو˘سسم˘لا ما˘ي˘˘ق م˘˘غر
ميعدتب ةبانع ةي’و يلاو ةي’ولا

تانحاسش عبرأا˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘لا ةر˘ي˘ظ˘ح
رهسش اهمÓتسسا مت ةمامقلا عفرل

تسضرعت اهنكل و9102 ناوج
نم لوأ’ا عوبسسأ’ا يف باطعأ’
و ةد˘يد˘ج ا˘ه˘نأا م˘غر ا˘˘ه˘˘مÓ˘˘ت˘˘سسا

راسسفتسسا دنعو نامسضلل ةعسضاخ
مل باطعأ’ا ببسس نع ةيعمجلا
لاحلا يقب و عنقم در يأا دجت

ةباتك ةياغ ىلإا هيلع وه ام ىلع
ةلطعم نآ’ا يه و ، رطسسأ’ا هذه

IVNS ةكرسش ىدل ةدجاوتم و

40) ادد˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘م حÓ˘˘˘˘˘˘˘سصإÓ˘˘˘˘˘˘˘ل
ةيعمجلا تقرطت ا˘م˘ك.(تا˘ن˘حا˘سش
بسصيسس ناك يذلا حارتق’ا ىلإا
لÓ˘خ ن˘م ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سص ي˘˘ف
ة˘با˘ن˘ع» ة˘سسسسؤو˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
يف ةدئار ةسسسسؤوم يه و «ةفيظن
و ةفاظنلا و ةمامقلا عفر لاجم
تا˘يد˘ل˘˘ب ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘حا˘˘ج˘˘ن تت˘˘ب˘˘ثأا

ةيدلب و ينوبلا ةيدلبك ةرواجم
نا˘ك حر˘ت˘ق˘م˘لا اذ˘ه ن˘كل.ة˘با˘˘ن˘˘ع
يلوؤوسسم نم ةرم لك يف لباقي

ف˘ع˘سضب را˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب

ةيد˘ل˘ب˘لا ةرد˘ق مد˘ع و ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘لا

سصا˘خ˘لا ل˘يو˘م˘ت˘لا نا˘م˘سض ى˘ل˘ع

يفو.ةسسسسؤوملا هذه عم دقاعتلاب

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا تد˘˘˘سشا˘˘˘ن ر˘˘˘ي˘˘˘خأ’ا

و لخد˘ت˘لا ةرور˘سض ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا

لطعت لوح قمع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت ح˘ت˘ف

عفرب ةسصاخلا ةديدجلا تانحاسشلا

ىتح دفنتسست مل يتلا و ةمامقلا

ثح ى˘لإا ة˘فا˘سضإا، نا˘م˘سضلا ةر˘ت˘˘ف

ةرور˘سض ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘˘سصم

ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم عم دقاعتلا

لح ن˘ع ةز˘جا˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا تمادا˘م

قيبطت ةرورسضو.ةمامقلا لكسشم

لاوجت عن˘م˘ب ةردا˘سصلا تارار˘ق˘لا

ع˘م ا˘هز˘ج˘˘ح و ة˘˘لا˘˘سضلا را˘˘ق˘˘بأ’ا

.اهباحسصأا ميرغت



يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

27859ددعلا0202 يفناج20  سسيمخلا
www.akhersaa-dz.com لاقلا ووليقلا

ةدكيكصس يف نويام قانخأا ةيطارقميد ةنتف

دقعب ثدحلا  ةدكيكسس ةيلؤب نؤيام قانخا ةيدلب تعنسص
رؤ˘سضح˘ب ة˘حؤ˘ت˘ف˘م يد˘ل˘ب˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج˘˘لا
طسسو زجني مل ام و زجنأا ام سضرع مت ثيح، نينطاؤملا
راسشتنا رؤفو، تاهيجؤت و تاداقتنا و ةيطارقميد تاسشاقن

لج بلاط ةسشقان˘م˘ل˘ل نؤ˘يا˘م قا˘ن˘خ ي˘ن˘طاؤ˘م رؤ˘سضح ر˘ب˘خ
دقع و لثملاب لمعلا مهرايمأا نم ةدكيكسس ةيلو ناكسس
ىلع نينطاؤملا رؤسضحب فافسشو ينلع لكسشب تايعمجلا
لهف،ةيدلبلا نوؤؤسش ر˘ي˘ي˘سست ي˘ف لا˘ع˘ف كير˘سش م˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا
ليسسغلا رسشن نم نؤفاخي˘سس مأا ةد˘كي˘كسس را˘ي˘مأا ا˘ه˘ل˘ع˘ف˘ي˘سس

.ألملا ىلع نيبختنملا سضعبل  خسسؤلا

زبخلا ريذبت ىلع برحلا نلعي بÓج

لا˘م˘عألا˘ب ة˘سصا˘خ ق˘ير˘ط ة˘˘طرا˘˘خ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تد˘˘عأا
ةنسس للخ اهترسشابم متتسس يتلا ةيملعإلاو ةيسسيسسحتلا
اذه فدهيو زبخلا ريذبت ةرهاظ ةحفاكم لجأا نم0202
نم رذبملا زبخلا ةيمك لؤح ءؤسضلا طيلسست ىلإا عورسشملا

ة˘ل˘ي˘ط رذ˘ب˘˘م˘˘لا ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا ع˘˘سضو ى˘˘لإا نا˘˘كسسلا ةؤ˘˘عد لل˘˘خ

.سضرغلا اذهل سصسصخم ناكم يف عؤبسسأا

«نوبت» لصسارت نيدهاجملا ةمظنم

ةيرؤهمجلا سسيئر ،نيدهاجملل ةينطؤلا ةمظنملا تدسشان
نيدهاج˘م˘لا تلا˘غ˘سشنا ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا ،نؤ˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع
ةيقرب يف ءاج ا˘م˘ب˘سسح ،قؤ˘ق˘ح˘لا يوذ ا˘يا˘سضق ة˘ج˘لا˘ع˘مو
.يراجلا ربمسسيد62 مؤي ةمظنملا اهتلسسرأا

دئاوف  ةصسناوتلا سضعب دنع نيرئازجلا بئاصصم
«لاقلاو ليقلا» عماسسم ىلإا غلب
ءارج يفؤت يذلا يرئازجلا نأا

ةقربط ةقطنم يف رورم ثداح
يف اؤناك نم سضعب ماق سسنؤتب

ام لك ةقرسسب ناكملا نيع
هلمحي ناك وأا ةرايسسلا يف هودجو
ةواسسق مغر سضارغأا نم هعم
نم داز يذلا  رمألا ؤهو ثداحلا

ناذللا هقيقسشو هدلاو ةمدسص
بلجل ناكملا نيع ىلإا لقنت
.ةرايسسلاو ةثجلا

سسنوت يف تابطرملا عنصصل برهم يرئازج ركصس
سسأار ةيسشع ةيسسنؤتلا نمألا حلاسصم تزجح
تايمك ةمهادم ةيلمع يف0202ةديدجلا ةنسسلا

دحأا يف » برهملا» يرئازجلا ركسسلا نم ةربتعم
ةنيدمب ةسصخرملا ريغ تابطرملا عنسص لماعم
ءاعبرألا سسمأا ةيسسنؤت ملعإا لئاسسو بسسحو .لبان
سسرحلا تاؤق ناف ينمألاب هتمسس ردسصم نع لقن
ةيدليملا ةنسسلا سسأارب لافتحلا ةيسشع يدلبلا
تايؤلحلا ةعانسصل لمعم تمهاد ةديدجلا

تنكمتو ةيعرسش ريغ ةقيرطب لمعي تابطرملاو
داؤملا نم ديدعلاو برهم يرئازج ركسس زجح نم
ةعانسص يف لمعتسست يتلا ةدسسافلا ىرخألا

.نينطاؤملل قؤسست يتلا تابطرملا عاؤنأا فلتخم

ةنيدم قلغي يراجت لحم
دحأا سسمأا حابسص حتتفا
ةيراجتلا تلحملا
سسبلملا عيب يف ةسصتخملا
ةنيدمب نئابزلل هباؤبأا
ةلمح دعب كلذو ينؤبلا
،مايأا ةدعل ترمتسسا ةينلعإا

ادج ريبكلا ددعلا نأا ريغ
ىلإا اؤهجؤت نيذلا نئابزلل
دنع دجاؤتملا لحملا
دنع ينؤبلل ميدقلا لخدملا

ببسست نكسسم009 يح
لخدملل يلك هبسش قلغ يف
تاسشوانم ىلإا ةفاسضإلاب
.نئابزلا سضعب نيب

؟بارغتصسإلا ريثت ةحصصلا ةرازو تانييعت
تايلو ةدعب تاراطإلا نم ددع برغتسسا
يف ةحسصلا ةرازو اهدمتعت يتلا ريياعملا
ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤؤملا ءاردم نييعت

ةسسردملا   يجيرخ داعبتسسا مت ثيح
مهتربخ تزواجت  نيذلاو ةرادإلل ايلعلا
ىلإا ءؤجللاو ةنسس51 ريدم بسصنم يف
نيعباتملا ىتحو ىؤتسسملا يميدع نييعت
بسسحو ،ةسساسسح بسصانم يف ايئاسضق
سسلجملا يف  افارطأا نإاف ةميلع رداسصم
ايؤفسش لاؤؤسس هجؤتسس ينطؤلا يبعسشلا
ةديدجلا ةمؤكحلا يف ةحسصلا ريزو ىلإا
ةبلاطملاو تايلؤلاو ءامسسألا نمسضتت
تمهاسس يتلا ةيسضقلا يف قيقحت حتفب
.عاطقلا عاسضوأا يدرت يف
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لو˘ح ما˘ه˘ف˘ت˘شسا تا˘مÓ˘ع ع˘شضو ع˘˘قاو
دهششت يتلا ،دÓبلا يف ةيودألا قوشس
ة˘يودأÓ˘ل ةرر˘كت˘م ةرد˘ن تاو˘ن˘شس ذ˘˘ن˘˘م
ى˘لإا تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا فو˘˘فر ن˘˘م تز˘˘ف˘˘ق
نع ةزجاع تتاب ي˘ت˘لا ،تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ببشسب ،جÓعلا نم ىندألا دحلا نامشض
مكحتت يتلا داريتشسلا تايلمع بذبذت
لواطت ط˘شسو ،كلذو .ة˘مو˘كح˘لا ا˘ه˘ي˘ف
ايموي يناعيو.راكتحلاب نيدرو˘ت˘شسم˘لا
نيذلا نييرئازجلا ىشضرملا نم تائملا
ىشضرم مهنم ،ةيودألاب مهتايح تطبترا
نا˘˘˘طر˘˘˘شسلا و ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا ضضار˘˘˘˘مألا

ةردن تتابو .ةيمو˘ثر˘ج˘لا تا˘با˘ه˘ت˘للاو
ا˘ه˘ي˘ل˘ع دا˘˘ت˘˘ع˘˘ي دا˘˘كي ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘يودألا
ضضر˘˘ف ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘شصا˘˘خ ،نو˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
داريتشسلا تايلمع ىلعً ادويق ةموكحلا

علطم ذنم ةيرادإا ضصخرل اهعاشضخإاو

طفنلا تادئاع يواهت دعب،5102 ماع
م˘˘ير˘˘ك ف˘˘ششكي ه˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ي˘˘˘فو.

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا ضسي˘˘ئر بئا˘˘ن ،ي˘˘م˘˘˘غر˘˘˘م
ةيودألا ةمئاق نأا ،ةلدايشصلل ةيرئازجلا
يف تعفترا تايلديشصلا نم ةدوقفملا
ة˘˘يودألا ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس ل ،ةر˘˘˘ي˘˘˘خألا ة˘˘˘نوآلا
«نوز˘ي˘ج˘نا˘ب» ـك لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ه˘˘جو˘˘م˘˘لا

تادا˘شضم˘لاو ،«لا˘ت˘ي˘ب˘˘لا˘˘جار ا˘˘ت˘˘كاد«و
ى˘ل˘ع با˘ه˘ت˘للا تادا˘شضمو ة˘يو˘ي˘˘ح˘˘لا
ةيودأا ضضعب ىلإا ةفاشضإا ،نقح لكشش
ل˘ث˘م ة˘ي˘ب˘شصع˘لاو ة˘ي˘شسف˘ن˘لا ضضار˘˘مألا
ةهجوملا ةيودألا يف ةردنو ،«ونيزوللا»
ثدحت˘م˘لا در˘يو ،نا˘طر˘شسلا ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل
نأا،ديدجلا يبرعلا عم ثيدح يف ،هتاذ
ريغ تاشسرامملا ىلإا دوعت ةردنلا هذه
ضضع˘ب˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ر˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خألا
اوماق نيذلا نيعزوملاو ن˘يدرو˘ت˘شسم˘لا
مدعو ةدروتشسم˘لا تا˘ي˘م˘كلا را˘كت˘حا˘ب

يمغرم فيشضيو ،قوشسلا يف اهحرط
ن˘ي˘عزو˘م˘لاو ن˘يدرو˘ت˘شسم˘˘لا ضضع˘˘ب نأا
ضضرف لÓخ نم ،ةلدايشصلا نوزتبي اوتاب
ر˘ي˘غو ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ي˘˘م˘˘كب ىر˘˘خأا ة˘˘يودأا

لباق˘م ،ر˘ي˘ب˘ك لا˘م˘عأا م˘قر˘بو ة˘بو˘ل˘ط˘م
ضضعب نم ةليلق تايمك ىلع لوشصحلا
بع˘ت ن˘م داز ا˘مو .ةدو˘ق˘ف˘˘م˘˘لا ة˘˘يودألا
راعشسأا ليجشست ،نييرئاز˘ج˘لا ى˘شضر˘م˘لا

ي˘ف ةد˘يد˘˘ج تادا˘˘يز ة˘˘يودألا تار˘˘ششع
ضضارمألا ةيودأا ًاشصوشصخ ،تايلديشصلا
وأا ةموكحلا نÓعإا نود نم ،ةنمزملا

،رعشسلا عفر نع ةيودألا جاتنإا لماعم
ةيودألا قوشس يف نوطششانلا اهعجريو
ضضافخناو ة˘برا˘شضم˘لاو را˘كت˘حلا ى˘لإا
نيلماعتملا نأا فيشضيو .رانيدلا ةميق
ىلع اوحرتقا ةيودألا قيوشستو جاتنإا يف
تح˘ت ة˘ن˘ج˘ل ل˘˘ي˘˘كششت ة˘˘ح˘˘شصلا ةرازو
داجيإا اه˘ت˘م˘ه˘م ،ة˘ح˘شصلا ر˘يزو ة˘شسا˘ئر
ا˘هد˘ه˘ششت ي˘ت˘لا تا˘بار˘ط˘شضÓ˘ل لو˘ل˘˘ح
.»قوشسلا

ىصضرملأ ةايح نهرت ةيودأ’أ ةردن
لحلأ ىقبي ةباكلأ باحصصأاب داجنتصس’أو

ةينطو˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ة˘ي˘ب˘ل˘غأا لاز˘ت ل
.ة˘يودألا ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ضصق˘ن ن˘م ي˘نا˘˘ع˘˘ت
تشسم يتلا ةردنلا مجح ىلع فوقولل
ى˘˘ت˘˘حو ةدرو˘˘ت˘˘شسم˘˘لا ة˘˘˘يودألا ضضع˘˘˘ب
داوملا داريتشسا مكحب ايلحم ةعنشصملا
ر˘خآا» تل˘ق˘ن˘ت ،ا˘ه˘ب ة˘ع˘ن˘شص˘ُم˘لا ة˘ي˘لوألا
ي˘ف تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ضضع˘ب ى˘˘لإا «ة˘˘عا˘˘شس
ةردنلا نأا اه˘با˘ح˘شصأا د˘كأا ي˘ت˘لا ،ة˘با˘ن˘ع
ن˘م د˘يد˘ع˘لا تشسمو ةدو˘جو˘م ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب
ضضعب د˘كؤو˘يو،بل˘ط˘لا ة˘ع˘شساو ة˘يودألا
ديزأا نأا مهعم انثدحت نيذلا ةلدايشصلا

ةعشضب ذنم ةبانعب ادوقفم ءاود051 نم
ةيحشصلا ةلاحلا روهدتت نيح يف رهششأا
ضضار˘مألا˘ب ن˘ي˘با˘˘شصم˘˘لا ضصا˘˘خ˘˘ششأÓ˘˘ل
يو˘مد˘لا ط˘غ˘شضلا عا˘ف˘ترا˘ك ة˘ن˘مز˘م˘لا
ضضارمأا ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لاو ير˘كشسلا
بحا˘˘شص دا˘˘فأاو ،ن˘˘ي˘˘يار˘˘˘ششلاو بل˘˘˘ق˘˘˘لا

نو˘ه˘جاو˘ي م˘ه˘نأا ،ة˘با˘ن˘ع ي˘ف ة˘ي˘لد˘ي˘شص
يتلا ةيودألا ضصقن عم ةريبك لكاششم
تابلطلا تتا˘ب ي˘ت˘لاو رو˘ه˘ششل تد˘ت˘ما

jni nofsapS  رارغ ىلع ةريثك اهيلع

،nocsivaG،enolaviP

،hcetnefeK cepsA, ettelednaB

trocibmyS, hctapةفا˘شضإلا˘ب اذ˘ه

مدلا طغشض ىشضرملxareterpiB ىلإا

،lydracolvAبل˘˘ق˘˘لا ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل ،

tehcas xalroFل دا˘شضم˘Óكا˘شسم

،08 norefydraT،norefydraT

،rucamuFي˘˘م˘˘ي˘˘نل ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل ،

ttg enarfuoS،enicymarfiN

ttgل تار˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘Óل ف˘˘˘˘نأ˘˘˘Óلا˘˘˘ف˘˘˘طأ ،

nanizoNل ءاود˘˘˘˘˘˘˘˘Óبا˘˘˘˘˘˘˘شصع ،

052 xelahpeCيو˘ي˘ح دا˘شضم

اياقب لازناttg nygrehteM ، راغشصل

ردخمniacolyX، ءا˘شسن˘ل˘ل ةدا˘˘يز˘˘لا

لهشسمenihportploC ، ةدا˘˘يز˘˘˘ل

، ةيناطرشس نقحjni xedaloZ ، ةدايزل

pc dineforPل ضصار˘˘˘˘قا˘˘˘˘Óملآ ،

jni dineforPل ن˘˘ق˘˘ح˘˘Óملآ˘

dematsorP،noximreP

jni 21b enimatiV ، تاطشسوربلل

ىرخألا ةيودألا نم اهريغو،21ب نقح
دكأا امك، نيعلا تارطقو نقحلا ةشصاخ
مهقرؤوي تاب ةيودألا يف ضصقنلا اذه نأا

اذ˘ه با˘ب˘شسأا ن˘عو م˘ه˘ل˘م˘ع ي˘ف ار˘ي˘ث˘˘ك
ةلودلا عن˘م ى˘لإا ا˘ه˘ع˘جرأا د˘ق˘ف ضصق˘ن˘لا
يتلا ةيودألا لÓغتشساو ةيودألا داريتشسا
ا˘ط˘غ˘شض ل˘كشش ا˘م ل˘خاد˘لا ي˘ف ع˘ن˘شصت

اميف ةشصاخ اهتردن يف ببشستو اريبك
تاتشسورب˘لاو،بل˘ق˘لا ضضار˘مأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي
نم يناع˘ت تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا ل˘ج نأا˘ب لا˘قو
يذلا رمألا ةيرورشضلا ةيودألا يف ةردن
اهريفوتل ةيشصولا ةرازولا لخدت بلطتي
ةشصاخلا ةيودألا مظعم فرعت،ىشضرملل
ةدا˘˘ح ةرد˘˘˘ن ة˘˘˘ن˘˘˘مز˘˘˘م˘˘˘لا ضضار˘˘˘مألا˘˘˘ب

يف ىشضرملا عشضو ا˘م ،تا˘ي˘لد˘ي˘شصلا˘ب
لوشصحلا يف مهعارشصل يقيقح قزأام
ىلع ليوط تقو رورم مغرو ،اهيلع
ةموكحلا نأا لإا،تاي˘لد˘ي˘شصلا˘ب ا˘ه˘ترد˘ن

ديدعلا عشضو ام وهو جرح لو ثدح
مدعل ةيقيقح ةروطخ يف ىشضرملا نم
ةيرورشضلاو ةمزÓلا مهتيودأل مهلوانت
ن˘م˘ل ة˘شصا˘خو جÓ˘˘ع˘˘لا تار˘˘ت˘˘ف ءا˘˘ن˘˘ثأا
ام ،ضضرملا ةجيتن تافعاشضملا نوناعي
ىشضرملا ءلؤوه ةحشصو ةايح ضضرعي
اذه رمتشسا اذإا ام لاح يف متحم رطخل
لحلا ىقبي كاذو اذه لظ يفو،لكششملا
داجنتشسلا و˘ه ى˘شضر˘م˘لا ما˘مأا د˘ي˘حو˘لا
يتلا ةيودألا لجأا نم ةباكلا باحشصأاب
مغر برغملاو ضسنوت نم ا˘ه˘نو˘جا˘ت˘ح˘ي
ا˘ه˘نو˘شضر˘ف˘ي ي˘ت˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا را˘˘ع˘˘شسألا

رثكأا مهتاناعم نم داز يذلا رمألا مهيلع
مهأا ةيودألاب ةرجاتملا كلذب حبشصتلو
ة˘شسا˘ي˘شس ل˘ظ ي˘ف ى˘شضر˘م˘لا ةا˘ي˘ح ن˘م
يتلا ةحشصلا ةرازو فرط نم ةلابمÓلا
ةدعل تدتما يتلا ةمزأÓل Óح دجت مل
 .رهششأا

ءايتصسأ ريثي ةيودأ’أ ليجصست رخأات
ةلديصصلأ يف نيلماعتملأ

دا˘ح˘تلا ضسي˘ئر د˘ق˘ت˘˘نا ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
دبع ،ةلديشصلا يف نيلماعتملل ينطولا
ة˘يودألا ل˘ي˘ج˘شست ر˘خأا˘ت ،رار˘ك د˘˘حاو˘˘لا

ىوتشسم ىلع ةينلديشصلا تاجتنملاو
تاءارجإلا ةدم لوطو ،ةحشصلا ةرازو

،ريثكب ةينوناقلا لاجآلا تزواجت يتلا
امك.نيتريخألا ني˘ت˘ن˘شسلا لÓ˘خ ة˘شصا˘خ
ن˘ي˘ع˘˘ن˘˘شصم˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا نأا ،رار˘˘ك د˘˘كأا

9 قاف مه˘ت˘يودأا ل˘ي˘ج˘شست ن˘ي˘ج˘ت˘ن˘م˘لاو

ىلع ةينوناقلا لاجآلا ضصنت امنيب ،رهششأا

ا˘م و˘هو ،ر˘ه˘˘ششأا4 يأا ،ا˘˘مو˘˘˘ي021
رامثتشساو لبقتشسم ىلع ابلشس ضسكعني
فشسأات نأا˘ششلا اذ˘ه ي˘فو ،ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م˘لا
عارشص يف نييعانشصلا نوكل ثدحتملا

ر˘ي˘غ ن˘م ه˘نأا ى˘لإا ار˘ي˘˘ششم ،ن˘˘مز˘˘لا ع˘˘م

01 رئازجلا يف قرغتشست نأا لوقعملا

ى˘لإا ةو˘ط˘خ زا˘ج˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘شس
اذ˘˘˘ه ة˘˘˘يو˘˘˘شست نأا ن˘˘˘ي˘˘˘ح ي˘˘˘ف ،ما˘˘˘˘مألا
ىرخألا لودلا ىوتشسم ىلع عوشضوملا
ى˘˘لإا ا˘˘ي˘˘عاد ،عو˘˘ب˘˘شسأا فر˘˘ظ ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي

مدقتلل ينوناقلا راطإلا ةبكاوم ةرورشض
ة˘˘ب˘˘كاو˘˘م ،يدا˘˘شصت˘˘قلاو ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘شصلا
لا˘ج˘م ي˘˘ف ة˘˘ل˘˘شصا˘˘ح˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةطقن.م˘لا˘ع˘لا ر˘ب˘ع ة˘ي˘ئاود˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا
ىدل جاعزناو قلق ردشصم لكششت ىرخأا

،رار˘ك ا˘ه˘ن˘ع ف˘ششك ءاود˘لا ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘˘م
نيجتنملا ضضعب ةهجاوم يف ةلثمتملاو
مه˘نأا ثي˘ح ،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م تا˘بو˘ع˘شصل
ع˘˘ي˘˘شسو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘كن˘˘˘ب ا˘˘˘شضور˘˘˘ق اوذ˘˘˘خأا
رخأاتت ةديدج ةيودأا جاتنإاو مهتارامثتشسا

لباقملا يفو ،اهليجشست ةداهشش رودشص
غ˘˘لا˘˘ب˘˘م˘˘لا د˘˘يد˘˘شست˘˘ب كن˘˘ب˘˘لا بلا˘˘ط˘˘˘ي
.ةدئافلا ةبشسن عاطتقا عم ةقحتشسملا

 ايلحم ةجتنملأ ةيودأ’أ راعصسأأ ةعجأرمب بلاطم

،ةلديشصلا ةنهم تايقÓخأا ضسلجم اعد
ضصوشصنلا ةعجارم ىلإا ةحشصلا ةرازو
ةيئاودلا ةعانشصلل ةريشسم˘لا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
تاروطتلا عم يششامت˘ي ا˘م˘ب ،ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
عاطق نأا ادكؤوم ،ملاعلا يف ةلشصاحلا
ة˘ب˘ع˘شص ة˘ل˘حر˘م˘ب ر˘م˘˘ي ة˘˘يودألا جا˘˘ت˘˘نإا
ةيرور˘شضلا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا ي˘شضت˘ق˘ت
يفطل روتكدلا بلاطو.هروطت نامشضل
ةعجارمب يفحشص ءاقل لÓخ ،دمحأاب نب
يذ˘لا بل˘ط˘˘م˘˘لا و˘˘هو ،ءاود˘˘لا را˘˘ع˘˘شسأا

ةينطو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ،ار˘خؤو˘م ه˘ن˘ع تر˘ب˘ع
تاءارجإا راطإا يف  ضصاوخلا ةلدايشصلل
،رئازجلا ي˘ف ة˘ي˘ئاود˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا ذا˘ق˘نإا

يف بلطملا اذه ثدحتملا جردأا  ثيح
عو˘˘˘شضو˘˘˘م˘˘˘ب ل˘˘˘شصت˘˘˘م ما˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘˘شس
ينلديشصلا عاطقلا ريوطت ةيجيتارتشسا
عاطقلا ةيقرت نأا قلطنم نم ،رئازجلاب
ضضع˘˘ب ي˘˘ف ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘˘عإل ع˘˘˘شضخ˘˘˘ت
كل˘ت داد˘عإاو ،ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ضصو˘˘شصن˘˘لا
امك،ديدجلا ةحشصلا نو˘نا˘ق˘ل ة˘ق˘فار˘م˘لا
ر˘يو˘ط˘ت نأا ،د˘م˘حا˘ب ن˘ب رو˘ت˘كد˘لا ىر˘˘ي
ةد˘ع˘ب نو˘هر˘م ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا

د˘يد˘ح˘ت ةرور˘شض ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ،ل˘˘ماو˘˘ع
ةينطولا فادهألاو نطاوملا تاجايتحا
ةمزÓ˘لا ل˘ئا˘شسو˘لا ع˘شضوو ،ةر˘ط˘شسم˘لا
فلتخمل عامجإا ينبت بناج ىلإا ،كلذل
نأاب ، احشضوم ،ةيبطلا تاشصاشصتخلا
بيجتشسي ناك يذ˘لا ي˘ح˘شصلا عا˘ط˘ق˘لا
ابلاطم مويلا ى˘ح˘شضأا ة˘ن˘ي˘ع˘م فور˘ظ˘ل
ة˘يدا˘شصت˘˘قا تلو˘˘ح˘˘ت ع˘˘م م˘˘ل˘˘قأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب
نم ،ةدع تايدحت هجاويو ،ةيعامتجاو
بشسح ناكشسلا تاجايتحا ةدايز اهنيب

ةيئابولا ةيعشضولا ريغتو ،اهتامشسن ددع
ى˘لإا ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ضضار˘مألا را˘ششت˘نا  ن˘م
ة˘ئ˘ف ةدا˘يز بنا˘ج ى˘لإا ،ة˘ن˘مز˘م ضضار˘مأا
يعدت˘شست ي˘ت˘لا ن˘ي˘ن˘شسم˘لا ضصا˘خ˘ششألا
تءا˘˘˘ج د˘˘˘قو .ا˘˘˘ه˘˘˘ب ا˘˘˘شصا˘˘˘خ Ó˘˘˘ف˘˘˘˘كت
ةردابمل ةمعدم ،دمحاب نب تاحيرشصت
ضصاوخلا ةلداي˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا

ةيودألا راعشسأا يف رظنلا ةداعإاب ،ارخؤوم
نيب ةباقن˘لا تط˘برو.ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ج˘ت˘ن˘م˘لا

3 ذنم رئازجلا اهششيعت يتلا ءاودلا ةمزأا

ة˘يدا˘م˘لا ل˘˘كا˘˘ششم˘˘لا ن˘˘ي˘˘بو ،تاو˘˘ن˘˘شس
يتلا ءاودلا جاتنإل ةعفترملا ةفلكتلاو
با˘ح˘شصأاو نو˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي

اعنشصم08 لغ˘ت˘ششي ثي˘ح ،ع˘نا˘شصم˘لا
نوك نع Óشضف ،ةبعشص فورظ قفو
ةل˘حر˘م˘لا لÓ˘خ ةدد˘ه˘م ع˘نا˘شصم˘لا هذ˘ه

نم فنشص002 جاتنإا فيقوتب ،ةلبقملا
بب˘شسب ،ة˘ي˘نلد˘ي˘شصلا داو˘م˘لاو ة˘يودألا
اه˘ب ف˘شصع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ل˘كا˘ششم˘لا
يف ةيلوألا داوملا راعشسأا عافترا ببشسب
دومج رارمتشسا لباقم ،ةيلودلا قوشسلا
.رئازجلا يف ةدمتعملا ةريعشستلا

 ملظم قفن يف ىشضرملإ لخدي ءإودلإ ةمزأإ لشصإوت

ةين’ديصصلأ دأوملأو ةيودأ’أ نم فنصص002 جاتنإأ فيقوتب أددهم اعنصصم08
 .ةنمزملإ ضضإرمأ’إو ناطرشسلإ ةيودأإ ىلإإ ةفاشضإ’اب ،لامعتشس’إ ةعشسإو ةيويحلإ تإداشضملإو لافطأ’إ ةيودأإ يف ةداح ةردن تلجشس ثيح ،رئإزجلإ تايلديشص فوفر ىلع نم ةيودأ’إ ءافتخإإ لكششم رركتت

نم ،كلهتشسملا داششرإاو ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا ترذح
ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘شصلا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لاو ة˘˘˘يودألا ضضع˘˘˘ب ءا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قإا

م˘ت˘ي ة˘ي˘ب˘ششع تا˘ط˘ل˘خ اذ˘كو ة˘ي˘ح˘˘شصلا تار˘˘شضح˘˘ت˘˘شسم˘˘لاو
،ةمظنملا تدافأاو.يعامتجلا لشصاوتلا عقاوم ربع اهقيوشست
ضضعبل ةللشضملا تانÓعإلا هذه لثم نأا ،ضسمأا اهل نايب يف
ة˘ح˘شص ى˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ ل˘˘كششت د˘˘ق ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلا ع˘˘قاو˘˘م˘˘لا
فور˘ع˘م ر˘ي˘غ داو˘م˘لا ىو˘ت˘ح˘م نأاو ا˘شصو˘شصخ كل˘ه˘ت˘شسم˘˘لا
هذهل ةيلعافلاو ةدوجلا ديكأات لئاشسو بايغ ىلإا ةفاشضإلاب
هذه نم ةريبك ةبشسن نأا نايبلا ضسفن فاشضأاو .تارشضحتشسملا
ةيلاخ وأا ىرخأا داومب ةششوششغم ابلاغ نوكت تارشضحتشسملا

كلهتشسملا فرط نم اهمادختشسا يدؤوي امم ةلاعفلا داوملا نم
.ةافولا ىلإا يدؤوت دق يتلاو ،ةيشضرملا تلاحلا مقافت ىلإا

ةمظنملا نإاف ريذحتلاو ريكذتلا باب نم هنأا نايبلا فاشضأاو
ريذحتلا ىلع تلمع دق كلهتشسملا داششرإاو ةيامحل ةيرئازجلا

نم كلهتشسملا ةحشص ىلع ةيلاع ةروطخ تاذ تاجوتنم نم
تامÓع اذكو بيكرتلاو ردشصملا ةلوهجم ةيئاذغ تÓمكم
ةدع يف يوعوتلا اهجمانرب راطإا يف تارشضحتشسمو ةيودأل
ةعباتم مغرو ىوشصقلا ةرورشضلا تعدتشسا املكو تابشسانم
ةينورتكللا عقاوملا ىربكو تاحفشصلا هتاه تاطاششن بلغأا
ةعشساو ةحيرشش فرط نم ريبكلا لابقإلا اهراظنا تفل هنأا ىلإا

ىلا مويلا اهب عفدي امم تاجوتنملا هتاه ىلع عمتجملا نم
ريشصقلا ىدملا ىلع ةرمدملا بقاوعلا نم كلهتشسملا ريذحت
ىتح عيمجلا نم ةظقي بجوتشسي امم ةحشصلا ىلع ديعبلاو
YÉO∫ GCe«ø. رطاخملا لك نمأان

عمتجملإ نم ةعشسإو ةحيرشش فرط نم اهيلع إريبك ’ابقإإ فرعت

 «كوبصسياف» عقأوم ربع قوصست ردصصملأ ةلوهجم ةين’ديصص تاجتنمو ةيودأأ
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يود˘˘لاو ج˘˘ي˘˘ج˘˘شضلا  لّو˘˘ح˘˘تو
ةرÓ˘ب ع˘ن˘شصم ن˘م ثع˘˘ب˘˘ن˘˘م˘˘لا
لÓخ ةيليملاب بلشصلاو ديدحلل
ماعلا ثيدح ىلا ةريخأ’ا مايأ’ا

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ن˘يد˘م˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لاو
ةد˘ع تل˘خد ا˘مد˘˘ع˘˘ب ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م ه˘ط˘خ ى˘ل˘˘ع فار˘˘طأا
تار˘ي˘شسف˘تو تÓ˘يوأا˘ت م˘يد˘˘ق˘˘ت
ى˘لإا ج˘ي˘ج˘شضلا اذ˘ه˘ل ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
نا˘˘˘كشس ق˘˘˘ل˘˘˘ق ترا˘˘˘˘ثأا ة˘˘˘˘جرد
نا˘˘كشس اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م˘˘˘لا
ةقطنملاب ةط˘ي˘ح˘م˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا
يلاوب عفدام ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
طخلا ىلع لوخدلا ىلإا ةي’ولا

ةيفحشص تا˘ح˘ير˘شصت˘ب ء’دإ’او

اذ˘˘˘ه نأا  ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘كأا
تقؤو˘مو اد˘ج يدا˘ع ج˘ي˘˘ج˘˘شضلا

ليغششتو بيرجت نع مجان هنأاو
ي˘ت˘لا ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ت’آ’ا سضع˘˘ب
يلاو دكأاو ، عنشصملا اهب معدت

نأا تاحيرشصتلا تاذ يف لجيج
يهتن˘ي˘شسو تقؤو˘م ع˘شضو˘لا اذ˘ه
هذ˘ه ن˘م ءا˘ه˘ت˘نإ’ا د˘ع˘˘ب ا˘˘ق˘˘ح’
يودلا نوكي نأا ايفان براجتلا
ردشصم نع ردشصي تاب يذلا
قطانم هادشص غلب يذلاو ةرÓب
نع مجا˘ن ع˘ن˘شصم˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب
اهنع ثدحت يتلا كلتك رومأا

ل˘˘˘˘شصاو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘م داور
نم سضعب ىتح وأا يعامتجإ’ا
ها˘ي˘˘م˘˘لا ي˘˘ف د˘˘ي˘˘شصلا نود˘˘ير˘˘ي
. هريبعت دح ىلع ةركعلا

نأاب لجيج ةي’و يلاو دكأا امك
اوفرعي نأا بجي ةيليملا ناكشس
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا˘˘ب

نع ةديعبو ة˘لوز˘ع˘م ة˘ي˘عا˘ن˘شص
ن˘مو ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ا˘˘ه˘˘ب ثد˘˘ح˘˘ت نأا لو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘لا
دق ةفلتخم ةيعا˘ن˘شص تا˘طا˘ششن
ةفلتخم تاو˘شصأا ا˘ه˘ن˘ع بتر˘ت˘ت
اوعقي’ نأا ناكشسلا ىلع هنأاو
هيف اوعقو يذلا خفلا سسفن يف
ع˘ن˘شصم ن˘ع ثيد˘ح˘لا م˘ت ن˘ي˘˘ح
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك  يذ˘˘˘لا تن˘˘˘˘م˘˘˘˘شسإ’ا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب ما˘ق˘ي نأا سضر˘ت˘ف˘˘م˘˘لا
ثادحأ’ا لكلا قبشس ثيح ةرÓب
عناشصم نع نو˘ثد˘ح˘ت˘ي او˘حارو
ر˘شضخأ’ا ى˘ل˘ع ي˘تأا˘ي˘شس ر˘˘ّمد˘˘م
ناك ريخأ’ا اذه نأا مغر سسبايلاو

ثدحتملا بشسح سضرتفملا نم

ر˘˘˘˘˘˘خآا ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف ف˘˘˘˘˘˘˘ظو˘˘˘˘˘˘˘ت نأا

ةئيبلل ةقيدشصلا تايجولونكتلا

ةماعلا ةحشصلا ىلع ةظفاحملاو

يف هبشسح ثدحيام سسفن وهو

يذلا بلشصلاو ديدحلا عنشصم

تا˘ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا ر˘˘خآا ه˘˘ي˘˘ف تف˘˘ظو

ةحشصو ةئيبلا ىلع ةظفاحملا

. ناشسنإ’ا

نئمطملا همÓ˘ك ي˘لاو˘لا م˘ت˘خو

نم نيشسجوتملا ةيليملا ناكشسل

عنشصم ن˘ع ردا˘شصلا ج˘ي˘ج˘شضلا

اذ˘ه نأا ى˘ل˘ع هد˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ب ةرÓ˘˘ب

هعون نم لوأ’ا سسيل عنشصملا

نم ةدع قطانم نأاو رئازجلا يف

ه˘ل˘ث˘˘م ه˘˘نا˘˘شصم م˘˘شضت ن˘˘طو˘˘لا

اهب ثدحي ملو هنم نم رثكأاو

ى˘˘˘لإا نا˘˘˘كشسلا ا˘˘˘ي˘˘˘˘عاد ءي˘˘˘˘شش

تÓ˘˘˘يوأا˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ع دا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘بإ’ا

نكمي’ ةي’ولا نأ’ ةشضرغملا

يعانشص عاطق نود سشعتنت نأا

. جتنمو لاعف
¯ Ω . eù°©ƒO

لكب ني˘ف˘ظو˘م˘لا تار˘ششع ه˘جو
برغ ةناوعلا ةرئادو ةيدلب نم
يلاو ىلإا ىوكشش لجيج ةي’و
نم هنوبلاطي راف ريششب ةي’ولا

ح˘ت˘˘ف ي˘˘ف عار˘˘شسإ’ا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
““ تانكشس ريشصم لوح قيقحت

اهعيزوت مت يتلا ““وميإا بانك
ة˘ناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع
ة˘˘˘يو˘˘˘ه ي˘˘˘ف ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإاو
تانكشسلا هذه نم نيديفتشسملا
ن˘م ل˘كب نو˘ف˘ظو˘م˘لا بلا˘طو .
لÓخ نم ةناوعلا ةرئادو ةيدلب
تن˘˘م˘˘شضت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘شسر
ي˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا تار˘˘˘ششع
ةقيرط يف قيقحت حتفب ةي’ولا
““وميإا بانك ““ تانكشس عيزوت

ةعزوملا انكشس41 اهددع غلابلا
ة˘يو˘هو ة˘ناو˘ع˘لا ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب
ىو˘عد˘ب ا˘ه˘ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘˘ت˘˘شسم˘˘لا
ةيل˘م˘ع ن˘م ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا ءا˘شصقإا
ءا˘˘م˘˘شسأا طا˘˘ق˘˘شسإاو ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسإ’ا
ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ م˘ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
هذهب قحأ’ا مهنأا مغر عيزوتلا
ي˘ف ءا˘جا˘م بشسح˘ب  تا˘ن˘˘كشسلا
بلاط امك ، ةروكذملا ةلاشسرلا

ىلإا ةهجوم˘لا ة˘لا˘شسر˘لا و˘ع˘قو˘م
ةداعإاب ريخأ’ا اذه لجيج يلاو
نيديفت˘شسم˘لا ة˘يو˘ه ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لا

بشصت˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ق˘˘˘ح˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘عإاو
م˘ه˘ل ق˘ح˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘ل˘˘ل
تا˘ن˘كشسلا هذ˘ه ن˘م ةدا˘ف˘ت˘˘شسإ’ا
ةل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل ا˘هور˘ظ˘ت˘نا ي˘ت˘لا

اناذآا  مهتخرشص دجت نأا نينمتم
لوؤو˘شسم˘لا ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ي˘˘غا˘˘شص

اذه ىقلي’ نأاو ةي’ولاب لوأ’ا
تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘لا ر˘˘˘ي˘˘˘شصم بل˘˘˘ط˘˘˘لا
ن˘هر تي˘ق˘ب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
. جاردأ’ا

بانك ““  تانكشس تلوحتو اذه
ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح عاد˘˘شص ى˘˘لإا ““و˘˘م˘˘يإا
ن˘م ةد˘ع ق˘طا˘ن˘م˘ب تا˘ط˘ل˘شسل˘˘ل
لقÓقلا ىلإا رظنلاب لجيج ةي’و
هذه عيزوت ةيلمع اهتراثأا يتلا
تا˘عار˘شص بو˘ششنو تا˘ن˘˘كشسلا
با˘˘ح˘˘شصأا ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘ب
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘عدو˘م˘لا  تا˘ف˘˘ل˘˘م˘˘لا
هذ˘ه˘ب عا˘ف˘ت˘نإ’ا  ي˘ف ن˘ي˘ب˘غار˘˘لا
ريبكلا رخأاتلا نع كيهان ةريخأ’ا
ءا˘ن˘بو ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف ل˘ج˘شس يذ˘لا
يف امب تانكشسلا هذه نم مشسق
ة˘م˘شصا˘ع ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع كلذ
. لجيج ةي’ولا

ةيعانشصلإ ةقطنملاب دجإوتملإو بلشصلإو ديدحلل ةرÓب عنشصم نم ثعبنملإ جيجشضلإ نأإ راف ريششب لجيج ةي’و يلإو دكأإ
إودبأإ نيذلإ ةقطنملإ ناكشس نأإو عنشصملإ إذه اهنم دافتشسإ يتلإ ةديدجلإ ت’آ’إ سضعب بيرجت نع مجان ةيليملاب ةرÓب

. تقؤوملإ عشضولإ إذه عم فيكتلاب نيبلاطم جيجشضلإ إذه نم ريبكلإ مهجاعزنإ

    ةقطنملإ ناكشس طشسو اهثدحأإ يتلإ ةجشضلإ دعب

 لجيجب ةرÓب عنسصم نم ثعبنملا جيجسضلا
 ةديدج ت’آا بيرجت نع مجان

كل ةيعامتجإإ ةيطغت نمشضت كرتششإإ ““ راعشش تحت
““ كتلئاعلو

ةملاق ““سسونسساك““
باوبأ’ا تايلاعف متتخت

ةحوتفملا
ةيمومعلا ةمدخلا نيشسحتو نطاوملا نم ةرادإ’ا بيرقت راطإا يف
ربمشسيد رهشش لÓخ ةجمربملا ةحوتفملا باوبأ’ا تايلاعف تمتتخا،

ينطولا قودنشصلل ةيئ’ولا ةلاكولا رقم اهنشضتحا يتلا9102
ةكراششم تفرع يتلاو ةملاقب ءارجأ’ا ريغل يعامتج’ا نامشضلل
فوقششوب و يتانزلا يداو يتيدلب نم لكل  ةرواجملا كيبابششلا
و ““ كتلئاعل و كل ةيعامتجإا ةيطغت نمشضت كرتششا ““ راعشش تحت،
فارششإا تحت و قودنشصلل ةماعلا ةيريدملا تاميلعتل اقيبطت اذه
يعامتج’ا نامشضلل ينطولا قودنشصلل ةيئ’ولا ةلاكولا ةريدم
ةردابملا هذه تق’ نيأا، ““ةينغ يليان ةروتكدلا““ ةملاق ءارجأ’ا ريغ
ةريخأ’ا هذه حلاشصم ىدل نيطرخنملا لبق نم اريبك اناشسحتشسا

امك  ،اهنع ةباجإ’ا و  مهت’اغششنإا عيمجل اهيف  عامتشس’ا مت ثيح
و نينمؤوملا ةدئافل قودنشصلا اهرفوي يتلا تازايتم’اب مهريكذت مت
ة˘يو˘شست ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ل ة˘مد˘ق˘م˘لا تÓ˘ي˘˘ه˘˘شست˘˘لاو قو˘˘ق˘˘ح˘˘لا يوذ
طيشسقتلاب عفدلا لودج نم ةدافتشس’او ةنشسلا ةياهن لبق مهتيعشضو
ةقاطبب ةقلعتملا تازايتم’ا نم ةدافتشس’ا عم ةقباشسلا تاونشسلل
عم ةمربملا ةيقافتÓل اقيبطت نييفرحلا ةئفب رثكأا مامته’ا و ءافششلا
نينقت لجأا نم فرحلا و ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘شصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘فر˘غ˘لا
ةقاطب مهحنم لÓخ نم يمشسرلا ريغلا لمعلا سصاشصتماو مهطاششن
طاقنلا مهأا نمو انحلاشصم ىدل طارخن’ا نم مهنكمت يتلا يفرحلا
لكب زهجم لقنتم كابشش ثادحتشسا وه اهيلع زيكرتلا مت يتلا
ةيئانلا قطانملا دعبأا ىلإا لوشصولا هفده ةيرششبلا و ةيداملا دراوملا

بيرقت““ دشصق اذه و ناكملا نيع يف نينمؤوملاب لفكتلا لجأا نم
ي˘ف ه˘ت˘قÓ˘ط˘نا خ˘يرا˘ت ذ˘ن˘م تشسم ي˘ت˘لاو  ““ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م ةرادإ’ا

ةيدلب32 ربع اكرتششم634 اذه انموي ةياغ ىلإا9102 ربمتبشس
.مات يراوج لمع نمشض

¯ ∫.Yõ Gdójø

¯ Ω . eù°©ƒO

سسمأا ة˘طر˘˘ششلا تاو˘˘ق تعر˘˘شش
م˘ت ي˘ت˘لا ت’وا˘˘ط˘˘لا عز˘˘ن ي˘˘ف
ىلع ة˘عا˘ب˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘ب˘شصن

يرادإ’ا ي˘˘ح˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ط لو˘˘˘ط
د˘ع˘ب كلذو ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ب
ن˘ي˘ب تع˘لد˘نا ي˘ت˘لا تادا˘ششم˘لا

هذ˘˘ه با˘˘˘ح˘˘˘شصأا ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
ي˘˘ت˘˘˘لاو سسمأا لوأا ت’وا˘˘˘ط˘˘˘لا
با˘˘شش ة˘˘با˘˘شصإا ن˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘شسأا
تاوق تلخدتو . ةريطخ حورجب
ىو˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘طر˘˘ششلا ن˘˘م
ل˘جأا ن˘م يرادإ’ا ي˘ح˘لا ق˘ير˘˘ط
باحشصأا نم ني˘شضرا˘ع˘لا را˘ب˘جإا
نابششلا نم مهبلغأاو ت’واطلا

ت’وا˘˘˘ط˘˘˘لا هذ˘˘˘ه عز˘˘˘ن ى˘˘˘ل˘˘˘ع
علشسلا فلتخم عيب نع فقوتلاو
ىلع كلذو ماهلا ءاشضفلا اذهب

يتلا ةفينعلا تاداششم˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ
سضع˘ب ن˘ي˘˘ب سسمأا لوأا تع˘˘لد˘˘نا
نكامأا لوح ت’واطلا باحشصأا
ن˘ع تر˘ف˘شسأا ي˘˘ت˘˘لاو سضر˘˘ع˘˘لا
ةر˘ي˘ط˘خ حور˘ج˘ب با˘شش ة˘با˘˘شصإا
بيشضقب هيلع ءادتعإ’ا مت امدعب

ى˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ثي˘˘˘˘ح يد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح
ة˘لا˘ح ي˘ف و˘˘هو  ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘لا

ثدا˘˘˘ح˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ع˘˘˘˘فدو .ةريطخ
ى˘لإا ة˘طر˘ششلا ر˘شصا˘ن˘ع˘ب م˘ي˘لأ’ا
مت يتلا ت’واطلا عزنل لخدتلا
عرا˘ششلا لو˘ط ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب˘˘شصن
وأا ةديدجلا ةنيدملاب يشسيئرلا

يرادإ’ا يحلا قيرطب ىمشسيام
ة˘ل˘شصاو˘م ن˘م نا˘˘ب˘˘ششلا ع˘˘ن˘˘مو
قير˘ط˘لا اذ˘ه˘ب م˘ه˘ع˘ل˘شس سضر˘ع
ن˘م د˘يز˘م˘لا يدا˘ف˘ت ة˘م˘˘ث ن˘˘مو
ل˘ظ ي˘ف ا˘شصو˘˘شصخ ثداو˘˘ح˘˘لا
تتاب يتلا ةيمويلا تارجاششملا

ن˘˘ي˘˘شضرا˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب ع˘˘˘لد˘˘˘ن˘˘˘ت
بشصن نا˘˘˘˘˘˘كم سصو˘˘˘˘˘˘شصخ˘˘˘˘˘˘ب
دد˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ياز˘˘˘˘تو ت’وا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ةلطعلا ة˘ب˘شسا˘ن˘م˘ب ن˘ي˘شضرا˘ع˘لا
ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘مأا˘ي ي˘ت˘لا ة˘يو˘ت˘˘ششلا

لا˘˘˘م˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب بشسك ء’ؤو˘˘˘˘ه
عرا˘˘˘˘˘˘˘ششلا نأاو ا˘˘˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘˘˘شصخ
اريب˘ك ا˘ق˘فد˘ت فر˘ع˘ي رو˘كذ˘م˘لا
هذه لÓخ نيقوشستملاو راوزلل
ظوظح  نم ديزي امم  ةبشسانملا
ع˘ي˘ب ي˘ف ن˘ي˘لو˘ج˘ت˘م˘لا ة˘عا˘˘ب˘˘لا

ةفل˘ت˘خ˘م˘لا م˘ه˘ع˘ل˘شس  ق˘يو˘شستو
ن˘˘م كلذ ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘يا˘˘م ل˘˘كب
ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل ة˘˘ل˘˘قر˘˘عو  ى˘˘شضو˘˘˘ف
ة˘˘كر˘˘˘ح ى˘˘˘ت˘˘˘حو ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘جار˘˘˘لا
عراششلا اذ˘ه ى˘ل˘ع  تا˘ب˘كر˘م˘لا
ى˘˘لوأ’ا ة˘˘ه˘˘جو˘˘لا د˘˘ع˘˘ي يذ˘˘˘لا
ةي’ولا ةمشصاعب ن˘ي˘قو˘شست˘م˘ل˘ل
 . يوشسنلا رشصنعلا اميشس

  سسمأإ لوأإ مهنيب تعلدنإ يتلإ ةيمإدلإ تاكابتشش’إ دعب

لجيجب يرادإ’ا يحلا قيرطب ت’واطلا عزن يف عرسشت ةطرسشلا

 نيديفتشسملإ ةمئاق نم مهئاشصقإإ ىوعدب

ةقيرط لوح قيقحت حتفب يلاولا نوبلاطي نوفظوم
 لجيجب ةناوعلاب ““وميإا بانك ““ تانكسس عيزوت
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راهششإإ



زعم يشسنوتلا يرشسيوشسلا ةياج˘ب ة˘ب˘ي˘ب˘شش ق˘ير˘ف برد˘م لا˘ق˘ت˘شسا
يف ةليك˘ششت˘لا ءا˘شصقإا ن˘م ط˘ق˘ف ما˘يأا بق˘ع ه˘ب˘شصن˘م ن˘م زا˘ك˘عو˘ب
ىلإا يمتنملا يدانلا هنع نلعأا ام بشسح رئازجلا سسأاك ةشسفانم
ىلع ةيمشسرلا هتحفشص ىلع ةفرتحملا ةيناثلا ةطبارلا ةلوطب
نايب يف يدانلا حشضوأاو ،““كوبشسيف““ يعامتج’ا لشصاوتلا عقوم
بقع كلذو هبشصن˘م ن˘م ة˘لا˘ق˘ت˘شس’ا زا˘ك˘عو˘ب برد˘م˘لا رر˘ق““ :ه˘ل
با˘˘يإ’ا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘ل تار˘˘ي˘˘شضح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ششقا˘˘ن˘˘م˘˘ل سصشصخ عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا
ثيح ،ليحرلا يف هتبغر يشسنوتلا بردملا ىدبأا و ،““ةلوطبلل
،رهششأا ةثÓث ذنم هأادب يذلا لمعلا ةلشصاوم هنكمي ’ هنأاب دافأا

سسلجم سسيئر اهشسأار ىلعو ةرادإ’ا تباجتشسا دقف ،كلذ ىلعو
،بلط˘لا اذ˘ه˘ل دو˘ل˘جو˘ب م˘ير˘ك˘لا د˘ب˘ع ،ة˘ي˘شضا˘ير˘لا ة˘كر˘ششلا ةرادإا

سسأاكل23لا رودلا يف فيطشس قافو مامأا ءاشصقإ’ا ىلا ةفاشضإاو

لبق امو51 زكرملا يف باهذلا ةلحرم ةبيبششلا تهنأا ،رئازجلا
راجلا مامأا ةمقلا ءاقل نم ةشصوقنم ةطقن11 ديشصرب ريخأ’ا

ةليكششت برد يذلا زاكعوب قحتلاو ،ةياجب ةيدولوم ميرغلاو
يف يواجبلا يدانلل ةينفلا ةشضراعلاب ةيناثلا ةرملل ““اياروق امي““

نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘جو ،تا˘شس’ د˘م˘ح˘م˘ل ا˘ف˘ل˘˘خ طرا˘˘ف˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس
سسأا˘ك ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ىلإا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا دا˘˘ق د˘˘ق نا˘˘ك ي˘˘شسنو˘˘ت˘˘لا ير˘˘شسيو˘˘شسلا
(2-0) دادزولب بابشش مامأا مزهنا ثيح  ،طرافلا مشسوملل رئازجلا

ةلوطبلا اهعم أادبي نأا نود ةرواشسلا ةبيبشش ىلإا لقتني نأا لبق
.ةيلاحلا

ديلو.ف

ةبيبشش قيرف ةرادإا سسلجم سسيئر ،لÓم فيرشش اعد
،تافÓخلا ةح˘ف˘شص ي˘ط ىلإا يدا˘ن˘لا را˘شصنأا ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا

،لÓم لاقو ،قيرفلل ةماعلا ةحلشصملا ىلع اظافح
رذ˘ت˘عأا““ :ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘˘شصت لÓ˘˘خ ،سسما لوا

ة˘ظ˘ح˘ل ي˘ف ي˘ن˘م رد˘ب ا˘م ل˘ك ن˘ع ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ششلا را˘˘شصنأ’
ذبنو ةديدج ةح˘ف˘شص ح˘ت˘ف˘ل ع˘ي˘م˘ج˘لا و˘عدأاو ،بشضغ

:فاشضأاو ،““قيرعلا قيرفلا اذه ءانبأا نيب ،تافÓخلا

لبق كرادتلا وه مهأ’او ،أاطخلل سضرعم ناشسنإا لك““
ن˘ل تاذ˘لا˘ب تقو˘لا اذ˘ه ي˘ف ا˘ن˘فÓ˘ت˘خا ،ناوأ’ا تاو˘˘ف
ىل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثؤو˘ي˘شس ل˘˘ب ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘فا˘˘شضإا يأا مد˘˘ق˘˘ي
،رمأ’ا اذه يدافت ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘شسم˘لا ه˘ع˘يرا˘ششم

ق˘با˘شس ىلإا ة˘ب˘ي˘ب˘ششلا ةدا˘عإا ىق˘ب˘ي ا˘ن˘فد˘ه نأا ة˘شصا˘˘خ
ةبيبششلا راشصنأا عيمج بلاطأا““ :هلوقب متخو ،““هدهع
مامأا لاجملا ح˘ت˘ف مد˘عو ،ق˘ير˘ف˘لا لو˘ح فا˘ف˘ت˘ل’ا˘ب
،هرار˘ق˘ت˘˘شسا˘˘ب ثب˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘شضلا ح˘˘لا˘˘شصم˘˘لا با˘˘ح˘˘شصأا

ءارآ’ا ة˘فا˘ك ىل˘ع ا˘ح˘ت˘ف˘˘ن˘˘م نو˘˘كأا˘˘شس ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘بو
ر˘يو˘˘ط˘˘ت ىل˘˘ع ا˘˘ند˘˘عا˘˘شست د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا ،تا˘˘حار˘˘ت˘˘ق’او
ن˘ع ق˘با˘شس تقو ي˘˘ف لÓ˘˘م ف˘˘ير˘˘شش ر˘˘ب˘˘عو ،““يدا˘˘ن˘˘لا

تل˘شصح ي˘ت˘لا تا˘ششوا˘ن˘م˘لا بب˘شسب ه˘طا˘ب˘حإاو ه˘ب˘˘شضغ
،هقيرف ءاقل ةياهن بقع ،يدانلا راشصنأا نيبو هنيب
ةثلاثلا ةلوجلا يف ،يبرغملا يواشضيبلا ءاجرلا مامأا

لاقو ،ايقيرفأا لاطبأا يرودب تاعومجملا رود نم
ةياهن دعب““ :ةقباشس ةينويزفلت تاحيرشصت يف لÓم
ة˘فا˘ك ة˘ق˘فر ا˘ن˘ت˘ما˘قإا ر˘ق˘م ىلإا ا˘ن˘ه˘جو˘˘ت ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لا

51 برا˘ق˘ي ا˘م د˘جاو˘ت˘ب أا˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ل ،ة˘˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا ءا˘˘شضعأا
اوماق ثيح ،قدنفلا مامأا يدانلا يرشصانم نم اشصخشش
:فاشضأاو ،““انزازفتشسا قرطلا ىتششب اولواحو انبشسب
فرط نم نيفدهتشسم انك اننأا تبثي ويديف كلتمن““

قدن˘ف˘لا ل˘خاد ا˘نو˘ب˘شس ن˘يذ˘لا ،را˘شصنأ’ا ها˘ب˘ششأا سضع˘ب
اذهو ،نيريشسملاو نيبعÓلا سضعب تÓئاع روشضحب
:عباتو ،““هيل˘ع تو˘ك˘شسلا ن˘ك˘م˘ي ’و اد˘ج ر˘ي˘ط˘خ ر˘مأا
ن˘˘م نا˘˘كو ،ي˘˘شصخ˘˘ششب سسا˘˘شسم˘˘˘لا˘˘˘ب ار˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك تر˘˘˘ثأا˘˘˘ت““
هذهل ادح عشضأا ’أاو ،يباشصعأا طبشضأا نأا ليحتشسملا

ةريبك تايحشضتب تمق يننأاو ةشصاخ ،تازازفتشس’ا
ةح˘ف˘شص يو˘ط˘ن نأا بج˘ي““ :م˘ت˘خو ،““ق˘ير˘ف˘لا ة˘مد˘خ˘ل
،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘حر˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ر˘˘ك˘˘ف˘˘نو ،ءا˘˘جر˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
نيبعÓب قيرفلا معد ىلع زيكرتلا نآ’ا لواحنشس
مشسحل ن˘ي˘فد˘ه˘ت˘شسم˘لا در ر˘ظ˘ت˘ن˘ن˘شسو ،ىو˘ت˘شسم˘لا ي˘ف
.““لجاعلا بيرقلا يف ةديدجلا تاقفشصلا

 ايضسفن شضيرملاب لÓم فضصي يضشانح

سسيئر ،يششانح فيرشش دنحم ربع ،ىرخأا ةهج نم
ن˘م ه˘شضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع ،ق˘با˘شسلا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘شش يدا˘˘ن
ف˘ير˘شش ،ي˘˘لا˘˘ح˘˘لا ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر تا˘˘فر˘˘شصت
رار˘ق˘ت˘شسا بر˘شضل ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘˘لا˘˘ب ه˘˘ما˘˘ه˘˘تا د˘˘ع˘˘ب ،لÓ˘˘م
:ةينويزفيلت تاحير˘شصت ي˘ف ي˘ششا˘ن˘ح لا˘قو ،يدا˘ن˘لا
تاباشصعلا ةقيرط ىلع لئابقلا ةبيبشش ريشسُي لÓم““

اذ˘ه˘ل ا˘شسي˘ئر نأا ا˘مو˘ي ع˘˘م˘˘شسن م˘˘ل˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘فا˘˘م˘˘لا لا˘˘جرو
م˘ت˘شش وأا ن˘ير˘شصا˘ن˘˘م بر˘˘شضب ما˘˘ق ،ق˘˘ير˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

ر˘م˘ت ’أا بج˘ي““ :فا˘شضأاو ،““و˘ه ل˘ع˘ف ا˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
د˘ها˘شش د˘ق˘ل ،مار˘ك˘˘لا رور˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘شصلا ه˘˘تا˘˘فر˘˘شصت
ىلع ىدتعا ا˘مد˘ن˘ع ،بر˘غ˘م˘لا ي˘ف ه˘ل˘ع˘ف ا˘م ع˘ي˘م˘ج˘لا

سسيل هنأا تبثي زواجتلا اذهو ،يدانلا راشصنأا نم ددع
هنأ’ يشسفن بيبط˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘شس’ا ه˘ي˘ل˘ع بج˘يو ،ا˘يو˘شس
طوطخلا ةفاك لÓم زواجت دقل““ :متخو ،““سضيرم
بع˘˘ل˘˘م˘˘لا ىلإا را˘˘شصنأ’ا لو˘˘˘خد ه˘˘˘شضفر˘˘˘ب ،ءار˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا

دقتعي اذام ،كاششكأ’ا يف ركاذتلا عيب مدعو ،اددجم
““؟نوعرف ،هشسفن

ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

ايقيرفإا لطب رئازجلا بختنم زاف
˘ما˘ع˘ل ي˘بر˘ع بخ˘ت˘ن˘م ل˘شضفأا بق˘ل˘ب

هارجأا يذلا ءاتفتشس’ا يف،9102
ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘شضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘يأ’ا راد˘˘˘˘˘˘م ىل˘˘˘˘˘˘ع ،““ةرووو˘˘˘˘˘˘ك““
رشضخلا بختن˘م م˘شسحو ،ة˘ي˘شضا˘م˘لا

5.68% ةبشسنب هحلاشصل ءاتفتشس’ا
،ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا تاو˘شصأا ي˘لا˘˘م˘˘جإا ن˘˘م
ر˘ط˘ق بخ˘ت˘ن˘˘م ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك قرا˘˘ف˘˘ب
،يناثلا زكرملا بحاشص ،ايشسآا لطب

بخ˘ت˘ن˘م ا˘مأا ،ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب9 ةبشسنب
سسأا˘ك بق˘ل د˘شصح يذ˘لا ،ن˘ير˘ح˘ب˘لا
ي˘˘ف ءا˘˘ج˘˘ف ،ما˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘لا

ناكو ،ةئملاب5.4 ـب ثلاثلا زكرملا
بق˘ل˘ب جو˘ت ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

تميقأا يتلا ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك
ةيناثلا ةرملل ،ماعلا اذه رشصم يف
ىل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ،ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ي˘˘ف
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا ي˘˘ف لا˘˘غ˘˘ن˘˘شسلا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م
.ةيئاهنلا

بردم لضضفأا قابضس مضسحي  يضضاملب
 ينابعضشلا مامأا

،يشضاملب لامج مشسح ،هبناج نم
بق˘˘ل ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م برد˘˘˘م
ماع يف يبرع قيرفل بردم لشضفأا

هارجأا يذلا ءاتفتشس’ا يف،9102

ىلع يشضاملب قوفتو ،هتاذ عقوملا
قرا˘ف˘ب ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا ي˘ف ه˘˘ي˘˘شسفا˘˘ن˘˘م

نم7.08% د˘˘شصح ثي˘˘ح ،ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
داقو ،نيكرا˘ششم˘لا تاو˘شصأا ي˘لا˘م˘جإا

جيوتتلل رشضخلا بخ˘ت˘ن˘م ي˘شضا˘م˘ل˘ب
يتلا ةيقيرفإ’ا ممأ’ا سسأاك بقلب
يف ةيناثلا ةرملل رشصم يف تميقأا

،ءار˘ح˘شصلا ي˘برا˘ح˘م ق˘ير˘ف خ˘يرا˘˘ت
برد˘˘م ،ي˘˘نا˘˘ب˘˘ع˘˘ششلا ن˘˘ي˘˘ع˘˘˘م ءا˘˘˘جو
ة˘ب˘تر˘م˘لا ي˘ف ،ي˘شسنو˘ت˘لا ي˘˘جر˘˘ت˘˘لا
دشصح امدعب ءا˘ت˘ف˘ت˘شس’ا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لا

نا˘˘فزار م˘˘ث ،تاو˘˘شصأ’ا ن˘˘م%2.7
،يدوعشسلا لÓهلا بردم ،وكشسيششول

8.5 ة˘˘ب˘˘شسن˘˘ب ثلا˘˘ث˘˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ي˘˘˘ف
،ز˘˘ي˘˘ششنا˘˘شس سسك˘˘ي˘˘ل˘˘ف ا˘˘مأا ، ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ءا˘ج˘ف ،ير˘ط˘ق˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا برد˘˘م

،2.3% ةبشسن˘ب ع˘بار˘لا ز˘كر˘م˘لا ي˘ف
برد˘م ،ازو˘شس و˘ي˘ل˘ي˘ه ىل˘ع ا˘قو˘ف˘ت˘˘م
ل˘ت˘حا يذ˘˘لا ،ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م

1.3 ة˘˘˘ب˘˘˘شسن˘˘˘ب ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘خأ’ا ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
 ،ةئملاب

باضسح ىلع ةزئاجلا دضصحي زرحم
حÓضص

م˘ج˘ن ،زر˘ح˘˘م سضا˘˘ير زا˘˘ف ،هرود˘˘ب
ل˘شضفأا بق˘ل˘ب ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘شس ر˘˘ت˘˘شسششنا˘˘م

،9102 ما˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘بر˘˘˘˘ع فر˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م

نم9.63% ىل˘ع زر˘˘ح˘˘م ل˘˘شصحو
ي˘ف ن˘ي˘كرا˘ششم˘لا تاو˘شصأا ي˘لا˘م˘˘جإا

4.33% ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ،ءا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘شس’ا

م˘˘ج˘˘ن ،حÓ˘˘شص د˘˘م˘˘ح˘˘م ير˘˘˘شصم˘˘˘ل˘˘˘ل
،يناثلا زكرملا بحاشص ،لوبرفيل

فر˘˘˘ششأا ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘م˘˘˘لا ءا˘˘˘ج ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ك˘˘˘ح

يف ،دنومترود اي˘شسورو˘ب˘ل را˘ع˘م˘لا
اقوفتم،81%ـب ثلا˘ث˘لا ز˘كر˘م˘لا

مجن ،سشايز ميكح هينطاوم ىلع

ع˘بار˘لا ز˘˘كر˘˘م˘˘لا بحا˘˘شص ،سسكا˘˘يأا
م˘ج˘ن ،ثرا˘ح ن˘˘ي˘˘مأاو،3.11%ـب
،ريخأ’ا زكر˘م˘لا بحا˘شص ،ه˘ك˘لا˘شش
د˘ق زر˘ح˘م نا˘كو ،ة˘ئ˘م˘لا˘˘ب4.0ـب

يز˘ي˘ل˘˘ج˘˘نإ’ا يرود˘˘لا بق˘˘ل ق˘˘ق˘˘ح
ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ة˘ق˘فر زا˘ت˘م˘م˘لا

سسأا˘˘˘ك ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘شضف،9102 ي˘˘˘˘˘ف

سسأا˘˘˘كو ،يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘نإ’ا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’ا
عردو ،ةفرتحملا ةيدنأ’ا ةطبار
زر˘˘˘ح˘˘˘م دا˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ج˘يو˘ت˘ت˘ل˘ل ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

ي˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا م˘˘مأا سسأا˘˘ك بق˘˘ل˘˘ب
ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘˘˘شصم ي˘˘˘˘˘˘ف تم˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘قأا
.يشضاملا

¯ S°∏«ªÉ¿.Q 
ىشسوم يح بابشش مويلا ةبانع داحتا قيرف لبقتشسي
ةيروهمج˘لا سسأا˘ك ة˘شسفا˘ن˘م ن˘م61 رود˘لا را˘طإا ي˘˘ف
يف اءاشسم00:51 نم ةيادب6591 يام91 بعلمب
اومري نأا ةشساوم بردملا لابششأا اهيف لواحيشس ةلباقم
ةلشصاومو نمث رودلا ىلإا لهأاتلا لجأا نم مهلقث لكب
نونوكيشس م˘ه˘نأا ة˘شصا˘خ ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ة˘ل˘شسل˘شس
نو˘ك˘ت نأا ع˘قو˘ت˘يو ،را˘شصنأ’ا تا˘ع˘ي˘ج˘ششت˘ب ن˘ي˘م˘˘عد˘˘م
’ سسأاكلا ةديشسلا نأا ةشصاخ ةبعشصو ةنخاشس ةلباقملا

ةيناثلا ةطبار˘لا ي˘ف ة˘ط˘ششا˘ن˘لا ة˘يد˘نأ’ا ن˘ي˘ب قر˘ف˘ت
فلتخت ’و ،ةاوه يناثلا مشسقلا ةلوطبو ةفرتحملا

مامأا يشضاملا ءاقللا نع اهتبوعشص يف مويلا ةهجاوم
مويلا ةارابم سشانك قافر لخديو ،روث ينب بابشش
ىل˘ع سسما˘خ˘لا زو˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت ي˘˘هو ةد˘˘حاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب
ةيباجيإ’ا جئاتنلا ةيكيمانيد ىلع ظافحلاو يلاوتلا

يف ناعرذلا بابشش ىلع زاف نأاو داحتÓل قبشس ثيح
ةجيتن˘ب سسأا˘ك˘لا ةد˘ي˘شسلا ن˘م ر˘ي˘خأ’ا يو˘ه˘ج˘لا رود˘لا

اهراد رقع يف ةياجب ةيدولوم تغاب اهدعبو (0-2)
بردملا لابششأا حاطأا مث (1-2) ةجيتنب اهيلع زافو
6591 يا˘م91 بعلم يف بورخلا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ب ة˘شساو˘م
بابشش مامأا يشضاملا ءاقللا يف اوزافو،(1-0) ةجيتنب
ةشسفانم نم23 رودلا يف (0-2) ةجيتنب روث ينب
ةشساوم بردملا ددجي نأا ع˘قو˘ت˘ي ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسأا˘ك
ينب بابشش ته˘جاو ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا ي˘ف مو˘ي˘لا ءا˘شسم
ي˘ف ر˘ي˘ي˘غ˘ت يأا ثد˘ح˘ي ن˘لو ي˘شضا˘م˘لا ءا˘ق˘ل˘لا ي˘ف رو˘˘ث
ةليكششتلا رييغت مدع قطنم قبطيشس ثيح دادعتلا
ثدحي نأا ادج نكمملا نم لباقملاب ،رشصتنت يتلا

دق ثيح نيعدتشسملا ةمئاق يف تارييغتلا سضعب
ي˘مو˘ت ،ة˘ي˘م˘كو˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ةدو˘˘ع81 ةمئا˘ق فر˘ع˘ت
ريخأ’ا رارقلا بحاشص وه ةشساوم ىقبيو طيرششوبو
 .نيعدتشسملا نيبعÓلا ةمئاق نأاشش يف

 ةريبك ةبسنب دحا ءاقل عيضيو ةيلئاع بابسف ةيدوعسلا رداغي يحلوبم
حنمو ،يدانلا هدكأا امل اقفو ،يحلوبم سسيار يرئازجلا يلودلا سسراحلا بايغ يشضاملا نينث’ا موي ذنم يدوعشسلا قافت’ا قيرفل ةيعامجلا تابيردتلا تدهشش

كيرديشس عفادملا باغ ،كلذكو ،ةشصاخلا ةيلئاعلا هفورظل مايأا ةدعل ةيرارطشضا ةزاجإا يحلوبم سسيار ،يوطعلا دلاخ ةدايقب قافت’ا قيرفل ينفلا زاهجلا
داتشس يف فيدرلا بعلملا ىلع ،هتابيردت ،قافت’ا فنأاتشساو ،دغلا نارم يف بعÓلا ماظتنا رظتنيو ،قاهرإ’اب هروعششل ،ءانهدلا سسراف تابيردت نع يريبماي

.نيفيرششلا نيمرحلا مداخ سسأاك يئاهن نمث يف ةعمجلا اذه دحأا ةاقÓمل ادادعتشسا ،مامدلاب دهف نب دمحم ريمأ’ا
ديلو.ف
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 داصح
ةضايرلا

61 رودلا /رئازجلا سأك
ىشسوم يح بابشش - ةبانع داحتا

 ““جÓيفلا““ ـب ةحاطإÓل حمطت ““ةنوب““
شسأاكلا يف ةحجانلا ةريضسملا ةلضصاومو

،سشودح ايركز هبع’ دقع خشسف ،ةمشصاعلا داحتا يدان نلعأا
طابتر’ا سضفب يشضقي يئاهن قافتا ىلإا نيفرطلا لشصوت دعب
هباشسح ربع هرششن نايب ي˘ف يدا˘ن˘لا لا˘قو ،ي˘شضار˘ت˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
دا˘˘ح˘˘تا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب قا˘˘ف˘˘ت’ا م˘˘ت““ :كو˘˘ب˘˘شسي˘˘ف ىل˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘شسر˘˘˘لا
د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا خ˘˘˘شسف ىل˘˘˘ع سشود˘˘˘ح ا˘˘˘ير˘˘˘كز بعÓ˘˘˘لاو ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘شصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

فوفشصب قحتلا دق بعÓلا ناك““ :يدانلا فاشضأاو ،““يشضارتلاب
رهششأا6 رورم دعب قيرفلا رداغيل،9102 ةيليوج يف داحت’ا

يقاب ي˘ف بعÓ˘ل ا˘ق˘فو˘م ا˘ظ˘ح ىن˘م˘ت˘ي ة˘م˘شصا˘ع˘لا دا˘ح˘تا .ط˘ق˘ف
،هاوتشسم عجارتل ارظن سشودح دقع خشسف رارق ءاجو ،““هراوششم

،يشضاملا فيشصلا هعيقوت ذنم هترادج تابثإا يف لششف ثيح
،ء’دبلا دعاقمل اشسيبح حبشصأا ذإا ،رئازجلا ةيدولوم نم امداق
لجأا نم ،ن˘ير˘خآا ن˘ي˘ب˘ع’ ح˘ير˘شست ي˘م˘شصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا مز˘ت˘ع˘يو
،ةزيمم تاقفشصب هفوفشص زيزعتل ينفلا زاهجلل ةشصرفلا ةحاتإا

.ةيلاحلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ
ر.ع

9102 ةنسل ايبرع لضففا ءاتفتسا يف

ةعبرأا رايتخا مت ،رخآا قايشس يف
ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود ن˘˘ي˘˘ب˘˘ع’
ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘ششت˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘شض

9102 ةنشسل ةقرافأ’ا نيبعÓل
سسمأا لوأا هنع تفششك ام بشسح

““لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘تو˘˘˘˘ف سسنار˘˘˘˘ف““ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘م
ر˘˘مأ’ا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو ،ة˘˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا

يد˘˘نا˘˘م ىشسي˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘فاد˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب
،ينابشس’ا ةيليبششإا سسيتب بع’
يدا˘˘˘ن بع’ لا˘˘˘ط˘˘˘ع ف˘˘˘شسو˘˘˘˘ي و
طشسولا بع’ و ،يشسنرفلا سسين
يف طششانلا رشصان نب ليعامشسإا
و ي˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي’ا نÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘˘˘ن
م˘ج˘˘ن زر˘˘ح˘˘م سضا˘˘ير م˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘شس ر˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسششنا˘˘˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘˘˘ن
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘شضإ’ا˘˘˘˘بو ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
تم˘شض ،ة˘ع˘برأ’ا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
ةيقيرفإ’ا ةيلاث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لا
يرد˘˘نأا ي˘˘نور˘˘ي˘˘ما˘˘ك˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا
سسكا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأا) ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘نوأا
و ،(اد˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘ه/مادر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسما

يلابيلوك  وديلاخ ن˘ي˘ي˘لا˘غ˘ن˘شسلا

و˘يدا˘˘شس و ،(ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا/ي˘˘لو˘˘با˘˘ن)

و ،(ار˘ت˘ل˘ج˘نا/لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل) ي˘˘نا˘˘م

ي˘م˘˘ي˘˘ك˘˘ح فر˘˘ششأا ن˘˘ي˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘م˘˘لا

و (ايناملأا/دنومترود ايشسوروب)

سسكا˘˘˘˘˘˘جأا) سشا˘˘˘˘˘˘˘يز م˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ح

و ،(اد˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘˘ه/مادر˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسمأا

يد˘يد˘˘ن دار˘˘ف˘˘ل˘˘يو ير˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ن˘˘لا

يرشصملا و (ارتلجنا/ي˘شسل˘ي˘ششت)

حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شص د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م

لشضفبو ،(ار˘ت˘ل˘ج˘نإا/لو˘بر˘ف˘ي˘ل)

رئاز˘ج˘لا ر˘فو˘ت˘ت ،ي˘عا˘بر˘لا اذ˘ه

ايقيرفإا ةلوطب بقلب ةجوتملا

ىل˘ع ا˘هزو˘˘ف˘˘ب9102 ممأÓل

ةارا˘˘ب˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف (1-0) لا˘غ˘˘ن˘˘شسلا

ربكأا ىلع ، ةرها˘ق˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ي˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا  ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع

سسنار˘ف˘ل““ ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ششت˘˘لا

.““لوبتوف

ديلو.ف

ايقيرفإ ةراقل ةيلاثملا ةليكشتلا يف زرحمو رصان نب ،لاطع ،يدنام  ““لوبتوف سسنارف““ بشسح

 زرحمو يضضاملب ،““رضضخلا““
 يبرعلا ““ةروووك““ عقوم زئاوج نودضصحي

سسأاكل61 رود˘لا تا˘يرا˘ب˘م˘ل ل˘شصف˘م˘لا ج˘ما˘˘نر˘˘ب˘˘لا
ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’ا ه˘˘تر˘˘ششن يذ˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ر˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا
 :يمشسرلا اهعقوم  ىلع ““فاف““ مدقلا ةركل ةيرئازجلا
:يفناج2 سسيمخلا

ن˘ي˘˘ب ا˘˘م) ع˘˘فد˘˘مو˘˘ب دا˘˘ح˘˘تا - (1.ر) ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج
00:41 اشس (تاهجلا
سسابعلب داح˘تا - (تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م) ة˘ير˘ششم˘لا با˘ب˘شش
00:41 اشس (1.ر)
اشس (ةاوه) ىشسوم ةيرق بابشش - (2.ر) ةبانع داحتا
00:51

ن˘˘˘ي˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘م) سسير˘˘˘˘غ ل˘˘˘˘مأا - (1.ر) نار˘هو ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م
00:71 اشس (تاهجلا
:يفناج4 تبشسلا
ن˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘م) ة˘˘˘يواز˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شش - (2.ر) ةدا˘˘ع˘˘شسو˘˘ب ل˘˘مأا

00:41 اشس (تاهجلا
ةن˘تا˘ب ة˘يدو˘لو˘م - (تا˘ه˘ج˘لا ن˘ي˘ب ا˘م) ة˘م˘لا˘ق ي˘جر˘ت
00:41 اشس (ةاوه)
ا˘˘شس (1.ر) دادزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘˘شش - (2.ر) ةيدم˘لا ي˘ب˘م˘لوأا
00:41

اشس (1.ر) فيطشس قافو - (ةاوه) ديعلا موغلشش لمأا
00:41

بورخلا ةيعمج (1 ةطبار) جيريرعوب جرب يلهأا
00:51 اشس (2 ةطبار)
:يفناج5 دحأ’ا
اشس (1.ر) ةركشسب داحتا - (2 يوهج) ىشسرملا يدان
00:51

ا˘شس (1.ر) ياد ن˘˘˘ي˘˘˘شسح ر˘˘˘شصن - (2.ر) ءا˘ع˘بر’ا ل˘مأا
00:41

اشس (1.ر) ةرواشسلا ةبيبشش - (1.ر) ةنيطنشسق بابشش
00:61

 :يفناج32 سسيمخلا
اشس (1.ر) رئازجلا ةيدولوم - (ةاوه) كيرافوب دادو
00:41

 :يفناج92 ءاعبرأ’ا
ن˘˘ي˘˘ب ا˘˘م) سضي˘˘ب˘˘لا ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م - (1.ر) ودارا˘˘˘ب يدا˘˘˘˘ن
00:41 اشس (تاهجلا
 :يرفيف4 ءاثÓثلا
ةل˘ي˘ل˘م ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘م ل˘هأا˘ت˘م˘لا د˘شض راردأا با˘ب˘شش
00:41 اشس (1.ر) لئابقلا ةبيبشش - (1.ر)

دا˘˘ح˘˘تا ن˘˘م ل˘˘هأا˘˘ت˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘شض (2.ر) نار˘هو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
00:41 اشس (ةاوه) ةلششنخ داحتا - (1.ر) رئازجلا

ديلو.ف

فيطشس قافو

 عبيوضسو يبت يدقع خضسفت ةرادإلا
رهششأا5 ىوشس مدت مل امهل ةريشصق ةبرجت دعب ،يشضارتلاب ،يبت ةماشسأاو ،عبيوشس دمحم يئانثلا يدقع فيطشس قافو ةرادإا سسلجم خشسف
ىلع امهلوشصح لباقم ،امهعم دقاعتلا خشسف ىلع ةقفاوملاب تهتنا ،يئانثلا عم ةشسلج ،يدانلل ماعلا ريدملا ،ةيافلح دهف دقعو ،طقف
بردملا ةدايقب ينفلا زاهجلا عانتقا مدع ببشسب ،عبيوشسو يبت تامدخ نع ءانغتشس’ا رارق ءاجو ،ةقلاعلا ةيلاملا امهتاقحتشسم يقاب
نع يبت زجع نيح يف ،ةلوطبلا نم باهذلا ةلحرم لÓخ طقف تاءاقل ةثÓث يف عبيوشس كراششو ،امهاوتشسمب يكوكلا ليبن يشسنوتلا
نيبع’ بادتناو دادعتلا ةلبرغ ىلع قافولا ةرادإا رشصتو ،مشسوملا قÓطنا ذنم ةيشساشسأ’ا ةليكششتلا يف ةكراششملل ةشصرف ىلع لوشصحلا

،مشسوملا نم يناثلا فشصنلا يف يدحتلا ةيار عفر ىلع رداق يشسفانت قيرف نيوكتل ،ةيلاحلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ نيزيمم
ديلو.ف.ةطقن71 ديشصرب ةلوطبلا يف رششاعلا زكرملا فيطشس قافو لتحيو

61 رودلا تايرابملل لضصفملا جمانربلا
رـــــــئازجلا سسأاــــــــك

ةمشصاعلا داحتا

ششودـــــح دـــــقع خـــــضسفت ““ةراـــــطضسوضس““

9102

ءاجرلا ةهجاوم تبقعأا يتلا ثادحأ’ا ةيفلخ ىلع /لئابقلا ةبيبشش

 راــــضصنألا نــــم حــــفضصلا بــــلطي لÓــــم

ةركفم يف لخدي لاطع
خينويم نرياب

نمشض لخد ،يشسنرفلا سسين ريهظ ،لاطع فشسوي نأا ةيناملأا ةيفحشص ريراقت تركذ
تاذل اقفوو ،مشسوملا اذه ةيوتششلا ت’اقتن’ا قوشس يف ،خنويم نرياب تامامتها ةرئاد
قلعتيو نميأ’ا ريهظلا زكرم ميعدتل نيبع’4 عشضو خنويم نرياب نإاف ،رداشصملا
،وكانوم بع’ سشيرنيه نيماينب ،يتيشس رتشسششنام ريهظ وليشسناك واوج نم لكب رمأ’ا
نأا ىلإا رداشصملا تراششأاو ،سسين مجن لاطع فشسويو غيزبي’ بع’ نامرتشسولك سساكول

امك ،وروي نويلم52 ىلإا نييÓم3 نم هتميق تعفترا فشصنو مشسوم لÓخ لاطع
نأا نكمملا نمو،3202 ىتح دتمي لازي ’ سسين عم ““رشضخلا““ مجن دقع نأا تحشضوأا

.فيشصلا وأا ءاتششلا يف يرافابلا يدانلا ىلإا بعÓلا لقتني
ع.سش.م

 ةنيطنشسق بابشش

 يسايسلا نم برتقي فوصوب
سسرا˘˘ح ،فو˘˘شصو˘˘ب ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘ي˘˘خ بر˘˘ت˘˘ق˘˘ي
ر˘˘شصنو ،يدو˘˘ع˘˘شسلا ي˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا يدا˘˘˘ن ىمر˘˘˘م

ةلوطبلا ىلإا ةدوعلا نم ،اقباشس ياد نيشسح
با˘˘ب˘˘شش يدا˘˘ن ة˘˘باو˘˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

يرئازجلا سسراحلا نأا ، ملعو ،ةنيطنشسق
سصي˘م˘ق ءاد˘ترا ن˘م اد˘ج ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق تا˘˘ب د˘˘ق
ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ ةنيطنشسق بابشش
ةرادإ’ا ةبغر لظ يف ،ةيلاحلا ةيوتششلا

ن˘˘م سسرا˘˘ح˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا فو˘˘ف˘˘شص م˘˘عد ي˘˘˘ف
ةد˘˘ع فو˘˘شصو˘˘ب كل˘˘ت˘˘م˘˘يو ،لوأ’ا زار˘˘˘ط˘˘˘لا

ةدوع˘لا ل˘شضف˘ي ه˘نأا ر˘ي˘غ ،ة˘ي˘ل˘ح˘م سضور˘ع
هلشصوت دعب ،ةنيطنشسق بابشش قيرف ىلإا
،ي˘شضا˘ير˘لا ر˘يد˘م˘لا ع˘م ي˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا ىلإا
سسرا˘˘˘ح˘˘˘لا سشا˘˘˘عو ،جو˘˘˘ج˘˘˘م ن˘˘˘يد˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘شصن
،يئاطلا عم ا˘بذ˘بذ˘ت˘م ا˘م˘شسو˘م ،ير˘ئاز˘ج˘لا

،دوهعملا هاوتشسمب روهظلا يف لششف ثيح
ىلإا ةدو˘ع˘لا ي˘ف ر˘ك˘ف˘ي ه˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لا ر˘˘مأ’ا
ة˘˘˘يد˘˘˘نأ’ا د˘˘˘حأ’ ما˘˘˘م˘˘˘شضن’او ر˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا
.هتامدخ  ىلع لوشصحلاب ةمتهملا

ديلو.ف

ياد نيشسح رشصن

““ةيرضصنلا““ بعاتم نم ديزي اياي
تاعزانملا ةنجل ىدل ىوكششب ،اياي يزوف ،باعلأ’ا عناشص مدقت دعب هيلع دشسحي ’ فقوم يف ،ياد نيشسح رشصن يدان ةرادإا سسلجم تاب
لوشصحلل تاعزانملا ةنجل ىلإا ءوجللا ىلع هربجأا يذلا رمأ’ا ،ةليوط ةرتف ذنم هرجأا اياي قلتي ملو ،هحيرشست قئاثو ىلع لوشصحلل

اياي رشصيو ،يرودلا نم باهذلا ةلحرم ةياهن لبق ةيشضقلا ةيوشستب هدوعو ،ولحل دارم يدانلا سسيئر فلخأا نأا دعب هتاقحتشسم ىلع
،ةيلاحلا ةيوتششلا ت’اقتن’ا ةرتف لÓخ هتامدخب ةمتهملا ةيدنأ’ا دحأ’ عيقوتلا لجأا نم ،هحيرشست قئاثو ىلع لوشصحلا ىلع

،اًيدو رمأ’ا اذه ءاهنإا لجأا نم بعÓلا عم قافت’ لشصوتلا ياد نيشسح رشصن ولوؤوشسم لواحيشسو ،ةنيطنشسق بابششو ،فيطشس قافو اهزربأا
،قباشسلا بعÓلا عم هتيشضق ببشسب تادقاعت يأا ءارجإا نم امورحم نآ’ا ىلإا لاز’ هنأاو ةشصاخ ،ةبعشصلا ةيلاملا قيرفلا ةيعشضو ببشسب
ر.ع.باكروب ريمأا

 ةياجب ةبيبشش

يبماضسايجلل ةينفلا ةضضراعلا رداغي زاكعوب
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°71ةبانع

°71 ةدكيكسس

°41سسأرهأأ قوسس

°51ةملاق

. ةيناثلأ ةيملاعلأ برحلأ يف اكيرمأأ ىلع برحلأ ايلاطيإأو ايناملأأ اتنلعأأ1491
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سسأرهأأ قوسس

 ةنهارملا ةيدلبب ةيراجتلا تÓحملا قراشس فاقيإا
كف نم يسضاملأ عوبسسألأ رحب ،سسأرهأأ قوسس نمأاب ةنهأرملأ ةرئأد نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ رسصانع نكمت
يف ،هيف هبتسشم فيقوت عم ةرئأدلأ ةمسصاعب ةدجأوتملأ ةيراجتلأ تلحملأ تلاط يتلأ تاقرسسلأ زغل
ثلاثلأو سسماخلأ دقعلأ يف اياحسضلأ نم ةعومجم اهب مدقت ىوكسش ىلع ءانب كلذ و ،رمعلأ نم يناثلأ دقعلأ

تفدهتسسإأ لوألأ يراجتلأ لحملأ ثيح ليل ةقرسسلأ ةيلمعل ةيراجتلأ مهتلحم سضرعت اهدافم ،رمعلأ نم
و بئاقحلأ و، ءاسسنلاب ةسصاخلأ ةسسبلألأ و ةيسضايرلأ و ةيلاجرلأ ةسسبلألأ نم ةعومجم ةقرسسلأ ةيلمع

ةيوه ىلع فرعتلأ نود كلذ و هكأوفلأ عيبب سصاخ يراجت لحم تلاط ةيناثلأ ةقرسسلأ امأأ ، ةيذحألأ
رسصانع رسشاب روفلأ ىلع .هل نطفتلأ مت نأأ لإأ رسشكلأ لامعتسساب ىرخأ تلحم ةقرسس لواح يذلأ قراسسلأ
هبتسشملأ ةيوه ديدحت مت ةيراجتلأ تلحملل ةينأديملأ ةنياعملابو ، يرحتلأ تايلمع ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ

. سسبحلأ نهر هعسضو مت و ، ةنهأرملأ ةرئأد نمأأ رقم ىلإأ هليوحتو هفيقوت مت يذلأ ، هيف
سش.أأ

ي˘ن˘طو˘لأ ق˘ير˘ط˘لا˘ب عور˘م رور˘م ثدا˘ح سسمأأ ر˘ج˘ف ع˘˘قو
رفسسأأ ،ةيأدرغو نايرب ي˘ت˘ن˘يد˘م ن˘ي˘ب ط˘بأر˘لأ33 م˘قر

ع˘˘با˘˘سسلأ سصخ˘˘سشلأ ة˘˘با˘˘سصإأو سصا˘˘خ˘˘سشأأ ة˘˘ت˘˘سس ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ن˘˘ع
ر˘يد˘م˘ب مل˘عإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م˘لأ ف˘سشك .ة˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م حور˘˘ج˘˘ب
ةيندملأ ةدحولأ رسصانع نأأ ةيأدرغب ةيندملأ ةيامحلأ
موي نم احابسص ةسسداسسلأ دودح يف هنأ ةرأرقلل ةيوناثلأ
ىل˘ع ثدا˘ح عو˘قو˘ب د˘ي˘˘ف˘˘ي ءأد˘˘ن ه˘˘ح˘˘لا˘˘سصم تق˘˘ل˘˘ت سسمأأ

ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بأر˘˘˘لأ (33) م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘˘سسم
نم مل˘ك01 وحن د˘ع˘ب ىل˘ع ،ة˘يأدر˘غو نا˘ير˘ب ي˘ت˘ن˘يد˘م
مأدطسصأ يف لثمتي ةرأرقلأ ة˘ن˘يد˘م˘ل ي˘بر˘غ˘لأ جر˘خ˘م˘لأ

تاسساب نغافسسكلوف عون نم ةيحايسس ةرايسس نيب فينع
ي˘ف ر˘ي˘سست تنا˘كK 021 موكا˘نو˘سس عو˘ن ن˘م ة˘ن˘حا˘سشو
ن˘ي˘ع ىلإأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأ م˘˘ت رو˘˘ف˘˘لأ ىل˘˘ع ،سسكا˘˘ع˘˘م˘˘لأ ها˘˘ج˘˘تلأ

يف ثداحلأ نأ نيبت ةن˘يا˘ع˘م˘لأو لو˘سصو˘لأ د˘ع˘بو نا˘ك˘م˘لأ
ةرايسسلأ نتم ىلع أوناك نيذلأ ةتسسلأ سصاخسشألأ لتقم
ة˘ن˘حا˘سشلأ م˘ه˘ت˘سسهد نأأ د˘ع˘ب نا˘ك˘م˘لأ ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘سسلأ

4 مهنم ةنسس45و2 نيب ام مهرامعأأ حوأرتت نيذلأو

ذا˘˘ق˘˘نإلأ قر˘˘ف تر˘˘ط˘˘سضأ ثي˘˘ح ،ل˘˘˘ف˘˘˘طو ةأأر˘˘˘مإأو لا˘˘˘جر
ةسصاخ تأدعم لامعتسسأ ىلإأ ةيندملأ ةيامحلل ةعباتلأ

نم ةموك ىلإأ تلوحت يتلأ ةرايسسلأ نم اياحسضلأ لاسشتنإل
ىلإأ ا˘يا˘ح˘سضلأ م˘ه˘ث˘ث˘ج ل˘ق˘ن م˘˘ت م˘˘ث، ي˘˘ند˘˘ع˘˘م˘˘لأ ما˘˘كر˘˘لأ

ىلإأ لقن يذلأ ةرأرقلأ ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم
،ةنحاسشلأ قئاسس حيرجلأ ا˘سضيأأ ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسإلأ ه˘ح˘لا˘سصم
نم ،ثداحلأ ناكم ىلإأ برقألأ ةيحسصلأ ةسسسسؤوملأ يهو

تحتف ايميلقإأ ةسصتخملأ ينطولأ كردلأ حلاسصم اهتهج
ب.زوزام        .عورملأ ثداحلأ أذه تاسسبلم نع فسشكلل

ةأأرــمإأو لــفط مهنيب نم

ةـــيادرـــغب عورـــم ثداــح يـف حيرـجو ىلــتق6

م˘ي˘ك˘ح˘لأ د˘ب˘ع““ د˘ي˘˘سسلأ نا˘˘ك˘˘سسلأو ة˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأأ
لف˘ك˘ت˘ل˘ل عور˘سشم أذ˘ه ي˘ف قل˘ط˘نإلأ ة˘يأد˘ب نأأ،““نا˘ّهد
نأأ هنأاسش نم ،د˘حو˘ت˘لأ ىسضر˘م˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لأ لا˘ف˘طألا˘ب
ثيح ،لماكت˘م ز˘كر˘م ي˘ف لا˘ف˘طألأ جل˘ع ي˘ف م˘ها˘سس˘ُي
نيسصتخم فرط نم ماه ينمز زّيح سصيسصخت متيسس
ةيئافسشتسسإلأ ةسسسسؤوملأ نم لافطألل يلقعلأ بطلأ يف
ة˘سسا˘ب˘ع ن˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ سضأر˘مألأ ي˘˘ف ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م˘˘لأ
يه تايريد˘م3 نيب قيسسنتلا˘ب أذ˘هو ،م˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل
طاسشنلأ ةيريدمو ةيبرتلأ ،ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدم
ةسضايرلأو بابسشلأ ةيريدم ىلإأ ةفاسضإلاب يعامتجلأ

باسصم ل˘ف˘ط305 د˘جو˘ي ه˘نأأ ة˘ح˘سصلأ ر˘يد˘م فا˘سضأأو
اباسصم1513 لسصأأ نم ،طقف فيطسس ةيلوب دحوتلاب
د˘حو˘ت˘لا˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘لأ يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م˘˘لا˘˘ب
4 ن˘م نو˘تأا˘ي ،ة˘سسا˘ب˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع ىف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب د˘˘جأو˘˘ت˘˘م˘˘لأ

،لجيجو ةل˘ي˘سسم ،ج˘ير˘ير˘عو˘ب جر˘ب ،ف˘ي˘ط˘سس تا˘يلو
نم9102 ةنسس ةديدج ةلاح187 ليجسست مت امك
ام يأأ5102 ةنسس ذنم اهؤواسصحإأ مت يتلأ1513 لسصأأ

دد˘˘˘ع ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘سس ل˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ،%39.86 لداعي
ل˘ف˘ط ل˘ّج˘˘سسي ةدلو001 ل˘ك ي˘ف ثي˘ح ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لأ

د˘لو رو˘سسي˘فور˘ب˘لأ تأءا˘سصحإأ بسسح د˘حو˘ت˘لا˘ب با˘سصم
طا˘˘سشن˘˘لأ ةر˘˘يد˘˘م تد˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .ه˘˘ل˘˘˘لأ ه˘˘˘م˘˘˘حر بلا˘˘˘ط

ةسصاخلأ تأزيهجتلأ لك ءانتقإاب تماق اهنأأ يعامتجلأ
ةيلمعب نينسسحملأ دحأأ لفكت نأأ دعب ةسصاخ زكرملاب
تا˘˘ير˘˘يد˘˘م كأر˘˘سشإأ م˘˘ت˘˘ي نأأ ىل˘˘ع ،ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘ت
لوأأ ح˘ب˘سصي كلذ˘بو ،لا˘ج˘م˘لأ ي˘˘ف ن˘˘ير˘˘خآأ ن˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘فو
لفكتي نأأ نكمي رئأزجلأ يف يجوغأديب يبط زكرم
تا˘يلو ىو˘ت˘سسم ىل˘˘ع د˘˘حو˘˘ت˘˘لا˘˘ب با˘˘سصم˘˘لأ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا˘˘ب
ر نميأأ  ^   .نطولأ

لماكتم زكرم يف لافطألأ جلع يف مهاسسُي نأأ هنأاسش نم

 زكرم عورششم ديشسجت يف عورششلا
فيطشسب دحوتلا لافطأاب لفكتلل

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ لا˘˘م˘˘عألأ ل˘˘جر ةردا˘˘غ˘˘م تق˘˘ل˘˘خ
ف˘لا˘ح˘ت˘ل ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ ،ن˘سصغ سسو˘لرا˘ك ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ
ةمدسص توريب هاجتاب ويكوط نينثلأ ،““ناسسين-ونير““

لو˘ح تلؤوا˘سست˘لأ ن˘م ة˘مأود ط˘سسو نا˘با˘ي˘˘لأ ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ن˘م ة˘مد˘سصلأ م˘لا˘ع˘م تح˘سضتأو.ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه فور˘˘ظ
ة˘˘فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلأ تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت لل˘˘˘خ

هنأل ““نابجلأ»ـب نسصغ تفسصو يتلأو ،عسسأولأ اهراسشتناب
تبتك دقف .““نابايلأ يف هتمكاحم بنجتل نانبل ىلإأ رف““

9 وحن اهبحسس غلبي يتلأ ،““نوبميسش يرويموي““ ةفيحسص

تفاسضأأو .““نابج لمع““ بورهلأ نإأ ،ايموي ةخسسن نييلم
تا˘ب˘ثإأ ة˘˘سصر˘˘ف ر˘˘سسخ““ نا˘˘با˘˘ي˘˘لأ ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م˘˘بو ن˘˘سصغ نأأ

اهسسفن ةفيحسصلأ تربتعأو.““هفرسش نع عافدلأو هتءأرب
ءأزهتسسأ ي˘سسنر˘ف˘لأ ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ لا˘م˘عألأ ل˘جر ةردا˘غ˘م نأأ

ةرجهلأ يلوؤوسسم ةلمحم ،““ينابايلأ يئاسضقلأ ماظنلأ»ـب
يف ““ةيلوؤوسسملأ سضعب““ هنع عافدلأ يماحمو ةمكحملأو
““نو˘ب˘م˘ي˘سش و˘ي˘كو˘ط““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تدروأأو.ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ هذ˘˘ه

نأأ اهتهج نم (ايموي ةخسسن نييلم ةينامث) ةيلأربيللأ
فلاخم نذإأ نود نم““ جراخلأ ىلإأ نسصغ سسولراك رفسس
يئاسضقلأ ماظنلأ نم أأزهيو ةلافكب هنع جأرفإلأ طورسشل
جورخلأ ةلأاسسم ملعإلأ لئاسسو سضعب تراثأأو . ““ينابايلأ

هنأأ هتربتعأ ذإأ ““ةيونعم““ ةيوأز نم ةلافكب نجسسلأ نم
كأذنآأ أوبرعأأ دق نوعدملأ ناكو .““ميكح ريغ رأرق““

هتلسصل أرظن دلبلأ هترداغم لامتحأ نم ةيسشخلأ نع
أذ˘ه ن˘ع ع˘فأد ه˘سسف˘ن ن˘سصغ ن˘ك˘ل.م˘لا˘ع˘لأ ر˘ب˘ع ة˘˘يو˘˘ق˘˘لأ
تابثإل ةمكحملأ مامأأ لوثملأ ديري هنإأ لئاق ،رايخلأ

كلذ ي˘ف ه˘ن˘ع عا˘فد˘لأ ي˘ما˘ح˘م د˘حأأ د˘كأأ ا˘م˘ي˘ف ،ه˘تءأر˘˘ب
هلكوم ““رداغي نأأ يف لامتحأ يأأ كانه سسيل““ نأأ تقولأ
فور˘˘ع˘˘˘م ه˘˘˘جو““ ه˘˘˘نأأ ذإأ ““د˘˘˘حأأ هد˘˘˘سصر˘˘˘ي نأأ نود دل˘˘˘ب˘˘˘لأ

يهو ،ةظفاحملأ ““نوبميسش ي˘ك˘نا˘سس““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘مأأ.““أد˘ج
يفو) ةد˘ئأر˘لأ سسم˘خ˘لأ ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لأ ف˘ح˘سصلأ ن˘م ةد˘حأو
نيعدملأ نأاب تفسشك˘ف ،(نو˘ب˘م˘ي˘سش يرو˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م
دق نسصغل ةلافكلأ تحنم يتلأ ةمكحملأ نأأ نودقتعي
يسشتينيام““ ةفيحسص تلقنو.““يجراخ طغسضل تعسضخ““

نع،2781 ماع يف تسسسسأات يتلأو ،ةيراسسيلأ ““نوبميسش
نأأ ن˘م أر˘سسح˘ت˘م ،““ه˘ب ا˘نأا˘ب˘ن˘ت ا˘م أذ˘ه““ :ه˘˘لو˘˘ق زرا˘˘ب عد˘˘م
يف ةلدألأ عمجل نوعدملأ هب ماق يذلأ ينسضملأ لمعلأ““
ن˘˘ع جأر˘˘فإلأ م˘˘تو .ر˘˘مد د˘˘ق ““هد˘˘سض جرا˘˘خ˘˘لأو نا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لأ

سسرام علطم يف ىلوألأ ،نيترم ةلافكب نسصغ سسولراك
أاجافتو .ليرفأأ يف هفيقوت ةداعإأ دعب ةيناثلأو9102
لئاق نابايلأ هترداغمب ،اكانوريه وريسشينوج ،هيماحم
ينانبل˘لأو ي˘سسنر˘ف˘لأ هر˘ف˘سس تأزأو˘ج نأل لو˘هذ˘م ي˘ن˘نإأ““

دنب بجومب هنع عافدلأ قيرف ةزوحب اهلك يليزأربلأو
يأأ مأدختسسأ ىلع أرداق نكي ملو ،ةلافكب هنع جأرفإلأ

نم.““هريربت نكمي ل هلعف ام .نابايلأ نم رأرفلل اهنم
ةرداغ˘م˘ب م˘ل˘ع ىل˘ع ن˘ك˘ت م˘ل ا˘ه˘نأأ ا˘سسنر˘ف تد˘كأأ ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج
لاقو ،ةرداغملأ هذه فورظب لو نابايلأ نسصغ سسولراك
نإأ ءا˘ثل˘ث˘لأ ر˘ي˘نا˘˘ت˘˘سسا˘˘ك فو˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ر˘˘يزو
سضغب باق˘ع˘لأ ن˘م أد˘حأأ ي˘ن˘ث˘ت˘سسي ل ي˘سسنر˘ف˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ
ةرأزول نايب يف لاقف ،نانبل امأأ.هتيسسنج نع رظنلأ

تلسسأرم ماع ذنم نابايلأ ةموكحل ثعب““ هنإأ هتيجراخ
عباتو .““در يأأ قلتي مل هنكل نسصغ سصوسصخب ةيمسسر

ة˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لأ ر˘˘يزو د˘˘عا˘˘سسم˘˘ل ل˘˘ما˘˘ك ف˘˘ل˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘سست م˘˘ت““
نانبلو ..مايأأ لبق توريب ىلإأ هترايز ءانثأأ ةينابايلأ
ن˘ك˘ل نا˘با˘ي˘لأ ع˘م ي˘ئا˘سضق˘لأ نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ع˘قو˘ي م˘ل
م˘مألأ ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ق˘فو تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ نلدا˘ب˘ت˘ت ن˘ي˘˘ت˘˘لود˘˘لأ
تا˘ط˘ل˘سسلأ تد˘كأأ ا˘م˘ك .““دا˘سسف˘˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م˘˘ل ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لأ
ةروسصب““ نا˘ن˘ب˘ل ىلإأ ل˘خد ن˘سصغ نأأ ءا˘ثل˘ث˘لأ ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ
ناكو .هتقحلم يعدتسسي ءيسش ل نأأ ةدكؤوم ،““ةيعرسش

همسساب نوثدحتملأ هلقن يذلأ نايبلأ يف دكأأ دق نسصغ
ة˘ن˘ي˘هر مو˘ي˘لأ د˘ع˘ب د˘عأأ م˘ل ا˘نأأ““ ه˘ل˘ي˘حر ع˘م و˘ي˘كو˘ط ي˘˘ف
سضأر˘ت˘فأ م˘ت˘ي ثي˘ح ،ز˘ي˘ح˘ت˘م ي˘نا˘با˘˘ي ي˘˘ئا˘˘سضق ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل
ثيحو عسسأو قاطن ىلع دوجوم زييمتلأ ثيحو ،بنذلأ

ن˘ي˘نأو˘ق˘ل˘ل ما˘˘ت ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت ي˘˘ف ،كه˘˘ت˘˘ن˘˘ت نا˘˘سسنإلأ قو˘˘ق˘˘ح
نا˘˘با˘˘ي˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قدا˘˘سصت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ تا˘˘قا˘˘ف˘˘˘تلأو
،ةلأدعلأ نم برهأأ مل““ فاسضأأو .““اهمأرتحاب ةمزلملأو
.““يسسايسسلأ داهطسضلأو ملظلأ نم يسسفن تررح دقل

ةليسسملأ

 راتمأا3 هقمع زيلهد يف طقشس صصخشش ذاقنا
10/10/0202 مويلأ حابسص ةيسسيئرلأ ةدحولاب ةموعدم ةليسسملاب ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ تلخدت

رأدج طوقسس يف لثمتم ثداح لجأأ نم ةليسسملأ ةنيدم طسسو رهاطلأ خيسشلأ يحب د51 اسس80 ةعاسسلأ دودح يف
رأدجلأ مامأأ ناتفقوتم اتناك نيترايسس ميطحت مت ثيح رتم20 عافترأ و راتمأ01 يلأوح لوطب ةيمومع ةسسسسؤوم
ناكسس اهل زتهأ يتلأ ةثداحلأ يف قيقحت نمألأ حلاسصم تحتف اميف ةيرسشب رئاسسخ يأأ لجسست مل ظحلأ نسسحل ،
رايهنأ سصوسصخب نينطأوملأ فرط نم تأءأدنلأو لئاسسرلأ مغر أذهو ةسسسسؤوملل رواجملأ يحلأ ةسصاخو ةيلولأ
لجأأ نم فسصن و ةرسشاعلأ ةعاسسلأ دودح يفو مويلأ سسفن يف تلخدت امك كرحتت مل ةسسسسؤوملأو ةدم ذنم رأدجلأ
مت ةليسسملأ ةيدلبب تاطاسشنلأ ةقطنمب ماعنلأ ةيذغت ةسسسسؤومل راتمأ30 هقمع زيلهد يف طقسس سصخسش ذاقنأ
ةليسسملاب يوأرهزلأ ىفسشتسسم ىلإأ هفاعسسأ و هذاقنأ

 خوسشخسش حلاسص ^

 نابايلا يف تقؤاستو ةمدص
نانبل ىلإ نصغ بوره دعب

زجحو يعرش ريغ حبذم طاشنل دح عضو
ةنتابب هب جاجدلا نم ةيمك

ةسصتخملأ حلاسصملأ ةقفر يمومعلأ نمألل ةيئلولأ ةحلسصملأ عم قيسسنتلاب نماثلأ يرسضحلأ نمألأ حلاسصم تماق

يعرسش ريغ حبذمك ةنسس03 رمعلأ نم غلابلأ هبحاسص فرط نم لغتسسي عدوتسسم ةبقأرمب ةنتاب ةيلو نمأاب
ةيمك زجح مت نيأأ ،ةيرأدإلأ حلاسصملأ نم ةيرأدإأ ةقيثو ةيأأ ىلع هتزايح مدعو ،ةنتاب ةنيدمب ةديسشك يحب
ةلآأ ،مجحلأ طسسوتم نيخسست ءانإأ يف ةلثمم هطاسشن يف اهلمعتسسي تأدعم عم حبذلل ةئيهم تناك جاجدلأ نم
لبق نم زوجحملأ جاجدلأ فلتإأ مت امك ،ةلودلأ كلمأل مهميلسست مت نيأأ يزاغ دقوم ،سشيرلأ عزنل ةيئابرهك
.ةنتاب ةيدلبل عباتلأ يرطيبلأ بيبطلأ

ح ناسشوسش ^

ضارغأ ةقرسب تماق ةيمارجإ ةعامجب ةحاطإلا
ةنتابب تلوزات يف ةيانب

،ةنسس14و91 نيب مهرامعأ حوأرتت سصاخسشأ ةثلث ،أرخؤوم ،ةنتاب ةيلوب تلوزات ةرئأد نمأأ رسصانع فقوأأ
ىلع ءانب كلذو ،تاقورسسملأ ءافخأ أذكو قلسستلأ ،ليللأ ،ددعتلأ فورظب ةنرتقملأ ةقرسسلأ لعف يف مهطروتل

انكسسم021 يح ةأذاحمب نئاكلأ زاجنلأ روط يف هنكسسم سضرعت ديفت ،حلاسصملأ تأذل ،ةيحسضلأ اهب مدقت ىوكسش
،بقث ةلآأ ،يغأربلأ تيبثت ةلآأ ،يئابرهك راسشنم نولعافلأ اهللخ نم فدهتسسأ قلسستلاب ةقرسسلل تلوزات ةيدلبب
تماق يتلأ ىوكسشلأ يهو ،ميحلت ةلآأ ،اهقحأول ةقفر نأردجلأو بسشخلل ةحسسام ةلآأ اهب ةبيقح ،ديدحلأ عطق ةلآأ

أذكو ةثلثلأ مهب هبتسشملأ فيقوت مت ثحبلأ فيثكت للخ نمو ،قيقحت حتفب نملأ حلاسصم اهرثإأ ىلع
ىدل ةيروهمجلأ ليكو نيطروتملأ ميدقت مت ،قيقحتلأ تأءأرجإأ ءافيتسسإأ دعب ،تاقورسسملأ عيمج عاجرتسسأ

.مهل ةهجوملأ مهتلأ نع قحل تقو يف مهتمكاحم راظتنأ يف سسبحلأ مهعأدياب رمأأ يذلأ ،ةنتاب ةمكحم
ح.ناسشوسش ^

اهجوزو ةيعماج ةذاتسأ لتقي زاغلا
 فيطسب اقانتخا

ةيامحلأ حلا˘سصم تق˘ل˘ت ثي˘ح، زا˘غ˘لا˘ب ا˘قا˘ن˘ت˘خأ ةر˘ي˘خألأ ا˘م˘ه˘سسا˘ف˘نأأ ا˘ه˘جوز و ة˘ي˘ع˘ما˘ج ةذا˘ت˘سسأأ سسمأأ لوأأ تظ˘ف˘ل
قاسشنتسسأ ءأرج ممسستب تبيسصأأ ةلئاع دوجو هدافم نينطأوم فرط نم ةثاغتسسأ ءأدن، فيطسس ةيلول ةيندملأ

قرف ةرسشابم تلقنت  نيأأ ، فيطسس ريليب يح دمحأأ سشومعد عراسشب دجأوتملأ يلئاعلأ اهلزنمب قأرتحأ تأزاغ
نيأ،ناكملأ نيع ىلإأ ةعرسسلأ حانج ىلع - ةجناط - ديجملأ دبع لابرد ةيسسيئرلأ ةدحولل ةعباتلأ ةدجنلأ
تلوت دقو ، ةنسس73 رمعلأ نم ةغلابلأ ( م . ب ) ةجوزلأ و ةنسس24 رمعلأ نم غلابلأ ( و .ب) جوزلأ ةافو  لجسس
ةينمألأ تاقيقحتلأ لأزت لو ، فيطسس رونلأ دبع ةنداعسس يعماجلأ ىفسشتسسملأ ىلإأ نيتيحسضلأ لقن دجنلأ قرف

. ةميلألأ ةثداحلأ هذهل ةيقيقحلأ بابسسألأ ديدحتل ةيراج
ر نميأأ ^
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