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اياصضق ةدع يف فورحلأ ىلع طاقنلأ عصضي ةيروهمجلأ سسيئر

حمشسأا نلو ءابطألا ىلع نيدتعملا دشض تابوقع»
«بيلحلا نم سسيك ءارو نوثهلي نينطاوم كرتب

ديدصشتل مداقلأ عوبصسألأ لÓخ اهيلع عيقوتلأ متيصس «نوناق لكصش يف ةيصسائر ةيرمأأ» رأدصصإأ نع ،نوبت ديجملأ دبع ةيروهمجلأ سسيئر فصشك
 .تايفصشتصسملأ يف ةيبطلأ مقطألأ ىلع نيدتعملأ سصاخصشلأ دصض تابوقعلأ
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عم ةلباقم يف نوبت سسيئرلا لاقو
˘مÓ˘عإلا ل˘ئا˘شسو سضع˘ب ي˘لوؤو˘شسم
ملأاتأا انأا» دحألا ةرهشس تثب ةينطولا

اننأا سسيئركو نطاومكو سصخششك
ن˘م كا˘ن˘ه نأا د˘ج˘ن˘˘ل مو˘˘ي˘˘لا ل˘˘شصن
مل نيشضرممو ءابطأا ىلع يدتعي
مهو رهششأا ةعبرأا ذنم مهءانبأا اوري
.»ن˘يد˘ها˘ج˘م ة˘با˘ث˘م˘˘ب ع˘˘قاو˘˘لا ي˘˘ف
م˘شسا˘ب م˘ل˘كتأا ا˘نأا» :Ó˘˘ئا˘˘ق فا˘˘شضأاو
ءابطلا نأا دكؤوأاو يرئازجلا بعششلا

ةلودلل ةلماكلا ةيامحلا تحت مه
.»ير˘ئاز˘ج˘لا بع˘ششلاو ة˘ير˘ئاز˘ج˘˘لا

هذ˘ه ل˘ث˘م˘ل ه˘ف˘شسأا ىد˘˘بأا نأا د˘˘ع˘˘بو
سسي˘˘˘˘˘ئر رذ˘˘˘˘˘ح ،تا˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘˘لا
هشسفن هل لوشست نم لك ةيروهمجلا
،ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘طألا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا

نو˘كت˘˘شس تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م
،نيدتعملا سصاخششلا دشض ةددششم
،يدشسجلاوأا يظفللا فنعلاب ءاوشس

تاونشس01و5 نيب ام حوارتتشس و
نوبت سسيئرلا دقتنا امك .اذفان اشسبح
يينهم لوشصح يف لجشسملا رخأاتلا
ةيئانثتشسلا ةحنم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ح˘شصلا
اشضيوعت مه˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ل

ي˘ف Ó˘ئا˘ق،(91-ديفو˘ك) ا˘نورو˘ك
يف .ريبك بيع اذه» :قايشسلا تاذ
ىلع ةلابمل دجوت ،نايحلا سضعب
ط˘شسبا ي˘ف يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ىو˘ت˘شسم˘˘لا
فو˘˘شس ا˘˘ن˘˘ن˘˘كل ،تا˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا
بشص .»ةيطارقوريبلا هذهل ىدشصتن
ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘ل˘ل تا˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةيطارقوريبلا نا ربتعاو »انوروك»
هنأاو «عمتجملل دودللا ودعلا» يه
ر˘خأا˘ت ة˘ي˘طار˘قور˘ي˘ب˘لا هذ˘˘ه بب˘˘شسب

ة˘حو˘ن˘م˘م˘˘لا تا˘˘شضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا بشص
،انوروك ةحئاج ن˘م ن˘يرر˘شضت˘م˘ل˘ل
اننأا سضورفملا نم» هنأا ىلا اريششم
سضيوعت نم ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘ف
م˘ل ن˘م كا˘ن˘ه ن˘كل ،ن˘يرر˘شضت˘˘م˘˘لا
سسيئر دكأاو .»ىلولا ةعفدلا ملتشسي
˘مو˘ق˘ت˘شس ة˘لود˘لا» نا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
نييفرحلاو راجتلا راغشصب لفكتلاب
سسور˘ي˘ف را˘˘ثآا ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘شضت˘˘م˘˘لا

˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘شسو ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك
د˘ي˘ع سصو˘شصخ˘بو .»م˘ه˘شضيو˘ع˘ت˘˘ب
سسي˘ئر لا˘˘ق ،كرا˘˘ب˘˘م˘˘لا ى˘˘ح˘˘شضلا

ن˘م ة˘ي˘ح˘شضألا» نأا ة˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا
بناجلا نم امأا ،ةنشس ةينيدلا ةيحانلا
لو (...) ر˘ط˘˘خ كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف ،ي˘˘ح˘˘شصلا
ن˘م ع˘م ح˘˘ما˘˘شست˘˘ن نأا ا˘˘ن˘˘ل ن˘˘كم˘˘ي
ن˘˘˘طاو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘شص سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
قلغب قلعتي اميف فاشضأاو .»رطخلل
ن˘ي˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ل˘˘ك نأا د˘˘جا˘˘شسم˘˘لا
اميف دجاشسملا قلغل مويلا نوفشسأاتي
ق˘˘ل˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘ششلا ر˘˘˘شسح˘˘˘ت˘˘˘ي
فر˘˘ظ ل˘˘كل ن˘˘كلو ،تا˘˘حا˘˘شسم˘˘˘لا
ى˘لا ن˘ي˘ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ي˘˘عاد ،ما˘˘كحأا
ةهجاومل يعولاو ةظقيلاب يلحتلا

دار˘˘ي˘˘ت˘˘شسلا ح˘˘ب˘˘ك .ع˘˘شضو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
سسي˘˘˘˘˘ئر د˘˘˘˘˘كأاو يو˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
بيرق امع عرششيشس هنأا ،ةيروهمجلا
ىلع ةيرذج تارييغت ثادحإا يف
ن˘م هر˘ير˘ح˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا˘شصت˘˘قلا
وحن هب يشضملا و »عيرلا ةيلقع»
راكتبلا و ةيشسفانتلا و ةورثلا قلخ
سساشسأا يرششبلا دروملا هيف نوكي
نوبت لاق ددشصلا اذه يفو . ةيمنتلا
سضيفخ˘ت ى˘ل˘ع ة˘مزا˘ع ة˘لود˘لا» نا
داشصتقلا ىلع تاقور˘ح˘م˘لا ر˘ي˘ثأا˘ت

ةياهن عم ةئاملاب02 ىلا ينطولا

ققحتيشس ىعشسم وهو«1202 ةنشس

ي˘ف ن˘ي˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج ر˘˘فا˘˘شضت˘˘ب
ةين˘طو˘لا ة˘يدا˘شصت˘قلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘لا
دا˘شصت˘قا» لو˘ق˘ي ع˘با˘تو .»ا˘هر˘˘شسأا˘˘ب
و سساشسلا وه ءاكذلا و ةفرعملا
و ءارذع لازت ام نآلا دحل رئازجلا
ريغ لازت ام ةريبك تاورثب عتمتت
عيرلا ةيلقع فشسأÓل نكل ،ةلغتشسم
دوقعل داشصتقلا ىلع ةمثاج تلظ
ا˘ن˘ح˘ب˘˘شصا نا ة˘˘جرد ى˘˘لا ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
لوبقم ريغ اذه و يغاربلا دروتشسن
ةور˘ث» نأا نو˘ب˘ت فا˘شضاو.» ةر˘م˘لا˘˘ب
با˘ي˘غ ن˘كل ة˘م˘ع˘ن تا˘قور˘˘ح˘˘م˘˘لا
ةيلاكتلا حور ءارششتشسا و ةلادعلا

ثيح, ةمقن ىلا ةمعنلا هذه تلوح
ىلا ةورثلا هذه ليوحتل ناوألا نآا
م˘˘عد» نأا د˘˘كأاو .» ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةادأا
و ة˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘ث˘˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ع˘م ةازاو˘م ة˘ئ˘ششا˘ن˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

مهشسي يوشضوفلا دار˘ي˘ت˘شسلا ح˘ب˘ك
يداشصت˘قلا ع˘يو˘ن˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت ي˘ف
،ةيروهمجلا سسيئر دكأاو .»وجرملا
ةديدجلا ةلودلل يلكيهلا رييغتلا نأا
ةربعلا ذخأاي اديدج اروتشسد» بلطتي

نوكيل ةيشضاملا ريتاشسدلا لك نم
ةد˘˘م لو˘˘طأل مود˘˘˘ي و ا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘ت
ةرور˘شض» ى˘ل˘ع ادد˘ششم ،«ة˘ن˘˘كم˘˘م
ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘˘˘عإا
نوبت سسيئرلا حشضوأاو .»نييرئازجلا
هيلع ىنبتشس» ديدجلا روتشسدلا نأا

ةبختنم ريغو ةبخ˘ت˘ن˘م تا˘شسشسؤو˘م
ىرخأا ة˘ي˘ن˘طو تا˘ئ˘ي˘هو سسلا˘ج˘مو
نم لشصوتلا مث ةباقرلا يف دعاشست

ن˘ي˘ناو˘ق ى˘لإا رو˘ت˘شسد˘لا اذ˘ه لÓ˘˘خ
ةيشسا˘ي˘شسلا ةا˘ي˘ح˘لا ة˘ق˘ل˘خأا ن˘م˘شضت
رئازجلا نأا فاشضأاو .»ةيداشصتقلاو
ةرر˘كت˘م˘لا تا˘˘مزألا ن˘˘م تجر˘˘خ»
اقباشس اهتششاع يتلا ةيعشضولا نمو
يتلاو ،رييشست نودو لوؤوشسم نودب
هت˘م˘ح˘ل ناد˘ق˘ف ى˘لإا بع˘ششلا˘ب تدأا

ىلع اددششم ،»تاهاتم يف انلخدو
يه هودحت يتلا ةقيقحلا ةبغرلا نأا
بعششلا ءا˘ن˘بأا ن˘ي˘ب ة˘م˘ح˘ل˘لا ةدا˘عإا»
يندملا عمتجملا رود .»يرئازجلا
نينطاو˘م˘لا ل˘كا˘ششم ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف
عمتجملاب ،ةيروهمجلا سسيئر داششأا
ةهجاوم يف مهملا هرودب و ،يندملا
لاقو .نينطاوملل ةيمويلا لكاششملا
عمتجملا ىلع حلأا» ،نوبت سسيئرلا
ريثك لايم انأاو هيزن هنأل يندملا
م˘ت˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘يو˘ع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل
نأا ىلإا اتفل ،«نينطاوملا تايمويب
يف تشسيل يلاحلا تقولا يف دÓبلا

ءانب ةلحرم يف لب تاباختنا ةلحرم
رود ا˘ه˘ي˘ف ي˘ند˘˘م˘˘لا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل
لو˘ح لاؤو˘˘شس ن˘˘ع هدر ي˘˘فو .م˘˘ه˘˘م
دكأا ،ةيعا˘م˘ت˘جلا ة˘لود˘ل˘ل هرو˘شصت
نيذلل ةيفو» نوكت يتلا يه اهنأا

ةلود ءانب لجأا نم مهشسفنأاب اوحشض
ىلع اددششم ،«رقفلا براحت ةلداع
ي˘مو˘ق˘لا ل˘خد˘لا» ع˘يزو˘ت ةرور˘˘شض
.»سسا˘ط˘شسق˘لا˘ب ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ى˘ل˘˘ع
نل » هنا ىلإا قايشسلا اذه يف راششأاو
نوثهلي نينطاوم كرتب ادبأا حمشسي
د˘ه˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ك .»بي˘˘ل˘˘ح سسي˘˘ك ءارو
ةئف دوجوب هلوبق » مدعب سسيئرلا

لزا˘ن˘م نود˘ي˘ششي ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘˘م
ي˘ف م˘˘هدلوأا سشي˘˘ع˘˘يو ة˘˘مر˘˘ت˘˘ح˘˘م
سشيعت ىرخأا ةئفو ةمرتحم فورظ
نأا لا˘قو .»ة˘ير˘يد˘شصق تو˘˘ي˘˘ب ي˘˘ف
نو˘ب˘لا˘ط˘ي ل ن˘ي˘ن˘طاو˘˘م˘˘لا بل˘˘غأا»
،«مهتمار˘ك نو˘شصب ن˘كل و ءار˘ث˘لا˘ب
هجمانرب» نأا ىلع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ادد˘ج˘م
نطاوملا ةمارك نوشص ىلع موقي
لÓخ نم ديدج ليج ءانبل حمطيو
سسف˘ن و ظو˘˘ظ˘˘ح˘˘لا سسف˘˘ن ءا˘˘ط˘˘عإا
حشضوأاو .»نييرئازجلا لكل سصرفلا
سصر˘ف˘لا يوا˘شست أاد˘ب˘م نا˘م˘شض» نأا
ن˘م يرور˘شض ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب
ىلع ىنبت ةيطارقميدلا نأا قلطنم
.»أادبملا اذه

 «أأ» مصسق رصضاحم ذاتصسأأ نم995 ةيقرت

احصشرتم047 عومجم نم ذاتصسأأ ةبتر ىلإأ

عقوت يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ةعانشصلا ةرازو عم نواعت ةيقافتإا

ةيجولونكت باطقأا ءاششنإل
ةرازوو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تعقو
نيعاط˘ق˘لا ن˘ي˘ب نوا˘ع˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ى˘ل˘ع سسمأا ة˘عا˘ن˘شصلا

تاشصشصختو عورف ةدع يف ةيجولونكت باطقأا ءاششنإل
ريزو فرط نم ةيقافتلا هذه ىلع عيقوتلا متو.ةيعماج
نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

سسفن يفو.م˘هار˘ب ي˘ل˘ع تيآا تا˘حر˘ف ة˘عا˘ن˘شصلا ر˘يزوو
لك يه ةيقافتلاب ةينعملا تاشصشصختلا نإاف قايشسلا

عرفو ،نحاطملا عرفو ،ةينلديشصلا ةشسدنهلا عرف نم
عرفو ،ة˘مد˘ق˘ت˘م˘لا كي˘نا˘كي˘م˘لا عر˘فو ،كي˘نور˘تا˘كي˘م˘لا

ةلشسلشسل اجيوتت ةوطخلا هذه تءاجو.فزخلا ةعانشص
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا نيب ترج يتلا تاءاقللا

تاذ ثحبلا تائيهو زكارمو يجو˘لو˘ن˘كت˘لا ر˘يو˘ط˘ت˘لاو
فلتخمو ةعانشصلا ةرازو تاراطإاو ،ةهج نم ،ةلشصلا
فششك امك.ىرخأا ةه˘ج ن˘م ،ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘لا

نب يقابلا دبع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

ىلإا «أا» مشسق رشضاحم ذاتشسأا نم995 ةيقرت نع نايز

عيمج يف ا˘ح˘ششر˘ت˘م047 عوم˘ج˘م ن˘م ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘تر

هنÓعإا ىدلو.ةئاملاب49.08 ةبشسنب يأا تاشصشصختلا

ةن˘ج˘ل˘ل (34) ن˘ي˘ع˘برألاو ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةرود˘˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘ع

047 نيب نم هنأا ر˘يزو˘لا ح˘شضوأا ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
دعبو ،تاشصشصختلا عيمج يف ةرودلا هذهل احششرتم
ل˘كل ة˘ي˘عر˘ف˘لا نا˘ج˘ل˘لا ي˘ف تا˘ف˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘˘قد ة˘˘شسارد

ىلإا «أا» مشسق رشضاحم ذاتشسأا نم995 ةيقرت مت سصشصخت

عومجم نم ةئا˘م˘لا˘ب49.08 ة˘ب˘شسن˘ب يأا ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘تر
يتلا ةرودلا داقعنا رخأاتل هفشسأا نع اربعم ،«نيحششرتملا

عشضولا ببشسب كلذو يشضاملا رياني رهشش ةررقم تناك
يفو.طرافلا عوبشسألا ىلإا  دÓبلا هتفرع يذلا يحشصلا
ةيقرتلا هذهب هنأا نايز نب ديشسلا دكأا ،ةلشص يذ قايشس

امدعب ذاتشسأا432.8 ةذتاشسأÓل يلامجإلا ددعلا حبشصأا

جئاتن ريزولا ىطعأا ،ةبشسان˘م˘لا˘بو.ذا˘ت˘شسأا536.7 ناك
عرف ىشصحأا ثيح ،تاشصشصختلا عورف بشسح ةرودلا

ةبشسنب حششر˘ت˘م361 ن˘م ح˘˘جا˘˘ن811 ايجولونكتلا

57 ن˘م ح˘جا˘ن46 ةقيقدلا مولع˘لاو ة˘ئا˘م˘لا˘ب93.27

ةايحلاو ةعيبطلا مولعو ةئاملاب33.58 ةبشسنب احششرتم

ةئاملاب52.18 ةبشسنب اح˘ششر˘ت˘م08 نم احجا˘ن56

46.77 ةبشسنب احششرتم58 نم احجان66 نع Óشضف
.ةيراج˘ت˘لا مو˘ل˘ع˘لاو ة˘يدا˘شصت˘قلا مو˘ل˘ع˘لا ي˘ف ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا مو˘ل˘ع˘لا عر˘ف نأا لوؤو˘شسم˘لا تاذ فا˘شضأاو

ةبشسنب حششرتم891 نم حجان861 ىشصحأا ةيناشسنإلاو

96 نم احجان95 تاغللاو بادآلاو ةئاملاب48.48

ةينوناقلا مولع˘لاو ة˘ئا˘م˘لا˘ب05.58 ةبشسنب احششر˘ت˘م

82.48 ةبشسنب احششرتم07 نم احجان95 ةيرادإلاو

رخاوأا44ـلا ةرودلا حتف نع نايز نب نلعأاو .ةئاملاب
ناوج رخاوأا نيعبرألاو ةشسماخلا ةرودلا و مداقلا ربمفون

قيرط نع تاف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م نو˘كت نأا ى˘ل˘ع،1202
.ةلبقملا ربمفون ةرود نم ءادتبا ةيمقر ةشصنم
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دبع ةيروه˘م˘ج˘لا سسي˘ئر ن˘ي˘ع
د˘ي˘ج˘م˘لا د˘ب˘ع نو˘ب˘ت د˘ي˘ج˘م˘لا
ةشسائر ىدل راششتشسملا يخيشش
ف˘˘˘ل˘˘˘كم˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
ةركاذلاو ينطو˘لا ف˘ي˘ششرألا˘ب
يخيشش ديجملا دب˘ع ة˘ي˘ن˘طو˘لا

يرئازجلا بناج˘لا ن˘ع Ó˘ث˘م˘م
ةلودلا عم يراجلا لمعلا يف
تا˘ف˘ل˘˘م˘˘لا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا
ةينطولا ةر˘كاذ˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا

.ينطولا فيششرألا عاجرتشساو
ع˘˘˘م يرود˘˘˘لا ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل ي˘˘˘˘فو

ل˘ئا˘شسو ن˘˘م دد˘˘ع ي˘˘لوؤو˘˘شسم

سسيئرلا دافأا ،ةينطولا مÓعإلا

ي˘خ˘ي˘˘شش ف˘˘ل˘˘ك ه˘˘نأا˘˘ب  نو˘˘ب˘˘ت

لم˘ع˘لا ي˘ف ر˘ئاز˘ج˘لا ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب

ة˘لود˘˘لا ع˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح يرا˘˘ج˘˘لا

ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف  ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

ةركاذلاب ةلشصلا تاذ تافلملاب

نع هلبا˘ق˘ي يذ˘لا و ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

خرؤو˘م˘لا ي˘شسنر˘ف˘˘لا  بنا˘˘ج˘˘لا

سسيئر داششأاو .اروتشس نيماجنب

ةريبكلا ةءافكلاب ةيرو˘ه˘م˘ج˘لا

،لا˘ج˘م˘˘لا اذ˘˘ه ي˘˘ف ي˘˘خ˘˘ي˘˘ششل

يتلا تافلملاب ىردألا  هنوكل

ةشصاخ ،نابناج˘لا ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ي˘شس

ريدملا بشصنمل هيلوت مكحب

ف˘ي˘ششرألا ة˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

نوبت سسيئرلا دكأاو .يرئازجلا

يشسنرفلا هريظن عم قفتا هنأا

يف نافرطلا  لمعي نأا ىلع

،ة˘يدا˘ع ة˘˘ف˘˘شصب ها˘˘ج˘˘تلا اذ˘˘ه

تحبشصأا رومألا نأا ىلإا اريششم

يأا نود ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت  ة˘˘˘ح˘˘˘شضاو

ةلأاشسم نوبت جردأا امك.جنششت

نور˘˘كا˘˘م سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘˘ت

يف اروتشس نيماج˘ن˘ب خرؤو˘م˘ل˘ل

جورخلاو رومألا ليهشست  ةناخ

ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا ج˘˘˘ن˘˘˘ششت˘˘˘لا ن˘˘˘م

دنعو .يشسايشسلا لÓغتشسلاو

ةيداشصتقلا تاقÓعلل هقرطت

فلتخمب رئاز˘ج˘لا ط˘بر˘ت ي˘ت˘لا

ةقيقششلا  لودلا نم اهئاكرشش

سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘يد˘˘˘˘شصلاو

سصقن مل» Ó˘ئا˘ق ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ن˘ح˘˘نو ،ا˘˘شسنر˘˘ف

عم ةينطولا انتركاذ عاجرتشسا

يف اشسنرف عم دنلل دنلا ،لمعلا

ا˘م بشسح ىر˘خألا تلا˘ج˘م˘˘لا

ة˘˘لود˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ت

.«ةيرئازجلا

نيفرطلأ نيب ةحصضأو تحبصصأأ رومألأ نأأ ةيروهمجلأ سسيئر دكأأ اميف

يف رئازجلا نع Óثمم يخيشش ديجملا دبع نييعت
اشسنرف عم ةركاذلاب ةقلعتملا تاشضوافملا



يرئإزجلإ�قرصشلإ�ةديرج

ةعاشس رخآا
Akher Saâ

GdãÓKÉA  12Lƒj∏«á 0202Gd©óO 2406 3ةعاسسلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

تإءإرجإلإ�هذه�قيبطت�ىلع�رهصسلل�ةيراجتلإ�تÓحملل�ةيئاجف�تإرايز

لكل ةيئاشضقلا ةعباتملاو علشسلا زجح
ةيئاذغلا داوملل ةمÓشسلاو ةفاظنلا دعاوق فلاخي نم
عئاصضبلإ�لقنو�نيزختلإو�دإريتصسلإو�جاتنإلإ�طاصشن�يف�نيلخدتملإ�نييداصصتقلإ�نيلماعتملإ�عيمج�نم�اهل�نايب�يف�ةراجتلإ�ةرإزو�تبلاط
دإوملإ�هذه�ةمÓصسو�ةيحصصلإ�ةفاظنلإو�ةفاظنلإ�مإرتحإ�ىلإ�فلتلإ�ةعيرصس�اهنم�ةصصاخو�ةيئإذغلإ�دإوملل�ةئزجتلإو�ةلمجلاب�عيزوتلإ�إذكو

�.كÓهتصسÓل�سضرعلإ�لحإرم�لك�ءانثأإ

¯ S°∏«º.±

ع˘ي˘م˘ج م˘ل˘ع ى˘لإا ةرازو˘˘لا ته˘˘نأاو
تافلاخملا ةنياعم نأاب نيلخدتملا
هذ˘ه مار˘ت˘˘حا مد˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
سشيتفتلا تايلمع ءانثأا تامازتللا

داوملا هذهل ةي˘ئا˘ج˘ف˘لا ة˘ب˘قار˘م˘لاو
ةيراجتلا تÓحملا ىوتشسم ىلع
يذؤو˘ي˘شس تا˘قر˘ط˘لا روا˘ح˘م اذ˘كو
يروفلا و مراشصلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ى˘لا
يف ةينونا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘ج˘ل
تاءارجلا نمشضتتو .لاجملا اذه
ةعباتملاو علشسلا زج˘ح ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
قلغو طاششنلا فيقوتو ةيئاشضقلا
نوناقلا ماكحأل ا˘ق˘ب˘ط ،تÓ˘ح˘م˘لا

52 ي˘˘ف خرؤو˘˘م˘˘لا90-30 م˘˘˘قر

ةيامحب قلعت˘م˘لا9002 يرف˘ي˘ف
لsدعملا سشغلا ع˘م˘قو كل˘ه˘ت˘شسم˘لا

،ردشصملا سسفن بشسحبو .ممتملاو
يف فلتلا ةعيرشسلا داوملا لثمتت
˘مو˘ح˘ل˘لاو ه˘تا˘ق˘˘ت˘˘ششمو بي˘˘ل˘˘ح˘˘لا

سضيب˘لاو ن˘جاود˘لاو ا˘ه˘تا˘ق˘ت˘ششمو
تا˘ج˘ت˘ن˘مو سضي˘ب˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘مو
هذ˘˘ه ل˘˘˘ق˘˘˘ن بجو˘˘˘ت˘˘˘يو .ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
د˘ير˘ب˘ت˘لا تا˘بر˘ع ي˘ف تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا
رهشسلا عم سضرغ˘لا اذ˘ه˘ل ةأا˘ي˘ه˘م˘لا

تا˘جرد˘ل مرا˘شصلا مار˘ت˘حلا ى˘ل˘ع

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا طور˘شش اذ˘ك و ةرار˘ح˘˘لا
ةلشسلشسب لÓخإلا نود ةمÓشسلاو
عاديإا بجوتي هنأا ازر˘ب˘م ،د˘ير˘ب˘ت˘لا

نكامأا يف اهن˘يز˘خ˘تو داو˘م˘لا هذ˘ه
د˘ير˘ب˘ت˘لا فر˘غ رار˘غ ى˘ل˘ع ةدر˘ب˘م
سضرغلا اذهل ةدمتعملا لئاشسولاو
ديربتلا ةزهجأا يف عيبلل اهشضرعو
سسم˘˘˘ششلا ة˘˘˘ع˘˘˘ششأا ن˘˘˘ع اد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب

تابورششملل ةبشسنلاب امأا.ةرارحلاو
تابورششملا نم اهعاونأا فلتخمب
ةأابعملا هايملا و رئاشصعلا ،ةيزاغلا

ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ل ه˘˘نأا ةرازو˘˘لا تد˘˘كأاو
نيعتيو سسمششلا ةعششأل اهشضرع
ةدوزم تابرع يف ا˘يرا˘ب˘جإا ا˘ه˘ل˘ق˘ن
اهتيامح اهنأاشش نم يتلا لئاشسولاب
اميشسل ةيجرا˘خ˘لا تار˘ي˘ثأا˘ت˘لا ن˘م

اذ˘˘هو را˘˘ب˘˘غ˘˘لاو سسم˘˘ششلا ة˘˘ع˘˘ششأا
ةمئÓملا لئاشسولا ةفاك لامعتشساب
امك ،ةشصاخ ةفل˘غأاو ة˘ي˘ط˘غأا ل˘ث˘م
ع˘ي˘ب˘ل˘ل سضر˘˘ع˘˘تو عدو˘˘ت نأا بج˘˘ي
ام سسكع ةيراجتلا تÓحملا لخاد
ن˘˘يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ي
ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘˘ح˘˘شص نو˘˘شضر˘˘ع˘˘ي
.رطخلل
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ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا ةرازو تل˘˘شسار
ر˘ب˘ع ا˘ه˘تا˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا
سصي˘˘خر˘˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ت˘˘˘ل تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا˘˘ب
ةذ˘تا˘شسألا ف˘ي˘ظو˘˘ت تا˘˘ق˘˘با˘˘شسم˘˘ل

8102-7102. ناونع˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا

نإاف957 مقر ةلشسارملا بشسحو
ىوتشسملا ىلع ةي˘بر˘ت˘لا تا˘ير˘يد˘م
راششتنا تايعادتل ارظنو ،ينطولا

،ةيبلشسلا هتاريثأاتو «انوروك» ءابو
م˘ئاو˘ق˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ى˘˘لإا ةو˘˘عد˘˘م
فيظوتلا تاقباشسم˘ل ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

يهو8102 سسرام يف ترج يتلا
دحل عاطقلا يف ةريخألا ةقباشسملا

ىلع لمعلا راطإا يف كلذو .نآلا
˘مزÓ˘لا يو˘بر˘ت˘˘لا را˘˘طإلا ر˘˘ي˘˘فو˘˘ت
م˘ظ˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘شضل
ةيشساردلا ة˘ن˘شسلا لÓ˘خ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
ةميلعتلا هذه ىشضتقمبو .ةمداقلا
ةيبر˘ت˘لا ءارد˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي ه˘نإا˘ف
ل˘غ˘ششل م˘˘ئاو˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
دود˘ح ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا بشصا˘˘ن˘˘م˘˘لا
عيمج يف يجو˘غاد˘ي˘ب˘لا جا˘ي˘ت˘حلا
ر˘يزو نا˘كو .ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا داو˘˘م˘˘لا
«طوعجاو دمحم» ةينطولا ةيبرتلا
ةرازولا نأا قباشس تقو يف دكأا دق
تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ج˘لا˘ع˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت
دع˘بو يور˘ت˘ب عا˘ط˘ق˘لا˘ب ة˘شصا˘خ˘لا
نأا ى˘˘لا ار˘˘ي˘˘ششم ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ر˘˘ي˘˘كف˘˘ت
ىل˘ع كلذ ي˘ف سصر˘ح˘ت ه˘ح˘لا˘شصم

ىتح نييعامتجلا ءاكرششلا كارششا

ةيقفاوت ةذختملا تاءارجإلا نوكت

قلعتي اميف ةشصاخ ,دح ىشصقا ىلا

دحلا سضرغل ةيطايت˘حلا م˘ئاو˘ق˘لا˘ب

ة˘غ˘ي˘شصب ةذ˘تا˘شسألا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت ن˘˘م

يوبرتلا ريطأاتلل انامشضو د˘قا˘ع˘ت˘لا

ن˘شسح˘لا ر˘ي˘شسلا اذ˘كو هرار˘ق˘ت˘شساو

لÓخ ذيمÓتلا سسردمتل مظتنملاو

ترداب ثيح ،ةيشساردلا ةنشسلا لك

نم ءادتبا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ةلمج رادشصتشسا ىلا6102 ةنشس

نم ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا سصي˘خار˘ت˘لا ن˘م

ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا

ةرازو اذ˘˘˘كو يرادإلا حÓ˘˘˘˘شصإلاو

ل˘ك ل˘غ˘˘ششب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ، ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

ةنشسلا ءانثأا رغششت يتلا بشصانملا

ه˘نأا ر˘يزو˘˘لا فا˘˘شضأاو .ة˘˘ي˘˘شسارد˘˘لا

ةفشصب وا ةيئاهن ةفشصب تناك ءاوشس

بترلا ميلعتلا بتر لك يف ةتقؤوم

بتر ،فيظوتلا بتر ،لاوزلل ةليآلا

ةفشصب اهيلع فيظوت˘لا˘ب ،ة˘ي˘قر˘ت˘لا

نم نيشصبرت˘م ةذ˘تا˘شسأا ة˘مو˘م˘يد˘لا

مئاوقلل ىشصقألا لÓغتشسلا لÓخ

مث ،ا˘شسا˘شسأا ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘حلا

ةلاح يف يأا ءاشضتقلا دنع ةينطولا

تاقباشسم˘ل ةر˘غا˘شش بشصا˘ن˘م ءا˘ق˘ب

راو˘طلا ي˘ف ةذ˘تا˘شسألا ف˘ي˘ظو˘ت˘لا

دامتعا اذ˘هو ،ة˘ثÓ˘ث˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ي˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسلا بي˘˘تر˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع

.اهيف نيجردملا نيحششرتملل

ةيملاعلإ�ةصسفانملإ�هيف�دتصشت�يذلإ�تقولإ�يف
انوروك�سسوريف�دصض�حجان�حاقل�لوأإ�جاتنإل

عافترإ’ا دواعت تاباشصإ’ا ةليشصح
 ديدج يشسايق مقر ليجشستب

تايفو9 و ةباشصا706 ـب
ةباشصإا706 ةريخألا ةعاشس42ـلا لÓخ رئازجلا تلجشس

هنع تنلعأا امبشسح ،تايفو9 و انوروك سسوريفب ةديدج
لشصيل رئازجلا يف انوروك سسوريف ةعباتم و دشصر ةنجل

.ةافو7801و ةلاح19632 ىلإا تاباشصإلا يلامجإا اذهب
حÓ˘˘˘˘˘شصإاو نا˘˘˘˘˘كشسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘شصلا ةرازو تن˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأاو

سسوريفب ةديدج ةباشصإا706 ليجشست نع ،تايفششتشسملا

ام بشسحو .ةريخألا ةعاشس42 لÓخ ،تايفو و ،انوروك
انوروك سسوريف دشصرو ةعباتم ةنجل سسيئر هنع فششك

19632 ىلإا عفترا تاباشصإلا ددع نإاف ،راروف لامج
،تايفولا سصخي اميف امأا .انوروك سسوريفب ةدكؤوم ةباشصإا

9 ليجشست دعب ،ةافو7801 ىلإا يلامجإلا عفترا دقف

ةلاح943 تلثامتو .ةريخألا ةعاشس42 لÓخ تايفو

،ةريخألا ةعاشس42 لÓخ انوروك سسوريف نم ءافششلل

لخاد اشضيرم46 دجاوتي اميف،00461 ىلإا ددعلا عفتريل
تلاح يف ريبكلا ديازتلا يتأايو .ةزكرملا ةيانعلا ةحلشصم
يف لمألا ةيادب عم ملاعلا لود يفو رئازجلا يف ىودعلا
ءارزولا سسيئر نأا ديب ءابولا دشض ديدج حاقل عينشصت
دعولا عيطتشسي ل هنأا دكا ،نوشسنوج سسيروب ،يناطيربلا
سسور˘ي˘ف ىود˘ع د˘شض لا˘ع˘ف حا˘ق˘ل ى˘ل˘ع هدÓ˘ب لو˘شصح˘ب

.لبقملا ماعلا يف ىتح وأا ماعلا اذه ةياهن لولحب انوروك
سسما هب ىلدأا يفحشص حيرشصت يف ،نوشسنوج حرشصو
ىلع يننإا لوقلا» :عوشضوملا اذه ىلع اقيلعت ،نينثلا

اذه يف حاقل ىلع لشصحنشس اننأاب001% ةبشسنب نيقي
.ةغلابم درجم فشسأÓل نوكيشس لبقملا ماعلا ىتح وأا ماعلا
ةعومجم سضوختو .«ةطقنلا كلت ىلإا نآلا ىتح لشصن مل
ا˘ي˘شسورو ةد˘ح˘ت˘م˘لا تا˘يلو˘لا ا˘ه˘شسأار ى˘ل˘ع ،لود˘˘لا ن˘˘م
لوأا جاتنإل ةيملاع ةشسفانم ،اشسنرفو نيشصلاو ايناطيربو
تدوأا يذلا ،دجتشسملا انوروك سسوريف دشض حجان حاقل

عمو .ملاعلا ربع سصخشش فلأا006 نم رثكأا ةايحب هتحئاج
ةلود˘لا ر˘ب˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب تد˘كأا ة˘ح˘ئا˘ج˘لا ة˘ياد˘ب
اهيدل نأا ،انوروك سسوريف ءارج اررشضت رثكألا ةيبوروألا
يف يعامجلا همادختشسا أادبي دق سضرملا دشض ادعاو احاقل

«اكينيزارتشسأا» ةكرشش هروطت حاقل ربتعي ايلاحو1202.
دروفشسكوأا ةعماج ءاملع عم نواعتلاب ةيناطيربلا ةيودأÓل
±.S°∏«º.ملاعلا يف زربألا ةحششرملا لاشصمألا نم

�مايأإ�ةدعل�ترمتصسإ�ةمزأإ�دعب

ديرب بتاكم ديوزت يف صسمأا عورششلا
 ةيلاملا ةلويشسلاب لجيجب رئازجلا

سصوشصخب جارفنإلا رداوب نينثإÓلا سسمأا ةيشسمأا تأادب
رئازجلا ديرب بتاكم ىوتشسم ىلع ةيلاملا ةلويشسلا ةمزأا
ةريخألا هذه ديوزت يف عورششلا لÓخ نم كلذو لجيجب
ةمزلا هذه ةياهن برقب يحويام وهو ةيلاملا قارواألاب
ةيلمع يف سسمأا لاوز عُرششو . عيباشسأا ةدعل ترمع يتلا

كلت اميشس لجيجب ديربلا بتاكم مظعمب لاوملا خشض
ىلع ةيلولل ةريبكلا تايدلبلاو ندملا مشصاوعب دجاوتملا
مويلا بتاكملا ةيقب ىلع عشسوأا لكششب ةيلمعلا ممعت نأا
ةيدان لجيجب رئازجلا ديرب ةريدم هتدكأا ام وهو ءاثÓثلا
اهت˘ششا˘ع ي˘ت˘لا ة˘لو˘ي˘شسلا ة˘مزأا نأا˘ب تد˘كأا ي˘ت˘لا ة˘ن˘يدو˘ب
ىلا اهقيرط يف عيباشسأا ذنم لجيجب رئازجلا ديرب بتاكم
د˘ي˘ع˘ل ي˘شسكع˘لا د˘ع˘لا ة˘ياد˘ب ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب كلذو ل˘ح˘لا
ديربلا بتاكم ىلع لابقإلا رثكي ثيح كرابملا ىحشضألا

لاومألا  بحشس لجأا نم نيفظوملاو لامعلا لبق نم
ىلع يفاشضا طغشض يف ببشست يذلا رمألا تابترملاو
لجيجب رئازجلا ديرب بتاكم تششاعو . بتاكملا هذه
مايلا لÓخ نطولا ربع ديربلا بتاكم ةيقب رارغ ىلعو
سصق˘ن بب˘شسب ةر˘ي˘ب˘ك تا˘ن˘حا˘ششمو ر˘ي˘باو˘ط ة˘˘ي˘˘شضا˘˘م˘˘لا
ىشضوف ثد˘حأا يذ˘لا ر˘مألا ا˘نا˘ي˘حأا ا˘ه˘ماد˘ع˘ناو ة˘لو˘ي˘شسلا

ءانبز نيب تارجاششم يف ببشست امك بتكملا هذهب ةريبك
لبقت مدع لظ يف اشصوشصخ اهيفظومو بتاكملا هذه
نأا˘ششب لا˘م˘ع˘لا تار˘ير˘ب˘ت˘ل ن˘ئا˘بز˘لا ءلؤو˘ه ن˘م ما˘ه م˘شسق
بلغأا نأاو ةشصاخ انايحأا اهمادعناو ةلويشسلا سصقن بابشسأا
لجأا نم مهلاومأا ىلا سسام ةجاح يف لامعلاو نيفظوملا
نأا امك ىرخألا تامزلتشسملا سضعبو ديعلا ةيحشضأا ءارشش
نم مهذقنت لاومأا ريبدتل ةليشسو اودجي مل ءلؤوه بلغأا
. ذفانملاو باوبألا لك مههوجو يف تدشس امدعب قزأاملا
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«انوروك»�ءابو�راصشتنإإ�تايعإدتل�إرظن

ةذتاشسأ’ا فيظوت ةيلمع يف ةيطايتحإ’ا مئاوقلا لÓغتشساب صصيخرتلا

ةنمقرلإ�ىلع�زكرتي�نأإ�بجي�يئابجلإ�ماظنلإ�حÓصصإإ�نإإ�لاق

رامثتشس’اب صضوهنلل يزاوملا داشصتق’ا راثأا نم صصلختلا ةرورشض ىلع ددششي دارج
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زيز˘ع˘لا د˘ب˘ع لوألا ر˘يزو˘لا ف˘ششك
ه˘ت˘م˘ل˘ك ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثلا سسمأا دار˘˘ج
حا˘ت˘ت˘فا ة˘ب˘شسا˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فلا
لاغششأا لو˘ح ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘شسل˘ج˘لا
دا˘شصت˘قلا نأا ي˘ئا˘ب˘ج˘˘لا حÓ˘˘شصإلا
مامأا افاحجإا لثمي لازي ام يزاوملا
دوهج نهري ام ي˘ئا˘ب˘ج˘لا لا˘ث˘ت˘ملا
رامثتشسلا˘ب سضو˘ه˘ن˘لا ي˘ف ة˘لود˘لا

دعاو˘ق˘ب ه˘لÓ˘خإا اذ˘كو ه˘ع˘ي˘ج˘ششتو
ةلودلا مرحيو ةه˘يز˘ن˘لا ة˘شسفا˘ن˘م˘لا

.ةو˘جر˘م˘لا ة˘ي˘لا˘˘م˘˘لا دراو˘˘م˘˘لا ن˘˘م
دا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘قلا نأا دار˘˘˘˘˘ج ح˘˘˘˘˘شضوأاو

ل˘ك ن˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ِ،يزاو˘˘م˘˘لا
فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘لوذ˘˘ب˘˘م˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا
ل˘ي˘ه˘شست˘ل ْة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘˘شسلا
جرا˘˘خ ط˘˘ششن˘˘ي لاز˘˘ي ل ،ه˘˘˘جا˘˘˘مدا
ل˘كششي ا˘م˘م ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا د˘عاو˘ق˘˘لا
ِ،ي˘ئا˘ب˘ج˘لا لا˘ث˘ت˘ملا ما˘مأا ا˘فا˘ح˘˘جإا
قوشسلا يف نيلماعتملا نأا رابتعاب
ةمهاشسم يأا نومدقي ل ْةيزاوملا

نيذلا نيلماعتملاب ةنراقم ة˘ي˘ئا˘ب˘ج
ْةينوناق˘لا ر˘طألا ن˘م˘شض نو˘ط˘ششن˘ي
نم هل˘ك ءبع˘لا نو˘ل˘م˘ح˘ت˘ي ن˘يذ˘لا

يف ْةيئابجلا مهتابجاوب ءافولا لÓخ
ةلودلل ة˘ي˘لا˘م˘لا تادراو˘لا ل˘يو˘م˘ت
بشسحو .ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘عا˘˘م˘˘ج˘˘لاو

داشصتقلا ةرهاظ نإاف ،لوألا ريزولا
ى˘˘لإا ا˘˘شضيأا يدؤو˘˘ت د˘˘˘ق يزاو˘˘˘م˘˘˘لا
تاشسايشسلا ةيلا˘ع˘ف ن˘م سصي˘ل˘ق˘ت˘لا
ِعيجششتلا ى˘لإا ة˘ي˘مار˘لا ْة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

اهنو˘كل ،را˘م˘ث˘ت˘شسلا˘ب سضو˘ه˘ن˘لاو
ِر˘ي˘شسلا نود لو˘ح˘ي ا˘ق˘ئا˘ع ل˘˘كششت
،ينطولا داشصتقلا راشسملِ ميلشسلا

ةهيزنلا ةشسفانملا دعاوقب لخي امم
ةيلاملا ِدراوملا نم َةلودلا مرحيو
ثح دد˘شصلا اذ˘ه ي˘˘فو .ةو˘˘جر˘˘م˘˘لا

هذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف ن˘˘˘ي˘˘˘كرا˘˘˘ششم˘˘˘لا دار˘˘˘˘ج
تاحارتقا ميد˘ق˘ت ى˘ل˘ع تا˘شسل˘ج˘لا

لاثتما نمشضت نأا اهنكمي سضورعو
قفاوتلا ىلا ةبيرشضلاب ن˘ي˘ف˘ل˘كم˘لا

نيب ةنزاوملا لÓ˘خ ن˘م ،ي˘ئا˘ب˘ج˘لا

ناو˘عأÓ˘ل ة˘ي˘م˘˘ها˘˘شست˘˘لا تارد˘˘ق˘˘لا

ليومت تاجاي˘ت˘حاو ن˘ي˘يدا˘شصت˘قلا

نا˘م˘شض ى˘ل˘ع ر˘ه˘شسلا ع˘م ،ة˘لود˘˘لا

.يئابج˘لا ءبع˘ل˘ل لدا˘ع˘لا ع˘يزو˘ت˘لا

اذه نوكي نأا ةرورشض دارج زرباو

ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا˘ب ا˘قو˘فر˘م حÓ˘˘شصإلا

لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ˘˘لا

ن˘طاو˘م˘لا تلا˘غ˘˘ششنل ءا˘˘غ˘˘شصإلا

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع يرذ˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘شضق˘˘˘˘˘لاو

ل˘ك ة˘ح˘فا˘˘كمو ة˘˘ي˘˘طار˘˘قور˘˘ي˘˘ب˘˘لا

يتلا ةيبلشسلا تاشسرامملا لاكششأا

.ينطولا داشصتقلا رشضت
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تاهجلا تذختا د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو

ةحلشصملا عيشسوت ءارجا ةينعملا

اريرشس51 ة˘فا˘شضإا لÓ˘خ ن˘˘م
ةجرحلا ت’احلاب لفكتلل اديدج
،ءابولاب ةباشصملا ةيشصعتشسملاو
مل هذه ةرفوتملا ةرشسأ’ا نأا ريغ
ىشضرملا ددع ما˘ما ة˘ي˘فا˘ك د˘ع˘ت
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ن˘˘يد˘˘فاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا
اذه ،جÓعلا يف ةبغر ةحلشصملا
ةديدج ةحلشصم حتف راظتنا يف
،ةل˘ب˘ق˘م˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يأ’ا لÓ˘خ

نم ي˘ت˘لاو ،ار˘ير˘شس05 ة˘ع˘شسب
ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا نأا˘˘شش
هد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ششي يذ˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘شضلا

تار˘ي˘م˘ع نا˘م˘ي˘ل˘شس ى˘ف˘ششت˘شسم
ديفوك ىشضرمب لثمأ’ا لفكتلاو
ركذلاب ريدج ،نوثيغتشسي نيذلا
ينطولا دهعملا حتف صسما مت هنا

ن˘˘يو˘˘كت˘˘لا ي˘˘ف صصشصخ˘˘ت˘˘م˘˘˘لا

ةحلشصم˘ك هر˘ي˘خ˘شستو ي˘ن˘ه˘م˘لا

ت’ا˘ح˘لا ه˘ي˘جو˘تو صصي˘خ˘ششت˘˘ل

صسوريفب اهتباشصإا يف هبتششملا

ة˘˘فا˘˘كب ه˘˘م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

ة˘ير˘ششب˘لاو ة˘يدا˘م˘لا تا˘نا˘كمإ’ا

RCP ف˘˘ششكلا تاودأا ا˘˘م˘˘ي˘˘˘شس

يف كوكششملا لقنت ءانع نود

ن˘يذ˘لا صصا˘خ˘شش’او م˘ه˘ت˘با˘˘شصإا

ه˘ب˘شش صضار˘عا م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘˘ظ

صضار˘عأ’ ة˘ه˘˘با˘˘ششم وأا ةد˘˘كؤو˘˘م

د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘˘ل˘˘شصم ى˘˘لإا ءا˘˘بو˘˘لا

طغشضلل افيفخ˘ت ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب

ت’ا˘˘ح˘˘ل ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج˘˘تو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

هنأا امك ،ىرخأا ةهج نم ىودعلا

ربع ةحوتفملا زكارملا نأاشش نم

عارشسإ’ا ةي’و˘لا ق˘طا˘ن˘م د˘يد˘ع

مكحتلاو ت’احلا صصيخششت يف

را˘ششت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ع˘شضو˘لا ي˘ف

ةنتاب ةي’و نم لعج يذلا ءابولا

ةرطيشسلا نع جرخت ماي’ا هذه

لÓ˘خ ن˘م ءا˘بو˘لا ة˘ه˘با˘ج˘م ي˘˘ف

تا˘˘با˘˘شص’ا تا˘˘ئ˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘شست

.ءابولا ءارج تايفولاو

يرئأزجلأ قرسشلأ ةديرج

ةعاسس رخآا
Akher Saâ

ةعاسسلأ رابخأأ2406ددعلا0202 ةيليوج12 ءاثÓثلا4
www.akhersaa-dz.com

ةكيربب أريرسس05 ةعسسب ةديدج ةحلسصم حتف راظتنإأ يف

اريرسس56 ىلإا تاريمع ناميلسس ىفسشتسسمب ديفوك ةرسسأا باعيتسسإا ةقاط عيسسوت
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يشساحلا ةتششمب صسمأا يفوت
ةي’وب ءاملا يداو ةيدلبل ةعباتلا
ني˘ت˘ل˘ئا˘ع ن˘م نا˘شصخ˘شش ،ة˘ن˘تا˘ب

06 ـلا امهنشس زواجتي نيتقرفتم
ثيح ،انوروك صسوريفب نيرثأاتم
امهيوذ فرط نم ام˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ث˘ع
ءا˘م˘لا يداو ،ةا˘ي˘ح˘لا ا˘قرا˘ف د˘قو
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا ة˘ت˘ششم ي˘شسا˘ح˘لا
مل لزنملا يف نايفوتم ناشصخشش
ة˘ي˘ح˘شصلا ح˘لا˘شصم˘لا˘ب ا˘ق˘ح˘ت˘ل˘ي
تر˘ه˘ظ ثي˘ح ،جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل

ةد˘˘كؤو˘˘م صضار˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

Óشضف ثيح ،ءابولاب امهتباشصإ’

ن˘ع ءا˘بو˘ل˘ل يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا جÓ˘ع˘لا

لوادت مت داومو باششعأا قيرط

ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘لا ي˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ج˘˘ن

،ةداحلا ازنول˘ف˘ن’ا وأا صسور˘ي˘ف˘لا

ريثكلا هيلإا أاجلي ام رارغ ىلع

˘˘ما˘˘كز˘˘لا˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شصم˘˘˘لا ن˘˘˘م

يتأاي مل ثيح ،دربلا تابرشضو

نم دمتعملا يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا جÓ˘ع˘لا

اقرافو ،هلكأا ني˘ت˘ي˘ح˘شضلا فر˘ط

م˘ت ن˘يأا ،صسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘شص ةا˘ي˘ح˘لا

ةمزÓلا تاءارج’ا قفو مهنفد

نأا ركذلاب ريدج .ىودعلل ايدافت

ةيدلبل ةعباتلا يشساح˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م

تقو يف تلجشس دق ،ءاملا يداو

عفترتل ،ءابولاب تايفو30 قباشس

تايفو50 ىلإا ةليشصحلا كلذب

ىلإا اذه .صسمأا ةحيبشص ةياغ ىلإا

ن˘˘ي˘˘با˘˘شصم˘˘˘لا تار˘˘˘ششع بنا˘˘˘ج

نيعنتمملا دجتشسملا صسوريفلاب

ي˘ح˘شصلا جÓ˘ع˘ل˘ل ه˘جو˘ت˘لا ن˘˘ع

اهيف رششتنا يتلا ةقطنملا هذهب

،ها˘ب˘ت˘نÓ˘ل تف˘ل˘م ل˘كششب ءا˘بو˘لا

مهلزانم يف ثوكملا نيلشضفم

هلع يدي˘ل˘ق˘ت˘لا جÓ˘ع˘لا لوا˘ن˘تو

،ءابولا ن˘م م˘ه˘ل ي˘فا˘ششلا نو˘كي

ت’احلا نع م˘ه˘لا˘ف˘غإا ل˘ظ ي˘ف

بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘شصع˘˘ت˘˘شسم˘˘لا

صشا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ن’او جÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ت’احل ايدافت تاي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘ب

ل˘ج˘شست تنا˘ك ي˘ت˘لا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا

ى˘لا ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم˘لا˘˘ب

لتقي ءابولا ح˘ب˘شصيو ن˘كا˘شسم˘لا

اتلاح امهو ،مهلزان˘م˘ب ها˘يا˘ح˘شض

فاشضت يت˘لا ا˘نورو˘كلا˘ب ةا˘فو˘لا

ةافو ةلاح051 نع ديزي ام ىلا

ةي’وب تلجشس ءا˘بو˘لا ى˘شضر˘م˘ل

ف˘شصت˘ن˘م ه˘ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب

.يشضاملا صسرام

يسساحلأ ةقطنمب مهرأد رقع يف اهيباسصم لتقت انوروك

ىفسشتسسملل هجوتلا ىلع يديلقتلا ءافسشتسسإ’ا Óسضف انوروكب نيسصخسش ةافو
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ف˘˘شسو˘˘ي ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم لاز˘˘ي ا˘˘م
بونج لازأا نيع ةنيدمب يوÓعي
و عبششت ةلاح دهششي ،فيطشس ةي’و
راششتنا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ار˘ي˘ب˘ك ا˘ط˘غ˘شض
ى˘شضر˘م ل˘ب˘ق˘ت˘˘شسي ثي˘˘ح، ءا˘˘بو˘˘لا

قطان˘م˘لا ل˘ك ن˘م91 -دي˘فو˘كلا
نم ىتح و، فيطشس ةي’ول ةعباتلا
ةليشسملا و ةنتاب ةرواجملا تاي’ولا

م˘عد تا˘ي˘نا˘كمإ’ا صصق˘ن˘ل ار˘ظ˘˘ن و
ن˘˘ي˘˘ن˘˘شسح˘˘م˘˘لا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘˘ج˘˘˘م
نم ةرب˘ت˘ع˘م ة˘ي˘م˘كب ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا و ل˘ئا˘شسو˘لا

ةنيدمل ةمزأ’ا ةي˘ل˘خ ع˘م ق˘ي˘شسن˘لا˘ب

صسفنتلل ةعنقأا يف لثمتت لازأا نيع

تارا˘ظ˘ن ،صشا˘ع˘نإ’ا ي˘ف مد˘خ˘ت˘˘شست

ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ي˘˘قاو ة˘˘شسب˘˘˘لأا و ،ة˘˘˘ي˘˘˘قاو

ةعومجم عربت ا˘م˘ك ، لا˘م˘ع˘ت˘شس’ا

ريرشس02ـ ب لبق نم نينشسحملا نم

نم ةدحو52 بناج ىلإا يئافششتشسا

عربت ام˘ك ، ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ششور˘ف˘م˘لا

ةري˘ب˘كلا ن˘ي˘ع˘ب تن˘م˘شسإ’ا ع˘ن˘شصم

، يبطلا كلشسلل يقاو صسابل005ـب

ةزهجأاب اوعربت نورخآا نونشسحم و

و، مد˘˘لا ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ج˘˘شسكأ’ا صسا˘˘ي˘˘ق
ملعلا عم، ن˘ي˘ج˘شسكأ’ا تا˘ط˘ب˘شضم
ةمداقلا مايأ’ا نوشضغ يف متيشس هنأا
نيجشسكأ’ا عبان˘م ة˘كب˘شش ة˘ع˘شسو˘ت

رمأ’ا وهو، حلاشصملا فلتخم ربع
ةدا˘م ماد˘خ˘ت˘شسإا˘ب ح˘م˘˘شسي˘˘شس يذ˘˘لا
ىفششتشسملا فرغ لكب  نيجشسك’ا
ءانغتشس’ا كلذب نكمي و ،ةلوهشسب

،ةلقنتملا نيجشسكأ’ا تاروراق نع
فشسوي ىفششتشسم نأا ركذلاب ريدج
ديحولا ى˘ف˘ششت˘شسم˘لا و˘ه يوÓ˘ع˘ي

يذلا ،فيطشس ةي’و ىوتشسم ىلع
ةدا˘˘م ي˘˘ف صصق˘˘ن يأا ل˘˘ج˘˘˘شسي م˘˘˘ل

ة˘مزأ’ا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ج˘˘شسكأ’ا

ىلع هرفوتل عجار اذه و ،ةيحشصلا

01 ةعشسب ريبكلا مجحلا نم نازخ

تل˘˘ج˘˘˘شس د˘˘˘ق و اذ˘˘˘ه  .ر˘˘˘ت˘˘˘ل ف’آا

ىفششتشسملا تاذب ةيبطلا حلاشصملا

يتلاح ةيشضاملا ةعاشس42 لÓخ

نيع ةيدلب نم لجرب قلعتت ةافو

امك ، لاجق ةيدلب نم رخآا و رجحلا

ةياغ ىلإا لزعلا ةحلشصم تشصحأا

نيب ةلاح211 صسمأا راهن فشصتنم

ا˘ه˘ت˘با˘شصإا ي˘ف ه˘ب˘ت˘˘ششم و ةد˘˘كؤو˘˘م

. صسوريفلاب

ءابولأ راسشتنإأ ةيأدب ذنم قطانملأ لك نم ديفوكلأ ىسضرم لبقتسسي

ةيبط لئاسسوو ةزهجأاب فيطسسب يوÓعي فسسوي ىفسشتسسم نومعدي نونسسحم
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ة˘ي’و تا˘ي˘ف˘ششت˘شسم تل˘ج˘شس

ةديدج ةباشصإا46 صسمأا فيطشس
ا˘م بشسح، ا˘˘نورو˘˘ك صسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
ةعباتم و دشصر ةنجل هنع تنلعأا
وه و ، ةيرازولا انوروك صسوريف
، صسمأا لوأا لجشس يذلا ددعلا
دد˘˘ع ي˘˘لا˘˘م˘˘جإا كلذ˘˘ب ل˘˘شصي˘˘˘ل
ذنم فيط˘شس ة˘ي’و˘ب تا˘با˘شص’ا
ىلإا ،اندÓبب ءابولا راششتنا ةيادب

اذ˘ه˘ب و، ة˘با˘شصإا0422 دودح
لÓتحا فيطشس ةي’و تلشصاو
ىوتشسملا ىلع ةيناث˘لا ة˘ب˘تر˘م˘لا
و ةمشصاعلا رئازجلا دعب ينطولا

ىلوأ’ا بتار˘م˘لا ل˘ت˘ح˘ت لاز˘ت ’
دد˘ع ثي˘ح ن˘˘م كلذ˘˘ك ا˘˘ي˘˘ن˘˘طو
دق و، ايموي ةلجشسملا تاباشصإ’ا
ة˘ل˘ج˘شسم˘لا ما˘قرأ’ا هذ˘˘ه ترا˘˘ثأا

ىدل ءايتشسا ةريخأ’ا مايأا لÓخ
ن˘يذ˘لا ف˘ي˘˘ط˘˘شس ة˘˘ي’و نا˘˘كشس
صضافخنا ىلإا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي او˘نا˘ك

تاءار˘˘جإا ع˘˘م تا˘˘با˘˘شص’ا دد˘˘ع
ديدجلا هتيقوتب يحشصلا رجحلا
ةدحاولا ةعاشسلا نم دتمي يذلا

احابشص ةشسماخلا ةياغ يلا ’اوز

81 ى˘ل˘ع ه˘شضر˘˘ف م˘˘ت يذ˘˘لا و،
قطانملا نم ربتع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘ل˘ب
ا˘ه˘ب تل˘ج˘شس ي˘ت˘لا و ةءو˘بو˘م˘˘لا
لÓخ تاباشصإ’ا نم ددع ىلعأا
يف نأا ريغ ،ةيشضاملا عيباشس’ا
رجحلا تاءارجإا هذه لك عقاولا
دد˘ع ي˘ق˘ب ل˘ب د˘يد˘ج˘˘ب تأا˘˘ت م˘˘ل

لشصاوتم عافترا يف تاباشصإ’ا

تا˘يد˘ل˘ب˘لا بل˘غأا نأا م˘ل˘ع˘لا ع˘˘م،

دهششت رجحلا اهيلع قبط يتلا

ةليط ةيداع ريغ ةيرورم ةكرح

فرعت ا˘م˘ك، ة˘ي˘حا˘ب˘شصلا ةر˘ت˘ف˘لا

ريبك محازت اهتÓحمو اهعراوشش

مهتايجاح ءا˘ن˘ت˘ق’ ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘ل˘ل

ر˘˘ج˘˘ح˘˘لا تي˘˘قو˘˘ت ة˘˘ياد˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق

ةعاشسلا ىلع أادبي يذلا يحشصلا

.’اوز ةدحاولا

 سسمأأ لوأأ لجسس يذلأ ددعلأ سسفنب

فيطسسب لجسست انوروك سسوريفب ةديدج ةباسصإا46

ةيئافسشتسسإ’أ ةسسسسؤوملأ ىوتسسم ىلع91-ديفوك ةحلسصم باعيتسسأ ةقاط عيسسوتب ،ةنتاب ةي’ول ةيحسصلأ حلاسصملأ أرخؤوم تماق
ةلاح تثدحأأ يتلأ انوروك سسوريف تاباسصإ’ ديأزتملأ ددعلأ مامأ كلذو ،أريرسس56 ىلإأ04 نم ةكيرب ةنيدمب تأريمع ناميلسس
يذلأ رمأ’أ،91 ديفوك تاباسصإأ ددع نم ءأدوسس ةطقنو ةءوبوم ةقطنم تتاب يتلأ ةكيرب ةنيدم اهنمو ،تايفسشتسسملاب ظاظتكأ

.يلزنملأ ءافسشتسس’أ ىلإأ مهتلاح ةرقتسسملأ ىسضرملأ ديدع هيجوت ىعدتسسأ

انوروك ءابوب ىتوم7و ةديدج ةلاح52 تلجسس اميف /يقأوبلأ مأأ

فقوملا ديسس ةياقولاب ديقتلا مدع
 مهاتوم نوسصحي ةي’ولا ناكسس

يذلا انوروك ءابول اريبك افحز ةليلقلا مايأ’ا لÓخ يقاوبلا ما ةي’و دهششت

ىوشصق راف˘ن˘ت˘شسا ة˘لا˘ح ق˘ل˘خو ءا˘ن˘ث˘ت˘شسا نود  ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا بعر˘ي تا˘ب

نيأا صصاخ هجوب ةيحشصلا تاه˘ج˘لاو ما˘ع ه˘جو˘ب ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل

صسوريفب اشصخشش52 ةباشصا ةريخ’ا ةعاشس42ـ لا لÓخ  ةي’ولا تلجشس

مقرلا وهو ةافو ت’اح70 ةافو ىلإا تشضفأا (RCP) ةدكؤوم  انوروك

ديدع ربع اراششتنا فرع يذلا ءابولا يششفت ذنم هعون نم لوأ’ا عزفملا

ناكشسلا و ةحشصلا ةيريدمب لاشصتإ’ا و مÓعإ’ا ةيلخ نأاب بشسحو تايدلبلا

فايشضوب دمحم ىفششتشسمب91 ديفوك ةحلشصم نإاف يقاوبلا مأا ةي’ول

ةافو ت’اح50 مهنم ت’اح70 ةباشصإا تلجشس  ةي’ولا ةمشصاع

نم ةلاح و  يحيبشصلا رشصق  نم ةلاح10 ,يقاوبلا مأا نم نم نوردحني

يتلاح مهنم ت’اح70 اهب تلجشس دقف ءاشضيبلا نيعب امنيب ,نوتيزلا نيع

ىفششتشسمب ةدجاوتم ةليلم نيع نم ت’اح50 تلجشس نيح يف ةافو

نم ةدكؤوم  نيتلاحو  نامعن قوشس نم20 مهنم.تاريمع ناميلشس

ةهبتششم ةلاح94 ءافششتشسا مت امنيب ةدحاو ةافو تفلخ ةنتاب و ةنيطنشسق

اهجئاتن تءاج  يتلا ليلاحتلل تعشضخ ةهبتششم ت’اح60و ةديدج

ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ششف˘ت ذ˘ن˘م ي˘لا˘م˘ج’ا دد˘ع˘لا ع˘ف˘ترا د˘ق˘ف ةرا˘ششإÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شس

ةلاح69 اهنم ةلاح537 ةي’ولاب ةدكؤوملا ت’احلا ددع حبشصيل انوروك

GCMªó RgÉQ.هللا مهمحر ةافو

 جد فلأأ001  ـب هميرغت مت اميف /ةديلبلأ

يدتعملا قح يف انجسس تاونسس ثÓث
نوناف سسنارف ىفسشتسسمب بوانم بيبط ىلع

اذفان انجشس تاونشس ثÓثب ةديلبلا ءاشضق صسلجمل حنجلا ةمكحم تشضق

بوانم بيبط ىلع يدتعملا قح يف ةيلام ةمارغ جد000.001 و

صسفنب ةمراع ىشضوف هثادحاو ةديلبلا ةي’وب نوناف صسنارف ىفششتشسمب

يف هنأاب ةهجلا تاذ تلاق ،هنم ةخشسن ةعاشس رخا تملشست نايب يفو .ناكملا

يمومعلا نمأ’او ماظنلاب صسمت يتلا ءابنأ’او رابخأ’ا رششن ةرهاظ راطإا

ير˘ي˘شسمو ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ششو ي˘ب˘ط˘لا كل˘شسلا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ة˘˘يا˘˘م˘˘ح اذ˘˘كو

يأارلا ،ةديلبلا ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ةباين ملعت ةيحشصلا تاشسشسؤوملا

ةمراع ىشضوف ثادحإاب «أا ب» وعدملا ماق91/70/0202  خيراتب هنأا ماعلا

ةحلشصم ىوت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا  ةو˘ق˘لا ر˘شصا˘ن˘ع˘ل لا˘ث˘ت˘م’ا صضفرو

ىلع برشضلاب يدعتلاب ماقو نوناف صسنارف ىفششتشسمل ت’اجعتشس’ا

دعبو رمأ’اب ينعملا نأا نايبلا فاشضأاو.هبتكمب «و.ب» بوانملا بيبطلا

تاءارجإا بجومب حنجلا ةمكحم مامأا هتلاحإا مث ةباينلا فرط نم هباوجتشسا

ةفلاخمو فظوم ىلع فنعلاب ءادتعإ’ا ةحنج لجأا نم يروفلا لوثملا

،ينلعلا ركشسلا ةفلاخم اذكو ةيمومعلا نكامأ’ا يف ءاشضوشض ثادحا

تاونشس ثÓثب هيلع يشضق ثيح ،مويلا صسفن يف ردشص مكحلا نأاب اريششم

¢S°ÉQI.T     .ةشسلجلاب هعاديإا عم ةذفان ةمارغ000.001 و ةذفان نجشس

نيباسصملأ جÓع ةحلسصم عيسسوت فدهب /سسأرهأأ قوسس
انوروك سسوريفب

 ميدقلا ىفسشتسسملا ىلإا ةد’ولا مسسق ليوحت
قوشس ةي’وب لفطلا و مأ’ا بكرم نم ةد’ولا مشسق ليوحت صسمأا موي مت

ةحلشصم عيشسوت فدهب تقؤوم ءارجإاك ،ميدقلا ىفششتشسملا ىلإا صسارهأا

يف تاباشصإ’ا ديازت ةيفلخ ىلع اذه و ،انوروك صسوريف ىشضرم جÓع

ناكم رفوتي دعي مل ثيحب ىشضرملاب ةحلشصملا ظاظتكا و ةريخأ’ا ةنوآ’ا

ليوحت رارق ذخأ’ ةحشصلا حلاشصم عفد ام وه و ، ددج نيباشصم لابقتشس’

نيح ىلإا اقباشس دجوت تناك نيأا يتبشسلا اززعم ىفششتشسم ىلإا ةد’ولا مشسق

صسوريفب تا˘با˘شصإ’ا ة˘ل˘ي˘شصح تغ˘ل˘ب د˘ق˘ف ةرا˘ششإÓ˘ل ، عا˘شضوأ’ا ن˘شسح˘ت

¢G.T      .ةلاح871 ةي’ولاب انوروك

سسيئرو بيبط ةناهإاب اماق نيباسشل سسبحلا
 سسارهأا قوسس ىفسشتسسمب ةحلسصم

ءادتع’اب اماق نيباشش صسارهأا قوشس ةمكحم ىدل قيقحتلا يشضاق عدوأا

يف ناشصخششلا ،صسارهأا قوشس ىفششتشسمب ةحلشصم صسيئرو بيبط ىلع

نم نيتيعون ن˘ي˘ت˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ا˘م˘ه˘فا˘ق˘يا م˘ت ،ر˘م˘ع˘لا ن˘م ي˘نا˘ث˘لا م˘هد˘ق˘ع

ثيح ،صسارهأا قوشس نمأاب يناثلا يرشضحلا نمأ’اب ةطرششلا تاوق فرط

مايق هدافم لاشسرإ’ا ةعاق نم ءادن رثإا ىلع تناك امهيف هبتششملا فيقوت مت

صسي˘ئرو ن˘ي˘بوا˘ن˘م˘لا ءا˘ب˘طأ’ا د˘حأ’ ة˘نا˘هإ’او ءاد˘ت˘ع’ا ل˘ع˘ف˘ب نا˘شصخ˘شش

امهيف هبتششملا فيقوت مت نيأا ناكملا نيعل يروفلا لقنتلا متيل ، هتحلشصم

رقمل امهليوحت مت ام˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘شسلا˘ب ثي˘ح ، نا˘ج˘ي˘ه ة˘لا˘ح ي˘ف ا˘م˘هو

ءانثأا فظوم ةناهإا مرج نع ةيئاشضق تافلم امهقح يف زجنأا نيأا ةحلشصملا

يف ردشص نيأا صسارها قوشس ةمكحم ةباين مامأا هبجومب امدق هماهم ةيدأات

¢G.T    .ةيلام تامارغ عم صسبحلاب ايئاشضق امكح امهقح
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يؤهج˘لا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه ءا˘ج ا˘م˘ك
تا˘بار˘ط˘˘صض’ا  ة˘˘ل˘˘كصشم ل˘˘ح˘˘ل
هايملا عيزؤت ةيلمع يف ةريبكلا
تايدلب صضعبب برصشلل ةحلاصصلا

تفرع يتلا و وزو يزيت ةي’و
صشطع ةمزأا ةريخأ’ا مايأ’ا لÓخ
لصصف لؤلح ذنم ،ةقؤبصسم ريغ
ر˘˘˘يزو رر˘˘˘ق   ثي˘˘˘ح، ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلا
يقزرأا  د˘ي˘صسلا ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا
ةيرازو ةنجل ةن˘ج˘ل دا˘ف˘يإا ي˘قار˘ب
،ةرازؤ˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘ي˘مأ’ا ة˘صسا˘ئر˘ب
ةمدخلا ةي˘ع˘صضو ى˘ل˘ع فؤ˘قؤ˘ل˘ل
ثيح ةي’ؤلاب هايم˘ل˘ل ة˘ي˘مؤ˘م˘ع˘لا

ةيرازؤلا ةنجللا   صسمأا لوأا تلح
نم لك اهصسأارت ثيح ،وزو يزيتب
دراؤ˘م˘لا ةرازؤ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘ي˘˘مأ’ا
ىفطصصم يبؤهيم ديصسلا ةيئاملا

ن˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م بنا˘˘˘ج ى˘˘˘لإا لا˘˘˘م˘˘˘ك
ءاقل طي˘صشن˘ت م˘ت ن˘يأا ،ن˘ي˘يز˘كر˘م
نم ديدعلا رؤصضح فرع يؤهج
رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘كذ˘ن تا˘ي˘صصخ˘صشلا

ريدم ،ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراؤ˘م˘لا  ير˘يد˘م
دودصسلا رييصستل ةينطؤلا ةلاكؤلا

ر˘يد˘م ،ىر˘ب˘كلا تÓ˘يؤ˘˘ح˘˘ت˘˘لا و
اذك و هايملل ةيرئازجلا ةصسصسؤؤملا

.ريهطتلل ينطؤلا ناؤيدلا ريدم
قرطت دقو  رؤصضحلا نم اهريغو
ىلإا  ءاقللا اذه لÓخ   رؤصضحلا

ي˘˘ت˘˘لا صشط˘˘ع˘˘لا ة˘˘مزأا ة˘˘ل˘˘˘كصشم
ة˘ي’ؤ˘لا نا˘كصس ا˘ه˘ن˘˘م ي˘˘كت˘˘صشي
م˘صسؤ˘م لؤ˘ل˘ح ذ˘ن˘م  وزو يز˘˘ي˘˘ت
عفر يف تمهاصس يتلاو فيصصلا

˘ما˘ي˘ق˘ل˘ل م˘ه˘ب ع˘فد و م˘ه˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م
هايملا ء’د بلج دصصق تÓحرب
و ،اذه  ةرواجملا قطانملا نم
و تاءار˘جإ’ا ة˘ل˘م˘ج ن˘م م˘غر˘لا˘ب
ةينادي˘م˘لا تا˘جر˘خ˘لا و ر˘ي˘باد˘ت˘لا
صصيلقتل ،نييلحملا نيلوؤؤصسملل

هذهب تفصصع يتلا ةمزأ’ا مجح
و ،ةيئاملا دراؤملاب ةينغلا ةي’ؤلا
نا˘˘˘كصس مد˘˘˘قأا را˘˘˘طإ’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف
عؤبصسأ’ا رحب ةفلتخملا تايدلبلا

و ةيجاج˘ت˘حا تا˘كر˘ح ن˘صش ى˘ل˘ع
رئاودلا و تايدلبلا تارقم قلغ

ةينطؤلا تاقرطلا صضعب عطق و
صشطع˘لا ة˘مزا بب˘صسب ة˘يد˘ل˘ب˘لا و
ةصصاخ  مهب تفصصع يتلا ةداحلا
نازيملا عارذب ةيواز نيع ناكصس
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ةر˘˘ي˘˘كم ىر˘˘ق نا˘˘كصس و
ىرقلا نم اهريغو فينغ يزيت
ة˘مزأا ن˘م ي˘نا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘لا
ىقبت  .برصشلل ةحلاصصلا هايملا

زيزعت نم مغرلاب ةيعصضؤلا هذه
ريؤطتل لا˘ع˘ف ج˘ما˘نر˘ب˘ب عا˘ط˘ق˘لا
ةيؤيحلا ةداملا هذه عيزؤت ماظن

،قطانملا فلتخم ىؤتصسم ىلع
بصسحو .تب˘˘صسقا˘˘ت د˘˘صس ة˘˘صصا˘˘خ
نإا˘ف  ة˘قؤ˘ثؤ˘م ة˘ي˘ل˘˘ح˘˘م ردا˘˘صصم
نيؤم˘ت˘لا ي˘ف ل˘ج˘صسم˘لا صصق˘ن˘لا
دؤعي برصشلل ةح˘لا˘صصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب
،اهصسأار ىلعو ،بابصسأا ةدع ىلإا
يتلا و ةررصضتملا هايملا بيبانأا
ببصسب اهل ىثري ةلاح يف دجاؤتت
ةمزا لح لجأا نم و  .تابرصستلا
ناكصس  اهنم  يناعي يتلا صشطعلا
فيصصلا مصسؤم لؤلح ذنم ةي’ؤلا

ذ˘خ˘تا ءا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه صشما˘ه ى˘ل˘˘عو

ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘مؤ˘˘كح˘˘لا ل˘˘ث˘˘م˘˘م

ءاملا ةردن لكصشم لحل تارارقلا

ةكبصش ديدجت لثم ،وزو يزيتب

نم ديدع˘لا ي˘ف ع˘يزؤ˘ت˘لا تاؤ˘ن˘ق

متيصس هناب ادكؤؤم ،ةي’ؤلا تايدلب

اذ˘ه و ا˘ب˘ير˘ق ة˘ل˘كصشم˘ل اذ˘ه ل˘˘ح

ني˘ما˘ه˘لا ن˘ي˘عور˘صشم˘لا  ل˘صضف˘ب

ةكبصش يف نيلثمتملا نيلجصسملا

ن˘م ل˘كب ر˘ح˘ب˘لا ها˘˘ي˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت

و تريزقيت ةنيدم اذك و نصسيلفأا

ةرذقلا هايملا ةيفصصتل نيتطحم

ةد˘ما˘ت ة˘ع˘ما˘˘ج بط˘˘ق ن˘˘م ل˘˘كب

ا˘ع˘م،ة˘قزاز˘ع و  نؤ˘ن˘قاو ةر˘˘ئاد˘˘ب

كردلا حلاصصمل  تاميلعت  ءاطعإا

دح عصضو لجأا نم اذه و ينطؤلا

هايملا  ةقرصس  تاكبصش  طاصشنل

ةكب˘صشلا ن˘م بر˘صشل˘ل ة˘ح˘لا˘صصلا

د˘صسل ها˘ي˘م˘لا ع˘يزؤ˘ت˘ل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

عور˘صشم ة˘ج˘مر˘ب ع˘م ،تبا˘صسقا˘˘ت

ديوزتل نارؤكعيإا ةيدلبب رابآا رفح

ن˘ع ل˘يد˘ب ل˘ح˘ك ها˘ي˘م˘لا˘ب ا˘هار˘˘ق

.هايملا عيزؤتل  ىرخأ’ا تاؤنقلا

ةــميرج زـــغل كفت تشسارنمت ةـطرشش

 زيجو تقو يف لـتق
نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئ’ؤلا ةحلصصملاب  ةيئانجلا ةقرفلا تنكمت

ةنصس03و63 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش فيقؤت نم تصسارنمت ةي’و

صضيبأا حÓصس لامعتصساب رارصصإ’ا قبصس عم يدمعلا لتقلا ةيصضق نع

.ر˘˘ط˘˘خ ة˘˘لا˘˘ح ي˘˘˘ف صصخ˘˘˘صشل ةد˘˘˘عا˘˘˘صسم˘˘˘لا د˘˘˘ي م˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ت مد˘˘˘ع ع˘˘˘م

8451 رصضخأ’ا مقرلا ىلع يفتاه لاصصتإا ىلإا دؤعت ةيصضقلا عئاقو

يح ىؤت˘صسم ى˘ل˘ع صصخ˘صش ة˘ث˘ج˘ل ن˘ي˘ن˘طاؤ˘م˘لا د˘حأا فا˘صشت˘كا هدا˘ف˘م

حتفو ةـنياعملل ةـميرجلا نا˘كم ى˘لإا اؤ˘ل˘ق˘ن˘ت ه˘ي˘ل˘عو را˘ت˘خ˘م ناؤ˘صشمأا

ثاحبأ’او تايرحتلا ،ةطرصشلا رصصانع فرط نم ةيصضقلا يف قيقحت

مئادلا قيصسنتلاب اذهو ،امهيف هبتصشملا ناكمل لؤصصؤلا نم تنكم

.تصسارنمت ةمكحم ىدل ة˘يرؤ˘ه˘م˘ج˘لا ل˘ي˘كو د˘ي˘صسلا ع˘م ر˘م˘ت˘صسم˘لاو

ىلإا تصضفا ةيئاصضقلا ةيطبصضلا ر˘صصا˘ن˘ع ا˘ه˘تر˘صشا˘ب ي˘ت˘لا تا˘ير˘ح˘ت˘لا

يف ةميرجلا ةادأا عاجرتصسا عم امهفيقؤت و امهيف هبتصشملا ةيؤه ديدحت

يف قيقحت حتفو رقملا ىلإا امهيف هبتصشملا ليؤحت متيل ،زيجو تقو

امهيف هبتصشملا ميدقت مت قيقحتلا تاءارجإا لامكتصسا دعب .ةيصضقلا

ارمأا امهقح يف تردصصأا يتلا ، ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا مامأا

h.¥ .تقؤؤملا صسبحلا نهر عاديإ’اب

رـجحلا تاءارجإاب اومزتلي مل اصصخصش3921 فيقوت

ةليصسملا ةيلوب يحصصلا

ةيران ةجارد46و ةبكرم921 عشضو

يدلبلا رششحملاب
رئاودلا نمأا كلذ يف امب ةليصسملا ةي’و نمأا حلاصصم تنكمت

ةيليؤج91 ةياغ ىلإا21 نم ةدتمملا ةرتفلا لÓخ اهل نيعباتلا

رـجحلا تاءارجإاب اؤمزتلي مل اصصخصش3921 فيقؤت نم0202

ةينؤنا˘ق˘لا تاءار˘جإ’ا م˘هد˘صض تذ˘خ˘تا ثي˘ح ي˘ئز˘ج˘لا ي˘ح˘صصلا

رصشحملاب ةيران ةجارد46 و ةبكرم921 عصضو عم ،ةمزÓلا

عانقلا ءادترا مدعب ةقلعتم تافلاخم273 ريرحت عم ،يدلبلا

مازتل’ا نود عيبلا لجأا نم ةفلاخم33ريرحت اذكو ،يقاؤلا

ةعاصس رخأا ـل هب حرصص ام بصسح اذهو دعابتلاو ةمÓصسلا دعاؤقب

قيبطت راطإا يف اذه لخدي و ةليصسملاب يئ’ؤلا  نمأ’اب فلكملا

يذيفنتلا مؤصسرملل اذيفنتو يئزجلا يحصصلا رجحلا تاءارجإا

مقر يئ’ؤلا رارقلاو0202 يام02 يف خرؤؤملا،02- 721

ريبادتلا نانمصضت˘م˘لا،0202 ل˘ير˘فأا70 يف خرؤؤ˘م˘لا447

 ،انورؤك صسوريف راصشتنا نم ةيئاقؤلا
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نيفلتخم رورم يثداح رثإا /ةليصسملا

تاباشصإا30و تايفو50ليجشست

  لجحلا نيعو ةغونو نم لكب
مامح ةيندملا ةيامحلل ةيؤناثلا ةدحؤلا  صسمأا لوأا ءاصسم تلخدت

د04و ا˘صس61 ةعا˘صسلا دود˘ح ي˘ف  ة˘ل˘ي˘صسم˘لا ة˘ي’و ة˘ع˘ل˘صضلا

ةيدلب ميلقإا تاينثلا ىمصسملا ناكملاب06 مقر ينطؤلا قيرطلاب

نيب مادطصصا يف لثمتملا و تيمم رورم ثداح يف ةغؤنو

فلخ  ثيح ؤصسكاصس ناورتصس و703 ؤجيب عؤن نم نيترايصس

ام حوارتت مهرامعأا ( ناتلفط ،مأ’ا، بأ’ا) مهو صصاخصشأا40 ةافو

صصاخصشأا30 ة˘با˘صصإا و ر˘ه˘˘صشا80 و تاؤ˘ن˘˘صس70,73,73 نيب

امأا  ةعلصضلا مامح ةدايع ىلإا نيباصصملا لقن مت نيأا نيرخأا

اميف ةغؤنو ةدايعب  ثثجلا ظفح ةحلصصم ىلإا اؤلقن نؤفؤتملا

ناكصس اهل زتها يتلا ةثداحلا يف اقيقحت نمأ’ا حلاصصم تحتف

دودح يف عقو مؤيلا صسفن يفو اياحصضلا ةلئاع ةصصاخو ةي’ؤلا

04 مقر ينطؤلا قيرطلا ىؤتصسم ىلع د01 اصس71 ةعاصسلا

و حياصس يطؤب ةيدلب ميلقإا ةفرطلا ةياصض ىمصسملا ناكملاب

صسكليه اتؤيؤت عؤن نم  ةرايصس بÓقنا و فارحنا يف لثمتملا

ىلإا لقن و فعصسأا ةنصس93 رمعلا نم  غلبي لجر ةافو فلخ

اذهو  ةليصسملا ةي’و لجحلا نيع ةدايعب ثثجلا ظفح ةحلصصم

ةيامح˘لا˘ب مÓ˘عإ’ا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ة˘عا˘صس ر˘خأ’ ه˘ب حر˘صص ا˘م بصسح

 .ةي’ؤلاب ةيندملا
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قفارملا ىلإا هتداق دقفت و لمع ةرايز   لامك ىفطصصم يبوهيم ديصسلا  ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا نيمألا صسمأا لوأا راهن لÓخ مظن
 .ةيلولاب هايملل ةيمومعلا ةمدخلا ةيعصضو ىلع ةموكحلا لثمم فقو ةرايزلا هذه لÓخو .ةيئاملا دراوملا عاطقل ةعباتلا

صشطعلا ةمزأا ءارج يبعصشلا بصضغلا صصاصصتمإا لواحت ةرازولا

وزو يزيتب هايملا ةقرشس تاكبششل دح عشضول ةمراشص تاميلعت

¯U°Édí T°îû°ƒñ   

رصصانع صسمأا ءاصسم  تنكمت
ةي’و نمأاب ةداعصسؤب ةرئاد نمأا
نيصصخصش فيقؤ˘ت ن˘م ة˘ل˘ي˘صسم˘لا

ةنصس13و02 رمعلا نم ناغلبي
ة˘فؤ˘صصؤ˘م˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
و قلصستلا ،ليللا يفرظب ةنرتقملا
ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘˘نا˘˘هإاو ،ر˘˘صسكلا

مامأا اقر˘ح را˘ح˘ت˘ن’ا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو
مهميدقتو مت ثيح  ينمأا زكرم
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صضق˘˘˘لا تا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا ما˘˘˘مأا
ةيصضقلا دؤ˘ع˘ت ثي˘ح ة˘صصت˘خ˘م˘لا
ا˘ه˘ب مد˘˘ق˘˘ت ىؤ˘˘كصش ر˘˘ثإا ى˘˘لوأ’ا

ةنصس86رمعلا نم غلابلا ةيحصضلا
دحأاب نئاكلا هلزنم صضرعت اهدافم
ةقرصسلل صصاصصتخ’ا عاطق ءايحأا
هر˘ثإا ى˘ل˘عو ر˘صسكلاو ق˘ل˘˘صست˘˘لا˘˘ب
اهتايرحت حلاصصملا تاذ ترصشاب
ةينقتلا لئاصسؤلا ةفاك لÓغتصسابو
هبتصشملا ىلع فرعتلا مت ةحاتملا
فل˘م زا˘ج˘نإا م˘ت˘ي˘ل ،ه˘فا˘ق˘يإاو ه˘ي˘ف
لي˘كو ه˘م˘يد˘ق˘تو هد˘صض ي˘ئا˘صضق
ة˘˘م˘˘كح˘˘م ىد˘˘ل ة˘˘يرؤ˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘˘لا
ةيعمج نيؤكت ةم˘ه˘ت˘ب ةدا˘ع˘صسؤ˘ب
ة˘فؤ˘˘صصؤ˘˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسلاو رار˘˘صشأا
قلصستلاو ليللا فورظب ةنرتقملا

ىلع هلاحأا هرودب يذلا ،رصسكلاو

هعاديإاب رمأا يذلا قيقحتلا يصضاق
ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤؤم
ةينا˘ث˘لا ة˘ي˘صضق˘لا ا˘مأا ةدا˘ع˘صسؤ˘ب˘ب
ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا ماد˘قإا ر˘ثإا تأاد˘ب˘ف
مامأا اقرح راحتن’ا ةلواحم ىلع
صشر قيرط نع ةرئادلا نمأا رقم
باهتل’ا ة˘ع˘ير˘صس ةدا˘م˘ب ه˘م˘صسج
كلذو ،هيف رانلا مارصضإا ةلواحمو
تاذ ف˘˘ي˘˘قؤ˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ماكحأا لجأا نم هقيقصشل حلاصصملا

،هدصض ةرداصص ةيئاصضق تارارقو
ةفاك ذاختا د˘ع˘بو ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘صشم˘لا
م˘˘ت هد˘˘صض ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا
ةيئاصضقلا تاهجلا ما˘مأا ه˘م˘يد˘ق˘ت

ة˘ئ˘ي˘ه ة˘نا˘هإا ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘صصت˘خ˘م˘لا
اقرح راحتن’اب ديدهتلاو ةيماظن
عدوأا ن˘˘˘يأا ي˘˘˘ن˘˘˘مأا ز˘˘˘كر˘˘˘م ما˘˘˘مأا
ليهأاتلاو ةيبرتلا ةداعإا ةصسصسؤؤمب
حرصص ام بصسح اذهو ةداعصسؤبب
ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا  ة˘˘عا˘˘˘صس ر˘˘˘خأ’ ـل ه˘˘˘ب
هذه ةلي˘صسم˘لا˘ب ي˘ئ’ؤ˘لا  ن˘مأ’ا˘ب
ةبراحم راطإا يف لخدت  اياصضقلا

هنم قلعت ام ةميرجلا لاكصشأا لك
ة˘فؤ˘صصؤ˘م˘˘لا ة˘˘قر˘˘صسلا م˘˘ئار˘˘ج˘˘ب
و قلصستلا ،ليللا يفرظب ةنرتقملا
ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه ة˘˘نا˘˘هإاو ،ر˘˘صسكلا

مامأا اقر˘ح را˘ح˘ت˘ن’ا˘ب د˘يد˘ه˘ت˘لاو
          .ينمأا زكرم

ةيماظن ةئيه ةناهإا هيلإا ةهجوملا مهتلا نم

اقرح راحتنإلاب ددهملا ىلع ضضبقلا يقلي ةداعشسوب نمأا

¯T°ƒT°É¿.ì

ةحفاكم ةقرف رصصانع تنكمت
عور˘˘˘˘صشم˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ را˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت’ا
ةيلقعلا تارثؤؤملاو تارد˘خ˘م˘لا˘ب
مارج’ا عمق ةقرف عم قيصسنتلاب

40 فيقؤت نم ،ةنتاب ةي’و نمأ’

نيب مهرا˘م˘عأا حوار˘ت˘ت صصا˘خ˘صشأا

م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ن˘صس33 و91

ددصصب اؤناك ،ايئاصضق نيقؤبصسم

ن˘م ة˘ي˘م˘كل ع˘ي˘ب ة˘ق˘˘ف˘˘صص د˘˘ق˘˘ع

ا˘˘˘ه˘˘˘نزو رد˘˘˘ق˘˘˘ي تارد˘˘˘خ˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

41 يف ةلثمم غلك182.10 ـب

غ˘ل˘ب˘م ى˘لإا ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ة˘ح˘ي˘ف˘˘صص

كلذو جد000.01 ـب ردقي يلام

ة˘ع˘با˘ت˘لا نؤ˘ي˘ع˘لا صسأار ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب

ةقرفلا اهتهج ن˘م .ة˘ن˘تا˘ب ة˘ي’ؤ˘ل

20 ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةلقنتملا

فيقؤت نم تن˘كم˘ت د˘ق˘ف ،ة˘ل˘م˘ح

14 رمعلا نم ناغلبي نيصصخصش

اي˘ئا˘صضق قؤ˘ب˘صسم ا˘م˘هد˘حأا ة˘ن˘صس

،ريفاصصعلا نؤيعو ةنتاب نم لكب

نم ةدحو75 امهتزؤحب طبصض

ن˘م ة˘˘ي˘˘لؤ˘˘ح˘˘كلا تا˘˘بور˘˘صشم˘˘لا

،ما˘˘ج˘˘حأ’او عاؤ˘˘نأ’ا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘م

نم تامارغ01 ىلإا ةفاصضإ’اب

ـب ردقي يلام غلبمو تاردخملا

م˘ت د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو ،جد000.081

مامأا اعي˘م˘ج ن˘ي˘فؤ˘قؤ˘م˘لا م˘يد˘ق˘ت

لك ةصصتخملا ةيئاصضقلا تاهجلا

نأا ىلع ،صصاصصتخ’ا ميلقإا ةرئادب

ىصشامتت ماكحا مهقح يف ردصصي

.مهيلإا ةهجؤملا مهتلاو

ةنتابب ةيلوحك تابورششمو تاردخم زجح
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 نطولا ىوتصسم ىلع ةزجنملا ةيميلعتلا عيراصشملا ددع يف ةمدّقتم بتارم ةّرم لّوأل ّلتحت ةبانع

ربمتبسس رهسش ّةيبرتلا عاطق يف اعورسشم81 ميلسست وحن
لوخدلا عم ةمدخلا ّزيح اهلاخدإاّ متيل لبقملا ربمتبصس رهصش ّةيبرتلا عاطق يف اعورصشم81 ميلصست ةبانع ةيلول ةّيلحملا تاطلصسلا ترّرق

.ديدجلا يصسردملا

بلاطملا نم ةلمج اوعفر
ةيصصولا تاهجلا ىلإا

نوبلاطي لدع وبتتكم
مهلكاسشم ةجلاعمب

تا˘ط˘ل˘شسلا ة˘با˘ن˘ع لد˘ع و˘ب˘ت˘ت˘˘كم بلا˘˘ط
ل˘ح دا˘ج˘يإاو ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘شضب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘م˘˘لا
مغر ثيح، تاونشس ذنم ةقلاعلا مهلكاششمل
حرابت مل رومأ’ا نأا ’إا نيلوؤوشسملا تانيمطت
اودد˘ه ن˘يذ˘لا ن˘ي˘ب˘ت˘ت˘كم˘لا بشسح ا˘˘ه˘˘نا˘˘كم
ةيريدملا رقم ماما ةيجاجتحا ةفقو ميظنتب
نمو مويلا روششاع يديشس - لدع ةيوهجلا
و ةلمتكملا تانكشسلا عيزوت مهبلاطم زربأا
ع˘مز˘˘م˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا ي˘˘ف عار˘˘شسإ’ا
ىلع اهباحشصأا اولشصحت نيذلا و اهعيزوت
ينورتكلإ’ا عقوملا حتف. سصيشصختلا ةداهشش
يتلا تانكشسلا نم ثلاثلا رطششلا ديدشستل

ةرورشض،07 % اهب زاجن’ا ةبشسن تغلب

اكزوأا لدع انكشس0002 جمانربل لح داجيإا
يف عارشس’ا، ةئ˘ي˘ه˘ت˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘شصا˘خ

ةيدلب ةرطنقلاب نكشس7703 زاجنا ةريتو

ةشسوتيلاكلاب نكشس0001 و .رامع يديشس
وه اشضيأا لح رظتنت يتلا بلاطملا نم و

نكشس005 جمانربل ةيقبتملا ةشصحلا عيزوت

6201 عورششم ثعب ةداعإا و .نيشسح ةعمج

عارذ ن˘˘كشس0052 نم ةيقب˘ت˘م˘لا ا˘ن˘كشس
لوأ’ا رطششلا باحشصأ’ عقوملا حتف .سشيرلا

دعب اذه و يناثلا رطششلا ديدشست لجأا نم

076) مهتانكشس عيراششم ةشسارد نم ءاهتن’ا

009 + سشيرلا عارذ008 + ةشسوتيلاكلا

باحشصأ’ لوأ’ا رطششلا ديدشستل و.(ةرطنقلا
نو˘ع˘ط ة˘شسارد لا˘ن˘كا .ة˘لو˘ب˘ق˘م˘لا نو˘ع˘ط˘لا

.در ىلع اولشصحتي مل نيذلا نيبتتكملا
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ايدافتو ىحصضألا ديعل ابصسحت

91 ديفوك راصشتنل

ابيبط02 نم ديزأا دينجت
عيب طاقن ةبقارمل ايرطيب

يسشاوملا
قبتي مل يذلا كرابملا ىحشضأ’ا ديعلً ابشسحت

ة˘ير˘يد˘م تد˘ن˘ج ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا ىو˘˘شس ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
نم ديزأا ةبانع ةي’و˘ل ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا ح˘لا˘شصم˘لا

ةكرتششم ٍقرف نمشضً ايرطيب ًابيبط نيرششع
ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ح˘شصلا بتا˘كم ع˘م ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
قيبطتلاو ةباقرلا ديدششتل كلذو ،تايدلبلل
طا˘ق˘ن ر˘ب˘ع ة˘ي˘ن˘مأ’ا تا˘ي˘شصو˘ت˘ل˘ل مرا˘˘شصلا
يتلاو ةيششاملاب ةشصا˘خ˘لا ع˘ي˘ب˘لا و ع˘م˘ج˘ت˘لا

02 ربع ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ا˘ه˘ل تشصخر

ةيا˘ه˘ن ة˘يا˘غ ى˘لإا ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘ب ًا˘ع˘قو˘م
تق˘ب˘شس قا˘ي˘شسلا تاذ ي˘ف، يرا˘ج˘لا ر˘ه˘˘ششلا
فر˘ظ˘لاو ًا˘ن˘ماز˘ت ة˘ل˘ما˘شش ة˘شسارد ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا
دÓبلا ه˘ب ر˘م˘ت يذ˘لا ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإ’ا ي˘ح˘شصلا
ةينعملا تائيهلا ةفاك ةكراششم دهشش ثيح،
و ةيدل˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘ششلا سسلا˘ج˘م˘لا ءا˘شسؤور ن˘م
يف متل، ةي’ولل ةف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا ر˘ئاود˘لا ءا˘شسؤور

بارت لماك ربع عيب ةطقن02 ديدحت ةياهنلا
ة˘فا˘˘ك ا˘˘هاو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع تذ˘˘خ˘˘تإا ة˘˘ي’و˘˘لا
راششتنإا عنمل ةمزÓلا ةيزارتحإ’ا تاءارجإ’ا

ًاشضيأا متت ةيل˘م˘ع˘لا نا ا˘م˘ك،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ءاوشس يرطيبلا قيرفلل ةلماششلا ةباقرلا تحت
عباتلا وأا ةيحÓفلا حلاشصملا ةيريدمل عباتلا
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘لا ة˘ح˘شصلا بتا˘˘كم˘˘ل
ىل˘ع سصر˘ح˘لا م˘ت˘ي ثي˘ح، ة˘ي’و˘لا تا˘يد˘ل˘ب
مراشصلا قيبطتلا و عيبلا طاقن ةفاك ةبقارم
ربع عيبلا ةيلمع حاجنإ’ ةينمأ’ا تايشصوتلل

ة˘ي˘ح˘شص ي˘حا˘شضأا نا˘م˘شضل طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك
 .انوروك سسوريف راششتنا بنجتو نينطاوملل
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ن˘م «ة˘عا˘شس ر˘خآا» تف˘ششك ثي˘˘ح
تا˘ه˘ج˘لا ما˘ي˘ق ة˘ع˘ل˘ّط˘م ردا˘شصم
ءو˘˘شضلا ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب ة˘˘˘لوؤو˘˘˘شسم˘˘˘لا

ةشسّشسؤوم81 ميلشست يف رشضخأ’ا

ةئيه92 ل˘شصأا ن˘م ة˘ّ̆يو˘˘بر˘˘ت
ربع ةعّزوم زاجنإ’ا ديق ةّيميلعت
تدافأاو ،ةبانع تّايد˘ل˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘م
ءاششنإا لاغششأا نأا رداشصملا تاذ
ةروكذملا ةيوبرتلا تا˘شسشسؤو˘م˘لا
ءاهتن’ا ىلع تفراشش دق افلاشس
ةي˘ّل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسلا ل˘ع˘ج ا˘ّم˘م
رقت ةبانع ةي’ول

ّ
ةينامث لاخدإا ر

ّزيح ةّ̆ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘شس˘ّشسؤو˘م ةر˘ششع
يشسردم˘لا لو˘خد˘لا ع˘م ة˘مد˘خ˘لا
نأا بقترملا نم نيح يف ديدجلا
اهددع غلابلا سسرادملا ةّيقب جردت

ةناخ ن˘م˘شض ةّ̆يو˘بر˘ت ة˘ئ˘ي˘ه11
ة˘لازإا ّم˘ت˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا
يفو ،ةلبقملا ةنّشسلا اهنع راتّشسلا
ةي’و تّلتحا دقف ةلشص يذ قايشس
ىلوأ’ا بتارملا نم ةدحاو ةبانع
ع˘˘يرا˘˘ششم˘˘لا دد˘˘ع ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
ّمتيشس يتلا ةزجن˘م˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةو˘ط˘خ˘لا ّد˘ع˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘م˘ي˘ل˘˘شست
مل ةي’ولا نوك اهعون نم ةقباشس
لثامم ددع لاخدإا لبق نم دهششت
ةعفد ةمدخلا دّيق عيراششملا نم

تا˘شس˘ّشسؤو˘م˘لاّ نأاو ا˘م˘ل˘ع ،ةد˘حاو
ا˘ه˘م˘ي˘ل˘شست ر˘ظ˘ت˘ن˘م˘لا ة˘يو˘بر˘˘ت˘˘لا

ةبانعب تّايدلب ةّدع ربع ةعّزوم
تاّيدلبلا سصوشصخلا هجو ىلعو
ةّيولوأ’ا اهل تحنم يتلا ةيئانلا
ّلك اهنم ركذن ،ةبشسانملا هذه يف
،ة˘فر˘ششلا ،بن˘ع˘لا داو ة˘ّيد˘ل˘ب ن˘م
ر˘ب ،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ،ة˘م˘ل˘˘ع˘˘لا

ّ
،لا˘ح

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا ى˘˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ةديدج ةّينكشس اباطقأا ةنّمشضتملا

عارذ ةديدجلا ةنيدملا رارغ ىلع
ر˘˘لا

ّ
ي˘ت˘لا ،ة˘˘شسو˘˘ت˘˘ي˘˘لا˘˘كلا و سشي

زا˘˘ج˘˘نإا ع˘˘˘يرا˘˘˘ششم ا˘˘˘ه˘˘˘ب تجردأا
لثمتت ةديدج ةيوبرت تاشسشسؤوم
تاطّشسوتمو ةيئادتبإا سسرادم يف
ّم˘˘ت تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘شضإ’ا˘˘˘ب
ةمدخلا ّزيح اهلا˘خدإ’ ا˘هز˘ي˘ه˘ج˘ت
قبشس اميف ،ةدّد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘لا˘جآا ي˘ف
لامج ةبانع ةي’و يلاو ماق نأاو
هتداق ةيدّقفت ةرايزب يميرب نيدلا
ةي’ولا تايدلبب قطانم ةّدع ىلإا

ر˘شصأاو
ّ

ةرورشض ى˘ل˘ع ه˘ت˘ه˘ج ن˘م 
لا˘˘غ˘˘˘ششأا ةر˘˘˘ي˘˘˘تو ي˘˘˘ف عار˘˘˘شسإ’ا
يف ةيمنتلا ةلجعب عفدلاو زاجنإ’ا

ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت ى˘˘لإا ة˘˘ي˘˘مار ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م م˘˘ي˘˘ل˘˘شستو عا˘˘شضوأ’ا
روط يف ةد˘جاو˘ت˘م˘لا ع˘يرا˘ششم˘لا
ةدد˘ح˘م˘لا ا˘ه˘˘لا˘˘جآا ي˘˘ف زا˘˘ج˘˘نإ’ا

92 ءاششنإا عورششم اهنم ةشصاخ

ي˘ف ة˘لّ̆ث˘م˘ت˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
سسراد˘مو ة˘ي˘شسرد˘م تا˘ع˘ّم˘˘ج˘˘م
تايوناثو تاطّشسو˘ت˘م ،ة˘ي˘ئاد˘ت˘بإا

ة˘فا˘ك ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘م
نمشض جردني ام وهو تايدلبلا
ةيوبرتلا تاشسشسؤوملا ميعدت راطإا

ي˘قر˘لاو
ّ

ةي’وب ة˘ي˘بر˘ت˘لا عا˘ط˘ق˘ب 
،تا˘يو˘ت˘شسم˘لا ى˘ل˘عأا ى˘لإا ة˘با˘ن˘ع
اذ˘˘˘ه نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘˘ششإ’ا رد˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت
رقملا عورششملا

ّ
رهشش هميلشست ر

ه˘نأا˘شش ن˘م ل˘ب˘ق˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘شس
اديدج اشسفن حنم يف ةمهاشسملا
عشضو عم ةي’ولاب ةيبرتلا عاطقل

ن˘يذ˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ةا˘˘نا˘˘ع˘˘م˘˘ل ّد˘˘ح
تقو يف سسرادملا مهب تظتكا
نولوازم˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘شصا˘خ ق˘با˘شس
ةيوبرتلا تاشسشسؤوملاب مهتشسارد
وأا «ّل˘ظ˘لا» ق˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ب ة˘˘ن˘˘ئا˘˘كلا
ةنّمشضتملا ةرواج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
لمأا ىلع ةديدج ةينكشس اباطقأا
ةفاك ريفوتو مهعاشضوأا نيشسحت
ة˘مزÓ˘لاو ة˘يرور˘شضلا ل˘ئا˘شسو˘لا
ةمئÓم ءاوجأا قلخ ىلإا ةيشضفملا
هي˘ف تتا˘ب تقو ي˘ف ،م˘ه˘ت˘شسارد˘ل
ةرششتنملا ةيوبرت˘لا تا˘شسشسؤو˘م˘لا

ةبانع ةي’و بارت ةفاك ربع ايلاح
ة˘قا˘ط ل˘م˘ح˘ت ى˘ل˘ع ةردا˘˘ق ر˘˘ي˘˘غ

ذيمÓتلل لئاهلا ددعلا باعيتشسا

عم ةشساردلا دعاقمب نيقحتلملا

تائيهلا لعج امم تاقوأ’ا رورم

تقو يف موقت ةلوؤوشسملا ايلعلا

يذ˘لا عور˘ششم˘لا حر˘˘ط˘˘ب ق˘˘با˘˘شس

اميف سشاقنلا ةلواط ىلع عشضو

طا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘شسارد تم˘˘˘ت

سضرأا ىلع ه˘ق˘ي˘ق˘ح˘تو ه˘حا˘ج˘نإ’

هيلع ةقداشصملاّ مت نأا دعب عقاولا

مخشض يلا˘م فÓ˘غ سصي˘شصخ˘ت˘ب

عم ،ميت˘ن˘شس را˘ي˘ل˘م005 هرد˘˘ق

ي˘˘ف قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ةرا˘˘˘ششإا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا

ءاششنإاب ةقلعتملا زاجنإ’ا لاغششأا

ىلع ةعزوم ةيوبرت ةشسشسؤوم92

تايدلب فلتخمل ةعبات ءايحأا ةدع

ى˘لإا ة˘ي˘مار ةو˘˘ط˘˘خ ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

سسرد˘م˘˘ت˘˘لا ط˘˘ي˘˘ح˘˘م ن˘˘ي˘˘شسح˘˘ت

ن˘ي˘لواز˘م˘لا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب

،راو˘طأ’ا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘شسارد

رقتل
ّ

ةي’ول ةيّلحملا تاطلشسلا ر

ةر˘ششع ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث لا˘˘خدإا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع

ةمدخلا زّيح ةّيم˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘شس˘ّشسؤو˘م

ةيراجلا ةنشسلا نم ربمتبشس رهشش

ّملشست نأا رظتنملا نم نيح يف

غلابلا ةيميلع˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘ّي˘ق˘ب

ةّيوبر˘ت ة˘شس˘ّشسؤو˘م11 ا˘˘هدد˘˘ع

.ةلبقملا ةنّشسلا

 دجتصسملا انوروك سسوريفب تاباصصإلا ددع ديازت دعب

فاسصفسصلاو «ماكلا» ـب ةيراجتلا تاءاسضفلاو باطحلاب نوفيسشلا قوسس قلغ
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يف ةيلحملا تاطلشسلا تعرشش
قÓ˘طإا ي˘ف سسمأا ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘˘يد˘˘م
ةيراجتلا تاحاشسملل قلغ ةيلمع
تشسمو ةي’ولا تايدلبب ىربكلا
قو˘˘شس) ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ياد˘˘ب ي˘˘˘ف
، ما˘كلا ،با˘ط˘ح˘˘لا˘˘ب نو˘˘ف˘˘ي˘˘ششلا

(.... فا˘˘˘˘˘شصف˘˘˘˘˘شصلا ي˘˘˘˘˘˘ششر˘˘˘˘˘˘م
ددع ديازت دعب ةماعلا نكامأ’او
ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب تا˘˘با˘˘شصإ’ا
راظتنا يف اذه ةي’ولاب دجتشسملا
تايد˘ل˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت
نا˘ي˘ب بشسحو .ي˘نو˘ب˘˘لا˘˘ك ىر˘˘خأا

ةي’ول لا˘شصت’او مÓ˘عإ’ا ة˘ي˘ل˘خ

تاميلعت عم اي˘ششا˘م˘ت ه˘نأا ة˘با˘ن˘ع

ةيئ’ولا تاطلشسلا تماق ، يلاولا

ةيلمع ىلع سسمأا حابشص ةينمأ’او

طشسو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ز˘كار˘م˘لا ق˘ل˘غ

اددع بطقتشست يتلا و ةنيدملا

ةاعارم نود نينطاوملا نم اريبك

نم ةيئاقولا ريبادتلا و تاءارجإا

د˘قو. ا˘نورو˘ك سسور˘ي˘˘ف را˘˘ششت˘˘نا

م˘ه˘م˘ه˘ف˘ت ى˘ل˘ع را˘ج˘˘ت˘˘لا بر˘˘عأا

اود˘ه˘ع˘˘ت و ي˘˘ح˘˘شصلا ع˘˘شضو˘˘ل˘˘ل

تاءار˘˘˘˘جإ’ا ل˘˘˘˘كب ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا˘˘˘˘ب

.مهرجاتم حتف ةداعإ’ ةيرورشضلا

د˘˘ق و .نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا تاذ بشسح˘˘˘ب

ةرئاد سسيئر ةيلمعلا يف كراشش

سسيئر و ةراجتلا ةيريدمو ةبانع

و يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘˘ع˘˘ششلا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا

نمأ’ا ح˘لا˘شصمو عا˘ط˘ق˘لا سسي˘ئر

 . سصاشصتخ’ا ميلقإا

يميرب «ةبانع يلاو نأا ردجيو

ن˘ل˘عأا د˘˘ق نا˘˘ك  «ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج

نع همازتعا نع طرافلا عوبشسأ’ا

عاطق ي˘ف ة˘م˘ه˘م تارار˘ق ذا˘خ˘تا

انوروك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘شسب ةرا˘ج˘ت˘لا

تاءاشضفلا قلغ اهبجومب يشضقي

تارازا˘ب˘لاو ىر˘ب˘كلا ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا

تا˘˘ئ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ىلع ةشصاخ ةيراجتلا تÓحملا

 .ينوبلاو ةبانع يتيدلب ىوتشسم

ح˘˘ير˘˘شصت ي˘˘ف ي˘˘لاو˘˘˘لا لا˘˘˘قو

ذختا هنأا ةيوهجلا ةبانع ةعاذإ’

ةيراجتلا تاءاشضف˘لا ق˘ل˘غ˘ب رار˘ق

ينوبلاو ةبانع يتيدلبب ىربكلا

را˘˘ج˘˘ت˘˘لا مار˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘ع بب˘˘˘شسب

سسور˘ي˘ف ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا طور˘˘ششل

ام يد˘شسج˘لا د˘عا˘ب˘ت˘لاو ا˘نورو˘ك

ر˘˘ي˘˘ب˘˘ك ي˘˘ششف˘˘˘ت˘˘˘ب دد˘˘˘ه˘˘˘ي تا˘˘˘ب

 .سسوريفلل

اديزم ذختي فوشس هنأاب ادكؤوم

ام˘ل˘ك ة˘ه˘با˘ششم˘لا تاءار˘جإ’ا ن˘م

كلذو كلذ˘˘˘˘ل ةرو˘˘˘˘˘شصلا تنا˘˘˘˘˘ك

ىودع نم ني˘ن˘طاو˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ل

.91 ديفوك سسوريفلا راششتنا



ةليوط تاونشس ذنم اهتئيهت ةداعإا مدعل ارظن ةّيثراك ةلاح ضشيعت

ءايتسسآ ريثي رامع يديسس ةّيدلب عرآوسش تاقرط ءآرتهآ
تابكرملآ باحسصأآ

تابكرملا باحشصأا طخشس راثأا امم ةليوط تاونشس ذنم اهتئيهت ةداعإا مدعل ارظن ّةيثراك ةلاح رامع يديشس ةّيدلبل ةعبات عراوشش ةّدع تاقرط ضشيعت
.ارّخؤوم

بÓكلا فرعت اميف
ةرتفلا يف اديازت ةدرششتملا

  ةبانعب ةريخألا

باسش ىلع بلك موجه
ةباسصإآ يف هل ببسستي

عآرذب لجرلاب
ششيرلآ

دقعلا يف باسش سسمأا لوأا ةليل سضرعت
تببسست بلك ةسضعل رمعلا نم يناثلا
يحب ىرسسيلا لجرلاب ةباسصإا يف هل

عارذ ةديدجلا ةيندملاب نكسسم0002
تبيسصأا اميف ،بنعلا داو ةيدلبب سشيرلا

ىعدتسسا امم ةمدسص ةلاحب هتقفارم
ة˘يا˘م˘ح˘لا لا˘جر˘ل يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
ناكملا ن˘ي˘ع ي˘ف ه˘فا˘ع˘سسإ’ ة˘ي˘ند˘م˘لا

ة˘ي˘ب˘ط˘لا ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ى˘لإا ه˘ل˘˘ق˘˘نو
فلكملا فسشك .مزÓلا جÓعلا يقلتل
ةيامحلا ةيريدمب لاسصت’او مÓعإ’اب
اوقلت هناوعأا نأا «ةعاسس رخآا«ـل ةيندملا
باسش ةباسصإا هدافم ءادن سسمأا لوأا ةليل
ةسضع نع  ةجتان ىرسسيلا لجرلا يف
،سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملاب بلك
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت روفلا ىلع
تافاعسسإ’ا ميدقت مت لوسصولا دعبو
رمع˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘لا با˘سصم˘ل˘ل ة˘ي˘لوأ’ا

ىلع هلقنو ناكملا نيع يف ةنسس32
ت’ا˘ج˘ع˘ت˘سس’ا ى˘لإا ة˘عر˘˘سسلا حا˘˘ن˘˘ج
امي˘ف مزÓ˘لا جÓ˘ع˘لا ي˘ق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

يلاوح رمعلا نم غلبت ةأارما تدجو

رد˘ج˘تو، ة˘مد˘سص ة˘لا˘ح ي˘ف ة˘˘ن˘˘سس05
يف ةدرسشتملا بÓكلا نأا ىلإا ةراسشإ’ا
ةي’و عراوسشو ءايحأا فلتخمب ديازت

ةيفيرلا قطانملا اهنم ةسصاخ، ةبانع
عارذ رار˘غ ى˘ل˘ع ةد˘يد˘˘ج˘˘لا ند˘˘م˘˘لاو
ارطخ لكسشي ىحسضأا ام وهو سشيرلا

اميسس نينطاوملا ةمÓسسو ةحسص ىلع
حا˘ب˘سصلا ي˘ف وأا ة˘ي˘ل˘ي˘ل˘لا ةر˘ت˘ف˘لا ي˘˘ف
ل˘˘خد˘˘ت مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م و˘˘هو ،ر˘˘كا˘˘ب˘˘لا
ةدابإ’ تايدلبلاب ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
اظا˘ف˘ح ةدر˘سشت˘م˘لاو ة˘لا˘سضلا بÓ˘كلا

.نينطاوملا ةحسص ىلع
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يتلا ةيرزملا ةلاحلا ريثت ثيح

ىلع ةدجاوتملا تاقرطلا اهسشيعت

را˘م˘ع يد˘ي˘˘سس ءا˘˘ي˘˘حأا ىو˘˘ت˘˘سسم

ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسا

ت’ؤواسست حرطي ام وهو ،اهئارتها

فقت يتلا بابسسأ’ا لوح ةلمجلاب

قّلعتي عورسشم عسضو مدع ءارو

ر˘سضت˘م˘لا تا˘قر˘ط˘لا د˘ي˘ب˘ع˘˘ت˘˘ب
ّ

ةر

تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإاو

ن˘م را˘سص ه˘˘نأاو ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط

تاطلسسلا تفتلت نأا يرورسضلا

هدمأا لاط يذلا ر˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا

و˘˘˘ق˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سس ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘سشك ا˘˘˘˘م بسسح
ر˘خآا«ـل م˘ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف تارا˘ي˘˘سسلا
ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘ل اور˘˘ّب˘˘ع ن˘˘يأا ،«ة˘˘عا˘˘˘سس
رحت مدع ءازإا ديدسشلا مهئايتسسا

ّ
ك

اهت˘ج˘مر˘بو ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا ح˘لا˘سصم˘لا
تا˘قر˘ط ل˘ي˘هأا˘ت ةدا˘عإا عور˘سشم˘ل
تراسص يتلا رامع يديسس ةّيدلب
،ةيرزم ةلاح دهسشت اهنم ديدعلا

برغتسسا دقف ةيناث ةهج نمو اذه
مامته’ا نع انيثّدحم نم ديدعلا
ح˘لا˘سصم˘لا ه˘ي˘لو˘ت يذ˘لا د˘يد˘سشلا
ىوتسسم ىلع ةدجاوتملا ةّيسصولا
تاقرطلا˘ب ةروا˘ج˘م˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘لا
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا ر˘˘ب˘˘ع ةد˘˘جاو˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

نود اهم˘ي˘ل˘قإا ن˘م˘سض ة˘جرد˘ن˘م˘لا
ر˘˘ح˘˘˘ت

ّ
ة˘˘لوؤو˘˘سسم˘˘لا تا˘˘ه˘˘ج˘˘لا ك

،اهاطخ ىلع ريسسلل رامع يديسسب
ةّد˘˘˘عّ نأا ى˘˘˘لإا ةرا˘˘˘سشإ’ا رد˘˘˘ج˘˘˘˘ت
ة˘يد˘ل˘ب˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت ءا˘ي˘حأاو عراو˘سش
تح˘سضأا د˘ق ا˘ف˘لا˘˘سس ةرو˘˘كذ˘˘م˘˘لا

ىلإا ةّسسام ةّجاحب مويلا اهتاقرط
اهنم ركذ˘ن ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإا لا˘غ˘سشأا
ي˘ح˘ب ةد˘جاو˘ت˘م˘لا كل˘ت

ّ
ةبي˘ع˘سشلا 

ّلك ىلإا ةفاسضإ’اب سسي˘ن˘ي˘مر˘ت˘لاو

نكسسم005و،029،805 نم
ة˘ن˘ئا˘كلا تا˘قر˘ط˘لا ن˘م ا˘هر˘ي˘غو
ةراسشإ’ا ردجت ،ىرخأا ءايحأا ةّدعب
ن˘ي˘ن˘طاو˘م ّنأا ة˘ي˘نا˘ث ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م

ن˘م او˘ب˘لا˘ط د˘˘ق را˘˘م˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس

ةّيسصولا تاهجلا ةتافتلاب مهتهج

اوبلا˘طو ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا كل˘ت ى˘لإا

ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا م˘˘هرود˘˘ب

ىل˘ع ل˘م˘ع˘ل˘ل ل˘ّخد˘ت˘لا ةرور˘سضب

ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإا ع˘˘يرا˘˘˘سشم جاردإا

ليجعتلا ع˘م تا˘قر˘ط˘لا تي˘فز˘تو

م˘ي˘مر˘˘تو حÓ˘˘سصإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ف

فر˘˘˘˘سصلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘كب˘˘˘˘سش

ةلاح دهسشت تتاب يتلا يحسصلا

ةنايسصلا لاغسشأا مادعن’ ةيثراك

رح˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ،ا˘ه˘ب
ّ

تاهجلا ك

.مهت’اغسشناب لّفكتلل ةلوؤوسسملا

انوروك ضسوريف ىودع رطاخمو ضسقطلا ةرارح مغر

ةيلأ’آ تاعزوملآ و ةيسسيئرلآ ةسضابقلآ مامأآ ريبآوط
ةلويسسلآ نع ثحب ةلحر يف نطآوملآو
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ةي’وب ديربلا زكارم لج دهسشت
ي˘ف ا˘˘ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ا˘˘سصق˘˘ن ة˘˘با˘˘ن˘˘ع
يناثلا عوبسسأÓل ةيلاملا ةلويسسلا

ريثكلا رارغ ىلع يلاوتلا ىلع
بسسح˘˘ب ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ي’و ن˘˘˘م
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘˘كلا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
م˘˘˘˘غر كلذو ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لا
تاطلسسلل ةيلاتتملا تاني˘م˘ط˘ت˘لا

نمازتو رئازجلا ديرب يلوؤوسسمو
بسص ة˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘ط˘˘نا ع˘˘م كلذ
يتأاي يذلا نيدعاقتملا تاسشاعم
عم يئانثتسسا فرظ يف ةرملا هذه
ى˘ح˘سضأ’ا د˘ي˘ع لو˘˘ل˘˘ح بار˘˘ت˘˘قا

. كرابملا

د˘˘ير˘˘ب˘˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م تد˘˘˘ه˘˘˘سشو
ريبك دد˘ع د˘فاو˘ت سسمأا ة˘ح˘ي˘ب˘سص

اهطي˘ح˘م ى˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘طاو˘م˘لا ن˘م

طسسوب ةيسسيئرلا ةسضابقلا مامأاو

سسم˘سشلا ة˘ع˘سشأا تح˘ت ة˘ن˘˘يد˘˘م˘˘لا

ريبادتلل يلك بايغ يف ةقراحلا

رطاخم نم ةيئا˘قو˘لا ة˘يزار˘ت˘ح’ا

 . انوروك سسوريف ىودع

مهبسضغ نع نونطاوملا ربعو

نعو ةلويسسلا بايغ رارمتسسا نم

يذلا عسضولا اذه نم مهئايتسسا

مهبتار ىلع مهلوسصح نم بعسص

ة˘لو˘˘ي˘˘سسلا ة˘˘مزأا رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م

ةسصاخ ديرب˘لا بتا˘كم˘ب ة˘يد˘ق˘ن˘لا

سسمأا يف مه يتلا مايأ’ا هذه يف

مهبتاورو م˘ه˘تا˘سشا˘ع˘م˘ل ة˘جا˘ح˘لا

 .ةيرهسشلا

ةيلأ’ا تاعزو˘م˘لا تفر˘ع ا˘م˘ك

كلذو ةلويسسلا يف اسصقن دوقنلل

يلاوتلا ى˘ل˘ع ي˘نا˘ث˘لا عو˘ب˘سسأÓ˘ل
نم ةرركتملا تا˘ن˘ي˘م˘ط˘ت˘لا م˘غر
نئابزلل رئاز˘ج˘لا د˘ير˘ب ي˘لوؤو˘سسم
فر˘ع˘ت ة˘ي˘ل’ا تا˘عزو˘م˘˘لا نأا ’إا

م˘˘ت ا˘˘م كلذو لاو˘˘مأÓ˘˘ل ا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘غ
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ي˘ف ه˘ي˘ل˘ع فو˘قو˘˘لا
ة˘با˘ن˘عو ي˘نو˘ب˘˘لا˘˘ب تا˘˘عزو˘˘م˘˘لا

نين˘طاو˘م˘لا ما˘ق ثي˘ح را˘ج˘ح˘لاو
حا˘ب˘سصلا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘فاو˘ت˘لا˘˘ب
مهلاو˘مأا بح˘سس ل˘جأا ن˘م ر˘كا˘ب˘لا

او˘˘ل˘˘ظ م˘˘ه˘˘نأا ’إا م˘˘ه˘˘˘تار˘˘˘خد˘˘˘مو
لاومأ’ا بسص نورظتني تاعاسسلا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لأ’ا تا˘˘عزو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نكل ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لاو ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لا

ةياغ ىلإا رظ˘ت˘ن˘ي ل˘ظ ن˘م م˘ه˘ن˘م
بسسح˘˘˘ب را˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘سصت˘˘˘ن˘˘˘˘م
ىلإا اوعجر نورخأاو مهتاحيرسصت
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘لا نود م˘˘˘هرا˘˘˘يد

نم نورخأا ماق نيح يف مهلاومأا

نع ثحبلاب تابكرملا باحسصأا

ءايحأاو تايدلب يف ةيلأا تاعزوم

ى˘ل˘ع لو˘سصح˘لا ل˘جأا ن˘م ىر˘˘خأا

 .مهذوفن

نميأا ةيلاملا ريزو نأا ردجيو

نأاب حرسص ناك ،نامحرلا دبع نب

ةجيتن وه مويلا ةلويسسلا سصقن

.ةقباسس تاسسرامم تامكارت

نأا نا˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب د˘˘كأاو

تامزيناكيملا لك هيدل عاطقلا

تايلمعل يد˘سصت˘ل˘ل كو˘ن˘ب˘لا ي˘ف

ر˘يزو˘لا را˘سشأاو.لاو˘مأ’ا سضي˘ي˘ب˘ت

ىلع لمعنسس» قايسسلا تاذ يف

بجيو ،قيمع يفرسصم حÓسصإا

ة˘ي˘لا˘م ة˘ي˘فا˘ف˘سش ق˘ي˘ق˘ح˘ت ا˘ن˘ي˘ل˘ع

.«انكونب يف ةقلطم

ةفاظنلا طورشش ىندأا ةاعارم نود نم ضسمششلا ةّعششأا تحت ضضرعت

نييباّنعلآ ةايح دّدهت ةّيكÓهتسسإ’آ دآوملآ عيب ت’واط
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داوم˘لا ع˘ي˘ب ت’وا˘ط بط˘ق˘ت˘سست

ط˘سسو ةر˘سشت˘ن˘م˘لا ة˘ّي˘كÓ˘ه˘ت˘˘سسإ’ا
ةّيئاو˘سشع ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘با˘ن˘ع ة˘ن˘يد˘م
تاب اّمم ايموي ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ئ˘م
اهجورخو عا˘سضوأ’ا م˘قا˘ف˘ت˘ب رذ˘ن˘ي

لّخدت مدع لاح يف ةرطيسسلا نع
ةايح تحسضأا ثيح ةّينعملا تاهجلا

ةلسسلسسب ةفوفحم ةبا˘ّن˘ع ي˘ن˘طاو˘م
ةاعارم مدع ةج˘ي˘ت˘ن ر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘م
طورسش ىندأ’ نوّيوسضوفلا ةعابلا

. ةفاظنلا

مهعلسس مهسضرع ىلإا ةفاسضإ’اب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسم˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ّع˘˘˘˘سشأا تح˘˘˘˘ت
ق˘ير˘ط ن˘ع تا˘قر˘ط˘لاو ة˘ف˘سصرأ’ا

بلعو ةيديد˘ح ت’وا˘ط م˘ه˘ع˘سضو
قر˘ط˘ب ة˘ف˘سصرأ’ا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ترا˘˘ك
ا˘ه˘ل ىد˘ن˘ي ةرو˘سص ي˘ف ة˘ي˘ئاو˘˘سشع
تراسص يتلا عاسضوأ’ا نع نيبجلا
ة˘ن˘يد˘م ط˘سسو عراو˘سش ا˘˘هد˘˘ه˘˘سشت

د˘ق˘ف ل˘سص˘ّت˘م قا˘ي˘سس ي˘فو ،ة˘با˘ن˘ع
نم نويوسضوفلا ةعابلا مظعم ذخّتا
ةسسراممل مهل ءاسضف قيرطلا ةعراق
ة˘ل˘م˘ج ى˘فا˘ن˘ت˘ت قر˘ط˘ب م˘ه˘ترا˘ج˘˘ت
لومعملا ني˘ناو˘ق˘لا ع˘م Ó˘ي˘سصف˘تو
عراو˘سش ةّد˘ع او˘ح˘سست˘كا ن˘يأا ،ا˘ه˘˘ب
د˘ي˘ه˘سشلا عرا˘سش ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ر˘كذ˘˘ن
ريمأ’ا ،باطحلا ،نيسسح ةطوطخوب

سشوديد ،نيسسح ةلسسع ،رداقلا دبع
ن˘م ا˘هر˘ي˘غو سسد˘ق˘لا عرا˘سش ،دار˘م
ةطقن لّثمت تراسص يتلا عراوسشلا
ةرهاظ باطقتسساب ةفورعم ءادوسس
نم ةسسرامملا ةيوسضوفلا ةراجتلا

اوحار نيذلا بابسشلا سضعب فرط
مهتابرعب ةنيدملا عراوسش نوبوجي
داو˘˘م˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ة˘˘ل˘˘ّم˘˘ح˘˘م˘˘لا
رسضخلا رارغ ىل˘ع ة˘ي˘كÓ˘ه˘ت˘سس’ا

داو˘م ى˘ّت˘ح ىو˘ل˘ح˘لا وأا ه˘كاو˘ف˘لاو
نم ا˘هر˘ي˘غو رو˘ط˘ع˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا
ّببسستت نأا اهنأاسش نم يتلا داوملا
ام˘ل ار˘ظ˘ن ها˘ب˘ق˘ع د˘م˘ح˘ت ’ ا˘م ي˘ف

ةميخو بقاوع نم ةرهاظلا هفّلخت
هلعجتو كله˘ت˘سسم˘لا ة˘ح˘سص دّد˘ه˘ت

اهرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ّم˘ج را˘ط˘خأ’ ة˘سضر˘ع
طور˘سش ن˘ع ي˘ل˘ك ل˘كسشب ةد˘ي˘˘ع˘˘ب
،اهب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ظ˘ف˘ح˘لا

رخآا» تفسشك دقف ةيناث ةهج نمو
ليجسست ةعلّطم رداسصم نم «ةعاسس
تادايعو ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإا تا˘سسسسؤو˘م
ةي’و ىوتسسم ىلع دجاوتت ةّيبط
ت’اح ةريخأ’ا ةنوآ’ا لÓخ ةبانع
رعت زربت

ّ
تامّمسستل سصاخسشأا سض

ّم˘ت م˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘ي˘ئاذ˘˘غ
ةيئاوسشعلا ت’واطلا نم اهؤوانتقا
تراسشأاو ،ةنيدملا طسسو ةرسشتنملا
اوحار دق ء’ؤوه نأا رداسصملا تاذ

ريغو ةدسساف داوم كÓهتسسا اياحسض
حمÓم ىندأا مادعن’ ارظن ةحلاسص
مدع˘لو ت’وا˘ط˘لا كل˘ت˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا

طور˘˘سشل˘˘ل ا˘˘ه˘˘با˘˘˘ح˘˘˘سصأا ةا˘˘˘عار˘˘˘م
كي˘ها˘ن ،ا˘ه˘ب لو˘م˘ع˘م˘لا ة˘ي˘ح˘˘سصلا

ر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘˘ع
ّ

داو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘˘ت سض

سسم˘سشلا ة˘ّع˘سشأ’ ة˘ي˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسإ’ا

ا˘ه˘ع˘˘ي˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تار˘˘ت˘˘ف˘˘ل

«ةعاسس رخآا» نأاو ةّسصاخ نينطاوملل

ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق تد˘˘˘˘سصر د˘˘˘˘ق

ىو˘ل˘ح بل˘ع ع˘ي˘ب˘ب ن˘ي˘يو˘سضو˘ف˘˘لا

تقو ي˘ف ة˘ف˘سصرأ’ا ى˘ل˘˘ع كع˘˘كو

ر˘˘ع˘˘ت˘˘ت
ّ

ةرار˘ح˘ل˘ل داو˘˘م˘˘لا كل˘˘ت سض

ةديعب اهلعجي امم سسمسشلا ةعسشأاو

ظ˘ف˘ح˘لا طور˘سش ن˘ع د˘˘ع˘˘ب˘˘لا ل˘˘ك

يف مهاسسيو اهب لومعملا ةيحسصلا

ن˘ي˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم˘˘لا ةا˘˘ي˘˘ح سضير˘˘ع˘˘ت

لّخدت راظتنا يف ةدّدعتم راطخأ’

ا˘˘هذا˘˘خ˘˘ّتاو ة˘˘ّي˘˘سصو˘˘لا تا˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا

جور˘خ ل˘ب˘ق ة˘˘ّي˘˘عدر˘˘لا تاءار˘˘جإ’ا

.ةرطيسسلا نع عاسضوأ’ا

سوقان نوّقدي ءاّبطأ
نم نورّذحيو رطخلا

طاقنلا هتاه لّوحت
يّشفتل رؤب ىلإ

«انوروك» سوريف
ـل مهثيدح يف ءابّطأ’ا سضعب فسشك

يت˘لا ر˘طا˘خ˘م˘لا ن˘ع «ة˘عا˘سس ر˘خآا»
نأا نكمي ام ببسسب قفأ’ا يف موحت
ةّيوسضوفلا ةراجتلا ةرها˘ظ ه˘فّ̆ل˘خ˘ت
نأا اهنأاسش نم ةميخو بقاوع نم
دقو ،ةبانعب نينطاوملا ةايح دّدهت
رطخلا سسوقان ءاّبطأ’ا ء’ؤوه ّقد
نع ةمجانلا تاعّمجتلا ةرثك ببسسب
ن˘˘م اورّذ˘˘حو تا˘˘سسرا˘˘م˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه
يّسشفتل رؤوب ىلإا طاقنلا هتاه لّوحت

ةج˘ي˘ت˘ن «91-˘- د˘ي˘فو˘ك» سسور˘ي˘˘ف
ني˘ن˘طاو˘م˘لا تا˘ئ˘م˘ل ا˘ه˘با˘ط˘ق˘ت˘سسا
ريبادتلا ذاخّتا نود يموي لكسشب
راسشتن’ ةحباكلا ةمزÓلا ةيئاقولا

رطت مهّنأاو املع انوروك
ّ

بايغل اوق
طور˘سشو ة˘فا˘ّظ˘ن˘˘لا ح˘˘مÓ˘˘م ى˘˘ندأا
نم اهر˘ي˘غو ي˘عا˘م˘ت˘جإ’ا د˘عا˘ب˘ت˘لا
لوؤوت نأا اهنأاسش نم يتلا لماوعلا
.«انوروك» ةحئاج يّسشفت ىلإا

يرئازجلا قرششلا ةديرج

ةعاسس رخآآ
Akher Saâ

2406ددعلا0202 ةيليوج12 ءاثÓثلا 7نييبانعلا ءاضضف
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يرئازجلا قرششلا ةديرج
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تÓمكملاو ةيودألا ءارضش ىلع تفاهت
كنزلا ىلع يوتحت يتلا ةيئاذغلا

ةبانعبc نيماتيفلاو

تÓمكملاو ةيودأ’ا ءارشش ىلع نونطاوملا مايأ’ا هذه تفاهتي
سسوريف ببشسب كنزلاوc نيماتيفلا ىلع يوتحت يتلا ةيئاذغلا

عم، ةيشضاملا مايأ’اب ةنراقم عفتري اهرعشس لعج امم ،انوروك
ةي’وب ةدوجوملا تايلديشصلا بلغأاب اهيف ريبك سصقن ليجشست

.ةبانع

 اعوطتم اضضرمم33 قاحتلا
سسابــضسـبلا ىفضشـتضسـمب

ىفششتشسم اعوطتم اشضرمم33 نيمرشصنملا نيمويلا يف قحتلا
مهئÓمز ةدعاشسمو معدـلا ميدــقت لجأا نم ةي’وب سسابشسـبلا
سسوريفب ةشصاخلا لزعلا ةحلشصم رارغ ىلع حلاشصملا فلتخمب

ةعششأ’ا ةحلشصمو ةيبطلا ت’اج˘ع˘ت˘شس’ا ة˘ح˘ل˘شصمو ا˘نورو˘ك
ةردابملا هذه ىفششتشسملا ىلع نومئاقلا نمث ثيح ،اهريغو
.اثيدح نوجرختملا نوشضرمملا اهب ماق يتلا

نولضشي نامعن يديضس ةيرق ناكضس
ةيدلبلا حلاضصم طاضشن

يديشس ةيرقب تÓئاعلا ىدحأا دارفأا سسمأا راهن ةحيبشص لÓخ مظن
ةي’وب ةدخ نب عارذ ةرئادب نامعن يديشس ةيدلبل ايرادإا ةعباتلا نامعن
ىلع مهمادقإا لÓخ نم قاطنلا ةعشساو ةيجاجتحا ةكرح وزو يزيت

موي ةدمل اهحلاشصم طاششن لشش و نامعن يديشس ةيدلب رقم قلغ
ةيجاجتح’ا ةكرحلا هذه نإاف ةقوثوم ةيلحم رداشصم بشسح و . لماك
حنم عطاقلا مهشضفر ىلع مهنم اريبعت تءاج ناكشسلا اهمظن يتلا
اوناك ةيشضرأ’ا ةعطقلا هذه . ةي˘ل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘شسل˘ل ة˘ي˘شضرأا ة˘ع˘ط˘ق
تاطل˘شسلا تدارأا د˘ق و تاو˘ن˘شس ذ˘ن˘م ا˘ه˘نو˘ل˘غ˘ت˘شسي و ا˘ه˘نو˘كل˘ت˘م˘ي
يذ˘لا و ءا˘بر˘ه˘كلا ع˘يزو˘ت ة˘كب˘شش عر˘ششم زا˘ج˘نإا ي˘ف ا˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا
.ةقطنملا هنم تدافتشسا

 عيمجلا قوف ةماقإا ةريدم
ةريدم نأا ’إا ةديدجلا رئازجلا ءانب دهع يف اننأا مغر
مل يتلاو رامع يديشسب ريرشس0001 ةيعماجلا ةماقإ’ا
د˘ه˘ع ي˘ف تلز’ ما˘يأا ىو˘شس ا˘ه˘ب˘ي˘شصن˘ت ى˘ل˘ع سضم˘ي
لامعلا عيمج قوف اهشسفن تربتعاو ةميدقلا رئازجلا

نود لامعلا ةنا˘هإا ي˘ف ناو˘ت˘ت م˘ل ثي˘ح ،ن˘ي˘ف˘ظو˘م˘لاو
ةريدمك اهبشصنم ةلغتشسم اهبيشصنت ذنم هيجو ببشس
ةماقإاب كلذ لبق لعفت تناك املثم مهل’ذإا لجأا نم
ريرشس0001 ةماقا لامع هشضفر ام وهو2 سسوفيشسلا

اوربتعاو لاقلاو ليقلل هودكأا املثم Óيشصفتو ةلمج
فوقولا مهنم تبلط اهنا ةشصاخ، رمحأا اطخ مهتمارك
عيمجل ازواجت هوربتعا ام وهو مهيلع رورملا دنع
تشسيلو ةيعماج ةماقإا اهنأا ةشصاخ ءارمحلا طوطخلا
 .ةيركشسع ةنكث

ةداعضسوب يف تادهع ثÓثب  عورضشم
ةيدلب يرفيف42 يحب بابشش ةشصاخو ناكشس برغتشسا
ةئيه˘ت عور˘ششم ءا˘ق˘ب ن˘م   ة˘ل˘ي˘شسم˘لا ة˘ي’و˘ب ةدا˘ع˘شسو˘ب
ذنم ةيلحملا تاطلشسلا اهتشصشصخ يتلا بعللا ةحاشسم
روكذملا عورششملا نأا ’إا ةيلام ةفلغأا ةنشس51 براقي ام
ثÓث لÓخ ةئيهتلا لاغششأا قÓطنا مغر  دعب رونلا ري مل

يف مهقحو بابششلا ملح ديشسجت لجأا نم ةيلاتتم تادهع
لÓطأا درجم بعللا ةحاشسم ىقبتو  ةشضايرلا ةشسرامم
لحم ناكو ةينعملا تاهجلا لك ىلإا مهتÓشسارم مغر
يف عارشسإ’ا يف  ء’ؤوه بلاطو مهفرط نم جاجتحا

اوفشصو ثيح هلاح ىلع يقب لاحلا نأا ’إا ةئيهتلا ةيلمع
يف ةيلاتتم تادهع ثÓثلا ب عورششملا اذه ةعيشضو
اجرعلا خيششلا ةليشسملا يلاو لخدتي لهف ، ةداعشسوب
؟يحلا بابشش دوار ملح نع سسبللا عفرل

ةزيمم ةيرادج مضسرب نوعدبي «وناوج» يف ةبانع داحتا راضصنأا

ةفاظنلا تÓمح نم ةلشسلشسب اوماق نأا دعب سسوبيشس يح يف ةيرادج مشسر يف «امزايل» قاششعو ةبانع داحتا راشصنأا عدبأا
رمحأ’ا نينوللاب مهقلعتو مهبح اودشسجي نأا سضيبأ’او رمحأ’ا نينوللا راشصنأا راتخاو ،ةيشضاملا ةرتفلا يف مهيح يف
داحت’ا راشصنأا نم ريبك ددع «وناوج» يف دجويو ،مهقيرفل «زناغيلوهلا» ءافو نيبت ةيرادج مشسر لÓخ نم سضيبأ’او
 .قيرفلا ناولأا اولمح نيذلا نيبعÓلا ىتحو

لاقلا ليقلا

فخت مل انوروكلا
 ىحضضألا ديع رهاظم

رهاظم ءايح’ا فلتخم ربع ترششتنا
مغر ىحشضأ’ا ديعب لافتح’ا بارتقإا
رجحلا اذكو انوروك سسوريف راششتنا
سضرعل ةعا˘ب˘لا د˘م˘ع ثي˘ح ي˘ح˘شصلا

تاد˘ع˘م ل˘ق˘˘شس ت’او ن˘˘ب˘˘ت˘˘لا مز˘˘ح
ن˘ي˘˘ب ةزرا˘˘ب˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج ى˘˘لإا ح˘˘بذ˘˘لا
فلتخم ربع ترششتنا يتلا سشابكلا
لÓخ لجشس ام سسكع يلع ءايحأ’ا

سضرف عم ا˘ن˘ماز˘ت ي˘ت˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘ع
رهاظم بلغا يفخا امم يلك رجح
. درعلاب لافتح’ا
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بدتنملأ يلأولأ تدقع
ششيرلأ عأرذ ةيرأدإ’أ ةعطاقملل
اشصشصخم اينأديم اعامتجأ شسمأأ
يرجي يذلأ ينكشسلأ جمانربلل
فدهب كلذو ةريخأ’أ هذهب هزاجنإأ
يتلأ ليقأرعلأ ةفاك ةلأزإأ
لحم تناك يتلأو هشضرتعت
يف نيبتتكملأ لبق نم طخشس

ةلاكولل3102 ةنشس جمانرب
نكشسلأ نيشسحتل ةينطولأ

تناك يتلأ «لدع» هريوطتو
اهريدمب عامتج’أ أذه يف ةلثمم
ىلإأ ةفاشضإ’اب ،ةبانعب يوهجلأ

ةشسشسؤوم ريدم نم لك روشضح
نيلثمم ،ةديدجلأ ةنيدملأ رييشست

ةفلكملأ تاكرششلأ شضعب نع
ىلإأ ةفاشضإ’اب تانكشسلأ زاجنإاب
فدهب كلذو ريمعتلأ ةيريدم
فورحلأ ىلع طاقنلأ عشضو
شصوشصخب تايلوؤوشسملأ ديدحتو
يف ةلجشسملأ لكاششملأ فلتخم
أرخأات فرعت يتلأ عقأوملأ شضعب
ةيحان نم اشصوشصخ زاجنإ’أ يف
فلتخم دمو ةيجراخلأ ةئيهتلأ
يهو ةيوناثلأو ةيشسيئرلأ تأونقلأ
نإاف اهلح لاح يف يتلأ لكاششملأ

ةعطاقملأ يف ةينكشسلأ جمأربلأ
،أريبك امدقت فرعتشس ةيرأدإ’أ

تأدحولأ زاجنإأ نأأو اشصوشصخ
ةيلاع ةريتوب ريشسي ةينكشسلأ

أذه ،ةيجراخلأ ةئيهتلاب ةنراقم
ىبل ،عامتج’أ أذه عم ةأزأوملابو
ءأدنلأ نيبتتكملأ نم ددع شسمأأ
يئ’ولأ بتكملأ شسيئر يذلأ
ةيرئأزجلأ ةيميداكألل ةبانعب
ناشسنإ’أ قوقحو يناشسنإ’أ لمعلل
رقم مامأأ ةيجاجتحأ ةفقوب مايقلل
«لدع» ةلاكول ةيوهجلأ ةيريدملأ

ةبانع ةيدلبب روششاع يديشس يحب
يف تشضهجأأ يتلأ ةفقولأ يهو
يوهجلأ ريدملأ نأأ رابتعاب دهملأ
لابقتشس’ هبتكم يف نكي مل
نيذلأ نيجتحملأ نع نيلثمم
ةيوهجلأ ةيريدملأ مهب لشصتتشس
ريدملأ عم دعوم مهل ديدحتل
هركذ امل اقفو كلذو يوهجلأ

ةيميداكأ’أ بتكم شسيئر
ةفقولأ هذهل ىعد يذلأ ةروكذملأ
امو أذه ،عوبشسأ’أ يلأوح لبق
شضعب نإاف هيلإأ ةراششإ’أ ردجت

ةيشضق نع عافدلأ يف ءاطششنلأ

ةفقوب أوماق «2 لدع» يبتتكم
رهشش نم شسداشسلأ يف ةيجاجتحأ

لبقتشسأ يتلأو يراجلأ ةيليوج
يوهجلأ ريدملأ اهرثإأ ىلع
ةدمل نيجتحملأ نع نيلثمم
بلطو تاعشس ثلثلأ تزهان

لجأأ نم رهشش ةلهم اهللخ
لحو نأديملأ يف رومأ’أ كيرحت
هيلع تحرط يتلأ لكاششملأ بلغأأ

هذه ءاشضقنأ دعب هتبشساحمو
.ةدملأ
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يف شضيبلأ راعشسأأ فرعت

تاي’ولاب ةيلحملأ قأوشسأ’أ

اعافترأ مايأ’أ هذه ةيقرششلأ

تلشصو  ثيح ،اشسوشسحم

مجحلأ وذ شضيبلأ نم ةحيفشصلأ

تلحمب جد053ىلإأ ريبكلأ

ةحيفشص امأأ ،شضيبلأ عيبل ةلمجلأ

رشصحنيف  طشسوتملأ شضيبلأ

جد033 نيبام اهرعشس

نأأ ينعي ام وهو،جد043و

جد51 ـب  اهينتقي  كلهتشسملأ

ةئزجتلأ تلحم يف ةشضيبلل

يلإأ ةلوجب  ةعاشس رخأأ تماق.

شضيبلأ عيب تلحم شضعب

نيأ، فراطلأو ةبانع يتي’وب

شضيبلأ راعشسأأ ةدايزب انأاجافت

ثيح، يشضاملأ رهششلاب  ةنراقم

شضيبلأ نم ةحيفشصلأ نأأ انظح’

، جد053ـب شضرعت ديجلأ

’ طشسوتملأ شضيبلأ ةحيفشصو

،جد033 نع اهرعشس لقي

تلحم يف امأأ، ةلمجلأ تلحمب

ـب ةشضيبلأ عابتف ةئزجتلأ

ةدايزلأ هذه ببشس عجريو، جد51

ةلقل  راجتلأ شضعب بشسح

بلطلأ ةرثكو شضرعلأ

لشصف يف ةشصاخ شضيبلأ ىلع

نوبرملأ بلغأ نأأ نوك ،فيشصلأ

ببشسب جاتنإ’أ نع نوفقوتي

ةشصاخ ةرأرحلأ ةجرد عافترأ

فرغ نوكلتمي ’ نم مهنم

مهتاجتنم حبشصت نيأأ ،ديربتلأ

نع كيهان ،داشسفلاب ةددهم
نم أءدب جاتنإ’أ فيلاكت عافترأ
ةيودأ’اب أرورم ةيئأذغلأ فلعأ’أ
اهراعشسأأ تغلب يتلأ ةيرطيبلأ

ىلإأ ’وشصو ،ةيشسايق تايوتشسم
ةلماعلأ ديلأو ءابرهكلأ ةروتاف
لمأوعلأ هذه لك ،ةشضهابلأ

نع فزعي يبرملأ لعجت اهريغو
وهو ،فيشصلأ لشصف يف جاتنإ’أ

شضرعلأ ةلق يف مهاشسي ام
لعجي ام بلطلأ عافترأو
لظ يف أذه يتأاي، عفترت راعشسأ’أ
ةرثكب اهيلع نيكلهتشسملأ تفاهت

نم ، موحللأ مهئأرششل ليدبك
ةعاشس رخأأ تماق ىرخأأ  ةهج
شضيبلأ يجتنم شضعبب لاشصت’اب
أذه ببشس نع راشسفتشسلل،
نيأأ ،راعشسألل ئجافملأ  عافتر’أ

وه يشسيئرلأ ببشسلأ نأ أوعمجأ

هذه شضيبلأ ىلع بلطلأ ةدايز

ةيدودرملأ  عجأرت  لظ  يف  مايأ’أ

نم ددع يف  تانجدملاب

انوروك ةحئاج ببشسب تاي’ولأ

رثأ ام وهو جاتنإ’أ فيلاكت ءلغو

رمأ’أ، ةيدودرملأ ىلع ابلشس

،راعشسأ’أ ىلع امتح شسكعنإأ يذلأ

راعشسأأ نأأ نوبرملأ لاقو أذه

ةداع فيشصلأ لشصف يف شضيبلأ

عافترأ ببشسب شضفخنت ام

لعجي يذلأ رمأ’أ،ةرأرحلأ

،مهلأومأاب نورطاخي’ نوبرملأ

مهنجأدم غأرفإاب نوموقي نيأأ

شضعب ىلإأ نجأودلأ عيبو

دأوم ىلإأ اهليوحتل عناشصملأ

.ةيئأذغ

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاصس رخآأ
Akher Saâ
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ناسسنإ’ا قوقح ةيميداكأا اهل تعد يتلا ةفقولا تسضهجأا هتجرخ /ةبانع

 وحن ةيرود يف «لدع» ـل يوهجلأ ريدملأ
سشيرلأ عأرذ ةديدجلأ ةنيدملأ

جد033 ىلع لقت’ طسسوتملا مجحلا تاذ سضيبلا ةحيفسص

ةيقرصشلأ تاي’ولاب سضيبلأ راعصسأأ يف  يصسايق عافترإأ
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ةي’و نمأأ حلاشصم تمظن
ةيوعوت ةيشسيشسحت تلمح ةملاق
تحت ةيرورملأ ةملشسلأ لوح
فلكي...ريطخلأ فوقولأ» راعشش
ةلمحلأ راطإأ يف ،«ريثكلأ
لوح ةينطولأ ةيشسيشسحتلأ
يقئاشس ةدئافل ةيرورملأ ةملشسلأ

.تابكرملأ

لوح تروحمت تلمحلأ هذه

فقوتلأ رطاخمب شسيشسحتلأ
رهاظملأ ةبراحمو يئأوششعلأ
فرط نم ةبكترملأ ةيبلشسلأ
ىوتشسم ىلع ،نيقئاشسلأ شضعب
ةنيدم ءايحأأو عرأوشش فلتخم
نمأأ ىوتشسم ىلع كلذك ،ةملاق
ىلع فوقولأ مت ثيح رئأودلأ
نوناق دعأوقل مراشصلأ ذيفنتلأ
قأوشسلأ شسيشسحتو ،رورملأ
دق امو ريطخلأ فوقولأ ةروطخب
لشصت دق بقأوع نم هنع رجني

كلذك حأورأ’أ قاهزإأ ىلإأ

يلحتلأ ةرورشضب مهتيعوت

يتلأ ةطيشسبلأ تافرشصتلأ شضعبب

يتلأو مهتايح ذاقنإأ يف مهاشست

امك ،اهب مايقلأ يف ريثكلأ نواهتي

عيزوت تلمحلأ هذه للخ مت

ماكح’أ حرشش نمشضتت تايوطم

،فقوتلأو فوقولاب ةقلعتملأ

فوقولاب ةقلعتملأ ماكح’أ

قيعملأ يفشسعتلأ فقوتلأو

.رورملأ ةكرحل

شسيشسحت مت كلذ عم ةأزأوملاب

ةرورشضب قيرطلأ يلمعتشسم

راششتنإأ  يدافتل تامامكلأ عشضو

ديقتلأ عم ،«انوروك» ءابو

فدهلأ نإأو ،ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب

وه ةيلاشصتإ’أ تاطاششنلأ هذه نم

تاكلتمملأو شصاخششأ’أ ةيامح

ةلودلأ دوهج معد ىلع رهشسلأو

.«انوروك» ءابو راششتنإأ نم دحلل

 ةملاق

ريطخلأ فوقولأ لوح ةيصسيصسحت ةلمح مظنت نمأ’أ حلاصصم

جمانربلل سصسصخ اعامتجا ةبانع ةي’و بنعلا داو ةيدلبب (ةدوع نب ىفطسصم نب) سشيرلا عارذ ةديدجلا ةنيدملا رقم سسمأا نسضتحا
يناسسنإ’ا لمعلل ةيرئازجلا ةيميداكأ’ا اهل تعد ةيجاجتحا ةفقو عم ةازاوملاب كلذو «لدع» ةلاكو تانكسس اهسسأار ىلعو ينكسسلا

 .ناسسنإ’ا قوقحو

ةي’و نمأأ سسيئر بيصصنت
ديدجلأ ةملاق

قرششلاب ةطرششلل يوهجلأ ششتفملأ فرششأأ
تاطلشسلأ ،ةملاق ةي’و يلأو ةقفر ،ةنيطنشسق
ىلع ةيئاشضقلأو ةيركشسعلأ ةيندملأ ةيلحملأ

بنششوب ديشسلأ  ةطرششلل لوأأ ديمع بيشصنت ميشسأرم
افلخ ،ديدجلأ ةملاق ةي’و نمأأ شسيئر نامحرلأ دبع
ةي’و نمأأ شسأأر ىلع نيع يذلأ رأدوشش رمع ديشسلل
روشضحب تمت بيشصنتلأأ ةيلمع ،شسابعلب يديشس
نأوعأأ ،ءابتر ،تأراطإأ ،ةيئ’ولأ حلاشصملأ ءاشسؤور
ميشسأرملأ تحتتفأ نيأأ .نييهبشش نيمدختشسمو
تمشص ةقيقد اهيلتل ينطولأ ديششنلأ ىلإأ عامتشسإ’اب
ةملكلأ لاحتل ،رأربأ’أ انئأدهشش حأورأأ ىلع امحرت
يذلأ قرششلاب ةطرششل يوهجلأ ششتفملأ ىلإأ اهدعب
يف ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدملأ تأدوهجمب داششأأ

لظ يف ةشصاخ نمأ’أ طشسبو ةميرجلأ ةحفاكم
يف دلبلأ اهدهششت يتلأ ةيئناثتشسإ’أ فورظلأ

ىلإأ ةملكلأ تليحأأ امك ،انوروك ءابو يششفت ةهباجم
شسيئر ديشسلأو ميدقلأ ةملاق ةي’و نمأأ شسيئر ديشسلأ
ملتشسإاب ميشسأرملأ متتختل ،ديدجلأ ةي’ولأ نمأأ نمأأ

.ماهملأ ميلشستو

∫.YõGdójø

ةملاق

نم ةنينق633 زجح
نم ةيلوحكلأ تابورصشملأ

غابدلأ مامحب عأونأ’أ فلتخم
ةلقنتملأ ةقرفلاب ةيئاشضقلأ ةطرششلأ تأوق تنكمت
فيقوت نم ،غابدلأ مامحب ةيئاشضقلأ ةطرششلل

ميقم ،ةنشس64 رمعلأ نم غلبي هيف هبتششم شصخشش

دمحم يفيفعل يح ىوتشسم ىلع ،.غابد مامحب
ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ ذاختأ دعبف .ةيدلبلأ شسفنب
هتبكرم لخأد روثعلأ مت ،هنأاششب ةمزللأ

نم ةنينق42 ةبلع لكب ةيكيتشسلب بلع01 ىلع

لشس05 ةعشسبTROFUAEB روفوب عون

ىلع يوتحت ةيكيتشسلب بلع30  ةدحأولأ ةنينقلل

ةعشسبS/KCEBشسكيب عون نم ةعج ةنينق42

عون نم ةيكيتشسلب ةبلع لشس05

يوتحت لشس05 ةعشسبESIORAVAB زأورفب

هيف هبتششملأ ليوحت مت روفلأ ىلع ةنينق42 ىلع

،هيلع روثعلأ مت ام زجح دعب ،ةطرششلأ زكرم ىلأ
ايئاشضق افلم هدشض نوك و ةيشضقلأ يف قيقحت حتفيل

.ةشصخر نودب ةيلوحك تابورششم عيب لعف نع

∫.YõGdójø

ةدكيكسس

لقنلأ ةريعصست عفر نم رمذت
 نأديولأ نيبب

نم نأديولأ نيب ةيدلبب شسأرغات ةيرق ونطأوم ربع
لايح ةلوؤوشسملأ تاهجلأ تمشص ءأزأ مهبشضغ
باحشصأأ  ماق ثيح ،لقنلأ ةريعشست يف بعلتلأ
ةريعشستلأ عفرب شسأرغات - نأديولأ نيب طخ لقنلأ

ءابو تايعأدت نيلغتشسم جد03 ىلإأ02 نم

ةقطنملأ ناكشس فرط نم زجعلأو تمشصلأو انوروك
ةقلعتملأ ةياقولأ تأءأرجإاب أومزتلي مل مهنأ ملعلأ عم،
لظ يف و مهنأ مغرف لماكلأ ددعلاب اهليمحت مدعب

ةريعشستلأ نأأ ’أ مهتلفاح نوؤولمي ةباقرلأ بايغ

ةبعشصلأ فورظلل رظنلاب و،  جد01 غلبمب تعفترأ
شسوريف ببشسب ةقطنملأ ناكشس اهششيعي يتلأ

باهذلل مهرأرطشضأ أذك و مهلامعأ فقوت و انوروك
ةرايزك ةفلتخملأ مهنوؤوشش ءاشضقل ةيدلبلأ زكرم ىلإأ
ناف مهتايجاح ءأرشش وأأ قأروأأ جأرختشسأ وأأ بيبطلأ

أذهل رربم ريغ لكششلأ أذهب ةريعشستلأ عفر
أذه فاقيأ و ةينعملأ تاهجلأ لخدت نوشسمتلي
.نينطأوملأ قحب زواجتلأ

M«ÉI HƒOjæÉQ 



ةدايز ربكأأ تدهسش يتلأ لودلأو
يه ةلجسسملأ ت’احلأ ددع يف
ل˘يزأر˘ب˘لأو ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأ

عفترأو.ايقيرفأأ بون˘جو د˘ن˘ه˘لأو
تايفولل يمويلأ يلامجإ’أ ددعلأ

يهو ،ةافو ةلاح0637 رأدقمب
تايفولأ يف ةيموي ةدايز ربكأأ

لدعم˘لأ نا˘كو.يا˘م01 ذنم
نع ةمجان˘لأ تا˘ي˘فو˘ل˘ل ي˘مو˘ي˘لأ

زومت/ويلوي رهسش يف91 ديفوك

عافتراب ،ةلاح0084 ةبأرق غلبي
يف تايفولأ لدعم نع فيفط

0064 يلأوح غلب يذلأ ،نأوج
دد˘ع˘لأ ى˘ط˘خ˘تو.ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘لا˘˘ح
ة˘با˘سصإ’أ ت’ا˘˘ح˘˘ل ي˘˘لا˘˘م˘˘جإ’أ

41 ملاعلأ يف انوروك سسوريفب
ا˘ق˘فو ،ة˘ع˘م˘ج˘لأ ة˘لا˘˘ح نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
اميف ،زرتيور ةلاكو تأءاسصحإ’
ي˘ف أد˘يد˘ج ا˘ي˘سسا˘ي˘ق ا˘م˘قر د˘ع˘˘ي
ىدوأأ يذ˘لأ سسور˘ي˘ف˘لأ را˘˘سشت˘˘نأ

سصخسش ف˘لأأ006 وحن ةا˘ي˘ح˘ب
ةمظنم تلاقو .رهسشأأ ةعبسس يف
دد˘˘ع نإأ ة˘˘ي˘˘م˘˘لا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
يف ةلجسسملأ ةديدجلأ ت’احلأ

48417 غلب ةدحتملأ تاي’ولأ

يف48843 لباق˘م ي˘ف ،ة˘لا˘ح

بونج يف37331و ،ليزأربلأ

ةعمجلأ دنهلأ تحبسصأأو.ايقيرفأأ

ل˘ج˘سست م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف ة˘لود ثلا˘˘ث

د˘ع˘ب ة˘با˘سصإأ نو˘ي˘ل˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأأ

.ليزأرب˘لأو ةد˘ح˘ت˘م˘لأ تا˘ي’و˘لأ

نأأ حجرملأ نم هنإأ ءاملع لاقو

ءابولأ ةورذ ىلإأ لسصتسس دنهلأ

ددع ىطختو.رهسشأأ ةدع دعب

ل˘يزأر˘ب˘لأ ي˘ف ة˘با˘سصإ’أ ت’ا˘˘ح

،سسيمخلأ ةلاح ينويلملأ زجاح

يف ت’احلأ ددع فعاسضت ثيح

فلأأ04 لدعمب ،رهسش نم لقأأ

بايغ يفو.اي˘مو˘ي ةد˘يد˘ج ة˘لا˘ح
ة˘ي˘مو˘كح ة˘ي˘لأرد˘ي˘˘ف ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ءابولأ ىسشفت عم لماعتلل ةدحوم
ن˘˘كم˘˘ت˘˘ت م˘˘ل ،ل˘˘˘يزأر˘˘˘ب˘˘˘لأ ي˘˘˘ف
ن˘م ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م˘˘لأ ت’وا˘˘ح˘˘م˘˘لأ
ءأو˘ت˘حأ ي˘ف ند˘م˘˘لأو تا˘˘ي’و˘˘لأ
.ءابولأ

نإأ ة˘ير˘˘سصم˘˘لأ ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ تلا˘˘ق
يسسي˘سسلأ حا˘ت˘ف˘لأ د˘ب˘ع سسي˘ئر˘لأ

د˘˘لا˘˘نود ي˘˘كير˘˘مأ’أ سسي˘˘ئر˘˘˘لأو
يفتاه لاسصتأ يف اقفتأ بمأرت
فقو تيبث˘ت ي˘ل˘ع ن˘ي˘ن˘ث’أ مو˘ي
˘مد˘عو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف را˘ن˘لأ قÓ˘˘طإأ
ي˘ف ءد˘ب˘ل˘ل أد˘ي˘ه˘م˘ت د˘ي˘ع˘سصت˘˘لأ
لو˘˘ل˘˘ح˘˘لأو رأو˘˘ح˘˘لأ ل˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘ت
ثد˘ح˘ت˘م˘لأ را˘سشأأو.ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
ي˘سسي˘˘سسلأ نأأ ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لأ م˘˘سسإا˘˘ب
ة˘م˘لا˘˘كم˘˘لأ لÓ˘˘خ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ

ة˘ي˘سضق˘لأ» ها˘ج˘ت ر˘سصم ف˘˘قو˘˘م
ةداع˘ت˘سسأ ي˘لأ فدا˘ه˘لأ ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ

ظافح˘لأو ة˘لود˘لأ نا˘كرأ نزأو˘ت
عنمو ،ةينطولأ اهتاسسسسؤوم يلع
عا˘سضو’أ رو˘هد˘ت ن˘م د˘˘يز˘˘م˘˘لأ
سضيو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب كلذو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘م’أ
ر˘˘ي˘˘غ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأ’أ تÓ˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لأ
و«.يبيللأ نأاسشلأ يف ةعورسشملأ
ىلع يرسصملأ ناملربلأ توسصي
رسشنب حمسسي يسسيسسلل سضيوفت
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘ف ة˘˘˘ير˘˘˘سصم تأو˘˘˘ق
تأوقلأ مدقت لاح يف ةرواجملأ
قا˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل ة˘˘ي˘˘لأو˘˘م˘˘لأ
ترسس ةنيدم ةداعتسس’ ينطولأ
ةلاح ايبيل دهسشتوةيجيتأرتسس’أ

ماظنب ةحاطإ’أ ذنم ىسضوفلأ نم
ماعلأ يف يفأذقلأ رمعم ديقعلأ

تقو ي˘ف ل˘ت˘˘ُق يذ˘˘لأو،1102
سشيعت نيحلأ كلذ ذنمو .قح’
يف ةموكح نيب اما˘سسق˘نأ ا˘ي˘ب˘ي˘ل
د˘ئا˘ق˘لأ ع˘م ة˘ف˘لا˘ح˘˘ت˘˘م ،قر˘˘سشلأ
ىرخأأو ،رتفح ةفيلخ يركسسعلأ
نم ا˘ه˘ب فر˘ت˘ع˘م ،سسل˘بأر˘ط ي˘ف
تدعاسصتو .ةدحتملأ ممأ’أ لبق
ى˘لإأ لو˘ح˘ت يذ˘لأ عأر˘سصلأ ةد˘ح
ىوقلأ اهيذ˘غ˘ت ة˘لا˘كو˘لا˘ب بر˘ح
ةحلسسأ’أ خسضت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’أ

يسضأرأ’أ ىلإأ ةقزترم˘لأ ل˘ق˘ن˘تو

تأوق˘لأ ر˘سصم م˘عد˘تو.ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ

قرسشلأ يف ةزكرمت˘م˘لأ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ

ايكرت معدت امنيب عأرسصلأ يف

ي˘˘˘ف جأر˘˘˘سسلأ ز˘˘˘يا˘˘˘ف ة˘˘˘مو˘˘˘كح

سسي˘˘ئر˘˘لأ رذ˘˘ح د˘˘قو .سسل˘˘بأر˘˘ط

يسسيسسلأ حاتفلأ دبع يرسصملأ

يأأ نأأ ن˘م نأر˘يز˘ح-و˘ي˘نو˘˘ي ي˘˘ف

ةد˘عا˘ق وأأ تر˘سس ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ج˘˘ه

عفديسس ةيلخأدلأ ةيوجلأ ةرفجلأ

اير˘كسسع ل˘خد˘ت˘لأ ى˘لإأ ةر˘ها˘ق˘لأ

ع˘م ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ا˘هدود˘ح ة˘يا˘م˘ح˘˘ل

.ايبيل

يرئازجلا قرسشلا ةديرج

ةعاسس رخآأ
Akher Saâ

2406ددعلا0202 ةيليوج12 ءاثÓثلا 11ملاعلأ رابخأأ
www.akhersaa-dz.com

 :انورؤك سسوريف

دحأو موي يف ةباسصإأ ةلاح نويلم عبر نم رثكأأ ليجسست

 :ةيرسصملا ةسسائرلا

ايبيل يف رانلأ قÓطإأ فقو تيبثت ىلع بمأرتو يسسيسسلأ نيب قفأوتلأ

تسسيو يناك بأرلأ ينغم نلعأأ
ةكرعم سضوخل هحسشرت ايمسسر
ةيكير˘مأ’أ ة˘سسا˘ئر˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نأ

ريغ دسشح يف كلذو0202 ماعل
نوتسسلراسشت ةنيدم يف يديلقت
.ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘لورا˘˘˘ك ثوا˘˘˘سس ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب
ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ - تسسيو سضو˘خ˘˘يو

ة˘كر˘ع˘م˘لأ - ا˘ما˘ع34 ر˘م˘ع˘لأ
بزح ن˘ع ا˘ح˘سشر˘م ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ
بزح هامسسو هسسيسسأات نع نلعأأ

.(يتراب يأدثري˘ب) دÓ˘ي˘م˘لأ د˘ي˘ع
ا˘م غ˘ي˘سصي ه˘نأا˘˘كو تسسيو أد˘˘بو
ةيسسايسسلأ هترأرق هيلع نوكتسس
ثيدح يف طرخنأو ،قفتأ امفيك
هيف لوانت طبأرتم ريغ لوطم
،سضاهجإ’أ اهنيب نم ةدع اياسضق
يف ةط˘سشا˘ن˘لأ ن˘ع ثد˘ح˘ت ا˘م˘ك
تييرا˘ه د˘ي˘ب˘ع˘لأ ر˘ير˘ح˘ت لا˘ج˘م
هي˘ب˘ج˘ع˘م سضع˘ب نا˘كو.نا˘م˘بو˘ت
ي˘ع˘سس نا˘ك أذإأ ا˘م˘ع نو˘لءا˘سست˘ي
ةر˘ي˘خأ’أ ة˘˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘لأ ي˘˘ف تسسيو
ةياعد وه سضيبأ’أ تيبلأ لوخدل

ح˘ل˘ف˘ي م˘لو.بسسح˘ف ة˘˘ي˘˘ج˘˘يور˘˘ت
حيسضوت يف نوتسسلراسشت دسشح
مأأ ةداج تسسيو ةلمح تناك أذإأ ام
هباسسح ىلع ةديرغت نأأ ’إأ ،’
ل˘سصأو˘ت˘ل˘ل ر˘ت˘يو˘ت ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع
ة˘م˘ئا˘ق ا˘ه˘ي˘ف جردأأ ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
اهفذحو ةديدج ةعومجمل ٍناغأأ

ن˘م أد˘يز˘م ترا˘ثأأ - د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘˘ف
رو˘سضح نإأ ل˘ي˘˘قو.تا˘˘ن˘˘ه˘˘كت˘˘لأ
ة˘عا˘ق ي˘ف م˘ي˘قأأ يذ˘لأ ـ د˘سشح˘˘لأ
ي˘˘ف تأر˘˘م˘˘تؤو˘˘م˘˘لأو حأر˘˘˘فأÓ˘˘˘ل
لجسس نم ىلع رسصتقأ ـ ةنيدملأ
ع˘قو˘م نأأ ’إأ ،رو˘سضح˘ل˘ل ه˘م˘˘سسأ

ا˘م˘˘م Ó˘˘خ ي˘˘نور˘˘ت˘˘كلإ’أ تسسو

رهظ.ليجسستلأ ةيفيك ىلإأ ريسشي

قلُح رعسشب دسشحلأ يف تسسيو

0202 م˘قر˘لأ ر˘ه˘ظ˘˘ي ثي˘˘ح˘˘ب

بطا˘خو ،ف˘ل˘خ˘لأ ن˘م ا˘بو˘˘ت˘˘كم

ملو .نوفوركيم نودب هروهمج

رو˘سضح˘ل˘ل نو˘فور˘كي˘م ر˘فو˘ت˘˘ي

أرأرم بلطلأ ىلإأ هعفد امم اسضيأأ

ى˘ت˘ح تم˘سصلأ رو˘ه˘م˘˘ج˘˘لأ ن˘˘م

ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأ’أ عا˘˘م˘˘سس ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘˘سسي

يكبي تسسيو ذخأأو.هل ةهجوملأ

ن˘˘˘ع ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح

اناك هيدلأو نإأ Óئاق ،سضاهجإ’أ

نا˘˘ك» :ه˘˘سضا˘˘ه˘˘جإأ كسشو ى˘˘ل˘˘ع

ي˘نا˘ك كا˘ن˘˘ه نو˘˘كي ’أأ ن˘˘كم˘˘ي

ر˘ي˘ث˘ك نا˘˘ك يد˘˘لأو نأ’ ،تسسيو

تدك انأأو» :فاسضأأو .«لغاسشملأ

ينتقلط ولو ىتح .. يتنبأ لتقأأ

[تسسو نايسشدراك ميك] يتجوز

ـب تءاج دقل .باطخلأ أذه دعب

ام˘غر ،م˘لا˘ع˘لأ أذ˘ه ى˘لإأ (ثرو˘ن)

.«ينع

 :تسسيو يناك

ةيكيرمألأ ةسسائرلاب زوفلل ةيديلقت ريغ ةلمح نسشدي ريهسشلأ بأرلأ ينغم

كلذو ،ءابؤلا يسشفت ءدب ذنم ىلوأ’ا ةرملل ةلاح نؤيلم عبر انورؤك سسوريفب ةديدجلا ةباسصإ’ا ت’احل يمؤيلا ددعلا ىطخت
برتقي اديدج ايسسايق امقر غلب ةباسصإ’ا ت’احل يمؤيلا ددعلا نإا ةمظنملا تلاقو .ةيملاعلا ةحسصلا ةمظنم تايئاسصحإا بسسح

.ةلاح فلأا062 نم

نأريإأ يف مدعأأ دجم يوسسوم دومحم
ليئأرسسإأو اكيرمأأ حلاسصل سسسسجتلاب هتنأدإأ دعب

ةدحتملأ تا˘ي’و˘لأ ح˘لا˘سصل سسسسج˘ت˘لا˘ب ن˘يدأأ Ó˘جر نأر˘يإأ تمد˘عأأ
نأر˘يإأ ة˘يرو˘ه˘م˘ج ة˘عأذإأ ة˘لا˘˘كو ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م بسسح˘˘ب ،ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأو
يوسسوم دومحم ىعدي يذلأ ،لجرلأ ناكو.ةيمسسرلأ ةيمÓسسإ’أ

سسرحلأ يف قباسسلأ سسدقلأ قليف دئاق ىلع سسسسجتلاب مهتأ دق ،دجم
،يوسسوم ةيسضق نإأ ءاسضقلأ لاقو.يناميلسس مسساق ،ينأريإ’أ يروثلأ

يف يناميلسس لتقب اهل ةقÓع ’8102 ماع يف هيلع سضبق يذلأ
أذ˘ه ي˘ف˘نا˘ج ن˘م ثلا˘ث˘لأ ي˘ف را˘ي˘ط نود˘ب ةر˘ئا˘ط˘ب ة˘ي˘كير˘مأأ ةرا˘˘غ
لقعلأ هنأاب يناميلسس تمهتأ دق ةدحتملأ تاي’ولأ تناكو.ماعلأ
ىلع نأرهطل ةيلأوم تايسشيلم اهتذفن يتلأ تامجهلأ ءأرو ربدملأ
يف يوسسوم مأدعإأ نع نÓعإ’أ ءاجو.ةقطنملأ يف ةيكيرمأأ تأوق
لئاسسو ىلع تاجاجتحأ يف نيينأريإ’أ نييÓم هيف كراسش تقو
أومهتأ لاجر ةثÓث ىلع مأدعإاب ماكحأأ ىلع يعامتج’أ لسصأوتلأ
ر˘ب˘م˘فو˘ن ر˘ه˘سش ي˘ف ة˘مو˘كح˘لأ د˘سض تأر˘ها˘ظ˘م ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا˘˘ب
دحأأ هلاق ام بسسحب ،مهيف مأدعإ’أ مكح ذيفنت قلع دقو.يسضاملأ
.دحأ’أ موي مهل نيلثمملأ نيماحملأ

ةيدؤعسسلل هترايز لجؤؤي يمظاكلا

ىفسشتسسملأ ىلإأ لخدي ناملسس كلملأ
 ةرأرملأ يف باهتلإأ ببسسب

زيزعلأ دبع نب ناملسس كلملأ نإأ يدوعسسلأ يكلملأ نأويدلأ لاق
يف باهتلأ ببسسب نينث’أ مويلأ سضايرلأ يف ىفسشتسسملأ لخد
،يدوعسسلأ لهاع˘لأ نأأ ة˘يدو˘ع˘سسلأ ءا˘ب˘نأ’أ ة˘لا˘كو تدا˘فأأو.ةرأر˘م˘لأ

سضوخلأ نود ةيبط تاسصوحفل عسضخي ،اماع48 رمعلأ نم غلابلأ
لسصيف ريمأ’أ يدوعسسلأ ةيجراخلأ ريزو حرسصو.ليسصافت يأأ يف
أاجرأأ يمظاكلأ ىفطسصم يقأرعلأ ءأرزولأ سسيئر نأأ ،ناحرف نب
يذلأ ناملسس كلم˘لأ ط˘بر˘تو.ة˘يدو˘ع˘سسلأ ى˘لإأ ةرر˘ق˘م تنا˘ك ةرا˘يز

5102 ما˘ع ذ˘ن˘م م˘لا˘ع˘لأ ي˘ف ط˘ف˘ن˘ل˘ل ةرد˘سصم ة˘لود ر˘ب˘كأأ م˘كح˘ي
ايجيتأرتسسأ افيلح ربتعي امك ،ةدحتملأ تاي’ولاب ةقيثو تاقÓع
ةبأرق ةيدوعسسلأ د˘ه˘ع ي˘لو بسصن˘م نا˘م˘ل˘سس كل˘م˘لأ ل˘غ˘سشو .ا˘ه˘ل

2102 نأوج ذنم ءأرزولأ سسيئرل ابئان ناكو ،ماعلأ فسصنو نيماع
سضايرلأ ةقطنم مكاح بسصنم لغسش امك .اكلم حبسصي نأأ لبق

يلعفلأ مكاحلأ نإأ نو˘لو˘ق˘ي ن˘ي˘ب˘قأر˘م ن˘كل.ا˘ما˘ع05 نم ر˘ث˘كأ’
تاحÓسصإأ قلطأأ يذلأ ،ناملسس نب دمحم دهعلأ يلو وه ةيدوعسسلل
ى˘ل˘ع ا˘ي˘ل˘ك «ا˘هدا˘م˘ت˘عأ» ءا˘ه˘نإأو ة˘كل˘م˘˘م˘˘لأ دا˘˘سصت˘˘قأ ل˘˘يو˘˘ح˘˘ت˘˘ل

نيب ةيبعسشب ،اماع43 رمعلأ نم غلابلأ ريمأ’أ ىظحيو.طفنلأ
ةيعامتج’أ دويقلأ ريمأ’أ ففخ ذإأ ،يدوعسسلأ بابسشلأ نم ديدعلأ
دهعتو ،ءاسسنلل قوقحلأ نم ديزملأ ىطعأأو ،ةظفاحملأ ةكلمملأ يف
يف ابيحرت رييغتلأ يف ةأأرجلأ هذه تق’و.داسصتق’أ رداسصم عيونتب
نكل.ددرتلأو دو˘كر˘لأو رذ˘ح˘لأ ن˘م دو˘ق˘ع د˘ع˘ب ،جرا˘خ˘لأو ل˘خأد˘لأ
دسض ةمراسص تأءأرجإأ ذاختأو مÓعإ’أ لئاسسو ىلع ةلودلأ ةرطيسس
سسامحلأ ىدم سسايق بعسصلأ نم لعجت ةكلمملأ يف ةسضراعملأ
دعب ةديدسش تأداقتن’ دهعلأ يلو سضرعتيو.رييغتلأ أذهل يلخأدلأ

نمأأ دأرفأأ يديأأ ىلع8102 يف يجقسشاخ لامج يفحسصلأ لتقم
ةبراحمو» تاحÓسصإ’أ ةلمح تراثأأ امك.هنم نيبرقم نييدوعسس
ةظيفح ،نميلأ يف برحلأ ىلإأ ةفاسضإأ ،اهدوقي يتلأ «نيدسسافلأ
.نييبرغلأ نيرمثتسسملأو ةيلودلأ تامظنملأو ةكلمملأ ءافلح سضعب



«فافلا» ـل ةهجوملا ةريخفا ةلاسرلا ةقيقح حضوي يدلاخ
يضضاŸا تبضسلا موي هترازو ضضفر دعب ،يضشطز نيدلا Òخ مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ضسيئر عم ةقلع اهل يتلا رومأ’ا ضضعب حيضضوت يدلاخ يلع ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو لواح

ةركل يرئاز÷ا دا–إ’ا عم تلضسارŸ انلدابت دعب ءاج ضضفرلا» :لئاق نارهو ¤ا ضسمأا لوا هترايز ضشماه ىلع ريزولا حرضصو ،ةيئانثتضسا ةغيضصب ›اردفلا بتكملل ةماع ةيعمج دقع بلط
نيدلا Òخ ةئيه تررقو ،«تايدا–’ا تاذ مظنت يتلا Úناوقلل مراضصلا قيبطتلا ىلع رهضسأا ،عاطقلل ريزوك نكلو ،ةيضضايرلا تايدا–’ا ةيرحب عنتقم ضصخضش انأا» :فاضضاو ،«مدقلا
حادتم’ ،يدلاخ يلع ديضس ،ةضضايرلاو بابضشلا ريزو داع ،ىرخأا ةهج نم ،ةمداقلا مايأ’ا ‘ يمضسر لكضشب يوركلا مضسوŸا Òضصم ديد– لجأا نم ةيباتكلا ةراضشتضسلل هجوتلا ،يضشطز

‘ ديعب وأا بيرق نم مهاضس نم عيمجو ،نيÒضسŸاو يضضاملب لامجو Úبعلل ريدقتلاو ركضشلا تارابع لك» :لاقو ،ايقيرفإا ∙أا ضسأاك تايئاهنب جيوتتلل ¤وأ’ا ىركذلا ‘ ،ينطولا بختنŸا
اولضصاوت نأا ‘ لمأان» :متخو ،«ةمهلŸا ةÒضسŸا هذه لضصاوتتل قلطŸا ةلودلا معد مكل ددجأاو ،يرئاز÷ا بعضشلا حارفأا متعنضص دقل ،راربأ’ا رئاز÷ا ءانبأا متنأا» :فاضضأاو ،«جيوتتلا

.«بيرقلا لبقتضسŸا ‘ تاجيوتتلاو تازا‚إ’ا نم ديزŸا قيق– لجأا نم وحنلا اذه ىلع

ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس قا˘˘فو برد˘˘م دد˘˘ج
‘ بغر˘ي ه˘نأا ىل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ،ي˘كو˘˘ك˘˘لا

ىرخأا ةÎفل قافولا عم هلمع ةلضصاوم
ل˘˘ك د˘˘˘جو نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،هد˘˘˘ق˘˘˘ع د˘˘˘يدŒو
طÎضشي ه˘˘نأا ’إا ،ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘نŸا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا

لوح هعم ثحابتلا قيرفلا ةرادإا ىلع
ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘بÒضس يذ˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد÷ا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا

ضضع˘˘ب دو˘˘جو ¤إا ةرا˘˘ضشإا ‘ ،قا˘˘فو˘˘لا˘˘˘ب
ةمزأ’ا لوحو ،هئاقب لباقم طورضشلا
يتلاو ،قيرفلا اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا

د˘˘يدŒ ر˘˘خأا˘˘˘ت ‘ بب˘˘˘ضسلا نو˘˘˘ك˘˘˘ت د˘˘˘ق
هنأا يضسنوتلا ينقتلا دكأا ثيح ،دقعلا

نكل ،يدانلل ة˘ي˘لاŸا ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا م˘ه˘ف˘ت˘ي
ن˘ع ثح˘ب˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ه˘ب˘ضسح ةرادإ’ا

˘˘مد˘˘خ˘˘ي اÃ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ضضو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘˘ل لو˘˘˘ل˘˘˘ح
ف˘ل˘م ىق˘ب˘يو اذ˘ه .ق˘ير˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم
ف˘ي˘ط˘ضس قا˘فو تي˘ب ‘ تا˘ماد˘ق˘˘ت˘˘ضسإ’ا

ل˘ظ ‘ اذ˘هو ،ر˘خأا را˘ع˘˘ضشإا ¤إا ل˘˘جؤو˘˘م
،ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم ‘ ل˘ضصف˘˘لا مد˘˘ع
‘ ثيÎلا نوÒضسŸا ل˘˘˘˘˘ضضف˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘˘ح

قوضس ‘ ةفدهتضسŸا ءامضسأ’اب لاضصت’ا
رخأات ببضستو .ةي˘ف˘ي˘ضصلا تل˘يو˘ح˘ت˘لا

‘ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا لاو˘مأا لو˘˘خد
ة˘˘˘˘ضصاÿاو ،ةرادإ’ا تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ط� دا˘˘˘˘˘ضسفإا

ضضوا˘ف˘ت˘لا كلذ ن˘مو ة˘ل˘ب˘قŸا ةÎف˘لا˘˘ب
لوخد نع لضضف ،دوقعلا ديد“ ىلع
اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ضصلا تل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا قو˘˘˘ضس

Œلك ىقبت ثيح ،ينفلا مقاطلا ديد
تدكأاو ،رخأا راعضشإا ¤إا ةلجؤوم رومأ’ا

ضسل‹ ضسي˘˘˘˘ئر نأا ة˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘˘ضصم
بلا˘˘˘˘ط ،بار˘˘˘˘عأا ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘ع ةرادإ’ا
بعللا ليو– تاقحتضسم اذكو ةيلÙا تاطلضسلا تاناعإا لوخد روف ةيضضقلا ةيوضستب دعوو ،لاكضشإ’ا ل◊ ةيفاضضإا ةلهم هحنمو Èضصلا نم ليلقلاب يلحتلاب Úبعللا

Òضصم ةيضضق ‘ رظنلا لجأا نم ،›ارديفلا بتكŸا تارارق ¤إا نهارلا تقولا ‘ فيطضس قافو يÒضسم راظنأا هجوتت ،ةلضص يذ قايضس ‘و .ةمداقلا مايأ’ا ‘ فوضصوب
قافولا تيب ‘ ةلجؤوم رومأ’ا لك ىقبتو ،ةلوطبلا Òضصم لوح فافلل ةيئانثتضسإا ةيعمج دقعل ضصيخÎلا ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو ضضفر لظ ‘ اذهو ،يرا÷ا مضسوŸا

ê.‚«Ö.يئاهنلا رارقلا رودضصو ةيؤورلا حاضضتا ةياغ ¤إا اذهو ،ةدعضصأ’ا عيمج ىلع ةمات هبضش ةفضصب ةفقوتمو لب
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راـــــبخأ
ةضايرلا

فيطضس قافو

قافولأ عم رأوضشŸأ ةلضصأوم ‘ هتبغر ددجي يكوكلأ

¯±.hd«ó

ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘يدا–’ا ترر˘˘˘˘ق
¤إا ءو˘ج˘ل˘لا «فا˘ف˘لا» مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
اذه ةيا˘ه˘ن ل˘ب˘ق ة˘ي˘با˘ت˘ك ةرا˘ضشت˘ضسا
و ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تı عو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ضسأ’ا
مضسوŸا Òضصم ‘ لضصفلل تاطبارلا

ذن˘م ق˘ل˘عŸا9102-0202 يوركلا
ةحئا˘ج بب˘ضسب ي˘ضضاŸا ضسرا˘م ر˘ه˘ضش
ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م بضسح ضسوÒف ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
رامع ،›اردفلا بتكŸا وضضع هنع
دعب» :لئاق لولهب حرضصو ،لولهب
ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لاو با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو ضضفر
ةيعمج مي˘ظ˘ن˘ت ة˘ق˘فاو˘م ا˘نءا˘ط˘عإا

ءادتبا لضسÔضس ،ةيئا˘ن˘ث˘ت˘ضسا ة˘ما˘ع
تارا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ضسا ،عو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسأ’ا اذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م

ıتا˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا و ة˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت
مضسوŸا لبقتضسم لوح مهيأار ءادبإ’

›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘كŸا نا˘كو ،«يور˘ك˘لا
مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لل

˘˘مو˘˘ي ه˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جا لل˘˘˘خ رر˘˘˘ق د˘˘˘ق
ةيعمج ءاعدتضسا طرافلا ءاعبرأ’ا

‘ ل˘˘ضصف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ضسا ة˘˘˘ما˘˘˘ع
يو˘ن˘ي ثي˘ح ،تا˘ضسفا˘نŸا ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘ضسم
:ي˘ه و تا˘حÎق˘˘م ة˘˘ثل˘˘ث Ëد˘˘ق˘˘ت
دا˘˘م˘˘ت˘˘عا وأا ،ضضي˘˘بأا م˘˘ضسو˘˘˘م نل˘˘˘عإا
ةÒخأ’ا ة˘˘˘لو÷ا د˘˘˘ن˘˘˘˘ع بي˘˘˘˘تÎلا
ع˘˘˘م ما˘˘˘ضسقأ’ا ل˘˘˘ك ‘ تب˘˘˘ع˘˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لا

ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘عا˘˘˘˘ضصلاو ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد–
ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا د˘˘˘˘يد– وأا ،Úلزا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو
،طوقضس نودب نكل و نيدعاضصلاو
ة˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لا و با˘˘˘ب˘˘˘ضشلا ةرازو ن˘˘˘ك˘˘˘ل

حامضسلا يضضاŸا تبضسلا موي تضضفر

ةيئانثتضس’ا ةماعلا ةيعم÷ا دقعب
‘ ةجردم تضسيل ةلا◊ا هذه نوك
،ةيدا–’ا ةئيهلل ةماعلا Úناوقلا

ىق˘ل˘ت˘ن اŸ» :ل˘˘ئا˘˘ق لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب فا˘˘ضضأاو
ضصو˘ضصخ˘˘ب فا˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ضضعأا ف˘˘قو˘˘م
،انت’وطبل همد˘ع ن˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ا
ق˘ير˘ط ن˘ع ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘ع˘˘ن˘˘ضس

لبق ،يئاضضق رضضحـم اهضسأاري ةن÷

›ارد˘˘˘ف˘˘˘لا بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘˘هÁد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت

.«اهيلع ةقداضصملل

ةرازو نايب˘ل لو˘ل˘ه˘ب قر˘ط˘ت ا˘م˘ك

ىلع رضشن يذلا ةضضايرلا و بابضشلا

ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ضسو ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خـم

ةلاضسرلاو ةفاح˘ضصلا و ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
،فافلل ةياضصولا فرط نم ةهجوŸا

د˘ق˘˘ل» :قا˘˘ي˘˘ضسلا اذ˘˘ه ‘ لا˘˘ق ثي˘˘ح
ةر˘˘يد˘˘ج ة˘˘ل˘˘˘ضسار˘˘˘م فا˘˘˘ف˘˘˘لا تق˘˘˘ل˘˘˘ت
ةرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ح˘˘ضضو˘˘ت ماÎح’ا˘˘ب
ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ضسا
،«ة˘ي˘نو˘نا˘ق با˘˘ب˘˘ضسأ’ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘ضسا

عاÎخا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م÷ا ا˘˘˘˘˘˘مأا» :فا˘˘˘˘˘˘ضضأاو
ة˘˘˘˘˘˘˘غوار˘˘˘˘˘˘˘مو لاŒرا و Êو˘˘˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ل˘˘ئا˘˘ضسو ىل˘˘ع نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘جردŸا
ي˘˘ت˘˘لا و ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘لا
يهف ،ةي˘ن˘طو˘لا ة˘فا˘ح˘ضصلا ا˘ه˘تدروأا

ةرازو˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ضسر ‘ ةرو˘˘˘كذ˘˘˘م Òغ
.»فافلل

طÿأ ىلع لخدي اكيفنبو دقعتت ايليضسرم ¤إأ Êاميلضس لاقتنأ ةقفضص
01»  ع˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘م ضسمأا ف˘˘˘˘˘˘˘ضشك

نأا˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا «رو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضس
بعل˘˘لا ما˘˘م˘˘˘ضضنا ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ضص

˘˘مل˘˘˘ضسإا ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا
يدان فوفضص ¤إا ،Êاميلضس
د˘˘˘ق ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسر˘˘˘˘م كي˘˘˘˘بŸوأا
ح˘ضضوأاو ،ةد˘ق˘˘ع˘˘م تح˘˘ب˘˘ضصأا

عار˘˘˘˘˘˘˘ضص نأا˘˘˘˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘˘˘˘قوŸا تاذ
لو˘ح ة˘ي˘ضسنر˘ف˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا

ن˘م ر˘ثؤو˘ي˘ضس Êا˘م˘ي˘˘ل˘˘ضس م˘˘ضض
ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ق ىل˘˘˘˘˘˘˘ع كضش نود
يدا˘ن نأا ود˘ب˘˘يو ،ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضصلا
كلÁ يذ˘لا ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس Îضسي˘˘ل

لاز˘˘ي ’ Êا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ضس د˘˘˘ق˘˘˘ع
01 غلبم ليضص– ىلع ارضصم

يلختلا لباقم وروأا Úيلم
‘ ،ير˘ئاز÷ا م˘ج˘ن˘لا ه˘ن˘˘ع
زوا˘ج˘ت˘ي غ˘ل˘بŸا اذ˘ه نأا Úح
ي˘˘ضسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا تارد˘˘ق
اداد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضسا ىد˘˘˘˘˘بأا يذ˘˘˘˘˘لا
6 ة˘م˘ي˘ق˘ب ضضر˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت˘˘ل

دق زفاوح عم ،وروأا Úيلم
5.1 ¤إا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق ل˘˘˘ضصت

ضسف˘˘˘˘ن ‘و ،وروأا نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
ىعضسي يذلاو خينويم نريابـل قباضسلا بردŸا ،ضشتافوك عم دقاعتلاو ونيروم ليحر دعب طÿا ىلع وكانوم يدان لخد ،قايضسلا
مجنلا نم رضضخأ’ا ءوضضلا طقف رظتنيو Êاميلضس عم دقاعتلا قابضس ردضصتي ليل يدان نأا امك ،ردي نب و Êاميلضس ةيئانثب ظافتحلل
ديد÷ا بردŸا نأاب ،ضسمأا رداضصلا اهددع ‘ ةيلاغتÈلا «’وبأا» ةفيحضص تفضشك ،ىرخأا ةهج نم ،ةقفضصلا مضسح لجأا نم يرئاز÷ا
برد نأاو هل قبضس يذلا ضسوضسيخ نأاب ،رداضصŸا تاذ تدكأاو ،Êاميلضس ملضسإا عم دقاعتلا ديري ،ضسوضسيخ يجروج ،اكيفنب يدانل
فرعي قباضسلا دادزولب بابضش بع’ نأا امك ،لبقŸا مضسوŸا ‘ هموجه ةدايقل بضسانŸا بعللا هاري ،ةنوبضشل غنيتروبضس ‘ Êاميلضس

hd«ó.±.هل مامضضن’ا ىلع هتقفاوم ةلاح ‘ هطورضش ةفاك يبليضس اكيفنب يدانو ،›اغتÈلا يرودلا اديج

ةلوطبلا Òضصم ‘ لضصفلل ابضس–

ايباتك تاطبأرلأ فلتخـمو ةيدنأ’أو اهءاضضعأأ ةراضشتضسأ ررقت «فافلأ»

ةنيطنضسق بابضش

همامتهأ يدبي Êأرمع
دبع Úباضشلأ ÚعفأدŸاب

دأدح ذاعمو ةرمح ميحرلأ
،Êار˘م˘ع ردا˘ق˘لا د˘ب˘ع ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘ضسق با˘˘ب˘˘ضش برد˘˘م ىد˘˘بأا

ذا˘ع˘مو ةر˘م˘ح م˘ي˘حر˘لا د˘ب˘ع Úبا˘ضشلا Úع˘فادŸا˘ب ه˘ما˘م˘ت˘˘ها
،›اوتلا يلع ةدكيكضس ةبيبضشو ةمضصاعلا دا–إا ابع’ دادح
ع˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ضضو ة˘˘˘ضسارد˘˘˘ب جو‹ Êار˘˘˘م˘˘˘ع ف˘˘˘ل˘˘˘ك ثي˘˘˘ح
رفظلاو قرضشلا ةمضصاع قيرفل امهبلج ةيناكمإاو ،امهيقيرف
‘ ةÒثك فادهأا ىقلت قيرفلا نأاو اضصوضصخ ،امهتامدخب
نأا ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ف˘قو˘ت ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ةÒخأ’ا ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م

ىلع قيرفلا نم Úعفادم تامدخ نع ينغتضسيضس Êارمع
نارهو ةيدولو˘م بع’ دا˘ع˘ت˘بإا ¤إا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،ر˘يد˘ق˘ت ل˘قأا

‘ بر˘˘˘عأا Òخأ’ا نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس ،ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع يدو˘˘˘˘م˘˘˘˘ضصم
ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ضس »ةوار˘˘م◊ا» ردا˘˘غ لا˘˘ح ‘ ه˘˘˘نأا ه˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘ضصت
ىلع Êارمع بردŸا رضصي ،ةلضص يذ قايضس ‘و .ىيحي Îنع ماعلا هÒجانم عورضشÃ هعانتقا ¤إا ةفاضضإ’اب هب لضصتا نم لوأ’ا ناك يذلا ةمضصاعلا دا–’ ةيولوأ’ا

نم ،ناميل ضسرا◊او باكروب ،غلاب ،ةديره نم لك دعبف ،»يضسايضسلا» عم مهل ءاقل22 ةليط ةفرضشم اماقرأا نوكلÁ ’ نيذلا Úبعللا نم قيرفلا ةيفضصتو بيبضشت
ضضعب اضضر اهب لانو اهبعل يتلا ةدودعŸا قئاقدلا ‘ ةدوبدب هب رهظ يذلا دي÷ا ءادأ’ا نأا امك ،قيرفلل ءيضش يأا مدقي ⁄ يذلا ،نابيضش ىلع رودلا يتأاي نأا بقترŸا
ءايركزو ‘رعلا نايبيللا نأا امك ،لاحـم ’ بابضشلا رداغيضس هنأا حجرت ،ناديŸا ةيضضرأا نع رهضشأا ةثلثلا ›اوح هتبيغ يتلا ةرركتŸا هتاباضصإاف هل عفضشي نل ،راضصنأ’ا
لك تاعيقوت ىلع لوضص◊ا ةنيطنضسق بابضش ولوؤوضسم رظتنيو اذه .حيرضستلا رطخ نع نيديعبب اضسيل اضضيأا امه امهنم ابولطم ناك ام امدقي ⁄ ناذللاو ،ضشيرهلا
ضصلخ يذلاو ،ةطبارلا ىوتضسم ىلع هعضضول ،ةئاŸا ‘53 ةبضسنب Úبعللا روجأا ضضيفخت لوكوتورب ىلع ،ةقلعŸا روضس÷ا ةنيدم جراخ نوميقي نيذلا Úبعللا
تاءارجإ’ا راطإا ‘ ،ايلعلا تاطلضسلا لبق نم تاي’ولا Úب لقنتلا ةكرح قلغ نأا املع ،جارجر ديضشر قباضسلا ماعلا ريدŸاب Úبعللا مضض يذلا عامتج’ا هيلإا

ê.‚«Ö.ليعامضسإا يمضساقلب اذكو ،رورحضش ملضسإاو ةدايع نب Úضسح نم لك تاعيقوت ىلع لوضص◊ا نود لاح ،يحضصلا رج◊اب ةضصاÿا ةديد÷ا

هنم سصلختلأ ررقيو ›وغيف نم ةيماقتنأ ةوطخ ذختي يأرضس ات’اغ
عورضش نع ،ةيكرت ةيملعإا رداضصم ضسمأا تفضشك
نم كرحتلا ‘ يكÎلا يارضس ات’اغ يدان ةرادإا
نا˘ي˘ف˘ضس ير˘ئاز÷ا ا˘ه˘ب˘ع’ ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ل˘˘جأا

،ة˘ل˘ب˘قŸا ةÎف˘لا لل˘خ هد˘ق˘ع خ˘ضسفو ›و˘غ˘˘ي˘˘ف
يكÎلا يدانلا ةرادإا نإاف رداضصŸا ضسفن بضسحبو
قباضسلا ايضسن’اف بع’ نم ضصلختلا تررق دق
ضضرع يأا يتأاي ⁄ ناو ىتح ،رمأ’ا اهفلك امهم
باقعأا ‘ كلذ يتأايو ،يرئاز÷ا بعلل يمضسر
ىد˘ل ا˘هÁد˘ق˘˘ت˘˘ب يو˘˘غ˘˘ي˘˘ف دد˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ك˘˘ضشلا
يار˘ضس ا˘ت’ا˘غ ةرادإا تع˘ط˘ت˘قا ا˘مد˘ع˘ب «ا˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا»
يهو ،هتراضشتضسا نود هبتار نم اءزج يكÎلا
يكÎلا يدانلا تاباضسح تطلخأا يتلا ةوطÿا
ة˘ي˘ما˘ق˘ت˘نا ةو˘ط˘خ ىل˘˘ع ل˘˘با˘˘قŸا ‘ مد˘˘قأا يذ˘˘لا

،بعل˘لا ن˘م ضصل˘خ˘ت˘لا ىل˘ع ل˘م˘ع˘لا ‘ ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
يدانلا عم دقعب اطبترم ›وغيف نايفضس لازامو
ه˘نأا Òغ ،ل˘ب˘قŸا ف˘ي˘ضصلا ¤ا ر˘م˘˘ت˘˘ضسي ي˘˘كÎلا
لباق˘م ه˘لاو˘ما ل˘ك ل˘ي˘ضص– ىل˘ع ار˘ضصم نو˘ك˘ي˘ضس
ةدع ار˘خؤو˘م ر˘ضضÿا م‚ ىق˘ل˘تو ،د˘ق˘ع˘لا خ˘ضسف
ا˘ه˘مد˘ق˘ت˘ي ة˘ير˘ط˘ق ة˘يد˘نأا ن˘م ا˘م˘ي˘ضس’ ضضور˘ع
.ةفارغلاو ليحدلا ايدان

±.hd«ó

يدوعضسلأ دئأرلأ عم هدقع ددجي ةخود
يدوعضسلا د˘ئار˘لا يدا˘ن ن˘ل˘عأا

ءا˘ضسم ،عو˘طŸا د˘ه˘ف ة˘ضسا˘ئر˘˘ب
دو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘يدŒ لو’ا ضسمأا
›ود˘˘˘لا ضسرا◊ا ي˘˘˘ثل˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةخود نيدلا زع يرئاز÷ا

يرو˘˘˘ضسلا با˘˘˘ع˘˘˘˘لأ’ا ع˘˘˘˘نا˘˘˘˘ضصو
ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘عو Úضس◊ا دا˘˘˘ه˘˘˘ج

Èع ،يدا˘ن˘˘لا ر˘˘كذو ،د˘˘ه˘˘ف˘˘لا
نأا˘ب ،»Îيو˘ت» ىل˘˘ع ه˘˘با˘˘ضسح
ىهنأا دق عوطŸا دهف هضسيئر

Œقيرفلا ضسراح دقع ديد
ىق˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘خود ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع
ة˘˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك ‘ ن˘˘ير˘˘ع˘˘لا ي˘˘ما˘˘ح

،ة˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قŸا ةÎف˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ئار˘˘˘˘لا
دا˘˘ه˘˘ج د˘˘ق˘˘ع عو˘˘˘طŸا دد˘˘˘جو
‘ وÎضسياŸا ىقبيل ،Úضس◊ا

،مداق وه اميف دئارلا ةبيتك
د˘ب˘ع بعل˘˘ل ه˘˘ضسف˘˘ن ر˘˘مأ’او
مامضص ‘ ىقبيل ،دهفلا هللا
د˘˘ئار˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك ‘ نا˘˘˘مأ’ا

ىن“و ،ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘قŸا ةÎف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘˘لا ،د˘˘˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘˘لا

،مضسوŸا اذه ةديج تايوتضسم
،يضساه كينضسيب بردŸا نم ةيضصوتب ،كلذ ءاجو ،يوركلا قيرفلا عم ،دهفلاو Úضس◊ا داهجو ةخود نيدلا زع يثلثلل قيفوتلا

hd«ó.±.قيرفلا رارقتضسا ىلع ظافحلل ؛مهليحر مدعو دئارلا ةبيتكب يثلثلا رارمتضسا ةرورضض دكأا يذلا
ةيلاطيإ’أ ةيناثلأ ةجردلأ ¤إأ لابضس عم طقضسي سسراف

‘ طضشني يذلا لابضس يدان طقضس
¤إا ايمضسر ضسراف دمحـم هفوفضص

،ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘لا
دحأ’ا ضسمأا لوأا هتراضسخ بقع
مامأا ديحو فده لباقم Úفدهب
تاضسفا˘ن˘م ن˘م˘ضض كلذو ،ا˘ي˘ضشير˘ب
نمو ،«ويضشتلاكلا» نم43 ةلو÷ا
لا˘ب˘ضس طو˘ق˘ضس ل˘ج˘ع˘ي نأا ع˘قو˘˘تŸا
ضسراف ليحربB» يÒضسلا» ¤إا
لل˘˘˘˘˘خ ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جو ¤إا

،ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ل˘حر˘˘م
ةنضس42 بحا˘˘˘˘˘ضص نأا ¤إا را˘˘˘˘˘ضشي
ايضشيرب ءاقلل يعدتضسي ⁄ يذلا

نم ديدعلا ةركفم نمضض دجاوتي
اهنم ةيلاط˘يإ’ا ة˘ضصا˘خ ة˘يد˘نأ’ا

ا˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘نرو˘˘ي˘˘ف ،و˘˘يز’ رار˘˘غ ىل˘˘ع
نأا ر˘˘كذ˘˘ي ،و˘˘ن˘˘يرو˘˘ت ة˘˘فا˘˘˘ضضإ’ا˘˘˘ب

لاز˘˘ي ’ لا˘˘ب˘˘ضس ع˘˘م ضسرا˘˘ف د˘˘ق˘˘ع
Á2202 ناوج ةياغ ¤إا دت.

´.Q

«مهفاضشتك’ ةضصرفلأ انتطعأأ اهنكل ددج Úبع’ مضض نم انتعنم انوروك» :يضضاملب
،9102 ماع هيلع لضصÙا بقللاب ظافتح’ا ›اتلابو اهب زوفلا ةينب،2202 ‘ نوÒماكلاب ةررقŸا ،∙ألل ايقيرفإا ضسأاك ةلوطب نم ةمداقلا ةخضسنلا ضضوخب هحومط ،يضضاملب لامج يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا بردم ددج
ةحئاج ببضسب ةيئاهنلا ةلحرŸا هذه ليجأات نوكيضس ،انبقل نع ةضسارضشب عافدلا وهو احضضاو2202 ناك ‘ انفده ىقبي» : لئاق ،ضسمأا لوأا رضشن مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لل يمضسرلا عقوملل ثيدح ‘ يضضاملب حضضوأاو
ايقيرفإا ضسأاك ‘ يرئاز÷ا بختنŸا هققح يذلا Òبكلا زا‚إلل ¤وأ’ا ىركذلاب لافتح’ا ةبضسانÃ يضضاملب راوح ءاج و ،«ةينطولا ةليكضشتلا ميعدت ىلع نيرداق Úبع’ ةدع ةنياعŸ انل ةحناضس ةضصرف ،انوروك ضسوÒف
ىرن نأا يقطنŸا نم» :لئاق ينطولا بخانلا فاضضأاو ،ةرهاقلل ›ودلا بعلŸاب (1- 0) لاغنضسلا بختنم ىلع ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ زوفلا و أاطخ نود راوضشم قيق– ‘ نآ’ا نم Úماع لبق رضضÿا ح‚ ثيح ،رضص9102Ã ∙ألل

ةمحلŸا لوح لاؤوضس ‘و ،«⁄اعلا ضسأاك ميظنت اضضيأا فداضصي2202 ماع نأاو ةضصاخ ديد÷ا كانه نوكيضس ،انب قاحتل’ا مهناكمإاب نابضش Úبع’ ةمئاق ىلع رفوتأا ،لبقتضسم ينطولا بختنŸا فوفضص ‘ مهماحقإا متي ددج Úبع’
Úضساي داعبإا رارغ ىلع ،ابعضص Úبعللا رايتخا ناك ثيح ،انيه رمأ’ا نكي ⁄» :حرضص ثيح ،ابع’32 ةمئاق طبضض ‘ نمكت ةرودلا لبق هتهجاو يتلا ةÒبكلا ةبوعضصلا نأاب يضضاملب لاق ،رضصم ‘ يرئاز÷ا بختنملل ةرفظŸا

.»نيرخآ’ا و ةيندبلا ةقايللا ‘ ضصقن نم نوناعي اوناك نيذلا Úبعللا Úب نزاوتلا داجيإا ‘ لثمتف Êاثلا لكضشŸا امأا ةيز نب

«رصم ةرود لقخ بعصفا تناك راوفيد توك ةارابم»
‘ لاقو ،ةبوعضص Ìكأ’ا تناك،(4-3 : حيجÎلا تابرضضب،1-1) ضسيوضسلاب يئاهنلا عبر رودلا نمضض راوفيد توك ةارابم نأا يضضاملب Èتعا ،زرحـم ضضاير ءلمز اهرخآا ¤إا اهلوأا نم اهيلع رطيضس يتلا ةرودلا نع لاؤوضس ‘و
انتعنم ءازج ةبرضض حا‚وب عيضض ،ةلباقŸا هذه للخ» :فاضضاو ،«فضصوت ’ ةحرف Òخأ’ا ‘و لاعفن’او قلقلا Úب ،رعاضشŸا اهيف تطلتخاو ،ةضسفانŸا ‘ ةبعضصلا ديعاوŸا ىدحإا تناك Úيراوفي’ا مامأا ةهجاوŸا» : راطإ’ا اذه
فوقولا نم نك“ امدعب يوق ينطولا بختنŸا نأاب يضسفن ةرارق ‘ تلق تقولا اذه ‘» :لضصاوو ،«هتقطنم ‘ ءاقبلاو ءارولا ¤إا ةدوعلا ىلع هانمغرأاف ضسفانŸا ىلع طغضضلا اهدعب انلضصاو ،Êوناقلا تقولا ‘ ءاقللا لتق نم
ةيادب ذنم ضسأاكلاب جيوتتلا ¤إا نوحمطي اوناك اذإا ةبعضصلا تارابتخ’ا نم عونلا اذهب رورŸا مهيلع متحتي ناك هنأاب Úبعلل تلق ةارابŸا ةياهن دعب«: درطتضساو ،«راوفيد توك لثم ضسارŸا بعضص يقيرفإا قيرف مامأا دنلل دنلا
:فاضضأاو ،«انلمع ةعيبط نم ءزج يه Úبعللاب انتقلع» :هملك امتتخـم لاقو ،ريدقتلا لك نوقحتضسي هبضسح ،نيذلا Úبعللاب هطبرت يتلا ةدي÷ا ةقلعلا ¤إا يضضاملب راضشأاو ،«اهتضصق اهل ةلباقم لك اهرخآا ¤إا ةرودلا
انأا» :فاضضأاو ،«ناديŸا ىلع ةبعضصلا ةمهŸا هذه نوقبطي نيذلا مه Úبعللا نكل ،مههيجوتو مهتدعاضسم انلواحو ،بعل ةفضسلف عضضو ىلع رضصتقي هلمع ينفلا مقاطلا ،رضضخ’ا ليطتضسŸا قوف ثد◊ا نوعنضصي نم مه ء’ؤوه»

hd«ó.±.«ينطولا قيرفلا عم ءيضش لك قيق– لجا نم اوحفاك نيذلا Úبعللا نم ابيرق ءاقبلا امئاد ديرأا ضصخضش
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مويلا اذهلثم يف ثدح

قيلعت نود ةروصص
¯   eÉRhR HƒY«û°á

يناثلا دقعلا يف ةاتف مرشصنملا تبشسلا مؤي تيقل

يحب2 ةريمخؤب  ئطاشش يف اقرغ اهفتح رمعلا نم
لخدتلا ىعدتشسا امم ،ينؤبلا  ةيدلبب ملاشس يديشس
ةينمألا  حلاشصملاو ةيندملا ةيامحلا لاجرل يرؤفلا
˘مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كم˘لا ف˘ششك .ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘شصت˘خ˘˘م˘˘لا

رخآا«ـل  ةبانعب  ةيندملا  ةيامحلا ةيريدمب لاشصتلاو
ةعاشسلا دودح يف سسمأا لوأا اؤقلت هناؤعأا نأا  «ةعاشس
ةاتف قرغ هدافم  ءادن اءاشسم فشصنلاو ةشسداشسلا

نيع ىلإا لقنتلا مت رؤفلا ىلع2 ةريمخؤب ئطاششب
رمألا نأا نيبت ةنيا˘ع˘م˘لاو لؤ˘شصؤ˘لا د˘ع˘بو نا˘كم˘لا

،ةنشس12 رمعلا نم ةغلابلا «و،ب» ةؤعدملاب قلعتي
ةيحشضلا تناك ثيح، ناكملا  نيع يف ةيفؤتم
فرط نم اهدعب لقنتل ،اهلهأا عم رحبلا يف حبشست
ثثجلا ظفح ةحلشصم ىلإا ةيندملا ةيامحلا لاجر
تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا د˘ع˘ب ،ا˘ن˘˘ي˘˘شس ن˘˘با ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم˘˘ب
ةي˘ن˘مألا ح˘لا˘شصم˘لا فر˘ط ن˘م ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘نؤ˘نا˘ق˘لا
ةعقاؤلا يف قيقحت تحتف يتلاو ايميلقإا ةشصتخملا
ردجتو ،اهل ةيدؤؤملا بابشسألاو اهتاشسبÓم ةفرعمل
ةعؤنمملا ئطاؤششلا يف ةحابشسلا نأا ىلإا ةراششإلا
ناو اميشس نينطاؤملا ةمÓشس ىلع ارطخ لكششت
عيمج ةبانعب ةيلحملا تاطلشسلا  تقلغ ةنشسلا هذه
.انورؤك ةحئاج ببشسب ئطاؤششلا

¯  eÉRhR.Ü
˘مر˘شصن˘م˘لا تب˘شسلا مؤ˘ي سضر˘ع˘ت

رمعلا نم ثلاثلا دقعلا يف باشش

هطؤقشس بقع ةددعتم تاباشصإل

يحب لزنمل ي˘نا˘ث˘لا ق˘با˘ط˘لا ن˘م

امم ،يديارشس ةيدلبب مامت يديشس

لاجرل يرؤفلا لخدتلا ىعدتشسا

م˘يد˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ند˘˘م˘˘لا ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا

با˘شصم˘ل˘ل ة˘ي˘لوألا تا˘فا˘ع˘شسإلا

ف˘ششك .ى˘ف˘ششت˘˘شسم˘˘ل˘˘ل ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو

لا˘شصتلاو مÓ˘عإلا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كم˘˘لا

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م˘˘ب

هناؤعأا نأا «ةعاشس رخآا«ـل  ةبانعب
باشش طؤقشس هدا˘ف˘م ءاد˘ن اؤ˘ق˘ل˘ت
ىلــع ركذلا ف˘لا˘شسلا ناؤ˘ن˘ع˘لا˘ب
ناكملا نيع ىلإا لقنتلا مت رؤفلا

نأا نيبت ةنياعملاو لؤشصؤلا دعبو
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي با˘ششب ق˘ل˘ع˘ت˘ي  ر˘مألا

تاباشصإل سضرعت،ة˘ن˘شس63رمعلا
،ةرؤ˘ط˘خ˘لا ة˘توا˘ف˘ت˘مو ةدد˘ع˘ت˘˘م
ن˘ي˘ع ي˘ف ا˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘ع˘˘شسأا
ى˘˘˘˘˘لإا ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘ث نا˘˘˘˘˘˘كم˘˘˘˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تلا˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسلا
سسفن يفو ،دششر نبا ىفششتشسمب

ةنشس71 يف لفط سضرعت مؤيلا

زاجم ي˘ح˘ب سسأار˘لا ي˘ف ة˘با˘شصإل

،ةدرا˘ب˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘ب لؤ˘شسغ˘لا

ثي˘ح ة˘يا˘ن˘ب ن˘م ه˘طؤ˘ق˘شس بق˘ع

مث ةيلوألا تافاعشسإلا هل تمدق

امك،جÓع˘ل˘ل ى˘ف˘ششت˘شسم˘ل˘ل ل˘ق˘ن

ةيندملا ةيامحلا فرط نم فعشسأا

ي˘ف با˘شش سسمأا ة˘ل˘ي˘ل ف˘شصت˘ن˘م

بق˘ع حور˘ج˘ب بي˘شصأا،ة˘˘ن˘˘شس12

ةيانبل لوألا قباطلا نم هطؤقشس

ىلإا لقن ه˘فا˘ع˘شسإا د˘ع˘بو،ة˘با˘ن˘ع˘ب

يق˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘شسلا

 .مزÓلا جÓعلا

¯  ∫.YõGdójø

31 رمعلا نم غلبي لفط عؤبشسألا ةياهن  سضرعت

ةتشس فرط نم  هلهأا نم فاطتخا ةيلمعل ارهشش
نيترايشس نتم ىلع اؤناك ، ناتنب مهنيب نم سصاخششأا

،» لؤبناشس عؤن نم ةيناثلا و ناغؤل «عؤن نم ةدحاو
طشسو ، ةمؤلعم ريغ ةهجو ىلا رارفلاب اوذل و
، ناكملا نيعب اؤناك نيذلا نينطاؤملل ريبك لؤهذ
راهنلا حشضو يف تمت فاطتخل ةيلمع نأا و ةشصاخ
ةينبتملا ةلئاعلا دارفا دحا بشسحو ةيلؤلا رقم ماما و
نإاف ، «ودبع» ؤعدملا «زتعم» فؤطخملا لفطلل
طبشضلاب و يشضاملا ةنشسلا ىلإا دؤعت ةيشضقلا عئاقو
ةينبتملا ةجوزلا تناك نيا، ناؤج رهشش فشصتنم يف
تاديشسلا ىدحإا تعمشس كانهو ،ىفششتشسملاب لفطلل
اهنبا نع لزانتل ا ديرت  ةبزاع ما ةشصق ىلع يكحت

مل ةجوزلا نا امب و ، هب لفكتلا عيطتشست ل اهنؤك
، لفطلا ينبت و لفكتلا تلبق دلوألاب هللا اهقزري

كلذ مت و اهل هميلشستب لفطلا ةدلاو تماق ثيح
نم داهششإا كلذ لباقم ريرحت مت نيا ةينؤناق ةقيرطب
كلت حلاشصل هنع لزانتلاب ةيقيقحلا لفطلا ةدلاو
تقؤلا كلذ ذنم و ، ديق وا طرشش يا نود ةلئاعلا
حبشصأا يذلا ملحلا هبششي ام ىلإا ةلئاعلا ةايح تلؤحت

ي˘ف ءي˘شش ل˘ك ؤ˘ه ل˘ف˘ط˘لا كلذ ح˘ب˘شصأا و ة˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح
بلطت رخآا ىلإا تقو نم هتدلاو تناك ثيح ، مهتايح
ىلإا ، هيلع نأامطتل اهل هراشضحإا ةينبتملا هتلئاع نم
˘ما م˘ه˘ن˘م تب˘ل˘ط ن˘يا ، موؤؤ˘ششم˘لا مؤ˘ي˘لا كلذ ة˘يا˘غ
مؤي دعؤملا ناك و ، هارتل اهل هبلج ةداعلاك لفطلا
، ةيلؤلا رقمل ةلباقملا ةقيدحلاب يشضاملا ةعمجلا

فؤشس هنا ين˘ب˘ت˘لا˘ب ه˘تد˘لاو رؤ˘شصت˘ت ن˘كت م˘ل ثي˘ح
و ين˘ب˘ت˘لا˘ب ه˘تد˘لاو لؤ˘شصو د˘ع˘بو ، ا˘ه˘ن˘م ف˘ط˘خ˘ي

ناكملا ىلإا هتدلاو و هتخأا ةقفرب ناك يذلا اهجوزو

اهحنم مهنم تبلط و لفطلا ما تمدق ، ددحملا

ةرايشسلاب تناك يتلا اهتقيدشص ىلإا هذخأاتل لفطلا

كششلا اهباتنا ينبتلاب هتدلاو نكل ، ةرظن هيلع يقلتل

، مهدجاؤت ناكم ىلا اهتقيدشص راشضحإاب تبلط و

ينبتلاب هتدلاو سضفر ماما ترشصأا لفطلا مأا نكل

ما عم  اؤناك نيذلا بابششلا سضعب لخدت انه  و

ىلع هفطخ و ةؤقلاب  اهنم هعازتناب اؤماق و لفطلا

نتم ىلع رارفلاب  اوذل و ،ةيدؤيلهلا مÓفألا ةقيرط

لفطلا دلاو ماق ثيح ، ةلؤهجم ةهجو ىلإا  مهترايشس

نيع ةيدل˘ب ة˘يا˘غ ى˘لإا تارا˘ي˘شسلا ىد˘حإا˘ب قا˘ح˘ل˘لا˘ب

، نملا حلاشصم فرط نم اهفيقؤت مت يتلا و ةدرابلا

ةرا˘ي˘شسلا ى˘لا ه˘لاد˘ب˘ت˘شسا م˘ت ل˘ف˘ط˘لا نا ن˘ي˘ب˘ت ن˘كل

تهجؤت اهنا تاقيقحتلا اهدعب تتبثأا يتلا  ةيناثلا

ةنيدم يلاعا ةديدجلا ةنيدملاب ةبوركشش يح ىلإا

ةبزاع ما يه لفطلا ما نا  انثدحم فيشضي و ةملاق

نا امك  ، ةشضماغ فورظ يف اهلفط تبجنا دق و

،  اهبقل هحنمت همأا لعج ام ؤه و لؤهجم ناك هدلاو

كلت ىلإا هايإا اهحنمب هنم سصلختلا ررقت اهلعج امم

، هتيلوؤؤشسم لمحت ىلع ةرداق ريغ اهنأل ةلئاعلا

دار˘فأا ن˘م در˘ف ل˘ف˘ط˘لا ح˘ب˘شصأا ا˘مد˘ع˘ب ه˘نا ا˘ف˘ي˘˘شضم

تماق ، ةد˘يد˘ج˘لا  ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ى˘ل˘ع هدؤ˘ع˘ت و  ة˘ل˘ئا˘ع˘لا

لباقم لاملا عفد ىلع ةلئاعلا رابجإا لجا نم هفطخب

اهفورظ اذك و هب مهكشسمت ةلغتشسم لفطلا عاجرإا

حلاشصم تنكمت اهتهج نم ،  اهششيعت يتلا ةيداملا

اؤكراشش نيذلا سصاخششألا عيمج فيقؤت نم نمألا

يف قيقح˘ت˘لا لز˘ي ل و ل˘ف˘ط˘لا ف˘ط˘خ ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف

ةيئاشضقلا تاهجلا ىلع اهشضرع لبق يراج ةيشضقلا

.ةشصتخملا

اهــلــهأا ةــقــفر تناــك

ةبانعب ملاصس يديصسب2 ةريمخوب ئطاصشب ةاتف قرغ

ةبانعب ةيانب نم طوقشس يثداح  يف ناباشش ابيشصأا اميف

هطوقصس بقع ةددعتم تاباصصإل ضضرعتي ينيثÓث
ةبانعب يديأرصسب لزنم نم

 ةدكيكصسب راصشرصش نيعب رورم ثداح يف ليتق
ينطؤلا قيرطلاب رارجب ريبكلا مجحلا نم ةنحاشش مادطشصا يف لثمت رورم ثداح نينثلا مؤي رجف عقو

،ثداحلا ناكم يف ينيتشس ةافو نع رفشسأا ،راششرشش نيع ةيدلبب ريبكلا داؤلا ةقطنمب طبشضلابو44 مقر
جÓعلا يقلتل ةبازع ىفششتشسم ىلا حيرجلا لقن مت اميفو ،ةفلتخم حورجب رخلا قئاشسلا بيشصأا امك
يف اقيقحت تحتف و ينطؤلا كردلا ةقرف تلخدت دقلو ،يفؤتملا ةثج ثثجلا ظفح ةحلشصم تلبقتشسا
M«ÉI HƒOjæÉQ.ثداحلا

راهنلا حشضو يف تمت ةيلمعلا

رأرفلاب نوذولي و Óفط نوفطتخي نولوهجم
ةملاقب ةمولعم ريغ ةهجو ىلإأ

 مداقلا توأا رهشش لÓخ ةيفيرخو ةدراب ءاوجأا عقوتي اميف

 عوبصسألأ ةياهن ىتح نطولأ لامصشب رح ةجوم
داشصرأÓل ي˘ن˘طؤ˘لا ناؤ˘يد˘لا ع˘قؤ˘ت˘ي
ي˘ف ا˘شسؤ˘شسح˘م ا˘عا˘˘ف˘˘ترا ة˘˘يؤ˘˘ج˘˘لا
حاير بؤبه ءارج ةرارحلا تاجرد
يؤج عفترم زكرمتو ةنخاشس ةيبؤنج
لمعي امم طشسؤتملا رحبلا سضؤحب

ن˘م ةدرا˘ب˘لا تارا˘ي˘ت˘لا ع˘˘ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ع
ة˘ي˘لا˘م˘˘ششلا ند˘˘م˘˘لا ى˘˘لإا لؤ˘˘شصؤ˘˘لا
دهششت يتلا ةيبرغلا ةشصاخ نطؤلل
ةرارحلا تاجرد˘ل ا˘ي˘شسا˘ي˘ق ا˘عا˘ف˘ترا

ةيلحاشسلا ندملاب44 يدعتت يتلا
ة˘ي˘قر˘ششلا ل˘حاؤ˘شسلا˘ب ل˘شصت ا˘م˘˘ي˘˘ف

ةيوؤؤم ةجرد83 دودح يلا نطؤلل
يهو يراجلا عؤبشسألا ةياهن ىتح
ماع˘لا تل˘ج˘شس ي˘ت˘لا ءاؤ˘جألا سسكع
تارايتلا تزكر˘م˘ت ثي˘ح ي˘شضا˘م˘لا
دهششت قطانملا كلت لعج امم توا رهشش فشصتنم ىتحو ةيليؤج رهشش لاؤط نطؤلا قرششب ةرارحلا

ءاؤجأا قلخ امم ةبؤطرلا ةبشسن يف عافترا ليجشست عم ةشصاخ يئانثتشسإا فيشص لشصف ىرحألاب وأا ةرارح
وأا رثؤؤيشس يؤجلا عفترملا نإاف رداشصملا تاذ بشسحو ءامغإلا تلاح نم ديدعلا ليجشستل تدا ةقناخ

ةجرد63 و83 نيبام حاورتت اميف ةيشسايق ةرارحلا تاجرد نؤكتل برغلا ىلع اريثأات رثكأا نؤكي
مداقلا عؤبشسلا ةيادب عم ةلدتعملا ءاؤجألا ةدؤعو سضافخنا لجشسيل ةيقرششلاو ىطشسؤلا قطانملاب

رهشش لÓخ لجشست نأا رظتني ةيفيرخ ءاؤجأا ىلع دكؤؤت ةيؤجلا داشصرألا عقاؤم سضعب تاعقؤت نأا املع
ةراقلا دؤشست ةيؤتشش هبشش نؤكت ءاؤجأاب رثأاتت يتلا نطؤلا قرششب ةشصاخ ةنشسلا هذه ايئانثتشسا مداقلا توأا
نأا رظتني ثيح ةيداع ريغ ءاؤجأا قلخيشس امم ةيبطقلا قطانملا نم دراب ءاؤه برشست عم ةيبوروألا

ةشصاخ Óيل سضفخنت اميف طقف ةجرد72 و03 نيب ام ةيلحاشسلا ندملاب ةرارحلا تلدعم نؤكت
نطؤلا قطانم سضعب اهتدهشش يتلا ءاؤجألا يهو طقف تاجرد ةشسمخلا نودام يلا تاعفترملاب
±.Ü .طرافلا عؤبشسألا

ةيراجتلا تÓحملا باحشصأا ءايتشسإا تراثأاو سسيداب نبا عراشش يف طششنت

ليعفتب تأرايصسلأ باحصصأأ ةقرصس فدهتصست ةباصصع
اهقلغ دعب رأذنإلأ ةزهجأأ

يف سسيداب نبا عراشش يف تابكرملاو تارايشسلا باحشصأا ةقرشس فدهتشست ةباشصع ةريخألا ةنوآلا يف طششنت

،«ازيليا» نارودلا رؤحم ةاذاحمب رشضخل راطعم عراششب لؤشصوsnimehc 4 sel»» ىلإا ةيدؤؤملا قيرطلا
ةقرشسب نؤمؤقي نيذلا نيفرحنملا نم ةعؤمجم نم ةنؤكم ةباشصعلا هذه نأا «ةعاشس رخآا» رداشصم تدكأاو
تابكرملا باحشصأا نكر نورظتني ثيح ةركام عدخ لامعتشساب تارايشسلا يف اهنودجي يتلا ةنيمثلا سضارغألا
ةرايشسلا بحاشص مؤقي يذلا تقؤلا يفو معاطملا وأا ةيراجتلا تÓحملا ىلإا هجؤتلا لجأا نم مهتارايشسل
زاهج ليعفت لجأا نم رخآا زاهج ةظحللا سسفن يف ةباشصعلا لمعتشست حاتفملاب راذنلا زاهج لامعتشساب اهقÓغإاب
تÓحملا باحشصأا ءاتشساو ،ةعرشسب هنودجي نم ةقرشس نم مهنكمي ام ؤهو ةحؤتفم ةرايشسلا ىقبتو راذنلا
امك ،ةريخألا ةنوآلا يف ةقرشسلا تلاح عافترا لظ يف ةشصاخ ةرهاظلا هذه لاحفتشسا نم معاطملاو ةيراجتلا
لامعتشساب ةقرشسلا لجأا نم يرورملا ماحدزلا تارتف لغتشست يتلا نيفرحنملا نم ىرخآا ةعؤمجم دجؤت
ادج ةريطخ ةباشصعلا اهكلمت يتلا ةزهجألا ربتعتو ،سسيداب نبا عراشش ىلع رمت يتلا تارايشسلا نم فطخلا

S¢.Q.تاقرشسلا نم عؤنلا اذه عافترا يف مهاشسيشس اهلامعتشساو
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