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سسوريفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإآ ةلاح59 ليجسست نع اهل نايب يف ،سسمأآ تايفسشتسسملآ حÓسصآو ناكسسلآو ةحسصلآ ةرآزو تفسشك

تلاح ةينامث ليجسست مت نيح يف ،ةدكؤوم ةلاح9262 ىلآ ينطولآ ىوتسسملآ ىلع تاباسصإلآ ددع كلذب عفتريل ،دجتسسملآ انوروك
.ةيلو83 ربع ةعزوم ،ةافو573 ىلإآ ةافولآ تلاح ددع عفتريل ،ةديدج ةافو

ءآرزولآ نم ددع روسضحب هل عامتسسإلآ متيسس

تادجتشسملا رخأا فششكي ةحشصلا ريزو
ةمأ’ا صسلجمب مؤيلا انورؤك ءابؤب ةقلعتملا

عامتسسأ ةسسلج ،نينثلأ مويلأ ةمألأ سسلجـمل قيسسنتلأ ةئيه دقعت
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لأ حÓ˘سصإأو نا˘كسسلأو ة˘ح˘سصلأ ر˘˘يزو ى˘˘لإأ
ةسسلجلأ نأأ هل نايب يف ةمألأ سسلجم حسضوأأو .ديزوب نب نمحرلأ
سسوريف ةحئاج يسشفت نع ةمجانلأ تأروطتلأ لوح روحمتتسس
فرط نم ةذختم˘لأ ة˘يزأر˘ت˘حلأ ر˘ي˘بأد˘ت˘لأو د˘ج˘ت˘سسم˘لأ ا˘نورو˘ك
ردسصملأ تأذ راسشأأو .هتهجأومل ةدعسصألأ عيمج ىلع ةلودلأ
عم تاقÓعلأ ةريزو روسضحب نوكتسس عامتسسلأ ةسسلج نأأ ىلإأ
ةحسصلأ ريزو ىدل بدتنملأ رـيزولأو ،رأوزع ةمسسب ناملربلأ

ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ل˘كم˘˘لأ ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ حÓ˘˘سصإأو نا˘˘كسسلأو
ثب متيسسو .دمحاب نب لامج يفطل نامحرلأ دبع ةينلديسصلأ
،كوبسسيافلأ ىلع سسلجملل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ح˘ف˘سصلأ ر˘ب˘ع ة˘سسل˘ج˘لأ

.يعامتجلأ دعابتلأ تأءأرجإأو ةيئاقولأ دعأوقلاب امأزتلأ كلذو
حÓسصإأو ناكسسلأو ة˘ح˘سصلأ ر˘يزو˘ل عا˘م˘ت˘سسلأ ة˘سسل˘ج تنا˘كو
نينثلأ مويلأ ةجمربملأ ديزوب نب نامحرلأ دبع تايفسشتسسملأ
سسلجملل نايب عجرأأو .طرافلأ عوبسسألأ تلجأأ دق ةمألأ سسلجمب
نامحرلأ دبع ريزولأ ةدنجأل ةدجتسسملأ تامأزتللأ ىلإأ ليجأاتلأ
±.S°∏«º.ديزوب نب

ةماعلآ تآءاسضفلآ يف ديعلآ ةÓسص ةماقإآ ىلإآ ةفاسضإلاب

صسورد ثب ىلإا ؤعدي ةمئأÓل لقتشسملا صسلجملا
ناشضمر رهشش لÓخ رئازجلا دجاشسم يف ةيليل

عاطق ي˘ف˘ظو˘مو ة˘م˘ئأÓ˘ل ل˘ق˘ت˘سسم˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ سسل˘ج˘م˘لأ ه˘جو
ىلع ةسصاخلأ هتحفسص ربع ةلاسسر فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوسشلأ

ةرأزولأ اهلÓخ نم اعد «كوبسسياف» يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوم
نأذأأ لبق رئأزجلأ دجاسسم لك يف ةيليل سسورد ثب ىلإأ ةيسصولأ

ةÓسص ةماقإأ احرتقم ،ناسضمر رهسش لÓخ ةقيقد51 ـب ءاسشعلأ
عم ،ةيدلبلأ بعÓملأو تاحاسسلاك ةماعلأ تأءاسضفلأ يف ديعلأ
تو˘سصلأ تأر˘ب˘كم ر˘ب˘ع د˘جا˘سسم˘لأ ل˘ك ي˘ف د˘ي˘ع˘لأ ة˘ب˘ط˘خ ثب
،سسلجملأ ركنتسسأ ا˘م˘ك.ع˘سضو˘لأ ن˘سسح˘ت˘ي م˘ل ا˘م أذإأ ة˘ي˘جرا˘خ˘لأ
ريهسشتلأو ،ىرخأأو ةنيف نيب ةمئألأ لاطت يتلأ ءأوعسشلأ ةلمحلأ
يف ملعلأ موي ىركذ يف عقو ام ةسصاخو تيبثت يندأ نود مهب
ةهج نم.لخدتلاب ةينمألأ تاه˘ج˘لأ ا˘ب˘لا˘ط˘م ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘يلو
ةردابم نع ةكربلأ ةيعمج عم قيسسنتلاب ،سسلجملأ نلعأأ ىرخأأ

ىلع اهعيزوت متيسس ةمامك نويلمو ةفق فلأأ001 عمجل ةيريخ
انلسصفي دعي مل يذلأ كرابملأ ناسضمر رهسش لÓخ اهيقحتسسم
±.S°∏«º.طقف ةليلق مايأ ءوسس هنع

يحسصلآ رجحلآ ديدمت دعب حسضوي ةيروهمجلآ طيسسو

ةحلملا ةيحشصلا ةرورشضلا
نينطاؤملا ةحشص ةيامح تلمأا

هتذختأ يذلأ رأرقلأ نأأ ،سسنوي ميرك ةيروهمجلأ طيسسو لاق

ىرخأأ مايأأ01 ةدمل يحسصلأ رجحلأ ديدمتب قلعتملأ ةموكحلأ
حسضوأأو.«نينطأوملأ ةحسص ةيامحل ةحلملأ ةرورسضلأ هتلمأأ»
نم لاح يأأ يف نكمي ل هنأأ ةئيهلل نايب بسسح سسنوي ميرك
ةيحسصلأ ةظقيلأ نع يلختلاب ةرطاخملأ وأأ ةفزاجملأ لأوحألأ

ةيمهأأ رثكأأ ىحسضأأ» مراسص يحسص رجح ىلإأ ةجاحلأ نأأ أزربم
عم انمأزتم ءاج رأرقلأ نأأ ،نايبلأ راسشأأو.«ىسضم تقو يأأ نم
،تÓئاعلأ لمسش ملل ةسصرف دعيو ،ليسضفلأ ناسضمر رهسش لولح
هذ˘ه مأر˘ت˘حأ» ح˘م˘سست˘سس ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه نأأ ود˘ب˘ي ل ف˘سسأÓ˘ل ه˘نإا˘˘ف
يذلأ ةطيحلأ أأدبمل لاثتملأ» ىوسس رايخ ل هنأأو ،«ديلاقتلأ
ددهت لأزت ل يتلأ ةحئاجلأ هذه ةهجأوم ريبأدت انيلع هيلمت
±.S°∏«º.«انينطأوم
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ة˘ن˘ج˘˘ل نأأ ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ سسف˘˘ن  دا˘˘فأأو
،ا˘نورو˘ك ءا˘بو د˘سصرو ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ه˘ث˘يد˘ح˘ت ي˘ف تف˘˘سشك
ءافسش نع ةلج˘سسم˘لأ ة˘ل˘ي˘سصح˘ل˘ل

عفترتل ،سسوريفلاب باسصم351
ةيأدب ذنم ءافسشلأ تلاح كلذب

7401 ىلأ رئأزجلأ يف ةحئاجلأ
ر˘يزو ف˘سشك ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م.ة˘˘لا˘˘ح

ديزوب نب نامحرلأ دبع ةحسصلأ
«ا˘˘˘نورو˘˘˘ك» ءا˘˘˘بو رو˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘ع
لاق ثيح، رئأزجلأ يف دجتسسملأ

ةدأرإأ سصوسصخلأ هجو ىلع كانه
ل˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ك ع˘˘˘˘سضو ي˘˘˘˘ف
هذ˘˘ه ة˘˘ح˘˘فا˘˘˘كم˘˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلأ
دكأأو.نمثلأ ناك امهم ،ةحئاجلأ
ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘˘م ه˘˘نأأ لوؤو˘˘سسم˘˘لأ تأذ

02 نم ديزأأ دأريتسسأ مت ةحئاجلأ
لجسسن ل نحنو ة˘ما˘م˘ك نو˘ي˘ل˘م

زاهج0021 نأأ افيسضم ،أزجع
تحت ةدوجوم يعانطسصأ سسفنت
.ةيئافسشت˘سسلأ ل˘كا˘ي˘ه˘لأ فر˘سصت

ىلإأ لوسصولأ اننكمي هنأأ دكأأ امك

نلأ د˘ح˘˘ل ن˘˘كلو0006 ةياغ

نيعسضاخ طقف اسضيرم46 انيدل
يأأ يعانطسصلأ سسفنتلأ زاهجل
و ةلوغسشملأ سشاعنإلأ ةرسسأأ ثلث

سسفنتلل نيعسضاخ ريغ أرخآأ761
ريزولأ لسسرتسسإأو .يعانطسصلأ

تاعقوت نع نوديعب نحن» Óئاق
ايلاطياب ثدح امب هيبسش ويرانيسس
ءا˘˘˘ب˘˘˘طألأ سضع˘˘˘ب ه˘˘˘مد˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ
جراخلاب نيميقم˘لأ ن˘ي˘سصت˘خ˘م˘لأ
نوديعب نحن.ةحئاجلأ ةيأدب يف
ة˘ي˘ثرا˘كلأ تا˘ع˘قو˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه ن˘˘ع
أذك و نين˘طأو˘م˘لأ ي˘عو ل˘سضف˘ب
ر˘ج˘ح˘لأو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لأ
امهمأرت˘حأ بج˘ي يذ˘لأ ي˘ح˘سصلأ
.رطخ يأأ بنجتل
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تا˘سسسسؤو˘م˘لأ سسي˘ئر بئا˘ن دا˘˘سشأأ
˘˘˘مز˘˘˘ح˘˘˘لا˘˘˘ب ،«م˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس دأو˘˘˘˘ج»
ا˘ه˘˘تد˘˘سصر ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ
نم فيفختلأ لجأأ نم ةموكحلأ
ىلع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘ثأأ
ي˘ن˘طو˘لأ يدا˘سصت˘˘قلأ عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ
بسصا˘ن˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ا˘ي˘ع˘سس
رو˘˘جأأ ع˘˘فد نا˘˘˘م˘˘˘سضو ل˘˘˘غ˘˘˘سشلأ
ي˘ف م˘ي˘ل˘سس دأو˘ج تف˘لو.لا˘م˘ع˘˘لأ
ةا˘ن˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب سصخ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
ن˘˘˘م نأأ ى˘˘˘لإأ ى˘˘˘لولأ ة˘˘˘ي˘˘˘عأذلأ

ن˘م ة˘يدا˘سصت˘˘قلأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لأ
ةتسس هتدم ليجأات نم تدافتسسأ
بئأر˘˘سضلأ ع˘˘فد ل˘˘م˘˘سشي ر˘˘ه˘˘˘سشأأ

يعامتجلأ نامسضلأ تاكأرتسشأو
تا˘بو˘ق˘ع˘لأو كو˘ن˘ب˘ل˘ل د˘ئأو˘ف˘˘لأو
ةيراجتلأ تاقف˘سصلا˘ب ة˘ل˘سصت˘م˘لأ

ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإأو ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘فدو
سسيئر بئان بلاط امك.تامأرغلأ

ءا˘ف˘عإلا˘ب تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ىد˘ت˘ن˘˘م
تا˘سسسسؤو˘م˘لأ ح˘لا˘سصل ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لأ
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تد˘عا˘˘سسم˘˘ل ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلأ
أر˘ظ˘ن طا˘سشن˘لأ ي˘ف رأر˘˘م˘˘ت˘˘سسلأ
يفو.ءابولأ راسشتنأ نم اهررسضتل

ميلسس دأوج فسشك لسصتم قايسس
عرسش تاسسسسؤوملأ ىدتنم نأأ نع
فرسصت تحت نايبتسسأ عسضو يف
لوح تامولعملأ عمجل هئاسضعأأ

در˘ج سضر˘غ˘˘ب تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأ ل˘˘ك
ة˘ي˘لا˘م˘لأ ر˘ئا˘سسخ˘لأو ل˘˘كا˘˘سشم˘˘لأ

ا˘˘ه˘˘ه˘˘جأو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لأو
ةمزألأ راثأ مييق˘ت˘ل تا˘سسسسؤو˘م˘لأ

ر˘يزو˘لأ ح˘لا˘سصم ى˘˘لإأ ه˘˘لا˘˘سسرإأو
ن˘˘م˘˘˘سض نأأ ى˘˘˘لإأ أر˘˘˘ي˘˘˘سشم لوألأ
يداسصتقلأو يعانسصلأ ج˘ي˘سسن˘لأ
رث˘كألأ و˘ه تا˘مد˘خ˘لأ تا˘عا˘ط˘ق
راسشتنأ ةجيتن رئأزجلأ يف أرثأات

عا˘ط˘ق بنا˘ج ى˘لإأ ا˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو

ميلسس ربتعأ ،ىرخأأ ةهج نم.ءانبلأ

وه انوروك سسوريف ءابو نأأ دأوج

نوكيسسو رئأزجل˘ل سسرد ة˘با˘ث˘م˘ب

عاطقلأ يف رظنلأ ةداعإل ةسصرف

رب˘ع ه˘ب سضو˘ه˘ن˘لأو يدا˘سصت˘قلأ

ةميقلأ جات˘نإل ر˘ب˘كأأ ة˘ي˘م˘هأأ ح˘ن˘م

نمألأ ىلع زيكرتلأ عم ةفاسضملأ

.ةن˘م˘قر˘لأو يو˘قا˘ط˘لأو ي˘ئأذ˘غ˘لأ

جا˘ت˘نلأ تأودأأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘˘ح˘˘لأو

رأركت بنجتل Óبقتسسم ينطولأ

.تاهويرانيسسلأ هذه لثم
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جاحلب دي˘سشر رو˘سسي˘فور˘ب˘لأ د˘كأأ
يعرسشلأ بطلأ ةحلسصم سسيئر
«ا˘سشا˘ب ى˘ف˘ط˘سصم» ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب
تاحير˘سصت ي˘ف سسمأأ ي˘ع˘ما˘ج˘لأ

نم ىلوألأ مايأأ01 ـلأ نإأ ةيفحسص
را˘سسم دد˘ح˘ت˘سس  نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش
«انورو˘ك» سسور˘ي˘ف ءا˘بو را˘سشت˘نأ
تايفولأ نأاب أريسشم ،رئأزجلأ يف
ى˘ق˘ب˘ت لزا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لأ
م˘كح˘ب دو˘سسألأ م˘˘قر˘˘لأ ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب

ةباسصملأ دأدعألأ ءاسصحإأ ةبوعسص

يذلأ جاحلب دي˘سشر را˘سشأأو.ا˘ه˘ن˘م

انورو˘ك ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘ل˘خ سسأأر˘ت˘ي

ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

نأأ ا˘سشا˘ب ي˘ف˘ط˘سصم ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لأ

ر˘ج˘ح˘لا˘˘ب ن˘˘ي˘˘ن˘˘طأو˘˘م˘˘لأ مأز˘˘ت˘˘لأ

نا˘سضمر ر˘ه˘سش لÓ˘˘خ ي˘˘ح˘˘سصلأ

ةلسصافلأ ةطقنلأ ةباثمب نوكيسس

أذ˘˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘نأ را˘˘˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘˘˘ف

نييرئأزجلأ نأأو ةسصاخ ،سسوريفلأ

أذ˘ه لÓ˘خ م˘ه˘تأدا˘ع˘ب نو˘فور˘ع˘م

تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘˘م ر˘˘ه˘˘سشلأ

ةبسصخ ةئيب نوكت يتلأ ةيبعسشلأ

د˘˘˘كأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك .ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ را˘˘˘سشت˘˘˘نل

ةا˘˘فو˘˘لأ تلا˘˘ح نأأ ثد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘˘لأ

ى˘ق˘ب˘ت لزا˘ن˘م˘لأ ي˘ف ة˘ل˘ج˘˘سسم˘˘لأ

يذ˘˘لأ دو˘˘سسلأ م˘˘قر˘˘لأ ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘˘ب

ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو ى˘˘ل˘˘˘ع بع˘˘˘سصي

ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م تنا˘˘ك نإأ ا˘˘هد˘˘يد˘˘ح˘˘ت

،همدع نم «91ديفوك» سسوريفب

مه نوفوتملأ بلغأ نأأو ةسصاخ

ن˘م نو˘نا˘ع˘يو ن˘˘سسلأ را˘˘ب˘˘ك ن˘˘م

ل˘با˘ق˘م˘لأ ي˘ف و.ة˘ن˘مز˘م سضأر˘˘مأأ

جاحلب ديسشر روسسيفوربلأ فسشك

دنع ظوحلم نسسحت ليجسست نع

نيلأ انوروك سسوريفب نيباسصملأ

يجÓعلأ لوكوتور˘ب˘ل˘ل أو˘ع˘سضخ

ءأود ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ

أذ˘ه نأا˘ب أد˘كؤو˘˘م ،ن˘˘ي˘˘كرو˘˘ل˘˘كلأ

ي˘ب˘ط ر˘ير˘ق˘ت ق˘فو ح˘ن˘م˘ي ءأود˘لأ

بط يف نوسصتخم ةذتاسسأأ هدعي

ةيرود ةعباتمب نوموقيو بلقلأ

دو˘جو ن˘ع ا˘ف˘سشا˘ك ،ى˘سضر˘˘م˘˘ل˘˘ل

جراخ ءأودلأ أذهب جلاعت تلاح

نأ نم دكأا˘ت˘لأ د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لأ

بسصي م˘ل ي˘سسف˘ن˘˘ت˘˘لأ م˘˘هزا˘˘ه˘˘ج

.ةريبك ةبسسنب

3401 ىلإآ يلامجإلآ ددعلآ لسصيل ءافسشلل ةديدج ةلاح351 تلثامت اميف

تايفو8و ةديدج ةباشصإا59
ةعاشس42 لÓخ رئازجلاب انورؤك صسوريفب

:دكؤوي جاحلب ديسشر روسسيفوربلآ .. يحسصلآ رجحلآ تآءآرجإآ مآرتحإاب نينطآوملآ بلاط

«رئازجلا يف انورؤكلا راششتنا راشسم ددحتشس ناشضمر نم ىلوأ’ا مايأا ةرششعلا»

لوألآ ريزولآ حلاسصم ىلإآ هلاسسرإآو ةمزألآ راثآآ مييقتل

ةيداشصتق’ا تاشسشسؤؤملا اهل تشضرعت يتلا رئاشسخلا درجل صصاخ نايبتشسا عشضو يف عورششلا
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ةدحتملا تاي’ؤ˘لا تذؤ˘ح˘ت˘صسا
ىلوأ’ا ةبترملا ىلع ،ةيكيرمأ’ا
دعب ،اينابصسإ’ زاغلا ريدصصت يف
ةرطيصس ن˘م دؤ˘ق˘ع ة˘ثÓ˘ث ؤ˘ح˘ن
تاجايتحا ىلع يرئازجلا زاغلا

تفصشكو.ةيبوروأ’ا ةلودلا هذه
ة˘ي˘نا˘ب˘˘صسإ’ا «ضسير˘˘ك» ة˘˘كر˘˘صش
تاطا˘ي˘ت˘حا ر˘ي˘ي˘صست˘ب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا
تارؤطتلا رخآا نأا ،تاقورحملا
نأا ىلإا ريصشت لاجملا اذه يف
ةيكيرمأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’ؤ˘لا
ىلوأ’ا ةبترملا لتحت تحبصصأا

ىلإا زاغلا تارداصص ثيح نم
ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا ه˘ح˘يز˘م ا˘ي˘نا˘ب˘صسا
تارداصص نأاو ،ىلوأ’ا ةبترملا
ةيكيرمأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’ؤ˘لا
تحبصصأا زاغلا نم اينابصسا ىلإا

يرفيف يف ةئاملاب72 لداعت

ر˘ئاز˘ج˘لا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘˘م0202
نم ةيناثلا ةبترملا يف تحبصصأا

اذه ىلإا زاغلا تارداصص ثيح
هتاذ ردصصملا اهردق دقو ،دلبلا

ن˘م ة˘ئا˘م˘لا˘ب6.22 عقاؤب
.زاغلا نم ا˘ي˘نا˘ب˘صسإا تا˘جا˘ي˘ت˘حا

ةثÓث رادم ىلع رئازجلا تلظو
ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا لؤ˘˘م˘˘م˘˘˘لا دؤ˘˘˘ق˘˘˘ع
ةلداعملا يهو زاغلاب اينابصسإ’
لؤ˘˘ح˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م تر˘˘ي˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا
ةيكيرمأ’ا ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘ي’ؤ˘لا

ردصصم ىلإا زاغلل كلهتصسم نم
يتلا ةر˘ف˘ط˘لا ل˘ع˘ف˘ب كلذو ،ه˘ل

ديعصص ىلع دلبلا اذه اهدهصشي
.نييرخصصلا تيزلاو زاغلا جاتنإا

ي˘ن˘يا ة˘كر˘˘صش نا˘˘ف ةرا˘˘صشÓ˘˘لو
ع˘˘جار˘˘ت تد˘˘كا ة˘˘ي˘˘لÓ˘˘˘ط˘˘˘ي’ا
زاغلا نم ةيرئازجلا تارداصصلا
يلاطيا درؤتصسم ربكا حلاصصل
ةكرصش) رئازجلا نم ةداملا هذهل

،ةئاملاب6.44 تغلب دقف (ينيإا
بصسح ع˘جار˘˘ت˘˘لا رد˘˘ق ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب

رايلم63.5 ضصقا˘ن˘ب ة˘ي˘م˘كلا
عجارتلا اذه مغرو.بعكم رتم
زاغ˘لا تاردا˘صص ه˘تد˘ه˘صش يذ˘لا
ر˘˘ب˘˘كأا ح˘˘لا˘˘صصل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘لا

تلظ دقف ايلاطيا يف درؤتصسم
درؤم يناث (كارطانؤصس) رئازجلا
ة˘كر˘صش ح˘لا˘صصل ةدا˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘ي˘˘صسور ف˘˘ل˘˘خ ،ي˘˘˘ن˘˘˘يإا
تا˘ي˘م˘كب ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ترد˘˘صصت

ر˘ت˘م را˘ي˘ل˘م17.42 تغ˘˘ل˘˘˘ب
تاردا˘˘˘صص تل˘˘˘ث˘˘˘˘مو .بع˘˘˘˘كم
ا˘م ي˘ن˘يإ’ زا˘غ˘لا ن˘م ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ام لمجم نم ةئاملاب9 هتبصسن
امنيب ،ةكرصشلا هذه هتدرؤتصسا

يهو ،ةئاملاب53 ايصسور تلثم
م˘ج˘ح حؤ˘صضؤ˘ب ن˘ي˘˘ب˘˘ت ة˘˘ب˘˘صسن
نا ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع ،ع˘˘جار˘˘ت˘˘˘لا

نمصضت تناك دقع لبق رئازجلا

تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘ح’ا ثل˘˘ث ا˘˘هد˘˘حؤ˘˘ل

باصست˘حا˘ب ة˘ي˘لا˘ط˘ي’ا ة˘يزا˘غ˘لا

نييلاطي’ا نيدرؤت˘صسم˘لا ة˘ي˘ق˘ب

لانيإاو ين˘يأا) ير˘ئاز˘ج˘لا زا˘غ˘ل˘ل

ة˘م˘˘ي˘˘ق تع˘˘جار˘˘تو .(نؤ˘˘صسيدإاو

طف˘ن˘لا ن˘م ر˘ئاز˘ج˘لا تاردا˘صص

ر’ود رايل˘م1.2 ى˘لإا زا˘غ˘لاو

ر’ود رايلم9.2 نم يفناج يف

˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ه˘˘صشلا تاذ ي˘˘˘ف

تا˘نا˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ،ي˘˘صضا˘˘م˘˘لا

.كرامجلا نع ةرداصصلا
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د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ةرازو تل˘˘˘˘˘ّصصؤ˘˘˘˘˘ت

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘˘صصاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو

ةفاك عم قافّتإا ىلإا ةيكلصسÓلاو

ديفي لاق˘ن˘لا ف˘تا˘ه˘لا ي˘ل˘ما˘ع˘ت˘م

ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ي˘نا˘ج˘م ذا˘ف˘ن ح˘ن˘م˘˘ب

فلتخمب نيلؤصصؤم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو

ةلصسلصسل ا˘ع˘ب˘ت كلذو تا˘كب˘صشلا

يتلا تاعامت˘جإ’او تاروا˘صشت˘لا

د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘لا ةرازو ا˘˘˘ه˘˘˘˘ب تردا˘˘˘˘ب

ة˘˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘˘صصاؤ˘˘˘˘م˘˘˘˘لاو

ةيبرتلا يترازو  عم ةيكلصسÓلاو

ةرارزو ىلإا ةفاصضإ’اب ة˘ي˘ن˘طؤ˘لا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب

ت’اصصتإ’ا يلما˘ع˘ت˘م ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءاؤصس لا˘ق˘ن˘لاو تبا˘ث˘لا ف˘تا˘ه˘ل˘ل
ضصاؤ˘خ˘لاو م˘ه˘ن˘م ن˘ي˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا

ىلإا تارواصشملا ضصاختل كلذك
يلماع˘ت˘م ع˘م قا˘ف˘ّت’ لؤ˘صصؤ˘لا
لّثمتملاو ة˘لؤ˘م˘ح˘م˘لا ف˘تاؤ˘ه˘لا
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘˘ل ي˘˘نا˘˘ج˘˘م ذا˘˘ف˘˘ن ي˘˘ف
فلتخمب نيلؤصصؤم˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لاو
لّصصتم قا˘ي˘صس ي˘فو ،تا˘كب˘صشلا
ل˘جأا ن˘م ةؤ˘ط˘خ˘لا تءا˘˘ج د˘˘ق˘˘ف
ذ˘ي˘مÓ˘ت ن˘ي˘كم˘ت ل˘ب˘˘صس ة˘˘صسارد
ة˘ب˘ل˘طو ة˘˘يؤ˘˘بر˘˘ت˘˘لا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ى˘لإا جؤ˘˘لؤ˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘لا
ةعؤصضؤملا ةيمقر˘لا تا˘ّصصن˘م˘لا

ةينطؤلا ةيبرتلا يترازو لبق نم

(-neituos//:ptth

/zd.ude.dfeno.erialocs) ،
يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو

(-gninraele//:ptth

/zd.tsirec.srsem)، ضضر˘˘˘غ˘˘˘ب
ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ةلداعو ةفصصنم ةفصصب مهصسورد
بارتلا لماك ربع اودجو امنيأا
نإاف ةيناث ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو ،ي˘ن˘طؤ˘لا
ا˘˘ف˘˘لا˘˘صس رؤ˘˘˘كذ˘˘˘م˘˘˘لا قا˘˘˘ف˘˘˘تإ’ا

ينا˘ج˘م ذا˘ف˘ن ح˘ن˘م˘ب قّ̆ل˘ع˘ت˘م˘لاو
نيلؤصصؤملا ةبلطلاو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ضصخي تاكبصشلا فلتخمب

ّ
ءاؤصس 

وأا لاقنلا فتاهلاب ةصصاخلا كلت

ETL G4»» عبارلا ليجلا ةينقت

نيوانع نم ة˘ل˘م˘ج ى˘لإا جؤ˘لؤ˘ل˘ل

LRUتاصصنملاب ةصصاخ˘لا

ةردابملا يهو  ،ةينعملا ةيمقرلا
ء’ؤؤه ىدل ا˘بوا˘ج˘ت تي˘ق˘ل ي˘ت˘لا
ناصسحتصساب تلبؤقو نيلماعتملا

ن˘˘˘ي˘˘˘˘ترازؤ˘˘˘˘لا ىد˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ك
نم ةراصشإ’ا ردجت ،نيترؤكذملا
ةيلاح˘لا ة˘مزأ’ا نأا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘ن
ل˘ظ ي˘ف دÓ˘ب˘لا ا˘ه˘ب ر˘م˘ت ي˘˘ت˘˘لا

«91 – د˘˘ي˘˘فؤ˘˘ك» ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نا
لامعتصسإ’ هّجؤتلا ةركف تلعج
لاصصتإ’او مÓعإ’ا تايجؤلؤنكت
ة˘ه˘با˘ج˘˘م˘˘ل يرور˘˘صض ّد˘˘ج ار˘˘مأا
لئاصسؤلا لك ربع كلذو ةمزأ’ا
ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلا ضضر˘غ˘ب ة˘حا˘ت˘م˘˘لا

ىلإا ماع لكصشب نينطاؤملا ةحار
ةبلطلاو ذيمÓتلل حامصسلا بناج
ةلصصاؤمب ضصؤصصخلا هجو ىلع

ايدافت مهصسورد يّقلتو مهمّدقت
ضساصسم˘لا ه˘نأا˘صش ن˘م ر˘ي˘خأا˘ت ّيأ’
ردجي امك ،يصساردلا مهراصسمب
د˘˘˘ير˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةرازو نأا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا

و ة˘˘ي˘˘كل˘˘˘صسلا تÓ˘˘˘صصاؤ˘˘˘م˘˘˘لاو
ضسح˘لا تّ̆ي˘ح د˘˘ق ة˘˘ي˘˘كل˘˘صسÓ˘˘لا

ّ
نابأا يذلا مازت˘لإ’او ي˘ن˘ما˘صضت˘لا

اذه يف ت’اصصت’ا ؤلماعتم هنع
هب رم˘ت يذ˘لا بي˘صصع˘لا فر˘ظ˘لا
ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘˘لإا تعدو دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ع˘ي˘م˘ج ن˘ي˘˘ب دؤ˘˘ه˘˘ج˘˘لا ف˘˘ثا˘˘كت
ميدقتو رثكأا مّد˘ق˘ت˘ل˘ل ح˘لا˘صصم˘لا
ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘ل˘ل تا˘مد˘خ˘لا ن˘صسحأا

ة˘ب˘ل˘ط˘˘لاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘لو ة˘˘ّما˘˘ع
ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘لا
.ضصؤصصخلا

يرئإزجلإ قرصشلإ ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

G’EKæ«ø  02GCaôjπ 0202Gd©óO 5695 3ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ةرازو تث˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ةئيهتلاو ةيلحملا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
عؤ˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘ي’و ى˘لإا ة˘ي˘قر˘ب˘ب مر˘صصن˘م˘˘لا
«ةعاصس رخآا» زؤحت ةيرؤهمجلا

ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘خ˘˘صسن ى˘˘ل˘˘ع
ةقلعتملا تارؤطتلاب م˘ه˘مÓ˘عإا
ة˘صصا˘خ˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا تا˘نا˘عإ’ا˘˘ب
رهصشل ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
تاءار˘˘جإا ءؤ˘˘صض ي˘˘ف نا˘˘˘صضمر
ا˘نورؤ˘ك ضسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قؤ˘˘لا
تÓئاعلا ةاناعم نم تداز يتلا
ةيقربلا يف ءاج ثيح ،ةزؤعملا
لامك ريزؤلا عيقؤت لمحت يتلا
قي˘ب˘ط˘ت ةرور˘صض ى˘ل˘ع دؤ˘ج˘ل˘ب
ةعرصسلا حان˘ج ى˘ل˘ع ا˘هاؤ˘ت˘ح˘م
ة˘فا˘صضإا» ه˘نأا ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه د˘كأاو

88810 م˘قر ي˘ت˘˘ل˘˘صسار˘˘م ى˘˘لإا

0202 ليرفأا51 يف ةخرؤؤملا

تا˘نا˘عإ’ا فر˘صصب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘˘م˘˘لا
يف نماصضتلا تايلمع ناؤنعب
ينفرصشي ميركلا ناصضمر رهصش
دق ةيلاملا ريزو نأا مكملعأا نأا
عفدلا ةي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘ت˘ق˘فاؤ˘م ىد˘بأا

ل˘˘جأا ن˘˘م فؤ˘˘صشكم˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيلاملا تاجا˘ي˘ت˘ح’ا˘ب ل˘ف˘كت˘لا
هذ˘ه ة˘م˘ي˘ق ع˘فر ن˘ع ة˘ج˘تا˘˘ن˘˘لا

ى˘˘لإا جد000.6 نم ة˘ح˘ن˘م˘لا

را˘˘ظ˘˘ت˘˘˘نا ي˘˘˘ف جد000.01

تاءار˘˘˘˘˘˘جإ’ا لا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘˘˘صسا
ضصي˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا
نم ةمزÓلا ةيلاملا تادامتع’ا
«ة˘ي˘ع˘صضؤ˘لا هذ˘ه ة˘يؤ˘صست ل˘˘جأا
اهيف ءا˘ج ي˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘ب˘لا لؤ˘ق˘ت
يأا) م˘كي˘ل˘˘ع ن˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘ي» :ا˘˘صضيأا
تادامت˘ع’ا لا˘م˘ع˘ت˘صسا (ة’ؤ˘لا
اهصصي˘صصخ˘ت م˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا
قيرط نع ةيلمعلا هذهل اقباصس
ةمهاصسمو ةيلحملا تاينازيملا
ةر˘˘صسأ’او ن˘˘ما˘˘صضت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق
ةقاطلا عاطقو ةأارملا اياصضقو
نم ىرخأ’ا تامهاصسملا اذكو
ن˘˘˘م ءز˘˘˘ج ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأا
م˘ت˘ي نأا ى˘ل˘ع ن˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسم˘˘لا
نع يقبت˘م˘لا ءز˘ج˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لا

فؤصشكملا ىل˘ع ع˘فد˘لا ق˘ير˘ط
قرا˘ف˘لا اذ˘ه ة˘يؤ˘˘صست م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو
ةيلخادلا ر˘يزو د˘كؤؤ˘ي˘ل ،«ا˘ق˘ح’
ةرورصض ىلع ةيقربلا ماتخ يف
ةمزÓلا تاءارجإ’ا ة’ؤلا ذاختا

هذه عفد ةيلمع ةرصشابم لجأا نم
قايصس يف ،اهيقحتصسمل ةحنملا
ضسلا˘ج˘م˘لا تعر˘صش ،ة˘˘ل˘˘صص يذ
عؤبصسأ’ا ةياهن ةيدلبلا ةيبعصشلا
تاناعإ’ا فرصص يف مرصصنملا
ناصضمر رهصشب ةصصاخلا ةيلاملا

ن˘م ةزؤ˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع
ة˘يد˘ير˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘با˘˘صسح لÓ˘˘خ
نم اه˘ن˘ي˘كم˘ت˘ل كلذو ة˘يرا˘ج˘لا
داؤ˘م ن˘م ه˘˘جا˘˘ت˘˘ح˘˘ت ا˘˘م ءار˘˘صش

ةبصسانملا هذهل اب˘صسح˘ت ة˘ي˘ئاذ˘غ
فر˘صص م˘ت˘ي˘صسو اذ˘ه ،ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا

هذ˘ه˘ل ة˘ي˘فا˘صضإا را˘ن˘يد0004
Óمع مايأ’ا مداق يف تÓئاعلا
ةرازو ة˘˘ي˘˘قر˘˘ب ي˘˘ف ءا˘˘˘ج ا˘˘˘م˘˘˘ب
هيلإا ةراصشإ’ا ردجت ام ،ةيلخادلا
ةيئاذغلا دورطلا لادبتصسا مت هنأا
ي˘˘ف بصصت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تا˘˘نا˘˘عإا˘˘˘ب
يرا˘ج˘لا يد˘˘ير˘˘ب˘˘لا با˘˘صسح˘˘لا
امل اقي˘ب˘ط˘ت كلذو د˘ي˘ف˘ت˘صسم˘ل˘ل
دقعنملا ءارزؤ˘لا ضسل˘ج˘م هرر˘ق

رابتعاب،8102 ناؤج5 خيراتب
ا˘˘ه˘˘ل تنا˘˘ك «نا˘˘˘صضمر ة˘˘˘ف˘˘˘ق»
تا˘نا˘عإ’ا˘ف ،ةر˘ي˘ث˘ك تا˘ي˘ب˘ل˘˘صس
ةمار˘ك ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘ت ة˘ي˘لا˘م˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘صضق˘˘˘تو ن˘˘˘طاؤ˘˘˘م˘˘˘لا
نم ريثكلا نأا رابتعاب ،ريباؤطلا
اجرح نودجي اؤناك نيزؤعملا

نمو ،ريباؤطلا يف فقؤلا نم
ؤ˘ه د˘يد˘ج˘لا ءار˘جإ’ا تاز˘ي˘م˘˘م
ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإ’ا لؤ˘˘˘˘صصو نا˘˘˘˘م˘˘˘˘صض
ره˘صش لؤ˘ل˘ح ل˘ب˘ق ن˘يزؤ˘ع˘م˘ل˘ل
تاديقعتو ءطبل ارظن ناصضمر
تا˘˘ق˘˘ف˘˘˘صصلا د˘˘˘ق˘˘˘ع تاءار˘˘˘جإا
ـل نينؤمملا رايتخاو ةيمؤمعلا
نا˘ك ا˘م ؤ˘˘هو «نا˘˘صضمر ة˘˘ف˘˘ق»
،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ر˘خأا˘˘ت ي˘˘ف بب˘˘صست˘˘ي
ةناعإ’ا يف ديفتصسملا فرصصت

نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ه˘تا˘جا˘ي˘ت˘حا بصسح
’ تنا˘ك «ة˘ف˘ق˘لا» تا˘يؤ˘ت˘˘ح˘˘م
ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘ح’ا ق˘فاؤ˘˘ت

ةكرح ةبقارم ةلؤهصس ،نيينعملل

ةي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ةدؤ˘صصر˘م˘لا لاؤ˘مأ’ا

ا˘ه˘فر˘صص ه˘جوأاو ة˘ي˘ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لا

ةبترت˘م˘لا ف˘ي˘لا˘كت˘لا دا˘صصت˘قاو

دور˘˘ط˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ن˘˘˘ع

عصضو ىلإا ةفاصضإ’اب ،ةيئاذغلا

ى˘لإا لؤ˘صصؤ˘لا ة˘˘بؤ˘˘ع˘˘صصل د˘˘ح

قطانملا ضضعب يف نيزؤعملا

ريفؤت ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ن˘لا

ي˘ت˘لا ةر˘ب˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا

تاعامجلاو ة˘لود˘لا ا˘ه˘ل˘م˘ح˘ت˘ت

لئاصسؤلا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

ل˘جأا ن˘مو ة˘ير˘صشب˘لاو ة˘يدا˘م˘˘لا

تا˘˘˘نا˘˘˘عإ’ا لؤ˘˘˘صصو نا˘˘˘م˘˘˘صض

ثÓث مهو اهيقحتصسمل ةيلاملا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت ى˘لوأ’ا ة˘ئ˘ف˘˘لا :تا˘˘ئ˘˘ف

يأا اهل تصسيل يتلا تÓئاعلاب

تÓئاعلل ةيناثلا ةئفلا ،راق لخد

يلامجإ’ا يرهصشلا اهلخد يتلا

ر˘˘جأ’ا ن˘˘˘م ل˘˘˘قأا لوأا يوا˘˘˘صسم

نؤ˘م˘صضم˘˘لا ى˘˘ندأ’ا ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لا

تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب كلذو

،لقأا وأا دارفأا4 نم ةنؤكتملا

ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ئ˘ف˘لا تل˘م˘˘صش ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

يرهصشلا اهلخد يتلا تÓئاعلا

نم لقأا وأا يواصسم يلامجإ’ا

5 نم نؤكتتو رانيد فلأا42

.رثكأا وأا دارفأا

ديفتصست يتلإ ناصضمر رهصشب ةصصاخلإ ةيلاملإ ةناعإلإ ةميق عفر ةينإرمعلإ ةئيهتلإو ةيلحملإ تاعامجلإو ةيلخإدلإ ةرإزو تررق
تÓئاعلإ ةاناعم نم فيفختلل ءاج يذلإ يئانثتصسلإ ءإرجإلإ إذه ىلع ةيلاملإ ةرإزو ةقفإوم دعب كلذو ةزوعملإ تÓئاعلإ اهنم

.انوروك ءابو نم ةياقولإ تإءإرجإإ ببصسب تدإز يتلإ ةزوعملإ

ةزوعملإ تÓئاعلإ ةاناعم نم انوروك ءابو دإز نأإ دعب

رانيد00001 ىلإا0006 نم ناصضمرل ةيلاملا ةناعإلا ةميق عفر

 ةنميهلإ نم دوقع ةثÓث دعب

ينابصسإلا قوصسلا يف ىلوألا ةبترملا نم يرئازجلا هريظن حيزي يكيرمألا زاغلا

تإرإزو ثÓثو ةلومحملإ فتإوهلإ يلماعتم نيب ّمت قافّتإ يف

تاكبصشلا فلتخمب نيلوصصوملا ةبلطلاو ذيمÓتلل يناجم ذافن حنم

ةعرصس ىصصقأاب مهفئاظو يف مهجامدإإ ةداعإإ ىلإإ اعد

تاصسصسؤوم دصض روثي ةعانصصلا ريزو

ةيفصسعت ةقيرطب اهلامع حيرصستب تماق
ىلإا اههجو ةميلعت يف «مهارب يلع تيآا تاحرف» ةعانصصلا ريزو ربع

يلوؤؤصسمو ةيعا˘ن˘صصلا تا˘ع˘م˘ج˘م˘ل˘ل ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءارد˘م˘لاو ءا˘صسؤور˘لا

هب تماق ينهم حيرصست ببصسب هصضاعتما نع ةيمؤمعلا تاصسصسؤؤملا

ة˘ي˘مؤ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لاو تا˘˘صسصسؤؤ˘˘م˘˘لا ضضع˘˘ب

لاقو.اهيلع ضصؤصصنم˘لا د˘عاؤ˘ق˘لا مار˘ت˘حا نود لا˘م˘ع˘ل ،ة˘صصا˘خ˘لاو

ضضئارع˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘ل ن˘ي˘ب˘ت» ،م˘هار˘ب ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف ر˘يزؤ˘لا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ل ح˘˘ير˘˘صست ت’ا˘˘ح ةد˘˘ع دؤ˘˘جو ،ي˘˘ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘لإا ةدراؤ˘˘˘لا

تاءار˘جإ’او د˘عاؤ˘ق˘لا مر˘ت˘ح˘ت ’ ي˘ت˘لاو ،تا˘ئ˘ي˘ه˘لاو تا˘صسصسؤؤ˘م˘˘لا

نيلوؤؤصسملا ايعاد ،«اهب لؤمعملا تاميظنتلا يف اهيلع ضصؤصصنملا

ريزؤلا لجصس امك.لمعلا تاقÓع رييصست تاءارجإا مارتحا ىلإا اهيلع

ةرداصص ةيئاصضق اماكحأا ،تاصسصسؤؤملا ضضعب يلوؤؤصسم قيبطت مدع

يف لامعلا ضضعب جامدإا ةداعإاب ةيصضاقلاو ةصصتخملا مكاحملا نع

ريزو راصشأاو.لمعلل ةماعلا ةيصشتفملا تارارق اذكو ،مهلمع بصصانم

ىلإا عصضخي ينهملا حيرصستلا نأا ىلإا ،ةميلعتلا تاذ يف ةعانصصلا

ةءافكلا ضصقن وأا أاطخلا رارغ ىلع ،ةتبثمو اهيلع ضصؤصصنم ريياعم

،ةيقيقح حيرصستلا بابصسأا نؤكت نأا بجي ،ددصصلا اذه يفو.ةينهملا

نع اديعب ،اهتحصص نم ققحتلا نكمي ةيعؤصضؤم عئاقو ىلإا ةدنتصسم

ىدم ىلإا رظنلاب اذهو ،كلذ تابثإ’ يدرف مكح وأا يتاذ عابطنا لك

هنأا ةميلعتلا تركذو.ةصسصسؤؤملا ةحلصصم ىلع بكترملا أاطخلا ريثأات

رؤفلا ىلعو يرورصضلا نم حبصصأا ،تاصسرامملا هذه لثم مامأا»

تاءارجإا مارتحا ىلع ،لبقتصسملا يف رهصسلاو ،عصضؤلا اذه ةجلاعم

ىلع ،كلذل ةدعملا ةزهجأ’ا رود زيزعتب اذهو ،لمعلا تاقÓع رييصست

تائيهك ،ءاصضعأ’ا ة˘يوا˘صست˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لاو ة˘كرا˘صشم˘لا ة˘ن˘ج˘ل رار˘غ

ةيئاصضقلا تاهجلاو لمعلل ةماعلا ةيصشتفملاو ،ةهج نم ،ةيلخاد

.«مهقؤقح تمصضه يتلا لامعلل ةبصسنلاب يجراخلا ملظتلل ةصصتخملا

S°∏«º.±

نيينقتلإ طصسو ةلبلبلإ ةراثإإ وه اهئإرو نم فدهلإ نأإ تلاق

رصشنب ددنت تارئاطلا ةنايصصيينقت ةباقن

لامعلا تارصشع حيرصست اهدافم ةطولغم رابخأا
ضضعب تافرصصتب ،تارئاطلا ةنايصص يينقتل ةينطؤلا ةباقنلا تبذك

ةطؤلغم رابخأا جيورتب اؤماق امدعب ةنايصصلا مصسق يف ضصاخصشأ’ا

عا˘صضوأ’ا بب˘صسب لا˘م˘ع ح˘ير˘صست˘ب ةرادإ’ا ىد˘ل ة˘ي˘ن دؤ˘جو ا˘هدا˘ف˘م

ضصاخصشأ’ا ضضعب مايق ضسمأا اهل نايب يف ةباقنلا تفصسأاتو.ةيراجلا

نيينقتلا طصسو ةلبلبلا ةراثإ’ لامع حيرصست لؤح تاعاصشا جيورتب

ةيؤجلا طؤطخلل ةينطؤلا ةكرصشلا هب رمت يذلا ضصاخلا فرظلا مغر

نيلثمم عمج ءاقل نأا هتاذ ردصصملا دافأاو.لكك رئازجلاو ةيرئازجلا

اذه دكأا نيأا،ليرفأا61 مؤي ةكرصشلل ماعلا ريدملا ضسيئرلا عم مهنع

هدقع ةغيصص تناك امهم لماع يا حيرصست يؤنت ’ ةراد’ا نأا ريخأ’ا

ةباقنلا تركذ امك.ةعقؤتملا تاهؤيرانيصسلا كلحأا يف ىتح اذهو

ربع اهرصشن متيصس لامعلا ضصخت ةمؤلعم يأ’ ديحؤلا ردصصملا اهنأا

نأا ةباقنلا تدكأاف،نهارلا عصضؤلا ضصؤصصخب امأا.ةيدايتع’ا تاؤنقلا

تاءارج’ا مارتحاب ايجيردت طاصشنلا ثعب ةداعا مزتعت ةكرصشلا ةرادا

يذلا انورؤك ضسوريف راصشتنا نم دحلل تاطلصسلا اهتذختا يتلا

.لكك ملاعلاو رئازجلا برصضي

S°∏«º.±
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 ادغ رداغي ““انيصس نبا““ ت’اجعتصسا مقاطو ةيبلصس مهليلاحت جئاتن

ديلؤتلا ةحلسصمب سضرممو بيبط001 نم رثكأا
ةبانعب يحسصلا رجحلا نورداغي

يلاوح لبق مهل ضصصصخ يذلا قدنفلا يحصصلا رجحلا يف اوناك نيذلا ةبانعب ““دصشر نبا““ ىفصشتصسمب ديلوتلاو ءاصسنلا ةحلصصم وصضرممو ءابطأا ضسمأا رداغ
.ةحلصصملا ضسفن يف لمعت يتلاو ةدكؤوم اهتلاح يتلا ةبيبطلا نم مهل لقنت مل ىودعلا نأا مهل تيرجأا يتلا ليلاحتلا تدكأا نأا دعب كلذو نيعوبصسأ’ا

ليلاحتلا ةداعإا دعب ةديدج ةلاح روهظ راظتنا يف

اهتباسصإا ةدكؤؤم ت’اح ةعبسس
فراطلاب انورؤك سسوريفب

فراط˘لا ة˘ي’و˘ب ة˘ح˘سصلا ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم تن˘ل˘عأا
اهتباسصا ةدكؤوملا ت’احلا ددع نأاب سسمأا لوأا ءاسسم
راظتنا يف اذه ت’اح ةعبسس تغلب انوروك سسوريفب

هبتسشم ىرخأا ت’اح ةثÓث ليلاحت جئاتن رودسص
نأا سساسسأا ىلع ليلاحتلا ةداعا مت ةلاح اهنيب نم اهيف
رم’ا بلطت امم ةباسص’ا حسضوت مل ىلو’ا جئاتن
ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل ل˘ي˘ل˘ح˘ت ي˘نا˘ث˘ل تا˘ن˘ي˘ع لا˘˘سسرا ةدا˘˘عا
سسوري˘ف˘ب ة˘با˘سصم نو˘كت نأا ة˘لا˘ح˘لا ي˘هو ة˘با˘سص’ا

ءابولا اذهب ةباسصم ةلاح نماث كلذب حبسصتل انوروك
ءارج’ا ىقبيل ،ىرخأا رداسصم بسسح فراطلا ةي’وب
تÓمحلا ف˘ل˘ت˘خ˘م بسسح ءا˘بو˘لا اذ˘ه ن˘م ي˘ئا˘قو˘لا
تاعاطقلا ف˘ل˘ت˘خ˘م ا˘ه˘ب مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا
دنع جورخلاو يلزنملا رجحلاب مازتل’ا يه ةينعملا
قيب˘ط˘ت˘ب ماز˘ت˘ل’ا ى˘لا كلذ˘ك ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ةرور˘سضلا
طÓ˘ت˘خ’ا ن˘ع دا˘ع˘ت˘ب’او ي˘ئز˘ج˘لا ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا ءار˘˘جا
.قاوسسأ’اب

هللا ىطعم .ن

انورؤك سسوريفب ةدكؤؤم ةباسصإا ثلاث
ةملاقب ةيسضاملا ةعاسس42 لÓخ

ةعاسس نورسشع و عبر’ا لÓخ ةملاق ةي’و تلجسس

ةدحاو ةلئاع نم سصاخسشا30 ةباسصا دكأات ةيسضاملا

رداسصم تدكا ثيح،91 ديفوك انوروك سسوريفب
ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘لا نأا˘ب ،زو˘ي˘ن سساروأÓ˘ل ةد˘˘كؤو˘˘م
ةديدج ةلاح ،سسما لوأا ءاسسم ،تلجسس ةملاق ةي’وب

قلعتيو91 ديفوك انوروك سسوريفب اهتباسصا دكؤوم

بسسح و ،ةنسس51  رمعلا نم غلبي سصخسشب رمأ’ا
ةيدل˘ب ن˘م  رد˘ح˘ن˘ي ة˘ي˘ح˘سضلا نإا˘ف ،ردا˘سصم˘لا سسف˘ن
دحأا نم ىودعلا هل تلقتنا و ،ةملاق ةي’وب فوقسشوب
،لبق نم مهتباسصا تتبث نيذلا ةثÓثلا هتلئاع دارفا

نا لبق ،يحسصلا رجحلا يف ةيحسضلا عسضو ثيح
تءاج نا دع˘ب ىود˘ع˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا تب˘ث˘ت
ةيحسصلا حلاسصملا لسصاوت و اذه ،ةيباجيا اهجئاتن
ةيوه ديدحتو ةفرعمل ةيئابولا اهتاقيقحت  ةينعملا

.نيباسصملا عم لاسصتاب اوناك نيذلا سصاخسشأ’ا لك
نيدلازع.ل

انورؤك سسوريفب نيتباسصإا ليجسست
فيطسسب لازا نيع ىفسشتسسمب

ىفتسشسسمب سسمأا حابسص ةيبطلا حلاسصملا تلجسس
نيتديدج نيتلاح  ةباسصإا ،فيطسس ةي’وب لازأا نيع
تاذب نطقي باسشب رم’ا قلعتي و انوروك سسوريفب
ةعقاولا تابسصقلا ةيدلب نم ردحنت ةارمإا و ةيدلبلا
ءارجإا دعب  امهتباسصا ديكاتلا مت دق و ،ةنتاب ةي’وب
ليجسست نع انرداسصم تدكأا امك ،ةيبطلا ليلاحتلا

،انوروك سسوريفب ا˘م˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشي ن˘ي˘ت˘لا˘ح
رئب ةيدلب نم رخ’ا و رجحلا نيع ةيدلب نم امهدحا

ءافسشل تلثامت يتلا ت’احلا ددع نأا ملعلا عم ،ةدادح
ةيبلا˘غ تدا˘غ ثي˘ح ،ع˘ف˘ترا د˘ق ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا تاذ˘ب
.ءافسشلل اهلثامت دعب ت’احلا

ر نميا

عوبصسأا نم ديزأا ذنم اهرودصص مغر

انورؤك سسوريفب نيباسصملا دحأا
رؤتسساب دهعم لطامت يكتسشي

ليلاحتلا جئاتن لاسسرإا يف
ىفسشتسسمب انوروك سسوريفب نيباسصملا دحأا ىكتسشإا

حلاسصم رخأات و لطامت نم ،فيطسس ةي’وب لازأا نيع
ليلاحتلا جئاتن لاسسرإا يف ،ةنيطنسسقب روتسساب دهعم
ت’احلا نيب نم ناك هنأا ثيح ،هب ةسصاخلا ةيربخملا
مايأا ةدع ذنم رظتني يقب و اهتباسصإا يف هبتسشملا

سسمأا موي اهلوسصو ةياغ ىلإا ،ليلاحتلا جئاتن رودسص
و امنيح أاجافت نيأا ،لازأا نيع ىفسشتسسم ةرادإا ىلإا

رمأ’ا وهو ،ليرفأا21 خيراتب ةخرؤوم و ةيباجيإا اهدج
اذه ببسس نع ت’ؤواسستلا نم ديدعلا حرطي يذلا
.لاسسرإ’ا يف ريخاتلا

جلسصل ىسسيع
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داد˘˘عأا ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج عا˘˘ف˘˘ترا ل˘˘ج˘˘سس
ىلع انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا

تسصحأا ثيح لجيج ةي’و ىوتسسم

ةعاسس42لا لÓخ ةيحسصلا رئاودلا
ىلع ةديدج تاباسصا ثÓث ةيسضاملا

ريهاط˘لا ي˘ت˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك ىو˘ت˘سسم
يف مهاسس يذلا رمأ’ا يفسشن رانقلاو
هفرعي يذلا دوعسصلا رسشؤوم كيرحت
ة˘م˘سصا˘ع م˘ي˘˘ل˘˘قا˘˘ب سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه
.اددجم سشينروكلا

ة˘ي˘ح˘سصلا ر˘ئاود˘˘لا تل˘˘سصاو د˘˘قو
ددجلا نيباسصملا دع لجيج ةي’وب
ليجسست مت امدعب انوروك سسوريفب
ةي’ولا ميلقاب ةديدج تاباسصا ثÓث

ق˘ل˘ع˘ت˘يو ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘سسلا لÓ˘˘خ
ر˘ي˘ها˘ط˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘˘م ل˘˘جر˘˘ب ر˘˘مأ’ا

ىلا ةفاسضا لوزاب ةيرق نم اديدحتو
ة˘يد˘ل˘ب ن˘م نارد˘ح˘ن˘ي ةأار˘˘ٍماو ل˘˘جر
ةي’ولا ةمسصاع قرسش يفسشن رانقلا

ةيل˘ئا˘ع ة˘قÓ˘ع ا˘م˘ه˘ط˘بر˘ت ن˘يذ˘ل˘لاو

نم لقأا لبق ايفوت نيذللا نيجوزلاب
ن˘ير˘ثأا˘ت˘م ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘لا تاذ˘˘ب عو˘˘ب˘˘سسأا
اذه ،لتاقلا سسوري˘ف˘لا تا˘ف˘عا˘سضم˘ب
ةسصاخ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن تءا˘جو
ن˘يرو˘كذ˘م˘لا ة˘ثÓ˘ث˘لا سصا˘خ˘سشأ’ا˘ب
رداسصم انل هتدكأا ام بسسح ةيباجيا

عفر يذلا رمأ’ا دحأ’ا سسمأا ةيحسص
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ن˘ي˘با˘سصم˘لا دد˘ع
ى˘لا ل˘ج˘ي˘ج ة˘ي’و ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع

ةلاح03 ى˘˘˘˘˘لا سسمأا لاوز دود˘˘˘˘˘ح
.ةدكؤوم
ءابو فلم ديدجب لسصتم قايسس يفو

ترداغ لجي˘ج ة˘ي’و˘ب91 ديفوك
ىفسشتسسم سسوريفلاب ىرخأا ةباسصم
ءاسسم نم ةرخأاتم ةعاسس يف ريهاطلا
ةقيقسشب رمأ’ا قلعتيو لوأ’ا سسمأا
يذلا ““ق/أا ““ ةرجأ’ا ةرايسس قئاسس
يبيبح ينب ةعمجلا ةيدلب نم ردحني
ن˘˘م ما˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘˘سش د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
اهقيقسشب كلذب ق˘ح˘ت˘ل˘ت˘ل سسور˘ي˘ف˘لا
هرود˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘غ نأاو ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘لا
نم ماتلا هي˘فا˘ع˘ت د˘ع˘ب ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا

““ لاسصتا يف ينعملا دكأاو سضرملا
ةرداغمب دي˘ع˘سس ه˘نأا˘ب ““ة˘عا˘سس ر˘خآا˘ب
ةفقو ادبأا ىسسن˘ي ن˘لو ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا
د˘ع˘ب ه˘ع˘م ن˘ي˘سضر˘م˘˘م˘˘لاو ءا˘˘ب˘˘طأ’ا
اينمتم اهب رم يتلا ةبعسصلا تاقوأ’ا
اذكو ةينيعبسسلا هتدلاو هب قحلت نأا
ا˘ت˘لاز’ ن˘ي˘ت˘ل˘لا ىر˘خأ’ا ه˘ت˘ق˘ي˘˘ق˘˘سش
لا˘م˘كت˘سسا ل˘جأا ن˘م ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا˘˘ب
د˘ع˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م جÓ˘ع˘˘لا
لكسشب ةيح˘سصلا ا˘م˘ه˘لاو˘حأا ن˘سسح˘ت

ة˘سصق ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لا ىور ا˘˘م˘˘ك ،تف’
مل هنأاب ادكؤو˘م سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ه˘ت˘با˘سصا
د˘حأا نو˘كي˘سس ه˘نأا˘ب اد˘بأا ن˘ظ˘ي ن˘˘كي

ةرايسس قئاسسك هلمع مغر هاياحسض
ناك هنأاو ةمسصاعلاو لجيج نيب ةرجأا
سضار˘عأا ى˘لوأا˘ب ر˘ع˘سش ن˘˘ي˘˘ح ن˘˘ظ˘˘ي
ةلزن درجم اهنأاب ريطخلا سسوريفلا
ع˘م هاو˘ق رو˘خ˘ت نأا ل˘ب˘ق ة˘يدا˘ع در˘˘ب
سشارف˘لا ح˘ير˘ط ه˘سسف˘ن د˘ج˘يو ما˘يأ’ا
ي˘ف و˘هو ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ى˘لا ل˘ق˘ن˘ي˘ل
دكأا ا˘م˘ك ،ة˘جر˘ح ة˘ي˘ح˘سص ة˘ي˘ع˘سضو
سضرم˘لا˘ب بي˘سصأا ن˘م نأا˘ب ي˘ن˘ع˘م˘لا

ةاناعملاب سسحي نأا هناكماب نم هدحو

ي˘ت˘˘لاو ا˘˘هد˘˘با˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لا

ه˘˘تردا˘˘غ˘˘م د˘˘ع˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح تل˘˘سصاو˘˘˘ت

سضعب يدافت لÓخ نم ىفسشتسسملل

نع هراسسفتسسا ىتحو هل سصاخسشأ’ا

ةريغسصلا هتدلب ىلا همودق بابسسأا

نم هلوسصأا نأاب فرعي لكلا نأا مغر

 .كانه انكسسم كلميو ةعمجلا ةيدلب

سسوريف نم نيفاعتملا ددع غلبو اذه

ةي’و ىوتسسم ىلع ““91 ديفوك ““

نع لقي’ام سسمأا دودح ىلا لجيج

21 لاز’ ا˘م˘ي˘ف سصا˘خ˘سشأا ة˘ي˘نا˘م˘ث

جÓعلا ة˘ع˘با˘ت˘م دد˘سصب ر˘خآا ا˘با˘سصم

ر˘ي˘ها˘ط˘˘لا ي˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ن˘˘م ل˘˘كب

ي˘ف ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م بسسح ل˘ج˘ي˘جو

ه˘˘ي˘˘ف م˘˘سضي د˘˘ع˘˘ي م˘˘ل يذ˘˘لا تقو˘˘لا

امدعب ةلاح يأا ةي˘ل˘ي˘م˘لا ى˘ف˘سشت˘سسم

ة˘سصا˘خ˘لا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘˘ن تءا˘˘ج

ىلا لقن يذلا ديحولا هيف هبتسشملاب

نم ردحني يذلاو ىفسشتسسملا اذه

.ةيبلسس رسصنعلا ةيدلب

...““ةعاصس رخآ’ ““ ضسوريفلاب هتباصصا ةصصق يوري ةعمجلا ةيدلب نم ردحنملا ةرجأ’ا ةرايصس قئاصس

 ةلاح03 ىلإا لجيجب انورؤك سسوريفب تاباسصإ’ا ددع عافترإا

ءافسشلل ىرخأا تÓثامتو ةنتابب91 ديفؤك سسوريفل ةديدج ةباسصإا ليجسست
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نيذلا نوسضرمم˘لاو ءا˘ب˘طأ’ا سسف˘ن˘ت
ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا ي˘˘ف او˘˘نا˘˘ك
ةبانعب ةسصاخلا قدانفلا دحأا ىوتسسم
ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب كلذو ءاد˘˘ع˘˘سصلا
سضارعأا روهظ نود يزاوتلاب رجحلا
مهنم يأا ىلع سسوريفلاب ةباسصإ’ا
ليلاحتلا جئاتن روهظ عم ةازاوملاب
،ةيبلسس تناك يتلاو مهل تيرجأا يتلا

ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘ت˘ل˘ي˘مز نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
ة˘ح˘ل˘سصم ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘ق˘م˘لا
ةجيتن ترهظ يتلا ديلوتلاو ءاسسنلا
مل نيعوبسسأا لبق ةيباجيإا ا˘ه˘ل˘ي˘ل˘ح˘ت
يذلا رمأ’ا وهو ىودعلا مهل لقنت

ةي’و يف سصاخلاو ماعلا هلمأاي ناك
ءا˘˘˘ب˘˘˘طأ’ا ردا˘˘˘غ ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
رجحلا يف اوناك نيذلا نوسضرمملاو
مهلزانم ىلإا حرفلا نم ءاوجأا طسسو

ةدو˘ع˘لا ن˘م او˘ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح سسمأا
عم ةازاوملابو ةيعي˘ب˘ط˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ح˘ل
ز˘˘كر˘˘م˘˘˘لا ةرادإ’ نو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘سسي كلذ
حتف ةداعإاب يعماج˘لا ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’ا

د˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘لاو ءا˘˘˘سسن˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
ي˘ت˘˘لا ““د˘˘سشر ن˘˘با““ ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم˘˘ب
يف هاب˘ت˘سش’ا د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘م تق˘ل˘غأا
تلوح ثيح ،ةميقملا ةبيبطلا ةباسصإا

و˘˘ح˘˘ن ل˘˘ماو˘˘ح˘˘لا ءا˘˘سسن˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سس’ا ة˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
““ةيرواون هللا دبع““ ةسصسصختملا
ح˘ت˘ف ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأا ر˘˘ي˘˘غ ،ي˘˘نو˘˘ب˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ق˘ب˘سسي˘سس ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

ريفوتو اه˘ل ة˘ل˘ما˘ك م˘ي˘ق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
،تازافق نم ةمزÓلا ةياقولا لئاسسو
نيمقا˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط رزآا˘مو تا˘ما˘م˘ك
رد˘ج˘ت ا˘م ،ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ءا˘سسن˘لا ة˘ح˘ل˘سصم نأا ه˘ي˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا

ةلاح تفرع ““دسشر نبا““ ـب ديلوتلاو

ةا˘فو د˘ع˘ب ن˘ي˘عو˘ب˘سسأا ل˘ب˘ق ئراو˘ط

ةحلسصملا يف ةميق˘م ة˘ب˘ي˘ب˘ط ةد˘لاو

ليلاحتلا دكؤو˘ت˘ل ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب

ى˘لإا تل˘˘ق˘˘ت˘˘نا ىود˘˘ع˘˘لا نأا ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب

نيمقا˘ط˘لا ل˘ق˘ن م˘ت ثي˘ح ،ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا

رجح˘لا ى˘لإا ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو ي˘ب˘ط˘لا

،ةسصاخلا قدانفلا دحأا يف يحسصلا

ة˘لا˘ح تن˘ل˘عأا ،كلذ ى˘لإا ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب

ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ىو˘سصق˘لا را˘ف˘ن˘ت˘سس’ا

دحلا نامسض لÓخ نم ““دسشر نبا““

فلتخمب ة˘مد˘خ˘لا ن˘م ط˘ق˘ف ى˘ندأ’ا

ةيناكمإ’ ايداف˘ت ة˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘لا˘سصم˘لا

ةيئابو ةرؤوب ىلإا ىفسشتسسملا لوحت

.ظحلا نسسحل ثدحي مل ام وهو

مل ت’اجعتصس’ا ةحلصصم مقاط

ضسوريفلا ضضارعأا هيلع رهظت

ي˘ب˘ط˘لا ن˘ي˘م˘قا˘ط˘لا سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا

ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم˘˘˘ب ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشو

ن˘با““ ى˘ف˘سشت˘سسم˘ل ت’ا˘ج˘ع˘ت˘˘سس’ا

ر˘ج˘ح˘لا ى˘لإا او˘ل˘ق˘ن ن˘يذ˘لا ““ا˘ن˘˘ي˘˘سس

عبات قدنف ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا

داو يحب ““رئازجلا ديرب““ ةسسسسؤومل

ترهظ نأا دعب ةبانع لامسش ةبقلا

مايأا ةسسمخ ةدمل جلاع خيسش جئاتن

اهنأاب ىفوتي نأا لبق ةحلسصملا يف

يحسصلا رجحلا ةرتف لÓخف ،ةيباجيإا

رهظت مل نيعو˘ب˘سسأ’ا تز˘ها˘ن ي˘ت˘لا

يأا ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف سضار˘عأا

قلطي نأا رظتنملا نم ثيح ،مهنم

م˘ه˘لزا˘ن˘م ى˘لإا ةردا˘غ˘م˘ل˘ل م˘ه˘حار˘سس

،مهتانيع ليلاحت جئاتن روهظ درجمب

ـل قوثوم ردسصم هدكأا امل اقفوو

ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا نإا˘˘ف ““ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا““

دوعتل ءاعبرأ’ا ادغ متت نأا رظتنملا

لمعلل اهدعب ةروكذم˘لا ة˘ح˘ل˘سصم˘لا

 .اهتقاط لماكب
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يتلا ةيبطلا ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا سسما تت˘ب˘ثا

ةقطنم نم ردحنت ةارما اهل تعسضخا

تا˘ب˘سصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ةد˘˘ن˘˘ك

سسور˘ي˘ف˘ب ا˘ه˘ت˘با˘سصا ة˘ن˘تا˘ب ة˘˘ي’و˘˘ب

ةينعملا ىلع ترهظ ثيح ،انوروك

سسف˘ن˘ت˘˘لا ي˘˘ف ق˘˘ي˘˘سض ن˘˘م سضار˘˘عا

فرط نم اهلقن تعدتسسا ،اهريغو

نيع ىفسشت˘سسم ى˘لا ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دار˘فا

ءاقب’ا مت نيا فيطسس ةي’وب لازا

،اهتباسصا ديكات ةياغ ىلا كانه اهيلع

ه˘ي˘ف تل˘سسرا يذ˘لا تقو˘لا ي˘˘ف اذ˘˘ه

ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ح˘سصلا ح˘لا˘سصم˘˘لا

ءابولا ةقطنم ديدح˘ت˘ل ا˘ي˘ب˘ط ا˘م˘قا˘ط

ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ع ف˘˘سشكلاو

تف˘ث˘ك ا˘م˘ي˘ف ،ة˘با˘سصم˘لا˘ب كا˘˘كت˘˘حا

فلتخم لمسشتل م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع

ىلع تابسصقلاب ةيمومعلا قفارملا
نم ،تامدخلا ةددعتم ةدايعلا رارغ
ج˘ئا˘ت˘ن تر˘˘ه˘˘ظ د˘˘ق˘˘ف ىر˘˘خا ة˘˘ه˘˘ج
سسوريفب م˘ه˘ت˘با˘سصا ي˘ف كو˘كسشم˘لا

ر˘م˘ن˘لا ي˘ل˘ع ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب ا˘˘نورو˘˘ك
ت’احلا رارقتسساو ،ةبلاسس ةناورمب
هد˘ه˘سشت ا˘م و˘هو ،ا˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘كؤو˘˘م˘˘لا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا ت’ا˘˘˘ح
لجسس يتلا ةنتاب ةي’و تايفسشتسسم
ةماقا ريد˘م ة˘لا˘ح ا˘ه˘ن˘م ،ءا˘بو˘لا ا˘ه˘ب

نم غلابلا »ج سص““ وعدملا ةيعماج

ردا˘˘غ ثي˘˘ح ،ة˘˘˘ن˘˘˘سس54 رمعلا

دعب سسما ةيئاف˘سشت˘سس’ا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ددع كلذب عفتريل ،ءا˘ف˘سشل˘ل ه˘ل˘ثا˘م˘ت

ةنتاب ة˘ي’و˘ب ة˘ل˘ج˘سسم˘لا تا˘با˘سص’ا

،ةعاسسلا دحل ةدكؤوم ةلاح93 ىلا

ردا˘˘غ ءا˘˘ف˘˘سش ت’ا˘˘˘ح60 اهنم

60 ةافوو ،ى˘ف˘سشت˘سسم˘لا ا˘ه˘با˘ح˘سصا

دعب مهتلاح تسصخسش مهبلغا نيرخآا

مدع نا نا ركذلاب ريدج اذه ،ةافولا
دق مه˘ن˘كا˘سسم˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ماز˘ت˘لا
را˘سشت˘نا ي˘ف ر˘ي˘˘ب˘˘ك ل˘˘كسشب م˘˘ها˘˘سس
ةيسسيسسحتلا تÓمحلا مغر ،ءابولا

فر˘ط ن˘م ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاو
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو تا˘ه˘ج˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ديفوك راسشتنا نم دحلا ىلا ةيعاسسلا

اهت˘ع˘ي˘ب˘ط ى˘لا ةا˘ي˘ح˘لا ةدو˘عو91
هئازهتسساو نطاوملا راتهتسسا لباقم
.ءابولا نم

 تايفو8و ةدكؤؤم ةلاح91 لجسست ةليسسملا ةي ’و
ليجسست مت ثيح انوروك سسوريف يسشفت ءارج ةي’ولا ميلقا تايدلبب ةيئابولا ةيعسضولا ةليسصح ةليسسملا ةي’و تلجسس

يف اهب هبتسشملا ت’احلا اما ةافو ت’اح80 و جÓعلل عسضخت ت’اح انروك سسوريفب امهتباسصا ةدكؤوم ت’اح91

يلا ةيبلسس ةلاح33 عومجملا حبسصيل40 ةيبلسس اهجئاتن يتلا ت’احلا ددع اما30 ةلاح يه ليلاحتلا جئاتن راظتنا

فرط نم يسضمم هنم ةخسسن ةعاسس رخا تملتسسا يذلا نايبلا بسسح اذهو ةليسسملا ةي’و بارت ربع0202/4/81 ةياغ
.ةليسسملا ةي’و يلاو

خوسشخسش حلاسص
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ة˘ي˘قر˘˘ت بت˘˘كم ة˘˘ضسي˘˘ئر تف˘˘ضشك
ة˘كر˘ح˘لأ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لأو ةدو˘˘ج˘˘لأو
نيدرزوأأ ةراجتلأ ةيريدمب ةيوعمجلأ
ر˘خآأ» ـل ح˘ير˘ضصت  ي˘ف ة˘ن˘ي˘م˘ي ةر˘ي˘مأأ

ةيوعو˘ت˘لأ ة˘ل˘م˘ح˘لأ هذ˘ه نأأ«ةعاضس
تق˘ل˘ط˘نأ ة˘ي˘مÓ˘عإ’أ  ة˘ي˘ضسي˘ضسح˘ت˘لأ
م˘ضسو˘م ما˘يأأ ة˘ل˘ي˘˘ط ر˘˘م˘˘ت˘˘ضستو سسمأأ

ةيعوت ىلإأ فدهت ثيح،فايطضص’أ
راطخأأ نم مهريذحتو نيكلهتضسملأ
حلملأو ركضسلأ يتدام يف طأرفإ’أ

ر˘ضضت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ضسد˘لأ دأو˘˘م˘˘لأ أذ˘˘كو
سصيلقتلل ةوعدلأو ناضسنإ’أ ةحضصب

ريذحتلأ نع كيهان ،مهنم يجيردتلأ

ة˘˘˘ي˘˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ تا˘˘˘م˘˘˘م˘˘˘˘ضست˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م

قلعت اميف ةضصاخ يئأذ˘غ˘لأر˘يذ˘ب˘ت˘لأو

تايمكب ىمري حبضصأأ يذلأ زبخلاب

ةينع˘م˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ نأ ا˘م˘ل˘ع، ةر˘ي˘ب˘ك

ةيمرم هنم نييÓملأ ايونضس يضصحت

ررضضلاب دوعي اموهو ، ةمامقلأ يف

ةجردلا˘ب  تÓ˘ئا˘ع˘لأ ة˘ي˘نأز˘ي˘م ى˘ل˘ع

بأوبأأ  ى˘ل˘ع ن˘ح˘نو ا˘م˘ي˘ضس ،ى˘لوأ’أ

تÓئاعلأ دجت نيأأ  مايضصلأ  رهضش

يموي  ل˘كضشب  ي˘ن˘ت˘ق˘ت  ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ

ن˘˘ع د˘˘˘ئأز˘˘˘لأ ى˘˘˘مر˘˘˘ي م˘˘˘ث،زبخلأ

تلا˘ق قا˘ي˘ضسلأ تأذ ي˘فو  ،ا˘ه˘ت˘جا˘˘ح

لامعتضسأ عنمي هنأ ةلوؤوضسملأ تأذ

زباخ˘م˘لا˘ب ة˘ي˘كي˘ت˘ضسÓ˘ب˘لأ سسا˘ي˘كأ’أ

متي˘ضس ثي˘ح،ةيقرولاب اهضضيو˘ع˘تو

ح˘ئا˘ضصن  ن˘م˘ضضت˘ت تا˘يو˘ط˘م دأد˘عإأ

ة˘ح˘فا˘كم ة˘ي˘ف˘ي˘ك  لو˘ح تأدا˘ضشرإأو

،ي˘ئأذــغ˘لأ ر˘يذــب˘ت˘لأو تا˘م˘م˘ضست˘˘لأ

نم يجيرد˘ت˘لأ سصي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘ي˘كو

دأوملأو ح˘ل˘مـلأو رـكضسلأ كÓ˘ه˘ت˘ضسأ

نينطأوملأ  ةيوعوت ةفاضضإأ،ةمضسدلأ

يحضصلأ ءانتق’أ ةيفيكب قلعتي اميف

دأوملأو عل˘ضسلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل ي˘عأو˘لأو

اهتانوكم ةبقأرمل هيبنتلأو،ةيئأذغلأ

ةيحضصلأ نينأوقلل اهتقباطم ىدمو

يعامتج’أ لضصأوتلأ عقأومب رضشنتو

ةينورتكل’أ طئا˘ضسو˘لأ ن˘م ا˘هر˘ي˘غو

رجحلأ ببضسب اتقؤوم ل˘م˘ع˘ت˘ضس ي˘ت˘لأ

ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءأر˘˘ج  ي˘˘ح˘˘ضصلأ

˘مÓ˘˘عإأ ل˘˘جأ ن˘˘م  كلذو،دجتضسملأ

ىلإأ هابتن’أ ةرورضضب  نيكلهتضسملأ

ةضصاخ ةيئأذغلأ دأوملأ نيزخت ةيفيك

ءا˘ضضي˘ب˘لأو ءأر˘م˘ح˘لأ مو˘ح˘ل˘لأ ا˘ه˘ن˘˘م

،ا˘هر˘ي˘غو تأر˘ب˘ضصم˘لأو ق˘نا˘˘ق˘˘ن˘˘لأو

م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأأ  ى˘لإأ ةرا˘˘ضشإ’أ  رد˘˘ج˘˘تو،

ةيوعوت  ةيضسيضسح˘ت  ة˘ل˘فا˘ق م˘ي˘ظ˘ن˘ت

ةبانع ةي’و  تايدلب  لك  بوجتضس

.انوروك ةحئاج رورم  دعب

حÓصس هتزايحب رثع هصشيتفت دنع
لوألا فنصصلا نم يكيتاموتوأا فصصن

لواحو رجحلا رارق فلاخ باضش فيقوت
ةضسبتب رتاعلا رئبب ةطرضشلا نم بورهلا

ةرئأد نمأاب ةيئاضضقلأ ةطرضشلل ةلقنتملأ ةقرفلل ةعباتلأ ةطرضشلأ رضصانع تنكمت

ىلع ناك ةنضس13 رمعلأ نم غلبي باضش فيقوت نم ،سسمأأ لوأأ ةضسبتب رتاعلأ رئب
ةيلمع ءانثأ هلاثتمأ مدعو يحضصلأ رجحلل هقرخ ءانثأ أذهو هترايضس نتم
ةبكرملأ ةكرح  لضشل ةننضسملأ طاضشم’أ لامعتضسأ مزلتضسأ ثيح، فيقوتلأ

مت يدضسجلأ سسملتلأ ةيلمعل هعاضضخإأو دنع يذلأ قئاضسلأ ىلع ةرطيضسلأو
ن˘˘م ي˘˘كي˘˘تا˘˘مو˘˘توأ ف˘˘ضصن يرا˘˘ن حÓ˘˘˘ضس ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تزو˘˘˘ح˘˘˘ب رو˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لأ

سضيبأ حÓضسو سشيطأرخ نود نزخمب دوزمMM 9 MUNGAM عون
هليوحت مت فوقوملأ نأأ ةضسبت ةي’و نمأأ نم نايب دافأأو موجن ثÓث عون نم
مامتإأ دعب متيل، قيقحتلأ ةرضشابم لجأأ نم ةقرفلأ رقم ىلإأ تأزوجحملأ ةقفر
رتاعلأ رئب ةمكحم ىدل ةلأدعلأ مامأ هميدقت ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ةفاك

¿GdëªõI S°Ø«É .عأديإ’اب يضضقي أرمأ هدضض تردضصأأ يتلأ

 فيطصس

رابخأا رضشنب قلعتت ةيضضق02 جلاعي نمألا
قرزألا ءاضضفلا ربع ءابولا لوح ةطولغم

ةطرضشلل ةيئ’ولأ ةحلضصملاب ةيتامولعم˘لأ ة˘م˘ير˘ج˘لأ ة˘ح˘فا˘كم ة˘قر˘ف ج˘لا˘ع˘ت
ةعباتلأ ةيئاضضقلأ ةطرضشلأ قرف عم قيضسنتلابو ،فيطضس ةي’و نمأاب ةيئاضضقلأ

ربع ةبذاك ريضشانمل دأرفأ’أ سضعب جيورتب قلعتت ةيضضق02 ةي’ولأ رئأود نمأ’
ىلإأ ةفاضضإأ  ةيلمعلأ هذه يتات و، ةلأدعلأ ىلع مهتلاحأ متيضس و،قرزأ’أ ءاضضفلأ

دعبو ،انوروك ةحئاج ايعأدت نم ليلقتلأ ىلإأ ةيمأرلأ ،نم’أ حلاضصم تأدوهجم
نيبراضضملأ ة˘برا˘ح˘م ل˘ي˘ب˘ضس ي˘ف ة˘ي˘عدر˘لأو ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ ا˘ه˘ت˘ط˘ضشنأأ تف˘ث˘ك نأأ

فلتخم دأور سضعب تاكولضس حبك فدهب و ،رجحلأ تأءأرجإ’ نيفلاخملأو
تايطعمو تأءأرق جأردإأ نودمعت˘ي ن˘يذ˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘ضصأو˘ت˘لأ تا˘كب˘ضش

GCjªø.Q .نينطأوملأ طضسو فوخلأو علهلأ عرز فدهب ةطولغم

ةقÓح ةلآا001 نم ديزأا زجح
ةنتابب ةرتوفملا ريغ عاونألا فلتخم نم

سسأأر ةبيتكل ةعباتلأ ةبقيق ةيدلبب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةقرفلأ دأرفأأ نكمت

عيمجب عأونأ’أ فلتخم نم ةقÓح ةلآأ211 زجح نم ،ةنتاب ةي’وب نويعلأ

ناك .جد004484ـ ب ةيلاملأ اهتميق تردق ةيلامجإأ ةيلام ةميقب ،اهقحأول

دق ةنضس54 رمعلأ نم غلابلأ هقيدضص ةقفر ةنضس82 رمعلأ نم غلابلأ اهبحاضص
ةيلمعلأ تءاج ثيح .ةنتاب ةي’وب اهعيب ةداعأ سضرغل ةملعلأ ةنيدم نم اهاينتقأ

قيرطلأ ىوتضسم ىلع رورملأ ةطرضش ةمدخب ةقرفلأ تأذ دأرفأأ مايق ءانثأأ هذه

ةنيدمو فيطضس ةي’ول ةعباتلأ لأزأأ نيع ةنيدم نيب طبأرلأ87 مقر ينطولأ
ةرايضس نتم ىلع ةلمحم تأزوجحملأ تناك ثيح ،ةنتاب ةي’ول نويعلأ سسأأر
هيلعو ،ةروتاف نودب اهنأأ سشيتفتلأ ةيلمع لÓخ نيبت .وجيب عون نم ةيحايضس
ةحنج عفر مت ثيح .قيقحتلأ مامتإ’ ةقرفلأ رقم ىلإأ ةرايضسلأو ناينعملأ دايتقأ مت
لجضسلأ عوضضوم نع جراخ يراجت طاضشن ةضسرامم ةحنجو ةرتوفلأ مأدعنأ
اعبت ةلودلأ كÓمأ’ اهميلضستو ةعاضضبلأ زجح مت امك ،ينعملأ دضض يراجتلأ

T°ƒT°É¿.ì .ايميلقإأ سصتخملأ ةيروهمجلأ ليكو تاميلعتل

ةيران ةجارد11 و ةبكرم58 عضضو
 وزو يزيتب يدلبلا رضشحملاب

اميضس’ انوروك سسوريف ءابو يضشفت نم ةقلعتملأ تأءأرجإ’ قيبطت راطإأ يف
ذاختاب وزو يزيت ةي’و نمأأ حلاضصم تماق يحضصلأ رجحلأ تأرأرقب مأزت’أ
نيفلاخملأ ةيرانلأ تاجأردلأو تابكرملأ  باحضصأأ دضض ةينوناق تأءأرجإأ
ليرفأأ رهضش نم سسماخلأ ذنم وزو يزيت ةي’و نمأأ حلاضصم تماق رجحلأ

ةبكرم58 عضضو نم يحضصلأ رجحلأ   قيبطت يف عورضشلأ خيرات يراجلأ

 N∏«π S°©ÉO . وزو يزيتب يدلبلأ رضشحملاب ةيران ةجرد11و

لجر و ةأارمإاب رمألا قلعتي/ةدكيكصس

ةبازع يف انوروكب نيتديدج نيتباضصإا
ليجضست ةنيطنضسق عرف روتضساب دهعم نع سسمأأ راهن ةرداضصلأ ليلاحتلأ تدكأأ

ةأأرمأ و لجرب رمأ’أ قلعتي و91ديفوك انوروك سسوريفب نيتديدج نيتباضصأ
،ت’اح ةثÓث ىلأ ةقطنملاب ت’احلأ ددع لضصيل ةبأزعب نوتيزلأ رايدب نانطقي
نيتديدجلأ نيتلاحلأ ءانثتضساب ةدكيكضس ةي’وب ن’أ دحل لجضس هنأ ىلأ راضشي

تجرخ و ءافضشلل تلثامت ت’اح4،ءابولأ راضشتنأ ةيأدب ذنم ةدكؤوم ةباضصإأ72

و ةطضشن ت’اح8، ةلاح71ىلأ ءافضشلأ ت’اح ددع لضصيل  ىفضشتضسملأ نم

ةيبيرزلأ ةقطنمب ميقملأ ةنضس «08 ر.ب » خيضشلاب  رم’أ قلعتي و تايفو2
هتافو نأ اقباضس حيرضصتلأ مت امدعب،انوروك سسوريف ببضسب يفوت  سشورحلاب

مت ةيحضضلأ، ةليوط ةدمل هنم ىناع يذلأ ثيبخلأ سضرملأ ةجيتن تناك
يتلأ ليلاحتلأ رودضص لبق ةينملأ هتفأوو انوروك سسوريفب هتباضصإأ يف هابتضشإ’أ
ةدكيكضس ةي’و يف ةيناثلأ ةافولأ ةلاح  ةيحضضلأ نأأ ىلأ راضشي  .ةباضصإ’أ تتبثأأ

«يحلط،ب»  دعب سشورحلاب ةقطنملأ سسفن نمو91 ديفوك انوروك سسوريفب

و نمزم سضرمب باضصم ةيحضضلأ،سشورحلاب نطقي ةنضس56 رمعلأ نم غلابلأ
سسوريفلاب هتباضصأ ديكأات دعب سشمرق دعاضس ةوخ’أ ىفضشتضسمل ةدم نم لقن

هتافو دح’أ ةليل نلعت نأأ لبق،هتلاح ءوضسل سشاعن’أ ةفرغل اهدعب لقنيل

M«ÉI HƒOjæÉQ.ربخلأ هتلئاع تدكأأو
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ءارج  يحصصلا رجحلا ببصسب ةينورتكللا عقاوملاو يعامتجلا لصصاوتلا لئاصسو ربع ةيصسيصسحتلا ةيوعوتلا ةلمحلا ةـباـنعب ةراجتلا ةيريدم ضسمأا  تقلطأا
.ةمصسدلا داوملاو حلمـلاو رـكـصسلا كÓهتصسا يف طارفإلا نم دـحلل ةوعدلاو ،يئاذــغلا ريذــبتلاو تاممصستلا ةحفاكمب ةصصاخلاو،انوروك  ضسوريف

ةمصسدلا داوملاو حلمـلاو رـكـصسلا كÓهتصسا يف طارفإلا نم دـحلل ةوعدلا ىلإا ةفاصضإا /ةبانع

 يئاذغلا ريذبتلاو تاممضستلا ةحفاكمل ةيوعوت ةلمح قلطت ةراجتلا ةيريدم
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ةدع وحن ةديدج ةثاغأ لفأوق  سسمأأ تقلطنأ

راطأ يف كلذو لجيج ةي’و نم تايدلبو قطانم
هذهب ةدجأوتملأ ةزوعملأ تÓئاعلأ عم نماضضتلأ
برضضملأ  راضصحلأ كف ت’واحم أذكو قطانملأ

ةيزأر˘ت˘حإ’أ تأءأر˘جإ’أ ل˘ع˘ف˘ب ةر˘ي˘خأ’أ هذ˘ه ى˘ل˘ع
دع˘ب˘ف . ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ةد˘خ˘ت˘م˘لأ
نم ددع بوضص تقلطنأ يتلأ ةيثاغإ’أ لفأوقلأ
ينب اهنمو ةيضضاملأ مايأ’أ لÓخ لجيج تايدلب
لفأوق سسمأأ تقلطنأ ، رهطلأ جرب ، نقأريأ ، سسيجاي

نم ةياعرب لجيج نم ىرخأأ تايدلب بوضص ةديدج
ةلعافلأ تايع˘م˘ج˘لأ سضع˘بو ة˘ي˘ئ’و˘لأ تا˘ط˘ل˘ضسلأ
ي˘هو ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ير˘يد˘م ى˘لأ ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب

، ةلابغ اهنمو ةديدج تايدلب سسمتضس يتلأ لفأوقلأ

فنضصت ىرخأأ تايدلبو فورعم يديضس حبأر د’وأأ

كف لجأأ نم ةي’ولاب ةلوزعملأ قطانملأ ةناخ يف

هذهب لظلأ قطانم ناكضس ىلع سضورفملأ راضصحلأ

ليبق نم ء’ؤوهل ةيئأذغلأ نؤوملأ لاضصيأو ةريخأ’أ

نيذللأ ةوهقلأو ركضسلأ ىتحو نئاجعلأ ، ديمضسلأ

ةبراضضملأ لعفب ةي’ولأ تÓحم بلغأأ نم أذفن

لبق نم ةريخأ’أ هذه ىلع ريبكلأ لابقإ’أ أذكو

تأرضشع تكتضشأ كلذ ىلأ . ةيلجيجلأ تÓئاعلأ

نم ةيقر˘ضشلأ ة˘ه˘ج˘لأ تا˘يد˘ل˘ب˘ب ا˘م˘ي˘ضس تÓ˘ئا˘ع˘لأ

ةيعون نم ىيحي د’وأأو ةيليملأ رأرغ ىلع لجيج

تÓ˘ئا˘ع˘لأ هذ˘ه ى˘ل˘ع ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت يذ˘لأ د˘ي˘م˘ضسلأ

لعفب كÓهتضسإÓ˘ل ا˘ما˘م˘ت ح˘لا˘ضص ر˘ي˘غ أذ˘ب يذ˘لأو

لعفب سسايكأ’أ لخأد هرمخت أذكو ةهيركلأ هتحئأر

يوحتو  ةل˘هؤو˘م ر˘ي˘غ تا˘عدو˘ت˘ضسم ي˘ف ه˘ن˘يز˘خ˘ت

نمم ريثكلأ دكأأو ، ةبوطرلأ نم ةيلاع تايوتضسم

ةروكذملأ قطانملاب ديمضس سسايكأأ ىلع أولضصحت

أورطضضأ مهنأأو ريخأ’أ أذه ةيعونب أوؤوجافت مهنأأ ’إأ

امدعب هيمر ىتح وأأ  يضشأوملل ءأذغل هليوحتل

نيددنم خبطلأ سضأرغأأ يف هلÓغتضسأ مهيلع رذعت

أولغتضسأ نيذلأ راجتلأ سضع˘ب ع˘ضشج˘ب ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا˘ب

ةدضساف تايمك قيوضستل ديمضسلأ ةدام ىلع ةفهللأ

ناضضمر ةفق عم ثدحي ناكام وهو ةداملأ هذه نم

ى˘لأ  را˘ج˘ت˘لأ سضع˘ب  د˘م˘ع˘ي نا˘ك ا˘م أر˘ي˘ث˘ك ثي˘˘ح

لبق ةفقلأ هذه يف اهجأردأو ةدضساف دأوم قيوضست

.ريمضض بينأات نود ةي’ولأ ءأرقف ىلع اهعيزوت

 قطانم ةدعب عزوملا ديمصسلا ةيعون نم ضضعبلا ىكتصشا اميف

 لجيجب تايدلب ةدع وحن ةديدج ةيثاغإا لفاوق قÓطنإا
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،رئأز˘ج˘لأ د˘ير˘ب ة˘ضسضسؤو˘م تف˘ضشك
ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لأ بح˘ضس ة˘ي˘نا˘كمإأ ن˘˘ع
ليكوتلاب م˘ه˘تا˘ضشا˘ع˘م˘ل ن˘ي˘ن˘ضسم˘لأو
ة˘با˘ضصإ’أ ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل
ةئفلأ مهراب˘ت˘عا˘ب ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف˘ب
أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘ضصÓ˘˘ل ة˘˘ضضر˘˘عر˘˘˘ث˘˘˘كأ’أ
تنأامط لباقملاب ،يجات˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ

تا˘مد˘خ˘لأ ة˘يرأر˘م˘ت˘ضسا˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بز
مهايإأ ةيعأد ،ةيفاكلأ ةلويضسلأ ريفوتو

ي˘ف م˘حأز˘˘ت˘˘لأو ع˘˘فأد˘˘ت˘˘لأ مد˘˘ع ى˘˘لإأ

قا˘ي˘ضسلأ أذ˘ه ي˘فو .د˘ير˘ب˘˘لأ بتا˘˘كم

ا˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف ة˘˘ه˘˘ج˘˘لأ تأذ تلا˘˘ق

هنأأ ،هنم ةخضسن ةعاضس رخأ تملضست

رجحلأ تأءأرجإأ د˘يد˘م˘ت رأر˘ق˘ل ا˘ع˘ب˘ت

ةلمج را˘طإأ ي˘فو ،ي˘ئز˘ج˘لأو ي˘ل˘كلأ

اهفرط نم ةذختملأ ةيئاقولأ ريبأدتلأ

عم ةضصاخ،91ديفوك راضشتنأ يدافتل

رو˘˘˘˘˘جأ’أ بضص ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف بأر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘قأ

لول˘ح ع˘م ا˘ه˘ن˘مأز˘تو ،تا˘ضشا˘ع˘م˘لأو

ةيناكمإاب هنإاف ،مظعملأ ناضضمر رهضش
بحضس نيدعاقتملأو ن˘ي˘ن˘ضسم˘لأ ة˘ئ˘ف
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘ضشا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
ءأرجإ’أ أذه نأاب تحضضوأأو .ليكوتلأ
يف بغري ’ يذلأ سصخضشلل حمضسي
سضيوفتب ،ديربلأ بتاكم ىلإأ لقنتلأ
مايقلأ يف هنع بوني رخآأ سصخضش
دحلل كلذو ،سشاعملأ بحضس ةيلمعب
ة˘˘ضصا˘˘خ ،سصا˘˘خ˘˘ضشأ’أ ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ن˘˘˘م
ر˘ث˘كأ’أ نور˘ب˘ت˘ع˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘ضسم˘لأ

هب ءا˘ج ا˘م˘ب˘ضسح سسور˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ضضر˘ع

،ةلضص يذ قايضس يف تلاقو .نايبلأ
،ففخمو يئانثتضسأ ءأرجإ’أ أذه نأاب
ثي˘ح˘ب طور˘ضش ةد˘ع˘ل ع˘ضضخ˘ي و˘˘هو
ميدقت هيلإأ سضو˘ف˘م˘لأ ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي
،«ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘ضس’أ ل˘ي˘كو˘ت˘˘لأ» جذو˘˘م˘˘ن
،لكوملأ سصخضشلأ فرط نم اعقوم
يلضصأ’أ عيقوتلل هتقباطم ةاعأرم عم
ةدكؤوم ،رئأزجلأ ديرب ىدل لجضسملأ
بتاكم لك يف رفوتم جذومنلأ نأاب
عقوم نم ،هليمحت نكمي امك ،ديربلأ
.ينورتكل’أ رئأزجلأ ديرب

:فصشكيو تامدخلا ةيرارمتصساب هنئابز نئمطي رئازجلا ديرب

«مهتاضشاعم بحضس نم نينضسملاو نيدعاقتملا نيكمتل ةديدج تاءارجإا»
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ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م سسمأأ ى˘˘ط˘˘عأأ
ىلإأ تاميلعت ةباـنع ةي’وب ةيحÓفلأ

ةيحÓف˘لأ ة˘ي˘عر˘ف˘لأ ما˘ضسقأ’أ ءا˘ضسؤور
تÓيهضستلأ عيم˘ج م˘يد˘ق˘ت ن˘م˘ضضت˘ت
مطامطلأ يجتن˘م ة˘ق˘فأر˘م˘ل ة˘مزÓ˘لأ
عفر فدهب مضسوملأ أذهل ةيعانضصلأ
ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كإ’أ ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘تو يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ
ع˘ضسأو˘لأ جو˘ت˘ن˘م˘لأ أذ˘ه ن˘م  ي˘تأذ˘˘لأ
تأذ د˘˘˘˘كأأ ثي˘˘˘˘ح .كÓ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضس’أ
ع˘ي˘ج˘ضشت ةرور˘ضض ى˘ل˘ع لوؤو˘˘ضسم˘˘لأ
ةلوأزم ىلع نيي˘ن˘ه˘م˘لأو ن˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
بع˘ضشلأ ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف م˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ضشن
ل˘خأد م˘ه˘تÓ˘ق˘ن˘ت ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘ه˘˘ضستو

ر˘ي˘بأد˘ت˘لأ د˘خأأ ع˘˘م ة˘˘ي’و˘˘لأ جرا˘˘خو
ةحئاج˘لأ هذ˘ه ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لأ
ةد˘˘م˘˘ضسأ’أ نأأ أر˘˘ي˘˘ضشم ،ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘˘لأ
ىلع ةرفوتم  ةقيم˘ع˘لأ ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلأ

لوقبلأو بوبحلأ ةي˘نوا˘ع˘ت ىو˘ت˘ضسم
نم اهبلج مت ام دعب،راجحلل ةفاجلأ

تأذ ي˘˘˘˘ف أر˘˘˘˘ضصم،ىر˘˘˘˘خأأ تا˘˘˘˘ي’و
˘مرا˘ضصلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ي˘˘ضسلأ
ر˘يزوو لوأ’أ ر˘يزو˘لأ تا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ل
لو˘ح ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘حÓ˘˘ف˘˘لأ

نيمأات لجأأ نم تأدوهجملأ ةفعاضضم
ريضسلأ ىلع رهضسلأو يئأذغلأ نمأ’أ
ي˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘ضسو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘لأ

تقو يأأ ن˘˘م ر˘˘ث˘˘˘كأأ9102/0202
ه˘تا˘˘ه ي˘˘ف ن˘˘ح˘˘نو ة˘˘ضصا˘˘خ ،ى˘˘ضضم

ى˘ل˘ع  أدد˘˘ضشم،ةبيضصعلأ فور˘ظ˘لأ
مطام˘ط˘لأ ي˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ي˘عو˘ت ة˘ي˘مأز˘لإأ
عيضسو˘ت ى˘ل˘ع  م˘ه˘ث˘حو  ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ
ربع ريطقتلاب ةيق˘ضسم˘لأ تا˘حا˘ضسم˘لأ
جاتنإ’أ ريفوت لجأأ  نم كلذو ةي’ولأ

ةورثلأ ىلع ظافحلأ أذكو ةيحان نم
ةهج نم ،ىر˘خأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ي˘ئا˘م˘لأ
لÓخ ثدحتملأ  تأذ فضشك ىرخأأ
ةينقتلأ ةنجللأ عامتجأ سسمأأ هضسأأرت
ة˘فر˘غ˘لأ سسي˘ئر رو˘ضضح˘ب ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لأ
درأوملأ ةيريدم ة˘ل˘ث˘م˘مو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
ماضسقأ’أو حلاضصملأ ءاضسؤورو ةيئاملأ
هذه نوموقي مهنأأ ةيحÓفلأ ةيعرفلأ
لابقتضسإ’ ةثيثح تأريضضحتب مايأ’أ
عم قيضسنتلاب كلذو ناضضمر رهضش

ر˘ي˘فو˘ت ل˘جأ ن˘م ن˘ي˘ل˘عا˘ف˘لأ ع˘ي˘˘م˘˘ج
راعضسأاب نطأوملل يحÓفلأ جوتنملأ
Óضضف ، عيمجلأ  لوانتم يف  نوكت

لمتحملأ ليقأرعلأ لك ةهباجم نع
لكاضشمب قلعتي اميف ةضصاخ اهثودح

أذه،را˘˘كت˘˘حإ’أو ة˘˘برا˘˘ضضم˘˘لأ
ىلع عامتج’أ  لاغضشإأ تروحمتو
معدلأ ج˘ما˘نر˘ب ي˘ف طأر˘خ˘نإ’أ ف˘ل˘م
م˘˘عد تا˘˘ف˘˘ل˘˘م ة˘˘ضسأردو ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ
مطامطلأ يتبعضشل ريطقتلاب يقضسلأ
مضسو˘م˘ل تا˘ي˘ضضم˘ح˘لأو ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ

ة˘ضسأرد ى˘لإأ ة˘فا˘ضضإأ9102/0202

تافلمو،ي˘ق˘ضسلأ ةز˘ه˘جأأ تا˘ف˘ل˘˘م

يقضسلأ  هايم ريفوتو،ةقيمعلأ رابآ’أ
 .فيضصلأ  لضصف  لÓخ نيحÓفلل

ناصضمر رهصش يف تاجوتنملا ريفوتلريصضحتلا لصصاوتي اميف /ةبانع

ةيحÓفلا ةيعرفلا ماضسقألا ءاضسؤورل تاميلعت

   ةيعانضصلا مطامطلا يجتنمل ةمزÓلا تÓيهضستلا ميدقتل

ةنتابب بناجألا ةبلطلا ةدئافل يكذ ميقعت رمم عضضو
تاميقملأ تاينج’أ تابلاطلأ ةدئافل يكذ ميقعت رمم عضضو ،ةنتاب ةي’وب لاقعوب ةنتاب ةيعماجلأ تامدخلأ ةيريدمل ةعباتلأ ةرجوأ ةوخ’أ ةيعماجلأ ةماق’اب سسمأأ مت

لفكتلأ فدهب هذه ةيلمعلأ تءاجو ،هراضشتنأ مدعو انوروك سسوريف ىلع ءاضضقلل اعوطت هميمضصتب ديزوب دمحم ةمق’أ سسدنهم ماق نأ دعب كلذو ،ةماق’أ هذهب

لئÓق مايأ هنع انلضصفت يذلأ ليضضفلأ رهضشلاب اهنم قلعت ام اميضس ،لاقعوب ةنتاب ةيعماجلأ تامدخلأ ريدم فرط نم نهت’اغضشنأ ىلأ عامتضس’أو تابلاطلاب عجن’أ

تناك يذلأ يئزجلأ رجحلأ سضرف روف ةيرورضضلأ ةيئأذغلأ تامزلتضسملأ فلتخم تابلاطلل تحنم دق ةماق’أ تأذ تناكو أذه ،تابلاطلل تابجولأ ميدقت ةيفيكو

،ءابولأ راضشتن’ ايدافت ةنتاب ةي’و ىوتضسم ىلع ةيعماجلأ تاماق’أ عيمج هيف تمقع يذلأ تقولأ يف أذه ثدحي ،اهيلع سضورفملأ تاي’ولأ نم ةدحأو ةنتاب ةي’و

تاضسضسؤوملأ نم أددع نأ ركذلاب ريدج .ةريخ’أ هذه مهترداغم رذعتل مهنم بناج’أ ىلع ىوضس ءاقب’أو ةبلطلأ عيمج ليبضس ءÓخأ دعب اهرخأ نع تغرفأ ثيح

T°ƒT°É¿.ì  .اهب ةيكرح دهضشت يتلأ اميضس91 ديفوك راضشتنأو لاقتن’ ابنجت اهلخأدم مامأ ةيكذ تأرمم نم تدافتضسأ دق ةيمومعلأ تأرأد’أ أذكو ةيئافضشتضس’أ
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لورصصلاب ةلمجلإ قوصس لاح علطتصست «ةعاصس رخآإ»

 ناصضمر رهصش لولح ةيصشع هكإوفلإو رصضخلإ راعصسأإ يف ظوحلم رإرقتصسإإ
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قو˘صسل ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘صسا ة˘لو˘ج لÓ˘خو «ة˘عا˘˘صس ر˘˘خآا»
ى˘ل˘ع تف˘قو لور˘صصلا˘ب ه˘كاو˘ف˘لاو ر˘صضخ˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ج˘لا
تائملا ايموي بطقتصسي يذلا قوصسلل ريبكلا نيومتلا

نطولاتاي’و ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ةمداقلا تان˘حا˘صشلا ن˘م
يهو ةصسبتو فيطصسو ةركصسبو يداولاو ةمصصاعلاك
يفو .اهب قوصسلا نيومتل تاورصضخلا نم نانطأاب ةئبعم
قوصسلاب ةلوادتملا راعصسأ’ا سصوصصخبو ددصصلا اذه

جد04و03ـ لا نيب حوارت اطاطبلا رعصس نإاف سسمأا

اهلكو جد06و03 نيب ام سسخلاو ةيعونلا بصسحب
ـب مطا˘م˘ط˘لاو ف˘ي˘ط˘صسو ةدا˘ع˘صسو˘ب لو˘ق˘ح ن˘م ة˘مدا˘ق

جد03و جد02ـ لا نيب رصضخأ’ا لصصبلاو جد07/04

002ـ ب ايبوللا و جد04 رزجلاو  جد06 ب فاجلا و

جد05 بنركلا و  جد07 ب ولكوربلا و جد022و

جد051و07 نيب ام لاقتربلاو  جد06 رايخلاو

نم دروتصسملاو جد004و001 نم يلحملا حافتلاو

جد003 ىلا جد001 نم موثلاو  جد056 ىلا055

جد031ـ ب خيطبلا و  غلكلل جد001 ع’دلا و غلكلل
ةلمجلا قوصسب راج˘ت˘لا ل˘ث˘م˘م د˘كأا ه˘ب˘نا˘ج ن˘م .غ˘ل˘كل˘ل
ىلع سشولعوب ةعمجوب لورصصلاب هكاوفلاو رصضخلل
اهنم ةيمصسوملا ةصصاخ ةيحÓفلا تاجوتنملا عيمج ةرفو

لك ةرفوب اهرواج امو ةبانع ةي’وب نينطاوملا انئمطم

ناصضمر رهصش لÓخ تÓئاعلا اهجاتحت يتلا علصسلا

ىقبي˘صسو ه˘باو˘با ق˘ل˘غ˘ي ن˘ل قو˘صسلا نأا˘ب اد˘كؤو˘م مدا˘ق˘لا

ديوزت متيصس ثيح ةيمومعلا تاطلصسلا نم رارقب احوتفم

ظكأا راعصسأ’ا نأا امك هكاوفلاو رصضخلا لكب نينطاوملا

تايمكب ءانتقا مدع ىل ايعاد عيمجلا لوانتم يف اهنأاب

فرعي قوصسلا نوكل ناصضمر ةيصشع رصضخلا نم ةريبك

لصصبلاو اطاطبلا رارغ ىلع رصضخلا يف ريبك عبصشت

اعقوتم ةيحÓفلا تاجتنملا نم اهريغو رزجلاو سسخلاو

رارغ ىلع اصضيا هكاوفلا نم ديدعلا راعصسا يف عجارت

داحت’ ةيدلبلا بتكملا سسيئر هبناج نم. ع’دلا ةهاكفب

«يبرغ ميصسن» ينوبلاب نييرئازجلا نييفرحلاو راجتلا

قوصس ىلا ةيناديملا تاجرخلا نم ديدعلاب ماق دق ناك
رفوت ىلع فقوو لورصصلاب هكاوفلاو رصضخلل ةلمجلا
راجتلا ل˘ث˘م˘م د˘كأاو .را˘ع˘صسأ’ا رار˘ق˘ت˘صسا ن˘عو ع˘ل˘صسلا
لوانتم يف راعصسأ’ا نأاب ةديرجلل ثيدح يف ينوبلاب
تايمكب ةرفوتم اهفانصصأا فلتخمب رصضخلاو نطاوملا
ركذيو. اهجراخو ةي’ولاب نينطاوملا تابلط لك يطغت
موقي ناصضمر رهصش لولح لثمب ةبصسانم لك يف نأا
ىلع ديازتملا بلطلا ببصسب راعصسأ’ا لاعصشإاب راجتلا
ةرم لك يفو نينطاوملا فرط نم هكاوفلاو رصضخلا
لÓغتصساب ةئزجتلاو ةلمجلا راجت ىلإا تاماهت’ا عجوت
رهصش يف حبرلا نم اديزم بصسكل ةينيدلا ةبصسانملا هذه
«ةفهل˘لا» ة˘م˘ه˘ت را˘ج˘ت˘لا ه˘جو˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف ة˘م˘حر˘لا
ةيصشع ءيصش لك ءارصش يف نوقباصستي نيذلا نينطاوملل
علصسلا لك ذافن يف ببصستي ام ةريبك تايمكبو ناصضمر
سضرعلا ةلقو بلطلا ةرثك مامأاو قاوصسأ’ا يف ةدوجوملا
ردجيو .نيمئا˘صصلا بو˘ي˘ج قر˘ح˘تو را˘ع˘صسأ’ا به˘ت˘ل˘ت
دق تناك ةبانع ةي’ول ةيئ’ولا تاطلصسلا نأا ةراصشإ’اب
ةنيدملاب هكاوفلاو رصضخلا عيبل ةطقن حتفب تصصخر
ايمصسر طاصشنلا يف تعرصش يتلاو سشيرلا عارذ ةديدجلا
لك ءانتقإاب ةهجلاب نينطاوملل حمصسي ام ةلمجلا راعصسأاب
يأا ليجصست نودب تاورصضخلا نم ةيمويلا مهتامزلتصسم
.ميركلا رهصشلا لÓخ ةرم لوأ’و ةردن

جاتنإلإ يف ةريبكلإ ةرفولإ ببصسب ةبانع ةيلوب قإوصسألإ يف  رإرقتصسلإ نم عون ةيمصسوملإ رصضخلإ راعصسأإ فرعت مايأإ01 ـل انوروك ءابو ةهباجمل يحصصلإ رجحلإ ديدمت عمو ناصضمر رهصش لولح ةيصشع
.اطاطبلإ ةدام رإرغ ىلع ليصضفلإ رهصشلإ يف نيمئاصصلإ لبق نم بلطلإ اهيلع ديزي يتلإ علصسلإ فلتخمل ريثكلإ ضضرعلإو
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ماما ريباوط سسمأا ةبانع ةنيدم تايدلب لج تدهصش
نا˘ج˘ل˘لا ءا˘صسؤورو ة˘ير˘صضح˘لا تا˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا تار˘˘ق˘˘م
رجحلا نم ةررصضتملا تÓئاعلا ءاصصحإ’ ةلكصشملا
تفÓلاو ميتنصس نويلم ةناعإا نم ةدافتصسإÓل يحصصلا
ةياقولل نينطاوملا نيب دعابتلا ريبادت يأا لجصست مل هنا

تا˘عا˘ط˘ق˘لا تفر˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘بو .ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘م
ليجصستلاو ءاصصحإ’ا نينطاوملا نم ريباوط ةيرصضحلا

رهصش لولح لبق جد ف’أا01 ةناعإا ىلع لوصصحلل
هقا˘فراو ة˘نا˘عإ’ا ةرا˘م˘ت˘صس’ا ءÓ˘م كلذ˘كو نا˘صضمر
سسمأا تهتنا ينوبلا ةيدلببو .بوطصشم يديرب كصشب

تارامتصسا عم˘ج لا˘جا اءا˘صسم ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘ل˘ع
سسيئر فرط نم ةررقملا ةناعإ’ا بلطل ةصصصصختملا
ةزوعملا تÓئاعلل نوبت ديج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
انرداصصم بصسحو انوروك تاءارجإا نم ةررصضتملا

لجصسم فلأا02 ـلا ةبتع غلب نيلجصسملا ددعلا نإاف
مهو ميتنصس نويلم ةناعإا نم ةدافتصس’ا يف نوبغري
زكرم ينوبلاك ةيدلبلا ءايحأا فلتخم  ربع نيعزوم
ةرورعزوببو ديلولا نب دلاخو ةردصسوبو ةرصضخوبو
نيعو ق˘ي˘لÓ˘ع˘لو ة˘ي˘با˘صشلاو ل˘ي˘ن˘لا داوو لور˘صصلاو
ةيدلبب ةيعام˘ت˘ج’ا نوؤو˘صشلا ة˘با˘ي˘ن تنا˘كو .دو˘ه˘صشلا
عو˘ب˘صسأ’ا نا˘ج˘ل˘لا ءا˘صسؤور ى˘ل˘ع تعزو د˘ق ي˘نو˘ب˘˘لا
مهرودب مهو ةناع’إا بلط تارامتصسا خصسن طرافلا

دوجو نع رظنلا سضرغبو نينطاوملا ىلع اهوعزو
نم ف’’ا نإاف اهمدع نم نأاصشلا اذه يف ةميلعتلا

نورظتني فارطأ’ا ةيمارتملا ةيدلبلا هذهب نينطاوملا
عم ايصشامت ناصضمر رهصش لولح لبق ةناعإ’ا فرصص
يفو .نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا سسيئر تاميلعت
را˘طا ي˘ف ه˘نأا را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب تد˘كأا قا˘ي˘صسلا سسف˘˘ن
دحلاو انوروك سسوريف نم ةيئاقولل ةذختملا ريبادتلا

يبع˘صشلا سسل˘ج˘م˘لا ،سسي˘ئر نإا˘ف  .ءا˘بو˘لا را˘صشت˘نا ن˘م
نينطاوملا ةفاك ىلا نلعي را˘ج˘ح˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل يد˘ل˘ب˘لا
.يحصصلا رجحلا ةيلمع نم نيررصضتملا نيزوعملا

ىوتصسم ىلع متت  ليجصستلاو ،ءاصصح’ا ةيلمع نا امك
نيررصضتملا نينطاوملا نكصس رقم عاطق لك لك
رارق بصسح كلذ و  .يحصصلا رجحلا ةيلمع ،ءارج
لك ىوتصسم ىلع سضرغلا اذهل ةفلكملا ناجللا ،ءاصشنا
ءا˘صصح’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ل˘ف˘كت˘ت نا˘ج˘ل˘لا ه˘˘تا˘˘هو عا˘˘ط˘˘ق

ةنجللا ءاصشنا رارق بصسحو.نيررصضتملا ليجصستو
ةقفارمو ةدعاصسمل ةي˘ل˘خ˘لا هذ˘ه ل˘ف˘كت˘ت  ةرو˘كذ˘م˘لا
ةيداصصتق’او راث’ا نم لي˘لد˘ت˘لا د˘صصق ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ىوتصسم ىلع يحصصلا رجحلا ةرتف ةليط ةيعامتج’او
ةئبعتو ريطأات ىلع لمعتو اهصصاصصتخا لاجم عاطقلا
ءاصصحإاو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ن˘م˘صض نا˘كصسلا
ةرتف لÓخ ةدعاصسم ىلا جاتحت يتلا ةزوعملا رصسأ’ا
ةردابم يأاو يعوطتلا لمعلا ريطأاتو يحصصلا رجحلا
اعد بنعلا داو ةيدلببو ،يح لك ىوتصسم ىلع ةيناصسنا

ىلا رصسأ’ا بابرأا نم نينطاوملا ةفاك ةيدلبلا سسيئر

ف’آا01 ـب ةردقملا ةينماصضتلا ةناعإ’ا نم ةدافتصس’ا
راصشتنا رطخ ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت ن˘م ةر˘ثأا˘ت˘م˘لاو جد
ةيدلبلا روصشنم بصسحب رمأ’ا قلعتيو انوروك سسوريف

ريغلاو ناصضمر ةفق ةناعإا نم ةديفتصسملا ريغ تائفلا
مت نيذلا نييفرحلا ةئفو دعاقتلا ةخنم نم ةديفتصسم
ةرجأ’ا تارايصس يقئاصس ةئفو طاصشنلا نع مهفيقوت
تناكو .نيتقؤوملا ن˘ي˘ي˘مو˘ي˘لا لا˘م˘ع˘لاو تÓ˘فا˘ح˘لاو
لامك ةيلحملا تاعامجلاو هيلخادلا ريزو ةيلاصسرا

61 ـلا خيراتب ةيروهمجلا ة’و ىلا ةهجوم دوجلب

ةلصسارم˘لا ى˘لا ة˘فا˘صضإا ه˘نا ا˘ه˘ي˘ف د˘كأا0202 ليرفأا

فرصصب ةقلعتم˘لا0202 لير˘فأا51 يف ة˘خرؤو˘م˘لا
ناصضمر رهصش يف نماصضتلا ةيلمع ناونعب تاناع’ا
ىدبأا ةيلاملا ريزو نأاب ة’ولا ابطاخم مكملعا ميركلا

تايجاتح’اب لفكتلا لجأا نم عفدلا ةيلمعل هتقفاوم

جد ف’ا6 نم ةحنملا هذه عفر نع ةجتانلا ةيلاملا

تاءارج’ا لامكتصسإا راظتنا يف جد ف’آإ01 ىلإا
ةمزÓلا ةيلاملا تادامتع’ا سصيصصختل ةيرورصضلا

رييصشت اهبناج نم .ةيعصضولا هذه ةيوصست لجأا نم
تماق تاي’و ةدع دوجو ىلا تاروصشنملا سضعب
ةيئانثتصسإا ت’وادم دقع ىلا تايدلبلا ءاصسؤور ةوعدب

تÓئاعلل جد ف’آا4 ـب ةردقملاو ةيفاصض’ا ةحنملا

غلبملا لصصيل جد ف’ا6 نم ةديفتصسملا ةزوعملا

سسي˘˘˘ئر نأا رد˘˘˘ج˘˘˘يو .جد ف’ا01 ىلا يلا˘م˘ج’ا
ةحنم نع نلعا دق نوبت ديجملا دبع ةيروهمجلا
قرصصت يحصصلا رجحلا نم نيررصضتملا ةينماصضت
يصشفت بب˘صسب م˘ظ˘ع˘م˘لا نا˘صضمر ر˘ه˘صش لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق
لبق اهفرصص متي ميتنصس نويلمب ردقت انوروك سسوريف
.كرابملا ناصضمر رهصش لولح

نينطإوملإ نيب دعابتلإ ريبإدت ىندأإ بايغ يف

  رانيد فلآإ01 ةحنم لوح تايدلبلاب ريبإوط
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تÓئاعلا بابرأا سضعب مدطصصا
تاءار˘˘˘جإ’ا ن˘˘˘م ترر˘˘˘صضت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ˘˘لا

سضعبل ةيزاهتنا تاصسراممب انوروك
اورا˘˘ت˘˘خا ن˘˘يذ˘˘لا ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا ءا˘˘˘صسؤور
ليخادم قيقحتل ع˘صضو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا

ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا با˘˘صسح ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يدا˘˘˘م

سضعبب «ةعاصس رخآا» تفقو.طيصسبلا

راتخا تاصسرامم ىلع ةبانع ءايحأا
قيق˘ح˘ت˘ل ا˘ه˘ب ما˘ي˘ق˘لا ءا˘ي˘حأا ءا˘صسؤور
اصضيأا انل هدكأا ام وهو ةيلام بصساكم
نم ةدافتصس’ا يف نيبغارلا سضعب
اه˘ن˘ع ن˘ل˘عأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘نا˘عإ’ا

نويلمب ةردقملاو ةيروهمجلا سسيئر
ن˘م سضع˘ب˘لا سضر˘ف ثي˘ح ،م˘ي˘ت˘ن˘˘صس
عفد ةئفلا هذه ىلع ءايحأ’ا ءاصسؤور

لباقم رانيد001 هردق يلام غلبم
ىلإا لق˘ن˘ب ل˘ف˘كت˘لاو ف˘ل˘م˘لا م˘ل˘صست
ةيلمعب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘لا ح˘لا˘صصم
سضاعتما راثأا رمأ’ا نأا مغرو ةناعإ’ا
يف ةبغارلا تÓئاعلا تابرو بابرأا
اودجو مهنإاف ،ةناعإ’ا نم ةدافتصس’ا
غلبملا عفد ىلع نير˘ب˘ج˘م م˘ه˘صسف˘نأا
مل ةيلمعلا نأاو اصصوصصخ ،بولطملا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘صصو˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
عصضوو مزÓلا ل˘كصشلا˘ب ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
،ءايحأ’ا ناكصس دي يف ةيلوؤوصسملا
˘˘ما˘˘مأا لا˘˘ج˘˘م˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا ر˘˘˘مأ’ا

ىلإا ةفاصضإ’اب ةيزاه˘ت˘نا تا˘صسرا˘م˘م
تاءارجإا اهي˘ف مر˘ت˘ح˘ت ’ تا˘ع˘م˘ج˘ت
ىلعو انوروك سسوريف نم ةياقولا

نع لقت ’ نامأا ةفاصسم كرت اهصسأار
ي˘ف ،ر˘خآاو سصخ˘صش ن˘ي˘ب د˘حاو ر˘ت˘م
ىرخأا ءايحأا ءاصسؤور نإاف كلذ لباقم
تاصسرامملا هذه لثم يف اولخدي مل
ةمهملا ةيدأات اورا˘ت˘خاو ة˘يزا˘ه˘ت˘ن’ا
رظنلا نود مهقتاع ىلع تيقلأا يتلا
،اهئارو نم يلام بصسكم قيقحتل
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا نأا م˘˘˘غر
ي˘ف د˘ع˘ب ل˘صصف˘ت م˘˘ل ة˘˘يز˘˘كر˘˘م˘˘لاو
تاناعإ’ا هذه فرصص لبصسو تيقوت
اهنع نÓعإ’ا درجمبو يتلا ةيلاملا

رح˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م

تفر˘ع ى˘ت˘ح مر˘صصن˘م˘لا عو˘˘ب˘˘صسأ’ا
ةي’وب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘م دد˘ع تار˘ق˘م
لجأا نم نينطاوم˘ل˘ل ا˘ع˘فاد˘ت ة˘با˘ن˘ع
يفو تارام˘ت˘صس’ا ى˘ل˘ع لو˘صصح˘لا
سضع˘ب ه˘˘ي˘˘ف تح˘˘ج˘˘ن يذ˘˘لا تقو˘˘لا
ىلع ةيلمعلا ميظ˘ن˘ت ي˘ف تا˘يد˘ل˘ب˘لا

يذلا تقولا يف ،لاحرب ةيدلب رارغ
ةلاح ينوبلا ةيد˘ل˘ب ر˘ق˘م ه˘ي˘ف د˘ه˘صش
ن˘˘م دد˘˘ع ع˘˘فاد˘˘ت بب˘˘صسب ى˘˘صضو˘˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صصح˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
يذ˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا و˘˘هو ةرا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
كاصشكأ’ا با˘ح˘صصأا سضع˘ب ه˘ل˘غ˘ت˘صسا
اوماق ثيح ،حابرأ’ا سضعب قيقحتل

01 ـب ةد˘حاو˘لا ةرا˘م˘ت˘صس’ا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب
.ريناند

طيصسبلإ نطإوملإ بعاتم نم ديزت ةيطإرقوريبلإو ىصضوفلإ

 ةيلاملإ ةناعإلإ نم ةدافتصسإلإ يبلاط ىلع رانيد001 نوصضرفي ءايحأإ ءاصسؤور

ةيامحلإ حلاصصم فرط نم هذاقنإإ مت

ةيندملإ

اقلاع ناك باصش ةباصصإإ
تإرقب دإو ئطاصشب روخصصلإ نيب
دودح يف سسمأا لوأا ةيندملا ةيامحلا حلاصصم تلخدت

قلع باصش ذاقنإا لجأا نم ،لاوزلا دعب ةدحاولا ةعاصسلا

ةيدلبل عباتلا تارقب داو ئطاصشب ،ةيرحبلا روخصصلاب

تافاعصس’ا ميدقتو باصشلا جارخإا مت دقو.يديارصس

ىلإا ةعرصسلا حانج ىلع هلقن متي نا لبق هل ةيلو’ا

يقل˘ت ل˘جا ن˘م ،د˘صشر ن˘بإا ي˘ع˘ما˘ج˘لا ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا

حورجب بيصصأا ةيحصضلا نا ةصصاخ مزÓلا جÓعلا

نم،مصسجلا نم ةفلتخم ءاحنا يف ةروطخلا ةتوافتم

تا˘جرد ي˘ف ر˘ي˘ب˘كلا عا˘ف˘˘تر’ا بب˘˘صست ر˘˘خآا بنا˘˘ج

ةلاح رصسك يف نييصضاملا نيمويلا لÓخ ةرارحلا

ئطاوصشلا ىلع بابصشلا لابقا ةجيتن يحصصلا رجحلا

هذ˘ه بقاو˘عو ع˘صضو˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘خ˘˘ب ة’ا˘˘ب˘˘م˘˘لا نود،

سسيصسحتلا تÓمح مغر ةلوؤوصسمÓلا تافرصصتلا

عمجتلا مدع و لزانملا مازتلا ةرورصضب ةيوعوتلاو

راصشتنا رطخ نم ةياقولاو مهتمÓصس ىلع ظافحلل

U°Édí. Ü .انوروك سسوريف

ىلوألإ ةردابملإ حاجن دعب

نوحجني ةصشيرحلإ ريخلإ سسان
ةزوعملإ تÓئاعلل ةفق نيعبرأإ عمج يف
ع˘م˘ج ن˘م ة˘صشير˘ح˘لا˘ب ر˘ي˘خ˘لا سسا˘ن ق˘ير˘ف ن˘كم˘ت

جمانر˘ب را˘طإا ي˘ف ا˘ه˘ع˘يزو˘ت م˘ت˘ي˘صس ة˘ف˘ق ن˘ي˘ع˘برأا

ةيناثلا ةيلمعلا دعتو ةزوعملا تÓئاعلا ةدعاصسم

يصشفت ببصسب يحصصلا رجحلا ةيادب ذنم ةلجصسملا

يتلا رداصصملا بصسحو91 ديفوك انوروك سسوريف

نيعربتملا ةرئاد عصسوت لجصس هنإاف ربخلا تدروأا

لصصحت ثيحىلوأ’ا ةيلمعلا حاجن ليجصست دعب

ةقطن˘م ن˘م تا˘عر˘ب˘تو تاد˘عا˘صسم ي˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا

ةدع قÓطإاىلع عجصش امم راجحلا نمو ةزارخ

ةزوعملاو ةريقفلا تÓئا˘ع˘لا ةد˘عا˘صسم˘ل تاردا˘ب˘م

تاءارجإا ءار˘ج ا˘ه˘ل˘خد ف˘قو˘ت ي˘ت˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لاو

ةصشيرحلا يح˘ب ر˘ي˘خ˘لا سسا˘ن ق˘ير˘ف نا˘كو ر˘ج˘ح˘لا

داوم يف لثمتت تاناعإا يقلت دق راجحلا ةيدلبب

لÓخ اهعبزوت مت ةنيرفلا ةدام نم سسايكأاو ةيئاذغ

مت ةيلمعلا حاجن ببصسبو نيطرافلا نيعوبصسأ’ا

ديدعلا مظي يحلا نأاو ةصصاخ ةيناث ةردابم قÓطإا

جراخى˘ت˘ح ةر˘ي˘ق˘ف˘لاو ةزو˘ع˘م˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا ن˘م

Qjº.Ω.رجحلا
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نيتيدلبلا حلاسصم عم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم فرط نم

ينوبلاو ةبانع يتدلبب سسومانلا ةبراحم ةلمح قÓطنإا

ناسضمر رهسش لÓخ لسصاوتتسس يتلا ةينماسضتلا اهتايلمع راطإا يف

انوروك سسوريف يضشفت ذنم ةزوعملا تÓئاعلا ىلع ةفق053 نم ديزأا عزوت مضستبإا ةعومجم

ةيدلبب سسومانلا ةبراحم ةلمح يف ةيلحملا تاطلسسلا عــم قيسسنتلاب ةفيظن ةبانع ةسسسسؤوم مرسصنملا عوبسسألا ةياهن تعرسش
. ةيئاملا يراجملاو نايدولاو تارامعلا ةيبقأل ةيودألاب ةيروفلا ةجلاعملا لÓخ نم كلذو ،ينوبلاو ةبانع
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0001 يحب ةيادبلا تناك ثيح
ةه˘ج˘لا˘ب ا˘يدا˘ن˘ي˘م˘ل ي˘حو ن˘كصسم
ة˘ج˘لا˘ع˘م تم˘˘ت ن˘˘يأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘صشلا
م˘ث ،تارا˘م˘ع˘لا ل˘خاد˘مو ة˘ي˘ب˘قأ’ا

نكصسم786 ي˘ح ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’ا
ي˘˘ح ى˘˘لإا ه˘˘ن˘˘مو ،فا˘˘صصف˘˘صصلا˘˘ب
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘صسو اذ˘˘ه ،سشادÓ˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘ب
ءا˘ي˘حأا ة˘فا˘ك ل˘م˘صشت˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

مو˘ق˘ي ن˘يأا ،ن˘ي˘ت˘يد˘ل˘ب˘لا عراو˘صشو
ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘با˘ن˘ع ة˘صسصسؤو˘˘م ناو˘˘عأا
ةيبقأ’ ةيودأ’اب ةلجاعملا ةيلمعب
نا˘يدو˘˘لاو تارا˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد˘˘مو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا كر˘˘ب˘˘لاو يرا˘˘ج˘˘م˘˘˘لاو
كلذو ،ءايحأ’ا سضعبب ةدوجوملا
تارصشحلا ىلع يئاهنلا ءاصضقلل
لصصفلا اذه نأاو اميصس سضوعبلاو
ه˘ي˘ف ر˘ثا˘كت˘ي ي˘ت˘˘لا ل˘˘صصف˘˘لا و˘˘ه
قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ي˘˘فو ،سسو˘˘ما˘˘ن˘˘˘لا

ىلع ةم˘ئا˘ق˘لا ة˘صسصسؤو˘م˘لا تد˘ن˘ج
ةدعلا سسو˘ما˘ن˘لا ة˘برا˘ح˘م  ة˘ل˘م˘ح
ةلمحلا هذه حاجنإ’ مزÓلا داتعلاو
رهصش نيتيدلبلا ناكصس لبقتصسيل

فيصصلا لصصفو ميركلا ناصضمر
نأاو ا˘م˘ي˘صس فور˘ظ˘لا ن˘˘صسحأا ي˘˘ف
ةبانع ةي’و ءايحأا نم ديدعلا كانه
فا˘˘صصف˘˘صصلا ي˘˘˘ح رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
داوو بهذلا داو روصشاع  يديصسو
طصسو ءايحأا ،دوهيل ةنابج يحو
رثاكتب ةفورعملا اهريغو ةنيدملا
وهو ،فيصصلا لصصف يف سسومانلا

مه˘ل˘ع˘ج˘يو ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا قرؤو˘يا˘م
تادا˘˘صضم ءا˘˘ن˘˘ت˘˘˘ق’ نو˘˘˘عر˘˘˘ه˘˘˘ي
هذ˘ه ل˘ث˘م ة˘ح˘فا˘كم˘ل سسو˘˘ما˘˘ن˘˘لا
ىرخأا ةهج نم ،ةقلقملا تارصشحلا

تاذ نأا ا˘˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘˘صصم تف˘˘˘˘˘˘˘صشك
ةزهجأا ءانتق’ ىع˘صست ة˘صسصسؤو˘م˘لا
ف˘ي˘ث˘كت˘ل ما˘يأ’ا مدا˘ق ي˘˘ف ىر˘˘خأا

ةصصا˘خ˘لا داو˘م˘لا˘ب سشر˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع

يف ة˘صصا˘خ سسو˘ما˘ن˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ب
ة˘فا˘ث˘كب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ي˘˘حأ’ا
تعصضو دقو اذه ،ةلئاه ةيناكصس
قيصسنتلاب لمع جمانرب ةصسصسؤوملا

هذه ريصسل نيتيدلبلا حلاصصم عم
ةلمحلا سسمت يكل ةماهلا ةيلمعلا

ينوبلاب عراوصشلاو ءايحأ’ا عيمج
 .ةبانعو
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لصصاوت مصستبا ةعومجم لازت ’
عرزو ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
تÓئاعلا هو˘جو ى˘ل˘ع ة˘ما˘صست˘ب’ا
لظلا قطانم فل˘ت˘خ˘م˘ب ةزو˘ع˘م˘لا
ددعلا غ˘ل˘ب ثي˘ح، ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب
مت يتلا ةيئاذغلا ففقلل يلامجإ’ا
سسور˘ي˘ف را˘صشت˘نا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ع˘˘يزو˘˘ت

ةفق053 ن˘˘م د˘˘˘يزأا ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
تÓئاعلا ديد˘ع ا˘ه˘ن˘م تدا˘ف˘ت˘صسا
داو˘م ع˘يزو˘ت تل˘م˘صش ،ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا

ة˘˘˘ع˘˘˘صساو ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإاو
ق˘صسن˘م ه˘ت˘ه˘ج ن˘م. كÓ˘ه˘˘ت˘˘صس’ا

سضاير د˘م˘ح˘م م˘صست˘با ة˘عو˘م˘ج˘م
مصستبإا ةعومجم نأاب دكا ،يباصش
ديدعب مهاصست لازت ’ و تمهاصس

ةد˘عا˘صسم˘ل ة˘ير˘ي˘خ˘لا تاردا˘ب˘م˘˘لا
ةلحرملا هذه يف ةريقفلا تÓئاعلا
اهت˘كرا˘صشم بنا˘ج ى˘لا ،ة˘ب˘ع˘صصلا
م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘م˘˘ح د˘˘يد˘˘ع ي˘˘ف
ءاي˘حأا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لاو
عيزوت ةيلمع نا فاصضاو،ةي’ولا
ةزوعملا تÓ˘ئا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ف˘ف˘ق˘لا
اهنيب نم ،لحارم ربع ىلع تمت

ربرب نيع ةقطنمب ةفق08 عيزوت
تم˘˘ت ثي˘˘ح يد˘˘يار˘˘صس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ب
طصسو و ةديج فورظ يف ةيلمعلا
تÓئا˘ع˘لا هذ˘ه ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘حر˘ف
هذ˘ه ي˘˘ف ار˘˘ي˘˘ث˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
عيزوت بناج ى˘لا اذ˘ه، ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا

04و ،ريصشع نيع ةقطنمب ةفق52
ناو˘˘هز سسا˘˘فر ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘ق
تما˘ق ا˘م˘ك ، سشو˘ط˘ب فور˘ع˘˘م˘˘لا

ةفق461 عيزوتب مصستبا ةعومجم
، ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تÓئاعلا ةدعاصسم ىلا ةفاصض’اب
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صصب ل˘صصت˘ت ي˘˘ت˘˘لا
ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا م˘˘قر وأا ،كو˘˘ب˘˘صسيا˘˘ف˘˘˘لا
م˘ت ا˘م˘ك ، ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا˘ب سصا˘خ˘لا

ىلع ة˘ف˘ق05 ن˘م ر˘ث˘كأا ع˘يزو˘˘ت
ة˘ن˘كا˘صسلا ةزو˘˘ع˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
يتقطنم رارغ ىلع لظلا قطانمب
نيتعباتلا ةجرملا ريبو ،ةراصصن ريب
راطا يفو .ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل
تماق امئاد ةينماصضتلا ا˘ه˘تردا˘ب˘م
عيزوتب ،ةيريخلا مصستبا ةعومجم

ىلع هجو عانق0041 نم رثكأا
ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘˘لا تاد˘˘حو ل˘˘ك
بنا˘ج ى˘لا ،ة˘ح˘صصلا تا˘عا˘˘ط˘˘قو
ديزأ’ يلوحكلا ر˘ه˘ط˘م˘لا ع˘يزو˘ت

قيصسنتلاب كلذو ،ةروراق07 نم
تاصساردل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ع˘ما˘ج˘لا ع˘م
تاطاصشنلا تللخت ا˘م˘ك ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ةنخاصسلا تابجولا عيزوت ةيريخلا

،ىوأا˘م نود˘ب سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ى˘˘ل˘˘ع
متتخاو ،عوبصسأا لك نيترم لدعمب
هنأاب ،هثيدح يباصش سضاير دمحم
ل˘ي˘صضف˘لا نا˘˘صضمر ر˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
اهتداعك مصستبإا ةعومجم موقتصس
تاناعإ’او ةيئادغلا داوملا عيزوتب

بناج ىلا ةريقفلا تÓئاعلا ىلع
ىل˘ع ة˘ن˘خا˘صسلا تا˘ب˘جو˘لا م˘يد˘ق˘ت
لجا نم ،ىوأام نودب سصاخصشأ’ا
هذه ةاناعم نم Óيلق ولو فيفختلا
اهل˘ها˘ك ر˘ق˘ف˘لا ل˘ق˘ثا ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ف˘لا

انوروكلا ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘ي˘ل˘ع تدازو
.اءوصس رومأ’ا

  تانحاسشلا رورم مدعو ةمامقلا تايواح بايغ ببسس

مهلزانمب ةمامقلا سسدكت نم سسيدلا رجح ناكضس ءايتضسإا
¯  U°Édí. Ü 

سسيد˘˘لا ر˘˘ج˘˘ح نا˘˘كصس ي˘˘كت˘˘˘صشي
˘مد˘ع ن˘م را˘م˘ع يد˘ي˘صس ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
ة˘ما˘م˘ق˘لا ة˘ن˘حا˘صش رور˘م ما˘ظ˘ت˘˘نا
ي˘ف د˘حاو ةر˘م ر˘م˘˘ت تتا˘˘ب ثي˘˘ح،
اهمكارت يف ببصستي امم عوبصسأ’ا
ة˘ل˘ب˘ق ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي و لزا˘ن˘م˘لا ل˘خاد
ارد˘˘صصمو ةرا˘˘صضلا تار˘˘صشح˘˘˘ل˘˘˘ل
ي˘ح˘ب ة˘صصا˘خ ة˘ه˘ير˘كلا ح˘ئاور˘ل˘ل

ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو، راد˘˘ي˘˘صس ي˘˘ن˘˘ي˘˘ج
تا˘ه˘ج˘لا نو˘ب˘لا˘ط˘ي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ةرورصض ةي’ولا يلاو و ةينعملا
لكصشملا اذهل لح داجياو لخدتلا
ةيلحملا تاطلصسلا دجت مل يذلا

ةمامقلا عفر ةرورصض عم هل Óح
لوحتت نا لبق ءايحأ’اب ةصسدكملا
ديدعلا نا ةصصاخ.ةيئيب ةثراك ىلإا

نولغت˘صسي او˘تا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م
يمرو لقنتلا لجأا نم مهتابكرم

تا˘˘˘يوا˘˘˘ح˘˘˘لا ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ىلع ىرخأ’ا ءايحأ’اب ةعوصضوملا

ةيدلبب ليعامصسا براصشوب رارغ
ةفرصشلاب دمحا يزيزع و ينوبلا
’ اهلمكأا˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا ة˘صصا˘خ،
رمأ’ا ةما˘م˘ق ة˘يوا˘ح ا˘ه˘ب د˘جاو˘ت˘ت
ةصصاخ اءوصس عاصضو’ا داز يذلا
م˘ه˘يد˘ل سسي˘ل ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘صشأÓ˘ل
نوناعي مهلع˘ج ا˘م و˘هو.تا˘ب˘كر˘م
ةصساصسحلا ةرتفلا هذه يف نيرمأ’ا

سسور˘ي˘˘ف را˘˘صشت˘˘نا فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

بلطتي يذلاو دجتصسملا انوروك

نإا˘ف نا˘كصسلا بصسح و، ة˘فا˘ظ˘˘ن˘˘لا

نوطبختي يتلا لكاصشملا هذه لثم

ىلع رثؤوت د˘ق ة˘ما˘م˘ق˘لا ع˘م ا˘ه˘ي˘ف

م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘با ة˘˘مÓ˘˘صسو م˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘صص

يف مهيلع يقيقح رطخ لكصشتو

وها˘م ى˘ل˘ع ع˘صضو˘لا ل˘ظ ا˘م لا˘ح

 .هيلع

يحسصلا رجحلا نم نوررسضتملا اهنم دافتسسا

 ـب «حÓضصإلاو ريخلا لباو» بابضش

ناضضمر ةفق612 نوعزوي رامع يديضس
612 عيزوت ةيلمعب رامع يديصسب حÓصصإ’او ريخلا لباو بابصش ماق
تصسمو ،دحاو موي فرظ يف ةيلمعلا تمت نيأا سسمأا لوأا ناصضمر ةفق

يفوأا«و »2 يفوأا» ،«1 يفوأا» ءايحأا يف نينطاقلا ناكصسلا ةيلمعلا

ةررصضتملاو ةجاتحملا تÓئاعلا ناصسحتصسا ةردابملا هذه تلانو ،«3
اهدادعأا يف تفصشك نأاو «ةعاصس رخآا» ـل قبصسو ،يحصصلا رجحلا نم
يف نوعوطتملا نابصشلا اه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ن˘ع ة˘ق˘با˘صسلا
نأاو قبصس ثيح «حÓصصإ’او ري˘خ˘لا ل˘باو» سسي˘صسأا˘ت˘لا د˘ي˘ق ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا

ةيريخلا ةلمحلا عم نوريثكلا بواجتو ،عوبصسأا لبق ففقلا اوعزو
كلذو نوريثكلا اهحاجنا يف مهاصس يتلاو اهقÓطإا مت يتلا ةيناصسنإ’او
لافج يحب «ندلوغ» ىهقم يف تاعربتلاو علصسلا عمج قيرط نع
ةنورم ىلإا ةفاصضإا ،مهعلصسو مهلاومأاب نيعربتملا ةمهاصسمو ،رامع
«ناصضمر ةفق» ـب ةصصاخ اهنأا نوملعيو علصسلا نوعيبي نيذلا راجتلا

ةصصاخلا هتقيرطب فرط لك مهاصسو ،عيزوتلا ةيلمع يف نيكراصشملاو
نماصضتلا حور دكؤوتو ءانثلا قحتصست يتلا ةردابملا هذه حاجنا يف

نيذلا «3 يفوأا«و «2 يفوأا«و «1 يفوأا» ءايحأا ناكصس نيب لفاكتلاو
.Óبقتصسم ةيريخلا تاردابملا نم ديزملا نومظنيصس مهنأا اودكأا
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«انحاور ىلع ولوعن» راعسش اوعفر

تÓمح نودوقي نونطاوملا
رامع يديضس ءايحأا يف ةعضساو ةفاظن

ةليلقلا مايأ’ا يف رامع يديصس ةيدلب يف ءايحأ’ا نم ديدعلا ناكصس ماق
ةردابمبو ءايحأ’ا نم ديدعلا تلمصش ةعصساو ةفاظن تÓمحب ةيصضاملا

،«3 يفوأا«و «2 يفوأا» ،«1 يفوأا» ءايحأا تلمصش يتلاو نينطاوملا نم

تانكصسو نكصسم025 يحو «31 يفوأا» يح ،نكصسم085 يح
ةريبك ةيمك نم اوصصلخت نيأا ىرخآ’ا ءايحأ’ا سضعب ىلإا ةفاصضإا ،لدع
يف ةيئاوصشع ةقيرطب ةيمرم تناك يتلا تÓصضفلاو خاصسوأ’ا نم
يف تصسدكت يتلا ةمامقلا نم ةريبك تايمك دجوي امك ،ماعلا قيرطلا
مدعو ةمامقلا تايواح يف حدافلا سصقنلا ببصسب ءايحأ’ا نم ريثكلا
تانحاصش لامعتصسا متو ،ءادوصسلا طاقنلا نم ريثكلا يف امامت اهرفوت
دجويو ،خاصسوأ’ا نم سصلختلا لجأا نم نينطاوملاب ةصصاخ تابكرمو
،اهعمجب ةيدلبلا حلاصصم موقت يكل قيرطلا ةفاح ىلع اهكرت تايمك
سشئاصشحلا نم سصلختلاو تارامعلا لخادمو ةفصصرأ’ا نهد مت امك
ة˘ل˘يآ’ا ىر˘خآا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لاو ا˘صضيأا را˘ج˘صشأ’ا م˘ي˘ل˘ق˘ت م˘˘تو ،ةرا˘˘صضلا

نايصسن نم مهطخصس نع نكصسم085 يح ناكصس ربعو ،طوقصسلل
يف قيرطلا ديبعت مدع ببصسب «يثراك» حبصصأا يذلاو مهيحل ةيدلبلا
ةرذقلا هايملاب ةمامقلا تجزتما ثيح «تناوحلا» ـب ةفورعملا ةقطنملا

امأا ،قيرطلا ديبعت راظتنا يف اهفيظنتب اوماقو ةبرتأ’او لاحوأ’او

راعصش اوعفرو اودحتاف «3 يفوأا«و «2 يفوأا» ،«1 يفوأا» ءايحأا ناكصس
يف مهتاءادنل ةيدلبلا ة˘با˘ج˘ت˘صسا مد˘ع بب˘صسب «ا˘ن˘حاور ى˘ل˘ع و˘لو˘ع˘ن»
تÓمح ميظنتب ةبلاطملا مهتاخرصصو ةقباصسلا تابصسانملا نم ديدعلا
لجأا نم يصسيئرلا قيرطلا يف سسيلو ةينارمعلا قطانملا يف ةفاظن

را˘م˘ع يد˘ي˘صس ءا˘ي˘˘حأا ل˘˘ك ي˘˘نا˘˘ع˘˘تو ،تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلاو ي˘˘لاو˘˘لا نو˘˘ي˘˘ع
يعدتصسي ام وهو ةمامقلا تايواح لك مطحت نم اهركذ فلاصسلا
.نكمم تقو برقأا يف اهرييغت

S°∏«ªÉ¿ QaÉS¢ 

يام31 و رامع يديسس ، ةسشيرحلا رارغ ىلع

 نوقلطي ءايحأا ةدع ونطاوم
ةعضساو ميقعتو فيظنت تÓمح

ةعصساو ميقعتو فيظنت تÓمح ةبانع ةنيدمب ءايحا ةدع ونطاوم قلطا
ةيدلبب راديصس ينيج ،راجحلا ةيدلبب ةصشيرحلا ناكصس رارغ ىلع اذه

رطخ نم ةياقولا راطا يف.ةبانع ةيدلبب يام31 و رامع يديصس
ةصشيرحلا ريخلا سسان ةعومجم موقت هراصشتنا عنمو انوروك سسوريف
مهتايناكما نم اذه و ءاي˘حأ’ا˘ب ة˘ع˘صساو م˘ي˘ق˘ع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب
ةيدلب ناكصس لصصاوي رخآا بناج نم، يحلا ناكصس ةكراصشمبو ةصصاخلا
ةيدلبلا ءايحأاو عراوصشل فيظنتلاو ريهطتلا تايلمع ،رامع يديصس

مت ثيح،91» ديفوك» ءابو راصشتنا نم ةياقولل، مايا ذنم تقلطنا يتلا
،اصضيا ةصصاخلا مهلئاصسو لامعتصسإاب ةمامقلا عفرو، ءايحأ’ا فيظنت

ءايحأا عيمج ىوتصسم ىلع موي لك ةلصصاوتم تايلمعلا هذه نأا ثيح
ايموي نودنجتي نيذلا نينطاوملا عيمج ةكراصشمب و، رامع يديصس
ةيمومعلا تاحاصسلا ميقعتل ةيئاقولا و ةيعوطتلا تÓمحلا ةلصصاومل
،تارامعلا لخادمو ةفصصرأ’ا يلط بناج ىلإا ، ةيناكصسلا تاعمجتلاو

ةيدلبب،يام31 ي˘ح و˘ن˘طاو˘م م˘هرود˘ب.را˘ج˘صشأ’ا م˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت اذ˘˘كو
ةياقولا تاءارجا راطا يف ريهطتلاو ميقعتلل ىربك ةلمح اومظن،ةبانع
ةفصصرأ’ا نييزتب اوماق ثيح، هراصشتنا عنمو انوروك سسوريف نم
ع˘م˘جو ةرا˘صضلا سشئا˘صشح˘لا ة˘لازإا ن˘ع كي˘ها˘ن تارا˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘خاد˘˘مو
تفرع امك، هتيلامج نم دازو رياغم هجو يحلا ىطعا ام وهو،ةمامقلا

. يحلا ينطاوم نم ريبك ددع ةكراصشم
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 عاطقلا ةسسيئر كرحتب نوبلاطي ناكسسلا ولثمم

لورضصلا يف «روفينيملا» يحب يثراك يئيب عضضو
نبغلا عفر لجأا نم لخدتلاب ينوبلا ةيدلب ىوتصسم ىلع ةينعملا تاطلصسلا سسمأا ينوبلا ةيدلبب لورصصلا يحب ةيدلبلاو روفينيملا يح ينطاوم اعد
لجأا نم ةينعملا تاطلصسلا ةرركتملا تادصشانملا مغر ةيمويلا مهتياح سصغني يقيقح سسوباك ىلإا تلوحت يتلا ةرذقلا هايملل تابرصست ءارج مهنع
بصسحو .مهتÓئاع ةمÓصسو ةحصصلا ددهي يثراك يئيب عصضوب ددهت يتلأا تابرصستلا كلت ةجلاعم لÓخ نم يحلل رابتع’ا ةداعاو مهب لفكتلا
تابرصستلا ةرثك ببصسب ةياغلل اقلقم اودبي عصضولا نإاف يحلل ةيمنتلا ةيعمجب رمأ’ا قلعتيو لورصصلا ناكصسلا يلثمم فرط نم ةروصشنملا روصصلا
فرصصلا هايمب برصشلا هايملل طÓتخا نم فوخلا ىلا وعدي ام ةروتعوب ميرم ةطصسوتم نم برقلاب ام ةرذقلا هايملاو برصشلل ةحلاصصلا هايملل ةيئاملا
ةرارحلا تاجرد يف لجصسملا عافتر’ا عم ةصصاخ هايملل قرط نع ةلقنتملا ةئبو’او سضارمأÓلو رطخلل ةصضرع يف نينطاوملا لعجي ام يحصصلا

تاطلصسلا نم اعيرصس كرحت بلطتيو قاطي ’ ادح غلب عصضولا نوكل ةيمنتلا ةيعمج دكؤوت ام بصسحب لورصصلا عاطق ةصسيئر كرحت بجوتصسي ام اذلو
فرعي يدلا يصسيئرلا قيرطلاب ءلوصس تاكبصشلا فلتخمل ةيئاملا تابرصستلا ةرهاظ نم تاونصس دنم يناعي لورصصلا يح نأا ركذلاب ريدجلاو .ةيصصولا

ءادوصسلا طاقن عيمج يف رظنلا ةداعإا بجوتصسي ام ىرخأ’ا تاعمجملل ةيلخادلا قرطلاب وا هديبعت ةداعإا عورصشم ديصسجت راظتنا يف ةيرزم ةيعصضو
YÉO∫ GCe«ø.نيينعملا لبق نم ةلجصسملا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةطرششلأ تأوق
عمق ةقرفب
نكمتت مأرجإ’أ
5572 زجح نم
اشسولهم اشصرق
ةملاقب
ثحبلا ماهم راطإا يف
مئارج نع يرحتلاو
تارثؤوملاو تاردخملا
طسسولا يف ةيلقعلا
رثا ىلعو ،يرسضحلا
ديجلا للغتسس’ا
تاوق تنكمت ،تامولعملل
ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا

(مارجإ’ا عمق ةقرفل )
فيقوت نم ،ةي’ولا نمأاب
،امهيف هبتسشم نيسصخسش
32 نيب ام امهرامعأا حوارتت
،ةملاقب نيميقم ،ةنسس03 و

يحي يح ىوتسسم ىلع
ذاختا دعب .ةملاقب يلومغم
ةينوناقلا تاءارج’ا ةفاك
زجح مت ،مهناسشب ةمزللا

نم ةلوسسبك5572 طبسضو
غاتنادأا ،نيلاباغيرب عون
عنسصلا ةيبنجا غلم051
مت روفلا ىلع .(ةيسسنوت)
ىلا امهيف هبتسشملا ليوحت
مت ام زجح دعب ،ةحلسصملا
قيقحت حتف ،هيلع روثعلا

امهدسض نوك ةيسضقلا يف
:لعف نع ايئاسضق افلم

ةسساسسح ةعاسضب ةزايح
داوم) بيرهتلل ةلباق
قئاثو نود (ةين’ديسص
ءازإا ينوناقلا اهعسضول ةتبثم
ريغ ةسسرامملاو عيرسشتلا
ةلديسصلا ةنهمل ةيعرسشلا

نع ةين’ديسص داوم عيزوتو
ةدمتعم ريغ ةسسسسؤوم قيرط
.ةينعملا حلاسصملا نم
مامأا امهيف هبتسشملا مدق
يف ردسص نيأا ةملاق ةمكحم

.عاديإا رمأا امهقح
نيدلازع.ل

ي˘جرا˘خ˘˘لا ير˘˘صضح˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع تف˘˘قوأا
لجيج ةي’وب رداقلا دبع ريمأ’ا ةيدلب تصسوصساتب
ةلواحم ىلع همادقا دعب يناثلا دقعلا يف باصش
دصسج ىلا تانعط ةدع هيجوت لÓخ نم لجر لتق
هتدم ةيحصضلل زجع يف ببصستام وهو ريخأ’ا اذه
.اموي نوثÓث
ةقطنمب يجراخلا يرصضحلا نمأ’ا رصصانع حجنو
هذ˘ه فر˘ت˘ق˘م ف˘ي˘قو˘ت ي˘ف ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب تصسو˘˘صسا˘˘ت
ن˘م ء’ؤو˘ه ن˘كم ير˘ح˘تو ثح˘ب د˘ع˘ب ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا
هيجوتب ماق يذلا لعافلا دجاوت ناكم ىلا ءادتهإ’ا

له˘ج˘ت فÓ˘خ ر˘ثا ة˘ي˘ح˘صضلا د˘صسج ى˘لا تا˘ن˘ع˘ط
اهاقلت يتلا تانعطلا رطخأا نم ناكو ، هتايفلخ
ةهجلا ىوتصسم ىلع ترقتصسا يتلا كلت ةيحصضلا
امم بلق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م اذ˘كو ة˘ه˘ب˘ج˘لا ن˘م ىر˘صسي˘لا
نع ازجع هل تببصس ةغيلب حورج يف هل ببصست

.لماك رهصش ةدمل لمعلا
ةي’و نمأا حلاصصم تاطاصشنب لصصتم قايصس يفو
سسرام رهصش لÓخ ةريخأ’ا هذه تجلاع لجيج
ةقل˘ع˘ت˘م ا˘يا˘صضق ع˘صست ن˘ع ل˘ق˘ي’ا˘م ي˘صضق˘ن˘م˘لا
ى˘لا ة˘فا˘صضا تارد˘خ˘م˘لا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صساو ج˘˘يور˘˘ت˘˘ب

31 نع لقي’ام فقوأا دقو ، ةصسولهملا بوبحلا

نمم ةنصس54و91 نيب مهرامعأا حوارتت اصصخصش
مت امك ، ةروكذملا ةعصستلا اياصضقلا يف اوطروت

اصصرق651 عاجرتصسا تايلمعلا هذه لمجم لÓخ
سضرع دقو اذه ، تاردخملا نم ةيمكو اصسولهم
ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا ى˘ل˘˘ع نو˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا

نيب تحوارت ةتوافتم ماكحأا مهقح يف تردصص
عصضو عم رصشابم˘لا ءا˘عد˘ت˘صسإ’او ذ˘فا˘ن˘لا سسب˘ح˘لا
.ةيئاصضقلا ةباقرلا تحت مهدحأا

 دوعصسم .م

رجات ةبانع نمأا حلاصصم سسمأا لوأا ءاصسم تعقوأا

اهتديصصم يف اي˘ئا˘صضق ه˘ن˘ع ثو˘ح˘ب˘م تارّد˘خ˘م

.ةنصس71 هّنصس زواجتي ’ يذلا هكيرصش ةقفر

حلاصصمل ةعباتلا ةطرصشلا تاوق ةّيلمعلاب تماقو

ةيلمع رثإا ””ولكناصسلا»ـب عباصسلا يرصضحلا نمأ’ا

ةدجاوتملا ءادوصسلا طاق˘ن˘لا ى˘لإا ا˘ه˘تدا˘ق ة˘م˘هاد˘م

ءاقلإا نم نّكمتت نأا لبق اهميلقإا ىوتصسم ىلع

اياصضق باكترا ةمهتب سصاخصشأا ةّدع ىلع سضبقلا

تفقوأا دقف سصاخصشأ’ا ء’ؤوه نيب نمو ،ةفلتخم

يلاوح رمعلا نم غلبي ارصصاق ةروكذملا حلاصصملا

هتزوحب ةطرصشلا رصصانع ترثع اميف ةنصس71

سضرغب أاّيهملا جلاع˘م˘لا ف˘ي˘كلا ن˘م ة˘ي˘ّم˘ك ى˘ل˘ع

رقم ىلإا ريخأ’ا اذه دايتقإا ّمتيل ،جيورتلا
ّ

نمأ’ا 

ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ذا˘˘خ˘ّ̆تاو ه˘˘لاو˘˘قأا عا˘˘م˘˘صسل

ر˘جا˘ت ه˘ي˘ف فر˘ت˘عا تقو ي˘ف ه˘ّق˘ح ي˘˘ف ة˘˘مزÓ˘˘لا

ءانثأا هيلإا بوصسنملا مرجلاب رصصاقلا تارّدخملا

ة˘ي˘ط˘ب˘صضلا ر˘صصا˘ن˘ع فر˘ط ن˘م ه˘ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا

ر˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ ف˘صشكو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا
ّ

ةّيوه ن˘ع تا˘ي

رم ّلك يف يدنهلا بنقلاب هدّوزي يذلا هكيرصش
ّ

،ة

كيرصشلا اذه نأا ةينمأ’ا تاهجلل حصضّتي نأا لبق

اياصضق ةّدع هباكتر’ ارظن ايئاصضق هنع ثوحبم

جيورتو تارّد˘خ˘م˘لا ةزا˘ي˘ح˘ب ة˘قّ̆ل˘ع˘ت˘م ة˘ه˘با˘صشم
طا˘ق˘ن˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘م ي˘ف ج˘˘لا˘˘ع˘˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا

ي˘˘ح ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘˘لا عراو˘˘˘صشلاو
ّ

اياصضقلا يهو ،ةرواجملا ءايحأ’او ””ولكناصسلا””
تاهجلا فرط نم ثحب لحم ّدعي هتلعج يتلا
تّمت دقف ةيناث ة˘ه˘ج ن˘مو ،ة˘ي˘ئا˘صضق˘لاو ة˘ي˘ن˘مأ’ا
دعب ريخأ’ا اذهب ةحاطإ’ا ي˘ف ة˘ي˘عو˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ة˘طر˘صشلا دار˘فأا ىد˘ل ةد˘ّكؤو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م دورو
اهدافم عباصسلا يرصضحلا نمأ’ا ةحلصصمل نيعباتلا
ةعباتلا ءايحأ’ا دحأاب ريطخلا سصخصشلا اذه دجاوت

رصصانعلا لعج امم ،ةحلصصملا سصاصصتخا ميلقإ’
دّصصرت ةيلمعب تأادب ةكبحم ةّطخ مكحت ةّينعملا
نم ددع ماق تقو يف هتاوطخ عيمج عبتتو هل
ءاقلإا يف اوحجني نأا لبق هترصصاحمب نمأ’ا دارفأا
يلاوح رمعلا نم غلابلا هيف هبتصشملا ىلع سضبقلا

لامكتصس’ ةقرفلا رقم ىلإا هلقنّ متيل ،ةنصس52
ةمزÓلا ةينوناقلا ريبادت ةفاك ذاختاو تاقيقحتلا
هميدقت سضرغب يئاصضق فلم هقح يف زجنأا امنيب
ةحيبصص لثمي نأا بقترملا نم ثيح ةلادعلا ىلإا
قيقحتلا يصضاقو ةيروهمجلا ليكو مامأا مويلا
.رصصاقلا هكيرصش ةقفر ةبانع ةمكحم ىدل

يتبصس ديلو

ةنسس71 هّنسس زواجتي ’ يذلا رسصاقلا هكيرسش ىلع سضبقلا ءاقلإا عم

تأرّدخم جّورمب عقوي ةبانعب ولكناشسلأ““ نمأأ
 اياشضق ةّدع يف هنع ثوحبم

 نطولا ةيقرسشلا ةهجلاب ةدح لقأا نوكت اميف

 ةي’و52 يف ةريزغ راطمأأ
ةربتعم تايمك طقاصست نم ةيوجلا داصصرÓل ينطولا ناويدلا رذح
يبرغلا بونجلا ىتح لصصت نطولل ةيلامصشلا تاي’ولاب راطم’ا نم

امم تاعاصس ةعصضب فرظ يف ملم06 يدعتت دق ءارحصصلا لامصشو
برغب ة˘صصا˘خ تا˘ي’و ةد˘ع˘ب تا˘نا˘صضي˘فو لو˘ي˘صس ل˘كصشت˘ل يدؤو˘ي˘صس
ل˘صصت ي˘ت˘لا را˘ط˘م’ا نا˘ف رد˘صصم˘˘لا تاذ بصسحو ن˘˘طو˘˘لا ط˘˘صسوو

ةمصصاعلا نم لكب ملم06 ىدعتتصس مويلا ءاصسم ةيقرصشلا قطانملا
عقوتي اميف ةياجبو وزو يزيت جربلا ةربوبلا ةيدملا سسادرموب ةديلبلا

نم لكب ملم54 و52 نيب ام حوارتتل لقأا ةجردب راطما لجصست نا
نيع مناغتصسم ناصسملت سضيبلا ةماعنلا طاوغ’ا راردا راصشب نارهو
اميف نازيلغ ترايت سسابعلب يديصس فلصش ركصسعم ةديعصس تنصشومت
نم لكب نطولا ةيقرصشلا ةهجلاب ةدح لقأا راطما لجصست نا عقوتي
ةبانع ةركصسب لامصش ةنتا˘ب ة˘ل˘ي˘م ف˘ي˘ط˘صس ةد˘كي˘كصس ل˘ج˘ي˘ج ة˘يا˘ج˘ب

ملم04يلا02 نيب ام ردصصملا تاذ بصسح حوارتت دقو فراطلاو
ديفتو سسارو’او ةنيطنصسق لجيجب ةرازغ رثكا نوكت نا عقوتيو
طقاصست لجصسيصس هناف ةيوجلا داصصر’ا حلاصصمل ةصصاخلا ةيرصشنلا
حلاصصملا عي˘م˘ج ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تعد عو˘ب˘صسأ’ا ة˘يا˘ه˘ن ي˘ت˘ح را˘ط˘م’ا
ءارج ئراط يأ’ ابصسحت رذحلاو ةطيحلا ريبادت لماك داختا ةينعملا
قطانملا لصصو ط˘ي˘صشن ا˘يو˘ج ا˘بار˘ط˘صضا نا ا˘م˘ل˘ع ةر˘يز˘غ˘لا را˘ط˘م’ا
ادكو ةيقرصشلاو يطصسولا قطانملا يلا ايجيردت دتمي نأا يلع ةيبرغلا
 .يبرغلا يبونجلاو ءارحصصلا لامصش

م مير

ةباشصإأو لجر ةافو فلخي رورم ثداح
ةداعشسوبب حورجب نيشصخشش

ةي’و ةداعصسوبب ةيندملا ةيامحلل ةيوناثلا ةدحولا سسما ءاصسم تلخدت

ةنحاصش نيب  مادطصصا رثا  د71 اصس90 ةعاصسلا دودح يف ةليصسملا

ربق ىمصسملا ناكملاب64 مقر ينطولا قيرطلا ىوتصسم ىلع ةرايصسو

ةباصصإاو ةنصس34 رمعلا نم  غلابلا لجر ةافو فلخ ثيح فيصصول

امهل تمدق ثيح  ةنصس45و93 نيب مهرامعا حوارتت نيصصخصش
ىلإا ةعرصسلا حانج يلع مهولقنو ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعصسإ’ا

ظفح ةحلصصم يف ةيحصضلا ةثجلا عصضو مت اميف ةداعصسوب ىفصشتصسم
يغ فيفحت ن˘م’ا ح˘لا˘صصم تح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘ف ي˘ف˘صشت˘صسم تاذ˘ب ثث˘ج˘لا
ام بصسح اذهو ةيحصضلا ةلئاع ةصصاخو ناكصسلا اهل زتها يتلا ةثداحلا

  .ةليصسملاب ةيندملا ةيامحلاب مÓع’اب فلكملا ةعاصس رخ’ حرصص
  خوصشخصش حلاصص

قيلعت نود ةروصص

ةنيطنسقب ثاحبفا نم ديدعلا لحم ريطخ صخش فاقيإ
فلتخمب ةميرجلا ةحفاكم يف ةنيطنسسق ةي’و نمأا حلاسصم لبق نم رطسسملا ططخملل اديسسجت
نمأاب عباسسلا يرسضحلا نمألل ةيئاسضقلا ةيطبسضلا تنكمت ،ةيئاسضقلا رماوأ’ا ذيفنت اذكو ،اهلاكسشأا

روسص ذيفنتل ثاحبأ’ا نم ديدعلا لحم ةنسس53 رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت نم ةنيطنسسق ةي’و
اهتداق يتلا يرحتلا و ثحبلا ةيلمع ىلإا دوعت ةيسضقلا تايثيح .سضبقلاب رمأاو ةيئاسضق ماكحأا

ناكم ديدحت نم تامولعملل دي˘ج˘لا لل˘غ˘ت˘سس’ا د˘ع˘ب تن˘ك˘م ي˘ت˘لا ع˘با˘سسلا ير˘سضح˘لا ن˘مأ’ا ر˘سصا˘ن˘ع
فيقوت نم نكم ناكملل ديجلا قيوطتلاو ةمكحملا ةطخلا ،فوسصلاوب يح لخدمب ينعملا دجاوت

لحم هنا نيبت هعم ةينو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا ةر˘سشا˘ب˘م˘ب ،ة˘ح˘ل˘سصم˘لا ر˘ق˘م ىلإا ه˘ل˘يو˘ح˘ت و ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه
ةلواحم ةمهت نع سضبقلاب رمأا ،يلاتلا وحنلا ىلع سضبقلاب رمأا و سسبحلاب ةيئاهن ماكحأا50 ذيفنت
ةروسص ،تاقيقحتلل عوسضخلاو فقوتلا ،راذنإ’او لاثتم’ا سضفر و ةيندملا ةيلوؤوسسملا نم تلفإ’ا

يئاهن رارق ةروسص ،ّسضي˘بأ’ا حل˘سسلا˘ب يد˘م˘ع˘لا حر˘ج˘لا و بر˘سضلا ة˘م˘ه˘ت ن˘ع سسب˘ح˘ل˘ل ي˘ئا˘ه˘ن م˘ك˘ح
تلفإ’ا ةلواحم ةمهت نع سسبحلل يئاهن مكح ةروسص ،ةسصخر نودب ةقايسسلا ةمهت نع سسبحلل
يئاهن مكح ةروسص ،ةيجولويبلا تاقيقحتلل عوسضخلا و لاثتم’ا سضفر و ةيندملا ةيلوؤوسسملا نم
و ركسس ةلاح يف ةدايقلا ةمهت نع سسبحلاب يئاهن مكح ةروسص ،ةنامأ’ا ةنايخ ةمهت نع سسبحلاب
عيمج يف ينعملا دسض ةينوناقلا تاءارجإ’ا نم ءا˘ه˘ت˘ن’ا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘لا˘ب رار˘سضأ’ا

.ةيلحملا ةباينلا مامأا هميدقت مت سضبقلاب رمأا اذك و سسبحلاب ةيئاهن ماكحأا روسص ذيفنت
زاكعوب لامج

 تاردخم اياسضق يف اسصخسش31 فيقوت مت اميف

 لجيجب تشسوشساتب لجر لتق هتلواحم دعب باشش فيقوت
ةلوهجم  بابسس’ا ىقبت اميف /ةبانع

ةبقلا داوب تارايس3 مطحت ةرجش
د˘جاو˘ت˘م˘لا ة˘ب˘ق˘لا داو ي˘ح˘ب تارا˘ي˘سس ىل˘ع ةر˘ج˘سش سســمأا لوأا حاـب˘سص تط˘ق˘سس
ثيح مـهب ررــسضلا قاحلإا ىلإا ىدأا اـمــم ةبانع ةيندمل ةيلامسشلا ةهجلاب
ر˘ئا˘سسخ يأا نود ة˘يدا˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ كلذ˘˘ب ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم ،م˘˘ه˘˘ن˘˘م ءازـجأا تمـطـح˘˘ت
يتلا ةيند˘م˘لا ة˘ياـم˘ح˘لا ح˘لا˘سصم تر˘ط˘خأا د˘قو اذ˘ه،ظ˘ح˘لا ن˘سسح˘ل ة˘ير˘سشب
ىقبتو  اذه،ةطرسشلا  حلاسصم ةــقـفر ناكملا نيع ىلإا روفلا ىلع تلقنت
 .ةلوهجم  ةثداحلا بابسسا

ب .زوزام



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

