
تأبوقعلا ديدششتب رمأأي ةيروهمجلا سسيئر
أنوروك نم ةيأقولا تاءارجإل نيفلأخملا ىلع

ءابولا يصشفت نم ّدحلل اهذاختا يغبني يتلا ريبادتلا ةصساردب لوألا ريزولا رمأا

ةداعإا ةيناكمإا اهيف امب ةحوتفم تلامتحلا لك ىلع ءاقبإلا^ ةمزألا ةياهن ىتح ةقلغم ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا ىلع ءاقبإلا^
«ةفارخ درجم انوروك ءابو نأا نوعدي نم ضضعب تافرصصت ةرارمب لجصسن» نوبت^ يئزج يحصص رجح ضضرف



يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعأسس رخآا
Akher Saâ

2G’EKæ«ø 92LƒG¿ 0202Gd©óO3206ةعاسسلا ثدح
www.akhersaa-dz.com

ءابولا يسشفت نم ّدحلل اهذاختا يغبني يتلا ريبادتلا ةسساردب لوألا ريزولا رمأا

تأبوقعلا ديدسشتب رمأأي ةيروهمجلا سسيئر
أنوروك نم ةيأقولا تاءارجإ’ نيفلأخملا ىلع

ةمزألا ةياهن ىتح ةقلغم ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا ىلع ءاقبإلا ^
يئزج يحسص رجح ضضرف ةداعإا ةيناكمإا اهيف امب ةحوتفم تلامتحلا لك ىلع ءاقبإلا ^

«ةفارخ درجم انوروك ءابو نأا نوعدي نم ضضعب تافرسصت ةرارمب لجسسن» نوبت ^

¯ S°∏«º.±
د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لأ سسي˘˘ئر سسأأر˘˘ت
اعامتجأ دحلأ سسمأأ نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لأ
ةينقت قيرط نع ،ءأرزولأ سسلجمل
لهتضسأو.دعب نع يئرملأ لضصأوتلأ

فوقو˘لا˘ب ه˘لا˘م˘عأأ ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م
حور ى˘ل˘ع ا˘م˘حر˘ت تم˘ضص ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
ملضسلأ دبع ديعلب دهاجملأ ديقفلأ

نأأ ل˘ب˘ق ق˘ب˘ضسألأ ة˘مو˘كح˘لأ سسي˘˘ئر
ريزو سضرع ىلإأ سسلجملأ عمتضسي
قطانملأ طبر ةيعضضو لوح ةقاطلأ
ةيحلفلأ تاطي˘ح˘م˘لأو ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ

ة˘قا˘ط˘لا˘ب ىر˘خألأ تأرا˘م˘ث˘ت˘˘ضسلأو
ةقلعت˘م˘لأو ،ة˘يزا˘غ˘لأو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘كلأ
ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ل˘˘ج˘˘ضسم ج˘˘مأر˘˘ب˘˘ب
هذ˘ه ف˘ضشكتو.ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لأ تا˘يلو˘˘لأ

بلط6272 دوجو نع ةيعضضولأ
ة˘˘ي˘˘حل˘˘ف˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ي˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل ط˘˘بر
،دلبلأ بونجب اه˘ب˘ل˘غأأ ،ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب

ةيقبلأو ،ةيلم˘ع0101 اهن˘م ز˘ج˘نأأ
ز˘ي˘ح لو˘خد را˘ظ˘˘ت˘˘نأ ن˘˘ي˘˘ب تلأزا˘˘م
نأأ وأأ ،زاجنإلأ ديق تحت وأأ ،ةمدخلأ
ةفلكتلأ ديدضست راظتنأ يف بلطلأ

تح˘˘ت ه˘˘˘نأأ وأأ ،ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لأ ن˘˘˘م
يلامجإلأ جمانربلأ لمضشيو.ةضسأردلأ
ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ضصلأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ ط˘˘˘بر˘˘˘ل

عم ،ةيعانضص ةقطنم05 ،ءابرهكلاب

ةقطنم44 رييضست نأأ ىلإأ ةراضشإلأ
متي نيح يف ،تايلولأ فرط نم متي

فرط نم ىرخأأ قطانم6 رييضست
ة˘˘طا˘˘ضسو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ

ةيعضضولأ يهو ،يراقعلأ طبضضلأو
دو˘˘ي˘˘ق دو˘˘جو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع م˘˘ج˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ط˘م˘ن ي˘ف ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘عإأ بجو˘˘ت˘˘ضست
امأأ.تاحاضسملأ هذهل يلاحلأ رييضستلأ
جرا˘خ ن˘ير˘م˘ث˘ت˘ضسم˘˘لأ ط˘˘بر نأا˘˘ضشب
ءا˘بر˘ه˘كلا˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘ضصلأ ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

بلط458 ل˘ي˘ج˘ضست م˘˘ت ،زا˘˘غ˘˘لأو

زاغلاب سصاخ بلط432و ءابرهكلل

عورضشم8188 ن˘˘ي˘˘˘ب ن˘˘˘م
نوبت سسيئرلأ ددج اهدعب.يرامثتضسأ
ة˘ق˘ّل˘ع˘ت˘م˘لأ ة˘ق˘با˘ضسلأ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأ
طبرلأ ةي˘ل˘م˘ع˘ل يرو˘ف˘لأ ءا˘ه˘ت˘نلا˘ب
ي˘ف ة˘ضصا˘خ يزا˘غ˘لأو ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘كلأ

تا˘قا˘ط˘لأ ر˘ير˘ح˘ت˘ل دل˘ب˘لأ بو˘˘ن˘˘ج

ة˘عا˘ن˘ضصلأ ي˘عا˘ط˘ق ي˘ف ةد˘م˘ج˘م˘˘لأ
لغضشلأ بضصان˘م ق˘ل˘خو ،ة˘حل˘ف˘لأو
جا˘˘˘ت˘˘˘نإلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘ضست ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

هضضفر دكأأو ،ةلا˘ط˘ب˘لأ سصا˘ضصت˘مأو
يتلأ ةي˘طأر˘قور˘ي˘ب˘لأ تا˘ضسرا˘م˘م˘ل˘ل
،نيجتنم نينطأوم نامرح ىلإأ يدؤوت
ن˘م ،ة˘حل˘ف˘لأ م˘لا˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خو
ة˘ضسرا˘م˘م م˘ّث ،ي˘ئا˘بر˘ه˘˘كلأ ط˘˘بر˘˘لأ
سضورقلأ ديدضستل مهيلع طوغضضلأ
ريزو ةملكلأ لوا˘ن˘ت م˘ث.ا˘ه˘لا˘جآأ ي˘ف
˘مد˘ق يذ˘لأ ،ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ لا˘˘غ˘˘ضشألأ

طضسولأ ءانيم عورضشم نع اضضرع
ة˘يد˘ل˘ب ،ة˘˘ي˘˘نأد˘˘م˘˘ح˘˘لأ ي˘˘ف ع˘˘قأو˘˘لأ
ة˘ثل˘ث ن˘م˘ضضت˘˘ي يذ˘˘لأو ،لا˘˘ضشر˘˘ضش
قطانملأو ءا˘ن˘ي˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ما˘ضسقأأ
قيرطلأو ةيعا˘ن˘ضصلأو ة˘ي˘ت˘ضسجو˘ل˘لأ
ر˘كذو.ة˘يد˘يد˘ح˘لأ ة˘كضسلأو را˘ي˘˘ضسلأ

أذه ليضصاف˘ت˘ب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر
نم هزاجنإأ رخأات ببضست امو ،فلملأ

،ةماع ي˘ن˘طو˘لأ دا˘ضصت˘قل˘ل ر˘ئا˘ضسخ
أذ˘ه˘ل ي˘ج˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘ضسلأ فد˘˘ه˘˘لأ نأل
لودلأ ن˘ع ة˘لز˘ع˘لأ كف و˘ه ءا˘ن˘ي˘م˘لأ
ذفان˘م ا˘ه˘ل تضسي˘ل ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ق˘ير˘فإلأ
ءاطعإأ نم كلذ قفأري امو ،ةيرحب
ريفوتو ةيداضصتقلأ ةايحلل يوق عفد
تاميلعت ىطعي˘ل ل˘غ˘ضشلأ بضصا˘ن˘م
لاضصتلأ ةداعإاب لوألأ ريزولأ ىلإأ
ة˘˘˘ضسأردو ،ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ضصلأ كير˘˘˘ضشلا˘˘˘ب
ة˘فا˘ف˘ضش د˘عأو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،عور˘˘ضشم˘˘لأ

ىلع ةي˘نا˘ث ةر˘م ه˘ضضر˘عو ،ةد˘يد˘جو
زواجتي ل فرظ يف ءأرزولأ سسلجم
ع˘م˘ت˘˘ضسأ ،كلذ د˘˘ع˘˘ب.ر˘˘ه˘˘ضشأأ ة˘˘ثل˘˘ث
ريزو ةل˘خأد˘م ى˘لإأ ءأرزو˘لأ سسل˘ج˘م
حل˘˘˘˘ضصإأو نا˘˘˘˘˘كضسلأو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلأ
ا˘ه˘ي˘ف حر˘ضش ي˘ت˘لأ تا˘ي˘ف˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ
دلبلأ يف ةيحضصلأ ةيعضضولأ روطت
مقافتلأ قايضس يف ،اهبنأوج لك نم
،ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ هذ˘ه ي˘ضشف˘ت˘ل ي˘م˘لا˘ع˘˘لأ

ةحئاجب تاباضصإلأ ديأزت نأأ اظحلم
رضشاعلأ ذنم ةرأزولاب عفد ،انوروك
دا˘م˘ت˘عأ ى˘لإأ ،يرا˘ج˘لأ ر˘ه˘˘ضشلأ ن˘˘م
ي˘ف مو˘ق˘ت ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأر˘˘ت˘˘ضسأ
ةدم سضيفخت ىلع ىلوألأ ةلحرملأ
،مايأأ ةضسمخ ىلإأ ىضضرملأ ءافضشتضسأ

بجأو˘˘˘˘لأ تلا˘˘˘˘ح˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تو
ةينا˘ث˘لأ ة˘ل˘حر˘م˘لأ ي˘ف ا˘هؤوا˘ف˘ضشت˘ضسأ

،اهترو˘ط˘خو ا˘هد˘ق˘ع˘ت ة˘جرد بضسح
ر˘ي˘˘غ ىر˘˘خألأ تلا˘˘ح˘˘لأ عا˘˘ضضخإأو
ة˘ي˘ضضر˘م سضأر˘˘عأا˘˘ب ة˘˘بو˘˘ح˘˘ضصم˘˘لأ
جرا˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
تأءأرجإلأ تحمضس امك.ىفضشتضسملأ
ةثلث نم ر˘ث˘كأأ ة˘فا˘ضضإا˘ب ،ةد˘يد˘ج˘لأ
ر˘ه˘ضشلأ ع˘ل˘˘ط˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ير˘˘ضس فلآأ
يلامجإلأ اهددع ح˘ب˘ضصي˘ل ،يرا˘ج˘لأ

ع˘فر بنا˘ج ى˘˘لإأ ،ر˘˘ير˘˘ضس59331
،ة˘ي˘جل˘ع˘لأ ل˘˘ئا˘˘ضسو˘˘لأو تأرد˘˘ق˘˘لأ
فضشكلأ ةزهجأأ نم ديز˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘ت˘ب

252 ءانتقأ يرجي ثيح ،ةياقولأو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘ب سصي˘خ˘˘ضشت˘˘ل˘˘ل م˘˘ق˘˘ط ف˘˘لأأ
ف˘ضشكل˘ل ن˘يزا˘ه˘جو ،«رأأ.ي˘ضس.ي˘ب»
رابتخأ يف˘لأأ ة˘ع˘ضسب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ تأذ˘ب
رظتني امك.ا˘ي˘مو˘ي د˘حأو˘لأ زا˘ه˘ج˘ل˘ل

،ةيحأرج ةمامك نويلم02 دأريتضسأ
،ينطولأ نوزخ˘م˘لأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘كلأ ن˘˘˘م ف˘˘˘لأأ002و
ة˘˘ح˘˘˘ضصلأ نأو˘˘˘عأل ة˘˘˘ضصضصخ˘˘˘م˘˘˘لأ
ءابو ةهجأوم حلاضصم يف نيلماعلأ
هتلخأدم ريزو˘لأ م˘ت˘ت˘خأو.«ا˘نورو˘ك»
تل˘˘م˘˘ح˘˘لأ ف˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘كت حأر˘˘˘ت˘˘˘قا˘˘˘ب
نوكت نأأ ىلع ةياقولل ةيضسيضسحتلأ

د˘ضض د˘ضشأأ تا˘بو˘ق˘˘ع˘˘ب ة˘˘بو˘˘ح˘˘ضصم
ة˘ح˘فا˘كم نأأ أد˘كؤو˘م ،ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لأ
حاقللأ ف˘ضشت˘ك˘ُي م˘ل ا˘مو ،ة˘ح˘ئا˘ج˘لأ
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت ،بضسا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لأ
ا˘ه˘ي˘ف ا˘م˘ب ،ة˘حو˘ت˘ف˘م تلا˘م˘˘ت˘˘حلأ
يحضص رجح سضرف ةداعإأ ةيناكمإأ

لجضس هتهج نم.ىودعلأ عنمل يئزج
تافرضصت ةرأرمب ةيروهمجلأ سسيئر
نودير˘ي ن˘يذ˘لأ ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ سضع˘ب
ةفأرخ درجم ءابولأ نأاب مهريغ ماهيإأ

،ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس سضأر˘˘غأل ة˘˘ق˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
ر˘ي˘غ تا˘فر˘ضصت˘لأ هذ˘ه بر˘غ˘˘ت˘˘ضسأو
ءأرج نم ىتوملأ امنيب ةلوؤوضسملأ

ايموي فلآلاب نودعي ةحئاجلأ هذه
ر˘ث˘كألأ لود˘لا˘ب أءد˘ب م˘لا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ب˘˘ع
تابوقعلأ ديدضشتب رمأأ امك ،امدقت

تأءأر˘جإل ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘م˘لأ ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ه˘جوو ،تا˘عا˘م˘ج وأأ أدأر˘فأأ ة˘يا˘قو˘لأ
يتلأ ريبأدتلأ ةضسأردب لوألأ ريزولأ
ةيملعلأ ةنجللأ عم اهذاختأ يغبني
يغبني اميف تبلل ةعباتملأو دضصرلل
عطقل ةمداقلأ ةليلقلأ مايألأ يف هلعف

ةرضصاحم و ةحئاجلأ ىودع ةلضسلضس

نم ديدج نم بلطو.ةيدعملأ رؤوبلأ

ةرئاطلأ للغتضسأ سصتخملأ ريزولأ

ةرأزو فر˘ضصت تح˘ت ة˘عو˘ضضو˘˘م˘˘لأ

ىلأ امئأد يروفلأ لاقتنلل ةحضصلأ

دكأاتلل ةظحل يأأ يف ناكملأ نيع

وأأ انه عاضشي وأأ رضشني ام ةحضص نم

ةيمهو وأأ ةيقيقح سصئاقن نع كانه

سسو˘ف˘ن ى˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لأ ةدا˘˘عإل

تاعئاضشلأ ربأد عط˘قو ،ن˘ي˘ن˘طأو˘م˘لأ

عضضو هنم بلط امك ،تليوأاتلأو

ءابولاب تاباضصلأ نع تايئاضصحلأ

ةيعقأوب اهعم لماعتلأو ةيلو ةيلو

ةحئاجلأ ةحفاكم نأاب أركذم ،ربكأأ

ة˘˘لود ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘ضسم ي˘˘˘ه

أدأرفأأو ايندم اعمتجمو تاضسضسؤومو

نأل ي˘ن˘طو˘لأ بأر˘ت˘لأ دأد˘ت˘مأ ى˘ل˘˘ع

ىلع ظافحلاب لاق امك قلعتي رمألأ

رمأأ انهو ،هتملضسو نطأوملأ ةحضص

ةباقرلأ زيزعتب ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لأ سسي˘ئر

ري˘ضسل ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ة˘با˘قر˘لأو ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

نوز˘خ˘م ز˘يز˘ع˘تو ،تا˘ي˘ف˘ضشت˘ضسم˘˘لأ

ىلع ءاقبإلاب رمأأ امك ،سصحفلأ تلآأ

ةيوجلأو ةيرح˘ب˘لأو ة˘ير˘ب˘لأ دود˘ح˘لأ

ريزو هجو ،ىرخأأ ة˘ه˘ج ن˘م.ة˘ق˘ل˘غ˘م

ف˘ي˘ظو˘ت ي˘ف عأر˘ضسإلا˘ب م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لأ

نيضصتخملأ ءأربخلأو ن˘ي˘ضسد˘ن˘ه˘م˘لأ

لكضشت نأأ ىلع ةفاحضصلأ قيرط نع

ةرأزولأ ريدت˘ضس ي˘ت˘لأ قر˘ف˘لأ م˘ه˘ن˘م

ايضساضسأأ أرود اهحنمت يتلأ ةيفيكلاب

نم اقلطنإأ ،ةيداضصتقلأ ةرودلأ يف

ا˘ن˘˘تأور˘˘ث ل˘˘كل ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ ءا˘˘ضصحإلأ

ا˘ه˘لل˘غ˘ت˘ضسأ ق˘فأأ ي˘ف ة˘ي˘م˘ج˘˘ن˘˘م˘˘لأ

تاقورحملل ةيعب˘ت˘لأ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘ل

امك ،لغضشلأ بضصانمو ةورثلأ قلخو

يو˘˘قا˘˘ط˘˘لأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ ر˘˘يزو ه˘˘˘جو

يف زيكرتلاب ةددج˘ت˘م˘لأ تا˘قا˘ط˘لأو

ةينأديملأ تايلمعلأ ى˘ل˘ع ه˘ج˘ما˘نر˘ب

ةددجتملأ تاقاطلأ جاتنإل ةنكمملأ

جذامن˘ك تا˘يلو˘لأ سضع˘ب را˘ي˘ت˘خأو

لاقتنلأ ةبرجت قيبطت يف عضسوتلل

ةرا˘نإلأ م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ب أءد˘˘ب يو˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

لك يف ةيضسمضشلأ ةقاطلاب ةيمومعلأ

.نطولأ ءاجرأأ

ءافسشلل تلثامت ةديدج ةلاح961 و تايفو5 ليجسست ىلإا ةفاسضإلاب

ةحئأجلا ةيادب ذنم003 ـلا ةبتع زوأجتت رئازجلا يف أنوروكلا ةليسصح
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دضصر ةنجلل يمضسرلأ قطانلأ نلعأأ
يف انوروك ءابو يضشفت ةعباتمو
لا˘م˘ج» رو˘ضسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ

503 ليجضست دحألأ سسمأأ «رأروف
انوروك سسور˘ي˘ف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘ضصإأ

ةلاح37231 ىلإأ ددع˘لأ ع˘ف˘تر˘ي˘ل

فضشكو .ة˘يلو84 رب˘ع ة˘عزو˘م
ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘ضصلأ ه˘˘تود˘˘ن ي˘˘ف رأرو˘˘˘ف

تايفو5 لي˘ج˘ضست ن˘ع ة˘ي˘مو˘ي˘لأ
ىلإأ يلامجإلأ ددعلأ عفتريل ةديدج

يذلأ تقولأ يف .ةافو ةلاح798

نم ءافضشلل ةلاح961 هيف تلثامت
للخ دجتضسم˘لأ ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف

ددعلأ عفتريل ةريخألأ ةعاضس42ـلأ

ةضسمخلأ مايألأ تناكو.1739 ىلأ
ددع  يف أءوضس  رثكألأ ةريخألأ

يهو  ةيئابولأ  ىودعلأ  تلاح
دد˘ع ى˘ل˘عأ تد˘ه˘ضش ي˘˘ت˘˘لأ ما˘˘يلأ
عفر دعب  ةرضشابم جأوز تلفحل
ي˘ت˘لأ ما˘يألأ ا˘ه˘تأذ ي˘هو ،ر˘ج˘˘ح˘˘لأ
قأو˘˘ضسلأ ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘˘قأ د˘˘˘ه˘˘˘ضشت
ةعمجلأ يمو˘ي أد˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلأ

ه˘˘ي˘˘˘لأ را˘˘˘ضشأ ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،تب˘˘˘ضسلأو
يذلأ ،يئدبملأ يئابو˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
تا˘با˘ضصلأ دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترأ نأ د˘˘كأأ
ي˘لوؤو˘ضسم ح˘ير˘ضصت بضسح ع˘جر˘˘ي
ديفوك انوروك ءابو دضصر ةنجل

ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لأ  سسأر˘˘˘علأ ى˘˘˘لأ91
ةدا˘يز˘ب ا˘ه˘ت˘ط˘بر ثي˘˘ح ةر˘˘ي˘˘خألأو
تا˘يلو˘˘لأ ي˘˘ف سضر˘˘م˘˘لأ ي˘˘ضشف˘˘ت

لامج روتكدلأ اهركذ يتلأ ةرضشعلأ
ةيريدم تركذ اهتهج نم .رأروف
حل˘˘˘˘ضصإأو نا˘˘˘˘كضسلأو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلأ
ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ة˘يلو˘ل تا˘ي˘ف˘ضشت˘˘ضسم˘˘لأ
ليلاح˘ت˘لأو ف˘ضشكلأ ز˘كر˘م لو˘خد
ةمدخلأ زيح «رأأ .يضس .يب» ةيبطلأ
د˘ع˘˘ب كلذو عو˘˘ب˘˘ضسألأ أذ˘˘ه ر˘˘ح˘˘ب
ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو˘˘˘لأ ل˘˘˘˘كب هز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
.ةيرورضضلأ ةيبطلأ تامزلتضسملأو
زكرم نأأ ردضصملأ سسفن حضضوأأو
.يب» ةيبطلأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأو ف˘ضشكلأ
ىوت˘ضسم ى˘ل˘ع ز˘ج˘ن˘م˘لأ «رأأ .ي˘ضس
ءاضضعألأ عرزل ين˘طو˘لأ د˘ه˘ع˘م˘لأ

سسنأر˘ف» ى˘ف˘ضشت˘ضسم˘ب ة˘ج˘˘ضسنألأو
أذه ةمدخلأ زيح لخديضس «نوناف
لا˘˘˘م˘˘˘كت˘˘˘ضسأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسألأ

احضضوم ةيرور˘ضضلأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

أذه ليلاحتلأ ىلوأأ ءأرجإأ متيضس هنأأ

أريضشم ،ريدقت ىضصقأاك عوبضسألأ

رأز روتضساب دهعم ريدم نأأ ىلإأ

ىلع علطأو تأرم ثلث زكرملأ

مدق نيأأ ةيبط˘لأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ ل˘ك

ءأر˘جإأ قل˘ط˘˘نأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ت˘˘ق˘˘فأو˘˘م

ردضصملأ فاضضأأ امك.هب ليلاحتلأ

ماق زكرملأ تأذل يبطلأ مقاطلأ نأأ

ىلع ةحجان ةيب˘ير˘ج˘ت تا˘فو˘ضشكب

˘مو˘ي˘لأ تا˘ضصو˘ح˘ف˘لأ ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت نأأ

هنأأ أديفم، ريدقت ىضصقأاك ءاثلثلأ

ةمدخلأ زيح ز˘كر˘م˘لأ أذ˘ه لو˘خد˘ب

فيفخت يف ريبك لكضشب مهاضسيضس

.روتضساب دهعم نع طغضضلأ

 دعب نع مهتمكاحم نيمهتملا ضضفر ببسسب

ة’وو هتلئأعو لمأهلا ةمكأحم ليجأأت

 «ةيمارجإ’ا تادئأعلا» ةيسضق يف نوقبأسس
ةمكاحم ةضسلج ليجأات ،رئأزجلأ ءاضضق سسلجم سسمأأ نلعأأ

نم دأرفأأو لماه ينغلأ دبع نمألل قبضسألأ ماعلأ ريدملأ

62 ىلإأ نيقباضسلأ ةيرو˘ه˘م˘ج˘لأ ةلو ن˘م دد˘عو ه˘ت˘ل˘ئا˘ع

ةمكاحملأ ءأرجإأ نيمهتملأ سضفر ببضسب ،لبقملأ ةيليوج

فانئتضسلأ ةفرغ يضضاق ررقو .دعب نع رضضاحتلأ ةينقتب

لماهلأ ةيضضق يف تبلأ ليجأات ةمضصاعلأ ءاضضق سسلجمب

ةقفر ،ذوفنلأ للغتضسأ قيرط نع سشحافلأ ءأرثلأ مهتو

نيلأولأ مهنيب نم نيقباضسلأ ةلولأو نيلوؤوضسملأ نم ددع

نم ناكو. ىضسوم يلغو نلعز ينغلأ دبع نيقباضسلأ

دبع قبضسلأ ينطولأ نمألل ماعلأ ريدملأ لوثم ررقملأ

افانئت˘ضسأ ،ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأأ ة˘ي˘ع˘م˘ب ،ع˘با˘ت˘م˘لأ ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لأ

حتافلأ يف ،دمحمأأ يديضس ةمكحم نع ةرداضصلأ ماكحألل

ةنضس51و نيماعلأ نيب ام تحوأرت يتلأ ،مرضصنملأ ليرفأأ

ةيراقع تاكلتمم لوح ةيضضقلأ تروحمتو .أذفان انجضس

اهف˘ن˘ضص ،جرا˘خ˘لأ ى˘لإأ ا˘ه˘تأد˘ئا˘ع ل˘يو˘ح˘ت م˘ت ،ة˘لو˘ق˘ن˘مو

ةليط لماهلأ اهعمج ةيمأرجإأ تأدئاع نم اهنأأ نوققحملأ

ىلع هتلاحإأ ةياغ ىلإأ نمألأ زاهج يف اهاضضق ةنضس54

ريغ ايأزم ىلع هلوضصح للخ نم،8102 يف دعاقتلأ

دق ،ةمضصاعلاب ،دمحمأأ يديضس ةمكحم تناكو. ةقحتضسم

ريدملأ قح يف أذفان اضسبح ةنضس51ـب امكح تردضصأأ

ةمأرغو ،لماه ينغلأ دبع ينطولأ نمألل قبضسألأ ماعلأ

ءأرثلأ و داضسفلأ مهتب ،يرئأزج رانيد نييلم8 ةميقب ةيلام

ينلع ةمه˘ت˘م˘لأ ى˘ل˘ع م˘كح˘لأ م˘ت ا˘م˘ك .عور˘ضشم˘لأ ر˘ي˘غ

ةمأرغ جد نويلمو أذفان اضسبح ن˘ي˘ما˘ع˘ب ة˘بو˘ق˘ع ة˘م˘ي˘ل˘ضس

اضسبح تأونضس01ـب لماهلأ لجن ىلع مكحو ،ةذفان ةيلام

تأونضس7 ـب دأرم لماه ىلع مكح امك ،نييلم6و أذفان

ىلإأ ةفاضضإلاب ،ةذفان ةيلام ةمأرغ جد نييلم5و اضسبح

نييلم5و اضسبح تأونضس8 ـب قيفضش لماه ىلع مكحلأ

تأونضس7 ـب زانيهضش لماه ىلع مكحلأو ،ةمأرغ جد

سسف˘ن ي˘فو .ةذ˘فا˘ن ة˘مأر˘غ جد ن˘ي˘يل˘م5و أذفا˘ن ا˘ضسب˘ح

جد نويلم23ـب تردق ةيلام ةمأرغب مكحلأ مت ةيضضقلأ

.لماه ءانبأأ تاكرضش قح يف
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هيزاعت ضصلاخب نوبت ضسيئرلا مدقت اميف

نيديهسشلا يترسسأل

يديلقت مغل رأجفنإا رثإا نييركسسع دأهسشتسسإا

ةيدملا ةي’و ةيلادلا نيع ةيدلبب عنسصلا
دحألأ سسمأأ نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر مدقت

لوأأ فيرعو بيقن داهضشتضسأ رثأ ىلع ةضصلاخلأ هيزاعتب

ةيلوب ،عنضصلأ ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت ة˘ل˘ب˘ن˘ق را˘ج˘ف˘نأ د˘ع˘ب ،سشي˘ج˘لا˘ب

ةرمُ برضضت» «رتيوت» ىلع نوبت سسيئرلأ درغو.ةيدملأ

نم نيترهاط نيحور قهزُتل باهرإلأو ردغلأ دي ىرخأأ

امهنطو هاجتأ ٍبجأو يف امهو ،ريواغملأ دوضسألأ لابضشأأ

فيرعلأو حتاف ليعامضسأ نب بيقنلأ محرأ مهللأ ،ىدفملأ

ّيزاعت ،ة˘ن˘ج˘لأ ا˘م˘هأو˘ث˘م ل˘ع˘جأو ءا˘ير˘كز يد˘لا˘خ لوألأ

ينطولأ سشيجلأ ةرضسألو نيديهضشلأ ي˘ت˘ل˘ئا˘ع˘ل ة˘ضصلا˘خ˘لأ

ديعضسلأ ءأوللأ مدقت امك.نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ .يبعضشلأ

ي˘ب˘ع˘ضشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ نا˘كرأأ سسي˘ئر ،ة˘ح˘يرڨن˘˘ضش

نيديهضشلأ ةرضسأل ةاضسأوملأو يزاعتلأ سصلاخب ةباينلاب

ي˘ب˘ع˘ضشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘لأ نأأ ى˘ل˘ع أد˘كؤو˘م ،ا˘م˘˘ه˘˘يوذو

ي˘ف رأر˘ضصإأو مز˘ح ل˘كب هدو˘ه˘ج ةدأو˘ه نود ل˘˘ضصأو˘˘ي˘˘ضس

امنيأأ مهيلع ءاضضقلأو ني˘مر˘ج˘م˘لأ ءلؤو˘ه لو˘ل˘ف ة˘ق˘حل˘م

عافدلأ ةرأزو تناكو.ينطولأ بأرتلأ لماك ربع أودجو

سسمأأ نييركضسع داهضشتضسأ اهل نايب يف تنلعأأ دق ينطولأ

حتاف ليعامضس نب بيقنلأ نم لكب رمألأ قلعتي و لوألأ

ثحب ةيلمع للخ كلذو.ءايركز يدلاخ لوألأ فيرعلأو

يبع˘ضشلأ ي˘ن˘طو˘لأ سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘م ا˘ه˘تذ˘ف˘ن ،ط˘ي˘ضشم˘تو

ةيدملأ ةيلوب ،ةيلأدلأ نيع ةيدلب ،كوكطلأ دأو ةقطنمب

مغل راجفنأ رثإأ ىلع كلذو،ىلوألأ ةيركضسعلأ ةيحانلاب

زيزعت مت ،عينضشلأ لعفلأ أذه باقعأأ يفو .عنضصلأ يديلقت

سشي˘ج˘لأ زرا˘ف˘م ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مزل˘لأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ تأءأر˘˘جإلأ

طيضشمتلأو ثحبلأ تايلمع ةلضصأومو يبعضشلأ ينطولأ

.ةقطنملأ هذهل
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نإاف ،ةرازولا ةرازولا نايب بشسحو
يحششرتمل ةيندبلا ةي˘بر˘ت˘لا را˘ب˘ت˘خا
ةرودل طشسوتم˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘شش

ةدتمملا ةرتفلا لÓخ متيشس،0202

امأا،0202 ربمتبشس3 ىلإا1 نم
ةدا˘ه˘شش ي˘˘ح˘˘ششر˘˘ت˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ةداملا هذه رابتخا نإاف، ايرولاكبلا
نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ نوكيشس

علطأاو0202. ربمتبشس03 ىلإا02
دمحم ,ةينطولا ةيبرتلا ريزو ضسما

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا˘˘˘ب ,طو˘˘˘ع˘˘˘جاو
ةبقلاب تاق˘با˘شسم˘لاو تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل
عورششم ىلع (ةمشصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا)
و ةيح˘شصلا تاءار˘ج’ا لو˘كو˘تور˘ب
ا˘نورو˘ك ضسور˘˘ي˘˘ف ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
ةدا˘ه˘شش ي˘نا˘ح˘ت˘ما ءار˘˘جا ز˘˘كار˘˘م˘˘ب
ةدا˘ه˘˘ششو ط˘˘شسو˘˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا

رابتخ’0202 ةرود ا˘يرو˘لا˘كب˘˘لا
.ةيشضايرلاو ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةدا˘م
لو˘˘˘كو˘˘˘تور˘˘˘ب˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘قو

ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘م يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا
ا˘نا˘م˘شض» ةذ˘تا˘شسأ’او ن˘ي˘شصت˘خ˘م˘لا
ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘˘لا ة˘˘مÓ˘˘شسو ة˘˘ح˘˘شصل
ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘ي˘نا˘ح˘ت˘م’ا ن˘يذ˘ه˘ل
كاكتحا نع رجنت دق يتلا رطاخملا
رابتخ’ا اذه يف مهشضعبب ذيمÓتلا

نم ددعل مهلامعتشساو مهتشسمÓمو
ة˘˘˘مزÓ˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسو˘˘˘˘لاو تاودأ’ا
تا˘شصشصخ˘ت˘لا ضضع˘ب ة˘شسرا˘˘م˘˘م˘˘ل
ءارجإا ا˘ه˘ي˘شضت˘ق˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
ة˘ي˘ند˘ب˘لا ة˘شضا˘˘ير˘˘لا ةدا˘˘م را˘˘ب˘˘ت˘˘خا

ر˘˘م’ا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو. «ة˘˘ي˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ل˘ب˘ق ا˘هذا˘خ˘تا بجاو˘لا تاءار˘جإ’ا˘ب
ثي˘ح ن˘م نا˘ح˘ت˘م’ا ي˘˘ف عور˘˘ششلا
تا˘ششرو ع˘ي˘م˘ج ر˘ي˘ه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘˘ت
ميقعتو ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘ق ءار˘جإ’ا ز˘كر˘م
ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ل˘ئا˘˘شسو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ريغ تاعاقلا لك قلغو ةلمعتشسملا
زكرملا لخاد ةدجاوتملا ةلمعتشسملا
لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسا ةرور˘˘شض ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ت’وا˘ط˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘˘شسÓ˘˘ل ط˘˘ير˘˘ششلا

را˘˘˘شسم د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘شسار˘˘˘˘كو
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘لاو ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘˘لا

تاءارجإ’ا نيب نمو. ينمأ’ا دعابتلا

قايشسلا اذه يف اهحارتقا مت يتلا

تارو˘˘˘˘ششن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘شصلإا ا˘˘˘˘˘شضيأا

فرط ن˘م ةد˘م˘ت˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت˘لا

تاءارجإ’اب ةشصاخلا ةحشصلا ةرازو

ر˘˘ي˘˘فو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلاو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا

ريغشصلا مجحلا تاذ ءاملا تاروراق

4 ةفاشضإا عم يدرف˘لا لا˘م˘ع˘ت˘شسÓ˘ل

ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘تو ة˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘ل ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسأا

لوكوتوربلا ضصني و .نيحششرتملا

تامامكلا ءادترا نأا ىلع حرتقملا

ح˘ششر˘ت˘م ل˘ك فر˘˘ط ن˘˘م يرا˘˘ب˘˘جإا

ة˘جرد ضسا˘ي˘ق˘ل ن˘ير˘طؤو˘م ف˘˘ل˘˘كيو

لك لÓغتشساو نيحششرتملا ةرارح

اظافح ةشسشسؤوملل ةعباتلا لخادملا

ءاملا ريفوتو يئاقولا دعابتلا ىلع

د˘يد˘ح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا نو˘˘با˘˘شصلاو

تارابتخ’ا لبق نيحششرتملا نكامأا

عزنب حمشسي ’ هنأا ىلع دكؤوي امك.

ءار˘جإ’ا ز˘كار˘م ل˘˘خاد تا˘˘ما˘˘م˘˘كلا

ادع ام نيرطؤوملا و ن˘ي˘ح˘ششر˘ت˘م˘ل˘ل

تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خ’او ءا˘˘˘م˘˘˘حإ’ا ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثا

ةششرو ضصيشصخ˘ت ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا

دنع نيحششرتملا تاءاشضمإاب ةشصاخ

نوكت نأا طرششب تارابتخ’ا ءاهنا

دودح عشضو عم قلطلا ءاوهلا يف

لبق يديأ’ا ميقعتو حششرتم لكل

ةجرد ليجشست ةلاح يفو .ءاشضم’ا

روهظ وأا ةجرد73 نم رثكا ةرارح

,ىرخأا وأا ضسطعلاو لاعشسلا ضضارعأا

ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا عور˘˘ششم˘˘˘لا د˘˘˘كأا

مد˘عو ح˘ششر˘ت˘م˘لا ة˘نأا˘م˘ط ةرور˘شض

ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل يدا˘ع˘لا ر˘ي˘شسلا ل˘ي˘ط˘˘ع˘˘ت

ىلإا ين˘ع˘م˘لا ه˘ي˘جو˘تو لا˘ب˘ق˘ت˘شس’ا

ءار˘˘جإا ل˘˘جأا ن˘˘م ز˘˘كر˘˘م˘˘لا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ع

ةيناكما عم مزÓلا يبطلا ضصحفلا

قح’ موي˘ل را˘ب˘ت˘خإ’ا ءار˘جا ل˘ي˘جأا˘ت

هحنم مأا (ناحتم’ا ةرتف ةياهن لبق)

نمو .زكرملا بيبط نم ارارق ايئاهن

اذه اهنمشضت يتلا تاميلعتلا نيب

«يرو˘ف˘لا» غÓ˘ب’ا لو˘كو˘˘تور˘˘ب˘˘لا

لا˘شسرإاو ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘ششم˘لا ت’ا˘ح˘لا˘ب

ةذختملا تاءار˘جإÓ˘ل ي˘مو˘ي ر˘ير˘ق˘ت

.ةيبرتلا ةيريدم ىلا زكرملاب

¯ S°∏«º.±
راجتلل ةين˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م˘ج˘لا تن˘ل˘عأا

اهعامتجا لÓخ ةششقانم نييفرحلاو
ق˘يزر لا˘م˘ك ،ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ر˘˘يزو ع˘˘م
ن˘ي˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لا طور˘شش ن˘ي˘˘شسح˘˘ت
ىلإا قرطتلا ىلإا ةفاشضإا ،نيينهملا
هقلخأاو نيّينهملل يعامتج’ا رودلا
.ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا بناو˘˘ج˘˘لاو ة˘˘ن˘˘ه˘˘م˘˘لا

راجتلل ةينطولا ةيع˘م˘ج˘لا تدّد˘حو
ىلع رششن نايب بشسح نييفرحلاو

4 ضسمأا ،«كوبشسيافلا» يف اهتحفشص
ريطشست راطإا يف ةيشساشسأا رواحم

يتلا اهتاحارتقا ديدحتو اهجمانرب
تلث˘م˘تو. ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو˘ل مّد˘ق˘ت˘شس
ة˘˘قÓ˘˘ع ي˘˘ف ة˘˘ع˘˘برأ’ا روا˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
نيشسحتو كلهت˘شسم˘لا˘ب ن˘يّ̆ي˘ن˘ه˘م˘لا
،نيينهملا ن˘ي˘ب ة˘شسفا˘ن˘م˘لا طور˘شش
رود˘لا ى˘لإا قر˘ط˘˘ت˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإا
ة˘ق˘ل˘خأاو ن˘ي˘ّي˘ن˘ه˘م˘ل˘ل ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا
متيشسو .ةينوناقلا بناوجلاو ةنهملا

ر˘يزو ع˘م روا˘ح˘م˘لا هذ˘ه ة˘ششقا˘˘ن˘˘م
تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرازولا اهم˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘يروا˘ششت˘لا

يتلا يراجتلا ل˘م˘ع˘لا ة˘ق˘ل˘خأا لو˘ح
تارازو و˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ا˘˘هر˘˘˘شضح˘˘˘ي˘˘˘شس

ةيمنتلاو ةحÓفلا ،ةيلاملا ،ةراجتلا
ى˘لإا ة˘فا˘شضإا .ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘ي˘ف˘ير˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا تارازو ي˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘م
ةئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘م˘ج˘لاو
ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘شصلا ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا

ةحايشسلا ،ةيد˘ي˘شصلا تا˘جو˘ت˘ن˘م˘لاو
ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘شصلاو
تاءاقللا هذه فرعتشس امك .يلئاعلا
كرد˘˘˘لا ة˘˘˘كرا˘˘˘ششم ة˘˘˘يروا˘˘˘˘ششت˘˘˘˘لا
كرامجلا ،ينطولا نمأ’ا ،ينطولا
ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ،ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا
ةينطولا ةفرغلا ،ةعانشصلاو ةراجتلل
ةي˘ن˘ه˘م تا˘م˘ظ˘ن˘م اذ˘كو ة˘حÓ˘ف˘ل˘ل

كل˘ه˘ت˘شسم˘لا ة˘يا˘م˘˘ح تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
ح˘لا˘شصم تدد˘˘ح د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل.

ةيعرف ناجل ينامث ةراجتلا ةرازو
ي˘هو ا˘ق˘ح’ ا˘ه˘ل˘م˘ع ي˘ف عر˘ششت˘شس
،ةجزاطلا هكاوفلاو ر˘شضخ˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ةبشضو˘م˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داو˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل
ءارمحلا موحللا ةنجل ،لاقبلا داومو
داوملا ةنجل ،كامشسأ’او ءاشضيبلاو
تازيهج˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل ،ة˘ّي˘ئاذ˘غ˘لا ر˘ي˘غ
ةششمقأ’ا ةنجل ،ثا˘ثأ’او ة˘ي˘لز˘ن˘م˘لا

ةنجل ،دولجلاو ةيذحأ’او ةشسبلأ’او
ة˘˘ن˘˘ج˘˘لو ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
.ةيراجتلا تاءاشضفلا
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هفشسأا نع ةشسفانملا ضسلجم برعأا
ينو˘نا˘ق˘لا را˘طإ’ا «رار˘ق˘ت˘شسا مد˘ع˘ل»
لك لبق نكلو ةشسفانملاب قلعتملا
،ضسلجملل يلا˘ت˘ت˘م˘لا قا˘ح˘لإ’ا ءي˘شش
ىد˘ل ،ة˘ي˘شضا˘˘م˘˘لا تاو˘˘ن˘˘شسلا لÓ˘˘خ
ضسي˘˘˘ئرو ،ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر
،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزوً ار˘ي˘خأاو ،ة˘مو˘˘كح˘˘لا

هذه نأا احشضومو هتيلÓقتشساب ابلاطم
ىلع «يبلشس رثأا اهل ناك» عاشضوأ’ا

طبشض يف اهرودو ةشسشسؤوملا ةفشص
ةدع ةشسفانملا ضسلجم مدق .قوشسلا

هتف˘شص «ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإ’» تا˘حر˘ت˘ق˘م
لاعف قيبطت نامشض لجأا نم هماهمو
يف ةي˘فا˘ف˘ششلاو ة˘شسفا˘ن˘م˘لا د˘عاو˘ق˘ل

ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ششنأ’ا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
اذه يفو .رئازجلا يف ةيداشصتق’او
ةرامع ةشسائرب ضسلجملا رداب ،ددشصلا

ةوعدلا» ناونعب ةقيثو يف ينوتيز
،«رئازجلا يف ةشسفانملا ليهأات ةداعإ’
فد˘ه˘ب تا˘حر˘ت˘˘ق˘˘م ةد˘˘ع م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
نامشض نم ةشسشسؤوملا هذه نيكمت»
ة˘شسفا˘ن˘م˘لا د˘عاو˘ق˘ل لا˘ع˘ف ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت
ة˘ط˘ششنأ’ا ع˘ي˘م˘ج ي˘ف ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘ششلاو
تاحرتقملا نيب نم و.» ةيداشصتق’ا
ي˘ت˘لاو ة˘ق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه ي˘ف ة˘مد˘ق˘م˘˘لا
ن˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘˘ب˘˘شسلا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ت
ىلإا ضسلجملا اعد ،داشسفلاو ةشسفانملا

ذيف˘ن˘ت ل˘جا ن˘م ضصا˘خ نو˘نا˘ق داد˘عإا

روت˘شسد˘لا ن˘م34 ةدا˘˘م˘˘لا ما˘˘˘كحأا

تشسرك ي˘ت˘لا،6102 ي˘ف لد˘ع˘م˘لا
،ةشسفان˘م˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ئدا˘ب˘م ة˘شسم˘خ
ريغ ةشسفانملاو راكتح’ا عنم يهو
ن˘ي˘ب ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا مد˘˘عو ،ة˘˘ف˘˘ير˘˘ششلا
تادعاشسمب قلعتي اميف تاشسشسؤوملا
قو˘ق˘حو قو˘شسلا ط˘ب˘˘شضو ،ة˘˘لود˘˘لا
ةقيثولا تدكأا ا˘م˘ك. ن˘ي˘كل˘ه˘ت˘شسم˘لا

ةدا˘˘عإا ح˘˘م˘˘شست نأا ةرور˘˘شض» ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةدا˘ع˘ت˘شسا˘ب ة˘ط˘ل˘شسلا هذ˘ه˘ل ل˘ي˘هأا˘ت˘لا

يتاشسشسؤوملا لكي˘ه˘لا ي˘ف ا˘ه˘ت˘نا˘كم
نامشض كلذكو ،اهتمادتشسا نامشضو
اًديعب رارقلا عنشص يف اهتيلÓقتشسا

عمتج˘م ن˘م ا˘م˘ي˘شس ،ط˘غ˘شض يأا ن˘ع
رّكذو .«(طغشضلا تاعامج) لامعأ’ا
ـب ،قا˘˘ي˘˘شسلا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ،ضسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
ضسلجم˘ل˘ل «ة˘يرو˘ت˘شسد˘لا ة˘ي˘عر˘ششلا»
ماظنلا نامشض نع ةلوؤوشسم ةطلشسك
طبشض لÓخ نم ماعلا يداشصتق’ا
اذ˘˘˘˘ه نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اًدد˘˘˘˘ششم ،قو˘˘˘˘شسلا
هعشضو ززعي نأا هنأاشش نم ضسيركتلا
هتيلوؤوشسمو هتيلÓقتشساو ،ينو˘نا˘ق˘لا
ريشسملا ينوناقلا راطإ’ا رارقتشسا يف
نع ضسل˘ج˘م˘لا بر˘عأا و .ة˘شسفا˘ن˘م˘ل˘ل
را˘˘طإ’ا «رار˘˘ق˘˘ت˘˘شسا مد˘˘ع˘˘ل» ه˘˘ف˘˘˘شسأا
نكلو ةشسفانملاب قلعتملا ينوناقلا
ي˘لا˘ت˘ت˘م˘لا قا˘ح˘لإ’ا ءي˘شش ل˘ك ل˘ب˘ق

،ةيشضاملا تاونشسلا لÓخ ،ضسلجملل
ضسي˘ئرو ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا ضسي˘ئر ىد˘˘ل
،ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزوً ار˘ي˘خأاو ،ة˘مو˘˘كح˘˘لا

اهل ناك» عاشضوأ’ا هذه نأا احشضوم
ةشسشسؤوملا ة˘ف˘شص ى˘ل˘ع «ي˘ب˘ل˘شس ر˘ثأا

يلاتلابو .قوشسلا طبشض يف اهرودو
«هتيلÓقتشسا» ـب بلاطي ضسلجملا نإاف
ةينوناقلا تانامشضلا ريفوت لÓخ نم
ة˘˘يا˘˘شصو تح˘˘ت ه˘˘˘ع˘˘˘شضوو هدار˘˘˘فأ’
تايشصوت يف ءاج امك «ايلع ةطلشس»

7102 ةن˘شس ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا ةر˘ب˘خ˘لا
و ةراج˘ت˘ل˘ل ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مأ’ا ر˘م˘تؤو˘م
تن˘م˘شضتو .«د˘ي˘شسو˘ن˘ك» ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت ر˘خآا ’ا˘غ˘˘ششنا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا

يف ةشسفانملا دعاوق مارتحا ةرورشض
ىلع دي˘كأا˘ت˘لا ع˘م ،ة˘ي˘م˘قر˘لا قو˘شسلا
ةقلعتملا ن˘ي˘ناو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م ة˘ي˘م˘هأا
تا˘نا˘ي˘ب˘لاو كل˘ه˘ت˘شسم˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ب
ةشسفانملا ضسلجم فلكيو .اهفييكتو
ة˘يرادإا ة˘ط˘ل˘˘شسك ثد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا يذ˘˘لا

59-60 مقر رمأ’ا ىشضتقمب ةلقتشسم

،5991 ر˘يا˘ن˘˘ي02 ي˘˘ف خرؤو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘فا˘ن˘م˘لا تا˘شسرا˘م˘م˘لا ة˘ب˘قا˘˘ع˘˘م˘˘ب
تÓ˘ت˘كت˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’ ة˘˘شسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
وا ةيق˘ف’ا تا˘قا˘ف˘ت’او ة˘يرا˘كت˘ح’ا
زكرملا ماد˘خ˘ت˘شسا ةءا˘شسا و ة˘ي˘شسأار˘لا
تازكرتلا يف مكحتلا اذكو نميهملا
ج˘˘مد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع) ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘˘ق’ا

دق يتلا تازواجتلا عنمل (ءانتق’او
راع˘شسأ’ا ضصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ت
نأاششبو. راكتب’او ةدوجلاو ضضرعلاو
ضسل˘ج˘م مو˘ق˘ي ،دا˘شسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا

نم23 ةداملا بجو˘م˘ب ،ة˘شسفا˘ن˘م˘لا
غÓبإاب ،ة˘ي˘ئاز˘ج˘لا تاءار˘جإ’ا نو˘نا˘ق
ايميلقإا ضصتخملا ةيروهمجلا ليكو
حجرملا نم يتلا لئ’دلاو ثادحأ’اب
ي˘ئا˘ن˘ج ف˘ي˘˘ن˘˘شصت ل˘˘ح˘˘م نو˘˘كت نأا
ةيئاشضقلا ماهملا راطإا يف ةفششتكملا
ه˘˘ي˘˘لإا ةد˘˘ن˘˘شسم˘˘لا (تا˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا يأا)
د˘ق˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل. نو˘نا˘ق˘لا ى˘شضت˘ق˘م˘ب
تماد ةر˘ت˘ف ة˘ط˘ل˘شسلا هذ˘˘ه تد˘˘ه˘˘شش
ا˘ه˘لÓ˘خ تد˘م˘˘ج˘˘ت تاو˘˘ن˘˘شس ر˘˘ششع

بب˘˘˘شسب (3002-3102) اه˘تا˘طا˘ششن
ام وهو ،اهدارفأا تادهع ديدجت مدع
ي˘ف ل˘شصف˘لا˘ب ة˘لواد˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ع˘ن˘م
اهنأاششب اهراط˘خإا م˘ت ي˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م˘لا
غ˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ت ، تارا˘˘ششت˘˘˘شسا ،يوا˘˘˘كشش)
هذ˘ه تدا˘عو.(ة˘يدا˘شصت˘˘قا تاز˘˘كر˘˘ت
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف ا˘ه˘ما˘ه˘م لواز˘ت˘ل ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

ضسل˘ج˘م˘لا ن˘م ة˘ي˘شصو˘˘ت˘˘ب3102
مايق د˘ع˘ب كلذو ،ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘ششلا
قيقحتب ةبقارم˘لاو ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل

ضضعب اهتفرع يتلا ت’Óتخ’ا لوح
كÓهتشس’ا ةعشساولا ةيئاذغلا داوملا
ر˘يا˘ن˘ي ي˘ف (...ر˘كشس ،ةد˘˘ئا˘˘م˘˘لا تيز)
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سصاخ يحصص لوكوتربل نوعصضخيصس

ةيندبلا ةيبرتلا ناحتمإا ءارجإا خيرات ديدحت
 «ايرولاكبلا» و «مايبلا» يحسشرتمل

نيينهملأ نيب ةصسفانملأ طورصش تددح

 ةنهملا ةقلخأل ةطراخ قيزر ىلع سضرعت راجتلا ةيعمج

لامعأ’أ عمتجم طغصض نع هداعبإأ ىلع ددصش

 رارقلا عنسص يف هتيلÓقتسسإا نامسضل وعدي ةسسفانملا سسلجم

ةيرـطفلأ سضأرـمأ’أ راصشتنإأ ةرــثكو انوروك ببصسب
ةيعأرزلأ ليصصاحملاب

ةيودألا راعسسأا يف ةربتعم تادايز
 مسسوملا اذه ةيحÓفلا تاديبملاو

ةربتعم تادايز نم ةنشسلا هذه ةيقرششلا تاي’ولا وحÓف يكتششي
يذلا رمأ’ا ،ةطرافلا تاونشسلاب ةنراقم ةيحÓفلا ةيودأ’ا راـعشسأا يف
،مهلهاك لقثت يتلا فيلاكتلا ةروتاف عفر ةفاشضإا فيراشصم لكشش
يف ةلاعفلا ةيودأÓل ةيراجتلا تامÓعلا ضضعب ةردن ىلإا ةفاشضإا اذه
نيحÓفلا ف’آا مايأ’ا هذه ضشيعي.انوروك ببشسب ،ةيلحملا قاوشسأ’ا

راعشسأا يف ضسوشسحملا عافتر’ا ببشسب ءايتشس’او نايلغلا نم ةلاح
تاذ ةلاعفلا ةيودأ’ا ضضعب ضضقن و ،ةيحÓفلا ةيودأ’او تاديبملا
ءارج كلذو ،يحÓـفلا طـشسوـلا يف ةفورعملا ةيراجتلا تامÓعلا
راششتنا لظ يف اذه يتأاي ،انوروك ببشسب اهداريتشسا ةيلمع فقوت
ر˘شضخ˘لا ل˘ي˘شصا˘ح˘م ي˘ف ة˘ن˘شسلا هذ˘ه ةر˘ث˘كب ة˘ير˘˘ط˘˘ف˘˘لا ضضار˘˘مأ’ا
تابارطشض’ا ببشسب ، ةيعانشصلا مطامطلا اهنم ةشصاخ ةيمشسوملا
يف مهاشسام وهو ،ةبوطرلا ةبشسن عافترا اهتبحاشص يتلا ةيوجلا
ي˘ب˘غز˘لا ضضا˘ي˘ب˘لا ضضر˘م رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ير˘ط˘ف˘لا ضضار˘مأ’ا را˘ششت˘نا
مطامطلا لوقحب ةنشسلا هذه ةريبك ارارشضأا قحلأا يذــلا «ويدليملا»
ةشصاخ يقي˘قد˘لا ضضا˘ي˘ب˘لا ضضر˘م را˘ششت˘نا ن˘ع كي˘ها˘ن ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا
راشسفتشسÓلو ،اهتيدودرم ددهي ىحشضأا يذلا رمأ’ا ،موركلا راجششأاب
مهنأا اولاق نيذلا نيحÓفلا نم ددعب انلشصتا عوشضوملا لوح رثكأا
اعافترا تلجشس يتلا ةيحÓفلا تاديبملاو ةيودأ’ا راعشسأاب اوؤوجافت

ةحفاكمب ةشصاخلا ةيودأ’ا نمث عفترا ثيح ، ةنشسلا هذه اريبك
تاورشضخلاو حمقلا لي˘شصا˘ح˘م بي˘شصت ي˘ت˘لا ة˘ير˘ط˘ف˘لا ضضار˘مأ’ا

نع كيهان ،ةيشضاملا تاونشسلاب ةنراقم ةئملاب51 تزواجت ةبشسنب
لو˘ق˘ح˘لا˘ب ةرا˘شضلا تار˘ششح˘لا ة˘ح˘فا˘كم˘ب ة˘˘شصا˘˘خ˘˘لا تاد˘˘ي˘˘ب˘˘م˘˘لا

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا ة˘يودأ’ا اذ˘كو ،ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘˘لاو
ةبشسنب ىرخأ’ا يه اهرعشس عفترا تدقف ، اهريغو ةراشضلا باششعأ’ا

نم دب’ ةيرورشض ةيودأ’ا هذه نأا نوكو ،ةئملاب01 قوفت نيب ام
غلابم عفد حÓفلا ىلع بجو ليشصاحملا ىلع ظافحلل اهلامعتشسا

اذه ،هتاجوتنم ةيامحو هلوقح ةجلاعمل اهنع ىنغ يف ناك ةيلام
،ةرمتشسملاب اهفوشصو يتلا تادايزلا هذه نأا نيحÓفلا ضضعب لاقو
باحشصأا هلغتشسا يذلا رمأ’ا انوروك ءارج داريـتشس’ا فقوت اهببشس
نم ةباقرلا مادعنا لظ يف راعشسأ’ا يف ةدايزلل ةيتابنلا تايلديشصلا

ةداشضملا ةيودأ’ا يف ريبك ضصقن نع كيهان ،ةيشصولا تاهجلا فرط
نم ةروشصحم ةئفل اه˘ع˘ي˘ب م˘ت˘ي ا˘هدو˘جو لا˘ح ي˘ف ي˘ت˘لاو ،ة˘لا˘ع˘ف˘لا
تادايز ىرخأ’ا يه ةدمشسأ’ا تفرع ىرخأا ةهج نم ، نيحÓفلا
تÓحم ىلع ةيرودلا ةبقارملا بايغ رثأا دقو اذه ، ،ةتوافتم بشسنب
راعشسأ’ا عافترا يف ةئزجتلاب وأا ةلمجلاب ءاوشس روذبلا و ةيودأ’ا عيب

روذبلاو ةيودأ’ا عي˘ب˘ب ة˘شصا˘خ˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه نأ’
، نيحÓفلا ةجاح بشسح اه˘شضف˘خ˘تو را˘ع˘شسأ’ا ف˘عا˘شضت ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا

eÉRhR HƒY«û°á.همدع نم ضضارمأ’ا راششتنا بشسحو

نيدلبلأ نيب ةمربم ةيقافتإأ راطإأ يف

نوهجوتيسس فراطلا نم اراحب27
 ةينادوسسلا ةيميلقإلا هايملا يف ديسصلل

ةيرادإ’ا تاريشضحتلا رخآا ةلاقلاب ديدجلا ءانيملا نم ضسمأا تعشضو
و يرحبلا ديشصلل دششونحا ةكرشش فرط نم ةريخأ’ا تاششوتورلا و
مايقلا كلذك و ، نادوشسلا ةلود ىلإا مهقيرط يف جورخلل دادعتشسإ’ا
تازيهجتلا لك و ةيئاذغلا داوملا و ءاملا ، دوقولاب دوزتلا ةيلمعب

ىلإا اهنم و رشصم ىلإا مايأا (80) ةينامث ةدمل راحبإÓل ةيرورشضلا

(27) وه ةراحبلا ددع و مقاوط، (01) ةرششع نفشسلا ددع، نادوشسلا
ةلحر يف قلطنت فوشس نفشسلا نم ىرخأا ةعومجم كانه هنأا ملعلل
اهددع و نادوشسلا ةلودب يرحبلا ديشصلا طاششن ةشسراممل ةيناث

تكراشش يراجلا رهششلا علطم هنأا ردجيو . نفشس (01) ةرششع اشضيأا
ةجرخلا يف فراطلا ةي’ول تايئاملا ةيبرت و يرحبلا ديشصلا ةفرغ
ةيريدم فرط نم ةمظنملا و ، ةلاقلا ةيدلب ىوتشسم ىلع ةيناديملا
ةعانشصلا ةفر˘غ ، نا˘جر˘م˘لا ة˘عا˘ن˘شصلا و ةرا˘ج˘ت˘لا ة˘فر˘غ ، ةرا˘ج˘ت˘لا
و نييفر˘ح˘لا و را˘ج˘ت˘لا دا˘ح˘تا ة˘كرا˘ششم˘ب و، فر˘ح˘لا و ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا
عمتجملا ةمظنم و كلهتشسملا قوقح نع عافدلا ةيرئازجلا ةمظنملا
راطإا يف ةجرخلا كلت تءاج ردشصملا بشسحو . ةلاقلاب يندملا

91divoC انوروك ضسوريف ةحفاكمل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ح˘لا ج˘ما˘نر˘ب
و راجتلا ةيلمعلا تلمشش ثيح ، ىودعلاب ةباشصإ’ا رطخ ضصيلقتل
تاهيجوتلا نم ةعومجم ميدقت و تامامكلا عيزوت مت نيأا نييفرحلا

راششنا نم ةياقولل ةذختملا ةيطايتحإ’ا و ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا و
ديدجلا ءانيملا يه ةجرخلا ةطقن رخآا تناك امك ، انوروك ءابو

ةعشستلا (90) نفشسلا مقاوط ىلع تامامكلا عيزوت مت نيأا ةلاقلاب
يرحبلا ديشصلا طاششن ةشسراممل نادوشسلا ةلود ىلا رحبتشس يتلا
ةعبرأ’ يذلا ينمأ’ا ضصحفلا و ةيرادإ’ا تاءارجإ’ا لامكتشسإا دعب
كانه دجوت ةراششإÓل ، ىلوأ’ا ةشسمخلا نفشسلاب تقحتلإا ةديدج نفشس
ديشصلا لاجم يف و ت’اجملا عيمج يف نيدلبلا نيب نواعت ةيقافتا
.يرحبلا
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ةداهصش نم لكل ،ةيندبلأ ةيبرتلأ ةدامب ةصصاخلأ تأرابتخ’أ ءأرجإأ خيرأوت نع، اهل نايب يف سسمأأ ،ةينطولأ ةيبرتلأ ةرأزو تنلعأأ
 .رأرحأ’أ نيحصشرتملل يوناثلأو طصسوتملأ ميلعتلأ
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ه˘ن˘م فو˘˘خ˘˘ت˘˘ي نا˘˘كا˘˘م ثد˘˘حو

حلاصصم نÓعإأ لÓخ نم نوريثك
يوتنم ريصشب ىف˘صشت˘صسم˘ب ة˘ح˘صصلأ
ت’اح رصشع فاصشتكأ نع ةيليملاب
لامع نيب انوروك سسوريفب ةدكؤوم
، ةرÓب ةيعانصصلأ ةقطنملل نيعبات

ةصصاخلأ ليلاحتلأ جئاتن تءاج ثيح
راطخإأ متيل ةيباجيإأ لامعلأ ء’ؤوهب
تح˘ت˘ف ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘صصو˘˘لأ تا˘˘ه˘˘ج˘˘لأ
ةروكذملأ ةقطنملاب ايئابو اقيقحت
أوناك نيذلأ لام˘ع˘لأ ن˘ي˘ب أد˘يد˘ح˘تو

يت˘لأ تا˘صشرو˘لأ سسف˘ن˘ب نو˘ط˘صشن˘ي

،نوباصصملأ لا˘م˘ع˘لأ ا˘ه˘ي˘لأ ي˘م˘ت˘ن˘ي

نأاب تدكأأ تامولعملأ رخآأ نأأو املع

مهلمح دكأات نيذلأ ةرصشعلأ لامعلأ

ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ل

مهعيمج ردح˘ن˘ي ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلأ

ينعي امم لجيج ةي’و جراخ نم

تاي’ولأ نم ىودعلأ أوبلج مهنأاب

وهو اه˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘صصأ’أ

سضع˘˘˘ب˘˘˘لأ فوا˘˘˘˘خ˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م دأزا˘˘˘˘م

دق نوينعملأ نوكي نأأ سصوصصخب

لخأد نيرخآأ لامعل سسوريفلأأ أولقن

ي˘ت˘لأ ةرÓ˘ب ة˘ي˘عا˘ن˘صصلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ى˘ل˘ع أءأو˘صس لا˘م˘ع˘لأ ف’آأ ل˘غ˘˘صشت

وأأ ة˘يرأر˘ح˘لأ ة˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم

أأدب يذلأ بلصصلأو ديدحلأ عنصصم

امدعب هلامع نم ءزج عاجرتصسأ يف

مهنم058 ءا˘هز لا˘حأأ نأأو ق˘ب˘˘صس

را˘طأ ي˘ف ة˘يرا˘ب˘˘جأ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ

فا˘صشت˘˘كأ ن˘˘مأز˘˘تو أذ˘˘ه .ا˘˘نورو˘˘ك

لامع نيب ةرصشعلأ ةباصصإ’أ ت’اح

لجيجب ةرÓب ةيعانصصلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لأ

ثÓ˘ث فا˘صشت˘˘كأ ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’أ ع˘˘م

ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأأ تا˘˘با˘˘˘صصأ

ةيليملاب يروتنم ريصشب ىفصشتصسم

تاباصصإÓل يلامجإ’أ ددعلأ لعجÓم

ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ أذ˘ه ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

31 ى˘لأ د˘حأو مو˘˘ي لÓ˘˘خ ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي

يلامجأ عفرام وهو ةدكؤوم ةباصصأ

ةي’و ىوتصسم ىلع تاباصصإ’أ ددع

821 ىلأ سسمأأ دودح ىلأ لجيج

ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن نأأ ا˘م˘ل˘ع ة˘با˘صصأ

ناك ىرخأأ ت’اح عصستب ةصصاخلأ

ام بصسح ةيبلصس تءاج اهب هبتصشم

.دحأ’أ سسمأأ يبط ردصصم انل هدكأأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج
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لامعلا نيب انوروك سسوريفب تاباسصإا01 فاسشتكإا دعب

 لجيجب ةيليملاب ةرÓب ةيعانصصلا ةقطنملاب ئراوط
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ة˘ح˘ل˘صصم˘˘ب ف˘˘ظو˘˘م بي˘˘صصأأ
سسرام ل˘ق˘ح˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘لا˘ح˘لأ
«سسرا˘˘مد˘˘نو˘˘صش» ـب فور˘˘ع˘˘م˘˘لأ
انوروك سسوريف˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘يد˘ل˘ب
ليلاحتلأ جئاتن ترهظ نأأ دعب
دقف انرداصصم بصسحو ،ةيباجيأ
ة˘با˘صصإأ ل˘ي˘ج˘صست ا˘ي˘م˘صسر د˘كأا˘ت
ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لأ ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا˘˘ب ف˘˘ظو˘˘˘م
انوروك سسوريفب سسرامدنوصشلاب
ليلاحتلأ جئاتن ترهظ نأأ دعب

نآ’أ ع˘˘صضخ˘˘ي ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘˘يإأ
مت اميف، ىفصشتصسملأ يف جÓعلل
نولمعي سصاخصشأأ ةعبرأأ عصضو
رجحلأ يف ةحلصصملأ تأذب هعم
جئاتنلأ روهظ ةياغ ىلإأ يحصصلأ

ىلإأ ةودعلأ لقن بنجت لجأأ نم
نودجأوتي نيذلأ نيفظوملأ يقاب
نم افوخ ةئيصس ةيصسفن ةلاح يف
ا˘م˘م، سسور˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإأ
نم يبط مقاط لاصسرأ ىعدتصسأ
ةيصسفنلأ ة˘لا˘ح˘لا˘ب ل˘ف˘كت˘لأ ل˘جأأ
لقنت يتلأ نكامأ’أ ةفرعمو مهل

سسوريفب باصصملأ مهليمز اهب
لماعت نيذلأ دأرفأ’أ و انوروك
ر˘ج˘ح˘لأ ي˘ف م˘ه˘ع˘صضو˘ل م˘ه˘˘ع˘˘م
عصضولأ مقافتل ا˘ب˘ن˘ج˘ت ي˘ح˘صصلأ

لبق سسوريفلأ ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘صسلأو
قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ تأذ ي˘˘˘ف، هرا˘˘˘صشت˘˘˘نأ
عيمج ةيدل˘ب˘لأ ح˘لا˘صصم تذ˘خ˘تأ
ة˘مزÓ˘لأ ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘ج’أ

عيمج ميقع˘تو ر˘ي˘ه˘ط˘ت م˘ت ثي˘ح
رأرمتصسأ نا˘م˘صض ع˘م ح˘لا˘صصم˘لأ
ن˘م .ة˘مد˘خ˘لأ ن˘م ى˘ندأ’أ د˘ح˘˘لأ

ةيدل˘ب و˘ن˘طأو˘م تا˘ب ر˘خآأ بنا˘ج

رذحلأ ةرورصضب نيبلاطم ةبانع

تأءأرج’أ ع˘ي˘م˘ج دا˘خ˘تأو ر˘ث˘كأأ

ةي˘ع˘صضو˘لأ نأأ ة˘صصا˘خ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ

ببصسب رخآ’ موي نم امزأات دأدزت

نم ة’اب˘مÓ˘لأ و ي˘عو˘لأ با˘ي˘غ

د˘ق يذ˘لأ ر˘مأ’أ سضع˘˘ب˘˘لأ فر˘˘ط

يف ةم˘ي˘خو بقأو˘ع ه˘ن˘ع ر˘ج˘ن˘ي

وه ام ىلع عصضولأ لظ ام لاح

تتاب ةبانع ةي’و نأ ةصصاخ هيلع

ر˘ث˘كأ’أ تا˘ي’و ر˘صشع˘لأ ن˘م˘˘صض

 .انوروك ةحئاج نم أررصضت

 يحسصلا رجحلاب نيرخآا4 دجاوتي اميف /ةبانع

انوروك سسوريفب سسرامدنوصشلاب ةيندملا ةلاحلاب فظوم ةباصصإا
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ريرصس06 ى˘ف˘صشت˘صسم سسمأأ ح˘ت˘ف

لامصش ىصصقأاب ةعقأولأ زيزع ينب ةيدلب

لا˘ب˘ق˘ت˘صس’ ه˘˘بأو˘˘بأأ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس ة˘˘ي’و

ة˘ي’و˘لأ ي˘لأو فر˘صشأأ د˘قو ،ى˘صضر˘م˘لأ

زيح هعصضو ىلع ةحصصلأ ريدم ةقفر

بصسحو . سسمأ حا˘˘˘ب˘˘˘˘صص ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘لأ

نإاف اهيلع انلصصحت يت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ

بط˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم م˘صضي ى˘ف˘صشت˘˘صسم˘˘لأ
و لا˘ف˘ط’أ بط ، ي˘ل˘˘خأد˘˘لأ لا˘˘ف˘˘ط’أ
ةماعلأ ةحأرج˘لأ ة˘ح˘ل˘صصم ح˘ت˘ف م˘ت˘ي˘صس
حتف متيصس ام˘ك، ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لأ ما˘يأ’أ لÓ˘خ
لÓ˘خ ل˘حأر˘م ى˘ل˘˘ع ىر˘˘خأأ ح˘˘لا˘˘صصم
أذه حاتتفأ يقل دقو ، ةلبقملأ رهصشأ’أ
ىدل أر˘ي˘ب˘ك ا˘نا˘صسح˘ت˘صسأ ى˘ف˘صشت˘صسم˘لأ
ق˘طا˘ن˘م˘لأ وز˘يز˘ع ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب نا˘كصس
تامدخ نم همدقيصس امل اهل ةرواجملأ

و تبصسلأ نيع تايدلب ناكصسل ةيحصص

ناكصس نم اهريغ و لوغلأ جرصس روباب
ففخيصس هنأأ امك ،ةلوزعملأ قطانملأ

نيع ىفصشتصسم ىلع طغصضلأ ةدح نم
ةلاح نأدهصشي نأذللأ ةملعلأو ةريبكلأ
تحبصصأ ةجرد ىلإأ ةقوبصسم ريغ عبصشت
لابقتصسأ ىلع ةزجاع ةيبطلأ حلاصصملأ

ىلإأ مهليوحت ايلاح متيو ،ددج ىصضرم
ةيمومع قفأرم ىرخأأ ةيحصص زكأرم
يوبرت˘لأ ي˘ب˘ط˘لأ ز˘كر˘م˘لأ رأر˘غ ى˘ل˘ع
ةملعلأ ةنيدمب اينهذ نيقاعملأ لافطأÓل

،ةريبكلأ ني˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ل با˘ب˘صشلأ تي˘بو

حتف يذلأ زيزع ينب ىفصشتصسم نأأ املع

ىصضرملأ قبتصسي ’ سسمأأ موي هبأوبأأ

ةلاحلأ وأأ انوروك سسوريفب نيباصصملأ

هدكأأ ام و˘هو ،ا˘ه˘ت˘با˘صصإأ ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لأ

ثيح ،فيطصس ةي’ول ةحصصلأ ريدمو

ىوصس ايلاح ىفتكي ىفصشتصسملأ نأاب لاق

.ةيداعلأ سضأرمأ’أ ةجلاعمب

فيطسس

 ىصضرملل هباوبأا حتفي زيزع ينب ىفصشتصسم
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وفظوم و لامع نم ددع سضفر

ةماعلأ نوؤوصشلأو ميظنتلأ ةحلصصم

قا˘ح˘ت˘ل’أ سسمأأ ،ة˘با˘˘ن˘˘ع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ل

تاباصصإأ ليجصست ببصسب مهبصصانمب

«انوروك «سسوريفب م˘ه˘فو˘ف˘صص ي˘ف

مهعا˘صضخأ ةرور˘صضب أو˘ب˘لا˘ط ثي˘ح

ن˘ع ف˘صشكل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘ل˘˘ل

سسور˘ي˘ف˘ب ة˘˘با˘˘صصإ’أ ن˘˘م م˘˘هو˘˘ل˘˘خ

تافظوملأ تب˘لا˘طو.91 دي˘فو˘ك

ىلع ليلاحتلل مهعاصضخأ ةرورصضب

د˘ير˘ب˘لا˘˘ك ىر˘˘خأأ تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق رأر˘˘غ

سسوريفلأ نم مهتمÓصس نم دكأاتلل

مهعم ني˘ف˘ظو˘م ة˘با˘صصإأ د˘كأا˘ت د˘ع˘ب

ةرور˘صضب ن˘ي˘ب˘لا˘ط˘م سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب

41 ـل يحصصلأ رجحلأ يف مهعصضو

ةمÓصسو مهتمÓصس ىلع اظافح اموي

سسيئر ناكو .ءابولأ أذه نم مهءانبأأ

ةيدلبل ةيدل˘ب˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسل˘ج˘م˘لأ

ة˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘صست ن˘ع ن˘ل˘عأأ  ة˘با˘˘ن˘˘ع
نيفظوملأ دحأأ ىدل ةدكؤوم ةباصصأ
طصسوب سسرام لقح يدلبلأ عرفلاب
.انوروك سسوريف˘ب (دو˘ه˘ي˘لأ ة˘نا˘ب˘ج)
يطبأرم ةبانع ةيدلب سسيئر فصشكو
نع ة˘عأذÓ˘ل ح˘ير˘صصت ي˘ف ر˘ها˘ط˘لأ
ىدل ةدكؤوم ةباصصأ ةلاح ليجصست
لقح يدلبلأ عرفلاب نيفظوملأ دحأأ

دعبو ةبانع ةنيدم طصسوب سسرام
نيفظوم ةثÓث و باصصملاب لفكتلأ

حتف ةداعأ ررقت ،هعم نولمعي وناك

نأأ» يطبأرم» دكأأو يدلبلأ عرفلأ
˘مو˘ي تر˘ه˘ظ ة˘ي˘با˘ج˘ي’أ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘˘لأ
نم ةلاح لخدأأ ام يصضاملأ سسيمخلأ
ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘˘لأ طا˘˘صسوأ ي˘˘ف كا˘˘بر’أ
طا˘˘صسوأ ي˘˘ف ع˘˘ل˘˘ه ة˘˘لا˘˘˘ح تنا˘˘˘كف
ل˘˘˘ك دا˘˘˘˘خ˘˘˘˘تأ م˘˘˘˘ت ثي˘˘˘˘ح هءÓ˘˘˘˘مز
تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك ة˘˘مزÓ˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘ج’أ
عي˘م˘ج˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ ح˘لا˘صصم˘لأ
تمدقو نيفظوملأ عم تاقيقحتلأ
تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأو ح˘ئا˘صصن˘لأ ل˘ك م˘ه˘ل
.ءابولأ ذه عم لماعتلل

انوروك سسوريفب مهل ءÓمز ةباسصإا دعب

يحصصلا رجحلاب نوبلاطيو نوجتحي ةيندملا ةلاحلا ةحلصصم وفظوم
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تاعاصسلأ لÓخ ةنتاب ةي’و تلجصس

ديفوك سسوريفل ابيهر اعافترأ ةريخأ’أ

ةدكؤوم ةلاح058 نع ديزي ام غلب،91
ليلاحتلأو ريناكصسلاب ةصصخصشملأ نيب
ى˘ل˘عأأ ا˘ه˘ب تغ˘ل˘ب ي˘ت˘لأ ،ة˘˘ير˘˘ب˘˘خ˘˘م˘˘لأ

ةي’و اهلÓخ نم تلتحأو اهتايوتصسم
سسمأأ مويل اي˘ن˘طو ة˘ب˘تر˘م ى˘ل˘عأ ة˘ن˘تا˘ب

قيرط نع ةدكؤوم ةلاح03ـ ب لوأ’أ
ةليصصحلأ يهو ،ةيرب˘خ˘م˘لأ ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لأ
ليجصستو ءا˘بو˘لأ ي˘صشف˘ت ذ˘ن˘م ى˘ل˘عأ’أ
سسرام فصصتنم ةباصصأ ةلاح لوأ’ ةنتاب
تأر˘˘صشع ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن أذ˘˘ه ،تئا˘˘˘ف˘˘˘لأ
قيرط نع اهصصيخصشت مت يتلأ ت’احلأ

أودفأوت سصاخصشأ’ ةعصش’أو ريناكصسلأ
تايفصشتصسم ديدع ىلع فيخم لكصشب
سضأرعأ مهيلع ترهظ نأ دعب ةي’ولأ
ىوقت ’ ةي’ولأ ةرصسأ تتابو ،ءابولأ

يباصصمل ريبكلأ ددعلأ باعيتصسأ ىلع
ىو˘صس ،د˘ج˘ت˘صسم˘لأ ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘يو˘لو’أ أأد˘ب˘م˘ب ل˘م˘ع˘˘لأ
م˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘صصع˘ت˘صسم˘لأ ت’ا˘ح˘لا˘˘ب
تقولأ يف ،جÓعلأ تحت اهيلع ءاقب’أ
د˘يد˘ع ل˘ي˘ب˘صس ءÓ˘خأ ه˘ي˘˘ف م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ
ثوكم دعب اهجئاتن ةيباجي’أ ت’احلأ
ءÓ˘ت˘مأ بب˘صسب ى˘ف˘صشت˘صسم˘لا˘ب ر˘ي˘˘صصق
ى˘صضر˘م˘لأ ن˘م دد˘ع ع˘با˘ت˘ي ذإأ ،ةر˘˘صسأ’أ

دمتعملأ لوكوتوربلأ ةطصسأوب مهجÓع
ت’ا˘ح دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا˘˘بو .لزا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب

ا˘ه˘ع˘م تع˘ف˘ترأ سسور˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘با˘˘صصإ’أ
ةي’و سسمأ تلجصس ذأ ،تايفولأ ت’اح
نم ردحني لجرل ءابولاب نيتافو ةنتاب
هنبأ ةجوز ة˘ق˘فر ة˘تو˘ت˘لأ ن˘ي˘ع ة˘ن˘يد˘م
مل ثيح ،ةريخأ’أ رهصشأ’أ يف لماحلأ
ءابولأ ةمواقم نم لماحلأ ةأأرملأ نكمتت
يف ةريبك ةبوعصص يف تبيصصأأ نأأ دعب
اهذاقنإأ نم ءابط’أ نكمتي مل سسفنتلأ

ةدحأو ةلئاع كلذب دقفتل ،اهنينج ةقفر
ن˘ع كي˘ها˘ن أذ˘ه ،ا˘˘هدأر˘˘فأأ ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
اهلمكأاب تÓئاعل ةيعامجلأ تاباصصإ’أ
ذاختأ مدعو راتهتصس’أ ءأرج سسوريفلاب
عصضولأ تابو ةمزÓلأ ةياقولأ ريبأدت
اصصوصصخ ،لبق يذ نم ةروطخ رثكأأ

اعاف˘ترأ تفر˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ب˘صسن˘لأ نأأو

ةي’و تناك ،ةريخأ’أ مايأأ ةثÓث لÓخ

لتحت ي˘ت˘لأ تا˘ي’و˘لأ ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘تا˘ب

امب ،تاباصصإ’أ ددع يف ىلوأ’أ بتأرملأ

ام اهنم يفصش ،ةباصصإأ058 نع ديزي

ىقلتي تقو يف ،ةلاح045 نع ديزي

تقو يف أذه ،ةمزÓلأ جÓعلأ ةيقبلأ

ىلإأ ةافو ةلاح54 تايفولأ ددع هيف غلب

رأرقلأ كلذب ى˘ق˘ب˘ي˘ل .سسمأأ را˘ه˘ن ة˘يا˘غ

ل˘ي˘ب˘صسلأ ي˘ل˘ك ر˘ج˘ح سضر˘ف˘ب ي˘مأر˘˘لأ

سصيلقتو ةمزأ’أ نم جورخلل ديحولأ

نينطأوملأ ة’ابم ’ امأأ ،تاباصصإ’أ ددع

نود ءابو˘لأ را˘صشت˘نأ ي˘ف م˘ه˘ت˘م˘ها˘صسمو

هجورخو عصضولأ ةروطخب مهنم يعو

 .ةرطيصسلأ نع

ةريخأ’ا ةعاسس42 ـلا لÓخ ةلاح03 نم ديزأا ليجسست

ةنتابب ةتوتلا نيع يف انوروك سسوريفب لماحلا هنبا ةجوز ةقفر سصخصش ةافو

فاسشتكا نع نÓعإ’ا دعب ةيقيقح ئراوط ةلاح لو’ا سسمأا ءاسسم ذنم لجيج ةي’و ةيليملاب ةرÓب ةيعانسصلا ةقطنملا سشيعت

.ةيعانسصلا ةقطنملا هذهب نوطسشني نيذلا لامعلا نيب انوروك سسوريفب ةدكؤوم تاباسصإا01 نع لقي’ام

يعماجلا ىفسشتسسملاب ةديدج ةافو ةلاح

انوروك سسوريفب تاباصصإلا ليجصست لصصاوت
 فيطصسب

سسوريف ببصسب رمعلأ نم سسداصسلأ دقعلأ يف لجر سسمأأ حابصص يفوت
ت’اح ددع لصصو دق و ،يعماجلأ رونلأ دبع ةناعصس ىفصشتصسمب انوروك
يعماجلأ فيطصس ىفصشتصسم ىوتصسم ىلع انوروك سسوريف ببصسب تايفولأ

تاباصص’أ ددع زواجت و ،ءابولأ راصشتنأ ةيأدب ذنم ةلاح04 نم ديزأأ ىلإأ

ىلع ىلوأ’أ بتأرملأ لتحت فيطصس ةي’و لأزت ’ و ةدكؤوم ةباصصإأ0011
ةيريدمب نيفظوم ةدع ةباصصإأ سسمأأ لجصس دقو أذه، ينطولأ ىوتصسملأ
ءÓخإاب ةراجتلأ ريدم رمأأ دق و، انوروك سسوريفب فيطصس ةي’ول ةراجتلأ
فلم سضرغل ةيريدملأ رقمل أومدق نيذلأ راجتلأ و نيفظوملأ نم رقملأ

ةيندملأ ةيامحلأ حلاصصم لبق نم هميقعت مت و ، «متينصس نويلملأ» ةحنم
نإاف اهيلع انلصصحت يتلأ تامولعملأ بصسح و ، ىودعلل راصشتنأ يأأ يدافتل
كاكتحأ مهل نيذلأ ةباقرلأ نأوعأأ هلقن دق نوكي نأأ نكمي ىودعلأ ردصصم
دهصشت لأزت ’ فيطصس ةي’و تايفصشتصسم ىلإأ ةراصشإ’أ ردجت ،راجتلاب رصشابم
ايموي لجصست يتلأ ةديدجلأ تاباصصإ’أ ديأزتل أرظن ةقوبصسم ريغ عبصشت ةلاح
زكأرم ددجلأ ىصضرملأ لبقتصست تحبصصأأ تايفصشتصسملأ لك نأأ ةجرد ىلإأ،

نيوكتلأ زكأرم و بابصشلأ تيب و ىفصشتصسملأ نع ةديعب ىرخأ ةيحصص
ةحلصصم ةعصسوت هترأدأ تلصضف يذلأ لأزأ نيع ىفصشتصسم أدهعم ، ينهملأ
ةددعتملأ ةدايعلاب ىصضرملأ لابقتصسأ سضفر و ىفصشتصسملأ لخأد لزعلأ
ىلع اهرفوت مدع ببصسب ةيرأوجلأ ةحصصلأ حلاصصمل ةعباتلأ تامدخلأ
.ىصضرملل ةحيرملأ فورظلأ و ةمزÓلأ ةيبطلأ ةزهجأ’أ
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رطخلا ةقطنم وحن هجتت ةدكيكسس

 انوروكب تاباصصإلا ددع يف ريبك ديازت
ةرؤوب اهرابتعأ و رطخلأ و˘ح˘ن ة˘عرا˘صست˘م ى˘ط˘خ˘ب ةد˘كي˘كصس ة˘ي’و ه˘ج˘ت˘ت

71 سسمأأ راهن ةي’ولل ةحصصلأ ةيريدم تلجصس ثيح ،انوروك سسوريفل

سشورحلأو ةدكيكصس ةنيدم تربتعأو ،ةباصصإأ12 مويب اهلبق و ةديدج ةباصصإأ
سسمأأ راهن ةدكيكصس ةي’و تلجصس.تاباصصإÓل Óيجصست قطانملأ رثكأ لقلأو

روهظ ذنم ةلاح072 ددعلأ حبصصيل ،انوروك سسوريفب اصصخصش71 ةباصصإأ

ليجصست عم ةلاح812 ىلإأ ءافصشلأ ت’اح ددع لصصوو ةي’ولاب ةلاح لوأأ

اهب هبتصشملأ ت’احلأ امأأ ،51 تايفولأ ددع غلبو ،سسمأ ت’اح8 ءافصش

ىفصشتصسملأ نم لكب جÓ˘ع˘لأ ى˘ق˘ل˘ت˘ت ة˘لا˘ح.73 و ،ة˘لا˘˘ح321 اهددعف

أرظنو .ةبأزعب91 ديفوك ةحلصصم و ةدكيكصس ةنيدم طصسوب يعجرملأ
ريبك عافترإأ يف ةلثمتملأ عوبصسأ’أ أذه لÓخ ةلجصسملأ ةيئابولأ ةليصصحلل
تايدلب ةدع يف ءابولأ يصشفت عم اهب هبتصشملأ ت’احلأو ةدكؤوملأ ت’احلل

نايزوب نيع ،لامج ناصضمر ،سشورحلأ ،ةبأزع ،سسولامت ،ةدكيكصس ةصصاخ
نينطأوملأ اهل نايب يف ةدكيكصس ةي’ول ناكصسلأو ةحصصلأ ةيريدم تدصشان
بنجت عم ةيئاقولأ دعأوقلأ عابتإأ لÓخ نم رذحلأ يخوتو ةظقيلاب يلحتلاب
ءأدترأو يعامتجإ’أ دعابتلاب مأزتلإ’أ و ،ةمحدزملأ نكام’أو تاعمجتلأ

 M«ÉI HƒOjæÉQ.ةيقأولأ تامامكلأ

انوروك سسوريف نم ةيامحلا طورسش رفوت مدعل

تانيوعلا ىفصشتصسم ءابطأل ةيعامج ةلاقتصسإا
ةصسبت ةيلوب

«كوبصسيف» يعامتج’أ لصصأوتلأ عقأوم تاحفصص ىلع سسمأأ حابصص تلوأدت
ةدع اهيلع عقومو يديأ’أ طخب ةبوتكم ةلاصسر لكصش يف ةيعامج ةلاقتصسأ
تءاجو ،ةصسبت ةي’وب تانيوعلاب ةيئافصشتصسإ’أ ةحلصصملاب نولغتصشي ءابطأأ

نود91 ديفوك ت’اح ةحلصصملأ هذه لابقتصسأ ةيفلخ ىلع ةلاقتصسإ’أ بابصسأأ
ت’اح عم لماعتلل حصضأو لوكوتورب وأأ ةيامحلأ طورصش ىندأأ ريفوت
اصضيأأ دروو انوروك سسوريفب ةباصصإ’أ رطخل مهصضرعي امم انوروك سسوريف
ةيئاقولأ تامزتلصسملأ ريفوت يف تنعتت ةرأدإ’أ نأأ ةيعامجلأ ةلاقتصس’أ يف
ةدحوب لمعلأ ىلع ءابط’أ ماغرأو ،لقنلأ لئاصسو أذكو ةيبطلأ مقطأÓل
ةيليللأ ةبوانملأ عم ايموي تاعاصس رصشعل ةيحأرجلأ ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ

ةيعامجلأ ةلاقتصس’أ لÓخ نم ء’ؤوه بلاط امك ةعاصس42 تابوانملأو

تافصسعتلأو مهدصض ةصسرامملأ تاطوغصضلأ لك لوح ةيرأزو قيقحت ةنجلب
.ماعلأ بيبطلأ قح يف ةيرأد’أ
GdëªõI S°Ø«É¿

تايفو4 لجصسي فيطصسب ةملعلا ىفصشتصسم
دحاو موي يف ةديدج

4 سسمأأ ،فيطصس ةي’وب ةملعلأ ةنيدمب ريثخلأ بورصص ىفصشتصسم لجصس
انلصصحت يتلات تامولعملأ بصسحو ، انوروك سسوريف ببصسب ةافو ت’اح

ةيدلب نم ردحنت ةنصس58 رمعلأ نم غلبت زوجعب قلعتي رمأ’أ نإاف اهيلع

نم ىرخأأ تايفو3 ىلإأ ةفاصضإ’اب ،ةيباجيإأ ةيربخملأ اهليلاحت ترهظ ةملعلأ
ةصصتخملأ حلاصصملأ لبق نم مهنفد مت دقوو ، ةياطلأ و ةدوصشات لاجق تايدلب
.ةصصاخ تأءأرجأ قفو
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تر˘مأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘˘شضق˘˘لأ ي˘˘هو
قيقحت حتفب ةيئاشضقلأ تاهجلأ
يف ةرأدإ’أ لامع تعفدو اهنأاششب

ميظنت ىلإأ يشضاملأ سسرام81
يلثمم روشضحب ةيجاجتحأ ةفقو
انماشضت .ءابطأ’أو لامعلأ ةباقن
ي˘ف˘˘ظو˘˘م ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ع˘˘م
ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘ي˘عر˘ف˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘لأ

أو˘˘لو˘˘ح ن˘˘يذ˘˘˘لأو ل˘˘˘ئا˘˘˘شسو˘˘˘لأو
ىلع مهتبقاعمو يبيدأات سسلجمل
ثي˘ح «خ .ق» ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لأ ة˘ي˘˘شضق

نيفظوم7 ةرأدإ’أ تعد˘˘ت˘˘˘شسأ
’إأ ،لمع ةشسلج اهنأأ سساشسأأ ىلع
قيقحت ةشسلج تناك ةئجافملأ نأأ

تلوح ةماع ةبيبط ملشست لوح
لوأأ يف ،ةفلجلأ ىفششتشسم نم

ةفشصب ا˘ه˘ب˘تر˘م8102 توأأ
قحتلت م˘ل ا˘ه˘نأأ م˘غر ،ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م

نأأ امل˘ع ر˘ه˘ششأأ8 ذنم اهل˘م˘ع˘ب

فلم تملشست ديشصرلأ ةحلشصم
لاشسرإ’أ لودج بشسح ةينعملأ

ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لأ5291 مقر

ة˘يو˘شست˘ب أو˘ما˘قو8.9.9102

اهفلمل اقبط ،ةلماك اهتاقحتشسم

،تا˘مو˘شصخ˘لأ ل˘ك ن˘م ي˘لا˘خ˘لأ

’إأ زاجت نأأ نكمي ’ تأءأرجإأ

امك ،فرشصلاب رمآ’أ فرط نم

ءا˘˘شضمإا˘˘ب تما˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ نأأ

ملشستت نأأ نود بيشصنت رشضحم

،ةح˘ل˘شصم ة˘يأ’ ل˘يو˘ح˘ت ةرر˘ق˘م

اهروشضح ل˘ج˘شسي م˘ل ي˘لا˘ت˘لا˘بو

ءا˘شسؤور ةدا˘ه˘ششب ا˘ه˘ن˘م ة˘˘يأأ ي˘˘ف

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شس’أ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم˘˘˘لأ

ليرفأأ ةياغل روط˘ن ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل

ةررقم اهل تزجنأأ نيأأ،9102

تركذ و ،ت’اجعتشس’أ مشسقب

أرأرم تبيغت ةينعملأ نأأ رداشصم

اهنأأ ةجردل ررب˘م ر˘ي˘غو رر˘ب˘م˘ب

ىتح03.21.9102 نم تبيغت

اهل تزجنأأو،0202 يفناج02

،طقف اموي41 ب مشصخ ةررقم

ةحلشصم نم درأولأ ريرقتلأ مغر

تابايغلأ كلت نع ت’اجعتشس’أ

ة˘ق˘ير˘ط˘لأ ي˘ه هذ˘هو ،ةد˘كؤو˘م˘˘لأ

 .درطلأ وأأ لزعلأ يدافتل ةديحولأ

ةيلاحلا ةنسسلل لوألا يسسادسسلل ةليسصح يف
فراطلاب تاردخملا اياسضقب ةقلعتملا

غلك06 ةبارق زجحو اشصخشش363 فيقوت

صسولهم صصرق فلأا02و فيكلا ةدام نم
ة˘ن˘شسلأ ن˘م لوأ’أ ي˘شسأد˘شسلأ لÓ˘خ ة˘طر˘ششلأ ح˘لا˘شصم تج˘لا˘ع

تأردخملأ ةفأ ةبراحم ا˘يا˘شضق˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف0202 ةيلا˘ح˘لأ

ةقلعتم ةي˘شضق462 عومجمب ةقطنملاب ةي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو
دأوملأ ةزايحو يشصخششلأ كÓهتشس’أ سضرغل تأردخملأ ةزايحب
راطأ يف جيورتلأ و عيبلأ سضرغل ةيلقعلأ تأرثؤوملأ تأردخملأ

،ةيقرششلأ تاي’ولأ ىوتشسم ىلع طششنت ةمظنم ةيمأرجأ ةيعمج
فيقوت ةجلاعملأ اياشضقلأ هذه ةمذ ىلع ةطرششلأ تشصحأأ ثيح

و جلاعملأ فيكلأ ةدام نم غلك06 ةبأرق زجحو سصخشش363

هذه يف نيطروتملأ عيمج ،تاشسولهملأ نم سصرق فلأأ02
أومدق ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرج’أ ةفاك مهدشض تذختأ اياشضقلأ
.ةشصتخملأ ةيئاشضفلأ تاهجلأ مامأأ اهبجومب
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ةليسسملاب ةميدقلا ةطحملا قلغل اسضفر

نوجتحي صصاخلا لقنلا باحشصأا
 ةيلولا رقم مامأا

تأرايشس يقئاشس و سصأوخلأ نيلقانلأ نم ديدعلأ سسمأأ ءاشسم مدقأأ
رأرقل اشضفر ةليشسملأ ةي’ولأ رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب ةرجأ’أ

ةليشسملأ ةنيدم طشسو نيرفاشسملأ لقنل ةميدقلأ ةطحملأ قلغ
طورشش لك ىلع رفوتت يتلأ ةديدجلأ ةطحملأ ىلإأ مهليوحتو
نم ’دب تأرايشسلأ باحشصأ’ نامأ’أو نمأ’أو نيرفاشسملل ةحأرلأ
اعتر˘م ر˘ب˘ت˘ع˘تو ة˘ئر˘ت˘ه˘م˘لأ تح˘ب˘شصأ ي˘ت˘لأ ة˘م˘يد˘ق˘لأ ة˘ط˘ح˘م˘لأ
ليللاف مث حورت فاخت تامدخ ’ ءأدرج ةلحاقو Óيل نيفرحنملل
فرط نم بئاشصلاب رأرق أذه ىلع نينطوملأ دحأأ قلع اميف
ةشصاخ ةدحأو تاطحم جوز كلمت ةي’ولأ ةيشصولأ تاطلشسلأ
U°Édí T°îû°ƒñ .ةرجأ’أ تأرايشسب ىرخأ’أو تÓفاحلاب

نيشصخشش مدشصت ةرايشس
ةنيطنشسقب Óيتق ايبشص يدرتو

بورخلاب فيرششلأ دمحم هللأ ءاطع نب ةيشسيئرلأ ةدحولأ تلخدت

ةدحولاب د05 و71 ةعاشسلأ دودح يف0202 نأوج72 موي،

يلع ةديدجلأ ةنيد˘م˘لا˘ب30 ينكشسلأ عم˘ج˘م˘لأ80 ةيرأوجلأ
ا˘ه˘مد˘شصو ةرا˘ي˘شس فأر˘ح˘نأ ثدا˘˘ح ل˘˘جأأ ن˘˘م كلذ و ي˘˘ل˘˘ج˘˘ن˘˘م

ةيحشضلأ ،اياحشض20 فلخ ثداحلأ ،فيشصر قوف نيشصخششل

يف يفوتم تأونشس5 رمعلأ نم غلبي ركذ سسنج نم ب-أأ ىلوأ’أ
ةدحولأ بي˘ب˘ط فر˘ط ن˘م ةا˘فو˘لأ ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ م˘ت ،نا˘كم˘لأ ن˘ي˘ع
ىفششتشسمب ثثجلأ ظفح ةحلشصم ىلأ انفرط نم لقن، ةيشسيئرلأ
سسنج نم «ق-م» ةيناثلأ ةيحشضلأ ،يلجنم يلع ةديدجلأ ةنيدملأ

نيع يف فعشسأأ تاباشصإ’أ ددعتم ةنشس06 رمعلأ نم غلبي ركذ
ى˘لإأ ة˘ي˘ند˘م˘لأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ث نا˘˘كم˘˘لأ
 .ةديدجلأ ةنيدملاب رداقلأ دبع روتكدلأ ىفششتشسملأ
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ةليسسملا

 ميلأا ثداح رثإا ةنحاشش قئاشس محفت
04 مقر ينطولأ قيرطلاب تيمم رورم ثداح سسمأأ ءاشسم عقو
نيب مأدطشصأ رثإأ ىلع ةليشسملأ ةي’و سسرجه يديشس ةيدلبب
ر قئاشس ةافو يف ببشست قيرح بوششن ىلإأ ىدأأ امم نيتنحاشش

قئاشس ةباشصإأو امحفت ةنشس24 يلأوح رمعلأ نم غلابلأ لشصيف

هفاعشسأ مت ةنشس86 يلأوح رمعلأ نم غلابلأ ىرخأ’أ ةنحاششلأ
تحتف امي˘ف. ة˘ل˘ي˘شسم˘لأ ة˘ي’و ل˘ج˘ح˘لأ ن˘ي˘ع ةدا˘ي˘ع ى˘لإأ ه˘ل˘ق˘نو
ةي’ولأ ناكشس اهل زتهإأ يتلأ ةثداحلأ يف اقيقحت نمأ’أ حلاشصم
U°Édí T°îû°ƒñ.ةيحشضلأ ةلئاع ةشصاخو

ةدكيكسس

 ةركركب ةقهارمل تيمم طوقشس
ملاشس دمحأأ ةيرق نم اعيبر81 غلبت رمعلأ لبتقم يف ةاتف تيقل
اهدجأوت ءانثأأ لزنملأ حطشس نم طوقشس ثداح رثإأ اهفتح ةركركب
ةاتفلأ نأأ تامولعم تركذ و،موطرقلوب ةيرقب اهدج تيب يف
يف و حطشسلل دعشصت نأأ لبق اهدج تيبل ةيلئاع ةرايز يف تناك
كردلأ ةقر˘ف غÓ˘بأ م˘ت˘ي˘ل ةد˘ما˘ه ة˘ث˘ج سضرأ’أ ى˘لإأ تو˘ه ة˘ل˘ف˘غ
مت اميف ثداحلأ يف اقيقحت تحتف يتلأ ةركرك ةيدلبل ينطولأ
بيبطلأ ىلع اهشضرعل ثثجلأ ظفح ةحلشصمل ةيحشضلأ ةثج لقن
 M«ÉI HƒOjæÉQ.ةافولأ ببشس ديكأاتل يعرششلأ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج5

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

3206ددعلا0202 ناوج92 نينثإلا 5ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تارسشع تعدتسسا ثيح اهتنهم ةلوازم نود ابتار ضضبقت يتلا لقلا ىفسشتسسمب ةلماعلا ةبيبطلا ةيسضق يف قيقحتلا عيسسوتب ةينمألا تاهجلا تماق
ةيطبسضلا تناك و ،ةدكيكسس ةيلوب ةحسصلا عاطق تلاط يتلا ةحيسضفلا يف نيطروتملا فسشك و فلملا ضضومغ فسشكل ةلواحم يف نيفظوملا
تناك ةبيبطب قلعتي اميف روطن ىفسشتسسمب ديسصرلا ةحلسصم يفظوم عم ةقمعم تاقيقحت نيموي ذنم ترسشاب دق لقلا ةرئاد نمأل ةيئاسضقلا

.اهلمعب قحتلت مل اهنأا مغر اهبترم ىسضاقتت

لمعلاب اهقاحتلإا نود اهبتارل ةبيبط ضضبق ةيسضق /ةدكيكسس

قيقحتلل نيفظوملا تارششع ءاعدتشسا و قيقحتلا عيشسوت
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ةيدلب ىلإأ سسمأأ رتوتلأ ءأوجأأ تداع

لÓخ نم لجيجب رداقلأ دبع ريمأ’أ

رق˘م˘لأ ق˘ل˘غ ى˘ل˘ع ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م مأد˘قإأ

ىلإأ داعأأ امم ةريخأ’أ هذهل يرأدإ’أ

اهتششاع يتلأ بشضغلأ رّوشص ناهذأ’أ

قلغأأ ثيح رهششأأ لبق ةيدلبلأ هذه

تبرا˘˘ق ةر˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ل يرأدإ’أ ا˘˘˘هر˘˘˘ق˘˘˘م

نو˘ج˘ت˘ح˘˘م مد˘˘قأأ د˘˘قو. ن˘˘ير˘˘ه˘˘ششلأ

ر˘ق˘م قÓ˘غإأ ى˘ل˘ع سسمأأ نو˘ب˘شضا˘˘غ

تايدلب عبأر رداقلأ دبع ريمأ’أ ةيدلب

ة˘فا˘ث˘كلأ ثي˘ح ن˘م ل˘˘ج˘˘ي˘˘ج ة˘˘ي’و
لطعت ىلع اجاجتحأ كلذو ةيناكشسلأ

هذه قطانم سضعبب ةي˘م˘ن˘ت˘لأ ة˘ل˘ج˘ع
يف تاط˘ل˘شسلأ ل˘ششف أذ˘كو ةر˘ي˘خأ’أ

ةيدلبلأ هذهب ن˘كشسلأ ف˘ل˘م ة˘ل˘ح˘ل˘ح
درلأو ذخأ’أ نم ةنشس نم رثكأأ دعب
نأأو ق˘ب˘شس يذ˘لأ ه˘تأذ ف˘ل˘م˘˘لأ و˘˘هو
تاجاجتحإ’أ نم ةجوم يف ببشست

قبشس يتلأ ةيدلبلأ هذه ىوتشسم ىلع
أو˘ق˘ل˘غأأ نأأو ن˘ي˘ج˘ت˘ح˘م˘لأ تأر˘ششع˘ل
يراجلأ ماعلأ ةيأدب يرأدإ’أ اهرقم
نأأ ل˘ب˘ق ن˘ير˘ه˘ششلأ تبرا˘ق ةر˘ت˘˘ف˘˘لو

ريخأ’أ أذه حتفل ةي’ولأ يلأو لخدتي
مدقو نيجتحملأ عم رأوح حتف امدعب
لح سصوشصخب ةيهفشش أدوعو مهل
نكشسلأ ةمزأاب ةقلعتملأ ت’اكششإ’أ
هذه لوع˘ف˘م نأأ ر˘ي˘غ ة˘يد˘ل˘ب˘لأ هذ˘ه˘ب
ليلدب ذفن دق هنأأو ودبي تانكشسملأ

يرأدإ’أ رقملأ قلغل نيجتحملأ ةدوع
يف لو’أ زكرملأ تلتحأ يتلأ ةيدلبلل

ر˘ه˘ششأ’أ لÓ˘خ تا˘جا˘ج˘ت˘˘حإ’أ دد˘˘ع
لجيج ةي’وب اهتأريظن نيب ةريخأ’أ
دعب تاجاجتحإ’أ هذه تءاجو أذه.
تا˘جا˘ج˘ت˘حإ’أ ن˘م ط˘ق˘˘ف ن˘˘ي˘˘مو˘˘ي

يديشس ةيدلب اهتدهشش يتلأ ةلثامملأ

ق˘ل˘غأأ ثي˘ح ل˘ج˘ي˘ج˘ب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘˘ع

مهؤوامشسأأ دجأوتت مل نمم تأرششعلأ

هذهب ايعامتجأ انكشسم64 ةمئاق يف

ءاعبرأ’أ اهنع ن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

34 مقر ينطولأ قيرطلأ يشضاملأ

لخدي نأأ لبق نييلاتتم نيموي ةدملو

ر˘ق˘م ما˘مأأ ما˘شصت˘˘عأ ي˘˘ف م˘˘ه˘˘شضع˘˘ب

لظ يذ˘لأ ما˘شصت˘عإ’أ و˘هو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ

.سسمأأ موي ةياغ ىلإأ Óشصأوتم

 زيزعلا دبع يديسس ةيدلب دعب

 لجيجب رداقلا دبع ريمألا ةيدلب رقم نوقلغي نوجتحم
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ةيداشصتق’أ ةقرفلأ رشصانع تماق
ةيئ’ولأ ةحلشصملل ةعباتلأ ةيلاملأو
ة˘ي’و ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل
ةششرو كيكفت نم أرخؤوم فراطلأ
ةي˘قرو˘لأ بأو˘كأ’أ ة˘عا˘ن˘شصل ة˘ير˘شس
لÓخ مت ثيح ،ةيعرشش ريغ ةقيرطب
عينشصتلأ تأدعم زجح ةيلمعلأ هذه

فلأأ53 بناج ىلإأ ةيلوأ’أ دأوملأو
د˘˘قو .ىر˘˘خأأ تأودأأو ي˘˘قرو بو˘˘ك

ةبراحم راطإأ يف ةيلمعلأ هذه تءاج
رثإأ ىلع كلذو ةيعرشش ريغلأ ةراجتلأ
دوجوب ديفت تامو˘ل˘ع˘م˘ل لÓ˘غ˘ت˘شسإأ
ن˘م سسدا˘شسلأ د˘ق˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ف سصخ˘˘شش
فرا˘ط˘لأ ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ر˘م˘ع˘لأ
قباطلاب عقي بآأرم لÓغتشساب موقي
ن˘ئا˘كلأ سصا˘خ˘لأ ه˘لز˘ن˘م˘ل ي˘شضرأ’أ
ءاششنإأ يف سسابشسبلأ ةنيدم ءايحأأ دحأاب
بأو˘كأ’أ ع˘ي˘ن˘شصت˘ل ة˘˘ير˘˘شس ة˘˘ششرو
هيلعو ةيعرشش ريغ ةقيرطب ةيقرولأ

تعا˘ط˘ت˘شسأ ير˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘˘ع˘˘بو

ةفرعم نم ققحملأ ةطرششلأ رشصانع
ةششرولأ هده هيف عقت يذلأ ناكملأ
سشيتفت ةيلمع ةرششابم متتل ةيرشسلأ
قيشسنتلاب أذهو بآأرملأ تأذل ةيئاجف
تا˘ط˘ل˘شسلأو ةرا˘ج˘ت˘لأ ح˘لا˘شصم ع˘˘م
ةمكحم ىدل ةشصتخم˘لأ ة˘ي˘ئا˘شضق˘لأ
مت نيأأ اهبحاشص روشضحبو ناعرذلأ
دأو˘م˘لأو تأد˘ع˘م˘لأ ى˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ
ةينوتراكلأ بأوكأ’أ عينشصتل ةيلوأ’أ
ع˘ي˘م˘ششت ع˘م ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘هز˘ج˘ح م˘ت˘ي˘ل
ةيشضقلأ يف قيقحت حتف و بآأرملأ

ىلع زوحي ’ ينعملأ نأأ رفشسأأ يذلأ

طا˘ششن˘لأ أذ˘ه ة˘شسرا˘م˘م˘ل سصي˘˘خر˘˘ت

تأءأر˘˘جإ’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ما˘˘م˘˘تإأ د˘˘˘ع˘˘˘بو

دشض يئاشضق فلم ز˘ج˘نأأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ

ن˘م ل˘ك ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب ي˘ن˘˘ع˘˘م˘˘لأ

لشسرأأ بئأرشضلأو ةراجتلأ يتيردم

ةشصتخملأ ةي˘ئا˘شضق˘لأ تا˘ه˘ج˘لأ ى˘لإأ

هتمكاحم˘ل نا˘عرذ˘لأ ة˘م˘كح˘م ىد˘ل

.هل ةبوشسنملأ لاعفأ’أ ىلع

ةيلوألا داوملاو تادعملا عيمج زجح مت اميف

فراطلاب ةيقرولا باوكألا ةعانشصل ةيرشس ةششرو كيكفت
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ة˘يد˘ل˘ب سسمأأ حا˘ب˘شص تد˘˘ه˘˘شش
ةي’و لا˘م˘شش ة˘ع˘قأو˘لأ نÓ˘كوا˘م
ثيح، ةيجاجتحأ ة˘كر˘ح ف˘ي˘ط˘شس
قلغب نيجتحملأ نم ةعومجم ماق
ديشسجتب ةباط˘م˘ل˘ل ة˘يد˘ل˘ب˘لأ ر˘ق˘م
ة˘يو˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لأ سضع˘˘ب
بور˘ششلأ ءا˘م˘لا˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لأو
ةي˘ح˘شصلأ تا˘مد˘خ˘لأو ق˘ير˘ط˘لأو
أو˘ب˘لا˘ط نو˘ج˘ت˘ح˘م˘˘لأ .ن˘˘كشسلأو
بورششلأ ءا˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘ت ةرور˘شضب
سشطع ةمزأأ نوهجأوي مهنأأ ثيح،

ةل˘يو˘ط ة˘ي˘ن˘مز ةد˘م ذ˘ن˘م ة˘ق˘نا˘خ
ةرطق نع ثحبلأ ىلع مهربجأأ،
ةديعب ق˘طا˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘ج و ءا˘م
هذه لÓخ مهششطع اهب نووريل
هايملأ باي˘غ د˘ع˘ب، ةرا˘ح˘لأ ما˘يأ’أ

ىوشس اهروزت يتلأ مهتايفنح نع
، مايأأ ةشسمخ لÓخ ةدحأو ةعاشس
نا˘˘˘كشسلأ ء’ؤو˘˘˘ه بلا˘˘˘˘ط ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
يرو˘˘ف˘˘لأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘˘شضب
ىلإأ هايملل ةيرئأز˘ج˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم˘ل
ن˘م و، نÓ˘كوا˘م ة˘يد˘˘ل˘˘ب ز˘˘كر˘˘م
ريفوتب أوبلا˘ط ي˘ح˘شصلأ بنا˘ج˘لأ
ةد˘م˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘شس’أ

را˘˘ب˘˘جإأ ةرور˘˘شض ع˘˘م ا˘˘شس42/42
ءا˘ق˘ب˘لأ ى˘ل˘ع بوا˘ن˘م˘لأ بي˘ب˘ط˘لأ
ةيدلبلأ رقم ليوحت عم ةدايعلاب
يفو ،ةد’ولل ةعاق ىلإأ ديدجلأ

نوجتحملأ بلاط نكشسلأ لاجم
ل˘جا˘ع˘لأ ع˘يزو˘ت˘لا˘˘ب تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلأ
ةزهاجلأ ةيعا˘م˘ت˘ج’أ تا˘ن˘كشسل˘ل
ةيولوأ’أ ءا˘ط˘عإأو ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘شسم˘ل
ز˘كر˘م نÓ˘كوا˘م ة˘يد˘ل˘ب نا˘˘كشسل
ةناع’أ نم أودي˘ف˘ت˘شسي م˘ل ن˘يذ˘لأ
ةفاشضإ’اب، يفيرلأ نكشسلأ ءانبل
عورششم زاجنإأ يف ليجعتلأ ىلإأ
يذلأ، يراشس د’وأأ قيرط حÓشصإأ

تأونشس ذنم بعششلأ هرظتني لظ

ة˘ب˘لا˘ط˘م˘لأ ى˘ل˘ع ةدا˘يز ،ة˘ل˘˘يو˘˘ط

لخأد ةيمومعلأ ةرانإ’أ حÓشصإاب

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لأ عرأو˘˘ششلأ

ةحئ’ تنمشضت امك ،ةيراشضحلأ

يدلبلأ بعلملأ حÓشصأ بلاطملأ

ةقئ’ ريغ ةيعشضو دهششي يذلأ

د˘ي˘حو˘لأ سسف˘ن˘ت˘م˘لأ د˘ع˘˘ي يذ˘˘لأو

حتفب ليجعتلأو ،ةقطنملأ بابششل

يتلأ ةيندملأ ة˘يا˘م˘ح˘لأ ة˘ح˘ل˘شصم

ن˘م ر˘ث˘كأأ ذ˘ن˘م ا˘ه˘لا˘غ˘ششأأ ته˘ت˘نأ

.نيتنشس

فيطسسب نÓكوام

ةيومنتلا عيراششملاب ةبلاطملل ةيدلبلا رقم نوقلغي نوجتحم
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ةبا˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م˘ب ع˘ضضو˘لا تا˘ب
سسور˘ي˘ف را˘ضشت˘نا بب˘ضسب ا˘ق˘ل˘ق˘م
ل˘ي˘ج˘ضست ى˘˘لإا ىدأا ا˘˘م ا˘˘نورو˘˘ك

ةرهوج فينضصت و ةباضصإا042

تاي’و01 ن˘ي˘ب ن˘م قر˘ضشلا
با˘ي˘غ˘ل ار˘˘ظ˘˘ن ارر˘˘ضضت ر˘˘ث˘˘كأ’ا
نينطاوملا ةيب˘ل˘غأا ىد˘ل ي˘عو˘لا

د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق مار˘ت˘˘حا مد˘˘عو
ةيا˘قو˘لا تاءار˘جإاو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا

ىلع تاعمجتلا لظ يف ةضصاخ
ئطاو˘ضشلا ي˘ف ثد˘ح˘ي ا˘م رار˘غ
ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ’ا˘ب˘قإا د˘ه˘ضشت ي˘˘ت˘˘لا
،ةحابضسلا عنم مغر ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا تد˘˘˘ه˘˘˘ضش ثي˘˘˘ح
لÓ˘خ ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘˘م ئ˘˘طاو˘˘ضش
نم ’ابقإا ني˘ي˘ضضا˘م˘لا ن˘ي˘مو˘ي˘لا

عافترا ببضسب نينطاوملا فرط
م˘˘˘غر اذ˘˘˘ه ،ةرار˘˘˘ح˘˘˘لا تا˘˘˘جرد
،ة˘ح˘ضصلا ي˘لوؤو˘ضسم تار˘يذ˘ح˘˘ت
نم ة˘حا˘ب˘ضسلا تا˘ط˘ل˘ضسلا ع˘ن˘مو
راضشتنا رطخ عنمو ةحفاكم لجأا

تاءارجإ’ا هذه نأا ’إا.91 ديفوك
تبر˘ضض ة˘يزار˘ت˘ح’ا ر˘ي˘باد˘ت˘لا و
سضعب فرط نم طئاحلا سضرع
ن˘يذ˘˘لا ة˘˘ضصا˘˘خ، ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
ةرواجم˘لا تا˘ي’و˘لا˘ب نو˘ن˘ط˘ق˘ي
ةلوج˘لا ءا˘ن˘ثأا ها˘ند˘ضصر ا˘م و˘هو،
«يوباضش» ئطاضشب اهب انمق يتلا

ة˘ع˘م˘ج˘˘لا مو˘˘ي «و˘˘ل˘˘كنا˘˘ضسلا» و
ىدحإا انل تدكأا ثيح، يضضاملا
ةنيد˘م ن˘م تتأا ي˘ت˘لا تÓ˘ئا˘ع˘لا
Óيل لوجتلا رظح عنم نإا ةملاق
ةياقولل يحضصلا ر˘ج˘ح˘لا ة˘لا˘حو
يف ببضست ،انوروك ىودع نم
ق˘˘ل˘˘ق˘˘لاو ط˘˘غ˘˘ضضلا ن˘˘م ة˘˘لا˘˘˘ح
يتلا تÓئاعلل ةبضسنلاب ةضصاخ،
لا˘ح˘لا و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م لا˘˘ف˘˘طأا ا˘˘ه˘˘ل
مهعفد يذلا رمأ’ا، مهل ةبضسنلاب
داجيإاو ،ئطاوضشلل بورهلا ىلإا
مهت˘لا˘ح ن˘ع سسي˘ف˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ضصر˘ف
ن˘˘ع ح˘˘يور˘˘ت˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ضسف˘˘˘ن˘˘˘لا
ميضسنب عتمتلاو بعللا˘ب،م˘ه˘ئا˘ن˘بأا
نم ىرخأا ةلئاع فيضضتو ،رحبلا

د’وأ’ا طغضض د˘ع˘ب ا˘ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع
نع هيفرتلل مهباحطضصا اوررق
ن˘˘كل ئ˘˘طا˘˘ضشلا ى˘˘لإا م˘˘ه˘˘ضسف˘˘نأا
ا˘ه˘˘ي˘˘ف تكر˘˘ت˘˘ضشا هذ˘˘ه ةر˘˘كف˘˘لا
فلخ امم ، تÓئاعلا نم ريثكلا
را˘ب˘كو لا˘ف˘طأ’ا ن˘ي˘ب ا˘طÓ˘ت˘˘خا
عون كانه ناك نإاو ىتح،نضسلا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا د˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
دهضشت ل˘با˘ق˘م˘لا ي˘ف.ظو˘ح˘ل˘م˘لا
ةيدلبب ةضصاخ ةيلبجلا قطانملا
، يبياطضشو ةيلحاضسلا يديارضس
ءارج ،ةريب˘ك ة˘ي˘كر˘حو ا˘ضشا˘ع˘ت˘نا
ىلع بابضشلاو تÓ˘ئا˘ع˘لا لا˘ب˘قإا

ة˘ي˘با˘غ˘لا تاءا˘ضضف˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
لو˘ج˘ت˘م˘لا نأا ثي˘ح.ئ˘طاو˘ضشلاو
اددع دهاضشي ، قيرطلا لوط ىلع
،ةنوكرملا تارايضسلا نم اربتعم
ل˘ضضف تا˘ي’و˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ن˘˘م
و رحبلا ميضسنب ع˘ت˘م˘ت˘لا ا˘ه˘با˘كر
ءا˘ضضق و ،ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا رار˘˘ضضخا
و ثي˘ح ،ن˘مز˘لا ن˘م تا˘ع˘˘يو˘˘ضس
ة˘ق˘ط˘ن˘م ى˘لإا لو˘ضصو˘لا در˘ج˘م˘ب
أاد˘ب˘ت ،ي˘˘ب˘˘يا˘˘ط˘˘ضش وأا يد˘˘يار˘˘ضس
ري˘ي˘غ˘ت ي˘ف تارا˘ي˘ضسلا تار˘ضشع

داو ئ˘˘طا˘˘ضش ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو˘˘˘لا
ن˘˘يأا ، تضساو˘˘ي˘˘ب˘˘ل وأا تار˘˘ق˘˘ب˘˘لا
ة˘˘حو˘˘ل ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘لا ف˘˘ضشكي

لاب˘ج ا˘هو˘ل˘ع˘ت ة˘بÓ˘خ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
ة˘كر˘ح˘لا هذ˘ه ي˘˘تأا˘˘تو،ة˘˘ق˘˘ها˘˘ضش
امدعب  ئطاوضشلا ىلع لابقإ’او
دويق فيفخت تاطلضسلا تررق
يف يلزن˘م˘لا ر˘ج˘ح˘لاو ة˘كر˘ح˘لا
.ةريخأ’ا ةنوآ’ا

ةيوضوفلا قاوسفا
ةبصخ ةئيب ىلإ لوحتت

انوروكلا راشتنق
ةيوضضوفلا قاو˘ضسأ’ا تلو˘ح˘ت

تا˘يد˘ل˘ب بل˘غأا ر˘ب˘ع ةر˘ضشت˘ن˘م˘لا
ة˘ب˘˘ضصخ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ى˘˘لإا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

،ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘˘ي˘˘˘ف را˘˘˘ضشت˘˘˘نإ’
ي˘ت˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا

هذ˘ه ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئ’و˘˘لاو
روهظلل تداع يتلا ،تاءاضضفلا
امك ،تايدل˘ب˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف
و، تايرطفلاك رضشتنت تحبضصأا
قاو˘ضسأ’ا ةدو˘ع با˘ب˘ضسأا ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ةديدج ىرخأا ةأاضشن وأا ةيزاوملا

نم ديدعلا نّكمت مدعب ةطبترم
ى˘ل˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا ن˘˘م با˘˘ب˘˘ضشلا

طاضشن˘لا اذ˘ه ة˘لواز˘م˘ل تÓ˘ح˘م
يغلت ةمظ˘ن˘م ة˘ف˘ضصب يرا˘ج˘ت˘لا

اهيلع لبقي يتلا قاوضسأ’ا هذه
نم مغرلاب ،ةر˘ث˘كب نو˘ن˘طاو˘م˘لا

نأا ن˘كم˘ي ي˘ت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘˘لا ل˘˘ك
نيكله˘ت˘ضسم˘ك م˘ه˘ت˘ح˘ضص دّد˘ه˘ت
ريغ ةقيرطب سضرعت يتلا علضسلل
ةبان˘ع ا˘ت˘يد˘ل˘ب فر˘ع˘ت .ة˘ب˘ضسا˘ن˘م
ةراجتلل ابيهر اراضشتنا ،ينوبلاو
تلو˘˘ح˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘يو˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘لا
ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘حا˘˘˘ضسلا
ريغ ،نينطاوملل ةريبك تاعمجت
سسور˘ي˘ف ءا˘بو ي˘ضشف˘ت˘ب ن˘˘ي˘˘ه˘˘بآا

نأا ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ا˘˘نورو˘˘ك
ترد˘ضصأا ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

ع˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ب تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع

’ نييبانعلا نأا ريغ،تاع˘م˘ج˘ت˘لا
ةحئاجل ةري˘ب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ا˘نو˘ط˘ع˘ي
د˘ضصح ي˘ت˘لا ا˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف
هيلع انفقو ام وهو.حاورأ’ا ف’آا
ط˘ضسو،ل˘ي˘ل˘˘لا قو˘˘ضس ن˘˘م ل˘˘كب
نارود رو˘˘ح˘˘م ما˘˘مأا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘˘لا
يح ،اط˘ي˘ب˘مو˘ق ير’،با˘ط˘ح˘لا

طاقنلا هذه نأا ثيح ،زور ير’
ةدو˘عو ار˘ي˘ب˘ك ارا˘ضشت˘نا د˘˘ه˘˘ضشت
طضسو نييوضضوفلا راجتلل ةيوق
تقو يف،ن˘مأ’ا ح˘لا˘ضصم با˘ي˘غ
ديدع ليجضست ةي’ولا هيف دهضشت
سسوري˘ف˘ب تا˘با˘ضصإÓ˘ل ت’ا˘ح˘لا

وه كلذ نم رمأ’او،91 ديفوك
ةعا˘ب˘لا ا˘ه˘كر˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘ما˘م˘ق˘لا
يذلا رمأ’ا مهفلخ نويوضضوفلا

طضسو ءايتضس’ا نم ةلاح فلخ
ثي˘ح، ءا˘˘ي˘˘حأ’ا هذ˘˘ه ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م
راضشتنا يف ريبك لكضشب تمهاضس
مهلع˘ج ا˘م،ةرا˘ضضلا تا˘ناو˘ي˘ح˘لا
ل˘خد˘ت˘˘لا ةرور˘˘ضضب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
داجيإاو ةيضصولا تاهجلل لجاعلا

عضضولا اذه ببضستي نأا لبق لح
رامع يديضس ةيدلب. ةثراك يف
ةر˘ط˘˘ي˘˘ضس د˘˘ه˘˘ضشت ىر˘˘خأ’ا ي˘˘ه
بلغأا ىلع نييوضضوف˘لا ة˘عا˘ب˘لا
ي˘ف اذ˘ه،عراو˘ضشلا و تا˘قر˘˘ط˘˘لا

ة˘ثÓ˘ث ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘ب د˘جاو˘ت˘ي  تقو
اهيل˘ع تفر˘ضص ة˘ي˘ب˘ع˘ضش قاو˘ضسأا
با˘ب˘ضشلا ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي و ر˘˘ي˘˘يÓ˘˘م˘˘لا
ريغ تاونضس ذنم مهل اهميلضست
ىلع اربح تلظ دوعولا عيمج نأا
عراوضش تلوحت تقو يف قرولا
ةيو˘ضضو˘ف قاو˘ضسأا ى˘لإا ة˘يد˘ل˘ب˘لا

ا˘م و˘هو، سسي˘ن˘ي˘مر˘ت˘لا˘ب ة˘ضصا˘˘خ
ةي’ولا و ةقطنملا ةروضص هوضش
لبا˘ق˘ت ا˘ه˘نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ل˘كك
ي˘ت˘لا را˘˘ت˘˘خ˘˘م ي˘˘جا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج
فلتخم نم ة˘ب˘ل˘ط˘لا بط˘ق˘ت˘ضست
امك ، ىرخأ’ا نادلبلاو تاي’ولا
رثكأ’ا نييماظنلا راج˘ت˘لا ى˘ق˘ب˘ي
هذ˘ه رو˘ه˘ظ ةدو˘˘ع ن˘˘م ارر˘˘ضضت

طاقنلا نم ديدعلا يف قاوضسأ’ا
رمأ’ا،اهريهطت مت نأاو قبضس يتلا
تاطلضسلا ل˘خد˘ت بل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا
هذ˘ه˘ل ل˘ح دا˘˘ج˘˘يإاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
 .لجاعلا بيرقلا يف ةيعضضولا

مدق ةرك تايرابم
نم اريبك اددع بطقتست

بعقملاب ريهامجلا
ةيراوجلا

انوروك سسوريف راضشتنا مغر
نأا ’إا ةي’ولا يف ريبك لكضشب
عاو ر˘ي˘غ با˘ب˘ضشلا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا
ي˘ف ة˘ضصا˘خ ع˘ضضو˘لا ةرو˘ط˘˘خ˘˘ب
دهضشت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلا  ءا˘ي˘حأ’ا

ر˘ج˘˘ح˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ل قر˘˘خ ت’ا˘˘ح
تاطلضسلا هتضضرف يذلا يئزجلا
ةحفاكمل ريبادتلا راطإا يف ايلعلا

نومظني اوتاب ثيح،91 ديفوك
بعÓملاب مدق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘ب˘م
نم ريبك لابقإا طضسو ةيراوجلا

اهتدها˘ضشم˘ل ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا فر˘ط
يعامتج’ا دعابتلل مارتحا نود
ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ب ة’ا˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘˘لا نود و
تÓ˘˘م˘˘˘ح م˘˘˘غر اذ˘˘˘ه.ع˘˘˘ضضو˘˘˘لا
فرط نم سسيضسحتلاو ةيعوتلا

ةيندملا ةيامحلاو نمأ’ا حلاضصم
مازتل’ا ةرور˘ضضب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘لاو
ةياقولا تاءارجإاو تاهي˘جو˘ت˘لا˘ب
لÓخ نم انوروك سسوريف نم
كر˘ت ع˘م تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا يدا˘˘ف˘˘ت
سصاخ˘ضشأ’ا ن˘ي˘ب نا˘مأ’ا ة˘فا˘ضسم
لك نكل ىودع˘لا ل˘ق˘ن بن˘ج˘ت˘ل
جاردأا تب˘˘هذ تÓ˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
سضع˘˘˘˘ب فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م حا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا
يذ˘لا با˘ب˘ضشلا و ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا
م˘هد˘ج˘ت ثي˘ح، ي˘عو˘لا ه˘ضصق˘ن˘ي
مدقلا ةرك تايرابم يف نوكتحي
رمأ’ا و بقاوعلاب ة’ابملا نود
ن˘م ر˘ي˘ب˘كلا دد˘ع˘لا و˘ه كلذ ن˘م
هبطقتضست تتاب يتلا ر˘ي˘ها˘م˘ج˘لا

لكضشملا سسفن، تايرابملا هذه
ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÓ˘ح˘م˘لا ي˘ف

نيريبك اظاظتكاو امحازت فرعت
يتلا انوروكلا ةحئاج نيضسانتم
ن˘˘م تا˘˘ئ˘˘م˘˘لا كÓ˘˘˘ه ى˘˘˘لإا تدا
ق˘طا˘ن˘لا ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو دار˘˘فأ’ا
ةعباتمو دضصر ةنج˘ل˘ل ي˘م˘ضسر˘لا
يف هنأا˘ب هو˘ن˘ي ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
وهام ىلع عضضولا لظ ام لاح
تاءار˘جإا مار˘ت˘حا مد˘˘عو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ىلإا ءوجللا متي دق هنإاف ةياقولا
ي˘ح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘˘لا سضر˘˘ف ةدا˘˘عإا

لبق اذ˘ه،تا˘ي’و˘لا سضع˘ب ى˘ل˘ع
ن˘ع ه˘جور˘خو ع˘ضضو˘˘لا م˘˘قا˘˘ف˘˘ت
تاب قايضسلا تاذ يف، ةرطيضسلا

ةرورضض يبانعلا نطاوملا ىلع
ي˘ل˘ح˘ت˘لاو تاءار˘جإ’ا˘ب ماز˘ت˘ل’ا
ىقبت ةياقولا نأا ةضصاخ يعولاب

 .جÓعلا نم ريخ
رؤب زئانجلاو سارعفا
عفادتلا و سوريفلل

قو ثدح ديربلا بتاكمب
جرح

ةباثمب سسارعأ’ا تÓفح تتاب
ي˘فو ،سسور˘ي˘ف˘لا ي˘ضشف˘ت˘ل ةرؤو˘ب
تاءار˘˘˘جإ’ا ق˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت را˘˘˘˘طإا
انوروك سسوريف نم ةيزارتح’ا

تاعمجتلا عنم تاطلضسلا تقبط
نأا ’إا،سسارعأ’ا تÓفح قيلعتو
هذ˘ه˘ل او˘ل˘ث˘ت˘˘م˘˘ي م˘˘ل ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
م˘ه˘ضسار˘عأا او˘ما˘˘قأاو ن˘˘ي˘˘ناو˘˘ق˘˘لا
نورخآا ماق امنيب ،يعيبط لكضشب
مدعك تÓيدعتلا سضعب ءارجإاب
ددع سصيلقتو نضسلا رابك ةوعد
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ي˘˘برا˘˘ضض،فو˘˘ي˘˘˘ضضلا
سسفن طئاحلا سضرع تاميلعتلا
مغر ثيح زئانجلل ةبضسنلاب رمأ’ا
˘مد˘ع ةرور˘ضض ى˘ل˘ع د˘˘يد˘˘ضشت˘˘لا

م˘ل كلذ نأا ’إا ز˘ئا˘ن˘ج˘لا رو˘˘ظ˘˘ح
اهروضضح نم نينطاوملا عنمي
ة˘˘ل˘˘ب ن˘˘ي˘˘ط˘˘لا داز فر˘˘ضصت ي˘˘˘ف
سسور˘ي˘ف˘لا را˘ضشت˘نا ي˘ف م˘ها˘˘ضسو
ديربلا زكارمب ريباوطلا امأا. رثكأا

ة˘ن˘يد˘م تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م ر˘ب˘˘ع

ثي˘ح جر˘ح ’و ثد˘ح˘ف ة˘با˘˘ن˘˘ع
ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م د˘˘ير˘˘ب ز˘˘˘كر˘˘˘م فر˘˘˘ع
،يز˘كر˘م˘لا د˘ير˘˘ب˘˘لاو،ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘لا
اظاظتكا ،راجحلا و رامع يديضس
˘˘ماود˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘˘ت˘˘˘ح
تارضشعلا فطضصا نيأا ،يمضسرلا

ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘م ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘˘لا ن˘˘م
و م˘ه˘˘ب˘˘تاور بح˘˘ضسل ،تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

لعجام، نيدعاق˘ت˘م˘لا تا˘ضشا˘ع˘م
اددجم دوعت نينطاوملا ريباوط
يف ديربلا زكارم مامأا لكضشتتل
يرئازجلا نطاوملا داتعا دهاضشم
ى˘ل˘ع ة˘ضصا˘خ ي˘با˘ن˘ع˘لاو ة˘˘ما˘˘ع
د˘قو ،ر˘ه˘ضش ل˘ك ة˘يا˘ه˘ن ا˘ه˘ت˘يؤور
مدعو ةليوطلا ريباوطلا تببضست
ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب مار˘˘˘ت˘˘˘حا

ر˘ي˘باد˘ت˘لاو ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإ’
را˘ضشت˘نا ر˘ط˘خ ن˘م ة˘˘يزار˘˘ت˘˘ح’ا

ريب˘ك ط˘غ˘ضض ي˘ف،91 دي˘فو˘ك
ةيريدم تاءادن مغر اذه، لامعلل
ة˘با˘ن˘˘ع-ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘ير˘˘ب ةد˘˘حو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا مار˘˘ت˘˘حا ةرور˘˘ضضب
اذ˘ه ي˘فو، ر˘ي˘باد˘ت˘لا˘ب ماز˘ت˘˘ل’او
دق هنأا انرداضصم تدكأا قايضسلا
ى˘ت˘ح تاءار˘جإ’ا ل˘ك ذا˘خ˘تا م˘˘ت
ة˘ف˘ضصب د˘ير˘ب˘˘لا بتا˘˘كم ر˘˘ي˘˘ضست

ةلويضسلا ريفوت لÓخ نم ةيداع
،ةمئاد ةفضصب بتاكملاب ةيلاملا

د˘ير˘ب˘لا بتا˘˘كم بل˘˘غأا نأا ر˘˘ي˘˘غ
ةي’ولا ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ة˘ع˘قاو˘لا
ريباوطو اريبك اظاظتكا تدهضش

نينطاوملا قباضسي ثي˘ح،ة˘ل˘يو˘ط
جار˘خ˘ت˘˘ضس’ ة˘˘عا˘˘ضسلا برا˘˘ق˘˘ع
ءانتقا ةيغب ،مهبتاورو مهتاضشاعم
د˘ي˘ع˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسمو تا˘ي˘جا˘˘ح
قر˘˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع كضشوأا يذ˘˘˘˘˘˘لا
رخآا هتلجضس ام بضسح اذه،انباوبأا
بتاكم سضعب تلاج يتلا ةعاضس
بضصو انمازت سسمأا لوأا ديربلا

ن˘يأا، ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لا تا˘˘ضشا˘˘ع˘˘م
ظا˘˘ظ˘˘ت˘˘ك’ا د˘˘ها˘˘ضشم ترر˘˘كت
فرعي مل يذلا ريبكلا لابقإ’او
ع˘ي˘م˘ج م˘غر ا˘جار˘ف˘نا وأا Ó˘ح ه˘ل
.ةذختملا تاءارجإ’ا

اصخش426 فيقوت

تارارق ةفلاخم ببسب

91 ديفوك ةحفاكم
ةي’و نمأا حلاضصم اهتهج نم

426 ف˘ي˘قو˘ت˘ب تما˘ق ة˘با˘ن˘˘ع

و ةبكرم89 عضضوو ،اضصخضش

لÓخ،رضشحملاب ةيران ةجارد55

52 ىلإا91 نم ةدتمملا ةرتفلا
ةف˘لا˘خ˘م˘ل اذ˘هو ،يرا˘ج˘لا ناو˘ج
ةيزارتح’ا ري˘باد˘ت˘لاو تارار˘ق˘لا
سسوريف ءابو ةهباجمل ةذختملا

ة˘˘فا˘˘ك ذا˘˘˘خ˘˘˘تإا ع˘˘˘م ، ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا

تاذ بضسحو.ن˘ي˘ف˘لا˘خ˘˘م˘˘لا ق˘˘ح
ل˘ي˘ج˘˘ضست م˘˘ت ه˘˘نإا˘˘ف ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا
دد˘ع ي˘ف سسو˘ضسح˘م سضا˘ف˘˘خ˘˘نا
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م˘لا˘ب ،ن˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘خ˘˘م˘˘لا
و˘عد˘ت ا˘م˘ك.طرا˘ف˘˘لا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا
مازتل’ا  ةرورضض ىلإا نينطاوملا
ةيزارتح’ا ريبادتلاو تاءارجإ’اب
تاط˘ل˘ضسلا فر˘ط ن˘م ةذ˘خ˘ت˘م˘لا
م˘ه˘ت˘ح˘ضص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘˘ف˘˘ح اذ˘˘هو،

نم د˘ح˘لا و م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع ة˘ح˘ضصو
.انوروك سسوريف يضشفت

يرئازجلا قرششلا ةديرج
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 ة’ابمللاو يعولا بايغ لظ يف

«ةكيششو» ةثراكو ةبانع ىلع فحزت انوروك
عجار اذهو اررشضت رثكأ’ا تاي’ولا01 نيب نم اهلعج ام.ةباشصإا042 ةدكؤوملا تاباشصإ’ا ت’اح تزواجت ثيح انوروك سسوريفب تاباشصإ’ا ددع يف اعافترا ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف ةبانع ةي’و دهششت
دعابتلا مارتحا مدعو تاعمجتلا، ةيراوجلا بعلملاب مدقلا ةرك تايرابم ميظنت، ةيوشضوفلا قاوشسألل ريبكلا راششتن’ا، ةيزارتح’ا تاءارجإ’ا و تاميلعتلا مارتحا مدع اهنيب نم بابشسا ةدعل

 .يعامتج’ا
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ةيوضستو ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘ل˘ل
ةلثمتم˘لاو ما˘ع ذ˘ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘ضصح˘˘لا مد˘˘˘ع ي˘˘˘ف
روجأ’ا و ةيلاملا مهتاقحتضسم
م˘ه˘ما˘ي˘ق لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘لا˘ع˘˘لا
ةي’ولا مامأا ةيجاجتحا ةفقوب
ةيرز˘م˘لا فور˘ظ˘لا˘ب ن˘يدد˘ن˘م
ةبلاطمللو ا˘ه˘نو˘ضشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا
نيب نمو ةيلا˘م˘لا م˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب
ي˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘يأا تارا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ضشلا
انقح نيأا ةيناثلا ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا
ي˘ف م˘لا˘ع˘لا اذ˘ك و عور˘ضشم˘لا

ماع طيضسب˘لا ل˘ما˘ع˘لاو ر˘ج˘ح

مت كلذ رثإا ىلعو رجأا نودب
ن˘˘ع ن˘˘ي˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘ضسا
فر˘˘ط ن˘˘م ن˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا
م˘˘تو ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘ضسلا
م˘ه˘ت’ا˘غ˘ضشنا ى˘لإا عا˘م˘ت˘ضس’ا

ن˘م بلا˘ط˘م˘لا ة˘ح˘˘ئ’ ع˘˘فرو
اههجو يتلا ىوكضشلا لÓخ
ةخضسنو يلاولا ىلإا نوينعملا
ريزولاو ةيلخادلا يريزو ىلإا
ة˘˘˘يد˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئرو لوأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘عا˘ضس ر˘خآا تل˘ضصح˘تو
اهدافمو ىوكضشلا نم ةخضسن
يدلبلا ناويد˘لا ي˘ف˘ظو˘م نأا˘ب
ا˘مد˘ع˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ضضا˘ير˘ل˘˘ل

دا˘ج˘يإا مد˘عو ل˘ب˘ضسلا تقا˘ضض

مكنم بلاطن ةيغاضصلا ناذأ’ا
ذنم ثيح ان˘فا˘ضصنإا˘ب ل˘خد˘ت˘لا

اذه ىلإا9102ناوج رهضشو
م˘ه˘ب˘تاور او˘ق˘ل˘ت˘˘ي م˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا
ل˘˘كب او˘˘لوا˘˘ح و ة˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘ضشلا
ةلفقم باوبأ’ا نكلو قرطلا
بضسح˘˘˘بو م˘˘˘ه˘˘˘هو˘˘˘˘جو ي˘˘˘˘ف
م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت مد˘ع نإا˘ف ىو˘˘كضشلا

ة˘مو˘˘ضصخ بب˘˘ضسب م˘˘ه˘˘ب˘˘تاور
ريد˘مو ة˘فا˘ق˘ث˘لا بئا˘ن ن˘ي˘با˘م
ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ناو˘˘يد
لا˘م˘ع˘لا ن˘م م˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضضلاو
.ءاطضسبلا

سضعبلا درط مت مهنأا امكو
ة˘ي˘ف˘ي˘ضسع˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م

تقر˘ط˘ت ة˘عا˘ضس ر˘˘خآا تنا˘˘كو
دعب نكلو اهتقو يف ةيضضقلل

مهبتاور ىلع لوضصحلا مدع
ماع ذنم ةيلاملا مهتاقحتضسمو
ةبلاط˘م˘ل˘ل جا˘ج˘ت˘حÓ˘ل اودا˘ع
دعب نكلو مهتيعضضو ةيوضستب
مت مهت’اغضشنا ىلإا عامتضس’ا
ةيدلبلا سسي˘ئر ى˘لإا م˘ه˘لا˘ضسرإا

م˘ه˘ل˘كا˘ضشم˘ل لو˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإ’
متيمل نآ’ا دح ىلإاو ةقلاعلا
دكأا ا˘م˘ي˘ف اذ˘هو م˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘ضسا
ن˘ير˘ضصم م˘ه˘نأا˘ب نو˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا

ةيجاجتح’ا مهتكرح ةلضصاوم
و مهتيعضضو ةيوضست ةياغ ىلإا

.مهبلاطم ةيبلت
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تا˘˘ما˘˘قإا ةّد˘˘ع ط˘˘ّب˘˘خ˘˘ت˘˘˘ت
ى˘ل˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ي˘ف ة˘با˘ن˘ع ة˘˘ي’و ىو˘˘ت˘˘ضسم
ىلع سصئاق˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘ضسل˘ضس
فÓغ سصيضصخت نم مغرلا

لجأا نم رييÓملاب رّدق يلام
.اهتئيهت ةداعإاو اهميمرت

بهذ يذلا عورضشملا وهو
ر˘˘˘˘˘لا جاردأا

ّ
ّل˘˘˘˘ظ ي˘˘˘˘ف حا˘˘˘˘˘ي

ةلوؤوضسملا تاهجلا ليجضست
هذ˘˘ه ة˘˘ب˘˘قار˘˘م˘˘ب ة˘˘ف˘˘ّل˘˘كم˘˘لا
ةلمجلا˘ب سصئا˘ق˘ن تآا˘ضشن˘م˘لا

تا˘˘˘ما˘˘˘قإا ةّد˘˘˘ع˘˘˘˘ب تف˘˘˘˘ضصع
ن˘ع ا˘ه˘˘ت˘˘جر˘˘خأاو ة˘˘ّي˘˘ع˘˘ما˘˘ج
ةجيت˘ن ة˘ح˘ي˘ح˘ضصلا ا˘ه˘تّ̆كضس
تتاب يتلا ة˘ي˘ثرا˘كلا ة˘لا˘ح˘لا
رج اهدهضشت

ّ
نم ةعومجم ءا

ةضسرام˘م˘لا ة˘ئ˘ي˘ضسلا لا˘ع˘فأ’ا
،فار˘˘طأ’ا سضع˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
د˘ق˘ف ل˘ضص˘ّت˘˘م قا˘˘ي˘˘ضس ي˘˘فو
«ةعاضس رخآا» رداضصم تفضشك
تلآا يتلا بابضسأ’ا زربأا نع
تلازأاو عاضضوأ’ا يّندت ىلإا
ل˘˘˘ماو˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع را˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسلا
رو˘˘هد˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘˘ي˘˘˘ضضف˘˘˘م˘˘˘لا

،ةيعماجلا تاماقإ’ا ةّيعضضو

«ة˘عا˘ضس ر˘˘خآا» تد˘˘ضصر ن˘˘يأا
قّلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ن˘ي˘ضشم ’ا˘ع˘فأا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا مد˘˘ع˘˘ب
ى˘ل˘ع ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘ضسو˘˘لا

اميف ،تآاضشنملا كلت ىوتضسم
ةرو˘كذ˘م˘لا تا˘ه˘ج˘لا تد˘ّكأا
اهليجضست د˘ن˘ع ر˘مأ’ا ا˘ف˘لا˘ضس
ةّدع لخاد ةلم˘ج˘لا˘ب سصئا˘ق˘ن
ةنئاكلا اه˘ن˘م ر˘كذ˘ن تا˘ما˘قإا
يد˘ي˘ضسو رو˘ضشا˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضسب

ينوبلا ىلإا ةفاضضإ’اب راّمع
مارتحا مدع ثيح نم كلذو
ةرورضضب ةديفملا تايضصوتلا
فر˘غ˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘لا

ىلع ةدجاو˘ت˘م˘لا ل˘ئا˘ضسو˘لاو
تد˘ضصر ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘˘هاو˘˘ت˘˘ضسم
ر˘ّضسكت ةّ̆ي˘ضصو˘لا ح˘لا˘ضصم˘˘لا

ددع مّطحتو ذفاونلا تارضشع
باو˘بأ’ا سضبا˘ق˘م ن˘م ر˘ي˘ب˘ك
فو˘˘فر˘˘لا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘ب
ن˘˘م ا˘˘هر˘˘ي˘˘غو تا˘˘ناز˘˘خ˘˘لاو
د˘˘ه˘˘ضشت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘ضسو˘˘˘لا

ىلع ةيثراك ةلاح ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
تا˘˘قوأا رور˘˘˘م ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘ضصق
دّب˘كي تا˘ب ا˘م˘م ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘ضسا
ر˘ئا˘ضسخ ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘˘ج˘˘لا
ةلئاطلا لاومأ’ا ةجيتن ةحداف

ة˘ّي˘ل˘م˘ع˘ل ا˘ه˘ضصّ̆ضصخ˘ت ي˘ت˘لا
تآاضشنملا هتاه ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا
يف اذه يتأاي ،ّةيرود ةفضصب

ةّينعملا حلاضصملا ذاختا لظ
نم ة˘مزÓ˘لا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ة˘فا˘ك
تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ضسح˘˘ت ل˘˘جأا

ةيرورضضلا مزاو˘ل˘لا ر˘ي˘فو˘تو
لماو˘ع˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج نأا ر˘ي˘غ
ى˘˘˘˘لإا لو˘˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘˘لا نود تلآا
ة˘ضصا˘خ ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا فاد˘˘هأ’ا

تاضسرامملاب ةقلعتملا اهنم
ة˘˘˘ئ˘˘ّ̆ي˘˘˘ضسلا تا˘˘˘كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ضسلاو
نم ددع لبق نم ةجهتنملا
تفضشك ام بضسح نيميقملا

ة˘ف˘ل˘كم˘لا ح˘˘لا˘˘ضصم˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع
يف تآاضشنملا هتا˘ه ة˘ب˘قار˘م˘ب

اّهنأا تحضضوأا يتلا ،اهثيدح
سسجاوه ةّدع هجاوت تراضص
ا˘˘هّد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ
ةبانعب ةيع˘ما˘ج˘لا تا˘ما˘قإÓ˘ل
حمÓم ةفاك بايغ لكضشمب
فرغلا لخاد ءاو˘ضس ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ي˘ت˘لا ها˘ي˘م˘˘لا تارود ي˘˘ف وأا
ىد˘ن˘ي ة˘لا˘ح د˘ه˘ضشت تح˘ضضأا
يف مهاضس ا˘م˘م ن˘ي˘ب˘ج˘لا ا˘ه˘ل
لخاد ةهيرك حئاور ثاعبنا
اهترمغ يتلا تاماقإ’ا ءاجرأا
يعو سصقن ببضسب خاضسوأ’ا

ن˘ي˘م˘ي˘ق˘م˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘˘ج˘˘م
ةلودلا ةن˘يز˘خ اودّ̆ب˘ك ن˘يذ˘لا

ركذلا ردجي ،ةر˘ي˘ب˘ك ر˘ئا˘ضسخ
غلابلا ةيعماجلا تاماقإ’ا نأا

ةرضشتنم ة˘ما˘قإا51 اهددع
د˘˘˘ق ة˘˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي’و ر˘˘˘ب˘˘˘˘ع

رايلم071 يلاوح تفزنتضسا

لجأا نم6102 ةنضس ميتنضس
اّمم اهميمرتو اهتئيهت ةداعإا
ةداعإا ططخم نمضض جردني
ا˘ه˘م˘ي˘عد˘تو ا˘ه˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
ةيرورضضلا لئا˘ضسو˘لا ى˘ت˘ضشب
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ضصي˘˘ل˘˘خ˘˘ت سضر˘˘غ˘˘˘ب
لÓخ اهتلاط يتلا لكاضشملا
ثي˘ح ،ة˘طرا˘˘ف˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ضسلا

سضرغب يلاملا فÓغلا دضصر
تايرور˘ضضلا ة˘فا˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘ت
ريفوتب اهميمر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف
نم تامز˘ل˘ت˘ضسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
ذفاونو جاجزو باوبأاو طÓب
ةئفدتلا ل˘ئا˘ضسو ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا

ءÓ˘ط˘ب سصا˘خ˘لا ن˘هد˘˘لا ع˘˘م
جراخلاو لخادلا نم لكايهلا

ةيوناثلا لاغضشأ’ا نم اهريغو
يف سضرغ˘لا˘ب ي˘ف˘ت م˘ل ي˘ت˘لا

ةديدج سصئاقن ةّدع زورب لظ
لبق نم ارّخؤوم اهليجضستّ مت
 .ةلوؤوضسملا تاهجلا

ماع ةدمل مهبتاور ىلع مهلوشصح مدع ببشسب

لخدتلاب يلاولا نوبلاطي ةصضايرلل يدلبلا ناويدلاب نولماعلا نودقاعتملا لامعلا
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ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تن˘ل˘˘عا

لامعل ةيعامتج’ا تامدخلل

ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘˘ت˘˘لا

ة˘ن˘ج˘ل˘ل د˘يد˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب

هذ˘ه ة˘با˘ت˘ك د˘ح˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئ’و˘˘لا

ةنجل˘لا م˘ل˘ت˘ضست م˘ل رو˘ط˘ضسلا

ددح˘ي يذ˘لا د˘يد˘م˘ت˘لا رر˘ق˘م

تايحÓضصلاو د˘يد˘م˘ت˘لا ةد˘م

قلعت ام ةضصاخ اهل ةحونمملا

ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا عو˘˘ضضو˘˘م˘˘˘ب

اذكو همدع نم تاحضصملا

نم ءابجنلا ميركت عوضضوم

عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بأا

ةطضشنأ’ا رئاضسو هيدعاقتمو

.ىرخأ’ا

ةيئ’ولا ةن˘ج˘ل˘لا تف˘ضشكو
لامعل ةيعامتجإ’ا تامدخلل
ن˘ع ة˘با˘ن˘ع ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘بر˘ت˘لا
ط˘˘˘باو˘˘˘ضضلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘ضسن
ح˘˘ضضو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا

يتلا فلضسلاو حنملا فلتخم
دعاقتملا وأا فظوملل نكمي
عاد˘˘يإاو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘ضسإ’ا

رقم ىوتضسم ىل˘ع ا˘ه˘تا˘ف˘ل˘م
نم ايمو˘ي ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا

ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ا˘˘حا˘˘ب˘˘ضص (ا˘˘ضس9)

 .(اضس21)
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم دد˘˘˘˘ضستو

مÓتضسإا دنع حنم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
و ةيونضسلا ةينازيملل ةنجللا

عم ةمربملا تايقافت’ا لك

ي˘˘˘بار˘˘˘ف˘˘˘لا) تا˘˘˘ح˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘لا

ببضسب ةيهتنم (ن˘ي˘م˘ضسا˘ي˘لاو

اذهلو ةنج˘ل˘لا ةد˘ه˘ع ءا˘ه˘ت˘نا

نم سضيوع˘ت˘لا بل˘ط ن˘كم˘ي

ةيلم˘ع˘لا ءار˘جإا د˘ع˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا

يأا ي˘˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘حار˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘لا

ىلع ع˘ل˘طا ف˘ل˘م˘لا)ة˘ح˘ضصم

ع˘˘م ة˘˘ق˘˘فر˘˘م˘˘لا ط˘˘باو˘˘˘ضضلا

ةافولا ت’اح لك و (نÓع’ا

ةا˘˘˘˘فو .ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لاو˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘حأا)

ةا˘فو .جوز˘˘لا ةا˘˘فو.ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا

ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م ح˘ن˘م ا˘ه˘˘ل ( ن˘˘ب’ا

طباوضضلا) ةلاح لك بضسح

ة˘˘م˘˘ي˘˘قو ف˘˘ل˘˘م˘˘لا ح˘˘˘ضضو˘˘˘ت

ة˘ح˘ن˘م ما˘ت˘يأÓ˘˘ل ،(ة˘˘ح˘˘ن˘˘م˘˘لا

ىلع عل˘طا ف˘ل˘م˘لا) ة˘يو˘ن˘ضس
امب حنملا لك و (طباوضضلا
ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف

202/9102/8102)دعاقت

هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ىو˘˘˘˘ضست (0

ي˘قا˘˘ب و(0202)ةنضسلا
طباوضضلا اهح˘ضضو˘ت ح˘ن˘م˘لا
نÓ˘عإ’ا اذ˘ه ع˘م ة˘˘ق˘˘فر˘˘م˘˘لا
عÓط’او ا˘ه˘ت˘فر˘ع˘م ن˘كم˘ي

ة˘ف˘ل˘ضسل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب وا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ف˘ل˘ضسلاو جاوز˘˘لاو ن˘˘كضسلا
عاد˘يإا ن˘كم˘ي ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘ضس’ا

.ط˘باو˘ضضلا بضسح ا˘ه˘تا˘ب˘ل˘ط
’ ةرايضسلا ةفلضسل ةبضسنلابو
عو˘ضضو˘م˘لا اذ˘ه ي˘˘ف د˘˘يد˘˘ج

.ةنجللا تايحÓضص نم وهو

 ةنشسلا ةياهن ةياغ ىلإا ةتقؤوملا اهماهمو اهتايحÓشص ديدحتل

ةيعامتجلا تامدخلا ةنجل ةدهع ديدمت رارق نورظتني ةيبرتلا عاطق لامع فلأا

ةبانع يلاو ةحايشسلا و ةفاقثلاو ةشضايرلل يدلبلا ناويدلل نوعباتلا يئزجلا تيقوتلاب نولماعلا نودقاعتملا لامعلا بلاط
.ةيلولا ىوتشسم ىلع لوألا لوؤوشسملا هتفشصب
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يرازولا دفولا ةرايز ةيششع

رامع قوزرم و سسيدلا رجح قيرط ديبعت
لك حلاضصمو ةيلحملا تاطلضسلا لبق نم قاضسو مدق ىلع تاريضضحتلا يرجت
يرازولا دفولل ةبقترملا ةرايزلل ابضسحت ةبانعو ينوبلاب رامع يديضس يتيدلب نم
قيرطلا فرعي قايضسلا اذه يفو.لبقملا ةيليوج سسماخلا لبق ةبانع ةي’و ىلإا
ديبعتو ةئيهت ةداعإا رامع يديضس ةيدلبب رامع قوزرمو سسيدلا رجح نيب طبارلا
ةبضسانم ىلإا دوعت هديبعت ةعرضس نأا مغرلاب نينطاوملا ناضسحتضسا يقل يذلا رمأ’ا
ةهجلاب تانحاضشلاو تافرجلا جيجضض ظحول ثيح ةقطنملل ةيرازولا ةرايزلا

يرازولا بكوملا هربعيضس يذلا يضسيئرلا قيرطلا ديبعت لاغضشأاب موقت يهو
متيضس نيأا رامع قوزرم ةقطنم ىلإا ةبقترملا ةرايزلا لÓخ هل قفارملا دفولاو

نم نيديفتضسملا ىلع ةيراجيإا ةيمومع ةينكضس ةدحو0021 نم رثكأا عيزوت
نلعأا »نيدلا لامج يميرب «ةبانع ةي’و يلاو ناكو .رامع يديضسب نكضسلا
فارضشإÓل ةبانع ةي’و ىلإا ماه يرازو دفو ابيرق لحيضس هنأا طرافلا سسيمخلا

يديضس ةيدلبب رامع قوزرم ةقطنمب اديفتضسم5321 ناكضسإا ةيلمع ىلع

YÉO∫ GCe«ø.رامع

نمألا دارفأا دعاشست ةبقارملا اريماكو رشصاق مهنيب
رششاعلا يرشضحلا

 نيصسبلتم ةباصصع دارفأاب ةحاطإلا
يراجت لحم ىلع وطصسلاب

فيقوت يف مرضصنملا عوبضسأ’ا ةياهن ةبانعب رضشاعلا يرضضحلا نمأ’ا دارفأا حجن
.يراجت لحم ىلع وطضسلاب سسبلت ةلاح يف مهطبضض مت نأا دعب ةباضصع دارفأا

تاريماك ةقرف ةظقي لضضفبو هنأا «ةعاضس رخآا» ـل ميلع ردضصم فضشك ثيح
يف سشوريمع ديقعلا عراضش ىوتضسم ىلع ةهوبضشم ةكرح ةظحÓم مت ةبقارملا
معطم ىلع وطضس ةيلمعب قلعتي رمأ’ا نأا اهدعب نيبتل ليللا نم ةرخأاتم ةعاضس

مت كلذ ءوضض ىلع،13 هرمع «د.سش.خ» ةيحضضلل ينانبللا زرأ’ا يف سصتخم
اذه ،ةانجلا فيقوتل ءارجإا نم مزلي ام ذاخت’ رضشاعلا يرضضحلا نمأ’ا دارفأا مÓعإا

نيأا ناكملا نيع ىلإا ةطرضشلا دارفأا هجوت ةروكذملا تامولعملا ىلع ءانبو

نم غلابلا «إا.ب«و ةنضس81 رمعلا نم غلابلا «أا.أا» هيف هبتضشملا نم لك اوطبضض

ةقرضس اياضضق يف هطروتب نمأ’ا حلاضصم ىدل فورعملاو ةنضس71 رمعلا
نيتبيقح ةئبعتب اماقو لا˘ف˘قأ’ا ر˘ضسكب ا˘ما˘ق نأا د˘ع̆ب ل˘ح˘م̆لا ل˘خاد ن˘ي˘ضسب̆ل˘ت˘م
حÓضس امهتزوحب طبضض امك ،ةيرولكلوف ةيقدنب ىلإا ةفاضضإ’اب تاقورضسملاب
دايتقا متو اهناكم ىلإا تاقورضسملا تديعأا ثيح ،ريبكلا مجحلا نم سضيبأا
تاءارجإ’ا امهقحب تذختا نيأا رضشاعلا يرضضحلا نمأ’ا رقم ىلإا امهيف هبتضشملا
نع ةضصتخملا ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا سسمأا امهميدقت لبق ةمزÓلا ةينوناقلا

…hd«ó gô.ريبكلا مجحلا نم سضيبأا حÓضس لمحو رضسكلاب ةقرضسلا ةمهت

ةرشضخوبب «تفيوشس يكوزيشس» ةرايشس قيرح مهتلا اميف

يف ةفلتخم تاباصصإل ناصضرعتي نÓهك
يبياطصشو لاحربب نيقرفتم نيثداح

بقع مضسجلا يف ةباضصإ’ رمعلا نم سسماخلا دقعلا يف لهك سسمأا لوأا سضرعت

رامع بياعلا ةقطنمب راديضسوك ءانب ةكرضش لخاد رتم4 عافترا نم هطوقضس
ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف ةيلوأ’ا تافاعضسإ’ا هل تمدق ثيح ،لاحرب ةرئادب
رخآا لهك طقضس مويلا سسفن يفو. مزÓلا جÓعلا يقلتل ةيبطلا ت’اجعتضس’ا

هتباضصإ’ ىدأا امم،يبياطضشب رتم6 يلاوح عافترا نم ةنضس05 رمعلا نم غلبي
ىلإا لقن مث ناكملا نيع يف روفلا ىلع هفاعضسإا ىعدتضسا امم، سسأارلا يف
ةيامحلا رضصانع لخدت ىرخأا ةهج نم، مزÓلا جÓعلا يقلتل ىفضشتضسملا
عون نم ةرايضس يف بضش قيرح دامخإ’ ةرضضخوب يبح سسمأا لوأا ةبانعب ةيندملا
رئاضسخ يأا نود طقف ةيدام رئاضسخ ريخأ’ا اذه فلخ ثيح ،«تفيوضس يكوزيضس»
هذه ةباتك ةياغ ىلإا ةلوهجم ثداوحلا بابضسأا ىقبتو اذه ،ظحلا نضسحل ةيرضشب

Ω/Ü.رطضس’ا

 رارششأا ةّيعمج نيوكت ةّيشضق يف ناعباتم

 تقؤوملا نجصسلا ايئاصضق نيقوبصسم عاديإا
ةمكحمب ةيئاضضقلا تاهجلا مامأا رارضشأا ةباضصع دارفأا سسمأا لوأا ةحيبضص لثم
ىلإا تبضسن يتلا مهتلا زربأا نمو ةقرضسلا ةمهتب مهتعباتم تّمت نأا دعب ةبانع
نيوكت يه ةينمأ’ا رضصانعلا لبق نم ارخؤوم امهفيقوت مت ناذللا امهيف هبتضشملا

تفدهتضسا فطخلاب ةقرضسلا ةحنج باكتر’ دادعإ’ا سضرغب رارضشأا ةيعمج

ةنضس23 و82 رمعلا نم ناغلابلا امهيف هبتضشملا نأا املع ،اربتعم ايلام اغلبم
يف امهطروتب ديفت ىوكضش دورو دعب مرضصنملا عوبضسأ’ا ةياهن امهفيقوتّ مت
حلاضصم ىلإا ةعباتلا ةطرضشلا تاوق لعج امم ،ةبّانع ةنيدم طضسو ةقرضس ّةيضضق
نم نينطاوملا سصيلختل امهب نوحيطيو امهنودضصرتي عضساتلا يرضضحلا نمأ’ا
هبتضشملا فيقوت ةيلمع تمت دقف قايضسلا تاذ يفو ،هنوببضسي يذلا بعرلا
رعتلا دعب امهيف

ّ
تاذ تّنكمت تقو يف ةباضصعلا دارفأا دحأا ّةيوه ىلع ف

ةطرضشلا زكرم ىلإا امهليوحتّ متيل رخآ’ا طّروتملا ّةيوه ديدحت يف حلاضصملا

نأا ىلإا ةراضشإ’ا ردجت ،تاقورضسملا نم632 زواجتي يلام غلبم عاجرتضسا عم
تذّختا نيح يف ةهباضشم اياضضق باكترا يف ايئاضضق ناقوبضسم نّيينعملا
مامأا امهميدقت عم امهقح يف ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإ’ا ّةضصتخملا تاهجلا
ةيروهمجلا ليكوو قيقحتلا يضضاق مامأا سسمأا لوأا ةحيبضص Óثم نيأا ةمكحملا
.تّقؤوملا نجضسلا امهعاديإاب يضضقي رمأا رادضصإا لبق ةبانع ةمكحم ىدل

hd«ó S°Ñà»
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رأـــــهـــــسشإا

هنم طقا˘سست˘ي ئر˘ت˘ه˘م ف˘ق˘سس
ىر˘˘˘˘خأأ ةرا˘˘˘˘تو ةرا˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ب˘˘˘˘غ
ىلع  اسضيأأ تربجأأ تأرسشح
نأأ تبأأ با˘سشخأأ ن˘ي˘˘ب ششي˘˘ع˘˘لأ
ةيلط˘م نأرد˘ج. ا˘ه˘ي˘ل˘ع و˘ن˘ح˘ت
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بو˘˘ت˘˘كم دو˘˘سسألا˘˘˘ب

ل˘ب˘ق لو˘ق˘ع˘لأ عز˘ف˘ت تأرا˘ب˘˘ع
شضي˘˘بألأ كلذ لو˘˘ل بو˘˘ل˘˘ق˘˘لأ
نم ففخي حأرف هب تبتك يذلأ

ز˘مر˘ي شضي˘بألأ لا˘ق˘ي. ا˘ه˘˘تد˘˘ح
ا˘نأأو أذ˘ه مÓ˘˘سس يأأ . مÓ˘˘سسل˘˘ل
يد˘˘سسج لو˘˘م˘˘خ ن˘˘م ي˘˘˘نا˘˘˘عأأ
ي˘ت˘لأ را˘كفألأ نا˘ي˘ل˘غ ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن

يسسأأر ي˘ف تبرا˘سضت ا˘م˘لا˘طل
برحلأ نلع˘ت ي˘ت˘لأ جأو˘مألا˘ك
نوكي لو اه˘ي˘ل˘ع ا˘ه˘سسف˘ن ن˘م
يتلأ لامرلأ كلت لإأ ةيحسضلأ
اهنيزت

؟اهبنذ وهام ارت

هتعبتو ائيرب تنك نإأ فرعأأ ل
رفغي ل املاظ مأأ مهدحأأ ةنعل
ريسسأأ. ريسسأأ يننأأ مهملأ ، هبنذ
ي˘˘ت˘˘لأ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘لأ ءأر˘˘ح˘˘سص ي˘˘ف

ةبرسش فسشترأ نأأ نم ينتعنم
نأأ تبأأو. نانئمطلأ رحب نم
ا˘نأأ. مÓ˘سسب ا˘ها˘˘يإأ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت

كلذ نا˘˘˘˘كم˘˘˘˘لأ كلذ بحا˘˘˘˘سص
لك فيسضتسسي يذلأ ىهقملأ

د˘ج˘˘ت ل . نأز˘˘حألأ ي˘˘ف قرا˘˘غ
ز˘مر˘ت ي˘ه˘ف ءأو˘˘سضلأ يد˘˘ن˘˘ع
أردا˘ن ر˘ب˘ت˘˘ع˘˘ي  يذ˘˘لأ حر˘˘ف˘˘ل˘˘ل

ةبذك درجم وهف يل ةبسسنلاب
شضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سصت لوا˘˘˘˘ح
أولأز لو  أوثحب. نيهوتعملأ
هتد˘جو ا˘نأأ ا˘مأأ. ه˘ن˘ع نو˘ث˘ح˘ب˘ي
يتلأ ةوهقلأ ةنيكم  ايانث نيب
ا˘نأأ ه˘˘مد˘˘قأل  نز˘˘ح˘˘لأ ر˘˘سصع˘˘ت
حر˘ف˘لأ تا˘ه˘˘كن˘˘ب ن˘˘ير˘˘ئأز˘˘ل˘˘ل
لإأ اهيف ةلواط دجت ل يدنع.

ل ة˘ع˘ت˘م˘لأ نأل د˘حأو ي˘سسر˘˘ك
نأأ ديرأأ  . ةدحولأ يف لإأ نوكت
ذذلتلأ ديرأأ ةبيئك ةايحلأ لعجأأ
ل˘˘ع˘˘جأأ نأأ د˘˘يرأأ .بعا˘˘ت˘˘م˘˘لا˘˘ب
هودجو نإأ حرفلأ ششيعت شسانلأ
ى˘ل˘ع بج˘ي كلذ˘ل  . ة˘سسا˘ع˘ت˘˘ب
نأأ لبق ينم شصلختلأ ملاعلأ
دوسسألأ ىهقملأ ىلإأ هلوحأأ

لكسش يف تمظن ةعيفر طويخ .ةيمهو دويقب هتلبك يتلا ةيفخلا ةوقلا لول لوخدلا أيجار
. ةنيزح بكأنع أهيلع عبرتت ةبيئك ءأسسفيسسف

ندبلا ءادنو حورلا توشص نيب ناشسنإلا
تأطحم نم ريثكلا نأا دجيسس ممألا و تارأسضحلا خيرأت تعبتت يتلا بتكلا لمأأتي نم

هعمو ،نادبألا تأعارسص نأيغطب قلعتم مملا نارمع رأيهناو تارأسضحلا ذه طوقسس

ة˘يدأ˘م˘لا ي˘نأ˘ع˘م˘لا ل˘ق˘ن˘ل وأا ،هأ˘ه˘ج˘لاو ة˘ط˘ل˘سسلاو لأ˘م˘لاو ةدأ˘م˘˘لا م˘˘ي˘˘هأ˘˘ف˘˘مو رو˘˘سص ل˘˘ك

هبأتك يف ربعمو ليمج مÓك ةيزوجلا ميقلا نبا مÓسسلا خيسشلو .ةدأعسسلل ةيبارتلاو

و ،ضضرألا نم مدأا نبا ندب قلخ«هنم أارقن و ،ندبلاو حورلا لسصف نمسض ،دئاوفلا

،ةمدخلا يف همأقأاو هرهسسأاو هندب عأجأا اذأف ،أمهنيب نرقو ،ءأمسسلا توكلم نم هحور

ىلا تقأ˘ت˘سشاو ،ه˘ن˘م تق˘ل˘خ يذ˘لا ع˘سضو˘م˘لا ىلا تقأ˘ت˘ف ،ة˘حارو ة˘ف˘خ ه˘˘حور تد˘˘جو

ىلا ندبلا دلخأا ،هتحارو هتمدخب لغتسشاو همون و همعنو هعبسشأا اذاو ،يولعلا أهملأع

هدعب نيب نأسسنا لك ىدل يفخلا عارسصلا اديج يعن أنهو «.هنم قلخ يذلا عسضوملا

نم توسصلا ةملك يف أمل ،حورلا توسص هأنيمسسا أم نيب وأا ،يبارتلا هدعبو يحورلا

ينأعم نم ءادنلا ةملك يف أمل، ندبلا ءادن هنأب أنلق أم نيبو ،ةقرو ضسمهو ةبوذع

ريبعتلل ةريثك تأمهأسسم يرعسشلا أنثارت يفو .بخسصلاو رهجلاو ةسسارسشلاو خارسصلا

رعسش عم تدتماو،مÓسسلا ردسص يف ضص لوسسرلا ءارعسش دنع أهدجن،رأكفلا هذه نع

نادبألا و حورلا ةيئأنث تر˘سضح أ˘م˘ك،بر˘غ˘م˘لاو قر˘سشم˘لا ي˘ف،ة˘ف و˘سصت˘م˘لا ضصو˘سصنو

ه˘م˘يد˘ق ي˘بر˘ع˘لا بدألا تار˘ت˘ف ل˘ك ي˘فو ،ي˘سسأ˘ب˘ع˘لا م˘ث يو˘˘مألا د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ءار˘˘ع˘˘سش د˘˘ن˘˘ع

أهتلوأحمو حورلا قاوسشا ريوسصت ينأعم هيف تبأغ أنمز دجن ل رأسصتخأبو،هثيدحو

ل˘م˘ك˘ت˘سسي نا نأ˘سسنÓ˘ل حور˘لا د˘ير˘ت أ˘ن˘هو .ند˘ب˘لا تاوز˘ن ع˘م أ˘ه˘كار˘ع ي˘˘ف رأ˘˘سصت˘˘نÓ˘˘ل

لأع˘فأأ˘ب،ة˘ك˘ئÓ˘م˘لا و˘ح˘ن ه˘ب ي˘ق˘تر˘تو ،ة˘ي˘نأ˘سسنأ˘يا ه˘ل ق˘ق˘ح˘ت ن˘م ي˘ه أ˘ه˘نل ،أ˘ه˘ل˘ئأ˘سضف

،د˘ق˘ح˘لاو رور˘غ˘لاو د˘سسح˘لا ة˘ب˘ل˘غو ع˘جار˘ت˘لا ن˘م أ˘ن˘ه فو˘خ˘لا ع˘م ،ةدد˘ع˘ت˘م ة˘يد˘˘ب˘˘ع˘˘ت

لوخدو ءأيرلا أهنمو،ةعونتم ةثيبخ قرطب رارقلا ىلع ةرطيسسلل ندبلا تلوأحمو

لوح،أنوروك نمز نأ˘سضمر ي˘ف، لد˘ج˘لا مأ˘ق˘م˘لا اذ˘ه ي˘ف ر˘كذ˘ت˘نو .نأ˘ط˘ي˘سشلا ضسوأ˘سسو

ربع ريوسصتلاو لقنلل ديؤوم نيب،تأيعمجلاو دارفÓل،ةيريخلا تأعربتلاو تأقدسصلا

اروسص مدقت أهرأبتعأب ،ةسسرأمملا هذهل ضضفارو،مÓعلا تاونقو لسصاوتلا تأسصنم

ةقدسصلا نم ديفتسسملا وا ريقفلا نم لعجتو ،ريخلا لعفب رهجلاو يهأبتلاو رخأفتلل

تأيعمجلأب فير˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘قد˘سصلا ف˘قو˘م ر˘يو˘سصت ع˘م ن˘ح˘نو.لو˘سست˘م أ˘ن˘ي˘ك˘ت˘سسم Ó˘ي˘لذ

عيمجلل لوقن يكل .تأعربتلا نم نيديفتسسملا ري وسصت نود نكل ،ةلأعفلا ةطسشنلا

مهندب زأف نم) نوبهأنلا نولأتحملا دجوي أمكو ،بعسشلا اذه يف لازأم ريخلا نأب

لوق أنه ركذتأاو .(مهحور تزأف نم) نونسسحملاو ريخلا لأجر كأنه ،(مهحور ىلع

ر˘ي˘خ˘لا بحأ˘سص بل˘قو نذأا ي˘ف ي˘ف˘خ تو˘سص ضسم˘ه ن˘ع ،يرد˘ن˘˘ك˘˘سسلا ه˘˘ل˘˘لا ءأ˘˘ط˘˘ع ن˘˘با

كيلع ءأيرلا لخد أمبر» :همكح نم ةمكح يف ءأطع نبا لوقي ،ةقدسصلاو ةدأبعلاو

ميدقت وا ةدأبعلا ءأنثأا ضسأنلا كاري نا ىنمتت كنأا يأا «.كيلا قلخلا رظني ل ثيح نم

عارسص يف نأسسنلا ىقبي اذكهو .لوبقلاو رجألا عيسضتو ءأيرلا يف عقتف ،ةقدسصلا

لك ةيمويلا لغأسشملا هيف رسصأحت، بعسص نمز قأيسس يف ،ندبلاو حورلا نيب،لسصاوتم

بحأسص يسسنتو ،جأتحملا ريقفلا هرأج لأملا بحأسص ينغلا يسسنتف ،عمتجملا دارفا

مه نيذلا هرأقاو هلها رسسي يف وه نم ىسسنيو ،ضضرملا ضشارف ىلع دقري نم ةحسصلا

ينأعم ىعوو،هللا ىلا قيرطلا فرع نم لا أيندلا تارأبتخا يف جني لو .رسسع يف

بركلا جيرفتو قزرلا لوح ةسصأخب،ةيوبنلا ثيدأحلا يعوب أارقو،ينأارقلا ضصنلا

دوقي فيك فرع نم لا هدنع حورلا رسصتنت لو ،مهلاو مغلا جÓعو،نينمؤوملا نع

لك نم لعج نم يا،توملا دعب أم ةمدخو هلل برقتلل ةليسسو لأملا نم لعجيو ندبلا

أهنا يسسنو أهرمعو هأيند يف قرغ نم ضسيلو،ةرخلا رأمعل ةسصرف أيندلا تأظحل

دوعن نأا أنه  أنيلعو،هتمدخ يف لأملا نوكي نأا لدب !؟ هلأم ،Óثم،مدخيف،ةينأف

ركسشي ملو رفك نأا دعب هريسصمو نيتنجلا بحأسص ةسصقو فهكلا ةروسس أارقنو نارقلل

.هللت ءأسش نا مدأق ثيدح ىلاو،؟؟يعي نمف،،ريقفلا رقتحاو معنلا
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.. دوسسألا ىهقملا

 قوقششلا محتقي ضضايبو ناكملا فلت ةملظ
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ءايتسس’ا ريثي عراسشلا يف تامامكلا يمر

ةيرئأزجلأ ندملأ نم ديدعلأ يف نينطأوملأ سضعب دمعي
يف ةيئأوسشع ةقيرطب ةلمعتسسملأ تامامكلأ يمر ىلإأ
يمرل ةسصسصخملأ تايواحلأ دوجو مغر ماعلأ قيرطلأ
تيبلأ ىلإأ ةدوعلأ دنع اهنم سصلختلأ ةيناكمإأو ةمامقلأ

تافرسصتلأ هذه لثم ريثتو ،ةيلزنملأ تÓسضفلأ يقاب عم
يسشفت يف ببسستت دق اهنأأ ةسصاخ ءايتسسلأو بجعتلأ
 .رئأزجلأ يف رثكأأ انوروك سسوريف

قئارحلا ةبراحمل ةيسسيسسحتلا تÓمحلا

ةنيطنسسقب يراجلأ عو˘ب˘سسألأ ة˘يأد˘ب ع˘م نأر˘ي˘ن˘لأ تف˘ل˘تأأ
ةرجسش062و بلسصلأ حمقلأ نم أراتكه رسشع ةسسمخ
اميف ،تايدلب ةدع ربع سسوتيلاك راجسشأأ تسسو نوتيز
ا˘هر˘طا˘˘خ˘˘م ن˘˘م سسي˘˘سسح˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ،سسمأأ لوأأ تم˘˘ظ˘˘ن
.ةنيطنسسقب

يسضاملب فقؤم ىلع ينُثت ةيسسنؤتلا ةفاحسصلا

مت ،اهل ريرقت يف ،ةيسسنوتلأ «برغملأ» ةفيحسص تنثأأ
بخانلأ هب ىلدأأ يذلأ فأرتعلأ ىلع ،تبسسلأ موي هرسشن
سصوسصخب قباسس تقو يف ،يسضاملب لامج ،ينطولأ
،ةيسسنوتلأ ةلوطبلأ يف ني˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ فأر˘ت˘حأ

،«ءأرحسصلأ يبراحم» ىلع ةدئافلاب دوعي كلذ نأأ أربتعم
نيدلأ ريخ ،«فافلأ» سسيئر عم سضقانتم فقوم يف كلذو
عنامي ل يسضاملب نإاف ،ةفيحسصلأ تأذ بسسحبو. يسشطز
اهنأل ،ةيسسنوتلأ يدأونلاب نييرئأزجلأ نيبعÓلأ قاحتلإأ

عم دجملأ ناعنسصي نيمجن فاسشتكاب هل تحمسس هبسسح
مجنلأ نأولأأ سصمقت يذلأ حاجنوب دأدغب امهو ،«رسضخلأ»
ي˘جر˘ت˘لأ ي˘ف بع˘ل يذ˘لأ ي˘ل˘يÓ˘ب ف˘سسو˘يو ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلأ
.يسضايرلأ

رامع يديسس يف تاباسصع برح بؤسشن
نيب تاباسصع برح ةريخألأ مايألأ يف تعقو
لامعتسسأ مت يتلأو بابسشلأ نم نيتعومجم
ءا˘سضي˘ب˘لأ ة˘ح˘ل˘سسألأ عأو˘نأأ ف˘ل˘ت˘˘خ˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
،«2 ي˘فوأأ» را˘م˘ع لا˘ف˘ج ي˘ح ي˘ف فو˘ي˘سسلأو
نأأ لإأ هئودهب فورعم يحلأ أذه نأأ مغرف
ج˘يور˘ت˘ب مو˘ق˘ت ن˘ي˘فر˘ح˘ن˘م˘لأ ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘˘م
ة˘˘سسو˘˘ل˘˘ه˘˘م˘˘لأ بو˘˘ب˘˘ح˘˘لأ عأو˘˘نأأ ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘م
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ي˘ف ة˘˘طرو˘˘ت˘˘مو تأرد˘˘خ˘˘م˘˘لأو
ديدعلأ عوقو يف تببسست ةهوبسشملأ اياسضقلأ

ل˘˘خد˘˘ت تعد˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘ت˘˘لأو تأرا˘˘ج˘˘سشلأ ن˘˘م
يف اقيقح˘ت تح˘ت˘ف ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ ح˘لا˘سصم˘لأ

ة˘ع˘با˘ت˘م دد˘سصب ي˘˘هو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ث˘˘ي˘˘ح
نم أوكتسشأ نأريجلأ نأأ ةسصاخ نيطروتملأ

Óيل مهيح لوحتو مئاتسشلأو تأراجسشلأ ةرثك
فلتخمب ق˘سشأر˘ت˘لأو ة˘عرا˘سصم˘ل˘ل ة˘ب˘ل˘ح ى˘لإأ
.ءاسضيبلأ ةحلسسألأو تافوذقملأ عأونأأ

اهلهأا نم دهاسش دهسشو
تا˘ما˘م˘كلأ را˘ع˘سسأأ تلأز ا˘˘م
ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘ب تا˘م˘ق˘˘ع˘˘م˘˘لأو
ي˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأ فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
ةر˘فو˘لأ م˘غر ،تا˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلأ
ثي˘ح ،جا˘ت˘نإلأ ي˘ف ةر˘ي˘˘ب˘˘كلأ
نأأ ة˘لدا˘ي˘سصلأ ةدا˘م˘ع د˘˘كؤو˘˘ت
لو ةدو˘جو˘م ة˘ي˘لوألأ ةدا˘م˘لأ
نامثألأ ءاقبل ببسس يأأ دجوي

نأأ ىلإأ ةر˘ي˘سشم ،ا˘ه˘لا˘ح ى˘ل˘ع
،هيف غلابم تاقم˘ع˘م˘لأ ر˘ع˘سس
نكمي ل تامامكلأ نأأ امك
.أرانيد04 ةميق زواجتت نأأ

ةدكيكسس يف ةيراقعلا ةيقرتلا ةسسسسؤؤم لوؤؤسسم ةيحنت
˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يد˘˘م˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘˘لأ ق˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘ي˘قر˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ريدم ماهم نايفسس ظفاح ةيراقعلأ
هلوثم ىتح ةدكيكسس يف عيراسشملأ
ليجسست دعب يبيدأاتلأ سسلجملأ مامأأ

لÓ˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ف˘قو سصئا˘˘ق˘˘ن ةد˘˘ع
،قايسسلأ أذ˘ه ي˘فو.ةر˘ي˘خألأ ه˘ترا˘يز
رأذعإأ هي˘جو˘ت˘ب نا˘ي˘ف˘سس ظ˘فا˘ح ر˘مأأ
زاجنإاب فلكملأ تاسسأردلأ بتكمل
ةن˘ج˘ل دا˘ف˘يإأ ن˘ع Ó˘سضف عور˘سشم˘لأ
ةئيهلأ نع نيلثمم نم نوكتت ةينقت
و ءانبلل ةينقتلأ ةبقأرملل ةينطولأ

أذك و ةماعلأ ةيريدملأ نع نيلثمم
ةيوه˘ج˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘لأ ن˘ع ن˘ي˘ل˘ث˘م˘م
.ةلجسسملأ بويعلأ دع و ءاسصحإل

ءاملاب ءاملا رسسفي راودم
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأأ
دبع مدقلأ ةركل ةفرتحملأ
ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن رأود˘˘˘م م˘˘˘ير˘˘˘كلأ
ن˘م ،مر˘سصن˘م˘˘لأ عو˘˘ب˘˘سسألأ
تا˘ط˘ل˘سسلأ نأأ ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةرأزو اميسسل دÓبلل ايلعلأ
حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ
ةديحولأ يه ،تايفسشتسسملأ
رأرق ذاختإأ ا˘ه˘نا˘كمإا˘ب ي˘ت˘لأ
تلو˘ط˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ نأا˘سشب

يف ديدجلأ امف ،«مدقلأ ةرك
؟رأودم اي أذه

لاقلا ليقلا



رثكأ قوسلا يف هتميق عافترا لبق ةلبقلب ةقفص مسحل ىعسي نايتيا تناس
نأاب ةيسسنرفلأ ””مأرغيليت ول”” ةديرج تفسشكو ،اسسنرف يف ةيمسسر ةفسصب يفيسصلأ وتاكريملأ قÓطنأ دعب ،ةلبقلب سسيراه يرئأزجلأ يلودلأ تامدخب ةمتهملأ ةيدنأ’أ ةمئاق تعفترأ

ىعسسيو ،مداقلأ مسسوملأ هتليكسشت ميعدتل هتامدخب أريثك متهملأ ،نايتيإأ تناسس يدان اهنيب نمو ةيسسنرف ةيدنأ ةدع فرط نم ةعباتم لحم دجوي يرئأزجلأ نأديملأ طسسوتم
نايتيأ تناسس يدان وريسسم ظح’و ،بيرقلأ لبقتسسملأ يف تÓيوحتلأ قوسس يف هرعسس عافترأ لبق ،عيرسس لكسشب ةنسس62ـلأ بحاسص عم رومأ’أ مسسح ىلأ رسضخأ’أ قيرفلأ وريسسم
وغسسÓغ عم امهم احرتقم ةيسضاملأ ةرتفلأ يف ،ةلبقلب ىقلتو ،ةفيعسضلأ ةيداملأ مهتأردقلو مهل ةبسسنلاب ةيلاثم ةقفسص هنم نÓعجت ةيلاحلأ هتميقو ةلبقلب ىوتسسم نأأ فيك

.يسسنرفلأ تسسيرب عم2202 ةياغ ىلأ دقعب اطبترم ىقبي يذلأ وهو ،يدنلتكسس’أ زرجنأر
ديلو.ف

¯ ±.hd«ó

قباسسلأ سسيئرلأ ،جابرق ظوفحم دكأأ
ةركل ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘بأر˘ل˘ل
ةر˘ك˘ف ا˘قÓ˘طإأ ع˘نا˘م˘ي ’ ه˘˘نأا˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لأ
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت’أ ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
هنم تبلط لاح يف ،ةبعلل ةيرئأزجلأ
سسي˘ئر نا˘كو ،كلذ ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
نيدلأ ريخ ،يلاحلأ يرئأزجلأ داحت’أ

ي˘˘˘˘ف ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘غر ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأأ د˘˘˘˘˘ق ،ي˘˘˘˘˘سشطز
ءا˘ه˘ت˘نأ رو˘ف ،ه˘ب˘˘سصن˘˘م ن˘˘م با˘˘ح˘˘سسن’أ

لاقو ،فيسصلأ أذه ةيبملوأ’أ هتدهع
:ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تا˘ح˘ير˘سصت ي˘˘ف جا˘˘بر˘˘ق

يمسسأ تلوأدت مÓعإ’أ لئاسسو سضعب””
،فافلأ ةسسائرل نيحسشرملأ نم دحأوك
ةسصاخ ،هنأوأ’ قباسس مÓكلأ أذه نكل
ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘ت با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأ’أ سضع˘˘˘˘ب نأأ
رسضاحلأ تقولأ يف”” :فاسضأأو ،””حسشرتلأ
ي˘ما˘سس را˘طإأ ا˘نأا˘ف ،ي˘ل˘م˘ع˘ب ط˘ب˘˘تر˘˘م ا˘˘نأأ
نم ينعنمي رمأ’أ أذهو ،ةلودلأ ىدل
تقفأو أذإأ ’إأ ،يسشطز ةفÓخل حسشرتلأ
نآ’أ ىتح”” :مت˘خو ،””ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
ن˘ك˘ل ،ة˘يدا˘ح˘ت’أ ة˘سسا˘ئر ي˘ف ر˘ك˘فأأ م˘ل

،ةدوجوم ريغ ةبغرلأ نأأ ينعي ’ أذه
،كلذ تاطلسسلأ ينم تبلط لاح يفف

.””ديكأات لكب سضفرأأ نل

يسشطز نأاب يحوت تارسشؤوملا لك»
””ةيناث ةدهعل حسشرتيسس

ق˘˘ير˘˘ف سسي˘˘ئر د˘˘كأأ ،ر˘˘خآأ قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘فو
جابرق ظوفحم قباسسلأ دأدزولب بابسش
سسي˘˘ئر تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت قد˘˘˘سصي ’ ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
ةريخ’أ يسشطز نيدلأ ريخ ””فافلأ””

حسشرت˘ل˘ل ه˘ت˘ي˘ن ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م د˘كأ ي˘ت˘لأو
،ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسأأر ىل˘ع ة˘ي˘نا˘ث ةد˘˘ه˘˘ع˘˘ل
ةيفحسص تا˘ح˘ير˘سصت ي˘ف جا˘بر˘ق لا˘قو
يسشطز نأاب يحوت تأرسشؤوملأ لك نأاب
أريسشم ،فافلل ةيناث ةسسائرل حسشرتيسس
نأابو ةديعب تلأزام تاباختن’أ نأأ ىلأ
ريغي هلعجت دق تأريغتملأ نم ريثكلأ

جا˘˘˘بر˘˘˘ق د˘˘˘ه˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ه˘˘˘˘يأأر ن˘˘˘˘م
يسشطز بئانل ةريخ’أ تاحيرسصتلاب

تأرا˘˘سشأ تل˘˘م˘˘ح ي˘˘ت˘˘لأو ،لو˘˘ه˘˘ب را˘˘م˘˘ع
ح˘˘سشر˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف ي˘˘سشطز˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن دو˘˘˘جو˘˘˘ب
ي˘˘ع˘˘سس سصو˘˘سصخ˘˘بو ،ةد˘˘يد˘˘ج ةد˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘ل
سضع˘˘ب ر˘˘ي˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ت ىلأ ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ””فا˘˘˘ف˘˘˘لأ””
ىوت˘سسم ىل˘ع تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو ن˘ي˘نأو˘ق˘لأ
ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سس’و ،ة˘˘ي˘˘لأرد˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ

لا˘ق ،ة˘يدا˘ح˘ت’أ سسي˘ئر ن˘سسب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي
د˘يد˘ح˘ت ةر˘ك˘ف سضرا˘ع˘ي ه˘˘نأا˘˘ب جا˘˘بر˘˘ق

ن˘ي˘نأو˘ق ع˘م سضرا˘ع˘ت˘ي كلذ ن’ ،ن˘سسلأ

دد˘ح˘ت ’ ي˘ت˘لأو ،ير˘ئأز˘ج˘لأ رو˘ت˘سسد˘لأ

ناك امهم ةيروهمجلأ سسيئر نسس ىتح

ح˘ت˘ف ع˘م ه˘نأا˘ب جا˘بر˘ق لا˘قو ،ا˘مد˘ق˘˘ت˘˘م

ةملكلأ كرتو رامع’أ عيمجل لاجملأ

.قودنسصلل ةريخ’أ

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

www.akhersaa-dz.com
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راـــــبخأ
ةضايرلا

 :جابرق

 فافلا ةسسائرل حسشرتلل دعتسسم””
””تاطلسسلا ةقفاوم ىلع تلسصح اذإا

ة˘يد˘نأ’أ ،مد˘ق˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئأز˘˘ج˘˘لأ دا˘˘ح˘˘ت’أ نأا˘˘م˘˘ط
م˘سسو˘م˘لأ ،ىلوأ’أ ة˘جرد˘˘ل˘˘ل دو˘˘ع˘˘سصلأ ي˘˘ف ة˘˘ح˘˘ما˘˘ط˘˘لأ
نأاسشب ،يسضايرلأ عراسشلأ يف ءابنأأ تددرتو ،لبقملأ
،ير˘ئأز˘ج˘لأ دا˘ح˘˘تÓ˘˘ل ةر˘˘ي˘˘خأ’أ تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإأ
ةفسص عفرو ،دوعسصلأو طوبهلأ تأءأرجإاب ةقلعتملأ
ردسصم لاقو ،ةيناثلأ ةجردلأ ةيدنأأ ىلع فرتحملأ

:مدقلأ ةرك˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يدا˘ح˘ت’أ ل˘خأد لو˘ئ˘سسم
ن˘˘˘ي˘˘˘نأو˘˘˘ق˘˘˘لأ ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت ىل˘˘˘ع سصر˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ””

ة˘˘سصا˘˘خ ،ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإأ لا˘˘ح ي˘˘ف ا˘˘هر˘˘ي˘˘فأذ˘˘˘ح˘˘˘ب
،””ىلعأ’أ تا˘جرد˘لأ ىلإأ دو˘ع˘سصلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لأ

أذه دوعسصلأ ةيلمع ءاغلإأ نع لاقي ام لك”” :فاسضأأو
دعب هدامتعأ مت رأرقلأ أذهف ،حيحسص ريغ مسسوملأ
لÓخ يلأرديفلأ بتكم˘لأ ل˘ب˘ق ن˘م ه˘ي˘ل˘ع تيو˘سصت˘لأ

سشي˘ع˘تو ،””نآ’أ هؤوا˘غ˘˘لإأ ن˘˘ك˘˘م˘˘ي ’و ،ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج
بقرتلأ نم ة˘لا˘ح ة˘فر˘ت˘ح˘م˘لأ ة˘ير˘ئأز˘ج˘لأ ة˘يد˘نأ’أ

اهفقوت دعب ،ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ر˘ي˘سصم ة˘فر˘ع˘م˘ل ،را˘ظ˘ت˘ن’أو
متي˘سس ي˘ت˘لأ تأءأر˘جإ’أو ،ي˘سضا˘م˘لأ سسرا˘م ر˘ه˘سش ذ˘ن˘م
تا˘ئ˘ي˘ه”” :رد˘سصم˘لأ ح˘سضوأأو ،ه˘ئا˘غ˘لإأ لا˘ح ا˘هدا˘م˘ت˘˘عأ
ن˘˘˘م ر˘˘˘سضخأ’أ ءو˘˘˘سضلأ را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘ب تلأز ا˘˘˘م دا˘˘˘ح˘˘˘ت’أ
ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ تآا˘سشن˘م˘˘لأ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

رأرق ذاختأ لبق ،ةيعامج˘لأ تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأو
.””ةسسفانملأ ريسصم نأاسشب يئاهن

ديلو.ف

دوعسصلل ةحماطلا ةيناثلا ةجردلا ةيدنأا نئمطت ””فافلا“

¯ ±.hd«ó

،يرئأزج˘لأ ر˘سسي’أ ر˘ي˘ه˘ظ˘لأ ن˘م˘سض
هدعقم اي˘م˘سسر ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘ب ي˘مأر
ا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘فر
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ي˘˘˘ف ،خا˘˘˘بدÓ˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سشنو˘˘˘م
مسسوملأ ةيبوروأ’أ لاطبأ’أ ةطبأر
سسمأأ لوأأ ىه˘˘نأأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لأ
ز˘كر˘م˘لأ ي˘ف ة˘ي˘نا˘م˘˘لأ’أ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ

43 ةلوجلأ يف زوفلأ لسضفب عبأرلأ
ا˘˘تر˘˘ي˘˘ه ف˘˘ي˘˘سضلأ ىل˘˘ع ةر˘˘˘ي˘˘˘خأ’أو

لجسسو،2-1 ة˘ج˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب ن˘˘ي˘˘لر˘˘ب

(7د) نامفوه نم لك ءاقللأ فأدهأأ

ةد˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ل (87د) و˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘يإأو
قرا˘˘ف˘˘لأ سصل˘˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،””خا˘˘˘بدÓ˘˘˘غ””
يف ةمسصاعلأ يدانل سشتي˘ف˘ي˘سسي˘ب˘يأ

ي˘˘لود˘˘لأ بع˘˘لو،09+1ةقيقدلأ

رأوطأأ عيمج (ةنسس52) يرئأزجلأ

91 ـب م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ ا˘˘ي˘˘ه˘˘ن˘˘م ،ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ

ة˘سسم˘خ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ ل˘˘ج˘˘سس ،ة˘˘كرا˘˘سشم
تأر˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ت ثÓ˘˘˘ث مد˘˘˘قو فأد˘˘˘˘هأأ

لتحأ ،زوفلأ أذه لسضفبو ،ةمسساح

ةبترملأ يرئأزجلأ بعÓلأ ءÓمز

قرافبو ةطقن56 ديسصرب ةعبأرلأ

ر˘˘يا˘˘ب ق˘˘حÓ˘˘م˘˘لأ ن˘˘ع ن˘˘˘ي˘˘˘تو˘˘˘ط˘˘˘خ

يف رأوسشملأ ىهنأأ يذلأ نزوكرفيل

36 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ب سسما˘˘خ˘˘˘لأ ف˘˘˘سصلأ

زكأرملأ باحسصأأ نأأ مولعمو ،ةطقن

ل˘˘˘ك ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘˘م ىلوأ’أ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأ’أ

نو˘˘ن˘˘م˘˘سضي ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأأ ي˘˘˘ف ،م˘˘˘سسو˘˘˘م

مسسوملأ ””غيل زنيبما˘سشت˘لأ”” ةر˘ي˘سشأا˘ت

ا˘ب˘حا˘سص كرا˘سشي ا˘م˘ي˘ف ،ي˘˘ل˘˘ي يذ˘˘لأ

يف ةسسداسسلأو ةسسماخلأ نيتبترملأ

يدا˘ن˘لأ ا˘مأأ ،غ˘ي˘ل ا˘بوروأ’أ ة˘سسفا˘ن˘˘م

بعليف عباسسلأ فسصلأ لتحي يذلأ

،ةسسفانملأ هذ˘ه˘ل ل˘هؤو˘م˘لأ ق˘ح˘ل˘م˘لأ

دو˘˘˘سسأ’أ يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘فأر˘˘˘˘ي أذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘بو

نر˘يا˘˘ب ل˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘ك سضي˘˘ب’أو

ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ق˘˘حÓ˘˘˘م˘˘˘لأو خ˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م

ىلإأ ،ثلاثلأ ،غ˘يز˘ب˘ي’و د˘نو˘م˘ترود

ةراقلأ يف ةيدنأÓل ةسسفانم ىوقأأ

ىهنأأو ،مدا˘ق˘لأ م˘سسو˘م˘لأ ة˘ي˘بوروأ’أ

نر˘˘يا˘˘ب ،””ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘سسد˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘لأ”” ل˘˘˘ط˘˘˘ب

،ةطقن28 ـب م˘سسو˘م˘لأ ،خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م

يلأوتلأ ىلع ةطقن61 و31 قرافب

دنومترود ايسسوروب هيقحÓم نع

66) غ˘˘يز˘˘ب˘˘ي’و (ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن96)

ه˘ف˘ي˘سضم نر˘يا˘˘ب ق˘˘ح˘˘سسو ،(ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن

ة˘˘لو˘˘ج˘˘لأ هذ˘˘ه ي˘˘˘ف غرو˘˘˘ب˘˘˘سسف˘˘˘لو˘˘˘ف

دنو˘م˘ترود ا˘مأأ ،ة˘ف˘ي˘ظ˘ن ة˘ي˘عا˘بر˘ب

ةلذ˘م ةرا˘سسخ˘ب م˘سسو˘م˘لأ ىه˘نأأ د˘ق˘ف

م˘يا˘ه˘ن˘فو˘ه د˘ي ىل˘ع را˘يد˘˘لأ ل˘˘خأد

هيف داع يذلأ تقولأ يف،(4-0)

ىلع دعأوقلأ جراخ زوفب غيزبي’

.(2-1) غروبسسغوأأ

نلعي ةخيش نب
ليحرلا يف هتبغر
ةدجو ةيدولوم نع

ة˘خ˘ي˘سش ن˘ب ق˘ح˘لأ د˘ب˘ع ير˘ئأز˘ج˘˘لأ برد˘˘م˘˘لأ ن˘˘ل˘˘عأأ
،ي˘بر˘غ˘م˘لأ ةد˘جو ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يد˘م˘˘لأ

مسسوملأ ةيا˘ه˘ن˘ب ق˘ير˘ف˘لأ ن˘ع ل˘ي˘حر˘لأ ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر
فيسصلأ يهتني يذلأ هدقع ديدجت مدعو يلاحلأ
نويزفلتلل حيرسصت يف ،ةخيسش نب فسشكو ،يراجلأ
ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت د˘˘ق ه˘˘نا˘˘ب سسمأأ لوأأ ءا˘˘سسم ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج˘˘˘لأ

ليحرلأ يف هتينب هربخأأو ةدجو ةيدولوم سسيئر
’ هنأاب تقولأ سسفن يف دكأأ هنكل ،مسسوملأ ةياهنب
ن˘ب د˘كأأو ،ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم˘˘لأ ي˘˘ف ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس أذا˘˘م فر˘˘ع˘˘ي
ز˘كر˘م˘لأ ق˘ح˘ت˘سسأ د˘ق ةد˘جو ة˘يدو˘لو˘م نأا˘ب ،ة˘خ˘ي˘˘سش
مل يذلأ يبرغ˘م˘لأ يرود˘لأ بي˘تر˘ت لود˘ج˘ب ثلا˘ث˘لأ

ه˘كÓ˘ت˘مأ مد˘ع م˘غر م˘سسو˘م˘لأ قÓ˘ط˘نأ ذ˘ن˘م هردا˘غ˘ي
يوا˘سضي˘ب˘لأ ءا˘جر˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ةر˘˘ي˘˘ب˘˘ك تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’
ة˘يدو˘لو˘م ل˘ت˘ح˘يو ،ة˘ج˘˘ن˘˘ط دا˘˘ح˘˘تأو دأدو˘˘لأ هرا˘˘جو
يطابرلأ حتفلأ نع ةدحأو ةطقنو ،ردسصتملأ يواسضي˘ب˘لأ دأدو˘لأ ن˘ع ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن˘ب ا˘ف˘ل˘خ˘ت˘م ة˘ط˘ق˘ن43 ديسصرب ثلا˘ث˘لأ ز˘كر˘م˘لأ ةد˘جو
.لبقملأ ةيليوج52 نم أرابتعأ يرودلأ ةقباسسم فانئتسسأ قباسس تقو يف نلعأأ دق مدقلأ ةركل يبرغملأ داحت’أ ناكو ،فيسصولأ
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عبارلا زكرملا يف ”اغيلسدنوبلا“ مسوم ىهنأ خابدقغنشنوم

لبقملا مسسوملا ةيبروألا لاطبألا ةطبار يف ةكراسشم نمسضي ينيعبسس نب

ةددحملا لاجآلا يف يقارب بعلم ميلستل طغضي يدلاخ
ةينأديم ةرايزب ،رئأزجلأ يف نيسصلأ ريفسسو ،ةمسصاعلأ يلأو ةقفر ،تبسسلأ سسمأأ لوأأ ،يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو ماق
ةريتو دقفتو ةنياعمل ةسصرف تلكسش ةرايزلأ هذه نأ ،كوبسسيافلأ ىلع هتحفسص يف هل روسشنم يف ،يدلاخ لاقو ،يقأرب بعلم عورسشمل
ريفسسلأ كأرسشأو روسضح نأ هّون امك ،طرافلأ ويام9 مويل دوعت يتلأ عورسشملل ةرايز رخآأ يف ةذختملأ تأرأرقلأ ءوسض ىلع لاغسشأ’أ مدقت
حاحل’أ عم ،اهتامأزتلاب ءافولأ ىلع زاجنإ’اب ةفلكملأ ةينيسصلأ ةكرسشلأ لمحل ايفاسضأ اعفأد ناك ،ةرايزلأ هذه يف رئأزجلاب ينيسصلأ

دبع”” بعلم ربتعيو ،بعلملأ اهنسضتحيسس ةماه ةيسضاير تاقاقحتسس’ ابسسحت ،ةيدقاعتلأ لاجآ’أ يف عورسشملأ ميلسست ةرورسض ىلع
رئأزجلأ ةنيدم قرسش بونج ملك81 دعب ىلع ةعقأولأ يقأرب ةيدلبب هؤوانب متي يسضاير بكرم نم أءزج ،هللأ همحر ””يلامرك ديمحلأ

رامسضم ىلإأ ةفاسضإأ ،تاسضايرلأ فلتخم ةسسراممل ةريغسص ةيرق ىلع يبملوأ’أ بكرملأ لمتسشيو ،ةديلبلأ ةنيدم قرسش لامسش ملك53و
فقومو بتاكم ةلسسلسس ،قدنف ،ةريغسص بيردت بعÓم نع Óسضف ،ةقحلملأ سضأوحأ’أ نم ديدعلأو سصخسش0062 ـل عسستي حبسسمو
،ةيليوج5 بعلم دعب رئأزجلأ ةي’و بعÓم ربكأأ يناثك بعلملأ أذه فنسصُيو .اهريغو تامدخلل تÓحم نع كيهان ،تأرايسسلل
04 ىلإأ ةعسسلأ سضيفخت ىرج نكل ،دعقم فلأأ06 ىلع بعلملأ يوتحي نأأ ررقملأ نم ناكو ،زأرط رخآأ نم ايعيبط ةبسشوسشعم ةيسضرأاب
بعÓملأ رهسشأأ تافسصأومب ةيلود ريياعم قفو هميمسصت متو،9002 ةنسس هزاجنإأ لاغسشأأ تقلطنأ ريخأ’أ أذه ،لماكلاب ةاطغم دعقم فلأأ
ةسصسصخملأ ةيلامجإ’أ ةفلك˘ت˘لأ ي˘ه را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م81 ،ةحأرلأ لئاسسو عيمج ةيرئأزجلأ ريهامج˘لأو ن˘ي˘ب˘عÓ˘ل ر˘فو˘ي ثي˘ح ،ة˘ي˘م˘لا˘ع˘لأ
مسضت تأءاسضفو ىرخأأ قفأرم نع Óسضف ،قرفلأ بيردتل ةريغسص بعÓم -سسيئرلأ بعلملأ ىلإأ ةفاسضإ’اب- رفويسس يذلأ عورسشملل
،6102 يام رهسش هميلسست رظتنملأ نم ناك يذلأ يقأرب بعلم عورسشم زاجنإأ عبط يذلأ رخأاتلأ ،تأرايسسلل ةريظحو احبسسمو أرامسضم
ةركل ايقيرفإأ ممأأ سسأاك تايئاهن رئأزجلأ ناسضتحأ ةيناكمإ’ ابسسحت،7102 ماعل لوأ’أ يسسأدسسلأ ةياغ ىلإأ لاجآ’أ ديدمت ىعدتسسأ
لاح ام وهو ،«ناكلأ» ميظنت ناهر رئأزجلأ ترسسخ امدعب ةدح أدأدزأ لاغسشأ’أ ةريتو عجأرتو ةيرأدإ’أ ليقأرعلأ نأأ ’إأ،7102 مدقلأ

.عورسشملأ ميلسستل ةددحملأ لاجآ’أ مأرتحأ نود
بيجن.ج

ةبيهم ءأوجأأ يف نأوغز ةربقمب سسمأأ ىرثلأ ىرو

قباسلا سيئرلا
ةيوهجلا ةبانع ةطبارل

هللا ةمذ يف كاربيم دمحأ
ةطبأرل ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ ه˘ل˘لأ ة˘م˘حر ىلإأ ل˘ق˘ت˘نأ

كأر˘ب˘ي˘م د˘م˘حأأ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
موحرملأ ىروو ،ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘مزأأ ر˘ثإأ سسمأأ ة˘ح˘ي˘ب˘سص

،ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه˘˘م ءأو˘˘جأأ ي˘˘ف نأو˘˘غز ةر˘˘ب˘˘ق˘˘م ي˘˘ف ىر˘˘ث˘˘لأ
هوجولأ دحأأ ةيرئأزجلأ ةسضايرلأو ةبانع تدقفو
نأأو قبسس ثيح ةريدتسسملأ ةركلأ يف ةفورعملأ

ةنسس هعم جوتو ةبانع ءأرمح يدان نأولأأ لمح
عمج يذلأ يئاهنلأ يف ةيروهمجلأ سسأاكب2791
نأو˘لأأ ل˘م˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ دا˘˘ح˘˘تا˘˘ب ءأر˘˘م˘˘ح˘˘لأ
بتكملأ يف أوسضع ناكو ””كابماسسلأ»و ””كابيجلأ””
””فافلأ”” ـل قباسسلأ سسيئرلأ ةدهع يف يلأرديفلأ

ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ سسل˘˘ج˘˘م˘˘لأ ي˘˘ف و˘˘سضعو ،ةرأرور د˘˘م˘˘ح˘˘˘م
ةبانع ةطبأر سسأأرت امك ،ةبانع ةي’ول يئ’ولأ
ذ˘˘ن˘˘م ةد˘˘يد˘˘ع تأو˘˘ن˘˘سسل مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘ج˘˘لأ

فرط نم ةرداغملأ ىلع ربجي نأأ لبق0202 ةياغ ىلإأ2002 ربمسسيد يف اهسسيسسأات
تأءأرجإأ ةريخأ’أ ةرتفلأ يف رسشابو ””فحجم»و ””ملاظ”” هربتعأ يذلأ رأرقلأ وهو فافلأ
5 يحب ءأزعلأ رأد ىلإأ هئاقدسصأأو ةيسضايرلأ هوجولأ نم ريبك ددع دفأوت دقو ،نعطلأ

،هتلئاعل يزاعتلأ ميدقت لجأأ نم فوع نب نامحرلأ دبع دجسسم نم برقلاب ةيليوج
ىلع لمع˘ي نا˘ك ثي˘ح ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ ة˘حا˘سسلأ ي˘ف ة˘ب˘ي˘ط ة˘ع˘م˘سس ””كأر˘ب˘ي˘م جا˘ح˘لأ”” كل˘م˘يو
 ر.ع  .ةيبانعلأ ةيدنأ’أ عيجسشت

””ماركإلاو لÓجلا وذ كبر هجو ىقبيو ناف اهيلع نم لك»
ةلئاع ىلإأ ةيبلقلأ اهيزاعتب ””ةعاسس رخآأ”” ةديرجل يسضايرلأ مسسقلأ مدقتي
زع هللأ وعدنو ،””ركبوب”” وعدملأ كأربيم دمحأأ جاحلأ ةافو رثإأ كأربيم
نم ةسضور هربق لعجي نأأو هتانج حيسسف ةرهاطلأ هحور دمغتي نأأ لجو
.نأولسسلأو ربسصلأ ليمج هيوذ مهلي نأأو ةنجلأ سضاير

 ””نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا””

،بأرعأأ نيدلأ زع سسمأأ لوأأ ءاسسم دقع
،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ةرأدإأ سسل˘˘ج˘˘˘م سسي˘˘˘ئر
ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لأ ع˘˘˘م ا˘˘˘يروا˘˘˘سشت ا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جأ
ة˘ي˘ع˘سضو لو˘˘ح ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘ل˘˘ل ن˘˘ي˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لأ ة˘˘˘مزأ’أ ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ
ر˘˘سضحو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب ر˘˘˘م˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ق˘˘˘نا˘˘˘خ˘˘˘لأ
سسل˘˘˘˘ج˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘سضعأأ سضع˘˘˘˘ب عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’أ
نيبعÓلأ نم ددع بناج ىلإأ ،ةرأدإ’أ
عفأدملأ مهمدق˘ت˘ي ،يدا˘ن˘ل˘ل ن˘ي˘ق˘با˘سسلأ
ىف˘˘ط˘˘˘سصمو ،ي˘˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘م د˘˘˘ير˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ

كي˘˘لا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ةرو˘˘ط˘˘سسأأو ،يوأد˘˘ه˘˘م
نأا˘ب ة˘م˘ي˘ل˘ع ردا˘سصم ن˘م م˘ل˘عو ،نا˘˘قرز
ىلع أوعم˘جأأ د˘ق ن˘ي˘ق˘با˘سسلأ ن˘ي˘ب˘عÓ˘لأ

ءا˘ه˘نإ’ ة˘ع˘جا˘ن لو˘˘ل˘˘ح دا˘˘ج˘˘يإأ ةرور˘˘سض
ح˘ب˘سصأأ ي˘ت˘لأ ة˘ق˘نا˘خ˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘˘مزأ’أ

ل˘ك ي˘ف ي˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلأ يدا˘˘ن˘˘لأ ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي
نأا˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘˘كأأ ردا˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘لأ تأذ ،م˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘م
أو˘˘ب˘˘لا˘˘ط د˘˘ق ن˘˘ي˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ

ة˘ي˘ك˘ل˘م ل˘يو˘ح˘ت ي˘ف عأر˘˘سسإ’أ ةرور˘˘سضب
ةيطغ˘ت˘ل ،ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘كر˘سش ىلإأ قا˘فو˘لأ

حاجنإأو ،ةيلاملأ هئابعأأو هتاقفن ةفاك
ةرأدإأ هد˘م˘ت˘ع˘ت يذ˘لأ ن˘يو˘ك˘ت˘لأ عور˘سشم
ةرأدأأ تنلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم ،يدانلأ
د˘˘ق˘˘ع لوأأ مأر˘˘بإأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو يدا˘˘˘ن

د˘ب˘ع ةدا˘ه˘ي˘م با˘سشلأ بعÓ˘ل ي˘فأر˘ت˘حأ

ع˘˘˘فأد˘˘˘م˘˘˘لأ ،د˘˘˘م˘˘˘سصلأ د˘˘˘ب˘˘˘ع ط˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ

دبع عقوو ،فيدرلأ قيرفل يروحملأ

5 هتدم دقع ىلع دمسصلأ دبع طسسابلأ

،5202 ف˘˘ي˘˘سص ي˘˘ف ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي ،م˘˘سسأو˘˘˘م

تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لأ ع˘˘˘م د˘˘˘م˘˘˘˘سصلأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع جرد˘˘˘˘تو

ىلإأ ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو يدا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘سشلأ

ن˘م ر˘ب˘ت˘ع˘يو ،ف˘يدر˘لأ ق˘ير˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يا˘˘غ

ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘يرو˘˘ح˘˘م˘˘لأ ن˘˘ي˘˘ع˘˘فأد˘˘م˘˘˘لأ زر˘˘˘بأأ

سضرفو ،مسسوملأ أذه فيدرلأ ةلوطب

ة˘يأد˘ب ع˘م ةو˘ق˘ب ه˘سسف˘ن با˘سشلأ بعÓ˘لأ

،قا˘˘فو˘˘لأ ف˘˘يدر ع˘˘م يرا˘˘ج˘˘لأ م˘˘سسو˘˘م˘˘لأ

ىلإأ يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ ةرأدإا˘˘˘ب ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘˘مأ’أ

د˘ق˘ع˘ب ه˘ن˘ي˘سصح˘ت˘ل ة˘˘عر˘˘سسب كر˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،د˘˘˘˘مأ’أ ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط

ريهظلأ عم هدقاعت ديدجت يفياطسسلأ

ة˘ثÓ˘ث˘ل ن˘م˘يأأ يا˘˘ب˘˘ل˘˘ب ،با˘˘سشلأ ن˘˘م˘˘يأ’أ

،5202 فيسص يهتنيل ،ةيفاسضإأ مسسأوم

دق قافولأ ةرأدإأ نأأ ىلإأ ةراسشإ’أ ردجتو

مقاطلأ عم اهت’اسصتأ ةرتف ذنم ترسشاب

د˘يد˘ح˘ت˘˘ل ،ف˘˘يدر˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

.اهب ظفتحملأ نيبعÓلأ ةمئاق

ديلو.ف

فيطسس قافو

 نيقباسسلا نيبعÓلا ريسشتسست ةرادإلا
طسسابلا دبع باسشلا اهبعل دقع نسصحتو

 ءايتسسأ ةلاح /لئابقلأ ةبيبسش
اهعفد يف لÓم ةرأدأ لطامت ببسسب

 رايلم02 ىلإا ةجاحب ةرادإلا

نيبعÓلا بتاورو تاقحتسسم ديدسستل
نــــــــــــيفظوملاو

مقط’أ ءاسضعأ مهسسأأر ىلعو لئابقلأ ةبيبسش قيرف وفظومو وبع’ سشيعي
ىلع لو˘سصح˘لأ ي˘ف م˘هر˘خأا˘ت بب˘سسب بقر˘ت˘لأو ءا˘ي˘ت˘سس’أ ن˘م ة˘لا˘ح ة˘ي˘ن˘ف˘لأ

فيرسش سسيئرلأ ةرأد’ أريبك اجرح تب˘ب˘سس ي˘ت˘لأو ،ة˘ق˘لا˘ع˘لأ م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘سسم
تفكو ،دوعو˘لأ ءا˘ط˘عأو ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لأ ة˘سسا˘ي˘سسل ةر˘م ل˘ك ي˘ف أا˘ج˘ل˘ي يذ˘لأ لÓ˘م
رايلم02 غ˘ل˘ب˘م ىلأ جا˘ت˘ح˘ت ةرأد’أ نأا˘ب يرا˘ن˘ك˘لأ تي˘ب ن˘م ة˘بر˘˘ق˘˘م ردا˘˘سصم
اهيفظوم عي˘م˘ج بتأورو تا˘ق˘ح˘ت˘سسم د˘يد˘سست ل˘جأأ ن˘م ل˘ق’أ ىل˘ع م˘ي˘ت˘ن˘سس
ميتنسس يأأ أوسضاقتي مل قيرفلأ يفظوم دعب نأ املع ،ةقلاعلأ مهتاقحتسسمو
دوعو ءاطعاب ةرم لك يف ةبيبسشلأ ةرأدأ يتكتو ،رهسشأأ ةتسس ةبأرق ذنم
ىلأ ةرظتنملأ لأوم’أ لوخد روف عيمجلأ بتأور ددسستسس اهنأاب ،تانيمطتو

يتلأ ةلويسسلأ سضعب لوخد ىلع لÓم ةرأدأ لوعت ثيح ،يدانلأ ةنيزخ
هيف ربع يذلأ تقولأ يف أذه ،قيرفلل نيلومملأ سضعب اهردسصم نوكيسس
نوكل مهئايتسسأ نع ةينفلأ مقط’أ ءاسضعأأ ةسصاخو نيبعÓلأ نم ديدعلأ
ام اميسس’ ة˘ي˘لا˘ح˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ م˘ه˘عا˘سضوأ ط˘ئا˘ح˘لأ سضر˘ع تبر˘سض د˘ق ةرأد’أ

ردسصم يأأ نوكلمي ’ نيفظوملأ ء’ؤوه نأ امك ،انوروك ةحئاج عم اهنمأزت
يتلأ قيرفلأ ةرأدأ ىلع طغسضلأ مجح نم ةيعسضولأ هذه ديزتو ،رخآأ لخد

روطتت دق يتلأ ةلكسشملأ هذهل عيرسس لح داجيأ نع ن’أ ةياغ ىلأ تزجع
طيسسب ءزج ىلع ولو هيبع’و قيرفلأ يفظوم لوسصح مدع لاح يف رثكأأ

.تاقحتسسملأ نم
ديلو.ف

”بيهر لكشب روطتي رصان نب“ :يلويب
،رسصان نب ليعامسسإأ يرئأزجلأ هبعÓب يلاطي’أ نÓيم يدانل ينفلأ ريدملأ ،يلويب ونافيتسس داسشأأ

لاقو ،يلاطيإ’أ يرودلأ نم82ـلأ ةلوجلأ تاسسفانم نمسض سسمأأ ،امور فيسضلأ ةهجأوم ةيسشع
كلتمي ،زيمم بع’ رسصان نب”” :يلاطيإ’أ ””وتاكريم ويسشتلاك”” عقوم اهلقن تاحيرسصت يف ،يلويب
روطتيو ،دهتجم بع’ وه”” :فاسضأأو ،””بعللأ ةرأدإأ نسسحي هنأأ امك ،قدسصت ’ ةيندب تÓهؤوم
نب مدقيو ،””ةيلاع تايوتسسمب أريبك ابع’ حبسصي نأأ هناكمإابو ،ةريخأ’أ ةنوآ’أ يف بيهر لكسشب
دجأوتيو ،يلوبمإأ نم يسضاملأ فيسصلأ همأدقتسسأ ذنم ،يرينوسسورلأ عم ةزيمم تايوتسسم رسصان
ىلع ،ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ زربأأ ىدل نيبولطملأ نمسض ،يرئأزجلأ بختنملأ نأديم طسسو مجن

ريراقت بسسحب ،نامريج ناسس سسيرابو ديردم لايرو دتيانوي رتسسسشنامو يتيسس رتسسسشنام رأرغ
.ةيفحسص

ديلو.ف

يدان ضرع ضفرت لابس ةرادإ
سراف دمحم ءارشل ونيروت

دسصق ،لابسس يدان ةرأدإ’ ،لوأ’أ يمسسرلأ هسضرع ميدقتب ،يلاطيإ’ ونيروت يدان رداب
سضرعلأ نأأ ،ةيلاطيإأ مÓعإأ لئاسسو تفسشكو ،سسراف دمحم يرئأزجلأ يلودلأ دقع ءأرسش
متي ملو ،سضفرلاب هولباق نيذلأ ،لابسس يلوؤوسسم عنقي مل ،ونيروت يدان همدق يذلأ
حم˘ط˘ت ،لا˘ب˘سس ةرأدإأ نأأ ’إأ ،و˘ن˘يرو˘ت يدا˘ن ا˘ه˘سضر˘ع ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لا˘م˘لأ ة˘م˘ي˘ق˘لأ ن˘ع ف˘سشك˘لأ
ركذي ،يرئأزجلأ يلودلأ نع يلختلل ،وروأأ نييÓم01 نع لقي ’ سضرع ىلع لوسصحلل
يف ةقفسصلأ هذه مامتإ’ ىعسسي يذلأ ،ونيروت يدان تايولوأأ نم دعي ،سسراف دمحم نأأ
ةريطخ ةباسصإِال سسراف دمحم سضّرعتو ،هيسسفانم ىلع قيرطلأ عطقو ،لاجآ’أ برقأأ

عم ةيّدو ةأرابم يف هتكراسشم لÓخ ،(ةيبيلسصلأ ةطبرأ’أ قّزمت) ىرسسيلأ ةبكّرلأ يف
عم هسضوخ نم نيَعوبسسأأ نم رثكأأ دعب .يسضاملأ توأأ نم نماثلأ خيراتِب ،لابسس هقيرف
قيرف عفأدم ىرجأأو ،رسصِمب ايقيرفإأ ممأأ سسأاك تايئاهن يرئأزجلأ ينطولأ بختنملأ
،رهسشأأ ةّتسس ةّدِمل تاسسفانملأ نع هتدعبأأ ،ةيحأرج ةيلمع كلذ دعب يلاطيإ’أ لابسس
عم تاسضوافم لابسس يدان ةرأدإأ يرجُت ،يرئأزجلأ يلودلل ةيلاحلأ ماّيأ’أ سصوسصخِبو
ىلإأ سسراف دمحم ليوحت لجأأ نم ،نيَيلاطيإ’أ انيتنرويفو ونيروت يَقيرف يلوؤوسسم
32) سسراف دمحم عفأدملأ طبتريو ،اهتأذ مÓعإ’أ لئاسسو هتركذ امك .نيَيدانلأ دحأأ
2202. فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يلاطيإ’أ لابسس يدان عم (ةنسس

بيجن.ج

بعق ةافو
”كوملا“

ديمح قباسلا
حبار نب

ق˘ير˘ف˘ل ق˘با˘سسلأ بعÓ˘لأ سسمأأ  ي˘˘فو˘˘ت
حبأر نب ديمح ةني˘ط˘ن˘سسق ة˘يدو˘لو˘م

عأرسص دعب ةنسس54 زهاني رمع نع
˘مو˘حر˘م˘لأ ىروو ،سضر˘م˘لأ ع˘˘م ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك
ي˘˘˘˘˘غأوز ةر˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ب سسمأأ ىر˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لأ

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ه˘˘م ءأو˘˘جأأ ي˘˘˘ف ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سسق˘˘˘ب
هنكسس رقم يف ءأزعلأ رقم دجأوتيو
تد˘˘˘ق˘˘˘فو ،نا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس ي˘˘˘غأوز ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ع’ ””كو˘˘˘م˘˘˘لأ»و ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسق
مدق ثيح ””ويدروغ”” مسسإاب فورعملأ
يت˘لأ م˘سسأو˘م˘لأ ة˘ل˘ي˘ط ر˘ي˘ث˘ك˘لأ يدا˘ن˘ل˘ل

.قيرفلأ نأولأأ اهلÓخ لمح
ر.ع

ةــــــــــــــــــيزعت
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سسقطلأ لأوحأأ

ـه1441ةدعقلا وذ70 ـل قفاوملا -3206 ددعلا0202 ناوج92 نينثإلا

60:30

82:21

32:61

25:91

14:12

مكمهي اذه ةديرجلا يف مكتانقعق

يجورمب حيطت (IRB) لخدتلاو ثحبلا ةقرف
ةملاقب تاردخملا

مايق اهدافم ةدكؤوم تامولع˘مر˘ثإأ ىل˘عو ،ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لأ تأر˘ثؤو˘م˘لأو تأرد˘خ˘م˘لأ م˘ئأر˘ج ة˘ح˘فا˘ك˘م را˘طإأ ي˘ف

ترسشاب ،ةملاقب ريخلب ةيدلبب يفوسسلأ حلاسص ةيرق ىوتسسم ىلع ،تأردخملاب ةرجاتملاب سصخسش

يتلأ يرحتلأو ثحبلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ،ة˘ي’و˘لأ ن˘مأا˘ب (ل˘خد˘ت˘لأو ثح˘ب˘لأ ة˘قر˘ف ) ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘طر˘سشلأ تأو˘ق

13و12 رمعلأ نم ناغلبي ،تأردخملأ جيورت ةيلمع يف امهيف هبتسشم نيسصخسش فيقوت نع ترفسسأأ

ةمزÓلأ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعب  و.ةملاقب ريخلب ةيدلبب يفوسسلأ حلاسص ةيرقب ناميقي ،ةنسس

ن˘م ةد˘م˘عأأ (80) ةينامث اهب رئاجسس ةبلع ىل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ م˘ت ،ا˘م˘ه˘لزا˘ن˘م نأا˘سشبو ا˘م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم˘لأ نأا˘سشب

ليوحت مت ،راجت’أ تأدئاع نم ةيلام غلابمو ،مأرغ5.12 يلامجإأ نزوب (جلاعم فيك) تأردخملأ

امهدسض نوك ةيسضقلأ يف قيقحت حتف ،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملأ ىلأ امهيف هبتسشملأ

ىلع عيبلل اهسضرع دسصق ةعورسشم ريغ ةقيرطب (جلاعم فيك) نيزختو ةزايح لاعفأأ نع ايئاسضق افلم

تأونسس (50) ةسسمخب مكح امهدحأأ قح يف ردسص نيأأ ،ةملاق ةمكحم مامأأ امهيف هبتسشملأ مدق ،ريغلأ

تأونسس (30) ةثÓثب مكح يناثلأ هيف هبتسشملأ قح يف ردسصو ،ةيلام ةمأرغو  عأدي’أ عم ذفان سسبح

.ةيلام ةمأرغو  عأديإ’أ عم ذفان سسبح

نيدلأزع.ل

غابدلأ مامحب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلأ/ ةملاق

ةيلقعلا تارثؤوملا يجورم فيقوت
ىلعو ،يرسضحلأ طسسولأ يف ةيلقعلأ تأرثؤوملأو تأردخملأ مئأرج نع يرحتلأو ثحبلأ ماهم راطإأ يف

مامح ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتملأ ةقرفلاب ةطرسشلأ تأوق تنكمت ،تامولعملل ديجلأ لÓغتسس’أ رثإأ

،غابدلأ مامحب ناميقي ،ةنسس42 و12 نم ناغلبي ،امهيف هبتسشم (20) نيسصخسش فيقوت نم ،غابدلأ

تأءأرج’أ ةفا˘ك ذا˘خ˘تأ د˘ع˘ب  و.ة˘ي˘ن˘كر˘لأ ة˘يد˘ل˘ب ها˘ج˘تا˘ب غا˘بد˘لأ ما˘م˘ح ة˘ن˘يد˘م جر˘خ˘م ىو˘ت˘سسم ىل˘ع

30 +غلم051 (نيلاباغيرب) اكيريرب عون نم ءأود ةلوسسبك31 طبسض  مت  ،امهنأاسشب ةمزÓلأ ةينوناقلأ

غلبمو ،لم52 عومدلل ليسسم زاغ (ةخاخب) ةروراقgm 05 lodamart xelod  +   عون نم ت’وسسبك

،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةحلسصملأ ىلأ امهيف هبتسشملأ ليوحت مت  نيأ.جيورتلأ تأدئاع نم يلام

ةيعرسشلأ ريغ ةسسرامملأ ،ةيلاتلأ لاعفأ’أ نع ايئاسضق افلم امهدسض نوك ةيسضقلأ يف قيقحت حتف

لمحو ةينعملأ حلاسصملأ نم ةدمتعم ريغ ةسسسسؤوم قيرط نع ةين’ديسص دأوم عيزوتو ةلديسصلأ ةنهمل

ىلإأ فلملأ لاسسرإأ مت ،ةسصخر نودب (عومدلل ليسسم زاغ ةروراق) سسداسسلأ فنسصلأ نم سضيبأأ حÓسس

.ةملاق ةمكحم

نيدلأزع.ل

سصئاقن ةدع ىلع اجاجتحأ

لافق’اب ةيدلبلا باوبا نودصصوي رازجلاب ةيوراحصصلا ةتصشم وحÓف
ةي’وب رأزجلأ ةيدلبل ةعباتلأ ةيوراحسصلأ ةتسشم نم نيردحنملأ نيحÓفلأو نينطأوملأ تأرسشع سسمأ جتحأ

ىلع أومدقأ يتلأ ،ت’اغسشن’أو بلاطلأ نم ةلمج أذه مهجاجتحأ لÓخ نم نيعفأر ،ةيدلبلأ رقم مامأ ،ةنتاب
ريفوتب قلعتتف جاجتح’أ ىلأ مهتعفد يتلأ بلاطملأ نع امأ ،لافق’أو لسسÓسسلاب ةيدلبلأ بأوبأ قلغب اهرثأ
ديسسجتلأو ةيغاسصلأ نأذ’أ ىقلت نأ نود تأرملأ ديدعل مهبلطم تناكو ،اهل نورقتفي يتلأ ةيفيرلأ ءابرهكلأ
بسسحو ،ةلوؤوسسملأ تاهجلل بلطملأ أذه أوعفر املك اهنوقلتي يتلأ دوعولأ كلت ىدع عقأولأ سضرأ ىلع يلعفلأ
اهب طبختي يتلأ سصئاقنلأو ةقناخلأ ةلزعلأ ءأرج لظلأ قطانم نم ةدحأو دعت مهتقطنم ناف ،نيجتحملأ

فلتخم لقنو مهتÓقنت يعسصو ةرواجملأ قطانملأ ةيقب نع لزعمب مهلعج ام تاقرطلل قسش نم ،اهونطاق
ىلع غزبت ةيمنتلأ سسمسش لعجتو مÓظلأ مهنع حيزت ىرخأ ةيمومع قفأرم ريفوت بناج ىلأ أذه ،تايجاحلأ

اهنم رطاخملأ ديدع مامأ ،اهونطاق هيلع دمتعي يذلأ ديحولأ طاسشنلأ ةحÓفلأ اهيف دعت يتلأ ةقطنملأ هذه
نم اهريغو ،ت’احلاب لف˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘مزÓ˘لأ ق˘فأر˘م˘لأ ر˘ي˘فو˘ت بل˘ط˘ت يذ˘لأ ي˘بر˘ق˘ع˘لأ ع˘سسل˘لأ د˘يد˘ح˘ت˘لأ ه˘جو ىل˘ع

ىلع نيدكؤوم ،لاج’أ برقأ يف اهريفوتب قلغملأ ةيدلبلأ رقم مامأ نم سسمأ نوجتحملأ حلأأ يتلأ بلاطملأ
أديسسجتو ةيغاسص انأذأ ةعورسشملاب اهوربتعأ يتلأو هذه مهبلاطم قلت مل لاح يف أذه مهجاجتحأ ةلسصأوم
ح ناسشوسش.مهتاناعم يهني ايلعف

فانئتشسأ دششر نبأ يعماجلأ ىفششتشسملأ لجشس
طرافلأ تبشسلأ موي ايمشسر ىلكلأ عرز تايلمع
˘ما˘ع˘لأ ر˘يد˘م˘لأ رو˘شضح˘ب نا˘ت˘ي˘ل˘م˘ع تير˘˘جأأ ن˘˘يأأ
رو˘شسي˘فور˘ب˘لأ ى˘ل˘كلأ عرز˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘ل˘˘ل
نإاف ربخلأ تدروأأ يتلأ رداشصملأ بشسحو .سشواشش
لثم فنأاتشست يتلأ اينطو ىلوألأ يه ةبانع ةيلو
يقابب تايلمعلأ ةدوع راظتنأ يف تايلمعلأ هذه
تا˘مد˘خ˘لأ ةدو˘ع ع˘م ن˘مأز˘ت˘ت ي˘ت˘˘لأو تا˘˘يلو˘˘لأ
نبإأ يعماجلأ ىف˘ششت˘شسم˘لا˘ب ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ي˘ح˘شصلأ

مشسقو ماظعلأ مشسقب تايلمعلأ اهشسأأر ىلع دششر
ةلجعت˘شسم˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ أذ˘كو ة˘ما˘ع˘لأ ة˘حأر˘ج˘لأ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب نا˘˘طر˘˘شسلأ ى˘˘شضر˘˘م˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘˘لا˘˘˘ب
ل˘م˘ع˘لأ فا˘ن˘ئ˘ت˘شسإأ م˘ت ه˘نأأ ا˘م˘ل˘ع .تا˘شصشصخ˘ت˘˘لأ
ىوتشسم ىلع تفقوت يتلأ ح˘لا˘شصم˘لأ ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ب
راششتنإأ عم انمأزت دششر نبإأ يعماجلأ ىفششتشسملأ

تايناكمإلأ فل˘ت˘خ˘م د˘ي˘ن˘ج˘تو ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘ف
لطع يذلأ رمألأ سسوريفلأ ة˘ه˘با˘ج˘مو ة˘برا˘ح˘م˘ل

ةلجعتشسملأ تايلمعلأو ىشضرملأ لابقتشسإأ ةيلمع
أرخؤوم أأدبت نأأ لبق رهششأأ ةثÓثلأ نع ديزت ةدمل
ىوتشسم ىلع ةشصاخ ايجيردت لمعلل ةدوعلأ يف
ةيناطرشسلأ سضأرمألاب نيباشصملأ ةجلاعم زكرم
حلاشصملأ يقابب ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘شسم˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ أذ˘كو
لجشس هنأأ ىلإأ ةراششإلأ ردجتو .تاشصشصختلأو
ةكرحل مات هبشش فقوت ةطرافلأ رهششألأ لÓخ
حلاشصم ى˘ل˘ع نوددر˘ت˘ي أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ ى˘شضر˘م˘لأ
ىحرجلأ ددع عجأرت أذكو ةيبطلأ تلاجعتشسلأ

ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ج˘لا˘ع˘ت تنا˘ك ي˘ت˘لأ تا˘با˘˘شصإلأو
راششتنأو رجحلأ عم انمأزت تلاجعتشسلأ حلاشصم
.انوروك سسوريف

م.مير

Akher Saa Le 29/06/2020 راــــــــهصشإا

سشواسش روسسيفوربلأ روسضحب عوبسسأ’أ ةيأدب ناتيلمع تلجسس

ةبانعب دصشر نبا ىفصشتصسمب ىلكلا عرز تايلمع فانئتصسا

ةيوق اهتلاسسرو ةيبابسش ةينغأ’أ

« OPAC”” ـل ديدجلا بيلكلا ”” ETIMANYD JA””
““ETIMANYD JA ““ بأرلأ ينغم قلطأأ

يهو ““OPAC ““ نأونع لمحي ديدج بيلك
““لياتشس““ يف ةيشسامحو ةيبابشش بأر ةينغأأ

““PIRT OGE““،ةعاشس رخآأ““ تثدحتو““
ديدجلأ هلمع نع ““تيمانيد رماع““ نانفلأ عم
لÓخ نم هلاشصيإأ ديري يتلأ لئاشسرلأ نعو
نمشضتت يناغألأ هذه نأأ لاقف ““وباك““ بيلك
ربتعت يتلأ تاملكلأو ي˘نا˘ع˘م˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ه˘نأأ نود˘ق˘ت˘ع˘ي ن˘م ى˘ل˘˘ع تا˘˘با˘˘جإأ ة˘˘با˘˘ث˘˘م˘˘ب
ىلع دمتعي هنأأ دكؤويو ءانغلأ نع فقوتيشس
ينفلأ هراشسم يف ةشصاخلأ هتايناكمإأو هشسفن
نأأ فاشضأأو نيرخآلأ نم ءيشش يأأ رظتني لو

كلمي ل هنأأ ““تيمانيد رماع““ فاشضأأو ،نانف لكل ةيقيقحلأ ةميقلأ ددحي يذلأ وهو ““حشصلأ““ وه حكرلأ
عوقو ةلاح يف هنأأ دكأأو تاباشسحلأ ةيفشصتل ةليشسو سسيل ءانغلأ هنأأ أدكؤوم رخآأ نانف يأأ عم لكششم يأأ
مت دقو ،““ءانغلأو ““بأرلأ““ لامعتشسأ نود هجول اهجو هتيوشستب موقي هنأاف نانف يأأ عم مهافت ءوشس يأأ

نم برقلابو سسرام8 يح يفو6591 يام91 بعلم مامأأ يهو قطانم3 يف ““وباك““ بيلك ريوشصت

رماع حرششو ،ةلفاحلأ يف اهريوشصت مت دهاششم دجوي امك ،تÓيفلأ نم برقلاب6591 يام91 يح
هنأأ حشضوت لئاشسر هنأأ أدكؤوم ةقلغم ةلفاح يفو هيح يفو ةمخف ةرايشس مامأأ ريوشصتلأ هرايتخأ تيمانيد
نع ربعتف ةلفاحلأ امأأ ،يبعششلأ هيح ىشسني نأأ نود ةيهافرلأ ةايح سشيعي نأأ نكمي سصخشش يأأ نأأ نكمي
ماقو ،يرودق لÓبو بيد نب ماشسح ـل ريوشصتلأ امأأ ،تيمانيد رماع بيكرتلأو جأرخإلاب ماقو ،عمتجملأ

نم ديزم˘لأETIMANYD JA” ““ ردشصيشسو ،يدايز سسينأأ ىق˘ي˘شسو˘م˘لأ ف˘ي˘لأا˘تو جا˘شسكي˘م˘لا˘ب
.ةزهاج يناغألأ نأأ ةشصاخ ةلبقملأ عيباشسألأ يف تابيلكلأ

سسافر ناميلشس

فيطسس

بلاطوب ةيدلبب ةيصشاملا نم عيطق ىلع وطصست ةلوهجم ةباصصع
ةعقأولأ ةفينق ةيرقب ةيسشاملأ نم عيطق ةقرسس ىلع ةيوهلأ و ددعلأ ةلوهجم ةباسصع سسمأأ لوأأ ةليل تنكمت
نم أونكمت سصوسصللأ ناف اهيلع ا˘ن˘ل˘سصح˘ت ي˘ت˘لأ تا˘مو˘ل˘ع˘م˘لأ بسسح و،ف˘ي˘ط˘سس ة˘ي’و ي˘بو˘ن˘ج˘ب بلا˘طو˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ينطولأ كردلأ حلاسصم ىدل ىوكسش ةيحسضلأ عسضوأأ دق و رمÓل دحأ نطفتي نأ نود مÓظلأ حنج يف ءÓيتسس’أ
ر نميأ.ةيسضقلأ يف اقيقحت تحتف يتلأ

 سسأرهأ قوسس

ةعيردلاب ليتق فلخي ريطخ رورم ثداح
سشوروأدم ةيندملأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ  يف ةلثمم سسأرهأأ قوسس ةي’ول ةيندملأ ةيامحلأ حلاسصم تلخدت
61 مقر ينطولأ قيرطلاب702   وجيب عون نم ةرايسس بÓقنإأ و فأرحنإأ يف لثمتي تيمم رورم ثداح رثإأ

رمعلأ نم غلابلأ ( ج . ح ) ةرايسسلأ قئاسس ةافو ىلإأ ىدأأ ثداحلأ ،  ةعيردلأ ةيدلب تاعيلسضلأ ةتسشم ىمسسملأ ناكملاب
ثداحلأ فلخ امك . سشوروأدم ىفسشتسسمب ثثجلأ ظفح ةحلسصم ىلإأ فاعسسإ’أ ةرايسس ةطسسأوب هلقن مت ةنسس42

سش.أ . ةرايسسلاب ةيدام رئاسسخ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

