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سسمأا ى˘˘˘لوأ’ا ةرازو˘˘˘لا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ىلع ايلك رجحلا عفر نع تبسسلا

رجحلا ليدعت مت اميف ،ةي’و91

ىر˘˘خأا ة˘˘˘ي’و92ـب ي˘ئز˘˘ج˘˘لا
ى˘لإا Ó˘ي˘ل ة˘ن˘ما˘ث˘لا ن˘م ح˘ب˘سصي˘˘ل
نا˘ي˘ب د˘كأاو .ا˘حا˘ب˘سص ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا نأا ى˘˘˘لوأ’ا ةارزو˘˘˘لا

يلكلا رجحلا عفرب ةينعملا91ـلا
،فودنيت ،تسسارنمت  نم لك يه
،ةماعنلا ،ةيادرغ ،ةديعسس ،يزيليا
،ةدكيكسس ،ةملاق ،ترايت ،سضيبلا

،ناسسملت ،ةسسبت ،مناغتسسم ،لجيج
يزيت ،فراطلا ،تنسشوميت نيع
اميف امأا.ةليمو ىلفدلا نيع ،وزو
ليدعت مت يتلا تاي’ولاب قلعتي
يف اهيف يحسصلا رجحلا تيقوت

ىلا ءاسسم ةنماثلا نم ةي’و92
ل˘ك ي˘ه˘˘ف ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘سسما˘˘خ˘˘لا
،سسار˘˘˘˘ها قو˘˘˘˘˘سس ،سسادر˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ب
مأا ،ركسسعم ،ةفلجلا ،تليسسمسسيت
،نازيلغ ،ةريوبلا ،ةنتاب ،يقاوبلا

،ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسم˘˘لا ،ة˘˘ل˘˘سشن˘˘خ ،ةر˘˘كسسب
،ةيدملا ،سسابعلب يديسس ،فلسشلا
،ةزابيت ،جيريرعوب جر˘ب ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا

،ةنيطنسسق ،رئازجلا ،راسشب ،ةلقرو
،ةياجب ،ة˘با˘ن˘ع ،ف˘ي˘ط˘سس ،نار˘هو
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك.داو˘˘˘˘لا ،طاو˘˘˘˘˘غ’ا ،راردا
ى˘لو’ا ةرازو˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ن˘˘م˘˘سضت
سصوسصخب ةماه ةديدج تاءارجا
عفر اهني˘ب ن˘م ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا

05) ةيئانثتسس’ا لطعلا تاءارجإا
يداسصتق’ا عاطقلا يف (ةئاملاب
طاسشنلا ةدوع عم.سصاخلاو ماعلا
،تاد˘ي˘سسل˘ل ة˘قÓ˘ح˘لا تÓ˘ح˘˘م˘˘ل
،ة˘يذ˘˘حأ’او سسبÓ˘˘م˘˘لا تÓ˘˘ح˘˘م
ت’اكو ،ةقايسسلا ميلعت سسرادم
ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ف تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا ءار˘˘˘˘˘ك
فانئتسسا ىلا ةفاسض’اب.تاي’ولا
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع ير˘˘سضح˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
ةدوع عم ياومارتلاو تÓفاحلا
تÓ˘˘ح˘˘مو م˘˘عا˘˘ط˘˘˘م˘˘˘لا طا˘˘˘سشن
نايب ناكو.ةفوسشكم˘لا «از˘ت˘ي˘ب˘لا»
نأا ركذ دق ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا ة˘سسا˘ئر˘ل
ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ءا˘سضعأا عا˘م˘ت˘جا

ةحئاج راسشت˘نا ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل
ة˘ح˘ي˘ب˘سص د˘ق˘ع˘نا يذ˘لا ا˘نورو˘˘ك
م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل سص˘˘ّسصخ يذ˘˘لاو سسمأا
ةطب˘تر˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
،دÓ˘ب˘ل˘ل ي˘ف ا˘نورو˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ب
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘برا˘ق˘م˘لا ة˘˘سشقا˘˘ن˘˘مو
جور˘خ˘لا ل˘جأا ن˘˘م ة˘˘حر˘˘ت˘˘ق˘˘م˘˘لا
ر˘ج˘ح˘لا ما˘ظ˘ن ن˘˘م ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
.ةي’و لك ةلاحل اعبت يحسصلا

يوجلا لإجملا حتف يف ثحبلا ليجأإت
علطم ىلإا ةيرحبلاو ةيربلا دودحلاو

مدإقلا ةيليوج

ثحبلا لجأات ه˘نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا را˘سشأاو
يوجلا لاجملا حتف ةيناكمإا يف
ىلإا ةير˘ح˘ب˘لاو ة˘ير˘ب˘لا دود˘ح˘لاو
رارق ردسصو.مداقلا رهسشلا علطم

يسضقي يسضاملا سسرام71 موي
عم ةيربلا دود˘ح˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ˘ب
ة˘ي˘نا˘كمإا ع˘م ةروا˘˘ج˘˘م˘˘لا لود˘˘لا
يف سصاخسشأ’ا لاق˘ت˘نا˘ب حا˘م˘سسلا
قيلعتلاو ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سس’ا ت’ا˘ح˘لا
ةيوج˘لا تÓ˘حر˘لا ل˘كل يرو˘ف˘لا
رئازجلا نم ةقلطنملا وأا ةمداقلا

عئاسضبلا لقن تارئاط مامأا ادع ام
ر˘˘فا˘˘سسم يأا ل˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ت ’ ي˘˘˘ت˘˘˘لا

قلغ خيراتلا سسفنب مت امك.اهعم
لقنلا قيلعتو ةيرح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘لا
ةلقانلا رخاوبلا ءانثتسساب يرحبلا
.علسسلاو عئاسضبلل

ةريدم تإحيرشصت دقتنت رئازجلا
عبإتلا إيقيرفإ’ يميلق’ا بتكملا

ةيلإعلا ةحشصلا ةمظنمل

ةيملعلا ةنجللا ءاسضعأا برغتسساو
ةحئاج راسشت˘نا ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل

بتكملا ةريدم حيرسصت انوروك
ةمظنمل عباتلا ايقيرفإ’ يميلقإ’ا
تبعÓت يذلا ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا
ةلاح نع ةيمويلا ا˘ه˘تا˘نا˘ي˘ب˘ب ه˘ي˘ف
ثي˘ح,ر˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف تا˘˘با˘˘سصإ’ا
ا˘ي˘ل˘ك ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تد˘˘ن˘˘ف
،ةيميلقإ’ا ةريد˘م˘لا تا˘جا˘ت˘ن˘ت˘سسا

ازوا˘˘ج˘˘ت ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م تر˘˘ب˘˘ت˘˘عاو
اعوفدم نوكي دقو ،اهتايحÓسصل
ةسضوفر˘م ة˘ي˘ئا˘ق˘ت˘نا تارا˘ب˘ت˘عا˘ب
هدكأا ام˘ب˘سسح ا˘نو˘م˘سضمو Ó˘كسش
.ةيروهمجلا ةسسائر نايب
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ديجملا دبع ،ةيروهمجلا سسيئر دكأا
سشي˘ج˘لا ة˘كرا˘سشم ة˘˘لأا˘˘سسم نأا ،نو˘˘ب˘˘ت
تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

يف ،ينطولا بارتلا جراخ ةيركسسع
نوكتسس ،بقترملا يروتسسدلا ليدعتلا
و ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا ة˘ل˘ظ˘م تح˘˘ت

اهنأا امك ،مÓسسلا ظفح تايلمع نمسض
ءاسضعأا يثلث ةقفاومب ةطبترم نوكتسس
يف نوبت سسيئرلا قرطت و .ناملربلا
نم ددع يلوؤوسسم عم يرودلا هئاقل

ةطقنلا ىلإا ،ةينطولا مÓعإ’ا لئاسسو

عور˘˘˘˘سشم˘˘˘˘لا ةدو˘˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ف ةدراو˘˘˘˘˘لا

حورطملا روتسسدلا ليدعتل يديهمتلا

ةكراسشمب ةلسصتملا و سشا˘ق˘ن˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ح

تايلمع يف يبعسشلا ينطولا سشيجلا

ىلع دكأا ثيح دودحلا جراخ ةيركسسع

و ةيطار˘ق˘م˘يد ة˘ف˘سصب م˘ت˘ي˘سس» كلذ نأا

اذه يف لاق و .«ناملربلا يثلث ةقفاومب

رو˘ت˘سسد ا˘˘ند˘˘ن˘˘ع نو˘˘كي˘˘سس» : دد˘˘سصلا

يف قح˘لا ا˘ن˘سشي˘ج˘لو فا˘ف˘سشو ح˘سضاو

ةيلودلا تائيهلا تارارق عم جامدن’ا

امك .«مÓسسلل ماهم سضوخ ةيميلقإ’او

سشي˘ج˘لا نأا˘ب ر˘ي˘كذ˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع سصر˘˘ح

تارم يف و هل قبسس يبعسشلا ينطولا

ةيجراخ تايلمع يف ةكراسشملا ةديدع

يف بورح يف و ةيممأ’ا ةيارلا تحت

ريغ ، كرتسشملا يبرعلا عافدلا راطإا

تايلمع يف ادبأا كراسشي نل و مل «هنا

نأا ىلإا راطإ’ا اذه يف تفل و .«ناودع

هذ˘ه لو˘ح راد سشا˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا

نأا و˘ه ه˘ن˘ع با˘غ ا˘م» ن˘كل ة˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا

يلثمم يثلث ةدارإاب ’إا جرخي ’ سشيجلا

و .«سسيئرلا نم رارقب سسيل و بعسشلا

نم نأا ى˘لإا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر را˘سشأا

فارطأا مه سشاقنلا اذه كيرحتب موقي

و ةيجراخ تاعازن يف ايلعف تلخدت»

انتد˘ي˘ق˘ع ر˘ي˘ي˘غ˘ت مو˘ي˘لا ا˘ن˘ي˘ل˘ع بي˘ع˘ت

انتفسسلف» لوقي فاسضأا و .«ةيركسسعلا

ه˘ي˘ل˘ع سصن˘ي ا˘م و «ر˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘ت ن˘˘ل و م˘˘ل

سصوسصخلا اذهب يديهمتلا عورسشملا

نم «ةيداعلا رومأ’ا ىلإا عوجر» وه

اذإا يبعسشلا ينطولا سشيجلا نأا قلطنم

ةيجراخ تايلمع يف كراسش نأا و ثدح

و نوناقلا ةيامح تحت» متيسس كلذ نإاف

ماهمب عÓطسض’ا لجأا نمو روتسسدلا

سصلخ امك .«رئازجلا نع اعافد ةيملسس

سضع˘ب ي˘ف و ه˘نأا ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لا ى˘˘لإا

نكل عافد نسسحأا موجهلا» دعي نايحأ’ا

موجه˘لا˘ب ار˘كذ˘م ،«ة˘ن˘ي˘ع˘م دود˘ح ي˘ف

لبق نيروتنقت ةد˘عا˘ق ى˘ل˘ع ي˘با˘هرإ’ا

ة˘˘ف˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا تنا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ،تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

ى˘ل˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا ع˘˘ن˘˘م˘˘ت ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م˘˘لا

ىلإا دعب اولسصي مل املاط نييباهرإ’ا

.دÓبلا دودح

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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هتسشقانم لÓخ تافارحنإ’ا ربتعي نوبت سسيئرلا
«فيسص ةباحسس»

ليدعت حرتقي يروتشسدلا شسلجملا
روتشسدلا عورششم داوم نم ةدإم201

سسيئر ىلإا تاحارتقاو تاظحÓم يروتسسدلا سسلجملا عفر

داوم نم ةدام201 ةغايسصلا ةداعإا وأا فذح سصخت ةيروهمجلا
سسلجم˘لا ن˘ل˘عأاو .رو˘ت˘سسد˘لا ة˘ق˘ي˘ثو˘ل يد˘ي˘ه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا
نمسضتت ةقيثو دادعإا ىلإا لسصوت هنأا نايب يف ,يروتسسدلا

ليدعتل يديه˘م˘ت˘لا عور˘سشم˘لا لو˘ح ه˘تا˘حار˘ت˘قاو ه˘تا˘ظ˘حÓ˘م
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ى˘لإا ا˘ه˘ع˘فرو رو˘ت˘سسد˘˘لا
نمسضتت يتلا ةقيثولا هذه نأا ردسصملا تاذ حسضوأاو .نوبت
تسسم ,روتسسدلا ليدعت لوح هتاحارتقاو سسلجملا تاظحÓم
ىلع ةقيثولا بيوبت ةداعإا حارتقاو ,ةجابيدلا نم تارقف عبسس»
ا˘م˘ب ثÓ˘ث˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ي˘ب نزاو˘ت˘لاو ل˘سصف˘لا زر˘ب˘ي و˘ح˘˘ن
لظ يف هسسيركت دوسشنملا يسسايسسلا ماظنلا ةعيبطو ىسشامتي
ىلع لمسشت امك .«يسسائر هبسشلا ماظنلا وهو ’أا ليدعتلا اذه
ةغايسصلا ةداعإا وأا فذحلا وأا ةفاسضإ’اب تاحارتقاو تاظحÓم»

بابسسأا سضرعب ةقفرم ,عورسشملا داوم نم ةدام201 سصخت
تاظحÓملا هذه غيلبت مت» هنأا افيسضم ,«حارتقا لكب سصاخ
هئاقل لÓخو .«ةيروهمجلا سسيئر ديسسلا ىلإا تاحارتق’او
ّنأا نو˘˘ب˘˘ت د˘˘كأا سسمأا لوأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو مÓ˘˘عا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘ب
لوح حوت˘ف˘م˘لا سشا˘ق˘ن˘لا لÓ˘خ تل˘سصح ي˘ت˘لا «تا˘فار˘ح˘ن’ا»
،«ةعقوتم» تناك ةمأ’ا تباوث سصوسصخب يروتسسدلا ليدعتلا

ءاسضعأا يف ةلماكلا هتقث اًددجم ،«فيسص ةباحسس» اهايإا اربتعم
ل˘يد˘ع˘ت˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘غا˘ي˘سصب ة˘ف˘ّل˘كم˘لا ءار˘˘ب˘˘خ˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
ريثأا يذلا لدجلا ىلا ةيروهمجلا سسيئر راسشأاو .يروتسسدلا
عورسشملا راطإا يف ةمأ’ا تباوثب ةقلعتملا طاقنلا سصوسصخب
ةنجل ءاسضعأا يف هتقث Óّجسسم ،روتسسدلا ليدعتل يديهمتلا
يفو ل˘يد˘ع˘ت˘لا اذ˘ه تا˘حر˘ت˘ق˘م ة˘غا˘ي˘سصب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ءار˘ب˘خ˘لا

لبقت ’» اًرومأا ّدعت يتلاو ةمأ’ا تباوثب مهكسسمتو مهتينطو
ة˘مأ’ا تباو˘ث ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ة˘لأا˘سسم ّنأا نو˘ب˘ت ر˘˘كذو .«كسشلا

اهيف لسصف» دÓبلل ىمسسأ’ا نوناقلل بقترملا ليدعتلا نمسض
سشاقنلل ةسصسصخملا ةدملا ديدمت ةلأاسسم لوحو ،«ةيادبلا ذنم
حسضوأا ،بق˘تر˘م˘لا يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘ت˘لا ه˘ن˘م˘سضت˘ي ا˘م لو˘ح
نم دÓبلا هتفرع ام ىلإا عجار رارقلا اذه ّنأا نوبت سسيئرلا
،هسضرف ّمت يذ˘لا ي˘ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لاو ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت
نم اًجرحم يسسفن تدجو» :نأاسشلا اذه يف لاقو .اهل يدسصتلل
تقولا يف ،راطإ’ا اذه يف تعسضو يتلا ةمانزرلا ىلع ظافحلا
،«انوروك سسوريف رطخ نم اًفوختم نطاوملا هيف ناك يذلا

ةطبترم ريغ عونلا اذه نم ةيريسصملا تارارقلا» ّنأا اًفيسضم
يف اًجمربم ناك» :نوبت دافأا ،قايسسلا اذه يف .«ددحم تقوب
ناوج رهسش ناملربلا ىلع ليدعتلا عورسشم سضرع ،رمأ’ا ةيادب
ترّيغت تايطعملا ّنأا ريغ ،اهدعب ءاتفتسس’ا ءارجإاو يراجلا
ّنأا فاسضأاو .«دÓبلا اهتفرع يتلا ةيحسصلا فورظلا ببسسب
غلب ،اهمÓتسسا ةيروهمجلا ةسسائر لسصاوت يتلا تاحرتقملا

غلبي عورسشملا سضرع يف ريخأاتلا لعج ام،0051 اهددع
رهسش

ً
قلعتي ةلسص يذ قايسس يف و .فاطملا ةياهن يف فسصنو ا

سسيئر ركذ ،رئازجلا هدمتعتسس يذلا يلبقتسسملا مكحلا ماظنب
ريغ ،«دÓبلا اهسشيعت يتلا ةبرجتلا ديلو رايتخ’ا» ةيروهمجلا
هبسش ماظ˘ن˘لا و˘ح˘ن ر˘ي˘سسي ي˘لا˘ح˘لا ه˘جو˘ت˘لا» ّنأا ى˘لإا را˘سشأا ه˘نأا
˘ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م جور˘خ˘لا و˘ه م˘هأ’ا ّنأا ا˘ًسضيأا ر˘كذو .«ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
سصخسش درفني نأا ليحتسسي» هنأا نم اًقÓطنا ،بلسصلا يسسائرلا

ريسشم ،«هئاوهأاو هجازمل اقفو اهرّيسسيو ةطلسسلاب دحاو
ً

هنأا ىلإا ا
ن˘م ر˘ي˘ث˘كلا ح˘ن˘م˘ب ،يرو˘ت˘سسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا ءار˘˘جإا ل˘˘ب˘˘ق ما˘˘ق
.لوأ’ا ريزولل تايحÓسصلا

S°∏«º.±

احابسص ةسسماخلا ىلإا ءاسسم ةنماثلا نم ةي’و92 يف يئزجلا يحسصلا رجحلا تيقوت ليدعت

ةي’و91 نع إيلك رجحلا عفر

دودحلا جراخ تايلمع يف هتكراسشم ةلأاسسم لوح لدجلل ادح عسضي نوبت

شسيئرلا نم رارقب شسيلو بعششلا يلثمم يثلث ةدارإإب ’إا جرخي ’ ششيجلا

ةليمو فراطلا لجيج ةدكيكسس ةملاق نع ايلك رجحلا عفر ^
00:5 ـلا ىلإا00:02 ـلا نم رجحلا اهيف نوكيسس فيطسس ةنيطنسسق سسارهأا قوسس ةبانع ^

سصاخلاو ماعلا يداسصتق’ا عاطقلا يف  ةيئانثتسس’ا لطعلا تاءارجإا عفر ^
ةيذحأ’او سسبÓملا تÓحمو تاديسسلل ةقÓحلا تÓحمل طاسشنلا ةدوع ^

تارايسسلا ءارك ت’اكوو ةقايسسلا ميلعت سسرادم طاسشن ةدوع ^
ياومارتلاو تÓفاحلا قيرط نع يرسضحلا لقنلا فانئتسسإا ^

ةفوسشكملا ازتيبلا تÓحمو معاطملا طاسشن ةدوع ^
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أذه نأأ ،ردصصملأ تأذ حصضوأأ و
ي˘صسا˘صسأأ ل˘كصشب دو˘ع˘ي عا˘ف˘˘ترلأ
بوبحلأ نم تأدرأولأ عافترأ ىلإأ

و ركصسلأ و هتاقتصشم و بيلحلأ و
امأأ .كÓهتصسÓل ةهجوملأ هكأوفلأ

تلتحاف ،ةيئأذغلأ علصسلأ تأدرأو
ةنصسلأ نم ةثÓثلأ رهصشألأ لÓخ
ةبصسنب ،ةثلاثلأ ة˘ب˘تر˘م˘لأ ة˘يرا˘ج˘لأ

ع˘ل˘صس د˘ع˘˘ب ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب32.12

84.92) ةيعا˘ن˘صصلأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لأ ف˘صصن و (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب

تغ˘˘ل˘˘ب و .ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب(72.12)
يتلأ قيقدلأ و ديمصسلأ و بوبحلأ

نم ةئاملاب23ر5 نم ديزأأ لثمت
ة˘˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ تأدرأو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘كه

لÓ˘خ رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م926ر05

0202 نم ىلوألأ ةثÓثلأ رهصشألأ

رلود نوي˘ل˘م416ر93 لبا˘ق˘م
ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لأ سسف˘˘ن لÓ˘˘خ

اعاف˘ترأ كلذ˘ب ة˘ل˘ج˘صسم،9102

تعف˘ترأ ا˘م˘ك .ة˘ئا˘م˘لا˘ب64.2ـب
ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ تا˘ير˘ت˘صشم ةرو˘تا˘˘ف
بي˘ل˘ح˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م ن˘م جرا˘˘خ˘˘لأ

رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م69.363 غ˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘ل

يأأ ،رلود نويلم51.933 لباقم

أذه ليجصست مت و .ةئاملاب23.7+
ن˘م تأدرأو˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ه˘جو˘ت˘لأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘يو˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘لأو ر˘˘˘˘كصسلأ

رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م75.081تغلب

رلود نو˘ي˘ل˘م20.861 ل˘با˘ق˘م

ه˘˘كأو˘˘ف˘˘لأو ،(ة˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب85.7+)

هكأوفلأ) كÓ˘ه˘ت˘صسÓ˘ل ة˘ه˘جو˘م˘لأ

تعفترأ يتلأ (ةفاجلأ و ةجزاطلأ

يأأ ةئا˘م˘لا˘ب5.45 براق˘ي ا˘م˘ب

ل˘با˘ق˘م رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م16.78

أذ˘˘ك و ،رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م17.65

ةفلتخملأ ةيئأذ˘غ˘لأ تأر˘ي˘صضح˘ت˘لأ

رلود نويلم03.18 تغلب يتلأ

رلود نو˘ي˘ل˘˘م93.37 لباقم

سسف˘ن لÓ˘خ (ة˘ئا˘م˘لا˘˘ب87.01+

موحل˘لأ تأدرأو تغ˘ل˘ب و .ةر˘ت˘ف˘لأ

17.55 ةد˘م˘ج˘م˘˘لأ وأأ ة˘˘جزا˘˘ط˘˘لأ

23.54 ل˘˘با˘˘ق˘˘م رلود نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

ا˘هرود˘ب ة˘ق˘ق˘ح˘م ،رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م

2.32 برا˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ب ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ترأ

ما˘قرأأ ر˘ي˘صشت ل˘با˘ق˘م˘لا˘ب .ة˘ئا˘م˘لا˘ب

تأدرأو يف عجأرت ىلإأ كرامجلأ

تاجتنملأ نم ىرخأأ تاعومجم

ة˘ن˘صس ن˘م لوألأ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ لÓ˘˘خ

نم اهصسفن ةرتفلاب ةنراقم0202

بصسح رمألأ قلعتي و9102. ةنصس

اياقب و تافلخمب هصسفن ردصصملأ

اهن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ تا˘عا˘ن˘صصلأ

ىرخأأ تافلخم و ايوصصلأ نيحط

نويلم011 تغلب يتلأ ,ة˘ب˘ل˘صص

621ر53 لبا˘ق˘م ي˘كير˘مأأ رلود

ا˘ع˘جأر˘ت ة˘ل˘ج˘صسم ،رلود نو˘ي˘ل˘˘م

كلذ˘ك و ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب31 يلأو˘ح˘ب

و نبلأ ةعومجمل ةبصسنلاب رمألأ

تغ˘ل˘ب ي˘ت˘˘لأ ل˘˘بأو˘˘ت˘˘لأ و يا˘˘صشلأ

ل˘با˘ق˘م رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م43.38

83.6˘-) رلود نو˘ي˘˘ل˘˘م20.98

تأدرأو تع˘˘جأر˘˘ت و .(ة˘˘ئا˘˘م˘˘˘لا˘˘˘ب

غلبتل ةئاملاب78.41 ـب رصضخلأ

79 لباقم رلود نويلم28ر85

ةبصسنلاب كلذك و ،رلود نويلم

نويلم07.95 غلب يذلأ غ˘ب˘ت˘ل˘ل

نويلم14.67 ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م رلود

امأأ .(ةئا˘م˘لا˘ب68.12-) رلود

اهتاقتصشم و ايوصصلأ تيز تأدرأو

ة˘عو˘م˘ج˘م ن˘˘م˘˘صض ة˘˘ف˘˘ن˘˘صصم˘˘لأ)

تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ،(ما˘خ˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لأ

12.3-) رلود نو˘ي˘ل˘م48.151

تفر˘˘˘˘ع ،ر˘˘˘˘خآأ بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م .(%

ةئزجتلا˘ب ع˘ي˘ب˘ل˘ل ة˘يودألأ تأدرأو

علصسلأ ةعومج˘م ي˘غ ة˘ف˘ن˘صصم˘لأ)

،(ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ ر˘ي˘غ ة˘ي˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صسلأ

،54.02 % ة˘ب˘صسن˘˘ب ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترأ

نويلم80.142 د˘ن˘ع ر˘ق˘ت˘صست˘ل

نويلم51.002 ل˘با˘˘ق˘˘م ،رلود

دأو˘˘˘م˘˘˘لأ تأدرأو تنا˘˘˘˘كو .رلود

9102 ي˘ف تل˘ج˘صس د˘ق ة˘ي˘ئأذ˘غ˘لأ

يأأ ،رلود نويلم105ب اعجأرت

رايلم70.8 غلبتل،6- % يلأوحب

رلود رايلم8ر75 لباقم ،رلود

ردجت .اهتقبصس يتلأ ةنصسلأ لÓخ

ةيروهمجلأ سسيئر نأأ ىلإأ ةراصشإلأ

ىصصوأأ دق ناك ،نوبت ديجملأ دبع

تاجتنملأ دأريتصسأ عنمب ةموكحلأ

ةلصصأوم ع˘م ،ا˘ي˘ل˘ح˘م ة˘ع˘ن˘صصم˘لأ

و تا˘˘صسصسؤو˘˘م˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع نا˘˘م˘˘صض

ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘˘صسألأ تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلأ

.نيكلهتصسملل
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ة˘ي˘بر˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل ي˘ف و˘صضع ا˘˘عد
ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘˘لا˘˘ب
ةيبرتلأ ريزو ، يوأرمع دوعصسم
ى˘لأ دو˘ع˘جأو د˘م˘ح˘م ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ
ذ˘ي˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘لوأأ ق˘˘ل˘˘ق ءا˘˘ه˘˘نأ

ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘لأ د˘˘يد˘˘ح˘˘تو
ي˘تدا˘ه˘صش ي˘ف ن˘ي˘ن˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
لاقو .ايرو˘لا˘كب˘لأو ط˘صسو˘ت˘م˘لأ

نأ ه˘˘ل ة˘˘ن˘˘يود˘˘ت ي˘˘ف يوأر˘˘م˘˘˘ع
نع أوربع ءا˘ي˘لوألأ ن˘م ر˘ي˘ث˘كلأ
نم ذأ ، مهئانبأأ ريصصمل مهقلق
ةيبرتلأ ةرأزو ءاقب لوبقملأ ريغ

نÓ˘عإلأ نود ة˘عا˘˘صسلأ د˘˘ح ى˘˘لإأ

ةذمÓ˘ت˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ة˘ب˘ت˘ع˘لأ ن˘ع

ط˘صسو˘ت˘م˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘تدا˘ه˘صش

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لا˘˘ف ، ا˘˘يرو˘˘لا˘˘˘كب˘˘˘لأو

ي˘ف ةذ˘تا˘صسأأ أو˘صسي˘ل م˘ه˘ئا˘ي˘˘لوأأو

وأأ تا˘ط˘صسو˘ت˘م˘لأو تا˘يو˘نا˘˘ث˘˘لأ

تاصسصسؤوملأ يف ةيرأدإأ تأراطإأ

ررقملأ دودح أوفرعيل ةيوبرتلأ

امك ، يناثلأ يثÓثلل يصسأردلأ

ةذتاصسأأ كانه نأاب ملعي عيمجلأ نأأ

نورخآأو ،سسوردلأ يف نومدقتم

، فورظلأ بصسح اهيف نورخأاتم

ةرأزولأ ىلع بجوتصسي ام أذهو

ر˘خآأ يأأ ، ة˘ب˘ت˘ع˘˘لأ ن˘˘ع نÓ˘˘عإلأ

ترخأات اهنأل ةدام لك يف سسرد

مهئايلوأأو ةبلطلأ تكرتو أريثك

ذيمÓتلاف ، رمألأ نم ةريح يف

ام˘ك، بع˘صص ي˘صسف˘ن ع˘صضو ي˘ف

نو˘فز˘ن˘˘ت˘˘صسي نو˘˘نو˘˘كي د˘˘ق ه˘˘نأأ

نأ بئان˘لأ لا˘قو .أرد˘ه م˘ه˘ت˘قا˘ط

ربم˘ت˘ب˘صس ر˘ه˘صش ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘نلأ

، ذيمÓتلل كابرإأ ةبتعلأ نÓعل

ءاصضقو ، مهب غلاب ررصض قاحلإأو

له ، م˘ه˘حو˘م˘طو م˘ه˘لا˘مآأ ى˘ل˘ع

عجأري أذيمل˘ت نأأ ل˘ق˘ع˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘ي

91 ع˘جأر˘˘ي ر˘˘خألأو ا˘˘صسرد21

نأأ افيصضم ؟ ةداملأ سسفنل اصسرد

داكت توأأ ره˘صش ي˘ف ة˘ع˘جأر˘م˘لأ

ءانبأل ةصصاخ ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم نو˘كت

رح˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن بو˘ن˘ج˘لأ تا˘يلو

ربمتبصس رهصش يف امأأ ، ديدصشلأ

بناجلاب هيف ما˘م˘ت˘هلأ نو˘كي˘صس

ة˘ع˘جأر˘م˘لأو ، ط˘˘ق˘˘ف ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لأ

لامكتصسأ نوكي دقو ، ةفيفخلأ

يناث˘لأ ي˘ثÓ˘ث˘لأ سسورد سضع˘ب˘ل

هنأل ، ذيمÓتلأ اهاقلتي مل يتلأ

يف نورخأاتم ذيمÓت كانه Óعف

سضع˘˘˘ب ي˘˘˘ف و دأو˘˘˘م˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب

. تاصسصسؤوملأ
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هنأأ سسمأأ ،رئأزجلأ ةيلو تفصشك
طاصشن فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ي˘ف عر˘صشي˘صس
ةيدر˘ف˘لأ ةر˘جألأ ةرا˘ي˘صسب ل˘ق˘ن˘لأ

0202 نأوج51 نينثإلأ دغ موي

ىوتصسم ىلع رصصتقي نأأ ىلع
ط˘ق˘ف ة˘ير˘صضح˘لأ تا˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لأ

ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يلو م˘ي˘ل˘قإأ ل˘خأد˘˘مو
ىهنأأو .هجراخ ىلإأ دتمي نأأ نود
،ةمصصاعلأ ر˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يلو ي˘لأو
ةفا˘ك م˘ل˘ع ى˘لإأ ،ة˘فر˘صش ف˘صسو˘ي
تا˘طا˘صشن با˘ح˘صصأأ ن˘ي˘ق˘ئا˘˘صسلأ
ةيدرفلأ ةرجألأ تأرايصسب لقنلأ

ي˘ف عر˘صشي˘صس ه˘˘نأأ ،م˘˘ه˘˘ن˘˘ئا˘˘بزو
نم ًءأدتبأ ،طاصشنلأ أذه فانئتصسأ

راصشأأو .نأوج51 نينثإلأ موي

ة˘مد˘خ˘لأ هذ˘˘ه نأأ ي˘˘لأو˘˘لأ نا˘˘ي˘˘ب

ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت

ط˘ق˘ف ة˘ير˘صضح˘لأ تا˘ط˘ي˘ح˘م˘˘لأ

نود ،رئأزجلأ ةيلو ميلقإأ لخأدو

أذه يفو .هجراخ ىلإأ دتمي نأأ

طاصشنب رمألأ قلعتي ذإأو ،نأاصشلأ

ل ىودعلل لقان نوكي نأأ نكمي

نأ بجأولأ نم هنإاف ،هب ناهتصسي

يدر˘ف˘لأ ل˘ق˘ن˘لأ ط˘م˘˘ن ع˘˘صضخ˘˘ي

لوكوتور˘ب ى˘لأ ةر˘جألأ ةرا˘ي˘صسب

ةياقولاب ل˘ي˘ف˘ك ،مرا˘صص ي˘ح˘صص

،91 ديفوك سسوريف ةروطخ نم

وأأ ق˘˘ئا˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ءأو˘˘˘صس

مزتل˘ي نأأ بج˘ي ه˘ي˘ل˘عو ،نو˘بز˘لأ

ةيحصصلأ طورصشلاب ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك

عصضوب رمألأ قلعتيو .ةيئاقولأو

يصسكيلب» ةدام نم يقأو جاجز
ق˘ئا˘صسلأ ن˘ي˘ب ل˘صضف˘˘ي ،«سسÓ˘˘غ
ة˘˘يلو نا˘˘ي˘˘ب دد˘˘صشو .نو˘˘بز˘˘لأو
ءأدترأ ةرورصض ىل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لأ
نم لكل ةبصسنلاب يقأولأ عانقلأ
ع˘˘صضو ع˘˘م ،نو˘˘بز˘˘لأو ق˘˘ئا˘˘صسلأ
فرصصت تحت رهطملأ لولحملأ
نكامألأ ددع ديدحت متو .نئابزلأ
عم ،لقن ةيلمع لكل دحأو نوبزب
دعقملاب نوبزلأ سسولج بوجو
نا˘ي˘ب مز˘لأأو .ةرا˘ي˘صسل˘ل ي˘ف˘ل˘خ˘لأ

دعاقم نوكت نأأ ،ةمصصاعلأ يلأو
ة˘ف˘ل˘غأا˘ب ةا˘ط˘غ˘م ةر˘جألأ ةرا˘ي˘صس
اهريهطت نيعتي امك ،ةيكيتصسÓب
امك .لقن ةيلمع لك دعب ايئاقلت
ةرايصسلأ فيظنت ىلأ نايبلأ اعد
ةفصصبو ايموي ره˘ط˘م لو˘ل˘ح˘م˘ب

فيظنتلأ ىلأ ةفاصضإلاب ،ةمظتنم

سسأأرلأ دناصسمل يرودلأ ميقعتلأو

بأو˘بأأ سضبا˘ق˘م أذ˘كو ،عأرذ˘لأو

Óصضف .ةره˘ط˘م دأو˘م˘ب ةرا˘ي˘صسلأ

ع˘صضخ˘˘ي نأأ ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي كلذ ن˘˘ع

ةيدرفلأ ةرجألأ تأرايصس وقئاصس

دكأأو .ةمظتنم ةيبط تاصصوحفل

مأرت˘حلأ ةرور˘صض ى˘ل˘ع ي˘لأو˘لأ

طور˘˘صشلأ ل˘˘م˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل مرا˘˘˘صصلأ

،ةروكذملأ ةيئا˘قو˘لأو ة˘ي˘ح˘صصلأ

هذ˘ه˘ل لا˘ث˘ت˘ملأ مد˘ع نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع

ف˘قو˘لأ ى˘لأ يدؤو˘ي˘صس د˘عأو˘˘ق˘˘لأ

قيبطت˘لأ ع˘م طا˘صشن˘ل˘ل يرو˘ف˘لأ

سصوصصنملأ تابوقعلل مراصصلأ

ن˘˘˘ي˘˘˘نأو˘˘˘ق˘˘˘لأ ق˘˘˘فو ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع

.اهب لومعملأ تاميظنتلأو
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رهششأا ةثÓث لÓخ

رلود رايلم39.1 ىطختت نييرئازجلا ءاذغ ةروتاف

نينحتمملا ةيشسفن ىلع اهنع نÓعإ’ا رخأات تاشساكعنإا نم رذح يوارمع

مايبلاو ايرولاكبلا ذيمÓتل ةبتعلا ديدحتل ةرازولا لخدتب بلاطم

ةمراشص ةيحشص طورشش قفو

دغلا نم ءدب اهطاضشن فنأاتضست ةمضصاعلاب ةرجألا تارايضس

هحÓشصإ’ دوهجلا لشصاوتت اميف

لجيجب تايدلب ةدع نع هايملا عاطقنإا
 مرقعلا دضسب رجلا ةانقب بطع ببضسب

ةيناكصسلأ تاعمجتلأ نم ربتعم دع هاجتاب هايملأ خصض فقوت
،ريهاطلأ تايدلبب ةدجأوتملأ كلت أديدحتو لجيج ةيلو بونج
با˘صصأأ يذ˘لأ بط˘ع˘لأ بب˘صسب كلذو ة˘˘ن˘˘صسكا˘˘ت ى˘˘ت˘˘حو ، سسوا˘˘ق
تايدلب ةدع دّوزي يذلأ مرقعلأ دصس ىوتصسم ىلع رجلأ ةخصضم
هايملل ةيرئأزجلأ حلاصصم تنلعأأو . بورصشلأ هايملاب ةيلولأ نم
نم تأرصشعلأ  هاجتاب هايملأ خصض ةيلمع فقوت نع سسمأأ لجيجب
تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘نا˘كصسلأ تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لأ
رجلأ ةانق باصصأأ يذلأ ئجافملأ بطعلأ ببصسب كلذو ةروكذملأ

،  هل رقم سسواق ةيدلب نم ذختي يذلأ مرقعلأ دصس ىوتصسم ىلع
اهنأوعأأ نأاب اهل يحيصضوت  نايب يف ةروكذملأ ةيريدملأ تدكأأو
يف اهيراجم ىلأ رومألأ ةداعأو للخلأ أذه حÓصصأ ىلع نوفكعي
وحن بورصشلأ هايملأ خصض ةيلمع فانئتصسأ مث نمو تقو عرصسأأ
اقÓطنأ هايملاب دوزتت تناك يتلأ ةينكصسلأ تاعمجتلأو تايدلبلأ

هايم ةمزأأ يف ديدجلأ بطعلأ أذه ببصستو . ابيرق مرقعلأ دصس نم
ةطوبرملأ ةينكصسلأ تاعمجتلأو قطانملأ ىوتصسم ىلع ةقناخ
ىلوألأ ةرملأ تصسيل اهنأأو اصصوصصخ سسواق ةيدلبب مرقعلأ دصسب
بصسح ةمجانلأ تاعاطقنإلأو باطعألأ هذه لثم اهيف ثدحت يتلأ
هايملأ خصض ةيلمع يف لمعتصسملأ داتعلأ مدق نع نيصصتخملأ
ةرم لك يف ببصستي تاب يذلأ رمألأ ةنايصصلأ فعصض نع كيهان
ةرركتملأ تاعاطقنإلأ لÓخ نم ناكصسلل ةريبك لكاصشم يف
نم تÓيولأ ةدباكم ىلع مهرابجأ مث نمو مهتايفنح نع هايملل
بلطلأ دأدزي يتلأ ةيويحلأ ةداملأ هذه نم مهتجاح نامصض لجأأ

نيريثكلأ ةمزÓم لظ يف اصصوصصخ فيصصلأ لصصف لÓخ اهيلع
نم كلذ ن˘ع بتر˘ت˘يا˘م ل˘كب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب م˘ه˘تو˘ي˘ب˘ل
أذكو لصسُغلل هجوملأ اهيقصشب  هايملأ ىلع بلطلأ يف فعاصضت
. برصشلل حلاصصلأ
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لÓخ ،ر’ود رايلم39.1 ،رئازجلا يف ةيئاذغلا تاجتنملا داريتشسا ةروتاف غولب ةيرئازجلا كرامجلل ةماعلا ةيريدملا تفششك
6.0+) ايبشسن ارارقتشسا ةلجشسم ،ةيشضاملا ةنشسلا نم ةرتفلا سسفن لÓخ ر’ود رايلم29.1 لباقم،0202 ةنشس نم لوأ’ا يثÓثلا

 .ةيراجلا ةنشسلا نم نيلوأ’ا نيرهششلا لÓخ05.3%ـب تعجارت نأا دعب (ةئاملاب

:دري ملعم ديضشر ةمألا سسلجم وضضع
«مÓضسلاو ةيحتلا دعب مرتحملا ديضسلا»

ةعاصس رخآأ مكتديرج ربع ردصص00/50/8102 خيراتب هنأأ ثيح
،ةملاق ةيلو نع ةمألأ سسلجم وصضع هيف مهتملأ : هنأونع لاقم
ةينوناق ريغ ةقيرطب يحÓف داتع بيرهت ةيصضق يف قيقحت حتف
دأوملل اقبط ،ةمرتحملأ مكتدايصس ىلإأ هجوتن اننأأ ثيح سسنوت نم

يف خرؤوملأ21-50 مقر يوصضعلأ نوناقلأ نم اهيلي امو001

نمصضتملأ،2102 ةنصس رياني21 قفأوملأ3341 ماع رفصص81
رو˘صشن˘م˘لأ ر˘ب˘خ˘لأ بيذ˘كت كلذ˘ب ن˘ي˘صسم˘ت˘ل˘م ،مÓ˘˘عإلأ نو˘˘نا˘˘ق
لا˘جآلأ ي˘ف كلذ ةد˘ير˘ج˘لأ ن˘ع لوألأ لوؤو˘صسم˘˘لأ م˘˘كرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
فرصشتأأ هيلعو.ةحفصصلأ سسفن يفو انوناق اهيلع سصوصصنملأ
لاقملأ بحاصص نأأ ثيح: يلي امب لاقملأ هنمصضت ام ىلع درلاب
يرحتب مزلم هنأأو ،هرصشن لبق ربخلأ نم دكأاتلاب مزلم هتايرحت يف
ام ةدصشبو بذكأأ يننإاف درلأ أذه لÓخ نمو ،نأديملأ يف ةقيقحلأ

هلÓخ يعدي يتلأ رأرجلأ ةيصضق سصخي ام يف لاقملأ يف ءاج
ريغ ةقيرط˘ب ير˘ئأز˘ج˘لأ بأر˘ت˘لأ ى˘لإأ ل˘خد ه˘نأأ لا˘ق˘م˘لأ بحا˘صص
بابصشلأ دحأل عبات وه رأرجلأ نأأ دكؤوأأ ثيحصسنوت نم ةيعرصش
ديصسلأ ىلإأ هعيبب هرودب ماق يذلأ ر.ع.ق وعدملأ ةصسبت ةيلو نم
لو بيرق نم ل هب انل ةقÓع لو فولخم نيع ةيدلب نم غ.ع.ق
اهنأاصش يف لاق يتلأو داصصحلأ تلآأ سصخي اميفو ديعب نم
ريغ ةقيرطب سسنوت نم ةبرهمو ةقورصسم اهنأأ لاقملأ بحاصص
دوعي داصصحلأ تلآأ نأأ ةطقنلأ هذه يف دكؤوأأ يننإاف ةيعرصش

نم اهئأرصشب يئانبأأ ماق39/29/19 تأونصس ىلإأ اهعينصصت خيرات
نم هورتصشأ مهرودب نيذلأ نييرئأزج نينطأوم دنع نمو رئأزجلأ
نأأو يقأوبلأ مأأ ةيلو سسانو ريب نم طبصضلابو ةيرئأزجلأ قوصسلأ

يف اهلÓغتصسأو اهئأرصشب يئانبأأ ماق ثيح ،ةحيحصص اهقئاثو لك
ىقبيو ،دج نع ابأأ اهوثرو يتلأ ةنهملأ هذه ،نيحÓفك مهلمع
يه ربتعت يتلأ ةيصضقلأ حلاصصملأ ىلإأ ريخألأو لوألأ رأرقلأ
هأرت سصخصش يأأ ىلإأ ماهتإلأ هيجوتل نوناق ةلوخملأ ةديحولأ

سصوصصخبو هتنأدإأ تابثأ ةياغ ىلإأ ءيرب مهتملأ ىقبيو ،بنذم
يننإاف ةباصصع سسأأر ىلع روتانيصس نأاب لاقملأ بحاصص ءاعدأ
ديرت يذلأ لطابلأ ءاعدلأ أذه سصخي ام يف سصخصش يأأ ىدحتأأ

اهل ده˘صشي ي˘ت˘لأ ي˘ت˘ع˘م˘صس ه˘يو˘صشت فأر˘طألأ سضع˘ب ه˘لÓ˘خ ن˘م
يتاكلتممب يتاحيرصصت ىلإأ عجريلف دكأاتلأ ديري نملو ،عيمجلأ

دكؤوأأ ينأأو4002/0102 ةمألأ سسلجمب ةيباختنلأ يتدهع ءانثأأ
نأأ ،ةيقأدصصم يف كصش ةرذ هيدل نم لكلو لاقملأ بحاصصل
مامأأ ةيلوؤوصسملأ لمحتل دعتصسم انأأو هليلد مدقيو ةلأدعلل مدقتي
قيبطت لÓخ نم ،ةريبك هيف انتقث ىقبت يذلأ ءاصضقلأ مامأأو هللأ
.عيمجلأ قوف ىقبي يذلأ نوناقلأ

درــلا قـــح
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ةيامح ى˘ل˘ع ا˘هر˘ه˘شس را˘طإإ ي˘ف
حلاشصم ،هتاكلتمم و نطإوملإ
يف ةلثمم ةنيطنشسق ةيلو نمأإ
ةرئإد نمأل ةيئاشضقلإ ةيطبشضلإ

ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع
ةحلشصملل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لإ قر˘ف˘لإ
ةي˘ئا˘شضق˘لإ ة˘طر˘ششل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لإ
ي˘فو .ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘يلو ن˘مأا˘ب

ن˘م تن˘كم˘ت ة˘ي˘عو˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

حوإر˘ت˘ت صصخ˘شش31 ف˘ي˘قو˘ت

ةنشس72 و91 نيب مهرامعإ
نيو˘كت ة˘ي˘شضق ي˘ف م˘ه˘طرو˘ت˘ل

دإدعإلإ صضرغب رإرششأإ ة˘ي˘ع˘م˘ج

دشض حنج و تايانج باكترل
تا˘˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لإ و صصا˘˘خ˘˘ششألإ
نود ءاشضيب ةحلشسأإ لامعتشساب
طشسو بعرلإ ثب ،يعرشش رربم
نمأإÓلإ نم وج قلخ و ناكشسلإ

و يونعملإ ءإدتعلإ لÓخ نم
، صصا˘خ˘ششألإ ى˘ل˘˘ع يد˘˘شسج˘˘لإ
˘ما˘ع˘لإ ق˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ةر˘˘جا˘˘ششم˘˘لإ
فنعلإ لام˘عأإ لدا˘ب˘ت˘ل ة˘يدؤو˘م˘لإ
ةزايح ،ةفنشصم ءاشضيب ةحلشسأاب
تاجاجز و يرحب ديشص حÓشس
و اهدإدعإإ و ،(فوتولوم) ةقراح
ى˘˘ل˘˘ع ءإد˘˘ت˘˘عÓ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت
،تا˘كل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘لإ و صصا˘˘خ˘˘ششألإ

و ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لإ تإر˘ثؤو˘م˘لإ ةزا˘˘ي˘˘ح

ريغ ةقيرطب ةينلديشصلإ دإوملإ
ة˘ي˘شضق˘لإ تا˘ي˘ث˘ي˘ح ،ة˘عور˘˘ششم
فاقيإإ تبقع تايرحت ىلإإ دوعت
را˘ج˘شش ي˘ف إو˘طرو˘ت صصا˘خ˘ششأإ

يلع ةديدجلإ ةنيدملاب يعامج
ةحلشسألإ مإد˘خ˘ت˘شسا˘ب ،ي˘ل˘ج˘ن˘م
لو˘˘شصو˘˘لإ م˘˘ت˘˘ي˘˘ل ،ءا˘˘˘شضي˘˘˘ب˘˘˘لإ
مايقلل دإدعإلإ نع تامو˘ل˘ع˘م˘ل
مإدختشساب ريبك يعامج راجششب
و ،(فوتولوم) ةقراح تاجاجز
د˘يد˘ح˘ت م˘ت ثا˘ح˘بألإ ق˘ي˘م˘ع˘ت˘ب
ط˘ط˘خ دإد˘عإإ د˘ع˘ب و م˘ه˘تا˘يو˘ه
تاي˘نا˘كمإلإ ر˘ي˘خ˘شست˘ب ة˘ي˘ن˘ه˘م
عم قيشسنتلاب ةيرششبلإ و ةيداملإ
فاقيإإ ىلع لم˘ع˘لإ م˘ت ،ة˘با˘ي˘ن˘لإ

و ةيلاع ةيفإر˘ت˘حا˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ

ةحلشسألإ نم ربتعم ددع زجح

،فويشس و يشصع نم ءاشضيبلإ

و ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب صصو˘˘˘˘˘غ حÓ˘˘˘˘˘شس

،(فو˘تو˘لو˘م) ة˘قرا˘ح تا˘جا˘جز

ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘شست˘˘ل ةد˘˘ع˘˘م تنا˘˘ك

نمأإ ر˘ق˘م˘ل إو˘لو˘ح˘ي˘ل ،ءإد˘ت˘علإ

تل˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘˘شسإ ن˘˘˘˘يأإ ةر˘˘˘˘ئإد˘˘˘˘لإ

،مهد˘شض ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لإ تإءإر˘جإلإ

ةيئإزج تإءإرجإإ فلم زاجنإإ دعب

ةباينلإ مامإ نيينعملإ ميدقت مت

قفإوملإ مويلإ ةحيبشص ةيلحملإ

0202. نإوج11 ـل
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ح˘˘ن˘˘ج˘˘لإ ة˘˘م˘˘كح˘˘˘م ترد˘˘˘شصأإ
ةلششنخ ةيلوب صسياقب ةيئإدتبلإ

يشضقي مكح لوألإ صسمأإ ءاشسم

تإونشس3 ةبوقع طي˘ل˘شست˘ب
ةنيزخ نيمأإ قح يف ةذفان نجشس
و صسياق ةرئإدب تايدلبلإ نيب ام
صضيوع˘ت˘ب ا˘شضيأإ ه˘ي˘ل˘ع م˘كح˘لإ

01 غلبمب ةيمو˘م˘ع˘لإ ة˘ن˘يز˘خ˘لإ
صسفنل صضيوعت و ميتنشس رييÓم

نع نويلم001 غلبمب ةئيهلإ

05 ـب ةيلام ةمإرغ و رإرشضألإ
نع هتنإدإإ تتبث نأإ دعب ، نويلم
، ةيمومع لإومأإ صسÓتخإ ةمهت
دق صسياق ةمكحم ةباين تناكو

تإونشس01 ةبوقع تشسم˘ت˘لإ
دجإوتملإ مهتملإ قح يف نجشس
.ةنشس نم رثكأإ ذنم صسبحلإ نهر
نإاف ةعاشس رخآإ ردشصم بشسحو

01 نم ديزأإ صسÓتخإ ةحيشضف
ةيمومعلإ ةنيزخ˘لإ ن˘م ر˘ي˘يÓ˘م
نيب ا˘م ة˘ن˘يز˘خ ا˘ه˘تد˘ه˘شش ي˘ت˘لإ

ةلششنخب صسياق ةرئإدب تايدلبلإ
تامولعم ىلإإ اهليشصافت دوعت ،

ةيششتفملإ حلاشصم ىلإإ تدرو
ةرإزو نإويدو ةي˘لا˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لإ
ثيح ، ةطرافلإ ةنشسلإ ةيلاملإ
صشيتف˘ت ة˘ن˘ج˘ل ةرإزو˘لإ تد˘فوأإ

ةرئإد ةنيزخ ىلإإ كإذنآإ قيقحتو
و ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإ لÓ˘˘خو ، صسيا˘˘ق
ةنيزخلإ تاباشسح يف قيقدتلإ

، ةر˘ي˘خألإ تإو˘˘ن˘˘شس3 لÓخ
نع ة˘يرإزو˘لإ ة˘ن˘ج˘ل˘لإ تف˘ششك
تردقو ةنيزخلاب ةيلام تإرغث
صضر˘ع˘ت يذ˘لإ غ˘ل˘ب˘م˘˘لإ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
ـب ةرت˘ف˘لإ كل˘ت ي˘ف صسÓ˘ت˘خÓ˘ل

مت ثيح ، ميتنشس نويلم007
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لإ و ةرإزو˘˘˘لإ غÓ˘˘˘بإإ
قيقحتلإ جئاتنب ةنيزخلل ةماعلإ

ةريخألإ تإونشس3 صسم يذلإ
م˘ه˘ت˘لإ تت˘ب˘ث نأإ د˘ع˘بو ، ط˘˘ق˘˘ف
يذلإ ةنيزخلإ نيمأل ةهجوملإ
و˘شضع بشصن˘˘م ا˘˘شضيأإ ل˘˘غ˘˘ششي
ي˘ئلو˘لإ ي˘ب˘ع˘ششلإ صسل˘ج˘م˘لا˘˘ب
ةرإزولإ تماق ، ةلششنخ ةيلول

اهديدمت و تاقيقحتلإ عيشسوتب

مت نيأإ ، ةريخألإ تإونشس01 ـل
ة˘ل˘م˘ج˘لا˘˘ب ح˘˘ئا˘˘شضف فا˘˘ششت˘˘كإ
ةيمومع لإومأإ صسÓتخاب قلعتت
ةيلاملإ غلابملإ ةميق تردق و

01 يلإوحب اهيلع ىلو˘ت˘شسم˘لإ

ةريخألإ تإونشس01 يف رييÓم
ي˘ف ة˘ل˘ث˘م˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لإ ةرإزو .
ة˘ن˘يز˘خ˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لإ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لإ
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نإ د˘˘ع˘˘ب و ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لإ
ىو˘كشش تكر˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لإ

ةباينلإ ىدل ةنيزخلإ نيمأإ دشض
ترمأإ اهرودب يتلإ ، ةيمومعلإ

يف قي˘ق˘ح˘ت˘لا˘ب ن˘مألإ ح˘لا˘شصم
قيقحتلإ ءاهتنإ دعبو ، ىوكششلإ
و تإر˘غ˘ث˘لإ ف˘˘ششك و ي˘˘ن˘˘مألإ

ةلاحإإ مت ، صسÓتخلإ مرج دوجو
اهرودب يتلإ ةباينلإ ىلع فلملإ
قيقحت˘لإ ي˘شضا˘ق ى˘ل˘ع ه˘ت˘لا˘حأإ
ر˘ي˘خألإ إذ˘ه ، صسيا˘ق ة˘م˘كح˘م˘ب
ةنيزخلإ نيمأإ عإديإاب رمأإ ردشصأإ
نم ةنشس يلإوح دعب و صسبحلإ
ءإربخ نييعت ىرج ، تاقيقحتلإ

و فلملإ ةنيا˘ع˘م˘ل ة˘ي˘لا˘م˘لإ ي˘ف

، رئا˘شسخ˘لإ و رإر˘شضألإ د˘يد˘ح˘ت

دشض نيتربخلإ ةجيتن تناك دقو

نأإ ىلإإ تشصلخ و ةنيزخلإ نيمأإ

غلبم قوفي صسلت˘خ˘م˘لإ غ˘ل˘ب˘م˘لإ

ةلاحإإ مت نيأإ ، ميتنشس رييÓم01

ةم˘كح˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘شضق˘لإ ف˘ل˘م

ترج يتلإ ةمكا˘ح˘م˘ل˘ل ح˘ن˘ج˘لإ

عو˘ب˘شسألإ ة˘يا˘ه˘ن ي˘ف ا˘هرإو˘˘طأإ

ثيح ، صسياق ةمكحمب يشضاملإ

˘ما˘ع˘لإ ق˘ح˘˘لإ ل˘˘ث˘˘م˘˘م صسم˘˘ت˘˘لإ

تإونشس01 ةبو˘ق˘ع ط˘ي˘ل˘شست

، مهتملإ قح يف ةذفان نجشس

لثمم و عافدلإ تاعفإرم دعبو

ةئيه تقطن ، ةيمومعلإ ةنيزخلإ

ةنإدإاب يشضقي مكحب ةمكحملإ

3 ة˘بو˘ق˘ع˘ب ة˘ن˘يز˘خ˘لإ ن˘˘ي˘˘مأإ

ةمهت نع ةذفان نجشس تإونشس

و ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع لإو˘˘مأإ صسÓ˘˘ت˘˘خإإ

ةي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ن˘يز˘خ˘لإ صضيو˘ع˘ت

نويلم001 و رييÓم01 غلبمب
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عباشسلإ  هماع يف باشش بيشصأإ
ةروطخ˘لإ ة˘غ˘لا˘ب حور˘ج˘ب ر˘ششع
ئ˘طا˘ششلإ ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع كلذو
قرشش رانق˘لإ ة˘يد˘ل˘ب˘ل يز˘كر˘م˘لإ

تابرشضل هيقلت دعب لجيج ةيلو
لبق نم صضيبأإ حÓشس ةطشسإوب
إوذلا˘م نا˘˘عر˘˘شس ن˘˘ي˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ة˘˘˘يإور˘˘˘لإ بشسحو . رإر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
دق ناك ةيحشضلإ ناف ةلوإدتملإ
نم ه˘ي˘ل˘ع ءإد˘ت˘عإلإ ل˘ب˘ق ل˘خد˘ت
يني˘شسم˘خ˘لإ هد˘لإو ةر˘شص˘ُن  ل˘جأإ
ع˘˘م كا˘˘ب˘˘ت˘˘ششإ ي˘˘ف ل˘˘خد يذ˘˘˘لإ

ن˘يذ˘لإ نا˘ب˘ششلإ ن˘م ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ح˘ي˘ب˘ق مÓ˘كب نو˘ظ˘ق˘ل˘ت˘ي إو˘نا˘ك
ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ءا˘ي˘ح˘˘ل˘˘ل صشدا˘˘خو
إذه صضف مت˘ي˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لإ ه˘لز˘ن˘م
صصا˘خ˘ششأإ ل˘خد˘˘ت د˘˘ع˘˘ب عإز˘˘ن˘˘لإ
إورشصأإ نيدتعملإ نأإ ريغ نيرخآإ

با˘ششلإ ن˘م ن˘م ما˘ق˘ت˘نإلإ ى˘ل˘˘ع

ثيح هدلإو ةدناشسمل لخدت يذلإ
يزكرملإ ئطاششلإ مامأإ هودشصرت
ءإدتعإلاب إوموقيل رانقلإ ةيدلبل

نيهجوم لجنم ةط˘شسإو˘ب ه˘ي˘ل˘ع
رهظلإ ىوتشسم ىلع تابرشض هل
ر˘ئا˘غ حر˘ج ي˘ف ا˘هإد˘حإ تب˘ب˘شست
ةلا˘ح ي˘ف ل˘ق˘ن يذ˘لإ ة˘ي˘ح˘شضل˘ل

بودجم ىفششتشسم ىلإ ةريطخ
لخدأإ ثي˘ح ر˘ي˘ها˘ط˘لا˘ب د˘ي˘ع˘شسلإ
حلاشصم تحتفو ، صشاعنإلإ مشسق
ثداحلإ إذه يف اقيقحت  نمألإ
ه˘تا˘شسبÓ˘م صضع˘ب تلإزل يذ˘لإ

ف˘ي˘قو˘ت ل˘مأإ ى˘ل˘˘ع ة˘˘لو˘˘ه˘˘ج˘˘م
ةلاح يف إولإزل نيذلإ نيدتعملإ
تمد˘ق ىر˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م . رإر˘˘ف
ءا˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لإ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م
تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع ن˘م تإرد˘ح˘ن˘م˘لإ
نمألإ حلاشصمل يواكشش لجيجب
إرخؤوم نهشضرعت دعب ةشصتخملإ
ربع لا˘ي˘ت˘حإو بشصن تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
» يعا˘م˘ت˘جإلإ ل˘شصإو˘ت˘لإ ع˘قو˘م

» رداشصم بشسحو ، «كوبشسياف
نمدق تاينعملإ ناف «ةعاشس رخآإ
ة˘ي˘ن˘مألإ ح˘˘لا˘˘شصم˘˘ل˘˘ل يوا˘˘كشش
ةيلم˘ع˘ل ن˘ه˘شضر˘ع˘ت صصو˘شصخ˘ب
نم ءاشسن ثÓث لبق نم بشصن

نهناهتمإ نيعدي ةيلولإ جراخ
» ر˘ب˘ع صسبÓ˘م˘لإ ع˘ي˘ب ة˘ف˘ي˘ظو˘ل
انرداشصم بشسحو ، «ثينرثنألإ
نمدقت يئÓلإ ءاشسنلإ ناف امئإد
عو˘شضو˘م˘لإ إذ˘ه ي˘˘ف يوا˘˘كششب
ة˘ي˘ح˘شض ن˘ع˘قو ن˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ند˘˘كأإأإ
ي˘ئÓ˘لإ تا˘ي˘م˘هو˘لإ تإر˘جا˘ت˘ل˘˘ل
عفدب اياحشضلإ عانقإ يف نحجن

01 وحن ىلإ تلشصو ةيلام غلابم
ةدحإولإ ةديشسلل  ميتنشس نييÓم
ةيئاشسن صسبÓ˘م ن˘ه˘ع˘ي˘ب ل˘با˘ق˘م
ىلع ايكرت ةلود نم ةدروتشسم
لقن ةيلمع تاعئابلإ ىلوتت نأإ
ن˘ع تاّ̆ير˘ت˘ششم˘لإ ى˘لإ ة˘ع˘ل˘شسلإ

مغرو ، ةشصاخ تإرايشس قيرط
بولطملإ غلبملل تانوبزلإ عفد

ةعلشسلإ نـأإ ريغ رهششأإ ةدع ذنمو
تاعئابلإ نأإ لب نهيلإ لشصت مل
ةراجتلل نهفإرتحإ نيعّدي يئÓلإ
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإلإ
نيفتخإ ةي˘عا˘م˘ت˘جإلإ ط˘ئا˘شسو˘لإ
رمألإ نهفتإوه قلغب نمقو امامت
ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘شضب ع˘˘˘˘˘فد يذ˘˘˘˘˘لإ
لج˘ي˘ج ة˘يلو ن˘م تإرد˘ح˘ن˘م˘لإ
تا˘ه˘ج˘ل˘ل ىو˘كشش م˘يد˘ق˘˘ت ى˘˘لإ
اياحشض ددع نأإو ا˘م˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘مألإ
لجشس دق ةينور˘ت˘كلإلإ ةرا˘ج˘ت˘لإ
ل˘ج˘ي˘ج ة˘يلو˘ب إر˘ي˘ب˘ك ا˘عا˘ف˘ترإ
ر˘ه˘ششألإو ع˘ي˘با˘شسألإ ي˘ف ا˘م˘ي˘شس
تÓ˘ح˘م˘˘لإ ق˘˘ل˘˘غ ع˘˘م ةر˘˘ي˘˘خألإ
انوروك صسوريف ببشسب ةيراجتلإ

ءا˘ن˘ت˘قإ ى˘لإ ن˘ير˘ي˘ث˘كلإ ءو˘˘ج˘˘لو
م˘ه˘تا˘ي˘جا˘ح صضع˘بو م˘ه˘˘شسبÓ˘˘م
وهو ثينر˘ث˘نألإ ر˘ب˘ع ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لإ

ني˘لا˘ت˘ح˘م˘لإ صضع˘ب ه˘ي˘ف د˘جوا˘م
نم ريثكلاب عاق˘يإÓ˘ل م˘ه˘ت˘شصر˘ف
. ءلؤوه

نويلم001 و رييÓم01 غلبمب ةنيزخلا سضيوعت و نجصس تاونصس3 ـب نيدأا

شسياقب ةنيزخلأ نيمأأ شسÓتخإأ ةحيشضف ليشصافت فششكت ةعاشس رخآأ
ةلششنخ ةيلوب ةيمومعلأ ةنيزخلأ نم رييÓم01 غلبمل

ءاصضيبلا ةحلصسألا و فوتولوملاب تاراجصش ثودح عنمل يقابتصسإا لمع يف

يلجنم يلع ـب ةيعامج تأراجشش يف أوطروت ةنيطنشسقب شصاخششأأ ةدع فاقيإأ

«كوبصسيافلا» ربع بصصنلل نهصضرعت ببصسب نمأÓل يواكصشب ءاصسن ةدع تمدقت اميف

 لجيجب رانقلاب ششاعنإلأ هنولخديو لجنمب اباشش نوبرشضي نولوهجم

  اذه انموي ىلإا2102 ذنم ةلصشنخ ةيلول يئلولا يبعصشلا سسلجملاب وصضع اصضيأا لغصشي مهتملا ةنيزخلا نيمأا ^

نيتلصصفنم نيتيلمع لÓخ
ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دارفأل

ةدحو0064 نم ديزأأ زجح
ةملاقب ةيلوحكلأ تابورششملأ نم

ىلع ةشصخر نودب ةيلوحكلإ تابورششملإ عيب ةرهاظ ةحفاكم راطإإ يف
اهلقنو ،ةملاقب ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ ميلقإإ ىوتشسم
كردلل ةيميلقإلإ ةعومجملإ دإرفأإ نكمت ،تاقرطلإ ربع صصيخرت نودب

نم ةدحو6364 نم ديزأإ زجح نم نيتلشصفنم نيتيلمع لÓخ ينطولإ

30 امهيف طروت ،ماجحألإو عإونألإ ةفلتخم ةيلوحكلإ تابورششملإ

ىلع إءانب كلذو ،ةنشس53و92 نيب ام مهرامعأإ حوإرتت صصاخششأإ
.ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةربتعم تايمك ريرمت اهدافم تامولعم
ينطولإ كردلل ةيميلقإلإ ةقرفلإ دإرفأإ نكمت ثيح ، مت ىلوألإ ةيلمعلإ

كلذو ،ةيلوحكلإ تابورششملإ نم ةدحو064 زجح نم افشصلإ زاجمب
تابورششملاب ةل˘م˘ح˘م ة˘ن˘حا˘شش دو˘جو ا˘هدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م ى˘ل˘ع إءا˘ن˘ب
مت ثيح ،هيف هبتششملاب عاقيإÓل ةمكحم ةطخ عشضو مت نيأإ ،ةيلوحكلإ
ينطولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع صصخشش اهنتم ىلع ةنحاششلإ فيقوت

ةيرق لخدمب طبشضلاب صسإرهأإ قوشسو ةبانع ةيلو نيب طبرلإ61 مقر
تابورششملإ نم ةيمك ىلع اهلخإدب رثع اهششيتفت دعب ،نيميمحت نيع
ة˘قر˘ف˘لإ دإر˘فأإ ج˘لا˘ع قا˘ي˘شسلإ صسف˘ن ي˘ف.هÓ˘عأإ ةرو˘كذ˘م˘لإ ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ
ةزايح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘شضق ةرإز˘خ˘ل˘ب ي˘ن˘طو˘لإ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلإ

تابورششملإ نم ةدحو6714 زجح مت اهلÓخ نم ةيلوحك تابورششم
نم ةربتعم ةيمك لقن اهدافم تامولعم ىلع إءانب كلذو ةيلوحكلإ
ةحاطإÓل ةمكحم ةطخ عشضو مت اهرثإإ ىلع ،ةيلوحكلإ تابورششملإ
ىلع ناشصخشش اهنتم ىلع ةب˘كر˘م ف˘ي˘قو˘ت م˘ت ن˘يأإ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششم˘لا˘ب

ةيلو هتإردشس ةيدلب نيب طبإرلإ08 مقر ينطولإ قيرطلإ ىوتشسم
،ةرإزخلإ ةيدلبل يبونجلإ لخدملاب طبشضلاب ةملاق ةيلو صسإره قوشس
تابورششملإ ةيمك ىلع اهلخإدب رثع اهششيتفتو اهقئاثو ةبقإرم دعب
امهيف هبتششملإ فيقوتو ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل ،هÓ˘عأإ ةرو˘كذ˘م˘لإ ة˘ي˘لو˘ح˘كلإ

تاهجلإ مامأإ امهيف هبتششملإ ميدقت دعب.ةقرفلإ رقم ىلإإ امهدايتقإو
YõGdójø.∫.صسبحلإ امهعإديإإ مت ةشصتخملإ ةيئاشضقلإ

مايأا ثÓثل ترمتصسإا هنع ثحبلا ةيلمع

 لقلأ ءانيم رعق يف باشش ةافو
ةدكيكشسب ةشضماغ فورظ يف

فشصنلإ و ةعباشسلإ يلإوح  لقلاب ةيندملإ ةيامحلإ نإوعأإ صسمأإ لششتنإ

تناك امدعب، ةنشس91 رمعلإ نم غلابلإ ر .دولوم باششلإ ةثج ءاشسم

ىلإ ةثجلإ لقن مت إروف و،لقلإ ةنيدم ءانيمب رتم7 قمع ىلع ةقلاع
بيبطلإ ىلع اهشضرعل إديهمت لقلإ ىفششتشسمب ثثجلإ ظفح ةحلشصم
ذنم ىفتخإ باششلإ نأإ ملعلإ عم،ةقيقحلإ ةافولإ بابشسأإ ديدحتل يعرششلإ

يف ةدعاشسملإ لجأإ نم تÓئاعلإ ةدئاف يف اثحب هتلئاع ترششن و مايأإ3
اهرثكأإ هبايغ ببشس لوح ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘شضر˘ف تجإر و،ه˘ي˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لإ
ةطششانلإ ةيعرششلإ ريغ ةرجهلإ تÓحر ىدحإ يف هتكراششم إراششتنإ
اهتهج نم؛لقلإ ءانيم رعقب ةقلاع هتثج  دوجو حشضتي نأإ لبق ةقطنملاب
ءافتخإ تاشسبÓم و فورظ ديدحتل اقيقحت ةينمألإ تاهجلإ تحتف
M«ÉI HƒOjæÉQ.اتيم هيلع روثعلإ و باششلإ

ةدكيكصس

 قيرطلأ نوقلغي ششحولأ دأو يح ناكشس
قلغب ةدكيكشس ةيدلبب  عقإولإ صشحولإ دإو يح ناكشس صسمأإ راهن ماق
نم مهجاجتحإ نع ريبعتلل ،ينكشسلإ عمجتلإ ىلإ يدؤوملإ قيرطلإ
نأإ و قبشس يتلإ مهبلاطمل ةباجتشسلإ يف ةيلحملإ تاطلشسلإ  صسعاقت
مهبلاطم نيب نم و، ةباجتشسلإ ىقلت نأإ نود  إرإركت و إرإرم اهوعفر
ءاتشش ةيئام كرب و رفحل لوحتي يذلإ ئرتهملإ قيرطلل رابتعلإ ةداعإ

لطعت يف هببشست ببشسب لكاششم ردشصم حبشصأإ هنأإ امك افيشص رابغ و
ةيمنتلإ صصقنو بورششلإ هايملل لئاهلإ برشستلإ ىلإ ةفاشضإ، مهتابكرم
بناج ىلإ  ةلماك تإونشس صسمخ نم رثكأإ يلإوح ذنم اهنم نيمورحملإ

تاطلشسلإ روشضحب ناكشسلإ بلاط و يحشصلإ فرشصلإ تاكبشش بايغ
لاح يف ديعشصتلا˘ب إودد˘ه و م˘ه˘تلا˘غ˘ششنإ ى˘لإ عا˘م˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لإ
عقي يحلإ نوك ةدكيكشس ةنيدم بلق هوشش يذلإ لطامتلإ رإرمتشسإ
و مزÓلإ مامتهلاب ىظحيل هل عفششي مل إذه نكل ةيلولإ ةمشصاعب
 M«ÉI HƒOjæÉQ.هينطاق طيحم نيشسحت و هنيشسحت ةلواحم

ةدكيكصس

 لقلاب راجشش لÓخ باشش نعط
ن˘ي˘ب فو˘ي˘شسلإو ءا˘شضي˘ب˘لإ ة˘ح˘ل˘شسألا˘ب را˘ج˘شش لوألإ صسمأإ ة˘ل˘ي˘˘ل ع˘˘قو
لقلإ ةنيدم طشسو دومحم  مياشصخلوب يح يف بابششلإ نم ةعومجم

82  رمعلإ نم غلابلإ ب.يمإر باششلل  بلقلإ يف ةنعطب  ىهتنإ، لقلاب
روطن رداقلإ دبع ىفششتشسم  ىلإ ةعرشسلإ حانج ىلع لوح دق و، ةنشس
و ةطرششلإ تلخدت اميف،ةلجعتشسم ةيحإرج ةيلمعل عشضخأإ نيإ لقلاب
و؛ اقيقحت حتفت نأإ لبق صصاخششألإ نم ةعومجم ىلع صضبقلإ تقلأإ
ةيعامجلإ تإراجششلإ ةريتو ديإزت ةعاشس رخآإ ةديرجل تامولعم تركذ
ةرا˘ج˘ت˘ل بي˘هر˘لإ را˘ششت˘نلإ بب˘شسب ل˘ق˘لإ ي˘ف ءا˘شضي˘ب˘˘لإ ة˘˘ح˘˘ل˘˘شسألا˘˘ب
 M«ÉI HƒOjæÉQ.ةشسولهملإ بوبحلإ و تإردخملإ
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ءابطأ’ا نم ددع سسمأا لوأا مظن
ة˘ف˘قو ن˘يد˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا

ت’ا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سس’ا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم
اوعفر »اني˘سس ن˘با» ى˘ف˘سشت˘سسم˘ب

مهتلاحإاب ةددنم تاتف’ اهلÓخ
تايحسضتلا م˘غر ة˘لا˘ط˘ب˘لا .ل˘ع
اود˘كأا ثي˘ح ،ا˘ه˘ب او˘˘ما˘˘ق ي˘˘ت˘˘لا
اهدعو ةيسصولا تاهجلا فÓخإا

ى˘ل˘ع در˘لا سصو˘سصخ˘˘ب م˘˘ه˘˘ع˘˘م
ةيوسست يف لث˘م˘ت˘م˘لا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م
نوجتحملا دكأا ثيح ،مهتيعسضو
او˘ل˘سصتا م˘ه˘نأا »ة˘˘عا˘˘سس ر˘˘خآا» ـل
ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا˘˘ب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس
يئافسشت˘سس’ا ز˘كر˘م˘لا ىو˘ت˘سسم
ر˘يد˘م˘لا ةرو˘سص ي˘ف ي˘ع˘ما˘˘ج˘˘لا
ةيرسشب˘لا دراو˘م˘لا ر˘يد˘مو ما˘ع˘لا
بقارملا سضفر مهل ادكأا نيذللا
ةيلاملا بسصانملا ى˘ل˘ع ي˘لا˘م˘لا
دعولا مغر كلذو مهب ةسصاخلا
ىلإا نيتف’ ،بادتن’اب يباتكلا
سسيئر ىلإا اهدعب اوهجوت مهنأا
ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م و ي˘لاو˘لا ناو˘يد
ةرازو ة˘ل˘سسار˘م˘ب م˘هد˘عو يذ˘˘لا
˘مو˘˘ي م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع در˘˘لاو ة˘˘ح˘˘سصلا
ريدم نأا ريغ يسضاملا سسيمخلا
يف مهيلع درلا سضفر ةحسصلا

دح ىلع ج˘ج˘ح˘تو د˘عو˘م˘لا اذ˘ه
عم عامت˘جا˘ب ه˘طا˘ب˘ترا˘ب م˘ه˘لو˘ق
ةينقت قيرط نع ةحسصلا ةرازو
تقو˘لا ي˘ف ،ي˘ئر˘˘م˘˘لا لا˘˘سصت’ا
ةماعلا ةيريدملا مهل تلاق يذلا
نأا˘ب ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
ريدم نأاو مهيلع درت مل ةرازولا
ىوتسسم ىلع ةيرسشبلا دراوملا

لاسصت’ا لÓخ ىفن ةريخأ’ا هذه
ام وهو ةيسضقلا هذهب مهملع هب
،م˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘مد˘˘سص ل˘˘كسش
ر˘خآا» ـل نو˘ج˘ت˘ح˘م˘لا لا˘˘ق ثي˘˘ح

ةرتف لÓخ اودنج مهنأاب »ةعاسس
ع˘م او˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘تو ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو
مهنمو سسوريفلا اذهب عيباسصم
يحسصلا رجحلا يف اوعسضو نم
مهنع يلخ˘ت˘لا م˘ت ا˘هد˘ع˘ب ن˘كلو
دكأا ةيروهمجلا سسيئر نأا مغر
ـل را˘ب˘ت˘˘ع’ا در ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
لÓ˘خ ن˘˘م »سضي˘˘بأ’ا سشي˘˘ج˘˘لا»
ىلع ةيروهم˘ج˘لا سسي˘ئر ل˘خد˘ت

اسسنرف نأاب اولاق امك ،مهلوق دح

يف ،بسصنم0051 مهل تحتف
ةرازو ه˘˘ي˘˘˘ف »تدر˘˘˘ط‘‘ تقو˘˘˘لا

ىلع ماع بيبط006 ةحسصلا

مهنم03) ينطو˘لا ىو˘ت˘سسم˘لا
ىلع نولاحيسس ثيح ،(ةبانع يف
يلاحلا رهسشلا ةياهن عم ةلاطبلا

ثيح ،مهدوقع ءاهتنا خيرات وهو

ةدملا ددحملا دقعلا نايرسس أادب

ةدمل ديدجتل ةلباق ةدحاو ةنسسب

نم حتافلا يف طقف دحاو ماع

حسضوأاو8102 ةيليوج ر˘ه˘سش

م˘ه˘نأا˘ب »ة˘عا˘سس ر˘خآا» ـل ءا˘ب˘˘طأ’ا

نم نسسحأا ةل˘ما˘ع˘م نو˘ق˘ح˘ت˘سسي

امو اذه ،ةيسصولا تاهجلا لبق

ةرازو نأا ه˘ي˘˘لإا ةرا˘˘سشإ’ا رد˘˘ج˘˘ت

ة˘˘ن˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق تل˘˘سسار ة˘˘ح˘˘˘سصلا

ناوج11 خ˘يرا˘ت˘ب اد˘˘يد˘˘ح˘˘تو

زكارملل نوماعلا ءاردملا9102

ءاردمو ةيعماجلا ةيئا˘ف˘سشت˘سس’ا

تا˘˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘ع

ة˘سصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’ا

ة˘ي˘مو˘م˘˘ع تا˘˘سسسسؤو˘˘م ءارد˘˘مو

في˘ظو˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإا

لاسسرإا ىلع ءانب كلذو ماع006

خرؤوملا242 مقر لوأ’ا ريزولا

قلعتملا9102 ليرفأا80 يف

نيدقاعت˘م˘لا ن˘ي˘ما˘ع˘لا ءا˘ب˘طأ’ا˘ب

اقيبطت مه˘ف˘ي˘ظو˘ت ق˘ب˘سس ن˘يذ˘لا

لوأ’ا ريزولا ةلسسارم ىوتحمل

يام60 يف ةخرؤوملا763 مقر

نأا مغ˘ل˘بأا نأا ي˘ن˘فر˘سشي»8102

ىد˘بأا د˘ق لوأ’ا ر˘يزو˘˘لا د˘˘ي˘˘سسلا

سصي˘خر˘ت ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ه˘ت˘ق˘فاو˘˘م

رسشابملا في˘ظو˘ت˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا

نأا ة˘ط˘˘ير˘˘سش ،ءا˘˘ب˘˘طأ’ا ء’ؤو˘˘ه˘˘ل

طاسشن يف ةمئاد ةفسصب اونيعي

ةلسسارملا يهو »ت’اج˘ع˘ت˘سس’ا

عقاولا سضرأا ىلع قبطت مل يتلا

.ةلماك ةنسس رورم دعب

يرئازجلا قرصشلا ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

6G’CMó  41LƒG¿ 0202Gd©óO0106نييبانعلا ءاضضف
www.akhersaa-dz.com

رابتعإلا درب اوبلاطو هدعو فÓخإاب ةحصصلا ريدم اومهتا

 بارسضإا يف نولخدي نودقاعتملا نوماعلا ءابطألا
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يف ةبانع ةي’ول لمعلا ةيسشتفم تلخدت
«سسا˘ي˘مو˘سس» ة˘سسسسؤو˘˘م ماد˘˘قإا ة˘˘ي˘˘سضق
ىلع ةبانع ةي’وب ةيعانسصلا ةنايسصلل

ة˘ج˘ح˘ب كلذو Ó˘˘ما˘˘ع021 حيرسست
مدع ةجيتن ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ن˘م ا˘ه˘تا˘نا˘ع˘م
ةسسسسؤوم نم اهتاقحتسسم ىلع اهلوسصح
اهئاكرسش نم اهر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا «لا˘ي˘تر˘ف»
نم دد˘ع ا˘ه˘ل مد˘ق˘ت ثي˘ح ،ن˘ي˘ي˘سسي˘ئر˘لا
م˘ه˘تدا˘عإا ل˘مأا ى˘ل˘ع ىو˘كسشب لا˘م˘˘ع˘˘لا
نيذلا لامعلا نم ددع لسصاوت .لمعلل
ةسسسسؤوم فرط نم ارخؤوم مهحيرسست مت
دعب كاذو «ةعاسس رخآا» عم «سسايموسس»
ةيسشتفم ىوتسسم ىلع ىوكسش مهعاديإا
مهتيسضق يف ل˘خد˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا

نم مهلمع بسصانمل مهتداعإا ةلواحمو
ةيسصولا تاه˘ج˘لا ع˘ن˘ي˘ل˘سصاو˘ت˘لا لÓ˘خ
ثي˘ح ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا ةرادإا ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘عو
م˘ه˘ل تد˘كأا ة˘ي˘سشت˘ف˘˘م˘˘لا نأا او˘˘ح˘˘سضوأا
ةيسضقلا لقنو نأاسشلا اذه يف لخدتلا
ناويد سسيئر نأاو اسصوسصخ ،يلاو ىلإا
مهلاغسشن’ عمتسساو مهلب˘ق˘ت˘سسا ي˘لاو˘لا

تاءار˘جإا ن˘م مز˘ل˘ي ا˘˘م ذا˘˘خ˘˘تا˘˘ب د˘˘عوو
يذ قايسس يف ،مهتيعسضول لح داجيإ’

ةسسسسؤوملا ةرادإا نأا لامعلا حسضوا ،ةلسص
لباقم لمعل˘ل ةدو˘ع˘لا م˘ه˘ي˘ل˘ع تحر˘ت˘قا

وهو ةئاملا˘ب05 ـب مه˘تر˘جأا سضي˘ف˘خ˘ت
نع اوربع امك ،هوسضفر يذلا سضرعلا
هاج˘ت ة˘با˘ق˘ن˘لا تم˘سص ن˘م م˘ه˘بار˘غ˘ت˘سسا
رهسشلا ةياهن عم تأادب يتلا مهتيسضق
ةسسسسؤوم ةرادإا تما˘ق ا˘مد˘ن˘ع ي˘سضا˘م˘لا

Ó (021ماع561 حيرسستب «سسايموسس»

اودج˘ي˘ل (نار˘هو ي˘ف54و ة˘با˘ن˘ع ي˘ف
ةلاطب يف اهاحسضو ةليل نيب مهسسفنأا
رار˘ق˘لا ة˘موا˘ق˘م ن˘م او˘ن˘كم˘ت˘˘ي نأا نود
مهنأا رابتعاب ة˘سسسسؤو˘م˘لا ه˘تذ˘خ˘تا يذ˘لا
،ايرهسش ددجت دوقع راطإا يف نولمعي

نأا نوحرسسملا لامعلا نم ددع دكأا ثيح
هذ˘ه را˘طإا ي˘ف ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘ي˘ف د˘حاو ل˘قأا
ا˘˘مأا ،تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘ب˘˘سس ذ˘˘ن˘˘˘م دو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
مهل ه˘ت˘مد˘ق يذ˘لا ر˘ير˘ب˘ت˘لا سصو˘سصخ˘ب
تججحت اهنأاب او˘ح˘سضوأا˘ف ،ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ةيلا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘ت مد˘ع˘ب
د˘ع˘ب كلذو م˘هرو˘جأا ل˘م˘ح˘ت˘ل ة˘ي˘فا˘˘كلا
ةريبكلا ةي˘لا˘م˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم˘لا بب˘سسب
«لا˘ي˘تر˘ف» ة˘سسسسؤو˘م ا˘ه˘ع˘فد˘ت م˘ل ي˘ت˘˘لا
يتلاو ةدمسسأ’ا ةعانسص يف ةسصتخملا
ةسسسسؤومل ءاكرسشلا مهأا نيب نم ربتعت

تركذف ةسسسسؤوملا ةباقن امأا ،«لايترف»
نأاب «ةعاسس رخآا» ـل قباسس حيرسصت يف
قلغ ىلإا فد˘ه˘ي ج˘ه˘ن˘م˘م ل˘م˘ع» كا˘ن˘ه
نع ايفسسعت لامعلا حيرسستو تاسشرولا

اهدافم ةسسسسؤوم ريغ رابخأا رسشن قيرط
ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ةردا˘ق ر˘ي˘غ ة˘سسسسؤو˘م˘لا نأا
اذه نأا ملعلا عم لامعلا روجأا ديدسست
،تا˘سشرو˘لا لا˘م˘ع ط˘ق˘ف سصخ رار˘˘ق˘˘لا

ءا˘ف˘خ˘لا ي˘ف كا˘ح˘ت ةر˘ي˘ث˘ك رو˘مأا كا˘ن˘˘ه
تاطاسشنلا فقو اهعيمج اهنم فدهلاو
ييباق˘ن د˘حأا لو˘ق˘ي ،«لا˘م˘ع˘لا ح˘ير˘سستو
همؤوا˘سشت ا˘سضيأا ىد˘بأا يذ˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘لا

ثي˘ح ،ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘ف ع˘˘سضو˘˘لا ن˘˘م
نأاو ر˘ي˘خ˘˘لا˘˘ب ر˘˘سشب˘˘ي ’» ه˘˘نأا˘˘ب ح˘˘سضوأا
«لاوز˘لا ى˘لإا ا˘ه˘ق˘ير˘ط ي˘ف ة˘سسسسؤو˘م˘˘لا
نأا ىلإا اسضيأا راسشأا يذلا ردسصملا لوقي
ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘ن˘˘˘جأ’ا كير˘˘˘سشلا

يزيلجنإ’ا «بورق دوو» يف لثمتملاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ذ˘ن˘م ي˘ن˘ب ا˘م ل˘˘ك م˘˘ط˘˘ح»
ىلع «عيمجلا تا˘ي˘ح˘سضت˘بو تاو˘ن˘سسلا

تمظن ةباقنلا نأاو اسصوسصخ ،هلوق دح
ةيجاجتحا ةفقو يسضاملا سسرام رهسش
يف فوقولل ةبانع ةيدلب سسوبيسس يحب
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ة˘˘لوا˘˘ح˘˘م هو˘˘م˘˘سسأا ا˘˘م ه˘˘جو

008 نم رثكأا فظوت يتلا ةسسسسؤوملا

مهنم002 يلاوح) نطولا ربع لماع
يبنجأ’ا كيرسشلا لبق نم (ةبانع ةي’وب

55 «لاد˘ي˘م˘سسأا» ع˘م˘ج˘م ه˘عا˘˘ب يذ˘˘لا

«سسايموسس» عرف يف همهسسأا نم ةئاملاب

عمجملا ظفتحي˘ل،7002 ة˘ن˘˘سس كلذو

نم ة˘ئا˘م˘لا˘ب54 ة˘ب˘سسن˘ب ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا
نيب نم ددع اهتقو اوعفر ثيح ،مهسسأ’ا
دوو ةيجيتارتسسإا» رارغ ىلع تاراعسشلا
،«ةسسسسؤوملا قلغ ىلإا يدؤوتسس بورق
قلغب ددهت يبنجأ’ا كيرسشلا تارارق»

،«لماع008 حير˘سستو ة˘سسسسؤو˘م˘لا
ذاقنإ’ نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ل˘خد˘ت˘ب بلا˘ط˘ن»
نيأا» ،«سسايموسس بورق دوو ةسسسسؤوم
؟تاطل˘سسلا ي˘ه ن˘يأا» ،«؟لاد˘ي˘م˘سسأا ي˘ه
ةباقنلا تلاق ثيح ،«قيقحت حتفب بلاطن
د˘ن˘ع م˘هد˘عو ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’ا كير˘˘سشلا نأا˘˘ب
ت’آا ءارسشو ةينيوكت تارودب همودق
ثدحي مل كلذ نأا ىلإا نيتف’ ،ةديدج
اسساسسأا طبترملا ةسسسسؤوملا ريسصم نأاو
وأا بو˘ن˘ج˘˘لا ي˘˘ف ءاو˘˘سس ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا˘˘ب
دعب كلذو كحملا ىلع حبسصأا لامسشلا

ة˘سسسسؤو˘م˘لا ة˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘ل رداو˘˘ب رو˘˘ه˘˘ظ
لامعلل اق˘فوو ،ةر˘سشا˘ب˘م ر˘ي˘غ ة˘ق˘ير˘ط˘ب

نإاف مهعم انلسصاوت نيذلا تاراطإ’او
ةسسسسؤوملا ةيفسصتل ىلوأ’ا تارسشؤوملا
تلواح امدنع نيتنسس يلاوح لبق تأادب
ةجحب ةبانع يف تاسشرولا قلغ ةرادإ’ا
د˘ح ى˘ل˘ع– ةر˘ي˘خأ’ا هذ˘ه ل˘ي˘خاد˘م ة˘ل˘˘ق
ثد˘ح˘ي م˘ل ر˘مأ’ا اذ˘ه نأا ر˘ي˘غ –م˘ه˘لو˘ق
ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘ع˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘ح’ا بب˘˘سسب
– ةرادإ’ا مهئجافت نأا لبق ،اهتقو تذفن

يف لوخدلا نع فقوتلا رارقب –مهبسسح
رفوت مدع ةجحب عيراسشملا تاسصقانم
ة˘ي˘لا˘م˘لا ة˘لو˘ي˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
حسضاو رسشؤوم هوربتعا ام وهو ةمزÓلا
يتلا ةسسسسؤوملا قلغ وحن ةرادإ’ا هجوتل
اهئاكرسش نيب نم «لايترف» ةكرسش ربتعت
ةرادإا تررق دقف كلذ مغرو نييسساسسأ’ا
اددجم اهعم لماعتلا مدع «سسايموسس»
عفدت مل ةروكذملا ةكرسشلا نأا ةجحب
عسضيسس ام وهو ةيلاملا مهتاقحتسسم مهل

،كحملا ىلع لماع051 يلاوح ريسصم
هذ˘ه˘ل ةرادإ’ا تار˘ير˘ب˘ت سصو˘سصخ˘ب ا˘مأا
نأاب نوجتحملا حسضوأا دقف ،تارارقلا

ل˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ةرادإ’ا سسل˘˘ج˘˘م سسي˘˘ئر
مهل ميدقت سضفر ةيناطيربلا ةيسسنجلا
.تارارقلا هذه لوح تاباجإا

مهروجأا ضضيفخت لباقم مهتداعإل ضضرع نع نوثدحتي لامعلا

Óماع021 ـل «سسايموسس» حيرسست ةيسضق يف لخدتت لمعلا ةيسشتفم

ريدم در مدع ببصسب كلذو بارصضإا يف لوخدلا ةبانع ةيلوب يعماجلا يئافصشتصسلا زكرملا عم نيدقاعتملا نيماعلا ءابطألا ررق
.يراجلا رهصشلا ةياهن عم مهدوقع يهتنت يذلا تقولا يف ،مهدعو امك مهبلاطم ىلع ةحصصلا

ةينعملا حلاصصملا لخدتب اوبلاط

 دايز نب قراط ناكسس
ةرذقلا هايملل برسست نم نوكتسشي

ةيدلبلا نم لك حلاسصم ينوبلا ةيدلبب دايز نب قراط يح ناكسس دسسان
يحلاب ءادوسسلا طاقنلا ىدحإا ةجلاعمل لخدتلا لجأا نم ريهطتلا ناويدو
يف لجسسملا عافتر’ا عم ةسصاه مهل يقيقح سسوباك ىلا تلوحت يتلاو
سسومانلا ةرثكو ةهيركلا حئاورلا ثاعبنإا نم داز ام ةرارحلا تاجرد
هايملل برسست كانه ناف نينطاوملا ء’ؤوه بسسحو .سضوعابلاو تارسشحلاو
حلاسصملل ةريثكلا تÓسسارملاو تاءادنلا مغرو عيباسسأا ةدعل دوعب ةرذقلا
عسضو نم ةقطنملا سصيلخت و ةيسسيئرلا ةعولابلا رهج لجأا نم ةينعملا
ةرورسض ىلع اوددسشو . اهلاح ىلع لازت ’ نامقل راد نأا ’إا يثراك يئيب
هذه ىلع ءاسضقلا ةبسسانملا لاغسشأ’اب مايقلل عقوملل حلاسصملا كلت ةنياعم
دح ىلع ريغسصلاو ريبكلا ىلع ارطخ لكسشت تتاب يتلا ءادوسسلا ةطقنلا
تابرسستلا نم ديدعلا يسصحت ينوبلا ةيدلب نأا ركذلاب ريدجلاو .مهريبعت
ناكسس نم ديدعلا ’إا اهنم سضعبلا ةجلاعم مغرو ةرذقلا هايملل ةيئاملا
كرخت بلطتي يدلا رمأ’ا اهديازت نم نوكتسشي سصوسصخلاب زكرم ينوبلا
ايدافت فيسصلا لسصف لولح عم نحنو ةسصاخ اهتجلاعم لجأا نم عيرسس
.هايملا قيرط نع ةلقنتملا سصارمأ’ا روهظل
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 ةئيهت عيراسشم قÓطنإا
ينوبلاب نكسسم44 و841 يح

نبغلا عفر لجأا نم ةئيهت تايلمع ينوبلا ةيدلبب لظلا قطانم دهسشتسس
يح رارغ ىلع ءايحا ةدعب تاسشرو بيسصنت مت ثيح، نينطاوملا ىلع

يح نيب طبارلا قيرطلا عورسشم قÓطإا و ةرسضخوب يحب نكسسم841

ةدع ديسسجت راظتنا يف ،ةنيزوزلاب نكسسم44 يفيرلا يحلا و نكسسم65
نيرمأ’ا وناع نيذلا نينطاوملا ىلع نبغلا عفر لجأا نم ىرخأا عيراسشم
 .ةيمومعلا ةران’ا بايغ نع كيهان تاقرطلا ءارتهاو ةئيهتلا بايغ ببسسب
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قرؤوي ءاملاو ةئيهتلا بايغ

 ةسسابسسبلاب نكسسم005 يح ناكسس
ةيدلب ةسسابسسبلا يحب يراجيإا يعامتجإا نكسسم005 يح ونطاوم دسشان

يتلا ةيرزملا ةيعسضولل لح داجياو لخدتلا ةبانع ةي’و يلاو ةدرابلا نيع
يناعت يتلا ةريثكلا سصئاقنلا ببسسب، ةنسس نم ديزا ذنم اهيف نوطبختي
ةئيهتلا بايغ نع كيهان، ءاملاو ءابرهكلا بايغب قلعتي اميف ةسصاخ اهنم
لح داجياو لخدتلا ةيلحملا تاطلسسلا نونطاوملا بلاط ثيح،ةيجراخلا
هذه يف رظنلاو لخدتلا يلاولا اود˘سشا˘ن ا˘م˘ك،ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه˘ل
لقنتلا مهيلع بعسصي نيا راطمأ’ا طقاسست دنع اءوسس دادزت يتلا عاسضوأ’ا

رمأ’ا ةلقنتملا هايملا جيراهسص نم اهئارسش مهيلع متحي ام هايملا ءانتقإ’
رخآا بناج نم، اهنع ىنغ يف مه فيراسصم مهدازو اريثك مهقهرا يذلا
تانكسسلا يف اريثك رركتي نينطاوملا بعتا يذلا ويرانيسسلا اذه تاب
ىلع لاغسشأ’ا ءاهنا نود حيتافملا مهميلسست متي ثيح ةبانع ةي’وب ةديدجلا

دح عسضو بلطتي ام وهو سشيرلا عارد ةديدجلا ةنيدملاب ثدح ام رارغ
. تازواجت اذكه لثمل
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ىلع قوسسلا ىلع نومئاقلا سصرَح

نم ةياقولا تاءار˘جإا ف˘ل˘ت˘خ˘م ق˘ي˘ب˘ط˘ت
و تاراي˘سس م˘ي˘ق˘ع˘ت˘ك ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
يذلا سصاخسشألا و نيلاوملا تانحاسش
تاحاسسم ميقعت اذك و،قوسسلل اومدق
عيزوت اسضيا مت امك .قوسسلا نم ةريبك
ف˘ل˘ت˘خ˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا
كئ˘لوأا ة˘سصا˘خ قو˘سسلا ى˘لإا ن˘يد˘˘فاو˘˘لا
ءاد˘سسا ع˘م ،ةد˘حاو نو˘كل˘م˘˘ي ل ن˘˘يذ˘˘لا
ءاد˘˘ترا ةرور˘˘سض لو˘˘ح م˘˘ه˘˘ل ح˘˘˘ئا˘˘˘سصن
ماق امك.ءابولا نم ة˘يا˘قو˘ل˘ل تا˘ما˘م˘كلا
ة˘يا˘م˘ح˘لا ناو˘عأا ة˘ق˘فر˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط ق˘˘ير˘˘ف
اونياع نيأا قوسسلا يف ةلوجب ةيندملا

لومعملا ةياقولا تاءارجإا قيبطت ىدم
عم،انوروك ةحئاج راسشتنا نم دحلل اهب
و قوسسلا ىلع نيمئاقلل حئاسصنلا ميدقت
اميف اما.ني˘قو˘سست˘م˘لا اذ˘ك و ن˘ي˘لاو˘م˘لا
فرع˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ة˘ي˘سشا˘م˘لا را˘ع˘سسا سصخ˘ي
هيلع انفقو ام اذهو اسسوسسحم اعافترا

انتداق يتلا ةيعÓطتسسلا ةلوجلا لÓخ
ةيلوب ةيسشاملا قاوسسا ربكا دحأا ىلإا

هب سسأاب ل لابقإا انظحل ثيح، ةبانع
ةيحسضأا ءانتقا يف نيبغارلا نينطاوملل
ار˘كب˘م لاز˘ي ل تقو˘لا نا م˘غر د˘˘ي˘˘ع˘˘لا

قو˘˘سسل˘˘˘ل حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فا لوا ه˘˘˘نا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
نينطاوملا بلغأا عمجي و، يعوبسسلا
ة˘لو˘ج˘لا لÓ˘خ م˘ه˘ي˘لإا ا˘ن˘ثد˘ح˘˘ت ن˘˘م˘˘م،
قوسس ىلإا ان˘تدا˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘عÓ˘ط˘ت˘سسلا
راعسسأا نأا ى˘ل˘ع، ي˘عو˘ب˘سسألا ةر˘ط˘ن˘ق˘لا
ثي˘ح Ó˘ي˘ل˘ق ة˘ع˘ف˘تر˘م د˘ي˘ع˘لا ة˘ي˘ح˘˘سضأا

نييÓم5.4 نيبام سشبكلا رعسس حاورتي

دقف فور˘خ˘لا ر˘ع˘سس ا˘مأا ن˘ي˘يÓ˘م5 و
سضعبلا لسضف اميفو، نينويلم زواجت
عافترا نم افوخ اركبم ةيحسضلا ءارسش
نإا˘ف ،ع˘ي˘با˘سسلا ي˘قا˘ب لÓ˘˘خ را˘˘ع˘˘سسألا
راظتنلاو ثيرتلا لسضفي رخآلا سضعبلا

يف ةسصاخ Óيلق سضفخنت نا لما ىلع
رجحلا ةلاحو تا˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا ي˘لاو˘ت ل˘ظ
ةدوعلابو.مهلهاك تلقثا يتلا يحسصلا
ةيحسضأا رغسصأا˘ف ة˘ي˘سشا˘م˘لا را˘ع˘سسأا ى˘لإا

و رانيد فلأا32 زواجتت انمث اهلقأاو

امأا، غك02 و51 نيبام اهنزو حوارتي

فلأا55 ىلإا لسصي اهرعسس نإاف سشابكلا

ىسضوفلا ىقبت كاذو اذه لظ يفو رانيد

عاو˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘˘ف ةد˘˘ئا˘˘سسلا ة˘˘م˘˘سسلا

يتلا تابسسا˘ن˘م˘لا ي˘ف ة˘سصا˘خ ةرا˘ج˘ت˘لا

يف طيسسبلا نطاوملا ىلع ةمقن تتاب

ديلاقت ءاسسرإا نع تاطلسسلا زجع لظ

 .راعسسألا يف مكحتلا و ةيراجت

مانغألأ سسوؤور ةرفو أودكأأ نيلأوملأ
لوانتملأ يف نوكتسس راعسسألأ نأابو

يدلبلا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر ما˘ق

سضع˘ب ة˘ق˘فر را˘م˘ع يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

ي˘عو˘ب˘سسألا قو˘سسلا ةرا˘يز˘˘ب ءا˘˘سضعألا

»ةرطنقلا» رامع قوزرم يحب يسشاوملل

قلغلا نم ةدم دعب هحتف ةداعإا عم انمازت

ىلع فوقولل اذهو،91 ديفوك ببسسب

و نيلاوملا ف˘ل˘ت˘خ˘م لا˘ب˘ق˘ت˘سسا فور˘ظ

نيلاوملل ريم˘لا د˘كأا ن˘يأا ،ن˘ي˘قو˘سست˘م˘لا

ىلع مهتدعاسسمل مهعم ةيدلبلا فوقو

،فورظلا نسسحأا ي˘ف م˘ه˘طا˘سشن ة˘لواز˘م

امك ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ل˘ظ ي˘ف ة˘سصا˘خ

تاءارجإا فلتخم عابتا ةرورسضب مهبلاط

مهتÓئاع و م˘ه˘سسف˘نأا ة˘يا˘م˘ح˘ل ة˘يا˘قو˘لا
عم ثدحت امك.ءابولا نم مهنئابز اذكو
ةدعاسسم ةرورسضو راعسسلا نع نيلاولا
ةرفو اودكأا نيلاوملا مهرودب، ةلواوزلا

اهراعسسأا نأا اونأامط و مانغألا سسوؤور
ديع بارتقا عم لوانتملا يف نوكتسس
.كرابملا ىحسضألا

ةرطنقلأ ةقطنم يحي ةيسشاملأ قوسس
نوكسسلأ و ةلزعلأ ةلاح دعب

فر˘ع˘ت ى˘ح˘سضأا د˘ي˘ع ل˘ك بار˘ت˘˘قا ع˘˘م
«ةر˘ط˘ن˘ق˘لا» وأا را˘م˘ع قوزر˘م ة˘ق˘ط˘ن˘˘م

ةيويحو طاسشن،سسيدلا رجح ةقطنمب

ربتعي يذلا ةيسشاملا قوسس لسضفب ريبك
اذهو ةبانع ةيلوب قاوسسألا ربكأا نم
يذ˘لا نو˘كسسلا و ة˘لز˘˘ع˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح د˘˘ع˘˘ب
،ة˘ن˘سسلا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا هد˘ه˘˘سشت
با˘ب˘سشل ة˘سصر˘ف ةر˘ت˘ف˘لا هذ˘ه ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘تو
نم اهل ةرواجملا ق˘طا˘ن˘م˘لاو ةر˘ط˘ن˘ق˘لا
نوليعي يتلا لاومألا سضعب بسسك لجأا
ىلإا ةدوعلا لبق مهتÓئاعو مهسسفنأا اهب
نوعيبي مهدجت ثيح،ديدج نم ةلاطبلا

ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع˘ب ة˘قÓ˘ع ه˘ل ئ˘ي˘سش ل˘ك
كيهان نيكاكسسلا و لابحلاك كرابملا

رثكألا ربتعت يتلا ةيندعملا هايملا نع

يف،ةرارحلا تاجرد عافترا ببسسب ابلط

لمعلا رخآلا بابسشلا ل˘سضف˘ي ل˘با˘ق˘م˘لا

هذ˘ه ر˘ب˘ت˘ع˘ت ثي˘ح ف˘قاو˘م˘ل˘ل سسار˘ح˘˘ك

ارظ˘ن ح˘بر˘ل˘ل ا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت ر˘ث˘كألا ة˘ن˘ه˘م˘لا

قوسسلا ىلع تارايسسلل لئاهلا لابقإÓل

لجأا ن˘م ن˘طو˘لا تا˘يلو ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م

مهو بابسشلا ةيقب امأا ،ديعلا سشبك ءانتقا
ليسصوت ىلع نولمعي مهدجت ةليلق ةئف
ةيسشاملا لقن باحسصأا ىلإا ديعلا سشبك
يتلا تابكرملا باح˘سصأا م˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م،
ءادعسصلا اوسسفنت ةيسشاملا لقنب لفكتت
ةيبهذ ةسصرف ربتعت ثيح قوسسلا حتفب
تو˘قو م˘ه˘˘تو˘˘ق بسسك ل˘˘جأا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ل
انوروك ةحئاج لظ يف ةسصاخ مهدلوأا
د˘˘يد˘˘ع ىد˘˘ل ة˘˘مزا ي˘˘ف بب˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لا
دهسشت˘سس ر˘خآا قا˘ي˘سس ي˘ف .ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا
ماحدزا عوبسسأا لك ةياهن عم ةقطنملا

ريبك ددع دفاوت ببسسب ريبك يرورم
قو˘سس ى˘ل˘ع تا˘ب˘كر˘م˘لا با˘ح˘سصأا ن˘˘م
تايلولا بلغأا نمو يسشاوملل ةرطنقلا

ىلع ةبانع ة˘ن˘يد˘م˘ل ةروا˘ج˘م˘لا ة˘سصا˘خ
قوسسو ةدكيكسس، فراطلا، ةملاق رارغ
دتمي نيا، ةنسس لك ثدحي املثم سسارها
ةدعل ةرم لك يف يرورملا ماحدزإلا
نيردا˘غ˘م˘لا وأا ن˘ي˘ل˘ب˘ق˘م˘لا ءاو˘سس را˘ت˘مأا
يف ةيبعسش رثكألا ربتعي يذلا قوسسلل
ةلاح نم ةقطنملا جرخأا يذلاو ةيلولا
ر˘فو ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا نو˘˘كسسلا

ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ة˘ت˘قؤو˘م ل˘˘غ˘˘سش بسصا˘˘ن˘˘م
 .لاطبلا بابسشلا

اهّتيعون ءوسسو اهمدق ببسسب

ديدج نم لّطعتت ةيئوسضلا تاراسشإلا
تاّيدلب ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ةيئوسضلا تاراسشإلا مظعم ديدج نم تلّطعت

تÓّخدت تءاب نيأا ،اهتنايسص ةّيلمع نم ةزيجو ةرتف دعب تفّقوت ثيح ةبانع
لقنلا ةّيريدمو ةهج نم ةبانع ةيلول يرسضحلا لقنلاو رورملا رييسست ةسسّسسؤوم
تاراسشإلا تلاط ةنايسص تاّيلمع ةّدع ترجأا نأا دعب لسشفلاب ةيناث ةهج نم
تقو دعب ديدج نم لّطعتتل ،اهيف بوغرملا جئاتنلا قيقحت ريغ نم ةيئوسضلا
تاطلسسلا تزجع دقف لسصّتم قايسس يفو ،اهيف باطعألا حÓسصإا نم اّدج ريسصق
لكسشملا اذه ةجلاعم راطإا يف ةلجعتسسم لولح داجيإا نع ةبانع ةيلول ةيّلحملا
يرورملا قانتخإلا ببسسب ارخؤوم تابكرملا باحسصأا لاب لغسشي راسص يذلا
نع اهفقو˘تو ةز˘ه˘جألا كل˘ت ل˘ط˘ع˘ت ن˘ع ة˘ج˘تا˘ن˘لا ةر˘ي˘ب˘كلا ى˘سضو˘ف˘لاو مرا˘ع˘لا
دعب ةريخألا هتاه لّطعتتل ىرخألاو ةنيفلا نيب ثدحي رمألا نأاو املع ،لاغتسشإلا

ام وهو اهتّسسم يتلا باطعألا حÓسصإاو اهتنايسص ةّيلمع نم اّدج ةريسصق ةّدم
نم عراسصت تحسضأا يتلا ةزهجألا هذه ةّيعون لوح تلؤواسستلا نم ةلمج حرطي
رلا ىلع ءاقبلا لجأا

ّ
ةريبك ةينازيم ةيّلحملا تاطلسسلا تفّلك نامثأاب اهئانتقا نم مغ

يرود لكسشب اهتنايسص ىلع لمعت قرف ريخسست ىلإا ةفاسضإلاب اهئارسش سضرغب
نم يناعت ةزهجألا هتاه هيف تتاب تقو يف حايرلا جاردأا بهذ رمألا نأا ريغ
ةهج نمو  ،اهل لولح داجيإا نع زجعت ةيّلحملا تاطلسسلا تلعج ةّينقت لكاسشم
يتلا ةبانع ةيلول ةينمألا رسصانعلا لخدت ىلإا عاسضوألا ءوسس ىدأا دقف ةيناث
طاقنلا مظعمب اورسشتنا نيذلا ءاقرزلا ةلدبلا دارفأا نم اددع ريخسستب تماق
همقافت لبق لكسشملا ىلع ةرطيسسلا فدهب  ماحدزإلا ةرثكب ةفورعملا ءادوسسلا
تاقرطلا نمأاو رورملا ةكرح لاجم يف ةسصتخملا نمألا رسصانع تماق امنيب
اهمهأاو طاقنلا كلتل اهليجسستو ةفقوتملا ةيئوسضلا تاراسشإÓل ءاسصحإا ةيلمعب
عراوسشلا سضعبو ةبانع ةنيدمل يلحاسسلا طيرسشلا ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا

تاطلسسلا تلسسار امك ،ينوبلا ةّيدلبب اهنم ةنئاكلا ىلإا ةفاسضإلاب ةنيدملا طسسو
ةزهجأا اهنم يناعت يتلا ةينقتلا باطعألا نع اهتغلبأاو ةينعملا تاهجلا ةينمألا
تارا˘ي˘سسلا ي˘ق˘ئا˘سس ر˘يذ˘ح˘ت ي˘ف ا˘ما˘ه ارود بع˘ل˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئو˘˘سضلا تارا˘˘سشإلا

ريغ اهحÓسصإا لجأا نم ةيسصولا حلاسصملا تلخدت ثيح ءاوسس دح ىلع نيلجارلاو
نم ةليلق مايأا دعب اهفقوت ةدوع لظ يف لسشفلاب تءاب اهتلواحم فلتخم نأا

ىلإا ةفاسضإلاب اهمدق ىلإا «ةعاسس رخآا» رداسصم اهتعجرأا ةديدع بابسسأل اهتنايسص

«hd«ó S°Ñà .اهتّيعون ءوسس

راقبأÓل يحسصلا فيرعتلا زاجنإاو ءاسصحإا
ةسشيرحلا ةقطنم يف

معدلاو ةقفارملا راطإا يف ةبان˘ع ة˘يلو˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘سصم˘لا ة˘ير˘يد˘م تم˘ظ˘ن
ةياهن ةيناديم ةرايز ،ةبانع ةيلو ميلقإا ربع ةيناويحلا ةورثلا يبرمل يراسشتسسإلا
يحÓفلا يعرفلا مسسقلا سسيئر روسضحب ةسشيرحلا ةقطنم ىلإا يسضاملا عوبسسألا

راقبأÓل يحسصلا فيرعتلا زاجنإاو ءاسصحإا مت نيأا راجحلل ةيرطيبلا ةبيبطلاو
حلاسصملا ريدم سسمأا لوأا فقوو ،بيلحلا معد جمانرب يف طارخنلا سضرغل
رورملا ءانثأا حابسصم لامج ةيحÓفلا ةفرغلل ماعلا نيمألا ةقفر متاخوب ةيحÓفلا

ةيسشع نيللا حمقلا داسصح ةيلمع ىلع راجحلا ةيدلبل ةمركلا ةقطنم ىلع
عيمجتلا نزاخم حتفو سسردلاو داسصحلا ةيلمعل يمسسرلا قÓطنÓل ريسضحتلا
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˘˘ما˘˘يألا هذ˘˘ه بط˘˘ق˘˘ت˘˘˘سست
ةنئاكلا ةيراو˘ج˘لا بعÓ˘م˘لا
ادادعأا راجحلا ةّيدلب ءايحأاب

لكسشب نييسضايرلا نم ةريبك
ركذي لّخدت ّيأا نود يموي
يتأاي .ّةسصتخم˘لا ح˘لا˘سصم˘ل˘ل
ه˘˘ي˘˘ف مو˘˘ق˘˘ت تقو ي˘˘˘ف اذ˘˘˘ه
ةعباتلا ةلوؤو˘سسم˘لا تا˘ه˘ج˘لا
تÓ˘م˘ح˘ب را˘ج˘ح˘لا ةّ̆يد˘ل˘ب˘ل
ةيعوت لجأا ن˘م ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت
ى˘ل˘ع م˘هّ̆ث˘حو ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا

د˘عاو˘ق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘لإلا ةرور˘˘سض
ةفاسضإلا˘ب يّ̆ح˘سصلا ر˘ج˘ح˘لا
ح˘˘ئا˘˘سصن م˘˘ه˘˘م˘˘يد˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘لإا

ةرورسضب ةقّلعتم تايسصوتو
رقملا تاءارجإلاب دّيقتلا

ّ
نم ة

را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ة˘˘˘لود˘˘˘لا فر˘˘˘ط
ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف ة˘˘برا˘˘ح˘˘م
تقو ي˘ف ،هرا˘˘سشت˘˘نا ح˘˘ب˘˘كو
حلاسصملا تاذ هيف سضمغت
تاسسرامم ةّدع ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘عأا
سضيرعت ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ة˘ع˘ي˘ن˘سش
يف رطخلل نينطاوملا ةايح

ر˘ح˘ت مد˘ع ّل˘˘ظ
ّ

ا˘ن˘كا˘سس ا˘ه˘ك
سضر˘فو تا˘ع˘ّم˘ج˘ت˘لا ع˘ن˘م˘˘ل
عا˘سضوألا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس
ل˘ب˘سس جا˘ه˘˘ت˘˘نا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
دعابت˘لا تاءار˘جاو ة˘مÓ˘سسلا
ّق˘˘˘ح ي˘˘˘ف ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جإلا
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ن˘ي˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
اوّ̆ب˘سص ن˘يذ˘لا نو˘ي˘سضا˘˘ير˘˘لا

ار˘ّخؤو˘م م˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘ها ل˘ما˘ك
ة˘يراو˘ج˘لا بعÓ˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘˘م˘˘لا
ي˘ت˘لا را˘ج˘ح˘لا ةّ̆يد˘ل˘ب ءا˘ي˘حأا

اداد˘عأا بط˘˘ق˘˘ت˘˘سست ترا˘˘سص
ا˘ي˘مو˘ي نا˘ب˘سشلا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه
تارسشع˘لا ل˘ي˘ب˘سس تح˘سضأاو
ةكرحلا تتاب نأا ةجردل مهنم
ذ˘ن˘م ا˘تا˘ت˘ب ف˘قو˘ت˘ت ل ا˘ه˘ي˘ف
ءدب تقو ةياغ ىلإاو حابسصلا
يذلا يئز˘ج˘لا ر˘ج˘ح˘لا ةر˘ت˘ف
رقأا

ّ
ةبراحم سضرغب ةلودلا هت

ّدجت˘سسم˘لا ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
ل˘˘جأا ن˘˘م هرا˘˘سشت˘˘نا ع˘˘˘ن˘˘˘مو
قاي˘سس ي˘فو ،ه˘ي˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا

ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘˘عو ل˘˘سصت˘˘م
ق˘ل˘غ˘ب ي˘سضق˘˘ي رار˘˘ق دو˘˘جو

ة˘يراو˘ج˘لا بعÓ˘م˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
ةيلولا بارت ربع ةرسشتنملا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘ه˘ن˘م اذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
هذ˘˘ه نأا ر˘˘˘ي˘˘˘غ ة˘˘˘مو˘˘˘كح˘˘˘لا
نييسضايرلا عنمت مل ةوطخلا

او˘ح˘سضأا ن˘يأا ،ا˘ه˘˘لو˘˘خد ن˘˘م
وأا رادجلا قّ̆ل˘سست˘ب نو˘مو˘ق˘ي
لو˘خد˘ل يد˘يد˘ح˘لا كا˘ّ̆ب˘˘سشلا
ل˘جأا ن˘م بع˘ل˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضرأا

ام وهو ،مهتسضاير ةسسرامم
ةموكحلا تاي˘سصو˘ت ل˘ع˘ج˘ي
نأا دعب حايرلا ّبهم بهذت
ءلؤو˘˘ه ةلا˘˘ب˘˘مÓ˘˘ب تل˘˘بو˘˘˘ق
تايسصوتلا اوّقبطي مل نيذلا

تاءا˘ق˘ل نو˘ج˘مر˘ب˘ي او˘˘حارو
امني˘ب ،م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف ة˘يور˘ك
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م نور˘˘خآا ج˘˘مر˘˘˘ب
ءا˘ي˘حألا ن˘ي˘ب ا˘م تا˘يرا˘ب˘مو
ر˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘غ دد˘˘˘˘ع رو˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ب
اه˘تد˘سصر ي˘ت˘لا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘ل˘ل
لوح ةعمتجم «ةعاسس رخآا»
دد˘˘˘˘سصب بعÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘ت
نود تايرابملا كلت ةدهاسشم
ر˘طا˘خ˘م˘لا ى˘˘ندأل م˘˘ه˘˘كاردإا
نمو ،اهرثإا جتنت نأا نكمملا

انهابتنا تفل دقف ةيناث ةهج

ح˘˘˘لا˘˘˘سصم˘˘˘لا ل˘˘˘ّخد˘˘˘ت مد˘˘˘ع

لثم عنمب ةفّلكملا ةّيسصولا

رسصتلا هتاه
ّ

«ةسشئاطلا» تاف

تاءاسضفلا لخاد ةلحفتسسملا

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا

ن˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تا˘ب˘كر˘م˘˘لا

بعÓ˘˘مو ة˘˘يراو˘˘ج بعÓ˘˘م

ىوتسسم ىلع ةدجاوتم ةيدلب

ام وهو راجحلا ةّيدلب ءايحأا

حلاسصم ط˘ي˘ل˘سست ي˘عد˘ت˘سسي

هتا˘ه ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ة˘ّيد˘ل˘ب˘لا

فيث˘كت ق˘ير˘ط ن˘ع طا˘ق˘ن˘لا

سضرفو ة˘ي˘عو˘ت˘لا ا˘ه˘تÓ˘م˘ح

ة˘˘˘ّسصت˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘˘لا

عا˘سضوألا ى˘ل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس

ه˘˘˘تا˘˘˘ه ع˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع

نيناوقلا قيبطتو تاعّمجتلا

نيفلاخملا ّقح يف ةمراسصلا

نو˘˘ل˘˘ّكسشي اورا˘˘سص ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ة˘ّح˘سص ى˘ل˘ع ا˘قد˘ح˘م ار˘ط˘خ

ينطاومو ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نا˘كسس

.اهل ةرواجملا تاّيدلبلا

ريبك يريهامج روسضحب و ةياقولأ ريياعم طسسبأأ بايغ يف

 راجحلا ةّيدلبب  ةيراوجلا بعÓملا لخاد ةيورك تايرابم ميظنت
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’اما نوقلعي ثييريه ونطاق تابو
،ا˘ه˘ل ي˘˘لاو˘˘لا ةرا˘˘يز ي˘˘ف ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
اهب موقي يتلا ةدرابملاو اصصوصصخ
ه˘˘جو˘˘لو ي˘˘ف ما˘˘ي’ا هذ˘˘ه دو˘˘هز˘˘م
ةقطنمو ،ة˘ي’و˘لا˘ب ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م
ذا ،مهنم ةدحاو ةيلبجلا ثيييريه
ة˘ي˘حÓ˘ف تا˘ي˘نا˘كما ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘˘ت
تاف˘ت˘ل’ا بجو ،ة˘ما˘ه ة˘ي˘حا˘ي˘صسو
فو˘˘قو لÓ˘˘خ ن˘˘م كلذو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘لا
عامتصس’او اهيلع لو’ا لوؤوصسملا
.مهت’اغصشناو ناكصسلا بلاطم ىلا
ذنم اه˘ب ءا˘م˘لا ر˘ي˘فو˘ت ن˘كم ي˘ت˘لا
ن˘˘م دد˘˘ع عو˘˘˘جر ن˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
اهتمدخو مهيصضارا ىلا نينطاوملا
ذا ،يحÓفلا قصشلاب قلعت ام اميصس
مهنم اميصس كان˘ه نو˘ن˘طاو˘م˘لا م˘ه
يتلا يصشاوملا ةيبرت ىلا نيحÓفلا
ة˘ق˘ط˘ن˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘ن تت˘˘ب˘˘ثا

ىلا ةيلبج باصشعا ىلع اهئاوتح’
عاو˘˘نا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م سسر˘˘˘غ بنا˘˘˘ج
اهنم سضعب˘لا ،ةر˘م˘ث˘م˘لا را˘ج˘صش’ا
هذهب هتعاجن تبثاو ،ةي’ولاب ردان
ل˘ي˘قار˘˘ع˘˘لا نا ر˘˘ي˘˘غ ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا

نا˘˘م˘˘صض نود تلا˘˘ح سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
،ناكصسلل يلك عوجرو ميرك سشيع

ر˘ي˘غ ق˘ير˘ط˘لا ل˘˘كصشم كلذ ن˘˘مو
ةقطنملا دعبت ذا ،دبعملاو ئيهملا

ملك41 يلاوحب ةيدلبلا رقم نع

كلصسم نع ةرابع ملك40 اهنم
نيبغارلا ناكصسلا ما˘ق ،أا˘ي˘ه˘م ر˘ي˘غ
نيذلا م˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘صس ،عو˘جر˘لا ي˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ف˘˘صصب نوددر˘˘ت˘˘˘ي
ةفصصب ةقطنملا ى˘ل˘عو م˘ه˘ي˘صضارا

م˘ه˘تا˘ي˘نا˘كما˘ب ه˘ت˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع
ةقطنملا مكحبو هنا ريغ ،ةصصاخلا
بلطتي رم’ا ناف يلبج عباط تاذ
ةئيهتل ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا ل˘خد˘ت

با˘ع˘صش ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘ع تا˘قر˘ط˘لا
ا˘ه˘˘ب ر˘˘صشت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا
،كانهو انه نيتاصسبلاو تانكصسلا

ق˘ير˘ط˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت نأا˘˘صش ن˘˘م ثي˘˘ح
ى˘˘لا نا˘˘كصسلا عو˘˘˘جر ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست
مث نمو مهيصضارا ةمدخو ةقطنملا
ي˘حÓ˘˘ف˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا˘˘ب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا
تاناعم ءاهناو ،ةهج نم ةقطنملاب
ببصستت نيذلا ،ةقطنملاب نينطاقلا
مهلزع ىلع ءاتصشلا جولثو راطما

بب˘˘صسب ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘ع
ىلا اذه ،قيرطلا عاطقناو لاحو’ا

ثي˘ير˘ي˘ه نا˘كصس ة˘ب˘لا˘˘ط˘˘م بنا˘˘ج
ءابرهكلاب طبرلا ةينعملا تاهجلا
ةمهاصسملا اهنأاصش نم يتلا ةيفيرلا
هذهب نا˘كصسلا رار˘ق˘ت˘صسا ي˘ف ر˘ث˘كا
اهيف عمتجت يتلا ةيلبجلا ةقطنملا

ةمئÓملا ةيعي˘ب˘ط˘لا فور˘ظ˘لا ل˘ك
اذا ،يحايصسلاو يحÓف˘لا طا˘صشن˘ل˘ل
ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا تي˘˘ق˘˘ل ا˘˘م
ةيولو’ا تاذ عيراصشمب اهديوزتو
قطانم ةيقب لثم اهلثم اهتنكاصسل
ةي’ولاب اهؤواصصحا مت يتلا لظلا

اهيل˘ع قر˘صشتو رو˘ن˘لا د˘ج˘ت ا˘ه˘ل˘ع
مÓظ اهنع حازيو ةيمنتلا سسمصش
فورظلا ببصسب اهنارجهو نمأا Óلا
تايناكم’ا سصقن لظ يف ةيصساقلا
اهي˘لا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ي˘ف ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق ىد˘ل
نا˘كصس ق˘ل˘ع˘ي ثي˘˘ح ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘خو
ةتافتلا ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ’ا˘ما ثي˘ير˘ي˘ه
م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا ى˘˘لا ن˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم˘˘لا

ذا ،عقاولا سضرا ىل˘ع ا˘ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو
يلاولا ةرايز نوبلاطيو نورظتني
بثك نع فوقولل ةريخ’ا هذه يلا

ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ه˘ب ر˘خز˘ت ا˘م ى˘ل˘˘ع
هبلطتت ا˘مو ،ة˘ه˘ج ن˘م تا˘ي˘نا˘كما

نبغلا ع˘فرو ا˘ه˘ب سضو˘ه˘ن˘لا ل˘ج’
.ىرخا ةهج نم اهتنكاصس نع

ةتافتلإأ رظتنت يتلأ لظلأ قطانم نم ةدحأو دعت

 ةنتابب توكتب «ثييريه» ناكصس
مهتلاغصشنإإ ىلإإ تافتلإلإو يلإولإ ةرايز نورظتني

ىلأ عامتشسلأو مهتقطنم ةرايز ،دوهزم قيفوت ةيلولأ يلأو ،ةنتاب ةيلوب توكت ةيدلبل ةعباتلأ ثييريه ةقطنم ناكشس بلاط
ةيرششعلأ نابأ يلاهلأ اهرجه دق ناك يتلأ مهيشضأرأ ةمدخ لجل اهنيدحتم اهنوششيعي يتلأ ةبعشصلأ فورظلأو ،مهتلاغششنأ

 .اهب ةرششتنملأ ةيرجحلأ مهتانكشس ميمرت ةداعأو مهيشضأرأ ةمدخ ىلع مزع مهلكو اهيلأ أوعجريل ،ءأدوشسلأ

ةعرزملاب سسردلإو داصصحلإ ةلمح قÓطنإإ
ةملاقب «ديعصسلإ ةزعموب» ةيجذومنلإ

داشصحلأ ةلمح قÓطنأ ىلع ةملاقب ةيئلولأ تاطلشسلأ لوألأ سسمأأ راهن تفرششأأ

ةزعموب» ةي˘جذو˘م˘ن˘لأ ة˘عرز˘م˘لا˘ب0202-9102 ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘شسو˘م˘ل˘ل سسرد˘لأو
ةفر˘غ˘لأو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ح˘لا˘شصم˘لأ  ة˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م تم˘ظ˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ،«د˘ي˘ع˘شسلأ
ةكراششمبو «ديعشسلأ ةزعموب » ةيجذوم˘ن˘لأ ة˘عرز˘م˘لأ ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ
˘ما˘ع˘لأ دا˘ح˘تلأ ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لأ ،ة˘ع˘شسو˘م˘لأ تا˘عأرز˘ل˘ل ي˘ن˘ق˘ت˘˘لأ د˘˘ه˘˘ع˘˘م˘˘لأ
ميدقت تفرعو ،يحÓفلأ نواعتلل يوهجلأ قودنشصلأ ،نييرئأزجلأ نيحÓفلل

فلتخمب بوبحلأ جاتنأ سصخي اميف ةيلولأ  تايناكمأو  جوتنم نع لماشش سضرع
ي˘لأو د˘كأأ ا˘م˘ك .(..لا˘طر˘خ˘لأ ،ر˘ي˘ع˘ششلأ ،ن˘ي˘ل˘لأ ح˘م˘ق˘لأ ،بل˘شصلأ ح˘م˘ق˘لأ) ا˘ه˘عأو˘نأأ
لÓخ نم لوشصحملأ نيزختو عمجل تذختأ ريبأدتلأ عيمج نأأ ىلع دكأأ ةيلولأ
مزÓلأ داتعلأو ةربتعملأ ةيرششبلأ تايناكملأ أذكو ةيلولأ اهترخشس يتلأ لكايهلأ
ةرورشض عم ،تان˘حا˘ششو تأرأر˘ج ،ج˘يرا˘ه˘شص ،دا˘شصح تلآأ ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل ق˘فأر˘م˘لأ
قئأرح ةحفاكمل ةيشسيشسحتلأ تÓمحلأ لÓخ نم مهتيعوتو نيحÓفلأ كأرششإأ
دشض ةذختملأ تأءأرجلأ راطإأ يفو ،جوتنملأ ىلع اظافح ةيعأرزلأ ليشصاحملأ

تلاكو لك ىوتشسم ىلع يكنب باشسح حتف مت،91 ديفوك انوروك ءابو يششفت
ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘شست˘ل ة˘يلو˘لا˘ب ةد˘جأو˘ت˘م˘لأ ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ كن˘˘ب
ةشصرف ةبشسانملأ تناك امك ، رششابملأ كاكتحلأو ريبأوطلأ بنجتو ةشصلاخملأ
تأودألأ ميق˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘ي˘طأا˘ت˘ل ة˘ي˘شسي˘شسح˘تو ة˘يو˘عو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف قÓ˘ط˘نÓ˘ل
ع˘يزو˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ىل˘ع ي˘لأو˘لأ د˘ي˘شسلأ فأر˘ششإأ ىلإأ ة˘فا˘˘شضإأ ،نزا˘˘خ˘˘م˘˘لأو تأد˘˘ع˘˘م˘˘لأو
د˘عا˘ب˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لأو ،تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لأ ءأد˘˘ترأو
ةشساشسحلأو ةماهلأ ةيلمعلأ هذه ةلوأزمل ةيحشصلأ طورششلأ لك مأرتحأو يدشسجلأ

.نيلخدتملأ لك نيمأاتو
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تإءإرجإإ ةدع دمتعت ةملاق زاغلنوصس
فرظلإ إذه ةبكإومل ةينإديم

اهنأ ، ةملاقب زاغلنوشس حلاشصم تدكأأ،91 ديفوك انوروك سسوريف راششتنإأ لظ يف
أذه ةبكأومل ةينأديم تأءأرجأ ةدع ، ةيئانثتشسلأ ةرتفلأ هذه لÓخ تدمتعأ
مت ثيح اهن˘م ا˘م˘ي˘شس ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ ة˘ح˘ل˘شصمو ة˘ح˘شص ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘لأ د˘شصق فر˘ظ˘لأ

موشسرملل اقف و ةيعجرملأ ةرتفلأ سسفن ىلع أدامتعأ ، نوبز لك كÓهتشسأ ريدقت

م˘كأر˘ت˘ل يدا˘ف˘ت كلذو زا˘غ˘لأو ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘ل˘˘ل ط˘˘ب˘˘شضلأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل ةروا˘˘ششم˘˘بو59/01
ىرخأ تامدخ ةدع اهنئابزل حلاشصملأ تأذ ريفوت ىلأ ةفاشضإلاب ، كÓهتشسلأ

جاجتحلأ ناك أذأ عأزن ل˘ح˘م ةرو˘تا˘ف˘ل˘ل يرو˘ف˘لأ ح˘ي˘ح˘شصت˘لأ ة˘ي˘نا˘ك˘مأ رأر˘غ ىل˘ع
طيشسقتلأ نم ةدافتشسإلأ ةيناكمإأ ، كÓهتشسلأ دشصر عقأو ىلع دامتعأ و سسشسؤوم

،zd.gedaq.www عقوملأ ربع ينورتكلإلأ عفدلأ ،كÓهتشسلأ ةروتاف ديدشست يف

و ةلا˘كو873 ا˘هدد˘ع  غ˘ل˘ب˘ي ي˘ت˘لأ و ن˘طو˘لأ ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ج˘ت ة˘لا˘كو يأأ ي˘ف ع˘فد˘لأ
حلاشصم ملعت ر˘ي˘خلأ ي˘ف و ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ ر˘ب˘ع د˘ير˘ب˘لأ بت˘ك˘م ىد˘ل ة˘يو˘شست˘لأ
ةروتفلل ةبشسنلاب ةدمتعملأ ةيزأرتحلأ ريبأدتلأ نأ اهنئابز لك ةملاقب زاغلنوشس
يف أذك و ةداع ةمدقملأ تÓيهشستلأ نمشض لخدت ، هيلأ راششملأ ريدقتلأ ةطشسأوب
ةحئاجلأ رورم درجمب اهعفر متيشس  هنأ ثيح ،راملأ يئانثتشسلأ فرظلأ أذه لثم
.ةيليوج رهشش لÓخ يلشصلأ ةرتوفلأ ماظن ىلإأ عوجرلأ و
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�صكان 500 م�صكن ي�صنعون الحدث

 500 حي  و�سكان  �سباب  من  العديد  طرف  من  طيبة  مبادرة  في 
للحي  وتنظيف  تزيين  عملية  تنظيم  تم  بالبوني  بال�سرول  م�سكن 
الأمر الدي لقي ا�ستح�سان مواطني الجهة لكونها الأولى من نوعها 

وتعبر عن الوعي الكبير للمواطن.

والدة امراأة داخل �صيارة اإ�صعاف
ب�صوق اأهرا�س

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية المدنية ليلة البارحة بعد منت�سف 
الليل لإ�سعاف امراأة في حالة ولدة، حيث تمت عملية الولدة داخل 
بالنجاح  المدنية وكللت  الحماية  اأعوان  الإ�سعاف من طرف  �سيارة 

ومن ثم تم نقل الأم ومولودها في �سحة جيدة اإلى الم�ست�سفى.

تليفزيون تون�س الر�صمي يعتذر عن بث عنوان 
يوؤكد وجود قواعد ع�صكرية اأجنبية بالبالد

اعتذر التليفزيون الر�سمي التون�سي، اأم�س ال�سبت، عن خطاأ مهني 
خالل اإذاعة ن�سرة الثامنة م�ساء يوم الخمي�س الما�سي، م�سيرة لوجود 
بجل�سة  المتعلق  ال�سحفي  للتقرير  الم�ساحب  العنوان  في  خطاأ 
بين  الدفاع  لوزير  لال�ستماع  ال�سعب  نواب  مجل�س  في  م�ستركة 
التليفزيون التون�سي  لجنتي تنظيم الإدارة والأمن والدفاع، واأ�سار 
في بيان له اإلى اأن تغيير العنوان اأدى اإلى تغيير المعنى المراد تبليغه 
على  ع�سكرية  قواعد  اأي  وجود  الوطني  الدفاع  وزير  نفي  وهو 
التراب التون�سي، موؤكدا اأنه �سيتخذ الإجراءات الإدارية الالزمة في 

اإطار اآليات التعديل الذاتي جراء هذا الخطاأ المهني.

9و و القال القيل
www.akhersaa-dz.com

جريدة ال�شرق الجزائري
Akher Saâ

اآخر �صاعة
الأحد 14 جوان 2020 العدد   6010

اإلغاء »البيام«، قد يكون بعد اأيام
الم�ستقلة  التربية  نقابات  جددت 
ولجنة  التالميذ  اأولياء  وجمعيات 
والبحث  العالي  والتعليم  التربية 
العلمي والتكوين المهني وال�سوؤون 
الأمة،  بمجل�س  والأوقاف  الدينية 
الرئي�س  مطالبة  المدني،  والمجتمع 
تبون باإعادة درا�سة كافة المقترحات 
حول  التربية،  لوزارة  المرفوعة 
المتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 
باإلغاء  يق�سي  قرار  باتخاذ  »البيام«، 
قرارات  انتظار  في  وهذا  الدورة، 

هامة في الأيام القليلة المقبلة.

�صكير يت�صبب في غلق الطريق ب�صوق اأهرا�س
فرقة  عنا�سر  بها  قام  ليلية  دوريات  اإثر 
الولئية  بالم�سلحة  والتدخل  البحث 
باإقليم  اأهرا�س،  باأمن �سوق  الق�سائية  لل�سرطة 
مفترق  اأحد  م�ستوى  وعلى  الإخت�سا�س، 
الطرق لفت اإنتباههم �سخ�س على متن مركبة 
خا�سة قام بغلق الطريق و اإحداث ال�سو�ساء، 
وعند التقرب منه وباإخ�ساعه اإلى عملية الزفير 
تبين اأنه في حالة متقدمة من ال�سكر، ليتم على 
اإثره تحويله اإلى مقر الأمن الح�سري الثاني و 
عن  فيه،  للم�ستبه  ق�سائي  ملف  اإنجاز  تم  قد 
جرم ال�سياقة في حالة �سكر، قدم بموجبه اأمام 
وكيل الجمهورية لدى محكمة �سوق اأهرا�س، 
الذي بدوره اأحاله على جل�سة المثول الفوري، 
وغرامة  ق�سائي  حكم  حقه  في  اأ�سدر  اأين 

مالية، مع تعليق رخ�سة ال�سياقة لمدة �سنة.

تكريم اأفراد الحماية المدنية بعنابة
لحقوق  الجزائرية  الرابطة  مكتب  قام 
الأ�سبوع  نهاية  عنابة  بولية  الإن�سان 
المن�سرم بتكريم اأفراد الحماية المدنية 
على م�ستوى الوحدة الثانوية »�سيدي 
عا�سور«، حيث حظي بالتكريم كل من 
روؤ�ساء الوحدات واأعوان التدخل وذلك 
في  يبذلونها  التي  المجهودات  نظير 
جائحة  مع  التدخل خ�سو�سا  مجالت 
فقد  التكريم  اإلى  بالإ�سافة  كورونا، 
من  معتبرة  بكمية  الوحدة  تدعيم  تم 

الكمامات الطبية والألب�سة الواقية.

�صكنات بلدية عين اأعبيد...تنتظر التج�صيد
ال�سيد  ق�سنطينة  والي  قرر 
الحفيظ،  عبد  اأحمد  �سا�سي 
اآلف   4 توزيع  في  ال�سروع 
عين  ببلدية  اإيجاري  م�سكن 
من  ابتداء  تدريجيا،  اأعبيد، 
ال�سنة  من  الأول  الثالثي 
�سبكات  ا�ستكمال  بعد  المقبلة، 
التي  والثانوية،  الأولية  الربط 
ال�سنة،  هذه  نهاية  قبل  �ستنطلق 
وهي الوعود التي يتمنى �سكان 

المنطقة اأن تتج�سد.
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وهو «ىليل وبأأ» مليف دوعيو

˘-ير˘ئأز˘ج كر˘ت˘˘سشم جا˘˘ت˘˘نإأ ن˘˘م

تأو˘ن˘سس ى˘لإأ ير˘ط˘ق-ي˘˘سسنر˘˘ف

نرقلأ تاين˘ي˘ع˘سست ي˘ف با˘هرإلأ

ة˘˘سصق لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ي˘˘˘سضا˘˘˘م˘˘˘لأ

نا˘م˘ي˘ل˘سس) «ر˘ي˘م˘˘سس» ن˘˘ي˘˘با˘˘سشلأ

شسا˘ي˘لإأ) «ي˘˘ف˘˘ط˘˘ل» و (يرأو˘˘ن˘˘ب

ى˘ل˘ع نÓ˘م˘ع˘ي ن˘يذ˘ل˘˘لأ (م˘˘لا˘˘سس

وبأأ» ريطخلأ ي˘با˘هرإلأ ةدرا˘ط˘م
،ءأر˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع «ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
ر˘ثأ م˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ أذ˘˘ه ف˘˘سشكت˘˘سسيو
اهكرتي يتلأ تامدسصلأ و فنعلأ
،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ ق˘م˘ع ي˘ف با˘هرإلأ

يف ا˘ج˘مر˘ب˘م م˘ل˘ي˘ف˘لأ أذ˘ه نا˘كو

ناك ناجره˘م˘ل27 ـلأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ

يف9102 يا˘˘م ي˘˘ف ي˘˘لود˘˘لأ
مليف لوأأ وه و «دقنلأ عوبسسأأ»

يد˘ي˘سس ن˘ي˘مأأ جر˘خ˘م˘ل˘ل ل˘يو˘ط

ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘مو˘˘˘ب
«ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ أد˘˘غ» ن˘˘ير˘˘ي˘˘سصق˘˘لأ

أذه شضرع مت امك ،«ةريزجلأ»و
ةنسسوبلاب تاناجرهم يف مليفلأ

و اكيجلب و شسنوت و كسسرهلأ و
زو˘ف˘ي نأأ ل˘ب˘ق ر˘سصم و ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ

ةعبطلأ يف دقنلأ ةزئاجب أرخؤوم

،ةنولسشرب مليف ناجرهمل0202
جر˘خ˘م˘لأ و ل˘ث˘م˘م˘لأ جو˘˘ت د˘˘قو
هرود نع ملاسس شسايلإأ يرئأزجلأ

لسضفأأ ةز˘ئا˘ج˘ب م˘ل˘ي˘ف˘لأ أذ˘ه ي˘ف

يئامنيسسلأ جاطرق مايأأ يف لثمم

أذ˘˘ه نأأ ر˘˘كذ˘˘يو،9102 ة˘ن˘˘سس

ة˘ن˘˘سس ا˘˘سشنأأ يذ˘˘لأ نا˘˘جر˘˘ه˘˘م˘˘لأ

ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ فر˘˘ط ن˘˘م6102

لوأأ «يسس.يد توريب» ةيفاقثلأ

يف ةريب˘ك ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سس ةر˘ها˘ظ˘ت

يف ةسصت˘خ˘م˘لأ ي˘بر˘ع˘لأ م˘لا˘ع˘لأ

  .لايخلأ مليفلأ

 يرطقو يشسنرف-يرئازج جاتنإا نم لمعلا

«ىليل وبأ» مليف رايتخإ

«نوكسم» ينانبللا ناجرهملا يف ةكراشملل
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لوطم˘لأ ي˘ئأور˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘لأ ل˘هأا˘ت

يدمح م˘ي˘ل˘سس ه˘جر˘خ˘م˘ل «نا˘فر˘ع»

نا˘جر˘ه˘م˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘سسلأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل

ىلإأ32 نم مظنملأ «بÓكيرفأأ»

ةيسسنرفلأ زولوت ةنيدمب توأأ03

و ،ل˘م˘ع˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف هد˘˘كأأ ا˘˘م بسسح

يذلأ لوطملأ مليفلأ أذه نمسضتي

011 يف يدمح ميلسسل لوألأ ربتعي

لوألأ :درسسلأ نم نييوتسسم ةقيقد

يدؤوت يتلأ -ةنيمي ةدهاجملأ ةسصق

هذه ربعت ذإأ -عأرذوب ةيفاسش اهرود

ر˘سشن ي˘ف ا˘ه˘˘ت˘˘جا˘˘ح ن˘˘ع ةر˘˘ي˘˘خألأ

و اهديفح ةسصق وه يناثلأ و اهتسصق

ةعومجم ,امهئا˘قد˘سصأأ و ه˘ت˘ب˘ي˘ط˘خ

نم عسسأو ردق ىلع بابسشلأ نم

تاططخم نود نوسشيعي ةبهوملأ

ةدهاجُملأ ديفح ررقي و ،ةيلبقتسسم

هتدج ةجاح ىدم بعوتسسأ يذلأ

ءاقل ةيليثمت ميظن˘ت ا˘ه˘ت˘سصق ر˘سشن˘ل
امدعب هئاقدسصأأ ةدعاسسمب ينويزفلت
يف هتلوا˘ح˘م ل˘ك ل˘سشف˘لا˘ب تءا˘ب
زا˘ج˘نل ةد˘عا˘سسم ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ
،يلئاعلأ خيراتلأ لوح يقئاثو مليف
شضرُع يذلأ مليفلأ يف كراسشي و

نم ةعومجم9102 يف ةرم لوأل
ىلع بابسشلأ نيبوه˘م˘لأ ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لأ

يدؤو˘ت ي˘ت˘لأ يا˘ب˘ل˘ب ة˘كي˘ل˘˘م رأر˘˘غ
نيت˘ل˘حر˘م ي˘ف ن˘ي˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘يرود
ريمسس و ن˘ي˘ت˘ن˘يا˘ب˘ت˘م ن˘ي˘ت˘ي˘خ˘يرا˘ت
ناك و ،يبيرعل ىفطسصم و ميكحلأ

ةلثمم نسسحأأ ةزئاجب زاف دق مليفلأ
يف يابلب ةكيلم ةنانفلل تداع يتلأ
ةدجوب مليفلل يبراغملأ ناجرهملأ
ميكحتلأ ةنجل ةزئاج و (برغملأ)
نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘ع˘ب˘ط˘لأ ي˘ف
و (نيطسسلف) شسدقلأ امنيسسل يلودلأ

تقولأ شسفن يف تقلطأأ ةرهاظت يه

اهنيب نم ةي˘بر˘ع ة˘ن˘يد˘م21 رب˘ع
ن˘م˘سضت˘يو ،ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

4102 ةنسس ئسشنأأ يذلأ ناجرهملأ
و ىق˘ي˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘سصسصخ˘م ا˘حا˘ن˘ج
ةيديلقتلأ و ةينفلأ فحتلل اسضرعم
و ،ن˘˘يو˘˘كت تا˘˘سشرو بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإأ
ميد˘ق˘ت ى˘لإأ ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ هذ˘ه فد˘ه˘ت

لودلأ يف عباسسلأ نفلأ نع ةروسص
عيج˘سشت˘ل ة˘لوا˘ح˘م ي˘ف ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ
ةرا˘ق˘˘لأ ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج بهأو˘˘م زور˘˘ب
ريوطت عم ةيلاجلأ ىدلو ءأرمسسلأ

نم يعامت˘جلأ جا˘مدإÓ˘ل ع˘يرا˘سشم
.امنيسسلأ لÓخ

 اشسنرف ـب زولوت ةنيدم يف هتايلاعف ىرجتشس

«بÓكيرفأآ» ناجرهمل لهأاتي يدمح ميلسسل «نافرع» مليف
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ق˘يد˘سص م˘˘سسا˘˘ق ر˘˘عا˘˘سشلأ زر˘˘حأأ
ى˘ل˘ع ترا˘ي˘ت ة˘يلو ن˘˘م شسو˘˘سسم
يف «ةيرعسش ةديسصق نسسحأأ» ةزئاج
ميركتب ةسصاخلأ ةينطولأ ةقباسسملأ

ريظن ةح˘سصلأ عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جأو˘˘م ي˘˘ف م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج
ر˘ي˘˘م˘˘سس هد˘˘كأأ ا˘˘م بسسح ا˘˘نورو˘˘ك
يد˘ل˘ب˘لأ بت˘كم˘لأ شسي˘˘ئر ي˘˘سشي˘˘غ
با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل

ميظنتل ردابملأ فقث˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘لأ
ةديسصقلأ نأاب فسشك ثيح ةقباسسملأ
ششيجلأ» نأو˘ن˘ع تل˘م˘ح ة˘جو˘ت˘م˘لأ
زئافلأ رعاسشلأ نأاب أديفم «شضيبألأ

اكراسشم11 ىلع قوفت ةزئاجلاب
نطولأ تايلو ديدع نولثمي أرخآأ

ةليمو ةنتابو ةدكيكسس رأرغ ىلع
يتلأ ةقباسسملأ هذه يف هعم أوسسفانت
يف لمعلأ نوكي نأأ اهيف طرتسشأ
رحبلأ نزو ىلعو حيسصفلأ رعسشلأ
أدا˘ن˘ت˘سسإأ- طر˘ت˘سشأ ا˘م˘ك ،ل˘يو˘ط˘˘لأ

نو˘˘˘كي نأأ -ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ تأذ˘˘˘ل
عجسشي و حدمي ةديسصقلأ عوسضوم
ةحسصلأ عاطق يمدختسسم مركي و
ةيمامألأ فوفسصلأ يف نيدجأوتملأ
م˘˘ه˘˘نو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م˘˘ل
معدلأ لك -لاق ا˘م˘ك -نو˘ق˘ح˘ت˘سسي
مهماهم ءأدأأ ةل˘سصأو˘م˘ل ز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لأو
يدلبلأ بتكم˘لأ ما˘ق د˘قو ،ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لأ
با˘ب˘سشل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
قا˘ي˘سس ي˘ف ف˘ق˘ث˘˘م˘˘لأ ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
˘مو˘ي˘لأ ة˘ي˘ب˘ط˘لأ م˘قأو˘ط˘لأ ع˘ي˘ج˘سشت

ةلماجم و ميركت ةرايزب شسيمخلأ

لماعلأ يبطلأ هبسش و يبطلأ مقاطلل

ىفسشتسسمب91-ديفوك ةحلسصم˘ب

مت امك ،ةليم ةيدلبب لابوط ةوخإلأ

ن˘˘ي˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م دد˘˘ع م˘˘˘ير˘˘˘كت

ةدع يف أومهاسس نيذلأ نييوعمجلأ

ة˘ه˘جأو˘م˘ل تا˘ي˘ل˘˘م˘˘عو تأردا˘˘ب˘˘م

تايلمع رأرغ ىلع انوروك شسوريف

.ميقعتلأ

ةحشصلا يمدختشسم ميركتل ةينطولا ةقباشسملا

«ةديسصق نسسحأآ» ةرئاجب سسوسسم قيدسص مسساق رعاسشلآ جيوتت
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ريسضحتلأ نأرهو˘ب ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي

ل˘م˘ح˘ي د˘يد˘ج ي˘حر˘˘سسم شضر˘˘ع˘˘ل

جلاعي يذلأو «ايجولونورك» نأونع

ف˘ل˘ت˘خ˘مو ة˘ير˘سصن˘ع˘لأ عو˘سضو˘˘م

،ملاعلأ ربع فنعلأو لتقلأ لاكسشأأ

،جر˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لأ ه˘˘˘ف˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘م بسسح

تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ ي˘ف ا˘ب˘ير˘ق عر˘سشي˘سسو

يذلأ ينفلأ لم˘ع˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘سصا˘خ˘لأ

ميملأ) تماسصلأ حرسسملأ نم ربتعي

ام شضرعلأ ميدقت متيل (ميموتنابلأ وأأ

،مداقلأ توأأ رهسش يف لوألأ لبق

يديسس يحرسسملأ هحسضوأأ امبسسح

شصن بتك يذلأ ل˘سضا˘ف˘ل˘ب د˘م˘ح˘م

اهجأر˘خإأ ي˘ف م˘ها˘سسيو ة˘ي˘حر˘سسم˘لأ

لوا˘˘ن˘˘ت˘˘˘تو ،يرأو˘˘˘ه ة˘˘˘جو˘˘˘بزو˘˘˘ب

خيرا˘ت ر˘ب˘ع رزا˘ج˘م˘لأ ة˘ي˘حر˘سسم˘لأ

م˘ئأر˘جو رزا˘ج˘م ا˘ه˘ن˘˘م ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لأ

رئأزجلأ يف يسسنر˘ف˘لأ را˘م˘ع˘ت˘سسلأ

ناقرب ةيوونلأ براجتلأ رأرغ ىلع

ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ م˘ئأر˘جو (دÓ˘ب˘لأ بو˘ن˘˘ج)

م˘لا˘ع˘لأ لود ن˘م دد˘ع˘ب ير˘سصن˘ع˘لأ

Ó˘ي˘تا˘سشو أر˘˘ب˘˘سص ة˘˘ح˘˘بذ˘˘م أذ˘˘كو

ةنياهسصلأ اهبكترأ ىرخأأ رزاجمو

امك ،ينيطسسلفلأ بعسشلأ قح يف

هيدؤوتسس يذلأ لمعلأ أذه دمتعيسس

عطاقم ىلع نيلثمملأ نم ةبكوك

تاكرحلأو ةيملاعلأ ىقيسسوملأ نم

دعتو ،(ايفأرغيرو˘كلأ) ة˘ي˘نا˘م˘سسج˘لأ

ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘بر˘ج˘ت˘لأ «ا˘ي˘جو˘لو˘نور˘ك»

د˘م˘ح˘م يد˘ي˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘ل˘ل ة˘ث˘لا˘ث˘˘لأ

يف يرأوهلأ ةجوبزو˘بو ل˘سضا˘ف˘ل˘ب

يت˘ي˘حر˘سسم د˘ع˘ب تما˘سصلأ حر˘سسم

.«كييأزوم»و «نيجرهملأ كرسس»

 نآرهو يف يرسصنعلآ زييمتلآ لوح «ايجولونورك» ةيحرسسمل ريسضحتلآ

يلايخلا مليفلا ناجرهمل ةيشضارتفإلا ةعبطلا يف ةكراششملل نيدموب يديشس نيمأا جرخملل «ىليل وبأا» ليوطلا يئاورلا مليفلا رايتخا مت
.ينورتكللا مهعقوم يف نومظنملا هنلعأا امبشسح يراجلا ناوج61 ىلإا01 نم نانبل يف توريبب هميظنت بقترملا «نوكشسم»

اجمانرب دعت وزو يزيتل ةفاقثلآ ةيريدم
 «ريدإآ» يملاعلآ نانفلآ ةينيعبرأآ ةبسسانمب ايرث

ةيغيزامألأ ةينغألأ ةنونقيأأ ليحر نع اموي04 رورم ةبسسانمب

ةيلول ةفاقثلأ ةيريدم ترطسس  ريدأ يملاعلأ يرئأزجلأ نانفلأ
ةفا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يد˘م ه˘ب تدا˘فأأ ا˘م بسسحو .ا˘ير˘ث ج˘ما˘نر˘ب وزو ىز˘ي˘ت
ةبسسانمب تءاج ةرهاظتلأ هذه ناف نايزموق ةليبن ةديسسلأ ةيلولاب

أذه ناب ةفيسضم ريدأ يملاعلأ نانفلأ ليحر نع اموي04 رورم

لسصأوتلأ عقوم ربع ةيريدملأ تاحفسص ربع هسشرن متيسس جمانربلأ
ن˘سسح˘ل ثآأ ة˘ير˘ق ن˘بأ نإا˘ف ةرا˘سشإلأ رد˘ج˘ت ا˘م˘كو .ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ

،«غن ششأرايأأ» ناث موبلأأ رأدسصإاب9791 ماق يني ينب تاعفترمب

71 ردسصأأ نيح1991 ةياغ ىلإأ لمع يأأ ردسصي مل كلذ ذنمو
Óفح ريديإأ ايحأأ ةيلعفلأ هتدوعب ءافتحأو .نيتنأوطسسأأ يف ةينغأأ
ماع ريأربف رهسش نم عسساتلأو عباسسلأ يموي أذهو اسسنرف يف

نانفلأ هيدؤوي يذلأ زيمتملأ يئانغلأ عونلأ حبسصأأ انه نمو،2991
نكي ملو .ةيملاعلأ ىقيسسوملأ نمسض فنسصي ريديإأ يرئأزجلأ
ىسصقأأ ناكف ،ديقفلأ ريدأ لحأرلأ نانفلأ فده يداملأ بسسكلأ

3991 يفو تÓفحلأ لÓخ نم شسانلأ نم بأرتقلأ وه هحومط
ولب» ةقرف عم ةيفأرتحلأ ملاع هلخدأأ ديدج لمعب نانفلأ داع
درفنت يتلأ ةفلت˘خ˘م ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م تا˘عا˘ق˘يإا˘ب ل˘م˘ع ،«ير˘ي˘ف˘ل˘ي˘سس
ليجسست نم ريديإأ نكمت امك .ةئاملاب ةئام ةيبرع ةيسصوسصخب
نانفلأ نمسض أذهبو ،«نيتلاسسأ» هنأونع نافيتسس نلآأ عم ويد
ا˘ي˘ب˘م˘لوألأ ة˘ب˘سشخ ى˘ل˘ع فو˘قو˘لأ ،ر˘يد˘يإأ بر˘ت˘غ˘م˘لأ ير˘ئأز˘ج˘˘لأ
يرئأزج نفب ملاعلأ هجأويل ،يلأوتلأ ىلع مايأأ ةثÓث ةيسسيرابلأ

ذإأ ،مÓسسلأ ةاعد نم هنأأ ريديإأ لحأرلأ نع فرعُي امك .شضحم

،5991 رياني22 لÓخ ينف لفح يف دلاخ باسشلأو عم كراسش

امك تايسسنجلأ فلتخم نم شصخسش فلآأ6 هرسضح لفح يف

بسصخأأ نم ريديإأ نا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب تنا˘ك9991 ةنسس تنا˘ك
ثيح ،تاموبلألأ جاتنإأ ثيح نم ةيمهأأ اهرثكأأو اينف تأونسسلأ
،نييملاعلأ نييقيسسوملأو نينانفلأ نم ريبك ددع عمج عاطتسسأ

نراك يدنلريإلأو يتسسروف ميسسكامو واسش ينام يسسنرفلأ لثم

،ن˘ي˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ةد˘بز ة˘قر˘فوnoisuffid يوان˘قو نو˘سسي˘تا˘م
يرفويج يدنغوألأو زأربمرأ نأدو تافريسس ليج نييزيلجنإلأو
نوكي أذهبو ،«افوني افافأأ» ةينغأأ ليجسستل ،بنوأ ةقرفو اميروأأ
ريديإأ كرت .ةنسس نيثÓث فرظ يف تاموبلأأ ةثÓث لجسس ريديإأ

،ليمج مغنو قمعبو ةريثك عيسضأوم اجلاعم ،امهم ايئانغ أديسصر
ة˘يو˘ه˘لأ ن˘ع ى˘ن˘غو ،ةو˘˘خألأو فر˘˘سشلأو ة˘˘ير˘˘ح˘˘لأ رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
نع ّربعو لإأ ةيمÓعإأ ةبسسانم كرتي مل ذإأ ،اهنع عفأدو ةيغيزامألأ
افونيأ افافأ ةعئأر ةمجرتب ماق امك .ةيغيزامألأ ةيوهلل هئامتنأ رخف

يرئأزجلأ ينغملأو نانفلأ يفوت0202 يام3 خيراتبو71 ىلإأ

نع شسيرابب ىفسشتسسم يف ةيغيزامألأ ةينغألأ ةروطسسأأ ريديإأ

.شضرملأ عم ليوط عأرسص دعب اماع07 رمع
N∏«π S°©ÉO

ةليسسملابنينانفلآ نم ةعومجم ميركت
ميركت نانفلل ينطولأ مويلأ ةبسسانمب و0202 نأوج8 موي مت
ةنيدم طسسو ةعلاطملل ةيسسيئرلأ ةبتكملاب نينانفلأ نم ةعومجم
مدقأأ نم رودق يرد˘يو˘ق مو˘حر˘م˘لأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ر˘كذ˘ن ة˘ل˘ي˘سسم˘لأ
يذلأو  فيفك و يان ىلع فزاع وهو ةليسسملأ ةيلوب نينانفلأ

دومحم رسصن ديعسسو  ميركلأ ناسضمر مايأأ رخأوأأ يف ةينملأ هتفأو
ةفاقثلأ ريدم نم لك روسضحب ةزمح مناغو هللأ همحر ميلسس
ريدمو يودع دأؤوف ةفاقثلأ رأد ريدمو «ديرف رتيعز » ةباينلاب
ةبيايط مسساقلب يأردوب دي˘ه˘سشلأ ة˘ع˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر˘لأ ة˘ب˘ت˘كم
دبع ةيمسسأوق  ينطولأ ىوتسسملأ ىلع تايدلبلأ رايمأأ ديمعو
طيسشنت يف ةلاعفلأ هتمهاسسم ىلع مهنم انأرفعو أريدقت  نمحرلأ
نينانفلأ لكو ةينطولأو ةليسسملأ ةيلول ةينفلأ و ةيفاقثلأ ةحاسسلأ
ىلع Óيزج أركسشف ةيفاقثو ةينفلأ تلاجملأ لك يف نيعدبملأ

ةلئاعلأ دأرفأأ و مأركلأ روسضحلأ ىلع و مهريدقتو مهتأدوهجم
U°Édí T°îû°ƒñ.ءأزعألأ

يناثلآ عامتجإلآ سسأآرتت ةفاقثلآ ةريزو
ةيرثألآ ةطيرخلآ دآدعإآ ةنجلل عسسوملآ
ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ر˘ئأز˘ج˘لا˘ب ةدود ن˘ب ة˘كي˘ل˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو تسسأأر˘˘ت
رئأزجلل ةيرثألأ ةطيرخلأ دأدعإأ ةنجلل عسسوملأ يناثلأ عامتجلأ

,يفاقثلأ ثأرتلأ لقح يف نيلعافو ءأربخو نيثحاب نم ةلكسشملأو
أذه زاجنإاب اهتاميلعت ةدود نب تدسسأأو ،ةفاقثلأ ةرأزول نايب قفو
ءاسصحإأ» نم نكميسس يذلأو «ةنسسلأ ةياهن لبق ماهلأ» عورسشملأ
ينطولأ بأرتلأ ر˘ب˘ع ة˘يرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ تا˘كل˘ت˘م˘م˘لأو را˘ثآلأ

 .«Óبقتسسم هب لثمألأ لفكتلاب حمسسيسسو
¥.ç
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ة˘˘لا˘˘صسر ي˘˘ف بل˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ءا˘˘ج

ل˘ّكصش˘˘ُت ة˘˘لود45 ا˘ه˘ت˘ع˘˘ّقو

قّصسنت يتلا ةيقيرفإ’ا ةعومجملا

قو˘ق˘ح ل˘ئا˘صسم لو˘ح ا˘هدو˘˘ه˘˘ج

،ةعوم˘ج˘م˘لا م˘صسا˘ب.ناصسنإ’ا

يف وصساف انيكروب ريفصس بلاط

ينودويد فينجب ةدحتملا ممأ’ا

ةلاصسرلا يف ،يروغوصس هيريزيد

لو˘ح ل˘جا˘ع سشا˘ق˘ن» م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب

قو˘ق˘ح˘ل ة˘ي˘لا˘ح˘لا تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ا

ع˘فاود ى˘لإا ةد˘ن˘ت˘صسم˘لا نا˘صسنإ’ا

ةجهنمملا ةيرصصن˘ع˘لاو ،ة˘ي˘قر˘ع

سصاخصشأ’ا دصض ينمأ’ا فنعلاو

دصض فنعلاو يقيرفإا لصصأا نم

لمأايو.«ةيملصسلا تارها˘ظ˘ت˘لا

ىلإا ةهجوم˘لا ة˘لا˘صسر˘لا و˘ع˘قو˘م

،ناصسنإ’ا قوقح سسلجم ةصسيئر

-يصشتي˘ت ثي˘باز˘ي˘لإا ة˘يوا˘صسم˘ن˘لا

سشاقنلا ميظن˘ت ي˘ف ر˘غر˘ب˘ل˘صسي˘ف

فانئتصسا دنع لبقملا عوبصسأ’ا

يتلا سسل˘ج˘م˘ل˘ل34 ةرودلا

ءابو ةجيتن سسرام يف تلطعت

ةلاصسرلا هذه يتأات.91-ديفوك

،د˘يو˘ل˘ف ة˘ل˘˘ئا˘˘ع ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت بق˘˘ع

فنعل نيرخآا اياحصض تÓئاعو

ةمظنم006 وحنو ،ة˘طر˘صشلا
سسلج˘م˘ل ةو˘عد ،ة˘ي˘مو˘كح ر˘ي˘غ
لكصشب ر˘ظ˘ن˘ل˘ل نا˘صسنإ’ا قو˘ق˘ح
ةيرصصن˘ع˘لا ة˘ل˘كصشم ي˘ف ل˘جا˘ع
ة˘˘طر˘˘˘صشلا ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع تÓ˘˘˘فإاو
نأا بجيو .باقعلا نم ةيكريمأ’ا
ةدحاو ةلود معدب بلطلا ىظحي

.سسلجملا هيف رظنيل لقأ’ا ىلع
سسل˘ج˘م˘لا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘˘م لا˘˘ق
بلطلا نإا سسرب سسنارف ةلاكول

نم ريبك ددع نع ايلاح ردصص

ميظنت »سصرف ديزي» ام ،لودلا
ر˘ي˘صشتو.عو˘ن˘لا اذ˘ه ن˘˘م سشا˘˘ق˘˘ن
ديولف جروج ةلاح ىلإا ةلاصسرلا
ي˘ق˘ير˘فإا ل˘صصأا ن˘م ي˘˘كر˘˘ي˘˘مأ’ا

اماع64 رمعلا نم غلبي يذلا
لب˘ق ن˘م ه˘ف˘ي˘قو˘ت د˘ن˘ع ي˘فو˘تو
ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف سضي˘˘˘بأا ي˘˘˘طر˘˘˘صش

.ويام52 ي˘ف سسي˘لو˘با˘ي˘ن˘˘ي˘˘م
ل˘ت˘ق˘لا˘ب م˘ه˘تا يذ˘لا ي˘طر˘صشلاو
ديولف ةبقر ىلع هتبكرب طغصض
.ا˘قا˘ن˘ت˘خا ه˘تو˘م˘ب بب˘صست نأا ى˘لإا

نإا يبان˘ي˘كرو˘ب˘لا ر˘ي˘ف˘صسلا لا˘قو

52 ي˘ف ة˘يو˘˘صسأا˘˘م˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا»

سسيلوباينيم ةنيدمب0202  يام

تراثأاةدحتم˘لا تا˘ي’و˘لا ي˘ف

دصض عمجأا ملاعلا يف تاجاجتحا
ناقحلي نيذل˘لا ف˘ن˘ع˘لاو م˘ل˘ظ˘لا
يقير˘فإا ل˘صصأا ن˘م سصا˘خ˘صشأ’ا˘ب
ن˘م ةد˘ع ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
جروج ةافو» نأا فاصضأاو.»ملاعلا
ة˘لوز˘ع˘م ة˘ثدا˘ح تصسي˘ل د˘يو˘˘ل˘˘ف
نم ديدعلا كانه نإا ذإا فصسأÓل
سصاخصشأا اهل سضرعت ثداوحلا

اوهجاو ةيقيرفإا لوصصأا نم لزع
˘مد˘ع بب˘صسب ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘ي˘˘صصم˘˘لا

.«ةطرصشلا ةيصشحول ة˘ب˘صسا˘ح˘م˘لا

ةعومجملا مصساب ريفصسلا عباتو
نأا نزحم˘لا ن˘م» ه˘نأا ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’ا

ا˘يا˘ح˘صضلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ر˘˘ي˘˘صصم
مل هنأ’ مامتها يا رثي مل نيرخآ’ا
لصصاوت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع ف˘صشكي
.«اعيمج نحن مهارنل يعامتج’ا

سشاقن ءارجإا ىلإا ةلاصسرلا تعدو
ءاحنأا عيمج يف ةيرصصنعلا لوح
اصصوصصخ تزكر اهنكل ملاعلا

تا˘˘ي’و˘˘لا ي˘˘ف ع˘˘صضو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ةدحتملا
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ديولف جروج ةافو بقع يملاعلا كارحلا  قايسس يف

ةيرشصنعلا لوح اششاقن ديرت ةيقيرفإلا لودلا
ناشسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا شسلجم يف

م˘˘مأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘˘مأ’ا بر˘˘˘عأا
،سشيريتوغ وي˘نو˘ط˘نأا ،ةد˘ح˘ت˘م˘لا

ءازإا «ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا ه˘ت˘مد˘˘صص» ن˘˘ع
ر˘با˘ق˘م فا˘صشت˘كا ن˘ع ر˘يرا˘ق˘ت˘˘لا

تبحصسنا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف ة˘ي˘عا˘م˘ج
ين˘طو˘لا سشي˘ج˘لا» تاو˘ق ا˘ه˘ن˘م
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب «ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا

مصساب ثدحت˘م˘لا حر˘صصو.ر˘ت˘ف˘ح
،كيراجود نافيتصس ،ماعلا نيمأ’ا
نأاب ةعمج˘لا سسمأا ن˘ي˘ي˘ف˘ح˘صصل˘ل

ءار˘˘˘جإا ى˘˘˘لإا ا˘˘˘عد سشير˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘غ
،عوصضوملا يف »فافصش قيقحت»
ةيبيللا قافولا ةموكح اعد امك
قا˘˘˘ف˘˘˘تا ن˘˘˘ع ة˘˘˘صضخ˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
رباقملا نيمأا˘ت ى˘لإا تار˘ي˘خ˘صصلا
فر˘ع˘ت˘لاو ،ا˘ه˘فا˘صشت˘كا م˘ت ي˘ت˘لا

اهميلصستو اياحصضلا ثثج ىلع
نأا ثدحتملا دكأاو.مهيلاهأا ىلإا

ةموكح ىلع سضرع سشيريتوغ
هذه يف ي˘م˘مأ’ا م˘عد˘لا قا˘فو˘لا
فارطأا عي˘م˘ج ر˘ّكذو ي˘عا˘صسم˘لا
تاي˘لوؤو˘صسم˘لا˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا عاز˘ن˘لا
نوناقلا بجومب اهيلع ةبترتملا

قوقح نوناقو يلودلا يناصسنإ’ا
تن˘˘˘ل˘˘˘عأاو .ي˘˘˘لود˘˘˘لا نا˘˘˘˘صسنإ’ا

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘˘لا قا˘˘˘فو˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘كح
نع ايكر˘ت ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مو˘عد˘م˘لا
ةيعامج رباق˘م ي˘نا˘م˘ث فا˘صشت˘كا
ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘نو˘˘هر˘˘ت ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ي˘˘˘ف
تاو˘ق ار˘خؤو˘م ا˘ه˘ن˘˘م تب˘˘ح˘˘صسنا
.رتفح ةدايقب «ينطولا سشيجلا»
حر˘˘صص ل˘˘صصت˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘فو
ه˘تاو˘ط˘خ نأا ي˘بوروأ’ا دا˘ح˘˘ت’ا
لا˘˘م˘˘صش ف˘˘ل˘˘ح ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ةيرحبلا ه˘ت˘م˘ه˘م ي˘ف ي˘صسل˘طأ’ا
ر˘ظ˘ح ق˘ي˘ب˘ط˘ت سضر˘ف˘ل ة˘ي˘مار˘لا
ن˘كت م˘ل ا˘ي˘ب˘ي˘ل ى˘ل˘ع ة˘ح˘ل˘صسأ’ا
سشيتفت ارخؤوم ايكرت عنم ةجيتن
فلحلا لاقو.ة˘هو˘ب˘صشم ة˘ن˘ي˘ف˘صس
ةقير˘ط ي˘ف ر˘ظ˘ن˘ي ه˘نإا ة˘ع˘م˘ج˘لا
»نايدراغ يصس» هتي˘ل˘م˘ع م˘يد˘ق˘ت
ناموقت ني˘ت˘ن˘ي˘ف˘صس كل˘م˘ت ي˘ت˘لا
،طصسوتملا رحبلا يف تايرودب
يبوروأ’ا داحت’ا ةمهمل معدلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي ي˘ت˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا
تق˘ل˘˘طُأاو.»ي˘˘ن˘˘ير˘˘يإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع»

رظحلا قيبطت فده˘ب »ي˘ن˘ير˘يإا»
ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ه˘ت˘صضر˘ف يذ˘˘لا

ايبيل ىلإا ةحلصسأ’ا لاصصيإا ىلع
ةموكح نيب اعارصص دهصشت يتلا
زياف اهدوقي يتلا ينطولا قافولا
ممأ’ا نم اهب فرتعملاو جارصسلا
،ايكرت معدب ىظح˘تو ةد˘ح˘ت˘م˘لا

رت˘ف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ ر˘ي˘صشم˘لا تاو˘قو
ر˘صصم ن˘م ة˘صصا˘خ ة˘مو˘˘عد˘˘م˘˘لا

لاقو.ا˘ي˘˘صسورو تارا˘˘مإ’او

يبوروأ’ا داحت’ا مصساب ثدحتم
ع˘م تر˘ج ي˘ت˘لا تا˘ثدا˘ح˘م˘لا نإا
ي˘ف جرد˘ن˘ت ي˘صسل˘طأ’ا ف˘ل˘ح˘˘لا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘لا لدا˘˘˘ب˘˘˘ت» را˘˘˘طإا
هقيقحت مت ام نأاصشب يدايتع’ا
تا˘م˘ه˘˘م˘˘لا˘˘ب ق˘ّ̆ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ي˘˘ف

اي˘كر˘ت تل˘صسرأاو.«تايلمعلاو

ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م ةر˘˘˘ّي˘˘˘صسم تار˘˘˘ئا˘˘˘ط
ى˘لإا يو˘ج عا˘فد تا˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ىلع اهدعاصس ام ،قافولا ةموكح
يف ةظوح˘ل˘م بصسا˘كم ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لÓخ رت˘ف˘ح تاو˘ق د˘صض عاز˘ن˘لا

،ءا˘ع˘برأ’او .ةر˘ي˘خأ’ا ع˘ي˘˘با˘˘صسأ’ا

ة˘ير˘كصسع˘لا ة˘ق˘فار˘˘م˘˘لا تع˘˘ن˘˘م

ةلابق ةهوبصشم ةنيفصسل ةيكرتلا

نم˘صض ة˘ي˘نا˘نو˘ي ة˘ن˘ي˘ف˘صس ا˘ي˘ب˘ي˘ل

.اهصشيتفت نم »ين˘ير˘يإا ة˘ي˘ل˘م˘ع»

داح˘ت’ا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘لا ن˘كل

دوجو مدع ىلع رصصأا يبوروأ’ا

ي˘ع˘صسو ة˘˘ثدا˘˘ح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘ل˘˘صص

ف˘ل˘ح˘لا ع˘م نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ل˘ت˘˘كت˘˘لا

ي˘ف رد˘صصم˘لا لا˘قو .ي˘صسل˘˘طأ’ا

ر˘خأا˘˘ت˘˘م تقو ي˘˘ف رد˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب

ةيلمعلا نم ءز˘ج اذ˘ه» ة˘ع˘م˘ج˘لا

ن˘ي˘ت˘م˘ّظ˘ن˘م ن˘ي˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

قيقحتل اعم نÓمعتو نانواعتت

رارقتصساو نمأا :ةكرتصشم جئاتن

مل» فاصضأاو.»ا˘ه˘نار˘ي˘جو ا˘بوروأا

نم لكصش يأاب نواعتلا اذه نكي

ثداو˘˘ح يأا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن لا˘˘كصشأ’ا

نم ءزج وه لب ،ارخؤوم تعقو

اننيب تامولعملا لدابتو انراوح

.«داتعملاو يعيبطلا

«فافسش قيقحت»ـب بلاطي

 ايبيل يف ةيعامج رباقم فاششتكا ءازإا هتمدشص يدبي ششيريتوغ

ح˘ت˘ف˘ت˘صس» ا˘ه˘نأا ا˘صسنر˘˘ف تن˘˘ل˘˘عأا
مامأا «ةيجراخلا اهدودح ايجيردت
ة˘ع˘قاو˘لا لود˘لا ن˘م ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا

نم ارابتعا نغنيصش ءاصضف جراخ
لاقو .لبقملا ةيليوج نم لوأ’ا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ˘˘لا ار˘˘يزو
،نايردو˘ل ف˘يإا نا˘ج نا˘ي˘صسنر˘ف˘لا

نايب يف ،ريناتصساك فوتصسيركو
ىلع ءانب ذختا رارقلا نإا كرتصشم
ة˘ي˘بوروأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ي˘˘صصو˘˘ت
نأا احصضوأاو ،سسيمخلا ةمدقملا
ل˘كصشب ل˘صصح˘ي˘صس ح˘ت˘ف˘لا اذ˘ه»

بصسح˘ب ،توا˘ف˘ت˘مو ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
فل˘ت˘خ˘م ي˘ف ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا
طورصشلل اقفوو ىرخأ’ا لودلا
ىوتصسملا ىلع اهديدحتّ مت يتلا
حمصسيصسو .«نآ’ا ىتح يبوروأ’ا
تنا˘˘ك ا˘˘يأا ،بنا˘˘جأ’ا بÓ˘˘ط˘˘ل˘˘ل
لوخدلاب ،اهنم نوتأاي يتلا لودلا
ةيولوأ’ا ىطعتصسو ،اصسنرف ىلإا
مهتار˘ي˘صشأا˘ت تا˘ب˘ل˘ط ة˘ج˘لا˘ع˘م˘ل

دودحلا سصخي ام يف.مهتاماقإاو

د˘˘كأا ،ة˘˘ي˘˘˘بوروأ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
ع˘فر˘˘ت˘˘صس ا˘˘صسنر˘˘ف نأا نار˘˘يزو˘˘لا

ةفاك و˘ي˘نو˘ي51 ن˘م ارا˘ب˘˘ت˘˘عا
ةصضورفملا لقنتلا ىل˘ع دو˘ي˘ق˘لا
-ديفوك ءابو ي˘صشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل

ن˘˘كم˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس كلذ˘˘˘بو.91

لودلا نم نيمداقلا سصاخصشأ’ا
يبوروأ’ا ءاصضف˘لا ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا
دا˘ح˘˘ت’ا ي˘˘ف ءا˘˘صضعأ’ا لود˘˘لا)
ارود˘˘˘˘˘نأا كلذ˘˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘˘˘بوروأ’ا

ن˘˘يا˘˘ت˘˘صشن˘˘ت˘˘صشي˘˘لو اد˘˘ن˘˘ل˘˘˘صسيإاو
نارام ناصسو جيورنلاو وكانومو
ءانثتصساب ،(ناكيتافلاو ارصسيوصسو
نم ،ةدحتملا ةكلمملاو اينابصسإا

ةيصسنرفلا يصضارأ’ا ىلإا لوخدلا
ديرد˘م سضر˘ف˘تو.دو˘ي˘ق نود ن˘م
نم نيدفاولا ىلعً ادويق ندنلو
نم نيدفاولا مهيف نمب ،جراخلا
سسيرا˘ب ل˘صصاو˘ت كلذ˘ل ،ا˘صسنر˘˘ف

اصسنرف تعدو.لثملاب ةلماعملا

ىلإا اموي51 ىلاوح ذنم ايناملأاو
تقو عر˘˘صسأا ي˘˘ف ،ح˘˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا

لود˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب دود˘˘ح˘˘لا ،ن˘˘كم˘˘م
نم عيباصسأا ةدع دعب ،ةيبوروأ’ا
ءا˘˘بو ي˘˘صشف˘˘ت بب˘˘صسب قÓ˘˘˘غإ’ا

.91-ديفوك

ةيليوج1 نم ارابتعإا «نغنيشش» جراخ نم لودلل اهدودح حتف ديعت اشسنرف

فنعو ةيرسصنعلا لوح لجاع سشاقن ميظنت ىلإا ةدحتملا ممألل عباتلا ناسسنإلا قوقح سسلجم ةعمجلا ةيقيرفإلا لودلا تعد
.ديولف جروج ةافو بقع يملاعلا كارحلا قايسس يف ةطرسشلا

لامششلا يف ششيجلا عم تاهجاوم
 توريب يف تاكابتششاو

’ ،تبصسلا /ةعمجلا ليل ،نانبل يف تاجاجتح’ا ةدح تدعاصصت

مغر ،فنع لامعأا اهتللختو ،توريبو سسلبارط يتنيدم يف اميصس

تدهصشو .ةئراط ةصسلج يف ةيلام ريبادت ذاختا نع ةموكحلا نÓعإا

،ةينمأ’ا ىوقلاو ني˘ج˘ت˘ح˘م˘لا ن˘ي˘ب تا˘ه˘جاو˘م تور˘ي˘ب ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘ف ة˘يرا˘ج˘ت لا˘ح˘م تا˘ه˘جاو م˘ي˘ط˘ح˘تو ،ف˘ن˘ع لا˘م˘˘عأاو

فنع لامعأا سسلبارط عراوصش تدهصش ىرخأا ةهج نم.ةيرزاعللا

عطقبو تايافنلا تابعوتصسم لاعصشإاب نابصشلا نم ددع ماق ثيح

لاحمو فراصصمو ةماع كÓمأا ىلع تامجهبو تاراطإ’اب قرطلا

ةل˘جار تا˘يرود ر˘ي˘ي˘صست ى˘ل˘ع سشي˘ج˘لا ر˘صصا˘ن˘ع تل˘م˘عو.ة˘يرا˘ج˘ت

،مهقيرفتل عومدلل ةليصسملا لبانقلا قÓطإاو نيجتحملا ةقحÓمو

نيجتحملا نيب تاكابتصشا يمارك ديمحلادبع ةحاصس تدهصش اميف

ةراجحلاب قصشرلل نوصضرعتي نيذلا نمأ’ا ىوقو سشيجلا رصصانعو

.عومدلل ةليصسملا لبانقلا قÓ˘طإا˘ب نودر˘يو ،فو˘تو˘لو˘م˘لا ل˘با˘ن˘قو

ةيعمجلا» يف ةثا˘غإ’او ئراو˘ط˘لا زا˘ه˘ج تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘فر˘غ تدا˘فأاو

لصصح يذلا كابتصشÓل ةيئاهنلا ةليصصحلا نأاب «ةيمÓصسإ’ا ةيبطلا

94 نم رثكأا تغلب ،سسلبارط يف نيرهاظتمو سشيجلا نيب Óيل

دعصس قباصسلا نانبل ءارزو سسيئر لاجو.نييركصسع6 مهنيب ،احيرج

ةنخاصس ةليل دعب توريب ةمصصاعلا عاروصش يف ،تبصسلا ،يريرحلا

رصسكم تصسيل توريب» نأا ادكؤوم ،بغصشلا لامعأاو تاجاجتح’ا نم

نيذلا» نإا يريرحلا لاقو .«اهبيرخت ىلع نيجرفتم فقن نلو اصصع

’ ،توريب يف قرحلاو بيرختلاو ريصسكتلا تامجه اوذفنو اومظن

ةللصضم تاعومجم مهنإا ،اهميقو ةروثلا فادهأا نم ةرذ نوكلمي

نم د˘يز˘م˘لو ة˘ن˘ت˘ف˘لا ى˘لإا ى˘ع˘صسي نو˘ع˘ل˘م ط˘ط˘خ˘م ءارو فر˘ج˘ن˘ت

«رتيوت» ربع تاديرغت ةلصسلصس يف يريرحلا فاصضأاو .«رايهن’ا

تاجاردلا ةاعرو ةموكحلاو مكحلا لهأا» مهامصس نم ىلإا اهجوتم

اوربجت ’ ..دحأ’ اصصع رصسكم تصسيل توريب» :Óئاق  «ةيرانلا

مكدنع ةيلوؤوصسملا .مهصسفنأاب مهقازرأاو مهكÓمأا ةيامح ىلع سسانلا

بيرخت ىلع نيجرفتم فقن نل نحنو ،هاندأا ىلإا مرهلا ىلعأا نم

ةروثلا تاباصشو بابصش يريرحلا رذح ،ىرخأا ةهج نم.»ةمصصاعلا

تاكرحتلا دصض ماعلا يأارلا بيلأات اهفده تامجهلا هذه» نإا لوقلاب

اورذحا ،ماصصتع’او ع˘م˘ج˘ت˘لا ى˘لإا تاو˘عد˘لا قا˘ب˘ت˘صساو ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا

تعلدناو.»مكبلاطميلع نيقلصستملاو م˘كفو˘ف˘صص ى˘لإا ن˘ي˘ل˘ل˘صست˘م˘لا

ةينانبل ندم ةدع يف ،يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل ،سسمأا تاجاجتح’ا

نÓعإا دعب ةعمجلا موي تكصسامت ةريللا نأا ادبو.ةريللا رايهنا دعب

نكل ،قوصسلا يف تار’ودلا خصضيصس يزكرملا كنبلا نأا ةموكحلا

باعلأ’اب نمأ’ا تاوق اوقصشرو ،ليللا لولح عم اوداع نيرهاظتملا

،لامصشلا يف سسلبارط ةنيدمو توريب طصسو يف ةراجحلاو ةيرانلا

سصا˘صصر˘لاو عو˘مد˘ل˘ل ل˘ي˘صسم˘لا زا˘غ˘˘لا قÓ˘˘طإا˘˘ب ة˘˘طر˘˘صشلا تدرو

.مهدصصل يطاطملا

تاباختنإلا ةجيتن لوبقب دهعتي بمارت
هتراشسخ لاح يف ةيشسائرلا

ي˘ف ه˘ت˘م˘يز˘ه لو˘ب˘ق˘ب ،بمار˘ت د˘لا˘نود ،ي˘كير˘مأ’ا سسي˘ئر˘لا د˘ه˘˘ع˘˘ت

اريصشم ،قاقحتصس’ا يف هتراصسخ لاح0202 ماع ةصسائرلا تاباختنا

لاقو.سضيبأ’ا تي˘ب˘لا ه˘كر˘ت لا˘ح «ىر˘خأا ارو˘مأا» ل˘ع˘ف˘ي˘صس ه˘نأا ى˘لإا

،ةيكيرمأ’ا «زوين سسكوف» ةانق عم ةينويزفلت ةلباقم يف ،بمارت

،زفأا مل ي˘ن˘نأا ي˘ن˘ع˘ي˘صس اذ˘ه˘ف ز˘فأا م˘ل اذإا ع˘ب˘ط˘لا˘ب«: ة˘ع˘م˘ج˘لا مو˘ي˘لا

نأا ى˘لإا بمار˘ت را˘صشأاو .«ىر˘خأا ارو˘مأا ل˘ع˘فأا˘صسو ا˘مد˘ق ي˘صضمأا˘˘صسو

سسيئرلا مهتا يذلا ،ندياب نوج ،يطارقميدلا ركصسعملا نم هصسفانم

لصصي مل ،هتراصسخ لاح ىتح ةصسائرلا كرت يف ةبغرلا مدعب يلاحلا

ناك ناكم يأا يف ميقي» هنأا اربتعم ،نآ’ا ىتح سضيبأ’ا تيبلا ىلإا

ارمأا نو˘كي˘صس هزو˘ف ..ه˘ن˘م جر˘خ˘ي ’و ي˘ل˘ف˘صسلا ق˘ب˘ط˘لا ي˘ف أا˘ب˘خ˘م

تاباختن’ا ليبق نديابو بمارت نيب ةصسفانملا مادتحا عمو .«انزحم

رخآ’ا فرطلا نأا ىلإا تاحيملتلا ديازتم وحن ىلع ناحصشرملا لدابتي

ىلع مدقتي يذلا ،ندياب لاقو .زوفلا قيقحتل سشغلا ىلع مزاع

يف ،ينطولا ىوتصسملا ىلع يأارلا تاعÓطتصسا مظعم يف بمارت

يلاحلا سسيئرلا نأا نم قلق هنإا ،عوبصسأ’ا اذه نم قباصس تقو

سشيجلا دونج نأا نم قثاو هنكل ،تاباختن’ا «ةقرصس» لواحيصس

لاقو.ةجيتنلاب فرتعي ملو رصسخ اذإا سضيبأ’ا تيبلا نم هنوقفاريصس

،سسيمخلا موي ،وتروم ميت ،ةيباختن’ا بمارت ةلمح مصساب ثدحتملا

مهتا ،هرودب.تناك امهم تاباختن’ا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ل˘ب˘ق˘ي˘صس سسي˘ئر˘لا نإا

يف نيكراصشملا دادعأا ةدايز ىلإا يعصسلاب نييطارقميدلا بمارت

ندياب دهعت اميف ،تاباختن’ا ريوزتل ةليصسوك ديربلا ربع تيوصصتلا

دوهج دصصرل دÓبلا ىوتصسم ىلع عارتق’ا زكارم يف نيماحم رصشنب

دادعأا يف دايدزا عقوتملا نمو.تيوصصتلاب بعÓتلل نييروهمجلا

،انوروك سسوريف ةحئاج نم فواخملا ببصسب ديربلا ربع نيتوصصملا

ام رارغ ىلع ىصضوف اهبوصشت دق ةيلمعلا نأا نم ءاربخلا رذحيو

.تاي’ولاب ةيديهمتلا تاباختن’ا يف لعفلاب ثدح



 ةيضضايرلا ةطضشنألا فانئتضسا قيرط يف ةوطخ لوأا ذختت ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو
انوروك سسوريف ةحئاج ببشسب ،يشضاملأ سسرام رهشش فشصتنم يف تأأدب فقوت ةرتف دعب ،يشضايرلأ طاششنلأ ةدوع وحن اهذاختأ تررق يتلأ ىلوأ’أ ةوطخلأ نع راتشسلأ ةشضايرلأو بابششلأ ةرأزو تحأزأأ

،1202 ىلإأ تلجأات يتلأ ،ةيبملوأ’أ باعلأ’أ ةرودل مهلهأات أونمشض نيذلأ ،نييشضايرلأ بيردت زكأرم نع فششكلأو ،تأريشضحتلأ جمأرب ميدقتب ،ةيشضايرلأ تأداحت’أ ءاشسؤور ةرأزولأ تبلاطو ،دجتشسملأ
،نييشضايرلل ةفاظنلأو ةيحشصلأ ةيامحلأ طورشش لك ريفوتل ،اهيعشس راطإأ يف جردنت ةوطخلأ هذه نأأ ىلع ةرأزولأ ديكأات ةرأزولأ يف ةشضايرلل ماعلأ ريدملأ ،طايعلب ريذن دمحم ةلاشسر يف ءاجو
،نييشضايرلأ مئأوقب مدقتلأ تأداحت’أ ءاشسؤور طايعلب بلطو ،يحشصلأ رجحلأ دويق عفر دعب ،ريشضحتلأ ةرتف يف اهلÓغتشسأ متيشس يتلأ ،ةينطولأ ةيشضايرلأ تآاششنملأ ميقعتو نيمأات بناج ىلإأ أذهو

.ةيبطلأو ةينفلأ ةزهجأ’أ ءاشضعأأ ءامشسأأو ،دايبملوأÓل لهأاتلل نيحششرملأ
hd«ó.± ¯ديلو.ف

ة˘يدا˘ح˘ت’أ ف˘ششك˘ت نأأ ر˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘م
ر˘ح˘ب ””فا˘ف”” مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ
ةيوه نع رثك’أ ىلع يراجلأ عوبشس’أ
،ة˘˘هأز˘˘ن˘˘لأ م˘˘شسق˘˘ل د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ

،دو˘ب˘ع يا˘ب ح˘لا˘شص ه˘˘ب حر˘˘شص ا˘˘م˘˘ب˘˘شسح
˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’أو لا˘˘˘˘شصت’أ م˘˘˘˘شسق لو˘˘˘˘ئ˘˘˘˘شسم
ياب حلاشص لاقو ،ةيلأرديفلأ ةئيهلاب

˘˘مو˘˘ق˘˘ت نأأ رر˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘ك”” :دو˘˘˘ب˘˘˘ع
ديدجلأ سسيئرلأ بيشصنت˘ب ة˘يدا˘ح˘ت’أ
يذ˘لأ سصخ˘ششلأ ن˘ك˘ل ،ة˘هأز˘˘ن˘˘لأ م˘˘شسق˘˘ل
ن˘˘م˘˘شض ىر˘˘خأأ ما˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ل ي˘˘˘عد ر˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خأ
و ،اهيلإأ يمتني يتلأ ةينمأ’أ ةشسشسؤوملأ

نع ثحبلأ ةيلمع يف انعرشش يلاتلاب
أذ˘˘˘˘ه ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل م˘˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ سصخ˘˘˘˘˘ششلأ
ر˘˘˘مأ’أ ىق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي”” :فا˘˘˘˘شضأأو ،””بشصن˘˘˘˘م˘˘˘˘لأ
ة˘يو˘ه ىل˘ع فر˘ع˘˘ت˘˘ن˘˘شس ا˘˘ن˘˘نأأ ،د˘˘كؤو˘˘م˘˘لأ
،””رثكأ’أ ىلع عوبشسأأ ةدم يف سسيئرلأ

ةركل ةير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ تعر˘ششو
ذاختأ يف يشضاملأ ةيليوج ذنم مدقلأ

دا˘ح˘˘ت’أ ىد˘˘ل تأءأر˘˘جإ’أ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج
لجأأ نم ””افي˘ف˘لأ”” مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘لود˘لأ
ج˘يور˘ت˘لأ حو˘م˘ط˘ب ،م˘شسق˘لأ أذ˘ه ءا˘˘ششنإأ
تاشسفانمو تÓباقملأ ةيامحو ةهأزنل

حلاشص فاشضأأو ،رئأزجلأ يف مدقلأ ةرك
ثÓ˘ث تا˘ف˘ل˘م را˘ي˘ت˘خأ م˘ت”” :دو˘ب˘ع يا˘˘ب
،بشصن˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ن˘˘ي˘˘ح˘˘˘ششر˘˘˘ت˘˘˘م
يذ˘لأ سصخ˘ششلأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ را˘ت˘˘خ˘˘ت˘˘شسو
ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ا˘م˘ك ،تÓ˘هؤو˘م˘لأ ه˘ي˘ف ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت

،””ي˘˘˘لود˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘˘ت’أ ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فأو˘˘˘˘م ا˘˘˘˘شضيأأ
ي˘ف ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘˘يدا˘˘ح˘˘ت’أ تم˘˘ظ˘˘نو
اهرقمب لمع ةشصح طرافلأ توأأ رهشش
يد˘ي˘شسب ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ز˘كر˘˘م˘˘لا˘˘بو
ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ءا˘˘شضعأأ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ،ىشسو˘˘˘م

ةرك ةطبأرو ةيداحتÓل ني˘ت˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
ةيدنأ’أ ير˘ي˘شسمو ،ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ مد˘ق˘لأ
،ن˘˘ي˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ما˘˘ك˘˘ح˘˘˘لأو ة˘˘˘فر˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لأ
هذهب قلعتملأ عوشضو˘م˘لأ ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
ةيداح˘ت’أ تدا˘فأأو ،ةد˘يد˘ج˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ

ة˘˘ل˘˘حر˘˘م˘˘لأ ن˘˘م˘˘شضت˘˘ت”” :ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘ب˘˘˘ع
بشسنأ’أ سصخششلأ نع ثحبلأ ،ةلبقملأ
تÓهؤوملأو ريياعملأ ىلع رفوتي يذلأ
م˘شسق سسي˘˘ئر بشصن˘˘م ي˘˘لو˘˘ت˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لأ
.””ةهأزنلأ
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راـــــبخأ
ةضايرلا

يراجلا عوبسقا رحب هتيوه نع فشكتس ”فافلا“

““فافلا““ ىدل ةهازنلا مضسق ةضسائر يلوتل نيحضشرم ةثÓث

نأأ ،ةمشصاعلأ داحتأ تيب نم ةبرقم رداشصم تفششك
ي˘ف ءا˘م˘شسأ’أ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ تع˘˘شضو د˘˘ق ر˘˘ي˘˘خأ’أ ةرأدإأ

عم دقاعتلأ ةلواحمو اهعم سضوافتلأ دشصق اهتركفم
يفيشصلأ وتاكريملأ لÓخ مهمأدقتشسأو مهنم سضعبلأ
ز˘كأر˘م˘لأو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ة˘˘جا˘˘ح بشسح كلذو ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘م˘˘لأ
يذ˘لأ ي˘ف˘ل˘خ˘لأ ط˘خ˘لأ رأر˘غ ىل˘ع ا˘ه˘م˘ي˘عد˘ت بجأو˘˘لأ

يفو .يلاعلأ ىوتشسملأ يف نيع˘فأد˘م˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘ي ىق˘ب˘ي
ىل˘ع ن˘ي˘م˘ئا˘ق˘˘لأ نأأ ا˘˘نردا˘˘شصم ترا˘˘ششأأ ،ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘شسلأ
أوطبر دق ””روبريشس”” ةكلاملأ ةكرششلأ ةدايقب داحت’أ
اشضرع أومدقو ،نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ عم مهت’اشصتأ

عافدلأ بلق سصوشصخب كلذو ،””ةوأرمحلأ”” ـل ايمشسر
تامامتهإأ زربأأ نمشض تاب يذلأو ،مÓعوب يدومشصم
ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لأ ةرأدإ’أ
،ابيرق داحتإ’أو ةيدو˘لو˘م˘لأ ةرأدإأ ن˘ي˘ب تا˘شضوا˘ف˘م˘لأ

ينأزولأ فيرشش ةرأدإأ ةشضراعم مدع لظ يف ةشصاخ
نيلعافلأ ني˘لوؤو˘شسم˘لأ د˘حأأ نا˘كو .بعÓ˘لأ ح˘ير˘شست˘ل

دا˘˘ح˘˘تإ’ د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ كلا˘˘م˘˘لأ ””رو˘˘˘بر˘˘˘ي˘˘˘شس”” ة˘˘˘كر˘˘˘شش ي˘˘˘ف
ةيدو˘لو˘م˘لأ ير˘ي˘شسم˘ب ا˘ي˘ف˘تا˘ه ل˘شصتإأ د˘ق ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ

تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ي˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ما˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هإأ م˘˘˘ه˘˘˘ل د˘˘˘كأأو
لوح سضواف˘ت˘ل˘ل ةرأدإ’أ دأد˘ع˘ت˘شسإأ ا˘يد˘ب˘م ،يدو˘م˘شصم

يذلأو ،اقباشس سسابعلب داحتإأ بع’ حيرشست ةقيثو
ة˘˘يا˘˘غ ىلإأ ””ةوأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ”” ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع˘˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م ىق˘˘ب˘˘˘ي

تناك يتلأو نأرهو ةيدولوم ةرأدإأ1202. ةيليوج
سضرع يأ’ اهراظتنأ ةبشسانم نم رثكأأ يفو تدكأأ دق
كلذو ،يدومشصم عفأدم˘لأ ة˘ق˘ف˘شص سصو˘شصخ˘ب ي˘م˘شسر

ةريشسملأ ةلشصأومب بعÓلأ ماغرإأ مدع ىلع اشصرح
ةرأدإأ ع˘م سضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘هدأد˘ع˘˘ت˘˘شسإأ تد˘˘بأأ ،يدا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘م
ي˘لا˘م˘لأ سضر˘ع˘لأ نو˘ك˘ي نأأ طر˘ششب ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تإأ
بشسحو .تÓيوحتلأ قوشس يف بعÓلأ ةميقب مدقملأ

سضر˘ع˘ل˘ل ة˘فا˘شضإ’ا˘بو ه˘نإا˘ف ،ردا˘شصم˘لأ تأذ ه˘تد˘كأأ ا˘م
ةيدولوملأ ةرأدإأ هنم ديفتشست نأأ رظتني يذلأ يلاملأ

،ة˘حور˘ط˘م ة˘شضيا˘ق˘م˘لأ ةر˘ك˘ف ىق˘ب˘ت ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘شصلأ ي˘˘ف
ةشضياقمل ةمشصاعلأ داحتإأ ةرأدإأ دأدعتشسإأ دعب ةشصاخ

ةل˘ي˘ك˘ششت ن˘م ن˘ي˘ب˘ع’ وأأ بعÓ˘ب يدو˘م˘شصم ع˘فأد˘م˘لأ
نو˘ي˘م˘شصا˘ع˘لأ ىع˘شسي ثي˘ح ،دود˘˘غز ر˘˘ي˘˘ن˘˘م برد˘˘م˘˘لأ

يذ˘لأ ،بعÓ˘لأ تا˘مد˘خ˘ب ر˘ف˘ظ˘لأو ة˘ق˘ف˘شصلأ حا˘ج˘˘نإ’
رأوششملأ لمكي نل هنأاب يحوت تأرششؤوملأ لك تتاب
ةشصاخ ،لبقملأ مشسوم˘لأ ””ةوأر˘م˘ح˘لأ”” ع˘م ةر˘ما˘غ˘م˘لأو
ن˘م ءأو˘شس ه˘ت˘ل˘شصو ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ع˘لأ سضور˘ع˘لأ ل˘˘ظ ي˘˘ف
،ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ وأأ ة˘˘ي˘˘شسنو˘˘ت ىر˘˘خأأ وأأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘نأأ

بعÓلأو ةرأدإ’أ نيب ةيديدحلأ ةشضبقلل ةفاشضإ’اب
يذ قايشس يفو .روجأ’أ سضيفخت ةيشضق سصوشصخب

ةيدولومل قباشسلأ عفأدملأ نأأ انرداشصم تدكأأ ،ةلشص
يجرويج وتنافشس يشسبيشش قيرفل يلاحلأو رئأزجلأ
ةركفم يف ايمشسر لخد دق ،ةنهوب ديششر ينامورلأ
يف ةفدهتشسملأ ءامشس’أ تايولوأ نم نوكيشسو يدانلأ

˘ما˘ع˘لأ ر˘ي˘جا˘ن˘م˘لأ ل˘ف˘ك˘ت˘ي˘شسو أذ˘ه ،و˘تا˘كر˘ي˘˘م˘˘لأ أذ˘˘ه
عا˘ن˘قأ ل˘جأ ن˘م ة˘ق˘ف˘شصلا˘ب ،ىي˘ح˘ي ر˘ت˘˘ن˘˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل
زيزعتل لبقملأ مشسوملأ داحت’أ نأولأأ لمحل عفأدملأ

ة˘لو˘ط˘ب˘لأ فر˘ع˘ي بعÓ˘لأ نأأو ة˘شصا˘خ ،عا˘فد˘˘لأ ط˘˘خ
عم ةق˘با˘شس ة˘ير˘ج˘ت سضا˘خ ه˘نأ ا˘م˘ب ،أد˘ي˘ج ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

بيجن.ج.رئأزجلأ ةيدولوم

ةمشصاعلأ داحتأ

يفيضصلا وتاك ريملل قيرفلا ةرادإا ىلع ةحورطم ةديدع ءامضسأا

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرأدإأ تق˘˘˘فأو
عورششم ثعب ةداعإأ ىلع رئأزجلأ
ثي˘˘ح ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ را˘˘˘شصنأأ ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل
ة˘م˘ئا˘ق د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لأ ةرأدإأ تم˘˘ل˘˘ت˘˘شسأ

تم˘تو دد˘ج˘لأ ءا˘شضعأ’أ ءا˘م˘˘شسأا˘˘ب
نأأ ىلع اعيمج مهيلع ةقفأوملأ

تقو عر˘شسأأ ي˘ف ل˘م˘ع˘لأ أور˘ششا˘˘ب˘˘ي
قفتملأ بنأوجلأ راطإأ يف كلذو

سصخ˘ل˘ت˘ي ثي˘ح ،ا˘ق˘ب˘˘شسم ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ي˘ف ر˘ي˘ب˘ك ل˘ك˘ششب ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ل˘˘م˘˘ع
اميشس’ راشصنأ’أ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
ما˘ي˘ق˘لأو بعÓ˘م˘لأ تا˘جرد˘م ي˘ف
ىل˘ع ل˘م˘ع˘لأو ر˘ي˘طأا˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ب
ي˘˘ف بغ˘˘ششلأ ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأو بعÓ˘˘م˘˘˘لأ
فو˘˘قو˘˘لأ ىلإأ ة˘˘يدؤو˘˘م˘˘لأ قر˘˘˘ط˘˘˘لأ

لبشسلاب هعيجششتو قيرفلأ فلخ
لي˘ب˘شس يأأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ

م˘ت د˘قو أذ˘ه ،ف˘ن˘ع˘˘لأ ل˘˘ب˘˘شس ن˘˘م
ا˘شسي˘ئر ير˘م˘ع˘˘لأ سسرا˘˘ف ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
،هل ابئان ينامثع ديمحو ةنجلل
ة˘˘ما˘˘ششو˘˘ب ن˘˘ي˘˘مأأ ىلو˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب
م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ما˘˘ع˘˘لأ ن˘˘ي˘˘مأ’أ بشصن˘˘˘م
ة˘ف˘شصب سصا˘خ˘ششأأ ة˘ع˘برأأ ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت
تف˘˘ششكو ،ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ ي˘˘˘ف ءا˘˘˘شضعأأ
هذ˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ
ميعدت راطإأ يف لخدت ةوطخلأ

اه˘ت˘ق˘ث ة˘يد˘ب˘م ،ق˘ير˘ف˘لأ ة˘ل˘ك˘ي˘ه
ا˘ه˘ترد˘قو ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘ك˘˘لأ

راشصنأ’أ عم ريبك رود بعل ىلع
.اهجراخ وأأ تاجردملأ يف ءأوشس
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رئأزجلأ ةيدولوم

ةنجللا ءاضضعأا ءامضسأا نع فضشكتو راضصنألا ةنجل ءاضشنإا ثعب ىلع قداضصت ةرادإلا

¯ ±.hd«ó

ةينطولأ ةطبأرلل يذي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘ك˘م˘لأ د˘ق˘ع
سسرد˘ل ا˘عا˘م˘ت˘جأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

عيباشسأ’أ يف تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لأ ا˘يا˘شضق˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م
يتوشصلأ بيرشستلأ ةحيشضف اهمهأأو ،ةريخأ’أ
اهب ىلدأأ يتلأ تاحيرشصتلأ كلذكو ،ةريهششلأ
،ةر˘˘ك˘˘شسب دا˘˘ح˘˘تأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ سسي˘˘ئر˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ نا˘ي˘ب˘ل ا˘ق˘فوو ،و˘عا˘شس م˘ي˘هأر˘˘بإأ

دق ةطبأرلأ نإاف ،رأودم ميركلأ دبع اهشسأأري
سسي˘ئر˘لأ د˘˘شض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شضق ىو˘˘عد ع˘˘فر ترر˘˘ق
،وعاشس ميهأربإأ ،ةركشسب داحتأ يدانل قباشسلأ

سسيئرلل ه˘ت˘م˘جا˘ه˘مو ر˘ي˘ه˘ششت˘لأ بب˘شسب كلذو
يف يشضاملأ عوبشسأ’أ هتفاشضتشسأ لÓخ رأودم
،ةيرئأزج ةانق ربع ةيشضايرلأ جمأربلأ دحأأ

ة˘نا˘˘شصح˘˘لأ كل˘˘م˘˘ي و˘˘عا˘˘شس نأا˘˘ب ر˘˘ي˘˘كذ˘˘ت˘˘لأ ع˘˘م
،ناملربلأ يف وشضع ا˘ي˘لا˘ح و˘هو ة˘ي˘نا˘م˘لر˘ب˘لأ

ي˘˘ئا˘˘شضق رأر˘˘ق يأأ ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ج˘˘ن˘˘ي د˘˘˘ق ا˘˘˘م و˘˘˘هو
لÓ˘خ كلذ˘ك زر˘بو ،نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘ق˘فو ل˘م˘ت˘ح˘م

،يتوشصلأ بيرشستلأ ة˘ح˘ي˘شضف عا˘م˘ت˘ج’أ أذ˘ه
فر˘ط˘ك ىو˘ك˘شش ع˘فر ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ ترر˘˘ق يذ˘˘لأ

ةرأزو تنا˘كو ،ه˘ي˘ف ن˘ي˘طرو˘ت˘م˘لأ د˘شض ي˘ند˘˘م
تمد˘قأأ د˘ق ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘شضا˘ير˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ

تاقيقحتلأ تفششك امك ،ةلثامم ةوطخ ىلع
يوأدعشس ميشسن امه ،نيطروتم نع كلذ دعب
سسيئر ةيافلح دهفو ،نيبعÓلأ لامعأأ ليكو
لامك˘ت˘شسأ را˘ظ˘ت˘نأ ي˘ف ،ف˘ي˘ط˘شس قا˘فو ق˘ير˘ف
لب˘ق ة˘ي˘شضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف ي˘ئا˘شضق˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ترر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لأ ما˘˘˘ك˘˘˘حأ’أ رأد˘˘˘شصإأ
ةيدنأأ عم ةيرود تاعا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘ع ة˘ط˘بأر˘لأ
ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأو ىلوأ’أ ن˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘جرد˘˘˘لأ
ىلع ةيدنأ’أ كلت ةردق ىدم نأاششب رواششتلأ
فا˘ن˘ئ˘ت˘شس’ ا˘ب˘شسح˘ت تا˘ب˘يرد˘ت˘˘لأ ىلإأ ةدو˘˘ع˘˘لأ
ىلإأ ريراقتلأ ميدقت متي نأأ ىلع ،ةلوطبلأ

أذ˘˘هو ””فا˘˘ف˘˘لأ»و ة˘˘شضا˘˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘ششلأ ةرأزو
تا˘ط˘ل˘شسلأ ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ رود˘˘شص ل˘˘ب˘˘ق
ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ تا˘شسفا˘ن˘م˘لأ ر˘ي˘شصم نأا˘ششب ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ
يدوعسلا ةدج يلهأ نم برتقي يليقب.مشسوملأ أذهل

،انوروك سسوريف ببشسب ةيلحملأ ةيشضايرلأ تاقباشسملأو ةطششنأ’أ فقوت ةرتف لÓغتشسأ يف يدوعشسلأ ةدج يلهأأ قيرف ةرأدإأ بغرت
مييقت لجأأ نم سشتيفيوليم نأدÓف يبرشصلأ ينفلأ ريدملأ همدقيشس يذلأ سصاخلأ ريرقتلأ يدوعشسلأ يلهأ’أ يدانلأ ةرأدإأ رظتنتو
مشسوملل تأريشضحتلأ ةيأدب لبق هتاجايتحأ نع Óشصفم اينف أريرقت مدقيشس نأدÓف نأاب تلاق ””طشسوأ’أ قرششلأ”” ةفيحشص ،نيبعÓلأ
بغرتو ،يشضاملأ مشسوملأ تايرابم نم ددعو يلاحلأ يشضايرلأ مشسوملأ لÓخ قيرفلأ تايرابم نم ريبك ددعل هتعباتم دعب لبقملأ
تعقوتو ،ةلبقملأ ةرتفلل طيطختلأ لجأأ نم ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘شضا˘ير˘لأ تا˘ق˘با˘شسم˘لأو ة˘ط˘ششنأ’أ ف˘قو˘ت ةر˘ت˘ف لÓ˘غ˘ت˘شسأ ي˘ف ي˘قأر˘لأ ةرأدإأ
زاهجلأ جايتحأ ريبكو يشساشسأأ لكششب اهمكحيو ةدودحم قيرفلأ ةمئاق يف بناجأ’أ نيبعÓلأ ةمئاق يف تÓيدعتلأ نوكت نأأ رداشصملأ
لÓخ بناجأ’أ نيفرتحملأ نيبعÓلأ نم رشصانع ةعبشس ةيمشسرلأ هتمئاق يف كلتمي يلهأ’أ ،يبرشصلأ بردملأ ةدايقب قيرفلل ينفلأ

يد فيزوج يليزأربلأ يئانثلأو رشضخأ’أ سسأأرلأ مجاهم سسيرافت ينيناجدو يروشسلأ يلودلأ مجاهملأ ةموشسلأ رمع مهو ،مشسوملأ أذه
سشيراتشس سسيفلأأو طشسولأ طخ بع’ يليÓب فشسوي  يرئأزجلأ يلودلأ كلذكو ،رشسيأ’أ ريهظلأ اميل سساكولو روحملأ بع’ أزوشس

تدكأأ ةقباشسلأ ريراقتلأ نم ديدعلأ نأأ ركذي ،يناملأ’أ باعلأ’أ عناشص نيرام وكرام بعÓلأ هليمزو ينشسوبلأ يلودلأ طشسولأ طخ بع’
.يفيشصلأ وتاكريملأ لÓخ يبنجأأ عفأدم مشض يف يبرشصلأ بردملأ ةبغر
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اهب ىلدأ يتلا ةريخفا تاحيرصتلا ةيفلخ ىلع

سسيئر دضض ةيئاضضق ىوعد عفر ررقت ةطبارلا
وعاضس ميهاربإا قباضسلا ةركضسب داحتا

باعلفا ةرود حاجنإل ةأشنم34 زيهجت
 نارهوب ةيطسوتملا

اهريخأات مغر نأرهو ةنيدمب ،تاشسفانملأ نم91 ةرودلأ ناشضتح’ هتأريشضحت ،طشسوتملأ سضيبأ’أ رحبلأ باعلأأ ةرأدإأ سسلجم لشصأوي
34 رئأزجلأ تأايهو ،ةلوطبلاب ةينعملأ تآاششنملأو بعÓملأ ةمئاق ريشضحتب ةقباشسملأ ومظنم ماق نأأ دعب،2202 فيشص ةياغل ،ةنشسل
كلذو ،تاشسفانملأ يف كراششتشس ةلود52 نم نييشضايرلأ ةحأر نمشضتل ،ةيمشسرلأ تاشسفانملأ لابقتشساب ةينعم42 اهنيب نم ،اعقوم

هتيشضرأأ تراشص يذلأ ديدجلأ بعلملأ اهنيب نمو ،نأرهو ةنيدمب تآاششنملأ عيمج عقتو ،روكشش نب نايفشس ،سسلجملأ وشضع هدكأأ امبشسح
هتعشس نأأ ًاملع ،مدقلأ ةرك تاشسفانم نشضتحيشس يذلأ بعلملأ وهو ،ةيذاحملأ ركشسعم ةعطاقمب عقأولأ ،قيشس ةنيدم بعلم أدع ام ،ةزهاج
باعلأأ تاشسفانم ىلإأ ةفاشضإأ ،ىرخأ’أ تايرابملأ سضعب نأرهو بعلم نشضتحيشسو ،ةيعيبط بششع ةيشضرأأ كلتميو ،عجششم فلأأ02 يه

ةحابشسلاك ،ةيئاملأ تاشضايرلأ ناشضتح’ بكرم زاجنإأ متي امنيب ،تاشضايرلأ فلتخم روشضحب جرفتم فلأأ نيعبرأ’ حمشسيشسو ،ىوقلأ
رئأزجلأ لوعت يذلأ ناهرلأ وهو ،ةنشسلأ سسفن نم ةيليوج5 ةياغل مودتو،2202 نأوج52 يف باعلأ’أ قلطنتشسو ،ولوب رتأولأ ةشضايرو

ةكراششملل اهعيمج ةوعدم نوكتشس طشسوتملأ سضوح لود نأأ املع ،ةيملاعلأ ةيشضايرلأ ةحاشسلأ ىلإأ ةيوق ةدوع قيقحتل ،هحاجنإأ ىلع

ديلو.ف.ينويهشصلأ نايكلأ أدع ام

عأرشص يف رخآأ ريبك دان لخد
ي˘˘˘لود˘˘˘لأ تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لأ
،رشصان نب ليعامشسإأ يرئأزجلأ

قÓ˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مأ’أ ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘يو
،لا˘˘ن˘˘شسرآأ ر˘˘خآ’أ يز˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘نإ’أ
،ر˘شصا˘ن ن˘˘ب˘˘ل ق˘˘با˘˘شسلأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

و˘تو˘ت”” ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘شص تدروأأ ثي˘˘ح
ةرأدإأ نأأ ،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإ’أ ””ترو˘˘ب˘˘شس
ميدقتل ةزهاج ””ةيج˘ع˘فد˘م˘لأ””

ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ وروأ نو˘˘ي˘˘ل˘˘م61
ن˘ي˘م˘شسو˘˘م ا˘˘شضخ يذ˘˘لأ بعÓ˘˘لأ

ن˘˘م ف˘˘يدر˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ نأو˘˘لأا˘˘ب

تراششأأ ام˘ك،7102 ىلإأ5102
ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم نأأ ىلإأ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘شصلأ
بث˘˘ك ن˘˘ع نو˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي لا˘˘˘ن˘˘˘شسرآأ

يف بع’ لشضفأأ ةبهوم روطت

،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ م˘مأأ ة˘لو˘˘ط˘˘ب
ي˘ع˘شس ع˘˘م ي˘˘تأا˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأأ ا˘˘شصو˘˘شصخ

،اتيترأأ لكيم ينابشسإ’أ بردملأ
يف طشسولأ طخ زكرم ميعدتل
ي˘تأا˘تو .ي˘ف˘ي˘˘شصلأ و˘˘تا˘˘كر˘˘ي˘˘م˘˘لأ

نب ةداعتشسأ يف لانشسرأأ ةبغر
ه˘˘ق˘˘لأا˘˘ت ع˘˘م ن˘˘مأز˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘شصا˘˘˘ن

لوأأ ي˘˘ف ،نÓ˘˘ي˘˘م ع˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘لأ
،اي˘لا˘ط˘يإأ قÓ˘م˘ع ع˘م ه˘ل م˘شسو˘م
را˘˘ظ˘˘نأأ ط˘˘ح˘˘م ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو
ا˘بوروأأ ي˘ف قر˘ف˘لأ ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لأ
أذ˘ه ه˘تا˘مد˘خ ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘شسÓ˘˘ل
رأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ ىل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصلأ
اشضرع مد˘ق يذ˘لأ ””ي˘ج˘شسا˘ي˘ب˘لأ””

تنا˘ك ا˘م˘ي˘ف ،””ير˘ي˘˘نو˘˘شسور˘˘لأ»ـل
تف˘ششك د˘ق ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘شسإأ نأأ ًا˘ق˘˘با˘˘شس
بردم نم ايشصخشش ’اشصتأ ىقلت
بي˘ب ،ي˘ت˘ي˘شس ر˘ت˘شسششنا˘م ق˘˘ير˘˘ف
ه˘عا˘ن˘قإأ ل˘جأأ ن˘˘م ،’و˘˘يدرأو˘˘غ
ن˘م˘شضت˘يو .ق˘ير˘ف˘ل˘ل مود˘˘ق˘˘لا˘˘ب

اطرشش نÓيم عم رشصان نب دقع

،وروأأ نويلم05 هتميق ايئأزج
’ هد˘˘˘ق˘˘˘ع ي˘˘˘ف أد˘˘˘ن˘˘˘ب نأأ ر˘˘˘ي˘˘˘˘غ
ماعلأ ة˘يا˘غ ىلإأ هر˘شسك˘ب ح˘م˘شسي

قرفلأ ةمه˘م ل˘ع˘ج˘ي ا˘م،1202
ام اعون ةبعشص همشض ديرت يتلأ
ط˘˘ير˘˘ف˘˘ت˘˘لأ نÓ˘˘ي˘˘م سضفر ما˘˘˘مأأ

.هيف
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بعÓ˘˘˘˘˘˘لأ سسمأأ مو˘˘˘˘˘˘ي كرا˘˘˘˘˘˘شش

ر˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ي با˘˘˘˘ششلأ ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لأ

ه˘˘˘يدا˘˘˘ن زو˘˘˘ف ي˘˘˘ف ي˘˘˘شسور˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل

يدا˘ن د˘شض ر˘ي˘ب˘ك˘لأ لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل

،6-0 ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب نر˘ي˘ب˘˘كÓ˘˘ب

ير˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘خدو

لثم يناثلأ طوششلأ يف باششلأ

بابششلأ قيرفلأ يبع’ ةيقب

بشسح هب سسأاب ’ ءأدأأ مدق و

لو˘بر˘ف˘ي˘ل  را˘˘شصنأأ سضع˘˘ب ءأرأأ

ل˘˘˘˘شصأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘˘قأو˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع

ىع˘˘˘˘˘˘شسيو ،ي˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ج’أ

بأو˘˘˘˘بأأ قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘شسور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل

بشسكو ةو˘ق˘˘ب لو’أ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ

مداق يف بولك بردملأ ةقث

يدانلأ نأأ ةشصاخ ،تاشسفانملأ

دعب بقللاب ج˘يو˘ت˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘ي

ا˘ه˘ب ر˘م فا˘ج˘ع دو˘ق˘ع ة˘بأر˘ق

،أر˘ت˘ل˘˘ج˘˘نأ’ ق˘˘ير˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ

ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب عأر˘˘˘˘شصلأ ل˘˘˘˘شصأو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘يو

ير˘˘˘˘ئأز˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت’أ

ة˘˘˘ب˘˘˘هو˘˘˘م ىل˘˘˘ع ي˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأو

ر˘يرا˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘˘فوو ،لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل

بعÓ˘˘˘˘˘لأ نإا˘˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘عإأ

رشساي ،لوبرف˘ي˘ل ي˘ف د˘عا˘شصلأ

هرأر˘˘˘˘˘ق م˘˘˘˘˘شسح ،ي˘˘˘˘˘شسور˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ل

ح˘˘˘لا˘˘˘شصل بع˘˘˘ل˘˘˘لأ را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘خا˘˘˘˘ب

ثي˘ح ،ير˘ئأز˘ج˘لأ بخ˘ت˘ن˘م˘˘لأ

لبق نم ت’اشصتأ رظتني تاب

ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م بشسح˘˘˘بو،ةو˘˘˘عد˘˘˘لأ

بعÓ˘˘˘لأ ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘م رد˘˘˘شصم

ناك ريخأ’أ أذه نإاف ،باششلأ

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لأ ةو˘˘عد سضفر د˘˘˘ق

اماع91 نم لقأ’ يشسنرفلأ

نم ىرج يذلأ ،ركشسعملأ يف

،يراجلأ يفناج22 ىلإأ91ـلأ

ا˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي ةو˘˘˘عد لوأأ ي˘˘˘˘هو

ةينشسلأ تائ˘ف˘لأ ن˘م ي˘شسور˘ع˘ل

.””كويدلأ»ـل

بيجن.ج

يفيصلا وتاكريملا يفرصان نب عاجرتسا ديري لانسرأ

لوبرفيل يدانل ضيرعلا زوفلا يف كراشييسورعل



¯ ±.hd«ó

ق˘طا˘˘ن˘˘لأ ،مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب قورا˘˘ف ل˘˘خد

ةفرتحملأ ةينطولأ ةطبأرلل يمضسرلأ

ى˘˘ل˘˘ع عأر˘˘ضص ي˘˘˘ف ،مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘كل

ضسيئر ،بأرعأأ نيدلأ زع عم رضشابملأ

،فيط˘ضس قا˘فو ق˘ير˘ف ةرأدأ ضسل˘ج˘م

ة˘يا˘ف˘ل˘ح د˘˘ه˘˘ف ة˘˘ف˘˘ضص ضصو˘˘ضصخ˘˘ب

ح˘˘ضضوأأو ،يدا˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘م˘˘ضسر˘˘لأ

ف˘ن˘ضصي ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح نأا˘˘ب مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب

ةفرتحملأ ةطبأرلل ةبضسنلاب ،يمضسرك

قافولأ ةرأدإأ نأأ رابتعاب ،مدقلأ ةركل

ل˘ما˘كلأ ا˘ه˘ف˘ل˘م ي˘ف هد˘ق˘ع تل˘˘ضسرأأ

لبقتي ملو ،يراجلأ مضسوملأ ةيأدب

،ةطبأرلأ لثم˘م تا˘ح˘ير˘ضصت بأر˘عأأ

أوضضع ربتعي ل ةيافلح نأاب أدكؤوم

““زلغ˘يإأ كÓ˘ب““ ة˘كر˘ضش ي˘ف ا˘ي˘م˘ضسر

در نوكيل ،ةزاجإأ كلتمي ل هرابتعاب

ن˘كي م˘ل نإأ““ :ي˘لا˘ت˘لا˘ك مود˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ب

أذاملف ،قافولأ ي˘ف ا˘ي˘م˘ضسر ة˘يا˘ف˘ل˘ح

ىب˘ل أذا˘م˘لو ،ا˘ند˘ن˘ع هد˘ق˘ع د˘جأو˘ت˘ي

يفو ،““طابضضنلأ ةنجل تأءاعدتضسإأ

ةطبأرلأ وضضع ربتعأ ،هتأذ قايضسلأ

لا˘م˘˘ج ،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘كل ة˘˘فر˘˘ت˘˘ح˘˘م˘˘لأ

ة˘ن˘ج˘ل ف˘˘ضشك مد˘˘ع نأأ ،نأدو˘˘ع˘˘ضسم

ةيضضق يف اهرأرق نع ،طابضضنإلأ

،ةيافلح دهف ،فيطضس قافو ضسيئر

تاقيقحتلأ عم ةيضضقلأ نمأزتل دوعي

نأدوعضسم لامج حرضصو ،ةيئاضضقلأ

يف طابضضنلأ ةن˘ج˘ل ر˘خأا˘ت““ :Ó˘ئا˘ق

،ة˘ي˘ضضق˘لأ هذ˘ه ي˘ف ا˘هرأر˘˘ق رأد˘˘ضصإأ

يذلأ قيقحتلأ عم هنمأزتل امبر دوعي

وضضع فاضضأأو ،““ءاضضقلأ هيف رضشاب

ذختتضس طابضضنلأ ةنجل““ :ةطبأرلأ

ل˘كب ،ي˘ضضا˘ير˘لأ ق˘ضشلأ ي˘ف ا˘هرأر˘ق

نم فوخ وأ ريثأات نودبو ،ةيلÓقتضسأ

هذه نأاب ثدحتملأ حضضوأأو ،““دحأأ

امهو ،ن˘ي˘ئأر˘جأ ن˘م˘ضضت˘ت ،ة˘ي˘ضضق˘لأ

ىلع دجأوتي يذلأ يئانجلأ ءأرجإلأ

يضضايرلأ ءأرجإلأو ،ةلأدعلأ ىوتضسم

ة˘ن˘ج˘ل ى˘لإأ رأر˘ق˘لأ ه˘ي˘ف دو˘ع˘ي يذ˘لأ

ي˘ف ا˘ما˘م˘ت ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم˘لأ طا˘˘ب˘˘ضضنلأ

.اهتأرأرق

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاضس رخآا
Akher Saâ

ةضضاـيرلأ راـبخأأ0106ددعلا0202 ناوج41 دحألا14
www.akhersaa-dz.com

ةطبارلا مكح رادشصإا يف رخأاتلا ببشس نادوعشسم فششك اميف

ةفضص صصوضصخب موديقلبو بارعأا نيب بذجو دضش
 فيطضس قافو ةرادإا يف ةيافلح

فلشش ةيعمج

هتضضراعم نلعي يواز
 ةضسفانملا فانئتضسا ةركفل

ةيع˘م˘ج ق˘ير˘ف˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘لأ يوأز ر˘ي˘م˘ضس ىد˘بأأ
تا˘ضسفا˘ن˘م لا˘م˘كت˘ضسل ه˘ضضفر ،ف˘ل˘˘ضشلأ ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأأ
ذ˘ن˘م ف˘قو˘ت˘م˘لأو ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف يرو˘˘كلأ م˘˘ضسو˘˘م˘˘لأ

ضسوريف ةحئاج بب˘ضسب ،ي˘ضضا˘م˘لأ ضسرا˘م ف˘ضصت˘ن˘م
ةقا˘ي˘ل ى˘ل˘ع ر˘ي˘ب˘ك ل˘كضشب ر˘ثأ يذ˘لأ ر˘ملأ ا˘نورو˘ك
ةياب أومو˘ق˘ي م˘ل ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ ع˘ي˘م˘ج ة˘يز˘ها˘جو
يف يوأز لاقو ،رهضشأ ةثÓث ذنم ةيعامج تابيردت
نوكي نل مضسوملأ لامكتضسأ نأاب ةعأذإÓل تاحيرضصت
تايناكمإلأ كلمت ل يتلأ ةيدنألأ مدخي نلو أديفم
،اهيبعل بتأور ديدضست يف ةريبك تابوعضص هجأوتو
كلت ةضصاخ يناعتضس قرفلأ نم ريثكلأ““  :حرضصو
ةبوعضص دجت˘ضس ي˘ت˘لأو تا˘ي˘نا˘كمإلأ كل˘م˘ت ل ي˘ت˘لأ

قايضسلأ يفو ،““مضسوملأ نم ىقبت ام مامتإأ يف ةريبك
قيرفل يضضايرلأ ريدملأ ،يضشيرق قيفوت دكأأ ،هتأذ
كلم˘ت ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يد˘نألأ نأا˘ب ،دأدزو˘ل˘ب با˘ب˘ضشب
لاح يف يحضصلأ لوكوتوربلأ قيبطتل تايناكمإلأ
باب˘ضشلأ ةرأزو نأأ ر˘كذ˘ي ،ة˘ضسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأ رأر˘قإأ

اهدا˘ف˘يإأ ،ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تلأ ن˘م تب˘ل˘ط ة˘ضضا˘ير˘لأو
ابضسحت ،ةضسفانم˘لأو تا˘ب˘يرد˘ت˘ل˘ل ةدو˘ع˘لأ ط˘ط˘خ˘م˘ب
.يحضصلأ رجحلأ عفرب تاطلضسلأ رأرقل

ديلو.ف

ششارحلا داحتا

ءاربخ ىلع““ :يناميلضس
داجيإا رئازجلا يف ةضضايرلا
فانئتضس’ بضسانم لوكوتورب

 ““مضسوملا ءاهنإاو ةلوطبلا

د˘م˘حأ د˘ي˘ضس ،ضشأر˘ح˘لأ دا˘ح˘˘تأ ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م ىد˘˘بأأ
ةلوطبلأ فان˘ئ˘ت˘ضسأ ضصو˘ضصخ˘ب ه˘ف˘قو˘م ،ي˘نا˘م˘ي˘ل˘ضس
يضضاملأ ضسرام رهضش ذ˘ن˘م ر˘ئأز˘ج˘لأ ي˘ف ة˘ف˘قو˘ت˘م˘لأ
رجح˘لأ تأءأر˘جإأو ا˘نورو˘ك ضسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نأ بب˘ضسب
اقفو ،ايجيردت ةدوعلأ ةرورضض ىلع أدكؤوم ،يحضصلأ

حرضصو ،ضضيبألأ مضسوملأ يدافتو ،ةضصاخ تأءأرجإل
بجي““ :Óئاق قباضسلأ ةيدملأ يبملوأ قيرف بردم
لوكوتورب داجيإأ رئأزجلأ يف ةضضايرلأ ءأربخ ىلع
،““ايجيردت مهطا˘ضشن˘ل ن˘ي˘ي˘ضضا˘ير˘لأ ةدا˘عإل بضسا˘ن˘م
لولحلأ داجيإأ انيلع““ :ضشأرحلأ داحتأ بردم فاضضأأو
ةلاحتضسأ ىلإأ رظنلاب ،ةيجيردت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لأ
،يناميلضس دمحأأ ديضس عباتو ،““ةعيرضس لولح داجيإأ
اهل يتلأ لودلأ““ :ةضسفا˘ن˘م˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسأ ضصو˘ضصخ˘ب
دام˘ت˘عأ ى˘لأ أا˘ج˘ل˘ت ن˘ل ،مد˘ق˘لأ ةر˘كب ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فر˘ع˘م
انبجأو نم ايقيرفإأ لاطبأاك نحنو ،ضضيبلأ مضسوملأ

تا˘ضسفا˘ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘نأو م˘˘ضسو˘˘م˘˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘ضسأ نا˘˘م˘˘ضض
.““ةلوطبلأ
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،““أوكلأ““ ةيرئأزجلأ ةيضضايرلأو ةيبملوألأ ةنجلل ةيذيفنتلأ ةنجللأ ددرت راثأأ
بابضشلأ ةرأزو ةقورأأ يف تلؤواضست ،ةيباختنلأ اهتيعمج خيرات ديدحت يف
ةيعمجلأ خيرات ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ م˘ضسح˘ت نأ ضضر˘ت˘ف˘ي نا˘كو ،ة˘ضضا˘ير˘لأو
دعب ام ىلإأ كلذ ءاجرإأ تلضضف نكل ،ضسيمخلأ موي اهعامتجأ يف ةيباختنلأ
عون ددرتلأ أذه فلخو ،يحضصلأ رجحلأ عفر نع نÓعإلأ

،ةيضصولأ ةرأزولأ ضسيلأوكو ةقورأأ يف ءايتضسلأ نم
دوجو ةقيقح نع لؤواضستلأ ىلإأ ضضعبلأ بهذو
بضسحبو ،تقولأ ديدمت˘ل ة˘ع˘ن˘ق˘م با˘ب˘ضسأأ
ة˘ف˘ي˘ل˘خ با˘خ˘ت˘˘نل ن˘˘ي˘˘ل˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ

ى˘ل˘ع نا˘ك ه˘نا˘ف ،فأر˘˘ب ى˘˘ف˘˘ط˘˘ضصم
ةبرجتب ءأدتقلأ ““أوكلأ““ ءاضضعأأ

،ينطولأ رير˘ح˘ت˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ي˘بز˘ح
يطأرقميدلأ ينطولأ عم˘ج˘ت˘لأو
نأديدج نأدئاق اب˘خ˘ت˘نأ ن˘يذ˘ل˘لأ
،ي˘˘ح˘˘ضصلأ ر˘˘ج˘˘ح˘˘لأ ز˘˘˘ع ي˘˘˘ف

نم51ـلأ ةدا˘˘م˘˘لأ بضسح˘˘˘يو
ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘ضسا˘˘ضسألأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘لوألأ
ىل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نا˘ف ،ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ
ي˘ف ةو˘عد˘لأ ة˘با˘ي˘ن˘˘لا˘˘ب ضسي˘˘ئر˘˘لأ

دقعل ،هنييعت نم اموي54 نوضضغ
ضسيئرلأ بضصنمل ةي˘با˘خ˘ت˘نأ ة˘ي˘ع˘م˘ج
تناكو .ةيراجلأ ةدهعلأ نم ىقبت اميف
يف تنيع ،““أوكلأ““ ـل ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ

بئان ،يضضاملأ يام21 خيراتب اهل عامتجأ
ىفطضصمل افلخ ةباينلاب اضسيئر ،ةجيرم دمحم ضسيئرلأ
ضضع˘ب ىد˘ل ف˘ضشكت˘ت ا˘يأو˘ن˘لأ تأأد˘بو ،ل˘ي˘ق˘˘ت˘˘ضسم˘˘لأ فأر˘˘ب
““ ةيرئأزجلأ ةيضضايرلأو ةيبملوألأ ةنج˘ل˘لأ ة˘ضسا˘ئر˘ل ح˘ضشر˘ت˘لأ ي˘ف ن˘ي˘ب˘غأر˘لأ
،ةريضصق ةرتفل ولو ،فأرب ىفطضصم ليقتضسملأ ضسيئرلأ ةفÓخو ،““أوكلأ

حبأر نإاف ،نونكع نب يف ةيبملوألأ ةئيهلأ تيب رقم نم رداضصم بضسحو
ة˘عرا˘ضصم˘ل˘ل ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘تلأ ضسي˘ئرو ،““أو˘كلأ »ـب لا˘م˘لأ ن˘ي˘مأأ ،حا˘ب˘˘ضش
يف ةضصاخ ،ةيذيفنتلأ ةنجللأ يف هئÓمز نيب ةعفترم مهضسأأ ىلع ،ةكرتضشملأ

أذه ضسيل نكل ،قباضسلأ ةباينلاب ضسيئرلأ ،دامح نمحرلأ دبع ضسمحت مدع لظ
ءاضسؤور نم ديدعلأ عم ةيوق تاقÓعب ،حابضش ظفتحي ذأ ،بضسحف

،يباختنأ ءاعو ىوقأأ نولثمي نيذلأ ةيضضايرلأ تأداحتلأ
بابضشلأ ةرأزو عم ةديج ةلضصب هطابترأ نع Óضضف

““ ة˘ضسا˘ئر ي˘ف حا˘ب˘ضش ة˘ب˘غر ن˘كل ،ة˘ضضا˘˘ير˘˘لأو
““ تا˘˘حو˘˘م˘˘ط ع˘˘م ضضرا˘˘ع˘˘ت˘˘ت د˘˘ق ““أو˘˘˘كلأ

د˘م˘ح˘م م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ن˘ير˘˘خآل ““ة˘˘ي˘˘عر˘˘ضش
مل يذلأ ةباينلاب يلاحلأ ضسيئرلأ ،ةجيرم

لواحي˘ضسو ،ه˘ح˘ضشر˘ت ي˘ف د˘ع˘ب ل˘ضصف˘ي
ة˘لا˘م˘ت˘ضسأ ،ح˘ضشر˘ت˘لأ رر˘ق نأ ،ة˘ج˘ير˘م
،فأر˘ب ى˘ل˘˘ع بو˘˘ضسح˘˘م˘˘لأ حا˘˘ن˘˘ج˘˘لأ
نيبرقملأ نم هنأ هرابتعأ ىلع ،هفضصل

ل ا˘م˘ك ،ق˘با˘˘ضسلأ ضسي˘˘ئر˘˘لأ ن˘˘م أد˘˘ج
،ةقرملوب ةبيضسح نل˘ع˘ت نأ د˘ع˘ب˘ت˘ضسي
دايبملوأأ ىلإأ يرئأزجلأ دفولأ ةضسيئر
اهيضضام نأو ةضصاخ ،اهحضشرت ،ويكوط

دق ةيقيرفإأو ةيملاعو ةيبملوأأ ةلطبك
ىطخ ىلع ريضسلاب حمضسي امب اهل عفضشي

ءاضضعأل قحيو ،لكوتم˘لأ لأو˘ن ة˘ي˘بر˘غ˘م˘لأ
ةيرئأزجلأ ةيبملوألأ ةنجلل ةما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لأ

بضصنمل حضشرتلأ ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ جرا˘خ ن˘م
روديو ،ةلبقملأ ةيباختنلأ ةيعمجلأ لÓخ ةضسائرلأ

،بيبل يلع ديضس قبضسألأ ريزولأ حضشرت ةيناكمإأ نع ثيدح
ىلإأ هعفدي دق ءأوضضألأ نع هداعتبأ نكل ،أددجم ““أوكلأ““ ةضسائرل

.ةوطخلأ هذه ىلع مأدقإلأ لبق ةرم نم رثكأأ ريكفتلأ
بيجن.ج

ةرازولا بضضغي ةماعلا ةيعمجلا خيرات ديدحت يف ““اوكلا““ ددرت



يليبوميإ عم دقاعتلل ططخي دتيانوي رتسشنام

يفيسصلا وتاكريملا يف ،ويسستل مجاهم ،يليبوميإا وريسش عم دقاعتلاب دتيانوي رتسسسشنام مامتها نع ،يلاطيإا يفحسص ريرقت فسشك
ويسشتلاك““ عقوم بسسحبو،يلوبانو لوبرفيل دعب ،فيسصلا اذه همسض لجأا نم ،يليبوميإاب اهمسسا طبتري يتلا ةيدنألا ثلاث دتيانوي رتسسسشنام ربتعيو ،لبقملا

03) يليبوميإا ردسصتيو ،رياكسسلوسس رانوغ يلوأا يجيورنلا هبردمو دتيانوي رتسسسشنام راظنأا يلاطيإلا يلودلا مجاهملا قلأات بذج دقف ،يلاطيإلا ““وتاكريم

ةارابم33 يف اًفده03 يليبوميإا لجسسو ،ودلانور ونايتسسيرك يلاغتربلا نع فادهأا6 قرافبو ،اًفده72 ديسصرب يلاطيإلا يرودلا يفاده ةمئاق ،(اًماع
دنومترود ايسسوروب يف ميدقلا هبردم عم اًددجم لمعلل ،لوبرفيل ةباوب نم ،غيلريميربلا ىلإا لاقتنلاب يليبوميإا طبتراو ،مسسوملا اذه تاقباسسملا فلتخمب
نوكيسس ،ابوروأا لاطبأا يرودل لهأاتلا نم ويسستل بارتقا عمو ،هسسأار طقسسم يدان ربتعي ثيح ،هب اًسضيأا نيمتهملا نمسض نم يلوبان دعيو ،بولك نغروي
.ةيلاطيإلا ةمسصاعلا ةرداغمب يليبوميإا ـل حامسسلا بعسصلا نم

يرئأزجلأ قرصشلأ ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

0106ددعلا0202 ناوج41 دحألا 15ةضضاـيرلأ راـبخأأ
www.akhersaa-dz.com

رابيإ ةارابمل ديردم لاير ةمئاق نيزيدرازاه
82 ـلا ةلوجلا تاسسفانم نمسض ،دحألا مويلا ،ةررقملا ،رابيإا ةارابمل هقيرف ةمئاق ،ديردم لاير بردم ناديز نيدلا نيز نلعأا

زيكسساف سساكول باغ امنيب ،ويسسنيسسأا وكرامو درازاه نيديإا ةدوع ،ناديز تارايتخا تدهسشو ،ينابسسإلا يرودلا رمع نم
.ةباسصإÓل زيدنانرف وسشتانو زايد ونايرامو سشتيفوي اكولو
 :يلاتلاك ديردم لاير ةمئاق تءاجو
.يبوتلأا – لويرأا – اوتروك :ىمرملا ةسسارح
.زيدنانريه – يدنيم – وليسسرام – ناراف – سسومار – واتيليم – لاخافراك :عافدلا
.وكسسيإا – زيغيردور – يدريفلاف – وريميسساك – سشتيردوم – سسورك :طسسولا
.وغيردور – سسويسسينيف – زايد ميهاربإا – ويسسنيسسأا – لياب – ةميز نب – درازاه :موجهلا

.(ةطقن85) ردسصتملا ةنولسشرب فلخ ،ةطقن65 ديسصرب اغيللا ةفاسصو لتحي ديردم لاير نأا ركذي

ددجي لانسرآ
تامدخب همامتها

وينيتوك

،ي˘نا˘ط˘ير˘ب ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت د˘˘كأأ
لا˘˘ن˘˘صسرآأ يدا˘˘ن نأأ ،تب˘˘صسلأ مو˘˘ي˘˘˘لأ

دقاعتلا˘ب أًر˘خؤو˘م ه˘ما˘م˘ت˘هأ دد˘ج
،ويني˘تو˘ك بي˘ل˘ي˘ف ي˘ل˘يزأر˘ب˘لأ ع˘م
نرياب ىلإأ راعملأ ةنولصشرب مجن
““روريم““ ةفيحصصل اًقفوو ،خنويم
ززع لان˘صسرآأ نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب˘لأ
،وينيتوك مصضب أًددجم همامتهأ
ي˘نو˘لا˘ت˘˘ك˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ ءأد˘˘بإأ د˘˘ع˘˘ب

تا˘ب˘ل˘ط˘لأ ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘نور˘˘م
ة˘ف˘ي˘ح˘صصلأ ترا˘صشأأو ،ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ

ةنولصشرب نأأ ىلإأ ةيناطيربلأ
كردأأو ،ا˘˘˘˘ًي˘˘˘˘ع˘˘˘˘قأو ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صصأأ

ع˘ي˘˘ب ي˘˘ف ه˘˘صصر˘˘ف لؤوا˘˘صضت
ة˘مزأأ بب˘صسب ؛و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ك

تحصضوأأو ،انوروك سسوريف
ةقفأوملل دعتصسم ةنولصشرب نأأ

01 ر˘ي˘ظ˘ن م˘صسو˘م ةد˘م˘ل و˘ي˘ن˘ي˘˘تو˘˘ك ةرا˘˘عإأ ىل˘˘ع
لانصسرآأ ةمزأأ نأأ ““روريم““ تركذو ،وروي نييÓم
فلأأ052 غ˘لا˘ب˘لأ و˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تو˘˘ك بتأر ي˘˘ف ل˘˘ظ˘˘ت
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ تلا˘˘قو ،ا˘˘ًي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأأ ي˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘لر˘˘˘ت˘˘˘صسإأ
ءزج عفدل دعتصسم ةنولصشرب نإأ ،ةيناطيربلأ

ىلإأ هلاقتنأ ةيلمع ليهصستل ،وينيتوك بتأر نم
مامتهاب يليزأر˘ب˘لأ بعÓ˘لأ ىظ˘ح˘يو ،لا˘ن˘صسرآأ

ىلإأ ما˘ه˘ن˘تو˘تو د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘صسصشنا˘مو ي˘صسل˘ي˘صشت
.زرناغلأ بناج

ةنولشرب يف ءاقبلل هطرش ددحي لاديف
بعل ،لاديف وروترأا يليسشتلا حملأا

هليحر ةيناكمإا ىلإا ،ةنولسشرب طسسو
ةياهنب ،انارغولبلا فوفسص نع
رعسشي مل لاح ،يراجلا مسسوملا
،لاديف لاقو ،قيرفلا عم هتيمهأاب

ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت لÓخ
ةقيرطلاب““ :ةينابسسإلا ““تروبسس““
نأا يننكمي اًيلاح اهب بردتأا يتلا
ىوتسسملا يف بعللا يف رمتسسأا
وأا ةلبقم تاونسس ثÓثل يلاعلا
ثدحتت ماقرألا““ :فاسضأاو ،““رثكأا

رهظُيSPGـلا زاهجو ،اهسسفن نع
نيرهسش ىقبتي لاز ام““ :دازو ،““كلذ
رعسشأا نأا ديرأاو ،مسسوملا ةياهن ىلع
نكي مل اذإاو ،قيرفلا يف يتيمهأاب
رظنأا نأا بجيف ،كلذك رمألا
يف““ :عباتو ،““ةينهملا يتريسسمل
بعللا بحأا يننكل ،قيرفلا يف نوديج ءÓمز يدلو ،ةديعسس يتلئاعو ،اًعئار اًتقو يسضقأا ةنولسشرب
يتلا كلت ،ةمهملا تايرابملا نكلو ،ةارابم لك بعل كلذب دسصقأا لو ،يتيمهأاب رعسشأا نأاو ةكراسشملاو
نأا نوبحي مهف ،يل ريهامجلا بحب رعسشأا ،عراسشلاو بعلملا يف““ :متخو ،““باقلألاب جيوتتلا ىلع دعاسست
.““ةفاحسصلا لوقت امك ةنولسشربل يوونلا سضمحلا كلمأا ل يننأا نم مغرلا ىلع ،يدل ام لذبأا

نوتبماهرفلو يئانث مضل ططخي لوبرفيل

يفيسصلا وتاكريملا نأاسشب ديدج روطت نع ،تبسسلا سسمأا ،يناطيرب يفحسص ريرقت فسشك
ىلع ةيئانث ةراغ ن˘سشي˘سس لو˘بر˘ف˘ي˘ل نإا˘ف ،““ن˘سص اذ““ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ا˘ًق˘فوو ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل˘ل ل˘ب˘ق˘م˘لا

هينج نييÓ˘م011 ريظن يروارت امادأاو زيفين ن˘بور ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل ،نو˘ت˘ب˘ما˘هر˘ف˘لو
طسسو يف قيرفلا ءامد ديدجت ديري ،زديرلا بردم بولك نغروي نأا ىلإا تراسشأاو ،ينيلرتسسإا
يف يهتني هدقع نأا مغر ،نآلا ىتح ديدمتلا ىلع مودلانياف ينيج ةقفاوم مدع ببسسب ،بعلملا

يذلا ،اتيك يبان ينيغلا لبقتسسم حوسضو مدع ىلإا ةفيحسصلا تهونو ،لبقملا مسسوملا فيسص
مامتها دكأا قباسس ريرقت نم رثكأا نأا ركذي ،زديرلا سصيمقب تاباسصإلا نم ديدعلل سضرعت
رخؤوم لوبرفيل

ً
وتاكريملا ىلإا زيفين عم دقاعتلا يف بولك ةبغر دوعت امنيب ،يروارت مسضب ا

.يسضاملا يفيسصلا

”يكلملا“ ـب وشناسو يبابم طبر ىلع دري سورك
ىلإا لاقتنلاب ةعمÓلا ءامسسألا نم ددع طابترا نع ،ديردم لاير طسسو مجن ،سسورك ينوت يناملألا يلودلا قلع
يف نيبعÓلا نم ددعب متهم ديردم لاير نأا ةيفحسص ريراقت تركذو ،لبقملا يفيسصلا وتاكريملا يف هيدان

،يبابم““:““NZAD““ ةكبسشل تاحيرسصت يف سسورك لاقو ،وسشناسس نوداجو يبابم نايليك لثم ،ابوروأا
،““ةيلاع ةدوج باحسصأاو بابسش مهنأل ةيدنألا نم ديدعلل مامتهÓل نوريثم نوبعÓلا ءلؤوه ،زتريفاهو ،وسشناسس

نم08% يفو ،انه يل تاونسس6 لÓخ ديردم لايرب تنرتقا يتلا ءامسسألا نم ريثكلا تعمسس ينكل““ :فاسضأاو

ملاعلا سسأاكب هجيوتت دعب،4102 فيسص يف ديردم لاير ىلإا سسورك لقتناو ،““ةفلتخم ءايسشأا تثدح تلاحلا

لاطبأا يرودل باقلأا3 اهزربأا لعل ،يجنريملا سصيمقب تلوطبلا نم ديدعلا يف مهاسسو ،ايناملأا بختنم عم
.ابوروأا



ر˘كت ،ف˘سسأل˘ل
s

ببسسب تا˘جوز˘ت˘م˘لأ ضضع˘ب ن˘م ىو˘كسشلأ تر
ي˘طا˘ع˘ت ع˘م ة˘مر˘ح˘م˘لأ تا˘قل˘ع˘لأ ي˘ف sن˘ه˘˘جأوزأأ عو˘˘قو

.تأردخملأو تأركسسملأ
لك لسصحي أذامل :وه انه مهملأ لأؤوسسلأ نكلو

نمو بأوجلأ لوقأاف ؟مهعم لحلأ امو ؟كلذ
:قيفوتلأ هللأ

رَظنُي نأأ دب ل :اًلوأأ
َ

مه له :لاجرلأ ءلؤوه لاح يف 
مهنإأ امإأ :بأوجلأ نأأ بلاغلأو ؟ةلسصلأ ىلع نوظفاحم

اًناكمو ،ًةsيفيكو اًتقو اهب نولهاسستم مهنإأ وأأ ،أًدبأأ نولسصي ل
ةريعسشلأ هذه ردقل نيمuظعم ريغ :قدأأ ىًنعمبو ٍ؛تابجأوو اًناكرأأو

اهأوسس امِل وهف ،اهعsي˘سضو ه˘تل˘سص ه˘ي˘ل˘ع تنا˘ه ن˘مو ،ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لأ
.ُعيسضأأ

اهجوز تاقلع نم ةأأرمأ يكتسشت نأأ يه ةبيجعلأ ةقرافملأو
ركنم لعفي مل هنأاكو ،َةلسصلأ هكرت نم أًدبأأ يكتسشت لو ،هبرسشو

ً
،أ

!اهب نواهتلأ وأأ ةلسصلأ كرت نم رطخأأ تاقلعلأ نأاك وأأ
لاق ؛ركنملأو ءاسشحفلأ نع ىهنت ةلسصلأ نأأ اًعرسش مولعملأ نمو
يِحوُأأ اَم ُلْتأ ﴿ :هناحبسس

َ
َةاَلsسصلأ sِنإأ َةاَلsسصلأِ مِقَأأَو ِباَتِكْلأ َنِم َْكيَِلإأ 

ر˘ْكِذ˘َلَو ِر˘َك˘ْن˘ُم˘ْلأَو ِءا˘َسش˘ْح˘َف˘ْلأِ ن˘َع ى˘َه˘ْن˘َت
ُ

رَب˘ْكَأأِ ه˘sل˘لأ 
ُ

اَم َُملْعَيُ هsللأَو 

.[54 :توبكنعلأ] ﴾ َنوُعَنْسصَت
رئاعسشل ميظعتلأ فاعسضل لوألأ جلعلأ نأأ ىلإأ أذه نم ضصُلخنو
:وه تامرحملل نيكهتنملأ ،هتامرحلو هللأ

.مهبولق يف هللأ نم فوخلأو ديحوتلأ ةيوقت1-

.ةلسصلأ ىلع مهتظفاحم مث2-

.مهئاسسلج رييغت ةلواحم3-

.نيحلاسصلأ ىلع مهفيرعت4-

.هدعب امو توملاب مهريكذتو مهظعو5-

.هتامرح ميظعتو هناحبسس هللأ رئاعسش ميظعتب مهريكذت6-

بسضغُي ركنم ينأوزلأ ةرسشاعم نأاب مهريكذت7-
،اًميلأأ اًبأذع ه˘ي˘ل˘ع نو˘ق˘ح˘ت˘سسيو ،ل˘جو ز˘ع ه˘ل˘لأ

مهتائيسس لدبأأو ،مهيلع هللأ بات ،أوبات نإأ مهنأأو
ِهsللأ َعَم َنوُعَْدي اَلَ نيِذsلأَو ﴿ :لجو زع هلوقل ؛تانسسح

رَخآأ اًهَِلإأ
َ

رَح يِتsلأ َضسْفsنلأَ نوُلُتْقَي اَلَو 
s

ْنَمَوَ نُونْزَي اَلَو uقَحْلاِب اsِلإأ ُهsللأَ م
ِهيِف ُْدلْخَيَوِ ةَماَيِْقلأ َمَْوي ُبأَذَعْلأُ هَلْ فَعاَسُضي * اًماَثَأأَ قْلَي َِكلَذْ لَعْفَي

ُهsللأُ لuدَبُي َكِئَلُوأاَف اًحِلاَسص اًلَمَعَ لِمَعَو َنَمآأَوَ باَت ْنَم اsِلإأ * اًناَهُم
تاَئuيَسس

.[86 - 07 :ناقرفلأ] ﴾ اًميِحَر أًروُفَغُ هsللأ َناَكَوٍ تاَنَسَسحْ مِهِ

ةريطخ ةيسسنج اًسضأرمأأ َنلمحي ينأوزلأ ءلؤوه نأاب مهريكذت8-
.توملاب يهتنت دقو ،اهل جلع ل ةيدعُم

عابسشإابو نهرهظمب ةديدسشلأ sنه˘ت˘يا˘ن˘عو sن˘ه˘تا˘جوز ما˘م˘ت˘هأ9-
 .تاسسموملأ قيرب مَهيوهتسسي ل ىتح ؛نهجأوزأأ تابغر

كلذكو ،مأرحلأ نع ثحبي جوزب ىلتبُت نم رافغتسسأ ةرثك01-
.اهقtدسصتو اهعاجرتسسأ ةرثك

ضضرملأ نم دسشأا˘ب ى˘ًل˘ت˘ب˘م ه˘نأأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘جوز ى˘لإأ ر˘ظ˘ن˘ت نأأ11-
تاقوأأ يف ةسصاخ ٍ،نيقيو قدسصب هل ءاعدلأ ىلإأ عَزفتف ،لاسضعلأ
رَطْسضُمْلأ ُبيِجُي ْنsَمأأ ﴿ :هناحبسس لاق ؛ةباجإلأ

s
ُفِسْشكَيَو ُهاَعَد أَِذإأ 

رsكَذَت اَم اًليِلَق ِهsللأ َعَم ٌهَِلإَأأأِ ضضْرَأاْلأَ ءاَفَلُخ ْمُكُلَْعجَيَوَ ءوtسسلأ
ُ

﴾َ نو

هب ناهتسسي ل ،رثألأو ردقلأ ميظع حلسس ءاعدلاف ،[26 :لمنلأ]
!ضضيرم نم هب يُفسش مكف ،ناميإلأ ُفيعسض لإأ هب نيهتسسي لو ،أًدبأأ

رُف مكو !xلاسض نم هب َيدُه مكو
u

ردقنلف !ةميظع برك نم هب تج
.هردق هل

رsكذَي نأأ21-
َ

رَْقت اَلَو ﴿ :لاق هناحبسس هللأ نأاب 
َ

َناَك ُهsِنإأ اَنuزلأ أُوب
ميرحت ىلع لدت ةيآلأ هذهو ،[23 :ءأرسسإلأ] ﴾ اًليِبَسسَ ءاَسسَو ًةَسشِحاَف
رقُي دق ام لكو انزلأ

u
.هيلإأ ب

مهللأ uلسصو ،ضشحأوفلأو نتفلأ نم كجوز ذاعأأو ،هللأ مكظِفح
.هلأو نمو دمحم انيبن ىلع

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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د˘قو ،تا˘ي˘ت˘ف˘لأ ثدا˘ح˘ُيو ي˘ن˘نو˘خ˘ي ي˘جوز نأأ تم˘ِل˘˘ع

ريثك هنكل ،أًدبأأ كلذ ىلإأ دوعي نل هنأأ يل مَسسقأاف هُتهجأو

ريخألأ هرفسس يفو ،ةحايسسلل رفاسسي هنإأ لوقيو رفسسلأ

ي˘طا˘ع˘تو تأر˘كن˘م˘لأ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ل ر˘˘فا˘˘سسي ه˘˘نأأ ُتف˘˘سشت˘˘كأ

هنكل ،رفاسسي نل هنأأ مَسسقأأ هُتهجأو اsمَلو ،تأركسسملأ

ةر˘ث˘ك ن˘م تب˘ِع˘ت ،ه˘ل˘ع˘ف˘ي نا˘ك ا˘˘م ى˘˘لإأ دا˘˘عو ،ر˘˘َفا˘˘سس

يننإأ مث ،حايرلأ َجأردأأ يتلواحم لك تبَهذو ،حئاسصنلأ

؟لعفأأ أذام ،ءيسش يف هعم ةرuسصقم ُتسسل

؟هعم لماعتأا فيكف يننوخي يجوز

ةنشس33 غلبي فراطلا نم بزاع2^
جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةأار˘˘ما ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي ف˘˘ظو˘˘م

لمعت تناك نإا مهي ل ةنشس23و02 نيب ام اهنشس حوارتي
لبق نم جاوزلا اهل قبشس نإا مهي ل امك تيبلاب ةثكام وأا

.قرششلا نم نوكت دلوأا نودب طرششب
نكشس كلمي فظوم ةنشس93 غلبي ةبانع نم بزاع ^3

52 نيب ام اهنشس حوارتي ةبزاع ةاتف نع ثحبي صصاخ

ن˘م نو˘ك˘ت ة˘ف˘ظو˘˘م نو˘˘ك˘˘ت نأا ل˘˘شضفألا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘شس93و
.قرششلا

فظوم ةنشس23 غلبي ةبانع نم دلوأا نودب قلطم  ^4
مهي ل جاوزلا دشصق ةأارما نع ثحبي اشصاخ انكشس كلمي
اهيدل ناك نإا مهي ل امك لبق نم جاوزلا اهل قبشس نإا
اهنشس حوارتي لفط مهددع ىدعتي ل نأا طرششب دلوأا

.قرششلا نم نوكت ةنشس23و52 نيب ام
3 هيدل دعا˘ق˘ت˘م ة˘ن˘شس14 غلبي ة˘باز˘ع ن˘م جوز˘ت˘م^5

03 نيب ام اهنشس حوارتي ةناث ةجوز نع ثحبي دلوأا

مهي ل امك لبق نم جاوزلا اهل قبشس نإا مهي ل ةنشس04و
لفط  مهددع ىدعتي ل نا طرششب دلوأا اهيدل تناك نإا

.ةيلو يأا نم دحاو
ةثكام ةنشس64 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع ^51
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب
ل دعاقتم وأا لماع نوكي ةنشس65 ةياغ ىلإا64 نيب
ن˘م نو˘ك˘ي نأا طر˘شش ل˘ب˘ق ن˘˘م جاوز˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘شس نإا م˘˘ه˘˘ي

.اهيحاوشض وأا ةبانع
كلمي فظوم ةنشس03 غلبي ةدكيكشس نم بزاع ^61
اهنشس حوارتي جاوزلا دشصق ةأارما نع ثحبي اشصاخ انكشس
لبق نم جاوزلا اهل قبشس نإا مهشس ل ةنشس03و82 نيب ام
.قرششلا نم نوكت دلوأا نودب طرششب
ةلفط اهل ةنشس23 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةلمرأا ^42
حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب ةثكام
هل قبشس نإا مهي ل ةنشس04 ةياغ ىلإا23 نيب ام هنشس
نأا طرشش لافطأا هيدل ناك نإا مهي ل امك لبق نم جاوزلا

.اهيحاوشضو ةبانع نم نوكيو تنب نوكت
تيبلاب ةثكام ةنشس04 غلبت فراطلا نم ةبزاع ^52
04 نيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت

دلوأا ه˘يد˘ل نا˘ك نإا م˘ه˘ي ل ل˘مرأا وأا ا˘˘بزا˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي05و
نإا مهي ل ةيلوؤوشسملا لمحت ىلع ارداق و افظوم نوكي
.قرششلا نم هلهأا عم وأا  نكشس هيدل ناك
نع ثحبي فظوم ةنشس93 غلبي ةبانع نم بزاع^82
93 ىلإا03 ن˘ي˘ب ا˘م ا˘ه˘ن˘شس حوار˘ت˘ي جاوز˘لا د˘شصق ةأار˘ما

نم جاوزلا اهل قبشس نإا مهي لو صصاخ نكشس اهل نوكتو
.اهيحاوشضو ةبانع نم دلوأا نودب طرشش لبق
ةثكام ةنشس92 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةقلطم^43
جاوز˘لا د˘شصق ل˘جر ن˘ع ثح˘ب˘ت لا˘ف˘طأا نود˘ب تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
نإا مهي ل ةنشس04 ةياغ ىلإا03 نيب ام هنشس حوارتي
ة˘با˘ن˘ع ن˘م نو˘ك˘ي نأا طر˘شش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م جاوز˘˘لا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘شس
.اهيحاوشضو
ثحبت ةنشس82 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع^14
ىلإا ةنشس82 نيب ام ةنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع
وأا ةبانع نم نوكي نأا طرشش لماع نوكي ةنشس53 ةياغ
.اهيحاوشض نم
ثحبت ةنشس23 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع^24
ىلإا ةنشس23 نيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع
وأا ةبانع ةيلو نمو فظوم نوكي نأا طرشش ةنشس54
.اهيحاوشض

هلو لماع ةنشس94 رمعلا نم غلبي ةبانع نم بزاع94-
اهنشس حوارتي جاوزلا دشصق ةأارما نع ثحبي صصاخ نكشس

ةبزاع نوكت نأا طرشش ةنشس73 ةياغ ىلإا53 نيب ام
.ةبانع نمو ةنيدتمو

لماع ةنشس13 رمعلا نم غلبي فراطلا نم بزاع15-
جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةأار˘˘ما ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي صصا˘˘خ ن˘˘ك˘˘شس ه˘˘يد˘˘لو

نأا طرشش ةنشس92 ةياغ ىلإا52 نيب ام اهنشس حوارتي
.ةيلو يأا نم ةليمجو ةفظوم نوكت

ةثكام ةنشس72 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع45-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

ه˘ل ق˘ب˘شس نإا م˘ه˘ي ل ة˘ن˘˘شس53 ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ن˘˘شس03 نيب
 .صصاخ نكشس هلو افظوم نوكي نأا طرشش لبق نم جاوزلا

ةثكام  ةنشس25 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع55-
ام ةنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

لبق نم جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ةنشس06 ىلإا05 نيب
نمألا يف وأا صشيجلا يف لمعيو نيدتم نوكي نأا طرشش
.اهيحاوشضو ةبانع نمو ينطولا

ةثكام ةنشس03 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع65-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

ه˘ل ق˘ب˘شس نا م˘ه˘ي ل ة˘ن˘˘شس05 ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ن˘˘شس04 نيب
نوكيو لافطأا هيدل نوكي ل نأا طرشش لبق نم جاوزلا

.اهيحاوشضو ةبانع نم

ةثكام ةنشس92 رمعلا نم غلبت ةملاق نم ةبزاع75-
نيب ام حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

صصاخ نكشس هيدل نوكي نأا طرشش ةنشس04 ةياغ ىلإا93
لبق نم جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ،كردلا يف فظومو
ة˘م˘لا˘ق ن˘م نو˘ك˘يو دلوأا نود˘بو ل˘مرأا نو˘˘ك˘˘ي نأا طر˘˘شش
.اهيحاوشضو

ةثكام ةنشس92 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع95-
حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت ةليمج تيبلاب

هل قبشس نإا مهي ل ةنشس53 ةياغ ىلإا03 نيب ام هنشس
ن˘˘ك˘˘شس ه˘˘لو ف˘˘ظو˘˘م نو˘˘ك˘˘ي نأا طر˘˘شش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م جاوز˘˘˘لا

 .صصاخ

ةثكام ةنشس34 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع06-
نم هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

نم جاوزلا هل قبشس نا مهي ل ةنشس05 ةياغ ىلإا ةنشس34
نوكي نأا طرششو دحاو لفط هيدل نوكي نأا طرشش لبق
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكيو مهفتم لÓح نبا

ةثكام ةنشس73 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع36-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

ه˘ل ق˘ب˘شس نإا م˘ه˘ي ل ة˘ن˘˘شس05 ة˘يا˘غ ىلإا ة˘ن˘˘شس83 نيب
لماع نوكي نأا طرشش ةيلو ةيأا نمو لبق نم جاوزلا

.قلختمو

نودب ةنشس83 رمعلا نم غلبت ةدكيكشس نم ةقلطم46-
نيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت دلوأا

جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل نيدتم ةنشس74 ةياغ ىلإا83
ناك اذإاو نانثإا وأا لفطب لمرأا ناك اذإا طرشش لبق نم
هيدلو فظوم نوكيو دلوأا نودب نوكي نأا طرشش قلطم
.اهيحاوشضو ةدكيكشس نم نوكي نأا طرشش صصاخ نكشس

ةثكام ةنشس23 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع56-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب

نكشس هيدلو لماع نوكي نأاو ةنشس04 ةياغ ىلإا23 نيب
يأا نم مهي لو بزاع نوكي نأا طرشش نيدتمو صصاخ
.ةيلو

ةنشس72 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي صسار˘هأا قو˘شس ن˘˘م بزا˘˘ع66-

نيب ام اهنشس حوارتي جاوزلا دشصق ةاتف نع ثحبي لماع

نأا طرشش لمعت تناك نإا مهي ل ةنشس42 ةياغ ىلإا02
اهيحاوشضو صسارهأا قوشس نمو قÓخأا تاذ نوكت

جوزتم ةن˘شس25 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م ل˘جر86-
ةا˘ي˘ح˘لا رد˘ق˘ت ة˘ي˘نا˘ث ة˘جوز ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي دلوأا ه˘˘يد˘˘لو
نأا اذبحو ةشضيرم هتجوز نأا املع ةيرشسألاو ةيجوزلا

لافطأا ا˘ه˘يد˘ل نو˘ك˘ي نأا م˘ه˘ي ل ة˘ل˘مرأا وأا ة˘ق˘ل˘ط˘م نو˘ك˘ت

ةنونح نوكتو ةنشس04 ىدعتي اهرمع نوكت نأا طرشش
.ةيجوزلا ةايحلا ءابعأا لمحتتو

فظوم ةنشس63 رمعلا نم غلبي ةبانع نم بزاع57-

52 رمعلا نم غلبت ةأارمإا نع ثحبي صصاخ نكشس هيدلو

نا مهي ل ةفقثم ةيعماج نوكت ةنشس82 ةياغ ىلإا ةنشس
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكت نأا طرشش لمعت

لماع ةن˘شس74 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م ق˘ل˘ط˘م77-
ا˘م جاوز˘لا د˘شصق ةأار˘مإا ن˘ع ثح˘ب˘ي صصا˘خ ن˘ك˘شس ه˘يد˘˘لو

نم جاوزلا اهل قبشس نا مهي ل ةنشس74 ةياغ ىلإا73 نيب
وأا ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘مو لا˘˘˘ف˘˘˘طأا نود نو˘˘˘ك˘˘˘ت نأا طر˘˘˘شش ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.اهيحاوشض

نودب ةنشس63 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةقلطم08-
جاوز˘لا د˘شصق ل˘جر ن˘ع ثح˘ب˘ت تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م لا˘ف˘طأا

نإا مهي ل ةنشس85 ةياغ ىلإا83 نيب ام هنشس حوارتي
قÓخأا وذو داج نوكي نأا طرشش لبق نم جاوزلا هل قبشس

 .اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكيو نيدتمو ةيلاع

لماع ةن˘شس33 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م بزا˘ع18-

62 نيب ام اهنشس حوارتي جاوزلا دشصق ةأارما نع ثحبي

لا˘ج˘م ي˘ف ة˘ل˘ما˘ع نو˘ك˘ت نأا طر˘شش ة˘ن˘˘شس23 ة˘˘يا˘˘غ ىلإا
ةبانع نم نوكت نأاو «ةيرشصعلاو ةيديلقتلا» ةطايخلا
.اهيحاوشض وأا

ةثكام ةنشس63 رمعلا نم غلبت فراطلا نم ةقلطم28-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلا يف

نم جاوزلا هل قبشس نا مهي ل ةنشس05 ةياغ ىلإا53 نيب
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكي نأا طرشش لبق

ةلماع ةنشس54 رمعلا نم غلبت فراطلا نم ةبزاع38-

54 اهنيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت

لبق نم جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ةنشس06 ةياغ ىلإا
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكي نأا طرشش

ةفظوم ةنشس83 رمعلا نم غلبت فراطلا نم ةبزاع48-

93 نيبام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت

نم جاوزلا هل قبشس نا مهي ل ةنشس55 ةياغ ىلإا ةنشس
.قرششلا نم نوكي نأا طرشش لبق

فظوم ةنشس63 رمعلا نم غلبي فراطلا نم قلطم58-
جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةأار˘˘مإا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي صصا˘˘خ ن˘˘ك˘˘شس ه˘˘يد˘˘لو

مهي ل ةنشس53 ةياغ ىلإا ةنشس92 نيبام اهنشس حوارتي
لافطأا نود نوكي نأا طرشش لبق نم جاوزلا اهل قبشس نا

اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكت نأا طرششو

ةنشس84 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت لا˘ف˘طأا نود˘ب ة˘ق˘ل˘ط˘م68-
حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب ةثكام

هل قبشس نإا مهي ل ةنشس06 ةياغ ىلإا84 نيب ام هنشس
نأا ا˘م˘ك لا˘ف˘طأا نود˘ب نو˘ك˘ي نأا طر˘شش ل˘ب˘˘ق ن˘˘م جاوز˘˘لا

.صصاخ نكشس هلو فظوم نوكي

لماع ة˘ن˘شس03 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م بزا˘ع78-
نيب ام اهنشس حوارتي ةاتف نع ثحبي صصاخ نكشس هيدلو

نأا طرششو ةلماع نوكت اذبح ةنشس92 ةياغ ىلإا52
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكت

نع ثحبي ةنشس67 رمعلا نم غلبي دعاقتم لمرأا88-

ا˘م ا˘ه˘ن˘شس حوار˘ت˘ي جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةأار˘˘مإا
نأا مهي ل ةنشس06 ةياغ ىلإا ةنشس94 نيب
وأا ةشسبت نم نوكت نأا طرشش لبق نم جاوزلا اهل قبشس
.فراطلا

ةنشس25 رمعلا نم غلبت ءاشضيبلا نيع نم ةقلطم98-
لجر نع ثحبت تيبلاب ةثكام اهيبأا ةناشضحب تنب اهل

56 ةياغ ىلإا ةنشس25 نيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق

.ةيلو يأا نم نوكي ةنشس
لماع ةن˘شس53 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م بزا˘ع09-
جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةأار˘˘مإا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي صصا˘˘خ ن˘˘ك˘˘شس ه˘˘يد˘˘لو
مهي ل ةنشس53 ةياغ ىلإا ةنشس52 نيب ام اهنشس حوارتي
وأا ةبانع نم نوكت نأا طرشش لبق نم جاوزلا اهل قبشس نإا

.اهيحاوشض

ةثكام ةن˘شس44 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ت ة˘شسب˘ت ن˘م ة˘بزا˘ع19-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب
لبق نم جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ةنشس06 ىلإا05 نيب
.قرششلا نم نوكي نأا طرشش
لماع ةن˘شس05 رم˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘با˘ن˘ع ن˘م بزا˘ع29-
جاوز˘˘لا د˘˘شصق ةا˘˘ت˘˘ف ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ي صصا˘˘خ ن˘˘ك˘˘شس ه˘˘يد˘˘˘لو
نأا طرشش ةنشس83 ىلإا ةنشس53 نيب ام اهنشس حوارتي
.تيبلاب ةثكامو ةبزاع نوكت
ةثكام ةنشس44 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع39-
ه˘ن˘شس حوار˘ت˘ي جاوز˘لا د˘شصق ل˘جر ن˘ع ثح˘ب˘˘ت تي˘˘ب˘˘لا˘˘ب
جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ةنشس25 ةياغ ىلإا54 نيبام
 اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكي نأا طرشش لبق نم
23 رمعلا نم غلبت ةبانع نم لافطأا نود ةقلطم59-

جاوز˘لا د˘شصق ل˘جر ن˘ع ثح˘ب˘ت تي˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ث˘˘كا˘˘م ة˘˘ن˘˘شس
مهي ل ةنشس74 ةياغ ىلإا ةنشس33 نيب ام هنشس حوارتي
دلوأا هل نوكي نأا مهي ل امك لبق نم جاوزلا هل قبشس نإا
.اهيحاوشضو وأا ةبانع نم طرشش
نودب ةن˘شس35 رمعلا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ة˘م˘لا˘ق ن˘م ق˘ل˘ط˘م69-
ةأارمإا نع ثح˘ب˘ي صصا˘خ ن˘ك˘شس ه˘يد˘لو د˘عا˘ق˘ت˘م لا˘ف˘طأا

ةنشس24 ةياغ ىلإا43 نيب ام اهنشس حوارتي جاوزلا دشصق
نم نوكت نأا طرشش لبق نم جاوزلا اهل قبشس نأا مهي ل
  .اهيحاوشض وأا ةملاق
ةثكام ةنشس24 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع79-
ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق لجر نع ثحبت تيبلاب
نم جاوزلا هل قبشس نإا مهي ل ةنشس94 ةياغ ىلإا34 نيب
.اهيحاوشض وأا ةبانع نم نوكي نأا طرشش لبق
ةفظوم ةنشس34 رمعلا نم غلبت ةبانع نم ةبزاع89-
لجر ن˘ع ثح˘ب˘ت صصا˘خ ن˘ك˘شس ا˘ه˘يد˘لو م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا كل˘شسب
ةنشس55 ةياغ ىلإا44 نيب ام هنشس حوارتي جاوزلا دشصق
نم جاوزلا هل قبشس نا مهي ل  قÓخأا وذو لماع نوكيو
.نيلفط نم رثكأا هل نوكي ل نأا طرشش لبق

ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘طا˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ششم م˘˘˘ك˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل
ل˘كا˘ششم م˘ك˘يد˘ل وأا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
لو˘ل˘ح˘لا ن˘ع نو˘˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘تو ىر˘˘خأا
اهئارقل اهبلق ح˘ت˘ف˘ت ة˘عا˘شس ر˘خآا
ر˘˘˘ششن˘˘˘˘ب م˘˘˘˘كد˘˘˘˘عتو ءا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘فوألا

اهيلع درلا نودجتشسو مكشصشصق
لا˘شسرإا ىجر˘ي ا˘˘ن˘˘ع˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
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ةيبطلاو ةيعيبطلا قرطلاب ةيرهسشلا ةرودلا ميظنت
 نسس تزواجت ةأأرمأ لك رمت-

رهسشلأ لÓخ ةنيعم ةرتفب غولبلأ

ةيرهسشلأ ةرودلاب فرعت

اهنأاب نيملعت يتزيزع ديكأاتلابو
تانومرهلأ اهيف ر˘ي˘غ˘ت˘ت ة˘ل˘حر˘م
ِكل بب˘˘سسي ا˘˘م˘˘م ِكم˘˘˘سسج ي˘˘˘ف

قا˘˘˘هرإلا˘˘˘ك ضضأر˘˘˘عألأ ضضع˘˘˘˘ب
،م˘لألأو ة˘ي˘جأز˘م˘لأ تا˘ب˘ل˘ق˘˘ت˘˘لأو
نع ةرابع يه ةيرهسشلأ ةرودلاف

تأرييغتلأ نم ةعومجم

محرلأ يف ثدحت يتلأ ةيعيبطلأ
رركتتو ،ىثنأأ لكل نيسضيبملأو

اًبيرقت ًاموي82 لك ةرودلأ هذه

ريغتي وهف ،مايأأ7 ضصقان وأأ دئأز
ةعيبط بسسح ىرخأل ىثنأأ نم
ضضعب ثودح ببسسب وأأ مسسجلأ
ببسست يتلأو ةرثؤو˘م˘لأ ل˘مأو˘ع˘لأ

ةرود˘لأ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ف ل˘˘كا˘˘سشم
مدع ِكيدل نوكي ثيح ،ةيرهسشلأ
أذإأ ةيرهسشلأ ةرودلأ يف ماظتنأ
ني˘ب ة˘ل˘سصا˘ف˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ تف˘ل˘ت˘خأ
يذلأو ،رهسش لك ىرخأأو ةرود
ني˘ب ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘ًع˘ئا˘سش تا˘ب
أذل ،رامعألأ فلتخم نم ثانإلأ
قرطو لمأوع˘لأ هذ˘ه ح˘سضو˘ن˘سس
اهل ةيبطلأو ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ جÓ˘ع˘لأ
:ةيلاتلأ ليسصافتلأ يف

:ةيرهسشلأ ةرودلأ ماظتنأ ةيمهأأ-

ةبسسنلاب ضضيحلأ ةرتف ربتعت-

ن˘ل˘سضف˘ي ي˘ت˘لأ ةر˘ت˘ف˘لأ ءا˘سسن˘ل˘˘ل
ريغ روع˘سشلأ بب˘سسب ،ا˘ه˘ي˘ط˘خ˘ت
ة˘ي˘جأز˘م˘لأو قا˘هرإلأو ح˘ير˘˘م˘˘لأ

لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘با˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لأ م˘˘لألأو

ريثكلأ هلهجت ام نكلو ،ضضيحلأ
ةر˘ي˘ب˘كلأ د˘ئأو˘˘ف˘˘لأ ءا˘˘سسن˘˘لأ ن˘˘م
ىلع ن˘ل˘سصح˘ي ا˘مد˘ن˘ع م˘سسج˘ل˘ل
يلي اميف ،ةمظتنم ةيرهسش ةرود
ة˘ي˘م˘هأأ ى˘لإأ ر˘ي˘˘سشت ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
ةيرهسشلأ ةرودلأ ماظتنأ
ةمظت˘ن˘م˘لأ ة˘ير˘ه˘سشلأ ةرود˘لأ نإأ
ر˘سشؤو˘م ر˘ب˘ت˘ع˘ت

ً
ىث˘نألأ نأأ ى˘ل˘ع أ

.يحسص دسسجب عتمتت

ةيرهسشلأ ةرودلأ ماظتنأ ديزي-

ببسسب ،لمحلأ ثودح ضصرف نم
ا˘ه˘يد˘ل ة˘˘سضا˘˘بإلأ ما˘˘يأأ ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ

.اهديدحت ىلع اهتردقو

نأأ نكمي ةمظتنملأ ةرودلأ نإأ-

نأأ ىلع نايحألأ ضضعب يف لدت
تاقوعم ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ل ةد˘ي˘سسلأ
ضسيكت˘ب ة˘با˘سصإلأ ل˘ث˘م ل˘م˘ح˘لأ
ل ا˘ه˘ما˘ظ˘ت˘نأ ن˘كلو ،ضضيا˘ب˘م˘لأ
.ةباسصإلأ عنمي

نع جتانلأ خافتنلأ نم دحي-

.مسسجلأ يف ءاملأ ضسابتحأ

ةرود˘لأ ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ مد˘˘ع با˘˘ب˘˘سسأأ
:ةيرهسشلأ
ماظتنأ مدع نأا˘ب ءا˘ب˘طألأ ر˘ب˘ت˘ع˘ي
مدعب طب˘تر˘م ة˘ير˘ه˘سشلأ ةرود˘لأ

يف اهثودح وأأ ةسضابإلأ ثودح
،رخآل رهسش نم ةفلتخم تأرتف
ثود˘˘ح ن˘˘م كلذ ج˘˘ت˘˘ن˘˘ي ثي˘˘˘ح
،تانومرهلأ يف ةريبك تأريغت

 عقوم بسسح نكلو

htlaehyadyreveيبطلأ 
ىرخألأ لمأوعلأ ضضعب كانه نإاف
ثود˘ح بب˘سست نأأ ن˘كم˘ي ي˘ت˘˘لأ
:ةمظتنم ريغ تأرتف
ةيسضايرلأ نيرام˘ت˘لأ ة˘سسرا˘م˘م -
ماظن عابتأ وأأ ،ةديدسشلأو ةفينعلأ

.يسساق يئأذغ
داه˘جإلأو ي˘ب˘سصع˘لأ ط˘غ˘سضلأ -

قلقلأ درجم ىتح وأأ رمتسسملأ

بب˘˘˘سسي نأأ ن˘˘˘كم˘˘˘ي ،تقؤو˘˘˘م˘˘˘˘لأ
.ِكتانومره يف تأرييغت
ضس˘ّي˘كت ة˘مزÓ˘ت˘م˘ب ة˘˘با˘˘سصإلأ -

.ضضيابملأ

ةيقردلأ ةد˘غ˘لأ تا˘بأر˘ط˘سضأ-

ر˘ي˘غ تأر˘ت˘ف بب˘˘سست نأأ ن˘˘كم˘˘ي

تناك ءأو˘سس ،ةرود˘ل˘ل ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م

.اهلومخ وأأ اهطاسشن طرف ببسسب

ل ةيرهسشلأ ةرودلأ نإأ ،رمعلأ-

ىد˘ل ة˘م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘مً ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ نو˘˘كت

ةد˘ع˘ل جا˘ت˘ح˘ت˘سسو تا˘ق˘˘هأر˘˘م˘˘لأ

،ةمظت˘ن˘م ح˘ب˘سصت ي˘ك تأو˘ن˘سس

رثكأأ دعي اهماظتنأ مدع نأأ امك

ةرتف نم بأرتقلأ دنع اًعويسش

.ثمطلأ عاطقنأ

ضضأرمألأ ضضعبب ةباسصإلأ-

وأأ ،ةيفيللأ مأروألأ وأأ يركسسلاك

وأأ ،اًيسسنج ة˘لو˘ق˘ن˘م˘لأ ضضأر˘مألأ

محر˘لأ ة˘نا˘ط˘ب ضضر˘م˘ب ة˘با˘سصإلأ

.ةرجاهملأ

وأأ نزولأ يف ةريبكلأ ةدايزلأ -

.هيف داحلأ ناسصقنلأ

ةمهملأ رومألأ نم ةرسشبلأ ريسشقت
ةد˘˘ي˘˘˘سس يأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ

،انترسشب عون ناك امهم اهتاعأرم
ضصت˘خ˘ن˘سس مو˘سسلأ ا˘ن˘ث˘يد˘ح ي˘˘فو
،ة˘ط˘ل˘ت˘˘خ˘˘م˘˘لأ ةر˘˘سشب˘˘لأ ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب
ةقيرط نم رثكأأ ىلع فرعتنسسو
ةر˘سشب˘ل˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘ط ر˘سشق˘م ل˘م˘ع˘˘ل
.ةطيسسب دأوم نم ةطلتخملأ
ةطلتخملأ ةرسشبلأ
يتلأ كلت يه ةطلتخملأ ةرسشبلأ
ةرسشبلأ ضصئاسصخ نيب ام عمجت
ٍنآأ يف ةفا˘ج˘لأ ةر˘سشب˘لأو ة˘ي˘ن˘هد˘لأ

T- ةقطنم اهيف نوكت ذإأ ،دحأو

enoZفنألأو ةهبجلأ ةقطنم يأأ
ةينهد قطانم نقذلأو نيتنجولأو
،نوهدلأ نم ةي˘لا˘ع ة˘ب˘سسن زر˘ف˘تو
ةلئام قطانملأ ةيقب نوكت امنيب
رسشقتلأو فافجلأ ىلإأ
ةطلتخملأ ةرسشبلأ ريسشقت
د˘˘حأأ ةر˘˘سشب˘˘لأ ر˘˘ي˘˘سشق˘˘ت ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي

لح ىلع دعاسست يتلأ تاجÓعلأ
ل˘ث˘م ة˘ن˘مز˘م˘لأ ةر˘سشب˘لأ ل˘كا˘˘سشم
بد˘ن˘ت˘لأو د˘ي˘عا˘ج˘ت˘لأو غ˘ب˘سصت˘˘لأ

،فلتلل ةسضرعم˘لأ ةر˘سشب˘لأ ى˘ت˘حو

لكاسشم جلاعي ًاسضيأأ هنأأ امك

بح لثم ةيمويلأ ةرسشبلاب ةيانعلأ
نأأ راسصتخاب ينعي أذهو ،بابسشلأ
ةرسشبلأ عأونأأ لكل مهم ريسشقتلأ
نول بسسحب ضساسسألأ ميرك رايتخأ

ةرسشبلأ عونو
تا˘يو˘لوأأ ن˘م جا˘ي˘كم˘لأ ر˘˘ب˘˘ت˘˘ع˘˘ي
ن˘ي˘˘تور ي˘˘ف تأد˘˘ي˘˘سسلأ م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
ميرك اميسس ل ،ةي˘مو˘ي˘لأ ن˘ه˘تا˘ي˘ح
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ن˘˘ع˘˘سضت يذ˘˘لأ ضسا˘˘سسألأ
اهنع ليدب ل ةو˘ط˘خ˘ك ن˘ه˘تر˘سشب
ريثكلأ يفخي وهف ،جايكملأ يف
ى˘ل˘ع ر˘سشت˘ن˘ت ي˘ت˘لأ بو˘ي˘ع˘لأ ن˘م
بحو ف˘ل˘كلأ ا˘م˘˘ي˘˘سس ل ةر˘˘سشب˘˘لأ
ه˘نأأ ًا˘سضيأأ هد˘ئأو˘ف ن˘مو ،با˘ب˘˘سشلأ
ًأد˘˘حو˘˘م ًا˘˘نو˘˘ل ةر˘˘سشب˘˘لأ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي
هيلإأ أاجلت أذل ،اهب ضسأاب ل ةلÓطإأو
كل˘ت ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل تأد˘ي˘˘سسلأ ضضع˘˘ب
نيعب نذخأاي نأأ نود نكل ،تاياغلأ
بجي ضساسسألأ ميرك نأأ رابتعلأ
،اهنولو نهترسشب عون بسساني نأأ

لاقم˘لأ أذ˘ه ي˘ف ًا˘ع˘م فر˘ع˘ت˘ن˘سسو
ضساسسألأ ميرك رايتخأ ةيفيك ىلع
نول عم يتز˘يز˘ع ق˘فأو˘ت˘ي ثي˘ح˘ب

اهعونو كترسشب

ضسا˘˘سسألأ م˘˘ير˘˘ك را˘˘ي˘˘ت˘˘˘خأ2-

ةفاجلأ ةرسشبلل بسسانملأ

ةفاجلأ ةرسشبلأ عم يناعن امً أريثك

،اهقوف ضساسسألأ ميرك عسضو ءانثأأ

ريغ ميركلأ رايتخأ دنع اميسس ل

ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو بسسا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

روهظ ىلإأ يدؤوت امبر ،ةيئأوسشع

ىلع ةيميرك عقب وأأ تاسشامكنأ

ةرسشب ةبحاسص تنك نإأو ،ةرسشبلأ

تا˘م˘ير˘ك را˘ي˘ت˘خأ كي˘ل˘˘ع ،ة˘˘فا˘˘ج

لثم ،تابطرملاب ةينغلأ ضساسسألأ

معانلأ وأأ لئاسسلأ ضساسسألأ ميرك

ة˘لو˘ه˘سسب ن˘هد˘ي يذ˘لأ ي˘م˘ير˘كلأ

كتر˘سشب تنا˘ك نإأو ،ه˘جو˘لأ ى˘ل˘˘ع

ضضعب روه˘ظ ع˘م ة˘ق˘فأر˘ت˘م ة˘فا˘ج

˘مأد˘خ˘ت˘سسأ كنا˘كمإا˘ب د˘ي˘عا˘ج˘˘ت˘˘لأ

.اهئافخإأ لجأأ نم اهيلع (كيتسسلأ)

عونل بسسانملأ ضساسسألأ ميرك3-

ةطلتخملأ ةرسشبلأ

نوكت نأأ نكمي يتلأ ةرسشبلأ يه

ةيتيزو ،قطانملأ ضضعب يف ةفاج

ام ةداعف ،ىرخأأ قطانم يف (ةينهد)

ف˘نألأو ن˘ي˘ب˘ج˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م نو˘˘كت

بح رو˘ه˘˘ظ˘˘ل ة˘˘سضر˘˘عو ة˘˘ي˘˘ن˘˘هد

ه˘جو˘لأ ءأز˘جأأ ة˘ي˘ق˘ب ا˘مأأ ،با˘ب˘˘سشلأ

ةرسشبلأ ضصئاسصخ لمحت نأأ نكمي

ماع ل˘كسشبو ،ة˘يدا˘ع˘لأ وأأ ة˘فا˘ج˘لأ

ةسضرع ةطلتخملأ ةرسشبلأ نوكت

نأأ بجي ان˘ه ،رو˘ث˘ب˘لأو بو˘ب˘ح˘ل˘ل

ةيطغت وذ ضساسسأأ ميرك يراتخت

ل˘سضف˘يو ،ة˘ي˘لا˘ع ى˘لإأ ة˘ط˘سسو˘ت˘م

لكسش ىلع نوكي يذلأ ضساسسألأ

ضساسسأأ عسضو كنكمي وأأ ،ةردوب

ه˘قو˘ف ةردو˘ب˘لأ ع˘سضو ع˘م ل˘ئا˘˘سس

ىلع ةيتيزلأ ةعمللأ نم ضصلختلل

ةرسشبلأ

ةطلتخملا ةرسشبلل يعيبط رسشقم

داقتنا نود ئطاخلا كلفط كولسس يجلاع

نع يباجيإأ ءيسشب ةثداحملأ يئدبت نأأ يلواح:يباجيإا ءيسشب ةثداحملا
ةددحم ينوكت نأأ مهملأ نم .رتوتلأ فيفختو ديلجلأ رسسكل لفطلأ

تنك أذإأ .»دي˘ج ل˘ف˘ط تنأأ» ل˘ث˘م ة˘ما˘ع˘لأ تا˘م˘ل˘كلأ ح˘ج˘ن˘ت ن˘ل ،ا˘ن˘ه
فرسصت ةظحل يركذتت نأأ لسضفألأ نمف ،مهكولسس نع نيثدحتتسس
.نيرخآلأ ىلع يباجيإأ ريثأات اهل نوكيو ةفيطل ةقيرطب لفطلأ اهيف

 درجمب: ةرركملا تاقيلعتلل ’

كولسسلأ وأأ تÓكسشملأ ةجلاعم كنكمي ،كل لفطلأ عامسس نم دكأاتلأ
تاقيلعت˘لأو تا˘ظ˘حÓ˘م˘لأ نو˘كت نأأ بج˘ي ىر˘خأأ ةر˘م .بر˘ط˘سضم˘لأ

 .ةددحم

ةرم كلذ لعفت لأأ بجي» وأأ » ككولسس بحأأ ل انأأ» لثم تأرابع
ًاعم لح ىلإأ لسصوتلأ ةلواحم لب ،لفطلأ بينأات نع داعتبلأو ،«ىرخأأ
.فقوملأ نيسسحتل
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لأ ي˘لوا˘ح و ،كل˘ف˘ط ىأأر ي˘ب˘ل˘˘طأ: كل˘ف˘ط ىأار ي˘ب˘˘ل˘˘طا
نع كلفط يربخأأو ،هقياسضي ءيسش هيدل له كلفط نم تاظحÓم
.هل كبح ىدم
؛حيحسص لكسشب ةثداحملأ نم جورخلأ مهملأ نم: ءانبلا ثيدحلا وه ام
يعسض ،هنيبحت يدوعت مل كنأأو كلمأأ باخ هنأأ لفطلأ دقتعي ل ىتح
.ةطرفم تاملكو ةماع تأرابع مأدختسسأ مدع يلواحو ثيدحللً أدح
نع ثحبن نأأً امئأد انيلع نكل .نويلاثم لافطأأ دجوي ل هنأأ ًاعيمج ملعن
.هكولسس ليدعتو عامتسسلأ ىلعً أرداق ًايباجيإأ Óًفط ينبنو ،لسضفألأ

ةهجأومل اهذاختأ مت يتلأ ،ةيزأرتحلأ تأءأرجإلأ فيفخت ىلإأ لودلأ نم ديدعلأ دعتسست

أذه نع ةجتانلأ راثآلأ ليلقتل،«91-ديفوك» دجتسسملأ انوروك ضسوريف ةحئاج يسشفت
.ةلئاه ةيداسصتقأ رئاسسخ ىلإأ ىدأأ مات قÓغإأ نم يجاتلأ ضسوريفلأ
ىلإأ نيدئاعلأ نمسض نم تنُك أذإأ ،مهتمÓسسو نيرخآلأ ةحسصو كتحسص ىلع ًاظافح أذل

حئاسصن7 ـلأ عابتأ كيلع ،مهتاناحتمأ ءاهنإل نودوعيسسو ةسسأردلأ ديق ءانبأأ كيدل وأأ ،لمعلأ
نسص أذ ةفيحسص نع Óًقن ،دجتسسملأ انوروك ضسوريف نم ةيناثلأ ةجوملأ ةهجأومل ؛ةيلاتلأ
.ةيناطيربلأ

باسصم رخآأ ضصخسش نم تبرتقأ املك ىودعلاب ةباسصإلأ رطخ ديزي:ةفاسسم ىلع قبا-1

ريغ نم هنأأ امك ،قيثولأ لاسصتلأ يف هيسضقت يذلأ تقولأ رأدقمو انوروك ضسوريفب
ءيسشلأ أذل .عراسشلأ يف رخآأ ضصخسش بناجب تررم أذإأ ىودعلاب باسصت نأأ لمتحملأ

.ناكمإلأ ردق ،ةريسصق ةينمز ةرتف نم رثكأل ضسانلأ نمً أدج ًابيرق نوكت لأأ وه يسسيئرلأ

نوباسصلاب كيدي لسسغ كيلع بجي هنأأ ةحسصلأ يلوؤوسسم لوقي ،ضصوسصخلأ هجو ىلع ،ناكمإلأ ردق كهجوو كيدي ةفاظن ىلع ظفاح:كيدي لسسغا-2

لوحكلأ نم ٪06 ىلع يوتحي يذلأ نيديلأ مقعم مدختسساف ،ةلوهسسب نيرفوتم ءاملأو نوباسصلأ نكي مل أذإأو .ةيناث02 ـلأ براقت ةدمل تقولل ءاملأو
ةلوسسغم ريغ ٍديأاب كمفو كفنأأو كينيع ضسمل بنجت كيلع امك ،نافجي ىتح ًاعم امهكرفو كيدي حطسسأأ عيمج ةيطغت كيلع ثيح .لقألأ ىلع

حئاسصن7 ـــــب :انوروك سسوريف نم ةيناثلا ةجوملا هجاو

ةسسوبسسبلا ةكيك
:ريداقملا ^

،نيحطبأوكأأ2
ديمسس بوك
بوك ،نسشخ
بوك، ركسس
تيز بوك، بيلح
ةقعلم،يتابن

4لخ ةريبك
تابح
ةقعلم،ضضيب

:، حلم  ةريغسص ةقعلم عبر  ردوبغنكيب ةريبك ةقعلم،ايليناف ةريبك

نييزتلل / مورفم يبلح قتسسف  ةريبك قعÓم4  ةريسشبأوكأأ2
يفيسضأأ مث Óينافلأو ركسسلأ عم ضضيبلأ يقفخأ:ريسضحتلا ةقيرط ^
ديمسسلأو يدابزلأ نبللأ يفيسضأأ.يطلخأو تيزلأ يفيسضأأ.يبلقو لخلأ

ىتحً أديج تانوكملأ يطلخأو ردواب جنكيبلأو حلملأو نيحطلأو
نم ليلقلاب نرفلأ قبط ي˘ن˘هدأ.ًا˘سسنا˘ج˘ت˘موً ا˘م˘عا˘ن ط˘ي˘ل˘خ˘لأ ح˘ب˘سصي
ةرأرح ىلع نرفلل قبطلأ يلخدأأو ةسسوبسسبلأ جيزم يبسصو ةنيحطلأ

نرفلأ نم ةسسوبسسبلأ يليزأ.جسضنت ىتح ةقيقد54 ةدمل ةجرد081
اهيلع يبلحلأ قتسسفلأو ةري˘سشلأ ي˘عزو م˘ث ،Óً˘ي˘ل˘ق در˘ب˘ت˘ل ا˘ه˘ي˘كر˘تأو
.اهيمدقو اهيعطقو
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لاق ّمث ،ءفدلاب رعسش يذلاو

،بيطلا ليفلا اهيأا» :ليفلل

كنكميأا ،عوجلاب رعسشأا انأا

ضضع˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘سضح˘˘˘˘ت نأا

ةركف هذه تناك «؟ماعطلا

هنع ليفلا داعبإل روفسصعلا

بل˘ع˘ث˘لا ع˘ي˘ط˘˘ت˘˘سسي ى˘˘ت˘˘ح

،هتو˘خإاو ه˘سشع ى˘لإا ه˘تدا˘عإا

ريبك ليفلاف
ٌ

ً،ادج ٌفيخمو 

،ًابيط ودبي هّنإاف بلعثلا اّمأا

يذ Óً˘ي˘م˘جً اور˘ف كل˘ت˘م˘˘يو

 :ليفلا ّدر .ةعئار ناولأا

،روفسصعلا اه˘يأا د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب»

ضضع˘˘˘˘˘˘ب كل ر˘˘˘˘˘˘سضحأا˘˘˘˘˘˘سس

ًارذح نك نكلو ،بوبحلا

لو ىرخألا تاناويحلا نم

ى˘ت˘ح كنا˘كم ن˘م كر˘ح˘ت˘˘ت

نم بلع˘ث˘لا بر˘ت˘قا .»دو˘عأا

ليفلا باهذ دنع روفسصعلا

ي˘ك بهذ˘˘ن˘˘ل˘˘ف» :ه˘˘ل لا˘˘قو

ا˘˘ه˘˘يأا كسشع ى˘˘˘لإا كد˘˘˘ي˘˘˘عأا

دعتباو هلم˘حو «رو˘ف˘سصع˘لا

ةأا˘˘ج˘˘فو ،ةر˘˘ج˘˘سشلا ف˘˘˘ل˘˘˘خ

،بل˘ع˘ث˘لا ح˘مÓ˘م تر˘ي˘˘غ˘˘ت

ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ف˘˘سصع˘˘لا ى˘˘مرو

ّمهي هيلع مجه ّمث ضضرألا
أاد˘˘ب ،ه˘˘ل˘˘كأاو ه˘˘˘سسار˘˘˘ت˘˘˘فا˘˘˘ب

:ًايلاع خارسصلاب رو˘ف˘سصع˘لا

م˘˘˘˘كو˘˘˘˘جرأا !ي˘˘˘˘نوذ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نأا»

ل˘ي˘ف˘لا ع˘م˘˘سس «!ي˘˘نوذ˘˘ق˘˘نأا

دا˘ع˘˘ف رو˘˘ف˘˘سصع˘˘لا تو˘˘سص
بل˘˘ع˘˘˘ث˘˘˘لا ىأارو ًا˘˘˘عر˘˘˘سسم
،روفسصعلا ضسارت˘فا لوا˘ح˘ي
بر˘سضو ة˘عر˘˘سسب ضضكر˘˘ف
ً،ادعتبم بره يذلا بلعثلا

لاقو روفسصعلا ليفلا لمح
اهيأا دعتبت اّلأا كربخا ملأا» :هل
فر˘˘˘ت˘˘˘عا .«؟رو˘˘˘ف˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا
ةقي˘ق˘ح˘لا ي˘ف» :رو˘ف˘سصع˘لا
فو˘خ˘لا˘ب ر˘ع˘سشأا تن˘ك د˘ق˘ل
ريبك تنأاف ،ليفلا اهيأا كنم
انأاو ،مجحلا ر˘ي˘ب˘كو ٌم˘خ˘سض
ر˘ي˘غ˘سص ٌرو˘ف˘سصع

ٌ
ّدر ،ً«ادج 

اهيأا» :د˘يد˘سش ٍنز˘ح˘ب ل˘ي˘ف˘لا
ل˘˘˘كآا ل ا˘˘˘نأا ،رو˘˘˘ف˘˘˘سصع˘˘˘لا
،ةر˘˘ي˘˘غ˘˘سصلا تا˘˘ناو˘˘ي˘˘ح˘˘˘لا

ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يرأا تسسلو
ّملعتت نأا كيلع ،كتدعاسسم
دحأا ىلع مكحلا بجي ل ّهنأا
ل˘˘ب ،ه˘˘م˘˘ج˘˘˘ح وأا ه˘˘˘ل˘˘˘كسشل
ُليفلا ذخأا ّمث «طقف هلاعفأاب
ى˘˘لإا هدا˘˘˘عأاو رو˘˘˘ف˘˘˘سصع˘˘˘لا
،اهنم طقسس يتلا ةرجسشلا

ه˘˘ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘ت ه˘˘ّمأا تنا˘˘كو
ًادج تحرفف ،ديدسش ٍفوخب

تر˘˘كسشو ،ه˘˘تأار ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
.اهتدعاسسم ىلع ليفلا

لـــيفلاو روـــفسصعلا

ناويحلاب قفرلا
كلذ˘ل ر˘˘ي˘˘م˘˘سس رد˘˘ي م˘˘لو
ل˘ظ ط˘ق˘لا ن˘كلو ا˘ي˘ب˘˘سس
هد˘˘˘سشبو هد˘˘˘˘سشيو هد˘˘˘˘سشي
ءوميو بابلا وحن يرجي
ريمسس ىلإا دوعي مث ةوقب
هبابلج نم هبذج دواعيو
بج˘ع ي˘ف ر˘ي˘م˘سس نا˘˘كو
هحرف نكلو طقلا رمأا نم
ه˘نز˘ح ه˘سسن˘ي م˘ل ه˘تدو˘ع˘ب
املو ريكب هبحاسص بايغل
ىلع طقلا رادلا لهأاهآار
نم اوبجعت ةروسصلا هذه
ا˘ي ر˘ظ˘نا : او˘˘لا˘˘قو ، هر˘˘مأا
كن˘م د˘ير˘ي اذا˘˘م ر˘˘ي˘˘م˘˘سس

كدسشي يذلا اذه كبحاسص
هعبتن انب ايه ، كبابلج نم
يف ط˘ق˘لا ف˘ل˘خ اورا˘سسف

نولمحي مهو ليللا مÓظ
اودجو ى˘ت˘ح ح˘ي˘با˘سصم˘لا

يكبي نيكسسم˘لا ل˘ف˘ط˘لا
ىلإا ه˘ب اودا˘ع˘ف ح˘˘ي˘˘سصيو
ةجيتنلا هذهب ءادعسس رادلا
ريغسصلا طقل˘ل ن˘ير˘كا˘سش
ا˘مأا ، هءا˘كذو ه˘˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘سش
لوح موحي ذخأا دقف طقلا
 اريثك اريتكةقيدحلا

نع هل ربعي نأا ديري هنأاك

˘مد˘نو ، ه˘ت˘مÓ˘سسب ه˘حر˘˘ف

، هنم ناك ام ىلع اريثك

اقيدسص هئافسش دعب راسصو

دقو ، هعم افطلتم طقلل

بو˘جو ن˘ع ا˘سسرد م˘ل˘ع˘˘ت

نا˘سسنإلا ي˘ن˘ب˘ل ة˘˘م˘˘حر˘˘لا

. ءاوسسلا ىلع ناويحلاو

ىهتنا

ةعبسسلا ءاطخألا

حيحسصلا كلسسملا دجوأا

انعم طبرا



 ةينحنملا ةسشاسشلا نع ىلختت »غنوسسماسس
«02 تون يسسك’اغ» يف

نأأ ةثيدح ةينقت ريراقت تفصشك
حر˘ط˘ت˘صس غ˘˘نو˘˘صسما˘˘صس ة˘˘كر˘˘صش
تون يصسك’اغ لبقملأ اهفتاه

ينعي ام ،ةحطصسم ةصشاصشب02
ة˘صشا˘صشلأ ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأأ
ي˘ت˘لأ فأر˘طأ’أ ن˘م ة˘ي˘ن˘ح˘ن˘م˘˘لأ

ىلع ةقباصسلأ اهفتأوه اهب تءاج
فصشكو.ةريخأ’أ تأونصسلأ رأدم
ةكرصشلأ لخأد نم علطم ردصصم
نأاب دي˘ف˘ت ةد˘يد˘ج تا˘مو˘ل˘ع˘م نأأ

ا˘ه˘ب بلا˘ط ي˘ت˘˘لأ ةز˘˘ي˘˘م˘˘لأ هذ˘˘ه

ًأرأرم نيمدختصسملأ نم ريثكلأ

يف طق˘ف نو˘كت˘صس ق˘با˘صسلأ ي˘ف

يذ ،يصساصسأ’أ02 تون جذومن

ل˘˘˘قأ’أو ر˘˘˘غ˘˘˘صصأ’أ م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ

،بل˘˘غأ’أ ى˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘˘ف˘˘˘صصأو˘˘˘م

˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘صس» ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘˘˘ب

دق ،ر˘ير˘ق˘ت˘لأ بصسح˘بو.«ل˘ي˘بو˘م

02 تون فتا˘ه˘ب ر˘مأ’أ ي˘ه˘ت˘ن˘ي

أذإأ،D5.2 ة˘صشا˘صشب ي˘صسا˘صسأ’أ
،ة˘ح˘ي˘ح˘˘صص تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلأ تنا˘˘ك
أذه ةصشاصشلأ مي˘م˘صصت يو˘ت˘ح˘يو
ةصضبق˘ل ةر˘يد˘ت˘صسم فأو˘ح ى˘ل˘ع
ىلع ةروصصلأ نكل ،ةحأر رثكأأ
ةحطصسم لظت اه˘صسف˘ن ة˘صشا˘صشلأ
لوح فا˘ف˘ت˘ل’أ ن˘مً ’د˘ب ا˘ًما˘م˘ت

يصساصسأأ لكصشبوف˘تا˘ه˘لأ بنأو˘ج

02 تون ىدل نوكي نأأ نكمي

فتاهل ه˘با˘صشم ة˘صشا˘صش م˘ي˘م˘صصت

ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأأ ’إأ ،تي’01 تو˘˘ن

ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي ه˘نأأ ضضر˘ت˘ف˘˘م˘˘لأ

هصسفن تقولأ يفو .قرأأ فأوح

ر˘ب˘كأ’أ ف˘تا˘ه˘لأ ىد˘ل نو˘كي˘˘صس

وأأ02+ تون همصسأ ناك ءأوصس

قلطي ام ط˘ق˘ف أر˘ت˘لأأ02 تون

ةصشاصش يصسك’اغ قا˘صشع ه˘ي˘ل˘ع

هنأأ ىلإأ رير˘ق˘ت˘لأ را˘صشأأو.ة˘فا˘ح˘لأ

Óعف غنوصسماصس تقبط لاح يف

ف˘تا˘ه˘لأ نإا˘ف ،م˘˘ي˘˘م˘˘صصت˘˘لأ كلذ

ل˘ث˘م ر˘ث˘˘كأأ ود˘˘ب˘˘ي˘˘صس د˘˘يد˘˘ج˘˘لأ

أذ˘ه ي˘˘ف01 تو˘ن ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صس

كل˘˘˘˘˘˘˘˘ت تبا˘˘˘˘˘˘˘˘صصأأو.دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصلأ

غنوصسما˘صس قا˘صشع تا˘ب˘ير˘صست˘لأ

ت’ؤواصستلأ روثت ثيح ،ةريحلاب

ي˘ف نو˘ب˘غأر˘لأ نا˘ك أذإأ ا˘م لو˘˘ح

ف˘تا˘ه˘لأ ي˘ف ة˘ح˘ط˘صسم ة˘صشا˘˘صش

ن˘ع نو˘˘لزا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘صس ي˘˘صسا˘˘صسأ’أ

لدعم لثم ،ىلعأ’أ تافصصأوملأ

نم هريغو زتريه021 ثيدحتلأ

يف أروطت رثكأ’أ تافصصأوملأ

نم ؛تونلأ نم ربكأ’أ ةخصسنلأ

.ةصشاصشلأ كلت لجأأ
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tahcpanSتازيمملا نم ريثكلا نع فسشكي 
اهزربأا فرعا .. ةديدجلا

نيمدختصسمللtahcpanS فصشكي

ةديدجلأ قرطلأ نم ةعومجم نيروطملأو

ززعملأ عقأولأ تأزيمم ءاصشنإأو مأدختصس’

ي˘نا˘ث˘لأ يو˘ن˘صسلأ ءا˘كر˘صشلأ ر˘م˘˘تؤو˘˘م ي˘˘ف˘˘ف

دويقلأ ببصسب اًي˘م˘قر د˘ق˘ع يذ˘لأ ،ة˘كر˘صشل˘ل

نلعأأ انوروك  ضسوريفب ةصصاخلأ

tahcpanSعقأولأ تأزيم نم ديدعلأ نع

كلذ ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ب ،ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأRA ززعملأ

اقفوو.روصصلأ رتÓف˘ل ي˘تو˘صصلأ ط˘ي˘صشن˘ت˘لأ

ةيناطيربلأ «ليم ىليد» ةفيحصص هتركذ امل

عم طغصضلأ نم نيمدخ˘ت˘صسم˘لأ ن˘كم˘ت˘ي˘صس

مأدختصس’ أريماكلأ ةصشاصش ىلع رأرمتصس’أ

تا˘ح˘صشر˘م ر˘ي˘غ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘تو˘صصلأ ر˘مأوأ’أ

ةديدج ةزيم لÓخ نم كلذو ،ززعملأ عقأولأ

 حصضويو يتوصصلأ حصسملأ ىمصست

tahcpanSخ ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘تو˘˘˘˘صصلأ˘˘˘˘Óهذ˘˘˘ه ل

yeHلاثملأ ليبصس ىلع لوق مث تأوطخلأ

tahcpanSا˘ً̆يدرو ير˘˘ع˘˘صش ل˘˘ع˘˘جأ

فرعت˘لأ ة˘كر˘صش ع˘مtahcpanS تنوا˘ع˘ت

يتلأ،dnuoHdnuoS تو˘˘صصلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ة˘˘عا˘˘ن˘˘صص تا˘˘كر˘˘صش ع˘˘م ا˘˘ًق˘˘با˘˘صس تل˘˘م˘˘˘ع

ل˘ما˘كت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ىر˘˘ب˘˘كلأ تأرا˘˘ي˘˘صسلأ

نع اًصضيأأtahcpanS نلعأأو يف يتوصصلأ

panStnalP عم تاكأرصش

حمصست يتلأوrennacSgoD و
راجصشأ’أو تاتابنلأ ديدحتب نيمدختصسملل
.يلأوتلأ ىلع بÓكلأ ت’Óصسو
ة˘˘كر˘˘صش ع˘˘م ة˘˘كأر˘˘صشلأ ح˘˘م˘˘˘صست˘˘˘صس ا˘˘˘م˘˘˘ك
«ا˘كو˘ي» ة˘يذ˘غ˘ت˘لأو ءأذ˘˘غ˘˘لأ ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘كت
 دأوملأ تأوبع حصسمب نيمدختصسملل
ةيذغتلأ تامولعم ىلع لوصصحلل ةيئأذغلأ
مصسأ اهيلع قلطي ةزيم يف

.rennacSnoitirtuNجراخ هنأأ امك 

nacـل ةديدجلأ تأزيملأ

تاصسدعلأ» ـل ةنياعم اًصضيأأtahcpanS مدق
ءاصشنإاب نيمدختصسملل حمصست يتلأ «ةيلحملأ

ةصصاخلأ ةكرتصشملأ زز˘ع˘م˘لأ ع˘قأو˘لأ م˘لأو˘ع
ا˘م ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لأ تا˘˘صسد˘˘ع˘˘لأ ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت˘˘صس م˘˘ه˘˘ب

زز˘ع˘م˘لأ ع˘قأو˘لأ م˘لا˘˘عtahcpa ه˘ي˘م˘˘صسي

قيبطتلأ مأدختصسأ نيمدختصسمللرمتصسملأ
يف ةكرتصشملأ تاحاصسملأ ليدعتو نييزتل
لÓخ نم ،لاثملأ ل˘ي˘ب˘صس ى˘ل˘ع ،ع˘م˘ت˘ج˘م˘لأ

رمأ’أ رصصتقي نأأ نمً ’دب هنأأ امك ىنبم مصسر
ةيلحملأ تاصسدعلأ قبطتصس ،ملاعملأ ىلع
نيمدختصسملل حمصستو اهلمكأاب ءايحأأ ىلع
.ينواعت لكصشب مهتائيب ليدعتو مصسرب

اياحصض نوعقي بآأ ضستأو يمدختصسم ضضعب نأأ ةديدج ريراقت تدافأأ

لصسر˘يو ،ن˘يرو˘ط˘م˘لا˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ثو ضسا˘ن˘لأ تا˘قÓ˘ع ل˘غ˘ت˘صسي لا˘ي˘ت˘حأ

هنأأ قيدصصلأ يعديو ،هفرعت قيدصص نم ةطيصسب ةلاصسر نولاتحملأ

كفتاه مقر مأدختصسأ ىلإأ جاتحيو لوخدلأ ليجصست ىلع رداق ريغ

درجمب ،«كنتوبصس» عقوم هركذ امل اقفوو.ققحت زمر ىلع لوصصحلل

كباصسح ىلع نولاتحملأ رطيصسيصس كفتاه مأدختصساب زمرلأ مدقت نأأ

،ةقيرطلأ ضسفنب تاقياصضملل مدخ˘ت˘صست˘صس ي˘ت˘لأ كت’ا˘صصتأ ة˘م˘ئا˘قو

لاصسرإاب زر˘كا˘ه˘لأ مو˘ق˘ي نآ’أو.»ود˘نا˘مو˘ك» ع˘قو˘م ه˘ل˘ق˘ن ا˘م بصسح˘ب

أذل ،«بآاصستأو» يروطم نم اهنأأ معزي نيمدختصسملأ ىلإأ لئاصسر

لصصحي يكلو.لئاصسرلأ كل لصسري نمل امئأد اظقي نوكت نأأ كيلع

يف عقتو ةلاصسرلأ ىلع بيجت نأأ كيلع هنوديري ام ىلع زركاهلأ

لصسرأأ يذلأ وه ناك نإأ دكأاتلأو قيدصصلاب لاصصت’أ كيلع أذهل ،خفلأ

بآأ ضستأو ةكرصش نأأ هابتن’أ كيلع كلذ ىلإأ ةفاصضإ’اب.’ مأأ ةلاصسرلأ

كلوخد ليجصست نع تامولعم اهيف بلاطت ةلاصسر أدبأأ ثعبت نل

نع ةيملاع ةيفحصص ريراقت تفصشك ،قباصس تقو يفو.يصصخصشلأ

ف˘تا˘ه م˘قر ل˘ع˘ج˘ت ،«بآا˘صستأو» ق˘ي˘ب˘ط˘ت ي˘ف تر˘ه˘ظ ةد˘يد˘ج ةر˘غ˘ث

ركذلاب ريدجو.»لجوج» ثحبلأ كرحم ىلع عيمجلل احاتم مدختصسملأ

روهظ ىف ببصستت ةلكصشمل احيحصصت ىرجأأ هنأأ دكأأ بآأ ضستأو نأأ

لح ىتأايو ،لجوج ثحب جئاتن ىف نيمدختصسملأ ضضعب فتأوه ماقرأأ

عبتت ثحاب بناج نم اهنع غÓبإ’أ نم طقف مايأأ دعب ةلكصشملأ

ةصصاخلأtahC ot kcilC ‘’» ةزيم ىلإأ اهببصس عجرأأو ،ةلكصشملأ

مامصضنÓل همأدختصسأ نكمي اًطصسبم اًطبأر ئصشنت ىتلأو ،بآأ ضستأوب

.ةصشدردلأ ىلإأ

 كسسفن ةيامح كنكمي اذكه
«ةثيبخلا» بآا سستاو لئاسسر نم

طقف ةقيقد02 يف فتاهلا نحسشت وبوأا نم ةينقت نع فسشكي بيرسست
يعامتج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قو˘م ي˘ف بير˘صست˘لأ تا˘با˘صسح د˘حأأ ف˘صشك

مداقلأ ماعلأ لÓخ مزتعت وبوأأ ةكرصش نأأobieW (وبيو) ينيصصلأ
تاي˘ن˘ق˘ت˘لأ ى˘ل˘ع قو˘ف˘ت˘ت ع˘ير˘صسلأ ن˘ح˘صشل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ن˘ق˘ت م˘يد˘ق˘ت
قلعتي اميف ةدئأرلأ تاكرصشلأ نم ةينيصصلأ ةكرصشلأ دعتو.ةيلاحلأ
اهنأأ باصسحلأ ف˘صشك نآ’أو ،ن˘ح˘صشلأ ي˘ف ة˘ل˘ئا˘ه تا˘عر˘صس م˘يد˘ق˘ت˘ب

اًطأو08 ةعاطتصسابCOOVrepuS 0.3 ةديدجلأ اهتينقت مدقتصس

ةينقتلأ نم يلاحلأ رأدصصإ’أ معدي ،ةنراقمللو1202. ماع لÓخ

0.2 COOVrepuSيف حاتم وهو ،اًطأو56 ةعاطتصساب نحصشلأ

2X dniF و،2X dniF و،2ecA :لثم ،فتأوهلأ نم ددع

.orP(يلمير) ةكرصش مدختصستو emlaeRفتاه يف اهتأذ ةينقتلأ

فلتخم مصساب نكلو،orP 05X emlaeR (ورب05ضسكإأ يملير)

هنإاف ،بيرصستلأ حصص لاح يفو .طقف ةقيقد03 نوصضغ يف اًمامت نيتينقتلأ معدت يتلأ فتأوهلأ عيمج نحصشُتوegrahC hsalF traDrepuS. وه

يكلصسÓلأ نحصشلأ معد يف ةقابصس تناك اهنأاب زاتمت وبوأأ ةكرصش نأأ ىلإأ راصشُي .طقف ةقيقد02 نوصضغ يف001% ىلإأ0 نم نحصشُتصس فتأوهلأ نأأ ينعي

.طقف نيصصلأ يف حاتملأecA oppO 2 فتاهل ةحاتم ةينقتلأ هذه نإاف ،كلذ عمو ،اًطأو03 ةعاطتصساب عيرصسلأ

ت’اقملا رسشن نم كعنمتسس «رتيوت»
اهتءارق نود

نم دحلأ ىلإأ فدهت ةديدج ةيصصاخ ربتخت اهنأأ «رتيوت» ةمدخ تنلعأأ
هذه فدهتو.اهوأأرقي مل نيمدختصسم لبق نم ت’اقملأ ةكراصشم
أوأأرق دق أوناك أذإأ امع نومدختصسملأ اهلÓخ نم لأاصسي يتلأ ةيصصاخلأ

ريغ تامولعملأ راصشتنأ ةبصسن ضضفخ ىلإأ ،هرصشن ةداعإأ لبق أروصشنم
ةكراصشم ريثت دق» :«رتيوت» يف ينقتلأ معدلأ قيرف لاقو.ةدكؤوملأ

ى˘ل˘ع هر˘صشن ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘تءأر˘˘ق ي˘˘ف بغر˘˘ت د˘˘ق ،كلذ˘˘ل ،ا˘˘صشا˘˘ق˘˘ن لا˘˘ق˘˘م
فتأوهلأ ىلع ةديدجلأ ةزيملأ ربتخيصس هنأأ قيبطتلأ حصضوأأو.«رتيوت
ةدنتصسملأ تاصشاقنلأ زيزعت ىلإأ» ايعصس ؛«ديوردنأأ» ةمظنأاب ةلماعلأ
مل لاقم ةكراصشم ديعت امدنع» :ةكرصشلأ تلاقو.«ةقيقد تامولعم ىلإأ
.«’وأأ هحتف يف بغرت تنك أذإأ ام كلأاصسن دق ،رتيوت ىلع هحتفت
اندرأأ» :«رتيوت»  ةمدخ تحرصش ،نيمدختصسملأ دحأأ ىلع در يفو
ىلإأ ةريصشم ،«اهتيأدب ذنم تاصشقانملأ ةيعون نيصسحتل ةقيرط رابتخأ
يف امدق يصضملاب «امئأد رايخلأ مهيدل نوكيصس» نيمدختصسملأ نأأ
ءأو˘ت˘حأ ،ىر˘خأأ تا˘صصن˘مو «ر˘ت˘يو˘ت» لوا˘ح˘تو.ةد˘ير˘غ˘ت˘لأ ر˘صشن ةدا˘عإأ
ةللصضملأو ةئطاخلأ تامولعملأ
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تارايشسلا ملاع يف نئدتبملا اهفرعي نأا بجي ..حئاشصن7
ةعرشسلا هيف مكحتت ملاع يف
،ةمادت˘شسم˘لا ة˘كر˘ح˘لا ها˘ششغ˘تو
ايحي نم لك ىلع اًمازل تاب
ة˘˘يارد ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘كي نأا ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ملاعلا اذه عم ضشياعتلا ةيفيكب
.نونجملا

ف˘ي˘كت˘لا بي˘لا˘˘شسأا ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو
تاودأا˘ب كا˘شسمإلا ،ضشيا˘ع˘˘ت˘˘لاو
مكحتلا ةيفيك ةفرعمو ةبعللا
ن˘˘م تتا˘˘ب تارا˘˘ي˘˘شسلاو ،ا˘˘ه˘˘˘ب
نيعت يتلا ةيشسي˘ئر˘لا ل˘ماو˘ع˘لا
.ةايحلا هذه ىلع ناشسنإلا

ه˘ل تارا˘ي˘شسلا م˘لا˘ع نأا ثي˘˘حو
نم ىلع بجيف ،ضصاخلا هعباط
ةيفيك اًلوأا فرعي نأا هباب قرطي
.نامأاب ملاعلا اذه لخاد لماعتلا

نيلبقملا نم ضضعبلا نظي دقو
تارا˘ي˘شسلا ةدا˘ي˘ق م˘ل˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
رشصتقي رمألا نأا ىلوألا ةرملل

لإا ،ةدايقلا ةيفيك ةفرعم ىلع
دودح عبطلاب ىدعتي رمألا نأا
ىلإا ل˘ق˘ت˘ن˘يو ا˘ه˘شسف˘ن ةرا˘ي˘شسلا
.اهب طيحملا

اذهب دهعلا يثيدح ىلع بجيو
مهنأا اوكردي نأا قيششلا ملاعلا
ءا˘ي˘ششأا نو˘م˘ل˘ع˘ت˘ي نو˘˘ل˘˘ظ˘˘ي˘˘شس
م˘ه˘يدا˘يأا تي˘ق˘ب ا˘م˘لا˘ط ةد˘يد˘˘ج
ةرايشسلا دوقمب كشسمت
.اهتاشساود ضسعدت مهمادقأاو
تابقعلا ضضعب ليلذت لجأا نمو
كراششتيو هجاوت ام ةداع يتلا
،ةدايق˘لا ي˘ف ن˘ي˘ئد˘ت˘ب˘م˘لا ا˘ه˘ي˘ف
.حئاشصن وأا د˘عاو˘ق ع˘ب˘شس كا˘ن˘ه

ةمهم نم لهشسي اهب مازتللا
..قئاشسلا

ةيويحلا لماوعلا1-
ةرايشسلاب قÓطنلا لبق بجي
للخ يأا دوجو مدع نم دكأاتلا
وأا ءابرهكلا وأا اكيناكيملا يف
تويز وأا ديربتلا هايم يف ضصقن
.اهب ةشصاخلا ةكرحلا

كرحملا نيخشست2-
˘مد˘ع ق˘˘ئا˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي

ة˘شساود ى˘ل˘ع ةد˘˘ششب ط˘˘غ˘˘شضلا
ءا˘م˘حإا ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘يز˘ن˘ب˘لا
مدع بجوتي امك ،كرحملا
 ةعطقتم ةروشصب طغشضلا
لكششب نوكي طغشضلاف اًشضيأا
.يجيردت

ةعرشسب قÓطنلا-3

 بنجت قئاشسلا ىلع بجي

ليغششت دنع ةعرشسب قÓطنلا
دوقملا ناك اذإا ةشصاخ ةرايشسلا

 نيميلا ىشصقأل افرحنم
.راشسيلا وأا

تاينحنملا4-
روبع بنجت قئاشسلا ىلع بجي
ة˘عر˘شسب ةدا˘ح˘لا تا˘ي˘ن˘ح˘ن˘˘م˘˘لا

وأا ا˘ًن˘ي˘م˘ي فار˘ح˘نلا وأا ة˘ي˘لا˘˘ع
.ئجافم لكششب اراشسي

دوقملا فارحنا-5

افرحنم ةرايشسلا دوقم كرت مدع
ةدمل راشسيلا وأا نيميلا ىشصقأل

اذ˘هو ،ناو˘˘ث01 ن˘ع د˘يز˘ت
تا˘ب˘ث تلا˘ح ى˘ل˘˘ع بح˘˘شسن˘˘ي
طغشضلا وأا اهتكرح وأا ةرايشسلا

.حباكملا ىلع

راظتنلا6-
دعب وأا راظتنلا تاقوأا لÓخ

ضصرح˘لا بج˘ي ةرا˘ي˘شسلا ف˘شص

يف ةكرحلا لقان نوكي نأا ىلع

.«روملا» لشصفلا عشضو

ةعرشسلا لقان-7

ةدوز˘م˘لا تارا˘ي˘˘شسلا يد˘˘ئا˘˘ق˘˘ل

يتاذ ةكرح لقانب

بن˘ج˘ت بج˘ي «ي˘كي˘تا˘˘مو˘˘توأا»

عو˘˘جر˘˘لا ع˘˘شضو ن˘˘م ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا

وأا فقوتلا عشضو ىلإا فلخلل

،ةراي˘شسلا كر˘ح˘ت ءا˘ن˘ثأا ضسكع˘لا

ة˘يود˘ي˘لا ة˘كر˘ح˘˘لا ل˘˘قاو˘˘ن ا˘˘مأا

ى˘ل˘ع ضصر˘ح˘لا كلذ˘ك بج˘˘ي˘˘ف

عوجرلا ةلاح نم هكيرحت مدع

وأا ىلوألا ةعرشسلا ىلإا فلخلل

نو˘˘˘كت ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع لإا ضسكع˘˘˘˘لا

.امامت ةنكاشس ةرايشسلا

جاتنإلا ةيلمع فنأاتشست زنب-سسديشسرم عناشصم

،دجتشسملا انوروك ضسوريف يششفت ببشسب جاتنإلا قيلعت تدهشش ةلحرم دعب
عناشصم تفنأاتشساو .حاجنب ًايجيردت جاتنإلا زنب-ضسديشسرم عناشصم تفنأاتشسا
نمً ارابتعا يجيردت لكششب جاتنإلا ايناملأا يف تارايشسلا تانوكمو تاكرحملا

يف جاتنإلا تارايشسلا عيمجتل زنب-ضسديشسرم عناشصم تفنأاتشسا اميف ليربأا02
عقاوم يف يجيردت لكششب جاتنإلا فانئتشسا مت كلذ عم نمازتلابو .قحل تقو
ةحشص زنب-ضسديشسرم عشضت اميف كلذك ملاعلا لود يقاب يف زنب-ضسديشسرم
جاتنإلا فانئتشسا متيشسو .اهتايولوأا ةمد˘ق˘م ي˘ف ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو لا˘م˘ع˘لا ة˘مÓ˘شسو
.دلب لكب ةشصاخلا نيناوقلاو ةيلاحلا تاروطتلا بكاويل نرمو يجيردت لكششب
اهتردابم زنب-ضسديشسرم لشصاوت ،ةشسوردم ةقيرطب جاتنإلا فانئتشسا لÓخ نمو
ربكأا لثمت يتلا نيشصلا يف اهتامدخ رفوت ثيحب ةيئابرهكلا تارايشسلا جاتنإل
لكششب ديدج نم اهتارايشس ىلع بلطلا ديازت ةكرششلا دهششت ثيح ،اهل قوشس

.ريبك

 بهلت ةعانشصلا ريزو تاحيرشصت
تارايشسلا راعشسأا

يلع تيأا تاحرف ديشسلا مجانملاو ةعانشصلا ريزو تاحيرشصت تببشست
ةنشسلا نم ريخألا ثلثلا ىلا ةديدجلا تارايشسلا داريتشسا ليجأاتب ةيشضاقلا
كلاذو ،ةيشضارتفلا قاوشسألا يف تارايشسلا راعشسأا عافترا يف ،ةيراجلا
قو˘شسلا قار˘غإا ر˘ي˘خأا˘تو تارا˘˘ي˘˘شسلا ة˘˘مزل ة˘˘مو˘˘كح˘˘لا ة˘˘لا˘˘طإا بب˘˘شسب
يفو .ضضرعلا ةلق لباقم بلطلا عافترا ىلإا ىدأا  ام ةديدجلا تارايشسلاب
ى˘ل˘ع ف˘يل تارا˘ي˘شس ة˘ح˘ف˘شص ي˘ع˘با˘ت˘م ن˘م ر˘ي˘ث˘˘كلا د˘˘كأا را˘˘طإلا اذ˘˘ه
تدهشش ةديدجلا ىتحو ةلمع˘ت˘شسم˘لا تارا˘ي˘شسلا را˘ع˘شسأا نأا كو˘ب˘شسيا˘ف˘لا

ةردن ناب ةعابلا دكأات دعب اشسوشسحم اعافترا نييشضاملا نيمويلا لÓخ

يف ديدج نم رانلا لاعششا ىلإا ةرشسامشسلا عفد ام اذهو لشصاوتتشسقوشسلا
ببشسب ةمداقلا مايألا لÓخ اهعافترا لشصاوتشس يتلا تارايشسلا راعشسأا

ببشسب ضضرعلا ةلق لباقم فيشصلا لÓخ تارايشسلا ىلع بلطلا ترثك
ةلمعتشسملا تارايشسلا داريتشسا ديمجتو تارايشسلا بيكرت عناشصم قلغ
لعج ام ةديدجلا تارايشسلا داريتشسا ليجأاتو تاونشس ةثÓث نم لقا
ىلإا ىدأا ام تارايشسلا قيوشست يف ةقوبشسم ريغ ةردن يف لخدت قاوشسألا
. راعشسألا عافترا

تابكرملا ىلع ةئيبلا مشسر نم ايونشس بئارشضلل رايلم0031 تلّوح نيمأاتلا تاكرشش
ةشصاخلاو ةيمومعلا ن˘ي˘مأا˘ت˘لا تا˘كر˘شش لّو˘ح˘ت

رايلم ةئام˘ثÓ˘ثو ف˘لأا ى˘لإا ل˘شصي ا˘ي˘لا˘م ا˘فÓ˘غ
بئارشضلل ةماعلل ةيريدملا ةنيزخ ىلإا ميتنشس

نيمأات ىلع رانيد0051 ةبيرشض ضضرف لباقم
ضسيئر بئان ،يتافيلخ ناشسح لاقو.تارايشسلا
حيرشصت يف نيمأاتلا تاكرششل ينطولا داحتلا
ه˘ع˘فد˘ي يذ˘لا ي˘لا˘م˘لا غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لاّ نأا˘˘ب ،ي˘˘مÓ˘˘عإا
وأا لداعي يذلاو ،هت˘ب˘كر˘م˘ل ن˘مؤو˘م˘لا ضصخ˘ششلا
نع ةرابع وه ،رانيد ةئامشسمخو فلأا نع ديزي
هعفدت غلبملا نأا -ثدحتملا تاذ فاشضأاو.مشسر
ةياهن لك بئارشضلا ةنيزخ ىلا نيمأاتلا ةكرشش
لوحملا يلاملا غلبم˘لا ي˘لا˘م˘جا ل˘شصي˘ل ،ر˘ه˘شش

ميتنشس رايلم003 فلاو002و فلأا نيب ام ىلإا
نأا ىلإا ثد˘ح˘ت˘م˘لا را˘ششأاو.ةد˘حاو˘لا ة˘ن˘شسلا ي˘ف

،ةنشسلا ضسفنل يليمكتلا ةيلاملا نوناقو0202 ةنشسل ةيلاملا نوناق يف مشسرلا اذه ءاغلإاب بلاط دق ناك نيمأاتلا تاكرششل ينطولا داحتإلا

ىلع نيمأاتلا تاكرشش داحتا رارشصإا بابشسأا ،يتافيلخ عجراو1202. ةنشسل ةيلاملا نوناق يف هئاغلإاب ةبلاطملا يف رمتشسيشس داحتلا نأاو
يفناج حتافلا نم ةدتمملا ةرتفلا ةليط ةئاملا نم نيرششع ةبشسنب هعجارتو نيمأاتلا تاكرشش لامعأا مقر ىلع ريخألا ريثأاتلا ىلا مشسرلا ءاغلا

يذلا داحتلا اهب مدقت بلاطم ةحئل نع ،يتافيلخ ناشسح فششكو اذه.ميتنشس رايلم يفلا لثمي امب يشضقنملا يام رهشش ةياهن ةياغ ىلإاو
.نيمأاتلا تاكرششل ةبشسنلاب رجحلا عفر دعبام ةلحرم رييشست لجأا نم ةيلاملا ريزو ىلإا همشساب ثدحتي

0106ددعلا0202  ناوج41 دحألا

 ديدجلا ليدوملا قلطت يادنويه
eF atnaS نم

يتلا،eF atnaS اهتنوقيأا نم ديدجلا ليدوملا نع باقنلا يادنويه ةكرشش تفششك

VUS. ضضارغألا ةددعتم ةيشضايرلا تÓيدوملا ةئفل يمتنت

مداقلا فيرخلا لشصف لÓخ رهظت ةديدجلا اهترايشس نأا ةيبونجلا ةيروكلا ةكرششلا
ءوشضلا حيباشصمو ،ةعمÓلا ةريبكلا دربملا ةكبشش يف لثمتت ةديدج ةيميمشصت حمÓمب

ةيفلخلا حيباشصملا لÓخ نم ةرايشسلا ةرخؤوم زيمتتوT. فرح لكشش ىلع يراهنلا
ميمشصتب تÓجعلا تاوشسك رهظت بناوجلا ىلعو ،ضسكاع طيرشش قيرط نع ةلشصتملا

نم ديزملاو ةيمقر تاششاشش عم ةديدج ةرمق ىلع ةيلخادلا ةروشصقملا تلشصحو .ضضيرع
ملو.ةرايشسلا لخاد ةمÓشسلاو ةحارلا نم ديزملا بلج ىلإا فدهت يتلا ،ةدعاشسملا ةمظنألا
ىلع تÓيدعت ترجأا اهنكل ،ةرايشسلل ةينقتلا ليشصافتلا نع نآلا ىتح ةكرششلا فششكت
ةرايشسلا عفد جمانرب ديزي نأا عقوتملا نمو ،لقثلا زكرم تشضفخو قيلعتلا ةعومجم

.نيجهلا عفدلا ةخشسنب



bissane-max@live.fr يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ
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 ةجيتن وه مهضسب قحلم عبرم  لجضسم مقر لك:ةيمهضسلا دادعألا
ةلمعتضسا ماقرألا ةغرافلا تاناا  اهعضضو بجي ماقرأا عمج

       ةددــــحاو ةرم نم كأا مقرلا رهظي نأا نك ل ةعوم لك9 ىـــل1  نم

 :ماـــــقرألا ةـــــهاتم
لضصت نأا ىـــلإا ىلعألا مهضسلا نم أادبا

مهضسلا ةناخىــلإا
ا ليضصعيم  67 ةياهنلا
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 هاضشمو تايضصخضش

 مدقلا ةركل اينابضسإا كلم سسأاك فاده
  .1102مدقلا ةركل ابوروأا

 عئاضضلا مقرلا
نوكي نأا بجي يذلا مقرلا وهام

 ااىــلإا  رظنلاب غرافلا عبرىرخألا تاعبر

4+3+ 2+1  ةيضسنرف ةنيدم

9+7+ 6+5  سس

8+10 يكلم

3 5 3 3 7 6 3 6

2 7 4 7 6 4 1 3

3 6 9 5 4 3 7 5

5 7 5 6 5 4 9 3

6 5 6 3 4 7 6 5

4 3 2 7 3 7 4 3

Úترم نم رركتي  مقر لك فذحإإ
 ةنسسلإ ىلع ىقبت ام ةطسسإوب فرعتو

 ةزئاج ىلع ركيب يج اهيف لان يتلا
داضصتقإلا  لبون

مقرلا
عئاضضـلا
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يوم  الأنوار  واأ�شرقت  الفرحة  زغاريد  تعالت 
بالحجار  زهاني  عائلة  فرا�ش  بازديان   2020/06/10

بلوؤلوؤة بهية الطلعة �شميت علي بركة اهلل 
"اأني�شة �شوفيا" 

عمار  الجدين  يتقدم  جدا  ال�شعيدة  المنا�شبة  وبهذه 
زهاني وزوجته باأحر التهاني لبنهما عبد اهلل المدعو 
اهلل  يحفظ  واأن  للأم  العاجل  ال�شفاء  متمنين  »عبدو« 
المكللة  ال�شعيدة  والحياة  العمر  طول  مع  حفيدتهما 

بالنجاح واأن تكون محل بركة بالعائلة.

www.akhersaa-dz.com
جريدة ال�شرق الجزائري

Akher Saâ
�آخر �ساعة الأحد 14 جوان 2020 العدد   226010

نحن في �نتظار م�ساهماتكم
تفتح يومية اآخر �شاعة اأبوابها 
اأمام القراء الأوفياء للم�شاركة 

بم�شاهماتهم في جميع الميادين، 
ابداعاتهم، تعليقاتهم، ومقالتهم 

المتنوعة... لإثراء �شفحة 
م�شاهمات القراء الجديدة.

�شروط الن�شر:
-اأن ل تكون الم�شاهمة عبارة عن 

�شكوى اأو ر�شالة مفتوحة اأو تحتوي 
على قذف اأو �شتم.

-اأن ل تتعدى الم�شاهمة 500 
كلمة.

-اأن تكون الم�شاهمة مرفوقة 
ب�شورة عن بطاقة هوية المعني.
-ل ترد الم�شاهمة في حال الن�شر 

من عدمه.
يتم ار�شال الم�شاهمات عبر 

الفاك�ش اأو البريد الإلكتروني:
الفاك�ش: 038.86.36.30

البريد الإلكتروني:
Akhersaacontributions@Gmail.com

14/06/20-01

تـهنئـة �إزدياد 



ينÓيكلا ءافو دلقت ةنانف
نصسح ميت ىلع اهتريغ نم رخصستو

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ0106ددعلا0202  ناوج41  دحألا 23نوـيزفلت و موـجن

www.akhersaa-dz.com

رشنلا لوؤسم ماع ريدم

ةجوجحلب ديعسلا
ريرحتلا ريدم
يتبسداؤف
ريرحتلا سيئر
مامش ميركلا دبع

 ةقيثو لك
ةروصص وأا

،ةديرجلا لصصت
 درت ل

اهباحصصأاىلإا

:ةنيطنسق بتكم
ةفاحصلا راد

ةيعانصلا ةقطنملا
amlaP eL

:سكاف/فتاهلا
36-06-16-130

:راهصشإلا – ةرادإلا-
دوليم ةرودنقوب قرطلا قرتفم

ةبانع– ديمحلا دبع يرخصو

830 34 71 19 :فتاهلا
830 34 71 09 :سكاف

 :ريرحتلا مسق-
830 34 71 39 :فتاهلا

830 34 71 49 :سكاف

:ةمصصاعلا رقم
ةفاحصلا راد

،توواجرهاطلا
ريشب عراش1

راطع
يام لوأ ةحاس

:فتاهلا مقر
78.99.56.120

ةيرابخإ ةينطو ةيموي
lruEةكرش نع ردصت
تالاصتالل حابصلا غوديإلا
جد00.000.000.5:اهلامسأر

11elc3511837-PCC
102abannA ecnegAAPC
29/117146300410200400
611 reglA ecnegAAPC
77/114264100461100400

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآا
Akher Saâ

 ةعاس رخآOAP:بيكرتلا

(قرش)EIS : ةعابطلا

 :عيزوتلا
SSERPIDOS

تنرتنألا ىلع يمسسرلا عقوملا

moc.zd–aasrehka.www
:ينورتكلإلا ناونعلا

rf.oohay @tenaasrehka

لتاصسلا ليلد

ةديدصش ةايح ايلوج سشيعت
دعبو ،رقفلأو ةبوعصصلأ
يف حجنت دوهجلأ نم ديدعلأ
يف ةداهصش ىلع لوصصحلأ
نوكت نأأ مزتعتو نوناقلأ

ةاماحم بتكم نم أًءزج
.اهعصضوب يقترتو ،قومرم

 سسمأا انك

 توريب سسورع

00:22

ديعصص يف ثأدحألأ رودت

ةاتفلأ (حور) سشيعت ثيح رصصم

لاصصتأ اهل يتلأ ةيديعصصلأ

موقتو ،نيطايصشلأو نجلأ ملاعب

ديدعلأ قلخب رحصسلأ قيرط نع

نيب تأرتوتلأو لكاصشملأ نم

.ةيرقلأ يلاهأأ

03:32

00:71

00:81

لوح ثأدحألأ رودت

امدنع تأاصشن بح ةصصق

(ايرث)ب (سسراف) يقتلي

يف ةينغم لمعت يتلأ

،ةيليللأ يهÓملأ دحأأ

امهبحو امهئاقل نكل

ةيأدب يف ببصس ناك

ببصسب ةصصاخ لكاصشملأ

امهل نيطيحملأ سضفر

ةصصاخو ،بحلأ أذهل

.(سسراف) ةدلأو (ىليل)

raños a ohcereD

ملح ةسصق

بونجلا ةرحاصس

ةداعصس ا˘ت˘ي˘نو˘ب ة˘نا˘ن˘ف˘لأ د˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل و˘يد˘ي˘ف ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م دأور لوأد˘ت

«انيلع تحأر» جمانرب تأرقف ىدحإأ لÓخ ،ينÓيكلأ ءافو ةيمÓعإÓل

ءافو ديلقت ينÓيكلأ ءافو ديلقت .دأدح ماصشه يمÓعإلأ همدقي يذلأ

يفً أديدحتو «انيلع تحأر» جمانرب يف تأرقفلأ ىدحإأ يف ءاج ينÓيكلأ

سصمقتت يهو ةداعصس ات˘ي˘نو˘ب تر˘ه˘ظو ،ة˘صشو˘صشو˘ب ل˘مأأ ة˘نا˘ن˘ف˘لأ ة˘ق˘ل˘ح

ةيرئأزجلأ ةنانفلأ ىلع ةلئصسألأ حرطتو ةيرصصملأ ةيمÓعإلأ ةيصصخصش

ةصصمقتم يهو ةصشوصشوب لمأأ لأاصست ،ةيأدبلأ يف ةداعصس اتينوب تذخأأ.لمأأ

يف نصسح ميت اهجوز ةكراصشم يف بغرت له ،ينÓيكلأ ءافو ةيصصخصش

امم ،اهجوز ىلع اهتريغ تدبأأ انهو باجيإلاب لمأأ تباجأاف ،لامعألأ دحأأ

سضورفملأ يتنأ ءافو» :اهلأاصستل فقوملأ ةأراجمل ةصشوصشوب لمأأ عفد

.كجوز نع ينلأاصستب يللأ سسانلأ عم يكحأأ مزل وصش يليلوقت

ةرم لوأل اهتانب عم ويديف يف وصسيصسب حرف
ةفيلخ ادليهب اههبصشي روهمجلاو

دعبً أرخؤوم اهروهظ دعب
،ل˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ط با˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘غ
تببصست ةروصص اهرصشنو
بب˘صسب ر˘ي˘ب˘ك لد˘ج ي˘˘ف
ام وهو ،اهحمÓم ريغت
اهعصضول روهمجلأ عفد
اهروصص عمة˘نرا˘ق˘م ي˘ف
تر˘˘˘صشن ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ
وصسيصسب حرف ةيمÓعإلأ

هيف ترهظ اهل ويديف
لوأل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘م
و˘يد˘ي˘ف˘لأ ن˘م˘˘صضتوةر˘˘م
ةلئصسألأ نم ةعومجم اهل هجو يذلأ ،اهروهمجو وصسيصسب حرف نيب ام ةصشدرد
لصضفت ل اهنأاب هتحصضوأأ ام وهو ويديفلأ نع ىربكلأ اهتنبأ ءافتخأ بابصسأأ اهنم
ةفيلخ أدليه ةيمÓعإلاب وصسيصسب حرف روهمجلأ هبصش امك ،ويديفلأ يف روهظلأ

.»ل وأأ ةفيلخ أدليه هبصشب تنك أذإأ فرعب ام» :هيلع تقلع ام وهو

باصشخلا ةيمصس :لطبلا دوع ةينغأا ماغنأا ىلع.
ةيرحب ةلحر نم اهل تاطقل رصشنت

ي˘ف ،با˘صشخ˘لأ ة˘ي˘م˘˘صس
ي˘صصخ˘˘صشلأ ا˘˘ه˘˘با˘˘صسح
مأرق˘ت˘صسنإأ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
يف هيف ترهظ ويديف
،اهل ة˘ع˘م˘ج˘م تا˘ط˘ق˘ل

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘˘ل˘˘حر لÓ˘˘خ
ي˘˘˘˘ف ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب تخ˘˘˘˘ي
اهترصشنو .ةيردنكصسإلأ

يناغأأ نم ةينغأأ ىلع
ةريهصشلأ تانا˘جر˘ه˘م˘لأ

تر˘˘صشن ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأأ ي˘˘هو
.أرخؤوم

تاقلحب
لوانتي ةلصصفنم
اياصضقلأ نم ددع
لوح ةيعامتجلأ
ةردقلأو حماصستلأ

ةرفغملأ ىلع
ةصصرف حنمو
.ةيناث

لامج ةبه «معاون مÓك» ةعيذم
باجحلا علخت

ة˘مدا˘صصو ةد˘يد˘˘ج ة˘˘لÓ˘˘طإأ
ة˘ي˘مÓ˘عإلأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صسلأ

ة˘ق˘با˘صسلأ ة˘ع˘يذ˘م˘لأ لا˘˘م˘˘ج
˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘ك» ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل
ًايلاح سضرعي يذلأ »معأون

1cbm لأ تا˘صشا˘صش ر˘ب˘˘ع

مصضنت˘ل تأو˘ن˘صس5 ةد˘م˘˘ل
اناتور ةانق ربع ا˘ه˘تÓ˘ي˘مز˘ل

.رخآأ روهظب »يتديصس» جمانرب نم  يناثلأ مصسوملأ يف ةيجيلخ

نم يناثلأ مصسوملأ نم ىلوألأ ةقلحلأ يف لامج ةبه ةيمÓعإلأ ترهظ
امدعب ةديدج ةلÓطإاب اهروهمج ئجافتل باجح نودب »يتديصس» جمانرب

.»معأون مÓك» جمانرب ربع باجحلاب اهتيؤور روهمجلأ داتعأ

 ةصصق ىلع قلعتو اهتمصص نع جرخت ةلاصصأا
امهتدوع لجأا نم نايرعلا قراط طرصش

ةلاصصأأ ةنانفلأ تصصرح
قيل˘ع˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ير˘صصن

ةلوأدتملأ ةصصقلأ ىلع
ا˘ه˘تدو˘ع بأر˘˘ت˘˘قأ ن˘˘ع
جرخ˘م˘لأ ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ط ى˘لإأ

يذ˘لأ ،نا˘ير˘ع˘لأ قرا˘˘ط
لجأأ ن˘م ًا˘طر˘صش ع˘صضو
 امهتايح فانئتصسأ
لو˘˘˘ق˘˘˘يو .ة˘˘˘ي˘˘˘˘جوز˘˘˘˘لأ
،يرصصن ةلاصصأأ هتقيلطل ةدوعلأ ةركفب بحر نايرعلأ قراط نأأ روصشنملأ

ةنانفلأ قيلعت ءاج انهو ،اهلزنمو اهلمع نيب قفوت نأأ طرصشب نكلو
:ةيرخصسب اهلوقبً امامت ةلوأدتملأ ةصصقلأ هذه يفنب ًامصساح ةيروصسلأ

دودح هلإأام مكدنعدودح هلإأ فيلأاّتلأ ىّتح!!!! هميظع مكرابخأأ امأأ»

M¶∂ Gd«ƒΩ
،ديأزت يف تÓكصشملأ مجح نأأ ودبي ،يلاحلأ تقولأ يف
امدنع طقف .كيلع تÓكصشملأ ىغطت ل نأأ بجي نكلو
روعصشلأ يف أأدبت فوصس ىرخألأ ولت ةدحأو ةلكصشم هجأوت
ي˘ف فر˘صصت˘ت نأأ يرور˘صضلأ ن˘م .ىر˘خأأ ةر˘م ةدا˘ع˘صسلا˘˘ب
نم فخت ل .رثكأأ تأديقعت هجأوت فوصسف لإأو ،لاحلأ
 .اهصضرع ةلاح يف نيرخآلأ نم ةدعاصسملأ لوبق

ةايحلأ نأأ ىصسنت كنكلو ،ءانثلأ كتميزع ةوق قحتصست
ةرباثمب ى˘ع˘صست تنأأ .حا˘ج˘ن˘لأ ر˘ي˘غ ىر˘خأأ ًءا˘ي˘صشأأ ل˘م˘ح˘ت
كصسفنل ِطعأ .تاصسكنلأ لبقت اًصضيأأ كيلع نكلو ةديدصش
رثكأأ ةقيرطب كفأدهأأ ىلإأ لوصصولل تقولأ نم ديزملأ

حمصسأ .حاجنلاب عاتمتصسلأ عيطتصست ذئدنع طقف .ةحأر
ةا˘ي˘ح˘لأ ر˘م˘ت فو˘صسف لإأو ،Óً˘ي˘ل˘ق فأر˘ج˘˘نلا˘˘ب كصسف˘˘ن˘˘ل
 .ككرتتو

ىلإأ كربتختصس يتلأ فقأوملأ سضعب مويلأ هجأوت فوصس
تنأأ .كتأردق يف ةقثلأ دقفت ل نأأ مهملأ نمو ،دح ىصصقأأ
هجأوت تنك أذإأ .فورظلأ هذه رييغت ىلع ةردقلأ كلمت
ةرطيصسلأ دقفت ل نأأ لواح ،كلذك لمعلأ يف تÓكصشم
.ة˘م˘ئا˘ق˘لأ تÓ˘كصشم˘لأ ل˘ح˘ل ة˘ق˘ير˘ط ل˘صضفأأ ف˘صشت˘˘كأو
كنكمي .اهنم ملعتن ثيحب انمامأأ عصضوت تÓكصشملاف
 اًيباجيإأ ةبعصصلأ تاقوألأ هذه مأدختصسأ

يتلأ ءودهلأو حوصضولأ نم ةلاحلأ هذه لثمب رمت ام أًردان
تافÓخ ةيوصست ىلع أذه كدعاصسي فوصس .مويلأ اهب رمت
فو˘صس ،أذ˘ه قو˘ف .برا˘قألأ وأأ ل˘م˘ع˘لأ ءÓ˘مز ع˘م ة˘م˘˘يد˘˘ق
تنك يتلأو ةلدابتملأ تاقÓعلأ يف تÓكصشملأ يفتخت
لا˘ق˘ثأأ ن˘م تصصل˘خ˘ت د˘قو ،نآلأ .أًد˘بأأ ل˘ح˘ت ن˘ل ا˘ه˘نأأ ن˘ظ˘˘ت
كيدل نوكي فوصس ،يباجيإلأ ككولصس كمعديو ،يصضاملأ

 .لبقتصسملأ ليكصشتل عصسوأأ لاجم

ن˘م ل˘كصشب كلا˘م˘عأأ وأأ كءأرأأ م˘ي˘ي˘ق˘تو ثح˘ب ةدا˘عإأ م˘ت˘ي˘صس
ليمت دق ،مأري ام ىلع ريصست رومألأ نكت مل أذأ .لاكصشألأ
ةجيتنك وأأ نيرخآلأ نم ردصص أاطخ ىلإأ ببصسلأ عاجرإأ ىلإأ
:ربصصلاب يلحتلأو طايتحلأ لصضفألأ نم .ةيلاحلأ فورظلل
ة˘مزألأ هذ˘ه ى˘ل˘ع را˘صصت˘نلا˘ب كجا˘ه˘ت˘بأ ى˘˘لإأ ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
 .سسوردب اهنم جرخت فوصس ،بقأوع نودب ةصساصسحلأ

دأرفأاب لاصصتلأ ةداعإل ةمداقلأ ةرتفلأ سصصصخ

تأرأوح يف كتكراصشمو كصسامغناف ،كتلئاع

راح باحرتو ناصسحتصسأ ىقليصس ةلئاعلأ دأرفأأ عم

مل ةيلئاع تافÓخ يأأ كانه ناك أذأ .عيمجلأ نم

ـت
ُ

لثمألأ تقولأ وه نآلأ نأاب ؤوبنت كانهف ،دعب لح

 .رومألأ مصسحو قيفوتلل

اًقح عتمتصست تنأأو يلاحلأ تقولأ يف لهصس ءيصش لك
نم رثأأ كئأرو اًصضيأأ كرتت فوصس .اهب موقت يتلأ رومألاب
مه نم كنم برتقي امدنع بجعتت ل .ةيباجيإلأ ةيبذاجلأ

– أًرورغم نكت ل نكل .مهراكفأاب كل نوحوبيو كلوح
كل مدقت دق اهنأل ةفلتخملأ تاعورصشملأ يف كرتصشأ
 .ةصصاخلأ كططخ سصخي اميف ماهلإلأ

ي˘ف ل˘صشف˘لأ ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت نأأ بج˘ي ،نا˘ي˘حألأ سضع˘ب ي˘ف
ىلع تاصساكتنلأ هذه ىلإأ رظنأو اًعاجصش نك .لمعلأ
فوصسف ،كلذب تمق أذإأ .نصسحألأ ىلإأ رييغتلل سصرف اهنإأ
ذختت فوصس .لصضفأأ ةلاح يف سسأايلأ قامعأأ نم جرخت
نكلو ،كيأأرب مزتلأ .ةصصاخلأ كتايح يف اًبيرق تأرأرق
رهظت .كلوح نم نورخآلأ هلوقي ام ىلإأ اًصضيأأ عمتصسأ

 .يدصسج لكصش يف اًصضيأأ ةبعصصلأ فورظلأ هذه

وأأ كلذ ءاثÓث ظحÓي مل نإأو ىتح – لمعلأ يف حجان تنأأ
أًد˘ع˘ت˘صسم ل˘ظ˘ت نأأ كد˘ي˘ف˘ي فو˘صس .ر˘يد˘ق˘ت˘لأ كل ر˘ه˘˘ظ˘˘ي
يف اًصضيأأ كمعد كؤوابحأأ ديري .نيرخآلأ معدو ةدعاصسمل
امبر ،ةروصصلأ يف ءاثÓث كانه نكي مل أذإأ .يلاحلأ تقولأ

تقو ىهتنأ دقل .يقيقحلأ كبح نع ثحبلل تقولأ ناح
دودحلأ فرعت ل كتقاطف – ددرتلأو لصسكلأ

ةرتفل هبنجت عيطتصست نل رييغت كتايح ىلع أأرطيصس
نيمزÓلأ ةقثلأو سسام˘ح˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت كنأأ ا˘م˘ك ،ة˘ل˘يو˘ط
ةوطخلأ وطختل ةقاطلأ كلت فِظو .كتاعورصشم ذيفنتل
،كئاقدصصأأو كيلإأ نيبرقملأ عم كلذ نع ثدحت .ىلوألأ

ل˘ب˘صسلأ ل˘كبو سسا˘م˘ح˘ب م˘عد˘لأ كل نو˘مد˘ق˘ي فو˘˘صسو
 . مهيدل حاتملأ

ءأوصس ،ةيصصخصشلأ تاقÓعلأ عيمجل أًدج بصسانم تقولأ
لصصأوتلأ تايلمع دجت فوصس .ةميدق وأأ ةديدج تناك
نكل .ةصصاخلأ كراكفأل ةينغو ةمهلم كلوح نم عم
ءلؤوه كل اهبلجي يتلأ ايأزملأ يف طقف ركفت لأأ بجي
ىو˘ت˘صسم˘لأ ى˘ل˘ع ا˘ًصضيأأ ل˘عا˘ف˘ت˘لأ لوا˘حو ،فرا˘˘ع˘˘م˘˘لأ
مغانتلأو ةدافتصسلأ ةدم نوكت فوصسف لإأو ،يفطاعلأ
 .ةريصصق

كنأأ ثيح اهتعيبط يف ةجهبمو ةراصس كتايموي تحبصصأأ
.هعم لباقت˘ت ن˘م ل˘كو فأر˘طألأ ع˘ي˘م˘ج ع˘م أًد˘ي˘ج م˘ها˘ف˘ت˘ت
،مهفطاعت عيمجلأ كل سسكعي اهيف يتلأ ةرتفلأ هذهب عتمتصسأ

يتلأ طغصضلأ نم سصلختلل ةيباجيإلأ ةقاطلأ هذه نم عفتنأو
 .كئوده عاجرتصسأو مويلأ لÓخ ههجأوت

لمحلا

روثلا

ءازوجلا

ناطرسسلا
نازيملا

برقعلا

يدجلا

ولدلا

توحلا ءارذعلا

دسسألا

سسوقلا
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مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

ةقرسسلا ببسسل لعتفم يمارج’ا لمعلا نأا حجري

ةشسبتب هتأدعم نوبرخيو جأرعŸأو ءأرشسإلأ دجشسم نومحتقي نولوه‹
مايقلاو داكور’ يحب جارعŸاو ءارسس’ا دجسسم ةيوهلاو ددعلا Úلوه‹ ماحتقا دنع نابسس◊ا ‘ نكي ⁄ ام ثدح

اذهب مايقلا بابسسأا لوح ةيعامتج’ا طاسسو’ا ‘ يماهفتسسا تحرط يتلا ةثدا◊ا يهو هلخاد يبيرخت لمعب
سسمأا رجف سضرعت دق ةسسبت ةيدلب داكور’ يحب هرقم نئاكلا جارعŸاو ءارسسإ’ا دجسسم نأا ركذيو ءÊدلا لعفلا
ةيلمعلا لÓخ دجسسŸا ىلع نومئاقلا فسشتكا ثيح ، Úلوه‹ لبق نم بيرختو ةقرسس ةلواحـم ¤إا تبسسلا
ةيلمعلا نم فدهلا نأا حجري ام ،ةيعمسسلاو ةينوÎكلإ’ا ةزهجأ’او تاينتقŸا سضعب بيرختو Òسسكت ، ةيمارجإ’ا

‘  ÚببسستŸا ةيوه ديد–و ثدا◊ا تاسسبÓم ةفرعŸ قيق– تحتف نمأ’ا حلاسصم اهتهج نم ،ةقرسسلا سضرغل ناك
.أابنلا اذه ىقلت نم لك ىدل اعسساو ابسضغو اطخسس ىق’ يذلا ÚسشŸا لعفلا

نايفسس ةزم◊ا

نفدلا دعب تاعاسس هب ق◊

ةنتابب رورم ثداح ‘ هدبك ةذلف نأدقفب أرثأاتم لهك ةافو
ةيدلب ميلقاب عقو Òسس ثداح رثا ‘وت دق ناك يذلا ةنسس62 رمعلا نم غلابلا »ب ع““ ةيحسضلا دلاو لمحتي ⁄

Ÿا ةنتاب ةي’وب ناسسÿا سسيمŸا ةيحسضلا ناك امدنع ،ةرايسسب ةيرانلا هتارد مادطسصا رثا ،يسضاŸنم ردحن
،هب ق◊ ذا ،هدبك ةذلف نادقف ‘ ةمدسصلا هدلاو لمحتي ⁄ ثيح ،هلمع ¤ا ههاŒا ‘ تابحرلا ةيدلب
رم’ا ،هيلع ايسشغم اسضرا رمعلا نم تاينيتسسلا ‘ »ب ط““ دلاولا طقسس ذا ،هنبا نامثج عييسشت نم طقف تاعاسس
كانه ةÒخ’ا هسسافنا ظفليل ،سسواقن ىفسشتسسم ¤ا ،تابحرلا ةيدلبب هانكسس رقم نم هلقن ىعدتسسا يذلا

ةيدلب ناكسس اهل زتها ةثداح ‘ ،اهاحسضو ةيسشع Úب اهدارفا نم Úنثا ةلئاعلا دقفتل ،هنبا ةافوب ارثأاتم
ابئاغ ناك يذلا Êاثلا ةيحسضلا نبا اهيف نكمتي ⁄ يتلا ،هذه ةعقاولا ءارج نم ةلئاعلا هسشيعت امو ،تابحرلا

‘ رج◊ا ببسست نيذلا ،هقيقسشو هدلاو عيدوت نم نكمتي ⁄و ،ةينطولا ةمدÿا ءاد’ روهسش ةدعل لزنŸا نع
ح ناسشوسش.تامŸا لبق مهتيؤور مدع

مهقح ‘ تبث ةلاح ‘ لزعلاو فيقوتلاب ءاردŸاو ÚلوؤوسسŸا ““ يÁرب نيدلا لامج ““ةبانع ›او دعوت
يسضمأاسسو رامع يديسس ةيدلبب تاراط’ا نم ددع فيقوتب تمق ›اولا لاقونطاوŸا ةمدخ ‘ صسعاقتلا
لسصاوتلا تاكبسش ىلع لوادتŸا ويديفلا دهاسش هناب ادكؤوم ,““صسعاقتم ““لوؤوسسم لك  ةبسساÙ امدق
›اولا ناكو. ÚلوؤوسسŸا ء’ؤوه فيقوت رارقف ةيدلبلا وا ةرئادلا يسسيئر ’  كلذب هملعي Êإا نود يعامتج’ا
نم لكب رمأ’ا قلعتيو ةيدلبلاب نيرخأا Úلوؤوسسمو  رامع يديسس ةيدلبل ماعلا Úمأ’ا ماهم ءاهنإا ررق دق
ىلع ويديف لوادت ةثداح دعب  رارقلا ءاجو ، ةيندŸا ةلا◊ا ةحلسصم صسيئرو ةماعلا نوؤوسشلاو ميظنتلا ةريدم
صضرغب ةحلسصŸا دفاون ماما ÚنطاوÒ Ÿباوط دوجو رهظي ، يعامتج’ا لسصاوتلا عقاوم Èع قاطن
نإاف انرداسصم بسسحو. ةيراد’ا قئاثولا نم اهÒغو دÓيŸا ةداهسش رارغ ىلع ةيندŸا ةلا◊ا قئاثو جارختسسإا
لبق نم هقيبطت ”و نيدلا لامج يÁرب ةبانع ةي’ول يذيفنتلا زاه÷ا ىلع لو’ا لوؤوسسŸا نم رداسص  رارقلا

‘ ةيرادإا تاءارجإا ذاختإ’ ةيبيدأاتلا صسلاÛا ىلع مهتلاحإا عم ÚينعŸا غيلبتو ““ يلع دايسص ““ ةيدلبلا صسيئر
Úمأا  لداع . مهقح

ةدكيكشسب بيذلأ جرÃ لزنم محتقت ةباشصع
ولخ ةلغتسسم ، هتقرسس فدهب بيذلا جرم ‘ لزنم ماحتقا ةلواحÃ تبسسلا ¤ا ةعم÷ا ةليل ةباسصع تماق
اميف مهدحأا ىلع صضبقلا ”و ناÒ÷ا دحأا مهل نطفت ظ◊ا نسس◊ و ،يحسصلا رج◊ا ببسسب ةراŸا نم عراسشلا

ناكŸا تدسصق يتلا ةطرسشلا اوغلبأا نيذلا ي◊ا بابسش فرط نم مهتقحÓم ت“ و نيرخا ةثÓث رارفلاب ىذ’
دارفأا ةيقبل لوسصولا لجأا نم هيلع صضوبقŸا بوجتسست و اقيق– حتفتل نيدوجوم Òغ هباحسصأا ناك يذلا
رانيدوب ةايح.ةباسصعلا

بتكŸا ءاسضعأاو ““جاسسنوأا““ ةلاكو ريدم عمتجا
بابسشلا Úلواقملل ةينطولا ةيلارد˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘ئ’و˘لا
تاذ نم نيديفتسسمل˘ل ة˘ل˘ث‡ تا˘ي˘ع˘م˘جو ة˘با˘ن˘ع˘ب
با˘ب˘سشلا ع˘يرا˘سشم Ìع˘ت ف˘ل˘م ة˘سشقا˘نŸ ة˘لا˘كو˘لا

نم اه˘جورÿ ة˘حÎقŸا لو˘ل◊او ا˘ه˘ل˘ط˘ع˘ت بب˘سسو
تاسسسسؤوملل يقيق◊ا ددعلا درج ةداعإاو ةمزأ’ا
لÓخ اهتدح تداز ةيلام تابوعسص هجاوت يتلا
هسسأارت يذلا عامتج’ا ءاجو ،يحسصلا رج◊ا ةÎف
تاحاÎقÓل ءاغ˘سصإÓ˘ل ““جا˘سسنوا““ ة˘لا˘كو ر˘يد˘م
ة˘ل˘ث˘مŸا تا˘م˘ظ˘نŸاو تا˘ي˘ع˘م÷ا ا˘هر˘ط˘سست ي˘˘ت˘˘لا
ذا˘ق˘نإا فد˘ه˘ب ة˘لا˘كو˘لا تاذ ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
ر“ يتلا ةقناÿا ةمزأ’ا نم ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا
يحسصلا رج◊ا ةÎف ‘ اهتدح تداز يتلاو اهب
ل˘˘كا˘˘سشŸا ةر˘˘ئاد ن˘˘م ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإا ل˘˘ب˘˘سس ة˘˘سساردو
معدل ديدج نم اهثعب و اههجاوت يتلا ليقارعلاو
Úمأ’ا نم لك عسضو دقو ،جاتنإ’او لمعلا قوسس
ماسستبا Êانعوب و صسايلا ها˘ت˘ه˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا
لا˘غ˘سشأ’او ءا˘ن˘ب˘لا˘ب ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لا ة˘˘ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ةينطولا ةيلارديفلل يئ’ولا بت˘كŸا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
يتلا تاحاÎقإ’ا نم ة˘ل˘م˘ج با˘ب˘سشلا Úلوا˘ق˘م˘ل˘ل
ةÌعتŸا ةرغسصŸا ةسسسسؤوŸا ثعب ةداعإا ‘ مهاسست
ةÌعتŸا ةر˘غ˘سصŸا تا˘سسسسؤوŸا ءا˘سصحإا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م
و يلعفلا صصيخ˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأ’ا ةو˘طÿا ا˘ه˘نأ’
ةفرعŸ ‘ اهيلع دنتسسي تانايب ةدعاق نوكت اهنم
،ةÌعت˘م ة˘سسسسؤو˘م ل˘ك ة˘مزأ’ ي˘سسي˘ئر˘لا بب˘سسلا

فانسصأا ¤إا ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا فينسصت اذكو
نكمتت ⁄ داتع نودب وأا داتعلاب تاسسسسؤوم يهو
نمسضتو ،تلسشف و عيراسشم نم ةدافتسس’ا نم
فينسصتلاو يئاهن لحك نويدلا حسسم حاÎقإ’ا
اهنك“ ’ ةفيعسض ةÒتوب لمعت تاسسسسؤوم Êاثلا

ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ةروÒسس ا˘ه˘ل ن˘م˘سضت ’و حا˘ج˘ن˘˘لا ن˘˘م
يذلا ل◊او ةيت’واقŸا ⁄اع ‘ اهطاسشن ةموÁدو
يت’واقم خانم Òفوت ةيلاردفلا ءاسضعا هحÎقا

و رار˘م˘ت˘سس’ا و صشا˘ع˘ت˘ن’ا ‘ ا˘هد˘˘عا˘˘سسي د˘˘ي˘˘ج
ا˘م˘ك ،ل˘غ˘سشلا قو˘سس ل˘خاد ا˘هراو˘سشم لا˘م˘كت˘سسا

نوناق نم78 ةداŸا ةغايسص ةداعإا اسضيأا اوحÎقا
ةيناكمإا ىلع صصنت يت˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ق˘ف˘سصلا

تاسسسسؤوملل يمو˘م˘ع˘لا بل˘ط˘لا ن˘م ٪02 حن˘م
⁄ اهنأا ةداŸا هذه صصن ‘ ظحŸÓا نأ’ رغسصŸا
حناملل رايتخ’ا تكرت و حنŸا ةيفيك ‘ لسصفت
Ãا ““ ةيمازلإا ““تسسيل و ““ ةيناكمإا ““ىنعŸاذل و حن
ةيفيك ‘ ليسصفتلا و ةداŸا ةغايسص ةداعإا بجي
نمسضت ةمهبم تسسيل و ةدد� تايلآا عسضوب حنŸا
نع عافدلا ‘ ق◊ا ةرغسصŸا ةسسسسؤوŸا بحاسصل
بلطلا عيراسشم نم ةدافتسس’ا صصخي اميف هسسفن
اهنم ةÒبك ةبسسن نوكت نأا ىعسسن يتلا يمومعلا

’ و ةر˘غ˘سصŸا تا˘سسسسؤوŸا با˘˘ح˘˘سصأ’ ة˘˘ه˘˘جو˘˘م

حÎقŸ ةبسسنلاب امأا ٪02 ةبسسن ىلع ’إا رسصتقت
تايناكمإا نأا ملعي عيم÷ا نأا ولاقف ةلوانŸا أادبم
و ت’واقŸاب ةنراقم ةفيعسض ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا
اهتدافتسسا مدع ¤إا يدؤوي ام ىÈكلا تاسسسسؤوŸا

نوكي قلطنŸا اذه نم و ىÈكلا عيراسشŸا نم
ةرغسصŸا تاسسسسؤوملل لمع صصرف حنم انحاÎقا

Îفد ‘ ةحسضاو دونبب كلذ و ةلوانŸا قيرط نع
بجي لباقŸاب و ىÈكلا عيراسشŸا هتاه طورسش
ةلوانŸا أادبم ديسسجتل تازيف– و تازايتما Ëدقت
تاسسسسؤوŸا ةيناكمإاب يتلا ىرغسصلا عيراسشŸا امأا
تاسسسسؤوم˘ل˘ل ا˘ه˘ح˘ن˘م بج˘ي ا˘هد˘ي˘سسŒ ةر˘غ˘سصŸا
ا˘ه˘ب صصا˘خ طور˘˘سش Îفد ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ةر˘˘غ˘˘سصŸا
و ةيمومع˘لا تا˘سسسسؤوŸا ة˘ي˘ماز˘لإا ¤إا ة˘فا˘سضإ’ا˘ب.
تاجتنم ءانتقاب ىÈكلا تاسسسسؤوŸا و ت’واقŸا
تاءافعإا Ëدقت ¤إا ةفاسضإ’اب ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا

بحاسص زف– ةبيرسض و ةيئابج هبسش و ةيئابج
.هجاتنإا ةدايزو Ìكأا لمعلل ةرغسصŸا ةسسسسؤوŸا

ةحجانلا تاسسسسؤوŸا معد ةميق عفر بلط

جولو نم تنك“ يتلا ةحجانلا تاسسسسؤوŸا امأا
و عيراسشŸا نم اهبيسصن تكتفا و ةيت’واقŸا ⁄اع
اهزيف– بجي هنأا عامجإ’ا متف يمومعلا بلطلا
رسصحنت ’ و عسسوتلا نم اهنك“ صضورقب اهمعدب

يرئازج رانيد نويلم01 غلبÃ عيراسشŸا ةعسسوت
غلابم بلطتت ةعسسوتلا نأ’ طقف ميتنسس رايلم يأا

رد˘جأ’ا ي˘ه تا˘˘سسسسؤوŸا ه˘˘تا˘˘ه نأ’ Èكأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
اهرود تبعل اهنأ’ و ةيكنب صضورق نم ةدافتسس’اب

ةميق نوكت اذكهو ينطولا داسصتق’ا ةحاسس ىلع
اه˘ل تقر˘ط˘ت ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘ئ˘ب˘ع ’ ا˘ه˘ل ة˘فا˘سضم
““ة˘لا˘كو ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘سسم˘ل˘ل ة˘ل˘ث˘مŸا تا˘ي˘ع˘م÷ا
عطتسست ⁄ يتلا ةÌعتŸا تاسسسسؤوŸا ¤ا ““جاسسنوا
و اهيلع بتÎت يتلا نويدلا ديدسست وأا دومسصلا
نم تاونسس صسمخ وأا عبرأا دعب اهطاسشن فقوت
اهرفوتل ديدج نم اهثعب ةداعإا اوحÎقا لغسشلا

ةÁزعلا و داتع ةÈخ نم حاجنلا تاموقم ىلع
ةيفيك وأا ةغيسص ىلع دعب قافت’ا متي ⁄ نكل
” اهباحسصأا ‘وت يتلا تاسسسسؤوŸا اذكو اهثعب
ةداعإا˘ب او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،م˘ه˘نو˘يد˘ل ما˘ت ح˘سسم حاÎقا
ÚلواقŸا ىلع ليهسستلل صضرقلا ةيقافتا ‘ رظنلا
ف˘ل˘ت˘خÃ ىر˘خأا صضور˘ق ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا با˘ب˘سشلا

ةرايسس صضرق و نكسس صضرق رارغ ىلع اهتغيسص
ةلوازم نود داتعلا عيبب تماق يتلا تاسسسسؤوŸاو
تاسسسسؤوŸا امأا ،ةرسشابم ةلادعلل مدقت طاسشن يأا
تاطاسشن ¤إا تهŒاو اما“ اهطاسشن تفقوأا يتلا
ىلع ذوحتسست لازت ’و يفيظولا لمعلا وأا ىرخأا

ةنسس02 ةدم ‘ اهيلع بتŸÎا نيدلا ددسست داتعلا
  ر.سس.يسسائرلا رارقل اقفو

ةبانعب بابسشلا Úلواقملل ةينطولا ةيلارديفلا ءاسضعأا عم ““جاسسنوأا““ ةلاكو ريدم عامتجا ‘

تاشسشسؤوŸأ ذاقنأ ةيفيكو عيراششŸأ Ìعت بابشسأأ ةشسأرد
ةمزألأ نم ةرغشصŸأ

رامع يديسس ةيدلبب Úيرادإا قح ‘ دختŸا رارقلا ةيفلخ ىلع

فيقوتلاب ÚشسعاقتŸأ ÚلوؤوشسŸأ دعوتي ةبانع ›أو

! جحلا ءاغلإ ةرم لوف سردت ةيدوعسلا

ةوطخ ‘ ماعلا اذهل ج◊ا مسسوم ءاغلإا صسردت ةيدوعسسلا نإا ةيناطيÈلا ““زÁات لاسشننياف““ ةفيحسص تفسشك

تلقنو.ةيداسصتقاو ةيسسايسس تاعبت لم– دقو،2391 ‘ اهسسيسسأات ذنم ةكلمŸا خيرات ‘ ¤وأ’ا نوكت دق
‘ رظنلا يرجيو ةيانعب ةلأاسسŸا تسسرد»:لاق ثيحب ،ةرمعلاو ج◊ا ةارزو ‘ Òبك لوؤوسسم نع ةفيحسصلا
.““عوبسسأا نوسضغ ‘ ذختيسس يمسسر رارق كانه نوكيسس  »:اسضيأا لاق ثيحب.““ةفلت� تاهويرانيسس

نويلم2 ›اوح بذŒو ،⁄اعلا ‘ ةينيدلا تاعمجتلا Èكأا نم دحاو وه ج◊ا نأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ءابو ببسسب ءاغلإ’ا وأا ليجأاتلا ¤إا ىرخأا ةيلود ثادحأا ترطسضا نأا دعب نكلو.ماع لك ةكلمŸا ¤إا صصخسش
نأا مغرو.ج◊ا مسسوم صصوسصخب تاءارجإا ذاخت’ ةديازتم ًاطوغسض نويدوعسسلا نولوؤوسسŸا هجاو ،انوروك
قرسشلا ةمزÓتمو ’وبيإ’ا لثم ىرخأا تاسسوÒف ةÎف صشفت لÓخ ج◊ا ميظنت نم تنك“ ةيدوعسسلا
.Òثكب بعسصأا ًايد– لثÁ انوروكل يŸاعلا قاطنلا نأا’إا ةيسسفنتلا طسسوأ’ا

ةليشسŸاب ناكŸأ Úع ‘ صصاخششأأ40 ةافو فلخي رورم ثداح
اسس70 ةعاسسلا دودح ‘ Òطخو تي‡ رورم ثداح ‘ ةليسسŸاب ةيندŸا ةيامحلل ةيسسيئرلا ةدحولا تلخدت

مادطسصا رثا ةليسسŸا ةيدلبب  ›امسشلا جرıاب فافد ةقطن54Ã مقر ينطولا قيرطلا ىوتسسم ىلع د42

ناكŸا Úع ‘ صصاخسشا40 ةافو ثدا◊ا اذه فلخ ثيح ةروطقم تاذ ةنحاسش و  ةيحايسس ةرايسس Úب

ةنسس02 مهرامعا حواÎت  قاحسسإا ت و مركا دمحا ت و باهولا دبع غ و نيدلا صسمسش غ مهو  اياحسضلا

نم’ا حلاسصم تحتف اميف  ةليسسŸاب يوارهزلا يفسشتسسÃ ثث÷ا ظفح ةحلسصم ›ا مهلقن ” ثيح ةنسس03و
ةلوه‹ ثدا◊ا بابسس’ا يقبت اميف اياحسضلا ةلئاع ةسصاخو ةي’ولا ناكسس اهل زتها يتلا ةثدا◊ا ‘ قيق–

  خوسشخسش حلاسص.رطسس’ا هذه ةباتك دح ›ا


